
(οοσίς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἸ ρα] ΘΟρΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα ἴῸΓ σβηθγδίοηβ Οἡ ΠΙΌΓΆΓΥ 5Π6 ΙνῈ5 ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα ὈΥ ΘΟΟΡ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]θοΐ 

ἴο πηᾶ Κα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚΚ5 αἸβοονθγαθ]θ οπη]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα Ιοηρ ΘΠΟΌΡΗ ἴῸΓ [Π6 σορυτίρῃίΐ ἴο ΘΧΡΙΓΒ ἃπα (Π6 ὈοΟΙΚ ἴο Θηΐθυ [Π6 ρΕ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌ]1ο ἀοπγδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ 50] 6 οί 

ἴο σορυτιρῃϊ ΟΥ̓ ΠΟΒ6 ἰαρα] σορυγρῃϊΐ ἴθγπη ἢ85 Ἔχριγεα. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΕΌ]1Ο ἀοπηδΊη ΠΥ νὩΓν σΟμΠίγυ ἴο σοιηΐγν. ΡΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΞ5 

ΓΘ ΟἿΓ σαίθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑβῖ, Γβργθβθηίηρ ἃ ννβ δ] οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑυ. 

Μδῖκβ, ποίδιοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠἸΔΓΡΊ 4118 ργθβθηΐ 1η [Π6 ΟΥΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ [Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθιη Πα 6Γ οἵ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ἸουγηθΥυ ἴγοπη (Π6 

ΡῬΟΌΙΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο νοι. 

ὕξερο συ ο] πος 

ΟΟΟΡΙδ 15 ργοπά ἴο ρδιπου νΠᾺ ΠΌΓΆΓ65 ἴο αἸσ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πγαίθγ 815 Δ η 4 ΠΊΔΙκΘ [Π6Π| νΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΠ1Ο ἀοιηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΙΟ Δη4 ννῈ ΔῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!Δη5. ΝΟνοτῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 ΧρΘηβΙῖνθ, 50 [ἢ οΟΥοΥ ἴο ΚΘΘρ ργον! αἸηρ [15 Τοϑοῦτοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίθρϑ ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ] ρδΓ65, ΠΟ] Πα ]ηρ ῥ᾽ δοίηρ ΘΟ η108] ΓΟ ΒΓ ΟΠΟΠ5 Οἡ δυζομηδίθα αΠΘγυΊηρ. 

ν αἴ8ο δ8Κ (Παΐ γοι: 

ἘΠ Μακὸ ποη- οπιπιογοίαί μι56 οὐ [πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιίσῃβα όοορὶα ΒΟΟΚ δβδγοῃ ἴῸΓ 158 ὉῪ ἱπα]νιατι815, ἃηα ννα τεαπθϑβί [Πδΐ νοι τι56 [Π656 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΓΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘ5. 

τ Κοεξγαϊη βοπι αμϊοπιαϊεα φμογγίπρ Ὸ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠ6Γ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΟΟρ θ᾽ 5 βυϑίβῃι: [ γοι ΔΓ ΘΟΠαποίΙηρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ ΠΊΔΟΠΪΠ6 

{ΓΔ 5] Δ Οη, ΟΡ(ΟΔ] ΟΠ γΓδοίου ΓΘσορση! ΠΟ ΟΥ ΟΠΘΓ ἈΓΘΔ5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ685 ἴο ἃ [ἄγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίδοί τι5. ΝὟ 6 δποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη πηδίθ 415 [Ογ [Π656 ρΌΓΡΟΒ65 δη4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙΡ. 

τ-ὸἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίοπ ΤῊΘ ΟΟΟΡ]Θ “ννδίθγπγγκΚ᾽᾿ νοι 5866 ἡ βοῇ ἢ]6 15 Θβ86η[18] [ὉΓ 1Π] ΛΠ] σ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἃη4 Πείριηρ ἴΠθῖη Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηαίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ σρϑδίοῃ. ΡΊΘαβ8 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

Ἐ Κεορ 11 ἰοραὶΪ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΊΘΓ [Πδΐ γοι] ἃΓῈ ΓΕΒΡΟΊΒ1016 ἴογ δηβυγηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. ᾿ο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι56 ννῈ ὈθΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἰη {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ 5618 1η (Π6 {Πη1[664 δίαία5, [ηδ [ῃ6 ννογκ 15 4150 1η {Π6 ρᾳ]Π1Ο ἀομηδίη ἴῸΓ 56 Γ8 1 ΟἴΠΘΓ 

οΟμηΐΠ165. ΛΝ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίρσῃΐ νᾶγ6 5 [ΓΟῸΠῚ ΘΟΙΠΙΓΥ ἴο σοππίγν, δηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σιμάδηοθ οἡ νν ΘΙ Π6Γ ΔηΥ ϑρθοῖῆο τ156 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΊθαβα ἀο ποΐ δ5811Π|6 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΪΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑθδτοῇ ΠΊΘ8Π5 1 οδη 6 τιι566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 ννοῦ]ά. (οργυτίρῃΐ ᾿πΓΠπρϑιηθηΐ [1801 } οδη Ὀδ αἰῖ6 βΘνθσα. 

Αβουΐ Θοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο ἭγρϑηϊΖα ἴῃ 6 ννοῦ! ̓ 5 ̓Π]Ογπηδοη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1 ΠΠΙΊΝΘΓΒΆΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα τπ8ϑῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΙΚ ϑθάγοῃ Π6Ιρ5 γτθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου Δ᾽ 5 ὈοΟΚΒ 116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ ΔΠα ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθδ ἢ πθνν ΔΊ Θησ65. Υοι οδη 5ΘΆγΟῃ [Πγοιρῇ [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [8158 ὈΟοΙΪς οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ερ: ὈοοΚ5. σοοσ]θ. σοπῇ 



Ω 

«» " ΒΟΙΟΗῚ ΜΈΊΤΗ } ΞΞ 

Ζ ᾿ ΤΕ ΟΕ ΟΕ ν ς 
Α. ᾿ Ὶ Ϊ 

1 Ἰὴ ὙΓΟΤΆΑΝΟΊΙΑΥ ΚΥΝ ΝΝ 

ΟΥ̓ Βοβκρίοπ, δα. ἜΣ 

(πος οὐ 1599.) »᾿ 

Πεοεεϊνοὰ ἀξ εν ΔΌΣ Ἂν» 

Ῥ 
0 "ἐ ᾿ 

ὡς 
͵ 

ὈΙο Ζθα Ὀγ (φοορσίς 





ὈΙο Ζθα Ὁγ (Ὡοορῖς 





Ὀο ἶΖθα Ὁγ (φοοσίς 



ΡΑΤΒΟΙΟΘΙἊΕ 
ΑΥΒΒΌΒ ΟΟΜΡΙΕΤΙΘ, 

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛ ὈΝΙΥΕΆΒΑΙ5, ἹΝΤΕΘΝΑ, ὙΝΙΒΟΆΜΙΒ, ΓΟΟΜΜΟΌΘΡΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΊΙ͂ΟΛ 

0ΜΝΠᾺ 55, ΒΤΆΠ, Β0ΟΤΌΆΙΝ, ΜΟΒΙΡΙΘΙΠΜΘΙ ΕΟ ΕΔ ΤΟΙ Η͂, 
ΒΙΥΒ ΓΑΤΙΝΟΆΌΜ, Β5101Ὲ ΘΟἈΞΟΟΒΌΜ, 

ΟΥἹ ΑΒ ΑΥ͂Ο ΑΡΟΘΤΟΙΙΟΟ ΑὉ ΤΑΤΕΜ ἹΙΝΝΟΟΘΕΝΤΙΙ ΤΠ (ΑΝΝ. 1316) ΡΕΟ ΓΑΤῚΝ]Ὶ5 

ΕΤ ΑΡ̓ῬΗΟΤΙῚΪ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 865) ΡΒΟ ΘΕΟΙ5 ΕΙΟΆΌΕΕΟΝΤ: 

ΒΕσῦΒΙΟ ΟΗΚΟΝΟΠΟΟΘΟΙΘΑ 
ΟΜΝῸΜ ΟἹ ΕΧΘΤΙΤΕΒΕ ΜΟΝΌΜΕΝΤΟΆΌΜ ΟΛΤΗΟΠΟ ΤΑΛΡΙΤΙΟΝΙΒ ΡΕᾺ ὈΟΟΡΕΟΙΜ ῬΆΙΟΠΑ 

ΕΟΟΙΕΒΙΙ 5 ΕΟΌΠΑ ΕΤ ΑΜΡΙΠΙΌΒ, 
ΌὌΧΤΑ ἘΡΙΤΙΟΝῈΒ ΔΟΟΟΚΑΤΊΒΒΙΜΑΒ, ἹΝΤΕᾺ 58 ΟὕΜΟΌῈ ΝΟΌΝΝΟΙ 1.15 ΟΟΌΙΟΙΒΌΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΡΤΙΒ ΟΟΙΠΑΤΑΒ, 

ΡΕΒΟΟΑΜ ὈΙΚΙΟΈΝΤΕΆ ΟΑΒΤΙΘΑΤΑ ; 
ΒΙΒΒΘΕΛΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΙΙΒ, ΥΑΒΊΊΒΩΕ ΚΕΟΤΙΟΝΊΘῦΘ ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΕΝ ΠΕ ΌΒΤΒΑΤΑ; 

ΟΜΝΙΒῦΒ ΟΡΕΒΙΒΌΒ ΡΟΒΤ ΑΜΡΙ ΙΒΒΙΜΑΒ ἘΡΙΤΙΟΝΕΒ Οὔ" ΤΑΙΒΌΒ ΝΟΥΊΒΒΙΜΙΒ ΒΞΟυ18 ῬΕΒΕΝΤΟΒ ΑΒΒΟΙΌΤΑΒ 
ΒΕΤΕΟΤΙΒ ΑὔΌΤΑ ; 

ἸΝΌΙΟΙΒΌΒ ΡΔΆΤΙΟΌΠΑΆΙΒΌΣ ἈΝΑΚΥΤΙΟΙΒ, ΒΙΝΟΌΠΟΒ Β1ΥΕ ἸΟΜΟΒ ΘΙΥΕ ΑὔΟΤΟΒΆΕΒ ΑΙ ΟΌ05 ΜΟΜΈΝΤΙ 
Βυβϑεου: ΝΤΙΒΌδ, ΒΟΝΑΤᾺ : 

ΠΑΡΙΤΟΙΙΒ ἹΝΤΆΔ ἸΡΒΌΜ ΤΕΧΤΌΜ ἈΠΤΕ ὈΙΞΡΟΒΙΤΙΒ, ΝΈΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΌΙ18 ΒΙΝΟΌΠΑΔΟΜ ΡΑΟΙΝΑΆΌΜ ΜΑΒΆΟΙΝῈΜ ΒΟΡΕΚΙΟΒῈΜ 
ὈΙΒΤΙΝΟΌΕΝΤΙΒΌΒ ΒΌΒΣΕΟΤΑΜΟΌΕ ΜΑΤΕΒΙΑΜ ΒΙΟΝΙΕΙΟΛΝΤΙΒΌΒ, ΑΘΟΆΝΑΤΑ ἃ 

ΟΡΕΔΙΒΌΒ ΟΜ Ὀῦ8Β115, Τμ ΔΡΟΟΒΥΡΗΙΒ, ΑΙΟῦΑ ὙΕῈΠῸ ΔΟΟΤΟΆΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΚΌΙΝΕ ΑὉ ΤἈΛΌΙΤΙΟΝΕΜ 
ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΜ ΡΟΙΙΕΝΤΙΒΌΒ, ἈΜΡΙΙΡΙΟΑΤΑῚ; 

ὈΌΕΝΤΙΒ ἘΤ ΑΜΒ ΙΝΌΙΟΙΒῸΒ ΤΟΟΌΡΚΕΤΑΤΑ; ΒΕ ΡΆΚΒΕΆΤΙΜ ὈυοΒυβ ἹΜΜΈΝΘΙΒ ΕἸ ΟΘΕΝΕΒΑΙΙΒΌΒ., ΑἸΙΤΈΚΟ 
βοιιισετ ἈΕΒΌΜ, οὐο οονδύυιτο, οὐδοῦ! ΝῸΝ ΒΟΙῸΝ ΤΑΙ5. ΤΑΙΙΒΥΕ ΡΑΤΕΝ, ΨΕΛΌΜ ΕΤΙΑΜ ὑνυδουιβοῦξ 

ΡΑΤΑΌΜ, ΔΗΒΟΌΕ ὕ1.1Ὰ ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ ὈΠΟΡΕΙΒΕΤ ὙΗΈΜΑ ΒΟΒΙΡΒΕΠΝΙΤ, ὕνὸ ΙΝτυτῦ ΟΘΟΝΒΡΙΟΙΑΤΟΒ; 
ΑμτΕκὸ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑ ΒΑΘ, εχ οὔὸ ᾿ΕΟΤΟΒΙ ΟΘΟΜΡΕΒΙΒΕ 5117 ΟΒΥΙΌΜ ΟΥΝΑΜ ΡΑΤΆΕΒ ΕΤ 

'Ν οὐἹδῦϑ ΟΡΕμὺμ δύυολῦμ "0015 5ΙΝΟΌΠῸ5 ΒΙΝΟΌΠΟΛΌΜ ΕἸΒΑΟΆΌΜ ΒΟΆΙΡΤΌΒΕ νερϑυϑ, 
ΑΡΆΙΪΜΟ ΟΕΝΈΒΕΟΒ ὕ8β00Ὲ ΑὉ ΝΟΥΊΒΒΙΜΌΜ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΙ8, ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΙ 51ΝΤ. 

ἘΌΙΤΙΟ ΛΟΟΟΒΑΤΙΒΒΙΜΑ, ΟΕΤΕΒΊΒΟΌΕ ΟΜΝΙΒΌΒ ΕΑΟΙΙΕῈ ἈΝΤΕΡΟΝΈΝΘΑ, 81 ΡΕΆΡΕΝΡΑΝΤΌᾺΆ ΟΠΑΒΑΟΤΕΒΌΝΜ ΝΙΤΙΡΙΤΑΒ, 
ὉΝΑΚΤΕ ΟὔΑΔΙΙΤΑΒ, ἹΝΤΕΘΆΙΤΑΒ ΤΈΧΤΟΒ, ΡΕΒΕΈΟΤΙΟ ΟΟΒΒΕΟΤΙΟΝΊΒ, ΟΡΕΒΌΜ ΠΕΟυΒΟΔΌΜ ΤῦΜμΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ 
τῦμ νυμεῦϑ, ΓΟΆΜᾺ ὙΘΕΌΜΙΝΟΜ ΡΕΒΟΌΑΜ ΟΟΜΜΟΒᾺΑ 5Ι|ΒΙΟΌΕ ἹΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΚΟΟΙ Ὀεούλϑῦ ΟΟΝΒΤΑΝΤΕΚ 

ΒΙΜ1118, ΡΆΕΤῚ! ΕΧΙΟΌΊΤΑΒ, ΡΒ ΕΒΕΝΤΙΜΟΌΕ Ι5ΤᾺ ΠΟΙ ΈΟΤΙΟ, ΝΆ, ΜΕΤΗΟΡΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΊΟΑ, 
ΒΕΧΟΕΝΤΟΆΌΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΟΛΌΜ ΟΡυβουποΆΌΜΟΙΕ πλΟτενῸ5. ΗΟ ΠΠΠῚ᾿Ὸ ΒΡΑΛΒΟΆΌΜ, 

ῬΆΙΜΌΜ ΑὔΤΕΜΊΝ ΝΟΒΤΆΛ ΒΙΒΙΙΟΤΒΕΟΑ, Ετ ΟΡΕΒΙΒΌδ ἘΤ Μ55. ΑὉ ΟΜΝΕΒ ἘΤΑΤΕΒ, 
τᾳοΟ08, ἰνοῦλβ ΕΟΡΜΆΘΟΌΕ ΡΕΆΤΙΝΈΝΤΙΒυΒ, σολουνατοδῦμ. 

5ΕΒΙΕΒ ΘΒΔΟΑΛ 
Ν ΟΥΑ ΡΒΟΌΕΟΝΤ ΡΑΤΕΕΝ, ὈΟΟΤΟΒΕΒ ΒΟΒΙΡΤΟΒΆΕΒΟΌΕ ΕΟΟΙΓΕΒΙΕ ΟΚΕΟΣ 

8. ΒΑΆΝΑΒΑ ΑΡ ΡΗΟΤΙΌΜ, 

ΛΟΟΌΒΑΝΤΕ ὅς Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙπΠοίοοο Εἰ ορὲ τεβένθϑε, 

ΒΙΥΕ ᾿ 
ουκϑῦυῦμ ΟΟΜΡΙΞΤΟΒΌΜ ΙΝ ΒΙΝΘΟΌΣΟΒ ΒΟΙΕΝΤΙΞ ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΣ ΒΑΜΟΒ ΕΌΙΤΟΒΕ. 

ῬΑΤΠΟΙΟΟΙΑ, ΑὉ ἸΝΒΤΑΛ 1Ρ5105 ἘΓΟΙΕΒΙ, Ἱ᾿Ν ὈΌΛΒ ΡΑΆΤΕΒ ὈΙΥΠΤΟΌΆ, ΑἸ1Δ ΝΈΜΡΕ ΚΑΤΊΝΑ, ἍΚΙΑ ΟΒΞΟΟ-ΚΑΤΙΝΑ ; ΓΑΤΊΝΑ, 

ΖΔΜΊΝΤΕΟΒΕ ΕΧΑΒΑΤΑ, ΥἹΟΙ͂ΝΤΙ ΕΤ ὈΌΓΕΝΤΙΒ ΥΟΙΌΜΙΝΙ ΒΒ ΜΟΙ δῦλ 5ΤΑΤ, ΟΕΝΤΌΜΟΥΕ ΕΤ ΜΊΜΕΕ ΡΒΑΝΟΙΒ ΥΕΝΙΤ. ΟΒΕΟΛ 

νύῦρει!οι᾽ ΕΡΙΤΙΟΝΕ ΤΥΡΙΘ ΜΑΝΌΑΛΤΑ Ἐ5Τ. ΡΒΙΟΆ ΟΆΕΟΟΜ ΤΕΧΤΌΝ ΟΜ ΨΕΆΒΙΟΝΕ ΚΑΤΙΝᾺ ΓΚΑΤΕΒΔΙ.18 ΟΟΜΡΙΕΟΤΙΤΌΝ, ΕΤ 

ΕΟΆΒΑΝ ΠΕντῦ ὙΟ ΜΙΝΌΜ ἘΧΟΕΡΕῚΤ ΝΌΜΕΆΟΜ. ΡΟΘΤΕΒΙΟΆ ΑΥΤΕῈΜ ΥΕΛΘΙΟΝΕΜ ΠΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤῸΜ ΕΧΒΙΒΕΤ ΤΡΕΟΟΌῈ ΙΝ 

τλ ΟὈἸΙΝΟΌΛΟΙΝΤΑ ΟἸΔΟΙΤΕᾺ ΥΟΓΌΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΈΒΙΤΟΒ. ὑνυμούυθοῦε νΟᾺΌΜΕΝ ΘΝ ΕΟΟ-ΚΑΤΙΝΌΜ οοτο, Ὀνυμούυοῦοῦξ 

ΜΕΒΕ ΠΑΤΙΝΌΜ ΟΥἸΝΟΌΕ ΕΆΛΝΟΙΒ ΒΟ ΟΜΜΟΌΟ ἘΜΊΙΤΟᾺ : ὈΤΒΟΒΙΟΌΕ ΥΕΒΟ, 01 ΡΒΕΤῚ! ΗΠ705 ΒΕΝΈΡΙΟΙΟ ΓΒΌΛΤΟΆ ΕΜΡΤΟΒ, 

ἙΟΙΙΕΟΤΙΟΧΕΜ ἹΝΤΕΟΘΟΒΑΜ Β17Ε ΟἈΕΟΛΜ Β1Ύ7Ὲ ΚΑΤΙΝΑΜ ΟΟΜΡΑΒΕΤ ΝΈΘΕΒΒΕ ΕΒΙΤ; δεοῦδ ΕΝΙΜ, Οὔ ΒΟΌΚ ὙΟΚΌΜΙΝΙΒ. ΑΜ- 

ΡΕΙΤΟΌΡΙΝΕΜ ΝΈΟΝΟΝ ΕΤ ὈΙΡΕΙΟΌΤΟΤΑΤΕΒ ΥΑΒΙΑᾺ ΡΒΕΤΙΛ ΞΟΌΛΒΟΝΤ. 

σι. 

ῬΑΤΕΟΙΟΟΘΙἜῈ ΘΟ ΤΟΜῦ5 ΧΙ]. 

ΟΒΙΟΘΕΝΕΞΒ. 

ΕρουουουοὌὌν οι πο 

ΕΧΟΙΘΕΒΑΤΌΙΒ ΕΤ ΝΈΝΙΤ ΔΡΌῸ 1.-Ρ. ΜΥΑΝΕ ΕΡΙΤΟΒῈΜ, 

ΙΝ ΥἹΑ ὈΙΟΤΑ ΔΆΜΒΟΙ5Ε, ῬΆΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΠΌΤΕΤΙΑ ΡΑΒΙΒΙΟΆΌΜΎΌΚΟΟ ΡῈΝΡΕᾺΚ ΝΟΜΙΝΑΤΑΝ 

ΒΕ. ῬΕΤΙΤ- ΜΟΝΤΒΟΌΟΕ. 
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5ΕΟΟΠΌΜ ΠΙ. 

ΦΡΙΓΕΝΟΥ͂Σ 
ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑᾺ 

ΟΒΙΟΘΕΝΙΒ 
ΟΡΕΙΑ ΟἾΝΙΑ, 

ἘΧ ΥΑΆΠ5 ἘΡΙΤΙΟΝΙΊΒΟΒ ΕἸ ΟΟΡΙΟΙΒῸΒ ΜΑΝῸ ἘΧΑΒΑΤΙΒ, ΟΑΙΠΙΟΛΝΙΒ, ΙΤΑΓΟΪ8, ΟΕΆΜΑΝΙΟΙΒ ΕΤ 

ἈΝΟΙΟΙ5 ΘΟΙΧΕΟΤΑ ΑΤΟΌΕ ΑὈΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ ΠΙΌΒΤΒΑΤΑ, ΟΥΜ ΟΟΡΙΟΘΙ15 ΙΝΌΙΟΙΒΌΘ, ΥἹΤἹΑ ΑὔΟΤΟΒΙ5 

ἘΥ ΜΌΓΤΙΒ ὈΙΒΒΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒΌΞΒ. 

ΟΡΕΒΑ ΕἸ 51Όῦ 010 

ἢ}. ΘΙ ΕἸ ΘΝ ἩΝΟΝΠΙ ΒΗΔΙΙ, 
ἸΡΕΦΘΥ ΘΕ ΦΙΡΊΙΕΙ οὐ Βοιεοάἐοέξεκοντεεα ὁ οοειεοκδίίοινο Κ.. Νέδειῖ :ς 

ἈΘΟΌΒΑΝΤΕ ΕΤ ΕΝΌΟ ΒΕΟΟΟΝΟΒΘΟΕΝΤΕ 1.-Ῥ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΙΙΟΈΗΒΟΙΒ ΟἸΕΒῚ; ὈΝΙΥΒΆΒΙ, 

διγε 

οὐπδῦυν ΘΟΜΡΙΒΤΟΒΌΜ ΙΝ δΙΝΘΌΙΟΒ ΒΟΙΕΝΤΙΑΣ ΒΟΟΙΕΒΙΔΒΤΙΟΔΣ ΒΑΜΟΒ ΚΕΌΙΤΟΒΕ. 

τ τ ὕόὔτπππτὶν Θ᾽ ἀππ͵π------Ξ-Ο’Ῥὺ΄ .-ς----ς---ς- 

ΤΟΜῦ5 ΤΕΒΤΙῦΘ. 
---- ------««--“«-τἀππὰ» 0 ἱ.-.-.----.ς- 

ΥΕΝΕΝΤ ΟΟΤΟ ΥΟΓΌΜΙΝΑ 8ὅ ΕΚΑΝΟΙΒ ΟΔ11018. 

ΟΕΧΟΟΘΕΒΑΤΟΌΙΝ ΕΤ ΤΈΝΙΤ ΑΡΠῸ 2).-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΡΙΤΟΆΕΝ, 
ΙΝ ΥἹΑ ΒΙΟΤᾺ ΑΜΒΟΙ5Ε, ΡΆΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΌΤΕΤΙΑΣ ΡΑΒΙΒΙΟΙΌΜΎυΚΟΟ Δ ΕΝΡΕΙ͂Ι ΝΟΜΙΝΑΤΑΝ, 

ΒΕ. ΡΕΤΙΤ- ΜΟΝΊΒΟΌΘΕ. 
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͵ ᾿ ἜΝ 

ν46.5.. Ζ.χν. {6 οσςονὴ 

2 ᾿ “ιἐὲ 

ΕΠΕΝΟΗΘΒ ων 
αον, 

ΑὔΟΤΟΒΌΝ ΕΥ ΟΡΕΒΌΜΝΜ ΟΣ ΙΝ ἨΟΟ ΤΟΙ͂Ο ΧΗ ΟΟΝΤΙΝΕΝΈΤΟΕΒ. 

Ἐνγδρθηίδ ἰη Ῥγουογυϊδ | οοἱ. 141 
-- ἴῃ Οδηιὶ θη). 8ὅ 

Ἠομ ἢ] ἰη Οδηιου πὶ οδη(Ἰ ΘΟΡΌΠ]. 91 
ΗΟμ 8 ἰη νἱἰβίοπθϑ 158. 21 
Ἠοιὶ ἢ ἰη 3 γθδ δ). . 258 
ϑοϊθοὶδ ἰῃ δθγθιη δ. δὲι8 
ϑο]θοία ἱπ ΤἬγθηοϑβ. ᾿ 60 
Ἠοπλὶ ἰ8 ἘΖΘο 6] 6, ᾿ : 606ὅ 
ϑοίθοία πῃ ἘΖΘοΟ ΠῚ 6] ΘΠ}. "01 
Ε σοιμπηθηϊδεῖ!β ἰῃ Ο566. 825 
Οομμηθηϊδγῖδ ἰηῃ Ενδησοί απ σοουη πὶ ΜΔ [ἢ η). 829 
ἨΗομΐ 'π [μὰοδϑιῃ. 4801 
Ἐνδριηθηίᾶ ἴῃ [(ΟΔΠΏ. 1901 

-----κοκαῖν το Ἶππ..-- 

-. Ὄ.-.οσ5νϑ.5.-.-.-.............΄΄΄ν .΄΄ἷ 

ἔχ Τυρὶς ΜΌΝΕ, χὰ λει - Μοπίγοιρο. Ν 



ΡΆΖΕΑΤΙΟ. 

Τογιυς Ορογοπι Οτίροιι 8 ἰοηγ 5 σΟΠΊρ εοἴ υὙΓ γοβίἀ 85 6]05 ἴῃ Ῥγον γ] να ϑα]οπηοη 8, ἴῃ Οδηκίουπι ὁΔη- 
ὕσογαπι, ἴῃ ἰβδαπι, ἰπ δογοπιίαῃν, ἰπ ΤΊ γοπο5, ἴῃ ΕΣΘΟ ΘΙ 6πι, ἰῃ Οβ66, ἱπ Μαι Όπὶ δὲ ἴῃ ΤᾺ ΟΔΠὰ ἐξηγή- 

σεις. ϑρεείο]6 Μοῃίίαπι ἔεγα οἰηρα} 8 ργωῆχυπι οδῖ, ανὰθ {{ὀ τ ἀδ 1118 ᾿ἰογαπὶ αἰΐχυδ ργωίαγί βυρογνδοα- 

πευπὶ νἱἀδαίυγ, οἰβὶ (οτία δἰΐχυϊι! ἱπβυρογ ἀϊοεπάυπι 811 ἀὰ οομπηπιθῃιαγὶἰβ ἰη Μαιῃόυπι εἰ ἀθ Βοπι 8 ἴῃ 

ἴμηοδπι. 

αἰτοῦ δηπατ Οἰτὶοιὶ 245, ἱπηρογδηίο ΡΠ] ρρο, 25 ἰῃ Μαιιδανπη ἰ0π105 ΕἰΔθοΓδίο8 δἷν Ογίψοης {αἴ856 16- 

ἰδίας Ευνολυ8 Π δέον. ὁεεί. 110. νι, οδρ. ὅθ. Τοιίἀδη Ἰοφί586 86 [διοίυνς ΗΪΟΓΟΠΥΠ8. ἰπ ργοο πιο ὅον»»- 

πεπίαν. ἐπ Μαίικαυπι. Οπδρτορίθν, ἰηααί! Ἠπούυ5 Ογίσεπίαη. [ἰ0. 1,, 56ςεῖ. 2, πυπὶ.. 7, πιοπάοδβϑ 6866 ᾿ηΒοῖ 

μας γοῦθα 6 ργοίορο ΕΠ εγομγην!, αἱ ργρίϊχ5 δϑὶ Πυδιΐπεα ἱπιεγργοίδιίοη! ΠΟ π. Πἀγαπ) ΟΥ απ ἴῃ {μιδᾶπὶ : 

διφείάφηι μά. φιοά οἴἶπι Ποτια βαποία ΒΙιαδία Παφὶίαυόταί, με 56 τοπιο8 ἐμ ἱπ Μαιίσιπι, εἰ φμέηφμδ 
αἰΐος ἵπ Τμεαπι, εἰ 3θ ἐπ Ζυαππόπι ποδίγα ἐΐπσμα ἰταάφγειη. ᾿δαοπάυπι οπΐπὶ 25 (οπιος ἐπι ἐμ Πα ἤμηι, 

(ὠττυρίδιν Ἰδοιίίοπειι Εν βημι5 ἰη έν βιν, ἐδ. ΟΥΐφον.., ϑἰχίβ. ϑεηθηβὶβ Βἰ δι ϊοι . 111). ὄ1τῃ, εἱ ἐρβ αν 51 πολὺ 5 

. 8ἃ56. (οπεού πο νι εἰπδ' ἐπ ρίίοπι. Βινῖ., σοβηογ. βοσυτὶ βαη]. Μοπάοβα αυοααδ {|| ἰῃ Βαυῆπὶ Ζμ ̓ιβοειίνα " ἐμ 

Ηϊετοπηιαπι, ἴα ηαΐ 8 90 Ονίροπία ἴῃ Μαιιμάαπι ΠθτοΒ ἃ ΗΪΘΓΟΠΥ πιο οΟπιπιθπιογαιο5 [αΐς86} [ἐγ ; φύειη 
οἰἴαπι ΘΓΤΟΓΘΙ βθοιῖα8 6δὲ Υἱποεπιίυβ ΒΟ] ονδοθπβὶβ ϑρεομί. ἀοειτὶν αἱ. 110. ανπ, οαρ. 45. ὕ{ υἱ δει, ργίο- 
ταῖι ἰοπιογυιη ΠΙογυπὶ ρᾶγίοπι ὑληηεἰ υἀτπιπὶ ἰδ ρι5 Δρδυπιρδίί, δίαυθ δὶ φυδίιογ ὀχίρυα δἀπιοάυπι [γαρπιθιῖα 

ὁσοορογία, πηἰ } 6 ρυϊογίθυβ. πονϑηῃ ἰοπιΐΒ ἢοάΐο δυβοτγεβὶ. Ῥοβίθγίογοπι ραγίθι) ἃ Μδί(ἢ. χει, 9, ὑβ8486 δά 

ἤπαεπι ῥβάᾶγιϊπι γῶβςς εἰ Παι{π6, ρα [ὡΔε[η6 ἰΔπίαπι ΠΔΡΟπιι8. Οὐ αδοα ἃ Μλϊι. χα, ὅ0, δά χχιι, δὅ, ρείπιι 5 

ἴῃ Ἰασοῖη οάἀΐιῖι ΕΠΠ5ιτἰδϑίπιυ5 Ροίγιια θδηϊοὶ Πυειίυ5, Δ. ποτὰ βυᾶ ἱπίεγργοίδιίοιια [,8ι1η4 ἀοηδνί!, ομίβδα 

τείογὶ, φυδπὶ Π05 ἀπαῦι5 ἐδ οδιι818 τοιποπίίδπι,, οἱ βδ]ιοπὶ ἰπ ἰπιὰ ραρίπαγαπι ογὰ γοργβϑεηξαπάλπι 6856 

ετγοάϊἀϊηιι5 : 5 Οὐυοά οἰδὶ πιῖπιις. ΕἸ οβ8η8, ἱπὸ ἤάγθαγ ρῥ᾽ογυπυς νυἱάθδίυτ, πἰἐοπιίηυθ Ονϑοῖβ ἰηι6}}1- 

ξεπαϊ5 εἰ δὰ ϑδπίἰαϊὸπὶ τσ! υο1νἀ 18 δεορ 85 πι8 ἰηϑογνῖ!; 2. αυοὰ ποη ἰὑΐ ἀδοίηϊ!, δὲ ἀδβίηἶϊ ὁθηίοχιυϑ 

στγαευβ, 56 λὰ Μαιπὶ ἤμοιη υϑήυς Ρτοφγου αν, οἱ δἷο φυῶ γβοδ. ἀδρογάϊί δυηι, [μδεῖπο φυοάλιμιποάο 

τεϑιζαίι. 

Αὐ ποίη 28 ἴῃ Πυοδηὶ ἡὐοὶ διιΐποι, οὐπὶ δρ᾿ βιοἰαγυπν 5. ἔφη δ1}} πιδειγγῖϑ ΑἸ οΟΠ Θηὶ ἀϊβογίαπη πηθη τ οπεπι 

(λεῖϊλι Ποιὰ δασῖα, εἱ [φηδιαπαγιιπὶ ὀρ διοίαγυ πὶ ϑυοίογίι 6 ἰυσυϊαγὶ 56 ρδγβθηι βοογοηὶ ἰιοιθιοὐοχὶ » 

Ρτγοσυγιόγίδηὶ νυ ]φο ἀΐειΐ, φυΐθυ5 Θρ᾽δοορογαπι ογὰο εϊδρ! οί ργοβΌγ ογ 8 ἐσ [8 ἀἰνί πο δυρογίογ, ἰησγααΐ - 

ὯΙ ἀϊοία 6δὲ φυοὶ 5666 11 πιο 5. νεγβαυθγίηι αἱ Ποιι  85 ἐμ [οαηι Οτγίραπὶ δάϊπηογεηῖ, οἱ ροιυϊη ἰηὰο δά 

᾿φπαιϊαπατυηι ορὶ δἰοἰαγαπὶ νοῦ δία πὶ Δβιγυθηάδπὶ ἀγρὰπιοηίιμη γδαϊοἰ τυ 8 δυο! ορθηΐ. ΑἸ τοΐαιη ἰδία ιἱ ποι - 

᾿αγαπι Ορι.8 παίαδἰ πὶ μαιϊποτγαπὶ ἰπαἰοἰ6 βοαίογα οἰδπιἀγυηί, ἰάσυ8 ργοῦδγα βϑογίο ἰθηιανὶ Ὠδ!]Πθὺς ρᾶς. 

439 οἱ 440, ναγὶϊβ ἴῃ πιδάϊα μη ργοίδιῖδ 4088 οχ 5.15 [}Οπ}}}}15 ἀσβουρβὶε Ἰοοἰβ, 564 υς βοϊἴω ἰΔπηδη πη ἷπῸ 

(Δοἰ}ϊ8 δυπὶ δηϊιπαιῃ διιοπάθηι ραγιίη δὰ αἰδίθι δυείοτί ΟΥ φοηΐβ8, 4υὶ 648, (ἐ5.6 Ηδγοηύπιο, δάϊνυς }ιι-᾿ 

γϑηΐβ οοιιροευϊί, ρατίϊν δ ἰπίαγργείοπι Ηἰογοηγιηυμ, οαἱ ἰῃ νογιθηἀΐβ ἀγωοὶβ δοίυπὶ ὀγυἰτὶ 5οθπι6 6558 

ποηη}}ὰ ἰηἰογάυπι ἀ6 500 ἰμ βόγγο. Οογία ἤάγαπὶ Ποι  αγυπὶ ργἰ πιϊ σοί δυοίογοη πη δ δἰηυ πὶ, 86 

σγαευπὶ 6856 ἰηνίείο ρτοῦαὶ ἀτγβουβ σοηϊοχιυβ, οὐ͵8 τηᾶχὶ Πηδπὶ ρανίοπη οάΐθ ΓΟΡΓΒΒΟΠίλΠ)18 ὁχ βεῆοι"}8 

πιδ5. (ομ οῆϑιϊ οἱ Ογαῦὶ!, φυὶ Δἀ 8:05 υδὺ8 ΠΠ᾿Ἰυπ 6 ναγὶ 8 π|58. Ἀπ β!οαπὶβ οἱ (Δ! οαπἰ8 οοὐϊοίθι5. γι - 

τυηὶ. Ηας λἀὰς φυρὰ 5απεοίυ5 ΗΪοΓΟηγπιι5 ἐμ Οαἰαίοσο ἱπίογ Οραγὰ ἃ 586 δάϊι, ἴῃ Γιυςσᾶην Ποπι 188 ἐγ ί ἴα 

ΠΟΥοηὶ Γοοίίαὶ, οἱ ἴῃ ργοίυζο δὰ Ῥαιυΐδπι οἱ Εὐυδιοο!ίυπι ἀθοϊαγαὶ 56 645 δχ Οὐΐσρθῃα ἰγαηϑίι} 1586. ἤσπο ἢΪ6- 

τοηγηιΐ ργοϊοφιιπι ἰοϊπὶ ἴῃ δυλπὶ [πυδοίυαπιὶ ἰνΔηϑοτγίρϑὶι υβιν8, οἵ 40} ἰη Πος ΟρΘΓ ἱπῆά6 ἰγδηβιι!αγίς 

ΒΙετοηΎπιυϑ, οϑίθιαΐ δαϊ ἱηπυΐ! ; ἀ6 σϑίογο 4υΐῃ ργἰ πη ψοπίι8 ἰδίδγυ "ἢ [ΟΠ Πἰαγα πὶ Δι οἰ Υ δἱ( Οείξοιθδ, γ16 

0}Π.πὶ φυϊάοπι ἀυθίαπι πονεῖ. Εγαο ρουίηἀο ἃς, ΠΙΕΓΟΠΥ πιῸ8, 645 Οτὶρθηὶ 280 ΓΙ ΒῈΓῈ Θδηβοπί}8 681 Βυβηυϑ. 

Βεεϊδηιδί ἰδιποη ὨΔ]}ἰ ὑπερασπιστής αι υ5 ᾶγγοχυδηυβ ἰῃ βδυΐ5 δὰ ἰσηιαίζαπας Ῥελγβοηὶὶ γ᾽ παϊεῖας 

Οἰβογυδιίοηϊ θα5, οἱ αἱ Ποπλ 85 ἴῃ Τποᾶπὶ ΄υοαιυο πιοάο Οτἰφεπὶ εγὶ ρίδι, βοαθη5 ἰηϑιϊτυ!ε ται οοἰπίαπι 

« [υἱο, ᾿παυΐι, ἐπιρον Απιοηΐηὶ Οδγδοα! ας 4υἱ τορπᾶγα σρὶ! ἅππὸ Ὠοπμ πὶ 212, ρο8ι χηδι}ϊ πιδγιγγίυπι 

105, Οτίρδινοβ. Δπηυπὶ ἐοἰδι8. οἰ ΓΟ ΟΡ ΧΧΥῚ δι ρογαὶ; Αἰοχανἀγλπὶ ποη ροπίϊι8 ἀογο αυΐὶ 4ι6 ἀδοίϊηυϊῃ 

Αἰοχδπάγί ϑονογὶ δηππὶ, Πος 65ῖ, δηΐα ἀπηυπὶ ΟΠ γι 954, «οἰ δι18 θυ ΧΕΥΙ γ0}] χυτ!, ΝῸἢ]45 δυΐοπὶ μοπκὶ- 

1286 δάμες 56τγίρϑίϑβα οοηϑίαϊ ὁχ {ΠὈγῸ βαχίο Επβοθὶ, οἂρ. 28. 10] δαΐπὶ δυμιογαὶ Ορογᾷ οπιηΐὰ αυς ΑΙ6- 

χδηάγια οἰδθογανογαῖ, πη}1 ροηΐια5 ἰδίαγαπι Βοπα ΠἸαγα πὶ πιοπιίοιια [λεῖα ; οἱ οἂρ. 52 εὐ υδάδην Πἰυγὶ ἰάεπὶ 

Ῥατποι,.. απ. ΧΙΗΠ. 1 



“ ΡΕΦΈΑΛΤΙΟ ΑΒ ΤΟΜ. 1. : 44 
Ευβο)ῖυ8. πιοιπογαὶ Οτίροπὶβ ᾿που ται ΐοπ6 5 Οιβαγθα ἰῃ Ῥαϊφϑιῖμ βογρίδ5, οἱ αυ88. ΑΙΠδιΐ5 οοπιροϑυογαῖ : 
Βοιο ϊαγαπι δυΐϊοπὶ ποη πιθπιίηἶϊ. Ηφς οπηηΐδ δὶ οοηίεγαϑ οὐπὶ οΔρ ἰθυ8 ὅ, 15, 16, 25, ἴῃ 64 πιαρὶβ οοπῆγ- 

τλΔθεγὶς ορἰπἰοπ, δηΐδ φίϑίθηι ΥἱγῚ]6πν ΠΟΙ] 88 ΠΟῚ δογ 5856 Ογίβθηθπι : οἱ δὶ ᾿ιθγοὶ 610] αἱ ΐᾳυΐβ "ἂς ἀ8 
τὰ Βογ ρα ]υ5, δηίπιο (Δ0}16 αχἰπιοίυγ, ροβίψφυδηι δυά ἰοῦ 8 βαχϑφθπαγίο πΊΔΊογοπὶ [α856 Οτ βαπόπι, οὰπν 8088 

μοπΙ Πα 5 βοῦν ρά8805 δβί : φυοά ἃ υἱγὶ5 ἀοοι 8 δηϊπηδάνογβυιῃ 4υϊάδπι, μος δυΐεπι ἀροιραῖθ Ρογρθηβιπι) 

πδς ἀχδοίς ροπάσγδίαπι πηΐγαγὶ 8815 Π64060, οὐπὶ ἰᾶπιθὴ ἰ ἀΐδαγιο ἰοβίοίας Ευ 56 8, ουἱ πὶ ἰῃ του 

Οτίφεπηίβ ρίυβ ἐγθάθηάιιπι δχἰ ϑιΐϊμο, φυᾷπὶ ῥ᾽ αγίθυ8 ΗΪογοπγιηΐβ νοὶ λαἤηϊ5. οι ἰΐὰ παγγαὶ Ευβουίυ8 ἸἰῸ, 
ΥἹ, οᾶρ. ὅ6 : ὕμηι βά68 ποδίτα, μἱ ρᾳγ δγαί, αἰιφογοίμν ἴηι αἶθδ, οἰ ἀοοιγῖπα Πιτὶδιϊαποτιιπι δμπιπια πϑίφιο 

ἀϑοτίαιε [Γμδτειιγ, Οτίσοπεβ ͵απὶι δοχαθοπατίο πιαΐοτ, μίροίε φιὶ εχ ἀἰμίμτπα ὀχοτοὶ αἰἴοπο πιααίπιμηι ἀἰοεμάὶ 

μδιηὶ δἰδὶ σοπιραγαδδεί, σοποίοπεδ φιας ἤαϑεϑαὶ αἀ ρμορμίμιπι α ποίατὶϊδ οτεὶρὲ ρετπιΐδῖ!, ἐπὶ ἰά απίεα βετὶ 

πμηφιαηι οοπορβδ 688. Ἐχ 8 Ποηθοαυϊίυν ΗΪΘΓΟΏΥ ΠΟ ἱπηροδιι 558 ΒΟΠΙ  άγυπὶ ἰπ υοδηὶ οοἀΐοοπι Οτ μοι ΐϑ 
ποπιίπθ ργῷποίδίυπι ; οἱ οαγίθ υδγβἰ πη }]6 681 ἴαἰ5ο οοὐϊοὶβ εἰ{υ]0 ἀοϊαδυπι [υἷ5δ56 ΗΪΘΓοηγηιαπι ; ἰάιηθ ἢ 

αυοπίδιι ἰῃ [1118 Ποπι 115 οχί πνΐδ8 1145 ἰηφοηὶ! Οτ οπίδηὶ ἀοίθβ ποὴ δηϊπηδάνεγιθθαι ααϑ ἰῃ φογιθδηΐβ 

Οτεί ζοπὶβ βοῦίριϊβ τηΐσαγα βο]θηΐ, 40 60 δὐπηοάμπὶ [πνθηα βογρία5. [3180 ρυΐϊαν!! : πᾶπὶ βοχδβθηδυίο π|8}0Ὁ 

6γὰϊ Ογίρθιιοβ οὐπὶ ΠοπΊ: 88 8088 488 Παρ θαι δὰ ρορυ πὶ ἃ ποίλτὶ 8 δχοὶρὶ ρογι δι. Εγγδπίοπι ἢ ἸΘγοηγ- 
τῦσπι 5θομι}8 6δὲ Ἀυΐηι8, 60 πιδρ8 φυοὰ ᾿ΠΠὰπὶ δυμαὶ!!ηάϊ οοοαδίοποπι ἰλπίυπι αιφροθαὶ ; οὐπὶ ἀυῖοπὶ 

68π| ἴῃ δΟΙὨ ἢ άγιιπὶ ἰϑίαγαπι [απ τ᾿ ἈΠ 110Πη6 πδοίυδ 6886ι, 501} οοὐϊΐεῖβ {ἰτ]0 Δ 8551}, π6 6 Δ ρ] 8 Βοῖγὸ 

ἸΔθογαυΐ πὰπὶ γογα Οτγί κοηἶβ ἐϑβοηΐ, φυοὰ 6χ ᾿ΠΠ]άτυτι συπιραγδιΐοηθ οὐπὶ φοηυπί8 {18 οροτίθυ5 ἀϊφοοποὶ 

Ροϊογδῖ. » Ηδθθβ φυοά ἱπεὶ μοι 4}}}}6 ρυϊλθαὶ ΜαιΠευβ }ἀτγοαιδηυβ ΔΓφυπη θη ΠῚ, βοὶ αυοά πἰμἰ!οπνίηυ8 
Π0}}}ὰ5. 651 ροπάοτγὶβ βεὺ πηοηιοηίΐ, υἱροίο (4150 ργϊποϊρίο βυθηΐχυπι, ποῖηρα Ευβθθίαπ) ἤϊγηιϑγθ πα} πὶ 

Οτίφεποπι οὐϊάϊ586 ΠΟπΜ]ΠΔπὶ δηι8 εοἰδιῖϊβΒ δυ ἀπηυπὶ εχ. Αἰαυΐ ἰά πο ἀΐεὶὶ Ευδοθῖι5. 11 ἀπυπὶ ἀΐοὶ!, 
Οτίροηοπι δηῖ6 ἰδ συ δπησηι βοχαρθϑι πὶ ΠΟῸΠ ΘΓ 5566 υ ΘΟΠΟΙΟΠ65 4.88 παρα θαὶ δά ροριΐυπι 

ἃ ποίαγ 8 ὀχοϊρογοηίυγ. Εβῖο, ποη μαγπιϊίβευὶ!. Νυαπαυϊά πο ροϊυσγυηῖ βα (πὶ αἰΐᾳυοί, ουὐυδαιοὐΐ δυηὶ ἴῃ 

μυσᾶπι ογδιϊ που] δ, 'ρ80 πῸη ΡΟ οι 6, δὺΐϊ ἰηδοῖο, ἱπιὸ δἰΐδπι ἰμνίιο,, ἃ ποίδγὶ 15 που (18 νυ άΐ8 οἱ 

Ἰυοτὶ ευρίἀϊ5 ὀχοῖρ! 3 Θυϊὰ ομϑίαι φυοπιίηυ8β ἰά οἰΐπι ἐχρογίυβ δὶς Ογίζθηθβ, φυοὰ ἤυπο οἰἰάπι 8:}}] ἰην 15 

δοοίάοτο αυοιίἀΐα φυσγαηίιν (Θ᾽ θογτί αὶ ΘΟποϊοηδίογοβ, 4ΌΟΤΠΙ ΒΟΡΠΊΟΠ68 ποίαγὶ! οοου εἰ βυτγτὶρίυπι 

« 864, ἰπᾳφυΐς ματγοαυλπυ8, Ευβο 18 ὨΟἢ ΟΥ̓ Βθ 005 υΐ556ῖ ΟΥἰζοη 8 ργὸ ᾿φῃϑιϊδη 8 δρί 5.015 ἐθ δἰ πποι  υ]Ὼ 

ηυοά δχϑίδι Ποιὰ βαχίᾶ ἴῃ 08 Π|, δ' ρῥγὸ ροηυΐηο ΟΥὶ θη 5 ἔδίι ἰνος ΠΟΙ αγὰπι ορυβ Παρυΐδ56,. δ] δΐπὶ 
Ἰδοίπἰα: ῬοΟΙγοδγρὶ ορ᾽βίοϊα πο ΟὈ 115 6ϑῖ, ἢ6 6 ̓φηδι!ϊ βϑηίοη 25. 80 ΙΓΘΠΩ50 ΠιΘΠηοΓΔίδδ, ουγ, αυ2580, ρΡΓα"- 

τογη 815βαὶ ἰοουπ ὁχ ἢ ΟΠ. βαχία ἴῃ [ιοᾶπὶ ἀδρτοπιρίυπη, υδἱ τηλγίγγί5 ρηλ1Π} αρί ϑίο!α ἰδιδίυγ » Αἱ 

ἐπηγηυπι ϑάμυς πος 681 [τγοφυδηὶ ἀγρυπιοηίαπι. ῬΓΟ βοηυΐηο οηΐτ ΟΥβοηΐβ ορεγο μαθαῦαι Ευδβοθίιβ 

᾿ἰδτοβ Περὶ ἀρχῶν, υὐὶ ἰδία (Ἰιεῖδι! γοῦθὰ : Εσο ποῖ διπὶ ἀπφηιοπΐμπι ἱποογρογθμπι, οἰϊδπῖυγ οχ θοείτὶ να 

Ῥειτὶ; δἰϊϑηῆθη οὐπὶ οδάδπιὶ ἰῃ πὰ ἰρηδι}} δρ  βίοϊα σοροῦίπίυγ, πηϊγατὶ 56 αἰοὶς Ευβουΐυ8 ὑπάδ ἰδία ἐἰδρτγο- 

τθθγο ροιυστῖι εἰςπαίίυ5. Εὐ560}}0 ἰφίίαγ ἴῃ πηοιηουίδπιὶ ποη γε ϊ αὶ Ογὶ ξΘη 15 ἰοοι5, π6 6 ργορίθγθα ἰπγὸ αυΐδ 

ἷν Οτίφεπο [ἰῦγος Περὶ ἀρχῶν, αυἱ ΠΟΙ 48 ἴῃ υσαπὶ δ )υάίσανοῦῖ!, Ιηϑι81 [μΑΥΓΟ ΙΔ 5 : ΒΟ}: 59 

βετὶρίογ, αυΐϊβαυ 8 5ἰῖ, ἰϑϑίδπι οἱ Ρβαϊπιοβ {ΠῚ 6 γα] 6 ἃ δαδάυοι 8 ἰηἰο] ]Θοῖο8. αἷΐ : πᾶπὶ οὔπὶ υδιύδη δσχ 

υἱτοχὺς ἰἶυτο διιι! 586ῖ, χυϑ 5ρίγ (Δ) 116 6856 δοοϊρίομἀα ἀδῆπί!, φμα οπιπία, ἰῃᾳυΐ!, οογροταί Ἔν ἐπιείὶ- 

φεπίϊθιι5 δαααμεαὶς, φμὶ ἐγαηῖ ροτιἷο Φιιάσοταπι, ἀϊοὶς ϑαίναίον : Νοεοὶὶ δονὶρίμταδ, πεφιιο υἱτγίμίεπι θεὲ. 

1ά νϑγὸ ἃ ϑφϑηυΐϊιΐβ ΟΥ θη 18 ορυδοι}}}5 Αἰ θπυ πὶ 6886 ρα(οἰ, οὔπὶ ἃ ϑαυϑάυοδοβ ἤθη 4]105 αυᾶπι Μογϑ18 ἰἰθγο8 
6Χ τοῖο Ὑειογὶ ᾿πϑίγυπηθηίο δάπιῖ8808 οΟηδίδηίεν βογίθαϊ, δοίοβ Μοδὶβ ἰἶδτος τεοὶρὶ πὶ ϑαπιατίία εἰ ϑαάάε- 

εαὶ, ἰηφυϊθ, ΠὈγῸ ργίπηο οοπίγα Οδίδιπι, ἢυπ). 49, οἱ ἰγασίαι, 48 ἰη Μαι αυπὶ : δαααάμειὶ ϑοτίριιτας 
αἰϊα8 ἐχίτα ἰἰδτος Μοδαΐοοδ ποη ἰεφθθαπί, πθὸ ἴρδο5 ἰοφεπίες ἱπιοἰ ἰἰσοϑαπί. Ἰιὰ γοῖυ8 ἰβίογργοβ [,4{1πὰ8. γα 

ΔΠΠῸΡ 56 ᾿ϑΡοῦὶ : ϑαδάμοιδὶ αἰΐαπι δετίρίμταπι α ἰεφαϊὶ ποπ αὐἀπιμπί; οἱ ρδυοβ ἰοῦ οι 5 : ϑααάμεσὶ 

δοτίρίιταδ μα ἰεφέπι δεφμιπίατ, ποπ αἀπιξίιπι. δ᾽ γεγο Ογίβοπο8 6586 υὶΐ ἰῃ {μποᾶπι βογίροίί ἀθ βδάδία- 

οἶδ, ποῃ Δ]16Ρ Ἰοουΐαπι 6856 ρδΓ δϑὲ ογϑάβγθ. ΑἸ ῈΓ ἰϑπηθη ἸΟΦυΪΡ δογιρίοῦ. μοι) 59. Εγρο 58 ]Π6πὶ 

᾿ς μοι] δ} ἰρ80 ΟΥίβθπίθ φθηΐο, ΠΠΟΓΘ, 80 56η8ι} 8] 16:8 6δϑί, οἱ ργοϊιἀθ. ργὸ δρυτγία μα ῦ 6} ἀοθαὶ, 

Βεθρομάοι Ῥολυβοηΐυ5 80 ρίογεπὶ ΠΟΙΔΙ ἢ 59 ἴῃ [μι ο8π| ΠῸΠ δίδγπιαγα ϑδάδιιοῦθος ργορίνοίβ. ἴῃ σαποποιι 

Βετίρίυγαγαπι γοοορί586. ἤος ἰδηίαπὶ ἀἰοῖ!, ϑλάάυ 8509 π|8]6 ἰῃι6!]6χ 856 ργορῃοῖδ8. Ῥοίυσγιμι δυίΐοιῃ, ἰη- 

αυΐι, οἱ ἰπι6} Πα γθ, οἱ οιϊδπὶ πια]ο, δὰ αὐ ῥτὸ ϑεγίριυγὶβ βδοῦῖϑ ποη ΠΆΡυΘΓο. Νοη δάπῃ δυδη! φυΐϊάδιῃ 
ϑαἀδυοαὶ βδογδ8 ϑεγίρίαγαβ οχίγα ᾿ἰῦγοβ Μοβαὶοοϑ, 86 Π|66ἱ, ἰπαυΐ! Ῥοδγβθοπίυβ, ἐπ ξοπιγουοτοὶὶς βάεὶ 46- 
ἐεγηπαπαΐδ ; δια Π06 80 6πὶ 9] 586 πιὰ γα πογαπιὶ ἀυοιογι δία τυοῖυγ : φυοὰ ἀὐυμάδ 5υΠιεῖι, 

Απίραυδηι Πα ΐς ργοίδιι ποι! ἤπἰθ ἱπιροπαιαγ, ᾿υϑία ἀοίδηβίοπί8 γαῖΐο ͵δπὶ ἃ πὸ ροβίυϊδί,, υἱ δδιη 

τ ρ  δπὶ ογ πε παιίϊοποπὶ 4υἃ ἴῃ 16 υδ808 65ὲ ἀοχηίπυ8 ΑἸοχίυ8 Ποβαββϑαγίϑ ἴῃ ΠῚ 06 110 ΟΔ]Π106 βοτίριο ουἱ 
αἰλυ!απὶ Γἐοἷς : δέξεπδε ἀμ δεπίἐπιοπί ἀδδ δαϊπί Ῥὲτε8 δἰ 468 ἀοοίθιγ5 σαι ἐοἰ ἰφιιαα δι ἰὲ τοίουτ [μὰν α᾽ Εἰΐο, εἰ 
ἐν ἰα υένιαὐίε ἱπιειἰρονιοα ἀες Εοτγίίιτοα, αἱ ραᾳ. 158 οἱ Θ64ᾳ. μα ἰεφυπίυν : 1 δα ίδιιτ 4δ ἰα ἀετηϊδγο 

δἀἰιίοι ἀἐς ΟΕ μυτες ἀ᾿ Οτί σὲπθ α πιὶδ ἃ ἰα (ἐϊ6 ἀμ δοσοιά υοίμηιθ ᾿π6 ρτέζαοε οὐ; {{ ἐαρίίφιι ἰα πιέμιοάο 4᾽ Οτῖ- 

9ὸη8 Ῥοι ἱπιογρτέϊον " Ἐονίιατο. ΠῚ 86 [αἷν φἱοἶτα, ἀἰι-ὶ!, 46 φορίοτ σα φιια [᾿αμίοιιγ ἀπ ϑοη8 {πέτα οἰ ἀπ δόνις 

νενδιῖσιιε ἀθ8 δαΐμι66 Βοτγί(ιτοδ, δείοη [α ἀοοίγίν (65 Ῥὸγοα, α αἷ! δε ο δυιεῖ, (αὴ5 [6 δδεοπά οἠαρίϊτα ἀδ ἐοιι 



.5 ΡΆΖΕΑΤΙΟ ΑΡ ΤΟΝ. 1]. 1} 

ἐΐιτε. π οἤεῖ οεἴ{6 αἱδεοτίαίϊοπ ἰαἰ 6 π᾿ εε. συ μπο ἰγαάιείϊον {Πόταίε 46 ἰα αἰ ξδεγιαἰΐοι [γαπραΐδε. 6 π' αναὶς 

ἀμοκπε ἐὐπηοίξεαποε 46 (εἰ ομῦταθε ; πιαὶς πι' ἔίαπε ἰτοιιτό μπ ἸΟᾺΓ οἰϊδς (6 ἰἰϑταῖγα φιὶ α ἱπιρτὶπιό ΟΥσὸπο, 1ὲ 
ἐφπιϑαὶ ματ Παξατά δ: Γία ραρε 13 4ε ἰα ργτό[αοε ἀμ ξεροπά ἰοπιε, οὶ [ἐάϊίοιιν ἰταάμὶ! [᾿ατεϊοίς ὁ ἀπ οἰ. 3, ἀὰ 
(ταϊό ἀπ ἐεπ5 {Ππόταί εἰ ἀμ εεπὲ πινείίσιε (ραφ. 07). 16 {πτ6 ροτίὁ . ὈὨΪΠΠΟΙ πη πὶ, πὸ ἀΐοαπι ᾿πιροβϑὶ θα ν 

πιγϑιϊο08 4005 ϑογ ρίαιγ οοτρΙδοιἰαΓ, 86η 5:18 ᾿ἰηγ βίβαγθ : δὶ ἐπ [γαπραῖβ, ἀἀπς ἰ6 (γαϊ!ό ἀπ δδη8 {ἐόταί εἰ 

πιψείφεε : ΟυἿ 68ι ιγὸ8-41Π]ἷϊ]δ, ρουγ 6 ρᾶ5 ἀΐγα ἰῃηροδϑβίθ!!6, ἀς ἀόξσουνγὶγ [65 86η5 πιγϑβίίψυιδδ (6 1 Ἑογία 

(ἀγα. δὲ [8 διτρτια, δἰ 76 δοιρζοππαὶ ἀ'αϑοτά ηοπ ρομὺ αἷΐ ὑΐεη αὐοὶγ αἰέν (6 ἰετι6 πιόπιε α᾽ Οτὶσὸπε, 

εἰ εε(-ἀ-αἶτο ἰα ϑεγεῖοι 46 πβη. «6 μτὶ αὐ ἄοπο (6 ἰἰθταῖγε (δ πιὸ Ῥγξιεν ἰ6 ργθπιῖθῦ υοίμηιθ, δ, ομυταπὶ ἰὰ σωα- 

ἐπὸπιο {ἶττε ἀε6 Ρτὶπεὶρεδ, π. 9, ραρ. 106, 76 υἱδ αὐὲοὸ μπ ἐϊομιπεπιεμ! 6 76 πὰ μεὶδ ΦΥρΥΐηιθν, φα Ὅς ἀσυαϊς 

πῖδ, οἱ πο ἀΐοδπι ἱπιροβδί ῖ]6, μοι πὸ μας αἷτέ ἱπιροδεῖδίε, απ [ἴθι 46 ποι ἀϊοᾶπι ἱπιροβϑί θα, [ε πὲ αἰἱτγαὲ 

Ρεὶ φιὲ ἰα εἤοδα εοἷϊ ἱπεροεοὶδίδ, σοπιπιδ ΡΟΥΘ ἰἑαϊἶοπ 4ἀεὲ Οὐπέῤτατά. Οοἴια αἰ(έταιἑοη ἐδί-οἰίς Γεῇεέ ἀκ 

Λαξατάὰ 7 Εει-εἰἰε ἰε [γμῖϊ ἀδ ἰα πιαίϊεε 465 ποπιηιὲς ἢ δ᾽επ ἰαἰ5886 (6 ἡιφοόπιεπί αἱ μιιδίϊο. 6 πιὸ σξοπιεμίς ἀά 

ΤΕ αΥΩΜΕΥ σα δ εὐγαὶέ ϑεαμοοι ρίμς ταϊεοππαὐίε (6 ϑμρρυδοῦ ι6 ἰἐδ απι ἡ βοιιγίδιος Ῥοιιν [αἷτὲ ρτόσαίοἱτ ἰθαν 

οϑίπίοη ματιϊοιἐϊετο, δοπί υδῆιι8 ἃ ὕομ! (6 [αἰδὶβόντ ἰα ἀετγηπίδγε ἐάϊέοπ ἀ᾽ ΟΥ ρὸν. ἤξεο 51 ἀϊδβευι(ανυς 

ποάμπι ηον88 Οτἰξεπὶβ Ορετυπι οὐϊιίοπὶ βορσοδηΐ, δι πηιηϑι) ροι 8 πονὶ οἀϊοτβ ὕθαπι δἰ προτὶ ἰδιθπίψαα ο0π)- 

μιομάαυυηι. Εηΐπὶ νόγο αυἱὰ εθὶ ἀ6 4υ0 ἠοπιίηι!8 [)εδβθββδαγῖὶ τπηθουηὶ δσρυβιυϊαί [ἃ πηυτῃ, ποηῖρα φυρὰ 
110. .ιν Περὶ ἀρχῶν, παπι. 9, ρ. 160 οὐϊάενίπι : Ρεγαϊεῖίε, Μὲ ποῖ ἀΐσαηι ἱπιροδεὶδέίε, εἰς... ὨΟῺ νϑγο 

[φιρπῃαὐπιοάϊπι ἴῃ οἀϊίοπα Θεπουγαγάϊΐ ἰθρίιυγ), ροταϊ[βεἰί6, ποιι ἀΐσαπι ἱπιροφαί δε, εἴς. Αἰχυὶ δα ἰἀπηεῃ 

οὐὲ 5οἷΔ σεη υἱπλ, 5014 γϑγα ἰθοιΐο, 48 ργοϊπαθ, πορεία αἰϊογα, ἢ ἰδχίιηι [αΐς ἰπδογοηάα. Οὐ ἰᾳ . Οιΐὰ 

5012 οπιείυπη πιδπαφοτίρίογυμ οοὐΐουπι διιοιοτίτδι6 πηυπίτυγ. Νοία ργίπια δὰ ϑγοίοφυπι Ἀυῇηὶ ἰῃ ᾿ἰτο5 Περὶ 
ἀρχῶν τιοηυογάπὶ Ἀυδιΐαπαπι ἱπίεγργθίδι! η 6 πη ΓΘΟΘΙ δ᾽ [πὶ ἃ πὶ6 [586 84 δ6χ ρεγδηι4υο8 οοάΐοα8 πιᾶπι. 

μεηρίος, σθυπὶ Υἱγοάιποηβοπι ποηΐ βου, δἰίογαπι Οοτνοίθηβαπι ποηὶ ραγΐ ΘΓ δέβου!ῖ, ἰογεϊαπι ΟΟΙ ΒοΓι πὶ, 

φαδτίατα ϑογυοπίουπι, φυϊπίαπι τη βίο γι! ϑδποῖὶὶ ΜΊοἰνΔ 6115 ᾽ν Ῥογίου!ο πιδγὶβ, βοχίαπι ἀθη 406 πηοῃδϑίοτ 

Βαποιὶ Βεπιϊαὶὶ Βαπιεπβ8. θυ05 8] ργυάδωίεγ οοπβυ!υΐδϑεῖ Ώ. ΑἸοχίι5 θο365β8αγὶβ, οαγία Ὡρῃονυίβϑοί ηθᾶπὶ ἃ 

πιο, σοηουγαγὰϊ δὐΐδπὶ ἰεοιοποῖ δὉ οἵη θυ πιϑηιδογί ρι}8 οοἀϊείμιι9 ἀυ68866. Ὀ]οεὶ ᾿Γογβιίδῃ ροσοαιπι 

82}16Π| ἃ τ [υ͵8586, ᾳυοά Δ ἱπ)απὶ ραρίπα 1606 οΡᾶπὶ πιοιιθγα πορίοχογίιη δρυιὰ σδπεθγαγάυπν ργὸ ἰν5 νοῦ - 

μές : Ρεναϊ ποῖίο, μὶ ποι ἀΐσαπι ἱπιροδελυε!6, Ἰοαὶ : Ροταϊῇιεῖ 6, ποπ ἀΐσιπι ἱπιροεεί δίς. Αἰ ναγο βίῃριδο (γ. 

ρῬοξγδριογαπι οβοϊίδπιϊα8 ὑγὸ ἰοἰάεπι ναγίαπιΐυυ5 Ἰδοιοπἰ θυ5 ΠάθΘΓα δὲ δάποιαγα ποὴ ἀδθυὶ, ργαϑογιίπε 
οὐ! ἀὰ τὸ Π1]}}}}} ρίαν, συσπηδθπιοάυπι ἰπ ργαϑθηιὶ 000, υἱὲ 5'νο Ἰερογὶβ . Ῥεγάϊβεῖία, μὲ ποπ ἀΐσαπι ἐμὰ" 

νοεείϑίε, δῖνα ἰερεγὶβ : Ῥεγαϊ[βεῖα., ποπ ἀΐσαπι ἐνππροδείϑιίε; ἀ0 0 ὙοΓθ0, βίνθ μέ ἰοουπὶ 'ῃ οοηϊοχία πὰ» 

μθεδί, δἶνα ἰηὰδ γεηιονθδίυγ, ἰ46Πὶ βθ προ", ἂυὶ ἰεγὸ ἰάθη γϑιηδηθὶ βθηβυ8. ὕίγααυθ οηΐπι ἰδοῖϊο ΓΘὰ 6886 

ἀ ΠΟ πὰ πὰ αἤγπιαὶ, πουΐγϑ γα πὶ 6586 ρο551 Ὀ]]6 πὶ ΔυφοΪ 6 ποραῖ. 

ΥἹχ ἴα ργαίαλίας γαῖ ἀοπιΐηιϑ δγοὶὰ8 Ὀείλγαθ,, οὐπὶ 50 0114 δογιδρίυβ ρᾶγα! γϑὶ, προγθηθ 8 ΒΟΟΙ 8. 

ΔΓΟΙθ5 οἱ ΔΠ)1ο8 0 βόπογα,, ἰὰπὶ ἀϊκηίίδιθ,, (πὶ ἀοοίτί πα ργϑϑί 551 Ππ|15, δχίγοπηπι Οἱ ἀΐα αι. 

Ου]ὰ9 ποπ ᾿παγδίιη [ΓΘ ΓΕΟΓ 5ἱ νἱἱᾶπὶ) ἷς ρδυ οἶδ μογβθαιαγ. ϑ6ἀ πηοποι πὶ ὈΓΐυ 85 ΘΟ. 860 ΘΟΥΓΟΓΕΠῚ βόδι 

Δβηογυί556 ἀοπιίηιπι ΛΙοχίπ πὶ θεβοβϑηγίβ. 51. ραρ. 497 Π0Γ᾿ αὐ πὶ ΠΙΙΡῸΓ ἱπβογίροιὶ : ἔχαηιεπ ἀπ ξεπιξπιεπῇ 

ἀεε εαἷπις Ῥὸτο5 οἰ 468 αποΐοης δμὶ[6 δαγ ἰα ἀμτέθ 464 εἰδοίες, οἱ [Ὃπ (ταὶ! (6 ἰα σομπιογδίοη (ἐς Ζεΐε, 

εἰς... φυᾶτι νἱνο- φεοπιίβεγαι δυοίογὶ, ρα!ποάΐαπι οεοϊπῖι πιογιυο. ΠῚ ψ α ἃ ἰα ραφθ 151 (4μ [ἰυτε ἀθ (ὰ 

Ῥέζομδε ἀὰ εοπιΐπιομι ἀ66 δαἰπίε Ῥὲτγος εν ἰ6 τείοιν [μἰὰν ἀ᾽ ΕΠ6) ἀπὸ ἀμίτὰ σογτθοιομ ἃ [αἷτὰ ϑεαιοοιρ ρμίς 

ἐπιροτίαπιε. ΠῚ 65: αἰ! ἀανε [6 τὺ ἰἰυ. 4οε Ῥτίποῖρος ἀ᾽ Οτίρὸπο, πα. 9, 1. 1, γαρ. 100, ποιιυείί6 ἐα((ἴοπ͵,, εἰ 

Ῥαφ. 408 ἀε ['ἐαϊιϊοπ 46 ἀἐπέντατή : Ἐχριίφιοῦ αἰϊόφοτίφυοπιοηι ἰου!ε5 105 ρΑγι 168 ἀμ [Δθγπδο 8 ἀγεβδό 
ρᾶγ Μοῖβα, οἶδεὶ ὑπὸ δηϊγορτγίβα 406 ἰδ οΓΟὶΒ (τὸ68- Δ ΠΠ| 016. 1, δα ἰοπ ἀς Οἐπόντατά αἱομίε : 16 πὲ ἴα αἷξδ μαι 

ἱπιροξεῖδί6, ποη ἀΐοδπι ἱπιροβϑι θ1}168 : αἷ ἐΐθμ φιοπ {{| ἀἄαηδ ἰα ἀετπῖδτε ἐάϊἶοπ ἀοπηέε ἐπ 1155 : Ῥοιγ πὲ ρα 
ἀἶτε ἱπιροεαῖδίο, αἱ ποη ἀἰοᾶπι ἱπηροββί 116. {᾽ αἱ ἑαϊδε6 ἐπ ἀομίο ἃ ἰα ραρ6 189 46 ἰα Ὠέ[επδε ἀμ δεπιϊπιεπὶ 

ἐς εαἷνιις Ρὸτεε, οἴο.., εἰ “6 εἰιαπροηιθηι ἐιαῖϊ {᾿εἴει ἀπ Παφατά, οἱ (6 [{γῖἰ ἀκ ἰᾳ πιαϊ ἴσα 465 ἐιοπιπιθδ. ε 

κ᾽αἱ ροὶπ! εοιιρροππό ἰα βαέ( 6 ἀμ Ρὲτε Πείατιιο, αμίειν 46 εοἰ.6 ἐἀϊοπ ; τπαἷς 7 αἱ ἀρρτέϊιο ὁ φμε 468 πιαῖνι8 

ἐιταηρὲγες π᾿ εἰιδφεπὶ οἰἰδεό ἰα ρατίϊειίε αἱ ἃ 8οη ἵπδιι. [κα φγαπάθ ὁααοιιάς ἀμ βαυαπὶ Βένῤαϊειϊπ α ξἐτγυὶ 

ἃ πιὸ (γοπιρεῦ. Οαν ἀμαμπὶ νὰ φαΐ! αὐαὶ! δοῖι ἀ᾽ αὐοτιϊγ (οιι(68 (68 [οἷς φιιε ἰἐ5 ἱπιρτίπιόδ δολιί αἰ έτγοπ!ς (ἐς 

πιαικδοτίις, 7 αἱ δομρροππό φιδ ἰα Ῥαγιϊομία αἱ ροιιτταὶ! ανοὶγ 416 αὐοιιέε ξαπε δα ραγιϊοὶραιίοι, ρεΐεφμ! 

πε πιατημαὶ! ρας ιν πὸ ἰα ἰτομιυναῖί ρμοῖπι ἀαπδ ἰος ἱπιρτὶπιέδ, Μαϊδ ἰες πιαμιιδοτὶ (5 μὲ }᾽ αἱ εοπδιι ἐς, 

επιτ αμῖγες οεμα ἀε ἰα Βιϑ οι δια ἀμ το, οἱ 46 ϑοτῦσνππε, οὰ οπ {{| αἰ ποη ἀἰοαπι, ἀεὶ ἐΐδμ ἀθ πο ἀϊδαπὴ, 

οἱί ἀἰδεὶρό πιὲδ ευμρροπδ. 16 58 πιόπια σοπυαίποι ιιθ ο᾽ἐδί αὐϑς τπ Ἰμδί6 [οπάεπιοηί φα ἰε Ῥὲτε θείανὶὲ 

α ρτό[έτό ἰα ἱέφοη ἀ᾽αἱ Ποἢ ἃ δεἰί6 46 πο φμοη [ἱ{ ἀαπε Οόπόθτατά. Ἐπ ᾿οπδέφιοποε ἦε ργῖδ (68 ρέτεοπμέϑ 

φιὶ οπί [ὰ Ὀόίδι56 ἀυ 5ϑηιπηθηΐ ἀὁ8 ϑυΐπίβ Ῥόγθβ 81} 16 τοίους [υἱυγ ἀ ἜΠΗ, (6 τείγαποίεν ἀμ εἰαρ, θ [47 

ἐἶοία 15 ἰοιι φπιΐον, [65 εἶπᾳ ἀοτηϊόγοα ἰφποα ἄμ 12 οἱ οε φμὶ ἡ γόροιιά ἀαν5 ἰ6 δοπιπιαῖν δ, 



ι8 ΡΆΖΡΑΤΙΟ ΑὉ ΤΟΜ. 1]. ᾿ 1.6 

ΘΟΜΙΝῚ ΟΑΆΟΙ] ὈΕΑΒΌΕΒ ΤᾺ ΘΟΝΡΕΝΡΙΌΝ. 

σοντθοΐα δριιὰ Αἰηθίαποϑ ιν Καὶ. Αὐξ. δι. 1685 παίυς Ὁ. ὕΔλτγο 8 Ὠοϊαῤαο, ΜΕ] αἷ5 Διο] ὁβοθη8 8. Εδγοηΐβ 
ἐπ᾿ οφαποθίο βοϊθπηηΐα γοὶϊρίοηΐβ υοῖα Π60 πυμουρανὶ χι Καὶ. θ6ς. Ὧπ. 1705. 146 {ποοϊορία, Ἠουγαϊοἶβ 

Ονφοίβαιυο Ππιοτῖς ἰπβε υτατῃ Ὁ. Βαγηαγάυβ ἀ6 ΜομίίδυοΕ Υἱν οἴημὶ δγυ !ἰοῃ 8 Ἰλυ δ οἰδγίϑδι πη 5ὺ} 
ἄμεπὶ 8η. 1712 ἀϊβοῖρυ!υπ) δ' Οἱ δοοῖν!!. Ι 

Οτίρεπὶ5 Ποχαρία ρα ]]εὶ λαγὶ5. (Δοοῦαι Ὁ. Βεγμαγάνβ (6 Μοπιίλυοοιι, ᾿ἰυάφυς ἴογα οοηϑοθαὶ 0{{|86[- 

τηππὴ οἱ γοϊϊψυδ πηι βογ ριογὶβ ορογᾶ, ἴδπὶ 114 ἀυογαιη [,Δι1π ἰδηΐαπι δυρογαϑὶ ἰπιογργείλι]ο, 4υδηὶ 4085 

αταεᾶ δ πο5 ρογνοπογαηΐ, δὰ νϑίθγυπι μηδ βογίρίογυπι ἡ θπὶ γευοοδγθηῖυγ, ἴθ ἀθυη406. ΘΟΥρυ5 ομηηΐα 

ἐοηγομηίγοηϊ : φυοά πος ἰδοίυπι Ὁ Πυδιϊο φυὶ ἀτθοα, πος ἃ Μοιιηο σθπευγαγάοαιθ αυἱ [,4{1π8, 4408 

τπθη 18 Ὀθΐ ας 5οαίοηιία οἀϊάθγαπι. Αι 8}118, πθὸ ταϊπογὶβ πηοπιοπιὶ ἰαπὸ ποροι 5 ἱπιρεάϊίυ5 ἀοοιϊϑοίπιυδ. 

Υἱν, ργουϊηοίδπη ἤδης ἀϊδοίρυϊ]ο ἀοπιηδηάδὶ. ᾿ 

Ρυλ]ΐοα υμΠΠΠτα|5 ργοπμοναπάα ουρίάο Δηΐπιο ἀράσυπι ορὰ5 ἀραγθάϊίυγ Ὁ. Οδγοίας θείαταθ, πὸ αυ 

νυϊσο βαφασηίυν [ἀδιϊἀΐα ἀοίογγομ!. 516 ἰοία5 ἱποῦθυῖ ἴῃ Οτίρεποπι, υἱ ἀηπο 1725 ἀπο Ορεγυπὶ εἦυ8 ρτίον ἃ 

γοϊυπιῖπα ἰγρὶδ πιδπάδνεγ!!, ααδ ρἰαυάθηια οτῦς {Ππιογαγίο ἴῃ Ιαοθπὶ ργθάΐογιιπὶ δῆ ἱπουμῃίς 1755. ᾿μ θὲ 

οαίθγος Ἰδυάδιογοβ Ξἷς ἀδ ἢΠ1|8 οἰ οθογγίπιὶ βοοίοίαι 18 ϑογθοηΐος ἀοοίογαβ ἰῃ ορὶϑὶ. δὰ ἈΒ, ΡΡ. βυρθοιΐογ. 

ΒδΠοΓ, ρῥγίοτ. δὲ πιοηδοῖ, 8. σδγιοδηΐ ἃ Ργαιῖβ, ἱργαβ8. ἃ. 1750, ρᾷρ. 20 : Νὺπ αρτο,᾿ μι δρὲδ ἐδί, ἰη- 

φαίϊυπι, ποδίταπι απὶπιααυεγβίοπθηι [ογεί ἐΥμα  ἰδδίπιι8 ἤπια, μἰροίε φαΐ γοη δὲς μὶ ἰευΐα {{{π͵προπὶα, φμα φιῖα 

εἰ παϑομέ, πἰμὶ! εἰδὲ ἀοίταϊογα ροδδιμιῖ. Αὐσοιγαία θαϊί,, αἀοομταῖα ποίαί φιοά ποιαπάμνι 681; ποναδιιδ 

Οτὶσολὶθ «αἰο πιαρπο δεπιρεν οτὶζ ἀγριπιθηίο ἰρδιπιὶ 6 ργοπιίΐδεμα φμοίἰἀϊαποταπι εἀϊίοτμπι ἐμγϑα 460εν- 

ποπάππι. ᾿ 

Θροτὶς βαπῖπῖο ροπί οὶ (Ἰοπιοηιὶ ΧΠῚ ἀοάϊοαι! ππουραίογϊα Θρὶ 5101 βϑϑποιϊϑϑίπιο Ῥαίγὶ δίδο ρίδουϊ, υἱ 
ο͵ὰ5 δἰ οι οοθ ργθθθ65. {ΠΠυϑ γί 5ϑίπιυ8. Ὁ. ἀ Ἰπρποιθογί ας ΤἼδοάο 5185 το δρίβοοριι5, ποαΐ6 δρίβοορυϑ 
(δυροπιογδοίθῃ 515, ἰἰᾷᾳ Δπλῖ00 ΓΟΘΟΓΙ ρβ τ. δυοίοτί : ΜῸΝ ἱγὲφογόυέτεπά Ῥὲγε, 7,65 1 ποιπδὰγ ἐδ [ἶγε ἃ ποίτα 

ϑαίμ! Ῥὲγε [6 Ῥαρε υοίτε ὀρίίτε ἀδαϊσαίοἶῖτα, ἀὲδ μα 76 ἔδιι8 τέρμ. 8αᾳ ϑαϊπιει6 δὴ ἐπίοπαϊι ἰα ἰδοίαγα ἀνες 

1πὸ αἰϊοπιίοη οἱ πἰπὸ βαἰἰδ[αείίοη ημ6 76 π6 δαιιγοὶδ υοιιδ αρνί ποῦ : οἰ ἐπ υόγὶ(6 76 π6 δαοί!δ μαδ ἐμ ανοὶν' 

7απιαὶς τίοπ ᾿ι, ἀορμῖς φμὲ ἢ αἱ ἰ6 ϑοπίνθιιτ ἀ᾽ ἐϊγ6 ἃ δοη δουυΐοσε, φιὶ ἰμὶ αἷΐ ρίαι ἀαναπίαφο. Ῥοιιδ ροιυες ἄθηςο 
ἐπιργίπιον οοἰ(6 ορῖιγα ἀδαϊσαιοἶνο ργόοϊδέηιοπι σοπιηι6 ὕοῖιδ πιὸ [᾿αὐδ2 ἐπυοῃόο. Νοίτε 8. Ῥὲγ [6 Ῥαρε, εἰ Ἡ, 

ε σαταϊπαί Ομἰτὶπὶ, ἃ φιὶ 76 [αἱ ακιδδὶ ἐοοπιπιιπίφμόο, ἡμθόπὲ 46 υοῖι8 πῈ μοιιυδχ ψ (οτιοίιετ δαπδ ἰα φάϊεγ, 

“αἱ Γκονπθιν ἀ δίτο αὐεο δδαμοοι ἀε εοπειἀόταίϊοπ, πιοπ ἱγὲδ-τόυέγεπά Ῥὲγε, εἰς. Α ἤοπιε, ἰὲ 13 Νο- 

νεηιῦτο 1152. 
Ρυίογὶ Ογίψεπίβ υο]απιΐπα τθοθρίο, βυπηπιυ μοπ 6 Χ Ἔχ ργαβϑᾶηι 80] ν]Π10.5 ἱπιϑαίποπι 'ἰῃ ἀμόθιβ ἢυπηϊ- 

δπιδι 1015 6Χ δυτὸ οἱ ἃγρθηῖο (Ποπου! Πςοη ἰβδίπιυ τι ογαίία οἱ θεθυοί επί ρμἰβη85) δὰ δυοίογθιῃ πν]8}1, ΟἿ: 

μᾶπο᾽ βίη) ορίβιοἰλπὶ ϑδηοι βϑἰπιὶ Ραιγὶβ ποπΐῃθ βουῖρϑὶς ὀπηὶ ποηιἰϑϑίπιυβ οαγάϊη4}15 ΕἾΓγΔΟ : Αἀπιοάμιι 
τευογεπάε Ῥαίον. Ῥγίμπιιπι Οτὶσοπίαπὶ ορογὶς υοἰμπιοπ α Ῥαϊογηίαἰὸ ἐμὰ πἰιἰαΐιδ ας αἰ σοι εἶμε6 φιαπὶ απῖέα, 

πιμἐαφιι ρον[μϑιπὶ ἐγ ἰονιῖδ ἱμιο6 μοδιοτίαἰὲ ἰταάϊίιπι 85. Ραιοτ ἰμὸ ποπιῖπο δἰδὲ τοργαδονίαιιπι ἰαία [τοπὲ 

αὐοοορὶ! εἰ φταίμπι Παϑεῖ!; ταίις ἵπ μοο ἱπρενϊοδίδείπιο, δεά απιϑίσιιο ἀμοίογο ἐμίθγργείαπο,, πεπιίπεπι {δ 

ἰαίοτε υοἱ μὲςδε {{{π|πι, αὐ σιπφιιο ογταυοτί!, δμο, ποη σαι ποιοί το σίονιῖδ ἀαηανο ὀτγαδδ6; πἰμῖ! δἰπιμὶ ἐπ ἐΐμδ 

ἐπιοίφαιἀἐδ ξοπίοη εἰ {ἰδὲ ἐποϊαἰ56 φμοα βαποιϊδεὶπιΐ ἱπδιϊμ{ὶ υδειτὶ αἰμπιπιπι υόγαηις βάεϊ δϑοίαίοτέπι ποπ 

ἀδοοαί. Ωμοοΐτοα ἀοπμηι τμαπὶ ἵπ απιρίἰδδίπα δοἰοοιϊδείπιαψιιο ὑἰδιϊοιπθσα δια ἰοφατί υοἰμῖ!, οὐδοψιαϊα οΥσα 86 

ἐμ ἀρομηιειίμπι, 4μ0 ροπιϊβοῖα θεπευοίοπιΐα,, δὶ δα εἰδὲ δὶ! ογριιδ, ἐποϊιοίατ; εἰ οποϊατὶ ἡμοιπάπηι {{{ 

αρροϊαοί. Η ας πιὸ (μὶς {ποτὶ «ἀάϊία μαίοτηα δεποαϊοιΐοπα τεδροπάοτο ιιδ5ὶ1. Ὑεἰΐηι 660, μι μι πελὶ δἰπέ ἐπ 

λοποτο φιιὲ ϑοπαδ δθάμίο διά ϊο {ἱΠΠογας ροτδοφμμπίμτ (Ποταπι ἀμιοπὶ ἀπιιπὶ (6 2886 θταϊμ07), ἐΤροτμι8 ἀἶξοαδ. 

Βοπιώ χιι Καί. Νου. 1735. Ραίογπῖϊ. ( αα ο[βεῖα ραταίιις, εἴς. 

Ῥοβίγοιηα ἄυο Οτίρεη!β νοϊαπηιᾶ Δ πι͵ᾶπι ἱποιιπία ἀηπ0 1756 ἐγαὶ ργᾷ]ο ΘΟΠΙ τ βδιιγυβ 1), σλγο] 8 ὨΘΙΆΓιΙον 

ηἱ Ὁ. ΥἹἱπορηιὶ ΤῊ] 6Ρ φυϊουπι ἃ Βοϊθπιηὶ Ὑ όσα πὰ Πυποιραίίοη 6 Δη) οἰ 55 Π}86 ΒΘΠΊΡΟΡ Υἱχογαί, ἱπορίπᾶ 

ΤῊΟΓ6 ἴθ [υ͵556ὶ ἃ ριοροβῖιο ἀειογγιυ5. Απλ]οἱ Θηΐπὶ ἀθϑί ἀθγῖο ΤΠ ΓΘἢδ, (8Π| ΔΟΟΓὈ 551 π|0 οΟη(Δ}}}{ἰποία, αΣ 

{πογδοῖθ ἀϊβι Παιτο6. ΡΘ πὸ 'ρ56 Θχδιϊπιδίι 8, δὰ ἰορ6 (Δίαπι οἴδιι 556 νἱἀογοίαγ, αἱ νἱ[ΑΠὶ οὐπὶ ΦηρΌΟΓΕ ροῦ- 

Ρόϊαο οομηπηΐαγεῖ, Ουοά ᾿απιθῃ ἱπη! δ η115 ΟὈἰ 05 ργπυμίυπι ᾿υἀϊολη5, φυϑηῖο πιδσὶϑ ἸΔΠΘΌΟΓ ἰηρταᾶνα- 

δ0οῦδί, ἴδῆ!0 τηᾶρίϑ 68 418 οοποορεγδὶ Γοναγαῖχι Ομ τ διϊδια ρῥἰοίαι}8 βαπιΐηἃ, το! σίοϑυ5 δάλυφογα βίυδοθαί. 

Ἰμιοτῖπι ἰἀπιδη αυορά νἱβοῦὶβ ἀοαγαὶ δηϊπιὶ ἢγπιΐτα6. βαρρίοπδβ, τοτιϊαπι Οὐ σοιΐς γο ἤθη ἰγρῖ8 Δηπὸ 1157 

τηλη δία π) [δηλ ροη6 δὰ ἤμποπι ρογάυχογαί, οπη} ᾿ἰπσαδ βυθίϊο ἐπηπ 0 }}1}18, ἀδχίγααιια ΘΟΥΓρυγ8 ραγία οπιηὶ 

δθΏ58 τηοῖ 48 ΟΧρΟΓΒ5, ραυοὶβ ἀΐοθι5 Ἔχϑιηοῖυ8 68ῖ. Οὐ: [τοι Ρατγίβιοτιιπὴ ἰμ πηοηδϑίοσίο 8. ἀθγηιϑηὶ 

ἃ Ργαιὶβ ργὶὶ. Νοι.. Οοἰοῦν. δη. 1729. Υἱχὶϊ δπηο5 ὃ, πιθηβ68 2, ἀϊ65 7. 

Εαϊι 1). (λτγοίυϑ ᾿)οίαγαο πιο βϑἰ πὴ} οἰοσαπί54ιι6 βογιηοηΐβ, ἃρογίαϑ οἱ βπηρίοχ, ἢἀυ5 δηηΐου5, [Ἀπ] 8 γος; 

Ῥίας αἰ σου5 φυδπι ΟΟἰδι5, ΒΟ ΠΙΡῸΓ δά ἰπβογυϊηάστη ρᾶγαῖυς. δυάϊοίο, οἱ δχίπιῖο οἱ δογὶ δοοδάδθαι νϑροίδ 

οχροϊϑὶ ἰπχαπὶ νἱβ, ἰλο  Π115. ϑριθιαογαθο. ΡΙυγίθυ5. δηα πιογίοπι δημἷθ ταν βδί πη δ᾽ ἃ ἃς ρογυι6 26 

απεηιἐαιϑα5 Θοοί δἰ ας ἰοὶδ ΔΙ] 6 σΟη βου θοπάσππι Οριι8. πιριϊ δῖ 5 (ποναὶ ογυάἐπ|5 νἱγ, [δι] 6 πη ρϑυσᾶ 



Εγ] ΟἈΙΟΘΕΝΙΒ ΕΒΑΟΜΈΝΤΑ ΙΝ ΡΕΟΥΕΒΒΙΑ. ι 

οὐηροβϑογδῖ δὰ δι ρ] 55 πᾶπὶ ᾿Π8πὶ ἥμ8πὶ Ἀρραγαθαὶ ὡρἀϊΠοἰϊ πο οι ; δοὰ ργῷ ναϊοίυἀΐηα ἱπηρᾶγ βίγθηιο 
(λεϊα5 ἰαϊνογὶ:, (οΠ]108 8. Π|π|8π|ὶ οροτίβ τα]ϊχυΐ! [γαιγὶα Θ᾽ 0 ἀοπιηο ὑδγοίο ΥἹποοπεῖο θεϊδγυ πποπϑοθο 
ουδάεπι οοηργεβϑιίοηὶβ 5. Μδυγὶ, {ὑδπὶ ἰάἀοίγοο [υμοἰϊαπι δὰ 56 δἀγοοδυδγαί, υἱ ἰπ ἰά ορὰβ ἠυπει5 ἐπὶ 

ἶρϑο υἱεῖ θυ8 ἱπουπιθεγεὶ, οἱ διἰψυϊά δοοίρογοι ορίβ ἰη Οτίοηΐβ οἀϊίοπα, οὐ}08 ροβίγοπναπι γο υπιθι αυυὰ 

ΟἸΆΒΙ 5 ρῈΠ6 ΠΗΠΊΘΓΙ 5 Δβοἰαἰαπι γοαυΐ,, πιοὸχ (γρὶ8 τηλπάδθίίυν. 
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ΟἈΙΘΈΝΙΒ ΡΒΑΘΟΝΕΝΤΑ. 
ΕΧ Π|880 ΕΚ ῬΡΒΕΟΥΕΆΒΙΪΘ5 ΘΑΓΟΌΜΟΝΙ5. 

ΜΟΝΙΤΌΜΝ. 

Ε: τὶ σεπὶς ςοτὶριϊοπῖθις ἱπ Ῥτονοτδία πὶδὶ! τορετὶ ρυαῖον βοφιεπιία [γασηϊεπία, φιοτῖπι ἀπὸ Ῥτίοτα [αἰ η6 
ἰδπίμπι ἐχδέαπι ἱπ Αροίοσία Ραπιρλ ϊ πιατιμτῖϑ ργο Οτίσεπε; εαίετα υέτὸ οπιπία ἱπ Ἐρί!οπιθ δα τέ[ετγι Ργο- 
ὠρίας (ἀείρας, ἱΠ|Π0 ἀμπίαται ἐχοόρίο φιοα Ῥετίιπεὶ αὐ 
(ες Μακατὶπίαηα αα σαρεί οεοἰαυμηι [εα. 

ὀτϑίοναπιι, 6, φμοάγιε ὁχ δεῖ (αἰοπα πιδ. ὑἱδ 0. 

δίσίμς δεμεπεῖς ΒΙΠΟΙΝ. 586. ἐδ. τν, ραφ. 254, Οτίφοπὶ φμοηιιο (τἰϑαῖ! Ἐξηγητιχά ἐπ εἰδταπι Εοοϊδεἰαδιεὶ, 
ἐαγιε αὐαϊι α Μείβμοάϊο εἰϊατὶ ἐπ {ἰδτο 6. Τοϑι ΓΟ Ι06. Πίογμπι ἰαπιθπ πὸ γρὺ φαίάεηι εοπιρατεῖ ἴμηὶ τῇ 
ἀμμε Μειποαϊαπὶ {ἰϑτὶ [γαφπιεηιὲδ φιι υεἱ αὐ Βρὶρπαπῖο ἤσγτεβ. χιν, υεί α Ῥηοιίο σοάΐο. οοχχχιν, γέρτα - 
δπιαπίμν, (εν ἐπ ἐ{{16 σι ἐχδίαπι ἰοπιο ἐογο Βιϑἰϊοίποσα ᾿μισάμπονεῖδ. 

ΤΙ ΥἹΔείυν δυΐοπι τὰ μὲ δἱ {118 δϑϑογιῖο 4ιι88 ἰΓΔη5[0Γς Α δηϊπηϑγυπὶ ραγυδηΐαὶ οἱ ἴῃ ἀφδιηοπυπὶ πϑίαγαπι, υἱ 

πϑγὶ ΔηΪπ|8 5 ἀδ ΟΟΓρΟΓΐ 8 ἴῃ 4) ΠΟΓρΡΟΓᾺ Δ58676- 

ταῦ, ῬθιΎ 6: 556 Θἰδη} 1) Δ}14005 οογυπὶ ΄υὶ ΘΟ τΙβίο 

εγθύογο νἱἀθηίυγ, δχ αι υυδάδι ϑουιρίυτᾷ βαποίδ 

ορολϑι οἴ θυ, πο πιο]! ροηι65 αυοπιοίο ἱπ σὲ 

ἐοθέδη! αυδ5 βου} (ἃ βυπὶ. Νοη δηΐπι δηἰπιδἀνογ! πὶ 
φυοπιοάο Ποπιο εἰποίαίαγ, δ} Ρ0}118, 01 Θαυ8, 

ἃυϊ τυ ]ὰ85, οἱ ρῥϑίανογυπὶ ἰγδηϑίογιηδει Πυμπηδηιπὶ 

δηϊιῦπι ἴῃ Ρδουάσπ) ἐογρογᾶ, υἱ Φϑιπηᾶγοηὶ αυοΐ 

Δαυδηο Βαογρεμι 5 δαβοὶρὶϊ Θογρὰκ γα] νίρογο, 4}}- 

φυληάο ἐ4υῖ, να} γα φυογι δηϊπιδίυπι. 33π| ογρο 

(ΟΠ5Θ4ΊΙ6η8 6δί οἱ ῃος [1105 ἀΐοαετα ἀθθεγε, φυοὰ εἰΔ- 

νοϊὰ5 φυὶ ἰεο ἰπ ϑεγὶρίυτί8. ἀϊοί᾽αγ, σογροῦα ἰθοη 8 
υἱδίυγ, 4ὐϊ ἀτδοοηὶβ οἀγηΐυδ., οὔτ ἄγϑοο ποιϊηΐπ8- 

αν. πὰ οὔ ὧἱ δαοιπάνη) {1105 ἰτδηβηυίαιο ἰδίἃ 

81} δφυδπάο γδὶ ἰδ0 γεὶ ἄγβδοο δηϊπιὰ ᾿"ῦοπ8 ἀΐα- 

Βοϊυῃ. Εἰ ρμαμίο ροδί : ὅ64. Ξυρογῆυς βυπὶ οΠΊΠ65 
ἰβίῶ δἀϊηναπιίοποβ. ΔΙ η  υδίυ πὶ 651 οηἰδὶ φυοά υηἃ 
Ραπᾶ ἴδ ἀφπιοηυπὶ παίαγο αυ3πὶ ᾿υπηΔη0 Κοηογὶ 

Ρθοοδίογυμη ἃ Βοπηΐηο0 ργηπὶι 511 11 αυδπὶ Βοπιὶ- 
μ08 808 δοηίθηι ἀοδίφηανίι, ἀΐσθη8 : Π|6 ἐπ ἵσποηι 
αἰεγπμπι, φιὶ ραταίι8 ἐεἰ ἀϊαϑοίο εἰ απθείϊ 6)"; 

οβίοηάοθπβ φυΐὰ δδάδπὶ βρδοῖθ8 ροπάγυμι ροοιδίοτ - 
θὰ5 Βοιιἰηΐθι8, οἱ ἀΐαθο]ο, οἱ δηᾳ61}5 65 ργθρᾶ- 

Γδίδ 8ἰῖ1, ἰϊσδὶ ἴῃ οδάδῃ ρῶηδ ἀΐνογβα δἰΐ φυδηϊ 88 

Ραμ. ΑἸἰϊιι5 οπἶπὶ ξγανΐα 5 ἃς υϑβθπθη 5 ΟΥυ οἰ (Ὁ 

ΡΓῸ πιαρηϊιυάΐϊηα ρΡαροαίογυμ ; αἰ δυΐίδιι ΓΘΠ)}9- 

8.5, οὐδ ἰονίογα οἱ (2 0] ΠΟΓᾺ ρθοοδία ϑιηῖ. 

ΕΚΎΨΡΤΩΝ ΩὩΡΙΓΕΝΟΥ͂Σ ΕΙΣ ΤᾺΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ αὶ Ὁ ΕΧ ΟΠΙΘΟΕΝΙΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΙΒ ΙΝ ΡΕΟ- 
ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. 

ΚΕΦ. Α΄’. 
Παροιμέαε Σολομῶντος υἱοῦ Δαυΐδ. Υἱὸς Δαυῖδ 

χαὶ ὁ Σωτὴρ λέγεται. Οὗτος εἰρηνιχὸς ἡμῶν Σωτὴρ 
ὁ γεγόμεγος ἐκ σπέρματος Δαυϊδ, τὸ κατὰ σάρκα, 

ἐδασίλευσεν ἐν Ἰσραήλ. Διὸ καὶ ἐπεγράφη τὴν ὑπὲρ 

ἀνθρώπων οἰκονομίαν τελῶν Οὗτός ἐστιν ὁ βασι- 

Δεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Ἰουδαῖοί εἰσιν, ὁ Ἰσραὴλ, ὧν 

εἰρηνιχὸς Σωτὴρ βασιλεύει ὡς διορατιχῶν, ἐὰν ὦσιν 
ἀληθῶς Ἰσραήλ. Οὐ γὰρ ὅσοι σπέρμα τοῦ ᾿Αδραὰμ, 
πάντως καὶ τέχγα, τῷ μὴ ποιεῖν τὰ ἔργα τοῦ 

᾿δραάμ. 
Τοῦ γγῶγαι σοφίαν καὶ παιδείαν. Σοφία ἐστὶν 

ἐπιστήμη θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων χατά- 

ΨΕΙΒΙΑ ΒΑΓΟΜΟΝ 5. 

ΟΑΡ. 1. 
γογβ. 4. ΡῬτουενδία ϑαϊοπιοπὶς β 1 δανῖά. ΕἸ 5 

θανία οἰἰαπι δαίναιον νοοδίυγ, Ηἰς ραοϊῆουβ ΠΟ516Ρ 

ΒΑΙνΔίοΡ, [ἀοἰμ8 ἐς δοηιΐπο Παυὶϊά δεσιιπάπηι σαγποπι ὃ, 

ταρβηανῖ ἰπ ἴβγααὶ. [ἀοἶγοο διβοθρίδπι ἱπηρ 6 8 ῬτῸ 

Ἰιοπιϊπίθυ5 ἀϊδροηβαιίοησπι, {αἰαὶ ἢυ πο ἰμϑογίριι πὶ 

μαθυῖ : Πὶο 681 τοῦ Ζιάσοτιηι ὃ. δυο, |5τγδβὶ 
5Β0η1, υογυπὶ ρδοϊουβς ϑαϊναίοῦ γτὰχ ἀοπιϊηδίυγ, 

ἰΔηπυδπὶ δι ἶπιῖ5 ρογϑρί οϑοίαπι, 5[ πηοάο γϑγὰ ϑγδοὶ 
βυηϊ. Νὺπ οπὶπι φΐ δοπιθὶ δι! Αὐταίια;, οπιπΐνο 

εἰΐαπι βι1ϊ ", 60. αυοὰ ορογὰ ΑΌγαμϑ ποὴ [δοίυπι δ. 
ὕεγβ, 3. Αα ξεἰοιάαπι βαρίοηίΐαπι εἰ αἰδοὶρίίπαπι. 

ϑαρίθηςία οϑὲ αἰνίπαγιπι ᾿υϊοαηαταηιάας γϑγυπὶ 

Ὁ ΜοιΝ. αν, 41. "οι, ᾿,ὅ. ὅ1μι0. ΧΧΙΙ, ὅ8. 5 Βοηι. ᾿χ, 7. δ δολη. γὙπ!, 59. 
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φοϊοπτία δίψιιο δοπιργθθηϑῖο ;; δοοθηάμσπι δυΐοπι Α ληψις " χατὰ δέ τινας, ἁτμίς ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ δυ- 

ἡποϑάλπι, ταροῦ ὁπὶ υἱγμ{ἰ5 θεῖ, 6ὲ δπιαπαίῖο Οπιπὶ- 

Ῥοίοηῖ8 οἰοτία δίπεοτα : πεῖ! ἐπῖπι ἐπφυὶπ απιθπίιπι 

ἐποιττῖς ἐπ ἡ απὶ Σ φρίονοΥ δἶπι 6861 ἰποὶ8 αἰότης 
εἰ βρεεμίμπι εἶπ πιασμία ορετγαϊϊοπὶς Βεΐ, οἱ ἴνιασο 

ϑονιαιδ ἐπ δ. Ουἱ βαρίθηι 5 πονΐδ ορογὰ, ᾿ς 

πον τ, ποηρα βρίοπάογθη) ᾿1οἷ8 Φίογη88, ϑραου πὶ 
δἴθ τηδου]α νυἱγίαι 5 Ὠοὶ, οἱ ἱπηδαίποηι ᾿)ον 4115 6}... 

εΠππὸ δυΐδη πἰΠ}} δυά συηῖ, φυδηὶ βοῖγα ΕἸ] υτη ἀϊ- 

:βειοηθ θ6ἷ, οἱ ΑἸ γἰδίαπι βϑρίθηιίαπι. Οἰ γἰβίυ 8 

ἐμπΐπὶ Ὠεὶ νἱγίας. οβὶ οἱ οἱ βαρίθηιία. [ἃ νογο πῸἢ 

εἈγιΐβ οἱ βϑδησυϊηΐθ, 564. Ραίγ[5 ΘΟ 65:15 γενϑ]αιοὴε 

μιδη [6ϑἰδίιγ. 561 ΔυΐΘη) οἰΐδπὶ δα ρ θη ἴλη, 40} εἷ- 

νἱπότυπὶ ΟΥΔΟΙ]ΟΡυ πὶ ἰοᾳ᾽5. οἱ ργορ]ιοίαταπ;, ἔνδιι- 

ΒΟ ογπι αἰ ϑροβιίοϊογα βοἰδηιίδηι πον. ὅ50- 

ῬῈΓ ροίγαπὶ ρομἷ [πη ἀΔπηδηΐα!, ΠΘΉΡ6 δύ ρον δαπὶ 

Ομ γίσεῖ, υἱ Γοβίδίαι δνογβαβ ΓΟ 5, οἱ νοπίοϑ, οἱ 

ϑρίγίιυ8, (ΘΠ Δ 0 π65. νἱ 6! θοαὶ υπάεουπηθθ ργουθ- 
Ἀἰδηϊ, Οι04. 1045 αἷϊ, αυἷἱὰ ἐαμάαυϊί “οθηοπιιιπι 

διιϊφυδιαιὶς ἴ, ἀθιϑῖνα Ἰοου 5 65ῖ, ΒΟ] αγεϊι πὶ ἸΔιιάδη5, 

ΟὟ ἰπφθιὶ! ἀοχίογ δίοπι. Θυοά ἰρϑυπ) αἱ [8 γϑγυ}β 
5 δηἰἸοατγὶ νι δίων : Εγαΐ ἀμίθηι δϑῦρειι8 μγμαάθπι 5εὶ- 

θιμδ οπιπίηι δοδίϊαγιπι δ; ὑπ6 5οΓΙρίι) 65 : 

ξϑιοίο μγιάοπίε8 δίσμ! δΉΥροπδ ἣ, αυδ5ὶ (ἰοαὶ, Ποη 6χ- 

ΡοΓίο5 ἀϑίυκϊαγαπι 5ΕΓΡΘΠΙΙ8. 

Υογβ, 6. Απὶἰπιααυετίοίφιο ραταϑοίαηι, οἴ ἰθπεῦτο- 
δμπὶ δογπιοπθπι, αἰείασια δαρίθπίιπι Εἰ ἀπ ηιαία. 

θυοάηδπι ἀϊδογίπηθη π8ὸ ἃ 56 ἰηνίοθπι ἰιδθθδηΐ, 

γάμεως, καὶ ἀπόῤῥοια τῆς τοῦ Παγτοχράτορος 
δόξης εἰλιχριγής " οὐδὲν γὰρ εἰς αὐτὴν σκοτεινὸν 

ἐμπίπτει" ἀπαύγασμα γάρ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου, καὶ 

ἔσοπτρον ἀκη.λίδωτον τῆς τοῦ Θεοῦ ἐγεργείας. 

καὶ εἰχὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. Ὁ γινώσχων 

ἔργα σοφίας, ταῦτα γινώσχει, τουτέστι, τὸ ἀπαύγα- 

σμα τοῦ ἀϊδίου, χαὶ τὸ ἀχηλίδωτον ἔσοπτρον τῆς 
τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας, καὶ τὴν εἰχόνα τῆς ἀγαθότητος 
αὐτοῦ. Ταῦτα δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν΄ ἢ γνῶναι τὸν 

Υἱὸν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης, χαὶ τὴν σοφίαν τὸν Χρι- 

στόν. Χριστὸς γὰρ Θεοῦ δύναμις χαὶ Θεοῦ σοφία. 

Τοῦτο δὲ οὐχ ἀπὸ σαρχὸς χαὶ αἵματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ 

οὐρανίου Πατρὸς ἀποχαλύπτεται. Γινώσχει δὲ σοφίαν, 

χαὶ ὁ τὴν ἐπιστήμην εἰδὼς τῶν θείων, νομιχῶν καὶ 

προφητιχῶν, εὐαγγελικῶν τε χαὶ ἀποστολιχῶν λο- 

γίων. Ἐπὶ ᾿τὴν πέτραν τίθησι τὸν θεμέλιαν, τουτέ- 

στιν ἐπὶ τῇ πίστει Χριστοῦ, ὡς ἀντέχειν πρὸς βρο- 
χὰς, καὶ ἀνέμους, καὶ πνεύματα, δηλαδὴ τοὺς ὁθεν- 

οὖν γινομένους πειρασμούς. Εἰ δέ φησιν ὁ Λουχᾶς ὡς 

ἐπήνεσε τὸν οἱκογόμον τῆς ἀδικίας, κατεχρήσατο, 

τὸν ἔπαινον ἐπὶ τῆς ἐντρεχείας λαθὼν, διά τε τῆς δια-- 

νοίας ὀξύ " ὅπερ ἔοιχε δηλοῦσθαι χὰν τῷ, Ὁ δὲ ὄφις 

φρογιμώτατος πάντων τῶν θηρίων, καθ᾽ ὃ λέλεχταε 

χαὶ τὸ, Γίγεσθε φρόνιμοι ὡς ὁ ὄφις " οἱονεὶ μὴ 

ἄπειροι τῶν τοῦ ὄφεως πανουργημάτων. 

Νοήσει τε παραδοκὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον, ῥή- 

σεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα. Τίνα διαφορὰν ἔχεε 
ταῦτα πρὸς ἄλληλα, χατανοήσωμεν" γαὶ πρῶτον τὲ 

«θη δἰ ἀδγοπη8; ἃς ρυϊπιυπὶ αι ἀ6πὶ αὐἱά 5:1 ρᾶγα- ας ποτέ ἐστι παραδολὴ ἴδωμεν, ἀφ᾽ ὧν ἔχομεν εὐαγγε- 

θοΪα υἱάδϑηυβ ὃχ ἰἰ5 4φυς Ενδηροὶϊα ΠπῸ}}}6 5Ὲ0ρ6- 
ἀϊίδηι, δγρυπιοπιῖ8. ῬΑγΆθ0] δηΐπὶ πΟπη6. υϑ5] 
ϑυπὶ οἰἴΔπὶ 8111, οἱ Μαι θεῖα. ἢ18. γ ΥὈ 5: [π {0 αἷ6 

4αϊθη5 ζόδιι5 (6 ἀοηῖο δεάοϑαὶ 86ειι8 πιαγα,, οἱ οπιιῖδ 

ἔμτγϑα ἱπ 8). {πιοτὸ δίαϑαί, εἰ ἰοσμίιδ ὁδί εἶδ πιμίία ἱπ 

Ῥαταϑοῆε :; Εδεο σα! φιὶ δοπιΐπαί δοπιΐπατο ὃ. Ἐδὶ 
ἰφίθαν ράγδθυ]ὰ β6γπ 6 ΓΘ ἐδῃαυδπὶ φοδία, αι 

1δηθη βοϑία πΠοὴ 68[ βϑουπίυπι ᾿ἰ6Γὰπὶ., 861 48 

Ροιοϑὲ ἐἑογὲ : αυΐ φυϊάθδιη 56 γπ)0 ἱγορίοθ Γθ8 δἰ ῃ ῖ- 

ελὶ ΡῈΓ [ΓαΠΒ]α(0Π6 πὶ ΘΟΤι ἢ 4085 ἰπ ρᾶΓΑθΟΪα αἰεί 

ϑιηϊ. Νοη δηΐπὶ ργουῦϊ ΠΠπ|γὰ βοηδὶ (Δείυπι 65: ΠΠυά : 
Ἐχῆϊ φιὶ δοπιναιί,, φυοπιδπηοάυπι ἰνδιογίδην οοηι- 
εἰ556 ἀἰείπιυ : γογυηιίδαιθη μοϊοδὶ {Ππἃ Ποτὶ 56- 
δυπάυπι [{τογᾶπιὶ : Εσοθ, οαϊ φιὶ δομιϊπαὶ, οἷο. 

Εξο οογίθ ρυϊο ἤδδμπι ἱπ ρᾶγ8}Π0}}8 ἰοφυδιίαη) 6χ- 
(γδηοῖβ, αυΐθβ, αὐυἱὰ [οΓ͵5 Ἔγδιί, ἀδίαι ποθὴ ογαὶ 

0586 Ὠιγϑίογία γορηὶ 1[)6ἱ, δχ 556 46 ἀπο, 416Π}- 

ϑαπιοάμπη σΟΠϑοΓροὶῖ Μαιμαιβ, 40] Π0η δἰ οδυξα 
εἰ γδϊΐοης δἀποίανί! ἰΠΠυἀ : [π| {0 ἀἰδ θαϊοης “6διι8 

ἐδ ἄοηιο δέίοϑαί δέειιδ πιαγο. (ΟΠ ΥΘΠΙ6ἢ5 ΘηΐΪπ οἰ αὶ 

τὶ ἀδ ἀοπιο οχίτγοὶ 84 605 4υἱ ἴῃ ἰΠΠ4π| ἰηφγοάὶ ποῖ 

τά] οθπι, 586 ἀ ἐγδηὶ [Ὁγ5. Τ]6 χυϊαρίαπι ἷν 3η1π|0Ὸ 
Βδθυΐβδαε Μαιι θυ πος ἰοΩ0, πιδηϊοϑίαιη αὐὶϊ οἱ 

ααἱ οὐβογυδυθῦῖί θὰ 4υ8 ἰη(δγαμίιν : δέν δδὲ5 ΘΠ ΠῚ, 
ἴηχυΐς, εὠυτϑὶς ἐπίταυΐί ἴπ ἀοπιιπι διαπι 15. οἱ ἀἰβεἰ- 

φυ}}5 οὐΐδϑογυϊς ραγαθοίδιη. Ουβογνα δπὶπὶ ἰπ πὶ 
ᾳὐυοπιδαρλοάϊπι ἰυγθ 5 ἴῃ ρδΓΆΡΟ] 5 6505 Ἰοαυϊίαν, 

λικῶν ἀφορμῶν. Ἐχρήσαντο γὰρ τῷ ὀνόματι τῆς 
παραδολῆς ἄλλοι τε, χαὶ Ματθαῖος οὕτως" Ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκ τῆς οἰκίας 
ἐχάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶς ὁ ὄχιῖος 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 

ποιλλὰ ἐν παραθδο.αῖς " Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 

τοῦ σπεῖραι. "Ἔστι τοίνυν παραδολὴ λόγος ὡς περὶ 
γενομένου, μὴ γενομένου μὲν χατὰ τὸ ῥητὸν, δυνα- 
μένου δὲ γενέσθαι, τροπιχῶς δηλωτιχὸς πραγμάτων 

ἐχ μεταλήψεως τῶν ἐν τῇ παραθολῇ λελεγμένων. Οὐ 
γὰρ γέγονε χατὰ τὴν λέξιν τὸ, Ἐξῆνλθεν ὁ σπείρων, 

ὡς λέγομεν γεγονέναι τὰ τῆς ἱστορίας - πλὴν δυνατὸν 
γενέσθαι χατὰ τὸ ῥητόν" ᾿Ιδοὺ ἐξῆ.1θεν ὁ σπείρων, 

χ. τ᾿ ἑ. Ἐγὼ μέντοι νομίζω τοῖς ἔξω λαλοῦντα τὸν 
Ὁ Ἰησοῦν ἐν παραδολαῖϊς, οἷς, διὰ τὸ εἶναι ἔξω, οὐχ ἐδέ- 

δοτο εἰδέναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
ἐξεληλυθέναι τῆς οἰχίας, ὡς ὁ Ματθαῖος ἀνέγραψεν, 

οὐ χωρὶς αἰτίας καὶ λόγου ποιήσας τὸ, Ἔν τῇ ἡμέ- 
ρᾳ ἐκείνῃ, ἐξεθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τῆς οἰκίας, ἐκάθητο 

παρὰ τὴν θάλασσαν. “Ἔπρεπε γὰρ πρὸς τοὺς μὴ 
χωροῦντας εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰχίαν, ἀλλ᾽ ὄντας 

ἕξω αὐτῆς, ἐξελθεῖν αὐτῆς. Ὅτι δὲ τοιοῦτόν τι τῷ 

Ματθαίῳ χατὰ τὸν τόπον νενόηται, σαφὲς ἔσται τῷ 

τετηρηχότι τὰ ἐπιφερόμενα " ̓Αφεὶς γὰρ, φησὶ, τοὺς 
ὄχλους, εἰσῆ,1θεν εἰς τὴν οἰχίαν αὑτοῦ, καὶ τοῖς 

μαθηταῖς ἀναχαλύπτει τὰ τῆς παραδολῆς. Παρατή- 

ρει γὰρ ἐν τούτοις τίνα τρόπον τοῖς ὄχλοις ἐν παραᾶ-- 

4 ϑδρ.Υ, 35. Τ[(υς. νι, 8. δ ὅεδη. πὶ, 1. 3 ΜΆ. χ, 16. 39 Μδιι}}. χει, 1, 3, ὁ. 1: 1{υἱ4Φ., ὅθε 
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βολαῖς ὁ Ἰησοῦς λαλει, χαὶ χωρὶς παραθολῖ;ς οὐδὲν Α οἱ 5'Π6 ῬΑΓΔΡΟΪΔ ΠΙἢ] οἷ ἀϊοῖ!. Ουοάὰ οἰἰλπνηυπι [8- 
αὐτοῖς λαλεῖ" ὃ χαὶ μέχρι τῆς δεῦρο ποιεῖ" οἱ γὰρ 
ὄχλοι οὗ χωροῦσι παραδολῶν ἑρμηνείαν. Πρόσχες δὲ 

χαὶ τῷ , ᾿Αφεὶς τοὺς ὄχλους εἰσῆ,1θεν εἰς τὴν οἱ- 
κίαν αὑτοῦ, πάνυ συνετῶς ἀναγεγραμμένῳ" ἐπεὶ μὴ 
οἷόν τε Ἦν τοὺς ὄχλους αὐτῷ συνελθεῖν, ἀλλὰ μόνους 

τοὺς διαφέροντας παρὰ τοὺς ὄχλους, οἵτινες ἧσαν 

μαθηταὶ αὐτοῦ, χαὶ δυνάμενοι παῤῥησίαν ἔχειν πρὸς 
τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰησοῦ. Ἐχεῖ, οὐχ ὡς 

οἱ ὄντες ἔξω, ἀλλὰ χωρήσαντες τὸ γενέσθαι ἔσω, 

προσελθόντες τῷ διδασχάλῳ, τὸν ἔσω νοῦν ἀξιοῦσι 

τῶν παραδολῶν μαθεῖν. Καὶ ἐπείπερ ἐχώρησαν αὐ- 

τῷ ἀχολουθῆσαι εἰσιόντι εἰς τὴν οἰχίαν, διὰ τοῦτο ἀπο- 

χριθεὶς πρὸς τὸ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραθομλὴν, εἴ- 
πεν ἃ εἶπεν. Οὐ μόνον δὲ ἐξέρχεται τῆς οἰχίας αὐ- 

τοῦ ὁ Ἰησοῦς, ἵνα τοῖς ἔξω ἔξω γενόμενος λαλήσῃ 

«ἃς παραθολὰς, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τὴν θάλασσαν χαθ- 

ἰζεται, αἰνισσόμενος, ὅτι οἱ ὄχλοι καὶ οἱ ἔξω τῶν τῆς 

ϑαλάτσης χυμάτων, χαὶ τοῦ ἁλμυροῦ ὕδατος αὐτῆς, 

οὐχ εἰσὶ μαχράν. Παρατήρει δὲ, ὅτι πρὸς μὲν τὸν 
ἐξελθόντα τῆς οἰκίας χαὶ καθήμενον παρὰ τὴν θάλασ- 
σαν Ἰησοῦν συνήχθησαν ὄχλοι πολλοί οὐχ ἔτι δὲ 

ὄχλοι πολλοὶ, ἀλλ᾽ οἱ τὴν στενὴν γαὶ τεθλιμμένην 

ὁδεύοντες ὀλίγοι, χαὶ εὑρίσχοντες τὴν ἐπάγουσαν εἰς 

τὴν ζωὴν ὁδὸν μαθηταὶ εἰσέρχονται πρὸς αὑτὸν εἰς 

«ἣν οἰχίαν. Λόγῳ τοίνυν τὸ πρέπον εὐαγγελιχῷ χατὰ 
δύναμιν ἐξετάζων, χαὶ τῷ τοῦ Ἰησοῦ βουλήματι ἐμ- 
δάντος εἰς τὸ πλοῖον, χαὶ λέγοντος παντὶ τῷ ὄχλῳ 

τῷ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἐν παραθολαῖς, φημὶ, μήποτε 

ὁ λόγος τοῖς ὄχλοις οὐ βεδηχὼς, οὐδὲ ἑστὼς, ἀλλ᾽ ἐν 

ὅδατι θαλάσσης τυγχάνων, λαλεῖ ὀχούμενος ἐπὶ τοῦ, 
ὡς οἷόν τε ἐστὶ, δυναμένου βεδηχέναι ἐπὶ ὕδατος ̓  
ὅπερ πλοῖον εἴρηται. Μὴ θαυμάσῃς δὲ, εἰ τὰ τοιαῦτα 

νοήματα ὡραιότερον ἐνήνεχται, ὡς ἂν τὸν ἔξω χαὶ 

τὸν ὄχλον μὴ νομίσαι, μηδὲ νοῦν τινα εἶναι χεχρυμ- 
μένον χαὶ ἐχόμενον πυχνῆς γλαφυρότητος τὸν τῇ 
εὐαγγελιχῇ διαθέσει ἀποχείμενον" καὶ γὰρ ἦν τῆς 

οἰχονομούσης χάριτος τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον, ἔργον. Ἐγὼ 

δὲ γαὶ τὸ, Προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὑτῷ" 

Αιὰ εἰ ἐν παραθδο.ϊαῖς «1α.1εἷς αὐτοῖς ; καὶ τὸ, 

᾿Αφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ" 

καὶ προσῆ2θον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ «έγοντες " 

Φράσον ἡμῖν τὴν παραδολὴν, βαθύτερον ἀχούειν 
πειρῶμαι. ᾿Αεὶ γὰρ οἱ μὲν ὄχλοι, ἐὰν ἀχούωσι παρα- 

εἶτ. Νδπὶ ἰυγ δ ποὴ ἐδρίυπι ρΑγΔθΟΙάγίτη ἰηίοι ργο- 
ἰΔιϊοποπη. Αἰιοπά6 διυίθηι οἱ ᾿ος : })ἐπιΐδεὶδ {εἰγϑὶς 1η- 

φήθδδιδ ὁδί ἱπ ἀοπιμπι διίαηι, αυοὰ 5οἰ6 5ογρι πὶ 

Θ58ι : 81) ἴυγὶγοδ ΠΟ) ροίοΓΔηΐ οὐπὶ 110 ἱπίγάγο, 568 

11 ἰδηϊυπὶ αυϊ τυγθ 5 ΓΒΔ ηΠ0Γ68 δγϑηΐ, ΠΘηβ6 

ἀϊβεῖρι}} 6715, φυϊθα5 Πάποϊα οἱ Προγι 85 ογαὶ ἱπίγαπαὶ 

ἴῃ ἀοιηυπὶ ὅοδι. [δ], πο! (Δπαιᾶτῃ 11 φυΐ [ὉΓ]5 δυηῖ, 

δ6ἀ4 ἰἅπαυλπιὶ 4υΐ ᾿μΐΓῸ 6586 γναϊθαιῖ, δοοράρηίο8 δὰ 

Ργδοθρίογομ, ἱπίθυΐογα πὶ ργ θΟΙΓΌ ἢ) Β6ηβ0Ππ) 660- 

ςογὶ ροβίυ!δηι. Εἰ φυοηΐαπι ἰμϑιπὶ ἴῃ ἀΟΠΉΝ ΠῚ διιᾶπι 

ἰμίγαυίσι δεααὶ να ρᾶπὶ,, ργορίογοδ Γοϑροπθιβ δά 

{Πυὰ : Εαΐδεετο ποὐΐε ραγαϑοίαηι, ἀϊχὶϊ ὁ αυδ εἰχί(. 
Νόοη 80] υπὶ αυΐαπὶ οαγοάϊτυν 6 ἀ0Π10 808 6505, ὀχίΓᾶ- 

«πρῖβ Ἔτι δηοιι5 [Δσίι8 ο΄ υδίιΓ ράγΔ 0048, 56 οἱ 5668 

Β πᾶγα οοηϑἀαῖ, ἰπηυθη5 ἰυγθὰ5 οἱ 608 4] (οΓἱϑ βυηῖ, 

ἃ διιοιίθυ5. πιᾶγίβ οἱ ἡΠΠ5 δᾳυᾶὰ 5α]δἃ ἢ} ργοουὶ 

ἀϊβίαγθ. Ουβογνὰ δυίδῃῃ δά 65πὶ ἀοῃ)ο οργοάΐθη- 

τοπὶ οἱ βεἀδηίοιῃ 6608 ΠηΔΓ6 ΡΙ υγἱ πηὰ5 0 Γ)ὰ5 601- 

Πυχί556. Νεαυδαιδπι δυΐδι ἰυγθ8 πηυ]ς, 56 ρϑιιεὶ 

ἀϊξοῖρυ!! φυὶ ἀγοίδιῃ ἀβρογαηααδ Υἱᾶπὶ Ὡπιθυϊδηΐ, 

δἱ τορογίιηι απ [ἃπΔὸ αὐ ἀυοὶ! δὰ νἱίαπι, δ ἰρβυπι 

ἦμ ἀοπιιιν δ᾽ 5. ἰμίγδηι, [᾿αυ Γοἢ5. ἰφίαν ῥγὸ υἱὲ 
γαιϊοπθι σΟμνδηἰοῃίο πὶ Οὐδ βο! 60 δουπιοπὶ ἃ6 γὸ- 

Ἰυπιαιῖὶ 265 ἰπ πᾶνοπὶ ἱπργουίεπιϊθ, ᾧ, Δίᾳυθ υηἰ- 

γογϑα ἰαγθ8 Ἰυχία ἸἰΠὰ8 πῃ ρᾶγα 0} }5 Ἰουοηι 8. 

ἀΐοο, (ογβίίδῃ νεῦθαπὶ 4υοά βυραγ {τ} }8. ἤγημιπὶ 

ποη 6ϑῖ, πδς βίδί, 5664 ἰὴ υὴάδ πηδΓῖ5 68ὶ, ἰο4ι] γ6- 

οἴ 60 (υοἀ, φυδηίαπι {6 }] ροίοϑι, {γπηαγὶ ροίθϑὶ 

ἴῃ δι : φυοὰ ᾳυΐάδμη! νοοδίυν ηανίρίμι. Νἧ τΐγο- 

τἷβ δυίθη φιοὰ εὐυβπιοάϊ ξθηϊθηιι δ} πιΐ5 ἰηἴ8- 

γυρίυγ, Ὧ6 Ἔχίγαηοι5 οἱ ἰυγρᾶ ΔΓ ἰΓοία δι} Ἔν ΔΏ- 

φοιϊοα δχροβίτοηθ Ὠυ]]ὰπὶ 6888 86 58πὶ Δ βοοηἀ - 

ἰὰπὶ οἱ αᾳυὶ [Γοαιιεπιὶ νϑυίοίαια ἀεἸοοίοὶ, Ηος οἰπὶ 
ογαὰὶ φγδιϊα θεῖ νογθαπὶ ἀἰδροβ8η 115 ορι5. Εξο δυ- 
ἴδηι οἰΐαπι ἰἰυἀ : Ασοθάθπίε5 αἱδεὶ με ὶ αἰχποτγιμπέ δὲ ᾿ 

Οιατο ἣν ρματαϑυϊὶ ἰοφιιοτῖα εἰς 1.1} οἱ ᾿Πυὰ : 2)ἐ»πὲ8- 

εἰς (ιτϑὶς υϑιΐξ ἧι ἀοηιμπι διιαπὶ, οι ασορεξετμηϊ αὐ 

δμπὶ αἰδεὶριϊ 6718 ἀἰσοπίοδ : Εαΐδδοτα ποϑὶδ ραταϑο- 

ἰα«ηὶ 15, ργοίυπαϊυ8. ἐπί ! Πέτα σομάυογ, Τιιτ)α 5ἰ- 
ᾳυϊάδαι, (λιηείδὶ οοηίίηυο, δυάίευαηΐ ΡᾶγΆ 0] 85, 
πυη4ιλπ) ἰᾶπιθη δάνεγίθυδηί 685 ἰπάϊψογα θχρ ΐοα- 

ἴοι ; ἀἰδείρυ!! νογὸ νἱάθη!θ5 δου πὶ ἰυγθὶ8, 60 φιοὰ 

[ογὶβ δββθηΐ, ἰῇ ρᾷγδθο 5 Ιοαυΐ, δόϑυπι αυὶ (0 γ}}88 ἀΐ- 

θολῆς, οὐδὲ ἐφιστᾶσιν αὐτῇ δεομένῃ ἐξηγήσεως " οἱ ἢ) πιΐβαγαῖ ΒΕ ΙΓ, 5οἰἜπί6 846 86 4}}}}} ράγ θΟ] Γι ἢ 
δὲ μαθηταὶ θεωροῦντες, ὅτι ἐν παραδολαῖς τοῖς ὄχλοις 
λαλεῖ, διὰ τὸ εἶναι αὑτοὺς ἕξω, ἀφιέντι τοὺς ὄχλους 

τῷ Ἰησοῦ ἕπονται, καὶ ἰδόντες, ὅτι οὐχ ἀλλαχοῦ δύ- 

γανται μανθάνειν τὰ τῶν παραδολῶν ἣ εἰσελθόντες 

εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ Ἰησοῦ, καὶ εἰσέρχονται πρὸς αὐὖ- 

56ηβ8ι1 ροΓάἀΐβοογα ΠΟῚ Ρ0556, "ἶδὶ ἰῃ ἀοιηθπὶ 5681 

Ἰηφγεάοτοπίυγ, οἱ δὰ {Π|ππ|πὶ ἱπρτοαϊυηίυγ, εἰ Δ666- 

ἀδπίοβ ἀΐοευπὶ οἱ : Ἑαΐδδοτα ποῦς ραγαϑοίαηι, φυλπὶ 
ΠΟΙΡα ἀΐβοογο εὐμίεθαπὶ, Αἰφια Πυ]ϑοοπιοῦ! εϑὶ 

ρΡάγϑθοῖϊᾶ. 

τὸν, καὶ προσελθόντες αὐτῷ, φασί: Φράσον ἡμῖν τὴν παραθοιὴν, περὶ ἧς μαθεῖν βούλονται. ᾿Αλλὰ του- 

αὕτη μὲν ἡ παραδολή. 
Ἕξῃῆς δὲ ἐστιν ὁ σχοτεινὸς λόγος. Ἔστι τοίνυν ἐν 

ταῖς Γραφαῖς τινὰ τοσοῦτον ἐπίτηδες σχοτεινῶς εἰ- 
ρημένα, ὥστε μηδὲ τὸ τυχὸν ἐχλαθεῖν ἄν τινα ἐν αὐ- 
τοῖς χωρὶς πολλῆς χαὶ μεγάλης ἐξετάσεως συγχε- 

Ὡμένης καὶ κατὰ τὴν φράσιν, χαὶ χατὰ τὸ διανόημα, 

“ Μλιι}). χιι, 10. "5 1υἱ4., 86. 

ϑαχυΐίαν οθδουγα5 βαγηηο. ϑυηῖ ἰρίλυν ἢ Βογίριυγὶβ 
ποηημ α φυξ [4 ἀς ἱπάυβίγὶα Οὔδουγα ἀϊοία απ, 1 "6 
1}}08 φυϊάδηι 56 Π58.8 ἴῃ 115 ρεγεὶρὶ ροδϑὶ! βίπθ πη} ἃ εὐ 

τηδϑπη8 ἀϊβαυ βἰιοπα, οαπ ἀϊοι᾽οηἱ πηδρη οοπ[αδίο ἰῃ- 

51} οἱ βοουπάυπη ρἢΓαβίηι, οἱ βοουπάυπι εοηξυν, οἱ 86. 



45 ΘΕΙΟΕΝΙΒ 4 

ουπάυπι σοπιροϑἰ ἰοηθπὶ : αυῷ αυΐϊάοπι ραῖο 6556 ἰὰ Α χαὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν τῆς λέξεως " ἅπερ νομίζω εἴ- 

αυυά ἐμ 0115. ἀϊοίταν οὈδοιγ 5 βογπιο. ᾿ς Θχὸπι- 
ΡΆΠ} οὐ) υπιοαϊ δὐάμοδπι αὶ Ῥ5Δ]π}15 68 αι ἰῃ ρ84]}- 
10 ἐγ βοβί πιο ργίπηο ἀΐεία βυηὶ ἢΐ8 υδγρὶθ : θιιὺ- 

πΐαπι ἰαεαΐ, ἱπυειεγαυότιπί ο85α ηιθα '", οἷς. Α΄ς 56ῃ- 

ἰοπιἰ: αυϊάεπι ᾿ἰΠτγὰ 51 Πρ] οἴ ἰμι6}}}αἱ ροίοβι, 

φυσηιδάπιοάιη) Οϑἰο πο πη ; 5βοὰ ἀὲ οὔϑεουΓο 8ὲγ- 

ΤΟΠΘ ΠΟῚ ἰΐᾶ 8ὲ Γ65 ᾿δῦδὶ : συ υ5π)0.}} 651 εἰἶδηι ᾿]- 

Ἰυὰ βοῶ : γα ἰογγα ναυΐμοι αἰΐδ, ἰγαλιδ Πωπιΐπα 

“Ειπμορία : φμὶ πιεῖ ἐπ πιατὶ οὐδίάθ5., οἱ ορβιοίαϑ 
θἱδϑίϊπας διρὲῦ ἀφμαβ ᾽". Ουρι] θαὲ δυΐοπμ Ὠογὰπὶ 

ΘΧΡ  σᾶγα, δίᾳυς ἱπίεγργοίδηο βουὴ ον 8 ̓Ν}.58 00- 

βουγίταίθπη {Πυδίγαγο, ΠΟ δϑὶ ργϑβθηι5 ἰΘΠΠρΟΓ 8, 

πθ Ἀἴυτγοβ οἱ ἱπιθιηροβιίναβ [δοϊϑπιι8 ἀἰψταβϑἰ0η 68. 

δι δθοῖδι ρβο]πὶ Ιθοαπι υοθεαπημιοιο [9 Ἔχ! ϊοᾶγθ. 
θΘυδλίεοπιβ οηἶπὶ Θχοϊαιηαν,, ᾿γν05 Π60 σοποίηδηϑ, 

οἱ ἰοΐᾶ ἀΐθ ἀε θ6ο Ἰοφυθη8, πΡ}} ἴπ 6 Ἰηνθίογδί πὶ 

68ῖ, βοὰ μου 8 γαμόυδῖιϑ5 διπη. {01 νϑγὸ ἃ οἰνιηἰβ 

ΒΘΓΡΙΟΠἾ 1.5 405: πωΐ, ΓΖ ἸΟΓΡΟΓΘ 5}|6η8,, νοΐογηυϑ 

υιϑῆ:8 81 0588 1η68 ροηρίγων!ϊ, οἱ δ θὰ αὐῷ ἰπ ὨΙ6 

80 188 π|ὰ υἱάθθαιίαν, Ηΐης σοηϑοσιίαιῃ 651, υὧἱ 

ἀΐς ἂς ποοίε ξγανδίῖα [πϑγ]1 ῷ ΒΌΡΟΓ ΠΙ6 ΠιΆΠΕ15 ἴυ8, 

ΕἸ Ργορίογθα ἃ δγΐοῦὶ Υἱδβι (δίΐοη6. Ομ ΥΟΓβἃ 6ϑὶ ἦν 

Ἰπόδιη π|ἰβογίϑπι ἀροτανδία ἸΏΔΠ0}8 (08 ΒΌΡΟΡ Ἰῃ6. 

Ει Ἰηϑγίιο φυΐάθπι Προ Ρα5515 ϑ8ι1πὶ; ἱπῆχα ἣν ΠῚ6 

δρίπα, φυοπίδπ) υἱοί δ01η ἃ ουΓΐ5, ΥὙ6] οἱϊαπὶ ἃ ἀϊ- 

ὙΠ 1118. δὲ νο]υρίδι δυ5 μ}ὰ8 5αουἢ. Ἐ]υβπιο! αι ά- 
Ρίδιπ Ῥγορβείδπι ῃος Ἰουο ἴῃ πηδπίθ μα θυ 586, ᾿ἰηυδὶ 

οχ [|8 αυξ ἰπἰδτυμίυγ : Ρεοσαιιπι πιομπὶ σοσηίζιιη 
εἰθὲ [οεἰ 15, οἷο. 

Ρουβιμθο νἱἀδπάσπι φυφπαπι δίηι ἀϊοία ϑορίοη- 
ἴνην, ἀοἰπάδ αὐ βἰηι φηἰξπιδίλ, αυλιαη βαρίθη πὶ 
ἀἰσια ᾿πιθ! σαὶ βαρίθπ8, δίᾳυθ οαάδην δυάϊδπάο 588- 
γνἱδηεῖογ οναάδι. Απ οοΥιπὶ ἰδηίυπι 4] βθουηιϊίπι 
Ἰγευπὶ οἱ νοῦ ϑίοηι 6}8 βαρίαιη! ῦ Αι νοΓῸ μοὴ ΠΟΓαΠὶ 
5ο᾽υπι, 564. οἰἶλπὶ δογαπι 4008 Βδι8 οαρίοι ἰῃ 
ἀβίυιία 508 ἢ ΝΔηὶ οἱ ᾿)08 86 ΓΠ|0 βδρμίθηϊ68 ὨΟπιΪΠ8- 
νι. Ετοππὶ ον ἀϊοίαβ βαρίθι8. ἰπι6! σαὶ φαΐ άοπὶ 
μϑδίογαπ) βδρί δπίιπι ἀϊεία, Δ]ίογαι γθγὸ βδρίθηιαῃι 
ΒΕΡΓΙΊΟΠ68 ἰπί6} 56 Γ6 0) ρΟΙΟΓ 7 πη ἱπιο!!δοίυ8 
ο᾽.5. δγῖ' ἱπηθαο Ποῦ ἰπιο!]δοία δδρίοπίαπν Πα }ι15 
ταυπάΐ, εε. ΠΠ]ογιιἢ ἀϊοία 845564 1 πο γδίθθῖ 3 Εἰ 
Υὐδ μ6 ἴυγία αυσπιδάιηοάμμη ΟΟι}} ορὰβ 6ϑ[ πο 
50] 0π| ΓΕ θ6ῈΠ6 οΥἀϊπαῖαβ υἱάθγθ, δοά διΐδπὶ {115 

ναι τὸν λεγόμενον ἐν βίόλῳ σχοτεινὸν λόγον. Παρά- 

δειγμα τῶν τοιούτων ἐχθήσομαι ἀπὸ Ῥαλμῶν ἐχ τοῦ 

χα’ ψαλμοῦ τὰ οὕτω λελεγμένα - τι ἐσίγησα, ἐπα- 

«"Σ1αιώθη τὰ ὀστᾶ μου, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἁπλῶς τοῦ 

μὲν νοήματος νοῆσαι ἔστι τὸ ῥητὸν, ὡς δείξομεν τοῦ 
δὲ σχοτεινοῦ λόγου, αὐδὲ τὸ τοιοῦτον" οἷον χἀχεῖνο ἐν 

Ἡσαΐᾳ: Οὐαὶ γῆς πιλοίων πτέρυγες, ἐπέχεινα 

ποταμῶν Αἰθιοπίας, ἀποστέλλων ἐν θαϊάσσῃ 

ὕμηρα καὶ ἐπιστοιὰς βυδιλίνας ἐπάγω τοῦ ὕδα- 

τος. Ἕκαστον δὲ τούτων σαφηνίσαι καὶ νοῆσαι φω- 
τίξοντα τῇ διηγήσει τὸ σχοτεινὸν αὐτοῦ οὐ τοῦ παρ- 
όντος ἐστὶ χαιροῦ, ἵνα μὴ πολλὰς καὶ ἀχαίρους 

ποιώμεθα παρεχθάσεις. ᾿Αρχεῖ δὲ μόνον τὸ ἀπὸ τοῦ 

ψαλμοῦ οὕτω πὼς σαφηνίσαι λεγόμενον. Ὅσον γὰρ 
ἐχεχράγειν ὑμνῶν τὸν Θεὸν, χαὶ δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας 
θεολογῶν, οὐδέν μου ἐπαλαιοῦτο, ἀλλ᾽ ὅσον ἀνεχαι- 

νούμην. Ὅτε δὲ ἀργήσας ἀπὸ τοῦ λέγειν τὰ τῆς θεο- 

λογίας ἐσιώπησα, τότε ἡ παλαιότης εἰσέδυ μέχρι 

τῶν ὀστέων μον, χαὶ τῶν δοχούντων ἐν ἐμοὶ στεῤῥο- 

τάτων. Καὶ τούτοις ἠχολούθησε τὸ βαρεῖαν γενέσθαι 

τὴν χεῖρά σου νυχτὸς χαὶ ἡμέρας χατ᾽ ἐμοῦ, καὶ διὰ 

τοῦτο ἀπὸ τῆς προτέρα; ἐπισχοπῆς ἐστράφη εἰς τὴν 

ἐμὴν ταλαιπωρίαν ἡ βαρυνομένη σου χεὶρ χατ᾽ ἐμοῦ. 

Καὶ ἀξίως γε ταῦτα πέπονθα, παγείσης μοι ἀχάν- 

θης, ἡνίχα ἐχρατήθην ὑπὸ μεριμνῶν, ἣ χαὶ πλού- 

του, καὶ ἡδονῶν βιωτιχῶν. Ὅτι δὲ τοιαῦτά τινα τῷ 

Προφήτῃ ἐν τούτοις νενόηται, δῆλον ἐκ τοῦ ἐπιφέ- 
ρεαθαι τούτοις τὸ, Τὴ» ἁμαρτίαν μου ἐγγώρισα, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Μετὰ ταῦτα ἔστιν ἰδεῖν τίνες αἱ ῥήσεις τῶν σο- 

φῶν εἶτα τίνα τὰ αἰνίγματα " ποίων σοφῶν ῥήσεις 

ὁ τῶνδε ἀκούσας σοφὸς, καὶ διὰ τὸ ἀχηχοέναι αὐτῶν 

ἑαυτοῦ γενόμενος σοφώτερος. Ἄρα γὰρ μόνων τῶν 
χατὰ Θεὸν χαὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ σοφῶν, ἣ οὐ τού- 
των μόνον, ἀλλὰ καὶ ὧν δράξεται ὁ Θεὸς τῆς πανουρ- 

γίας; Καὶ γὰρ τούτους ὠνόμασεν ὁ λόγος σοφούς. 

Διὰ τί γὰρ ὁ εἰρημένος νοήσει μὲν τὰς τῶν μαχαρίων 
σοφῶν ῥήσεις, οὐ διαρχέσει δὲ πρὸς τὸ νοΐῇσα: χαὶ 

τοὺς τῶν λοιπῶν σοφῶν λόγους, ἀλλ᾽ ἔσται αὐτῷ ὁ 

νοῦς ἐλάττων τοῦ νοῦ τῶν σοτῶν τοῦ χόσμου τούτου, 

καὶ μὴ δυνάμενος παραχολουθεῖν τοῖς ὑπ᾽ ἐχείνων 
λεγομένοις ; Καὶ ἄρα μήποτε ὥσπερ ὀφθαλμοῦ ἔργον 

ἐστὶν οὗ μόνον τὰ τεταγμένα ἁρᾷν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄλ- 

4υ:8 4116 Γ 586 "δ θθηϊ, ἃς ροβίϊα ἴῃ {18 Ὧτβ γουϊγίι; Ὁ λως ἔχοντα, ἢ ὡς τὸ ἐν τούτοις τεχνιχὸν βούλεται " 
δἷο ΠΏ6η118 Οριι8 811 (8π| Ουνίαβ 4φυδπ) Ποῃ ΟὈΥΪὰ8 
οορί Διο Π 68 σοπβίάδγαγθ, Π6 400 πιοίο πιοπάδοϊο- 
ΤΠ) ὙΘΓΙΒἰ ΠΝ ΠΠἀΐη 6 ἀοοἰ ρίαιι, βοὰ ἀδοορίο5 1106- 
Τοῖ, ὁαπὶ ἱη|6}]6χογί: Δ] οσὰπ αυθηι ΓΕΖ ΤΠ} 
αἰοία, 8' φυδηἋο βίγαδηι βορῃ βπιαῖα, οἱ ψαοπιοίο 
[(|518 ΠἸσάδπι γαιοπίδυβ, οἱ ψιι γαιΐοπα βοριΐδπια 
δοἰνδίιγ ἃς ἀδοοριίο οἰϊάδίυτ. Ηΐς οἰΐδπι ρὲ βἃ- " 
ΡἰΘΠ 68 δ}05 πη πδίαγ Ὠδι8 [Ογ τιξ Θᾶπι ]υς ον [8]- 
Ἰλοίδιη ἀδδίγυϊ πιογείμγ βαρίθηιίδηι βαρίρῃίαηι Ρογ- 
ἰδὲ, πϑοποη [ΓΔ] οδιῃ Ῥγυάδπιίϊδπν δογυπὶ αυΐ Ποὴ 
βθουπάππι ᾿ρϑαπὶ ργυάδηίεβ δαηϊ. ϑ''ς ρὲ 81105 5ἃ- 
Ρἰεπί65. σοργθμοηἀδὶ ἀβίυμ8πὶ Πυΐα5 5ϑου!, 8] 

οὕτω νοῦ ἔργον ἐστὶ τά τε ἐπιτυγχανόμενα ἐννοήματα 
θεωρεῖν, χαὶ τὰ μὴ, εἴπως αὐτός τε ὑπὸ τῆς ἐν τοῖς 

ψεύδεσι πιθανότητος οὐχ ἁλώσεται, καὶ τοὺς ἁλόντας 

ῥύσεται, ἐὰν νοήσῃ χαὶ τῶν ἄλλων σοφῶν τὰς ῥήσεις, 

εἴπου σοφίζονται, χαὶ τίνα τρόπον παραλογίζονται" 

καὶ πῶς τὸ σόφισμα λύεται, καὶ ὁ παραλογισμὸς ἐλέγ- 

χεται. Οὕτω γὰρ καὶ διὰ τῶν ἑαυτοῦ σοφῶν ἀπειλεξ 

ὁ Θεὸς, ὅτι τὴν διὰ τὸ ψεῦδος ἀξίαν ἀπολέσθαι σοφίαν 

τῶν σοφῶν ἀθετήσει, καὶ τὴν ἀπατηλὴν σύνεσιν τῶν 

μὴ κατ᾽ αὐτὸν συνετῶν, χαὶ οὕτω διὰ τῶν ἰδίων δρά- 

ξεται τῆς πανονργίας τοῦ αἰῶνος τούτου σοφῶν. Αὐ- 

τίκα οἱ μαθηταὶ τοῦ Κυρίου, εἰ μὴ ἐνόουν τὰς τῶν 

πῬΡρΆ]. χχχι, ὅ. "888. χει, 1, 2, 16 ῥρᾳ]. χχχι, ὅ, 



3} ΡΠΑΟΜΕΝΤΑᾺ ΓΝ ΡΒΟΥΕΆΒΒΙΛΆ. 40 

χοῦσμικὧν σοφῶν ῥήσεις, πῶς ἐστρατεύοντο πρὸς χαθ- Α ΠΟΠ 55ρίοπίυπι ἢ}}}5 55561}}} ἀΐοια ἐπι! ]οχ βϑθηὶ ἀ1- 

αἰρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς χαθαιροῦντες χαὶ 

πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ; 

Πῶς ὃὲ χαὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Πέτρου λεγόμενον τελείως 
πηρήσαιτό τις ἂν, τὸ, Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀποιῖο- 

γίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς «1όγον περὶ τῆς ἐν 
ὑμῖν ἐλπίδος, μὴ τελείως ἔχων τὴν ἐν λόγῳ παρα- 

σχευὴν, ἵνα παντὶ "Ἕλληνι καὶ παντὶ βαρδάρῳ, καὶ 

παντὶ σοφῷ, καὶ παντὶ ἀνοήτῳ ἕτοιμος ἡ πρὸς ἀπο- 
λογίαν περὶ τῆς ἐν αὑτῷ ἐλπίδος, τῷ συνιέναι τὰς 
τῶν σοφῶν ῥήσεις, τῶν μὲν χατηγορῶν, τὰ δὲ ἀνα- 

τρέπων, ταῦτα δὲ συνιστὰς χαὶ ἀποδειχνύς ; Μὴ 

βθαυμάτῃς δὲ εἰ νῦν ὁ ἀληθῶς χατὰ Θεὸν σοφὸς οὐχ 
εὑρίσκεται “ ἐχλέλοιπε γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἐἑξαιρέ- 

σθαι. 

Λείπετα: ἀποδοῦναι χαὶ τίνα τὰ αἰνίγματα. Αἴ- 

γιγμα δὲ εἶνα: νομίζω διέξοδόν τινα περὶ ὡς γεγονό- 
τῶν μὴ γεγονότων, μῆτε γενέσθαι δυναμένων, ση- 

μαινόντων δ᾽ ἐν ἀποχρυφῇ ἀπόῤῥητόν τι᾿ οἷον ὡς ἀπὸ 

παραδείγματος τὸ ἐν τοῖς Κριταῖς" Πορευόμενα 

ἐπορεύθησαν τὰ ξύ.ἰα, τοῦ χρῖσαι ἐς» ἑαυτῶν βα- 

σιλέα. Τίνα γὰρ τρία ξύλα χαρποφόρα, ἣ συχῇ, ἡ 

ἄμπελος, ἡ ἐλαία, μὴ βουληθέντα βασιλεύειν τῶν οὐχ 
ἀξίων τῆς αὐτῶν βασιλείας ξύλων " χαὶ τίς ἡ ἀχαν- 

θώδης ῥάμνος χαὶ πῦρ ἐξ αὑτῆς ἀφιεῖσα χατεσθίειν 
τὰς κέδρους τοῦ λιδάνου, τοῦ σοφοῦ ἐστιν ἰδεῖν, 

ἀναφέροντο: ταῦτα μὲν ἐπὶ τὸν Πατέρα, χαὶ τὸν 
Υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τὴν δὲ ῥάμνον ἐπὶ τὸν 
ἀπιχείμενον. Ἔστι δὲ χαὶ ἐν ταῖς βασιλείαις αἴ- 

γιγμα τοιοῦτον" Ὁ ἄχανθος ὁ ἐν τῷ Λιδάνῳ ἀπ- 
ἔστειλε χρὸς τὴν Κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιδάγῳ, .έ- 

των - Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυ- 

γαῖχα, χαὶ τὰ ἑξῆς. Εὔροις δ᾽ ἂν χαὶ ἐν τοῖς προφή- 

τις αἰνίγματα, ὡς ἐν τῷ Ἱεζεχιὴλ τὸ, Ὁ ἀετὸς ὁ μέ- 

τας ὁμεγαλοπτέρυγος,ὁ μαχρὸς τῇ ἐκτκάσει,πιλήρης 

πίλων, καὶ τὰ ἑξῆς. Τοσαῦτα χωρῆσαι ἐπὶ τοῦ παρ- 

ὅγτος δεδυνήμεθα εἰς τὸ προχείμενον" ταῦτα δὲ ἦν 
παραθολὴ χαὶ σχοτεινὸς λόγος, ῥήσεις τε σοφῶν χαὶ 
αἰνίγματα. Παραδολὴ ἔστι λόγος ὡς περὶ γενομένου͵ 

τοῦ μὴ γενομένου μὲν χατὰ τὸ ῥητὸν, δυναμένου δὲ 

γενέσθαι, τροπιχῶς δηλωτιχὸς αἰνιγμάτων, ὡς τὸ, 

Ἐξηΐϊθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι" οὐ γὰρ γέγονε 

χατὰ τὴν λέξιν, χἂν ἀνάγηται εἰς ἕτερα. Καὶ πῶς 

ἁρμόσαι τούτῳ τὸ, ᾿Αγοίξω ἐγ παραθοιϊαῖς τὸ 

στόμα μου; Γέγονε γὰρ ὅπερ ἐπήγαγεν" Ἐναντίον 

τῶν πατέρων αὑτῶν ἐποίησε θαυμάσια. Καὶ κατὰ 

“ὴ ρὴτὸν διάῤῥηξε θάλασσα», καὶ διήγαγεν αὐὖ- 
τούς - πάντα γὰρ γέγονεν, εἰ καὶ σύμθολά ἐστι τῶν 
ἐφ᾽ ἅπερ ἀνήγετο τρόπων παραθολῶν εὐαγγελιχῶν 
λαμδανόμενα. Ἕτερος δέ τις ἐρεῖ, οὐχ ἐπὶ τὰ ἀπὸ 

τῆς ᾿Ἐξόθου ἀναφέρεαθαι τὸ, 'Αγοίξω ἐν παραδυμλαῖς 
τὸ στόμα μου" ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ παρα- 

τὰς τοῦ Χριστοῦ λέγοντος ἐν τῷ προφήτῃ ᾿ Προσ- 

ἔχετε, ζαός μου, νόμον μου, καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Στέφανος χαρίτων. Ἢ περιοχὴ τῶν ἀρετῶν, διὰ 
τὸ συνδεδέσθαι ἀλλήλαις. 

ἹΈΡριτν, πὶ, 15. ΤΊ 18 υΐ. ιχ, 8, 
᾿ 0. 12,15. 

"9 ΤΥ Πορ. χιν, 9. 
3. ἢ. 9. ταῦ 35 11. 1. 

των χαρισμάτων, ὡς ἣ μηδαμῶς ἢ σπανίως εὑρέσχε- ὴ 

δβοῖρυ!! Βοπιπὶ, φυοπιοῦο ρυβηδϑβθηῖ 84 ουθγβίο ποτὶ 

τϑηἰεἰοηυμι, οδυθγίε πο ἐορ διϊοιο 8 οἱ ΟΠΊΠΘΙῚ 3}:}- 

τυδίποπι 4υῷ 56 Θχίο ἢ! αὐγογϑυβ βεϊδπιίδπη θὨοἱ ἢ 

Θυοιηούο εἰ ἰά φιοὰ ἃ Ρεῖγο ἀϊοίιυγ : βαγαιὶ ὁθπι- 
Ῥεν αὐ εαἰἱδ[αειϊοπεηι οπιπὶ ροεοεπιὶ νος ταιϊοπεπι ἐξ 

ἐα, φι ἴπ υοδὶδ εεῖ, βάε "7, ΒΕΡΎΆΓΕ μΟβ5ὶ1 15 40] ΠΟἢ 

Ῥδγίδοις ἰῃ συ γθῸ ἰηδίγυςσία5 Τα οτί!, αἱ οππηὶ τοῦ, 

οτμπΐ θαγῦδγο, οπππὶ ϑϑρίοηιὶ οἱ ὁπιῃὶ ᾿π 5: ΡΊΘ ΗΕ μᾶ- 

γδίυβ δὶῖ δὰ ϑδιἰβίδοιϊοποιη ἀθ 68, αυ:8 ἴῃ 56 6ϑ8ῖ, 

βάο, εχ 60 φιοά ἰμπί6}} αὶ βαρ οπίυπι ἀϊοίΔ, αἰϊὰ αι" 

ἄστη γοργόν αη8, 811 δὐδγίεηβ, 4118 ὑ6γῸ σοῃ ΠΡ ΔΠ 5 

εἴ ἀρργοβδηβ 3 ΝΟΙΪ θέον πιϊγατί, δἱ ποὺ ἤθη Γ6- 

Ρετίδίαν βδρίθπϑ βεευπάθπι θόυηι. ΡΙεγηυς Θητα 

οχἰπηία Ἂδανιβιηδία ἀδίδοογυηϊ, αἱ π0}}8 ρίδπα υδὶ ἡ 

Γᾶγἃ δἀπηοάυπι γαρογπίυγ. 

Θύρογοϑι υἱ Ἔχρ !οαπι8 οἰϊαπὶ αυσπαπι 5ίηΐ (ἢ 

ππϊφηιαία. ΤΕ πίσπια ἀυ!επὶ ραϊο 6556 ἜΧροβιοο πὴ 

τεγαπὶ αφυλϑὶ φοβίαγαπι, 405 [Δοῖα5. ΠΟῊ 5ιιπί, ποαὰῸ 

Δοτί ροιυοσγιηῖ, φυδαια ἀγοδηαπὶ 4) 1υοὐ ΟὈβουΓΘ 

οἰφηϊοαπῖ, φαλ]Ὲ 6δι Πὰὰ υοι ὀχθηνρι! οδυβὰ 4[- 

ἴευιασ ἰη Πἰθγῖβ. δυϑίοῦπι : Ἰότεπὶ ἰἶσπα μὲ ππρετεπῖ 

δΊΡΕΥ 86 τέσοπι ᾽δ, Ουξπδπὶ δπίπι (ποσί! {τὰ Πβπα 
{ποι ἴοτγα, ἤσυπ, υἱεῖς οἱ οἷοα, ας ἀειτγοσίαγιιηι 

ΓΟΖΠΆΓΘ ΒυροΓ πα γαρίμιΐπα ᾿πι θη α, οἱ 4υ}5. 811 

βρίποβυβ γϑπιυ5, οἱ ᾿ρηῖ5 ὁχ {Π0 οστουΐοη5 84 ἀσνο- 

γδηάοβ οοίτγοβ 1 ἰθδηΐ, ἱμ 6  Προγα ϑαρίοηι5 6ϑὶ, οἱ 

Τοῖογγα [14 φυϊάοπι δι] Ῥαῖγοπι, οἱ ΕἸ απ, οἱ Βρί τὶς 

ἴὰπι βΔηοίυπι, ΓΔ παι πὶ νοτῸ δ διἰνεγβαγίαυπι. 18. 

δυίοηι οἰΐδπι ἴῃ Ἰἰυτῖ5 οσιπὶ φηΐϊριηα δ) ι5πιοάϊ 

(ατάπιις 11δανιὶ πιΐδὶ! αὐ σοάτιινι σι 68. ἴπ Γἴϑαπο, 
ἀϊοοπδ : )α βίϊαπι ἱμαπὶ ἢ ϊο πιθοὸ παότοπι ᾽δ, Θις. {πν 

γϑηΐθ5 οἰΐδπῃ ἰπ Ῥγορ νοι φηϊβπηδία, οὐ) α5πιο! 6δί 

ἴῃ Εζοομίοϊα ἰϑιυὰ : Αφμίία σταπαϊδ τπαφπατιιπι αἰα- 

γῖπι, ἰοισο πιεπιθτοταπι ἀμοία, ρίεπα γμίμηιὶς ν, εἱς, 

ἤδς ἱπιργιβοηίδγυμι 844. ργομοβίίαπι σΆΡΕΓΟ Ροία!- 

08. ΕἸυβιηοί! διυίθπι δυμι ρΆγΑ "01, Οὐδοῦτυβ 

ΒΟΓΙΟ, ἀϊοίδ ϑαρίθηίυπιὶ οἱ Θιΐρηναῖα. ῬΆΓγΑΡΟΙἃ 

βδύπιο δϑὲ νοϊυϊ ἐδ γὸ δἰϊηυδ αι εομεἰ ποτ, εἰσὶ 

ΓΘ ἰρβὰ ποῃ οοπεϊφί!, ροίν! ἰἀπηθη οομ 5.856, ἤμυ- 

τϑῖθ οὐὔὐδουγιην αἰϊψυΐά δἰ σι σαη5, ουυδιμοιΐ 6δὲ 

ἱπυὰ : Εαὶΐ φιὶ δοιπῖπαί δοηιΐπατε ν. Νοὴ δπὶπι 

πος δά ΠΠπιοτοῖη οοπιίρί!, οἰδὶ δἀἀυοσίυν τὰ Δ}1 51- 

φηϊδειπάα. θ00 ρᾷοῖο δυίειθ Βαϊο ἐοπργαλι αιρα 

Ὁ ἀἰϊοίυπι ἐβι : Αρετίαπι ἐπ γαταϑοίϊϊε ο5 πιέιιπι ν᾽"  Νᾶπι 

ᾳυοά 5υλ)απρὶι τὸ ἴρϑα οομε κι : Οογαπι ραιτίϑει5 

ἐοταπι [εἰς ηιϊγ αὐ ία. Δὰ 1ππαγαπι ἀυοαυς αἰτγιιρίξ 

πιάτο οἰ γεταταῖί 608 ᾽". Οὐποία Οἰμ οοηιρβόγαηϊ, 

(Δπιδιϑὶ Δ}10 56η50} δίψῃ ογαπῖ, γοῖδίδ δ. ρβαγϑθοὶα 

γυπὶ δνδηρεϊσαγαπι πιοάοβ. ΑἸΐὰ5. 4υϊδρίαπι ἀΐοεῖ 

ἰδίυά : Αροτίαπι ἵπ ραταϑο ἐπ ο5 πιθῖιπι ᾽ν, ΠΟ δά δᾶ 

Βρδοίῶγα, αὐ ἴθ το Εχουϊ γείογυπίυν, 564 δὶ 

648 ρΔΓΆ})0Ο]15 αυ18 ἰῃ Ενδηροιίο Παυθηίυγ , οὐπὶ 

Ομγίϑιυς ἀἰοαὶ ἴῃ Ρτορμοία : ΑΠοπα 6, ρορια πιδωδ, 

ἰοφεπι πιδαηὶ δ, οἱ αὐ βαιφυυηίυΓ. 

Υεγβ. 9. Οοτγονα φναίἑαγιηι : εἰτουλι5 πἰπηίγυιη 
νἱγίυΐυπι, 60 ΄υοἀ Αἰΐα 8}}}8 οοηποόχα 5υμῖ. 

10 χροὶ, χυ, ὅ. 5 πριν, ὃ. ᾿5 4], ΚΧΧΥ , 2. 
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Τογφμθηι ἀμγϑάηὶ οἶτοα οοἰίμπι ἱμπηι. Τογάσθ α Καιλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ. Κ)'κὸν χρύ- 

ϑαγουπι τοδί, ἀἰϊνίπογυπι οἰοᾳυΐοτυμι εἰτοσηα- 

βυῃ δρίεπάογθμμ, δὲ νείαϊ οἰγοιϊ]ο πιίεϑη8 {0 Γ. 

ΟΟΙΠυπὶ ἀυΐθη) ἀρρ6}18ι πιθη 6}. 

γεγβ. 12, Τοίίαπιιι8 ὁ͵ιι5 πιοπιοτίαπι 46 ἰοττα. Ἦφος 

ἄἀΐϊοθγα ροβϑίηι 4υὶ οἱ ἀΐχογυηι : Ηἰς δεῖ ἡτθδ᾽ υθηΐίδ, 
οεοἰάαπιιδ θιπι, μι δὶς ποβίτα ἰωγθάϊίας 35. 

γεγβ. 14. Τμαηὶ αμίθηι δοτίοπι πι{{6 ἴα ποῦὶς. 1118 
τε ϊοία ἀἰβοἰ ρ! πᾶ, 650 ποθ ίβοι πη. ϑαυθαία πο θίβουπι 
8866 : [45 ποβίβουπη ΔΣγπιὰ δί4ιιθ τοιχυο5 ἰδρῖς 
Τίιυϑ. 

Ἴγετ5. 18. 1ρεὶ ἐπὶπι φιὶ Ποπιϊοϊαϊὲ ρματιϊοῖρδϑ διιηῖ. 
θει5 φυϊάθπι Βοπογμη Ἰαγα ΟΓ ἐϑὶ ; Π08 δυΐδῃ δἰιοῖο- 
ΤῈ ΠΊΔΙΟΓΙΙΠ,, ΠΕΠῚΡ6 ὩΘΓΙΠΙΠΔΓαΠΊ. ὈίσοΓα μδθς ροβδὶβ 
εἰἴαπι ἀ6 δυιάα:!5, 4} Γὰϑγυπὶ ραν οἶραο5 βϑηθυϊηΐδ 
εὐπὶ Ργορῃεδίδευιη), ἰυ πὶ ἱροῖυ5 ΟἸ γι. 

γέεγβ. 19. Πα υἱα διιπὶ οπιπίμιπι σοπδμπμπαπεζιπι 
ἐπίφια. Οοπβαπιηδγα, ΠΟ Βἰτηρ] οἰτον ἴΔοοΓα δϑί, υἱ 
αυΐάοιι οχ᾿βιΐπιο, 864 ᾿πηρίεγα ΠΙΘΠΘΌΓΔΠ, ρΔίΓυ ΠῚ 
5Β0ΟΓΌΠ,, Δί46 οπηηΐ βδηφυϊπὶ 40 Αὔδὶ] δὰ Ζδο)ᾶ- 
ΤΠ ἀϑ406 “7, Οὐποχίι 6556. 

ψοῦ5. 20, ϑαμίοια ἴα οαἰἶϑει οαπίμιτ. Τασδηΐϊα 
ηυδάοπ δλπὶ| βϑρίβη!β, Πθὴ οϑηΐίαγ, ποία Ὑ6ΓῸ οἱ - 
ἰυπ, οδηϊίυγ, 

Υενβ. 28. Ετὶε ὀπίηι οαηι ἱπυοοαθὶἷ πιὸ. ὕι Ὀο- 
τλϊῃαπὶ Θηΐ βαρ οπ Ἶ8η) ἰηγοοϑπηιδ ΟΠ Γἰβίυπι. Ουὶ 
ἐγβο ἰηνοοδί Ομ γίβίυιη, δἰ πουΐ! αυΐβ 116 δἰ(, ἰπυο- 
οδὶ βδρίθηι4πι, ἴπ|6}}ςοπιίαπι, ργυάοπιίδη), βδποιῖ- 
᾿ϑοηἾ8π|, ᾿8ε1{|8π| δὲ ομηποπὶ Υἰγιαίθιη : Πα Δ ΠΠῈΔΠῚ 
πο ἰ4}}}18, βοά δοίΐνυβ. Αθδὶῖ υδγοὸ τι 1165 οὔθοία- 
0, αἱ ἱπνοσθηλιβ φαϊάθπι, 8εὰ πο οχϑυάίδπηυγ. 

ΟΑΡ, ]. 

γεγβ. ἢ. δὲ δεεοὶρίοηπδ δοιιίοπίϊαπι πιοὶ πιαπιίαιὶ 
αὐδεοπ(ἰοτὶδ ρέπθς 16. ΑὈδουηάῖί διε χυϊδρίαπι, 
ἀυιη ποη ἰπδηΐ8 ρ]ογίαΣ σαυ58, 56 ἀ6}ΠΠ6βοθιὰϊ βίιι- 
ἀϊο (δεὶι. 

γεγβ. ὅ. Ταμο ἱπιοίἶρε6 τἰπιοτεπι Βοιπὶπὶ. ΥἹΔα 
4ιλη[8 5ίη!, μοϑβὶ 418 ἰῃί6} ΠΠφαπιι5 ἐππόγοιη Ὠο- 

πἱηΐ, Νδι ἴρβδα ἀυοάιια ΟὈβουΓ 5 6ϑί, υἱ ραῖοϊ οχ 

5᾽ Πρ] οἰοτίθυ5. γ᾽ 6858 δηΐτη συσβάαπι αυὶ εἰπιθαηὶ 
Βοιπίπυπι ἰη αυΐθι5 ποθὴ ἀδοθαῖ, οἱ ποη ({Πποᾶπι ἴῃ 
αυΐϊθυ5 ἀδεααὶ. 

Υεγβ. ὅ. Εἰ ἐπι !φοπιῖα ἀα υοσοπι (παηι. ὕπιι8- 
αυΐδια νοσθπὶ δυδπὶ ἀδι δἰίευ! γεὶ, ρα ἰγα", ἀυπὶ 
4υᾷ δυηϊ 605 Ιοψυΐμιγ, ἂυϊ {γἰβι 5, δὲ Γοτηΐοα- 
τἰοηΐ. Οἱ διιΐδπι θϑαία5 68, 5 3ΠΔῈ ΟΠΊΠΟΙΠ γΟΘΟΙη 
ιγῖθυϊι Ὠοπιΐμο, αἱ φυϊάφυϊά Ἰοχυδίαν, δαρίδ:ἶα 
5, Θυοδπηδάπιοάνιπ δυίΐειη. 411} ρδουπίαηι, δὶς 
αυδγα (ἃ βαρὶβηιίαηι, υἱ 608 5ιυΐο τοὶ ἀγάτυβ 
Θσχϑίϑίδϑ8. 

γεγβ. 16. Νἐ 16 σοπιρτεπομάαί πιαίμνι ςοπεὶ πὶ. 
θυΐ ἃ" Ἐρφοϊεβία Ὄχίγαηοὶ 50η:, δ᾽ αυΐάδηι ἰηὐ 10 
Ργοπηαηι, 4118 γὰγο δὰ} ἤπδη ργοῇιδπίυγ. ΝΆΠπὶ 
ἴμἰεῖο φυΐάδην 40 ἰάοϊογαπι οὐ]τα ἀνοοδιῖ, οἱ δὰ 
Ονοδίογομ δάάμοιιῃ! : ἀείη 6. 5Β6οι5 πγυΐαί!, γεῖ6- 

3. ΜΆ(Π, χχι, ὅ8; [μπς. χα, 14. 

σεον λέγει τὸν περιαυγασμὸν καὶ τὸ χυχλοειδὲς σέ-- 
λας τῶν θείων λογίων. Τράχηλον δὲ λέγει τὸν νοῦν. 

Ἄρωμεν αὑτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς. Φήσαιεν δὲ 

ταῦτα χαὶ οἱ εἰπόντες " Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 
δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ 

κιηρογομία. . 

Τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν. Ἐχείνης τῆς 

πολιτείας ἀποστὰς, γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν, σαδόάτιζε 

μεθ᾽ ἡμῶν, τὰ ἄξυμα ποίει μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ τὰς ἄλ- 
λας τοῦ νόμου παρατηρήσεις. 

Αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες. ᾿Αγαθῶν μὲν 
γάρ ἔστιν ὁ Θεὸς δοτήρ᾽ καχῶν δὲ ἡμεῖς αἴτιοι, δη- 
λαδὴ καχωτιχῶν. Φαίης δ᾽ ἂν ταῦτα χαὶ περὶ τῶν 

Β μετασχόντων αἵματος Ἰουδαίων, τῶν τε προφητῶν 

χαὶ αὐτοῦ. τοῦ Χριστοῦ. 
Αὗται αἱ ὁδοί εἰσι πάγτων τῶν συντελούντων 

τὰ ἄνομα. Συντελεῖν οὐχ ἁπλῶς οἶμαί τι ποιεῖν, ἀλλὰ 

πληρῶσαι τὸ μέτρον τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ ὑπο- 

χεῖσθαι παντὶ αἵματι ἀπὸ "Αόελ μέχρι Ζαχαρίου. 

'Σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται. Σιωπωμένη μὲν ὑπὸ 

σοφοῦ, οὐχ ὑμνεῖται" ἐξόδου δὲ τυχοῦσα, ὑμνεῖται. 

Ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με. Ὥς Κύριον 
γὰρ ἐπιχαλούμεθα τὴν σοφίαν οὖσαν Χριστόν. Ὁ 

οὖν ἐπικαλούμενος τὸν Χριστὸν, εἰ νοεῖ τίς ἔστιν, 

ἐπικαλεῖται σοφίαν, σύνεσιν, ἁγιασμὸν, διχαιοσύντν, 

( καὶ πᾶσαν ἀρετήν᾽ εἰ καὶ μὴ χείλεσιν, ἀλλὰ πράξε- 
σιν. ᾿Αλλὰ μὴ τοιοῦτοι γενώμεθα, ὡς ἐπικαλεῖσθαι 
ἡμᾶς, αὐτὸν δὲ μὴ ὑπαχούειν. 

ΚΕΦ. Β΄. 

Ἐὰν, δεξάμενος ῥῆσιν ἐμῆς ἐντοϊζῆς, κρύψῃς 

παρὰ σεαυτῷ. ἈΚρύπτει δέ τις, μὴ ἐπὶ χενοδοξίᾳ 
ταύτην ποιῶν, ἀλλὰ σπουδάζων λανθάνειν. 

Τότε συγήσεις φόδον Κυρίου. Ὅρα δὲ μεθ᾽ ὅτα 

συνήσομεν φόθον Κυρίου" ἀσαφὴς γὰρ χαὶ αὐτὸς, 

ὡς δῆλον ἐχ τῶν ἁπλουστέρων' ἔστι γὰρ τινὰς ἰδεῖν 

οὐχ ἐν οἷς δεῖ φοθουμένους τὸν Κύριον, καὶ ἐν οἷς 

χρὴ μὴ φυδουμένους. 

Καὶ τῇ συνέσει δῷς φωγήν σου. Ἕκαστος δὲ 

δίδωσι τὴν ἑαυτοῦ φωνήν τινι, ἣ τῇ ὀργῇ τυχὸν τὸ 

αὐτῆς φθεγγόμενος, ἣ τῇ λύπῃ, ἣ τῇ πορνείᾳ. Ὁ δὲ 

μαχάριος ὅλην τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν ἀνατίθησι τῷ Κυ- 

ρίῳ, ἵνα ἃ δ᾽ ἂν λαλῇ, σοφία ἧ. Ὡς ἄλλος δὲ τὸ ἀρ- 
γύριον, οὕτω ζήτει σὺ τὴν σοφίαν, οἱονεὶ φιλάργυ -- 
ρος ἐν τούτῳ γινόμενος. 

Μή σε καταάδῃ βου.1ὴ κακή. Οἱ ἀλλότριοι τῆς 

Ἐχχλησίας ἄλλα μὲν ἐπαγγέλλονται κατ᾽ ἀρχὰς, 

ἄλλα δὲ κατὰ τέλη" ἀφιστᾶσι μὲν γὰρ εἰδωλολατρείας 

ἐξ ἀρχῆς, χαὶ προσάγουσι τῷ Δημιουργῷ" εἶτα με-- 

τατιθέμενοι, τὴν Παλαιὰν ἀθετοῦσι Γραφὴν ἐναν- 

37 Μ4Π|ι. χχι!, ὅ2, δ0. 
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τιούμενοι τῇ στοιχειώδει νεότητι. Παρὰ δὲ τοῖς ἐχ- 

χλησιαστιχοῖς διδασχάλοις σύμφωνα τοῖς ἐν ἀρχῇ 

στοιχείοις τὰ τέλη. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

Τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία. Μετὰ 

τὰ προσταχτιχὰ χαὶ ἀπαγορευτιχὰ τοῦ νόμου τοῦ 

θεοῦ, τὰ ῥήματα τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ ἀπαγγέλλει 

τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ. Τοιοῦτόν ἔστι χαὶ 

πὸ, Ἐκ Σιὼν ἐξελεύσεται ὁ γόμος, καὶ .16γος 

Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ. Ὃ γὰρ τηρῶν τοὺς νό- 

μους ἀναλήψεται τὴν σοφίαν. Σπείρατε γὰρ, φησὶν, 

ἑαυτοῖς δικαιοσύνην" τρυγήσατε εἷς καιρὸν ζωῆς. 

Εἶθ᾽ ἑξῆς τῷ πραχτιχῷ ἐπιφέρεται" Φωτίσατε ἑαυ- 

τοῖς φῶς γγώσεως. 

Προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀγθρώπων. 

Ἐὰν ἐν σοφίᾳ ποιῇς τὸ πραττόμενον, υἱὸς ἔσῃ Θεοῦ, 
ὡς εἴρηται" Πάντα ἐν σοφίᾳ ἑποίησας. 

Τίμα τὸν Κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων. Τὸ 

τῆς τιμῆς ὄνομα συνήθως ἐπὶ δόσεως ἡ θεία λαμθά- 

νεῖ Γραφῇ Χήρας γὰρ, φησὶ, τίμα, τὰς ὄντως 

χήρας, ἀντὶ τοῦ, Μεταδίδου, ἵνα μὴ ταπεινώσῃ τὴν 

χῆραν, ἐλεημοσύνην μὴ εἰπών. Καὶ ὁ Σωτὴρ δέ 
φησι" Γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ" Τίμα τὸν πατέρα 

σου καὶ τὴν μητέρα σου" χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Απὸ δι- 

καίων δὲ πόνων εἶπεν, ἵνα μὴ ἐξ ἁρπαγῆς εἴη χαὶ 
τἀεονεξίας. Καὶ μηδεὶς ὀχνείτω διδόναι" ἀπολογίαν 

γὰρ οὐχ ἕξει μετὰ τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ χήραν 
ὅλον ἑαυτῆς βαλοῦσαν τὸν βίον, χαὶ διχαιωθεῖσαν, οὐ 

παρὰ τοὺς ἐξ ἁρπαγῆς, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐχ περιου- 
Ξίας βαλόντας. Πάντα δὲ, δόσις ἐστὶ πρὸς τὸν Θεὸν, 

σωφροσύνης ἔργα καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. Δεῖ γὰρ 

χαὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ παντὸς διδόναι γεννήματος Ἐχ- 

χλησίᾳ χαὶ πένησι" χαὶ ἀπὸ ὕπνου δὲ ἀνιστάμενον 
ἀπαρχὴν δοτέον Θεῷ τὴν εὐχήν’ χαὶ τῶν λόγων ἀπαρ- 
χὴν διδόναι προσῆχει, ψαλμούς. Οὕτω γάρ σοι ῥηθή- 
σεται" Καὶ εὑ.Ἰογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου, καὶ τὰ 

ἐγκατα.1εἰμματά σου" λέγει δὲ τὰ τῆς ψυχῆς. 

[ 

Ὁ Θεὸς τῇ σαφίᾳ ἐθεμελίωσε γῆν. ᾿Αλλὰ χαὶ 

ἢ ψυχὴ ἡ πιστὴ, γῇ ἔστιν, ἐχατονταπλασίονα χαρ- 
Ξοφοροῦσα. Αὕτη δὲ ἐχ τῆς πιότητος, ἥ ἔστι σοφία, 

σοφὴ γίνεται, θεμελιοῦντος αὐτὴν ἐπ᾽ αὐτῇ τοῦ Θεοῦ. 

Ἑδράζει γὰρ αὐτῇ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς διδασχαλίας, 
πῆξιν ἀπὸ σοφίας ποιούμενος, χαὶ ἀεὶ προχόπτου- 

σαν οὐρανὸν ἀπεργάζεται, χαθαρώτατον χτίοσμα, ἀγ- 

γῶων τε καὶ νοερῶν οὐσιῶν οἰκητήριον. Λαδοῦσα 

αἴσθησιν τοῦ ὄντος, χαὶ χατανοοῦσα τὴν τῶν 
Ξραγμάτων ἀχρίδειαν, ἄρχεται διαιρεῖν χαὶ ἀνα- 
τέμνειν αὐτά. 

ΚΕΦ. Ε΄. 
Μαχρὰν ποίησον ἀπ᾿ αὐτῆς σὴν ὁδόν. Ὁδόν 

φησι τὸν ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ὁδεύοντα νοῦν" ἣ χαὶ τὴν 
ἀρετὴν χελεύει τῆς χκαχίας χωρίσαι. 

ΚΕΦ. (ζ'. 
Γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει. Καὶ ἣ 

δ ,ρλ.1ι,ὅ. ἤἜΟδβ6.χ, 12. 39 Ρρ8]. ο"!, 24, 
Σει, 2 89 θευϊ. χανε, ὃ. 

ΕΚΆΘΜΕΝΤΑ ΙΝ ΡΕΟΥΕΒΒΙΑ. 
Α τὶς Τοριαπιθηι ϑογρίυγαμι Δ θοϊθῖ, οἱ ἰηβιι 18 

“4 1 Τίωον, ὅ. 

«0 

δἰδπιθη 8. ἰανεπίι! δἀνεγβαπίυγ. Αρυὰ ἐςοἸεβί αι 

“05 γθγὸ ἀοοίογοβ, οἰ θπιθηιὶ8 ῥγίηιο ἰγδάϊι 8 ἢπίϑ 

ΟΠ ΒΟΠ ΔΠ618 65ΐ. 

ὍΑΔΡ. ΠΙ. 

γογβ. 1. γεγθα αὐίέηὶ πιεα δέτυθὲ (07 μι. Ῥοϑβὲ 

ἀϊνίπε Ἰεφῖ5 ργξεορία 86. ἱπιογθϊοί, νρῶπὶ ΓΟΓῸΠ 

βοϊδηιίδπι ἀϊνίπα: βαριεπεῖσς γογθα ἀπιυυμιίδη!. Ε]}}8- 

. χῃράϊ 651 οἰἴδιῃ πὰ : Εα δίοπ εαἰδὶϊ ἰοα, εἰ νετϑαπι 

Ῥοπιϊπὶ ἐπα Ζετιιδαίεπι 38. Ουἱομΐηι δογυαὶ ἰθβ6Π), 

εδρίοπείατη δοαυϊγεῖ. 8 δεπιμιαίθ Θμΐμ, ἰπαυΐ!, νὸ - 

θὶς ἡδιϊίαπι, πιεῖ ἱπ ἰεπιροτε υἱία ᾽ν. θεΐμάς ροϑὶ 

δοιϊίοποπι αὐλυμρίίυγ : ΠΙμπιίναίε υοὐὶδ ἰπηιὲμ 

δεἰοπιῖα. 

Β σγεγβ. 4. Ῥυουϊάθ ϑοπα δοταπὶ Πεο εἰ Ποπιϊμϑιιδ. 

δὶ φυοά δ6ῖ5 ἰπ βαρίθηϊίὰ [βοογῖβ, ογίβ ἢ 5 θεῖ, 

χυθιπδάπιοάμπι ἀϊεοίυπι εδὶ : Οπιπία ἐπ δαρίεπίϊα 

[εεἰἱςιὶ 3, 
γεγβ. 9. Ποποτα Βοπιΐπιπι 46 ἡπδιὲς (μὶς ἰαδοτὶ- 

θις. Ποιοτὶβ νοοδϑυϊυπ ἀϊνῖπα ϑοῦὶρίιγα ἀ6 ἄθηο 

Ρἰεγυπχας δοοίρὶ!. Αἰϊ οηΐπι : γ μας ἰόποτα μ 

νογο υἱάτ διπι". δα 5 ἀΐοσαι, [1158 ἱπιραγεῖγθ. ΕἸ66- 

ποβυπῶρ ἀυΐεπι νος6 ΔΡβιἰπαϊΐ, π6 Υἱδγείυγ υἱϑυδπι 

ἀεργίπιογο. 88ἀ εἱ ϑαϊνδίυγ αἷϊ : δογίρέωπε ἐδὶ ἐπ 

ἰεφε : Ποποτα ραίτεπι {ἀπ εἰ πιαίτόπι ἱμαπὶ 3 οἱ 

αυξ 5θχπυπίαγ. δ ἡμεῖς δυίδπι ἰαϑοτῖνυδ, αἀἰχὶ!, πΠΘ 

ἀ6 ταρίπα ἱμιο!!ραίυτ, ἀδαυς ἀναγτα. Ἂς πὸ 4υ}β 

ουποίοιαν ἀάγα : η66 δηΐπὶ αυϊάφαληι δὰ δχουβδίίο- 

Ὠδπὶ βυρογαβί, οὐπὶ υἱάυδ {1 Ἔναη σα οα ν᾽ οπηποπη 

νἱοίυπι δυιὰπὶ πιίβασὶῖ, οι ᾿ἰαγα! δια Γαογῖι [1158- 

βεαία, ποῃ ῥγβ {118 αυΐ ἐχ γαρίηδ, 86|} αυὶ ὁχ ῦυῃ- 

ἀαπιὶ οἱ βυρεγῖυο πιϊβογαηί, Τοιηρογδηί δυίθιη 

80 Γο συ νἱγίυίαπι ορετα, ἀδία δυηὶ 60 ἀο)118. 
Εἰιοηΐπὶ ἐχ οπηπίθιιβ {γὐρὶ ῦυ5 ἀλη δ δυπὶ ΓΙ ΠΝ ἴα" 

Ἐσο]οβίς οἱ ραυρετίθα5. 56 οἱ 15 φυὶ ἃ ΒΟΙΏΠΠΟ δυΓ- 

εἶ, ἀεθει ἀᾶγα 60 ρει! 118, ρύθοοβ υἱάοιϊοεῖ, οἱ 

γϑυθογαπὶ ρτἰ πη [88 ρὰΓ οδὲ ἀλγὶ ρβϑ]πιο5. ϑ5:᾽' 5 πὶ τὰ 
[υἱυγπν ὧυἱ (10 ἀϊτϑίιν : Ετ ϑεποαϊεία ἰοττεα (πὰ 

εἰ τοιϊφεῖα τα 35, δηϊιηδ 50 ]Ἰοοῖ, 
γογβ. 19. δεῖς βαρὶοπίῖα [μά αὐἱ! [ἐγγα. Ἀν πη 

4υοαυς ἢά6]15, ἰοῦγὰ δϑὶ, σϑηιθβίταὶ [πυοῖυ ΙΈγαχ. 

Ηκιο χ ρἰπρυξαΐπο, ἰά 65. δαρίθπιϊα βδρίθηβ γϑάα]- 

ἴυγ, θ60 ᾿ρβᾶπι) Β0ρ6Γ οἃ [υπάδηϊε. ΕἸ γπιϑ οηΐπὶ 86 ὰ 6 

ΒΌΡΟΓ ὁα6} Ἰοσδὶ ἀοοίγί μα ργίπιᾶ τυάϊπιομία, τοῦ 

βί40}}6 ἃ βδρίθηιία ρῥγαβίδπϑ, βϑιηρογηυθ ργοἤεϊεη- 

16π] εαἰιπὶ ἰδπάοπι οΠ᾽Ίοἰ(, πη 8511η8Π} βίγυοίιι- 

γᾶπι, δηρεϊογαπηις ἃς πιδη αν Δ)" Δοι!υπι. Εη- 

εἰδῳμια ἢ1|4 βϑηβυπὶ δοοῖρίεηβ, γϑϑὺθ ἀἰφοηίογ 

ΘΟηβίογδπ8, 688 ἀἰνίαογα 86 τοϊηυείπι βοοᾶγο ἰῃσ τ 

εἰρὶϊ. 
ΘΑΡ. Υ. 

γεΓ5. 8. Γοπθεὲ [ας αὐ θα υἱαπὶ (μαπι. Νίδιι 80- 

ΡΟΙϊαὶ δηϊπιαπν δὰ υἱγίυϊοπὶ ἰ16Γ οοπίδπάθηίθι. Αὐὲ 

οἰίδπι ᾽υυοὶ υἱ νἱνιαΐαμν ἃ Υ{}15 Βαραγοπιυ8. 

ΘΑΡ. ΥἹ. 
γογβ. 46. δκίϊον αμίεπι υἱτοότίνηι ρτοίΐοξας ανΐηπαθ 

81 Μαιίῃχιχ, 9; [ὰς. χνη, 20. 5 μὰς, 
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εαρὶ!. Εἰϊλτν αὐ σαρίταν ἃ πηι] 6 γα ἀπίπιϑ, παίαγα Α ἀγρευομένη πὸ γυναιχὸς ψυχὴ τιμία ἐστὶ τῇ φύ- 

ΡΘΗ ο58 ὁ581. Νοη δηΐη πϑέιγα ἰογγθηὰ οϑί, αὶ αυΐὰ 

(οὐεἴππι ΠΟ πη πη ΠΊ 8658, ΔΗΪΔ4υ6 ρτοιΐοβα οϑί, 

οὔὐατη ᾿).25 ΠΜ]Π16Γ σΔΡΙ. 

ΟΑΡ. ΥἹΙΙ. 
Υεγβ. ὅ0. Εσο ὁταμὶ οἱὶ αὐσιμάφϑαῖ. Ἴοχ, ὁταμι, 

οὐ) ἀὰ 860 ἀϊοϊίαγ, ἰδηρυβ πη βἰφηίβοαι, Τυπς 

Θηὶπὶ δἰ χη ῆοαί ἰθιηρυϑ, οὐπὶ γοὶ 9 4 80} ἰθῃ)- 

Ῥογὲ δϑὶ δἰ ρηϊδοαπάας δαὐυηρίίαν; 26 δἱ ἀΐοᾶς : 

Ἐγδπὶ ἴῃ [Ὅγο. ϑἴπ δυίοπι ἀρυὰ θουπι ἐγαξ σοπιρο- 
"6λδ, οΥΓαϊ οἱ 'ρ88 Βοπιρί [6 Γᾶ. 

ΟΑΡ. Χ. 
Υεγβ. 38. Παὸο ἀἰμαι. δὶ ηυϊδαυὶΐβ ἃ Πομιίπο Ρ"6- 

πο Ἰοἴν8 651, ἀΐνοβ δβὶ, δίφυβ 8 θοπιῖθο θεπθάϊουῃ- 

1 ΄αΐ δι θυ δὴ: ἴῃ ἰορα Ὠοιηλμΐ, οὐπὶ ρΓΟρἢΘίδ8 

1 ἰεβα θοπιίπὶ διηθυϊανθγίηϊ, ἱ Ραμ ἀϊνί!65 
ΠΟΊΩΝ 

15 τίδι ἱπδὶρίεπα [αεἷ! πιαία. ΕΔοῖοπβ τηδὶὰ ἀδ]ο- 
εἰδίυν ἃς βαιά ει. δαρίομπίία αμίδηι υἷτο ρατὶϊ ρτιιάθη- 

(ἑαπε, ἀοϊίνατῃ νἱἀ θοαὶ υἱγίυιοπι. 

ΟΑΡ. ΧΣι. 
Υονβ. 35. Ο μὲ ποπ σοπυθόγδαίιγ ἀοπιὶ δια, ἐωτεάὶ- 

ἐαϑῖ! υθπίοδ. ΘΟΠνῸ5 ποϑίγα θδὺΒ δβὶ ἰπ 400 πιονθ- 
ΜΓ Οἱ 51}Π1086 Οτ] ἴῃ πηδηδ118 Π6ὶ ἤθη διῃθυ]αὶ, 
ΘΟ ΝΒΡΟΒ εὐὶ! δὐἀγεγϑαγίαγυμ ροίοϑίδίυπι. 

εγβ. 50. δὲ [γμοίμ ἐπι παδοῖμιν ατϑον υἷα. 
Ῥρασίι 5 ἠυβε 5 Πηΐβ νἱγίυι 5 εβι. Τοῖ υἱίαα δγθογθα 
᾿νδθοῖ αυΐϑ, φυοῖ γιοίυβ δε}. ας δὶ ἅγθοῦ 
νἱ τ, ἴῃ προ ραγδϊβὶ ρ]αηίδία, αυάτῃ Αάάπὶ αἱ- 
{ππρογὸ ροϑῖ ρϑιζαίαπι ῥγοπθείαγ, αυΐρρα συ 
ΒΘΠΉΪΝΑ μι 81}π|08 ἀπιΐβουῖ!, ἀπ 896 παϑοϊΓ ΔΥΡΟΥ 7- 
ΠΙᾺ 

ΟΑΡ, ΧΙ. : 
γεν, 36. διὶ ἐρδῖνις απιΐσιιδ οτί(. Ἠὰ)ὰ 5. νδγβίου!ὶ 

οπηπΐμο Οτίρθιδ5 ποῖ πιδπιϊπί!. Ἰηνθηι 5 ἐδπηθη οδί 
ἴπ. αι υβάαπν Θχδπιρίαγθαβ. : ΠΘῆμ6 διΐπι ϑρυά 
ΕΧΧ, πεαυὸ δριά 21105 ὀχϑβίδι (1). 

ΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. 
Υετβ. 11. ΕπιτοΥ τορίδ, παπίῖις πιοτ δ: υὴὲν απιίδης 

δορίεπς, γίασαθ! οπηὶ; 5ἱαυίίθπι βαποία 5 {γα παι!ὶ 
ΔΗΠΠΗΪ. 684, Υ6] [ὩΓῸΓ δι] δ!ΠΘρουίοιπι 5Θῃ.1Πὶ γᾶ ι}- 
ὑκ5 681. ᾿ 

ΘΑΡ. ΧΧΥ. 
1π ἰοεὶς ἱπιρίοτιπι οαρίνπαιτ ποπῆπος. Ἠοτγάμῃ δὺ- Ὁ 

τὸπι Ἰοοὰ διηῖ οἱ οοπυθηΐυϑ Βογοισθευπ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧ. 
Υεγβ. 15. Ττία πυϊιΐ διθι! ἱπιοί δοία ἐπιροεδεὶ ι ἰα, 

ΕἸ χυΐ ργίπιυ πὶ ἐπ ιοίτιγ, μδης ΡΓΟροϑ οπ6πὶ ἰπι|- 
Ῥοββί θα δὲ δὶς ᾿πι6} ΠἾσαγα, υἱ δ[ιι5. βοϊδηιίαπι 1ι8- 
Ρεδί, Π{ϑπὶ ἱπηροβ51}}}}8 6δβὲ Πιοτηϊπὶ δὰ αυ ΒΌΡτα 
Ἰνοπηῖποῖῆ βϑ0η1, ΘΟΠΙ ΟΠ] Αγ οἱ ἰῃί Π φαγα, ρυΐα 
ΠΆΠΟΥΙ ΘυΓΔΙΙΟΠ6πι, οἰβὶ 68 ΔΠρΡ]05 πο ἰδίοαϊ : 
Πεγὶ ποθὴ ροίεβὲ υξ συ δ ἰμ!6}Πμαϊ, πθομοη 48 "055 
08Π| δΌη!, πδ΄ 8 ἤερὶ ροβϑυηί, γογθὶ φγαιΐα, (γα 
6686 ἡυδέυογ. ἤδφ:ς ἰιληὰ6 ἀΐοία νἰδοθίυν ἀα ἰΐβ 

(1) δονιοϊοι Ρεοοορὶϊ Θαχαὶ. 

σει' οὐ γάρ ἐστι τῇ φύσει χοϊχῆ. Ἢ ἐπειδὴ τῶν ἀν- 
δρείων τὸ φρόνημα καὶ ἡ ψυχὴ τιμία, ὅμως χαὶ ταύ- 

πας ἀγρεύει. 

ΚΕΦ. Η΄. 
Ἐγὼ ἥμην ἦ προσέχαιρε. Τὸ, ἤμην, ἐπὶ Θεοῦ 

χρόνον οὐ προσημαίνει’ χρονιχὸν γὰρ, ἡνίκα τι τῶν 

ὑπὸ χρόνον προσημαίνει, ὡς τὸ, "ἤμην ἕν ἀγορᾷ. 

Εἰ δὲ παρὰ θεῷ ἦν ἁρμόζουσα τῷ ἀνάρχῳ, ἀΐδιος 
χαὶ αὐτή. 

ΚΕΦ. 1. 
Αὕτη πιιουτίζει. Εὶ πᾶς ὁ εὐλογημένος παρὰ 

Κυρίου πλούσιος, οἱ δὲ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίον 

εὐλογοῦνται ὑπὸ Κυρίου, ἐπορεύθησαν δὲ ἐν νόμῳ 
Κυρίου προφῆται" οὗτοι ἄρα πλούσιοι ἧσαν. 

Ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά. Πράττων τὰ 

»μαχὰ ἥδεται χαὶ χαίρει. Ἡ δὲ σοφία ἄνδρὶ τίχτει 
φρόνησιν, πρακτικὴν ἀρετήν. 

ΚΕΦ. ΙΔ΄. 
Ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ, κιλη- 

ρογομήσει ἀγέμους. Οἶχος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν ᾧ 
χινούμεθα χαὶ ἑσμέν. Ὁ ἐν ταῖς ἐντολαῖς οὖν τοῦ 

Θεοῦ μὴ περιπατῶν συγχληρονόμος ἔσται τῶν ἔναν- 
τίων δυνάμεων. 

Ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς. 

Καρπὸς διχαιοσύνης τὸ τέλος τῆς ἀρετῆς. Τοσαῦτα 
δένδρα ζωῆς ἔχει τις, ὅσους χαρποὺς. δικαιοσύνης. 

( Τοῦτο τὸ δένδρον τῆς ζωῆς ἐστι τὸ φυτευθὲν ἐν μέσῳ 

τοῦ παραδείσου, οὗ ἅψασθαι μετὰ τὴν ἁμαρτίαν χω- 
λύεται ᾿Αδὰμ, τὰ σπέρματα τῆς δικαιοσύνης ἀποθα- 
λὼν, ἀφ᾽ ὧν φύεται τὸ δένδρον τῆς ζωῆς. 

ΚΕΦ. 18΄. 

'Ἑαυτοῦ φίλος ἔσται. Τοῦτον τὸν στίχον ὅλως οὐ 

μέμνηται Ὠριγένης - εὑρέθη δὲ ἕν τισιν ἄντι.- 
γράφοις " οὔτε γὰρ παρὰ τοῖς Ο᾽, οὐδὲ παρ᾽ ἄλλοις 
κεῖται. 

ΚΕΦ. ΙΦ΄. 
Θυμὸς βασιλέως ἄγγειος θανάτου: ἀνὴρ δὲ 

σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτὸν, εἴπερ ὁ ἅγιος ἀπαθὲς ἣ 
τὸν θυμὸν ἀλληγορητέον. 

ΚΕΦ. ΚΕ΄. 
Ἐν δὲ τόποις ἀσεδῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι. 

Τόποι δὲ αὐτῶν χαὶ τῶν αἱρετιχῶν αἱ συνά- 
ξευς. 

ΚΕΦ. Δ’. 
Τρία δέ μοί ἐστιν ἀδύνατα νοῆσαι. ᾿Αδύνατον 

εἰς νόησιν ἐπιστημονιχὴν εἰσαγομένῳ θεώρημα, καὶ 

ἀδύνατον ἀνθρώπῳ θεωρεῖν τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ 

νοξῖν, οἷον τοῦ χαρκίνου τὴν θεραπείαν, χἂν ἄγγελοι 
ταύτην ἐπίστανται: ἀδύνατον νοηθῆναί τινι καὶ τὸ 

μηδαμῶς ὑπάρχον, μηδὲ γίνεσθαι δυνάμενον, οἷον τὸ 
τρία τέσσαρα εἶναι. ἼἜοιχε τοίνυν περὶ τῶν μὴ ὑπαρ- 
χόντων εἰρῆσθαι. Μὴ καταλιπόντος γὰρ ἀετοῦ ἴχνη 
ἐν τῷ πέτεσθαι περὶ τὸν ἀέρα, ἀνάλογον τοῖς κατάλει-- 



δ ΕΠΒΑΟΜΕΝΤΑ ΙΝ ΡΒΟΥΕΠΙΙ͂Α. 8, 

πομένοις ἴχνεσιν ἐν τῇ γῇ τῇ ψαμμώδει τῶν ἐπιδάν» Α ποπ 5ιηῖ. ὁὐπὶ 6πἰπὶ δ4υΐΐα νυϊδίυ ΡῈΓ δΔογᾷ π0}}8 
τω) αὑτῆς, ἀδύνατόν ἔστι νοηθῆναι" οὕτω χαὶ ἐπὶ 

δρεως" ἐν μὲν εὐείχτῳ γῇ δυνατὸν νοεῖσθαι ὁδοὺς, ἐν 

ἃ τῇ πέτρᾳ μή. 

Καὶ τρίδους νηὸς ποντοπορούσης. Μήποτε δὲ 

ναῦν ἐν τούτοις λεχτέον τὸν Ἰησοῦν καὶ τοὺς μαθη- 
πὰς αὐτοῦ, ποτὲ δὲ χαὶ μόνους αὐτούς" οὐ ποντοπο- 

ρῦπαν Εὐθέως γὰρ ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τὴν 
γῆν, εἰς ἣν ὑπῆγον, θείᾳ δύναμει. Ναῦς δὲ μὴ 

τέρουσα τὸν Ἰησοῦν ποντοπορεῖ, χαὶ τοῦτο διὰ παν- 

τὶς, ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀχαταστατοῦσα πνευμάτων. 

Καὶ ἐπεὶ τοῦ βίου τὰ πράγματα ματαιότης, ποντοπο- 
γώντων ἀεὶ, καὶ μηδενὸς τῶν ἀνθρώπων προάγοντος 
εἰς ξωὴν αἰώνιον, οὐ δυνατὸν νοηθῆναι τὰς τρίδους 

αὐτῶν. Τοιγαροῦν τῶν ἐνδόξων τῆς γῆς βασιλέων ἣ 

χαὶ ἀρχόντων ἀλλότριον θεοσεδείας ἔργον οὐδὲν χα- 

τυλείπεται μετὰ τελευτήν. Ἐσθόέσθη γὰρ αὐτῶν ἡ 

δόξα. Οὐχ ἐπιγινώσχονται δὲ, φησὶν, οὐδὲ ὁδοὶ ἀν-- 

ἐρὸς ἐγ γεότητι, παἷϊςιἐπιθυμίαις πεπυρωμένου διὰ 

τὸ ἄστατον τῶν τρόπων' χαὶ τῆς μοιχα.1ίδος, ὁμοίως 
διὰ τὸ ἀναίσχυντον. Ἢ τοῦτό ἐστιν ἡ τῶν ἐθνῶν Ἔχ- 
χλησία, ἥτις μετὰ τὸ ἀπολούσασθαι διὰ τοῦ βα- 

πτίσματος οὐδέν φησιν ἄτοπον πεπραχέναι. Ὁ ὃὲ 

δίχαιος οὐκ ἔστιν ἐν νεότητι, ἐπεὶ, τε.1διωθεὶς ἐν 

ἀἰίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μαχρούς. Τοιαύτη χαὶ 

πᾶσα γυνὴ μοιχαλὶς, ἢ ἀλλοτριώσασα ἑαυτὴν τοῦ 

τμφίου, καὶ Ψυχὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα, χαὶ 
ὀπίσω τῶν ἐραστῶν πορενομένη.. 

Καὶ ἐκστρατεύει ἀφ᾽ ἑνὸς κελεύσματος εὐτά- ν 

χτως. Ὡς εὔτακτος ἐπαινεῖται χαὶ ἡ ἀχρὶς,τῷ τοῦ 

θεοῦ λόγου πειθομένη χελεύσματι. Τοιαύτη τίς ἐστιν 

ἡ Ἔχχλησία,διὰ τὸ πρὸς τῶν ἀνθρώπων χαταφρο- 
νεῖσθαι, ἀχρίδι ὡς πρὸς τὸ ζῇν ἐπὶ γῆς παραδαλλο- 

μένη" διὰ δὲ τὸ μετὰ Ἰησοῦ συνάγεσθαι χαὶ μὴ 

σχορπίζειν, ἀλλ᾽ ἐνδύεσθαι τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, 

ἵν ἀντιστῇ πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαδόλου, ἀφ᾽ 
ἑνὸς κελεύσματος εὐτάχτως στρατοπεδεύουσα᾽ ἔστι 

ὃξ ἀδασίλευτος ὑπὸ τοῦ Φαραὼ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ, χαὶ τῶν Αἰγυπτίων οἱ πόνοι παραδίδονται 

ταύτη. Ἵτως δὲ διὰ μὴ βασιλεύεσθαι ἡμᾶς πρὸ τῆς 
Χριστοῦ βασιλείας, ἀδασίλευτον ἣ ἀχρίς. Οὐ γὰρ 

ἕχρυσιν ἡγούμενον, χαθάπερ αἱ μέλισσαι, ἀλλ᾽ ἐχά- 

ττῇ ἐγεῖται. Οὗτοί εἰσιν οἱ προαιρέσει χουφιζόμενοι ἢ 
τῶν γτίνων, τεταγμένην ὁδεύοντες ζωήν. Ἢ καὶ 

ἀκρίδες, ὅσοι, τῇ νοήσει βουλόμενοι πέτεσθαι, ἀδυ- 
γητοῦντες ὀλίγον τῆς γῆς ἀνατρέχουσιν. Εἰ δὲ πρα- 

χτιχὸν μεταλάδοιεν, εἰς ἕν τάγμα πραχτικχὸν ἐναχθή- 

φοσται. 
Καὶ τράγος ἡγούμενος αἱἰπολίου. Τρίτος ὁ τρά- 

τὸς κατὰ μόνους τοὺς Ο΄ ἡγούμενος αἰποιλίου, 
αὔξων τε χαὶ πληθύνων αὐτὸ καὶ ἐπὶ τὰς ἐν ὑψηλοῖς 
μὰς ὁδηγῶν. Οὐδεμία γὰρ ἀγέλη ζώων οὕτως 
ἐπιβαίνει τῶν ὑψηλῶν. Τοιοῦτος ὁ ἡγούμενος Χριστοῦ 

τοὺς ἐν τῷ αἱπολίῳ πρὸς ὕψος ἀνάγων. λλλως ὁ 

τράγος τυποῖ τὸν Χριστὸν, ὑπὲρ ἁμαρτίας προσφε- 

γόμενος. Τούτῳ ἐν ὕψε: ὄντι ἕπεται πᾶσα τῶν θξοσε- 

ρὸν ἢ, τὰηθύς. 

ΒΞ ὅολη, τι, 21. 55 33ρ. τν, 1Ὁ. 

ἰπ 60 γεϊπαυδὶ νϑϑιϊ βία, 4}4}}8 ἴδγα δυπὶ ἰποοίοη- 

«ἰὰπὶ ἴῃ (ΟΓΓὰ ἄγεῆοβα, ἤδγὶ ποη ροίεβί αἱ 418 δἃ 

1μ(6ΠΠραϊ. δ. ΠΠ 6 οεΐλπι ἴῃ δογρθπίθ : πῃ π} ἢ 

αυϊάδπ) ἰογγὰ πἰ}}}} νείαὶ 6)ὺ5 νἱδδ ἱῃι0}ΠΠσὶ ; βθου5 
δυ 61) ἰῃ ροίγᾶ. 

γε γβ. 15. 10 ΕἸ δεπιΐίας παυὶς ἴῃ πιατὶ. ΒοΓίο πος 

Ἰοοο πϑᾶνὶβ εἰοομάα οϑὲ δέβυβ, οἱ ἀΐβοίρῃ! ο}}8 ; 
ᾳυδηάοημ νΕ]Ὸ οἰἰδπὶ ἰρϑὶ 5011; ποῃ ἰῃ πηδιῖ : εἐἷ- 

Ὑἱπδ οηἰπὶ υἱτίυια πανῖδ δίαιἐπι ἷπ (εττὰ {μὶΐ, αὐ 

γιαηι ἰϑαπὶ 35. Ουῶ γ6γῸὸ πᾶνΐβ δοϑιιπὶ ΠΟΙ ρογίδι, 

ἰη πιδεΐο πιδιὶ σοπιίηυς νϑῦβαῃβ, δἀνεγϑαπίϊιν 5ρῖ- 

γἰυστη ῬγΟς 6118 [Δοίαιαγ. Εἰ φυοηϊδπι [νε}08. δαεοι 

ΤῈ5 ΥδηΪ85 δυηΐ, 80 δΘΙΏΡΟΓ Πυεοιυδηῖ, πος 4υΐϊδ- 

4π8η) Βοιμΐηιπη δὰ υἱίδπὶ ργουολς φίογηδην, Πθεὶ 
Πση ροίδϑβι υἱ 56πλϊ [8 ἐογαπι ἐπι6! Πραπίυγ. [πο] γίο-- 

ΤΠ ἰίδαυα ΓΟρΡῸΠῚ (ΟΓΓᾶΣ 860 οἰΐδπὶ ργὶποἰρυπὶ πι}- 

Ἰυπὶ ἃ θεῖ μίεοίαία δἰἰθπιῃ ορῦβ ροϑὶ πιοιίοπὶ Γ6- 

ἐπαυΐαν. Ἐχϑείηοίδ ἐπὶπὶ 6δὲ ρἱοτία οοτυπι. Νοα 
ΟΟβποβουπίῃγ νοΓΟ, ἰπηυ}1, υἱῷ υἱτὶ ἐπ ααἀοίοδοοπίδσς, 

νἱτὶ πη ἢ ἀΐα πὶ Παπηπιδ Θϑίυδηι5, ρΓδ πιο- 
Ταπὶ υἱΐᾳυθ ἐμ 5:80 }}Π1ι6 ; ρϑΓογ]06 πιμίἑογέδ αἀω». 

ἱεγῷ, ὑγῷ ἱμνογοουμαΐα. οὶ Εςοϊδδία καπιίαπι δας. 

40: 5618} θδρι 5πι: Ἰυϑιγαιοηθ 0118, αἷς πὲ} 11". 

ἰυγρὸ σΟΠ 5558. δυκίυ5 Δυΐοπὶ πθη 6δὲ ἰη δίο- 

Ἰωβοοηιἶ8, 5᾽υϊάδιη ὑι ὑτευὶ σοπεμηιπαίμς οαρίουϊ 

ἐεπροτα πιμίία 35, ΕἸ αϑηποάϊ δὲ Οπιη 8 πη γ δ6ι}- 
γᾶ, ἅδ᾽ 86 ἃ ΒΡ0ΠΕ0 Δ[)υηχίί, δίᾳυθ δηΐπιᾶ,. 

48 Υἶνρο το]εῖο ἀιηθυΐδί ρο81 διῃδίογοβ βύϑδ. 

Υεγβ. 97. στοά ιτφιθ ῬῈΡ (ὑτηϊαδ αὐ μγίπιαπι 
7μδδίοποπι σοπιροδίί6. Εἰλπι Ἰοουδία ᾿αυάδιι αιοιὶ 

οΟπῃροϑβ 18, νυ ΐψας θοὶ [55᾽οηΐ ρατεαί. ᾿ϑευϑηηοάϊ 

65ὶ Εοοϊοδία, ργορίοτοδ αιιοά σοπίοπιηἑ τι 40 ᾿οτἱ- 

πἰθυ5; Ἰοσυδϑίς, αιοὰ βρδοίδι δὰ (6ΓΓΆΠῚ, δ Ρ6Υ (6 Γ- 

τἂμῃ οοιηρδιδία; ηυὰ νογῸ αὐτὸ 7658 οοηγγοβείυγ 
οἱ ποι] αἀἰβρογραίυγ, 564 [)οεῖ δγιηδιυγαπὶ ἰπάυδι, ἢ 
Γοϑίϑιδὶ δάνογθιιβ δϑίυ [858 ἀΐδῃο]ῖ, δά ργίπηδπὶ }05- 
δίοπαοπι ὀφγοαΐίυγ οοπιροϑίιο αϑπιίπα. Βορὶ δηΐπι 

ΠΟΙ} ρᾶγοεῖ, "δπιρα Ῥῃαγδοηὶ, 808 θεῖ ἱπρογίο 511}»- 

]οοία εβῖ, οἴφιια ἰγδάπιπιυρ ἈΠ ργριίογαπι ἰΔΠΟΓΕ5. 
Εογίε σοτο, ηυοὰ Δπῖ6 ΟἸγβι1] γόρηπὶ ΤΟρ6 πὶ ΠῸΝ 

μαθυΐπιυϑ, Ἰοσιι5ι8 γοβθηὶ π0} ᾿ᾶθ αὶ. ΝΟη Θηἰπὶ ἀπ- 

061} ᾿υδηϊ, φυθιαὐπηοάυπι ἃρ65, 568 ὑπδηαυῶαθδ 

Ργὶι. ΗΙ δηι φυὶΐ νοϊιηίοίς ἃ (ΘΥΓΘΉἾΒ. ἰθνϑη 1, 

νἱϊδπῆαυο ογηδίδια. ἱποοάμμ!. Υοὶ οἰἰαπὶ ἸΟΟυ5(:8 

διπὶ, αὶ σα γοὶΐηι οορ δία τηοηι}8 νοΐαγα, Π6ς 

ΡΟΥ Υἶγοβ οἷ ᾿ἰσθαῖ, ρδυ!υϊυπὶ 8 (ΘΓΓᾺ ΘΓ ΗΠ ῸΓ. 

Ηἱ οἱ δοιϊϊοῃθια οοἰυατίπι, ἰὼ ἀπὰπὶ οΟἸοη απ Δοι10- 

ΠΡΙῺ ἈΖΠΊΘἢ ΠΟΟΡΙΔΌΙΠΙΙΓ, 
γοῖς. 51. ΗΠ «άμς ἔϊοπι σγοθὶς σαρταγιπι ἄμα, Τοῖ- 

εἰὰ8 πθάν5 ἠαχία 50105 ΟΧΧ [μ!ογργείεβ σγοσὶς οα- 

γταγαπι ἄμα, ἰρϑυπι ἀυβαι8, 86. Π.Π ἃ ̓γοῖς (οσυῃ - 
ἄληβ, αἴφυο δή ρϑϑβειιδ ἴῃ βϑυ! πηΐι8 ἀσοοη5. ΝᾺ }]}5 

δηΐπι δηἰπ δ] πὶ σίοχ δὶς αἰίὰ σοπϑοοηᾷί!, ΤΆ}}8 658ὲ 

αυϊ Ομνίπιὶ φτορὶ ρναιροβίιι5. 651; 605 Θπἰπὶ αυΐ ἴῃ 

σγορα 501}, δὰ 4118 ῥγονυθιῖ. ΑἸ ΘΓ πράυ5 ἤρυΓΆ δδὶ 

Ομεῖδιῖ, ἀυπν ργο ρρούδίο οἤδτγιυτ. ἤπιος ἴῃ 8} {π|] 

οχϑί βίη οπὶ ΟΠ Π65 αἱ ρἰοἰαίο οοἰυηϊ, βοαυυμευ. 



δὺ ΟἈΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙῈ. ( 

ἜΞΕΞ 

ΕΚ ΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῸ ΑΣΜΑ 
ΜΙΚΡΟΥ͂ ΤΟΜΟΥ͂ 

Ὃν ἐν τῇ νεότητι ἔγραφεν Ὠριγένης. 

ΕΡΑΚΨΟ ΤΟΝῸ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΠΜ ΟΥΕΜ ΥΕῈΝῚ5 ΘΟΚΙΡΒΕΚΑΤ ΟΠΙΟΈΝΕΘΒ. 

11 Ουἱ ποη Ῥογεθροῦὶὶ ργοργίδιδί 6 πὶ ρογβοπᾶνιιπ α (9) Τῷ μὴ ἐξειληφότι τὸ ἰδίωμα τῶν προσώπων 

ἀἰνίπα ϑοιὶρίαγεο, οὐπὶ οάγυπι 4υ: Ἰοφυϊπίατ, {πὰ 

Θᾶγπὶ δἱ 4υὰ5 γεγῦα {ἴὐπι, παυ]!τπὶ 11} ογδιῖο 

σοη[υϑίοηθη) θγ)εῖ, 4υξγοηι! αυθοηδιη ΡῬογβυμᾷ 

Ἰοᾳυδίυγ, φυσηδπὶ λυάϊαι, οἱ φυφηᾶπι ἀϊοοπάϊ ἢ- 

"δὴ [Θρογὶ ἢ, οαπὶ 8806 Δ]6γὰ, δὰ υδηὶ ἢϊ βϑγπιο, 

ΒΟΙΎΘΙΟΓ οἱ γοιπηϑδίυγ,, οἱ αἱΐα Δι οαπιίδπι ἰοηυ8- 
ἴυΓ : δι} σομ γ τηϑηθαί ροΓβοηᾶ ἰοηυοη58, οὑπὶ οἃ 

δά 4ιιδη) ογΓαΐ 86 Γ1}0., 0) ΔΠΊρ] 1.5 δυι αι, 568 ἐϊ- 

οἴτπὶ ἰογίία αιιφοάδηι οχοὶρίδι. πιο γά τι πη Δην}5 πὶ - 

ἰληίυγ., ἴδ} [04116}}8 αυδπὶ δυ (6 η8., δυὶ 5 δάϊιιις 

Δ1Π}085 πΠιδηεηῖϊ, ΠΟῚ ΔΡΟΓΙΘ Οϑίοπα θη 1|Γ ΠΙΔΠΟΓΘ. 
Ουϊὰ δυϊεπὶ διιμθὶ ἀχεπηρία αυφίαογα βἰηρυίογαπι, 

Οὐ μΙΟρ]ΙοΙα: Οπιπίῃο ἰδίογυπι ἀϊεγεηιία δἰμὶ 
Ῥίον ἢ Θυφ οἰἰδπὶ εαυδα 68ὲ ΠΟῚ γυ]ραγ δ, ΟἿΓ 

Οὐ ϑοιιγ5 ἀϊοίοτυπι ποη 5|1 ἀϊδιϊποῖδ. δι δυίθπι 

15 δου ρίυγα πιο5., ὶ 40 ὕΠ0 Θ6ΓΠ0}6 δὲ δ) ίιπὶ 

ΠΟ τταπϑί αὶ, ἰάψυθ οὔδουγ 80 οοηΐυδα 86- 

τηοάαπι ργορίιοίξ (Δοἰυηϊ. 

τῆς θείας Γραφῆς, τῶν τε λεγόντων χαὶ τῶν πρὸς ἃ 

ὁ λόγος, πολλὴν παρέχει σύγχυσιν τὰ λεγόμενα, ζη- 
τοῦντι τὸ λέγον πρόσωπον, ὃ τι ποτέ ἐστι, χαὶ τὸ πρὸς 

ὃ ὁ λόγος ὁποῖον, χαὶ πότε τὸ λέγον ἐπαύσατο πρόσ- 

ωπον, τοῦ πρὸς ὅ ἐστι πολλάχις τηρουμένον,, χαὶ 
ἑτέρου πρὸς τὸ αὑτὸ λέγοντος, ἢ τῶν πρὸς ὃ ὁ λόγος 

οὐχέτι ἀκούοντος, ἑτέρου δὲ διαδεξαμένου τὰ λεγό- 

μενα, μένοντος τοῦ λέγοντος. Ἔστι δ᾽ ὅτε μεταθάλλει 

ἀμφότερα, καὶ τὸ λέγον, καὶ τὸ πρὸς ὃ ὁ λόγος " ἣ 
ἐπὶ πλεῖον μένοντα ἀμφότερα, οὐ σαφῶς δηλοῦται 

μένοντα. Τί δὲ δεῖ τὰ παραδείγματα ζητεῖν ἑνὸς 
ἑχάστου τούτων, πάνυ τῶν προφητιχῶν πεπληρω- 
μένων τῆς διαφορᾶς αὐτῶν ; Ἥτις καὶ αἰτία ἐστὶ 
οὐχ ἣ τυχοῦσα μὴ διαχρινομένης τῆς ἀσαφείας τῶν 

Β λεγομένων. Ἔστι δὲ χαὶ αὕτη συνήθεια τῆς Γραφῆς, 
τὸ ταχέως μεταπηδᾷν ἀπὸ τοῦ περί τινων λόγου εἰς 

τὸν περὶ ἑτέρων, χαὶ τοῦτο ἀσαφῶς ποιεῖν καὶ σνγ- 
χεχυμένως μάλιστα τοὺς προφήτας. 

ΡΒΟΙΟΟΘΙΒ Β. ΗΙΕΒΟΝΥΝΙ 
ΑὉ ΡΑΜΑΒΌΜ ΡΆΑΡΑΜ 

1 οχροϑβιοηθῖα Οδηι1οἱ οϑηίοογα ϑθουηάυτῃ ΟΥ βΘΠΘΏ. 

ΒΕΛΤΙΘΒΙΜΟ ῬΡΑΡῈ ὈΛΜΑ50 ΠΙΕΒΟΝΥΜῦΒϑ. 

Οἴγφομος, οἰιπὶ ἐπ οιϑἰοΥἷς ἰἰθτὶς οπιμοδ υἱοσοτῖ!, ἰι Οαπίϊοο ἑαπίίοογμηι ἴρεο 86 υἱοῖ!. Ναπι ἀδδεπι νομπῖπὲδ εις 

ἐχριϊεϊ εἶδ, φια αὐ υἱσίιι ἀδιι6 υϑγδιμιηι πυϊ ἶα ρ6π6 ρεγυεπέιπί, ρτίπιππι δεριμασίπία ἱπιοτρτοίθδ', ἀδέ πα ς 

Αφωΐίαηι εἰ δυπιπιασῆϊηι οἰ ΤΙιοοἀοιϊοπθηι, εἰ αὐ οχίτοηλιπι φμίπίαπι οἀϊοπόπι φιαηι ἴῃ Αεἰο {οτε ἰπυεα ἔπ 56 

86 δοτὶδὶ, ἰία πιαφηὶ οὐ ἀροτίσηιο αἀἰδεονιδί, μι ἰπά6 πιϊ ὲ υἱάδαιιν ἐπ 60 ϑοπιρί οἴτιπι 6586 φιοά αἰοϊίατ ; « ἵπῆτο- 

ἀπιαὶε πιὸ τοῦ ἱπ οὐδ σμίμηι διίμνι 1. ν Πα ἡ{Π0 ΟΡΟγ6 ρτριογπιΐδεο, φιΐα ἱπφεπιὶς 6εἰ οἵ, ἰαδοτὶδ οἰ διιπιρίεε πε ννε,, 

ἑαμίαϑ τό, ἰαιιαηι ἀἶσιμπι ἐπι 1 αἰἰπηι (Ταλιδ[6 76 δετηιοπόπι, ἤο5 ἄπιος ἰταοίαίιι8, 4ιιοδ τ. πιοτέπι φμοίἑ απ 

εἐἰοφιιλί ρματγυμ δ αἀϊιμα ἰαοίοπἶϑιια σοπιροδμὶί,, βι οι ἢ6Υ πιασὶς φμαπὶ ογπαῖθ ἱπιετρτείαίας διιπὶ, σιδίιηε ἢ ἃ 

εὐηδίλιηι ὁ}ιι5, τον οἰϑιιπι οἤγοπα. Τὰ απἰπιαάυοτίαδ φιαπίὶ εἰπι {{{π αϑιἰπιαπάα χα πιασπα ξιιπί, ομπὶ εἷς ΡΟ 4-- 

δἧπι Ῥίασογε φια; ρατύα διιπί. 

217 (ληῖ. ᾽, 5. 

(2) Εχϑιαι μος [ταφπιθπίιπι ῬΑ οοσα!ᾳ οἂρ. 1. 



Ξ ΠΟΜΙ͂ΜΙΔ 1, 

ΟἈΙΟΕΝΙΒ 

ΙΝ ΟΑΑΛΝΤΙΟΌΝ ΟΑΛΝΤΙΟΘΆΌΝ 

ΗΠΟΜΙΠΙΑ ΡΒΙΜᾺ 

ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ ὈΙΥ0 ΒΙΕΒΟΝΥ͂ΝΟ “ὅν, 

18 Ονοπιοῦο ἀϊἰοΐηνιι8 ρεῦ Μοβθη αυράδπι 6886 Α [ογί 40 πιεα, εἰ το[έϊιπὶ πιδῖιηι, οἱ ΠΠόταίον πιομα "). 
πο 50 πὶ δαηοία, 564 οἱ ϑδηοίδ βαπείογι, οἱ 118 

808 ἰληιυπ) 5 0814, 564 οἱ 510) 5 υθδίογυπι : 5ἷς 

δυπῦ ἀροθηΓ ΘΟΓΙθΘη.6 ΘΔΙοπΊΟη6 6886 αυδάδιῃ 

ΒΟὴ 80]0Π] ὁΔηι(ἰΩ8, 5864 οἱ (δπιΐϊοα εδηί(οογυπι. 

Βοδίας ηυΐάδπὶ ἰ5 φαΐ ἱηργοάϊγ βδποῖα, δοιὰ ἤθϑιυῦ 
φιὶ ἱηστούν ϑαποῖα β8ληοίοτυμ!. Βολία5. αυΐ 58}»- 

ἰϑὲ βαυθαιχαὶ, σοὰ Ὀραιίογ αυὶ βαθυδιϊζαὶ βαυθα- 
Ἰογαηὶ δα μαῖα. ΒεοδίιΒ Βι Π}} 6 Γ εἰ 5 αὶ ἱπιο  ἶαίς 

μμοδ εἰ οληἶξ Θὰ : 610 4υΐρρα ηἶδβὶ ἰμ βο]απιηὶ- 

Οἱδβ ολπἰ : βοὰ τ]ὸ Ὀδαιον 6 ηυἱ εδηίϊ 

Ὀηιίοὰ οαπιίοογι τη. Εἰ βἰουϊ 85 4αυ! ἱηφγούίυτ ἴῃ 
ϑδηεία., μυγίθυβ. δάμυς ἱπάϊφοι, υἱὐ να]ϑαὶ ἰπίγοῖγα 
ἵν ϑληεία βαποίογυπι οἱ χυὶ ϑαυυαίυπι οοἰεῦται 

ψιοῦ ἃ θοπιῖπο ρΡοΟρυΐο οοπϑιϊυΐυν 651, αὐ] 8 - 

ἴὰς περρεδατία ΠφΡθοὶ, υἱ ἅγαὶ ϑαυυαία βδῦυαιο-. Β 

παι; δοὐθεπὶ τηοάο ἀϊῇῆε!]6 γορογίυγ 401 οἰπηΐᾶ 

42 ἰῃ ϑογίρίυγῖβ οοΟπιίηθηῖηΓ οδηΠ0ἃ ροΓαργδη8, 

ταὶ ἀβοδηάεγα δ δληιοα οἀπιίοοτυπι. κοῦ 

Ὀρογίεὶ ἐσ γγρίο, εἰ δργεβδϑυπὶ ἀθ ἰεγγὰ Ἐργριὶ 
μεπιγαπβίγα ᾶγ Βα Γυπ,, υἱ ρο55}8 ρυϊ πηι πὶ ο8η- 

ἀοαπη οᾶπογο, ἀΐςθῃ8 : (αμίεπιι6 Ποπιΐπο, φίογϊοδα 

αὐἷπε πιαφπίβοαι ες ἐδί 38, Γ1οοί Δυίοπι ργίιηυπι ἀἶχο- 

ἧς οδιηΐουπι, δὐὰς Ἰομᾷ6 65 ἃ σδηιϊῖοο οδηιοο- 

πι. Ῥεγαιηθυΐϊα ἰθῦγαπὶ ἀδβογιΐ βρίγ 8} }6 Γ΄, ἀθηθς 

τρηΐδς δὶ ραΐουπι αυθηὶ (οάδγαις ΓΟΚ68.,ν αἴ 1] 56- 
ἐαπόσπι οϑπίϊουπὶ οα"88. Ῥοδίας υϑηΐ δὰ υἱείμπδ 

δΔΠΟ(5 (ΟΓΓ, πὶ ΒΌΡΕΓ δογάδη!β γίραπι οὐηδίϊιυΐυ5 
(δίεβ ἐλπίς πὶ Μοὶ, ἀΐσθηβ : Αἐεμάδ, σοί, οἱ 

ἔχναν, εἰ αμάϊας ἰοτγα υογϑα οΥἷς πιοὶ 3). ἰλυγβαπι 
᾿δθὲ5 ποορβδαυίαπιη αἱ πα} }Π168., οἱ [ΘΓΓΆΠΙ 58 ΠΟ Δ Πὶ 

στοαί ροβϑίἀθαβ, οἱ δρίβ {0 ργορδεῖοὶ, οἰ δρὶ8 

τὸ ἰάϊοοι : ΘΘΌΡογα αυΐρρα δρὶ8 ἰπίεγργοίδίυγ : υὧἱ 

βρεῖς εἱ {Πππ4 σάτπιεπ, φυοὰ ἴῃ ΠὈγὸ δυδίουπι ὁοη- 
ὑμείυγ "6, οὐΐοογο. Αἀ Βορπογυπι ἀθίηςερβ νοΐ υπλθιι 

ἡβρδηύδης γϑηὶ δι οαμεϊσαπι ᾳφυληάο αν ἴα} ἀ6 
τη ϊδι5. ΟἸἢ ΠΙ Ὁ πὰ ἐπ ποτα πη δυόγαπὶ οἱ ἀ6 πηϑηὰ 

δα!, οἱ ἀϊχια : θοπιΐίπεις βγπιαπιθαίμπι ππθιμη, εἰ 

Ἡ Βχρά, χν, 1. 35) θοῦυϊ. χχχι, 1. 5 αἷς. ν. 

(δ) οἰ!» δίιπὶ ἢ ΟΠ] συλ 155. 1 αὐ ὰ- 
(2 5, Ρειγὶ ἀθ ϑϑοιϊπουγια οὐϊη]5 Ῥτιθιμοηβίγαιοη- 
88, 1 δροἰαδϑίαρ οα θεάν! 5. ̓υϑυν πεῖνα, 1 Δ18}0}15 

Δϑιεγὶ!, 1 πη Δ5.0}}} ΒορΟΘΉ 515. 

Ρεγνθηϊοπάση {{0] 681 ἃ ᾿5αίδην, εἴ οὐπὶ {ΠΠ|0 ἀΪ615 : 

Οαπιαῦο εαπίΐομηι αἰ οοίο (4) υἱπεα πιθω "". ἘΠ᾿ συ 

απΐνογβα ἔγϑη 51 6 γ8, ἀἀ δ᾽ ογὰ σοηϑοςμ6, υἱ μο58᾽5 

ΔηΪπ|2 ἀθοογὰ ΟΠΠῚ 800))80, οἱ ἴος σαηοιῈ ἀδηίουπὶ 

οδηιίοογυπι. ϑ86ἀ αυοὶ χ μοΓΒΟπἶβ Ομ ϑίδὶ, ἱποοιίι8 

βύυτη. Οτγδηξυν5 δυΐοπι ν οἷα, οἱ γονοίδη!α Ὠομιΐπο, 

αυδίυοῦ πιΐμΐ ἴῃ ἢ15 Υυἱάθογ ἱμπυθη 585 Ῥογβοηδ8, νἱ- 

ΓΗ οἱ Βροη88Π), (πὶ Βροηϑ8ἃ δαἀο]οβοδηίυ45, ΘΙ Πὶ 

ΒΡΟΠ50 80ἀαἰΐυπὶ φΓαᾷ65. ΑἸΐὰ ἀϊευπίυῦ ἃ Βροῃβᾶ, 

411 ἃ βροηβ0, ποῃμι}α ἃ ᾿υνθηου δ, αυάδι ἃ 

βοάα! υυ8 βροηδὶ. (ἀοησγυυπὶ ἡὐρρ6 6οὲὶ υἱ ἢ 

ηὐυμι 115 Δἀο᾽ εβοσπίυϊϑγιηι δἰ( πιυϊεα10 ουπὶ δροι88, 

ἦανθηαπι ἰαγθα οὐπὰ 5Ρ0ι80. ἢ:δο οπιηΐα Π0}} [οὐδ 
φυῶγογθ, 01} αχίγα 605 υὶ ργωάϊοαιίονα Ενδηρο! 

Βαϊνδῖὶ δύ}. ΟΠ γί βίη ΒρΟηϑ11}}} ἰπι6} 6, ΕΘοἸ6σίϑι 

ΒΡΟΠΒΔΠ) 5δ'π6 Τη80 0} οἱ γτυφὰ, ἀθ αυὰ 5εγὶρίυκι 

αι : ὕτ εαἰιίϑετει δἰδὶ σίοτίοεαπι Εοείἐδίαπι ποι ἐα- 
θειμόμι πιασμίαπι, πόηιο ταθαπὶ, αμὶ αἰϊφωϊά δογιμι, 

864 μί εἰς δαπεοία οἱ ἱιππεπιασμίαία "δ, Εος γ6γῸ «εἱ 

οὔτ 8ϊηΐ1 ἤ46165, ποη δυμὶ ἰδιθαπ ἰδιυβηλο 48] Ὁ 

ΒΟΓΠῸ ργαίδι 8 δεξὶ, 566 ἰυχία πιοάμ!η φυδπιάλιι 

δάεριϊ νἱϑδπίυν ϑα] απ, δι ἐπ δάνογίθ ογοι θη" 

ΔηΪπ|85 οἱ δι οἰββοοίυ } 8 6586 Ο1Π| ΒΡΟη88. ΑΠρ6]08 

ψ6ΓΟ, δἰ 605 41 ραγνθπϑγαηὶ ἐ Ὑἱγαπν μογ[ἐοίαν, 

᾿μμ6}} χα Υἶγοβ οὰπν δροηβο. [46 ᾿φίίαν οἢ} νἰἀ6ι- 

ἴὰγ φυδίιον οτάϊπεβ, ὑπυπὶ οἱ ὑπλη), ἀ1|08 οἰ ογος 

ἰπίογ 86 φοποίπϑι 68, ΒρΟ 58 πὶ ΟἌΠΘΓΕ Ουπὶ ἦι νθη- 

ου}}5, ΒΡο ϑυπὶ σάπδγα οἴπὶ 8068. ΕἸ οἰ ἰος ἰἢ- 

(ο]]αχογὶϑ, δυὰϊ (δπιίουηι ἑςἀπεϊσογυτα, οἱ (ἀϑΐ ἃ ἰπ- 

(6}]ΠἸ φορὰ ἡΠΠακ οἱ οὐπὶ Βροηδ58 ἀΐσογθ 68 4.88 ΕροΠ ἃ 

ἀϊοῖ!,, υἱ δυάϊλθ αι δυάϊνιι οἱ βροπβᾶ. δὲ δυξθπὶ 
ποη Ροϊιογὶβ ἀΐσογο οὐ! δροηβ88 ηυ8 αἰχί!, υἱ λυ - 

ἀϊαβ δἃ αὐυὰ ἀϊοίδ δυηΐ βρυηϑὲδ, [βίη Ὑ6] αἴθ 

ϑροιδὶ βού! θυβ. (ἰοῦ. ῬΟΓΓΟ δὶ οἱ 11}}5 ἱπία γιοῦ 68, 
6δῖ0 οὐ δαοίοθοθηίυ} 8, 408 ἰπ Θροιϑ8 ἀδ] !εἰ 5 

οοπιπιογδπίιγ. ἢ φυΐρρα ἦν νος ἰἰυγο, (ϑθυ]α ρὰ- 

τίτογ, δὲ δρἐΠπαἰά πιο βυπὶ ραγϑοηδὲ : οχ η110 οἱ β61- 

1 Ερ!ι65. Υ, 27. ΜΠ Βαζ. χχιι, 2. 5558. υἍ1. 

(ἢ) 51. βαϑδὶ οοάδχ δ} πουγιϊλπι5. δυάδα πθη 58 
νου οἱ Τυγοποι 8, αἰΐεοίηπ. ἱθγὶ δμΐοα θαι], 
αἰϊοείς. 



39 ΟΠΙΟΘΕΝΙΒΙΝ ΟΑΝΤΊΙΟΠΜ ΟΑΝΤΙΟ. ἀὺ 
1|165 51} δρ᾿ ΕΠ ΔΙ παῖ πὶ υἱηἀίοαγυηι, οἱ ἰδιϊα8. σθπογὶβ. Α πιο 10 68. αυϊάαπὶ σΑγη Δ} 15 οἶθι!5, δἱ δ] 5 ΠΟΙΕΙΠ 
ΟΔΓΠΊΘΙ. 8.551 Πηρίτη 65. (ὃ). Ερ᾿ ΑΙ ληνϊανη δἰ υϊάσπι 

(ὐδηιίοι ὁαληοοταπ). Ῥγίπιυπι δρυ δᾶ ογαῖ, οἱ 

ίδιϊ πὶ ἴῃ πη 0}}}5 ργοοὶθυ5 δυθίίαγ, ΥἹάοῖ ργοβθηίοπι 

δροπδυμ, νἱ οἱ ΔἀοΙ βοθη [88 500 σοπη διε! οορυ- 

Ἰαίλ5. θείη δ γεϑροιίοι οἱ ΘρΡΟΠ508 : οἱ ρο51 βροιιϑὶ 

οἰοψιυία,, ἀυπὶ {16 ῬγῸ 0}115 ραι{π 7 58} 16, ΓΟΘΡΟη- 

ἄδθηι βοάδίοβ, ἄομθς ΘΡΟΠΒ18 δ᾽. ἴῃ γδοιμίξα,, οἱ ἃ 

ναβϑίοπα σοηβυνβαί, 58 ΠΡ Δι} ΘΡΟΙ 885 ΟΓΠΔΙΏΘΩΙΆ 

[32εἰ 8. 

ᾧ. Ὑογιπὶ απ 'ρθ4 νογθα ροποηάδ βαηί, ἴῃ αυΐ- 

Βθυβ ΡΓιὰ νὺχ Βροη 85 ἀοργοοδηι5 δυάϊίυν, (0.1, 

γογβ. 1:13 Οδοιιίοἰνγ ἡῖ6 οδοαίο οΥἷδ δαι. Ουογαπ ἰδία 

6ϑ. βόδι : Ουου βῆ 6. ΘρΡΟΠ 5115. ΠΊΘῈ15. ΠΝ {{{|{ Οσουϊα 

ρὸν Μύβοιῃ, πμλκε{| ὀοϑαυ]α ΡῸΓ ργορἢοῖδ8 ἢ ὅλη ἰρδ᾽5 

ἐμρίο ογὰ σομεΐπρουα, ἰρ86 νυπίλι, ἴρ86 ἀδβοοπάδι. 

θ ναι ἰσίίαγ 5ροηϑβὶ Ῥαίγοηι, οἱ ἀἰοὶα 8. θυ πὶ : Οδομίθ- 

{μν πιὸ οδοιίο οΥἷδ δεῖ. ἴὰι ααἷλ (4118 651 υἱ ςοιρ θα- 

(γ ΘῈΡΟΓ ὉΔπῚ ργομβ οι αν {14 ἴῃ 400 ἀϊαίμιν: 

Λαάΐϊιις [6 Ιοημομί6 αἴσαπι: Εσοα αὐδιιηι; ΒΡΟΏΘΆΠΙ 
ΒρΟηϑ8ὶ βδίοῦ οχδιάὶι, τπἰ 1 ΕἸ Παπὶ συσπι. ΥἹάδη8 
13. δὰ οὐ}ὺ5 ἀοργοοα δῖυν δἀνοηίαπι), ογαγα ἀθ6- 

δί ιι, οἱ δή ουτὴ οοπιίηυ5. ἰοηυΐπιν, (Υ6ι5. 1-3.) 

Θμοπίαπι ὕοπα τἰϑότα ἱμα δ ΡΟ υἱπῖιπι, εἰ ΟὝΟΥ ππ- 

σιοπίοτμηι (ποτα δΊΡΟΥ οπιμῖα ατοπιαία. ϑροΠ805 
ἰφίιατ ΟὨγίβειιβ πιΐίβθιιθ ἃ Ραίγε νη ὑποίυ5. λά 
ΒΡΟΠδαπι, οἱ αἰοίτγ δὰ οιπὶ : Θὲ οαὶ δε μδ Παπὶ, 

εἰ οὐϊδιὶ ἱπὶηιία!δηι, ῬΥΟΡίοΥθα παῖ! 16 ἢ οι", Βοιιδ 

{μιι8 οἶδο ἐπϑιαἰἱονῖς τα ματιϊεὶρίϑιι8. ἐπὶδ "5. 8] 

πΙ6 (οἰἰσογὶι ϑροπβϑυβ, οἱ 660 ᾿νοιιὶ οὐογὶδ 6γο, οἱ 

650 ᾿ϊπίαγ υπσυδμ15, οἱ Δ πὸ 840 605 ὑπρυθη!ἃ 

Ρογνοπίθηϊ, αἱ ροββίμ σαπὶ Δροβίοίο ἀΐοογα : Οἡγίσε 

ϑοημβ ΟὝΟΥ̓ δμιπι8 ἷμ οπιπὶ ἰοου "δ, ΝΟ08 δυίδπι) οὐ 
ιοϑὸ δυάίνπιι5, Δ νὰ 6 ρΘΟΟΔ {18 νἱ(8ηυεὲ [Θἰδιηυ8, 46 

αὐυΐθι5 ργορ)ιοία μορηΐ6Πη5 Ἰοαυΐαν: μέγ μοι δέ ο07- 

τμρίς δυηὶ οἰσαιτίοεα πιθαδ α [πεὶ6 ἱπεὶρί ἐπι πιεα "3. 
Ρεροϑίνπι οὐοτῖβ δϑί ρα}, νἰγίαβ. δρίγαὶ υηρυδπία, 

ἀύυογυῃ ΕΥρ05 γαρογίαβ ἐν ἔχοδο. [πνϑιΐθβ αφηοῆυ8 
ἐν σϑἰδοίθθ., οηγοία, ραϊθαηιπι, οἱ νοι. ἢσο 

ηυϊάοπι δ ἰποδηϑαπὶ : ἀεί πάα δὰ ὀρὰβ8 ὑμπφυθιαγὶ! 

νδΥίδ βυπηνηῖιν ἀηρυθηῖα, ἷπ 4υΐυ18. δὲ πᾶγύ 8 

εἰ βίδειθ. Εἰ θεὰ χυὶΐ [δοἰξ οὐ ειπι οἱ ἰογγαιῃ, ἰ0- 

αυϊίυτ 4 Μοβθη, ἀΐοεπς : ἔηο ἱπιρίουϊ ἐο8 φρίγίιι 

δαγρὶεπιὶα εἰ ἱπιεἰἰδεῖμδ, μι [αοίαπι ορθτα ατιὶδ μιπ- 

φιοπιατία "7: οἱ τ σι δηιαγῖο5 [λει5 ἀοοεῖ, Η;Ρς πἰοὶ 
Βρ᾽ ἈΠ ἢμ16}} ραηίαγ, ποθ (θα ϊαο δαν3 ηἰδὶ 
αἰφυϊά μαϑόλπι βεονοιΐ, ποῆπα ἐπάϊμηα 5ιηι Προ 

Νέροβ86 δϑὶ ἱμίυν δου φυὶ δυάϊγε ϑογίρίιγαβ βρί- 

Εἰ 4] 6 Ὁ πον, Δὺϊ 4υἱ οαγα πη πονὶϊ, οἱ ἀοβίάο- 

γἂὶ Π0686, Οπιΐ ἰδῦογα σομίδηιίογο, αἱ ποη ῥυχίᾶ 

ΘΑΓΠΘ πὶ Θὲ 58 Π611Π6Πὶ ΘΟ ΟΥΒΟΙΓ, 400 ροκβὶ! ἀϊ- 
ἔπιιβ ἢογὶ βρί γί (! πὶ δοογείονπι,, οἱ τ δἰϊαυϊά 

Δυθοηει8. ἀΐξαπι, Βρ᾽ "116}} ουρίἀϊπα ν6] δηογα 80- 

οοπάδίυν; 5ἰαυΐἀ6πι 651 δἱ 5"μίυ8]}18 δῆλον, Εἰ χυο- 
δὲ Ρᾳα]. χιην, 8. 4611 (τ. νυν, 1ὅ. 56 Ρ88]. Χχχν, 

",0. δ᾽ Μδιι. νἱ, 9. 

(Ὁ) Οοάὸχ Βευρδηβῖὶβ : Πα’ φιῆρρα [αὐμίαπίιιν 
ῬαΥ ΠΟΥ οἱ ορὶιαἰ ανιΐμπι διειιπι ρογδοπαπὶ. ΕᾺ πος 
9έπί65 οἰδὶ ἐρ αἰ αναίπιηι υἱναΐσανίμιι, οἱ ἐξίϊιι5 θριιονὶ5 
δασγαπιθπίμι αδϑι μι ηι 651. 

(0) Μ55., ἀγοίιιδ. Πῖ}}».ν οὐι., αἰίοτ. 

οἱ αἰΐα ον 8. μοι], 4}18 βρί γίίυβ ; δίς δϑὶ αυϊάδπι 

ΔΙΠΟΡ ἐΆΓΩἾΒ. ἃ 5411Π8 νϑηΐθη8, 41{π|8 ΔΠΙΟΥ ϑρί Γί(ι8 ἃ 

θοὺ ὀχογάϊαμ ΠιΔἴνθινβ., δὲ ΒΘΠΊῸ Ροιαϑὶ ὀυοθυ8β 8π|0- 

τίθιιβ ροβϑί (θυ ], δ᾽ σὩγηΐ8 ΔΠΙΔίΟΓ 65, ἈΠΊΟΓΟΙΏ Βρὶ- 

τίτυ5. ποθὴ ολρί5. 51 οπιηΐα σοΥρογ αἰ ἀεβροχ βιϊ, ποι 

ἀἴοο οἄγπθηι Δ ΐ βϑηριυίηοπ), 56 ἃ ΔΥΘΘΠ "ΠῚ οἱ ρ05- 

βθϑϑίο"θϑ, 50] ἰρβᾶτῃ (6 υΓᾶπὶ ἰρβυπη} 6 οἴ απι, πφὸ 
4υΐρρθα ρογι γα βίθιηι : 51 ἰδία ὁηνηΐα οομ ΘΠ ρϑίσι!, 

εἰ δά πιη!απν Πολαϊῃ δηΐπα τυ Οὐ σαι 6βί, ποῆιὸ 

αυοηυδηὶ νἱ(ογυπὶ ϑπιῦῦθ τοι ΠΟ ΓΪβ., ρΟῖ65 ΔΙΠΟΓΕΠΙ 

ἙροΓα ϑρίγαἰθπι. [ἰὼ Ἰοουϊ δυπυβ αυΐΔ δνοθηϊϊ 

οεοδαῖο, οἱ ἀ6 ἀπθοτο βρί γι ι4]} 4] 4υ8 ἀΐςεγθηηι5. 

Εχρούϊε δυΐίοπι πο 5. ϑα]οπιοπΐθ ομβίοάϊνα ργῷρὸ- 

Ρίαιη, οἱ πγαρὶθ {ΠΠ5 4] ρογ ϑαϊοπιοποι ἰοααθ- 

Β μαρία, ἀθ ϑδρί ηι ἃ [14 ἀσαη5 : πα ἐἐΐαπι, οἰ δογ- 

υαϑῆ 16; εἰτοιπιάα ἐπι, εἰ οαπίίαϑὶ! (6; ἰοποτα 

ἡ απὶ, αἱ [6 απιρίθοίαίατ "5. ἔπι χυϊίδιπ ςρὶ γί τα! 

ϑιηρίοχιϑ, δίησυ6 υἱϊπδιη σοηεπραῖ υἱ Ἰπθᾶπι δροη- 
88Π| ἃγοί 5 (0) βροιϑὶ δπιρίαχυβ ἱποίυάαί, υἱὉ δρὸ 

αυοάια μοββὶπ) ἀΐδοῦς αυοὰ ἐπ δοάθιη ἢ ΓΟ 5οτγὶ- 

Ρίυπι δδί : διπίδίγα εἶμι δῦ οαρὶ δ πιεο, εἰ ἀεκίτα 

ἐ{πιθὸ ἀπιρίοπαθίμιν πιὸ "5. 

ὦ, Οδομίοίιγ πιθ οΥᾷ0 οεραίο οτὶς δμὶ, Μοτγὶδ δϑὶ 

ϑογρίυγνιπι ἱπιρογαι να τηοάσμη ρτὸ οριδιῖνο 

Ροηογο, ὃ ἰδὲ : Ῥαιθν ποδίεν φιιὲ 66 ἐπ σαἰϊε, δαπειὶ- 

βεοίαν ποιπθπ τὰ δ, ὕγο, {{|π82πῚ ΘΟ σοία ; 

οἱ πθῃς ἴῃ ργυβοὶ : ΟδομίοίΓ 6 οδομίο οτὶς δαὶ, 

Ρ[Ὸ 60 φιοά 65, υἱ{᾿πὰπ| οϑουϊοίιγ, θοὶμάδ σομδρὶ- 

οἷς δροιβαηι. γοηὶι ἀδ! θυ ύυ5. υπρυδηι8 : Π66 Δ) {ιν 
δι} βροιβϑηι ροίονδὶ Ὑθηΐγθ, πθ0 ἀδοθθαὶ αἰ ον Ρὰ- 

ἰγοαὶ δ πυριἰὰ5 ΕἸ πῇ ἀδδι ᾶγ. Υὰγ 18 ουπὶ αὐχὶϊ 

υπμυοηι5., [δοἷ Ὁ ἢΠυπὶ (ἰδία πη. Υδηῖς ἀϊνεογεὶς 

οὐοΥἾι}8 δρίγαῃ5, δἱ δα}, φμία ὑονα ὠϑότα μα ἐκ- 

ρον υἱπιιι. ΟΟΈΘΓΙΙ6 ΒΌΓη0 ἀἰνί5 ἀἢδηι Θδπιάσι- 

46 ΓΟΠῚ ΓΟ ἰυσοῦγαπι 4υα!ἰιαῖα αἰ νογϑὶβ νοῶ} 5 

πυποιραὶ. Θυδπάο Ποβίϊα οὔογίυγ ἰὼ ἰθ66, οἱ νυΐϊ 

ἰμ! 6)! οι αν οϑιοηίθγο, ροοιβου πὶ δοραγβ θη] 5 

αὔαιυν (7). Οιιδηο νογὸ γοουθ θὲ αἰ ᾳυΐϊδ οπ δεβυ, 

εἰ 56 δΌ} πὶ ο}.8 οοΟΙππλμΐοηα ρογί υἱατ, ποῖ ρὸ- 
οἰυβουϊυθθ υἱ βΌργ8, 56 ροεῖυ5. αἰ] οαυΐγ (8). 

Ῥοῦγοὸ εὐπὶ Βροπδὰ ἰοαυϊίυγῦ ἂιἱ βροηδυπ), ᾳφυΐα πυ- 

ριίαια εἀγηϊαῖ ἱπἀσοίίαγ, μοι ρΡϑοιυδοα μη, ὧἱ ἢ 

δδουἰεῖο ἢ ποη ρθείι5, αἱ ᾽ δοδιιηθ. ἐϊδείριιίο ; 56 

ιυι υϑόγὰ ποηιίδὶ, ἀΐοδηβ : μία δυπα μϑέτα ἵμα 

διιρεν υεἱπππι. ΟΟΠΙ ΠΗ σἃ τ δροη88 οὐ) δαηδίθι5 

βρυηϑὶ, οἱ δοϊδϑ αιυΐδ ἰπεργίδπι δίᾳφυὰθ Ἰφιεσϑιι 

ἰβεϊυ5πιοὰϊ οοῳ ίδιι5. Ουοιηοάο ἀμί6πι οαἰχ θοιὶ 
ἱποιυγίδηβ αυᾶπὶ Ορίϊηυ5 6ϑῖ, οἱὸ υυθγ8 βροιϑὶ 

οπιηΐ πιϑίϊογα δα υἱ0. Ομΐα δονα ἀϑέγα μια ΡΟ 

υἱπιηι. 11 πιρά 5 ργοοίθυβ δι δροηβυπι νόγθᾶ σοπ - 

νογίίι : Εἰ οὐοΥ τιησιοπίοτωνι ἐμοτηι δΙΡΟΥ ομιπία 

ατοπιαία. Νου ὑπο, 56 οηγΐθιι5 δρυηδ8 νι εἶδ α..- 

οἷα υπσυρηι5 (9). 51 λιΐοι οἱ δά νηθδπ δ 

0. 5" ἔχοι. χχχ,ρ ὅ. ἤρου. ἵν, 7, 8. "" δλμι. 

(7) ϑεϊϊπουγιίαπαϑ. οἱ Βεσοθηβῖ5, οἤεναγ. 
(8) Πἀοτη πι55.ν, δίσφιι πεν, 
(9) ὐάοχ ᾿βόσοσηβ15: ποπ Μη0., δε οπιπιῦιις πος 

ἐποίμ8 ὑμἱι ππσὶ ππσιιθη 15. 



4 ΠΟΜΊΠΙΑ 1. λὰ 

ἰδλεῖδηι βροηβδίη 508) δροηϑβι9 γϑηΐγο ἀἰφηδοίτυγ, Α Ργάϊοδίυν θοπηίπεβ. πφαεηίυπι δηΐπι οἤιϑυιπι ἢ0- 

φιλην ὑρογῖοὶ 6856 (ογπηοβδπι, υἱ ἰἰἰὰπὶ ἀ6 ΕΟ] δὰ 86 

υϑιδι, υἱ ἀδδεοπάσγε (λοϊαὶ δὰ ἰθγγα8, υἱ γϑηϊδί 

δὰ δπιδίϑπι ̓  Ου8}1 μυ]ολγιυἀΐϊπα ἀξοογδηά δ 657 
408}} ἀεθεὶ δίηογα ἴδγψογο, υἱ εὰ ἰοαυδίυν δά 1Π|8π| 

ᾳυξ δ ρεγίδείληι ἰοουΐϊυϑ 65 Βροπβᾶηι, ααΐα ΠοΥΥΪχ 

ἴυλ, φυΐδ ος}} ἰαΐ, φυΐα χαηξ ἰυφ5, 4υΐᾶ Ἰηϑηυ5 ἰυξ, 

4υἷ2 γεῆ!εγ (08, φυΐα μυπιοτὶ ἰαἱ, φαΐα ρα 65 ει]. 6 

αΐμυ8, 5] ἐοποαδϑβογὶί Βομηίηυβ, ἀἰβρυϊδ πη 400- 

ἸΏ00 Ξροπϑβ85 ποι γα ναγίθιϊαν, οἱ ϑἰπρυϊδγυπὶ ρᾶγ- 

ἴυπι ἰδιιδ ἀϊνεγϑα ἀΐοδίυτ, υἱ ροϑὶ ἀϊδρυιδιϊοηθιῃ οἰϊδπὶ 

84 ποβίγδπι ἀϊοὶ δηϊπηδπὶ δἰ τη} 6 Ὁ ἸΔθοΓοιι5. Βοια 
ἐξίλυγ μϑέτα ίκα ἐμρετ υἱπιιηι, ἢ ἤ, εἰ οὐον ἀποιεπίοτιιπι 
ἡμοσμῆι δαρετ οπιπία ἀγοπιαία. 81 υἱάογὶβ Βροπβυπι, 
ἴπης ἰπιο}Π} 968 Ὑδγιη) 6586 ᾳυοὰ ἀϊοϊίυγ : Ὠμοπίαπι 
δοπα μϑέτα ἱμὰ ξΏρΡΕΤ υἱπμηι, εἰ ΟὐοΥ μιιθιιομίοταπι 

ἵμοῦμῆι δμρεν οπιπία αἀγοπιαία. Μυ1 Ὠδθαστυμὶ ἀτὸ- 

πιδία. Βερὶπα Αὐϑιγὶ ἀδία! δ ἀτγοπιαία ϑαϊοιιοηὶ "", 
εἰ ρίυτεδ 4}}} δγοιηδία ροβϑϑεάογυηι : β6ὰ Βαθυογὶὶ 
4πἷ5 φυδηίλ! θαι, πὸὴ ροβϑυπὶ ΟἸγίδιὶ οὐοῦῖθαβ 
Τοπιραγαγί, ἀ6 φυΐθυ8 ἤσης δρυηϑθᾶ δἰἷῖ : Ο0Υ μη- 
φπεμίοτιιπι ΓΜΟΤα ΦΏΡΕΥ οπιπία ατοπιαία. ἔφο ΔΥὈΪ- 

ἴτοῦ αὐἷὰ εἰ Μο568 Παθυ}} δγοιηαίϑ, οἱ Αδγοη, εἰ 

5. 8}} ργορ ἢ οἰδτΌηι : ὙΘγυ τ δὶ υἱάοτο ΟἸιγ βίη, 
εἴ 5κυλνί.λίοπὶ ὑπ φυθπίογιπι οἿ8 ΟἀὐοΟΓΟΠΙῸΘ μαΓοΟ- 

Ρέτο, 5ἰδιϊπι βϑηϊθη πη) ῥγοίεγο ἀΐσθηβ: ΟάοΥ μππ- 
φαμεέπιοτγμηι ἰποταπὶ δΏΡΕΥ οπιΐα ατοπιαία. 

4. Ὑετγβ. 8. Οἰδαπι εἤπδιπι ποπιθη ἔμιπι. ῬιῸ- 
ΡῬδειῖσαπι δδογαπηθηίυπι οἰ. Ταπιυπιηοο ποχίδη 

πιο ε}18. Νυπς Μοδὶ ποπηδῃ δυάϊ(ιιγ, φυσι ῥγΐιιβ 
ϑυάαοε ἰδπίυπιὶ οἰδυθευαίυνγ δηφυδί! 8, πθαυ δαΐη 

Ογοογιπὶ ἡν δ ρίϑπι πιθιηΐπἶ ο᾽α8, πϑηυ6 ἴῃ αΠ}ἃ 

δορεΠυπὶ ἢ πογαύα πη ἢ ἰϑιοτία ἀδ 110 δθὰ οιδιογίβ 

βογίριαπι διίφυΐα ἱηναπίηαβ. διδιίίην αἱ 26ϑι8 τὰ- 

ἀΐανίι ἴῃ τηυπάο, δἀυχὶς δοοὺ πη Ἰεροπ οἱ ργορβιαίᾶς, 
οἱ γδγβ φομρ]οἰμπὶ 681 : ὕπσμεπίμηι ἐἤμεμηι ποπιὸπ 
ἐμμπι. 

ὅ. Υεγβ. ὅ. Ῥγορίετεα ἡμυφπεμίς αἰοπόγιμί 16 
Ουΐὰ μεν δρίνγίειπι ταποίκπε οἰατίίας θεοὶ αἰ μεα εεί 
ἐπ οοτάα ποξίγα ὃν, σοη γα 6. ποιηδη οἰιδίοηΐβ ἰηζει- 
ἴυγ : ὕπρμειιίμηι ἐἤιδμηι ποόπιον (παπι. μος ἀΐοδιι5 

ΒΡοηδἃ δ οϊοβοθπίυΐδθ οοηδρίοἰξ. Οὐδηάο {|| βροηϑβὶ 

Ῥαίγεπὶ γοραῦδὶ, εἰ δὰ ᾿'ρβυπὶ βροηβιιπὶ δοΙηΐηι5 
Β Ἰοφυδινδίαγ., προάυπι δἀοϊαβοθηίια δάθγδηὶ : π 

τηθάϊϊ8 νογο ργθοὶδυ8 ἱηρτγοάϊυγ ἰανοπουϊδγυπι 
ἐμογὰβ εἰ Βροιβᾶ ἰδάδίιν αἰοι 5. (ΥεΓ8. 5-4.) 
Ῥγορίεγεα ἡμυεπομία ἀἡοτοτωπι ἰδ, οἱ αἰϊγαχότμπι (6. 

Αἀο]οϑβοθηίυαηπ γοϑρομάθηι : Ῥοεί (6 ἐπ οάοτε τ|π- 
σμοεπίοτμπε ἱμογιῆς σμγτέπιμδ. Οὐδ) ρυ]οῖ γα Εροπβ5 
Ροάϊββοηπς πεοάυπι ἢδαοίδηι μαῦδηξ βροηδίε (41). 
ϑροηβᾶ πῸῃ Ῥοβὶ ἰογρυμ βοαυϊίαν,, 86 ἱπργϑάϊειιγ 
ἠαποία ἰαιοτῖ, ἀρργθμθπάϊᾳυθ ἀοχίογαπι βροηβὶ, οἱ 

Ιηδῆυ8 Ε᾽08 δροηϑί ἀδτίογα οοπίίπεῖιγ. Ελπιυΐα: 
ΥΟΓῸ ἱπργοὐίαπίυῦ ροβϑὲ δαπ). βοχδρίπι βυῃὶ γο- 

εἶπε εἰ οεἰοξίπία Θοπουθ ης5,6ὶ ̓ υτοπου δ, φυδγυδι 

ΠΟΩ 6δὲ πυπηογυ8 "Ὁ. ὕπᾶ εδὶ οοἸαπιθα τοθᾶ, ρεγίο- 
ΟΙΔ πιο, υπᾶἃ 651 τηδίγὶ 8ι185, αε1ἃ 651 εἱ 40:8 σοποὶ- 

δεβὰ νϑηΐὶ ἰπ πηαπάσπι, οἱ ἀπραθηίαπι ργααϊοδίαγ ς Ρ᾽ ΠΠ]Δπὶ. Ῥυβί [6 ἐγβο ἰπ οὐογα ὑπριεπίογυπι ἰυο- 
εδυθιπι. [ἢ Ενδημο!]ο πόαδ δ᾽ πιὸ δοοίρίοιις 

Αἰλυδϑιγυπι πηριδη παγάϊ ρῥἰβιϊοἱ ργοιϊοϑὶ, σᾶρυϊ 
[εϑ ρεάδϑ 8 ρεγίαϊι. Οὔβαγνα αἰ ζαηίοῦ 405 

ἀε ἀυσαῦπ5 βιιρεῦ οδριυὶ οἴὔηάεογι! ϑαϊναίογί9 : εἷ- 
αυϊάδ) Ροσολιγὶχ ΘῈΡῈΓ ροά68 3", οἱ οἃ αι ἀϊεὶ Ὁ 
ΒΟ [υ͵856 ρεροΔιΓΪχ ΒῈΡΟΓ δρυΐ 6͵05 [858 
τηοηδίγδλιυν δ (10) ΟὐὈβδγνα ἰῃαύδηι, δὲ ἰηνοηΐθθ ἰῃ 
εὐϑδηρο!οα ἰθει 96, ΠῸΠ ἴλθυ}85 οἱ παγγδίίοηοϑ ΔὉ 

ονδηςο Ἰςεἶ5, 5ϑὰ πιγοίογία 6886 οοηϑβοιϊρίδᾶ. {πιρ[εἰδ 

ἐδὶ υἱἱαυς Οὐογὸ ὑπρυθῃι! ἀοπιι8. 8: φυϊά ρρϑοῦα- 
ἐγῖχ βαθαῖ!, δ ρϑιίίθβ γείδγθι υπὶ δὶ; οἱ δἱ χυΐϊὰ δᾶ 

48:5 ποιι ρούοδίγίχ, δὰ οδρυϊ. Νδο πηΐγαπι ἀοπηιπὶ 
(αἶ556 οὐάοτα ςοπρ οἰ8Π), οὐπὶ πος ΟΓἀΐπα πηυπὰι3 

φοπιρ!εἴυ5 5ἰῖ. δου δῖαν ἰπ οοάδπι ἴοοο ἀδ ϑ΄ πιοπ6 
ἰεργοδο εἴ ἀοπῖο 6}08. Ερο ρυῖο Ἰεργοβιιαὶ πιυπὰϊ 
ἰξιῖΐ5 6886 ργίπείροπι, οἱ υθης Ἰοργοϑυπὶ Θ᾽ ΠΟ 6 πὶ 
παπουρδτί, οὐ] ἀοπιαβ δὴ δάνεπίαπι ΟΠ γἰκεὶ βυλνὶ 
οάοτγε οὐπιρ]εῖδ 511 ἀξοπία ρωπιιοηδη ροςσοδίγϊ δ, 
εἰ Ξϑποῖα οἂρυὶϊ εθα υηφυθηι! οὐἀογίθυβ ρεγίυῃς- 
επί. ὕισεωοιίμπι ἐἤιδωπι ποπιεπ ἵμαπι. Ουοπιοάο 

πηξυσπίαπι αυοι οἤυβίγηθ 504 Οἀογεῖῃ ἰθηαα ἰα[6- 
4υς ἀϊπρεγαὶ!, δἷς ΟΠ γῖϑιὶ ποπιὸη εἤμπϑυπι) ο8ι. [ἡ 

πηΐνογϑα ἰογγὰ ΟΠ ΓΙ βίι1ι8 ποι παν, ἰπ οπιπὶ πη 0 

5. ΠῚ Βεορ. χ. 
"1 (ογ. μὰ 44. 

(10) Οοὔοχ Βϑοοδηβὶϑ : δὲ μοοσαιΓὶ δΏΡΕΡ ρμοάες, 
εἰ εα φιια αἰεϊαν [μἰδδ6 ρεσσαίτὶα, ποιὰ ρέσοαι γα δι ΡῸΥ 
εαρμὶ 672 [μάϊ816 ἱπυοπίμιν. 

(41) Οοίεχ Τυτγοηθηδίϑ : 

Ῥατποι,. ἀκ. ΧΙ. 

δ. 1 0. νῇ, 51, ὅ8. 
88 70. 1}, 29. 

φμαπι μιεῆγὶ δροιιδῶ 

δ8 Ἀ[Δ{{}}. ΧχΥ!, 7. 

Τυπ ουγγδίηυ.. ὐπὶ οπιηὶ Ποποδίαια ἀδδιηθυϊαηι- 
Βυϑ ὀϊδίαπι 651 : βοδέ [6 π᾿ οάοτε μπομοπίοτγαηι (μο- 
ταπι ομττοῖμδ., δοουμάυπι ἰΠαἀ : Οὐγειηι οοπεμπι- 

πιαυὶ Κ᾽, οἱ ᾿Πυἀ : ()ὲ ἐπ δἰαάϊΐο σαγγμηῖ, οπιπθε φιιῖ- 

4ἐπὶ εὐτταπὶ, ἀπτις ἀμίεπι αοοὶρὶ! ϑγαυΐμηι ΗΠ, Βτα- 
γίυπι ΟὨγίδιυα 651. Εἰ Βαὸ φυϊάδπι) δἀοϊοβοοηιυ]α, 

4υλ5 ΡΓΟΡΙΟΓ ἃπιοΥΪ8 Θχογάΐιπι [ΟΤΐ8 δίδγθ οὐρπο- 
δοίπιυβ, ἰυχία ἰΠυ4 ἐχοιηρ υπι : Απιΐέοεις ἀμίεπι 

δροπεὶ δἰαπε εἰ αμάΐδης εμπὶ σαμάϊο σαμάεί Ῥγορίεν 
νούεηι ἐροη εἰ. 1816 φυϊ απ οἱ δὐοϊδβοοπίυ!α διι8- 
εἰπαηῖ : ἰπιγοδυπίδ ΒΡΟΩ80 [ΓΙ 8608 Γαπιᾶπαῃι, 
ΒΡΟΏ88 ΥΟΓῸ δΒροοίοβα, ρεγίδοία, δἷπθ ῃγδοιΐ, βἰῃ ὁ 

τυξᾶ, ἰῃ βροῃϑβὶ ουδίοα!απι, ἴῃ γαρίτιπι ραπαίγαϊα ἰη- 
ἔτοϑϑα γουθγι αν δά ᾿υνεποιυΐαβ, οἱ πυπίϊαι οἷβ φυ: 

Ὁ κο᾽δ εομβροχογίὶ., ἀϊοίιαιθ (γογβ. 4) : ἱπιγοάμαῖί 
πιὸ τεῦ ἱπ ομδὶοπίαηι διαηι. Νοῖὶ αἰξ, ἰηϊγοάυχὶς Π09 

Ρίυγε9 ἴῃ ουθίσυ!πι δυύπὶ : ΒΡ] ΓΕΒ (ΟΥΙβ ΓΘΙΏΔΏΘΗΙ, 

π᾿ ουνουϊαπι 5018 ἰηρτοάυῦΓ δροηθᾶ, υἱ νἱάοραιϊ 
ἀποβαυγοϑ Δρβοοηα [05 οἱ [6ΠΘΌΓΟ598, Γοπυηι δία ι6 
}υνθηοι} 5 : [πιγοάμπαῖϊ πιὸ τές ἐπ σμϑίσμίμπι δαιιηι, 
Ἀυτγδβυβ δάοϊοβοθηιυ δ, ἰὰ 651 δροηδαγυπιὶ ἱποίρίθη- 

τἰυπι ἰαγυα αυδπιρ! υγἰπηᾶ., ἰηφΓο588 βροηβδὰ οὐδὶ- 

οὐϊυπι βροιδὶ, οἱ νἱάθηίο ἀἰν᾽ 188 υἱτὶ δυΐ, ἀνπὶ {1118 

δὲ ἤοπι. ν, ὅ. δ (δηί, νι, 7. δ᾽ 11 Τίπ. ιν, 7. 

Ῥεάες φια ποπάμηι βάπεϊαπι παϑεης, οἷο. Αἴ} π|55 
αἱ ἴῃ ποβίγυ ἰοχίυ. 100. δι. ΙοσῸ δροιδα ἰᾶυοι" 
δρομδὶ. 
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ΡΓδοβιοἰδηίυν δὐνοπίυπι, [ἰδ οοποϊπυηϊ : Εσϑείία- Α ᾿ᾶης ποδίγαηι ΑΕ] ΟΡ 588π| ἰγαηϑπί ταν, Μυγηνι- 
ϑέημιις εἰ ἰαἰαδέπιιγ ἐπ (6. ῬΊῸ Βροιβ85 ΡΟΥΘ ΟΠ 6 

᾿πἰδηίυν. Νοη 6ϑι ὡπιυϊδιὶο ἐμ υἱγιυϊ 5. Απιον ἰδία 
ΙἸηυηάιθ5, ἈΠΙΟΡ ἰδία 8'π6 νἱε0 65ϑὶ. Βιαεμίαὐΐπιμς οἰ 

αιαῤίπιμν ἱπ ἰ6, δέ σοηιις ὠϑότα πα. 11ὰ χυ 
ΤΏΔ]ΟΓ 6581, δ ἰπογιπὶ ὑθϑγυπὶ ἰδοία ρογίνυἱϊαῦ, 

οι Ιοφυΐϊίς Θχϑιυ! λη5 : Βοπα ϑετα ἱμα ξιρΟΥ υἱπιιηὶ. 

[δῖ υθγοὸ ἥυφ Θχδυϊαἰιίσποπι οἱ Ἰφεἰ 8) ἀδίδγαηϊ, 

διοϊεβοοπίοί υΐρρα δυηϊ, ἀεοίογυηϊ οΠαγι(αίθπι, 
οἱ ἀΐευηὶ : Εχειμαδίημις οἱ ἰαιαϑίπιιτ ἐπ 16. δ 415 
φόηλις πϑότα (πα ΜΗΡΟΥ͂ υἱπμηι. ὨΠΙσοηλυ5, ἰπυϊυηί, 

ποη αἰ! ἰ πιυ8, Βεΐπάς Ιοφυυπίας δ ϑροιβᾶπ : 

“Ἐφιλίας αἰϊοαὶε 6. μαυόδιϊ Βροπβδπ), ποπηθη {ΠῚ 

δ 8:18. ἃ ρΓΟρΓ 5 Υἰγίυ 05 ἱπιροπθηίθα. ἡ φωΐίας 
ἀϊεαὶϊ (6. 

Γοὶ Αάγοῃ δδοδγαοίί πὶ δυάφογυπι, τηυγηιιγαὶ οἱ 

Μαγῖδ δυπάφοξα θογυπὶ; ΜΟΥΒ865 ἀ6 πιυγηιυγαιίοηα 
θη ουγϑί, ἀπιαὶ ΖΕ ορίϑϑδιῃ 5υ8πὶ, ἀ6 4υ8 δἱ }}}0] 

αἰεί ΡῈ ῥγορ!ιοίδπι : Αὁ εαἰτεπιὶς Πμηϊΐπμη α[ε- 
τεηὶ ἰοειΐας “.. ΕΠ υγδυμ : Εμιορία ργαυοπῖει πιοο 

πιις ἐ)5 θεο "5. Ῥυ οίγα ριον θεῖ ; φαοιπούο οηΐηι 

ἴῃ Ἐνδηφο !} 0 πιὰ 6 Ὁ 1114 4υ:8 δαιιρυΐηα ὕυσυαί, δΓ- 
οἰ δγηαφορὶ δ] δπὶ ευγαιίοπα ργανθηὶ! κ᾽, κἰς ΤΕ ΐο- 
Ρἷδ ἰ5γῶ}} Ὡργοίδηϊς 58ηδία εβὶ. Πίογαπι ἀοίϊοιο ξα- 

ως φομίΐϑιις [αεία 6εἰ αὐ αἰπμίαπάμπι ἐος “5. Νίστα 

διιηὶ οἱ δρεοίοεα, βίϊα Η ἰογιδαίοηι. Εἰ τὰ, φοεἸοϑἰαβεϊ. 

08 δηΐπιᾶ, δὰ {|1|45 ἢ Θγυβα]θιῃ οοηυογῖθ ΒΟΥ ΠΊΟΠΘΠΙ, 

εἰ ἀΐο : ΜῈ ρῥὶυβ αηϑαῖ ϑροπϑυβ, πιὲ τρὶς ἀφ! 

αυδπὶ ν08, 4188 τη] 125 ἢ ΠΙΟΡυβαἰθιη. Ἧο5 (οΓἱ8 
0. Βαγβυπὶ δά δοϊθβοθηιυΐαθ ϑροηβα γοβροηάδὶ Β 5ιδλιΐβ, οἱ βροῆϑδιὰ ουδίσυ!υπι υἱάοιῖα ἰπιγδμίθηι. Νἧὸ- 

(νεγβ. ὅ, 6) : Νέστα ἐμπι, οἱ ἐρεοίοδα, βία Ηἱότμεα- 

ἐπι, αἱ ἰαϑετασμία (εάαν, ὧι ρεί[66 ϑαϊουιοπὶς. Ὁ. ὦ 

Νε ἱπιιιοαπεὶπὶ πι6, φμΐα 990 8μηι ἀδηϊσταία, φμονίαπι 

ἀεερουῖ! πιε εοίἱ. ϑροοίοβα φυϊάδιη 6δϑῖ, δὲ μοββυπιὰβ 

ἰμυθιΐγα υοπιοάο δρδοίοβα δἰ: βροηϑᾶ ; 4υ:γί πιὰ 5 

δυῖεπὶ φυοπιοάο πἶμγα οἱ δίπα οδηύογο δὶ} ρυ οι ἃ. 

Ραπἰιοηιίαπι δρὶ! ἃ ροοολι18., ϑβρεείεπι εἱ Ἰαγείία 6ϑὲ 

φΟηγογβίο, οἱ ἰάδυ βρεοοίοϑα οἀπίδίυγ, Ουΐὰ ν6ΓῸ πθὸ- 

ἄυπι οπληΐα πὶ ροορδίογυπι δογία ρυγζαία, πϑοάυτῃ 

Ιοίὰ 68ι ἰῃ ϑάϊυϊθ, εἷψια ἀϊείιυς, 564 ἴῃ Δίγο σοο γα 
ΠΟΩ Ρογπδηδί. [ἰΔαὺ6 οδηαϊάα αυδιάο δά πι)0 ἃ 

οοπδυγαίῖ, δἰ οαπὶ 40 Πα Πθὰ5 ἱπείρίς δὰ 4118 οθη- 

βεδηάεγα, ἀϊοἰἄγάι6 46 δᾶ : μα 6εί ἰδία φιια ἀδοοπ- 
ἀδε ἀεαίϑαια "5. Επ 4υο πηδι ϑϑιϊα 5 ᾿ος τ ΒΟΥ α πὶ 
ἀεβεγιθδίυγ, ποι αἰΐ, υἱ ἐν μ]ογίβαιιε οοὐϊοίθυδ, Ἰρὶ- 

ἰὰγ : ἱππῖχα διΡΥ [γαϊτιιοίοπι διλιηι, ἰὰ 651, ἐπιστηρι- 
ζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτῆς, 568 ἐπιστηριζομένῃ 
ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ, ἰά 65, διρεν μδοίτι5 67μ8 τεσιηι- 

ϑεπε, εἰφηι Ποδηίογαυα ἀ6 δία βροηβῶ οἱ βογῃοηὰ 

ἀἰοίίαγ, βαραῦ ροοίι8 {}}5 γϑου πη θη 58, φυΐα ρεϊμεὶ- 
ῬΆ]6 ἢ] οογα 8 6ϑι ποβίγὶ. 46 ἃ ξαγῃδ! θὺ5 Γδοθ- 
ἀθι ὁ5 βρί γί] 1α ϑθῃιῖγο ἀθ θα πημ5, οἱ ἱμι ἢ ξογα πηὰ]- 
10. ΠΙΟΙΪ8 6550 516 ΔΙμᾶΓΘ, αι δπ) ΔΠΊΔΓΘ ἀδβίβίεγθ. 
ΑβοθηΔ ἰφίίαγΓ γϑουπιυθῃ5 δυροῦ μοοία5 {Γἀίγα 6} 15 
δυΐ : οἱ 4 πυης ἰπ ὀχογάΐϊο οι οὶ πἰρνα ροπίίυγ, 
ἴπ ἐρ᾿ ΠΑ] διη ἢ ἤμ8 46 δὰ οδηίδίαν : Θ κα 6δί ἰδία φια 
αδοομ αι ἀφαίϑαία 5} Ἰμ10}]οχίπη5 φυοπιοιο εἴ ηἶρτᾶ 
Εἰ (ογπιοβᾶ 811 βροῆβᾶ. 81 δυΐίθηι οἱ τὰ μ0}) οϑεγὶβ 

ν᾿ 

πιὸ ἀυλιεὶ πἰφτᾶπι νοοδίδπι 6856 (Ογηοϑάιη. Ουΐ Π08 

δυπ)υ8, υἱ οοφηοβοληηυδ θουπὶ, υἱ (δηιίοα οἀπιεὶ 

Ργύϊοοπλ5, αἱ 40 ΕΠ ορίς πὶ 8, αἱ ἂν Ἔχ ιΓο. 0 

(ἐγΓᾶΣ ὙΠ ΘυἾπι8 βαρ οη ἰδ γογὶ δυΐ γα ϑαϊοιηο δ ἢ 

Επτ ᾳφυδη6Ἃο0 δαϊνδίοῦῖβ νοχ ἰπιομδηιδ δυάίιυγ : κὸ- 
φίπα Αμδιγὶ υθπῖοί ἴπ ἡμαϊοῖμπι, οἱ σοπάεπιπαϑὶ! πο- 
πιΐπος φεποταϊομὶς ἰ}ι8, φαῖα υθοὶῖ α βιιῖϑιις ἰοττα 

αμαάϊτο βαρίεπιΐαπι δαίοπιοιιὲδ, Εἰ ἐστε Ρίιιε σιαπὶ 8 α- 

ἰουῖοη πἷς "5 : λυὰὶ τηγϑίϊοα αυς ἰοαηίυν. Βερὶ ἃ 

Αὐυϑινὶ νϑυΐὶ ἃ {15 ᾿ογγ ΕσοΙ6δἰ8, οἱ ἐοπάδιημαϊι 

Ποπλΐμ68 βαπογδιὶον δ 075, ἰά οδὶ δἀθ05 οἀΓηΐ εἰ 

βδηρυϊηΐ ἀσάϊ!οδ. γόπὶι ἃ πὶ υὰ5 ἰοττθ δυάϊγα 88- 

Ῥἱοιεαπι 4] ΟΠ οι18, πο {ἢΠΠΠπ|5 φυὶ 'π Τεδβίδηιεο 

Υοιοτγὶ ρει ϊοδίαγ, 56 ἀ ἰυ}υ5 φιΐ πῃ Εναηφειῖο 58]0- 

ΠΊΟΠ6 118}0} εδὶ. Νίργα διιπὶ εἰ δρεοίοεα, βία Ἠϊετα- 

δαίομι, πἶσγα υοἰμί αϑοιπασία Οεδάαγν, δροεὶϊοδα τι 

Ρεί(ο6 ϑαϊοπιοπὶδ. 1ρ58 φυσᾷ ποιῃΐπᾷ ΟΠ ΒΡΟΉ 588 

ἀφοογα οοηνοπίαηί. Αἰαπι ΠΟ ταὶ σθύδν ἱπιεγργαίαγὶ 

1οηθυγ28, Νίστϑ ϑυπι| 6Γ90 υἱ (Δ θδγηδου]α (δύδν, εὲ 
ΖΕιιίορεδ; βϑρθοίοθα ὧἱ με] 168 ϑδιοπιοπὶβ 4088 60 

το ροΓ ἴῃ Δ Ρογπδου! οὐηαπηθηίο σοπηροϑιὶῖ, 4υ81- 

ἀο ἰοπρ! υΠ} Βυπηπιο δἰ υἀϊο0 εἰ ἰάθογα (Αγ οϑίι5 6ϑί. 

Ὀίνεβ αυΐρρ ϑαϊοπιοη, οἱ ἴῃ οπμηΐ βδρίθηια {Π 8 

Πδη]0 ρτρζοϑϑὶί ἢ υπ|. Νίστγα ἐμπὶ εἰ ἐρεείοεα, βίϊ» 

Ηἱϊενιδαίοηι, μἱ ἰαϑεγπαομία Οφάατ, μὶ ρείἰες δαίοτιο- 

πὶδ. Νὲ ἱπιιοαπιμιὶ πιὸ, φμῖα 660 εἰπὶ ἀεηίσγαία. 88-- 
τἰβίδοίε ἀδ οἰστογα 800, οἱ ρεῦ ρα π θυ απ Δά π)6- 

Ἰίούα ὀοηνογϑα δηηυηι αὶ 88 ἢ] αυυ5 [5γδ61 πΐργατη 
Ῥαμἰιδι απ), σἄν Π6 ἀπίπι ἴᾳἃ πἶρτγα ἀϊοδίιν οἱ Ὁ φυϊάθπι 6586, 56ἀ ρυϊεπνᾶπι, βεοαπάυπι αὐοά 5ιρο- 

ιἰυγρί8, οἱ ἀυρ!ίεἰ [ὐ λα ἐαΓρογὶβ. : πἶξγὰ ῬγΟρίοῦ 

Ῥεοοοδία ργρίδεϊία, ἰὰγρ᾽5. Ργορίοῦ θα φυΐᾷ ἰπ οἱ - 

(πὶ Υἱ(}}8 ρογβθύθγαβ. ϑΐ Ὑθγο ροβη (οπε8π| ορογίβ, 

πἰψια οὐδ δι πὶὰ (θὰ ΡΓΟΡΙΘΓ δηιίᾳυλ ἀο] οί, ργο- 

ῬθοΡ ρωηϊ θη δπιὶ ν ΓῸ Πα υ δὶ αἰϊψυϊά, αἱ ᾿(α ἀΐοδηι, 

ΦΕιορίοἱ ἀεεογί8. Εἰ φυΐδ 86 π|6ὶ ΖΕ ομομ ποιηΐ- 

ὨΔΥΪ, γ010 ἰοϑίθπὶ ϑοΥ ρίυΓαπὶ ρα ῦ ἢθης λάνοσλγα 

5ΘΓΠΊΟΠ6ΠΙ. ΑΔγοι οἱ γα τηυτιηυγηηΐ αυΐα ΜΟγβ65 

«Ἐυνορίδϑαπι παῦδὶ υἀχότειῃ δ΄. Εἰ ἤὰπο ΜΌΥΘ65 
ΖΕυορίδϑαπι ἀυοῖξ ἀχότγεπὶ : δἰ αυϊάθην Ἰαχ δὰ δὰ 

"9 (δηϊ. γι, ὅ. 30 (δηῖ, γι, ὅ. “' Νυπὶ. χη, ἅ. 
᾿“ ἤοῃ). χι, 11. 456 ΜΆ). χιι, ἀϊ, 57 Βοῃι. χι, 1] 

(12) λ155., ἐεσοορὶ. ἀν. οἠϊι., αερορὶ. 

Τἶυ5 ΘΧροϑιίπη5, εἰ ἀἰοίί : Νἐ ἱπιμδαπιϊπὶ πι6, φεῖα 

660 διηὶ ἀεπίργαία. Να, ἰῃᾳαϊ!, δά πιϊγεα πὶ οοἰονὶβ 

6586 Π16 ἰοἰγί, 801 ἀδβρεχὶι τ26. Ρ] πὸ φυΐρρα γδάϊο 

ἴῃ πὶδ ᾿απλ} 18 δυΐ Γαἰφογ {Πα χὶϊ, ὧἱ 6}08 5ἰπ| οὩ] τα 
[υϑοδία. Νάᾳφια δηΐπὶ αἱ ἀδουογδῖ, οἱ 5015 ἀἰξε 38 

ἐχροίουαί, {ΠῚ 08. ἴῃ π6 Ἰμηθη δχοορὶ (123) : δείϊοίο 

ἐογμι δαΐμι5 φονίϊδιι5 [αοἱα 651 51 ; οἱ ΓΌΓΒΙΙΒ : {ηιοΓα- 

ἀμ δ αἰ6 σοπίϊιπι δοϊοπίία ]δταοί. Ἠδαυδ5 υἱτυηαυ 

δρυὰ Δροβίοϊ υπι. 

Ἴ. γεῦ5. 6. δε πιαιτὴς πιο ρυισπαυοτμμηί αὐν0᾽- 

4: ᾿58], ἐχτα!, 10, 55 Ρ58}. εχ, 51. κ᾽ ΜΔ(1}. 1Σ. 
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ἐπὶ πις. Ὀοπεοίογδηδθηι 4υοπιοὰο δροηῆδα ἀϊοδὶ: Α Εἰ αυΐλ Δ]οταπι δγυ θ6500 Δβρβοίιβ, (οί 6 ΠῚ πιθᾶπὶ 
ΡΠ πιαϊτὶε πιεα ρμμσπαυέτμεῖ αὐἀνέγεμηι πὲ; εἴ 
φυλπάο δάνεγϑιιβ οἂπὶ [γαίγυπι ρυβηὰ βυγγεχί!. Υ͵806 

Ῥδιΐυπὶ Ἐςοϊεσίς ρογϑθουίογαπι, οἱ ἱμι6 } Πα 5 400- 

τποῦο ΘΠ] 15 πηαιγῖὶβ ε08 ρυφπᾶνογὶὶ δνθγβα πὶ 68η). 

Ρεγβεσυίοτοβ Ἐοοϊοβἷ» δρογυπί ρα ηϊεηιΐληι, εἰ δὰ- 
τεγϑαγὶϊ οἦυ5 Γυγϑυ πὶ διὰ ΒΟΓΟΓΙΒ βρη Θοηνογϑὶ ρΓ- 

ἀϊεδνεγθι ἡ δην χυᾶπι ἀπε ἀδϑίγιευδηϊ. ρος ρτο- 
ρει 0 βρί γα Θροῆβἃ σης οδηίδηδ, Αἰΐ : δίπισα- 

νέγαπῖ ἱπ πιέ, μοδυότιπί πι6ὸ εἰδιοάοπι ἷἱπ υἱποῖϑ. 

γίνεαις πεέαπὶ πον ομδίοαϊυϊ. Ἐξο ἘροΪαβία, 680 

βΡΟη588, 660 5116 τηϑοι]α, δ᾽ ΟΥἰ ΠΔΓᾺ ΠῚ) Οὐ 5ί05 50πὶ 
Ροβίίδ υἱπϑαγυπ ἃ ἢ] 115 τηδίγ 15 πιθῶδ, 4υΐ ΘΟΠ1ΓΔ Π16 
8΄᾿φυδπάο ρυξηδνεγδηΐ. Ουλ 50|Ἰεἰταἀϊπ ουγᾶχας 

ἀϊϑιγίοια, ἀππὶ Ρ]ατο5 ουδίοαΐο νἱπθ 45, νυἱπθδπὶ ΤΠ θδΠη Β 

Ω0η δεγυανΐ. [η{6}}|56 μος ἀδ Ῥαυ]ο, οἱ Δ]1ο φυοσυη- 

4υε 5Δηοίογυπι, 4] ρΓῸ οπηηΐυπὶ 511 δ] υἱ6 50]Ἰοἰἴυ 5 ; 
εἰ υἱάθ 8 φυοπιοὰο υἱπθῶϊῃ διι8πὶ ΠΟη Οὐ ϑιοἀΐ6η5, 

δἰίογυαι Υἱηοῖδ οὐδίου αὶ; φυοπιοάο οἰϊδπὶ αἱ 41105 

Ιαετ![Δεἶδι, (δ ἱρ5ς ἰη φυϊθυβάδηι ἀδπιηᾶ βυϑιϊηοδί : 

εἰοπἶπὶ οὐπὶ [Ὁ6ΥἸ ΠΒῈΓ ἐσ οὐηηΐδυ5, βρί ρϑαπι 56Γ- 

γυπὶ [(δοἷδ, υἱ οἴη 8 ̓υογἰσογοὶ : Εαοίι5 δηι, Ἰα- 

αυἷῖ, ἐνβσπιις ἐιβτηιῖς, ἡμααὶς Πμάσιι5, πὶς φιὶ δῦ 

ἰε9ε ἐγαπί, φιαδὶ δῦ [696 8, δἰ οὐρίαγΆ; ἀϊοδίαυθ : 
Ῥίπεατε πιέαηὶ πο εἰςἰοαϊυϊ. θεῖα ΘΟπϑρίοἰ! Βροη- 

δι, 401 ἐσοηβρδοίυβ Διδορί!. Εἰ ἰτεαασηιοῦ πος ἴῃ 
ἰοῖο φαγιΐπα ἰδοῖ!, ᾿φυοά ηἰἶδὶ 4υΐδ 'μ56 ραιϑίυγ, 
βοη Ῥοίεϑί ἰηιθ!]Ἰἰξογα. ὅρα, Πδὺ8 6518 651, ΒρΡΟἢ - 
5:16 ΠῈ} }} Δ γθηιΆΓ6 οοηδροχὶ, οἴ ΠΟΙ πὶ 6886 418Π}- 

ΒΝυγίπνυπν ; 4υ0 81010 τοοράδηίς, ἰηγδηίγα πο ρ0- 

τυ φυοὰ αυξτγοθαη). Ἀυγβυβ ἰχίτπν ἰδδίἀοΓῸ 6}15 

δὐνομίυπι, οἱ πομπυπαυδπι ἰἰθγ ἢ} 6; οἱ οὐπὶ 

Δρρδσγυθγὶὶ, πιοίβαιθ τρϑηΐθυ5 (ἀοτὶϊ ΘΟ ργοἤδηϑυ8, 

Γυγδπ) Αἰ ιν, οἱ οἴ [ποΡῖ᾿ δἰάρβυ8, Γυγουῃ ἃ 

ὴ6 ἰπαυϊγιυΓ, εἰ ΠΟΟ ΟΥΘΌΓΟ [Διἰϊ, ἀοπος {ΠΠπ γ γα 

ἰεπεϑτι, οἱ δϑοθηάδηι ἰῃηἶχα (15) 5ΌΡΟΥ ἔγδίγυ] 6 πὶ 
ΤΟΠΠΊ. 

8. ὕετβ. 7. Αππππίΐα πιΐδὲ φμόπι αἰαὶ, απίπια 

τπεα, δὶ ρμαδοὶδ, δι εὐϑας ἐπ πιετί 416. ΝΟῚ αυῶγο 

4.12 ἰΘΙΠΡΟΓα, αυδηάο γαϑρογα, 4υδηάο ἀϊϊασυϊο, 
4υπάο ἴῃ 5015 ρϑϑοὶβ οσουθίτα ; ΠΠΠπἀ ΘΠ ρι5 ἴῃ - 

αυΐγο, φυᾶπῦο Πογεηία ἀΐθ, φυδηάο ρ]6πὰ 1.66 ἴῃ 
πηΔ]οβίδιϊβ (05 δρίδηάογα ὑθυβαγὶβ. ἀππμπία πεπὶ 

φμειι αἰϊοχέί απἰπια πιθα, δὲ μαδοὶδ, εὐὐΐ οσαϑαε ὶπ 

Δίαυθ οἵὰ πιὺχ οοηίθβεγα ἱποίρίο. ὅϑὅυπὶ αυΐρρα 

ΒΡΟηβ8 (ὈΓΠΟ58Δ, δἱ ἃ}}}8 πυάδπ) ἰβδεΐθπ) πηθᾶπι 
ΠΟ Οβίαπαο, πἶδὶ 110] 8011 φαθιη απιργίἀοπι ἀδοδου- 
ἰδία 5ιπι. Αππεπίΐα πε ιὶ φμθπὶ αἰϊεαὶε απέπια πιθας 
πϑὶ Ῥμαδοῖς, δὶ εαϑας ἐπ πιογίαϊδ, ποφμαπάο βαπι εἷσε 
ζΟΟΡΕΤία δΆΡΕΥ στθηες δυααίϊμηι μογαηι. !ι ἰδία ἢοπ 
Ρϑιΐατ, υἱ ποη {18π| ΘΟΟροτίδ, ΐ ογᾶ ἤθη οοηΐοβλη!, 
Εἰ δά δἰϊοβ ὕυβδᾳυθ ρεγυβηίθηβ, ἱποὶρίδι [ογβίίδη εἰ 
608 ΔΠΙΆΓΘ 4008 ὨδΒοἷο ; ἰάοίγοο δηηυπιία πὰ ῃὶ υδὶ 
16 φυαγᾶπι) οἱ ἰῃνθηΐδπι ἴῃ ποτ ἀΐθ, π6 (ογία ἤδη 
4ιιναδὶ σοορογία ΒΌΡ6Γ βΓορ65 δοἀδ! πὶ ἱπόγατα. 

9. Ῥοβίϊδς γϑῦθὰ βροπβυβ οἱ οοιῃπιυμίεδίιῦ οἱ 
ἀϊεῖε : Αὐἱ σοφηοβοθ ἰοπηοι ροαπ) 4υοηΐδτη Γοὶβ 68 
ΒΡΟΙ58, εἰ [Ὀγπιοβᾶ, δἱ ἃ πὶὲ [Δοϊᾶ [ὈΓπιοϑβᾶ ; βίφιιβ - 
ἄθπι ἐρὸ ταλι! δα ΐθα! φίαγίοσαπι Ἐροϊεβίϑιη, πιο 
ΒΔΡδΩίοιη πιδουϊδη), Π64.6 Γαρϑπι 5᾽. Αὐἱ 5βοἰἴο, φυΐὰ 
δὶ (6 Βοη οοβπογθγίδ, οἱ ἰυᾶπὶ δοί δε ἀϊφηίιαίοηι, ρᾶ- 
υἰοτῖβ πο 48 δοαμυπίιγ. Ουοπαπὶ ἰδία βιιηὶ 
(Υεγβ. 8.) δὲ ποὺ δοφπουοτίδ ἰδιπειίρεαμα, ο ρμίειτα ἐπ 
πιμἐϊοτίϑιιδ, ἐργεάοτε (μὰ ἐπ υϑδιἰσὶϊε οτέρμπι, οἰ ραδοα 
ΠΟῚ βΓ6868 ΟΥ̓), ΠΟ δΔρΠΟΓΌπ), 5θὰ ἡσάος μος. 

δϑιδίυει αυΐρρα ονθθ ἃ ἀδχιγίβ, δἵ ἃ βἰπίβιν 8 μϑά08. 
δὲ ποὴ οσορπονοτίε ἰφπιοίἴρεαπι, ο ρεεῖτα ἐπ πιμίϊοτὶ- 

τίϑωξ, ἐργθάθτε (μ ἐπ υεξιϊρὶὶς στγόσιπι, εἰ ραξοε μασάοε 
ἵκὸς ἐπ (αϑεγπαομίϊ Ῥαδίοτιιπι. ἴῃ γοβεϊα!]8, ἱπαυΐϊ, 
Ῥαβίου πὶ ΠΟΥ 88: Πη8 68, ΠΟ) ἰῃί6 Γ ΟΥ̓θ8, 86ἀ ἰηΐδὺ 

Βιδιά08 ἴᾳ 089, ΟἸπὶ 4υΐ"υ8 ΠΔ 18 π8 ἤθη ρο(δγῖβ τη6- 
οὐ, ἰᾳ 681 οἴ) ὈΘΠῸ μδβίογα 6886. 

10. Υεγβ. 9. Εφι αι πιθὸ ἐπ οαντῖθις Ῥιιαταοπὶς 
αεεἰπιϊ αυὶ (6, απιῖσα πιεα. δὶ Υἱδ ἰη. 6} 56 ΓΘ, Ὁ ΒΡΟΉ88, 

αποαιοάο 5οἶγθ (6 46})685, φοβποβοδ οἰ 16 φορά - 

ΓΑΥΘΡΪπ. οἱ (ας Υἱἀ6}}15 [α]6 πὶ [6 6588 χα ἰυτυατῖ 

πο ἀοθδθα8, εὐπὶ ἰδῆ) βρθοίθπη οοφηονογίβ. Ουἱά 

οδὶ ἰρίίυν : Εφι αι πιθὸ ἐπ εμγτίϑιις ῬΠαταοπῖξ α8- 
δἰηιαυὶ [6 ϑεῖο φαιίϊοπι βροηϑυτη ργορμείδ ἀΐ- 

ἐδηῖο : Εἰ ἐφψμϊαἰἴο 6) 8αἰν4 19, Α55}1Π|141ἃ 65 ΘΓΘῸ 

Θαυϊδιυΐ π|60 ἴῃ εὐγτίθυ8 ῬμΔγδοηΐβ. Ουδηίυπι αἰ 
[εγὶ δι ίταῖυ5. πηθὰβ 40} δυπὶ Βοηιΐθιι5, οἱ ἀθιηοῦΖο 

ἴῃ Πυοιίίθυβ ΡΙαΓΔοποπι, οἱ ογίβίδίοβ ναὶ δυγίβαϑ (14) 
6᾽05 οἱ ΔΕΘΟΘΏΒΟΓΟΒ 6}}8 οἱ 6408 οἷ ΟΓΓῸ5 68 : 

φυδηιυπὶ, ἰηαυλιη, ἀἰδαγι Θαυ!δΐι8 πιθιι5 80 δι υἷ8 
Ῥμδγδοηΐβ, ἰδῃ!0 ΠΘΙΟΓ 68. Οπηΐθιι5 Πα θὰ8. τὰ, 

ΒΡΟΠϑβΆ, τὰ οςοἰαβἰαφιίςα δηΐπιᾶ, οἰπηΐθυ5 δηϊπηλθας 

πιετίάϊο. ὈΝφοπῖογ οὔσογνα υδὶ πιδγιἀΐθπὶ Ἰοογὶβ. θ 4.5 ποη δυπὶ ΘρΟἰοβἰαϑβιοδ). Ιεἰίαν 8ἱ δος ἐβἰαβιϊοα 

Ἀρυά οδερίν πιϑτϊα ἔγαῖγοθ Ῥγδπαΐαπὶ οἰ Θ γαηῖ. 
Δηφοὶ! πτρεγιἀϊθ γάλα ϑυδοὶρίυπιυγ Ποβρί 0, οἱ 
Θξίογα ἰδιϊυβπιοάϊ. Ουγα, εἰ ἰμναπῖθθ ΘΓ ρα ΓΔΠῚ 

ἀϊνίηαπην πο ἔγυδῖτα 5611 [ογίαϊὰ υπυϊηιθιηη 8 
ὈΌΓΡΑΓΟ ΒΕΓΠΊΟΠ6ΠΊ. Ουΐβ ρυϊΔ5 δὶ ἀΐβηι5 6 ΠΟ} 15 

Ὁἱ δὰ πηογίἀϊθπὶ 8406 Ῥοινοηαῖ, οἱ νἱάθαι αὐ] μᾶ- 

8681, υδ]11 συθοὶ 5Θροηβυ57 ἀππμηῖα πιϊμὶ φιθηι αἰ|6-- 

αἰ! απίπια πιεα, εὐἱ Ῥαβοῖδ, δὶ οιϑαδ ἐπ πιογίαϊδ. 

Νίδβὶ δηΐπὰ τὰ τ} Δηηαηι γογ 5, ἱπεῖρὶο ὀγγαθυπάᾶ 

᾿λεξετὶ, οἱ ἀτιπὶ (6 4ιι881Ὸ, ἴῃ Δ|1Ογαιπὶ σΓΟζ65 ἰπΕΌΓΓΟ. 

41 (οτ. ιχ, 920, Φ!, 28. “ Ερ!,. ν, 97. Τ9 Ανδο. 1, 8. 
(135) Με5., ὑνίσα. 1}. οάϊι,, ἱππίσεδ. Ὁ ᾿ 
(14) γεί αἰτῖψαδ. Οιπ! τὰν ’ᾳ 110}. οὐ 15, σοβιῖ- 

Δ} Γ 6 Π|85 

δηΐηα 65, ΟΠ Ϊ 5 ΔηΪΠ}}}0}5 65 ΤΠΘ]ΟΥ : δἱ ΠΟ 69 

ΠΊΘΙΙΟΓ, ΟῚ 68 Θοοἰοδἰδϑίϊοδ. Εφιαιμΐ πιθὸ ἵν οἰ 

τίδιιΣ Ῥῃαταοπὶδ αϑοϊπι αυὶ [6, ρτοαΐπια πιοα. Θοϊη 6 

Ρυ!ο ιν υάἀΐποπι ϑρΟηδ5 δρὶγ[141}} διηοτα ἀβϑβογι ἱῖ. 

(γε γβ. 10.) Οοπθ {μὰ μὲ ἐμγιιτίδ. Ἑασίθπῃ {ΠΠΠ{ι18 
Ιδυάδί, οἱ φεπατυτῃ τυθογα βυοοοπάϊαν (15). ΡΟ τ -- 

ταἀο φυΐρρα τυ! γα πι ἴῃ φ6ηΐ5. ἀϊοῖιιΓ 6556 4υδηι- 

Ρ᾽υγίπγα. [ἃ οἱ η05 ρυ ]ομ γα ἀΐ πα πὶ δηΐπηαὲ ἰη16 168» 
τὴι158 ἴῃ φαιῖδβ. [8 ὙΘΓΟ 605, οἱ ᾿ΐπρυδιῃ ἰπι6}}1- 

ἐουιίδαν ργμάΐοοπιι8. Οοίεπι ἐμιηὶ μας πιοπίίε, ὍἹ 

(18) σοάεχ Βοεοοθηβῖβ, δμοζθιάδιιτ, 1.1}}}. οἶΐᾷ, 
γτοζιπαϊιμν. 
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ουπδπηοηΐθπι αυοὰ ΒοΪεἰ νἱγεὶπυ πὶ 60}10 ροπάστγα, οἱ 
Ὠυπουραίυγ ὁρμίσχος, ἰἰὰ 5'η6 ἴος ἄδοογα οἱ ἵστη 
ἔρϑυτα οοἰϊαπι 68 οὐ πδιηθπίιπι. Ῥοβίϊτς [ΠΠ ΘΡΟΙΒι 5 
ἴῃ τοουθίυ, Βοφυΐον!ς αἱ Ἰοο, υἱ οσαίυ}ι5 Ἰδομ 5 ο0}}- 

ἀοτιίνίι, αἱ ἀδίποορ5 ροβδὶῖ δυάϊΐγε : Οπὲδ διιδοί αὐ 

ἐμηι 7} Ουο0 ἰηίοιῖπη ἀογιηίοηία ἀρραγοηΐὶ 8ροιϑ8 

ΒρΟη δὶ δοάϑὶ 5 δΔηζ6}}, δἱ .ν15 Θὰ Πὶ ΒΘ ΓΩΟ 0018 οο1- 

βοϊδηίατγ. Νο5 εἰν] δι γεα ογμαπιθιί [λα ΓῈ πη ΡΟ8- 
Βυτηιδ : ΠΟῚ Θηἶπὶ δι Οἰν}}68 80 Π}08 αἱ ΒρΡΟΠΒι15 

ἴυυ5, 4υἱ δυγοῦιη [0] πηοη 6 Ἰαγρίδίυν, ΝῸ5 οἰ τ}}}1- 

τυἀϊπααι δυτὶ [Δοίοιηι15, πο) ὨΔθοιη08 δυιγυπ. Εἰ ἴα 

μος φιόααθ ἰἰαπάσιη 651, δὶ δἰ} υ 4 Π68 ΔυΓΊ, 5ἷ 

εἰἰςπιαία [Δοϊδιη 8. ἀγβοηιὶ. (Υογβ. 11.) δἰ σε μα ϊπο5 
ατιτὶ [αοἱθπιις εἰδὶ, οἰπὶ δι ἰφπιαιῖϑιι5 ατθοπιὶ, νογαϊῃ 

101} Οπιηΐ ἰδπιροτγα, 561 ἀθηθ 6 ΒρΡΟΠ8ι5 05 δυγραίΐ 

4 ουὐλῖια. Οὐπ δηΐτη ἰΠ|ὸ δυγγεχθυῖ, 'ρ86 ΕΠ ὲ ἀυσγαι, 

Ἶρ586 [δοϊδὶ ἀγρϑηΐαιη, ᾿ρ86 [1810 ΤῈ ΠΙ6ΠῚ ΒΟ ΠΒῸΠΊΖ06 

ἀδοογθῖ!, οἱ δγίϑ υθγα ἐἶναβ ἱπ ϑροῃϑὶ ἀ0Π)0 5ροπβᾶ 

[ογηγοϑᾶ (16), ουἱ 651 φἰογία ἴῃ βουΐα βόβο!ογυπὶ. 
Αἰηθῃ.- 

17 ΒΟΜΊΠΙΑ Π. 
ΑΥ ὁ ἰοσο ἵπ φμο δογίριιπι δε! : Νατάυδ τηθὰ ἀδάϊί 

οὐογοπὶ βυθηι; ἐδεδ αὐ διπὶ ἰοσιπι ἴῃ σιιο αἷϊ : 
Ουΐα γοχ ἴυᾶ βυδνίβ, οἱ [οττηὰ ἰυἃ ἀδοοιᾶ, οἷ 
εαίοτα. 

Ομλποβ δηΐηϑ πηΟΙἱ 068 ὑῃ ἱνογοὶ(3 186 ΟΟη ἢ ῸΥ 
θεὺ8 ογθανῖ! δ. θοηυτη : 86 ργῸ υϑ} ΠΟΘ ΓῸ ἤϊ 5:6- 
ΡΘ υἱ ΓΕΒ αὐῷ ὈοιῈ βυηΐ ΡῈ παίυγαπι, ἀυπὶ πη8]6 

εἷ5 δρυξίπιαν, η05 δὰ ρεοραία ἀδάυοδηι. ὕπυβ ἀ0 
δηϊπιᾶθ τὩΘ 08 ΔΠΊΟΓ 6δὶ, 400 Ὀδηδ υἱἱπηγ δὰ 

διηδηάυπ., δὶ ϑδρί οἶδ διηθπυβ οἱ το ϑίθμι. 

Ουδπίὶο ὙδΓῸ ΔΙΏΟΓ ποϑβίου ἰῇ ρ67οΓἃ ΘΟΥΓΟΘΡΪΐ, 81η8- 

Τὴ18 ΘΆΓΠΕΠΙ οἱ βδηξυΐηαπ).. Τὺ ἰφίίυγ αἱ 5ρ 1818, 

δυϊὶ ορίυ Δ] ΠΟ διηδίογία ὐϑῦθα οδηϊατὶ, οἱ ἀΐβοθ 

πλοίιπι διϊτηδΒ ἴθ, οἱ ἡδίυγδὶϊς Δηογὶβ Ἰη θη 1} 

δὰ τη 6 !]Π}0Γ8 ἰγδηϑίογγα, βεοιπάυπι Π|υἀ : Απια ἡ απ, 
εἰ δογυαδὶ! (6, οἰτοιπιάα ἱ{απιὶ, οἱ ἐπα αὐλι [6 13, γὶ- 

τὶ, αἰ σία ἀχοτὲδ υδδίταδ, αἷν Ἀροϑβίο! υβ "5, βθ ἤθη 
δι} ἴ 60 φυοὰ ἀΐχοΓαι : Υἱτί, αἰ σὶί6 μαοτέδ νε- 
δίγαδ ; ὙΘΓῸΠῚ 8065 6886 αἰ] Ο ]0}}6ΠῚ ΥἹΓΟΓΙ ΠῚ ἴῃ 

Ρτορε 5 φυουθ ἀχουῦῖθι8 ἱπ]Οη ϑίδη), βοίθη8 6888 

Ῥδεθηίοπὶ 99,60, ἀθουΐ ᾳυοπιοῦο Υἱγὶ ὑχόγεβ 088 
ΔΙΠΆΓΟ ἀοθογδηΐ, ἰπίΈ ΓΘ Π5. : Κέγέ, ἀἐ οἰ 6 πἰχοτοδ υδ-- 

δίταξς, δῖοι! εἰ Οἠτίδίμις Ἐροίεδίασι. Εἰ Πος φυϊίειη 

ἴῃ Ργοῃἶυ Θογα πὶ 45 ροϑίθα ἀϊββοιδπάδ βυμὶ ἀΐ- 
ΧΙ 8. 

2. Ουΐα δηπιϊοῖ δροηϑὶ ἀυ πη) γτὸχ ἰπ γεουθδίία 500 

6βὶ (γεφιοδοθιδ Θηΐπ) ἀογπιΐυϊί μι (60, οἱ μὶ σαἰμίις 

(ουπὶδ 5), ΒρΟηδδ5 ΡΓΟΠιβογδηΐ ἀοηδο [116 Θοη50Γ- 

Εδιοι 56 5:12} |ΠππἀϊΠ65 ἀυγὶ οἱ ἀΥφοητὶ 6556 ἴδοίιγοβ, 
0 Βαθδηίθ5 δυγιπὶ υἱ ΘροΠ5ι8, οἱ φυοάδιηπιοάο 

8}}}5 Ὑγ]85. ΒΡ 5] Ρ 5510 ρεφάϊοαία ἐϑί : ΠΟ. ἱγΓᾶ 

τἰοΠΔθ Πμ6 Δ [,68:6 ΒΡΟΠδ58 Γοβροηάεοι, οἱ ἰρβὰ ἀΐβρβθη- 

58 106 πὶ 4υ δ) ἀΔιῺ ρᾳ5510Π18 ἱπί6 96 η5 δὰ ἰά φυοά 
δυάΐεγαι (080. 1, γθγα. 40, 11) : ϑἰ γι μαϊπος αμτὲ 

[αεἰεπιιις εἰδὲ σμπ διϊηπιαι δι ἀγρεπίΐ, ἄοπθο τοῦ ἴῃ 

1 θη, χεῖχ, 9. 15. Ργον. τιν, 8. 75 (οἷο55. πὶ, 9. 
Χχν!, 9. 77 [014. 413,15. 
82 ΜΊο). νι, 11, 12. 

(16) δογπιοεᾳ. Οοάεχ Τυγοποηβῖ5, ρογ[οοία, 

ΟΒΙΟΘΕΝΙΒ ΙΝ ΓΑΝΤΙΟᾺΜ ΟΑΝΤΙΟ, ἐβ 

Α τεσμϑδῖλι 6μὸ εδί; αἱὶ (ν6γ8. 12) : Ναγάιε πιεὰ ἀδάμι 

οάογόηι διμιπι. Ε αδοϊοιίις σαί [ταἰτυιοίἐ5 πιθιι πιὶ- 
μὲ, π᾿ πιοάϊο τὐϑότιπι πιεοταπι ἀθηιογαθὶίατ. Ουοπιο- 
ἀο ἰρίιπγ ἀρίδινιηι5 οἱ ἰᾳ αιιοὴ ργςεδϑὶὶ : θοπεὶ 

γοα ἷπ τοοιϑίτα διὸ δι, ἰὰ αιιοι 5βεφιίυν : Ναγάϊα 
πιθα ἀφαϊε οὐοτόηι διηι. [οαυΐϊυν Ενδηφοι ηὶ 15, 

φαΐ νδιΐε πηι οῦ πᾶ Ό η5 αἰδθαβίγυ πὶ ἀπραθδηιὶ Π8Γ- 

αἱ ρἰβιϊοἱ ργοιοϑὶ, πο 1}18 ρθοοδίγίχ, 56 βδποῖλ, ἀθ 

4υ8 ὐης τηἰϊΐ 56 πι0 6δί. ϑεῖο αυΐρρα [υἱόλπὶ ἀὰ 
Ρεοοδιτίος, Μαιλόθαη νογὸ οἱ ϑοδημοιι οἱ Μαγοῦιη 
Β0η εἰ ροσοαίγίου 111 ἀἰχ 556. ὕδη ἜΓΡῸ Ποη ῥθ0- 

οδίνῖχ, 568 βαῃοίδ, οὐὐυὸ Βοπῆδῃ 4υοη}} δυΔηπ685 ἰν- 

βου... Μανία. φυΐρρα δγϑὶ μι 68 8] 4]ναϑίγινπι 1. 

τ φυθῃι πδγὰϊ ρἰβεςὶ ργοιϊοϑὶ, οἱ εὔυαϊ! δυρὲγ οδριὶ 

δι5ι. Βοίηπἀα σιροῦ ἰοο πε ϊριαπίθυβ μ.0} Οπηπί θυ 
Β ἀϊδείρυ!!5, 56 δυἀὰ 5010 ἀϊδόμία : Ῥοίμὶ! νοπιμιάατὶ 

μος [γοροπιὶδ ἀφπατὶϊδ οἱ ἀατὶ μαιιρμονίθμδ 19; τ65ρ01}" 

αἷς Μαςί βίον δίᾳυς βϑαϊναίοῦ : ϑδόμιρεν ραμρετεα ἰαὐδ 

θὲιὶς νοὐὲδοαπι, πιθ αἰ 61} ΠΟῊ δεηρον Ἴ, Ῥτωυειοης 

φμῖρρε ώς ἱπ αἴεπι δορμίιτο πιο [ἐοἰϊ. 1]ά6ο0 εὐϊο 
ομπιφιο ρτ αϊοαίμιη [μον Εναπσοίϊινι ἐδεια, ἀἰοοίαν 

εἰ φιοά [ἐεἰϊ "ας ἱπ πιεπιοτίαηι 6}μι4 15, ἴῃ φυγα δν:0 
ἰϑεῖυβ. φυδ πιο Ἰοχυΐιαν : Ναγάμδ πιθα ἀεάϊ! οάο- 
τεηὶ διιιηὶ, 11|18 δυο Ρ οἂρυὶ Ποπιϊηΐ Γαΐ ὑπρικιη- 

ἰυπὶ : οἱ (ὰ φυοᾳφιθ 4β85ιπ|ὰ παγάσπι, υἱ ροβίαυδιι 

οᾶραυϊ δόδα δυν] οὐογο ρϑιΓὐογῖ5, Ροδϑὶβ δυάδείοῦ 
οὔατνὶ : Ναγάμε τιρα ἀφαϊξ οὐοτεπι δμίηι, οἱ ἃ δεδυ 

τϑεϊργοουπι διιάϊγο βου οηθΏ), φυΐϊὰ εϑδέσμπφμο ὑτῶ- 

ἀϊοαίηι [μοτὲϊ πος Ευαπρείϊαπι ἐπ ἰοίο πειπάο, αἰεὸ- 

ἐμν εἰ φιιοά [ἐεἷς ἰκξο ἐπ πιεπιοτίαπι 6μ5. Τὰ 4υοφιὰ 

[Δοΐϊο, ἰῇ υπἰγαγϑὶβ σϑημ 5 ργρυϊολῖο. Ουϑπάυ 
δυίδῃι Ἰι00 [Δ6]657 8) (Δοίυ5 (μετἰ8 αἱ Αροδβίοϊυ8, εἰ 
ἀϊχογὶβ : (πγὶδιὶ ϑοπὼὰς οάον βιπιις ἐμ οηιπὶ ἰοε0 ἴι 

Δὶς φιιὶ δαἰναπιίμν, εἰ ἴπ δὶς φμὶ ρετειινι 15. ὕοηἃ Ορδ- 

Τὰ ἴυὰ Ὠδγὰυ8 5υμῖ. 51 γ6γῸ ρεσοανογίβ, ροοοϑίᾶ ἴο- 

ἴγο οὔογα γϑἀο θυ υηὶ ; ἀϊοῖ! φυΐρρα ρεωπίίδειβ : Οοπι 

Ῥμιγιόταπί εἰ σοττμρίῷ διπὶ εἰσαιίτίοοδ πιεῶ α [πεὶὲ 

ἐπεὶρὶεπία πιεα ὅθ. ΝΟὰ ἀδ πᾶγὰο ργοροβίίυπι ἐδὶ 
ἢυης ϑρίγιιαἱ βδηοίο ἀΐσογθ, ἤϑᾷαθ ἀ6 μος φιοΐ 
ΟΟυ] 5. ἱπίαοπιαν ἀνδη ρα ἰδία βογὶ δὲ υῃφυρηϊο,, βο 
ἀθ Ὡδγὰο 58ρί γι}, ἀθ παγάο αυς ἀδάϊ! οἀογοηὶ 
δυυπι. . 

ὅ. (ὕεγβ. 15.) Ῥαδοϊοιίες δίαοίοα, Ἰὰ οδὲ φυϊ(, 
δίυβ β6}} 18, [γαιτγεοί  πιέιιδ πιπὶ. Ουϊίαπι ἀπφιεπιν, 

Ὁ οἀδίδπι, ραϊθαηαπι, ἰῃ Εχοσο Ἰορί πηι» ρκεοορίο θ0- 
ταϊη! ἰπ (Ὠγπηίαπηα,, [ἃ ἐδ ἰπ βδοοθοίδϊβ οἰγίσ μα 
οοπίδοϊυμ δ᾽. δὲ δγβοὸ υἱάεγίβ ϑαϊνδίογθη πηϑυπὶ δὰ 
ἰοῦγθηᾶ δυΐ πα Π}}}1ἃ ἀδδοθάἀδηΐθηιν, νἱάθθῖβ φυυπιο- 

ἀο νἱγίυια πηλβπᾶ οἱ πιδ)βϑίωι ἀἰνίπα δὰ ποβ πιοὰΐ- 
(ἃ 4υφάδπι 5411 ἀοῇιυχογίι, 6 μδο ("1 οἱ ργο- 
Ριοία οθοἰηἶί, ἀΐϊδεηβ : ΕἸ τὶ! 46 διἥία Ῥοραί 6)ι8 
ἐοπθτεθαμάμ8 οοπρτεσαθίίιν Ζαοοὺ 33, Εῤ κ5ἰουιϊ 56- 
ουηάυπι Δ]. π| 86 η811Π) ἸΔρ᾽5 δγαΐ ῥγεβοίβυβ 6 ᾿Ιποπία 
5'ῃ6 τηδηΐθυ8 ποβίγὶ ᾿ῃ φάγῃ ϑδινδίογὶβ δϑάνθηϊξιβ : 
ῃραὰθ οπίτ (οἴ ΠΠ0η5 [υἱὲ φυὶ ἀδδοοδηάίί δὰ ἰ6Γ- 
ΓᾺΒ» Π6Ὸ ροίεγαΐ διιπδηα [γ6}} 185 (οἱἴα5 πιο δ 

τὸ Νυπη. χχαιν, 9. 16 7081). χι!, Μαιῃ, χχνι. 8 Μαδιείι. 
18 Μᾶτο. χιῦ, 8, 9. 19 1] (οΥ. μ,) 1δ, 80 βρδ], ΧΧΧΎΙΙ, ὅ. 5' Εχοΐ. χχυ. 
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μιϑφηϊαἀΐποίη οἄραγε : βοὰ ἰδρὶβ ἐχ πιοηίθ, Ἰαρὶβ οἵ- Α τορίοπίνιιβ θοίγυ 5 ἰδία βὶ( βροῃβδβ. [πυϊπεὶς Επραάάι, 

[ἐμδἰοηΐβ, εἰ ροῖγα 5βοᾶπι4}} ἀθβοθηάι ἴῃ ᾿πυπάυπι δ᾽; 

8ἰςὲ βεουῃάσμι δ᾽έαπι ᾿μπιο Θεία πὶ 5.1} παπουραίυγ. 

Ορογίεραι χυΐμρα υἱ φυΐδ οπισιο8 φεπίες ἱπ δἰἰ!ατπ εἰ- 

ἐπίᾳ τερυίαία εἰπι 55, ἴδ 4 ργὸ οπππίιτι 84] υῖ [ἀ- 

οἴι8 6ϑι οχηηΐδ, οἰΐλτα 511} ἤδγοὶ δὰ ὃδ5 ᾿ἰθογὰν- 

ἀ45. Θυϊά επὶπὶ ρΓῸ ποβίγα βαυϊδ ποῦ [Δείυϑ 681 ἢ 

Νο5 ἰῃδπαβ, οἱ ἢΠΠ6 Ἔχ βαηῖυῖῖ Βοπιοίρϑυ πὶ [ΟΥΠΊΔΠὶ 

βογνὶ δοοίρίθηβ. Νθ5 ρορυ]β δίυ]ιυ8 οἱ πΠοη 8Δρί6η8, 

εἱ {116 ἴδοίυβ δβὶ διυϊα ργαάϊςαιϊοηΐβ, αἱ [ἰυυπα 

θεῖ δαρίομια5 ἤδγοὶ Ποπιη!θυ5. ΝΟ ᾿πι|ἰγπιΐ, ἱπῆγ- 
τυπι οὶ (ογίΐα5. Βοηλπὶυυ5 (Δοίυπι 651. Ουΐὰ ἱφίίυγ 

αηϊγοῦβ σέηίος μὶ δἰ εἰμί, εἰ πί πιοπιεπίιπι 

εἰαἰετα γτερμίαι ἐπὶ δ Ἰάεῖγοο [Δεῖυ5 658ὶ 51}}}, 

υἱ ρδΓ ουπὶ ἃ γϑβιἰ πιδιἷ5 ποϑιγὶβ Οὐ ῦ 5111 ργοθθ- 

ἀέγεῖ : Ἰυσία Π᾿υὰ : Ἡτψττῆα, εἰ εἰἰ α, εἴ σαβῖα α Ὁε- 

εἰϊπιεπιὶς (μἰδ, α ἀονιῖδιι4 εἰοριαπιϊπῖς; ἐα φιίθμδ 

ἰαιϊβεατεγμηὶ (6 βία τόφιπι ἐπ ποποτε ἔμ δ. αθ8 

ἴῃ σχεῖν μβάϊηο ἀϊειηίυῦ δὰ βροηβᾶπ). ἢ αδοϊομίιδ 

δἰ !|α [ταἰϊτιεἰϊς πιεμς πε ιὶ. (οηϑίἀογοηηα5 αυϊά 9:0] 

[ταιγυ} 8 ποπηῖπο 8.86} νεἰ᾿ι ΕοοἸ δῖα, χυς ἢ] Ἰοφυϊίαγ 

ἀς [γαϊγυθ]ὸ, Νοβ βυπιυβ ὃχ φοηιθυ5 οοηρτγαοραιὶ : 

ΒΑΙνΔΙΟΓ ποϑίοθῦ βογουΐβ 6}1158 δϑί ἡ] υ5, ἰὰ 6ϑῖ, βγη- 

διογα; ἄυο αυΐρρα βόγογθβ βιιπὶ, Ἐςο]οβἷα οἱ 5γπ. 

Δ 0ξ4. ϑΑινδίοσ ογξο, υἱ ἀϊχίπιυϑ, ἢ! 5 γι δθοσα 

ΒΟΙΌΓΙΒ, ΥἱΓ ἘΟΙοβἰδ, Βροι 508 ἘροΙοβᾳ5., [Γϑίγ 6 ἢ 8 
ἐξὶ 5ρΡ0}))5 5ι15. ἔαξοϊοιίμ οἰ [γαϊγι εἰ 5 πιειιδ 

πεῖλὶ ; ἐπ πιραϊο αὐδτιιπὶ πιοογαπι σοπιπιογαϑὲ!γ. 

Ουΐβ ἰϊαὰ νοδῖυ8 υἱὐ Βαθαδὶ ᾿θβρί(οπὶ ἴῃ ργΙμοΙρΑ 

εογάΐπ, ἰῃ πηδύΐο θοῦ πὶ, ἰπ ΡΘΟΙΟΓΘ 5110 ΒΘΥΠΊΟΠΕΙΏ 
Βεῖ7 ΤΑΙα εβδί φυίρρε φυοά ἐδηΐυῦ : 15 πιφάϊο αδε- 
ταπὲ πιεοταπι σοπιπιογαὐίιγ. ϑὲ ποι {μετῖπί [ταί 

"απιπια ὦ : ἴῃ πιθ 10 δάτυπι ΠΔ Ὁ 81} 86 Γη0 ἀΐ- 

Υἱπαβ. θοοοθοῖ ἴῃ οἀγπιΐηθ ηπρ14}1} ΤηΔυηπιΔ5 ρου 5 

ΔΡΡεο γί, φυᾶπιὶ ροοίυ5. Εἰ ρεγβρίουυπι 65ι οὺν δα 

δαροσϑιἰοηδα 6}05 4υ] ἀϊοἰϊ : [π πιράϊο μϑόγμπι πιέ- 

οταῆι σοιπποταδίμγ : 51 550 ΠρίυΠ), δἱ πο {μετὶπέ 

[ταεια᾽ πιαιππια ἱμα, ἀ6 Ἐτδο  εῖ6. ἴῃ 60 φυΐρρθ ἰο- 

ὁ υνἱ Ποτυδδίθιῃ Βοπηϊηῖοα οοτγερίίυν νοοο, ἴῃ [6Γ 

οὔίεγα ἀϊοίτυν 8. οάπ : [π 3  συρίο [ταοσί διπ| πιαπι- 

πῷ πα 5᾽. Ὀλβίδγυπιὶ υθόγὰ (17) ποη ἰγδηραπηίυν : 

5οὰ τηδγείγίοαπι υυ6}8 ἰχὶβ ρϑ! ]ἰυ5 ἰγγίφαπιίιγ, Ρὰ- 
ἀϊολγαμῃ δγοοίἃ ὁθηΐ ὑθογὰ, οἱ Υἱγρῖμ}} τοῦοτα ἰὰ- 

πιρηϊία. ϑυιϑεϊρίυηϊ ΒΘΓΠΊΟΠΟΠΙ ϑροηβί, οἱ ἀΐουηῖὶ : 
ἴὰ πιεάϊο αϑόταπι πιεοτιιπι σοπιπιοταὐ ιν. ΒΟΙΓιιδ 

εηρτί [γα(τγμοἰ 5 πιόιις πιλ ιῖ. Τηϊ εἰ π|πὶ 681 Βεγπιοηἶβ ἰῃ 

ξοιπηΐμα : εἰ ἰηἰἰαπὶ οΥργὶ, ἰά 6δϑί,, Ποῦ ἰοηἷ5 ἰῃ γοῦ- 

νο, υπάς «αἷς : Βοίγμεδ ομρτὶ, ἰὰ ο5ι, Ποτίτἰοι 5 [γα- 

ἐγαείϊς πιϑιιδ πιϊπὶ. Νοῦ οἰπηῖ 8 651 Βοίγυϑ ογρτὶ, 

5ε6 μἷ5 αυὶ 6}05 ἤοτα ἀἰρηὶ βυηΐ. Α1118 ἀγὰ γϑγία οϑί : 
μυΐς 5011 402 πἶξγα 681 οἱ [ογπιοϑᾶ, ἴῃ Πογὶθ ἀθοογα 

6 μγθεί. Βοίγιϑ εὐρτὶ [ταιτιιεί δ πιθιιδ πιϊὶ. ΝΟη 

δἰταριἸοἴιον αἷς : Βοίγως ουρτὶ [ταἰϊτιοἰ ἐδ πιόιι8, 564 

εὐπὶ δάἀϊιδημοηίο, πελιΐ ; αἱ ἀοοάγαὶ Π0η οπηηἶ 8 

δ 6556 θοίγυπι οΥργὶ. Υἱάδδιηυβ δυίοῃ ἰμ υ 5 

82 ἤλη. 1, ὅὅ. 85 154},11,, 15. 55 185]. χι,, 1ὅ. 
85 Ῥ58), υχχχ, 8, 10. "5 Μαιμι. ν, 28. 

(( ὕϑενα. Οοάοχ Τυτγοποηβῖ5, πιαπίπια. 

9. γον, ΧΙ 10. 

χυοὰ ἱπίογρτγοίδιαγ. οὐ ]υ5 ἰεηιδιἰοηΐ8. [ἢ Υἱμεῖδ 

ἰσῖναν ὁουὶὶ τοπιδιϊοπΐβ θοΙγ5 ΟΥ̓ΡΓῚ ἔγδίγυ 8 πιεὺβ 

τ !. Ταηιδιϊοηΐβ οουϊυβ ἱπ ργαβθηιὶ 6δὶ : δἰφυϊάεπι 

ἐπ ἰοηϊδιίοης πιογαπιὺγ ἰῃ ᾿ος τυ πάρ, οἱ ἑεπία(ο ἐεἰ 

υἱα ἱπιπιαπα δαρετ ἰοτταπι "δ. Ὦυπὶ ἱπ ᾿ς ἴὰσ6 γεγ- 

ΒΔΙΩῸΓ, ἴῃ νἱηοὶβ βύπηα Ἐηρδάάϊ. 5: δυίΐεπ) πιογα-» 

δγίθυ8 ροβίεδ ἰγαηβρίαπίατὶ, ἃ Ὠοβίγο δργίοοἃ 

ἰγδηβίογοιυγ, Νες ἀυθ 168 φυΐῃ ροβ518 ἀς Ἐπραβάϊΐ 

υἱοὶ δὰ Ἰοοδ πο! ογα ἰγδηβίεσι!. Αργίοο]α ποϑίοῦ 

δὰ ἰγδηβίδγοπάδπι νἴπθδῖι σΓΟῦγα πηθαϊϊδιίοηα ͵δπὶ 

οα]ϊαΐϊ,. γίπεαηι δηἷπ) ἐς  συρίο τἰταπειι ϊειὶ, 6] οἰ 

εἰὶ φοπίε8, οἱ ρίαπιαδιὶ ἐαπι. Ογροτγαῖ! πιοπίθ πηῖῦτα 

εις, οἱ ατὐμεια εἾκιι6 οφάτοι 1,ἰδαπὶ ",, Ετ υαὸ αυἷ- 

ἀδπὶ φυδ Ἔχροϑιιίπιυϑ, Ἰθοιἃ 811 ΒΡΟΠΒΆ ἀ8 ΒΡΟΠ50, 

βἰξηϊβοδηβ ἀπιογεπὶ δυυπὶ δἱ βροηϑί νηΐ θη 5 ἰοϑρὶ- 

αι, υοπιοάο ἴῃ τρθάϊο ἀρογιιπὶ εἰ 50} οογι 5 

Δγοᾶη0 5ΡΟ0Π5ι5 ὑθ 6 Π8 ΟΟΠΙΠΊΘΓΕΙΌΓ. 

4. Ἀυγδυβ βροπβὶ δὰ εδπὶ δόγπῖο ἀϊγι ἰιατ, εἰ ἀϊ- 

εἷι (νεγβ. 14) : Εδοθ δρεοΐοδα γτοαΐπια πιεᾶ, δ608 

ἐρεεῖοβα, οοκίὶ [εἰ σοίμπιθα. {|| εἰς ἀϊεῖ δά 8ρ01- 

βιη : Εσρο ἐροοίοδμς [ταϊτιιοί 8 πιειιδ; ὩΘῺ αὐϊυπεὶ!, 

δἱ ριοχίπηιβ πιθυ8, Ηϊς δυίοπι αυδηάο Ἰοχυΐίυν δὰ 

δδῃι : Εδοε δροοῖοδα, δἀ)υπρὶὶ οἱ, ργοαίπια πιξᾶ. 

Θιυᾶτα δυΐδιη 118. πο ἀϊεῖι : Ἑσοὸ βρθείοβυβ ργοχὶ- 

πι5 παἰϊιΐ, 56 ἰδηίυπι, ἐσέ δροείοδιιδ Ἶ Ουᾶγα 1116 

πο βοίαπι, βρβοίοβα 68, ἀΐεῖι, βεά4, δρεοίοδα ἐδ ῬγῸ- 

αἰπια πιοα ἢ ϑροηθ8 8 ἰΙΉπθ6 [6γ]1 ἃ 5Ρ0150, ΠΟΙ ἐδί 

βρϑεΐοβα ; ἰὰπο Ρυ]Οθγὰ {Π|ν αυληάο θεὶ νεγθῸ οοη- 

[απρίιυν. Εἰ πιεῖ. παπο ἀοοείυγ ἃ 5ρ0η80, υἱ ρΓ0- 

χἰπιὰ βἰξ, δἵ ἃ 510 ἰδίδγα ποὴ γεοθάδί, Εζοὰ δρεοίοδα 

ρτοχίμια πιθα., ἐ00ε ἐρεεῖοδα. ᾿μοἰρῖ8 ηυΐ απ) 6586 

βρθείοβϑα ἐσ 60 αὐυοάὰ Ρῥγοχίιηδ 1η}}}} 65 : ροβίυδηι 

Δυίαπι σα: ΡοΓΙ8 6586 5ρεζὶοβᾶ, δ(18Π| βίη δύ ἀπιθη- 

10 ῥιοχίπιδδ, δυβοϊυΐθ ε8 βρθοίοβα. Κείε βρεοίοδα 

»τοαίπια πιθα, θ60 δρεοϊοδα. γΥἱάφαπιυβ οἱ δ]ίαπι ἰδὰ- 

ἄδπὶ βρθοίοβιβ, υἱ οἱ π08 ἀπ] θιηυγ βρεοίοβῷ (18) 

Αοτὶ. Θειμϊ τωὶ εοἰμπιϑα. Αμὶ υἱάοτὶ! πιμίίοτεηι αὐ 

εοποιρίδοεπάλιπι ἐαπὶ, 2απι πιωελιαίιι5 ἐδι ἐαηὶ ἐμ 607- 

ἀὲ «ιο 39. Οου]ο5 ποπ μᾶθεὶ ΘΟἰμπ|}8. 5ὶ φυΐ8 νέο 

Θου]ο5 οοἴατηϊναα θη ΠπᾶΡ6., ἀοιηθπι {γταιγὶβ δυὶ ἰὴ - 

ετοάϊευν ἰη[6]}1χ, ποῖὶ ΒΕγΥδ ἢ} 8 Πα 4 ᾳυοά ἐπ Ῥτονον- 

υἱϊ8. 6ϑι ργβοθρίυπι : 1π ἀοπιππι [ταιτὶς τι Ν6 ἰπίτες 

ἱπ[οίϊα "", Ῥνὸ 60 υοὐ δορίμαγίπια, ἱπ[οίία, ᾿τμθ γα 

Ὁ Ρτγϑίδιϊ βυμὶ, Ααυῖα Ἡδυγάθανι Ἔχ ργίιποιβ γϑγδίοπὶ 

ἀγροικός ροϑυὶ!. Ουΐ δυὸ πὶ μδθαι οουϊοϑ οοἰυπιθθδ, 

αἰάει γοοῖα, οἱ πιβετι ογΐδπὶ ΡγΟΠΙ ΓΕΙΌΓ. Υἱάθῃδ 

φυΐρρε τϑοῖᾶ πιϊδογιοοτάϊαπι ΘΟὨΒΈαυοία. Ῥογτο, 

4υΐ5. νἱάει τεείἃ ηἰδὶ 4υΐ οδβίο οοηδβρθοία δἰ ΡΟΓΙΒ 

ἱπιυδίας οου 5 Ὁ ΝΟΙΪ ἰφίτατ π!}] ἀ6 μ5 ἰΔμῖυ πὶ ΘΑ γη 

πἶβ οου 15 ἱπιο Πρεγο αυὰ ἀἰοίδ δυμν Ἰςδὶ εἰ ἀθ ἰι}5 

τπἰο!οχίβϑα ποι ἰπυμ6 5ἰῖ : Βὰ Ἰηργοἀϊ 65 δὰ ἰηι6-» 

τίογα οογάϊς 1υἱ, οἱ 4|105 ὁ60}08 πιεία Ρεγάυΐγθηβ, 

4υΐ οἱ 4 θεῖ πιδηάδίο ἐΠαπιϊπαηίαν, πιαπάαίμπι αυΐρ» 

ΡῈ θεοὶ ἐμπιϊπαπς οεμίος 55, ἢ δηϊίεγθ,, Ἰδυογᾶ, 

86 Ῥραὶ, τιν, 9. "7 ΕΖθοῖ. χχιῃ,ὅ. ᾿ 500 ὙἹ:, ἴο 
91 ῬΑ). Χιχ, 8. 

(18) Μ68.,) ἐρεοίοεα; 1100. οἀϊεὶ, δροιιδα. 



[κα] 

εὐπίδηδα, οἱ 58Πη016. ἰη|6}} 0858 υπΐγοεβα ηυδ ἀοῖΔ Α 

δυμνῇ, δἱ β'π|}}}8 βρί για! οἱ φυὶ ἰπ βρθοὶς ἀδβοθηαϊὶ 
οἸαπαῖνα, δυάϊα5 αυΐϊδ ὁου}} (αἱ 60} π|}0)65. 51] 1Ωη16}}]- 

εἰ5 Ἰδρϑπὶ βρ᾽ γἰ [8}} 16}, ὁ61}}} (αἱ σΟἸυπρα: δαηί. δὶ 

ἀμι6}} 715 Ενδηροιίυτη τι 56 Ὑυ]ῖ ἰ 10} Εν ΔΗ σου πὶ 
εἴ ργϑαϊοαγὶ, νἱάθβ ϑ6βὰπ) Ομ ποι Ἰδηφαονοην οἱ ἰη- 

Προ πὶ ΠΟῸΠ 5010}Π| 60 ἰΘΡΟΓῈ 400 ΟΔΓΠΔΙΪ ΟΡ 
ἴδοίδ δυηΐϊ, [υ͵8556 πιοάϊοδίιπι, βοὰ Ἰιουΐε 6 πγοαάΐ-- 

οδηίθη, οἱ πο ἰδηΐυμῃ ἰυης 8 ΠΟπιΐη65 ἀθϑ θη 8- 

86, 564. ΠΟΙ ΐδ]υ6 ἀδδοθηάογα, δἰ 6886 ργϑβοπίθπι. 

Εσοο θαΐτη, ἰπαυΐ!, νοδίδομπι διπὶ οπιπίϑιι8 ἴοι 5 
πόηι αὐ σον διπιηιαίἑοπεπι δαοιὶ "5, 

Οεμίϊ (μὶ οοἰαπιϑα δι. Εσοα δροεῖοδα ρτοχίπια 

πιέα, δ006 δρεοίθδα, οὐ τ εοἰϑα. 85 (6 56 

ΒΡΟηδ8 διιάϊθηβ ἰδ 68 ΘρΟΠ50 υἱοοπὶ ἴῃ ᾿υἀἶθυ8 

ἐγῖθυϊθ, ΒΟ 4110 εἱ φιοὰά ἤδη ιαθοῖ 5.0 ῥγῶ- 
δου 0 ἰαγρίδίυγ, 568 ἰμίθ! Πβ68 ἀροῦν ΠῚ Οὖ15 

Δίαυθ. οοηβρίοϊοη5 δῖ (γεγβ. 15) : Εσοθ βρονιδιι8 

19 [ταιτιιο! ἐς πιδιις ὁφιΐάσπι ρωίοίιον, ἰδοίτι5 πΟδΙΟΥ 

πηιδτοδιι8. ΟυΦΓο Ἰδοία πὶ ̓ 4010 ΒΡΟ θυ 5 ΟᾺΠῚ ΘρΟ 58 

Του εβοδῖ;" 6[, εἰ [Ἀ]ΠῸΓ, ΘΟΓρΡῸ5 ᾿απδ ἢ] 65 : 

βἰαυϊάδπι 16 ἰῃ Ευδηρο!ο ραγαϊγιϊουβ ααΐ [α66- 
θαι ἴῃ Ἰδοίο, οἱ δοΐγα ἣν ἀοπιιπὶ βυδπι βυ 40 στὰ- 

Βθυῖο γοῦ6 ι551ι1.8 δϑὶ βϑδίνδαιουβ, δηίθι γι) δ8ηδ- 

Γοίυγ,, ΒΌΡΟΡ ἀ6}}}}6 πιο π ὈΓΟΓυ ΠῚ δυοιυπὶ ΟΟΓρυ5 

ἦλοοθδι, φυοά ροβίθα θεὶ νἱνίαϊα 50] ἀδῖι πὶ 6δῖ, 5:6 

640 ἰἱπίρ!ἶο : Τοίί6 φταϑαίιιπι ἱμιπ, οἱ υαάθ ἱπ 

ἀοπιμηι ἱμαηὶ δ᾽. Νραμθ δηΐμ δά δος ΕἾ] 5 οὶ ἀ6 
οοἰδδεῖθι5 δὰ ἰθυγοπα ἀδδοθιάογαϊ, υαἱ ἀθ ἰδοία 8 

ΠρΟΓΆΓοῖ,, οἱ οοηβυγφθηίθπι Δ ὡργοίδι!ο πα 58 αὶ 

δἷπο ἰϑοίυϊο ΠΟ ραίογοίυγ δβϑοθηάθγα. : Τοίίε, ἰη- 

αυΐεη8, σγαϑαίμιπι (μμηι, οἱ υαάθ ἐμ ἀοπιιπι ᾿μαπι. ἘΠ 

τὰ ἰχίταγ ἃ ϑαϊνδίογα 5Άπαῖι8 (0118 σγαθαίαπι) (01Π|, 
οΐ νδ66 ἴῃ ἀοπιυη ἰυπι|, αἱ εὐπὶ δὰ (6 νο]υΐ 5ρ0}- 

581} Ὑϑηθγὶ( Βροηϑι1.5, οἱ ἰῃ 60 (Θοιἢ [6 γ}1 το  πὰ- 

105, ἀϊοᾶθ : Εσοδ ἐροπδες [ταϊγμοί ἰδ πιθιι5., ὁημϊθηὶ 

γείοίιον, αοοἰἱπαῖῖο ποδίτα μηιϑτοδα. ἘΠΟΘ βρθοϊοϑαρ 

Γνδίγι6}}8 π]6 05, ἱρ58 οἱ βρθοίοβῃϑ θϑῖ, δἵ ὉΠ ΓΟϑ115. 
Ρον ἀΐομι αυΐρρα δοί ποθ μιγοὶ 6, πθημὲ ἰμπα Ρὲγ 

πθοίθηι 3", 
5. ὼς. 16. Τεγαϑος ἀοπιογιηι ποβίγαγιηι οοάτὶ, 

του τυάϊπἰ νογθα ϑυπὶ. ὙἹάδπίαγ δυϊθηλ τ ] Υἱγὶ 

Π2ο ἀΐοογα 4] οὐπὶ Βρ0η50 βιπηι, ἀθ αυΐϊθυ5 51ρ6- 

τῖαβ βϑῦπο ργϑίαίι6 651. Ὠοπιι5 οοάγι 5 (γα υ5 
ἰμίοχίξ βυηϊ, οἱ ΟΥ̓ρΓΟ 5518 οοη!ἰρπαίς (19). Βαυϊάοπι Ὦ 

ῬΓῸ 56}06 ἀϑοθπάϊι ΟΥ̓́ΡΓΕΒδβιι5, οἱ ῬγῸ ΘΟ ηἾΖ8 Δβοοηαι 

τηγρίυ8, Ἀδαυΐγοι8 ᾿φιαΓ οὐ}ι8. παίυγα ἰδίἃ δυηΐ 
Ἰῖψιια, οἱ οαάτγιιπι ἱπηρυ  Β}}]6 πη, οἱ ΟΥ̓ρΓΟσδυπὶ οὐοΓὶ 5 

ορίϊπηΐ ἀοργθβθπάθη8, ἰΔθογα οἱ ἴι [Δ σΟΠ Εἰ σΠΔΡΩ 
ἀοπιυμι ἰπᾶπ|, υἱ ἀ6 (6 φαοχιδ ρο55}} αἰεὶ : Τγαῦο8 

ἀοπιμιηι ποδίταταιπι σοανγὶ, δἰ συμ !ἰσπαίίοπμθ8 ποδί τ 

εὐρτεδδὶ. 

6. Ῥοβί πῶς βροηδαβ Ἰοαυϊυγ (080. 11, Ὑ6ΓΒ. 1) ς 

Ενο [06 οαπιρὶ, οἱ {ππέιπι οοπυαί{ἰμπι. ῬΓΟΡΙΘΓ πι8 

82 ΜΔ}. χχν!, 20. 5 Μδιμν. ᾿ιχ, θΘ. 358 Ρ94]. ΟΧΧΙ, 

(19) Μ588., ἀοπιῶς οράτὶ πίε ἰταϑίϑιιδ ἱπίοαί δανι, 
εἰ εμρτοςδὶδ οοπἰσπαία. Ἐδὶιϊ., ἀοπιος οὐάτίπας ἰταϑὶ- 
ὑμδ ἱπιοχίαδ οἱ ομρτοδδὶδ σοπίϊσηαίαδ. 
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αυΐ ἴῃ ν}]α δγϑπη, ἀῤδοθηάί ἴῃ ν8}}6πὶ. οἱ ἴῃ γἈ]ο πὶ 

γϑηΐθηϑ ἐξ ἢ Πἴαπὶ : ργῸ ᾿Ἰψπο να φυοὰ ρδιηαιιη 

68. πη ραγαάίθο [)εῖ, ἰοὐἶιι5 οαπιρὶ, ἰά 651 ιοι͵88 

τουπαϊΐ, οἱ απίνογβδο ἸΟΓΓα [05 [Δοίυ5 681. Ουὰ δηΐ πὶ 

βἷς ρολοϑί 6856 ἴο5. πιυπάϊ, υἱ γοσαθυϊιπὶ ΟΠ ΓΙ 5 17 

ὕπαυοηίαπην οὔυδαπι ποηθη οἦι5. ΑἸΠ 6 Ὶ ἰθΐρϑυπι 

ἀϊοίυν : ἔσο Πο5 σαηιρὶ, οἱ {ππιπι σοπυα! {ἶμππὶ, οἱ 
᾿ς αυΐάοπι ἀὰ βοῃηδίῖρ50. θεΐπά δ Βροηβᾶπι ἰδιιάδῃϑ 
αἷ! : (νοῦβ. 9) ὅ᾽ι {Πἶππὶ ἴηι πιράϊο δρίπανμιη, δὲς ργο- 
αἰπια πιοα πὶ πιοάϊο βἰΐαταπι. διουι ΠΠ απ ἤθη ΡοΙ δὶ 

Βρἰπἰ8 ΘΟ ραγΑΓῖ, ἱπιεῦ 4085 56 ΠΡΟ Ἔχου αΓ, 60- 

ἄσπι το ργοχί πὰ πιθᾶ 5006. ΟΙΠΠ65 4145 ἢΠΠ}ππὶ 

6δι ἴῃ πηθάΐο βρίμδγιπι. ἰδία δυΐ θη8 βροηϑᾶ υἱδοπι 

τοάϊι Βροπβο, οἱ βθηἨίθ}5 {Π|}π|5 δἰΐδπὶ βυδνὶιδίει 

ἴῃ νόσοι ἰασἀδηι18 ογυπιρὶ!. Ὁ πρυδηίογυπι αιυῖρρα 

οὐου ἸΙςοὲ Θυ ΑΝ ΟΥ βρίγαὶ, οἱ βθηβὰπὶ οὐοτγα ἀδπιι}- 

δθδι, π0. ᾿δθη 6) 5π|04] 65ι, αἱ συδνα 5ἰῖ λὰ δάδη- 

ἄστη. Εδι δυίθῃι δὰ φαοά οριϊηι! βαρογὶ8 δὶῖ οἱ 

οὐουΐβ, 4 6ϑῖ, αἱ ἴλυσο5 ἀυΐζοτο ἀο]εοίοι, οἱ βρί γὶ- 

ἴππὶ τπηυϊοοαὶ οὐυτγϑία : 416 οδὲ ππδίαπι, οἱ ἰβιἰ115- 

πιοὰϊ δὲ παίυγ, αἱ υἴγαηυθ ἴῃ 86 ροδβϑίἀδδὶ. [ΙΔ οἷο Ὸ 

γοΙθη5 ποη βδοἰυπὶ ὈΘΙ ΘνΟ ΟΝ 4Π} ΘΟΓΠΊΟΙ 5, 50 οἱ 

ἀι!οογοπὶ 6105 Βροηβᾶ ἰδυάδγθ, δἱΐ : (γ8γβ8. ὅ) ὕ 
πιαίμηι ἱπ ἰἰρηὶδ δἰἶνα., ἰία [γαϊγιιο ἐδ πιθιιδ ἱπ πιοάὶο 

ἢβιϊοτιιπι. Οἰπηΐδ ᾿Ισηϑ, οπιῃθϑ ἀΥθΟΓο5 (20) δά οοηι- 

Ῥαγϑιϊομ πὶ 56 ΓΠ101}8 1)6ὶ δ ἢν ἰπί ΓΔ. 65 Θχἰβιἰπηϑη- 

ἰυτγ, δά Ομγίβίυπ) 58} 08 681 οἰπηδ υοά ἀϊχογὶ8, Θ΄. 

ἰπίγιοίαοϑθα δυπὶ οπμἶα. θυ οηΐπὶ ροδδαμὶ ἀἰοὶ δὰ 

δυ οομῃραγαία [γυοιΐεγα Ὁ Εἰίδηὶ ᾿ξηὰ απ νἱ(6- 

γυαμίυν [γαοί 8 ἱπουγνανὶ, δά οΟ] Δι οηθιη δάνθη! 5 

αἷὰ5 ἱπίγυοιυοβα πιοιδίγηία δυμῖ. Ἰάθο μὲ πιαέμηη 

ἐπ ἰἰριὶς δἰίυθ., ἰία [ταἰτιοι 5 πιεῖ ἐπ πιθαξο 
βίϊοτωαπι. πὶ ἀπιῦτα εἦι8 οοποιρίυϊ, εἰ 5εαῇ. 

φυλαὶ ρυ]εῖγα πο αἷν ἰπ αἀπὴῦγὰ {Πἰὰ5 Θοπειιρίδοο, 

βϑὰ, ἐπ ἰωπῦτα ὁ} οοπομρὶυϊ; οἱ πο) 5660, 564 

δοἀϊ. διηυϊάσπι ἴῃ ῥυϊποὶρίο Ὡ0η ροβϑυιηυβ οὑπὶ 60 

ΡΓΟρΡΓΐυ πῇ ΘΟΠΙΌΡΓΘ ΒΘΓΠΊΟΠΘΠι, νογαη ἴῃ Ὀγὶποὶρὶο, 

υἱ ἴα ἀΐοαιη, φιδάδη) πι8͵ 65.815 }{1|8 ππιῦ γα ρ6Γ- 

Γγαϊπιαγ, ὑπ 66 οἱ ἴῃ ργΟρ]}ο 18 Ἰασίίυγ : ϑρέγίίις {6- 

εἰοὶ ποδίταΣ Οἰιτὶςίις Ὠομιίνια, ομὶ ἀἰαίπιιδ : 1π|ιπὶ- 

τα οἾι5 υἱυόπιιδ ἐν φοιιἰϑιι5 5, οἵ, 40 απ ῦγὰ δὰ υ- 

υγδπη αἰΐϑιν ἰγαπϑι ςΓᾶπι8. ϑοάοπ ει ΘΗ ΠῚ ἐλὲ 
τεσίοπο οἱ ππιῦτα πιοτιΐδ, ἰμα οΥία 68, εἰς "7, Εἰ ἰγδῃ8- 

ΘΔΠῚ}3 81} ΕΠ ὈΓΔ ὩΟΥΪ6 δ ἀμ θΓπὶ Υἱ 5. ϑοπΊροῦ 
ἰδιϊαϑπιοάϊ βυι ῥγοίδοία5, αἱ ἴῃ Ἔχογι ο ἀσδίαογοι 
φυϊδρίαπι 54] 6 ἰη υἱρίαςαπι ὑπιῦ 1 ΘΟμβἰδίογο. ἔσο 

Ρυΐο ἰά6ο οἱ παι ἰν Δίθη 688 4.0 τ ῦγὰ οορί556, δὲ 

Π0η ἰὴ ἀπιυγὰ, 56α ἴῃ νϑυϊίαιθ {ἰπ|18π| : ϑδρέρέι δ, 
ἱπφυὶι, βδαποίμις νοπῖοί ἱπ (6, εἰ υἱτίμς Αἰ ἰδ5 μὲ 

οὐμοιυταῦϊ (ἰδὲ 55. Ναιϊν 85. ΟΠ γϑιὶ 40 ἀπ γὰ 

δι Πρ 511 ὀχογάϊαπι : ΠΟ. 5010 πὶ αΐαπὶ ἰῃ ΜΑγδ ἃ} 

ὈΠῚΡΓὰ 6}05 πΔι{ν}145 ΤΟ ὶ!, 56 οἱ ἰη (6 δἰ ὀΐξηα5 

[ὑδγὶ5 πδϑοὶυ 5θηη0 θεαὶ. Εδο ἰρίυγ αἱ ροβεῖδ οὰ- 

ῬΟΓΘ ὑπη γα 6}05, εἰ οὐπὶ ἀπ γα ἔμογί5. ἀϊψιυβ 

6. 96 Τηγοη, τν, 20. 3758. 1χ, 2. "5 106. 1, ὅδ. 

(20) 1ὲ}}0. οὐΐιῖ.., οπιπθβ δἰ θυ αὐϑοτῦθδ,, 80 ἰὴ 
ΤΆ58. ΟΤΩΙ 0115 ΟΠ αν δἰΐθς;. 
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εδεείαδ, νϑηϊοὶ δὰ (6, υἱ [18 ἀΐοϑπ), οογρὺδ ε}08, ΟχΧ Α ποη ἰπ ὑη0 βρίγία. Απι οἱ θευπι, 5εἀ δι ᾿Ἰϊ μην 

400 υπιθγὰ ηδϑοϊίυτ. ΝᾺ πὶ ἴῃ πιοαΐο0 [ἰ46}15, εἱ ἴῃ 
Βι2] οΥδυ8. οτὶς (6115. 1: μπιόγα ἐ)ι6 σοπομρὶυὲ εἰ 

δεὐϊ, Ὑἱμε5 αὐΐὰ ΠΟῚ ΒαπροΓ ἰπ ὉΠ} Γἃ δίοι!, βού 
ἱπὰδ δά προϊϊογα ἱγαπϑίογί:, εἰἴοθηβ : Εἰ {γμσίμς ἐ͵μ5 

ἀείεἰς ἱπ σμεκτε πιθο. φο, ἱπαυὶ!,, ἀδεϊἀεγανὶ ἴῃ 

ὑπηῦγα οἦυς του ΐθβοογα, βαὰ ροϑίφυδη) π16 508 ργο- 

εχ ἀμ γγὰ, οεἰαπὶ [γασίυ ἢΠΠ 8 σαἰυγαίυϑ δυπ), οἱ 

[ιδειυ5 611.5 ἀπ! οἷ ἰη φυϊγα πη60. 
Ἴ. γὙεγβ. 4. ἱπιγοάμοϊ(6 πιὸ ἴῃ ἀοπιμπι ᾿υἱπὶ. ἘΟΓΙΒ 

δἰειἶϊ Βροιβμφ, οἱ ἃ} ΘρΟῃ δᾶ 5υϑοομίι 6βί. [ἡ πιράϊο 

αυΐρρα υνόγυαι {Π}8. γοφαίΐαν!. Ῥγοχίπη (21) ͵υ- 

γερου 25 ΠΟΙ] δυηὶ ἰδι!5πη061 αἱ Θροπϑιπὶ μοβρί 6 πὶ 

μβδθεγα τηεγθαηίυγ. Μυϊἰιυάϊη! ἴον ἰῃ ράγαθοὶ 8 

Ἰοφυίϊυγ, Ουδπὶ Ὑογθοῦ πα πηυΐϊα δαἀο]εδοοπίυϊε 

(ογίε πο5 δἰ 8. ἱπιγοάμοϊε πιὰ ἵπ ἀοπιπι υἱπ. ΟὉΓ 

12 ἀΐι ἰοτὶβ πιδηθοἶ Βξεο 510 δηῖ6 οδβίίυ οἱ 

Ρυἶθο. 51 ᾳυΐδβ π}}Πι} ἀρογυδγί!, ἰμρτθαϊαν δὰ δυμῃ, οἱ 

δύθθαθο οὐπὶ 60, οἱ 'ρ86 πιδουπ). ἱπίγοάμοϊίε 0) ̓Ηε. 
Εἰ πυπς εαύοηι ἀΐεὶϊ ΘῈ γπιο ἀἰνίηυ)5, δοπα ΟΠ γι βίυ8 
Ιοφυΐιυγ, ἱπιγοίι οἶα τὰς. 8 φυυᾳμθ οδιοουπιθ6-. 

πἷ5 Ἰοφυίϊίυγ : Ἰηιγοἀποἰ(α π|6. ᾿ηἰΓοἀαοία, ΠΟη 5ἰπι- 
Ρἰ είς ἰὰ ἀοίυπ), 86ἀ ἰπ ἀομηαπι Υἱμ, ἐπηρεδίυῦ 

τίπο ἰπειϊεἰ, νἷπὸ ϑρίγϊυ5 βδηοιὶ δηΐπιὰ νοβίγα, οἱ 

εἰς ἰπἰγοάυοσί(δ ἰῃ ἀοπηὺπι γοδίγδιῃ δροηϑυπι, γαγυυπὶ, 

βριηϊίδηι, νογδίρην. Ροίεβὶ δυίοπὶ οἱ δι 605 ἀϊεΐ αυὶ 
ποπάυπι μεγίδοιϊ βιιηί : ἱπίγοάμοὶ δ πιὸ ἐπ ἀοπιιη υἱπὶ, 

8. ὕεγβ. ὁ. Οταΐπαίε ἴπ πιὲ οἰατίαίοπι. ἘΠΟ ΑΗ ΘΓ 
Ἰοσυίυδ ε8ι, ογάϊπαίε, ΡΙαγπηογυπι φυΐρρα ἱπογα μαῖα 

ἐβὲ οδαγιίαβ ; αυδιάο φυοὰ ἰπ ργίπιο ἰοθὸ ἀδθδιΐ αὶ 

ἀϊίκεγε, ἀἰΠραηὶ ἰῃ βεουηάο; ᾳυοά ἰῃ βδουηίο, ἀΐ- 

Ἰίδυπι ἴῃ ῥμτίπιο ; οἱ φιοά ὁρογίοι ἃπηᾶγα ἴῃ φυϑτίο, 

8πιδηὶ ἴῃ ἰφγίο; δὲ Γυγϑὺϑ ἐεγι πὶ ἰπ υδτίο, οἱ οδὶ 

ἔῃ ρ]εγίϑδαια ομαγίιδιὶβ ογὰο ρδγνογβαβ. ϑϑῃοίογιιτι 

ὙεγῸ Οἰαγίι85 ογαΐϊηδία δϑί. Υο] 0 δὰ ἱμιθ! !φοιάυαι 
δος φυοά αἰείυπι 65ί ; Ογάϊπαιδ ἷπ πιὲ εἰιατί αἰθηι, 
4᾽ίψυλ ἐσθπιρία τγερ ΐσαγθ. Τὸ νυὶῖ ἀϊνίπι5 Β6γῆο 
ἀϊέγεγε Ῥαίγεπι, δ]ΐααι, {18 π|, σαν τ6 δογπιο ἀϊνίηιυ8β 

ἀϊίρεγε Ομγίβίυπ, πος ἀϊοί! εἰ], πὸ ἀϊΠμψᾶ8 ρογοϑ, 

Βὲ Ρμᾶτγοηίῦυ8 Ομδεδι6 ἰυπματγῖ8. διά αυἱά ἀἰεί! 
εἰν] ̓  π6 ἱπογάϊηδίδπι [)8})}688 Ἄἢγί(δίθπι, πὸ ρτί- 
τοῦπ) ρϑίγοπιὶ δυΐ πιδίγεπ), ἀθίηάθ τη αἰ] 38, π6 

8:1 εἰ 8115 ρἰυδβαυδηι προὶ ομδγίίδία ἰθποαγὶβ. Ο ιό 
ἀϑιαὶ μαϊγεμλ αμί πιαίγ 6 ΠἘ ΔΏΡΟΤ πιό, ποη 68. πιὲ ἀἰ- 

ΠΟΙ υἱ σάΓΗΘΠι οἱ βϑῃφυΐπθπ), 56ι} υἱ βρί γα πη. Οὐὲ 

οηἷπι αὐτοὶ ὕεο, πὰ5 δρὶτγῖ[ι6 ἐδ! ᾿. ἴρίίυγ οτ- 
αἀἰϊηδίδ “6δὶ οἰ 88. ἴῃ ρογίθοι 5. ὕι δυΐίδπι ροϑί 
θδευπὶ οἰΐδην ἰπίοῦ π08 οὐάο ροηδίυγ, ργϊπηπι πιΔῃ- 

ἀδίυπὶ ἐθῖ., υἱ αἰ ρηηυ9 ράγοηϊθ8., βοοαηθυπι υἱ 

6Π195., ἰογιΐα πὶ αἱ ἀοπηοϑίϊοοδβ ποβίῸ8. δ᾽ δυΐθπὶ 

δΠΤ5. πιαὶιβ 681, οἱ ἀοιηθϑιίουβ θοπυ8, ἀοπιοδίϊου 8 

ἴῃ οἰιαγ 816 (Π}} οΟΠ]οοοίυν. Εἰ ἰ(8 ἢδὲ υἱ δληποίογυπι 

ογὐϊπδία δἰῖ εἰναγιί858. Μαρίβίογ φυοαυς οἱ θοηιίπυ8 

ποϑίοῦ ἴῃ Ενδηρβο!ίο ργεορία ἀ6 οἰατγιίδίθ οοη- 

διϊυ6 5 δὰ υπἰυδουζυθᾳὰς ἀϊ!οοιϊοπαπι ργοργίαπὶ 
δἰ᾿ψυΐὰ ἀρροϑυΐε, οἱ ἀδάϊι ἱπι6}}Πφαιεἶαπὶ ΟΡ ηἾ8. ἢ 5 

4υΐ ροοϑυηὶ δυάϊνα δογίρίαγαπι ἀϊοοηίοπι : Θτγάϊπαία 

ἐπι πιὰ οἰαταίεηι. δὶ Πἶσο6 θοπιϊπιιηι θειπι ἐμπὶ ἐα 

(οἱο σογάδ (μο, εἰ ἐπ ἰοία πιθιῖθ {μα ,᾿ εἰ δὰ ἰοία 

απΐηια (πα, δἰ ἐς ἰοία υἱγίμι6 ἴμα ἃ. Ετ αἰ ἶσο8 ὕγ0- 

αἰθιαπι (μαπὶ δίομε εἴρειπι ". ΝΟῚ ῥγοχίπιυπι οΧ 

ἴοῖο οογάο, δχ (οἵα δηΐπια, οἱ ὁχ ἰοἱδ υἱγίιι!θ, οἱ οσ 

τοία τηθπι6. Ἀυγθυβ, ἱηπαυΐϊ : θέ σίία ἐπὶπιΐοος θ6- 
δίτ05 δ, οἱ ΠΟῚ Δρροβυΐί, δχ ἰοἱο οογάθ. Νοὴ εβὶ 
ἱπογάϊηδίυβ βθγηο ἀἰνί58, ἢδς ἱπηροβϑὶ θα ρτῶ- 

εἰρὶτ, ποο ἀΐοῖ!, αἰ 16 Ἰηἰπλῖςο5 νθϑί "05 αἱ γοβηηθῖ- 

͵ρ508, 864 ἰἀπίυπ : δέ σί(δ ἰπὶπιΐσοῦ υδδίγοῦ ; κυἱθοῖϊ 

4υοι 6058 αἰ! ίπιιι8, οἱ οὐΐο ἤθη ᾿αρειηυ8. Ῥγοχὶ- 

πηυ πὶ ΥΘΓῸ υἱ (εἰρϑιιπ). ῬΟΓΓΟ θεῦπι ἐχ ἰοῖ0 οογίὶο, 

Θἱ οσΣ ἰοίἃ δηἰπιᾶ. δἱ ὃχ (οἱ πιεηίβ, αἱ δχ ἰοϊὰ υἱγ- 
{π16. 51 μι: ἱμ46!]αχοτίβ, οἱ ᾿ 6]! οοία σοπιρίονοι 8, 

(ἐοἰδιΐ φυοά 5ροπϑὶ βεγιηοθηα ργεὶρίυν : ἱπιγοάμοϊία 

πὲ ἐπ ἀοηιμηι υἱιῖ, οταάϊπαῖδ ἱπ πιὸ οἰιατί (αἰοπι. Ουΐδ 

Ρμ 48. 6 ποὶνὶ8 ΟἸγ (118 6ϑὶ ογάϊηαίς ̓  (Υεγβ. ὅ.) 
Οοπῇτπιαια πιὰ ἱπ ππρεθη δ, ἀηυ5 ἀδ ἰπίογργεί νυ 5 
Ροβυΐι οἰνανθίνων. πο δυιίεπι 5ροηϑᾶ ἰοφυϊίυτ : δι 
Ῥαϊε πιὸ π᾿ πιαίϊδ. ἴῃ αυΐθυ8 1η8}}87 {74 πιαίιιηι ἐπ 
ἐϊσοΐς εἰίνα, ἰία [ταϊτιοίἰ8 πιειι6 ἐπ πιεαΐο [{ϊυτιιηὶ, 

Ιἀεῖγοο ἐμ πιαδϊ ἐ͵μ8 διΐραῖε πιδ, φιια υμίπεγαί 

«ἰατὶ αἰἷς ἐ6ο. Ουλπὶ ρυϊοῦγυπι 65ι, 4υδπὶ ἀδοογιιπι 

ἃ σμαγίίδιθ νυϊη18 δοοίρογθ, ΑἸΐὰ8. δου !απὶ οἀγηεὶ 
᾿ ΔΠΊΟΓΙΒ ἜΧΟΘρΙΐ, 8|105 ἸΘΓΓΕΠΟ ουρίἀΐη6 νυ ϊπογαίι 

66, τὰ πυάδ πιοθγα τυ, οἱ ργθα τ6 ἰδουΐο ἴογ- 

πι080 5ἰᾳυϊάειη ΠὨεὺ8 βϑριἀγίι5. 651. ΑὐἿδΐ ϑοτὶ- 
Ρίαγαγῃ ἀς ἢυς οοάοπὶ Δουΐυ ἰοαυξμηίοπι, ἰη0 υἱ 

ΔηΙρ 5 δὐπηγεγίβ, δυάϊ ἰρουῖι ͵Δου!]υηὶ αυϊὰ ἰο0- 
ᾳυλῖυγ : Ροδμὶξ πιὸ ἷῃ δαφί[απι εἰδοίαπι, οἰ ἰη ρῆα- 

9πι2. (αὶ απιαί βἰϊαπι αμὶ βίΐαπι δαρὸν πιο, ποη οὶ Ὦ τείτα δια ξετυανὶ! πιδ, οἱ αἀἰπὶ! ταϊπὶ : Μασπιηι ἐεί 

πιὸ ἀἴσπιις 5". ἈδΟΟΪ6 σΟηβοί π ἰΔπ| (ὑπ ἀ6 ρδιγὶβ 

πιδίγίουα αἤοοίυ, οἱ σοηδίἀογα 4υλ θῶ οἷγοᾶ 5ῈΡπι0- 

ει θὨεὶ εἰ λ68ὰ ΠάΡδα5 Ομ! 6 πὶ, δίδει} πὶ ἀδρΡα- 
δῆ 65. τηλρὶβ (6 ἔϊυπι δυὶ ἢ ϊαπὶ ἀφοῦ αυδπὶ 
Ὑοεθυμ), πιδϑὶβ (6 ραγθηίοβ Ἀπιᾶγα αιαπὶ ΟἸγἰβίυπ). 
Φυΐὶ» ρυιλ5 ἰίὰ ῥγοῆοϊ! ἐχ ποθ ]8, υἱ ργαοίρυδηι οἱ 

Ῥείιϑπι ἱπίετ οπηηΐὰ βογιῃοη"δ δὶ ἰιθοαϊ ΟΒαΓΙία- 

(επῖ αυἱ ἴῃ βοοιπθο ἰοο9 ᾿ἰθεΓῸ ροπδι ἢ δυχί 
Βυυς πιοάυπιὶ δ ὕχογοπὶ ἰυδλη).. Ναίίμις φεῖρρε 

αἰέφμαπάο δπαπι οατπέπι οὐἷο παϑαΐ!, 564 διαὶ υὧἱ 

φἅτγοομι : Εἰ ἐγαπί, ἰηαυΐ!., ἀμο ἐπ σατπθ πα ', οἱ 

εἰδὲ ἰιος υοεατὶ μμότγμηι πὑιέμπὶ δ. [π|6}}} 26 58 }{{8π| 
αυἱά ἀΐοαι, εἰ ᾳφυοπιοάο ἃ θ60 511 εἰοοίδ. Θυδπὶ 
θεδίυμη 6 Π06 ἰδσια!ο υυϊηογαγί. Ηδο βαρίια νυ]- 
ποιδιὶ πδγυπὶ {Π| φαΐ ἰΏΠ6 Ὁ 56 ἰμνίοθμι σοη[ἐγεῦδῃί : 
Ἀοππε (ΟΥ̓ ποείγυπι ατάδης ἐγαΐ ἐπ υἷα ομπὶ ἀρετίγεῖ 

ποὐὶς ϑοτίρίιγας 1 81 4υ 5 ΒΘΓΙΏΟΠΘ ΠΟΒίτΟ, δἰ 4υΐδ 

ϑογίρίυγ ἀἰνίπ πηδρίϑιαγῖο νυϊηογαίυγ, δὲ ροΐοβί 
ἀΐοφογο φαΐ νυϊπεγαῖα παν 4{1|8 ορο, ἢυπο οἱ {Ππ|ὰ4 

[ογβιίδη ϑοαιίαγ, 4614 [ογϑιϊλη ἀἶο0 3: πηδηϊϑίδπι 
ΡΓΟΙΠΟ δ πίθη[8Π|. 

9. Υογ8. θ. δὲπίείγα οἦμ8 ἐμεῦ δορὶ πιέο, εἰ ἀεαίετα 

8 Μη. χ, 57. ! Ερίιοβ. Υ, 39, 54. "[0ογ. νἱ, 17. ὅ δευϊ. νἱ, ὅ. " Μδιἢ. χα, ὅ9. " Μδίιῃ. ν, 46, 
4 58. χὐσ, 2, 6. Ἴ]μις. χχιν, ὅ3. 

(21) Ῥνοχίπια. Οοὐοχ Βεῖνδο., ρίμνίπια". 



δό : ΟΚΙΟΘΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΟ. 
ΠΣ 

δὺ 

ἐπ απιρίεααϑίίμν πιο. Ἠλθοὶ οἱ ἴῃ βἰηἰβίγα δὲ ἴῃ Α βροηβᾶ δηϊπιᾶπὶ θεϑῖδπη οίφυθ μοι δοίδπι, φα οἷ- 

ἀοχίεγα βογπιὸ Ὠεοὶ βαρίθη πη), φυ85 οἰπὶ ργῸ ἰηίεἰ- 

Ἰοοίυβ γαγίεἰϑίθ δἷἐ πιὰ ἰρίοχ, ἴῃ ϑυ ͵ ϑοθηὶ υπᾶ 6δῖ, 
1ρ86 ϑαϊοπιόη ἀδ [νᾶ εἰ ἀοχίογα βαρίθηι ἀοουΐί, 

ἀΐοοῃβ : ΨΦοησίίμαο επὶπι, οἱ απιὶ υἱία ἱπ ἀφαίονα 
6).8; ἐπ εἰπίδίτα απίθηι ἰρεῖιι5 αἰυϊα εἰ φίοτία 5. 

εἰν να δ᾽ 510 οἀρὶ (6 τη60, υἱὶ (εἰαὶ τοαυΐθ- 

δοογα, δἱ Ὀγδοιιίυη βροῃϑὶ ἢδὶ οογν 08] Ὠθυπὶ, οἱ 

ΤΘΟΙΪΠΘΙῸΓ δηΐπιδὲ ΡΥΪποῖρα!6 ΒυροΓ Β6γποηθπ θεῖ, 
Μυα ε͵ι5 «ὖ οαρὶ!6 πιθο. Νοι δχρραϊὶ Ε0] ΠΔΡΟΓΟ 

εογν δια φυᾷ Ἰαπιοηίλιίο βεηυδίυγ. [η ἘΖΘΟ]Ι 616 
δογίρίαπι 68. ; Κὼωὼ ἐδ φιις οοπδιπί οοτυϊεαία φῦ 

οηιπὶ οὐϑίί πιά κ. ΝΟ σΟηβΌΘα Οορν οα} 18, 

Η0}} οαγρίεἰ αἰϊαπάδ γαφυΐθπν αυΐδγογα, 86 βροπϑὶ 
ἸξΥδΠ 80} οαρίί6 ἴι0, οἱ ἀΐς : ὕσυα 6)μ4. διι 

οαρί!α πιο αυδιῆ αὐτὴ Βαρυογὶβ, οπππία 0] 4υδ8 

δύ! ἰπ Ιφνὰ τἰθυσηίυν, Ὀοἷβ αυΐρρα : [πεἰπὶδίγα 
ἐ)ι8 αἰυϊία εἰ φίοτία, οἰ ἀφαίοτα 678 απιρίεσαί!ιν 

4} πι6. Τοίυπι [6 5Βροηπ5ὶ ἀδχίοι ἃ σομηρ!οοίδίαν. μοη- 

εἰϊυάο φυΐρρα οἱ δηπὶ νἱια5 ἰῃ ἀοχίογα 605 Σὲ οἵ ὁ} 1ἀ 

Ἰοιψῶ νἱϊα, οἱ πιυτόγαν ἀΐογαπιὶ ἐγὶ8. ΒΌΡΟΓ ἰθγγωπὶ 

γμοηδῃ) 4ιιᾶπὶ θοιηΐπι8 θδυβ ἰυυ8 ὁαἱ ε}0]. Αα)μγανὶ 
νος, βία Ηἰοτιιδαίενι, ἐπι υἱγιαἶϑιι8, εἰ υἱτίθιις αστὶ. 
Ουἱά δὐΐυγαὶ βροιιδὰ ἢ]125 ΠΙεγυβδίθῃ ἢ δὲ ἰσυαῦε- 

τἰ δ, οἱ διιξοϊαὐοτὶ 5 σἰατίαἴοπι. Ουδηάϊΐα Ομ γιὰ 5 

ἀογηῖ ἴω νοἱἱβ, ο ἢ] ΠΙΘγυβαίοπ,, ὁ δἀο᾽οβοθηί- 

Ἰὼ, 4ιιϑ ἴῃ πιὸ ποὴ ἀουγιίϊ, φυΐα νιυϊπογαία βὺπὶ 

Εἰιαγ δι6 3 ἢ ν 8 δυίδπι 4025 οἰ υΓῸ8 6518, εἱ δάθ- 

Ἰεβοδιῖυϊ, οἱ ἢ] ἨΪϊογυβαϊθι, ἀογπ οἰ γᾶ 5 

ϑροηβί. Αὐὐυγαν οὔρο νοβ, Π|14 ΠῚ γι β816πι, 5 16- 

νυ γ 8, οἱ ΠΩ 50] 1 ἰογανου 18, 56 οἱ βυβοίία- 

ὙΟΣ εἶδ, αὐ ἴῃ γ }}}8 68ι, οἰ ἀἴοτη. γοᾶῖοῦ υπὶ- 

γογβιίδ 8 οὐπὶ νῸ5 οοπάδγοί, ᾿μδογαϊ! ἰπ σοΓ θι15 

γοϑιγ8 βοπηΐη8 οἰ Αγ 18. Νυπς δυΐίαη), 5ἰουΐ 4}}0] 

ἀϊείτυν : με α ἀοτπιῖυϊ! ἱπ οα 15, οἷο ἀΠ]6ειο ἀογ- 

ταὶ ἰῃ νου 5 ; Ἰυχία αυοὰ οἱ 4}}}}] ἀϊεί(υτγ : ϑρονδιιδ 
τεφιϊουϊ μἱ (60, οἱ μὲ σαιιίι5 ἰδονὶς "ς Αὐδας ἴῃ 

ἐνθάδ! 8, εἰ 'π 1.15 χὰΐ οογάδ δυηΐ ἀυθῖο ἀοτγπι αὶ 

ΒΕΓΠΊΟ ἀἰνίηι8, Υἱφίϊαὶ ἴῃ δαμοιΐθ; ἀογπηϊαί ἴῃ }}}5 
αἱ τοηραϑίδι 5 δυοσίυδηι, 5υβο "810 ὙΕΓῸ ΘΟΓΊΙ ΠῚ 
νοοίρυβ αι ουμίαπι νἱρίϊαηι 6. ΘρΟΠ580 βαϊνδγὶ. δί8- 

τἰπὶ ἢτ 60 νἱρίίδηιϊα ἰγϑῃᾳυ}}}{88., δίδι[πὶ πη αγυϊῃ 

1} 0165 οοπαυϊεϑουμὶ, 5ρ᾽Γγἰ {1115 ΘΟΠΓΑΓΪ 58. σΟΠΟΓ6- 

Ῥαίαν, διιοίιπὶ γα 165 δ᾽]. : 10 ἀονπιίθπία ἰθπιρ6- 

δἰᾶ5, ΠΊΟΓβ, οἱ ἀθβρογαίῖο οί "3. Αὐ͵μγο δΡβῸ υο8, 
Πιία Ηἱοτγιδαίοηι, ἐπ υἱτίμαἶϑιι8 οἰ ἴπ υἱγίϑιι8. αὐτὶ. 
Ου͵υδ 89Ὁ1} Νεὴρα {Π|Π5. ἀρτγὶ ρἰεπὶ, φυθπὶ υνὸηραὰϊ- 

χἰς θοπηῖπιϑ "5. 

10. Ὑογ5. 7, 8. δὲ ἰευαυεγ 8 οἱ διιδοϊαὐυοτὶ εἰς εἰια- 

τὶ αἰθηι, φιοαά πιδηῖ6 υοἰϊι υοα [Γαϊτιιεἰ 5 πιεῖ. Πσοα 

ἰιἶσ υϑριῖ! δαἰ θη} 8 ΣΏΡΕΥ πιοπίεδ. φς δάϊηιδ Ἰοφυίίυν 

ἘσοΙϊαβῖα, δχ]ιογίδῃϑ δι] βοθιίι} 5, ὧἱ δὰ ϑροιιδὶ 
Ῥγαραγθηίυν δἀνεηίυηι; δἰ (6 ὴ Ὑαπίγα Ὑ  μογὶῖ 

Εἱ διιυπὶ 1118 ργθογο οο!οχυΐυπι. Αὐδας ἰφρίίυτ Ἰο- 
4ιθηῖ6 6, νϑηϊΐ ϑροιιϑι5, ΄συθπὶ ἀϊρίίο πιοπδβίιδί, οἱ 

ἀϊεῖι : σοῦ Πἷς νεμῖ! δα θη5 διροτ πιοηίθ6. [Π|6}}}5 8 

8᾽Ῥρον. π|, 16. 5 Εζδοῖ. χα, 18. 10 158.1, 2]. 

τἰυ5 νἱάδαι, οἰεἶὰ8 βαγιηοηΐβ οοηίοπιρίοιυς δάγνθῃ- 

{ππ|, αὐ 50] βαρίεπιίαπι γε πὶβθ6 βθηϊίαὶ,, οἱ σμδγὶ- 

ἰδίριῃ, οἱ ἀΐδφαὶ ποη υἱάδηί 5 : Εσοε Πὲς τεπῖϊ. 

Οτλῖα υἱ οἱ ορὸ ροβϑίπι ἀΐοογα : δίεοθ μἷσς υεπὶϊ. 81 
οηἰἶπὶ ροίυογο Ὠεΐ ἀϊϑδογογο ΒΕΓΠΊΌΠ68, αφυοήἀδιμπιοάο 

οἴ εγ0 ἀΐεδπι : Εσοε ᾿ς νεμῖ!. Ουο 7 Νοη υἱἱχὰς 0] 

γ8}}|15, ποὺ υδἱ Πυμη]ὰ ἰοοᾶ. θυ νηὶ δαίϊεης 

δι ρογ πιομίθς, [Γαπ δἰ ἰδ δΊΡΟΥ οοἰ 68. 81 [6 Γ}8 ΠΊΘΠ8, 
5411 ἰῃ 16 βοῦπιο δεὶ. 51 ποὴ ναΐυδγῖβ 6556 ΤΏΟΠ8, 

βοἀ (ἀοτῖϑ. 60}}15, βασι άτ5 ἃ ποηῖ6, ΓΔ 5.116 ΒῈΡῸΓ 

16. Θυάᾶπι νθγὸ ρυ]οῖγα οἱ σοηνθηϊθηιῖα γεῦυϑ8 νοο8- 

υι141 8.41}1 ξυροῦ πηοηίθβ, αυΐϊὰ ΠΙΔΊΟΓΟΒ 5υηὶ : 

(γδη δὲ}! ΒΌΡΕΓ (0168, 4184 τηΐπογε8 βυηΐ. Νοη 
(Γ8η 8.1} ΘΌΡΟΓ πιοηί68, Π0η 8811 50} 6 001168. ἰτο6 

Ὁ μἷς νομί! δαϊϊεπδ ΦΏΡΟΥ πιοπίος,, (Γαμϑέ ϊθιδ δΉΡΕΥ 

εοἰ[68. 

11. Ὑεγβ. 9. δέν 5 δε [ταἰγμοίϊς πιδιιδ σαρτοῶ, 

ἀμί πἰππμίο σευτουγιπι ἐπ πιο ϑιι5 Βει οί. πο ἀυο 

Δηϊπη8 114 ἴῃ ϑουϊριυγὶβ ἰγοχυθπιία8. ποιπἰπαμίυτ; δὲ 
ῆυο διηρίυ5 δἀπιίγοι 8, βϑρίυ8 0084 ῬοπΠιηίυΓ. 

Εἰ πᾶς διπὶ, αἷϊ, φμῷ πιαπα μεαϑὶς ᾽ν, μοδὶ ραυ!υ]υπὶ 

᾿ῃἴδγοηβ σᾶργθδῃ) οἱ οογύυηὶ. [Π ργῶβοηϊ χυοαυδ 

Ἰῦτο ραγίιογ ποπιϑίυγ σαγνὰ5 οἱ άργοᾶ. ΟυοιὯπι» 

πποάο δηΐπὶ οορηδία 5:0] διιηϊ, οἱ υἱοί ἰδία δηϊπ|8-- 

Ἰϊ8. ὕᾶργοα, ἰά 6ϑι ἀόγοᾶβ, δου ,ϑϑὶπι8 υἱάεὶ. σθγνυ5 

ἱπιογίθοιου δογροημαπὶ 651. θ 015 ρυῖΔ5 6ϑὶ ἀΐξηυϑ 6 

ΠΟΡ5, ηυὶ Ἰυχία ἀϊφηϊδίοπι Ἰοεἱ δίᾳιθ πιγϑβίθγὶϊ 
Ῥἰονδπὶ ροϑϑίὶ δχρισαγο Γδιϊσηθπι ἢ Ογεπιι5 Ὠοηιΐ - 

πυπὶ, Ὁ Π0}}}8 ἰαγρίδ!γ δοηβυαπὶ δὰ Δρουϊοἠ89 

Βουρίυγαβ, οἱ βοββι 8 Οΐοογο : ΟΘυοπΊ 0.0 δρογυὶξ 

πο} 8 φ6ϑιι5 ϑογίριυγαβ 15. Ουἱὰ ἰφίιγ  ἀϊοϊηυβ 
4υΐϊδ ἀογεδϑ, ἴος ὁ5ΐ σργθὰ βθουηάϊπι ΘΟΓαπῚ ρΒΥ- 

βἰοοφίαπι 41} ἀθ πδίυν]8 οπιηίυ πὶ ΔηΪ πη) πὶ ἀἶδρα- 

ἴΔη1, ΟΧ ἰηδ᾽18 5101 νἱ βοιθδη Δοσδροῦῖ, ΑΒ 60 οηΐ πὶ 

αυοὰ δεοιμίυϑ νἱάσαι, ἰὰ οδὲ παρὰ τὸ ὀξέως δέρχειν, 

ἀογολϑ Δρρο!!αία 6δί. (οσνιιϑ ν6ΓῸ βεγροπίυιη ἰμἰπιῖ- 

6.5 86 ὁ νε!]δίον δδὲ, [14 αὐ ερὶ γα παγίαπὶ 605 ἐχ- 

ταγαναΐ ἀθ σαν γι 8, οἱ δυρογηία ρογηΐοὶθ νηὶ 60- 

Ταπη μά }}}0 ἀο]δοίοιαγ. Εογδιίλι ϑα νΔίοῦ. ΠΊΘΙ5 

σᾶργθα {Π ᾿Ἰυχίδ θεωρίαν, σογγι5 λχῖα ορογὰ. Ου- 

μη ἰδ δῖ ΟροΓὰ Υ ΤΠ! ογ οἱ 'ρ56 βαγρθηίαβ, ο0η- 

τιατῖας Του 68 Ἰασαϊαὶ, [460 ἀἰοδιῃ οἱ : Τὰ ὁοη- 

ετὶυϊε! εαρίία ἀτασοιιπὶ δαρῈΥ ἀφμαδ, (ἃ σοπιγὶ υἱδίὴ 

Ὁ εαρμὶ ἀτασονὶδ "δ, 

12. δίπε δ 681 {ταϊτὰιο 8 πιοιι5 σαρτεές, τοί [ἡππαίο 
ΠΕΤΌΟΤΙΜ 8ΉΡΕΥ πιο 656 ἄοηϊις Βοὶ ; ΠΟΙ] 4 ρ06 

ἱπιεγργοίδίαν ἀοπ)υ5 Π)εῖ. ΝΟΠ Οπίπο5 πηθη 68 ἀ0- 

πιὺ5 θεοὶ βυηΐί, δοἀ 4] πιοηί65 ΕΠοἸοβίβ βυηΐ. ᾿ηγ6- 

ἰυηίυγ φυΐρρα οἱ 4}}} πιοπίθϑ γι, οἱ οῃβυγβθη- 
(65 δάγογθυβ βεϊδηιίαπι εἰ, πιοη:68 ἐπ γριίϊογυπι οἱ 

ΑΠΟΡΒγογαπι. ΥἹβ βεῖγα αυΐᾷ δἰ π|}}15 ὁδὶ [γδίγι 6} }8 

Τ6 08 ΟΔργοῶ, ἃ0ϊ Πίηηυ}0 ΟΟΥΥΟΓυΠ ϑυρογ ΠηΟη(68 

Βοιλ 6] 3 Εϑίο πηοης δοο οἰ δϑιὶςιιβ, ἸΠ0Π5 ἀοιπι5 θεοὶ, 

οἱ νοηϊοὶ δά (6 ΘΡΟΠ5805 5:Π}}}}8 σάριθῶ, υὙδὶ ἰ πῆ8}0 

οαγνουπὶ ΒΌΡΟΓ ΠηΟη6 6 Βοι εἰ. Οδσηΐϊ, βροηϑθιῃ 

Ἡ Ναηι. χχῖν,9. 3 Μαίίῃ. νη. 13 (οη. χανι. 
Ἵ βου, χιν, 4. " μις. χχιν, ὅ2. 15 9]. υχχιν, 19, 4. 



51 ΒΟΜΊΠΔ 11. 58 
Δρρτορίπηπαθδα υἱοϊηἶι8, αἰ! δηῖ6 ΒΌΡΟΓ πηρηΐ68 Α Ρ}}} οοἸ απ θάγυπὶ "5, Ναπὶ ἰάοπὶ γ8]6ηὶ, οἱ πυπήάυληι 
ΤΕΓΕΔ ΔΙΌΣ εἰ (0]168, 485  πηυϊδὶ δὺπὶ ἰγδηβι 6 Πίοπ 

Δι4ιε 58 θηίοπι. Εἰ ροβὶ [ι28ς δὰ 86 οἱ δὰ α᾽ΐ5 δο- 

᾿εϑοσῃ!]25 δάἀνεπίβϑα οορῃοβοῦηβ8, ἀϊοὶ! : ἴσος Πϊς 
τεῖτο Ῥοεῖ ματὶείεπι ποείτιπι. 51 τἀ Πολνογὶβ ρατγῖθ- 
166], οἱ (ςογὶϑ δ Ἰ οδιίοιοπι Ὠαὶ, υθηϊεὶ ροβὶ ραγίθ- 

εξ ἰσσπ|. Ῥγοθρίοἰοης Ῥὲγ [ὁπεδίγαβ. ὕηα [ἐποϑῖγα 
ὉΏ0}5 ἐϑὲ βδϑῆβδυβδ, Ρ6ῈΓΡ [πη 6 ρτγοβρίεἰξ δροπβϑυβ, αἰΐα 

[ἐμεδίγα [118 οβὶ βϑῆβυϑ, οἱ ρδὲῦ ᾿ς ΒΡΟΠΒ05 80- 

[εἶϊα φουέυοίυγ. ΡαΓ 4008 86ηϑὺ8 ποὴ ῥγοϑρίοἰϊ 
Β6π|0 δεῖ ἢ Ουἱὰ 511 υίεπι ργοβρίςε γα ΡῈΓ [δμθβίγᾶς, 
εἰ φυοιησάο ΡῈ 688 δροηϑβυ8 δϑρίεἶοί, ϑε]υθη8 ἀο- 
εεὐΐι ὀχοπμὶιπι). Ὁὲ ἤθη ργοβρίεἰ( δροπβυβ, ἰδὶ 
ΠΟΓ5 ἰμΥΘηΪΓ Δϑοομάδηβ, αἱ Ἰορίπηυ5 ἴῃ )αγοπηΐα : 
ἔκρε πιοτα αδοεπαϊί ΡῈῪ [ἐπεκίτας ποβίται "1. Ουλπὰο 
τἰδεγὶ8β π) Ὁ] αγεπὶ δι οὐπουρίβοοπάμπι δαπὶ, [8Π| 
ΠΟΥ5 ἀδοοηάῖ( ρ6Γ (ἐποβίγαβ 025. Ἐπιΐνοπδ ΡῈῪ τειΐα. 
Ἰμιο! Πχ6 φυΐα ἴῃ πηράΐϊο ᾿πχυδογυπι δαθυϊαβ, οἱ 
δαθία5 πηδΕ} Π 25 9.4) (ΓΔ η5683 ἱπἸοιΐ θη 65. ΟἸηπίδ γο- 
εἰθα ρίεπδ βυηΐ, ἀϊδυ01.1.5 Ιδφυθο εὐποία οομπρί ον, 
δι διιίθαι γπθγῖὶ 0] βογιηο θεῖ, οἵ ἐαρογί! Ἔπιίμθγθ 
ἀε τειϊθυπ, ἀϊοαβ : Απίπια ποξίτα ἐτέρια δεἰ (δ (αιιθ0 
φενπαπιΐπηι. Γαηκειις σοπιτίἴιι8 ὁδί, δι πο8 {ἰϑοταιὶ ειι- 
πιι8. Βεπεάϊει! τὸς α θοηιΐπο φιὶ [6εἰϊ οαίαπι εἰ 

ἐεττατα ᾽δ. Ἐτηϊδεὶ ἰσίιυγ ΒρΟη50.8 ΡῈΓ τοίϊα εἰ} υἱ- 

ἴδοι (2εἴεΠ5. δεδὺ8β ἀοϑοθπαάϊ! δά ἰογγᾶ8, 50} οἷῖ 56 
τειῖθαβ τηυπάϊ;; Ὑἱάθηβ πηᾶβηι πὶ ΠΟΠΙΪπαπὶ στα βεπὶ 
γελῖθιι5. ἱπιροα πὶ, ποῸ δὰ Δ} 4110 ͵δὶ ἃ 86 ροβ56 
εοβϑοϊηθὶ, γθηΐὶ δὰ γε, 8350} Π16Π8 σΟΓρι5 Βυιπ)ᾶ- 

παι, ηποὰ ἰηἰπιΐοογυπὶ [Ογιϊταἀΐπαιπὶ ἸΔ4υ 68 (6η6- 

ἀϊείυπ) 651 βθραγαῖϊ πη ρΔΓ ἰδηίυπιπιοῦο ΠΟΙ υπ|0)8- 
Ταὰπι|, δὰ ρᾶγ ἰυγίυτυπι), οἱ 08. Ρυ}}08 σδΟΙαπι}8- 

. ταπλ, ΟοἸυπηθα ϑρὶ γί τπ|8 δα πον 6ϑί. ϑρί γι [ιι8. Δ} 6 πὶ 

βαῖυγ, δὰ {Π0 ἀϊγυρὶ!, οἱ Ἰοψιογὶβ : Εδοδ ἠΐς τρίτο Ο 

Γοτέ Ῥατίείεπι ποδίτιιπι Ῥγοερίοἷεπε ΡΕΥ [ἐπεβίγαξ, 

ἐπείπεης ΡῈ γοίία. Οὐπὰ ἐπ) πυεγὶϊ, ἀΐεῖι {Π0ὶ (ν6Γβ. 

10) : Πεεροπάεὶ [ταϊγιεἰϊδ πιδιιδ, οἱ ἀϊοὶ!: διγρο, υδρὶ, 
»τοσίππα πιεα, υἱδῖη 110] (6οἱ, Θοηβοὶαϊ γοίϊα, δἷς υϑηὶ 

δἰ πῦ8, ργοχίπηα π|οᾶ. δηγρε, υεπὶ, ργοχίπια ηϊθα, 

τρεζίοδα πιθα, οοἰμηιθα τῖθα. ΟἿ αἷϊ, διγθο} ΟὟΓ 

ἘΤορετα ̓  Ἐξο ῥτὸ (6 ϑιιϑίίηυ! γα θην ἰοπηροδίαίι ι, 

ε20 διυείυβ 4αυϊ εἰδὶ ἀευδθδηίυγ ὀχοορί. Ττίϑ ἰδ ἐδὶ 
[λεῖϊΔ απίπια πιεα ὈΓΟΡΙΟΓ 16 μδφμθ αὐ πιογίοπι 'ἧ. 

ΒΟΓΓΕΣῚ ἃ ΠΙΟΓΐυἷ58 ἴγδοιϊὁ ΤΟΥ 5 4 η}8, οἱ ἰμίδγηὶ 

τίς Ὁ}}5 ἀ 5501 18. 460 ἀΐεο εἰδὲ (Υ̓εγ8. 10, 11): 

δατρε, υεπὶ, Ῥτοχίπια πιδα, δρϑοίυδα ηἠϊφα, οοἰπηιϑα 

διέα, εῖα πΐοπις ἰγαπδὶυϊ, ρίμυϊα αὐ, βοτος υἱεὶ 

δδιῃοίυθ αυλάο ἀδ πιλϑιΐ5 οἱ οσου!ἰουΐθυ5 ϑϑογα- 

πηοη 115, οἱ φυς Ἰη0}1] σαΡΟΓα ΠΟ ροβϑιηΐ ἰΟαΌ ΓΤ, 

ἷἰπ τυτιυγὶβ Δρρα!!]αἰΐοη6 5δἰσηαίυτ, ἰὰ 651 οἦυ5 Αυΐβ, 

48 ΒΕΙΉΡΟΓ ἰῃ πιο εἰαπὶ ἢ 55 οἱ ΔΓ θογαπη τογι εἰ 8 

οΟπλπογϑίυνγ. [ἢ ὙΔ}}}008 δυΐίοπὶ οἱ ἢΐ5. 41:8 δὰ 10- 

πιΪῃ65 υ5406 ροεγνοηϊυηΐ, οΟἸα τ} ἀβϑυπίιιγ. Ποηΐ- 
406 ϑ4Ινδίου 4υΐα οπηίπεπι 65. ἀΐφπϑίυβ ἀββυμπηεγα, 

οἱ νϑηῖὶ δά ἰδσγδ8, τυ] τἰαυθ ἴσης εἶγοα Ζογάλπομη 

ῬοΟςΔΙΟΡΟβ ἐγδηΐ, ἰἀεἶγοο ϑρί 8 βδῃοίυ8. πο ἰπ 
ἰυνισν δαὶ νου τὰν, 564 ΘΟ 08 ἢ, ἰῃΓ6Γ Π05 γγο- 

Ρίογ Πιοπιΐηυπι τηυϊευἀ! 6 πὶ ἃν}5 πη ΔηδυθιοΓ οοη- 
ψογβαί!Γ, Τυγίυγ ἀυΐοπὶ υἱ ἀδίιγ, γαγθὶ σγαιία, Μογϑὶ 

οἱ υπὶ οὐ εῖ ργορ!οίαγαπι γθοθάθπεαπι 'π πηοπίο5 
εἰ ἀδβογία, οἱ 10] δοοϊρί πεΐαπι βοσιηοπθϑ θεοὶ. (ΥεΓδ. 

42, 15.) γος ογρο ἐμτίετὶς αμάϊία ἐδι ἵπ ἰόττα ποείτα. 
Εἴσις ρτοαιαῖϊ σγο8δ08 διιοδ. Α βει ἀϊηποδοῖίε ρατα- 

ϑοίαπι : σιπὶ γαπιι8 678 [ΘΝ ΕΥ̓ [ποίλι8 {μοτὶϊ, δι [οἱϊα 
τηἰδοτὶ, δοίίοιε φμῖα ἡιαία ἐδί φείας "5. Ὑ}} π0}}}5 
Βεἱ εἰοφυίΐαπι πυμελνα, ροϑὶ ᾿νοπιθην, ροϑί ργοςο }} 5 

ΔΕ ΪΠΔΓΌ ΠΣ ΔΡΡΓΟΡΙΠΉ118586 ΠΊθββοιη, οἱ 41 : Είσεδ 

γτοάμαϊ! φτοδδο8 5μοΣ, υἱίοε Ποτοδομιί, ἀδάέγαπι οἀο- 

τόπι; δὶ Ἶ8π|ὸ γτυπηρυηίας ἴῃ ἤογαπι,, ἰΘπιρυ5 δάνο- 

εἰοὶ, οἱ δγαηΐ ὑνῷ. 

45, δέιγόε, υσπὶ, ρτοχίπια πιδα, δροοίοδα πιδα, το- 

ἰωνεϑα πιεα. ΠἸὸ αυᾶ 5 ρα Γι .8 Ἔχ ροϑυΐην 8, ΒΡΟη 518 
ποι! δυάϊθηιίθυ8 Δ ο] βοθη } 5, 564 5018 ϑροιιϑᾶ 

δυθΐεηια Ιοχυΐϊατ. ὙΟΪυπιὺ5 Ἀστοπὶ οἱ ἰρϑὶι8. 8 πὶ 

ϑυάῖγα βουπιοθπὶ ἸΟ4υ6}0}.8 δὶ Βροηδᾶη) (Υ6ι8. 

43, 14): δέγρε, υεπὶ, γτοαϊΐπια πιεα, δρεείοδα πιθα, (0- 
ἰμπιϑα πιθα, οἱ υοπὶ, σοἰμηῖθα πιθα, δμῦ (δρηιὶπε Ρὲ- 

«τῷ. Ἐπ Μογβὲβ 800 ἰορπιῖίπα ροῖγα ΡΟΝ υΣ,, υἱ 
νἱάοαι ροβίογίυτα Ὠεῖ. 1. ἐοθηιῖν6 ἀπ δημγα 6. Ῥυὶ- 

τηπηὶ γοηΐ δὲ ἰὰ ᾳυοὰ δι6 Ἰηυγυι οδί, οἰ ροβίθδ 

Ροιονῖ5 ἰπίγοῖγα αἱ πηι 651 ρείγβ. Οείονάε πιϊδὶ 

[αεἶσπι ἱμαπι. ὕϑαια δ ργαβδιῖθπ) ἀϊθπὶ δἰ Π}}1ἃ 

ἀϊσυμίαν δὰ βρουϑᾶπὶ : πεοίυπι Θηΐμη ᾿αθου)αἱ ἤαυ- 

εἶαπι, υἱ γονοίαια [δοὶο ρἰονίαπι Ποηλΐὶ σοπίοπιρ]8- 

τοῖυγ. Οἷα νοτο 7.πὶ ΟΓΒαΙΔ οδί δίψι οοιῃροβίϊα, 

ἀϊοίταν. οἱ : Οδιοιάς πιϊιὶ [αεἰθηι ἰμαπι. Νοπάσω 

ογαΐ δηΐπὶ νοχ 6}05 ἰἴὰ δυδν 5, αἱ πηογογοῖιΓ οἱ αἰεὶ : 

πνὲ ἵπ ίεντα. Εφ0 ἃ πιοτίυδ 5.ΠΓΘΟΙ8 ἰδ ραδίῖ6 ἢ) Αμαάΐγε πιὸ [ας τοῦεπὶ ἰμαηι. Θυδηὰο γζὸ αἰά οί! 
ἙΟΠΙρΡΓΕ558 ἰγάπαυ }} 16 η1 το Δ], Εἰ αυΐὰ βθουη- 

ἄσπι ἀϊδροπϑβϑιοηθπ οΑγηΐβ8 ὁχ Υἱγρίηθ, οἱ νοϊυ δῖα 
Ρλιγῖβ Ἵγενΐ, οἱ βϑρίθηίία, οἱ φϑίδίας ῃγοίδεϊ, (γ 6 Γβ. 

1 βονὸς τἰδὶ διιπι πὶ (ἜΤΥα, ἰδπιριι8 δοοιἸοπὶδ αὐἀθ8ί. 

ϑεςῖῖο ΓΕπιϑδῖο ρδοοϑίογαπι 6581. ΟΠ ΠΟπὶ ΟὨΐπῚ γἃ- 
μθσα, δῖ, ἢ πηῈ πιδιδηίδπ), εἰ Δεγοηίΐαπι [Γυ οἱ πὶ 

Ῥδίεν τηδῦ5 τῦπὐδι, υἱ [ΓΟ 5 πηΔ] γε 5 αἴδογαι Ἶ᾿. 

Βαθοῖο (γυςσίυ5, οἱ ργίογα αυςβ ἰπ 16 ἰπίγυοιαυθα 

βο δυίογιυμίιγ. Τεπιριι8 αὐΐρρα δεοίοπὶς αὐδδί, 

3)Ὸ62 ἱπτίμτὶβ αμαϊία εεἰ ἱπ ἰεττα ποδίτα. ΝΟῚ β[ηὴ6 

εδαδλ 'ἢ εογ βοὶο 8550} Ὁ ρᾶΓ τυγίατιπι, δυὶ ἀυο 

17 }ετοπι. ισ, 21. "8 ῥβ8). ουχινῦ, 7, 8. 
Σχιν, 53, "35 Ρ5.]. οἵν, ὅ4. 

"9 Μαδίι!. χυυῖ, 58. 

Ἰοφυΐ. Τῶςο οπίμη, αἰΐ, οἱ δυϑὶ ἰβγδοὶ, οἱ βείίο φυϊὰ 

Ἰοφυᾶγ : οἵ διιαν}5 ἰμοία ἐϑὶ γοχ 6708 5ρ0Π50, 5θου"- 

ἄυπι ᾿Πυὰ ρΡτορδοιίευπι : δμαυΐδ βαι οἰ ροδιμίαιῖο 

πιρα 3321 της δὰ ὁδ1 βροιιϑυ8 εὔδίυγ : Εἰ ἀμαϊτα 

πι6 [αο υορέπι (μαπὶ, μα υοῦ (μα διαυὶς ἐεὶ. δὶ 
ΔΡΟΓΌΘΓΪΒ 05 ἰυ0πΔ γογθο Ὠοΐ, ἀϊοοί 0} 5Ρ011515 

γοα ἰμα δμαυὶδ 6δί, οἰ ἀδροοίιι8 {5 δρεείοϑδιι5. Ου- 

ῬΓΟρΙΟΓ σΟηβιγβθπίθ8 ἀσργθοθγ οιπίυπ), αἱ 

ἀΐφι! οἰποίδηνυν Βρομϑὶ Β6ΓΠΙΟΙ6, δδρίθπιϊα Ομ γίείο 

6511, ουἱ δϑὶ βογία οἱ ἱπιρθυίυτι ἴῃ βέβου]α βόδουΐο- 

Τυπι. ΑΠΊΘΠ. 

Ὁ Μλία. 39 Φύλη. χν, 2, Ἷ ἰμονὶῖ. χη. 
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ΜΟΝΙΤΌΝ. 

. 944. Ὁδηϊίουπι απ ογι!π) [υπιῖ5. ἜΧΡΙΆΠαγα 0015 Ἀσρτόβαι5. δδί Οτίροιιοβ. Ῥυΐπιατι ἡυ 6 πὶ, ἐππν δάγιιο 
δεϑεῖ Ἰυνοηΐβ, (ἢ δϑι ΠΟῚ ΔΠ|6 φίι}5. 506 Δηπαπη {ΓΙ σοδίπηαπι βορίππυ πὶ (απ ρ6. αι] 00 ἰϑυῖαπι ᾿Οηβογὲ 
ϑεγίρίαγᾶβ δχριϊσᾶγο σῶρογῖι), ράγνυπι οἀϊαάϊε τοιημην, ΕἸ1}115 5οσπιθπίαπι οἰ ΓΔ Π} πὶ οχϑίαι ΡΠ οοαίϊα ολγλι 

βοριἴπι|ο ; ΔΡμἶ πο γ γῸ ΑἸ Θπἶ5. οὐπὶ ΠΙΟΡΆΓΘΙΟΤ ἱπηρογᾶη16 Οοτγά απο οἶτοδ αἴδι}5 δύ ἀππυπὶ ὅ6, Ομ γι! 240, 
Δ Ἰοηφὸ ριοχϊογοιι ἴπ οὐ πὶ 58] ΟΠ "5 ΠΡΓ ἢ) ΟΥ̓ΘΊ[5.0651 ΘΟΠΉ δ ΔΓ απ). ΠΟΙ ἀος6ΠῚ ἴῃ (0Π|05 εϊβι τ υ!. Ὶ 

Θυΐπαυα μγίογοεβ Δι οηΐ5, ΓΟΙ ]ι105 Οοϑαγθα οἰδθογαν ,, (0816 Ευπουίο Η δι. δεεῖ. Ἰ10. νι, οἂρ. 53. ἢυ)υ 

ο)εγὶβ ργοϊοψιιην, οἱ 1Γ68 ργίογεδ [0Π|05 οὐ πὰ ρᾶτί6 4υ αν}, μ0}}Π|8. 1.πὶ ἀυ 181] ἸσΟι5 65 4υΐη τοργαβϑιίοὶ 

ΒΟΠΠ6Ω5 ΠΟΙ ΠΙΘΙΙΔΓΙΠ5. « Οὐπθουπ|ια δΐπι (Ἰπ4υ]ϊ Ῥοδγβοπι5 ἴῃ γ πα εἰ ἐς ὁρίδιοίατιπι δ. Ιφπαι μας. 110 
ει141Π}) ἀδ ορογα δἰΐψιιο Οτγίρθι! δϑογίθοηο αἰεὶ ροββδυπι, πυὶς ἐπιρυῖηι 8. οοπιροίυηί. Ναφυὰ πλὴν πὶ, ΟΠ 

υἱ οἰΐπι οὐδογνανίι ΠΙΘΓΟΝΎ Πλι5, Οτίρονος σιπὶ δι οαἰοτὶδ ἰἰδνὶδ ΟΝΏι68 υἱοενῖ!, ἴῃ (απ αἴοο σαπίϊοσταπι ἱρεὲ 

26 υἱεῖ!. ΝΑπι μγίηο οἰάγδοίογ Οτ σθίαπογιπι νοΐ β οδὲ ρ᾽αγίθ5. Πηϑβογίρι}8. ἴῃ οοἸ]ορίο 5. Ρειγὶ δρυὰ 

Οὐλιλον ρίθηβοβ ργθιχαβ : Οοφποροῖμιτ ΟΥ  σοιὲς δΈΥΠ.0 Ῥ6Υ αποιονϊταίταν αὐιπάαμΐαπι. ΝΟ} δυιῖοπι πιαηὶ- 
[δβιῖον ᾿ς οἰναγδοίδι αυϑιη ἴῃ ΠΟ. ΟΡΕΓΘ : ἰπ 410 ΔΙΟΙΟΓ ΒΟΉΙΡΟΡ ΘΧΘΌΡΙΙ,, οἱ Ιοοᾶ βδηοία βογίριυγῖ ππ08- 

δυμφις δὐδυοίς οἱ δὰ βυύστν ργοροβίμπι {ΓΑ}. ϑθουπάο ἐ ΟΡΟΙοσ᾽οα πθἰημὸ ΒΘΟΙΔΙῸΓ Οεΐφοπεβ, ποίη! ἰυ8 
οππηρυ5 ΟΝ πυἰδηΐβ, ᾿ρ80. οἰἴδι Ῥογρηγεῖο, Τ 65. Δυὸ ΠῚ ΡΟΡΡΘΙΠΟ 86 505. ἴπ 1010 ΠῸς ΟρΟΓΘ βογβοΖυΐυγ, 

μἰϑέοτίσυτι, ἱγοροϊοφίοιιπι, δηασορίοιι, ποῆπ6. ΔΗ ΟΡ Θχροιί! του Βογίρίμγα Ἰοοὰ χυρ δἀάμοι! ΟὈΝΕΓ: 

αι Πΐς ρίλη6 86 διιρογοί Ονίρονος. ΤΟΥ Π0 ΠΘΙῸ ππαυδην ἰοτΐο5 ΟρΟΓὰ 8.8 ρι]8 βογίρια ἰαυάαν!!, ἃς θπξθ- 
68. Ουοιΐο5 απὶπὶ ϑογίρίυγι Ἰοσι Οὐΐιον οἰίαῖ, διὰ δχροβιθμθ5. βυδ5 Ἰοοιο ἐπὶ 0] ορῶγα 50 ]οί. Ἰάδιῃ ἰῃ 
Βοα ΟΡΘΓ6 (γραυθηίογ ργροβε 11: οἰταὶ ομἶπὶ ΠΟ Πη}}138 δ Ὰ5 ἴῃ Εχούυι οἱ διιάΐς65 βοπιοὶ, ἰ Ναιηογοϑ φαδίεῦ; 
ὀχρ!οδείοιθ5 ἴμι πον ἴοαπι, οἱ οοιπδηϊατίο5. ἰη Νόναπι Τοβίαπιοίῃ, Ουδγίο, Οτὶοηὶ πιον 8. 65. ργορηὰ 

Βοπηὶπ Ἠδυγαῖσα ἐπι γρνοϊανί, οἱ χα ἐογια ἐπι ΓργοΙ Δ Ομ 0015. Βοηβιι5 ἹΓΟρο]ορίο08 Θχρίϑοδεῖ. Να ΟῚ ἴνο- 
Σ πβούων 4ιιπιὶ ἦν) [εΐ5 10π|}18 ἰος ΓΔοΐι. 1 ργοίοσο ἰμημὶι : ᾿σγαοί οὐ ἀἰυϊποτιιπὶ οομεπιρίαἰἱοπέπι ποπεΐμαίδ δα, 

ἀγείίι, αἰΐθιια ἀδεοοπδὶο. θοϑοταῖι, αρὶδ, (αι Ποηι}}. δ ἐμ δα !ς.65). Βαγαροίι, εοταιδοαιίο (αι οδίοιη μοπ}}}.), 
δαίοπιον, μαοὶ βου. Ἰλῦνο ρτίπιο, δ ώθη, ἀοἰἰεῖ. ϑοουνάο, (εάατ, πἰστεάο, τοί οὐδοιιγίία5. ἢ ἰοτιιδαί 6). υἱδῖῦ 

Ραεὶς (αι Ποιη}}. 231 ἴῃ ὅοβιι6, 46 Πογιιδαίοπι Γγό μον ο ἀἰαίνιιδ φιιοα υἱδῖο ραοὶδ ἱπιοτμγείαιμτ). Αὐάϊπιείερι, 
δέγυιι γέφιμηι. Μαπιῦτε, υἱκῖο. (ἰοτι δὲηι, ρίθηϊίμαο δοἰθιαῳ θεοὶ (αὶ ἴῃ ἘΖοο)οίθιη Βοπι!!. 9). Επρααάϊ, οεπίις 

τοπιαἰϊονὶς πιθας (αν ἴῃ ᾿οπι}}. 2. ἴῃ (ὐδηι. ἃ}0 ΠΟΛ Ύπ|Ὸ νογβᾶ). ΤοΡο, Βειϊιεί, ἄοπιμς θεὶ. Ουἰ54:}5 ἀυ! 
τοΐγα 1118 εδογοηιαίδ, αυὰΣ χ [18 ᾿πιογρυυ Δ Ἰου 5 ἀοάυοῖ! Δυοῖογ, ρεγροπογίι, ΘΠ ΪΩΐ σοί ριΙΦΙ Γαι 1Πὶ 
Οτἰφοινὶ πόθο οοπιμιθηιαγίοβ ἐρίθιιο!. Οαΐπιο, μας] ᾶγα5. φυιβάδπι Ορὶποπ65 ΟΥΙβοπὶ Δι 7] αν δυηὶ, ργᾶ- 
δογίϊπν ἀδ δινίπια οἱ ἀηροὶῖς; ἃ φυΐθι5 ργαοῖρας μαιτἱ Δ᾽ Βογγαυαηί. Ηξ δυίθπι υθίφαα ἴῃ ἰοο Ορυδου!ο 
Ῥγορονυμιιγ. Ὀειΐψμο ΟΥΐβοιοβ. ἠῃ 1Οιηΐ8. 51115, ἃ} 8 τηγϑιΐοιιπι βθηβαπι Θχρ! ἰολπάυπι 86 ΦΡΡ]1οδι, βρὲ 
Ῥγθῦθυς δὰ θουπὶ 58 οοηνορῖι, υἱ σταιία Ποὶ ἐΠΠυϑιγαίυ5. {14 πιᾶσπα, υἱὐ Δρρο! αὶ, πιγβίον ῬαγΒρ ΕἾΔ, 
Ουοά |νς βαρίι8 ἤϊ. 81 ἰρίίωγ ΠΟ τὶ πναιογίδπι πιο απιᾳι6 ἰγδοίδηα! βρδοίθηνβ, οἰπηΐᾶ ΟΥβ6Π6πὶ 80 τ 
βαρίυη!. Ῥυδίογοα δα} οἵ 4]18, 48 Ποβ06 σΟΠλμΟμ δυο 5 ΠῸΠ Δ] ΙΟΓί 8. 6588 4υδ1} ΟΥἾσ6 18 ΟμΠἾ ΠΟ (ον ῃ- 
εὐμι. ΠΟΠΙ ας ἀπ Αἀδπιδπε!} ἢ Οδηιίουμ σΑ ΠΕ οογαπὶ βιιηῖ ἃ ΗΙ ον ουγιμο ΠΕ] 6 Γ νόγθδβ, οἱ ρᾶρᾶ8 θλιπ150 
ἀοάϊολίπ, δίυθ ἃ Ἀιμηΐο ἀρηΐ. ἔάγαπη Δυΐθπὶ 56.6.15 ΘΟΠ 5 1}1185 δὲ ΒΟΥ Δ η85 ΒΑΓ 500} 401 [8 
μος ορδια σὐμηπόπίατ, αν ἐπ οαάδων ἰποιιά8 [ογπμϑία π) 6558 πϊγυπιάιο ἃρρᾶγοι ; αἱ] οὐδογνανί! ἀροιίϑ5ὶ- 
τὴ} Πυδιῖι8, 4 αἱ ΠΟ.) ρᾶιιοα ἰθοὰ ΘΟΠβ 5811, οἱ τυ! μίυνα 9.8. ὁ βόγεγα μοι 556. 56 ά ΟΠΊΠΘΙΙ 50Πν 
αἰ πὶ τοι {ι Ἰσου]δηίαην Οὐ ει ΐ5. ἐγαφιβοίυηι, φυού αταος οἰδθπαη) δὰ ἤμοι ΡΠ οσαί 8 εχϑίαι, ἐχ τὸν 
" τόμου τῶν εἰς τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων, ὁπ: δεοιιπάο ἴοηϊο οοιππιθηίαγίοταπι ἴῃ Οαπιίειπι σα ἰσογαπι ἀθοοΓ. 
ἀπ. Πα]. δηΐπι ἀγθοο ΠΓΑβπιθπίο ρίδηθ γεβρυπάύθηι 3118, 488 Πα πλυ5 πῃ Πι}8 ορεγὶ8 ΕΠ ΓΟ δρουμά. 
αἰσοῖ ΘπἶπῈ ΘΓΙΟΥ [Γαμ πιεῖ ρᾶΓΒ5. ἢ θδν 5. {ΠΣ Θχροπδιυν, ροβιθυῖοῦ ἰΔπμὸη ργοβϑίυ5 γοδάϊαγ, εἰ ἴῃ ἰρβᾶ 

ῬΓΙοΥΐ ράγιθ {Π| [γΑβιη6 1} γορθ8, οὕτω δὲ καὶ μήποτε σχληρύνει Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ, Ὁ 1|10 νθίοι 
πιθ ὰ5 ἐχροπιηίων, υδιη ἃ ΤΆΡΙΩΟ ἸΌρΡΘΓΟ ἰμ!ογρνιθ. ΤΑνΐμι8. ἃ νεγιῖ, ἐ(α πιριφιαπι Πθιπίπμ5 ΦῸΥ ἷ- 
ἄυται Ρ]ιαγαονῖδ, φιοά ἃ τρθηΐο Αἀδηνλη1}} Δ] ομυιη 68ῖ. γεῖι5. ἰμίόρργοθ, δεομπάμπι μας 6760 [οΤίαδεέ εἰ 
ἐπάιταδδε αἰοίιιν [λοι σοΥ Ῥιαταοπὶδ. Άδοια, μήποτε δηἷπὶ, νὺχ Οὐ βοιΐ 56 ρ6 υϑαγραῖα, π0} δ ρηἤοαὶ 
πιηιιαπι, 561 [ὉΤία556. 8.1) 6ἃ σπίτι Ἰοαιυομ! Τογτηα]Δ Ἔχ ροϑίἼοι68. 5185 ἀα δ Δ π|6 Γ ῬΓΟΡΌΜΘΓΟ αὶ φυὸ 
ἔεγο 50] Αἀδιπδιμίυβ. » Ποοῖα οπιηΐηο ἰμθβο Ρεδυϑῃαϑ, υΐθι5. ἰά ἀμιηὶ δά40, θαπὴρο ἰῃ ΡτΟΘΟΡΙΙ ἐμ μο πὸ 
ἐπ Οδηιίοιιπη σΔΠ ΙΟΟΥ Ὁ ΠΊ 4118 ΤΏΩΡΠΟ ΜΠ ΏΊΘΓΟ Θχϑίοτα οχ ΟΥροηΐθ ἰὰ πο Βουϊρίαγας Πἰυγατῃ τοπιπιθι Αγ 15 
ἀερτοιηρία [γδβπιθηῖᾶ ἀγβοϑ, αὐδ ἰτεπὶ 1,411η}5. ὁριβου!, 46 αὰο πυπο ἀφίαγ, νϑγ δ 5815 δοουζαιθ Γέ- 
Βροηάθηϊ. (ΘΓ ΒΒ: ΠΊλ ἢ) ̓βίιυ ἐδὲ {Πυ Οριι5 6556. ἰρβίαβ. Οὐ ροηθ., 0η 1 πὶ ἃ] ου} 15 δυοίοτίβ. Ογδεὶ 
φυΐάοπι ποὴ [υ͵586 ΝΕ] Βίπο ΟΟἸ ρα υαι Εγάβηλυδ, υοὰ ἴῃ ργοίοφο οἰ(δὶ διισίογ Ογο05 νϑ]μι ΔΙ Ι6Π08 [ν}8 το Ἶϑν 
ἐπηι ἀρια Οταοος φμὶ ἐγιἀλιϊ οἱ δαρίθηε5 υἱάφηίμν ; 56 ἸΠρΕΓΙΓΘ ΡΙΌΓΘΙ5. Οἱ ἰπθρίς ἢἶὸ 88. μάρθοὶ Εγαϑιηυϑ, 
ΐ Ορδογνανί: ῬΘΆγβομι5. ἰπ γίπαϊοϊίς ορίδι. δ. Ισπαιὶ, ρᾷᾳ. 107 οἱ 5644. « Οἴϊαι οὐ Οὐφοηοβ Ογᾶῶθοθ 
ψεῖυϊ ΠΟ ΠῸ5 ΠΟΙ! ἃ ̓ ἰισυδ, ἅπι σοηῖα δια, βοὰ το ϑίοπα; πραυς ἶς Οταοο8. Ορροηὶ! [μαιη18, 566 ΕΟἸιγίβι!α- 

ἢἶ8. {18 οί τη 56 αυΐ αν ΠῸΝ ΕὙ60 πιΐγιηι 6586,, δὶ Εἰ ἀριιά Νο5, εδὶ φμαπίο γίμιτοξ δἰπιρίείοτεδ, ἰαπίο ρίμιτει 
εἰ ἱπιρεγ ἰογοδ 6886 υἱάἀδηίμγ. ()85 γΘΓθα σου 16 01 δά 1μαιἰπ|05 ἰΔυΐαπι, δα (γἸδιϊδπογιιπὶ οἐπηΐ θη) (Οπ15 
Ρθηπθηΐ ; οἱ ργθίοιοδ Ογίβδιιθῖν. πο 5. Γοίδγιμι, αυ ἀ6 δι ρ! οἰ 6. οἱ ἱπιρονἑεα. α) αι ἴεγο Ἰοαυϊίυγ, 
οἱ ἀγῶοος [Γϑα θη ἰ5δίπιθ ὀρροιν ΟἸετἰ βεϊδη 8. ΜοΙ5. δ᾽ αυληίο, ρογρὶς Ριοάγβοηαθ, ἰᾶπο ΟἸ δ μοηοπι 
υτροὶ αγηδυύυβ δοδυΐϊα 1αιἰιιπ 56 αἰιοῖοΥ ἰρδα δὲς ῥτοβ θιιν ἀρέν5 ἀθ ἰοσίτα ἐπ ρει οδορίιϊε αἰυϊείοπε. 
ΠΠῚς δε ΐπι ἀΐδογίο [μαι] ατθοῖβ ορρομαμίυν, (ἰοπογαίος αἰδεὶριϊπαῦ, φαῖθιιδ αὐ τόταπι δοϊθ αν Ῥετυθμι τ, 
ἐτεδ δι! 4μα5 (ταοὶ) εἰιίσαπι, μι 5ίσαμι οἱ μιθοτίσοη, ἀρρο! ατογιθι! (105 Πα αἴσετα γμοδδιηιιδ πιογαίεμ, 
παίιταίενι Εἰ ἱπεμεοιναπι). Νοπιιαὶἱ ταπα (ἀμ ΟὐΥοο5) δἰΐαμι ἰοφίεριι (φιοά πο8 ταιϊοπαίοιι Ῥοεδμμὶμ5 
ἀϊεετε) φμαγίο ἐπ παπιέτγο ροδιιότιιπί, ΝΟΟ ἰΔημθι ΔΙΟΙΟΓ [ἶς 86 [δεμιιεν ργοβίοίαγ, Νωαι ἢΠ|ἃ αυδὲ ὑπου! 8 
ἐποιϑέιηιι8, ἰη! γργειΐβ βαμῇ, ποθὴ διοίον 5. (την δαΐπὶ τοι, {|| 6015 “ἰάθη [μαιίη}5, νογθῖ5. ἁυ θη Οταοῖς 
ὙἾΠΊῸ τϑἀ αἰ 5δεὶ, πθ ἴογι8 ἃ [μαὐἱηῖβ πη ἰπι6}ΠΠφϑλοηῖαν, αυν π6. 'ρ86. πθη πιο} ]6χῖβϑα νἱάδγοίαγ, θϑοπὶ 
Ἅ{Π6 ΓΏΓΒΙΙ5. ἱπίεγργθίαγὶ υ Ἱ! ; φυοὰ 6δὲ νϑίϑγὶ 8. ἱπιογργοί υυ8 ρεΓαυδᾶπὶ (ΔΠΉ]]Πᾶγ6. μοοιτὰ δυῖο μι 

ἴρϑυπν δ'ν Ογίξθηθ δουὶρίμη) -[͵5568 νδὶ {ΠΠπ4 ἀγραΐς, φυοά οαπὶ ΗΙδΙ Ομ γιθυ5 δὲ Εροἰεδίαδίοπ βοαυδίαγ, υἱ» 
ἴσο ΡΟ δδι πὶ οὐη ποηάυπι Οτίροιΐοα δάθο ἀἰβριουδιαη!, δοιαὶ. θ6 {ἀτἰρυ8 δηΐπὶ ϑϑιοπηοη 8 Εν 5 
ἡόση8, οἱ ΘΟΓαΠῚ ΟΥ̓ ΙμΘ ΠῚ Οἱ ἀγρυπηοηία οὐτὰ ΟΥξθηθ ΟυϑογνΆΠ8, αἷὲ : Πακα μγοοὶῃ αὐ βου ογάϊπᾷ ἀοοιτίμα- 
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γεηὶ εἴ Ῥἠοδορπὶ δροίαἰογ68 808 Θγμἶμη!., κι μτίπατιπι οἰ ἴσαπι ἀοοθαπέ, ἀοὶπαθ μ]υ5ίσαπι ἱμ! ΟΥΡ το δι ίμΥ, 
εἰ φκεῖα τη ᾿ΐδ ὑτο[εοὶξδε ρετγροκονίηϊ, αὐ {Πποοἱοφίαηι ὠφμδ ργοάπεαι!. ()οῖ Ἰοοιηι δὶ ἴῃ ΔηΪΠΊ0 [Ν]ν55οῖ 
Ἠεηγίουβ Υαδβῖιιβ, ἡυπαυδπὶ {Π|8πὶ οὐβαγναιοπθῖη ἰπ δά ποίαι!ομι5. δι ΕἸβο τι ργοι αἰ 58θῖ : ὅδγι6 ἐπ 
ἐἰ τὶ ΗἸετοπψηνὶ πππφμαπι τἠδοίοσίαπι αἰεὶ τεροτῖοδ, δεά ὠγωεὸ θεολογίαν. Ναῆϊι δἱ οςοφἰία55οῖ ΗογΓο πη πὶ 
ἰη ερί βίοι 105 Οτχεπῖβ ἤθπο Ἰοσππὶ Θχργπιογο νο ἶδεα, Ἰσοιἰοποπὶ οοὐϊοῖς Μοηνη πὶ υυΐμαιε 5(διεὶπὶ 
Ργϑιυ]ββεὶ, δυϊ Πᾶπο δἰπθ δέπδε [ἠθοτίσοπ Οχ] θα γα εἰχίβδει. 6 γ0Δ ΗΙΘγοηγιηὶ 5υηι : μη οφορηϊ δοίεπι ἀϊ8- 
Ῥμίαιἑοπες δίας ἷπ μι μψδΐσανε, οἰ ΐσαπι ἰυφίσαμπιφιια ρματιϊνῖ; ἰ(α οἱ οἰοφμῖα αἰυῖνα αἰ 46 παίμτα αἰδριίατε, 
μι ἱπ (ἐπεδὶ οἱ Ἐοοϊδείαδίο, ἀμί 46 πιογίϑιις, μὶ ἴῃ Ῥτουονϑὶϊδ, δὲ ὧι οπιπῖϑιι5. ἐραγϑῖηι {ἰδτὶδ; αμὶ ἀδ ἰοσίοα 
Ῥτὸ φμα ποξίτὶ {Πεοτίσεπ δἰδὶ υἱπαάΐσαπί, αἱ ἢν (ἰαπίῖοο σαπησογαηι οἱ ἴῃ ἔσαν φοί[5. 8 9.5. εὐπὶ ὁχ Οτίμοπδ 
ρΡει ἃ 4υϊνῖθ ἰηι6} Πσαῖ, {πϑογίοθη οὸ Ἰοοὶ ρϑιΐ α15. πο μοιϑί, αἱ οὐπὴ ἰΐὰ ἀρι πἰγὶ 4.) Οὐΐροπα πον: 
Ἱπερεειῖνα ἀϊεϊίιιτ, φια διρενοστγεδδὶ υἱδὶ θα 46 αἰυϊηὶς αἰϊειὰ εἰ εὐἰόδεῖθες σον οπιγίαπιιγ, θαι δοία πιειιῖε 
ἱπιμεπιμν 5 δας Ἰφίτυν οηϊηΐπο Οτίροιὶβ δυηΐ, οἱ ὁΧχ 60 Πδιι5}} ΠΙΘΙΟΙΥ Πλ115. » 
ϑεὰ αμείοτέπι ὅ5:6 1, αἰϊηνηῖ, ᾿παυΐ! Εν ΆΞπγι5, Πφμδὶ οα ἐμ θγργοίαἰἴοη6 ἀπιογῖδ, πανὶ αἰἷδ, αἰϊοοιϊονὶς οἵ 

εὐριἀϊπῖς. « Μὶιΐπιο νόγο, ἰπαυΐι ἰάοπι Απρυ5. Νοη ὁπίπν πάγαπι αυλίυον νοοαην ἰδ! ογργοι δι! ομοηὶ (γαάὶν 
υι(ίογ, δεά οἂ ἰϑΐυτη δά ΠΝ} 61 ἐν τον θγ65. δι] αχργί πιομάδ ἄχ νοσαθι!ἃ, 4088 Δ ΟΙΟΓ ἰπίογ 86 ουπίον!, ἔρωτα 
5 Ποὺ οἱ ἀγάπην. "Ἔρωτα λιιοπὶ ἀυϊ ἀπιυΐὸπν υϊ σμρίάδιεηι; ἀγάπην ἀυϊ ἀἰοοιϊοπδηι αι εἰιατὶ αἰθηι 
ἰγδηβίεγι. ΟΥ̓ σοη68 αυϊάοθπι ϑουϊμίανα Ιο68 ᾿ΓῸ π0γῈ 5110 σομ φοββογαί, υἱ ἀγάπην Ἰάθιν οϑιύπάοτοί βουῖρίο- 
τίμυ5. βϑογὶβ βἰφηϊσαγ, αυοὰ ἀμ 4105 ἔρως. Αἰ Πδο δυίθιῃ ἰυεᾶ οχρ] οαιν ἃ πθοο556 {ιἴν}}1 ἱπιοΓρΙῸ 8 
εκατὶ αἰ ἀἰ!εοιίομαπι δά 6γ6, αὐ δῶρα νου θπ ἀγαπᾷν υδαγραν δύοίον, αυα]6. ἴεν ϑμπ}5 ἐπατέ αι ἤθη 
τεϑροπίει. Ηκο οχ ἴμθ0 ἰο60 588118 [που θη γ ἀρρᾶνθμι : ΪώσίμΓ ἀμίδι ημ ] φιοι ἀἰοῖπα δενίριμγα υοίθηδ 
ἐατρτ πὲ ἰαρδιιδ αἰϊφιὶς ἰφφομίϊθιιδ δι απιογὶδ ποιπΐη 6 ἨαΘΟΘΥΘΙ ΤΥ, Ρ1Ὸ ἱηβτηιοτίθιις. φμϊϑμδηιθ, θιιηὶ φιιὶ 
ἀραι «αρίεπίο: δαομίϊ συρί4ο ξοὰι ἀπιοτ αἰείίατ, Ποινοοίϊοτὶ υοσαδαῖο οἰατι(αἰδηι τοὶ αἰ θα Ἰο δ ὴι π Ομ α586. 
γετγϑὶ ψταιῖα, μι εαπὶ αἰαὶ! 46 ]βαας : Εἰ ἀοσορὶϊ! Πἰεθοοσαμι., οἱ (λοία δι οἱ ὑχοῦ, οἱ ἀ Ποχῖι οαπι, ἀγαπᾷν 
ἀϊίκογε γθοῖθ νογίιυν, οἱ ἀγάπη δνιϊαυΐιι8. πΟῚ τϑΐηι5 ἀπε ο αὐὰπὴ οἰατίία5 νρἀἀευδίυγ, ΟἸοββανα γϑίογα, 
ἀϊεοιῖο, ἀγάπη. ᾿Αγάπη, αἰεοιῖο, ΤοτΓιυ ΠἸΔπυ5. ἀδ ἈδΔρὶ5 νυϊογιμ ΟΠ εἰδυϊαπόγυπι : ὕώνα ποδίγα 46 πυναῖνε 
ταίίοπεπι δειὶ οδίοπα! : 14 υοσαίιγ φιυά αἰ οοίῖο ἀρὰ τατος. ὅτ αὐυΐόηι οἰανίατὶ αἰδοιίοποπι, ἰιὰ οἱ αἰποτὶ 
ἐαρίἀΐπεπι δἀὐυηχίι. ΟἸοββαγίθπι νοῖι5, ἔρως, ἀπιοτ, αἰρίάο. Ουο ἅπι6 οὐ [ὁρογαὶ ΗΪΟΓΟΛΥηλ5. ΠΟ Πα {ἃ 
Ριΐηα, ὡρίτιμαὶξ οαρίἀϊν6 νοΐ ἀπιογα αἀὐοεπάαιαγ. {15 Δυίΐοιι οἱ ἀαοίοναπι [δια πἰπίπια μεούυπι,, ἃ 
θὈτίξεποπη ἰρϑυπι μΟιΪυ8 διοίογομι [856 οβιθμ με, 4} ἴμπ 5ονῖμρι15. 115. ψιίθ μαθδηιυ5, ἔρωτα ἐπ ΓΕΙνιϑ 
ἃ υἱπὶβ ἰδπὶ [γε υδη 6 γ ἀϑιγραΐ : οἱ 4υοπὶ ἴῃ 80. ἰρϑὰ τ, αἱ 8016, ἱμμυτγ 5. στοροῦιθ ΝΎΘΒΌΠῈ5 ἰπ 
(δηιίοα ποπη 8 μείπια. Ἐπειδὰν τοίνυν σοφία ἐστὶν ἡ λαλοῦσα, ᾿Αγάπησον ὅσον δύνασαι ἐξ ὅλης Ἀλρδος 
τ χαὶ δυνάμεως, ἐπιθύμησον ὅσον χωρεῖς " προστίθημι δὲ θαῤῥῶν τοῖς ῥήμασι τούτοις χαὶ τὸ, Ἐρά- 
σθητι. ππι ὁΤ60 δἷῖ φμ ἰοφμῖίιτ καριοπιΐα,, αἰ Πσ6 φαινιίμνι μοί65 οὰ (οἷο σογάε οἱ ἰο(ἷδ υἱγῖντιδ; σοποιμῖδοα 
φιαπίμπι ροίδ5 σαρετθ: αὐάο αἰίθῖπ αἰιἀαοίον ἠΐδ φμοῆιιο υϑγὺϊδ ; Δηια. Ρίαιο υἱ ἢ) νογϑίοπθ ἘΠ] ΓΟ ὙΠ 88 
Βοια Π γί πιο Οὐ ρθη ἶβ : ΕἾ ὧἱ αἰϊφιϊά ἀμάφημιις ἀἴσαπι, δρί γί (αἰΐ σιρὶἀϊι6 δἰ ἀπιοτα ἀσοοπααίαγ. ν 
Ομ) εἰ δἰἴαπι ροιοδὲ βουϊρίαμη 6586. ἃ} ΗἸδίομγιθο ἴῃ ῥγοίοβο ἰμίδγργείαιοπ8. ποι] ἀγὰπὶ ἀπδγαπι ἴῃ 

Οδπείοιπν, Οτίσοινθιν ἰπ ἀδοθη τυιν}5 ϑορίυαρίνια, ἰμιοΡργοίεβ, Αυήίαπι, ϑυπηημδοίναπι, ΤμοοἀοιοΠ6}})», 
εἰ ψαϊηϊαιη οὐ ΟΠ οι Πα 66 ΔρογΓιο] 6 αἰ ϑ5ογι 556; 4101] εἰ ἴῃ 564 06} ΠΟΙ ΠΙΘΠΙΔυ]0 μθη Ἀρραγοδὶ, 
πε οοπβοαθὶ Ορυ8 ἐ886 ἃ ἀδθοῦπὶ [0η}}8 ἀΐϊνοιβαπ). γογιη δυϊοπίυι. ὁει ἀνῇπανη 500} 101}15 1} 5 6550 
Ἰδιογργοῖθπν, αἱἱ ἀἰδοίπηι5. ἐχ Ολϑϑίοαονο αὶ [Π9. ὃ ἀἰυΐπ. ἰδεῖ. ἐὰρ. ὅ, Βδο πϑθεὶ πὶ (αποο εαπιἰσοταπι 
ἀκαῦμς μοηι 15 ἐχροδί(ἰοπθηι ΟΥ φονὶδ ἰάθηι δ. Η ἰοτοι πες, Γαι πα ἰἰπιφις πιμ ρίϊσαιον ὀρτεσίμδ, δια 
ποϑὶς, μι σοπδιισοῖί, ργοθανιϊ ἰγανδίαιον ῥτοβροχίι. (ἡμα5 ἔΠ6νι Πνβιιιιδ, ἀπ!οτρτθδ εἰοφμοπι δδίπιιιδ, αὐλεειδ 
φωεϊδμεάαπι ἰοεῖδ, εἰδηπθ αὐ ἐ{{ππι4 ρταοθρίμι φιοά αἷϊ : σαρὶϊα ποὺΐδ ὑμροδ ρειδί ας οατοΥμιϊπαλ056 υἱπθαδ, 
ἐγῖϑμς ἰἰυτὶς (απ ετρίϊσαυΐ!. Οὐυϑιννῖβ. πίη [5 ς Ουβοιγο ἐἰοία δἰ! ἃ (ἀλββίοαογο, 58118. ἴϑίπθιν 06 ἰββυ:) 
σρῦϑ ἱπ0 σαί, φαοι ἰμ 110 νουβίθυϊο, σαρί6 ποϑὶδ υμίρο5 με δ 48 οαιοτηιϊπαπίος υλιθαϑ, αἰ}. ΡΌΓΓΟ 50] ΕἸΏ}8 
[υἱ Ἀυπηθ μεγνδιιεγα οἶα οἱ δὰ Πθἰλιη γθοοηιογο, δὰθο αἱ ἰοο5. ἴῃ Ερίδιοϊαπι δὶ Πονιλμ08 δὰ 
πυθ πὶ ράγίοπὶ οοαγείανογὶῖ. ΝῚ}}}} ἀγρο πΐγαπι, δὶ υὐἱχδ ἃ ουπηηθμίανο ΟΥθἷβ. ἰῃ δι! οῦπι) ὀμμΠ0ο- 
γῦπι γείεγιιπὶ ϑογίμίυγα: 58. ΓϑΒ ἰμ ὀγργθίι πη νἈ γί 165 Ἰδο(Ι0η65 δχριυμχῖ!. Ε)ισπηοάϊ δαί Ἰεοιίομ 5. [5568 μι 
ΡΙΒΕΙ. Ιν}ὰ5 σοπμηιθι αγι! τόχίμ Ἰαμοὶ 6. δι ρου ἰθὰ8. (τα φηιθι! 5. Ογαοὶβ φὰς Ἔχ! θεῖ Ερί(οπια 

ΠΟΡΙΐ, ρυΐᾶ ὁ [γδξηλοιιο δά δημίου ἐἀμε!σονιμη 1, 1, οἱ ἃ [ιριιθμίο 80 (λδηί. ,1, ὃ. 
πξιεγαπὶ ἀὲ ἰιοςοα σΟΙπΠμ6ΠΙΔιῖυ ῥ᾽ αν νἱὰε Οτ σοιαποτιιηι 110 }}} ἢ. 1, 6. 2, 56οῖ, ὅ, η. Ἴ. 

. 

ΟΕΙΘΕΝΙΒ 

ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΝ ΟΑΝΤΙΟΟΒΌΝ ΡΒΟΙΠΟΟΘῦϑ. 

ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ ΑΥΕΙ͂ΝΟ (4). 

4.066 Ἐρ᾿Πο]απιΐυπι ΠΠΡΟ]1ὰ5 1νΐυ, ἰὰ 6δι πυριϊα]α ογτ Α ΔΉΟΓῈ Παργδπιῖβ. Αὐδπιαυῖ δηΐ πὶ ουπι, εἶν6 Δηἰπ|ᾶ 

Ὥεη, ὁ γάπηδι15 'π πιοάσπι πα} νἱἀδίιγ ἃ ϑα!οποπθ αὐ δὰ ἱπιδρίπεπι 608 [Δοία ὁ5,, βίνα Ἐει)οβίδ. βδοὰ 
τουφεγίρίυβ, 406πὶ οοοἰπἰξ ἰπβίδγ πα} 6 η1 5 Βροπβ, οἱ πιδρη που ᾿ἰς ἴρ56 δἰ ρου ο[0}5 5ροι 58, 40]- 

εἰ ἐτὰ δρυῃπβαπὶ βαπ), 4υἱ 6δὶ βγη θεῖ οΟἸοϑίὶ 8 γΟΓΪ5 υ805 511 δὰ (ΟΠ) υποίδπι 5: 0ὲ δἰ πηδπ), νοὶ] 

1) (ο δ! οδὲ [εἷς σΟΠΙπΙδ τί 15 οἰπὶ Π|85. ὕη0 Ο8|{Π|61Γ8}}9 Θοοἰοϑίς 83. Ῥοίτγὶ Ἐξ νδοοηϑ15.; ΔΠ6ΓῸ 
Τυτοηεηδὶ, οἱ (6 ΥὙ10 ΠΟΘ. ΓΙ Βοροθικ 5. 
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Ετοϊοβίαπι, ᾿πὸ ἰρβᾶ ϑογὶρίυγα ποὸβ ἀσοοῖ. ϑοάαϊοβ Α βου ρίιγδ8 ἃ ἀοοιοῦίθυ8 εἰ ἃ βδρὶθπίυδ εἐγδιὶ! ρυὸ- 

4ιοαφια βροιϑ δἀο]θβοδηϊυ! ἐὐπὶ ἰρ58 5ρ0η58 ρ0- 

8:125 φυς ἀϊχδγίηι, φυδῆσα οἰἰαπι ἃπιϊοὶ 86 βού 468 

βροηβὶ, ὁχ θοάδηι πὶ ΝΠ οπηΐηυ8. ᾿ἰυγο, 40] (Σδηιου 

ἐδπείοοτγιπ δἰ υἱαιυν (2), ουξποβείπιι5. ΡΟϑ5. }}}}{5 
ἐπἶπῃ ἀδίλ 6ϑῖ οἰΐδπὶ ᾿ἰρ515 Δπλϊοἷβ βροηϑβὶ δἰΐφψυδ ἀΐ- 
Π6Γ6, δᾶ ἀϊμιίαχαὶ 408 δυιίογδηΐ Δ ἰρ50 5ρΟ|80 
᾿ἰληῖο8 ἀδ σου) υμο 06 Βροη58. ΕἾ( ΟΓΡῸ 56 Γι}0 80 

ἰρβᾶ Βροηβᾶ, ποῇ ϑοίυπι δὰ ϑροπϑυιη, βοὰ δἰἰᾶπὶ δὰ 

δι οϊοβεθητυ}α5 ; Οἱ Γυγβαπι βροηϑὶ 56 ΓΠ|0 ΠΟΙ) ἰΔῃ- 
τὐπηπιο0 δά Βροπϑδηι, 86ι] οἰἰπὶ δά Δπιῖοο5 αἰγὶ ρὶ- 

ἴυν 5ροηδβὶ. Εἰ )ιος οβί φιοά βυργᾷ αἰχίηυ8, σΔΥΠΊΘη 

πυριΐα!]8 ἰπ πιούυπὶ ἀγαπιαι 8 6556 σΟΠβΟΙἸρίι}. ᾿ 

θιδηηᾶ δυΐπι ἀϊείίαν, αἱ ἴῃ βοθηὶς (5) δρὶ ἴἌθυ}ὰ 5ὺ- Ὁ 
1οῖ, αν] ἀΐνογϑθ ροῦβοηθ ἱπιγοθπουπίυγ; οἱ 8}1|8: 

τἶβ, βίη! οἱ 685 4148 δευτερώσεις ἃρρε!ϊδηΐ, δὰ υ]- 

εἰππὰπὶ φυδίαον ἰδία οὐυβογναγί, [Δ δὶ ργϊπεϊρίαπι 

Οδηοεῖβ, ἰπ απο υμα! ογθαίπγα ἀδβογ δίίαγ, οἱ Εσε- 

οἰ 6}15 ργοριιοία ρτίποὶρία., 'π φυΐθυβ ἀ6 ἐμογυθῖπι 

τοίογίαν, οἱ ἤποπι ἴῃ 4υ0 1οπηρ}} τἀ Ποαι10 οοπιϊηθ- 

τὰν, οὐ απο Οδηιὶοἱ ἑδπιϊοογυηὶ Ἰίθγυπι. Ιρίτυγ π6- 

οοβϑαῦγίαπι π}}}}} υἱθοίυν, ἀπίοηθδπι δ. 68 αυ25 ἴῃ ᾿ς 

Ἰἰθ6 110 βου ῖρία βυηὶ, ἀἰβουιμ,οπάδ νοηἰδπιι8, 46 ΔΏΙΟΓΟ 

Ρυΐα 5 'ρδ0 4υΐ 681 βογίριαγαβ 618. οδυβϑὰ ργβεῖριια, 

Ρϑιοδ αἴββογογα, οἱ ροϑὶ ᾿νϑὸ ἀδ ογΐηθ ᾿ἰθγογυπι 

ΘαΙομΟἢἶ8, ἴῃ ἁυΐθυβ [εἷς ΠΌΘΡ τογιῖο ἰοοο ρμοβίυ5 

υἱδοῖυγ τα οἰΐδπι ἀς δι υ]αιίοπα 1}}06}}} ἱρβίυε, 

οὐ Οδηιίσυπι οδι σον υπι δι ρογβογ ρίυϑ βἰῖ ; δἴᾳιθ 

οἰἰδια φυοτηοάο ἀγαπιϑιὶδ ἰῃ πηοάσπι,, οἱ ἰδηφιιλπὶ 

δαοοιοηιίι5, δἰ ἰς οἰἴαπι ἀἰϊδοδάδιμίθυ, ἃ ἀϊνογϑὶβ οἱ θ [θα] τᾶ ἰῃ 566 ι}8. ῬΓΒοπᾶταπι ἱπηπαϊλιοπ 6 ἀρὶ 
4 ἀϊνεγβοϑ ἰθχίι9 Παγτα οη15 Θχρίοίαγ. Ουδ βίηφυϊα . 

500 ογάϊΐῃ βδογίρίυνγα μφς σομεἰπεῖ, ἰοἰυμηααδ σοιρυβ.. 

δ᾽ 5 τη δι΄ οἷ (Ονηδίμν" οἰοα 58. 56 Ργίπιο βεῖγο 

ΠΟ5 Οροτίοϊ, αιομἶδ ΠῚ) βίου ριιοὙ}} }5 δας βοὴ πιονὸ- 

γ΄ 8.1 ἀπο 1.6 πὶ) Ρ4 55:0} }6ῖ (4), ἃ πος δά οαρί θη α 
αὐϊάθιη γογθα ᾿δο, ραγνυΐα δὲ ἰηςαπα}} 15 ἰητογί οὐδ 

Ποπλίἢἶ8 8188 δι ΠῚῸΡ΄, ΠΠογαπὶ 580 }]]οοὶ 4] ἰλοῖθ 

ἴω. Ομ γίβίο δἰιμμίαγ, ποη εἶθο [Ογι], δὲ 4 πιο ρτὶ- 

Ὠ}ΠῚῺ ΓΔΙΪΟΙ 0116 οἱ βῖπθ ἀ010 ἰὰς ςοποιιρίβοιηϊ. [ἢ 

γογ ΐθ (5) οπίπι (δι οἱ οδημοογυπι 1116 εἴθ οδϊ, 

ἀδ αὖυὖὸ αἰοῖ! Αροβίοϊιιβ : Ῥεγ[θοίοταπι ἀμίθηι 651 δοἰὶ- 

ἄτι οἶϑιωδ; οἱ (8165 τοαυϊγίς δι] 0γ65, φμὶ ρτὸ ροδεῖ- 

θἱ δια! ομπιθη αὶ ὀαότοίία!ο5 παϑοαηί 56π5ι5 αἰ αἀἴ5εγθ- 

τἴονονε δοπὶ οἱ πιαίὶ '. Επ χυΐϊάοιη ράγνυῆ 4008 ἀϊχὶ- 
Πλ118., 8ὶ νϑηΐδηί δ φρο ἰοοᾶ, ροιοϑί Πδγὶ υἱ πὶ ἢ }]} 
αὐἱάεπι ὁχ δος ϑεγίριυγα ργοΠοίδπι, πος ἰάπιθη γ]ὰρ 

Ἰιβαδηίαν, γδὶ 'ρβὰ αι: βογί μία δυμὶ Ἰοραπίο8, γα] 

αὐ δὰ ὀχρηδιϊοιδη οογαπὶ ἀϊοαπὰδ κυηὶ τγθοθη- 

Β6η[68. 81 γογθ ἃἰΐψυΐβ δοςοββογίῖ, φυΐ βδουπάυπι 

ΘΑΓΩΘΠῚ (ΔΩ ΠιπΙο0 νἷγ οϑὲ, αἷς [41 ποη Ρᾶγιηὶ 

6χ 80 δογίρίαγδ ἀἰβοῦί πη ἶβ. ραγίοι!! 46 παβοδίυγ, 

Αὐυθδίγθ Θηΐπὶ ρυγὰ οἱ σαϑε}5. Δι 1 108. Δπιοῦὶ5 ΠΟΙβΙΠ8 

Ὠοβεΐθηϑ, 80 ἰη!ουἱοτὶ Ποπιΐα διὰ Θχίου γι οἱ οἂγ- 
ὨΔΪ6Πὶ ΥἿὉ ἢ ΟΠηΠ6πὶ ἀοΠδοίοι δυάίίυπι, οἱ ἃ βρί γα 
ΠοηνογΙουγ δά οαΓΠ6πὶ παι ΡΟ 4116 ἦμ ΒΘ πο ἶμ80 ὁθη- 

Οἰρ βοθη 5 ΘΔ Π8105, οἱ ΟςΟΑ5Ι0Π6 ἀϊνίπε ϑογίριυγα 
ἙοΠμΟΥ̓Θγὶ οἱ ἱπείιαγὶ υἱ θθίίαν δά ΠΡ ἀἴηοπι τἀγ- 

ηἶβ. ΟΡ Πος ἐγβὺ πΊΟΠ60, οἱ σοηβι πὶ ἀ0 οἰπιΐ φαΐ 
Βοπάυπι ΟΔ ΓΙ 18 οἱ ΒΔ Π6}}15 Πηυ 65:15 οαγοῖ, ἤ64086 

δῦ αἰδοίῃ παίυγῃ πγαίου α} 18 Δυβοθαΐ, αἱ ἃ ἰδοιοπα 

1106 }}} να}115. δοτυπηὰ8 φυς ἰῃ 60 ἀϊοοηίαν, ρον τι5 

Ἀειρεγοῖ. Αἰπη! οηΐτη Οὐβογναγὶ οἰΐδιη ἀρὰ Ηδυγαος, 

αυοὲ ηἰδὶ υΐ5. δά «ἰδίοπι μεγίδοίδη) τηδίυνϑιηαθ 
Ῥογνθπογίί, 1106] } πὶ πο πα αυϊάδπι ἴῃ τηδηθι}8 

ἴοῃογθ ρογηη δίυτγ. 56 οἱ ἰΠυ1 40 εἶδ δοοθρίηνιβ 

οἰιβιοάϊτί, φυδηάἀυχυίάο πὶ πιογὶβ δϑί ἃρυιὰ 605 Ομηη68 

4 Π0}. ν, 14. 

Ὴ Μ985.. αἰ αίατ. 1410}. οὐ, με μίαίατ. 
δ) [ἢ 1}. δαἰεἰ5, αἰοίτν πιμίίαγαπι ροτβοπατίηι 

δαπιϊίεπα, μὲ ἱπ δοθπὶς, εἴς. ϑϑὴ ἴπ πη58. Ομ 15 
πΟΒΓ [8 ἀθοβὶ πιμέ  αγιιηι ρεγδοιατιπι σαμ πα. 

(4) δ158., ραεδίθίεπι. 1.1|γ. φαἶε], ροδεὶνἡἑιιπι. 
ΐ "ἢ Οοάεχ Βεροειιβἰ8 οἱ 4116 Βοϊνδοθιιβὶβ, ἐπ ρτο- 
φγϑιὶς. 

Ὁ 

δοϊοί, νἱἀδαίυγ 6586 οπιροβίίιι5. ἀρυὰ ἀτϑοοβ 4υἷ- 

ἄδην ρῥίατί πὶ δγιιαϊογαπι υἱγογαπὶ το ἐπί65. ἐπνεβιῖ- 

ξᾶγα γϑγὶ(ι18. ἱπάδαίποπι, ἀθ ἈπιΟτΪ8 παίυγα πι}1ἃ 
ἃς ἀΐνογβα 97 οἰδπὶ ἀϊοσοτυπὴ 510]}0 βογὶρία ργο- 

τυἱογυηΐ, σομδιῖ68 Οδίθπάθγα θη 4] }υἱὶ 6386 Διπογὶβ 

Υἱτι, εἷδὶ φυ δηϊπιᾶπιὶ ἀδ ἰογτὶβ δά [ἀδιϊρίἃ σο]ϊ 

οἶδα ρογάυοδί, πος δὰ διπιπιᾶπὶ ΡΟ0556 "δ! }{πὐΐπ6 πὶ 

Ραγγθηῖγὶ, ηἰἶϑὶ ἁπηουῖβ ἀρϑίἀογὶο ργονοοδπίο. ϑοὰ οἱ 

αὐυφϑιίοποϑ 46 ἰιοο 4υδδὶ ἴῃ) ΘΟΩΥΪ 158 ργοροϑίϊα Γα- 

[δγυμίαν (6), ἱπίο Γ 605 ρι0 ἰμί6᾽ 4105 ποη οἰθογιιηι, 

δοὰ νϑγθοότγιπὶ σοην νυ π) σοι υδίυγ. ΑἸ} τ ΓῸ εἴα πὶ 

ΑΙῖο5. 4υδϑάδηι 410 015 ΔΏΙΟΓ Εἷς ἴῃ δηὶπιὰ φὶ πὶ νοὶ 

δυρογὶ ροδ56 νἱάοδιανγ, οοπβογὶ μία γε] φιθγυηὶ. 56 
[5 ἃγί68 σγηδ[6 5 Βοπι 65 δὰ υἱμ]οϑὰ ἀδϑίἀογὶἃ οἱ 

συ]ρά}}}}}8 ἀπηοτὶβ πιγβϑίοιἰα (7) ἰράχϑγυιῖ. Νοῖ αὐ σῸ 

πιΐγαπι 51, δἱ οἱ δριὰ πὸβ υυἱ φιδηΐο ρἴυγο8 8ϊπι- 

Ρ] εἴογοβ, ἰδηῖο ρίαγ68 οἱ ἱπιρου ογο5 νἱάθηιαν, ἀϊς- 

Πεί!απὶ ἀἰ τί πηι οἱ ρεγίου]ο ργοχίπιὰπὶ ἀθ ἃπιοῦὶβ 

πϑῖιγα ἀϊδρυιδι! οι : οαπὶ ἂρυὰ Ογϑοο5. αυἱ ὁγὰ-- 

αἴ! οἱ βαρϊοπίο5 νἱδεπίυγ, {πουῖπὶ δπηθη αἰψυΐ αυϊ 

ὧδ μεἷβ. πο ἰΐα δοοδρογίηϊ, υἱ βογίριαπι 65ῖ, βθ ὁ6 - 

οδϑίομα ΘοΥπὶ αι ἀ6 Διο Γ6 ἀἸοῖ4 5υηΐϊ, ἴῃ ᾿ρ5115 

ΘΑΡηἶ5 οἱ ἰῃ ἱπιρυϑίοἰείαα ργαοῖρὶεἰὰ σογγαθγυηΐ, δίνα 

οχ Πἷδ 4185 βογίρία ογδηῖ, υἱ δΊΡ ΓΔ ΠΙΘΠΟΓΑΥΪΉΝ5, 

διϊπηοι  οη68 υδϑάδηι οἱ ἱποιἀπ)οηϊα ϑπιοη65, 

δἶνθ ἱποθηεποπ 5ι185 γοϊδπιθη βου ρία (8) νϑίογυπι 

ΡΓαίογοη!ο8. Νὰ οὐρῸ οἱ η08 ἴδ]δ δἰΐχυϊὰ ἰβουττος 

Π05, δἃ αι ἃ γϑίογι!ι5 θ6η6 οἱ 8ρ|Γ} {4} 6 Ὸ δογὶ ρίἃ 
δ. ηϊ, Υἱ 056 οἱ σαΓηΔ} 6 ΡΥ δάνογίθηίθβ, ἰδ 6οΓ- 

ΡοΥδ συλ δπἰπιᾷ ΠΟβίΓδ ρα ]πι88 ργοίοηάδπις δὰ 

θευπι, υἱ Ἰ)οπιίηι!5 4υἱ ἀδά! γογρυδὶ ὀνδημοιϊζεη- 

εἰθυ5 νἱγίαϊα πλυ} 8, ἀοηθὶ οἱ πορὶβ πη υἱγίυϊθ βυᾷ 

ὙΘΓῸ ΠῚ 4110 ροπδίΠη15 Χχ 5 αυ88 ΒΟΥ ρίἃ δυηΐὶ, ἰπ- 

τε]! δοἰα πὶ 5δπυπ), εἰ δὰ :β σαι θη πὶ ρυθ]οἰ εἶα: 
δρίυπι, γα] ἠοπιΐηἱ ἱρδὶ, νοὶ πϑίυγο ΔΠ]0ΓΪ8 ΟΒί6ἢ- 

ἀδγθ. 

(6) Οοάοχ Τυτγοποηβὶϑ οἱ Βοθοδηβὶβ: διά οἱ φει"- 
διϊονοπι 46 ἰιος γιαδὶ ἐπ σονυΐυϊδ ργοροδίϊαπι δε5 6 
[ἐγμηὶ. 

(7) ἀοάοχ Βεοςοη515, πιμϑίότία, Εῖ0}. οὐἰξ., πιὲπε-- 
δίοτία. 

(8) Μ85., δοτίρία. 00. οἀἶι., δογιρίδ. 
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ἀϊιίοπα οοηβον θέαν, ἀυ05 Ἰηνεηΐ 5 Ποπιΐη08 ογοα- 
(05 τείεγγὶ. Ῥυίπιυ πὶ δι ᾿πηασῖπο πὶ εἰ 5:Π|}}{π||4}Ππ|6 πὶ 
θεὶ (χείαηι, βδοιηήθηη 6 ᾿ϊπ|0 (ΟΓγαὰ [4 οἰππὶ ". Π06 

Ραυϊαβ Δροβίοίιιβ "6 η6 βοΐθηβ, οἱ αὐ ᾿ἰφιυϊσιη ἴῃ ἢνἷ8 
εἐτυάδίιυς, ἰπ συ5 ἢΠ {6 8 Ἀρογ 5 οἱ οὐ! ἀθιεἶτ:5 υἱπ0 5 

ε558 οἱ ρῈΓ βίῃφυ!ο8 4056 06 ΠΟπιΐ6 5 βεγίρϑι!, 516 
εδἠἷπὶ ἀϊχί! : Ναπι εἰ ἰς φαμὶ [οΥἷς ὅδ ΠΟὴΟ ΠΟΣίδΥ τ0Υ- 

γταπιρί αν, ἐεά ἡΠ|6 φκὶ ἐπί 681, τεπουαὶμτ ἀδ αἷθ ἐν 

ἀΐεηι ἢ. Ἐπ ᾿ογαπὶ : Οοπαοίεοίον οπὶπι ἰοσὶ Βεὶ κεειιπ- 
ἄκηι ἱκίετίοτοπι ἰοπιδιθπι ", οἴ [1158 5. Π}}}} ηυληίᾶ 

σορϑοτ ὉΠ πὰς ραϊο ποιηϊπϑιῃ πὶ ἀθῦθογα ἀπ ῖ- 
ἰᾶγτο, φυοά Μογϑε5 ἀδ ἀυοτγυηι ποπηΐϊηα πὶ [ἀοίατα νοὶ 

ἤξπιεηῖο βογίρβογις ἴῃ ὑγίπεϊρίο (οποϑί8, οαπὶ νἱ δαὶ 

Ρααίυπι φυΐ πιεὶϊ 5 υἱΐχια φαδπὶ Π05 ᾿η 6] σό!ὰι δὰ 

αυς ἃ Μογϑ86 5εγίρία βυηῖ, ἀπ105 ΠΙΟΠΪΠ68 ὁ556 ΡῸΓ 

βἰηξυ]ο5 σαοσααο ἀϊοδηΐαπι. Οιοτιπὶ ἀπιπὶ, ἰὰ 65ὶ 

᾿ ΓΟΓΟΠ., ΓΕΠΟΥΔΓΪ ρ6Γ 5[Π91}}}08 ἀΪ68 πιοπιοτϑὶ:; 

8} εγὰ πὶ γεγο, ἰ( 65ὲ οσίθγίοτοπι, ᾽ῃ φυΐθυι5 Δ πΊ 58- 

εἰἰς οἱ (4185 4118}15 ἀγδὲ δι 5, σογγι πρὶ ρογἢἰθοὶ 

εἰ ἱπῆγπαγὶ. Ουοά 5ἱ ΔΙΊουἱϊ γ᾽ 6 αν ἀα Πος. δά] ς 

δἰφυϊὰ ἀυδιϑηίυπι, ἴῃ Ἰοοΐβ Ῥγοργ 5 πη 6 5 οχρ]λ- 

βαϑιυγ. Ναας Δυίοπιὶ Ῥγορίοῦ αυ!ὰ πηθιῃου πὶ [60 6- 

τἰπιυ5 ἱπίο ΓΙ ογἱ 8 εἰ ὀχιογίοτῖ 5 ΠΟπΊ 8 ρΓΟΘΟ]Πυ ΛΠ. 

Θειοηάεγα οπΐπι δχ [8 υο] τη8,, αιοιὶ ϑονγὶριυτίβ 

ἀϊτὶπῖς Ῥότ ΠΟΠΙΟΗΥΠΙΪΔ5, ἰά 681 ῬῸΓ 51π|}168 ἃρρ6]- 

ἰδιίορςβ., 'π|0 ΡῈΓ δδάοπὶ γ σα }}}}}1 οἱ δσίογίου 8 
Βοπηΐαΐ5 πῃεπιῦγα, οἱ 1Π}18. ἰπ 6 ΓΙΟΥ 8 ΠΟΙηἶ 5 ραν 68 

Αδεοιυβ4:6 ὨΟΙΠΙ ΠΔΠΙΠΓ, 6ΘΔ416 ΠΟῚ 50|υπὶ γούΔθι1- 

Ἰῖ5, βδὸ οἱ γεθυ8 ἰρ85 δἰ δὲ ἰηνίοοπι οοπῃραγαηίαγ. ς 

Υεγθὶ εγδιίδ, αίαια δ᾽ αυΐβ δῖ Ῥα6 Γ 8θοιιηθυπ) Χίος 

τίογοπι (9) Ποιηΐπδην, 4ι6πὶ ροϑ 1 0}}16 681 ΟΓΌΒΟΘΓΟ, 
οἱ δὲ “εἰλίδηι ᾿νε }8 διἀποὶ, δίχα ἱπ 46 δυσοσάδηι! - 

9 ἱμογοπηθπεῖ5 ρεγνεηΐγα δὰ νἴγυπὶ ρεγίοοίιπι, οἱ 

εἴδεϊ ραίγοιμ. [118 δυΐοπι ποι ηἶ δ 5 υ{] νο[ ΐϊηι15, ἂἱ 

δθυθοηδ αἰνίπα ϑογρίατα, {ΠΠ] βε Ποοῖ ᾳυ 40 

δοληπα 5ογίρία οδί, νοοαυιϊα ροηδτεπιυβ. Αἰἷξ οηΐπ 

16 : ϑετίρεὶ υοὐΐδ, μιιοτὶ, φιοπίαπι σοσπουϊδιἷ5 ρα- 
{τέπὶ; δοτὶρεῖ υοὐὶδ, ραίγες, φιιοπίαπι σορπουΐδίδ Θμεπὶ 

φεὶ αδ ἱπὶιΠϊο 651; δογὶρδὶ υοὐῖδ, 7μυδιθς., φμοπίαηι 

[οτίες εδιὶς, εἰ ϑεγϑμηι θεὶ τπαπϑὶ ἐπ υοϑῖδ, οἱ υἱεῖ ξιΐδ 

πα ἰσππηι " (10). Εν!άδη5 α{|40.6 651 πος Δ Ἀ}10 ἃΓ- 

Μέσοσ οπιηΐπο ἀυδιατὶ, φυοὰ ρθθγο8 ἢΐο δοάπη68 νοὶ 

δοἰεϑεθη!ο65, ναὶ ιν θη 65, γα] οἰϑ πὶ ραΐίΓ65 βοο ηἀυπὶ 
ΔδΙδι5, ΠΟ δεουηύυπι) σΟΓρΡΟΥΪ8 Δρρο εἰ «Εἰδίοπι, 

δε εἰ Ῥδιΐυ5 ἀΐεῖ! ἰη φηοάδπ Ἰοο0 : Νοπ ρμοιμὶ νο- 

ἐὶς ἰσφαὶ φεαεὶ ερὶ γι αἰϊϑας, «εἀ φιαδὶ οαγπαίίδιι; 
ἰἀπααπε ρατιμίϊς ἱπ (γίδίο ἰαο υοὐὲς ροίμπι ἀφάϊ, 

κοβεξεαπι ". ἴπ (γίβιο (11) ραγυαίυβ ργοου! ἀυθῖο 

πἐευσπάθπι δι πιῶ, ΠΟῚ βοοιπάμ πὶ (Αγπἰ8 ΠΟ μαυ Ὁ 

είρα. θοπίᾳυς ἰάδπι Ραυ}ι5 ο(ἰδπὶ ἴῃ 4110 [0600 4}1: 

8}1 ον. ιν, 10. 
9ΈςοΙα. κι, 14. 
15 ῬρᾺ]), νυ, 9. 

3 (δη. ,, 96: κ᾿, 7. 
σπι, 1]. 5 Ερῃδ5. τιν, 12. 
ἰστι, 3. 558. χχγυι, 18. 

(9) (οἀά. Βοοςαης.38 οἱ Τυγοπθηϑ8, σίαίο αἰϊφεῖς 
ἐΏ Ῥπεν εεεμπάμπι ἐπαίετίογτεπι. [10Ὁ. οαΪ:.., υδίαἰμΥ 
αἰϊφαὶς 66:6 μιιεῖ ξεσιπάμπι ἱπίθγίογ θη. 

ΡΒΟΙΟσῦ5. : 

[8 ργϊποιρίο νεγθογαπιὶ Μογαῖ, υδὶ ἀδ πιαπάϊ ἐοη- Α (ἰκπι δδδεηι ρατυμίμδ, ἰοφμοϑαν εἰσι ραγυμίιδ, αἰει 

Ὁ Βοηι. υἷι, 92. 
19 Μ4 (ἢ. χη, 4. 

16 Ῥρα]. αν, 9. 

δ 

Ῥανυμίτιδ ξαρίεὕαπι, δἰοι! ρατυμίια σοσίαϑαηι. Τμιπ 

αμίεπι [αοίτις μι οἷν, ἀεείγιπὶ μα ἐταμί ρματυιϊ Ἷ, 

Εἰ Ἰλοόγυπὶ Αἰ δὶ ἀΐοῖι : ϑόπες οσομτγαυιις οπιποδ ἰπ 

υἷταπι Ρεγ[εοίιιη, ἐπ πιθιιδαταπι αἰαὶ γί οπἑικαϊοὶς 

Ολτιειὴ 5. δεἷῖ δβΐ πὶ ΟΟΟΙΓΒΌΓΟΒ 6586 ΟΠΊΠ68 40] 616- 

ἄσπι, ἰπ νίγαπι ρογίδοίαπι, οἱ ἰπ τηϑηϑυγδηι φίδι 8 

Ρἰοπἰ άπ ]8. ΟΠ γίϑιῖ. ᾿σί ταῦ βίου! 56. 4: πιοππο- 
ταν πιὺβ τιδίι πὶ ΠΟπιἷπΆ, οἰβύσπι γοσα θυ} }5 οἱ οχίυς 

Τίοτγὶ Ποπηΐηὶ δβογ δυηίυν οἱ ἰπίογίουὶ : ἰΐα ἰηνθηΐυβ 

οἴΐαηι πη θγογιι πὶ ποηηΐη8 ΟΟΥρΟΓΑΙἰαπι Γαπϑίογιὶ 

8 ΔΠῚ1Π25 Π 6 ΠῚ ὈΓΔ, 560 ροίἴι5 ΘΠ]οίοπεἰα ποθ Δπἰμι28 

αἰδεοσίυδηια. ἀϊοοηα! βαηί. ὈΙοἴμι  ογρὸ ἰπ Ἐοοοβἰδ- 

8.6 : ϑαρίεηιἰς οομίϊ ἱπ σαρὶ!6 ε7ι5 ". Τιδη ἰῃ Ενᾳη- 

βε11ο: Οκὶ ἤαϑεῖ αμτεδ απάϊοιαϊ, αμάϊαι 15. [ὰ μγο- 
Β ρινοῖῖ8. φιοηυε: ϑόγηιο θοηιϊπὶ φιὲξ [αεἰμε ὁπι ἱπ 

πιαηῖ ργορηεία Ζετοπιΐα ν᾽, οἶνα δι ιαγία 5 οὐ 5110 1. 

διπηῖ 6 ο81 οἰἴπὶ Πυ φυοα Αἷν 116 : Ρὲς αμίθιπ {π|ς 
ποι οἤεπαὶ! ν", ἘΠῚ τατὰπὶ : Ἡ δὲ ατίοηι ρανίο πιΐμιις 

πποιὶ δι! ρεάεε ᾽3. 28. Ἐν ἀοη8Σ αυοημ οἱ γοη 6 

ΔΝ᾽π| ἀδοίσπαίυγ, αἱ ἀϊείμιγ : δοπιῖπο, ἃ {ἰπιοῦὰ 

(μοὸ ἱπ μίοτο σοποερίπιις ᾽ν. ΝΆΠπιὶ ἱπάδ αἰ ἀυ!οῖ, 

οὐπὶ ἀἰεϊίυν : δερμίογιπι ραίοης 684 σι μν ἐοτιιπὶ "5 

Εἰ ἰίογαπι : βγείρίία, Ποιηῖπο, εἰ ἀἰτίάε ἰἰπσιαδ δο- 

τη ν5, δεὰ οἱ ἰὰ αυοά 5οτίρίυμη σι: δέπίεδ ρεσεα- 

ἐογαπι οοπ τὶ υϊδιὶ 3. ἘΠ ἰἰογυμὴ : Οοπίοτε ὑταοίιζιιηι 
Ῥεεεαίοτὶδ οἰ πιαίὲ γπὶ 7, ΕἸ φυΐ! Οριι8 6δί πη ἀδ "15 

ΡΙίωγα οΟΙ Πβ6 γα, οὑπὶ δι πάλη 55, πνῖβ “(65 [πιο 115 

Βδετγίρίυγα αἰ νί πε γοροἴπ' βιιη1 3 Εχ χυΐα5 ο. Ἰἀοπίον 
οδίομα τις πιαπιγογυπὶ ἰδο ποπιΐπα πδαιάδ]υδιι 

Τογρογὶ Υἱβ᾽ 0}}} δριαγὶ ροββθ, εοὶ δά ἴῃ ν 5:0 }}}8 δι ΐ ἢγ85 

Ρατγίθπι Υἱγίαιθϑ46 ἀθθο γα τουθοδγὶ : αυοηΐδπὶ οἱ 

γοοᾶθι]8 αυΐάοιη ᾿αυόηιὶ 5 πη 1}, ἀρογίο δυίδηι οἱ 5[16 

118 διμυϊσυϊϊαϊ 6 ποη ὀχίογιογβ, δαά ἱπίογίοτγὶβ ΠῸ- 

ταΐ 15 5 βη Ποαπι185 σογιηι. Εϑιὶ ἜΓσο πηδίου 8}}5 ἢ υ} 8 

Βοιηἰπἷ8, 4ι] οἱ οχίουῖοῦ δρρο!αίυτ, οἶθυ8 ροιυδήυ8 

ὨδίυΓοδ 5.5 οοφηδίι!5, ΟΟΓΡΟΓΘιΙ 9 ἰϑ.6 50} 166. οἱ (6 Γ- 

Τοηι8. 851 π|}} 16 Ὁ Δυ! ἢ) οἱ βρὶ}118}18. μοιηΐ 8 ̓ρϑὶυ 8 

αυΐϊ οἱ ἰηίαγίογ ὑἱοίαγ, 681 ργοργίιι5 οἰθυ8, υἱ ρᾷπὶ5 

116 νίνυβ φυὶ ἀ6 σθϊο ἀδβοδπαῖί, 884 οἱ ροίυ8 ἰΠ|6 
6ϑἱ δχ {Π|ὰ ἀφιιὰ φυδηι ργοπλἐει 768ι15, ἀἰο6η5: θ κὲ- 

μπημα ὑἰθονὶε εα ας αημα φμαπὲ 660 40 ἐἷ, ποπ 

δἰεἶοι ἐπι αἰόγπμηι δ. 516 ΟΥ̓ΞῸ ΨΡῈΓ Οπμηΐ δἰ πη} πὰ 0 
αυϊάοπι γοσαθυϊογυμ βεουπάυ πὶ υἱγυπιαυ μοπιΐποηι 

Ὁ Ροπίδυν: γοῦαπὶ ΥὰΓῸ ργοργίοίδϑ πἰουΐχυς ἀἰδογεία 

βογνυδίυγ, οἱ σογγυρι }}} 8 ργαθαηίυγ,, ἱμοογγαθ 11 

γ6ΓῸ ἱποογγιρι ἢ} 14 ργοροπηηίυν, ἰηάο δοοίάϊι, υἱ 
δἰ πιρ οἰογο5 φυϊάδαι ηδϑοίοπίε8 ἀϊδιϊησιθγα 8. 5606 - 
πο αὐ 5ἰηί αὐ ἰπ ϑογὶρίυτγί8 ἀΐνι πὶ5. ἱπίογιογί 

Βοπιϊπηὶ, 40:8 τογο δχιογίογὶ ἀθρυίδηθᾶ 5ἰπί, νοσαῦα- 

Ἰογυπι βἰ μη υἀϊπΐθι5 [415] δά ἱπερία8 χιαδάδπι ἴἃ- 

δ. 70. ὃν, 15, 14. “1 ογ. εἱς 1, 9. Τ] (τ, 
11 )όγριη. χχιὶ ἢ. 5 Ῥγον. πὶ. 35. "3 Ῥ92}, 

Ἅ1 Ῥ94]. ᾿ι, 7. 31 Ῥεα]. χ, 1ὅ. 15 2οδη. ιν, ἰὸ. 

φιοά πιαπεί ἱπ σαἰίο, υἱοεϊξεῖδ πιαϊσπμηι. 
(11) 1π Ομιεϊδίο, εἰς. δίς. πι|83., ἢἰυγί γὰγοὸ δὶς 

1 Ομ νΐδίο αμίομι ρατυμ ρτοσμ ἀμδῖο. « . « . γιοηι- 
παρέ. (10) Εἰ υετόμπι )εὶ πιαπεὶ ἐπ υοὐΐδ, εἰ υἱοῖπεῖδ. 

δ. δλῦδηϊ α155., 66} ᾿ἰδτὶ οὐ, οἱ μῈΓ νεγϑαπι ἐεὲ 



01 

θυ 8 οἱ ἢρπιοηία ἰηλη8 56 οοῃίυ]οτίηϊ; υἱ οἰΐδπι 

Ροϑὶ γοϑυγγθοοπηθη) Οἷθῖ5 σΟΓρΟΓΔΙ θυ 5. υἱδηάυπι 

ογοάογοηϊ, ροϊυπι4ὰ6 σπιοπάσπ) πο 50 υπὶ ὁχ ||} 

φῖι6 γογὰ οἱ νἰνϑηΐδ ἰπ βιθου δ, γθγὰπὶ οἱ ὁχ 115 υἱιϊ- 

Βυ5 οἱ (γυοσίθυ5 (13) ᾿ἰσηΐ. ϑ86ἀ ἀδ |)}5 4145 νἱἀοῖ- 
τὴυ8. Νυπο οΥρο, υἱ ργαοδάδηι οὐδογνδιίοη ἀϊδιΐη- 

χἰπηι3, 6δῖ φυΐϊάοι) βοουπάππι ἰπίο ΓΙ ογα πὶ ΠΟΠΙΪΠ6 ΠῚ 

8]1}8 δἰπα {ΠΠ||5 οἱ βίου 5, δ 1ἃ8 γογὸ ἀρυμάδηβ ἰῃ 

ἢΠ|1|5. δεουπάσιη φυοή οἱ ἢ]υή διἰνογιί πηι ἀϊοίαπ : 

διον 8 ρεροτί! δορίαηι, εἰ [ἐσιιιάα ἱπ β 15 ἱπβτηιαία 

ἐδι 1, Επτ ας ἴῃ θαποαϊοι Ομ 5 ἀϊοίιαν : Νοπ ετὶξ 

ἐπ υοϑὶς δὶπθ βιὶἰς οἱ «ἰογἰ 5 "5. Ἰρίταν οἱ ἤφς ἰ(8 56 

μιαρθιῖ, βίου! ἀἰϊόϊιυν Δ᾽ ἰᾳυ}8. ΘᾶΓΠ8}15. ΔΠΊΟΓ, 4υ δῖ 

εἰ ουρ  ἀϊποπι Δρρο!!]ανογαῖ! ροοίδ, βοοιηάυ πὶ {θη 

αυἱ ἀπιαΐ, ἰῇ ο1π6 86 πιϊηδί ; ἰἰὰ 6ϑι οἱ αυΐδηι βρὶ τὶ -- 

12}18. 80, δθειπάιϊιπι 4ιθη ἴΠ|6 ἐπίθυῖοῦ ΠΟΠΊΟ 

ΔΠΊΔΠ5 ἰη δρίγίτυ δαιηΐηδι, Εἰ πὸ ον θη 5 ἀϊολπι, 

δὶ 4υ}8 6εδὲ φαΐ ρογίϑι δὐϊυο ἱπηασίπαπι (Γγοηὶ βδουη- 
ἀυπι σίου οΓ ἢ ἰΟπλΐῃαπι, δρί ἐγ οἰ! ἀπ οἱ ΔΙΊΟΓΘ 

1Ἔγγοπο. Ουἱϊ νογῸ ροΓίαϊ ἱπηᾶσίποιν ΘΟ]6 5115 βοοιιη- 

ἄυπὶ ἱπιθγίογθπι Ἰιομλΐπ6π), δαί σα ρΙ ἀΐῃ6 οἱ ΔΠΊΟΓΘ 
οαἰοϑιὶ. Αἰμβοῦα δυΐθηὶ οἱ οὐρίἀϊης οΟ]δϑιΐ ἀρίυν 

διῖπηα οὐ ΡΟΓβρθοία ρυ]ο τ! π6 οἱ ἀδοοτγα νοὶ 

Βοἱ, σρθαίεπι 6}05 Δἀδημανογὶί, οἱ 6χ 'ρ50 ἰθ!απὶ υοὰ- 

ἀδπι οἱ νυ ]η0}8 ἈΠΊΟΓΪ5 ΔΟΟΘρΟΥΓΙ;. Εδὶ δηΐα νοῦ θυ πὶ 

πος ηᾶρο, οἱ βρίδπάον θεὶ ἰην 510 }}15, ρυπιοσδηΐει5 
ΟΠΊΠΪ5 ΟΥ̓ ΘΔ }8., πῃ 400 ἐγθαία δυπὲ οπληΐδ 408 ἰῃ 

οὐ 5 σαὶ, οἱ αυαν ἰῃ (ΘΓγῖβ, βῖνα νἱβι Πα, δῖνα ἰη- 

ψἱ 5.118. 1σίταν δὶ φυΐβ ροιυανῖ! οαρδοὶ πιθηῖα ἐοηῇ- 

ΘΟΓΘ οἵ ΘΟΠβἰΠΟΓάγα ΠΟΓὰ πὶ ΟἸΠΠἰ απ 40:5 ἴῃ ἶρ80 

ετοδίδ δυηΐϊ ἀ60185 οἵ Βρ6οί6η), 'ρθ8 γογὰπη γοπυβίδία 

Ῥογουδ881.5, οἱ βρίοπύογίβ πιαμιϊοοπιῖϊα οοὰ ἴδοι], 

υἱ δἰ1 ργορμιοία ν", οἰοοίο ἰδγοθγϑίυϑβ, βδ] υἱᾶγα 8} 'μ50 

νυ] 5 δοοίρίεἰ, οἱ θθᾶιο ἴξπ6 δηιοῦὶβ 6}0.8 ἀγθθθὶ, 

Οροτίοὶ εἰἴδπιὶ π05 {ΠΠ|ὰ 5εἶγο, φιοὰ {οἰ (5 ἀπιοῦ 
οἱ οοηίγ [Θρ6πὶ βίοι: δοοίάογε ροίθϑι ᾿οπιίηΐ! οχίο- 
τοῦ, νϑῦθὶ φγαίία,, αἱ ΠΟη ΒΡΟηβᾶπιὶ γοὶ οοηὐιξ6πὶ 
Δπιοί, 56} δὶ ἸΠΟΓΘΙΡΙο6 πὶ ἀυϊ Δα υ] 6 8π|; [(8. οἱ ἰῃ- 

τογίογὶ μοπλϊΐ, ΠΟ ς οδὲ ἀπί πιο, δοοία γα ροίαϑὲ Δπιογ, 

ΟῚ ἰῃ ἰοφὶ Εἰπλιη} ΒρΡΟΉϑιΠη ατδπὶ ἀἰχὶ πη 6556 Ὑ6Γ- 

Ἰλπη θεἷ, 56] ἰῃ δά] γι πὶ Δ] ΘΙῺ οἱ ΘΟΓΓαρίογοι, 
Ουοά 50}} Βᾶο δδίίδπι ἤραγα ον ἀδμῖοῦ ἀδοίατδι ΕΖο- 

Ομ οὶ ργορῃθία ᾿5, αὐ] Οὐ] πὶ οἱ ΟΟ]}υθαπὶ ἱπιγούποϊς 

Εὺ} Βρθοῖα ϑδιηατίς εἰ Ηϊδγιιβαίθιη, δά] θυ ἃΠΊΟΓΟ 

οοΥγυρίαϑ, βίουϊ ἰοσι8 'ρβ8 βειὶρίυτ ργορἢοίϊος 

οπίοπάϊι νοϊοπ 115 ρ]οηἶα.5 βοῖγα. Εχαγάθβοὶὶ δυΐθπὶ 

οἰἶδηὶ ἰιὶς δρὶ γι 14}15 ΔΠΙῸΓ Δη πη8 δἰ φυδηἋο φυΐϊάδιη, 

αἱ οἀοσυΐπιι5, ἜΥρα δία ο5. βρὶ 8 που 185, 4}1-- 

φυληάο ογβα ϑρίεἰταπι βαηοίαπι εἰ Ὑογθυπι οὶ, αυὶ 

65 δροηξβιβ [613 οἱ γι αἰ 8. δη πιο Υἱγ ἀἰοἰταν, οἱ 
οὐ}5 ᾿ρ88. Βρθηϑὰ ἢ πὰς ργϑοίραθ 8ογίρίυγα 408 

Ἰιαθαίαγ 'π πιδηΐθυ8 ποπηϊηδίυν, βίου! ργϑίδηϊα Π0- 
τηΐπο Ρ] θη ἶα5 οϑίθ ἀθη}5, οὑπὶ νοΥθὰ ἰρ5115 10 6}}} 

Θσρίδπδγο οοροιϊπηυϑ. ΥἹάδίανγ δυΐθπὶ τ} ἀἰνὶ ἃ 

ΜῈΈΒΟρ. τι, ὅ. 
χχιχ, 17, 18. 5511 Περ. χα, 1. 
ὸ (δηῖ, ν, 8 

30 Εχοά. χχηι, 26. 
36 [01.,. 9. 

ΟΒΙΘΕΝΙΒ Ν᾿ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΟ. 

"198. χιιχ, 2. 
1 14. 14, 15. 

08 

Α ϑοείρίυγα, ν0}6Π8 ΘΆΥΘΓΘ 6 ἰΔρδ515 8] 14υἰς Ἰοφδηι!- 

γθὰ8β 50}ν ἀπιογὶβ ΠΟΠΙΪΠ6 ΠΑΒΟΘΓΘΙΏΡ, ργῸ ἰπῆτγιηϊοη- 

θ05 φυϊδυδαυθ αὐτὸ 4υΐ ἀρυά βαρίθηιοβ βου! εὐ- 
Ρἰἀο, 56 ἃΠΊΟΓ ἀϊοί[Γ, Ποποϑιϊουῦὶ νοοδῦυ!ο Ομ ατὶ- 

(Δϊ6π) ν8] ἀἰ!θο 0 Π6π) ποπιΐπα856. ΥοΓ}}] φταῖία, υἱ 

οὐπὶ ἀἰϊχὶι ἀδ 15846: ΕἾ αεοορὶϊ Πούθεσαηι, δἰ [αεία 

δε, οἱ τον, οἱ αἰεὶ! δαὶ ν3, Εἰ ἰἰαταπ. ἀδ 4800}" οἱ 

ΒδοΙιοί 5᾽π} 16 ἀϊοῖ! Βογίριαγα : Παοίιοί ἀμίόπι ἐταὶ 
ἀέοοτα οοιἐϊΐδ, οἱ ρμίοιιγα [αοἷφ, εἰ αἰεσὶ! ]αοοῦ ἢα- 

εἰιεί, εἰ αἰαὶ! ; δοτυΐαπι (ἰδὲ δορίθηι απηὶς ργοὸ Ἐαοϊιεί 

ἢιῖα τὰ ἡμεΐοτο "3". Εν! ἀδπιίυβ δυίΐθπι ἱπηηνυίδίιι9 

υ5115 γΟΟΔΌΙΪΙ ἢ π}115 ἀρράγοί 'ῃ Αἰπηοθῃ, 41] δ ᾳπιὰ- 

νἷΐ Βογογθην β08πὶ ΤΊ] Π)ΑΓ. ϑοτίρίαπι 651 δηΐιῃ : Εἰ 

[αεἰμηῖ 65. ροδί ἐς, οἰ ἐγαί Αὐξαίοι ἤίϊο Βαυϊά 20- 

ΤΟΥ ἀϑσοτα [αοἷ6 υαἰάδ, εἰ ποπιοη οἱ Ταπιαν,, εἰ αἷ- 

δ ἰοαὶτ δαπὶ Απιποὴ Πίϊις θαυϊα 35. ὈΠ16 τ}, ρόδο ργο, 

Δὐαπιανῖ, ΕἸ ενἰθμίαϑαίαν, ἰπᾳαΐ!, Απιποη, ἔα ϑὲ 

δι βγηιαΥ ΘΙ ῬΥΟΡΙΟΥ ΤΙιαπιαῦ δουούεπι δμαμι: 4μ0- 

πίανε υἷτο ὁτγαί, οἱ σταῦθ υἱάοϑαίμν ἱπ οοι ἐς Απιποπ 

[αεοτε οἱ αἰϊφιία "35. Ἐπ ροϑὶ ρϑιιοα ἀδ νἱοίδπεία υληὶ 
ἰπίυ Αἰπηθη ΤΠΔΙΠΔΓ βογογὶ 506, ἐία ἀϊεῖ! ϑοτὶ- 

Ρίιγα : Εἰ ποία! Απιποι αϑιάϊγα υοσθηι 678, δεά ἐπ- 
υαίμὴ δΏΡΟΥ ἐαπι., οἱ πηι αυῖϊ φαπι, εἰ ἀογπιὶ- 

υἱι 99 συμ εα, οἱ οαϊυϊ! δαπι οὐϊο Απιποι πιαρπὸ 
ναίαε : φιοπίαπι πια)ιδ ἐταὶ οὐΐπι χαμὸ οὐδταί δαϊη, 

φιιαηι αἰ οειῖο φια αἰ οχοταί ἑαηι Ἧ. ἘΠῚ ἴῃ ἢἷ5 ΘΓξ0, 

οἱ ἴῃ μ᾽ υγῖθυ5 4}}}5 Ἰοςἰ5 ἱμυβηΐθβ ϑουιὶρίυγαπι ἀἰνὶ- 

πᾶπὶ τοί Ἶ556 ἈΠΊΟΓ5. γΘο θυ] πὶ, οἱ ΟΠ δε δι15 ἀϊ- 

Ἰεοιϊοηΐδαια ρμοβυ ΐ 556. ἱπιογάμη, ΠΙςαὲ τᾶγο, ργορτίο 

(216 πη γόοιο Διηοτοπὶ ποιὶηδὶ, οἱ ἰηνὶαὶ δ 

δυε δίᾳυο ἱποὶϊαι δ 85, υἱ οὐηλ ἀἰοῖς ἴῃ Ῥτονοῦ- ᾿ 

υἱῖ5 ἀ6 βαρίεπιὶα : Αάαπια δαπι, οἰ δογυαὺὶξ (6; οἷτ- 
ἐμηϊάα θαπι, οἱ ἐπαί(αὐὶ! (6; Ποποτα ἐαπὶ, εἰ σοπιρίος 

εἰοίμιν 16 5. ϑδρά εἱ 'π 60 1106}10 φαὶ ἀϊοῖταν ϑαρίοη- 

εἷα Θ8]οποἶβ, ἰΐα βογὶρίι πὶ 6ϑὲ ἀδ 'ρ88 βαρί θη : 

Απιαίοτ [αοίτι8 διηὶ ἀδοοΥὶβ 6716 35. ΑΛ ΠΟΥ δ 1ὁπὶ 

ᾳυοὰ υὐὶ ἢ} ἰαρϑυ5 νυἱδθαίαν οΟΟΆ 510, ἰδὲ (λ1- 

ἴυκπ! ΠΟΠΊΘ ἢ ΔΙΠΟΓΪ8. ἰΠβογαΪ. Οὐ οηΐπι ρδ 55:1» 
δὰϊ αυἱά ἱπάδοονυπι ροβϑὶι δἰϊαυΐδ δάνογίογα ἰῃ 
ΔΙΏΟΓΕ βαρί θη, γ6} ἴῃ 60 4] 58 8ΔΠη Δί ΤΟΙ ὑΓγ0- 

Πιοδίυῦ 6586 βωρίοπιίς ἢ Νὰπ) εἰ αἰχίεβεὶ, αυἱᾶ 

δάἀδληιανὶ: νεὶ ἰδδὰς Βουδοοδπι, νοὶ] 7400} Ἀδοβεὶ, 

ρᾶ 5510 υἱΐχιι αἰΐᾳυδ ἱπάδοογϑ μοῦ 86 νϑγῦα δῦ 

Βαῃοίο5. ᾿)εὶ ᾿ιοηι 65 ΡΟ(υ 556 ἰη{6}}}αἷ, ἀρυὰ 608 

Ὁ ρμεαεῖριια φαΐ ἠαβεϊυηΐ ἃ ἢ 6γὰ οοηβοθηάογα δὰ 9μὶ- 

τἴταπ). Αρογιἰββίπηα δαΐθπὶ ἰῇ ΒΟ ἴρ50 1106 110 αυὶ 
μαθδίυγ ἰη πιδηΐθ 8, ΔΙ 018 ΠΟΙΏΘῺ Οἰϊαγὶἰδ(ἰ5 γος 8- 

υυϊο ρΡεγπιυϊαίαπι 6οὶ, ἰῃ 60 αὐἱ ἀϊχὶὶ : Αὐὠγωμγαυὶ νο8, 

βία Ηἱοτιξαίεμι, δὲ ἐπ υθποτῖ 5 [γαἰτιιεἰθηι πιθαπι, πὶ 

αππιιη οι οἷ, φιῖα νυϊποόγαιΣ οἰιατί (αἰ 690 δμπι ὃς 
ΡΓῸ 60 υἱἱφιια υἱ ἀϊοοΓαῖ : Απηιοτγὶδ 675 (οίο ρετοιι55α 

διπι. ΝΙΒΠ εὔσο ἰπ!ογαϑῖ ἰῃ Βοτριυτὶ5 ἀἰνέπί8., αἰ γαηι 

οἰαγίίας ἀϊσαίῃγ, δἃἢ 8π|0 1, νοὶ ἀ!]θοιϊο., πῖϑὶ 4υοὲ 

ἰπ ἰδηΐαπι ποίμθη ΟΠ αγὶ (4115 Ἔχί ἢ τ, αἱ οἰΐαπι ἴΡ58 

α 

32. Ἐ2ΘΟἢ. ΧΧ. 5} ἃοη. χχιν, 67. 35 Οδη. 
3 Ῥγονυ τν, 0,8. “5 80. σι, ἃ. 

((2) Εἰ [γιοἰἰϑι8. θεοϑί ἴῃ ἸΙὈγῖ5. δηίοα οἶς, 561 Παλοῖαγ ἴπ Π165. 
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θεὺς εμαγ (85 Δρρε]]οἴυγ, βίοι! δοΔηπ68 Οἰχῖϊ : (Πα-- Α ΗΪοτί ΠΟ ; οἱ οὐραῖ χυΐίεπὶ κασογάοίεπι ἃς ἰενίίαηι, 
εἰδεϊ, ἀἰίφαητας ἱπυΐσοιι, μα οἰατίία8 ἐα 60 6δί, 

εἰ οἰππὶς φυὶ ἀἰἰσί!, ἐα θὲο παίιις 6ξί, εἰ εοφποΞεῖϊ 

Ῥωωπ; φιὶ ἀμ ἐπὶ ποὸπ αἰ, ποὸπ σοσποδοῖς ἴοι, 

φεῖα (εις οἠατίια5 65ι δ᾽, ἘΠ Πυ 3 ΠΥ}5. Δ] (6 γι 5 ἴθ μν- 

γουΐβ 511 ἀΐξαγο δ᾽ ψι 4 ἀθ ἰδ αα Ἔχ! ολυσᾶ 

εἰ δυληπῖ8 Βρίϑίο᾽α ργοιΟ]  Ππλι8, [Δ Π|6} ὈΓΘΝΙΟΥΓ 

εἰΐλπι 1408 ρδ ϑ ΓΙ ΠΡ ῸΓΒ ΘΟ 65ΐ Υ]βῦ ΔὈΘΗΓι .Π|. 

δηίφαπιιδ, παι, ἐπυΐοθηι, φμῖα οἰαγία8 ἐα ἢ 60 6δῖ; 

εἰ ροδι ρᾶυο : δεμδ εἰιατίίας 65. ἴπ 4.0 Οϑίοπαϊ! 

εἰ ἰρϑαπὶ θόυτη οἰ δυ Ἐπ 6556, οἵ [θυ Θὰ 

ψιὶ ὃχ θ60 68ὲ, ομαγιδίθμη 6586. Ουΐθ δυΐίοπι οχ 
δ δῖ, πἰδὶ {116 ιῖΐ ἀἰοίε : Ερο ες 9,60 οαἰυϊ, οἱ νεπὶ 

ἱκὰ ἑκπὸ πιπιάππι 331 Οιοὰ 5ἱ |)6115 Ῥαΐδσ οἰαγὶ [9 

αἱ, οἱ ΕΠ] 05 οπ αν 88 οϑί; σῃδγίι85 διιΐοθπ) Ρα1}}5 οἱ 

εμαηϊας ΕἾΝ ἀπ πὶ βυπὶ, πθη ἀηι8 ; ουηδοηθδη- 

ιεγ (15) ἐγξὸ Ρδίον οἱ ΕἸ] 5 ὑπὰπὶ θ6η6 ἀϊουπίιγ. 
Βὲ ἰάδθο οομνοηίθῖοῦ ΟὨγβίιι5 βίοι βαρίθηϊία, οἱ 

τις, οἱ [υ5 14, οἱ νογθυμη, οἱ νοῦ 5, [4 οἱ ο]}- 

τι) ἀϊοίιαγ, Εἰ Ἰάθο ἀΐοῖ! δογίρίυγα αυΐα δὶ οἰνατὶ- 
[25 πιϑηοῖ ἦπ| ΠΟ ἷ5, Πδ5 'π που ΐβ (14) τιδπεὶ 3, 
θευβ δυίοπι, ἰὰ 6581 Ῥαίογ οἱ ΕἸ π15, φαΐ οἱ νοιΐαπὶ 

84 οππὶ αυὶ ρογίβοίιβ ἰῃ οΠαγίιαῖθ 681, βοου άπ "Ὼ 

τεγθηπὶ θοπιίηΐ οἱ ϑδ᾽νδίουῖς ἀἰοθηι 8: Επο εἰ Ρα- 

μὲ δεπίθηιμδ αὐ ἐμπι, οἰ πιαηδίοηθηὶ [ἀοϊειπιις ἀρειὰ 

καὶ Ὁ, ϑεϊδη ἀθ ΘΓΡῸ 65ι, αι :80 ΕΠ Γ 88. αι 

ὕδας εδὲ, οἰὐπὶ ῃ ΔΙΙ4υ0 Γυογῖ!, ὩΠ}}} ἰογγοηαπι, εἷ- 
 πϑδιογία!ς, π1}}}} σογγαραθ}} 6 ἀἰΠΠαῖι. Οὐπίρα πα- 
ἰυτᾶπὶ Ὠϑπηη] 6 Θϑὲ οἱ σοῦ }}}}}6 Δ] αυ 4 αἰίραγο, 

ἕὐπὶ ἰρ58 5ἰῖ ᾿πε γι 0η15 (0η8. ρ88 6ϑ᾽ δηΐπὶ 5οἷἃ 
4υδ δλθεὶ ἱππιῃου αἰ ίθηι : βἰφυΐμοηι Ποιι5. οἰ᾿αγίι88 
δι, 4υ} δο]υ5. ἢφθαὶ ἱπηπηου δ! ἀΐοπι, Ἰασαπι [Δ ]-- 
(2η5 ἱπΔοο σ᾽ 16 πὶ ̓5. Ουἱ ἃ δυϊοπὶ δἰτυά ἱπηπιογία- 

Ππ5 ηἰδὶ Υἱἵα τίογπἃ ὁϑὲ, συλπὶ ἀδίυγυπι 58 ργοιη- 

τι θοὰς ἐγοάθηι 1 008 ἴῃ ἰρϑιπὶ 5ο᾽απὶ νοῦ πὶ ΠουπΊ, 
εἰ φῆριῃ πιϊδὶ 3όβαπι ΟΠ γί βίι πὶ ΕἸ] πὶ οἶα 5 ΡιῸ- 

Βέγεα δγξὸ ἴῃ ργί πιῖθ, οἱ Δπ16 οπηηἶΐα ΠΟς διπ Ὁ] 6 

Εἰ ρίδοίίαπι ἀϊοῖ αν 6556 θὲ, υἱ αυΐ5 ἀΠἰσὰὶ Ποιηὶ- 

ἀυπὶ θουμ βυὺ πὶ ὁχ ἰο10 οογάδ 510, οἱ ὁχ τοΐἃ Δ πιΆ 

58, εἱ ὁχ (0115 νἱ γί υ}5 5015. Εἰ αι Ἰ)69. Οἰατίιδ8 

αἱ, οἱ ΕἾΠΠ 18 αυΐ ὁχ θ00 δῖ, ομαγι 5 δϑί, δι] 511|}16 
δἰϊψαϊ τοχυϊγῖς ἰπ ποὶνῖβ : αἱ μῸΓ δῆς ΟΠ ΔΡ Ἀ 6 πὶ 

402 68 ἴῃ Ο γίϑιο 768ι., {αὶ 6ϑι οαγ 89, γϑὶυΐ οο- 

ποῖ φυλάλτῃ ῬῈΓ ΟΠ Αγ 4118 ποπΊθη ἈΠ] ηΪ 416 5Ξ06ἰ6- 
θυ; βίοι! οἱ {Π|6 φαΐ [4πὶ δσοη} ποῖα 5. αἱ ἀΐςοῦαι: 

θεῖς πος ξεραταὐϊέ α οἰατίίαιε δοὶ, φι δεῖ ἴῃ ΟἸιτὶ- 

᾿ τ δεξαὰ. θοπιῖπο ποδίγο δ ἢ φρο διιίδιῃ οἰαυ 58 

σαμθα ΟΠ πε ὈγΟχΙ πὰ πὶ ΟΠ Πἰσὶς. ΟἿ ἰος οπὶπὶ 
ἀφυῖι δαί ναίοῦ αιοπιάμη), 401} ΟρίπαθαιΓ αυορά 

[ἃ δηΐπιὰ δγζὰ δὰπὶ αυς ἰηϊψυϊδιῖθυ5 ἱπνοϊιία 

αἱ, ριορίπαυ ίαι 5 ἦτ πο βεγτεῖ : οἱ ἰδία ἀθ οδυβᾶ 

ἰχαὶὶ ἰδίαπη ραγαθοϊδπι, αὐ ἀἰοὶ!, 4αο4 ἰη Ἰδίγοι 65 
ἰβείαι φυϊάδιν, ἄυπι ἀοϑοοπάϊι 4) Ηϊδγυβαϊοπὶ ἰὴ 

ἍΤ 208η. τιν, 7, 8. 3 δοδλη. χυὶι, 97, 28. 
Ἡ Βοπι. Υ11}, ὅ0, 99. ὅἼ]υς. χ, 57. 

(15) 1 Ὁ}. δαΐ!., ε( βέϊις ομαγὶ αι ὁδί. (Βατὶ(α8 
τείοπι εἰ σἠατίίαϑ μπιιπὶ ὁδί, εἰ ἱπ πμίἰο αἰ εν: οοπ- 
ἐφαρημίοτ, οἰ. ϑδϑὰ τη55. υἱ ἵπ ἰδχίαᾳ πΟβιΓο. 
(1) Μ55., ἐπ ποὐΐδ, θειδ ἱη ποϑὶβ. 1}}». οαΐ!., ἐπ 

85 1 70λη. ᾽ν. 19, ν᾽ 704π. στιν, 26. 
38. β9Ὰ], υχχχι!, 1. 

4υἱ νἱάἀθηί65 5θιπί μθοοπ), ργαιϊογίογαμί ; δηιρίοει 

ϑυϊοιη ΒΔ ΠΤ ΔΉ ΠῚ 4} τ βογ σοῦ δηλ ἔδσαγὶὶ, οἱ 

απο [͵556. οἱ ργοχἰ μη ἰρϑίυβ. αι! ργοροβυογαῖ 
Ταϑροηϑβίυῃθ Πγπηανί!, οἱ δἱϊ οἱ : γαάε, εἰ ἰω [ας 8ὶ- 

πε λον 5, Ἐϊοπὶ πὶ πδιίυγα Οἵππο5 ΠΟὈΪ5 ἰνίεδ ργο- 

χἰθΐ 81π1η05. Ορογῖθ 5 ν6]Ὸ σδδυδι5. Πὲ ργοχίπιὰβ 

116 φυὶ ροϊεδὲ θεμοίδοογο, οἱ φαὶ πθη ροίεδί. ὕπάθ 

οἱ βα ναοῦ Ποβίον (0015 651 ργοχίπλι8 Π0}}}8, ΠΘΟ 

ΡοΓι ΔΗ 5ἰΥἹ 1 05 Ου1Ππὶ 56 Π6 665 6Χχ ἰΔίγοηππι νυ] 6- 

γἴθιι9 οδγεη8. ᾿σταν δοϊομάαπι 6δὲ Ὠαὶ εἰϊατῖια- 

(61 56ΘΙΏΡ6Γ δή θεαπὶ ἰοη ογα, ἃ 00 οΥἱφίηεπ) ἐυχὶϊ, 

οἱ 84. ργιοχίμ πὶ τοβϑρίοαγθ, εἰπῇ 400 ραγιϊορία!η 

ἴηἰογὶι (1δ), υἱροῖς δ} 6 Ρ ἀγθδίαπι ἢ σογγυριϊοπα. 

δίς δγσὸ χυξουμῆυα ἀ6 οἰ υϊαία βογίρία βυμὶ, φυδϑὶ 
Β 4 διποι δ (οία Βιι5οῖρα, ἰ 81} 46 πον ηΐθι5. ογ8η5. 

Ελϑοπι πδιηαι ἰη υἱόψια νἱρία5. οϑιδηάϊίατ. Ουοι! 

8ὶ 48 αἶσαί, αυΐὰ οἱ ραοιπίαηι, πηδγείγ!ςοπ), οἱ 

Δ|18 5: πλ}} πὸ πη814 δοίϊδιη νοοᾶθι!ο φυοά ἃ ομαγὶ- 
(Δία ἀυοὶ νἱάείυν, ἀἰΠζαγ Δρρο!]απιὺγ : βοϊοηάυτῃ 

65. ἴῃ Πὶ5 ἤ0) ργορτγίο, β6ὰ δὐυβῖνα οἰνατι ἰδίθι πὸ- 
μη ατὶ, δίουϊ, σοῦθι ριαια, οἱ 40 θουβ ποπιθῃ 

ῬΓΪποΙρα! ΠΣ ἰμ 60 651, 6χ υ0 Οπηΐ3, οἱ β6ῦ “θη 

Οἠλἶ ἃ, οἱ ἴῃ χυὺ οπιηΐα : (0 υἱᾳα 6 ἀρογίο υἱγίυ- 

(61, εἰ ΠΑίυΓΔΠῚ ΕΠ ΠὼΣ δ᾽ προ]! αγ41}8. δηιμνἶδι (16). 

ϑόο 0 ναγὸ ἴῃ 000, οἱ, κἱ ἰΐὰ ἀϊχονῦίπι, ἀὐυβῖνα 

ἀδο5 ἀϊείι ϑεγίρίυγα οδἰΐδην {Π|05 δι] 4υ08 56γηιο οὶ 
ἔτ; βίοαι. σοιηϊεπιαὶ ϑαϊναίου ἰὰ Εὐδηρεὶ ἶβ. 564 εἰ 

οΟἸόδι685 νἱγίυ!65 50} [νος ΒΟιηΐ 6 ἀρρο! τὶ νἱ οι, 

ὁυπὶ ἀΐεῖαν : δ όιι5 δίοιῖι πὶ δυμαφοσα ἀδογμπι, ἱπ 

πιρϊο αμίεηι ἀφο5 αἰμαίεαι 38, Τότ γεγο ἐμ Ἰ000 

7λπι ποθὴ Δρυδίνα, 56 [4|50, ἀἰΐ φοηι πὶ ἀξθπιοι 68 

Δρρειδηίυτγ, οὐαὶ ἴοι ϑογρίαγα : Θηιπος αἱ 9εης 

Πἶμπὶ ἀπηιονῖα 39, [14 4116 οἱ με πηθ ἢ} οατι {15 ΟΠ θα 

ἴηι 60 6ϑ5., ῥγορίεν αυοά θα πιυγ ἀἰΠφατα θυ οχ 

ἰοίο οοτάα ποβίγο, 6χ ἰοἱᾶ δηϊπι|ὰ ποϑβίγα, οἱ ὁχ [οἱἱβ 

ὙἱΓθ5. πορίγίς, πἰροῖα οὑπὶ ἃ 400 ᾿Δμ6πλ5 06 

ἰρϑυπι, αὐ αἰ] σοῦ ροβϑβίπηιϑ. [ἢ ἴρ50 84π| 5[1η6 ἀπ- 

λὲο οοηιϊηδίαγ, ὧἱ οἱ βαρί θη πὶ, δὲ αι ϑε ἰτ, οἱ 

Ρἰεἰδιθπὶ, οἱ νογίἰαῖοπη ΟὨΠόϑαυδ Υἱνία 65 ΡΆΡ ΟΡ 

ἀπίχαιηυβ. ὕπυηι πίη αἴχαο ἰάσηι 651 ἀ]Πχενο θα), 

οἱ ἀϊίσοεγα θοπᾶ. ϑέσυπἋο ἰ000, 4ιιαϑὶ ἀθυδίνο οἱ 
ἱπὰβ ἀσγίναιο ποιιὶπθ οἰίδπι ργοχίπηιπὶ αἰ ογα }1:- 

ὈαπηιΓ, ἰἀπηυλπὶ Ω05 'ρ805. ΤΟΥ πὶ νΘΙῸ δοὶ αυοὰ 

Ὦ [Δ150 50} οἰαγί [αι λα} 0 - ποπιϊπαίυγ, ἀἢ]Π χορὸ γὰὶ 

Ροευπίϑιη, γ6} νοϊρίδί65, ν6] οπιηα φυϊάψυϊά δά 

σΟΥΓΙρίοἰαηι ρεγιϊμοί οἱ ὀγγόγοπι. ΝΟῚ δΓρῸ ἰηίογεϑὶ 

αἰγυπὶ δηνατὶ ἀϊσαιυν θου5, δὴ αἰ ἰρὶ. Νεο ρυϊο αυοά. 

οα!ρογὶ ροβ5ἰῖ 5ἱ φυΐβ θουπὶ δἰοας Φοδηπο5. ομογίί- 

θη, ἰ8 'ρ56 δΔιηόγοιῃ ποπλϊηαί. δηΐχυθ πιοπη ἢ 4}1- 

4υδπι β8ῃοίουαπὶ ἀἰχίθ56 Ἰσπαιίαπι ποπιίπα 46 ΟΒτῖ- 

βίο : Ἤσιις αμίοπι αἀηϊον οὐ βαιιδ ἐδι; Ὧ6Ο ΓΟρΓΘ- 

Βοηάΐ εὐὴὶ ργοὸ δος ἀΐφηυπι ἰυάϊςο. 

88 } Τί, Υἱ, 18. 
39 Ῥρ8]. χουν, ὅ. 

νοὐΐδ, [οιι5 ἱπ υοὐΐδ. ἡ τὰ : . 
15) ἀοότ Βοσεθηϑῖ8, ἐπίονί, μὴ». εἠϊξ., φονὶϊ. 
ἿΝ Οοάοχ Βιεϊναορη 58, Ττὶπίίαιἷδ ἐπμπεῖαὶ. 



14 ΟἈΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΘΟΑΝΤΙΟ. Ἕ 

ϑοϊοπάνπι δαίοπι φυοί ομηηΐβ 4} νοὶ ρδουπίδπι Α ἰ(α ἰοιιρεγαυΐι, αἱ δοὶζ 11} ρΙδοθγα φαθπὶ αἰ αὶ! : ἢ 

αἰ φὶι, νοὶ 68 φυὰ ἴῃ πιυπάο δυπὶ πιδίογὶ οοτγυ- 
Ρι}}}}18, νἱγίαιοπα οἢαγίιαι15 4υτ8 ἐσ Π60 δὶ, δ ἰ6γ- 
τοπᾶ εἱ δὰ ἐδάυοα ἀδιαεῖι, οἱ γει5 Ὠεἰ -Αὐυυτῖυγ δά 

θᾶ 45 ποη νυ! θειι8. Νοη δεἷπὶ Ποὺ ἀἰ]οοοποιῃ 

Βογυπι, 864 υϑυπὶ [οι θυ5 ἀθάΐ!, ΠΠ1ὸ δυΐοπὶ 

Ρᾶυϊο Ἰδιΐυ5 ἀἰϊδουδδίιηι5, γο] (65. ἀ6 παίαγα ΟἰνΔΓῖ - 

ιΔιῖ8 οἱ δπογὶβ δρογίϊιι5 αἰἰθη 54} ἀϊδιϊσυδιδ, Π6 

(ογία αιιοηΐαπι ϑεγίριυγα ἀϊεῖ!, φμία θέμις οἰιατίίας 

. ἐφ. "9. οἵηπα αυοὰ αἰ] ρ᾽ ταν οἰ 3πὶ δὶ ουγγιρι! 0}}6 51}, 
ΟΧ 1)ὲ0 6856, οἱ πος οἰαγίιϑᾳ οἱ ἀϊ!δοιΐο ρυϊάγοιι. 

ϑοὰ οβιοιάϊιυν το φυϊάδιη θεοί, οἱ πλυῆι!5. οἦυ.5 6586 

οὨατίια5, ποθ ἰΔπηδη 86 Προ Γ 840 δυπιϊιΐθυ5, δά θᾶ 

αυι θεοὶ 5υηϊ, οἱ φυαὶ 65 τὰὴξ ορυ8 οἦ08 Δϑβϑυτηΐ; 
5δ6ἀ οἱ ᾿ιος βείγε ὁοροτγίεϊ, φυοὰ ἱπῃροϑβϑί Ὀ|6 δθϑὶ, υἱ 
ΠΟΙ ΒΟΘΙΏΡΟΓ ᾿υπιᾶπα πδίυγα δἰϊᾳι ἃ ἀπναῖ. Οἠ}}8 

πϑηαὺ αυἱ δά ἰὰ «ἰδι18 νὲπεῦῖῖ, αυδπὶ ρυθονλ επὶ 

νοσδληΐ, Ἀπιοὶ δι᾽ αἱ δε πιΐδυ8 ΓΘαΙΘ, Εἴῖπὶ διηδί 
481 ποῃ οροτίϑι; 861 γοοία δἱ υἱἱ τοῦ, οὐπὶ Διπαὶ 

4ι ορονγιεῖ. ὕογαπὶ Ὡοπηυ} ἤάης ἃπιουῖ5 αἴδε- 

εἴυπι, αυΐ Δηϊπηθ Γαι ΟΠΔΌΪ ἰηθ᾽108 65. ᾿δποιϊ οἷο 

Οοπάϊιοτί5, δὶ δὰ Διηογεπὶ ροουηΐς ἰταδιηὶ οἱ ἀνᾶ- 

τἰιία βιυάϊαιη, δυὶ ἐγρὰ φίογίαπι οϑρίδηάπηι, οἱ ἤπηι 

ἰηδ8ι}5 ρογίας ουρίαϊ; δὺυϊ ἀγρᾶ βοογία βθοίδηι, οἱ 

ἱηναπίππίυς ἱπιρυθίοἰιίς Ιἰυἱἀϊπίϑᾳυς οαριίνί ; 40 
δι δ᾽ 15 ἰνϊ8 βἰ τ: }1ὰ υἱγίαιθπι ἰδηιὶ Βοπὶ ᾿υ͵υ5 οἴυη- 
ἄυμι. δεα εἰ οὐπὶ οὐρὰ ἀἰνογβδϑ ἃγία5 ΔΠΊΟΓ ἰβϑία ἀι:- 
οἰἴαγ, φυῷ πηδηυ τη ϑιγϑηίαγ, δαϊ ρ6Γ δίυἀϊα ργῶ- 

5615 Υἱἱ85. ΠΟ 800 πὶ ἠδοθδδαγία, υἱ υϑγ}ὶ σιδίία 
ἀἰχογῖαι, ογρᾶ ἀγίεπη ρα  ϑιγίςδπ), γα ὶ οι γδιι8 Ἔχ Γ- 

εἰιἰα, ἀυ1 οογίο οἰΐδπὶ γα βεοοιηείι]οαπ), νοὶ πιυϑἱ - 

64π|, Υ6] τὶ (Ὠπηοιίοδπὶ σοπίδγιΓ, αί4ι6 δὰ Αἰ᾽ὰ8 νοὶ 
μιυὐυβοοπιοιϊὶ ἀϊδεἰρ! η88, πθο δὶς φυϊάδπι πα} νἱι]6- 

10 ἀ8113 ο)8 ῬΓΟθΑθ ἴα δι πὶ]. 51 ἐπΐπῦ φιιοά Βο- 
πυπὶ 6δ8ὶ, ᾿ος οἱ ργουδὈ}}]8 εβί; θοθπὶ δυΐθπὶ ὑγο- 

ῬγΪδ ΠΟ Ἔγϑᾶ υ8118 ΘΟΓΡΟΓΕΟϑ, 86ι} ἰῃ 60 μεϊμηυιη 

δι δηϊπιΐ υἱγία ἶθυ8. ἐπι! εἰσ; σοπβοαυδηίοῦ 1116 
ΔΙΠΟΥ ΡΓΟΌΔΒΠ8 651, φιΐ θ60 δὲ δηΐηὶ υἱγίαιυι185 

οολρίαίιγ, Εἰ πο. ἰἰὰ 880 παῦθγο ἀθίϊηϊ θη 6 ἱρϑίυς 
ϑαϊνδαίογὶβ οβίθινάϊυν, αν ἰμϊογγοψαῖυβ ἃ φιοίδη), 

4υσὰ 6β886ὲ πιαηἀδίιπι οπιπίτηι πιαχίπηαπι, οἱ ρεὶ- 
πιὰπὶ ἰῃ ἰορθ, γαβρομάϊὶ : δέ ες δθοπιίπιιπ θριπι 

{μιιπὶ ὁ ἰο[0 οοΥάἐ ἴμ0, εἰ ἐὦ (οἵα απΐπια ἔα, οἰ ἐπ 

(οἱἱβ υἱτίθως (ἰδ. δεσμπ μι 670 βἑνεΐίο 6ει {{Π : Πὶ- 

ἐΐφοα ργοαὶπιιιπι ἰμμπὶ δἷσι! ἰοΐρεμηι. ΕΠ δά͵δεῖς: 1π 
πὶς ἀμοῦπδ πιαπά αι! ἐδ οπιπὶς [θὰ ρεπάει εἰ μτορίιεία ": 

οβίθηάθι8 ΡῸΓ ἢὸ ἀυο ᾿υ8ζι:πὶ Διηογθπι ἰερὶ εἰτητιη}- 

4υ6 ᾿οπδίαγο, δίᾳυθ ἴῃ [}18 υπίνοεγϑαπι ἰεξοπὶ Ῥγο- 
Ῥμείαβιιαθ ροιάεγο. 86 εἰ φαοὐ Αἰ: Νοη ααμίίοτα- 
δὲς; ποὴ οεοἰάοα; ποπ [μτγίμπὶ [αεῖση; ποπ [αἰδιιπὶ 

ἐεειἐπιοπίμπι ἀἴοας Ν᾽; οἱ 5] ηιοἀ 4]υἀὰ πιαπάδιυπι, 

ἰὼ ''ος νϑγῦ0 γοϑίδυγδιγ, 1} 40 4ἷῖ : δί 665 ρτοσὶ- 

μῖμην μὰπὶ δίομι ἰοἴραιηι, αιοά ἰο6 τηοάο [Δ0}} 15 

ὀχρίδιδθίιυν. : 

Ῥοηδηλι5, γογθἱ οδυβ88, τυ ΘΓ ΠῚ ΔΠΊΟΓΟ 8]160}}.5 

Υἰγὶ δγἀθηΐοπ, οὐρίοηίθπιαιθ ἴῃ οοηβογίίιι πη 6}08 

δϑοἰϑοῖ, "όππὸ οπιπίὰ ἰἰὰ ἃᾳ6ῖ, δἰ ΟΠ.168 Π)ο(0.5 5005 

49. 1 208", τν, 8. "" Μαι, χχιι, 51, 59, 40. 
“δ᾽ Μαιι). χι, 27. 

"5 Μλἢ. χιχ, 18. 

[οτία βὶ ἰῃ δἰΐφιο οοηίῖγα νοϊυηίδίοπι ἱΠΠ 18 δροιὶι, 

σΟηΘΟΓ:ΪΔ 605 νἱῦ 16 ορίἰπιὰ8 το[αίεί δίῆυδ δρετ- 
παι ̓  Ροιογίίη πῶς πιι ον αυ 18 ΘΓ.8 ἃπιογεπὶ Υἱτὶ 

ΕΠ 8. τοίο οογάθ, ἰοία διΐπια, ἰοἰ54ι16 ΥἱΓΙ 8 [ετ- 

γοῖ, δυὶ δἀυϊογίυπιὶ σοιῃτη 66 405 Θὰ πὶ ΠΟΥΕΙ ἰΐ 
ἀπάτα ρυάϊοἰἴᾶπὶ ἢ δαὶ ἰοπιϊοἰ ἀϊαπη, 48 οὐ υυ- 

γοῦὶς πιίεπὶ 1 δυΐ (υγίαπι, 48 οἱ 5εῖδι {Προ γα Πδίδιν 

ῬἰλοοΓε ἢ δυϊ οοπουρίποοι Δἰἴθηᾶ, 408) ΟΠΊΠ68 βυδϑ 

σοποιρίβοθη [45 οὐρα Δπιογοπὶ Υἰτὶ {1.5 μαθεαὶ οὐ- 
ουρα!α8 δ᾽. Ἔγ60 ἴῃ οἰϑυίι4[15 ΡοΓ[ΘοΙ[0Π6, οἱ ΘὨΙΠ 
τηϑληθαϊυπὶ τοβίδυγαγὶ ἀἰοίίυγ, οἱ Ἰορὶς νἱγίυ8 ργορίιο- 
τατυπάυς ροπάσγα. ῬΓΟΡΙΘΓ ἰδίυὰ οἰ νγ (8{}5 γεὶ δγι0- 

τῖϑ βοθυπῃ, δαῃοίΐ πθὸ ἴῃ {ΓἸθυϊδιίο πα δηξυδιϊδηίυν, 
πος δρονῖδι! σδρογίαπίυγ, πο ἀ6)6 ει! ρογουηί, δοά 

ᾳφυοὰ ἰπ ργϑϑαιμὶ 65ι πιοπιθιίδπθυπι, οἱ ἰανς {γ υ- 

Ιδιϊοπὶβ δογυ τι ϑυργὰ πιοάππι αἰογηπηι φ!Ογί ροι- 

ἀυ5 οροτγαίυγ 1}}}|8. Νοη ἐπί ομμπίθυ5, 86ὶ Ῥαιΐο, οἱ 

8. φυΐ οἱ 5 πιῖ]65 βιῃϊ, ργῶϑοηβ ἤδβο δἱ Π)οπιοπί4- 

πθὰ ἃς [6νἷ5 ἀϊείίαν (ΥἸ Π] {10 : φυΐα ρμετίθοίδηι εἰὰ- 
τἰϊϑίθιη θεὲ ἴῃ ΟΠ γίδιο δοδὺ μὲν ϑρίγίτυπι βδποίαπι 

41 δπαρθεηι ἰπ ἐογάθ δυ0 αἰδυδαπι. 8:6 ἀδηίΐφυε εἰ 

δλο0}ν ρδίτ] ΓΟ] Δ Π) ἃπιοὸῦ ΒΔΟΠΟΙ ΡῈ δορίοπὶ Δὴπ 6 
οοπίίηυο5 ἐπ ἰΔθουυ5 ροβι πὶ ἀΠ ΓΠῚ φϑι08 οἱ η0- 

οἰυτγιὶ ἔτίρουϊβ υϑιϊοιθπη δοητνα πο δι Υι1}3, δ'ς 

ἰρβυπὶ Ῥαυΐαι ἴῃ ἀπιογα ᾿ὰ}05 ἱμοοηϑαπι δυάϊιο εἐἰΐ- 

οὐηίοπι : (Πιαγέίας οπιπία μαϊίατ, οπιπία ογθάϊ, ον.» 

πῖα δρεγαι, οπιπία (οἰεγταὶ, οπατγίία5 παπφιαπε οαάϊινΝ, 

ΝΙΝ ἀγρο δϑὶ φυοὰ ποη ἰοϊδγοῖ, {πὶ ρατίδοίο ἀ{}1- 

Ὁ εἰι. ΡΙυγα δυΐθπὶ αυληο ποὸμ ἰΟἸΘΓΆΠΙα8, ΟΟΓΙΌΝΙ 

ᾳυοά οὐ ποὺ υἱῷ σἰπαγίῖο πὶ αυδὲ Οπεπία ἸΟΙΟΓΆΙ, 

ποι) Πα δηυ8. Εἰ δἱ βοὴ [ἐγ πη08 δ᾽ αυᾶ ρϑιίθινιοι, 

ἰάοίγοο οϑὲ αυΐα οἰιαγί(Δ8. πο}}}8 ἀδθϑβι, 4088 οἴῃηϊὰ 

Ρϑιϊτυν. 1η Ἰυσίαπιῖπα ἀυο4ι8 60 αὐοα 68ι Ποὺ ]5 δ|- 

υόγθυ9 ἀἰδθοίυῦ, ἀυοι (γΓοχυθηίον εαὐϊηυ8, ποη 

ἀυθίυπι 65. φυΐπ ον ἰος ἢδί φυοι πο 651 ἴῃ ποὶήδ 
οἰαγι 5 {Πα αυδ πιιηφυδι ο8Δ61|1. Ηπης οΥ30 Ἅἅπιυ- 
τοι Ἰοφυϊίαν ργδοηβ ϑογίριυγα, 400 δῦ νοῦν 

θεοὶ δηΐπια υδαῖα υἱἱίαγ οἱ ἰῃΠλπιπιδίαγ ; οἱ ἰδία ορὶ- 

186] Ἀπιΐὶ οἉΓιηοη ΡΟΓ δρί για πὶ ὁδηἶϊ 4ι0 ἘρΟ βιὰ 

ΒΡΟΠ80 οΟἰεϑιὶ Οἰιρίδίο ἐοπῥυηφίταγ 80 βοοίδίυγ, ἀὐ- 
βἰάδγδι}ιϑ πιῖβοογὶ οἱ ραῦ νϑρθυπι, υἱ ςοποὶρίαι Θχ ἐ0, 

δι βϑϊναγὶ ροϑϑὶί ῬῈγ δι οαδβίδιῃ ἤ]ϊογ ἢ) φΟΙθ ἃ- 
εἰοπεπι, οὑπὶ ρογπῃδηβογὶ κί ̓ι ἢἀ6, οἱ βαποι (α16 οπ 
βοδγοιαίθ : υἱροῖς ἐοποθριὶ οχ βοιπίηθ αυϊάθηι Ἶε1- 

υἱ θεΐ, δάϊ! νογο φουϊάψιιο νοὶ ἃ} ἱπιπιαου δία Εο- 

οἰαϑἰα, γ6] 4]ν δι ΐπμα πἰ ἢ} σογροόγθιηι, αἰ} μγα!ο- 

τίαϊθ γοαυΐγθηιθ, 56 5010 γεγυὶ θεΐ ἀπιογο ἤλαγδη- 

16. ΠΠπῸ ἰμιθγίια. πουἷβ δ ριβαπ5 (δ ἀπιογὰν νι] 

οἰιαγίιδιθ, χυα ἰῃ Θρ Πα! απιῖο μος Οδηίοἱ ἐδῃιίοος 

ταμη τείδγιυγ, ὀσούγγογα ροίυδγαμ!. δε βοϊαβάυι 

68 ἰδ τλυ1ἃ 6856 αυῷ αἰεὶ ἀεθδδοὶ ἐς οδδγίαι ὁ 

μᾶς, φυδηϊᾶ οἱ ἀα |)60 : δἰφυίϊάθηι 'ρ56 68. οἰ ναγ 145. 
ἱομε δηΐμη πόπιο πουὶ! Ῥαίτοηι πἰδὶ Εἰ μ6, εἰ ἐμὶ νο- 

ἐμετὶς Εἰ μι 8 τοτοίατο "δ. ἴ'ἃ ΠΘπιΟ πονΐ! Ομ δι δῖ" Π 

εἰδὶ ΕἸΠυ8. 51 πΗΠΠπὸγ΄ δυιΐοπὶ οἰἰδηὶ ἰρϑυπὶ ΕἸ αι, 
φυοπίαπι οἱ 'ρ86 Ομ Δγ (88 68ι, ἰρβαηι6 ἐχ θε0 Ρδίγὸ 

Δ 1 (οἵ. χα ἵἿ, ὅν 

") 

"5 66δῃ, ΧΙΧ. 



ἿΣ Ρποισῦϑ. "4 

οὐϊ οἰδιΐῖδ5., πδμιὺ βεἷϊ ηἾ5] Ῥαϊου. Τλπιθη βοουηθυμι αὶ φμώ ἐξῖ αα οταπι πιατὶδ, εἰ πιμίἰρίϊεαῖα 6ει ἧκ 60 εω» 

ος φυοά εἰιατὶ 125 ἀΐοίίυγ ἰρ86 θεὺβ Ρδίϑγ, εἷς οἱ 

ΕἸ 5 φαὶ εχ Ῥαίγα ργοςαάϊι, εἰ ἰάθο βοὶϊ φαθ 'ῃ δ60 

διηϊ, δίουϊ βρίγίυ5 Ποηιὶπὶ8 58εὶ1 4058 ἰῃ ΒΟΙΪΠ6 

βυηϊ. Ναης τερὸ Ῥαγδοίοιυβ (47), ϑρί γίιυβ νϑγὶ δι 8, 
φυὶ ἀε Ραΐγε ρῥγοοδἊαϊὶ, εἰγουΐι φυξγοῃβ δὶ 4885 ἰπ- 
γοιίαὶ υἀΐσπας οἱ σᾶρϑοεβ δηϊμηδβϑ, 4υΐθυβ γονοϊοῖ 

τηδφηϊαὐΐπαπι οἰανλ8115 ἢυ}8 αὐῷῷ ἐσ 60 6βί. 

Νηὺς ἜγξῸ ͵4πὶ ἰρβϑυιη θθαηὶ Ῥαίγομῃ, 4υΐ ὁΠαγὶ κι 5 
οδὶ, ἰογοσδηία8, ρΒΓ 6Ὧπὶ αιλ88 ΘΧχ 'ρ50 6ϑὶ σῃδιυΐϑίοη), 

εἰἰλα δὰ τεϊίφιδ ἀϊδευϊοπάα νϑπίαπιι5. {Ελ τοπίε- 
τα5 ργΐπηαπι ἀθ 60 γοαυΐγεγα μά {4 5ἰϊ, αυοὰ 

εὐ (τὰ νοὶ απιΐηα Βοοἰε5ἰα Ὠεὶ ἃ ϑαϊοπιοπο δογίριἃ 

βύδοδροῦγῖῖ, ργίπλυ8 ἐσ ἰρ5ὶ5 Ῥγονθγθίογυπι ἰἰθδῦ ρο- 

ε'᾽05 εἰ, δεουπάυδ ἰ5 4] Εςοἰοϑἰδδίοβ ἀρρεϊ ίιιγ, 

τοτιϊο τογὸ ἰῷ ἰοοῦ σδηιίοὶ οδηιίςογαπι νοϊυπιθη μ4- Β 

μεδίυτ, Ου:8 ἐΓβῸ ποθΐδ Θσουγγαγα ροβϑίηξ ἰδ ᾿ς 
Ἰοοσ, ἰδία δυμῖ. ὅδπογδ] 65 ἀἰβοὶρι πα φυΐθυ8 δά γὸ- 
πα ϑοἰεηἰίλην ρεγυθηϊυ (Γ68 δυηΐ, 4085 Οτγαοὶ 
εἰλίολαι, ΡὈγείοδπι εἰ ἰποοτίοθη ϑρρε!λυθγαπὶ, π05 
25 ἀΐδεγὸ ροϑϑυπθυδ Π)ΟΓΑΪ ΟΠ), Ὠαἰυτδίαπι οἱ ἰηδβρὸ- 

εὔναι. ΝΟΠΏῸΙ βᾶηθ αρυὰά ὕγωοοβ οἰἶδαι Ἰορίοοῃ, 
φύλπι η08 Γαϊϊοπαίοπὶ ροδδι 05 ἀΐοογὸ, φυϑγιο ἰῃ 
Βυπηοῦο ρόβυθγδ. ΑἸΪ ποη δαί γ πβθοῦ8 64Π|, 56 ρὲΓ 

25 {Γε8 4028 δυργα πιοῃογαυ πι18 αἰἰβεὶρ  ᾿Π48 ἱπ- 
Βεσδη) ουῃβοσίδιηαυδ δῦ ΟἸΠδ ΟΟΥΡῸ8 6886 ἀΐχο- 

τυηι. Εϑὶ οηΐπι ἰοχίοοδ, οἱ γϑὶυΐ μ05 ἀἰοίπηι5 γαίίο- 
02]18, ας υϑγρογυμι ὀϊοιοταπιᾳυθ νἱϑδίυγ οοημῃογο 
τλιίίοηοϑβ, ψγορυεἰαίε84ι6, εἰ ἱπιργοργίοίδιο5, ξεπ6- 

τϑῆυδ, εἰ 5προεΐο8, εἱ ἢρυγᾶ8 βἰηφυϊόογαπι φυσι οὐο- 

ἐὐγε ἀϊοίογυαι; 4υλι1ιῃ υἱἱᾳυ ἀἰδοὶ ρ᾽Ιηῶ τα, ποη ἰδιῃ 
βοραγατὶ φυδῆὶ ἰηφογὶ οίογ8 οοηνοηΐϊ οἱ ἰμίοχὶ, 
Μοῦ] δυίοιι ἀϊοϊυν μὲς 4υᾶπὶ 1208 Υἱνοπαΐ Βοηα- 

805 δρίλίωγ, οἱ ἰηδιἰτυἱ2 δὰ νἱγίυΐοπι ἰομἀθηι18 ργῶ- 

φαγδηίας. Νδίυγα δ ἀϊοίατ υδἱ υπ᾿αδον αϑ4υ6 Γεὶ 
Βδίιυγὰ ἀϊβευϊἰγ, 4ὰο πἰδὶ οοηίγ παιυγδηὶ σοΓἃ- 

(ὧν ἴῃ υἱίῶ, βοὰ πυπιφυοάφυε μἰν υϑὲδι.8 ἀδραίοίι, 
ἰ 4ιιο5 ἃ γοδίογε ργοὐμοιιπι 68,. ἰυϑροοίΐνα ἀἰοὶ- 
ἰατ, 402 διρεγργαβδί Υἱϑὶ ἱ ΐα, 46 ἀϊ νἱ οἱδ αἰἰψυϊά εἰ 

εὐὐἰδϑεῖναι5. ΘΟ οΠΙρ άπιιγ, οαηι6 80 πιοηία ἰηίι6- 

βιῦγ, αυοηίΐατι οογρούευμι βυρογργθἀϊμη!γ ἃ5ρθ 
εἴα. ἤδσο ογᾷο, οἱ τἰ εἰ νυἱἀοίυτ, βορίεμί65 φυϊααθ 

Οεζεοοζγυιη διυμπηρία ἃ ϑαϊοπιοηθ, υἰροῖα φυΐ ἰαὶς οἱ 
ἰεῖρογα ἰοηβα δῃ(6 'ρ808 ρτίοτ εἃ ρ6γ θεοὶ δρίγίξιι πὴ 

Ῥίεπιἶα δΏΡΕΤ οπηδ8 αἰἰἶφαος βίϊο5 ἠοπιΐπιιπι, δἰ δὶ - 

ΡΈΓ οπιπες δαρίἐπίες ΔΕ συριὶ "5, 
Βα ΙΟΠΙΘῚ ΟΓΡῸ ἰΓῈδ ἰβίδβ, 4.28 βιιρῃγᾷ εἰ χϊ πηι 66- 

ΠΕΓΔΪ65 6586 ἀἰπεϊ ῥ᾽ η25, ἰὰ 65. πιογαίθπ), πδίαγδ! πὶ 

εἰ ἱπδροοιίναπι, ἀϊδισασγα Ὁ ἰηνίοθηι 86 ΒΘΟΘΓΉΘΓα 

γ ] 608, ἰτθυ8 685 [{56}}}58 εὐ, 800 φυοχυα ογάϊπο 
βἰωρ! 8 ἐΟ Βα μη δρίδιἰ8. ῬγίπῸ ογχο ἴῃ Ργὸ- 

ν6γ}}}}5 ππογὰ θη) ἀοοαΐὶ ἰοουπι, αὐοοἰ οὶ 8, οἱ ἀδουΐ, 

Ῥγονίθαβας βθηιθηι 18 υἱτ ἰμϑεϊ 8 ΘΟΠΙΡΟΠΘΙΒ. 
ϑεουνδπι γογὺ 4ιια5 υδῖυτ}}5. Δρρο! ἀῖυγ, σοι ρΓθ- 

Βεπάϊι ἰπ ἘςΟΙεβἰδβίθ : ἴῃ 400 πιαΐα ἀδ γον 5. πδίυ- 

᾿τα!α8. ἀἰββογθῃβ, οἱ ἰπϑηὶα ἃς νᾶμα ΔῸ υἱΠΠ}95 Ὠ6- 

ὈΟΒϑδγι ἰδ4ι16 9ΘΌΘΓΠΘΙΙΒ, Γαϊϊ φυσι ίαπιὶ νϑδηϊίδίοπι 

πιοποῖὶ, οἱ {|| γεοίϑαυο 5θοίδηα. [πδρεοοιίνυμπι 

4υσψας ἸΙοοαπι ἰῃ ος [ΡῈ }}0 ἰγδυ αἱϊ, φαὶ παθοιις 
Δ ἰπ πιδηΐθυ5, (1 681 ἴπ Οδηιῖοο οἀπιϊοογιη, ἰῃ 

400 ἀπηοόγθιῆ οὐοἰοϑίλιπὶ ἀϊνίπογυπιᾳια ἀδ5ἰ γί πὶ 
ἰμοῦτῖς δι πλᾶ8 δ.}}} Βρθοΐα 8ροιβ8: ἃς βροῃϑὶ, οἰ δγί (2. 

εἰ οἱ Δηογὶ5 Υἱἱ8 ρεγυθηϊθηάσμ) ἀσοθι8 δὰ ὁοπβογ. 

τἴἰαπι Ὠεἰ. ος γεγο ὅτι συγ ρἰ οβομμΐαΣ [υηἀᾶ- 
πιδηΐαπη ρΡοΟηδηΐοπι, οἱ ογ θη ἀΐδοὶρι πάγυπὶ τς 

δι αοπιπιᾷα σοπάθδη!απι), αυιοὶ ἤθη ἰαίαογίι, π6» 
406 8}} 60 Δ] 6 οἴ δἰ( δἰἴ:πὶ ΓΔ ἢ 8118 ἰοου8, οὐΐ- 

ἀδπιοῦ οβίθηάί! ἴῃ ῥγϊηοὶρίο βἰδιίπι Ῥγουευθίογυπι 
δυύγυπ). Ῥγΐπηο οπιηΐαπι Ραγ ΠΟ. ἰρϑυπι 4υοὰ Ῥγο- 

γεγθία διιϊα]ανὶν ΠἰΠ6 1} πὶ δυυπι, φιοά υἱϊχας πο- 

ββθὴ δἰ ρηΐῇοδί δἰϊυὰ φυΐ]6 πὴ ρα ])πὶ ἀεὶ, αἰϊα ἀ νοΓῸ 

Ἰηιγίηϑθουϑ ἱπαἀϊοατὶ. ἢος οπΐπὶ οἱ οοπμμηἷφ υδὺ 
( Ῥτογεγθίογαπι ἀοοεῖ, οἱ δοϑηπά8 ἰῃ Ἐνδηρεοὶίο ϑαἰγα- 

ἴογαπὶ ᾿ΐα δογί 1 ἀϊεδηῖοπι : τὸ ἐπ ργουετϑὶϊδ ἰοτα- 
(85 ἐπὶ υοὐΐδ; υειιϊθί ἰογα ταὰπὶ 7απὶ ἸῸΝ ἰπ Ῥγοῦο. 

δὲϊδ ἰοφματ υοὐΐβ, δεά πιοπί[εδ16 4ε Ραίτε απ πιπιίονα 

υοδὲφ 5. Ηδο ἱπιδγίμ ἴῃ ᾿ρεὰ {{{|} ἰηβετγιριίοπδι [ἢ 
δοαυδπεὶ ναγὸ βίδιῖπι δυ ήυηφὶϊ ἀϊβογειοη 6 πὶ βόγπιο- 
πΪ5, οἱ ἀϊβιϊκοΐ! δοἰοπιλπι ἃ ϑαρίομΐα, οἱ ἃ βαρίθι"- 

εἷα ἀϊδοϊρ᾽ηᾶπι, οἱ ἱπιο!!δοίυπι γγρογαπὶ θὰ ρο- 
εἶδ; εἱ ργυάδηιίατα ἀΐοῖ! ἰπ 60 6356, υἱ ὀχοίρόΓα ηκ}5 
Ῥοβϑὶϊ νογθογυπι υϑγϑυ ἰ8π). Ὠἰϑιΐπχυΐ! οἰἰαπὶ 08} 
ιἰδπὶ τογδηὶ ἃ αἰ γθοιίοης ῥα ϊοἰ! ; 864 αἱ ἀϑευϊἰ8π) πος 

πιϊηαὶ αυδπιάδηι ἰνἰδ 4008 ἰπιυυΐ! περοοββαγίδπ), ἰ1- 

δὰ ογθὰο βδγ φυδην δορὶ ἰϑιηϑίιπι ἰη οἰφὶ 46 46. 

οἰϊπατγὶ ροεϑὶι ἀγρυϊία. δὲ [660 ἀΐεῖς ἱπποσθιεῖθιΒ ΡῸΓ 
βδϑρίοπιίαπὶ ἀατὶ δϑίαι πὶ, 8'π6 ὀυ} 0 π6 ἴῃ γόγθὸ 

ἀϊάϊείςδοι, ἰληᾳυάπι ργοργία ἱηνοηίδ μτγοίμ!δγυηΐ, οἱ Ὦ θεὶ ἀδοϊρίδιιυν ἴγαθάα βορ ἰϑεῖςα. ὅδ α ᾿δ πος αἰ 

ἱπϑιατοιιὰ ϑυάγὰπὶ του] δ}5 ΟΟΠρΓΘ θη 58 

Ῥοβίεγὶ5 ἰγαἀοηα γεϊΐᾳυογο. ϑ04 ᾿μ866, υἱ ἀϊχίηνι5, 

διδιοίῶοπ 2π|6 οπιη68 ἰηνφηίί, εἰ ἀοοι ΘΓ δδρίθῃ - 

εἴδη φυδηὶ δοςορὶϊ ἃ Β60, 5ἰουϊ ογίρίιηι δὶ : ΕἸ 
ἐεάϊ: θέμε ρεμάεπιίαπι ϑαίοπιοπὶ, εἰ ξαρίεπίίαηι 

τεκίίαης υωΐάδ, εἰ ἰαιμἀΐποικ εοτάϊε δἰομὶ ἀγομ απ 

“41Π| Παρ. τν, 49, 50. 

(417) 51:5 βιϑθοηὶ πιβ5.. ᾿ἰγὶ δυίδπι οάἀϊεὶ : δοὲ! ὀπὲπι 
πεηιὸ Ραίγεπι μἰδὶ Ρ  μ.8, οἰ ομΐ υσυἱμοτῖε ΕἸ μὰ 8. τουε - 
ἰετγε. δἰπεϊ ον ἀπίεπι οἰἴαηι ἱρειπι ΒΡ  μπι, ημοπίαπι 
εἰ ἰρεε εἰατίίας δεί, πόπιὸ δεὶΐ πὶδὶ Ῥαίεν, οἱ δϑομπ- 
ἄππι ἀος φιοά οἠαγίίας αἰοῖμιν. δοίμς ἀμίονι ϑρίτίιι8 
ἐκηείις ἐδ, φμὶ αὖ Ῥαίγα ρτοοεάϊ!, οἰ ἰάφο δεῖ! φιῷ ἴῃ 

Ῥατϑοι, ἀμ. ΧΕ. 

νἱάοίιν γαιϊοηδ]}}5 ἀϊδοὶρ μ88 πηθρανΐ ἶδ56, ΡῈΓ 4υδπὶ 

ἀοοινηα νογρθογαπὶ ἀϊοιογυπίᾳας 5 φηἰ οαη! ἀΐ8» 
οαγησηίΐαγ, οἱ πηἰυϑου) δι 6. ΒΟΓΠΊΟΠὶ5. Ργοριϊθία 8 

αὐτά οὐπὶ Γαιοης ἀἰδιϊηρυϊίγ, [ἢ 4ιὰ ργβορι8 
δγυάϊτὶ οοηνθηΐ ριιθγοβ. Ηος δηἰπὶ Πογίδίαγ, οὑπὶ 
ἀἰεῖι : ὕ᾽ ἀδὶ μμέτο ἡμπὶοτὶ φεησμηι οἰ σορἑαἰΐοποπι "δ, 

“1 7ρδη. χυὶ, 45. 55 γον. 1, 4. 

θεὸ εμπὶ, εἰσι οριγὶ ὡς μοπιϊπὶδ δοῖ! φια ἐπ ποπιὶμὰ 
διιπι. Ηἰς υετο Ραγαοίοίμδ, εἰς. ῬάυΪΟ ροϑὶ πι88., βδτ 
ἐμπὶ φιιὶ 65 ἴρεο ο81 Ὠρηιθιμπι ποδίγαπι δέδαπι ( Ἀτὶ- 
δίμπι, Οἱ ΠΡ γί οἰ μα υθηϊ ρὲ ἐαπὶ φιιῷ ο ἱβεο ἐδὲ 
εἰιανίαῖδηι. Μοχ μ.58., δἰ (δπιριι8 68. ρτίπμμπι, [εἰ μέ 
αὐυϊοπὶ οὐΐι],) εἰ ἐθπίδηιδ ὈΥ νμ, 

[ 



6} ΟἈΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΊΟ. Ἵ 

Ει ηυΐϊα αυὶ ἱπ ἰδ δγιιάϊ!υτ, ποοο ϑατγίο δι! μδὈ 1 - Α οΠοποπληιια ἀἰαἰ ΠΟΥ, ΒΟ αι ἴῃ πυ}}0 ροϑϑὶί εχ δί8 

τοῦ ῥοῦ ἃ αι ἀϊαϊεῖι δοπηοϊρουπιὶ συθογηαῖ, οἱ νἱ- 

12) ϑιιπὶ πηοάογαιε5 {ἰὈγαὶ, ργορίογοα ἀϊεὶί : ᾿είεἰ- 
ἐέφοπς ααπἰονι σιϑογπασμία αοφιῖτοει δι Ῥοϑβὶ ᾿ς ὙΟΓῸ 

ΘΟβηυβοδΏ8 ἴῃ ὙΟΥ}}5 ἀν η]8 4} 905 ΡῈΓ ργορ οί88 
Βυμδη0 ραπογὶ ἰγδά 5 ὁδί ογὰο υἱνθηὰὶ, ἀΐνθγβοβ 

6586 ΘἸΟαΌΪ; ἰγοροβ, οἱ νϑιΐλθ ἀϊοοηϊ Βροοῖοβ : ἃ6 
5008 ΠαΒΟΥΪ ἢν οἷβ δαυδιη ὥρυγαπ), 4:5 ραγΔ Ὀ0ΪΔ 
ΔΡΡοΙἸοίαγ, οἱ 4] ̓ 8πῈ 4ιια Οὔβοιγα αἰοι]ο νοοοίυγ, 

Δἰίαϑαις αυα τι ζπιαία ποπιποηί, οἱ [135 αυδὲ 
ἀϊοῖα βαρίθηίαπι ἀϊοδηίαν, βου! : 1π|ο[ 65 φμοφιια 
Ῥαταϑοίαπι εἰ οὐδοιγπι δουηιοηθηι, αἰοίαημε δαρὶεη- 

ἱμπὶ εἰ απὶφιπαία"θ. ΡῈ πῶς ΟΓρῸ δἰηρυϊα Γαί]0- 

πδίαπι Ἰοσῦηι πηδηϊδβίθ οἱ ονϊάθηϊορ ὀχροηϊί, ἃ 

ΠΙΟΓΟ Ὑθίουι πὶ δ οοἰ Πο115 ΠΓΟΥ ΡΈ 5416 56 η.6 0115 ἰη- 

{ἰξατὶ5, φυΐθυ8 5ροπϑαΣ 8.1 βροηϑιιπὶ οΟἰοβίθπι (20), 

Δ οδι δινΐπηθα ραγίθοία ΠΟΥ δὰ νογῦυπι Ποὶ ἀδδετὶ- 
Βἱζαν ἃς ἰοὐπηδίυγ, οὔοηάογο, ΡΥ πΙ15515 ΠΔΙΏ4 "8 ἢ 5 

φυΐθυδβ ρυγιβοδίυν ἀπίπ)ᾶ ΡῈ. Δοί8 86 ΠΊΟΓΘ8, οἱ ἰἃ 

τόγιπὶ ἀϊδογοι]οποπὶ ΠαιυΓΑ πὶ ρογάἀπ οἰ}, ΘΟπΙρ6- 

ἰομ ον δὲ ἀορπιαιίοα (21) νϑπίίαν, οἱ δὰ πηγβιῖοδ, δί- 

4 λὰ αἰνϊηϊ41:}5 ΘΟμ ΘΙ ρΙ ΠΟΙ ΟΠὶ βδίποογο οἱ 9ρἰ- 

Γἶ4}} ἀπιογρ οοηδοοπάϊίυν. ἤδης ογρο {ΥἸρ]σαπὶ ἀϊνὶ- 

π8 ΡΠ ΟΘΟΡ 5 ΓΟγιπϑι οἰΐᾶπὶ ἴῃ 111} βδποῖῖβ ἃς 
Ἰνοαιῖὶς νἱγὶβ ΑΘ ΓΟΓ ργοϑὶ σηδίλπ), ΡΓῸ 4ΙΟΓυΠΊ 58η- 
οὐἰδϑὶ πὶ ἱπϑι αι οηΐ!ι5 Ὀδὰ5. δαπηυ8 αἰαὶ γοϊαἱ! 

Ῥεου5 Αγαίιδπι, Ποι15 [53246, θΘὺ5 ὅδοο. ΑὈΓΔΙΔΠ 

ἰΔπηυδηῖ πηογαϊοπι ἀδοϊαγαι ρἢ ἢ ΟΘΟΡΐᾶπὶ, Ρ ΘΓ 0}6- 

ἀϊοηιίαπι. Τδηιλ δπἰπὶ οἦυ5 ἴυἱ ομαάϊοπιϊα εἰ οὉ- 

θη (68 οἱ ρογίοοιο5 Ἔχριϊολὶ βοηδυϑ. Ουι, 5ἱ 4ι}8 ἰη Β βεγναῖίο πιδηδαιόγυπὶ, αὐ οὰπὶ ἁυάϊγοι : αὶ ἀδ 
Ἰοψα θοπιηὶ τποϊ οἰ ἀΐθ ἃς ηοοίο, εἰ 5ὶ 418 68. 

5ἰουϊ αι} ὁ5 φιοά πιράϊίαιν Θοπλ ἢ βαρ θη 8 Π|, 

ἰηναοϑιίρανο ἀἰΠροηιία5 ροϊογὶι, οἱ ἰηνθηΐγα ; 5] ἰδηλὸη 

ΤοοῖΘ αυφβιο}}ῖ, οἱ ἀυφγθιϑ ριΠβανογιὶ οί πὶ 88- 

Ρ δηι45, ροίοι5 ἃ θ60 αἱ Δρογίδιυν δ᾽ υἱ, οἱ τηθγθδίαγ 

δοοίρογα ῥοῦ ϑρίγίζανη ϑδηοίι πὶ νογθι πὶ δδρί θη, 

γοῦθυπὶ 5εἰθηι}}, Πογίφυ  ραγίίοορο ΠΠ{π|8 βαρ οηιίαΣ 

ᾳυα ἀΐεοεθαὶ : Καιοπάσϑαηι εὐῖπι υογϑα πιθα, οἰ ποι 

αιαϊοθαιῖ8 5". ἘΠῚ πιογῖ!0 ὀχιοηάογα 86 ἀϊχὶα γοῦρα ἴῃ 
65 οογάθ, οὐἱ ἀσάοεῖ! [)6 5, βἰσυϊ δρτα ἀϊχίπιυβ, 

Ἰαιϊταθΐποπὶ οονάϊβ. θ|]αἰδίαν ἡδηιαυς {Π|8 οογ φαυὶ 

Ῥοίοϑὲ οἃ αυᾷ: Ὀγονΐ μοῦ ἴῃ ΠΥ ϑίεγ 15 ἀΐοία βυμὶ, 14- 

εἴογα ἀοοίτίηα βυπλριῖδ ὁχ τοϊαιΐηΐθιι5 αἰ νίηἶθ 45- 

80 γΠ] η}0}05 δχρίαπδγο, Ορογίοί ἰρίτιν ϑοουηήυμε 

ἰδῆς δαπηὰοπὶ βδρί πε ἰσϑῖηνὶ ΘΔΙΟΠΊΟἢ 8. ἀοοί ΓΙ ΠῚ] 

οαπὶ αυἱ ΞΔρΙοη Δι βοἶγο ἀθϑί ογδι, ᾿ἰποῖρογο ἂὺ θγυ- 

ἀἸίοηα πιογα]!, οἱ ἰηιο!!Προγα {ΠπΔ αιοὰ βοτίρχη 
οδϑὲ : (οποιρὶδιϊ δαρὶονίΐαπι, δότυα πιαπάα!α, εἰ θο- 

πιΐπιις ἀαῦτι φαπὶ «ἰδὲ δ, Οὐ ος πιασίϑιογ Πἰἶο «αὶ 
Ῥυΐπιι5. ποι Ἶ 65 αἰ υἱ ΠΔπ) ρ]}ΠΠΟ5ορ ὗϑην ἀθοοὶ, ορουὶς 
51:} ὀχογάϊαηι Ῥγονογθίογιιπι ροβι 116] πὶ, ἣν αυο, 

υἱ ἀϊχί πιαβ, ΠΙΟΓΑ 5 (νδάϊν ἸΟσι15. : ὧἱ ουπὶ ἴπι0}- 

Ἰοοῖυ πιοτίυϑηυ 6. ᾳυΐ5 ῥγοίςοοΥῖ!, νοηίαὶ οἶδπὶ δὰ 
ΠΔΙῈΓᾺ1Π15. ἰμ00}Πσοη ες αἰδοὶρ ΠΝ απὶ, αἴχαα ἰδ] ταγυμ 

οδ528 Παίυ ΓΑΒ] 6 (511 συ ἢ 5 ἀρηοϑοδί Ὑδη] Δ 16Πὶ 
το παυθηάαπὶ, δ αἰθυα δι}6 1} οἱ ραγροῖυδ ργορο- 

ταηάυμῃ : οἱ ἴθ μοϑὶ Ῥγουογοϊά, δἱἱ Ἐςοϊοβιβίθῃ 
νοηϊίυγ, αὐὶ ἀοοοῖ, υἱ αἰχίπιλιι5, Υἱβὶ 9. α Οηλ 5. οἱ 

ἰόττα (μα, οἱ 46 εοηπαίϊον (μα, οἰ 46 ἄοπιο γαϊτίς 

«ὶδ8. ὩΘη 51 ουποίδίι8, 564. 5ἰδἔϊπι [Γ6οΟΥ, 33 

πὸ οἱ δἰϊψυϊά δη}ρ!1υ58 (δοοτῖῖ. Αὐαὐΐοπβ ἐπὶπὶ υἱ 
ἱπηπιοϊαγοι ἢ απ δυσπιὶ, πος ἱπὰδ χαΐάοπι ἀυθ αὶ, 

50 Οὐ!οπιρεγαί ργασορίο : οἱ «ἱ δυθιῃρὶυπιὶ Οὐ δς 

ἀϊση ει αυ:8 65. ΠΙΟΓΔἢ15. Ῥἢ ἢ Ο5ΟΡ ΝᾺ, ρΡοϑίεγὶ5 ἀδη- 

ἀσπι, ες ἢ]10 500 υπΐοο ρορογοῖ δ, ἰδλδο 4ΌΟΙ 16 Π8- 

τἀγα]ο ΡΒΠΟϑορ ἶδπι ἰθηοὶ, οὐπὶ οἱ Ρυΐοος (οὐΐ!, 

Οἱ τογυπὶ ργοίιπάδ γἰμιαίυν "δ. δ6ι οἱ 8600 ἱπ8ρ6- 

οἴἶνυπι ἰοηθὲ Ἰοσυπ), αυΐρρα 4] οἱ ἴ5γδαὶ οὐ ἀϊνὶ. 

ΠΟΡᾺΠ) ΘΟΠΙΘΙΠΠρΙ αἰοποη, ποπιϊπαίυβ 5ἰξ, οἱ αὐἱ 

οαϑίγα Ἑσοἱΐ νἱἀογίς, οἱ ἀσμαπ θοΐ, δίαιια δηρεῖο- 

Τῦπι Υἱα8, ἰ(ἰ 651 564|35 ἃ ἰογγὶβ πῃ οϊαπι ρογιδοίδϑ 

Ργοβροχὶι δ, ὕπ 46 6 πιοῦῖίο ἰηνθηΐπυ8 {Γ68 ἰδί05 

μεδίοβ υἱγοβ ἀνία {ἰχἰβ86 Π60, 0. 681 ΡΠ ΠΟ5ΟΡ 18 
585 ΠΟηΘΘΟΓΆ556 ργοίσοία 5, 4ι104. 50 Π66ἱ οἀοοογεπὶ 

ΒΟ ἤχο δ ΔΓ. ΠΠΠ]Δη88, 504 δ] δοὶ ρται 8) 
τοίοτοηἀα. δ. οἱ ἰῃ (θοῦ 86 }}}}5 ἀσσιη!, υἱ ρῈΓ 
᾿ς οϑιἰοηὐἀδηϊ, πόχαθ ἴῃ (οΥΓΪ5 πα θοπάσπι 6586 815 

αὐυἱὰ ργοργίαπι υΐο αυὶ ἀἰνίη5 ρΠΟσορ να πίυθοί, 

564. ΒΟΠΊΡΟΡ Ὀτομηθγοηάμηι, ηθη ἰᾶπὶ ἀ6 ἰθου δὲ ἰυ- 

οαπἢ, 4πᾶπὶ ἀδ βοϊδηιία ἰηἰογίογαπι Διὶ δοίη ηι 

ΡΠ οίοταπι. 568) οἱ Δ]18. τη} ἴῃ ϑογίριυτὶ5 ἀἰν 5 
ἰηνθηθ5 φια ογάϊηοπι ἤυης αυθπι ἴῃ 1106}}}8 510- 

το ηΪ58 οοπείηογὶ ἀἰχίπιι5., βοσυπάση πάπὸ δϑπηάσπὶ 

(ογπιᾶπὶ ἀῤδίσηδηϊ : 56 δὰ πὰς ποῖ8 ρτγοβοαυ 
δἰιυὰ ἴα πηδηΐυὺ8 ΠΑ Θη Ἶδυ8 Ἰοηρσυπι 651. 5] αυΐδ 
ΟΓΡΟ ῥγηυμπὰ ἰοσυμῃ ἰπ Θιηδηἀδη0}}5 ΠΟΥ 5 πιΔη- 

ξφΟΥΡΟΓΘὰ οϑι ιοᾶ 6580 6ἱ [ΓΔρ} 1, φυς υἱἱηὰς οὐπὶ ἢ) ἀλιίδαιια βογνδηάϊβ, φυΐ ΡῈ ργονογθία ἀδϑίρηδίυῦ 

ἰιὰ 6556 ἀδργθμοπάθγὶί ἰ5 4ὰϊ βαρ οη ἴω βιυκ οὶ, δἰ πθ 

ἀυθῖο οοηιοπιηοὶ δᾶ ἃ. ἀοϑρίοἰοί, οἱ υπίνογϑο, αἱ [18 

ἀἰοδπι, 8:26 0}0 ΓΘΠΙ Δ η5. (οἱ δὰ ἰην 5. }} 1 οἱ 
δίογηδν 4085 ΒΡ ΓΓ4}}}0 08 ἀυΐϊάσπι 56 η5,) 5, 564 «ἀ- 

ορογ 5 ἀαϊογυπ 4υϊ υ5ἀ4η) ἰρατὶ5 ἀοοοηίυγ ἰπ ὕδι- 
τἴοο σαπιϊοογυπι (18). ᾿ά60 Θηΐπι πον βϑἰπιυπὶ θοῦ πὰ 
τοηοὶ εἷς ΠἰΡ6γ, αἱ ἴὰης δὶ ουπὶ νϑηϊδίαυτ, οὐπὶ οἱ 

τλονῖθι8 4υἷθ Γυογῖι ἀείολίυβ (19), οἱ τογαπι σογγὰ- 

ΡΠ Ια πὶ δίφυθ ἱποογγαρι  ! πὶ βοἰδηιίαιη ἀϊβεϊη- 

“9 Ῥγργυ. 1, ὅ. δ ἰυἱ4. 6. 5 Ιδ4. 24. 
8 ὅπ. ΧΧΥΡΙ. 

, (18) Μεδ., (απιίοο οαπ σοτμηι, 10}. δάΐε., (απ- 
εἰοὶς σαμίἰσοτμηὶ. 

(19) Μ159., ἀε[αταίμ5. μἱ0ν. οὐϊι., ἀρ ςαιὶδ. 

δ᾽. ἘςΟ]. 1, Φ0. 

ἱπιρίου! : ροϑῖ ἤφδὸ δυΐϊδιῆ ἀδργοιιθηϑα νδηϊαίθ 

πὴ ϊ, οἱ γογὰην οδάσαγιμι ἔγαρ ἰἀ6 ροΓΞρΘΟΙἃ, 

γοηἶΐ ἴῃ ᾿06 αἱ τοπυπιίοῖ υπάο,, οἱ ομχηΐθυϑ 48 

ἴη πηυπάο βυηὶ : ΘΟ βο΄σθη,6γ Υοηΐοὶ οἰἶαπὶ τἀ 

φοπ οι ρ]αηἀᾶ οἱ ἀδϑ᾽ἀαγαπὰλ δὰ απ ποὴ υἱάθιίυγ 

οἱ δίθγηδ ϑιηϊ. Αὐ ἀπὲ ἰδπηθη ὧἱ ραγυθηΐγο ροβϑὶ- 

τηι.5, ἱπάϊροιηυ5 ἀϊνίηδ πιἰδαγοογαΐα, δἰ (ογῖθ νἰδλ- 

τὴυ}8 ῬΟΓΒρΘΟοίΔ ρυ]ο γί ἐὰἀϊπ Ὑογοϊ θεοὶ βαἰυίδτγὶ ἴῃ 

θυ ἃπΊοΙῸ δυοοοπάϊΐ, υἱ οἱ 'ρ86 ἀϊφποίαν Βυ}υ8- 

53. Θρῃ. ΧΗ, 1. δὴ ὅδμῃ, χα. 3 (δῃ. ΧΧΥΙ. 

ἘΠ Μ95., οἰ οδίφηι. Ἰπηργαϑοὶ {ΠὈγὶ, οοἰδειὶς. 
(21) Ν155., ἀογπιωισα. ἱπυργοβ5ὶ, ἀοηιεϑίίρα, 
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πάΐ δηϊπιᾶπὶ αἰ ζεγα, αδπὶ ἀδδίἀδγία πὶ δὰΐ [Νὰ- Α τίϑ, ἰμης οπἷπὶ πιοτὶ 0 ἐϑηϊδθ! οἱ ἀϊςοῖ : (αν θτοκϑ 

μεγὲ ρεγβροχ ί. 
Ροβὶ πδο εχ ψὶς π05 οοηβοαυδηιία βειθοηΐβ ἀΐ- 

ἐείε εἰἴλια ἀθ βῃ ραγβου ριΐοηο ἰρ58 (ὑδπίιοὶ Ἵδηιίου» 

τῦη!. ϑ πὴ! φηΐπὶ οϑὲ ΠΟ. 115 φῦ ἴῃ ἰΔθαγηϑουῖο 

εϑιϊπη οι! ἀρροϊδηιιγ ϑαποῖα ϑδποίοτιπι δ΄, οἱ 1}}}8 
αυα ἴῃ Πυγο Νυμηογογαπι τη δ ΟΓΑπίυΓ ΟρΟΓὰ ορ6- 

ΠΗ, αυξαυα δρυὰ Ῥαδυϊυπὶ ἀϊσυμίαν 5256} βίβοι:- 

υπηῃ Κι, 864. αυοπιοάυ ἀἰϊβεταηὶ ἃ β8ποιὶ8 ϑδποία 

βαποίογι ἰπ Εχούο,, οἱ υοπιοάο ἀϊδεγδηϊ ὁρογὰ 

δὺ ορέγίυυ5 σρογαπι ἴῃ Νυπιθγογα Πἰυγο, ἐγαοίαὶ- 

νις (32), ργοιιξ ρμοιυΐϊπιυ3, ἀἰοία πὶ ο8ι ἃ ποῦ 5. Θεὰ 

εἰ ἀδ βϑουΐο βισυϊογυπη ἱπ Ἰοοὶ5 φυΐθυς5 οοουγτῖῖ, 

Β0ῃ Οπιϑοαπι 6δὲ, οἱ Π6 6ϑι16πὶ Γαροί 08 |Π|4 5- 

βείδηι. Νυρς ἐγσοὸ τεαυίγϑιηυβ ρυΐπο 4 βἰμί 
οληΐοα, ἀυσγαιη οαηιοοτυ! 06 6556 ΘΔη ἰΟ1Π| 

ἀϊάϊαν. Ραιο ἐγξο 4υοὰ οδηιϊίοα 5δἰηι 11} φυς8 ἀπάυπι 
ΡῈΓ ριΟρίοίαβ., γὙδὶ ρὲ ἀηρδθὶοϑ οδηθυδηΐυγ. [μὸχ 

εἰΐδι ἀἰοίαγ μεν παοῖοδ ταἰπἰβι γαῖα ἰῃ πδηῖϊ Π16- 

ἀἰϊδιοτὶς "5. ΕΠ| ὀγφοοπιηΐα φυὶβ Ρ6Γ [Π|05 δηπυηια- 

βφβιασ, Ἵδιι σα δγϑηΐ ρδῦ διηΐοοβ βρο δὶ ργβοθύθη- 
(2. Ἰσιυ4 νόγὸ ὑπυπὶ οδηιϊουτ 651, φυοά ἱρϑὶ 8πὶ 

8Ρ0η50 ΣρΡΟὨ5ΔΙῺ 5803} ὁυδοθρίυγο Θρί {4 ]4Π}}} 5ρ6- 

ὧδε εγᾶὶ οδυδηύι : ἰῇ 400 Βροπβᾶ ποι δάδυς ρῈΓ 
διηο05 8ροι8ὶ οδπίαγὶ δ᾽} } νυ}, 86 ἱρϑίυβ8 ͵δπὶ 

δροηδὶ ργβϑηι5 ἀυάϊγα υεγρὰ ἀοδίἀογαὶ, ἀΐοθηϑ ἐ 

θεκμίείαν πεὰ οεομίο οτὶς εἴ. ὕὉπάδ εἰ Ομ )ι8 
οδϑιἰοἶ8 πο γ]! 0 ῥγωίογίυγ, υἱάθιυγ δηΐπὶ οϑοίοΓΆ 
οληϊοΔ 4υϑ ἰαχ δὲ Ῥγορῃδίϑδ σορἰπογυηὶ, ρᾶγνυ δ 

δόδυς δρΟη828, οἱ 4υὰ ποπόυπι νοϑεϊ θυ] πηδίυγς 

διλιῖς ἰηρτεβϑα οἰΐ, ἀθοδηίαια,; [06 ὑδγὸ οδιηίϊοιι πὶ 

δὐυὶα, εἰ Δ πὶ γα] 6 τουυδβί28, οἱ 488 οὩρᾶχ 5} [δπὶ 

τὴρ]ἶς ροϊεπιῖα» ραγίδοι 46 ταγϑιογὶ!, ἀοοδηίατὶ (25). 

ϑεουηύσπι φυρὰ ἀϊοϊίαν ἀθ ἰρβᾶ αυ͵ἷ ἅη8 δἰϊ ρδγ- 
(δείὰ εοἰαην να. Ουδδὶ ρεγίεοία ογρὸ ρμογίθοιὶ (34) 
τίη δρῦηδᾶ ρεγίδοίδ δυξοορίί γογθα ἀοοίι. 

Ρηπηυμ οὐροὸ οδληιίουπι οδοὶμἶ! Ἰὲ0 Μογϑ68 οἱ 

δΠ{| Ισγαοὶ φυδιὰο νἱάεγυηι ΤΕ φγριϊοβ πιογίυο8 δὰ 
{μπὰβ Ἰηγῖθ., εἰ φυδιάο υἱάθγυπι τηδησην [Ογίοπι οἱ 

Ὀγδοδία τη χοοίϑαπι ἰϑοπηὶι!, οἱ ογοἀϊἀδγυηὶ 060 οἱ 

βιαυϊο 605 Μογϑὶ. Τυης οδηϊανογυαι! ἀϊοθηί68 : 
(απίεπικς δοπιῖπο, φίοτίοδε ἐπὶπι φίοτὶ βοαίις 6ει "(20). 

ἔξο δυΐεπι ἀγθίγοῦ αυοά πο μοβοὶ( δὰ ἰδίιιὰ μεΓ- 

[(ϑίαπι 4υῖ58 οἱ πιγϑίϊουμη ὁδηϊίουτα ρεγνθηΐγα, οἱ δά 

ἰοίλπι ρον εοιοποπι βροηδα, 402 ἰδ πᾶς βογίρίυγα 

ορυπεῖυτ, πἰδὶ ρυΐαβ δΔπιθυ}6ι ΡῸΓ δίοονη ἴῃ τηοὶο 

πὴ, οἱ ἢλι εἰ δη08 πιυγυβ ἃ ἀσχίογα [ἰδνδαᾳ6, οἱ 

εἰς ἐὐγδάδι ἀρ πιδπίδυβ ἐΒργριίογαπι; ἰἰΔ ὧν νἱάεαι 

05 πιογίτιι03 δὰ {Π{{π|8 πιδτγὶ8, δίῃ ἰπίιθ ἢ 5 ΠΙΔΏῸΠΙ 

[οὐδ Ποπιϊηΐ, 4υΐα ἱπιογίοεϊ! ΤΠ εγριϊοβ, ογοάδι 

θυιοὶπο εἰ ἴδπμυ!ο εἰὰ5 Μογεὶ. Μογϑὶ δυίεπι ἀἶοο 

ἱεεξὶ δίφυς Εναμφο 8, οπνηὶμυβαιιο ἀἰνιι8 ϑοτίρίυ- 

π Βιοά. χχτ, 39. 5 ἤοπι. ΧΥΙ. 
Φ υϊὰ. 11,18. “ θοιῖ. χχχι, 19. 

(33) Μ5594., ἰγαειαιἶϑιιδ. Ἰπιργοϑ8ὶ, ἐγαειαμιῖθιιδ.. 

(25) ἴω Ἰἰδι18. ἱπιργεϑϑὶβ ροϑί ἀέεαμίατὶ δαάίίυν 

ρί 4ιιοί εβὶ δἰ ομημίθ8 π|58. υἱρυΐὸ ϑυροῦ- 
ΠΝ 

8. 6]. ππ, 19. 
4 Πρῃΐ. ΧΥΧΙΙ, 1. 

Ῥοπεῖνο,, φίοτίοδε εμΐης σίοτὶ βοαίας δεῖ. ϑεὰ ἰςιὶι8 

οϑηιϊουπι ὀάπ6ὶ 4υ͵δ οὐαὶ ρεϊπιυπὶ {ἰυαγαῖι 5. μόγις 
ἃ 53ογυίυϊ Δ αγριϊογαπι). Ῥοδὶ ὅδ δυίθιῃ οὕ] 

ἰγδηβίογίξ ρὸγ πϑς ομηΐα ας ἰῃ Εχοίο οἱ αυῷ ἰῃ 
Κενίοο δογίρία βυμΐ, δὲ γαπογὶς δὰ μος υἱ ἴω ἀϊνὶ- 

ΠΟ5. ΜΌΠΠΘΓΟΒ δϑϑυπιδίιγ, ἴυῆς ἰἰδόγυ βοοουηάυπι 

οδηκίουμι οληοί, οὑπὶ Ἔχίεγὶ( ἀθ υ8}16 Ζαγθίι, φυοὰ 

ἰμίογργοίδιγ αἰίθηδ ἀδβοεηβίο, οἱ νοπογίι δὰ ρυϊδυπὶ 

ἀδ {τὸ βογίρίυπι οϑὶ : Εἰ αἰαὶ! Βοπιέπεις αὐ Μούδεπ: 
Ουπρτέφα ρορκίαπι,, εἰ ἀαϑο εἰς ἀφμαπῃ (ὁ μμίθο δὶ - 

δέτε “. 10] οηΐπὶ οδηιαθῖς εἰ ἀϊςαὶ : [πῤΠἰαι6 εἰ μω- 

(ἐπι. Εοάσοτμπι {{{ππ|ὶ ρτὶπεῖρες,, ἐχομάστιιπι οιπὶ το. 

ες φεπεΐμηι ἱπ ΤΕ0 0 510 ομπὶ ἀοπιϊναπίκν δοτμπὶ "3. 
ϑεὰ ἀδ "8 ρἰεηΐυ8 ἰη Νιυππογογυπὶ ἰἰῦγο,, δδουπάππι 

Β φυοὰ ἀοάϊι ποϑὶβ θοπιίπυδβ, ἀἰοίαπι 681. Οροτγίοί 
ἰφίίυν νδηΐγο δὰ ρυΐουπι, 4υΐ ἃ ρυϊποὶρίθυβ ἔοδδυς 

ὁδί, οἱ ἃ ταϑβὶ!5 δχουβῈ8 6βί, ἰῃ 400 Ορ6 ΓΘ ἤΈπιῸ 
Ρεἰνοίαβ ὀρογϑίιγ, 86ι1 οπηῃθ5 8. Ά, ργϊποῖρθβ, Οπηπθ8 

Τεβοβ, τορΆ}08 836 |]1σοὲ οἱ ργϊπείρα!οβ δηΐπιαβ, 40:8 
Αἰεἰυάίποια Ραϊοὶ δ4ι3π| υἱνδηὶ οοηιἰηθοιἰς ἰηαι - 
γυηϊ. Ῥοϑὶ “ΠΠἀ οαπείουπι νοηϊϊυγ φι( θευϊογομοιηϊὶ 
οδηθουπι, ἀ6 φυο αἀΐοίς Ὠοιηίηυβ : ΕἸ πμης εεγι ϑὲ(ε 

υοϑῖς νεγϑα εαπιϊεὶ βμ)κξ, εἰ ἀοοείε ἡ μ4 βέϊος Ζδταεί, 
4ι ἰη)οῖ6 ἡ π4 ἱπ ο5 δοτμηι, κί βαί πιιιὲ εακίίεαηι 
ἑείκά αὐ εξεϊπιοπέμπι ἱπ βί ἐς []ἐγαεῖ 3. Εἰ υἱάθ 

αυδηΐυπι οἱ ΄υδ]6 511 οδηπίοαπι ἰδία εὐἱ δὰ δυάίθη- 

ἀστὰ ἴογγὰ ποὴ βυβῆοὶ!, 564 οομνοοδίαγ οἱ οοἰαηι. 
Αἰἷν δηΐπὶ : Αμμϑηπάς εὐὐίμπι φμῶ ἰογμαγ, εἰ ακάϊαί 

( ἰεντα υϑῦϑα ὁὰ οΥῈ πίε "5, Ὑἱὰ6 αυᾶπὶ πιϑϑπᾶ βἰηϊ, 

ἀυλπὶ ἰμροιιία αὐυϑ ὀϊουπίαν. Εχερεοίφίατ, οἷϊ, 

δἰομὶ μίαυΐα εἰοφμίμηι πιόμηι, οἰ ἀεεοσηάαι δἰσμ τος 
δαΡΕΥ ΘΤαΊΙΘΗ, Εἰ δἱομί πὶς ἐμρὲν [ὄπαπὶ, φαΐα ποπιθη 

Ροπιὲπὶ ἱπυοοαυὶ "5, οἱ γεἰχυΔ, Θαυδγίυπι σαἀπήσυπι 

68ι ἰπ ἰἴδγο δυάΐουπι, ἀδ 400 5εγίρίυπι 68ῖ : Εἰ 

εαπίαυϊς Βεῦϑοτα εἰ Βαταοῖ βίϊνα Αὐΐποεπι ἱπ ἀξ 

ἡ|α ἀϊοεπῖος : ἱπεὶρίσπάο μτὶποίραίες ἱπ Ἰεγαεί ἐπ 

Ῥτοροδίίο ρορμὶϊ θεπεαϊοίε Βοπιίημηι. Λιάϊ6, γέροι, 
αμτγῖϑιις ροτεὶρὶε "1, οἱ τεϊηυ. πο δυίοπ) 4υς ο8- 

εἷι αρὶϑ 6588 ἀδρεῖ, ουὐιι5 Ορυϑ (46 ὁδὶ, υἱ 60 Γοβ68 

οἱ πιράϊοοραβ υἱδηίυγ δά δαηϊϊδίθη). ΘΘΌΒΟΓΔ πᾶπι- 
406 δρὶδ ἰπίογργοίδία απ ἰδέ οαπιίουμι δϑηὶΐ, 

β6ἀ οἱ Βαγδοῖ εὐπὶ ἰρό8 : ἰηιογρτγοίϑίυγ δυίοιη Βα- 

τοῖν οὐγυδοδιο. Εἰ οαπυς ἰδίυἀ οδηϊουπ) ροσὲ 

Ὁ γἱειογίαπι, φυΐα πθὸ δηίδ υΐβ ροίεδί 4υᾶὲ ρετίοοία 
δαηϊ οΔη6Γα, δὶ υὐὶ δάνογβαγίοϑ νἱοοῦὶ!. δίς ἀδι!- 

4υ6 οἱ ἰῃ ἰρ80 ὁδπιίοο ἀϊοϊίυγ : Εσεμγσε, ἐχεαγϑὲ, 
Ῥεύθοτα, εχεδιεξοῖία πα μορεϊϊ. Ἐχϑιγφε, ἐπ- 

διτθε, απ ἐαπίϊομπι, ἐαδατρε, Βαταοίι "5. δόγυπι οἱ 

ἀδ Ηἷβ ρΡίοπίυβ ἰῃ 1118 οτγαιυ που} 8 αυὰ5 ἀ6 06 }|0 
Φυάίουμι οὐἱάϊηιιδ, ἀὐδβοτγία γαρεγίθ8. Ουἰηίυπι ροϑὶ 

μας οδπίίουπι 6ϑὲ ἰῃ δοουηάο ᾿ἰδγο Ἀεφηογυι, ὁὰει 

49 (δηϊ.1,9. “4 Εχοά. χΥ, 1. 45 Νυπι. χσι, 16 
4“ [)ἱ4. Φ. “, 1υά. τ, 1, 2, ὅ. 45 ἰμἱά. 12. 

(21) 516 πι58.; ᾿ἰδγὶ νόγοὸ δἀϊιΐ, ψμα δἱ ρμενίοςβα, 
Ἔ͵ρ0 εἰ μετ[εοιὶ. ᾿ : 

(35) Μ58. πος Ιοο0 οἱ ἱπίγο, φίοτί βεαίμι5. [μἡ)νὺν. 
οὐἰὶ, μανοτὶ ταί. 



( 

Ἰοουμι15 απ θανὶά δὶ θοπιίπιιπη νοῦθα οδηίοἱ ἢυ}5 

ἴῃ 6ἴ6 φυὰ ᾿Πθαγανὶι ουπὶ θοπιΐηυϑ ἀ6 πιᾶπιι οἴη υα 

ἰπίἰ πηϊοογαπι διιογιπι, οἱ ἀθ τηᾶηὰ ὅδ0], οἱ αἰχὶ! : 
Ῥοπιδιιμδ πε ρμείτα οἱ πιιπο πιθα, ἰἐϑοταίοντ θοπιῖ- 

πιιδ, θόι8 πιδιι8 οιιδί06 ΕΥ̓, πιϊπιὶ 55, δὶ ὀγρὸ οἱ ἰὰ μο- 

τυοτὶβ οσοπρίἀογαγα 4] δα πὶ ἰηἰ πιϊοὶ θανιὰ, 4009 ἰπ 

Ῥείπιο οἱ βοουμίο Ἀδρηοῦαπὶ Εἰ γῸ ϑυρογαΐ Δ6 ργο- 

βίογηϊ!, οἱ φυοιποίο ἀΐφηαβ δοίυβ δβὶ αἱ θοιῃίηὶ 

δὐϊυϊοντίυπι πιογογοίυγ οἱ ᾿ΠϑογΆγοίυγ 8ΔῸ δυ)υσπιοάϊ 
ἰηἰ πη! οἶθ  τὰπης ΡοΙΟΓΙ5. οἱ τὰ αιυϊΐπίιπι ἰδία οδηιὶ- 

οὐ σΠΈΓ6. ϑοχίιπι δϑί ὁδηι ουπ) ἷπ ργίπιο Ρῶγὰ- 

Ἰροιιδηοη ᾿ἰῦτο, αἱ οοηβι!υἱ! Θανίὰ ἴῃ ργὶποὶρίο 

δὰ ἰδιιάαπάιϊπι Ὀοιιίπυμ Αβαρ]ν, οἱ [γδίγοβ 65, οἱ 

651 ἰηϊείι πὶ οδπιϊοὶ ἰϑιϊα8 τᾶ16 : ψαμάαι6 Ῥοπιΐπμηι 
εἰ εοηβίοηιϊπὶ, οἰ ἱπυοσαίθ οἰηι ἧπ ποηιΐ6 6Ἶ1ι8., 110- 

[α8 [αοἰϊα ἰπ μορεἱΐς υοἰμιίαιο8 εἾμα,, σαπῖϊ6 εἰ, εἰ 

ἠνπιπιρη αἰοῖία, πατταῖὶδ οὐηθα αὐἀϊηπυοπίϊοπεδ ἐἾιι8 

4φια5 [εεἷξ Βοπιὶπμς 15, οἷς. ϑεϊδιάθπι ἰδπίθη 6ϑὶ 
αυοὰ ολπίίουμ αιϊάδπι αιιοά οδὶ ἴῃ δεουμὰο Ποβπο- 
ταιη Πἰὔγο, ναϊάθ δἰ πη ϊα οϑὲ ρ581020 χτιι. θυοά δ0- 

ἰθπ) δὲ ἴῃ ρῥγίπιο ΓΟ ῬΑΓΔΙ ΡΟ Π0 5 ἴῃ ἰμ 1118 

αυϊάοιη ι8406 δὰ ουπὶ Ἰοόυτη αἱ ἀΐοὶ! : ΕἸ ἐπ ργο- 

ρΡἠει 8 ποί6 πιαίἑφπατὶ, 5ὶπ|}]86 δϑὲ ΟἿΥ ρβϑϊπιο. 

Ῥοθίογίογα γθγὸ 80 ἢ06 ἰσδὺ δἰ πι] ἀΐποιη σεγυπὶ 
ΡΥΪΠΙΔΓῸ ΠΣ ρΑΓΙΪΠῈ ΧΟΥ μ58].., υδὶ ἀἰοίίυγ : Οαμέα!α 
Ῥοπιΐνιο, οπιπὶδ ἰόττα, ἀϑαι6 δά δαιη Ἰοοῦπι αδὶ αἷΐ : 
(υέα νονῖ! Ἰμαΐφατο ἰετταηι. ἸφὶτὰΓ δὲ ἴῃ ἢ ΐ8 φοησίυ- 
ἀδπάυβ εϑὶ πιηθγι5 οδπιϊοογθπι, βϑριῖππο ἴῃ Ιο6Ὸ 

Ῥοποπάυβ νἱάθθίμν ἰθ6Γ ἢἷς Οδηιϊοὶ οδηιοογιιπὶ. 
δὶ αι δ νογὸ οεἴ8πὶ 184 ἰα: σαμἰσαῃ 7) οὐ οἰ ογὶς 

"απιεγδηθαπι ρυΐεῖ,, Ἰἰοθὲ πο να]ὰδ οοηνθηΐγα υἱ- Π 

ἀδαίυγ, υἱὐ Ῥγθοθββϑίβϑο ρυίϊοίυῦ 5δἰξ οδηιϊουπι, 

φιυοὰ ᾿Ιοπξθ Ροβιογίουι θι}5 ἰἐπιρογίθιι5 154188 βογίρβθ- 

τὶς : ἰΔηλθῃ 5ἱ 4118 μι εὶ φυοά ρτορ οι ἀϊοία ποπ 

το ρογὶθυ8, 86 γαϊϊοησ ροηϑᾶπάδ δίηὶ, δἀὐυηροῖ 

εἰίασι {ΠΠυὰ οαιΐουπι; οἱ ἀϊοοί ἢος ποιὰ δαϊοιμοα 
οοοϊηϊ. (ἰδηιίου πη 6586 οἰ ςογαπι ποῦ ἰΔπῖυπι 60- 
τα 408 ρεῖυβ.,, 5Βοὰ οἱ δογυπὶ 428 ροδίπιούι!η) οἃ- 

ποιά νἱἀθθαηῖαγ. 51 4υΐθ γοτο μυϊδὶ δἰἶλπὶ ὁχ ᾿ἰῦγῸ 

ΡβΑΙΠΟΛιιπ ἀθθΌ ΓΟ ἀβδυπιΐ, δου δὲ ἰῃ 60 γδὶ οϑηῖὶ- 
εὐπὶ ΒοΡ δἰ (αΓ, ν 6] οαπιίοι πῇ ρβ 8], πη] εἰ (πν ἢν 6 πῇ 

σοηϑι δ ῖε ργοορἀθηιίαπ) οδη οογαπι. δαπροῖ οηΐῃ 
φιογὶ8 οἰΐδπὶ χν ϑἰπηυϊ σγδύυαπι οδηιίοδ : οἱ τὸ- 

αυΐτοηβ βἰηβυϊογυπι υἱγίυ!εβ σδπιϊοογαπι, δίηιι6 6χ 

Ἰν}8. ῥσοβοίοιιεϊ5. ἀηΐ πιλϑ5 στα 0.5 ΘΟΠ]Π 565 ἃς Βρ᾽ ΠΝ 4}18 
οὐδ ἰἰογα πη ΘΟΠΒΟΠΙΘΙ ἰαπ46 ΟΟΙΡΟΠΘἢ8, 

οδβίοηάογα ροίϊογίς 4υλπὶ πιϑβπ ἢ οἷ8 στοϑϑίθυβ ἰη66- 

ἤδη Βροῆδᾶ ΡῈγ ὕ3δοὸ Ομηηἷδ ρεγυθηΐδί υὑϑ406 δὰ 

τπαϊατηιπι βρομϑὶ, αἰφγοάϊεη ἐπ ἰοσιπι ἰαὐδτηαειιξ 

αὐπηιίταὐ ἐδ μόφὰθ αὐ ἀοπιμῆκ Βεὶ ἱπ υοο8 ἐκεμίαἰἷο- 
Ἠἶδ εἰ ἐοη [ἐδεϊοπὶς δονῖις ὀρμίαπιῖς 1": οἱ ρϑγυθπίθῃβ 

υβῆυθ δά ᾿ρβὰπι, υἱ ἀἰχίπευς, (Βα]διησπι δροπϑὶ υἱ 

δυϑίαϊ οἱ Ἰοφυδίῃγ οαποία ᾿56 ΄υς δοηιηρηίων ἴῃ 

Ὀλιιῖοο οαπιϊοοτυ, Αὐμυς δυΐϊοπὶ ροββυμιβ. οἱ 

μιϑδὸ ἰηφυΐγοεγα ργίυϑηυοπι ἀ(ἰ ἰρϑιπὶ σοΓρυβ ΠΠ 0} 

νοι ϊδπὰ8 : σὰ ΒλΙοπθη 4] νἱάἀδίιγ Οὔ ΘΠ ρΟΓΔΙ 6 

4. }} Βερ. χχπι, 9, 5. 19. 1 Ῥαγἃ]. χυι, 8, 9. 
τὸ (ληΐ. 1, 7. 

ΟΠΙΟΕΝΙ͂Β ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΙΝ ΟΑΝΤΙΊΟ. 

5. τα Ἰφςᾷ σἱ. 
τ. ρμΠρρ.η,θ,1. 751 ον, 1, ὅ0. 15. Οοἰοθ5. 1, 320. 191 Οοτγ. χν, 26, 2, 96. 
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Α ἰη Πιἶβ. ἐγίθα5. 106 }}18 υοϊυπίαι ϑρί 5 βαποῖὶ, ἰ) 

Ῥγονθγθ 5 αι ΐάδπι ἀϊοδίυγ ϑαϊοπιοη Πὰς. Ὀανὶὰ 
4υΐ ταρηανὶς ἧπ ἰ5γδ6} "5. ἴῃ βοουπάο γϑγὸ ᾿Πἰκ [10 

ΠΟῊ ϑ᾽οποη ΟΡ ἴυγ, δοὰ δεγόα, ἰηχυΐ,, Εροίο- 

δίαδία βἰὶὶ Βαυΐά τοσὶς Ἰδγαοί ἱπ Ζεγμδαίεια Ἷ"; εἰ [1. 

Ἰίυμη αυϊάο μὴ 88 6556 θανὶά,, δι} ν αὐ ἰῃ ρτίηιο, 

οἱ τρϑθηὶ ἰ5γϑοὶ 56 γ 1}, δοά ἰδὲ ργονογυΐα, ᾿ς Ὑθη}8 
Ροηϊί ; οἱ βοΐρϑιιπιῃ φασὶ ἰδἱ ϑδοιβόηαπι, ᾿ἷ᾿ Εεεΐδ- 

βἰδβδίοῃ. ποιηίηδι. Εἰ οὐπὶ ἰδἱ φεπίαπι 50[8π| ἰπ πὰ 
Τορπανοιί ροβυΐβϑβοῖ, μἰς οἱ φϑηίοιῃ ροϑυΐϊ, οἱ ἰοοιπι 

τορηΐ δογυβάίομι ἀδδίκησί. ἴῃ Οδηι60 ολπιοογυι 
τοῖο ΠΟαῸ6 σοι ποπίδῆ, π6486 Ἰοοιπι ἢ! 400 

Ττοβποὶ, πθάι6 οπμπΐπο 4α0ὰ ταὰχ 511, πᾷ φυοὰ 

Ρϑίγοαι Ὀανϊὰ μβδθθαὶ βουθι, δ ἰδηιυϊηπιοὰο 
Οακιϊειηι, αἷϊ, εαπιΐοοταπι φιοά 66, ἱρεὶ ϑαίοπιοηὶ ". 

Β Εἰ φυδηννῖβ ἀϊῆς!!6 τηἰδὶ νἱάδαίαν,, δαϊ ρεγβογυιδὶ, 

ἂἃυὶ ρμογιίηξογθ ροδδ6 δογι αἰ ογθη 45, δυΐϊ υἱκ 
ουπάμα ἰηνοδιίραία8 ραΐαπι ῥτοίογγα, οἱ οἰνδγίυ 5 

ογθάογο : ἰᾶπηο ἴῃ 4υδηίιπ) ΟἌρΟΓΘ ναὶ πβόπδυβ 
ποβίογ, σγεὶ διιάϊτυ5 Ἰεφοπιίαπι ροίεϑι, ρϑυοἷδ 8ρ8- 

τγα τοπιδνίπιυϑ. [πὸ ρΙυτίπιῖα ϑαϊοπιουθαι Ομ γίϑιὶ 
ΔΕ ἰγρυπὶ ἴογγα, νδὶ βοοιμάυπι φυοὰ ραοίβοιε ἀϊ- 

εἰίαγ, νϑὶ βεσυπάππι δος αυοὰ τγεφίπα διυιϑιτί γεηὶ! 9 

βΠηΐθυ5 ἰογτα δυύγα βαρίθηιπὶ ϑδ]οπιοηΐβ, Π0ἢ Ρυ10 

ἀυμθίιδηάυπι. Ηΐς Θγχο οἱ βεουπάυνμη φυοὰ Π]1ὰ5 θὰ 
νἱά ἀϊείίαν, τοφηδὶ ἴῃ [5γϑε], οἱ βεοσσηάυπι φυοὰ 58. 

ΡΓἂ 608 ΓΟβ68 ργῸ 4υΐθυβ 'ρβ8 γὸχ γοφυπὶ ἀἰείτυν, 

τοσπδί. Εἰ τυγϑὺ8 γὑογιι5 Ἐπ οἰοβδβίοβ 'ρ86 65ΐ, {1 
οαπὶ ἱπ [οτπια Ὠοὶ 6846, δεπιοίίρεμηι ἐαὶπαπίυ! [07 

πιαπὶ ἑαγυὶ ακοΐρίεπε 15, αἱ οοηρτερβαγοί Εςοἰο5ἰ8πὶ ; ἃ 
σΟηβΡορδη00 εηΐπ ΕΟΙαβίδιη ἘςοΙ 5, 88068 Δρρθ}|8- 

ἴυγ. Τυῦν ὑθγὸ 4υ}5 ἰἰα ϑαϊοπιοη, ἰὰ οϑί ραείβομδ, 
βίοι! Ὠοιηΐμ8 ποβίον 7685 ΟΠ γίβιυϑ, φωΐ [αοἰτις ἐδὶ 
ποϑὶβ ξαρϊεπιΐα α θέο εἰ 7μδίἰἰἰα οι μαι 111 [φίλαν ἴῃ 

Ρεΐαιο Ργονογίογυπι ΠἰῦγΟ οὐπν ποῦ πιογϑ θυ ἱπδιῖ- 

(υἷι ἐἰβοὶριπἰ8, Γὰχ 6888 ἀϊείίιγ ἴθ Ι5γαοὶ, μϑοάυπι 

ἴῃ ΗΪοριβα θην : φυΐα οἰδὶ [5γ89] ἀϊφδηιυγ ῬΓΟΡΙΟΓ 
ἢάδπι, ποη ἰδπιθη ἴῃ δος ρεγναπίιπι 6ϑί υἱ δ4 Ηΐδ- 

τιυϑαίοι) οΟἸαβίθπι ρογυθηΐβ86 υἱάθατηυγ. [0] ΥαΓῸ 

Ρτγοίδεογίπιυβ, δὲ ἴῃ ἴος υβηίυπι ἔπογῖς, αἱ ἘςΟΙεδἰα 

Ρυϊπηἰνογιπι 4086 ἐπ (015 6δὲ, δοοίθιηυγ, Ἀϊ40 6 

Ἠδγα πα ὸπὶ οΟἰδβίθηι ἀἰβουβ5 8 ἀἰΠἰ ροπεία5 ρνβοἱϑ οἱ 
πδίυγδ! θυ.5 οΔ 0.818. Π]ΔΙΓΘΠῚ ΠΟΒΙΓΔΠῚ 6556 ΟΟφΠοϑύϑη 

Ἰπ5 ἙΟἰοδίθηι : ἰθης 734πὶ πολὶδ5 οἰΐληι 'ρ86 ΟΠ γί δίι5 

Ὁ Εςοἰεβἰαθῖ65 οἴβοίίυγ, οἱ ἤθη 8010π| ἰῃ [5γ86], 56 εἴ 

ἴῃ Ηϊογυδβαίοπι γαβπᾶγο ἀϊοίτυγ. σὰπὶ γογο δὰ ρεγίθ. 
Εὐϊοπόπι οπηΐαπι νθηία [ἀογ]ϊ, οἱ Βροηβᾶ οἱ ρθῦ“ 

[(φοίᾶ οπιπΐ8 ἀυπίαχαϊ ΓΑΙΪΟΠ4}}18 ογοδίυγα ᾿υπροίυΓ, 

ἀυΐα ῥδοϊβοαν! ΡῈΙ βαηφυΐηθπι) δυυπὶ π0} 80 0Πὶ 

4υ:8 ἰπ ἰογγὶθ βυμί, βαὰ οἱ αυῷ ἰπ (015 δ : (ὑπὸ 
ϑαϊοπίοη ἰδηϊυμπηποῦο ἀἰοοίυν, οεπι ἐγαάίἀεγῖ! τέσιιμιπ 

θέεο εἰ Ραιτὶ, οιπι ἐυασμαυοτὶᾳ οπιπόπι ρτὶπεῖραίμπι ε 
Ῥοιέδίαίοιι. Θροτιοὶ οπὶπι ὁ τοσπατο ἀπο Ῥομαὶ 

ἐμέπιϊοος διι05 διιὺ μεάϊϑιιδ διιῖς, εἰ πουϊφξῖπιις ἱπὶηιῖοι8 

ἀφείγμαί εν πιοτς 19. Εἰ ἴδ ραοὶ οϑι158 οπμεἶθιι5, Ραϊγίσ 

4υ6 5κυὐ͵εοιῖβ, οὐπὶ Θγὶ᾿ [πὰ Πόιι5. οτηἶα ἴῃ οἰπυΐθυϑν 

ΤΣ ῬΦ], χει, ὅ. τὸ Ῥρον τ. 715 ΕςοἸΪ. 1,1. 



ε)] ΡΒΟΙΟΟαῦϑ. 83 
ϑαιοπιοη ἰϑη πη πιοίο, ἰὰ ὁπ. 501015 ρει σις ποπλία- ἃ Ηϊες δυίδμι Υἱδὶ βυπιι8 ἀἰφουίεγα ρᾶυο συγ οϑἰυ5, 
1υγ, (Οπηρείθη!8Γ ΓρῸ ἴῃ ἰος 1 "60 4 ἀδ ἀπιογθ 
βρθηβᾶ οἱ δροηϑῖ ΕΓΔ 50ΓΙμαπάυβ., οἰἶδπὶ ὑγὸ ἴιοα 
βδ4υ6 Π]1υ8 θαν]ἀ, μευ γὸχ, βθᾷια διά πογυμτῃ 
φυοά δὰ ὁογρόγευπι ρογἴΠ6 ΓΘ ροδϑὶς ἱπι6]δοιαπὶ,, 
Κη, αἱ πποῦγῖιο ἀ6 60 ρεγίοία 7λπ βροηϑβὰ ἀἰοδί, 
φυϊὰ εἰ εἰ αἰἰψμαπάο σοφπουΐπιιδ Οἰιτϊ δίιιπι δεοιωιάιιπι 
ἐΑτΠΕΗΙ, ὁ 4 πμπο ἦαπι πη πουΐπιιι5 δ, ῃ6 χυΐθ ρυίοί 
ο1. ΟΟΓροΓευπὶ ΔΙΙαυΐὰ Δπηᾶγ, ἀὰΐ ἰπ ἐἄγης ρυϑὶ- 

ιπ], οἱ Ἰηᾶου]ὰ Αἰ, Διηοεὶ 6}15 ογοίδιινγ ἰηθεοὶ. 
Ριορίεγθα Οδηιίουπι οαπιϊοοταιῃ ϑα]οημομΐ ἰΔηΐαιη- 
τοΐο εδί, βεχι8 ἢ]10 θανὶἅ, ἤριαο γορὶ [6γ86], π6- 
φυε δἰἴίψυα ἴῃ 5 ργογϑ8 ΠλΙβΟΘίΓ ΘΔΓΠ4Π15 ποπιἰηΐ 8 
ἰμμ!Πφοηιία. ΕἸ ὧς παϊγογῖβ φυοά οὐπ) ὑπ08 δἴ4ι8 
ἰύεπη 811 θοπιΐη8 δίηιια ϑαίϊγδίοῦ ποβίοῦγ,, ἀϊσδπιυδ 

νΟ δι 68 οἰἰΑπὶ ῥρ6Γ μῦς οδίδπ γα γαϊΐουθπὶ, αυΐϑ ἴῃ 
᾿ρϑ8ὶ5. φυοηαδ διε υἱδιϊου θα Πθγογὰπ βαογαι 88- 
Ἰοπηοη αἰ Πδγοπε5. α5115 6δὶ προ ββαγίἰβ, οἱ δἱϊμὰ ἰῃ 
Ργονυθγ} 8, δἰϊυά ἰμ Ἐςεϊοβἰαβία, δα διΐδπι ἰμ (δη- 
εἰέόγαιῃ σλμεῖ00. δχ ἦρβα ἰπβογίρείοπα {{{}} ἀδδίψηα- 
Υἱῖ. Εἰ δίμνυς φυοά ἴῃ Οδιεῖοο οδιμεογαπι αὐϊ 7Δπι 
Ρεγίεοιϊο οβιεπάϊιαγ, πδίυ Π]Ιὰ5. αν, ποάιθ γὸχ 

βου θα Γ, ροίοϑιὲ οἰἴδπὶ μοο ἀϊεὶ ; αυΐδ οὔπῃ [δοίι 5 

[υοτῖς βέγνιβ δίουί ἀοπιΐ8, οἱ ἀϊβείμι!υ8 δἰοαΐ πιᾶ- 

ψιϑίοι", υνἱάδίαγ ᾽Δπν Ποήα6 56 νῈ}8 6856 56ΥΥΊ8, (ΔΟίΕ18 

νἱ θε! σοι ἴοαϊ ἀοπιίηαβ; που ἀϊβείρυ]υβ 6886 ἀΐ- 

βείρυ!5, φυΐρρο χυΐ βίου! πιδφίβιογ οἴβοία 5 δϑί; βδεά 
[αἰ586 φυ άθπι ἃ] φυᾶπάο ἀϊβοίρι!υδ, ἤθη ὙΘΓῸ 6888 
βἰουϊ τηϑρίϑίογ: οἱ [͵5588 4υΐάθι) 8 γνι8 διίψσυδπάο, 

εὐπὶ γεαϊ τηΐ πο γα πὶ ργίπιο ἰῃ Ργυνοτθὶίβ, οἱ ἀδίπάθ Β ἤσηο νϑιῸ 6586 βίταὶ 406 θοιηΐηυϑ. 5.π|}}} ἰφίταν γὰ- 
γιοβοϊειίεπι ἰη ΕἸ οΟἸαβἰαϑίο, οἱ ροϑί ἰμδο βάρ γα ροῦ- 
[τοιϊοποιι ἴῃ Οδηιΐςο οαμεἰσογαπι, οὑπὶ ἢα οἰϊδπ) 

ἰὰ Βυδηρε "6 νἱάτα5 βοιΐρια, αὶ ργορίοῦ πὸ8 οἱ 
ἴρδὲ ἰ ποῖ ἀϊοίταγ ῥγοίϊςογα. δὶς. δηΐπι γοίδγίυγ, 
φυῖλ δέδκς ργοβεῖίεναι αἰωϊὲ εἰ εαρἱοπίΐα αρμά ὕομπι 

εἰ κομιῖπές δ᾽, Ῥαΐ0 Ἔγβὸ ἀπο} ριῸ εἶδ οαπηΐθυ8, π6- 
4ις ΠΠΙὰ5 θαυ, ποαυδ γὸχ ἰϑγαρὶ βου θὰ Γ : 56ι} οἱ 

μῸ 0 δάμυς, φυοά πῃ Οπιΐοο ἐδηιοογαπὶ βροπδᾶ 
ἴω ἰπ ἰδπίυπι ργοίεοογδι, αἱ τη8}.8 Δ] φυϊὰ δββαὶ 

υλπι ὁδὶ γερηυ πὶ Ηϊογυ δα απ). Νὰπὶ ΗΓ 5816 πὶ οο- 
ἰερέρια "5 ἀἰοἱς Αροβίο} 8 6586, δί4ιιε δὰ ἐπ ΠΙΘΙΠ0- 

Δι ἐγεάοπιο5 δοοράσγο. υμος αγζο δροπβιῃ δὰ 

ἡθθ πυης Θρ0η88 [6διϊηδὶ, ἰ6πῈ Ῥαυΐϊυ5 εὐ οὐ 

Ῥη βοεπι ἠδ χϊ παι (ἰοΐ!, ἰι8 ἀ6 60 ϑογίθὶ!, 4υδϑὶ 

φυὶ ποθὴ ἰῃ ΘΟ] 8 δἰῖ, 8θὰ ρογιγαμϑίδγὶ! ὑπιηοδ οο- 

ἰος 5. οἱ ΠῸς φυοίυδ δυτν πδς 508 ραγίδοί βροηβᾶ 
βῳσιοίυτ, ἵπιοὸ ᾿ς Δ μογοη 8 οἱ οἱ οοπυποία οθη- 

το ογ!, 6δὲ δηΐπὶ [Δοῖἃ ουπὶ 60 ὑπ08 δρίγίτ8. 
ὕέε τἱἀείατ πὶ ΐ οἱ δά Ῥείγυπι, χυΐ ποῃ ροίεγαὶ 
διαὶ ῬΥΙΠ)0 864 εὐπὶ ἀἰϊοεγαὶ : 00 690 νωάο, ὕὑοὲ 

10η βο(εε(ἰ8 τεπῖτε πιορύο,, αἰχῖβ886 : δεφμογὶς αμίθηι 
ΡῬηοα Βς Θαοὰ ἀυΐοπι δἷϊ αἰ χυΐὰ πηα͵8 οἱ ἃ [5γϑο], 

ἀνία οοἰ Πρίπηυ5., φαρά ἰπ Νυπιδγογαπὶ {ἰΠ γῸ οπιηΐ8 

υΐδειῃ ἰ5γδοὶ πιαπηθγάιυγ, οἱ ἀποάδοίμ ἐγίθυδ [5ι86ὶ 
ἀπὸ 5ὺν πυηΓῸ ΘΘηβΘηίαν ; ἰγἰδυ5 γ6γῸ [οἴ ο8, 

πϊροία οἴου 5 ΘΠ ΠΟ ΠΕΪΟΓ ΒΌΡΓΔ ἢυΠῸ ΠυΠΊΘΓΙΙΠΙ ᾿)8- 
ἰκίατ, εἰ πεφυλααᾶπι ἴῃ [5γϑδ! 00 πυπιεγο ἀθριυ- 
ἰδϊατ, Ὠ᾽αῖϊ επὶπὶ ἰ8 : Ησο 6δι υἱεὶαἰἶο ἵπ φμα τ. 

τἰοης οἰΐαπι ἀ6 τορὸ εἰ 'ῃ |Νἷ5 4υο5 γαβηδὶ δἀγνογιὶ 

ΡΟΒ86 Υἱάεθίίυγ,, οὐπὶ γαβηυπι [δαὶ ἰγδάθίυν Π60 οἱ 
Ραιγί, 564 οἱ ἢος ποη ἰδίοδι, μομη}}}08 διε ἐυ]αιϊο- 

π6Ω} ἢ 06 }}} ἢυ}ὰ5 ὑδηιίοα σαπιϊοογαπι βογίυδγο, φυοά 
πΟΩ γροὶθ βογι ἱίυγ. ΝΟ θη πὶ ρί τ ΓΑ] 6, 86 δίησυ- 

ἰατίιογ Οἀλπιίδυπι εἷς ἀἰοίτυν ςἀπιοογαη). Π14ς ᾳυαεὶ 

ἐπ ργίδιϊοηδ ἀϊοίᾳ δα ἃ ποῦ 8 ἐδ βυρογβοιϊριίοιιθ 

᾿ρ88, ναὶ διιιυ]διίοπο Π106}}}. ὅδ.) ἢσπο Βοπιΐηο "05 
δίγο πὸὺ8 δάΐυνδηιθ ἰρβἰυ}5 ορογὶϑ δι ογίδιυγ Ἔχογιΐα, 

6ἱ ἰδῆλθη μα ἰἐἰΠἀ φυϊάδπι γοιηδληθαὶ π΄ ΠΟ 8. ὁμ}}8-- 

ϑδύτη, αυοὰ αυἱϊυυδάδιη γοαυϊγεπάυ πὶ νἱβιιπη 68. ἀα δ α 
ἀδ 'ρβ88 αἰιἰιυἱαιίομα 86 διιρογοοιριϊοηο ᾿ἰυγὶ, αὐ 

ἰιὰ μδθεῖυν : (απίίσμη σαπιϊοογιηι φμοά ἐδ, ἱρεὶ 8α- 

ἰοπιοηὶ "1. δ)6 διέ δοοὶρίαηϊ, φυδϑὶ (ἰδηϊίουπι π06 

6686 ἀϊχοεὶί οϑιἰοογαπὶ ϑϑ]υπιομἶβ, αἱ ὁχ ΡΙατὶηΐδ 

Βυΐβ οδΔῃϊοῖὶς 06 ἀμυπ 6886 ϑἰβηδνοῦίς. διὰ ποθ 
φυοιηούο τεοὶρίοιμυϑ ἰυ υδαχούὶ ἰω!6}μοπιΐδη), οἰεπὶ 

παι Ἐρεϊοβία δὶ 114 ὀχ γί πβθοῦβ βαϊοπιοιῖς οΔΠη- 
εἰοα ἸΙοφεμάδ δυβοδρεγὶί : ποαυθ δριυι Ἠουγαοὺ, ἃ 

φυΐδθυδ εἰοφυΐα θεοὶ δὰ πο5 νἱἀδηϊων θ59ὲ {γιηβ]ϑίω, 

δἰἰφυΐϊά ργϑβίθγ [08 (68 {96} 108 δ! πιο ΐθ, αυὶ εἰ 

δρυὰ 08 διηϊ, Διηρ} 55 ἢϑυδδίυν ἰη οδι.οποὺ γοϊυμ 

ἰπηθὴ 4] ος ἀβδογυηί, ἰπ 6 ΘΟμἢγΠλΔΓα βοη!δη ἰ8Π|ς 

αὐυοὰ ἴῃ Βερποτγυ ἐδ ε10 ΠΡΟ βογίρίυιη 68ι, τυ ἱἃ 

[υἱδε6 ϑαϊοιηοηΐβ οληιίοα, υἱ ὑπ υπὶ 6χ πλ} 18. 6550 

«οἠἰϊτηιοηῖ. ἤοα ἰδὶ ἐγζο γοίογίυγ ; Εὶ ϑεμ ἀεαΐ 
γυκάοπιίαπι ϑαίαπιοπὶ, εἰ δαρὶενίΐαπι πιιίαηὲ να!άο, 
εἰ ἰαιἑμαΐπεπι οοτάϊε εἶομ ἀτόπαπι σα δεῖ αὐ οταμι 

οἰπϑὶα καπὶ β{1 1 δταεί δεσιπάμπι ἀοπιις [απ αταπι Ὦ πιατὶα, εἰ [αοἰμ8 ὁεὶ εαμρίειιδ δαίοιποη ναίά6 ξιρεῦ δξα- 

ὅπογμῆς. Οπιπὶς υἱδὶἑα(ἴο ἐοτίη σμπι υἱγίμ6 ἐμα δεσοῖη- 

Ια (τα πιδἐἶα φιϊπσεπεὶ φμίπφιασίπία. Γευϊ αμίεπι 

805 πη} πππιέταιὶ οἰπὶ εἶς, εἰσι! ργαοερῖί θοπιΐπαα 

Νομεὶ 5, Ὑ1465 ηυοπιοθο υἱ οπιϊποηιίογαβ ἃ {{|||8 

Ξεσυοπίγαπίυν [ανίϊα, πὸ ἴῃ δογυῃιὶ Πυϊηθγο 

τεληίηγ, Εἰ γυγδαπι [ον εἰ ομἱποπιίογοβ βουϊδυη- 

γ ξδοδγάοῖοβ. δὶς ϑηΐπι ἰῃ δδάδθῃ ϑογίρίαγα οομε- 
Κιὰγ : ΕἸ ἰοομμε εεἰ, ἰηηαῖ!, Βοπιΐπμε αὐ Μουεδη, 

ἄκεῃδ : Αφεῖρε διεπιπαηι ευϊίανεηι, εἰ φοηείἰἰμθεθος ἱπ 
οπερερίε Αατοι ξαςογαοίϊςε, εἰ πη δίγοη! οἱ "8, Ὑἱ165 οἱ 

ἃ Ἰιὸς ηυομποίο βυμοτίοροϑ "μου εἶ8 ποπηΐμοὶ βδοογάο- 
ΚΣ, εἰ Τυγβὺδ 1,6 ν} 185 ΘΠ πε πιΙοΓ6 5 ΡΟΒ]! ἢ} 115 [γα οὶ} 

Ρἱεμέϊαπι οπιπίμηι ἀπε ΝΟΥ ΉΣ, Εἴ ἘΜΡΕΥ οπιμε5 δαρὶ- 

ες “Ἐσυριὶϊ, εἰ διρεν Εἰδαπ Ἑαλτγαΐίεπ εἰ Πεπιαιι, εἰ 

Ομαίεαί εἰ θοτία βίϊος Μαοί, εἰ ἐεταί ποπιϊπαίιις ὧν 

υησεγεὶς σοπιϊϑμε με" εἰγομί πὶ : οἱ ἰοσμέιι 65. δαίο- 
ἸΝΟῊ τα με ἰἰα ραγαδοίαγμμπι, οἰ ὀγαπί οαμΐσα εἾμε. 

φιέπφιιθ πε! ἰα 58, Εχ 8 ἐγξο αυΐηαᾳιυθ δι" θυ. οΔῃ - 

ιἰοἰδ νου! υἱάθγὶ μοο ἀμυϊ 6856 οδηιίευπι αυοὰ 
παυοπιυϑ : 86 πδ4υδῆθο, ναὶ αὶ οδηίαία κἷηὶ, ποπ 

ϑοίυπι δά υδιπ|, 564 π6 δά ποι τἰᾶπὶ φυΐάεπι ρογνθ- 
πἷι Ἐςοϊοβίδγυπι ()6ϊ. Ορόγοϑβιιπὶ 6βὲ δυΐοι οἱ ργοςαυὶ 
Δὺ Ορεγα ριοροϑίιο, 8] γε ἐπιὰ8 πὰπο ἰπαυίγογα υᾶπὶ 

φουϊίογαι ἰτογαμ ουπιπιοπιογαῖίο δὲ ἐν ϑογίριυ- 

ἌΠΠ (ον. ν, 16. ΜΙ [μις. ἡ, 59. 85 Πρν». χιι, 38. 2 ΤΠ Ργ. αν, 14. δ δόδῃ. χα, ὅ8. δ᾽ Νααι. υι, 59, 55. 
δα. πὲ, ὅ, ὁ. κΦ (δι. α, 1. "4.1} Ἄρβ. τν, 99, 50, 5], 53. 
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τίβ ἀἰνὶ πὶβ, φυογυπι Ἰοοῖΐο Ὡ8}1Δ ΠΟ]8. οπτηΐηο δϑὶ αὶ ραῖγεβ ποϑβίγὶ. Ῥοίυΐ! οηἷπὶ Πογῖ, υἱ ΔροΞ(0}} γε ουϑο- 

τρδ ἃ. δοὰ πεαυο ἀρυὰ δυάδοοβ Δ θ6Γ] χυΐάδη αδυπὶ 
δΒυυβιηοαϊ ΓΕρογΐπιι8 Ἰδοιϊ πα πὶ, 4115 δῖνο ρτῸ 60 

αυοιὶ ΑἸΐφαα βαρτγα Πππιᾶηδπὶ ἱπ|6}}}σοη δι σοι ἶπ6- 
Βϑνῖ. μδουϊ! Βρίγίταΐ βαηοῖο δυΐξεγγὶ ἀδ πηδάϊο, βἰνα 
απο 6β8θ)ϊ ἀθ 5 ρίιΓ8. ἢ5 415 Δρρο! πίυνγ ἃρο- 

ΟὙΡΒΦ, ῬΓῸ 60 φυοά τηυῖα ἴῃ οἷβ οογτυρία εἴ οοη- 

ι.ἃ ἤἀ6 πὶ ν ΓΆπι ᾿πΥΘ ΠΙῸΓ ἃ πηΔ] γί υ8 ἰγδάϊιᾶ, 
Π0Ι}) Ῥλουϊὶ οἷ5 θδγὶ Ιοσυπὶ, πος δάπιίἰ δὰ δυοίοτὶ - 

(Δί6 1. ΘΌΡΓΔ Π08 6δὲ ργοηπηαγα ἀδ (Δ]θ5. ΠΙυὰ 

(ΔΘ ἢ ρ]Δπὶ 6δὶ πηι} νοὶ Ὁ δροβίοὶἰβ, νοὶ δὺ δνδη- 

6! Ἰδιἰ9 ἘΧΘΠΊ}] 6586 ριοίδ!α, οἱ Νόνο Τοβίδιμθπίο 

ἰηβογίδ, 4115 ἰῃ [8 ϑουριιτγῖβ 485 οΑΠοπίολ8 ἢ 06- 
πηὰ8, πα ΠΠπᾶπὶ ἰΘρίπητ5, ᾽π ἈρΟΟΓΥΡ 8 ἰἀπιοη ἰην6- 

ηἰυηίυν, οἱ ον ἀοηίον ὁχ ἰρβὶβ ὁβίθηἀυπίιγ 8551: ρί8. 

βιὰ πὲ εἷς φυϊάεπι ἸΙοοιβ8 ὩΡΟΟΓΥΡΙ 5 ἀληήιιβ 6ϑ : 
ὯΟΙ) ΘηΪἶπὶ γα βοΐ σ0πὶ (ογηΪ ατ105 διἰαίπογαῦ 

6151: βδποίο ϑρί γιὰ τορι βϑοίνεσίπὲ ηυἱά 455:1:- 

πιοπάϊιπι οχ 1}}18 δϑβαί ϑουρίαγὶβ,, φυϊάνα γοίυϊδη- 
ἄϊιπι; ποῦ ΐβ διιῖθπὶ ποθὴ 6ϑὲ ϑ0β|υδ ρογίουο δἰ 'φυϊά 

(16 ργαβυπίογο, φαΐ 5 Πποη δ5ὶ ἰδπί8 5ρίγἰ5 δῦυη- 

ἀδηιία. Εἰ Ἰἀ6ο ἀ6 ργαϑοπεὶ νϑγϑίουϊο Π058 6λπὶ (6 η6- 

ΤῊῈ5 οἀϊοπαπὶ 4υ8πὶ Βυργὰ ἀχροβιυπιβ., τηϑχὶπΊ6 

οὐπὶ ον άθηϑ ἰπ 60 παθοδίυν ἀϊβιίποιΐο, τ] αἷϊ : (ἀπ- 

εἰσι σαπίϊοοτιπι, φιιοά 65ι ἐρεὶ ϑαϊοπιοπῖ. 51 Θῃΐπι 

νο]υἶββαὶ ἴηι} αὶ οδυιίοογυπι ΘΙ οπηοΙἦ5. ἢος 6888 
Οδηιϊίοιπι, ἀἰχίβϑοὶ. υἱἱχαθ, Οδηιίουπι σαπισογυ πε 

αὐ βυπὶ βα]οπηοηΐ, ν6} σδηιίσι ει οχ οδηιο5. ϑ410- 

πιοηΐβ : ἤη6 Δῃ16ΠῚ αυΐα ἀϊχὶῖ, φιοά 68, ϑαίαπιοπὶ, 

οβιοηάϊιυτ ᾿σίαἀ Οδηιίου χυσὰ ἐδὶ ἰπ πιδπίθις, οἷ 

ᾳυοὰ οτδί οἱ οδηθηάυπι, 6856 ϑαϊοπιοπίβ. Εἰ δος ἀα 

δἰὐἱτυ]αιοπ6 ἀυλπη) ργοροβυΐ σον ΐηογο, Υ᾽ἀραπις 

ΟΓΘῸ πὶ οἱ αυῷ βδαυυπέυγ. 

ΟἈΙΘΕΝΙΒ 
ΙΝ ΘΟΑΝΤΙΟΠΜ ΟΑΝΤΙΟΘΕΆΌΝ 

ΕΒ ΡΕΙΝΌϑ. 

(δ. ἴ4, νϑγβ. 1. Οδεμίοί εν πὶ αὖ οδομίο ΟΥἿ 8 ἐπὶ. (, ϑιυδηίοπι γογὸ ἀδϑί οι ο δροηϑί, οἱ ἱπίαγσῃο γυϑῖ- 

Μαοπηίηΐ5886 οροτγίοὶ {ΠΠπ|4 ποι] ἐμ ργωίδιϊοπα ργῶπιο- 

Μπ᾿π|115, αυΐά 106 }}05 ἷ ΟΡ  Π]Απιὶὶ [)8]ν6 "8 βρδοίθιη 

ἀγαπηδι 5 ἴῃ πιούππι σοπβεγἱίυΓ. ὨγδπΊἃ δυίοπι 6556 

οἰχί πη υἱδὶ σοΓί88 Ρογβοη ἰπιΓοἀποιπιαν, αυ: ἰο0- 

αὐυμηέιν, δὲ 4112 ἰηϊογά αι δυμεγυδηίιηι, 4]15 ΓΘ 66- 

ἀυπῖ, αὐ δεοδάσμξ, δἱ δὶς ἐοίμ πη ἴῃ πιυϊδιοηΐδυβ 

ϑειυγ ρορβοηδρυπ. [86 ἜΓρῸ τὶ το υ5 1}86}}} 5ρ6-- 

εἶο65, οἱ βθοιιπάτππὶ ἤδΠ6 ΡΓῸ τἱγίθι5 ἰιἰϑέοτγίοα ἃ πὸ- 

Ἰνὴ9 δρίδ ιν ὀχροβίιϊο. ϑδρί γι 8115. νογοὸ ἱπιο Ἰχοηια 
δοουπάσπ) ἰος πἰ Β οἸΐπυβ ηαυοῦ 'π ρῥγαϊλιίοπο, 5ἰ- 

ξπανίπηυβ, ν6ὶ ἀ6 Εοοἰοβἷα δὰ ΟἸνγ βία πη 8}}} 5ρο "188 

ψοὶ ϑροιϑὶ {ἰ0]0, νοὶ ἀδ ϑηϊπιᾷ οπὶ Ἄογθο Βοἱ ουη- 

ἡυποιίοπα ἀϊτίσηυτ. Ιπιγοἀυοίίυγ ἐγροὸ ἤυπς μὲν 

Ἠνἰδίογίϑε βρθοίθδπη βρθηβα ηὐυςφάδπι 4115 δβυβοορίϊ 

ηὐδιάλη) ΒρΟΠΒΔΙἰογιπι δὲ ἀ0118 (ἰτ]0 ἀἰψηϊβοίπιὰ 
ΤΩΌΠΟΓΑ 8) ΒΡΟη80 ΠΟ ἰδδίπια : Β6ἀ ῥ] υγίπη0 16Π|ρΡ0- 
ΤῈ ΠΊΟΡΔΠῚ [Δοί θη 6 ΒΡΟΠ50, 50] εἰϊανὶ δα) ἀοβἰἀδτίο 
ΔηηΟΓί8 50], οἱ δοπῆεϊ ᾿Δοδηίοπι ἀοηνΐ βυ85, ἀφϑηίθιη 
37 οπιηΐδ υλίεπυδ ροβδίς δἰἰφυδηάο υἱάβγβ βροη- 
50 π) βαυη, Δίᾳυ6 Οδου 8 6708 ἔγυ!, Οὐδ φυοπίδπι 
πρε ἀἰδεγτὶ ἃπηΟΓ ΠῚ δύσῃ, πος δαϊρίβοὶ 36 ροββα 
αᾳυοά ἀορίδογαι νἱάοὶ, οοηνογίδε 86 δά ογδιϊοπδπι, 

δι βυρρίςοι θ60, βοίθῃβ δαπὶ Ῥδίγοιη 6886 βροῃβὶ 
8υ}. (ΟΠπδιἀΘΓΟΠΊ8 ΘΡΡῸ δδπὶ ἰουδηίθαν βδηοίδ8 τη8ἃ- 
ΠιΙΒ 5'π6 ἶγϑ οἱ ἀϊβοορίαιίοπα ἴῃ μα θῖτι ΟΥΠΔίΟ οι πὶ 
νογεουηάία οἱ δοθγίείδίθ, ογηδῖδπὶ ἀπ δδὶπιὶβ ογπᾶ- 
τρδηι8, συΐθαδ οὐπᾶνὶ ἀδοθί ποθίϊοπι 5ροπεδὶ : 

“ (αἴλι. ηἱ, 19. Ι 

ΠΕΟΓΘ Δη)ογὶ8 δρίιδίδηι, ογδιἰυποιη, αἱ ἀἰχίπιυ8, ἴυ-- 

ἀογὰ δά θόῦπὶ, οἱ ἀΐξογθ ἀ6 ΘρΟη80 5810 : Οδεμίδεμ δ᾽ 

πιὸ αὖ οδομίο οτὶς ϑιιὶ. φεο δ) αυῷ ἀγδμηϑεῖβ ἱπὸ 

πιοάσμι οοιηροβίία ἰδ οτίςα οοπίίοὲ οχρ  ϑπδιὶο.. 
[πιθυῖοῦ νόγὸ ἰμιο!]!οοίυ 5 ν᾽ ἀδαπηα8. 5] ᾿ος πιοο ρο-- 

τον σοτηροίθιοι ἀριαγὶ. Ἐςοϊεβία 8᾽5 ἀδοογαης 
Οἰμεΐδιο δοπ) πρὶ. ΕροΙοσίδπι δαίοπι οοἴυπι οπιηΐ 

δίνει βδησίοτυμῃμ. το ογροὸ Ἐοϊοϑἰὰ εἷὶ 4 αϑὲ 

Οπιηΐα πὶ τη ρογθοπα, αυς Ιοφυδίιν οἱ ἀϊοδὶ : ΟἸ-- 
πἷδ [4}}60, Γορ δία βυπὶ παι η ἢ }}}}5 485 ΒΡΟΠΒ8]10 - 

ΤΠ Ὑ6] ἀοιῖ5 {{π10 Δηΐ6 πῃ ρι]85 δυπιροὶ. θυάυπι 

οηΐπὶ ΟΠ ΡΓΦΡΑΓΔΡΟΓ διὶ σοηὐυρίυπι ΠΠ}} τορὶϑ δὲ 

Ῥυϊπιοφοηῖ ομληΐδ ογοαίυγαο, ΟὈϑθου δι ηὶ αἰ ταὶ - 

μἰβίγυ γι ηΐ ταΐῃ] Δη6}} δδηοιὶ 6}ι.8, ἀοίεγο 65 δε 

ΠῚ6 Ἰοβ38Π) ΒΡΟΠ58|15 πη 6 Γ8 'θ00. [μ6χ πδιηαυ μετ 
8Δη56105 Εἰδρορίία ἀϊοίαν ἰ πηδηῖ τηραϊλιοτγὶς ν᾿. 

ΜΙΟϊδιγανογαν! πλΐ οἰΐδπι ῥγορίιοι. μοουεὶ δυσεε 

Θῃΐπὶ οἵηπῖα 6, ᾿'ρ5ὶ, ρὸῦ 4υς ἤθη βοίιπὶ οβἰοπάε-- 

ταοπὶ οἱ ἱπάϊοαγοηι τ} ἀς ΕἼΠΪΟ οἱ, ουἱ. πηὸ ἀοϊαιῖς 

Ἰν,8 φυᾷ Δρρο !δηῖμτ ἀγγμ 8. οἱ τη πογῖθυ5 ἀοία} δε -- 

Βροῃάδγα ουρίαυδηΐ : νΟΓ ΠῚ αἱ οἱ ἴῃ ϑηογοπὶ πῆς 

ε}1ι18 ἀοσδίἀογίαπιαᾳι6 βυοφοπίογοπε ῥτοπυηιίανοσωπυ 

τὰ τορι οι οἷ8. σοοὶυυ8 ἀς δάνθωηιυ. οι. οἱ εἴς: 

ἱππυπιογίβ νἱγία 5, οροῦίθυδαυα 6}85 ἱπιοηϑὲς 
. ΤρΙθε! ϑρίτια 5δη6ῖ0 ργαάϊοανογαηξ. Ῥυ]ο νὰ «ἢ ἃ.--. 

ΠοπῚ Ζυοσια. 6.15, οἱ βρθοίθπι, ἃς πηιδηβυοίυἀδίηδ πε, 

ἀδβογιρβογαπί, ἰἰὰ υἱ οπηπίϊιι8 |}15 διὰ διιούθπι οὗπα ες 



85 ΜΒΕᾺ ΡΕΙΝϑ. 86! 

ἐπί! εγδ Ὁ ον (36) μι ἤδηνμηδγογ, ϑεὰ αυοηϊδπὶ δ- Α βυΐ!, υἱ ἰμ(0} Πἰφϑπηὰβ. υπϊυκουυθῆυ6 οὐδουτὶ κοηδυ5 
δὐ!υπὶ πὴ ΡῈ Π6 Ππηἰ {πὶ 658, οἱ ἰρϑίυ8 φυϊ ὸπὶ ̓ Γ- 

36η{18 ΠΟῚ ἀδίυγ τα ΐμὶ ; 50105 Δ}16Π| τη ΠἰΒέΓ05 6}0}8 

Υἱάδο δϑοθηἀδηΐοβ οἱ ἀθϑοθπάθηία8 δὰ Πη6, Ῥγορίοῦ 

Βος δὰ 16 Ῥαίγοπι βροηῃϑὶ πιοὶ ργθοοπ {ππὰ0 οἱ οὉ- 

560ΓῸ υἱ ἰΔηάοπη Πβογαῖυ 8 ΔΙΠΟΓΘΙ ΠΟΒίΓΙΙΠῚ ΠῚ {185 

δα ; οἱ δ ποὴ πηΐ εἰ (327) ΡΥ πιἰΠἰβίγο8 8105 8η- 

ξοῖοβ ἀυπίαχαὶ οἱ ῃγορ[οίδ8 Ἰυφυδλίιγ, βοὰ 'ρ86 ΓῸΓ 

δὐϊοίρϑυπι νοηΐδί, οἱ δου ΘΓ ΠΊ6 8}} ΟΘου}]0 οΥἰβ 

δυὶ, γοῦα 560} ΠἸοοὲ 'ῃ 08 πιοῦπὶ 580} ΟΥἿἶ8 ᾿πίυπάαί, 

ἰρδιιπὶ δα άἀΐδπι ἰοηυθηίθη), ἰρβυπὶ υἱάδαπι ἀοοοηίοι. 

ως επΐπὶ ϑιηὶ ΟἸγίβι! ὁδοῦ] αυῶ ρογτοχὶς Εοεῖο- 

512, οὔ ἴῃ λάἀγοηία 500 ἰρβδο ΟἸΓΙβίιι8 ἴῃ σΆΓΠῈ 

Ροβίίυ5 νης ! ΖΑ οἱ υογθὰ ἤάἀεὶ οἱ οἰιαγὶ 418 οἱ 
Ῥλοἶβ, δεουπάμσπι χυοὰ [Ξ4᾽85 ῥγοηιίβογδι, οἱ ργῷ- 
ἘΝ Ἶ8508 δὰ δροηβᾷπι ἀΐχογαί : ΝῸΠ ἰοραίυ 8, "δηι8 Β 

δηφεὶυβ, 864. ἱρδὲ δοηιΐμς εαἰυαδὶ( πος "5. 

Τεγιὶο νϑγὸ δχροϑβιἰοηΐβ ᾽000 ἱπιγοάἀαοσᾶπιιβ Δηϊ- 

Τηλη], Οὐ)υ 9 ΟἸΠΘ 5ιυἀϊυηὶ 5ἰΐ οοη] ηρὶ εἰ σ0η80- 

εἰλτὶ τσρο θεοὶ, οἱ ᾿πῖγα τη ϑίου δ δαρίθη ἰ85 6) 05 Δ6 

5οἰεηι5 τοὶαϊ βροηϑὶ Το οβ(1ῖ58 {Π|]|4Π|05 ἱμίγαγα, 

εὐυἴψας δηΐπηο5 ργωδαηιίδ οἰἰᾶπὶ ἰρβῖυϑ πιυθγα ἀδίδ 

δυηϊ, ἀοι5. 56 ΠΠἸοοἱ ποπλῖηθ. ϑιου δηΐπὶ ΕοΙ δἰ 405 

[υἷι Ἰεφὶ8. εὐ ρῥγορμείδγυπ γοϊαμηΐπα, ἰἰὰ υἷος Ἰὸχ 
πδίατ οἱ γϑιίοῃ8}}8 Β6η805 80 ᾿ἰ Πγῖ8 5. Δ Ὁ} ἀ0- 
122 πηθπογὰ ἀεριίοηίυγ, Ηλθδη3 δυίΐθη ᾿ν80 ἀοι15 

ΕΙΝῈ ΠΊΏΠΘΓΔ, 51} οἱ μγίπις ογυθί ΠΟ ηἷ8. ἀοοινπ8 ἃ 

πιοηϊίογὶιι5 ἀοοίοΓ θιι54 6 ἀοϑοοποηβ5. 56 ηυ0- 

Βἴδηι ἴω "δ ΠΟη 651 οἱ ρ]θηδ δίας ρογίδοια ἀθβὶ - 

Πα πϑιϊοποπὶ, οδουϊιηὶ 6586 Ὑογ}} Ὠοὶ δὰ δηὶπιδπὶ 

Ρογίδοιϑηι ἀοἰαίυπ), Εἰ δοουπάστμῃ ἰος [οτος ἀΐςουδὶ 

Ῥγορίιοιϊςα οἱ ρογίθοιϑ πιοῃβ : 65 πιθμπὶ ἀροτηὶ εἰ 

αἰγαχὶ ερίγἑμηι "". Ο5. διιίοπὶ Ἐροι δὶ ἐπι! ρου 5 

υἱγιυίοπ) οὶ, φὰὰ ΠΙυμ δι τποηίδηι, οἱ νου! 56} - 

ἸΏ0Π6 ΄υοάδῃι Ἀπιογὶ5. δὰ 68π| (8010, δ] (ΔΠΊ6ὴ Οἃ- 
ῬόΓδ πιϑγοδίανγ ἰΔηϊ85 Ὑἱν 1115 ργιρβοηί πὶ, ἱποοφιίία 

αὔσαιο δἰ} οἱ οὐβδουτᾶ πηρδηϊ[υβίαϊὶ,, οἱ ἰος οϑδὲ 

γΘΓῸ 5. Ργορίαβηϊ6, οἱ βδϑποιδιβ οβδουϊυπὶ, φυρά ἃ 

ΒΡΟΠ50 οὶ γογρο ροττὶρὶ ἀἰοίιυ 7 Βροι 5885, ΡυΓδ' 56ὶ- 

Ἰίεδι διΐπιρ, οἱ ρογίεοίς, (υ͵ι5 γεὶ ἐπηᾶο δδί ᾿Πυἀ 

οδουϊιπι, φυοά ἴῃ ἘςοΙαϑία 50}} (ΘΙ ροΓα πιγϑ.6γ10- 

τυηὶ Π0}}}5 ἰπυΐοοιῃ ἀδηυ8. Ουοε6 ἐγξὸ (28) ἱπ 

οογάα 348. ποβίγο αἰΐαυϊά φιοά ἀ6 ἀϊνὶπὶβ ἀοφαια- 

εἰθυ8 δδπϑιθυβδαυθ φυφτίίυγ, ἀὔϑαιις πιοηίοτῖθι8 

ἱπνοηΐ 5, (Ο(168. Ο56 18 ΠΟ} 56 ἀαἴδ 6580 ἃ ΒΡ5η30 

θεἱ ογυο ογούδιηι5. [0] γογῸ φυφγοηίε8 4|᾿4υἱὰ 
ἀδ ἀϊνὶ πὶ βϑποῖθα5. ἰηγθηΐγα ΠΟ ΡΟΒβϑΠΊ08 , (ἢ 6 

δἤκοία Π}8. οτγαιίοιΐβ δϑϑυρίο ροϊάπιυβ ἃ Ὠ60 

νἱβ᾽ ιδτοποῖη νογ}}ὐ οὐυ5, οἱ ἀϊοδηηι8 : ΟΘδομίθι αι μὲ 

αὐ οξειιίο οτἷδ διιὶ. δοὶϊ δυίδπι ραΐοῦ ὑπ᾿ 500} 5416 
Δ ΐην5 σΔρΔΟΙαἰοπΊ, οἱ ποΥΪ 400 ἰἐπίρογα, ουἱ Δηΐ- 

πλδ, α6 οδουΐα ΑΓ 801} μογτίρεγο ἰὼ ἱπίο! οι. 

λ5 ἀυπιαχδὶ οἱ 56 8ῖ}"68 ἀδ 68. 
γοι3. 1, 23, ὅ. ρεία ϑοκπα δμμπὶ εἰδότα μα εἰιρδν 

υἱπιιηι, οἴ οὐον μησμθηίοτγινι ἱμοτπι ΦΏΡΟΤ οπιπΐα 

ατοπιαία. Τμ.6}} 56 ῥγίυ5. αυλδὶ ἰπ Ἰνϊδίογί5 ἀγδιϑίς 

ΒΡΟΠβᾶπι οἰογδιβ δ Ὠδιιπ) τηϑηΐθυ5 ΟΥΔίΪοΠοπὶ ας 

ἀε πὶ δυΐ οἱ ἀπιογὶβ δαρίοιϊο, ἀδργδβοθίῃγ υἱ πιθηβ (, ἀΐ586 δά Ῥαδίγεηι, οἱ οὐώϑϑὲ υἱ 72π) νθηΐγοί δὲ θαιῃ 

δ᾽υς5 ρΡΌΓΔ αἱ υἱγρίηα}}8., ἰρϑίυβ. υδυὲ θεαὶ ἰΠΠυπι!πα- 

εἰοηίθυβ οἱ υἱβι (δι ]οπῖυ5 ᾿ΠΠξίγοιυγ. ἀαπὶ Θηἷπὶ 

δ} 0 ΒΟΙΝ  ἢἶ8. νοὶ ἈΠ 0 }]} τη ἰβίαγίο ἀν] 8. 80 5.}}118 

οἱ ᾿πι6]]}6 οι ϑυ5 πιο 5. ἰπηρ]δίυγ,, ἰθπο ἰρϑίι8 οϑοι]α 
νεγὺὶ θεῖ δυδοίρεγε 8686 ογθίδὶ. Ῥγορίθν ἰνῶ8ς ΓΟ 

εἰ μυ] αϑηγο οὁ56}}2 ἀἰσαὶ ἀπίπια ογηβ δά Ὠεοῦῃι : 

θ:ομίείμν πιὸ αὖ οεομίο οτῖς δὶ. πὶ ΘὨΪπ| ἱπορᾶχ 

[αἹ, ὧυἱ Ἰρεῖσϑ Ὑογυἱ Πεἱ ορογοῖ ΠΊΟΓΔΠῚ 8014 Π]616 

ἀοείτηδπι, παοοββαγία βιιϑοαρὶί οβοια, ἰἀ 68. 5611- 

ΕῸ5 4.) ογα ἀοοίοτυπι ; αὐΐ ΥΩ ΓῸ Θροηί6 ἰαιὴ σαρογίϊ 

ΟΡΟΒΟΌΓΔ ΠΟΓΏΘΓΟ, Θποάύδγο ρογρίεχα, ἰηνοίυία ἀ}550]- 

γτέγδ, ρΑγΓΆΡΟΪΔ5 εἰ φηἰβπιδια, ἀϊοίδλαυ βαρίοπίι πὶ 

ςοπροί ηιθυ5 ἰμ 6} Προ η 85 11 π618 οχρί!οαγὺ, ἰυπς 
'βιὼ οβευΐδ ἱρδβίυβ βροιιβὶ δαὶ, ἰὰ δδὲ Ὑϑυ [λεἰ, 5ι15- 

ξερῖ856 δ6 ογεάδλι. [ά60 δυίομῃ οβουΐϊα ρίυγα! ογ ρο- 

ῬΊκΔ. χχσιη, 28. 5: Ρ52]. οχντι, 151. 

96) Μ858., ἱπιοἰοταδί ον. [}00. οαἶι., ἱπίοταί ον. 
41) ὕ τ 7απὶ ποπ πιϊηῖ, εἴς. Ῥγοςορίυ5 Οἰιγ ϑιἰδηὰ 

ΒΟΡἢΪδιῶ πάπὸ Οτγίβοηϊ οχροβὶἰοηοπὶ Ὠγονίοῦ 8 
τεγυΐθ Ἔσργίπη! : Φιζησάτω με ἀπὸ φιλήματος. Μὴ 
διὰ προφητῶν με ὃ γι Αἰ μμ μνηστευσάτω, δι᾽ ἑαυτοῦ 
δὲ ὀὁμιλησάτω κατ᾽ αἴσθησιν πνευματιχὴν, δι᾿ ἧς ὁ 
Ἰωάννης θη: Καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν 
Ζερὶ τοῦ «.1όγου τῆς ζωῆς. Ταῦτα δέ φησιν, ὡς τῶν 
προφητῶν εἰπόντων ἀχούσασα- Ἐπεθύμησεν ὁ βα- 
σιλεὺς χάλιλους σου" χαὶ ἄλλου: Ὃν τρόπον εὐ- 
φρανγθήσεται γυμφίος ἐπὶ νύμφης, οὕτως εὐξρανγ- 
θήσεται Κύριος ἐπὶ σοί.«ε Οδειίοίαν πι6 αὖ οδξευίο. » 
δον μὲν ρμγορήξιαβ πιδιιδ δροηδιιδ απιϑίαὶ πιιριΐαδ 
ῬῈΙ εείρεμπι τεῦ ἰοφιαίιγ, δοσιπάμηι ἐρίτιμαίενα 
τόηδαμα, ΡῈ φμόπι “οαππεδ αἷ( : « Εἰ πιαπιι5 ποδίτα 

ΒΡΟΉϑ8115, οἱ 'ρ56 οἱ δου πηι ργορτὶ! οΥβ ἰηαπάθγοι. 

θυπιαυ ᾿ς ογάγοὶ δά Ῥαίγαπι, ἰὴ ἴρβα ογϑιῖο 6 

408 ἀἰχί! : Οεομίθίμγ ηϊ6 αὐ οδοιίο οΥὶδ δεῖ, ραν δὶ 

οὐὐλπὶ αἰΐα ογαιϊοηὶβ ναγθὰ δι θπηφογο, 80. ἀἴρογο 
φυΐα ἴῃς Βοος. ργϊμοὶρίο βϑγιμοηΐδ δά[αΐδδεί βρυη808, 

οἱ ογϑηῖίὶ οἱ δϑί εἰβδαὶ 86 γουο αβϑοὶ ὐΉγ08 503, ᾿ρϑυπ)- 

406 ϑροηϑυπι πῃ φυθι 5. τηἰγ Ποἰ8. οἱ αυΐ θυ 5ροη- 

501) ἔγάσγαγα ἀθοοθαι, ουηϑι}1856 ἀ6] Πα! πὶ. ϑροηδα 

ν6ΓῸ 00] δάθββα νἱάϊι οὐῆὶ ργὸ 4φυὸ ογαῦαὶ υἱ 84- 

οϑϑεῖ, οἱ δάδυς; Ἰοφυσηιὶ οἷο ργωβιϊιαηι 40 ογᾶν 

θαι, ἂς ἀδί 5.}}} 8ἃ1}0 'ρ80 οβουΐϊβ 4 ροροϑοογί, 
βία ργοὸ δος γοδάϊι, οἱ ἀθοογο θοΓα πὶ, ἃ6 [τῶ « 

σγϑηιία ᾿ρβίαβ οάογα ρογηιοία, ρεοροβιίῶ ογαιοπὶς 

ΒΕΓΠΙΌ πο} ὁοηνογιί δ ργαβοηιίδπι βροπβὶ αυὶ 46- 

Ὁ οται : οἱ οαπὶ ἀἰϊχίβϑοι : Οδομίθιαγ πα αὖ οδοιίο οτὶα 

εοπίγοοίαὐογιπῖ (6 τοῦὺο υἱ[(. ν Π}.ας ἀπίοηι αἰεὶ, μὲ 
4 Ῥτορίιεια8 αιαϊετὶ! ἀἰσεπίθδ : « (ποιρίυϊι γεῶ 
ἀδεοτενι ἱμπὶ; » εἰ αἰΐμηι : « Ομοπιοάο ἐαιαὐΐίεν 
δΡΟΗδιι5 δΡΟΥ δροπδα, δὶς ἰαιαὐαῦ δΏΡΟΓ (6 θο- 
πιιλι δ.» 

(38) Οτίβομεβ δρυὰ Ρτγοοορίυπι : Ὁσάχις δέ τι ζη- 
τοῦντες θεῖον δόγμα χαταλαμδάνομεν, χαταπεφιλῇ- 
σθαι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ νυμφίου νομίσωμεν᾽ ἐν 
ὅσῳ δὲ ἀποροῦμεν, ὑπολάδωμεν εὐχόμενοι λέγειν τό" 
Φιιησάτω με ἀπὸ φιϊημάτων στόματος αὐτοῦ. 
Οιιοιἱος αμΐρηι ἐομ ἰφονὶ μι ἱηηιίνοίο αἰυΐπμπι αἰϊ-: 
ιιοά ἀοφιπα αϑδέψιαπμιν, οδοιιέμηι π05 αὐ ΟΥ̓́ΘΣ ρον δὲ 
ἀζεσμὶδδ6 ὁαϊδιϊηόλι5 : αιανεἰδιι ὑθΥῸ ΝῸΠπ αδδεῆμὲ" 
μῖατ, τὸ γοηναῦ ἵπ ργοσῖθιι5 αἴσενα: « Οεομίείωζ πιΦ' 
αὐ υδειι!ο οτἱἷδ δυΐ. » 
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δαὶ, υυυμφὶι ροβὲ μας 84 ργαβθηΐίοπὶ ἰ8πὶ δρυα- ἃ ϑὲὰ πῦπὸ οοπδίάἀογαπ8 απὸ ἀοείγίπῶπι, 405 ἐχ 

διη, ἀΐοοιβ: Βομα πϑότα τμα ξαρον υἱπαπι, εἰ οὐοῦ 

μασιεπίφνιιπι [ΒΟΤῸπ δωρετ οηιπία ατοπαία. δὶ 
Ἰη(οτγία ϑδοιηάμπι ΗἰβίοΥίοβτη ἰπ|6}}ἰροη!δπι, αυδηὶ 

ἀγδιηδί 5 ἴῃ πιούυπι ργϑάϊχί πιβ ἰοχίδπι. ΝΌΩ6 Ὑ6ΓῸ 
αυϊὰ ἱπιο!!δοίυ5. ἰμιογίου Βαρθδξ, γοαυΐϊγαπιαθβ. ὃ ]- 

γνογοῖβ ν οΔ}}}}}}5 ρυϊηοίρα]6 οογάΐβ Δρρε! δγὶ ἰη ϑοῦὶ- 

Ρίυτί5 ἀἰγίἷ8 ἱπνοιΐπηι 5, 4688 ὙΟΟΔ ΠΡ} 8 ῬΓῸ Οδιι518 
80 ΓῸθὺ8 ἀδ 4υΐθυ5 δυΐϊίυν δρίατὶ βο]θηὶ. [πιὸγάυπι 

δ ΐπὶ οογ ἀϊοίίυ;, υἱ : Βεαιϊὶ πιμπάο εοτάς ""; οἱ : 

Οοτάς οτοάϊιι αὐ ἡμειλΐαπι 55. δῖ σϑγὸ σομΥ 

ΘΙΏΡ018 5[1, ργὸ βρθοὶθ δἱ ογάϊῃθ ἀϊβουπθεβιϊηι, 
γοὶ βἰῃμ8 ΥὙδὶ ροοίιι8 δρρο! δίων : βίου! δοδηηθ8 ἴῃ 

Ἐνδηρειίο τγοΐογι ἀ6 αυιδάδπι ἀϊδοίρα!ο χυοπὶ 8ιπᾶ- 
μαι 1δδυ8, φαοὰ 'π δβίηυ οἷυβ γὲ] βυργᾷ ρδείυϑ οἷ 
τοομηθογοῖ; {16 ῥγοίθοιο οαϊ ἰβῆυδπβ ϑίπιοη Ρὲ- 
τῃ5. ἀΐσοθαί : Ϊπίόγγοφα αιιῖδ [ἰδ ἀὲ φιο ἀϊεῖ! 
Ῥοδὲ ᾿νδο Ὑ6ΓῸ ΓΘΟΙΠ 65 ΒΌΒΟΡ μϑοίι8. ἄσϑι, (ἱοῖς 
οἱ : ϑονιῖπθ,, φιὰς δεῖ "5 [ῃ 8 διιὶπὶ οογία πὶ 681 

ᾳυοὰ δοληπθβ ἰπ ῥγϊπεὶμα!! σογάϊ5 δεδὰ δια ἷμ 

ἰπίογηῖβ ἀθοιτίπφ 6}118 86 ῃ 5:5 χαχυϊονί886 ἀϊοϑίυγ, 

ἰδὶ τϑφυίγθηβ οἱ ρογβογυίϑηβ ἐπ6βδυγοβ βδρίθηιία οἱ 

βοἰδῃ 8. αἱ τροοπάϊε! ογαπὶ ἴω ΟἸνίβιο δο5υ. 56ἀ 

φυοά πἴυυϑ (πρίν! ἴῃ Ἰοοο ἀορπιδίυπι βαποίογια 
φοεϊρίδιυγ, μυϊο ἱπάθοθῃβ πο υἱάθγὶ. Ὀἰ γεγβὶᾳ ογξαὰ 
φιοῦΐ8, αἱ ἀΐδσογα σῶρογϑπιιβ, ργίμεϊραϊα ἐογὰΐ8. ἰὴ 
δογιρίυτγίᾳ βδῃοι8 ἀοεϊρηδίυγ, βἴσαι οἱ ἴῃ [ον ἶοο 
ΒΣἰοπιΐηα8 "6, Ὁ ἀδ δον ἢ οἷ͵5 μοοιυδου θην 86ρα- 

τϑιϊοπίβ, εἰ Ὀγϑοίιἶιπι ϑδοθνο "8 8646 ΒίΓΔΙῸΓ : 

6ι ἴᾳ Ιιος βθαιιρδίγδίαπι 86 Βερϑγδί τ ρΘΟ υΒΟΘΪ.Π) ο 

ει Ὀγϑομίαπι, ργοο! δ!ᾳ οίογοβ ποπιίηθβ, ργὶποὶ- 

Ῥ816 οογι [5 δἱ ὀρϑῦιιτὰ ἀθουβ γα]! 6888 ἴῃ βδρογὰο- 
5. θὸ 40 μεπίι8 [8 ΠΠ᾿γοὸ Πονηἶςο, ργοαῖ Βοπιί- 

88 ἀδλγο ἀΐφηϑία8 681, ὀχροϑυΐπηα8. Βδουπάϊιην Πό56 

εΥβα οἰϊαπι ἴῃ γγβϑη! ἰο60, «υδιάαχυϊάδηη Δηι8- 
Δονΐαπι υἱθδθίαν ἀγᾶπια ηυοὰ ἀρίίαγ, ἱπ υϑογίθυϑ 
ΡΕΪπείρᾳ]6 οογὰΐβ ἐμ. }Π ζᾶπηυ 5, αἱ (416 υἱθδϑίαν 6586 

αυοὰ ἀϊείταν : Οος ἰθπιπὶ, ὁ Θρόηβθ πιϑαβ, ἰά οεΐ, 

Δορπηλιὰ 488 ἰμῖγ (6 δυηι, γα] ἀοοίτί πα φγαῖϊδ, βι:- 

Ῥεγϑί οπηηθ Υἱπαπι, 4ι0] ΟΟΓ Βοπιΐπίϑ ἰδ Πσῶγα 50- 

6ι. δου! Θῃΐπν ἴῃ ἢἷς 46 φιΐθυβ ἀΐεῖ! : μία θϑαπι 
ψίάεδιιπι "Ἱ, ΟΟΓ σΟΙροίοπίο Ὁ ἀϊςίαπι ὅ856 υἱάδίυ, οἱ 

ἰηίοῦ ἀἰδουπηθαη68. ϑἰμ8 86 Ρδοίυβ ροιίϊαγ, ργὰ 

μαθίτα 5ἴμθ ἀυθίο ἀϊφουπιροηιίυπι [Γογπιδαι8 σθητὶ- 

ἀ]ναγῖθαβ ργυδυΐ! βροηβί, πιϊγδίων οἱ βίιιρεϊ, Υἱάοῃε 

68π| Ἰοηβα ργϑβίδπι!ογαπὶ φιδη) ᾿Π8πι ὁχ 418 δι 

δἀνοηίθηι βροπβὶ 1Ὡ!ἰΠςαῖ2 (πογϑί, ἰϑπαυληι εχ Υἱπὰ 
ΒΡ γῖ}} φαοά πηϊπἰβίγαυδηϊ βδηοιΐ ρϑίγαϑ οἱ ὕγο- 

Ῥιιοίς, φιυῖΐ οἰΐᾳπι 05 βοπογ 8 ρ]δηιδνθγιηὶ Υἱποᾶβ, 

υἱ Νοδ ρυϊπηυϑ 5, οἱ ᾿βαἷδδ ἰῆ δογηὰ ἴῃ Ἰ060 

ῳνοτί "9, δὲ οοἸαδγαηι 688. Υἱθθη5 ἜΓβῸ πὰπὸ πι} 

πὶ 6886 οπιηοημίδτῃ ἀοριιϑίμηι οἱ δοίεμεϊα δρυὰ 

δροηβιπι, οἱ ἰοῆθε οχ 60 ρεγξεοίίογθιῃ 4υδιῃ [υἱὲ 

ἀρυά δηιίᾳυοϑ διθδηδγο ἀδεϊγίπδπι ἀἰοὶ! : Βοπα ἐκηί 

πϑότα [μα ἘΉΡΕΥ υἱαμπι; Βυρ6ῦ {ἰδ πὶ 860] ]οοὶ ἀοειτΓ- 

Β8Π| 418 [6 |}Π 08 0Ὰ 8} δπιίᾳι"!β. 06 00 ἐπί πὶ 8ῃ- 

εἰφυογαπι υἷπο ᾿πι " σοπάιι5 οδὲ ΕσοἸ ϑίϑαϑιεβ ἀΐσθγο, 

αἱ αἷι : Εφο αἰχὶ ἐπ εογάε πιεὸ ; Ὑεηὶ, εἰ (ἐπίανο 

Β (ε ἱπ ἰᾳιξῖα, υἱάοῦο ἐπ ϑοπο κ. Ἐκ ἰΐογυπι ἀ6 ᾿Ιδάεπι 

υἱμοὶβ Ιοφυδπδ ἰάδπὶ Ἐςοἰαδἰαβίοβ ἀϊεὶϊ : Ηασηὶ βεατὶ 

πῆμὶ οραε πιραπὶ, αἀἰβοαυὶ πρΐ ἀοπιοδ, Ρίαπιανὶ 

ἡὐμὶ οἷπεαα, [οὶ πευλιὰ ποτίος εἰ ραταίεοε ", εἰ τε - 

48. ϑαπὶ δυΐεπι υ]υ5 Υἱποῖ πηγϑιοὶ οἰΐαπι πὶ - 

αἰγὶ φυϊάδη), φαΐ Υἱπὶ [πδογο5 δρρο δῖαν, ϑῖς επίπι 

ἰάοπι αἰεὶς : Εὲ [ὁεὲ πε ιὰ εαπίοτεϑ εὲ φαπίαιίτίοες ἱκ 

ἐαιἰιΐα β οτιιτα ποπιΐιιηι, υἱπὶ [ἀδοτὲ8 εἰ υἱπὶ {κδ- 

ετίοος ὃ. Υἱά6 Ἔγξὸ δὶ ροβϑϑίημιϑ ἰυπὶ ἰΒ οφιοτῖβ, ἰθπὶ 

᾿ ριίαπν ἴῃ ας 399 ἰμιο φατε β]νφίογομι γί Υἱπο 

πόυϑῖϊα πθόγαπὶ ϑθογυπ δυδηϊὰ πιἰϑοθηῖθπ), εὐ 

Ματίᾳ εἱ ϑοβορὶι φαγοπίαβ ἐπυόπόγιηΐ δμπὶ ἐπ (ἐπιρία 

δοάοι!οηι ἱπ πιράϊο ἀοεοίογμπι, δὲ αι ἀἰθμίεπι αἰφαθ 

ἐπιεγττοθαπίεπι ἐα5, αυϑη00 εἰ πη Γαϑα ΝΙΉΤ οπιπεδ δΆΡΕΡ 

τεεροιιϑὲα ει ", 86 οἱ 101 [οτιδϑβδίβ βρβϑοίοβ [Ὀγπιᾶὶ 

μυ͵υ5 ἐχρ]οίαν, υδἱ δϑοθηάθη8. ἴῃ ΠΊΟΠΙ6ΠῚ ἀοοο!ιαὶ 

Ρορῃίος, οἱ ἀΐςουαι : δίρίμπι 651 ἀπεφμὶε : Νοῖ οἱ- 

εἶάοε; 90 αἀμίϑηι ἀἶδο νοὐὲς : Θπιπὶδ φιιὰ ἰγαδεῖ! 

[ταιτὶ δυ δἰ8 οαμδα, τοαδ ΕΥ̓; δι : θίειαπι ἐδὶ αν- 

εἰφοῖς: Ναπ αὐἀιμιεγαὀὶε, ἐη0 απίοιι ἀἶοο νοϑίδ : 

Θηιπὶς φιιὶ νἱάοτὰ! πια!ετεπι αᾷ εοποιιρέερεπ άμπι ἐαηῚ, 

πηι πιωοίιαίιια ὁ4 ἐαπὶ ἴπ οοτάε δμὸ ὅ. Ιη φυλιίυπι 

Θγσο ἀοοίτίμα μ86 δὰ5 ρυΦΟΟΙΠΠ: Πα τη δηιίαυλην, [ἴῃ 

1Δληππ| ΒΡΟΠβ88 [πιο } Πα]ῖ οἱ ργονυμεδί θ0η8 ἐδ558 

υθογα οὐ 05 ΒΌροΥ Υἱησπι. 

Θοὰ εἰ ᾳυοὰ νοτγὰχ ἀἰείλυν ΕἸ 5 ποτοϊπί5, οἱ δῖ" 

μθοη8, οἱ ἀΐουπί : ἔδσοε Βοπιο νοταα εἰ υἱππηι δίθομδ": 

984 πος πἰ ἰ]οπηΐπυ8. τοϑρίοἷϊ : 1416 εἱ ἰΠυἀ Υἶπυπι 

[υἱδδ86 πὰ Ο,Ἡ δῷ αυοά υἱδεϊναίαν ἰη δον να 

ΥἹἹ; οἱ γυγϑὰβ αἱ ἀρυὰ βδρογάρίεβ ρδοιυβοῦϊυπι οἱ Ὁ πυριϊ1], φαο ἀεβείοπια (δοἷς οἱ δίυὰ υἱπυπὶ ουἱ 

Ὀγδο υπι πνγϑιῖοἶ8. ἀδδἰρηαίυν. εἰοᾳυΐ5, [(ὰ οἰἰδιῃ 

ΔΓΌΗΓΟΓ ἰῃ Ρπββθηιὶ Ιοςα, υἱὲ ἀπιδπιίαπι Παθίιι5 οἱ 

οὐ] οαυΐα ἀρδουι θυ οίμν, στα ἰβϑῖπηα ος ἰρδαπὶ ρείη- 

αἰραῖὶθ οογὰΐβ ἰῃ ὑμογίθιι5. ἀρρα!δίυμη. Βοπα ἜΓβῸ 

ξυηΐ πῦογὰ βροῃϑὶ, φιδῃπθοφυϊάοπι ἐΠ δϑυγὶ δυηξ ἴῃ 

οἶδ εαρίθηι.5 οἱ βοίδιψίβ γϑοοηάϊ!. ὕμεγα δι ίδπὶ 

ἰῷ Υἷἱδὸ φομιρᾶγαὶ βρυι8ᾶ, 5644 ἰΐὰ σοπιραΓδὶ υἱ 

Βιφίογαι. Υἱμὰπι δυΐθπὶ ἢ}18 ἰπιο!]Πἰσεηάα βυπξ ἀ0- 
Βιπδιὰ οἱ ἀοοίτίπα, 4υῖ Ρ6Γ ἰαβθπι δὲ ῥγορ ιοίδ5 

8η|6 δι ἀνβθηίμπι ΒρΟηδὶ Ἀπ 6Γα δροπβᾶὰ δομβιογογαῖ. 

" ΜΆ. ν, 8. "5 Ποηι. χ, 10. 
98 (ρῃ, ΙΧ. 9 [58.ν. 
4 Μλιιν. χι, 19. Τ 7208. νν, 10. 

8. 108). Χ1Π, 24. 
Ὁ Βρο, αν ἅν. 194. ἃ. 5 10[4, 8... 5 Μιὰν αι, 46, 41: δ Μαιμν ν, 934, 2), 317,38. 

ἐοϑεἰπιοπίαμη το ἀἰαϊε ἀγο γί οἸ πὰ φυοὰ 51 γαϊ 

Βοημπι, οἱ 60 υἷἱπὸ αυοὰ ὀχροπδυπὶ [υδγαΐ πιυ]ία 

Ργϑβίδιίι8, οὐπὶ ἀϊςὶ! : Οπιηὶς ἤόιιο ῥτέμιρ ϑυπεπὶ 

υἱπειπι ροπίϊ, εἰ οι ἱποὐτιαιὶ {πετὶπι, ἰά φιοά ἀεἰέ- 

τί δεῖ; [ὦ απίεπι ξοτυαείΐ υἱπιιπι δοπιθη τ δημα πυποῖ, 

Θοὰ οἱ ΒΑ]οπιοιδηὶ 4φυΐ ργῸ δροθρίᾶ Βοὶ 5βαρίοπιία [πῃ 

ϑπιγαιίοια ἔυϊϊ γαφίπες 84)65, υο νθηδγαὶ τοηίϑΓὺ 

δύσῃ ἴῃ αυφεβεοηἑ να : ἴῃ φαίνι8 ἐαπι 6ϑάθπὶ γοβί πὰ 
βογυϊοίαν οἱ πιγοίαγ, διὰ! βογιρίαγαπι γοίθγεπιοπι ἐ 

Εἰ υἱάῖι, ἰιᾳυΐι, τοσίπα ϑαϑα οπιιόπι δαρὶεπιΐαιι 8.- 

7 Μφι. ΥἍ ὃ: 36. 114. 425. 59 Βιονίϊ. νι!. 
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ἰοιποπῖε, εἰ ἀοπεκῆι γιαπὶ σαϊ βεαυΐ!, ἀρραγαίπηι ἐοπ- Α ΡΠ ΘΙ : ἐχ φυ0 γδῖαϊ ργαηνθάϊξαία δγαϊ δροηῆβα ἰκἰϊ- 

νἱὴϊ οκε, εἴ δράφπι ἩΒΟΓΟΥμ ἢ 6ἦμε οἱ οταϊποηι ηιὶπὶ- 
δ γοτῆε ΕἾμδ, εἰ θεδίἐδ εἾπὲ, δἰ υἱπὶ [μδοτέδ εἾμδ, εἰ 

ἐοίοταμεία ὁἾμδ, φια οἤστεδαι ἱπ ἄομιο θεῖ, εἰ δἰι- 

Ῥείοεία εεἰ ", εἰς. [ἴῃ ὶΒ ἐγρο δάνογίε αφυοιηοῦο ἰνδδς 

485 νεηὶϊ ἃ ἢπ|}18 ἰεγγα: δι ἶν6 βδρίθι δι 5410- 
ϑθηΐκ, ἰπίαῦ οξίογα πϊγαίυγ οἱ εἶθο5 οοηνίν!! 6}15, 

γεὶ υἱπΐ [ὉΒΟΓῸ5 δὖ18, εἰ δΌρΟΓ 8. ἀϊοί(γ ΟὈδίι- 
ρυΐδ56. Νεδοῖο δυίειη οἱ ἰ(4 ἱπορίδπ) ρῃίοιηυ8 [υ856 

γεξίμϑη), 4028 ΟὉ ἰος νϑπογαὶ ἃ ἢπίθυϑ ἰδγγ υἱ δὺ- 

ἄΐγεῖ βαρ θηιίϑπι δα! οσηοηΐβ, υἱ πιγοίυγ εἶθο5. 6φ0Γ- 

ρμογδίεβ, αἱ υἱπιιπὶ ἰδία ἀ οοπιηυπα, ἃ0 Ρίποογπδ 

ταὶ πῃ πη ηἰβιβυΐο γος ῖθ. Ουἱά δηΐμῃ ἰῃ ἢΐ8 δϑιιΐγα- 
ὕοπε ἀΐχπυπι γορίηα: υἱάθϑίυν, {85 ΟΠ πη πἰΔ ΡῈ Π6 
οοἶθι15 διιῆὶ Πποτηἰπί θυ} 56ἀά τι νἱἀδίυν τηΐταια 
“ες οἶνοα ἀορείεϊ πα εἶυ8 εἰ νἴπυπὶ ἀοφπιαίιπι, υδ 

Δ0 60 ΡῈΓ ἀΐιΐπαη) δβαρίθηι8πὶ ργϑάϊοαθαηίυγ. Ηος 
εγλὶ τίμα τ οἱ {Πυἀ αυοά ΡῈ δεγοπηΐδπν γείδγίν ἀδ 
διὶῖς Σοιιδάδ! 6}}} δοιὰ", 401 60 ἰδηρογα 410 

βεεοαῖδ ρορυ]} Ἰηναϊ υδγαηΐ, οἱ ὑγο ἰπἰηυϊ αι! θυ ρ]6- 

νὶδ εαρεἱνί 25 ἱπηπιΐιουδὶ, συηνοοσδιὶ βυηὶ υἱ δἰ θογοηί 

τίρυπι, εἰ ἀἴχεγυηὶ, ηυ͵ἷδ πιδηάἀδνογαὶ εἶδ ρϑίογ βυι8 

δουδλάαλ!ν ης Ὀἰνέγεηὶ σίησπι ἱραὶ οἱ ΠΠ]]} δα ΐ ἴῃ β86δοι- 
Ἰαπι, ἤθ4ὺς ἀοπιος : ἀϊοαγοηῖ, που 5διηϊπαγοηὶ 

φεποη πραυθ ρἰαπίδγεπὶ υἱηθα8, βαὰ ἰῃ (Δυδγηδο}}}5 
Βεϊβδδίδγεηιὶ οπληἶθιι5 ἀἰεθα8 Υἱὲ βι.88. Εἰ διμρ] θαι ιν 

05 θευϑ 60 4φιοά ουβίοαϊετίηι ργορρίυπι ραιγ8 8υΐ, 
οἱ ποϊαογίηιϊ υἱδαγα νίπυπι. ῬγοῸ ροσοϑιὶα οηΐμ {πΠΠῸ 

ῬΦΡΌΙ, εἰ ἰηἰχφυϊ 8: υὺυ8 οογαπι, ογαὶ υἱπόα δογμνι ἐς 
εἰπεα Βοαοπιοτιπι, οἱ μαι !68 ὁογεπι ἐὰ (ἸΟπιονγίια, 

πτα ἐοτμπὶ μυα [εἰ{ἴ6, οἱ νοίγιια αἰιατὶ (μαϊηΐς ; τέιφ- 

Ἀμπὶ αερίάππὶ εἰ [γῸ Ὁ ἀγασοπμπι ογαὶ υἱπῶπι Ἔθγιιπὶ "ς. 

Ρτορίοῦ 'ος οἴζοὸ ἰδυάαβ!!ο8 μδῃβπίυν 6} δουδάαῦ, 

φαΐ τφἴο νἱηιπν, υεπϑηδία βο θεῖ ἀορπιαιὰ οἱ αἰΐθηᾶ 
ἃ Βάε θεῖ, δίυογα εἰ βυϑοίρογα γθουβάγαμ!. ῬγΟρίοεγ 

Βος Ἔγξοὸ [Ὁτι 85}5 ρογουβϑϑὶὶ θυ Υἱπθὰβ ΞἘφυριίο- 
Τυπι, δίσυϊ ἰη ρβαΐηιο βογρίαπι 6βὶ ", πὸ (α]6 ἴδοθ- 

τεμῇ νίπαηι, ᾿φίιυν (39) 51 [πι6]]οχί πλυβ νἱπὶ ἀϊ δγοη- 

ἴλ8, οἄϑηυθ ργὸ ἀϊγογϑίίαιθ ἀοφιμϑίιπι σΟΠ βίδα 

Ῥετϑρεχίπηαϑ, 400} Αἰϊ ᾿ἷς δβροηβᾶ : μία ϑοπα δινὲ 
πέτα ἴμα δΙΡΕΥ υἱπμηι, ΒΌΡΟΓ νἱπύμη, ΠΠ| 106 ἐπι6}}}- 

ξυιυβ Ὀσπῦπ), πο πιϑίυπι, ΒοΟΠΐ5. δηἰπιὶ, πὸπ πηα]ἷς 

εοπιραταία ἀοριηαίθυ8 Βμοηϑὶ ἀορηιδία ργἜγυ [0Γ. 

ιἰδπὶ φογἀ 8 ϑοοίραγο, ἃς ῬΓΏΒΑΓΑΓΟ, υἱ ΟΔρ6Γα ροββοῖ 

δἰἰαπι ᾿Π|.πὶ φυς δάΐυϊυγα δΓδὶ ρδγ υθογα ἱροὶυ5 βροη- 

δἷ, χορ [δπιϊογοπὶ ουποι]δ οἰπίοπιογεπναις (50) 
ἀοοίνπδπι, ἀϊεὶ! : Βονα ὁμπὶ αϑετα μα δαρετ υἱκῖιπι. 

Ει νἱθδ 8ἱ δάδιυς (Ὀγπιὰδ ᾿ιυΐὶς ἀρίδγ ῬΟββί ΠΊ18 

τ Ενδηρο!! ράγαθο] απ, πα ἀϊοὶι : δὲπιε δεῖ 

γεσπιπι οσαἰοτωπι ἰἤδδαμγο αὐδεομάϊίο ἐπ αὐτο, φιιεηι 
φιιὶ ἱπυσπενῖ!, αδεεοπαϊί, εἰ ργ φαιάΐϊο ο)ιι5 τααϊῖ, 

ἐἰ νεπαϊε οπιπία φμ ἰαϑεῖ, εἰ ἐπιΐ! αστωπι ἐἰΐμηι ᾽3. 

Ἐδὶ δγβὸ ἐμεβᾶυγυβ ᾽5 Ποῖ. ἐπ ἀδβοῦίο δἰΐφιο Ιοοο, 

ποαι6 ἷἰν δἰ ̓ ν8, 864 ἰῃ ἀῦγὸ δϑοοι 68. Εἰ ρμο551- 

ὉΠῸ υὐαυθ οὐδ ἀργυπὶ ἢΠππὴὸ ΠΔΌΘΓα οἰΐαπὶ νἱῃ688, 

αυῶ δἤεγδηϊ υἱπυμη, πϑΌΟΓΘ εἰϊλπὶ {Π6πδυγυπὶ Ῥτο- 
Ρίογ φυοπὶ ἀἰβίγϑοῖῖβ Ομ Ἶθ5 Θπ ϑετγιπὶ {Ππ|π| ἰδ 

αυὲ ἱηνοπογαὶ [δ] {πΠοδαυτγυπι. ΡοΙοδὶ ἐγᾷοὸ ἀΐσεγε 6 
4πὶ οἷ ἀργιπι, αυΐὰ θΟηυ58 ο51 {Ππεβαιγυ5 αὶ οδί 
ἰῃ ἅζτο, πιαρὶδ ἡυδπι νἴπυπὶ ηυοι εβί ἰη 60. [8 ἐγζοὸ 

δἱ θοηυ8 681 δροηϑ8ι8 816} 6 Π}0ῸΓἃ βροηϑὶ, 4ι5 νοὶ 
{Ἰεβδύγυϑ υϑοοηάἑυ5 681 ᾽π ἰαζα οἱ ρηΌρ οι 58, 89 

Ἰπδμ 18 αὐδπὶ Υἱπυ} αὐο] δ5ι ἰῃ εἷ8, {|| 5εἰ οὶ 

ἀοοίτίπα 4: ρδίαπι 6δὶ οἱ ἰϑιςϑὶ δυϊίοπίο5. ΒΟη ἃ 

ΟΓΩῸ δι πΐ ὑθόγὰ βροηϑὶ. Τιδδαυγὶ ἐπὶ πὶ 51} βδρίθη- 

εἰα: εἰ 5εἰδηι δ 'π 60 Δυβοοπάϊι : ηαἱ οὐπι ἀρογιὶ οἱ 
τευοἶδιὶ {ποτὶ ον} }8 Θροπβαα, τη 0}10 ρα σέ η 1 0Γ68 
αἱ νἰἀοἰναπίυγ 4η8ην (π ργίυ5. ἰδίυἱ νίαν Ἰορὶϑ οἱ 

ἀοειγίπα: ργοριιοιίοο (51). 564 εἰ 5] ἰογιΐδιι ἐχροβὶ- 

τἰοηοπὶ ἀὸὰ δηΐπιὰ ρογίρεϊα οἱ εγῦο θεῖ βοηίίνα ἀὁ- 
γδῆιυ8, ρΟβ80}}1}}5 ἀΐξεγα, φυΐα 418 ἀοπος ράγνυ!υ8 
ἐβί, οἱ ποινάυπι βαπηειΐρδυη) ἐχ ἰπίορρο οὐ! θὲ, 
Βὲ01: νίηυ πη φυοά αῇδγὶ δεϑὺ ||6, 4ι] πανοὶ ἱπίγα 

86 οἰΐδη {Πποϑαυγιπὶ δὐβοοηὐθίίυπ, οἱ υἱθοη5. [ι|- 

οαίιγ ὁχ υἷηο. Οὐυπὶ δυίοπὶ οὐϊυϊογί! οἱ ἀδνονογὶς 

δου ἶρβιπὶ θεο, ἃς Νασαγαίυβ [ποτὶ οδεείυδ, αἴᾳυδ 

ἱμνϑηθεῦῖι {π6ϑϑυγιπὶ ἃυβοοπάϊυπι, οἱ δ ἱρθ8 ὑνεγᾶ 

(οπεβ4υ6 ραγυθμθγὶὶ Υογὶ 3)εῖ, νη οἱ 5[ΟΘΓΔΠΙ 

ἴάπν πο ὑἱθεὶ, ἀΐςοη8 84 ἴρβυπὶ θεῖ Ὑϑεθιυμ (6 [ν}}8 
εἰν βδυνίβ, 4] ἐπ 'ρ50 8εἰ θη 1:8 δί βϑρίβπιίξ γθοοηθιὶ 
βυαῖ: (δα ϑοπα δμπὶ μέτα (μα δμρεν υἱιππι. διιηὶ 

δυίοπ) ὑπρυθηία αυδάδπι 5γροπϑὶ, φιιογυπι [γαργᾶη- 
4ἰα ἀεϊοοίαιδ 681 ϑρόηῆβᾶ, εἰ ἀἰεϊϊ : Οὐον μησμεπίο- 

γαπὶ ἰποτεπὶ δΏΡΕΤ οπιιΐα ατγοπιαία. ἈΓΟΠΙΔΙΆ ΒΡΘΟΙΘβ 

βυπι ρἰρπιοπίογυπι. ϑρυμ δα δυΐθπὶ ΠΔθυ φυεπιάδιῃ 

Βοηυτι ὁπΐῶ νἱπαπὶ φυδίδνογαι ῥγίαβ ἴῃ 166 οἱ ργο- ἢ υϑυτῇ εἰ ποιϊδπὶ ἀγοπιδίυπ), οα 65, νογυογυπὶ 16- 

8. Βες. χ, 4, 5. 5" 66γ. χχχυ, ὅ. 

(39) Αἀ Βυης Ιοευπὶ ρεγιίίπεγα νίἀεπίυνγ Οναοᾶ 
ἐϊἱ γυεγθᾶ φυς ἃ Ριοευρίο Οτίμοιϊ ἐγ θαυ γ : 
Πολλῶν ὄντων οἴνων ἐν τῇ Γραφῇ χρειττόνων τε 
χαὶ χειρόνων, νῦν τοῖς χρείττοσιν οἱ τοῦ νυμφίου 
μαστοὶ παρατίθενται " οὐ γὰρ ἂν τοῖς χεέροσι συν- 
ἐχρίθησαν. Ἡ τοίνυν νύμφη, πολλοῖς χαὶ διαφόροις 
οἴνοις εὐφρανθεῖσα, χαὶ ἔχουσα παρασχευὴν εἰς τὸ 
δέξασθαι τοὺς κρείττονας τούτων τοῦ νυμφίου μα- 
στοὺς, τοῦτό φησι, προτιμῶσα τούτους οἶνου τοῦ ἐν 
νόμῳ τε καὶ προφήταις, Καὶ τὸ περὶ τῶν μύρων δὲ 

ᾧ περὶ τοῦ οἴνου ταυτόν. Ὅρα δὲ ὡς ἐπὶ μὲν τῆς 
εὐαγγελικῆς πολιτείας ὁσοῖν φῃ " ἐπὶ τῆς νομιχῆς 
λατρείας αὑτὰ τάθειχε τὰ βρώματα, δηλῶν ἐχείνης 
τὸ ἀπερέχον χαὶ πνευματιχὴν, ταύτης δὲ τὸ παχυ, 
ὅποι πιμέϊα εἰπί υἱπα ἐπ᾿ δετὶριίμγα, γταειίαπιίοτα αὉ 
ἀειετίοτα, πιιπο πιείἰοτίδιες δροπδὶ εὐότα ςουιραταην 

19 θρυί. χχχις, 52, ὅ5. 1 Ῥρ8]. οὐ, ὅ5, 3 Μαδί(ἢς χη, 44. 

μτ, ἸῸΝ ἐπῖπι ἐμπὶ ἀδἰοτίοτίϑιις ἱπῖτα {ΠῚ σρυιραγα!ο 
δἰι. δρυπδα ἰσί(ὯΓ ἨιμΠΠ18 αο αἰυθγεὶδ νἱμὶδ τοούσαία, 
απὶπιοηιθ ματαία αὐ πιοίϊοτα {8 τἰδέτα δρυμδὶ δμδοὶ- 
Ρίεπαάα, ἐος αἰεῖ!, μίιιτὶα δα [αείξιιδ υἷπιο, φιοά ἰπ ἰερα 
ας γτορίιειὶς εεἰ. τὶ φιοά ἀὰ μηρι εν ἰοφμίίατ, 
ἐοάειι δρεοίαί, ας γιιοά αἰχῖ! ἀὁ τἷπο. Ῥὶά6 απίθηι μὶ 
επμὶ (ὁ δυαπροίϊεα αἰδεῖρι πα δούηιο εδῖ, οάοτεπι αρ- 
Ῥε!ανοτὶ!; αὐὐ απίϑυι 46 ἰφφαίἑ εἰμ, ἴρδα ατοπιαία 
Ῥοεμετί! : φμὸ πἰπιίτηπι ἐ{ εις φμίάσηι ἐπιϊπεπίἑαηι αἋ 
ἐρὶτἐμαϊ αἰ επὶ οεξίοπαάξφτεί ; [ππ|νι8 ὑ6 0 ρτοάεγεί οταδ- 
εἰἰόηι. 

(50) ΕἸπἱ ποι ἑοτοπισμο. ϑϑὶο Τη88.. Π]416 Υ6ΓῸ Οὐ Ϊ.., 
ὀέγηθης δΟΥηὶ 

(51) ΜΕ88., ἀοοίτί πα ρμτομίιειΐεᾳ, ι.10.}. οὐϊϊ., 60- 
εἰγῖπα μυορμείϊεα. 
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Εἶθ οἱ ργορμποίδγυπι, αυΐθυς δηία δάνθηϊυπι βροηϑὶ Α (Ὧπὶ ἀϊοίίαγ, ργορίου Εουίεβἰ δὴ} 5ιη6 ἄσοιι, 4ῦλπι 

πο] οον ον ̓ ἰοδὲ, ἰηβίγαΐ [Δ πηθ νἱἀοθαίων, οἱ δχοῦ- 

οοΥὶ δὰ ουὐἰπὶ θὲῖ, υὑἱροῖθ ράγυυΐα δὐδας οἱ 8} 
Οὐγα ΟΣ θ.8 δὲ δοίου θυ5 ἀρδη5 δὲ ρωράερορίβ '", ἰες 
ομἶπ) ραΘάασροσιιδ ΠΟΒΙΘΥ [{πὶ4 αὐ Οἰιτίδίπηι ᾽ν. Π8 0 
δι6Πὶ ΟηἸηἶα ἃγοπιδία [ἀδγᾶηΐϊ, ἴῃ αυΐθι8 Πα ΓΙ Γὶ 

Υἶβὰ 6ϑί οί ΒΡΌΠ50 500 ργρᾶγαγὶ. 564 Ὁ}ὲ Ὑϑηΐ! ρ] δηΐ- 

ἴυ00 (δπιρογαπὶ οἱ δά ]ανὶ δίᾳυο εἰ φϑη ει.) Θανπὶ 
Ραδίον ϑρίγα βαποίο ὑποίαπι πιϊδὶ ἴῃ πὸ πλιῃ- 

ἀὐυϊη, οὐογαία βροηϑα ἀἰνὶ εἰ ἀπριοηι! [γαστγδηιίλπι, 

δοηιἰοηδαυθ φυοὰ {Π|4 οπηηΐα δγοχηδία υΐθὰ5 μευ 5 
τι58 νἱἀουδίυγ Ἰοησα ἰπ ο ΓΙ ΟΓΆ βίης δὰ σοπιράγαιο- 
ΠὺΠῚ 518} 00}{8}}5 ΠΟΥ Ϊ [ν0}.5 οἱ ΘΟ 65:15 πφυοηιὶ, αἰ! : 

ΘάοΥν τππριοπίονηι {οτιηὶ δΏΡΟΥ οπιμῖα ατοπιαία. Ἰδι 

ηυοπίδηῃ Οἰ"Γἰβίιι8 Δ. πὶ Βρο 505, δίᾳι6 ἰάδπ) ροῃι]- 

[οχ ἀϊοίίυν : φομεοσ αυϊάδηι βοοιπάαιῃ Ἰο0 αυοὺ 

πιο δου οὶ Ποῖ οὐ Ἰομλ τ πὶ ΟΠ ἰϑ4 6 ΟΓΘΔΙΓΙΒ, 

ΡΓῸ 408 δἱ ργορ ἰδεῖο [Δοιτ|5 6δι βαπηοί ρϑυπὶ οῇδ- 

ΓΟΠ5 οί ΠΊ ὉΓῸ ρδοσδῖο τημΐ : ΒΡΟΠΘ118 ΥΟΓῸ 56- 

οὐπάππι πος αιιοὰ ἘρσοΙοδία ἰυπρίταιγ πο μθοπιὶ 

τ δου] 41). Δυΐϊ Γι ράπι, δ01 δἰ ̓αυϊὰ Πογιιπ ; σοηδίἀθγὰ 

π6 (Ὁγί6 υπρυδηίαπι {Ππὰ ροπιῇ 216 αυοὰ ἴῃ ἔχοιο 

οοτηροπὶ ᾿θοίαν ἃγία ῥἰφπιθηιαυὶὶ δ, ἰσι 5 ἀπρυδημ 

αυοά ἢυηὴς Οὐογαϊὰ ϑροη58 πηγαί γ, ἴθη6αὶ τγϑιϊο- 

πηι, οἱ ν᾽ άθηβ8 αυοἀ [|| φυϊθδπ) ἃγοπηδία αι θυ 

οοπιροϑβίίυπι τππσαθδηίαπιὶ υἱἀδθαΐαγ, 0 Δάγοη υη- 

Οοἷυδβ 65, φιθη Δ) ΟΓΔΏΪ (ΟΥΤΘὰ οἱ πιαίογία: σογρο- 

ῬΑ Π5, Π06 ἀα16πὶ πΠση αΠέΠΠ), 410 παππς ἀποίαπι νἱ- 

ἀἰι βρθηβυπι, Βρί γί μα] δδὲ οἱ οὐἰοβία, ἰάοίγοο ἀϊΐ- 

ολε : Ουΐα οὐδγ ἀπρι θη (ΟΥ̓ ΒΠὶ {ΜΟΥ δΏΡΟΥ ΟπιΝΐα 

ἐτοπιαία. Ὑ᾽ἀΘΔΉλ}5 ΟΓσῸ ιοιηοάο οοπιροκίίυπι 5ἰ. 

4 ἀπραθδηίυπι : Εἰ ἰοομίμ8 ὁεἰ ϑοπιδιμδ, ἰπαυΐὶ, 
αὐ Μοδυόπι ἀϊοέπδ : Ασοὶρα εἐδὶ βοτέπι ηιψνγλ οἰθοία 

ηαϊησοπίος δἰοίοβ, οἱ οἱπαπιοπιμι διανα αιοοηίοα 

ημϊηφμαρίπία δἰςίοδ, 6, σαἰαπιιπ δμαυέπι ἀμοοπίος 

φιιϊηφιαρίμία δ[εἰο8, δἰ σαδία φιιλπροιιίο5 δἱοίος δθοιιπ- 

ἄϊιπι δἰ οἰιιπι ξαποίνηι, οἰ οἰειπι οα οἰϊυὶϊς Η μι, 6ἰ [ἀ- 
εἷοδ ἱ μά οἰδιιηι οεἰινϊδιπαιὶς δαπειὶ μησιθμαηι ατίθ 
Ρἱσηιοπιατῖὶ 15. ΠΦς δυίοπι ἴῃ ἰασα αυΐάδπι γοίογτὶ 

δυάϊεραί βροηβᾶ, δοά γαδαιϊομοπι ΘΟΥι πὶ νοΓ (Διοπ αι 

Ὦυπο ρεγϑρίοἷ!. Ν᾽Δ6 ὄγφο αυοιὶ ἰδ: φυλίι!οΥ Θρθοῖ 8 

τησυσηιὶ ἰδιΐυ5., (οΥπηδη ἰοποθδηΐ ἱποάγηδίί οι 8 
οΡοὶ Πεΐ, φιοά 6χ φυδίυον 6] οπιθη 18 ὁοπιρασὶπᾶ- 

ἴπΠΊ ΘΟΓΡῸ5 Δ550πι|ρ5]1., ἴῃ 40 ΘΟΥΡΟΓΘ ταγγγὶια 1118 

ῬυνγὶΠοδίδηι Ἰάνϑογο 4408 τα πηδου]λίαπι [6οἷ}, ποὰ 

ΒΑΡΘηίοπὶ πηδουϊδπι, δὰϊ τυφᾶτα, δὺϊ Δ) τὰ ἰνα}5 - 

τοοάϊ. ϑοὰ δἱ οαϊδηλυβ δϑϑυτηΐταν, 4αΐα ᾿ἰπ 3 ο͵π9 

οἰἶδηι 68. οἈ]ΔΠ}5 80 γα γϑ οί [ον βου θθηι8, ἀ0- 

οὐὐἶπᾶ γϑιϊαπὶ Ρἰφπιθηιβ ἀδϑίβπδ5 δθλυίιϑι 5, 
Ἴρεως οι βρϑοίοβ (52) αἀδί θοίυν οδ] ἀϊθϑἐπ)ᾶ, 
αι [ἐτιυγ, οἱ ἀγἀθη 55 : ἰι 48 γὙ6ὶ ϑρίγίι0.8 βᾶποιὶ 

[γνον, Ὑ6] [αἰαγὶ ρ6γ ἰβπαπι [υὐϊοῖ! οβιοπάϊίγ [ογ- 

πι8. Νυ ΠΊΘΡΙΙ5 6 ΓῸ αυϊηροπίογαπ), γὙ6ὶ ἀποθπίογυπι 

αυϊηᾳαλρίη!α δίἰοἰογιπι, γα] ααΐηη 6 βοηδύαπι (55) 

πῃ 60 τργϑίογίπη τοποὶ σοη Ρ ΙΟἰ Γ᾽ ρογίἐοίογυπι, 

Ψ6] ΓΟΙΉ 55] ΟΠ 61. βΘΟΟδίΟΥ ἢ ρ6Γ δι πὶ ἀδίλπι δἰ ζηί- 

ἢοαῖ χυϊπαυδρθηδγῖι8 γοπ 8115 φυΐηι ]1οἶ [6 μο5ἰ- 

(08. 564 γ3ὸ οπιηΐδ Οἷ60 ρᾳγο οΟἸ Πἰρυπίυν, ρεγ φυοὰ 
οϑίθηθ αι γ, γὙ6ὶ πϊβουϊοογϊφ δο] 5 (54) σϑυ58 [υ͵8» 

86, υοά ἰ5 φυΐ ογαὶ ἴῃ ἰογπια θεαὶ [Ὀγπιᾶπὶ 86 ΓΥΪ 

δυκοορογὶί, νοὶ θὰ αι οχ τηδίθυ 8}} βυ ϑίδηιϑ ἴῃ 
Ομυκιο ἔμογαηι ἀδϑυπηρία, ρ6Γ ϑρίγίίατη βαποίυ 
τούδοία ἰὴ ὑπύυτὴ [|556, δίηυΒ. ἴῃ ἀθδη) δροοίὶοπι 

4υζ οδῖ ῬθγΒῸη8 πηϑαϊϑίοΓ 8 οἴδεία, Πα ἜΓρῸ οἰθυπι 
πιδίογίδ!α 10 ξόποῦα οἷσι 1.115 Δρροϊ]ατὶ ρο- 
τυ. Ἰδίαὰ αὐυΐοπὶ οἰδα πη, ἰΔά 65. ϑρίγ 5 58ποιὶ υἢ- 

δυοηίυπι, 400 ὑποῖυ8 οδὶ ΟἸ γἰβίυβ, οἱ ου}}}5 πυῃ 

οὐοτοπι ροΓοΙ ρίθηθ Βροπϑᾶ δἀπ)} 8.8 65ἱ, ΟἸοιπ [Ὡ- 
εἰι155, φυΐα [γυσίυ8 βρὶ γίυ5 1 σϑυύίυπι δὶ, πιδ- 

γῖιο Δρροιδίυν : 400 θ6ιι8. υηχὶξ οὐπλ, αὶ ἀἰ!οχὶ! 

᾿υδιεἴαπι οἱ οὐΐο μᾶθυΐ ἰπἰφυϊίδῖαπι. Ῥγορίογοα 
οἠἶπὶ ἀϊοϊίαγ : ὕπαὶς ουπὶ δθοπιίπις Ποιι5 511118 οἰέο 

αι ρτα μαγηοὶρίθιιδ 5υιῖδ "7. Ελ᾿ ἰά60 ΟὐοΓ υ1- 
διθηίογυπι 6115 651 ΘΌρῈΓ οπηηΐα ἀγοπιϑῖᾶ. δ π|}}} 

δυίοπι Θχροϑι(ἰοπθ υἱϊ πη}, οἰἰδτηϑὶ δὰ ὑπδη)4υ8Π)- 

416 Δηϊπηλπὶ ἱπ ΔΙΊΟΓΟ οἱ ἀδδίἀογὶο γογοὶ Ὠδὶἱ ροϑ3ὶ- 

δη} ἰγαπϑίδγαι" ἢΐς Β6Γη0, οὐἱΐ {πογίη! οπιηθδ ἀ0- 

οἰγῖ πο Ρ6Ρ ογάϊπαπι ἀδουγδῶ, ἰη φαΐϊθυ8 ἀπί6 ἀρηΐμ0- 

πθηὶ γογὶ οὶ δχογοίίδια υἱάοίυν οἱ ογυ άϊιϑ, δἰ γὸ 
ΟΧ τηογδιθὰΒ ἀαβοθηάδηΐθθ, δἰνα ὃχ πϑίιγα 5 

56}1015. Εγαηι οηἶπὶ οἱ οπηπἶα ἰϑῖ8 ἀγοπιϑία αιρθάδπι 

ΡΙῸ 60 φιοὰ ἴῃ ἰδ ἰπϑιε{190 ργΟ}) 0}}}5, οἱ πιοόγυι 
ξοηχυΐϊτίυγ ομοπάδίίυ, απο ἀοργαμθηάίίυν ἴῃς [8 

νδηΐϊία8 58}, οἱ οδάποδγιιπ) τοῦ Γαϑρυυπίιγ 

[158 πηϊγασυϊα. Εγδηΐ ΘΓ’Ὸ οἱ ᾿ς οἰηηΐδ νοΐ 8Γ0- 

πρδίδ οἱ οὐογαπιθηῖα αυορίαπι 8ηἰ πη ρἰ απιοηία. ϑοὶ 

αὐΐ αὐ δρηϊοηθπι τηγϑ! δ γογυπὶ οἱ ἀϊνίπογυπι 

το ΓΙΪ8. οἦι.5, 42 π| βῖνα αἱ ΟΠ δχ ρΓῸ ρορυο, εἶνε Ὁ ἀορπιϑίιιπι βεἰοιεἶαπι νοιΐαπι 6, Ὁ}}} δὰ [Δπυλ5 88- 
θΐ ΒΡΟΏ515 ὉΓῸ ΒρΟηδᾶ 5:50 ρ]:, δογγαὶ ἰμαΐοἶδ. 

Οιιοά νογῸ ΠΟΙ 5: Ρ }οἰαῦ πηγγγθα,, 564. [058 πιΐγ- 

τ ., δἱ πλγγτ να: δἰ οοἰ 8 ΒΟΥ] ρίυ!η ὁδί, ΠΟῚ 50111Π| πΊ0Γ- 

16πὶ αἾ8, 504 οἱ μεΪπιοφοηίίαπι δἰ [πυτα πὶ οΧχ 

ταοτίυΐβ ἐμ] οα αὶ, δίᾳφυς 605 υΐ σΟΙΒρ] ΔΗ 811 {{|8- 
Βοηΐ 51π|}}Π{0{}π6 ΠΟΥ 15 618, πΠΟὴ 5} νοοϑίοϑ, 

βοἀ εοἰδεῖος υίυγο8. (ἰπαπηοηγυπι Ὑ6ΓῸ ἱπηπηδοιι]- 

Ρἰοπείε ἰρβῖυδ, οἱ βδρίοπιϊθ ἤθη [Ν}}85 πιυπαϊΐ, πὸ- 
4116 ρυἰπείραπι ἰν}υ5 πλυιηὰϊ αι ἀδϑίγυυμίι δοὐῦδο 

Βυπὶ οδί, 504 24 ἰρβᾶπι οὶ βαρίθηιίαπι, 4085 ἱπ|6ῦ 

Ρουοοῖος ἀἰδοογί(αν, δὲ αὶ πιγϑιογία πὶ φυοά Ριϊοη- 

θὺυ5 φαπογϑιϊοπίθυς ποη (ὉΠ | ποίυπι, {}}}5 μοπιίπυμι 

τονο]δίθηι οβί ; υδ], ἰπ|υ8πὶ, Δηϊπιᾶ δὰ (8ηι] ἁρηΐο- 

πο Δϑοοηάϊὶ ἀγοδηὶ, πιουίιο ἀεὶ! : Οάον μηφιθμίθ- 

12 (Δ]. τν, ἃ. 15 64]. νπ, 94. 18 Εχυά, χχχ. 15 Εχοὰ. χχσχ, 22, 25, 34, 25. "7 ὃῬ94]. χιν, 7. 

(52) 516 ᾿ιαίνοπι πι38.; {Π0γὶ νότὸ οάϊε : 1 οἷς φιιο- 
46 δρεεὶεδ α(!ιϑεὶ εαἰϊαάϊδίπιαδ, μί το[εγαμίαν αὐ 
αγαἀοη ἱδείπια : ἐπ μα τὸ υεί δρίχέίιι8 δαποιὶ, αἰο. 

(56) ΨΡεὶ φωΐπρια δοβδιιπι. δῖ. ᾿Δθθην π58. : ἴῃ 
᾿αρτοθ518 γα ρὸ ἰ ϊαιὶ ΟΠ 880πὶ ὁδί, οἱ ρᾷι]ο θοφὶ ἰ6- 

αἰίαν, κί κοηιἑδδίοπόπι ρϑοσαίοταπὶ ΡΤ ΕἸ ἤβυρς 
δἰψπίβοεῖ. (υδιηιαφοπατίις ὀπῖπι δ ιιδ ἰπ ἐδ ὅ8 

για ιρ οὶ ον μοδίία5. Ὁ 
(54) Μ88., δοίέμ, Πρ γὶ οαε!, νοΐ δαίμ5. 
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ταῖν ἱπότεπι, Βρ᾽ ΓΙ (4118 δο ΠΠο6ὲ ἰπι 6 ]Π σοπίῖα οἱ πιγ- Α πἰβ 61:5 εἱ οὐοτίβ βοηβογίηί βαδυ  δίθην, υνΐ πηρτοη- 

διο3, ἐΚΡΕΤ οἰηπία αγοπιαία ΤῊΘΓΆ]Ϊ5 πϑίμ γα θη 

Ρυοβοριιδ. Νοὴ δυίοπι Ἰαίδαί η05 αυοὰ ἰη 4υἱ- 

Βαδύδηι ὀχθιηρ δεῖ υ5 ργῸ 60 αυοὰ ἰοφίπιβ : Θ κα 
δοπα εὰπί ἀἰϑέτα μα ΦΏΡΕΤ υἱπμηι, ἱπυοη Π}}}5 800]- 

Ῥίυπι : μία δοπαΣ Ἔμπί ἰοσιοί ἴμ δωρεν υἱπμπι; 

φιοά φυδηηνῖβ υἱἀθϑπίῦ δἰ μη Ἰσ566 οὐάθηι 18 θᾶ 

ἦρθα σα ποδὶ δρι γι 8}} ᾿Ἰηϊορργοίδιίοπα ἀϊββογίἃ 

δι}, ἰϑτηθπ πὸ5 ϑορίιδρίηία [Π|ΘΓργοῖπ πὶ βογίρια 

ΡῈΓ οὐπὶϑ σπϑίοάϊπιυβ, σοΓι αιοὰ ϑρί γί[η18 88ποίυ5 
πηγϑίογί γι Π [ὈΓΠΙΔ5 ΟὈίοείΔ8 ἴπ6586 συ]αΐ ἴῃ ϑ6ι]- 

Ῥίυτὶς ἀἰν! ηἰς, 6ἱ ποη ραίδπὶ αἴχιια ἵπ ργοραίμ!ο ἰ18- 
ἰμοτὶ. 

ὕεγβ. 1, ὅ, 4. πσιοπίμηι ἐσὶ απί πιηὶ ποηῖθπ {ἀππ|. 
Ῥτορίεγρα αὐοίοεεοπιιία αἰϊεχοταπί (6, αὐ ἰταχοτγιπί 
Ἰὲ ῬΡοΣδὶ 526, [πὴ θἀοτόπι πἀπσιση!οτιπὶ ἱμογμηὶ ΟΙΤΥ6- 

πιις. ΗΙβιογίοα ψφυϊάαπι ὀχροβὶἶο δ άοπὶ αὐ ἰπ 5ὺ- 

ΡεΠογθη5, ΡΟΓοΌΓΡΙ οἰἴδην ἴῃ ργάϑθηι! ἰ060 ἀοηος 

δι 4178 πιυΐδι) 0 ΡΟΓΒΟΠΆΓυΠΙ, (Δ αὐΐρρα ὁγάο 

ἀγϑτηλι8 αυἱ ἃ Ποἷ8 ἰπ ἰιὰς σχροϑιίοπα γοςορίυϑ 

ἐβι, ροβεῖ!. Ροι(οϑί βᾶπὸ ἦμπν [}15 ργορ οι (55) ηις- 

ἀλη υἱθτὶ δὰ μόγϑοηδ Βροηβα" Ῥγοΐμ ἀὁ (Ἰ)τγίδίο, 

φυοὰ ἐπιπγαπι ἐδβοῖ ἰΏ διὐνθηίῃ Ὠοιηΐηὶ εἰ ϑδϊναίο - 

τίς ῃοϑίγίὶ, ὉΪ ποιηθη 6}118 "(8 ΡῈ Γ ΟΥΠΟπὶ ἰοΓγῶ οἱ ΡῸΡ 

πηΐγεγβυ πῦ πηι αἰ Πιιπἀογοίυγ, υἱ ἤογοι οὐὐον 

δ υ} 3118 ᾿π Οπληΐ Ἰ000, 5δἰσὶ οἱ Αροβίοία 8 εἰχί! : 

θεία Οἢτὶειὶ θοπμε ΟὐΟΥ εἰιπιι8 ἐπ οπιπὶ ἰοζο ; αἰϊἧς 

φείάεηι ΟὐοΥ δὰ πιοτίθ ἵπ. πιοτίοπι, αἰϊἷῆε αμίοπι ΟὝΟΥ 

{ε υἱία ἱν υἱίαηι ᾿δ. δὶ δηΐπὶ Οπιηηΐθι5 [5561 οὐ Γγ 

τογὰπὶ 115 [γδοτδη πὶ οορονίηΐ, γαιΐομο ἀυπίαχαὶ 
δήνεπίῃϑ 6}115, οἱ Γοιἀοιηρι!οπἰβ δὲ ρΑβϑ᾽0η}8 688588, 

οἰδγαἰϊδηια ἀρηονεγίηὶ, 418 ργῸ βαίυίς οπηπίαπι 

υδ4|υδ δὰ πιογίοπι ογυοβ πη πο γ[4}18 δΔοροβϑὶξ, οἱ μἷ5 

οὔ θι.8 νοῖαϊς ἀϊνίπὶ οὐ} 844π| οἱ ἰπο40}}}5 υη- 

συθηιὶ οὐογῖθυ5 ᾿ην 125 ΔἀοἸοσοδηίυ]δ, ἰὰ 651 Δ ΪΏ128 

ῬΙεποΣ Υἱοῦὶβ δίηυ8 ΔΙΔογ [4115 οἴεοίς, ουγγυπὶ ροϑὶ 

ἰβδυπὶ, δίφυδ δὲ οάυγαπὶ ϑυδυ δι] 6705 Ποη ἰδηίο 

ξιδάυ, πος ἰδγά 8 μαϑϑίθυ8, 8564 τρί ο εὐγϑὺ οἱ 

ἰοῖα ργορογαίίοπε [δϑιΐπδηι, φυοσπιδάπιοάιπι οἱ ἰἰ|6 
4] ἀΐσεθαι "": 58]ς συγγουΐ φοπιργοϊοπάδπι. γα πι 

ιοά 8411: ὕπριοπίιπι ἐαϊπαπί πὶ ποηιοπ ἰμῖπιὶ, 

Ῥγορίογθα αὐοίοδεομ μία αἰ αογιπί 6, οἱ ἰταχογμιῖ 

16 ῃῬοκί 46; ἱπ οἄοτεγα μησιιοηίοταπι ποταηὶ ΠΣ 

Β γεν Τγαπαπι δὰ 86 Ὁ γίβιαπι φαἀοϊαβορηίυϊς, 5]- 

4 για ἢ νἱίαπι, ἀϊκίϑϑοι αὐϊφυθ οἱ ΐς : Οπιπ68 6 - Ὁ 
Ἰεξεγαπί (ς οἱ (γαχογυηΐ (6. Θ6ἃ πῆποὸ αἷΐ, αὐ πο- 

Ἰῃ6ἢ ἴθ τῇ ἐβί [Δοίυπι πησυσπίυπι οχὶ παηϊ πη, 6116 - 
χοταπηΐ τὸ, πθη || νϑίυ]αν, ἃς γοίθγοιῃ ᾿οιΐποιη ᾿π- 

ἀνα ἀπ πιϑ, που Γυξ8 ᾿ΔΠδηΙ65, ΠΟΩ6 ΠηΔΟι- 

[38, δοὴ δυο οβοθηι αἶα ᾽) αυσπιοηίο 50 Π|6οἱ φίδι 5 

εἰ μα ϊο γι υἀϊηῖδ ροφί(α5 ἀπίῃ), 4υ: 56 ΙΏΡΘΓ ἰῃπο- 
τδηΐϊυγ, οἱ ἀδ ἀΐα ἰπ ἀΐθπὶ γοπΟνΔΠΙυΓ, ΠΟΥΙΠῚ 56 

ποπιίπο ἱπάυοηί68 4υἱ δοουπάσπι Ὠευπὶ ογοϑίιϑ 

ε5ἴ. Ῥγορίον ἰβία8. δγξο 9ιἰΟ]βοθπίι 8 οἱ ἴῃ 80- 
δπιθη 5. Υυἱαρ ῥγοίδοι 5 ροβίίλ5, δαὶ πδηΐν! 56 Π|6 

αὖὶ ογϑὶ ἴῃ ἰονπιδ θεῖ, αἱ ἰἰδγοὶ ππρυδηίαπι Θχὶμηδ- 
πἰλ τ ΠΟΠΊΘΙΝ ΕἾ 05; ἢ ΠΟῊ ἰΔπὶ ἰδ Ο 6 558Π) [66 ΠῚ 

ἰδπιιπηπηοι10 πϑ ἰϑγαὶ οἱ ἴθ (Ὁγπιὰ θεοὶ ρογΓπιδηεγεῖ, 

56. ἐγ υ πὶ οᾶγο ὕδγεί, 4110 ροϑϑοηΐ ᾿ς Δἀο]εβοδη- 

ιυ]5, οἱ ἰὴ δυρπιθπι 5. ργοοοι πὶ ΒΟ 5155 ΔΗ ΪΠπηα", 

πο} Βοίυπι) ἀἰϊ!ίσογα, 56 οἱ ἰγά γα δαπὶ δἃἀ 56. Τγα- 

μι οπὶπὶ ὑπααυηῦθ διιίιηδ δἱ 551 Π)|}} διὰ 86 Ὑοτ- 
νυ οὶ ῥγὸ οδρφεί(αι5 οἱ {οἱ διι8 πιθῆβιγα, ΟἿ πὶ 

δυίοτη ἰγαχοῦίηι δά 56 δηϊπηῷ Υογθυπὶ Ὠεΐ, οἱ βοῃϑ5,- 

"5 αι8. δίφυς ἱπιο δ 08. ἰμβογυδγίηΐ, οἱ ἀυ]οοάϊ- 

ῦ 

αυΐάεπι ἀφ Εεςο]6 5118. ἱπτοὶ ἰραῖυν, αι ὑπ φυίάεπὶ 
65. οὐπὶ ρυτίροοια οδῖ, Με ν61Ὸ δηΐ Δ4οἰοβεοη- 

1015, οὐπὶ δάδναο ἱποιγαθίαγ οἱ μγοθοϊαπὶ, [51:8 

οΥ80 ἰγα]ιπὶ δὰ 86. ΟἸιγἰδία ) ῥοῦ {46 π}, χυΐα ΟἸνσὶ- 
βίυ 5. 0} νἱἀογίε οοηβτοζαίο5 ἀπος νοὶ ἰγθθ ἰθ ἢά6 

ποηλ Ἶ5 51}, να Πὰς, οἱ οδι ἰπ πιράϊο θογαπὶ, ἢ 6 

δογιη ἰγϑοίαϑ οἱ ὑπδπὶιηἰλ16 ργονοοδίι5. δὲ γθΓῸ 

(ογία Δ. εχροβιιϊοῃα ἐθ6 δηΐμνα  γθιπὶ οὶ 86- 
αυοηΐο ἐπι6 1} ὶ ̓ς οροτοεῖ, φυουπααθ δηΐηια (06- 

εἶς ἀτ ΐτ4 ρτῖ πο πη πηογα!ῦυβ, δοουπάο οἰἰαπὶ ἴῃ 

πδῖυγα] θυ5 ἐχογοϊ (δία, ρὸγ {Π| Θπμηἶα 4υὰὴ ἴῃ 1115 

ἀἰβείρ! 5 οδἀοσογὶ συργα Οϑίοπαΐπλι5, ᾿ρ0 88 ΤΏΟΓῸΠῚ 

δπιοηάδεῖο, οἱ ὀγυάίεἰο γογυπλ. ἃς ριῸ 1185 ἀ 50 0} } πα 

{ἢ} αὐ 56 γογθυπὶ θοὶ, οἱ ΠΠ 6 5. γα! Ὁ Γ ; πΡϑι15- 

δἴ1πη6 οηΐτῃ δὰ δγι 148. ΔηΪΠ|88 νεηΐ!, οἱ ἀγα}! 986 82) 

μ5 ἱπήμ]ροπίογ δοοὶρίι, θοπίσποις οοποοιῖι. Βο- 

αυΐνο 8416, 5 5010 π| Ποη6 ἢ 605, 4υΐὰ πραθηίθπι 

[Δοίυηὶ 68. ἐσ παηϊίαπ), ἰληίυπι Ορογίβ8 Ἔρογὶῖ, οἱ [18 

856} 18τ|1 Δἀο]οβοαπί 8, υἱ ΡΥ ΠΟ ὑγϑῃογθῃῖ δια Πὶ 

δι) 86, οἱ Πα ηῖ65. δυ ρα 86, ορογοηὶ ὑπριοη- 

Του πὶ 6}.5 Οὐοτοιη, οἱ 5[4{1π| ουγγογοηΐ ροβί ΘΠ ; 

δ᾽ Π8δ6, ἰπφυδπι, οπιμΐα 8040 ποπιΐμα εὖι8 οἴξεεια 

δι, 44 ρα 185 (Δοϊοὶ ἴρβᾶ 6}115 βυ διαηεία ἢ Ουἱά 
οχ Π|8 δἀο᾽οβοθηνυ] ἰδέ: νίγίυ 8, αι} νον1}5 80- 

εἰρίοηι, δὶ φυο ραοία ροιίιογίηι δἰ φυαπὰο 2 ᾿ρβ8πὶ 

οὖτι5 ἱποοπηργο πα  θΠ6πὶ ἁ’φυς ἱμΟΠΆ}}]16 πὶ δι! 518ι}- 

εἰλπὶ ρογνοηῖνο Ὁ ρο ρυΐο φιοά 58] δὰ μος 4], ἀπ0 

Ρογνοπουίηί, ᾽πὶ ποη διμ θη] 6ηῖ πέαιια οὐτΡδηϊ, 56 

Υἰπου!ῖς φυθιιβάαπι οἰ ΓΙ 4115. 6}}5 451 τἰοία; 8 |18- 

γοδηϊ οἷ, πθ υἱτγὰ πιο Ὀ 8115. Αἰ ου} 8. υ}1015 ἴῃ οἷδ 

Γοϑί σαι ἰοοιι5, δοιὰ δ'πὶ οὐπὶ 60 ὑηὺ8 5ρ|Γ[{68, οἱ 

ξοπιρίδδιαν ἴθ οἷβ Δ χιοά βογίρίυπι 6βι : δίδηι 

ἐπι Ῥαίεν πὶ πιὸ, εἰ 660 ἴῃ 16 πιριιηὶ διπιμ8, ἑΐα οἱ ἰδιὶ 

ὧν ποῦὶδ ὠπμπι δἰμι 5, 566. απο ἰυίογῖπι, εἰ νἱάο- 

18}} (ογ. 11, 45, 16. 591 6ογ. τιχ, 94. ")]οδη. ΧΥΙ, 21. 

(55) Μ55. ροίδδι 8απὸ ὧν ἐΐδ Ῥτορίιοίία. ΤΛῸῦ. 66}:.. 
“51 δὲ ἴδ Ῥγορίγοία. ἀταολ δρυὰ Ῥτγοοορίνη 
6 δι} : Τάχα προφητεύει τοῦ ὀνόματος τοῦ Χρι- 

στοῦ τὴν τὸν προ πληρώσασαν δύναμιν κατὰ τὴν 
αὐτοῦ παρουσίαν, ὥστε γενέσθαὶ κατὰ τὸν Παῦλον" 
Οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ἐκ 
ζυῆς εἰς ζωήν. Εἰ γὰρ πᾶσιν ἣν εἰς ζωὴν, εἶπεν ἂν 
ἡ νύμφη Διὰ τοῦτο πάντες ἐγάπησάν σε ἀλλ᾽ οὐ 
μβίνον αἱ γεώγιδες αἱ ὁστιμέραι ἀνανεούμεναι χαὶ. 

μὴ ἔχουσαι ῥυτίδα ἣ σπῖλον. Εοτίε ναι εἴπαπιν Οἠτί ει ἢ 
πομνὴμἷς υἱγίπίοπι, μια ἐπ 6᾽ι8 αἀυεπίπ τορίευΐί πιδν- 
ἄπηι, α4θυ μὶ (ἐδί6 Ῥαιιίο Ἰβῶν Σ « Αἰ δς φιϊάσηι ΟὐοΥ 
δὰ ηϊονῦία ἵπ πιοτίοπι, αἰϊὴῆής ὕὑὉοῦὸ δὲ υἷα ἐπ υἱίαπι 
(Τ| ον, νι, 15). » δὲ οηὴπι σιποι δ ἐπ υἱίαπι δ8δοῖ, 
ἐϊαίδδεί ἐροηδα, ργορίετεα οηνπό5 αἰοαθτγμῖ (ε ; ποι 
Ὁ070 δοίτιπι ς ααἀηἰεδοοπίμα ; ν μα βεϊ σοὶ φιο᾿ ἰάα 
γεπουαπίμγ, εἰ ποπ Παϑϑι! πιασμίαιι σμὶ τμραπ. 
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ἴαγ, 5ροηθᾶ ςομβυοίαιί5 δἰ δὲ διἰοίθβεεηι} 18. παυλι}8, Α ὕεῦθο Ὠοὶ ἰ5 χυὶ 

αυδηίιπι ἴῃ ροϑί ΓΙ οὐ θυ βιπ.}]}8 6556 ΠυπΊογιι5. ἀϊεὶ- 
ἴυτ, Δ ὕ0 500 56ῃ8ι::1, τὰ 658. οἀογαῖυ ἰΔηϊυπιπιοάο 

οδμῖ8 ΟΌΓΓΟΓΘ 86 ἰπ οὐογαπ) ὑπφυδηίογιπι Βροηϑὶ 
σΟΠιποΠιογδὶ ; δίνα αυοὰ ἰρβὰ οὐυγϑὺ ἱπάϊοαί δάϊυ0 
οἱ ργοίδοίυ, 5ἶνθ ᾳυοὰ ἰρδ88 αυΐάδπι ρεγίθείδ δἷϊ, 
ΡΓῸ ἐιΐβ. δυΐοπὶ Δ4οϊθβοθηί } 8 φυς δάϊνας οὐτϑὰ οἱ 
Ριοίδοιθυς ἱπάϊσοπὶ, οἰΐαπὶ 'ρβα 56 ἙΘΌΡΙΕΓΘ ἐμιοίυΓ; 

βίευΐ δὲ {16 φαΐ οὐπὶ 'ρ56 50} ἰδϑα ποὶὶ 6βϑ86ὶ, ἢϊ (ἃ- 

ἸΏΘἢ 51}0 Ι656, υἱ 608 υΐ 51} Ι6φὸ διιπὶ ἰυογ Δείδι; 
οἱ ἰἰδγυπ οαπὶ ἴῃ Ἰαβα 5'1 ΟΠ εῖβεῖ:, νἷ5 (διῇ η αυὶ 

δἰπθ ἰεφα βιιηΐ ἢ οἱ 'ρβῈ βδίῃβ ἰαψα, υἱ 605 (υἷ 5'π6 

Ἰεβθ βυηὶ βαϊνεί. ΕὲΊιος {Π|| αἱ αἀἰχίπιαβ, 5οῖο δάϊιιις 

οὐἰογδία 605 δΔοορορίο. Ουἱά ρυΐϊα8 ἀροιΐ οὐπὶ οἱ δὰ- 
ἀϊυιῃ δαγυηὶ αἱ νἴβιιπ οἱ (ἀσίιπ), σιιϑιιηᾳι6 οσου- 

ράνογὶὶ γθαπὶ Βεϊ, εἰ βίη συ! 5 αὐϊθυδηιθ βοηϑῖθυβ 
νἱγίυί65 δχ 86 ΘΟΠΊροίθη 68 πλίαγοβ ΘᾶΓΌπΙ οἀρδεί(- 
εἶχυδ ργρυαθγίι ἢ τ υἱ οὐ} 8. 5] νυἱάδγε ροίαοι 

εἰογίϑιη 6}05 ν» β]υτίδηι ἰδηηιυλπὶ σα πε! ἃ Ραῖγο, 
αἸϊυά αἱεγα ἤδη νἰϊογα ποῖ !, πόαυθ δυάίτι5. αἸυ 

φυλη) ορθι πὶ Υἱ8 οἱ βϑ]υ8 δυάϊγο. 564 οἱ οἵι|5 

ΤΏΔη0.8 ρΔΙΡΔΥΘΡ ἀδ Ὕ6γ00Ὸ Υἱΐδθ, 1}}}} α]γὰ πιϑίθ- 

τα], π1}}}} (δ 1]6 οαἀυσαμηαια ραϊραῦϊί, πο σιϑίυβ 
οὐ συβίανοῦ! θοπυπὶ γογθυπι θοΐ, ΟΔΥΠΟΙΏ4Ὸ6 

6)ὺ5 οἱ ράποπι 4υ] 46 οαἶἷο ἀδδοοπάϊι, δ]ίαι χὰ 

Ροϑὶ "0 συιίαν ραιἰοίυγ, Ρτγα ἀυ]οοάλα πϑιι8 

ἱρϑίυδ., οἱ βυλνίςδι6 οἵη πῖ8 ΓΟ] 4 5. οἱ ΒΔΡΟΥ Δ5ΡῸΓ 

Υἱδοίιαν οἱ δπηᾶγυβ, οἷ᾽ ἰ460 ος 5010 γββοθίι". 

Οπιμαπὶ πϑιπθδ ϑυλνὶι(δίοῃι φυδπιοιηᾳυδ οὐρίοτὶς 

δὰ διιμιπηᾶπὶ ρεγίδοι Ομ 5 ἃς Βθᾶ- 

εἰιταάίπἰῖς νοπογῖι. ὕπ46 οἱ ἴῃ }}}8 ροϑὶε! Ἰοοἶ8, ἄδργθν 

σϑιθὰγ ϑαδίϊογοβ μβογαπι, υἱ ποῦ σθμς ΟὩΓΙ8]65 

56ῃδι15, πΠ6 αὐἱά οχ [5 αυδ ἀϊευπίαν βοουπάσπι οοτ- 

Ροτὶϑ πιοῖυ8 ἐχοὶρίαπί, βαιά ἰΐοβ ἀϊ ν᾽ ΟΓ6Β ἱπεογίοτίβ 

Ποπιπἰ8 δά ἴερο οαρίοπὰ 56 815 θα  " δῖ; 5ἰεαΐ 

Θα]οπιοη οὐοοαὶ πο5, ἀΐςθη8 : δέπδεε ἀμίθπι αϊοὶ- 

πιιπὶ ἱπυοιιῖος 35. Εξ οὐ Ραυυ5 αυοφυθ δ Πδυγιβοβ 

βου οὶ!" ἀ6 μογίδοι 5, οἱ βαργᾶ πιθιμ γα ἵπη1}5, 4] 

δχογοίιδίοβ μβαθοηΐ βαπβὰβ 84 ἀϊβεγοιίοπαπὶ "πὶ νὰ] 

πλϑ]] ; οϑίθπ δ η8. 6556 ἢ) ᾿ΟΠΉΪΠ6 ῬΓδΒΙΟΓ ΒΟ ΠΟΓΡΩ- 

Γ608 86η805,Ὰ 4υΐπαιια 1105 πἰ μ]Ποπιίπι8 αἱ ἐχεέγεῖς 

ιἷἰο φυφτγαπίυν, εἴ ὀχ γοῖίδη} ἀϊουμίατ, οὐ πὶ 50} Π0εἰ 

Ἰπι6}Πσϑπιίαπι τογατὰ δουπηΐπδ δεγίογα ἀἰβουίίαπί, 

Νοη δπἰπὶ ρεγίιποίογίο οἱ αὐ ΠΠ0εῖ δυάἀίϊοπάυπι εδὶ 

Β αὐυοά Δροβίο!υβ ἀδ ρει [ἐοιἰ5 ἀϊεἶ!, φαῖα Θχδγοίίδιος 

μᾶθδηι βθηδ8 δἀ ἀϊδογοιίίομαπι Ὀοηΐ νε] πιδ]!. 

Ουοὰ αἱ οἰαγίυϑ οἰυςαδοαὶ, βιπηδῖη8, 5ὶ υἱάθίυν, 

Θχορ υμ 8} ᾿ἷδ ΘοΓρΡΟΓΆΠθυ8 56 πβῖίθυ5, οἱ ἰἰὰ ἀδ- 

τστη 5ἰδιΐπι δὰ {1108 ἀϊνίποβ 405 βου! ρίαγα ποιηὶ- 
παῖ 5688 ἱπίδγιογ 8 Βοπιὶ 8 νοπίθπηι 5. 8: ΘηΪπὶ 
σογρογουβ οου]υβ ὀχογοϊἰὰπὶ νἱδὰβ μαῦθδαὶ, π}}0 ἱπι- 

Ρθάϊοηῖε οὐϑίδου!ο, πο ρΓα οἱ 5408 018 {48ὲ1216,γε] 
ἙΟΙΟΓ 5 σογρογαπι, νοὶ πιδρη! υἀ 168 44} {δια 5486 ἀ6- 
ΡΓΟΙ οι οἴ, ΝᾺπι 5ἱ δυϊ σα] φίπα,αυϊ 4118 φυλ! θαι ᾿πῆτ- 
μι ΐαί6 ἰπιροάϊφίυγ ἀβροοία5, οἱ γυῦθγα πὴ ρΓῸ 81}}0, εἰ 

4.3. νἱγίἀδ ργοὸ εἷψτο, δυΐ γϑοίυπι ρυίαι 6586 Α]}- 

αυΐά, εὐπὰ ουγναπι ἢϊ οἱ ἰογίαοϑαπι, Θοπ γα τ Γ 

δίηθ ἀυδίο ᾿υϊίοἶτπι πιθη 18, οἱ δἰϊυά ργοὸ 4110 ἃβ6- 

ἴῃ Πος ἱηνθηΐοῖ, δὰ οπιηΐα παπιᾳι6 δρίιπ) 86 γι ( τὰν. ἢ ἜΓΡῸ οἱ ἱπίοσίοῦ Υἱβα8, ηἰβὶ δγυάϊιίοπα οἱ ἰη- 

οἱ 4}}Π6πν. Ὀεπίψαθ [}]18 αυὶ ὁχ ἱπουγγιρ}}}} 86- 

τηΐπ6 ΓΟφΘπογαπία,, ΓΔΙΪΟΠΔὈἾ 6 οἱ δἰ πο ἀ010 6Π]οὶ- 

ἕν ἰδο; 1}15 γϑγὸ 4υϊ ᾿μΠγπηδηίυν ἷπ ΔΠ 460, οἱογα 
56 Ἀγ οῖ δὰ Ποϑρί δ} }41}8 διηϊοἰ ἴΔπὶ οἱ σγϑιίαπι. 
ΗΐΠ8 νογὸ 4} ῃγῸ ροβϑβι "416 συπηθηάΐ Ἔχογοί[δί05 

ΠΔθΘηΐ 56η5ι.5 δὰ ἀϊβογειοθος Ὀοηΐ δὲ πιδὶὶ, εἰθυη 

86 50]1ἀ0π| ρυθ6ι ̓̓. 5] φυΐ γογο δαπὶ οὶ οχίθεϊηὶϊ 
ἀ6 ΖΞ εγρίο, εἰ βθουεὶ οοἰσπηηδηι ἰρη δ οἵ μ0}0 18 ἴῃ 
ΦΓΘΠΉ ΠῚ γοησγίηϊ, ἀ6 οΟἸο δὰ "105 ἀδβοθι, πνΐ- 

πε πὶ οἱ δυθι} 16 πὶ οἷ5. ρυθοπ8 Εἴθυηὶ ΔηβΌ] 100 51- 

μι 16}, ἰἰα αἱ ρδηοπὶ δ σο]οαπι πιαηάσοθί ἤσηηο. 

ΠλΡεὶ οἱ δ] 185 πε] 5 ἴῃ δοιμοιρθο δίας ἰμ πα! ΠΟ} 85 

εἰρογυπι ἀϊογεπιίας., αυδ5 ἰμ(αγίν ραἸ 6 4υ15 οἱ 

ἙἌΓη6 Οβϑίθυβαιας ἱπάί5 εἰ ποῦν 8 ΟΔΏΈΓα μ0 ρ0- 

(ε581. Ουἱ δυίοη ἀΐξηῆυβ Γἀδγὶε γϑάϊγὸ οἱ 6856 Οὔ ΠῚ 
Ομγὶβῖο, φυΐχιια ἰπ ράγνο [6115 ἱπνοηίυ5. οομ δι τις 

1 Γ ΒΟΥ τυ], {ΠΠ16 ρυβίαθῖι οἱ οὐροι νοϊρίαίθηι 

Ὀοπιΐιΐ, ρμογάυοίυϑ 411 ἰοουπὶ φιοιάδι απ} ρΓῸ 
Ἰν] υϑπηοάΐ οἰθογυπὶ ΟΡ 15 οἱ νϑγιθίδα!ι5., ἀοΠεἷα- 
γυπὶ ποπιϊπαίυγ ἰοου5. Βγορίθογ αυοὰ οἱ ἰη Εάδη ρο- 

δἰτυ5 ἀϊοίτιν, αὐυοά ἀ6] εἶα5 ἱπάϊςαϊ, Π0ΐ Θπΐπ ἀΐοα- 
υν δὰ διιη) : δείοίατο ἱη Ποηιῖπο. ὨοΙοἰαὈ ων υ- 

Το ποὴ ἴῃ ὑπ0 5010 δὐδῃαϊὶ φυβίδπάΐᾳαδ 56ηϑι:, 86] 

οἱ δυδίιυ ἀδ) οἰ ὈΐτΓ οἱ Υἱδὰ οἱ ἰδοίὰα οἀοτδίαημδ 

ἀεοἸϊοἰαἰλίταν. [πὶ οἀογεπὶ ΠΔΙΏ406 πη 6η1 6}15 οὐγ- 
τοί. Εἰ Δ ομληΐθη5 βοηϑίθυ5 5818 ἀο] οἰ ἴῃ 

ΜΉ. ν, 16. "Ριον. ει", ὅ.  ἤεῦ.ν, 14. 

ἀυσίγία Γἀογὶϊ ὀχογοι λυ 5, 400 ΡῈΓ πιυϊᾶπὶ ρογ εἶδ 

ἀϊδογοιίοποπι Βοπὶ μᾶθδδί 80 πιδ]ϊ, βε ἱφπογδπίία εἰ 
ππρογἶὰ ἰαπαυδηι οἈ] 150 ὁ61}}15 ἱποϊἀδγὶ ἢ, δὺς οἰίδια 

πΉΔ}Π 85 δ᾽ ουὐα5. ἰδῶφυοῦ ἰἀπαπδιη Πρρὶ8 οου}18 80- 

οαββοτῖ, ἀἰβογίπιθη θοπὶ ἂὖυὶ πιδ]ὶ ἰπίαογὶ Π0}]υ 6 Π88 

Ροβϑῖ: : οἱ ἰπᾶα δὶ οἱ πιαῖα ργὸ ὕοηῖ5 ἀφαΐ, Ὀθι8 

ΥΘΓῸ ΡΓῸ πιδ] 5 βραγηδί. ϑεουπάυπι ἤδπο ΨΘΓῸ [ὉΓ- 

τῆϑη {ιιδηὶ 46 νἷξὺ σογρογὶϑ ἃηἰ πηι ἰγδοϊδνίπιυδ, 

Θομβοαιοηίογ οἰἶδαὶ ἀδ δυάϊιυ, οἱ χαδίι, οἱ οἄογαιι, 

ἰδοία 16 ΡὸΓ βίηφι !θ αυλβῆσο δὰ} ρεέπογὶβ. Ὑἰγίι 05 

βθηβιαπ) οοτρογὰ! τ Τοίεγθηϑ δι δΔηΪΠι|8 56 Ώ8:15» 

4: ἴῃ βίπρι!θ. δ} 6γὶ ἐσ υθθαπὶ ὀχϑγοί εἶα, αι ηι9 

ἀοθοδι ὁπ ἀπο ρανανΐ, ἀϊ!αοἶ 46 τοσοφποϑοοδ (56). 
Ηκς ἁὐυϊὲπη! ρᾶυ]ο ἰδιϊοστὶ οχοῦδδα ργοβθοιί 8585 

Ὦ πιυ8, οβίοπάδγο υοίοηίοβ οὐοτγοία αι βροιβῶ εἴ 

δἀοϊοβοοπίυϊαγυπι), αυὸ οὐογαι5 διιη1ι Οὐογο 01}- 
Εὐυδηίογιη ΒρΟΠδὶ, Π0.) ΘΟΥρΟΙ 5 8θη8ι8, 56} ἀϊ- 

νἱηΐ οὐοΥῖβ {Π|π|5 οἱ ἐμιογίου5. {1 Δρρο!!αταγ ποπιὶς- 

εἰἶ5, ἀἰοὶ. Ηἰς Ἔγξὸ οἀογλιίοι! 5 56 μ 5115 ἢ 400 5818 

65ὶ δἱ ἱπίαρεν, οὔογα ΟΠ γίϑιὶ δοούριο ἐχ νἱῖα δίδυ- 

οἷ. δ) νἱίδπη. δ᾽ γὑθῦοὸ 01) δἷ( ϑ8ηι.8, 'ος οὐυγθ 

ϑυβοορίο 46 πιογία ἐπ πιογίθη ἀρ ϊεϊῖ, δεουπάυπι ἰ]- 
ἴα αυΐ ἀΐοοναι : Θεμοπίαπι ΟΠτἐδιὶ ϑοπις οάοΥ 8ῃ- 

ἠδ, αἰ δ φιΐάεηι ἀἐ υἱία ἴῃ υἱέαπι, αἰὰς αἰίθπι οὐ0Γ 

ἐδ πιο ἐπ πιοτγίθι ᾿". Ὀδηΐχψιθ δὲ μἱ αυΐθι5 

ἱπιοι!οοῖυ5 Πογθαγαπι δδὲ ρἱεπιοπιογυπιηθ!8 ΓοΓί - 

"9 (οΥ. ,ν., 15, 10. 

(56) Βε([εοτειις αὐ απὶπια.... Τεροηποδοεξ. ϑὶς ᾿θ85.: [{δυὶ υθγὸ οἰ, γοίογεπιις αἀ απὰπια.... γϑοορμοδίεο 
πιιι8. 
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εἶδ, ἔόγυπί φυσόϑηι 6896 ρἰφιθοηιδ, αὐυογιπὶ 51 Α ἐμίογηια δεῖ 658εῖ, οαὶναηἶνἱ! ἐϑηιοιΐρεῖθη, δἰ [οτιπαπι 
οὐσγεπι δαρογίης ποηηυ}]ὰ διηΐπιδιϊα οοιμΐηα0 ἰῃ- 
[ἐγδΌΩΙ ; 2118 γ6ΓῸ δοιϊο οὔογα γρογοᾶηίγ, Υἱϊδη)- 

4ιὸ γεεϊρίθηϊ, Εἰ θυ ΘΓΦῸ ἴῃ .νἷ8 ἰρϑἰ6 ὀχροϑβίεἰοηΐ- 

Ρὺ5 εἰ 5δγῃοηΐθιι5 4008 ᾿ιΔθαπηυβ ἱπ πηδηϊδυ8», 
Υἱάδιυῦ 4] 15 6556 Υἱᾶ δσ υἱίδ, 4}118 Υ6ΓῸ ΠΊΟΓΘ δΧχ 

τογίθ, Νδι δὶ ἰνῶο Ἔχροηὶ ἐϊα διυιυύ αὶ διηὲι}}}}8 4υὶ 

ἀϊείϊαγ Ποῦλο, 4] πο ροίδδὶ ρογοίρογα οἱ ἰμ.61}}- 

ξεγε φυξ δυυῖὶ βρίγίίυ5 δεῖ, ἰγγι δῖ: δίμα ἀα ΐο, 

δίφθὸ ἱπορίδ [)256 6556 οἱ ἰηδηΐα ρΓΟΠΌΠΓΔ011}, ἀΐοθη 8 

βοπιηΐδ ροί5 48ΠῈ Ταῦ πὶ οΔι.845 εἰ ἀοσπιδία ἀΐ- 

τίρδ ἰγδοίδτὶ. Ηϊς δγᾷο οὐογ "εἷς (δπιϊοἰ σδη!ἰδογυπι 
εδϊειγ ἀς τηογίθ ἰη τηογίεπι, 80 Ποδὲ ἀδ τηογίδ ἰμ- 

ἀϑεϊιδεῖ6, ἴῃ πιογίοπι ἰπάϊο!! οἱ οοπἀδημπδιϊοηίβ, 
δεφυδηι 8 ὙὰγῸ ΒΡ γΑἰαπὶ βοηβαπὶ οἱ βυθ.]6ηὶ, 
δίᾳυς ἱπιο } Πα ηι 008 τηδίογα πὶ) ἰῃ6586 γαγὶ ἰϑίθ πη ἴῃ 

μὶ5 φυα: ποη νἰἀδηίυγ, χυλπὶ ἴῃ ἰνἷβ φυς νἱἀδηίαγ, 

εἰ νεγίογα μαυεῦὶ δρυὰ όιαι ἰην βἰ 118 οἱ ϑρίγιιᾶ.- 

1ἰὰ πιανὶβ φυᾶπι Υἱβὶ Ὁ}}12 δἱ Θογρογα δ, ἀπιρϊοοίοηα 

δἰ'βε ἀυ 10 μυ} υ5πιοαὶ ἱπιο} Πἰσοηια νἱάθ οί οἱ 586- 
ηυεπάδ. Αφηοβοιηι εηἷπὶ (816 6556 ἱπι6 Προ άς νὸ- 

Τιδιὶς ᾿16 Ὁ 4υ0 ρεγνθηΐίυγ δὰ θουπ).. 56 βἰᾳυίΐάδπι 

δ)Ἰεηυςβ ἃ ἢ ὲ 511 15, φυΐ 1δδς βἰυ}α Ἰυδίοδι οἱ ᾿γγί- 
ἀεμάδ, πἰ 1} τηΐγυιη. 5: γ6ΓῸ Δαυΐδ 6χ [ἰ8. δὶ. αυΐ 

τἰθεδίυν ογθάδγα, οἱ ϑογριυγάγαιῃ δυείογὶ διὲπὶ γὸ- 

εἴρεγε, πο ἰάπηθη τοοϊρὶὶ οχροϑίἰοηΐδ μὰ} 5 5ρίνὶ- 

ιλϊὶς [ογηβδῃ), 56} ἰγγίἀοι οἱ ἀθγοφᾶὶ, ἰθπίθμηυϑ ὃχ 

4115 ϑογίρίαγάγιπι ἰοοἰβ ἱπβίτα γα Θαπὶ 80 ρογϑυᾶ- 

ἀεγε. Ουἱ 5] ἰογίε ροίοείὶ δος γοϑί ρίϑεδγα, οἱ (4118 

αυχάδην ἀϊολιηι5. δὰ διπὶ, βογίρίαιη οβὲ : ἤσγα- 

ἐερίαν θοπιϊπὶ ἱμοϊάπμπι {{ππιΐαπ8 οσμίος ᾽5. Ὠϊοαὶ 

εἴξο πορΐ5, 401 δυηὶ οουἹΐ φυὶ ᾿ΠΠἸυπηϊδηίυγ ᾿υο6 
Ργαςεριὶ. Εἰ ἰἰόγυπὶ : (ἡ παῦδὲ ἀπτγε8 αμαϊοπαϊὶ 

ακάϊαι ᾿5. Οὐκ 5πὶ διΓ68 ἰδῶ, 4088 4υΐ Βαυαεγίι, 
ἶρ56 δοίυ8 ταῦθα Ομγίϑι! δυάϊγα ἀϊοδιυγ Ἐπ ἰι6- 

τυ : ἡ μοπίαπι Οἢτγὶεἴΐ ϑοηπῖδ ΟὐΟΥ̓ διιπιι8 1)60 Ἷ οἱ 

ἴα 4}}15 : Ομδίαίε εἰ υἱάεῖε φιοπίαπι διαυὶδ οεἰ ἢ0- 

πιίπας 35. Εἰ αυϊα 4]108 δἷι : Μαπὶις ποδῖτα ρμαίρα- 

φέγμηὶ 46 τετῦο υἱία 35. Ρυϊάθπθ ἰμ ἢἷ8 ΟΠ} 8 

δοη τιουοὈϊίυγ, υἱ δάἀνόγίαι ᾿ς ὑπ νογβᾶ ἤθη (6 

Θογρογεῖὶθ 560510}8 ἀἰοῖα, 564 6 ἢΐ5 4105 5θοιιη- 

ἀσπ ᾿ηἰογίογοπι ᾿οπλ6 πὶ ἰπ 6556 πηϊουΐφυς ἀοευΐ- 
(57 εἰδὶ δἱ οοῃιοημοηΐβ οἱ ᾿λειαμ εἰ Υἱ{|0 ἀρ! 

41 εὐυδηηοαϊ 65ι. ()υἱθ5 νἱ 15 υοη απ) οἱ Υἱδι5 
1116 ἱπιογίου ὀχεβοδιυγ, εἰ οἀογδίυβ οοοἰυάϊυν,, οἱ 

ονάυτγαίυν δυάϊίυ5, πιεγῖιο π6ς νἱάθγα 408 βρ γί ἃ -. 

δὰ ϑυη!ϊ, πὲς δυάίγο ροϊοϑί, 561 πδὸ οὐ θη] ἰϑ54}}Π) 

(μείδιὶ οάρογο, α00 πυιο γοοθρίο δαἀο]οβοδημι 8 

ἰδίᾶ ἰῃ 4υΐθιι5 "δὴ β8η8 οἱ νἱρβῃβ δαὶ Πἴς 86η- 

8.5, ἰῃ οὐὐγθιη ὑμσυθη!ογυπὶ 6}5 ουγγυη! ροϑί ἱμ- 

δ6π|, ἢὯ66 ἀεἤοίμυϊ ουνΓοπίο5, δ ἰϑυοτγαιί, υΐᾶ 

τυλυίαια οὐογὶβ ἰρβὶυ8 4ΐ 68ὶ ἐδ υἱία ἰῃ υἱίλπὶ, 

τείεοίΣ [0916 Γ ̓ηνα!οβουμί. 

Ροίαϑὲ δάδμυς οἱ ος πιοίο δοοὶρὶ ιιοὶ δὶ : ὕπ- 
φκεηίνς εαἰπαπίίεπι ποπιθη πηι. Ρτορίογεα αάο- 

ἱεεεοπιμία ἀϊεπετναμπι τε. Ὀπιφουίίυ5 θοΐ ΕἼΠ 8, ἐμ πὲ 

36 [Δ{{||. χα! 9. 
321 (ον. κν1,10, 12, 9. 

Ὁ Ρχᾳ). χισ, 8. 
",3, 7. 3. 20... 1, 10. 

311| (ον τι, 15. 
81. (01085. 1}, ὅ. 

δεγυὶ αεοεμῖι ὅδ. Εχϊηδηΐνὶι Δυΐθπιὶ ἀθ ρἰθηϊιυἀΐη 
βἰπθ ἀυλνίο ἱπ 4υὰ ογαί. {Π] ογᾷοὸ αυὶ ἀΐουπὲ 

4ᾳυΐα 46 μίεπἐμαΐπε εἶὰς πος οπιπός αὐσοερίπιις 3), 

ἰρβὶ βυπὶ δαἀοϊββοοπιυθ, αὐ ἀθ δὰ ρἰβθιηΐία- 

ἀΐπο ὃχ φυὰ 56 {Π|6 δχϊναηνίι, δἱ (δεία πὶ δθὲ υη- 
δυοπίυπη ὀχ πη πὶ ΠΟΙ 6118. ΡεΓοὶρί 65 

ἀϊουηὶ : Ροδί (6 ἱμ οἄοτοπι τηρσιμεπίοτιηι ἱμοτιιηὶ 

εμττόπιις, Ν͵Θ᾽ δηΐη δλϊηδηΐββδοὶ ὑηρφυδηίαπ), Π06 
δϑῖ ρθη! αἀΐποπι ἀϊνίηὶ ϑρίγιειιθ, οἱ πα τη} λ586ι 56 

υδ4ὰ6 δὰ ἰὈΓπηΔΠι δαγνΐ, σρδγα ουτῦὺ πυ 18 ᾽η {1 

ἀἰϊνίηἰιδι18 Ρἱεπιτυἀΐπα ροιυΐδβ8εί, ηἰδὶ δοίδ (ογι 5818 
ΒΡΟη58, ὕΓ0Ὸ 60 4υοά νἱάδίυγ ἱπάΐοαγα, αυΐὰ ὑἱ- 

ξυδηίυπι ἰδιυ ἀ ἀσϊ μδηϊίαπι ποη 510], δϑά δαἀοίοβοιπα 

υ}}9 ἀἰϊεοιοη]8 ἀδάοείς οαυδᾶπ. 8:15 δηΐπι ἀἰοὶί : 
Β ὕπρεοπιμπι εαἰπαπίίιηι ποπιθη τμιμπι, Ῥτορίογοα αἀ0- 

ἰεδοεπίμίς αἰοποτιπι (6. ΑΓ 5ἱ ἀϊοεγεῖ : Αἀοίεβααι- 

τ] φυϊιίοαι ρτορίεγοα ἀϊοχθγυηῖ (6, φυΐα Θχίπδη}- 

δῖ 16 ἀδ [Ιογπᾶ θεῖ, οἱ ἰλοίυπη δδὶ υπριδηίυπι 
Θχἰπϑηΐίαπι ποπιθη ἰυσπ). ΕθῸ δυΐοπι ποη ΡΓῸ οχὶς 

ὨΔηΪΟ υηφυσηῖο, δοἀ ργΓῸ ἰρ88 υπραυδηίογυπι ρἰ6- 

πἰιυά! πα ἀϊαχὶ (6. Ηος δηΐπ ἱμάϊοαι ἰη 6 ἰοςο υἱὲ 
ἀϊείι : Οάον ταισμομίογαπι (ποτα πὶ δαροῦ ἅμῆ, οπιπία 
ατομιαία. (ποά γεγο οἰἶληι ἰρ88 οὐπὶ Δἀοϊοϑοθηι} } ς 

Ροϑι ἰρϑῦμι 856 δ ΓΒΌΓΑΙ ἀἰοὶ!, ἸιΔης 4'0 6566 οδὺ- 

58η)9) 406] ρου ῖδοι! φιΐαυδ οπληΐα οἰμεἶθυ5 ἤδηϊ, ας 
οἴηη65 ἰοὐΠἀοἰφη!, 5[ 60} ἢ διιργα οχροϑβυΐπηυ5. 

Υ6γ5. 4. ἱπιγοάιαὶ! πιὸ τος ἐπ οσμϑιομίμηι μι, 

ἐαεἐπιι5 οἱ ἱμοιπάδηιμτ ἐπ (6. Οὐπὶ ἰπἀϊοαδδιὶ 

ΒΡΟΏ50 500 5Ρ0158, ηποι ΔάἀοΙ6δοθμ }25 οἰ ογῈ 6}1:8 

οδρίϑ: ουντογοπί ροϑί ἰρϑυιῃ, οαπὶ αυΐυι5 οἰἰδηὶ ἱρδᾶ 

ουγϑυγα 6556ῖ, οἱ οἶδ [ογπλδιῃ ργρ θεοί ἰῃ οἰπηΐ θυ» 

πυης 4υδϑὶ ἰαθϑυγ 15 5] σοηβθουα 8π| ρ4] ΠΙΔΙῺ ΡΓῸ 

60 ᾳυοὰ εοπουνΓεγὶ! ουγγθηιθυ8., ἰπιγοάἀμοίδπι 56 

ἀἰεῖε αὺ δροῦβο γοβφα 'ἰῃ ουθίουϊαπι 6}8. αἱ ἴθ νἱ- 

ἄστει εαμοίΔ8 Ορο8 ΓΟρί88. [πὶ 400 υἱΐηι6 ΠΘΡΙΙΟ 

᾿υορυπύλίυν οἱ ὀχϑυ!δὶ, υἱροῖα 4υ:5 βοογοίδ 79πὶ Γὺσ 

εἶ8β. οἱ ἀγοᾶῃᾶ ργοβροχογιί, Ηΐο ἐδί, βεουμϑάθι ργο- 

Ροβίίαπι ἀγαπιδι 5 ογάἀΐποπι, φυδϑὶ ἰἰδίοτίοιι5. ἰη(6]- 

Ἰεοίυ8. 564, φυσπίδπι οὐ}}15 γο5 ἀρίίυγ, ἘοοΙ 54 ἐδὲ 

δά Ομγίβίυπι νϑηίοηβ, νοὶ δηΐπμα ὕϑγρο θοἱ δάϊιδ- 

τϑηβ, υοά «ἰϊαἀ οὐὐϊουΐϊαπι ΟἸνιε δι! εἰ ργοπιρίιι- 

τίαπι θεοὶ ογοϑηάυϊῃ 6δὶ ἰπ αυο νοὶ Ἐροϊοβίδπι, νοΐ 

δηϊπιδπὶ οΟἰ τ ἢ! 6π) οἱ ἰπίγοάμοδι, εἶδϑὶ ἧ'ρ56 ἃγ- 

Ὁ ἐδηυϑ 56η8ι15 6)}ὺ5 οἱ Γεροπάΐιι5, ἀδ 400 εἰ Ρδυϊυς 

ἀϊοοθαι : Νὸς αμίοπι δοπδιπ Οἰιτὶειὶ Παυόπιμδ,, μὲ 

εεἰαπιιιδ φι α ἢεο ἀοπαία ἐπὶ ποϑὶς. ὃ {|| δυπὶ 

4υξ5 οομίνδ ποπ υἱάϊ!, πές αμτὶς αμάϊυϊί, πὲς ἐπ ΠΟΥ 

κοπιδιιὶς αεεοπάεγιπί, φμ ρτωραταυΐϊ 1)ει8 6 φιὶ 

ἀϊίσαπι ἐπὶ 3, Οὐπὶ ἰρίίας ΟὨτίδιυβ. ληϊπιδῃ) Ώ 

ἸμιοΠΠΠξοπιίαπι βαΐ βθιϑι8 ἱπάμιεϊ!, ἐμ συθί συ πὶ 

τορὶβ ἱπιγοάιεία ἀϊοίαν, ἱπ φμὸ διιμ1 {πεεαιιτὶ 

ἑαρίεπιία α΄ δοἰεμιία εις αὐδοοπά 13, Νοπηὶ- 

ΗΪ]} δυΐίδπι γδοιαα υἱάδίας φυοά οὑπὶ ροίυϊδβεί ἀΐ» 

ἐογὰ : ἰηϊγοάαχί! πιὸ ΒρΟ δὰ5 πηου8, δυὶ γδίθγηυδ 

που, 81 414} Βα) ϑπιοαϊ, αἱ οἱ πηογ5 6δὲ ; βὰς 

16 Ῥρα]. χύσιν, 8. “1204η. 1, 1. ᾿Ρ|ΝΠρΡ. 
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αυΐα εὐθίευϊαπι ἀϊοίιτᾶ γαῖ, τογὶβ ἀϊχογὶὶ οὐθίοι - Α οριδηιίιπι, οἱ ροίθηι συ ἃ ΒρΡΟ0η50, υἱ φυεηδάπιο- 

Ἰαπι, δὲ, μοπ αἰϊαὰ ποιμδε ροβυθγὶῖ, ἰῃ 4υο ροϑϑεὶ 
(ογ 5518 4| 1405 οἰΐδιη πηοάϊοογὶ 5 ἱῃι6} οὶ, 56 α ργὸ- 

Ρίογεα δγδίεγον ἰῇ 5 γοσοπὶ ποπιϊηδίαπ), υἱ Ο516η- 

ἀογοῖυγ ΡῈΓ 06 ΠΟΠΊΘη μεθ ϊν65 ο δἰ σα πὶ, πΐροία 

γοφίἷπ, οἱ τὴ 15 Δι4 06 τη!) 6 η 518 ΟΡ 118 ΓΟΡΙ ΟΕ Π). 

Ργορὰ ᾿ὰπς οπιηΐπο τΪΐ νἱἀοίυν [856 οἱ {Π|6 υΐ 

ἀἰχὶε ταρίυπιὶ 86 6556 π5186 δὰ (οΥιἠπ|πὶ σου πη), οἱ 

ἰηάθ ἴῃ ραγαβίϑιιη), οἱ δι 1556 γογθα ἰΠ6Π8}}}}}ἃ αὐ5 
ποι! ᾿ἰἰοοί Βοπηϊ Ιοαυΐ 35. ΟαἸἃ δηἾ πὶ ρυϊ28 6556 || 

γεγθὰ αφυα αὐ ά νι  Νοππο ἃ γύρα δι ϊνι ΕΠ οὐυθὶ - 
οὐ]ο, δἱ ργορθ οὐδίοι!απι ροβἰἐι5 δυά ἐν! τ όγᾶπι., 

ογοάο, {ΠΠ4 σϑγρθὰ ἰαΠ}ἃ χυάλπι, φυδ ΠΟΡΙΔΓΘΠΙῸΓ 

δυϊπ δὰ. ᾿ηΔ}Ογὸπὶ ρῥγοίθοίαπι,, οἱ ργοιμ τογθηὶ οἱ 

αὐυοὰ 5] ραγβθυθγαγοὶ υ54116 ἴῃ {Ππ6 πη}, οἱ 'μ86 ροβϑοὶ 

ἰπίγαγα οὐδίσυ]ιπι, δοου ηάμπὶ ἰδία αοἀ ρατ ργο- Β 

ΡΠθοίδπι φιοηυα ργοτη ἰῖατ : θαδο ἰδὲ {πρδβαιτο5 οὐ- 

δοιγοδ, οοομί 08, ἱπυϊείδί66. Αροτίαηι {δὲ μι οοσηο- 

δ0α8 γιὶα 660 διιπὶ δοπιΐπιις θιι5 (μι χιὶ υοσαυὶ 

ποπιὲπ {πὶ ]δγαοὶ δι. Οαργιπί ογσὸ δἀοϊδβοθιμι- 

[5 Ροβθὶ ἰρϑυπὶ, οἱ ἰῃ οὐογοῖι οἦι5, υμπδααο- 

4.6 ἰἀπιθη ργὸ Υἱγθι5, 811 φυϊἀσιη ναϊοοῖα8, 411 

Ρϑυϊο ἰἀγαΐυ 5, 311 δι ἴΔπὶ ἰΓογῖ 15 σον 15 οἱ υἱεΐπιο, 

4114 ρεΐπηο ἰοθο. Ὑαγα π ἀπΊθη ουγγαηΐ ΟΠ, 65, 50 

ἀπἃ 6581 ρογίσοια, 4υ ουγτῖς 5ἷς αἱ ρογυθηΐγοὶ οἱ 

50 δοοίρογει ρα! πιλπι, 5014 δίῃ 6581 42 αἰοῖϊ : 

1Πτοάμαῖ! πιὸ τος ἐπ σμϑὲοιιπι διμίπι; ον Ὀγΐα 5 
ποὴ ἀθ 88 501, δθιὶ ἀδ ρ υνΐ)ιι5 ἀἰχίββδι, ροδί [6 ἐπ 
οἄοτεπι κυὶ αψιι θη οτιιπι (ΟΥ̓, σα ΤΓΘΉμ 8. ἸΠΓΡ Δ οἰ ἴῸΓ 
ἐγθ0 ἴῃ ουμϊου!υπι γα }5, οἱ δἤποί[αγ ταρίμ, οἱ ἰμϑᾶ 

ὁδὶ ἐδ 4ιι4 ἀἰοίιν : Πεσίπα αδι| α ἀθαιτῖς. τιὶδ ἴῃ 

ϑεξίι ἀέσμγαίο, εἰγοιηιάα!α υατὶοίαίϑιις 38. 1) 

.»ῖ5. δυΐεπι Δ ο]οβοθη 8. απ ροδὶ ἰρβᾶπι οἱ- 
Ουγγ ΓΔ, οἴ ργοου] ἃ οα ἴπ ᾿ρ5ὶ8. συγ Πα ΐ ρας 
ΓοπιαΠϑθγαῖ, ἀϊοίιυγ : Αἀαιιοοηίμτ τορὶ υἱταίνοα μοσί 
ἐαπι, ργοχίηι 678 αὐάιισθηιαν ἰδὲ : Ααακιεομ ιν ἱκ 
ἰφἰἶὰ οἱ ὀχδιμαιΐοπα, ἱπάιιοεμίμν ἱπ Τοηιρίιιηι 

γερὶς δ, δοὰ οἱ ἢΠΠυὰ οἰϊαπὶ ἴῃ ἢος δάνογίογο (ὁ- 

Ρεπιὰβ., αυοὰ δου γὸχ πὰ θαὲ οὐ] πὶ χυοάκαιν 

ἴῃ φυοὰ τορί Δ ΠῚ βἰγα ΒρΡΟΠβ81}) διιδϑιὴ ἰπιν ἀπο]! : 
ἴτὰ Βαθεῖ οἱ δροηβᾶ δαυπὶ οα σα πὶ ἴῃ ΄αοὰ πιὸ- 
μείαγ ῥοῦ νογθιη Π6Ϊ ἰπαγόβ88 οἰλυιίογα οβίϊιπ), οἱ 
ἰδ οοποί 515. 1118 ομηπίθυ5. ἀἰνὶ} 18. 5015. ἱπίγα Πυὰ 

ουήσυϊυπι ογᾶγα οι αἱ νἱθοὶ ἴῃ δοβοομπάϊιο, οἱ 

Ῥογϑρίοἷι ἀυλη!5 ορο8, δηΐην 50 "σοὶ Ὑἱγί 168, ἰΠΈΓὰ 

οὐδ ου!υτη δα υ πὶ 5ροηδα οοηαϊάοτῖι, ὧἱ νἱάθη 5 οἦτι8 

αἰνιεἶαβ ἀεὶ οἱ ροιϊοηο8 5085. ὑπιπὶ οηΐπὶ Λαϑοπιὶ 
ἀαϑέιεν 3". 

Ουοὲ δυίοπι ἷϊ : Εχδιίόπιιδ οἱ ἡμοιπάδφηϊιν ἱπ 16, 

νἱάδιυῦ ὃχ ρδιβοηα δἀοίοβϑοοιυἰλγυπὶ ἀΐοῖ, γοὶ 

321} (οὐ. χιι, 4. 

(51) ὈΜίφοπεμς, οἷς. γογθα Ογῆβο δὶς γθργββθη- 
ιλῖ Ῥγοοόρίυ5 :- ᾿Αγαπήσομεν μαστούς σον ὑπὲρ 
οἶνον" ἤγουν, εἰ καὶ νῦν δι᾽ ἀσθένειαν ὑπὲρ; τοὺς 
σοὺς ἀγαπῶμεν, ὥνυμφίε, τὸν οἶνον ὅταν βελτιωθῶ- 
μεν, ὑπὲρ τοῦτον αὐτοὺς ἀγαπήσομεν. Οἶνος μὲν οὖν 
εὐφραίνων νεάνιδας τὰ νομιχά" ἡ δὲ τελειότης τοῦ 
ὑυμθον μαστοί. Εἶτα εἰς ἀπολογίαν τοῦ μὴ ἤδη ἀγα- 
πᾷν φησιν’ Εὐθύτης ἠγάπησέ σε᾽ ἡμεῖς δὲ οὔπω τὰς 
ἑαυτὼν πορείας εὐθείας ἐποιησάμεθα. « δἰ φδηιιι5 

3. φδιχιν, ὅ. 

ἀσπὶ δροηϑθᾶ δοηβθουί 681 αι ροιἐείἃ 801, εἰ ἐσ- 
βυϊαι, [4 ἰρ58 7ληὶ βυπι ἱπηρ! γῸ ΟὈΓΒΕ ΠῚ οἱ ρῈ- 

νοπγο ὑ54ι16 δά τορὶβ οὐδίουϊ αι τρογεδπίυγ, ὧἱ 

ΡΟΙΒρΘοΙ8. δὲ ἰμΐυ 18. οπμπΐθυ5 ἢἷ8 ἀ6 χυΐνυϑ8 || 

εΕἰονγίδιαν, οἰἰδιὴ ἰρ885 δχϑιυ θηιϊ βδἰοαϊὶ οἱ ἢἰ14, οἱ 7υ- 

ουπάθμην ἰη 60. ΥὙεὶ οἰἰδη δά βροιιβαπι ροίδϑί ἀϊ- 

εἴυπὶ νἱάδγὶ ἃ} δαοίθβοθηῖυ}}8 οοπατδιυϊδμίθυβ εἱ 

εἱ ργοπἐοιἶθι1ι5 ροιομθυϑ4α6, αἱ ραγιιοἶρα5 ἰλει 

Θχϑυ δι η}8 6718 οἱ ἰω {|88. 

Υεγ8. 4. δὲ σονιιδ αϑότα ἱμα δΉΡΟΥ υἵπεπι. ϑροιϑὰ 
αυΐϊάεπι, ροβίᾳιδη) ὁ5011}18 τηϑζαΐξ Δ 'Ρ50 ΒρΟῃδὶ ογὰ 

βυβείρογο οἱ ὑβρογιθυβ οἦ08 ρογίγαϊ, αἱἱ δά δἰπὶ : 
Βοπα 84 ἀϑότα ἰμα δΏΡΟΥ νυἱπιπι. ΑἀοΙοδοθιίυ 
τοῦτο συ ποπάππι δά ἰὰ Ὀαδι) 1018 Ὑθ θυ δηΐ ΠθαιιῈ 

Β0ΠΙΠ]ΔΠ) ρΡΘΓίΘΟΙΙΟΠἾ5 ἀσοορογαηΐ, "6416 ι15}) οἱ 0ρε- 

τίθυϑ Γγυσίυ5. ρει οί Οἰαγιδι186 Ἔχριίνογδηΐ, υἱ 

αυδοὶ ἐχρογίϑ ργοπιπίίδγοι! ἀμογὶ 5 6} 09.» 44 

θομ8 ϑυμΐ, νἱάθη!65 (3 πιὸ ΒρΟΠ58π|᾿ ἀ6 οἰ ΔὉὶ Οἱ γὰ- 

[εἰ ὁχ υρογίθυ8 5ροπϑὶ, 6χ (Ομ εἶθιι5. ΒΟ οι βϑρίεμια 

οἱ 5οϊθηιία αὐ ἀδ υνογίθι5 ο͵υ5 Πυμηί, οἱ ροουϊᾶ ο 
Ἰ6ϑι15 ἀοαοιγίῃεβ 511Π]6 165 [ἀΠπη08πὶ ᾿π| (Δ Γἰς65 ροι[6- 

εἰἰοι 5 6115 οἱ ἀδϑιἀθγηῖοβ οἰβά πὶ νβϑιῖ ς 5 ἱποθάθιο 
Ριοπ τευ, οἱ ἀϊοιηι : 2 Π σύπιι (2) αϑότα {μα φαρὲΓ 

Δ δ υὑτιπι, Ἰὰ 651, 1.085. φιυίάοπι ποάυπι ἰπ ἰὰ ρετ- 

[φοιϊοη β δϑοθη ΐμηι8, αἱ 14π| αἰ σαπιι5. αὐετα (υἃ 
ΡΪι5 φυᾶπι Υἱπὰ πῃ), Ὑ6ὶ σοῦ αθονα ἴ08 αυθ 5υπὶ 

δι ρον νἰηαπι (αἰγοαι 8 δηΐη} πιο 0 56 η5018 δίδγα Υἱ- 

ἀεοθίυτ) ; ρονίπιυ8. ἰπιθη 5ρ6Π), υἱροία δάοίεβοδη- 

ιὐ]α, ἰὴ ᾿ά φ«οἰΔ115 ργοίίεγα, 40 ροβϑί 8 ΠΟΩ 50- 

Ιυπὸ ραϑοὶ οἱ 411 ἐχ αὐονῦῖθυβ Υεγυῖ θεΐ, βαεὰ οἱ ἀϊ!- 
δεια δἰθπίομμ. ϑί8 δυῃὶ δυΐϊοιῃ δἀοίοκοομίυϊα, υἱ 

528 06 ἦληι ἀϊχίπηιδ, δηλ ηα5, {185 ρΓΪπ}}8. οἱ [Π]{10 τὰ" 

Ἰοηιῖθα5. γα ἰοιΐθιι5 νἱἀδηῖαγ πθυΐδ5., οἱ νείυὶ 

νἴηο υοιίαπι [οἰ οαϊ5, ἰπϑυ τ Ποπ8 τὐτόγαπι ἀσπι- 

ιαχϑί, συΓδίον 6. οἱ ρα ασορὶ, αἱροῖο ράγνοίς, 

οἱ αυδ ᾿Ἰδθογθιῖ αυϊάοπι ἴῃ υἱγ 58. ἀπηᾶγ6 Υἱπυπὶ, 
Π0η ἴδιοι Πα ογοιΐ ἴῃ φίαίθ, αἱ ἀπιογα ὑθδόνυιῃ 

Βροιϑὶ πιονογὶ δυϊ οχείίατὶ ροβδομί. 56 αἱ δάνομῖι 

Ροἰοπίια ὁ ἰορογαιϊη,, οἱ ΟἸιγβίυ5. 'ῃ αἷ8 ργοίοεϊ: 

αἰλία οἱ βαρίδηια, οἱ ἤδη βεπιίγα δρονίμι φυϊάὰ 

βἷας αὐδλὰ ὁροπϑὶ, φυραιο ἱπ ἷ5 βου δειίο, Ὑογοὶ 
θεῖ, οἱ ἀοοίνα ϑρὶε118}18. μοι 40 ἀεδἰφηθίυΓ, 

οἰἰαπὶ ργοπίαηι, αυΐα ρ᾽α5 φυδπὶ νἴπαπι αυυά ππ6 
Ὁ) ἰϑβαυδηι ραν νι θΐμθυι!., ἀἰ!οοίαγαβ βἰπὶ δον ἃ 

βροῃϑβὶ : [ἃ 68[ ργορθηβίογοβ [αἰ γῶβ ογρὰ ρογίθείδ, εἴ 
οἰμηΐ ρἰδηϊπυάϊπα ἀδογοία ἀοφπιαία Οὐ γῖειῖ, αυδ} 

ἴδηι δηῖθα, βῖνα ἴπν οοπηπυπὶθι8 δι 115, βῖνθ ἴῃ [6 - 

εἶδ δἱ ργορβοίδγαηι υἱβῶ δι ἱπϑιἐαἰϊομΐίυι5. ὀχ - 

ιἴ558. 

86 ῬφΔ], χιιν,10. 85114., 15,16. ὅ [μι60 χιχ, 96. 

αὐέτα μα δΆΡΟΥ υἱπμι. ν ἴΠ00 ὁδί, ἰαπιοίδὶ ΝμΠΟν 
758 ποξίγα ἱμβτηι ας ὁδί, Ο δμοι)δ6, ΥΩ (μἱ5 ΟρΕΤὶ- 

ιι5 πιαρὶς αἰ ἐφαπιιδ υἱπιπι; οἰιπὶ πιο ἰοτὶ [Γπ66 11- 
(α(ἱ [μοτΐπιιδ, Ῥτ υἱπο {{{α αἰ φειιμα. γίνει φιίάειι 
ἰφἰβοαπς αὐἀοϊοδοοπίμίαδ, πιαπάαία ἰϑραίἑα αἋ εΩΤΕ- 
πιοηΐα διιπὶ; ρετ[οοιῖο απίοπι Οἰιγὶδιὶ ἀϑοτα. θεάς 
υοἶ αι ὙΠΠ Μ 40 ημοά ποι ἐαπὶ αἰ σαι, « Βοοιμάο, 
ἐπφεῖ!, αἰϊοαὶς (6; ν τὸς ἀμίθηὶ ποσάμηι τεοίαφ {ἐὐὲν 
ἨΠῚ8 υἱαδ ποδίτας. Γ 



[ ΜΒΕΗ ΒΕΟυΝΌῦϑ. 
» 

Υει5. ὁ. ΞἘἘ φιίίαε αἀἰεαῖε 6. Ἐὺϊλπὶ ἰος παΐμὶ νἱ- αὶ Ἰοηρο βἰπιυβ ἃ αἰ!δοιίοπα Ομγίϑιὶ, οὲ ἰϑπίυ πὶ πηδιίμ. 
ὀκρίαγ δἀοἰδβοθηλι! ργοϊοφυΐ, νοΐ 8Αιἰδίλοία πιο ς 

ΡῸ 60 αυοά ἀἰ!δοίιΓα5 5ῈΡΟΓ Υἱ μα πὶ 56 ργοπἰβογυηξ 

υμε:8 βροηϑβὶ, δἱ ποῇ Ἶϑῖῃ ἴῃ ργῴβειὶ ἀϊσαηΐ, π6- 

486 ἰπίοσταπι υἷπὶ. ΠΥ δ [16 οϑίεπάδηϊ. Εδὶ ογρὸ 
του ἰδία ὑϑίυ! ᾿πουϑϑι ει η} ΒΟΠΊΟΙΓρ585 : 4υ 851 4.85 

ποπέυπι 4) }}6οἰ8 οηγηὶ Ἰηἰαυϊίδί6 ρογνθηογίηι δὰ ϑαυΐ- 

ἰλίεπι, αἰ βοϑϑίῃὶ 8πὶ αἰ ρογα ΒῈΡοῦ υἱπαπὶ αὔογὰ 

ϑροηϑὶ, 506 Π168 ἸΠΟΟΠΥΘΠΙΘΠ5 6556, υἱ αἰχυϊά δάδυς 

τεσ δαὶ ἰπίυ8ι18 ᾿π 60 4υἱ δ. ρεγίθοι!οποιη 5ρὶ- 

τὴ (415 οἱ πη γοῖῖο ἀοοιγίπδὸ Ῥαγυαποῦῖι. Ουΐα δγχοὸ 

δ Π|}8 ΡΟΓί οἰ Οἢ 5 ἴῃ Οἰιδγίιδί6 ΘΟ 5151}, οἰ τ 8 

δυΐοπὶ ἢἢ}}} ἰηϊαυ 4:18. δἀπλεἶξ, αὶ δυϊοι πἰ}}} 

ἰηἰφυ μα 18. 6βέ, 101] δίῃ ἀαθῖο δϑί ὡ}} 185, ΠΙΟΓῸ 

εἴ Φαυ} 835 6558 ἀἰοίταγ, φυς αἰ ρὶ. σροηθαηι. Εἰ 

τίδε 5' ποη ΟὉ ἢος οἰΐαπι νἱὰδιαν {1υἱἱ ἐν Εναπρο!ο 

ἃ ϑλϊγδίογε ἀϊείαπι : δὶ ἀὐ  σί δ πιο, πιαιάαια πιδα 

ετυα!ε Ἄς, δὶ αγροὸ αυ! ἀἰΠἸὶι Οἢνἰδίαπι ᾿ηδηἀαία 61:5 
εὐδισάϊ!, Π0}1ὰ 65ὶ ἴῃ 60 πὶ φυϊ88, 564 τ  αυ 145. ἰμ 60 

Ρέπμδῆοι; Φ αι 85 ΟΓξΟ εϑὶ, 4ι πηδη αἰ 6}0.5 ου- 

δι! εὐ Αἰ σῖς Ομγίβιαιη. Εἰ τυγϑυτη : 5 ἰ5. αυἱ 

πιληάδία οὐδίο.} 1, 'ρ56 ἀϊ]ρὶι ΟΠ γίβίαπ, πιανάδιᾶ 

δυίοπι ἰῃ φΘαυϊίαι 6 βαγνδηΐυγ, οἱ Ὁ] } 85 ὁ51 4 

ἀφῖι Ομγίβεαπι : φυὶ ἰηΐφασι αἰϊχυϊιὶ μοῦῖι, πους 

πιδηθδία εὐδίοαϊι, πεηὰθ αἰ ρὶι ΟἸεἰδίιηι. Ετίς 
6ἴο υἱ ᾳφυδηίαπι ἰπἰ φαϊδι18. ᾽ πο} 8 6δὶ, ἰἀπίαπι 

ἰογυπι εἶυβ ργεναγίοδι!ο μαθδδίυγ ἰῃ 0} 5. Εἰ ἰάδο 
τορυϊλπὶ αυδπιάδῃι ἀϊγεοίαπ) ροπᾶπει8 6586 3 ἡ ἰ18- 

(δῖ, υἱ 8 φυϊὰ ἴῃ πο 18 ἰπἰψυ  δι15 65ῖ, Πδπς δάἰι- 
Βδῃίοβ οἱ βιραγάμοοι 65 αἰγοοιογίδιη. πηδηιϊϊδίογυμ 

θεῖ, 5ἱ φυΐὰ ἴῃ ἢ0}}}5 οαγνυπ), δὶ αυϊὰ ἰοΥΠΟϑιύιη 68.: 

0 ἢυ)ὺ5 γασυ] ᾿Ιη68 γοβδοθίαγ, αἱ ροδϑὶϊ εἴ ἀθ πο- 

υἱ8 ἀϊοὶ : μξ φιεέίας αἰ οαῖ! 16. Ῥοθδυιηυ Δυΐθαι οἰ Δ πὶ 

810 δοείρεγε υἱ υἱά δέ! βίη! 6856 αιιοῦ αἰχὶ! Σ 

ΖἜφιυϊιας αἰεχῖι 6; ἃς δἷ αἰχίδδοι : δυδι εἰα αἰ! χὶς 
16, οἱ νϑῦὶι5, οἱ βορίοηιία, οἱ ρυαϊεἰ εἶα, οἱ βίηρυ 

ᾳυδᾳιιο νἱγίυ!ο58. Ναο πιῖγουτὶβ 8588η6, 81 ἀϊοίιηυ5 Υἱγ- 
ἰυϊ65 6556 ΄υς ἀἰίσαμ! ΟἸγἰϑίαιη, οὐπὰ ἴῃ 4|1}8. ἰρ8ὰ- 

Τπὶ Υἱριυϊυ ἢ βυ οιδηιί8πὶ ΟΠ ΓΙ δέ υ πὶ 50] θάμ ἃ6- 

εἶρεγθ. Θυοὰ οἱ ἔγασυθηίεῦ ἰηνει 5 ἴῃ. Βογιρίυγίϑ 
Β αἰνίηἷδ ργὸ Ἰοοῖβ δἱ ορροτγιυπἰδιίθιι5. δρίαγὶ. ἴν6- 

Πἰπι15 ΠΑΠΊηΠ116 ᾿μϑιπὶ οἱ υ5{1{|᾿4τἢ αἰοὶ, οἱ ρθη, 

οἱ νον δίδπι. Εἰ ταγρυπι βογρίαπι 68, ἰπ Ῥ5811)}8 : 

Ζυειἑα εἰ μαὰ οδεμίαί διιπ; εἰ : γονίίας (6 ἰοττα 

οΥα 681, εἰ ἡιδιἰα 46 εοἰο Ῥτοερεαὶς ᾿.Ουδ υἱἱᾳυ 

οπλΐα 'ρ56 6556, οἱ τυγϑυπὶ ἰρϑυπὶ ἀἰουπίυγ Δη}016- 

οιἱ. 564 οἱ ϑροηβιι ἰάειη ἀἰοίίαυγ, ἰάθιῃ οἰἰδτ Βροπϑᾶ 
ποιηἰπαῖυγ, αἱ ἴῃ ῥτορμοῖα βογρίυπι 6ϑι : δίωμέ 

δροπδὸ ἱπιροειῖί πιϊμὶ πεδίγαπι, οἰ δἰσμε δροηξαμὶ ὁ7- 

παυΐς πιὸ ογπαιμέπίο "5, 

ΠῚ ῈἘΒ ΘΕΟΟΝ 5. . 

ὕεγβ. 5. Ῥμδοα διηὶ οἱ [ογπιοδα, βία Πίοτιδα- (, ἀϊσυπίιν, ἰμ᾽ ἢν }οᾶ5 δια πὶ ργορίογ Ενδησοι πὶ. 15.028 
ἰθε, κί ἰαὐοτιασμία (εάατ, μι μοί[.86 δαίοπιοπῖδ. [μὰ 

}}Π}ς ἐχειημ ατὶ Ὲ5 Ἰοφί Π}8.: Νίστγα διίπὶ οἱ [ογηϊοςα. 

Βυρθὺβ ἴῃ δος γμογβοπᾶ βροηβὰΣ ΟΠ Θη 15 ἰμἰγοάεοῖ- 

ῺΓ : Ιοφυσηι5 δυΐίοπι πο δὶ 1118 διοίθβοθηίυ 8, 

402 ΟὨ!} 'ρ8 ΘΌΡΓΕΓΘ βυϊθηί, 564 δι {ΠΠ| 458 ἢ ευ αβἃ- 

ἰεαι, φυΐνυ5 ἰΔχυδπὶ [118 φυ ἀδτοβανειήη (δι 

ἔἰις, τοβροπάδγα νἱἀθίυν, οἱ ἀΐοογο : Ειιβοα αυϊάοτηῃ 

δ), τεῖ πἶσγα αυδηΐίαμι δά οΟἸογοη ϑροείδί, {πὰ 

ΕΠεγιβαίθην ; ΓὈΓπιοδὰ ὙΟΓῸ, 5] 41:18 ἰῃίο γι! 1Π6Π}- 
ἰπόπιπὶ Πἰποαπιδηία Ρογϑρίοἶδι. Νά οἱ ᾿Ὡθογηδευ]α, 

ἰβαυΐ!, Οδγ, χυδ 68. μθ 5 τηᾶσηϑ, πίστι δυηῖ, δὲ 

ἰμβὰ ὅ6, γοι5 Οδίαγ πἰσγθάο νοὶ οὐδομτγὶιαδ ἰῃιεγ- 
Ῥτοίδίαγ, 561 οἱ ρ6} 168 ϑα]οπιοι β πίρτα δυπί, Π60 

ἰὩπιδη ΟὉ Βος ἴδμ0 τορὶ ἰῃ οὐ πὶ δ]ογία ϑ0  μ6!]ΠἸυπὶ 

τίϑα 6δὲ ἱπάδουγα ηἰφγοάο. Νὺη ἐγξο αἰ], ο ἢ] 185 
Ππεγιβδίθπι, ἜἘχργουγοιῖβ εὐ]ραη) οΟΙοΥ 8, Οἰ!πὶ 5' νὰ 

Ὠδίυτα] 15, να Ἔχογοῖἰο αυασιϑἰία οογροῦί ρα! οἢ γα 40 

ποη ἀ6611. ἤπ:ς οοηιίποιί ἰἰϑιογίοιι αι ἀγαιηᾶ, οἱ ργῸ- 

Ῥυδις [Δ00]α ϑρόςΐ68. 56 ὰ τϑάδϑηνι8 δά οὐγάΐηθ 
γϑίςαπι. ως 5ροηϑᾶ αι: Ἰοαιίεν, Εσυ] δῖ ρογ- 
β004Π) (ἐπεὶ ὃχ βϑηιθυ8 οοηρίοραίςβ. ΕἾ} 85. νΌΓῸ 
Ππεγυβαίοτῃ, δὰ 4υδ5 οἱ βεγπῖο οϑὶ, {ΠΠ5 δι ηΐ δηϊ πηδ 

φιῶ ργορίον δἰθοιοηο τ ραίγαιη οἰ 81 58ἰ πιὰ: 4 46 πὶ 

Ἡ )οΔῃ,. χιῦ, 15. 5 Ρρα]. γε, 10, 11. 

8υ 1 {ΠΠ|5 ΠΙΟΓΡυ δα ὁ πὶ οἰ νί 18:15 ἰογγοης, η01α) νἱάδι» 

165 ΕσοΙοβίαπι δχ σοι 08, αυΔπ|ν}8. μγῸ 60 ἱφποθὶ- 

Ιθ᾿ν, ΄υοι σοπῃογοβίί πὶ 510} Α"γα πηι, οἱ 1586, οἱ 

ΦΔ000 ποι ροβϑὶῖ Δβουθο γα, Οὐ] νυ βοθηίθ πη) [ἀπι6 ἢ 

Ρορυ!υπὶ 5υὰπὶ οἱ ἀοιηιη1} ραῖγ}8 δι}, πϑ4υ6 δά ΟΠ τὶς 

δία) Ὑδη θηίο πη, ΦΡΈγηυ} Θαπ, δἰ ργὸ ἱρῃοθὶ Αια 

ξοπογί8 οἴδοληϊ. Θυθἀ 5ροηδᾶ 56 {1615 {{Π|458 ργίο- 

Τὶβ ΡΟρυΪ ἱμηρυίαγρα 5ἰ], οἱ ὑγοὸ ος οἰϊδπ) πίσιδηι 

586 Δρρεαγὶ, 4υλϑὶ 4ιδὲ ραίδγηφ δύ υ οἶδ ποα 

μιαθδαὶ οἰδγίἰαίθιη, γεβροηάθιϑ δὰ 88:0, ἀἰοῖ! : Νίγτα 
δυεὶ αυϊάοπι, ὁ ἢ]ϊα ΗΠ! Θγυβαίθπι, ῬγῸ 60 4006 ποὴ 

ἀδβοδηθυ ἀδ 5ιῖγρα οἰδγογιπη νἱγογυπιν ποῆπο ἰΠΠ- 
τηϊηδίίοηοπι Μογϑὶ ἰ6φἰ5 δοοερὶ, βαῦδο ἰδίθ ρὰ}- 
αἰγὶ τυ ἀΐποπὶ πιθᾶπὶ τηθουπι. Να οἱ ἴθ πιὸ Π|υὰ 

Ὁ ργίιπαπι ἐδί, φυοὰ δά ἱπιαφίποπι θεὶ 'π πιὸ ἰδοίιπι 
δϑῖ ; ἤθπ6 δοροράδῃβ 8( γογυυμ θεΐ, γοθρὶ βρθοῖαπὶ 

τηθδηι. Ουδηϊνὶ8. δι ρΓῸ οοἰογίθ Ουϑουτ ιαίο οὐπι- 

Ῥάγοῖίβ πιὸ (ἈΒογιδου}}8 σδάδν οἱ ΡΟ] θ5 ϑαϊοπιο- 
πἶδ, ἰδηγδη οἱ σδάαγ οχ ἰβῃιδοῖα ἀθϑοθηάὶῖ. ϑεουηἋ0 

πδΠΊ4116 ἰ060 οχ ᾿5Π|8616 (8 6δῖ, αυἱ Ιδπιδεὶ πη 

[υἷν ἀχροῦθ αἰνίπῳ θαποιϊοιοηΐ5. ϑοὰ οἱ ρ6} 1008 
ϑαϊομηοι 8 ΘΟ ρυΓαῖ 8. τη 6, 4128 Ὠ0Π [125 δυπὶ 40 πὶ 

ΡΟΠ]65 τὰ θογηδου! θεοὶ, οἱ ἰϑηθῃ ΠΔΙΓΟΙ ΥὙ08, 0 ἢ] 

λ0 194. 1χι, 10, 
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Ηϊδγυβαίοιι, πὶ οοἱουῖβ γο}]6 Ἔχργοῦγαγα πἰργοὶὶ- αὶ Νιωιφκαηι (αἰΐα νεπεγαπὶ οἀογανπέπία, Ἀ66 ἰὴ ἰαπία 
πθπ. Ουοηοίο ποι! πιοπη 8115 φυοὰ ἴῃ ἰεφα βοτὶ- 
Ρίυπι 65, αυϊὰ ρᾶ888 δὶν Μαγὶα, 4αυ5: ἀδτγορφανὶί 

Μογδὶ εὐπὶ Αἰ ορί5δ8πι πἰρτατ δροερίβ85θί υχο- 

τοῦ δ", Ουγηοάο ἱβπογαιὶς ἢ} 1.8. ἱπιδρ 5. δ ππν- 

Βεδιίοηθηι ἰπ 6 πυπς γογὶαῖθ οΟμρ] οὶ ἢ ΕχΟ 811π| 
πὰ ΔΕ ορί588, 650 δ πὶ ηἶργὰ αυϊάθηι ΡγῸ ἱφηυ ὶ- 

116 φοπογὶβ, (ογπηοϑ8 Ὑ6ΓῸ Ῥγορίδν μοπἰϊρι Δ οἱ 

ἢάοπι. ϑιιβοορὶ δηΐπὶ ἰῃ πιὸ ΕἸ] πὶ θεὶ, γεοαρὶ Ὑεγ- 

θυπὶ σάγηθπὶ [οίυ τ. Αροοβϑὶ δὰ δι αυΐ 6δὲ ἰπηιᾶρῸ 
Βεἷ, ργϊιηορεηίιυ8 Οπιηΐβ ΟΓΘ ΠΓ8, οἱ {αἱ 68. 5ρ16Π- 
ἄοτ ρίογία οἱ [Ὁ]5ῸΓ 8ι)5.8}}188 6͵υ.8, οἱ [Δ6ἰἃ 50.π| 

[ογπμοβᾶ. Τὰ δγρὸ αυϊὰ ἱπηργοραγὰβ οοηνθγίοηιὶ 58 
ἃ Ροεοδίο, χαοά υἱίψυθ Ἰοχ Ποτὶ νϑίαι ἢ Εἰ συοπιούο 

τὰ φἰογίατὶ 5 ἴῃ ἰοᾷα ργϑνδγίοδαβ ἰθρθπιῦ Υογιπὶ αυ0- 

τα ἰμάϊπο μα ἀραϊι τεσία δαῦα τερὶ δαίοπιοιιὶ "), 

Ηλιης διιΐδπι Ὠἰδίονγίδτη ρϑ0}Ὸ ἰϑιϊι:5 γερδίογα ν0- 
᾿υἱϊηυ8, οἱ ἰηϑηΓοΓα ἰπἶς Ἔχ ροβιἱοη] ποϑίν8:, βοἰθιί68 

ἴῃ ἰϑηϊαπὶ οὐπνοηῖγα πὸ δὰ ρογϑοηδηὶ ει "εἰ 

4υα οχ φοπιΐθυδ γϑιῖ! δ ΟΠ γίβίυσῃ, αἱ ἰρ8ὲ θοπὶ᾿- 

πὰ8 ἱπ Ενδηφοὶ ἰδ γορὶπα μυ}ὰ5 (Ἀσογοὶ τηθη110- 

πη, ἀΐοθηθ 68] γδπΐ886 ἃ {πὶθι.8 (δ Γγα", αἱ δυι}- 

τοὶ βαρίηιίαπι ϑΔΙοπιοπὶ5 ν᾽. Αἰιδιτὶ δυΐαπι ΓΘΕΙΠΑΠΙ 
ἀϊοῖι απ, ργὸ 60 ᾳυοὰ ἀξ ορία ἴῃ Αὐδιγ| ραγιίννιι 
᾿αςοαί, οἱ ἃ {ΠΠπί5 ἰΘγγῶδ 4185] ἰη υἱ1π|0 ροϑ5]1ἃ. [γον 

πίη δυΐοπι ἢ} 05 ̓ρϑῖυ8 γορὶπϑ οἰΐδιη δοβαρίυ 
Ηἰδιοτία 56 ἴΔΟΟΓ6 πηοηιοηοιη, δά ἰδηίοηὶ Οἰἰλπὶ ἰού, 

ᾳυοΐ ρμοβίοδαιδπι Γοργαβδᾶ δϑῖ, ἰηαυΐί, ἃ ϑδ]οπιθηε, 
ΟΔΠΉΡΥ 565 Γὸχ πλΐγδίι!5 6}15 ϑδρὶ θη ἰδπὶ, ΠυιΔ 1 51} 

υἷδην ἴῃ ΐ5 Ἰοοΐ5. διιπιιβ ὩὉὲ Εροϊδϑία αι ἐς φοη- ὃ 4.7 ἀυῖο ἐσ Βδιοπιοπὶβ βδρίθπιίδ βυβοθρεγαῖ, 005 
ὐὐὐυδ νοηΐΐ, πἰσγᾶπὶ 86 6886 αἰοὶϊὶ οἱ [Ὀγπιοβᾶμ, 

4ηδιηνβ Ἰθησιηιὶ νἱάδαί! 6856 δἱ ορδγοόβυπι, 00}}}- 

ξοτο ὃχ ϑοτγίριιγίᾳ ἀἰνίηἷ5, ἰπ 4υΐθυ5 ναὶ αιδι τοῦ 
ΒΔΟΓΔΙΉΘΠΙΪ 0} }5 [ΟΓΠΊΔ ὈγΟοββοῦὶ! : [ἈΠΊΘη ΠΘῊ 

τη ἱ ροηΐτι5. οπι ἰἀητπὶ νἱἀοίαν, δοὲ αιδην ροιυ6- 

Τὴ Ὀγου οῦ πηοπιογαπάθμη. Ρεΐπιο 6γρὸ ἰη Νυπιοτο- 

ΤΌΤΗ ΠΠῸ ἀ6 ΖΕ ορΙ 588 [ἃ δοῦρίυπι : Εἰ ἰοομία 

ἐδι Μανία πα Αατον, εἰ ἀετοσφανόγιιπ! Ἡομεὶ Ῥγορίοῦ 
πιιίϊεγθηὶ 4 ἰἰορίδδαπι μαπι ασοερὶ! μἰποτεπι, εἰ 

ἀΐκετιπι : Νιπημαά Μομοὶ δοἱὲ ἰοσιιις δεὶ Ποηιίπιεῦ 
Νοπηε εἰ ηοὐΐβ ἰοσμίιιδ ὁεῖ δ} Ἷ Εἰ ἰϊότυπὶ ἴῃ (6γι}9 

Ἀδρηογιαη Πυγὸ βου ρίυπι 681 6 γορὶπα ϑαῦ, φυΐα 

Ὑδηΐ! ἃ Πηΐ 5 ἰΘΓΓαὶ δυάΐ βαρί δπιἰδπὶ Δ] 0") 15 

Ἰιος πιοέο : βεσίπα ϑαθα αμαϊυϊ! ποπιοπ ϑαίοπιοπὲξ, 

οἱ ποπιθη ἔοηιλν, εἴ υϑπὶς ἰθπίατο θμπὶ ἷπ ραταθοίϊδ, οἰ 

νεπὶ! ἱπ Ηἱοτιιδαίοπι ἵπ υἱγίμ6 πιασπα υαία : εἰ σα- 

πιεὶὶ μοτίαπίἐ5 οἠοταπιθμία, εἰ αἰτιιπὶ πι πὶ ναί 6, 

δἱ ἰαρίάσφηι ργοίϊοξιπι, οἱ ἱποτέδεα δεξὶ αὐ ϑαίοπιοπεπι, 

εἰ ἰΙυσμία 6δἰ οἱ οπιπῖα νετϑα χι ἐγαπί ἐπ σοτάθ δμο,, 

εἰ ευμἰαυΐ εἰ δαίοιποη οπιπῖα νογϑα εἾμ8, εἰ πυπ [υἱϊ 

νέγδμηι φιοά ομιΐδετῖ! τε, δἰ ποη ἐπιπιἑαυετὶ! οἱ το. 

Ει υἱάϊ! τερῖπα δαϑα οἴππόπι μτιάοπίϊαηι δαίυπιο- 

πὶἷδ, εἰ ἀοπιιπι φμαπι αὶ βοανΐ!, οἰ εἶδος δαίοπιοηῖδ, οἱ 

δεάρηι μιιόγογμηι 6}ιιδ, 6( οτάϊπόπι πιϊπὶ δίγουιι 6}ι8. οἱ 

υδδίος 6718, οἱ υἱπὶ [ιδοτεδ ὁ}ι8, οἱ ποίοσαμδία 6718 φι 

οἤστεθαί ἐπ ἄοπιο ])οηιϊπὶ, 6ὲ οϑείμρμ!!, οὲ αἰαὶ! αὐ 

γέσόπι δϑαίοπιοπδιι ; ὕδγιιδ ὁδί δατηιο Πμθηὶ ἐφὺ (ἱἱ- 

αἰυὶ ἐπ ἰόττα ἤθα 46 υεγϑὸ (πο, εἰ μγμάθπιία {μα, εἰ 

ποπ οτοαϊαὶ ὶἰς φιιὶὶ ἰοφιιοϑαπίανγ πε ιὶ μοφμόσιο υοκὶ- Ὁ 

τόπι, εἰ υἱάδτηπι οομἰὶ ηιδὶ, εἰ δοοθ πϑὸ πῃιθάϊα μαγὲ 

ἐεῖ σφι πυπιαθαπίμν νηϊπὶ. Αααϊαϊδιὶ οἐπὶπι δονα διι- 

ῬΕΥ οπιηέπι αὐαἀδίίοπόπι ἡμαπι αμαϊυΐ ἐπ ἰόττα πιδα. 
Βεαίφ πιαίϊογες μια, ὑθαιὲ μεοτὶ ἐεΠ φμὶ αδδὶδίμη! ἱπ 

φοπϑροοία (0 δεπιρεγ, εἰ αμάϊμηι! οπιποηι ὑγιιάθπίϊαηι 

ματι. δὶι δοηιῖπις θέμε τι ϑεποάϊείιε, φιὶ ιἰϑὲ ἀ6- 
ἐδ! «εἄεπι Ϊκταρί. ()μοπίαπι αἰ οχὶί θοηιΐπμδ ]ςταεί, 

εἰ υοἰμὶ( ἐμηὶ ρεγπιάποτα ἴα αἰόγηπι, Ροδιξ (6 τόφόπι 

διρεν ἐ08, υἱ [αεἰαε ἡμαάϊοῖμπι σμπὶ μιδεϊ εἶα, οἱ )μαΐοοδ 

ἐοδ. Εἰ ἀεάϊε ϑαίοπιοπὶ σεπίμπ υἱσὶπιὶ ἰαἰοπία αἰτὶ, 

εἰ οὐοταπιεπία πιιίία ναἰάς, εἰ ἰαρίάθηι ρτειϊοδιηι. 

Ἡ Ναπ. χη. "3 Ναπὶ. χα, 1,3. 
δ Ρι4]. αν, 50, 51. 55 δορὶ). 11, 8, 9, 10,11. 

ΜΉ] Βερ. χ,Ἱ, ἃ, ὅ, 4, ὃ, 6,1, 8, 9, 10. 
ΜΓ, χκχνηῖ, 6. 7, 8, 9, 10. 

δυοιπϊ γῇ, ἱπαυΐ!, Ποιηδι 6}ι:5 Μετγοθη. Βοίεγί ϑυϊοπὶ 

ᾳυοὰ ποι 5ο᾽υπὶ ΦΕιορία;, 564 οἱ ΖΈγριΐ γθέπυηι 
(οπιιοῦῖί. Αἀάδπιυ διυίθηι δάϊιο οἱ 64 αυ ἴῃ β8εχὰ- 

ξοϑίη0 δορί! Π0 ρβα] πὸ ἀ6 ἢδο Θαάδπὶ [Ὀγπ18 οοη}- 
ποηΐυγ. ΑἰἸξ ἀγρὸ ἴδ] : δίδρονσε φεπίοε φιια θεία νὸ- 

ἰπιπί, οἱ υδιιῖΐαπί ἰοραιὶ ἐα ΠΕ συρίο, 4 (ἰορία ντανε- 
Ἠΐεὶ πιαπιιδ οἦι5 Πε0. ἤσοπα (φγτῶ, εαπίαίε Ῥέ0, 

Ῥεαϊἱϊ6 Βοπιῖπο "5. Ἐδὶ δάΐνυς φυϑγιο ἰῃ Ἰοίο δρυΐ 
Βορμομίδπι ρῥγοριδίαηι ἀ6 ᾿ς δδάδπὶ ὥρυγα Ποὺ 
τοί βογὶρίυηι : Ῥγορίοτθα διιδεῖπα πιὸ, ἀἰοῖ! ον" 

πμδ, ἱπ αἷς τεομττοοίἰοπὶς πιο, ἱπ πιατίψτιο, ὮΟΩ οί, 
ἐπ᾿ (οδιἱπιοπῖο, φαοπίαπι ἡμαάϊεῖμινι πιθειπὶ 65, αὐ (0π- 

φτοφαίίοπεδ σον (ΐππι, αἱ εἰδεϊρίαπι τεφόδ, εἰ ε[ιπάαπι 

δΏΡΕΥ ἐο5 οημιθπι ταν ἱπαϊψπαιϊοπὶς πιθα. [π ρὲ 

“εἰὶ πιεὶ οοπιδιποι αν οπιπὶς ἰογτα, (μοπῖίαπι ἰμΠῸ (0η- 

νέγίαπι ἐν μοριι(ὶς {ἰπσιαπὶ ἐμ φεποταιίοπεπι 6788, κὶ 

ἐπυοσεηί οπιιθς ποπιοπ Θοπιϊπὶ, οἱ δογυΐαπί εἰ τυ 

͵μσο ὑπο. δὲ μἱὲϊτα βιπιΐπα ΖΕ {ΠἰορὶΣ φυδεὶϊρίαπι εο5 
φιὶ ἀϊδρεγεὶ δι, εἰ αἤετοπί δαογὶ βοίαηι ηι ὶ, [π ἀἷέ 

ἡ ποι σοπ[μπαάοτὶς ϑαϑα αὖ οηιμΐϑιις ακἰδιιτειιϊολιὶ.. 

ϑιις (μὶδ, πὶ φιῖθεις ἱπιρίε οαὶδιὶ ἵπ πι6 "5, 56} οἱ ἰῃ 
δέτγεπηῖα βογίρίαπι 6δῖ, φυοὰ ργίμοῖρο8. αχυΐάδπι) ρ0- 

Ρυ]ὶ Ι5γ86} πηϊβετίη! δογοηλίδηι ἐπ ίαοιηι Μεἰείία βι 
τερὶδ, ηιὶ ἐταί ἐπ ἄοπιο σαγοοτὶς, εἰ ἀδροδμογιπί ἐμπὶ 

ἐμπὶ [ἀπὶϑωδ, εἰ ἱπ ἰασμ πὸπ ογαί ἀσμα, 864 εὐπππὶ, 

εἰ οταί ἴῃ οῶπο. Αιιαΐειις αμίεηι Αϑαϊπιοίὁείι,  ιπΐορε 
υἱγ ἐὐπμοίμια, φιὶ ταὶ ἱπ ἄοπιο τορῖδ, φμῖα πιο για 

Τοτοπιίαπι ἵπ ἰαομπι, ἰοομίν5 δεῖ τοσὶ, εἰ αἰχὶ! : ἢο- 

ηιὶπε τεῦ, πιαίο [ἐοοτιπὶ υἱτί ἰδιὶ οηιΐα φι {ἐεδτιμιῖ 
ἐπ Ζοτοπιΐαηι ρτορπείαπι, φιῖα πιϊδοτιμῖ δἰιηὶ ἐπ ἰαοίηιν, 

οἰ πιοτὶοίμτ ἰδὲ α [αοἰς [ἀπιΐδ, φιιοπίαπι πολι δαπὶ ἦαηι 
ραποβ ἱμ εἰυϊίαι6. ΕἸ ργαοορὶί νοὶ ἱρεὶ Αὐάϊιιείεεὶ 

“Ειμϊορὶ ἀϊοθπς ; Τοί[6 ἀπο ἐγ σία Πιοπιΐπες, οἱ οτος 
ἐπὶ 46 ἰασμ, μὲ ποπ ἰὐΐ πιοτίαιειν 5". Εἰ αι! γ]υγα] 

Α)αϊῃμθίθο ΔΕ Βΐορ8 (τ φυΐ δοτοιηΐδπν δαυχίϊ ἀὲ 
ἰδοῦ. Εἰ ρϑι]0 ροβὶ : Εαρίες 6δι δεγπῖο θομιἰπὶ σά 

“ετοηιϊαιη ἀϊσοης : αάε, οἱ ἀἰς Αὐαϊπιοίοοι 44: μἰομὶ, 

ἀΐοοπς : δὶς ἀϊεῖ! θονιΐπιις θόι5 ]ςταρί : Βοίε 660 

αὐάμοο υεγϑα πῖθὰ δΏΡΟΤ εἰυϊιαίοηι ἰδίαηι ἱπΝαία, εἰ 

πον ἱπ ϑοπα, εἰ ξαἰναθο 16 ἐπ αἰθ ἱΠ|α, εἰ ποπ ἀαϑὸ ἰέ 

“4 Μδιι}. χιὶ, 43. 
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ἐπ πιαπες ἠοηιέπατα 4π08 ἴμ {ἰπιεε. Α [αοἷε δογαηι Α ἴῃ Ἐναηῃρο }}}8 "", αυοιὶ ἴῃ ἀΐα ἰυά!ο!} νοηΐδὶ οὐπὶ 
εαἰταπς ξαἰσαθο (δ, οἱ ἐπ οἰαάϊο ποπ εαάέξ, δε Ετὶϊ 

απίπια ἱμα ἐπ βαίμίοηι, σμοπίαπι οοηβδιις δὲ ἴπ πιέ, 

ἀϊεῖι θοπιέπει5 "5, ε ἰπίθγίιη δὰ ργδβθηβ 6 ϑ.γὶ- 
ΡἰατίΒ βδηει 5 ΘΟΟΌΓΓΟΓΕ Ροίυσγαπι, φυΐθυβ πα 

γἱἰθεῖυγ ργοροβιι ἀς Οδηιοῖ8 οδπιϊοοτυδὶ Ὑϑγβίου]ὶ 

πἰγοίετίυπι «οιργουαγὶ, ἰὼ 700 ἀϊεὶϊ : Εμδοα 8ιιπὶ 
(δε πίϑγαὴ δἰ [ογπιοδα, βίϊς Η ἱεγιδαίεηι, δἷσι αϑετ- 

παδομίμπι (εάατ, εἰ δἰεμί γεί(ες ϑαίοιιομπῖδ. ᾿πνοπιυτ 

εἴρὸ Μογβεβ ἰῃ Νυπιρετῖίβ δοείρεγε ΖΕ ορίβϑδιῃ 
ἀσόγοῶι [ὑϑολπ|, τοδὶ πίβγδηι, ὑγῸ 4υὰ Μαγία εἱ 

δᾶτουῦ ἀδγοξϑηὶ οἱ, οἱ ἱπάϊψινδηίοβ ἀΐοθηι : Νμηφαὶά 

Μορεῖ εοἰὶ ϑοπιΐπας ἰοοαίις ἐδὶ ἢ Νοππε εἰ μοϑὶς ἰο- 

(ἰκε ἐεἰ " 1 ἴῃ 4110 5ἱ ἀἰπσοηιοῦ ςοηϑίάθγοβ, πε 

ἐοποοηποπιϊλπι δοΥπῸ ἱηνοηίιυῦ Ὠάῦσγο Ὠἰδίογίουβ. 

Ουἱά οηἰπι σοηνθηΐγα δὰ σοπὶ υἱ θυϊίαγ, ὧἱ ἱπεΐ- 

ἐπδηῖ65 ΡτῸ “ΕΠ ορίβ88 ἀϊοαηὶ : Ν᾽κφμίά εοἱὲ Μουεὶ 

ἰοοκίμς ἐεξὶ δοπιῖπμε" Νοππε οἱ κοὐϑὲς ἰοσμίιι ἐδί ἢ 

Θραγίουδῖ δαΐτ, δἱ δος ογαὶ ἰη οαυβ88, ἀἰοὶ 40 εἰ8., 

πο ὁροτίαἷ! 16, ὁ Μουῦβ65, υχούθπι δοοίρεγο ΖΕ 0- 

γίδδαπι, εἰ ἀ6 βειηΐθα ΟΠᾶπ|), βεοὰ ἀδ ψϑπογα ἴυο, οἱ 

ἀε ἀοπιο [μενῖ, Ηογαπι 1} ἀἰευηι, 56 δἰυπί : Νιη- 

φιϊά Μουεὶ 8οἰὶ ἰούμιμς δεἰ θεῖς ̓  Νονηδ εἰ ποὐϊς 

[γεπΐπ 6513 ἴῃ 400 οἱ πιϊμἱ νἱάοῖυν βοουμάπηι τὴ γ- 
διεγυπὶ Πηϑρὶβ ἰπιο!Θτῖ556 αυοι ραϑίιη οδῖ, οἱ υἱ- 

ἐΐδθε φυοὰ ἴἰΔπὶ| ΜΌΟγ565, ἰά ο8ι βρίγἰ18}18. ἰθχ, ἰῃ 

ποριϊΔ5 δἱ σοπ)υιρίυπι οοηφγοραῖβ οχ ρσαοπίθυ8. τηΐ- 
ἔγαγοι ΕςοΙ βίο : εἱ Μαγίδπι ψυ: ϑγηδξοκίε ἀεγο! οἴ 
[ογιιᾶπι, εἰ Αδγοη αυἱ δδοογάοι!  οαγι8}}8 (ἐπε υ δέ 

υἱγῖ5 φεηεγδιίοηΐβ ἱπογθάυ, οἱ οοπάθιηποί 608, 

4υΐα νεηΐ! ἃ διΐθυ5 ἰογγ δυιάϊγο βαρ οπιΐαπι 5410- 

πιοηΐδ, οἱ διϊϊ, αὐ ρίας ϑαίοπιοπε ἰιὶς "5, ἀθσοη8 
ΡΕῈΓ ἰιος ρῥίι8 6556 γνεγίἰδίθπὶ αυδιὴ νοῦ ἰδι15 ἴρυγδβ. 

Υϑρὶ! ογρῸ εὐ μδδ6, ἐπ)0 δδουηάμπι ὕφιγαπι οὖτ|5 Εο- 
οἰοβία νδυὶδ ἐσ φοηεῖνυβ δυάΐνα βαρίἐπιίαπι ϑα]οιη0- 
εἶδ νεγὶ, οἱ γϑῦὶ ρδο οἱ Π)οτμἶν! ποβιγὶ δοδὰ Οἢγίβιὶ. 

δῆς οἱ θο ρτίμηο φυΐάοπι (ὐπίδη8 οὐπὶ ΡῈΡ δηϊ- 

ξιδίᾶ οἱ 4φυφϑιίοποδ, αυδ οἱ ργίβ ἰῃ50} Ὁ} 168 νἱ 6 - 
θδηίυγ : δίαὰθ Δ} ρ50 46 ἀφινίοης γεγο θεοὶ, οἱ ἀφ 
ογθαίηγὶ5 πα ηάϊ, ζ,Θ' νοὶ ἀ6 ἱπηπηογία! αι 6 δοΐπμορ, 

οἱ )υάϊεῖο ἔαατο, φυοὰ ἀρὰ ἐλπὶ δῇ δρυΐ ἀοοίογοβ 

οὖ.8 φαι}]68 ἐπηίαχαὶ ρἰ ]Οδορ ος ἰποθγίυπ 5θροῦ 

δῖ ἀυλίαπι πηδποραὶ, αὐβοϊνί αν. οι ἀγρὸ Ηΐδγα- 
88] 6), δι νἱδίοπθαι βοὶ ἰοοὶ ραοῖβ, οὐ πιυ μι αι 

οἱ νἱγία! 6 πλυϊιἃ, ἤθη δηἷπὶ οὐ πὶ πὰ 50[8 φ6μ6, ιξ 

Ρτυβ Θγηδροξα 50108 αῦυϊ! ΠΟΌΓΩΟ5, δοὰ οὐ (0- 

κἷὰ5. πιαημ φοηιθυ.5 υθηϊὶ, ἀθίογθῃβ ἰδ ΠΟΤᾺ 

ἀΐφπα Ομγίβίο, οἀογαπηδπίογυηι δἰ φιΐάθηι βυδνιδῖ68, 

ορθγὰ δο  ἰοοὶ Ὀοηᾶ, φυὰ δὰ [βου π) μοῦ οἀοτγεη) 5υ8- 

νἱ 8118 ἀϑοοπάμη!ϊ. 50 οἱ ΔιΓῸ υϑηὶῖ γορ δία, βθιηβδὶ - 
θὺ8 δ8'π6 ἀυῖο εἱ γδιοηδθ 5 ἀΐδεϊρι εἶθ, αυ85 

8ηῖ6 ἤάοπὶ ἀάδυςο ὁχ οομππιιηὶΐ οἱ δομοίατί γα ἰοπ6 

ςΟἸ]οφεγαι. - θεία! οἰΐδπι ἰαρίἀδτ ργοιίοϑυπι, φυθπὶ 

ΟΓΏΔΠΙΘη Δ ΠΊΟΓΌ πὶ ροδϑυταυ 8. ἰη(6Π φεῦ. ἀὐπὶ μος 

ἜΓκΟ δρραγαίι ἰηίγαὶ δὰ ρδοϊβουπι γοβοπι Ομ γένη, 

οἱ ᾿ρϑὶ δροῦί( οὺὺῦ δυππι, ἰπ σομοβδίοηθ οἱ ροῃ:ίο- 
ιἰὰ 80 }|}166ὲ ργοδἀθηιίυμ ἀο! οἰογυπι, οἰ Ἰοουίᾶ εδὲ 

᾿πορίηοηῃ, νυ ἀθηῖθβ Δ δίαπι 6586 ἃ 56:6} ρ5]8 Γ6- ( οἱ οἰμηΐδ 4.5 δγδηὶ ἰῃ οογάς 800, ῥγορίοῦ ᾳυοά εἰ 

βθδηι, οἱ ἀδίιι πὶ 6556 βϑηιΐ (Δο᾽ 6 η11 [γυςῖυ8 6)88 ὁἷ- 
οε : Ναπφμία Μουεῖ εοἰϊ ἰοσμίμε 68 θεῖα  Νοππὸ 
εἰ ποϑῖς ἰοσμίας 6ε12 Ὠεηίηυς οἱ Μίογ865 ἶρ86 ουτη 

ἰλιίᾶ εἰ ἰαπὶ τηαση ἴσα ο}0.5 Ορογὰ {ἰδὲ ἃς ρα. ΟΠ Ἶς5 

Τείεγδῖαγ, ΠΌΠαυΔΠῚ Δ η11|5 ἃ [)00 οἰϑίυ8 651 ἰδυἀὶ- 

νυ5, αἴ πσπς οὐπὶ ΔΕ ΙΝ ορίββαπι ὀυχὶϊ ὑχογοῖη, Νυης 
ἐς εο ἀϊοίίαν, αυΐὰ Μουθθς ἤοπιο πιαμδιιδίιι υαίάε 
ὍΨΡΕΥ ΟἸπὸ5 ᾿οπιῖπε8 φεὶ δαὶ δΙΡΟΥ ἰἜΓταιν ὅδ. Να πο 

εἰ ΠἸυ ἀ6 6δο ἀΐεῖς Βοπιίηι5, 4υΐ8 δὲ [μετὶ! ἐπ υοδὲδ 
ῬοΟΡ εία, ἐπ υἰείοπῖδιιδ ἰοφιατ οἷ, αμὶ ἰπ δονιηὶ δ, ποπ 

ἴα πὶ [απιμίο πιέεοὸ Μομδὶ, φιὶ π᾿ οπιηὶ ἀἄοπιο πιϑα 
βάεἰὶς ἐδ. Ος αὐ ος ἰοφματ αὐ εἰπι, ἴῃ δρεοῖθ, εἰ ποπ 

ἐμ σπὶσπιαίο, οἰοτίαπι δοπιϊηὶ υἱάΐί. ΕἸ σμγ ποπ (ἴ- 

πικίφιἰὶς ἀείταῆετε [απιμίο πιεοὸ Ἠουεὶ Ὁ ας ΟἸηπίδ 

ΡΓῸ οὐπ)υφίο ΚΙ ΟΡ 8585 ΜΟΥ͂Θ68 δυιύϊΐγο ΠΠΘΓαΪ ἃ 

θοπιίπο. αγαπι ἀδ ἢἷ8 ρἰδηΐα8 ἴῃ ΠΌΓΟ ΝΟ ογογυ τὶ 
Ῥγοβοουϊί 5. Π)1.8 : 40:8 5] 418 ἀΐφηυπὶ ᾿υἀϊοαὶ πὸ- 

Μεθ, {18 ρεγαυΐγαῖ. Νά. δυΐθπι βυῆεϊαὶ ἀρργο- 
ἰῶτα δχ ἢιἶβ8. φυοὰ ἰρθα δὶ πίψγα, οἱ (Ὁγηιοβα, εἱ 
Αἰιθϊορίθθα, φυδηὶ ΜΟΥ͂Β65, ἰὰ εδ5ί, ἰὰχ 580 Γγι|8}15, 
42 5Ξῖπ6 ἀυμῖο Υογθυπι [οἱ οἱ ΟἸιγ 5.8 65ΐ, ἴῃ οὐπ]- 

Εἶυπι βυυπι ἀϑοἰβοῖς, Πσοὶ οδιγοοίοηϊ οἰ ἀδγόφοηι ἢΠ125 

Πιεγυβάϊθπι, Ρ}6 5 8ςἰἸϊοοὲ ἰδία οὐ! βδοογάοι 18 5115. 
Υἱύοαπια8 δυίοπι οἱ θὰ αυδ ὁχ (6γιο ΒΟΖΠΟΓΙΠῚ 

Ἰΐθτο ργοιυλπηυβ ἀδ γορὶπα ὅ808, οἱ ἱρδδ πἰ μι ]οπι]- 

ἢπ9 ΑΠΙΠΙορ 55, ουἱ ἰδοιπιοπίυαπι ἀδι Βοιηΐμι5 

“ Δεγοηι. χχσισχ, 15, 10, 17, 18. “ Νυμη. χα, 2. 

Ομγίβιυβ, φυὶ δδί βᾶχ ποβίγα, διπηι αν! οἱ οιππία 

γΈΓθ8 6}05, Εἰ ποη 65. νϑγθαμπ οι} Οτη ϑδι ΓῈΣ οἱ 

ποη δηυμπιίανογιί οἱ. θόηίαας οὑπὶ [ᾶπι (ΘΙΏρ08 ρ85 

βἰοπ 8 δρργορίπηυδγοῖ, εἷς ἰοαυίίυν δά ὁδηι, ἰὰ 6ϑὶ, 

δὰ εἰεοίο5 ἀϊδοίρι]υβ 5005 : {ἀπὲ ΟΝ ἀΐσαπὶ ὑ08 δ61- 
υοδ, δε4 απιΐοοε, φιιίΐα δογυμδ ποεοὶΐ μά [αεῖαἰ ἀο- 

πιΐιιι8 6)ι6. Ερσο αμίοπι ποία [ἐεἰ υοὐΐδ οιμιιΐα φμα- 

ομπῆμε αὐαϊοὶ α Ραΐῖτε πιθο "5. 51. ΟΥ̓ ἱπιρίδίυν φιυροά 

ἀϊχῖι, φυΐα ποη [6 γ} γογυὰπι αυοά ποη δπυμεανουῖς 

Ρδοϊουβ Βοπιίπυ8 τοφίπιθ 5.05 δ", ἰὰ 6δί, Εςο θβὶ88 
ὃχ φοπίΐμιι5 οσοηρτγοραίθ5. Ουοι! 5] ἱπίι θα γὶ8 ΕςοΙ οϑὲα8 

βίδίιιπι, οἱ ἀϊβροιβαίϊ οι 65 ο͵υ5 ογ ἰπδιοηοβυ8 6}05 
«οηβίάθγαβ, ἴπης δάνογίεϑ αυοπιοάο γαρίηα τιἰτϑία 
5'ῖ οἴσποπι ργυἀοπείαπι ϑα] ον "8. δίηυ] οἱ γοαυΐγο, 
ον ποη ἀϊχογῖὶ οπθπθῖὶ βαρ εη(ἰάπι, δθὰ οπιηθηι 

φγυμοπιίαπι ϑα!οιμοιΐβ; φυοπίαπι αυϊάοπι δρυά 
Υἱτὶ ργυάεηιίδπὶ ἀα Πυπιδιῖθ ΠΘ60 1118, βαρίθῃιίαπι 

ἀδ αἰνί πὶ μι 6} αὶ νοϊαμ!. Τἀοῖτοο [ογδ5515 εἰ Εςοὶθ- 
δία ἤὰηο ἰπίοτίπι ΟΠ γὶδιὶ ργυάδηιίδαι πιγϑίυν, ἀσπὶ 

ἴῃ (ογγβ δϑί οἱ ἰθι6γ ποηιΐηθ5 οοηγογϑαίυγ. Οὐπὶ δὺ- 

(6πὶ νοποῖς αυοὰ ρεογίδοίαηι 6δι, οἱ 68 ᾿ογγὶ8. (ΓΆΠδ- 

Ἰαῖα Γιοῦῖς δά οσοἴαπι, τυης νἱάθῖΣ οαπηθη) βλρίθῃ- 
εἴδη ου5, οαπὶ ͵8πὶ ΠῸΠ Ρ6Γ Βρθοίθιη, Π0. ΡῈΓ δδηἷ- 

ξθδιᾶ, βοὰ [οὶ δὰ [Δοΐεπι ἀθ βίηρυ!!β φυϊθυϑανθ 

Ρευβρίεἰοι "6, ὙἹάϊ δυίδπν οἱ ἀοπιιπὶ αυπὶ τἀϊῆεᾶ- 

αἷϊ, δίπα ἀυθίο ἱποογπδιϊοι β 6}ι15 πιγϑίογί. [ρ5Ὰ 65 

8: ΜΆ. χα, 42. δ. ἰδἰά. ὅ, 5" [014. θ, 7, 8. 
5 ἸΝΔ. 5. 2] 04η. χν, 14, 15. 5 ΠΙ εξ. χ. 551 ὅν, χει, 12, 

Ῥατβοιῖ. ἀκ. ΧΗ. . 
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δηΐπι ἀοπιι8 φιδηὶ τον! δἰ ὶ δαρίθπίία. ὙἹάϊδ οἱ Α 50} (6 ΓΟβ πὶ ΒυΡ Γ οὑπὶ. Θυρ 7 Ραοϊδουτ πὸ ἀὰ- 

εἰνοθ βὩ)Ἱοιηοηΐθ. 1|108 ρυῖϊοὸ ἀδ αυΐθυ8 ἀϊοοθαὶ : 
Μοιις εἶϑις 6ε,, μι [αοΐαπι νοϊμπίαίοηι 6}.8 φμὶ πεδὶ 
πιό, μί μεγβείαπι οριιδ ει 51, ἸΑὶ! οἱ δδάθῃ ρυδγο» 

Γυπὶ 6}05. Εροἰοοἰαϑιΐουπι ραΐϊο ογάϊποηι ἀϊΐεΐ!, φαΐ ἰῃ 

δρ βοοραίυβ γὙ6] ργοβὈγ οὶ} βοάϊθι5 μα θοῖαν. ΥἹΑΪ δὲ 
οΓάϊπϑιίοηθβ, βδῖνα βίϑι 965 πιϊ εἰ βιγογὰπι 6115. θ18- 

οομοῦιπι, υἱ πὶ ΐ νἱἀσίαγ, οτάϊηοπι πιοπιοτγδὶ δϑίδη- 

αἰαπι αν πο πιϊηἰβίογο. 56 οἱ νϑβίοβ ο͵υ9 υἱάϊξ, 

1145 ὁγθὰο φυΐθυβ ἱπάυϊ! 605, ἀ6 45 οί : 

Ουΐομπηι αμίοηι πα Ομτὶίο θαριϊπαιϊὶ ε5ιὶ5, Οἰιτ  είμηι 
ἐπαιιὴειῖς ὅδ, Β6ὰ οἱ Υἱπὶ [υ5όγεβ 6}}8, γθίιγοῦ ἀἱοὶ 

ἀοοίογαβ, φυΐ ογθι αι Ὠεἱ οἱ ἀοοίτπδιη ιυδϑὶ Υἱ Πα 

ῬΟΡυ] 8. πιϊδοοηΐϊ, φυοὰ δυάϊίογαπι σογάα [φιἰΠοεί. 

ΥὙἱάϊε οἱ ποϊοοδυϑῖα 6}5, ογαιοπυτι βίηθ ἀυ 0 5.- 
Ῥἰϊεαι ομαπιαυθ πηγϑίεγία. Ηθθο ἐγίο οπληΐα υ}] νἱ αἷς 

ἴῃ ἀοπιο τερὶβ ρδοὶ οὶ, ἱπιοὸ ΟἸ γι, ηἶσγα ᾿ς οἱ 
ἔογπιοβὰ ουβίυρυ, οἱ αἷΐ δὰ δὐπὶ: Κογμδ ὁδί δογηῖῸ 

ψιοπὶ αἰαϊυὶ ἵπ ἰξγτα πιθα (6 υϑγῦο ἰμο εἰ 46 ῥγιάεπ- 
εἶα μα δ. ῬγΟρΙΟΡ Θηΐπὰ γογθυπι ἴυὰπὶ φυοὰ ἀβπονΐ 
ΥΘΓῸΠῚ 6556 γαΡ απ), γοπὶ δὰ 16. Οπιηΐδ οἰαπὶπι γογ θᾶ 

φυδ πιἰ δὶ ἀϊοθθαπιιγ, οἱ 48 δαιύίοθαπι, οὑπὶ 6556 ηι 

ἴω ἰογγὰ 1η68, ἃ ἀοοίοτθυβ 50} οὶ βθου] οἱ ρμ1]10- 
Βθρ) "18, 201) δγδιιὶ γὑδῦἃ. ἰβίυμὰ δδὶ δοὶυπὶ υογὰ π Ὑ6Γ- 

θυπὶ φυθὰ 68ὲ ἴῃ (6. 564 [ογἰδδ8ὶ8β χυφγεπάυπι νἱ- 

ἀδυίιυν, φυοπιοάο ἀϊοαὶ γορὶ γαρὶπα 8ο, φυΐὰ Ποἢ 

«ογράϊὰϊ ἰδ αυδὲ ἀἰσΘθδη αΓ τα 46. (6, οὐπὶ αἰϊφις 

ΟΠ γϑηΐββοὶ δά Ο(Πγἰβίαπι, ηἰδὶ ογθα ἀΐ556ι, ϑοὰ νἱά8 

δὶ ροδϑδυπιυ8 ΠΟ τηοὰθ 50Ί  Γο αυοὰ ροηίϊυγ. Νοπ 
ἐὲδν ἱπαυΐι, ογεαϊάὲ φμὶ ἰοφμοϑαπίμν πε δ, ΝΟ Θηΐπ) 
{άδπιὶ πιθᾶτὰ ἰῃ ἰ1|108 φυὶ ἰοουκὶ βυπὶ ἀ6 16. 568 ἰῃ 16 
ἀϊγοχὶ, ἰά δοῖ ἤθη μοι πίθυβ, 568 10] ογρά ἀϊ 1)60. 

Εἰ μὲν [1108 φυϊάδηι δυάϊνὶ, δὰ (6 δυίδηι γομὶ, οἱ εἰὶ 
ογθαϊάϊ, ἀρυὰ φυδη τ}10 ρίυγα υἱάδγυπι οουϊὶ πηοὶ, 

αυδιῃ Δηπυ πη ἰΔυδηϊυγ πα]. Ἀφνογα Θιΐπὶ οἰ] ρογ- 
ψπογὶς πἰργα 80 οἱ [Ὀγπιοβἃ ἰμ ἢ οΓυβα] απ οἴ 6- 
βίϑῃ, οἱ ἰπργοδβᾶ [Ὁ 61} Υἱδίομθπὶ ρ80ΐ5, πὰ} 10 ρἰτπ γα 
οἱ τρϑρηϊ Ποθηι ογὰ 4υδ) παης αἱ δυηΐὶ δημαηιίαία, 

Ρεσϑρίοἰοει. Ναης Θαΐπὶ ἰΔπᾳύδπι ἰπ ΘρΘΟι]0 οἱ Ὡηὶ- 
ξιηδίο, απο δυίθη υἱάθυῖὶ [Δοἷ6 δὰ [δοΐοπὶ 4', οὰπὶ 

οΟὨΒοαυοίυν 68 4085 Ο0.}}08 η0η Υἱάϊΐ, ἢ66 δυγὶδ ἃυ-- 

ἀἰνὶϊ, πα ἰῇ ΟΟΓ ΒΟΉ ΠἾ5 ἀϑοσπάθιυηϊ. Εἰ (ας νἱ- 

ἀθθῖ!, φυΐα πθο τπηράϊοῖδ5 δογιὴ 65., αι δυάϊν!ι ἴῃ 

Ἰιλς 508 (οΥΓὰ ροβίία. Βοαίξε δγξο βιηῖ πλυ]Π 6 γο 8 58- 

νἷο. Ομ γίβίυβ δηἰπὶ ὁδί ρᾶχ ποβίγδ, υὶ [οἷ υἱγᾶυς 

αἀπυ πὶ, οἱ πηϑάϊυπι ραγὶ οἰοπι 56Ρ18 5οἰ νἱὶ. ΕΠ ροβὶ ἤως 

οχηηΐδ, ἀφαϊ, Ἰηαμ}, ἐσπίιπι υἱσὶ πὲ ταἰομία αατὶ τοὶ 
ϑαίοπιοπὶ δ" τορὶη ϑᾶθἃ. Νυμηογιβ ἢἰς οχχ οΟῆ86- 
ογϑίιι5 δϑὲ υἱῖ5 Ποπηῖπυμη δοτυπὶ αυΐ (υδγαπί ἰπ ἀϊθ- 

θυβ8 ζ9 Νοο "5, φυΐδυβ ἰδίυἀ οοποράϊυγ βραίίυπι 

νἱι8, 40 ἰηνίδηϊυνς δὰ μοι οιίαιῃ. [ρ56 δι- 
16ΠΔ ΠΟΠΙΘΓῸΒ ΔΙΠΟΓΙΠΊ οἱ ΜΟΥΒΙ υἱὲ ἕυΐ!. ΟΙετί 

οὐροὸ Ομ είϑιο Εροϊοϑὶδ ἰῇ διιγὶ βρϑοὶθ οἱ ροπάξγδ 
ποη βοΐυπι ταν  ἰταἀἰ ποτὰ δοηδάθππι βυογυπι οἱ ἰῃ- 

το! !δοίαυπι, 564. Ἰαφί [61 ςοηβθογαῖοβ ἰηἀϊοδὶ 5θηβυδ 

505 ΡῈ δυης αἰ Μογδὶ Ἀπη05 Υἱΐα δοπίϊπεὶ πα- 

πόση. ΟΠογὶ οἰἶἰδπὶ βυλνίίδι 68 Οὐογαπ ΘΠ ΟΓΉ ΠῚ, 

4υ|68 οἱ φυδηΐίξ πυ 4121) νοπογδηΐ. οὶ ΟΓΔΙΪΟΠῈ5 

ἴῃ ο΄, γεὶ ὀρϑγὰ τη βου οογἷα ἴθ 06} }ᾳ6. Νυπαυδπι 

δηἷπὶ νοὶ ἰΔπὶ γοοία ογαγθγαὶ, υἱ παπς οὐ δοοδδϑὶΐ 

δὰ Ομγίβιυπι, γε] ἰᾶπὶ ρῖ6 ορεγαία [ὑδγαὶ, υἱ ουπὶ 

φοκποΥϊι ᾿υϑε{{᾿Δπ| 5018π| ΠΟῚ ἴΔοα γα ΘΟΓΔΠὶ ΠΟΙ ΪΠἰ- 

Βυ8, 56 οοτγδιῃ Ῥαίγα αυὶ υἱάδϊ ἴῃ δρεοοηάϊιο, εἰ 

τοδί ραϊαπὶ “6. δοὰ τυ υπὶ Θϑὶ 8] 165 ἰῃ Ἰοοὶβ 

δἰ πιὰ} ππίνογθα ρογβθαυ ἢο, 4185 165ιἰπλοηἱ! σταίία 

νἱἀοηίαν δβϑιπιρία. ϑυπιοίδης ἰδία ἀθ ἰδγιίο {0 ΓῸ 
Ἀδρπογυ. 

Ὑιάἀδαπηυβ α᾽ϊΐφυα οχ ἢἰβ αυδ ἀθδ υΧῪ}ἹῚ Ῥ5ΑΙΠ|0 

Ῥγοία ϊπιι5, 10] αἷῖ: ἀπορία ργαυοπὶθι πιαπας ο)μς 

δεο 5“΄, 51 οηἰμὰ ἰηί(ιρατγὶς συοημοάο οχ ἀθ]:οι9 

ἴϑγδϑὶ 81 βδδίυϑ ρεπίθυβ, οἱ αυοά {ΠΟΓα πὶ ἰϑρϑυβ 

ἱπιγοθυηάϊ νἴατα παιοηίυυ5 ἀθαϊ!, δἀνεγίοβ 400- 
πιοὰο ργανθηΐὶ δὲ ργϑοθαϊ ΙΗ ορί πιδηυβ,, ἰος 

δδὶ φορειιπ) ῬΟΡυ]5, {Π|05 δή θοιπι, φυΐθυ5 ργτηἷδ 

ἀδιὰ βυπὶ εἰοηυίΐία θεῖ, οἱ ἧπ ΒΟ σοιῃρίοτὶ : Α πος 
ρία ρταυοπὶοὶ πιαπιις 6] ἢεο; οἱ {ϊ ηἶρτα ἰϑδία [Ὁγ- 
πιοϑ8, οἰϊαπιδὶ ποϊαπί, οἰϊαπιδὶ ἰηνίἄθιι οἱ οθίγ 

εἰδηΐ Ἀ|15 ΗΘ βα]6π). 6 οἵ ργορίιοίς (δϑιϊπιο- 
πἷτιπλ φυοὰ ροβυϊηι8., Ὁ}}} βαβϑοορῖ! θοπηΐηυ5 οἰἰδπὶ 

005 4υἱ νϑηΐϊῃηὶ 46 Ἰοοὶβ φυ βδαπὶ υἱἱνα Πυπιϊπῶ 
Αδιυνορυπι “δ, οἱ αὔεγαηι ἰιοϑιῖ95 60, 5ἰπι}}} 56ῆϑιι 

δἀνογίοηθαπι ρυϊο. Ὑἱ᾽άριυν δαΐπὶ ταῖ!, ᾳυοά υἹίγα 
Πιιηνΐπα ΖΕ ορί: 6586 ἀἰϊείίαν 16, φαΐ ηἰιη 5 οἱ 

ΒῈΡΟΡ θυ πἀδη 1} 8 ρΘΟΟ4118 ἰηΓτβραῖυ.8 65ὲ, οἱ δίγο 

μ} Δ} Π 155 {ἀ60 ἰηίδοία 5 πἰροῦ οἱ ἰθηθ γίοοϑυβ 6δί γοὰ- 
ἀϊίυβ; οἱ ἰΔπιθη Ὧ6 Π05 αυϊάαπὶ γρα }} Ποιμίηιδ, 

βθἃ οπηηθ5 4υἱ 5δογ οἷα ΟΟμ ΓΙ θυ] αι} δρὶγίιὰ5. οἱ 
Ἰοπηοηίβ, δηϊπηϑβ βίηθ ἀσθίο αυθ οὶ Ποὶ οἱ ρϑοῖβ Ὁ μαι αι οοταϊα οὔδγαπι Π60, οοηεβϑίοηΐβ βοἐ σοὶ 
δἦπ8. ραγιοῖροβ ἤμπηι. Βοαιὶ ριοτὶ 6705 αὶ ἀβϑἰδίαπι 

ἴῃ οοπδβρθοῖυ 6118 ΒΘΙΏρΡΕΓ. ΝΌΩ {Π| φαΐ ΔΙ φυδη40 85- 

βἰδίυηΐ, οἱ δἰϊψυδηὰο ποη Δϑϑίβίυαμϊ, βοὰ απ] 5611- 
ῬδΓ, δὲ 5ἷηθ ἰπίθ γι βϑίθη6 δϑϑἰβίυηι ὕογυο Παὶ, γθγα 
θοδιὶ βιηι. ΤΑ 15 δγαί οἱ 1114 Μαῖα χυφ βοάουαί βδβοὺυβ 

Ροά68 δεϑυ. οἱ δυάΐϊεθδὶ θυτη, ουἱ οἱ (οβιϊπιοηίυ πη 
τοααϊάΐι 'ρθε θοιηΐμυ5, ἀΐοοπβ δὰ Μδτγίθδηι : Ματία 
ορίίηιαπι ραγίοπι εἰοσὴί, “5 ποη αἰ [ογοίαν αὖ θα 53, 

Αάδμυο πίργα [60 οἱ (Ὀγπιο88 ἀἰοΐ! : Βοπθαϊοίι φυὶ υο-- 
{μἷς ἀαγθ (6 δ ΡΕΥ δοίδπι Ἰἐταοί 55, Ὑ6γα οηΐηι φυΐὰ ἀΐ|6- 

Χἰ! θοιμΐηι5 [Βγ86], οἱ νο αἱ! υἱ ϑίαγοί ἴῃ δίογιαπι, ρο- 

δ8 (4]. νει], 37. 51 Ζοδη. ιΥ, 52. 
6. ἰρἰ4. 10. 4.1}} δῷ. χ, 9. 

49 )ολη. Υἱ, 97. 
55 (ρῃ, Υἱ. 

51} Παρ. χ, 0. 
66 41}. γι, 18. 

86 ρΡΟηϊιοηιίφ (τ]0 δὰ δὺπ σθηναγϑὶ, ποη ΓΘΡΕΪ- 

Ἰυπίας ἃ} 60. 515 δηΐπὴ ρδο ἴοι ἀἱοὶ! Π)οπιίηυβ π0-5 
Βίο" : βρο υοηὶοπίθηι αὐ πιὸ ποὸπ τεροίίο "5. Ῥοίοϑι 
διυιίοπι οἱ ἀ6 118 ἀΐοίιπι υἱάογὶ, χυιοά υἱίγὰ Πυπιῖπᾶ 
ΖΕιυοραπι ροϑίὶ ναπίεπὶ οἰϊδη ἱροὶ δὰ θϑιπὶ πο- 
δἰ185 ἀδίεγθηιοβ, φυὶ ροΞίθασιϑπι ἱπ!γανγὶ! Ομ ΐβ 

Ρἰεπίτυἀο ροπίίαπι, φυφ Πυμηϊπὶ θα 5 ΖΕ ορυ τι οοπι- 
ΡΆΓΔΙυΓ, νϑπϊθηΐ οἰίδπὶ ἰρ5ὶ, οἱ πῆς οπιπίβ ἰϑγϑοὶ 

ΒΑ ΝΑ  υγ: δ ῬΓῸ 60 υἱίγα Πυπιΐηα “ΠΕ οραπὶ ἀϊ- 
οδηίυγ, φυλοὶ 4υἱ Ὁ] ΘΓΙΟΓΟΒ. οἱ ρμοβίθγίογοβ δἰηΐ |})ῖ5 

δρα(ἰ15, ἴῃ αυΐθυ5 σαγτγὶι οἱ ἰδαπάδίυγ φοηιίιπ 88- 

49 ἰρϊὰ. 1. 411 σον. χιιι, 19: πὲ, 9. 65 }.υ6. χ, 43, 
41 94]. ΚΧΥΠ, 2]. 48 Κορῃ.. 1, 10ὺ 
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[α5. Εἰ ἰϊ8 (Ὁγί6 οὐπιρίοτὶ υἱάοίπν μος χαοὰ ἀϊεῖί, Α ἰαίετίϑεδ πὲπο δἰ ἱπάθ 15, Ῥαϊο εγᾷο φυοὰ ΠαΡαπι 
υϊὰ ἱπ ἀΐδ {Πα ποπ σοπ[ππαοτὶς οτμηΐβ ἰβγϑθὶ ἐς 
οππίϑμς αὐἀϊπυεπίοπίϑμς (εἰς, φιΐθιις ἐπιρίο οσὶειὶ ἐπ 
φε. 

ϑαρεγοοι αἱ ΠΠΠυἀ (65{ἰπιοπί πὶ, ιιοὰ ἀ6 δογοηΐα 
558 ΠΙρ5᾽ Π8, Θχρ ΙοοίυΓγ, υ0ὲ] ΑὈαϊπηο]ο ς᾽ π}}}}10- 

εἰηυ5 λΠΐορ5. σὶγ δυηυοθυβ, οὐπὶ δι ΐδθοὶ αυΐα 

)εγδιγίαϑ ἴῃ Δ πὶ Πη 5508 68 ἃ ργίποὶρίθιι5 ρορα]!, 

εὐμαν ὁὰπν ἰπάδ 5᾽. Εἰ μυΐο ἰποοπνοη θη. ΠῸΙ υἱ- 
ἀδγ 5ἱ ἀϊςαπηδ, υδπὶ ργϊποῖροϑ 5.86] οοπθηηηᾶ - 

τεγαηί, οἱ ἰῃ ἰδοινπὶ ΒΊΟΓΕΪ8. τι ἰβογιηΐ, ἰδί6 Δ]1οπίσθηᾶ 

εἰ οὐδοιγα: σοη 5 ΠΟΠΟ δἰ ἀδφοηοῦῖβ, ἰά δὲ ρορυ- 
Ἰυ5 σεηίία, δάσοὶς οαὰῃ ἀ6 ἰδοὺ τηογιΪ5, ΓοϑυγΓο- 

εἰϊοποπὶ 5.0 1Π|66ὲ ο}ὰ5 ἃ τηογίυἷδ ογθάρηβ, οἱ {6 88 

Βυιῶς φύει 1111 ἦπ τηογίαπι ἰγαάϊάογδηὶ, ἰδία ἀ6 ἰη- 

[ἐγηὶς γενοοαῖ δ)ὸ γτράυοὶϊί, ϑδοὰ οἱ ἐσμασπυβ δὶς 

πορβ 6556 ἀϊοϊίαν,, ογοάο φυοὰ ολϑιγαυθιῖ 56- 
τοιϊϊρθαπὶ Ὀγορίοῦ τοφηυπὶ Ὠοΐ, νοὶ οἰΐδπι χυοὰ 
δε 6η Δ] } {55 ἢ" ΘΠ ἶρΡ80 ποὴ Πα θδαῖ. ὅβδῦνιβ 

γῦσφυς Θ5ὲ Γος8, 418 56Γν 5 δῶρίθῃ5 ᾿πηρογαὶ βίυ]- 

τ5 ἀομηἶ5. Ιητογργεϊδίυγ δυΐίοπι Αἰ π Θο ἢ δεγυις 

τέψμπι, Εἰ Ἰάδο Βοπιίπυβ ΓΟΙ 4 Ό6Π8 ροΟρυ]υπὶ 5γδοὶ 

ΡΙῸ Ρδοοδιῖ8 5115, δ Φ μοραπὶ σογθὰ αἰγὶ ρίς, οἱ 
δὰ ἰρϑυπι παλιε{1 ργορ ιοίαπι οἱ ἱρδὶ αἰεὶ! : Ερεα ἐ60 

οὐάκοο τέγρα πιθα διρετ εἰνϊαἰόπὶ ἰδίαμι ἐπ πιαία 

εἰ ποπ μ ϑόπα ; εἰ δαίυαϑο [6 ἱπ αἷδ ἱἱα, δἰ πο (6 

ἀαὐο ἱπ πιανι δ ̓οπιϊπιίηι, εοἀ δαίναης δαίναθο [6 1". 

δδ]υι 5 δυΐδπὶ ολυβᾶ Πΐδ0 6βί εἷ, αυΐα οἀυχὶ! ργο- 
Ῥβείλπ) ἀδ βου, ἰά 6ϑι, αυοὰ 6 δι φυὰ ΟΠ γί βίι πὶ 

ΤουΓΓΟΧ 556 ογαῦΐε ἃ τηυγίυ 5, ΘΟ υχὶ556 διιπὶ ὁχ ἰδοὺ ἴῃ 

τϑείυγ. ΗΔΒεὶ ἐγρο Ρ᾽υν1π|ὰ (οδιοπΐα ἤιβοα ΠΟ, 
γεὶ ηἶσγα, οἷ [Ὀγπιοϑᾶ, ἰ φυΐθυ5 ΠΡ6Γα ἀραῖ, δὲ οἰ!πὶ 

βάμεία ἀΐοας δὰ {ΠΠ|45 ἨΪογιιβα!οπὶ, ηυΐα [86 Β1Π| 

φυΐψεπι, νὰ] πἰσγὰ βίο! τὰ θογηδου]α σοάλγ, [οΓπιοβᾶ 

δυίεπι 5'σαί Ρ6}}65 58] οι ηΐ8. θ6 ΡΠ ἘΠ νι15 4] πιο 5 
πήρίυαι ΔΙ ̓ αυΐά ργοργῖθ πο πιοιηΐηΐὶ. Ῥυΐο δυΐοπὶ 

γείεγγὶ ροββϑα δὰ ρ᾽ ογίδπι εὐυ8, ἀθ φυᾶ ἀϊοὶξ ϑδΙνδίου : 
θκία πες ϑαίοπιοη ἱπ οηιπὶ σίοτία δια ορετίιι 65 

εἰσμ! ππμπὶ βοτμπι 1ἢ, ΝΟΙ δι) ἰΔΠΊ6 ἢ ̓ρϑιιπὶ ΡΟ! Ὁ. 
ἴω ἸΔθογηδοι]ο ἐδϑι πη η}} ἱπυθηΐπλι8 Το] ΠΟ πί6Γ γα- 

{[ἐγτὶ, βίοι οὐ ὁϊοὶ! : ΕἸ [αοἷ68 γμεί[ος ἐα σαργαταπι 

Ρ᾽ ἷς ορετὶ πιεπίαπι δαροῦ ἰαϑεγπασμίιπι ἰ6ετϊπιοηϊὴ, 

πηάφεὶιι ροί(65 [αοἷο5, ἰοποὶ(ιαο με  {ἰ ππὶπι5 ἐγ ρίνια 
εὐϑἱίοτιιπι., ἰαιμὰο φιαίμοτ εὐϑϊίοτπι, Βαάδηι 

ΡΕΙΠυπὶ τπηθηιΐο αὶ ᾿π Οδηιίοο σΔηΠΟΌΓαΠ), οἱ 8.85 
ἀϊοδηίυγ 6556 Βδ)οιηοηΐδβ, αἱ δοοὶρίαυν ἴῃ ραοϊουπι 

ΒῸ Ομεϊβίαπι. Ιρ5ἷ0}8 Ἔγᾷο δϑί [θογπδουϊαπι, οἱ θᾶ 
4ι δά ᾿δθογπδου σι ρεγιϊποηί ; οἱ ργϑοῖραδ δἱ 

Πυὰ ταϑογπαουλυπὶ σοηβίἀθγθηιηβ, αυορὰ ἀΐείτυτγ (4- 

Βαγηδουαπὶ νρυ τη, αυοὰ ἤχ!! Πδὺ8 δὲ ἤθη [ἸΟΠ10, 

οἱ χυοά «Α'1: Νοπ ἐπῖπι ἱπ ππαππ[αοία ξαπεία ἱπίταυϊι 

““έδιιδ ἐχεπιρίατία υϑτοτιιπι δ, δὶ ἜΓρὸ Ῥυ]ο γι υὰϊ- 
ὨΘΠῚ 50 4Π| δρΡΟΠ88 Ρ6}}} 115 οοραγαὶ βδϊοπιοηΐς, 

ΠΠατὰπὶ βἰπα ἀυ}ῖο ρῥΘ! Ἶαπὶ φίογίαπι οἱ ρυϊοιγιευἀΐ- 

μποπῇ ἀἰοὶ!, αυ ορογίαν: ΠΠἸυἀ τἈθεγπδουΐυπὶ φαοὰ 

ἢχίι θουβ οἱ ποθὴ Ποπ|ο. ϑ᾽ υόγὸ πίσγοποπὶ βυϑιη 

αυδ Θχργοθγατὶ ἃ ΠΙΐδθυ5 ΗἸογυβαίθ υἱάεθαίυτ, 
ΡΠ θὰ5. οοπια]ΐε ϑα]οπιοπἑ5, ᾿νὰ}0}5 (ΔΘ γπδοῸ}! αυοὰ 

5 ΘχθηρΙΔν γογὶ (Δ γηδοῸ}} νοσϑίαγ, δοείρί απ ουπὶ 
ῬΕΙ65; φυδλϑὶ φυοά οἱ ἰρβῶ5 εἶργα οἴη φυΐάθηι, υἱ- 

Ῥοῖδ σϑργδγυπὶ 1118 ἰθχίο, οἱ (Δπιθὴ υὑδυπὶ ΟΥΙ8- 

ἴὐυπιαυ6 χα] θεδηΐ ἀϊνί πο ἰἀΡογηδουϊο. Θαοὰ Δυίοπὶ 

γἱάοίαν 6886 ραύβοηδ πὰ αυα: ἰοαυίΐίαγ, οἱ μ᾽υγίθυβ 
86 Υ6ὶ ἱδθδγπδου δ ἀθάδγ ἴῃ πἰσγεάϊπο, υδὶ 85810- 

τηοηΐθ ΡΘ Πυ5 ΘΟΠΙραγαν 1, [14 δοοὶρίεπάυπι 6βῖ, 
αυΐδ υπὰ αυϊάοπι ρογβοπᾶ νυἱάοιιν, ΕΟ] βία ἰπηι- 

ΠΟΓῺΒ ἰΔΠΊΘΠ 50}} 45 ΡῈΓ ΟΥΡαπὶ ἰογγῶ ἀἰ 585 

βυηί, Δίφυθ ἱπηπηθπϑῶ ΟΟηρΓορΑίΙ0Π65 ἃς Πλυ] εἰ αἱ - 

πθ5 ρορυΐϊογαιῃ ; κἰσυΐ οἱ γεβῆυπι οΟἸογυπι ὑπυπὶ 
χυϊάσδπι ἀϊοϊίατ, 564. πη} 5 ἰάπιθη ἴῃ 60 πηΔηβίο 68 
ΤΩΘΙΩΟΓΔΠΙΙΓ 6556 δρυιὶ Ραίγεπι 75. Ῥοίοδὶ δυίθπη οἱ 

ἀδς υπδαυδαιθ διηΐπ)ὰ 85 ροϑὶ ρϑοοδί) ῬυΓπιἃ 

σοηνογυν δὰ ροηἰοηιἰ8π|, ἀϊοὶ, φυοά πίργα 5)1 

αιΐάοπι ργῸ ρδοοϑῖβ, [ὉΡΠλο058 ῬγΟρίογ ρα:η  ΘὨ πὶ 

οἱ [γι οίυ5 ροηϊοηιία. )ο ιν οἱ ἀ6 ἤδο ἰρβᾶ 4υ5: 

ἤσπης ἀϊεὶϊ : Νίστα διιπὶ εἰ [ογηιοδα, αυΐὰ ἤθη ἰῃ 

ἤποπι ἴῃ πἰξγοαΐπα ἰϑια ρογπιδηϑὶί, ροϑὲ πθδο ἀϊουπὶ 

ἀδ οὰ 'ρ88 Π)ῖα Ηϊογυβα]οπι : μα ἐεί ἰδία σε αδεεη-᾿ 
αἷς ἀεαίϑαία ἱπομπιθεν δ διρον [γαϊολπμηι διιπὶ 11.715} 

Υεγβ. 6. Νὲ υἱάρα!ἷ6 πι6, φιοπίαπι ἰω[πδεαία δαπὶ 
ἔο, φαΐα ἀεεροαὶ! πιὸ 80,. Ἰη[υβϑοδία 5'να ἀοπίταία, 
8] ΘΟ ρα ΠΟ Γ ΠΟΡ)ἷ8 υἱ οἰ ἀρίαϊα ολροβὶἶο 4υδπὶ 

ἴῃ ϑιρογίογι δυ8 ὑὸὶ ἀ6 ΔΕ ορίθϑθϑα αὐ ἃ ΜΟΥΞ6 

δυδοορία 658ι ἱπ οοπ)υρίαπι, γὸ] ἀ6 ταρὶ πὰ ὅ545)8ἃ 

Ζιορυπὶ αυς βαρίεηιίαπι 58] πη οἢἶβ γθηΐξ δυάϊτγο, 
ἰοχυΐϊμηι5 : ΠΊΘΓΟ ὐπὸ θὸ αυθ [868 ναὶ πίριᾶ 

δδὶ οἱ [ὈΥΠπΊοσΆ, 54 ἰ5Θἴδοογα υἱάθίυῦ ὉΓῸ πἰ στο ϊπ6 
ππεατα τὶς μηάοεῖηι ρεί{ἰὑπι6, εἰ σοπ͵μη 965 φμῖπγμε Ὦ γεὶ [υβοαιἰσηθ δυᾶ, οαυβάβαια τοάδεγα Θχργοθγαπ:ῖ- 

Ῥείίες εἰπιμί, οἱ αἰϊαδ δες δἰηιμί, οἱ τορίϊοαϑὶδ δοχίαπι 

Ρεϊίοπι α [γοπίε [αϑεγπαςσμίϊ : φι [αοἷθς φιϊπγιαρσίπία 
ἀπεμίας ῬΕΥ οταπι ρμε({ϊ6 πἱπῖιις, εἰ φιιϊπφμασίιία αη- 

δείας με’ οταηι ρμε[ {ἰδ αἰϊεγῖμδ, μέν “μαδ σοπ) μπσαπίιγ 

κϑπα αὐ αἰίεταπι; Εἰ [αοἰθ8 εἰγοιίος ΟἸδο8 φιϊπῴιαρε- 

πος, εἰ κοπ)μηφοδ δα ἱροὶς μείίεδ, εἰ οτὶ! τριμπὶ ἰοἴπιπι; 

εἰ τερ[Ἰοαϑὲς φιοά ἀμρογεςί ἐπα ρεἰ ἶϑμ8., πιραϊεί αἰοπι 

Ῥεϊ ας μπὶμς α [Γοη16 ἐαϑεγηαοιϊ, εἰ 61 αἰἰα πιοάϊοίαίε 

φιοά ἐπρεγεεί, υεἰαδϑὶς ρμοειοτίοτα ἰαδεγηαοιίϊ οἱ δί(ιιπι 
πο, εἰ εμδίίαπι ἱπά6, ἐπα 60 φῃοά αϑιπάαι ἰπ ἰοπ οί τε- 

ἀϊκε με  ἰμιπι., εἰ ετὶς αὐοροτίιπι (αϑογηιαομίμπι δῶ 

πε Θορθοη. π|, 11. 1576. ΧΧΧΥΙΠ. 
10,11,12,18.. 15 Ηδργ. τσ, 24. 156 7Ζοδη. χιν, 2. 

Ῥυϑ, 4υδβὶ αὐ δοπ πδίυγα (8118, ἤ60 (4 ἃ (οπάϊ- 

ἴογα ογοαίδ 8ἰῖ, βοὰ οχ δοοίἀθηιθυ8 ἢ00 ρα58ἃ 8ἰΐ. 

Ἐχ εο, ἰπαυὶι, φυΐϊὰ 50] ἀδδβροχὶί πι6. ἴῃ 410 οϑίθι- 

ἀϊ ἤθη ἠδ πἰργθάϊηθ σογρογὶϑ ΠἸδγὶ βϑυπηοηθπ), ᾳυοά 
υἱΐαυς 501] Οὐδοιγᾶγα οἱ ἀδηΐργαα 80]εῖ, οὐ πὶ ΓΘΡΡὶ- 
οἷς πᾶ 5 φυδη οαπὶ ἀσδβρίοἰ!. Π|ἃ ἀθδηΐφυθ οἱ δριυιά 

{ἰϊαπὶ οπηποπὶ φοηίοπὶ ΖΕΙΒίοραπι [ἀγαπί, οὐἱ πδίιΓ4}}8 
4ιδάδπι ᾿πα6ϑὶ 6χ 56 Π}} 5 ΟΔΓΠ4}}5 Βα σοοϑϑίοπθ πἰ- 

αγοάο, φυοὰ ἴῃ 115 Ἰοοΐ5 50] γα 18 δογίογ! ὺ5 ἴδ γ- 

γεδῖ, οἱ δά πι5ί8 ᾽πὶ δεπιθὶ δἰ406 ἰηυβοαῖδ ΘΟΥΡΟΓᾺ 
ξοπυϊπὶ Υἱτϊ βυσοοϑϑίοης ρογιημαποδηΐ, Οοηίγατὶὰ 

Τ ]ογοπὶ. χτχιχ, 16, 17. 15 ΜδμΠν. νι, 99. 1" Εχοά, χχνι, Ἴ, 8,9, 
ΤΤΟΤ6 (δ, Ὑ111) ὃ. 



ἍΠι ὈΒΙΓΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΟ. "1 

γοΓῸ Οὔ πἰβ. 6δὲ διΐπηα πἰβγοῦο, ΝΆπ ποαυθ ἅ8ρ6- Α [1 ἃ ΠΙῈ 4ιΔΠ) ἤυΠπ6 ΘΧΡΓΟΌΓΔΙΪΒ ἰεία εἰσγείο, 

εἴι, βοὰ ἀδβρεοία 50118 ἱπυγίυγ, ὨΘαῸ6 ὨΔϑΟΘη60, 

86 περι ροπάο οοπαυϊτίταν ; οἱ ἰάθο βἰςιὶ ἰφηανία 
αϑϑιπίίυν, ἰΔ οἱ ἰηἀυβιΓία γορϑ τὰν οἱ γορυϊδαίαγ. 

θεπίᾳιθ, υἱ ϑυρογῖαβ αἰχὶ, Πθ50 ᾿ρ88 4088 ἢ ῃ0 ὨΙΖΓΆ 
ἀϊοίυγ 6886, ἰῃ πὸ (δηιϊοἱ ἢυ}5 ἀδα! δῖα τη6π|0- 

Τταίυν δϑοθηίογα ἰπου αι θ6 8 Βυροῦ [γαίθγη πὶ δυυη). 

Ἐβδοοία οδὲ ετρὸ ηἰριᾶ, αυἱὰ ἀθβ0 θη}; 5 ἀυίθπὶ 
οὐρογὶὶ δβδοθηάθγα οἱ που θ. γ6 δυροῦ [ΓΔίθγηυπὶ 

δύση), οἱ δἀπθγογα οἱ, π66 οπῃηπὶῃο βθραγαγὶ 4}} 60, 

ἐγῖι ἀσα!θαία οἱ οαπάϊάα; 80]θοίδαιθ οπιηὶ εἶρτγα- 
ἀΐπθ, νυδγὶ Ἰυπιϊηΐβ ᾿υοα οἰγουπηαδα τγαὐίαθὶι, Ὠ οἷς 

οΓρο πυης δὰ ἢ]148 Ηϊογυβαϊαπὶ ργῸ πἰφγοαϊη6 δύ 

88 ἰ5(οἰθῃ5 : Νοη ρυίο 15, ὁ {Π| ΗΪ ἐγ β8 6πὶ, φιιοὰ 
πίιΓ8}}8 681 ἰδία πἰργοάο αυδιῃ νἱάδιῖ8. ἴῃ νυΐα 

160 ; 564 Ξοἰίοια φυοιηΐαπ) ἀσδροοίι 8015 6ϑὶ [Δείϑ. 

80] δοἶν 7υδι{:8 αυΐα πιὰ πο ἰηνθηΐί γθοία βίδη- 
16}, Π66 ἶρ56 ἴῃ πη6 γροῖοβ ἀἰγοχὶΐ [015 δι15 Γδυύΐο5. 

Εὐξο ομΐπὶ δύ ΡΟρυΐὰ5. βοηιίαπι), αΐ ργία8. ποη 

᾿δϑροχὶ δὰ δ0]6πὶ ἰϑι}|Ὡ μ6ς 5βίει! δηι6 Ὠοπιίηυπι ; 

οἱ ἰάδο πθὸ {6 πὰ δϑροχὶϊ, βοὰ ἀθβρεχὶῖ, ἤθὰ86 
ΔἈΠῚῚῸ τ} μ], δοὰ ργϑίογι!ῖ. Π0ς Δαΐδηι ἰἰἃ 6586 οἰἰδιη 

κι αυὶ 5γ86] ἀΐοογὶβ, γεῖρβα ὀχρεγίυβ πὶ [Δ] 416 

φΟφΠΟ8668 οἱ ἀΐ668 : δῖσαϊ Θηἷπὶ τη6 Αἰἰφιδη ὁ ποη 

ογοάδη(ς ἴθ ἀβϑυμπιρία8 ἐ8, οἱ τηϊδογοογάΐδη) ὁ0η- 

δϑοῦίυ8, δἰ (6 ΓΟΒΡΟΧΙΙ 50] ᾿πι51}{{28, 6 ϑυΐθῃ υἱροῖα 

Ἰποθαάϊοιίαπι οἱ ἰπονδάα!απι ἀδδραχίϊ, οἱ ὄργονῖι ; 

ἰδ οἱ παῃὸ «ὐἷδὰ ἴὰ ἰπογθάυ]υ58 οἱ ἱπορδάϊθηϑ [Δοίι15 
48, 660 Ξρογὺ Γαϑρίοἱ ἃ 8016 ᾿πδι}18 οἱ τη ϊβοσίοοῦ- 

ἀΐδπι οοηβααυΐ. Ουοὰ δαίθι πνυΐαδ ποὺ 5 δἰ 50}18 ς 

ἰδία ἀδϑροοιὶο, οἱ 690 ργίμη0 ΡΓῸ ἱπορθδάϊθηἶα ηϊρᾶ 

ἀσδρθοίυ5. 51}, ἴθ ΥΕ]Ὸ Γαβρθοίυβ; ἤυὴς Δ 16Πὶ 

οἰἴδιη {101 Βοη 501πὶ ἀδϑροοίυ 8 5018, 568 οἱ σοὶ 8 
φυφάλιη ἰΐοαι οχ ράγίθ οομιϊφοινλ!, (Θβίθαν ἰδὲ ργος 

ἀυσαπι τηδξηϊουπ), οἱ οΟἸ65ι}5 βθογοιὶ σΟμηβοίυ ἢ 

Ῥλυϊυτ, αυὶ [τ ἀΐεῖ! : δέοιιε δῖπι υος (ἀ6 φοηι}}118 
δίηβ ἀυυίο [οψιδη5) αἰϊφμαπάο πον ογεαϊαϊδιὶς θέο, 

πῶπὸ αἀμίεπι πιϊδετὶ σοταάΐαπι συν δεσμϊ θδ156 ῬΥΟΡΙΟΥ 

ἐδίοτμηι ἱποτοά εἰ αίοηι; ἱα οἰ ἰδϊ ποπ οτγραϊἀοταπὶ 

ἐπ νεσίτα πιδετὶοογάϊα, ιἰ ἱρεὶ πιϊδοτὶ οοτάϊαηι σ0η56- 

φυαπίιτ 15. Ἐπ ἰἴαπη ἴῃ 4115 ἀἰοὶ! : Ομέα σαείίας 65 
Ῥατίο οοπίϊσὶι ἐπ Ιδταοί,, ἀυπὲς γμίοπι 40 φεπίϊμπι 
ἐπίτατεῖ δ, ἸΠΐης ΟΓΕΟ 651 ᾿μ ΠῚ6 4} 8Π| ΘΧΡΓΟΌΓΔ5 ἰδίἃ 

εἰστοάο, αυΐὰ ἀδδραχὶ! πι6 50] ρύορίοῦ ἱπογοάμ!(8- 

Β1 υἱ οἰἰδην 'χ τηυηάἀϊΐ πιεγοᾶγ Δρρεὶ αὶ. δ᾽. ογξο 

801] ἰδία αυΐάδπι νἱϑ.}}}}}8. 6 σοόγρογὰ αυΐθυ8 ἃ 

᾿ βιπηπη0 Πἰθγατηΐπα ἰηϑοάογὶἑ, ἰηαϑοαὶ οἱ υτἱϊ; οἃ 

Υ6ΓῸ 4085 ΡΓΟΟΟ] δυηὶ οἱ Δ ἰδ 0] θγϑίοης ἰ0ι- 

Εἰυβ ροϑβἰία, σοηβθγυαί π ὀδπάύογα 8110, 66 ΟΠΊΗἾδΟ. 
υτί! 68, 568 ᾿Πππλϊπδί. 50] ὙΘΓΟ 5ρὶγ (4118, ψυΐ 65, 
80] }ι5{1π|55.,. ἴῃ οὐ} 8 ρϑηηΐβ βδηΐί85 6886 ἀϊοϊίυτ, 

ΘΟΟὨΙΓΑΓΙΟ 605 4φυϊάδηι 4005 τΓοοϊὶ οογἷβ ἰηναηθγὶι, 

οἱ δὰ ᾿ἰὈγᾶηι 5] 5ρ]6ηάἀογὶβ οομεἰδίθη!65, ᾿Πππιϊηδί, 

οἱ ομηηΐ {ὑ]ᾳογο οἰγουπηάδι ; 605 δυΐεπ) αυὶ ΟἸ]ΐψυς 

ἱμορδάυῃϊ! οἴη) 60, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ οἰἰδπὶ ἦρθα Οἰ 408 

ΠΟ ἴδιὴ γοϑρίοἷΐ αυδη ἀδδρίοϊ!,, Πος οἷ5 ργῳβίϑηϊβ 
ἰηςφοηδίαηϊἰϊα 508 οἱ ἰηβίδ Ὁ} }Πδι6. Ουοπιοάο οηΐπ 

αυἱ ρογνυθγβὶ δυηϊ, ροβϑαηί βυιβοίρογ αυθὰ γϑοίυπι 

Β οι} γοίαϊ δὶ ἕασνο Ἰΐσπο δι}! θ6 858 τοι 58: πιᾶπὶ γὸ- 
συΐϊαπι, Υἱἀθθἰταν αυϊάθπι Ρ6Γ τοφυϊαπὶ ἀγρυὶ πιδίο- 
Υἱ8 Ῥγαυϊί8, ΠῸΠ ἰϑηηθη γορυΐδ 681 αυ [610 σδὺ- 

5810 ΡΟΓΥΟΓΒ (4119 ᾿πηροϑυϊί. Ελ ἰάδο [δϑιϊπαπάυπὶ 

αδἱ δὰ νἱδ8 γϑοίδϑ, οἱ βίδηάυπι ἰῃ οι 18 νυἱγίυιυπι, 

6 [γί 50] ᾿υϑιϊ(ἰα τοοῖυϑ ἱποοάβῃβ,, δὶ πὸ 8 Ο}}}- 
4005 5ί2γ6 ἰηνδηΐαὶ οἱ Ῥγγόγϑοϑ , ἀδβρίοἷδί Π05 εἰ 

οἴπείαπηγ ἀδηϊςγαῖῖ. [ἢ αυδηίΐαπι Θηΐη) ἰποδρϑο85 
Ταοτπιι8 ἰαο8 6}.8, ἰπ ἰΔπίυπὶ (ΘηΘὈΓί8 οἱ ηἰχιδάϊηὶ 

ἀδθίπγυϑ Ιοευπι. Ηἰς δπϑίπι δϑὲ 'ρδθ 80] αυΐ εἰ ἰυχ 
γογᾶ, ἱΠπυπι] 88 ΟΠ 6 πῆ ΠΟΠι 6 ηῚ] γϑηΐδηιοπ ἴῃ 

δυης τηυπάσππι), οἱ φυὺὶ ἴῃ ποὺ πιυπάο γαῖ, εἰ 

τηυπάν8. ΘΓ ἰρϑιιαι [Δοίυ5 651. Νοη δηΐπὶ Ραὺ ἰϑιυά 
Υἱβὶ 116 Ἰαπλ6} τηαπάυ8 [Δοίυ.8 65ὲ, οὐαὶ εἰ ᾿ρϑυῃ) 

Ῥογίίο 5ἷῖ πηυπὰϊ, βαὰ ρμϑγ ἰϑιυ ἁ νϑγιυπὶ Ἰυπιθη, ἃ 400 

Ἰυπηῖηθ 51 "08 ΡΟΓΥ δὶ ποθ β5 6 ἾΠλ}}18., ἀρ οἱ ἀἰεὶ- 

πὰγ, Ἐπ ἰρϑυπὶ δηΐπὶ ΠΟ 8. ΡΟΓΥΈΓβ6 ἰησοάθηίίθυ8, 
Ρογνθγϑαπὶ αυοᾳὰθ ἱποθάϊί, δίουϊ βογὶρίυπι δδί ἴῃ 
πιλ]οαϊοιοηΐ υυ8 “μον ἰεἰοὶ : Εἰ δἱ ἱμοσδεοτ δ, Ἰτιηυἱὶ, 
πιθομης Ῥεγυξγδὶ, εἰ ποίμετ᾽ εἷς οδοαϊτε πιδἰιὶ, αὐ οΐαπι 

τοὐὶς ρίασας δορίεπι "". Εἰ ροδὶ ῥρδυσᾶ : ΕἸ εἰ, ἰηαιυὶ, 
ποη [{μοτὶ ἰδ ἐπιεπάαιδ, δεά ἱποοδδοτὶ εἷς πιθομηι μέγ. 

νετοὶ, ἱποοάαπι δἰ 670 υοδίδοιιπι ρμετγυότδιδ᾽"; ἶνδ υἱ 

ἴη 4118 δχ πραγ 5 ἰαφίπιυϑ : δὲ ἐποοδδοτὶ (ἰδ πιδν 

εἰμι οὐ φιὶ, ἱποράαι οἰ 690 υοϑίδοιπι οὐίϊφιι. Εἰ 

Ροβί αδἰἰφυδιία ἰτόγα πὶ ἀἰείς δὰ υἱξιιπαπι : Εἰ φμο- 

πίαπι απιϑιυ αὐυένιιπι ἐπ σοπαρέοιαι πιθὸ οὐἰ αὶ, εἰ ε60 
απιϑείαϑο ομπὶ οἷς πὶ {μγοτὰ οὐἰίσιιις 55, Ηστες ἀ551:η- 
Ρϑίπηυβ, 6χ αὐΐθι5 ρΓΟΡΑΓΟΠΙ.5 υδ! ον ἀοϑρίοοΓδ» 

ἰοηὶ οἱ ἱπουδάἀϊοηνίαπι πηθᾶπὶ (58). απ ὙΘΓῸ γθοίθ ἢ 06 6δ8ὲ οὐϊΐᾳφυθ ἃβρίοαεγα 80] ἀϊοδίυγ. Εἰ δνίἀδιίεῦ 

βίοίογο δηῖθ ουτ, οἱ πο ἔμεγο ΟὈ]ΐᾳυυβ ἰΔ αἰΐφυο, 
πέι6 ἀθο!πνογο δὰ ἀθχιογαπὶ, πθ4ι6 δὰ βἰπὶ- 

δίγδῃ}, 80 Ι͂ΘΩ6ΓῸ ΓΟΟΙΔΒ 561} 1[28 ραάϊυιι5 πι6Ϊβ 
σομ Γᾶ 5016 πὶ ῥιι5ι1π|8 ἰποδ 65 ἴῃ Οπιπῖθυ5 }1151}- 

οδιϊοηΐθα8. 6} 8 δ'ῃθ φυδγοία ἢ ἰᾳπς οἱ 'ρβῈ γϑοῖιι5 

τ τοβρίοϊοὶ, δἱ πυ]ὰ ετἷξ οὐ ϊφυΐ! 5, ποὺ ογίΐ 

ευβ8ὰ υἱ]ὰ ἀοβροοίυβ, οἱ ἴαης τγοἀϑείυγ τ] ἰὰχ 

πιρὰ οἱ βρίθῃάον τηθι8; ἰῃ ἰδιιίυπη 06 ρΓΟρΘ}16- 

τ Βοῃι. σι, 30, 51. “9 04. 25. 

(58) Ρεοοορίι5 ὁχ Οτίψεπα : Σχοτισθεῖσάν με τῇ 
ἁμαρτίᾳ Χριστὸς παρεῖδε διὰ τὴν ἁμαρτίαν: ὃν 
ἥλιον δικαιοσύνης ἀναγορεύουσιν αἱ Γραφαί. Επ 
Ῥεσοθιο ἰδηεὐνὶ5 οἤμεοαίαπι Οἰιγίδίις πιὸ οὗ ἱπότο- 
ἀμ αἰεπι ἀεερεχὶε : φιθηὶ δοτίρίαιγα δοίθηι ἡμδι ἴα 

δ. [μονΐ!. χχνι, 21. 

οἰδγαὶι φυοὰ [108 ἀοϑρίοὶ αἷΐ, οἱ συπὶ μἷβ ΟὈἸΪχυΘ 

ἰηοοθδί, 86 ΡΈΓνΘΓ56, 4αΐ Οἢ ἴφια ἱποράυ ουπ] 60. 

Βοὰ οἱ μος αυοὰ 84- Πρόσχες δὲ (59) χαὶ 
ΒἸΟηαΪ, ργῶβοηβ ἰοουθ, τούτοις, ὅτι ὁ ἥλιος, λευ- 

ἐπα ἰβουβϑυτ η01) Οπλ (4- χὸς χαὶ λαμπρὸς ὧν, δο- 

ταυϑ, φαΐα 80] ἀρ! οἷ8 νἱ- χεῖ τὴν αἰτίαν ἔχειν τοῦ 

ἀδίυγ 6556 νἱγία!8, ἃπἶ18 μελανοῦν οὐ παρ᾽ ἑαυτὸν, 

85 ἐμὰ. 425, 24. 55 1014. 40, 41. 

νοσαπί. 
(ὅ9) Πρόσχες δέ, εἰς. ὄγξοα μας ΡΙμἰοεα 

ολρίϊ6 υἱιίπιο ἀχοοιρία ἀϊοιπία ἐχ τοῦ β' τόμον 
τῶν εἰς τὸ Ἄσμα τῶν ἀομάτων. 



{ι 

ἑλλὰ παρὰ τὸν ὡς ἀπο- 

δεδώχαμεν μελανούμενον. 
Οὕτω δὲ μήποτε χαὶ σχλη- 

ρύνει Κύριος τὴν χαρ- 
δίαν Φαραὼ, τῆς αἰτίας 
τούτου οὔστς περὶ αὐτὸν 

χατοδυνῶντα τὴν τῶν Ἑ- 
ὀραίων ζωὴν ἐν τοῖς ἔρ- 
γοῖ; τοῖς σχληροῖς, τῷ 

πηλῷ χαὶ τῇ πλινθείᾳ χαὶ 

πᾶσι τοῖς ἔργοις οὐχὶ χαὶ 

τοῖς ἐν ὄρεσι χαὶ βουνοῖς, 

ἀλλὰ τοῖς ἐν πεδίοις. Ὑλι- 

χὺ; γάρ τις ἀπὸ τῆς ἑαυ- 

τοῦ καχίας γεγενημένος, 
χαὶ χατὰ σάρχα χατὰ 
πάντα ζῶν, πηλῷ φίλος 

τυγχάνων, βούλεται χαὶ 

᾿ «οὺς Ἑδραίους πηλοποι- 

εἶν, τὸ ἡγεμονιχὸν ἔχων 

οὐ καθαρὸν πηλοῦ " ὅπερ 

ὡς πηλὸς ὑπὸ ἡλίου σχλη- 
εὔνεται, οὕτως ὑπὸ τῶν 

αὐγῶν τοῦ Θεοῦ ἐπισχο- 

πουσῶν τῷ Ἰσραὴλ ἐσχλη- 
ρύνθη. Ὅτι δὲ τοιαῦτά 
ἔστιν ἐν τοῖς κατὰ τόπον, 

χαὶ οὐχ ἕστορίαν ψιλὴν 

πρόχειται ἀναγράφειν, δῇ- 

λον ἔσται τῷ συνορῶντι, 
ὅτι, ἡνίκα χατεστέναξαν 

οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οὔτε ἀπὸ 

τῆς πλινθείας, οὔτε ἀπὸ 

τοῦ πηλοῦ, οὔτε ἀπὸ 

τῶν ἀχύρων χατεστένα - 

ξαν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἔρ- 

γωγ" Καὶ ἀγέθη ἡ βοὴ 
αὑτῶν πρὸς Θεὸν, οὐχ 

ἀπὸ πηλοῦ, ἀλλὰ πάλιν 

ἀπὸ τῶν ἔργων. Διὸ καὶ 

εἰσήχουσε Κύριος τῶν 

στεγαγμῶγν αὑτῶν " οὐχ 

εἰσαχούων στεναγμοῦ τῶν 
οὐχ ἀπὸ ἔργων βοώντων 
κρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ ἀπὸ πὴ» 

λοῦ καὶ τῶν γηΐνων πρά- 

ξεων. 

118ΕἘᾺ βεούῦνουϑ. 14 

υλ {Πυνηΐπαὶ, ἁἰιογία δ Α ἐδιηίἑαν., 4} ΠΟῚ ΟΧ Ορογίθυ5. διι18 οἴαπιδηὶ δὰ 

4υ8 δάιτί!ι. ϑ6 4 ῥγὸ γὸ- 

θὰ8 δυΐ πιδίογὶ 8 50}}- 
οδπίίθυβ., δὺΐϊ ᾿Πυπιῖμδὶ 

Δ ̓ φαϊά Ιυο6, 4 ἰη[υδοαὶ 
εἰ οἰκ υγαὶ αἰἰηυϊά «ἀγάο- 
Το. ϑεουπάυμι ἢῶδο ΘΓΩῸ 

(οτἰβ815 οἱ ἰπάυγα588 ἀΪ- 

εἶταν θδι5 ὁοογῦ Ρθδγδο- 

μἷβ δ", φιοὰ 14|18 ἔπογαι 

τπηλίοτία οοτγὰΐ8 ἰρϑίυβϑ, 

405 ργϑβθηιϑὰ 5018 

ἰδ Ὡθη Θὰ ρᾶτγίθ 
4υ8 ᾿ΠΠυπιϊπαὶ, 804 θᾶ 

4084 δάυγί! εἰ ἰπάυγαι, 

Θχοοροῦῖξ : Ῥγορίοῦ πος 

βἶπθ ἀυθίο φιοὰ οἱ 'ρ80 

δδίφεῦαὶ Ἠεθγρογυπι Υἱἷ- 
(Δπὶ ἴῃ ορογίθυδβ ἀυγὶ5"", 

εἰ ᾳυοά ᾿αϊο εἰ ἰδλίεγο 

εοπῆοίϊευαι 605. Εἰ ογαὶ 

υἱΐαυθ ΟΟΥ 6}8 δοουῶ- 

ἀυπ οἃ αὐ οὐᾳίιαθαὶ 

Ἰυΐουπι οὲ ᾿ἰπιοδαα. Εἰ 

βίους τηδίογίαπι ἰαἱἱ 50] 

ἰδιθ υἱβί 1118 βδιγίπρὶς εἰ 
ἱπάυτγαϊ, ἰΐὰ 501 ᾿υβε 

᾿εῖὶ5 οἰβάεπι γδάϊ!8 φυΐθυ8 
ἱΠυτπιΐπαραι (40) ρορυ- 

Ι'ᾳπὶ 18γδθεὶ, Ῥμδγδοηὶβ 

ΘΓ αι ἱπεγϑηὶ ἰαϊοῆ ὁ0- 
εἰϊδιίοποβ ριῸ ἰρϑὶ8 πιὸ- 

ἴαυτὰ δυογαπι αυο!ϊδι]-- 

θὺ8 ἱπάυτγαμαϊι, Ηξεο δὺυ- 
τε φυοά ἰϊὰ 86 βαθοδηῖ, 

δι ποῦ οὐ θθηΘη), υἱ 
Βοπιϊηΐϊδυ8 υἱάθίαγ, δΐ- 

διἰουίδπι ἰδπηυΐυβ οὶ ρὲ 

ϑρί εϊυπι βαποίυτ βογὶ- 
Βαϊ, οβιοπάϊταν οἰϊάι 'π- 

ἄς, φυοά υδὶ τοίοτί ἰῃ- 
βεπιυΐθ86 1108 586], 

πο ἀἰοεὶξ ἃ ᾿υἱ0, πααιθ 

θοπηίνιη). 

ἹΝΤΕΆΡ. ΝΟΥ͂, 

Αά κε φιοφιιε αἰϊοπάς, φιοά 8οῖ, εὐπὶ εἴατια ἐπ, 
εἰ ἱμεῖάνιδ., σαιδαηὶ παθεέτὰ υἱάφρίμιν ἀφισταπαὶ, ποη 
ῬΕΤ 86, δε Ῥτοριεῦ ἐμπὶ φαμὶ, μἱ αἰπσίπινς, ἀεί σταίατ. 
1ια [οτίε ἐἰΐαπι ἱπάιται θοναΐπιδ εον Ρἢαταοπῖδ, σμπε 
μιι}ι5 ἱπάιταιἑοπὶς σαμιδα δὲς ἧι 60 φιιὶ ἀπτὶς ορετίϑιιδ 
Ἠεϑταοναπι υἱίαηι [αἰῖσαϊ, ἰμῖο, ἰωἰοτῖθιι5 σοφμοπαΐξ, 
εἰ οσμποιὶς ορετίθιι5 ποπ [8 πιοάο, φι ἐπ πιομεῖθϑιις εἴ 
εοἰϑως,, 5664 εἴἴαπι φιΣ ἐπ σαπιρὶς ρογαφιπίαγ. δ 
ἐπὶπι υἱιἷἱο [αοίιδ φμοάαιππιοάο πιαίογὶαίϊδ 6, δόομπ- 
ἄτιπι σαγιοπὶ οηιὴποὸ υἱυέπξδ, ἱμ|ο0 ἀπιΐοιι5, υμί! οἰἴαπι 
Ηεὐταος ἰμἴιπὶ [ασοτὲ, πίροίθ ῥτὶποίραίεπι απὶπιὲ 
ρατίοεπι ποα παϑέπδ α ἐμίο γυτγαπι; σφι φμίάοπι, μὲ 
ἱμίμπι α δοίε ἱπαιταίμγ, δὶς α 1)εὶ ταάὶϊ6 ]ςταοί ἴπ- 
δρὶοἰδι ἶδει6 πιάμγαία ὁει. Πδο αἀμίδηι ἔα 86 παϑέτα 

Β ἐπ κοο ἰοοο, πες πμάαπι Κἰξίοτίαπι δοτίϑετε ργοροδί(ιπι 
[μῖδ46 ρίαπωπι εἰ! δἱ φυιιῖς απὶπιαάυεγίαι,, οὐπὶ ἱπ96- 
πιϊδοοτοπί Πἰϊ Ιδταοί, πόθ ργορίοτ ἰαίότμηι οἰβείπαπι, 
πέφιιθ ὑτορίεν ἰμίμιηι., πόφιια Ῥτορίον ραίεπξ, δε μτο- 
ῬΙΟΥ ορότα ἐπρεπιιῖδδε: « Εἰ αδεεπαάϊί εἰαπιοῦ θυταπι 
αὦ θέιπι, ν ποπ α ἰμῖο, 564 τυτειπι « αὖ ορέτίϑιιΣ. » 
Οιμαρτορίον εἰἰαπι « αμάϊυϊ! οπιΐπιις φοπιΐίιι 8 ἱμδο-. 
ταπι, » πο αμάϊοιις φοπιίαπι ἐοταμι, φιὲ πο αὖ 
ορετῖϑμς, ε64 α {μίο Εἰ ἰεττεπὶς αεἰϊον δι αα ἵρδιινε 
εἰαπιαϑαπηί. 

δε ᾳυληνὶβ ρ6Γ δχοδβϑαπι) ἀΐοίδ υἱ οδηίυγ, (ἃ - 

τλ6ι ἰοοοτατα ορρογίυηϊίαια ουπιποη ἱ πθαυδαυδτα 

ἡμἀϊοανίπιυβ οπιἰ θη ἀα, πιαχίμηθ. οὐπὶ ΒΔΡδδηί 4}}- 

χυϊὰ 5ἰ πη τα ἀ 15 δὰ ποὺ φυοὰ ἀϊεῖΣ μος φυξ ἰα- 

[ἀβοϑῖᾶ 6ϑὶ ᾳυΐα ἀδβρεχϑγὶὶ δᾶπι 8301], 4υοὰ υἱἱᾳυ8 

οδβιοπάϊιυν ἰοἱ δοοίάογα, αὶ Ρθοςδιογιπι οα58ἃ ργῶ- 

6 οδάϊε; δὲ ἰδὲ ἰηυϑοαγὶ γεὶ δάυγι δἰΐφαθπι 5016, υδὲ 

ρδοοδιὶ πιδίογία βυθδίβει. Ὁ] γογῸ θη 65 ρεεθᾶ- 

ἴαπὶ, 801 πϑ4υ8 δάυγογο ἀϊοίταγ, ποαυθ ἰπ[ἀβοᾶτο, 

βἷους ἀδ Ἰυβίο ταίδγιαγ ἴῃ Ῥβδὶπιὶβ : ΡῈ ἀϊεηι δοί 

ποη τοί (6, πειό ἰμπα ρον ποείοπι "". Ὑἱάδθϑθ οὕ80 

4υΐα Β4ῃ0|08 ἴῃ 4υΐθ5 ροοξαίογατῃ 11 οαυϑὰ 65ῖ, 

801 πυπᾳύδῃ δάυγῖι, 1 οπίαι ἀϊχίπιυβ,, ἀπρ!!εῖ5 

υἰγίυι18. 681 80] : [8108 φυϊάδπι {ΠΠππιϊπαί, Ροοοδίο- 

7168 Υ6ΓῸ ποὴ ἱΠυπιίηαὶ, βοὰ δάυγὶ!, αυοηΐαπι εἰ 

ἰρβὶ οὐἀδγαηὶ Ἰυςαπι, 4υΐα πια]8 ἀρᾷηι. Ὀεηΐᾳυθ οὔ 

δος θθὺβ ποβίϑν ἱξηὶβ ἀϊοϊιαγ 6586 ὁοηβυμιεη5 "", εἴ 

πἰθοπαΐπυδ ἴὰχ ἴῃ 480 ᾿θηοῦγῶα Πθὴ δυπί. μὰχ 81})6 

ἀυθίο 815, οἱ ἱξιί5 οἰ οί ταν ροοοαϊογίθυδ, αἱ σοη- 

βιπηδῖ ἴῃ οἷ8 οὔγηδ υοὰ ἴῃ δηίτηα δογυπιὶ οογγυρίὶ- 

οἱ ται] αὶ [γὰρ 8115 ἰηνεπογὶ!, Θυοά δυίθην ἰῃ 

ἃ 53 ἰδίεγθ, "ει ἃ ρᾶ- Ὁ πα ἰβ Θουίριαγι Ἰοοἷβ οἱ 501 δἱ ᾿ρηΐ8 ποὴ ἰϑίβ υἱϑὶ- 
Ἰεἰ5 ἱπφοπηΐββ8 605, 5604 

αὐ ορετῖϑει διιϊδ, ἰπαφυὶ!, 

Εἰ τυζϑυπὶ : Εἰ ἀδοεπάϊί, 

ὈΠ|15., 564. [116 ᾿πν]51}0}}}5 εἰ βρί γἰι8}158 ἀϊοδίωγ, ἱρ88 

οἰἰαπι, δἱ γθοθηβθαδ, ἃθυπάληίογ ἰηνθηΐθβ8. 

Υειβ. 6. ΕΠῚΐ πιαιτὶα πιεα αἰπιϊανόγαπί ἱπ πιὲ, 

ἰπφαὶς,, οἰαπιον ὁοταπὶ αὐ Βευπι"ὸ, Νοη ἀϊχίτ ἃ ᾿ϑΐϊο ροδμέγμπί πι ομδίοάεπι ἱπ υἱπεὶδ,, υἱπέαπι πιδάπι ΠΟΝ. 

εἰ ἰλῖογθ, βοὰ ἰΐδγιπι, αὐ ορεγίϑιις ξμεῖδ. ῬΤΟΡΙΘΓ υοὲ 

εἰ βαθυπεῖς : Ουἷα ἐπακαίυϊε δοπεῖπιδ φενεί μα 

ἰρεοταηι 3, οὰπὶ υἱϊαυς ποι; ὀχδυάϊαὶ (81) δογυτῃ 

εἰδιοαϊυϊ. Δάδυς ἰρδα αὐ ἴυβ8οα αυΐίαπὶ ργῸ ἀθ- 

Ἰΐοε8. ρεϊογίννιιβ, ἰογπμοϑὰ ὙγῸ 681 ὑγὸ (6 οἱ ξοι- 

γογβαίίοπθ, οἰΐδπι μβο ἀἰεὶ! (4 2), ἀββεύδγδηβ. ᾳφαοά 

δ Εχοὰ. ᾿χ. δ᾽ Ετοά. τιν. δ᾽ Εχοά. τι , 35. 57 1018. Δ. 35 Ῥραὶ. χι, θ. δ. Πρῃΐ. τιν, 24, 

ἡ Μ85., ἐϊεπηπαϑαί. (8 Ὁ. οἀϊιῖ, ἐμ πηιίν αἱ. 

1) Μ5., εκαμάϊαι. [,100. οἀϊιὶ, ἐσαιαάϊυϊ!. 

43) Ργοφορίυ5 Οτίψοηὶβ βθηβυπι γὙοὶ γεγθᾶ ρ88ἃ 

εἰς τοίετι : ε Υἱοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν ἐμοί" » 

ἤγουν οἱ διδάσχοντές με μαθ 
ἐὰν με τῶν πρὸ τούτου βον 

ταὶ τοῦ Χριστοῦ, χαθα- 
όμενοι πονηρῶν λογι- 

σμῶν καὶ τῶν συνεργούντων ταῦτα δαιμόνων ἐμαχέ- 

σάντο τούτοις ἐν ἐμοὶ, τῆς αὐτῆς μοι μητρὸς ὄντες 

υἱοί " τῆς ἐλευθέρας φημί" οἱ μὲν εἰς τὸ κατ᾽ ἔχλο- 

γὴν χάριτος λῆμμα ἀναλαμθανόμενοι : ἐγὼ δὲ τὴν 

χατὰ τίν ἄνω Ἱερουδαλὴμ Διαθήχην λαδοῦσα, καὶ 

ἐξ ἐπαγγελίας ἀναγεννωμένη. Οὐ πρότερον δὲ ταύ- 



1 ΟΒΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΟ. 41Ὁ 

411 ππϑιγὶβ σα ἀϊπηαυθιπίὶ ποη σΟπίγᾶ δι, 56 Α ἐἐπὶ 86 αὐὐυοτγδιιδ δοϊοπίίαπι ΟΝτειὶ "5. Ῥυφηδνογυηὶ 
ἴηι 6 : οἱ ροϑί 06 ὈΘΙ]υτ φυοι ἴῃ δὰ φαββογυηῖ, 

ἐοηϑιυδγαηι 64πὶ νἱπράγιπι ουϑίοά αι), ΠΟΘῚ ὉΠ11|8 

νἱηθα, 56 τηι]ίαγαηι. Αϑίγαϊ αὐυΐοπη ᾿ς ϑδάθηι, 

ᾳυοά ρῥγαίον ἢΠ|5 νἱποὰβ 4188 ἃ {}1|8 τηδίτὶβ 5 
ουδίοὐϊγα ροβίία δὲ, παυιθεϊ Δ᾽ δηὶ ργορνΐαπι υἱ- 

πρᾶπι αυλη) ποθὴ Ουδίοἀϊογῖ!. Ηαις 6δὲ ργοροβὶιὶ 

ἀγαπηδίῖ5 [ἀ0]8. δε πιο ἰηυΓδηλα 8. 485 511 πιᾶἃ- 

ΩΓ ΒρΟιδ88 μυ}8 φιᾶπι ἴδδο ΔΙΙοφαὶ,, αυὶ 5ἰπι δἰἴδῃ 
Δ} οὐυ5. φαΐ ἀϊπιϊςανογυπί ἴῃ ἐδ, δἱ σοηδοίο θ6110 
ἰγαἀϊἀογυπὶ οἱ υἱπθὰβ αὐδβ ουδίοιϊἑγει, αυδλδὶ 4ιι88 
ΠΟῊ ΡοΟϊυΐβοοῖ ΒρΡΓΥΆΓΟ 688, ηἶδϑὶ Δ {ΠΠ16 ἀϊηνϊοδιυ πὶ 

Γι δ80ῖ. {Π3π| γ6ΓῸ ϑυβεδρία δἰ ἰαγαπι νἱμδᾶγαμπι οἱι- 

βίυἀΐὰ ργοργίδπη νίπθᾶπι ΠΟΙ αἶβ58 ΥὙ6] ποη ροίιι 558 
Βόγνᾶγο; 8.1 Ολ)]αί8 Ῥϑι}ι5 βογίθθηβ, δἰἷί : δίοίθ 
μι φμὶ δὰδ ἰθη6 ται {6 ἐ856., ἰόφοηι πο απμαϊ δὶς ἢ 
δογίρειπι 6δι δηΐηι, φιονΐαια Αθγαλατα ἀμο5 Παθειῖῖ 
Πἰϊοδ, πηι ἐα αποϊα, δε ἀπιηι (ὁ {ἰϑότα. δοα ἰδ 
φιδάοπι φιιὶ 46 αποὶ!α, δροιιπάμηι σαγποηι παίι8 δεῖ; 
φιιῖ νέτο ἀξ ἰΐδετα,, δεομιπάμπι τερτοπιϊδδίοπθπι : σι 
δι αἰϊοροτῖςα. Ηᾳο ἐπὶπι διμ! ἀμο [ἐδαπιεπία, 
ππμῆὶ σιΐάθπι ἐι πίοι 5ιπια ἴῃ δοτυϊμίαπι φοπεταπδ, 
για ἐδὶ Αγαγ. δίνα δπΐηι πιοὴς δὶ ἐν Αταὐία, φεὶ 
ἐοπ [όταν μας φῶ πμς ὁδὶ Ηϊοτιιδαίθηι,, εἰ δογυῖ! 
ἐμπὶ [ἰδ διιῖδ. Ομ αἰιῖθπι δι διιπὶ 651 Η ἰεγιιδαίοπι.,, 
ἐϊϑέγα 6δί, φιι 6δῖ πιαίογ ὁπιεάιιπι ποδίταηι "9, δπς 
Ἔγεο Ηογυβα!επὶ οὐ εβίοπι ἀϊοὶς 6556 Ῥδυ]ὺς, οἵ 
58Π| ΟΠΙΠΪ.Ω) ὨοσίΓα πὶ ἐγοἀδπίίπι πηδίγθπι. θη ὶ- 
406 Δ0(ἷι ἴῃ Ροϑβιθγίογί 5 δἱ ἀϊοῖ! : Ῥγορίοτ φιιοά 
[Γαϊτεδ πὸπ Ἔμπιν8 αποϊ  βιϊ, δε {ἰϑότα., φια [ἰ- 
ϑετίαϊ6 ἰἰϑεταυὶϊ! ποδ (ἰιτίδίμ8 5". Εν ἀθηι6Ρ οτρῸ 
Ραυ]υ8 ῥγοπυπίαι, φυοὰ οπινὶβ υΐ ρὲῦ Πάδπ) ἃ 
Ομ γίβίο σοπδαψυίίυν Πθοτιαίθη), ἢ] 5 5.1 Ἰθαγο ; οἱ 

Ἴδης αἰεἶς 6556 5. ΓΒ. ΠῚ ἨΪΕΓαβΆ] πη, 4υ:5 Πα γα 6ϑιὶ, 

ᾳυξ 65. πιδίονῦ οπηπίτπι Ποϑίγυη). Ηυ͵υβ ΟΡ 50 πιαῖγὶ 5 
εἰ ἰρϑθᾷ δα βροηβᾶ {ΠΠ|4 6556 ἱπιθ!! ίτατ ἴῃ ἢ ΐ5. φυὶ 

ἀϊιιἰσανδγαπὶ ἴῃ δᾶ, οἱ οοηδιασγυη! Θαπι οι δίοά 6 Πη 

Υἱποατυπὶ. ὕπάα νἱάδπίυγ ἰδι1 4υΐ ἰδηΐδπι ρμοίαϑία- 

1επὶ Παθυογίηϊ, αἱ οἱ ὈΕΙ]υπὶ φογεγθηὶ ἰὴ 68, οἵ ογ- 

ἀϊπαγθμὶ δδπὶ νἰπδάγυῃι ουβίοἀαπ), πο ουὐιδουη 0 

[τ }}}8,. 401 σοπίοπιηοπαΐ Ἰοςὶ [υ͵586. Ῥοβδαῃι8 

ἜΓδῸ οἵ Δροβίοϊοβ (ἢ γίϑι1] δοοίρογα ἢΠ105 πιοιγὶβ 
Βροη 585, ος 6ϑὶ Ηϊογυβα πὶ ἢ] 108 οΟ 6518, φυὶ ρὰ- 

ξηδυεγυηί ρυΐυ5 ἴῃ ἰδῖδ ᾳυς ὁχ ρεπίίυυ5 οοηβΓορᾶ- 

ΘΓΡῸ ΠΟὴ δάνβγϑιιβ θᾶπι, 86 ἰῃ 68, ῃ06 68ῖ [ἢ 5βῃβὶ- 

υυβ8 οἱ εογὰθ εἦυ8, υἱ ἀδδίγυογοηΐ οἱ ἀδροι]εγθιὶ 
οἤπθη ἰηΠἀο] [ἀἴθ), οπηπα Υἱεἶ πὶ, οπιθοϑαυδ ἀο- 

εἰγίῃ88 4υ οἱ ἰπίοῦ σθῆϊ65 ροϑὶ(88 (818 βορ|]5(8- 

ταυπὶ Δ6βουοηΐ 5 ἱποϊονόγαηῖ. Εαἰὶ ΕΓ 0 ΔΡΟΒί0 115 

Οἢγίβιϊ σγϑηάς ΒΕ ]υπν, ἀόπας ΟΠΊΠ68 6Χ δἃ πιεηάλ- 

αἷΐ ἰὑγτο5 οἱ ΠΌΓΟΒ ῬΟγνΌγϑθ ἀοοιγί πη βυθγυδγοηι, 

ἄοηδο ἰπἰ αι 418 ἀγρυπιθηϊα ὈΓΟϑίθγη γομι, εἰ 0ρ6- 

Γλη65 ᾿ς δίφυ βυιοοοηάσι685 ἰῃ οογάδ ε͵118 ἀφῖπο- 

π68 ἀδθ 6! !|τοιῖ. ὕὶ ἐγρο εὔαραγογυπὶ Δ 6ἃ Οπιηεβ 
56η51:18. ἱ!Π 46} }{α1}8 δηλ 4υ., πὸπ οδπὶ ΓΟ παυυηὶ 

Οἰϊοδδπι,, Ὧ6 [ΓΘ ΡῈ Γ Οἱἶ0Πὶ ΓυΓΒΙ15 Δη1|40.8 δυθγο- 
Ρληΐ, οἱ γθάθδπί φυδ γορυ]δα δυυὴῖ : δοὰ ἀδηί οἷ ορυ8 

ᾳυοά ἃραὶ, εἰ εοπείσηληί οἱ ουσιοὐΐδαι Υἱποδγυπι. 

Β Υἱπδαβ δοοϊρίαπιιβ. βἰπρυία αυδοιηααθ γοϊαπιίρα 
Ἰδρᾷ8 ἃ. Ῥγοριδίδγυπ),. Εγδὶ δηἶπὶ ὑπ 54 υ 5416 ΘΟΓΌΠΩ 

βἷσα! Δ5 6 Ὁ ρΙ6π8 4ιδ) θοπαοάϊχιι Ὠοπιὶνι85 "5. ἤπο 

6ΓρΟ ἰδβιὶ υἱγὶ [ογίθϑ ροβί υἱοϊοτίαπι 6}}} ϑογυδηᾷὰ εἱ 

ει ουδίοἀὐϊεπάδ οοπδίβηδηϊ. Νόοη οἰ π) τοὶ παυυπὶ 

ὁδῖη, υἱ ἀϊχίπηυδ, οἰἰοβᾶπι. 64 εἰ ἀνδηρα! βίδγυπι 

βεγὶρία, δίᾳυβ ἱρϑογυπι Δροβίοι γι ᾿ἰ Δι Γὰ5 ροδϑῦν 

Πλ1}5 51Π|}}ΠῸΓ υἱηθαβ δοοίρθγθ, 4υ5 [υἷος υῷ ΟΣ 
ξοπιῖθυ5 σοηξγοραίυτ, ΡΓῸ αι οἰίδιη ἀϊπιοανερυηί, 

οὐυϑιοαϊοηδδ8 ουἸοπάδδαια ἰγαι ἀδγαηῖ. ποιὰ γογὸ 

αἰ, αυΐαᾶ 5υδπι| Ῥγοργίϑηι υἱπθᾶπη ποθη ουϑίοαϊεγξ, 

᾿Π|Ὧἢν ροβδυπιυ8 ὀγυάϊοπεοαι ἀΐσεγα, 4ι 8 υπυϑ4υ}8- 

406 Θὀχογοθθαίυ δηίο ἤάόη) ; 4υδ8πι| δἰπ6 ἀυ}0 ΟΓ0- 

ἄδῃβ ἀμ γίβιο, γα] πυΐ 4ς ἀδβουῖῖ, εἰ δ υξ 510 
Ιαογὰ νυἱἀδθαηίαν, ἀσοὶ! ργορίον ΟΒγίβίυτη ἀδιγί θη» 

ι8. ϑίουϊ εἱ Ραυϊὰ5 φἰογίδίαν ἰερῖ8 ΟὈΒΟγνΔμ 1148, δὲ 
οἴἠπηθαὶ δυάαίος ἰηδι υἱἱοπὶ5 φ]ογίδπὶ ἤιι 1596 510] υἱ 
δίθγοογᾷ ἰδηίαπι αἱ ἰπ ΟΠ Υἶδῖο ἰηυθηϊ γε Ποὴ ἢᾶ- 

θ»6}8 διλπ| [05{{|8π| 408 ὁχ ἰο6 εβδί, βϑὰ [υ5{}{18π| 

υξ οχ θ60 6βὶ "", ϑίσυϊ ἐγρὸ Ραυ]8 δοσορία ΟἸγὶ" 

5ιὶ 46, ποη ουϑιοάϊνὶ! Υἱποᾶπὶ ϑυλπι, δυἀαίος 56|}}- 

ο6ὲ ἐγδάἰοιι 8 οὐβοαυΐα ; οἱ ἰάοῖγοο ἐογίαββϑα ποη οὔ- 

βιοὐϊνιι, φαΐ εὐπὶ Ῥἰδηίδία οβϑϑεὶ ἃ θ60 υἱ(ὲδ υέγα, 

οοπυθῦδα οδὶ ἐπ αἀπιατ  παΐπεπι υἱ(ἱ5 αἰἰεπ 35, οἱ εγαὶ 

᾽Άπ| υἱ6 δοάοπιοτιιπι υἱποα δογαπι, οἱ Ῥαΐπιοε ἐοΥιπὶ 

ες Θοπιοττίια, οἱ ϑυίγιι5 αἀπιατι μα ἰπῖὶς ἴη οἶδ, οἱ [ὩΤῸΤ 

ἀταοοπμπηι υἱπμηι θοτιιπι, δἰ [μΥῸῚ αερίάππι ἱπεαπαῦὶ- 

ἐϊς 35. 1ἰἃ οἱ ἀρυά φαπίοβ δγδμί ρυγίπι Πυ] υ5πιοάϊ 

ἀοοιτίηεο, φαὰξ ροδὶ 1|18 Ὀεῖ1]4 φαΐ θα ργὸ [ὰ6 οἱ δρηί- 
τὰν, Ρυφηλνεγυπι δαΐοπὶ αἱ νἱποογοηΐ ἰπ δὰ 1105 ἢ) (ἴοη6 ΟὨγίβιὶ ἃ ἀοοίογίθιι5 ἀϊπηϊοδίυπι 68ι, βυ ρεγαίαβ 

4005 ργίαβ πάρ ἰμΠάε! 4118. οἱ ἱποθααϊοπεῖα; 56η- 
δ05.,, Θὲ ΟΠΊΠ6ΠῚ ΟἰΔι ΟΠ Θχίο ]Θπΐο πὶ 56 Δάνοῦ- 

55 8. 5οἰδηι πὶ Ομ ἰδ], βίοι ΡΑυ]ι5 ἀΐοἶ τ: Οοσί!α- 
εἴονος ἀδδίτιολί68, οἱ οἴππέπι αἰ(μμαΐποηι Θαιοίον.- 

"9 (α].1. τν, 91, 22, 425, 24, 2. 5: [01ὰ. 51. 
55. δόγεη). αὶ, 4]. 556 θευϊ. χχχι!, 52, 50. 

τὴν ἔθεντο φυλάττουσαν. Εἶτα ἐμαχέσαντο. Μαχεσά- 
ενοι δὲ πρῶτον, ἐπιτηδείαν ἐποίησαν τοῦ τεθῆναι 

ἐν ἀμπελῶσιν εἰς φυλαχήν. Μωῦσῆς δὲ οὗτος χαὶ οἱ 
προφῆται, ὧν ἕχαστος ἀγρὸς ἣν πλήρης, ὃν εὐλό- 
γῆσε Κύριος, καὶ ἀμπελὼν, ἐν οἷς τις γενόμενος, καὶ 
τὴν προτέραν ἕξιν ἑαυτοῦ μὴ τηρῶν, ὡς ἐχ Σοδόμων 
ὑπάργουσαν ἀμπελῶνα, τῷ παρόντι χέχρηται λόγῳ. 
« δι πιαιτὶδ τηθ5 ριιπαυθτι ἐπ πιο, νά 641, φιιὲ 
πιὲ ἀθεέπι Οἢγὶδιὶ εἰἰδεῖρα ἢ, εἴπ πιε α πια ἰδ σοηΐία- 

ἀΐεῖι. Ῥυΐο φυοὰ οπηπίηο οἰ ηΐηἷ5 ἰσοο ἀυοσδίυτγ, 5] 

ουβιοάϊογῖι Αἰ 4υΐβ πὰ} υ5πιοάϊ νἱμθᾶ8., οἱ ἀσγυπὶ ο0- 

[1 υἱιγὰ νὙϑηθηδί8 οἱ ποχἰϊβ οοηδίιυπὶ ἀἰδεὶ ηἰ5. 

Νόδς τη Γο 8 5] [}}18. οὐ] ρὶ8. Δ] αυληο [υ͵586 γν θαιυγ 

"5 1] ογ. χ, ὁ, ὅ. 55 ὅδη. χχγιι, 27. "" ΡΠ ρρ. πὶ, 9, 

τἰοπῖϑι8, σι ἀπίφα ὀγαηί, εἰ α ἀφπιονῖνιι8 ἐας αΠ]αν- 
εἶϑιιδ, υοἱίομι φτρίαγο, σΟΗΙΤα 608 π πιὸ μμοπαυετιί, 
ἐ͵ωμξάοηι πιϑεῖιπὶ πιαιτὶδ, {ἰϑότα υἱαοίϊοοει, βΠ]. Ῥαριια 
αμίεηι ρτίηιμηι μογ[μηοιἱ, ἰάοηοαμι {ἐξότιι φεῦ ἷμ 
υἱπεὶδ αὐ οιδιοαΐαηι μομο θίιγ. Μοῦ 568 αἰιθηὶ ᾿ς 661 
Εἰ ντορἠιοία᾽, φμονιπι δἰ φμίϊ α06 Ὁ ρίεπιιδ ὁταπί, φμόπι 
ὑεπραϊχὶί Βορηιΐνιιδ, αἰφι6 υἱμεα : ἣν φμῖθι5 4μῖ5 γεγο 
δαη8, πες Ῥυίοτοηι ἐαθίίι δόγυανδ, μίροίς υἱπεαπὶ 6 
ϑυκοηιῖς, ργιυδοιΐ δουπίοις αὐπττ. 
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οὑποχία μα αῦς ὁχ πδιϊοηι τι ἀϊδρογβίοπο ὉοἸ}}ὶ- Α Ὀὺ5 5υ}8, σομηϑευἱάααα 681 δῦ οἷβ υἱποάτυτι ουδῖο0 8, 

τυγ, οἱ δ Ο τίσι ϑροη 58 ργϑρραγαίυγ. Ποοογύαγα 

φυοπιοάο ρεὶμ8 πη. 6 Ὁ δοάυοία δϑῖ, οἱ ἴῃ ργωναγὶ- 
εϑιίοπα [σία : αὐ πΠῸη Αἰ οΥ βδαϊνα ἢθγὶ ἀεί, 
ἰδὶ ΡῈΓ δ] ογυπὶ φαπογαιίοπαπι, Πογυπὴ ἀυπίαχαιὶ 
4ι! ρεπηδηθηί ἰπ 46 οἱ οπατ Δί οὐπὶ βδηοί ας 57. 

ἢος ἐγξὸ ᾳφυοά ἀς Αἰἰλπι εἰ Ενὰ 5ογ θ᾽, δἷς ἃ556- 

γεγδὶ Ἀροβίοὶυβ : Ηνείοτίμπι πιασπμηι 684 πα Οἠτῖδίο 

εἰ ἱπ Εεείεεῖα 58; αυἱ ελιη ἰΐα ἀ ]οχὶ! υἱ Βα ΠιΘ ἰ ρβιὴι 
ἀδάογαὶ ΡΓῸ 6ἃ, οὐπὶ 6856ΐ δάῃας ἰπιρίὰ ᾿ς ἱρβᾶ, 
οἰουΐ ἴρ56 αἰχὶϊ : Οἰπὶ ἐπίηι αάδμο δϑοιιπάμηι [ἐπιριδ 
ἱππρὶϊ ἐξδέπιμδ, Οἰιτίδίιιδ Ῥγο ποὐὶδ πιοτγίμιιδ εἰ 3". Εἰ 

ἰμγαπι : θ μα ομπὶ αὐῆμς ἐδδόπιμς ἱπβαείος, (ἠτί δίς 
ὈῖῸ ποὐὶδ πιογίμπιμε δε '. ΝΟῚ ΘΓΕῸ πιίγυπὶ 65, 5ὶ ἢ 

4ι8 κοἀυςίδ εἰ ἴῃ ργαναγίοδίίοπα ἰδοίϑ, αυφ ἱπιρὶδ 

δοευπάσπι ἰοηρα5 (υἱς οἱ ρεοσαίγίχ,, ἰδίθαι ἀϊοαιυΓ 

γἰποαμ ΘΟ 556 60 ᾿δρΟΓΘ, οὐ δάϊιιςο ἱπηρία ογαὶ, 

4ιλπὶ ΤΟΙ 4ι γα ἀθθιοτὶὶ, οἱ πεαφυδᾷυδηι Ομμῃΐηο 

ΒΈΓΥΆΓΘδ. 
θυοά δ5ἱ εἰΐαπι τετγιΐαπι ὀχρ]δηδιϊοπἶβ ἰοουμι ρ]ὰ- 

εεἰ οσβθαυΐ, γείβγαπι8 ἤθθο δὰ ὑπϑιῃαυληιηι ΔηΪ- 
τηΔ1, 4:5 ΘΟηγογβᾶ δὰ ")ευπι, οἱ δὰ ἤδοπι νϑηΐθηβ, 

μδιίίυν 5'π6 ἀυθίο οοφίἰαἰίομται ρυρπ88, οἱ οδ]υοία- 

ιἰοαε5 ἀδβιμοπιπι Γουοοᾶγα ὁΆΠπὶ| πίοι υπὶ 6 ργὶο- 

τὶς τἱἱα {ΠΘο θγαβ, νοὶ ἱπε ἀο! }12ι18 Θστογεα. ϑϑὰ πΠ6 

Βος δι, πεῦϑ γυγβυπὶ ἀδιηοηΐ θυ ἰῃ Θῶπὶ ᾿δηΐθ πὶ 

"ἰεαῖ, ργοβροχὶ! ἀϊνίοα Ῥγουϊἀδηιία αἱ ραγνα β αυὶ- 

νυβᾳυδ, οἱ 5 αυΐ ῥγὸ βϑπβδι ρβὶβ δάυβγδυβ δβίυ!ϊ88 

ἀἰλθο!! οἱ ἀδεπιοηυπι ρυβη88 αἰπηΐσᾶγα ΠῸΠ Ῥοβϑυῃί 
υἱροῖα ἰπίδη!ο5 δάϊιυς οἱ ἰδοϊοηίο8 ἰῃ ΟἸγίϑίο, ἀᾶγα 

Δη46105 ργορυκηῃδίογαβ οἱ ἀδίδῃϑογο8 : 4] νου ἰὰ- 

ἰογοβ οἱ ργοουγαίογεβδ οοηϑιίυἱἱ δυπὶ ἃ 60 δογυπὶ, 
αυὶ ἰπ ἰηθγπμα φίδια ροϑίτἱ ργὸ βεπιο ρ5815. (υἱ ἀϊχὶ- 

τη08) ρυβηδγα ποη ροβϑυηῖ. ΕἸ υἱ Π06 οὐ πὶ πιδ)οτὶ 
βάυεῖα ἀρδηῖ, οοποράϊ Ὁ οἷδ 56 ρ6Ρ υἱάδγα δοίθπ 
Ρδιγὶς φυὶ ἔῃ 6015 6βί " : οἱ ᾿ἰ8[05 ρυῖο 6586 ρᾶγνυ- 

Ιο9 4805 γϑηῖσο δὰ ε Ομγίβίυβ [υ 5511, οἱ ποη βἰνὶϊ 

ΡγομΙ θογὶ, οἱ 408 βθπηροῦ ἀϊχὶ! νἱάθγο (δοΐοπὶ Ρἃ- 

εἶδ. Νῶὸς εἰδὶ οοπιγαγίαπ υἱἀθαίΐαν, δἱ 608 Πϑβς δηΐ- 

πιὰ ΄συ δὰ Ἰλευπι (οηἀϊ(, πιαιγῖβ βύο Β]105 Δρρε}}]αΐ. 

δὶ δμΐπὶ δηἰπηᾶγυπὶ πηδίογ ΟΡ 8416 πὶ ΘΟ 6818 65, 
εἰ δηφ6}} αἰ ἰοπιλβ σοἰεδίοβ ποιιϊῃδηιαν,, πἰ δ} 

ἀϊδοοπδηβ νἱἀεθίέαν, δὶ δἱ φυὶ 5 6 υἱ 'ρ58 ἐο- 

Ἰεθίο8 ϑιηξ, Δ0 ἃ {}}} πηδίγὶβ ἀρρβιδιυίαγ. ϑᾳροΣ 
οπμηΐα δυΐδπι σοπρτυυπὶ υἱἀθθίίαν εἰ οοηγαπίοηϑ, υἱ 
φυΐθυβ απ 6δὲ Ῥδίογ 608, ὑπ δἰῖ εἱ Ηϊογυ 5916 πὶ 

πιδίδγ. 
Θυοὰ γεγο αἷϊ : γίπεαπε πιεαπὶ ποθ οπδίοαϊυὶ, ἰπ- 

αἰϊαϊα ἢ] 26 πιόγεβ δ ργοροβίίυ τι ἴῃ 400 Ἔχθγοο- 
ΒΑΓ βοουπόυπι γϑίογομι Βοιηΐηθπὶ Υἱνθῃ8, ἱπἀΐσλγα 

γἱάοίυς ἸαυἀΔὈ 16 Ὁ ἃ 56 ὩΘῊ 6886 δογυδίδ. ἔχ αυὸ 

δυίεπι δἀ)υίϊογῖο δηροϊογυπι αἰ οδυ, υἱοῖς δὸ ρ6- 
πίτυβ (45) ἃ 86 εἴϊπιψαν!! γϑίθγεπι Ποπνὐβὸπὶ ΘΙ πὶ δοὶ- 

“τ 1 Τίη. τ, 15. Μ Κρῆοβ. νυ, 538. ν᾽ Βοῖ!.Υ, 0, “ὁ 014. 8,9. 
9. "ἼΤΟον. σιι, 21. 

(45) εἰν. δηῖοα δἀϊι!, εἰ υἱεῖ! ἐαπὶ ας ρεπὶ(μδ. 
Μεβ. υἱ 'π ποϑβέγο ἰοσίυ. ᾿ 

(44) Μ55., τεζετεπάα ; νυϊφαιὶ ΕῸΓῚ, ργα[ογεπάα. 
(45) Με8., δὐπὲ, φιῶ. Ἑάϊιϊ, δι, φμῖα. Ῥαυ]ο 

γοϑι ων85., ἰδία αν" !δὶπ οπιπο5 αἰ Πόγοπια; ἐοταπὶ ὅμπὶ 

βϑηβυυμι 501:ςοἱ οἱ ἀοφιπαία πη ἀϊνπογυπι δχ αι]- 

θ05 ροδδὶϊ υἱπαι Ὀΐθεγα, φυοιὶ αι οοὶ ΘΟΥ 6}08. 

εγβ. 7. Αππιιπια πιδιὶ φιοηι αἰ θα ἶ απίπια πιεα, μϑὶ 

5.2, ραεεὶς, εἰϑὲ οὐϑὲ!6 ἰιαϑοδ πὶ πιοτὶϊθ, πὲ [ὁγ|6 οἴβεῖαν 

δίομ! αὐοροτία διρον στέφεε δοαάαίζμηι (μοτμπι. Αὐδπυς 

ΒΡ0158 ἰοαυΐίυγ οἰἶδπὶ ᾿μ:5ς, 56] δά Θροηϑυπι, οἱ ποῦ 

Ἶϑιη δὰ ἢ]185 Ηϊεγυβαίεπιὶ. ᾿ἰφἰ τ 80 ἰῃΐ 0 αδὶ αἱϊ : 
Οεεμίειαν πιὸ, ὑδηυ6 δά ἤαὴς ἸΟΟυΠὶ : ϑιΡΕΥ στό665 
εοὐαίϊιπι, ουτοῖα απ ἀϊοία δυηΐϊ, γεγθᾶ ϑιη| 5ροη 

5:8. 56 μΓΪΠΊΟ 56 γπιὸ 6}05 δὰ θδυπὶ [Δοῖυ5 651, 86-- 
ουηάο δὰ Ξροηϑιηὶ,, (ΓΟ 4 Δἀο] βοθηίυ 88 : ΠΤ, 

4ι.85 αἴ δροπϑιηι πο φυφάδπι, οἱ υ 56 ἀγαπιδι}8 

νυ 5 δρδοΐοβ μα οῖ φαδ5ὶ πιθβοοθογι5 οδοία, πυῃς 

δἀ ἰρβαπι, παπο οἰΐδι δὰ ἢ]1ἃ5 ΗΓ βΆ] δὴ ΓΟΒΡΟΩ - 

Β ἄδη8, αἰγὶ αι νοῦθα. ΠῸΒ ογρὸ πιης υἱυϊπη05 56 η0- 

Π65 5005 Δ βροηϑυπὶ [Δοἷϊ, γα] υΐγαπϑ Δ 60 υδὶ ρᾶ- 

δῖ ἴῃ τηορ αἷς, οἱ υδὶ “ΟἸ]οςΘὶ σγαρα πὴ, ν γθ 8. ΠΘ 

ἄυπι τοαυΐγὶε δαϊη, ἱπουγγαὶ ἴῃ δὰ Ιοο8 υδ] 5048168 

Βροηϑὶ ἰοοᾶῖοδ μοῦ πηογίἀἰθπὶ σΓορ6 58 βοῦνδηϊ, Οβίθη- 

ἀϊιαν δυίαπὶ ΡῈΓ [86 αὐ 5})Οη 515 ἶς δἰΐδηὶ ρᾶβιοῦ 

δ... [πη βαροτγίογῖθυ8 αὐϊοπὴ αἰ (ΙΟΟΓΔΠια 5 60 1Π| 6556 οἱ 

ΤΟΘΘΙΏ, ΡΓΟῸ 60 δἷη6 ἀυθῖο συοὰ Ποπιΐπθ5 γορϑὶ ; ρὰ- 

δίογο πη Υ6ΓῸ ῬΓΟ 60 4υοὰ οΥν65 ρᾶϑ0δί ; Βροηδυπὶ λ0- 
ἰοἢ ὕΓῸ 60 αὐοά πᾶροδὶ Βροηβᾶπι 4υξ Ο1π| 60 Γά- 

ξυεί, βεουπάσπη) φιοά 8ογὶρίυπι δὲ : Αδε ἐξ τεψίπα 
α ἀεπιτὶς (μὶς ἱπ υοδεῖἱε ἀφαμτγαίο ὃ. ΠΟ ἰπιογί πὶ 

ἐοηϊίηοι ἀγαπιδι 8 ἰρβίι5 4] 651 αυδ5ὶ Ὠἰδίογίου 

ογάο. 
Νυπς δυίθη γοιυἰγατηυ5 ἰη16}} 618 ΠῈ τι γϑιἰ Δ : 

οἱ οἱ ορογίεί ργφυδηΐγα ρϑΌΪυ] πὶ 6ἃ αι ἰπ ροβι6- 
τἰογίθυδ γοίογοηἀδ δυηὶ (44), 400 4185 αἤδεοῖι5 511 
πογαπὶ βοἀα]απὶ Ῥαίοδί., πο π]ΟΓΟΠλ115 ἢἰυἀ αυοὰ 
βογρίυπι ὁδὶ; 4υΐδ τορίπϑ δι πὶ βοχαρίπιᾶ, ϑθὰ οχ 

1νῖ8 οπηπΐ θυ υπὰ 5:1 οοἰυπιθα, οἱ υπ8 ρεγίοοία, 86 

Ῥηγίίσορθ τοίηὶ; οἰίογβ Υ6ΓῸ [8π| ᾿ἱπίδυογ 8 διπὶ 

4υς (48) οεἰορίπία ἀρρε!δηίυγ οοπουθίμο ; δάο]6- 

βοδηίυ δ γθγῸ φυδγιπι ΠυπΊΘΓιι5 Π0}}8 68ϊ, Ροδί ὁΓ- 
ἀΐηδηι οοπουθδίηδγι) ροηυμυγ. 525 Δ {6 Π| ΟἸΠΠΟΒ 

αἰδεγοηια οογαη) βυηὶ, φαΐ ἰα ΟἸγβίο ογβάθηίεβ, 

ἀϊνοτβὶβ αἱ δϊδοιθι18 βοοίδηϊυν; αἱ υογὈὶ φγϑιία ἀϊΐ- 

σλπλι85, ΟΠποῖα ΕΘΠΟ 818) ΡῈ Γ ΔΙ αυδπὶ Πφυγαπη Ο0Γ- 

Ρὺδ 6886 (γἰϑιὶ, Αροβίο!υβ (46) ἀΐοὶξ "; ἰπ 400 ἐοτγ- 
ῬοΓα ἀϊνεγβᾶ 6888 πη γὰ ῬγΟπαη(ἰ αὶ, οἱ 8|105 6586 

ὁου}ο05, οἱ 4:08 πιδῆυ8, 1108 οἰΐδπ) ρϑάββ, οἱ βίηψυ- 

105 ῬῖῸ ορόγυπιὶ βίυαϊοτυπαις βυογυπὶ πιογ 18 ἰῃ 

πιο ῦγα οογΡογὶβ ἢ 708 ἀρίατί. δοοιπά τα ἤδη0 ἜΓΒῸ 

δροοίδπι οἱ Βδο ἰμιο!]Προπάδ βαηὶ; εἰ 8}18458 φυϊάεπι 
δηΐμηδ8 ρυϊδπάυπι δὶ ἰῇ ΠΟΟ ΒροΠδδ]ΐ ἀγαπιδῖθ 488 

ταδφι Ποοηιίογο αὐδοία δροπϑὺ δίαυθ {ΠΠ 8 ΓΟ. 50- 

οἰδιίυν, ἃρυὰ δου τορίπαγυπι 000 οἱ αἤεείυ Βὰ- 

Βοτὶ ; αἰϊδβ φυδρυπὶ ἱπίδγίον βὶπ ἀυ 010 ἴῃ ργοίθοι θυ 5 

οἵ νἱείαμθα8 Ποποῦ δῖ, οομουθδίπαγαυπι ἰοοο ἀπεὶ ; 

. Μαί. χυ, 10. ὃ Ῥβ.]. χυῖν, 

φιῖ. ΕΔ, ἐδία αμίοῖα οπιπος απὶπιατγιιηι θατιπι ἀϊε- 
τεπιὶα διιπι, φια. 

(46) ἱὶ0ν. ἀπίοα οἀϊι), ἡ απι ἤσατανα οοΤριις 6886 

Ελτιοιῖ, φια Δροσίοίις, 55. υἱ ἴῃ ποϑίγο ἰσχία. 
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εἰ 2|125 δἀυϊεδοδηιαἴδτυπι 4 υἱδοηίυγ οχίγα δ0]8η} 

αυϊάδιι ροϑίϊα, ἢοη ἰϑπιοι Ἔχ ὈΓΌΘΠῚ γαρίδα : 

ῬΟβίογΟΓα 8 Ὑ6ΓῸ δὲ ροϑὶ ΟἸΏΠ68 4118 ΒΓΔ ΠΙ6ΠΙΟ- 
Τϑί βυπὶ, 6586 685 αὐ ΟΥ̓68 Δρρο᾽ ΔηΐΓ. 851 Ὑ6ΓῸ 

Ρεγβρίοἴδπιυβ δἰίθι5, δύδυς [ὉΓι45518 οἰἰδη) [ιἃ-. 
ταπι οπιηΐαπὶ ἱπυοηΐιηι}5 ἰπίδγίοταϑ 4}185, οἱ υ}1Π|88 

οιὐμπίατῃ : ὉΠ|45 φοἰ] σοι φυδ ἴῃ δοάδ! πὶ 6}5 σγορὶ- 

νὰὰϑβ υπηογαμίυγ. Εἰ ἰρϑὶ δηΐτν ΠάΌΟΓΘ ατού68 4108- 

ἄδηι ἀϊοιπιίαγ, ἴῃ 4008 ποὸη νυ]ϊ Βροηϑ8 ἱποιγτετα, 
οἱ οὔ δοὺς ρθιεϊϊ ἃ Βροη80 υἱ Δηπαμ οὶ 5.01 0] ρα- 
βοδί, υδ] ηϊογιἀΐδηι (Δοϊαὶ, πὸ, ἰμαυὶ!, εἰποῖαγ δου 

αὐοροτία δι Ρ6 7 φτεσόδ δοἀαἰΐμπι Τπολμηϊ, Οὐ ΓΙ 
Ἔγζο 80άδ 165 ἰϑι1 φυὶ Αθογο φαυοϑύδλῃι ἔγορα5 ἀἰουη- 

ἤαγ, υἱγυιῃ ΘΡΟ. 50 ΟΡΟΓΔΠῚ ἀδηι65, οἵ 51} 'ρ50 νδἰεῖ 

γϑϑίογυπι ργϊπεῖρα ἃβθηΐο8 ᾿ι06 [Δοἰαηΐ, φυδηάοαη- 

ἀδπὶ 58044165 6}.8 ποηιϊπδηιυγ : Ὧη ργοριΐυπι αἰ αυϊὰ, 

οἱ βευδϑίγαίι πὶ μα θΘη(68, 6ἱ φυαοά ποῃ 5ἰϊ οἰπὶ 8ι}}- 

ΤῈ0 βροηϑβὶ : φιδηἀοαυΐάσπι τοί ̓1 Θροη588, 6ἱ νϑγ- 
ἴυγ 6 [ογί6 ἰπουγγαὶ βοὰδ] πὶ φΓα 65 ἀυ πὶ Βρο δὶ 

δυυπὶ γϑαιυγὶ!. δοὰ οἱ αυοὰ ἀϊτὶι : Νἐ [οτίε εἰβεῖατ, 

Ποη δἀορογία, 566 δίομέ ααορετία, τοηυΐγα πὸ [Ογί8 

ἐδησλι μοῦ δος 6556 Δ||4υ απ νοὶ δᾳυδϑ βοάα! υ τὰ 

αυδϑὶ ΒΡΟη585 Βα })6Π.68 οἰἶαπὶ ᾿ρ8845 μΒαθίϊαπι Βροη- 

8816 πὶ, οἱ ὁ556 ΔήΟρογίλ5, οἱ, βίου! Αροϑίοί 8 ἀϊοὶϊ, 
νείαπιοη οἰ ρο(οεξίαίοπι ὨΔΌΘΠΐ65 διρέῦ σαρμ . Εῤ υἱ 

τηδη [6 βι 10 βογπιοἢἶ5 ἢυ}1ι5 Ἔχρίδηδίϊο [ἰὰ], ἰΐθγυπὶ 

υδδὶ ἀγαιραιὶβ οταΐπα φυοὰ ἀϊοί(υΓ Θχβοαυδπιυγ. 
Εχμοϑοῖὶ ἃ} 'ρ50 βϑροῆβὺ 5800 βροηβᾶ, υἱ οἱ ἰοθιπὶ 

566ΓΕΙ! δι ἱπάϊοοι οἱ φυϊοιῖϑ : ᾳυδπάοαι πὶ ΔΙΠΟΓΙ5 
ἐπηραιίθη8. οἰΐδπι ρδγ τηδγί ἀΐθην ουρὶϊ ἀυάϊγα βροη- 

δυπ|, 60 ΡΓδοΙρυθ ἰθμρογα, 40}0 Οἰδτίοῦ ἰυχ, οἱ 

δρ᾽οηπάογ ἀϊοὶ ρεγίεειυβ οἱ ρυγα8 οβί, υἱ Δ5ϑἰβίδι οἱ 

ΟΥ̓́ΘΒΒ ρ4βςοηῖ} γεὶ γε σογϑηιὶ ; οἱ διυάΐοβα νὰ}ῖ νἱδπὶ 

ἀΐβοογα, 4υὰ γα δὰ δου ἀδθδδῖ, Ὠ6 [ΓΘ 5ἱ ποι! ὰ- 

οὔὶν εἀοοία ᾿{|π6}}5 πυ}1:18 δηίγαοίι5, ἱποῦγγαι σΓοβ6 5 

βοἀαϊΐιπι, οἱ νἱἀοαίι δἰ π}}}}8. 6586 4] συ] ΠΠυ τα πὶ 4088 

δαοροεγίς νεπίυηϊ δι βοά8|68 618, πο ρμυάοτγἶβ ἐυ- 
ΡΏΤῺ βογαηί, Δυ. νογεηίυγ μαδϑὶπὶ ἀΐϊβουγγογθ, οἱ πη0}]- 

115 ἀρρᾶγεγθ. Εξο δυίΐθωι φυς ἃ μ0}]0., ἰπαυϊ!, 4110 

σ᾽ ἀογὶ νοὶο πἰδὶ ἃ (6 8010, δοῖγθ ἀδϑίἀάθγο 400 δά (6 

ἐιϊποια υϑηΐδ, υἱ δϑογείαπι δἰϊ, υἱ ΠΘΠη0 51 π|6- 

ἀΐϊυ8, υἱ πα }ΠΠ5 γί ι6ν ραγοσγι}5 οἱ 8]16η0}.8 ΟοευΓ- 

σαὶ. Επ|(οτίθ ΟὉ μος τϑαυΐτὶι ἰδία Ιοοἃ ἴῃ αυΐθυϑ ρᾶ- 

δ6ὶῖ ΒρΡΟΠδ08 ΟΥ̓́Θ5 5125, δἰ Οδβίεησϊᾳ οἱ νθγθουμπάϊδπὶ 

508Π|, ὉΓῸ 4118 ΠΟη Ὑυ}1 ἱποΌΓΓΕΓΟ σύοβ68 βοϑαϊ θη; 
αἱ 016 βαξγοροὶ οὐο5 ϑιιὰ9 ἃ 50.4.10 ὺ8, δἰ ΒΘΟΓΘΙΙΠῚ 

ῬΑΒΟΔΙ ; ὉΪ ΠΟῚ 50{{π| Βροηδᾶ ποῇ Υυἱάθδίιν δΔὺ 85, 
δοά οἱ ἀγοδι 5 ἰῃοΠΔὈΠΠθυβαυς τηγβιογ 18 ΒΘροῃϑ] 86- 

ογθίϊυ8 ρεγίγυοίαγ. Ναπο ὄγξοὸ υἱἀδαπιυβ μοῦ 5ἰη- 

δυϊα; οἱ ργίπ)ο φυϊάθπι νἱάθ δὶ ροββιιπηυβ ἀΐξογα, 

«υοὰ Βοιμίηι8 ου͵5 ρογιΐο [πἰΔ ΖΔ 00} οἱ [απἰοα- 

05 μφγϑάϊιδιῖ5 εὐυ8 ἰβγαδὶ δ, μι! ζοπάυβ 5ἰῖ 
ΒΡΟΏΒΙΙ8, 50([8|68 Ὑ6ΓῸ 6}08 Δηρ6}} {ΠΠ| 24 χυο- 

τον μυμῦ πὶ ομη αἰυϊάετει Εχοοίδιε φοπίος, οἱ 
ἀϊερεγφετεί βίϊοα Αὐαπι, διαί! ἰδγηιῖπος φοπιΐμηι 

51 (ον. χι, 10. “ Ῥευϊ. χυτιι, 9. 7 ἰμ4. 8. 5 3ολη. Σ, 2317. 5 ἰυϊὰ, 26. 16 Ῥρ4]. χχι, ἢ 
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Α 555 τοομιάμηι ἡπμπιόταπι, αἱ αἷϊ, ἀπρείοταπι θεῖ", 

δὲ ἰδιΐ ἰηι [ογίαβϑὶβ ὅγεβεβ δοάδιϊυπὶ βροῃϑβὶ, βεηῖε 
801Π|ςοὲ συμοίς, 4υ8 γϑὶυϊ ρθοοΓἃ 58:1} δηροὶϊδ ρᾶ- 

δίογιθυ5 οοηδιϊίο5 βυηῖ; σγαχ Υ6ΓῸ βροηβὶ ἰ]} ἀϊ- 

σδηίυν ἀ6 αυΐθυ5 'ρ58 ἴῃ Ενδη 6110 ἀἰχὶ! (41) : Οὐϑὲ 
πιείδ υοοθηὶ πιεαπὶ αμάϊμηῖ ". ΥἹΔ6 δοΐμ οἱ Οὐθογυδηίοῦ 
ἱπίθμθάς,, φυοηῃίαπι ἀϊχίὶ : Οὐεδ πιεαβ, αυδοὶ 5ἰπὶ εἰ 

11 οὐδ8 αυφ ποη 5ἰηΐ 6}18, δίουϊ οἱ 'ρ86 ἰῃ δ! !β 

ἀϊχίι : γ7ὸς ἐπ ΐπι ποὴ θειῖ8 ἀ6 ουΐϑιις πιεὶς 5. Οὐδὲ δἰη- 

ξυ]α ἰναΐὶς οοοΌ}10 πιγϑίαγίο οοηνθηϊθηίογ υἱάθθυηίαῦ 

δρίαγὶ. 

θυξ 58ϊ ἰία 86 Παθδηΐ, ΘΟΙΏΡΟίΘΉ ΘΙ ΒρΡΟΠ 88 πηΐυ8- 

ουυϑάιδ 506] πὶ στεβόπι Βροηβαπὶ 6765 ἱπ|6} 8] 

νοϊυϊ!, φυᾶπι δάορογίπι ποπιηδνί!. δ'ϑὰ φαοπίαθπι 

οογία ογαὰὶ φυοὰ βιιροῦ ΟΠΉΠ65 [88 ἰροα 6β8εῖ, ἢοιὶ 

νοι δἰ αι 8. νἱἀδῦὶ αἰΐσυὶ ἢ αγαπι, υἱροίς αυδ 5εἶγοι 

ἰΔηΐυ πὴ 86 ἀθθαγα Ῥγ ΕΓ ἰ|}85 5οάα] πὶ ΘρΟη 588 

4085 Βροπβὰ ποπιηῖδὶ νϑὶυΐ Δἀορογίαθ,, φυδρίυπι 
ΘΙὨἰΠΘΠ ἴ85 ΒΡΟΠδυ8 8008 ΠΔΌΘθαὶ δὰ βοάδ)οβ. ϑοὰ 

οἱ ῥτὸ πος δάξμυς νἱάεθίτυν ρεγοοηϊδηάὶ ολ0585 Π8- 

Βυΐδ86, φαδπάοχιϊάοπι "οπὶ ραβίογὶ 8 βοὶΐ 6886 βίυ- 

ἀΐυπι, αἱ οριίίηια ΟΥ̓)5 ράϑουὰ τοχυΐγαι, οἱ υἱ τὶ- 

τἰἀδπεῖα δίφυθ ορᾶθὰ ἡυαι6 Ποπιογὰ δὰ γοαυΐδπὶ 

πιογίἀϊδιὶ φϑίυ8 ἰηνθηΐίαι, Ουοά αυΐάοπι 5οάαἰδβ 
ΒΡοηδί ἰδοῦ πδβοίυαμὶ, ποὺ ἰῃ οἰϊψοπαϊβ ραβουῦΐβ, 

δυῖ 58οἰοηι 5 ἰδηίυπι, Δαϊ 501} {0 1π|8 φύγωπί : οἱ οὗ 
μος ἀϊεῖ! : Απημμα πιδὶ μϑὲ ραξοὶδ, αὐὲ σμθὶ!6 πα- 
ῥθ5 ἱπ πιετίαΐε; ουρίοΠ8 [Θπηρὰ8 50 Ἰοαὶ [Πυὰ υο 
οορίοϑίυ8 ππυπάο Ἰυπλϑη ἰηίυπ  τγ, 4800 πγδρὶ5 πιὸ- 

ΓῸΒ 681 ἀΐδ5 δὲ ῬυγὶοΓ οἱ Πογυϊδηίίοῦ δδὶ ᾿υχ. Ταπί, 

ἰυᾳυὶ,, σππωια ἠδ, ὁ 1μ φμοηὶ αἰαὶ! απίπια 

ἢϊεα., δὶ ραδοὶδ, μϑὶ οὐδε μαϑὸς ἴπ πιοτίαϊδ, "4 

[οτίε ε[βεῖαν μὲ αὐἀορέτία διρεν φγορθδ δοάαίϊμπι [π0- 

τιπι. ΝΟΥΟ πιο ΠΟΠΉΠΘ Βροῃδᾷ Δρραϊδυὶ! 5Ξροῃ- 

5.1π|. Θ΄ οἴθη5 δηἷπὶ ᾿ρϑι 6856 ἢ] πὶ ΟΠ γί 1418, μμο 

ἰρβύπ) 6556 οἰναγιιδίθῃλ αὐ ἐσ 60 6ϑ8ϊ, ᾳιιαϑὶ γϑοὺδ- 
θυΐϊυπὶ εἱ ἰδιυὰ ροβυϊ : ἡ μέπι ἀἰοαὶς αἀπὲπια πιεέα. 

Εἰ ἰϑεη πο αἰχίϊ, φαθη αἰϊοχὶ, βοὰ χυδπὶ ἀϊ]οχίὶ 

δηΐπιϑ πιθὰ ; δοίδῃ8β ποὴ αιϑ)ουπαιο ἀϊ!δοιΐοπα, 5δά 

ΟΣ ἰοἷᾶ δηΐπιᾶ, οἱ 6χ (ο118 Υἱγῖ 0.8, οἱ ὁχ ἴοἱο οὐγάθ 

ΒΑροπάδαι 6586 ἀἰδοιοηθαι βρυπβὶ. ὕ δὲ ραδοῖς, ἴῃ- 
4υἱι, ἐε μϑὶ ομὐίε μαϑες. Ῥαϊο δυίοπι αυοὰ εἰ ργο- 

Ρἰιεία ἀ6 Ποὺ ἰοὺ φυθπὶ πὰπο Βροηδὰ ἀΐβοεγε ἂὺ 

ἶρ80 ΒΡΟΠ50 ἀδβίἀογαί:, οἱ δυάϊγθ, εἰΐδπι 'μβθ δυὺ 
Ὦ εοάδιῃ ροβίϊυβ ραβίογε ἀΐοαὶ : δοπιίμιδ γεσὶ! πιὸ, 

ϑῖνθ αὐ ἴῃ 4}118 ἰερίπηυβ  δοπιΐπιιε μαδοῖ! πιε, εἰ 
πἰδ ἢ} πεϊμὶ ἀφοτῖιλ5. Ἐ φυοιίδιη 5οἰονδι 1105 βάϑίογεϑ 

γῈ} ἰρηᾶνία, γο] ἱπιρογίτία (δοίοη! 6 στο ς 65 ἰμ Ιοοΐ5 
ἁγιἀϊογίθυ8 οΟΠ]οοᾶγα, ἀδ μος οριίπιο ραϑίογα Ὠοπιλιο 

αἰϊχίι : 1π|ίοοο υἱτίαὶ ἐϑὲ πιε οοἰοσαυΐ!. διρετ ἀφισιι 
τε[ἐοιἱονὲδ ἐἀπμεαυΐί πιθ .), οβίοἀδη5 ραβίογθηι ἢυ"6 

ὨΟΠ 501πὶ Δυπηάδηϊοβ δ 188 ΟΥ̓θι15 δυΐ5, β6ὰ εἰ 

ΒΑ]. γ68, οἱ ρΌΓΑΒ, Εἰ 4188 Ῥ6Γ οτηηΐΆ γαϊοίϑηϊ ργὸ- 

νίάογθ. δὰ αυοιίδιῃ 8.0 μος βίδία φυο 1 ονΐβ δυῦ 

Ῥαϑίογε ἀδρογαῖ, σοηναγβα5 δά γϑιϊοπαθ α οἱ οο]- 

. Μ 0{4. 8, 

(11) 51. πιθ85..; ΠΡγὶ υθγοὸ δάϊε!, {6 ἀἰσαίμν, ἀδ φιῖδιις ἵρδα ἐν Ἐναηρείῖο Ῥογίίας αἰχὶί. 
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εἰ0: ργοίδρί!, ἰάφαε δδρίιιϑ 6ϑῖ ρὲ σοηνογείοποπι, Α ἰὀπηριι5. οἱ ἰιογὰ υἱβίοηΐβ ϑοιΐριυτα ραρίηϊβ πιδπάδ- 
ουὐ)απρῖι εἰ ἀϊεῖς : Απίπιαπι πιδαπὶ σοπυότι!. Εἀπαὶ 
πιό ΡῈ δέπιϊίας μι {1 ῬΤΟΡΙΕΥ ποηιθη διιμπὶ "3. 

Πϊως γεγο φυϑηάοχυϊάδηι ἰπ ᾿ος ργοίδοογαι υἱ ἴυ- 

εὐϊϊς ἰβοθίογοι νἱδβ, [υϑι}18 δυΐοπι μαυεῖ 5[η6 ἀυ- 

Ἰῖο ἱπιρυφπαπίεπι 56 ἱπ) υ5.}1ἰᾶτη, δἰ Ὠ606556 65[ οὐ Π| 
φῦ ͵ αδε 5 τεῦ ᾿ποδάϊε ᾶῦθγο ρυβπ88 διίνθγβϑη- 

ὑπ, βἀ6 οσηνογβὰϑβ οἱ 806 ἀΐοὶ! ἐδ εἰ : Ναπι εἰ εἰ 
ααὐμίεπε ἴᾳ πιεαϊο ππιῦτ πιοτιὶδ, πο {ἱπιοῦο πιαία, 

φιοπίαπι με πιέσαπι 66 ᾽5. ΡοΞῖ Πῖδο ν6ΓῸ αυδ8] φιδιΐδηι 

τείογεηβ οἱ φαὶ 56 ραβίογα!υυ8 ἱπιθαδγαι ἀϊβο  ρ 5 : 
94, ἰηφυϊ!, ἑκα εἰ ϑασείως ἱμμδ, αυΐ})5 Ἰηδι{{π|{1|8 

τὐύεογ δὰ ραβίογὶ 5 οἴδεοίαιη, ἱρδα πιὸ σοπδοίαϊα δεῖ '", 

ἥϊης γογὸ αἱ 56 ἃ Ῥαβίογαίἱνυϑ υἱάδὶ ραβουΐβ δὰ 
γλι ομΔθ}}6 5 οἰθο98. οἱ πιγϑίίοα βθογοία ἰγδηβίδίυτι, 

ΓΟίΌΓ, εἷδὶ οί ᾿ογῶβ ἰ8ι11|8 αἱ θη ρογ8 γιὸ Αἰ μιά 

οοηίεγγοί δὰ βεἰεηι πη ἢ]}}8. ΑἸγα νθΒ, αυθὰ5 υἱἱηυν 
δἷσυι ορογὰ Αγ} (ΔοΐθπάΆ, ἰἰα οἱ υἱβι ἰϑι]0ῃ.685 ἰδ 

βρογδηάδ δι. Οἱ δμἶπ) ρυίοϑὶ ἀΐοεγα : Νοα ργῶ- 

ἐὐξδοῖ!, ἀϊδδ αίθηπι ἀρρτορὶιφμανὶί, δἰομί ἐμ ἀϊ6 δο- 
πθεῖς απιϑιίδηιι8, ποηὰ ἷπ σομπιοδϑαίἰοπίθεις εἰ οὐτὶο- 

(αἰἰϑιις, ποπ ἴῃ οἰ δι ἴθι οἰ ᾿ηρμαϊοϊ δ, ποπ ἴα ἐθη- 

(ον ἴοπο εἰ Θηιμίαιίοιιε 9; οἱ οὔτ ᾿ς ΟἸμηἷΆ (Γδη5- 

ἰογῖι, βυρδγρτεβθβ νἱἀθυ γ ἰαπρὰβ. μος ᾳυρὰά ποχ 

Ρταοαβϑὶί, οἱ ἀΐε5 ἀρργορίπηυδνίι, οἱ [δβιϊπαγα ποῃ 

δ ἰπἰεἰαπν αἰαὶ, 564 τἀ πιογίἀΐοπι, υἱ οἱ ἶρβα δὰ 
Βγαιίδ ραγνθηἶαῖ ΑΒΓΔ 85. 51 δηΐ Ἰαχ αι ἴῃ 'ρ50 

δϑι πιδηι 8 δἱ ρυν 85 ουγάΐβ οἴαγα [ΘΓ ἱ οἱ ϑρίδιι- 

εἴ.4, ἰδῖ6 πιθοῦ ϊδη πὴ ἰοηριι5. ἦι 56 ΠΟ Ἶρ50 ΠΑΌΘΓΟ 

δὐδϊι εἰ δυυθΐι : ᾿αγαειῖ ἱπ σοπερεοίμ πιθὸ πιέιδαηὶ δ υἱάθίταγ; οἱ ρὲγ ᾿δηὸ ρυνγαἴεπι οογαΐθ, φυδϑὶ ἴῃ 

οὐκέτεις ἐο2 ημὶ ἐγ δμίαῃ! πιο. 1πιρ᾽' πριιαδιὶ ἱπ οἷδο 

ἐρεὶ τπεμπὶ, Εἰ ροομίμπι ἱμωπὶ (48) ἱπούτίανς φμανι 
μισείατμηι εδί Εἰ πιϊδετϊοτάϊα ἱμα εμὐςοφιοίαγ πιὸ 
ἐπκῖϑα: ἀϊοθει6 νἱί πιῶ, πὶ ἱππαθίίεπι ἱπ ἄοπκο 

θουιϊπὶ ἐπ ἰοπσι ἐμά ΐπεπι ἀἴεγμηι ᾿δ. 114 ΘΓρῸ ρτίπιδ, 

Ν ει ρᾶϑίογα! 5 ἰπϑιϊἐα0, ἰπἰ το δογυα Γαΐ, αἱ ἴῃ 

Ἰοοῦ νἱγί αἱ] ΘΟ] οοαἴυ5, ϑυρ6Γ ἀφυδηι γοίοοιοη5 δάυ- 
τείυγ. Π|8ὸ γογὸ υδ βοφυιηίυν ἀδ ρῥγοίδοιυι5 

δὲ ρετίεοιἰσποῖὰ γα γαπίαν. Εἰ αυομίδηι ἀ6 μᾶ- 
βευΐς οἱ νἱγί 16 ργοροβυΐηνι5, σοπνθηΐοῃ8 οἰΐδπὶ 

τον ἀ6 Εναιν56}}}5 σοη ἰγπιᾶγο αυε8 ἀἰχίιη8. [ἢ - 

Ὑροὶ οἰΐδπι ἰδ ραβίογεπι διης Βοπαμη ἂς ρδβου 8 
οτίαπι ἀἰδβεγεηΐθα, υαὐἱ δὰ ᾿ς αυοά ρϑβίογοπι 56 

μιοβιείαγ, εἰἴδπν οδίϊα πη 86 6556 ΘΟ ΠΙΘΙηΟΓαΐ οἱ 

ἀεἰϊ : Εφο φαπιὶ οδίϊιπι; ῬΕΤ πιὸ δἱ φιὶβ ἐπίτοϊοτὶ!, 

μαἰναδίταγ., εἰ ἱπρτοαϊοίιν, εἰ ἐργεαϊείμνγ, εἰ ραδοια 

ἱπρειίει ', μης οἰΐδπι πὰ πο Θροη88 ρεγοοηίδίυν, υἱ 

40 ε0 διιάϊαλι εἰ ἀϊδοδί ἴῃ φυΐθυβ ρμᾶβοιι ΐβ ΟΥ68 ἀζϑὶ, 
τοὶ ἴῃ φυϊθυ8 δινοοι ἐδι!υ8. πιογίΐδηοβ . ργοουγοῖ 

ἀϑἰπ5 ; τογ ἀθπλ ΡΡΘΙΔη3 [14 5οἰ οοὶ οογά 8 56- 

(τα, φυΐθυ5 οἰΑτί ογθ βοϊθῃιἷς ᾿υο6πὶ ἃ ογυο Ὠεὶ 

δυΐαδ οὐπδοαυΐίαν. Ηος Θηΐπὶ ἰἀπηρυ8 6δὲ 400 50] 
ἀαρεϊογοπι οἰγουλῖυ5 5υἱ νογίίοαπι ἰ6ηεί. 81 χυδηάο 

εἴ0 50] [υϑι{{15 ΟΠ γ δίυ5 ΕΟ] 65,8 δι. ἐχοείβα οἱ 

δγ υλ τἱριαἴυ πὶ δυδγυπὶ βθογοίδ πηδιϊοϑίϑι,, Δ οοηὰ 

Μδοῦα οὐ] ἴλαπο πιογί ἀΐδηα νἱἀθδίευν δάοεογο. Νὰπι 
ἢ δόδυς ἰη ἴα μαθοὶ αἰδοθμάϊ, οἱ ργίπια, υἱ [18 
ἄἰεᾶπι, ἃ ἐ0 βοἰθπίϊα: δυβείρὶ! γυϑϊπιδηία, ἰαπς ἀϊ- 

εἰ Ριορείδ : Εε ααϊμυαϑὶ! ἐαπι πιανα αἰ μομίο "7. 
Νυης εἴξοὸ 4υΐα ρεογίδοίίοτα ὰπὶ αυφτὶῖ, οἱ ὀχοοὶ- 

τἰογ2 ὀεδίάογαῖ, πιογϊἀϊδηυπι βοϊθη ας πιὸ ἜΧρο- 
κι, Βίπο ραῖο εἰ Αὐγδίι!αβ ροβὶ τιυ]ὰ8 ἐγυ δἰ ἰοπα5 
φυϊδαδ ἀρρᾶγθωβ οἱ θεὰβ ᾿αθαΐ! δαπὶ ἀθ βίῃ υ 8 εἰ 
ὀρευϊ!, μοβὶ τοίδγίυγ φυΐϊ νἱίβιι8 δἷῖ οἱ 1)68 δὰ 
πέτα Μδπιῦγα βούδι 56 ἀἀ οβἰίαπν ἰαθογηᾶ- 

οὧἱὶ 5αἱ πηοτίἀϊ6. Εἰ γοερὶ οἶδας, ἰπαυΐί, οσμὶς σμΐδ, 
δ, εἰ ἐοοα ἐτέδ υἱτὶ δἰαϑαπί διρεν οἰπι δ. Ουοὶ 

εἰ ἐδεϊπνα 5 65 ραγ ϑρίγίιυπὶ βδηοίυπι βεγὶρία, ποη 
μο ἔγυβίτα ρῥἰδουΐδδα αἰνίηο ϑρίγίταϊ, υἱ οἰΐδπι 

3 ῬΡελ), χχῃ, ὅ. 1 ἰν4. ὁ. 4 1} 6. 15. δ. ὅ, 6. 

πιογί ἀΐθ ροβίιυ8 θϑυτ νἱάθυἱι, βοάθηβ. δά αυδγοιτῃ 
Μαπῦγε, αυοὰ δὰ νἱβίοπεπι ἱπιθγργείδιιγ. Αρυά 

ψἰϑἰ ΟΠ ἜΓΩῸ βαάοὶ ἴῃ ποιά, 4υΐ νοοδὶ δὰ νὶ- 

ἀδπάυπι θουπι. [π||6 ἀδηΐᾳυα πο αϊεί(υγ ἱπίγ ἰἃ- 

υογηαοιίαιη, 56ἀ (ογὶβ διὰ οϑβίϊυπι βϑάδγ ἰλθογηδ- 
ουἱ!. Εοτὶδ οἰθπἰπὶ ο8ὲ οχίγῷ οογρυ8 ροϑίίᾶ ΠΙΟΠβ 
6708 φυΐ Ἰοηρα 681 ἃ Θογρογδιῖθυ5 οορί (δι οηΐθυ » 

Ἰυμϑα ἃ σἀγῃδ! 5 ὁοϑι 6118, οἱ ἰάθο δ 118 οπιηϊς- 

θυ8 [ογὶβ ροβίιυιη υἱβίιαι θου8. Ε)υϑάθπ) χυοάυθ 

ΠΥ δου} 65(, αιοὰ δὲ ϑοβορὶ [γαίγεϑ 5108 οὔπὶ 8δὺ- 
βουρίδβοὶ ἰὴ ργρίο, ἰὴ τρογίἀϊθ 605 ραβοίι, οἱ ἰα 
πιογίἀΐθ δύογαηὶ ουμὰ οἰπὶ πιαπεγίθυβ. ΡΓγορίενδα 
ἀοπίαᾳυδ Ρυϊο εἰ ἀδ πἷβ φυα δυάεὶ ἰπ ϑϑ)νδίογεηι 

ΤΟΠ ΠῚ ἸΒΘΓΆΗϊ, πα] πὸ ὀνδηο ἰβίαγα πὶ νυοίαἶ556 δογὶ- 

μδγα, φυΐα του ἀϊθ ᾿τος ραϑία δυμὲ οὐπὶ υἱυ8 5οχία 
Ιιογᾶ πο δἰϊαὰ φυλιῃ πιεγί ἀΐδια ἰΘπηρυ8 οβίοάδί, 

μῸ}}ὰ5 ἤλπηθη ποῦ ἀΐθπλ ποπιίμανῖι, ϑ6ά Μαιθφυς 

ἰιὰ ἀἰχια : Αὐ βοτὰ αμίεηι φοσία ἰοποῦτα [ἀεί διπὶ 
δΡεΥ οπιποπὶ (ΕΥΤαηὶ δι ἰ ποταπι ποπαπὶ 35. 1.0- 

(18 Ὑ6ΓῸ : ἔτγαί ͵απὶ φιαεὶ ἤοτα δέχία, εἰ ἰεποῦτα 

[«εἰΦ διπί ξιρεν οπιπέηι ἰόγταμι μδφμα ἴπ ἰοταπι πο- 

παπὶ ἀεβεϊεπίε εοἰε "3". δια οἱ Μδλιουβ : πηι αἀμίεπι 

ἐδδεί [αοία ἤοτα δεαία, ἰἐπεῦτα [οἴ διιπὶ διΡοΥ οηι- 

πέπι (γταπὶ μδημὲ ἵπ ἤοταπι ποπαηὶ ᾽. μὰ ἀρρᾶ- 

Γεῖ, φυΐα ἰῃ Υἱϑιιδιίοπα φυϊάδαῦ Αυγδαῖια, οἱ ἰῃ οθη- 

Υἱνίο ραιγίλγοιιασα τ ἀρὰ δοβορίι ποη ἱπάϊρεραι υἱ 

επηρυ8. ἰδίυἀ 5.1} ποπιῖῃα βοχιὶ ἠυππογὶ δἰβυϊβοαγο- 
ἴΓ, 56ὰ ιἰ πιο 165 ἀϊεσαγοίαγ. γοϊεθαΐὶ ὀηΐπ Βροη- 

Ὁ 53 δι της ἴα {ΠΠ|8 δἀαμπιθγαθαίυν, ἀΐβοογα υδἱ 

μαβεθγοὶ Βροῆξιβ, οἵ Ὁ] παῦδγοὶ οὐ} }}6, οἱ ἰάθο 

πιογίἀΐθα ποπιῖμδῖ. Ενδηρο! ϑι5 γογὸ ἴῃ ἶ5 405 
παγγαθδηΐ, Π01} πηογ  ἀἰαπαπι (ΘΙΏΡ05, 56 ΒΟΓΩ 56Χ - 

ι5 πυπιόγυπὶ τοαυγεθαηὶ, δὰ ἐπαγγαπάσηι βο  Ἰοοὶ 

δϑοῦ Ἰοίυμι ποδιϊ 6708, 48 ΟὈϊαία 65 ἰὴ ἀ16 Ρὰ- 

δοἷνβΒ Ῥγὸ τγοἀοιηρίίοια Πποπιϊηὶβ, αυΐ ἰῃ ἀΐα βαχία 

[ογιηδίυβ 6δι ἃ 60, ροβίθδαυθπι ἰογγὰ ργοὐαχὶϊ 

δηϊδηδη) υἱνθηίοπι βοοαπάυπι, βθιυ5, αυδλάγιροάία, 

δὲ τοροηίία, οἱ βοϑιϊαθ ἰογγθ. Ο» δος ἰφίίυγ ἰῃ 

Ργῴβοιὶ ἰός ἱΠἰυπηϊπαγὶ βροπϑα ἀδδίογὶ μίθη0 

“48. (ῥῃ, χνει, 3, 19. Ζολη. χ. 9. "7 ἢὕὈ5.]. χεν θ. 
"βοιῃ. σι, 13, 15. 39 Μαῃ. χχνι, 4δ. " μὰς. χχαι, ἀξ, λδ. "5" Μᾶγο. χυ, δ. 

((8) Μ55.., Ῥοσιίμιπι ἐμαπιν, μὶνθ. δαμὶ, εἰς πιδιι. 
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βοίδηια Ἰυτηΐη6, Π6 ῬῸΡ ΠΗΡΟΥἰ ἰΔ πὶ ογγδη8, ἐπ ἃ}1- Α ἸΙαγα 5, 1185 βο Ποῖ ἀυς ΘΟΥΓΟΡ᾿ΪΟΠΕΠῚ ΡΔ5885 5ππί, 

400 51π|}}18 οἰδείδιαν 118 ἀσοίογαιη 86 }|0}18., 4088 
ποῦ ρ6Γ ἰρϑᾶπι θεοὶ βαρίθβπίίαπι, 86 μῈγ ρἰ !όβορθο- 
τὰπὶ οἱ ρυϊποίρυπη [}15 πηυηὰϊ! δχογοθηίαγ. Ἦος 

Θηἰπὶ οἱ Αροβίο ϑ ἀΐξογα υἱάθίυγ 'π 60 αὐ] αἱΐ, φυΐδ 

Ποφμΐπιιτ θεῖ δαρίοπίίαπι ἱπ πινδίετῖο αὐδοοπαϊίαπι, 

φιιαπὶ πόηιὸ ρῥγὶπεῖριιπε ἰπ)ι8 πιιπαάϊ σοσπουὶϊ 3, Εἰ 

᾿τογιιπὶ ἢφ5ο 6816 πὶ 5] απὶ ἶσα!, οὐπὶ ἀϊεῖς : Νοπ επὶπι 

δρϊγῖμπι ἡμ)μδ πιμπαάϊ ἀσοορίπιιβ, 664 δρίγί ματι φαΐ 

ἐπ ἢ6ο0 δεῖ, εἴ δοίαπιιδ φία α θ60 ἀοπαία μπὲ πο- 

δὲ8 δι ΟἹν πος δγρὸ γοαυλγῖς βροπϑα Ὁ γίδιὶ πιοῦὶ- 
ἀϊδπα οἰ] }Π18, δὲ ρ]οηἰταἀΐηθπὶ βοἰαπιίΒ ροβοῖ! ἃ 

60, π6 νἱίθαιι 6586 8ἰοιξ ὕη8 6χ ΡΒ ΠΟΒΟρΠογιιπὶ 

50 Π01158, φυξ δορογία ποπιίπδιιγ, ργὸ 60 φυοὰ ρ[6- 
εἰτάο νϑυιδιῖ58. ἀρυὰδ 608 ἰδοία δϑὶ οἱ διορογίᾶ. 

ϑροηϑβὰ δυίεπιη ΟΠγίϑεὶ ἀΐεῖς : ΝῸς αμίεπι τουοίαία 
[κεἰς φίοτίαπι δεῖ δροοιιίαηιμν 35. 

Υεγβ. 8. Νιδὶ σοφιουενῖδ 6, ὁ ϑοπα (βἶγα ριιίεἰιτα), 
ἔπιον πιμίϊεγθδ, θργοίοτα (ας ἰπ υσδιϊοὶϊδ σγόθιιπι, οἰ 
Ῥαδοὰ ἠκάοξ [ἰὸς ἱπ (αϑοτπαρσι 5 ραδίοτιιηι. Ὀπίυβ 
ΟἸΠοπἰ5 βοΠοδὲ οχ βαρίθιῃ 4008 δριιὰ Ογῶθοοβ 8βὶ1ι- 
θυ ]ΆΓα8 {{||586 ᾽π βδρίδηια ἔδιηδ οοποοοῦγαι, μῶς ἴῃ- 
ἴογ ΘΕᾺ ΤῊ ΙΓ }Π18. [δγ αΓ 6556 ϑθηιθηιία, αυὰ αἷί : 
δεῖιο (δἴμδιιπι,, Ὑ6] σοφηοδοο (εΐρειπι. Θαρὰ ἰἴδιπθῃ 
ϑΔ]ΟΠΊΟΙ., 4016ΠῈῚ ργαβαοβ5ῖ586 ΟΠ] Π65 ἢ08 1οΡοτα οἱ 
ΒΑρΙοπιΐα Δς5 ΓΟΓᾺΠῚ δἰ θη ἴῃ ργρ[διίοπθ Ὠοϑίγα 
ἀοσυϊπιυ8, 84 Δηϊπηαπὶ 4ιλϑ] πηι] Ἔγο πὶ 50 ΘΟ - 
ταϊ δ οη6 4υδάδπι Ἰοφιθπβ ἀΐεὶ! : Νίδὶ σορπονοτὶ 
τοπλοιρβᾶπλ, Ὁ ρυ οι γα ἰμίογ την ΐθγαβ, δὲ ἃρπονεγῖς 
Ῥυ]ο γ᾿ ἐμ Δ πὶ ἀυ88 σα 585 ἰπΠ46 ἀοδοδηάογα, φυρὰ δὰ 
ἰπγαρίμθπ) οὶ ἴδοία 68, ρὲγ φυοὰ ἰπδβὲ εἰδὲ ρ!υτὶ- 
ἨΝ]Ὼ Ὠϑί1|8 18 ἀθοοΓί 5, οἱ σοσμονογὶβ αδηὶ ρυ οἴ γ 
ἜΓἃ5 δχ ἔμ! ; 4υδηνὶβ εἰ ἤυης λιν ργῶςθ! !α5 ο:- 
ἰθγᾶβ Πλ.]ΕΓῸ8, οἱ ρυ]οἴ γα ἰπιοῦ 6ὰ5 8014 ἀϊοδγίϑ8, 
[ΔΠΊΘΠ πἶδὶ ΘΟβπουογὶβ (οἰ ρβαπὶ {ει 5ἷδ, ποθὴ δηἰπὶ 
ἐχ οπιραγδίίοπα ἱπίεγίογι πη γ010 θοπᾶπὶ νἱάἀθγί ρὰ]- 
Ἄγ τυαΐηοπι ἴυὐᾶπη, 56 αἱ εἰ] ἐρδὶ δὲ ἀβοθοσί ἰὰ0 οο]-. 
Ἰαῖὰ δίᾳιια ὀχ: υδλία τοβρομάθαβ. Ουοὰ ηἰϑβὶ [δοογῖ5, 
ἦα)νοο τα δχίγθ, οἱ ἴῃ αἱτἱπιὶβ ργοβυτη γοϑι ρα ῖς 90110- 
ολγὶ, δ ἦλι ΠῸΠ ΟΥ̓ΘΒ ΠΕΩ06 ἃρπο8, 86 Παιὰος Ρᾶ- 
ΒΓ, ἴ|105 56 Π|ςοὲ αυΐ ργὸ ργανίίαϊα αἱ Ἰαβοϊνία ἃ 
5[Π]15ιὉ18 βιαίαυτί βιιηὶ ταρὶβ πὶ ἡήϊοίο ργαβίἀοηι 8. 
Εἰ οὐπὰ }}] ἱπεγοάυοία ἰῃ σα δ οα !πὶ τορίαπι οβίθῃς 
ἀεγίπη αυϑ βυπιπηᾶ 8Π| θη, 5ἱ ποῃ ορῃονογίς 
(πη ἢρβᾶπι, οδίοπίδην Εἰ] οἰΐδια φαδ δυμξ υἱεἰπιᾶ 
τηλίδ, μὲ ἐχ υαἱγόάυδ ργοβοΐδ8, ἴδ: τηδίογα ιν πιδία 
4υδηλ θΟΠΟΓΙ πὶ ἀοϑἰἀδγῖο. 851 δηΐπὶ ποβοίουίβ ἰθπγοῖ- 
ἱρβᾶπ), οἱ ἴῃ ἰσπογδηῖία ἰυἱ νίχοτίβ, πες βοἰϑηιίξ βδία- 
ἄϊυπν 6 β56γίβ, βίπ6 ἀυ}ΐο ἢθο 18 ΒΘ γπδοῦ πὶ ῬΓΟΡΓΙ πὶ 
μιδθεθ 5, 57 56 δἱ ρβὲγ ραβίογιιτη ἰθογπδουϊα ἀΐβουγ- 
ΤΈΒ, εἴ ἤθης ἴῃ {ΠΠ}6 Τρ γηδ οι} 8 ραβίου 8 ραβοὺ8 
᾿ορο5, ἱπυίείυπι δι ΐπι8ὶ 86 γασαπὶ οἱ ΡΘεοσδί8 (6- 
Ῥυϊδίαπι, ταις διιίοπν ραιογῖβ, ἄοπθς γοθὺβ ᾿ρ5818 
οἱ Θχρεγπιθηι5. ᾿π|6}}Π|σα8, φαϑπίαπ) πηα]ΐ εἷς. απὶ- 
Ἰη8 1 Πρϑεῖγα βείρβδπι, που ρυ]ο τ αἀΐπθηλ Βύϑη), 
ΡΕΓ φυδῖῃ ῥργῴςο! 1 οζδίογᾶ8, ἤθη Υἱγρίηθϑβ, 56 πὰ- 

55} (ογ. τι, 1, 8. γλ᾽),υ14. 12, 15}} (ογ. Ππ|, (8. 

πος ἰπ Υἱγρίἱ118 ἱπιορτι δία ῬΡογπιηβογιηῖ, ἤδς 
δυηΐ 4υδ ΒΡΟ0η505 ροϑβί 1||4 οπητΐα 45 Ἰοσυ!Δ ἴυε- 
Ταῖ ΒρΟηδ8, διυϑίαγα 4υϑάδπι ΠΟΙΙΠΙΪ Δ .Ι0Π6 ΣΡΟΠ58 

δηΐπη058 δὰ ἀρ} 10Π18 5025 ΘΟΓΆΠῚ 5050 (88, ρΕΓ 075 
ἀϊποπὶ ργοροϑὶὶ ἀγαπιδιῖβ ἀΐοὶ 

δοὰ πυπο (ΟΠδου ηί6Γ, υἱ οξδίογδ, δὰ (ΒΓ βίαπι 

δ εἰ δὰ Βοοοβίδπι γοίογαμηαβ, οὶ δὰ βροηβδπι 

δι, δὰ δηϊπηδ5 560} }1ςοἱ ὁγοάδηι πὶ ἸΟΠΌΘΩξΣ, κ01}- 

ΤηΔη| δ580υ{}5 οἱ δοδι υἀη}8 ἴῃ δυΐηοὶ δρηίτοπα 

ἐοηϑίϊ (αἷς, Θαοπιοίο ΘΓκῸ διΐπια σοριοϑοδί 56πιεὶ- 
ἰρβδᾶπη, πὸ ἴδοϊἰϊαδ ρυΐο, πὲ ὈΓΟΥ ΘΓ ΟΡ  οΑΠ] 

ΡΟΒΒ6 ; ΔῈ [ΤῸ Υἱγίδυ8 Ρϑιιοᾶ ὁχ πη} 5 Δρετῖγο 

τοπιδθίηνυ5. ὙἹάδίυν ἜΓρῸ τὴ! ἀυρ! οὶ πιούο δξπί- 
τἰοπϑλ δυΐ δηϊπιᾶπὶ σάροῦα ἀθθογθ. Ουἱά αυϊύεω 

Β ε': ἰμβᾶ, οἱ φυδιίιογ πιονϑδίυγ, ἰά 6δὲ αυϊὰ ἰπ 5υὺ- 

βίληιἴα, οἱ «υἱά ἴῃ Αθροιθυβ μαυοαί ; υἱραίἃ υἱ ἴπ- 
16}]Πρᾶι οἱ θοαὶ αὔδοϊ 8 δἷῖ, δὰξ ἤθη Ὀοπὶ, 8ὺϊ γεριὶ 

ῬγΟροβῖ, δυΐ ποη γεοιὶ ; εἱ φυϊάοπὶ 5ὶ σϑοιὶ, 5ὶ ἐγζὰ 

ΟΠΠ65 Υἱγίυ65 δυτηάθδηι ἰΘΠογοπὶ Ὠαθδαὶ, ἰδιῃ ἰη ἰῃ- 

16! φοπάο αυδπὶ ἴῃ ἀροπάο, ἃ δγβὰ Ὠθοθββαγὶᾶ ἴΔη- 

ἴὰπῈ οἱ φυξ ἰῃ ῥγοιηρίυ δυηΐ. Εἰ αἰγαπι ἴῃ 60 5ἰυἱ 

Τοοϊρίαι ργοίδοϊυβ, υἱ δαυρολίυγ ἰπ ἰμιοἰἸδεία γεγυπ 

δυρπηεπίοχαε Υἱγίαϊυιπι, η΄ ἰῃ ἰ510 βίδι οἱ γεβιἀδδί, 
ἴῃ αυοά γμοϊυΐί ρεγνθηΐγα; οἱ υἱγυπ) οὐρὰ βοεί- 

᾿ρϑ8π| ἰδηϊυπιπηοάο γνδοοὶ δχουϊοπάδιῃ, ἃη [5 

Ῥτγούδββ6 δἱ οοπίεγγα δἱᾳυϊά υἱἱ]18ι18 βἰυάδαι, τεὶ 

ἴῃ σογρο ἀοοίγίπε, γὸὶ ἧι ΘΧΘρ}}5 φοβίογυμι. δὶ 

Υ̓ΘΓῸ ΟΟΘΠΟΒΟΔΙ 56 ΠΟΙ ρ58Π| ὩΟῚ 6586 δοηὶ ΔΠεοίυς, 

Ππ6]Ὰ6 τϑοιὶ φγοροβῖμὶ, ἱπ ἢος 'ρβο, υἱ ἰμ(ε] ρα 

αἰγιιπ) οἱ 881}8 ἀ6581}, εἱ ργοοι! ἃ υἱδ υἱγίιιαπι, λπ 

ἴῃ 'Ρ80 Γλπ| ροβῖῖα 511 ἰκἰπαγα, οἱ ἰῃοοάδγα 3πὶ ο0- 

παίυγ, οὐ ρί6Π58 4υ85 ἰῃ δηί6 βυηΐ ΔρρΓΕΙΠ ΘΗ ΕΓῈ εἱ 4ιΣ 

ΓΕΙ͂ΓΟ 5υηΐ ΟὈ]  ν͵5ο], 56 ηοπάμπ) Δρρτγορίηυδυοτὶὶ ; 
δυῖ ργοχηδ φυϊάδιη 518, ποηάυπι ἰδπιοη δὰ ρεγο- 

οἰἰοποιῃ νοπονϊί, ϑϑὰ οἱ ἴῃ 60 ορὺδ Υἱάθίιν ε858 
δηΐπη οΟβηοβοθη 5 56 πηι ρβᾶπι, βεῖγα δὶ δῷς ἰββὰ 

αυδ Ορογδίυῦ ᾿η8]Δ, ὃχ αἤἴλδοίιι οἱ βιυάΐο ορεγοίυγ, 

8η ["δρ᾿ Πα φυδάλπι, οἱ, υὧἱ {Π|6 δἰι, φυοὰ φυλϑὶ 
ΠΟη νυ]ι 4668, οἱ { οἱ ἰδοίδῃ5 Ἶ5, οἱ γυγουϑ 

6ἃ αὐ θοπὰ διηὶ Δἰδοι θυ 5 οἱ γϑοῖο ργοροβίιο ξε- 

ΤαΓΘ υἱάοαίυγ. Ὑεγθὶ στγαιία, 5ὶ ἰγαουηάίδπι δρυά 

Αἰΐᾳφυοϑ φυϊάδπι Θομ θεῖ, δρυά 4]ἴ4υ08 ἀυίοι εἰδεη, 

Δ ΒΘΙΏΡΟΓ θῶ ἙΟΝ ΒΟ, οἱ ἀρυὰ Ὠυ]]υπὶ οπιμίπο 

Ὁ Ῥγοίδνι. δ. }ΠΠ6Γ οἱ εὐ βι 18 πὶ, δἱ ἰὼ 8] }φυΐϊθυ5 φυὶ- 

ἄσηι ἠϑροιἰβ8 γα) οἷς, ἴῃ ἃ χαΐ θυ δυίΐθηι γεοὶρὶ!, 8η 
π᾿ ομηπί θυ οπιηΐηο ποθὴ τοεὶρὶϊ. [14 οἱ {{ππογεῖι, 

Δ] ἴλαα8 5: Π} Ποῦ φυφ υἱγίυτ υ8 νυἱάθπίυγ 6856 θη" 

ἰγανΐα, Αἀϊιις οἱ ΠΠαἀ οΟρυ8 651 ἀπίπιϑ8 φορποβοεμι 5 
86, 5] ρογίς πιυ αν εοὐρὶἀ4 511, 4ὺϊ ράᾶγυπ), 30, 

ΟΠ ηἶπῸ ἰδ}. Ουοά ἱπάδ 6011}, 8ἱ Ἰφυαΐθυδ πιι}" 

τυπι, ἃυὶ πιραϊοογίίῦ ἀεἰδοίοίυν, ἂυϊ οπγηΐπο μἰΜ}; 
εἰ 5ἷ ἰῃ ὀρργοῦγί [8 βα[5, δὰϊ ράγυπι, δυϊ οπιοΐπο πἰ- 

Η}} οοπιγίβιοίαγ,. δὰ οἱ ἴῃ ἀδπάο, οἱ δοοὶρίαπάο ω- 

ΕΠΟΘΟΘη Εἰ 5 Δηΐπ|88 56 Πιθ ἴρεᾶπι βυμὲ αυάαπι ὑμέϊ- 

εἶδ, 5ἱ συοὰ (ταῖς οἱ ρῥγωθαυΐι [τ οομμπηυπίοα νι} 

396 Βοῃ), νἱἷι, 1ὅ. 
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δἤεεία, οἱ 4πδ81 οὐ] φαιυ δίοπν ᾿δογὶ ἰπίδγ ποπιὶ- Α οάοβ ἴῃ ΔΡΘΓΠ οι} 18 ρδβίογιιπι Δ] ΘΠογυ πὶ ἃ 56. 
πδ5 ρἰδοολι ; 8η, υἱἱ {Π|6 αἰΐ, ἐχ {γι βία, ἀυΐ χ πὸ- 

εεβο ἰδία ἾἾ, ν6} σογία ρσταιἰπὶ βῖνθ 8.0 δοοὶ μίθηι  - 

[π8, 506 80 δυἀίαπεθυβ αυδτθηβ. ϑ6ᾷ οἱ ᾿π δοοὶ- 

Ῥἰεπ4ο διεΐπηα 4025. ΘΟςΠΟΒο 1 δοπηθι ρϑᾶπὶ Οὔ βοΓγα- 

Μὲ, υὐγυπὶ ἱπά ΗΠ γεῦιῈΡ Παθθαὶ δ ηὐ8 δοοίρὶϊ, 8ῃ 

τοῖυ! δυροῦ αἰΐφυο θόπῸ φσδυάδαι. διά οἱ ἱπιθ!]δεῖα 

Ρεπρδθὶι βϑιηθιρβαπ) Ὠυ)υππιοάϊ! δηΐπᾶ, υἱ ς0- 

ξποβολὶ Δη (6116 σοπιηογοϑαί συ) βου παυ6 να 5 η)ἷ- 

Πππϑἰ εἰς αυάϊιϊ9, οἱ συθτὶρίδιυν (49) οἱ ἅγι 6 γε] βιιἃ- 

πιλῖο, ναὶ ο4}Π|816 ΒΕΓ ΠΙΟΠΌ ΠῚ, Δη τάγΟ ἰνθ6, Δ Π}Π- 

ιλτη οπηηΐιο μαι δῖαν. 564 βυιοίδπι πῶς ἰῃ ἴθ. 

Δ: 0118 ΦΘΏΘΓΕ ἃ ΠΟὶ5 ἀϊεία. ῬΟΒ5810}16 ἐβὶ δπΐπὶ 

τοῖοι! Πογατ 511} Π ἢ) οἱ 8112 ἱπηυ πῃ! θΓὰ 00]- 
᾿ἰξογθ, 5 ΘΟἤΠΟΘΟΘΓΟ Βοιοἰἰρθᾶπὶ δ π)ἃ ρΓῸ- 

μείυτ, οἱ ρα ςὨγἰ ἀΐηθ πη δὰ απὶ ᾧπ8πὶ δι ἰδ ρίποΠὶ 

κί ἴῃ οοηδπίοπο βυβοθρίξ, 8] Γαρᾶγαγα 80 γθβιϊεγα 

Ροϊυογῖῖ, σοπιοτηρ]αγί. Ηος ἱγ!αγ 6581 φυοά ργϑϑδης 

Θ6ΠΠῸ δ10 δρθεῖθ χρυ ΓΒ δ᾽ πη ᾶπὶ ἀοοοῖ, αἱ Δ5η0- 

ποδὶ βοηθοί ρβϑπι, δἱ αἷὶ : Νἐδὲ οορπουοτὶς ἰεπιοῖ- 

ὑιαα; Β06 δ8ὶ πἰβὶ ρ6 Ὁ βίηρυ! 4υ85 ΒιρΓα ηγοπιο- 

ὨΥΐυ5 ἀυ το 8 Θ6 Π5115 ἰ.08, οἱ ἀἰδβογει ομδιη 5}}- 

βαίογυπι ἰδηυ 6 Γγῖ8, 4188 ἀϑοιάα βἰπι, 48 οανεηιϊδ, 
φιϊὰ ἀδοῖι εἰ], δὲ φυϊὰ ἀὐυπάδε, αφυϊὰ οπιδημάδηάιν:) 

5, φυίάνα δεγνδηά απ : βοὰ δἱ γυϊυοὶΐβ ἰπαἀ ΠΠ γθη- 

ἸῈΓ ΡΈΓΟ ἰΠΊΘΓ ΟὩδ[ΘΓΔ5 81}}Π|88 ΠΟΙ. ἢἾ8. Υἱίδ ἢ0- 

τπυμ, 4188 Πΐς τα} 6Γ65 Δρρο αἱ, πίον αυᾶ5 ἴὰ 

ῬθΝοῦγὰ 65, υἱροῖθ 185 Ἶλπὶ οδουϊδ νογθὶ [961 8ι.866- 
μηθ, εἱ συθίοι} 6}0.8 ἀγοδηδ Ῥϑγβροχαεὶβ; 8ἷ, ἰπ- 

42, πυῇ ἴ6 Πσορηονεγίβ, δα ἐπα ἜγοητοΓ αἱ οοπ- 

βῦῃθ τυ] 05 ἀφ Γ Ὑ ϊπεγὶβ, οχὶ ἴῃ νοϑεὶρ 8. σγὸ- 

παι, ἰὰ ἐδ 6810 'π γϑϊᾳυο ξτγοξα ; 8[ Βἰ8}} οργοφίυπι 

Ρ5! μὲ οπηπίἃ αυδὲ ἰῃ (6 ΘΟ ]Δι8 δι} 8618, πθαυδ 

πεμε ρβᾶπη ΘΟ ΠΟΒΟΘΠ8 ἃ ΟΟΠγΟγβδΙΪ0η6 φγορα]} 

βεηποπίγλυογ8. ΕΠ δγὶ5 ΠῸΠ 5010π| ἰῃ φάρα, δ6 ἴῃ 

τορι 5 σγοσυπι. {Ππ|π|ὰ8 Θαΐπι δὲ οἱ Που ββίμ)ι.8, 
φυὶ μεϊπιδί 5 σὰο5 ποῖ ἱπιο!] οχογίι. Εδ ο ''ος υδὶ 

βἰεπίίδπι περ] οχουῖ, Ὠθ666856 6δὲ υἱ ΟἰΓΟῸΠΙΈΓΔΙῸΓ 

ομηὶ γεηῖο ἀοοιγίης δὰ ἀδοοριίΐοιοπι δγγογιπ, ἰϊᾶ 

υἱ πιοὰο ψαϊάοπι δρυ δ {Πππὶ ραβίογοῃ, ἰά 6δϑὶ ἀοεῖο- 

ΝΕ γεγο ἰδογπδουϊυπὶ ροπϑῖ, πὰπς υθγὸ ἃρυὶ 

Ἅἴαπι; οἱ δὶς αθίᾳαθ αἰγουπιίεγαῖυγ, ρΆβοθηβ ποἢ 
οτε8 ᾳαρὰ 651 Δι ΐ πη] 5ἰ Πρ ]6χ, βοά Βυβάοβ, Ἰδβοῖνοβ 
δ Ἰρμαϊεῖοβ δεηβυ5, 5.8 δίψυς δὰ ρερεδίυμη ἀερυ- 

[105 ὀϊνεγβῖβ ἀοοϊογίθα58 Θχοοϊθηβ δὰ πος ἰρβυιῃ 

ψυχϑὶμἰς : οἱ Βϑο δὐὶὶ ρίβια οὐρα {18 δηΐ πο αὐ 

εἰρβαπι πο δἰ μογὶς ΔφηοβοοΓγθ, δὲ ΠΠΠπὰπὶ βοίατη 
Ἰ]υΐ ραβίοτοπι 4υἱ ΔηΪπηᾶπὶ δυλπὶ ροβυΐ ργὸ ουὐΐθυ8 
εδ, ζῶο δδὲ ὑηϑ βρδοῖθβ 4ιὰ ἰῃιο Π αγα βοπλεί- 

ἴρελπη δηΐηᾶ ἷπ Δἤδοιθυς δὲ δοιίθυβ 5 ἱβ ἀδυδαι, 
"μα τΕΈΓῸ 4[ἴὰ βρῶ γβ ργοίυπαϊοτ δ5ὶ οἱ ἀϊπποί!ΐοτ, αὐ 
θείαν δινΐπηα αι ἰδμθα δπὶ ἴθ πια γί θυ ρυ]- 

εἶτ εβί, ἀβπόβοθγα βδιιείΐρεϑηι. Ουοὰ 8ὶ οθεϊποτο 
Ῥιϑετξ, βρεγεῖ δ δῖ θοπᾶ οπιηΐᾶ ; δὶ τηΐπυδ, βοίδὶ 

ἀιδυπάσαι δἰ δὲ ρυβὶ νεβιϊβία ξγεζαπι, οἱ μαβϑοεπάυπι 

γ᾽ οδπλι5 ογρὸ οἱ ἱποὶρίδιηιιϑ ργὸ υἱγί θὺ8 οἰἰλπὶ 

Βυΐυ5 ραγιἰ8 ἀσηϊἰοποπὶ ἀϊδουίογα. 

Ὀίεῖι ραῦ ῥτγορῃεῖδπι) ΒογπῸ ἀἰϊνίηυβ: Π{μπιϊπαίδ 

υοὐϊς ἰμπιέη δοϊοπι δ. ϑοὰ οἱ ἴῃ ἀοηΐβ βρὶ γἰ 4] 08, 

ἀπυπὶ ΄υΐϊάσπι ἀοηαπι πιαχἰ τυ πὶ 6δί, φυοὰ μοῦ ϑρὶ- 

γἶται δϑηοίυπι ΤΠ ἸδιΓΑιῸΡ, 56 ΓΠΊ0 βοίθη 6; οὐ͵ι5 

βοϊδηι85 ΟρΡῸ 5 {Ππὰ ργὶπείραϊς δὲ, φιοά ἴῃ Ενδηρο- 

᾿ο βϑουπάυπμ ΜαιΠοοιπ αυϊάσπι ἰΐ4 ἠϊοῖ! : Νεῖπο 

πουὶ! ΕΠ απι πὶεδὶ Ραϊον, πόημὸ Ῥαίτοπι φιιὶς πουΐέξ 

πἰεὶ ΓΙ ιι5, οἱ οσμὶ νοἱμονῖε ΕΝ 5 τουοίατα 35. ἴῃ Πὰεἃ 

δΔυίδπι ἰϊὰ δἷῖ : Νόηιο δοὶϊ φεϊά εἰ! ΕΠ 8 πἰδὶ Ῥαίον; 

δἰ πϑπῖο οἰ φμῖα εἰ: Ῥαίεν πἰδὶ ΕΠ μδ, δὲ ομὲ υοἱπι6- 

τι ΠῚνς γουείατε ν᾽. ϑοουηάιπι ΦοαΠ6 ΠῚ γΓῸ [ἰ8 

βου ἰρίαπι 65ι : δέοι ἀσποδοὶ πιε Ῥαίεγ, εἰ ἐ00 αηπ0- 

8.0 Ῥαίτεπι ὅ. ἴῃ ᾳυδαγαραδίπιο γ6γὸ υΐη!ο μ58]πὶῸ 

ἀΐεῖι : Ὑάαραία, δἰ εοσποδοῖίδ, φποπίαπι 660 δἄπιὶ 
θεμς δ, Ἰρίιυς γγίποίρϑ!α πη} δβοϊθηιμ 6β8ὶ 60- 
βηόθοογα Τυἰπίἰδῖοπι ; βοου πο γεγο ἴῃ 1060 οοβηο- 

506Γ6 ογθαίυγδη οἦι.8, βαουηάμπι οὐπὶ αυὶ ἀΐςο)) αὶ : 

1056 οπὶπι ηινλ ιὶ ἀφαϊ! ποταπι σε διιπί δεϊεπι απ υε- 

γαπι, διιὐδίαπίϊαπι πιμπάϊ, εἰ υἱγίμίοπι οἰδπιοπίοτ πὶ, 

ἐπὶ ειπι, εἰ βποπι, οἱ πιοαϊείαίεηι ἱδηιροτιηι 35, οἱ το - 

Ἰίφια. ἱπίοὺ μδδ6 ἜΓζ0 δηΐπ) δγῖ! φυσάλπὶ οἰἶαπὶ δυΐ 

δαφηίεἶο, ΡῈ Γ αυδπὶ δοῖγα ἀθθεὶ ιι 5:1 6705 βυθβίδη- 
εἶα, αἴγυτῃ οογγμογθᾶ, νοὶ ἱηοογρογοᾶ, οἱ υἱγαπὶ 5[π|- 

Ρίεχ, υδὶ ἐχ ἀυονυ8, διϊ ἰγῖθυ5, Δ} 6 ΓῸ 6Χ ρἴυ0}8 

οομροβίία. ϑδϑὰ οἱ ἰυχίδ φιογαπ)άδπ) αιυιδοϑιϊοη 68 

υἱταπὶ [δοία, ἃΠ ΟΠ Ἶη0 ἃ “Π0}}0 [Δοίὰ ; οἱ 5ἱ (λεῖἃ 

βὶῖ, φαοπιοάο 51 [Δ6ἴλ ; πἴγαπν, αἱ ρυίδηί Δ]1χυἱ, ἰῃ 

Βϑιηΐη6 ΠΟΥΡΟΓΔΙΪ δἰΐδηη ᾿ρϑὶυ8 δυμδίδηιϊ σομεἰποία, 

οἱ οτἶψο οἦυ8 ργῖ τοῦ οὐ πὶ οΥἰ αἰ σΟγροτί8 ἰγδάυοί- 

ἰυτ; 81) ρογίοοία ὀχ ϑθουβ νοηΐΘη8, ραΓϑΙΟ 78η}) οἱ 

[ογαϊαιο ἰπίοῦ υἰϑοοα τ] γα σογρογα ἱπάυϊιιΓ. 
Εἰ δὶ ἰἰὰ εἰΐ, υὐγυπὶ πυροῦ ογθαία γϑηϊδί, οἱ τὰ η0 

ργμυπιὶ ἰδοία οὑπὶ ΘΟΓΡυ8 νἱάἀείιγ 6556 [ογιηδίμιι, 
υἱ οαυ88 [ΔοίιγοΒ 6}0.95 δΔηϊπηδηαϊ ΘΟΓΡΟΓΙΒ ποοθϑϑὶ [88 
δχϑιϊεἶδβα ἐγοἀδίαγ; 9 γι οἱ οἰϊπὶ [2οῖδ, Οἢ 4}}- 

4υ8πὶ οδιιδᾶπὶ δὰ ΘΟΓρὺ8 δυϊηθηάυπι υδηΐγα οχί ϑ(ἰ- 

τηοίυΓ ; οἱ δἷ ἐχ οδυβϑᾶ δΐᾳυδ ἰη πος ἀδάυοὶ ογδαἰιΓ, 

4ι55 {ἰἰ4 δἰ. οαυβα υὐ ἀρποβοὶ ροϑβϑὶϊ, δοϊθηιι8 Ομρι}8 

68ῖ. ϑοὰ οἱ Ἰυὰ τοαυϊγίιαγ, υἱγαηὶ δοπιῈὶ ἴδηι πὶ 

οοῦρογα ἰπἀυδίυν, οἱ ἰὰ ροδίπιοάσπι ἀδροβίϊυπλ ὑ}Γἃ 
ποη αυκτδῖ, ἃπ οὕ 5π)δὶ βυδβοορίυπι ἀομορυθεὶῖ, 

ἢ] ΠῚ δϑβυπι)ᾶῖ; οἱ δὶ δϑοουηάο δυπιρίυπ) ΒΟΡΟΓ 

μαρεδὶ, δη δἰἰψυδπὰο ἰἰδγυπη ἃ)! οἰαι. Εἰ βἰαᾳυϊάοια 
δβοοιπάμπι δυοίοτγί(αἴδπι δογίριυγάγυπι σΟπϑυπιπηδ]0 
πηπηδϑὶ πα πάϊΐ, οἱ ΘογγαρΡ 10 }}}58 ϑιδίυβ ἰνο ἰὴ ἱῃοογ- 

τυρε υὐ θαι πιυ ας, δαιθίφαυπι ποη υἱάθγὶ αυοὰ 

ἱπ ργϑβθηιὶβ υἱίῶ βίδίυπι βαοῦμο δὺϊ (δγι]ο ἰῃ 

ΘΟΓΡυ8 γοηΐγα ροββὶϊ, Νὴ δὶ γϑοὶρίὰγ ᾿οῸ, μ6665- 
βᾶγὶο βοαυϊίυγ αἱ μι) υβπιοΐ δβυοοαβδίομ θυ οθη56- 
φυσπεῖθυβ ἔποπα ποβοίαί πηυπάυβ. Εἰ δάμυο ἀρηίιο- 

ποι βυΪ δηΐϊπηᾶ γοαυίγαὶ, δὶ δὲ δἰΐψυΐβ ογίο, δι 

βυηΐ δἰϊφυὶ δρίτίυ5 οὐιδάεπι βυϊδίδηιίο5 οὐηὶ ᾿ρ88, 

ΤἸΠΟοτ, τσ, 1. "8 Μδι}ι. σι, 27. » Ίμιο. χ, 99. ᾿7οδη. σ, (5. ' Ρβ8]. χιιν, 11. 35 88ρ. νιν, ἐ7, 

. {49} 110}. δηΐθα δάϊειῖ, απ [αεἰ δ πιουδαίαν ομμδοιηφιο υοτίεἰ πε 6 ἡμάϊοῖο, εἰ οἱ εἰδτεραίίτ. Μ58. υἱ 
Ἰὰ υοκῖτο ἰδχίυ. 
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ΑἸ ΠῚ στ γο ἤθη οὐυβάοπι, 5864 ἀϊνεγδὶ ἃ» ὁ, ἰὰ 68{ οἱ ἃ πιυ8 αυοὰ παίυταπι δι δε Δ π(ἰἀπηαυ δυλπὶ λξποδοε 

διιηϊὶ οἱ 41}} βρί γίιι18 γαϊ!οη  }}6 5 αἱ 'ρ58 65ῖ, οἱ 4}}} 

ΠΑΓΘη68 ΓΔΙΪΟΠΕ; οἱ 5ἱ οδιίίοπὶ ἐϑὶ ἰρϑίυβ ᾳυξ οἱ δι1- 

ξοϊογυπι 5ιιϑιδηιἶα, φυοιίδπι ται οηδυΐ]6 ἃ γαιϊοηᾶ- 

ΠῚ ποαυλᾳυδλπὶ αἰ ἴεγγα ογεάϊυγ. Αὐἱ δὶ ποὴ εϑὶ 
αυϊάφδπι (4118 μ6ῦ β υ5ἰδη εἴδη, δοὰ ογὶ( (8118 ρδγ 8 Γὰ- 

εἶαπι, δ τηδγυσγίῖ ; Δ ΠῸΠ ροβδὶλ ΟΠηπἶΠῸ 51π|}}}5 
εἰϊοὶ προ} 15, ηἶβὶ ἤος πδίυγα δι: φυΔ} 185 ἀυὶϊ δἰπιὶ- 

᾿πυἀο τϑοοροῦῖι, Βοααὶ δινΐπι μ0856 νἱ δ] αν φυοά 

ΔΙ 580 6δῖ, που ἰλπιθη οοηογγὶ ἰὰ φυοά 6χ ἰηἰ"Ὸ 

σΟΠΟΐ ΠΟΥ ἤθη ἀεάοτί!, 564 οἱ πος δόμυς .δΔὰ οο- 

ξποβοθηάδπ) βαπιει ρβᾶπὶ δηΐπιὰ τοαυΐγαὶ δἰ Υἱγίι8 
δηϊπιϑ 6}118 δΔοοδάογα ροία8ί οἱ ἀδοδάογα. Αἢ οδὶ ἱπι- 

πα 12}}}}}8, δΔῃ δοαυ δῖα βϑμδὶ υἱἱγὰ ποη ἀοἤυϊ!. Εἰ 

ᾳυϊά ορυι 68ὲ ρ] υτἃ ΘΟΠΙΠΙΘΙΊΟΓΑΓΟ, 4υΐθυ5 ἐχ οαυ- 

ἔτανο ογράδιιγ. Οι25 δηΐπι [4ςἰϊ6 1818 ἀπίτμα ἴῃ 

πἰθίυν, ἐΐϊα ρογίεοϊδ, ἰϊὰ ργθροίθῃβ, αἱ ἤογαπὶ οην 

πίυπι Γαίΐο οἱ ἱπιο ρα ηιΐα ραίοᾶὶ ἢ Αἀ δος τεβρομν 

ἀδθίπιιβ, φυοηίδπι βθγπῖο αυΐ πα θοίυν ἴῃ πιδηὶν 

ΠΟ δὲ Οπλ68 Δηΐπιδβ ἢΐ, που δὲ Μ πε σπῖνον 
υΐθαβ Πὶς ἸοφυϊίυΓ δροῆβυϑ, ἤθ406 δά οδίαγδϑ πρρν 

Ἰΐθγθβ, παι δά οεἰοφίμία οοπουη85, δὶ βοχαρὶ 
τορίπα8, 56ὰ δά ἰΠΠπ|, ψυδ ἱπίον Οπηη68 πιο εγο 

οἶδ ρυ]ογα ἀϊοίλυγ οἱ ρογίθοιδ. ὕπάδ ἀρράᾶτγεῖ δὲ 
ἀΠ]εοίδ5 φυδϑα4υ δΔηϊπιᾶ8 ἢ2ρ6 ἀϊοί, φαΐδυβ οὑπὶ ργ8- 

ιἷὰ π)α]18 βοηιϊοπάϊΐ οἱ ἱπιο  Πἰροηὰϊ ἃ θ6οὸ ἀδίλ εἰϊ, 

ηορ σαν ἰάπιοπ δοϊθηιδα ραγίοδ, οἱ ἐοφηοβοδηάὶ 50- 
τηοιρ845 πο] απὶ δά δηὶ βιυάϊΐυ αι. ΗΪδ ἐγ οὐ 

ἀ6ἰνεϑι, οἱ βίδίαπι γ6] ἴῃ χυο [υδνὶξ, Ὑ6} ἰὼ 400 δὰ 

818 Β6 πη δ ρϑϑιη ἐορηοβοδί δηΐ μη, π6 [ὉΓί6 δὶ πορίθ- Β πηϊπαίαν ΒΈγπιο αἀἰγίπαβ : υΐα φυΐθα8 τπυ!τυπὶ ἐϑίυγ, 
χογὶϊ ρεγίεοί 86 Πρβᾶπὶ ΘΟΖΏΟΒΟΘΓΘ, οαῖγα [0 68- 

ἴυγ ἴῃ γοϑιὶὶῖβ φγοθυπ), οἱ ρΆβοογα μαάοβ, οἱ Ποα 
ὯΟΠ πῃ ῬγΟργΐο ἱἈΡΟΥμδοι!0, δϑὰ ἴῃ τἀρδγηδου } }8 

Ραϑβίογυπι ; Οὐπὶ ᾿γϑδίο βἰ( υοϊδητὶ ἤθς βογβοχυὶ ἰᾶτ- 

Εἰ581π|88 ΘΟ ϑἴ0}68 6χ [ν8 αὐδ Βυρνὰ πηριπογδνὶ- 
ΤῊ} Βύπηογ, ἴῃ 4υΐϊδυ8 5686 ΘΧΘΓΟΘΓΘ ἰπ ΒΘΓΙΏΟΠ6 

δεϊδηίε ὑγὸ υἱγίθδυβ ρμοβϑὶιῦ Ὀίοδηίαγ γογοὸ ᾿φς ἃ 
γέγθο θεῖ οιΐδπι δὰ δηϊπιδπὶ 40:5 ἴῃ ργοίδειθι5 

αυΐ επν μοϑί(α 6βῖ, ποι πὶ τΔπιθη δι. βυπηπ)δπι Ρ6Γ- 

Γεοιἰομἶ5 ἀβοθπάϊ!, Οὐς ργὸ 60 φυϊάοπι φυοά ρτγοῆ- 
εἶτ μα ]οΙ γα ἀϊοϊ αν : αὐ δυίοπι ρεγυθηΐγα ροβϑὶϊ οἱ 
84 ρεγίδοιοηθιη, ἢδι δὰ δᾶπ| οοπητηΐπδιῖο ἢθοα888- 

τία ; φυοά πἰϑὶ ρὲγ ἰϑβῖα βδίηψι!!α φυφ βυργα ἀἰχίπιιιβ 

Βοπη οι ρβδπι σορπονογῖῖ, οἱ υἱρι]δηίος δχογουθγῖ! ἴῃ 

ΥΉγ}0 θεῖ οἱ ἰεξὲ ἀϊνίπα, οοπιίηροι οἱ ἀ6 Ηἷβ βίηφυ- 

Ἰἰ8 ορί πίοπεβ ςο! ἶροῦα ἀϊνογβογυην, δἱ βοχυὶ ποπιΐ- 

Π65 ΠΪΠ1] οφγοαίιη), 181} ἐχ ϑρίγίιυ βᾶποῖο ἸοςσαίοΒ. 

Ησοο εβὶ δηΐπὶ δαΐγα ἴῃ γδβι μὶϊβ σγοξυπν, οἱ Θογυ;ι 
ἀοειτῖπαπι βθοίατί, αυΐ οἱ ἰρϑὶ ρεγιμδηβόγὶη μθθοᾶ- 

ἴογεβ, εἱ Βυ]Π}υὰ Ροσοδηιδυ5 τοπιθάϊι πη ργουϊάογο 

Ῥοϊυετίη!. Θυ05 υΐ δοαυΐίν, Πα οάο5 υἱἱφὰς φαΐ ρεο- 

οϑίογυπι ἱπάϊοἴαπι ἰοπεπὶ, υἱἀθ τυ Ῥάδοογα, εἰγοιπ- 

ἰδη8 ΓΑθοΓηδαι 8 ραδίογαπι, ἀΐνογβαβ βο Ποοὲ βθοίδβ 

ῬἸΝΟΒΟΡ]Ιογα πὶ. ̓ πίυεγα ἐγβοὸ ρῥἰθηΐιι8 φυδηὶ (οτγὶ- 

0116 68ι φυοὰ 580} δᾶς δάἀυπιδγαίυγ ἔφυγα. Εαὶ, ἰπ- 
αυἷϊ, ἰὰ ἐπ νεδιἰοἱἷς στεσμηι. Ουδεὶ δά δὴν Ἰοηυΐυ 

89 «αυὐὰ ἱπίι5 δπὶ δἱξ ϑηΐπιδ, εἱ ἱπίγα πιγϑβέδγία 
οΟἸ]οοδῖᾶ ; ῬγΓῸ 60 ἰδίπθῃ ᾳυυά παρ! αὶ Βα πηι  ρ88πι 

ἙΟΚπΟβοεγῈ εἰ τοαυΐγογο ἢμ εἷς, οἱ φυϊά νοὶ ᾳὰο- 
πιοὰο ἄφθγα ἀθθϑαῖ, αυϊάνα πο ἄψογα,, ἀϊεί(υγ ιν 

αἱ : αὶ τα, ᾳυϑϑῖ 45 Οὗ [δῆς ἀδϑί 5 ουΐρδηι [0- 

Γ85 ΠΝ ἰδ Γ 40 60 4 ργϑοβί. ϑ5'ς. ἰπ|βοη8 8} 1Π|28 

Ρογίουϊαπι ε68ὲ βεϊοηιληὶ 801] ρηϊἰοποπηῃδ πο ᾳ}}- 

ἔεγο. 866. (Ογί8856 ηαυΐα ἀνριΐοαπι ὀχροσϊἰοηδῖὰ ἀ6- 

ἀϊπιας δαη θη 8 βυ:8 διιΐπι νἱἀ θυ υτ εὐ ρ᾽8πὶ 56- 
ουπάυτῃ πὶ φυΐάυπι αυς ἀθ πιοτίθυ8 οἱ ἀδ δοιίθυϑ 

βυΐθ ἀϊδευΐεγα ποσὶ σὶῖ, οἱ ἰπαυΐγεγο ἀδ ργοίδοι θυ 

βυΐβ, δυΐ ρογβογυϊαγὶ ἀδ Υἱ 118, τηογῖ 0 οἱ ἀϊοὶ : Εαὶ, 

ΡῈΡ ᾳυοά νἱάεδίυν αυδ58] ἀδ ἱπιεγίογί ὕι.5 ἔογᾶβ ργο- 

ΡΘ]Π]. 51 γεγο βοουμάυπι δά  ἰοπ απ 4114π|, φυὰ ἀϊχὶ- 

2 1.ονῖϊ. χχ, 10; χχι,9. δ᾽ θη. χχχνυῃ, 9. 

(50) ὶ Ὁ. δὐἀΐεὶ : δοαμοία. Μ55. ἀφάμείς. 

του]ίυπ) ἐχ οἷβ δσχϊφίίυγ. Εὸλ μαι} } 15 φυϊάοπι νοι ὶὰ 
οἱ τηἰδογίοογαϊα ἀΐξηυδ ογὶς, ροιϊθηΐοδ δυίεπὶ ροίει» 

(ογ οὐ μοἰαθαηίυνγ, δὶ δγρὸ οἱ ἔπ δηΐπια θῶ ρυΐ- 
ΟἾΓΙΟΥ 685 οἱ διῃηἰῃθη ἶοῦ ἰπίαῦ οδοίοΓΆ8. ὙδΡθὶ βταιίὰ 

ἀοοιτῖπὶ8, πδρ ! μα8 ἰοπμοιίρβαιθ, οἱ ἰῃ ἱβῃοιδηιἴα 
ἴυϊ τηᾶηθᾶ5, φυοπιοάο ροίογιηὶ να] [ φυὶ φὐϊϊολη 
ἀεϑίάεγδηί ἰπδβίγυΐ, νοὶ οοθηνποὶ οἱ ἀγζυΐ οθηιγυύϊο 

ξΘη68} Ὀίξηθ Θγρο οὑπὶ σομηπιπαιίίοπα υϑάδπι δά 

Θαπ ἀἰοίυγ : δαὶ ἐμ ἐπ υεδεϊσὶΐδ φγέσιπι, εἰ Ῥαϊ(έ 

λᾶάος (μος ἐπ ἑαϑεγπασιιἐϊς ραδίοτγμηι. 

Ροιεδὶ δὰ ἰος (γϑμὶ οἰΐδιῃ {Πὰ χυοά ΜοΥθε8 βεΠ- 
ΒΝ ὶι : Ουοὰ 8ἱ ᾳυδ 5γδδ! ἶσα πιι] ον δάυ!ιογανεηι, 

Ἰδρίμοῖυγ ; δὶ νυϑῖρὸ {ΠῚ βϑεθγάοιϊβ, ἱρῃίβθυδ εχυτ- 

τὰν "5. δὶς Ἔγξοὸ 7υβία νἱἀδυϊίαγ 6886 οοπηπιϊῃδιίο ἰ8 

608 αυἱ οῶραθα8 6588 ροδϑυπὶ δὰ δρηῃιἰοποαι εἰ 

βοἰδπείαπι, 8θὰ μδὺ ἀδδβίἀϊδιρ ἠδαὶβυηῖ; ἱπ 4005 ἦν" 

δἰἰβϑἰ πη ἱπάϊηδιίο βροῃβὶ οδί, 4ιιΐα δεῖ} υπίας πὸ" 

εαἰϊξοπιίδπι οοάθγο δά ἀδίιπὰ τηυ]ίογυπι. 58|1η|}}5 

οηἷπι νἱἀθυλιυν πυΐαδιοάϊ δηϊπια., Ὑ6} 1}}} ψυ} δούὸ- 
Ρίυπι ἀεπαγίυτα Δυδοοπαϊ( ἴῃ ἰογγᾶπ), πα ἰυογὶ 41’ 

φυϊά ὃχΣ 60 ρδουπίθ ἀοπιίηιβ δοχαυίγεγεῖ; τοὶ {Π 
4ι6πὶ οὐοἰ ἀΐδ86 ἀϊοίίαν 1)ου8, φυὶ πιαἰΐξηυδ ΕΓΑ, 
πᾶ τοὶ Ηδγ βοἰ οί, φαΐ δεοθρία βοπιίῃδ δοίἐπιὶα 

παίυγδ}18 ροϑίογίιδιὶ ἰηνίἀθη5 ργοίω μά εθαί ἴῃ τογΓ2 ἡ. 
Ῥδβίογεβ φυοαιθ, δίουϊ οἱ δηΐδ [8πὶ ἀϊχίπηι8, δἰ4υ," 

ἀδπὶ δά Ἐοοϊεβίδπι οομηβιϊηδιἰοπὶβ ἢΐς βαγπῖο {{| 
του ϊ Βυΐα8 ρεϊμοῖρεϑ δοοὶρίοπὰϊ βαηὶ, γε] {1 Ὧπ’ 

5611 δὺ» αυοταπ) οὐγὰ ΓΕΙΪ χα φαη(68 ᾿ΔΡΕΒίυΓ. 

βἶνα βοιία ἰῃ δος, δβ06 βδϑογοίίογ δυ8 σδυβὶ5 4ι]' 

υυϑάδπηι ἀδάμεις (50). 81 νόγὸ δά υὑπαπιιάπινι 
Δ ἰπηδπὶ Ομ πηι 0 ἰδία γοίεγαίυς, φυς βθιπειίρ 
88π| παρ! ὶ: ἀρηοβοογα, βαρίθηιο5 οἱ πιδρίϑιγὶ μυ]υ: 

βου! ἱπι6}}ἰφοηάϊ δαπί, ἀοοθιίε5 δαρίϑμιίῶπὶ ἰυ}: 
πιυπάϊ : ὧδ ἴῃ βδυπιηδ πος ἰη(θ!}φαίαγ, 4υΐα πὸ 

(6886 68ὲ Δηΐηδηι Θᾶπ| ργαεῖριιθ ααδὲ θΟπὰ εἰ Ρ"] 
οἶγᾶ δβὶ βϑηβίθυβ,, οἱ ἰηφεθηῖο υἱψ δ η5., ΘΟΒΙΟΒΟΕΓ 

βοπηείίρθδηι, οἱ ἀδγε ὀρογᾶδπι 84 ἀρηὶ πο πὶ 5} ρὲ 

δχαδγέϊεϊδ ἀοοίτϊιδ, οἱ βιυάϊα ἀϊνίηα, ἃς Ρεῦ δοὺ 3ὲ 

Βρίγίτα θεῖ οἱ δρίγίια δἰοριϊομΐθ. Αυὶ 5 (3115 μὰ 

δηΐπια βοπιοι ρβᾶπι περίοχογί!, οἱ ἃ ἀἰνίηὶβ εἰυθ 
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ἐκειπϑτογίι, πδοθϑθὸ οδί δϑπΊ ΟρΟΓΑΠὶ ἀδγα διπ6}}8 

ποηάληίβ οἱ βαρί απ βου], οἱ ϑαὶ βρίγια τπαυμαϊ 

γα ἰκόταπι ἴῃ {ἰπιογα. Θυοὰ ἀεείρηαι Αροείοϊαβ 
οὐαὶ ἀϊοὶ! : Νο6 ἀμίοπι ποὴ δρὶ γίίιπι ᾿μὴι6 ππιπαὲ 

εἰοὐρίπιιδ, 64 δρί γί ππὶ φαΐ εδι ἐν ἢδο ἢ. Εΐ᾿ῚΘΓυ ΠῚ: 

Νοκ αἰρορὶ εἷς ἐπὲπι όταπι ἐπ εἱπιοτο δρί τί μιπι δοτυὶ- 

«εἶς, τε4 ερίτίταπὶ ἀζοερ δι αἀοριϊοπῖδ, ἐπ φιο εἰα- 

πῦπα : Αὐϑα ρμαίεν 33. Ηφοο ᾿πιογὶ πὶ πον 96 ργδ- 
μιΝ  Ιοο0 Οοςυγγογὰ ΡοϊυΘΓυΐ, ΠῸ ΠΟ Δπ| οθηνοθιδ- 

τὺ δὲ οὐπϑοαυθηί2. 

Υετ. 9. Εφωϊέαιεῖ πιὸ ἱπ οὐττῖδιις Ῥἤαταοπὶδ 5]- 
πίει ἴε ατϑίταίπς δμηι, ρτγοσίπια πιέα. Ἠϊβιογίουβ 

φυίδειη 5οπϑπ5 ΠΟ Υἱἀείυγ οβίθηάεγο. 5᾽ουί, παι, 
τὲ ἰῃ φγρίο οὐ ῬΏΒΑΓΔΟ ρΟΓβε 68 ΡΟρη]ὰπὶ 
ιν φγοοδϑϑῖι ἴθ ουγγίθυ5 οἱ οαυϊίαία ᾿", εἱ 
πυ5, ἢος 6ϑὲ θογηΐηὶ τοδὶ 5Ρ0)8ὶ, δαυϊδίυ5 Ἰοηβ6 

μερ!εραί οὐττι!8 ΡΠ ΑΓΔΟΙΐ8, οἱ ργρβϑίΔη0Γ οΓαΐ, 

υἱροῖς φαΐ ἴΠος Βι ρογανογίι οἱ ἴῃ ἸηᾶΓ6 ἀδπηογβογίι ; 

Ἰ εἰ τὰ, ῬΓΟΧΙΠΠ3 ΠΙΕΔ 8ρ0η588, ργΏ ΘΟ 8 ΟΠ 68 

παϊΐετεβ δἰ} }}}5 οἤθοία δαυϊδιυ! του, φυὶ Ρ]ΙΑγά0- 

εἰς οὐ δ08 ΠΟΙ ραΓΑΐ.8, ῬΟΙΘΠΙΪΟΓ υἱἱᾳ06 δδὲ εἰ 
πιϑφηϊβοοηϊίοτ. Η]ς ἰηιοτγίαι πὶ υἱάθιυν 6556 ογὰο 

ΚΠΙΟΔΌΠῚ ᾿ΡΘΟΓΌπΙ, γογθοτυπαθθ ἀϊγθοίίο. ΥἹάδ68- 
πὰς δπίοπὶ πὸ [0Γ16 βεουπάυπι ἱπι6 Προ πιὰ τὰγ- 

εὐκλπὶ Δηἰπη28 40:5 δυπὶ 50 [110 βρὶ τἰἰδ!} Ῥδγαοηθ, 
Δ κι 5ρ 18} 1δ0υ58 ποαυ}}}8 ροβί(8., οὐττοβ ἀϊολὶ 

τὲ Ῥμδγδοηὶβ οἱ φυδάτίρα8 608, 4188 ἶρδ6 Δρὶϊ οἱ 
παῖ δὴ ρεγεοαιδπάυσι Ρορυϊυπι Βεΐ, οἱ δὰ ὀρρτὶ- 

φοηύαπῃ ἰβγαο]. Οογίυπι δηΐπι ἐφ φαΐδ ἰοπίΔ:10Π 68 
ἃ ιηἡδυϊαιίοπο8 αυλ8 ἐχοίίδηϊ ἀξφπιομαβ βδποίϊ8, ς 

ῬῈΓ δηΐπ|85 Δ|11ι125 ἀχοϊίδηί δὰ ᾿06 ᾿ρϑὺπὶ δρ(88 

Δι ὐηγνεηίδηῖε5. Οὐ ΐδυ5 ἰδηααδπι ουγγίθυ8 δβεθη- 
ὃς ἐχδρίίδηιϊ εἰ πηρηρηδηὶ,, γεὶ Εςεἰοβίαπι θεΐ, γεϊ 

ϑησαο5. αυοϑαυς θΠάοϊίαπι. θ8 οαυϊιδίαᾳ γοργὸ θῸ- 
πίηϊ͵ φυῖς 511 ο᾽υ5 ἰϑί6 οαυϊϊδίυ5, 'ι Εχοὰο αυϊάθηι 

υἱὶ ξαρογδηίαῦ συγταβ ΡῬΠΆΓΔΟΙΪ5 οἱ ἀσπι Γι πίι ἴῃ 
μᾶτ8, ΠἰΝ} Ἰοφίπια5 βεγρίυῃ, ΘΌ πἰδϑὶ ἰδηίυτῃ 

ψιοῦ Βοπιίπα8 εαγτυβ Ῥιιδγδοπὶβ αἵ Ἔχογοϊ[ππὶ 
ὅι5 γγοϊδεῖς ἴθ τηᾶτο Ἀυῦγυπι. [πνδηΐιηυ8 ἰΔπΊθῃ 

ἰὰ φιαπο Ἀεσπογυπι Ἰἰῦτο, φυρά ΕἸΐδυ5 ἀ6 84- 

τεηΐα Βοδαπι φαΐ οὐπὶ δαυϊ δῖα οἱ σαγγῖθα8 γε πθ-5 
πηὶ, ἰοπηϊάδηι! ΡύσΓΟ 580 ἀϊοὶϊ : Νά εἰπιεας, 480- 

εἰχ ρίατες ἐμηῖ ποδίβοιπι σιαπιὶ οππὶ ἡΠΠἶς. ΕἸ οτα- 
ἧι, ἰηφαῖι, ΕἸ νας, οἱ ἀϊαὶ! : δοηιΐπε, ἀρετὶ οὐμίοα 

γεετὶ ἀΐας κι υἱάεαι. Ετ ἀρετιιῖ! Βοπιΐπια οομίος Ὦ 
ὅς εἰ υἱάϊ!. Εἰ ἐεεα πιοπς μίεπις ἐφυξίίϑιι ἐταὶ,, εἰ 
ὄστὰς ἱρπεῖ ἐπ οἰγομία Εἰ δαὶ, φιιὰ ἀφεοοπάεταηιί αὖ 

απ Ἐς δοά εἰ ἴῃ Ῥγορθεία Ηδθδους τηδηϊ[ἐβί6 οἱ 
εὐόδη!ον Ἰερί πη ἀθ δαυϊαῖα Βοπίηϊ, εἰ φιοὰ 
παπάδὶ οαυ08 8008. διιπί Ἔγρὸ ϑεγίμίαγα γογθὰ 

ἱξε: Νυπφεϊά ἐπ βαπιϊιῖδωα ἑγαδοετὶς, θοπιΐπο, αὶ 
ἴα βυπιϊηίδεις [ατοτ ἐμπι5, αὶ ἐπ πιατί Επύτο ἱπρεῖμς 

πε} ΠΛ υἱ ἀτοσηαϊς ἐφμοα (μος, οἰ ἐφιΐίαίις ἴω 8α- 

Ια, 3, ϑυηῖ Ἔγροὸ δᾳυὶ Ποπιῖηὶ, φυΐνυ5 ϑοθμιάϊι, οἱ 

Ϊ δζυϊαιας ο7ι|5. Οὐ105 650 ΠΟΙ 41108 6856 Ρυ10 408}. 

᾿ ἸΠλς δηΐπηα8. 4ιια ἔγοδαπι ἀϊδοί ρ! πῶ 618 δοείρίθηϊ, 

[ΑΒΕᾺ ΒΕΟΌΝΟΌΞ. {δ 1} 

οἱ ᾿υξυ) ρογίδπι βυλυίαιἷδ ε᾽υ8, οἱ αυδ βρί για 

Ἰ)εἰ ἀψυπίυγ, οἱ ἴῃ ἢο6 6δβὶ εἰ5 8841ι.5. [ἢ Βενβ]δι θη 6 

δοδηπΐβ ἰορίπιιι5, φυοὰ ἀρρᾶγυϊὶ οἱ φυυς, εἰ βϑάθιιβ 

ΒΈΌΡΟΡ 6ΠΔ αὐυϊάδπι Π46]15 οἱ νϑγυδ, οἴ οὐπὶ ᾿υδι ἴα 

ἠυάίοαπβ, οὐ} ι8 ποπΊ6Π 6δί Ὑογυαπι Βιΐ. Αἰΐ ογρο : 
Εἰ υἱάϊ εαἰπηι ἀρετίμηι, 61 606 θημιις αἰδιια, οἱ φεὶ 

δοάοδαιί διιρεῦ ιπὶ υοσαθαίιτ βαείϊς εἰ υέτιιδ, οἰ εμηὶ 

7μεη πα ἡμαϊσαπς δὲ γιθπαης; εἴ οομίϊ εἦμα εἰσ 

βαπιηια ἰφηὶβ, εἰ διρον σαρμὶ ὁ)ιι5 ἀἰαάθηιαῖα πιμία 

μαϑεμΐα ποπιεη δοτὶρίμπι, φμοα πϑηῖὸ πουὶϊ πἰδὲ ἱρδε, 

εἰ αὐοροτγίιι8 ἐγαὶ υδειϊπιόν!0 ἑξαπρμῖπα σοπδρότεο, εἰ 

υοραϑαίανγ ποπιθη εἦμὲ ογϑιηι θεοὶ. Εἰ ἐαργοῖιειδ 68 
ὁταῖ ἱπ οσαἰο, εἰ δεφμεθαπίιν διιπὶ ἴῃ ἐφεὶς αἰδϑὶς, ἐϊά με 

ὀψεδῖπο αἰϑο ρειγο "0. δοὰ ορυϑ8 6δ5ὶ ρταιΐ Ὠεΐ, 41:8 

Βογιπὶ πορ8 δρογὶδὶ ἱπιθ!!οοίυπι, 400 ροϑβδίπιι5 δ - 

ΥοΓίογο αὐἱὰ ἰϑῖ25 ἱπάϊοθηιϊ υἱβίοῃθδ, ηυΐ οἷΐ θαιι8 

4108, οἱ 4ιὶ 5'1 φυΐ β6εάδΐ βυροῦ διαὶ, οὐὐὰ8 ποπιθ 

681 ογθυπ) Ὠεἰ. Εἰ (οτίὸ αυϊάσιη ἀΐοεί ΔΙ ι8 4] - 
Ῥνάπὶ 6586 64ΠῚ ΘΟΓΡυ8 φυρά ἀϑϑυιηρβὶῖ θοιμίπυϑ, 

εἴ φυο ἰ|6 φυΐ ἴῃ ῥγίμοίρίο ογδὶ δριιὰ θο πὶ θεὺβ 

γεγθυπι δ᾽, νοὶ υϑβιϊίυβ νοὶ νοοῖ δεῖ. ΑἸ 08 δυίοπὶ 
δηϊπιδπὶ ἀΐοεί, 4ι8π| 4580 πιρ5}} ργπιοφρηΐ 8 ΟΠΊΠ13 

ογθδίυτγο, οἱ ἀδ αι ἀΐεξουδι : Ῥοίδείαίεηι ἤαϑόο ρΡο- 

πεπαὶ θαηι, εἰ ροιεείαίεπι αθέο ἴον υιπὶ ἐμηϊεπ αὶ ἐαπι "3, 

Αἰΐα8 γϑγὸ υἱγυ 46 β'πι0}, Θογρυ8 δίηυ δΔηἰ πη], 

4υαλϑὶ υνὲ ρεοοδίαπι ποη {ιογὶῖ, δαυυπὶ ἀΐεὶ αἰθυπὶ 
Ρυϊαυΐ!. ΑἸΐυ8 δόδυς φιατίο ἰοοο Ἐοοἰαβίϑηι) ἀϊοοῖ, 

αυᾷ οἱ σοΥρυβ 6᾽0ὺ5 ποιηϊπαίαγ, αἰδυτι νἱάεγὶ θφυυηι, 

4υδϑὶ ποῆ Παρδηίοπι πηλοιλη) αυΐ τρϑάηι, 4ιδιηῃ 
δἰ δὲ 'ρβ86 βαποι ἤσαν! Ἰάνδογο δηυς. ϑθοιιθμι δι - 
(ἐπὶ δος βίηφυ!α εἰἰδπὶ [|| ϑοοὶρίεί αι δϑαιιηΐιγ, 
τα ἰατ οἰ, οἱ ὁχογοϊίυπι Ὑογὶ Ὠεΐ, οἱ αυοπιοιίο 

βἰπφυ! αιΐᾳυθ δοΓ πὶ βααυθη!68 Ὑεγθιμη οἱ ἐαυὶς 

4Ἰυἷ5 βοάρδηϊ, οἱ "γ881}}8 4}0]5 ἰηἀυδηίαν οἱ πηιη- 

ἀϊ8. Ηυΐϊς Ἔγξο δᾷυο 4100 αυὺ 'ρ86 υβηήυγ αυὶ Ὑ γα 
θυπ θεοὶ Δρρε!!δίυγ, γεὶ ἢυϊς δαιϊαια! σΟἸ6ϑι} αὶ 

δυπὶ δαχυΐίαγ ἐν 41018. πὶ ΒΠΟπλυ8 οαυΐβ, σοπιρᾶ- 
γἂὶ οἱ δἰ πη πὶ (δοῖ} ΟΠ γίβίυ8. Ἐοοϊεϑίδπη βυ8πὶ. ἢ 
οαγεῖυ5. δυΐίοιη ῬΒΔγδοηΐβ νοὶ ἰἴὰ ροβϑυπιυ8 δοοὶ- 

ΡεγΘ, υἱ φυδηίυπι μἷς θομίηὶ Θαι αίυ8 ὀαυϊίδίυπι 

δἰ ουγέυϑ Ρ]ιΆγδοι δ ον ποὶξ οἱ ργοο! , ἰδηίαιη 

τ, αυςβ Ρυ]ΟΙΙΓὰ 65 ἰπ πιο γί! υ5, ΡγΘΘΟ6 115 δἱ ουΐη.- 

εἶδ οἰδπ68 Γαϊψυ88 δι ΐπι88, 4ι8 δάμις ᾿υδυπι Ρ]Ι8- 

Γϑοπίβ ρογίαηι, οἱ βεββοῦεδ δἷυ8 ραϊυπίυγ; νεῖ 

οογία φυοά δῳυϊίαιυ8 Εἷς πιϑυ8, αυΐ ἰάνᾶογο 40:8 

ταυπάδίυδ, ρυτγὰ5 οἱ οδηάϊάι5 !Δοἱτ18 65., οἱ ΘΓ υηι 

θεοὶ πιογαΐε ΠΑ ΌΘΥ6 8655 0 ΓΟ, ΟΧ ΟΌΓΓΙθ5 Δϑϑυπρίυϑ 

δϑί Ρῃδγδοηΐβ. ἐπάδ δηΐπιὶ οππῃ 68 γϑηϊυπὶ ογεάθηίε8, 

φυία Ομγίβία8. νοηΐδ ἰΒς ἤσπο πηιμἀυπὶ βεοοδίογεϑ 

βαῖνοβ ἴδοδεγα. Ηος Ἔγξο πιοῦο ροίεϑί Ἔἐχρίηδγὶ νοῦς 

δου! Ἰν}85 βθηβ805., Θψυ δία! π|60 αυΐϊ [υἱϊ Δπῖ6 ἴῃ 

οαγγ νας Ῥμαγδοπὶβ, εἱ ἤὰπς βοαυίϊίαῦ πι6 ἰπ 645 

418, ραγιἤοδῖυβ ἴῃ Ἰάνδογο 448", δἰ πῆ ]ο πὶ 16 ἃγ- 

υἱίγον, ργοχίπιδ πιρᾶ. Βεδίδι Ἔγξὸ 5ιπὶ [1158 Δι}πιῶ8 

αὐ ἀογβυπὶ δυυηὶ ουγνανογαηΐ υἱ βυκοὶρίδηϊ 56580- 

τοῦ γεγῦυπι θεΐ βαροῦ 56, οἱ ἔγεπα 605 ρϑιϊπίαΓ, 

5] (ογ. νη, 19, 35 Βοπι. τὰ, 18. ᾿ἽΕχοί. χιν. ᾿ἼΥ Περ. Υἱ, 40,11. 3) Πυθ40. τι, 8. " Δροῦ. ΤΙΧ, 

{|| 2,15, 4. ι ζοδα, ν, 1. 55 ὅολη, χ, 18., 
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υὑἱ αυοουηηᾳυδ 'ρ56 γοϊυθτὶϊ ἤδθοιαὶ οᾶ5, οἱ ἃσαὶΐ "ἃ- 

θα πΐ8 ὈγΘΟΟΡΙΟΓυΠΙ δ όγαπὶ : 48 8π| ΠΟῚ ργοργίᾶ 

νοϊυπίαία ἱποοραηί, 86ὰ δὰ ὁπιηΐδ ἀπσαπίυγ οἱ Γο- 

ἀυσουπίαγ νοϊυηίδία 56 ββονβ. ΕἸ [οὐἱδ55}5 ν ἀθ  τυ 

βου ηάϊπι πος απο 6χ πη} 115 Δηϊ πηι 8 σοηβγο- 

8512 6βι Εςο]οδἷ8, οἱ δυθηρίαπὶ Υἱίο5 δοοορὶϊ ἃ ΟἸτὶ- 

βίο, οἱ ποι ἰΔπ| 840 ἰρ5ᾶ ἀοίίαία Ὑογ! Πεἱ 86, 6- 

Ῥουί, φὰς αἰ|4 06 ΘῈ ΡΟΓΘΙηΪ παῖ 605 δοίυβ νοὶ δ[8- 

οἴυ8, 4υἱ δὰ δχειρίαπι ἀλτὶ ἢοπλϊπἰυ5 ἀσὈρδηί ; 

56 || δηΐϊπηδ 45 Δββϑυτηρία 65ὲ ἃ}0 60, 1" 408 

[αἷτ δυπηπιδ ρουίδοιίο, 111ἃ 51 δή σχοιηρίαπι ροϑβἰ(ἃ, 
οἱ ἰρβα ἀϊοοῖυν ᾿ΐο ργοχί μὰ πιοᾶ ; οὐ} 5 8᾽ πὶ τυ ]- 

μι 61 ἰιαίνογα ἀδῦθδὶ οἰἰὰπὶ Ἐο]οβία, 485 οχ πη} 15 

οοηστγοραίυγ ΔΠΪΠΊΔι15, 1115 δο Ἰοοὶ 4ι ργῖυ5 [π6- 

Ταπὶ 50 }π|0 οἱ συγγίθυ8 ΡΠ γα ΐβ, οἱ δαυϊδίι5 

Βοπιῖηΐ θρρο]δηίαν. Οὐ διιίοπὶ δχ ἀυδθι5 οχροβὶ- 

(ἰο σοηνθηΐνα πιᾶϑὶθ ργοροβίίο νογβίου ὁ υἱάδϑίυν, 

Ῥγο 3 οἰϊδπι τι αυΐ ἰορ᾽5. 
ογβ. 10. Θκανι δρθοίοδ [ποί δμιπὶ σεπ ἱμ 

ἐαηηιαηι (μγιμγὶς, σοτυὶκ (πα δῖοι τεαϊπιϊσιία. Οτὰο 

: ἀγδηηδα 8. υ}ϑηηοαὶ νἱάείυγ θα γα οοπβοαιιρηιίδιη, 

:φυοὰ ροδίοδαυληι διιβίαγίογα πι5118 δὲ ΟΠ ΪΠ8- 

ιἰοης Βροηϑιις δ ΒΡΟΠβ2η), ργοίθϑίδιβ οἱ φιιοά πἰβὶ 

οοϑηοβεογαί 56 Π|6|}ρ058Π|Ὶ Θχί μα Γ 6586. ἰπ ρου ὶ 5 
ἔγέσυπι, οἱ ραβοογοὶ ΠΟ ΟΥ̓́Θ5, 564 Ποαράο08, ΘΓ θα6- 

ΤΙΣ ΒΌΡΟΓ δυϑίογιδῖ6 ργϑοοριὶΐ, βοὰ οἱ τοῦ γθγο- 

οὐπάϊᾳς ἀἰιβι5. ἴῃ υυ]ὰ βρθοίοβαβ οθδοου σ6η 88 
6)}05, οἵ τη 9 αυδπὶ [πδ΄ 8ηὶ ρυ ΠΟ} ΥΙΟΓ68. : Πθὴ 5υ- 

ἰυπὶ δυϊοπὶ φοπαῦ, 564 εἱ οογυὶχ δἦὰὺβ ἰΔπη| ἀδοῦγᾶ 

δἷϊ γϑὰἀϊία, αιιὰϑὶ τη π ΠΠαν τά  πλΐου}}8 δάἀογπδιλ. 
Ῥυϊομείταἀο εὐμοὸ ψοπαναπι ἰυγίαν θὺ5 ΘΟΠΙρΑΓΔΙΙΓ, 

αιοὰ ῬῈΓ δυ)υϑηϊοά! ἃνο8 δι} Ποπαϑίδβ συ] 18 

οἱ αἰδογιία9 ἱπάϊοοιυγ. ΠΣ 6581 Ὠἰβίογί οἱ ἀγϑηηλι}5 

ΘῚ ἐχρίαμαῖῖο. 8641 γϑιΐϑηλι8. δὰ γοπι. Ρδα]ὺβ (51) 

ΔΡΟΒί0] 0.5 50] ὲπ5 8] ΕςοΙοβίαπι ΟΟΥΙΠΙἴογαη) [(8 αἰί : 

Οονριιδ απἴοηα ποῖ εδί πιθηϊθηῖ ἀπιπι, 86 πιμίία, 

Εἰ εἰ αἰχοτῖ! ρμὸ5 φιιΐα ποθ βιιπὶ πιαπιιδ, πο διηὶ (6 

ΓΟΥΡΟΥΩ, ΠΟΙ Ῥγορίογθα ποὸπ 68( (6 σοτροτα; οἱ εἰ ἀἷ- 

ποτὶ! αἰγϊομία, φιὶα ποπ διῆὶ οσμάμ8, ΠῸΠ δμιηὶ ἀ6 

ΔΟΥΡΟΤΌ, πο Ῥτγορίετοα ποῖ ὁδὶ 46 σογροτθ. δὲ (οἵτιηὶ 

εοΥριιδ 6δί οομίμ5, εἰδὶ 681 αἰαὶ! 8.2 δὲ Το ἀϑάΐίαδ, 

εἰδὴ οὐοταίιι8 ᾽ Νυπο απίθηι θομ 5 ροδμῖ! τι πισμοάφιία 

πιεηιδτιιπι ἵπ σΟΓΡΟΥΘ δίοιμ νοι! "5. ἘΠῚ ουτη μ΄ υγα 

ἀδ Ἰνος ἀϊδριυιϊαθθεί, δά υἱιϊπηιιαὶ ἀϊοῖς : γὸυδ αμίοπι 

εἐδίϊδ σοΥριι8 (Πιτὶδιὶ οἱ πιοσιῦτα ὁῳ ματι "", Εἰ Ἰιατιπὶ 
δά Ερμμαβίοβ βογι θοηβ ἀϊοῖϊ : διιδ)θοιὶ ἱπυίσεπι ἱπ ιἢ- 
“ποτὰ Οἰιτὶ δεῖ. Μιιίίοτος υἱτγὶα διιῖδ διιδ)]οοί δἷμὶ δἷου 

Δονιῖπο : φμῖα υἱν σαριί 68 πιμ[ϊογῖδ, δίσιι οἱ (μτὶ- 

δίιι5 ὁδί σαρμι ροίοδῖδ, ἱρδ6 ϑαίναίογ σογροτὶδ. δε 

δίοιί Εοείοδία διϑ)θοία 65. (ἰιτῖδίο, ἴα οἱ πιμ ϊενθ8 

48} Οὐγ. χιι, 14, 15, 10, 11,18. 5" 1014. 27. 
41 Δι}. χι, 29. 

(51) Ρτγοοορίυ8 οχ Οιΐσαθιο : ᾿Αλλὰ χαὶ μέλη 
Χριστοῦ τῆς Ἐχχλησίας νύμφης ὁ Παῦλός φησιν᾽ 
ἧς οἱονεὶ πρόσωπον οἱ τῷ χάλλει τῶν λοιπῶν δια- 
φέροντες, αἰσχρὸν οὐδὲν ἐννοοῦντες, τὴν δὲ τῆς σω- 
φροσύνης χαρποφοροῦντες αἰδώ: Οἱ πρότερον ἴσως 
οὐχ ὄντες χαλοὶ τοσοῦτον μετέδαλον, ὡς εἰρῆσθαι τῇ 
νύμφῃ Τί ὡραιώθησαν αἱ σιαγύγες σου" μὴ ἔχον- 
τες σπῖλον ἤ ῥυτίδα" τάχα δὲ τῷ τὸν ἕνα μόνον γι- 
γώσχειν Θεόν᾽ χαὶ ἡ τρυγὼν γὰρ ἑνὶ μόνῳ συνέρ- 

ΟΠΊΟΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙῸ. 

Δ Ερῃ. ν, 31, 92, 95, 34, 35, 20, 91. 
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Α υἱγῖς διὶδ ἐπ οπιπίθμδ. Ψ τὶ, αὐ σίίδ ἀἰχοτεα υδείται, 
δίοι! εἰ Ομτὶδίι58. αἰ οαὶ! Εσοίοείαπι διαπι εἰ βεπιεί. 

ἐρδιινι ἰγασϊαϊί Κγὸ θα, πἱ θαπὶ δαποιίὶ βεατοί ἰαταςτο 

αφι ἐπ υϑγϑο, εἴ ἱρδέ οἰδϑὲ ργαραγατεῖ φίογίοδανι 

Ἐσοϊοξίαπι ποιι μαϑοπίθηι πιαοιίαπι, ἀμί τυσαπι, ἀπὶ 

αἰϊφωϊά ἰι)ιδηιοαϊ, δορά μί ὁδ5οῖ ξαποία οἰ ἱπιπιασι- 

ἰαια "5, Ἐπ ροϑὶ ραυοᾶ : Νέπιο, ᾿Ἰπαυϊ,, ἐπέμπ αἱ - 

χμαν ὁ σαγπόπι διαπὶ οὐΐο ἐιαθιῖέ, 564. πείτί! εἰ [υνοὶ 

εαπὶ βίοι οἱ (ἰινίδίις Ε σοἰοδίαηι, φμῖα τπϑπιϑτα εἰπιις 

ΠΟΥΡοΤὶΣ 6718 "5, εἰ Το αι. 

Ῥεῦ δ: δὕθ0 δἀοεπιαγ, αυθπιοάο δροπϑᾶ ΟΠ τὶ 

4υ8 οἱ Εοοϊοδῖα, οἰϊδπὶ δὶῖ σογρα}8 6) 5 Οἱ ΠΠΘΙΉ ΒΓΔ. 

51 ἜΡ50 διιάϊδ8 βροινϑὶ πῃθη ῦγὰ ποπιἰπαγὶ, Ἐροϊθϑίς 
τῃδπῖῦγα ἀϊοὶ ἰπι6] Προ. [π΄ 4υΐθυ5 βἰοαϊ βυηί διαὶ 

αυΐ ἀϊδσυπίυν ὁου}ῖ, ρΓῸ ἱμπίθ! Π  ιεἶα5 δἰπα ἀυθῖο ἃς 
Β 5οἰοηιί Ἰαπιΐπα, οἱ 8}}1 δ γεβ ργὸ δι ϊδηὰο νοῦῦὺ 

ἀοοιτγίπεθ, 4}}} τἸηϑη8 ῬΓῸ Ὀοηἶδ Ορουθι5 το ο9815- 

406 πιϊπἰϑιογἰ8, [14 δυηι 1} δὲ 4ιϊ φοῃα 6}115 8ρ- 

ΡοΙδμίαγ. αδης δυΐθπη ραγί68. νυ]. ἀἰϊουμπίυτ, ἴα 
4υΐθυ5 Ποπαβίϑϑ οἱ νθγεουῃαϊδ δηΐτηϑὲ ἈΜΠΟΒΟἰ(0Γ : ΡῸῈΓ 
4υοὰ 5'ηπ6 ἀυ}ῖ0 1}}} ἴῃ πιδιμγὶβ ΕΟ] δίς ἀθοϊλγδης 

ἰυν, φυὶ οδϑι}8ι}8 οἱ μυάϊεἰ εἰς Ἔχοοίυμι Βοποβίδίειῃ, 

ΡΓο ἰεἷϑ ἐγᾷο δὰ οπὶπθ οογρὰ8 δροηβῶ ἀἰοίίυγ: 
Ομαπι ϑρεοΐϊοδα [αὐ διιπί φεπα ἔα ! Ἐλ᾿ οὐδεγτὰ 

φυΐϊα ποη ἀἰχὶῖ, 4υδπὶ ϑροοὶοβὲβ διυηΐ φθῃώ ἰυὰ: 

864 : καπὶ δρεοίοδ [αοἰα δμπὶ; αἱ οδίοπάδί ρι105 

φυϊάθιῃ πο 685 ἰίὰ [υ͵δ86 Βρθοίοβἂβ, 566 ροϑίελ- 

αυδπὶ ϑβυβοθρὶ! οβουΐα βροηῃϑὶ, οἱ ἶρβ8 αυΐ ἰυηῦὲ- 

βδίαγ ΡῈ ργοριιεῖδϑ ῥγίυβ δἀΐαϊ!, δὲ πιιπήδν!ι 5ἰνὶ 

ἰρϑὶ Ερφοϊοβίδιι βυλπὶ ἰάνδογο δή), οἱ (δοὶ αὶ οδ 

ΒῸη ΠΆΡΟΓΘ πιδουίδπὶ δὺϊ γυβᾶπι, οἱ ρη)Ποποια 

βαἱ ρυϑϑβεἰ1 οἱ, τυηο (Δοῖα διιμΐ βροοίοβῶ ροπῶ 615... 

Ταμο οπὶπὶ οδϑίϊί85 οἱ ριιάϊοὶ εἶα οἱ υἱγρίν 45 4υῶ 

ΡΓΐαβ πο ἔμογϑὶ, ρὲνῦ ἘσοΙοβίς σ6 85 8ρ6εῖ080 ἀἐ- 

οογ6 αἰ υβα 681. Οὐ ἰδπιοη φοπᾶγυπι βρθοίεϑ, ἰὰ 

681 ρυάϊεϊιἰα οἱ οαϑειαι18., (γιατ! 5. ΠΟΟΠΙραΓΑΙυΓ. 

Τυγίπγυπι ἔδγαηΐ πυ}υϑη04 1} ΠδίιΓα πὶ 6856, υἱ Πές 

406 πηδβοι]β ργϑῖοΓ ὑΠπ8πὶ [οπιΐπαπι δἀθαὶ 4]18Π], 

μ6ς (ΘΠ Πἃ Ρ0.8 υδπιὶ ἅπυπὶ Ρα δι τηᾶγαπὶ; ἰίὰ υἱ 

δἰ δοοϊάδι ΔἸ᾽ί6ογο ἱμίθγσθρίο 5Ὲρ6Γ6556 δἰ [ΘΓΌΏΙ, ρὰ- 

Τἰ 6 οὑπὶ σΟη 6 ΘΧδε ποῖ .}8 51 οἱ ΘΟΠΟΙ ὈἾ 1115 ΔΠΊΟΓ, 

Οοηνθμίθηῖογ ἜΓρῸ βἰ πη τα ἀ0 (τίατὶβ δρίδῖαν ΕρΟο- 
5ἰ:5, φιοά γ8ὶ δἱ(ογίαι5 υἱγὶ ροβὶ Ομ ἰβίαπι οοπ]υρίυπι 

παβεῖαι,, νοὶ ᾳυοὰ οοπιϊποηιί οἱ ρυάϊοἴεἴ28 ἴῃ ἐἃ 

Ὁ ἰδηφυδηι ἰυγίαγαπι νοὶ τος πηυλἰυ40. ϑεουπόυι 

μϑης ἱπιο!!Πσδηιίαπι οἰἰδια οαυυΐοαπιὶ βροηϑῶ οὶ" 

Ρίαπηυ8 Ουδ 5'πα ἀυθῖο {114 ἱπι 6} ὶ ἀεθθηι δηϊπι, 

φυφ Ομτῖϑι! ἤυσύπι δυδβοϊρίαπι ἀϊοοηι}5 : διιβοίψ 
δΆΡΕΤ τ05 ἡισιπὶ πιθαπι, φιῖα 7πσιπὶ πιεμπὶ δμανὸ 

ἐδ: “", ΟΡοάϊοηι3 ἜΓκῸ 6}115 οαγνἝοο 5. 6115 ἀρρο!!δπ- 

46 14. 49 εἱ δ0. 

εται. Οεἷπ οἱ πιοηιῦγα (ἰΠιτὶδιὶ, Ἐσοίεδῖ δροπλ 
αἰΐμι8 υοσαὶ : σι}ιι5 φιαδὶ υμί[π|8. διι!, φμὶ ἀξοονὲ 

γοἰἐφιιὶς απιοοοί πηι, πλ υἱαρίϊοοι τγρα σοσὶ ανι ἐδ, 
αὐ μμάοτοηι οαϑιἰ αἰ [γκοίιιπι [ϑτόπίθ6. Ομηὶ [ὁτ- 
Ιαφϑὶς ρμγίιιδ ἀδοοτὶ ποὶὶ θδδεπὶ, δὶς πιμίαιίΐ δι, 
4 αἀἰοίμηι 514 βροῆδί : « (ιαπι δρεοίοδια [ἀεί διιμί 
φοι τ } » Οιο βοἰ ἴσοι πιασιίαηι ποι ἰαϑόαμί ἀμί 
γυραπι, ἰάοίγοο [οτδίίαπ,, σιοά μπμπὶ θδιιπὶ ΟΟ6Π|0" 
δοώπί. Ναηι οἰ (Τα ομπι ἅπὸ δοίο σομφτγραάϊμγ. 
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16γ. (οττὶσ γζὸ εἦυ5 δροοίοϑϑ δοίδ 68. βίου! τοἱ- ἃ 
αἰουϊα, οἱ πηεγίο. Ουδπι οηΐπ). ρτῖτ18 ργονατίοδιϊο- 

εἰς ἱπουεἀϊεηιϊὶα ἰαγροπὶ ἴδοογαὶ,, πὰπ0 ΟὈδαϊοη ἃ 

βϑεὶ Ξροοίοφαπι [δοἰξ οἱ ρυ]ο γα). (δγνὶχ ἐγρὸ ἰυἃ 
τροοίοθα [Δ6ίὰ 6ϑὶ βίου γεὐϊ τίου. Αἀ υἱγυπιαι8 
οαἰπ δυυϑυάίίαγ, δροοίοϑα [Δοίὰ 6εῖ(. Βοὐϊπιίοι! ἃ 

εἱς ἀϊεὶ! σοποιγίοιοηθ8 ναὶ οοπποχίοηθβ τη ἢ ̓ υπὶ 

4 ἰῃ φογυ οἴθ5 δοίογα 8ο]πί, ὃχ αυΐρυ8 ἀδάυοὶ- 

ταν, οἱ ἀεεοοπάϊς ΡῈ Ὶ οπιηα ΟΟἰἸ ἢ ΓαΙ 4αυϑ ΟΥΠπδία8. 

[μ5] ἐγξὸ ὀγῃδιηθηῖο φυοὰ οοΥν οἰ θ05 οἱ 60}1}0 ἱπιροηὶ 

φοἱοί, σον ο6ΠΔ ΒΡΟΠ 85 ΟΟΙΠΊΡΑΓΑΥΪ,. Οιοι ἀϊοίυσι 

1 δὐνογιπηι5. Οδγνίοθιῃ ἀἱκἰ πι8 50] ΘΟ Ο θη οἱ 

οὐδ ϊεπιίαπι ἀϊεϊ, ργὸ 6δὸ φυοὰ 4ιιαϑὶ [συ πὶ (ΠΥ Ϊ51] 

φϑορίαι, εἱ Πἀοἱ δ᾽ὺ5 ονεοάϊοηιίαπι ργαῦεαι. Ογπᾶ- 

πὲπίαη ἜΓ5Ὸ ΘΟΡΥΪΟἾ8. Ε͵υ5 488 65 οὐοαϊδηιία, 
ΟΔήξίυς 65.. [ρ586 δηΐτ ῥτίοῦ [ποέμδ δι οὐεάϊεπε 1ι5- 
ψι: οὐ πιογίεηι 58. οἱ εἰμί μὲν ππΐις, Αἀ 80 ]}166ὶ, 

ἱποϑεάϊδηιΐαπι ρεσσα!οτος εοπϑιϊιιμὶ δαπὶ πιμε εἰ ; ἰια 

εἰ μὲν ππὶμς οὐεαϊεπιίαπι, ΟΠ γὶϑιὶ ἀυπίαχαὶ, εδι 

πα απηπίαν πε κ᾽. ΟΥηδπιδηιαπὶ 6ΓΕῸ οἱ πηοηἱ 6 

οππίεἰς Εοοϊοδία, οἰνεάϊδηιία Ἑμγίβιὶ εβϑὶ. ϑοὰ οἱ 

αὐτὶς Ἐοοἰοϑίαβ, ἰὰ οϑὶ ονδάϊθηία 605, 5ϊπ|}}}8. οἰϊο- 

εἰἃ αἱ ονδάϊα πεῖς ΟΠ γίδεὶ, χυοά 681 τη] σογνΐ- 

εἶθ, Μάρῃα ἜΥξῸ ἴῃ 06 ἰδυ8 ΒΡΟΠδ8Φ 6ϑί, τηᾶρηᾶ 

Βεεϊροίᾳ φίογία, υδὲ ἱπιϊίαιῖϊο οὐραϊθηι δ 6}}8 ὁχ- 

δημδίυγ οδοάϊεηκία: ΟἸ γἰ δι, φυᾶπι ἐππ!αίυν ΕςοΙεβἰα. 

ἔξε ἰρβᾶ βρβεῖββ πηοῃ δ οἰΐδπ ἰη Οοπαβὶ πηθιηογᾶ- 

τ ἃ δυάδ ραϊγίαγομα Τῆδπιαῦ παγυΐ 56:5, απδη 0 
πὶ 68 φιαδὶ αὐτὰ πιογαίγίοθ οοπουθυὶϊ,, ἀδῖα 5. 

(υοὰ ποπ οπιπΐθιι8 ραῖοί τηγδίογί απ). [μ{6}|ἰτυτ 

τ δος, φιοά ΟἸιγιϑία5 ἘςοΙεβία, αιδπὶ δχ πιυϊίο- 
τοπὶ ἀοφπιδία πη ρΓΟΒΕ θη 6 (ΟἸΙορογαΐ, ἰυΐϊυγ 

ΚΠ οΙοηΐς πο. ἀδάϊι ρίφηογα, εἰ ἰβιυὰ ορεάϊαηξιας 

ποηΐϊα οογνῖοἱ θ᾽ 5 ἱπηροβαῖ!. 
ΘᾺ ὕεγβ. 11,12. διπεμαάΐπός απτὶ [αοἰοπιμϑ εἰδὲν 

απ ἀἰειϊποοπέϑιια ἀτρεπίὶ, φμοαάιιδηι τὸ εἰΐ ἴῃ τότ΄ 
αδία ἐκο. ϑυρτγὰ αἰ χίπιιι5 4υοά 5ροοῖὶα ἀγδιηδίΐ5 |ἰ- ἰ 
ἰκί 5 εἷς οτάἀϊπαιτυ 8 Ῥεγβοπᾶγιπὶ ἱπι πε !ϑ110Π8 Θ0Π16- | 
τμς : οἱ παπς Ἔγρὸ νἱάθηιυῦ πο ἀπιϊοὶ ναὶ 80.416 ᾿ 

ψφοηβὶ δὰ δροηβδπὶ ἰθουϊὶ, αυἱ δοουπάυπι ᾿ηιο  Πἰᾳοη- 

ὕαδι πηγοιϊςδπη, οἴ, υἱ βιιργὰ [4πὶ ἀϊχίτηιβ, δυϊ 8η- 
εἴ, τεὶ οὔδτα ργορίνείϑ, δὺὶ ραϊγίδγοδ ροϑϑυηὶ ἰη- 

εἰπεῖ. Νοη ἐπῖπιὶ απο 5018πὶ οὐπὶ ροβί ὈΔριϊδπιιῃ 
ἑωπηὶς ἰῃ ἀδβογίο ἰδπίαίαβ 6δϑὶ ἃ ἀΐδθοὶο Ὠοπιὶ- 

105", τρορϑβογαηΐ 8096 }1 οἱ πη ἰδίννογαηὶ οἷ, δοὰ ἢ 
2.6 δἀγεηΐυπ) ρΓΩ 5 ἢ ἰ88 ΘΟΥΡΟΓΑΙ 8 Ππιϊ ἰβιγανογαι 

φΏροΓ. ΝΠ οἱ ἰὸχ ἀϊβροβίία ἰπ ΠηΔη1 ΡῈΓ ΔΏ66105 

ἀἰθιαν πιράϊαίοτὶς 55. Εἰ 2) ΠΕυγΟ5. βογίροι 5 Δρο- 

βοίη5. ἀεὶ! : δὲ ἐπὲπι φιΐ ΡῈῚ ἀπροίοδ παθῖίις δὶ 

δῦ, [αοἰἰς ε8ι βγηπιις 55, Ἰρϑὶ δγρὸ ογαμΐ γϑὶυΐ 

ἀγίογεβ εἰ ργοσυγαίογοβ Δρροδιἱ ράγνα 8 Θροηϑῶ 

ἀπ ρβράλσοχο 636, ἀοπὸς ρῥἰεηίιἀ0 ἰδπηρογυπὶ 
τορίτοἴ, οἱ τοϊογεῖ Πδὰ5 ΕἸ 1πὶ βυυηὶ παΐυπη ἐχ 

μα ογα, [αἴ πὶ δὺ} [656 δ", οἱ δἀάἀιιοογαὶ δᾶπὶ 50} 

διοῖνα5 οἱ ργοσυγδιουῦίθυβ δὲ ριβιίασοφο ἰορ6, υἱ 

ἡρίυς γεγο Ποῖ οβουΐα, ἀοοιγίπαπι 56 ]Ἰοοῖ γοῦθδ- 

Β 

ΒΡ" ρρ. τ, 8. 5 ἤσπιν, 19. 50 (6η. ΧΧΧΥΤΙ. 
πιὰ, ἘΒρῃ. αι, ἅ, 86 ῬεᾺ], ἐχχιν, 3. 51 Ερί). τη], 20. 
“Μρῦγι αν, 14. “5 ὅδη, νι, 8644, 55} Εχοί. πὶ, 2. 

ΕΙΒΕΒ 5ΕΟΌΝΟυ5. 

δι 74(1}}. 1τν. ὅ3 Οαἰαί. 111, 19. 
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46 5υϑεἰροτγοῖ. Απίοαυδηι ΟΥΩῸ ἰδηρυ8 ἰιογυπὶ Δ - 

6886., ἴῃ τη} 15 Δησοϊογα πὶ ταἰἰβίετὶο Ἔχ οοϊοθαῖαν 
ΘρΟη88 αυ! ἀρράγεθδηὶ ἴθης Ποιηϊηἶθιδ οἱ ἰοη16-» 

βαπίυν 68 4" Γ65 ροβιθθαὶ δὲ [δπριι5. ΝΌΠ διΐτῃ 
ἴὰ παλ  ἐχ δάνοηίι ϑδἰγδίογὶβ ἴῃ ΟΔΓΠΘ ΒρΡΟΠ581) 

ἀϊεῖ, δι Εςο]οϑίδπὶ ρυΐο5, 5θὰ 80 ἱπίεῖο Πυτηδηὶ 

ξοπογὶβ, οἱ δΔ0 ἴρϑα οομϑι α!]0η6 πηὰημ, ἱπιο, υἱ 

Ῥάυ]οὸ ἀπ 6 Δ} {{π|5 τη δι θυ! ἢ .}0.8 οτἰ κί πο π γοραίδϑι, 

Δηι6 οἰϊαπὶ σοηδι (ΠΠοπθῖη ππαϊ. δῖος δῆ ἀἰοὶς 

ἶρ86 : ϑδίοι εἰερῖ! ποδ΄ῖη ΟἸιγίδίο απ σοπδιϊμἰυποηι 

πιμπαϊ, τς ὁ5δεμιι8 δαποίὶ οἱ ἱπιπιασιιίαιἱ σοταπι ἰρ80 

ἐπ οπαγίίαιθ., ργιραθδίϊπαπε πος ἰπ αὐἀορίΐοπομι βίϊο- 

γαηὶ ὅδ, ϑ6ἀ οἱ ἰη Ῥ581|Π}}8 βου! δίαν : δ] επιθαίο σοὴ- 

στεραιἰοπὶδ ἱμ, θοπιΐπο, σιίαπι σοηρτεραδιΐ αὐ ἱπὶ- 

τἴο δ. Ῥγίπηα οἰοπίπη [Πιπιἰδιμοπία οὐπρτορδίίοι 8 
Ἐρεἰοβία βιδεῖ πη Δ ᾿ἰμἢτἶὺ δυηΐ ροβίια, υηἀς οἱ Αμο- 

δίοἱιιβ ἀἰοὶα φ ἰοαγὶ Ἐδο!οϑίαπη ΠΟῚ 501 0}Π}] ΒΌΡΟΓ 

ΔΡοϑίοογυπι [ὑπααπηθι αι), 564 εοἰΐαπη ῥγορ]ιεία- 

ταπὶ 7. 

Ιη6Γ Ῥγορ οἰα 5 δυι 6 ΠῈ Ὠπτηογαίιγ οἱ Αάδηι, 48 

ΤῈ} Πιγϑίογὶ ἢ ρΓΟρ δῖαν! ἴῃ ΟΠ ΓΟ οἱ ἴῃ 

Ἐροϊασία, ἀΐοθηϑβ : Ῥσγορίον πος τοί ἰπφιιοί ἰἰοπιο ραίτοπι 

διμπὶ οἱ πιαίγοπι διαηι, εἰ αἀὐπατοϑῖϊ τἰτοτὲ δι, οἱ 

ἐγμπί ἀπιῦο ἐπ σατπα ππα ὅδ. Εν] ἀοηΐ6 Θηἷπὶ ἀ6 }}}5 

ἀΐοιῖ5. ο͵ὰ5. ἀΐοίι Αροϑίο! 5, αὐἱὰ πιμδίογίιπι πος 
πιασηπῖιπι 5ῖῖ. Εσο ἀμίθηι αἶσο ἐπ Οἰιγίδίο εἰ ἱπ Ἐσοί6- 
δἷα δ᾽ Βεά οἱ ἰάδιν Αροβίο!υβ οὐπὶ ἐἰοὶς : δὶ ἐπίπι 

Εεοίοδίαπι αἰ οαὶ!, αἱ δεπιοιίροιπι ἰταάθτοὶ τὸ δα 
δαποιίβεαηδ ἰαυαοτο ἀφ δ᾽ : ΠΟ υἱΐηυς οπιοηιἐὶ 

ΘΔ ΠῚ ῬΓΪΠ5 ΠΟ} [ι1556, φυοπιοίο Θηΐπὶ αἰ] χίββαι δ πὰ 
αυᾷ ποὴ οὔδὶ ὃ 56] θδιὴ δἱπα 0 ἀἰ!οχὶῖ αὐ οταΐ. 

Ετγοὶ δυίθηὶ [8 οπιηΐυ5 5865 αυΐ 400 ἰπἰ {0 5Φο0}} 

[ἀδγὰπὶ ἴδοι!. Ὀη ροι5. ἰσί τὰ 6Δπὶ νηὶ ἃὰ δ8πι. Εἰ 

βίου! ρμμογὶ δὶ σομιπιμπίσαυότιιπι σατπὶ δἰ δαηριὶπὶ, 

δἰπε {6 δἰ ἰρ8ε ρατιϊοορς [ἀοίνι8 651 δοτμπιάοπι δ᾽, 86 

βοιγδίϊρβυπι ρΓῸ εἶθ ἐγαι . 1ρ5ὶ δπΐπι ὀγᾶηὶ ΕςοἸ6 - 

ϑἷα ψιδπὶ ἀἰϊοχὶ!, υἱ δαπι ν6] πυϊηδγοβέιϑία δυρογοῖ, 

γὙαὶ νἱγίυιθιι5 Θχοοϊογοὶ, Ὑ6ὶ ρου οι οη 8. ΟΠ τ ταῖς 

ἀς ἰονγὶβ ἰγαηβίογγει λὰ οωΐυπ. Μὶ"ἰβιγανογυηὶ οΓβῸ 
Ει γυορ δία" 40 ἴῃ} 10... πλ ἰδῖγανθθιηΐ δὲ δημοὶὶ. 

Ουϊά φδηΐπιὶ 4|1υἀ (ἰδθᾶιὶ {πη οὐπὶ Δρράγυδγαμᾷ {68 

ὙΠ Αὐγαλϑ βοάσπηιὶ δὰ φιογουπὶ Μαηῦγο 457 [ἱοοὶ 

114 Δ φοίογυπι βρθοΐθα 0115 Διὰ ᾳυδπὶ Δηρα!οα πὶ 

οβιθπάογὶς πιϊηἰβίογία τι : πᾶπὶ Ταϊη α{15. ἰδ] τ γ8ι6- 
τίαπι ργοδεθαίυν. Ηος 6γαι οἱ ἰπ ἔχοι, ἐπὶ δηφοίυβ 

θοπιηὶ ἀϊοίτυν ἴῃ Παπηπιὰ ἰφη}8 ἀρράγυΐβθ6 Μογϑὶ ἴῃ 

τυῦο "5. Οοπείπυο δυίθπι ἰῃ 51.086 υ θη ιι5 )οπιῖ- 

πὺ8 οἱ θεὺ5 Ἰοᾳυΐ ἰν ἀμ ρ6 10 βογι υἱίαγ, οἱ 'ρθ6 θυ5 

6886 Αργδιιδῃ, οἱ θθυβ8 ἰϑᾶδο, οἱ θυὺ8 δάσοῦ ἀ651- 

ξηαίυγ. Ουοά ᾳυϊάδπι φγΓοιουγι πὴ ἰοσοι 5 αἰχθ- 

τυηι, θδαιῃ ἰοφὶ8 οἱ ριρἢδιάγιιην ἰοηψα ἰμ θυ ΟΡ 

6586 4υᾶπ)| δοδιπι ΟἸγ βία πη οἱ ϑρίεἴταπη βδηοίιηι: 

οἱ 60 υδ4ᾳι|6 ἱιηρίοἰδίδη!Βῃ ϑ581:ᾶπὶ| ρῥγοϊθηάοιθηι, 
αἱ Ρἱδηϊυἀϊηοῖμ αυΐϊάοπι ἰῃ ΟΠ γίδίο ροπδδὶ εἰ ἰὼ 

δρίνιτα βδηῃοίο, πη ρογδε οπ6πὶ γ6ΓῸ οἱ ἰμΠγη} (806 

ἴη θ60 ἰοφ'5. ϑ8ἀ πο 4145. 

δ8 Πρρ. 11,9. δ" Οἀδϊαΐ, 
δ (6), 1,, 94. 9 Ερί!ο5. ν, 52. 59 ἰυἰ4. 2Ὁ, 26, 
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Νιης δυίοπη ΠΟΙ 18 ργοροϑιίαπι οϑὲ οβίοπάογα, 

4αοιπη8ο 58π011 δι 6}} αὶ Δηῖα αὐνδηΐυπι ΟΠ ΓΙ 51] 

τοῖαΐ ραγυυ] δάδις Βροηβ:8 (1 6] Δ πὶ ργΟΟΌΓΔΌΔΗΙ, 

ἰρϑὶ βίπι δπηὶοὶ εἰ 8ο4168 δροηϑὶ 41} δὶ βγῇ ἀΐξεγα 

υἱἀδδηίυν : ποίθηιις εἰδὶ εἰπε ἐπα ΐπες απτὶ οαπι 

αἰειϊποιϊοπῖνυις ἀτφοπ!ὶ ὠεφιόφιο τοῖα δἰ! ἐπ τοσιδῖι 

εο. Ἰηἀϊοαπέ οὔρο φιοὰ ἰρϑὶ [Δοίδηϊ βροπϑθβ Π01 

δυταπι (πο υ6 δηΐπὶ ΠαυῈ δὴν 16 δυγαπὶ 40816 

ἀΐφπαπι ὁγαὶ οἴεγγὶ 5ρ0π585). βθά ὕγοὸ ἃυγο 5: π}}Π[ὰ- 
ἀΐηδβ δυγὶ 86 ἴδοθγα ργοῃ πὶ, οἱ ΠΟ ὑπΠ8Πὶ δὶ- 

τἰ τα ἀΐπαπι, 5οὰ τηυ 45. [18 οἰΐαπὶ ἀϊοπηΐ ἀ6 ἃγ- 

ξοπῖο, 86ἀ ηυδϑοὶ Βαροηίοβ ᾿ἰοεῖ ραγναπὶ ἀγροπίὶ 

πιδιογίδτμ, ργοπηϊ πὶ 56 οἱ ἴΔσογα πο 51π||}{ι6}- 

π65, δοιὶ ἐἰϊβιϊηοιίοπθ5 ἀγροπίΐ ; αἱροίδ 4υΐ)ι8. ποῃ 

ταιία δυπάδγοι ἀγζθηι! πιδιογία, αἱ σοππθχπη 8}}- 

φυϊὰ οἱ βοϊϊἀυπι ορυβ8 δὲ δὺ ργοάυσεγο ροβββῃὶ, 

βαὰ ἀϊβιϊποιΐοπμαβ 8015, 86 θη αυφάδηι ρᾶγνᾶ 

νεΐυϊ ρυποία ἱπίογβογογθης {Π| ορογί, φυοὰ εἰ εχ 
δυτὶ 5ἰ πα πὸ (Δοἰοραηὶ. Ηφθς ἜΓξῸ δπιῖαὶ βροῃϑβὶ, 

1} ἀ6 φυΐθυβ δυργα ἀϊχίπιυβ, βΒροηϑ (δοϊ πὶ ογπἃ- 

τηοηία. 504 αυἱά ἰῃ 1γ]5 56 ογει! οοηιἰποαίυγ, οἱ φυϊὰ 
οἱοουιϊίοηΐθ πονΐία8 ἰρ88 ραγίυγίαὶ,, οπμηΐροίθηι 5 

ΟΡ δὸ βροιδὶ Ῥδίγθμι. ργθοθπυγ, υἱ ἴρ88 ΠΟΡῚ5 
δτοδηΐ Πυ}118 οἰδυβῖγα ρϑίοίδοϊαί, 400 ροβϑίπιι5 πΠοη 
βοΐυπι δά ἰη 6} φοπάα πος ἢΠΠυπιϊπαγὶ, νόγαπὶ οἰῶ πὶ 
Δ. ῥτοίδγοηδα, ἃ. ϑβεσαπάππι πιδηϑαγδπὶ δογυπὶ αυὶ 

Ἰδείατί βυηΐ, πιοδεγαιίοηα οἰοαυὶὶ 5ρ1Ὁ}18}18. ἀοοίρ γα. 

Αὐυτγί δρϑοίεπι ἴῃ πλ}}15 δῶρα Οδίοπάϊΐπι5 ἤφυΓᾶΠὶ 

ἰθηογα ἰην 5. 0}}}8. οἱ ἰποοῦρογθῶ ΠδίμΓο ; ΔΓ ΘηϊΌ 
γοῖῸ Υυἱγίαϊ πὶ νου} 8.6 ται οη δ ; δοουῃάυπ) ᾳφυοὰ εἰ 

Βοπηΐηυ5 ἀἰοῖ! ΡῈΓ ργορβοίδτῃ : θεαὶ υοδὶς ατρεπίμπι 

εἰ αὐταπὶ ; υ08 αἰίοπὶ [ἐοἰδι 18 ατροεπίοα οἱ αἰτοα Βαα- 
ἐπι 5; οδίοηἠθῃβ μοῦ ἢφο εἱ ἀΐοοης, 68 υἱᾶ ἀδαϊ 

γ 58. ΘΘΩΔΌΠῚ οἱ ΓΔΙΪΟΠ6Π) 4ι1ἃ π|6 Ὦδιιπὶ οἱ βθη γα 

Ροβϑοιϊθ οἱ οοΐογα : γ08 δυῖϊοπὶ οἱ βαπϑαπὶ οἱ γαιϊο- 

ποηῚ 415 ἴῃ γοῦνα εδί, δὰ οοϊθπάδ ἀθπηοηΐα ἰγδηβίυ- 

Ἰ15ι15. διὰ εἰ οἰοφμέα Βοπιϊπὶ, οἰοφιῖα σαεία, ατρ6η- 
ἐμπὶ ἴσπο ρτοϑαῖμπι ἀἰοϊ (αν δ᾿, ΕἸ ςπὶ ἴῃ 41}}8 ατ- 
φεπίμηι ἰσπίίαπι ἡιδεὶ ἰπσμα τηοιηογαίυν δ᾿. Ομοῦιι- 

Ἀπ γογο διυγοὰ ἀϊοιηίυῦ “7, αυοπίαπι αυϊάθπι 
Ρ]οηϊαἀο 5εἰθηι θεοὶ ἱπιογργοίδηίυνγ. 564 εἴ ουη- 
ἀε]αθγαπ) ἴῃ ἰυδγπδου!ο ἐδ 5ἰπ|0Π}} δυγθῦπι οἱ 50- 

Ἰἰδνιαν ροηὶ ᾿υθευαίαγ : αυοὰ πὶ νἱἀθίυν [οὐπηδπὶ 

ἴσο ΟΓ6 δίυγα ἶ 6 σὶθ, ἰῃ 408 ἰοχ 860 ΒΑΌΘ ΠΡ, 
δοά αυϊά ορὺβ δδῖ τπηυλὰ σοι ρβτορᾶγα ἰδϑιπηοηΐὰ, 

οὐπὶ ἰπ ρΓοπιρία 511 βοῖγα νοϊδηι 5 ἰπ τυ} 15 ϑογὶ - 

Ρίυγι Ἰυοὶδ ὸς ἱπάϊοατὶ, φιο δυγὰπι δὰ ϑϑηβυπλ 
πιοηίεπιαυδ τανοοοίιγ, ἃγβοπίυπὶ υογὸ δὰ υϑγυυπὶ 

δίαιιο οἰσᾳυία τοίεγδίυν  ΝΌηΟ ΘΓ6Ὸ ῬΓΟρΟΓΟΠΊι5 δὰ 

οοπ οπιρίδηάαπι αιοπιοὶο βοουηάυπι ΕΔ 405 ρΓῶ- 

τοἰϊβίπηι5, ἀπιῖοὶ βροπϑὶ ἀϊοδηί 56 5ἰ πὶ} 4} 65 δυτὶ 

λοογα Βροηβ: οὐπὶ ἀἰβιϊποι  οηἶθι118 ἀγροηιί. Ὑἱάοῖυῦ 

ἜΡΓΟ τι ᾳυοά ἰοχ αυα ΡῈΓ δηροὶοβ ἀϊβροϑβίίδ ο8ὶ 
ἴῃ πἸϑηι πιθοῦ 5, φυδηἀυφυΐιαπι τη θγαπὶ 118- 

Ῥδαὶ (αἱατογαπὶ ὈΟΠΟΓΟΠῚ., ΠῸΠ ἰρϑϑῖη ἱπιδρὶ πε πὶ 

σ᾽θ96.1:, 8. 5 Ρ 591), χι.ιῦ. ὀῬγου. χ, 90. 
791} (οε. χσ, 11. 

(52) Μ88., ἐεπιροταίεηι. ΕΪπὶς οπῖπι (επιροταίϊς. 
(55) Απίὲ αἀτέπιμπι παπιφιδ, εἰς. Αἀ ἤππς ἰοσυπι 

ΟἈΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΧΝΤΙΟΟΜ ΟΑΝΤΙΟ. 

“τ Ἐχοὶ!. χχχν!. 

τὸ 

Α τόγυπι, οἱ φυφουηαια οΟπα πσο Δ ἘΠ 115 φαΐ ἴῃ Ἰεζα 

γοίοταπίαν, ἰῃ ἤξυτα οἴ πο ἴῃ νϑγίαῖς οοπιίπρο- 
Ἰναηΐ, ἰδία οπιηΐα δ᾽ πὴ Πα }π68 δυγὶ ἔυδγαπι, ποὴ 
Δυτὰπι νογαπι. Ουοά 50 Π|06ὲ δαγυπὶ γαγαυπὶ ἴῃ {}}}ς 

485 ἱπεογρογὸα δυηὶ οἱ ἰην 8} 0}}1 80 δρὶ τ Αἰ ἰη- 
1οἸ]Πἰφαίων : 5 πἰΠ υἀ40 ναγὸ δὐυγὶ ἴῃ 400 πθὴ δὶ 
ἦρβ8 νοῦ (38, δα ἀπηῦγα ΘΓ (8118, ἰδῖ8 ΘΟΓρΟΓΕὰ οἱ 

Υἰβι δ1Π14 δοεϊρίδηίυν. ογ φγαιία, βἰ πα  Πυ00 Δυτὶ 
[υἷι ἰβιυὰ τἀ ογηδοιυπὶ τηδηὰ [Ἀοίμπι, ἀς αυὸ ἀϊεὶϊ 

ἈΑροϑίο! 5 : ΝῸπ ἐπι ἰη δαπεία πιαπιι [αεἰα ἱπιτοϊ οὶ! 

ὁ όδις ἐχεμιρίατία υάτοτίηι, 866 ἐπ ἔρβαπι οαίκηι 
Ετξοὸ αυς ἰπ οΟἶΪ8 δυπὶ ἰπυ βι ὈΪ]18 οἱ ἱποογρογοῦ, 

14 ϑυμΐ νδγα ; ἰδία δυίΐδιι ὐα: ἰῃ ἐδγΓί5. δυηί Υἱβὶ- 

ὈΠΙ4 οἱ οογροῦθα, δχθπηρίαγία νογογυπὶ ἀϊευπίυγ 

6856, ΠΟΠ Υγεγῷ. ἰοΐα 6γβῸ δι 4085 5. Πα ΐπες 
Β αὐτί Δρρο!δπιὺγ : ἰπ φυΐϊθυβ 6δὶ οἱ ἄγοᾶ ἰθϑϊδοιοηίί, 

οἱ ργορ εἰαιοτγίυπι, οἱ οογυ πὶ, οἱ δἰίαγο ἱποδηϑ᾽, 

οἱ πιδη8ἃ ργοροβὶοηΐ8, εἰ ρ8)68, δ6ἀ οἱ υβίϑιηεπ, 

οἱ οοἰυμπηπῷ δ6 δ6γΓδδ, οἱ δ᾽ίδγε ἰο]οοδυβίογυμι, ιἱ 

ἱρϑυπι ἰορΙ πὶ, δίᾳυθ οἴμηΐα 485 ἴα ἰδβ8 50 ρι2 

δυηῖ. Οπιηΐᾳ ἰδ δἰ πη αἀΐ 65 ογαηὶ δυτγὶ. δ6ι εἰ 

᾿ρϑασι ὐυγυπ Υἱβι 116, ῬγῸ 60 παυοὰ νἱβιθ}}6 ογαί, 
ΠΟΙ ογὰϊΐ δγυπι γογυπὶ, 56ἀ 51} ἀο αγᾶὶ ΕΠ 05 

γογὶ δαγὶ ἰηυ δὶ Ὁ} 18. [5128 ἐγξὸ βἰ πη ἰἐἰιυΐποὲ δυὴ 

(δρογυηι δροηβῶ ἘοοΙ βία βροηϑὶ ἃπιὶεὶ δηροὶὶ υἱίε- 
Ἰςθέ δἱ ργορμείδ: : πὶ εἰ δίγανθγαπι ἴῃ ἰοζ6 οΣἰὸ- 

Τίβαυς τηγϑίογὶ 8. Ηιπο, ορίποῦ, οἱ Ῥδαΐυβ ἰπιο! !ςειιϑ 
ἀΐοσευαι : [πη τοί ἰσίοπα ἀπρείογμηι, πὶ [δ φμῶ υἱάε! 
[γειδίτα ἱπβαίιιδ φθηδμ σατηὶς δια “ν, Οἴημπῖδ 6Γ60 δυ- 

ἀδίουβ οἰυ5. οἱ τοϊϊρίο,, 5. τη πὰ 68. δυο δυή, 
Ο συμ δυίοπι σοπνθιβιι8 Γπϑγὶς αυΐβ δι Βοπιίηυμι, εἰ 

δι δίυπι [ποῦς 840) 60 νοἰαιηθη, ἔμπης Ὑἰ 6} δυτυῖὶ 

γόΓαΠὶ : οὐ} 05 δυγὶ δηίοαυδηιν δάδββοὶ οἱ οοζῃοδύει- 
᾿ ἀὰπι| 56. ργϑθόγοι.,, δἰ} πὸ5. (δοδγιθν! δροιβα 
Διμ οὶ ο᾽ι5, αἱ ὁχ 18. 5ἱ τυ δἰ θὰ5. ΘΟμμπιοη ἃ 

οἱ ργονορδίᾳ, νεῦὶ δυγί ἀςβίογίαπι οἀρογοῖ. ἢ. 

οαἰτη (Δοίαπι ἐπάϊοαὶ αι 8, ὀυπὶ αἰεὶ! : ΠΟ αμιἐπὶ 
ἐπ ἤσετα συπιϊπροϑαπί {{{18. δονὶρία αμίεηι δμμὶ Ῥτ0- 

Ῥίεγ πο, ὧν φιο5 βηὶς βαομίονιηι ἀευεηὶ! 19, 86 εἰ 

ἡποπι ααοπὶ αἰεὶ Ῥαδιυ!υ5, πο πιο 538. ΘΟΓρΟΓ- 

Ἰδιῃ (53). Εἰμΐδ. Θηΐ πὶ οοτγρογα 15 πηι] 105 ἰηγνεηίοί μΓῸ 

αυΐϊθυβ ποι βιπηί βογὶρία ἢξο : μθ΄. διΐπα διυ}05- 

τηο0] ἀ6 5 γεοϊρίθι! ἰμιθ ]Θοῖαι. 564 ἤπεπὶ δϑει- 
Ἰογυπι, Ρογίδοιοποῖ γόγαπὶ ἰμ|6}]} 156, 488 ὑδΐαι0 

Ῥδιΐο οἱ δἰ π}}} 018 δ᾽ 05 δάνθιἶ855, οἱ ργΟρίοΓ ἰρ508 

Βοῦ ρία ἰνᾶδ. 6556 ἀἰσ ΠΕΡ, 

δεὰ δ ἴῃ Ἔχοίγϑι ἀἰχίπιιβ, γο θπίθ5 οϑἐὐπάεγε 

4υοπιοάο ἃπιϊοεὶ ϑροηϑὶ ἀΐοαπὶ δὶ βροηϑᾶπι [λειτο 

86 οἷ βἰπα!τυάΐη65 δαὶ ουπι ἀἰϊδιϊποιοπίθυ8 ἀγρεηιί 
ΡῸΓ οἃ δοἰ!οοί αυα ἰπ ἰοβα οἱ ργορθδιβ μὲν ἔδυ Γλὺ 
οἱ ἱπιαφίπθϑ δἱ βἰ παι! τἀΐπο8. δὲ ράγανο ] 48, 5επρίλ 

ἰρδάϊάδγαηι. ϑυπὶ ἰδιιοπ ἴῃ Πἶ8 οἱ ραννᾷ υφύλπι 
ἀϊδιϊποιίοποβ ἀγρθηιὶ, ἱπάϊοία βο] οὶ βεηϑυβ δρὶΠ" 

(4118. νδυθὶ οἱ. ἱπίδυργοίδιϊοηΐβ ται οηδθ }, ᾿ἴοοί εἰ 

γδ 1.6 γᾶγὰ εἱ δχίψιια. Απΐα δάνοηίαπι πᾶπιαυς (08) 

88 Ποῦγ. ιχ, 38. “9 Ου]088, 11, δ. 

Ῥογίιηθγα υἱδθηίυῦ οὰ αυῷ τοίεγί Ργοοοριὰϑ ἐσ ὑπ 
ἔσμα : Τότε δὲ οὐ πολὺς ἦν οὐδὲ χεχυμένος ὁ ἄργυ" 



151 ΒΕ ΒΕΟΌΝΡΟΥ. 428 

Ῥοαιηὶ Υἱχ δίουδὶ ργορὶιδίδυυπι δἰίφυΐθ ρᾶγαπι 4υ αὶ ἀϊδιϊποιΐοηθ, 86 ἰα{|591π|ὰ (4) δτροδὶ οι ρϑι6- 
ὁοου εἰ ΘΓ] ΟὨΐδ ὩρΡΟΓαΪ : νεγ ἱ σγαιία υἱ ἰδαΐᾶ5 οσυηὶ 
ἀἰεῖι : Υίπεα δοπιϊπὶ ϑαθαοιΐι ἀοηιις ἰσγαοί 65, οἱ 

ἀοπὰς ὅμάα πουείία αἱἰίοεία 1". Ἐκ ἰϊοιυτὰ 4}}}0: 
Αφια πιμίια φοπίος τιμία δι 15. Ἐπ ΕΖΟΟ 6] υο- 

ὠἰπᾶη8 ἀμ 45 δύξογθβ Θο αι, οἱ ΟἹ θυ 81), ἰδ 84- 

μιλγδη) ἀϊπιϊη σοὶ 6556 οἱ δἰΐδπι δυδαρλιῃ 7"; εἱ 5ἷ6- 
υὶ τα] φυδδύδπι ἱμ515 ργορίνο 15 ἱπιογργοίδη 5 

δρογίδηιυν, ἰϑίφ ἀϊδιϊποιίομ6 5. ἀγρεηίὶ ἀϊειιαν, θὲ 

γοΓ0 ϑαίνδίου οἱ δοιηι9 ΠΟΒΙΘΓ 5115 ΟἸιγ βίαβ δι - 
τοηΐί, ηοία [Δοϊθἢ5 ομγηΐα Ὑογθὸ νἱγία 18. 8185, ἴῃ 

ρϑβ5ῖ0}6 6}118 ἱηάἀϊοί τη ἀδίυπι ὁδί, φυοὰ 6εἃ φυῶ ἰῃ 

ἃυδοθηά 18 ̓ Θπουδηίυνγ, οἱ ἀγοδηὰ δγδηὶ, ἰῃ Ἰυθοπὶ 

ψΓοίογγθπίαγ, οἱ δὐ πηδηϊ[οβϑίδιϊοποπι γὙθΐγοηΐ ΡῸΓ 
ιοο φυοὰ νεϊυϊῃ ἰθμιρὶὶ 40 ϑδηοία δαποίογυμῃ εἰ 

ἴδείδ. 

Αὐβμυς δυΐδηι αἱ οἰαγίυ5 αἱ χαρὰ ἀΐεὶ! : ὕοφιιε- 

480 τὰν δἷΐ ἐπ τεσ θα δμο, οἰἰλαι ἀδ βαουηὰδ Βα- 
ἰδ ργορίιοιϊα αι ἀ6 Ομ γίβιο ἰΐα οομιίηοι, ῥγοίδ- 

τοιηυ8 : Ονίδίιτ, ἴθι, διοίία ον Ζασοῦ, οἰ ἐχὶεί 

μοηϊο 46 8οπιλι6 εἾιι8, εἰ ἀοπιϊπαύἑμιτ σον εἶδιιδ πιμἐ ἰδ. 
Ἐχαϊαϑίιαν (ο6 τόσημπὶ 6118, οἱ ογοδοοί τοφημηι 6715. 

Ῥειιδ οάποοί θιπὶ ἐς ΞἜσυΡΙΟ δἰσι! φίοτία μππὶεοτιὶδ, 

Εἰ εοπιράοὶ φοπίος ἱπίτηϊσοτιιπ διοτιηι, οἰ οταδεῖίμ- 
ἀϊπος δογμη ἐπιθαμί(αϑὶ!, οἱ )ασιἷ 56 φαφίαὐὶ! 

ἐο8. Προιιπιϑοης μὲ ἰ60 γεφιϊοδοοί, οἱ δσμί σαἰεῖμε 

ἰφοπῖδ. ()ὶς διδεϊαὐὶί φιηὶ 15 1 Οοηβίἀονα ογβῸ οχ 
.͵5 ἀϊΠ ροιεῖα8, οἱ υἱἀ6 φιοηιοάο οππηΐβ δἰ πε τυ ο 

Διυγὶ 846 δὰ δσιγοηυπι ἰοπηρυ8, δὰ τοσαθίμαπι τας 

τόδ γοίδυδμίαγ, βοίβϑι πὶ 6ϑὲ ἀδβυγδυπὶ οὐυ8 α8- [δ μ᾽5 5016 6, 5ίδγθ ᾿ῃηοπιογαῖιγ, Ροδί 56 ἜΓβῸ ὁχα!- 

40ὲ ἀξογβαπι, ραίδηι ἴογε ἀσπυηί Δ 8 Ομ ἶν18, 
υοὰ ἱπιγίηδθοοιι5 νἀ εθαῖαγ οθιεείυτη. δὶς ἐΓρο ᾿ΠΠυὰ 

φυοί ρεγ διηβεῖοβ ΘΔ, εἰ ργορ[είδβ πη διγαίαπι 68, 

δἰ μἰ αι ο δατγὶ ἔμ, οὐ αἀἰδεϊ ποι οηΐ 05 ραγνὶβ οἱ 

ετἰξυϊδ ἀγθηιϊὶ. Ηξο δυίοπι αυς ΡοΓ ἰρβϑιπ Ὠοιιὶ- 
δυ) ποδίγα οβυιη ΟἸιγἰδία ἢ ἐγ α δυμὶ, ἰὼ ΔυΓΟ 

ΤΟῸ οἱ ἌΓζθηῖο βοϊἑάο οοἰϊοοδία δυηι. [4:5 ξηΐα) 
4 ΡῈΓ διηῖΐςοβ βροηϑβὶ (δοιἃ δβί, δἰ] α0 δυτγὶ 

πη αἰδιϊμει! ο"}}ὺ8 ἀγβΘ 1, ΠῸΠ ἴῃ δΒοπιρίογπἃ 

ΤΩΔΠΒΌΓΑ ὈΓΟΙΠΙ ΙΓ : 56 ἰοπιρυ8 οἱ βίδίυ τυ γ 0 

{ι|ς ̓ ροὶβ ἱοθηεθυβ : ὑεφμδιιο τοῦ δὶς ἐπ τεομϑϊία 
πο. ὑπ) οπὶπλ ΓΟσυπ δ ἢ5 ἀοτγηίογὶ! αἱ ἰ6ο, οἱ αἱ 

εοδιυϊυδ ἰΘ0Π15, οἱ ροϑὶ ᾿αὸ βυϑοϊ(νογιὶ οὐπὶ Ραίοῦ, 

εἰ τεϑυστοχοῦῖ ἃ πιογίυΐβ, δἱ αυἱ υδγίηϊ σΟὨΓΌΓΙΙ65 

τοδυγγθοί!ο1}}5 6}015, 14π| θη ἢ Βἰ τα Δ η6 δυιὶ, 

᾽ὰ εδὲ βοὴ 'π Γδγυῃ ουγροΓΑ]ΐτπὶ οὐ] Ἰηδιουυηί ; 

τοὐ λυγυπι νογιιπὶ 40 ᾿ρ58 ρεγοϊρίοι!, ογβθηίοβ οἱ 
δρεγδη!68 ΠΟ ἐᾷ αἤυ8 νἱ οπίυγ, ποὰ φυ μοι υἱ- 

ἀξπίυγ, πος αι ἰ! (ΟΥΓ8 δυμί, 566.Δῳ ψυα ἰῃ σΟ18, 

}}} (δ νῖβιιι8 δϑὲ ἴῃ ἀδχίεγα οὶ βοάθηβ, οἱ ἀΐϊοδιὶ, 

4υἱδ εἰ εἰ εοσπονῖίπιις Οἰιτἐδίμηι αἰἰφμαπάο δεσιπάμπηι 

ἐάτπει, δε πιπὸ )απὶ πον πουΐηιις 1", ΝΟῚ ἐγ 78 πὶ 

ἀβεϊποιοοΐθα8. ρᾶγνΐ8 ἀγφθιιὶ, βθά ἰὼ ἰλιτυἀίηοιῃ 
ἀϊυδο αἱδπεας ἀγρθηίο. Αὐάϊεη! δα αυοὰ ἰη ΕΠ 
ἃυτὶ δ  ἀΐπ6 Ρείγα αυθ βααιὶ ἀϊοϊίυν, οἱ ρου 

Ῥόρυὶο ὑγρειθ, (με ϊϑῖιι8 οϑί, δἱ πηᾶγο Ὀδρι δ᾽Π 8 

ει, οἱ ἢ} 65 ϑρί γι βδῃοίι8 ςδί, δἱ πηϑιιῃδ Ἧο0γ- 

νυπ θεῖ δδὶ, οἱ δβῶυθ Ράβοιϑὲ δα ναίου 6βὶ, οἱ β8η- 

ξυὶβ ὡδὶ ραϑϑίο Ο)γίβεϊ δϑὶ, οἱ γείυπι φυοὰ 6ϑὶ ἴῃ 
βδποι5 βαποιογαμῃ,, 4ιὺ ἀϊνίπα {|| οἱ ἀγοδμᾶ ἰ6β6- 

ἰβοίυς, στο οἦυν 6ϑι; δίδαιια ἱπηυπιογὰ οχ ο᾽08 

Ῥεδυγγοοιοηα ρδίθθυηί, ἢ [ᾶπὶ ρᾶγγᾶ, υἱ ὑγα5, 

ΤΊΣ, Υ, 7. 15 Αρος. χΧΡΠ, 18. 
τς ]041:. ΥὙ1, ὅ6. 1ττ Μαι}. χει, 17. 

ὀλίγα ὃὲ ἣν ἐν ἀποῤῥήτῳ παρὰ προφητῶν λεγό- 
ἯΞ κὰν ποδί τει Λε Ως ἐμέναν σαντος δὲ, τὰ 
ἐν τοῖς ἀθάτοις τοῦ ναοῦ τεθεώρηται τῷ βλέποντι τὸ 
χητλπέτασμα τὸ ἀληθινὸν σχιζόμενον ἄνωθεν ἕως 
χάτω ἐπὶ τῷ θεωρηθῆναι τὰ ἔνδον, ἐπὰν ὁ ἀναπεσὼν 
χοιμηθεὶς ὡς λέων χαὶ ὡς σχύμνος ἐγερθῇ. Καὶ μετὰ 
ταῦτα" Τότε γὰρ οἱ σύμμορφοι γενόμενοι τῆς ἀνα- 
στάσεως αὐτηῦ παραλήψονται παρ᾽ αὐτοῦ ἀνθ᾽ ὁμοιω- 
μάτων χρυσὸν, πληθυνθήσονται τῷ χρυσίῳ χαὶ τῷ 
ἀργυρίῳ. Τιης ᾿οπιροτὶς ποπ ἱπσὸπα αγρεπίΐ οορία, 
πες {{Ππι| {πδιῆὶ ὁταὶ ; ραιοα ὑ67γ0 δὶς φμαδὶ ἰπ αΥσαν0 

Ρατβοι,. ἀκ. ΧΗ. 

Ὀ 

12 Εχροῇ. χΧΧ, 4. 
ΤῈ Το. αἱ, ὃ 2. 

ἰλυϊυν αος, [4 οϑι δυροῦ ἰθοῖἃ, ΓΕΖΠα πὶ 6}1.8, εὐπὶ 
νἱ οϊοθὶ ἀθ ἰογγί8. δὶ οαἰἸοβιϊδ (ἀδγῖς ἰθο(8 1[ΓΔη5|8 - 

ἰυπι. 5εἀ ἀδ [}}5 ρῥἰὁπίυ 5, ῥγουῖ Βοιηΐπιιβ ἀοάϊι, ἴῃ 

Ναπιογογαπὶ ΠἰθγῸ ρογβοοιΐ βυπηυ5. ἔλοηιίγαπηι8 

5ΔΠ6 5ἱ οἰΐϊδηι 58ηοιὶθ ραϊγίθυς ἰρδὶ5 οἱ ρτορὶιοιβ 

αὖὔΐ πἰἰϑιγανογαηί νογθαπ) δηιο δάνθηίαι θοιηϊμΐ 
ποϑιγὶ δέδια Ομ δι}, ρου (οι ο0}5 δυ}5, νογίφαρ δυτί 

δταιῖα ἀλιᾶ οἷ(; δ ἰδπίαι [γα Πφς ἰμ ΟΠ] χογίμ, 

οἱ ἰῃ δρίγί τὰ νορίυγα ργνϊἀογίηϊ δίψα ΟΡ ος 80- 

ἴυαηὶ ἀἰχογίι Βοιηΐηυ8 ἀθ Αὐτά δ, αυΐα ἀδδίἀογα- 
γ ῦ Ὑξάογα «ἀἴοηι 6}5, οἱ νἱἀοτῖϊ, εἰ Ἰιδίυ3 δἷῖ 19, 

4υοά 50") ἴσοι ἱπ βρί εἴτα Γαΐιγα ργωνίἀογὶι. Εἰ ποῖα 
ἴογίδβθθ [06 ἰἰὰ 6586 οδἰίδιῃ ἢΠ|6 βθγο ΘΟΠΙ μοί, 

4υἱ αἷἱ : Μευϊὶ )μειὶ ἀεδίἀδταυόταπί υἱάοτο φια κυἰ- 
ἀειὶδ, εἰ ποπ υἱάθγαπι; εἰ αμαΐτα φια αμαϊιὶδ, εἰ ποι 

αμάϊοτωπί 7. Αυδίμνὶ5 μος {|| ροίϊπογῖιι ἀείαΐ556 
Ῥογίδειο νοηΐθης ὁχ {|6. (ἋΣ οηΐμν Ὧο5 [Δοίὰ 6Γ6- 

ἀϊπηυβ, Βόθοο {ΠῚ πραΐογα απ Θχδροοιδιίομα [αἰατᾶ 

οὐθάσοθϑ!, βίους Ἔσο χ ϑάνθηιο ΟΠ γῖϑεὶ ἐγ θηϊοβ 
Ργίθυόγαπὶ ἤ.65, ἰι οἱ {105 ἐμ υτογαπ) δὰ διιπι- 

τη) ρογίθοιοηἷ5 δὐϑυχὶι. Οὐοά 5] ἃ. ἀπλμιᾳυδηι- 

46 δινπιδηὶ τοίδγαϊιγ ὀχροδὶεΐο, υἱἀ δίας αυοι, 

ἄοποο ραγνια 65ὲ δλς ἀπίηδ οἱ ἱπηρογζοοία,, οἱ 
50 (υἱοτί 5. οἱ ργοουγδίου νυ5 ρυβίϊ8, βἷνε ἀοσίο- 

τὶ 5 ἘΘοΙἐβῖα5, βῖνο δη86}15, αὶ ραγνυϊογυι οι510- 

ἀ65. 6556 ἐϊσιαμίαγ, εἰ νίίθγο βοαρον [δοίθι Βαϊ ῖβ 

φυΐ ἴῃ σα} 5 δδι, δἰ π Πα ἢ 65 Δ] ἐπι οἱ, οὐμὶ 

ΒΟΩ 50} 18 οἱ [ογιῖθυ5. δἰ αν ΟΡ οὶ οεἰυί5, 861 

Βα ἀμ υυ8. Ἰϑυλταν, γϑῖας δ᾽ αἀἰσάπιυβ, ρανᾶ- 

90}15 εἰ ὀχθίηρ!δ ἀοοθίαν, ργῸ φυΐθυδ οἱ 'ρβα Ομ εῖ- 

δίυ5. ἀἰοίυγ «ἰδία ΟΥ̓ βοθιῈ οἱ βδϑρίθηιὶα οἱ φιλία 
ἃρυὰ θουπι 6ἱ ᾿οπλΐη65 Ἶ". ἴῃ 1115 Ἔγξο δἰ! τυ ἀ]- 

1}} ὕοτι ν, 16. 15 Ναηι. χχιν, 117, 7, 8, 9. 

οΥαπί α γγορίιειὶ5 υἱγίδφιιο δαρίοπίϊδιι ρτίδοὶ αὐὖὶ 4. 
εἰα. Αι αὐὲ ΟἸιτίδιιι5 «ἀνοπὶί, φια ἷπ τοηιρίϊ ροποίτα- 
ἐἶθιι5 ἐταπί, {{{Π ραϊμόγιιπι, φμὶ υἱάοῖ νόγαηι υθϑίαπιθη ὦ 
δι πιο ἰἰδ7ι16 ΟΘΟΥδιιι σΟΝδΟίδδιι1 6886 αἰ δα ἱπ- 
τἀοπάα φμα ἐμίιι5 ςοπἀοθαπίμν, ροδίφιαπι τεσιιπιθ θη} 8 
ἀοΥγηδνὶ! μὲ ἰ60, οἰ δἰει σαίμάπι8 ἰσονιὶδ το ΥΥΘΟΥΙΙ. 
Επ ροβίρα : ()μὲ δμῖπι σοι [οΥπιθ8 [αοἱὶ [6 Υ ἢ} ΤΟΘΏΓ - 
τϑοιϊονὶδ 678, Ῥγὸ δἰπι ἐμά ἰδιι5. ἀὰτμπι ἀσοσριαιτὰ 
διιπὶ ; πόηῖρθ αἰιγὸ αἰφι6 αταόϊιο0 τορίοὐμηίαν. 

(52) Μ55., ἰμ58ὲ κα, [ἰ0}}. ὁ}}., αἰἰδδίπα, 

δ 



Ἴ59 ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΙΝ ΟΑΝΤΙΟ, τυ 

πἰθυ5 ἱπιθυΐιιν, οἱ ἤυπὶ οἱ ρᾶγυυ]α ἀϊδι!οιοπ6 5. ἃ ολιΐπ δι Ιοσυπη. ΤᾺ] ἜΡρῸ πιο οἰἰᾶπι (ογΠ1 6χ (0 .}- 
λοι. Αρογυπίυγ δαὶ ἱπίοράσπι οἱ 8 4 ἰπ- 
Βυυπίυν ρᾶῦνα δ]ἴψιδ οἱ γᾶγα ἀ6 βθογειίουίθι5 πὴγ- 
δίοιδἶθ, υἱ ἀσδίαγίαηι οοποὶρίδηϊ τηΔ]ογιπ). Νοαια 

δηΐ ἀσδίἀοτγαῦὶ αὐἱὰ ρῥοϊοδί 5ἱ ρριίίιι5 ἱσπογαίυτ. 

Εἰ ἰά60 ἱπεϊρίαπεῖθυ5 δὲ ῥγίπιΐδ ἴῃ ὁγιἀΠοηΐθι5 ρο- 

51115, βίου ποπ δυηΐ δὰ βυθι λα πὶ οὐποία ραπάσηάδ, 
ἰϊα ποθ ροηἰίι5.Δυϑοοπἀοηἀἃ 511 5ρ᾽ ΓΙ 4}18 η!γϑ16- 

τία; βαά, υἱ αἷϊ Β6ΓΠΊΟ ἀϊνίηιι5, [αοἰοδ δυπΐὶ οἷς 

ἀἰβε ποιοη65 ἀγβοηίὶ, οἱ οἰ 1115 αυαιίδηι βρ  γἰ(4}15 

[πιο ΠΠΠροπιΐαΣ πὶ πὶ οοταπὶ ἰηἰεἰατιάε5. 5υηΐ, ὧδ σὰ- 
δίυπι συ Δπιπηοάο ἀσδἰἀδγαηθδ ἀπ] οι 8 δι πηδηΐ, 

6, υἱ αἀἰχίπηι8, 5' ροπὶἰὰ5 ἱφπογαῖυγ, ΠΟ ΟΙΠΠΐΠΟ 

ἀεβιἀογοίυν. 
γογυπὶ φυοὰ ρᾶγνυ]απὶ ΠΟΠΙΪ ΠΔηλ118 Δ πι8π|, Π6- 

τὴ0 [ἴδ Δοοὶρίδί φυλϑὶ Ξδδοουπήυπι 5 ὈοιΔη εἴδη) ράγνα!α 

᾿ἀϊοδίαν ; 86ἀ 51 ουἱ ἀθεϑι θυ 10, οἱ ἰμ αι 65 οχὶ- 
δυυδβ ἰμ 6] 6ου 5 86 πηϊπίη!δ ΡΥ ἶα., πὸ ραγνυΐδηι 

ἀϊεϊπηι5 δηϊπηδηι. [αἰ τὰν 886 ἤδγὶ σοπυθηΐ! μδφιίοφμο 

ΤΟΙ δἰ( ἱπ τοσμϑίία διο, ἰὰ οδι ἀδαθοῆυο ἱπ ἰὰ ρτγο- 

οἶδί 0) 5π|οϊ πίττα, τ οἀρίαί γοβοηι, οἱ ῃδθεδὶ 

τϑουπι θΘη(6 πὶ ἰπ 86 πιοιρ58. 5:1. οπίπὶ ἀΐοὶς [}ς ΤΟΧ, 

αυΐα Λαϑίίαϑο ἱπ εἷδ εἰ ἱπαπιθμίαθο ἵπ οἷς 19, Ῥγοίε- 
“ οἷο 4ιὶ ἰΔηίδηι δεγῦο Ὀεὶ οογὰ 8 5] Ἰδιϊα ἀμ 6. 

Ργωθοηΐ, υἱ οἰΐαπὶ ἰῃ οἷ5 ἀθαυι} γα ἀϊσαίυγ, 5ρᾶ- 

1118 86 Πἰοοῦ ἀπηρ] οτί θυ5. 1πι6}ΠΠσοηι5 δριοη θὰ 
ἀϊδιιοίοτί5. 118 ογρὸ εἰ τϑοιρᾶγα ἀϊάίας ἰῃ δπὶπιᾶ 

Π4 βίης ἀυθῖο ἀδ φυὰ 'ρ56 Ὠοπιῖηι5. ἀϊοὶ! ΡῈ. ρμγὸ- 
Ρδείδηι : δμρεγ φιθηι γεφιϊθξοαηι, πἰδὶ διιρογ πηι - 

ον εἰ φεϊοίιηι, εἰ ἰγεπιοπίεπι δΕΛ πιο 65 πιθος 89 Ὁ 118.- ο 

γὲῖ δγᾷο γὸχ ἰδίθ 4} δϑὶ β6γπο θεὶ, ἴῃ 114 δηϊπηᾶ 
αυξ 741 δὰ ρεγίδεία τη νοποῦῖ!, γοουθ (πὶ Βυθηι : δὲ 
ΘΚ τἀπιοθη ποὴ 5}1 ἴῃ δὰ δ) φυοὰ νἱτἰαπι, 56 ἀ ρίει 51 
ΒΑΠΟΙ 16, ΡΠ ῥἱειαία, ἤϊδ., οἰιαγιιαία, Ρᾷοδ, 

οἰῃπίθυδααο νἱγία 5. Τυπο οΐπὶ ἀοἰοοίαί ἰῃ οἃ 

τδοιιθαγα γεξεπὶ οἱ ΠΆθῈΓ τοουθίταπι. ΑΔ πδης δπίτη 
Δηϊπηδπ) Ὠοπιΐηιι5 ἀϊοοθαὶ, αὐΐα 660 εἰ βαίθν πιθιι8 
νεπϊέδηιι5, εἰ εὠπαθίηιαις σηι 60, οἱ πιαπδίοποπι [αοἷθ-- 

πιι5 ἀρ οαπὶ δι, Ὁ) ἐγρο οὐπαί ἢ γίδίυβ οὐ Ρᾶ- 
γα, οἱ Ν] πηδπϑίοπθηι ἰδοϊ!, αυϊἀπὶ του}: } Βεδ- 

(4 {Π|Π5 Ια υἀο δηΐπιο, θθϑίδ δίναία {Πα πηθιεΐβ, 

δὶ Ραιογ οἱ ΕΠ ὰ5, αὐ ἤθη ἀπθἷῖο, απ. ουπὶ ϑρί τα 

Β8Δη610 ΓΘΟῸΠΙΙ ̓ς, οοπαί οἱ τηδηβίοηθῃ [δοὶϊϊ. Αυΐ- 

θυ, ρηῖδ5, ορίθυβ, φαΐ σΟρ18 (4168 οοηνίνα ρᾶ- 

(ἰἴοπα δὰ υπαηιαυαπιηϊιὰ πέδη ΓΟΙΈΓΓΪ ρο586 νἱ ί6- 

θυγ, αυοὰ αἷϊ : δὲ μά πιο απτὶ [αεϊρηϊας εἰδὲ 

ομπὶ ἀἰδιὶϊποιϊονῖδιιδ ἀγφοπεΐ, ἄομες τές δὶ, ἰμ γοσεδὶ- 

{μι διι0. 

γε 8. 11,12. Νατάιις πιεα ἀφαϊ! οὐοτξηι δ ππι, εἶνα 

οἄοτένι ἐἾμ8. ἴῃ 5ροεὶς ἀγδηηδί 9 νυἱάδίυγ μος οβίοῃ- 

ἀϊ, ηὐυοὰ ροϑὲ νᾶ. γορθὰ ἰπργοϑβὰ ἰξ βροῃβὰ δὲ. 

ΘΡΟΏΒΙΠΙ., δἰ ἘΠῚ ΘΠ Ἶ5 50}5 ΘΠ ΧΟΓΪ᾿ δα πὶ, 86 ΠἰΐτῸ: 

ηυράδπι βθηεγα, αυδδὶ πᾶγάυ8 αυ88 ργΐα5 οὐότειπ: 
ποὴ ἀδάδγαὶ οἰπὶ 6556 δρυ Βροηβᾶπι, ἰυπς ἀδάοεὶι : 

Οὐογαπὶ 508πΠῚ., Οὐπὶ ΠΟΓρι8 σοηιαἰς ΒρΟΠδ᾽, αἱ ἤθη 

ἰδπὶ ἢΠ|6 ὁχ πᾶγάο οὐἀοιοπὶ αιλπι ΠΑΡ 115 δχ ἰρϑὺ 

8.1Π|0μ51556 νἱἠθαίι, δὶ νθῦο ϑεοιπάσπι ἰδης ἀϊΠ0- 

του [8π| 4185 ἴῃ 8}}}5 ᾿πυθ ἢ 0 Ἔχθρ Αγ 05 ἰ64]- 

15: Νανάμδ πιοα ἀφραΐ! οὐογόπι οἦμα,, ἰμνθηίυῦ 

δάδυς «ἰφυ!ϊά ἀϊνὶ πίαϑ : αἱ νἱ 6! ς6ι ἀπριδηίαιῃ ᾿ος 

παράΐ αὰὸ ὑποίιι8 68 βροῃϑιιδ, ΠΟ ἰδηίῃηι 501Πὶ 

αυὶϊ πᾶγάο [6556 Ὠδίμ ΓΑ] 6 80]6,, 568 ἰρβι15 Βρθῃ- 
δὶ οὐογοπὶ σοροτῖί, οἱ ἱρβίυβ οἀογθη) 81 βροῃβᾶπὶ 

ΓΟΡΟΓΔΥΘΓΙ. παγὰυβ : αἱ ᾽ν 60 400 υηχὶϊ διηι, οὐθ- 

Το 5ροηϑὶ ρ6 1 ̓ρϑίυβ υπζυοσμιὶ τυ η8 δορορθιὶϊ, εἰ 

Ἰος 8: φυοὰ ἀΐεογα νἱάδαίαν (55) : Ναγάιιδ πιθᾶ, 

40ὰ υμχὶ Βροηϑιτη, Γοργαϑδ δὶ π|6 ΟὐοτΟπὶ πιϊπὶ 

ἀρία!π βροιϑὶ, οἱ υϑὶαὶ θυ ρογαίο9 παίυ ΓΑ }} 500 Οὐογα 

[ταρταηιἃ Βροπϑὶ, ἱρϑίυβ πὶ ὶ ἀδίυ! δυδνιιδίεπι. 

Ἦδο παραὶ Ὠἰβίογίοἱ ἀγαπιδι 8 ὀχρίδηδίίο : δὰ γ6- 

πίδπηα5 ἦδπι ἤαης Δ ἰη(6} Προ ηιἰδπὶ δρίγίταϊθαι. Ρὸ- 

Πδπιὰ8 ᾿ἷς βροιϑᾶπ) ΕΘΟΙοοἰαπὶ ἰῃ ρογβοπὰ Μαγὶδ 

48 ἀδοθηίον υἱἱχαα ἀϊοίιαν αὐογγα ἰἰυγαπὶ ἀηφαθιιὶ 

πδγάϊ ρἰβιϊοὶ ργειϊοϑὶ, οἱ ὑηρογα ροάοβ δδδι, οἱ ἀθ» 

ἰογβοτα σ8Ρ}}}18 5118, οἱ γθοίρογε φυοάδιημηοάο 80 Γ᾽ 

ΟΟΡΟΓΆΓΘ Ρ6Γ ΟΥΪΠΟ πὶ ΟΔΡΙ|5 5υἱ δὰ βϑπηθί ρβδῃ) υἢ- 

φυθδηίυπι χ 4υδ) δῖ ἃς νἱγίυ!6 σογρογὶ5 οἷαϑ ἰηΐδο 

οἴυπὶ; οἱ οἀοτγοηι ΠΟΙ 8} Π ΔΓ μὲ ἀπραυσμίθπι, 
4υδπηὴ ἰρβίι5. γον θεἱ δὰ 56 ἰγϑίιθηίοπι ρον ΘΔ μ ἢ 05 

αυΐθυ8 δὐδίογφοῦαὶ ρμαά68, εἰ ἱπροβυΐί οαρὶε δυ0, 

0} ἰΔπὶ παγάϊ, φυλπὶ (γί διὶ ἰγαργδηίίδπι; οἱ ἀΐοθ- 
6, φυΐα παγόυ5 πιθᾶ Πι558 ἱπ ΟΌΓρι5 ΟΠ υἰςΕ1 τϑι 

ἀπ οάογοπὶ 6705. Βοηΐᾳυς νἱάδ φυοτηοάο [νας ἰρϑᾶ 

τοίογαμιατ, Ἀατγία, ἰηαυ!!, αἰ Πϑταπι μηφεμομιὶ 

παταὶ ρἱδιϊοὶ ργειίοξὶ, οἱ μηαὶί μεάοε 76διι, εἰ οαίετεὶ! 

εαρὶ 5 σαρ δ δι, οπιμς αμίόπι, ἰῃαα , ἰοία τῆς 

»ίοια ὁδὶ οάοτὰα τηριοπιὶ 8. Ουοὰ υἱἱᾳυθ ἱπάϊεαι, 
βουπίαν  Ῥὰχ 1] ρτίπιιι5. Εἴ νι15. ἐβί, Ἰυιπη}Π5 δῖ πη} χ.γ ηυΐα οὐον ἀοοιγίποο φυΐ ργοοθάϊ! ἀ6 Οἰιτίβίο οἱ 88η- 
ΔΡροηΐίυγ 46 μαιἰοπιϊα, τηδηδυδίαἀο χαοαυὲ εἰ 16- 

Ὠΐ848, οἱ 400(1 Βα πηπ|85 οἱ βυ λυ! 5 6ϑὶ, μιιγι 5 ο0Γ- 

αἰ5. (μαγα5. δυϊοπ) ἴῃ [06 ΟΟΉΥΪΪΟ ὈΥΪΠ οἰ Ρ 4] 6 πὰ 

οὐἱ ϑρίνιιυ5 [γαφγαπεὶα ΤΟΡΙΟΥ οηλμ6 πὶ τηυπάϊ Πυ 8 

ἀοπιιπὶ ἃς ἰοἰἶπ5 ΕςΟΙΘβἰϑ ἀοηλη. αὶ οοτί6 γορὶδ- 

ἷϊ ΟἸΠΏΘΙ. ἀομμ Δηΐπηα {1 }.5, φυς οἀὐοτὶς ΟὨτί- 

79 1μοεγἷι. χχυι, 12. 59 [5ἃ. υχυϊ, 3. 83 70ᾶπ. χιν, δ. 55 20Δη. ΧΙ, ὅ. 

(99) Πυς νἱάδπίατ γείδγοπάα γᾶ 4υῶ δρυὰ 
Ργοοορίαπι δα χρυ πη υγ : Τὴν γὰρ τοῦ νυμφίου, 
φησὶν, ὀσμὴν ἡ ἐμὴ νάρδος, ἐν ἦ αὐτὸν ἤλειψα, δέ- 
δωχε. Τῇ γὰρ ἑαυτῆς νάρδῳ τοὺς πόδας ἀλείψασα 
τοῦ Ἰησοῦ χαὶ ταῖς θριξὶν ἀπομάξασα, μεταπεποιω- 
ξένην ἐχ τῆς ὀσμῆς τοῦ νυμφίου ταύτην ἀνέλαδεν" 
ἧς αἰσθανομένη, φησὶν, ἐπὶ τὴν χεφαλὴν ἐλθούσας, ἡ 
ἐμὴ νάρδος ἔδωχέ μοι τὴν τοῦ νυμφίου ὀσμήν" διό- 
περ ὡς ἀπὸ τῶν χρωτὼν Ἰησοῦ τὴν οἰκίαν ὅλην 

ἐπλήρωσε τῆς μαθητρίας τὸ μύρον. δροπεὶ ονἷπι πιεῖν 
ἐν φιῖ, οὐοτοηι πατάμδ πιθα, για ἐπὶ πη χογαπι, ἀδ6 
ἀϊι. δια ἐπὶπι πανάο μογιιπρένς μοάθς 2165, αἱ 
ἐαρὶ 5 (δγρόπδ, ἐπιϑαιίαπι δροιιδὶ οὐογα θαπὶ τεσορε ὁ 
οἰ,7ιι8 δδηδιι τοσθρίο αὐ σαρμ θα!αίαπιὶς, πατάμις πιθαν 
ἐπφιιὶ, δρον δὲ οὐοτόπι ἀράϊ! : φιιαρτορίον ἰαπφιιαπι 87 
765ι ομι6 οοπίταεσία [τασταμεϊὰ (οίαπι ἀοηιπι τερίδυΣ 
ταισιοπίμμ ἀϊδείρι. 
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δὶ δυξοερὶ! ραγιϊοεϊρίυπί, ΟΠδγοηβ ργΐπιο Πιοἱ βυθ Α μἷβ φμὶ ὀχογοιία!ο8 μαδοπῖ βοηδι αὐ αἰεογοίίοπεπι δο- 
ΒΙΏΏ18, γεϊαὶ ὑπριομΐαπι παγάϊΐ, οἱ γϑοϊρίεπβ ὁχ πὶ υοί πιαϊὶ 57, δίηφι!β χυ!θυβῆια βϑπβίνιιβ δηἰπιδ 
δος ϑγλιίλτα ϑρίτίιυ8 βϑηοι! οἱ βρί γί [418 ἀοοιγίπαα δίηριία φυξαιθ Ομ γίβιιβ οἴδοίίαν. [Ιἀοῖτοο οπίπι δὲ 
[ταρταηιίδη). Ουϊὰ ἐρροὸ ἱπίδγοβί, υἱγὰπὶ ἴῃ ὑδηιϊοο σϑγὰπη ἰαπιθη ἀϊοίίγ υὐ Βα δαηί ΘΟ} δηϊπηϑ φυο 
(Δαιίοογαπι Βροηδ58 ρεγυπραΐ ὑπρυδηῖο βροπβυπι, πη ἰἰαπιϊμαπίωγ: ἰἀοῖΓοΟ οἱ νογθαπι, υἱ ΠΑθΘδηΐ δατοδ 
μι Βγδηρεο ἰδείρυϊα πιαχίδίγαπι οἱ Ματγία ΟἸτῖ- ᾳυοὰ δυάίδηι ; ἰ(Δοἶγοο δἱ ραπίβ Υἱίαβ, υὧἱ μιαϑοδὶ ξυ- 
δίυπ), ΒρΕΓΔΉ5, αἱ ἀϊχίπηυ, Γαάΐγ δὰ 88 ἐχ Βο. ὑη-ὀ δίυϑβ δῃΐπι 4ιοὰ ἀσφυϑίεί. Πἀοῖγοο ὁγρὸ οἱ υησύδη» 
ξυεηῖο οάογεπι γϑγρὶ οἱ γασγδηιΐδη ΟἩγίδιὶ : αἱ ὁὺ ἰαπὶ ναὶ παγάιϑ δρρο!]αίυν, υἱ ᾿ιαθοδί οἠογαῖιβ δπὶ- 
ἶρβο ἀΐεδὶ : Ολγίφιῖ ϑονια ΟάΟΥ διπιμς Βὲὸ "δὴ ΕΛ πηῷ [γδστδηιίδη γεγο ὶ. [ἀοἶΓ 0 οἱ ρα! ρα Ὁ }}}8 οἵ πιᾶπαι 
ηποπίϑιη ρίδητπι ἢ 6 (11 ἰδευ υπρυδπίυπη οἱ ργο-. ἰγϑοίδ ἢ} }5, οἱ γϑγ]ιπὶ οΆτο ἴδοίαπν ἀϊεί(ι, αἱ ροδοὶς 

εἰοϑὶ «ἤδείυβ (66), ον μος οἱ 76δυβ τοδιἰπιοπίαπι τοά- ἱπίθγογβ δηϊπιδβ πι8πῈ5 σοπιίπροια ἀθ ὑ γ}Ὸ τυἱϊϑ. 
{6 εἰ ἀΐοθηβ :- Βοπιιῆκ ορεδ ορέταία ἐδί ἐπ πιο. Ηξο δυϊεπὶ οπιηΐδ ὑπαπὶ δίηυα ἰάδπι οδὶ Ὑογϊνιμι 
ϑ8ις ἐγξο ΓΌΓβαϑ ἰπ Οδηιίοο οδπιϊοογὰπ ροβί δἰψιδη- δ6ἷ, φυοὰ πε βἰπηρυϊα αὐΐδοι! 5 ογδιϊοη δ οοιηπιυ- 

18 ἀπ ρΙ ΘΟ [Γ᾽ ἐπι 55,0 η 65 ΒρΟΠ885, δίουϊ Πνΐς οριι8 ἰϑίῃπι, Ὠ0]]υ πὶ Δηΐ πιο ΘΘηβαπ) φγαιϊα 5685 Γεϊπαυδὶ 
Μετ; αἷι οπίπ : διιϊδείοπεδ (μα ματαάίδιις εἰιπὶ ΘΧΡΟΓίΩΠΊ. 
[ποία ροικόταπι. Ουρτιδ ἐκπὶ παταάϊδ. Νατάπις εἰ ετο- Β Ὕεπα, 15. ΑἰΠσαπιοηπίιιπι φμαία [γαἰτιιοίῖα πιρῖια πεῖτ-. 

οἱ (61) "5. ΑἸηρίδοιαγ Ἔγρο οἱ ἴῃ [5 6 βϑίοηθ8 ἃς ἠέ, ἐπ πιϑαάϊΐο πϑότμπι πιθόγαπὶ πιαποδὶϊ, βδἶνα σοπιηιθ- " 

θμεΓᾶ ΒρΟη538. ΟἸ ΒΟΓΥΑΥΪΠΊ1}8 88Π6 αυοά ἴπ ἢἷ8 ταϑέίμγ. Ε]υβίεπι ἀὐθυς γϑῦθα βυμὴὶ Βροηβθ δ διο-, 

θῶ ἢιης ΠηΘΠΙΟΥΑΥΪ πηυ8, Ρ᾽ ΓΑΙ 6 Γ μγίπιο, ροδίπιο- ἰ6βοθηιἶαβ, υἱ υνἱάδίυγ, ἰοψυοι 5 (8). Ρεΐι 5 χυϊάδπὶ 

ἐυπὶ δἰηφυ ϊδγί ον ἡδγάυπι ρου ; ᾳυοὰ ρΡαϊο βδευη- 

ἐππὶ ᾿Π]Διὴ ται ονθπὶ ἀϊοίαπι, 48 περοιίδίον γοξηὶ 
οαἰογυ ρίαΓα5 ρυΐπηο τηδγρϑγῖι85 πϑροιαἴαγ, υ8486- 

40 δὲ υπᾶπὶ μαγυεξηΐδί ῥγοιίίοβαπι. Εἰ (οτίο αυοὰ 
ἀϊχίι : Ἐπιέδείοπες μα ραταηΐδιιδ οαπὶ [γιοϑιι5 Ρο- 

διογβηι, 1|105 ηἀΐεαὶ [γυσίυ5 οὐπὶ παρα 5 ρ]υγ  πιΐ8, 

4005 ἀἤεγίτηυβ χ ἰπϑιαἱἱοιΐ θυ οἱ ἀοείτίπα ρτο- 

Ῥβείίοα. Εχ ἀοαειγίπα γϑγο ἰρϑίυβ θομηϊπὶ ποϑιγὶ 76βιι 
Ομηϑι! ὀπι βίο μο5 ποβίγαθ δὲ πη] πογᾶ, ΠῸΠ ΡΪυΓ65 

Ἰθθηί πδγάοβ, 8βοἀ υπλ1. : 

δε πᾶης γδδδπι8 δὲ δᾶπὶ υς ἀϊοὶ! : Νατγάμδ 
πιρα ἀεάϊ! οάυτεπι δαμηι; οἱ νἱὰδ δὶ ροβϑυτηι8 δίθιιις 
εἰἴλῃ πος ἰη 060 ἰπι6 }ΠΠσογὰ ργωβθηιὶ, φυοί, 5] φυδη- 
ὁο νδυδγίπιιϑ ἰηίοσια οἱ ἀβοθηῖογ Ἔχρόπογα ἀδ ἀεΐ- 

(6 Ομγίδι!, υἱγί αι ΠΊ4ι16 6708 ἃς πιδ)αδίδί θη ἀΐρη 15 

4556] θὰ 5 ΘΟ, ϑίβπαγο, ίυηο [ΟγιΔ8515 ΠΊ Υ0 ἀΐςοῖ, 

τεὶ ΕςοΙοβία 1118, νοὶ δηΐπηα φυθ ἰἰὰ πηδηἰδβία ροίυ 6. 
πὶ 66 εἰογίδηα ουβ Ἔχρόπογε : Νατάις πιέα ἀφαϊι 

οὐογειε ἐπι. Νας πηίγυπι νἱάοτὶ ἀθθαὶ, οἱ Ομ τἰβίυ8 

φιεπιδἀπιοάυπι ἴ0Π8 68 εἰ Πυτηΐηα Δαυα Υἱνῷ ἀδ 60 

μοοδύυηϊ, εἰ αυδιμδάϊηοάιπ) Ρᾳη18 6βί, οἱ νυἱίδηὶ 

(δι, [Δ εἱ παγάυϑ 6ϑῖ, οἵ οὐογοπὶ γοάάϊι, οἱ ἀπ φυδι- 
ἴπ οοῖ, αιὸ αυὶϊ υὑποῖ! {πογίηϊ, οὐγίβιὶ Πυπηί, 5ἷ6- 

πὶ ἀἰοῖι ἰῃ Ῥϑαϊπιο : Νοίδ6 ἰαισότα οἠτὶδίος πι608 55. 

ἀϊχογαῖ αυΐὰ ηαγάυβ βυὰ ἀδά 856ι Οἀογο ΒρΟη80, εἰ 
αυΐα μοῦ υπρυσπίυπι 4110 ὑπχογδὶ Θαπὶ|, ΟὐοΥκ [Γἃ- 
ΒΥ δηιίαπὶ Γαραρίβϑοῖ - πο δυΐθ ἃἰῖ : ΕὙδίογηυϑ 

πθυ8. τὶ συϊίαπὶ γεάοϊαι, οἱ ἤδης ποθὴ αἰιβδηι, 

θὰ υἱ ᾿ρνεὶ ἀΐβροῦβαῃ), δε ςο] ἐφαίδηι οἱ σοη51Ὁ1- 

οἰδπι, 40 50]]166ὲ Οὐοὺ ἰρβίυβ βυδνὶ8ι15 ἀδηβίοῦ 

γοδάδίυν οἱ νϑουποπιογ. Εἰ εἰς, ἱπαυϊῖ, οὐπὶ 1418 

5'1, ἰη πηράϊο υὑδόγιπὶ τηθοότγυπὶ ἀρηογδίυγ οἱ οο- 

τηδιοὶ, οἱ γοαυΐοπι ἃς πηδηδίοηθηὶ δαϑιη (δοἰΐ ἴῃ ἰ0600 
νδοιοῦί 5 πιοὶ. ὕδγυῖ φυοὰ πιο ργϊπηυπι σορηοιιὶ- 

πᾶνὶξ οὐπὶ [γϑίογηυπ) βυ πὶ Βροηϑ88, οἱ ποιλίηΐ5 ἢι- 

ᾳ 705 Δρρο!!αιίοηα ρὸγ ἰοίυπι Ρ6πα 10 6}}} ἰοχίαπι ἴγθ- 

αὐυοηῖοῦ υἱἱίυν, ἀϊξηυπι ραϊο οἱ ρῥγὶυϑ γοαυϊγδηιυπ 

Δρρο!]αιοηἷβ ἱρβίαβ οδυβᾶπι, εἱ αιιΐϊά, γ6] υπὰδ ἴγα- 

(ογηυ5 ἀἰοίτυγ,, χροιδη8. ΕΥΔίΘΓθυ 5 Δρροιϊδίυγ 

ἔγαιγὶβ8 ΠἸ1υ5. ἈδαυΐγδΠι08 4018 51} ῬΥΪΠ]Ο [ΓΔ[ῈΓ 5ροη- 

8:8, οἰὖ05. νος Δ] 8. πα θοδίυν. ΥἱάΘ 5ἱ ροββυπιὺβ αἰ- 

οὐγα δροηβᾶπι αυϊάθη) ἐχ φαηιθυ5 6556 Εἰ οοἰοϑἰ8Π), 

[γαϊεθ ὑϑγο οἦτιι8. ρυίογοιῃ ρορυϊυπὶ οἱ [γαίγθηι, υἱ 

Τ68 ἰηὐΐοαϊ, βοηίογοηι. Ουΐᾶ 6Γ’0 ὁχ {10 ρόρυ]ὸ Ομ τὶ" 

βίυ5 βεουπάυπι σαγηδπὶ παβοί (αν, ΟὟ ἢος ἃ} Εοεἰρβἰα 

οπιίατπι [ταιγὶβ ἀἸὰ8 δρρο!δίυγ. Ουοὰ ἀγφο δὶ! :. 
Αἰ σαπιοπίαπι σαεία [Γαἰεὐπμδ πιθὰι8 πη ἰ , ΟΟΓΡΟΓΘΩΣ 

παιϊν ιαι15 οἦυ8 ἱπάϊοαί βδογαιηθηΐυπι. ΥἹἀδίαν οπὶπι 

Ἐὶ (οτίλβ56 βαουπάσπι {Πυὰ ᾳυοὰ ἀΐοῖς Αροδίο!υϑ, ρ αυοάαπιπποίο 4|}}|πιεῃίαπι 6558 οἱ υἱπουϊαπι φυού- 

4 1 Ὁογ. ν᾿, 15... 5. Μαιιι. χχνὶ, 10; Μᾶτο. χιν, 1. δ᾽ Οδιηῖ. ιν, 12. 86 Ῥρ8]. ο, 1ὅ. 51 Ἠρῦν. ν, 14. 

(56) Μ,55., αΠέεείι5. Ἑάϊι., οἤεείιι. 
(ὅ1) Μ85., παγάνδ δἰ οτοῦμδ. Ἐκὶξ., πατάτι8. οἰπὶ 

ἐρεῖς. 
(98) ἤας τείετο Ῥγοοορίϊ Ἰοοαπὶ οχ Οτίροπο : Εἰ- 

ποῦσα τὴν νάρδον τοῦ νυμφίου δεδωχέναι μοι τὴν 
ὀσμὴν, νῦν φημι τὸν ἀδελφιδόν μου πνέειν σταχτῆς, 
οὐ διαχεομένης, οὐδὲ ἔξω πνεούσης, ἀλλ᾽ ἀποδεδεμέ- 
γῆς, καὶ πυχνότερον τὴν εὐωδίαν διδούσης. ᾿Αδελφὸν 

. δὲ τὸν πρῶτον ἐσχηκχυῖα λαὸν ἡ, ἐξ ἐθνῶν Ἐχχλησία 
{ἐπείπερ ἐξ αὐτοῦ τὸ χατὰ σάρχα ἦν ὁ Χριστὸς), υἱὸν 
κἔηχὲν ἀδελφοῦ τὸν νυμφίον. Τοῦ δὲ ᾿Ακύλα ἐχδε- 
δωχύτος πατράδε.1:»ο», λεχτέον πατέρα εἶναι τῆς ἐξ 
ἐθνῶν Ἐχχλησίας τὸν πάλαι λαόν. Ἐπεὶ ἐκ τοῦ παρ᾽ 
ἐχείνοις νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἡ ἐν Θεῷ γένεσις, 
χαὶ ἡ ἐξ ἡμῶν εἰς εὐσέθειαν ὑπῆρξε προαγωγή. 
Τούτου τοίνυν οὕτως ἀποδεδομένου τῆς νύμφης πα- 

πρὸς ἀδελφὸς ὁ Σωτὴρ ὁμοίως ἐκείνοις ὑπὸ νόμον 

γενόμενος. Ροείψιαπι αἰαὶ πατάμηι ἀφάϊ586 δροπεῖ 

οάογοηι, πμῖις αἷο [ταἰγμοίεπι πιθια συτ(απὶ δρίγαγε, 

ποη φωιίαπι φυα ἀϊβιπάαίαν αὐ [οτας οὐἰοτέια εϊει, 

Ζοἀ ηια᾽ εἷξ οοἰἰἰφαία, οοπειραιίμεφιε [τασταπίϊαπι 

εαἰιαίοεῖ. ὕππὶ υετο Ἐοοίοδία δα σοπίϊθιι8 ρυΐογεπι ρ0-- 

γῬείαπι [γαίτοηι παὐιετῖ!, φιοά δα 60 Ογίξίπι8 δἰ! δ6- 

ἐππάμπι σατπεηι, [ταἰτὶδ Αἰΐιπι δροπθιηι ἀρρε αυϊῖ. 

ὕυπι αμίοηι Αφιΐία εἰ1 ἱπιουρτοίαίιδ « μαιτὶς β- 

{ΐαπι, ν ἀἰσοεπάμια ραίγεπι 68:6 Εροίθδὶα ἐὰ φοπιῖθιι5 

νοίότόπι ρορυίιπι, φιοά ἐπ ἱ{ἰογιηι [64 οἱ μγοριει 5 

ποβίγα ἵπ 1260 φοιιεγαίϊο ἐαδιἰίοτὶ! ἐὲ αἀ ρἱείαἰθηι ἢ. 

ἐτοἀμοιΐο. 1π ἀππο ἰρίιαν δοπδαπὶ ἀσοερεϊ δρο 58 μέι- 

(τὶς {ταΐογ ὁδὶ δαίταίογ, φιὶ ρετίπάς αὐ {{{| [ἀὐίιι6 εεί 

δι ἰ66ε. 
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ὅδ: δηΐπη ΟΟΥΡΙΒ, 4ιοὰ 4}}Π|φᾶπιδηίαπι φυϊα ἴῃ Α ομρτὲ [{γαϊγμεί δ πήλὶ; χυΐϊὰ ὁ ἀνὰ ἤΠΟΓΘΠΒ5 ΟΥΡΓΙΚ 
(μγίβιο ἀϊνίπας νἱγίαι8 δ. βιιδυί αι}5 δϑιγ ρίαν. 8] 

ϑυίοηι δὰ ὑπαιῃᾳυληαυδ. δηϊπιαπὶ 40 ἀἰεία βυηὶ 

τοϊογυμίυγ, δ] ραίυγα σαϊί ἀορηηδίιπη οοπιϊ Θηι65 
οοηϑίγίοιίο δὲ ἀϊνίπαγιτ δβοηιθη(δγυπι ὨοάοΟΒὶ(85 
ἱπιοῆϊσίίαγ, Ιηποχδ δηἰπὶ 5.9ὲ ἰπνίοοδι δυηι θεοὶ Γᾶ- 

αἰοπαβ οἱ νἱηου}}5 γορ 8:15 δϑιγοί. θη οἱ Ἰοχ 
τὰηδαπι ἀϊοὶ! 6556 ΟπΊη6 γἃ8 40 4]]]ραίυμη 68ὶ, 
πηπηιηάαπι γεγο 4υοὰ 5οϊυΐαιη πογὶϊ, εἰ ποη ᾿ἰρα- 

ἴυ 8, Ου͵υ8 τοὶ δθθο ἤφυτα οἴαΐ, φιοά (μι γίβιυβ 

ἰὰ υο πυηφαδπι (αἷϊ 0118 ἱπιπηυπά εἶα ροοοδιὶ, 4}}}- 

φατοοηίυπι σα αἰοἰίαγ, Εἰ Ἰάδο δηΐπηα ποῦ ἀεὶ 
οομΐηροτα δἰαυϊά ἀϊδβοϊαίθη), οἱ φαοὰ οἢ δῖ Γἃ- 

τἴοα βυθηΐχυπι οἱ ἀομῃδίυπη γογ δῖ οΟΠδιγ οἰ απ), 

π6 ἱϊηπηυηάδ ἢδ!. Θυΐ απὶπι ἱπηπιυπάυπι οοπεϊ χοῦ, 

ἐπιηυπάυ8 6} δεουπάιϊ ἰοφοηὶ 5. Οομεϊηβεοῖ Π8η)- 

ἤϊι6 Θυπὶ 861)5}8 ἰγγί πη 0}}}8 οἱ δ᾽ 6η08 ἃ βαρίδιι- 

«ἰὰ θεοὶ, εἰ λεῖοι δὰ ἱπηυαπάσμμ. Υἱάα δυίο πὶ 5ἱ 

ἴοτγία ΕἸ απὶ οἱ ἴῃ οᾶγηα σιᾶπὶ ἀϊοία αι, οἱ αυδβὶ 

Ἰγονα δ] χυά οἱ οχϊαυπι ποπ) δία τι ρΟΒΒ.Π}}}8 80 - 

εἴρογα, βίους οἱ θδηΐοὶ ἀδ 60 ἀϊεἰΐ : [μἀρίἀθ ρᾶγ- 
γψυπὶ ἀα τηοηΐθ δχοίϑυπι βἰηὸ ΠΊΔηΐ 08, οἱ (λεία 

Ῥοϑί [νᾶ Ἰηοπίο πὶ πηαβηιπὶ "5. ΥΕ] βίου! ἴῃ [106 }10 

ἀυοάθοϊπη ργΟρ οί πῇ ἢ ΠΟ πη ἢ8 ρας{ἃ 4υϊάοιη 
[υἴυγα ἀϊείταν, 418 οοηστγοροί ρορυϊαπι. Ἐπὶ ογγο οἱ 

ἴπ ργορ]ιο 5. ἃ δουρί : ΕἸ οτῖ!, δα σαα ρμοραἰὶ 

μα)ας σὐπηγόθαιις εοπητεραθίίιν 1 αουῦ. Ἰϑερουδί οὨΪ πὰ 

δὐπὶ 4υἱ νϑ 603. σοηστορᾶγα ποῃ 50 πὶ ὅδοο, βοὰ 
Εἰ Οππο8 βοηίθ8, 465, β'σαὶ ργορ]ιοῖα ἀϊεὶς, τορυ- 

1Δ1 διιμΐ ἰΔπηυδην ρα{8 οχ 5ἰ(υ]α "', οχἰπαδίθη- 

-[οπὶ 56 ἀϊν᾽ Ἶ141}5 ΓΟ πᾶ, Εἰ οἱ ̓ἰρϑαη} αἱ συϊίδτη, οἱ 

εἷς υϑηΐγο δά οοηρτοψαπίδπι συίίαπ) ροπίυ., οἱ 
Εὐυϊιλπὶ ὨἢΠΝοτἶπι15 το! αυΐάγαπι 460}. δὰ οἱ ἰῃ 
αυδάτγαροβιηο 4υλγίο ρβαϊηο ἀἰϊοϊίυν δὰ ἀοοίαΠΙ, 

δυΐ οἰἴαπι ᾽ρ86 Ρ58}1η08 450 ἱ(υν : Αψττίια οἱ σείία 

εἰ εαδἶα α υδδίϊηιολι15 (18 5. ΑΟ νΟΒΠΠΊΘΠΙΪ8 ΟΓΩῸ 

γορυὶ Ποὶ, ᾳυ οδὲ ἀοοι]ηα ϑαρίοηια5, Ρρτοσδαάϊε 

ΤΏΥΓΓ]Δ, ΠΟΙ 118. ἡπἀϊοίυη ἀυηίαχαιί ργὸ πυπηᾶηο 
βέπεγθ βυβοορί. ἀυϊία, υἱ Ξυργα ἀϊχίηνιι5, Θχἑα- 

πἰία αἰ ν] 8118 ΓΟΥΠ.Δ., ΒΟΡΥἾ 18 [ΟΓΠΊθῈ δυβοθρί ἀϊ- 

φηδίίο. Οδδίἃ φυοῆιδ, {φιοιίδπι ἰὰ φόπυβ Πογθθ 
ε86 15. ἰμἀοβί πο 8 πυιγῖγὶ αἰ ὉΓ δὲ ΘΟΔΙΟΒΟΟΓΕ, 

τοἀθιηρι!οποπὶ πα πιδηΐ σοι οΥ5 ΡῈΓ 8428 Βαριἰβπιὶ 

ἰηάϊοαι (67 ἀδίλπι. δ᾽. δγξοὸ αἱ! φαίαγαπι συ ἴγᾶ- 

τεΓΠῸ πὶ δύ πὶ 5ρΡΟη58 ἰΔΠ4ΌΔΠ) ΠῸΡ411} ἀγδιηδία 10- 

4068 ἴμπί6Γ πη ϊα πὶ αθΟΓΌΙ βυολαμ ΘΟΠΙΠΙΟΓΔΙ ΘΠ 

ἀἰοῖς  ἀθόγῶ, υἱ δυρογίιβ. Γ8πὶ ἀἰχίηι5,, ῥυϊῃοίρα!α 

οΟΥ 8. δάνογιθ, ἰπ αυο Εκςοϊοϑία ΟὨ δι" πὶ, νοὶ δηὶ- 

πᾶ Ὑεγθυπὶ θ6ἱ ἀο5] 61} δὰΐ νἱπου 5. Δ] Πἰσαίυτῃ 16- 
"δὶ οἱ δδίγιείιαι. 851] αυΐβ οηἰπὶ Ὑογθυπὶ θεἱ οἷο αἵ- 

[ροἷυ ἴῃ οογὰ 500 οἱ ἰοἴ0 ΔπΊΟΓ οΟηδίγί πρὶ, ἴἰρθ8 
50108 ροιογὶῖ οὐογθπὶ ἔγαργαιεϊεΒ 6118 οἱ βυδν αι 8 
δοεοίρογα. 

γεγβ. 14. Βοίτι5 ουρτὶ [᾿αἰοτγῆιι 5 πιοὶι5 πιϊιὶ ἱπ 
νἱπεὶς Ἐπραάάϊ. Ουλιίυπι δὰ ΠΠπ ΘΓ ἰρϑίτιβ θχρίδιδ- 

- εἰσηθιη, δ οῖ δἰᾳυϊά δια ίσυυπι αυοά αἷϊ : Βοίτιιδ 

88 1 6]. νἹ:. "0 θ4η,1), 50. 89 [μενίι, χι, 8. 

(89) Με5., δεδίνμιηι. Ἐαΐξ,, διπιπιίπι. 

91 168. χι,, [ὃ. 

ἀἰείίαν, (δγθηβ οἰΐδπι 'ρδα Πογίάυπι φυσπιάδπι ἴτι- 

Εἰὰπι ἰμ πιοάυπι ΠοΓΘη 15 ὑφ ῥΓοϊδῖυπι. ὅδ νἱάειυν 
τη8 815 84 (γυσίυ πὶ ΥἾ1|8 ΓΕβρίοα γα Β6Ρη0, αυδπάοαυϊ- 

ἄξια νἱποᾶγυπὶ Ἐπραάάὶ [Δοἰά 6δβὶ τηοπιοτίδ. Ἐπρα- 
αὶ δυίοπὶ Δ5ῸΡ ἰδργῶ δυιύδθῶ δδῖ, πο ἰδηίυπ) Υἱ- 
ῃθἷς 6ϑπίππ| 04 58 π|}5 Πόγαηβ. Ηΐς ὀγροὸ ογὶϊι ἢἰϑί0- 

τίου 5 56η58}8 Βροηϑ:5 ἸΟ4ι6η118 δὰ δἀο᾽αβοθηί δ, αἱ 

᾿πιθ!} ραίας ἀΐοθηθ, Ῥγίπιο αυϊάδῃῃ : Ναγύυϑ τηρὰ 

οὐοτγοπι π}}}}} Βρο δὶ πιοὶ το. ϑϑουηο σατο 8}}}- 

ξαπιθηίϊυπὶ συϊα5 οἴοίῃβ δδί [γδίθγηι}8 τπθὰ5 πὶ 

ἀδΙΠΟΓΔΠ5. ἰμΐον τηράϊα ὑνεγά το. Τογιὶο Βοίτις 
ΟΥ̓ΡγῚ οχ νἱποῖβ Βηρδιαΐ βυρογδηβ οπηηο αυϊάφαϊὰ εδὶ 
ἴῃ οἀογίθυδ οἱ Ποτγίδυ8 βυδνίιϑι}5 : φιιο δοἰ]οοὶ δυ- 
ἀϊδηῖοβ ἢσ56 Δἀο᾽ βοθηίυ 5 πηδρὶβ 80 πηϑρὶβ δὰ οδᾶ- 
Γἰιαίθπι δροηϑὶ οοποίἰοπίυγ οἱ ἀπιόγοπ). ἢ εἶγοο ἂ0- 

6πὸ δἰπρυ!διϊπι, οἱ ΡῈ Γ οτγάϊπδι, ργίπιο παγάμῃ 

βυδιη, ἀεἰπάδ δυι(Ὧπ|, ροδί [)856 οἰἴδπι θοίγαπι ΟΥρηὶ 
ποιηϊηδί, υἱ Ρ6Γ 605 ξγϑὰυβ φυοϑάδηι ῥτοίδοιις ἀθ- 

οθδὶ οἰ Γ 918. 56 νἱἀοαπιὺβ ͵4πὶ αὐϊὰά 58 τ δἱϊς 

μιαρεαὶ ἰμι6]]16οἴι15. δἰ φυϊάδπι μἷς 4υὶ Δρρο!!δίυν 0" 

ἔγυβ δὲ [γιιοῖαπη Υἱτἷδ τοίδγοηάπ8 δὶ : ογθαπι )λεὶ 
δοοὶρίπηι8 βἰοιι βαρ θη δηλ οἱ υἱγίυΐοπ οἱ 1Π6βδυγιπιὶ 

βοἰθηιίς, δἰίδφαθρ παι ἃ, 14 δἱ υἱΐθπὶ γογαπὶ αἰεὶ. 

δίουϊ ογροὸ ἰνι15 4φυΐθι5 οἰϊοϊίυν βαρ θπίῖα οἱ βεϊοηιία, 

πο δ βυθίίυπι, βεὰ ρὲ" ῥγοίεεϊα8 φαοβάδηι οἱ ξΓ8- 

ἀϊι8, ὕγὸ βίυἀἱῖβ οἱ ἰπίθηιίοπς ἃς ἤἀ6 δοτγυπὶ αὰΐ εἰ 

Υ6}] ἴῃ βαρίϑηιίδ, γ6] ἰῃ βοϊθηια, γ6] ἱπ υἱγίαις ματιὶ- 

οἰρδηίυγ, βαρίθπίθβ 608 οἱ βοίθηΐ68 γοάάϊι υἱροηίοϑ- 

406 Υἱγίαι θυ ; [8 οἱ ἰῃ φυΐθυ8 νἱι8. σδγὰ εἰποίίυν, 

ποη οἷβ δὰ βυθίϊυπι (59) τπηλίιγ058 Βοίγοβ. ργούυοὶί οἱ 

ἀυ]οαθβ, Π6Ο ΓΕΡΟΠΐα οἷβ οἶα υἱπ ϑυλτα οἱ 15. 

εἰ ο8 8 ΘΟΓ Ποηι 8, 80 μΓΐπιο ργοάυοὶϊ οἷβ δυϑγί- 
ἰδίοπι ἰδηϊυπηπηοῦο οἀοτίβ ἰη ἤογθηι. ΒοίΡρα5 μἷο ἢ0- 

ΤΟΠΒ 6586 ΠΙΘΙΠΟΓΔΙΌΡ ἰῃ Υἱηοἰ8 Επραθάϊ, υ( ργδιίδ 
[γαργδηιί ᾿ρϑῖα5 ἱπιαι αῖυγ ἴῃ ἰμ}118 ἀπίῃς, υἱ 
Ροϑί ξα ραιὶ ρμοβϑὶί δοογθιιδίθπι ἰγὶ δυϊδιϊοπαπι εἰ 

τοηϊδιϊοπυπι, 485 ΡΓΟΡΙΟΓ ΥὙοΓΌμ πὶ Ποὶ ογοάοηιθυ8 

ἐσχοϊδηίυγ; οἱ [18 ἀδηλυπι πηδίυγ(8118 ο͵υ5 ἀυϊοθά!- 
ΘΠ ρΓΘθοῖ, υδ4α8 ἀπ) ρούάϊοδί 608 δὰ τογου τα 

υδϑὶ εὔυπάϊιαν 5δηφυΐβ να, ϑδηρυΐβ πονΐ (οβιδπιοηιΐ 

4αϊ Ὀἱ ναίων ἰμ ἀΐα ἴδδβίο ἱπ δυρογίουί θυ5, υὐ] βιγὰ- 
ἴαπὶ ΠΙΔΘΞΠῸΠῚ ρΑΓγϑίυπ) 681, δ᾽ ΘΓξῸ ΡΘΓ 5:|61}}08 

Β08 ρτγοίβοίυ8. φγδάυυπι ἰηοοάογα ορογίαϊ 608, 4υὶ 

Ὁ Ρδῦ βδογδιηθηίαπι Υἱ(18, οἱ θοίγαηι οὙργὶ ἰηἰεἰαιί, δὰ 

Ρογ(ΘοιΟη6πὶ ΓΟΓαπίυ, οἱ σΔ] σΘ πὶ πονΐ ἰοϑίαπιοπίὶ 

8} 2όδιι βδυβοορίυι) ὈΙθαγα σομιοπάπηϊς. Ουοά 5] οΥ- 

ΡΓὼ8 5δυὶ φομοῦὶβ ΑΓΌΟΓ δοοὶρίθιιάι 5 6ϑὶ, ου͵ι5 γι - 

οἰὰβ αἰἴδηι ἴυ8 ποὴ ἰλυίυτη οὐοτ5 βυδν.δίδη), 408Π» 

1) οἱ νι οα]εδοϊεπάϊ ἃς (ον παΐ ἀϊοίυν ροϑδίἀογο: 

{|| δἷμα ἀυθίο δοοϊριιαν βροπϑὶ υἰγίαβ, φυᾶ ἱποᾶῖο- 

δουηῖ διΐπιϑ ἐγρα Πἀδη 6}08 οὐ οπαγιδίοθῃι, 42 
οοηϊίφεθαὶ 605 64υἱ ἀϊσερναπὶ : ΝΌπΠπΟ οοΥ ποδιγμηι 

γαι αἀγάοης ἱπίτα πο5, οἰπ αἀαρογέγει ποὐὶς δοτίριν 

ταῦ ν᾽} 6} σογίε φυομῃίδι ἀδ νἱπεὶβ Ευρδαὰϊ "οιγὰ8 

μὲς Πογοιβ ποιιπαίαν 6586 : Εηραάάϊ δυίΐοπι ἰηιεῦ- 

" Ἀς, χιιν, 8. 55 [υς. χχιν, 5]. 
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Ῥγείδίυγ οοκίκε ἱεπιαίἰοπὶς πιῶ ; δὶ χυΐβ ὁδὶ υὶ ἰη- Α Τοίδγαπίυν, αἱ οἱ πδγάαβ οἱ αἱ Πραπιοπίυμ ρα οἱ 
ιεἰϊδοίυπι μι ογα ροίοδὲ φυοπιοίο ἰδηιδιΐο 6ϑι υἱῖδ 

βοα!πἰβ ΒΌρΟΓ ἰεγγαπ, αἱ ἱ16}}}σὶ: φυοτηοάο αυΐ5 ἴῃ 

[πὸ ογίρίιυγ ἃ ἰοπιδιίοπο, οἱ (υἱ ἀσῃοβεὶί φυδ! αίοπι 

επί ι]0η}8 5065, ἰϊὰ υἱ μοδδὶι ἀδ 'ρβ0 ἀϊεὶ, φυΐα ἰπ 

ἰδ οαπίδυς ποι ροσοανογ! [8}}}}8 συ ἷβ σογ9πὶ Π60, 
Βυΐς νΟΐγα5 ΕΥ̓ΡΓὶ ἀ6 νἱποῖβ Εηρδάαὶ οποίυν νογθυπὶ 
θέ. Ορφεγνδηάαπι ἰΔηθη ὁδί συοὰ νοῦθὰ Θροηβι ἰἰᾶ 

υοίγιβ οΥρεὶ ἐρϑὶ 80}} δἰπὶ, υἱροίθ φυῶ ἱπ [)08 δι 
Ρτγοίθοίαφ δϑοθπάθεϊ!. 5012 διπὶ ρεγίεοία δηΐμὰ οδὲ 

αυ8 ἰϊᾶ παθοὶ ρυγυῶι οἱ ρυγφαίυ Οὐογαπιθηίαπι δι} 
Β680.8, υἱ ροββὶι παγάϊ, οἱ φυίι2, οἱ οὐρυὺῖ 6χ ὕογυῸ 
Ὀοὶ ργοοούοπιῖβ [ΓΔργϑηΠ Δη} σάρογθ, οἱ φγαι πὶ ἀΐ- 
Υἱηὶ οὐον 5 μαυτγῖγα. 

ΠΈΕᾺΕ ΤΕΒΝΤΙῦδ. 

Υεγβ. 1ὅ. 68 Εξοδ 68 δρεοΐοδα, μγοχῖπια πιδα; ἢ οἱ γϑαυϊθβοῦγθ ἑῃ πιθιῖο βογίλιπι, δίᾳυδ ἐπι! σαγο 
εὐ ἐς δρεεσίοξα ; οειΐ (μὶ σοἰμηιδα (00). ϑοσυηάο 
"αὶ βροῆϑυ8 ἢ] Θροη58 ἴῃ υϑεῦῦο σοἸϊοηυΐοι "6 κε - 

βείυγ. Εἰ ργίηιο υϊάδπι δογηοηθ ἰπνιανῖϊ οᾶπὶ δὰ 
δος υἱ ουβῃοδοοΓαί δοηο ρ58π|, ἀΐ 65 οἱ φαοα θοΠ8 

φυίψεπι ἐ586ῖ ἱπίογ πηυΐΐεγεβ, βιὰ πἰϑί οοβποβοογεὶ 

᾿ ΒΕ ΠΠ 6 ρ58 πὶ, σον ἃ αι 6 ραιογοίυν, Εἰ αυδϑὶ (5 
τεϊοοίογ δά ἀρη !οἐπὶ πα] βθηβα ἱπιο!δοίυ χης ου- 
ἐὐγτεγ!, σοπιραναῖ ΘΔΠῚ 6418 διι18 γ6] δαυϊδιυΐ, 

φήνυ5 οὐι σον! οαγγιι5. ΡΠ ΩΓΔΟπΐ8. ϑ᾽π|0] εἰ ρο- 

[25 65 ῬΓῸ ᾿πδῖσηΐ νοιθου ἴα οἱ σον γβϑι1 015 

Ρ᾽ Τηϊο διὸ ἰατίατίθυ5 οοπιραγαῖ, σαγν δ 16 6]08 

ΘγΩΔΠΙΘΠΙΟΓΌ ΠῚ ΓΟΟΪΠπΊ1οι}18. Νυπο δυίοπι [8π| Βρ6- 

αοβᾶπ) ργοί οἴ Γ ἐπι, οἱ βρθοίοβδπι Ποη δίοαί ρτίυ 

ἴα πα γί θυ8 ἰδηίαπι), 56 αυδοὶ ργοχίπιλπι εἰμὶ, οἱ 

ΒΓ 1π| ΓΑΙΟΠ6Π), οἱ σΟφΠΟβοογα αἰνὶπὶ Ἰυὐΐοὶ! οὯ- 
888. ΠΟ0ἢ 5010πὶ απ οὐἸυμη θα 4 005 ᾿π᾿ 5ρ᾽ τ 4}}- 

θυ5 ἰμι 6} |6 60} }5 νο]οί, ργοπευπίυγ οἱ, βοὰ ἀθᾶγ- 

ξοπίδία Ραπη: "", ἰὰ δι υθὶ οἱ γαιοπΐβ ΟΥπδπιθἢ- 

ἴο ἀεύογδίξ. ϑοῦρυΐς φυοάυθ ε͵υ8 ἰπ δρεοῖς δυτὶ 
ἢοεγὶ ἀϊευπίαν, υνἱ οοπδιδηίία [Δοἱ οἱ ἀορπιαίυπι δί8- 

ὈΠΠΠ1|495 ἰηάϊσαῖαγ μεουοοίοτυπ!. ἘΓΒῸ 5] οδρυΐ 6856 
ΟὨ τ βίυβ. ἀϊείίατ, 1] ρυῖϊο δρϑυτάυπι νἱάογὶ, δὶ 

ΟΟΌΪ οογαπὶ 4] 5βεουπάμππι ἱπίοτίογεπι ΠΟΠπλ ΘΠ 
δρί εἰ} 116 ἱμιο ἢ καπιὶ, οἱ βρί γ 8|Π} 6 Γ᾽ αἰ ἀΐοαηὶ, 
ϑιρίτγιιυ8 βδησίυ8 6586 ἀϊοδιηίυν. Εἰ Οὗ ος (οΥ2585}5 

ἴὰ ἰοβα βίου! δβηυβ ροδβί(ιι5 6δὲ, βὸῖ ο͵05 Ἰιοϑίϊαπὶ 
Βορυϊυς ρυτἢοαγοίιν ἰῃ ῬΆ80})8 "5; [18 εἰ σοϊαπιθ δ: 
Ῥοβίίς βυπί, αυΐνὺβ ρυτγιἡοαίαγ Ὠύπιο ἱπφγοϑ808 

δῦυς ἴῃ πιδ}115 {{Ὸ] πὶ ἰΔυ 15. ὀχίο} 1, οἱ αϊγημαι Ο θη τυπάυιη. 566 οἵ (6 60 πυης ἀΐσεγα, οἱ ποδιία- 

φυοὰ ποη ἰΔυΐπ τα οὐπὶ ργοχίπΊἃ οδί οἷ, βρόοίοβα 8βἰῖ, 

88} οἱ οἱ οοπιίησαι εἰ Δυβοηίθη) 6586, οἰἴδπὶ βἷ6 8ρ6- 
αἰο58 911. Ηος δπΐπὶ ἱπιϊἰσαίυγ ἰῃ 60 συοά οὐπι ἀΐ- 
τίθϑεὶ : Εεοε δ5 δρεοίοεα, Ῥτοαΐπια πιοα, δάάϊι ροβὶ 

μ2ς Δυβοίυϊο, εἰ βἷπθ υἱἱὰ δι)υποιίοηθ : Εσοε ἐς ἐρέ- 
εἶθια. δεὰ ἰπ βυροτίοτίθυθ ποθὴ ᾿ἰδυύανογαὶ νἶδυπὴ 

εἶυ5, ἐγοάο αυΐϊα ποπάυτῃ δὲ ἱπίυϊίαπι ργοίοοογαὶ 

δρίγ "4118. ἰηιοΠΠ σοητία ; ἤὰης ΘΓ αἷϊ : Οομίξ (πὶ 

εὐἰκηιϑα, τδη 8 ἰῃ ος ργοίδοιυ8 6͵υ8 οβίοπάϊίν, 

πὶ σις ργῖι8 ἰδηίυπι ἐροοίοβα ἐμ πη] γῖ 68 ἀἰοῖα 

δί, πῦπο υἱ ργοχί πᾶ βρθοίοβα ἀΐσαίιγ, 6Χχ ἰμ80 βἰη6 
ἐαυΐο βροπβδω βρίδιηδογεπι ἀδουγὶβ δεοϊρίδπβ υὧἱ 86- 
ιὲϊ 2) 'ρ50 βιιπηρίδ ρυ]ο εἰ ϑἀϊηθ, οἰἰαπιϑὶ δοοίάδι 
εἰ ρϑαϊα!υπι βροπϑὶ δρβοηιίαπι ραϊΐ, π}]]οτΐπα8 

Μη εμγὰ ροσιδιθαί. Θυοά δυίδπι οου]! οἷυ8 οορᾶ- 

Γλΐυγ ΓΟ] αλ}]8, ΟὉ μος Ῥτοίεδοίο εοπιϊπαὶὶ ααυΐα 

ἀνίπᾶς ϑεγὶρίαΓΔ5 ποθὴ 78πὶ βοουπάιϊπη {Ππ|ογδην, βοὰ 
μουηύαπὶ ϑρ γί τυπὶ μι Πἰφαΐ, εἰ ἀϑρί οἷαι ἰη οἷβ βρὶ- 

ΠΙ2]12 τηγϑίοτῖα. ΟΟΙαπιθα δπὶπὶ ἱπάϊοἰαπι 6δί ϑρίτὶ- 
ἰὼ φδῃοῖ!, ϑρι ΓΠ 41} ἜγρῸ βδϑῆϑυ πιο}! ρογ Ιθρθι οἱ 

Ῥορπείαθ, πο 6δὶ θοῦ ]ο5 οὐ πη 5 Βάθογα. Εἰ μἷο 
γυϊάθπι ςΟἸ απ θα Οου}} οἦτι5 Δρρδ!]απίυγ, ἴῃ Ῥϑαὶπιὶβ 
ἸΕῸ δ) υ5πιοιί δηΐπια ρθι85 5.0] ἀΔτὶ σοἰ απελ 85 

ἀρῃδεγδί, υἱ γοϊαγο Ροδϑίὶ ἴῃ ἰμιο] οί πὶ 5ρὶΓ 118 

δι πηγβίογϊογαπ), οἱ Γοφυΐδβοογα ἰῃ δἰ} } 18 βαρίθῃ- 

ἴ. δεὰ οἱ 8] ἀογιηΐγο 4υ}5 ρμοβδβὶῖ, ''ος δϑὶ οο]οσαγὶ 

ἮΡΩΑΙ, ἀχνηι, 12. 35 Εχοά. χιι, "5 7οαη. χιν, 30. 

τυπὶ 4ι8}}{4168 ἀἰδουιθγα, Ἰοπρίογ νυἱάθίυς ὀχοθβδυβ, 
οἴ ργοροϑίῖο οροῦὶ πιἰμΐπηα οοπνθηΐοηϑ. ἤφο δυίΐοδι 

ΠΠΘΠΟΓᾶ556 δυΠ|οἶαὶ, ῬΤῸ 60 αυοὰ ρΓΏΘ6Π5 56 ΓΠ10 

οοημΐηοὶ : Οομίὲξ τὶ οοἰμηιθα. Ουδϑὶ ἀΐσογοί : ὁσυὶ 

κἱ βρὶ (2168 δυηΐ, δρ᾽ ε (8 } 6 Ὁ νἱάθι!ο5, Βρ᾿ ΓΙ ΔΙ ΟΡ 
[6] φοπίο8. Ῥοίοδὶ δάϊιιιο ῥτοίυμπάΐογα (οτί 5515 βἃ- 
ογϑιηθιο αυοὰ ἀϊτίι : Εξοδ ἐς δροοίοδα, ργοχίπια 
πιθα, ἰπι6} 16 ὶ ἀ6 ργβθωιὶ βόρου]ο ἀϊοίυπι ; αυΐᾶ ΒΡ6- 

οἰοβα χυΐάεπι 5ἰ: δἱ πο Ἐροϊθϑία, οαπὶ ργοχίμια δβί ἡ 
Ομιγίϑιο, οἱ οἵιπὶ ἰπἰαίυν ΟΠ γίδια). Ουοὰ γναγὸ ἰϊὸ- 

τανΐὶ, οἱ ἀἰχὶι : Εφοα 65 δρεοίοδα, ροῖαδι δι [υἱατυπὶ 

δου ϊυηὶ ρογιΐπεγα, υδὲὶ ᾽ᾶπὶ ποὴ βοίαμῃ ἐμ Δι 0η6, 

δοὰ ἰρβ8ὰ βυὶ ρΡογίβοιίοῃβ ἰογιβοβα δδὶ οἱ βρθοὶοϑᾶ : 

οἱ ἰδὲ ἀΐοαὶ 6586 οου}]05 6}ι.8 οΟἸαπιῦα5, υἱ ἀμοτυῦ) 

οουϊοτυπὶ οΟἸαπι}85 ἀυδὲ ἰπιο ΠΠραηιυγ 6588 ΕἸ] 05 1λοὶ 

οἱ ϑρίγιυ8 βαποίυβ. Εἰ Π6 πιΐγεγῖβ δὶ οο] ἃ δἰ πιμὶ 

ἀϊοδίαγ, οαπὶ υἱόγαια 5ἰ πο δἀνοσαίιβ ἀϊοδιυγ, 

δου! Φοϑῃη68 ΘνΔη 6 813 ἀφοϊαταί, ϑρίγίσυν φαΐάδπι 
δϑποίυπι Θ΄ ο6η5 Ῥαγδοϊείυπι, αιιοὰ 651 δι νοοδίι5 35. 

Εἰ ἀδ εβυ ΟἸιγϊβίο πἰ ]οΐμα5 ἰὼ Εμ βίο δυϑ αἰεὶ! 

ιυΐα 'ρβ6 δἰῖ δινοοαίαβ. δρυὰ Ῥαίγθῃὶ ῃΓῸ Ρϑοοᾶ εἶκ 

μοβίγί5"7. ϑοά οἱ δρυὰ Ζζδο!ιαγίϑμι Ῥγοριοίδην ἀπ: 

οἰϊνῳ δὰ ἀοχίογαπιὶ οἱ δὰ δἰ ῃἰβίγαπὶ σδῃάθίγὶ ρο- 

εἰια "5, πίοι αι). ηἰ]οπιΐπα8 οἱ ϑρί για πὶ 581)" 
οἴυπι ἀδδίξηαγα ογθάυπίν. 

Υεγα. 106. Εδοα ε5 ϑοπιις [γαίοτημδ πιθι8, 6ἱ φαΐ- 

51} 20Δ2η.11,1. 58 Ζλοϊι. ιν, ὅ. 

(00) Μ5:.. βοὸς Ιοοο οἱ ἰμἴνα φοίμνεδα,; αδὶ οὐἶ(. Βαθοηῖ : ἐοἰμινϑαγμπι, 



σθαι μόλοβκνμο, ς τς 

111] 

Νιιπα ρεϊπιυπι υἱἀθίυγ. αἰιοηιῖα8. ἰηϑρόχίββα 69 

ΒΡΟΠ81 5υἱ ρυϊοιυυὐΐποπι βροηθᾶ, δὲ οοηϑιἀθγαϑ50 

1118. οου 8. φαΐ ΘΟ απ 6586 ἀΐοι! βυηΐϊ, ἀξουβ οἱ 

δρδοΐοπι Ὑογθὶ Ποῖ. Ουΐα γαύθγα ποὴ ροίεδὶ ρυγΐυ8 

Ῥογβρίοἱ πδς ἀρποβοὶ φυδηΐα 511 ἴπ εγθο τηδβη- 

οδμἶα, πἰδὶ ρυΐαβ οου]ο5 φυδϑὶ οοἸ τη θ6, [4 65ὶ ἰη- 

το Πα ηεϊαπὶ βρί γι] 6πὶ δοοὶρίαί, (οπιηαῃθ ἀὐυτοπὶ 

ΟΟΡ116 5:01 αυυὰ ἀΐοῖ! 6588 οὰπι 8ρ0})80, ΘΟΓΡὰ5 ΠΟ 

ταΐπΐ νἱάδίυν ἱπαϊοαγὶ δηΐπια, ἴῃ 40 δάμυς ροϑὶ(8 

ἀἴξπα παυΐα οἷ. ἀβοῖβοὶ δὰ οοπβοιίαμι Ὑεγοὶ θεοὶ. 

Ιϑχψαθ ὑπ τοβαπὶ, υἱροία ποι ἃγίἀππ), 564 [γυοίυ0- 

50 πηοτηογϑῖ, οἱ ἰΔη]08π| ἀσποίιϑία ΒΟ ΟρΟΥΪ5. Ὧ6- 

μιογοϑαπ). δεὰ ἢ. ϑροιϑὰ αἰεὶ, δηΐπιὰ ἀπηϊαχαΐ 

αὐ: οοἰυ τ) απ) ΘΟ 108 ἰια οί. ΗἹ νογὸ αυὶΐ ἰδη- 

τὐπηηοὶο ογοάθης 5ρ0150, ΠΟΙ ἰδθη ραΓΘΡίΘΘΓΘ 

Ρο(ιογαηΐ ἰπ ὕογθο θοἱ 4ιδηία δἰ. ρυϊοιτγιυάο, ἀϊ- 
οὐδε : Εἰ υἱαϊηιιιδ ὁμηι, εἰ ποπ Παῦοϑαῖ δροεΐόηι, πὲ- 

46 ἀξοοτοπι, ξοἀ δρδοῖο8 675 ἱπίοοοτα δἰ ἀεβοϊειι5 

Ῥτῶ Βιϊὶ5 ποπιΐπμηι "5. Οὐ δυΐδιη θὸπ6 ῥγοίδοϊς οἱ 
δι ρογργοβϑᾶ δβὶ Δἀο ϑοθης!άγαη) οἱ οοἰοφὶ πα ο011- 

ουλπαγυμ, οἱ βοχαφσίηία ταρίηδγιπι ογάϊηοπι, ἰδία 
Δηϊπηα μοίοϑὶ ἀἴοογα : Εεοα 65 ἀδοοτιιδ [Γαἰεγνῖι8 

πιθιι8, θἰ φιιίάοπι δρεείοδιιδ. δια οἱ 8' δίμας ἰῃ ἐογ- 

Ῥογα ροβίιι5. ἐμίο Πχϑπὶ ἀοηϑ ϑίθηι Βρὶ γι] πὶ 56η- 

δυυπι οἱ ᾿μ|6}Π᾿φοηιδπὶ ϑογριυγάγυπι ἀἰνίπαγυπὶ ἰΔπὶ 

ΟΥΟΌΓ ορϑοίιδί6 ὁοπίοχίϑπ), οἱ γαρίαἷοῦ ἀδίαβ, φυὶ 

ὨΌ] 15. 5010} δυγογα οἱ δγοίδοθγα Γγυοία8. δογυμ),. 

"ΤῊ ἰἀπΊθῃ 1ΘΏΘΌΓΑΓΟ ΠΟ ροΟβ5ϊ}, 66 01] Υἱβ (θη δ- 
εἰοπυπι Πἀ οὶ ἰπ 16 φΘΡΠΊΘἢ ΔΓΘίδοογθ, ἰὴ ροΟϑδυ πη 

ἀΐοογο αὐἱὰ οὐνῖ]α ποβίγυπι ἁμιργοϑυῖ. ΟΘυοὰ 80" 
ἴοα ἀΐοῖι οὰ}}}6 ποβίγυπι, 4υδδὶ δοτππιαηθηὶ δὶ 

Οὐηλ ΒΡΟΏ80 ΟΟΓΡΟΥΓΪΒ 50] ἱπάϊοδπ8 6556 ἰοουπ), δὰ 

1Π14π| δἰ πε πππἀ θην ἀϊοία τα ἰπι6 } 56, υὰ οἱ Ῥαυὶαβ 

αἰχίε", φυΐϊα οοΥΡοτὰ ποϑίγα πιο γα ΟἠΓΙδ11 δαηὶ. 

Οὐπ οηΐπὶ ἀϊοὶξ σοΥρογὰ ποϑίγα, 4ιδϑὶ βροηϑβᾷ ἰά 

6886 ΘΟΓΡΙΙΒ Οϑίθπα δ. Οὐπὶ γνῶ Ὸ πιοῦν ΟΡ δι] 

τηθποΓαὶ, οϑἀθπὶ ΘΟΥΡΟΓᾺ ΟἰἰΔΠ| ΒρΟΠ8ὶ 6556 ΟΟΓΡῸ5 
ἰηάίςαι, Ηδο ΘΓβῸ σογρογὰ 8[ ὑπηθνοβὰ ϑυηῖ, υἱ 58- 

Ῥονΐυ8 ἀϊχίπιὰ5, Ὀομἶδ ἀθμίδχαΐ ὀρογίθιι8 γαίθγία οἱ 

Βρ ΓΙ 8] 11 86 πϑυ ἢ) ἰδηδἰἰα.6 οἰπηυ 18, ἀ6 [118 τἃ- 

᾿ἴθυ5 ἀϊοί ροίεδβιὶ : βὲγ αἶθπι δοί πο τοί (6, πϑηιιθ 

ἐμπα μὲῦ ποοίθηι ". δυδίαπι πδιπᾳὰθ ἰομίαιίοι 5. 50] 

πο δάπγιιὶ ται! βοθηϊαπὶ δ ὑπιῦτα Υογθὶ θεοί. 

ΟΚΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΘΑΝΤΙῈ. 

, ἄφηι ἐζεα δ ϑρεοίοδιιδ, οιϑιὲ ποδίταπι ππιϑτοδαηι (61). Α Β}}18; 86 1116 πιδρὶ5 4] 86 ἐγαηϑήριγαι ἴῃ δηξείυπι 

μ8 

1υςἶ8. Βοπιιθ ἜγβῸ εἰ ἀσοογυβ ἀϊοίίαγ ἔγαίδγηιβ; εἰ 

4ηληιο πιαρὶβ ἰμβρίεἰ ροϊιογῖι οου}}8. δρὶ } 18} 1θυ8, 

ἰΔπίο βροοίοβίον. ἰηνοηίαγ οἱ μι! μεΐοτ; αυΐα ποη 

501 πὶ ἢΠΠ5 βρϑοῖθϑ οἱ ρυ]οϊνλία (9 πιῖγ}}}}}5 ἀρρὰ- 

τϑἢϊί, νογυηι οἱ ἱπβρί οἰδεῖ δίψα ἐπέσδη!! οὰπὶ ἀθοιδ 

᾿ηβθηβ οἱ βρϑοῖββ [Ὀγπιτδ πονᾷ Ὧς ΠΊΪΓΆἢ}}8. οτἹοίυτ, 

βοουπάσπι ΠΠ᾿υἀὰ ηαοὰ Αροβίο!5 Ὑοῦθὶ οὶ ἐηθιθηι 

Ρυϊεμγιταὐίηοπι ἀεί! : Ναπι οἰδὶ ἐδ φαὶ [οΤὴδ εδί ἰοπιο 

ποδίογ ΓοΥταπιρί ιν, 564 φὶ ἐπί δε Τεπουαί.Γ ἀε 

ἀϊε ἱπ ἀἴοηι ". Μογῖιυ ὄγφο 1415 πο δηΐπια οοπηπιῦπὸ 

μαϊνοῖ δα 16 ουτα Ὑ γθο οογραϑ δανπ|. ῬΕΓΡΘΠΙΙ ΘΝ πὶ 

ἀϊνίπα υἱγίυιβ ἀϑ486 84 σογρογὶ5 σγδιίηι, ΟΠ) ἐμ ὁ 

τοὶ] οαϑεϊαι15 ἀοπαπι, γὙ6] Ομ μι 125, Δ᾽ ογαπι αι 

Βοπογαπι Ορογαπι οΟἸ]οοαἱ ρσται᾽δπι. (οηδβί ΕΓ 88Πὸ, 

μ6 ἴογία ροϑϑίῃ οἰἴαπι {ΠπΔ σογρυ5 φυοὰ δϑβιυπιροῖ! 

δοθὺβ δομιμυμθ οἱ οἰπὶ βροηδᾶ Οὐ ,]6 ποιηἰπϑηῖ, 

φαοηΐαπὶ φυϊάδιη Υἱἀδῖμ ΡῸΓ ᾿ρϑ81}} ΕςεἸοςἷα (γι. 

6586 δοεἰαία, οἵ ραγιοἰρίαπι γεγο! Ὀεΐ οάρογὲ Ρ0- 

τυΐ556, δοουπάυπι ᾳυοὰ πηεάΐαίοῦ Ἀεὶ εἰ μοπιίθυμ 

υἰοϊίαν, οἱ βδουπάσπι φυοὰ Αροβίοϊυβ ἀεὶ! : (μο- 

πίαπι πὶ ἵρδο παϑόπιιδ ασοθδδίπι ΡΟ βάδιπ ἱπὶ δρὲ φίο- 

τίς Ῥεὶ ". 

γ6ι5. 171. Τίσπα ἀοπιοταπι ποείταγαπι σεάτὶ, Γαδὲδ 

ποδίτῷ εὐγτοδδὶ. ἰΔοῖυΓ Δ ΒρΡΟΠ50 τοϑρομθετὶ δὰ 

ετγαιίαπη δοταπι 4υδ ἀΐεία [ἀϑγαμι ῥγὶυ 5. 80 5ρ0 5, 

αὐυΐθυβ οἀοοθδᾶὶ οᾶπὶ Οὐ υ5πιο! δἰπὶ ἰεοίἃ ἰϑία δοπιεὶ ἢ 

πιιπία, οἱ 408}}58 ἴα αἷβ πιδίονίδ σοι εἰσηδιϊοηί5 μλ 

γθοδϑίυν. Πρες Νναθεὶ εἰ ϑίοτίοα μαγγαῖῖο. ὙἹάδῖαΓ δυΐεπι) 

Ποοϊοοῖα ἀδβουῖθὶ ἃ Οἰιγῖβιο, αιιϑ δϑὶ ἀοπιυβ βρί 8: 

᾿ῖ5, δι ἀυπιιβ. Βεὶ, βίου! ἀοςοὶ Ράυϊα5 ἀϊοθηϑ : δὶ 

αμίοηι ἰατάϊιι5 υϑπότο, μἱ δοῖα8 φμοπιοάο (6 ΟΡΟΥ ΕΠ 

ἰμ ἄοηιο θεῖ σοπυοτδατὶ, 4 68: Ἐεοίοδα Βεὶ υἱεῖ, 

δοξμημια οἱ βτεηιαπιθιίιμ υογ αἷς δ. 51 Ἔγφο ἘοοΙοδὶα 

ἄσπιι5 θεοὶ 6βῖ, φυΐα οπιπία αυθ παυοὲ Ῥαίθν, ΕἸΠ 

ϑιηι, Ἐοοϊοσῖα ἀοπιὰβ ΕἾΝ Πε] οϑῖ. Ἐτοααδπίοῦ δ0- 

ἰθῖὰ δἱ ρίυγαὶ! πιο ΓΟ ἀρρε]δηιυγ ΕΟ β[α, υἱ υδ 

αἷἱι : Νος ἰαἰοπι εομεμειμαΐποπι ποπ Παϑοπιμδ, ποις 

Εκείοεῖα θεοὶ 5. δὶ ἰιόγαπῃ, βογὶἷ. Εσο 16 5115. Οαἰδιία 

Ῥαυΐαβ, οἱ δοᾶπιεβ βορίαπι ἔοο 65115 Ἷ.- ϑυπι οΓδ0 

οἶνα Εοοϊοϑία νοὶ] Εροϊοβίθο, ἀυπιὰδ Βρο 5] δἱ βροηϑδᾶ, 

οἷν δηϊπιῷ οἱ οὶ ἀοπιυδ, ἰὼ αυΐθιι5. {ἰς}}8 50 

οοεγίπα. [μερί μνι}8 δἰΐδιη φυδϑάδπι οοἀγῸ5 [)εὶ, διιρεῦ 

41:28 νἱμδὰ αὐ (γδηδίαία οὶ (6 ΒΕ Υρίο, δχιθηάϊ558 

[816 οπΐηι 80] 4] δάυγε [υδίυπι, ποη δδὲ ἀδιηπα- Ὁ ἀϊοίτας ταύ ις68, βῖνα ἀγθυδβίδ 508, βίοι! αἱ! ἴῃ [51]}- 

89 [5ς4.11|, 2, ὅ. 1 [ογ΄ νἱ, 15. 
41 Οον. χι, 16. ΤΆΑΡρος. Ι, 30. 

(61) Αἀ πιμπο ἰοοιιπὶ 'γοίοσο ἄγῴσα Ριυοοορὶΐ ἐχ 
Οηξεπο : Νῦν ἔοιχε πρότερον ἐνεωραχέναι τρανότε- 
ρὸν τῷ τοῦ νυμφίου χάλλει ἡ νύμφη, χαὶ διὰ τῶν πε- 
ριστερῶν αὐτῆς ὀφθαλμῶν αἰσθέσθαι τῆς ἐν τῷ χάλλει 
τοῦ λόγου ὑπεροχῆς. Τάχα δὲ χλίνην χοινὴν ἑαυτῆς 
χαὶ τοῦ νυμφίου τὸ σῶμα αἰνίττεται, ἐν ᾧ ἔτι οὖσα 
ἡ ψυχὴ ἀξιοῦται τῆς τοῦ Λόγου χοινωνίας. Λέγει 
οὖν Παῦλος - Τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ 
στι. Διὰ γὰρ τοῦ ὑμῶν τῆς νύμφης εἶναι λέγει τὸ 
σῶμα" διὰ δὲ τοῦ μέη Χριστοῦ τοῦ νυμφίον. Σύ- 
σχίον δέ φησι τὸν νυμφίον διὰ τὴν πυχνότητα τῶν ἐν 
τῷ λόγῳ καὶ τῇ σοφίᾳ θεωρημάτων. Ἐὰν δὰ 
χλίνη ἀμφοῖν εὐθαλὴς, οὐδὲν θαυμαστὸν θείας δυνά- 
μξως διιχνουμένης χαὶ ἐπὶ τὸ σῶμα πᾶσαν τὴν διὰ 

5 Ρ58]. οχχι, 6. 

ἡ χοινὴ 

8 ΤΙ (τ. τιν, 16. ὃ Βοηι. ν, 3. δ 1 Τίπι. 10, 48. 

τοῦ σώματος πρᾶξιν ἀγαθὴν δηλοῦσθαι. Νιιπε ρτὶ- 
πιμῆὶ υἱάθίιν δροιδϑα εἰατὶι5 ἱποροαὶδδα δροπεῖ Ρμὶ- 
εἰιτ μαΐηθηι, αἰφιο διιὶδ οοἰπμηιϑατιιιι οσμς 6) μ5 φὰα 
ἐπ ρεϊεμν μη 6 65. ἐποο πεῖ υετϑϊ δοηδιιπι Ῥέγεέ- 
»ί586. Βογιαδϑὶς ὑότο διιμηὶ ας δροπδὶ σμϑὲΐε σοΥριιδ 
διιδίπ ἴσαι, ἴα φιο αὐϊπιο ασθα! απίμια γόνυ εοηι- 
πμιηϊσαιο ἱπιρογεΐιν, ᾿εῖς ἰσίιν Ραμ : « ὠοτγροτα 
τοδίτα πιοηῖϑγα Οἠ γί! διμιί. » Ομηι ἀπίθηι αὐ! : « ἢ, Φηῖ- 
ὑτα Οπιυὶδιῖ, ν πιδηιῦτα δροπδὶ αϊοῖῖ. {Ππιϑτοδιιπι ὕ6τῸ 
αρμεί(αι δροπδιμι οὐ σον ἀπ 5,!αϊφιη δοπδμιηι φιὶ ϑογ- 
θο 6( βαρὶεπιΐα ἰπδιι!. Οποα δὶ απιϑοϑιι5 σοπιηιμηὶδ 
ἰοοιαίιι8. οτνίάιι5, πἰμῖ! πιταοι, αἰυΐπα υἱγιμις εἰἴανι 
«ὦ σοτρις ρογυαάομί6, οἸλ6ηι φΙ ῬῈΓ σοΥρμδ ἐχεγο- 
(τ οροταιοπόπι ϑυπάμι ἐα θεν. 
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πιὶς : Ορεγμῖ! πιο 168 πμεϑγα 6Ἶιι8, εἰ αγϑιιδία 67ι|5 (6- Αὶ ἰυἷ1. Νοη οηΐη βδ᾽οπιοι ἢ υυ Δρδαυς σοπουρίβοοι- 
τος δεῖ". ν᾽ ἀοπίογ ἰσίτΓ ΡῈΓ ς ποκα οοά τὶ 
θεΐ ποπιϊπαίιγ. Οἰη οὐχ ἀΐεὶί Ξροηβι5 : Τίσηα 40- 

πιοτκῆὶ ποδίγαγαπι σείτὶ, Ἰῃι0 Πα γα ἀο θα πγι5 οοάγοΒ 

θοῖ 6556 605 4υὶ Ἐοοϊεβίαπι σοηπίοριηϊ, οἱ 6556 8]}- 
4805 δογιιπὶ Ὑδὶ ͵ο᾽ 65. 41} [ΓΔ }005. δρρο!δηῖυν, Εἰ 

Ρυο φιοὰ εοηνθηίθηίον ἢἱ αυΐ ορ᾿βοοραίαπι θΟη6 

πἰηἰκίγαις ἰη ΕΦο]οβα, ἰγὰθο5 ἀϊεὶ ροβϑυηί, φυΐθι8 

διι8ιοη(Δ10Γ οἱ τοσί τ οαὴπα οἰ Ποῖα πι, Ὑὸ} Ὁ ἰτη- 
ὑτίυτα ἰαθ6, γὙὸ] δὺ δγάογί θυιβ 80118. ϑοσυπίο δυϊθι 

Βογυπι Ιοο9 {ἰβπᾶ ὈΓΟΒΌΥ ΘΓΟΒ ΟΡΙΠΟΓ Δρρο!]ητὶ : εἱ 

ιγῦε5 φυϊάοπι ἀϊεὶ ΟΥ̓́ΡΓΕ55098, 4φυίυυ5 οἱ ΓοΥ Πα 0 

τοὐιϑιῖογ, οἱ Οὐον ϑδυλνι(αι}5 ἰηθϑί, ρῈῚ φυοὰ οἱ ἰῃ 
ορεγίθυ5 50 }6π|π|, δἰ ἴῃ ἀοείτί πε φν8118 Γγαργδηΐοπι 
ἀ οἴξπαι 700 ορίβεορυπι. 5.1 }Π16 Ὁ ἀὐυτοπὴ οἱ ἰἰρπᾶ 

ἐδύγοβ ρρθι! αν αἱ γῈ ᾿ος ἱποογγυριϊοῃ 8 Υἱγίυ 15 Β 

εἰ οὐογί8. βοϊδιεϊθ ΟἸ τι} ρ δ !05 ἀδοίβπαγεῖ ἀ θογο 
ε536 ΡΓΕΘΟΥΙΘΓΟΒ. 

Οιρ.}1}. Υεγβ. 1,39. Εσο ος εαπιρὶ εἰ {μη (63) : 
εοποαίΠμηὶ : οἷσί {ἰ{Ππι ἐπ πιθαΐο δρίπατγίηι, ἱτα ρτγο- ᾿ 

αἰπα πιεὰ ἱπ πιεαάϊο βἰΐαταπι. τς |ΠΠ6 χυΐ 5ροη- | 
805 οἱ Ὑεγθυπὶ οἱ δαρί θη ἰ 65ῖ, ἀδ βϑιηθιΐρθ9 οἱ ἐδ 

ΞΡΟΠ58 δὰ Δπι|ῖ608 Δἃ6 Βοἀ4|68 5108 ἰοηαΐ υἱάδιυν. δε 
δδουἀυ πὶ ρΓΟρΟσ 5 Θχροϑι(ἰοιἷ5. ογάϊηοιῃ ΟΠ σῖυ5 

ιο ἀε Ἐςεϊοϑία Ἰοησὶ πιο ἢ σοηὰπ8 6ϑὶ, οἱ ἰρ56 ἀϊ- 
οὐ 586 ἤογαπὶ 6856 οδιηρὶ οἱ Πα σοηνδ!  Ἕυπι. 

Ολπραβ ρἰαηίεἶ6 5 ἐγ ἀϊοίίυγ, εὐἱ οὐἱυτα Δ6}}}}6- 

(υγ εἴ ἜΣ ΘΟ "40 Δφγῖς0}}5. (θην 8}165 γ6ΓῸ 88 χοβϑᾶ 

πιλ 5 οἱ ἰπου} 8 ἰηδοδηξ ἰυο8. Ροδϑυμηυ5 δυίοδηι οἱ 

εἷἰα υἱγὶ, οἱ οοπουλῖλα τυ] ογ]8 ἱπηπιδουϊλίδπι, οἱ 

υ}}} φγογϑυϑ Ῥδοοδίο ΟὈποχὶπ) σάγηθπ), 568 οἵ 

Ου58Π| ΟἿ 18. αἱ πῃ ΟΑΙῚΡΟ Πο5 [Ὀογαὶ, νο]ιοτὶς 

6556 ἰῃ σον Δ}}} 015 {ΠΠ|Ππ|π|, νἹάοίυγ οδίοπίογα. Οὐπὶ 
δηἶπὶ τλυ] 10 ἰαπιρογα [05 [υ͵5861 ἴῃ ΘΔ Π)ρ0, τὰ] |Ππὶ 
αἰεί ὁχ 'ρ50 σάπηρο ἤοταπὶ Διὰ ἱπηϊ Δι] 0Π 6 πὶ 801} 86 
δἰ πὴ! ΠΠ υἀΐποπιὶ ργοςαϑδῖ556. ἴΠ0] υεῦὸ [λοι 5 οϑί ἴῃ 

ΠΟΥ] Πθ.5 ΠΠ αὐ, σοπεπαο οἰΐδπι ΟΠ οἶΠΓ ρΓοχί τη 

6}05. ἱπηϊαἰΐοηθ ἰρϑίυ5 {ΠῚ |πὶ : αἱ ορογῷ ῥτοίϊυ πὶ 
Γυοτῖ!, φυοηίαπι ἰρ56 οἴοία8. 651 1Π|Πὰπ|, οὧἂἱ οἰἶδπὶ 

ΡΓγοχὶπιδ αὖ05, ἰά εἐδι ὑπδαύσαυς δηΐπα αυξ εἱ λρ- 

Ργοχίπιδί οἱ δυθιηριυπι 6705. ᾿πι}1]ΟΠ ΘΠ αι 56οἰἃ- 

(υν, απ ἢϊ, Οὐοά ατρὸ αἷϊ : δίσιεε {Πἐμιηι ἐπὶ πιδ- 

ἀϊο ερίπαγμηι, ἰία ργοχίηνα πιθα ἵπ πιράϊο ίϊαγιν, 

δοείρίοηυ8 ἀ6 Εφοἰδ5ῖα (05) ροπιίυπι ἀϊεὶ ; φαοᾷ γε] 
6 πιούΐο πῇ 6] 1 πὶ οἱ ποη οτγοι θη ἰ8π|, 4υᾶ5ὶ ὁχ δρὶ- 

ΠΪ8 ΘΠ ΓβΟΥΙζ, γὙ6] ΡγῸ Πιϑογοισογυ πὴ Οἱ ΓΟ 5 ΓΟρΡ6ἢ- 

εἰ πὶ 56 ππογβίθυ5 ἰη πηθάϊο βρίμδγιυ πὶ ροϑ᾽(ὰ ἀἰσδίυγ. 
Ουοὰ εἱ πιᾶρὶβ8 υἱἀθ τ γον β᾽ 116 ργὸ 60 ἡπυά 
ἀἰεῖι : Πα ρτοαὶϊπιὰ πιθα ἱπ πιοαΐϊο ΠΠαταπ. ΝΟ δα πὶ 
Π|ἴᾶς ΔρρΡο Ια σ5θί 1145 δηΐϊπη88, αὐ πυΠ4 08) ΟὨ ΠΟ 

νοηογαηΐ δά ογοἀοιάππι. ΟπΊΠ 65 ἜΥΣῸ πω γοιϊοί ρεΐ πιο 

84 ογεἀυ!δίοπι ναπίυηὶ, οἱ ροϑι [860 8}} ἰπογα Πἰἀ οἱ 

οἱ ἀοφπιαίυπι νοτίδα Ὠεὶ ἀδοϊπδηῖ. δίουι οἱ δοδηηθ8. ᾿ 
Δροϑβίοϊ υ5 ἰὴ ἘΕρίβιοίδ 5υ8 ἀϊοὶϊ : Ομὲ ἃ ποϑδὶς οχὶθ- 

ΤΙ, 864 ποη ἐταλί ἐ ποὐὶδ. Ναπι δὶ {[μἴδδέη! ἐσ πο- 
θὲς, ρεγηιαπδίδδοι! πιο ποδίδοιπι δ, ῬΟΒΒ11ΠΊ115 Ἀ1:- 

161 οἱ δὰ υπᾶπηυδηι486 ληΐπιᾶπιὶ ἰὰ γοϑγεηίθ8, ἢ 
εὐιυρυπὴ ἢ]! Ὧἢ ̓π 6 ἢ χα ΓΘ ρορυΐαπι 4υΐ ΡῈ ργορίνο- ς αυΐάδπι δηἰπιῶ 4 ᾿ΓῸ ϑῃηρ  ἰοἰϊ816 56] οἱ ρ]Δη 16, 

125 ξοἰε δία οἱ αφαπὶ ; ΘΟΠΥ ὉΠ ]Θιἢ ὙΘΓῸ ΒΆΧΟΓΌΠΙ εἰ 
ἰοσυ υπι φαπίΐ πὶ ἰοουπι. ϑροηβυ8 6ΓΡῸ ᾿ΐς ἰῃ δυ- 

ἀδογυπι ρορυ]ο ἤο5 [1 : 56 φυοῃίαπι παπλὶποπὶ δὰ 

ρΡεγίδοίαιη δα ἀυχὶι ἰοχ, ἰάοῖγοο ἴῃ ᾿Πο πο ροίυϊ! 

γεῖθυπι θεῖ δὰ ἤογθηι ριοἤςογε, οἱ δ ρογίβοιϊοποιη 
[τυοίασην ρου νθηΐγ. ἰὼ ἰϑία ἰϑηθη σοην8}16 φθῆ- 
τυ εἴεοίυ 5 6δί {ΠΠΠ|πῦ, εὐ) υϑιηοα! ἀὐίοτι ΕΠ πὶ} 

Ταὶς βίπε ἀυθῖο αυα]6 οἱ ἧμβ6 ἰῃ Ἐνδηρθὶ 5 ἀἰεὶϊ 
φιυά Ραιον σα] θϑιὶ5 νϑϑεϊ!. Εἰ: Νόηιις ϑαίονιον ἐκ 

Φηιὶ φίοτία δία ἱπάμίιδ ὁδὶ δἰομί τππὰπὶ δὰ ἰδιὶς . 

Εμ δγρο ΕΠ απ ἴῃ μδς σοην4}}6 Βροηδυ5, ἴῃ 60 ᾳυοὰ 

τενινῖι οαπη Ῥαΐον ἐοὐἰοϑιϊν [4}} νϑϑίϊθ! ΘαΓΡ 8 

4υαϊε πδς ϑαϊοιηοη ἴῃ οὶ φίοτία δυὰ ΠάθΟΓῈ ΡῸ- 

δΡΩ4], υσχχ, 10. "δίῃ. νι, 99. 19 [308η. τ, 19. 

τοὶ δαυϊλία ολπιρι8 αἰεὶ μοίεδε, Πογοπὶ ἤδγὶ Ὑ οι πὶ 

θεΐ, οἱ Ἰηἰεἶα Ὀοποτυ πὶ Ορογυπὶ ἀοοοΓα. ΗἸ5 υογοὸ αυΐ 

Ῥτγοίιηαΐογα 4π| 4 ΓΌΠΙ, οἱ ἐδ πη θΓϑίογα ΒΟΓΌ Δ ΠΙΌΓ, 

αυλ5ὶ 'ῃ σοηνα 0.8 νὰ] ρτὸ οἰατιίδια ρυ( εἰ εἴα, να] 

ῬτῸ ἔυϊξοτγα βϑαρίεπεί οἰδοίιαν {ΠΠ.π|, αἱ οἱ ᾿ρ51 8 

{114 ἀγαραπιία ἀς μηθαϊο βρίμδγιμι, ἰὰ δϑὶ [6165 
ςορφί(αιϊοπ68 οἱ 501} εἰμι ἀΐ 68 διβου]αγο8 αὐ 5ρίε͵5 

ἴη Εναπροιῖο σοηηράγαι βαηϊ. 

γέγβ. ὅ, δίομι αγῦονγ πιαίϊ ὑι6Υ ἰἴσια δἰίυα, ἰία 

[ταϊότιιιιδ πιθι8 ἐπίεν πιοάλιπι βἰἸοτιηι. [π|ππιῦταὰ ἐ}5 

εοποιιριοἱ οἰ δεαϊ, οἱ [τιιοίιιδ ἐ)ιι5 ἀμίεἰς ἵπ [αμεῖϑιιδ 

ηιοῖς. θαουϊὶ φυΐάδηι δρυηδιιη) οἱ ἀ6 56Πι6 {1050 ἀΐσα γα, 

αυἱά ο556ὶ 'π οάπηρ0, αυἱὰ οἰΐδπὶ ἰη σοην δ! θυ ; οἱ ἀς 

(02) ΡΊοα εαπιρὶ εἰ {ΠΠΐμηι, οἷο, Ῥεοοορίυβ ΟΔζέρ5 Ὁ ψούαί, φμοά ἐπ υἱα ἐδι κί βαι {γιεία8. Ῥότϑαπηι ἰἰανὰ 
μυης ἰούυπν οχ Οτγίφεμο δῖα ὀχροηΐὶ : Ἐγὼ ἄνθος τοῦ 
πεδίου. “Ανθο: λέγει τὸ ὁδεῦον ἐπὶ τὸ γενέσθαι χαρ- 
τύς. Ἐν οὖν τῷ περιγείῳ τόπῳ πεδίῳ ῥηθέντι ἄνθος 
ἐστὶν ὁ νυμφίος Λόγος ὡς πρὸς τὰ μέλλοντα. “Ὅταν 
γὰρ ἔλθῃ τὸ τέλειον, μεταδαλεῖ τὸ ἄνθος εἰς τὸ γενέ- 
ὅθαι χαρπός. Καὶ ἐπεὶ μὴ πλέον χωροῦσι τοῦ ὡς ἄν- 
θυς λόγου ἐπὶ γῆς, διὰ τοῦτο γέγονεν ὁ νυμφίος ὡς 
ἄνθος τοῦ πεδίου - Ἑαυτὸν γὰρ ἐκέγωσε, μορφὴν 
δούλου ἰαδὼν, πρὸς τὸ δυνηθῆναι τὴν δόξαν αὑτοῦ 
μετὰ ταῦτα θεάτασθαι ἡμᾶς. Μηποτε δὲ τοῖς μὲν εὖ- 
γενεστέροις χαὶ ὁμαλέσι πεδίοις ὀνομαξομένοις ἄνθος 
ἐφ, τοῖς δὲ τούτων κατωτέροις χαὶ χοιλοτέροις χρί- 
σ᾿. Ταῦτα φήσας ὁ νυμφίος παραδάλλει τὴν πλησίον 
αὐτοῦ ἄλλαις θυγατράσι, ταῖς λοιπαῖς ψυχαῖς, αἴτινές 
εἰσιν ἄχανθαι ταύτῃ παραδαλλόμεναι. Τοιαῦται δὲ αἱ 
Βὴ πλησίον τοῦ νυμφίου ψυχαί" ἡ δὲ πλησίον χρίνον 
ἰν μέσῳ διαλάμπον αὐτῶν. ἔσο 5 σαπιγὶ. ΕΙοτοηι 

δΡοιιδιιδ, ἐπ (ἜΤΤΘΛΟ ἰοσο φιὶ ξαηρμδ πωπεοιιραίμν, Πο 5 
δεί δὶ ειηὶ {μιιἰτὶδ σοπ[οταίμτ. (ὀμηὶ ἐπῖπι υϑηθτὶ! φιοά 
Ρογ[οείμπι 65ί, πιμαθήμγ θα πὶ [τιοίμι5 βαι. Εἰ φμία 
πολι απιρίϊιι5 σαρίπιπι φιαιπ νεγϑιινι φιαίθπιις [08 6δ8ὶ 
δαρον (τταπι, ἰάοἶτο0 δροπδιις μι [05 σαπιρὶ [ἀοίλι8 651: 
παηὶ « δεϊρδιιηι οαϊπαπῖν [για δογυὶ ἀσοὶρίε)1δ, ν 
μί ποδ ροδίεα φἰοτίαπι δι ΠΟΥ πογέηιιδ. ΕΌΤΙ6 ὑΈ7Ὸ 118 
φιὶ πιαρὶς ἱπφομιιὶ δι α΄ αφιαίοε ἐαμιρὶ ἀρρεἰ ανιίμτ, 
ἢος οαδὶειϊ ; ἱ{{1Φ νοτὸ φωὶΐ διηὶ ἰ8ι15 ἀερτεδδίοτος αὐ 
πιασὶδ εαυὶ, ἰλϊπιπι. ΠΠ ας ἰοσυῖι5 δροπδιιδ, ρτοσὶπιαπι 
σαν τοί φιὶδ βίϊαθιιδ σοπιραταὶ (αἰἱὶς υἱάοίοει απῖ- 
ηιαδιι8) φιιῷ διπί δρῖνα; φμαπάο εἰπὶ ἐας σοπ[ετιπῖμε. 
7 αἰο5 Ἰρηΐταν απΐηια διιπί, φιια πολι δΜ δροπδὶ ργοαὶ- 
πιὰ; φι αμίδηι ρτγοχίηιϊα ἐδί, {μι 66. σαπάοτο πιὶ- 
σαν 5 ἴι πιραΐο δατιιηι. 

(05) Μν5., (ὁ Ερεείοδία. Ἐμὶι., Εεοίοείαπι, 
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ΒΡΟΠΕΔ αυ85 Οϑ80ι, νδὶ 40.115 ἱπίον σϑθίογαϑ ἢ] }25 ἢ Δ06- Α (4. [π᾿ φυᾶ ΠΟῊ 5011} ΡΆΠΟΠῚ Υἱ 5 Δρροπί!, βοὰ ἰιη- 

τείας, ϑροπϑᾶπι γοτῸ (04) ἃ [80 τεβροβἀθηίθηι ΠῸΠ 

Ἑοηγεηΐε αὶ 46 βοπηθίϊρϑα ΔἸαυΐ! ἀΐοαγα, βθὰ αἤῇοὶ 
1οῖ2Π| ἐΥρα δάπιϊγδιΐου πὶ δρομϑὶ οἱ ἰρϑίυξ Ἰδυάίθυ8 
ἐμδῶγογθ. Οομηραγαιὶ ογρο οὐπὶ ἀγυοτὶ πη]}. ϑ8 4 ἢ6 6Χ 

5ἰ π|}ΠΠπυαἋΐπα Θουπιοη 8. οἰ μι ρ οἶον Ὲ 5. Αἰ χα ΔΡΌΟΤΘΠῚ 

71 τ8}} πηδὶ πη) ΔΓ] Οτι πῇ ριβοπι οἱ ἃ πια εἶα ἀϊοίδην, 

ἀϊοαπὴ}8. 08 ΔΓ οτο πὶ πιο}, ὄταοο συϊάδπι ποηνΐπα 

ὈϊΘΠΙΟΒ., 860 δ "ρ οἱ ογ 8 4υ θυδᾳια [δ Ἰ ΠΟΓΙ ΠῚ 

ποίίογα 4ιι8πὶ πια}}. ΜῈ 1118 681 δπίπὶ οἱ σγαπηηδιίοο 5 
οβεπάδπιιβ, φυᾶπὶ Ἰόροηι 5 Βογυρυϊαπὶ Δ]ΠΠ4υ δ η) ἴὰ 

γογί(δι15 Θχρ' παι! ροηᾶπιὰ8. Οοπιραγαὶ ἰφίιυν 

οὐτὴ ἀγθοῦὶ τη 6 }}, βοἀ }08 γοΓῸ ο͵ι15 τοὶ ᾳαΐδ Δγθουὶ- 

Ὀυ8 δ᾽[ν85. 50 δροινδαηι ἰἰὰ ἁγθοτὶ ᾿ναὶς ποθ βἰπι- 

Ἰοηλ ἀἰοἰ!, υἱ οἰἴαηι Θομουρί556 86 ἀΐοαὶ 80} ππ|0Γἃ 

6}05 βθήίογο, [Παοἰ πηι 608. ἀυ]οοπὶ αἱ! οἰεοίυπι 

ἴῃ [8ηπεῖθ8 ἀεβονογεῖ. Εἰ μας διἱ διοϊθβοθηϊι!8 
Ἰοαιν ν᾽ ἀοίυτ, 5ίουι οἱ βροηβὰϑβ ἰοουίι5 65ὲ ριΐ5 δά 

806 4165 5108. 564 ἡθης Υἱ ΘΔηγ118 δοουη 1Π) Πιγ516- 

Τίαπη, 4008 ἀΐσαὶ ϑροηϑβα {ΠΠ|05 ἰπίον ἄυ05. ἰδηαυδπὶ 

ΔύΡΟτΓΟΠὶ 1546}1} θγβοΘ! ΠΓ ΓΘ ια 5|1ν8 ᾿ἰᾷπ8 8956- 

ταῖ ΘΡΟΠ51Π1, οἱ ν͵ά6 ἱ ΡΟΒΘ0 η105 5δοιιμάυ ἢ 68 η΄ 

ἴῃ βυρατγίοτίθι!5 ἀὸ {Π]3]}}118 οἱ δρίπἷβ ἀρ! ἰοἰϊὸγ ὄχρο- 

δ πη .8, ἴα Ἰιΐς οἰίαπι ἢ]ΠἸ08 νοὶ] 605. ηὐἱ δἰϊᾳυλπάο 
[υδγαπί, οἱ πυη ϑυηϊ, ναὶ πιυϊ τα ποην οἰ ἐβείαμι 

χρη γογαπὶ ἀΐο[08 6586 ἰΠιΟΠ Προ γ6. Αὐ οπιπθ8 απὶπὶ 

᾿πίεῖο μογιίποι {Ππὰ φυοά 5οτγίρίιπι δϑὶ : ἴρο ἀἱϊχὶ : 

Ὀὶὶ οδιὶς οἱ βιϊϊ Εχοείδὶ οπιποδ "". δ αἰ Πατοηιία ἰη- 
ἰογοῦϑβϑὶ! ρ6Γ ἰ06 φυοί δἷξ : Κοθ αμίοηι πὶ ποπιῖθ8 

πιο επιϊπὶ,, οἰ δίσμί τνι8 ἀέ μτίποὶρίϑιι8 οαάειὶς 1". ᾿ 

δά οἱ ΠἸυὰ ἴῃ ἰὸς τϑβρίεἷι : Οποπίαπι φμὶς ἐπ πμ- 
θἶϑιι5 φημαϑίτιν ΒΘοπιῖνο 2 αμὶ φιιΐδ αδδὶπιϊαϑέϊαν εἰ 
ἐνίοτ βίϊος Βοὶ 151 δου δγφο ἄγου τη6}} ἰθιο Ὁ το] ῖ- 

4008 Πἰΐο5, [68 γιιοίαπν 401} ΠΟΘ 5δοίαπι ΒΏρΟΓΟ 

ΟἸη65, 56] εἰ Οὐο16 ργϑο αἱ, οἱ ἐυο5 δηΐιπ85 561- 

8115, [Δ οδί συϑίαν οἱ οἀογαίυπι τοϊείαι. Ὠίνογϑὶβ 

1:8 πη 4116 ΟΟΡ 5 ἸΏ ΘΠ 58Π| 58Π| ΠΟ}}}5 ργωραγαὶ 58 ρ΄ 6η- 

1: 1014. 7. 

(64) ϑροπδαπι υδῦο, οἷς. Ῥγοοορίιι8. εχ Ογίξθμ : 
Ἔπρεπε τῇ νύμφῃ τοῦ χάλλους ὅλῃ τοῦ νυμφίου γε- 
γενημένῃ περὶ αὐτῆς λέγειν μὲν οὐδὲν, πρὸς οἷς δὲ 
ὁ νυμφίος ἔφη περὶ ἑαυτοῦ, μήλῳ παραθάλλειν αὐ- 
τὸν, τοὺς παρ᾽ αὐτὸν δὲ υἱοὺς ξύλοις δρυμοῦ’ ὑπερδολῇ 
δὲ τοῦ πόθου τὸ χαὶ σχιᾶς ἐπιθυμεῖν τῆς αὐτοῦ, καὶ 
παραπέμψαι τῷ βάθει τὴν τούτου ποιότητα. Ἔοιχε δὲ 
ταῦτα λέγειν πρὸς τὰς νεάνιδας, ὡς πρὸς τοὺς ἑταί- 
ρους ὁ νυμφίος τὰ πρῶτα. Υἱοὺς δὲ 
λέγει οὺς παρὰ θέας τοῦ νυμφίου ξύλοις ἀχάρποις 
παρείκασεν, ἢ τοὺς ἀλλοτρίους αὐτοῦ. εεύϑαι ξρον- 
δαηὶ φι ἰοία δροπεὶ γιεοἠ γι μἀΐπθηὶ ἀσροτίγεῖ, 46 86 
νίάθπι αἰ ἰοφαΐ; ῬΥΓΙΟΥ θα νόγο μα 46 86 δροπδβιιξ 
οὐμίμδ ἐταὶ, ἱμδιηι σοηιραγαγο πιαίο ; γοίἰψμος αμίθηι 
Ῥγαῖιον ἔρδιιηι βίϊοδ Πἰγπὶδ δἰ υω : ἐχοόϑδιι απίόηι απιο- 
τὶδ οἰΐαπι μιπιϑταπι 678 ἀοδίάφγαγα, αἰφιι6 678. «ἰ6- 
αἀἰποηι ἴηι σοπάεγο μεοίοτο, γ᾽ ἀθίτιτ ἀμίδηι ἰας ἰοφαὶ 
«ἀ αιἰοἰἐδοθπίμίας φμοηι αἀἰμιυάμι δρολιδιι5 αὐ δοάαίος 
Ῥτίοτα ἰοοιίμ8 ἐδί. ΕἸ  Πἶ08 ὑ6το αμὶ δοάαίεδ υοσαί, φιιο 
ῬΓΩ Ὡροπδὶ σὐπδρέειμ αἀγϑοτίδιις ἱπ{τιτοιἐ[οτὶβ αξδῖπιϊσ 
ἰατῖ!, αὐ αὖ {{|0 οχίταποοξ. 

(65) όγμπι 46 ἀρρε! αἰίονδ μπιῦτα;, εἴς. Ῥγοςορίυβ 
ἐχ Ογίρθι : Ὑπὸ σχιὰν δὲ αὐτοῦ ἐπεθύμησε καθίσαι, καὶ 
κεχάθιχεν. Λέγει καὶ Ἱερεμίας ἐν Θρήνοις" Πγεῦμα 
πρὸ προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος συνελήφθη 
ἐν ταῖς διαρθοραῖς ἡμῶν, ᾧ εἴπομεν" Ἐν τῇ σκιᾷ 

1. Ῥρ4], υχχχιι, θ. 12 ῬρᾺ]. τχχχιχ, 

ποὺς ἑταίρους 

το] 4. οατηὴ65 ου}} ; οἱ ποθὴ 80 πὶ πιϊδοοί ἴῃ οΓλϊΟ- 

ΓῸ 500 νἱπαπ), δὰ οἱ ποῖα οὐογδία δδι}5 δ Π ὲϊ οἱ 
ἀυϊοεἶα, αυᾶὲ πο ἰδηίαπι ἰῃ ογα οἱ 18}}}15 ϑυλυϊδίοῃ 

τοι ἀδηὶ, 56 οἱ ἱπίογίοσιυ5 ἰγδάϊια [Δυοἶλι5 ἀπ]οο- 
ἀἴπδην βαγνθηΐ. ῬΟββυ 1118 Δι, 6Π) Ἰίψηδ βιἵνι δοςίρεγα 

05 ΔΠ60105 41 υπίυ δου) υ540}6 ᾿ΕΓΟΘ60 5 Δυοίογεβ 

[αὐἱόγρθάυς νἱδὶ ϑυ πὶ Θχϑί ἶββο. Πὰ υἱ υἱἀδαίυγ Εδ- 

εἰαβία οοπιρᾶγδιβ βυδνίδιοπὶ ἀοοίιη ΟΒ γίδια! δά 

ϑλρογδίθαι ἤιαιΓοιίοογυ ἀοςπιδίαπι, ἃΔ6. 5.6 γ} } πὶ 

ἰδ’ υοιυοδαπίφας ἀοοίγὶ "ᾶπὶ, ἀΐσεγὸ ς πιοία αυϊάόπι 

ΒΥ οἱ ἀι!οἷα 6556 ἀὐσπ)λία ΟΟο]οπἰ 5108, αι ἰῃ 

Ομεῖϑεὶ Εςοϊοϑλ ργα!οαπίαγ; ᾿ρπα γῈΓῸ δἰἶνο 6588 

ἃ 4υ ἃ ἀἰνβιβὶβ μιφγοιϊεῖβ ἁἰτιπδηίαγ. Εἰ ἀ6 ἰ5118 

νἱἀοθίίαν. ἰηΠταοίι 515 [ἰσηΐδ βίϊν ἀϊοὶ, αι ἰῃ 

δ Πύνϑηρο! δ δογίρίιπι 68. : ἔσοο ͵απὶ δεσιιτὶς αὐ ταάϊ- 

εὐπὶ ἀγϑογὶς μοδίία 65,1. Οηιηὶδ δὐ90 αΥϑὸγ φια πϑὲ 

[αεἷν [τυείπὶ ον πηι ὀαοϊ(οίμν, οἱ ἴηι ἰσηόηι πιΐ{16- 

αν". Εγδίογηι 8 οὔ ϑΘροπϑῶδ 6ϑῖ, υἱ ΔΓΡΟΓ πιο} ϊ 

ΒοοἸε58 βροηϑὶ; σφίοσὶ νθγὺ ᾿ιφγοβίϑγοηβ, (Δηθιι8Πι 
ἰγασίυοδα ᾿ἰσπα 5|1νὰ, αἰνίπο ᾿υἀΐοῖο, αὐ δρουτὶ 

οχοίἀδπάϊ οἱ ἴῃ ἰξπαπι μηἰἰοπάϊ. σ᾽ τὰγ ἐπ Ἰν} 5 πιοὶ! 
ἀπηῦγὰ οοπουρίϑεϊ! δροηθὰ Γοδίθογα, νοὶ Εοοϊεβία, 

εἰ ἀϊχίπηυβ, ἰη ργοίδοιίοιο ΕἸ] θ0ἱ, νῈ} δηϊπιὰ Γο- 

[υφίθηβ ΟἸμΠ65 το ᾳυδ8 ἀοοιγίη89, οἱ δι βάγοης υπὶ 

80} γογυο θεὶΐ, ουὐυ5 οἰἴϑη) ἀυ]σαπὶ Παροδὶ ἴῃ ἰδυοὶ- 
"νὰ (τυεσίυπι, τηοά Δ η 0 50]]|66ἰ ἐν ἀοσί πο πιο ἰοξεπι 

θεὶ, οἱ Βα Πρ. Θπὶ γο]υΐϊ πιυπάμπι Δη1π|4] γυπὶὶ- 

πᾶπάο. γαγυπὶ ἀς Δρροιδίϊοπθ ἀγα (08) ἰπιίυβ 
80} φυὰ δεάδγα σοῃειρί986 86 ἀἰοἰ( ΕΠ ΟΙοβία., πο 

Ρυΐο ἀαρϑυγάυπι, δὶ δὰ αὐ ἰπυθηὶ 6 ΡΟ πη}5 ἰῃ 

Βογίριυγίβ αἰνίη!β, ργοίδγδπηιϑ ἰῃ πιράϊαπι, υἱ 48 

811 ὑπ γα π|6 1 ̓ὰ)}υ5 ἀΐρυΐι8. οἱ αἰνἶυ5 δρηοβοᾶ- 

ἰυν. ΑΙτ δεγοιίδϑ ἰη [,μἀπγοπιίδι!οηΐθυ5 : δρίγί (ες υαἱ- 
ἐμ5 ποξίτὶ Οἰιτίδιιι8 Ῥοπιΐπμε σοπιρτείιειδιι5 ἐξί ἐπ (07- 

τιιριϊομῖδιδ ποείτῖδ, οὐ αἰαίπιιδ: 1π| μπιϑτιι αἾιι8 νἱθθ- 

πιις ἐπ σεπιίθις "". Υἱάθ5. ἐγρὸ φιοιμμοάο δρίγιία 

6. 3" Μδι},, πὶ, 10. 15 Τί γοη. τν, 20. 

αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσι. Πῶς γὰρ οὐχ ἔμελλε 
ζωῆς ἡμῖν αἰτία ἡ σχιὰ αὐτοῦ γενέσθαι, γενομένοις 
ἐλευθέροις τῆς τοῦ νόμου σχιᾶς; Σχιὰν γὰρ εἶχεν ὁ 
γόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν" μηχέτι οὖσιν ὑπὸ 
νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν. Εἰ καὶ νῦν ἐσμεν ὑπὸ σχιὰν 
πολλῷ διαφέρουσαν. Μετὰ τὸν παρόντα γὰρ βίον οὐχέτι 
δι᾽ ἐσόπτρου χαὶ αἰνίγματος, ἀλλὰ πρόσωπον πρὸς πρόδ- 
ὠπὸν τὴν ἀλήθειαν θεωρήσομεν. Λέξει δὲ χαὶ ἣ νύμφη 
Ἕως οὗ διαυγήσῃ ἡμέρα, καὶ κινηθῶσι» αἱ σκιαί. 
Ἔστι γὰρ ὁ βίος ἡμὼν σχιά" καὶ ἐν σχιᾷ θανάτου οἱ 
ἐξ ἐθνῶν ἐχαθέξοντο, χαὶ οἱ ἀπιστοῦντες ἔτι χαθέ- 
ζονται. Ῥοττο διὰ ππιῦτα {{{{π|6 σοποιριυϊί δοάετε, εἰ 
8644. Αἰ οἰΐαπι “ογομιὶας ἱη ΤΙιγοπὶδ : « δρὶγιι8 απίς 
[αοἴθηι ποδίγαπι Οἰινἰδίμι5 ]οηιΐηιι6 σοπιργοιεπξες εἰ 
ἐπ ἱπιονϊἰοπίϑιδ ποδίτὶδ, ομὶ ἀἰχὶηιμδ : 11 ὠπιῦτα 6}μ8 
υἱυθηιιδ ἐι σοπ δι. ν Οοπιοάυ ἐπΐπι ποπ ποῦὶς σαμδα 
υἱῷ ο)ιι5. πηιῦτα, χιὶ {ϑοτίαιοπι αὖ μηϊϑτα ἰτῳὶ8 ε0Ὰ- 
δορὶ δμιηιμδ 3 « ὕϊπιϑταπι ἐπίηι ἰὁΣ παϑεῦαι [μιμτοταπὶ 
θομπούμη: ν φιῖ )αηὶ γιοη ἀπιρίδιι8 διιὺ ἰεγ6 δινιμδ, φοὦ 
εἰὺ σταιίία. Εἰδὶ πιπο διηιιδ ἐεϑ μηιῦτα, 566 ἡ ἰοπθ8 
ρτγαεοίομιϊοῦ δὶ1. Ναπι Ῥοδί μταιξόπίοπι υἱίαπι, ΠΟΝ 
απιρίϊιιδ ῬΟΥ δρθοιίνιηι οἱ Φπΐσπια, ξεά [αοὶς αἀ [αεὶεπι 
υἱαοδίπιις υοτγίία!οηι. σοι οἰΐαμι δροπδα : ε« !)οημδὸ 
αδρίτοί ἀἶδ8 οἱ πιουοαπίμν μηιδγῶ. ν Εδί ἐπΐηπ υἷα πο- 
δίγα μηιῦγα. Εἰ φμὶ εχ φοπιίδιια, δοάεϑαμι ἐπ μπιῦτα 
μιοτεῖδ; δοάθηίφιο οἰἰαμιιη φμῖ δπὶ ἱνβαείεδ. 
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δδΠΟῖ0 ρεγπηοῖα5. ΡΓΟρΙΙοίἃ Υἱίαπὶ ἀθ ἀπεῦγα ΟΠ Ἶς 1} Α ΠΙΆ θεγα ποθϑβδιίδιη, ργορίογ ΠΠΠππὶ ὀγοὰο ἃγάογθῃ 
Ργαυεγὶ ρεμεθυ}5 ἀΐοῖ!; οἱ φαοπιοάο ποι νἱίδηι ποὺΐβ 
Ργξυδδὶ εἶ5 ὑπλῦγὰ, οὔπὶ οἱ ἴῃ οοποορίᾳ ΠΟΓΡΟΥΪ5 

ἸΠΠΠυ5. Ὧι Μαγίαπι ἀϊοαίυν : δρίγιτις δαγοίις υδηϊοί 

ΚΡ (ἐ, Εἰ υἱτίτις Αἰξοῖηιὶ οὐιιπιδταϑὶι (ἰδὶ 15) 8] 
ἐγξὸ Οδυ μη θγ8110 (οἷ{ ΑἸ ςβἰ ταὶ ἴῃ οοποορία φογροτὶς 
ὅ5, πιεγίτο ὕπαιθα 6]05 νἱίδιῃ σοπεθυ5 ἀαυ!. Εἰ πι6- 
τῖϊο ϑροηβᾶ δἷὰ5 ΕςοΙ 6518 50} Π16}} υπηῦγα βοίδγα οοη- 
εὐρίδοί!, οἰπα ἀπ θῖο ὧἱ ν᾽ 15, αυτ8 6δ ἰῃ ἦι πη ῦγὰ, 
[ῳπίοερβ ἤδι. Βοιἰφιογιιπι γεγο Πἰρπογαπι ἐν υπι- 
ὑγὰ (415 6ϑῖ, αἱ αυὶ δοάδυὶ! 50} ἰρβα, β8οίογο νἱάθα- 

τυγ ἴα τορίοπθ πὶ θγα πηογι 5. θ6ὰ δάϊιας αἱ πιο 8 
20 πηϑϑὶϑ ρίδηΐϊοῦ τοἀάδιυγ ἰοοι5 αΐ Πα θέα Γ 'π πιλ- 

εἰϊνι5, του  γᾶπη5 4υ οποίος Αροβιο 8 ἀΐοαί Ιασθαι 

ἀϑῦγαπι ΒάΡογα [υἱαγογιπὶ μοποτυπὶ “7, δὲ οτγηΐα 

{τὰ ἀδ ἀδε!νιι (6818, γὶ βαῦθαδιΐβ, νοὶ πϑοπιθηὶὶα 

βοτρίδ βιηϊ, υτὴ ὈΓΔΠῚ 6556 πιδπιογοῖ [αἱυγογυπὶ θοη0- 

ταπι, ἰπ [ι18. δοϊ Ποῖ απ βθοιηάαππι ΕΠ 6 γὰπὶ σογα- 
ἰωθίαῦ ; οἱ αυοπιοίο οπιοπὶ γεϊοῦα) ΟὨ] ΟΓΔΠῚ 
ἜΡΟΠ ΩΓ οἱ πὰ Ὀγαπὴ ργοηυπίίοὶ 6886 οοοἰδϑίϊιπε, 
θυοι! υἱφυε 51 114 6ϑι, οδίεπάυπίυγ βὺ} υπαῦγὰ ἰ6- 

Εἰς βο ΐ5586 οπηπεβ αυϊοσυπαιδ οὺ} ἰεβ6 δγϑηϊ, οἱ 

ΒΠΡΓΆΠῚ ΠΙΔ 5 ὙΘΓῺ ἰαρὶβ ὨΔΡΟυαπί. ΝῸΒ δυΐοπε 
4Π|6ηἱ 5ΒΠῚ 5 41} ὉΠΊΌΓ ΘΟΓιπὶ, αυοι απ) 74. ποη 

δ Π)05 51} Ιαρ6, βϑά 880 φγαιϊα. ϑοὰ ᾳυδηινὶ8 ποῃ 

835 δ ὑπ }}γ8 114 αυᾶπὶ ἰορὶβ {πον [Δοϊοθαΐ, 

5015 ἰΔΠΊΘ ἢ 50 ὉΠῚ "πὲ ΠΟΙ ΙΟΓΟ. ἴῃ ἀγα δηΐτη 

Οὐγήβε! υἱνίπιιβ ἱπῖον φοπίθβ. Εἰ ὁδί ργοίδοίιι5 αυΐ- 
ὀλπὶ ἐς ὑπηῦγὰ Ἰοχὶς γϑεΐγα δὰ τπηῦγαπι (γίβιῖ; οἱ 

φικὰ (πείβίυ8 ἐδὲ Υἱίῶ, οἱ γογί(48, οἱ νἱᾶ, εἰποίδπηυῦ 

μῖπιο ἴῃ τῃκηῦγα υἷι, οἱ ἰῃ ὑπ γὰ Υἱτδ8, οἱ ἰῇ ὉΠ Γᾶ 

γεγ "818, αἱ ἙΟπΊργομοπ ἀλη ΟΣ ράΓί6, οἱ ἰῇ 8ρ:- 

αὐἷο ἃς ἴῃ δηϊσηγδία, υἱ ροϑὶ Π856, δὶ ἱποθδιηυϑ μὲ 

Βαλης Τί, {15 651 με βίυβ, ρεγνθηΐγα ροβ81π}05 ἴῃ 

ἰος, υἱ (Δεῖ δὰ [δεΐθπὶ οοπιργαμοπάδτηυβ δὰ αὐ: 

γγΐα5 αυδϑὶ ἴῃ ἀπιῦγα οἱ ἴῃ ὡηΐϊρπιαίθ υἱἀδγαπιυϑ. 
Νοκ δηΐπὶ αι ροίονῖ! δὰ {14 φυφ γεγὰ βαηὶ οἱ ροῦ- 
[δε ρετυθηῖγα, πίϑὶ ργίιις ἀοοίἀγανοσὶ! οἱ ἐοπου- 

Ρίεγῖα ἴῃ 8. πηῦγ8 τοϑίθογα, 56 οἱ 500 Οπιηθπὶ 

Βοπΐπαπὶ Υἱΐαπι ἀΐοἶ! 6586 ὉΠΊΓΑΠῚ ΒυΡ6Γ ἰόγγανὶ "δ: 

ττεάο ῃγὸ 60 φιιοὰ δπΐπηᾶ ἴῃ ᾿δς Υἱίὰ νοϊδπιβεηϊο "ὰ- 
ἦι5 ἐγδβϑδὶ οογροῦὶβ Οδυπιργαίυγ. ΟἸηπ68 ΘΓρῸ φυΐ ἴῃ 

ἰὰς τ βδυπὶ, ἤθο6556 δϑὶ ἰὴ Ὁη τα ΠαδαάΔΠὶ 6886. 

δὲ 2}}} φυΐάοπι δαπι βεάθηϊος ἰπ ΓΟΒΙΟΙ6 ὑπι γῶδ 
ποηϊ5, |)} ργοίεςιο αυΐ ποι! ἐγεάυπι (Ἰιγίβίο. ἔς 6- 
δἷΔ γεγο οὐπὰ Πα υεὶα ἀϊοῖς : 1πἀπιδτα δροπεὶ σοποιι- 

Μοὶ εἰ δοάϊ ; αυληην5. οογία {ΕΓ} ἰαπηρι8 400 ρο- 
ἐπὶ 45 Βα Ὁ πὴ ῦγὰ ἰαχὶβ γαϑίἀθηβ ἀοίθιαϊ ἃ ἀυ- 

Πιδ ἀγάοτγία οἱ ζβϑίιι8. ϑεὰ ἰγδηβὶῖϊ! Πα ἀ ἰοιρυ8, γα - 

πἰοπύπη) αδί πῆς δι ἀΓΡΟΓΙ8. πιοὶϊ ἀπηῦγᾶπι ; οἱ 

Ψ0ΔΠΠΥ5 ἀΐνογϑα 418 αἱ ἀπ γα, νἱἀθίαν Δ πη6 
οαμηἷ5 ηΐπηᾶ, ἀοπ6ς ἴῃ ργῴβθημ Υἱία 6ϑὲ, ὑταγδηι 

Ἔμις. 1, 55. 7 Ηδῆν. χ, 1. "5200. νιι, 1. 
ἮΡΩ), ν. 9. "5 Ρρα]οχνι, 105. 3511 Οοτ, νι, 11. 

(66) ϑροπβαίνετϑα, εἰς. Ργοοορίυ5 χ Ονίροιο: Εἰσ- 
αγάγετέ με εἰς; οἷκον οἴνου. Ταῦτα πρὸς τοὺφ φί- 
ως τοῦ νυμφίου φησὶ, τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἣ ἀπο- 
ϑτύλους τε χαὶ προφῆτας, μονονουν) Ἰέγουσα" Συγχέ- 

, 

49 1 Οογ. χη, 18. 
35. ῬΩΔ]. οχν 15]. 

5018, 4] οἴπὶ ἐχουι5 {ποῦ (, σοη τ μ0 ϑεπίοη υσά 

ΠΟῸΠ [14 γϑάΐος ἀδιπογϑιπὶ δϑί,, ἌγΟϑο1 ἃς ἀθροτίϊ. 

ϑεά απο ἁγάογοπι ἰομυ 6 Γ αυἱάοιη Ἰορὶβ υτη γᾶ ρτο- 

ΡΙΠε - Ομ δα νόγὸ ὑ γα ἰῃ 44 παης ἣ ροηιυυ8 

γἱνίπιυ5, ἰ( ἐ5ι ἐποαγη δι: 9Π15 6}05 ἤἀ68. ἀνογίοί μρ6- 

πἶτι5 οἱ δχϑίϊριοῖ. 116 δεΐπὶ αἱ δἀαγοθοὶ ἀπιθι5 
Ιδηίθϑ 80}} υπιῦγα ἰοσῖ5, (ΟἸρΟΓῈ ρᾶϑϑίοηἷ (γί ϑι!, 

βίου ΓἸ Γ υἱδὺϑ 65. οοο 5586 ἄἀδ οαο, αχυληινὶς 
οἰἴαπιὶ 6}05 πη θγο (ΘΠΊρι5 ἰῃ ἤπὸ 5όθου}} οοπιρίοαίαγ, 

αυΐα, ἰοῦ ἀἰχί μη, ροϑί σου ΠΊ4 106 ΠῈ δου 

7λπι ποη ΡδΓ βροσυϊιπ), Π66 ᾿" Θηϊσηγαία,, βοὰ [δοΐθ 

8.1 [ι ἴδπὶ ν᾽ ἀοΐ πλι15 νοῦ (Δίοπὶ 9, δ πι}}6 6558 ρυῖο 
οἱ {Ππ|4 φυοιὶ βογρίιηι 65ι : διειδ ταπτα αἰατιπι ἱμας 

ται ὀαδα αῦο 35. ϑεὰ οἵ 1" δοαιθηιθῖ5. ἢ }5. 11» 

ΒΜ }} ἴα ἀϊώι ΘρΟπθᾶ : ἔγαίοτγπιι5 πιθιδ ηι ιῖ, οἰ 600 

ἐΠ ἱρδὶ, φμὶ ραδοῖξ ἱπίον {{ΠπΠ᾿π ἄοπϑς τοδρίτεί ἀϊθ8, οἱ 

απιουδαμῖμν ἀπιῦτα 3', δἀοοοη5 ΡοΓ Πος αιοά νεηίοὶ 

ἰειηριι5, οὰπΊ ΟἸΏΏ65 υηγῶ ΓΘ ον θαηίαγ, αἱ μοῦ 

τ δου] οογ πὶ Ὠοἱ ραιοθὶ! γογίιδ5 βοῖα. δε εἱ φιοά 
αἷτ : Εἰ [τείμ8 67:86. ἀπ οἷα π΄ [ἀπεῖϑαιδ πιοὶδ, 15 

ΔΗΪΠΊΆΤΩ 06 οΥΓΘά0 (ΐσεγα, αυδὲ πἰ}}}} οιπογιααπι., 

ΒΒ ᾿ΠβΟη5:}}}6 Πα θοὶ ἐ Τἀυοί 5 δυΐ5, οἱ ἴῃ π0}}0 

ΡΓΟΓΘῸ5 511|}}}8 6ϑι {ΠΠ| (6 φυΐθυ8 ἀϊοί(υγ : δερμί- 

ἐται Ραίειις ὁεί σιν ἐοτγαηι 35. Ουϊουη]α6 δπίπι 

γογθα πιογι 8 οἱ ἰηιογίυ.5 ἀδ [Δυοἶθυ5 ΡΤΟΙΘΓαΠΙ, ἱρ- 

ΒΟΓΙΙΠΊ [1065 ΒΕρΡυΪοΓα ἀϊουπίυγ : 5ουϊ δυπὶ ΟΠΊΠΟΒ 
4υΐ νοὶ οοηίγα νϑγδηὶ ἤάσπι ἰοφυυπίιγ,, ναὶ ΟΟΠΙΓΆ 

ἀἰξοὶρ! πᾶπὶ οαϑε 4118, οἱ ᾿υ561{|25, οἱ δου γίοιδ 8. δἱϊ- 

ᾳυϊά ρτοίεγυπι. ἴρ58] ἜΓψῸ 5υηὶ αυογυπ) ἴλυς65 56ρυ}- 

οὐ βιμηὶ οἱ ἰοοᾶ πιουιῖ8, ἀπ πιο 5 ἡεγθὰ ργοίδ- 

γαηΐυν. Τυδίυβ ὁυίϊοπὶ ἀϊοὶς : ()μαπὶ ἀπμίοϊα [αἱιοῖϑιις 
πιοὶς οἰοηιῖα τμα 1 ἘΠῚ 4108 αυὶ γογῦ8 υἱι5 ἀοςε δῖ, 
ἰι2 ἀΐεῖς : Ος ποδιγμηι ραίεἰ αὐ υο8, ο (οτίπιλμὶϊ, ΠΟΥ 

ποείγμπι ἀἰ αι αἰιπὶ ὁκί 3", 564, οἱ 4108 αινὶ νεγρο Ὠοὶ 

Δρδγυΐξ 05 δυαιη, ἰπαυὶΐ! : Ος πιόμπι ἀρεταὶ οἱ αἰἰτααὶ 

δρίγίτιηι δ. 

γογβ. 4. Ϊπιτοἀμοὶί6 πιθ ἱπ ἀοπιιπι υἱπὶ. ϑρΟΠβι8 

γογθᾶ (006) δάιυς δυμπί, 56 8] Δῃηΐ608 οἱ [Δπ|}}12γ68 
Βροηϑὶ, υἱ ἀΥθίγοῦ, ἀϊτίσυηίυῦΓ : ἃ αυΐθυ5 νυἱάδιυν 

ΘΧΡΟΒΟΘΓΘ, υἱ ἰπιγοάμποδπί ὁδὶ ἰη ἀοῃυπὶ ἰφἰ ἴ, 

αἱ νἴπαπι ὈΙθ᾽ἴαγ οἱ ἀρυ]α ραγδηΐαγ. Ο 65 Θηΐπὶ 78: 

νἰάεγαῖ οσὐδιουϊαπι ταρίυπι, ἀεδιἀογαὶ οἰΐδπλ πὰῃα 

τεσα!α ᾿πίγοῖγα σοηνίνί απ) οἱ γαΐ Υἱπὸ 1: 1{|5. ϑυργα 
Ὁ ἦλιῃ ἀϊχίπιυϑβ δ1Π1008 ϑροπϑὶ, ργορ οἰδϑ οἱ ὁπηη65 40] 

τηἰηἰβιξανογαηΐ νογθ πὶ Ὠεὶ, 4)» ᾿π11|0 5 οὐ} ἰη16}}}-- 

ξοπάοϑ, ἀά αυο08 τοῖς γ6] ἘσοΙοϑῖα ΟΠ τῖβιὶ, να] διΐ- 

τὴ σογῦο δ εἱ δά μγθηβ ἀϊοαὶ αἱ 88 ἱπίγοἀυσληϊ ἰῃ 

ἀοπλια) νἱηὶ, 1ὰ 65ῖ, υ}] βαρίδι εἶα τηΐἰδουΐ ἰῃ ογὰ- 

ἴθγα υἱηὰπὶ δυυπὶ, οἱ ἀδργθοδίυῦ ΡῸΓ ΒΕΓΎΘΒ 8108 

οἸἠηθι ἰηδίρίδηίοπὶ οἱ ὀβθηίθι βθηβυ, ἀΐοθη8 : Κ6- 

πιο, πιαιιάιοαίο ραπθ8 πιθος, εἰ ὑἱδῖιε υἱπωπι φιοά πηι 

30 Ρ54]. τν}}1, 2. 5 Οδηϊ. τπ1, 16, 17. ' 

ράσατέ με τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ. « Ἱπιτοαποῖιδ τὴ 
ἐπ ἀοπιμηι υἱηῖ. ν Ησὸο αἰοὶς αὐ απιΐοοδ δροπεὶ, 46η- 
εἰο5 απ ροῖος, υοἱ ἀροδιοἰο5 Εἰ ργορίϊειαδ; (αμίπι ΝΟῊ 
ἀϊεοιιδ : « Οοηηηιίδοοίθ πι6 σογροτὶ (μτἰ ἰς 
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δοιιὴ υοὐὶς ᾽“. ἰ5οία δὶ ἀσηλι5 νἱηΐ, ἀοιηυδηιο σουνὶ- Α 50 ἰ ΠΟ οβίοπάἑηυ8. 504. ἰδ Διμογ,, νοὶ ᾿μὲ 

Υἱ , ἴῃ 400 ΘΟΗΥΪνΙΟ ΟἸΏΠ65 4] νοηΐαμ! 8} οὐΐοηία 

δἱ οοοἰάδηΐα γεοιμηθοηῖ οὐπλ ΑὔγΆ πὶ, ἰϑδᾶς οἱ 24- 

00} ἰῃ τόρ Βοί "7, Αἀὰ αυδηὶ ἀοπιιηι εἰ δὲ ᾳιοά 
οουν ἑνί πὶ ρΙὈρ οί: ρολ αουηΐ δηΐπιλ8, 45 (Δ ])6 1 

605 ἀυσία! οἱ ἰπμοΠΠσαπῖ. 564 οἱ 58η61} Δησο} οὐ- 
Ἰοβίοβαι υἱυΐδ5 αι ἰ πη ἰδία» ἷο τ ὐπίπτ, ῥγο- 

Ρίογ 608 4 γε Διο π. οαρίυπι 54|υ{5. ἰδιὰἀ ο5ὲ 

Υἱησπὶ οὐἱ ΒοΓ θυ πίυΓ ἰ5ι1 841 π|} 40} ργὸ τογου]αγὶ- 

θυ5 διιϊια]δηίινγ. ἰδία ἃ 6ϑι νἱπαπὶ 6χ {|| υἱς υἱπάθ- 

Ἰηϊδίαη) φυὰ αἰεὶ : Ενο δειπὶ υἱδ υέγα "5; φυοὰ 6χ- 

ΡΓυδϑὶ Ραΐὸγ οὐ δια ἀσγίεοία, ᾿πιυἀἁ ο51 νἱπαμῃ 

αιιοά δἰιυἱογαπὶ ΕΠ} ρΑ! πι 168, φαΐ ἴθ ὅδ μον πιλῃ- 

ΒΟΓῸΠὶ ΠΟη οἰ! ἴῃ ἰογ 5, 564 οἰΐδηι ἴῃ σα 15. 516 
πηι δυάΐο {Πυἀ χφυοὰ ἀἰϊοίίαγ,, 4υΐα Οὐ ἷ8 ρα] 65 

αἱ ποη πιδηβδί ἴῃ 116, ποη ροίο81 ΔΠΈΓΓο {Γαΐ} ἾὉ, 

ΝδῆῖΟ διΐπὶ ρι ἀυοἷ! [ἐπσέυ πὶ Ὑἱηὶ 715, πἰδὶ υΐ 

ΡοΡπδηδὶ ἰ νόγυο, οἱ βαρίθη!α, οἱ γον δίο, οἱ 7υ- 

διλι18, δὲ ρᾷ66 οἸῃηπίθυπαια υἱγία 5. [50 ἃ 68ι γἱ- 

Ὠυπ|, 400 οἰἶὰλπὶ ἱπουγὶατὶ }6.51}5 οἱ ΞΔ ποῖῖ5 αυϊδυβαιο 

ΟρΙΔΡΙ16 ἀκπιοἰίυτ. ΗΒ μυῖο οἱ ἴῃ 5ρί εἶμι ἦα ἢ. ΝΟ6 

οΟηίυ6Π5 ἱμΘυγἴυ5 6586 ἀἰοί τον ν5; εἱ θανία διἰπιίγαῖυβ 

73. υ͵ι8 ὁοηνν] σα] εθιη, ἀΐοῖς : Εἰ ροσυίμπι {μιπὶ 
ἱπεὐὺτίαηδ φιαπι ργιθοί αν 656. ᾿ς, Αὰ ἤᾶης Ἔγρὸ ἀο0- 

πλυπὶ νἱπὶ ΕροΙ βία, Ὑ6] δηϊπι ὑπααφυθηυο ἀδδίἀοιαὶ 

4υδ ροιδοία 5απὶ ἱπίγαγο, οἱ ἀορηιδίίθι!5 βαρ θη 15 

ΠΥ (ΟΣ 5406 56 6 η 1128, ΘρυΪ τα πὶ γὙϑὶυ! φυανίίαϊα, οἱ 

Ὑἱμ  ᾿ρρυ εἴα ρογίγυ!. δοίθηάαπι βᾶη6 δδὲ αυΐὰ 5ίουϊ 

681 ἰδέ νἱπυπὶ αυοά ἀδ ἀυφινδιίθυ5 νουίτδι 15 ρΓα8- 

511Π} ΘΟὨΙ ΠῚ ΒΟΘΙῸΓ ἢ οΓΔίαΓΘ βϑρίθηιἰα : [(8 6581 οθη- αὶ 
ἐγαγίυπι νἱμαπι, οα}} ἰηΐχαθ ἱπουγί δια ν ρδοοδίο γα, 
δι νὴ φυΐ [α]55 βοἰθηιία ἀοφπιαία ρεγπὶοίοβα βαβοὶ- 

Ρίυηι. 6 αυΐθυ8 ϑδϊοπηοη ἰῃ Ρουθ 5 ἀἰοῖι : Ηἱ 
αἰίεηι ἐάμπι εἶδος ἐπηρίοιαιἷδ, υἷνιιο απίεπι ἐπίφιιο 

ἐπεὐτίαπίμτ κι, Ὀ6. ΠοΟ Θοάδῃι υἷηο μία οἰϊδπι ἴῃ 

θοιμογοποιηίο ἰδρί πηι. ἢ βου ρίυιη : Εαὶ υἱιοῖς 850- 
ἀομπιοτιιηι υἱτἷ8 ΦοΥ μι, 6, ραί "68 θογιηι ἐα (ἀοπιυττίια, 
πτα δογιηὶ αὐὰ [εἰΠἷδ, οἰ ϑοίτιιδ απιατι(αϊπὶα οἷς; 
[ἀτὸνγ ἀτασοιιπι υἱπαπὶ δοτῆι, δι [ὩΥῸΥ δογιίηὶ αδρὶ- 
ἄμ ἱπδαπαθὶ δ 58, ΠΙυ ἃ Δυΐοπὶ νίπυπι 4υοἀ (6 νἱία 
ΜΟΓΔ ΡΙΟΟΘΪ,, ΠΟΥ ΤΏ) ΒΘΠΡΟΓ δδί. 6 ΠΊρΡῈΓ ΟὨΐπι 

ΡΕΥ ργοίδοιιι8. ἀἰδοθμευτη δοίθμ:5 δἱ βαρ θη ἐϊ- 

Υἱπδ8 ἱπποναία" ἀσηἰ το. Εἰ [460 ἀϊσευαι 2655 ἀἰπεἰ-. 
Ρ0}18 δι15, αυΐα πουιιπὶ δίϑαπι {μά νοδίδοιπι ἴῃ τος 
90 Ῥαιτὶς πιεὶ δ, ἸΒΠΟΥΔΙΌΓ ΘΗΪ 86 ΠρῈΣ 8 ση  ἷο 
5θΟΓΕ(ΟΓ ΠῚ ΔΡΓΔΠΟΙ 406 ΓαΥΘΙϑι]0 ΡῈ Γ δορί ἢ ἰδ πὶ 
θεῖ, ποθὴ 580} πομνπίθυ8, δ6ὰ οἱ 8Δη 6115 ὁοἰ65ι}- 
Ῥυβηπα νἱρίμαί νυ. ᾿ 

εγβ. 4. Οταϊπαια ἧπ πὶ οἰατίταἰοηι. ἘΪ (6 Πὴ 
ΒΡΟηδ:8 δ4 οοϑάδπι νϑγῦᾶ ϑιη|, πἰβὶ φαοιὶ ρυβϑβιιηί 
[υτία586 οἰἰδ πηι Δρο510}1 (ἸἸγῖϑεὶ ἰμίογ 6058. παυδεὶ, δά 

4105 ἰδία πηοιπογαιίιγ, Θὰ] ἜΓΖῸ αἷὶ : Ογαίπαιίθ ἴῃ 
πιὸ οἰατίαἴόηι, ἤὰης αθεὶ βοηβυπι). Ομμπ65 Ποιηΐ- 
Ὠ05 διηΔηϊ δίῃ ἀυῖο Δ] 14α]ά, οἱ ἡυ} 108 651 αι] δὰ 
1Δ αἰαι8 γεπογῖς αἱ Δπιᾶγα ᾽δπὶ ροδοὶῖ, οἱ ποὴ α]}- 
αὐυἱά ἃπιεὶ : δου! οἰίαπι ἴῃ ργαίαιίοπα μυΐὰβ Οροτὶβ 

36 ῬῦοΥ, ιχ, ὅ. “τ ΜΆ}. να, 14. 
ἌΡΓΟΥ, ιν, 11. δ Ῥρι, χχχι, ὕῶ, ὅδ. 

38 Ζόδῃ. χΥ, 3. 
8. Μ{ι}, χχυὶ, 29. 

οἰναγιτὰ5. ἴῃ ΒΟ 1118. 4υ!ἀὸπι βα0. ογάΐι οἱ οοη- 
γΘΘ ΘΗ 6Ρ ἀρίαια ῃγοοοι ἢ, ἴῃ ΡΓ ΓΙ 5. Υ6ΓῸ ΟΟΗΙΓᾺ 

οτάϊποπι. Βιοίταγ, δυο} ΟΟΏΙΓα ΟΥ̓Δ ΠΟΙ 6558 ἴῃ 
ΔἸίχυο οἰ νυ 1145, οὐὴν δὺΐ 14 αἰ οἷι υοὰ πὴ ἀεθεῖ, 

αι ασυοὰ ἀοθεῖ αἰαῖ, 56 ρίυ5 λιβίο ἀϊ!οἷ!, δὰ 
τηΐ 8 υ5ῖ0. 1π ἰδῖο δγβο ἱπογι μαῖα 6556 ΟἰνδΓ [5 
ἀϊείιυγ; ἴῃ 1ΠΠ|8 νΟΓῸ 4108 γα ]άθ ράμουβ Δγθϊίγοῦ 
6856, αἰ 50 Π|ςοὺ μοῦ νἱδπὶ Υἱί ἱποδάυμπί, οἱ ποι 

ἀδο! δῖ, πθῆαδ 24 ἀσχίογαπ), Π6΄86 δι] δἰ ηἰβϑίγατ, 

ἴῃ ἰρδβἰθ. 50}18. οὐ δία 681 ματα 8., οἱ ογάΐποιῃ 

δυυμ ἰοοῖ, πὶ διιίθῃῃ ογὰο 6]08 δ πιθηβυγλ 
0} δι ουΐ, γϑγ}} σγατία : θύὰπὶ ἀΠ σούς πυλ}8 πιο- 
ἄἀυ5, δι} 4 πιοηδυΐὰ δῖ, ηἰδὶ ἢξο 5018, αἱ οἱ ἰοίυῃῃι 

Ἔχ θα 5 φυδηίιπι ἢ4 065. 1) ΟΠ ΓΙ δίο Θηΐῃ 465ιι: ἀἰ- 

ξοπάιι5 δϑὶ [)605 ὃχ 010 οονἀ6, εἰ 6χ οἵδ δηἰπιᾶ, οἱ 

δχ (οιἷβ νἱγῖθυβ. ἴῃ ΠΟ6 ΟγσῸ πὰ} πιύηϑυνὰ οϑῖ, 
ΒΠ ρον νόγὸ ψτοχμπυτη, 658. πηθηϑυγὰ 4|14υ8. ΡτῸ- 

αἰνιιηι, ἰπαυϊῖ, ἐμμνὲ αὐ ᾳ6 δἴσμι ἰοΐροια 5, δὶ 
ΘΓ 80} ἴῃ οὶ ἀϊεοοιίοπα ταΐπυβ δἰιᾳυϊά (θοογὶβ 

4υδπι) ροί68, εἰ φυδπὶ ἰῃ νἱγῖθυ5 ἰυἷδ 6581 ; υϊ ἰοῦ 

(6 αἱ ρῥγοχίπη ({ῸΠὶ ΠΟ) ΒΟΡΨΔΥΟΓΪ8. 641} |Δίοιη » 

δοἀὰ αἰϊαυϊὰ ἀϊογοητίθα μαθυογὶβ; ποι οϑὶ ἰῃ (0 

ΟἸναν 85 ογάϊηδία, ηδ6 ογάϊῃοπι βυυπὶ (66 η9. Υ6- 

ται 4υοηΐδπὶ ΠΟ 8 86 ΓΠῚ0 ἀ6 ογάϊπ ομαν ιδε}5 ἐϑί, 

αἰ! φοηιιιθ ΡῈ. βίμρυία τοφυίγϑιηι8, γὙὶ 4ι08 αὶ, 

γ6ὶ ψιαπίυπι ἀεὶ οροτίοαῖ, Νά δὶ, υἱ αἰεὶ! Δρο- 

βίου ὅ6, πιδπιῦγα Δ᾽ 6τα γα δυπλ08., ρυ10 ηυοὶ 

ας αἰδοίυπι οτρὰ ργοχίῃηο8 ΠΙΆ θΈΓ ἀθρόδιηῃυδ, υἱ 

609 ΠΟ 4υδδὶ διίοιια οογρογα, δϑιὶ νϑὶυἱὶ πηθιμ θὰ 

μοβίγα ἀ Π|σαπια8. ϑϑουπάσπι 06 ΘΓρῸ αυσά πιρι- 

γᾷ ποβίγα ἰπυΐοοπὶ δυ1η018, Θαυϑίοπι δγρὰ ΟΠ 

ΒΆΡοΓα αἰδοιϊοαπὶ,, βἰτη θαι οομγαπίδί. ϑθουπ- 

ἄυσπὶ ΠΟ. γογὸ 4υοά 5ιπὶ ἰπ ΘΟΓΡΟΓΘ Δ᾽ ἰφυᾶ πιοπ)» 

ὕγὰ Βοπογδθΐογα δἱ Ποπαϑίϊογα, δἰ ἰἃ ὙΘΓῸ ἱμῇοπθ- 

βίϊογα οἱ ἰη[ογίονα ἾἿ, ρυῖὁ φυοὰ γυγϑῦπι ῥΓῸ πρετ- 

Ὀγοόγυπ πιογῖἶ8 οἱ Βόβογο, οἰἰδπὶ αἰ οιἰοι 5. Πυγατ 

ἀεθοαὶ πιοάυϑ. 51 φυΐϊδ οΥ60. Γϑιϊ θη. 6 γ᾽ οὐηεί 

456 ΓῈ 8δουπάυπι γογθυπὶ [λεἰ 80 8ι105 οἰἰδπὶ ἃΠΈΟΙι5 

τειηρογᾶτα ριοροηΐ!, ρυΐο 4α0 δρᾶ δια 5ἰμρυα 

ογάἀϊηθη ομαγίτμ{15 οἱ ϑεῖγα ἀθθοαὶ οἱ ἰθπαγθ. Ὑϑγυιν, 

αἱ ἀρογιίυ5 δι φυοὰ ἀἰείπιιι5, ρᾶυ]ο0 οΥὐϊἀθιἰογί νι 

αἰληιυν υἀἰςο 8. ὃ 

51 αυΐ5, νοὶ ρτϑιία, ἰαθόγοὶ ἴῃ γ ΓθῸ Ι)εῖ, ἀἰψι6 

δηΐμμᾶϑ ΠΟβίγαβ ἰμβίγυδι οἵ Πυθοῖ, υἱᾶπὶ 5015 

ἀοοραὶ, νἱνδάϊψαθ ογάϊηθηι (δἀδῖ, ποι 010] υἱάθίυγ 

οἱ Πἷς ργοχίπηυϑ 658Ὲ6 αυϊάοπι, 564. πιυ]ῖο Δι} 5 

Δἴο ρτοχίπιο αἰ ροπάυβ., αυϊ ᾿ιογαμα πἰμ}} δὐογὶι ἢ 

Ναπι οδἰδὶ {16 φυΐάδιη ἀἰΠρεπάυβ εδι, ργῸ 60 φιοΐ 

ΒΙΘΙΏ ΓΔ απἴ5 ΘΟΥΡΟΥΪ8. Βύτηι5, υπὶυϑαὺς 50} 5ιλη- 

εἶα : 56 μἷς τηι]ῖο Δπιρ!α5, φαΐ ὁὰπὶ {158 ργοχίμιὶ 

πο) δοαπι μα θοδί, φυοά οἱ οἰιογὶ ποπλίμο5. Βα ]θομ, 

ἀλι (πιὸ ἤδη ΠΙΔ]ΟΓΟ πὶ ΟΠ (15 ἐγβᾶ 58 οαυβαμι, 

αυοι νίδηι θεὶ οϑβίθινάϊε, οἱ δηΐπηι βαϊυίαπι αἰνίηὶ 

γοσθὶ ΠΙαπιπαιοηίθιι5. οομίεγι. Οὐοά 5] δ! 1υ}5 διὸ 

δγγϑηοπι οἱ ἴῃ ρυδοίρι 9 ροϑίϊααν που] θγῖ5. ρθο- 

ἐλ δ Ἰασοιι τονοοοῖ μἱοιαιί5, οἱ μα 'ρ80 72π| ἱπι0Γ" 

31: ρα]. ΧτΗὶ, ὅ. τ᾽. 10:4. 2. 5 66η. ιχ. 2], διην 
10. δῦ ΜΔ. χιχ, 19. 351 Ὁοῖ. χα. 
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ἰτα ετὶρίαι ἃς τείγδίνδι δ βαϊυϊθπι, δίᾳψυας δχ ἰρβὶβ Α ἀοίεγεπήάα δϑὶ ἀϊεοῖϊο, βοφυθηι γεγο σγϑύ, οὐυπὶ 

(λυοῖθυ8 Φἰογη ΠΟΥ 8 ογρίδι, πο Εἰ νἱάθιυν 

φυοά {Π|Π4 58, 5ἱ ἤεσὶ ροίδϑι, ρ]εηἰυἀΐπα οἰνδυ δι} 8 

4ιὰ θεῦπι αἰ ί πηι 5 αἰ σοπάπ5 51 μοϑί θευπὶ7 Εἰ 
πε ραίε5 φυοά πο05 [18 ργΓ5: ΠηΔην08, διαὶ ἀροβίο! πὶ 

Ῥαυϊυπιὶ ἀ6 ἰν15 φυΐ ἴῃ νοῦ" ο Ὠεὶ ἰὩθογδηὶ, ἀϊθαπίθι : 

ὕι «υρεταϑινάαπίετ παδοαιϊϊδ ἱπ οπατίία!ε εο5 φιιὴ 
καϊμενιοάϊ δμπί ργορίου οριιδ ἱρεοτιιπι ᾽5. Ὑ᾽ἀδδη)ὺ8 

εἱ δἴαπι δάϊιυς ογάϊποπι ΟΠ γι 818, 605 ἀυπίαχαὶ 

φυᾷ Γζα ρῥγοχίπποβ μδθογὶ υἱάδιυγ. δὶ δἰ ποῖ [)ὰ- 
[κπ8 φυ τίσ ἀοεδηὰϊΐ νοὶ ᾿πϑίγαεπάϊ σταίη, θαυ 

τεγῦαπι θοιηΐηΐ ργϑάϊοαηαϊ, 56 ἰδιηθη βϑποίὰ Υἱ (δ 

τίγ, ἰβηοοθηβ, ἰπιπηδοι!δίυ8, οἱ 481} ἴῃ 51} Π Δι] ο0η] - 

ἱμι8 εἱ πιϑπε 2115 [γε ἱπφγοάϊδιανγ βδίη6 φυθγοὶα, νἱὰθ- 
ἴατηα ΤῸ} [3118 Βἷο νἱγ ἴῃ δοάθηι οἰ αγίιδ}8 ογάϊΐπ 

αυδάδιῃ ηἰ Π}Πομἑμ 15. ΓΘΥΘΓΘΙ ἃ, οἰἶδπι ΒΟΓΟΥΪΡ 8. 

Ῥιοργίο γεγο αυοίίδηι εἰ βοαυθδδίγαίο ἃ}) ἈΪ8 πιοτα 
ομαυίιδα ςοπυρίθυ5 χα! ρεηάδ. Ροϑβί [858 Υ6ΓῸ ρῈγ- 

8088, ζΓῸ πιογὶἰ8 οἰἰδπὶ οἱ οϑιι515, απο αι ἰῃ 

οπιηΐ, υἱ ἀϊχίπιυ, οαϑι 16 ἀοίοιοηἀδ ἀἰ!οοιο 6ϑ5ί. 

δοουπάσπι ἰνδς οἰἴἰδμ ἀθ ραΐγα, ναὶ ἔγδίγα, δίψυθ 

Δἰἰἷβ ργορίπαυϊβ. οὐβογναυίπηυ8. Εγβᾶ βᾶποίοβ ΥὙ6ΓῸ 

4υἱ πο5 ἰῃ ΟΠ γίδίο φεπυσγαηΐ, 866 οἱ ράϑίογοβ δίᾳυθ 

δρίβοοροβ, γδὶ φυὶ νεῦῦο οὶ ργῴϑυπι ργεε γον, 
δὺΐ σαΐ θαπα τηϊηἰβίγδηι ἴῃ ΕςεἸοϑῖα, γε] αι ἴι Πἀ6 

ΡΓΘοΟΙ πὶ οί 6Γο8, συοπηθὰο πο ρτὸ ὑμἰυδου)8- 

416 ᾿τποτὶιἰ8 αἰδοιίο ραοηβαυγ οἰαγίδι18. Ἰοη 6 

Θιμ ἢ ΘΏ(ΟΥ δι ογξᾶ 605 ἰοῦ. γὶ μοίοδί, υὶ δὺΐ 

Ϊ}}} πόγαπι, 81 ποῖ ἱπίοργα δρογυη } θὰ εἱ ἰπίοῦ 

ιλϑοπάυ5, 400 ἰΠ|6 χαΐ πὲμ}} οτυπι ρὶι ἢ αιαπίο- Βὶ ραγεηίοβ. ἤι6]65. οἱ ἰπήε!65, εἱ ἔγαιγοβ Πάβιθβ, 86 
υϊάδην υἱογάυα ργοχί πη ἀϊείυγ, Νοηηθ οἱ [εἰς 
Μορίοτ ορυ5 δυυπὶ οἱ Υἱἱδ πιϑῦ (πὶ, ϑθουηάιτη 

Ἀροϑίο!! ἀϊοίυ ι, δὲν! τ ν αἱ [116 αι ἴῃ νοῦθο θ εἰ [4- 

Βογδῖ, βυρογαθειπάδης 5 Βαθοπ 15 6σὲ ἴῃ οἰιδγ δια 

ἡΐ, ρτορίογ οριιβ νἱϊ β0υ8 ἢ Εδὶ δάμπυς αἰΐιι5 ογιίο 

εἰαγ διῖὶ5. δ απ Γ δι ΐπ οἱ ἰπἰ πηῖο08 ποϑβίγοβ ἀἰ}1- 

Εἴτε. 56 υἱάθδπιηιιβ οἱ οἐϊδπὶ ἴῃ ᾿μδὶ8 ὑμ8 5018 
ποάι5 δεῖ! ἀϊ ει! οπὶ5, Δῃ δ᾽ ΠΑ ΌΟΌ1 ἸΟΟΙΠΙ ΒΟΓΙΠΟ 

ἰδία φυὶ ἀϊεῖς : Ογάϊνα!ς ἱπ πιὸ οἰιαγα!οηι. Ῥι 0 

Ἔγο φιιοά ἰῃ 1}}5 δὶ1 ογάο οἰ δι διῖβ, νοὶ σιαιία, 
6δὶ αἰϊχυϊδ ταὶ ἰηϊτηΐου 8, [ἢ 4}}18 ἰδ θ Ὀ6Π6 Δ86}8, 

Ρυύίου5, 50 γῖ8, πιαπύδία Ποὶ ρἰυγίιπα ὁχ ρᾶγία 

εὐδιοάϊοη5, ἦν 8 14υἱθὺ5 ἰΔπιθη ΘΡΓΔΠ8, υἱ ἰοπιο. 

δι ἰίιι5 φυὶ ἐμ ἰ πο 8 αυϊάδπι δ᾽: οἱ ρ86 ηο}}}5, [8- 

[Ώδη δἰ( δι188 νυἱτ68 Δίφυε δηλ ἰπἰ πιίουβ, ρᾶγδίι5 δὰ 

δοδίεγα, ὑγζοθρβ δὶ Παρὶ τα, πὶ}}}} βαιεῖῖ, α}}}}} το} - 

φἰοθὶ ἀϊοθπθ,, πὸ (ἰυὲ ν᾽ είυγ οἰΐϑπι ἴηι ἰρ5808 
ἰυϊπΐουβ φυυράαπηι ἀἰνογϑὶια5 Δ θομ δ οἰναν 8115 ἢ 

Ρυΐο φυΐάεπι φιοὰ οχ [ι8 5815 μαίυδν!: 6556 Υἱπὶ 

φυϊάεπι εἰ τὶ 4118. ὑηδπι, πη] 1258 ἰδηθη μδῦδγα οδι- 

825. αἱ τη0}105 ΟΥάΐηθ5 αἰ ξαπάϊΐ, οἱ μγορίοῦ ἰος 
παηὸ ἀΐξογα ϑροπϑᾶπι : Ογάϊπαιδ ἰπ πιθ οἰανί(αἰοπι, 

Ιος εβὲ ἀοοδθῖθ τ ἀΐνοιβοβ ογάΐῃθθ ομδυίιϑί!5. 

θυοὰ 5ἰ Δάμυις Δὐἀοπάμαι Εἷ8. 4! ]αυ νἱἀδίαγ, μο5- 

δβυπας οἱ ΠΠἸα ἃ ἴῃ τηράϊυτι δα υσογα, ᾳυοὰ αἰ Αρο- 

5ι0[α5 : Υἱγί, αἰ σέ! μχοτοβ υδδίταδ βἰουϊ ΘΟΓρΟΥἃ 
ΤΕΔΙΓΑ., δίομί Οἠτιδίιια αἰεὶ Εἰ οἰοδίαπι 3. Ουϊά 

ἐγγο ἀδθεπὶ χυΐϊάθπι Υἱτὶ ἄχοόγθθ 5085 αἰ ραγα, 8}185 
ΥΈΓῸ πη} ΠὸΓῸ5. ΠῸῚ ἀθυδηὶ ΟΠ ἶπο αἰ ρβαγα ἰῃ Οπιηὶ 

ἐλδιΔί6 οἱ βαποι ας ἢ Αηποη υἱάδθαηίυν οἱἰδπὶ 

ἶρδα 6586 ἀθ ῥγοχίπιϊ57 864 ἱπηροπάοπάδ αυΐάδιῃ 
δὲ ἀϊϊοοιο, νδὶ ἰθ οοηΐυφαπι, γα ὶ ἴῃ τηδίγοπι, το] 

ἴῃ ΒΟΓΟΓΟΙΏ, 51 ἰδίηθη ἢ οῖ65 δἰηῖ, οἱ ἤ60 δβθγοι- 

168, Εἰ γα 4112π| τη] οΓα πὶ Β0}}8, δοσυηάσῃ αυοὰ 

ἶρβᾶ ργοχίπια ἀϊεϊίυγ, εδὲ πο ]8 ἱπηροη θη άα ἀ{|6- 

εο᾽ Θυοὰ 51 "ος δρουγάππι νἱἀδίυν, ἀδθοῖ δυίθηὶ 

κρευπάυπι πλαηάεεΐ ογάΐηοπι οἰ πὶ ΟΓσἃ ἐδ5 ολείἃ 

4} Πνογὶ ἀϊδοιο, ῥγόγϑυ8 ἰμίοι ἰρβῶ5 ρουβοηᾶβ [ο- 

πίπαταπι 4.:}}.58 ἱπιροηάσηάα ἀϊ!οοιο ἐ81, ΠΔθομάι8 

Ῥγοίδειο ἐϑὶ ογὰο ἴῃ εἰνατίαι6 σοηνοηίθιβαυα εἰἰδιϊπ- 
εἷο, Εἰ πιδ]ογὶ αυϊάνπι οὐπὶ ΒΟποΡ ςομ8 πηϑιτὶ 

Ἡ}1 ΤΙιοβ. ν, 15, 9 Ερὶιο5. ν, 2ῦ, ΚΡ ΒΡ. τα, 21, 

ἱμῆο]65, φογογεβᾷυθ, ροϊόϑίπο (ἰγὶ αἱ ΠῸΠ Ομ 9 

ΠΟ08 5ἰπαι!ο5 ἀΐνογϑυθ ΟΥὁ ἰιαυθαῖαγ Ομ ΓΙ ἰ1]5 Υ͂ 

Ουὰ5 ἀϊνογβίίαϊδβ ἰπίυοη8 5ροιδα, εἰ υἱάθηβ ἀὰ ἰ"ῖ8 

οὐΐ θυ δηΐπια δά ρεγίθοιοηεπὶ ἰοπάδηιϊ! πΘΟΘ588 - 

γίδιῃ νἱάδυὶ βοϊδηεϊαπὶ οϑ γα πὶ γογυπὶ, υἱ υπἰ υδουλιδ- 
46 Ἰοοὶ 6δἱ ογάϊηϊβ τηθηϑιιγὰβ ροϑϑίὶ ἰεπαγα Οἰναγὶ[8- 

ιἾ5, ἀἰεἰε δὰ διιΐοοβ βροιϑὶ, 605 ν᾽ 6] 1οοὲ φυΐ νογθυμ 

9 6ἱ τηἰἰδίτδη! : Οτγαϊπιαίδ ἐπ πιὸ οἰατ  αἰθηι, ὮΟ. 65 

ἀοοοία πιὸ, οἱ ἐγδάϊία πλ}]} αυοπιοίο ΡῈΓ ἰδ!:ς 5ἰη- 
ὅυ14. ογάἀϊμδπημ βγνάγα ἀδροδὴι οἰ αν 4115. Οπιη08 

οεἶπι ΠΟΠΙἾΠ68,., βίουϊ ͵δι αἰχίπιηι8, βοουπάσμῃι Π06 

4ιιοιὰ 5ἰηι}}68 ποθίϑ δυμΐ, 51π||ΠΠ|ὸ τ ἀφο πάϊ δυμὶ 

μι ΟΠπΊηΐ8 Γαι ΠΑ 0 }}15 οὐδαίυγα ἃ ΠΟ }8, υἱροία 

ΤΑΝ ΟΠΔ 05, φαυλι ον ἀΠΠ ροἀ8 651. Δα) εἰοπάαιη 

τὩπθη ἰῃ Οἰιαγιἑα! 6 εϑί ππὶουΐᾳυθ δά ᾿)ο6 φαυπιοίο 

68ί, οἱ δὰ πος αυοά γα(ϊου }}}}5 6ϑὶ ; δὶ, υϑυθὶ σγὰ- 

εἶα, δυΐ ἰπ πιογίυυ5, ἃι ἴῃ ΟΡΟΓΘ, δυΐ ἰῃ ριοροβί(ο, 
801 ἴῃ βοίθηια, δι ἴῃ βίυἀ 8 οξίογοβ ργοο!  ; οἱ 

ΡΓῸ 5 δίῃ δ δδουπάπτ βαππὶ ἐπΐᾳυ6 πιογίευπι δὰ 

δαπαοιϑίοπι ἀἰ]δοεοι σαι δἀἀοπάστι 65, δἰϊδπιὶ βρβοία- 

115 δ'ᾳιίὰ οἰαγιιδιΐβ. 

γαγυπὶ υἱ πιλ)οὸῦ ἀδ [ν]8 Παροδίυγ δυοίοτ 5, 8} 

ἶρόυ Π60 φαρίαπιι8 ΘχΘμ}] 0}. [ρ86 Θηϊ δηνδί οὁπι- 

εἶθ 4υ δυπὶ ὡαυδι το γ, ἀπ 1} οὐογῖ ἐογυπι αὐ 

[εἰ : ποαθ ὁπίπι [661 δἰ φυϊ «ποι οὐϊο παυογοὶ : 

πο) ἴδῃ Ο ἰο. 5. π|}}Π|6ὸΡ ἀἰοχίι ΦΕφγριΐοβ υἂἱ 

Ἠουτγαοβ, οἱ Ρ]ιατδοόπαηὶ υἱ Μογϑει οἱ Δάγομ. Νἕ; 
Τυΐ8118 γι 4ιι05 ἢ] 1058 15 γᾶθ] 5. ΕΠ 6 ἀἠοχὶς αἱ ΝΟ γ- 

Ὁ 86η,6ἱ Ἄδγομ, εἰ Μαγίϑιη ; πος ἰίθγυπὶ ΑἌγοπ οἱ Μ8- 

τἴαπι δἰ πη Ποῦ ἀΠοχὶὶ οἱ ΜΟΥγβ6η, αὐυδηννΐὶβ ὙΘΓΆΜ 
δἷι αἱ ἀἰοίίαγ δά οὐτὴ : Ῥαγοὶδ αμίδηι οπιπῖϑιια, για 

οιππὶα ἱμα δμπὶ, Π)ονπῖπο ἀπιαίοῦ ἀπὶπιατιηι. ϑρίν (π8 

ἐπΐνι ἱποοτγιριϊοπὶς 68. ἶπ οπιπίδιδ 552 ᾿λτηθ {Π|6 
αυΐ πιδηβαγα, οἱ ηυπηοῖῸ, οἱ ροπάογα ἀϊβροϑβιὶ! οπι- 

εἶα, δδουπάυπι πιΘπϑΌ ΓΔ) 5'η6 ἀυδί9 υπϊυβουυ5- 

416 πιοτίἰοτιπὶ οἱ ἀἸ]οο 018 δι ἰδ ρογαὶ ΠΠὈΓΔΠῚ. 

Νυπαιϊὰ ποη ρυϊαθίπιβ φυΐα ποη 5: πη}! 16 80 60 
ἀΠοοῖυ5. 658. Ῥδυ υ8, ουπὶ ρεγϑοαυξγοίι ἘσΟΙἐβ᾽δπὶ 

θὲῖ "1, βίου! Αἰ ἰσοθαίυγ, ἀσπὶ ᾿ρ86 ΡΓῸ 6 ρόΓϑ6- 

οὐ] Οἢ68 ογυοἰδίυβ4π6 (ΟἰοΓΑρδὶ, οἱ ἀΐσοθαὶ δι υὶ 

ἴῃς 556 580}|οἱυἀΐποιῃ οπηπίαπ) Εοεοβίαγαπι ἢ Μυϊυπι 
. 

χι, 1, 41 Οογ, τσ. 
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δδὶ παμπδ, αΝ ἱπίοῦ ἰδίοϑ ογ 05 ΟΠ αΥἰδ11}5 οελπι ἀ6 Α Εοεϊοβία συ ]]6 ογάϊμθπι ἀἰβοογα οἰναυ (δι 19, ἰὰ εϑι 

ἁὔθοοιι οὐἱϊὶ φυΐ νἱϑοῖυγ ᾿πυὶς ἐπ αγὶ [4115 αδοια! σοη- 

ἰγάτὶτις. ᾿μϑονδιηυϑ; φυϊὰ οἰἶλπὶ Βοπιΐπ5 ἀἰεἰξ : ἠπὲ- 

ηιΐσι5 6ΥῸ ἱπὶμιϊεῖς (μὴδ΄, οἱ ἀανετδαθοῦ αὐἀυεγδατὶ 8 

{π|5 δ, Εἰ ἰϊέγιπι : δὲ ρεσοσαίοτὶ [μι αδεὶδιῖδ, εἰ οἷ 
φιοηι οαἷὲ Ῥοπιῖπιιδ, αἰπῖειι5. 65. "3, Οὐκ: αὐἰχαδ μδης 

ἸΠιαϑοπί δυβοϊ οι θηι, 4ιδην οἱ 1 ᾿| ααυοὰ ἀϊοίιπι 

αϑὶ : Ποποτα μαίγριι {μπῆὶ οἱ πιαίγεηι ἵπαπὶ ". Εὶ 

ἤόγυ : Ονὶ ποὸπ οαϊί μαίτοηι "δ, οἱ τοϊίψια,, ἰπ 

4υ0 ῥιοίδοῖο ηἰιηἰθιδΕ15 ΟΠ αγἃ5. ἢ θ6υπὶ Πἰ5. αυΐ 

ὐνδύβϑηία σοΟμ ΓΑυ ἢ νἱάριῦ σαηογαᾶγα δῇθοιαπ), 

ἀυπὴ ἢ0}}ὰ ροιϊδϑί 6586 σοηβοῃδηίία Ποἰ οἱ (6 ΠΟ ΌΥ 8, 

εἰ Ο)ινϊβίο οὰπὶ ΒΘ ]α], πος δδάδπι ρογίΐο 6586 {ἀ6 1] 
οὐπὶ ἰῃΠ 6}. 115 Ἔσο αἱ ροιυϊπηυβ ἀ6 οἰαγ 415 οτα ἷ- 

ηἶθυς ἀχροϑίι15, ρδίοι αἱ ἐπιθ! φοπάυπι φυϊά 5} φυοὰ 

Ροβοαδὶ βροῃϑᾶ, ἰά 651 ΕσοΙε5ἷα, γδὶ δηϊπιἃ ἰθηάθηϑ δὰ 

7 Ρεγίδοιομοπὶ, ρυϑίαγὶ δ]ὲ ἢ δηινῖοΐβ ϑροπϑὶ, 

αυοιίϑιη ἱπίγοιυοὶ 86 ροροβοογαῖ ἴῃ ἀοτηαπὶ Υἱπὶ, 

ἘΔ] β'πα ἀδθῖο ᾿πεο!]Π τονδὶ ἴῃ οπηπίθυϑ [ν5 4088 υἱ- 

ἀογαιϊ, οπιΐμαγα δἱ ΡΙΆ ΕΠ 6ΓῈ γα λπὶ οἰ τ ἰα{18., οἱ 
ἴρϑαινν ἀἰαϊοαγαὶ τη αὐογοιῃ οπηηΐαπι, ΒΟΪΔΠΠ]Π16 6556 

οἰναρἰδίδ πὶ 4 πφυδη) οδάεδὶ : ἰά60 ἀεδροβεῖϊ υἱ 

οΥΐπθαι 6}}8 ἀἴ8οδι, π6 ἴογία δ᾽ φυϊὰ ἱπονάἀϊπδίαπ) 
[Δοΐθπϑ νυϑπτ5. 40) δὰ δἰϊψυοά δοοὶρίδι, αἱ ἰπ ροδβί6- 

τἱογῖθυ5 ἀϊοίταν : Ῥαΐιόγαι οἰιατ αι ἐρ0 φαπὶ "9. 

Ελ δυϊοπὶ δἰνθ 80 δηρδὶῖὶ8 ἀΐεοΐ δοεϊρίδπιιιβϑ, ἃ 

4υΐδυ5. 56 ἱποίγυὶ ροδίυϊαι οἱ πηαηΐϊγὶ, πἰ}}} 8}-- 

βυτγάτπι νἱἀθδίταγ ; δοουπάσμῃ Βοος φυοὰ ἀδ ρορυ]ο 

ἀϊείταν : Δι αἰαπιϊιῖ, σοπίθ4, δαπι ροριίο 6718, οἰ ο0η- 

{ὑτίεπι 608 οηιπθ5 απροὶὶ Βοὶ "1. ΕἘὺλ αἱ ἴῃ αἰ ἰ5 ἀϊοὶ- 

ἐὰν : Οἱγομπιάαί ἀπροίμς Βοπιϊπὶ ἐπὶ εἰγεμῖία, εἰπιοπ- 
ἐἴμπι δμπι, εἰ οΥὶρίοί 608 "5, Ἐπ ἰίαπι 411} : Νοίἑ!6 

σοπίσημιγ6 μηππὶ δὰ πιϊπϊπιὶδ ἱδιἷὶς φιὶ πὶ Εσοίοδία 
διπὶ, φμῖα απ φεὶὶ ἐοτμπι δεηιΡῸΥ υἱάθηί [αοἰθηι Ῥαϊτὶς 

πιοὶ φιὶ ἱπ οὐἰϊς ἐπι". ϑοὺ οἱ ἴῃ Αροςαὶγροὶ δοδη- 
πἰβ δηφοῖο ΤΙ γαιγεπϑὶ (δι πιοηΐ απ ἀδι ΕἸ] 5. θεοὶ 
ΡΓῸ οἰπαι] 16 φυδη ογάϊπαν!ε δηροίυϑ ἴρ86 ἰπ ΕςοΙ6- 
δἷα 5} οοπλη 558. δ΄. δηΐπι βογρίαπι δβὶ : ϑδοῖο 
ορότα ἴπα οἰ “πανί αἰόπι (μαπὶ, οἰ βάοπι δἰ πιϊπὶξίθ- 

τίη, εἰ γμαιομΐαπι, οἰ οροτα μα πουϊδδίπια πιαδοτα 

γμαηι ργΐογα ὅδ, 56ι} οἰδὶ δὰ Ῥγορῃδίαβ 'ϑς τείβ- 

ΓᾺΠ}5, 41} ΠΡ  διγασογυηΐ νόγθυπὶ Ποῖ δηῖ δά- 
οἴ πὶ 5015, αἱ Ρ6Γ ἰρβογυη) ἐοοίτί πᾶπιὶ υἱάδδιῦ 

“8 Ἑχοὰ. χαπι, 92. 55 }Π ῬΆΓΑΙΙρΡ. χιχ, 3, " Εχοὰ. χχ, 19. "Ὁ [,06. χιν, 96. 56 (Δηί. τι, ὅ. 
Χαχι!, 4. δ Ρ5ι). χχχιν, 7. 5 Μδιί!. σγῃι, 10. 

ργορθειϊοἶβ. ἱπβίγυ! να 5, πο Υἱ οἱ αὐ» 

δυτγίίιπι. 6 οἱ ΟΠΊΠ65 δδποὶΐ αὶ (6 1.86 υἱξὰ ἀὸ- 

οαββογαηί, μα Ὀοπίο8 δάϊο οἰναν Δίοπι οὐ ρᾶ 605 αυὶ 
ἴῃ ος πιυπὰο δυμηῖ, δὶ ἐϊεδηίυῦ Οὐ Γ8η1 βόΓΕΓΕ 58- 

}υεἰ8 δογαιη, οἵ ᾿νᾶγο 608 Ῥγθεῖίθα 8 5118, Δί4ι!δ ἰη- 

τογγθηίιι 500 ρυἱ θόυπὶ, ΠΟῚ ΘεἿϊ ἰμοομνβηΐίοι8. 

δογίρίυμη πῆι 654 ἰῃ Μδειδυθου ἢ θγὶδ “8 ἢ 
Ηΐο εεἰ ]οτοπιῖας ρτορίιθια Ὠεὶ, φωεῖ δοπιρέν οἵα ὕ1ὸ 

Ῥορείο 5", ϑε( οἱ δὰ Δροβίοίοϑ μϑο ἀϊοὶ, υἱ δ ργ Ἶὰπὶ 

ἀϊχ), ποῖ νἱ ἀθ λιν ΔΙ Θμμν : ΡΘΓ 05 ΘΠἾ πὶ Ομηἶθ 

Ἑκνεϊεδία θεοὶ, νεῖ δεΐπθα φυγοηβ θουπι, ἱπιγοάυοί- 
1 ἴῃ ἀοιπαπι νἱηΐ, οἱ δυργὰ ἀἰχίπιυβ, δὲ ἀγοηιδί- 

ὁΡὺ5 αἰ οἰοτγίθαβ γερίοίαγ, οἱ σοπηροιλίυγ ἴῃ πιὸ- 

[ἴὰ5, βίους ἴῃ ροβίθγου θὰ5 ἰορίπηυ8, οἱ ἀοοοίυῦ 

Β σπιμοπὶ ογάϊποπι ται ηδη 406 ομαγί (4115. 

γεγβ. ὅ. Ουπῇβτυνιαίο πιὸ ἱπ ἀπομοπιὶς, διΐραϊε πιὸ 
ἐπ πιαϊἷς (07), φιιῖα υἱπόταία οἰατιαἰὶα ε60 ἐμπι. ἴῃ 

τπεοο αὐΐάοηι Παθοίιγ : Οὐπβτγπιαίε πῆ ἐπ πιψγτιίε: 

ἐπηγγεη. ραπυϑ5 ΄φυοθάδηι ΔΡθογίβ ποηνίμδηβ, αυοὰ 

᾿Πμδιΐη! ρυϊδι!65 πγγιθδ ἀἰείαηγ, πϑαθιν9 ἰπίοΓργθ- 

ἰ καὶ βυηΐ, ᾿φἰιας οτάο β6γπιοηΐδ Βυ) υδιηοϊ οεί : 

: Ροϑίθυδλη) Βροηβ88 οἱ ὑεῦθϑ Θχ ΟΓ6 ἰρϑῖι5 βροῃϑὶ 

᾿ δυάίν!ι, δ οὐδ᾽ ου! πὶ γοϑῖβ ἰπζγθββα θδΐ, οἱ ἀοπιυαὶ 
ἱ γἰηἱ Ἰοευπιααθ οοηνίν!! 86 φαρίοπι δ, δι ἰμ 60 Υἱοιίπι35 " 

Ἰδὲ Ἔγδίδγδιι πιβία ἢ 5δογαπηοπεῖ5 οἦυ8 ἀβροχὶϊ, φαλδϑβὶ 

η. Βογαπὶ οτηπίαπι δἀπιϊγδίίοπα βίυρθηβ, οἱ βδυοί 

Ῥοβίαϊαι δ ἰρβὶβ π μ]Πομηΐπαβ ἀπ οἶβ οἱ βοάβϑι θα 

Βροιϑὶ αἱ οσοηπῇνπιοίυν, οἱ φυδϑὶ ἀφῇ ἢ 5ιιοἴοπθ. 

μιν, ἱπουπ θη ρϑυϊυπὶ δυροῦ Ἀγθόγοπ μύῤῥιν νεῖ 
[βοϊΐδπι. Απιογίβ δαἰ πὶ να παγα ρογουβδα ἈΓΡΌΓΙπι 

βοἰδιϊα δ ἰναγι πΊ 4116 βοοίδιυν. Ηο δϑουπάιϊι Π{{|16- 

ΓἍτη. ϑοὰ ὁχ πἰ5 υἱ δχβδαιυΐ ροβϑίπη5 ἰῃ 6} η[2πὼ 

δρὶ γί ἰϑίθιη, ἱπαΐφετηυβ 11 ργαιῖα αυλπὶ οοπϑοαιὶ ἃ 
Πὲο πιδγυΐὶ 'ρβα ϑαίοπιοῃ, αυἱ οἠμηΐυπὶ αυῶ δυπί 

ταὐίοιπι οἱ ἀγθογὰπ οἱ υἱγευ!οόγαπὶ πδίατϑϑ αἰθϊεὶϊ, 
υἱ 58εἰ γαπιυ5 οἱ 08 αὐ Υἱβ, οἱ 4.88 παίυτϑ δἰ δ΄ - 
Βοτγίβ ΠῊΎΓΓΪ5, 400 ΘΟΠΊΡΟίΘΠΙΟΓ αχ ᾿ς δρ1}}|2}15 

Δρίαγὶ ροϑϑῖῖ Ἔχροβίεο. Ηοο 65ΐ δυίοπι υοὰ δοίυπι 

Ῥεγνοηΐγα 84 πὸ8 ἀθ ᾿υ}08 Δγθοτίθ ποι εἰ ρμοίυϊ!, 
αυΐα οἀογοι 80] ὰπὶ παρδαϊ δυᾶνοπι, μ]]υπλ (Δ Βιοῃ 

δίϊεγαι (γυσίαπι. Μ6}18 γογὸ ἀγθοῦ ποίιπι Οἰμηο(ἰϑ 6δὶ, 
φιοὰ ποῃ βοϊυπ) [ἐγαὶ γυοίυπι, 564 οἱ ἀυ οἰ 5δί πηι) 

“1 θρυϊ, 
δ ρος. "", 19. δ᾽}1 Μδο. χν, 14. 

(01) διίραίο πηι ἴῃ πιαίἷ5, εἰς. Ῥτοσορίυϑ ὁχ Οτίφοηθ : Ὁ {{ἰ : «Εροίἑπαίδ πιὸ ὧι ΠΌτΘ, ν ᾿θς 6ϑὶ ἐπ ἐσπὶς ϑέπὸ 
Στοιδάσατέ με μήνας. Ὁ Σύμμαχος οὕτως ἐχδέ- 
δωχεν: Ἑπαγναχ,λίνατὲ μὲ ἐν ἄνθει, τουτέστιν εὐώ- 
δεσι δένδροις τοῖς καλὸν δῆ τονε ποιοῦσι χαὶ ἀνθοῦντα, 
«ὧν φαύλων ἀν τευ δένδρων ἁκάρπων ἣ καχοχάρ- 
πὼν ὄντων. Τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἔχει" Στηρίξατά 
μὲ ἐν ἀμύροις " ὃ νοητέον ἣ πιστοὺς μὲν, οὐ μὴν 
ὡς χρηματίζειν μέλη τῆς μὴ ἐχούσης σπῖλον ἢ ῥυτί- 
δα" Ἵ ἀλλοτρίους τῆς πίστεως Χριστοῦ. Τὸ δὲ Στοι- 
θάσατέ με ἐν μήμοις σαφηνίξων ὁ Σύμμαχος, Περι- 
κυλίσατέ με μῆλα εἶπε. Βούλεται γὰρ ἡ νύμφη ἐν 
πολλοῖς περιχεχυλισμένοις αὐτὴν μήλοις ἀναπαύε- 
σθαι ἅτινα, οἶμαι, χαρπός ἐστι τοῦ μήλου ἐν τοῖς 
ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, νυμφίου, ἵνα τῆς αὐτῶν μεταλάθῃ 
ποιότητος " Τέτρωμαι γὰρ φοίάτρῳ, φησὶ κατὰ 
Σύμμαχον, ἀπὸ τοῦ ἐχιϊεχτοῦ βέλους κατὰ τὸν 
Ἡσαΐαν. « διίμαι!ε πι6 ἴπ πιαίϊα. ν ΒΥ πιπ ΟΠ! 5. ὙῸΣ- 

οἰεπιῖθεις, ραϊοίσιηι υἱάο!ἑοοι [τιοίμπι αἰσι6 βοτίάμπι 
[ποἰομεἰϑις. ΠΙΦ οπῖπι αγϑογτος φι πιαίῳ πμπὸὶ 
{γι τοί διοτί!ος δαπί, υοί πιαίοδ [γμοίι8 [ἐταπί. ὕμα. 
ἄανι αμίθηι οαεπιρίατία ἤαϑεπὶ : « Επίοῖϊο πιὸ ἱπ 
απιυτὶδ, ν σι ποπιὶπο ἱπιεἰ ἰφοπαϊ διηϊ νοὶ βάοίεε, 
πυῆ δἰ. ἰαπιθη μὲ αμαάϊαπι ᾿ποόπιϑτα εἾμ5 φμα ποπ μα- 
επί πιασμίαπι αμὶ τασαηι, υεί αἰϊοπὶ α 46 (ἐπ τιειϊ, 
Μά ἀμίοπι, « ξἰἰρα!θ πιὸ πιαϊἷδ, ν δυπιπιαοίιαα ἀἐ- 
εἰαταηδ αἰαὶ! : « Οἰτοιπιδίογπὶῖθ ἧα τμαἰ8. ν Κμί! 
επΐηι δροιδα ἐπ πιι εἰς ἐαπὶ οἰγομπιάαπεῖϑιιδ πια ἰδ τὸς 
φμίοδεογο, μα φμϊάφθηι, ορίμον, {{{πι||6 πιαίὶ [γμοίὰ5 
δ} ἐμ|6 Γ ἰσπα οἰίνα, ἰὸς 65. δφροποὶ, αἱ {{ΠοΥαπὶ ρέγ- 
εἰρίαι φιαί αἰοπι. « γωίμοταία ἐπὶπι δμμὶ ἀπιογε, » 
δοεμπάμπι δυπιπιαοίμιπι, « αὐ εἰξεία βαρία, ν» αἱ 
1ςαἷαδ ἰοφμέμτ, 

« 



4 ΜΕΝ ΤΕΠΤΙυ5. 102 
εἰ δυδνίβδίπηιπι [ογαΐ. ΟΠΊΠ 65 ἰφίτυγ ΠοΙμΐπο5 ἀγθο- Α εἰθαπι, βθὰ οἱ οπιπθβ ἀ οἶδα : δἱ ῬῸΓ 68 τηλχίπια 
Τὸ5 ἀἰοπηί δἷγα θΟμ88, εἶνα τη δ]α, οἱ [γυοἰιοβδ, 

εἶνε ᾿γυοϊ! δ, βίου εἴ Ποπιίπυβ ἰη Ενδηροιῖο ἀϊ- 

εἰς : Αμι [(αοἴ!6 αγϑοταπι δοπαιη, εἰ [τιοίμπι εἦμ8 δο- 
πα; ακὶ [αεἰ6 αγϑογόπι πιαίαπι, εἰ [γπείαπὶ εἦμ8 
βιαίμηι "5, οἱ : Οπεν δ ατϑονῦ φι ποη [αοὶΐ [γεοίμιηι 
ϑοπαπι, ἐπεϊάφίμτ, οἱ ἐπ ἰσπεπι πεϊ Ποίαν 55, ΤΥΟΒ Ὁ] 
ἀϊβεγεπιία πῃ ΒοπμΪπΙθι15 νἱἀδηίυγ 6586. Ουἱάδπι φαὶ 
οαμπΐηο ἢ0]υπ [Γασίυπι ἁἤδγαπε, οἱ δοορ δἰ ϊὶ ᾳυὶ 
ἁἤεπιμ!. δοά ἴῃ ἢ αυἱ ἀθδγαμε δὺϊ τη] δυηὶ ἴτυ- 
αἴα8, 8Δυϊ νοηΐ. Π|τ δγβοὸ ϑροηϑα, ἰὰ δδί Ἐεοϊοβὶα 
ΟἸηϑι, οομῆγπιδτὶ 86 μοβίυϊαι, οἱ γοο!παγὶ χυΐάοπι 
δύρεγ Πη8π| ΔΓΌΟΤΘΙΙ τη6] Δ πὶ Δ Πεγοπίοιῃ γΓυσία 5 θ0- 
Ὧ05 ; Οἱ ΓρΟίΘ Δ0 σΟΙΡοίθηι6Γ. ϑΌρογ }}ῖ5 Θηΐπ οθη- 
ἡπηδιαγ εἴ διΐραιιν Ἐοο]οδία, φαΐ ἐπ Ὀοηΐ8 ορεγίθυ8 
{πιοϊβοδηι οἱ ογοβουηῖ, Ουΐά δυΐθπι 6ϑὲ φυοὰ ἴῃ 
ὩγΓΓ 5, ἰηἰγοἰ 518 δο σοὶ ἀγϑογίθαβ οοηῇτιηατὶ 
τὰὴ! οὐογα 5010 φααάομι!θυ87 Εφο ρυΐο φυοά ἰβίο5 
4υΐ 5010 οὐγγα φϑυάδηϊ, οἱ ποοάυῃ (γαοίαϑ [οἱ αἵ- 
[ἐπιὶ, 1108 ἀΐοαιὶ φυοβ Ραλυϊὰβ δὰ Οσογίηιϊοβ βογὶ- 
νει8, ἀἰεἰ! : μὲ ἱπτοσαπί ποπιεπ θοηιϊπὶ ποείτὶ 765μ 
Οἰὐπεὶ ἐπ οπιπὶ ἰοδο ἱρεογωπι εἰ ποείτγιπι ὅδ, ῬΊῸ 60 
ὅἴὸ φυοά ἱπνοοϑηῖ ποιῆθη θοπι πὶ ποριγὶ 65 
μηδ, Ββαϊνθηὶ ἴῃ βοπιοιρβὶβ οἀογὶβ φυδηνάδπι οχ 
ἰρεὰ ἱπνοοδιίοηθ ποπιΐπί8 βυδυϊαίθη. ῬγῸ 76 

60 γετὸ φυσά ποη οὐπὶ Οπηὶ ἢ οἷα οἱ Πἰθοτίαιο δ6- 
αὐάνει δὰ ἤάοπι, πυ}]ὺ5 Πἀεἱ αὔργαηι (ταοία5. [ῃ 
Ἰοοῦ Βος ροβϑιιπηυβ Π08 ΟΔἰΘΟ πο πος ἘΘΟΙοβὶς ἰῃ- 

μΠρογα, δΌΡΟΓ α08 ἐσ ρᾶγ6 δίᾳυδ οοῃγιηδηίυῦ 
Ἐυκιεβίᾳ, Πάθος δηΐπὶ οἱ ἰπ ᾿ρβὶβ ποῦ ρᾶγαπὶ ἐἀι- Ω 
ἐξ εἰ βρεῖ ρ]υγί πιὰ πὶ, αυοά οἱ ἱμϑὶ {4:1 αἰφυδπὰο 

ἈΠΡΟΓΒ {γι οαΠ{6γϑ8 οἱ ρ]δπιομίυγ ἰη γαγαθίδυ οὶ ἃ} 

Ἶγ50 ἀφτίοοϊα Ραδίγβ. ἴρ56 δηΐπι δϑὶ φυὶ μίαπίδι μυΐα8- 
το ἀγθογαβ ἰη ΕσοΙ δα ΟΠ τἶδι}, αυς 6ϑὲ ραγδάϊβυ5 

ἀεϊείλγυπι : βίοαι δἰ θοπιίηυβ ἀϊεῖι : ὑπειπὲδ ρίαπ- 

ται γμαπι ποὴ μίαπιαυϊ! Ῥαΐον πιομδ οοἰεδιὶς, ἐταάϊ- 

εὐδίαν "δ, Βιϊραιυγ ὀγβὸ Ἐςοἰοβία οἱ ἰη[Ὲ} πι6 88 δὲ 
ΒΙΡΕΓ ἰρδ85 ταηυΐοβοῖ!, Ους πιοῖ ας {115 ρυϊδπάς 

ὅπηι δηΐπια αυε8 αυοίἀΐς ἱππονδηίυν δὰ ἱπιδρίπθιῃ 
εἰς αυὶ ογθανὶε 688. Θυΐὰ διιπι ρ6Γ ἱππονδίϊοποπι 

501 ἱπιαρίπεπι γοραγδηί {11} Πεὶ, πιϑγῖιο οἱ ἰρβῷ ἂγ- 

Βυγὸβ Π)6}15 δρρδ!!δηίαγ, φαΐὰ δὲ 'ρβ86 δροιιβιι5 6ἃ- 

ΠΙδὶ ἰῃ ϑυρογίογιθυ8 Οἰοία5 6δὶ, βίου! ἄγθοῦ πλοία 
θ5ε ἴῃ ἰἸφιΐ8 δ] ν. Εἰ ἢ6 ΠΪΓΟΓΪ5 δὶ ἰάθπὶ ἰρ86 οἱ 

αἰβουγεῖ!, ἀτπὶ “86 Ὑυϊπεγδιδπ) 5θη1 6856 ἰδουϊὶς 
αοἰνατίιαι 8. 51 αυΐβ υϑᾳυδπὶ 65ὶ φυΐ Πἀ6}} ᾿ος Δπιοτ 
γεγο θεἷ ἀγϑὶὶ δ αυδηάο, 5Ϊ ψφυὶβ δβί, αἱ ργυρὶιεία 

ἀϊοῖ! 56, φυὶ 6] οοιὶ 74 60}} 6} 08 ἀυϊοα νυϊηα5 ρα ϑ8πι- 
4 Δοοορὶ!, 5] αυΐδβ 65. φυὶΐ δβοϊδη!α οἷ5. διῃδθὶ 

οὐηῆχυϑβ 651 (6ἰο, [1 υἱ ἀϊυγηΐβ αυπὶ ἀοοίἀογὶ ας. η0- 

εΕἰυγηίδαια βυβρίγοΐ, 410 υ!ὰ Ιοχαΐ ποπ ροβ5ϊ!, δὰ - 

ἀἶγο δ᾽α ὦ πο}, οορίίαγα αἰϊαἀ παοβοῖδι, ἀσϑί ἀν ΓΘ 
ΡΓΘίοΓ ἰρϑυπι, δυῖ ΟυροΓΘ Αἰ γ6] Βρθγαγα ποι [1068 : 

ἰδί8 δηΐμηα πη θεῖο αἰεί! : ἡ μίποναίς οἰιανἐαἴἷδ ἐ60 ειιπὶ; 

δἰ 4 110 νυ πὰ δοοορὶ, ἀ6 φυο ἀἱοί [5645 57: Εἰ ροειῖῖ 
ηι6 δσμί )ασμίμπι οἰεοίμηι, οἴ ἐπ Ῥκατείτα δα αὐδξοοι- 

ἦε πιο. ΤᾺ}} νυϊηογα ἀδοοὶ Π)ευ πὶ ρέγουςογὰ ΔηΪΠη49, 
1 υ5 74 60}}5 (ΕἸδᾳαε σοπῆρογα, ἃς 88] ΔΓ θὰ 5 685 
γα! ογῖθα5 ϑαυοίαγθ τ οἱ 4υΐὰ θουβ οΠδγ(δ5 6ϑι, ἀΐ- 

οδι οἱ ἰρβ8 : θ μία υμέπεταίΣ οἰιατί(αἰἷ8 660 ἐμπι. Ἐξ 
αυϊάθαι ἰῃ ᾿οο 4458] ἀπηδίοτγ!ο ἀγαπιαία ϑρο δᾶ οἰϊἃ- 

Τὶ [1118 86 ἀἰοῖς νυ] ΠΟΤᾺ δ 5 ρ 886 : ροίοϑί δυῖοπ) δἷ- 

Πα 6 (Θγυ ΘΒ δηΐπιᾷ Ἔγρὰ βϑρίθηϊίαπι Ὠεὶ ἀΐσογα» 
αυἷά νυϊμδγαίῶδ ΒΑΡ  Θμ Ἶ 660 50π| : 1114 50111ὁοἱ 488 

δϑρίβηί 605 ρυ]ο γί ταὐΐηθια ροίυϊε ἰπιυοτὶ. Ροϊοϑὶ 

᾿ 
Ὶ 

οἵ α]ία δηϊῃηα Υυἱγίι 18 605 τη λη ΠΟΘ Ἶ8ηὶ οοη δ η8.. 

οἱ δαἀρηγαία ροϊοηιίαπι γον Π οἱ ἀΐοογα, συΐα τὰ]- 

ΠΟΓΑΙ Ὑἰ γί Ε}5 660 δυπὶι. Τὰ }18, οὐθιο, δ) ᾳυα 5ἰουξ 

δγαὶ 14 φυφ ἀϊοευαὶ : δοπιῖνδ ἡ ιπιϊπαίο πιδα δἰ 

«αἰτπις πιθα, φιοι {ἱπιοδο ὅδ 1 ϑεὰ οἱ 4118 Δηΐπιὰ Ἔγρᾷ 
ΔΙΊΟΓΟΠῚ ἠυ5{{{1π ε8 Γογυ θη, οἱ ἀἰβροηβαι οηυ πὶ ἃ6 
Ργονϊ ἀδηιίς ο͵ι.8 υϑιἰάιη σοη 6 Π5, αἰεὶ! οἰπα ἀυ» 

δἷο, νυϊπογαία }π5{{|Ὁ ὁ50 δυπι). Εἰ 4114 θοηΐιδι}5 

6}υ5 86 ῥίοιδι18 ἱπη πη θη 51 (416π| ΓΕΒρ  ΕἰΘἢ 5 δἰ πὶ} 10» 

φυΐίυν. 5εὰ οὐ Βογαπὶ Οπληὶιπὶ βΘηογ}6 ὁδὶ ἰϑιυὰ 
οἰαγίιι8 νυΐηι8., 400 56 νυϊηογαϊδπι ῥγιράϊοας 

Βροη58. ϑοϊοπάσπι ἰάπιοη δϑὶ φυοά ᾿5βῖουϊ διηῖ ϑίἃ 

θεῖ [αου!α, φὰς δηΐπιο ΠΑ οη  ἀΘϑ᾽ ἰογίαπι θΟΠοΙαπι 

βϑΙυ18 γα] π5 ἰηΠίψαπι : [ἰὼ δας οἱ σα] τπδ]!ρηὶ 
ἰφηῖια, φυΐθι8 δηΐηα 40:5 πο 68. βοι0 ΠΠἀΔ6ὶ ρι0- 
ἰοοία, νυπδιδίαγ ἴῃ τηογίοπι. 6 ἱρδὶ5 ἀϊεὶί ΡΙῸ- 

Ρδοῖδ : ἔδοθ γεοσωίογες ἱπιοπάογαηπί ἀτομπι, Ῥατανέ- 

τοι δασὶ ας δμια8 ἱπ μἤατεῖτα δια, μὲ δηρί (ἐπὶ ἐπ 

οὔδοιτο τοοίος σοτάε δ. ΠΣ ραοοιδίογοϑ ἀδ σου 0 

βαφί(Δπ|68 ἀξη!οη68 ἰην]5ἰ 1165. ἀἰεὶί, οἱ ᾿ρϑὶ 5δηὶ 
Παθεπιθ5 φυφάδπι συ] Γογ αι οπἷ5, 4]1ὰ ουρ! ἀΐ- 

ικεἰ8. οἱ ἀναγ εἶς, αυΐθυ8 συδπιρὶυγ 1} γυϊμθγϑηίυ. 

ἈΠΡῸΓ Υἱἱα οἱ ἀΐνοτβα δἱία ἀϊοαίυν, απ ἰάδπι οἱ Ὁ Ἠλθοηι δἰΐδηι βρίου!α ἡδοϊδηιία: οἱ γὰπδ ]οτίϑ : βοὰ 
Ββηἷβ γεγυ5, δἱ υἱ(5 γθγᾶ, εἴ ἅζηῆυβ Ὠοΐ, οἱ πηυ]ἃ 

4:1 ροπιϊποίαγ. Οἰπηΐα πᾶπιᾳ υ6. [66 γογθυπὶ θὨεὶ 
υαἰσυίφυα οἴποίταγ, ρῥτουΐ πιθηϑαγα γοὶ ἀθϑί ἀθγίυπι 

ΜΙ ρδη 8 Ἔχ ροβεί! : δδουπάυπι αυθἀ οἱ πλῃπᾶ, 

ΦῸὶ οὐπὶ 68861 Ἀπ05 οἶθυ5, υπἰσυΐᾳυς ἰΔηνθη ἀοϑἰά6- 
Πο 51 τεάεθαὶ βᾶρογεπι. Ῥυώθαὶ δγβὸ βδίρϑυπι 
δ 5Ξ0Ιαπὶ ἐστί οἰ 05 ρΆΠΟΙΩ οἱ 5:16 πιΐυ8 ΥἱμυΠΊ, 

δεὴ εἰ ἀο! οἰδεῖ νοϊδηι νυ βεπηδιίρϑααι οἱ [γαργϑη- 

ἴὰ ἐμ θαί μοπιᾶ. Ῥγορίογοδ ογσῸ οἱ βροηβ8ᾶ υϑίυϊ ᾿ 

τείβοιἃ Ἰαπὶ οἱ θ6η6 ραβϑία, (υἱεὶγὶ ἰπ πιο 8 58 
Ῥυβεῖ!, βοῖδῃβ ἦτι Υ6γ"}Ὸ 6586 δἰ υἱ ΠΟῚ 5011|ΠῚ ΟἸΏΠΘΏΙ 

ἰδία γαϊάθ δυνε}α συηΐ, [ἴὰ αἱ σοῃ ἤχαπι 56 δηϊπιᾶ 80 

εἷς βαυοίαἰλπηαα νἷχ βθηιϊαὶ, πἰϑὶ δὶ ἱπάυ!ϊδ 68. Ἀγμ 5 
Ῥεΐ, οἱ δίαι νἱρί!Δη5 οἱ ἱπηπιο }}}5 ογρᾶ δϑίυτῖαβ ἀΐδ Ὁ 0}}, 

βουϊο 5οπιοιϊρβαῃ Ποῖ ρον οἰπηΐα οοπίορθη8, οἱ πυ}- 

ἸΔπὶ ργογϑιι8 ΘΟτΡΟΥ 8 ρᾶτίοπι ἤΔ6 πυάδληι το] Πα Θη8. 

Ουλπίδουπαμθε δυΐοπι πιο η 65 [δοοτγῖπί (οἰἃ, 8] ἰπυε- 

πἰδπί πηθηίοπι ποπηΐπὶβ ἢἀ6 πηυπίἰίᾶπι, οἰἰΔπ|5] {ποτὶπὶ 

. ἰφηίτα, οἰἰαπιϑὶ ουρ  ἀϊδίαπι Παπηπηΐ5 οἱ ἱποθη 8 ἃγ- 

ἄδδηι υἱιϊόοταηι, Πάἀ65 ρίαπα οὐποία γαϑίϊηρυϊ!. 

γογβ. θ. [κδυὰ 678 διῦ οαρί6 πιόο, εἰ ἀξαίτα 678 

αἰηρίοοἰοίιιν πιὸ. Ἰ)εβοτίριίο 68ι συϊάθηι δπιδίουὶ 

Ἡ ΜΆμῃ, χει, 55, 88 Μαιῃ. ἮΝ 10. δ 1 6ογ. 1, Φ. δ Μλιιν. χν, 15. δ 188. χιχ, 3. κ΄ ἰδ]. 
Ρφλ], χσνη, 1. ὅ9 δὶ, χι, 2. 
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ἀξ πγ}}15 Θροπβο [6ϑ(ἸΠΔπ|1}5 δὰ οοπιαθίυ!η Θρο δὶ, Α ἀϊείίυγ. ΡῈ ᾿πολτηδιϊοπ πὶ πδηαι6 ἀἰν!1125 αἱ α10- 
γοίυϊ (Διποη ρδ010 Δρογιϊουθυ.8 ΘΟΓρΡΟΥΪ5. Δρρ6 }]Δι10- 

πἰθυβ συτγεῖϊ. ϑ'εᾳ σοηναγία ἴ6 νοϊοοῖυ5. δά ϑρί γί πὶ 

υἱν οληίοπι, οἱ γοίυρίθηϑ Δρροι!διϊο68 ΘΟΓρΡΟΓΘᾶ8, 

Υ6ΓΘ ρΡοΓβρίο αι δἰ.  ογθ θοΐ Πονὰ, 40 5.1 ἀδχ- 

γα, αυοὰ οἰἰλπι σλρηΐ ΒΡΟΏ 528 6118, δΔηΐπηο 5 Πἰοοῖ 

Ρονίβοία;, νοὶ Εκο]ο βία, εἰ ἤυῃ ἰ6 γαρίδὶ Θᾶγη 8115 οἱ 

ῬΆ58: 15. δθιιϑυ5. ἴρβα δηὶπὶ δϑὶ ῃἷς ϑροηϑὶ ἀδχιγΆ 

εἰ Ἰξινα, 4υα ἴῃ Ῥγονογ} 5 ἀα βαρίεπιία ἀϊοίΓ, 

δὶ αἷἱ : Γοησίμάο δον υἱ(8 ἷπ ἀδαίοτα ἐἾμδ, ἴῃ 

δἰ ἰδίγα ὑθγὸ 6)μ5 αἰνα οἱ οἰοτία 59, Επ' οἷουϊ 

ΐς βδρίδηιϊίδαη ποι ἰἰδ0 δἰψιαπι [δπιΐπαπὶ αἰεὶ 
ῬυϊΑ 18, αυΐὰ [δπηϊ 60 ηοτηΐης ΔρρΟΙΪαγὶ νἱ οίυγ : 

ἰδ π ἴῃ Βοῦ φυϊίδηι ἡποηἶδπὶ πιβου Π 0 ΦΘΠΟΓΘ 

ϑροηϑθυ5 Υογθυιη Ὠεὶ ἀϊοίττ, Θοτσρου Δ} αν ̓ πια  ΠΠ σ γα 

ἀδθεβ Ἰωνδιῃ 6]05, δυὶ ἀοχίδγαπι, ναὶ Δπιρ]6Χι5 

ΒΡΟΠΒΩ5, ναὶ δι ΐπιδ ργὸ [δπι|ποὶ φϑηθγὶ ἀδε]ῖ- 

παιϊοπθ ρογεοίρογα; βαὰ γονθυπὶ θεῖ, αυληνῖβ 

Δρυὰ ᾿γσοβ πηϑϑου]ῖηο, ἀρυὰ ποὸ8 ποιὸ ψ6- 

ὨδΓὸ ὈΓΟίδΓ Αγ, ΒΌΡΟΓ πηϑου! 1 ἰδπθη οἱ 
πδυϊγαπ 820 [ΘΠ δι πὶ σοηυ8, οἱ 8106 7 

ΟΠΠ6 ΟΠληἷηο ηἰοά δά ἰος τγυὐϑρίεϊ!, 6556 οορὶ- 

ἰδ α διηὶ ἰδ ἀθ αυΐθυ8 56 γπ)0 6βί : οἱ ποῃ 80- 

Ἰυαηὶ εγθυπι θεοὶ, βεἀ εἰ Ἐσοϊοβία οἷυ8, δίφυ δηΐμηᾶ 

Ρογίδεια, 4 αἱ ϑροηβᾶ ποπιὶμδίυγ, ὅδ]. δηΐπὶ οἱ 

Δροβίο!υϑ ἀἰοἷτ : [π Οτγίδ' ο θαΐπιποφεε πιαξομίπδ, ποι 
[ἐμιῖνα, 864 οηιπθ5 ἷπ ἴρ80 ππππὶ διαπιδ δ. ξς 20- 
16πὶ ΡΙΌΡΙΟΓ Ποιηΐπε5 4 Δ] Ποῦ ἀυαΐγθ ποι) ροβϑαμί, 

Ὠἰδὶ .ν͵5. νοῦ φυφ ἰη αἀϑὰ Παρδιίαγ, ἴῃ Βογίρίυγα 

αἰνίνδ Βυπηδηΐ ποτα Το ογυηΓ δἰοαυΐ, : αἱ γογυὶβ 
αυϊάοιη ποι 6ἃ οἱ 5011{}8 δυεϊαπιι8, Β6ηβ8 ἰΔηγδη 
1110 4υο ἀΐξινυπι ἐϑ8ι ἀθ ἀἰνίν}8 γεθι8 δἱ ἱμοογρογεῖς 
βοη( 105. ΝᾺ] δου ἰδ 4υΐ διηδίογοιῃ ἀΐείς 86 οβϑ8 
ΡιΠομγιυἀΐ 5 βαρίοηι:8, ἢος οκίοπάϊι ᾳυοὰ παίυ- 

ΓΆΪΘ) 4 ἰπ 86 6ϑὶ οἰιαυίιδιϊβ αἰδοίη δὰ βία ΐὰ 

ἰγδηϑίυ ον δ ΒΑΡ θη 145 : [14 οἱ 1)͵ς βροπβᾷ ἀδροβεί!, 
Ὑ6] δηϊπ)ᾶ, γ6] Εοοϊοβία, αἱ ΒρΟΠδι8 8.15 4υΐ 65 
γεγϑαιη θοΐ, ἰαινα φυϊάδηι δὰ σἂρυΐ 6115 διιδίοηιοί, 
ἀεχίογα υ6ΓῸ ὁι15 Οπλ}6 6ο͵05 τ! αυσιῃ φομρ] οί 
εἰ οοπδίγηρβαί οοΥρυβ. Εδι διιίθιη Ἰωνᾶ ἦπ (ἃ 88- 

Ρἰοπίΐα αἰνιεἰα5. σομείμθιθ οἱ ρ]ονίδπι ἀϊοίίυγ. 88 
ἃυίοπὶ ᾿άϑεὶ αἰνὶε125 ἘσοΙεβ᾽8, οἱ φυδπὶ φ]ογίδηιν εἶϑὶ 
ἢΠᾺ8 φυᾶ8 ἀοσορὶ! ἷν ὁ0 4υἱ οὑπὶ ἀΐναβ δββοι, Ρδᾶυ- 
ΡῈΓ (δοίῃ8 658., υὧἱ {18 ραυρογιαίθ ἘσοΙ σία {ογοὶ 
αἰνεβ᾽ θυά δυίοιῃ ὁδὶ ρίοτϊα Ὁ 114 βίη ἀυθῖο ἀδ 
408 ἀἰείι : Ραίεν, οἰατίβοα ΕἸ μι ἀπιον 55, ραϑϑίο- 
μἶβ δίῃβ ἀπθῖο φίογίϑιηῃ ἀδβίβηδη8. ΕἰάΔ68 Ἔγξο ρᾶ8- 
δίοινβ (μνίβιὶ, ρογία οἱ ἀϊνι εἴ ἘςοἸοβίο δι, 4υ 
ἴῃ ἰὩῦνὰ δ᾽ ὰβ οοιεϊπθμίιγ, {μανᾶπὶ δυΐοπὶ ραΐο γογθὶ 
θεῖ Βος πιοάο ἀσίδγα ἱπιο!!ρὶ ; φαοπίαπ αυΐϊάδηι 
διπὲ ἰη 60 φιδιάδπι ἀἰδροιιβαιοη68 Δμ16 ἱποαγησίίο- 
πρη βοδίζ, βυῃηΐ Ὑ6ΓῸ Δ]1 4028 οἱ ρ6Γ ἱποδγηδι οηθη, 
111 ρᾷγβ γδγοὶ θοὶ φυς ἀπία Δ551.ΠὩΡ (0 πολ ΟΔΓΙΐ8 
ἴμ ἀἰβροπβϑδιοιθυ8 ραγδοία οϑὶ, ἀδχίθγα Ροϊεδβὶ νἱ- 
ἀοεγὶ ; μος γεγο υ ροῦ ἱποαγηδιίοπειη, βἰηἰβίγα ἃΡ- 
ΡεἸ τὶ. ὕπάο οἱ βἰηίβιγα ἀϊνιι85 δἱ αἱογίδηιν μδθογο 

Τίδπι αι ϑῖν!, οὐ εὐ απ 5 ΠἸσοἱ ϑα! απ. [π ἀθχίογα 

δυίοιῃ Ἰοπαίυ0 Υἱ 5 6556 ἀἰοί τ Γ : ΡῈΓ αυοὰ 5ἷπ6 

ἀυθίο {1 605 ρᾶτβ αυδ ἱπ ῥτὶπεῖρὶο ἀρυά θειπ 

θους. γἂὶ ογθυπ), δοπιρίΘΓηΪ 85 ἰηἀϊοαῖιτ, ἤδης 
ἜΓσΟ ἰαναπὶ Ἐκο]οϑἷα, οὐ}01.5 ΟἹ ϑῖυ5 6δὲ οδραΐ, ὃρ- 

(δι ᾿Δθο γα δι εαρίια δυο, οἱ (1ἀ6 ἱπολγπδίίοη:8 6} 

οϑρυΐ δύ πὶ πιπηἶγὶ ; ἀσχίογα ὑαγῸ 6}0.8 δπηρ θαι, ἰὰ 

Θϑ8ι ΠΠΠ|4 ἀσηόβοογα, οἱ ἀὰ 1118 ἰπβίγυϊ, υδὴ δηΐ6 ἢυ}5 

4ιυοηὰθ ΡῈΓ ἱποδγηδίίοπεπιὶ βοϑί ἀἰβρθινβδίϊου δ 

16 ΠΡ115 ἷπ δγοδηΐβ παθθηΐυν οἱ γθοοηα  εἰ85. Θεχίογ 

πᾶ 4π6 ἰδὲ ρυϊδηάα δύ 6686 οπμηΐβ, δ] π]Π}}} ἐὰ 

Ρορσοδίογυηι πιϊβ6Γ|:5, 11] ἀ6 [γα 8115 Ἰάρθυ ὁ0η- 

εἰπείατγ. ΕἸΣ σόγοὸ ᾿ϑνα, δὶ συ ογα ποεῖγα ουΓΑΥΐ!, 

οἱ ρΡεροδίδ ποξίγα ρογίανὶ! [δοίυ8 δἰ πὶ ἰρβὲ θγὺ 

Π0}»,}5 ρεοσδίιπι οἱ πηαϊθάἀϊοίυ πὶ. Οὐ οπηηΐδ φυλπι- 
Υἱβ σρυϊ οἱ ἤδη) βυδίοηίοηι Ἐοοἰ βαρ, Πμ ΓΙ [ἃ- 

πιθη 5ἰηἰβίγα Ὑογὶ θεοὶ δρρε δι ηλιγ. [ἢ αι ΐθι5 
διίψυδ οἰΐδην ρυϑίοῦ {Πλπὶ ἢ διιγαπὶ αυς (οί ἀοδτ- 

(ογἃ δϑῖ, οἱ ἰοία ἰυχ, δο ϑρίοπάογ, οἱ ρογία ρου 588 
πιΘη]ογϑίυΓ. 

ογβ. . Αα)ωταυὶ υος, βία Ηἰοταιδαίοπι, ἱν υἱτίπ 

εἰϑωδ οἱ ἰπ υἱτίθιι8 αρτὶ, εἰ ἰσυαυετί[ἰς εἰ διιδοὶ ατοτὶ ἰδ 

εἰιατι αἴθοπι φιοαάμεφιο υοἴϊι. ϑροιβα δίδυς δὰ δήο- 

Ἰεδοθιῖυ 5 ἰοαυΐίιγ, ὈΓΟΥΟΟΔ})8 6838 οἱ θα ογληϑ,, 

ἴπιο οἱ 30) υγδῆς μοῦ 68 4 οἷδβ σἴΔΓΔ 6556 ΠΟΝ]Ι- 

οἱ Δ Ὁ 8, αἱ οἱ [γί δἴανϑτα οαραγίηι ομδγι δίῃ, 

Ἰλοοπίδηι αυΐρρα ἴῃ οἷβ, εἴ δχοίίαγα δίῃ, ὑροίο᾿ 
δάμπυς ἀογηνίθη6π) ἀρινὰ 648, ἰῃ ἰ(δηίυτῃ οἰογθηὶ 

ς ἔπι, οἱ ἰδ ἱδπίαηι δυδοίϊεμ!, μι αυδηίαπι γοἰυετῖι 

ΒρΡΟ 508, Π6ς πηΐηυ8 δἰἰᾳυϊὰ ἴῃ ἐἃ ἀράμ! 4υλπὶ γ0- 

ἰαπ 5 ̓ρϑίυβ ραι τ. Ητς δϑὶ Θ᾿) ἈΠΊΔΙ 5 Βροηϑῶι 

Ρογίβοιϊο, υἱ ἃ πα }]0 νοὶ οοπίγα δηιπιυμι οἱ νοίυμμὶ 

ἰλίοπι 6}05 ὕοτὶ φαθιὶ αἰ... Εἰ αὐ μοο. ποὰ πορ πὶ 

ξομίογ δῖ βορηΐτον ἀρϑηῖ, ρα ῦ υἱγυ165 ἀρτὶ ; ἰὰ 65} 

Ρδγ ρἰδηιαγία εἱ νἱγρυ! ἃ αι ἰῃ ἀργὸ συηῖ, εἰ ὭΣ 

νίγοβ 6}05, δίπθ ἀπ ῖο ΡῈΓ δὰ 4υδ ἱπ 60 88ί8 δυπί, 

δα)υγαμίυν, Ταὴ! ογάϊπα (Δ]ΐχαθ υογθόγαηὶ οοπιρο- 

βἰἰοπθ ἰθχίῃβ ιἰδίογίοἱ ἀγαπιαιὶς ἀϊτγψἰλαγ. Νυμς 

͵λτ αὐυϊὰ δγοδηΐὶ ἰπιγίἤϑθσαβ οοθηίοξαί, ΤαΠ]υ ΓΔΏΝ5. 

Θπιμηΐβ δηΐπη ργοίρι 4υς ΠΠἰὰ εδι Ηἰογυδδίοηι, 

Ἰιαδὲ δἰΐχυὸπι ἀφγυπὶ ργοργίαπι, αυἱ αἱ 56ιγεία 
αυδίλπι μοῦ 765ιπὶ ᾿ηϑυϊογυτ δογία ἀδίδίιβ οί. 

δίοαυϊ ἔοι οἱ {116 ἀροῦ ὅΔο0}, οὐ] 5 διιανίίαια ρϑγηιος 

108 ἴσδδο ρϑίγίΔγο ἃ Πηγϑί οἶβ δίθυαι οἰοηαὶίθ : Βρὲ 

οὐοτν διϊὶ πιοὶ εἴομι οὐον αστὶ ρίοπὶ, οι δεπεαϊαῖι! "0" 
πιΐπιι8 δ, Ἠλθεὶ ογβοὸ ἀπδαυΐαυθ δυΐαια, υἱ αἰχὶ- 
Π)08, Δ6ΤΙΙΠῚ 501:ΠῚ; [(ἃ ΠΔΠΊ4Ὸ6 οἱ ΘΟΠΥ̓ΘΓΘΔΙΪΟ 118, 

Δ56Γ 6ϑ5ἰ οἷι8. ἴῃ 06 ἅἃφγὸ διηίπι αὐ ἀϊ!φεμδ οἱ 

βἰιΐοθα δι, 5815 δοῖ: οἱ βδιυθεί ρῥἰαηιαγὸ ΠΟΠῸΡ 
86 η508, δἰ ΟΠΊΠ65 ΘΧΟΟΪΟΓΘ ΔΠἰΠηΪ Υἱγία 65, ΠΟῚ 505 

Ἰυπὶ δυίθπη δηϊμηΐ υἱγίυϊοβ, 56 δἱ ΥὙἱγθθ Ορθγθμι. 
αυϊνυ5. Υἱαοἰ!οεὶ ἐπὴρ! εγὶ ροβϑαμῇ πηϊηἰβιογὶδ πηϑι.8- 

ἴογυπ). θὲ ἀγρο, υἱ ἀϊχίιπιι5, υπϊουΐϊψυθ διΐπμιςι 

δύυυ5 ἃθρὸγ 4υθη) ΘΟ ̓ οἱ ρἰαηίαι, οἱ βϑῃνπαΐὶ βθοιῃ " 

ἄυπι ᾿δὸ αυα ἀϊχίπιυβ. Εξὶ δαΐδπη οἱ οπληΐαπὶ δὶ- 

τὴ} ἢ] αγαπι ΗϊοΓυδαίεπι ὑπὺ8 αὐυΐάδπι αἱ οοπιηιυ» 

)] 

ΚΡγον. τη, 16... 5. 6]. πι, 38. “5 7ολη. σι, 38. “5 (θη. χχνη, 97, 



Ιυῦ 

εἷς ἅζ6Γ, ἀ6 φῆο Ρ41}05 αἷΐ : θεῖ ασγίομ!ατα ἐδι18 δ᾽. Α 

ΟμοΠ Δ5ΓΙΠῚ ΘΟΠΊΠΙΙΠ6 ΘΧΟΓΟΙ πὶ ΘΟοΙ65ἰ 481} 088 

Βήοἱ οἱ οὐηγογϑδι!οη 8 δοοὶρίΑπΊ65, ἱπ 410 σοΥίυ πὶ 

εἰ τἱυί65 ἴη6556 ΟΟἸοσΙ65, οἱ ΥὙἱγο8 5ρ|γ 4} }υ0πὶ 

ετλιίλγυπι. ὕπ Ομ πὶ αυΐδαι6 ἃηΐπιᾶ 4185 πππο {18 

Ηϊογυβαίαπι δΐς Δρραο !αίυτ, βοίοης. αιοιὶ πιδίγοπὶ 

ναῦκαὶ ΗΙογυβα! πὶ οαἰοβίθι, οοπίδι αι δἰ αι ἢθ- 

ἐἴβ66 66, 2 ἀστὰπι ἢππης δχοοϊδη απ), οἱ σα ας 
ΟΠ ροβϑοβϑίοηθ ἀΐψηι πὶ ουρῖαι οΠϊοὶ. [ἴῃ ἰβι1ι5 

ἐγ10 Δ. Τὶ Ὑἱγίυ 1115 οἰ δτανῖ οἰαγδίοπι ΟΠ γῖβεὶ, οἱ 

εσείδτὶ Δ δο θϑοοπίυ 5. οἱ ἐπ ιἰ8 {Δ 6] ΠΡΟ π θι5 

μιοιοοίϑίυν ἘκοΙεβῖα, οἱ ἀϊοῖ! δὶ 685 : δὶ ἰουασυοτηῖς 
εἰ ἐτοϊανονἰς σπατὶ αἴθοπι φιοαάπεγιε νοι; ἢΟΩ 

ἐδ, 5ἱ [απὶ δὰ 06 γαπογ 15, υἱ ἱποὶρίαι 15 ἀσὶ ποιὰ 

φρίπια εἰπιοτίβ, βοὰ δἀορίϊοηὶβ, οἱ ἰπ ῃὸς ργοίδοοτί- 
ἐς (Δ αἱ ρεγίροια ἴπ νο)ηῦὴῖβ ἀ!]οοιο [Ὁγὰ8. πιϊεδὶ 

ὑἱπόγοπὶ, οἱ αἱ οἰανοῖϊθ δίχιια δου] ιθιὶβ ἰη Ὑ Ὁ ]5 ο]νὰ- 
Πϊδίεπι οἱ οχοί (οι 15 δαπὶ|, ἰἀπύϊυ 78) οἰονδιο οαπι, 
εἰ ἰδπάϊα Ἔτι} 16, αυδπάϊμ 'ρ86 νοὶ ΠἸ 5. οἰνατί τα" 

ἰἰς, πὸ ἴρ56 41 αχ Π60 681 οἰναγ 85; π6 ἴοτίε ρὺ- 

ιληΐο5. δι ποογα ἡ απιᾶπῶ οἰ λΥ (4118. ΠΙΘΠ5ΠΓΔ5, ἰπ 

ἀληϊδια θεοὶ πηΐπαι5 414} αυᾶπὶ θ60 ἀΐφηθῃ) οϑῖ, 

ϑελ15. Μοηξαγα δηΐπὶ ΟΠ ΔΙ (8115 πῶς 5014 οδῖ, υἱὶ 

ιηΐυπὶ φιδηταπι ἴρ56 νυ]ῖ ἀἰΠἰαίαν ; γο υπ85. 811- 

ἰεπὶ θ6] 96 ΡῈ. δαίοπὶ σδί, πο ὑπ4ιλπ) πιυϊδίιΓ. 

Χυμηυλπὶ ογφο ἱπητηι 10 4]14π|ἃ, ἀαϊ ἤηδ 1118 ἴῃ 

Νὶ εἰλγίίαιο τοεῖ ρίαν, Νοιδηάπ πη θᾶη6 εδὶ αιοὰ 

β0η ἀἰχὶ!, 5ἱ δοσθρουῦ 8 εἰατ ἰδίθη), 564 δὲ ἰδυανε- 

τἰΐε; φυδϑὶ φυῖβ 65ὲ αυίΐάςπι ἰῃ νοὶβ, δα 7ϑοοὶ οἱ 
πθηάθπι ογροία 6ϑὲ. ΕΠ γυγϑι πὶ πο ἀἰχὶ!, 5] ἰπν θη 6- ̓  

ἡϊί5, βοὰ εὐ ὁτοϊατετὶ ἰδ οἰατί(αἰοπι; ηυαϑὶ 4υα εἰϊ 
ἰδιήπβθοι5 φυϊάοτη, 56 ᾿φοδαὶ εἱ ἀογιηῖδὶ ἰπ εἶδ, 
ἐρμες ἱηνεπίδί θα ϑοἰταπίοῃμ. ρβᾶπὶ ογθάο οἱ Ῥδυ υβ 

μιδοα θαι θη δάϊναις πη ἀἰβοῖρι} 8 ἀογπιθηίοη), 
απ ἀΐοεῦαὶ : Εχειγρε, φιΐ ἀοτηιΐδ, εἰ οοπ δ 68 

(λήμαπι ".. 

ΔΊΟΥ. κι, 9. 46 (δηΐί. τ᾽1, 10. “ Ἐρ]ιοβ. ν, 14. 

(68) Ρεγαξοης διηΐπι, οἷς. Ῥγοςορίι8 δχ Ογίβεμε : 
φωνὴ τοῦ ἀδελφιδοῦ μου. Τοῦτό τινες τοῖς προλα- 
δῦσιν ἀπέδωχαν " τὸ δὲ Ἑθραϊχὸν ἐξ εὐας μβαλθον 
τεριχηπῆς. Καὶ δηλόν ἐστιν, ὡς ἡ νύμφη διαλεγο- 
ϑὲνη τ ἐ ΕΠ πρό τον αἰφνίδιον αἰσθά- 
ται τῆς τοῦ νυμφίου φωνῆς διαγγελλομένου τισὶν, 
ὡς εἰχός - ἧς αἰσθανομένης ἐπὶ τῶν ὁρῶν χαὶ τῶν Ὁ 
μυῶν τῶν παραχειμένων τῷ τόπῳ τῆς νύμφης 
ἐαλέγεται, ὡς μηδὲν ἀπάδειν νεθρῷ. Εἶτα σπουδῇ 
τὶ περὶ τὴν νύμφην ἐγένετο πλησίον τοῦ οἴχου, χαὶ 
τιρέστησεν ὄπισθεν αὐτοῦ" εἶτα πηδήσας, μέχρι τῶν 
τῷ οἴχου φθάνει θυρίδων ἐρωτιχῶς ὥσπερ ἐθέλων 
ὃς αὐτὴν παραχύψαι. Ἐγγὺς δὲ τῆς οἰχίας ἔνϑα ἡ 
γὔμτη, δίχτυα πολλὰ ἐπ᾽ ἐνέδρᾳ τῆς νύμφης χαὶ τῶν 
περὶ αὐτὴν ἐχπεπετάσθαι" ἅπερ διαχόψας ὁ νυμφίος, 
ὡς ἰσχυρότερος διέκυψε δι’ αὐτῶν, καὶ καλεῖ τὴν 
μὴν πλησίον ἐλθεῖν, καταθαῤῥύνων ἔργῳ τῶν 
ἀχτύων χαταφρονεῖν, ὡς ἤδη σχισθέντων, χαὶ τοῦ 
χῆλεποῦ δ᾽ αὐτῶν παραδραμόντος καιροῦ, ὃν χε:- 
τος χαλεῖ, ἀνωφελῆ φέροντα χαὶ σφοδρὸν ὑετόν. 
μπρέπεται δὲ καὶ διὰ τῶν χαλῶν τοῦ παρόντος χάι- 

μὴ, ἄνθη λέγων ὡς ἐν ἔαρι καὶ θεραπείᾳ ἀμπέλων " 
τριγόνος τε φιυνὴν καὶ συχῆφ ὀλύνθους, χαὶ χυπρι- 
τῦτας ἀμπέλους διαγράφει, καὶ τὸν ἔνθα συνανα- 
ταύσεται τόπον, ἔνθα γενομένην ἐδούλετο αὐτὴν ὅλῳ 
προσώπῳ τῷ νυμφίῳ φανῆναι, καὶ τῆς ἡδείας αὐτῇ 
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γόοτβ. 8. Κοχ [ταϊοτηὶ πιοὶ. ἘΤΟΠΌΘΠΙΟΡ ΠΟῸ5 Δάμ0- 

πόγῷ οοηγοηὶ! φυαρά {615 ἢΐα ἰού απι ἀγϑηνϑιῖβ 
κοχίτυγ. ΙΓ 56Π5 Θπἷπὶ (68) νογϑίου 5 46 πὶ ργορο- 

81}}Π}118. 816 αἰφυϊά ἰμπάϊσαιϊ ; φιοά ουπὶ Βροηβθδ 

ΒΟΓΙΏΟ 6β8οὶ “ἡ δήοίθβοθι!υ115 ἢΠ|895 ΗΓ 54 θη, 

δυθο αὐυλϑὶ δηΐπαι5. Ὑ ΘΟ Βροιϑὶ βθηϑεγίῖ, ηυδϑί 
οὐπὴ ΔΙ᾿ 4}}5 Ἰοηαθηι8 : ἱπι θυ Γυρίο4 6. ΒΟΓΩΘΠ ὁ 
πο [ἀοΐουαι δὰ δάο᾽θβοοι 8, ϑρυηβ8 Δι ΓΟΠῚ 

σοηγογίογιὶ δά δυϑίίυπι φαΐ αι] αὐτὶ ρογνοηθγαί, δὲ 

ἀϊχογῖι : γοα [᾿αἰδτιιὶ πιεῖ. ΘροΟΠβα ΠῚ Ὑ6ΓῸ ἰμ 6} 06 

Ῥγίπιο φιυίΐϊάδιη δηίθαυδπι Δρράγαγοῖ οου 8 ΘρΟΙ 52, 

νοοῦ οἱ 50[8 δϑπίίυπ) ; ροϑί [νθ 6 νΟΓῸ οἰΐδ πὶ Π0Π5ρ6- 

ΟΕἾ} 0.5 65 ΔρρΑΓυΪδ56 ΒΌΡΟΓ Τηθηΐ68 υοϑί8π) νἱ- 

αἶποβ ἢ} Ἰοςο 'π ψ1|10 ΒΡΟ 88 ΠΙΟΓΑθΑΙ ΕΓ 5816} |6 10} 

οἱ τηᾶσηΐβ φυϊθυβύδπι ποη ἰ8πὶ ρϑβϑίθυ8 4118Π) 58]}- 
Β εἴγυ5 60|165 τηοηίθϑ4ι6 ἰῃ τοὐπὶ ΓαΡν] γ6] ορΓΘῶ 

τιληβοοῃἀδηίθηι, οἱ ἰ(8 δά ΒρΡΟΠΒΆΠῚ 5118Π| ΟΠ} ΟΠ 

Ῥγορδγδιίίοπα γοπίθπίθηι. {}}}} νογοὸ 84 ἀοηλιπὶ ἰῃ "ἃ 

4181} ΒΡΟΠ58 ΟΠ ΠΟΤ δάἀνθιΐί, διθι 1556 οἰ 

Ρϑυ πὶ ἱπιο!! ρὲ ροβί ἀοπιαηι, [ἃ τι βαμιγεῖυῦ 

ᾳυϊάθπι Δά6856, ποηιιιπὶ (Δι 6η ἀοπλ μη ραἰδηὶ γα]- 

Ἰδὲ δἱ δὐϊάδηίογ ἰπίγαγθ, 86 θὈΓίτι5 αυδϑὶ 58} διμοῖυς 

τἷϑ βροοΐα ΡβῈῦ [Ὁπθϑιγᾶ5 δϑρίοογα γ 6118 ΒρΟΠΒΆΠῚ. 
1πτο! ρα δυίοπι τοι αι άδπι ρΓΟΡΘ ἀοπιὰπι δροηδῶ, 

δὰϊ ΔΩ 0608 6886 ΡοΒ[105, υἱ 5] ἰοτίς ἰρθ88, νοὶ 8]}- 

41:8 5οἀδ)ίυπὶ οὐ 5 6χ Π]ΐαυιι5. Ηἰ δ υϑα]6πὶ 8]Παυδπι[0 

οχίβδοὶ, οδρογοίυγ. Αἀ βία υ6γὸ γϑίϊ υθη 886 βροη- 

81:π| σαΓία πη οδί : 4] οσὰπῃ οδρὶ 8)» οἷ8 ποι ρυβϑδοὶ, 

804 (οΥὐἶον δογαπὶ οἴοοιιβ, ἀϊγιροῦῖὶ ᾿ρ88 τοῖα, ἀϊς 

τιυρηβαιια οἱ. Βυροῦ ἰρβὰ ἱποθάβθηβ οἰΐδπὶ ΡῸΓ ᾿ρ58 

ΒΡΟΒροχοτῖι; δὲ μοβίψιλπι πος Ορυ5 [ἐρογῖ!, ἀἶοαὶ 

δὰ ΞΡΟ"Π5ΔΠΙ| : Εχρατρο, τεπὶ, ρμτοχίηια πῖθα, δροπδα 

“πθα, οοίμηιθα πιρα 56. ἴος διῖ6π) ἀϊσαι υἱ ἴρ50 

ΟΡδγα οβίοηδαι οἱ αυοπιοίο οὐπὶ Πἀι οἷα ἀοἰυ αὶ 601:- 

1οθπ 6 ΓῈ 7Δπὶ τοι 4υ: οἱ ἰοἰοηογαΐ ἰ 1 ΠΊΪΟι15, μ 66 

αἰηθαϊ ἰδληυθ08 4108 84} 86 πὶ Υἱάδγαί 6556 ἀΐγυ- 

παρέχειν ἀκοῦσαι φωνῆς. « ὕοα [γαϊοτηΐ πιοῖ. ν 
Ηοο φιίάαηι διρετίοτίϑιι6 ααἀαἀΐπενμιι, ἰεαίις αμτονὲ 
Ἡοϑταϊειι5 πουαπὶ να οτγά τιν δοοιϊοποπι. Δς ἐμοὶ 
δροπβαπὶ οιπὶ Πίϊαύιις δ ογιδαίεπι οοἰἰοφμεμίεμι, τϑρδιι 6 

ἐροπεὶ φμιθιιδίαπι, μὲ τον οίπαϊ 6 εδι, αἰϊφωϊά ρταεῖ- 

Ῥίοπιὶδ υοσενι αμάϊγε ; μα αμαϊία, ἴη Νιομιθιι5 εἰ 

εοἰ ἴδει δροηδι8 ἰοοο αἀ]ασεμίίϑιιδ ἰοφιΐμιτ, ἰἰα μι πὲς 

ΜΝ αϑ πἰπμμίο αἱ έννο υἱάφαίμν. Τιαιπι διι0 ἐγφα δρονια 

δαπὶ αἰέσίιι ρτορμθ ἀοπιὴ ἀασοεξδὶϊ αὐ Τεῖτο δαιπ διοιί 

ἀοὶμ βαίϊοιις αὐ ἀοηιιιδ τιϑφι6 [οπόδίταδ ρετυθιὶΐ ἀπια- 

ἰογῖο, φιιαδὶ υοίθνι8 ἱπεϊἐπαίο σαρὶϊ6 ἡ απ ἐπ οὐ ἐχινηι 

αερίοοτο. Ῥύορα αμίοπι ἀοηειπὶ δροπδ ας δοοίαγμ:ν, 
υοἶμι αὐ ἀπεμραπάνηι, τα γα, ἰα ἐπροιδα ὀγωμί 

“ὦ δροπδῖιδ, υἱἱ [ΟΤΙ1ΟΥ, ῬΟΥΤΆΙ ΡΟ δ, ῬΕΙ͂ ἐα ῬΤΟΝδ 

ἐπεροχῖ!, αα δροιδαηι ἱπυῖίαί αὐ 86 αεοράετὲ, [αοἰο 

ἦρδε διὺ απϊπιαπδ, μὲ τοῖα, φια )απι δοῖδδα δἰμί, οἱ 

ἦρεα εοπίθμιπαῖ, πϑοποῦ μτίετΐίαπι φιαπὶ ἡ Πα γΡορ6- 

τογμπί, ἰδηιροτὶδ πιοίοδίίαπι : 4ιαμὶ Πΐεπιεπι υοσαὶ 

ἐμιμἐμπὶ ας νομεπιοπίίιπι ἰπιϑτίαπι ρατεπίθηι. ΠΟΥ ας 

(μν οἰΐαηι ΡΕΥ μτωϑβοπίϊδ ἱεπιροτὶς δύπα, ἢοτοδ τοζανι5 

ἰαπφμαμι δὶ 6 66δεῖ αὐ σἱἰταγα υἱ (ἔπι ; (τιν διὸ 

νοσεηὶ οἱ βοῖιδ 9Υ08508, αἰηιια υἱπιθαδ βΟΥΕΝ[Ε5 ἀἐδονιὑΐε, 

ἰοσιηι ἑΐοηι σοπιπιμπὶδ φιϊοι δ, αο εἱαίαπιμπι, ἐς φιο 

Ῥοκίίαπι δροπδανι (ο(0 ὑμίμι δὶ σογίαπι ὅροπδὸ ἷπ- 

ἀμίφοτα υοἰοὐαί, εἰ μι ἱ{{ἰ ἀπίσονι ἐ}ιι5 νοςόπι αμάϊγα 

ἐἰεςοτοῖ. 
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Ρίοϑ ; οἱ δάϊιπις αἱ Δη) ΡΠ 8 Δι] 86 βροιβᾶπιὶ ργονοςεί ἃ ψαϑϑογιηὶ, θεὰ οἰβϑὶ ἴῃ Δροϑβίοἱἱβ οὐ Πὶ ΡΟΠΔ8 αιυδεὶ 
[οβιἰπδιο, ἀΐοαὶ οἱ : Ουΐα ομπα ἰοπρυι5 406 πὶ 

ἔταυα υἱάδυδίυγ, ἰγδηβὶνὶί, οἱ Ἰΐ6π|8 αυς οἱ οαμβᾶ 

ὁσογία Υἱάουδιιν, 056 6551, μ᾽ ανἰϑ 6 ἰπα}}}65 40} 16- 

Γιηΐ, οἱ ἰδηλρι15 4η] Πογίάυπι νϑηΐῖ, ηἶ8}} πιογογὶβ 

πὲ Ὁ ἀσστοάϊ γοπίοπαΐ δά πιθ. Εσοα οπΐπὶ οἱ δαγίςο]α, 

αυΐδ νογὶβ [81 ἰΒπρι15 διτγὶβδὶί, νἱπ088 οοἰαηί ; γῸΧ 
οπὶπὶ ἰυπὶ οἱ Δ] ἀγι!πὶ ανΐαπ), ἰυπὶ οἰἰδιὴ βόπογὰ οἱ 

διδῖλ ἴυγίυγὶ5. ὙΟΡΓΠΔΗ 15 δυάϊίυγ. 564. οἱ ἤσυβ ἀδ 

νογὶβ οονί8 ἰοιμρογὶ 6 βΟΓΠΊΘΩ δι ργοάιχὶ! ; Υἱ 68 

ϑΕΡΟ ἴῃ ἰϑηίυ ἀς (οι ροΥ 8. ἰγαῃυ ΠΠα16 ποη ἀὰ- 

Μλἱίδηι, αἱ ἤοΓὸβ 5005 πὶ δυΐάεοαπί οἀογοβῆμθ ρΓῸ- 

ἴογτγθ. Ηξε αυΐάοπι ἀ6 ἰγδπαυ 16 το ροτὶβ ἐπα ΐ- 

φαΐ ΒρΟΠ885 υἱ ΠηΔ΄ο γα οὑπὶ Πἀυοὶα ἀτγτίραγο ἴον δὺ- 

ἀδδι ρογροπὰϊ δὰ βροπβυπι. 56 ἀ εἴ Ἰοοιπὶ ἀσδογίυϊ! 

εἰ, ἴῃ 400 σι]}} οᾶπι βθουπὶ γοηυΐθβοογα,; οἱ αἰεὶ! νο-ὶ 

ἰδῦβεηιο ου͵υβύδπ) ξαχὶ χυοὰ πρῦγο ἱρβὶ, υδὶ ἰοθο᾽ 

ῬΓῸ πῆγα} οοπιίβυυπι 51, Ορϑοἰββί πιυ πὶ αἰ πη ἀλη. 

ΕΠΤοὶ Ἰοσυπι; διὰ 4υθπὶ γομΐγα οἂπὶ νυ]ῖ, εἱ δίαίο ̓  
γνοϊαπιῖα ἰμδὶ 6}}8 γονοϊαίδπι (δεΐεπιὶ σοηιαθγὶ, υἱ ̓  

[Δεἰ6 δά (οΐοπι ἱπῃυίαβοδὶ ΒΡΟΠ50 8510, δἱ πο 80- ; 

ἴυπὶ [Δοΐθμι δ᾽υ8 ταναϊδίδμι νἱάθαὶ βροηβυβ αἱ ᾿ἰθο- ὶ 

ΤΆ), 56ἀ οἱ νοοοπὶ 6}1.8 ἰδὲ δυάϊαϊ, ἐοτίυ5 74πὶ φυοά Ι 
εἰ (Δοἴ68 6}115 ρι!οτα δἰῖ, οἱ γοχ δ᾽ 8 βυδνίβ ἃς ἀ6-Ὶ 
Ἰεσία 8. ᾿ 

Ηδς δυΐεπι ργβνθηΐθπίθ8 Θουχί πηὰ5, πα οταϊ- 
ΠΕΠῚ ἐἰγαη)8115 οἱ Π}ϊἰϑιογία ἰδχίιπὶ υἱἀδγοιιυῦ μοῦ - 
ΤαΙΠΡΟΓΟ. 864. ργανυθηίοηιθθ ρϑιΐα πὶ ὑδηυ δὰ 
ἢΠαπὶ Ἰοουμ ἰαθυα ονάϊπθιη. ργοβϑοιμὶ Βη)08 αὶ 
Ὑ01 αἷϊ : Ομοπίαια ὑοῦ ἱμα διαυΐδ, [αεἰεδ μα δμ6- 
εἴοξα “. Νυι!ς ἜΓβῸ ταρείθιίο5. νυἱάθαπιβ ῥγΐμῸ 
79 αυἱὰ δὲ υοὰ δἰϊ : γοα [ταἱογπὶ πιοὶ. Εχ νθθ8 
5018 ἃ} ἘςοἸεδία δυὰ μγίιηο ΟἸηγίβιυβ ἀρῃοβοίίυν. 
Ῥγΐμμο. διε νθθθωι βυδιη ργϑι δὶ: ρῈΓ Ῥγορίιοία8, 
οἱ οὐ ποθὴ Υἱάθιοίυγ δυϑίθυδιαν ἰλπηθη. Αὐἀϊοθαῖυγ 
8.6} Ρ6ῈΓ οἃ 4} Δηπυπ ΔῃδηΐϊυΓ ἀθ 60 : οἱ ἰδπάέϊα 
δΡΟη58, [(ἰ 651 Ἐοοἰοδία 45 Δὺ ἰμ 0 βαρ οι! ΘΟηρΓα- 
βαθδῖυτ, 50] πὶ νοοθῖῃ 675 δυάίνί!, ἀδφυδαυο οοα- 
115 δυΐα. θα νἱάογοῖ, οἱ ἀἴοδγοῖ ᾿ 

γειβ5. 8. Εεεὲ ἠΐς νεηὶ! δαϊϊεης διρογ υιοπίοξ, 
ἐγαμοι ἰθιι5 διρογ οοἰἰε6. ϑαιίοῖνει δηΐιῃ δαρὸν ργο- 
Ῥίιθιίοο8 τη ι85 (69), οἱ βαμεῖοβ ο0}165, ΠΠ05. 56}}}- 
σεἰ αυΐ ἰπ Ἰιος πιαπάυ ἱπιαφίμαπι 6}118 [ον πηδιηα 8 

4“ ὅλμι. αν, 14. 68 Μαιιἢ. χχνηι, 2θ. 45 δι, χχν, 14,1ὅ. Τὰς. χιχ, 13. 1: Μαιι. χχν, 6. 

, (60) δαί οὐ αι δνῖηι δι ροτ ργορ είϊεοδ, εἰς. Ῥνοοο- 
Ῥίμ5 ἐχ Οιἶσονο : Ἢ χαὶ ὄρη τοὺς προφήτας φησὶν 
ἀρτίους τῷ φρονήματι, τῶν ἀληθινῶν θεωρητάς" 
οἷμαι δὲ χαὶ τοὺς ἀποστόλους" ἐπεὶ χατὰ γεγεὰν ἡ 
σοφία εἰς ψυχὰς {εταδαίγει. "Ὀρὴ δὲ, ἐπεὶ ἀνα- 
τέλλοντος ἡλίου πρῶτα χαταλάμπονται" βουνοὺς δὲ 
τοὺς ἔλαττον χωρήσαντας τὴν τοῦ πνεύματος ἐπι- 
φάνειαν. Λέγοις ἂν καὶ ὄρη τὰ ἐν νόμῳ νοἡματα’ 
βουνοὺς δὲ τὰ τῶν λοιπῶν προφητῶν. Ἧ χαὶ ὁ θεω- 
ρήσας τὸν ἑν καινῇ Διαθήχῃ λύγον, βλέπει τὸν ἐπὶ 
τὰ ὄρη πηδῶντα, ἐπὶ δὲ τοὺς βουνοὺς διαλλόμενον, 
τὸν ἐν παλαιῷ γράμματι. Νεδρῷ δὲ ἐλάφων ὁ 
νυμφίος πείχασται οὐ μόνον ὡς ἀναλίσχων τοὺς 
ὄφεις, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν" καὶ ὧτι ἐταπείνωσεν ἑαυτόν. ἾΠ 
γὰρ ἂν ἔλαφο; ὑπῆρχε τελεία, Ψδὶ εἰΐαπι Ὠιοι 65 

Ὁ μγορπιείας υοσαί δέπεῖι μογ[δοῖο08, υστοτιιπὶ φΟΠΙΝΙρία- 

μι τπηθηςθυι5 5816 η16ΠῈ Θὲ Θπλϊ ποι π) οὐῃοι}5 οἰ ἴῃ 

(0} 1065, πὶ}! οπιΐὰ8 ἢΐ8 ἀυπίαχαί αυὶΐ δεουηθο 

Ἰοοο δἰθοι ἃὉ 60 οἱ πιϊδϑὶ δυῃῖ, π01) δ ἰποθηγθ- 

πίθηβ. [ῃ ἢΪ5 δηΐη) 51π|}}}8 οἰποίτυγ οΑρΓεῷ, οἱ ἢΐη- 

πὐυϊὸ δογνόγυπι; σάρτγας, ΄φυοὰ ΟἸΠθπ Υἱϑυπὶ τίβυς 

6[0.8 Ργοο!! ; οἱ οαγνὸ φυοά 84 ἰπιογί(υην βογροπιὶς 

δάνϑηϊι. ϑοὰ υπαυξᾷια δηΐπια (οὶ 4υᾶ ἰδηηοῃ ἐβὶ 
4υᾳ Υεγοΐ Ποῖ δίῆογθ οοηβίγίης ἰζιΓ), 51] φυδηύο ἴῃ 
ἀϊδρυϊδιίίοπα βουπιοπΐβ δϑὲ ροϑβὶία, υἱ πουὶξ οπηπὶδ 

αυἱ εχρεγίυ5 65ι, φυοπιοῦο οὑπὶ ἴῃ ἃγοίυπι επί ἰυγ, 

οἱ δηρυ5.}}5 ργοροϑίοπυπὶ Βαβι ομυπι408 ΘΟμοῖῃ- 
ἀἰτυγ. 51 αιαπήο δἂπὶ ἰθρῖ5 8δ6. Ὠγορίιείαγυπι τε] 

φοηϊφπιαία νοὶ οὐδειγα Ἰυθημα ἀΐοία σοπευάυηι, 5ἱ 

(ογι6 δά6886 δ} δϑηιἰδὶ δηΐπι3, οἱ Θι Πι}5 50ηἸ(υηὶ 

νοοίβ 6}..8 δοεὶρίαί, βυθϊονδίαγ δίδίίη ; εἰ αὶ πιᾶ- 
Ε'5 86 τπηΔρῖ5 ργορίηψιδγα δοηβὶ 05. 6118 ΠΡΟ, 

οἱ {ΠΠωπιΐηϑγο αυς Οὐβουγὰ δυηϊ, ἰθπὸ δὐπὶ Υἱθοὶ 

5810, 6 ἢ} ΒΌρΡΓα πιοηί65 οἱ 60}}65, 4{{83 50 Π| εἰ εἱ 

Θχροῖβϑβ 86η8118 51}}] ἐμ {6 }}} 56εἰ δα σξοΓΘπίοιη : ἰΐὰ 

υἱ πιογίίο ἀΐοαὶ 6 8ηΐπ)ἃ : ἔδεε ἰις νοπὶϊ φαἰϊεπς 

ἐπ πιοπεἶϑις, ἰταπδὶ ΐοη5 διιρογ οοἰίοα. [Π80 δυΐοπι 

ἀϊείπιαβ ποὺ ἰππππθιιογοβ υρά Ἶάπὶ οἱ ἴῃ ϑυροηοτν 
θὺ8 ΘοΣᾶπι ροβί (5 Ῥγδ56}}}} ΘΟΙ]ΟΟυ 1118 511 ΘροιϑῈ: 
8604 χυοπίδπ), υἱ 5:5ρ6 ἀϊχίπιυϑ, ἀγδη)διῖ5 βρβδείθηι 

ΠΡ 6115 νος δομεῖποῖ, παπς ἴῃ ργαρβθι ἀϊουιμαῦ 
δἰίᾳψιιδ, πῦπο οἰΐδηι ἴῃ δὐυβοηιὶ ; οἱ δἷς δσίίαγ ἰμμπὶυ- 

ἰδι19 ρμογβουάγυη), υὐ ὑἱγ6 οὐὰο ΘΟμΙβΟ Ομ οΓ 

ὀϊεϊὶ νἱἀδαίυγ. Ουδηγνὶ5. διΐηὶ ργοιηἑ4ι Θροηϑι5, 

οἱ ἀϊοαὶ δὶ βροηβᾷπι βιιδη), αἱ συν} οἰδοιὶ ἀΐβοί ρα! 

Ε͵υ5, ΄υΐα δοο6 690 υοὐΐδοιιηι διιπὶ Οπινῖϑιι αἰεθαΣ 

μδαιι6 αὐ σονδιιπιηιαίἰονοηι διρομίὰ 55. τλπηοη ἰἰοτυπι. 

ΡΟΓ ργΆ 0085 Ἰεἰ 1, φαΐ ραιογίδπ} 185 ὙοοδΥΪ, 8ι0- 

νοὉ 5005, οἱ υμἱϊουΐψας ἀἰδινῖθα!. ραοιυμδπι ποζυ- 

εἰδινὰ! ργαια, οἱ ρῥγοίδοϊβ. 65ι “9, Εἰ ἰτογαπὶ ΟἴΕΙ ὁ 

Ουΐὰ ἃ 1 ροίογε δἰδὶ τερηαπὶ 19, Εἰ ἐτογυιη 4ιδϑὶ 

ἀς ἀὐϑϑηῆιθ βρύη80 ἀϊοίίαΡ, αυΐα τηοδἶα ποοίὸ εἰΔ- 
ΠΊΟΡ (ϑοῖυ 65 ἀϊοοηζίιπι, αυΐα νϑη Βροιδυ5 ᾽ς 
δὶς οῦβσ μη ρΓΏΒ6 8. οδί βροηβυ8, οἱ ἀποροῖ, ἢυμ 

δ ϑθηςφ ἀϊοί(υγ, οἱ ἀεδίἀογαίυγ; δὲ υἱταπαυδ ναὶ 

Ἐεεἰοβίςβ, ν6] διἰπηῶ δέαἠἰοθα! οομνοηϊοί. Οὐπὶ ἐπ πὶ 

Ῥϑιὶ ρογβθουμοηο8 οἱ { υ]διϊοπ δα ρογηνἰυγ ΕΘ- 

Εἰεδῖα, 4056η5 αἱ νἱάδιυς. Ελ᾿ ταγβυμῃ οὐαὶ ἰῃ βΔ0ϑ 

ἰογέδ, ορίϑπου απίθηι οἰΐαηι ἀροδιοίοδ, δὲ χυϊάεπι « ῬΑ 
φοηθταίϊονο5 δαρὶοι ἴα δ6 ἱπ απίπιας [Γαπδ[ογι.ν Ἠο 
1ες αμίεηι ἀρρεἰ απίμιτ, φαυά, δοίε οτῖοπίε, ἐμοὶ {π| 
φοτόβ Ῥγὶπιὶ τεσὶρίαμ! ; σοἰίἐ5 νθγο, 605 φμὶ 2Ρ || 
ἡ μειταϊοπεπι πιΐμις σαρίαπί. Ῥοδδὶδ οἰΐαπι πιομίέ 
ἀρρείίατο ἰερὶς ἱρδο8 δέπδιιδ; οοἰίδ5 υθγο, χμζ τείἰφιῦ. 
τιιηι διρι ργορπείατμηι. Ψεὶ φμὲ εοιθπιρίαίις ἐδ 
φμοά ἐ Νουο Τεδίαπιθμίο ἐεέ Ψέτγϑωιν, υἱάει φαἰ Τὸν 
πὶ ἵπ πιον εἰδὼς, δΆΡΕΓ οὐἰΐος τυόγο ταπϑὶ 6 
ηιοά ἱπ υεἰετὶ δοτίρίμτα. Πίππείο ἀμίοπι οσδγυοτα 
αδεὶπιϊαίιι5 65, δροηδιιδ πο (απίμπν ργορίετθα 4ὰ 
δεγρεπίες αὐδιιηιί, δορά φιοά οἴΐαπι « ρατυμίι πυΐμ 
ἐεὶ ποϑὶδ, εἰ ἢ ες ἀαιιι8 ὁ5ι ποθὶς; » φιιοά ἱϊεπὶ « 
ἐρδιηι ἡμηι ἰαυϊ! ;Σ ν αἰϊοφιιὶ οογυιι ἐδδοί Ῥέτ[ἐεί6. 
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γμιοβεϊ, οἱ ἱπ θὰ ἃς Βοηΐ8 ὀρθοῦ 8 Πογοϑί, ργαββεπβ Α ϑμρὲγ οοίίος. Ηἰδιοτίουπι οτάϊποι ἴλπὶ ργοβθοῦι κα- 
δὶ εἰδὲ ἰω εἰ κίιατ. 56 οἱ δυΐπια οὐπὶ ᾳαθτὶς ἃ]}- 
4υδαι ΞΕΏΞΒΕ), οἱ ΔβΠΟΒΘΟΟΓΟ Οὐ βοιΓα αυξδιι6 οἱ Ὧῦ- 

ΒΔ ἀδδίογϑι, ἀοπθς ἰηνεπίγο ποη ροίοβί, ἈΌΒ6 8 

εἰ κῃ ἀθὶο δϑὶ ὕεγθαπι Ὠοὶ. 000] γότο οσσυγτοτίί 
εἰ Δρρατυετὶῖ αυο τοχυϊγαν, 4υΐ8 ἀυθ δι Δά6 550 
Υορϑαυπι θεοὶ, οἱ ἢ αταϊπᾶτγα τηϑπίθη 46 βοἰδηϊα [ὰ- 

Ὡδη οἱ ργάεθογε ̓  Εἰ ἰἰοτυτ βυδάμπεϊ πον δυπὶ δι- 
406 ἤεγυτι δάεβϑϑα βϑῃ πῦδ Ρ6Γ δίηφυϊα αυῷ δυΐ 

δρεταπίυγ, 46. εἰδιιἀγ ἴῃ φοπρίθυς. ποβίγὶ8. Βὲ 

ΒοῈ θα ὕφάᾷυδ ρϑιϊπιηῦ ἀοπες ἰ8|65 οἰῥοίδηνυν, υἱ 

Βοὴ 5018πὶ Τανίβογε π08, 5θὰ οἱ τη8η6}) 8 ἀϊβμηοίυγ 

ἀρυά πο5, Ξεουπάϊη ααοιὶ ἰπιοττοραίι ἃ ᾳφυούδην 

ἀϊϑοῖρα!ο ἀΐοοπία : δοπιΐπε, μά 6εὲ [αοἴωνε χιοά 

ἑκεὶρὶς ποὺΐϊς τηαπὶ[ἐξίατα ἰδηϊείΐρειηε, εἰ πὸ ἡμὶς 

πικπάο 127 τοδροιίι ϑαϊναῖον : δὶ φιιὶδ αἰ οὶ! πε, 

φουύππε πιόμῆι ομείοαϊί, οἱ ῬαΐόΥ πιέιις αἰ δὲ ἐμ, 

εἰ αὐ ἔραν υεπίεπιμδ, εἰ τπαπείοπεπι αρμά δμπιὶ [α- 

εἰσιεμς 15, δὲ δΓζ0 οἱ πῸ5 το υπηὰβ νἱύογε γεγθυτη 
θεῖ δίφυβ πὶ πιᾶ δροπϑ:πῚ 5816 Π|0 Π| ΘΊρ6Γ ΙὩ0η- 

(ε5, εἰ ὀχϑΌΠ Δ ηΐ6 Πἢ 5ΌρῸΓ Φ0||65, Ὀγίμιο διιά ϑπηαϑ 

φοεοπι 6185; οἱ οὐπὴὶ Δυ 16 Γἰ ΠῚ} δυ 8 ἴῃ ομππἶθυ8, 

ἴπῆς εἰἰδ οὐπὶ Υἱάογα ροιορίπιυ8, βοουπάυ) 6 

4 ἰπ ρεϑοβδϑπεὶ ἰ060 Υἱι 8586 ἀδβοῦ Ὀ ἐγ Βροπϑᾶ. 

Νδπι εἴ ᾿'ρ88 απαπινῖθ οἱ ργῖτιϑ ουπὶ υἱάογὶῖ, ποθὴ οὐχ 

1δηῖδη [18 νἱάεγαὶ, υἱ πυῃ6 55116π|6Πὶ ΒΌΡΟΥ ΤηΟΏ[68 

εἱ ἐσ δ θη δυρογ οοἰϊοβ, ποαυὰ ΡῈ ἔδποϑίραφ 
τι35 ῬΓΟΟυ θα πίοπι, ποία ΡῈΓ γοιΐα ργοβρίοίθα- 
ἰαδδ, 5οὲ Βηολᾳίβ υἱάείγ αυοὰ ργὶα8 [68 ἰΘΙΏΡΟΥΘ 

Τη5:; ἤυη0 δυίει αὐομούο ΟΝ βία8 δὰ Εςοὶο- 

518 Π| ὙΘΠΪΘΠΒ 84}}81 ΒΌΡΟΤ ΠΊΟΠί6Β8, οἱ οσϑἐ δὶ ΞΌΡΟΥ 
0116 8, νἱάσπάυπι 681. Εχβ! 6 ης οηΐπν τηδαὶβ 4Ό310 
ἰγδηβι Πθ8 ργοροβὶϊὶ δογπιοηΐβ ργοργίοίαβ μδθοῖ. 

Ιβδϑς δηΐπι διμ θυ Δ η5 οἱ ργοργοθϊοῃβ τηλ)οῦ {οραί, 
υϑάσσψαο ἤοτοῖ τηᾶϑηι5 γΑ}.16. ΡῬδυϊυβ δυΐϊδπι ποι 

ἦι πη θυ!δπάο ῥτοίοςοϊ!, βοά ουγγοπάο, οὐπὶ ἀἰοὶϊ τὖἢ 

Ουτειπι σοπεμπιπιατὶ 15. ΘΔΙνΔΙΊΟΓ δυίθπι ποϑίδῦ οἱ 

Ἐρο εβία Βροβ08, ΠΘ4116 ΦΠΊ θΌΪΩΓΟ, ΠΟ 6 ΘΌΓΤΟΓΟ, 

Βοά δυρὸῦ ἰνδς εαἰΐγα ἀἰϊολίυν οἱ δαβι γα. δὲ δηΐπὶ 
Θοθηδί ογεβ αυοπιοάο ραγνΐ ἰΘΠΙΡΟΥ 8 δρϑίϊο οοουρα- 

τὰπὴ [α|5]8 δα ρογβι [οηΐθυ5 πυπάπηι βογηο Ὠοὶ ροτ- 

ευτεῖς, οἱ δὰ Δρῃϊοποηι νεγα ἤν οἱ γουοοανί!, ἰηιοὶ- 
Ἰρᾳ65 φυοιηράο 54]1δἱ βυρεγ τυοπίεβ, τηᾶρηᾶ νἱάοὶϊ- 

οοἵ ᾳυξαυς γερπᾶ 58} ἰθς9 δυ5 δυρετγδῃ8, οἱ δ( γϑοὶ- 

Ρ᾽οπάδπι οοφηίἰοποπὶ ἀϊνίποε Γαὶ  ἰοι 5 ̓ πΟ!]Ώ886 ; 
δἱ δχϑὶ "δὶ 51 ΡῈΓ 601168, οὐπὶ Οἰἰα πὶ τηΐπογὰ ΓΟβΠἃ 
γοϊοοῖιοῦ βυρμιμαὶ δίηυς δὰ ρῥιοἰδίθπι νογὶ οὐ ας 
δάδιυοί!; εἰ δὶς ὧδ ἰοοὺ δὶ Ἰοῦυπι, ἀ6 γόξῃο δὰ Γθ- 

ἔηυπι, ἀ6 ῥγονϊπεὶϊς δ ργονίποῖδβ ργαϊοδιϊοηΐβ ᾿}- 
Ἰυβϑίγαιίοπο (ΓΔ Π51 1608 ΡῈΓ ἐὰπὶ πὶ ἀϊοεθαὶ, χυΐα αϑ 
Η!ονακαίοηι ἐπ εἰγομῖία ἀδφαε αὐ {{||3τίσμπι τορίευξέ 
Ευαηφοίϊινι θεοὶ Τ1, ἴῃ. Π}Πρ68 αυοπιοὰο βυρϑγῦ τηθη- 

(65 58|}168 γϑηΐδί, οἱ δαβ 6 η5 ΒΌΡ6Γ οΟἾ}6θ. 86 

οἱ 4110 πιοῦο ροϊαβὶ μι! φὶ, βίους βιιργα ͵ϑ ἀϊχὶ- 
τπη118, αυομ πὶ αυϊοπι ΜΟγ568 ἀθ ἰρ80 8βοτίμεὶ!, οἱ 
Ῥτορμθίας πἰ Β]]οτηΐ πὰ ἀθ 'ρ50 δηηυπιίδνθγυμ!. ϑοὰ 
οἱ πο δπηυμιίαιο ἐπ ἰοοιίοπο Υείοι 5 Τοβίδιθηιὲ 

δυπὶ υἱάεγῖς. Νυηὴς δηΐων ῥγθαπι ἀἰοὶ! οἱ : -Ομἱα (, νεϊδπιοθ ϑθδὶ βυρδγροβίζυπι : Ὁ} ὙΘΓῸ ΒρΟὨδ88, 

Αἰεπας ἰταπεῖϊε 7", ἸριΓ υὧυἱ ΓΩ5 ἰβάϊοδι οἰΐαπὶ ΡῈΓ 
Βίειβεπι Βροῃ δᾶ 531}. Δρράᾶγεί, ἰὰ 6δὲ Ὁ] υ] Δίου μα 

εἰ ἰεπἰΔιϊοπυπι ἰεπιρογθ. ϑοὐ οἱ 4|184 εϑί 1118 υἱβὶϊδ- 

ὕο, ἔπ 4υ8 Υἱδίίδίῃγ ρδυ!υϊυπ), οἱ ἰίογυπ) ἀθβθγῖ- 

ἴν, σε ρῥγοθοίυγ, ἃ. ΓυΓβα8. Γοσυϊήυν, αἱ οᾶρυϊ 

εἶσε Ξυϑιεπιοίυν, οἱ αἱ ἰοΐᾶ ἐοιηρεοἰαῖυν, π6 (ΟγίΘ 

δὶ ἰὼ ἢάδ {{ππθεῖ, δυϊ οογρυ8 ο᾽υ5. ἰοπ δι οπυπὶ 

Ῥουδογα ργιοσγανείυγ. Εἰ ἢἶδοὸ νἱάδίμν πη} Ἰἤδιμ5 
80 [υἷϑϑα {ΠΠιἀ (επνρα8, οὑπὶ ἐϑρυΐ 586πὶ Πἀοΐ 8εἰ- 

ἤδοῖ βυτημι δίοπη ἰανὰ δροπϑὶ οὐπεϊπογὶ ρυβοεθαΐ, 
οἱ ἀδχίογα 6705 Οπηη6 ΠΟΓΡ 5 Δπιρίεοιϊ. Ναπο δυίοπι 

᾿π2 υνἱβῖο φυῷξ ἀδ τηρϑείθι8 Δρράγεί εἰ ἐ0} 1 Βυ8, 
{τλιαταη μυΐϊο βρἥ ἰ] υπὶ ΔἸ Ππ|δπα8., ροίοη- 

ὕδϑφας ἀεβίμηαί. ϑ6ὰ οἱ ρὲγ [6 ῃ6βέγδβ αιιοὰ ργοϑβϑρὶ- 
οδτὸ ἀϊοϊίατ, Ξε ποῖ θι}5 τ] Ἰυπιθη υἱάθιυν ρΓΏΌΟΓΘ. 

Εὶ τεῖῖα 405 ἀϊγαπιρί!, οἱ σου οτῖ!, ἸΔ4ι603 ἱπεΐ- 

ολτὶ ἀϊδθοϊοο58 ρυΐο, αἱροίο ἰδηίδιίίοηυπι ἰΘρΟΓα 

ιΔυχυδτα ᾿νΐαπι6 πὶ ρογδοίδ. Οβίεπαυπιίιυν Ἐπὶ 

οἰγηᾶ γασίβ, οἱ 2815, βίουι ἰη Ῥβαὶπιῖβ ἀϊείαπι 681 : 

δ εἴαίεηι εἰ υοτ, (μι [εεἰδιὶ οα 15. ἴἑπἀ6 ἀθηΐιυ εἰ 
βογεβ ρογίδοίασμη φγοίυ! ΕροΙεβ8, (θηιδι!οπίμυ8 
δαρεγαῖῖβ, εἴ ριιδιϊοηὶβ. (70) ἀϊθροηβαιίοπθ ἰγϑῃ8- 

δεῖ2, εἰουϊ ἰπ 5018 ἰοοἰδ οὐπὶ δὰ βαὸ ἀἰδβογθηὰ 

γεηίυη (υεγῖϊ οβἰοηιυείιΓ. 

Ἐκοε δὲς πυοπῖϊ εαἰΐοις δΏΡΟΥ πιοπίθβ, ἰγαπεί(ἰδη8 

Ἐοοἰοδίς δε !ΠἸοοί δὰ ουπὶ οοηγαῦβαθ, δΔυϊδίυπη 6δ ν6- 

Ἰάπιθη, δυθδίίο υἱάθὶ ουπὶ ἱπ ἰδιἷβ πηοηι 5, ἰος 18 
δεῖ οθὶ νοϊυπη νυ 5816 ηῖ6 πη) οἱ ἰη (ΟΠ 08 ϑοτὶ- 

Ρίυγα ργυρμοίίο τὸ δνϊἀθη! τηδηὶ [6δίδ 006 ΠΟΏ 

ἰλιὴ Δρραγδηΐεπι αυδὰ ΟΥ̓. Π16ηι6 τὰ, τογοὶ ρτϑιίδ, 

4υδεὶ εἰ τϑύοίνεῃβ δίηριδβ τορι οιίος Ἰθοιοηΐϑ 
Ῥδρίπδϑ ἰηυοπῖαϊ ἀ6 ἱρβὶβ δχβὶἸθηίοπὶ ΟΠ γἰβίυδ), εἴ 
ῬῸΡ Ἰοεᾶ βίηρυϊα ἰοείϊοπαπι δἰ δῖθ ἤυπο ἀδπιυπι 

4υ0 ῥτῖτιϑ ἰοροθαῖυν νεϊαπιῖπρ, ΘθιΠγ6 οὰπὶ Θεγπϑί, 

οἱ ΘπιΈγβογθ δία ον ἀοπι! πὶ τηληἰ Γἐβιαιο πη ΡΓῸ- 

ταμιρογο. ΟΡ δος εγϑάο εἰ ἱρβα 6808 ουπι δὰ 

ἀγα πϑίοτιιδπάιπ) 80 Ὑοηἰΐ, ἢὸπ ἴῃ Δι νἰαπ εἶθ 

Δυΐ οηνδῖ]α [υἷϊ, δεὰ πιοπίοπι οοηβοθηαϊί, υδὲ εἰ 

ἐταπβίογπιδίαϑ οϑὶ 15; υἱ 5088 ΘΠῚ ΒΟΡΘΓ ἣ] ΠῚ0Π-- 

αἰθειθ, αὰϊ ἰῃ ὁ θ08 Δρράγογα, οἱ αἱ 16 ἀοοραί ῃ8 

ιϑαυδπὶ οὐπὶ πἰδὶ ἴῃ [615 οἱ ῬγΓΟΡ μοί υΠτι πιοπείθυν 

αυαγᾶ8. Ουοά δυΐοπι βᾶποι! υΐυ6 πιοηίθ8 800ε}- 

Ἰδηΐαγ, ἴῃ πα ἴ5 Βοτιρίιγας Ιοςΐ8 ἰμηνθηΐ68. ἱπάϊοατὶ, 
βἴουϊ αἷι ἴθ Ῥβδὶπιβ : Εν απιεπία ει ἐπ πιοπεῖϑιια 

φαπεῖῖς 15. ἘΠῚ ἰἰόταπι : ᾿ευαυὶ οοιίοδ πιέοᾳ ἷπ πιο5- 

16ε, μη υοπῖεί αὐπαὶ πε ηι ὲ 56. Αὐχ  απὶ παπιαυ8 

ἰὴ ἐδυϊαιοπίθυ8, οχ βογὶρίαγαγυπι ἀϊνητὰπ) 56Π- 

οἰθιι8 οδρίπιι5. Ῥοββυπιυ5 δήμυο οἱ πιοη 168 ἰπ ἀυὶ- 

γμὺυβ 5αϊῖγα γογθαπι οὶ ἀϊείίυγ, οἱ ᾳυδοὶ ᾿ἰθογία5 

εὔετγτὶ, Νουυπὶ δοείρεγα Τοβίδιηθηίυμ ; 001168 ΥΕΓῸ 

ἢ 1}ολη. χιν, 392. 15 Ἰ0}. 25. τὴ ὕληι. νυ, 11. 15 Ρᾳβα]. ὑχαιν, 17. 161 Τίπι. τν, 7. 7 ΒΟΒ). ΧΥ, 49. 

ἘΧΛΠΉ. χυι. 7᾽ ρα. υχχχυι, 1. 80 Ρ58], ΟΧΧΙ, 1. 

[0) Ῥαιαιϊομῖίε. Οοάοχ Τιυγοηθηβῖὶθ, [επιίαι ο) 8. 

Ῥατποι, ἅβ. ΧΗ]. 



ΟἈΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΜ ΟΑΝΤΙΟ. τ 

ἀδ φυΐϊθυ5 4υ)5ὶ εἰ σΟπΙρΓοβ5ι}8 οἱ οοου!(δι0.8 δχϑὶ - Α ργέαπι, οἱ διιϑαίμπι, εἰ ἐνασείαρίνμηι, οἰ ἰϑίσοηι, τα. 

1, γειονῖ5 Τοβδιαπιθηιςὶ βόηιίγο νοϊαπιῖπα. ὅ80ι οἱ 

δρυὰ δεγεπηῖδπι) νοῃϑίυγορ οἱ ρἰδοαίογαϑ 4ιυΐ ην τυ η- 

ἰυγ οἀρογο ἰΟπιΐη6 5 δ 881ι|6π}, ἰπ τη {0118 οἱ οοἷ- 

Ἰῖθὰδ 605 ὀάρογα ἀἰσῃ!υν ; 56 δηΐη) δἷϊ : Εδοο πιῖε0 

πιμ 95. »᾽5αίυΥθ8, δἰ πιμΐ!ο5 υδηαίοτοξ, οἱ εαρίοπί 

ἐ08 δι ρα Ομ δηῆι πιοη δι 6, δΊΡ6Υ οπιμθηι σοί θηι δι. 

Ουοὰ ερ0 πιδρὶβ δ (υἰαγιιη ἰθιηρυ5. ἴῃ σΟηΒΌΠ)1Π|8- 

τἰοπα δῷ σα}! ἱπηρ] βῆ πιὶ ρα10, υἱ οὐνπὶ πιΐ851 [πδγὶπὶ 

ΔΠ5611} βϑουπὰυ πὶ ἀνὰ ηφοι᾽οᾶπ) ΡΑΓΔΌΟΪΔ πὶ Ππρβϑῖ8 

ἸΘρογο, υἱ βαράγοηί [γυπιεηία ἃ δἰζϑη}}8 δ", φαυὶ 

Θσοο ϑἰουὶβ Υἱ85 οἱ δ πη οΥγἷ5 Γἀδγῖ ὁ σον ΓΒ4110- 

ηἷ5, ἰδῖθ ἰῃηνοηίαιυν, δὰϊ ἴῃ ΘΟ] θι15. Νοη ἰηγνϑηΐα- 

ἴα ἰὴ απ} } 15 οἱ ἀο᾽οοιῖς. Ιοςἶ8, π6 ἰδὲ πιϊδίυ5 υἱ- 

ἀδδίυν δϑϑὸ 2: ΖΔ η}}5 : δοὰ ἦῃ δχοθβίογὶ θ15 56 η 51}}}15, 

οἱ ἴῃ δπιϊποηια ([ἀ6] ροδί(ι18, 5816 1] ἴθ πηοη ἶι}5 

γεγο θεοὶ, οὐ. οχβ] θην! ἰπ ΘΟΠΠθ08. ΒΘΙΊΡΟΓ δά νὰ - 

Ῥ6η8. Οιιοιὶ ρον 8|1.πὸ π᾿ ΠΟ 18 ρΑΓΔΡΟ 4 Πι, 811} 

δοάσπι ἰδπιθη ἰμιδ!!οοία, ἀϊοίαγ ἴῃ Ενδηρο!ο : δὲ 
φυὶβ ἧι (σεῖο 6δῖ, πον αδὲεοπααί ἰοἰίοτε αἰεὶ ὧδ 

ἄφηιο 58, Ῥοιοδὲ Δ ]πς οἱ Αἰΐυ αν Π0}}18 56 δ) ρι:8- 

εἶναβ 1516 ρύζβθῃ δ ΝΟΓΘΙΟῸΠ 56ΓΠ]Ο δι αρόγογο. Ροβ- 

δ. Ὁ}}6 πϑαηια οἱ οἴμπαπὶ 4υἱ ρθη 46 ογοσῖι ἦπ 
Ἰγδι πη), γ6] πιο απ), το] φο] 6τ ρρΟΙΑτ 1, ̓γὸ 41|4}}-- 

ἴα16 56 Ποῖ νἱμα οἰ πιαϑ ἀν ἰπι0 οι : 
οεἰατηδὶ [Γδγὶς δἰ φυλπο ν8}}}5, φγοῆοίθπιθ ἰη 60 

ὅοθυ φἰδίο, εἱ βδρίεη!ϊα, οἱ ξγϑιίϑ, οπῃ 5 ν4}}}5 ᾿πι- 
ΡΙοθέιαγ. βϑυρογθϊ δυΐίθι αυΐια οἱ οἰδεὶ αἱ τηο 68 

δἰ 001165,. Πυπι !}!αθυμίατ : ᾳυοηϊαπι φεὶ 86 ὁπαίίαί 

διπιϊ αδίίμτ, εἰ φιΐ 86 πιιπι αι! οαα!αθλμτ 5". δὲ 

᾿ρ5ὶ8 δηΐπι ἀϊοίίυν : Ομὲ εοπβάμπι ἐπ θοπιῖπο δἰεμι 

πιοης δίοι, οἱ ΠΙΘγυβαίθηι ἀϊοίτυν : οπίεδ ἰκ εἰτ- 

εὐα εἦι6 5. Ὁπἀό ρνυϊο ᾳυρά πον οἰΐδπι 3.1 ν8- 
1ΟΓ ποβῖυγ, φιοπίαπι οἱ 'ρ56 ἀἰοίιΓ ἰΔρῖ5 ἀ6 πιοηιὸ 

δλοίδυδ 56 ΠΊΔ 1} 08, οἱ [Δσἰ15 6586 ΠΙΟὨΒ ΠΙΆΦη08, 

βίου! τὸχ γοϑιιπὶ δ᾽, οἱ μοι ῇουπι 8.1 ρον ἐχ, ρο- 

(65ι οδιΐϑπὶ πιοηϑ πιοηιία πὶ Ἀρμο γί. Υόγυπὶ αἱ εἰΐληι 

τογιΐα οΧροβίεἶο ᾿αθδαὶ ἰοῦ, τὰ υὑπδιηαυδηναι8 

ΔΠἰπιΔη) 5Έγπὸ ἀΐτζαίυγ. 5: αηΐ 5'πὶ οδρδοίογοβ 

νοι ὈΪ 1)6ἷ, φυὶ αὖ ὅθδιι ϑαυᾶπι 510 εἰδίδιη Ὀἱγαγιηῖ, 

οἱ ἢξο [Δεῖ δὲ ἴῃ οἷβ [ὉΠ8 Δ4υ88 νἱ γι8 δ8]16 118. ἴῃ 
νἱίδπι διογηδην, ἰῃ [ν}5 πο Ποῖ ἴῃ 405 γογ] πὶ 

εὶ οτουτὶβ Βθηβῖ 8 οἱ σορίοβὶβ, γοὶυς ρογομμῖθε8 

οὈυλἶι Πασηι5 ; ἴῃ 1115. Υἱϊαρ ἃς δεϊθῃ88 οἱ ἀοοίγίπο8 

τη 6 γ110 τπομλθ 5. οἱ ο0]} 1018 ΟἸοοι15, αἰ ἢ βϑἐμγὺ 58 - 

"τα νογθυηιν Ὠοΐ ἀεί ν οἱ Θχβι γα, (Δεῖ 5 ἰῃ 6ἷ58. μ6 
ἁἰδασιιλίληι ἀσοιν μα" [υ115 Δαυδὲ νἰν88 “5 1615 1 νἱ- 

1Δῃ} ϑεί ΘΓΠΔΠ). 
Υ 8. 9. δίηιἐ ὁδι [Γαϊογπμ8 πιο σαρτοῶ, ἰιἶῃ - 

πμίοψμθ σεγυοτμηι ἐν πιομίϑιι5 Βειιεί. Οαργθα νὰ] 

ξοῦναϑ αυοή ἰπίον πιυμἀα ΠΔυδαηίιγ Δη]}}}18, πιὰ- 
πἰΐδϑίς δχ 15 υ ἰῃ Ὠουϊογοποπιο δογρία διηΐ 

ἱπάϊοαίατ, 681 οηΐει μος πιοῦο βογίρίυπι : σὺ ἐπὶ 

διπὶ απὶπιαίΐα φια τεαπαποαὐ εἰς, υἱαί, εἰ ἀσπμηι 

ἐπ ρεοοτίϑεδ, εἰ ἰἴγοσιι θὰ σαρτὶδ,, οότυιηι,, εἰ εα- 

ει ογοη. χυι, 106. 5) Μαι ἢ. χη. 
η, 324, 57. 5 δι. χιν, 4, ὃ. 55 ᾿58]. Χμ}, ἅν 
νυ, 9. "Ποῖ. κι. 

82 ΔΓΔΠΠ}. χχιν, 1. 

πιείιι οἱ ρματάπηι". ϑεὰ εἴ ᾳυοὰ βαποίυδ Θογνὸ 

σΟπιραγαίυγ,, ἰἢ πηι} |8 Βογίρέυγα ἀἰϊνίηα Ἰοοἰβ [νἃ- 

θείυγ, αὐ ἴῃ Ῥραϊπιο, υὐἱ ἀϊοὶς : δίσα! σότυμς ἀεεῖ- 

ἄεταί αὐ [οπίεἐς ἀφιιατιιη, ἰἰα ἀξδίἀογαί απΐπια πιρα ὦ 

6, ἴοι 55, ὙΟΡΌΠΙΙΔΠΊΘΠ ἷἰΠ ΒΟΓΙΏΟἢἾ 08 4005 ἐκ 

Ἰδυ!ϊογοποιηῖο δϑϑυπιρβίιηυϑ., οἰΐδπὶ ἢ 6. που περ!ϊ- 
διε οομϑίἀογαηάμπι νἱάθιυγ, αυδηὶ ἀϊβπυμη ἰὼ 

ΔΠἰΠπ|4}10118. πλιη 418. ΘΠ ΓΔ πε. }8 ογαΐποπὶι ἰοημ τὶ, 

αἴ ργίο νἱτυ]απι, δοουπ 0 ἀσηυτῃ, ἰθγιϊὶο Ὠέγουῃ 
βογίυογαι. [μὰ ἢ5 γθ1Ὸ 4088 δβεουπάυπι ουπηάοπι Μογ- 
86 01] οἰδτιιηίυν δὰ δἰίαγα.,, Ὀγίπηο σαγνιη, 86- 

οὐπάο ἐἀργθᾶπιὶ ποιπίπαῖ; οἱ ἰ18 ροβὶ [86 Τεϊίᾳυᾶ 
ΡδΓΡ ογάἀϊηδιῃ ἀθβοῦὶθ δι πιδηιία. Θυογυπὶ Γαιΐο [8 

φυΐϊθυθ αὐυπάδιιϊον φγαιία Βρ Γ14}}8. ᾽ν ἀ0π0 56ἰθῃ- 

ἰδ οοποοβϑᾷ 68. ΡῈ ϑρίγιεπὶ δαποίαπι πιδηί[εϑιδ 

οἱ ονἰάδηβ {ἰδι. Νο᾿ν 8 ἰηιοτὶπὶ αυοπίαπι ἀδ᾽ ΘΘΓΥῸ οὲ 

ἌΡ ἀΐσογὰ 06 ἴῃ δχροβίτοπθ ρει βθῃ 15 γογοὶ- 

οὐ! που ῖ, σρην ηΐθ ἢ 5 υἱάδίαγ οχ ϑοιίρίυτί5 ἀϊ- 

Υἱπἰβ ΘΟηβγοβᾶγα ῥγὺ Υἱξί]ι8, 4υ88 ἀθ [ν]5. δηιπδ!!- 

"5 ταίθγιηινρ, 46 4υΐυ8 ἰάθα ΜΟΥ568 οὑπὶ ἀδ 
ολγηΐθυ5 Ἰοᾳ αογοῖαν 4ὰ5 ἴῃ οἸημ ἀδϑ᾽ ἀν 10 δι} πιῶ 

οΟΠ ΘΓ ἢ ἤθη ΟἸ δῖδ δὰ δἰίανε ; ϑἰουΐ οᾶργθᾶ, 

ἰβᾳυϊ!, εἰ οογνυ5. Εργορίαπι ναγὸ φυϊὰ χχγι! μ52]- 

τΏιι5, υἱ ἀδ νἱγίυμ)νυ5 οἱ εἰπολοὶδ νοοΐβ εἰ ΡΥ 0Γ- 

ἀϊηθηι βοῦὶυῖῖ, ἀ6 σεγνο ος πιούο ἀϊοὶϊ : γος 8ο- 
τἱΠνἢ ρετβεϊομεἷς ἕότιος, ἰὰ 6ὁδῖ, ρεογίοοιοβ (δοίθηι 

ΘΟΥνΟϑ, δἰ τευοίαὐὶϊ! σοπάέμδα 59. ϑίσυϊ δηΐπιὶ ΤὸΣ 

Βοπιϊηὶ ἰμιογοίεγο ἀἰοίιυν Πδιμηδπ) ἱμηΐβ,, εἰ οθη- 

ομίογα ἀθϑογίιη), ἰἰ8 ραγἤοογα ΘΟΓΥΟ5 86 ΓΕΥΘΙΔΓΕ 

φοηάθη588 ΠιΘΠΊΟ 811. 

δοά εἱ ἴῃ δοῦ ἀς οοτνο ἰί ᾿πνθηΐηιι8 γοίογγί, αὶ 

θοτΐμυβθ δ)ὰ 90} ρῈγ τανθίηθι Ἰοχυθῃβ δὲ δύνει 

ἰῖ : Αμε ἐγρο οὐξεγυαξίϊ ραγίιι5 οογυογιηι, απ πωπιθ- 

ταδὶ Ὠι6ηδ68 ΘΟΥΤΊΠΗ ρίεπος αὐ ρατίμηι, ἀοίογες αμΐεηὶ 

ὀφτμηὶ δοίυἱδίὶ, απὸ πμετὶδιὶ δογιηι παίοδ, απ δἷπε ἀο- 
ἰογῖθιις ματίλιδ δοΥμηι ΘΝ 65 7 Αϑτμηιρομί βιΪ ἐ0- 

ταπὶ, εἰ πεμ ἰριοαϑμηίιν ἐπ παι υἱίαί; φαίϑμηι, εἰ 

ποι τευογίεηίμγ 9, Ηἰς5 δὐὐυηροηι] συης οἰΐαπι ᾿Π|Δ 
ᾳυᾶ ἱπ Ῥγονυθγθ 5 ἰορίπηυβ Βος πιούο : ὕεγυμε απιὶ- 
οἰκίαταπι, εἰ μμίις σταίίαγαπι ἰοφμίίιγ ιἰδὲ"., ἤξς 
ἰμιογίπι 84 ργᾶϑθῃ5 ἀβ ΘθΙΎΟ ΠΟ} 8 δοῦὶρίἃ οὐουγ- 
τογ ρμοϊυδγιηΐ. Οι.:8 Ο ἰΙος 8550 πιρϑίμη 8, υἱ 10- 

αὐυδηυγ πθη ἰπ ἀοειγίηα Βυπιλμα δαριομ ἴδε, 566 ἰῃ 
ἢ ἰσοια. δρί γίι5., ϑρί 1 14}18 80. γι} 005 σοπιρᾶγδι- 

(68. Εἰ ἰάθο ἱμνοοοπιι5 θαὺπι Ραιιὸη Υογθί, φυοὰ 
κοῦ ῖ8 ὙΡ δαΐ τηδηϊίαδίοι ἀγοϑηἃ., ΒΘ ΠΒΌΠΊ4Ι6 Π0- 
ΒίγΓ. ἢ} ΤΟΙΏΟΥ͂ΘΔΙ ἃ ἀοοίεῖα ᾿ντπδη8 δαρί θη, εἱ 

Θχα οὶ αἰχυθ οἰονεῖ δὶ ἀοοιτῖπαπι ϑρὶεἾἴ5, υἱ ποι 

68 4185 561}{ ΘΓ 4118 Δυάϊί5, 56 ὁἃ αὐ: σοῃι οί 

γοϊαη 5 δρίγ 05 δαηοιϊ ἰυφυδπηιν. Ραιυΐυ5 ἃροϑίο- 

Ιὰ5 πο5 ἀυοσεί ᾳιοὰ ἰην δ᾽ "4 Ποὶ οχ ἰην 5: 9} 5 

ἰηι0ΠΠΠραμῖυγ, οἱ δὰ αὐ: η0η Υἱ δηΐυΓ, δχ ΘΟΡῸΠῚ 

4υα νἱιοίυγ,, ταιίοηθ οἱ δι μα ΠΠταἀϊης σΟπιοπρ οι» 
(τ ῦ5; οπίθη οι. ΡῈ 06. 4ι0ι} νΥἱ5}}}}}}5 [εἶσ αν Π» 

8ε βθϑη. δ. {2|0. χνην 14, δ ἤρα]. οχχν, 1,9. 
9: ῬίΟΥ. 59 ΒΡ), ΧΧ,9. 55 200 χχχιχ, 1,3, ὅ, 4. 
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ἀπ5 ἀδ ἰην 5. }}}} ἀοοοαὶ, οἱ δχοιηρίαγία αυφάαπι Α ἰθγα ψγοροδβυΐῃλι8, ᾿υοἰ ἀϊα8 ον ἀθηιυϑᾷυς “ΟΠ ζ6Γα. 

εαἰεδίίααι οοπιίποδὶ ροβὶ το ἰβῖ8 ἰθγγθμᾶ ; υἱ Ὁ "5 

φις ἀεογβαπι δὶ δε ητ88 βυγβυπὶ δι ηΐ Ῥοββίπιυ5 

φροπάεγα, δίᾳφιθ οχ [ιἷ8. αὐ νἱάδιπὰδ ἴῃ τεγγῖβ, 

ἐεηϊῖγὸ εἰ ἰπι6ἢ!σογα ἐὰ αὐ μαθοηίαν ἰπ ο(]15. Δά 

φιογιαῖ 5ἰ αι! τυ ΐποπὶ φυαπιάδπι,, 4υ0 [Δ0}}5 (0 - 
Ἰἰὶ ρεὲγ μος ἃς βθηεὶγὶ ροϑϑεπὶ ἀϊνεγϑί(δί 68, ἙΓΘΔΕΙ - 

τΆτ 465 ἰπ ἰογνΐδ δὰπὶ δι τα ἀΐμθ πὶ σΟΠΔΙΟΥ 

ἀεϊε, Εἰ (οτίδβϑῖβ δίοαι δΒοιηίμει Πθὺ5 δά ἱπιλρὶ- 
δεῖ οἱ δ᾽ πὴ "Πα ποῖ δυδιῃ [ἐοἷϊ, ἰἰὰ οἰΐδπι σία Γὰ8 

αὐϑιαγᾶβ δὰ [25 φυδϑύδηι ἐ(ἰεβί68 ἰδ ρίηε8 ΡῈΓ 
εἰ! Πτυἀίπαι οοπάϊαϊι ; οἱ (υτί4556 ἴῃ ἰδηΐαπι δἰη- 

[Δ φυξηια ἀμδὲ ἴῃ ἰοΓΓΪ8 δυμὶ, Βαρθηὶ δἰϊαυϊά 

ἐπδρίηἰα οἱ δἰ τυ ἷ5 ἴα οοἰοβιθ5., υἱ οἰἶδαὶ 

{πλιυπὶ δἰ παρὶβ φαοιὰ πηϊηἰμναιη 65ὶ ἴῃ οπληΐ θυ 86- 

εἰηΐνυβ, μΒανεδὶ δἰἰφυϊά ἱπιαφίοβ εἰ δἰ πα} 15 ἴῃ 

εαἰϊς ; οἱ ἢος αυοά (4118 οἱ αυδδάδπι οομμροϑί(8 681 

δἰιογηδιὶο παίυτα., υδ οὐ πιἰπίπηυ 51 οἰηηϊυπι 

βοηΐηυπι, η18} 08 ἤδὶ οπλμΐ 5 οἰογίθυ8, ἰΐὰ υἱ ρο5- 

βοηΐ γϑηΐγα ἅν65 οἱ, οἱ Ἰιδυϊίλγα ἴῃ γαιηΐ8 6}05; 

ἐπ! υἀϊθηλ ἔδγαιὶ πθπ βοίαπι δου) 8 οΟ 6518 

ἱπλαὶιὶς, 864 οἱ ἰρϑίυ8 γοβηὶ σοἰογυμ). 8515 δγξῸ 

ΡΟ ῖ 6 «οὶ οἰἰλπὶ οδίογα βοιΐῃ 425 ἰπ (ογγὶβ 

68η!, υἱ βαθοδηι αἰϊχυϊά ἴῃ οοἰδβιῖθι5 δἰ πη τυ ἀ 8 
οἱ ται οπὶβ. Οιιοι 51 βοπγηβ, βίηθ ἀυθὶο ἐϊ νἱγρυ λα; 

εἰ δὶ νἰγχαϊια, βίηθ ἀυυὶο εἰ δηϊμ)δηι18, γε] αἰϊτὰ πῃ), 

τεὶ γοροπιίυπ, οἱ φιδἀγυροάυμ. 564 οἱ {ΠΠι4 δά δας 

Ρθίοδι πιο! σὶ, αυοΐ 5ἰουϊ ργάπιπι δ παρὶν ΠΟἢ 

8588) 51η} ἀπ 61} (απεῖ τοφηΐ σἰογαπὶ οἱ μ40]- 

(ἱοηἰ5 δε οοὶ αὐϊυπι ἴῃ τη} 8 80:15, 86ι} βαθεῖ εἱ 

Δ|12π| 5 πὶ! Πα ἀπο πὶ ν6] ἱπιαφίηεπι, ρδτγίςοι οηΐ5 

κἰϊεοι Πάοὶ,, ἰκα εἱ 5ἱ φιὶβ μαθϑαϊ ἰἀ6πὶ βίοις σγὰ- 

Βα δ) δἰ μδρὶ8, ἀἰοδὶ τηοηιὶ ἐγαπϑίοθγγα 86, οἱ ἰγδῃ5- 

[ἐγεῖ ; ἴα ρΡοββϑι "116 6ϑί υἱ οἰἶδπὶ οαβίθγα πο ἴῃ 10 
ἀΐφυο, φοὰ ἴῃ ρἰυγίυυ5 ξερθοίθπι οἱ ἱπηδαίπαπι οο- 

ἰεϑιυ (ετδηῖ. Εἰ οὐπὶ ρίυγαβ βἰηϊ, γογυ 9. στὰ- 
(δ, ἰῆ ξγϑπο βἰ πᾶρὶβ υἱνιυ 68 αὐδ8 γογατ) ΟΟΘἰ6δίίιπὶ 

ἰωλφῖπεβ ἰἸοηοδηΐ, υἱἰπιὰ8 οἱ ΘΧΊΓΘΠΙ5 608 υδ08 

αἱ ἰκίδ φυὶ βαθείυγ δρυὰ μοπιίηθβ ἰῃ μαἰῃ βίο 

ΘΥροΓ]}}. 18 οἰἶαπι ἴῃ γοϊαυΐϑ, Υ6] βοιη πἰ θ0.8, γ6] Υἱγ- 

ξυλῖ5, νοὶ πογθαγυτ γαὐὶοῖθ8, γ6] οἰΔπ 'ῃ ἀπἰπιδη- 

εϑα5 ἰηι6}} σ᾽ ροίοδι; αἱ ἀδυτ αυϊάθῃι οἱ πιἰηἰϑιονϊυπι 

Βοιἰπίυυς ργοοϑηῖ οὐγρογαὶθ, βαθθϑηῖ δυΐθη ἰη- 

οὐρογαϊ απ ΓΟγΓα πὶ [Ογπλ85 οἱ ᾿μαβῖπ68,, φυυ5 ἀο- 
αὐ διυΐπηα ροβϑίϊ, εἱ ἰποίγυϊ δὰ οοπιθηρίληδα οἰΐδιῃ 

Δ 4 8πηὶ ἰηΥ] 5: ϊὰ οἱ ο(ἰοδιϊα. Εἰ μος [ΟΥγι258518 

Θὲ φυορά |Π|6 βογίρίογ αϊνίωθ βαρίθινιβ ἀἱοείι : 

Ἰραὲ ἐπὲπι παλιὰ ἀφάδε δοναῆι φια δμπὶ δοϊεπιϊαπὶ 
ὍΤΟΙΩ, αἱ δείαμι διϑδιαπίίαηι πιμπαΐ, 6, υἱγιμίες 

εἰεθιοπίοτιιπι., ἐν εἶμιπι, οἱ ἤπεπι, εἰ πισάϊείαιθπι ἰ6πι- 

Ῥόταπι, υἱοϊδεϊ ἐμαΐπιπι ροτημαἰΐοποδ, δἰ σΟΠυΕῚ δίοπ68 

ἱπεροταπι, οἱ αἀπηὶ εἰτοιίος, εἰ διοἰἰαγμηὶ ροδὶ(ἰοπε8, 

παίατας απὶπιαίίεπι,, εἰ ἱγας δοείϊαγμπι,, δρὶ τὶ αππὶ 

πἰοίεπιΐας, εἰ σοσφί(αἰΐοπες ποηιΐπιπι, αἱ ΠεΓέπι ας υἱγ- 

φαίιοτμηι, εἰ υἱτίμίο8 γαάίομηι; 5664 εἰ φιι οι 06- 

(αἰϊα εἰ πιαπί [ἐδία διπὶ σορπουΐ 5. ἸΔῈ ἜΓΒῸ 5] μ05- 

διλ08 ἐσ μἷ5 ϑογίρίυγας 5ογ 5 δὰ, 4085 ἀΐδει- 

Εἰθιΐμν δογίριοῦ ἰδ βδρίθητίο αἰ γίπϑο εατὶ βίηφυ]α 
αυξᾷυθ» Θηπιογβϑοῖ,, δὰ υἱεἰπηυπὶ ἀἰχὶϊ, φυΐα ὁ6- 
οὐἹογιηι,, οἱ χη Δη  6ϑίογιπὶ ΔΟΟΘρΟΓΙΐ 5. δι δ : 

οϑίθιθιϑ 5ίη6 ἀυ 9 φιυοά υπυπιφυοάφιο δογαιι 

ᾳυδ ἰπ πιδιἑ 80 δυηΐ, γοίογαιγ δὰ δἰαυϊά ἐογαηι 
φυᾶ ἴῃ οοου] 0 5υηὶ; ἰά4 6οῖ, βίηρυ!α χυξῆυδ νἱεὶ- 
114 Πᾶθεγα διαυϊὰ ϑἰ πη}! 118 οἱ ται ϊοηΐβ δὰ ἰμ- 

τ] δι}. Θυἷδ Θυ 60 ἱπιροβϑ: 1}6 6βὲ ᾿νοτηϊηΐ ἴῃ σατο 
Υἱνοη τὶ ἀσπόβεογε δἰϊαυϊά ἀδ οοου]5 οἱ ἰην 5: 105, 
εἰδὶ ἱπιδρίῃοιι δ] ]υδπι εἰ βἰ πη} τυ ἀΐποπι οοησορογὶ! 

ἀδ υἱβι 5; οὐ ΒΟ δγθίίγοῦ, αυοά [6 αυΐ 

οπληΐᾷ ἰῃ βαρίθηια [ἐεΐ!, ἔτ ογοανῖ ὑπαιηαυδίηαδ 

ΥἸΒΙ ΒΠΠὰ πὶ ΞρΘοίθπὶ ἴπ ον γίβ., αὐ ἰπ δίβ ἀοοιγίηδηι 

αὐυδηγάδπι οἱ ἀρηϊἰοτθπὶ γογαπὶ ἴα 5, δ] ἢ οἱ 
Β οαἰεδιίαπι ροιδγεῖ; 400 ρδγ Ὡς δϑεδηάδγοί ΠΏ 6ἢ3 

Βυπιδηὰ δὰ ϑρίγιἰα]θπ) ἰπηιο  φοηιίαπι, οἱ σογυπὶ 

οι 588 ἰῃ ΟΟἸΘδ( 08 φυφιογαί, αἱ ροββοὶ οἀοοίδ 
Ρὲζῦ βαρ δηιίαπι Ὠεὶ εἰϊλπὶ 'ρθᾶ ἀΐσογα : θ μα ἐπ ος- 
ἐμέο διπί, οἱ φια ἐν πιαπὶ [ὁδίο, εοσπουΐ. δοοιαηάμην 

Ἰνδο συοᾳὰς ἀφποϑεῖς εἰ βυ ϑίδητίαπι πὐυπάϊ, ποι 

δύ] αι ᾿ᾶης Υνἱ5᾽ 9]Π6η} σογρογθαηιαιδ, 4088 ρα ληὶ 

ἐ5ῖ, 5684 οἱ "δὴν ἱποουγρούθϑμ ἰην 51] ηυα αὐ: 

ἴω. οοου!ο 651. Αφηοβεῖῖ δἰΐαπι οἰ θη τα ηΐ ποι 
50] Υἰβ: 1, 564 αἱ ἰην βι υἱ} 18, δὲ αἱγογυπιαυδ 

νἱγίυϊο5. 864. οἱ ἰπίἰὰπὶ χυοὰ ἀἰεῖ!, οὐ ἤποπι, οἱ 
πιοάϊίδίθηι ἱἐπιρογαπι, ἰηἰ εἶ αὶ αἱξ νἱβ 0}}}8. φυϊάδπι 
πυπϊ, αυοά Δη6 δοχ π}}}Π}8 ποὴ ἰπίοῦγος ΔΠη09 

Ἰωεἶσια ἀθδίψηδι ΜΟΥ565; τηρἀϊείαίοπ) 4Ι04Π6 56 - 

ουμάμη) ἐμ ρού ἢ Γϑιοπθην,, Πἰηθη ας {ΠΠυπὶ φυὶ 

Βρογαίαγ συμ ΠΟΙ πὶ οἱ ᾿ΘΡΓὰ ἐγαηβίθυηί. ϑοουηάυπι 

ΘΟΟΥΠ Οὐ δὴ γ6γῸ 58εἰ θπίίαπι, ἰη ἴα πὶ ἢ φυοα ἰπ- 
16} 1ῖ ἐν φαθι βαρίθηϊία θεῖ ἀοουοτῖ(., φυοὰ ηυ}1ὰ 

Ροβδυπΐὶ ἰδ ρογα,, Π0}14 ϑθομ]α ΟΟΠΙργΟμεπάοΓϑ. 

Μεοάϊοίδίοπι νθγῸ ᾿τθο 48 ἢυπς 5υπῖ, ἤποπι γοΓῸ δᾶ 
αυξ [Ὀἱυγὰ 5δυπὶ, ἰά 68ι, ραγίδοι[οπ6πὶ σΟη 50) πιᾶ- 

ιἰοϊοιιαυθ πη νοι 8 1418, αὐ ἰϑιηδι Οχ ἢἿ8. Υἱ81}}}}1-- 
νὰυϑ οσου)εὶ ροβδαπὶ δὲ ἰμι6}}}]. 564 εἱ υἱο βοὶἐαϊ- 

ἢὰπ| Ρογιμυδιΐο 68, οἱ ἰθΘροόγυμ ΠΟ ΓβίθΠ68, 
δηηὶΐ οἰγοῦ]υβ, 6χ ἰδ 4υα νἱθθιίαγ τευ γὶ δὰ ἰην  δἷ- 

1}}165 τογυπὶ οογρογα!ΐαπι ρογπγ αι! π68 80 Υἱοὶδβϑί- 

τα} 685. 

Οἴνουϊοβ αυσάυα ΔπΏΟΓ πὶ ἰδ ρΟΓΑ πὶ, δὲ ρΓ8- 

δϑη απ τοίου δὰ δι! ]υΐ γα 5 ΔΙ 4 05 ἃς ΘΘΙΏρΙ(6Γ- 

Ὁ Πο5 4πη08, κοεηάθ) δὰπὶ 4υ} ἀϊοοραῖ : Εὶ ἀπποδ 

αἰοτποδ ἐπ πιο παϑιὶ"", δε ἃ οἱ 5(6!]}γὰ ροϑἰΕ|0 - 

πὸ8 ποι ἀυδίιαν!ε ἃ) μἰ8 φυς ρ4|1πὶ υἱ θη γὸ- 

ἴογγο δὰ {Π| φυδ 'ῃ ΘοΟυ} 15 5δαπι, 4 Οσου ογαπὶ 

πιϑη  διογιπαυθ βοϊδηιίδπι τηθγιυΐ : δἱ ἀΐοῖς 6550 

αἰϊφυοὰ βαποίογυπι ροηυβ8 4υοἀ ἀθ ΑὈΓΔ]ΙΩ ργωεὶ- 

Ρυδ 5(ϊγρα ἀδβοθπαῖι, 5ἴοαι 5.6}125 φϊ,. ϑ6. οἱ σὸ- 

Βυγγροιοηΐβ Γαϊυτῶ φοτίδηι 5.618 6556 βθουπάιϊιπι 

οοουϊογυπι βοἰαπιίδη ργοπυμίαν!, Β64 6 )5 Θυπὶ 

αυἱ ἀϊχίι : ΑἸέα φίοτϊα δοίἰδ, εἰ αἰΐα δἰείατμηι. διοίία 

ἐπὶπι α διοἰία αἰ έτί ἐπ φίοτία, ἰϊα εἰ τοδιιγγθοί 0 π107-- 

«ποτιμπ". Νἰδὶ βοσυπάσπι [856 ᾿πι6}]Π!ρούοίαν 1104 

αμοὰ αἷι : Ναίαγας απὶπιαί ἐπι, ἔγαδηιι6 δεδίϊαγιιι "8, 

5 840. νι, 11, 48, 19,30, 31. 5" Ρ58]. ἐχχυμ ὅ. "11 Οοτ, χυ, 41, 42. "6 Βορ. γι, 30. 



1τὸ ΟΠΙΟΘΕΝΙ͂Β ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜΝ ΟΑΝΤΙΟ. 411ὸ 

πιπι]σιαπὶ ἀἰκίϑϑοι ἴῃ Ἐνδηρο 5 ϑαϊνδίου : δύο 6 Α ολι585, υἱ [118 Οσου} 15. οἱ ἑην 5:1 015 οοΥυ 5 νἱάδ.- 
τμίρὶ πὶ Ν᾽, ἄθχιο δοληηο5 ἐς ει 544πὶ ἀϊχίδβδεὶ : 

ΜΈΓΡΟπί65 σοπογαίο υἱρογατιηιἾδ, βοὰ ποαιίδ ργο- 

Ρἱιοία ἀϊσογοῖ ἄς ποημ}}}}5 απο ὀφμὶ ααἀπιϊδδατὶϊ [α- 
οἷὶ κιιμῖ 99. οἱ [6 πὶ ΔἸἴυ5 : ἤοπιο οὐπὶ πὶ ΠΟΉΟΥΘ ἐ5861 

πο ἐπιοἰ οὶ! σοπιραταῖι5 651 ἡιπιοπιῖς ἐπεὶ ρὶοπ ἶϑιι8, 

οἱ οἷν ς [ἀτππἰ8 65. ἐΠΠ|8'ς 50] οἱ Π|6 αἰ Πφαπίοῦ 

ἀφηονῖς ἰΓ85 Βεβιίλγα 4 ἀΐσοραῖ : ΕμγοΥ ἐ{{|8 86- 

διιπάτηη εἰμι ἐπα ϊποηι δοτρθπ δ δἷσμς ἀϑρίαἷδ δατάα;, 

οϑιιγαινἶς απγο5 δια". Ἠϊος δτὶς γϑιῖο οἰΐαπὶ ἀδ ὁ0 
«ποὰ αἷϊ, δρίγήμαιπι υἱοί εν ας ᾿, νἰδ Π Ποῦ υϊά δ πὴ 
(6 νουπιὶβ., οἱ ἤδι!θιι5 Δοῦῖβ., ἰπν δ  ΠΠΠ6Γ νόγο ἀ6 

νἱοἸδη 5 πππηνπουα πὶ δρὶ εἴτι π} ΙΟφυοΠ5, 4005 οἱ 

Ῥϑυϊυβ νόμος. ἀοοιγίπα ποηιίηαν", Ροδὶ πα 8πὶ 
τοηυϊεαιν υἱ σορ!Δἰίοηο5. μοπηΐ πὶ δεῖδὶ σουρο α}1- 

τοῦ ιίϊάδην υα5 ἀὸ ᾿υτπᾶπο οογάθ ργοοοάϊη!, ἰην]- 

5. ΠΟ διιΐοσπι ἰπι6} Πσαΐ 605, αυὶ ἰμ)]οὐππι Ποιηϊὶ- 

"8 πιαῖας οἱ ροϑϑίπηὰς οοσ 8 ΠΠ0Π08, 5ἰοπ ἰη νδη- 

σοῖο κογίμια. 651 : νην αἰαϑοίπδ ἡ. ἐνἶσδει ἱπὶ ΓΟΥ 

Ψ4ιάα Ἰςοανοιἷδ., τι τναάἀογοῖ θοπιίπυπι". Εἰ αἰ ἴῃ 

Ῥγονθυ]ῖἷβ ἀϊοίτυν : δὲ δρίγί δ ροίοδίαίεηι ἰαϑον δ 

πδορηοΥγῖϊ ΒΏΡΟΥ (6, ἰοσμηι (μηὶ 6 ἀθτοί πα, φμῖα 

δαπῖδα5 σοηιροδεῖί μδοζαία πιασπα δ, 80. οἱ θομάγιπη 

οοφίαὐσπι οδὲ ΔΙ αυΐθ ΔΌΘΙΟΥ : ργορίὸγ αιοι! οἱ 

1 Ῥϑδ)ιηΐα ρυ 10 50ΓρΡίυ ΠΊ 6556 : Βοαίιι5 Ποῖ εἰ} τι 

ἐεί αἰαὶ ἐπὶ αὔθ [6, Βονιῖηδ, αϑοοιιδίοπθ5 ἱπ ΠΟΥ δῖι0 

αἰδροεμῖ". ἘΠῚ Ἰόγαμι : Οοφίαιἶο ποηηπὶδ σοη βιοῦϊ- 

{μτ εἰθὶ, οι το! φηῖὶώ σοσίαἰἱοπιηι ἀἶθηι [ἐδίππι ασθμῖ 

εἰδῖδ.. μὰ ἰρίταγ οὐποίδ βοουημάσηι 68 αυ8 ργρ[αιὶ 

βυηῦ8., 6χ Υἱβί δ] ι15. ταυτὶ ροβϑυηὶ δὰ ἰην 5: ]- 
Ιἴα, δι. ἃ οουφογδιθι5 δὶ ἱμοογροῦοα,, 84 οἱ ἃ πηἃ- 

εἰ Γο8ε18. δι οσοια., τ ἰρβα ογοδίυγα πιυμΐ (4}} 

ἀυδάδηι ἀϊδροιδαιίοιθ σοη 14 ἰπιο ΠΠραίυγ ΡῈ αἱ- 

νἴη31Π) ϑϑρίοηϊίατη, 4185 ΓΟ 3 ̓μ518 οἱ Ἔχ θρ}}8 ἰη- 

νἱϑι9}}}8 πος ἰδ ν᾽ 8} "}ΠΠ00.8 ἀοσοδί, οἱ ἃ ἸΟΓΓΟΪ8. ΠΟΒ 

ἐγαιδίογαι δὰ οοἰοϑιίβ. ᾿ 

ΠΗ δυϊοπι Γαϊο1168. ΠΟ 5010) ἰῃ ογδδί ατί5. ὁπ ἷ- 
θυ5 παθοηιαν, 56 εἱ δουίριυγα ὀϊνί ἃ (4}} φυδάδπ) 

. Βᾶρίδηι ἃγίθ ὁοηβοῦῖρίδ 6ϑῖ. Ῥγορίον αυδάδλιη 

πδιηάια οοου! ἃ, οἱ πιγϑίϊοα Υἰβι Β᾽ΠΠοΓ ρορυ]υ8 δάυ- 

οἷτυγ ἀ6 ογρίο ἰδία (ογγ ἃ, οἱ 16 δῖ ΡῈΓ ἀθ86Γ- 

τ, αἱ ΘΟΓρΘΠ8 οὐδὶ πηογάθῃ8, οἱ βοουρίι8, οἱ 5115, 

δὶ ποη δγὰπί δαυδρ, οἱ οδίογα ἢΠ ἴῃ [118 ρεβιδ 
γϑίουμΐαγ, Οιϑ5 οἸμ εἶα, ὧἱ ἀϊχίπια8, θοουϊιοῦ πὶ 

υογυιηἀαπὶ [Οὐ π|88 εἰ ἰπηλρίπας ἰοπαηΐ, Εἰ Ποο, 

π0ῃ ἰμ ϑογίρίυΓ 5. ἰἀπίυπν γοϑίθγαπ), βοιὶ οἱ ἰῃ ρθϑι!8 
Βοιιἰηὶ οἱ ϑα!ναίογίβ ποϑβίνῖ, 4υ8 ἴῃ Ενδηςο! 5 γὸ- 

[ἐγυηίαγ, ἰμνοηΐο8. ᾿φίιυν δὶ οἱμηΐα αυᾶ" ἴῃ πιδηϊ6- 
810 δυμΐῖ, δϑουπάυπι δᾳ 4υὰ βυροῦίι5 Δρργουᾶνὶ- 

τη08, δά δ]ίψιια γοίδσυμίαγ αυς ἰῃ ΟΟΟυ]10 88ηΐ, 

ΟΠ ΒΘΉΙΘἢ5 5116 ἀυ)}ῖ0 δ5ὶ υἱ ΘΟΓΥα5. ἰδ6 ΥἹ5}}}}5, 

νΕῚ οάργοεᾶ αὐυῷ ἰῃ Οδηιΐοο σδηιοοταηι 580} 110} 

βϑουπάυπι Γι Οη6 ΠῚ πδί γα Βὰ8 44:0 ΠΟΓΡΟΙΆΠΙΟΓ 

Βιγυηῖ, γοίδγδηϊιγ δά ἃ 485 γογαπὶ ἱποογρογα! πὶ 

1 Τὰς, χη, ὅ9. 
5 Ερίνεβ. τιν, 14, 
9. 5 6δη. χιχ. 

38. Μ4{{}. 1. 7. 9. 26γ. υ, 8. 
8 ἴολη. χη, δ. 5 σοὶ]. χ, 4. 

Ἅ }ς. ᾿χ, 02. 15 Μδιιὶν. με, ὅ. 

(11) Μ88., ϑειπι ἀφεοί. 1[.1}0}ν. οὐϊεϊ, θοπεὶηὶ ἀοοοι. 

12}. χι,, ὅ. 

ἰυΓ γο586 σοηνδηΐγα ηποἀ ἀϊοίαμῃ 6δὶ : Υο δοπεὶκὲ 
ρεγβείομηἶς εεγυος ἢ. Οὐ ομΐπὶ Ρογίδοιο ΟΣ τυϑοα 
Βοπιϊπὶ ἢὶ ἰ5ι19 Υἱ 5} }}}}} 015 σοΡν 8 ἢ Αὐἱ αυῶ δά 608 

ἀοσιγίπα ὑπαυ πὶ οχ Ὠοιηληΐ! νοοθ ἀεβοοπάϊι " 8, 

ΥΘΓῸ 5 ᾽γ} 1868 ΘΟΓΥΟΒ ΠἸΣΒΓΆΠΊΠ5, ΠΙΘΡΌΠῚ [ὉΓΠΙΔΠῚ 
οἱ ἱπιδσίποιῃ ἰοποῖ ΠΠ δηΐ πὶ σογρογαὶς, ἱ]105 ἴῃς 
γοηΐδ5. δι] δ ηδπὶι ΒΟΡΓοΟΙἰΟ} 8. 6χ συοοα θοπιίηὶ 

Ρόεβα ρογίμεὶ. 564 οἱ αυόταπι σογγόγαιῃ Ὠουίπυμ 
βογυαγὸ ἀσουσῦὶι ρᾶγίυ5, οἱ υϑαὶ πιρύηνί οὔοία 

μυυοηίοπι ραγίυτίοηιθυ5 ἀϑῖαγα σοηγοπογῖ, ἀοπεῖ 

Ράγόγθιῖ ἢ] 105 (8165, υἱ δάἀγογθαγθηῖιγ, δἰ Ῥογθ6- 

ΠυΟΓΘΗΙΓ ΒΟΓΡΘΏ  αΠΊ ζδηη.5, τ ἀϊσηυ πη 6δὶ ἀἰνλνλ 

τηδ)οϑίαϊο, ἀοθοηη8 δι υόγίογο αὐ! ἔπι ΘΡΓΨΟΓΒΠΙ 

θευπὶ ἀροοὶ (71) 5Βουγᾶγα ρᾶγίιθ, π6 ἴῃ ἃυοΓβυῖα 
8 ἀοοϊίδηι; 564. αἱ πιοη805 ΘΟΥΠΠ ΠΟΠΊΘΓΑΓΕ Ρί6Π08 

Δα ραγίιυπι, δου παι 6 ἰΔΠΟΓ68 6ὲ ἀ0Ι0Γ65 ουϑιοὐΐγο, 

αἱ φαπογϑιίοποβ ΘοΥ πὶ ἤθη οδάληϊ ἴῃ γϑηυπι, δε 

υἱ Ρογίδοία 5ἐ1 ΘοΥγα πὶ πδιϊνιθ8, οἱ ἰϑπΐυ ρατίυτίδι 

ἄσπος [Ὀγπιοίαγ ΟΠ γί βία 8 ἴμ ο'8. Ἡυ)υδβπιοάϊ οοττο- 
τὰπ) Ρυ}105 Ἰ)οπιῖηιι5 πυϊγῖ, οογυπὶ ἀπηίαχαι αὶ 

Ἰδεῖδμξ ἴῃ θοπιῖηο οοφ διίοποπι 568π), αἱ 'ρ56 609 
πα 121, οἱ 'ρ56 βογνοὶ ἀθίογοϑ ρᾶγίυ}8 ΘΟΓΈΠι, Ε0ΠῚ 
εχ εἰπιογα θεαὶ εἰ [π ὑδηῖτ6 σΟποθρογίηϊ, οἱ ραγυθο 

τἰπΐ, εἰ βρί γἰίαπη σαί υἱ᾽5 ρερογογίηϊ. Ηυ) υ5πιοῦϊ βαγίυ8 
ἀοίογο8 'ρ56 Βοπιίηυδ βογναὶ εἰ οιγαῖ. ϑοὰ οἱ ἐπι! 

ἀοίογοϑ δογυπ), υἱ οὕπιοα. δϑηῖ, οἱ Πόϑηϊ ρογίδιίο5 

56Π}}Πἃ 5.8, 6, δίπι ἴῃ ἀο]ον θυ» ἰιοιηΐπεν ἃς ἤΔ- 

ξοϊοπιυγ οὐπὶ ᾿ΟπΙ ἢ θα8, π6 [ογῖθ ἰθηθοΐ 605 50" 

ο Ροη . [3ι} φυοᾳὰθ ἱρ5ὶ σογνὶ δργυπιρυπὶ, υἱ αἰἱξ, 
ῃϑίῖος 5105. θυ05 δἷπὶ σεηαδγίηι ρὲγ Εναιροιἑαπι, 

ΔΌΓΠΠΙΡΟΠΙ 605 ἃ νἱηου}}8 ραοσαιογυηι, οἱ ἃ ἰδηυοὶβ 

ἀϊαθοῖ!, πα αἱτγα υὐοἱυπίδιὶ δοῦυπὶ ἰθποληίυγ Οὐ διΠ:- 

οἱἱ. 1511 οἰΐδπι τ} ρ]1οαϑυπέυν, οἱ, αἱ δἰῖ, ΠΟῺ τὰ- 

νογίθυΓ, ΝΟ οηΐ ἱπη δ θυπίγ ὑχοόγοῖι υοἱμ ᾿᾿ 
μοη τράϊθυπὶ Γείγογθυπι. ϑοίππὶ. οπΐπν αυΐλ φυὶ 

ταἰτεἶν τηδηυπὶ διιδπὶ δά δγδίγυπι, δὶ γε γοβρεσεπί 

δρίυβΒ ποη θγὶὶ γορῆο οαἸονυπὶ ᾽" ; 86 ϑοπροῦ φυῶ 

ΤΕΙ͂ΓΟ διηὶ ΟἸ  ν δειηῖυγ, οἱ ἴῃ δᾶ 4125 86 50 βυηὶ 

86 Θχίεηάυηι. Ταῖοϑ δηΐπὶ οαῦνοβ ἡοχ θοῃιίμὶ [89ἰϊ 
6586 ρθγίβοίοβ. ΘυὉ γοὸχ Ἰϑλοπηὶ, εἱς ἰΠΠ4 φυῶ ἰη 

Ἰ6φ6 οἱ ἴῃ ργορμιδιῖὶβ παρδίαν, οἱ ρεγνθηῖϊξ ἀϑ4ι6 40 

Τοληποῖὶ, 4υἱ δγὰὶ νὸχ εἰδηηϑη 8. ἦν ἀδβειιο "53 
Εἰ ἰρβ88 δπίηιν νὸχ 3οδηηΐβ, αὐυἱ ἀΐσεθαι! : Ῥαψα!ε υἱαμι 

Ὁ Ῥοπιϊηὶ, τϑείας [αοἱο δοηιήίας οὶ πορίγὶ 5, ρογίδοιοϑ 

[Δοϊοαὶ σαΓνΟ8, υἱ 6586η| ρου ΐθοι! ἴῃ δοήδιη 56Πη58 

οἱ ἴῃ ϑδάδῃ βοίθιια. Οἱ ομΐμν 1418. 658, πρόγίίο.. 

ἀϊοῖι : δίομι σοτυιβ ἀοδίάθται αὐ [οπ|65 ἀφμαγπῖε, ἰἰα 
ἀοείάοται απΐπια πιθα αα (6, θέμ8 "". ἀογνυϑ φυθηῦο 

Δπιοἰ τα γαπὶ 418 4}1ὰ5 νἹ ἀο ῖμιγ πἰϑί 16 40] ρέγοσ 

τηΐὶ δογροπίθιῃ ΠΠαηὶ αυΐ βοάσχογαι νδαι "5, εἰ οἷος 

4υϊ! υἱ Παιίθυ5 ροσοδιί ἰπ Δ πὶ Ὑ 6 ηᾺ Οἰ ιν Πϑν 

ΟΠΙΠ6Π) ροΒβίο τ α115 ΒΟ θο θη οοη Δ 910 ρευαηεδιῖο- 
εἶθ ἰμίδοοιδι : οἱ γθπογαὶ βοίγογα ἰηἰ πιο 85 ἰῃ 

1 ῬξΑ]. χεῖχ, 13. " Ῥ684]. ὑγὙ|, 4. ὅ ϑβδρ. τῇ, 30. 
ΤΡ], υχχχιν, ὅ. δ Ῥρα]. ἐχχνι, 10. " 941, ΧΧΥΙΙ» 

το Ῥφὰ}, χα, 1. 5 ᾳθη. {Π. 
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ΘΓ δυλ, 1088 ἱπέογ Πουπὶ οἱ ᾿ιοιπίηθ ποχίϑ αὶ ΠῚ δϑί φογρογίδ, 580] πιϑηι5, οἱ ϑρίτευβ. Ουοὰ 

πιρὐϊδίον εἴοοοίδι ἢ ΡΟ] 8. γθγῸ φτγαι ἄγαν μοίοδὶ 
ἀεορὶ ϑρίγίιυ 5 βδῃοίι8 ἃ 410 5ἰ(ἰδηῖ65, εἰ ἀδδὶἀ6- 

[ϑημεὸ θουπι, δρίγ!!3165 ψγδιίῶβ εἱ ἀόπᾷ εαἰοδιία 
εὐπδεφυυηίαγ. 

δὲ δυίεπι οὐναΐα ἃ πουὶβ ἀϊοία ουηῖ, υἱ πιανῖ[6- 

δίογ ἤέγοὶ εϑυ88, αυὰ ΒρΟΠ88 ΘΟΠρΑΓΑΓΟ Υἱἀδίυγ 
[᾿ιογου ὴ συυπὶ ᾿ΐπη.}]0 οαγνογαπι. Ουοά εἰ οἰΐδιη 
νος τοψυϊγεπ πὶ δϑί, οὔγ ἤθη οεγνο, εἱ ἴῃ 4}|}8, 
τρὰ μἴπηα!ο οογγόγυπὶ οομιραγδίαν, ΠΠυὰ δάνογίο, 
«οὐ οὑπὶ ἰη Ογπμἃ θεὶ ε556ῖ, Πίὴμ8 ἀαίις8 ἐδ ποϑῖς, 
ἐἰ ῬΕΙ͂ παίμ ἐδί ποὺϊΐξ, οὐκ ρμοίοείας ξΙΡ6Υ ἠπιηιότίμς 
ἐμιε ". 1460. ἀΓ0 πίπϑυιβ σεγνοιαπι, φαΐα ράγν.} 08 
ῬυΕΓ πδίι8 ἐδί. Εἰ (ογίβ ροβϑιιηί σεινΐ δοοὶρὶ βδποιὶ 
4υίχαο, υἱ Αὐγαί πὶ, 5346, δὲ ὅλ00}», οἱ θανὶὰ, 
εἰ ϑυϊοπιοη, δὲ ΟπΊπθ5 ὁχ ἀυογύμ 86ιηΐηα (πεἰδίυβ 
τεουπάσπι δ γι ηι ἀδβεδηάϊ!. (008 σογνοβ νὺχ θ0- 
αὶ ρογίδοι 958. ἔδοὶ!, οἱ ἰρϑογυηὶ δϑὲ μι μη 5 ἰβία, 
4υἱ ἐς ἰρδὶ5 βεουπάυπι σᾶγπεπι παία8 681 ΡΈΘΡ. 
Μονεί πιὸ εἰΐδπν ἡΔὰ χαρὰ ἴῃ οοηίαβίπιο ἰογίίο 
μβλἰπιο βεγρία πη ἐδὶ, υδὲ αἷϊ : Ἠοπίες ὀχοοίεἑ εον.- 
τὸ", Εἰ φυίάεπι ἀδ ςογν8 ᾽ὰπὶ βυρογία8 αἰχίιπαβ 
φυοὰ δαπειὶ χυίφυς δεείρίαπίυν, φαΐ οὗ ἰος ἰπ 
δῆς πιυπάσπη νΈΠΕΓαΙμ, αἱ ΒΕΓρΘΙΕΐΒ νθιιθπὰ ροῦ- 
ἰπεγρηῖ. Ουΐ δυϊοπὶ βίης πιοηίοβ Θχοοὶβὶ νἱάδδηνϑ, 
φυλδὶ 4υἱ 5018 Οογνΐ8 βϑημοβίγαι νἱθδπίυν, οἱ δὰ 
4698 ηἰδί σαγνυ8 511 4} 141}18 πὸη ροβεῖί δβοθιιάδγο, 
Βξοφυῖο αοα ρμαγβοπαβ Τγίηἰιϊβ πιοπίο5 Θχοοῖβο8 
δρρείίλνει ἱι, δι] οὐ}08 εαραοίϊίδίεπη πυ}}.8 πἰϑβὶ δογ- 

168 εἰΠοϊδίω, ἀβοοι!. 86. 8.4. ἰἰάοπὶ ἱρδὶ φαὶ "ΐς 
ΒΟΠΙ65 ὀχοοἰϑὶ Π αγϑ Ὁ ἀρροὶἰδηίαν, ἰμ 4118 πιοιι8 
ΘΧΟΒΙΣΙ8. δἰ πα ΓΙ [6 Ὶ ἀϊοίιυγ; βδίοαί ᾿σα᾽ᾶς δἷι : [π 
Βοκίεπι ἐχοείειιπι σομδοθΝ 46 φιὶ ἐυαπροίϊ ας ϑίοη. 

χαίία ἐπ [οτιϊεμάϊπε υοσέπι ἰμαπι, φμεὶ ευαησειἐκας 
Βιατμβαίεπε 'δ, Ἰάθην ποθ ἴρβο φυΐ ἰδὲ Ττίμἶτδ5 
Ῥαρίοῦ ἀΐδιος πὶ ρογβοηδγαπι, εἷς ὑηυ5 θ608 
Ἰο! ἐρίιαγ ργὸ υμίίαιο δυθδιαηιία. 83:8 βἰπι ἰβία 
ἀδ μἰπννυῖο δαγνογιπ. Νιπο νἱἀθαπιυβ ηυοπιοάο 
εἰἴδιν σάργεῖξ γδὶ ἀδπιυ]: οΟπιρᾶγοίυγ [ταϊογηυ8. 

ἤοο δπίπιδὶ, φυδπίυπι 84 ἀγοᾶ νοςδθυ]ᾶ, πΠοπιθῃ 

ὃ γἱδκρὰο αἰχια οἰϑγὶι5 ργοβρίοἰθιιάο βου ἰϊαπι αβὶ. 

Εἰ φαὶβ 65: χυΐ ἰ12 υνἱάραϊ μὲ υἱάσι ΟἸιγίβιαβ ἢ ϑοίῖυβ 

πϑῆθο 65 αυἱ νἱάεὶ, ἰὰ 65ι, δξηοβοὶί Ραίγομ. Νδιη 

ΕΑ εἰ ἀϊοδλδίαγ δΐ αυὶ πιυπὰο δυμὶ οογάθ Πουπὶ νἱ- 
μὴ", υἱθεθυηι ἰμ80 ϑίπθ θυθὶο γϑνεϊδηία, αυΐᾶ 
αι ὥρτοᾶ βαῦδιὶ ἴῃ ἡδίυγ δυ8, υἱ ποι) δοίη νἱάθαὶ 

ἔγοδ εἱ ρεγερίοἷδι δοογγίπιθ, φβὰ αἱ 8}}15 υἱβῦπι ρΘ- 
νεδι, Αϑρογπὶ πδιπ4υ8 ἰΐ 4υΐθυ5 πιοάϊοἰης ρογὶ ἃ 

αἱ, ἰβεσδα ἢυΐς δηϊπια!] ἰμιγα Υἴβοογα ΒυΙΠΟΓΟΠι 
ψβεπιάδπι 4υἱ σΔ]ἐρίπαπὶ ἀδρο ϊαι οουϊογαπι, εἰ ο}- 
ἰλήοτεβ αυο5418 νἱϑι5 ἐχδςιδί, Μογί!9 ογχο ολργθᾶὶ 

νεῖ ἀσδιυῖβ ΟΠ γ βία 5 σοπιραγαῖυγ, υΐα ποι 50 1 Π} 
τοὶ ἱρεα Ῥαδίγεπ, δ οἱ νἱϑδγὶ ἂὺ 4118. (Δοἱϊ, 
4αοζαπ) υἱβὰβ ἴρ86 ουγανοιῖ!, Οὐβογνὰ δι ίθη) Π6 
δεῤίεπβ Ῥλίγαπι υἱάδτὶ σογρογθυπι Δ] 14υἱὰ 56ηι|28, 
οἱ θεῦτ νει υἱ Ια ρυΐ68. Υ βυ5 400 θει5 νἱἀοίυγ, 

Μ|κὰ.1σ, 6. ΠΡρο]. οι, 18. 18 [58. χι,, ὃ. 
Ἔαις, χτμ, 91. 35 100. γι, 40. 

"9 Μ 41}. ν, 8. 

οὐἰληὶ ἰρβα ϑαϊνδίοῦ. ἰῃ Ἐνδηροιίο νοοᾶθυ]ο ργοργὶο 

ἀϊδιϊρυθηΝ αἰχὶι : Νόηιο υἱάει Ραίτεπι πἰκὶ ΕἸ 5", 

εηίσυα οἱ [Ἶ5 4ι05 [Δεἰξ θουπὶ υἱάδγα, ἀδὶ βρί εἰίαπι 

βοίϑι ἶοβ, οἱ βρί γί πὸ βϑρίθηιίαν, αἱ ΡῸΓ ἰρδυπὶ ϑρῖ" 

τίταπ νἱάδδηϊ )ευτη. Εἰ ἰάθο ἀΐοουαὶ δὰ ἀϊβείρυ]ο8, 

υἷα φιιὲ πιὸ υἱάοί., υἱάφι εἰ Ραίτοιι "). Εὺλ᾿ αἱἱαὺθ 
ΒΟΩ ἰἰ8 ἱποριὶ οὐί πιὰ 8, υὧἱ ρυϊόπιιβ υοά ᾿αυἱ 856- 

οὐπάσπι οΟΓρὺς. ουηιν νἱάϊι, νἱ μοῦ οἰΐαιῃ Ῥαίγαιν : 

Δοψα! ἱηνοπί παν εἰ δογίυαα, οἱ ἢ] γί βοῖ, οἱ Πγ- 

Ροο 8, εἱ ΡΙΙαῖυ5. αυΐ οὐπη ἤαρο! 5. σοοι εἶ, δὲ 
Οὔηΐθ ρορυ]υ5 φυὶΐ οἰδιηαθαὶ : γε σε, οτιοὶῇᾳα 
εἰπὶ 33, υἱάση(68 δοϑιιηὶ βεουπάσιη σᾶγηθπι, οἰἴδηι 

θεοῦ Ραίγαπι νἱἶβδο. Ὁυοι υἱἱᾷὰα ποι βοίαπι ἃ}- 

δυγύαι υἱάδίυῦ ἀ5586, δ6 οἱ ἱμηρίυηι. ϑίουι Θηίηι 

οὐπὰ (965 οατῃ ΟΟΙρΡΓ 6 γον! δυμίαπὶ οὐπ ἀἰβοὶς- 

Ρυ 8, πυ] 5. δου 4] ργοπιεθδιῖὶ οἱ οουγοία δηιϊ 

δυ πὶ, (οἰ χί556 ἀἰοίίαγ δι, εἰδὶ 118 βοῖα φυδ ῥγο- 

Παυνίυηι 5δηφυ 8 ρα858 νϑηΐ! οἱ ἰειἰρὶ. Πα γίϑηι 

νοϑί θη} 6}05, 6ἱ ᾿ρϑὲ 50}} (οδιἰηοηΐυμν ρογ οὶ 

ἀΐοθιβ, φυΐα εἰσὶ! πιὰ αἰϊσιιΐς, ὁ60 επὶηι δεη δὲ υἱγίαι- 
ει ἀξ πιὸ ὀχὶδδε 35, ἴϊὰ οἱ οὐ!η ΡίυγΓοβ δϑβθηΐ αεὶ 

δαηὶ νἱθουαηὶ, ἢ1}}8 ἐατῃ νἱ ἀΐ586 ἀἰείιυν, ηἰδὶ χυὶ 

δέπον!! αυρά Ὑεγθυπ Ὠεοὶ οἱ ΕἸ] 5 θεἰ 651 : ἰῃ 4υ0 

μεσυς βίπιι! ἀριοβοὶ οἱ υἱάθνὶ ἀϊεϊιαν Ραίογ, δοά 
οἱ ΠΟ6. ΠΟ85 Π0 ργαίογραϊ, συθὰ ργίι5 οαργοῶ, οἱ 

πθΩς ᾿ΐθαυ!]ο Θογυογαπὶ οΟπηρᾶγϑίιγ, οὐηὶ υἱϊ48 
π|8}05 δηΐηδὶ οεῦνυβ 4υ8πΔ| οάρτοὰ νἱἀθαίιγ. ϑὰ 

δι ϑναγία πὸ 1|1ὰ ροιΐι5 ἰπ }}5 μαυδηάδ δἰΐ γοιὶς : 
α ᾳυΐβ οὐπὶ ἀυρ οἰ Ρ οοῃρίοι β8]05 οὀγθἀ θη υη), ΡῈ Γ 

δεηϊιίοποπι Πάἀεΐ οἱ ορογυπι ρογίοοιίοησπι, γϑιῖο {0 οἱ 

4υδ ῥιὸ ἱπίυϊία δἱ ἰμδρβοιίίοπα οοπιοηιρίδιϊοηὶξ 

ΟἌΡγαξδ, υἱ αἰχίιη8, σΟπράγαῖγ, ρυΐπιι18 ἰδ θθαῖιν 

5818 ρτδάυβ; δϑοιηίο νερὸ ἴῃ ἰθ000 Ορόγυηι ρῈῖ- 

(ἐοἰΐο υὶβ οοῦνὶ [ογπιδπὶ ἰδπαῖ υἱῃοδι 5 δὲ ρος 

ἸΏ6 118 γθηθπα βογρθηίίιπ), ἰὰ οδὶ ἃγίθβ ἀϊαυυϊίοδε, 

ἸΠεΠΙΟΓΟΙΌΓ. 51 ΟΓΕῸ Βροηϑᾶ δίπη!οηὶ αἰεἰί 6888 ἴγὰ- 

(γῆ δυυπι Ολρι ΘΟ, ΥὙὰὶ ΐηθι]ο ἐδινογυπὶ ἰη 

πιοηιίθυ5 ΒοΙμεὶ, ΠΟΙ] ΙΕ] γοργὸ ἀθηνυ5 θεοὶ ἰμθιρι- 
ἰλιυγ, πιοηῖθϑ ἜΓρῸ φυὶ ἴῃ ἀοπιο θεἱ βυμὶ, ρούδυμὶ 
Ιοφὶβ οἱ ργορ ιείαγυιη, 5εἀ οἱ ὀυδηροιοα εἰ δροβῖο- 

Ἰίεὰ δοοὶρὶ νοϊυμαΐβα, ἰῃ φυΐθυ8 οἱ (468 θεὶ ρογῆο!- 
ας εἰ σοηιϊθιιρίλίιν, οἱ ορογυπ ραγίθοιϊο ἀϊοίταν οἱ 

δα Πρ] θίυΓ. 
Ὁ Υεγβ. 9, 10. Εδοε ἢἷς διϑ(ὶ! ροδὶ ματὶοίθπι ποδί γι" 

ἑποιπιϑδηδ δΏΡΕΥ [ἐπέοίγαδ, Ῥγοδρίοἰθηιδ ΡῈ τείϊα. 

Πεδροπάει [γαϊθτλιμ5 πιέῖις, εἰ ἀϊεὶς πε ιὶ, πὶ οομ5ὶ- 

ἀεῖὸ αὐ] οι 2165 ἰηνοδιϊραηαϊ βθηδυδ ᾽ 5 4υἱ ρΓο- 

Ροβίεἰ διιηῖ ϑογίρίυναι βογιμοηΐθιι8, βἰπιῖ! πιὸ δαυ!ά 

ρα νίἀοο μυΐς, αιΐ δ ἰμνοβιϊψαπάυπι νη θη  1ὰ 

οὐοταιίθυ8 5 ρδοὶβ οδηΐθ ργοοθαϊ! : αδὶ ἰπιθγάυηι 

τιοΥὶβ 65ι, αἵ σαὶ Ὑϑϑι 5118. ἰπίθπιυϑ ργοχὶ πιπὶ 80 

νεηδίου Ἰἰδίθ 5 εἰδοιυπι ρυνδΡῖ 6556 συ θ5, 

ϑυθιίο νεβιϊφίογα πη ἀθδι ἀθγοίυν ἱπάϊε}}8. οἱ τυγϑυι 
εἰχίιι5. ἱπιργοϑϑϊ8 οὐοτγαι! θυ8 Θαβάθην 4185 Ἐχρὶϊοᾶ- 

νογαῖ, γοίγογϑυμ γούεδι νἷαβ, ἄοπος ἰηνοι δαί ἰυοθπὶ 

49 2081. γἱ, 46, 5' Ζο4η. χιν, 9. 

. 
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ἴῃ 4υ0 86 ΔἸιἴυ5 Ἔχουτ6ης γϑμδίῖο ἸΔίοπίον δὰ αἰΐαπι Δ ἰπάθασα ργοβρίοἶθῃβ ἈΠΟ ΔΓ ΒρΟηβδΠ, εἰ ἀΐκαὶ 

ἀεληβίυϊ νίδηι : 4υᾶπὶ οὐηὶ γοηδίου ἰηνθήτὶ!, 414- 

ἐγίογ ἰη5 4} {0 5ρ6 ρΓοράτε σον ίογ, οἱ νοβι σι! ἤγηηΐ- 
(λ16 Βαουτίον. [19 ΘΡΡῸ οἱ ποὸβ5 1] 86 ργοροϑβί( θχρία- 

πδιϊοπῖβ χυοιἀπηπιοιίίο 5ι:ῃϑίγαχογο νϑϑιϊρία, ρδι- 

Τυ]ὰπὶ Θπιθηβ γοροίθηίοβ, οἱ ρἱδηϊονθῃ αυδηὶ ἀα- 

ἄτπι νἱάθθδίυν ὀχ ροβι ἰοπἷβ ογά ΠΟΙ. ρογβδ] 68, 

ΒΡΕΓΔΠΊ18 αυο Ποπηΐηιι8 Βθὺυ5 ποβίθγ ἰγαάδὶ ἰπ 

ΤΏΔΗῸ ΠΟΒΙΓᾺ5 ΥὙΘΠ ΔΙ 0Π6Π), Πυδιη ρΓΦραγΠΐο5, οἱ 

βοουηάυπι βοϊδηι πὶ πηαιγὶ8 ἈΔΟΠ6] ται] θη 8}}8 Ὑϑυ}ὶ 

5 |}0 5 οοηήϊοηΐος, ΟΠ 6] οἰἴΟΠ6 5 ΠΙΘΓΟΆΠΊΟΓ Π0η56- 

αυΐ ἃ 5ρίγ (4}} ραίτο ὅδ9ο)). Ῥγορίθγ φυοά πϑοοϑϑδγλ πη 
νἰθοίυν, υἱ ἀϊχίπηθφ, γον Ὁ ἀἰοία τοροίογα, οχρίλ- 

πδιϊομοππα ῥγίογοπὶ Γοίοσογα, υἱ αυὶ 511 Ἰυοἰ0ἴογ 

86η518 δρογίαίυν. [η|6]Πἰχὶ γκὸ πη} Π} υἱάθευγ ὁχ ἰη- 

ἰτῖο ργοροϑβὶεὶ ἀγαπιδιῖ8 Θροη58Πὶ [ὉΓ]5 δίδγ ἰη Ὀἱνίο, 

οἱ Οὔ ΔΠΊΟΓΟΠΊ ϑροηϑὶ ἐνΐπε δίαυθ ἱπὰδ ργΟϑρίοογα 

εἰ ἴογία γεηϊδί, δὶ ἔοτί6 ὁρραγθδῖ, παὸ υἱᾶπηθ. ἰηστθαὶ 
γα δ᾽ ίφιδπι ἀσπὶ ἱξπογαὰϊ ὑπάς πιϑρὶβ γοπίαὶ, 66 
ἀοηι!, 564 [ογἱ8 βίαγθ, οἱ ἀσϑίονῖο 6708 ἀρίίασὶ δὲ 
ἀΐσογα : Οδβοινίοίμν πιὸ οξεμίο οτὶς μὲ 5: δὲ δυο Πὶ 

γ ΠΗ} ΒΡΟΙΒ8. ἀἷοαὶ : βοπα δμπί αμϑοτα ἴμα 
διρογ υἱπππι, οἱ τοϊαυϑ, υϑηυ6 δὰ διπὶ Ἰοοιπὶ 

αἱ οἷν : Ῥοδὶ [6 σιιγγθημιβ. Ῥοδὶ ἰὸς αἰεί 78πὶ 

δὲ νἱοθπὶ αἰγὶ (4118. Δ ἱρ80 ΒΡΌΠ50 Γρεὶρίθη8, ἱπίγο- 

ἀυσδίυν ἴῃ οἱ οὐ πὶ 6}0.8, οἱ ἀΐοαΐ : 1πιτοάμαὶί πιὸ 

85 τοὶ ἐπ οὐϑιειίηι δαιπι 3“. Θεὰ οἱ ὁϑίογα αὐ 
Ῥοβίοα βιπηὶ βεγὶρίω, ἐπιυ8 ροβὶι Ἰοηπδῖι 88 βροη- 

δυπὶ ργϑβθηι θι5 οἱ δεϑίβίθπι 08 5ροηβῶ αυϊάθη, 

ΔάΟΙΘβ ΘΟ ἢ {15, Βροπϑὶ γθγῸ 80 3}}}9}8. Ὑ ΓΒΠΙ Δ ΠΊΘἢ 

ἱπιο! σία δροπϑὺβ υἱροίς. Υἶι, ΠΟΙ Β6ΘΠΊΡΘΓ ἴῃ 

ἀοπηο, πϑῆϊι6 56ΙΩΡΟΓ 455: 616 Θροηβῶ ἰπίγὰ ἀοΠ}01ὴ 

Ῥοβίίῷ : βοὰ δχθδὶ (γοαιθηιον, οἱ ἰ|]|8 οὐπὶ 4ιυδβὶ 

ΔΙΠΘΤΟ 6͵0υ8 50] Ἰοἰ1α τοχυΐγαὶ Ἀθβθπίαπι ; 50 οἱ 'ρ86 

ἱπίογάυπι γοάθδὶ δὰ δα. Ριορίονῦ φυοά οἱ νἱἀδαίατ 

ΡῈΡ ἰοίυτῃ ᾿ 06] πὶ 4} 14 πάο φυΐάοπι γϑίυϊ 4056 8 

ΤΠ] ΤΙ ΒρΘηϑι159 Δ] ]θϑπὰ0 5ἰου ργώβθηβ ἸΟ40ΐ οὕ 

Βροηδ58. ἴρ88 δυϊειη 5ρ0η83 οὔπὶ ταῦ οἱ πηαφη σᾶ 

ἴῃ ϑρθηϑὶ οὐδίουϊο ρογνὶ ἀΐββαὶ, ροί! 86 οἰἰᾶπὶ ἴῃ 

ἀοπιυπὶ Υἱπὶ ἱπεγοάυςὶ. θΘαοὁ οὐπὶ ἰπύ 6858 μΈΓ5ρ6 - 
Χίδδοὶ αυοὰ βροηβϑᾶ8 υἱροίδ Υἱῦ ΠΟη γϑβϑϑεγὶὶ ἰη 
ἄοπιο, ᾿ρβᾶ ΓΌΓΒΙΒ ΔΠΊΟΓΟ οἦ8 δχαρίιαια, οχίογὶϊ 

[ογᾷϑ., οἱ εἰγουτηθη8 ραγαστοῖ οἷγοῦ ἀοηλαπ) Ὧοι 

ἰηρσγοάΐθη8, οἱ ἐχ ουμὴὶ ραᾶγία ργοβρίοἰδί φυμπήο δὰ 

οΔΠὶ Γαίοϑὶ ΒρΡΟΠΒ085:; οἱ δοο 6 δι} 110 νἱάσαϊ ουπὶ υἱ- 

εἰπογυπι τπηοπείυπι υρᾶ ᾿ΠἸ ΠῚ Π 515 584} 808 ΒΌΡΟΓΔ.- 

[6 ἀοϑοθπάεγα δά ἀοπΊ}πὶ ἰπ 418 9ΠΊΟΓΘ 6708 50]- 

Ποῖα φβίυλ! 8ρ0η88. Ῥαγυθηΐθηβ Υ6ΓῸ βροηϑυβ δὴ 

Ραγίοίοπι ἀοπηυ8, 86 ρδυ]υ πὶ ροϑὶ ἴρϑατῃ, ΘΟ" 5ϊ]- 
ἀογδηβ, υἱ ἤδνὶ δοϊοί, 4|1υ44, οἱ δηΐπηο γοιγδοίδης. 

ὅλπὶ νΌΓῸ οἰϊδπὶ ἶρ86. 86 Π||6η8 Δ᾽4υἱ4 Δπιοτὶε δγρᾶ 

ΒΡΟΠΘΔΠῚ, 505 Δἰ εἰ υἀΐηθ εὐ ΄Πας αἰηφὶὶ υδηπ8 

αἀ ἀοηηυβ ἰδπεϑίγαβ, 4υ85 Γ[ἐπαϑιγο μα θδδηΐ αἰ αυδπὶ 
Ῥϑγίοπι Ορογίβ, υἱ αἰυπῖ, τοιοὐ]αι!. Εἰ ἴυπς ἱπουπὶ- 
Ὀδ1 αυϊάοπι μὲν [βπεβίγαβ, δηλ πθηιοῦ διυ θη) δ. 5ἰῖ 

[οποϑιρὶ8, διἰἱπραίᾳυθ ὑϑ4ιι6 δὰ βυρθυγίουα δαγι πὶ 

αὐ τοιϊου]αῖο, αἱ ἀϊχίπιυβ, Οροῦα ἀϊδιϊποῖς βυηΐ, 

3. (λη!. 1). 2. "Ὁ (ληϊ. 1,4, 35 708. 1, ᾿ς 

εἴ : 
γεγβ. 10. Εσεατθο, υϑηΐ, γτοαΐπια πιθα, [ογπιθϑα 

πιεα, σοἰμπιθα πιθα, οἱ τοι. τος διπὶ αι, υἱ 

ΒΌρογίυ5 ἀδδίρηανίηι5, αἰ ΠΠου δ. πὶ Ῥ᾽υγὶ πιαπὶ ἀΐ- 

γἱροπάϊ ογάϊηϊ8. οἱ δρογίθη δ ἐπ|6 }ΠἸσοιν εἰ θα θοτο 

πΠΟδΐ5. υἱβδα δυιῖϊ. θα, υἱ ρυίο, ον ἀρημογα [ὐοοηϊ 

τοροιία ἤδὸ πππς ἰπθδρο βουπιοναπι. ϑρ᾽ [1115 
δυίδιη ἴῃ |ν]5 ἀυροϑβίιῖο, ποη ἰἰἃ ἰΑροτγίοβα δὲ ἀϊΠῆ- 

οἶδβ μουοίαγ. ϑροπβα δηἰπὶ Ὑδεΐ δηἰπιᾶ, 4: ἰῃ 

ἄοπιο τορϑ]ῖ, ᾿ος 681 ἐι ἘΘο] ο8[8, οοπβί δι, ἀοορίῃγ 

ἃ ὕογυο Βεὶ, 4 εδὲ ϑροηβυϑ δύι:8., 4υξουπαυὰ 
Τοροβϑίία διιπὶ οἱ γϑοοηίἃ ἰθιΓᾺ 81|4Ππ| ΓΟφίδιη οἱ 

οὐθἰσυ πὶ τορὶβ; ἀϊβοὶ! ᾽ν Δ. ἀοπιο, αυς 6ϑϊ ἕο 

οἰοϑία θεῖ υἱνὶ, 66}1498 οἰΐδπὶ υἱπῖ 11} φιοά ἐδ 
ΒΆΠΟΙΪ8. ἰογου τί θυ 8 οοπαροφαίαπι 65), οδἰἰ25. Υἱηὶ 
ΠΟη 8010 πῈ πονΐ 86 οἱ υδίουὶ 5 ἃς 888, 4υ!8 εδὶ 

ἀοοιτίπα Ἰαρὶβ οἱ ρτορίνοίαγυπὶ; ἴῃ 40} 5 5υΠΠοίεπ- 

ἴον δχοτοί αι γεοὶρίαι ἴῃ 56 ᾿ρβϑι ηα] δγϑί ἴῃ ρ"η- 

εἰρίο δρυὰ θεουπηὶ θουβ8 δον υηὶ 5, 56 ΠΟῚ 80 ΠΊΡΟΓ 

ΒΟΟΙΠῚ ΡΟΓΠΊΆΠΘΗΙΘΠῚ : ΠῸ Θηἶπὶ ΒΟΞ5ἰ 9 1}6 681 ΠΟ 
Ιιυυπιδῆς παίυγο : 56 ἰηϊογάσπι) αὐ]}16π| νἱἰβ ΠΟ. 
ἃ} 60, ἰπίογάυπι γ6γὸ γοϊπᾳυδίιγ, υἱ Δπηρ! 8. ἀο5- 

ἀδγαὶ ουπι. (ὐπὶ γ6ΓῸ νἱβἰἰδίυγ ἃ γογῦο Πεὶ βθῦυῃ- 
ἀυπὶ ρΓΟΡΟΘΙ υογϑι ἢ} 86 5. Π|, ρ6ι' ἸΠΟὨ 65 58 }|6Π5 

γδηΐγα ἀἰοίταν δὰ 68πὶ; Θχραῖ505 56 ἴοι οἱ οἰἐγδίοϑ 
ΤΟΥ6ΪΔ18 οἱ οὐ 68(18 δοίη 5 56η518, ἴἰ8 αἱ ΡΕΙΓΤΟ- 

πἶδί υϑηυ6 δὰ φάϊβοδιίοποπι ἘςοΙοβἴ85, 8 6ϑὶ ἀθ- 
πιὺ5 Ὠοὶ νἱνὶ, σοϊιηηα,, οἱ {ΓΠΙἈπιθηῖιι πὶ Ὑδγὶ δ ι5, 

( εἰ 5ιεὲ γαχ!α ραγίείοπι, νοὶ ροϑὶ ραγίδίαπι, υἱ ποθ 

Ρδηΐία8 δΔβοοπάδει!Γ, ΠΟ4Ὰ 6 Ομμηἶη0 ἴῃ ργοιηρίυ 51}. 

ογθυπ οπίπὶ θεῖ, οἱ ϑϑυπῖο 80 6 ῃι}85 ποι ἰῃ ρι- 

υ]οο δἱ ραϊαπι ροϑίίι8, ἢδ4θ6 οοποι!οδη 5 ρεάϊθη9 

δρραγαῖ; 56 οὐπὶ αιιοοϑίιυβ Γποτγὶς ἱπνυοηϊίαυν, οἱ ἱπ- 

γοη αν ποη, αἱ ἀϊχίπιυβ, ἰπ ργοραῖυϊο ροβί(ιι5, 86 
ολίδειι5, οἱ φυΔ5] ροϑὶ ραγίοἴθηιν ἰδίβθης. 

Απΐπλὰ δυΐαπ) 4ι ἴῃ ΚΡ ΟἸοϑἰἃ 6856 ἀϊοί(γ, πο 

ἰηῖγα Ὡ  Ποἷα ρατγίθίυπη ΟΟἸ]οοδῖΔ ἱπιο! χίίυν, 564 
ἰηῖγα πηυπἰηλοηία ἢ οὶ οἱ αἰὐϊβοία κδρίοη 2 ροϑἰ(8. 

(οἰδίδαυθα [25116118. οἰ! 5 οὐϊοοία. Ῥτγοροβίίυπι 

ΕΥ60 θοπυμι, οἱ ἤάἀδ5 τγϑοίυγυπ ἀοφτηῃδίτπι Δη1Π|8Π| 

6586 ἦπ ἀοπιο Ἐροϊορία (δε! ; οὐ͵ὰ8 ἀοπηι8 πιοπι γὰ 

4ιδίαπι ϑυηΐ, νοὶ οὐ θευ!υπι, ν6] ἀοπιιβ Υἱηΐ, τεὶ 

41ὰ μν) δπιοάϊ ῥγῸ ρφγϑιίαγυπι 50]! οοὲ σγϑ θα. οἱ 
Ὁ ἀοπογιιπὶ βρί τ δ] ὰ πὶ ἀϊνογβ Δι! υ5 ἀρρο δπίαν. 516 

ὄγσο οἱ ρᾶγί68. πΠς ρᾶΓ8 αυδλιπ ἀΟΠῚΠ5 ἢ 0}. 65], 

4 ροϊοδὶ ἰπάϊοαγα ἀορπιδίαπι ἢτπι δίοπι ; 50} 408 
ϑίδγα ἀἰοἰα Γ Θροιιθ5, οἱ ἦῃ φυΐθι ἰδιῺ τηᾶρηυ8 οἱ 

ἀσχοοίϑθυβ 6δϑῖ, υἱ οπιϊπουϊ οπιη6 τ ϊοίυπι, οἱ ΡΓῸ- 

Βρ᾽οἷδί βροηβάπι, ἰά αδὶ δηϊπιδηὶ ; οἱ ποπάππι φυΐϊάοπὶ 

Δρογίῃπι 86 οἱ ἰοἰυπηᾳια πιληϊεϑίοῖ, 586ἀ φυδϑὶ ρεῦ 
Ῥεῖ Ργοθρίοἴθης ὨΟΡίΟΙΡ Θᾶπι, οἱ ργονοθθὶ ΠῸἢ 56- 

ἄογο ἰμ γί βθοι5 50 ΠΟ η), 86 αχίγα δὰ 56 [ὈΓ85 ; οἱ 

σοηδιΐ υἱ ΠΟῚ 8Π| ΡΟΓ (ὁ ΠΕΒ[ΓΆ8 οἱ γείΐα, 6406 ρεῦ 

ϑρδου]υῖ) ἴῃ τπϊρηιαία, 5οά ργοσούθῃβ [ογ88 (δεὶδ 
δὰ [οἰαπὶ νἱάθαὶ ουπὶ 57. Νιιπο ἐπίπ, αφυΐα ποπόσι 

Ροίαϑ5ι 18 δαπὶ ἰηίποτῖ, ρΓορίογοα ἤθη δηί6, 504 τὸ - 

7} (ογ. χμι. 12. 
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(Ὁ εἰ εἱ ροϑί μϑγι θη) δίεϊ. που πρὶ! δυΐοπὶ ρῸΓ αὶ ΟἸ γι βίαι (οι ραυϊυϊαι Ροϑί ρατίοίδηι γειοτὶς Τὸ- 

(ἐρέδίγα5, 4. δἷπθ ἀυθὶο ραίευδηι δι γοοϊρ δια νη 

ἰυαθη δά ἢ Πυσιϊπδηάαπὶ ἀοπιυη). ῬῸΓ |)ὰ8 ΘΓΡῸ 

βέπη0 θεῖ ἰποι πὴ θ6 Π5. οἱ ργοβρίοἰοιβ, ργονοοαί ὁχ- 
Δ ΏΈΓῈ οἱ δ. 56 νϑηΐγα 8} Ϊ ΠΊΔ ΠῚ). ῬΟΘΘΌΠῚ118 Διο! 

Δοη509 ΟΟΓρΡΟΓΟΟΒ [ἐποβίγαβ ἰῃ!ε 56 ΓΘ, ΡῸΓ 4υλ5 

ἃυί πι0Γ8, ἃυΐ νἱία ἰηιγαὶ δι δηΐϊπιδηι; δἷς δηΐα ἀ6- 

εἰφπδὶ ἀδγθπιΐαβ ργορμδία οὐπ ἀδ ραροϑίοτγίθυβ ἰο- 

αν, ἀΐξθηβ : Αδοσνμαϊ πιοῦς ῬῸΡ [ἐπϑβίτας υ6- 

“τῶ ἢ, Οὐομηοίο Δϑοδηάΐι πΊογΒ ρὲῦ [δῃθοίγαβ δὶ 
οΩΌ}} ροοεδίοῦ 5 υἱἀθαπὶ πλυ ]Π 6Γ6π, οἱ πη οπθηίυῦ 

ἐπὶ πῃ σὐγὰδ δι ᾽5, 5ἷ5 τῆογβ ἱΠρΓΟΒΘᾺ ὁδὶ δὰ δηϊ- 

τϑλπὶ ΡῈΓ (ἐπ ϑίγδβ ὀοαϊογαπι. 50 οἱ οαπὶ γοοίρίς 
ψυίδ δυιδίίυπι νϑηιῶν, οἱ ργαοίρυς [2885 βοεϊθηια 
ὀλφαμαίιπὶ ΡΟΓΥΘΓΒΟΓυΙΩ ; τωπὸ ρ6Γ δυγίυ πὶ [6 πο βίγαβ 
05 ἰπιγαὶ δ)ὰ δηϊπηδῃ. δὶ Ὑ6ΓῸ 3ηἰπ|8 ἱπίυοπ5 
ογδ ἢ. π| ΠΒ 4 εἴ ὁχ ρυ]οΠ γ  υ η6 οΓοδΙ αγάγυην 
Ομ ογθαν οπληΐαπ ἰΩι6ἰ] καὶ Ὠουπι, οἱ ΟρΕΓΆ 6Ἷ8 
πἰγείατ, Ἰλυάοίαθ Οραγαμ ΟΓΘαΙΟΓΘπΊ, δὰ Δ πΊᾶ πὶ 
ἰδῆς Υἱα ἱπργδάϊιαγ μὲν [ἐποβίγϑ8 οουϊογυπι. 5 νἀ 
εἰ ἐπὶ δυ έν ἱποϊπαὶ δά Ὑογθυπὶ Βοΐ, οἱ γδιϊοηὶ- 
8 δδρίεηιἶα 8.6 3. βεϊδηι!α εὐι5 ἀεϊεοίδίωυτ, Βαΐς 
ΡῈ δυγίμπι [δι νΘϑίγας δι Θηἰπιδὴ) βδρίθηιία ᾿υπιθῃ 
ἱπατοιϊιυγ, Ῥοῦ 1188 ἜΓΖΟῸ [πεβίγαβ ριοβρί οἰθπηβ γ8γς 
ἰνω θεῖ, εἰ ργοβρδοίιιπι βδυυτῃ δι} ΒρΟΠΒ8Πὶ δηἰπιδηὶ 
ἀϊήξεηβ, ϑββυγβογα ΠΟΓίϑιιΓ θδπὶ, οἱ Ὑδηΐγα αἱ 86, 
Ἰά δὶ, ξογρογθᾶ οἱ υἱβ 1} γι βαίογα, οἱ δή ἱποοῦ- 
ῬΌΤΟΆ Εἰ ἰΥ δ᾽ 51} 18 ἃς βρί γί(] 1 ργορέγαγα. θυο- 
τόδ φαα εἰἀεπίεν, ἰοηιροταίἑα διμ!, φια αμίθπι πον 

τἰδεαιατ, σόα ϑιμ! "9, δὶς οἱ βρίγἰ[υ5 Πδὶ οἰγουπιΐῖγα 
ἀϊοίαγ, εἰ φυγαγα ἀἴβπα5 Δηἰπιλ8, {αι ἃρί6 γϑοίο- 
408 βεγὶ ροβδίπι δ ᾿δ) δου!υπὶ βαρίοπιϊ. Ουοὰ 

δυϊοπη ΡῈΓ ταϊΐα [Ὁποδιγαγι πὶ ργοβρίοογα ἀἰοίτιτ, 

Ἰϊυ εἶπα ἀυθίο ἱπάϊοαί, χυοάὰ ἀομος ἐπ ἀοπιο μυΐι5 
ξΟΓΡΟΓΪ5 ροβὶία δἰἷΐ δηΐπ), βοὴ ροῖθϑε πυάδπι οἱ 

με πδπὶ Ὀεὶ βαρ θπεῖδπιὶ οῶροΓο, β6ὰ ΡῈ δχβθιῃρία 

ηυχάαπι εἱ ἰηϊοΐα δίαυς ἱπιαρίθα5 γογυπὶ Υἱβὶ δα πι. 
{πὰ φια βανι ᾿ην]βι νι α εἰ ἱποογρογθῶ σοπίθπιρία- 

ἴγ; οἱ Βυς 6ϑὶ ργοθρίοεγα δὰ 6δη) βροηβυπι ρ6Γ 
τοῦί [ἘποΒΙΓΑΓΌΠΙ. 

δ᾽ γεγο ἀ6 ΟὨ γίξίο Ὡς εἰ Ἐοϊεβί ἐἀχροπδηιυβ, 

ὀοινὺν ἰὼ 404 ἰνθίιαθαὶ Εςεϊαβία, ϑογρίυγῶ βυηί 

ἰερὶϑ εἰ ρρορμείατιπι. Πὲ ἐπίην οἱ ουθίου!απι το 8 
εὐ οπηηΐμιιδ ἀν} 118 δε εἶδ8 80 δαρίθωι5 γορίοίαπι. 

ΙΝ οἱ ἀοηγαβ. νἱ πὶ, ἀοοιγίπα βο]οοὶ ναὶ τηγϑίϊο, νοὶ Ὁ 

πιο }}5, 488 ἰδοι1 οα! ΤΟΥ οπηϊΐ5. Αἀγοπίοη8 ἜΓζῸ 

δ δεγ. σ, 21. “ Μδϊ. ν, 28. 391} (ον. τιν, 18. 

[13] ϑκγρε, υϑδπῖ, οἷο. Ῥγοθομίιβ ὁχ ΟΥΐίψαπο : 
ἀνάττα, φησὶν, ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν πρὸς τὰ νοητὰ, 
ἵν: συνῇς μὲν δι᾽ ὧν αὐτὰ, ϑεωρεῖς. Ὁ τὰ χειμὼν 
ἐπήϊϑεν" ὁ ὑετὸς ἀπῆ,1θεν. Ἐἴποιμεν ἂν ὑετὸν γε- 
γυνέναι, τὸν πρὸ τῆς ἐπιδημίας χαιρὸν, τοῦ Θεοῦ 
ἐντειλαμένου ταῖς νεφέλαις ὕειν τὸν νομικὸν καὶ προ- 
φητιχὺν λόγον. πεπαυσῦαι δὲ τοῦτον, ἐπειδὴ ὁ γόμος 
καὶ οἱ προξῆται ἕως Ἰωάγγου " ἔαρ δὲ καὶ θέρος 
τς τὴν ἐπιδὴ μέανι ὅτε μηχέτι ὑετῶν χρεία, ὅτε τὰ 
"ἃ Χριστὸν ἄνθη ὥφθη ἐν τῇ γῇ. Καὶ ἀπὸ τῆς ἐπι- 
δ μίας αὐτοῦ ἡ συχῇ οὐ χόπτεται ἄκαρπος ἐν τῷ 
πηπέρῳ γενομένη χαιρῷ" νυνὶ γὰρ ὀλύνθους Ὦνεγχε, 
χαὶ χυπρίζουσιν αἱ ἄμπελοι" διό φησιν ἕν τῶν χλη- 
μάτων’ Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ. διῖσέ, ἱπ- 

δἴδηιθηι!, δι6(1 δηἴπη ροϑὶ ραγιοἰόιη, ἐὰῃ ΠΟη Ππὶὰ- 

πἰ οϑιαγοίυγ δά ρορυΐαπι: υϑὲ γ6ΓῸ δύζυϊ! ἰοιρυ5, 

οἱ σωρίϊ μοῦ [οποϑίγαϑ [668 80 ρτορ)ιθίαγιπι, ΡΟΓ οἃ 

56} Ποῖ αὰς ἀ6 60 γι οί {[πογϑηΐ, ἀρράνογα, οἱ 

οβίοπάδγα 56 Ἐοϊοσία ἰμΐ1 8 ἀσηνυπι), Π06 6ϑὲ ἰοϊγᾶ 

μπιδγδηὶ ἰορῖ5 βοάθη, γγονοσδὶ δᾶπὶ ἱπάξ δχίγρ, δὲ 
γοηΐγο [ὉΓ5 δὰ 56. Νϑὶ δηὶπιὶ Ἵχϑδῖ, ηἶϑὶ ργοοοάϑί, 

οἱ φγοργεάϊαιυγΓ ἃ ᾿Πογὰ δὰ δρί γι πν, ποπ ροΟιΘδί 

ΒΡΌΠ80 800 σοη͵υπρὶ, πεαυς ΟΠ τδίο βυοίαγι. γυσδὶ 
ΘΓΕῸ ὁ4πι, οἱ ἰηνΐ δὶ ἃ σάγηδ] θι.5 δὰ δβρὶ  14}18, ἃ 

νἰβί ὈΠΠθυ5. δὰ ἰην 5:0}}18, ἃ ἰοφα νοηίγο ἃ ἔνδηρο! ἰδ. 
Ει ἰάδο ἀϊεῖϊ εἱ : ϑυγρε, υοπὶ (12), ρτγοχίμια πιεα, 
[ογπιοβα ἤιεα, εοἰμπῖϑα ἤιδα. Ἐπ αἱ αἰίχυα οἰϊδπὶ 46 

"8. αυῶ ροσϊηούυπι ἀϊοοπάα βυηὶ ργνθη!ΔπΠ|08, 

Β ἱπιοηίεβ βϑιιβαπι ραγάογα 4υΐ ὁσουγτη ἴῃ μος ἰθοὺ : 
Ργορίογοα [ογίδβϑὶϑ οἱ ᾿ΠΠυἀ ἀϊοὶὶ δὰ δαπι, αφυΐδᾶ οἰἰαπὶ 

Πέεπηδ ἰγϑηβὶϊ!, μανία 1} δἰπη} δὲ ραββίοπὶβ δ 
(οπιρυβ ἱπάΐοδηβ, φυοί ἰγδηβδοία ἰιΐοπιθ, οἱ ἀο᾽θοιΐβ 
᾿μηθεῖθυθ ᾿μθ6 ρᾶβ588 δϑί : δῶμ οἱ {Πυὰ φυοφὺς 

ΡῸΓ βρί γἰιδίθι ἀοβιψιδη8 ᾿μ 6} ςοπ απ), {04 υϑ408 

δὰ ἰΠυὰ ἰοπρὺβ 480 Οἰιγίβιιι8 ρᾶ555 δϑὶ, ἰπιῦΓα8 

Γἀόγυηΐϊ δυρογ ἰθύγᾶπι. Μαπάδυδι δηΐπι δάϊες θ0- 

παΐηυ8 ἱπιθγίθυβ, δ φαὶ ργορ νοι 5, υἱ γί μογοηΐ 
ψογὈ! μἰανίϑι ΒΌΡΟΓ ἰοτγδπι. 86 αὐυἱὰ υδ4υ6 δὰ 

ϑοδιπθη; ἰβαριἰξῖλπι ργορβοίίοα ἰϊαπίυν οἰθοία, 
πιοεϊο ἱπιῦγα6 8 δι 558 οἱ ἀἰβοθδϑίβϑα ἀἰουπίυγ, (68- 

βάτιιηῖ δΔυϊοπὶ ΡΓΟρ]δ οὶ ἰπλῦγεβ ποη δὰ ἀδπιηυ 
ογοἀοπίιπι, 864. δὰ τηΔ͵οτᾶ Εσο]θϑἰα ἰυογα. Ουἱά 

οηΐῃ ἱπιθγῖθυ8 Ορυ8 δδί, υὐἱ Πυιιεη Βεἱ ᾿αιϊβοαὶ 

εἰνίδίοπὶ υδὶ 'ἰπ οοτάθ απὶυδουυδαυς ογοἀοηιίυπι 
(οπ8 ἃφιι Υἱνῶ ἤι δα] πε }8 ἴῃ νἱίδαι ΦοίοΓηδι} 

Ουἱᾷ ορυϑ ἐμαυγίθυ5, υνὶ 7δπὶ Πογοθ δρραγυογυπηὶ ἰῃ 
(ογγὰ ηοβίγα, οἱ ἐχ δάνεπια θοιμίηὶ ᾽πὶ ποη οχοῖ- 

ἀμὰν Πουΐϊποα, αυϑ ργίυθ. 05 διιυ]εραὶ [γυοιαπλῦ 

Νυΐὺς δδΐπι 78πὶ ργοάυχὶ φΓΟ8808 8008. 566 εἱ νἱ- 

πθ; ἀδάοτγυπι οἀογοπὶ βϑυυμῃ. [πὰ οἱ ἀμ αυϊάδπι 

ΟΣ ἰδία νίπθα ἀΐοαευαι : ἡ μία Οἠτέσεϊ ϑοπιιδ ΟΟΟΥ͂ 5:1" 

πθι8 θε0 ἴῃ οἠιπὶ ἰοοο ἐπ ἰδ φιὶ εαἰυὶ βίη, εἰ ἐπ ἐἷ 
μὶ ρετοιπε ν᾽. 564 δ, δίουϊ διργα ἀδδίφηανίπιιδ, 
Δοίοχυδιῃ δὰ ἦρβα ϑουίρίιγο ἰοσᾶ Ὑομΐγα μι θϑ0πι- 

Ρϑἰπιιι8, Π6 [ΟΥἱ6 [ξογοῖ Π05 86Ώ8ι18 4υἱ ΟΟΟΙν Γ880 

νἱϑουθαϊυγ ἴῃ ἰΘΙΏρΡΟΥΘ : απο γεροϊλιπιβ φυοιηοάο 

Ροῦ γοιΐδ ργοϑβρίοδγθ ἀϊοδίαν. 
δογίρίυιη οδί : Νοη ἐπὶπι ἐπίφιο ἱοπάιπίαν τοῖα 

αὐἱϑωις 3. Επ' [ἰογὰπὶ : δ υ5ι0.5 δἰ ἰῃουγγογὶς ἰἢ ρ66- 

4: σοῦ. αν, 1ὅ. ᾿Ρτγον.ι, 17. 

φεὶ!, αὐ ἐϊδ φμῷ 8ιιῦ ξρηδβιιηὶ σαάμηῖ, αα δρίταἰΐα, 
μι πιο ἰγα μὲν φιῶ Παῖς ἐμίμοτίδ. « ΗἸθμιδ ὀπΐπ 
ἐταπϑὶϊί, ἰμιϑογ αἰ. ν ίσον Ῥοδδαπιιδ μἐυΐαπι φιιῖδ- 
6, ἰοπιρα8 φιοά γοτϑὶ ἐπ σαγπθηὶ αὐἀυεπίαπι ργούδ- 
δἰι, πιαπάσμιθ [260 πιϑίθις, μὲ ἰσσαίδηι οἱ ργορίιειὶ- 
ἔμηι δοΥΠΙ ΟΠ δι ΡΙΟΤΟΙ ; Γο556886 ὑ61Ὸ ἰπις ἰθι δ ΤΡΙΝ, 
φιΐα « ἰεχ εἰ ργορίιοία μεφμα αὐ Τοαμποπι; ν ὉῈῪ αἷς 
ἱεπὶ αο Φείαιοπι αὐ ἐ͵ι8 ἀοίποθρα αὐἀνέπίμ, φμαπάο 
τοι απιρί ἐμ. ἱπιδτίθιιδ ορὰδ 6δὶ, εἰιπὶ ἦαπι ῬΥΟΡΙΕΤ 
ΟἈτδίμηι βοτος ἐπ τοττα ἀρραγμέτιμι!. Εἰ αὖ ε)μ8 
αὐυοπίι βομίδα ποὴ διοοίἀΐμιν, φια ομπὶ ΤΕ Ὸ 8ι- 
Ρετιοτὶ ἰοπῖροτε ἱμ[νει(ογα [οταὶ. Ναπο ἐμἶπι 9706- 
805 ργοίμιϊ!, ας υἷο8 βοτοπί. [ἀοἶτοο αἱ! μι Ραἰμι- 
ἐμπὶ: « (Λτὶδιὶ θοιιιδ ΟὐοΥ διε θέο. » 
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εδιυ, εὔυφετο [υθοίυτ, δου! οἱ ἀαπηυ]α οχ Ἰλχυοὶ8, αὶ ἰῃ δἰ πη Πυἀΐπα σαΡηΐς βαοοϑι!, ἀδ ρδοοδῖο ἀδπιηϑτοῖ 
οἱ ΑΥῖβ ὁχ γοίΐίθυδβ. ΡΙπὰ δὶ Ἔγβ0 Υἱῖία τορι ]υπι 

᾿λᾳυοὶβ8 οβδηβίομυ μη, Γαιΐδυ5 μεμα ἀξδοσρίοηυῃι, 

4τ85 ἰοηὐϊτ δἀνογϑυπι φοηι8 Ὠυπιδηαπὶ ἰ1|6, αυΐ 

οοηΐγα Βοπιίηυπι ρἰ 425 γϑηδίοῦ Νεηιγοά δρρο δι, 

δ γὰ8 οἰθηΐπιὶ σίμα8 4υ}8 4|108 651 δὶ ἀϊδι 0108, 

ηἱ οἰἶδηι δάνογβυβ ἤρυπὶ γοθε]} δι 1,486 ὶ ογρῸ 

τοηἰδἰϊοπυπι, οἱ ἀξείρυϊ ἰπϑιἀΐαγαπ), ἀ14}}0}]} γοιΐἃ 

ΔρΡροδηϊυν. Εἰ φυοπίαπι πο τοῖα υὐΐχυς ἰοἰοπάο- 

Ταὶ ἰπἰ πηίουβ, δίψυο ἴπ ἰρϑὶβ ρΡΈῃ6 Οἤ]Π68 ἰμ οἰ νογαῖ, 

ΟΡογίορθαὶ 6556 αἰΐψιοπι αυὶ (ογιΐογ οἱ εἰπἰμθπίίοῦ 

(ἰογοὶ ἢΐ8, οἱ οοπίογογοῖ θὰ, υἱ βοαιδηι 1.5 56 Υἱᾶπι 

Ῥοββαῖ ἀρογίγ. [ἀοίγοο δρρο οἱ ξαϊναίου ργίυβ αυϑ 
ἐπ οοηὐυρίαπι οἱ βοοίοἰδίοπι νϑηΐγεὶ ΕςοἸοβί:, (6 η- 
ἰδίυγ ἃ ἀΐδθοῖϊο, υἱ Υἱποθηϑ τειΐ8 ἰδηϊϑιϊοη πὶ μὲν 

08 ἃ Ῥγοβρίοδγοι:, ἐξ ΡῈ 'ρ88 υοοδγεῖὶ 6ᾺΠ) δὰ 86, Β 

(ὁ οϑἢ5 βϑἰπε ἀσθΐο εἱ οβίθπάθῃβ εἱ φαοὰ ποὴ ῥεῖ 
οἵ πὶ εἱ ἀδ] ]οἶ88, 561 ρδὺ πη} 85 ἐγ να: 9 Ππ65 οἱ 

ἴθ ἰδιίοποβ νοηϊθπἀ ἴῃ 5]0}] δδϑοὶ διἱ Ομνιβίυκχι. 
Ναὰ Ἰΐὰ5 Ἔὐφο αἰΐα8 [Γυἱἱΐ, αὶ ναι ἰϑί8 ϑυρογαγε ρὸ- 

ἀυοτῖι. Οὐππεξ οηΐπι ρμεεεαυοόταπὶ 5, δουϊ βεγὶρία 
δῖ. Εἰ τυτϑυβ, αἱ δογίρίυγα ἀἰοἰ! : Νοπ 68ὶ μεῖνε 

δαρεν (ογγαπι μὲ [ἐοοτὶ( δοπιὶπα, εἰ πον ρεσσαυετὶ ἣν, 
Εὶ ἰξόγαπι : Νόπιο πιμπάμε ἃ δογάθ, πὸ δὲ ἀπίνι6 αἰεὶ 

{ποτῖς αἱία εἾπε 35, 5015 Ἔγβοὸ δβϑὶ Βοιηίηιβ εἰ 541- 
υδίου 8,7 υοϑίον }εδυ8 ΟΒείβίυ 4υἱ ρεοεδίυ πὶ ΠΟῊ 
[εεἶϊ, 504 ρεσορλίυπι ὅπη Ραίογ (οεἷΐϊ ργὸ που ΐβ, υἱ 

Ροςύαιαπι. επί! ογρῸ δι ἰδία σοι, βϑά ἰηγοὶνὶ ἰῃ 

Εἰ5. 5008 'ἴρβ8 ποῃ ροίυϊξ : φυϊηΐπιο ἀΐΓυρι 8 οἷα οἱ 

οομίγὶεἰ8 ἀαὶ Εροϊοσίς βυῷ Πύυοίαπι αἱ δυάεοὶ Δπὶ 

ΟἌϑβ8ΓῈ ἰΔ611605, δἰ ἰΓδῃδίγα ΡῈ τοίΐδ, εἰ οὐπὶ οπιηὶ 

Δἰδογίίαια ἀΐοεγα : Απίπια ποδίτα δἰομί βαββεῦ ἐγέρία 
ἐξὶ (ὁ ἰιφεθο νεπαπήϊπι; ἰαφαπεις σοπιτίϊμε 641, εἴ πος 
ἐἰϑοναιὲ ξιπιμς 35. Ου8 Δαίΐοηῃ οοπίγίνὶ! ἸΔ4 6605, ηἰεὶ 

116 4] 5015 ἴῃ εἶ8 ἰσπαγὶ πο Ροία! 7 Ουδαντίϑ εἰ 

ἦρβα 'π ποῦῈ {ὑδγὶϊ νο]υπίλγιο, οἱ ποη αἱ π05 π6- 

οοββἰίδία ρδοῦϑί!. 50108 ἐβὶ δπὶπὶ 40] [τ ἰπίεγ 
πιογίυ05 ᾿ἰθογ. Εἰ αυΐα ΠῸΘΡ ἔπίογ πιοτίιο5 [υἱϊ, 1ά- 

αἶγοο ἀδνυίοίο δοὸ φαΐ μαρυΐ ποτα ἱπιρετίυπι, 805- 

τταχῖς σδρινἱδίοπη αὐ ἰοποθαίυτ ἴῃ πιογίοτῃ ὅἴ, 
Εἰ ποῃ βοϊυπὶ βαπιδιϊρϑυπι ταβυβοί αν! ἃ πηογίυἶβ, 
88 οἱ 605 ΄Πυὶ 1ο που ηϊυγ ἰῃ πιογίθ, βί πιὰ] ὀχείαν, 

ϑέιπυαυθ ϑθάδγα ἴῃ οὐἰδβιὶ υυ8 ἴδοἷϊ, Αβοοπάθηβ 
οπἶ ἴῃ αἰΐατη οαριίναπι ἀυχὶς σαρε[νἱ δίοπι, ποθὴ 
βουπι δΔηΐπ]88 δἀθοθηβ, βοδ δὲ σΟΓρΟΓΔ ΘΟΓΌΠῚ Γὸ- 
δυβοίιϑη5, βίουϊ ἰοδίδιυν Ενδησοϊυπι χυοά π0}}8 

ΘΟΓΡΟΓᾺ ΒΔΠΟΙΟΥΙΠΙ Γοβυϑοϊιαἰᾶ 50η|, οἱ Δρρᾶγιε- 
Τυηὶ πὐυ}118., οἱ ἰηϊγοίαγυηι ἰη- βδποίαπι ΟἰΥ ἢ δίθη) 

Ἰ)εῖ υἱνϑηιὶβ Ηϊεγυβαίοπι 5, ΠΟ πο} 18 Ἔχ ροϑι 0 ἀθ 

γοεθυ8 βεουπάο ἰῃ ἴοο0 ἀϑϑυπιρία 65.. 5:1 58η6 [6- 

βθη15 ᾿πἀϊοίαπι, απ Θαύυ πὶ πιγϑιϊο5 ἀϊξηΐυ8 ἀρίὰΠ 
Ῥοβϑὶ! εἰοαυ ]8. 

ΠΒΕᾺ Οὐὔλτυῦϑ. 
-- 

Ψετβ. 10, 11, 12, 15. δαγρε, υοπὶ, γτοαϊπια πιεα, ( ηἶδὶ τί δγοὶ ἱπιαρίμθιη 6}1ι15 γοπουδῦί ἀδ ἀΐὰ ἴῃ ἀΐδίη ; 

δρεείοεα πιόα, οοἰμηιϑα τιθα, φμοπίαπι δος ἀΐοπιδ 

ἐγαη οἷ, ρμίμσϊα αὐϊὴ! 61 γοοοδεῖ! δἰδί, ἤοτεδ υἱδὲ διιπὲ 

ἐπ ἑότγα, (ὀπιριιδ ριία(ἰοπὶς αἀνειῖί, υοα {ατττὶς απ - 

ἀἰϊα εει ἐπ ίεττα ποδίγα. Ατϑον βεΐ ργοάμαὶξ φεγηιΐπα 

8μα, υἱίος βοτεπίες ἀφάστιπί οὐοτεπι δίαπι. Ουἱὰ 

οθπίίηθαι ογὰο ἀγαπ)αίΐβ 8 πη) βιργα ἀοβοτί ρςοίπηυ8, 
πῦπο ΥγῸ αυϊὰ ναὶ 86γπὶὸ [)εὶ δά δηΐπιδπὶ 86 ἐΐ- 

ξιαπι δἰθίχυο δρίδπι, γεὶ φυϊά ΟἸιεΐβειι5 δὰ Εσοὶο- 

δἰδαι ἀΐσαγὸ ἰμ 6! Π θηάτι8 δῖ, δἀνογίδηηιβ. ϑδὰ ἴῃ. 

ιογίπι ργίπη08 βοῦπιο Πεὶ ἰοηυδίυγ δά ᾿ᾶπο δβροεῖο- 
881ὴ ἀθοΟΓΔΠΊΠ116 Δι} ΠΠ 81, ἐυΐ ΡΘΥ 86 ΠΒ118 ΠΟΓρΡΟΓΘΟΒ, 
1. δι ρὲῦ ἰηιυΐυ πὶ ἸΘΟΙΙΟὨΪ8, οἱ ΡῈΓ δυδιιιπι ἀ0- 
οἰγίπαρ, αυᾶϑὶ ρῈΓ [δηθϑίγαβ Δρράγιϊ, δγορογ (8ϊ6η)- 

46 5018 τηλρι 1 η}8 ἀδτηοηδίγανί!, ἰἴᾳ αἱ ἴῃ 58- 
φογίογί διι5. οἱ Ἰοψυδγοίυγ ἱποα θη 5, δίαιιθ ἰηἀ8 

ΘΥΘΟΔΠ8 6ΔΠΊ, υἱ ργοσοάδί [ὉΓΔ5, οἱ Οχίγὰ 56η51.8 
Ἶλπι ΘοΡρυγθο5 εἤδοία ἀδδὶ "δὲ 6586 ἴῃ σάγηθ, αἱ ΠΙ6- 
Το δυαΐαὶ : γος σμίδηι ΠΟ 6δι18 ἱπ σαΤηῈ, 804 ὧν 

δρίγίειι 3. Νοὴ δηΐαι ἰδ! ογ ἀΐςονι οὶ οαπὶ Ὑαγυ πὶ 

θεἱ ρῥγοχίπηδηι 510], ηἶδὶ ουηλιηφσογοῖ 56 οἱ, οἱ ἤρτγιῖ 

οὑπὶ 60 ὑπι5 5ρ᾽ "1108, 66 αἰσθγοὶ ΘΠ) δραοὶοβδπ), 

32 ἤοη. Πι. 95. 8) ΕΟ]. γἱ!, 21. 35 720}. χν, 1... 
χα, ὅ2, δῦ, ὅ Βοιμ. Υν, 3. “᾽ Ρρ8]. ἐν, ὅ. 

οἱ ηἰδὶ υἱϑογοί οἂπὶ οαρϑοσηι ϑρίτιι.5 βδποῖΐ, φυὶ ἰδ 

ρθε οο]υπη!οΒ ἀθβοθηαι ἰῃ δογάδηδ βυρον εβυπὶ, 

ποπ οἱ ἀΐεογαὶ : Οοίμπιθα πιθα. Οοπεορογδῖ 6πῖπὶ 
Δπιογοπὶ ὙΑΡὶ 1λεΐ, οἱ ουρίεραὶ δὰ ἴρϑυπὶ νοϊδία 
φοἰογὶ ρδυνθηῖγα, αἀΐσθηδ : ᾿μὲδ πεπΐ ἀαϑὶϊ ρέπηα8 

δἰομι εοἰαπιϑα, εἰ υοίαδο, εἰ γεγιΐεδοαπι ν6 Ἷ οΙΔῦΟ 

βϑηβίθυβ8, υοίδθο ἱμιθ 6 οι υ8 5ρ γι αἰ ἐνι5, οἱ ΓΘ’ 
4υϊεδοᾶπι οὐ ΔρρΓΘΒ ΘΝ ἄθγῸ βαρίθη εἶα δὲ οἱ θιἰδ 

οἷυθ τ[ποβϑυτοβ. ῬιιῸ δπῖη αυΐα ἴοι! 4φυΐ πιογίεπι 
Ομείειϊ γεοϊρίυμῖ, οἱ πηον ἤσδηΐϊ πηοπιῦγὰ δυλ βυροῦ 

ἰογγᾶπη, δοπϑοτγίος οἰϊοϊα μίαν 5ἰμ Πα ἀϊ ηἾ5. πιοτ 8 

6); ἴϊὰ οἱ δὲ φυΐ νἱγίι!απὶ Βρ γί (5 βαποιὶ γθεϊρίυπί, 
οἱ 54 οι Πυληΐυῦ ἂχ 60, οἱ ἀυηὶ5 675 τορίδι! αν, 

αυΐα ἴρθ6 'π δβρθοῖθ οοἴυαπιθα δρραγαΐ!, εἰἰλπὶ ἰμϑὶ 

ΘΟΙαμιθος ἤδη, ὧἱ ἀδ τεγγθηΐ8 οἱ σογρογεὶν ἰοοί8 
δνοίθηὶ δά Ἵςοἰεβιῖβ ρθηπηΐ8 βδποῖΐ ϑρίγιι5 8006" 

νϑῖι!. Ουοά κἱ δυίειη ἰθιρυδϑ ορροτίυηαπι 4υ0 ἰδὲ 

βοτὶ ροδϑὶπί, Θοηβθασθίοῦ ἰηβογ αἱ : Ο μία δέοε ἤοπῖδ, 

ἰπαυΐ!, ἐγαπεῖδ!, ρίμυῖα αὐτῶι. Νοη δπΐπὶ δη16 Δηἰπιᾶ 
ὕεγθο θεοὶ ᾿ππρίίυγ οἱ βοοίδιγ, πἰβὶ οπιηΐβ ΕΣ θᾶ 

μΐοπιβ ρογιυγ θαι θη πῇ 46. ΥἱΠογα τη ρτο96 114 ἀἰβοθθν 

28 Ρρ8]. Οχχιῦ, 7. Ὁ Εγ!ιο5. τιν, 8, 35 Μαιιίν 
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τοῦδ, οἱ ὉΠ 8π| ποι Πυοσίυοι, οἱ οἰγουπιίογαίυγ Α οἶδμα ουποία οογροτα νοηΐξ δὰ εὐπὶ, αἱ ροτγίοοι ον δ 

ορδὶ τεπίο ἀοοίγί πα "". {Π0}] δΥξο δχ δηϊπ|8 ᾿ν86 
ἐξβείλ ἀϊδοεαβογίωι, ἀδδἰ ἀδγίογυπι4υ αὖ οδάθπι (6 π)- 
μειϑι25 ἐδυρεγιί, απο ἱποϊρίεηϊ ἰῃ εα Πογα8 Ὑϑγηᾶγα 

ἡπαίυαῦ, τὰς 6}05 πιοοϊὶ εἰ ἰΘΠΠΡῸΒ ρῥυϊδιοηΐῷ 

δύτεηϊεί (75), εἰ 51 φυϊὰ δυρεγῆυυπι οἱ πΐμυδ υ{|}6 
{ἀετἰϊ ἴῃ οἦυβ ϑθηβίθυ8 γὙδὶ ἱπίθιβοι ι8 γεβθοα- 

Ἰδιυν, οἱ δὰ φοιηπ)85 δρί γἰ 1315 ἰη 6} χοἰ τγενον 
Θὐϑίιαν. 

Τοῆς οἰἰδπὶ υοοοπὶ (74) ἰυγίυγὶ5 ἀυαϊεί, {ΠΠ1υδ 
δἰπε ἀυθίο 5ϑρίθῃιϊ αιδπὶ ἀἰβρθηβϑίογ υογυὶ Ἰοααὶ- 

(εγ ἰβίεν ρεγίθοειοβ, βϑρίηι θεἷ αἰεἰογία αυδ δυ5- 
οὐηάϊίδ 6δὶ ἰ πιγβίοεγίο. ος παπιᾳυδ ἱμάϊοδὶ ἀρρεὶ- 

Ἰδιῖο τυγιυτῖΩ. ΗΠ. πδπιᾳυδ ἃνὶβ ἱπ δϑογαίἰογί θυ 
εἰ τοιοί5 ἃ τυ ἀΐπα ἰοο8. υἱίδπι ἰγδηβί εί!, δαὶ 

ὀεδετίδ πηοηιίαπαᾷ αἰϊίφοης, διι1 βϑογείδ βἰναγυπι, 

Ῥρου] δΕΡΟΣ ἃ πιυ!ἰυὐΐπ ροδίία, οἱ ἃ τὐτγθ5 

δἰίεηδ. Ουΐά δυίεπι εδὶ αἰϊυά αυοά ορροτγιυπίιδιὶ 

εθρογί Βυὰ5 δπιοη διίχυθ ἐοηνεπίαί ἢ Γίομε, 
ἰοφυῖι, μτοάμαϊ! φετικίπα εμα. Νοϊδηάασπι αυϊάοπι 

τοοίυς ἱρείαδ ϑρίγίίυ5,, φυΐ βυη: φαυσίυπ), οπατὶ- 

5, ΘΒ ρῶχ, εἱ οξίεγα. ὅ64 ἴϑιπ (Δπιθῃ βοΓΠΙΪ πᾶ 
δογιαι ργοίογτθ ἱποῖρίς βρίγιυ8 Ποπιϊηΐθ, χυὶ ἰπ 

ἦρθ0 εξὶ δἰπραϊατίογ ἤευϊηθᾶ ἠοπηηαῖυ8. ϑίουϊ 
φοΐα! ξ ποι ἰδοῦ ἴῃ ΕΟΟΙδβία ἀΐνεγβρ ἌΓΌΟΓΟΒ δβἰη- 

Εἰ φύξᾳυς δηΐπιε ογϑάοπιίυπι ἱπιο!]Πἰχυπίυν, ἀδ 

φεἰνη5 ἀϊοϊίυς : Οπιπὶς ατῦον φιιαπὶ πὸπ γί ανίατὶϊ 
Ῥείοῖ πιρῶς οαἰδειὶς ετααϊοαὐίμιν 5, ἘΠῚ ἰϊογὰπὶ 
Ῥφαϊας, φυΐ 56 ἀϊεῖς αὐ)αίογεπι θοΪ 6886 ἰπ δργίου]- 

οὖὰ5. ραγιίοερθ θαι. [ἀεῖγοο ἰφίυΓ αυδλϑὶ ὐμὰς 8- 
οδηϊ, οἱ ἴῃ γοθὰβ σΟΓροΓεῖ8 ἱπευπιρθηιὶ ρείηο αἰἱ- 

εἷς ; ἔχοιτο, οἱ φυδλϑὶ αι 5ίαιί Ομ δαϊογὶ οἱ 0}»- 

ξϑουία δῖ νοοδῃι!, οοΠ]υάαίυγ δὴ 60 οἱ δυάδὶῖ : βτο- 

αἰἱπια πιεα, εἰ οσοἰμηιϑα πιέα, 

Εἰ ροβῖ [μος "6 δὰ ἰδηϊαιοῦυμι (αν υΐἷπο5 ἱτορί44- 

τοῖ, δηηυημαὶ οἱ αυοὰ ἰνΐεπ|8 εἰδοσβϑοῦῖῖ, οἱ ρίανία 

ἰΓδηϑίογὶῖ, οἱ δυϊδγὶὶ δἰ]. Βοης δυίΐδιῃ υἱιογυπι οἱ 

Ρεροδίογαπιὶ παίυγαιπ ὯΠῸ ὨνΐγΟ ΒογΠ0 06 ὈΓγοΪδῖο 

δἰξηϊῃεανίε, αὐ Βυ)υδιηοάϊ ἀἰοδγεὶ ἰδ πιοπὶ οἱ ρἰὰ- 

υἱᾶπι, 408 ὃχ νἱιοτυπι ἀδ]ϊοῖο ἰοπροϑίδίοαυδ ἀ6- 

βορηάαδι, 5ἰυἱ 40 1556 ἰμάϊοδη8, εἰ ροΓ 06 πυἢδπι 
6558 βυθδίδηϊί,πι ροοςδίογυπι. ΝΟ διΐπι ἀεοἰ οηα 
ἀδ ᾿Βοπιίηθ υἱιἱα διά αἰϊφυδῃ) Αἰΐδπὶ δι ϑιδηι πὶ 
Ρδοοδίογυπι ΘοηβΓαζδηίυγ, 56} 510] δϑοιιηῖ, οἱ ἴῃ 86 τ 

ταοιΐρθα γοβοϊυϊα δνδηοϑουηΐ, δίφυθ ἴμ ΠΙ}}] πὶ τγ6- 

ἀϊφυπίυν. Ετ ἰάδο αϊχίῖ, φιιέα αὐϊὲι εἰδί. Εἰι ἐγροὸ 

ἀρδηαυ 1885 δηΐτποα ἀρράγοηΐθ εἱ ὕογθο θοΐ, οἱ 

ξαβϑᾶπῖς ρεοζϑίυ, ; οἱ ἰἰὰ ἀοιυπη δονδηίς νἴηθᾶ 

ἱποϊρίθω! υἱνίαι65. δία ἀυθυϑία ΒΟΠΟΛα πὶ Ορόγα τι 

{τυσία πη ραγπιίπαγο, ϑδοὰ ἤὐης ἰΐογιηὶ ΟΠ ΓΙ ϑίυ5 ᾿αΟ 

Ἰοφιιίίαγ Ὧι. Εοοϊοδίαπι, οἱ ἴῃ δημπὶ εἰγουϊυπλ Ομ α 

Ῥγϑβαηι 8. 550 }}}} βραϊϊυπὶ ροηΐ!. Εἰ Ρ6Γ [νἰθι 

αυϊίίεπι ΠΠπὰ ᾿ηάΐοαι ἰεπῖρυβ, ἰμ αυο γε] ὐγριΐοδ 
ἔτϑπάο οἱ ἐυγ)ΐμε5 ἃς γαἰΐαιιὰ ἀθοθπὶ ρ]αϑάγαπ) νοῦς 

Βεγὰ Παρ}! !αθαηὶ; νοὶ οὐπὶ ἀΐγεγβα θ6} 1 ρογίογοδαὶ 
5γ86}; νεὶ οἰΐδι οὐπι ἱρϑὶ ϑα!νδίογὶ γθβϑι} 1, οἱ ἷμ- 

ογοάυ ϊιδι}8. ἰὰγθῖπ6 σογγαρίι8, πδυΐιαρίο Πάἀοὶ 5υ 
0. Πεὶ, δἷὲ εἰΐαπὶ 'ρ96 : Εφ0 ρμίαπιαυὶ, Αροίίο τὶ- ( ππεγϑυδ οδί. {Π0] ἐγρὸ ΠΠογυπὶ ἀεἸΐςιο δα]υ8 βεπιίθυ9 

φεεμ ", δεά εἰ Βοπιίπυβ ἴῃ Ενδηρο 5 : Αμέ [(αοἰ!δ 
εὐϑοτεις ὑονατα, εἰ [γεοίπιπι οἾιι8 δοπμα; αἰ ἀτϑο- 

τε πιαίαπι, εἰ [{τμεΐπι εὖπε πιαίμηι "". βίοις ἜΓχῸ 

[ἐθεγϑ δῦ ἴῃ ἘσοΙεβἰ8 βἰηρ! φυΐψυς ογεάοδπιίυπι 

ἀΐνεγβξ δγθογεβ ἰῃι}ΠἸφυπίαν, [18 οἱ ἰπ ὑπδηυδῆυθ 
δοΐπηδ ἀΐνεγβθδ υἱγίυιε5 οἰποδοία 6ὖιι8 ἀΐναγβα ἃγθο- 
τα ἰηἰο συμίας. Εδι ἐγβο οἱ ἰπ απίπια ἤσυβ 4υ:- 

ὅκα αυς ργοάιυιοί! ρογπηθη δυυπι : 6ϑὶ οἱ υἱεἶθ αι 

ἤογεωι, εἰ το αἱ οὐογεπι βυυπ). Ου}5 γἱ 15 ρα]πιΐ- 
ἸῈΣ Ρυγραὶ Ῥαΐογ οαἰεκι5 ἀρτίοο]α, αἱ (γα οίαπι ρ]ι- 

ἤωσαη ὔδγαπὶ. 56. ἴμδθς Υἱιἷ8 ργῖίπηο ρὲ οἰογὶβ 
ϑαλυ  δίδη! αὐ ἐχ ἤοτα γοἀάϊίαν, ἸϑιΠἰοαὶ οὐογα- 
ἴα! ; δοευσπάτιπι δἰπὶ 40] ἀΐσεῦαϊ : Ομοπίαπι ( ἠτὶ- 

4Ν ϑοπᾷε οὔον ἐμηῖμς Π60 ἱπ οπιπὶ ἰοευ "5, ἤξριι ἐγ 

[Δεοίἃ εϑί, γοοδὶ πυπὸ δὰ 86 Ἐοοϊοϑίδαι, ἀϊεϊίᾳυο οἱ : 

ἔχϑιιγβα, οἱ νϑηΐ δὰ π|δ, ηυἷα Ἶ8πὶ [νἶοπη8 405 50 - 

τρογϑὶϊ ᾿μογθάμ!οβ, οἱ γ05 ἴῃ ἱφπογδιιία γορυηθ "δὶ, 

Δρυβοοϑϑὶ!. ϑ6εὰ εἱ ρίυνία ραγιγδηϑι, ἰὰ εδὶ 78 πὶ Ποη 

πιδηἀ4}}0 πυδΐδθιι8, ργορίμει15 οἰ! οοὶ, υἱ ρίυδηϊ μὶὰ- 

νἷδπὶ ογὶ δυρογ ἰογγᾶθ; βοὰ ἰμβᾶ νὺχ ἰυγίυΓί5, 

Βος 681 ᾿ρϑὰ θεῖ βαρίβιιία ᾿Ἰοφιοίυν ἴῃ ἰοκτῖ5, εἰ ἀμ 

(δὶ : 1ὠρε6 φιὶ ἰοφμεϑατ αάξδμπι "5. ΕἸΟΣΟΘ ἜΓ5Ὸ ΟΓ6- 
ἀδπείυα. ρυρυϊογαπιη, οἱ οὐἱδηιίυηι Εσεο]οϑἰαγιιπὶ 
Δρρᾶγυργυηϊ ἴῃ ἰεγγᾶ. 564 οἱ μυιδιϊοι ἰδπιρυβ (75) 

Ρ6Γ ἢάεπ) πιεῖ ραβϑϑίοπίβ δἱ γεϑυγγθοιου β δάνθηϊι, 

Απιρυϊδηϊυν δαί οἱ ἐχϑθοδιίυγ 4}} ᾿οπα  πίθυ5 ρος - 

οδἰδ, οὐπὶ ἴῃ Ὀαριϊ5π|0 ἀοηδιὰγ γε βϑῖο ροροδίο- 
τὰπι. οχ αὐυϊάδπι (υτίυν 5, αἱ αἰχίπιι8, 3π| ποη 

ἰὼ νἱγίαιατι υἱάθπβ βγῆ δαὶ ἰη δηΐπιᾶ  ὕοοδι ἢ ΡΘΓ ἀἴνεγϑθοβ ργορ)ιοίαϑ, 56 ῬῈγ οΚ ἰρβίιι8 βϑρίπίίδς 

ἐλ δὰ κοιιδι ρϑαπι, υἱ [ἐβ([ηοἱ εἰ ἐχοδὶ ; οἱ 8}]}- 

πὰ πῶς ιν, 18, δ" Μλδι}), χυ, 15. 
» ὕ. 

[1] Ργοεσορῖυς δχ Οτγίφεμο : Τομῆς χαιρὸς ὁ τῇ 
τῶν περιττῶν ἐλδ πδαύλα "ἢ ἀἀλονος 
[) Ταπε εἰἶαπι υοσόπι, οἷς. Ῥτοοορίας οχ Οτὶ- 

ἔδπε " Φωνὴ τῆς τρυγόνος. Ἢ χαὶ τρυγόνος λέγει 
τῆς ἀποῤῥήτου καὶ ἀγνώστου σοφίας " φιλέρημον γὰρ 
τὸ ζῶον" ἧς ἡ φωνὴ ἀχούεται τοῖς ἔτι ἐπιγήϊνον σῶ- 
βᾶ περιχειμένοις. « ὕοα τὠτιετὶδ.» Υ οἰ οἰϊαπι «ἴμιγο 
᾿ππὶς κ ἀἰεὶί, ἀτοαπῷ εἰ ἰφιοία βαρϊεπιϊα : ἐδ δπΐπι 
“αἷπεί εοἰειἀϊπῖδ ἀπιαπες οιι5 υο5 ἀπά τὰν ἐν φαὶ 

(ὀττοημηι ΟΟΥΡΗα ἱπαάμιὶ Ζμηῖ. 
[Π6) δεά ἐἐ ρείαιϊοπὶς ἰέπιρις, εἰς. ῬτοοΟρίυ8 ΟΧ 

ὕπροης : Οὗτος δέ ἔστιν ὁ τῆς αὐτοῦ παρουσίας, ἐν 
δεῖ τὰ σωματικὰ τοῦ νόμον, καὶ τῆς ἐν τοῖς προ- 

45 1 (ογ. νι, 6. 

Ὠεὶ δυάϊπυν ἴῃ ἰογγῖὶθ. Εὶ᾿ ἤουϊηδα φουιμΐμαί, 4υι 

“ γλἢ. χιι, ὅὅ5. ΝΠ Οοτγ.ι, 15. 5658. 

φήταις ἱστορία: περιπεφυχότα τοῖς πνευματιχοῖς πε- 
ριτέμνεσθαι, καὶ μεῖναι τὰ χρείττονα. Καιρὸς δὲ πά- 
λιν καὶ τῆς τῶν ἁμαρτημάτων ἐχχοπῖςς χαὶ ἀφέσεως 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας. Καὶ μὴ θαυμόσῃς εἰ ὁ 
νυμφίος ὡς περὶ ἑτέρου λέγει τοῦ τρυγόνος ᾿ πολλα- 
χοῦ γὰρ τοῦτο τῆς Γραφῆς ἔθος ἐστίν. μά αμίέμι ἐδὲ 
ἐς αὐυεπίιι5 ἰἐπιρμ8, ἴθ φιο ἰερὶδ ας Πιἱδίοτί Σ φμας 
ἐπ Ῥγορἠοις 651 σογροτεα μι" αὐπαία δι, πεζθεδα 
εδῖ εἰγοιπιοίαὶ, δἰ πιάπότα πιοίϊοτα. Τέπιριις εἰἰαπι 
ΤΏΓΣΣιι5 ἐξί ὀτδοϊἀθμάϊ ρείοσαία εὐτώπιφμο τοπιϊδεϊοπῖς 
ΡΕΥ ἰαυαστιπι τοφεπεταιἰοπὶς. Νέο πιϊγετὶς δὶ δροδδμδ 
νοίμι 46 αἰΐο ας ἰμτίμτε ἰοφαϊίμγ. δῖ. φιῖπι δῶρίμς ἴο- 
φαὶ οομεμουὶ! ϑεογίρίατα. 



181 ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΟ. 185 

Ῥοίοϑῖ ἴπ Γγυοεθυ5. β8ποι] Βρί γίτα8 δοοὶρὶ, αὶ πιιπς Α μυ}08. ῥγβϑοη 5. Υἱ 8. ΡΓΟΘΟΙ]48 οἱ (υτΐηθδ ποπί- 
Ρτγίπιαπι δρογίυπίυν οἱ ἀοπιοπδίγαηιυνγ ἘςοΙοβἰδ : ναὶ 
οἰἰδιη ἴῃ {{π|θτὰ ἰορῖ5 ἀυθ δηῖθ δἀνοιίαπι ΟΠ γί βεὶ 

εἴδυ88 ογαὶ οἱ δοῃϑίγοία, οἱ ἱπάυπηθηϊο αιιοάδη) 

ἱπι6} Πἰφοηι Θᾶγη8}}5 ΟὈίθοία. Εχ μγρββοπϊ Ὑ6ΓῸ 

6)05 εἰ δάνοπία ργοϊδίυπι οδὲ ὃχ 68 βϑγιηδη βρίἰ- 

1115 1π|0}}φοηι, οἱ βθηδιιβ υἱ"]15 Οἱ ν}14}18 φαΐ ἴῃ 

θὰ ἰοροθαίαγ Δρραάγυϊ : ὧὖἱ Ἐςοϊοβία 4υα ἰορεθδίυῦ 

ἃ Ομγίβίο ἴη ἤσυϊποα, ἰὰ οϑὶ ἴῃ 686.» Πθοη δρρᾶΓγοδὶ 

ατθα, πδὸ οεοἰἀοηίοπι ἢ φΓαπὶ 864), δεἀ Πογθηίθπι 

οἱ Υἱνηοδηΐθπ δρί γί πὶ. 

86ι} οἱ γι65 ἤογογα ἀϊουηίυγ, οἱ ἀδἀἴ556 οὐοταπι 

δυυμπ. Ῥοβδυπίὶ αυϊάοτη οἱ ἀΐνογβο Εἰ οὶ ϑἰαὶ 4085 
ῬῸΓ ΟΥ̓θοΠὶ ἰΘγγῶ ΠΑ ΡΘΠΓΌΓΡ, Υἱίοβ ἀϊοὶ Ποι ηῖ65, δὶ 

Υἱποϑ. Ῥέποα ἐπίπι δοπιὶμὶ ϑαϑαοίὴ ἀοηιις 1εγαοί 

ἐεί, εἰ ἀοπιις 7μάα αἰϊθοία πουείία "7. 5125 ἜΓρο νυἱἷ- 
Πρδδ Οὐ ργΐπο δοοθάμηϊ δὰ Πάοπι ἤογογα ἀἰσυπίυν : 

Οὔπὶ ΨΟΙῸ Ρ6Γ ΓΕΙσίο Πα πὶ ορογυπι βυοτγαπι δυαν μαῖα 
Δὐογπδπίυν, οὐόγοη ϑυὰπὶ ἀδα586. ὑϊοιηῖαγ : ΠΟῚ 

δ'ῃθ Ἵδυϑα ρυ10 αυοά ποη ἀΐχογὶ!, οὐογοπὶ ἀδἀδγαμῃϊ, 

δε οἀοτοπι βυ0πὶ : ἢ! οδίθμἀδγοι ἴη6556 απ ου 408 
μἾ πιῶ. ΥἱΠΊ ΡΟΒ5: 0 }}{{41}5 οἱ δι οἱ αγὶ! Πθδγίαιθπι, αυὰ 
Ῥοβ51}} ἃβ6γθ ὁπ|}}6 404] ΠΟημΠῚ 651. 5.ἀ φαΐ Βοο π8ἃ- 
ἴπγὰ υοηυπὶ ργνδυϊοδιϊοηἶβ οοοδοίοηα ἀρεουρίυπι, 
γῈ} δὰ ἰχηοιν πίῃ, να] ἰαβοίν πὶ Γ!ογαὶ ἐπδοχυιη, 
υθ] Ρὸγ φγδίίδπι γοραγαίυγ, οἱ ρογ ἀυοιείμαπι γογυὶ 
θοἱ γϑοιαϊταγ, οὐογοιη τράϊ βἷπα ἀυ ῖο ΠΠυπὶ, 
ἀυδηὶ ΒεΪπη8 οΟἸ ον Ὠδὺβ ἱπιΐάογαι, 564. ρεβὸ- 
ὁα1| 99 οὐρὰ ϑυθίγαχογαι, Ροββυηΐῖ δυΐθαι οἱ νἱ(68 
Υ} υἱηθῶ ἢ 1616] νἱγίυι68 σοἰοβίο. δὲ Ὡηροι οι, 
4065 ΠΟπΙΪἶ 5 ἰαγρί απ! οὐογθη) βυιπὶ, ἰὰ οβὶ 
ἀοοιιίηε οἱ ἰπβεϊ υἱοῖς ΒΟΠαπῚ, 410 ἱπβίγυνη! αἱ 
ἱπιθαυπι δηΐπηαβ, ἄοπθο δι μογίβοιοπὸπι νϑηΐδηὶ, 
εἰ ἱπεϊρίδηι! εϑρᾶς68 ἤδγ] Ὠεΐ. δου! οἱ Αροϑβίο!ιιβ δὰ 
Ἠοργαοβ βογῖθθηβ ἀϊοῖς : ΝΌππο οπιπὲς διπὶ τεἰηίδίο- 
τίαίος ἐρίτῖ (5 πὶ πιϊπϊειοτίαπι πιϊδδὶ ῥτορίον 608, φιὶ 
πιατεάδαίθπι σαρίμη! δαϊμιῖς "51 ἘΠῚ ἴάδ0 ἀϊσιιπίαν Ὁ 
᾿ρδῖβ υιλϑὶ ργίπιι πὶ Πόγαπὶ οἱ οάύγδιη θοπογιπὶ ορ6- 
ΤΠ) ΟΑρΡΟΓΕ ΒΟΠΊΪΠ6Β : ἴρ508. ΥΟΙῸ [Γποίυ 5. Υἱ(ἷβ Δ 
Ἔ0 Βρέγῶγο, αυἱ αἶχίι : Νοπ ὑΐϑαπι 46 φοιιογαιἑοπθ 
τὴ ἷ5. π)ιδ, ἄοπες δίθαπι {{{π4 νυδίδεμπι πουμηι ἱπ 
τέγηο Ῥαιτὶδ πιοὶ "9. ΠῚ δΡξοὸ ρογίοοι! ἤοταδ οἱ ἔνα- 
Εἴι18. 80 'ρ50 Βρθγαηαϊ βιιηὶ : ἰηἰ εἴα γ6ΓῸ οἱ, αἱ ἢ14 ἀἰ- 
ὅϑιη, Ὀγο εἰθηἀἑ βυδν! 85 ροϊαϑὲ ἃ οἰ βιίι5 νἱγία- 
τἶθιι5 πη ηἰβίγαν, νοὶ σοΓ 18 ΡῈ 605 4υΐ ἀΐσοθδμι, υἱ 
Βυργα αἰχίπη8, φκονίαπι Οἠγὶειΐ ὑοπιις ΟὐοΥ διιηϊιδ 
δεο ἐπ οπιπὶ ίοοο 55. ϑρὰ οἱ δ|10 πηοάο ροδδυπιυβ δά- 
᾿νὰς ἰῃιο ΠΠφαγα 86 ας ΒΑ Θπιὰν ἴῃ τηδηΐθυ8, υἱ 
ἀϊεδπιυβ Ὑϑἱ αἱ μγορ!ιοι πὶ χιιαπιάδπι νἱἀοεὶ δὰ Εδ- 
ΕἸδδίδπι (Δοίδπ|, ΡῈ" φυδιη νοςοίυν δά γοργομπιἰβδίο- 
"05 [ὈϊπΓᾺ5, αἱ 4υδ5ὶ ροϑὲ ΘΟη ΞΟ ΠΙΠΊΔΙΪΙΟΠ6πὶ 8856 1}} 
Οὐτπ (ΘΠ 008 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΙΟηἾ8 δάἀνοπογιι ἀϊοδίυγ εἱ : 
Ἐχειτρε, Ἐ υΐα Ξογο ἢΐς βιδιίπι Ορυ8. ΤΟΘΌΓΓΟ- 
ΕΠ 0η|5 ἀδδῖρηδι, ᾿ἸΔῃηυ μη) 6χ ΓΘΘΌΓΓΘΟΙΪΟπ6 ΟἸΆΓΙΟΡ 
οἱ βρ᾽επάϊάϊον οὔδει, ἰηνίίδίυν δὰ γοξηυπι, οἱ ἀΐ- 
οἰϊαν οἱ : γοπὶ, μνοαίπια πιξδα, δροοίοδα πιθα, (0- 
“πιπϑα ἡϊϑα, φαΐα [ἰἰδηιδ [ταμϑῖϊ!. ἨἸΒΘΠΊ6πι βίπα ἀσ ΐο 

ΜΊΡ,,ν, Ἴ. ΚΑ Πρυὺγ. α, 14. 

σ 

“9 ΜΑΙ. χχνυι, 29, 

π8η8, Πΐρυ8 αλλ νἱία ἰθηιδιίοπαπι ργοοθ  ἶς 

φίιαιαγ, Τγϑηβῆς ἜΓρῸ Πΐοπη8 58 οὐπι ΙΕ γἱ 15 βυΐς, 

Δυΐιι δ᾽ υἱ. 5.0] υπυϑαυΐδᾳαθ δρίϊ ἢ μδ86 Υυἱίᾶ οπηπα 

ᾳυοὰ ερῖὶ!. Ρεϊποϊρίαπι γὰγὸ γαργοπι ϑδίοημηι [αἱυ- 

ΤΑΡῸ πὶ ἤοτοϑ. βϑουτίη δὲ] γα ο6π) ἀγθΟΥΙΒ ροβὶ (81) 

ἴῃ ΘΟΠΒ1ΠηΠ1Δ 110 Ώ 6 πὶ 55561}}, ἂἱ Θχοίἀδιὶ ΟΠ ΠΟ ΠῚ ἅΓ- 

Βοῦθῃ ποη [Δοἰεπίοτῃ ἔγυοίαπι ΠΟηππι, ἰθπὴρὰ5 ρὺ"» 

ἰΔιϊοιΐϑ ἱπιο! ! χ6. Υοσοπ ν γῸ ἰυτίατί5, 4υ8 ἰη [}1- 

(ογὶ5 ΓΘΡΓΟΙῺ [5510 18 διιάϊυγ, αυδπὶ πρδηϑιοίΐ ἴῃ 

Βωγρα δι δἰιβεὶρίοηι, ΟΕ γίβεϊ μογβϑοηδηι [δος δὰ 

[λεΐοπη, δἱ Π01} [3Π| ρῈΓ δροοιϊαπι οἱ ἦμ ηἰβιηδίο 

ἀοοοπιῖβ ϑύνογις δ᾽, ΕἸου]ηοα νογο ἄυδ ϑΟΓΠπΊΘη 

δυὰπ ρῥγούυοὶς, ἰοἰΐι8 οοηργοβαιίοπίβ ᾿ βίον 
[γυσίυβ Βαθοαιυγ. 1518: Ὑ61Ὸ οἱ β8δηοίξ οἱ Ὀθδίδ: δη- 

Β κεϊϊοα: νἱυίαῖ68, φυΐνυβ οἰδεῖ φυΐφιθ. εἰ υθδιΐ ες 
Τοϑυγγοοιίοπα βοοίδθυπίαν, αυΐ δγυμ βίους δηρεὶ 
Βεἷ, ᾿ρ888 βυηι Υἱίθϑ δἱ ἤογρηιθβ υἱῃθῶ, ᾳυὰ οὐο» 

γοπὶ δυσπ) υπἰουΐᾳθ δηΐπμῶ, οἱ ψγαιδηι αυδηι ἃ 
Οοπάϊίογα βυϑεερί( ρεΐα8, οἱ ὐπὸ ἰἰογατλ ρογάϊιλπι 
τοουρογανί!, ἱπιρογίίιηι, βιιανίοαιθ οὐ 6βεἰ8 οάο- 

Υἱβ (δίογθηι ἰᾷπίοηι 2} 6οίδ5 40 οἷβ τῃου Δ} 4115 οοῦ- 
γυριϊοπίδαιο ἀδρο!]ηῖ. 

εν8. 15, 14. ϑειγρο, οἰ υοπὶ, ργοαίπια πιδα, (0- 
ἰκαϑα πιθα, ἐπ υσἰανὶ, με μείτα ἠμσία ρτοπιμταίο, 
Οϑίοπαα πιἱιὶ [αοἴεπι ματι, 6, ἀμαϊίαπι [ας πιπὲ νο- 
ἐπι (μαπὶ, φμοπῖαπι τοῖς (μα διαυὶς 681, εἰ [αεῖε5 κα 

. δρεοίοδα. ϑοοιυηθυπι ρτγοροβίΐ ἀγαιηδίῖβ ογάϊμδμι 
ΒΡΟΏΒΙΙ5, 41 5416 Π5 ΒΗΕρΟΓ τηοπίαδ5 οἱ δχβι 6 η5 5ι- 
ΡῈΓ 601168 δά δροηδᾶπι γβηδγδί, ργοβρίοἴδηβ δᾶπὶ, εἴ 
ἰπίαθῃϑ ρῈΓ ἰδηββίγαβ, δοθμηάο [απ ἰοδὸ αἰεί! δὰ 
ἐ8πὶ : ϑιγρθ, υδιΐ, ργοχΐπα πῖθα, δβρθεῖοσα πιθα, ε0- 
ἐμπιϑα πιεα. Ναῃο ὑ6γῸ δάάϊι οδἰΐαπι μος αἱ οβίθῃ- 
ἄστει οἱ Ἰοονι 834. φιδπιὶ νομΐγα ἀοθοδὲ, 4υ] Ιοου δ 
50} γοἸδπηθηῖο οἱ (οϑηηΐπ8 βαχὶ οἰῖ ροβίίιι5, 5:1: δυ- 
(ἐπὶ ἰάοπι Ἰοουδ5 ποη ἰᾶπὶ ᾿υχία μια Γιηι, ἡυδηὶ ἡιχία 

 ῬΡΟΙΌΓΑ]6. αυοάάδπι, ῬΓγοπιυγαϊα δηίοπη ἀϊοίίαν, 
Οὐπὶ ΘΧΊΓΔ ΠΏ ΓΟΒ 4] Δη)θίιη! εἰν] (ἀιοπι, αἰἴα8 ἀὰ- 
Εἰΐαγ πιυγιβ, οἱ θδὲ τηυγὰβ ἃμΐ6 ᾿ηυγαπι. Ταπὶ 
ἀείπαάδ 4ιυδδὶ 5[ γβυθγθιηιϊα οδιιθὰ ᾿ρβα 5ροηβ8 οϑίθ- 
Εἰ8 5ἰ: εἰ νεἰδία, ρϑίϊι 'ρ86 βροπβυβ, υἱ υθηΐθως δὰ 
ἢΠωπὶ Ιου πὶ 4υ 6 πὶ δυργὰ οβίθηαι, υἱροία βορείου. 
ΓΘηη, ἐδὲ οἱ φυδδὶ γοθοίο ναϊδηνίης οδίοπάδι [ςΔοἰ6Π] 
8ι8πὶ. Εἰ αυΐα ῬΓῸ τπ.}18 ταυθυθη ἃ ἰλοοΓοί βροηϑᾶ, 

Ὁ ἐεβἰάεγαί βροῆβὰβ8 διίφυδηά0 οἱϊὰπ) γοοδπὶ 6]85 δι.- 
ἀἶνε, οἱ ἀδδείαγί ἴῃ νϑυθὴβ 68, οἱ ἀϊοῖς, αἱ δυάῖ- 
(πὶ 58:0] {δεἷδὶ γθοοπὶ διιδπ). ὙἹάοίαγ ἰδιμοη χυοά 
ποη οἱ ρϑηΐτυ8 ἱποοσηΐία 51} [Δοΐ 05 δ᾽ 8, ποι 6 γοοῖβ 
708 ἰβηϑγυδ 5[1, βοὰ χυΐα ἱπιθγοθββογι δἰϊᾳυϊά, ἰπ 

410 πες [δείαπι οἦυ5 νἱά δεῖ, πες νοοοπὶ διιιϊουὶ, 
Ἰ5ι6 811 ργοροβί(! ἀγαπιδιϊβ ἰοχία5. Ουΐ οἱ Πιος 8ιυ}]- 
ἴυτ, 404. νοΓῖ5 (ΘΠ ρὺ5 δαὶ νἱἀδαίυγ, οὐη) οἱ ἤογεβ 

ΔΡραγυΐβ86 ΠΙΟΙΠΟΓΔΗΪΟΓ ἴῃ (ΟΓΓΆ, οἱ νὸχ υΓ(μγία 

ῬαΟγβθηᾶγα, οἱ σοΓ ἢ ΔΓΌΟΓῈ5 ῥγοιιχῖβ86. ῬΓΟρΙΟΓ 

"ος νϑαΐ ὀρρογίυπο (δπΊρογα ργοργοῖϊ ργογοοδὶ 

δροηβᾶηι, απ δἷπθ ἀυ} 0 ΒίΘπΊ6πὶ ἰοἰδπὶ ἐμίΓ 405 
Τη0}8 οἰδυδίγα γθϑϑ ογὶ!, 564 Π155 6 πΌΠΠ4πὶ πη ῖ}} υἱὰθῃ» 

τὰν (]υδη!ιιπ| δ Ἰιἰδίογοαπὶ παγγαιίοιιθπι ρου η6.) 

9 Π (ογ. ν᾿, 18. δὲ 1 (ογ, χπὶ, 13, 
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αἱ διοπὶ σοπίογγο Ἰοφο υ5, δὺΐ ΔΙ χυᾶῖη 54]16 πὰ Α Ὠοπιῖηΐ σΟη οπιρ εἴα», ΜοΓΙΟ δυΐοπη γοϊλπὶ ἢ ἰδ! αι! 
μΓΓΔΙΙΟηἶ5 ᾿ρδὶ}}5 ΒΟ γΥΆγΘ ΟΟηβοΠ]ιοηἰΔπι, βίευϊ ἴῃ 

εαἰοτ5 δε ρίατ βίο γ 8 ἰηνοπίμηυϑ. 506 πὸ- 
ἐὐ886 οδἱ σὐποίΔ δὰ δρί γί (416 πῈ ἰγϑιβίογγα 1π|6}}}- 

ξεπιϊδπ. 
Ῥγΐπιο ἜΡ’Ὸ ἱπι6 ! } 56. τ} δηΐπιθ Ὠΐθπιοπ), οὐ πὶ 

δά υς ρΡασδίοηυπη Πυοιίῃυ8 ἰΔοίαίυγ, οἱ υἱεογιιπι 

ΜΙ ΘΔ 5, ἃς ἀὰγὶ8 τηδφηογαπι ϑρί γιατ πὶ Π41}}}}3 

τεγθογϑίυγ. [ἢ 1}15 Ροβὶιδπὶ ΠῸη ΠΟΥΓΙΔΓ ΙΓ 68 ΠΊ 56 ΓΠΊΟ 

θεὶ ἴογδβ οχΐγε, δε ἰηῖγα βοπιοιρϑαπι οἰ] ἰφὶ, οἱ 
πη υπάΐᾳαο, δίᾳυς οοηίϊδρὶ σομίγα Ρογπὶ οἷ 0805 

ΒΔ φοογυπι δρὶ γλυπιὶ ἤδίυβ. ΝᾺ τὐπὸ ἴῃ ἀν᾽ πἰδ 
Νἱμιεγῖ5 διυάϊογαπι ἤοτο8 αρυὰ δᾶπι, ποὺ ῥγοίυπαϊο- 

Τα ϑδρίθηιίς5 βεογοία, οἱ γδοοηθϊ τα τηγϑίογία αυδεὶ 

Βὲγ τϑοθπὶ ἑστίαν! 8 Γαβοηδηῖ, ϑεὰ ποαυθ Οὐογδίιβ 
665 ξτγαιϊα αἰἰᾳυϊά φυοϑδὶ εχ υἱπρῶ δογίθυ5 γθοὶρὶϊ, 
5646 Υἱϑυ8 6}05 ἰΔηηυδπὶ ἰῃ ἤΠουϊηθῶ ρογπΐπο 646- 

μεαίδίαν, 56 βιυιδιοῖν αἱ ἴῃ τοι ροϑίδι 05 (αι: 1 0Π01π| 
ἃ ἴδρδιι μεσοδιί ἰυἱὰ δ πγυμ 8 ροτπιαποαῖ. Οοὰ 
εἱ οὐιπιογῖα ὧὐ {Π 54 ρεγάυγει, Πΐοπι8. οἱ ἰγϑιϑἉ, 
εἰ γεπὶϊ εἱ τοῦ. 90 δεν πᾶπιαυο οἱ δϑῖ, οι πΊ 0168 

δηἰπ|0 ἀδίυγ, τγαηα0}}} {85 πιοηι]. Τυπ δὰ θδιη (70) 

τοηὶ! γεγθυπι θεΐ, τἴὰπὸ ἐᾶπὶ νοσδὶ 84 56 οἱ ἰιοτία- 
ιιῦ υἱ ἐχοδῖ, ποη δοϊυηι ὀχίγα ἀοπλπὶ), 56ἀ Θχίγα 

εἰνιδίοπι : ἰὰ 661 ποῇ 50101πῚ Ἔοχίγα οᾶγι 8 Υἱ 18 οἢ- 

ἰδιυτ, 56] οχῖγα οπληθ αυϊάἀαιι ἃ ἐογρογειτη οἱ Υἱϑὶ- 

νέα οοπιϊποῖας ἴῃ τπηυπάο. Ναπηηις ἤραγα! τὰν ἰῃ 
Ἰεζε εἰν ἰδίοππα ͵ᾶπὶ ἰῃ βυρογίοτὶ 5 δυ θηῖογ οβίθη- 

ἄϊηνι8. 

ΒτοΟΔΙΙΓ ΟΥΩΟ δηϊπ|ἃ δχίγα ΠΙΠΓυπΊ, εἰ 516 δὰ 
ῬΡΘΘΌΓΑΪ6 Ρογαυείτυν, οὐπλ αὐ) οἴθ5 οἱ το! παυθη 8 
εΔ ησ2 Υυἱάεπίιγ οἱ [πη ρο ΓΑ ἃ βυηΐ, σοπίοπ }: 8] δᾶ 

πᾷ ποὴ Υυἱάθηϊιγ, οἱ φίεγπα βιιηῖ. Οϑιοπάϊιγ ΕΥ̓ κῸ 

εἱ ἰϊεῦ ἰδιυὰ 5. νεϊδιηνῖπα ρείγα ἀροπίυ πὶ, ΠΟη 50} 
8616 πο, ποαὺσ υἱ ρϑιϊδίυ 50115 ἀγάοτγοβ, ἢ6 ἴ:6- 

τί (υ868 ἢδῖ, Π6 ἰΐδγιιπὶ ἀϊοαῖ, ἀεδροαὶί πιὸ δοὶ δ : 

ΡῬΓορίογοα 50 γϑἰδπιΐῃς ρεῖγα 861 πος ἰ(6Γ. Ηος δυ- 

τὲ ᾿ρϑυπι ὙΘἸ πη 6 ἢ ΠΟ Ὑ 1 ὁχ (ΓΟΠαἾΠ118 6586 δὺϊ 
Ππιεἶ8, αυῦ Ῥε ἢ θυ5, 586 ἃ ρεῖγδπι νὰ]} οἱ 6588 γι]8- 

πο, ἰά 65ὶ ἢγηηᾶ οἱ 80}1{8 ΟἸνγἰδιὶ ἀοσπιδίδ. ἴρϑυπὶ 
πδπ406 6886 Ρείγᾶπη Ῥαυ]ι8 Ὀγοπυηιαὶ ἀΐοθη8 : 
Ρείτα αμίεπι ταὶ Οἠτίδίιις "5, ΟὨγῖβιΪὶ ἐγο ἀοοίγϊ πᾶ 
ἐἰ 46 5ἱ οδίσφδίυγ δηϊπι8 οἱ νοἰθίαγ, ἰα10 ροίο5ι δὰ 

᾿Πυά νεγνθηῖγα βθογείυπι, υδἱ γουε δία εὶθ ρἰογίδπι 

"3 (δηῖ. 1, 6. 551 ΟὐΓ. χ, 4. 
 Εχοι. χχχ!, 92, 25. 55 3υδη,,Υ]. 

(0) Τιπο αὐ ἐαπι, ο[6. ῬτΟσΟρῖ 5 ἐχ Ογίψοπο : Βού- Ὁ τικῶν, ἀρχ' 
λεται τὴν ψυχὴν ὑπερόῆναι τὰ αἰσθητά. Ὡς ἐπὶ πό- 
λεως δὲ τεῖχος καὶ προτείχισμα τὸν αἰσθητὸν χόσμον 
χαλεῖ. Δεῖ οὖν τὴν τῷ λόγῳ κοινωνήσουσαν Ψυχὴ ἐν 
σχέπῃ τῆς πέτρας οὐ μόνον ἕξω τοῦ τείχους τῆς 
πόλεως, ἀλλὰ χαὶ τοῦ προτειχίσματος γενέσθαι" ὡς 
πλησίον γενομένην ἀναχεχαλυμμένῳ προσώπῳ τν 
δόξαν Κυρίου ἐρρναν τω θος πα με γὴν τῷ λέ- 
γοντι" δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου. Ἐπιθυμεῖ δὲ χαὶ 
διαλεγομένης ἀχοῦσαι τὴν φωνὴν ὡς ἡδεῖαν θαυ- 
μάζων. Προτείχισμα δέ ἐστιν, ὅπερ Ἡσαῖας περίτει- 
Ἰς ἡνομάζει λέγων" Θήσει τεῖχος καὶ περίτειχος. 

ὕλεται τοίνυν, τῶν σωματιχῶν ἐξελθοῦσαν, οὐ 
μόνον ἐν τῷ τείχει γενέσθαι, ὅπερ εἶναι τὸν περὶ τοῦ 
νέμου λόγον νομίζω, ἀλλὰ χαὶ ἐχόμενα τοῦ προτει- 
χίσματος᾽ ὡς λόγος μέν ἔστι τελευταῖος τῶν σωμα- 

δὴ ῬγρΥ, χχχ, 18, 19. 
δϑ ἤθαη. 1, 14. 

Ροίγα ἰυἵυ πὶ ογδάϊπν, αυΐ8 οἱ βδίοπιοι ἀς 63 ἐϊεῖς 

ἴι Ριονορυ 5, φυοὰ νοβεϊ σία Βογροπι}8 ΠῚ θοδϑι 

ἀοργεβαπαϊ βυρῈΡ ρΘΙΓ8Π). 515 οὐἱπὶ δἷι : ὕγία βεπὶ 

σὰς ἱιπηροδειθ!6 εδι πιλιΐ ἐν ο} Πἰσεγα, οἱ φιανέμ 

φιοα ἴσιοτο, υϑειϊσία αγμίία τοίαπιῖδ,, δ᾽ υἱαπι 567. 

Ῥεμιὶς δΆΡΟΥ ρεϑίταπι, οἱ βοηηϊίας πανὶς ἴῃ γμείαφο, οἴ 

υἱας υἱτὶ ἐπ ἡμυοπίμίο 5᾽, ΒΟΓρΡΟΠ 5. ΟΕΥΟ, ἰά 651 5' σὴ 

Δίᾳυδ ρεοοδίὶ, ἴῃ ᾿ς ροῖν8 4) εδὶ ΟΠ γί βιαθ, ἴῃς 

ὙΘηΪΓΙ ΠΟ Ροβϑδυηῖ, αυἷὰ 5008 651 4] ροοσοϑίαπι 

ποη [ἐεἰ1. Ηυΐὰδ ἐγροὸ ρείγ γ γῸ ναϊδιηΐπα δπίῃ8 

ἴυϊο ρῬοτυθηῖ δά ρτοιηυγα οπὶ ἰοουη), ἰὰ 651 84 60η- 

τοπιριδπάτπι ἱποογρογαὶϊα οἱ φίογπα, θ6 μᾶς ὀϑάδπι 
Ροῖγα [18 υϑγὶν δρϑοὶα θανιὶ ἰπ χχχιχ ρβαίτνο ἀΐ- 
εἷς : Εἰ διαί διιρτα ρείταπι ρεάες πιέο8, εἰ αἰτγετὶξ 

Β φτέϑδμα πιθος ὅδ. Νἧῥὰ τηΐγεΓὶβ 8 ἀρυὰ θανὰ ροῖγα μς 

αυλϑὶ Γιπἀςπιοηίυπι εἴ ΟΓΕρί 0 65 δηϊπια ΡῈΓ αδπὶ 
νεγεὶϊ δὰ θουπι, οἱ ἂρυὰ ϑιϊοπιοηθπὶ γθἸτηθη δὶ 

Δηΐπια δὰ πηνϑίϊο δαρίοη 8 βϑογοία. ἰομι δι }8Β 

οὐ οἱ 'ρ86 (Πεϊδίυθ8. ἤση νἱα ἀΐσαίιγ, Ρ6Γ αυδιῃ 

ἐγοάθηίο5. ἱποδάπηί, πυης οἰἶδπ) ρΓΩΟΌΓΘΟΓ, 5ἰου" 

δἷι Ραυ]υθ: [Πὲ ηυοα Ῥγ ΟΜ ἱμίτγοὶυϊ γτὸ ποϑὲς 

7έδιι5 "5, 51π|}}6 εδί οἱ "Πυἀ φαοά ρὸγ ΜΌΥ86πὶ ἀεὶ - 

ἰὰγ ἃ ὕεο : ἔσεο ροδιὲ τ6 ἱπ [οταηιῖπο ρείγα;, οἰ υἱμοὐϊδ 

ρΡοϑβίετίοτα πιρα 57. ἰσ᾽'υΓ μεῖγα ἰδία ΄σιαδὲ ΟἸ τ δι δῖ, 
ΠΟοη 6ϑβῖ ὁχ οπιηΐ ρᾶγία οἰδιεα, δὰ ᾿μα θεῖ [Ὀγαπλθῖν 

ἘοΥΔΠΊΘΙ γ6ΓῸ 651 ροίγρ, αυΐ τονο]αὶ οἱ ἱπποίοθοογθ 

{λεὶϊ ποίη θδυπι. Ναπ)ο εὐρᾷο νἱάοί Ῥαδίγοπι, 

ηἰβὶ ΕἸΠἰ5 ὅδ. ΠΘΠῸ ἜΓᾷῸ Υἱάοιὶ ρμοβίγοπια θεῖ, ἰὰ 

εδι 4υῶ ἰπ ΡΟΒΙΓΟΠΙΐ5 ᾿οπηρογίθυ5. ἤαηί, πἰδὶ ροϑίτυδ 

ἴῃ Τογαπιΐηα ρείγ, 50] οῖ οὰπὶ 6ὰ Οἰν]8ι0. τονα- 

Ἰαπῖο ἀϊάϊοογι. Εἰ Ἰεὶς ογὸ 50} νοϊδιίπθ ροίγαδ 

δηϊπιδπὶ ργοχίπηδπὶ 5[ἱ οδεοίδπι ἰηνίιαιὶ βαγπιο οἱ 

“δὰ ῥγοῃιυγα! πὶ ἰοοιηι, βίου! Βυργα 7ᾶπι ἀἰχίπιαϑ, 

δὰ οοπίεπιρίαπάδ δὰ αυῷ ποη υἱάσηίυγ, εἰ ϑρίογῃη 

δαπὶ, οἱ ἐνὶ ἀΐοῖι δά δι: Οδιεπάθ πιϊιὶ [αεΐεπι 

ἐμαηὶ : μογίδοιο αἱ νἱάοδι, δὶ βοῃ δ᾽ίχυν! ἴῃ νυ]α 

6ἦβ νοιογὶβ δάδιας ν]δη πὶ μα θοαὶ, 564 ροβ8ὶ} ἰῃ-- 

«το ρ  ἀϊ5 οὐμιμῖθιι5 φ᾽ογίαπι Βυπιπὶ βροου]ατὶ, υἱ ΠΝος 

ἰρβ8 ἀΐοδι : Εἰ υἱαΐπιεδ φίοτίαπι 675 (απφιαηι μη ΐθε- 

πὶιὶ α Ῥαίτε, ρίοπιπι φτγαία εἰ υετιαἰὶς 59. δι εἴ 

οὐπὶ ἀΐσηα [ἀοτῖ!, αἱ ἀθ ἰρθὰ ἀϊοδίιγ βίουϊ εἰ ἐν 

Μογϑὲ ἀϊοίιιπι 6δῖ, φυῖὰ ΜΟγ565 Ἰο4υ θαι, οἱ θοπὶ 

πὺ5 Γοβροηθευαί οἷ, ἰαπο οοπιρίοίανγ μη 68 υοὰ 11. 

δ Ῥρ8], ΧΧΧΙΧ, ὅ. " Βοῦγ. νι, 20 

δὲ τῶν ἀσωμάτων. γε ἐροπεβαπι διρεγ- 

φτοαΐ δεν διδα. Αο δὲ πμίεπι ἀε εἰυϊίαιε ἰοφμαίμγ, 

γπιμτθι εἰ απιοπιμταίς πιμιάμι δοποὶθίίοπι τοσαΐ, 

θεῖ ἰίαφιιο απίπια, φμα οὐπιὶ Ῥετῦο εοπιπιθγοῖμπι 

παδέμιτα ὁεἰ ἱπ νοίαπιῖπε Ῥείτα, πο δοίμπι ἐαίτα 

φιμτγιιηι οἰυξαι 8, 564 οἰἴαμι σίγα αμἰοηιαγαίο εαἶτὲς 

μι ῥτορίμι8 αοοθάεπε τευείαια [ἀεἰὲ ᾳἰοτίαῃι θοπιὰ 

νοεῖ ἐπ δρδοιιίο οοπιθαίμτ, οδθαάϊεη 8 ἀἴσεπιῖ: Οξίοπάδ 

πἰἰμὶ [αεἴθηι ταπα. πρὶ! υότο οἰίαπι ἰοημεπίῖδ θοζεπι 

αμαΐγε, φμαπὶ οὐ ἀμίοθάϊποπι αὐπιίγαιεν. Απιεπικταίε 

αἀπμίδηι οδί, γιιοά ]δαῖας εἰτομπιηιαταία υοζαί ἀἶοοη8 ὲ 

« Ροποὶ πιμτιπι οί οἰτειπηπιγαίθ.ν Ὑμ1 ἰσιίατ, μι ἃ 

εοτφοταί ὑνις ὁαἴεπδ, ΠΟῸΗ δοίιιπι ἱπ ΤΗΝ ΤῸ εοπδἰδίαί, 

4ιιθπι μιι10 6586 ἰεφὶς ἀοοιτίπαπι, νεγμπι Εἰΐαπι ῬΥΟΡα 

απιοπιιταίθ, εαἰτόνιαηι υἱάοἰϊοοί σονροτοογαπι Τταίϊα- 
ποπὶ οἱ ἱποογρογθοτωι ἐπὶ ἧμηι. 



ΘἈΙΟΕΝΙΘ ΓΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟΑΝΤΙΕῸ. 1. 

Αιιάϊιαηι [ας πιϊιὶ υοοεπι ἐμαπι. ἔηροπ9. Ὑαῦὸ ἰδὺ8 Ναης εἰἶἰάπὶ υἱάοαπιβ φυοπιοίο ἰδὲ ἃ Οτγίβίο 

εἷυς. οβίθπάϊιυν ἴῃ 60 φυοὰ ἀϊοίϊυν : γον μα διια- 

οἷς. δὶς οηΐπι βαρ θη ἰϑθίπιυ8 ργοριεῖα θανὶὰ ἀΐοο- 
ἔἂι : ϑιιαυὶς δἱέ εἰ αἀϊδριίαιῖο πιρα 55. ϑυλνὶδ 6δὲ 

σοχ δηΐπηθα οὐπλὶ νογθαπὶ Ὠεὶ αυο Ἰοᾳυϊαν, οὐπὶ 
ε΄ οι ἀορπιαιῖθυ5 νογὶ 1:15 Ἔχ μοι, οὐπὶ ἀϊδροηϑᾶ- 

τἰοηα58 θεῖ οἱ ἡυπἀϊοῖα ο͵0ὺ5 ἀχρίαποιῖ. 851 νόγὸ δυὶ 

δια] οχαΐαμν, ἀὐλ βουν 85, δι} νηὶ ϊὰ8. ἀθ ογα 

εἷυβ ργοοοθσμι, δυΐ γουθαπὶ οἰἴοϑυπι, ἰ6 αυο τοά- 

ἀοιάδ 511 γαιο ἴῃ ἀϊο [υἀ]ςἢ}, ἰηϑαδν 5 οἱ ᾿μ) ιουπ ἃ 
γοχ ἰβία δϑί. ΑὉ "δὲ νοῦς (Ἰηγἰκἴαβ. ἀνδγιὶὶ λυ δίταπὶ 

βυικη. Εἰ ἰάδο φιάυα ρθυίδοια δηΐηδ ρου οὐἱ 
διι0 ἐυβίοάϊαπι, οἱ οβήϊιιπὶ ΟἰΓΟΙ Πιδιδηι 25 [4018 8115, 

οἱ [Δ] 6Πὶ 56 ΠΙΡΟΥ ΒΘΥΠΊΟΠΟΠΙ ρΓγοεγαὶ 40] 5416 οοη- 

ἀΐιυ5 ἀεΐ στγαιϊίαιη δυἀίδητθυ5, οἱ ἀΐοαι 48 δὰ γεῦ- 

Ῥυπὶ Βεΐ, φεία νοῦ (κα διιαυΐδ. δε( οἱ [ἀεἷδα (μα, ἴῃ- 
αυΐι, δρεοίοεα. δὶ ᾿μ|6} 585. ἢΠ|81} [Δοΐ6πὶ ἀ6 48 

Ῥαυΐυβ ἀϊεῖ! : ΝῸ5 αμίοπι οπιπθδ τουοίαία [αοὶθ δ᾽; 

οἱ τε οὐπὶ ὁϊεὶ! : Τανο αμίόπι [αεῖο αὐ [αοΐοπι δ"; 

. ἴχαηο, νἱ ἀε}}}5 αυδὲ 5ἰῖ δηϊ πιῶ [Δοῖ65 αὐ ἸλυδοίυΓ ἃ 
γοῦν οὶ οἱ ϑρθεοῖϊοβα 6586 ἀϊοδίυγ. 114 δ'πα ἀυῆϊο 

αυς φιυοιἀἶα γοπονϑίυγ δὶ ἰπηασίημοπὶ οὐ 9. (| 

91 οτγϑανὶὶ 6Δη}, αὐ ποη Παῦδὶ ἴπ| 86. Π]Δ00}4Π)., 

80: γτυφᾶπ), Δυϊ 414} Βα) υϑηγο.}}, 56 65. Ξαποία οἱ 

ἱπιπηδοι δία ; 4υα]οπὶ οἱ ρθε δ δ δχμίδυ!! ΟἸιε βιὰ 5 

Ἐοἰοβἰδπ)., δηϊπ)ιὰ5 5εἰ οὶ υ δὰ ρεογίδοι Οη6Πὶ 

ψοηογαηΐ, αυ ΟΠΠ65 5᾿1πῈ} εἰποίιηι οοὐρα5 ΒοοΪο- 

δἰϑ. Οιιοά φογρὺβ υἱχυα ρυϊο γαπι νἱ δ θίίαν οἱ 46- 

ΟΟΓΙΠΙ, αἱ δηϊη 6χ 405. ΠΟΓΡα5 ἢΠἀ εἰδπείιαγ ἴῃ 

οπιηΐ ρογ[οοιἰοηἷς ἄδοογα ρου πιδηβοιῖπι. ϑίοι! δα πῇ 
εἐὐπὶ δηΐπια ἰη ἰγαουηΐα 651, ἰυτ] αίαπι οἱ [δγυπὶ 

γοὰάϊι ἐογρονΐβ νυϊίαπη ; οὐαὶ γὙ61Ὸ ἴῃ πιδηϑιοίαἀἑπ 

δἰ ἰγαπα}}}ΠΠῖ6 ρεγϑί ϑεῖι, ρἰδοϊἀππὶ πη οπιφαο γοάδαϊί 
δϑρεοίαπι : ἰἰα ΕςοΙοβἰ (Δ οἿ68 ὑγῸ υἱγίι θυ οἱ π|ὸ- 
γτἰθυ8 ογράδηϊαυμ.,, δι} ἀθοογὰ ργομαηιαίαγ,, δυΐ 

{πγρῖ8., δοουπάυπι ηυοὰ οἱ βογίρίυηι Ἰορίπιι5 : Κ6- 

διἰσίνπι σογαΐδ ἐν ὑοπὶς, υμίιι5 ἡϊατὶα 58, Ἐπ᾿ το πὶ 
ΔΙῸ : Οοταϊε [αἰὶ [αεῖος βοτίάα, ἐπ (τὶ δε ἰϊ ἀπίθης 

Ῥοεὶξ πιωξίιις 681 υμί(μ8. 55, ΟΟΥ Ἔγρὸ Ἰα απ) δδὶ,, 

οὐπὶ Βαρεὶ ἰῃ 86 βρίγἰματ Ὠοὶ : οι} 58. μγίνα5 ἴγα- 

οἴυβ Οἰιαγίί5 6βί, βϑουπάυβ βαιάϊιπι δι. ἔχ }}}9 

Ρυΐϊο φυοϑάδη) βαρίοπία8 βου] ἀβϑυπηρβ.556 ᾿Π 18 πὶ 

δϑῃ 1 :{1Δπ| αυ5 ἀἷςὶ!, 4 5010.8 ΒΆρ᾽6Π5 Βρθοίοϑιιϑ 

6δβῖ, οπηηΐβ αυϊὸπὶ ΠΕ4ΙΙΔΠπὶ (πΓρὶ8 6σ'. ϑυρογαβὶ ἸΟὉ9 

υἱ δἰέαυϊά δρογιίυθ εἰΐαπι ἀθ ποπιΐμθ ργοπιυγα 15 ἀΐ- 

οΆπι08. Ουοι!, δίουϊ δυργὰ αἰχίηγι5, ᾿ἰηἀῖοδι τη Γὰ πὶ 
6556 δῃηΐδ ΠΙΌΓΙΠΊ, αυοά οἰἰδτ ἰῃ 548 ἢθ6 τπηοὺο 
ὐἰοίυν : Ῥονδ πιμγμηι εἴ εἶγοα ἡριγαπὶ δ, ΜυΓι8 
ταν πιδηυπὶ Οἰν [818 ορῖ. ΑἸΪῸ5 ὙΘΓῸ ΤΠΠΓΙ5 Δη(6 

ταγιπι, ναὶ οἰγοᾶ ΠΡΌ, πηδἦοτα οἱ γδιἰἀΐογα τηιῖι- 

Ηἰπιθηίἃ ἀδδίρηδί. Ῥὲν αυοι οβίοηάϊίυΓ, ψαΐα δνο- 
ΟΔΠΒ5 ΒΟΓΠΙῸ ΠὨεὶ δηϊπιδιη οἱ ϑάυοοΣβ θϑιη ἃ ΘΟΓρΡΟ- 
ΤΑΙ ι15 πο φοιἷ οἱ σογρογαὶθ βαῃϑίναβ, ἀθ γα οὰ πὶ 
ἀδ [υϊυγὶ βόο0}} τηγϑίογὶ 8 ουρὶς, οἱ ἰπὰδ εἱ πιυμὶ- 
πιοηίᾶ οοπηυΐγογα, υἱ 8ρ6 [αἰ ΓΟΓῸ πὶ τημηϊϊὰ αἱ οἰγ- 
οὐπιάδίδ ἴ π0}10 ροβϑὶϊ νοὶ ἰΠδοθυγὶ5 νἱηοὶ, ναὶ εγὶ- 
θυϊαιίοπίυυ8 [Διἰϊγατὶ, 

4. Ῥ92], ΟΥ̓, ὅ4, 6, ΠῚ Οογ. τι, 18. 
χχν!, 1, “4 Βοηι. χι, 25, 20, 57 Ρρ8]. υχνμι, 17. 

δὰ Ειοοϊοβίαπι ἀϊοϑίαγ, αυαὴ 6δὲ ργοχίηιδ οἱ οἵ 5ρ6- 
εἶοΞα. ϑρεοίοβα δυΐθπι μ0}}} 4}1| πἰϑὶ 50]1 ἱρβί. ἢος 

δηΐῃι δἰ πη ϊοϑὶ οὐπὶ ἀΐοὶ!, δροοίοδα πιθα. ΠΔῊςΣ 6ΓΡῸ 
δχϑυϑβοῖίλι (Ἰιτἰδίυ5, οἱ ᾿ροὶ Ἐνδηφειίαπι γεϑυγγοοιὶο- 

πἶβ δηπυπίϊαι, οἱ ἰ460 ἀΐεὶ! : Εχδιγαο, υεπῖ, ῥγοχίηια 

ηϊθα, ἐροοίοδα πιεα. Οἷα ἀυίεπὶ ἀδαἶς οἱ οἱ Βππδ5 
οοἰνηθα, ροβίοαφυδλπι ἀογιηΐνῖ! ἐπ πιοάΐο βογιίμηι : 

πιθ ἶα διίθι ἰμίον ἀπιῶθ νοοϑίϊ 65 [5γ86}}8 ἘροΙοβία 

γοζαία δϑί, φυΐα ρυῖπιο ἴ5γδοὶ νοοδίυ 5 ἐδ, ροϑί ᾿ν80 

αὐϊ ἴρθα οὔδιπαϊι οἱ οεοίἀϊι, νορδία δϑὶ Ἐοοϊεβίδ 

φεπείαπι ; ἐὰπὶ δυίοπι μἰδηϊτυἀ0 ψριίίαπι ᾿ειγοίογι!, 

ἴσην ᾿ἰταγαπι οπλμἶ8 ἴ5γ8 6} γοοδίι18 δα ν ἢ τ “6; ἴῃ 

μι ἴθ ἐγσο παγυπι ἀυλτυπ) βογιίιπὶ ἀογηλῖ ἘοοΙο- 
δἷα. Εἰ ργορίδν Βοὸ ἀσάϊι εἶ ρέππας οοἰμηιδα ἀδατ- 

Β φεπίπίας,, ᾳυοά 5ἰρηϊῃοαί τγϑιϊοῃδὈ}}68. ραππᾶ5 ἴῃ 

ο 

βϑῃςιὶ Βρίγίμι5. ἀοι}8. ΕἸ ροδίοτίοτα ἀοτδὶ 6}5, γνεὶ 

ἐπ υἱτ αι αὐτὶ “7, αἱ αυϊίαπι Ἰοσυαπὶ,, τεὶ, υὧἱ Δ} 

βοιρίαπι Βαῦδηι,, ἐπ ρα ΐοτο αἰτὶ. Ουοὰ Οδίθι!εγα 

Ῥοίοϑι, χφαΐα ροβίδγίου. 11 νοσαιο ᾳυδη) δχ ᾿βγϑεὶ 
Γυϊυγᾶπὶ ἀεὶ! Αροβίοϊυβ., πὸη γι ἰμ οὐβογυδηῆδ 
ἰορὶ5, βοὰ ἴῃ ργοιϊοϑίίαία ἢ εἰ. Δαγὶ μδιπααθ υἱγιϊ- 
ἰαιἷς φοῦῖι βροοίθιῃ, 65 νἱγίαι 5 ἤογαη8. Ῥυϊθϑὶ 
δυίοπα αἰεὶ ἴῃ πηθι ο Θάγαπι δογίϊα ἀοτγιμῖγα, γοὶ 
αυΐοβοογε ΕσοΙοαῖα, ἴῃ ππϑάΐο ἀυογαπι (αβίδιηθηίο- 

τυπι; δἱ ρβθῆπε 6}05 ἀοαγμθηίδια 6Χ 56 ῃ5ίθιι5 Ἰ6εῖ5. 

Αὐτγυπὶ ἴῃ ροβίογ ον θυ ἀογϑὶ 6115, ἰπ.6}}}αἱ ὀνδη- 
ἐδ] οἱ πλὰ ον 8 ἀθηιιπὶ ροΐοϑι. Αὰ ἤδπηο δγαοὸ Ἐδοίο- 

βἰδπὶ «Ποῖς ΟΠ γίδιυϑ : δὴ, [ἃ οοἰυ»ἃ πγ68., εἱ 

γνϑηΐ, ἰῃ ΡΟΥΘ 0 ροίγα ; ἀοοθη8. 681} υἱ ΟρΟΓΙᾺ 

νϑηΐλῖ, πα 484 ραν ἃν ἱπουγοδηι 5. ὁ8Π| 16Π- 

ται οηΐθι5., 8564. δὰ γα ρείγ ἰποοάδι οὈίθοίΔ 
ἀϊοθηβ : ϑδρίνμιδ υμέιι8 ποδιγτὶ Οἰιτίδίι 8 οπιΐπαδ, 

εὐΐ ἀϊαίπιιδ : Πὶ ππιϑτα 688 υἱυοπιις ἰκ φοπιΐνις Κ.. 

Οὐτοοῖα ἀυίοπὶ ἰποθα! οἱ δάορογία, αυΐα ἀδθεῖ ρυ- 

τοϑίαίαπὶ ΠΌΘΓα ΒΌΡΟΡ σὰρα!, ργομίογ δῆσοῖοβ. υπ 

διυιίδπὶ νεποιΐὶ δὰ ργοπηυγαίοπη Ἰοοι πὶ, [4 651 δά ἤι- 

τον δου}! βίδίιηι, 1} δά δδιη ἀΐεὶς : Οδέοπάο πιιὶ 

[πεἴϑηι ἰμαηὶ, 6, αμαΐίαπι [αο πιλ νοσθηπι (πιαηὶ, φαὶα 

υοαῦ (μα διαυΐδ 65. Αυσϊίαπη ναὶ! Π γὶ νόσθπὶ Εοοίθ- 
δἷ βυῷ, φυΐα ΄υΐ οὰπὶ Ομ 5515 Γ06Γ1} σογλπὶ δ0- 

τηϊηΐθυ5, οἱ ἰρ86 σοη 6 ̓λαγ οὰπιὶ σογαπὶ ῬΑ ΓΟ 510 

αὶ ἴῃ ἙοΟἸ 8 651. μία υοὰ (μα φιαυὶς ἐεῖ. Εἰ 4υΐδ 

Ποὴ [ἴθίιγ ϑυάνϑιη νόοοπὶ πο βία οδι]ιολο ἤθδηι 

Ὦ γϑογδπὶ ΘΟηἢιθΠ18., ἰπβιᾶνθῃ}) Ὑ6ΓῸ αἱ ἰμ) υου ΠἀΆΠ| 

441 (οΥ. τὴν, 19. 

6586 ᾿φγοισογυπι υθοθιη, αἱ ποη ἀορπιδαία γογὶᾶ- 

ιἰ56, β6ὰ δ] δβρῃθιμίδβ ἰῃ θδυπὶ, εἰ ἰηἰψυ 8ί6πὶ ἴῃ 

ἐχρείβυπι ἰοφυυηῖιν ἢ δὶς οἱ [Δοἰ68 ΕΟ] οβ᾽:8 βρθείοϑᾶ 
Θδι : ὨΦγθίϊοογυηι ὙθγῸ ἰυγρῖὶβ οἱ (ωάᾶ; 5ἱ φυὶΐβ 6δί 

ἴδπη6 4υὶ θ6η6 ΠΟΥ τὶ μυ]ο γι τυ ἀΐπ6 πὶ νυ]ιυ5 ργο- 

λάᾶγθ, ἰά 6ϑί δὶ 418 ϑρί γι (815 δϑὶ 0! βοὶϊ δχαπιῖπᾶγθ 
ομμηΐᾶ. Νδῃι δρυὰ ἱπηροῦῖ05. οἱ ἃπί Πη]8|68 ἰιοτη Π65 
Ρυϊομγίοσα νἱάδῖυγ τηθπάδοὶϊ! βορ ἰϑπηαία αυδιη, 

ἀοφιιδία νον αι58. Ῥοβϑυπιι5 δυίοπι δάμυς ἀ6 Ι000 
ῬτοιμαΓΑ]Ϊ οἰΐαπὶ Β00 διίάδγα, φυοά ργοπιυγα]θ βίμι8 
δὶῖ Ρδιγῖ8, ἰπ α0 ροβίία8 υπϊσεηϊα5 ΕἾ] 8 ὁπαγΓδὶ 
οπιηΐᾷ δἱ βηυηίίαι οι οβ᾽θ 808 ΄υοιηηθθ ἴῃ 86- 

6 Εςοἷΐ, χι, 53. “᾽ ΡΙΟΥ͂. χΥ, 1ὅ, 55 [58. 
68 ΤΏγρη, ιν, 20. 
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εἰοιϊς οὐ ἰμ αὐδοοι {19 Ῥαι 5. δἰ θη5 σΟηαἰποηίυγ. Α πιΐμιπὶ οὐγὰ πηλπάδίυν, πὶ οὐπὶ ἀδοθρίογεδ φυδεὶ 
Τ]0ἀ6 οἱ φυΐλαπι αἷν 60 οἀοείας ἀϊςοθαι : θδίιπι πϑηιὸ 
τἰδιι κπαφαςιι. {Ππὶσοπῖμις θοὶ ἘΠΐιδ, φμὶ 65, ἱπ οἷν 
Ριτῖδ, ἔμδα σπατταῦῖ "᾽ν, ἸΠυ 6 ΟΓ’Ὸ ὀγοοδὶ 5ροπβλπι 

διϑηὶ ΟΠ γδίυβ,, οἱ Ὡἱ 6. Οπμηΐθι8 ΘΆπὶ αι ϑρυά 
Ρλΐίγον Πα θοπῖαν, οὐἀοοθαὶ οἱ ἀΐοδί : θ μία ονιμΐα 

τοϑὶς ποία [δεὶ φμαρ ακαϊοὶ α Ῥαΐϊτ6 πιὸο 75; οἱ αἱ ἴἰ6- 
τυπὶ ἀΐοαι : Ῥαίον, τοῖο μί μὐΐ ἐσὸ διπι, {{Π|6 δὶ! οἱ 

πα Ὁ πιδιις 7", 

γυῦ5. 1Ὁ. (αρὶ!6 ποδὶς υμίρες ριιδ ας οαίοτηιΐπαπ- 

(ἐς υἱπθας, εἰ υἱπο ποδιτῷ ἢυτοῦαπί. ϑοσυπάσυπι 
ἀγδανδιὶβ οτἀϊ ποι ἸηπΠ918 Θοὲ ρΟΓΒΟΠ8, ΠΟῚ ΘΗΪΠΙῖΊ 

1 δά 5ρόπβϑηι, δε δὰ βοάδίεβ (11) Θ4. ἰοχυΐθν 

ΒρΡΟΠΘ55, οἱ ᾿ρ5ῖ5 ἀἷεῖ!, υἱ σαρίαηϊ νυ]ρα8 ρυ5.}}85 

402 ᾿ηϑἰἀϊλπίυγ υἱποῖβ, υδὶ ρυϊη πὶ σα γπι ἢ Οβίθη- 

ὀκεῖηι, πος βίθυηι 6858 Ῥδγύοηΐγ δὶ Πογοπὶ. (δρὶ 

εἴ 688 ργοορίί, 5101] εἰ υἱΠΠ{21| σοπδυ θη 5 υἱμδα- 

ταῦ). δεὰ ἢδς, υἱ ΘΟρίπιι8, 50 |}18}} Θχροϑ 06 
ἀἰδεαι  ηάδ 51. ΕἸ ρι!ο αυοά 5 ἀα δηπἰπιᾷ δα 
φιξ 5ὲ ἤεγΡο Ὠεὶ σοπησῖι, λάνογίδβ, τὰ ]ρο8 οοη- 
τί Ρο(οδίδξεβ οἱ ποι 5 ἀ:ππιοηιπὶ ἰμ 16} ὶ 

ἀδθοδηΐϊ, ρὲγ σοφί διϊοπο8 ργᾶναβ οἱ 1π|6}}}σοηιἰδπ) 

ῬΈΓΤοΓϑᾶ ΠῚ Ἔχ ΟΥπι πη 165 ἴπ δηϊπιὰ υἱγία! μη ἤΠΟΓΟΠῚ 
εἰ (τυείυπι Πἀ6] ραογὶπιθηιο8. γον βίο ἰφίλυν ΥουΟὶ 

[κί φυὶ 68ὲ θοπηΐηυβ νἱτιαΐυπι, πιαπαί δῆς} 15 505 
φυὶ λά πιη δία τ πὶ Πιϊδ5ὶ Βι}1, ργορίεγ 605 αυὶ ἢ8- 

τοῦ! δίοιη σα ρίαπι σα] αι8, υἱ σδρίδη! δχ ὑπδαυδῆηθα 

δηΐπ)λ δα) αδπιοαϊ οσορίαἰΐοποβ ἃ ἀξπιοηίθα5 ἱπηπ|}5- 
525, 61 αἰδε: 5 οἷβ ροϑϑὶ πὶ Πογθιη Υἱγία 15 ΔΠδγγα. 

γᾺ]0Ρ6 5 ἰβοιγδῶγα σμογίοἱ μοπήθπι, ἀσχίογὶβ ἐαν 

Δ τ }}}18. βυθίονοπι. Εἰ ἰάδο ἀϊοίῃυν : ὕαρίίε ποὐὲς 

ταῖρο5 ρμιιϑέ!α6. Οοτηβοίθπίεν 58:6 οὐπὶ δάδυς ριι- 

81}. διιηΐ, οαρὶ 688 τυδηυδλὶ οἱ οοπιργοϊιεπάϊ. απ 
δεΐπη οορ απο μναῖα ἐπ ἱπ|1}}5 681, [4616 ροῖοϑὲ 
Δυ)})} εἰ ἃ εονάθ. Ναπι 5ἱ ἰγεαυθηῖαν ἰἰογοίυν, οἱ αἷμ 
Ρογηδηραὶ, δάἀυοὶ! ἀηπηᾶπὶ 5᾽π6 ἀυδίο λὰ οοηξοη- 
56π|; Οἱ ροπί ΘΟΠΒΘΠ51Π} ἱπί Γᾶ ΘΟΓ δι} ΠῈ ΠΟὨΠΓΠΊΔ- 

ἀπ, ΘΟ πὶ 681 ατἴᾶ δ ροοοδιὶ ἰοπιαὶ Αἤξοίιπι. 

Ῥυπὶ ογο ἰπ ἰπι|1}}18 δὶ, οἱ ρυβι}}ὰ 6εϑὲ, οδρὶ ἀοδεῖ 

οἱ Δ᾽ }}1οἱ, π6 581 δάιη8 (ποτὶ ι οἱ Ἰμνοίογαι ἃ, 18 Π| ΠΟᾺ 
Ροβϑὶὶ χροὶ. Ποηίψιο οἱ δυύδ5 ἰῃἰεἴα πὶ πη} μδ- 
14 ἴῃ ἀπῖογα μασι οἶς, οἱ πῶς ἴυϊ {|| νυ]ρο8. ρα- 

51. δοὰ οἱ ἂὖ ἰδὲ οὐπὶ υἱύοτοὶ Ποπιίηυβ δι 

Β δῃϊπιδπὶ 4υλϑὶ Πογαπίθπ) Υἱπθδπὶ ἴα, σάρογα δᾶπὶ 

τοϊοη8, οἱ 8}}}ΐ|οϑγθ οχ 60, Θοπη δὶ 1 οἱ ρϑοὶ! 15 

Ἰοσυΐϊος, υἱ ροββίάβηβ χυοά ἀπιϑυαὶ, ἃ οὐρίἀϊ δια 

ἐεδβαγοί. ϑδοά ΠΠ6 υἱροία Παεη5 5υΐ δυυϊιτὶὶ θογι8-» 
16Π}, ΠΟ 6δὶ Δπηρίαχιιθ π)θ οἱ βαρίθπίπι, 56 ἰῃ- 

ἀυϊϑὲῖ βοπηοιἐρϑαπι }}} πιδρὶβ οοη5.}10 480 Θχίογπιΐ- 
παρθϑίυγ δπίπιὰ 588, 4υ8π| 400 δ παρδίυγ. 

51 νϑγοὸ Ἰιο ἀδ Ομγίϑιο οἱ Ἐςο[οβία ἐπι] σαῆγυξ, 

Βόγῦπο νἱἀοθίίαν δὰ Ἐσοϊοοίας ἀροίογοβ αἶα], εἰ 
πιϑι αι! οἷβ ἀ6. ολριΐονα νυ ρίαν Θχτογην πᾶ ΠΕῖι}}) 
νἱμοαβ8. Ὑυ]ρ65 δυο ρογνθῦβοβϑ ἀθοιογοβ. Πιβγοιίεοσ 

ΓΙΠῚ ἀΟσΠΙΔίαΠ) ρΟϑϑ. Πλ5. 116} Πσο γα, 40} ΡῸΡ ἀγξυ- 

πιθηΐογαπι οΔΙ Π ἀἰϊδῖοπι βοάσουης οοτάα ἱπηιοδθη- 
εἶπα, οἱ νἱηθαπι θυμηΐηὶ οσίογιϊηδηΐ ἢς ἤογοαΐ ἴῃ 

ὑλρίδη! δυΐδπὶ ΘΟ ΔΙ ΙΟΠ65 τη ]48 ἰῃ 60, οἱπὶ δι6- ( ἤάδ τοῦῖα. Ὀοῖυγ οῦμο ργβοορίυπι ἀοοίονθι8. εδι}0- 

δοτυηΐ ΤΠΡΠ ΠΟΙ 6586 688 ἃ Ὠ00, 86] 6556 ἃ Π|8]}- 

{πο 8ρίτίι, εἰ ἀδηΐ ἀπίπιδι ἀἰδογθ ΠΟΙ Βρίγἰ ἔὰΠπ|π|, 

υἱ ἰπιο! καὶ αας 5ἷ: οορὶδι10 βοουπάππι Ἰλουπι, οἱ 

{π 511 εχ ἀϊδῃοῖο. [1 δυΐδτη 5.85 6556 οορί Δ (101}68 

4025 ἱπιηλτ{{| ἀϊΔὈ 0] 5 ἴῃ ΘΟΡ ᾿ιοτηΐτ πὶ, Υἱὰ6 ἴῃ 

Ἐνδηφοϊίο φυο 5ετίρίυπι 6βι : (πὶ ἀμίσπι ἱπιηιὶδὲ8- 
εἰ, ἱπαυϊ!, ἀἰαδοίις ἐπ εοΥ “πα ]δεαγὶοιῖς μἱ (τα- 

ἀετεῖ ἐππὶ "3. ϑυπὶ οΥρῸὺ απο! σοφίαι 9Π658 

ηὰῶ ἃ ἀφξιηοη 5 ἰμ] οἰαπίαγ ἴῃ εοτάΐθα5 Ποπι- 

μα. ϑοὰ αιἷΐα πΠοὴ ἀδδδὴ ἀἰνίπα Ῥιουϊμοηι., πὸ 
ἴογπδ ΡῈ’ Βυλιδπιοάϊΐ ἱπιρουγιυπἰιαϊειη (ἀγθαγοίυγ 11- 

μεγῖ8. διθὶν}} ,. δὲ ΠΟῚ 6ϑ88οῖ ᾿ιι5ία ουδὰ ἰυσ]εἰὶϊ, 

ἰδεῖτοο Βοηίχηΐθ δηᾳ61|15 εἰ δηνϊοὶβ ροίοϑίϑ4}})}ὺ8. 0- 

5. ἴοδη. ᾽, 18. 79 20δη. χνυ, 1ὅ. τι ζοδη. χσιι, 94, οἱ χιι, 96. 

Ἰϊεἰβ., αὖ ἀνὰ δα]. μυ5}}}: βυηὶ ἰδί συ]ροβ, οἱ 
ῃομεΐατι Ρ᾽υγα8. δΔηΐπθᾶ8 ἀδΟΟρΟΓδ, 804 ἰπἰεἰππὶ 

Ἰιαθοῖ ργάνα ἀοοίγιᾶ, ἈΓΡΊΘΓΟ Π05 οἱ Γϑίγοπατα [0 ὁ 

βιϊποιῖ, οἱ γῦῦθο νοὶ 115. σοπιγδά ςοπίδς ΤΕΥ ΠΟΘΓΘ, 

οἱ φάρογφ [08 Ἀ5βογ θη 5 γαγῖβ. 5. Θηἰπὶ μογτηϑη» 

τβδυΐηι ἴμ μγίμοἱ ρ᾽18., οἱ ἱπάυϊδογί αὶ, 56 γπὶ9 ΘΟΓΌΠῚ 

βου! σΆΠΟΘΡ βογρίξ, οἱ {ἰδὲ ἱπϑδηδ 5; υἱ πα 

ἱπνοπίδπίυν ηυἱ ἀδϑοδριεὶ αν εἶθ ρυβπαγε [8πὶ ργ0 
ἰρϑὶβ ἱπεϊρίδηι, οἱ ἀείεπάθγα δυδοαριὶ Ἔγγοιβ δυςίο- 

168. ϑ΄ῖ΄5 δγβοὸ ρι.5}}}835 ἀἰξηαπι 6ϑὲ Ὑυ]ρ6 5 σϑμΈΓῸ, οἱ 

ἀοϊοϑα πφγοιίοογαπι 5Ορ ἰβπηαῖα ἰ ἰρβἷ5 βίαια 
ἰηϊ}18 γνογὶβ δϑϑουγιοηϊυυ5 εοπίυϊαγο. ὕϊ δυΐδαι 

αὐτίυδαυο ἐχροϑι εἰ 0η}8 ποϑίγα δυϊάθηιοῦ οἰαγοβοαὶ 

τὲ 7υδη. χι!, 2. 

(Π δεά αὐ εοάαίε8, εἰς. Ῥεοορορίυβ οχ Οτίροπα : Ὁ αἀπεοὶξ ἰοφείμγ, εἰυθ ἀπφείῖς, δἰδε οἱτὶς δαπείἰ8, φησί- 
Ταῦτα τοῖς φίλοις ὁ νυμφίος ἤτοι ἀγγέλοις, ἣ ανδρά- 
ον ἁγίοις, ὅσοι τῆς Ἐκχχλησίας διδάσχαλοι, Ὑπὲρ 
Ξωτηρίας δὲ τῶν ἀμτθλοαν ἡ προτροπὴ, ἵνα, τῶν 
πανούργων συλλαμδανομένων δυνάμεων, αἵ διαφθεί- 
ρυσι τὴν ἀρχὴν τῆς ἐχφύσεως τοῦ χαρποῦ, δυνηθῶ- 
σιν αἱ ἄμπελοι προχόψα: ἀπὸ τοῦ χυπρίζειν μέχρι τῆς 
τὸν χαρποῦ τελειώσεως, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γεωργούμεναι" 
διὰ δὲ τὸ αὐτεξούσιον δυνάμεναι ἐνέγκαι χαρπόν τε, 
χαὶ μὴ. Ἢ τάχα χαὶ ἄνθρωποι ἀλώπεχές τινες, δι᾽ 

δριμύτητος ἐμποδίξοντες τοῖς ἀρξαμένοις 
τρέχειν χαλῶς " οὺς ἔτι μικροὺς ὄντας βούλεται συλ- 
λτούῆναι, πρὶν ἐπὶ πλέον ἀσεθείας προχόπτωσι. 
Μέγας γὰρ ἀλώπηξ γενόμενος, ἐχείνοις μὲν ἀνάλω- 
τχ᾿ ὑπὸ μόνου δὲ τοῦ νυμφίου θηρεύεται. ᾿Αρχόμε- 
νοι γὰ Ἀν της τὰ χείρονα, καὶ τοῖς φίλοις ἰρεμε - 
ται. Λέγει δ᾽ ἂν χαὶ μιχροὺς ἀμπελῶνας: οὐ δύνανται 
Ὑὰ κατὰ τῶν μεγάλων ἀλώπεχες. ας ϑροιιδιι8 

φποί διπ| Εεοίεδίῳ πιαρὶειτὶ. Ομοά αμίοηι ἰἰα ργι εὶς 
Ρὶ!, ὑτὸ υἱιιεαγμπι 64 ἱποοίμπια(6, μἱ να [γὶ8 (οργθ- 
λεηδὶς γροίοείαίίϑιις, σι ἐπ ἴηι αοται8 [τροπῇ 
ἐπποί ιπίαγ, υἱθ8 α βοτίϑμδ αὐ {τειοίι8 σοΗδιιπιπια 10 
πεηὶ 7)60 σμί!οτο ργοῇβοενε ροεοὶμῖ, ας ῥτορίεν ατγϑέιτὶ 
ἰϑοτίαίοπι [Υμείιιπι [εγτ6 φιδαπῖ, υεἱ ποπ [ἐγτὰ. Ῥοΐ 
[οτίδ εἰΐαπι ποπιῖπθς υμίρες φμφάαπι διπί, φμὶ ἠατε- 
ἶσα αδίμίϊα ἐδ ἱπιρεαϊπισπίο διπὶ φμὶ τϑοίθ συγ γ 8 
ἐπεὶρίιαπι. γαῖ αμίεηι ννίρες εαρὶ αὐπμο με! ας, αΝ.- 
ιγμαῖπ πιαὐογόπι ἵπ πιοάμπι ἐπιρίοία!ε μτοεεοτὶμί. 
Ψαίρος οπὶπι μὐΐ σγαπ ἴον Θυαδοτὶί, αὐ οἷς σαρὶ πο 
Ροιοβί ; 8:4 δοίτιι δροπδιι5 νόπαίιι σαρότε ὁππὶ Ῥοβϑὲϊ. 
θιιπιὶ ἐπα ἀεἰετίοτα [τοτὲ ἱπεὶρίιπι, οἰΐαπε αὐ απιΐ- 
εἷβ ροδϑιιπί εαρὶ. θεοὶ, υότο οἴἴαπι μμδὶ ἰα8 πὶποθαδ. 
Ααἀνογξιι5 οπὶπι ἐα8, φῃα πια)οτοδ διιπί, πίμὲ! υϑίροα 
πιοί τὲ ρμοδομπί. 
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ΔΔΒΟΓΙΪΟ, σου φτγοβαπιυβ ὁχ ἀἰϊνὶηἰβ νοϊυπιϊαῖδυ5 5ῖ6- Α Ἀγβυμπιθηίδ οδγιΔ}}8 οἱ ἰουγοθδθ βΔρ 6 ΠΉ185 ὁοηβι»- 

υδὶ δηϊπι8}}8 ἢ }05 πιοηιΐο [οί 6581. ἸΏ νΟἢἾΠ}}85 

ἜΓφο ἴῃ βοχαβοβίπιο βοουπάο ρβδίιηο ἀδ ἱπηρ118 ἰϊἃ 
αἰεί : 1ρεὶ υετο ἱπ υαπμηι φιΘδίεγμπὶ αἀπὶπιαπι πιθαηῖν 

ἐπιγοίϑωιπί ἐπ ἱπζογίοτα [ογτῶ, ἰγαάοιίμν ἴπ πιαλιν8 

φίααὶδ, ρατίο5 υμίρίμαπ ὁγιπι 18, 866 εἰ ἐμ Ενδηροῖο 

βοοππάιϊιπι δίδιΠρυπ) ϑαϊνδίογ δὰ ϑοῦὶ! πὶ αι} ἀἱ- 

οοθαὶ οἱ : Μασίδιον,, ἐοημαγ (6 φιοσμπμθ ἰοτὶδ,, Γ6- 

Βροπάϊι : γκίρες [οὐϑσς παϑεπί δἰ υοἰπονεβ εὐἰὶ πὶ- 
ἀος εἰδὲ τοηιιἱοδοαπί, ΕἸ νι 5. ἀμίθπὶ ποπιὶπὶδ πον ἰϊα- 

δεῖ δὲ σαρεΐ δκμηι τεοίϊπεὶ 5, Βα 6 γ᾽ δυΐοπι οἱ 

ἱπ Ενδηφεῖῖο βδοσιθάσην ποδιὴ δὰ ου8 αυἱ ἀϊχογιιηῖ 

Ἰθοπιίηο : Εαὶ, οί υαάό {ἰΐπο, φιῖα ἢεγφάος υμί! 16 

οσοίάογο, Τυβροηπαϊί δ65ι85 : Εἰωιθ5 αἰεὶ ταἱρὶ πμῖο : 

σοο 660 ο)ϊεῖὶο ἀππιοπία εἰ βαπὶ!αίο5 ρετβεῖο ᾿οάϊε 

εἰ εγαδιΐπα, οἴ ἐν αἷε ἰογιΐα σοηδιπιπαῦον 15. ἴῃ 1010 

αύοηια δυάίοιην, ΘΔ Π 50 ἢ ΟἸἢ} ἸΧΟΓ 408 ἐΓΆΪ 6χ 86- 

μογο ΡἢΠδιἰπογαηι οἱ [ι|556Ὶ αὐ ίαῖα, “ἷ1 Δ] ρδίγοιῃ 

618 : ἱπποσϑλιδ διιηι 660 ἰας υἷος αὐ Αἰ ορΠμ 8, φιὶα 

[αεἰαπι υοδΐεοιιπι πιαία. Εἰ αδὴ! ϑαπιδοι, εἰ ασοεορὶς 

ἐτοσοπίας υὑμίρ25, οἱ αἀσοορὶ! ἰαπιραίεδ, εἰ ἰἰφαυὶ! οαιι- 

ἄαπι πά εαιάαιη, εἰ ροδιῖ! ἰαπιραάεφηι πϊαπὶ ἱπίοτ ἀμαδ 

Θ3 σὐμάας υμἰρέιηι, εἰ ἀζορπαῖ! ἰφιοπι ἐπ ἰαπιρααὶ- 

διις, οἰ οπιϊδὶ! ὁας ῬΟΥ Ἠϊ65565 Αἰ ορίιμ!οτιηι, 68 ἱπιοι- 

αἷι οἸμ68 πιθ5565 ΠΟΥ οἱ διἱ ρα α5 Θογίη, οἱ υἱπθαδ 

εοτμηι 15, οἱ οἰ νοΐ οογαμ. Αἰ ς δυΐοιη ἰὴ Θεοαη 0 

Ἦτο Εβϑάγῳ, υὐἱ ΤΟὐυΐαβ Αἰπιποη 85 ἱπιροι νι «α]- 
ἐεοδιίοποιη δου πὶ αυἱ ἀς εδρί ν] Διὸ τοι ΐδγαηῖ, υὧἱ 

δο οάγοιὶ ἰδ η.ρ πὶ οἵ ἢ} πὶ, 4ἰ1 δ ΑἸΠΟΡ ]05 : 

Ναπφυίά ἰδιΐ βαοστὶ βεαθιη! απ τοπιράμπί ἱπηποίαία 

ἐπ ος ἰοτοῦ Νοπιο αἀξοσεπάμ! υμίροδ, δἰ αὐδίτιοηι 

μγάηι ἱρδοῦιι} 4ιιθη ας ἰαρίἀἶϑιι5 αἀϊβεαπι ΤΥ 

δος 5υηῖ ἰπίογῖη 4υξ5 δὰ ριυ 565 ΠΟ 5 ὁχ ϑ6υ]- 
Ρίυγ!5 ἀν] 15 Θσουγι οι ροϊυδγαηΐ, ἰἢ φιΐθυ8 δι]- 

Τη8}18 ἢ υ)}5 πιαπιογία ἴδοϊδ δϑί, αἱ αχ [νἷ5 ΒΡ ἐΠ8 

υΐϊϑαυς ἸοΟΙΟΓ μγιι δπίαῦ ροβϑὶὶ ΠΟ ] ΐο γα, δὶ ἃρίδ 

υιϑὶ δυπιι.5 ὀχροϑίἰοθ ἷμ ἢ}͵5 αὐδὸ ργοροϑβίίἃ βιιπὶ 

π0}}1}8, δά οχρίαηδηάμμ ᾿ὰ αιοὶ αἷϊ : Οαρί(6 ποϑὶς 
υαίρεε ρει ἰας. Εἰ ἀυλιηνδ ΟροΓΟϑι πὶ 51 δίθβι 8 

4υ:8 ἜΧΕ ΠΊΡΠ οαυ58 Δ550 1 ρ5.Π|115 ΟΧΡΙ ἽΠΑΓΘ, ἰΔπιθη 

αᾳυα γροϊετίπηι8, ὈΓΟΥ ΕΓ οοπεπφεπιυβ. Εἰ ργίη!ο ἐδ 
Βοχαβοβί πῃ) βοοι πο ρβαΐπιο υἱἀθδηλιβ, ΑΌΪ οὐ πὶ [υ8εὶ 

Δηἰ 8 ΠῚ ΒΟΓΒΕ4ΌΘΓΟΠΓ ᾿πη0}}, ΠΠ6 ρβα! θαι εἰ - 

(6Π5 : ̓ρεὶ απίοια ἐπ ναπεὴι φιαδίογιηι απὶπιαπὶ 

1πραπὶ, ἱμπιγοίδμιη! ἱπ ἰη[ογίοτγα ἰογτώ, ἰγαάομιῦ ὧν 

πιαπιιδ σααϊα, ραγίοδ υἱἱρίμπι ὁτιί 18, ἴῃ 4ὺο υεἰ- 
ατ|6 οϑιοιμάϊ αν φυοά ναπίς οἱ ἱπδη 08 ν6Γ} 18 ργανΐ 

ἀοοίογεβ ἀδοίρεγα νοϊοπίοβ. δηἤδιη 0511, ἐπί ΓοΟΙΓα 

αἰοευηίον ἰπ ἰμ οτίογα ἰογγαθ, ἰοῦ γᾶπὶ αἱρυία βαρίθη- 

ἴ65, οἱ (6 τἀγγὰ Ἰοηψυθηΐθθ, 4170}5 ἰπ ἰμἰονίογα οἦ8, 

ἰὰ δβῖ ἴῃ ργοίαπαιη δι} π|ὰ ἀδϑοδ όπίος, Ρυϊοὸ 

δηἷπι αυοὰ [ἰἰ απὶ ΘΑ ΔΙ ογ νἰναηῖ, αἷ8 δἰδὶ 

ἰρβὶ5 ἰᾳπιυπηπηοάο ποδαπὶ, ἰογγὰ 6856 δἱ πῃ (ογΓᾶ 1)8- 

Ὀίϊαγα ἀἰουπίυν. ΗἾ νου φυὶ ἰδγγοηΐθ οἱ οογπαϊῖθις 

Β6051}08 ϑογίρίιγαβ ἰῃ 16} σαπὶ, οἱ 4}|105 ἴα ἀοσοπάο 
ἀδεϊρίυηι, ργο 60 ἶρ80 φυοά ἀγβυϊ[5 ᾳυδλδάδηι οἱ 

8 Ῥφα!, απ, 10,11. γ5 Μά. νει, 19, 920. 
'Υ, ὅ, το Ῥραὶ, ἐχη, 0, 11. 1θ θρυι. χχχιι, 8, 9. 

15 μὰς, χ, δ], 53. 

φϑηϊ, ἰπ πίοι ογΆ ἰογτῶ ἀϊσαπίιν ἱηργοάϊΐ : να] οογίθ 
υἷα φτϑνίυ8 ἀεἰπαυυηΐ, φαΐ (Ἔγγθηδ ἀθοοπὶ, ΄υδῃν 
4υΐ ἰϊὰ νἱναπῖ, εἶθ [υἱῦγα μαθπα οἰἶδηι σγανυΐοῦ ἱπι» 

τηΐποι : ἰἰἀθιηφας ἰρθὶ ἴῃ πιδηι5 ρἰδαὶ! ἰγδάδηάὶ 
ῬΓοΟρΒοίδηϊυ", {118 [ὉΓ(Δ5515 ἤαπηπιεὶ οἱ Ὑδῖϑᾶ- 

4118. 

Ουοπιοάο δυΐθπὶ οἱ ρᾶγίεϑ νυϊρίυπι ἤδηι, υἱέ. 

πιυϑ. Οπιηΐβ δηΐπια 801 ρᾶγϑ οϑί Βεΐ, δυῖ ρ2Γ8 ἐϑὶ 
ουαδουπαια φυὶ δοσορὶϊ ροι(αβιδίθπη ΒΌΡΟΓ Ποπιΐπ65. 

Νδηι οεηὶ ἀἰυϊάογεῖ Αἰ 5δῖπιις φοπίος,, εἰ ἀϊερετρετεῖ 
βιϊος Λάαπι, δἰαίεῖι βπες φεπίϊιπι δεομπάππι πιιπιε- 

γάπηὶ αἰιθείοτιιπι )εὶ, οἱ [αοία εεἰ ροτιϊο Βονεὶπὶ 1α- 
εοὐ 15, (ὐπὶ ετξο οοπδίεϊ ὑπᾶπιαυδίη0 8 81 Π|81] 

δυϊ ἴῃ ρατία Μ)εῖ, δὺϊ ἴῃ ρϑῦῖθ 6856 Δ᾽ 6 γῖ}8 οὐ} 5}}» 
Β μεῖ, φιοπίδηιν αυϊάεπι ῥοῦ ἀι εγὶϊ 1 ογιδίομι ροϑ8,- 

ΒΠῸ δι υπυπιαιοπιάυα ὁχ ρᾶγιθ δ᾽ ιογί 5. ἰγδηβίγο, 

γ6} δὰ ραγίθη θεἱ δὶ πηϑ 8 ἶρ50 γυνδηϊὸ αἰορετίί, 

Υ6] 5ἱ πϑαιῖι5 δά ἀφιηοπυπὶ ΡΟΓΙΪΟΠ6π), ἢΐπο ΠΟΓΙΙΠΙ 

πιθπίϊο Δ θαῖυγ ἴῃ ρϑϑιηο : Οαἱΐ ἱπ τδηυπὶ υδεῖο- 

τυηῖὶ δηϊπηδη) [0.5.1], ραΓί65. δγυμὶ γυϊρίαπι, γα] δὶ 

ἀϊοσογοὶ δἰ ρεβϑίπιογυπὶ δὲ πθαυϊβϑὶ πιογιιπὶ ἀξδπι0" 
Πυπὶ ρᾶγία5 ογυηΐ : υἱ υπδηϊααυθ πηδιϊψηα Υἱγίυ 

οἱ ἀοϊοβα, ΡῈΓ 4υλπ| ἀδοοριίοηδ5 οἱ ἔγαυεβ [αἰϑῷ 
βεϊθηζίς ἰηιγοάποί!Β. δυηϊ, (ξυγα! ογ νυΐροθ ἀρρεὶ- 

Ἰεπίυγ ; οἱ δὶ φυὶ ἰμ 'υης ὀγγοόγομ ἀδαυοσιηίαγ, οἱ 

ποϊαηι δΔοχυΐεβοθγα β8ηΐ5 βδυηοπίθι8 Ἰλομηϊηὶ πο- 

βιγὶ ὅεϑιι (ἢ γιϑιὶ, οἱ ἀοοιγίη αυς ϑδϑουηάυπι) ρίθ» 

ἰΔιἐπὶ 6δὶ, ὁδὰ ἀδεὶμίὶ 86 ραιυπῖὰγ ἃ (4006, ἰδιὶ 

(Αἰ ΐυπὶ ρατίο5 νυἱρίυπι ἤδπί, οἱ ἰηιγοϊθαπί οαπὶ εἶδ 
ἴῃ ἰπίογίογα ἰθσγῶ, [ρϑὶ δυῃὶ οἱ 11} ἴθ ααΐθυ8 8θουη- 

ἀϊνμῃ Ενδηξοι πὶ νυ ]ρα8. ἰδί 41:18 ΒΌρΡΓ8 τηθπιογὰ- 

νἰπλυ8, [ον οα5. πδθαῦα ἀϊευμίαυγ, ἰᾳ φυΐθυϑ ΕἸΠἾὰ5 [0- 

ὨΝ15. θη Βαρδὶ αὐὶ σαραΐ δυυπ το πεῖ, Ἡδγοάοπι 

ᾳυοᾳυθ νυ ρθη πομιϊπαίυπι ρτῸ [4]]}14εἱ οΔ}}} {26 
ογεἀεπάυμη ει. Νάπι ἀδ ϑαπηϑοῃ 4υΐ ἰγοοοη!α8 τυΐ- 

Ρ65 ξορί886, αἱ 60] 5 8556 ΡῈΡ οαὐυάδϑ, Δί4ι ἰη(οῖ- 

}661856 ἰδιηραά65 ἀγάθηϊο5 ἴῃ τηρᾶϊο σδυάδτγυπι, ἃ" 

406 ἱπηπλ 5586 ΡῈΓ Π)65868 ΑἸΪΟΡ γ]οῦυπι, οἱ ἰηςθα- 

αἶ556 685 ουτὴ 8(}ρ0}}8 οἱ οἰ γϑι 18 υἱβθίβ4}6 Πηδη|0- 

ΤΑΐυγ, τδ᾽ δ πη}}}} αἰ ΠΠς}}}5 ΓΟγπηθ Βυ} 5 γε] ἤφιγα 

νἱάθιυν οχρίδηδιῖο. Ταιιόπηυ8 ἰδπιοι Δ] 4υᾶ ΟΣ δΪ8 
Ῥυίβανα ῬΓῸ υἱγίθυθ, οἱ ροῃϑιμιδ, δίσυϊ ἐχροβί εἰ 

ΠΟΒΙΓΆ ἰπ δι ρογίογ μα 8 δομεἶποι, γυ]ρ68. 6556 [Ὡ}|ἃ- 

Ὁ ς65 μϑῦνθύβοβαιο ἀοοίογοθ. 05 ϑαπιβοὴ 4υὶΐ γετὶ 

οἱ ἢ με} 15 ἱπηλφίηεπι ἰθποὶ ἀθοίογίβ, σαρίθ 5. Ὑϑγθὺ 

νογιδι15, οδυμάδπι διὰ συ δπὶ ΟΟἰΠᾳο1, ἰὰ εδὶ δά" 

ΥΟΓΒΔηΐ65 510], οἱ ἀΐνοῦβα ἃ 86 ἰῃνίοδπ) 56 ηι 6 η 068 

ἀοεοηίοθαυα σοηυϊεϊ, Δίᾳις εχ ᾿ρβογυπι γογὶ 8 ργο- 

Ροϑβιτἰοη65 (οΟἸϊοοιἰυπαβαυς δοοὶρίθηβ, ἰῃ ΑἸ]Ορ γ]0- 
τῦπι θα φοίοπὶ ἰσπαπὶ ΘΟηο] υ5ἰοπὶδ διηἰ8ϊ, οἱ οχ ργο- 

ΡΥΪ5. ΘΟΓΌ ΠῚ ἈΓΒΌΠΊΘΠΕἾ5 οἴη 65 οογυπι [γυςίαϑ 4.46 

νἱηθὰϑ δἰ οἰΐνεία ρβϑϑίπιδδ βαῃογαιοηἿ8. ἰποοπάλί. 
δ04 οἱ ἴρβ6 πυιηθγι5 ἰγοσοηίδγαπη υυἱρίαπι αι ἃ 
ΒΘΠΊΟ ρ515 ἀἰνογϑο οἱ ἀἰββοπδηίδβ δγδηΐ, {γ ρ] ἰ00 1. 

[(ογλδη ἰμαΐοδηΐ ρεοοδίογαπιμ. Θιηηδ δμΐ ρούεδ’ 

το ]αάὶς. χν, δ, 4, ὃ. 7711 ἔϑιιν 
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ἴσπὶ δὺὶ ἱπ [αςίο, δυΐ ἱπ νογθῸ, δ} 'π ΘΟΠΒΘΠΒι. Α Θο,δγ 8 ἐπί πιὶς 8 υἱγιυτίθι8 οϑὲ σα ]ρα8, αὶ Θχίογ- 
πρεητ8 δά ππἰ εἶτ τ. Υόγαπι πὸ {Πυἀ φυΐάδην αιοὰ ἴῃ 
δεευπὰο ᾿ἴῦγο Εϑάγα βογρίυπι ἀϊχίυϑ, ρθη τι8 

οὐ οπυπὶ 651 : υνὶ οατη Θὐ  οαγοηίυῦ ϑδποίδ β8η- 
αἴογυπι, ἰὰ 6ϑί οὐπὶ ἤά65 ΟΠ γἶϑιὶ οἱ βϑιηοίογυῃ ο͵υ8 

πιτοιεγῖα σθηάεγοηογ, ἰπἰπηϊοὶ νοῦ 4115, Πἀοίυθ 

σοηιΓαγὶΐ, 4υἱ σαηΐ 5αρίηϊ65. [}}15 566}, ν᾽ δηίδ 8 

0646 6 Δτί σταπηηδιίοα οἱ ρογιἰα ρΒΙυϑορ ΐοα, 

σθηβαγαΡγο ἴυγο8 ΕνΔΠΘΟΙ ΐ, νοὶ οαπὶ ἱγτίβίοηα 

υλάδπ) ἀϊευπηί ρεγίδο!α πος ρο586 ἀδϑίγιὶ οΔ}ΠΠἀ {816 

ΒΕΠΙΠΟΙ ΤΩ ΡΥ ϑίυ!λδ [4|18|28 οἱ δγξυπιοηία υΪὰ- 

Ἰεεῖίςα. Πς ᾿πίθγη αυδηία θΡεν (88 μοί! ραιὶ 

ἀε δϑδυιηριῖ8 Ἔχθημ}}5 ἀϊεία ϑαείδηι. Νυης 784πὶ 
δὲ ργοροβίίυτη ΓΕΥΟΓΙΔΠιῈῦ, 

γἱάειυγ ἐγροὸ ἰῃ (ὑδη 0 σαπί! σου πὶ ργδοδρίυπι 

ἀδηὶ 40 Θροη80 δπι|ϊεἰβ δἰ δὶ νἱγιυείθυ5, υἱ οαρίαιι εἰ 
ἀξυδηΐ ΠΟ: ΓΔΓΪΔ5 Ρροίεβίδίεβ, 40:5 ᾿π5ἰἀἰαιίιγ 8η1- 

τοϑῦτ5 Ποιηΐηι, πα Οχίθτηϊποπὲ θοαὶ ἰη}1|8 ἢ- 

ὑεὶ, δογθίηυα υἱγίυτυπι 50} Βρεοὶα βθογοΐ ΘΑ, αἱ ἱ-- 

()}05 δὲ ὁαοι} 5 βαρ θη 8, 4: αυδϑὶ νυ ]ρο5 ἴῃ 

[υνεῖβ, [8 ἔῃ ιἷ5 μοπιξηΐ θυ 4υΐ 5θιηθιΐ ρ808. δι! [να 

βοςιδη ὧδ ργαυσοτγίηϊ, ἀ6!Ποϑουηῖ, Εἰ αυὸ [460}}{π8 

εουίυιατί ροδδίηϊ εἰ ἃγρυ!, ἀυπὶ ρᾶγνα 8[ηι νυ ]ρ68 
Ἰρβῶβ, οἵ ἱπὶ τα ᾿ϑθθηι ροβϑί πη ρεογβιι βίο 5, οἂρί 
)υνεπίυν. Νδηι 51 (υτία ογαυθγίηι, οἱ τπηϑ]ογοβ [πογίμὶ 
τυὶροβ εοοις, ͵8π| ποηυδᾷηϊ 40 ἰμϊμνΐ οἷ8 Βροηϑβὶ, 

ξοὺ 40 ἴρ50 ἰυτιδϑϑὶβ ΒΡΟΏ50 8010 οδρὶ ροϊέγιμῖ. 

δοὲ εἰ Ξδηοῖὶ φυΐίψις ἀοοϊογὲβ οἱ τηδοϊδίγὶ ΕΟ 5, 

ει δοοθρογαηὶ ροιοδίαίοπιὶ σα οδηἀὶ ΒΌ ΡΟ. ΒΈΓρθἢ- 

τηΐηδὶ Υἱμθᾶ5 ἤύτγοι 68, αυθραι6 οὐπὶ δάϊας ρᾶγνᾶ 
ἐδί, οδρὶ ἠυ]οίιγ, βίους δἱ ἰὴ οοηίοβίπιο {τὶ ραβίπιο 

ΒΕρ({Π|0 ρδα πὴ Ὀδαί5. ἀϊοίταγ, φυΐ τοποὶ οἱ δἰ "αν 

Ράγνι!05 Βα υ]ον 5 84 ρείγαπι δ5, Ὧ66 ρΟΡΠΆΝΕ βοη- 

διιη ΒΑΡΎ Ομΐ ΠῚ ΟΓΌΒΟΟΓΕ 'π 86 ΠΊΕ Ϊρ50 οἱ δυρογί, 

566, οἰπὶ ἐϑὶ ἴμ ἰη||8. 4111} δαπι, οἱ ἰθηοὶ δά ρε- 

ἔγαπὶ : (ὰπο Θηὐμ [Δςἢ]6 ρου πηίιυγ. δῖ. ὅγᾷοὸ οτίο 
ἐχρίδιδίϊοηΐβ ρογοῦγτα! : Οαρέι6 υμίρο5 ποῦῖς ριιοὶ!- 
(ας, φιῳ υἱίμες ἐπιογπιϊναπί υἱπθας Ποτοπῖθς. Ουοὰ 
Δυτ0 πη} υἱεῖ! ποϑέβ, Πυς 65ῖ, πλΝ}}} ΒΡΟΙΙΒΟ δἱ βρυῃϑᾶν : 
ὙῸ] ΟΘΓΙΘ π}}Πΐ οἱ νο β αι! 6815 0 4868 πιοὶ. Ροιουῖ 
Δυίοιη οἱ ἰἴὰ δεεὶρὶ : (αρίί6 ποϑὶς υμίρεδ : δἰ μοδὶ 
ἀϊδευϊποιοποαι ἀΐοὶ, μμδέας ἐστ ἐγηνπαιῖος υἱπεαξδ, υἱ 
Ρυδ.} 185 ἤοη ἴΔτῃ δ νυ]ρὺ5 φυᾶπὶ δ νἱπθὰβ γείογα- 
ΤὯυΒ ; υἱ νΥἱάἀδαπίυγ ρυ5:}}5 αυΐάοπι νίηθα δχίθγηιν - 
πϑΓὶ ρ0586 : [( 68. ρᾶγνᾳ αὐξῆμ δηΐπιδ5, οἱ ἰπίεἴὰ 
ΒΑ) Ἔπί65, ΠΟ Πνπλι8 δἰ ΓΟ νιιβίαΣ ἰδ] ρ0586 ἃ ἐθη- 
{γα τ 5 ρη(οϑίδιθυ5. δου! ἴῃ Ενδηρο!ο ἀϊοίίυν : δὲ 
φιῖς δεαμιἀαἰϊδατένγ!! μητιὴν 46 ρει ὶς ἰδεῖς δι. Ἰῃ φυο 
οϑιοηάϊταν, 4} δοιμ Δ! χᾶτγί ποθὴ ροιοϑὶ σταιΐβ οἱ 

Ρεγίδοια, 566 μιι5}}}4 δἱ γυἀΐβ δηΐπιᾶ, βίου! ἰῃ ρβϑ! πιὸ 
ἀϊεῖιαγ : Ραχ πιμίία αἰ σεπιῖϑιι. ποηιθὰ ἱπμηι, οἷ 

πο δὶ {{{ἰ δεαπάαίμπι 5". ϑ.)}}}} ἀγῴο Θχθθ]ο 

Ροίεβι νἱάδτὶ, αυοά ρι5}}} αυϑαυε νἴμ θα, ἐπε ρίθηβ 

Υἱἀο!οο. δυΐπ)α, ροβϑὶ! ἃ να ]ρίθιι5, ἰὰΔ δι πιδι χη 8 

οορίιϊοη θυ.5, γ6] ργαν 8 ἀοείοτίμθιι5 αἱ, ραγίεοια 

ΥΈΓῸ εἰ ναί ἰἀὰ πο) ροϑβ5)ῖ. 564 5ἱ σὰρίδηϊιν ἃ Βοῃΐβ 

ἀοοίονυυ5 νυ !ρ6 5 ἰβι5, δἱ δ)! οϊαπίυτ αχ διιίπιῶ, 

ιὲ5 εἱ βοογρίοῃοδ, ἰἰ4 δοοίρίαπι μο!οϑίδιεπι διία ἃ ἔθη ς ῬΓΟΙοΙοι ἷπ νἱγιυθυ5, οἱ Πουοθῖς ἴῃς {4 6. 
Φδρίεπάϊ νυ]ρθβ. δ΄. δηΐπὶ ἀδίᾶ 6δϑὶ ροίος(85 εἶδ 8ὺ0- 

ΡΕΓ Ομ ηθῃ) υἱγίυίοπι ἰμἰτηϊεὶ. πα 5'μ6 ἀυυο οχ 

Αἴηοιι. 

ΘΕΒΙΕΒ 
ΡΕΟΘΟΡΙΑΝΟΆΙΜ ΕΧΟΒΆΡΤΟΚΟΌΜ ΕΧ ΟΚΙΘΕΝΕ 

ΙΝ ΘΑΝΤΙΟΌΝ 

ΚΕΦ, Β΄. 

ΟΑΑΛΝΤΙΓΟΟΘΒΘΝ. 

. 

ΟΑΡ, 1]. 

᾿Ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, κἀγὼ αὐτῷ. Ἢ νύμφη Ὦ Ὑδετθ. 16. Εταίογπιδ πιδι πιϊπΐ, οἱ 660 οἷ. ϑροηϑᾶ 
πρὸς τοὺς ἑταίρους τοῦ νυμφίου φησὶν, ὡς οὐδεμίαν 

ἔχουσα πρὸς τοὺς ἀλώπεχας χοινωνζχν. ᾿Εχοινώνησε 
τὰρ ἡμῖν, φησὶν, αἵματος χαὶ σαρχὸς, χαὶ ἡμεῖς 

. αὐτῷ τῆς ἀφθαρσίας. 

᾿Απόστρεψον, ὁμοιώθητι σὺ, ἀδειφιδέ μου, 

δορχάδι. Τὰ πρότερα πρὸς τὰς νεάνιδας εἶπεν ἡ 
νύμφη; τὸ δὲ νῦν πρὸς τὸν νυμφίον᾽ ὥστε τῷ παρ- 
ὄντι χαιρῷ ἁρμόττουσαν ἀναλαδεῖν ὁμοιότητα, πρὸς 
μὲν τὸν δόρχωνα᾽ διὰ τὸ διορατιχὸν, πρὸς δὲ νεθρὸν 
ἐλάφων δι᾽ ἀφανισμὸν τυῦ τῶν ὄφεων γένους. Ταῦτα 
ἃ ποιεῖ ἐν τοῖς ὄρεσι τῶν χοιλωμάτων, ᾿Απόστρε- 

86 2]. οχχσυι, 9. 5 ΜΔ}. χνη!, 0. 

ἸΙοφυΐιυν 24 δοά4|65 Θροηϑὶ, φυὶρρα αυδὲ πυ]]ὰπὶ ἰιᾶ- 

Ἀεδι οὐηλ νυἱρῖρθι5 οοπηπιδγοίαπι. (ομμπιογοίαπι οηΐπὶ 
πορθίβουμι οἀγηΐβ οἱ βαηρυΐη 8. ἐμ}, οἱ 905 οαπὶ {Π|0 

ἱμοουγυρι ὁ} 18. 
γογ8. 17. Πευδτίοτο, δἰπιϊ 8 οἤίεοτθ, [ταίογηθ πιΐ,, 

εαρτεώ. ϑαροτιίογα ἀἰχὶὶ βροηβὰ δά δἀοίθϑοθιυ δβ., 

Ρτώϑθηῖί γαγὸ δὰ βροῃβαπὶ; ἰΐὰ αἱ ργώϑθηιὶ ἰὸπὶ- 

Ρογὶ σοηβΤΈ ΘΠ ΠῚ ἀϑϑυϊηδὶ 5|π|}ΠΠ{πἀΐποηι, οἰπὶ οἃ- 

Ῥγθὰ αυϊάσπι, οὐ νἱϑὺ8 δουπιθη ; οὐπὶ ϊηηυο δ" ἢ 

ἴοι ΘΟγνογ πη, φυοὰ δογρθηΐοα ἰη(εγ] οἰαί. Αἰη89 

4 ρυβίαι βϑυροῦγ πιοη 68 οανἰίαίαπι, ἀΐοοη5 : Β6- 

5 Ῥφα]. οχιχ, 105. 
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γϑγίογα ἃ θεῖ [ὈΓπΊ8, ἰῇ 408 65, Δίᾳι!6 ᾿ς 4580π|6, ἃ ψον, λέγουσα, ἐχ τοῦ ἐν μορφῇ ὑπάρχειν Θεοῦ" χαὶ 
ῬιΟρΙΟΓ (υδπὶ ἐγρὰ πὶθ αἀἰ!οοιίοηαπὶ δὰ ἰνοπιῖπθ8 γ6- 

πίδηβ, φυογυπῃ ρίυΓα5 ρ 8114 ργαν λι6 ἰῃ σαν 8- 

εἰθυ8 τιογϑηίυγ. Ροῦτο πηοηΐε8 ον δίυπι 5108 
γοῦδί, π|8}}5 βιιρογίογθβ θυδγίθιιβ ἰἴϑαυθ νεγθυπὶ 

βἰπηῖ 16 το άϊίατ, ἰπ 8 φυϊάδπι υΐ σομπ οπρ διϊοπὶ 

ἱπουχηθαηῖ, σαρτγοδ ; ἴῃ 118 γ6ΓῸ αυΐϊ ηιασὶ8 διυάδηϊ 
δοιίοηϊ, οἱ ἱπιογίιυἱ δά γεγβαγίαγαπι ρο(οϑίδία πη, ἢ} Π- 

πι]0 σογνόγυπι. {Ππώ4 Δυΐοπὶ, υοί ἠϊππειίο, ἀϊ58)η- 

οἰἴναπι 65ι. ΤΠδοάοιϊο ἀυΐίθην ἱπίογργοίδίυϑ 65ὶ. δι- 

ῬΕΤ πιοπίδς ἱποθπδοτιπι, Ῥεγίπάδ δαϊὸπὶ οἰΐδπι ἀἰοα- 
ἴων, γευεγίθτα, ὨΘΠῚΡ6 ἃ δυδαίβ. 

ΟΑΡ. 1}. 
ΘΒ Ύο τα. 1. 1 ομ δὲ Πἰ πιθο πὶ ποοίῖϑιις. Ὀς πιγϑίοτὶϊβ 

Ἰοσυιϊ8 4υα Ὠυρι145 ἀπιοοοάυπί, πυπο ἰρϑῖπὶ ΡῈΓ 
ποείοπῃ) δά εὐ" ]ὰ ἰηνίαι, χυΐα νὰ] ἀγοδπίογυπι Πογὶ 

ῬΑγ Θορ5. οἱ ρμογίβοι ογὶ γαχυΐς [γυΐ. Ης δβὶ πὶ 16- 

οἰι]υ8 δἱρβηϊῆοαι. ΠΙυά δυΐοθπ ἐπ ποοίθ, ἴος δῖ, 

υϊοιῖα ἰδηροτα, ἃς. ῥγοοι! 8} ΘΟΓᾺΠῚ ΘΟΠΒρθΕία, 

4ιι (41 σοηλιογὶ μῸ ἢ ροββιί. ΝΘΟ6886 δΔυίοπὶ 6ϑὶ 
Διηϊπιδπι ΡΓΙ5 νυ] οΓδίδπι 6556 Οἰαγ Δ ὁ 6͵05, αὶ 

ἴῃ οὐ }}} Ὑεγθὶ ἀἰν!ηἱ ΑἸ υἶογα φυττῖ!. Ἐχβροοίαι νογῸ 
ὀεδίἀογαιυβ, φυοδὰ ἀοδίἀόγδης ἰρδᾶ βυγραί, υἱ ἀπι0- 
τἶϑ ΥἱπΊ δυβθη8, πη} ἃ ἰπαυ δι οπ6 [δ88:5, 56 ἴδη- 
ἄδπι ὀρροτίιπο σομπϑρίουυπι ργαθθαὶ. Οδϊ επηίπὶ ἀϊ- 
ΧοΓαΐ ; [πομὑ ΐ πιθὸ ἱπ ποοιῖδιι8 φιαεῖυϊ φμοπι α}1- 
σὶ! απίπια πιεα, οἱ : Ομαδὶνὶ ἐπι, εἰ ποη ἱπυεπῖ; 

8} ποῖῖ (ναγβ. 4) : ἔχβιεγραπι οἱ εἰγομῖϑο. ϑυρὶηὶ 

ἰφίίας δηϊπιὶ βαρη  οπ) ἀσροηθηΐθβ, ΘχϑυΓρΡΆΠΊΙΒ, 

Ῥϑυρηίθ5 οἱ, 4] ἀεὶ! : ἔχεμγρε φιὶ ἀοτηιὶς "5, Οἰνῖ: 

(25 681 τηυμὰυδ ὑπ ίνογϑυβϑ, 406 πὶ οἰγουΐγα πόθο. 
οδι ἱΠὶὰ5 σοηίοιπρίαιΐοπα οὐπὶ αὰΐ γογβαίαν ἴῃ 58- 
Ῥίεπιϊα ἀοοιγ 8 (πο δηΐπι [οτΐ ταϊίοιοπι Πα 61), 

πὰ αι!άρίαπι υἱ]6 ᾿Ιοοῖ δοείρογα ; βαά οἱ ἴῃ ρ]4- 
ἰοῖ8. δαρίονεἑα οπΐπη ἐπ ἐα εἶδε σαπϊίμτ, ἰπ μίαίοῖς 

σέτο ναίαπι ἰοφαϊίμν 5. δ ὈΘΠλΠΡ οἰ Π085 ἐπ ἐαί- 
ἐμαΐπο εοταϊς 5 ἩρΒιΓΪ ϑεγί "6 "6. Οὐπὶ δυΐοπ) πιαἼογα 

ᾳυωνογοῖ, αυδπὶ ῥγῸ (ον Ἃς ρἱλίοδιι Γϑιίοη 6 δἰὶ 
86 ΠΟΠ ἰηνοηΐβ56. Δ (ἀπηθιὶ αἱ ἱηνοηίαι, ἱπνοηΐ- 

ἰπγάᾷὰδ ἃ}} 115 4} οσυκιούϊαηϊ οἱ εἰγουμιοιης οἰν!8- 

(απ). ϑίπίι γνϑγοὸ {ΠῚ δάπιπἰϑιγαίογ ἢ φρί γι 4 55, 1:1 

διηΐ φιοϑ πιϊδὶ! ΠὨοπιΐπιις εἰτοιῖτα ἰογταιη Κ΄, ὁχ ηἱὴ- 

5 ἀα ἀδϑίιίεγαιο βεἰβεϊδίανγ. γδγυπὶ πο βογί μία 

Θ51 ΘΟΥΙ πὶ γΓοβροηβὶο ὨΟΘΘΙΠῸΓ Υογο, δὶ ἀϊϊθοίαπι 

ἀνάλαβε ταῦτα, διὰ τὴν ἀγάπην τὴν πρὸς ἐμὲ τοῖς 

ἀνθρώποις ἐπιδημῶν, ὧν οἱ πλείους διὰ τὴν χαχίαν 

ἐν χοιλώμασι διατρίδουσιν. “Ὅρη δὲ χοιλωμάτων οἱ 

τῶν χαχῶν ὑπερανέχοντες δίχαιοι. ᾿Αποστρέψας οὖν 
ὁ λόγος ὁμοιοῦται, ἐν μὲν τοῖς ἀναχειμένοις τῇ θεω» 

ρίᾳ δόρχωνι, ἐν δὲ τοῖς πραχτιχωτέροις καὶ χαθαιρε- 
πικοῖς τῶν ἀντιχειμένων δυνάμεων ἐλάφων νεύρῷ, 

Τὸ δὲ, ἢ γεδρῷ, παραδιαζευχτικόν. Ὁ δὲ Θεοδοτίων 

εἶπεν: πὶ τὰ ὄρη θυμιαμάτων. Οὐδὲν ἧττον" 
Καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων. 

ΚΕΦ. Γ΄. 
Ἐπὶ τὴν κοίτην μου ἐν νυξίν. Περὶ τῶν πρὸ 

τοῦ γάμου μυστηρίων εἰπὼν, νῦν αὐτὸν διὰ νυχτὸς 
Β πὶ τὴν κοίτην χαλεῖ, τῶν ἀποῤῥητοτέρων ἐθέλων 

χοινωνεῖν καὶ τῆς τελειοτέρας μετασχεῖν ἀναπαύ- 
σεως. Τοῦτο γὰς ἡ χοίτη. Τὸ δὲ ἐν γυκτὶ, ἐν ἦσυ- 
χίας καιρῷ, καὶ πόῤῥω τῆς ὄψεως τῶν μὴ τὰ τοιαῦτα 

θεωρεῖν δυναμένων. Δεῖ δὲ ἀγάπῃ τὴν ψυχὴν πρητε- 
τρῶσθαι τοῦ ἐπὶ τὴν χοίτην ζητοῦντος τὰ τοῦ θείου 
Λόγου βαθύτερα. Περιμένει δὲ τῆς ποθούσης ἀνάστα- 
σιν ὁ ποθούμενος, ὡς ἂν ἐπιτείνας τὸν ἔρωτα χατὰ 

χαιρὸν ἑαυτὸν ἐμφανίσεις τῇ χαμούσῃ πλεῖστα περὶ 
τὴν ζήτησιν τὴν αὐτοῦ. Εἰποῦσα γὰρ, ὅτι, Ἐπὶ 
χοίτην μου ἐν γυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἡ 

γυχή μου" καὶ ὅτι, Ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ 8ὖ- 
ρον, ἐπάγει: Ἀγαστήσομαι δὴ, καὶ κυκλώσω, 

Οὐχοῦν ὑπτιασμὸν χαὶ τὴν χατάμυσιν ἀποθέμενοι, 

α διαναστῶμεν πειθόμενοι τῷ λέγοντι " Ἔγειρε δὴ ὁ 
καθεύδων. “Ὅλος δὲ ὁ κόσμος ἡ πόλις, ὃν ἔχπεν 

ριελθεῖν δεῖ τῇ περὶ αὑτοῦ θεωρίᾳ, γενόμενον ἐν ταῖς 
᾿ σοφαῖς διδασχαλίαις (αὗται γὰρ αἱ ἀγοραί)" ὅθεν τι 
χρήσιμόν ἐστι λαθεῖν ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς πλατείαις" 

Σοφία γὰρ ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται, ἐν δὲ πλατείαις 

παρουσίαν ἄγει. Κεχελεύσμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς Ἐπὶ 
τὸ πλάτος τῆς καρδίας ἡμῶν γράψαι. Μείζονα δὲ 
ζητοῦσα ἣ χατ᾽ ἀγορὰς καὶ πλατείας, μὴ εὑρηχέναι 

«φησί. Πλὴν ὁδεύει πάλιν ἐπὶ τὴν εὕρεσιν εὑρισχο- 
μένη ὑπὸ τῶν τηρούντων τὴν πόλιν, καὶ χυχλούντων 
αὐτὴν. Εἶεν ἂν τὰ λειτουργιχὰ πνεύματα" Οὗτοί 
εἶσιν οὖς ἀπέστει.λε Κύριος περιοδεῦσαι τὴν γὴν" 

ὧν δὴ περὶ τοῦ ποθουμένου πυνθάνεται. Οὐχ ἀναγέ- 
γραπται δὲ ἡ τούτων ἀπόχρισις. Διδασχόμεθα δὲ, εἰ | 

Β.ΠΊ15 ἱπνοηλαγί, αἱ ρϑυ]υϊαπὶ αυϊὰ εἰΓουπιοᾶπιι8, 99 μέλλοιμεν εὑρεῖν τὸν ποθούμενον, ὀλίγον τι περιελ- 
80 [ΠΠ05 πιοιίογοβ οἴου ῦ Δη 6 }18, ἀδ φυΐδυ8 
ἰοφυὶ νἱἀοῖαν Ρείτιιβ ἴῃ Ἐρίβίοϊα, ἀσπὶ Ἔχοϑ π ΕἸ τὴ 

ΘοΥυπὶ 4υαὶ ρον ἐοε}8 γαροϑίία δυαπὶ ἀοοοηάο, αἱϊ : 
]π φι ἀεδίἀδταπί απ θοῖϊ ρτοδρίεογε 38, Οριδηάμππ) 
δυίεη), υἱ πιοάϊευπι απ} πο5 (8168 ργαιογσγοάϊ, υἱ 
ἀοδίἀοτγαῖυδ ἰπνθηΐδίιγ, οἱ ἱπνοηῖυβ (6ποδίι, ᾿ Ἰδη- 

ἴυβᾳυθ πηρηίθ ἰῃ(ο} Πἰφαίυγ. Ἐγυβῖγα δηΐα) (δη6- 
ΤΟΣ, δἱ ποὴ δββίἀυα πιοιϊδιίοπα ἰοηογεοίυν. 14- 
Εἶγοο δἰ( (νογβ. 4) - Νοπ αἱϊπιϊοὶ διιπι, ἀοπδο ἱπίτο - 
ἀυτὶ εὐπὶ ἔπ ἀοππιηι πιαιτὶδ πιϑι, αἱ Ροϑδῖ ὀχοδβϑυ 
Δ ᾿υπηδηΐβ ὑηὰ οὐαὶ ἰΠὺ ἰηίγοοδί ᾿μ ἀοιηαπι δὰ- 
Ῥδῦη: δογαβα]επι, ἰῃ ᾳυδπὶ ἱπιγοάπουπί δοπιπιαηΐο- 
ἘΡῖα; ν, 11, 5 Ρτγον. 1, 90, 

᾽ 

85 )όγθῆ), ΧΥΙ, ἰ. 

θεῖν, χαὶ χρείττους γενέσθαι τῶν τοιούτων ἀγγέλων, 

περὶ ὧν ἔοιχεν ἐν ἐπιστολῇ λέγειν ὁ Πέτρος, διδάτκων 

τὴν ὑπεροχὴν τῶν τοῖς τελείοις ἀποχειμένων᾽ Εἰς 
ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παραχύψαι. ᾿Αγαπητὸν 
δὲ βραχύ τι τοὺς τοιούτους παρενεγχεῖν, ἵν᾽ εὑρεθῇ " 

τὸ ποθούμενον χαὶ εὑρεθὲν χρατηθῇ, καὶ χρατηθὲν 
νοηθῇ᾽ ἀνόνητος γὰρ ἡ χράτησις, εἰ μὴ τὸ νοηθὲν 
συνεχὴς μελέτη χρατήσειε. Διό φησιν" Οὐχ ἀφῆκα 

αὐτὸν, ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶχον μὴ" 

τρές μου, ἵνα καὶ μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἔξοδον εἰσέλθοι 

σὺν αὑτῷ εἰς τὸν οἶχον τῆς ἄνω Ἰερουσαλήμ᾽ ἔνθα. 
εἰσάγει τὰ χοινότερα τῶν τοῦ Λόγου θεωρημάτων τὰ 

86 Ηευγ. », 14, “7 Ζδοῖ. ᾽, 10. δ᾽. Ο0Γ. 
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δὲ ἀποῤῥητότερα εἰς τὰ ταμιεῖα τῆς συλλαδούσης τὴν Α τοΒ ὙοΓΟὶ ἙΟπίθεηρΙΔιϊοΠ68 ; 4085 τ ΓῸ 80η| Δοδίν- 
νύμφην. ἮἯ αὐτὴ δὲ μήτηρ χαὶ συλλαδοῦσα δηλοῦται, 
διὰ τὸ ἐν τῇ συλλήψει τὴν ἀρχὴν τῆς συστάσεως εἷ- 
ναι μήτηρ δὲ λεγομένη μετὰ τὴν μόρφωσιν, χαὶ 
«ἣν τοῦ συλληφθέντος τελείωσιν. 

Τίς αὕτη ἡ ἀναδαίνουσα; Καλὴ λίαν ἣ ἀναθδαί- 

νουπα βίῳ χαὶ λόγῳ Ψυχή" φυγοῦσα τὰ παρὰ τοῖς 
πολλοῖς ἁμαρτήματα, ὥσπερ ἐξ ἐρήμου λέγεται ἀνα- 
δαίνειν. Τὸ δὲ τὸν δίχαιον εἶναι Χριστοῦ εὐωδίαν ἐν 
παντὶ τόπῳ τοῖς σωζομένοις, τεθυμιαμένη νοεῖται. 
Παραπλησίως γὰρ ἔχουσι χαπνὸν ἡδὺν ἀναπέμ- 
πουσῖν εὐφραίνοντα τὰς τῶν μαχαριζόντων ἀναπνοάς. 

οἷογα 56ηϑ8, ἰῃ 6δ᾽υ5 ἰηθαοσυπὲ δυνίου!υμ 48 5ροι- 
881}}) ΟΠ ΘρΡΙ(. Εδάδπι δυΐθπ) πηδίον οβίθῃηϊ δὲ 
ηυώ σοποερί!, φυΐλ ἰῃ δοποοριίοπα ἰηἰΐα πὶ βιιοβι- 
βιθηιία: εδῖ. ΜϑΙῈΓ. γογὺ πυπουραίαγ ροϑὶ [ογπιδϊο. 
Ὠδπ), Θἱ οΘομποθρίς γοὶ ρου δε υηθη. 

γειβ. ὃ. θμα ἐδὶ ἐδία φμὰς αδοθπάϊι ᾽ Ὑαϊὰ6 Ρυ 
εἰγὰ Θ᾽ ἐβι δηΐπια χυϑ νἱίδ εἰ γϑιϊοηθ δϑοθμπάϊ, 
Ρθροδιἃ νἱίδης, αυΐνιβ ρἰδεΐφας μοπηίμθβ ουμοχὶϊ 
δυηί. ὑ᾽ο τ Γ δι απὶ ἀβοθιάογα ὁ ἐσδοτίο. θΘιυοιϊ νοῦοὸ 
͵υβίυβ, Οδεῖβεὶ θοπυ8. οἶον 81 οπμηΐ Ἰοθο ἰϊ8 ᾳυὶ 
δα]νὶ Βυηι "", βυιυ «ἴδια [μι }Πρίταν. Εὐάδπν οπίιη 

Ῥὲπε ΓΑϊΪΟΠῈ 56 ᾿ιδθοηϊ, ἃ. οἱ διιᾶνθη [ππ|ὶ νἈρΟΓΟΙῺ ΘΠ ογομῖ, ΘΟΓΌ 4υϊ θαι] ργωσϊςδηίαν, οἰα- 
εἴυπὶ τοογοδηίομι, 

ΚΕΦ. Δ΄. 
Ἅπασας διδυμεύουσαι. Διὰ τὸ διττὸν τῆς νοή- 0 

σεως, τῆς τε ῥητῆς χαὶ τῆς πνευματιχῆῇς. 

Ὡς σπαρτίον κόχχινον χείλη σου. "Ἠγουν" 
Ἔστω διὰ πυρὸς ἡ τοῦ λόγου παρασχευὴ, ὡς χερ- 
δῆσαι τὸν ἀχροατὴν δυναμένη. Ἢ καὶ τὸ ἔναιμον 
καὶ ζωτιχὸν δηλοῖ τῶν διὰ τοῦ χείλους ἐξιόντων ῥη- 
μάτων, οἱονεὶ βαπτομένων ἐν τῇ ἀληθινῇ πόσει τοῦ 
αἵματος Χριστοῦ. 
Ἐχτὸς τῆς σιωπήσεώς σου. Προστίθησι τῷ τῆς 

σωφροσύνης ἐπαίνῳ τὸν ἀπὸ τῆς σιωπῆς, ἐπισταμέ- 
γῆς τῆς νύμφης χαιροὺς λαλιᾶς ὡραίας καὶ ἐπαινου- 
μένης σιγῆς. Καὶ ἐπεὶ πιστὸς πγοῇ χρύπτει πρά- 
τματα, καὶ ἣ νύμφη ἐν τῷ βάθει χρύπτει τὰ θεωρή- 
ματα, τοὺς οἱονεὶ χόχκχους τῆς ῥοᾶς" ἔχαστον ἐν τῷ 
ἰδίῳ τάγματι σεσωματοποιημένον ἐν τῷ ἡγεμονικῷ" 
διὸ ἐπήγαγεν ᾿Εχτὸς τῆς σιωπήσεώς σου, δηλῶν 
τὰ σιωπώμενα δόγματα, ὡς κόχχους ῥοᾶς ὑπὸ τὸ λέ- 
πυρὸν αὐτῆς. 
Ὁ ᾧχοδομημέγος εἰς Θαιϊπιώθ. ᾿Αχύλας τὸ, 

βαϊλπιὼθ, ἐπάλξεις ἐχδέδωχεν" ὁ δὲ Σύμμαχος, ὕψη: 
ᾧ ἀκολουθεξ τὸν ὑπὲρ τὰς ἐπάλξεις πύργον εἶναι 
τὴν σοφίαν, ἧς ὁμοίως ἤρτηνται θυρεοὶ μὲν τὰ 
πεπιστευμένα δόγματα, ἅπερ εἶπεν ἑνιχῶς ὁ ᾿Από- 
στολος, θυρεὸν πίστεως" βοιλίδες δὲ τῶν δυνατῶν, 
οἱ δυνατῶς ἀνατρέποντες λόγοι τῶν ἐναντίων τῆς 
ἀληθείας τὴν πιθανότητα. ᾿Αντὶ δὲ τοῦ ἐπάλξεις, 
ἐντολὰς ἐχδέδωχεν ἡ πέμπτη ἔχδοσις, τὸν νοῦν μᾶλ- 
λον ἢ τὴν λέξιν ἑρμηνεύουσα. Μὴ προαποχειμένων 

ΟΑΡ. ΤΥ. 
Υεγβ. 3. Ομιηδδ φοπιοίίος οἄφπίος [εξἰ6. ΟὉ ἀυ- 

Ρ ΐδαπὶ νἱἀοἸέοαι ἐπι Προηείαιη, 6 ρα! οπ οἱ ϑρίγὶ- 
ιαἰδι. : 

γεγθ. ὅ. δίεμε {μδομίμς φοοοίμφως ἰαϑία μα. 
Ουδϑὶ ἀΐοαι : Βἰι( δογπηο ἶδ δίγυοίιγα ἰσυΐ δοοθηβα, 
αἱ δυαϊίογειι ροδβϑῖς Ἰμογατὶ, Υο} εἰίδην υἷπὶ βδηφζυΐ- 
ποδπ δἴᾳυσδ νἱί4]6 πὶ δἰφηϊθοαι γογϊογ) 6χ ἰδ) 8 
φγοεοάδηιίυπι, 4υ85 νοϊαϊὶ εἰποία βυηΐξ ἰὴ γϑγο βδη- 
ἐαϊπὶδ Ομ γίϑιὶ ρου. 

Ἐειτα ἰαοξἀτνηϊαίεπι ἱμαπι. Αἀ οαϑι 8115 Ἰλυιάθην, 
δάδϊι ἐδπὶ 4υ85 δχ βἰθηιΐο οὐίιαγ, ψιοά νἱάεϊίοος 
ΒΡΟΠδἃ (ἘΠΊΡυ8 [6500] ΒΕΓΠΊΟἢἾ8 ἃς ἰδυά αν" δ δἰ ]θι- 
εἰ} πονεονγὶϊ. Εἰ φυοπίαπι ββείὶς Παίμ αὐεοοπάϊ! τος "95, 
οἰΐαπι δροηδᾶ πῃ ῥγοίυπαο δυεοομαὶί οοηίοιηρίαιϊο- 
Π68, 4υῷ δἰῃΐ γ6]"} ργϑινὰ Ὠ)δἱ] ρυπίοὶ : υπαπιᾳυθά- 
46 510 ογάϊιθ ἰῇ ὑπυπὶ ΟΟΓΡυ5 τοάδοίωπη ἰπ ΠΊ6ι- 
ιἷ8 ἄγορ. Ἰἀοίγοο βυθ)αηχὶ!, ὀαίγα ἰαοὶ τηϊαίοης 
τπαηὶ, 5᾽ ςη {688 68 ἀορπιαίδ, 4188 516 ηι}0 ργθηλ»- 
ἰυγ, νυ! ξγϑπᾶ π|8}} ρα η)οἱ Δἀορογίᾶ. 

γεγ8. ὁ. θκα ααϊβοαία εεἰ ἐμ Τῆαίρίοιη, Αφυὶα 
γοοο Τλαίριοι, ρτορισπαομία ἰηϊεγρτγοίδίιβ δβί ; 

ΒΥΠπιΔο 8. νογῸ, αἰ μάϊπεε. Ἠΐης σοπδοαυίίυς 
ταγγὶῃλ Βυροῦ ργορυφηῃδουΐα τ Ποδίαπ), 6586 Βορίθ νη 

εἰδη), 6Χχ 408 ΡΔΓΙῈΡ ρϑιάοηὲ, εἰνρεὶ ᾳυΐάδπι, οΓο- 

ἀἰια νἱ ἀοἸίοεὶ ἀορηαία, φυὰ Δροβίο! δ δἰ μιφυϊαγίίον 

δομίμηι βαοὶ Δρρε!ανὶὶ 5"; ἰασμία νονὸ μοίομΐμηι, 

Εἰ πἰ πη γα ΒΕΓΠΊΟΠΕΒ 4υἱ δΔἀνογβαηιίίυμν γογι (11 50 Γ- 

πιοηυ πὶ ῬΓΟΡΔὈΙ αῖθαὶ μοίθηιογ ονογίυηϊ. ΓΟ ργο- 

νυσπασμία αυΐϊπια δἰ. τοάϊἀϊ πιαπάαία, Βοηκυῖι 
γὰρ ἐντολῶν, οἰκοδομηθῆναι τὴν ψευδῆ γνῶσιν ἀξύ- Ὁ Ῥοιίαβ φιυδπὶ ἀϊοιίοπαπι ἰηϊεγρτείαια. ΝΙβὶ εηἰπι Ργίιιβ 
νατον. 

Δύο μαστοί σου ὡς δύο νεθροί. Τὸ ἡγεμονιχὸν 
ὡς ἐπὶ νύμφης μαστοί" ὅπερ ἐστὶν ὀξυδερχέστατον. 
Διόπερ εἴχασε δύο νεδροῖς δορχάδος νεμομένοις ἐν 
ὡραίοις τόποις χαὶ εὐώδεσι, σημαίνων τά τε νοητὰ 
χαὶ αἰσθητά. Νεδρυὺς δὲ, ἐπειδὴ νῦν ἐκ μέρους 
γιγώσχομεν, ὅταν δὲ τὸ τέλος ἔλθῃ, χαταργοῦμεν 
τὴν νηπιότητα᾽ ὅταν ὁ χαύσων τοῦ παρόντος βίου 
παύσηται, χαὶ καιρὸς τῆς ἀναψύξεως ἐπιστῇ, λυο- 
μένης χαὶ τῆς σχιᾶς " σχιὰ γάρ ἐστιν ὁ παρὼν βίος. 

5}} (ον. ν, 1ὅ. " Ῥιον, χι, 42. 

Ῥατποι. 6κ. ΧΙἧΠ]- 

γι Βρθο5. γἱ, 10. 

γϑροϑίίδ τηληάδία εἰπὶ, ἤογὶ ἤθη μοῖθβϑί υἱ ὙοΓὰ 
δβοϊθηϊΐα οχϑιγυδίυγ. 

γεγδ. ὅ. δμο μεϑότα ἱμα δἱομῖ ἀκιο ἰἱπιμῖ. Μοι.8 

68ὲ φυσεπιδἀπιοάυπι ἴῃ δροιδὰ ὑβράγὰ : ἰἀ 6ϑβί νὶ8 
Ῥογϑρ  οδοϊβϑίπιδ. ἰάοἶγοο 45ϑἰ τ] αν ἀυοθυβ ἐπ} }5 
οδρύδ, 4αυἱ ραδοληίυγ ἰη ἰοοὶβ Πογί 8 οἱ βυδνθίγα- 

δτιαῃα5, 5:08 8 ἴ0 πὶ ἃ 4πὰ τηο 6. ἰη(6}}}- 
ξυμίαγ, (πὶ φῦ 56η58 ροΓοὶριυπίαν. ΠΙΠην]05 νΘγῸ 

Δρροϊϊανὶι, φυΐα απο ἐἄ ρατίε εοσποδεῖπιωα "". Ουη 
δῖοι ἤπὶ8 νοποὶῖ, ἴυμς ἰηαηιίδηι ονδουθυ πηι 9. 

υληάο νἱίφ ργδβθη 8 ξϑίι5 οαϑϑανογὶΐ, 80 τοί ἷρ6- 

"1 (ογ. ΧΗ], 9. 
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Τἶ! ἰδπηριι8 δἀνομπογιι, δου οἰϊδαι ἀπιθγὰ ; πᾶ Α Τότε γὰρ ὡς τέλειοι, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νεδροὶ νεμηθη- 
ῬΓΏβ6η8 Υἱΐᾶ ὑπηῦγα 65ι. Τυης οπΐπι αυδδὶ ροηίθει!, 

οἱ ποη υἱ πἰππυ}} ρΑΒΟΘΙ,Γ. 
γεγβ. 9. 1 μποὸ ἰογιι6 οοἰἱ (με. "Ἔνθεμα οχ 60 

ἀϊεῖυβ ἰοΥ4 68, φυοὰ δροπβᾷ 60110 ἰπβογϑίυγ. Θυοὰ 

οἷ δροηβϑ υθδ6Γ8 υἱ ὁυ0 ΐπη}}} σΔργοδδ τη Δη 5 556ηϊ, 

μδυδᾳυδαυδπ ἀδ6 [Δου]δι6 ηιοηιἷβ Θ΄.7 ῥτῶ δάπὶ- 

Τϑιίΐοηδ ἀϊοίυτι 6556 : ἡ μαπὶ ρμμίείτα [αοία δμπι! 

504 οἱ ἀυρίεχ δἀινηΐγαιίο ρυ] ἢ γ  ἀ] 5 δυρηηοπίαπὶ 
ἐπάϊοαι, ουὐυδπιοάϊΐ 654 ᾿ΠΠπΔ βοουπὰο ἀϊείαηι : (οΥ 

αὐε(υ ει]. ϑροιβθ δυΐοθιη γοϑιϊπηθιία, ἰἱΐ βυηὶ αυὶ 
Οἰιεέβίμηι  ἐδαπὶ ἱπάμοτιπε "5, οἱδοῦτα πιϊδογϊοονάϊα, 

ϑεμπὶσηἰαίθηι, δὲ απὶπιὶ τιοαάδείίαηι "". [ΔὈΪὰ ὙΟΓΟ, 

ἀοείογεϑ ; [ανὶ πι6}}18, ὈΟπὶ βουπιοπ68. ΕἌυυμὴ Δυΐ6 πὶ 
οἱ πιδὶ, ργορ ιείξ δἰ Δροβίο]!; ὀρεγαδί! βυηί. 

οτθ. 11. Εὶ οὐοτ υδδίϊη!επίοτιηι ἱπογηι δίσι 

οὐον (πιτὶδ. ἰὰ 6βι, Ογπδῖδ 68 βυιδυθίγαργδηι 8 

τη εο]οκία νβεϊ πνθη!}5 : φαοὰ ἡ ἶγυ πὴ ΠΟ}, πὶ οῦ - 
τὴ Ἶ8 Ὁηἰ 506 τηοάΐ 511 νἱγίαι! 5 ἰηϑι}π|0 4. ἀϊδοὶρ!η. 
ϑοὰ δίουΐϊ ἴῃ ἰοχιβ ραηπὶβ 6χ νγὶἶ8 (618 1οχίγί πᾶ 
ΓΒ γϑϑίθπι οΟηἤοὶΐ, 5'65 ἰῃ υἱία υἱγίυί6 ἰηδβι αἱ 

Ρίαγα συπουγγϑηΐ πΘ06556 65ΐ, 4808 οτηδία οοηίο- 

χαίυτ νἱία ; 4φυφ οἱ γθοθῆβοί ἀϊνίπυ8 Ἀροϑβίο! 8 5, 

ξαυύίυπι, ρᾶοθπὶ, ᾿οιραι πη δία, οἱ 4υα βυπὶ 

ἐὐιι5πιοάϊ. Τἀείγοο ργοθαὶ βροηβ88 ἰῃ ναϑιἰὰ ογπαίαπ), 

αἱροία {πυγῖ8 γαφγαπεῖα βἰ πα ]6πὶ : δίιφυς : Τιρνί, 
ΒΡΟ 88, ἀϊνίηε ἐρβοίοπὶ Βεδί υἀ᾽ ἢ }8 ἀπιϊοία 8 ργρ- 

(ἐγῖ, ρυγίίδια οἱ πιθηιἷβ ἐππρογίαγϑιίοπα ἰπδοοδϑδὶ- 

σόμεθα. 

Ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλου σου. Τὸ, ἔνθεμα, 
εἴρηται παρὰ τὸ ἐντίθεσθαι καὶ ἐνηρμόσθαι τῷ τρα- 

χήλῳ τῆς νύμφης. Εἰ δὲ ὡς δύο νεδροὶ δορχάδος ἕμει- 
ναν οἱ μαστοὶ τῆς νύμφης, τὸ, Τί ἐχα,λλιώθησαν! 
οὐχ ἂν ἐῤῥήθη θαυμαστιχῶς περὶ τοῦ, ὡς ἔφην, 

διανοητιχοῦ. ᾿Αλλὰ καὶ τὸ διπλοῦν τοῦ θαύματος 
τὴν αὔξησιν τοῦ χάλλους ὑπέδειξεν: ὁποῖον τὸ, 

Ἑκαρδίωσας, ἐχ δευτέρον ῥηθέν. Ἱμάτια δὲ τῆς 
γύμφης, οἱ ἐνδεδυμένοι Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, σπ.14γ- 
χγα οἰχτιρμοῦ, καὶ χρηστότητα καὶ ταπεινγοφρο- 

σύνην. Χείλη δὲ, οἱ διδάσχαλοι" καὶ κηρία μέλιτος, 
λόγοι καλοί. Εἰργάσαντο δὲ κηρίον χαὶ μέλι προφῆ- 

ται καὶ ἀπόστολοι. 

Καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ Δλιθάγου. 
Ἤγουν, Κεχόσμησαι θεολογίας πνέουσιν ἱματίοις" 

ἐπείπερ οὐ μονοειδής τίς ἐστιν, οὐδὲ μονότροπος ἡ 
χατ᾿ ἀρετὴν πολιτεία " ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῆς τῶν ὑφα- 
σμάτων χκατασχενῆῇς διὰ πολλῶν νημάτων ἡ ὑφαν 
«ιχὴ τέχνην τὴν ἐσθῆτα ποιεῖ" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς 
ἐναρέτου ζωῆς πολλὰ χρὴ συνδραμεῖν, δι᾿ ὧν ὁ 
ἀστεῖος ἐξυφαίνεται βίος" ἅπερ καὶ ἀπαριθμεῖται ὁ 

θεῖος ᾿Απόστολος, χαρὰν, εἰρήνην, μαχροθυμίαν, καὶ 

τὰ τοιαῦτα. Τούτου χάριν ἀποδέχεται τὸν ἐν ἐσθῆτι 
χόσμον τῆς νύμφης, ὡς τῷ λιδάνῳ χατὰ τὴν ὀσμὴν 

ὁμοιούμενον: χαὶ φησὶν ὅτι, Σοὶ, ὦ νύμφην τῶν 
ἀρετῶν ἡ περιθολὴ τὴν θείαν μιμεῖται μακαριότητα, 

ἈΠ }9. παλιγα σἰ πη Πα ἀπο πὶ γοίθγθηβ. Ἐ)ιϑπηοαΐ οηΐπὶ ᾳ διὰ χαθαρότητος χαὶ ἀπαθείας τῇ ἀπροσίτῳ φύσει 

δὲ γοϑιϊπηθηίογιιπὶ ἰυογὰ πὶ ΟὐοΥ, 0 511 εἰ π} πὰς 

τπατί, φυοὰ ἀἰν] 8 δ υϊοίαπι 65ὲ Ποπογῖθ8. 

γεν. 12. Πονίι σοποίνδιιδ, δοΥῸΥ πιδα. ᾿ἰοταῖο ἀΐ- 

οἴυπι 68., δογίιις οοποίτιδιι5, αἰίαγυπι ἀ6 ργοποίοπίο, 

Δἰιοταπὶ 46 60 4υΐ ρεγίδοίυβ 511, φυδηάο Πι61}8 6Ἷ118 

Υἱάθπάο,, {πδο]ορίοα 5ιγ1}0 ἱπιργαβϑᾶ δϑὶ ; γεὶ οιϊαπὰ 

ἢθ πο φυΐάδπι βροηϑἃ 580] πηπιοάο ᾿ΟΓ(Ι8. ΘΟΠΟ] 8118 

εδῖ; ἴπ [υἱὰγο δυίαπ) ββου]ο Ὁ ρογίθοιοπθπ ἃς 

Πυπιϊίδίοπι οἰΐδπι (Ὁη8 65 βἰξηλίυβ. Ομηπὶ θπὶπι δα- 

ὑεμιὶ ἀπ δίίμτ, οἱ αδιιπά αὐΐι 39. Ναπο φυΐάαπι Βοτίριυγα 
μογίαπι 5ἰτρ] οἶτον αἰχίϊ ; ἃ11ο δυίδθιῃ Ιοοο, νοὶαϊ 6χ 

Αἰΐα ρογβοπδ, δἰἶδπὶ οἰεγιπι δἀ͵θοὶ!. 

Υεγβ. 16. Εχεριγρο, ἀφο. ιἀοίαν 5ροηβ88 ἴηογο- ἢ 
ΡΆΓΘ Δ40 ΟΠ 6 ΠῚ, 80 Βρ0η80 ρο(θδίδίοπι πβοία, 4υΐ 

γοη0 ἱπηραγανίῖ. Ουοοῖίγοᾶ (Γ68 δυδηο ἰδίϑ ἰπιρο- 

ΤΆ586 ΟΌὴ! ΥΘΠηΪΟ ΒΟΓΙΡΒ6Γα. ρηιὶ δυΐοπὶ) οἱ οπηηΐπῸ 

οὐθάϊυαπι. ΟἸγίβιυβ ἰίδλααθ, ἐχρυΐθο ἀΐαῦο]ο, ἴῃ 

δἰ πηδθ 8 πῃ} 1141. θ6 υο {Πἀ ἱπι6!Π|ρἰίαν, ἠὼς 
α Τηφπιαῃ υδπῖει "7, μος 6δὲ 80 δυβίγο. 

ΟΑΡ.Υ͂, 
Υοτβ. 1. Βεδοοπάαί [Γα! δ πιι8 πιδῖς ἴηι ΠΟΥΙτιΠῚ διιίηι. 

ΕἸἀι οἶδα. ρ᾽δηᾶπα υόθοπὶ! οἱ 4υΐ ταθιιβ ὁπηηΐθυ8 6Χ 
ἴρπι6 ργορτίο υἱίαπὶ βοδίιγιι, Βροηδθᾶ ᾿πθηϑᾶπ| ἃρρο- 

ηἷΐ, πογίυαιν ἀπἰπιδιὶς ἀγθογί θα 8 σοηδίίαπι. ΝΟ5 ρΟΓΙῸ 

95 βοιῃη, Σμῖ, 14. 5» (ο]ο55. 1, 192. 95 (αὶ. νυ, 22. 

ὁμοιουμένη. Τοιαύτη γὰρ ἡ τῶν σῶν ἱματίων ὀσμὴν 
ὡς πρὸς τὸν λίδανον ἐμφερῶς ἔχειν, τὸν ἀναχείμενον 

εἰς τὴν τοῦ θεοῦ τιμήν. 
Κῆπος κεχιϊεισμέγνος, ἡ ἀδελφή μου. Δεύτερον 

τὸ, κῆπος κεκιἰεισμέγος, ἐῤῥέθη τὸ μὲν ἐπὶ προ- 

χόπτοντος, τὸ δὲ ἐπὶ τελείου" ὅτε τὸ ἡγεμονικὸν αὺ- 
τοῦ, καθοραθὲν, τῇ τῆς θεολογίας γραφίδι τετύπω- 

και" ἣ χαὶ νῦν μὲν ἡ νύμφη χῇῆπός ἐστι χεχλεισμέ- 
νος μόνον, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι αἰῶνι διὰ τὴν τελειό- 
τητα καὶ τὸ βέδαιον καὶ πηγή ἔστιν ἐσφραγισμένη" 

Παντὶ γὰρ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, καὶ περισσευθή- 
σεται. Νῦν μὲν οὖν ἡ Γραφὴ χῆπον εἶπεν ἁπλῶς" 
ἀλλαχοῦ δὲ ὡς περὶ ἑτέρον, καὶ τὸ «-1ωχαγείας 

«προστίθησιν. 
᾿Εξεγέρθητι, βοῤῥᾶ. “Ἔοικεν ἐπιτιμᾶν ἡ νύμφη 

τῷ βοῤῥέᾳ, τὴν ἐξουσίαν λαθοῦσα παρὰ τοῦ ἐπιτι- 

μήσαντος τῷ ἀνέμῳ νυμφίου. Διὸ παρὰ τοῖς τριδὶν 
εὐαγγελισταῖς ἐπιτιμηθῆναι τῷ ἀνέμῳ εἴρηται. Οἱ 

δὲ ἄνεμοι ἁπλῶς ὑπακχούουσιν αὐτῷ. Χριστὸς οὖν, 
ἐξωθουμένου τοῦ διαδόλου, εἰσοιχίζεται ταῖς ψυχαῖς 
περὶ οὗ τὸ, ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἤξει, τουτέστιν ἐχ 
νότου. : 

ΚΕΦ. Ε΄. 
Καταδήτω ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ. 

Πεπαῤῥησιασμένης φωνῆς 1 Τῷ πᾶσι τοῖς οὖσι τὴν 
ζωὴν ἐκ τῆς ἰδίας πηγῆς ἐπιῤῥέοντι ἡ νύμφη προσ- 

τίθησι τράπεζαν, χῆπον ἴδια τῶν ἐμψύχων δένδρων 

"6 λιν. χι, 13, 57 Ηα}. ἢ] ὦ 
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πεφυτευμένον. Ημεῖς δὲ δένδρα, εἴπερ δὴ καὶ Α ΔΓΒΟΓΟ8 8Β0Π|015, 8] Πιοάο εἴ͵4Πὶ ον πὶ οἱ, 2ηἰ πιᾶγιιπι 
ἡμεῖς οἱ τὴν τροφὴν αὑτῷ προτιθέντες, τὴν τῶν ψυ- 
χῶν ἡμῶν σωτηρίαν, χατὰ τό: Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν", 

ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου. Καρπὸς δὲ 

ἡμῶν ἡ προαίρεσις. Ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔστιν ἡμᾶς ἄλλως 

ἐναληφθῆναι πρὸς τὸν Ὕψιστον, εἰ μὴ πρὸς τὸ χθα- 

μαλώτερον ἐπιχλιθείη ὁ ἀγα. λαμδάνων πραεῖς Κύ- 

»ιος, εὐχτιχῶς τό" Καταδήτω,, φησὶν, ἐπιδεικνυ- 

μένη τῷ Θεῷ τῶν τῆς ἀρετῆς ἀχροδρύων τὴν 
εὐφορίαν. - 

"Αγοιξόν μοι, ἀδεϊφή μου. ᾿Αναγχαίῳς ἣ τοῦ 
μοι προσθήχη τοῦ ἄγοιξον. "Ἔστι γὰρ καὶ ἀντιχει- 

μέναις δυνάμεσιν ἀνοῖξαι. Ὡς περὶ ὀχληρᾶς δὲ τῆς 

δρόσου λέγειν δοχεῖ, ὡς καὶ περὶ τῶν τῆς νυχτὸς ψε- 

χάδων" ἀνάπαυλαν γὰρ ἔοιχεν ἀπὸ τούτων ἐπιζητεῖν. 

ΠΟΒΙΓΔΓΙΠῚ 5, }1|6ΠῈ, ΔρΡρΡΟΠΔΠΙα8., Ἰυχία ἰΠυὰ : 
εις εἴθε 68. μὶ {ποὶατᾳ υοἰμπίαίεηι Ῥαιτὶς πιοῖ "5, 

Ἐπιοῖι5. 06 ΠῈ ΠΟΘ 16 Ὑο] 185 65. υἷα γογὸ ἢοιΐ 

πο 98. ροιόδί, υἱ πο5 δἰϊξον δά Αἰεἰβδίπιὰπὶ 85ὺ- 
ΠῚΆΠΙΙΓ 4υ δι δὶ δὶ ἢ Π|} Π!}Ογο πὶ βίδα) 'ρ56, Φιιδ 

πιαπδιιθίος ειδοὶρὶ!, Θοπιΐπμα ἰῃο! ποίαν 9, ἰὰἀείγοο 
δυρμίεχ ογδὶ ἀΐϊθεηβ : θεδεθνάαι!, ἢριηρα οπίοπάδῃ5 

θ6ο υἱυτυ 15. παρυπιὶ υθογίϑιπι. 

γοτβ. 8. Αροτγὶ πιϊιῖ, ἑοτον πιεα. Νβοβββαγῖίο ]υἀ 

πὶ δἀϊεοί! δὰ νοσοπὶ ἀρογὶ. Οοπιίπρῖι οπὶπὶ υὲ 

ΘιἰδΠ) δάνογβαγὶ 5 ροϊοβίαιἰθυ5 δρογίδιυν, Ταπευᾶπι 

δυίοπι ἀθ τῷ πιοϊθϑία, ἀδ γόγα ἰοφυὶ νἱὐείαγ, υἱὶ 
οἰἴδπὶ ἀθ φυιι|5 ποςιβ : Δπὶ Δ οἷβ γοαυΐοπὶ νἱά6- 

᾿Αχόλουθα ταῦτα τοῖς πρώτοις. Μετὰ γὰρ τὴν ἀνά- Β μὰν ἱπαυίγογα. ϑαηὶ μας ρτίπιΐδ οοπβοηίαπολ. Ροβὲ 

στασιν εἰσῆλθε τῶν θυρῶν χεχλεισμένων, χαὶ καλεῖ 
τὸν θωμᾶν, χαὶ δ'᾽ αὐτοῦ πᾶσαν ἄπιστον Ψυχὴν, 

ἀνοῖξαι τὴν ἰδίαν καρδίαν χαὶ τὴν τῆς ἀναστάσεως 
χωρῆσαι πληροφορίαν" χαλεῖ δὲ αὐτὸν τελείαν εἰ- 

πόντα" Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου! ἫἪ δρόσος 

ἂὲ δηλοῖ τὴν χατὰ τὸν ὄρθρον ἀνάστασιν, ὅτε χάτεισι 

δρόσος. 
Ἐπὶ χεῖρας τοῦ κιλείθρου ἤνοιξα ἐγώ. Ἡνίχα 

ἔφθασεν ἡ νύμφη τὸ χλεῖθρον, ὥστε τὴν ψυχὴν ἀνα- 

πετάσαι τῷ λόγῳ, τότε μόνην τὴν χεῖρα, χαὶ τινὰς 
ἑαυτοῦ δείξας πράξεις παρελήλυθεν, ὡς μηδέπω τὸ 

πλέον εἰς θέαν χωρούσης τῆς νύμφης, ἅμα δὲ χαὶ 
χονόμει πλέον αὐτῆς ἐπιτεῖναι τὸν ἔρωτα. Ἐξέρ- 

χεται χαὶ ἐχδημεῖ τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ, διὰ τὸν τοῦ ς 
γυμφίου λόγον ἔχουσα ἐν οὐρανῷ πολίτευμα. 

Ἑζήτησα αὑτὸν, καὶ οὐχ εὗρον. Συνεχῶς ἣ ψυ- 
χὴ τὸν νυμφίον Λόγον ἐπιζητεῖ" χαὶ εὑροῦσα, πάλιν 
ἑτέροις ἀποροῦσα ζητεῖ' χἀχεῖνο θεωρήσασα ποθεῖ 

τὴν ἑτέρων ἀποχάλυψιν: χαὶ τυχοῦσα τούτων, ἐπ᾽ 
ἄλλοις εὔχεται τὸν νυμφίον ἐπιδημεῖν. 

᾿λδελριδός μου “ευκὸς καὶ πυῤῥός. Λευχὸὺς, 

ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἀληθινός " πυῤῥὸς δὲ διὰ τὸ αἷμα τὸ 
ὑπὲρ τῆς Ἐχκχλησίας χυθέν. 

Βόστρυχοι αὐτοῦ ἐλάται. Οἱ βόστρυχοι διὰ τὴν 
πυχνότη τα παραθάλλονται ταῖς τῶν φοινίχων ἐλάταις, 

ἃς φασὶν ἀντὶ σπέρματος εἶναι ταῖς θηλείαις φοίνιξιν, 

ΓΟΡΟΡΓΘΟ ΟΠ πὶ πη ἱπέγαυϊε [Δ π0}5 οἰδυδὶβ, οἱ 
Τηοπιδπὶ γοσδί,, ἃς ΡῈ οὑπὶ ἱπἢιἀοίδιη οπηηθῖι δηΐ- 

ΠΙΔΠ., {11 ΟΟΓ 8011Π| ἀρογίαί, σογίδαιια ταϑυγγθοίίοηΐα 
ἈΓρυπιθηία ολρίαϊ, οσδι δι ὸπὶ δυπὶ αὶ ρογίθειἃ 

σομ[ἐδϑίοης ἀΐοί! : δοπιΐνμς πιόια οἱ Ῥδμδ πιειις ". 
8 νϑῦὸ δἰ βηϊβοαὶ τοβυγγθοιοηοπι αυφ ἀϊυουϊο 

[οί 6β8ι, 400 (ἀΠΊΡΟΓΘ το5 ἀοοίαϊι. 

γὲγβ. 6. δάέρογ πιαημ8 μοδείὶ ἀροτιιὶ ὁο. 
Βρυπ5ἃ δ μοβυυπὶ νοπογδί, υἱ δηἰπιᾶπ) ἕο 8ρ6- 

τίγοῖ, απο ἡΠἀ πιδιιὰπὶ ἀυμνίᾶχαὶ ἃς φυλβάδῃη 5088 

ΔΟΙΊΟΠ65 ΠΙΟΠδίΓᾶη5, ροΓιγαηϑὶ δῖ, αυΐρρα υ8 ποῦ- 

ἄυπὶ πιδἼογεπι 6}1|8 Δϑρθοίαπι οάρδγα ροϑβοί. δίπιαὶ 

οἰἷδηι ἰὰ ἀφοῦδὶ, αἱ Πὰν Ἀπιογθῖὴ πηλαρὶϑ Ἀσοοηά6- 

γαῖ, Ερτγοάϊιυν δίψιυθ ρογοβυϊπαίυγ ἃ ΘΟΥΡΟΓΟ Δπἰπη8, 

αὐυδ ΡῈΡ Βροηβὶ ϑ6"ΠΟΠΘΠι ΟΠ ΓβδΙΙΟΠοΙὴ ἴῃ οοἷο 
Ἰιαθεὶ ἅ, 

θΘυσεὶϊυΐ εἰηι, οἱ ποπ ἱπυεηὶ. ᾿Αϑϑίἀυὁ ἈΠΙπΔ 76Γ- 

Βυπὶ βροηϑβῦπι ἱπαυΐγὶ!, δου ἰηνθηῆιο, Γυγϑυβ 318 
ἀυλῖα φυφπιοηΐθιι5 φαφτῖι; οἱ οὐπ ἰΠυ ἃ οοηδροχο- 

τὶς, ᾽ἴα 5:81 ουρὶὶ πιδηϊοβίαγὶ, δίφυβ ᾿ογὰπὶ οὐπι- 
Ρο5 οἤεοία, ἱπ δϊογιιπὶ στα πὶ Βροηϑὶ δι νθηίυπὶ 

γοιβ οχροϑβοὶϊ. 

Υεγδ. 10. Εταίοτπιις πιόῖις σαπαϊάμς εἰ τιϑίοιπάαδ. 

Οδη  άι8 φυΐα νογυ8 Π6}}8 651, Γυθίου 8 ΟὉ 58η- 
δυΐπαπὶ ργὸ Εἰςοἰοδία οἶιιβυπ). 

γεῖβ. 11. Οἰιεϊππὶ 6}ε|5 οἰαία. ΟἸποίπηϊ οὐ ἀδηϑ81- 

ἰδίοπι ρα πϑΡγυ πὶ ΟἾΔι15 ΟΟΙΠρϑΓΔηΪυΓ, 4085 δἰυπί 

ῬαἸπλ18. Γεθ ἸΟ60 δϑιηΐπ8 6586, υἱ ἰγασίυπι 6δου- 
πε καρπὸν φέρειν ἐδώδιμον" διὰ δὲ τὴν βαθύτητα Ὁ ἰαπίαπι ἔογαηΐ, ΟἿ Δ][Ὧπὶ ν6γῸ γδιίσπυ πη, δὰ ἰπβίδν 
τῶν ὥσπερ ἐχφυέντων ἀντὶ τριχῶν λογισμῶν μέ- 
λανες ἐπαινετῶς ὀνομάζονται, τῷ τοῦ νυμφίου συμ- 

βαλλόμεναι κάλλει" Τὸ δὲ ὡς χόραξ οὐχ ἁπλῶς 

μαι διὰ τὸ χρῶμα, σύμδολον δὲ τῶν βαθυτάτων 
εἶναι καὶ πεπληρωμένων σχοτεινοῦ ὕδατος ἐν γνε- 
φέλαις ἀέρων " περὶ ὧν εἶπεν ὁ Ἰώδ " Τίς δὲ ἡτοί- 
μᾶσε κόρακι βοράν; Νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς Κύ- 

ριον κεχράξογται. Ἥτοίμασε γὰρ τοῖς βαθυτέροις 
τὸν νοῦν πολλὴν τροφὴν ὁ Θεός " ὧν οἱ μαθηταὶ νεοσ- 

σὰ, εὐχαῖς σχολάζοντες, πρὸς Κύριον χεχράγασι, πλα- 

νύμενοι χαὶ ζητοῦντες τὰ τοῖς ἑπαπορουμένοις ὑπ' 
αὑτῶν σῖτα. 

"70λν. 1γΥ, 54. 
ἄχχνῃ!, ἀ1. 

Ῥ 94]. ΟΧΗΥῚ, θ. 1 720υ8η. χχ, 38. 

ογἰμἶτ πὶ δηδϑοδηη), ργοα πιο πι, ἰαυἀ 8. Θροοΐα 

πεῖ ἀρρο! ]πιυγ, δὶ οὐπὶ Βροῃϑὶ ριυ]οἰγ υἀΐη6 σοη- 

[ἀγαπίυγ. Θυοά νοτὸ ἀϊοίιαγ ἐαπφμαηι σοτυια, ποὴ ὁ} 

οΟ]ογοπὶ δοϊαπιπιυάο ἀϊοίυπ) εχ  βιΐηνο, ὙΘΡΌ ΠῚ 5γ1Π- 

Βοΐυπι 6586 8}1|58ΠΊΌ Γι πὶ ρΙΘη Γι π 16 ἐἐπεῦτοβα ἀφια 
ἐπ παϑίϑιις αὐτὶς ὃ; ἀ6 αυΐθιι5 ἀϊχίι 500 : Ομὲδ "60 

Ῥγώρατασϊ( εὐτῦο ἐδεαηι} Ἀω ὶ αμίεπι 6}ιις αὐ θο- 
πιϊπαπι οἰαπιαθιιπε", Ῥγθράγανϊ δῆ ὴ θοὺ5 1}}18, 

αυὶ Α]ἰοτὶ πιθπίθ βυηὶ ργϑαϊῖ, οορίοβδπὶ δβοδπι : 

χυοτγυπὶ Ρυ}}} (ηαπιρα ἀϊβεὶρι}}} ργθοῖθυ8 νδοληίθϑ, 

δὰ δοπιίπυπι οἰδιηδγογυηῖ, ΘΡΓϑη(68 86 4υθγθηί68 

4υ ἴῃ ἀα}}}8. 1118 Ἰοοἷ5 ἰγυπηδηία ἰπϑυμί. 

5 ῬΒΙΠρρ..ι, 90. ὅ Ρραὶ. χυπν 1. "20}} 



ΦΟῚ 

γογβ. 15. Μααὶ μα οι μι ρίιαί(Σ ατοπια!ῖ. Ομ! 

ΜΆ Χ Πα ἰμμε! Πἰσοηὰϊ δαηὶ, αἱ Πεὶ νοῦν οἱ εἶνο 5ρὶ- 

τἰτδι! πιϊηἰβίγαηι : χυΐ αυΐάσαι οὐ [γαφγαμεῖοα 99 

νὐομαἀΐμαπι Βοπόγαπι Ορόγαπὶ δία! ΒΕΓΙΒΟΠΠΙ, 

οἰπαῖ!ο5 βίωι. ΡΠ }18. ἀγοπηϑιῖβ; ον τδἀϊοαίαπι ὙΘΡῸ 

ἴῃ ἰρϑὶβ γαγίυμη ἰπ οπμπὶ βουϊρίυτα σομροϑ ἰοη 8 

βογηιοηθη), ἀπξυδηίανίυπι βεπιροῦ ργοάπουμι ἔγυ- 

οἰυπι. 

Ψοτβ. 14. γέμον 66 ρἰαὶδ οδιιγπθα. ΘΙ ὙΘΠΙΘΡ 

δι αυΐ πιγϑίουϊ οὐ ἢ 50} Δ ΡΔΟΟΒ, υὶ 56 ΠἸοεἰ ργῶ 

ςενίδιο δυβεϊρίοθο δυπὶ; μἰχὶβ νογο αὶ δὲ εοη- 

κουνδπάμιη βυμί ἰΔοιοὶ, ΟἿν 5ρ!ἐμβάογθαι 0 οἰανίια- 

κοι, ἐϑιγηθῶ ποιπθῃ διμποίαπὶ 65. 15ιἰυδηιοῦὶ 

ἰσίταν νομοῦ Ρἰχὶβ δ γηΘᾶ, ἰπηροβίια5. δϑὶ ἰδρί 

βδρριἦνο, φυὶ οδὶ Ομγίβιυβ. Θυοίαυοί ἰείιαν γογοὶ 

γοηῖοῦ δαηϊ, ἃ {ἰογα Βοπιΐηὶ ἴῃ θ161Ὸ δοοίρίυηϊ, οἱ Β 

ρατίαμιί βρί γιαπι 5310115 ". 1Δοἶγο0 οἰϊδπὶ γδμ οΓ Πο- 

᾿ϑι ἰὼ [μου ἶοο δϑϊαϊμαγ, αἱ αἰ ἈΠ πανοαὶ βίογοος- 

τίϑ ". 

Ραίοίινα 656, γτοχΐπια πιέαᾶ, τί ϑεπερίαοοπίϊα. 

Θυδηῖο δὰ δροπϑαπι ργορίυϑ8 δοοροΐι, τΔμ10 προ]ϊοτγὶ- 

)5 5β᾽ π|}}}8 ρου νείαν, {18 δηίιῃ νοοίθυβ ρμμίοιγα 

εἰ ἀεοοτα ες, ρτοαΐπια, Δα) 6 οἷν : δῖοι! Ζεγιδαίοηι. ϑοά 

οἱ ρεγίοοίαπι Εοοἰοβίδιῃ, (ον θΊ]οαι ἀἰεῖ!, πιοὰο 4υ - 

ἀδια δἀνεγβαυὶϊβ ροϊθϑίδι θυ αυ ἰῃ Ρυϊομειυἀὶ- 

πο νυλυ8 οἦ05 οουϊοταπι δοίοπι ἱμιθπάογο Π6» 

αυδυμῃῖ; πιοὰθ γογὸ διΐατα ᾿ἴ8 αὐ δυμί ἰρβὰ ἱπίθ- 

γίογββ, οἱ ογάϊμαιίθ ἰπθ ἀμίνογβο μος οομπϑιϊυιοηὶ- 

υυ5 5ἰπιήδα Ἔχβίβίαηι. ϑ πιο να8 Ὑ6ΓῸ ὙοΡΙΪ , τὸ 

αεἰος οταϊπαῖα. Ῥαγυγ δαΐπὰ δυηΐ αἱ Δοῖ68 ΟΔΒΙΓΟΓᾺΠΙ 

4υα: μοϑιϊνυ.5 ΛΘΡγογαπὶ ἰπ) εἰσι. 

ΟΡ. ΥἹ. 

γε. ἀ. Οϑνοτγίε οοιίος ἰμο5 οοπίτα πι6. ἘΝ οἰ 518 

Ομτίβιϊ ἀδθοόγοαι οἱ μυϊομνίτυὐΐποιη ἱπβρίεἰϊ ς αυΐρρα 

αυα πιδ]οτὶ ργοίεοια ἰά ἀϑϑεουῖα δἷε αἱ 6)05 ἀϊνινῖ- 

ἰλίοαι ἰηιεἰΠσαγα ροϑδὶΐ, ββουπάσῃι 4φιυοι οπππὶδ ΡῈΡ 

ἰρβίιπι [4618 βυμ!. Βεϊεοίδιι5 δυ!οπὶ 11 νἱ οου]ο- 

γυπι, βἶνα Ἐσφοϊεβίιθ, βὶνθ διΐϊ οι} δροιιδῶ, Γὰ- 

αἰομ ΝΠ ν5. Ρθη πἰ5. χὰ κυ ὉΠ πὴ6 ἴαθοι ταυθυιῖ, αἱ δα 

Ρογίδειοπἰ5 δρίοομι. υἐηϊαῖ, Ἰρβᾶαια ἢυπο Θνο]α"- 

ἴθπὶ ορηϑρίεἷἶδὶ πο ἀπηρίϊα8 ᾿ρϑίυ5 ἐδυϑᾶ 86 ἀσπιι- 

τοπίοπι, οἱ ἀἴοογο ροϑϑῖι : Εἰδὲ δορπουΐνιιδ δοοσμπά πηι 

εατιοηὶι Οἰινισίαπι, ἐ64 πιπὸ αι πον πουΐπιιδ Ἶ. ὕπα 

ἀρίθασ τοοατα ῥτοϊοίθηιο δβοθπάϊ, μος ϑϑθοιῖα υἱ 

Ροβ5ὶ5 δϑρίοοσδ, οἵ 30} ἃπιρ! 8 68 488 ἀϊβρουϑᾶ- 

ειἰοπΐβ ϑιηὶ ἴῃ δάγηα αυφΓο 6. 

Οαρὶματνοιίμπι ἱμμπὶ μὲ γέρεα ΦαρταΥμι. Ηδς 

[γα δροπδβᾶ ἀϊοία βυηὶ, ῥτῖυ8, ΓΘ Γογ, οὐπὶ 

αυδίοιυϑ ᾿ἰουΐι, ἀρραγυϊῖ, ἀαπι ἴῃ μὰ0 νἱίὰ νϑῦβᾶγθ- 

ἰὰτ, βϑουμάο ἀυΐοπι αδὶ πὶ 4 μογίδοι ΘΠ 6πὶ γθηθ- 

τᾶϊ. Θυδριορίον οἰΐδι ἢυπο ἰΔηϊυμητηοὰο ἰπδἰπυᾶ- 

γἱἷι : Δοπίος (ιἱ δἰοι! στόρ68 ἰοπδατιπι. δαχῖλ Ααυ]]Δπὶ 

αὐἴοιι οἱ ϑυπιπιδολιπη : θεπίες (μὲ δἰσαί φτερέδ 

ουΐιηπ, να] αφπαγμηι. ὈδοΘθαΐι6 ε50 ἠϊοὶ ἀδ ρὸῦ- 

(ἐοείοπα, αἱ δἰ} {ΠἸυἀ, α ἰασάογο πο ρτίογθ, 56ι] 86- 

οὐπάο. (οπείμανῖος γ6γῸ 68 [οὐβίίδη γαιοηθ, ᾳυρὰ 

ἀατὴ οάγαπὶ τοι 100 40 ποις μι 6} Πσυσίαγ, 

δ ρα, χχνι, 18. δ μον. νει, 21. 

ΟἈΙΟΕΝΕΘ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΌΜ ΟἈΝΤΙΟ, 

ΤῊ Οὐτι ν, 16. 
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Σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος. Σια- 

γόνας Χριστοῦ, τοὺς διαχονουμένους λόγῳ Θεοῦ χαὶ 

τροφῇ πνευματικῇ νοητέον " διὰ μὲν τὴν πληρότητα 

τῆς εὐωδίας τῶν καλῶν ἔργων καὶ λόγων ἐοιχότας 

φιάλαις τοῦ ἀρώματος " διὰ δὲ τὸ ἐῤῥιζωμένον ἐν 

αὐταῖς ποικίλον ἐν πάσῃ συνθέσει γραφῆς λόγον ἀεὶ 

χαρποφοροῦντας μυρεψιχόν. 

Κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντινον. Κοιλία ἐστὶ 

τοῦ Λόγου οἱ χωρητικοὶ τῶν μυστηρίων, τουτέστιν οἱ 

χοῖλοι πρὸς ὑποδοχήν " πυξίον οἱ πρὸς διατήρησιν 

ἐπιτήδειοι. Κατὰ τὸ λαμπρὸν χαὶ σαφὲς, ἐλεφάντι- 

γον εἶναι λέγεται. Ἡ δὲ τοιαύτη χοιλία τὸ πυξίον 

τὸ ἐλεφάντινον ἐπιδέδληχε λίθῳ σαπφείρῳ, ὅς ἐστι 

Χριστός. Ὅσοι οὖν εἶσι χοιλία τοῦ Λόγου, οὗτοι ἀπὸ 

τοῦ φόθου Κυρίου ἐν γαστρὶ λαμθάνουσι, χαὶ τίχτουσι 

πνεῦμα σωτηρίας. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ χοιλία τῆς θυ- 

σίας ἐν τῷ Λευϊτιχῷ πλύνεται, ὡς μηδὲν ἔχειν χο’ 

πρῶδες. 
Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, ὡς εὐδοκία. Ὅσον πλη- 

σίον γίνεται τοῦ νυμφίου, χρείττοσιν ἀπειχάζεται. 

Τῷ γὰρ, καλὴ, καὶ ὡραία, καὶ πλησίον, προσέθηχε 

τὸ, ὡς Ἱερουσαλήμ. Καὶ καταπληχτιχὴν δὲ τὴν 

τετελειωμένην φησὶν Ἐχχλησίαν᾽ πὴ μὲν ταῖς ἀντι- 

χειμέναις δυνάμεσιν, οὐ δυναμέναις ἐνατενίζειν τῷ 

χάλλει τοῦ προσώπου αὐτῆς πὴ δὲ καὶ ταῖς ὑποδεεσ- 

πέραις αὐτῆς ἐοιχυίαις ταῖς τεταγμέναις ἐν τῷ 

παντὶ καταστάσεσιν. Ὁ δὲ Σύμμαχος, ὡς τεταγμέ- 

γαι παρατάξεις. Θάμδος γάρ εἰσιν ὡς τάγματα παρ- 

εμδολῶν τοὺς πολεμίους ἐχπλήττοντα. 

ΚΕΦ. ζ΄. 

Ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπέναντί 

μου. Ἢ Ἐχκχλησία τῇ ὡραιότητι χαὶ τῷ χάλλει 

ἐνορᾷ τοῦ Χριστοῦ, δυναμένη τῇ πλείονι προχοπῇ 

χατανοεῖν αὐτοῦ τὴν θεότητα, καθὸ πάντα δι᾽ αὑτοῦ 

ἐγένετο. Εὐφραινόμενος δὲ ἐπὶ τῇ δυνάμει τῶν ὁφ- 

θαλμῶν τῆς εἴτε Ἐχχλησίας εἴτε νύμφης τοῦ Λόγον 

Ψυχῆς, πτεροῖς αὐτὴν λογικοῖς ἀποστραφῆναι χε- 

λεύει πρὸς τὸ μετέωρον, ὡς ἂν ἐπ᾽ ἄκρον ἔλθοι τῆς 

τελειότητος " ὡς ἂν χἀχείνη βλέπῃ τοῦτον ἐπτερω- 

μένον, καὶ μηχέτι συγχαταδαίνοντα δι᾽ αὐτὴν, χαὶ 

δύνηται λέγειν" Εἰ καὶ ἐγγώχαμεν κατὰ σάρχα 

Χριστὸν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. Τῇ σῇ 

τοίνυν συνανέθην προχοπῇ, φησὶ, χωρησάσης σοῦ 

ἐνορᾶν χαὶ μηχέτι περαιτέρω τῆς οἰχονομίας ξητεῖν. 

Τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν. Εἴρηται δεὺ- 

τερον ταῦτα τῇ νύμφῃ" πρότερον, οἶμαι, τῇ “ὐτῇ 

φανείσῃ κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον, ἡνίχα ἕν τῷ βίῳ τούτῳ 

ἐτύγχανε " δεύτερον, ὁπότε ἦλθεν ἐπὶ τὴν τελειότητα. 

Διὸ χαὶ νῦν μόνον παρῃνίξατο " ὀδόντες σοὺ ὡς 

ἀγέλαι τῶν κεκαρμέγωγν" κατὰ δὲ τὸν ᾿Αχύλαν καὶ 

Σύμμαχον: Ὀδύντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν προΐά- 

των ἣ τῶν ἀμνάδων. Καὶ ἔπρεπεν εἰρῆσθαι ταῦτα 

ἐπὶ τῆς τελειότητος, ὡς εἶναι τὸ, ἀπὸ τοῦ “υυτροῦ, 

οὐκέτι προτέρου, ἀλλὰ τοῦ δευτέρου, Διδυμεύουσαι 

δὲ τάχα ὡς τρεφόμεναι τῇ τῶν νοητῶν καὶ τῶν αἰ» 
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σθητῶν θεωρίᾳ, καὶ ὡς μηδὲ μίαν ἄγονον τῆς περὶ Α {ππ| δάγυπι ας 56η88 ΠΟΒΟΠΗΪΌΡ, ΘΟΠἰοπρ  Διΐοπθ 

οὐτινοσοῦν λόγου τροφῆς. 

Καὶ γεάνιδες, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Αἱ νεάνιδες 
ἀριθμὸν οὐχ ἔχουσιν, οὐ τῷ μὴ ὑποπίπτειν ἀριθμῷ, 
ἀλλὰ τῷ μὴ ἀξίας αὐτὰς εἶναι ἀριθμηθῦναι. Καὶ τάχα 

τῆς αὐτῆς διανοίας ἔχεται τῇ ἐνταῦθα διαφορᾷ νεανί- 
δων τῶν χοινωνουμένων ὑπὸ Χριστοῦ χαὶ τὰ παρὰ 
τῷ ᾿Αποστόλῳ λεγόμενα (περὶ ἀναστάσεως νεχρῶν 
λέγω,) τάγματα φάσχοντι" ᾿᾽Επειδὴ γὰρ δι ἀνθρώ- 

που θάνατος, καὶ δι' ἀγθρώπου ἀνάστασις γεχρῶγν. 

Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθγήσκχουσιν, 

οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται" 

ἔχαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι. Ὃ γὰρ ἑχάστου βίος 

χαὶ λόγος χαὶ διάθεσις ποιήσει προχριθῆναι ἔχαστον 

χατ᾿ ἀξίαν ἕν τινι τῶν νεανίδων. 

Μὴ θαύμαξε εἰ ὁ νυμφίος ἦν ἔχων καλὴν νύμφην, 
χαὶ τάχα δευτέραν χαὶ τρίτην χαὶ πλείονας. Ἐὰν 

γοήσης αὐτοῦ χαὶ τὰς νύμφας, οὐ φοδηθήσῃ λέγειν 

ἀπὸ τοῦ ΓΔσματος" Ἑξήκοντά εἰσι βασίλισσαι καὶ 

ὀγδοήχοντα πα.1λακαὶ νεάνιδες, ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθ- 

μός. Μία δὲ ἐστι περιστερά μου. Λόγος ἐστὶν ὁ 
νυμφίος " λογιχὸν ζῶον ἡ νύμφη, ἐὰν νοήσῃ Ψυχὴ, καὶ 
λάδῃ ὁ νυμφίος τὴν νύμφην. ᾿Αλλ᾽ ἐπεί ἐστιν ὁ Λό- 

γος οὗτος οὐ μιᾷ ψυχῇ κοινωνῶν, ἀλλὰ πλείοσι χαὶ 
διαφόροις τιμῇ “τις βασιλιχῇ καὶ διαφερούσῃ, λέγεται 

τελεία περιστερά. Ταῖς δὲ βασιλικαῖς μὲν, ὑποδεεσ- 
τέραις δὲ, διὰ τοῦτο ἑξήχοντα βασίλισϑαι" ἑτέραις 

Ραβοδηίυγ, οἱ χυοά ἢυ}1]Δ 8ἰ1 ας ἀθ αυοουπαιο 

ΒΘΡΙΏΟΠΘ ΟἰθυΠΊ ΠΟη [ἐγαῖ. 

γεγ5. 7. Εἰ ααἀοίοεοεημμίΦ, φματιπι ποπ δεῖ παπιδο 

γι8. Ἀ(4Ο]Οβοδη 25 πε πηόγαπὶ ΠΟ Πάθοπί, ποη φυοά 

58} ΠυΠΊΘΓῸ ἤθη οϑάδηϊ, 5δ6ἀ αυοά ΠΟ 5818 ἐΐβη: 

βίηϊ αυδΓιπὶ πυπιογὰ8. ἰηοϑίαγ. Εἰ [τί οὐπιάοπι 

"θη Διο ϑοοπ υΐδῦυπὴ {{|5 ἃ ΕἸ] ιγίϑιο οοπιπιαηΐ- 

σδηίγ, ἀϊβογίπιθη, δθηβιπὶ ΠΆΡΟΩΐ οἰἴ8πὶ {ΠΠ} αυΐ 4Ὁ 

Ἀροβίοϊο δοπιπ)οηηογδηῖυῦ ΓΟϑμΓΓΘ οἰ οἢἷ8. πιοτίι0- 
Τὰπὶ οὐ π65, [5 τοῦ ῖ5 : Ομοπίαπι φιΐάεπι ρὲγ ἠθ- 

πιϊ 0} ΠΟΤ δ, οἱ μέγ ᾿οπιΐπομι Τοδιγτυ οἷο πιογίμοταπι. 

δίεσιι! οπὶμι ἴὰ Ασαια οπιπθε πιοτὶ πίων, ἑα οἱ ἐπ 

ΟἸιγῖδιο οηιπθδ υἱυϊβοαδιπίαγ. ἰἰμιιοφιΐδηα ἷπ διιο 

ογαϊπε ". πὶ υδοι)υ5ητ6 δηΐπὶ υἱία οἱ 56 ΓΠ10 δηΐμηΐ- 

Β 4υ6 αἤδσεοίίο ᾿ος ργρβιαυθαηῖ, υἱ φυΐϊδ4π6 ργὸ τηογἰ5 

ἴῃ χιδάδην μινοηῃου!αγαπὶ ο45586 ργίογϑίυγ. 

ΝΟΙῚ πιγαγὶ χυοά δροῆδθὰ8 ρυ ει γϑηὶ δρΟΠΒΔΠῚ 
μδῦθαι, ἃς [ογϑίίδπ 8] ογϑπι, ἰθνεἰδηαυ6 οἱ ΡἰυΓαΒ 
8|145. 51 οἰἶδηι {ΠΠΠ5 Βροπβᾶ5 σοί αυογίβ, ἢ Οἢ Ὑ6᾽6- 

γνεγὶβ χ (δηιίοο ἀΐσετα : δεχαρίπία διπὶ τεσίπε, εἰ 
οοἰορφίπία οσοποιϑίπα, εἰ αὐἀοίεδοεπιία, φμαγμηι πον 

δεὶ παριότι5. ὑὕὐπα ἐδ, οοἰμηιϑα πιθα. ὙοΥὰπιὶ δροη- 

8.5 65., ΓΔΙΪΟΠΔΌΝ 6 δηϊπιαὶ βροηβϑα, δ] ἱπιθι!εχοῦὶϊ 

Δηϊηιδ, ὀΐ Θροη805 Δοζαροῦῖ! δροπεδη. Ουθ4 διὸ 

γεγθαπὶ ἰδίιὰ ἤθη απ] διηΐπιι, 564 ρῥἰυγίθα5 οἱ ἐΪ- 

γογϑὶϑ σοιηπηπίοοῖ, ἅπᾶ αιιάδηι Ομ ογα γορὶο οἱ 

Ργβοε ει ρετίεεία εοἰμηιθα πυπουρδίυτ, Β6ᾳ 18 

σοτο, ἰπίογίουῖθι8 ἰἀπιθη, 4 ἰάοἶΓοΟ βεχαφίπίδ ΓΘ. - 
δὲ ψυχαῖς χοινωνεῖ παιδαγωγουμέναις φόδῳ Θεοῦ. ς᾽ κἰπαξ 5υηϊῖ, 4|1|546 Δηίπιδθι8 σοπμπαπηίοδι αι τἰ- 

Αὗταί εἰσιν αἱ παλλακίδες. Εἰσί τινες καὶ ἄλλαι ψυ- 

χαὶ ὑποδεέστεραι ἔλαττον φόδον ἔχουσαι " αὗταί εἰσιν 

αἱ νεάνιδες, ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμός. Ὁ νυμφίος τοί- 
νυν, τῷ χαὶ ἐνθάδε χαλὰς καὶ δυναμένας αὐτῷ εἶναι 
χαὶ χοινωνοὺς, ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ παστοῦ ἐπουρανίου 
χοινγωνῶν ἀγγέλοις χαὶ ἀρχαγγέλοις- αἴτινές εἰσι. 

νύμφαι τοῦ Λόγου" καὶ θρόνο: καὶ χυριότητες. 

Εἰς κῆπον καρύας κατέδην. Κατά τι παράδειγμα 
αὶ δίκαιοι χαρύαι εἰσὶ, φέροντες καρπὸν διὰ τὴν πρὸς 
θεὸν θεραπείαν ἱερατιχὸν, διὰ τὸ ἕρχος ἔχειν περὶ 
αὐτά" ὃ μέντοι πιχρὸν καὶ χολῶδες, ἕτερον δέ τε 
σχληρόν. Ἐν τοῖς δὲ περιέχεται ὁ τοῦ διχαίου καρπὸς, 

διὰ τὸ πικρὸν χαὶ σχληρὸν τῶν πειρασμῶν. ᾿Αλλὰ 
χαὶ χειμάῤῥους ὁ πειρασμὸς λέγοιτο χατὰ τὸ, Χει- 
μάῤῥουν διῆ.1θεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Ἠθουλήθη τοίνυν 
ἡ νύμφη, καταθᾶσα εἰς τὸν χἥπον τῆς χαρύας, του- 
τέστιν ἐχπεσοῦσα τοῦ παραδείσου πρὸς τὴν ἐπίμοχθον 
ταύτην ζωὴν, ἰδεῖν παράδοξόν τι γέννημα τοῦ χει- 
ἕῶνος ῥέοντος λαδροῦ ποταμοῦ. Ἢ χατὰ Σύμμαχον᾽" 
Κατέδη καταμαθεῖν εἰ ἡ φάραγξ τοῦ βίου ὁπώρας 
ἔχει, ἀλλὰ καὶ ἰδεῖν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος, 
διαφυγοῦσα τὸν χειμῶνα, καὶ τὸ ἕαρ φθάσασα τὸν 
χαιρὺν τοῦ Πάσχα καὶ τῆς τῶν ᾿Αζύμων ἑορτῆς. 
Τότε γὰρ φιλεῖ ἀνθεῖν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἡ ἄμπελος " καὶ 
εἰ ἤνθησαν αἱ ῥοαὶ, ὧν ὁ καρπὸς πολὺς χαὶ τάξει 
περιειλημμένος ὑπὸ τοῦ λέπους, ᾧ ὡμοίωται τὸ μῆ- 

5 ον. αν, 91. 9 Ρρα]. οχχην, ὃ. 

ποτα οἱ ογυάϊιηιιν, Ηδ δαὶ οοπουθίηιΒ. συμ εἴ 

ᾳυαάδπλ [ιἰ8 ἰῃ!ογίογαβ δηΐπηρ, τηΐπογὶ 56} οοῖ 

ἰππογο ργάϊ5. ἤφ βυπὶ ᾿πνοπουϊαα 4υδΓι πὶ ΠΟ 

δϑὲ πυπιογυ5. ϑροπϑὺβ ἰρίιαν, φυΐϊα οἱ ἴῃ 8 Υἱίᾶ 

Ρυϊοθ γα διηι, ροβϑαηίηθθ. οἰἰαπὶ 688 6856 60}- 

ΒοΓί658, Οχὶ ὁ οΟἰθδεὶ {Πα]δπιο αἱ οὑπὶ ἀηρο}}5 οἱ 

ΓΟ Δ 5.118 σοπηπηυηίοαγεῖ : αυξ διπηὶ Υογ} Βρμ6 η38:, 

τονοηίψυς οἱ ἀοιπίηαι!0Π65. ὶ 

οει5. 10. 1πό΄ κοτίαπι πιοὶς ἀδεεεπαϊ. δυςφιὶ ΄τ8- 

ἄδιῃ βἰμν υἀΐπο πα ςο58 δυηὶ, ὁ θεοὶ ουϊίανη [ὑἸ6η- 

165 βΑρογήοίδ]οπι {Γυοίαπι, 6 δοίἰἰοοὶ γαιίοηο, αυἃ 

Ρυϊάπιοι αἰγουπι)εοίαπν μα Ρρηὶ : ἀμ ρίοχ {ΠΠυὐ φυϊάεπι, 
δἰίογαπι δοογθὶ δπηδυίχαθ ρυδβῖυ8, Δ᾽ 16 Γαπὶ ἀυγαπι. 

[πη Ινὴς φυΐοπι 751 (γυοίυ5 σοημἰποίυγ ργορίογ δοεγΐ- 
Ὁ ταιθιῦ οἱ ἀυγίιαίθιι. τοηϊαιοηαπι. 864 οἱ (ΟΥΓΕΠΒ 

ιοηίδιο ἀϊοὶ φιοαί, ψιχία {Ππ|4 : Τοτγεπίοπι ρέγίγαν8- 

ἐυϊε απίπια ποδίτα ν. Δοίευθαι ἰἴδᾳυα 5ροηβᾶ, οὐπὶ 

ἰπ ποτίιπι παοὶβ ἀεϑοσηἀἶδϑοῖ, ἢ06 651 6 ραγδι 850 

ἴῃ ϑιυπιποβᾶπιὶ ἰδῆς νἱίαπὶ ἀρβοοπάϊββεί, ἱπδυάίίαπι 

αυοάίαπι ρριΐπιθη υἱάδγα ἤθη! ΡῈ ἢ οπηοπι ἰΔΓΡΟ᾿ 

διινίο. Αὐὐ ψεχία ϑνυιηπιδοίιυπι : θεδεοπαΐ μὲ υἱάετεπι 

πιιηὶ σοπυα{ἷς υἱἱα ροπια Παϑετεῖ, δ64 εἰ μὶ υἱάέγοπι 

παηὶ υἱτἱ Ποτιΐδδεί,, απιΐβ δοίία ἸΔΡΟτΙθ8., 

101 τς νογηϑηὶ πεῖ (ἐπιρθδίδίαπη, ΡΑΘΟΒῶ 50 - 

Ἰσεὶ ἰδιηρυβ8 ἂς ϑ0]οηη 4115 ἀιγιιογυπ)., Τυης 

οπἶπὶ ἴῃ δυάδα νἰ εἰ βοϊεῖ ἤοτογθ. Νω οἰαπι 

Ποτειΐδεοι! πιαία γιμιῖςα, ααογυῶι οορίοδυβ ἐγαοίας 
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δἰσυα ογάϊπα ἀΐϊφοβϑίαβ 8} σογιΐοα εοπιϊποίυγ, οὐ αὶ λον τῆς νύμφης. Ἐχεῖ δὲ, φησὶ, δώσω σοι τοὺς 
Ἀ55Ι ΠῚ] Δί2Σ δαπὶ ροηδ Βροι5:5. 1δὲ, ἱπαυΐ!, ἀαὐο ἰδὲ 

πϑότα πιθα ; τηρῃίοιη νἱἀο]οοί. γαγαμ θη πουῖΐ 

φηΐπια ηϊεα. ἘΦ[ΕΙΠ ργΟπι ββίοπδπὶ, εὐπὶ ΠῚ} ἃ 56 
ἤδεθγε ροββεί. Νοη (δηῖθη ἴῃ {|18 το] ϊοία βδυπι. Ῥαΐοῦ 

δηΐ Ναδθβοη, ργίποορβ ρορυ]ὶ πιοὶ Αηιϊμαάαῦ ρμο- 

δμἢ πιὸ δἰθἱ 6856 σμγΤιδ. ῬΟΥΓΟ Νδδβθοη, δὶ ποηθῃ 

ἀμ ρργδίθγίβ, ΒΘ ροπιΐμι5 65ὲ ρεΐ ποθ μ5 ρορι]ὶ ΘρΟη 888. 

Αιἰπδάδ) ϑυίαπι Ἰνΐς 651, αὶ ἴῃ ΕΓ Νιμπθγογα πη 
ῬάϊοΓ 6ϑὶ ρυϊποἰμὶ8. (εἰυυ5 διὰ Ναδβϑοι 5, αυΐ ἰὴ 
Ομ γσι} ἔγραπι βυμπίίαγ; αυΐδ δἰσμ! Ἡομδοδ ἐταίαυΐ! 

δεγροπίθηι ἱπ ἀθδοτίο ", οἷς ἰμαυϊ!, σγγιις πιὸ ροδαῖί 

ἰδὲ, φιιλ8] δυνἃ πιθὰ8 ταρθιὰ οορὶἰΔἰίοι65. 

ΟΑΡ, ΥἹῇ!. 
Υεγβ. 1. ΜΝοαπ ἑ [εμιογῖιηι Γπυγαπι δἰ νι 65 ἰογημῖϑιι. 

Θρα ϑοιίρίυγα [οηογα ὑδυΐρὰΐ ΡΓῸ β6Πθγϑ 9 Π6. 

δἰφηϊοαι ἰἰἀαιι6 ἰος Ἰ060 Βροηϑβᾶ: ΘΟΠροβἑ ΠΟ Πθ πὶ ἃς 

ἐοποϊ μη  λίοι ἴῃ ΙΟο0 βοηογωιοη 8, 5.1} }]16 ἢ} τογᾳυΐ- 
Βυ8 νἱγίυια [Ἀυγοίδοι 8, 

εγβ. 2. ὕ]ιϑὲ ἴριιδ τμπι8 ἜΓαίοΥ (οτπαι 5. Ἀὰ ἀπὶ- 
Ὀἰδίου τα, ἐγαίθγθιῃ Ὑἱο!ΐοθι, ἰηνίιδι βαρίθπίία, ἀἱ - 

Τεηδ : Κενῖ 6, ὑἰδήι6 υἱπιιπι φιιοά πιϊδοιιὶ υοὐὶς 13, 5ἰ- 

Ε" ἤσαι αι ροίιπὶ βρὶ ἰδίου, οἱ δά ἀἰαι : οἱ ἀσογυμδ 

{ππιπιδι, αἱ Βρ᾿ ΓΙ 8] πὶ Εἰαπὶ βρη ίοανοι. Νοχ οηΐπὶ 

θημονία ρΓΟ60 681 26 δἰ ἀΐοϑδί : υἱγιυϊαιη πηυ]ίαγιμι 
δυπλ!υ5 ἰπ ἀπὰπὶ ΘΟποοΓ Ϊα οομηροβίιυ8. 

Υογβ. 2, γα αίμς ὧι {Π|18.. 1.111 Γαδτίπι φγαιία θοὶ 
βοΓο8 4008 6 πιο ϊο σρί πο γιτὴ 5666 }} ου]ορίς. 

Υ̓εγ8, ἀ, Οοίψιπι (πὶ δἷομ! τἀὐτῖς φθιτπθα. Ταν- 

Τὸδ Ἀρρα]] αἱ συοΐ, 40] ρταϊδ ΒΡΟΏ50 [Δοίυηϊ, 5ρ6- 

οὐΐαηι ΠΔυδη 68 οοπίοπηρί ίγ οο πὶ δηϊπηδιη, 6 8.}}}- 

τοὶ ουμοία ἀἰδρίοἰοπίεπ). Εὐυγησυιη γν6ΓῸ οὐ οἰαγί 8- 

(εἴ 86 ιν αΐοί. ΝΙ} διπὶ ἰῃ 601}}0 Βροηβῷ ὁχ 

Ὑἱ ΕἸ} ΙΔ 6 6δὲ ἀϑρογυπι. Νεαυδαυδη ὙΘΓῸ ἀδ πιογίυΐ8 

ἀϊχίε : Ομ μαεοιπίαν ὑπιίον ΕΠ α. ϑαρογίοταβ δηΐτη 

Ἀ}ὴ5, φυῶ βθμι ἴῃ πιρᾶΐο ϑρίπαγαπι, δνδβογυμηί. 

1. δὐυϊαπὶ οἰἰδπὶ η05 βοἰθηὰὶ οἰρί 408 δΔηΐπιᾶπι ἃ - 

ΒοΓῈ πὰ βογαπ) βαρ ηίυτῃ {Π}8ιη, δίαυς γϑυβαγὶ ἴῃ 

πὴ ]Πγαπὶ ἀ δα ρ!  άγυπὶ ἰη(Γοἀποι! ἢ] 5, 4υ85 }α- 

κιιας νοοᾶνί!. Τδηία, ἰηαυίί, πᾶς διγὶβ, φυΐ ρ6η68 ἰὸ 

8} ηΐ, ΒῈρροίι βοϊοηιίς ρσγαιία, αἱ ποη βου ἰΐ φυὶ 
ἀρυὰ 16 διηϊ, ἐογαπὶ [Γυδιίυν (ἰδο  ρ] μα, γὙ συ 

εἰϊδιη οχιγαπδὶ 74π|, οἱ 4υ] Ιοηρα ΓΘηΟΙ δυπὶ, 80 

ε͵8 σοπηπιοάιν τοίογδηϊ. 

γεγβ. 4. Ναδιι (πιι5 δίομ (μττὶδ {ἰϑαπὶ. Οὐ 5ρὶ- 

ΓϑιΪΟΠΟΙῺ Ὠλιπϑαπὶ ᾿ΔΡ οὶ, ἂς ρὲγ ἀἰνίμ! Ὑογθΐ 56ι- 

5111} ΘΙΓΓΟΓΟ Ρυϊοϑὶ ᾽ οὐογοη ἀῃρυῤηίονυη) 108 

ο͵υδ, Ὠ82115. 65ὶ 56η5} δι 18 [ΓΑ ΓΑΙ 5 ΒΡ. 114}18,, 

ΒΡΘΟΙΔΠη5 ἃς ἀἰϊδρίοίθ5 πὰπὶ {ΠΠυδίτε αποὐρίδιη 

ἀορπιᾶ ἴῃ σοι υ5 Θχϑίαγθ ν᾽ ἀθαίυγ. Νὰπι Παπιβουβ 
βοπείαπ) “φυτὰ 68|. Ε}08 δυϊοιῃ ἀυοά ᾿ΠἸυδίγα ἃς 

Ῥγϑεοϊλγιηὶ οϑὶ, Π᾿ΙῸ 5 5 ΠΟ] φογί!. Πἰθαηι 5. δά 
δίαγο θὲ] γοβουίαγ; δε θ]5 νΟΓΟ, 5' ΒΟπΊθη ἰη16Γ- 

Ῥιοίογίθ, αϑηδιο α5ὲ οἰγομηιοίδίοηΐδ. Οορποβοῖς δὰ- 

Δοπ οἰγου οἰ ϑίοηοπ, 4] οὐπὶ Πἀυοία ροίεδι 61- 

ὁ6γ6 : Νὸοδ διιπιιδ οἰτοιιηιοϊδῖο 13. Α ΟΔΡΙΓ6 γογοὸ φυοιὶ 
εδι Ομ τἰβίιϑ Δρη 10 σοπεί εἰ! 5ρ 8115 εἰγου πιο δου 5. 

"Ὁ Νυπ). 1, 7. " 2οδη. πα, 14. 5" Ῥίον. ιχ, δ. 

μαστούς μου, τουτέστι τὸ ἡγεμονιγόν. ᾿Αλλ᾽ 

ἠγγόησε, φησὶν, ἡ ψυχὴ μου, καὶ τὴν ὑπόσχεσιν 
ἔψευσται, μὴ δυναμένη ἀφ᾽ ἑαυτῆς τι ποιεῖν ἀλλ᾽ 
οὐ χατελείφθη ἐν τούτοις. Ὁ γὰρ πατὴρ τοῦ Ναασ- 
σὼν ὁ ἄρχων τοῦ λαοῦ μου ᾿Αμιναδὰδ ἔθετό με ἑαυ- 

τῷ εἶναι ἅρματα. Ναασσὼν δὲ ὀφιώδης ἑημηνεύεται 

ὁ ἄρχων τοῦ λαοῦ τῆς νύμφης. ᾿Αμιναδὰδ δὲ οὗτος 
ὁ ἐν ᾿Αριθμοῖς πατὴρ τοῦ ἄρχοντος τῆς φυλῆς Ἰούδα 

Ναασσὼν, ὃς μεταλαμθάνεται εἰς τὸν Χριστόν " διὰ 
τὸ καθὼς Μωῦσῆς ὕψωσε τὸν ὄξιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

οὕτως, φησὶν, ἅρματά με ἔθετο ἑαυτῷ, ἡνιοχῶν 

μου τοὺς λογισμούς. 

ΚΕΦ. Ζ' 

Ῥυθμοὶ μηρῶν σου ὅμοιοι ὁρμίσκοις. Πολλαχοῦ 

τάττει τοὺς μηροὺς ἐπὶ τῆς γενήσεως ἡ Γραφή. Δη- 
λοῖ τοίνυν ἐνταῦθα τῆς νύμφης τὸ τεταγμένον ἐν τῷ 

«ἧς γενέσεως χωρίῳ, χαὶ εὔρυθμον, ὅμοιον περιτρα- 
χηλίοις χατεσχευασμένοις τῇ ἀρετῇ. 

Ὄμφαλός σου χρατὴρ τορευτός. Ἐπὶ τὸν ὁμ- 

φαλὸν δὲ τὸν χρατῆρα ἢ σοφία συγχαλεῖ, λέγουσα" 
Δεῦτε, πίετε οἶνον, ὃν κεχέρακα ὑμῖν" χαὶ δηλοῖ 
τὸ πνευματιχὸν πόμα" καὶ προσέθηχε " καὶ θημονία 
σίτου, ἵνα τὴν πνευματιχὴν τροφὴν σημαίνῃ τὸ 

γὰρ θημονία ἀντὶ τοῦ συναγωγὴ ἀρετῶν πλήθους 

εἰς ἕν τῇ ἁρμονίᾳ συντεταγμένη. 
Πεφραγμένη ἐν κρίνοις. Ἀιρίνα δ' ἂν εἴη τὰ ἄν- 

θη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἃ συνελέξατο ἀπὸ μέσου 

«ὧν τοῦ βίου ἀκανθῶν. 
Τράχημός σου ὡς πύργος ἐλεφάντινος. Πύργοι 

δὲ ἐχλήθησαν οἱ τὰ ἀρεστὰ τῷ νυμφίῳ ποιοῦντες, 
σχοπευτήριον ἔχοντες τὴν θεωρητιχὴν Ψυχὴν, ἐχ με- 
τεώρου σχοπεύουσαν ἅπαντα, Ἐλεφάντινον δὲ διὰ τὸ 
λαμπρὸν καὶ λεῖον" οὐδὲν γὰρ ἀπὸ χαχίας τραχὺ ἐν 
τῷ τῆς νύμφης τραχήλῳ. Οὐχέτι δὲ περὶ τῶν νεχρῶν 
εἶπεν" Οἱ γεμόμενοι ἐν χρίγοις " ὑπεράνω γὰρ ἐγε- 
γόνεισαν χρίνων, τῶν ἐν μέσῳ ἀκανθῶν. Βούλεται δὲ 
ἡμᾶς καὶ φιλομαθεῖς ὄντας πολλῶν ἔχειν τὴν Ψυχὴν 

θυγατέρα σοφῶν, καὶ ἐν εἰσαγωγαῖς γενέσθαι μαθη- 
μάτων πολλῶν, ἃς ἐχάλεσε πύκλας. Τοσοῦτον, φησὶ, . 
γνώσεως τοῖς ἐν σοὶ διδασκάλοις περίεστι χάρις, ὡς 

μὴ μόνον τοὺς παρὰ σοὶ ἀπολαύειν αὑτῶν τῆς παι- 

δεύσεως, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ οἱ ἔξωθεν τῆς καὶ πόῤῥωθεν 
αὐτῶν ἀπολαύειν ὠφελείας. 

Μυχτήρ σου ὡς πύργος τοῦ Λιθάνου. Ὃ δὲ χα- 

θαρὰν ἔχων τὴν διαπνοὴν χαὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως τοῦ 

θείου Λόγον δυνάμενος ὀπίσω αὐτοῦ εἰς ὀσμὴν μύ- 

ρων τῶν αὐτοῦ δραμεῖν, μυχτήρ ἐστιν αἰσθανόμενος 
εὐωδίας πνευματιχῇς ̓  σχοπεύων, εἴ τι ἐπιφανὲς ἐν 

ἔθνεσι δόγμα δοχεῖ. Δαμασχὸς γὰρ τὰ ἔθνη παρί- 

στησι᾽ τοῦ δὲ ἐπιφανοῦς χαὶ καλοῦ τὸ πρόσωπον 
σύμθολον- ὁ δὲ Λίθανος ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ θυσια- 

στήριον τοῦ θεοῦ. Ὁ δὲ Κάρμηλος ἐπίγνωσις περι 

τομῆς ἑρμηνεύεται. Γινώσχει δὲ περιτομὴν ὁ μετὰ 
παῤῥησίας λέγειν δυνάμενος - Ἡμεῖς ἐσμεν ἡ περι’ 
τομή. ᾿Απὸ δὲ τῆς χεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσις 
πνευματιχῆς ἐγενήθη περιτομῆς. 

1 ῬΠΠΡ. », ὅ. 
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ὁ νυμφίος ἀποθαυμάζων αὐτῆς τὴν ἐπὶ τὸ χρεῖττον 
μεταθολήν. Ὡς γὰρ ἡ τῶν στοιχείων εὐχρασία τω- 
Κάτων ὑγείαν ἐμποιεῖ, οὕτως ἐχ τῶν ὁρμῶν χαὶ ἐχ- 

θλύσεων ὑγεία πως καὶ χάλλος ἐπιγίνεται τῇ ψυχῇ. 

Ὧ; δὲ, αἰσχρά τις οὖσα διὰ καχίαν ἡ νύμφη, μετέ- 
ὅαλεν εἷς ἀρετῆς ὡραιότητα, οὕτως, οὖσα πιχρὰ, γέ- 
γονεν ἡδίστη τε αὐτῷ χαὶ γλυχεῖα. Φησὶ τοίνυν, 

ὥτπερ ἐν ταῖς σωματιχαῖς τρυφαῖς ἡ πολυτελὴς 

εὐωχία περιπόθητος, οὕτω τοῖς τὴν πνευματιχὴν 

τρυφῶσι τρυφὴν ἡ ἀγάπη. Τῆς δέ σου ἀντωνυμίας 

χειμένης παρὰ τοῖς ἄλλοις, λέγοι ἂν, Τῇ ἀγάπῃ ἐν- 

τρυφᾷς πλέον τῶν ἄλλων τοῦ πνεύματος χαρπῶν, ὡς 

πάντα δι᾽ αὐτὴν στένειν, πάντα ὑπομένειν. Ὥσπερ 

δὲ σωμάτων ἐστὶ βραχύ τι καὶ μεγέθους ὑστεροῦν, 

οὕτως χαὶ ψυχῆς ἀναλόγως οἷς διαπράττεται. 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΡΒΟΟΘΟΡΙΑΝΑ. ᾿ 

Τί ὡραιώθης καὶ τί ἡδύνθης. Ἔτι ταῦτά φησιν ΥεΓδβ. 6, Οκαπὶ ρμιιεήτα εἰ φμαπι δμαυὶε [ἀξία δε. 

91ὲ 

Αὐνυς ϑροηϑ5 ἢξο Ἰοᾳυϊίυγ, δ πηῖγδηϑ οἦὰ8 ἴῃ πη6- 
11π|5. πηυϊδιοπθη). Ουδιηδάιποάυπι Θδηΐππ οἰοπιθηίο- 
γυπὶ "ῸΠ8 ᾿ΘΠηροΓί65, ΘσοΓρογὰπὶ βδηϊίδία πὶ ργαϑίδι : 
δία 6χ Δρρο (ΠΟ Π|1 15 86 πη" διϊοηΐθι18 βϑη 8 φιο- 
ἀδημπιοο 86 ρι ΠΟ γι υἀ0 Δπίπι δοοράϊι. ϑ5᾽οιὶ 86- 

(6π| 8ηϊπ)8 4} ΕΣ Υἱ(ϊογαπι ἰΔῦ6 ἰυγρὶδ ογαί, ἴῃ 

νἱγίυτ1 8. ρυ]ογυἀΐπϑπι πηυϊαῖᾶ ἰγδηβὶϊὶ : 5]. Δπιαγᾶ 
οὐπὶ Θ68εῖ, .ἀυ]ο 55: π)ὰ οἱ οἱ βυδυίβδίιπα [δοία δβί. 

Αἷι ἰιδαυὸ, φαδηιδθιηοάμυπι ἰπί6 Γ σΟγροναἰθβ ἀ 6 ἰοἷ88, 

Ἰδυιϊὶ σοΩΥΥ δρυΐ να] ὰ6 ἀσϑι θυ ΐ]88 ϑαμί, δὶς 

115 υΐ δρί ει} }0ὺ8 ΓΓαυπίυγ ἀε]1οἰ 5, οματὶ85. Θυοά 
δυο ὁρυ( 4|105 ἱπίογρυοῖθ8 ργοῃοηθη ἱμα ροϑί πὶ 

δῖ, ἀἴσοῦθ ροϑϑὶ!, ργθ γϑὶψαΐθ βρίγἰτυ5 ἔγυςθυ8, 
οἰιαγίίαῖο πηδρ 8 ἀθ] οἰαγῖβ, αυΐρρα αυδ ργορίογ {ΠἸὰπὶ 

Β οπιηΐα βυῆεγαβ, οπηηΐὰ βιιδιϊποᾶβ. Ουδπηδάπιοάιμι Δ- 

τὸπ) ἴῃ ΠΟΓΡΟΓΙ]ν 5. ὈΓΕΥ͂Θ φαϊ ἀἈπ| 68. δί4υ8 ἃ ιιϑία τηοΐα ἀδἤεϊδηΒ, 810 εἰ ἰῃ δηΐμνᾶ ρΓῸ δογαπι αυτ βογῖ( γϑεΐοηθ. 

Καὶ οἱ μαστοί σου τοῖς βότρυσιν. "Ἄγουν τὰ 
νοήματά σου, φησὶν, τρόφιμά τε καὶ πότιμα, καὶ 
οὐδαμῶς ὀμφαχίξοντα. 
Ἀγαδήσομαι ἐπὶ τῷ φοίνικι. ᾿Απεικασθεῖσα φοί- 

νικὶ, φοίνιχα τὸν νυμφίον χαλεῖ, τὸ ὕψος καὶ τὸ μέ- 
γεθος τοῦ Λόγου νοήσασα᾽ ἐφ᾽ ἃ καὶ ἤλπισεν ἀνελ- » 
θεῖν ἐπὶ τέλει τῶν ᾿Ασμάτων, ὅτε τελεία ἐστὶν ἡ νύμ- 
φη, ὅτε χαὶ ἀντιλήψεται τῶν τοῦ νυμφίου μαστῶν 
δηλούντων τὰ ὑψώματα. Διὸ καὶ ἀμπέλου βότρυσιν 
ἀπειχάξονται, περὶ ἧς εἶπεν ὁ Σωτήρ- Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἄμπειλος ἡ ἀιἸηθιγνή. Τὰ δὲ ἐχ τῶν τοῦ λόγου χρυ- 
πτῶν ἐχπορευόμενα, τὴν τὸν ἀγαθὸν τοῦτον οἶνον 
χωροῦσαν ἐπὶ τοσοῦτον ἰθύνει τε καὶ εὐφραίνει, ὥστε 

γεῖθ. 7. Εἰ αϑότα μα θοίτὶα. ϑδηβα ἰυδ, ἰπαυϊῖ!, 

δ} δίᾳυδ ροίυἱ δρία πίμὶ! υἰι8 δοογθῶ μαθοηῖ. 

γέεγβ. 8. Αεοέπάαπι ἱπ ραίπιαπι. ΑΒδιπι δία Ρ4]- 

πιδ8, ΡδΙηνδηι δροηϑυπ) νοοῖ, Υδι δ αἰ υἀΐποιι 

ἃς. τηδρηϊυάἀϊηαπ) ἱπιο} Π 6 η5, αὑὸ οἱ 56 δβθθῃς- 

ΒΌΓΑΠΙ ϑραγανὶξ ἢ ἤπ6 Οδηιοογαπι, αυδηο ρογίο- 

εἴ 65 βροῆ88, 4υδι)ὰο οἰϊδπὶ σομρο5 [υΐυγὰ δδὶ 

ἀρόγυ πὴ Βροηδὶ, αυΐθυ5 οοἰδἰἐυἀΐπο5 {ΠΠΠ|υ5 δἰφηϊῆ- 
οδπίυγ. Ἰά60 455} }]δηιυῦ Ὀοίγὶ8 ἀν, ἀδ 48 ἀϊοίς 

Βαϊνδίοῦ : ἔφο εἰπὶ υἱεἱ6 πτέτα 3". Οὐ δυίοπι 6Χ 

νεγϑὶ σου 18 ργοοδάιιηΐ, Θϑτὴ 48 "οι Βυΐυβ νἱπὶ 

οΔρᾶχ 511, βἷς ἀἰγίσυμε δὸ ἰφιἰοϑηϊ, υἱ φυδηάο 
λέγειν ὅτε δεῖ, καὶ οἷς δεῖ, χαὶ ὅσον δεῖ. Τὰ μὲν γὰρ Ὁ οροτίεῖ εἰ υΐνυ5 οροτῖεί, οἱ φυδιιίαπι οροτγίεί, ἰο- 

χείλη τὸν λόγον, οἱ δὲ ὀδόντες τὴν ἐχεμυθίαν ἐμφαί- 
νουσι, χατὰ τό Τῷ στόματί σου ποίησον θύραν 
καὶ μοχιϊὸν, καὶ τοῖς «ἰόγοις σου μέτρον καὶ στα- 
θμόν Τῶν δὲ τοιούτων οὐ μόνον ἀσφαλῇ τὰ νοή- 
ματα, ἀλλὰ καὶ τὰ χείλη αἰσθήσει δέδεται. Οἶνος δὲ 
ἀγα(ὸς ὁ ἐξ ἀγαθοῦ θησαυροῦ καρδίας προσφερόμενος. 
Ἐγὼ τῷ ἀδε.1ριδῷ μου, καὶ ἐπ' ἐμὲ ἡ ἐπι- 

στροφὴ αὐτοῦ. Τελειωθείσης ὁ λόγος, ὅτι μηδαμοῦ 

παντοδαπῇ ἀνάπαυσιν εὑρήσει ὑπὸ ἑαυτὸν ἐπιστρέψας 
ὡς παρ᾽ ἐμοί. 

Ἐλθὲ, ἀδελ:ιδέ μου. Περὶ τῶν ὑποδεεστέρων ἡ 
νύμφη παραχαλεῖ, ὡς ἐχ τῶν ἐνδοτάτων χαὶ μαχα- 
ρίων διατριθῶν, εἰς τὴν τούτων ἐπισχοπὴν ἐξελθεῖν. 
Οὗτοι γὰρ ἀγρὸς χαὶ χῶμαι, χαὶ ἀμπελῶνες καὶ υ 

: 

ΚΕΦ. Η΄. 
Εὐὑῤοῦσά σε ἔξω, φιλήσω σε. Ἤγουν ἔξω Ἱερου- 

σαλὴμ, ὅπου ἐσταυρώθη. 

Ὥρχισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλήμ. Ἤδη 
δεύτερον ὥρχισεν, ἀλλ᾽ ἀμφιδαλοῦσα προσετίθει τὸ 
ἐάν" νῦν δὲ ὡς διδάξασα τὸ εἶδος τῆς ἐγέρσεως χαὶ 

τῆς ἐξεγέρσεως καὶ τῆς ἀγάπης οἱονεὶ παρίστησιν " 
Ὅτι ὀρχοῦσα ὑμᾶς κατὰ τῶνδε ὥρχισα τί ἐγείρητε, 
καὶ τί ἐξεγείρητε. 

Θές μὲ ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου. 
Προτρέπεται αὐτὴν ὁ νυμφίος πᾶν νόημα καὶ πρᾶξιν 

δ᾽ οϑῃ. χύ, [. 5 ΒοοΙ, χχνηι, 29, 

4υδίυγ. [1,418 Θηΐπὶ δου θη6η), ἀδηί65 ργυάθηιϊαπι 

ἀεδίβπδηϊί, ἰυχία ἰΠἰυἀ : Οτὲ ἐμο [ας οεδἰΐμηι οἱ υε- 

εἴοπι, εἰ υδτϑϊς {μῖ8 [αὐ ἠιοάππι οἱ δἰαίοεταπι 15. ἘοτΌΠΙ 

δυίθη) 4υΐ (4168 8 ηϊ1, ΠΟ 5ο᾽υπὶ 5688 ἰυἱὰ δυηΐ, 

Υ ΓΟ πὶ οἰἰδπὶ ἰΔθΐα δθηβὰ ἀδνίποία. Βοπυμπι υἱησιη 

68ι, φυοὰ εχ θοπ0 οοΓα 8 ἐποϑᾶαγο ργοίογιυγ.. 
Υ̓εγβ. 410. Ερ0 [Γαίθτγπο πιθο, δἰ δΏΡΕΥ πιὸ σον υῈγ- 

οἷο ει. Ἐ͵ὰ8. βογπιο εβὶ ᾳυῷ ρεγίοοιοηθιη δάδρία 
δἰῖ : παδαυλπὶ Υἱ 6] ο6ῖ, φυοούθπᾳυδ 560 νογίογὶξ, 
ΡΓΟΙδι18 ΓΘαιΐθηη, αἱἱ ἰη Τη6, ἰηγδηιιΓυ5 651. 

103 Νεῖ5. 11. γεηὶ, [γαΐοτηο πιΐ. το ἰηίογίογ δ 5 
ΟὈβθοΓϑί ΒΡΟΙΒΆ, υἱ 6Χ ΡΘὨΪἰΒβ᾽ η}}8 θθδιίβαυ πιοῦ 8 

δὰ δογυπὶ ἱπϑρθοιοηδιη ὀχθαί, Ηϊ οηΐπν ΔῈ Γ δυμὶ, 

οἱ οα5.6|14, οἱ υἱπδίθ, δί4ι.6 πιδίοργαμδίδ. 

ΟΑΡ. Υι!. 
γογβ. 1. ᾿πυειιΐοπα (6 [υτἱδ, οἑξομίαϑον 16. Μ᾽ οἰΐοαί 

οχίγα δογυδαίθπ), υὐνἱ οτυς! ἔχυβ 65ὶ. 

οῖβ. 4. Ααἀ)ιταυὶ υοα, Πα “ογιδαίοηι. ϑᾶτα ἰϊ6- 

τῦπι δύ)υγανὶ!, 5βοὰ ἀυθῖδ δὲ δάΐθοῖ! ; ἤσπο δυΐοπὶ 
γοὶυΐ ἀοοθηάο, ξοι15 8050 141}0η}8 οἱ Θχϑυβείιαι!- 

πἰδ ἃς οἰναγίδι}5 οβίθηΐ : αυΐα δαὐγδηάο γυ08 

ΡῈΓ ὸ δάϊαγαν!, αυὐἱὰ πυβοί(οιϊς, εἰ φυϊὰ οχδιιϑοί- 
(οι15. 

ογ5. θ, Ρομδ πὶ υἱ εἰσπασμίμηι δΉΡΟΥ ΟΟΥ {ιμ}ης 
Ποτγιαίων δᾶπι Βροι50.8, υἱ ὁπληθηι δηϊηι οοφίαίυ 
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οἱ δειϊσηοπὶ 504 ἤμην ᾿ Πόγπιοι. ΠΡΟ ναγὸ οἰδοὶ δἱὲ Δ μορφῶσαι τῷ ἑαυτοῦ χαραχτῆρι, Ποιεῖν δὲ ταῦτά 

ἀἰ!δοιίοια, αυὰ5 αἴ ποῦ νϑι ἃ θϑι. Ομιπία διΐμ 

δηβετι, οὐιηΐα διιδίλνει ᾿δς Τἀοῖτοο να! 8 651 αἵ ΠΙΟΥΒ 

45 ροοοδίιη ὁπεολί, Υο} αυἱᾶ οὶ ΠιΟΥΒ ἀυ- 

Τηΐϊπαῖα δϑὶ ργορίογοα χυοὰ οπῆπθβ ἰη Αήτπὶ) ππὸ- 

τἰυπιυγ 7, δ Πόσαι ἱπίογηυβ, (αἰΐβ, ἰηχυΐ!, εἸνᾶ- 

Τὴ28 65ῖ οἱ ΖΟΙ5 400 ἀἐδοοὶ 60 πη αν, ἀυτὰ5 ἴῃ 
ῬΘοοδίογαϑ, υἱ Ζε 5 ΕΠ οἱ Ρμΐποοβ. Υ6] 06 Βρ0ῃ- 
805 δὰ ᾿Π]11πὶ αἷὶ : Ροπθ γ|ὸ μὲ αἰσηασιίιπι δὰ ο- 

δ σηδῃἀ 48 ἐος ἰἀ[[0Π65 [0.85 οἱ Δοιοη65. ΕἸ μόφὰ6 αὐ 
Βιοτίεηι οοΥία Ῥ7Ὸὸ ᾿μδιἴα 15. Θυΐη οἱ δυΐϊαὶ δά ἴι- 

βδύθαν πὶ πβη06 δηηυ δὶ 80), ΠΟΥ Γυ ΡΕ15 π} ΠῚ 018. 

Υογβ. 8. ϑοσον ποδίγα ματυμία ἐδῖ, οἱ εὐϑέλα ποθὴ 

Λαϑει. Αἀδυς ράγναϊα Ποιηϊπὶ8 δηΐπη, οἱ υὰ: ἰδ 
βεγγα δάδμιυς βιγυΐίιγ Ὠεὶ ΕςοΙ βία, οἱ βαηβῷ {ἰνδς 

ἐπίπι βυης Ρ6Γ8) ποπάυπι Παθοὶ, ογόβοὶς πιϑαπίία- 
αἴπ6 Υἱ δ οἱ βϑηϑαυπι, ἘΝῚ θοηϑἃ ἃς ργορβείῖςα ογἃ- 

εὐ ΘημοἸδάνου!, νοὶ οοπμιηυποηὶ αἴδαιυι» δυχὶ - 

᾿υπᾳυα Ῥογοοραγὶῖ οαΓΌπι ροϊοδίδίι πη, ἡτπὸ οἰ πὶ 

πο Ἰοφυυηΐυῦ εὐπὶ ῥγομ]νειὶ5. οἱ βρὶ εἰ εἰθιι8 }μι5.0- 

τυ πι. 
εγ8. 10. Οἱ δεάφε ἴῃ ἐοτις. ὙἹάΪ, Θροηβὰ υΐ6- 

φσοηίοπι ἴῃ ἰΟΥ 118 Βρθηβυϊη, ἃ6 δοάδ]θβ {08 νϑοὶ 

ευς. αἰἰοηἀόπίο5, 4υδπὶ ἰρδα δυάϊν!!, νυϊφυς αἱ 

δουΐο 86 ρεγϑρίςδοί οὐϊυϊα ἃ (ετγθηΐβ γοθυ5 ἀεΠ6- 
εἰδῖ, 56 ηἰπιῖγαπι ὧυἱ νο]οοἰίδῖ6 νβυδ4:6 δου!}6 ὁἃ- 

ῬΓο δἰ} 5 οἰποίαιυγ ; Ηἰμππυίοψια, 64 ταιΐοδα, 

4υοά νεῖ! βογρεηιθυ8 υἱ 50ΟΓρ᾽ 18, Βοδίϊθα5 ἰμ!ογ- α 

μαοίπυϑ δχϑιβίαὶ, γοάθαίᾳυθ 8 605 αυὶ πιοηιίααι ἰπ.- 

ΔΓ ΘΠ ἶποΝἑ, δ᾽ ΟΠΊΏ6Π) Οὐἀοτὶδ δυδυ αῖοπὶ 8ρί- 

γδηῖς ἀδ φιῖθυ8 Πυἀ ἀϊοίαπι 65 : Εππααπιεπία 60- 

τιιπι πὶ πιο δια δαπειὶς ᾿δ. Αἰᾳυδ ᾿δο βεουμάυηι 

ᾺΧχ δς Τιοοάοιϊοπαπι ἃς αυϊηΐδαι οὐ ἰοπομι. 

Αφιυ λα υϊάοιη ἱπιεγργοίαίυ8 οϑὶ : θ μὲ δεάε5 "6 Ά, ἐπ 

βοτιὶδ ; ϑυτ 80 }}}}8 γ6γῸ : θμ δοά68, 8 υἱ ργίοτα δι 
ΒρΟη51π ἀἰσαηίαν βοάθηίοπι [υχία ργοργὶο8 (Γυοίιι5, 

δροηϑίαυθ 50112|68 δἰἰοπία ουπὶ ρσαιἀΐο νούδηὶ 5ροη- 

8: δυϊίλη!, 

φησι τὴν ὡς θάνατον κραταιὰν ἀγάπην. Πάντα γὰρ 

στέγει, πάντα ὑπομένει. Διὸ χαὶ χραταιὰ χατὰ 
θανάτον τὸν νεχροῦντα τὴν ἁμαρτίαν. “Ἥγουν ἐπει- 
δὴ πάντων ἐχράτησεν ὁ θάνατος διὰ τὸ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ 
πάντας ἀποθνήσχειν, καὶ ὁ ἄδης ὁμοίως, τοιαύτη, 

φησὶν, ἡ ἀγάπη. Καὶ ὁ ζῆλος, ὃν δεῖ ζηλοῦν τῷ 

Θεῷ, σχληρὸς κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων ὑπάρχων, 

ὡς ὁ τοῦ Ἡλίου χαὶ τοῦ Φινεές. Ἢ τοῦτο λέγει ὁ 

νυμφίος πρὸς αὐτὴν" Θές μὲ ὡς σφραγίδα πρὸς 

τὸ σφραγίζειν τὰς ἐνθυμήσεις σου χαὶ τὰς πράξεις, 

Ναὶ ἕως θανάτου ἀγώγιζε ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 

Καὶ ἐν τῷ ἅδῃ δὲ Χριστὸν ἐζήλωσαν οἱ Ἰουδαῖοι 

ὑποφθείραντες τοὺς στρατιώτας. 
Ἀδερὴ ἡμῶν μικρὰ, καὶ μαστοὺς οὐχ ἔχει. 

Ἔτι μικρὰ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ, καὶ ἐπὶ γῆς ἔτι 

ἐπισχευαζομένη τοῦ Θεοῦ Ἐχχλησία, χαὶ νοήματα 

(τοῦτο γὰρ οἱ μαστοί") μήπω ἔχουσα, ἐπιδίξωσιν εἰς 
μέγεθος βίου καὶ νοημάτων, ἐπὰν τρανώσῃ τὰ νοή- 
ματα καὶ προφητικὰ θεωρήματα, ἣ τὴν σύμπνοιάν 

τε καὶ συνεργίαν χωρήσῃ δυνάμεων, αἵ χαὶ ταῦτά 

φασι μετά τε προφητῶν χαὶ διχαίων πνευμάτων. 

Ὁ καθήμενος ἐν κήποις. Εἶδεν ἢ νύμφη τὸν 
νυμφίον ἀναπανόμενον ἐν τοῖς χήποις, καὶ τοὺς ἑταί- 
ρους αὐτοῦ προσέχοντας αὐτοῦ τῇ φωνῇ, ἧς ἤχουσεν 
αὕτη, χαὶ βούλεται αὐτὸν ὀξέως χαὶ διορατιχῶς ὁρῶντα 
ἀπὸ τῶν τῇδε πραγμάτων ἐκχχλῖναι τάχει μὲν χαὶ ᾿ 
ὀξυδερχίᾳ ὁϊιοιωμένον δορχάδι" νεδρῷ δὲ, τῷ τῶν 

πολεμίων ὡς ὄφεων χαὶ σχορπίων καταφρονητιχῶς 

ἔχειν, καὶ ἀνελθεῖν πρὸς τοὺς ἀνεστηχότας ὡς ὄρη» 

χαὶ πάσης πνέοντας εὐωδίας " περὶ ὧν τό" Οἱ θεμέ- 
Ἅιοι αὐτῶν ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις. Καὶ ταῦτα 

χατὰ τοὺς Ο’ χαὶ Θεοδοτίωνα καὶ τὴν πέμπτην ἔχδο- 
σιν. Ὁ μέν τοι ᾿Αχύλας Ὁ καθήμενος ἐν χήποις 

ἐξέδωχεν ὁ δὲ Σύμμαχος, καθημένη" ὡς λέγεσθαι 

τὰ πρῶτα πρὸς τὴν νύμφην, καθημένην παρὰ τοῖς 

ἰδίοις καρποῖς, καὶ τοὺς ἑταίρους αὑτοῦ προσεχτιχῶς 

αὐτῆς ἀχροᾶσθαι χαίροντας. 

ΜΟΝΙΤΌΝ 

ΑὮ ΟΒΙΘΕΝΙΒ ἘΞΗΓΗΤΙΚΑ ΙΝ ἸΙΒΑΙ͂ΑΝ. 

1εαἴα ρτορλείίαηι {τὶ ρίϊοὶ πιοάο ἐπροϑυὶ! Οτίσεπος, ἰοπιΐδ πθηιρο, δοίιοἰἱὶς οἰ ἰοηι 8. 5.05 ἵρ56 ἰοπιος Πιξο 
πιοταῖ {{δν νιν ΘΟΠΙΓΆ Οδ]θὰπι πιθπ. 11. Τυῖϊρίια αὐδλιο διιρότόταπι αἰαιε Επδοὺ τὶ, φιιὶ ροδίφιαιη ἨΪδι, {. ΥἹ, 
εαρ. ὅ2, ἀοευῖ! 605 αὐ Οτίρεπε εὐ (οταάϊανο [ιἴ856 οἰαϑοταίοδ, ααάϊί ; « Εα φαῖθιε ἱπ ιοτίϊαπι ματίεπι ]παἰα, 
ψεῆιο αὐ υἱείοπεπι φιαάτμρεάμηι ἐπ δοϊμιαϊπε ἐτισίπία αὐ πο νοίμπιῖπα ρέτγυεποτιπί. ν Τ᾽ Ἰοοδίηιιις (οι 7απὶ 
Ηἱοτοπμπιὲ ἰοπιθοτθ Ρετίοναί, αἱἱ Ῥαιεἱ δα ο7ι8 ργωαί. σοπιπιθμίατ. ἵπ 1βαίαπι. Ναιπο οπιπόδ θανιάθπι βοτίεπὶ 
μαϑιιοτιιπί, πἰ  ίφαθ ἐὰ {16 ει ροτέσί ργΘΙοΥ ἀπο [Γαρηιόπία, εἰιαία ὃι Ἀροϊορία Ραπιρη ΐ ργὸ Οτγί ρει, αἱ- 
τθγιὶ ὁ Ῥτῖκιο ἰοπιῖο, αἰογιῖπι 6 υἱεδδῖπιο υοἰ πηι. ἢ 0506 σοπιπιθη!αΥῖοδ ποὸὴ πιμἰ αϑἰπιαδ86 υἱάειιν ΒΠετὺ- 
πύπιμδ, φαῖρρο σιμὴ μτοίοφο ἐπ ἰἰδ. ν δουπηιθηι. ἐπ 1βαίαπι ἴα ἰοφμίματ  « Οκα ἰσίμιτ [αεΐαηι 3 διιϑδαπιπε οριδ 'π 
μο υεἱγὶ ἐγ ἀἰἰδαϊηιὶ δμαάαυετιμ 7 Οτίθονοπι ἰοημοῦ εἰ Εμδεδίαπι Ῥαπιρλ πη; φιοταπι αἰπεν ἰἰϑετὶς αἰϊεφοτὶ 
ἐαηιρὶς ὀυαφαίαγ, εἰ ἱπιεγργοιαιὶς πυνεϊπῖθιις δἰπσμίογαπι, ἱπσθηΐιηι διιιπὶ [αοἷι Εςοίοεῖ ξασταπιέπία. ν 14. 

“41. (οὐ. τι, 7. “ἼΤᾳ(ΟἋονΥ. χυ, 99, 18 ΚΟ, τν, ὃ. δ 5]. συ χΎ, ἴῸ 
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τ οὐ, γι [ξαἰα εἷ(αι ἰοοιπι ε ἰοπι9 οοίαυο εὐὲ ἀϊσοθαὶ Οτίφεπε5, εἰ δογίρίμταταπι καοταταπι (ετιις ἤοϑταϊ- 
(ας ακάιεὶς [αἰδαῖα5 [μἰδδεί, ππηφπανι [μιπγιπὶ [μίϑ86. μι « Βοπιΐπιις οἱ ἀροδίοἱὲ φιὶ σφίογα οΥλπῖπα ἀτσμιηῖ 
ἐμ δεγθὶ8 εἰ Ρματίδαῖὶδ, 46 πος οτὶ πιο φιοά δγαί πιατίπειπι τοι οι δδοπί. » Οϑδετυαὶ μτγαίεγεα Ηἰϊετοπψηις 
3.1 Ν ΒυΠηυπὶ ἐτίοοδέπειπε ἰοηλιηι σε 556 οαρίἑεαιίοιό φιαπι αἰάΐοοταί Οτίφεπος αὖ Ηεῖίο Ζκάσοτμηι ρα- 
ἰριατολα. 

Ῥγξίεν ἤοϑοθ ἰοπῖοδ, [ἐγοϑαπίμνγ αἰαϊ6 ἢ οτονμπιὶ, μι ἱρδε αἷϊ γταίαϊ. σονππιθηῖ. ἱπ 1δαΐαπι, « οἱ αἰ δι 
ποπιίη 6788 46 υἱδίοπε φιαάτιιρεάμηι ἀμὸ αὐ (ταίαπι ἰἰδνὶ φαὶ ρμβοιδοσταρηὶ ρει αϑαπίμν, εἰ υἱοὶ πιὶ φιιϊηφιιδ 
λοπὶ , εἰ αὐποίαϊίομπεδ, σας ἐχοογθία μοδδινιις ἀρροίίατο. ν {,δγὶ αὐ σταίαπι ρεγίογπί, πὲὸ πο ἐχοογρία 
τεκ τοἰοίϊα. Ε υἱφὶπ! φμΐπφιε ἐιοπιϊ ἐϊϊς φρούφαπι Γαπι πιο 1 αἰἶπ6 πουόπι ημα8 ἱπίετρτείαἴτι5 δε. θδαίιι8 
Ηϊονοπψημιδ. Οὐδετυαὶ Ἀμβπιις ({ἰ8. τὰ ἴῃ ΠΠΘΓΟῊΥ πλν1Π}} ἐμ ογρτθί ἐπὶ πεἰπιῖα ἰἰθογίαῖο ἰϑιιπὶ [μἴ856, αἴθ ἐπ 
οπιμῖθες εἰτογίθει5 ημῖϑιις δοαίθθαπί, 605 ἀππίαταί φμὶ σαϊδποίϊοαα ἀὰ Ττίπίίαι6 βεὶ αἰἰνοτδαναπίατ, βιιδιμίδδέ, 
δκὶ αὐ εἰεπιδη [ἰούθηι δοδαιὶ φιϊδιδάσηι αὐα 8. φαϊϑιιδάαπι ἀεφίταςίὶς τουοσαδ56. [πὶ δχεπιρίμηι αὐ ά μοὶ ἰοσιπι 
ἐξ κοπεΐα ρτίπια, μϑὶ ροείφιαηι υεγιῖ! Η ἰεγοηψηιμδ; « Οὐὶ δμηΐ ἰδία (τιο ξοταρλάπι ἢ θυπιΐπὰδ πιεῖ δεδι 
Οληίξιας οἱ δρίγίψις δανοίι5..ν 46 30 αὐαϊαϊ ;Σ « Νἐ«ὰ ρμμίος Ττίπιιαιὶς αἰδδίάοτα παίμτγαηι, δὲ ποηιΐπι 
ΦΕΙΤΑΜΙΗΥ οἴἥοῖα. ν 1π| εἷς Ποπιὶ ἐς ας ρταλοτιῖι φιατία οἱ δοχία δογπιυπθηι αὐ εαἰφοίπιπιοιο8 εἰ αὐ ρορμίμηι 4 - 
τίφι! ; κπάθ παἰ ις ἀμϑπ!απαὶ ἰοσις 62: γιῖπ τοτα Ποπιϊ ας δἰπί, ἰἰοοῖ σον διτιοἰἰοτὶ οἱ οὐδεμτίοτὶ ὁπαπιϊοπίεν 
«ἰγίο, σαι υκ' 60 ἐαρτὶπιιπίμν αἰἰα’ Οτ φοπῖδ μοπιϊἶΐα. Νόνα ἱπιροτ[εεία ἐ5,. οἶγμα μοτρέταπι ᾿πδεγίι5 68. βηὶ5 
λοπι ς᾽ ποῖ ἴῃ δεγεημίαιη. ()0 ἰδ Ῥοτα Ῥτονμαία [μοτῖπί, ἱποοτίμπι ὁδί. 16 ἀπππὶ δἰαιμὶ ροίοδὶ ὑτοπαπ- 
ἰἰαίας [526 αὖ Οτίφεπε ργεϑυψίοτο. ἔτφο οοἰοσαπάα δι! ροεί ἀππμηι 288. 

ΕΧ ΠΒΆΟ ΡΆΙΜῸ ΟἈΙΟΕΝΙΒ5 ΒΌΡΕΒΊΊΒΑΙΑΜ. 

105 (18) δίευι ἀἰοἷ! Αροβίουϑ φιοπίαπι Φημμα!οτος ἃ Ὀἷδ τη εδὶ Ὀδὰ8 ῬΑ ἐσ 480 οπιηΐδ, ὑῃῃ5 δδὶ 

εὐἰς τρί τι μπὶ ἴδ; δ᾽ σὴ} ΘΌΠῚ ὉΠ|15 511 βρί ΓΙ [115 [ἀπι|ὶ 

μὲ βἰηφαϊοβ ἀϊουπιυν ϑρίγιὰ8. ϑϑηςοῖΐ, αυληι δυπὶ 

"Η φυὶ πᾶ θαπῖ ἴῃ 86 ϑῃίγιαπι βαποίυπι : [14 οἱ ἀ6 
Ολἤϑβίο ἀϊσαπά απι 651. ΑΒ ὅη0 δηΐπῃ ΟΠιγί σέο πϑυλιὶ 
ἤυηι Ομ γίϑι!ὶ, ἀδ φυΐϊθυ8 ϑογίρίυτδ ἀΐοῖ! : Νοίἑ6 

ἰαπφεγε εἰιτίδίοα πιδοβ, Εἰ ἱπ γτορἠειὶς πιεὶδ ποίϊϊ8 

παϊϊφηατὶ "). δῖς οἱ 80 απὸ θ60 τυ ἀϊϊ ἀϊσπηίυν, 
ΟἸΏΠ68 56 Ποῖ ἱ ἰὼ φαϊθυ5 ΒΔΌΙ αὶ θουδ ; 56ἀ πο- 

- 

ἜΓΕῸ νϑγυ8 θθυ5 40], αἱ ἰἴἰ4 ἀϊχογῖπι, ργαϑίδιου δὲ 

ἀοἰτλιῖ5., εὐ ὑπὰ8 ( γϑίυ5 (δεῖογ οὨγὶδίογυαι, οἱ 

υπυ5 ϑρίγ 08 ϑ88πείῃ8 αυΐ ΡῈΓ 5ἰηφυ]λθ Δῃΐπι|88 
βαποίογυπι (Δοὶϊ ϑρί γίτπὶ δαποίυπι. ΟἸιγ ϑίυ5. Ὑ6ΓῸ 

βίοσα! ρμὲῦ ἰοὺ αποά Οτγίϑιυ5 δϑὶ βδεὶὶ ἢ γί ϑίο5, [18 
οἱ μοῦ ἰιος ηυρά εδὶ ΕἸ 05 θεἰ εἰ ΠΙΪυ8 ῥγοργίυ8 

οἱ υμΐ σαι 5., ΟΠ68 608 4υἱ ρεγοίρίυπι 0 60 5ρὶ- 

τίταπι δἀοριϊοι 8, ἢΠ105 εἰ ἴδοι. 

Ε ΨΥΙΟΕΒΙΜΟ ΟΟΥ̓ΑΥ͂Ο Π|88Ὰ0 ΟἈΙΘΟΕΝΙΒ ΙΝ ΙΒΔΙΑΜ. 

θὲ ᾿Πο ελρίψυϊο ἰῃ φυο ἀϊείίυν : Εδειιδοίαϑιπίαγ ππογίμΐ, δἰ τοβαγροπί Πὲ φιὶ ἐπ δορμίοτὶς διρι εἰ. 

(79) Μοϊίυβ δγζοὸ οβὶ ἀΐεογα φυοὰ οπὶπδβ φυΐάοπι Β μᾶγί6 8 ροβ5]}, ἰά εβῖ, 'π 608 αυΐ βαἸνδπήϊ βυηί ͵ὰ- 

ΤεβυΓρο πη 8, 1 οἱ ἐπι ρὶ νϑηϊδηίΐ ἴῃ ἢΠυπὶ Ιοσυτα αὶ 
δεῖυς 65 οἱ βιγίάον ἀδπίϊυπι, οἱ Ὁδὲ [1511 γϑοϊρίοηὶ 

πυηυβαυΐδαυα πῃ δυο ογάϊπε βεουπάυπι πιογίλυτα Βο- 

ΠΟΓΙΠῚ ζΟΒΟΥΙ ΠῚ ΒΌΟΓΟΠΙ,, ΟὈΠῚ [ΓΔΒ ΟΓΠΊ ΘΙ ΌΓ 
ΤΡ πυ τ} 1218 ΘοΓυ πὶ, υἱ 511 σΟΠΙΌΓΙη6 σοΥροΓὶ 5 

εἰοτία ΟὨγίϑιὶ ; φιοά βειηϊπαΐυπι αὐϊάαπ) 651 ἴῃ 

οὐπιρίίοηθ, βυγζοὶ γὰγὸ ἰῃ ἱποογγυριίοπα; φυορά 

φὨηδίαπὶ 651 ἰη ἱρῃοπληἷα, κυγρεὶ ἴῃ φἱοτία ; αυοὰ 

δε πἰηδία πη δὲ ἴῃ ἴῃ ἢγπι ἰδίθ, συγφεὶ ἴῃ Υἱγίυϊο, γ- 

ΒαΓΓΟ ΠΟ η5. 50 Π16αἱ ᾿ΘΙΊρΟΓΘ ; οἱ φυρά 5θιηϊ δία πὶ 

δθὲ σογρυ8 ΔΠ1Π1816, κυγροῖ δΔυ 6 Πὶ ΘΟΓρΙΙ5 βρὶ γἰία]ὸ Ἶ5. 

μρρῖ ἐγρὸ οὐιῃ 5 γδϑιγραηὶ, οἱ υπυϑηυ5406 ἴῃ 500 
Ομ ηὲ γοϑυγσαίῖ, οοηβίἀδγληάυπι δϑὲ ἰάπίθη ὈΓΟΡΙΟῦ 

ἵπυπι βογιβοπαπὶ 7οδππὶβ, απθιη ἰπ αονοϊδιίοπα 808 

ἄαϊ : Βεαίιις φιὶ Παϑοὶ γατγίοπι ἵπ τοδιιγγεςίϊοπα 
Ῥτῆπα, ἐμ ἰος δόοιπάα πιοῦς πὺπ Παϑοί ροϊοδίαίεπι Ἶ"; 

ΒΕ (ογία ἀΐν οπιηΐθ ΓαϑυγΓ οἰ 0η 18. ταῖίυ ἰῃ ἀ0188 

Ἀ 16 ογ. χιν, 19. 3)ἙῬρΑ], οἷν, 15. 35 5. ΧΧΥ͂Ι, 

(18) ἔχϑιαι βοσοο [γαρπιθηίαπι ἰη Αροίοσὶα Ῥαπι- 
ΡΆΝῚ πιατιγγίϑ ργο Οτίφοπο. 

5ἴ08., οἱ 605 αυἱ σγυείαπάϊ βυπὶ ρἝοοΔίοΓαΒ ; υἱ 5|Ὼ 

ἀπὰ αυϊάοπι θοπογυπι, αα28 ἀἰοϊίαν Ρεΐπια ; [118 γοτὸ 

ηυᾷ: 681 τηϊδοτοόγαπι, 56 08 ἀϊοαιαγ; οἱ πὶ φυΐξ 

ἄσπι ἰπ οπιπίθυ8 6586 ρυγᾶπι,, ΠΙ]ΑΓῈ πὶ, (1118 Ρ[6- 

πϑιὴ Ἰεἰἴ85 ; {Π|᾿4π νὸγοὸ ΔΙ ογπὶ ἰοίᾶπὶ ἰγϑίεπι,, (0- 

τᾶπι πιαγογῖβ ρίόπαιῃ, δἱ δοῖϊθιι8 ἃς υἱία δοῦυπι ἀΐ- 

ξηάαπηι 4υ] ἰπ ργώβοι νἱτὰ θοὶ πιδυιϑαῖδ σοπιθπιρ80" 

τυηΐῖ, δἱ ἠυάϊοῖ! δ}.5. εἱπιογ πϑαίθείο δε πιθίϊ ρ808 

ἀραυογαηι ἐπ ορογαίίοηθη (ο(Ἶ.5 ἱπιπα πα ἰα οἱ 

Δυ ΓΙ, πΠ6 6 86 ργῶραγαγα οοηδϊ βιηὶ, αἱ Γεδίϑίθγο 

δἀνοτγβαγίο ροβϑεπὶ δάνουβυϑ οοηίΓαγίαβ δίῃ ἱπίπιῖ- 

(85 [πππιᾶηὺ φόπογὶ ρΡοϊοβϑίαίθβ. ϑόρυογὰ δυίεπι 

πιογίσογαπι ἐμ ᾿ος Ἰοο0 βίοαϊ οἱ 'π ν0}}18. 8}|8 86- 

οὐπάυνα σοι ογοπι ϑογίριυγαι. βοιϑίμῶ ΔοοΕἰδ ἃ 

(Ὁ ξυπὶ, ποη βο]υπὶ 68 αὐ διὰ ἀσροβιιἰομ πὶ Ἰαπιᾶπο- 

τὰπι σογρογαπιὶ υἱἀθιίιῦ 6556 ΘΟ ΒΙΓιιοίᾶ, γοὶ ἴῃ 

βαχὶβ δχείϑα, δυΐ ἰῃ ἰογγὰ ἀοίοβϑϑ, 56 οπηΐϑ ἰθουϑ 

19. 2 106 ον. αν, 43 44. "Αρου. χχ, ῦ. 

(79) Ἡδθοίας πόρος ταρπιδηίαπι ἰῃ οδάοπι ἀρο- 
ἰομία ῬΑΠρΙΝΝ πηαγιγτὶϑ ργὸ ΟΥφοπο. 
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ἴΙὰ φυσευπᾷαδ τοὶ ἱπίδαγαπι νυ πηδπαπ οΟΓρυ8., γαῖ Α οδί, Εἰ ἐπιοτ)οοιὶς φμϊδιδάαπι : Οὐπὶ ἐγρο Ῥδυϊυξ 

ὁχ ρᾶγία δ] αια [66 ὶ, οἰ πιϑὶ δοοἀδί τ ἀπυτῃ 60 Υ- 

Ρὰ8 Ῥ6γ Ιοοᾶ πιυ !]α ἀϊβρεγθὰπὶ δἰϊ., 405. 1: πὶ ΠΟη 

δγῖι οἰηΐα ἐα ἰοοὰ ἴῃ φυΐθυδ ρᾷγ8 δἰΐψυδ ΟΟΓΡΟΥΪ8 

͵δοοῖ, βδρυϊογα δογρυγὶβ δ᾽υ5 ἀϊοὶ. 51 ἐμῖπι θη ἰΐἃ 

ϑαεϊρίλμη8 Τδϑυγροῦα ἀδ δερυϊονῖβ 5}8 πιοῦίυο8 

ἀἰϊνίπα υἱγίυια, αυϊ ποαᾳυδαιδηι δηλ Βορυ τ 

"ηδοθαι!, δα 6 ἴμ Β6ρυ ]οΥ 8 ἀδροδβίε!,, 564 5ἰνα "δὺ- 

[ταρὶϊδ, δίνϑ. ἢ ἀ6 56} }18 αἰϊψυΐθυ5 ἀοία ποι! βαμὶ ἰο- 
οἷ5, ἰΐὰ αἱ βερυϊυνα δῆ ἀν} ποι ροΙυΘτῖΐ., πὰ} 

τἰάεθαπίαν. δμυῃιεγαυΐ ἰμίογ 605 4υἱ ἀδ 50ρ0}6}}8 

γοβυβοιδηάϊ ἀϊουμπίαν" Θυυά υἱἱχας ν41.16 αὐϑυγάυπι 

βου ῖθῖι, φαοά εἰσι δἰοίία α εἰείία αἰετί ἐπ᾿ φίοτία 

ἑΐα οὶ οἱ τοδιγγθοίΐο πιοτίμογαπι; οἱ αυοὰ ἀἰεὶϊ ̓  

δεηιδαί αν ἐπ σοττιριΐοπο, διγφοί ἰπ ἱπεογτωρίϊοπε "δ 

οἱ οαίογα ἰνυ)υδπιοάϊ πιδηϊεϑῖ8 1856 ἀδ 8010 ΦΟΓΡΟΓ 

βογί δι. Νοὴ διἷπὶ δηΐπηᾶ ϑϑιϊηϑία 6ϑι ᾽ν ΘΟΥΡῸΡΙΪΟΠΕ, 

δυΐ ἴῃ ἱπῆγπαιθ, δυϊ ἰη ἱςποιιπἰα. Θεπίᾳυθ εΥ]- 

ἀδηίογ δάὐαμρῖι |ν]8. οπιμθα8. οἱ ἀϊοῖξ : δοπιέναίμῦ 
εοτριι8 απἰπιαίο "6: αἱ πὸ 4158 ρυϊαγαῖ Δ ΠηΔπὶ 6858 

4υ:5 βοπιϊμδίυν ἰῃ οογγυρίίοῃα, γ6ὶ ἴῃ ἱφπομπιίηίδ, 

γ6] ἴῃ ἰμ ἰ πλ δ16. 
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ΟΒΙΘΕΝΙΒ 

ΗΟΝΙΠΙ ΙΝ ΥἹΒΙΟΝΕΒ 5418 ἢ, 

106 ΠΟΜΝΙΜΑ Ι. 
Υιβιο 4. Εἰ [σεἴμιηι 66 ἐπ ἀπῆὸ 4μ0 πιογίμι5. ὁ8ῖ 

εἴας τος, υἱὲ Βοηιΐπιιπι δοάθηίθηι δ ΡΟΥ δοϊζμηι 
ἐχοοίδιηι. 

1. θΟυδπύϊα Ο:ἴΔ5 τοχ νἰχὶί, Ποὴ ροίε! νἱβίομαπι νἷ- 

ἄογα βαΐδ8 ργορμεία. Εγαϊ δηΐπὶ Οζίδ5 ρβοοδίου, εἰ 

[δεῖθπ8 πιδιρμαπὶ ἃηῖ6 σομῃϑροοίαπι οπιίηΐ, οἱ 

δξθΠ5 Δάνθυβδυϑ νοἱ δι 6πὶ ἀἰνῖ πα: 6615. [ΠΡ ΓΘ5515 
68ι (οπρ[ πΔ οἱ ϑδποία βδποίοτγιπι, 6 Οἢ 0. ἸΘρΓᾶ 

ΡΟγίιβυ5 ἴῃ ἴγοη δϑὶ, [ἃ αἱ [ογ858 (81) οἰ ν αἰ οιη 
ναάξῃβ. ἰπίοῦ ἱπηπηθ 4058 σοπιρυίάγοίαγ. ΤΆΪοπι ἰρὶ- 
ἴὰγ ργίποῖροπε Δηΐπιδ Ορογίοῖ πιογί, υἱ Υἱβίομοιῃ 

θεῖ νἱάογε ροβϑίπιυβ. Νϑαι6 δηἶπὶ [Γαβίγα βου ρίαΠι 

ἐδ (ὁᾶρ. γι, γ6γ5. 4) : Εἰ {ποίιπὶ 65 ἴῃ ἀΠῸ σι 

πιοτίμιιδ ἐδ, Οπχαδ τέῦ, υἱάϊ Βοπιΐπμηι, Ὁπουΐααα 
ποϑίγιηι Υἶνι Ο2᾽ 45 βῖνβ ἴῇδγδο, εἴ ΠΟῚ βυΒρί ΓΆΠΊι8 "» 

ΖΕ εγριῖία ὀρεγα (χοϊοιίο5, δ᾽ διυιΐίθπι πηοιίτυν, απο 
δ ϑρ᾽ γϑπηι8, υἱ ἐπ Εχοάο βογὶρίυμπι 6. 51: Οζίδς νἱ- 
Υἷι, ἤθη νἱάσπιιβ φὶοιΐαπι θεοὶ ; 5] αυ!6 πὴ πιουῦίυγ, 

ἴυης νἱάδπιυ8 5ἰδιίπη τἱ πιογίίαγ Οζίαϑ φἰογίαπι Ὠεὶ, 

ἰδηΐυπι ΒΟ0Ο 5[1 οἱ γοβῃδὶ ἴῃ πΟὶς ΒΘΓΙΩΟ 6}118 χυὶ 
αἀἰχίι : Εσο αμίεπι σονδιϊ μά δαηὶ τὲ αὖ 60, οἱ 

μοη ταβηοὶ ἰγᾷ. Εβὶ αὐϊύδιη οἱ ρεοοϑιὶ τσ. Αρο- 
8ί010.8 ἰϊ ξοἴθηβ, αἰΐ : ΝΌη οΥ40 τεφπεί μέσοαίμηι ἱπ 

τιογίαἰϊ ὑδδίγο ΘΟΥΡΟΤΟ ᾽5. ΜΙ ΒΘΓΔΒΙ}15. 11|6 ἢοπιὸ οὐἱ 

Ρύεξοδίυπι γΓοσηδὶ, 4 (4}} 586. ἰγδαϊξ γορὶ, ἀδϑβρίοϊδη8 

τοδηῦπ [)6ΐ, οἱ βυ ) εἴδη 5. 86. νοϊυρίαι!. Ργορίθγθα 

νο]υρίδι!5 ἀπηϑίοῦ, πῃ ὁδί ἀπιαίογ [)οῖ. Εἰ βοουη- 

ἄυπὶ Αροβίοϊυιη ἀδ αυϊθυδάαπι ἀϊοί(αν : Απιαι δα 
υοἰμρίαίοπηι πιασὶκ φιιαπι Ποιμι"". Επ χυϊάθιῃ ἰάϊρβυιη 
ΠΟΗ ἀδ [γ5 ἀΐσιυπι 651, ἀυΐ οπημΐηο βυμὲ ἰμ ἢ 6[65, 

86 ἀδ διΐβ 4υ] ἰμ γί 56 }5 ΘΟ οΓϑμία, υοἱμρία- 

391 (ον. χνυ, 41. 35 1014. 34. “5 9ὃὈ94]. νν, θ. 
3. Ῥλῃ, γι, 9. 35 706]. 1, 2, 19. 38 Μίοἢ. 1, ὅ. 

(80) ΟοἰἸαῖδὲ δυπι ἢ ΟΠ ἰ5 οὐ πὶ 4υδίυον Π188.» 
πἰπα γα} : ὁ σΔ1}Π| 6 γ8}}58 δος] δια: ἘΕΡγοΪ θη 55, 1 Μὰ- 
͵υνὶβ πιοηδϑίον! Τυνομ δ 58, 1 ΘΑ Π θ ν} 18. οοο]ὁν 
δἰ» υϑυδυποηρὶα,, 1 ἀυθαιία 5. θα] ἀὁ δοϊϊηζανις 

Β ἰδπὶ πιαθῖδ φιαπι Ὠοιπι ἀπιαπίε8, φιὶ καϑειί βφαταιὶθ» 

πεῖη μι εἰαἰἷς, υἱγίμὁπι αμίεπὶ ε7νι5 ποφαπῖθε 35. δ. Ρτο- 

Ῥίον πιογίαπι γορὶβ Οζα, ροϑί ουὐιι8. ἰηιογίαπι νἱ- 

ἀἶδβθὲ 86 αἷϊ νἱϑίοποιι ργυρῃοίδ. Οὐδ 651 δυίεπι Υἱ- 

βἷ0 3 γὲωΐ Βοηιΐπιιπι δοάθηίοπι δα ρ6 Ὁ ἰἠτοπεπι ἐν 

εείδαπι οἱ οἰευαίαπι, εἰς. Νοη οπιηΐβ απὶ υἱάει θοῦπι, 

σνἰάοι δυι δοάθηιαπὶ βυροῦ ἰπγοπαπὶ οχοθίδυπι οἱ 

εἰδναίυιη.. βοῖο αἰΐυπι ργορβείαπι υἱὰ 588 Ὠοιηίπυπι, 

οἱ υἱάϊθ86 δὰ πὶ 50 ΡῈ {Πγοπ3Π} δοάθηι πὶ, 884 ποὴ 

Θχοοϑαπι, ποαυθ οἰοναϊυπι. Ὀ 550 ΓΘ ἢ 5 βογ ρίαΓΑΠὶ 

Ῥαπίοι, ἀϊεῖι : ΤἼγονὶ ροεῖ διπὶ 3᾽, οἱ ποι) εγαὶ ἐσ- 

οοἸδὰβ ἢΠ|6 Ἰπγοπαβ. Εἰ : γονίαπι,, μὲ δοάθαπι αὐ }μ- 

ἀϊοαπάμια ρορμίμπι ἱπ υαἱί6 Ζοδαρλαὶ ᾽. Ετρο Πὲς ἱμ 

γ8}16 8611, δἱ ἴῃ υδ]]δ ουπὶ ᾿υἱϊοαίαγυ 5 65ϊ, 4υε 

6δί οοπάοπμπαίαγιϑ. ΑἸϊυὰ δυΐοπ) 6ϑὶ υἱάδγα οὐ 

βϑάδῃ!θπὶ ΒΡῈ Ἰμγομιπὶ Ἔχοαβυπι οἱ δἰθνδίιπι. Εἰ 

ἴῃ Μίομαλ οαγεάϊιαν (83), εἰ ἀδβοοπάϊι θεὺϑ ᾽. Εἰ 

αἱ υἱάοαὶ ϑοάοιηδιῃ, ἀδβοθηάϊ!. θεδοοπάεηε, ἷϊ, 

υἱάενο εἰ φεσμπάμηι οἰαιποτεπι εοταπι υεπὶεπίεηι αὐ 

πιὸ σοπειιπιπιαυοτι πιο, ἰριυς Θοὺβ διίαυδηἋο βυγ- 

ϑ0πι, ΔΙφυλπ]0 ἀδογβιπι ἡιχία ἀϊρηϊτεπὶ ΥἱάθίυΓ 

ποροιϊίογαπι, για ὀγσο Ποπιΐπαπι, ᾿δαῖα5 αἰϊ, δέάεπο 
ἰθπι διρον τἄτοπιιπι ἐαοείδαπι εἰ οἰευαίμπι. 81 Υἱάεο 
θόαπὶ ἰπ 8. αυΐ ἰδ δαηϊ ταριδηίθπι,, ΠῸη οὑπὶ Υἱ- 

ἀδο βυρεγ [ῃγοηυπὶ ὀχοοίβυπι οἱ δἱθγαίυπι. δ] υἱ" 

ἄδο διπὶ γοβπϑιίθπι οοἰδϑιΐθυ8. νἱγίατθυ8, Υἱάθο 

δυπὶ βοὐἀδηίοπι 5υρογ (Ὠγοηυπὶ Θχοοίϑυπι οἱ οἰδνᾶς 

ἰυπι. Θυϊὰ ε5ι χαρά ἀϊοὶϊ ομϑἰεβίῖθιι5. υἱγια θυ 1 
Τιιγοηὶ, ἀυπιπδιίοπαβ, ργϊπείραιυ8, ροιοβί4165, Υἱγ- 

(165 οαἰαδίε5 βιιηὶ, Εἰ δὶ νἱάθο δὅᾶπι, φιοπιοῦο εἰβ 
Τοσποί ἰη γογθο, υἱαὲ δοηιέπιιπι δοίθπίομπι διρεν (ἄγο- 

πιηὶ ἐποοίδιιηι οἰ οἰευαίμπι. Εἰ ρίοπα ἐταὶ ἀοπιμδ 4ίο- 

18 ρ0η). νι, 19, 
δ. (ρῃ, χνη, 21. 

οΓάϊη 5 Ῥγω πη οηβ Γα( ἢ 515. 
(81) Μϑ5.. [ογαδ. 110}. οὐϊ!., ὀαίγα. 
(82) Μ985., σρτοάϊμτγ. Κὶ00. οὐΐι., ἐφγεάετε. 

"9 4{.Τία. πὶ, 4. 35 1014. 564: 



Φ8Ι ΙΝ ΙΒΑΙᾺΜ ΠΟΜΙΠΑ 1. 

πα εἶκε. ϑαγβύτῃ ἀυοάαδ οἰουδίυβ δβὲ (ἤγοπυ8 οὖ05. Α ἰδίοπι 6ἦι8, οἱ οἰδηηαυδηὶ αἰἰυὰ δὰ αἱἱυὰ δϑββίιθπιία 

Βίεπαιια 6βὲ ἀοπιυβ ρἰοτγία ο᾽υ5. ΝΟῚ ἀγυΐγον, φυΐα 
μέεδᾶ ἐδ ἀογηυβ φ)ουί Δ 6705, ες 48 ἰῃ (6ΓΓᾶ 6ϑβι. 

θοπεἰπὶ ἐδὶ ἰότγα εἰ μίενἡ 40 εις 35. ῬΙοι μι ἀΐποπι 
48.επὶ φἰογίας [οὶ ΠῸΠ ἱηυθηΐθϑ ἴῃ ρικββθηίὶ : 566 ἷ 
ψιίς φ«ἀὐϊβοανογῖς ἰεπιρίαπι 60, νἱαοθίιι ρίοτία 

θεὶ, εἰ οἱ δαγνδὶῖ ποὺ 4ποὰ ἀϊείυπι 65,1, ρίεπα ἀθηι}8 

τιϑθεῖαγ φίογία 1)6ῖ. Νοδβεῖο δυΐθπὶ ἂῃ δἷς ἀοιηυβ 

εἰοτίδ οοπιρίεδίυν. Εἰ ἴπ [μον ἶοο φυδηίαπι δὰ ργ- 

56η5 ΡέγΓι πεῖ ποροιί, Π60 Ἰαγρίδηιθ, ἰοσίίας ἴῃ 

«οἰἰεσῖα αυΐ δοαυΐϊίυγ, πα ργθοορὶι Βοιμΐῃι8 

φυφάλπι Πἰαγὶ ὧὐ νἱθδαιον ]δοπηίι! ρἰονΐα. Νὰς ἀπ- 
ημὰπὶ Ἀρράγοθῖς φἰοτία οὶ, οἱ ποὴ ᾿ξὸ ἤληι. (ο- 

ξθοβοπιυ5 δυίαπι 14. σαι Ἰδοία [ἀεγίη!. 
3. Ὑεγβ. 9, Εἰ δεγαμηῖπι δίαϑαπιί ἣν οἰγοιῖιι ο͵μς, δες 

εἰ πὶ, οἰ δέα αἰαΣ αἰϊετὶ. ὰ0 νἱάθ60 βεγαρ εἶπ : εἰ Β 

ὑπαπιψμοάθηα!6 ἜΟΥ πὶ ἴῃ Βοιηδίἶρ80 ΠΔΌΘἢ8 δὺχ 4[88. 
θείοις ἀἰδροβίεῖο αἰάγυην. Εἰ ἀυπαθὰβ φυϊάαπι 4115 νο- 
᾿ιθδπ| [λοἴδπὶ, πο ργορτίαπι, βϑὰ θεῖ; ἀυδθιιβ 4}15 
νεδθααῖ ροάθ8, ποι μγορτίο5, 564 εἰ; ἀιιαυϑ δὐυΐδιη 
115 υυϊάῦδηι. δυχία φυοά βογίριαιη 1057 εδί, οοη- 
ἰπγίθιη δἰ] υἱάδίυτ. 51 βιίαθδηι, νοίδγ ποι ροίογδιί. 
ϑεηρίυῃ γογὺ 6ϑῖ : δεγαρῆϊιι ἀπο διαθαπί ἐμ εἰτομίια 

ὄκδ, ξεα αἰα ἀπὶ εἰ δέκ αἰ αἰτοτὶ : εἰ ἀμαϑι8 φιιϊίρηι 

τείαναη! [αοἰόπι, δἰ ἀπαῦιις νείαϑαν μεάες, οἱ ἀπαῦθις 

τοίαδηπι, εἰ οεἰαπιαϑαηί αἰΐον αὐ αἰίονμηι.  γαπι ἰμ8ς 

ΒγΆβ  π! αι εἶτοα θουπ) δυηΐ, 4:8 8018 οσοσηὶ- 
ὕοηρ ἀΐευμι : ϑαροίμδ, καποίμ8, δαπείνδ, ῬΓΟΡίοΓ 

ἰοῦ δεγυϑηΐ τηγβίθεί πῃ Τυϊηἰ 15, φυΐα οἱ 'ρϑα διιηὶ 

βἀησίἃ. 115. δηΐων ἴῃ οἰημΐθυ5 40:8 διηϊ, 58 ΠΟ(1ι|5 

ΙΔ] εϑῖ. Επ ποῖ! Ἰονίίον ἀἰουηΐ 4|1ὲΓ δὰ Ὡἰογυηι : 
ϑαπείαδ, δαποίμις, δαποίμδ, 56 βαϊυίαγοπι υὑπιμΐθι8 

φρη[εοβίοποη) ΕἸληηογα ργοηππίίϊαπι. Οὐ διηις ἰβία 
ἄυο δεγαρ ἡ  Ποπηΐπυ8 ᾿πθ08 ϑεθὺ5 εἱ ϑρί για 8 
ϑϑῃεία5 (85). ΝΘ ο ρυ(ἐ5 Ττὶηἰται15 ἀἰδδίμογα (84) πὰ- 
ἰὑγὯπ|, δἱ ποι ἢ ΠΔῈ δογνδηῖυῦ ΟΠϊοΐα. Οροτγίοραηὶ 

βείειι θεἰ. Εχοτγάϊυπι δηΐμι Βοὶ ἱφποίαιη 65ι. 56ὰ οἱ 
μύες. Νον ββί μαι δυΐπιὶ φιοὰ ἴῃ Ώ60 ποβίγο δϑί Π0}) 

ργεβοπάϊίυτν. 8014 διΐπη πιράϊα νἱ δηίυν. Αηΐα 

ἐν φυς [ογῖπξ, πεβοίο; δχ [18 4υ δι), μι 60 

ἴχυπι. Ροβὶ ἰδία 4υδ [υἰυγὰ βυηΐ, ἰυχίᾶ αιιοὰ (αταγὰ 
τυπῖ, ποϑοῖο. Ομὲδ ῥγοπιμεἰαυὶ οἱ ἢ ἀϊχὶα ἘροΙοοἰα- 
865. Αῃπυπιίαιθ παῖδ! ργίογα οἱ που ββιιηα 08 

εὐδί, εἰ ἀϊοάτη αυοπηίαπι ἀἰϊ 6515. Ηΐης οἱ [ξαἰὰβ 

60, δίᾳυια ἀϊοεπιὶδ : δαποίμδ, βαπείι8, δαποίμ. 

διδηῖ ἰφίιυγ οἱ τηονθηῖυν, βίδηϊ οὐαὶ 60, πιονθηίΡ 

ἀεπιοπβίγδηια θδυπι. 1π|6}}}66 δία αυΐα γείδηι [8- 
αἰδηϊ, νεϊαπὶ ρο68, ΠΟ πηουοπίυγ 4085 γο]δία βυηί, 

ἤθη γναϊαπίυν υᾷ νοϊδῃΐ, οἱ ἀΐουηί (νεγβ. 5) : δ8απ- 
εἰ, δαπείιις, δαποίμς Ἰ)οπιΐπιις Πέμς ϑαναοιῆι, ρίονα 

ἐεί οπιπὶς ἰεγτα φίοτία ε)ιι6. θοιηὶϊπὶ τπεΐ 765 Ομγίσιὶ 
παυηι ιν δάνβηΐιϑ, ας ἰίδαιθ. ρ]θηᾶ 681 ΟἹ" 5 

(εγγα κἰογία ο͵ι5. Δαϊ σον 16 ποοάαπὶ ρίαπᾷ 68ι, 56 

[αἰυγαπι αὐ ἰπηρ]οαίαγ, οὐπὶ ἀχρεία ἴαοτγίι ογαιῖο, 
408 Ρδίγοπι "05 ἶμθδα Βοιιΐπιυ8 {551} ὁγᾶγθ. πε 

οταυετὶ 58, ἰηαυ θη 5, αἀἰοὶὸ : Ῥαίεν ποϑίοτ φμὶ ὁ6 ἱπ 

εαἰὶς, «ανποιἐ βοείμνγ ποπῖοὶ ἔμμπι, Αἀυδηῖαί τερπιπ 

ἐμμηι. ΕἾαι νοἰμππίας (μα δἰοι! ἰπ σαίο εἰ ἱπ ἴεγτα 3. 

Αὐδυς ἴῃ οαἶο νοϊυηια8 65. Ῥδίγί8, ἴῃ ἰογγὶβ πθούυπι 

γοϊυη 185 6}115 δχρίεἰα ο5ΐ, υἱ 'ρ86 6515 [υχία ἀΐδρθ1)» 

Β [ΟΠ Πὶ ΟΔΥΠΪΒ 4ιὰπ᾽ ἰπάσογαι, Αἷι : δεαΐ! πεμιὶ 
«νι ἰυεγδαμι ῬοΙοδίαίεπ, μἱ ἐπ εὐαίο εἰ ἐπ ἰόντα ᾿᾿. Νυιι- 

αυϊὰ γμοιόπίλίοεν μοι. ἰάθαγοει (85) ἴῃ ἰογγα ἴ5 χυὶ 

μάᾶρευαι ἰμ «ΟΣ 5 οἱ διαυϊὰ ἀδ τωυπάο δεεὶροιοῖ, 

αυἱ ἴμ 5814 νοιογαι Ὁ β6ὶ αἱ [Δ ογθάογοίαν θδιι8. ἴῃ 

(οὐγὰ, αυοιμοίο ὁγοάουδίανγ ἴῃ οἶο, ἐγφὸ δοοερίιϊ 

Ροιαβίδίοπι μοπιο ΟΠ εἰβίυ8, φιᾶῖι Δηῖ6 π015 ᾿ϑθυϊ!,, 

οἱ υϑη6 δι ργάβαιϑ ποοίση) μαθεὶ ἴῃ (γιὰ Οπη τῶ 

Ροιαβίδιθιη. [ἢ [λ5 φιΐρρα φυὶ ρεέοαπι, ποοάυπὶ γα- 

δηᾶι, 8δε 4 ααθπάο οἱ ἀδίᾶ 651 εἰ πογυῃ) Ρο(εϑίδϑ, 

δαὶ οἱ βυθαίια {πδγίηι οἰπεία, ἴαπς σΟμ ΙΘθ 
Ρυϊοδίας, οἱ ρογδ θυ! δι) οἴθηρ δι υἱ οπλἶὰ. 

Ουϊάδιι δυΐθηῦ ἠορούυμι νοϊαμὲ δα}! εἰ οἷ, νόγυπι 

δάϊιας ἰπἰην!οἰ5. 6}ι15 δυ !Ποἰυηῖιν. ΝῸΝ ρότγο ἀϊςᾶ- 
8: Νοπηθ θ6ὺ διιθ)θοία ετῖ( απίπια ππεα 1 Ἀρυὰ 

θουμ δ ἶπὶ δα υ ΓΘ ἸΏ611Π). 
ὅ. Υογβ. 2, ὅ, 4. Εἰ ἀμαϑιι5 νοίαϑαπί, εἰ ἀϊοεθαῖ 

αἰίον αὐ αἰίογμηι ; ϑαποίμς, ξαποίιιδ, δαπείμ5 Βοπιὶ- 

πιι8 θοις δαϑαοίὴ, ρίενα δε, οπιπὶς ἰεττα φίοτία 678. 

Εἰ εἰευαίμπι εἰ εμρετίϊηιΐπαγο α νόθα φμα οἰαπιαθαπῖ, 

νου ὅοδυ ΟΠ τι οἱ νόος ϑρί γι βδποῖὶ. 51 δι φυΐβ 

6 ποὺΐβ οἰδιπδιηιίαπι δυύϊενι νοοθπὶ ὅδ ΟΒΓΙβι! οἱ 

ϑρίγίτυ8 βαποιὶ, οἰεναίυν ρου πιϊπᾶγὸ, οἱ 4] 108 ἤϊ 

4ᾳδιη 60 (οπιρογὲ οὐπὶ οἰουδίαπι δδί, οἰπηιο ἀϊ- 

οἴυπι ἐδὲ : Αἰοί 6 μονίας ρτὶποῖροε υδείταδ, εἰ εἰευα- 

πιδιΐ ροτία αἰογπαίοδ, οἰ ἐμιτοὶδὶ! τε φίοτί "5. 

4. γε ι5. ἀ. Εἰ ἀοπιις ἱπιρίεία δὶ [μι0. ἔχ Γοπ}}8- 

1: βγίοτα ἀπηιριἴαί6 ποϑῖδ, 6ἱ ροπόμιι8 σον πο- ἢ) βίοῃβ ἰρπῖβ οαμοία ἱπιρ οι 6581 ἀοιιιβ. Ευμυ8 ἅυ- 
τὲ, εἰ δοίεηιμδ, εἰ πουϊδοίμια δογι σα υοπίμτα 
νι ἱπάΐοαιε ποῦΐς. Ομ νεπίμγα δμπῖ, ἐδ [μἰπιγιροὶ 
Ἀεπίίαια, εἰ ἀἰσόπιι8 ημοπίαηι αἰϊΐ οδιὶς 36, Εχ 400 5ἱ 
ψιῖς ἀἰχοτῖ! ργαίογίια, οἱ ροιογίι μον βθί μα ἀΐοογα : 
θεῦϑ ἐδ : φυΐβ ἜγξῸ ροίεϑι ἀΐσδγθ ργαίθγ βθγΆρίνμ : 

δαποίαα, ξαποίιις, δαποίμδ ἢ ϑουλριίιη δυΐθηι μυάά- 
γέπιπὶ φυλπιάδῃ ρᾶτγίθηι θα, υἱ [14 ἀΐόδηι, πιδάϊ6- 

ἴθι νᾶροῦ ἰψιῖθ 65ι. (γε 158. ὅ) Εἰ αἰαὶ : Ο πιΐδεν 660 

φιοπίαηι σοι: ριποίν5 δμπι, φμῖα ομπὶ δἰπι ἰϊοπιο, Εἰ 

ἐπιμαπάα ἰαϑία ἰιαϑθαμι ! ΝΟ ροϑϑυμὶ δι} 6 ἀυᾶγΘ 

Βυπη ἰανοτγὶς βοίρϑυ ἰβαΐαβ. γόγυιη ἀἰοῖς : (6Βε 0 - 

πἷσαι δῖα ἀδὶ ϑοεὶρίατα, 4 οι5 πιαπάδμίυν ἰΔ- 

υἱὰ Δ" ἀπὸ ἐχ βουρμήπι φυὶ πιΐδϑι8 65 δὰ δυίεγοι 

6)υ5 ρεοοδί. ὕὔθπυβ ἃὐυΐὸπ) εχ 56 ΆΡ ΝΠ Βοιπίπυ8 

Ὁ ρα], χχηι, ἢ. ὅ4 58. χει, 22, 25, 31 Μλδ(}), νι, 9, 10. 3 Μδίι)). χχυιι, 18. "᾿ Ρ54]. υχι, 3. 
Ῥβὰ] χχῃι, Ἴ. 

(85) θα ξιπι ἰδία ἀμο βογαρίιϊηι ἢ Ὠοηιΐπιιδ πιδιι8 
Ἴδας εἰ ϑρίτίιις δαπείι5. Ὑλ 6 ποῖ. μά τοι. 1, Ρ.θ1. 
ἅμωι! δά : Νέος ρμίες Τυϊιϊαιὶς αἰδοίάονο παία- 
τᾶπι͵ δὲ ποπιΐπμηι δογυαπίμν οἤϊεῖα, ἰὰ ἀσ 5110 φἀαά!α 
ἐϊιεγυηγπίυβ, (θδῖς απο, 1... 1. Ππυδοίυ, ἐπ Π ἴ6- 

τοπϑηιμιηι. Ὁ ᾿ ΤᾺ 

(84) Θοάοχ πιλ)]ογὶβ πῃοη 8.6 Γ]] Τυτοη., ἰδείάοτα, 

Ἰ|0ὺ. δ ἰιἰ, ἀφδενεγες ᾿ 
(85) Μ55., παϑότει ; δἀΐ!., παϑεί. 
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Πλοι18 36505 ΟἸ ΓΙ 505 ο5ι, 4 δὰ δαΐδγοπία ρεςόϑί Α ργορμεδίαγαπι ΘΟπνθγίθῃ8 86, 680, ἰηαιΐ!, ὀγαπὶ 

Ὠορίγα ἃ Ραΐίγε ηγΐϑϑιι5 δϑί, οἱ ἠϊοῖς : ἔσο αὐβίυὶ 

ἰἰ φυϊία!ο5. ἰυ85, οἱ ροσολία πα εἰγουππιηυπάδνί. 

Νὺς ρυϊο5. παϊυγῷ σοπίπι6] δ1η, 5 ΕἸΠ 5. ἃ ῬΆΙΓΘ 

- αἰπίίυγ, Ὠοπίχας τἋ ἀπ διοπν ἀοἰ41|8 ἰη Ττὶ εἰ ᾶι6 
οΟξβποροδϑ, 0105 ΟἸιγ ϑίυ 5 ᾿ῃ ργϑϑηίὶ Ἰοοιοπ ἤὰης 
Ροθολία ἀἰπηλ ||, οἱ ἰδιηθη σογία πη 681 ἃ Τυϊη δία 

Ρύσολία ἀππηϊ[. Ουἱΐ δηΐπὶ ἰπ ἀπὸ ογράϊἀοτὶ!, ογοα 

ἰη οπηηΐθυ5. Βοίδγα!γ ΟΥΚῸ πη π ἀθ αἰϊαγὶο σα ]οϑιὶ 

[Ὁγοὺρβ. υἱ ἰαραὶ Ἰαθΐα πιοᾶ. ΕΌτοορς Ποπιίεΐ δἱ (6 - 

εἰρίε Ἰαλΐα πιθα, πηυπίαι 68. Εἰ 5ἷ πιυπάανογίι οἃ, οἱ 

οἰγουπιοίἀογι! ἃ νἱ 15, αἱ πυροῦ ἀϊχίηυ, δρογίδιη 

γ Ρ}Ὸ θεΐ 05 τἸηδῖ1π|, π6 0 ὉΠ ΟΓΙ ἃ 5. ΒΘΓΠΊΟ πη] ΠῸ ΠΑΙ5 

Οχίοῖ ΟΧχ Οὐ 160 : 4υΐᾷ σεπὶ δὲμι ἤόπιο, 6 ἱππιπιιάα 

ἰαὐῖα παϑεαπι, π πιθάϊο φμοφμα γορμίϊ ἱπιπιμπάα ἰα- 

δία μαϑεηιἷς Παυίϊο. ϑαταρι ἢ αι πιΐβδιιπι Γι}, 

πη άαν! Δ θΐα ργΟρ οἴ, ποη πιυπίανὶ δυο πὴ 18- 

υἱὰ ρορυ]ῖ!. σοηίεσ5ι}8 6ϑὲ δι ἶπὶ 'ρ56 ἱπιπηἀ8 Δ ἃ 

86 108 ΙΔΡετο, οἱ ἴῃ πιϑάΐο ρορι! μη πιὶα ᾿δυΐα 

ἸαθομΕ15. ΠΑ τα. 504 00 φιοά πιϊβδβαιη οβί βὸνἃ- 
Ῥλΐπι, πο ἠυίοαν! ἀΐβπο8 6656 ἀ6 ροριΐο, υἱ εἰ 

ἡΠ όσα Ἰαυΐα δπμαπάαγοῖ, οἱ ἰἀεῖγοο δάϊιας ἱπυρίθ 

συν, ἰ οίγοο 4]νὰς ϑοπηΐπο πῖθὸ δεϑυ ΟΠ γίϑιο ΓΘ - 

ΡΙσπδηῖ, δάϊιις οἱ τηαϊθάϊοιιης ἱπηπιι 8. [Δ 15. 
Εξο ὐΐοπι ργθοοῦ, αἱ νϑηΐθι}5 βογδρ ΐπὶ οηυπάοὶ 

Ἰλθῖα πιθᾶ. 

ὅ. Εἰ τέφεηὶ Βοπιίπιιπι δαϑαοίῃ υἱάϊ οοιιἰς πιοῖξ. 
Οαν ποη ἀἰοαπηυβ ἴῃ ργβοηι ἐγ Π 0 π6πὶ 4ιᾶπιάᾶπὶ 

δυάφογυπι γογὶ 5." }]6 πὶ φυΐδηι, μ66 ἰδπηθη νοΓΆπι, 

Ε]ιείβιυι 5, φὰὶ Ἰοαυθθαγ ΡῈ ργορὶιοί85. Ὀἰχὶ, ποιὸ 

τὰ εἰπιθα8, οἱ ἤσο πνἰΓ 2655 ΟΠ γίϑιυς. Νοη 

πιοηιυγ. γοϑίδοιπι ἐμπι, αἷἱ θοπιπυδ, οπενθς αἴθ 

πἰ8ῆμ6 αὐ σοπεαμιηι αἰϊοιοπι δα σμἐὶ "5, ΝΟΩ πιρηιἰίαν. 
δὲ ἀμο ὑεί (το8 σοἰδοιϊ φιπὶ ἐπ ποπιὶπα πιευ, εἰ ἐφ0 

εἰιηὶ ἰμ πιοαϊο δογιιπὶ "". Ουοηίδπι ἰρίτιν ργδϑίο (βί, 

οἱ αβϑϑίδι! δθβδυβ ΟΠ γίϑίυβ, εἰ ραγδίῃβ δϑί οἱ ργζοίῃ- 

οἴτι5. βιιπιηλ}5 βδοιυγίοβ οδγγα Ρδιγὶ ἱπιογρε!!διίοπες 

ποϑίγδβ, βδυγβθηίοθ ΡῈ ἰρβυτῃ 88 γι οἶα Ραϊγὶ οε- 

Ταπίυβ. [ρ56 δηπὶ ργομίε[Δι10 681 ργοὸ ρβοῦδίϊβ βὸ- 

βίγῖϑ, συ δῖ φίογῖα δἱ ἱπηρογίυπι ἴῃ βου βθουϊο- 

τῦπι. ΔΘ Η.. 
ΠΟΜΊΠΙΑ 1. 

Β θὲ 60 ποιὰ 5ογρίιπι ἐδὶ : Εγοα υἶγφο ἐπ μίετο ἕθη- 
εἰρίοι, εἰς. (80. ὠὰ 

4. Θυδηίυηι δὰ ἀϊείυπι δ((ἰπεΐ, νϑγθουπάο [ἐεἰϊ 

Αοἰνᾶζ οὐ εἱ {υ͵586ὶ ἱπιρογαίυπι, υἱ ροίογοὶ 5 ζηΒαι 

π᾿ ργοζινάαπι φαΐ ἰπ Ἔχοοίδυμη, δὲ γϑι! ΟΠ  γοὐάϊ- 

ἀΐϊι οὐ ρείογα ποϊπενῖ. Αἷε φαΐρρα (680. ΥΙ, 

γνογϑβ. 12): δου μείαιπ, εἰ ποη ἰἐπίαϑο Ῥονιῖπιπι, Ἐπὶ 

ἰλπιθῃ δΌΡΟΥ 06 γγθὸ ουϊραῖυ5, οἱ ἀϊοίτυγ 8 οὕηι 
(νογβ. 15) : ἀμαάΐ πιιπὸ, ἀοπιις θαυϊά, Νιεπηείά πιο- 

ἀϊειιηι τοϑὶς ργαϑέατε σοτιαπΐεη ποπιϊπέϑεις, εἰ φκοπιοάο 
Ῥοπιΐπο ργαϑίαιἐς σονίαπιεη 5 Ἰλεῖπ 6 ἀϊοἰτυγ πο ΓΕ- 

ῬΓοπιϊβδὶο (γογβ. 14) : 1460 Βοπιΐπιις ἴρεε ἀαὐὶϊ νο- 

ὑδὲβ δἰσπιηι. Ἐσοο υἷτοο ἐπ πίοτο αοεὶρὶεῖ, εἰ γατϊεί 
βιίαπι, εἰ υοεαϑὶς ποπιόπ εις Ἐπιπιαπμεί. Ηπος Εσ- 

Ῥοπδηΐυγ, οἱ ἀ6 γο!αι}5. νἱἀευΐπιυ8, ἱπάϊ οηίο8 εἰ 
οἱ 80] αἱ ἱοΠ 6 πὶ 6}08 αυδγα ποῖ! ἱπνδηίαπιϑ ᾽ Αἴαπε Ο ἴῃ {1118 ψγϑιΐα θεῖ ὧἱ πιδηϊτβϑίοπίαγ, ϑινείαγ αἱ 

ἰάεο ᾿βαίδπὶ 6586 βθοίῃπι ἃ ρόρυ]ο, 4ιι85ὶ Ἰορθηι 
Ῥεανδγοδηίθηι, οἱ ἐχίνα ϑογὶρίυγαβ δπηιπιδη θη). 

ϑουϊρίαγα δηΐπὶ ἀΐεῖς : Νόπιο υἰάοθὶς [αεΐοηι πιδαηι, 

εἰ υιοεῖ "", ἴϑι6. γεῸ αἷΐ : γἱ4ὶ δοπιπιιπι δαθαοίίι. 

Μογ5868, αἴυπί, ποη νἱάϊι, οἱ τὰ νἱάϊδι!. Εἰ ργορίογ 
06 δυπὴ βοουδγυηΐ, 6ἱ σοπ οι λνδγι δηλ αἱ 'πα- 

Ρίυμπι. Νοη οπὶπὶ βείοθαηι φυΐα ἀυλθυ5. 4118 γοϊανο- 

τῦμ! [Δοΐοπὶ Ὠεὶ βεγιριιίπμ. γ᾽ αἱ δοπιίνειπι, βοὰ (4- 
οἶδπὶ ποη Υἱαΐι ᾿βαῖλ8, ἤθο ΜΟΥ 865 υὙἱ{{1. Ροβίογίογα 
νἱαἶι, αἱ ϑεγὶρίαπι ο5ι, Μογϑαβ. Υδγαπηίϑηηθη Υἱάϊι 

θοπηῖπαπι, οἰϑὶ [Δοΐοπὶ ὁ}118 ἤθη υἱάϊι. ΕῈ 1] οὐο 

νἱόϊι, ΠΙοοί (Δοίοπὶ ποι νἱἀδγίι. Μαῖα ἰρίεισ σοπάδ- 
πληδνθγυ η ρΓΟρ]ΙδίΔ1η. (ν6Γ5. ὅ, 6) ΕἸ τόθεηι Βοπιϊ- 
πιὰ ϑαϑαοιῇ υἱαὶ οοις πιδῖς, δἰ τιΐδδιι5 ὁδί αὐ πιὸ 

ππμ5 46 ξεγαρήϊηι. Νυη 6δὶ ἀπὰ5 (80) Ποπιΐπὶ πιοὶ 
δεϑὰ ΟΠ γῖϑιί δἀνοηίυβ 40 ἀοβοοηδε δὰ ἰοννᾶς : οἱ 

δὰ [βαΐδη γοηϊί, οἱ λά Μογβθη γοηϊϊ, δἱ δὶ ρορυλιηι 
γὙοἶΐ, εἰ δὰ υπυϊηαυδπιηυδ ΡΙΟΡΠοίΔγαπη νηΐ! ; 

ΠΘα΄υΘ τὰ εἰππ 645 : ΟἿ ΔΠῚ δὶ 73π| ΟΩΪῸ γορδρίι5 6βί, 

ἰϊουῖπη γθιίοί, Ουΐα Δυΐοπὴ οἱ δη16 ργβοη πὶ ἃ γ- 
ὨδΙοπὶ δὶ Πιομΐ ποθ ναπογίῖ, ἰρϑὰπιὶ δοοῖρα τοβίθπι 
ἀεπυπιίδηϊοπι δίᾳυδ ἀϊσοηίεπι : Η ογιδαίοπι, ΠΊΘτα - 
δειίεπι, φμα οεοίαἶε γγορίιθίαβ, δἰ ἰαρίάας 608 φεηὶ 
ηιϊδδὶ διιπ| αὐ [6, φιοίϊεϑ νοἱεΐ οοἰίφοτε βίϊος {ιιο5 "". 
Ουοιίο5 νοΐ. Νοι ἀΐοῖ!, ποι υἱὰϊ 16 πἰϑὶ ἰβῖο δά- 

γοία : βεά ἀΐεῖ!, φυοίία5. νοϊυἱ. ΕΓ ρὸγ βίπρυϊοβ 

“1 Εχο.]. χυχη!, 90. "» Μδ1Π|. χχηι, 57. 4 211}. χχΎη!, 90. 

Ρθίαι βἰψπαπι, πθη 5ἰ πηρ! οἰ (6, 56} 5:1] ᾿ρϑὶ, β6γιιὸ 
υΐρρα δἷι (νογβ. 11) : Ρείδ ἰδὲ εἴσπμια α Βοπιῖνο 

Ῥεο (μο ἱπ Ῥτοζιπάμηι απὶ ἰπ ἐπεοίδανι. Ῥγοροϑίίυπι 

δὲ βἰρπυπὶ Ποπιΐπυβ π|6 18 26805 ΟΠγίβιπβ. Ηοὺ 

δηἶπι ὁ8ὲ βδίβηυπι αυοά υθείυγ αἱ 5:0] ροδίυϊεί ἐπ 
Ργοίυπάυπι 4υϊ ἴῃ ἀχοοίϑυηι. πὶ ργοίαπάυπη φυϊάαπι, 
4φυΐϊα 4 ἀεδδοοπάϊι, ἴρβα δῖ. [η δχοοίϑυπι Υ̓ΈΓὺ, 
ιΐα αυἱ δϑοοηάίς δι ρῈΓ ΟΠπΊη65 ΘσΟἶο8, ἰρ86 εΜ. 

ΜΙΝ δυΐοπι ἰος δ᾽ σηαπι ργοροβίϊα αι Βοπιΐηυ5 ΒΔΕ} 
765 ΟἸινίβίυ5. ἴῃ Ρτοίαπάυπι οἱ ἰπ Ἔσο βυπι, πἰμι} 

Ῥγοάοβί, 5ἱ βοη τ} ἢϑι πηγοίογίαπη ἀδ ῥγοίαπαο 

δι ἐχοο 50 ε͵α8. (πὶ ΘηΪπὶ 650 ΓΘΟΘΡΟΙῸ πηγβίεγίυ πὶ 
ἀδ ΟἸννϊβίο δθϑιι, ἀ6 μυοίανἀο οἱ δχοβὶβο, (πῸ διοὶ- 

Ρἶαπι βἰξπιπι δεουπάϊπι ργδοθρία τ Ποιηϊμὶ, οἱ ἀΐοθ- 

ἀν πΝ}}}} φααϑὶ Βα θοπιϊ ἰη πηοιηθιῖρ80 ργο[ιπάυπι οἱ 
αχοαίδυπι : Νόημε αἰχονὶς ἱπ οοτάς ἰμο : (μὲς ἀδοθη- 

ἀΐι ἰπ εὐἰπηι} {106 6εἰ Οἰιτίδίμηι ἀφάμοογο. Αμὶ φαὶς 

ἀεϑεοπαϊ! ἵπ αὐψε6διιηι ΠΠ06 εδι ΟΠ δέμπε 62 πιοτίπὶς 

τεάμοοῦο ὥπκια ὁδὶ υογϑμπ ἴαπὶ ὙΘΠΘΠΙΘἢ 5 ἐν ΟΓὲ 

(ο,, εἰ ἱπ ἐογά6 {μο "δ. ῬγΟΙρΙ ΠΛ ἀγχὸ πο 5 οπιηὶ- 
θυβ.. υἱ ραίϑπιι!8. π00 8 ἤος βἰβηση, αἱ ποθὶδ υἱ}6 

ἢαι 5ίφηυπι αυοά ἀκι Ποιηΐηι5 δ υ58 ἴῃ ρτοίαπάμπι 
Εἱ ἴῃ δχοοϊδυπν. 5] 4015 δυιίσηι 6δὶ αυὶ βεἰδί, οἱ γὰ- 
αἰοη Ὁ} σοπιοπιρΙιίοπα οορποβοδὶ πος φυοά ἀ[- 
αἰυπι 6δΐ, ἐμ μγοζιπάνπι οἱ ἴῃ ϑτοοίδμηι, ποῖ ἀἰ8)υπ- 

εἰίνο 6586 ἀϊοίαιη, 5 ση! Πσδι οὐΐπὶ οο. φυυά υἱγυπι- 

τ“ ΜΆ. χυῖι, 19, δ Ποηι. Χ, θ᾽ 

(80) δον δι τρις Θοηιϊηὶ τποὶ 765. (Πτὶδιὶ αὐτοπίι, οἷο, ὙΊΔο ΠΡ. πὶ Ονφοηπίαν,, «ιοοδῖ. 5, παι. 9. 
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40ὲ ροβοὶ!, οίδ εἰνὲ εἰφηιηι α Ποπιῖϊπο ἦν ργοζιη. Α βΒιϊθιΐδ; δαϊ οογίς Γαγβαπὶ ρΓΑ1}4 Ὠοΐ ρὲ ῦ 4αδπὶ νυ ὲ 
ἄκπι εἰ ἐπ ἐχεείδειηι. Εἰ ἴῃ ῥγοιηϊσβίοπα δυίοπι αἀἰχὶς 

Δροβίοϊαϑ : ἔξ φορποβοδηλβ φιά εἰς ργο[ιπάμπι 

εἰ ἐχοείριαι,, εἰ ἰοπφίίμάο, εἰ ἰαιά4ο "5, ἘΠ αἰσὶς 

Αεβας : Νὺη Ῥείαηι. Ἰηογδάμ!ι5 [υἷξ. Ὠἰχίι δμΐπι : Ροΐδ 
εἰϑί ἰρϑῖ. ΡῬορυ]αϑ δὐυΐοπὶ υὑ84π6 Βοάϊα ἤθη Ροίὶι 5ἰ- 

ὅπυπ), ργορίογθα μ0η 8} 061 ἢ], οἱ ργωυεὶ Βομμΐηο 
ἐἐΠαππερ ΡΟρυ] 5 4] ἤθη γοοὶρὶὶ Βουηΐπαπι δι! ηὴ 
Ἰθϑυπ Ομ γίβιαβ). θείη! Δ]|18 βϑιμυίίαν φυσϑιῖο. [510 
οὐαὶ ἀΐσεμῖθ : Νοπ μείαηι, πέφιι [ἐπίαϑο Βοπιΐπμηι; 
109: αϑιϊπιαπιε τον διίοηθι 6558 5] ροίδγοῖ βίβηαηι, 
αἷ: : Αμάμὲ πμπὸ, ἀομπιις ϑανῖά. Νιωνιγαῖά τοὐὶς ηϊο- 
ἀΐεκπα ἐδί ργιξείαγε σεγιαπιειι ποιηϊπίϑιιε, εἰ φμοπιοάο 
θοπιῖιο ργαϑδίαιἷ5 σοτίαπιοι " ΝΟοὴ ργαδίαι δυίθαι 

ἀἀπδπιεη θοιμἶηο,, παι Πομηΐ θυ 5 Θιπῇ ΔΥΘΙΠῸΓ 
ῥΓαβίδγα σευ πηθ) 4] ρο[Π 1 δἰσηυμ ἴῃ ργοίπημηὶ 

80. ἦι ΟΧοο πα π). Οδγίαπηθη αυΐρρα [)εἱ 65ι, φυοπιο- 

ἐο βαἰνεὶ μβοηγίηοιῃ. Νομ ργαϑίαι ἰφίίαγ οοΓίδιμ θη 

θοπιίπο 4ιΐ οοη[υφὶι 2). βα! ἴθι. Οἱ γαγὸ Βομλΐηο 
ἀπίδπίο εἴ δα]νεῖ ποι ΐηθην, [υφὶς ἃ δα], οἱ ὑγο- 

ουἱ γεοοῦϊ ἃ Βοηλῖπο, ργαϑιαὶ Βοιηΐηο σου πηθη,. 

[ῴο ἀαϑὶϊ Βοπιῖμνις ἵρδα τοὐϊς δἰφιιπι. Εδοε υἷνθὸ 

ἰκ μίετο ἀρεὶρίοι,, εἰ ρατίοι βίϊμηι,, εἰ υοσαὐὶς πουιοπ 

ἐκ: Ἐπιπιαημεί. Ὑετίια8. δχοιηρί γί π ργορποία 

νυΐυς ἀϊεὶ!, νοφαδὶς. [ιν ΜΓ ΠΟ ρΟγΓῸ δβαίμπ)ιβ Ἰὸ- 

αἰιατὶ : Εἰ τοσαϑέϊμν (81) ποπιδη εις Ἐπιπαηπμοί ὑτὶ 

Νοη ροδδαμνι8 ἀΐξογα,, ηυΐα ορογίθαι πνΐθπ5 Δ] 4υϊά 
ἴλρετε ἀδ ργορίιεία, Θυοπιοίίο νεῖὸ Ἐναιβο! μη 

ἰδῆς ᾿ιαθδὶ βεγιριυγδηι ὕἱγὰ πὶ Δ0 αἰΐψαο ποῖ ἰν- 

ἰε ρειῖα, οἱ δὲ] (Ἀο Πογα σασγοιῖθ,, αιοπιοιο οἱ ἦν 

41}Π|5 τη] ἷ5 (Δο ατῃ 651; δὴ 8[6 ἃ ργίπείρίο, υἱ ἐἶοαὶ 

[υτϑϊδη Αἰ ἰυ5. οαΐταπι 6556 Ἐνδηρθιίιη ; φαΐ νης 

Δα! νέγει. Ριορ δία αυΐάοπι τηβη [6516 ΠΑ οι, εἰ νο- 

(αὐἷς πομιθῆ 6716 Ἐπιπιαπιιεί. ΝοΥνὶ υσμηιάδπι ἰη 
ἐσογ 9 δογριγαγι πὶ Ενδηρο!! Ἰοφοηίαπὶ : ΕἸ νο- 
εαϑὶς ποπιέπ εις Ενπιπαπιιεί, αἰ χίβδο ἰπίγα βαίρβυιη : 

θυϊ εθι., νοςϑ!ν8} Ουΐ5 νοσδυῖ!} ΑοἰιαΖ. Εἰ 7υο- 

πιοίο ροίαϊ! ΑΟΙᾺ2 ἀδ ϑιινδίογα φυΐ ροβϑὲ φοπογα- 

ὕοπεβ. πιι!85 νεῖ, δυάϊγα : γοσαθὶς ποπιθπ 6}ι8 
Εμιπιαπμεί ; δίηια ἰἰὰ ργὸ 60 ἡυορά ε65ΐ, υοραὐὶδ, 

ΜΠ ρβίβ58, νοσαϑίίατ. δε4 νἱάα αυΐδ πυη Αοἰν22 ἀϊ- 
αἰυγ: Εἰ νοσαϑῖε ποπιδη 6)ι5 Ἐπιπιαπιιοί,, 586 ἀο- 

πο θαυ} νἱὰθ πιδη [εβϑι6 ἀϊοίιπι : Αμαάΐ πμπς, 

ἔσοιυς θαυϊά : Νιιιφιίά πιοαϊοιια υοϑὶξ 651 ργαξίατο 

οτίαπιεη ἡσηι εἶδα, οἱ φιοπιοάο ])ομιΐνο μταπίαιὶς 

αἰτίαι" ]4ὲο ἀαῤὶι Βοπιίπμς ἴρδε. υοὐὶς δἰσπιηι. 
ἔρος εἶτφο ἰπ μίοτο οοπεὶρίοί, οἰ ρανῖοι βίίμηι, οἱ νο- 

αὐ ποιιθπ οἦως Ἐπιπιαμιεί, 86 αυλι 0. ἰΐδαι8 
δῖ ἰμ|6}}}ξἰπηι15. ἢος αυοά ἀϊοία πὶ 651, ἢ} οχ τὸ 
τΐμι5 (εἰδὴ 05, ΒΘ 16. 8} (Δ0ΠἸογὰ σα γγᾶιν5, 566 

Ειρροοίοιηυβ ἀόμες ρταιία αὶ 50} ] οἷαι μου δ ΡῈΓ 
Ἰυπϊπαιϊομθι) βαϊομ!αΣ ἀχρίδηδιοιθηι (88) 4ι:- 

“ Ἐμη68. 1, 18. Μ’ῖ Μλδίιῃ. κν, 25. 
χων, 15, 

(81) 1π Ἡαιιπίθο ροττο εοΐπιιδ ἰδειΠατὶ : Εἰ υυζα- 
ΐκν, εἷς. Μδι1}}. 1, 25, Ἰορίίαν ἰῃ Οναροΐβ χη ρία- 
τνυς γε] καλέσουσι, νε] χαλέσεις, γ6] χαλέσετε, "}5- 
ιλιῃ γεγο χληθήσεται. Πίης ὁυδρίοοῦ μοι Ιοο0 ΠΪδ- 
Τρηγιηπ ἰπιαγργούοιι [να θυ 1856 ἐοσαν ἐδ : αποι ροδῖ - 
ὯΔ διηαπυδικία! Οϑοἰ λει πϑυϊαΐαμν [ἀ6: 10 ̓π υ0- 

Ὁ υἱ ἀδ πιε!]α οοπιθάθγα πῸἢ μοϑ8|Π| : 

Δ ζοᾶῃ. ν, ὅ9. 

᾿Πατηΐπδὶ πο5, αἱ Ποὴ αἱϊΓὰ ἡ γαπηυ5., 56] 4υ 25. 0 
ποείγα βοϊ νϑίιγ, δὶ δυίοπιὶ ἰθηογα δὰ ῃΟη ἰῃίο ]6οῖἃ 
ῬτοΓυπιρίπηυ5, ΠΟῸ5 ἰρ5058 λυ 58) Ἶ πη}. Οὐδ 681 δγβῸ 

ἀοην5 θαν]ὰ Ὁ 51 αν ΟΠ γι ϑίυβ δϑῖ, υἱ [γοηυθηίοῦ 
Ργουανὶ,, ἀοηλιβ θανὶὶ ΠῸΒ δυπηυβ Ἐοεἰοοία θοϊ; οἱ 
οἰοίίαγ πο} 5 φυὶ ΕςοΙ δἰ 811Π}115, αἱ ΠΟ Ριιοἴο ΠΊῈ5 

ἐογίδιπθη [)60 ϑυργα ἀϊοίυπι, 56 ἀδηία θυπιΐηο 5ἷ - 

ξηυπὶ βυϑοϊρίπιυβ πὰ. ΝΟΡΐ8, ποη ἀοπιυὶ θανίὰ 
ἰδία ἀϊουπίαγ, Εἰ ργορείδιυν, φυΐα 5ἱ 4υΐ5 681 ἀ0-- 
τηι18 ἢαν ἃ, νοοδὈ} ποιηδῃ 605 ΒΠ)Ππληιε]. ἴῃ δᾳ- 

νϑηΐα δηἶηι ΟΠ νεῖ 5012 Εοεϊοϑία πορίγα ἀθ (Βγῖϑιο 
αἰεῖι : Νοϑίδοιπι ])οιι6. Ηἰδβ αἱ ἀθέϊϊ ργαιϊα Βοὶ ὁχ- 
Ρἰληδιῖ5, δἰΐα [πὶ αι ΓΠι08 Θηἰ σπιδίᾶ. 

2. ες. 15. Βειυταηι οἱ πιεὶ πιαπάπουϑιι. Ουο- 

Β πιοάο (μεϊβίυβ ΡΓΟΡδίδίυγ θυϊγγαπι εἰ π|0} ΟΟΠῚ- 

δδίυγυ8 ὃ 51 Πο6 Γἀδε}ϊ ὀχ ροβίτυπι Ποπιΐπο ἐγ θυσπίὸ, 

ΤΌΓΒΕ5 6ἃ Π1188 ΒΟ] ΠΓῸΡ, 4}14π| ΠΟ 5 ἱπραγοηὶ 4υα:- 

βζοποπι. Τὐηαπι4ι6 οὔμη68 [ΙΔοογοιηι5 {Ππ 4 αυοά 
βουϊριυπι δδί : δεγμίαπιἐπὶ δογέρίατας κ᾿. ΡΊ]υγὰ χ 
σοΓρογ 5 αἰ]ἷθ. ποπη δία 8δυηὶ ἴῃ δογίρέμτὶδ ργῸ 

6586}5 5ρί ΓΙ (4]Πῦυ5. Ομαδί ηιοάο παιϊὶ ρατυμὶ ταῖϊοπα- 

θὲ! εἰ εἶν ἀοίο ἰας ἀρείάδγαίε ". ἘτᾳΟ ἐϑὶ 5'η6 ἀιι- 
μῖο ἰᾶς γι οηδ 6, οἱ ορογιοὶ π0}}}8 ἰϑιϊυϑπιοὰϊ 126 

αὐτοῦ. Ἀυγβαπὶ ἐπ Ῥγονθυ!ΐβ ἀ6 π|6}}6 βογίριυπι 
Ἡεἰ ἱπυδηΐθηβ σοηιθά6 φιοά εεῇιεἶῖ, πὲ [ογί6 ρίεπμς 

ἐνοπιας ὅθ Νπὶ οὐτγανῖ! δρίγίιυς. βαηοίυθ ἀδ πιεῖ]6 

ἰδίο φυοι ποίυιη 68ι, π6 [ὉΓ(6 μ᾽ 15 οοπιοάδημμ5 ἢ 866 

80] 6 ἢ 5 υἱϊ166 ϑρί γι 5 ϑϑηοίι8. πιο] βρί γί 16 αἷϊ : 

Ἠεὶ ἱπυοπὶθηδ σοιπεά6 φιοά δεῃεἶ. Οὐὰ φδυίοπὶ 86ι- 

εἰ 8 ϑρ᾽ε1{π|8 δα που 5 μγοορὶς πο ἷβ, υἱ 8] ἰηνθη"- 

ΓΟΠ05 π|6], ἰπνθῃ }}6 65. 8] φυΐ απ πιοὶ, οοπιοάδ- 
πλὰς αυοιὶ συΠ)εῖ! ἢ γαάε, αἷϊ, σά ἀρεπι, εἰ ἀΐξοε φιο- 

πιοάο ορέταιγὶα 66ι. Εἰ ἱπνοηϊαυῦ ρτορ! δία: ἃρ6 85 

6556. Εἰμριηι δἰσυΐάοπι Θοι 85, οἱ πηθῖ]α ουπῇοϊμμ, 
εἱ 5] δυάίοπεὶ πε}: ὀχροῦὶι ἀΐοογα, (ανὶ θογυπὶ βογὶ- 
Ρίυτια δυὴῖ 4ὺᾶς98 το φυαγυηί. ΕἸ νοΐϊθηβ τϑηὶ δι] 

Βογρίυγαβ, οἱ ἱπνθηὶ πη6]. 564} ευπιθάς πιεί. ἘΠ᾿ 'Ω 

Ῥγονογθ 8 τυγβὰβ ἀΤοἰτ : Βοπιιδ δε ἐπα [αυιιδ, μὲ 
ἑἐνἀπί σον [αἰιοες μα δι. Ῥαΐδοπα δος ἀεὶ! ϑρὶν]- 
ἴ05 ὁδιοία5, εοπιοίὶα νοὶ φυοιὶ ἰῃ ὅδ 65ῖ, θοηυμ 

δηΐη 6517 Εδο ποη δυΐίθο ἀΐξσογα αυΐδ (6 η!0}16 0 Υ- 

Ρονθο πα μΐ ργοϊρίαι ϑρί για βαποίυβ, ὁοπεάε πιεί. 
Εδδὸ ποὴ παῦδο, δὶ σοΓί6 πδίυνδ ᾿υ] υ5πιοάϊ 50), 

4118 ταιΐ8 

τΐ πὶ ἀεὶ, σοπιθ46 πιοὶ, οἱ ποῖ οοπηθάογα σδΓ 65, 

5864. οοπιοάθ, {Π], ᾽6], νοπὺπι 68. δηΐπι. ϑ᾽ νἱἀδαβ 

ΔΡ6 5. ῥΓΟρΙ δία8, εἰ Οριδ δογη) πΊ6 18 ταὶ ἴανοϑβ, 

ἴαης Ὑἱ 615 φυοπνυάο ριῸ ἀϊριϊίαια βαποιὶ ϑριν {5 
ἰμμο 45, οομιδά6 πιοί, βἰϊ, δοπιιπι 65, ἐπῖπι. δῖ αυ}5 
πιοϑ ιν οἰοαυΐα ἀἰνίπα, οἱ μα τ Γ ΘΟΓΠΊΟΠ 85 

Βεγὶριίαναγαηι, σοπηρίοι πιαηἀδίιπι ἀἰνίμα πὶ ὑπ θη 8, 

Δ ΤΡροιγ. αν, ἢ. ὅο γον, χχν, 4106. 8' γον 

εαδῖμιν, αι] Υυϊχαῖᾶ 1, διΐηα Πλθοὶ ἰϑαἴδ νεῖ, 14. σας 
ἴδλαπι αχία ἸισυιΒ Πουγδίο ἰαἰουἰβίμιπι, δῖν χά- 
λέσουσι, να καλέσεις, ἰόϑάϊε!,, μοὶ ηδ ὁδὶ 80 δἰ 
Ἰοφαγθίυν χληθήσεται. πὰρ κι αν 

(88) Μ55., ἐφρίαπαίϊοπεπι., οἀϊι., ἡ ππεϊπαίίοπεπι, 
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δοπιθάο πιοί, βἰὶ ; οἱ ἴΔοῖση 8 φυοὰ }1550π| 651, ροιτὰγ 

ΒΡΓΠΊΟΩ6 4αΐ δοαυΐίαγ, ϑοπειπὶ 65, οπὶπι. Ουΐα ΠΟΠυ πὶ 

6δ5ι γος πιθὶ, αυοὰ ἴῃ ϑειίριιτγῖ5. ἱηνθηίαγ. Ουοσὰ 

δυίεπι ἀϊοίίαγ : γαάο αὐ ἀροπι, ἰοιϊυ5πηοαΐϊ 651. Εϑιὶ 

φυξύδπι, υἱ ἰἰὰ ἀϊοαπη, δρῖ8 βυροῦ ἃμ68 : οἱ ΄ι0- 

πιοὰ0 ἰπίοῦ ΔΡ685 Γὸχ αυ͵ἀ8Π| 651 40} ΠΟΙΪ δῖ. 6586 
ΤΡΧ, β'ο ργϊυσαρβ δρυῃ 1 1. θοπιΐπυ5 651 6508 ΟἸγῖ- 
5βίιι5, 84 4υεπὶ πη {| πιθ ϑρίτὰ5 βαποίυβϑ αἱ ΘΟΠῚ6- 

ἄδη, πιδὶ, Ὀθπα πὴ δὶ οηΐπη, οἱ ἔανυβ 6} αἱ ἰηά0}- 

«δηῖυν ἴλυσ65 πιθ8. ΕἸ [Ὁτίθ δ ΕΠ} 0Γ65 ΠΠΠ|ογῶ [ανὶ 

δγαηΐ, ΠΙ|6} ν6γὸ δϑί αυὶ ἰῃ [5 δδβὶ ἱπιθ! ]θοῖι18. [516 
ΡΟΓΓῸ 4υΐ εθ1 πᾶῖιι5 ἐχ υἱγρίπε ΕἘπηπηδηυ δὶ, θυ Γι ἢ, 

οἱ πι|ὲ] πηδπάυοδι, οἱ φυφγὶ! 40 ὑποφυοαῃ Ὠοϑίγιη) 

Βυΐγγυπι τηαπάσολγο. Οιιοτηοάο ἃ 5ϊηφ0}}5 ΠΟΒίγα πὶ 
Ἀυίγγαπι αυφγὶῖ οἱ πγοὶ, βεῦπιο δἀοοθῦϊ!. Ορεογὰ πὸ- 

δίγὰ ἀυϊ]οῖα,, ΒΟΥ ΠΊΟΠ68. ΠοΟδίγὶ δυδνυὶβϑὶ πὶ δὲ α1}}68, 

τη θὰ βαηΐ 48 πημληάυοοι Επμηδηιῖοὶ, 4υ88 πιδπάυ- 

οι ἰδία φυὶ πδίυ8 οϑἱ ἀ6 νυἱγξίπθ. δ᾽ Ὑ6ΓῸ Β6ΓΠΙΟ ΠΟ 5 
ῃοϑίγὶ διμηδγἐυἀΐηα ρ]απὶ δυηϊ, γᾶ, δηϊπιοβί(ίο, πη0- 

Ιεϑίία, τἀγριοχαΐο, Υἱ}18, σοπίθημίομ 6, ἀ6α 1 ἴῃ 05 

τηθὰπὶ ἴα], οἱ πο ΘοΙηθ ἶ ἃ} [νἰ8. δογπιοπὶ 08 ὅ.}- 

γλίογ. Οοπιοάεῖ δυίοπὶ ϑΔΙ ναοῦ (6 Βογηοηθυ5 απὶ 

βιυηΐϊ ραΐ Ποιιΐπθ8, δἰ [ποῦὶπξ 86  ΠἸΟΠ68. ΦΟΓΙΠῺ 
16}. Αρργο θυ ἰος ἀ6 ϑετγὶρίυγὶβ : Εσοο δί0 αὐ 

οεἰΐμπι, 6 ρείδο. δὲ φινδ ἀρογμοτῖς πιδΠὶ οδίλιιηι,, ἷνι- 

στοάϊαν αὐ οἰιπι, οἱ ἑῶπαϑο ομηὶ {{{0 εἱ ἐ{{6 πιδομηι 53, 

Ἰείταν 'Ρ56 ΡΟ] ΠΟΘ Γ 86 ὃς ποϑίγὶ5 σπδίυγυ) πο- 

λίβα π) 6586. Οδγίιπι 6δὶ αὐΐοιῃ αυΐᾷ οἱ Π08 ΟΠ] 

10 σοὐηδηιυβ, 5δἱ Ἐπ οπΊῸ5 {Πυπ|. Οοπιοάθηβ αυΐρρθ 

ἀδ ποβίγί8 θυηΐβ βουπθιθυ5, ΟρΟΓθ0.5 οἱ ᾿η16}}6- 

οἴω, τορᾶβοὶὶ ΠῸ5 818 65015 βρ ΓΙ [4 }}}08, οἱ ἀϊνίη 5, 

οἱ τηεϊϊονίυν5. Ῥγορίογθα αυΐα "θαι! δδὲ βυβεῖροῦα 
ϑΑϊνδίογαπ), ἈροΥ 5. 5.115 ρυϊμοἶ 4118. σοι 5 ΠΟΒΙΓΙ, 

ῬΓΦΡΆΓΘΠ.05 οἱ Π|5}18., οἱ ΟΠΊΠΟΠῚ ΟΟΒ8}} 65; υἱ 

ἷρ56 π08 ἀυοδὶ δι πιλξῃᾶπι οὐ δπὶ ῬΔιΓῚΒ ἰῃ ΤαζΠῸ 
οΟἰονγυπ), 4φυς εδἱ ἴῃ ΟΠ γίϑιο γ65ιι, ουἱ 65. φίογία οἱ 
πηρογίαηι ἰῃ 5Φ 60} ἐφου]οΥ πὶ. Διηθη. 

ΒΟΜΊΜΙΑ 1]. 
δὲ Ξορίοπι πιμίϊεγῖϑιιδ (80. 10). 

1, ϑερίοῃιν πλι]Π 6 Γ65 ρα απ Γ Τρργοθγίυπὶ, οἱ 

εἰνουμηδῦηι αυφγθηΐαβ Θὰπ| Γαείμογα, 48 ροϑϑὶξ 

ϑυΈγγΘ ΟρΡρΓΟῦγαπὶ δᾶγυπι. ᾿ρ5:5 80ρί6Π) πα} 10 Γ68 

τοργοιη τα αἱ ϑαυπὶ ρϑηθη} πιαπάσοοη!ι, οἱ νοϑιϊὶ- 

πηθπε5 5018 ορογίδηϊυτ. ΝΟΠ Πδο6586 ΠδΘτί ρᾶΠΟΠῚ 

Ε͵05., δεἀ ΠΟπΠΊθη 6705 αυΐ Ορργοῦτγίτπι Θλτι! πὶ ρο5- 

81 δυΐεγγθ. Νοη ᾿παΐβεῃι γθϑεπηθιε}8. ἢ οπιῖη 8 4υοπὶ 
δὐϑυπιηιί. ΜοΙογα ΠαΡθηὶ γοϑι πιεπία αυδπὶ ροιαΚβὶ 

οἶβ ΒΟΠΊΟ ργωβίασθ. 1υϑυτον 8 μά θοπί οἶθ08, 4081 
οὐπάϊιϊο ροίθδϑι ᾿υπίδηδ Ἰἰογρῖγὶ. Ουὰ5 δγφοὸ 5ἰμὶ 

βϑρίθῃ πΊ0] 16 Γ68, οἱ αιοὰ δ'1 Ορργοθγίυ πῇ ΘάΓΙΠῚ, 
ἀΐσηυπι εβί οοηβίἀθγαγθ. ϑθρίαπι πηι] 6 Γ65 ἀΠᾶἃ 58ηῖ, 
ϑρίγιια8. δἷπι Πεΐ δυη!. Εἰ 6581 ἰδία 8, Βθρίθπι) 
δυηῖ. ϑρίγιιυ5 απίτι Παὶ 65. βρί εἰ βαρ βηιίς οἱ ἴῃ - 

16! !οοῖι18, 5ρί γ᾽. 60 }8}}}} δἱ υἱγίυ 15, βρὶ γἰ [5 βοίθη- 

8 ρῃι. 1, ὅ, 4. δ᾽ Δροῦ. πὶ, 90. δι. 198. χι, 1. 

(89) γίγψα οτἱἴνιν ἴῃ οὐ 18, 56 ἀχϑίϑί ἴῃ Πη55. 
Ἰυϊάθαν τ}88. μα θηῖ : Ὑέγρα πρὴ εδὶ γυὶμιοφομάίιιδ. 

ΟἈΙΌΕΝΙΘ 

Α τ δἱ ρίοίαιϊθ, βρίγίυ5 εἰπηουῖβ Βοιηϊηὶ. [δία :ἃ- 
Ραμα ρϑιίαγ Ορργο γίαπι ἃ πλυ}ι}8 βαρίοηίς ἰη- 

δυνοηεθυ5. ἴῃ 86. ἴβίθ υθ γι 8 ἱπιθ!!δοίυ 5 5ιυβιίηοί 
ΟΡΡτοθ τα πὴ 810 ᾿πι6]]6οι θι5 [4]818. Ιβίυά πιᾶφπυιῃ 

οοηΒἰΠΠυπὶ Ορργοῦγϑιυγ ἃ την ε15 ΘΟ 5}}15 ποη θοηΐβ. 

[58 νἱγίυϑ πιδι δ! εἴτ ἃ φυδάδπι), 488. οὐπὶ ποθὴ εἰϊ 

ΥἱΓίυ 5, ΤΟΡΓΟΙΏΪἶ 86. 6686 νἱγίυ 6, [δβίἃ βοίθηϊί 

Ρδιϊίυν ὀρριοθγῖυπ) ἃ αυλάδηι [4]5ὶ Ποπηϊηΐδ 5οἴθη- 

εἰΔ ποπηδη βθπι 50 γὶρίοηϊ6. [54 ρἰοίἃ8 δχργοῦγα- 

(υγ 40 6ἃ, 40:25 οὐπὶ 56 ἀΐοαὶ 6556 ρἰδἰδίαηι, ἱπιρία- 

[45 ὁδ8ῖ, οἱ ἱπιρῖο5 ἰῃϑίγι!. ἰίβ {ΠΟ Γ ρδιίτυγ ὀρρτο- 
“ Ῥγίυπι 20 60 α"] ρυϊδίυγ 6556 ἴπποτ. Μυ}ιὶ ἐπίῃ 

ΡΟΙΠσοπίαν αἀἰϊνίπυπι πιθίυῃ), δοιὰ ἤθη οὑπὶ δε θη} 
πιθίυμη!. ιιοπηοάο ἜΓ6Ὸ ἰϑίς βδρίοπῃ μαι υπίυγ ορ- 

Ργουγίυπι οοπβίἀθγαπιὰ8. Υ]ά6 βαρίθηιϊαπι βϑου]ὶ 
Β Βυ}8., Υἱάθ βαρ θηι8πὶ ρεϊποίραπι πιυπάϊ Βυ)υ8, 

ᾳυοπΊοῦο ὀχργοθγαπὶ βαρίθιἴδιῃ ΟΠ γἰ δι} πιοὶ, οἱ 400- 

Τη040 ὀχργοῦγαπὶ βαρίοπιΐαπι δυιἀ αἴ δπιὶ νοῦ, {χα 

406Π) Π05 αἰγου πιο τηΓ Βρὶ ἢ 4116}, 51} γ6 Ὸ ργῶ- 

οἰδαμίαγ. [π|0}ΠΠδ6 ἰίδαια φιοπιοῦο βαρὶθηιία βαου 
᾿ν} 5. οἱ ργϊμοῖρυιπι πιυπὰϊ ἰβίϊ5., πιδ]θάϊοαπι 88- 

Ρἰδπεῖδ ; δἱ ΟΡ Ἰιος φιιςοῦιαγ ἤοπιὸ 40 ουπὶ ἰδ 56- 

Ρίεπη δρίν 4 }}00.5. γοα αὐ] ογῖθι1ι5. 5.1. οἱ δυΐεγαι 

ΘδγΓα πὶ Ορρτουγίαπι. Ῥτορτγῖ ἅπυ8 ἐβί [0.:0 φυὶ δ- 

[δγδί ϑᾶγιιπὶ ΟρργΟ γα πὶ. Ου5 δβὲ βία Ἰιοιμο ἢ }.- 
805 αἱ οχῖνι! λυχία σάγηοιῃ ἀ6 ταάΐσα 76556 [ἀείας 

ἐᾷ 80θμεῖπε ϑαυϊά δοοιπάνηι σαγπθπι,, ρτγαεδιϊπαιμς 

ἘΠίας θεῖ ἱπ υἱγίμιο λιχία δρὶτίτμηι δι εαιἱοπὶς ".. 

Εχίΐι φαΐρρα νἱγσᾷ (89) ἀδ γι ΐοο. ὅοββθ. ᾽ν ποῃ 
ς ὅϑι ρεϊπιοβοιίίι 5 ΟΠμ}8 ογθδίυγαβ, υἱγρα ΠΟη δι αὶ 

ἴῃ ρεϊπείρίο ουλὶ ἂρυὰ θαδιπὶ θεῖι5. Ὑδιαπι, 564 

Υἱνρα ἀδ γδυΐος 6586, αι] [χα ον ΠΟΘ ΠῚ Πδία5 66. 

Εχὶν ἐγσο νίγρα ἀ6 γαάϊοα 26856, οἱ 05 ἀδ γαΐϊοὰ 
ο᾽υ8. δϑοοηάϊς ὅν, Ου8 ὁδὶ [05 δἱ χυξ οϑὶ γδιϊχ ἢ 
ΔηΝ00 δηΐπι ᾿π ἀπαπηὶ ἰἀΐμδυπι βαθήλοοηπι. Ὀιόγοη- 
ιἴὰ διι9πὶ 681 ποροιογαπι. ΝᾺΠῚ δἱ ρθοοδίοῦ 68, ΠΟἢ 

ἐδ {Π0] 05, θαι νἱάο 5 ἤόγαπὶ αὶ 681 δχ γδάϊου 

φε556, Υ̓ΘηΐαΙ δηΐπη οἱ δὰ (6 νίγρα, υοπιοάο ἀϊϑδὶ- 
Ρυϊυ5 (90) νίγρε εἰ Πογὶβ Ιοαυλιυγ. θ6 νίγφα ψυΐάεηι 
ἀἰϊοῖι : Αια υμιἷς, ἐπ υἷγρα νεπίαπι αὐ υο5  ὮὯς ἤοτα 

ν6ΓῸ : Απ ἐπ οπαγίίαίε θεῖ εἰ δρίγίι πιαπεμοίμάϊ- 

πὶδ δ5} Εχ!Πι Ἔγρὸ ἀδ γδάϊοθ 6558 νῖγψα βδρί πιῶ εἱ 

41} 5: ΡΠ οἰ 5. ΡΙδοιιαν, υἱγχα οἱ φαΐ ἱπάϊφαι ἱπογα- 

Ῥϑίίοηθ, υἱγρᾷ οἱ φυΐ προθϑ86 ᾿ανοὶ υἱ ἀγρυϑίυγ; 

Ὁ ἢος γνϑγὸ εἱ αυἱ πὶ ἀγυϑίυ5 6δι, οἱ πη ἱπάΐψεί ἀυ- 

Τῷ σογγθοιΐομα, νοὶ ρογία ποὴ ἱπάϊμεὶ ρωηί5, βοὰ γὰ- 

Ἰοπιὶ [4πὶ ἤοτγογα ἱποίρογα, οἱ δά ρογίοοίαπι (γυοίυπι 

οχίγα. Ρυϊπιυμ δηΐωι 05 οϑιθπαϊίυγ, ἀδίπάδ ροβὶ 
ἤογοπὶ υἱγρὰ ἢὲ οἱ δά [Γτυοίαπὶ οχίι, ΕχΠ νίγρα ἀθ 

τ ὐΐοα 6556, οἱ 05 ἀδ γδάϊδα 6)05 δϑοοπάδὶ, οἱ γε - 

υϊεϑοθιι διΐρον δῆ 8 ρίθιῃ πηι] γα, βρίγίίυ5 θ0- 

πεΐΐἷ, δρὶ γι5 βαρ θη οἱ ἱηι6!]6οίυ5 τοαυϊοδοοὶ 

δυροῦ ουτη ὅδ. Βρί τ υ8 δηἷπὶ βαρίοπϊϑ ποη Γουΐθ- 

Υἷι ᾿ ΜΟγ56, 5ρί γί [08 βαρίθι!α πολ τοαυΐουῖι ἴα 

ῃ 

55. (ογ. ιν, 21, ὅ6 ἴ58. χι, 1, 9. 

4}. οὐπὶ : γένσα οπὶπι ρτἱπιοροηῖιδ. 
(30) Μ585., αἰδεῖρμίιδ., οα ϊ., ἀροξίοίι8. 



39 ΙΝ ΙΒΑΙᾺΜ ΠΟΜΙΠΜΑ ΙΝ. 4500 

ἱκοα Ναυδ, βρί γι(υ5 δα ρι θεἶ8 ποη τοαυΐανὶ( ἐμ δἷη- Α ρῥγεϊενάθηι δοριόπι πιεἰετο8 ἀπππὶ ἰοπιΐηοπι αἰζεμίος 
ευ]5 ργορμείδγυπ), ἴῃ ἰβαῖϑ, ἴῃ δογεπιΐα. 

1113 Νες νδγο αιδϑὶ δβϑριβοπιδηίοπι πι ἸΔρ  ἀοἴ}5 
ὁππὶ νεἰα) φἰογἤσαγα οι ίηι πὶ πιθὰπὶ δόδιπὶ ΟΠ ἶ-: 

δἰυπι : 866 δι δι ἐπα} 165 σοποίάδτγαις αυοὰ ἀϊςεϊαγ, εἰ 

τἰθενί8 φυΐα ἴῃ αὐ}}0 δογι γοαυϊθυετὶί βρί ΓΙ [5, 

πη φυοὰ 4ἡ πη] τὰ δουπ πὶ γθηοτὶΣ, 864 αὐοά ἰῃ 
πη ϊϊο γοφυϊενενῖ!, Ὑ ιν  βαρον Μόγβαπι, οἱ ἤοη ἐγο- 

ἀἰάϊι Μογθο5 ροβὶ βρί γἰϊυπὶ βαρ θη αυΐ νϑηΐς δά 
δὐπι. Αμάϊ!6 εμΐπν, αἷϊ, σομ πιάτο : Ναιπημὶά ἐπ 

γείτα ἰδία εἀμσαπι τοῦϊς ἀημαηι "3 ὙΘΠΪ 5ῈΡῸΓ ὁπι- 

η65 }ιξῖο5, γὙδηΐί οἱ βυρογ [ϑαἰδπι; βοιὶ αυϊὰ [13 [1π- 

παιάα ἰαὐία ἰαϑειδ; εἰ ἐπ πιοάϊο ρμορμί ἱπινιμπάα 

ἰαὐία λαϑεμιὶα, ε60 ἱαῤίϊο ὅδ, ει 5ρί γὶι5 ϑβδρίοη - 

υ ροϑὶ Πλὴν Γογοίραιι, οἱ ἔξινθπι, γοηὶ δὶ ἱπηπηυμ δ 
Ἰωνία. μαθδυιοη), 56 0) γεφυΐεν!!. ΜΙΝ σῖγο χυϊάο πη 
εὐ 0815 681, ΠΟη ϑι16πὶ γααιΐενὶ!. Τυῖυυ!δίυν αἱ 
φιοπουῃφυθ νοπογὶζ ἰοηῃιίποιη. Ῥοσοδὶ οδηΐΠῚ ΟἰὨΠἾ8 

ἰοῦ, Π66 δϑὲ [5105 ΒΌΡΟΓ ἰδγγῴμ 4υΐ (Δεῖαὶ "Ὸ- 

πα), οἱ π01 ραοςοί. Νόηιο πιιπάμδ α δογά ϑιι5, "δῆ 6 

εἰ ππα ἀἰϊε οἷ( εἱτα 66; πιιπιδται αμίδοι πιδιιδθ5 δ}ι8. 

[εἰϊαγ συ ρεγ μι] τ γε μι οϑοῖ!. Ροββδυιιυ οἱ ἐς Ενδη- 
βε 0 ργοθαγο, φυΐὰ νοΐ δρίεἴτ5. ϑυροΓ πιυϊίοβ, 

εἰ ποη πηληβὶϊ ἰῃ οἶβ. Δηϊὸ ραυ!υΐα Ἰδοῖα πη 651 : 

Νοι Ῥεγπιαποῦὶε δρίγίτιι5 πιδιδ ἐπὶ ιοηιϊηϊϑιι6 ἰδι ἰδ ἴῃ 

Ζίοτπαπι ὃς. ΝΟ. αἷϊ, ποὴ οὐἿἷ!, 56ι1, "0" μευ αμποϑῖ!. 

ὕνυπι νἱ δ} δυᾶπη 65 βυΐϊαπι ἴθ 400 ρογιημηιῖ, οἱ οἷ - 

ἔπαπι ος Γαΐ : διιρογ φιίόηι υἱάοτὶδ δρίγἑιει ἀὐδεδι- 

ἀιπϊόπε, εἰ πιαπδπίδι ἷπ 60, ἴδίε κι ΕΒ ας Ποὶ 59. 

Ἀϊεϊδίγανῖς φυΐάθην γόγυο οὶ βρίγίια ἀοδοοηάοηίο τὸς, 

μῦ5. π)οάίουπι ροροδῖ, ροϑί ν: Οὐΐου μι Οἰοϑιη γος 

᾿μιπὶ Ἰοητι τι : Πρβοὶο Δυ(6Π) 5] οἱ βίῃθ ρϑοζαίο μνᾶ- 

βεδῖ. Ριιί2βη6 μγιθβθιῖα ϑρ᾽γῖ{ι} ροσοαγα σοη σα. Ππ1 

βυρογ ἢν ]Πἢ ἐγρο γοχυ ον βρίεἴιι5 Ποΐ βαοι ιπη 

φυοί Ξογίρίυ πὶ οι : Εσχὶϊ εἰγρα ἀὲ γαάῖοο 16886 οἰ ος 

ἐξ ταάϊοο εἦιι5 ἀφεθηάϊί, οι τοημὶοδοῖϊ δι ρον διμν δρὶτὶ- 

ικς θεῖ, ερίτίΠιι8 δαρί δια, ἐρίγίλιις ἱπι οἰ ϑοιμ δ, ορὶτὶ- 

πίκς ἐοηδι{Π} εἴ υἱτιμἷς δῖ, Ριορίον Ἰνὸς πᾶ σηὶ σοηϑ1- 
Μ᾿ 6δι διροῖθ, ργορίθν μος ἱπνα!!, οι ᾿μγα οβοθη 8 

δου !, οἴ πλῖγδητιγ απ Υἱγίυ! 65 ἀϑοοπεάδπίοηι, οἱ 

ἄξευηι ἀὰ 60 : [516 δϑὲ Βοιηίμ8 [Ον115 οἱ ροΐθηβ ἰῃ 

ργξιο. ΑΔ απο ὄγσὺ ἀϊοδιη ἰῃ σΟἰοϑιία ΄ Δϑοθηάθη- 
ἴοπι, το] δὶ [οὐ τυ] ϊηοιη 6)}υ5. ΕἸ τοφιΐουΐ! δΏΡΕΥ διιπι 

ὁρί για εοποῖ ΐ εἰ [οΥἹΠ μα ιδ [οτπἀ0 πιθα, εἰ 

ἰακε πιεα θονιῖπιι8, εἰ [αοίμ5 6δι πηι μὶ ἵπ δαία! ἐπι “᾿, 

Βραυΐεν!! ΟΡ Ὸ 5ΌΡΟΓ οὐπὶ 5ρὶτυ5. οὶ, δρί 05 58- 

Ρἰεηιἰα: εἰ ἰμ (6 ]]οια8, δρί "8. ΘΟ 51}}} οἱ Γογιϊε|1- 
υἱδ, ϑρί γί ς. δα ρίεπείς οἱ ρίείαι 5, οὐ ᾿πηρίον! δ ΘινΩι 

δρίγιίυ5 επνον 15 θοπιἰηί. 

ὅ. ΜΠ6 05 ἰστατίτ αὐτο ἢ 65 ΠἸΠΘἢ] ἀβκα Πδἷ, ΔΡΡΓΟυ 

δεπάσι! βορίθμν ὕπάπα Ποπ ΘΠ. ΕἸ μΒ06 6χ ρῥτίουϊ- 
νυν ρεμάει, οἱ ορουῖοὶ μγῖ 0 ΘΟσ 5 γ6 ΠυλΠ60 Γ6- 

εἰρίλιι! βαρίθτῃ πιὰ! Ἰογὸ8. πα πὶ Ποπηΐπαηι. νι (ΟΥ 165 
ΒΙεγυξα ἐῶν ἢν} 181] {ποτ ηϊ, σαπὶ Ἰυχοιΐμ! {6.85 
ἐογαι ογηδιμδηία ἢ] ατυπὶ δίοη, οὑπὶ ἀςγο)οἴα [Ὁ 6- 

πὶ 112 ϑοῖα, οαπὶ 6ἰΐ584 {πογὶ! αὐ (ον ᾶηι, μος ἀρ- 

ΤΝυῃ. χα, 10θ. δ [58. γι, ὅ. 5 6θη. νἱ, ὅ. 89 ]040.1, ὅ5, ὅ4. 
μλν αν, 1. 40 2υλη. νι, ὃ] οἱ ὅὅ, “Ὁ δυᾶη. ιν, ὅ4, 

Ῥαπὸπι ποβίτγμηι πιαπαἀμοαϑίπιις, οἰ υοδιϊπιοιιϊ5 ποδί τὶς 

οροτ ἐπι; υϑτιιπἰαπῖθὴ ποπιδι (μιπὶ ἱπυοσοίμιγ δαρῈ 
πος "5. Ταῖς Δρργδινδπάθηιϊ οἱ νογα ἰσπθθιηΐ βαρίθιη 

ΠΝ 16 Γ65 ΠΟΙὨἑ 6 Πὶ ἅΠ11π| δόδυηι (τίς πη Ποηιΐηυπι 

ποβίνιπὴ }ιχία φυοιὶ ἱπέ6}Π|Πφῖταγ Ποπιο, [υχία αιοά 

Πδίιι5 65ϊ, [χτῶ αὐυοἀ ΟΟΓρυ9 Δ551πρ5}. Αρρτείιοη- 

ἄεπί δόριοπι πιμ οτος ἤοπιΐηδιπ ππιπι, ἀἰςοπίος : Ρα- 

πέηὶ ποδίγιιπι πιαπαμοαδίηιιδ. ΜυΪἱ ἀμ θυϊαμὶ Πιοιηΐ - 

π68, οἵ πε ΐυπὶ Δρργεβοηάαηὶ τη ΘΓ. 5, ἢυ}}ὰ5 εἶδ 

Ρἰδοαὶ βοπηο, Νοι δἰἶπη ρτορίοῦ ἱπορίαπι μοπηΐ παπὶ 
ἀπ} ΒΟΠΙΐ Π6 ΠῚ ΔρργΘΒθἀππΐ, ΠΟ] ῬΓΟρίΘΓ ταγίἰ8- 
ἰδ τ ΠοπλΪπἾ5 φυδ]δπὶ νοϊυογυμ!, ἘΔ]ὸπὶ αὐδίθγαηι; 

ὑπ0Π| 50 υπὶ ΓΟρογογαηΐ ΠοΟπΠλΐπ 6 πὶ 4υ6Ιη, Ἀρργ ἢ 6" 

ἀεγυπΐ, υἱ ἀΐεδηι οἱ : Ραπεπι ποδίτεπι πιαπάμεαθίηιμε, 
Β εἰ υεειϊπιοπιὶς ποεῖτίς ορότίεηνιγ. Ἐδὶ αυϊάλπι οἶθι:8 58- 

Ῥίον εἶς, 65 αυϊάληι ΟἾΠ18 5᾽ πὰ ἢ ἰη 6] δου οἱ γος 
4ηογῦπι βρίνἱυπ|. Οιι5 65ι [516 οεἶθυ5᾽ Νόοη εἰπιθο ἀϊ- 

ἐογα, Οθυ5 4} 651 Θχίγα ἰδῖ05, [Ὁγί 6 υἱ πιο 8681 οἶθυ8 

Β0ΓΠ0 Ὠεἷ, αυὶ ο1ῖ : Εφο διπι ραπὶς υἱυεπδ φιὶ (6 εαἰο 
ἀεδοεπαϊ, οἱ υἱάπι 40 πιμιιάο 5"; 5ἷς βδρίιιἰαα εἶθιι5 
ἴρ56 ρϑίογ, Ῥγορίογ ος δϑὲ : Μειιδ εἶδιια ὁδί, μι [αοἰαηὶ 

υοἰμπίαίοια 6785 φμὶ πιὸ πιϊδῖ!, εἰ σοπδιιπιπιοπι ορμδ 

6}Μ6 "5, Νρὸ ρυϊαπάυπι ε5ἰ αἰΐφυο ἱηάἀΐξογα 5ϑ ρθη πὶ 

οἱ πιο]! δοίαπ), οὐδ ΘΓΌΒ4υ6 βρὶ γίυ5, φυΐα 4]}η} οἰδυ 

παθόδηι, οὐπὶ ἰοὐἶυ.5 αὐ ΒρΘηβδιΙοἢ 5 ὑπὺ5. δἰ} οἰθυ8 
πϑίιγα θεοὶ. βαπειη ποδίγμηι πιαπάμοαθὶπιιδ, οἱ νοειὶ- 

πιοη δ ποειτὶδ ορογίοημιγ. Ἐπὶ αυϊάδηι ΟΥΠΆ1ι15 58- 
Ρἰεπε αυο ἀσουγαίαγ. ΟΥπαίδ εϑὶ βγη Π6 δαρίθῃ- 

ιἰΔ. ϑίηφυ! Βαγιπὶ τηυογι παῦδηϊ ογπδπιεπίδ. 
γοταπιίαπιοη ποπιθη [πηι ἱπυοσοίμν ΘΏΡΟΥ π0δ, αἰ [67 
οφρργοϑτίμηι ποδίγμπι. (γοἀ 651 Ποπηδι βαρ οι} 26- 

513. υϊά 68 : Πηυοοείμγ ποπιέη ἱμΠΔ ΦΆΡΟΤ ποῦ 

Εξο 9υπὶ βρ δ, ν0]0 ἴᾳ0 ποιῃΐπα γοσαγὶ αἱ 630 

βδρί οἶα ἀἴοᾶῦ θϑυβ8, υἱ ἱπίο!!δοιυ8 οἱ δον δἰ πὰ 
τ" ϑγηυπὶ οἱ (οὐαἋ0, εἰ 5εἰδια οἱ μἰοίδ5. οἱ ({ΠΠῸ 
θεὶ ποιπίποημν δόδ5, αἱ οπγηΐα ἐν οπιηΐ θὰ8 ποιηθη 

ἰαυη ἢαι. Νοπιθν {μπιπὶ ἱπυοοδίνν διρεῦ πος, ἀμ [87 

οφρργοῦτίιηι ποδίτιιπ. Ἀδγογα ἀυβίυ! ορρτγοθεΐυϊῃ 

δόδυβ. [ἀεἶγοοθ βυγφθιίθ68, ογεπι8 Ὠοῦυπι αυἱΐ ἰὰπς 

τηΐδὶῖ Ποπηΐ 6 ΠΊ, αἰ δΘρίρ ἢ] Πηυ] ΘΓ πὶ βρὶ Γἰδι15 ἰῃ 60 

τοηυϊεϑοογοϊ, υἱ οἱ Ω0}}18 ἰβῖ6 ΠΟΙ (γἰδυαἱ οοπιηιυ- 
πίοηθιπ ᾿αγυπὶ πη] ογαπι; υἱ Δβδυπιβηξ68 648 [ἰάΠ|1}8 

βαρίδηϊθβ, ἱμι6ἰ}Π φοη 65 πῃ Ὠδο οἱ [ιοτἰ ἢ }5., Υἱγίυ- 

Ὁ ε{|νιῖι8 δάογηᾶηίθ8 δηϊπ|ᾶπ ποβίγαπι ἴω (Πγἰδίο 565, 

ουἱ 65. φιοτία δἱ ἱπιρογίυπὶ ἴῃ 8:ΡΟ.! ΒΟ ]ΟΓΙΠΙ. 

Ἀμπιοη. 

ΒΟΜΊΙΙΑ ΙΥ.Ψ 
}ε υἱδίοπε ἢεὶ εἰ ἑεεταρμῆπι (Π8Ρ. ΥἹ). 

1. Τπηροβ51}}16 6ϑι ἰηνδηῖγο ρυϊποὶρίαπι θεοὶ. Ῥυϊοἷς 
Ρίαπι ογία8 θεὶ ἡυϑφιδηι σοιπργεμεπάΐβ. Νοη ἀΐοο ἰυ, 
δοιὰ 640 δ᾽ φυΐθ, π64ι6} 1 48. αἰϊυὰ φιίἀᾳιιᾶπὶ δογανν 

αὐ διιυδἰδίυπι, 5015 ϑα ναῖοτ οἱ ϑρί γί βαποίυ 8 φυΐ 

Β6ρογ [ποῦ οαπὶ Ὠὲο, νἱάθηι [Δεΐεπὶ 6᾽05; οἱ [γι 6 

ΔΠΘΟΙὶ φυὶ νἱάσηι ψρίτ6Γ (λοίαπιὶ Ῥαιγ8. 4υΐ ὁδὶ ἦι 
οαἰΐ5, νἱάδηί δἱ ρυϊμορία ποροιίίογυπι. 5ὶο δυΐθπι εἰ 

41. 158. χι, 1, 3. 5, [5ᾶ. χι", 2. 
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Ροάδς δυβοοηάυηϊ δηῖς Βοπιΐηθ5 βογαρ πη. Νον ξβὶ- Α διηῖ, ἃ βογδρ ῖπι ργορμείδίυγ, αυΐα ΓΟἰγα πη 5,1 υἱ 

108 δηΐμ αἱ δ}, ἢ091) να] δηΐ δι αγγαιΐ. θεὶς αππιιι-- 

ιἰαυὶϊ 46 πουϊ 55: εῖ8 δ Ὁ αἷϊ Βοιϊρίυγα. Οὐ ν᾽άθπλυ8 
(1 τἀπηϑη οοποράδίιγ, αυΐα δ᾽ αι υἱ6η}115)} πιο ἃ 

581 : 4 ἅπ|6 πιαπόυπι [ἀογίηι, ἱσπογδιηα5. ΕἸ - 

Ῥυηΐ βόγγο αυβάδπ) δηῖα ᾿Ἰπυπάαηι. Οὐ Ρυβί πὰ η- 

ἀιπὶ βθοιυτᾷ βἰηΐ, δὰ οογίαπι ποθὴ ΔρΡρτγαϊοπάϊηνι3. 

Ἐγαπὶ δυΐοπι 418 ροϑὶ πιιμάϊιπι. ὰ ἰφίτυγ φυς δογὶ- 

Ρίδ ϑυμὶ: [π ρυἱποῖρίο [6οἰϊ ἴλοιιδ σαίμηι δὲ ἰότγαπι, 

τόττα πμίθηι ὁταί ἱπυϊδὶ υἱ {5 οἱ ἱπεομιμοδίία, οἱ Ιοποῦτίθ 

Ἔταμπ διρο. αὐ 8ϑμηι, οἱ δρὶτί(ι4 Πεὶ [ἐγοϑαίαν διιρον 

αφιαδ “Ἷ, Ἀρρνο!δηάαηίαγ. Μαπάς ἀγδὴὶ ἀηπ:8 ἰδίω, 

π᾿ φυΐθιι5 ἱπουῦαυαὶ βριγίει8 θεοὶ. διὰ οἱ 1θμθῦγο 
4 ΘυροῈῦ ΡΎ580ὴ) ΘΓΔΉΪ, ΠΟ 80π| ἰηξοηϊ. 

ὕιτυάυς δΐπη οχ πἰ ἶϊο ογθϑίιη) οδι. Αὐαϊ ἴῃ 

Ι5αῖὰ ἀϊσδηίδιη Ὠοπιίηαπι : Εσο δι φιὶ δον διγιαὶ 

ἰμοθμι, εἰ [ἐεὶ ἰοποῦτας ὅδ. Αυάὰϊ παρ οητἰδπὶ ἴῃ Ῥγο- 
νου 8. ργβϊοαπίοπι : Απὶ6 οπιῖθδ αὐῃ8805 παία 

διηι ὃ’. Νοη ογδηὶ ἰϑίᾶ ἰπροηὶίϑ., β6οὰ φυᾶπάο, νεὶ 

αὐυοπίοίο βιιηΐ πδία, παϑεῖο. γοϊδηαΓ ΘηΪη] ἃ 86 Γᾶ- 

Ῥθΐπι ρῥγίογα ὀρογυπὶ Ὠεὶ, ἰά 6δ( ἰδοῖο5 Ὠεὶ; 511 }ΠΠ|6 

δυίοπι οἱ ροάθβ.  αὐυᾶ ροϑὲ δχιμεηιπ) βθου απ 
{υταγὰ βυηὶ ἴπ βδουϊδ βουϊογιη), 4.18 ροιοδὶ οχρο- 

ΠΕΙΟ ̓  Οδγγιϊογαπὶ δδὲ ᾿ιοηλΐηυπι ἢογαπι ποι ἰπὶ 

ΡοΙΪςοτὶ, πεβοϊδηιίαιῃ φυΐα ἤόπιο Θὰ ἰδπίυπι ροίοδὲ 

ὀδρογὸ 4υτ πιραΐα 8ιπὶ, οἱ δὰ 48 ροβί πιυηάππι 

υϑάυ6 δά οομδαμπιηδίϊοιοπὶ ἰῃ ἀϊοῖο ϑυμὲ Γαΐυγᾶ, 

ἂς ρωπβ, ἀδ γοιγὶ δυιίοπθ. Εἰ Ἰοταπλ αυοᾷὰ πχυϊία 
ΔΡΒΟΘη58 51} ΒΟ 05, αἱ ργορίογ δος φυϊάθπι 5οι]- 

Ρίαινῃ 511 (Υγβ. 4) : θμαῦμδ υείαϑαπί [αοἰδπι. ΝΟη εξ 
501πὶ Δυΐοι γοἰα δι, 56 οἱ οομίοφσουνδηϊ, ἰά αδὶ 

5:6 νϑἰλναη!, αἱ μ6 6 πιοάϊουμη νἱἀογαίυγ ῥγίογυπι, 
ἀΐοο διιοπὶ [δοϊοῖ; πθαῦθ ραυϊυϊυμ φυϊὰ Δρποβοοιο- 
11 ΠΟΥ ἰ5ϑ πο γυπὶ, ᾿06 65. μούσῃ ε)ι.5. ϑιαθμδ υο- 

ἰαϑαπι. Αροιΐα βδυπὶ πηούΐα δὰ οσοηϊοπηρίαπάμη). ΕἸ 
εἰσιαθαμπι αἰ αὐ αἰϊόγμηι. ΝΟΗ Δ]16Γ δὰ ῥ᾽ υΓα8, 

564 Δ|(6γ δι] 4]ογι πὶ. Αὐάΐγο δπΐπὶ δαποιυἀΐποιι 
θεἰ φυξ δηπυμπίίαιυν ἃ ϑαϊναίογα, ᾿αχία ἀϊρηί(δίεπι 
Γαΐ πθιη0 μοί(οϑ8ὶ ῃΪδὶ ϑρί γι 5 βαῃοία5; ψφαθηοά0 Γιγ- 

δπὶ ᾿πΠ Δ Όϊ γα βαποιϊπηοιίαιῃ Πεὶ φυξ δηπυμἰϑίυΓ 
ἃ ϑρίνίια δδημοίο, μΘΙ}Ὸ ΡοΙΘϑι ῃἰδὶ 50108 ϑ. ] ναι γ. 
ΟΥ ἰὰᾳ 411 ῦ δὰ δ]ίόγαιη οἰαμμαυδηί, δὲ ἀϊσουδηὶ : 

(Λεγβ. 5) δανοίμδ, δαπείμις, ξαποίιδ. ΝΟ οἷβ. δ} ΠΠῸεἰϊ 

ΒΕ Π|εὶ οἰδιηαγα : δαποιιδ, ἤδαὰ6 05, 566 ρεγίδοϊιηι 
παπιθγαπὶ ΤιϊηϊΔι15. ϑϑυηιαις, υἱ παυϊἰιαἀϊ οι 

δδῃ οι 1Δι15 Ἰηδηϊἐδίοπὶ Ὠοΐ, αι} 65 (γἰ 5 58 Π01{{8- 
115 τοροῖ 8 οοπμηυ 188, δδηοι 88 ῬαιΓὶ8, βαποι 5 

απ ρόην ΕἾ, οἱ Βρ γιίιι5. βδηοιῖ. Εἰθηΐπι δων- 
εἰἰβοαιις εἰ δαποιὶβεαιὲ ἐα πὸ ομλπθδ 19, (αἱ β8ποι- 

ἐδἱ ϑδϊνδίοῦ δϑί, υχία ᾿θς αιοὰ ΠοπῸ 6δὲ ἃ θ6ὺ 

Ῥαῖγα δοοὶρίθηβ βαηοιΐθπν. θίου! ἰἰαφυθ : ὅ.ᾳ- 

εἰιιδ, ξαποίμδ, δαποίι8 θοηιῖνμβ θεῖς Βαθαοιίι. ἰμιθγ- 

Ῥγοίδιυγ βάθδοῖι, αἱ Αφυ!α ἰγαι αι, δοπιίιιδ πα -- 
εἰατιιηι. 

ᾧ. Ρίεπα ἐδι οπιπὶς ἰετταὰ φίοτία 6.46. Οἰΐπι μ᾽ οι ἃ ἀο- 

Πγ0.5 δγϑὶ φουΐα, πυης ΥΘΙῸ [}15 4υἱ 506 Γ ἰΘΥΓΆΠῚ 

46 [ξᾳ. ΧΙ, 26. 57 σομθ5. 1, 1, 2. 55 158. χυν, 7. 
τ: βοῃ. τι, 24. 15 4. 25. 

Ὀπίνογβϑπ ἰογγαπῃ φίογία οὶ πιεὶ Ο"ν δι. ἱπηρίοαι, 

[π οπληΐθει5 υΐρρα φυὶ σοπνυογβδίίοῃα 80} φ] ογἰ ἤσοιὶ 
θουπ), σἰογία θεῖ δϑὶ, δίᾳφυβ ἰ(8 αηίνθγϑᾶ ἱεγγα ροηα 

οδὲ φίοτία θεῖ. ΟἸταθ. ποη Οπιΐ8 ἰογγᾷ ῥίδπϑ ογαὶ 
εἰονῖα Ὠοῖΐ, 864 τ|π}5 Δηρα 5 ἰογγα, αυδηὰο ἀΐοε)να- 

(ιν : Νοίιιδ ἰκ Φμάσα οι, ἱπ 1ϑταοῖ πιασημπι ποπιθη 
675 1". ΟἸοτία δο, φυὶ τιΐδ!: ΕἸ υπὶ δυὰην, αἱ ὁπι- 

πἶβ τογγὰ ρ᾽οηᾶ ἤοΓοὶ ρφ]ογί 508. ϑϑὰ υἱά {0] ργού- 

οβί, δἱ (δγγὰ ρθη 511 ῥγορίον δοοίθϑίαβ Ὀθδίογι, 

αυΐ υϑϊσυπααδ δυηι, φἰοτγία Ποῖ, τὰ δαΐοπὶ πο 58 

Ραγιΐοορϑβ φἰοτίς ρθη ὰἀϊη15 Ὠ 613 Εἰ τὰ Ἔγρο ἰδθογᾶ, 

οἱ ἴῃ ουποίί5 δηΐμεγ υἱ 5ἷδ φἰογίαπι Ὠοἱ φυξιθηβ, υἱ 
ἱπ|α)έϊοι δὲ ἱπνοη αὶ Ἰοσαμ ἴῃ (6, οἱ Π85 οἰΐδπὶ ἰὰ 

οὐπὴ οπτηΐ (ογγὰ ἴῃ 408 65ι αἰοτία δεῖ μίοηα, φίονίϑ 
8 εὖὰ5. Ουοπηοάο {{Π ΡῈ βἴηρυ]οβ μοβίγυπι ρίοηἰυὰο 

εἰογία θεῖ} 51 4υδ Δεῖ, φυθ Ιοχιονῦ,, ἰπ φίογίδηι 
θεῖ ἢδιῖ, Ρ᾽οηυ 8. ΒΟΓΠΟ Ὠιοθιι5 οἱ δοίυ8 Πὴ εἱογία 

θεῖ. 51 αἱ ργοοδβϑι8, δἱ ἰῃβγθβ58:15 ΠΟ 8 ἢ) φοτίαπὶ 

εἰ εβϑι, δἱ εἰδυι8, δὶ ροίιιν πιθὰβ, δὶ οπιηΐα ψυῷ [ἃ- 

εἷο, ἰῃ φίοτίϑι) Ὠοὶ ἤδηϊ, οἱ 660 ραγιΐσορϑ βιπ ἰϑίϊυς 

ἀἰοι! : Ρίοπα ὁδι ἰἐττὰ σίοτία εὖμ6. τὰ ἜΓφῸ οπιηΐδ 
ἰδία ἴδοθγο, οἰθυδίυ πηι 6δί βυ ρου πα γΓὸ ἃ Ὑ006 56- 

ΓΑΡ πὶ, 4υὰ οἰδπμαθαηΐ, Βροαίυπι 658. ἰίδαυθ πηυπὶ- 

4υθίηαυδ ποβίγαπι ἰ(8 ἸΔδογᾶγα αἱ ραγιϊςορ5 ἢδι οβιϊ!, 

οἱ βυ ρον πιϊαγὶβ οβιϊ!, αυοά [υχία πιο]! δείαπι 65 

Εμγϊδίυβ θδυ5. Νβαυθ δπΐπὶ ἰμάθοθηϑ ἀΐοίαᾳ ΤΘῸΓ 
οϑιΐατι οάγηο πὶ, δἱ 5106} πΐηατα γθγθαπὶ πυπέι- 

ραγὶ. 
ὅ.γογ5. 4, δ. Εἰουαίιπι 68. οιρογἰ ἑηιΐπαγε 6 υοοέ 

4ια οἰαπιαϑαπῖ, 61 ἀοπιις τορίοία δεῖ [μπιο. Ἑσιηυθ 

ἰδία ἀοιαηι 6ϑὶ ἀ6 φἰοτία θεὶ. ΕἸ αἰαὶ ; Ο πιΐεεγ 640, 
φιιονΐαηι συπιριποίιδ δμηι ἢ Δηιοαυδπὶ νἱάθ8 υἱβίο- 

Π6ΠΊ, ΠΟΙ. οΟπἤ(οΓ5 (6 6586 Πιΐ56Γ πὶ, ὁ [αἰ 7 Νὺπ 

αἷϊ : ᾳυδῃάϊυ Υἱχί! Οδἰ85, πδα18 ἰῃ 56 η51:1ΠῚ ἸΏ θυ] 

γϑηΐ! αυΐα πΐἶβον 6β86ιη. [ποὶρίο ιι6π) Π0558 4υ 1 

ΠΙῈΡ διπ|, φυδηο υἱάθο νἱβίομθον πιογίθηία φϊμὶ 

Οϑία γδξϑ ἰΙβργοβο, αἱ ἀἶθο : 0 πιέδεγ δφο! Νυης ἱποὶ- 
Ρἷο οἱ ἐβὸ οοπῇιογὶ [)οπιΐπο, οἱ ἀΐσογθ ἀδ τιβπιεί- 
ἶρβο : Ο πνΐϑεγ 6φὸ!! Ουοπιούο ᾿βαϊδ5 ἀἰεἰ( : Ο τηΐβεῦ 

ἐρο. Ῥτοχίπιθ δυίθηι ᾿νιΐς οἱ Αροβίο!υβ ἀΐοϊ! : ΗΘ 

690 ἰιοηιο, φιῖς πιὸ ἐϊϑοταθὶ! 46 σούροτθ πιογιΐδ [μὲς 
7κ8 τ. Βδηιυπὶ 6δι δγβὸ υἱ πιίβογαπι πὶ [Δἰοᾶγ. 5] 
πὶ πα η Πΐαναγο, οἱ Ραμ θη. ΒΌρΡΟΓ Ρθοοϑίϊδ π)εἰ5 

Ὁ ἤωσνοτο, ὀχαυάίοι τὸ Πδι8, οἱ ἀδοῖι τ ϊμὶ Πρ γαίο- 

τοιη, οἱ ἀΐοατῃ : ταμίας ἢ 60 μον ἤόδμηι Οἰιτὶ δίμπι Ρο- 

πἴμμηι ποδίγμηι 18. Ὑογυτη 6χ οογα ἀϊοδιηυϑ : ΜΙδΕΓ 

660 δι. ὕπυδαυΐδαιε Ἐ 1.3 γοοογάθίιν οαι588 νιἷ- 

βογίδγυηι βιιᾶγαμι οἱ ἀθ!ϊοία, οἱ ἀΐοβπιις βυγρθηίο5 84 

οτγϑιἰοποιη, πιο πιογ5 υϊάεπι αυδϑὶ ΘΟμ  Θι168,, Οὐ] 

δαΐοηι 4υδϑὶ 7απὶ ποη [λοίοηί65, οἱ ἀἰσαπιυβ : ἈΠῸ 

40, φμοπίαμι σοπιριπείιδ δαπι. ΝΟῚ δὲ οιμρυποίυρ 

δηίοαυδπι νἱάθιδι νἱβίοη δι, δηϊθηυδπὶ Ο5145 ΠΙΟΓΟσ 

τοῖα : οὐπὶ ἰπεΐρι! ρορηἰπομείαπι ἀφογα, βίδεϊπι ἀἰοὶ! 

φιοιΐαπι σοηιραποίιις ἐπι. δὶ 48 5ῖρᾳ 56π858 65 

Ἰυχία ἰμιονίονοπι θρπιΐμδπὶ,, οὐ ῥΘΟΟΔΙΟΥ δἰ1, 808 

69 ῬγοΥ. ΥὙπ|, 24. 19 δ. χ1, 11. 1’ 58]. ΧΧῪ, 2, 



2) ΙΝ ἸΙΒΑΙΑΜ ΒΟΜΙΠΙΑ Υ. 
οοδρυμῃρίίαγ; 56ἀ χυδϑὶ ἴῃ δχίογίογα τπεηθγα Πϊοοί 
δὐϊηνδΑ8 βιἰπιαΐαπη, ποι 6 πι τηοτία πη ΠΟΓΡΙΙ5, 
εράεπι πιο 5ἱ δι} θ85 μαοςοδίογὶ νογρα ἀϊνίηα 
ποτ βολι0 ΡῈΓ ρθεσαίαπι, οἱ πθη ἁφθιιὶ Ραμ ϊοη- 
υἰὍπ|, πεῆ! πιαδίυ8 ἐδῖ, ποι ριπηίιοι, δ64ιυ Πᾶ- 
νεῖ ετἰϑι εἴα τ Ορογϑηϊθη ΘΟπίοθββί ομ ΘΙ , {Γἰϑιἰαπα 
φως δεθυπάμπ) Πριιπ) 651. 51 4υΐβ δυΐθπη γα}: βα]να- 
τί, εἰ δυάίδτῖι ΒΟΓΠΠΟΠΟΣ ΔΥφυθη 8 86, δἱ οοὐγίρίθη- 
ιἰδ, δἰδίϊι ἀἰϊεὶν τ Ὁ τηΐθοῦ ἐξο. Νες βυ{Ποἰν ἀἰογο, 
πιῖδεγ ἐφ0; ἃρμοπεπάυμπι ἐδί οἱ, φμία ςοπιρμμοίις δαπι. 
Ὀμυδη]α διπριὰ8 οοπιριμράπιαν ! φΘυδηιο εηΐπι 
Ρίυ5 ὁομμρυΠ πη, ἰϑπ|0. ρίυΒ που 8 ΡΟοοδίογαμ 
Υἱμου!α Ἰαχαπίμγ. Ῥιορίογ πο Ἀσία! 118 ποπ τηυ]- 
ἴδηι α{}ΠΠπ26}8 ἐδὲ οοπβοουΐι8,, ἡαἷα ποι πηι 
ΟΡ μΕἴι5 651; 864 ἐοιηριιποίαβ φυϊάδηι 6δὶ βθπιδὶ 
ἰληίυμ. (υδιηοῦγοιι ἀϊοία! οι : Υἱα δι φμοπιοάο ἢ 
εοΝρμπείνδ ἐδ Αοὐιαὺ 15. δὶ νθγὸ φυΐ8 (115 [δι υἱ 
"θη (έϑβ6ῖ ΘΟ ρηηρὶ, Οἰοἷ! δ᾽ Ὠ Π 6 Γ οἱ Αροδίο!αϑ : 
οι ξαπὶ ἀἴσημα υοσατὶ ἀροςίοίμς ῬΤΟΡΙΘΥ ἤος χιοά 
Ῥέγεθσμί δ δπ Εσοίδδίαιι Βοὶ 15; οἱ : ΜΗΙδ πιϊπίμιο 
οϑπίμπι δαποίοτιιη ἀαία ἐδί ἰδία φγαίϊα 15; εἰ : Βὶ4ε- 
(ἰς θέμα φμῖα 76δι5 Οἰιτἰδίιι5 υϑπὶ! ἐπ ἰης ππμιάππι 
Ρεζταιογ8 δαίσατο, φμογμηι ρτίηιμα ἐ90 «μηὶ 17, ΥἸι165- 
8 4υὰ πηυϊαπὶ σοιμριποίυ8 65, οἱ "0. δόη6}, 56 
ΒΡΙΒρῈΓ 50] 0η 5, οἱ ἰυάι6 8, οἱ ἀϑθη8 ΘΟΠριποίυ5 
65ι} Θυοπιο!ο εἰ ᾿νϑίδβ ἰπ ργθβοπιὶ:, αυὶ ἀἰεῖς 
(νεγβ, ὃ) :- Ο πιέβεν Ἔφ0 5ιιη, εοπιριιοίις δαπὶ » φνία 
“ΚΑ εἶα ἤοηιο, εἰ ἱπιθιαάα ἰαδία μαϑέαμι, οἱ ἱπ τα- 
αἷο φμοφκε ροραϊὶ ἐπιπιιπάα ἰαὐία μαϑεπιὶξ ἐαδίίοπι. 
Αὐποίοπιι8 εἰ «Αἰϊυὰ φυΐἀάαιῃ,, φυΐα Ρθοέαία ἰ5αϊδ α 
ΠΟ ἰῃ ἴΔει18., 56ὰ ἰἀμίυμ ἴῃ βογηοηΐθι8. διδιΐ. 
Ῥιορίεγ φυρά δἷϊ : ( κία οἰιπι ἤσμιο δἷμι, οἱ ἱπιπυωνάα 
ἰαὐΐᾳ καδεαηι, Ἐγαὶ Δαϊδπὶ οἱ ρορυϊυδ ἰππηναπα ἰὰ- 
υἱὰ βδθθωβ. Νο ἀθειΐι οιιπι δες ιβᾶγα Ροριυ μι, εἱ 
ἄἴξετε ρίαγα ρεοῦδία ἰῃ 60 6586 4υδπὶ ἱιπῃμμῃϑοτιιηι 
Ἰαὐυϊογαπι. 
4. Εἰ τέφεπε δοπιΐπιπι δαϑαοιίι υἱάϊ οοιι[ἷς πιοῖε. 

δ᾽ φυδηο ἀ6 δο οοξί[ἀνογίη8, οὐπὶ δάμυς 8υ- 
Ὅυ8. ΡεροΔίογαβ, οἱ πὸ8 (ἰοαιηι8. ηπ πῆς ἀΐείῖς 
Ῥοριιοίἃ (νεγβ. 6) : Εἰ τηΐδϑιιδ δδί οὐ πιὸ ᾿πῖ8 ἀὰ 
«τόρηῖηι, Οὐδ θοπι5 θουϑὶ Ουΐα, ἰπηφαΐ!., δυθῖο 
οοηἢιεπίθηι ἰϑϑίδπι, ἀἰχὶ! Θπίμη : Ὁ πιΐδογ 690: αυο- 
ηἴδιῃ δυο μιρηϊιθηίθπν, δἷι αυΐρρο : (οπιριιποίλι8 
τὰ; αυἷλ ργοργία ἀδ! οἷα .ργοπυμείανίε ἀἰςθη8 : 
βία οεπὶ οἴηὶ ἰιοπιο, οἰ ἱπιηιιπάα ἰαϑὲα μαϑοαπι, ἴῃ 

πράΐϊο φμοψιδ ρορμίϊ ᾿μιπιιπάα ἰαδία ἐαθομ εἰς μαϑὶ- 

ἰθα, εἰ ὁ60 δάδυς Ἰοφυθηίθ 60 ἀΐοο, δοο6 ἀάβαμ.. 

Εἰ ππῖρρεις ἐεὶ αὐ πιὸ μ8 ἀε δεγαρἠίπ, εἰ ἐπ ἢιαηι, 
ὅκα ἐαϑέϑαιί εατϑοπόηι. ΟἌΓ})Ὸ ἀοίογιιν δὰ ῬΓΟΡ οι πὶ 
ἊΡΡΕΓ ἰρυΐθ ἀδιϊοποιι ρυγροπίαν ἸΔθΐα δἦι5, αιι88 
ἈΠ φυδπάο ροεοανθγαηῖ. ()υ}8 δϑὶ ἰβίδ ιιπι18 ἀδ βδγᾶ- 
γίήα ̓  θοπιΐπυβ τηδὰβ δοδυ8 ΟἸγίβίαβ : 50 ἰυχίἃ 
αἰβρεῃβδ! ΟΠ πὶ ΟΑΓηΐ5. Πηΐδδ5ι15 δδὲ ΠΔΌΘΩΒ. ἦπ ΠΔΠΕ 
δῦδ (δγθοποπι, οἱ ἀΐσαπϑ: Ισηθπὶ νοπὶ πιϊπ!θγα δΊΙΡΟΥ 
ἱσταπι, εἰ μιΐπαπι λαμ ατάραι "51 
ΤῊ] Βορ. χχι, 329. "1 (ον. χν, 9. 
χν, 4). ὁ} υ0. χχιν, ὅ9, δ᾽ 1 (ον. ι, ὅ0. 

(91) ἔγεβ πη88. ουά. οἷς βαθοηι,, 1Πυγὶ νοῦοὸ δε, 
νκίαπηιδ αὖ Αροδίοίο δοίμπι ἀἱσίμηι 6886. 

Ρατβοι. ἀκ. ΧΗ. 

16 Ερ!ι68. 1], 8. 771 Τίπη, 1, χν. 
ὅ8 9. ΧΕΙ, 2. 

9 ὲ 
Α ὅ. Εἰ νιΐδειιδ δοί αὐ γιδ μπι8 ἀδ βεγαρίἶηι, οἱ ἴα 

πιαπι ἐ7μ8 μαϑόϑαι σαγϑοποιη, χιδηι ἀσοορογαὶ [οτεῖρε 
46 αἰϊατὶ. Νοὴ αὐυοουπηυς 5ἰπιρ! οί (δῦ εἰ Τογιίιο 
ΡΓΟρΡμεία θη ρυγραίαν, 564 4υιΐ δϑοὶ ἀ6 δἰίατγὶ Βεὶ. 
51 ρυγρά!ι5 πΠοὴ {ἰδγῖ8 ἈΠΔΓῚ 5 ἶβῃ6, γαβί δὲ εἰθί 16 
ἀδ αὐὸ ἐϊείαμ 65. : Π6 α πιδ ἴῃ σποπι αἰόγπαπι φιιὲ 
Ῥτώραταίιις 6δι Ζαϑείο οἐ αἀπρειϊα ὁ᾽μς 15. ΝΟΩ 681 
18}15 ἰρι 5 ἀδ ἰιαγὶ. Οπιμο5 ἔφη {να !οηαὶ δαηΐ, βοά 
ΠΟ ΟΙΏ})65 ὑπ] ἰριιΐ, 4}105 46 ἃ] τὶ ἰσηΐβ οχϑροοίδί, 
1105 ᾿βηΐ5. φυΐ ργαραγδίιβ οδὶ Ζαθυΐϊο οἱ δηζοὶ 5 
6)05, Τδηραὶ ογθὸ ἸΑυΐα πηθι! 5 οἱ δηΐμμᾶθ ποβίμα 
ΒΟΡΠΙΟ σΟΓΓΙρίθηβ, υἱ οἱ πο ἀϊοᾶπιι5, δἰ ἐεεἰσὶ! ος 
ηϊέιπι. 51 πυηθάναγο 05 ΠΙΘ0}, αἱ Ὠἰ 1] οὐἰοϑιιπν, 
Ὠ1|}}} [Διυσην, αἰ μὲ} ἵπγρθ, μα} δευγιῖο (αἱ οπιμΐα 
5626. ΠΟΙ ΪΠ61η}, ΠῚ}}} δογα πὶ 408 ἱπιδνήϊοία βαηὶ 
Ιοφυδγ, ἴυης ΡΟβϑ.1}}115 ἀΐσογα, (οεἰψὶϊ ο5 πιδιηι. ῬΟΥΓΩ 
υδπάϊι ἱπιπιυπα [ὐΐα Π)4}060., οἱ ἑππαλπ 488 Γ8 
ΒΈΓΟ, ΡΓΟΡΙΘΓ γογθὰ ρϑοσϑι! Π0Ν (Διρὶ1 ο5. πιοιιπη 
Ἰφιῖὶβ 46 αἰιατί, ποᾷα 8 μλἐ τ ἀ4 τη ἀμὺς ἀ8 80Γ8- 
ΡΒΐω. 

Ὁ. Υοτβ. 1. Εἰ ἀἰκὶι ; Εσεα (οἰφὶ ἰαὐΐα (κα, εἰ 
αὐδίμἰϊ ἐπίφμίίαιος τας, οἰ Ῥέοσοαία μα οἰγομ 1}. 
φαυϊ. Μοτύδαϊ Π08 5θγιη0 ἀϊνίηιι5, δχαναΐ ΔΠΙπιι 5 
ΠοΒίγΔΒ : ἀἰξδπηι8 ἀυβίθηϊος : ΝΌΝπΘ ΦΟΥ ποδίϊ μὰ 
ατάφηδ ἐγαὶ ἱπ ποὺὶς 89} ἃἱ ΔΙΙΙΟΓΔΠῸΓ ἰηἰφυϊίαίο8 
ποδί δίηιθ. ρθοίδία, δἱ ῃνυημὶ οἴδοιὶ τηυπὰο 
οὐδ. πηαμθοάυθ οογάα, οἱ μιυ μα ἰοῖὰ οομδείϊομεία 
διλιίαθ δέδπηβ. οἰημῃϊροίοιεϊ Ποο, ἴῃ Ομγίδίο δοϑιι, 
ουἱ ἐδι ρ]ονΐα δἱ ἱππρογίαπι ἴῃ ϑβουϊα ββομ]ογιμη. 
ΑἸΠ0ἢ. 

ΒΟΜΙΜΙᾺ ΨΥ. 

|)ὲ Ὅ0 αυοἀ 5ενρίιπι 6δὶ : ( μῖς οἰδυαυῖί αὖ οτϊοπία 
μδιιίαπε (χι, ἃ), δὲ ἀδ υἱβίοῃβ ἱΐδγαπι ΔΙ 18 Ὁ 
(ἐΔρ. νἱ). 

1. ΑΙἴε ργορίιοίαθ. 6856 (μγίβια πη νἱνθηίδπι ᾿ι- 
5.1 πὲ, οἱ μυϊδυλπιὰβ π08 ἃ0 Αροβίοίο ἀΐείμμι 
6556 (9), υΐα (Βείβιιβ 51 ἡμειμία, εἰ δαποιϊ βεαιΐο, 
εἰ τέἀεπιρίϊο, δἰ δαρὶεπίϊα "', ΕΓ δυΐοπι οἱ Αρυ- 
8[0108 ἰπδίγιοίι8 ἃ ργορ οι ϊ5, ΠΟΥ δηϊπηδίδην 6556 
ἠυδιϊἴλιῃ οἱ νἰνθηίθπι. Ου 6βὲ ἰδία ψιβε 4} ὕπίρο- 
πἰτι5 θεῖ. Ουἱα ἀαΐοπι οπ ἃ.) Αροβίυ!ο (93) οτίυιιι 
11. ἐθι. Ομνϊβίαπ) 6558 5.118}, οἱ υἱνδηίοσι, οἵ 
855 θΘηίθηι {1141}, 56 ἰηνοηΐθ5 οἱ α Ρτοροιοἰ8 
ΒΘΓΙΠΟΩἾ 5. 06. ΠΟΡΐ8 πηγϑίθγίιθ οὐ θ᾽ ἔπ, οοτς 

Ὁ τὐπὶ οἱ ἃ οἀρίίυ!]0 ἴῃ {10 παπο ἰδοιίοῦ σοηφιαίενίι. 
θΘεἷδ δηΐῃν, ἰηαυ !, δι γθγθ [δοὶ! αὐ οΥθπί6 ἡμειἴαπι, 
εἰ υοσαυΐί ἐαπὶ αὐ μει(ε8 8μο8 5  Ὑορρδν!! ἰυϑι}ἰΔπι. 
Μληϊδβίαιμ οδέ διϊπιυῖϊδπι οαπὶ 6656 5ἱ δηιυυίοῖ 
γοζαίᾶ. Ὑοοδυΐ! δυίοπι Οἰνεϊδίιπ Ῥαΐὸγ, υ0 οὗ 
ΠΟΒΙΓΔΠῚ 58 {||6Π| διὰ Π05 ἰδ Γ [δοδγεῖ, οἱ ἀθϑδοθπάργοι 

(ὁ φαἶο δὰ ηοϑ : Νέπιο δὶ) ἀδοθμαϊ ἴῃ οοἰμπι πἰδὶ 

φιὶ ἀὲ οαἰο ἀφδοοπαϊι ΕΠ 8. ἢοπιπὶς "5. - γοοανὶι 

δυτῃ -ἀθ οτγίδηϊθ : πο ἀ6 ἰδῖο βϑηβί ἡ}, δοὰ ἐδ 

ογίθηίο Ἰυςΐδ νὸγιβ. Ργορίογ φυοὰ βουὶρίυμπι οδῖ: 
Ομυὶς ἐαβιγ εγ6 46 οΟΥθη16 [ἐοἰ! ἡμδιἰἴαηι, εἰ υοοαυΐῖ 

ἼΒἼυς. χα, 49. "" Μαδίιιἢ. 
5 7]οδη. "1, 16. : 

(92) Γυ. δαἀϊεῖ, ποθ δοίαπι αὖ Αροδίοίο. 3158. 
οπλ μαι! δοίμπι, ᾿ 

8 
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ἐαηὶ αὐ μράε8 'διι08.3 ῬΑΙΩΡ γνοοᾶνῖ! ΕἸ ὰπὶ, ἱπιὸ αἱ 

γ6ΓῈ ἀϊοαπιυβ, Ποῦ ποπιΐποπὶ νοοανΐ! 5{{|8π| δὰ 
Ροάδβ δυο08, ἰὰ οδϑὲ ἱποδγηδιϊοηθη ΕἸ} 581]. [460 

οἱ δἀογδπηβ 806] ]Ππὶ ραάσπι {ΠΠυ5, ἰυχία φιοὰ 

βογὶρίυπι οϑὲ : Αἀογαῖο βεαϑοί(μηὶ μοάμηι 6}ιι8, φιΐα 

δαποίμηι 65ῖ. ΟἌγο 5ἰηυΐάοπι οπιΐηὶ ᾿οπόγαπὶ [)6ϊ- 
1λι15 4550}. Ουΐα Δυίοηὶ ῥγὶποὶρίυπι ἰεοιοἶ5 

Αἰ εἰοῦὶ ἰπάΐσαι ὀχ ροβ᾽ ἰοπα, ογθπλ18 δυπη θὰ πι ΆΘΘ6ΠῚ 

αἰ ΒΟΓΏΟ 4] γνοοδίι5 ἀρίογαι, δὰ Π08 ἰἰγα πὶ Γα- 

γογιδίυγ, αἱ ρᾶυοα ἰυχία ρΟ551}} 1416 πὶ ποβίγϑιη 

Θά 55 ΓΔ 115. 
ᾧ. Εἰ [αεἰὰπὶ ὁδὶ ἴῃ ἀπὸ ἥπο πιοτίμι8 δδί γον 

Οδἷαδ : υἱάὶ Βοπιΐπμηι δράθιι θη δεργα {Ππτοπμν ἐαοοί- 
δηι, εἰ μίοπα δγταὶ ἀοπιμδ οἰοτία 618, 6! δογαρϊηι 

εἰαϑαπί ἵπ εἱγοιῖίι θ}ι|8., δοὰ αἰῷ πὶ, εἰ 865 αἱΦ 
αἰ(ετὶ; δἰ ἀπαδιι8 σιιΐάθηι υοίαϑαμπὶ [αοίϑπιὶ 6718, οἱ 

ἀμαϑιι8 νοἰαϑαπί .0668, εἰ ἀμαϑιιδ νοίαϑαπι,, οἰ εἰα- 
πιαϑαπί αἰ(ον αα αἰίοταπι, οἐ ἀϊσοϑαπ! : ϑαπιίιι5, δαη- 

εἰμ δ δαποῖιις οπεθιιδ ἴδομδ ϑαϑαοίι, ρίθπα 65ι (6Υγα 

φίοτία 6715 5", οἱ τοϊᾳυδ. Ὑϑγιιπλ οἱ οἱ π05 υἱ (ο η}115 

ΥἸβίομθπὶ αιᾶπι Υἱάΐι 154188, νοοθηλ85. δοδαπι αἱ 

πο0 Υἱάἀθη)08 ἰατρεία 68. οουϊοθ. Ῥοίοδὶ δεἷπὶ 
δἰὰπὶ πῦηο γϑηΐἷγα οἱ ἴδοογθ, υἱ θἃ φυφ ἴῃ ἰδοιίυ πα 

Βϑογδηιθηΐα αἰεία 5}, ΔρΟΓΙΪ5. ΟΟΙ} 5 ἰη πο ΔΙηΣ ; 

ΤΟΡΓΟΙ Δ Πλ0.8 οἱ 8 πὶ ΠῸ8. ἢ υ]{Γὰ ΙΔΟΟΓα ΘΟΓΡῸΒ 

Ομγίϑεῖ σογριιθ πιογθινίοἶθ., Π6Ὸ ΙΔ06Γα Ορογὰ ἀἶψηα 

Ἰαεῖυ. Ὁπυβφυΐδᾳας. ποβίγαπι μδς οοτάδ Ἰουλίαν 

84 θευπὶ, οἱ ργοοοη αἱ δἀνθηΐαβ 615 οἰϊλτη πὰ πα 

ἢλι. 51 ομΐπὶ ποι δάἀνοηργί! 6608, ἰδία υἱάθγα πο 

Ῥοδϑιιπιυ8. ῬΓΘΟΟΥΡ αἱ ηλἰ αν οἰϊδπ) δι ἢἸ6 56γᾶ- 

ΡΙΐπι, εἴ ΠΟΙΏΡΓΘΙΘἢ50 ἀδ [Ὀγεΐρα συ ΌΟμ6 ρυγροὶ 

Ἰαυΐα τπηδὰ, δὲ φυϊά ἀΐοο Ἰαθΐα πιθὰ  ἰϑαϊαθ ϑδηοίιϑ 
εγδῖ, εἰ ἰάδο ἰληιαπὶ Ἰαἱὰ 608 ρυγραῖα διπὶ, φυΐὰ 
Ἰαυ 15 ἰἀπίαπι, ἰὰ 6ϑι βογιηοπα ἀο!! αυετϑι. Εσο γοΓῸ 
ΠΟΙ) 50π| (4115, 1 ροϑδὶπη ἀἴσεγο, ᾳυθὰ 5011} ἱπὶ- 
τ πὰ δ ἸΔθῖα Δ 060, 564 πιδίπιο ἢς ἐπητητπάυπι ΟΟΥ 

Ἰιβθοδη), ἱπηπηη 08 ΟΟυ]08, ἱπηπλυη 185 Δ1|Γ6 5, ἰηι- 

τσ άσπι ο8. ΟυδηἾι ἴῃ οπηηἶθ}5 ἰδι}5 ράςο0, ἰΟίι5 

ἱπηπιυ 5 δυπὶ. 851 νἱάδγο παι! γοιη δά οοπειιρὶ- 

ΒΟρΡ ΘᾺ η1, ͵ Δπὶ ἸΠ ΘΟ) 8. 81:1} ΘδπΠὶ ἰῃ ΟΟΓ6 Π160. 

Εφοδ Ἰππιυποβ οου]05 Πα 060. 8:1 ἀδ ρϑοίογα πΊ60 
ὀχθδηΐ οοξίιδίϊοΠ 68 ρϑϑϑίιηθθ, δά υ]ίογῖα, [οΓηΐοδιῖ0- 
η68, [158 ἰ6ϑἰἰπηοηΐα, ἀο06 ΘΟΥ ἱπηησηάυπι ᾿ Δ 060. 

θμαπι [οὐπιοδὶ ρθάθς δυαπροίἱλαπίϊαπι ρασόπι, δυαη- 
φεἰϊχαπίίαπι θόπα "δ. ΕΖΟ ΥὙ6ΓῸ {{π|6Ὲ0 Π6 ΘΓΓΘη5 δά 

μη 18 ἱπηπι η 05 6465 ΠΔ᾽6ᾶπ). Εχίοηάο δὰ Ὠυμηΐημπν 

ΠΙ8Π05 Πη685. ΕἸ (ογι6 ΔΥΟΓΙΘΠ5 (Δ οἶα πὶ δι8πη) ἀΐοῖ! : δὲ 
εαιοπα ον 8 πιάπιιξ, ἀνοτίαπι [αοὶοηι πιθαηι α υοϑὶδ 58. 

θυΐβ Θγο πηὸ πιυ πάλι} Ουἷδ ἰᾶνᾶϊ ροὰθβ πιθ058 3 2681, 

γΘηΐ, βογάϊάοϑ ἤᾶθ6 0 ρϑίίαβ, ργορίογ πιὸ 85 βοῦν ϑ, 

τΪ {6 ἀ]υδπὶ (8! ἦη ρα  γἱπὶ ἰᾳ8Π|; γϑπὶ, ἰανὰ ροάδ8 

ΠΙ608. Εἰ’ 5010 ἰαπιογαγίαπι 6556 σιοά ἀΐςο, 564 ιἷ- 
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Α πῖθ0 ΘΟΙΠΠΪηδἰἰ0η6πὶ ἀϊοοη(15 : δὲ ποιὶ ἐὍογῸ μϑάε9 
108, ποπ παϑοϑὶδ ρατίεπι πιϑοιπὶ 57, Ιἀ60 ἴανα ρϑάε8 

πι6058, υἱ ΠΔθοᾶπι ραγίθπι ἰθουπι. ϑ6ὰ αυϊὰ ἷο, Ἰᾶγὰ 

Ροά68 πι605 ἢ Ῥείγι8 ᾿06 ΡΟΐυΐ 1 ἀΐοογα, 4υ} πο ἢᾶ- 
υυΐι ποοοβ886, ηἰδὶ ἰδηίαπι τ ρα 68 6}0.5 ἸΔγαγθηίαγ: 

ἰοί5 φυΐρρα πιὰ 0.8 «αγαΐ. ΕΟ ΡοΟιΐτ15 οὔπὶ βοπιεί 

Ἰοῖυ 5ΐπ|, Π|ο ἱπάϊζοο Ὀαριϊδπηῖ6, ἀθ αυοὸ Ὠοπιίπιι 

αἷς : ἔσο αἰϊωά ϑαριΐδηια παϑέο ϑαρι{κατὶ 55 (05). υτ 
ἰδ ἀἰχίιηυ 8 ΡΥΓΡΑΓΟ οἱ π|6 οἱ διιάϊαπίθϑ διὰ πιδ)υγὰ 
πηγϑίογία. δὶ ἰϑδηίθη νϑηϊδί, δἱ ἀδϑοοηάδι δὰ "05 
ϑ6γη0 οὶ, {{π|60 δηἰπὶ Π6 π|8 [ιφῖϑι, π6 Ὀθεποίϊ- 

οἰοποιη φυυαὰθ πιοᾶπὶ ἀραϊρποίυν. Ευρὶὶ φυοπάδηι 
ΒΘΓΠΊΟ ΡΟρυ]υπὶ ργορίον Αοἴμαγ (94) ἅη.πὶ ροοοδίογοιη; 

[υρὶτ, ἰπαυδιῃ, 86 ΓΠ10 ΡΟρΡυΪα πὶ ργΟρίῸΡ ὑηῦπὶ ρ66- 

ὁδίογθῃ) Αολᾶγ, Β πὶ Ζαπιηγὶ, 4}}} Ζαγα, οχ ἰτῖσυ 

Β 2υάα, αιυΐ ἱπορθβάϊθηβ ἔυϊ! Π6ο, οἱ ᾿60 δηδιϊιεπιδιὶ- 

ταίυβ εδὶ δ. Εἰ αυΐϊδ ἢὰποὸ ρορυ} πηυλ 0 68ὶ 
Ῥγορίογ Ραγϑβοδύθη (95), οἱ πιαχίπιθ ἰῃ ΟΜΝ  ΠἾδᾶ ἀΐο, 

4υῷ ραββίοη!β ΟΠ γε} ΘΟΠΙΠΠ ΠΊΟΥΔΕΓΙΣ δϑί (πο πὸ 
Θηἶπὶ Γοβαγγοοίίο Ὠοιμΐηὶ Β6Π|6 ] ἰῃ ΔηΠ0, δἰ ποὴ 

ΒΘΠΊΡΟΙ ροδί βερίοπι ἀϊ68 Ἂς ουγαίυγ), ογδῖα θουπ 

ΟΠ ἰροΙΘπίοπι, υἱ γαϑηΐϊδίὶ δὲ Π06 δθγπῖο Ε}18. 

Εἰὐἰανϑὶ ραροδίογαβ 65ι15, ογαίθ Ποπιίπυπι. Ρεοῦϑῖο- 

Γα5 ὁχαυάί! Πει5. Οιοά 5ὲ {ἱπιοι 8. {1 ἃ αυοὰ ἦι 
Ἐνδηρο!ὶο ἀϊοίίν : δοίπιμα φιία ρεσσαίοτεδ ΠῸΝ 62 
αμάϊαι θοιις "9, ΠΟΙ 6 ΡΟ ΠΠΟΒΟΘΓΘ, ΠΟΙΙῖα ογθάδγα. 

ὕδουβ ογὰϊ αυὶ ἰιος αἰχὶι. Μαρὶβ δυΐοπ) ογοάϊ οἱ 
ᾳυΐ ἀϊεῖ!, οἱ ποη πιθηιϊίιν : ΕἸ δὲ {μοτῖπὶ ρέροαία 

υοδίτα μὶ οοοείπιπι, κὶ ἰάπαπὶ ἀφαίϑαϑο. Εἰ Σὲ υοἶπε- 

τι εἶδ, οἱ απαϊοτὶ δ πιὸ, θόπα ἰοττῶ οαειὶς 5". δὶ γυ 8 

γ6] ἤυὴὸ δυάϊγα, ΟΥΘΠ.8 ἴῃ οοθυηα θοπίηυπι, 

αἱ β8](6 πὶ ππης, δἀγδηΐθηί Υεγθο, ργορμῃδίϊοα γϑγθὰ 

ἀϊοῖα ναϊθϑηλι5 δάνθγίεγο. 
ὅ. Βαείνπι ὁδὶ, μα, ἐπ ἀππὸ φμὸ πιοτίμιιδ ἐξὶ 

Οεἷαδ τοῦ, υἱάὶ θοπιίπιιπι δεάοπίοπι δρεΥ (ἰγοπαπι 

ἐποοίδιιηι. ΥἸδῖο δϑογίρία 6ϑῖ. ΟἿ γορίβ ἰθρυβ 51" 
εὐ Πσαίαπι} Ἰηϊοηὐ 6 φυπάο 1 Ὁ 5 οἰιογία 5ἰϊ υἱϑίο. 
Οὐπη πιογίαυ 68. Οϑἰλϑυοχ, υἱάϊι 585 θοιηΐπυπὶ 88- 

"α91}) βϑάἀδηϊδη) ϑ00ρ6 Ὁ {πγοπυηι Θχοοίβαηι. δὶ 4υ}5 

6Χ ποΒ[115 ΠοΥΪ αυΐ [ογῖι Ο5ἷ88, οἱ 48 φαβϑεγί!, 
ΠΠῸ μοϊεϑὶ ποϑ86 φυϊὰ ἀοοιαγῖι ργορμίνεῖα Ρ6Γ βρὶ ὶ- 

ἴυπὶ, 4υϊὰ οχ! ἶοαι ΠΟΡΪ5. 56 Γπιο ὀϊνίηυβ. Υδάδπι διἱ 

Υἰΐαπι Ο515:, οἱ τεχυΐγαπι ἐσ Βοφιόγυπὶ [ΠΠνγῖβ, οἱ ἐχ 
Ῥγα]!ροπιθηοι [)ἰϑίοτία ἀδ Ο5δ ; ἰθίηυ 6 υἱάεθο χυΐδ 

ῃ ΠΘΟΘ5ΒΔΓΙ ΠΏ) 5ἰ1, δὶ [αὐ Γυ πὶ 511 αἱ νἱίοδηι Βοπλὶηυηὶ 

Θάθδοῖ βοάθη!θηι ΒΌΡΟΓ Ἰῃγοηυπὴ οχοδίβαπι, πϑ 

ΤΟΥ] Οϑἰᾶπὶ γθβοπη. [56 5145 δχ βοιηΐπο θενὰ ἀδ- 

5066 6η8, οἱ ΓαβηΔη5 ἴῃ ΡΟΡΌΪ]Ο δυάδα, φυδηάϊα 4υϊ- 
ἄδιῃ Υἱχὶϊ Ζδοιαγίδϑ 4] [π|6] σοῦ ϑι (5. δηΐπὶ δου - 

Ρίυπι 681 βθου 60 ᾿ἰθγὸ ῬΑΓγδ] ροπ!Θποη), ἔδοῖ! γθουῃ 

ἷπ οομπϑροοῖυ Ποιηΐηὶ "". Νεο βυϊοϊθηβ ἰβίο, [δεὶξ 
Ἰυπιπαγία πιᾶσηὰα Ὠοιηῖηο, οἱ φομῃροβυϊὶ ἰετηρίυπὶ 

δὲ ΄βα, υἱ, 1,3, ὅ, 85 [54. π᾿, 7; Βοηι. χ, 1. 86 [58.1, 15. 57 Ξοδη. χπ, 8. ὅ861,ι6. χη, 80. "208. 
Υ1,, 25. "5 208". ᾿χ, 5]. 91154. 1, 18, 19. 55}} ΡΑγ. χχυὶ, 4. 

δὴ 516. ΠΙ88.; Π18]6 γ6ὙῸ οὐ], δαριίχαγε. 
94) Ῥογρογδπὶ δ ἰοπ 65. ἃ σοι θυγαγαο οἱ Εγδ5Π|0 
ἤσ νιαῦθπὶ Ασήας ; ρᾶμ0 πιο]ῖι8 οἰ εἶο Μο- 
ἰπὶ Αομαπ, ορτπι6 νογῸ οοα. Εμγοὶς. Αοἰιαν, ἀς 410 
Ζοβυο, γι, 20. 

͵ 

(95) ΡῬτορίον Ῥαταδοῦνοι, οἷς. Ὕουθα αυΐάοπι ἰη-- 
τογρτοιϑιίυιἷθ αχ ανθοο οολταρῖο δάογηϑία 516 }18"- 
θδηὶ : δὶ Γ65 ροϑίυ!αι : Ῥυορίου βαγαδοουθη, φμ Ῥας- 
δἱοπὶς Οἰιτὶδιὶ σοπιμοπιοταίγῖα 65: οἴ πιαχῖπιο ἱπ [)0- 
πιϊπΐοα αἴ; ποηιια οπῖηι, οἰο. 



451 ἸΝ ΙΒΆΪΔΜ ΗΟ Υ͂Ι. θ᾿: 

θοὶ, οἱ πηυ 5 ἔυδγιεϊ ἰπ το φίοπο οἦὰ8 υἱγία!65. Α ρυΐο, οἱ γοχὶξ υτϑαπι. Ηδις ἀϊενα5 οἱ ποοι θα. ἴθ" 
θΘυλπάο φυίοηὶ τηοτίυυ8 681 ΖΔΟΠδγα8. π|6]] 6 8, 

ἴθης [δες πιαἰΐρηυπι. Ουΐ5 μἷς υὶ [δεἰῖ πνϑιϊηυπι 
Βεχ ἐγῶὶ, "οὴ βδοογάοβ. ΑἸΐυ8 ογάο γορίιϑ, δ]105 

οτὐο βδοδγάοια!β. Ὑοιυΐι ἱπργοάϊ ἴῃ ἰοιρίαπι, οἱ ἴῸ- 
εὐπὶ ἀξογα 5δδοογάοεϊβ οἱ ἴδοθγα θρι φυοά ποη [πο γδί 
εἱ ξοπούδϑυην. [ηἰγοῖτἑ ργωυθηΐθ5 βδοογάοίθϑ, εἰ 48- 

διπηροὶί νὰϑ Πα πὶ] 5. ᾿γγ 5505 δι τθη) οἱ ΡΓΪΏΠΟΡ8 
ἐδοογάοίυμη, αυΐ ἰαπιρογα Ἦ]ο ογαῖ, οἱ οοἰοφίηιϑ 58- 

οὐγθοίο5 οὐπὶ 60, αἀἰχὶς δὰ θυπὶ ῬγΓίμΟ 5 βδοογάὰο- 

ἴυπὶ : Νοπηα ἴὰ 65 Οδβἷ15, οἱ ποὴ βδοογάοβ""᾽ Υἱο- 

Ἰεμίεγ ρεγβδυογανὶῖ, οἱ ἴθργὰ δϑεθηάί ἴῃ ἰγοηίθιη 

εἶ65. Ῥγο)δοῖαϑ 65ὶ πηογίυι8, Ἔξ 655..3 6ϑῖ ἀθ8 (6ΠΙΡ]0, 

οὐυχί! ευπὶ Βοιηΐηυ5. ἰφίϊυν ἸΙεργοδιι5 (δοίυ8 65 ργο- 
Ῥάεγ ργδυαγ οδιοποπὶ ἰεῖ5. ὕπυβαυΐϑᾳυ 580 Γαθη0 

δδὶ, βίνα ρεςοδιὶ, δίνβ 5112. 51 ρεοοαίαπι παἰῃὶ 

τεζπϑῖ, ὕη0}8 80 πὶ 16 ΓαϑΙθυ5 ἴ5γδὲ], αυΐ θη ρ υπὶ 

ψἱο δον ἱπστοϑϑὶ βυηϊ. 8] 5.05 51:πὶ υχῖδ πιοηβὺ- 

τη! Ῥγοίδοί 5 ππδὶ, οἱ (δοῖ9 γϑοίυ π|, οἱ ΡΟΓΒΟΥΘΓῸ 

δία οοηβρεοίυπι Ποΐ, γερηδὶ παΐμὶ Ἰυφεἰ 4. Οὐδ άϊω 
τεῖῦ Υἰχῖ! Ιβργοϑυβ, [5125 ἱπηπιαπ δ ἰαθία μᾶυυϊὶ. 
θυλπάϊυ νἱχὶε Ἰπΐφαυθ πο ροίυἱ! ᾿Ρα᾽ὰ5 Ἰλοιπΐη πὶ 

βαῦδοιι νἱάδγο, δἱ ἱπηπιιηάδ ἰδ ἷα παρ 1, 510 ἐπὶ- 

400 φυΐρρα τεφὲ εγαοῖ, Ουδνο δηΐπι ἱποὶρὶι νἱ ον 

γίβίοιοπι θοἱ 5 Δ)Π0 40 πιογίιπ8 68ι Ο 5145. Ηἰ5 εἰ- 
Ὧ}Π1|8 οἱ ἀδ πη }}8. βουῖριϊ5. ροίοτίβ ἀΐςογθ ἰγ δασηία 
θρο. ἴα Εχοΐο ἰσιϊυδιμοίὶ φυϊδάδιη δοτρίυπι οϑϊ : 
Εἰ [αεϊμπὶ ἐεἰ γμοδί ἀἷές αἰϊφιιοῖ, πιογίμνιδ 68 τὰν 

Ἐφυριὶ, εἰ ειδρίταυότιμι βἰϊΐ Ιδταεί, εἰ αδοοηα! εἰα- 

πὸ ἐοτμηι αὐ Πόμμι 5. Ουαπάϊυ νἰχὶς βιδγᾶο, ΠΘἢ 

βυφρίγανογαηι Π}}} ἰδγϑρὶ, δἱ ἴτι ρ67.8 ροϑὶεὶ ἢ6 66- 

μιδιὰϊ φυΐάεν Βαθυδγιηὶ ΠΡογαπὶ [δου] δῖ 6π). ΥΊνα- 

[δὲ φυΐρρα τὸχ φαΐ ᾿μιρογαθαὶ εἷβ οἱ Ἰδλίθγθϑ δἱ ρα! εᾶϑ 
ἴχοοτο. Θυδηάϊα Υἱχὶϊ Ρ.ᾶγαΟ., ποη βυϑρίγαυθγυμὶ 

δὰ θδυπι; οααπὶ πηοτίυι8 65ὲ θῆδγδο, ἰθπο γϑ]θθγυηὶ 

πιδύϊάα παι! 8 οτὰ βιιϑι οι! γα. Ὑνῖ} τὸσχ πα! σπ08 

ἰπ Ρεοίοτε ποϑίγο, φυδηάϊα νἱνῖς Ρίιαγδοὸ Ζα)υΐυ8. 
Ἰυης ἸδίοιῈ 5. Ορογᾶθν οἱ μαϊθᾶ8., ἔϊῃς ᾿ΔΟΓΥΙΔΒ 
ἰδίγα βιἰδαι τὴ ἀδνοναπιι8, οἱ ἰμἸ αι τα118. ΟρΟΓᾺ 
γμηπιᾶ (δοϊ 5. Οὐπὶ δυΐοπι πηογίαυδ [μονῖ, Βοπιὶ- 

80 θ60 05 υἱβἰ ἰδία, ἰψης 55 ρ᾽ γαπιὺϑ δὰ ΠΟΠΙΪΠΠΠῚ. 

Ιἀεῖγοο ογοῦνυβ Ὠυπιίηππι), υἱ τοηυη) ροοοαίὶ αιιοά 

δὲ ἴῃ πιουῦιδ]} ποβίγο σογροῦθ, τπιοτίδίυγ, Ῥεσοαίηι 
εὐἰπι, αἰϊ, πεογίμιιπι 681, 660 αμίεπι τευϊτὶ. Εἰ ΤὰΓ- 

ϑοηίο5 οἱ διιάΐθηι658 Ὠοπιίπυνη ἀϊοσδηίδπι : Ὀροτιμῖϊ 
6 πιϊίοτα μεσμπίαηι πιθαηι αὐ πιέπδαπι, δέ 600 υδπὶδηδ 

οἰπὶ μδιιτὶδ δαὶ ὀχοσίδϑοπι "δ, ΠΟ ΟΟἸ  ζοπιὰβ ἴῃ δὺ- 
ἀδγίο πιπᾶπὶ ογοάϊίαπι, πος ρδειηἶδπ) πη ΠΩ πιὰ ἴῃ 
1ογγδη)., 584. ἴδβδγθιηιγ θὰπὶ ρΟρι 15. Εῤ᾿ οὐπὶ πῸς 

στο ἀογ!ς Ὠοπ ἰο8πῦ τγαϊϊοπὸπὶ ν  ἷ5, αὐὶΐ νὶ- 

ἀδηάμιπι αιοιμοάο εγοάϊία οὐπὶ ἀϑυχὶβ οχϑοϊναι β. 

θιυδπι, εἰς. Απηθῃ. 

ΗΟΜΠΠΑ ΥἹ. 

θὲ οὐ υοι βογρίυην 6ϑὲ : Οκέπι πε ταπὶ, εἰ φιὶς «δι 
ποῦϊδ, οἴο., υδ4ι6 δἰ διπὶ Ιοσυιη ἴ 480 Δι, εἴ. 
εομυστίαπίμν, οἰ ξαπέπι 608 (0Δ 0. ΥἹ)}- 

4. Υἱάοθηβ ἰβαἰας θοιηΐηυπι ϑαθδοῖῃ βοἀδηΐθη) 51}- 

Β ΡδΓ {πγοπυ πὶ ὀχοαίϑυπι οἱ οἱοναίυπι, νἱάδη8 δυ(θπὶ 

οἱ βογαρῃϊπι εἰγουπ)δίδηϊϊα εὐπὶ, οἱ ταπὶΐββϑ (96) 

Ρεοοδιογὰπι δοο ρθη 8 ρ6Γ δυπὶ ἰβ6πὶ, αυΐ Δ||2105 ἀ6 

Δἰιατίο δῖα ο8 σοηϊδεῖα ρυγρανὶῖ, αἷς 56 δυά᾽β8. 
νόοθπὶ ὨομλΪπὶ Π011 πη ραγαιἶβ, δοὰ δχοἰίηι 5 δίαιιό 
ἀϊοοπιῖβ (νογβ. 8, 9) : Ομόρι πιΐαπι, οἰ φεὶς ἐδὲς αἀ 
νοραίαπι ἔρδιπι ἢ Ὠεϊηάα ἀϊτὶε 56 Τοβροη ἶβ5ὲ θοπιΐ- 
ὯΟ : δεος διπι 660, πιΐε6 πιθ. Ἐδοῖυ8 δυίοτη ἴῃ ΠΟὰ 
Ιφοο, οἱ βογυΐδη5 δὰ 408 Βοῦὶρίἃ βυηΐ, ἰηνόηΐο αἰϊυά 

(εοἶ886 Μογϑδη, 8114 ἰβαἰδπι. ΜΟγ 865 δηΐπὶ οἰδεῖ 5 

δὰ οὐϊποι!οηθπ) ΡΟρυ] ἀδ ἰογγὰ ρνριὶ, δἷι : Ρυουϊάὲ 
αἰϊιπὶ φμέηι τυ ίας "7, οἰἴδπὶ νἱύδιιν οΟπίΓ ἀ 6 ΓΘ 
Ῥο. ᾿βδδθ γθῸ ποῃ οἱθοίυ8, 56 διιάϊοπϑ: ΟΜ ΦΝ 

πιϊίιαηι, εἰ φιιῖς ἰδὲ! 5 ποθ, ἰβηνῖ, 660 διὶ, πεῖ! 9 

πιο. Ὀϊξηθπν ὁδὶ ογρῸ 5ρ᾽Γ}4}}01|58 Βρί ἡ 118 σοπηρα» 

ΓΑΓΟ, οἱ τεφυΐγοτο Ὁ Ὁ (6 4115 6 ἀυοθυ5 πηθ! 108 ἔδοογία 

Μογϑβοβῃθ, αυἱ ροξιαυλπὶ αἰδοῖα 6δὶ, γυσυδβαᾶνῇ! ; δ 

ἰκαϊδθ χυΐ πὸ οἰδείιι5 φυίΐάθπν 'ρ56 ΟὈῖα] υἱ τι (16- 

τοίυν δὰ ρορυΐαπι. Ναβοῖο δηΐπ δὶ ροίεϑὶ 4018 68 πὶ 

Ἄσομπγαγίοίῖθπὶ ποφοιίογυπι αὐ ἴῃ υἱγοαὰθ νἱάδίαγ, 

ἰπτοπάσης, ἀΐςαγα φαΐδ ἰά ἰρϑαπη (οοοτγὶς Μογβὲδβ, φαοὰ 
ΙΞαἶδϑ. ἔφο διιάδοίογ ἴδοϊ σοπιρᾶΓΔ 18 ἀιι05 58Δη0[08 οἱ 

Βοδίοβ νυἱγοϑ, οἱ ἀδοθγῃβηβ, οἱ ἀΐθηβ υδγεουμάϊυ 8 

Μογϑδα [βεἶ586 4υϑιη ᾿δαϊπι. Μόγϑοθ αυΐρρθ πιᾶ- 
φαϊιυἀΐποπι Ομ βἰάογαραί, ργθυβδα ρορυϊὸ δὰ δά" 

δὐπάυπ οὐ ἀθ ἰογγα ΦΕαΥριὶ, οἱ γερυξηᾶγα 6 γ- 

Ρἤογαμπι ἱμοληιδι!οηἰ θα. οἱ πια] οἱ οἰ15. ῬχορίοΓ Ποὺ 
αἷξ : Ργουΐά6 αἰΐιιπι φιθὴι πη ας. [516 λυΐδπ ΠΟῚ 6Χ- 
Βρθοίδηβ δυάϊΐζε αυἱὰ οἱ ᾿υθεγοίυν αἱ ἀϊοθγοῖ, ἃ6 εἱ 

βὰπι : Ροσεαίμηι τευϊαϊί, 640 ἀμίθηι πιουίμις δμπὶ "5. Ὁ δἰδοίυ8. [υϊδδοῖ : Εσεθ, ἰμαυ!ὶ, διιπὶ 660, πε πιέ. 

Μοτίεπία απὸ 4υὶ ροιυγ τόσηυ ρβοοαιὶ Οϑβἰ, προῦὶ- 

τον εἱ Ῥῃαγαο. Οὐπὶ πηουϊειν ΓΧ ροββίπιι5, ουῖζο δὰ 

αίυα οουΐοβ, οἱ δχδυάϊνὶς υούθῃ τηοᾶπὶ θυ, 

φαομούο ΑΡγαδαπι, οἱ ἴϑλδῦ, οἱ ὅδ00} ; οἱ νἱἀ60 θο- 

ἰηυτι ϑϑθδοιἢ βαάθηίθη) οἱ ταβδη0Π) ΒΌΡΟΓ οχ- 

φίβαπι 5οϊΐαπι, δαὶ ρορυ]υ5 πη νἱάϊ:. Νοπάυπι 

εὐ Οϑἷλ5 τπιοτίυυϑ5 [ἀογαῖ. 10 αυϊἀάαπι 5ἰπι}}6 

ἰϑγροπογα ὕσπας ταὶ, 4088 διΐο σομιγαγία οδί. ἰβί6 

ἴρ8ε ΟΞἶαβ, αυαπάϊι υἱχῖϊ Ζϑεϊιατίαβ ἴηι! 6θη8, 

πο (δοἰς ρεϑοοαίυπι ἴῃ οοπϑροεία Βεὶ ; πιογίδηία 

Ἰλομαγία ἀδοϊπανΐ ἃ Ἰϑθοπιίπο., υὉἱ ἱπηϑογαν! ΡῸ- 

ὕπάε φυΐα ἰφιονδπβ αυϊὰ οἱ [υθδγοῖαν οἱ ἀϊοογεῖ, ἃ6 
8ἱ οἰδοῖιι8 [υἱδδοὶ: ἔέοο, αἷϊ, δῷῇο βιῆπι, πιΐί(6 πιὲ; 

μδθο )υνείυν ὧἱ “ἀΐοαϊ αὐ ἀγαπὶ ἱπορίαία ἀϊέδμί. 
Απηοη γαῖ ἱποριδοῖϊα 5(διϊπὶ [1.850 π| ΡΓΟρΡΠ οἰ Ζαγὸ, 

4 πιδὶ δἀὐϊοιϊοηῖνι5 ἱποίρογα ἀϊοομίοιῃ (γ6γ5. 9, 10) : 
Αἰτὸ αμαϊοιὶδ, 6. ποι ἱπιοἰφοιβ, οἰ υἱάοπίος σοτηοῖΐδ, 

εἰ ποη υἱἀοθὶ ες : ἱποταδοπίμπι ὁδὶ οπῖπι ἐοΥ ρορκίἐ 
μυ)ας, οἱ τοϊϊφυα. Βοτία Ἔγβο, δὶ ἰάπιθὴ δυάδπιοῦ 

δυροάϊι ἀΐοδγα, (Θπηογι[αι}8. οἱ δυιιδοῖα ΠΊΘΓΟ ΘΔ 6ΠῚ 
εοηβοουίυ8 δὶ, υἱ 6 1υθοδίιν ἀΐοογα φυδὲ ργορῇθ“ 
εἰσᾶγα ποὶθθαί. ()υΐλα ϑυΐαπὶ ουμηραγανίπιιδ 58 8Π| 

9: ΠΙΊΡαγαὶ. χχυι, 4, 18. "" Ελοά. τι, 35. "" Βοπὶ. Υἱ], 9, 10. "6 Μαίιῃ. χχν, 97; υυς. χιχ, 20. "1 Ἐχοά. τν, 48, 

(96) Οοάεχ Τυγοπεπβὶ8, γεηιδίοπεπι, 8}}} τοπιΐδ. 

ξαπι : τεηιΐδδα ΔΌΪΘΙΩ ὉΓῸ ΓΕΠ 551 0ὴ6 υδυγράϊαγ 1ἢ- 
τογάσπι ἃ νδϑίογίθυβ (ποοϊοφί5, ΤογίἸλο, Ογρήδηθ 
οἱ δ} 118. : : 
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εἱ Μογύϑθῃ, ὁΟΠΙΡΟΠΔΠΊ15 Εἰ 8]14π| ργοχὶ μη Πλ ΟΟΠι- 
Ρϑγδιϊοηθηι 1βαΐϑ οἱ Φοηξ "δ. 1116 πη ϊ τὰν ργάϊολτα 
δνογϑιοηθπὶ Νίπίν. 18 ροϑὶ ἰγθ8 ἀΐ658, οἱ ρίβψϑὶ ευπὶ 

ρῥγοῇεϊβεὶ ηοϊθηιοπη οαυ8α πηδίοταπι οἰν τα 18. [516 

ΨΟΓῸ ΠΟῚ Θχϑραδοίδηβ 4υΐὰ οἱ ἱμηρογαγοίιγ υἱ ἀΐοοΓοῖ, 

αἷϊ ; Εδοο 660 διιπι, πιΐΠ6 πι6. Βοηαιη 6ϑὲ πο ργοβὶ- 
Ἰῖγ δά 648 411 ἃ 00 βιιηϊ ἀϊφη (4165 οἱ ψγποίραίυς, 

οἱ πιϊπἰϑίογία (97) Εοοἰεϑία, βοὰ ἰηναγὶ ΜοΥ56:), οἱ 
ἀΐξφογα οὐυπὶ 60 : βγουΐϊάο αἰΐιηι φμόπι πι[α5. Νοαυ8 

οηΐπι δὰ ργϊποίρδίι πῃ ΕΟ] 5125 γυθηϊ αι βαϊναγὶ νυ ]ῖ, 

οἱ δὶ ργααϑβῖ, βεά δὰ βογυϊυιοπὶ Εςοἰοβἰ4, 58] ορογίεϊ 

ἀΐοογα οἱ ἀς Ενδηροὶίο : Ῥυϊποὶρεα φιϊάοπι σοπίϊιπι 

ἀοπιϊηιαμίιγ 6ἷ5, εἰ φμὶ ροϊεδίαίεπι παϑεπι ἱπ {16 πια- 

φἰδιταίμ5 υοσαμίαν, Νοη δὶς αμίοπι τὶ πὶ υοὐῖδ 5"; 

πθς οηΐπὶ ἀοχαΐπαμῖιν ΡΥ Ποἶρο5 ἴῃ ν0]}}}5, βϑα αυἱ 

να} νοδίγυη 6556 ΠΊΔ]ΟΓ, δ Οπηηΐτ πὶ ΠλΪη 5. 

Θυΐ νυν 6556 ργίπιι8, δι Ἷ1 οπληΐαπὶ ΠΟΥ βϑἰμηι8. Ουἱ 

γοσϑίυγ 6ΓΡῸ δὰ δορί ϑεοραίαπι, ποη δὲ ῥγὶμοϊραίυπι 

νΟΟΆΓΟΓ, 564 «αἱ δογνί(υΐαπι ἰοἰἶ5 ἘσοΙοβ. 5] νἱ8 

ἐγεάσιο ἀθ ϑεγὶρίυγὶβ, αι ἴῃ ἘΘοϊαβῖα βογῦνυβ 5ἰῖ 

οπιπίαπι 4} ρμγεοβί, δυδάοδὶ [0] ἱρ886 ϑαϊναίογ εἴ 

Βοιηΐηυβ, 4υἱ [4|15 ἰδ αϑαιο (ΓΔοῖπ158. 651 πὶ τπηθάϊο 

ἀϊβοϊρυ!ογα ἢ), ποη 405] ἀἰβουπθθη5, 564. συ δϑὶ πιῖ- 

ηἰδίγαηβ. Αοοϊρίοηβ δπὶπὶ ἰμουη) ροβίᾳυδη) ὀχυΐα8 

εδὶ γϑϑιϊπηθη 5, ργοίηχὶ. 56, οἱ πιἰ (ἢ 9 ἀΠιιᾶπ ἰῃ 

Ροϊνίι εορὶς Ἰανᾶγο ρθ65 ἀϊβεϊρι!οναπι, οἱ ἀδίον- 

δον ἢπι6ο αὰὸ ογαὶ ργῳοϊηοίαβ. ΕἸ ἀοοθῃ5 408168 

ρου ῖοΔὶ 6556 ργηοῖρα5 ἰΔΠ] 0 8Π) 56ΥΌ8, δἷῖ : Κο8 

πυηοσαίἷδ πιὸ Ἡασίδίτιινι οἱ θοπιϊπιιη, οἱ ὕθη6 ἀϊοϊ (δ, 

διιηι οἰοῖηι. δὶ ὁτοὸ δονιῖνι οἱ Μαρίδιογ νοδι0 Ὁ ἰαυὶ 
τοὶ ρεάθ8, εἰ υος ἀοϑο(ὶδ αἰ(ογμίνιπι ἰαυαγο μ6465 ', 
Ιω βευν υἱοπ ἰφίίαγ νοσαίυν Εσοϊοβία ρεΐποορδ, υἱ 

Ῥοϑδϑὶϊὶ ὃχ βογυίϊίυια ἰδία γα δ( βοϊ πὶ οἰ οϑίο, βίου 

βογρίυπι 681 : δοραδϑί δ δι ΡΟΥ (ἤγοπος ἀμοάφδεϊηι, 7ι- 

ἀϊεαπίο5 ἀποάθοϊηι (γίδες ]δγαοί ᾽. Ααΐΐ νογὸ οἱ Ραι- 

[ἀπ 1[8πῈ ργφοίαγιπὶ νίγαπι ἀϊσομπίοπι, αυΐᾶ 5Έγνα 5 

(αὐτὶ! οπηπίυπι ογοἀθηιίιπ). ἔσο διηι, αἰῖ, πιΐπΐηιι 8 

προδίοίογιπι; ποιὶ δμπὶ ἀἴσηπιι8 υοσατὶ ἀροδίοἶϊιδ, φμῖα 

Ῥογδεομίιι5. διπὶ Εσοίοδία οὶ ἢ. ῬΟΥΓΟ 51 ᾿'ος ποθὴ 

Ὑἰ 10 Δρργόθᾶγα βαγυϊ υἱοιη 6115, 56 ἰδηίαπι }}- 

ΠΝ} ΠΠίδην, ἀἀϊ θαι ἀϊσοηίθηι : Εἰ αοίὲ δηλ ρατγυϊ 

ἐν πιοάϊο υῤδίτιηι, φιαδὶ πιιτὶς [οὐδαὶ Π ΐο5. διιο8, 

οἰπὶ Ῥοδδομλι8 οΥαναδ 6886, κί (ἰιγὶἰὶ ἀροδίοἱὶ ". Τὶ - 

ἰλιοῦοδ ΕΓβῸ Π0Ὸ8 6686 δχρβαϊ! ᾿.π)ΠΠ πὶ ἰροίυ5 θῸ- 

τηΐηΐ δον αηὶ δίαις [ἀοίογι ἢ), οἱ ἀρυβιοὶϊ 6118, 

εἰ ἴλοθγὸ φυοὰ [Δείαπι ὁπ ἃ ΜΟγβ6, υἱ οἰἴδπὶ εἷ γυ- 

οδίυν δἰ αι }5 δὰ ργϊποϊραίαιη ἀἶοαι : Ῥτγουΐάς αἰϊμηι 

φιθηὶ πιϊα5. )60 αἰεὶ! : ΝΌΝ διιπὶ αἶφιιι8 αἰι6 Ποτὶ 

οἰ πιιαἰιδίοτιῖι8. Ἐπὶ δ υοοὶς διιπ, οἋ ἰαταϊ ἰηισιὶς ὅ, 

Εἰ φυὶδ θ60 αἰχὶς αμην : Εα δ υοοσὶς διιηι, οἷ 

ταταϊ!φμῖς, αν ἃ Πόο : Ὠκὶς ἀφαΐ ος Πιοηιϊηὶ, οἱ 
φιιὶς [εεἰΐ φιγάμπι οἱ πιιίϊπι, υἱάθηίθηι εἴ σατσιιηι ἢ 

Νόοπνδ 6η0 ομιΐπιι5 ἢοιι5 "ὃ Οτοάδ θ60, ΘΟΠβΘΟΓΔ (8 

εἰ. ίοδι βυθι}}}8. νοοΐβ βἰ5 ἰάγάββαιιθ ᾿ἰησι, γα 

(6 βεγηϊοηὶ θεὶ. Ὠίο65 ροβίοα : 083 πιδιιπὶ ἀροταὶ οἱ 

38 20η.1. 
5 ἔχοι. ᾽ν, 10. “ ἰθ4. 11, Τ Ῥ58]. οχυτῖ, 421. 

(97) Μ55., πιϊπίδίοτία; οὐκ, ηινειετία, 

ΟΝΙΟΕΝΙΒ 

δ μι. χχι!, 25, 3206. ! 7204π. χη, 15, 14. 
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Α αἰιτατὶ ερίτίπιηι 1. Πὼς αυϊάοτα ῬΡΟρίογ μος φυυὰ 
4ἷι 154185 : 06 διιπὶ 600, πιϊ6 πιδ. 

4. Ελοϊληλυ8 Δ6ΠῈ ΟΣ ΡΑΓία οἱ οὐπὶ 60. Ὑοϊαὶξ 

δηἰπὶ οὐπὶ δοςορί556ι [8π| σταιπὶ ἃ Ὁ60, ΠΟη ἷπ γὰ- 

ουυπι 68π| Δοοίρογα, 56 ἀ οἱ 6ἃ Δ Ὠδοοϑϑαγία. ΥἹάθι5 

56 ΓΔ} ἢ ἷπ), ν᾽ άθη5 Βοιπιΐπυπ) ΘΔ ΌΔΟΙἢ βθάἀθη.6ΠῚ 5106 Γ 

(Ὠγοόπυπι Ἔχθοίβαπι οἱ οἰογαίαη), ἀϊχὶα {γ6Γ8. ὃ) : 0 
56 Υ 960, σιιοπίαιτη σοηιριιποίθς δμηὶ, φιῖα οαπὶ ἤοηπο 

δἰπι, οἱ ἱπιπιιπάα ἰαδία παϑδαπι, ἵπ πιθάϊο φιοηλιὲ 

γνοριιϊ ἰαὐα ἱπιπιιιάα παϑοπιὶδ παϑίοπι, τοφέπι ἢο- 

πῆπιιηι δαϑαοίι υἱάὶ οοιϊδ πιοῖδ. Ποο ἀϊοοη5, εἰ τηὶ- 

Β611Ππὶ 8ὺ ἴΔοίδη5., τηογοῖυγ ΔυΧ 1 πΠΔ, 505εἰρίοηία 

Ῥδο ᾿ιυπι αἴθοπι. ο}1|5. Οὐοά αδὲ ἰδίυὶ δυχιϊαπι ἢ 

( εγβ. ὁ, 7ὴ ΜΠ δδιι5 ὁδῖ, αἰϊ, αὐ ηι6 τἰπιι8 46 δεταρἢϊηι, 

δἰ Παϑοϑαὶ ἷπ [ογεῖρε σαγϑοπθηι, χοπὶ αἰμίοταί ἀὲ 

αἰιατὶ, οἱ (οἰἰρσὶι ἰαὐὶα πιθα, εἰ αἰχὶ! : Ετοε αὐειυὲ 
ἐπί φιϊαίο5 {ἰἰα8 οἱ ρϑίοαία μα εἰγοκηιριγφαυὶ. (0ι- 

βϑοι 5 65. Ὀαηοἢοϊαη), πη 5 οἴδοία 5, 6ἱ γπιῖ5- 

βἰοηθπι Δοοὶ ρθη 5 ροοσοίοτγιη. απ Δυ 5501 : ᾿ μθπὶ 

πιΐαπὶ «ἀ γοριάιπι, οἱ φιιὶς ἰδὴ1 ποδὲς 9 ΠΟΠ ῬΓΟΡΙΟΡ 
ῬΙΪΟΓΘΩΙ ΘΟ 80 6 Π 1181} 8ι|15115 [αἱ ἀΐσογα : Εζοδ δ{0, 

μι Π6 16, 5οὰ υδὶ δυάϊογαὶ : Εσοο αϑϑίεἰϊ ἐπὶ φολίαιο8 

{μα5. Ἰσϊταν χαΐα 5δηοιἷ σομηρυπρυπίυγ, οἱ του ΓΙ 

ἴηι γ ΜοΟύϑθη 6ἱ 1541π|, βδιϊβίδοίαπηις ργῸ Μόγ56, οἱ 

οἰἰδηὶ ῥγὸ βία, ἀδηιο5 εἰ εἷβ (6 817 ϑοτίριυνὶβ 50Γ- 

(6πὶ 512π|. ΜΙΟΥ̓́Θ65. ΠΟ. Δεοορίϊ ΓΟΠ 5 οΠΠὶ ρΘοοᾶ- 

τόταπὶ, αἱ ἀϊσογαὶ αιυδϑὶ Δπὶ ΘΟμ 8018 56 τηηἀαἴυπι, 

Μὶ 6 πιὸ, Ῥτορίονγ φυορὰ αἷϊ : Ῥγουΐϊάε αἰΐμπι φμομι 

πιϊτ(ας, ὨΔΡο αὶ οΝἶΐπι ἴῃ σοπεοίοπεία ἰηἰογδοιοποπι 

α ΦΕΡΕ; [υγία δυΐοπν αἱ ΟΠ δεϊοθαῖὶ 56 οἱ 4φυς- 

ἀλη) αἱΐα ΠΆΠογα ροεσδία, ργορίογοα γοουδβαΐ, [βί8 

δυο π) ΠῸΠ 4085] πδιυ18 ᾿υδίᾳ5. ροΒίιΠαι τηϊη βίος 

τί θπὶ, 504 αυδδ5ὶ φγαιδηι οοηδβοοσυι5. 5᾽. οἱ ΜΟγβ68 

δὶ δ᾽} ]ο πὶ ργα πὶ μογιορίββοι, δυάίβϑοίαᾳυ : Εροα 

αὐδιμϊ ἰπϊγεϊαίο8 ἰμα5; οἱ [06 : Οἰτοιηιπιμιααυὲ 

Ῥοσσαία μα, ἡπηαυδιη [Ογίς αἀἰχίϑβοί : Ῥγουΐήε αἰΐμπι 
φίδι πιια5. Πωροῖ οὐο ἁἰΐαυϊ ταιοηΐβ, οἱ Μογϑος 

ΤΘουβ8Π5, οἱ ᾿54185 αἴσῃ : τοῦ 660 8ιιπι, πιΐ{14 πιδ. 

ὅ. δεὰ ν᾽ οᾶπλι5 οἃ οἰἶᾶπὶ αι ργροίρι Βοπιΐπιιδ 

αἰ Ρόρυ]ο ἀΐσογοῖ : γαάο, οἰ ἀϊο ρμοριιίίο : Αὑτὸ αἱ- 
ἀϊει5, δι ποι ἱπίοι {ἰμε118, οἱ υἱάθη65 σΟΥΗΘΙ δ, οἱ ποῖ 

υἱάοὐ 5. Πιοταδδαίμηι 65 Θηΐμι ΠΟΥ ρορμ" ἠπ)μδ, εἰ 

απγίϑιις σγαυϊογ ἀμαϊοτιμι, οἱ οσμίο5 εἰαιδοτιμιῖ, πὸ. 

φιανάο υἱάρανι οοι 8, οι αὐτῖὶϑιι5 ακαϊαμῖ, οἱ οοτάς 

ἐπιε! ἰφαηι, οἰ σοπνοτίαπίιν, οἱ δξαίυθηι 604; ὈϊΑτίδι 

δοΐθη8 ϑ6γ πη 8. Δ. ΠΟ π6πὶ, οἱ ἀιϊρ! σα πὶ πΟβοθη8 

σΟηΒΠΠυτοηθιη., ἸΙΟ. ὁ5ι δἰἴα} οογυπὶ σοὶ ρογαῖο, 

4 ̓ υ 5ρί ΓΙ Γα1]6, δαϊ δι ρορυΐαπι ργορ δ 1Ζ81:5 46 1ῖ5 
αυς ἰη δάνοηια ΟἸνγῖβι! {ςυταγὰ δύδηῖ, αυΐα αβϑεῖ 
ἰοιηρυ8. αυλη ὁ δυΐίγθηϊ, οἱ βοὴ ᾿π|6}ΠἸρογοηΐϊ 68. 

5ὲ αυΐβοπν οὐπὰ δυάϊεομ! Ποιηΐυη πιθατι δοβυπι 

ΑἸιγίβίαπι, νόθοπὶ ἰΔπίυπὶ ἀϊεοίοταπι δυιϑΐαγα, ποθὴ 

Βοηϑυηι. ΕἸ ΠΙ06 Ἔχ 60 πιδη  δϑίαπι 65ι, υΐα [Ογ5 δά 

ΡοΟρυϊυηὶ ἰπ ρΆΓΑθ0]15 Ιουσθαίυτ ; ἀἰδοῖρι}}8 δυΐεπὶ 

δθογοίο ἀἰδϑοϊναεθαὶ 68. Ργορίνείδὶ δυϊὸπὶ αυρά 

Ὁ 

3 ΜΑΙ}. χιχ, 38. ὃ [Ἃοτγι χν, 5] ΤΙ 658. τὶ, 7. 
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δνοηΐ! : Αμγὸ αμαϊει8,6ι ποη ἱπίοἰ ἰφειῖς. Ῥοττο φυοὰ Α εἷι ϑΑ]οπιοη : Ῥὲς ἐμιι5 πὸ οἤεπάαι 15, θ6 ηπἴθι18 

θὲ δάνεπίυ Ὀοπιπὶ ᾿06 51 ρόρυ]ο ρῥγορμοίδίυπι, 

ἰρθὲ ϑαϊναίον ἐϊεῖξ : Βεπὲ ρτορἠθίαυῖϊ! 46 υοὔὶς ]δαϊας 

ἑηφείεπς : Αὐτὸ αἀμαϊοίϊδ, Εἰ ποη ἱπιεἰ ἰφοιδ δ. Οοη- 

εοάλπιυβ ΕΥΖΟ 414 ΒοΓΙΟη6 58 Ὠοπηϊΐ ρορυϊυβ 80- 
5012} 5 Π05 ροίοΓΪ( Π05568 4υ: ἀἰοίᾶ δἰηϊ. Υἱ οδηγι5 

δυϊεπ) αυϊὰ 5'1 νος 4φιιοά δοααϊίαν : ΕἸ υἱάφηῖοε υἱάε- 
δια, εἴ ποὴ δεϊειἐδ. Νοη 5ἱ φαΐβ νἱϊι θὰ φυδ δαί γδίοῦ 
(λείεναι, δίδιϊαι υἱάθηβ ροίυἷι ἱπιθ} ἢσαγα οὰν δοία 
βἰηί. Ὑῖυἱ (χα ϑαιρ πὶ ἀβϑυπιϑπι05) ἰανί! ρϑάθ5 ἀἰ- 

βορι!ογαπη : δὲ νυἱάθθαης αυΐϊάοπι θῈπθ φυοπιοῦο 

ἰλναθαὶ ρμϑάθβ Μαρίβίον ἀϊβοῖρυ}!8 ; υνἱάδβδυδης δυΐδθηι 

εἰ 8|1Π| φαΐ Ἔγᾶπι ργβϑηΐθβ, βϑὰ ἰὰ ἰϑιΐυπι αυρὰ ἢ 6- 

ιαί, Ὡοη οἰΐαπι ουν θεραι. ϑιπιίευάο φυΐρρα δγαὶ 
ἰλταῖίο ρείίαπι, χυᾶ ἰανίε γαγυιπ οὶ ΡΕο5 ἀϊδβεῖ- 
Ρυΐογιιπι. [Δ εἶγοο αἷΐί ϑαϊναίον δὰ γϑουβαηίοῃ Ρε- Β 
ἰγυπὶ, εἰ ϊοδηΐίοπι : Νοπ ἰαυαϑὶς ροάες πιοο5. Ουἱὰ 
9113 Ομοά ε00 [αοἷο, 1 πεδοῖς ᾿ποο, δοὶθ8 αμίθιι 

γοείεα ". Ουϊά ἀυϊεπὶ [αςἰ8 πηοάο 7 ἀϊοὶϊ Ρείγιβ. Υ᾽- 
ἄδ0 [6 ἰλνδῃίδπι ρ6465 ποβίγοβ, οἱ ρβὶνὶπὶ ροβίίδπι, 
Ἰϊμίθο (6 ργωοϊῃοίυπι, οἱ βαγυϊδηίθῃι ποθΐβ, οἱ ἀδίοῦ- 
ξέδίο! ρε468 ποβίγοβ. Ῥογαπὶ 418 ΠΟῚ ογαΐὶ ἢ 
πρροίία ἢ σΟΓρΟΓαία, 56( δρί γι ία]6, δ᾽ ναῖοῦ πυάαίυβ 
πί αἷς Βρί γί Δ] πε ἀαυδπὶ ἴῃ ρα νί πὶ βδδουηάμηι 56. - 
γμίηγΑ5, οἱ Ιαναὶ ρϑάδβ ἀἰβοίρυϊογυπ) βυογυηι, αἱ οὐτὴ 
τιπάϊ Γυϑγ πξ, ἀδοοπάδηϊ δά ἀϊοθηίθηι : Ε9ο δεπι 
υἱα ἰδ; οἱ ποη ρμἰδηΐ ρυΐνογα, 4υδπὶ ὀχουίογα νου 
δυρ6 ἱπάϊβιπ05, οἱ ποῦ βυβοὶρίδῃίὁδ ρᾶσθπ, ποί 08 
ἄὄξηο8. δογα πὶ 408 ἀϊσορθαηίυγ. Εἰ «υΐα πος δαὶ 

4υο εἰφιϊοιθάαῖαν, ἰά60 αἷὶ : Ομοά 660 [αεῖο, ( 
πελοὶβ πιοάο, δοὶες αἰοπὶ μοείφα "". Ἐταὶ δυίθπι ἢος 

4υρά εἰ το] 4υΐβ ἀϊοίαπι 681 : Ου͵ᾶ υος υοσαίἰξ πῖθ 
Μαφίείγμπι εἰ Ποπιΐπιιηι, οἱ ὕδηο αἰεὶ ἴ8. ϑαπι οἰοηΐηι. 
δι ἰφίιιν 600. Ποπιῖπιιδ οἱ Ἠαφίδιον ἰαυΐ με υδείτοε, 
εἰ τος ἀεϑειἷ5 ἐπυΐσεπι ἰαυατε ᾽ν. Ἐτφο μος ἀϊοὶϊ υἱ 
Θρλίβοορυι5. πλἰ τ 6 η 8 Ἀ]ΊΩΠῚ ἰπ ροἰ ν᾽ π,, οἱ ὁχυίυς ψοϑβί- 
θυ8 5ι}18, οἱ ῥγϑοίποιυβ ᾿ΐηί60 πη οσίδηἀβηίο ἰδνεὶ 
Ρεύε5 πίθος ἢ ϑίᾳυίϊάδπι νοβ, ἰηχιΐι, ἀδθθε 8 ἰηνίοο τ, 
ἰάναγθ ρϑοϑ νβϑίγοβ δὶ ἢος δβὶ φυοὰ ἀϊείιατ, η6- 

ἼΠΟ γϑβίγυ πη πηδηθαΐυ πὶ ϑογναυῖί, Νάπιο δηΐπι αυΐ- 
θυδευμῆθα νϑηϊθπεϊδυ.8 Δββυπθη5 Πἰπίοιπι ἀΐδοοηι8 
ταὶ ργεβυγίαν, βἰνα δρίβοορυβ ἰαγδὶ ρεάθβ. 56 5ἱ 
ἰμιο} 588 66 αὐ βογὶρίδ βιδιί, υΐ γϑγὸ υοδιΐ δυμὶ 
ἐρίβοορί βοινίθηίεβ Εροϊδβία, πη ὰπὲ ἀχυδπὶ ἐἰδ 

ϑογριυγίβ. ἴῃ ραϊνὶπι δηίηνβ, αυοὰ 65ὶ βοσιηάυπὶ 

οἱ ἴῃ Ῥβδ τη 8 βογρίυπι 6δὶ : ἈΠ, ἀμίσπι ρέπε πιοιὶ 
διπί ρεάες 5. οτυπὶ εἰ αὐα ἐοπϑιασηῖαγ νά ἴῃ 

ἘσοΙοο 5 : δὲ δαποίογιιπι, ἰηαυὶ, ρεάες ἰαυὶ! 14, 5] 
δυίοπι υἱβ δρογίίι8 δυάϊγε φιοπιοῦο υἱάυδ ἰανδὶ 

Βδποίογι τη ροά65, δυὰΐ Ραυϊαπὶ ἴῃ 4110 1060 οομϑιϊ- 
τυδηίοιῃ νά υἷ5, οἱ ἠϊοδηΐοπι : Βεπε ἀοοεπίες μὶ Ρα- 
ἀϊοας. οἰπείαπι αἀοίοδοομ!εα5 "Ἷ, ἸανΔΠί68 βογάθδ ρ6- 

ἄτπι Ἰαναπουίαγυπι. Εἰ ἰδ: νά ἀἰφπά: δυπὶ 66 - 
οἰοβίαϑιῖοο Βοηογα, φυοῦυπαυα βαποίογατῃ ροάθ8 ἰ8- 

γδηϊ ΒΟΓΏΙΟΝ6 ΒΡ Γ [815 ἀ0 ΟΕ ΓΙ 85, 58 ΠΟ ΟΓΙΙΠΊ ὙΘΓῸ ὨΟΠ 
Π)ΔΒουογιιη,.,, 564 πηι] δγιιπι. Βόοογα δ ΐἷπιὶ ταῦ Πα πὶ 

πη ρογηϊ:, ποαυς ρῥγὶποὶρατγὶ Υἶγο. Υα]1 6556 πλ0}16- 

Γ65 Ὀ6Π6 ἀθορηί65, υἱ 84 οδϑιΠαἰθη) ϑυλάδδῃὶ ποη δὰο- 
Ἰοβοθηῖοδβ, βοὰ δἀο]οβοθηϊιῖαϑ ; ἱπάθοοπϑ φυΐρρα 68ὶ, 

αἱ πηυ} ἴον πιαρίϑίγα υἱγὶ ἢδὶ ; βθἃ υἱ οα5{1|4[6Π} 5ι18- 
ἀδαηὶ δι ο]οβοθηίυ} 8, οἱ 2ΠΊΔΓΟ Υἱγὸβ οἱ ᾿ἰρῈγοΒ 

5.08. Ὀἰδολπηι8 ἜΓΡῸ ἰᾶύαγε ρϑάθβ ἀϊβείρυϊογυπι. 

[κί ργορίου μος ἀἰοία βδυι} : γ άοπίες υἱάοὐ 8, οἱ 

πη δοϊοίΐα. Ουοιν πὶ δἱ αυϊά {ἰαθαὶ ἃ ϑαϊνδίογε, 

4 18 αυϊάοπι φυΐ ποπ ἱμίο  φουαηὶ, υἱάδυδίυγ 

ἰυχίᾶ οογρυβ, ποθὴ υἱάδυαίυγ [υχία γαιϊοηθπη ; 8} ὲ8 
γΈΓῸ 4υΐϊ ἱπιο}!} σε ῦδπι, νυν θυϑίυν ᾳυϊάοῃ 1. 1.8 }υχία 

οουϊοβ, νἰάἀομδίυγ δυίΐθη οἱ Ἰυχίδ ἰπιοἸ!δοίυπι ; ἰἰὰ υ 

ΟῚ ΘΟ ΓΟ δυροῦ Ὀθδῖ6 υἱάδηίθθ, δος φυοά 

ἀϊοίυπι 681 : γἱάοπιος υἱαεϑὶ(8, εἰ ποπ δοἰοιῖς, 5οὰ 

ΒΌΡΟΓΡ Ῥασοδίογοϑ. 564 οἱ ουποῖδ Ενδηρϑ!ογυπι οΓῸς 
πῖὺ8 Υἱάδηί65 ἀρ] οἰίον νἱάογα., φιοπιοάο [δοία 5ηὶ 
Ἰυχία οογρυβ, αυδηὰο ϑϊνδίου ποϑίογ ὑδηΐξ ὡἀ 

(θγΓᾶ8. Εἰδηΐπι 5: }] 840 ἐγαί, οἔ (γρ08 [αἰυγογαπι 
υπυπιαυοάσια φυοά ἐεναὶ ἴῃ οογρογθ. γοίυἱ Ὠοδοῖο 
408 ἃ παι νι 416 οδου5 νἱδυπι Γοουρογαυὶβ νἢ : ὙΟΓΘ 

δυΐοπὶ οἴου} ἰδία ἃ παι νία16 δγαὶ φϑπε! ὰπὶ Ρορυ- 
05, ουἱ ϑαϊναίυγ γεἀαϊαϊ νίϑαπ), δα να 88 ὕηβθ 8 

οου}08 6}08, δὲ πη 5 Δ ϑ΄]04πι, αιιοἀ ἸηἰΘΓρΓγοίϑίυ 
πιΐδδιι5. ΜΙιοραὶ αυΐρρθ 605 4008 βρίγὶία απχὶϊ υἱ 
ογθάογοηϊ, δά δ᾽]οαπι, ἰὰ 6δὶ δά δροβίοἱοβ εἰ τηδρὶ- 

βίγοβ, ρτορίεγ χυοά βογίρίιπι οϑὶ ἀ6 51|108, φυΐὰ ἐπ- 

(ἐγρυείαι ιν πιΐδδιις 5. Ελ φαοιδουηᾳαο ἱποὶρὶπηυ8 ἂὺ 

φεδὺ υἱδίιασὶ, οἱ τϑοϊρίδιηιβ διΐπιθα ΘΟ] 05, τ} 

Π08 δά ϑ!ο8π), μος 658ὶ πηΐβδιιϑ. Εἰ υπυδαυΐδαᾳυα 

ἜγθῸ ποβίγυπι αιϑηάο ἰδρὶῖ θὰ φυδ ἰῃ Εναιβ6}}}5 ἴὰ- 
εἴἃ ϑυπὶ, ογοῖ πα οἰΐδπι ἰῃ 86 σοπιρίοαίυγ : γ᾽ 4οπί68 

υἱαοὐ ἰδ, οἰ ποῆ δοϊοἴδ. 

4. 5] λυίοιῃ, υἱ οχ᾿Βιἰπηδηὶ 5.0] οἰογα8, ἰΠ|ὰ φαθ 

ϑεγριίυγαβ, εἰ ἰοηίδηϊ ροάυπι ἀϊδοίρυϊογιπι βογάθβ Ὁ [δεία βιιηΐ ποθὴ Ῥγορίθῦ πο8, 864 ργορίδγ 58 ἰΔη!υπὶ 

ἴλταγα,, δἱ δἰυβδγα, εἰ ργοἠΐοεγθ. Εἰ βἷο συβίοάϊυπι 

ἐρίδοορὶ τηδηάδίιην ἱπιπΔη165 650 π), βίο δἰ ργεβὺγ- 
ἱεγ!, Ὁιηαπι οἱ ἐξο δοοὶρίδπι ἤυ!ς ἀαυδπὶ αὐ ρο05- 

51 δηΐπια νεϑίγο ρϑ68 ἰάνδγθ, οἱ υπυβαυΐβηι γα- 
δίῖθπ) ἀΐεαὶ οὐ Γογἰϊ Ιου 5 : Πανὶ ρεά6ε πιδο8, φιιο- 
ποάο ἱπφμίπαϑο ἐ{[ο5 21 Ἦος δηΐπι Βροηβα αἰοἰς ἴῃ 

(ηιίοῖὶβ σαπεϊοογαπι, ΠῸἢ Οβίδῃἀἐμ8 ΘΟΓΡΟΓΘΟΒ ρ6- 
ἀε5 Ἰοίο05, 56 ροά65 ἤθη οἴεπάδηίθβ. )6 φυΐθυϑ ἀϊ- 

ἜΜΆΠΠ. χιμ, 16: χυ, 7. " 7οδλη. χη, 7, ὃ. 19 
βύδηι, ν, 5. ἼΡγονυ. μι, 25. 
"9 1θἰα., 7. 

18 Ῥ54}, ὑχχῖ, 2. 

(Δεῖᾶ βυπῖ, οἱ ποη οὔδηΐὶ ὀχϑιηρία Δ᾽ [γί 5 γοὶ, οχρο- 

πδηϊ αἴιοπὶ θος φυοά ἀϊοίυπ 681 : Υἱάεπίος υἱάοθ εἷς, 

εἰ πο βοἰοιὶς,, Ἰαυδθδὶ δοηδαπι. Νδπι δὶ ποθὴ 6Ά 48 

γἱἀοθδηίαγ πα θοθδηΐ Δ] 46 πὶ βοηβαπὶ βοογοία δ, τ 

οὐ οΔγηδ θυ ὁο0}}5 οἰΐδπὶ ΒΡ  Γἢ 8} 16 ἰηΒρίΟΘΓΘἢ- 
ἀυγ, πυηηυδλπη) ἀϊχίσϑοι : γἱάεπίες υἱάεὐ ἰδ, οἰ ποι 

εοἰοιὶς. Αα Δρρτοθδιίοποπι δυίαπι πογαπὶ (98) οἱ ἃ]- 

ιογία5 βογίριϊ ἀδ Ενδηρο!ῖο ἰοδι πολέ ργοίδγαπιιϑν 

“1. )ολη. χ!, 8. 5 [014.. 15, 14. 3οῦη. χιν, 6. 
1 Τ, κα, ὅ, 4. 5 2041. 'Σὼ 16 { ξ Τί. ν, 10. 

438) Λά αρυτοϑαιίοπεηι αμίοπι ποτιηι, οἷς, ΥἹΔα ργαίαιϊομοπι ποϑίγαμπι δὰ ἰοιη. ἢ], μα. 1τ- 
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4υοά ιχίδ 605 4υὶ ἰαηΐαπι ΠΙΟΓαπΙ Βοαυυπ(ὉΓ, Α Τ6Ὸ οογὰθ Ὑ οδθυ]0 ΔΠἴπιὲ8 ὨΟΒίΓοΒ ΓΙ Πεΐρα!δ ποπι- 
τη επάδοϊιπι οβ8ῖ. Ὠ᾽οἷϊ ϑαϊναῖου εἰ Ὠοηινίηι8 ποϑῖον 

ἀὰ ἀϊδοῖρυ]οβ ἐπ Ενδηρο!ο βοουπί τη δοάππεπὶ : δὲ 
ἐτεαάϊἀοτὶ 8, ποτ δοίπιπι φμα 640 [αοῖυ [αοἰεἰὶς ; δε6 εἴ 

πιιΐοτα ἢογαπι [αεἰοιὶς Ἶ5. ὙἹἀρΔΙη 5 6Γ8Ὸ 8] Πι2]ΟΓΆ 

δίίψυα [δοογίηξς ἀϊδείρυ ἢ. θυΐϊὰ πιλῦ8 δὲ αυᾶπὶ 

Ἰογία πὶ δυβοίίατα Ὁ Οι5. ἤθη ἴσο ποβίγυηι, 56ὰ 

ΔρΟϑΓΟΙογα αὶ Ἰηοτίυ τη βυβοίϊαν! ἢ [χοίογὶ ἢ βίον 

αυΐα Ῥαυΐυ5 Ευϊγοιατη γοβυβοί ἀνογῖξ ἃ πηοτίι}8, οἱ 

Ῥεοίνυβ ΤΑλ μὴν υδ ἱμιογργοίαιυν θογοας 33. 15:8 
δμ6 πὶ οἱ 4]14 ἰϑιυϑπηοάϊ ἱπγομν! ροβϑυμΐ : υδὶ 

δυηΐ πηαΐογὰ 7 ϑοὰ οἱ οβοῦὺβ ϑαϊνδίου [6εἰΐ ΓυγϑαΠι 

νἱάογα 8, οἱ αιοά πιδΐι5 οϑὺ, 605 4υΐ 5ἷ6 παι [ὑ6- 

τυηϊ. ΕχΒίθοδηϊ 405 σθο05 80 υἱδεγο μηδ }}}5 800- 

5[0] Γι! ΠῚ ΘΌΓΑΙΟ5 ἀϑραχοιΐπί, Εἰ αἰα ἰηῆηϊα ρμοιθδί 

πϑίιγ, αἱ πηδη [6ϑίυπὶ 681 ὃχ 60 4υοά ἰῃ Ενδηροὶῖο 
ὀϊοαν : Βεαῖ πιιπάο οοτάε ᾽ν. Νρῆῦδ επίπι δὶ 

πη οογὰδ διηὶ, 401} βαηρυΐϑεπ), νοὶ αυοάουπαυα 

ΒιδιοϑΒ ΘΟΓρΟΓΔ 8. ἰπ τ ϑοοῦ5 ΠΟ ΒΩ ΟΗ,. 504 ἀΐ- 

εἴυπὶ 68ὲ : Βεαίὲ πιμιπάο σογάθ, Ὁτθ 60 αἰϊοὰ 68, 

μνεαιὶ φυ υπάυπι πΆροηιὶ ῥγίηεϊραϊα δπίπιδ. 

Ῥιεϊπείρα!ίθ ποιηηϊπδίυγ ργὸ οογάθ. Θυοπίαπι ἰξί(γ 
ῬγΙποῖρ416 δηϊπηα5 ποβέγ αυρὰ 6586. ἀἰο ἐπ τ ἰπ οοτάς 

σοῦρθΓΘΟ,οἶνα πηθπή μη 68 ΘΟΓ πΟΒίΓΕΠι, 5.06 ᾿Πι ΠιΠΠ 

ὐυμ ; ἱπιπιυηάυπι φυϊάδπι ᾳιδπάο οθρ  Δ([0}68 ροδ5)- 

π|ϑὲ Ἔργοαϊαπίυγ ἐχ 60, Ὠοτηἰοἰ ἀϊα, δά] 6 τα, [γία, 

[αἰδυπὶ Θδεἰπηοηΐι πὶ, θ᾽] ΒΡ 6πλΐδ ; πη απ ἀ ὉΠ) Δυϊοπὶ 

αυϑηι9 οορἰιδι!οη65 δαηοία,, οἱ ἰπιο]!οοΐυ5 ἀϊνίηἱ, οἱ 

ἸΏΘ6Π8 ῬυΓᾶ; ῬΓΟΡΙΟΓ ἢος. ΔΓ  Γαπά πὶ οδι δἰἰδηυὰ- 

ἀ6 Ενδηρο 5 ἰηνεπῖγα φαΐ σαι, αυΐα π6486 ἃΡ0- Β τὰπὶ φυϊάθηι 6586 ἀϊοίυπι, αἰτδμμδίυπι ἃ 58ποῖο ϑρί- 
δι0}} ἰδ τηᾶ]οτα (δοογί πὲ, ΠΘ4116 ΘΟΓΙΓΠῚ θυ ΟΟΘ550ΓΈ8. 

Ὑογυπὶ δογπ]0 ϑογὶρίυτα ἴΔ16 φυϊἀάδιη ρου 8 6δῖ : 
ἢΪ5 φιι8 6ζ0 Γ6εἱ σογρογα! θυ8, ν08 τηᾶογὰ (Δ0 618. 

Εχο ἴδοϊ γδβιγζοιθ 6Σ πηογίαἶ8. ΘΟΓΡΟΓΔΙ ΟΡ, Ὑ08 

ΓΟΒΌΓΖΟΓΩ [Αοἰοιἰ5 ὁχ πιογίυ 8 βρὶ γἰαἸ ον. Ἐὺ οὐροῖ5 

δοηβὶθη6 ἢος ἰαπιοι ἱπίαἀϊ, γῸ5 βρὶ εἰ θπὶ ᾿θ 06 Πὶ 
Βοη Υἱάδηείνυ5 ἀλ 0 1ι}8. ὕδαᾳιδ δὰ δῆς δυίαπὶ ἀϊδ πὶ 

Ἦβοο ΙΔΪΟΓᾺ βίη ἃ σογρογα!θι5 40:5 [δοἰϊ δ05115, 

δγοὸ υἱΐδο {ἰδεῖ ρὸγ δι 6! 55 ιη08 ἀΐδοίρυ!θ8 9651. 
ΛηΠΟΙ οδδοὶ παης Υυἱάοηξ, οἱ οἹαυάδῇ ἀπιθυΐδηϊ, οἱ 

Ἰεργοϑβὶ υπάδηϊυγ, δὲ γο]ίφυα ἢπηῖ δὲ ἰ5. 4υΐ μαγὶ 

φοοδίυ5 681 δοσδάθῃβ δὰ ἰάοὶυ πὶ φαδοὶ δὰ Ὠευπὶ, 

Βοάϊβ ἱηνοοοὶ διιπὶ νἱσυπι μγ βιϊηα ἀδΓΘΙ 4 ΘΉ8, 
ποόηπηθ Υἱάοὶ ἢ Απποη αἱ [οΓὶ οἰδθάυ5 αγαΐ ργορίδγ 
ῬΘΟοΔΙΌ), ΠΏΣ ΡΓΟΡΙΟΓ εἰδεϊρυϊογυτα ἀοοίΓὶ 81 

Μὸν σϑγυηι οἀοοία5. 5818}}}} φγδαϊίν ρϑά6} Ουἱ ποτὶ 

δγάδπὶ ΒΑΡΟΡΔΙ τπηδηυπ), οἱ Οἰϊοβαπὶ δὰ Ὀαποίδοϊθη- 

ἐμπι, μοάϊα γϑοϊμίδπϑ πιᾶπαιὴ παρδί οᾶπὶ υἱνϑηίο πη ἢ 

5] νἱ ἀδγῖ8 δ ἴψυθπ) ροΙυὐππη, οἱ ἰδργᾶπὶ ἴῃ διΐπιδ 

ΒΑΒΘΠίθηη 5010 μοηἰίογα, ἃς ἀοοιΓίηδ8 8ΘΓΠΊΟΠΟ 

σοπιρυποίμιη, ποη ἴδ ρίχοαὶ ἀΐοογε, αὐυΐᾶ πι8}18 511 

υης Βρὶ ΓΙ Δ  ΠῈΓ Ἰδργοϑυπι, αυδπὶ 4υθηγάλπ) σᾶγηδ- 

{π|ὲν {1856 Ρυγεαῖυπι. ΕἸ Πφ6ς6 αυϊάειη Ἰαγφίυ8 ῥγο- 

ἐυἀϊὲ ογδῖῖο, ουρίοηβ. ὁδιαπάογα αὐυΐά 5: Βοος φυοά 
ἀϊείαηι 65ὶ : Εὲ υἱάδπίες υἱάεὐ εἶδ, εἰ ποὴ ἱπιοί Ἰροῖῖε, 

ὃ. θυα δυΐϊθπὶ ἐλυβα 6δὲ δι ϊδίθπι ποι ἰηις}}}- 

θεγαν οἱ υἱάοπίθην ἤθη ν᾽ ἐγ  Πιογαδδαίππι 651, ἴπ- 

αυἱῖ, ΘΟΥ ρορμίξ }μ5. Βἰᾳφαϊάδηι πεοθοβαιίαιι ἐϑὲ 

ἐμι6}} 6] δὲ ΠοῈ ὑπάθ δῖ, ποὴ οδάθην 6δὲ φουρογδ} 5 
Εἰ ορί Γ᾿ 12118 ρίηρυεάο,, πεαυδ εδάδθηι 6δὲ σογρογα}}8 

ἰδηυ 28, δὲ 5ρίγ[[4}18. Εἰθυΐμι ᾳυοὰ ΘΟΓρΡΟΙ ΗΓ Ρ 

ΟΓΑΒΒ01 δδὲ, ἰῃ ΟὯΥΠ6 ἢ, ἐξ ΠΥΒ1! πὴ] ποςοὶ ΟΣ 

ὀδγηθυπι δὶ ἱπογαϑδοίαγ., πεῆυθ ργοίοδι ἃ ἰθῆρυθζο, 

Ὑ6] ἃ ᾳυδουπῆυθ. εαυδὰ δἰϊοπυοίυγ. ΤΆ]6 διιίθιηι 

ὀχίβιϊπηο βογὶ ΘΟ ΟδΓβθιτ) δογαμ φυΐ (Ογπ ἀϊ 

ἐοεἰηδηίυγ. Ουοπιοάο. οπὶπὶ ἰο(ἱ ἰαθοθοῦηϊ ἃ} 

Ὡρτοίδιίοηθ, 510 αἰμαβὶ εἰ ογαβδίἑαἀΐηθαι, οἱ χυὶά-. 
αυϊὰ ρίπξυθ 6δὶ οἶγοᾶ ςοῦ δοσυ οχίθιυδτὶ. Ουἱά 
ἐγο τοΐμΐὶ ποροὶ 8ΐ ΘΟΓρΡΟΓΆ]6 ΘΟΓ πιϑὺπὶ ἰπογᾶ586- 
γ᾿ Εδιο νεγῸ οἱ διίθιιυδγὶ ΘῸῦ τρθι, αυϊὰ πλδιὶ 

ἐχ ἰδίο ργοὐεβιῦ ϑ6ὰ ο0Γ πυπουρδίίνο οὐπὶ οοΓρο- 

6. Ζοδῃ. ΧΙΥ, 12. 3): Αἱ, χχ, 33 Αοί. ιχ. ""Μαΐἢ. τχ "" Μαῖιιι. υ, 8. 
κχὰ, 2, ὅ. 

εἶτ 119 εἷυς φυὶ 5αἸνδίυγ : ἱηογδβϑαϊιμη δυίεια 

οἱ ργφίθοαίυπι ἃ τη] {|ἃ οἷ08 4ἰ μοοοαί. οἰ (Γ 
Θεἷπὶ ἀ6 βαποίο ϑρίγί ἃ χὰ] 6δι βοσαμάυπι)! βαρίοπν 

εἰδπι, αιιΐα 511 πε εἰ [ατῖμς, ἰοπμῖς, πιοῦ 435, οἱ φυΐδ 
Ἰυβίι5. δοεὶρίαι. ἤαπς δυθί θη βρίγίευπι. ΒΙογὶ 

4υὶρρα "εἷς δρίγία8 αὖ ομηπίθυ8 βρίγ" Π 8 ̓ π|6}|- 

οἰυα! 5, τππΠ 18, 500 08. Εδὲ ΟΡΡῸ ῥγίηεῖρα!δ 
οογὰϊβ ἰθηυθ αυϊάδη) ᾳυοὰ δβρί ἰίαἰ6 65 : ρίηφυδ 

ϑιιίθη συοά δχ ΟΟΥ̓ΡΟΥ 815 πηϑίθγίδ Υἱἱο δοπογοίυηι 

ἐϑῖ, ρΡἰοηυπι δορί Δ1]οηΐθιι8 οογρογϑὶυυ8, 4υφ βαηὶ 

ἴῃ τοργοῃδηβίοηδ. ϑὶς ἀϊοίιυν : ἱπογαδεαίαπι ἐδἰ (ΟΥ̓ 

Ῥοριιὶ ἤυῦμδ. Ἰη16]]} 56 οχ 60 ἱπογαδϑαία πὶ 6556 ΟΌΓ, 

αυΐα πἰ}} δἷῖ ἢ 60 Ὀγϑῖθν ᾿υΒΊΔΠ88 οἱ σάγηϑὶεῦ 

δ δοιπασιιπιαιε: Θυοπιοάο οδηΐπὶ πιδίογῖα ΟΟΙΡΟΙ 8 

Ῥίηρυ 5 65ι, Θοάδπὶ πηοάο δἰΐϑτι οογροταὶ ἱπιο!!δοίυς 

οἱ οοφἰιϑιίομο5. ἔχ αὰο οὐτῃ ἀπο ροδίϊδ δἰ, ἷῃ- 

ογαϑϑαγὶ ΟΟΥ 6Χ 82] ΓΙ ὈῈ}5 ΟΓΒ, οἱ δειοηυδγὶ ΟΣ 

δο!]} οἰτυἀΐης 5ρὶ γἰτ8}}, οὐπὶ 4ι}9 οοφίίαι δὰ φυᾶ θ0- 

ταϊηΐ δύυηῖ, ῥγο)οίοηβ ρἰησυθδαϊποπιη ἐχ οοτάδ, οἱ 

Βοΐθη8 4υΐᾶὰ δὶ ἰμογαββϑδίυπι [ὉΘΓΪ Δ ΟΟΓ 6}05, ποῆυδ 

δοοίρ᾽ί ΒΟΥ η65 θοὶ, που νἱάδαξ βαϊ υ!}5 580γὰ- 

Ἰηθηϊᾶ : ἀδροπδπιῦβ δἱ Π05 ογδβϑίυἀΐμοπη, οἱ 4880- 

τοϑηι5 6Δπὶ 4025 ἀἰοία 681 ἰαπυ ϊδίαπι, αἱ δὲ 208 ἀΐ- 

οΔΙὰ5 υοϊμηοὰο Ῥγορθδῖο5 : δέιυϊε 8 (6 απὶπια 

πιοα, φιαηι πιι ἰριἰοϊίον ἰδὲ σατο πιεα. [πίεγτα ἀἐ- 

δέγια, ἑπιυΐα εἰ ὑϊαφιοδα, δἷς ἱπ δαποῖο ἀρραταμὶ ἰδὲ: 

μοη 4ιι25] δαποίυ5 οί πὶ πδίυ ΓΑΙ 6Γ, 56 5] οαγῃὶβ 

Ριυάοιιῖα ἰΔΒθα56 11, δὲ 8 ργυάόμεῖα ολΓηἾ8 Θχῖαθι6- 

Ὁ τι, ἴαμο ἴῃ βᾶποίο Δρρᾶγουο οἱ. ἤφος ἴῃ Ἔχρίδηδίίου 
ποθὴ οἦὰ ᾳυοά ἀϊοίυτμ Εδὶ : [πογαδδαίμηι ὁ, (ΟΥ̓ 

ρογμίϊ μυιιδ. 

0. ϑδοαφυΐίυν δυίοπι : ΕἸ απγέϑεδ διιὶδ σγαυϊεῦ ἀκ- 

ἀϊΐοταπιί, ΝῚ}}] πὰ} Ὠθοθὶ εἰ σγΑΥ ΟΓ δυαΐαπὶ οΟΓρο- 
ΤΑ ΟΡ, ΠΘ486 ἰδ13 πὲ οδυδὰ ἢΐ υἱ που δυάΐδηὶ 

ΒοΓ0Π685 θεἷ. Ουοιμοάο οδηΐπὶ πἰ ἢ} τ ἢ] ποοοὶ οδ5- 

οἰἰδ58 ΘΟΓΡΟΓΔΙΪ8, 51 Ὠοὴ [ὑδγὶς οὈοδοοδία δηϊηᾶ 

τηθᾶ : 516 ΠΕ4υ6 ᾿Εν 185, πεᾷια στανυϊυὰο ἀυάϊ!οη 5, 
οογρογδὶΐβ ἱπιροῦϊ! αυϊάᾳφυαπι τηΐῃϊ. δι ἃ]16 φυς 

ἄδπι φτανϊἀο δυάϊιοηΐβ, 4 ποοθαὶ δηἐπιῶ 9 
ταϊηἰβ. θι8 6ϑὲ ἰϑία ργαυϊτυὰο,, 4ι25 6δὶ ἴῃ δυο 
μθπὶ ΔηΪ πιῶ ἢ Ῥροοδίυπ), βοευπάυπι δεγίριυΓ45, ΚγάνΘ 

3. Θᾷρ. Υ1, 32. 5" Ῥω), 
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ὁ ἃ βγορίογ ᾳυοὰ 5θῃι]6}}8 4υ}5 ρεςοδίδ' βυδ, ἀϊοϊί : Α ἀἱοξεἰς φιῖα υἱάδηιια, ρεσσαίμπι νεείγιηι πραπεὶ 3". Εἰ 

θναεὶ οπμς ϑγανε φταυαίᾳ διιπ' διρεν πιο. Ἐὺ φυΐα 

ειδυΐϊβ οδὶ ἰηίαυ 28, Ῥγορίοῦ ἢος βυρδγ ἰδἰδῃίυπι 

Μυωδὲ βεάδι, υἱὐ πῃ Ζδοιαγία βδογίρίυπι αϑὶ 38, 

ἜφΥναϊ δυΐθῖῦ πο αυοιΐδην φγανία Βαθαθδηὶ 60 Γ- 
Ρογὰ 80 θη! γϑὶ δαπὶ 4ιυλδὶ ρἰαμθυπὶ ἰῃ 40 γθἢ}6- 

τ26η1}3}, 56 4υἱὰ Δηίπι θοιυπ δ ἰδ]δηϊαπὶ 
Ραμ δὲ , ΒΌΡΕΡ ᾳυοά δβράδθαὶ ἱπίᾳυϊϊα8, δεξγαναις 
ἐγδηὶ : ΡΓοΟρίογ αυοὰ δυθπλογδὶ διιηἰ ἰΔηυδπὶ ρίας 

δυν 'ῃ ἀ4ι8 νϑἰθπηθη!!, ἀγανί 0 ἜΓρῸ δυγίιπι ἃ 

Ρθοοδίο ἤἶϊ,, οἱ ἰόνὶ 128 ἃ [υϑιἰἰὰ. Ουἱὰ 65. φιιοά [2- 

εἷδὲ δαάϊϊυ πὶ 200 ΓΑ ΙΟΓ δὐάΐγα, βαὰ Ἰου]ογῦ 
Ῥεῃπδὲ ψϑυθἱ, φαυης Υἱγίυ 8. ΕΘΗ πὶ ῬΘΏπτδ Ὑϑγθὶ 

δια πὶ Ἰον αι}5 δἤεγυηϊ. θ εἷς ἀαδὶ! πιϊμιὲ ροιπας 
«ἰοαί εοἰμηιϑα, εἰ τεφμίόδοαηι ᾽ Ὁ ρα ἀϊεῖ! Ῥτγορὶιο- 
1:8. ΟῚ ΟΓΔ8 υἱὲ ΘΟΡΡΟΓΪ5 ΡΘΏΠ85 δοοὶρίαί ὁ0- 

ἰωπθαθ., 56} ρϑῃπδ8 ΟΟἰ τη ο ϑρί γίιιι5 βαηοιϊ. Ὀ οἱς 
Δυ 6 ΓΙ Γ5ι.5 ΘΔ]οποη 46 ἀἰϊνί(α : (οπιροηδί αἰέόπι 

4 δῖ ρέππαδ φιοράο αἀφμΐα,, εἰ σοπυοτίἑμν πὶ ἄοπιο 

κε φωὶ Ῥταεεί 3). 51 ἀροϊρίαπιυϑ ἰφί τυ" ροημηδ5, 
ἰονίογ δυάΐθπιθβ. δ: δυίθπι ρϑορδνογίπη8, δὲ π6- 
εἰϊφομίοδ Γπογί πιὰ οἰγοᾶ 8118, οἱ ἀθῇυχοτίηι ροππῷ 
μοδίγῶβ, ζγανδθιηυν, εἴ σΓΑν ΠΟΥ δυἀἰδηι5. Αὐτίυ8 
ἜΓβ0 δυἱβ Ρδοίδιογοβ ργανίίου δυάίογυηι. ΟἸηη68 
φυϊάεπι δυάεεῖ, αυΐ τθης διυάϊεγαηι ϑα]νδίογοηι, 

Βγαν ΠΟ Γ δυὴλ δυασΐογυηι, ἰἀ60 ἤθη ογοἀϊἀογυηὶ. [15- 

4ι6 ποϑΐα δυίοπι ᾳυοίηυοὶ ἀυάϊδηϊ65 ϑογὶρίυγαθ, 
ποῖ δ ΐππ} 56 ΠΟΙ ΘΠῚ Βρὶ ΓΙ Αἰ 6 Ὁ, χαΐ Ἰον8 6ϑὶ, 

50. Ἱπ|ογᾶπ) 408 ὁδὶ ργανΐ8 οἱ οοοίάθῃβ, ψγδυΐίογ 
δυύδίυηϊ. Αἰφυ6 ἰἐὰ ἀυρ! οἶτον δυάίιυν Βογρίυγα. ΑὉ 

60 φυὶ ποι ἰι6}]} 611 αι ἀϊουηίυνγ, ΦΡΑΥΕΓ δυὰὶ- 
ἴαγ; 80 60 τ ΓῸ φαΐ ἱπι6}}Πχῖ 1 ὁάπι, ποι 80] δὺ- 

ἀν πομ φγανίογ, βοὰ μοι δου!6. ΠΠηὰ6 οἱ χυὶ 
Αι Ἰμι6 65, ἢϊ δυάϊίον. 

Ἴ. δι οἱ αδἱἱυὰ δυίοα ααοὰ ῥγορβείαίυγ ἀ6 ρο- 
Ρυϊο δαάξεογιιαν, εἰ ἀδ οἰηηίθυ ποὺ 5, 5ὶ Ρδοοαγεγὶ- 

υ5. Εἰ οομίος ξιιος οἰαμδότγιπί,, πεφιαπάο υἱάφαπι 
οὐα δ, 6, ἀμτίϑως αμάϊαηϊ, οἰ οοτάε ἱπιοιἰἰσαπι. Εο- 
Τὰ αυΐ ποι υἱάσι, φυΐϊάδαι σοὶ 80η1, δἱ ᾿ΓΟΡΙΘΓ 
εξεϊίδίεπη ποι υἱάδπι ; φυϊάδῃ ἴῃ (που τγὶϑ βυηὲ, οἱ 

Ρτορίογοα πο νἱάδηῖ. ΑΙ δυϊὸπη ἤθαυδ ἴῃ (ΘΠ υγὶ 8 
δῦῃη!., 6416 ο:οὶ δη1, 564 48 οἰδυάυηι ὁου}05, 

οι Υἱάδπί, Εἰ 561 μ88 αἰ βγη! 128, 4128 ρυϊ οἰ ρ8168 

οὐγι 5 ηοδίγὶ δαπὶ, ϑογίρίιγα ἀϊνίπα. Ὀίοῖι δηΐπὶ 
Αἰ γδίογ Λὲδ φεὶ διπί ἐη υἱπρμίς, οαὶ!ε; οἱ Πὶς φιὶ ἐπ 

ἐεπεϑτὶδ, μι] εἰς τευείοίαν ; οἰ δοἀεπίΐδιις ἵπ τεσίομ εἴ 

κηϊδτα πιοτίἷδ, ἐμαὶ οτία δεῖ εἷς 33, 151} μοη νυἱάδγαμὶ 
ἰάοο, φυΐα ἔυδογυηὶ ἴῃ (Θμ τγίβ, ἄσμθς οτίγοίυν οἷβ 
Ἰυχ. βυγάϊ, δυάϊια, οἱ οδοὶ, δϑρίοἰϊθ. Εἰ ἰάθο ἰβεὶ 

Β0η Υἱάδγαι δηΐθ, 4υἱὰ ὨδίυΓΔ] 6 οὐδοὶ ογαηΐ, Ουΐ 

ΥΟΓῸ Οχίγα ἰβί δυηΐί, αυΐψυ6 δὰ ουπιραγαι!οΠ6 

ἐΟΟΥΙ πὶ δὲ ΘΟΓῸ πὶ 4] ἰη ΘΟ ΌΤΙ 8. δυηΐ, πὰ]ι0 ρ6- 

᾿ογὲβ δυιῖ : 1} δυπὶ υΐ ἰἸάδυ ποη νἱάθηϊ, φυΐα οου]08 
ΒΡΟηΐ6 οἰδαϑογαηί. Ηοο δυίΐοιη ἰἃ 6556 υἱ ἀϑβδδγυΐ- 
᾿πῦ5, ϑΔΙνδίοῦ ΠΩ [οδιἰπιθηΐο δεῖ ξ, ἀΐοθυδ : δὲ 
(ἀεὶ φδφειῖδ, ποη ἢαϑοτοίϊς ρέεσαιιπι ; παπὸ αμίθηι 

 ΡρΔ]. χχχυ, ὃ. "5 λ.ῃ.ν. 5 Εχοά, χν. "Ῥ ὈρᾺ). εἰν, 7. 

Ἀδη6 αἷΐ, ἀἰεὶἰς φκῖα υἱάεπιις, ναγὰ δηίμ ἀΐοῖ! αυΐὰ 

νἱάθαπί, οἱ παυοᾶπὶ ροββὶ δ Πίθπὶ νυἱαοιὰϊ, 5864 

οἰαυάδηί68 οουΐο8 "οη υἱάθηϊ. Εἰ δὶ φυδηᾷο νυἱάδγ 8 
ἱπροπίοβαπι δὰ ἴῃ 6] ]Πἰσοπάσπι Δηϊπηᾶπὶ αἱ ναϊοοεπι., 
οἱ ἃ΄δογοιῃ, ποῃ πῃθα δι ΐοπι οἰοαυΐα θεὶ, ΟΟφῃΟ508 
4υΐα ποη ρῥτορίον οἰ ἀίδη ποὴ υἱάδὶ δὰ 4υδ οοη- 

εἰηθηίυγ ἴῃ ϑογίριυγίϑ, ποη οὐ ἰά φυΐα ἰῃ (ΘΠ 6) γὶ 8 

δἰ'., 56ἀ ᾳυΐα εἰδιιάϊ! οου]ο5. δ᾽ δγῷο δυιάϊθγὶ 8 ϑογὶ- 

Ρίυγδιη αἀἰνίηδπι ἀϊςοηίοπι [:18 αυὶ οἰαυάυπιὶ οου]08,.. 

ϑρογὶ θαυ]ο8 ἰι05, οἱ γροῖὰ υἱὰο ; δροσὶ οοι|08 8}} 60 

ᾳυοά οἸαυδ56Γ88, ἴυης ροίον 5 Υνἱάογο 190 τοοίδ, οἱ 

οοηκίάογαγὸ Ἰυπηθὴ νογί [δι15. ΕΓ ἀοοιιϑαὶ αυϊάδπι 608 

ἀδ αυϊθυβ 4υφῦιγ., συ Οου]08 εἰαυάδηιϊ 6 νυἱ- 

ἀδαιί. Νοι δυίδηι οἱ ἰιος ἀϊοὶ!, χυΐα ποη δχρααϊδι 

Β διϊφυδηάο οἱ οἰδινάδγα δηΐπηθ οου]ο8. Εχρϑαΐι οηΐπι, 

βίοις "ηΔη] δῖ πὶ [δοὶϊ [54148., ἀΐο6Π8 ἴῃ 1ι}]5 4085 

βοψυαυπίυν : Ομὶς αι πμπιίαυϊ! υοϑὲς ἰοσμηι αἰόγηιπ ἢ 

θΘεἱ απιϑείαι ἐπ ἡιδη ἴα, οι ἰοφιΐίιν υϑγανὰ νἱαηι οἱ 

τεοσίαπι, οὐἰμταηδ αμτοδ εἴ ποὸπ αἀπάϊαί ἡ οίλιηι 8α}-- 

θεπὶα, εἰ εἰαμάθπε οσμίος μὲ ποτ υἱάθαι ἐπι φαὶία- 

ἐθηι 5, 51 [υἱαγυπ 68ὲ υἱ Δρογίθη8 ὁου]ο5 δηἰπιὰ: 

δυάΐδπι οἱ 36 η|14π| {υγρ᾽ Ιου}, πιο} 115 681 οἰδυάογθ 

δυάϊτυ8, φυδη δυάϊΐτα φυᾶ ποροδηί. ΟΘυδπαο ογθ0 

εἰαυάδηι Ὁ Ουληάο πιαίδ ἀϊουμπίαν, υἱ ποαυδ ἰμ46}}}- 
δ δὰ. Ουδηάο νἱάδιἀα βυπὶ οἰοαυΐα θεἱ ἢ θυδηάο 

ΘΟμγ ΘΓ πη Γ, οἱ ϑδηδί πΠ05 θόυβθ, τη (6η5 ΥΟΓΌῸ ΠῚ 

υοὰ βαιδὶ 605 4υἱ νομὴ! ουγαγὶ ἰπ ΟἸγίϑῖ0 465, 

οὐἱ 681 φίογία εἱ ἱπηροῦίαπη ἴῃ 8:50} ΒΘ ΟΟ]ΟΓΙΠῚ, 

Ἀπιθη. 
ΠΟΥΠΠΙΑ ΥἹΙ. 

θὲ 60 φυοὰ Ξετὶρίυπι ὁ5ι : Εσοθ 660 εἰ μιετὶ, εἰς. 
(ἐδρ. ν"η). 

4, θὰ εξαρίενιἱ οὐσραφίονθηι, Εἰ δαρὶεπίϊοτ οτὶί ᾿5, 

ἀϊοῖ! ϑόγηο ἀϊνίηυ5. Οοςδϑίοηθπὶ δυίθι δεςοροραηὶ 

ΒΔΟΓΔ ἰδδί τ Δροϑι0}} δὶ ἐμ 6 !δοἴατη Ργορμοίοογυπι 
βογιηοημηι. Ογοηυ5 Πουπὶ υἱ Δοοὶρίδηνυ8 βδρίθη- 

εἴδπη, οἱ ροβϑίπιι5 Παγὶ 58 Θῃ ΟΓ68 ΡῈΓ ΟΟΟΑ5ΪΟΠ6Πὶ 

Δροϑβίοϊογυπι δὰ ργορίνοίαβ ὀχροηθπάοβ. Ἀροϑίοὶ β 
γοοογύδηβ Βυ͵υ5 ἀΐοιὶ (ν6γΓ8. 18) : ξσοδ 660 εἰ μιοτὶ 
ημο5 θεῖς ἀεαϊε πιϊπὶ; ἀδϊῃάδ ἰπίεγι, οἱ ϑάΐβϑογίι : 

θΘυία ογσο γεοτὶ σοπιηιμπὶ σανετιμι!! δαπριϊπὶ εἰ σατηὶ, 

εἰ ἱρ56 Ῥτοχῖπιε 608 [αοίμι8 δε γμὶ ρμαγ οὶ ραπίμγ 60- 

γιπὶ μι ΡΥ πιογίοεπι ἀδδίγμαί ἐμπὶ φμὶ ἐπιρεγίμη ἤα- 

Ὁ δέι πιοτιϊδ, μος ὁδί Ζαϑιιίοπ, 6ἐ ἐγιιαὶ 608 φιιϊοιιπφμθ 
πιείι πιογ δ ἱπ δοπιρὶ ἜΥπαῦι υἱέαηι τοὶ ἐΥαπἐ εοτυϊίω- 

εἰς 35, Ἰρίίαν φυΐα Ρυογὶ ρδγιοἶρο5 εἰἴθοι! βυπὶ 58ῃ- 
ξυϊπΐβ οἱ ΘΆΓΩΪ8, οἱ δα νδίου ποϑίογ οοιηπιυπίοανί! 

οαγηΐ δίᾳυ βδηθδυίηὶ. ΑἸΐθηυπὶ Θηΐ οΥἂὶ ἃ ἤδίυγ 

οἱ ἀἰϊνιηἰϊαῖθ΄ 6} 08, Βδησ  Π6 πὶ δὲ ΟΔΓΠΘΠῚ 5080 Ίρ 6 ΓῈ ; 
ΡΓΟΡΙΟΡ Π08 Δυῖθη) 6ἃ 425 510] δγαῃὶ 4]16 πᾶ βυ806- 

Ρἷϊ, υἱὐ ἀοπιαδ(ίς08 50] (δοογοῖ αυὶ ΓἀΘΓΔΠ.115 Δ] ]θηὶ 
Ρεῦ ροροδίαπι. Εἰ ᾳυΐϊάοπι Αροβίοὶβ 5. ὀχροϑυὶ!, 
ἀἰσὸπθ : Ομία ἐγσο μιοτὶ σοπιπιμπσαυθτιμι ἐαπριίπὶ 

εἰ εατηϊ, οἰ ἷρδε Ῥτοαῖ!ηο εος8 [αοίτι 6εἰ φαμὶ ρατιἱοίμαπ- 

(ἀν ἐοταηι. πο δαΐδηι ἀΐοαηι, {φυοηΐδπὶ 4ιομποά0 οἱ 

21: ῬγοΟΥ. χχπ!, ὅ. 83 58. χιιχ, 9; 
ις, 2; Μδι}}ν, ἣν, 16. 39. οαπ, ιχ, 44, 3) 158, χχχη! 14, 10. ὅἜΡΙΟΥ, ιχ, 9, δ᾽ συγ, τι, 1ὅ, 44, 1ὅ. 
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Ρηετὶ σοπιπηασανογαηι βϑηραϊπὶ οἱ ογηΐ, οἱ 'ρ56 Α υἱίδι ἦμ βροουϊαίονίο, οἱ ἐη οπιπὶ δηΐπιᾶ ροίθϑί ἐ0}- 

Ρτοχίηια 605 [Δοῖυ8 δδὶ 4] ραγι!οἰραηίυγ ΘΟΓᾺΠΙ 

βἷς φυΐα ρυογὶ πο ροβϑυηῖ [Ογιϊογο8 δυάϊτα βοῦτηο- 

π68, ἀδνδπὶ οηΐπι τ ρυθνὶ δυάϊγα ΒΟΓΠΊΟΠΘ5 [6], 

Ῥτγορίογ μος (δοίι5 ἴῃ βαπρυΐμθ ρα ΘΡΟγιιπ οατδὰ 4] 
οοπιπηαπίσάγογυηΐ σαγπὶ οἱ βδηρυϊηΐ, αυδοὶ ράγνι}}5 

Ἰοαυδηβ, ἰοηαυΐίαγ πο αἰνὶπα εἱ ἱποῆα}}}}Δ, δὰ 

αυφοιπῆϊα σΆρΡΟΓα ροβϑυμέ ράγνυ. Ῥάγνα δυΐϊοιη 

ΟἸΠ68 ΠοπλΐΠ65 501, 5] 608 (ΟἸΠρΡΆΓΔΒ δὰ ροΓίοΟΙ0- 

πόπὶ ον : Ἰίοοὶ Μούϑθη ποηιΐπθ5, ἰἰσθὶ τπὰπὶ 
ἀἰχογὶβ ἀ6 γγορθοι 5, ᾿ἰεοὶ δοϑηπθηη, 400 πη8}0Γ ἴῃ 

παῖϊ5. ΠῚ] γα ΠῚ πΟΙη0 ἔπ : ̓ἰςοὶ δὰ Δροϑίοϊο5. γὰ- 

πἶδϑ; Ῥοίγιιπ), ουἱΐ ροτγίδ ἰη6 0} πόη ἰμνα!οϑοοηϊ, ναὶ 

Ῥαδυϊυπι 4φυὺὶ γαρίυβ. δὶ υδ406 δὰ (ον πὴ ΘΟ ΠῚ, 

εἱ αὐάϊν!ι ᾿μ 1ο1 }}}}ἃ νογθα, ποθὴ ἀδθροπὶβ ΘΟΓι πὶ 

εἰογίδηι, ἀΐοθπβ, ααΐὰ οἱ ἰροὶ 'ῃ εἷθ χυ: ἰῃ|6}|6χ6- 

τυμὶ ΘΟΠΙρΑΓΔ[ΙΟη6. ΟΟΓαπι 4υ8 ΠΟ ἱπιίο!]οχοτιηΐ, 

Ῥαγνυϊογυπ ἀἰ5Ε  ρ!Πη18. Θγυ αἴ] 5υμΐ, φῦ Ποπμθ05 
ἀγδάυπίον. Ὀιοι ογξο ϑαίναίοῦ ποη ἰδ 18 4008 

Ρδυ]ὺ5. ἴῃ ΟἸΙγῖϑίο ράγνα!οϑ πυποιραῖ, δἰ δββϑυὶῖ 

Ἰλεία μοία!ἀο8, οἱ ποη (Ὁγιϊ οἷρο,, 564 ἀὸ οπηπῖθι5 

Β[Π|}} ΠΟ πα εἶ ]νι18.: ΕἾ 66 660 οἱ ρατυμἱϊ ηιοὶ φιιο8 πιϊπὶ 

ἀδαΐι θειδ. Ὑογυπὶ ποπιοάο ἰπ μιοι 8 41} ϑεπὶ 

8115 Δίδογίογθϑ, δὲ δἃ ᾧ}25 οἷβ δυηΐ {γαι τὰ νο!οοίι5 

σΟηΒο]υθη1Γ : δἷς, ἰπαυδη), 51Π}}}6πῈ ἰῃσαηίοβὶ8 

Ριιαγὶθ [Δείυτη Μογβθη οἱ ῥγορἢείδϑ, βδὰ δἱ θοπιἰμὶ 

ποϑίγ! δόβυ ΟἸγῖ 51] δροβιοῖοβ. Ῥγορίθγοα βϑηιμθηίοβ 

56η)ο6[ρ505 4 ΐ διἰδπιϑὶ ργοίβοδγίπε, ραθγογαπι ρΓο- 

[ἐοοτίηϊ ρροίοοίη,, ἀΐχαγυμε : ΕΖ ρατί σορηιοπείπιιδ, 

εἰ ἐκ Ῥαγί ργορπείαηιιι 5, Νας δηΐιη δάϊιις νον αι 5 
ποροιί, 86ι} ἀπ}}γ88 ποροιίογαπι σοηβρὶ οἰ" αηΐ, ποὸ 

ῬΙθηδη) ἰυσοη, 86 ἀ ο"βουγαπὶ ἱπιϑαίποη). [4δοηϊια 

ΤΕΡΘίΟθΔηΐ, «ἀἰσον(68.: γἠάσπιδ πμης ῬΕΥ δρδοιίιην 
εἰ ἴπ αἰιϊσηιαῖδ,, (πὸ αμίοπι [αοὶα αα [αεϊθμι38, 85 
ΕΓΡΟ Ἰγῶδο ἰόβθηβ οἱ [16] 565 ἐπα ΐταν δὲ γί σοι 
ΒΌΡΟΓ δοἰθημ πη), 56 5ΏμΡ6Γ αυοἀουπαθδ ἀομπογιπι 
Εἰοηΐη ουπεία αὐ δὰ ρίογοβ ἀδνθμθγιηΐ, πια]! 10 
ἰηίδγίοτα βυηΐὶ {18 αυ:8 τϑροϑιιἃ βιηἰ νἱγίβ. θθοπὶ 

ἜΓΖῸ πο0η οἴδναιὶ οἱ βιρογυΐγα ἰΐ χφυΐ νἱἀθηίαγ ἰηίον 

ῬΌΘΓΟΒ ΔΟΓΪΟΥΪΒ ἱπρϑι! οἱ γο]υοοΥβ. [5105 δυΐθι 
ῬύδγοΘ Ποπλΐη68. αἰεὶ! Οἴηη65, 4005 αἱ ϑαϊνδίογ ἀ6- 
Ἰ)ΟΠΒίγα θαι : ἔφαθ, ἰῃ]ιυΐθη8, 690, δὲ μιιογὶ πιοὶ φμο5 
πιλιὶ ἀφαϊε Ὅφιις. θουαπη δοςορὶϊ οἱ ϑαίνδιογ ἃ Όθο. 
Νόῖπο δέῃ Ὑθηΐ! δὰ δυπὶ, δἰ πο αυΐ πιΐδίϊ διιπὶ, 
διιγαχϑεῖί νϑηϊδηίθι διἱ ϑαϊνδίογοηι, βίου! ἴῃ Ἐνδη- 
οϊῖο αυοὰ β8θευπάσπι), δοληποπι οδϑὶ αἰάϊοίιπι5. Εἰ 
ιοηΐαπι Δροορὶ( ἀοπυπὶ ἃ ῬαΐνῈ 608 αἱ ογοάμηι, 
Ἰάοῖγοο ργορδίδ ἀβ αἷβ αἷϊ : Εσθθ 660 δἰ γμιιογὶ γμ05 
πεϊιὶ ἀεαΐ! θειδ. Ναο ρυιϊϑπάμυϑ5 6δι ποι μαθυΐβ58 4υὶ 
δορορὶ(, οὐπὶ δάπυς μᾶθοδὶ ἴρ56 αυἱ ἀσί ον. 

2. θεϊπάδ ἴῃ γε ψι}8 ριοριοῖαι ϑαϊναίοῦ ἴῃ ργο- 
Ῥδοία, ἀΐσθηβ [υἱυγα πη 6556 υἱ οὐ δΔεζορογῖς ρι6- 
ΤΟΒ, βδίβη εἱ ργοιϊ ία ἤληϊ ἴῃ 15γ86]. Ηδθοὶ διυιίθιη 
᾿ϊὰ : Εἰ δγιμι δἶσια οἱ μτοάϊσία ἴῃ Ιϑταοί α Πομιῖπο 
δαϑαοίι, φιὶ παϑίίαι ἴῃ πιομίς δίοη. θυϊ απἰπὶ }1ἃ- 

ΜΠ ον, χιμ, 9. ὅδ νὰ. 42 39 ]0λη. 1}, 1, 52, 
(99) Μ559., οπιπὶ ; οἱἢ1., οπιπίμηι, 

δρίςογα νοι δῖοπι, ἰδ ἴαοἱῖ δίψα οἱ ργοάϊρίδ ρὲῦ 

ϑαϊναίογομι, οἱ ροϑὶ ϑ᾽ νϑίογθπι, ρ6 1 Δροϑίοϊοβ : εἰ 

υδίουπηθθ ἱπυθηΐμυῦ δηΐιπα δρίᾳ τα ἰβίο γί δἰμπο- 

ταμη οἱ ργοἀϊφίογιπι Ὠεϊ, δἰνα [υχία δρὶ τ ἰδοπὶ ουγᾶ- 

τἰοπ 6 πη, β' γα 56 5: 6 Ὁ Ἔχ ΟΓίδ Πά0 605 4υὶ γϑηϊυπὶ 

δὰ 19} Πάσεπι, ποη οϑὶ οἰἰοβὰβ θοῦ, ψαΐ ἰαης [εοἰϊ 

β'σηδ οἱ ργοὐϊ σία, οἰἴδπι ἤυπὸ Ορογαγὶ θὰ. (65. 19) 
Επ εὲ αἰποτὶπε αὐ υοῦ, φιατῖια νεπινϊοημο8, εἰ δος 

φιὶ ἀξ ἰεττα οἰαπιαπέ, σαὶ ἱπαπῖα ἰοφαμπίμτγ, φιιΐ ἀδ 

νόμ τ οἰαπιαπί, ποπ 9θπῖο αὐ θέμπι διμπι τεημίγμπί, 

φιΐ ὀχφιΐταιη! (6 υἱυθπεῖθπδ πιοτίμοδ. Διιδηάΐι6 480- 
πίδην οὔδοῦγα ἀἰοῖὰ δυηὶ, οἱ ἀονοὶ βθῆϑιιθ, 60 ἴρ80 

Ἰαγφίθηιο οἱ γονϑίδι δ, ἙΟΠ ΘΓ γα Βα μογίογιθι5. Βοροὶ 

ΘΓ.Ὸ ΠΟ5 πὶ ΠῸΠ 5ἴπιι:8 Δ᾽οτὰ πὶ βου πη) ὀἶδεὶ- 

ΡΙΠῚ, εἰϑὶ οοἰἐβείαιῃ οἱ θοποτυπι. ϑυπὶ δηΐπ) φυ!άδπι 

Ἰοφυοιεῖαπι οἱ ρο  ςοηιίαπι ἀοοίτί πᾶπὶ γογᾶπὶ, ααυὶ 

ποη Ἰοφαυπίυν οὐἰοϑια, δβοὰ ἰοστοπα. μὲ ἐδί ἐξ 

(ΟΥΤα, (6 (ογτα ἰοφιΐίμν; φιὶ 46 οὐἰο υδιιὴϊ, δα ρεΥ 

Ομι68 68ί, οἱ φιοΐ υἱαΐ! οἱ απάϊυῖ!, ἰὁδεὲ βεοαίμν ᾿. 

51 αυΐβ, αἰ, ριιογὶβ φυὺὶΐ ἴῃ πὶ ογβάιηϊ, ἀϊχϑην : 

Ουατῖίε νυοιι τ οηιιοα, οἰ δος γιὲ ἀκ ἰοττα εἰαπιαπῖ, 

φιὶ ἱπαπῖα ἰοφιιπίμτ, φιὶ 46 νεπῖτα εἰαπιαπί, νοῖυι! 

φυτεία ἀδηγοηΐα : 80 πᾶ Θηΐπὶ δρθοὶθ ἀξοπιοπὶβ 

γοηι!οαυ! τροπικχῶς οπηηΐᾷ ἀφπιοηΐα Ὠυποιρονι. 

δί ἀἰχετίι! υοὐΐδ, φιατε νεπίτιίοφμος, Ὦρα 65], 

χυατίτο ἃ ἀφτηοηίθι5 δῖνο αἰ να! ΟΠ 6η., δῖνα γοτὶ- 

ἰΔίοιη, βῖνο βϑογδίδιῃ σοηι Πρ] αἰἱ ΟΠ 6π), Γαβροπάδίο 
εἷἶβ φιξ ἀϊοο. Ουξ βυπὶ 485 608 ἀο6οι ἢ [π δοαυεδη- 

αἰθυ5 ἀἰεῖί. Εἰ 5υηι φυϊίδπι φυΐ τιἰιιυηϊ τ25, πιδϑὶθ 

δυίοπι οΔιθΟ]πηθη08, αυϑηίαπι ἴῃ ᾿ρ5ἷ85 οί δὰ υδιι- 
(]οχμηοβ. Ουΐ δηΐπι νοϊμηὶ νὸ5 ἱγ δὰ ἰάοία, 46 αυϊ- 

θὰ 5ουρίυπι ὁδὶ : Εἰ οπιπθδ αἰὲ σοπίμηι ἀππιοπῖα ",, 

γοϊιηὶ ν05 ἱγα ποὴ δοίυμ 841 νην] 4008, 566 δι 

ΟΠΊΠ ΠῚ ϑροοίοπι ἀφηιοπθηϊ. γι Δπηθη Ὠδὺβ πο- 

816 αυἱ ἴῃ οἷο δὲ ἐπ ἰογγὰ απΐναγϑα [Δοἰῖ, δυο δὶ 

Π08 ἃ ἀππιοπίθυ5, εἰ [ἀπ|}Π|ᾶ τὸ 5 δ ἱ (δοῖαὶ ρὲὺ 881- 

γδίογοπι ποϑίγαπι δεβὺπὶ ΟΠ γἰϑίυπι. Ὑἱάοῖς ΟΥσῸ π6- 
4υδηἋο ἀδεϊρίαίαγ ΔΠ}ου}18 6χ ν0}}}8. δηϊμηᾶ, υἱ Δ - 

νος ἀπιρίφαι οἱ ἀυθ᾽ δῖ, οὐπὶ δυἀϊογὶὶ ΠΠὰτη δἱ ἡ! πηι᾿ 

᾿ιοηλμθπι, ἴῃ {|Π|0 ἰάο10 ἀφηλοι ουΓΑΥΪ, ἢ απ Ιδπριιο- 
τοιη, ἢΠπυιὰ οὐ ΠῚ αἰ νπανὶε. [5184 οπηπὶα ἰάο]4 5υπί 

ἀφιηοηθηι, οἱ ΠΟ πὶ πο ουρποδοδηιίη νεγὶ(3- 

1π). Αϑοοη 6 δηΐπιο δἡ Πουπὶ χυΐ 68ι οιῃηΐυπι 

Ὁ ογοδίουῦ, οἱ δοπιραγϑίς ρἰθιδίθπι ἰδίῃ} οἰημΐ (99) 

απ δηπυμ ἰδίαν" 6556 ρἱοῖα8, π60 6βὶ ρἰοίλϑ, δὲ νὶ- 

ἄἀεις ᾳυϊα γὸ5 641) 68ι15. Ου͵δ ΘΠ πὶ 51π|}}}58 {ἰ0ὶ, 

ῬΟΡυ]6 ϑαίναις ἃ θοιηϊηοῦ Εἰ: Βραία 46}}5 οἰ 

Ῥονιῖΐνιι5 θοιι5 6)ιι5, μορμίτις ιιοπι οἰοσὶὶ ἐπ παδὶϊα- 

εἰοπόηι δἰ ὲ "", Βοδία αυΐρρα φαηβ [πἶϊ αυοπάδιῃ δυ- 
ἀφπουγιηι, 566] ρογϊα μοαι τυ ἀπο η), οἱ οὐδε 681 ἀ6 

ἸΙοΩ0 800, 4υΐα οὐυπὶ 4υΐϊ πῃ 5805 οϑὶ οἱ (6ϑιἰπηοηίυπὶ 

παραΐι Ῥαίγὶδ, πο δοῖιπὶ ρου Ιοσοπὶ οἱ ργορ[οἰᾶϑ, 
γογυπὶ οἱ ἰῃ 5᾽ 515 οἱ ργοαϊ ἰΐς, ᾿π8᾽ἀΐδη5 ἱπιθγίοοί!. 

ΒεδιϊιἋο9 ἐγξο ἰγδηβιίσγαν! διὰ π058 ὅδβιι Ομείει 

Ν᾽ Ῥᾳ8), χου, ὅ. 5) ῥ9α]. χχχῇ, 18. 
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ἀἰκοίρα!ο8, εἰ σΡΘ πλ}8. 'π 60 ἰποοησι588 οἱ ἤγη)α Α πηᾶ. 864 δἱ βἰ ἀϊοϊϊατ 'η ΓΟΡυΟα  Ξβοηθη : Ῥὲς ἐμὲ 
τγεηῖε5 [ατία αυοα ἀοοίὶ 80 πγὺ8. 

ὅ, Εἰ εἰ ἀἰχετῖπ! αα νος ; ᾿πατῖϊθ υεπίγίίοημος, 
εἰ ο08 ψεὶ ἀε ἰεγτα εἰαπιαπί. (υἷα ἰηδηΐα Ιοψαυπίυγ, 
τἀ] ]ο4 008 ΠΟπΊΪ παν. Οπηηΐ5 56γπιο 4υΐ ἀϊοίίυγ ἀυὶ 
τλοῦυ8 εδί, δ: ρ]θπυβ νουϊίαίθ. δουι8 δϑὶ ϑογπιο 
οπιπΐ5 Φυΐ πιεπάαχ δϑΐ. ΡΙδηυβ δβὶ διιΐδπ) νοῦ (αα 
φυὶ "θεοὶ βεϊθηιίδη [λ6ΐ εἰ νουβογαπὶ, δἱ ἀσοεῖ υἱ 
τἰούδην8. 1)60 ΒΟ] θη τοσηα οαϊοτιιπι βαποιῖβ 
ευἷς, ΥἹ46 ἐγβο 4υϊά ἀϊοαπὶ φυὶ ποι Τὰὐγυπΐ γδη!ο- 
αὶ, πεφινε γδδυΐ ὕὑπααδπι ἀρρδγιογιηί ἴῃ οοηβρθοία 
Ῥομιίηὶ, Ν᾽ 5 ὀπιπθα δὰ μίθηϊαϊπο 676 ἀσοορίηιι "3, 
Ουἱ νδη!οχυΐ διιπὶ, ἤθη ἤδθρηὶ 0. οχ Ρἰαηἰτυάΐης, 
βθ ΟΏΠαΣ νδοῦΐ βυηὶ γεγ δίς, υδουΐ δυμὶ νἱγίαια, 
δου διὶ ΟΠ γσίο. δὶ αἰποτίμι υοϑὶδ: θΘιατιῖθ 608 
ψεὶ ἀὲ ἰόττα εἰαπιαμί, φηὶ ἵπανῖα ἰοφιμπίιτ, φιὶ 4 
τέκίτε εἰαπισπί. ὝΟ]Ο ἀΐσογα οἱ θϑυβ8[ι 4υλγα ᾿ιος 
γιοοιηυπι ἀςπηοπία:ἢ γΘη Πα αον απ ἢὐπο ἃ8- 
δ ρβογἱ ΒΘΡΙΏΟ, εἱἱ ἀἶςαὶ : δὲ ἀϊχοτίηι πα 08, 
φιατίιε ϑεπίτ οφιος. ἸηΥΘηἶ6Β ΘὨ]ΠΟς 481 γοργοιηῖ!- 
ἰυπὲ,) πα. ἢάθρηξ ψϑυγ ἴοι » ΥΘΠη(ΓΙ 510 βογνίθηΐοβ,. 
ἃ φιοαπηοιο ρΓΟρίοῦ νοϊυριαῖοπι οἷυ5. οἱ δυη- 
ἀλπιίλαι οποία (Ὅθογθ. ΝΌΠ βοὴ δυί8Π) ξθη11|68, 
56] οἱ 608, 4ΐ οὔ πὰ ΓΘρΓΟΠῚΔπ| ἴῃ ΟἸγἰβίο το] σο- 
πέπὶ, γος! φηξ; δἱ ποι ἰδηι πὶ 1105, 864. οἰἶδπὶ 
ἰᾳ ποὺνῖ8 φι!! δος! οβδϑιὶοὶ βύπηυ5, ἰπνθ 08. ΔΙ 4 η 
ΝῸ βδίυτγίιδι6 γθηιγῖ5. οαμοἰα Βογογο, αἱ ΠΟΠοΓΘίι, 
αἰ λραρία! πιαθογα 4υα ἴῃ ΕσοΙ βία ἀδίογαηίων. βία 
αι. ἀδ γεπίγα Ἰοψυΐτιγ δἱ [ὃπ8 βογπιοηαιῃ 675 ἴῃ 
ΠΡ ὁοπϑίβείι, ΝΟ δηΐην ΙὧΟης ΘΟΓΠΙΟΠΙΠὶ 6}ὺ5 
ἀὰ οὐγάβ θοπὸ Πωυϊ, πο ἀδ Ροηΐ8 εορίΔιϊοιίθς, ν 
πῃ ἀδ ραποῖίο ϑρίγίια. 8] αιίς ΘΓβῸ δἰϊφυδηάο 6 
ἄρρεγα ργοια εἶϊ, οὐθογναία ἀ{Γυ}ΠΔ ΘΘΓΠΊΟΠΟΒ 6.15 46 
γθτ μα θαδηΐ με Ποἰρίττ), Δηποη. Ργοροβίἰοποπὶ 
ὅσιον φυι5 πη ἀἱςὶ ροιαδί, ἰρβ8 ἰῃ δ ΓροΠΔΠι, Π6 
ἰνπε φυΐδ ὁχ νοθῖς ἃ 4υοφυδλπὶ 64π| διιάϊδη8 οχἰβιὶ- 
Μοὶ 0: δογίρι απ 5:0} 6588 ΘΟΠΙΓΑΓ Δ ΠΊ, Δ} ΠῸΒ 
μδρεχῖδθ8 4υοπη040 Οροτίοδι Δρργοῦδγα βθγπιΌΠθι 
Δ ἐὺς διουδαιοτίαπι αυΐ 46 γὙθῃίγα οἰδηϊδηΐ. θυ 
Θὲ ἐπ ργοροβίιϊο δὲ φιιΐδ, αἷϊ, ἐγθάϊ! ἐπ πιο, Πυ- 
πίνα ἀδ ϑϑμῖτα ο)ις μοι, [οπ5 ἀφμα βαϊϊοπιὶς ἴῃ 
ταν φίογπαια "5. Ὠὶοδὶ ἰίδαυα 81|14υ}5 46 [8 4φυΐ 
Μοροπυπῖ, 8. ϑδίνδίου τϑργοπη διε! ἤπης 6586 (6 
τηιγε [σπέϑ τ Δα: 5416η||8 ἴῃ νἱίᾶπι ίεγπδη, ἀ6 
ΜῸ δρτεάϊιυγ, οἱ ᾿ἰυβίυ8 ἀδ νϑηΐγθ οἰαπιαί. 9] 
{υάμεπι [οη5 δ4ι:5 4ιιθιη Πδὺ8 τοργοπη εἴ}, ἰπ νοῃ- 
τ 5 εθι, 56 αἰοοηάσηι δ8ὲ πὸ ἰυγία ἀμυβ ΠΔ- 
δεδίωυβ τεηίγα 5, οἱ δἰ Γπ15 δἰ( Θογρογα!!β, ΔΠΠπ5 βρὶτὶ- 
ἰϑς, φυοπηοάο τοι αυοβ ραγίοβ απ υἱἀδηίαν. ἴῃ 
ΓΓΡΟΡΕ ΒΟΙΏΪΏΔΤΙ, ὙΘἰμ δυηΐ Οὐ], νϑγυπὶ δἢὶ 
γροης, 8|}} δηΐπης. 51 δινΐπι ἀἰϊοίιατ. ἀ6 ὀοα!ὶς : 
Ἀφιάδικπι Βοηιϊπηὶ {ποίάμηι, ἐἰιπιΐπαπα οσμίος "5, 
Μὴ ρῃΐῖο Βος τείοσεηαπι δὰ οουϊος ἙΟΓΡΟΓΑΪ68. Εἰ 
δ ἀκίιαν : (μὲ παϑεῖ ατιτοα αμαϊομάϊ, αὐαΐαι κ5,, ἤθη 
δὲ ρυιδηάπια, πος ἀϊοὶ ἀ6 ΘΟΡΡΟΥὶ5. δυγίθυδ, 56 ἀ6 
δαΐπις, 485 ΒαθοηΣ ααΐ πιαπαϊ δυμΐ ἴπ δυάίία ἀηὶ- 

πον οἤέπαάει "5, θη οϑὲ 849. διθίιγαμάυπι ἄθ οοτ- 
Ροτὶβ ρεάθ. ἔδί θηΐπὶ αυΐάϑηι ρ65 σον 5 ἰμαγοθΐθηβ 
δἀ οὐ αυΐ ἀἰχὶ! : ἔσο δμηι υἱα "7. 51. ἰφίτυγ 5ἰπηη!ς 
γεπίτὶ ΘΟΥΡΟΓΔΙ νϑηίθς δϑί δηΐηιθ, 46 400 Ἰοχιίγ 
Ἰυβίυβ : Α ἐΐπποτα {μο, θοηιΐπο, ἴῃ υϑπίτο σοποορίπιιξ, 
εἰ ρατίειτὶ υἱπιμδ., οἱ ρμορεγίπιιδ δρίγίιιπι δαί δ ἱμῶ, 
φμαπὶ {ἐοἰδιΐ διρεν ἰδγγαπι "8, Ουἱοιηαι δυΐαπι ρ[6- 
πυπὶ ΒΑ Θηΐ νΟὨ ΓΕΠῚ ὙΔΠ}5 ΒΘΓΠΙΟΠ 8, φαΐ ἀ6 [61 Γᾶ 
β0}:, μά θδηι γὙβηιΓαπὶ (6 ἰθγγὰ βυ}5ἰϑιοηίδιη, ἀ6 {ι0 
δοῦρίυπι 6βὶ : δεῖ αμίθμι εἰ ἱδίαηιοί ἱιρο ἀδειτιιοί "", 

ΒΔ ΠΟ ογο γϑηίγοπι Βαθθηΐ, ἰπ 410 ἃ {{πΠἸΌΓὰ 
Βοιπιηι οἱ ἐοποορογιηὶ, οἱ γ᾽θιν5 68ι ὑδητοῦ ΘΟΓΌ ΠῚ 
[οὐ Δα 54] 16η{|58. ἴῃ νἱίδπὶ φιογηληι. Πα ἰδίο 

νομΠΓ αἱἷν 16: Αμεγαδ δἰ ὑθΗΓ6 7 Ὠιδῖι5 φμαξὶ μίετ μίε. 

18 πιιδίο αὐ ἰἰρφαίι5 ὅδ, ΠΡΟ δπΐμα ἀἰχὶα μοι ἀ6 
ΠΟΓΡΟΓΑΪ γθη "8 : Ω66 ΘΠ ὙΟΠΙΘΓ 65 ΘΟΓΡΟΓΆΪ 5 

ΡΙθηι8 ογαὶ ἀἰνίογαπὶ οἱ [νἷ5 ριοχἰπιογαιη νἷπο 4}}}- 
ἔϑιο ἴῃ αἰνειη. 5 ἴῃ βό᾽ υἱόποιη ριομοπιοηΐ5. 

4. Νυῃο διὰ [ος φυοὰ ςωρίπιιβ γονογίδπυν, δὲ 
ἐγρὸ αἰχογίν! αὐ νοὸς ; Ομωνῖ!6 υοϑπίτίίοφαοε, εἰ 608 
εῖ 46 ἰόγγα οἰαπιαμῖ, πο 96π18 αὐ θοιιηι δμμπὶ δ᾽, 
᾿νῶο οἷβ γεϑροηάοιὁ. θοῆαοίθηιοῦ δυίοηὶ ἀϊείιαν : πε 

οἶδ Γεϑρον δι, πὸη σέηδ αὐ δ διιπι δμιπὶ ὁαημτίίαγ, 

Ὀμπδαυᾷυθ βθη8, δἱ ψυφγὶὶ Ζόοναπι, δὰ ριορτίθπι 
θουπι τοίογὶ αυοὰ αυϑίνί!, Ηϊες εἷς τοαμοηῃἀδίθ, 
Υ8 δυΐδπ) ᾿δγμο  Ἰ85 ΠΔθΘη105 θουπὶ νογιπὶ φαΐ 6οὲ 

ΒρΟΓ Οπιπΐδ, Οαπὶ 4υφεἶ8., Π0}Π6 ναπιρ θη πος 
υξτοια, βοάυθ ἀδ ἰδγγὰ οἰλπηδηίος, ποῆυδ νδηΐ]ο- 
4105, 56 ργορηίαιῃ ουπι, Οπΐ φιώνγιιπι 46 υἱυοπιὶ- 
ϑιι8 πιυτίμιοδ. Μοτίιΐ οηΐπὶ ϑιηΐ: ἀιθιηοηθ5. ρτγίναιὶ 
γογὰ Υἱτἃ, ας ἀἰοῖ! : Εσο δμηὶ υἱία ὅ5, ΝΟΙΙ6 ΘΓ’ 
ἸΟΓίυ08 86 βοἰϊατὶ ἀδ υἱνὶβ ποροι!5. Πμϑροῖῃ δπΐπα 

βιιϑοορίβι15, Ὁ ν08 φυΐθυ5 ρεγδυδάθιϊ ποι ροιυΐ, υἂἱ 

αυφγοτοί δ ἰϑία ἐς νϑηίυ]ο4υΐ5, οἱ ἐδ Ἰογγὰ οἰδη)διι- 

εἰθυβ νδπΐβ βϑυπιθηΐ 8 5ΘΓΠΊΟΠΕπὶ γεγ δι} οἱ 165 

δε, 556] ρίοηί65 οαἀπὶ ἴῃ δι υϊογίαπι 1668 νεβίγῳ, 

Διιο πα 16. 1π Ἰορ6 νοϑίγα δου θίτυγ : ΝΟ βαχιδγίβ 

ἴ(οἱα ; ἰυχία Ἰαφοιῃ [Δοΐθπιο5. πο δἰιοπαιἷβ νϑηιτγὶ- 

Ἰοᾷυΐδ, πϑᾷιρ [5 αι] 46 (οΡγὰ αἰδιηδηῖ, ζοφοπι 

ἐπὶπι ἧι αὐἀὐμίοτίμηι ἀφαϊ, αὐ ἀἴσαπί, ποπ δὶ εἰσι 

τόγϑμηι ἰδία, ΡγῸ 40 ποη ὁδὶ πιμπδτα ἄαγο 55. Ουἱὶ 

δηΐπι Δ5ϑιιπιρϑὶί Ἰοφοπι, οἱ πονὶΐ αυΐα ἰὸχ ἰῃ δάὐιῖο- 
εἷυπὶ 65[, δἱ ργβοίρυο 5ρί}18., αι ἐμ ογά οἰ! ἃ 

δηλ] ο4υ18 οἱ δυσυγίϊβ φιδγονα; εἷς οὐπὰ ἰμι6}16- 

χθονὶ ἰοσθη, ἀδθει δαμιΐνδι5 ὁὰπὶ ἀΐςφογα, μ πὶ 

νογθυη) ἰΐα τππηὐυ ἂριά Ογάοοβ οἱ θδγθᾶγοβ, 

4υαία ο81 νου αι ἰορῖ5. ΑὉ Οπληΐ δηΐῃ γϑῦο, ἃ0 
αμἰνογδὰ ἀοείγία νοῦ ἰϑἱοι μΟΙ Ποδῖ6 ἀἰεις ἰοχ, 

4υᾶδ ἃ Π60 πο} ]8 ἀαία 68ι. ζοῴθπι οπὶπι ὧι αὐἄγμίο- 

τίνι ἀφαΐ!, ἡ ἀϊσαπί, ποῖ δῖομί υότϑεπι ἰδία, Ουϊὰ 

68. ᾳυο ποθῃ ὅϑ8ι βίοι! γόγυυπὶ ἰβίυα ἢ Μυ]ἃ 5ιηιὶ 

γ67}}8, δαὰ ἤθη βίουϊ νϑυθυηι ἰοίυ, Νυ! πὶ δηΐηι 

γ γθυα ροϑὶ νογθυπὶ Μογϑὶ, ροϑὲ γβγθυπ) ρΓΟΡ Θ. 

1ΔΓΌΠΩ., 0.0110 δυΐδη Διηρίϊυ5 ροδὲ γογθυπὶ 9698 

Ομ γῖδιὶ οἱ δροβίοϊογαηι 608. γὶΔ6 δἰ ποὴ ὡδηαῃὶ 

κἼολη.1, 106. 55 7ολη. νιι, 58; τν, 16. 5) Ρρα!. ΧΙ, 9. δ Μά. χα, ἢ. ν6 γον. 1, 35, "208. ἀπ, 6. 48... χανι, 18. “5.} (οἱ. γἱ, 15. 
",30, 

0 200 χχχιι, 19. δι ἰ58,υἱ, 19. 53 2041:. χιν, θ. δ8 ἰ58. 



4.4 ΟΠΙΟΕΝΙΘ 95} 

Π βρηδβα8 θεὶ αυοὰ ἀϊοίυπι εβὲ : 1μαροπι δηϊπὶ ἴῃ 86} - Α ὙογΙ βΠΠἀΐη6., οὐποίδ4 16 υἱγίυία (45 (4.61 50- 

ἰοτίυπι ἀοαϊι, υἱ ἀϊοδηΐ χυΐ Δοςορογιηΐ ᾿ἰαβαπὶ ἰμ 
δι)υϊονίιιν, ΠΟ 68. ὃἱ νογϑυπὶ ἰδίαά αυοὰ Ἰοουϊυ5 

δδὲ ΜΟΥΒ65 ἷῃ Ἰοβα ἰαῖϑ ρδῦ δηροίοβ ἰῃ πιϑηι τηϑαΐᾶ- 

[οΥ]5 δ", Μυϊο δυίοπὶ ἀϊρπίυβ. ροίεϑὶ ᾿ος ἘςοΙοβἰἃ 
ἄΐφογο, ποθὴ δϑὶ δου! νϑγθαπὶ ἰϑίυἀ φιοὰ φάτο [8- 
εἰὰπὶ 651, φυοὰ ἰθ Πανὶ ἰ ΠΟ Ϊ5, οὐ͵ι5 νἱἀθηηυ5 

αἰογίδπ), ποὴ βίοι Μουϑ68 νϑίδιηΐμα οὈϊδοίαπι, 86 

αἰοτίδπι ἰδηαυδπὶ ᾿]ηἰφεηΐεῖ ἃ Ῥαῖγθ, ῥ᾽ ἐπὶ ργαιίῷ οἱ 

νογί δι 15 ὅδ, ΝΟ 6ϑὶ δίουι Υϑγθαπι ἰδιαά αυρά 505- 
οορίι ΕςοΙδ5ἃ, ἴῃ 4ιιο ογοήϊι, μοῦ φυορά οἱ βαἰνδυιαγ, 

γεγθυπι ιοὰ π᾿ ργποίρίο δγὰὶ ὅριά θοιπὶ Πουβ 
Ῥάγθυπι, οὐ ρίονΐδ οἱ ἱπιρογίαμη ἴῃ βαουΐα βθουϊο- 
γ11π|. ΑἸπὸμ. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΥἹΙΙ. 

δ 60 αυοά βοτίριυπι 6δι : {Π{π|αἰς δομ ρα ἴα ἱπ ἢ 6- 
τμδαίοπι ει ἐπ ϑαπιαγία, ἀβ4ι16 δὶ δυπὶ Ἰοσιηὶ ἴῃ 
400 δῖ : Εὲ οοπιπιουεῦο εἰυϊίαίδδ φι παδὲϊαπίμτ 
(ε8Ρ. Χ). 

1, ΟἸΐπη φυϊάδιη φυδπάο ρεοοᾶνῖε ρορυΐυβ Ῥγΐίογ, 
ὁχοιαϊε ἃ γοὶϊφίομα, δὲ βου ρει} Γαργίσαιαβ δϑὶ ᾿ 448 
ἦν ΗΙδρυβδίθι), οἱ 8. φυὶ ἰ5γδθὶ γοοδθαίασ ἰῃ ϑδπια- 
τἱδ. 51 δυΐθπι δὲ πιιης δἰ αυΐβ οοπβίἀογοὶ δχ πηυλεὶ- 
ἰυὐΐηθ Θογιιὴν 4ιΐ ΘΟἸ συ πὰ ροροδίοΓ 8, πο Ρἶξο- 
υἱὲ ουπὶ ἀΐξαγθ, χυοά υπυδαυίδφια Πδυπὶ [οίθηβ 
αιοά οχἰβιίπιλι ὅ588 ΒΟ ΠῚ, οἱ ΒΟΓΥ ΘΠ 5 Ρβεςδῖο, 
μια οἀΐοίυ5. 65. ἔλοίθηβ θα ρι 18, οἱ οοηῆδαι5 Ορι8 
Τηδηυπὶ ΔΓ Ποἷ58. οἱ ροπθη8 {ΠπΠΔὶ ἴῃ ἀυβοοῃβο. ἴῃ 
Δ βοοη80 Πυΐρρα οογἀἰ5 πηι! [Δοίπηιι5. [402 5] ρθο- 
Ἔθιν5, {]π46 56ΓΠΙῸ Π05 δἀοοοὶ ρωηἰτθηἰ πὶ ἀβογα, 
δι αἱυ]ᾶγα βυρογ βοα!ρα } Πι8, οἱ Δο15. αι δυμ ἴῃ 
ἨΠεγυδϑίοπι οἱ ϑαπιαγία. Εἰ οἱ φυϊάθηι. "05 ρδθοθ- 
ΤῊ118, 4υἱ 6886 ἀ6 Ἐςοἰαβἷα αἰρίπιυ8, ἴῃ ΗΙΘΓυβα 6 πὶ 
[ΓΔοΐτηιι5 δου] ρι} ἃ. 8: γογὸ ἰΐ φαΐ δχίγα Βοοϊοβίατι 
ΠΟΠΒΕΪ 11 δυπὶ αυομιοάο μρογθιϊοὶ ρϑοοανθγίηι, ἴω- 
οἰυπὶ ἴδοϊα ἴῃ ϑαπιαγῖα, Ὑ ΓαΠΔπηθη Οπιπα8 οπιηΐ- 
Ροίθη8 Πει}8 ἠυχία βιιλπὶ θοη Δίδ6πὶ δὲ] ρομἰ δηλ 
ΡΓΟΥοΟαί, ἠΐοθη8 (γεγβ. 10) : {Π{μία!6 δειι ρει α ἴπ 
Ἠϊοτιϑαίοηι δἰ ἐμ ϑαπιατῖα. Ουδμιδἀπιοάμππι δἰδηΐ πῇ 
[δοΐ ϑδηιδγὶθ οἱ πηϑπι [Δοῖῖβ οἰυ5, [4 (Δοίδιπ Ηΐ6- 
Τυβά!επι οἱ ἰά0}198 ε͵ι8. Οοπιινίπδίυῦ υξουπαι!8 
(εἷς Θαπιαγίιαπίβ, οἱ ἐν ΐβ 401} ἀὰ Ἐροϊοϑία διηῖ. 
(γεγβ. 12) πηι αμίοπι σοπδιπιπιαυοτί! Ποῖ οπιπία 
[αοἴεπς ἷπ πιοηίο ϑίοη, εἰ ἴῃ ΠΗ ἰοταδαίοηι, ἐπ άπιοοί διι- 

εἴδγυπι δυδγυπι σΟΙΠΡΟΠΘΙ 65 Θχ  θθηϊ. Οὐπὶ ΕΓζο 
οἰπηΐδ [δοοτὶὶ Ποι8 ἰῃ πιοηία ϑ[οη, αἱ ἴῃ Ἠϊεγυβὰ- 
16π, οἱ γοἀάϊάογιι οὰ αυδ [8118 ΓΟΡΓΟΙΠΪξ88 δ0ηι, 

ἴαης ἰπάποοί βιιργα 56 η5ι1πὶ ᾿ηϑβηντη ργποίροπι Ἀς- 

ΒΥΓΙΟΥΙ., οἱ ΒΌΡΟΓ Δ] ἀπο πῇ φ]ογία οουϊοτυδι 

αἦυ9. ΑΙιὰ δὰ πὶ 58 ΡΟ .6 ΠῚ ΒΘΓΠΙΟ ΠΟΥΪ, οἱ ἐχϑγθϊυπι 

Γυΐμοο 6}5. 40 ἱπδαιίίοπο οορί586. ὕὐπάδ οἱ 51 ἰηβαι! 
Γιογίπια 5, ἴῃ πα! οἶτπὶ πο ἀοπγυΝ ἀΪ8}0}1, ἴῃ αυο ἰη- 

οἰάϊε ἴρθ6 Ζαθυ]υ8. 
4, Υἱάοαπιιβ αυΐοπὶ οἱ ἰπΠΔ 0 Π 6 Π| Εὖ0|5 4υΔηίΆ 

δἰἴ, αἱ 6ΘΔπι| σΔΥΘΔΠΊ05, Οἱ ΟῚ ΡΘΡΠΙ ἈΠ. ΘΌΠῚ 5ι- 

ΡΟΓ 05 γδγὰ αΐοογο. Ουΐϊά ἰφίτυν ἀΐοῖε {νεγβ. 15}} 
γιγίθις [αεἰαηι, οἱ δαρίοπιΐαπι ἱπίοἰ δοίιι 8 αμζοτανι, 

ἤπεβ φοπίδιπι. Ἐχἰβιϊπιαι Γογευ ἀΐπα συ αυοὰ νὰ] 

Β ἰμ πουὶδ 86 ρ0556 ΡογΓἤςογθ, Εὶ ΓΘΥΘΓΔ 51 ΥἹΠΟΔΠΊΌΓ, 

ει ρμοϑῖ πῶς Ὑδιθὰ ΡΘΟΘΘΠΊΙ5., δὶ ροϑὶ δεοἰεϑίδηὉ 

τιβατῃ ἴῃ οἰγοῦπι, οἱ δὰ Θαυοντ πὶ συ Γου5,, εἱ 2 

οοηγαοηΐαπ) φοπ  υτὰ Θαπλι15, 4τ|4 4] υὰ ἢϊ, ηυληὶ 
ΒΌΡΟΓαΐΟ5. Π08 ροβϑίαει 7 Εἰ αυ!ὰ εἰϊχὶι Ζαθιυίυ5, τἰ- 

τίϑιις [αοἰαπι ἡ Οοπδοαυΐϊίαγ ἴῃ πο} }8 ρεροδιοιίνυϑ, 

4ιοά νυἱηδίιβ 65ϊ. 564 οἱ δἱ [ογπί θη ροδί οἀϑί!- 
ἰαίοπὶ Ἰοηφὶ ἰδηιροΓὶ5., ΡΟδί ϑδ ποι πιο  δηι τ] 8), 

αυϊά «αἰϊυὰ {{Π συδπὶ νϑγὰ Ἰοσυϊυβ Ῥγουδίυγ ϑ0ρὲγ 

π05, 40] ἀϊχὶ! : γέγίδει [αοἴαπι 2 Ουἱὰ Δυΐοπὶ οἱ αἰϊυὰ 

γορτοι 81 ἰδῖ6 τηλρηϊ]οαυῶχ ἐπ υοαπηαγ. ΕἸ 66- 

»ἱοιίΐαηι ἱπεο !θοίμ5 αὐζοταπι, ἢπος φεπίΐιπι. ϑαρίει- 

ιἰαπὶ π6560}0 4υλπὶ ροΙ]ϊοοίαγ, ἀδ 4υᾶ οἱ ργορ οί 

Ἰοχυίίαν : Αἰϊοπίφοια φιαάαπι δαρὶθπιΐα ὁδὶ ἱπ εἰς "᾿, 

ἔϑι οηΐπὶ δᾳυα ἐχίγδηθα ἃ υϑυιδίὸ βαρίθηιἃ 4υλπὶ 

( ἀίθρογάοι θυ. ἔδης ἰδία παθθηβ δσί βυϊπιαὶ 86 6588 

βϑρίϑηΐδη,, οἱ ἀϊεῖϊ : δαρίεπιΐαηι ἱπεοί δοίνι5 απ [ἐταπι, 
βποδ φεπίΐμπι., οἱ υἱγθ5 φοταπι ἀεραδεαγ. Ῥαγτοὶὶ 

δηΐηι δ ΟΠΉΠ65 665 ΟροΓΔΙΪ0 α΄ 8, 56 ϑ4] γ810Γ 

ἴῃ Οπιῃ65 φ6ηι65 ΠΙΪ((6 5 ΒΟΓΙΠΟΙΙ68 6005, ΘΓ 05, 

4υὶ ἃ Ζαθυ]ο ἰῃ οὐποιῖ8 φαημθυ8 οαρεϊνὶ (6Π6}81- 

ἴᾳγ. Εἰ υἱγος δογμπι ἀοραδοαν. ΜΙΠΔΙΌΓ 56 ΥἱγρῈδ π0- 

δίγαβ ργϑἀδίυπι ἱγὶ, οἱ ἰγδίθγο δάψδγβιιβ π05 π|}}- 

ἰδ υ5. Εἰ τονογὰ δϑὶ νἱά6γὸ δυπὶ αυ θιϑάδῃι" Βοὺ 
[λοϊοπίδπι. Ουδηθο οπΐπὶ 4υΐβ υἱποίιαν ἃ Ζδθυ!ο, εἰ 

ἰγλάϊτυν ἀφπιοπὶθυ5 ΒΡ ΓΙ ).8 ραβδί πιΐβ, υἱγίυθυ9 

οομΓαγ 8, αυϊά Αἰυἀ ἰΔοίαπι 65ὶ 4υδπη 8 ἀἰχοιαί : 
Εἰ υἱἷτες δογαπι ἀθραδοαγ 9 Ἀροὶμίθ 5 ὨοϑίΓα5 Υἱγὸβ 

ἀοραδίυβ οδὶ "05. (Υεγβ. 14) ΕἸ σοπιπιουοϑο οἰυἐαιοδ 
ῬΕΤ δένιδιιηὶ πιαρπῖιπὶ μτίπεῖροπι Αδδῳνγίοταπι, οἱ δαρὸν γγ 4 ἱπμαϑϊαπίιγ. Ἐλ᾿ Ἰιος Ζδθ.]08 Θοπιπηίπαιγ, 
αἰεπμαϊποπι φίοτία οοιίοταπι 6}ιι4. Ὠοροπιι αυϊά 
[υλγὰπὶ 5:1 ἰπίπιΐοο ποβίγο οἱ ἄδθυ]ο, φυδπὶ 56η- 
βυη) 4ιεπιάδπη πηᾶβπὰπ) ἤὰ6 ῥγορμείδ πυη- 
οὐράν, Θυοπιοάο δμΐπὶ 86Ρρθῃ8 ϑδρίθηϊου ταὶ 
Οπιηΐθυ5 6 51}}8 4υδ σι η( ΒΌρΘΡ ἰδγγϑπι, οἱ ΠῚ 59- 
ΕΟ} Βυ}05 ϑδρίθημογοβ βυρογ ΠΠῚοῈ Ἰποῖα ἴῃ 193 
ΒΟπογΔΙΪΟΠ6 δυ8 δυηΐ, οἱ ἀἰβρεπβαῖοῦ ἰηϊφυϊίαιῖ 5 
βδρίθηίον [δες βδουπάυπι βδρί δι εΐδπι ἤθη ὈΟΠ ΠῚ, 
οοάδαι πιοίο ἰβί8 φυΐ ἤφυγαιίιον ΡΓΪΠοΟρ5. Αβϑγιῖο- 
γαΠ| ἀἰοίτγ, πιᾶρη 5 6βι 88ηϑι15, δἱ δϑί πηϊγαγὶ πὰς 
ΒὨΪΕΝ ΠΕ ΠῚ 5ΘΠ50}5 6΄05 : ἴῃ 410 δθυβι8 δϑὶ δὰ ἰῃ- 
[6105 βλρίθι!65 τηππάϊ ἰδία, φαΐ οαπὶ οπηπὶ 

Ὁ (Δ],. 11, 19. 85 ϑοᾶη, 1, ὅδ 960 πη). Υ1|. 

᾿πμαθιίατὶ οογηῖ οἰνὶιλ65 ΕςδοΙοβἷα5 θεαὶ ἰῃ ΟἸΙγΙΒι0 

Ῥοιηΐπο οοηβίγι οί 8, ̓1Δ5 ΟΟἸΠ ΠΟΙ ΓΙΙΠῚ 6556 56 ρΕΓ- 

βοπαῖ, Εἰ ἰγααιθηίοῦ αυϊάεπι ςΟπευβδὶϊ οἰνί δι65 
ἱπμαυϊδία5 ρογβθουμοηί θυ, ἰγααυθηοῦ οοπειιδϑὶ! 
βοληάδ! 8. βδϑὰ μ)Ὸ8 ἰδηίθπι8 Τὰ πἀδιημθηΐυπι ἢΆΡΕΙ- 

165 ΒΌΡΕΡ ροίγαπὶ (8168 Π6γὶ, υἱ ἰδί6 αυὶ ἀἰοἰς : ὕοιπ 
πιουόϑο εἰυϊίαίοα φμῶ ἱπμαθίαπίμγ, ἨῸ5 ΠΊΟΥΘΓΘ ΒΟΙ 

γαϊοδὶ ΡῈΓ ῥγΟΘθ 148 δυ85., θῇι6 Ρ6Γ. 5ρί γτυ5 80- 

γθγθοβ. ϑῦυπὶ δὰ οπιπὶᾶ 40 δοοίάογίπι διίδν ε8 

ῬΟΥΘΘΥΘΡΘΠ115, υἱροίθ ΒΘ πί65 ρα ἴηι δυροῦ Ρὸς 

ἀγᾶπὶ οδυπὶ Ομ γἰβίαπι, ουἱ δὶ φίοτία δὲ ἱπρογίυα 

ἴῃ βου βϑουϊοτυη. Αἰμθῃ. 



4. ΙΝ ΙΒΑΙΔΜ ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΧ. ἣ 

ΒΟΜΊΠΙΑ ΙΧ. 

θὲ ο0 φυοά 5οτὶρίυπι 6βι : ΕἸ απαϊυὶ νοσοπι Βοιηϊπὲ 
ἀϊρεπιὶδ : Θμόπὶ πεαπι, οἱ φαὶς ἐδ1| αὐ μορμίππι 
ἰξίμπι ̓  Ελ ἰγδηβογοάίοπθ πηϑάϊοᾶ ΡΟΡΎΘΗΙ ὑθ408 
δὰ ἰοουπὶ ἰῃ 4110 5ογίίιυγ : Ρείδ εἰδὲ δίσπιηι ἀ 
θοπιῖπο μὸ ἵπ ργοίμπάμηι απ ἱπ οτοοίδιπι (ΟΡ. 
ΥἹ οἱ 71}. 

ὕ3Ρ. ΥἹ, γογ8. 8, 9. Εἰ αμαϊυὶ νοσεπ Βοπιϊιιὶ ἀϊ- 

ἐἰπίἰς, φμεπι πεϊἰαπι, οἱ φιὶς δ᾽. αὐ μορμίμπι ἰδίπηι ἢ 

Βι ἀϊκὶ : Εεοε 660 διιπὶ, πιδ 6 πιε. Εἰ αἷΐ ; γαάο, εἰ 

ἐϊς ρορείο ἠμὶς : Αὐγὸ αμαϊοιἷδ, δἰ ποιι πίοι Πφοίἐδ, 

εἰ τεἴφυλ. θὲ 60 4υΐ ηυπο ἰεοίυ5 65ἱ ᾿δαΐδ ργορῃβδίθ 
ΒΕΠΏΟΠΘ, ΟΥΘΙ.15 ὨΘΌΠ), υἱ ΠΟ 5 σταϊαπι ἰλγρίϑίυγ, 

υἱ ἀΐξπα ργορμειῖοο βρί για ναἰθαπηυβ Ἔχρόπογα. Εἰ 

αιάϊοϊ, ἰηαυ:, υοεοπιὶ δοπιὶπὲ αἱοσοπεῖδ : Ομδηὶ πιὶί- 

ιφει᾽ Ῥοδίηϑπι ραγράᾶιι8 6δὶ Δ }18 ργορ!ιείϑ, ρᾶ- 

τδίυ5 ϑυποορὶς πιϊηἰδίογί απ Ποπιίηΐ, οἱ ἀϊεῖι : Εσο 
ἐκππ παίε πιθ. ϑεὰ υἱ ρδγδΙΟΥ οββοῖ δὰ ᾿ς, Π|6- 

πίθογλί υοοἷβ Μογϑὶδ. Ν πὶ οἱ 1|16 δδάδπι υἱθη8 υοοδ, 
πῆι πιὸ ἈΥ Ο ῬΓΪΏΟΘρΡΘ ρΟρυ]! [υἀσχαιο [Δείυ8. οἱ 

(ππυϊὰ9 θεῖ παπουραίυβ 651. Αυάϊν! διυίεπι αυθπ- 
ἐδ Πευγυπ) ἐχροπθηίεπι σης Ἰοουπ), ἀἴᾳυ ἀϊ- 
αἰπίεπ), φυΐα 1] 6 πίον φυΐάοπι ργορ τείεβ οἱ ρᾶγδῖιιβ 
Ρορβειϊλη) βυβοδρίι διὐ ρΡορυϊυπι, ἔρηται φυς 65- 

δεηὶ οἱ ἀϊοθηθδ. ῬΟΓΓΟ διιάϊθηβ (γἰϑι δ ας αϑϑθηϊ 

ῬΌρυ]ο βυμεἰδηάα, Πος 681 ἀμγα αμαϊοιὶς, εἰ πο ἐπ- 

(εἰ ροίῖδ, εἰο.., ἴῃ 864υ θη θυ5 ρί στοῦ {{π : ἀϊοοπία 
εἰ νοοῦ θεῖ : (ἰαπια,, γοβροπάϊι οἱ, οἱ ἀϊοὶς : ᾿ μά 

εἰαπιαϑο 8 1 ΑΤὈΪΓΟΥ δυΐθπι ως ρτορὶιεϊαγὶ ἀ6 841- 

ταογὸ, 4υἷΔ Τὰ! ἀγατὰ ἐγδὶ υἱ δυάϊομ! 68. ἤθη δ06]- 

πεηΐ, οἱ υἱθηι 68. πο νἱάογοηι. Μαη δϑι 08 ΡΟΥΓΟ 

[εὶ φυοσὰ ἀϊεϊίγ, 5 οοηβἰάδγθην8. ρδαυϊαϊυπὶ ἰοουπὶ 

ἰμαπ : (ἐγηθηίθς αδριοἰοιῖδ, εἴ ποπ υἱαεὐϊίΐε. 15ιἰυ5- 

ποδὶ 681. ΥἹἀδθαηὶ φυΐάοιι Υἱάθγα ἴθμς οὔοο5. τὸ- 
τρἰεηίεβ, γδίοπ τ δυΐ8πὶ Υἱδίοηΐβ ἱφπογδυαηὶ. Αὐ- 
ἀϊεναηὶ ραγΆθ0148 4088 ἀϊ5βοϊνεθαὶ βϑειδίο ἀϊβοῖρυ} 8 

ϑαϊνδίογ. ᾿ρϑὶ γεγο ποὴ δυσίευδηι, παϑοίθηί85 4υ88 

425} 

Α ἀϊοεθαηίαγ, ργορίογ ἢ06 (65 {ΠΠ|Ππ8Π8 608 αϊχίϊ : ) μὲ 

μαϑοῖ αμγεδ απαϊοπαϊ, αμάϊαὶ 55, Ναο δηἷπὶ ῥεὶγαιὶ 
δγϑηὶ [8 δυγίθιι5., αὐ ἤθη δυιϊίγοηΐ, 864. ᾿μ 6 ΓΙΟΓ6 5 

ΘΟΓΙ ΠῚ ΔυΓ65 σιαγαί ογϑηΐ δὰ δυἀϊοηάυπ). Ῥτγορίεοι 

μος ργιϊολὶ εἶδ, οἱ βδγ ργορὶιοίδπη {πἰὰγᾶ ργαϊαίυγ, 

ἀϊοδηϑ (νογβ. 9, 10) : Αμγὸ αμάϊει5, οἱ ποη ἐπιοἰἰφοιῖς, 
εἰ σεγηθηιθδ αδριοἰεἰἐδ, ὁ ποι ἢ. ἤ, υἱάοὐ 15. Ἰποταδ- 

δαίμπι 651 δνιἷπι σον μορμἰὶ υ)ι5. Ουϊὰ 511. πος φυορά 

ἀἰοίτυν : ἱπογαδδαίμηπ ὁδὶ ΠΟΥ μομμϊὶ ἰα)μδ, ἰπβρὶ- 
εἰδπιι5. Οπιπῖθυς αὐ] ἴῃ ργθ θη 185 Υἱ185. ουγὶπ γογα 

5Δη1ῸΓ, ΟΟΥ ἱπογδϑϑδίιπι δϑΐ : μαυὰ δἰ 16 οἰ αι] ἴῃ 

Β6ΟΙ δ γὶ "08 ΠηΟΓΔη ΙΓ, ἰποΓΑ 5830 Π|ὶ 681 ΟΟΓ, 4υΔΠὶ 

δὶ ἃ βρ|η18 δπθοθηίυγ. [ἀεῖγοο ρἰμζυθϑοὶ οοΓ, οἱ ποη 

Ροϊεδβὶ ᾿ϑπυϊογβ βρί γἰτυ5 Βυβοῖ ρα γα ποιίοηο5. Ευρὶα- 
8 ΟΓΒῸ ἃ [Δ] υὺ8 οὐΓῖ8. αἱ Διίοηυδίιπ) ΟΟΥ ΠΟ“ 

βίγιιπη Π60 δοοθρίδ!α ἢδι. Εἰιβίπιι8. (ΘΓΓΟ ἃ η6- 
ἔοι. 58 βυπὶ δπΐπὶ 4υΐθυ8 ΘΓ ἱπογαβδαίυγ, Ῥγο- 

ΡΙΟΓ 06 ΒΩΓΠΙΟ 80}}}18. δγαϊ, αἱ ἰπ Εχοὰο “0 86γί- 
υὴυν ἀθ 60 αὐοά δἷῖ : Ουἱουπαυς Γυδγίοι ρτγορίοῦ 

ἰοηυϊαίεπι οογὰΐβ 6) υ5πιοῦ!, 15ι1 Πδθυπὶ νἀουυπῖ. 
Ταῖϊθυ5 δπὶπὶ οου 8 θοὺ5 νἱάειυτ. Ττῖα δυηὶ αυ 

ὁϊουμίυγ : Ἱπεγαδδαίιπι ὀπὶπι δὶ ΘΟΥ ρορείϊ μιι)μδ, 

δἰ αμγίϑιις διιῖς σγανὶ 6 7 αμάϊοτιιπὶ, εἰ οὐμίο8 δι08 

εἰαμεετιιπῖ. Ῥοββυηὶ δυϊὲπ) οἱ δἰ 6 ν πηδη 16 8{{1|5 ἰη- 

16}Π|πὶ φυς ᾿ιος ἀϊουπίυγ ἰπ Ιοοο. Μυ}1} οπίπ ρυΐδηιϊ 

ἰηϑρ  οἰδη 68 ογραίυγαβ., οἱ τηιιπάυπι ἰδία πι οΟπί6Ππὶ- 

Ρἰἀπία8, υἱάθγα 56 θᾶ. Εἰ αυϊά ἀΐοο Βοπιίπυπι 7 ΘΟ 

γουοΓο8, εἰ φυδάγυρεοάϊα νἱάδηϊ 50}6πὶ οἱ ἰυπ8π’, δὲ 

απίνογϑαπι κἰπια! σαἴυπι οὐτῃ 5.6 γι πὶ οἰογο, 568 

Τϑιΐίομθθ δου ποὴ ἰμι6 }ΠΠφυπί, 501} γ6ΓῸ ᾿υϑι1 εἰ 
ΒΔη01) ρ6Γ βαρίθι"ι δ θεὶ γαϊοηθῖι σοπμργα θη άθη- 

165 ἰηϑρίοἰυπὶ 64. [460 ἴῃ γι! ρ58]. δυνά ἀϊεὶϊ : 
Ομυοπίαπι υἱάοϑο οοἰος ἱμυδ, ορέτα ἀἰσὶίογαπι [όταν 

ἰυπαπὶ εἰ δἰοίία φμ (ἰ [μπαάαειΐ δ᾽. Οἱ. δηΐαι ἡυης 

ΡΓΟρΙοῖα ποη υἱάοι οαϊαπὶ εἰ Ἰαηδιη ̓  56 ἀ ος φυοά 

δἰΐ, υἱάοδο, 5ἷ ᾿οπδίἀδγθπ8, ΡΟ ΓΙ πη}5 ἱπίο Πρ 6 ΓΘ. 

ἡ Εχρά, τιν, 15. 5895]. χι,, 6. Κ' ΜΆΠΠ. χη, 9. 5 (Ὧρ. χχιν. 5 Ρ98]. νη}, 4. 

ΝΜΟΝΙΤΌΝ 

Αἢ ΟΒΙΘΕΝΙΒ ΗΟΝΙΜΑΒ ΙΝ ΖΦΕΒΕΜΙΑΝ. 

δετεπιαηι απ αἰδίοΥ ἐαροδιοτὶ Οτΐφεπες σιαπι μοπι ἰΐ5, ἱποοτίμηι θεῖ. (αδοοάοτμδ, {ἰ. 1π511ξ. ἀΐν!η.., σαν. 
ὅ, ἀοπε ας 45 ἐπμπιεγαί, φμα αὐδιο ἐπείαδαπί Βαϑαπὶ Ἡαιιτὶ ἐεπιροτίϑες, εἱὲ ἀἰδείνπις ἐα εις Ρτα[. ἵπ ]εγε- ᾿ 
πείαπι, Τυϊοεφίπι πολιοῦ [γαηπιοπίμηι ἐα νει ῬΏΙ ο4]14. ᾿Ομαιϊμουγάφοὶπι σοπ[μδο ογάϊπα Παιἶπε α 86 Ὀέτβαδ 
[ἶιϑε ἱεδίαιμτ Ηἰθτοπψηπμις για. ἱπὶ Εχϑοϊιϊοίοπι, πόδια ρίπιγος αὖ 60 1,αἰἷπο γεἀάϊιας υἱαΐεδε 86 ἐεδίαιπιν (ἀφ δῖον 
ἄοπις ἰοτο ξιρτα εἰξαίο. Νονεπιάφοῖπι ἀοἰπάς τος ἱπ εοάϊος ϑοοτιαἰοπδὶ τερετῖ!, ἐαεφια τας αἀϊιποία ἱπ- 
ἱεγργειαιἴοι6 8μα 1 αἰἷπα, Απιμοτρίῳ ἀππὸ 1548, εὐϊάϊι (οτάστῖιιδ διιδ ποηιῖπε βαποιὶ Ουτί Αἰοχαπάτιπὶ, οὶ ἐπ 
εοάϊος πιαμιιδοτίρίο αδοτίρίαι υἱάεται ; δε4 οοαϊοὶδ ἀε αμείοτὶς ποπιΐη6 ὀτνοτόπι [αοἰία ἀειοχῖι Η μειΐμ5, ἰωπὶ ἐς 
40 φυοά ἀποάεεῖπι απι α δεαίο Η ἰετοπίπιο 1,αἰἷπὸ το αἱίας [μἰδ86 ααἀυογίΐ!, ἰμπὶ φιιοά αἰΐῳ δερίεπι αγαεε Εἰΐαπα 
 ἐράϊοε γαίσαπο μϑὶ Οτί σειιὶ αδοτιδιιπίμν, τοροτία {[μόταπὶ α ΜΙοίιαοί 6 (Πϊδίοτίο φιὶ θα δια ἰπ Ζοτεπιίαμε 

ἱεπῶ ὕγαςο αὐ Γαϊϊπε ἱπεοταΐ!. Ε φμαιιοταάφοῖπι, φιαδ ἱπιονρτοίαίως ἐδ. Ηογοη πιμδ, ἰοαῖμς Οτώοιδ δοουπά 
εἰ (ετιὴσ πες γϑρογίμδ 6δὶ ἱπ σοάϊοα ϑοοτίαἰ θη, πὶ ἱπ Ψαίΐσαπο. {Πἰταπιφμς ἐπ Η μοιἴϊ οαἰοπὸ οπίδδαπι Ροεῖ 
πυρεπιαεοὶπι γσοαδ ρμτο[οτίηιιδ, ἐδίφιο αὐἀάϊπιιιδ ἐοηια τ δεῖνι ποπῷ [ταφπιοπίιμη σταοιιηι φμοά θαϊ θεῖ 
ῬιΙοοα ία, καρ. 10. Ργαίετεα ομπὶ φιαιποτάευϊπι πονμ ας οὐ αἶπ6 εον[μδο ἰπ! ετρτείαιιδ [ἀοτῖ! Η ἰοτοπψπαιαν 



4:᾽0 

ας αἰδιεν ἐπ δια οαἰΐοπο εο[οςαυϊί ΗἩποιΐιδ, 

ΟἈΙΟΕΝΙΚ9 

μαι ςοΠοσαίς {μόγαπὶ ἐπ οαϊποπε (ἐοποϑταταὶ οἱ αἰϊὶς, δεσκιιι. 
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4ιι6 ἐδὶ Ζοτεηιδιδ σοπιοαίμνι πδα ποπ ἐἰπηπ οταϊποηι φμέηι ἵπ οο(ά. Ὑαίΐοαπο 4 ϑεοτίαίοπεὶ ξογναϑαμι. ἤππο ἐἰ πος δεφιΐηιιγ. (μα ἰοτιΐα 6δὲ ἷμ ποδίτα 

[ιῖδδθ ραοὶς (θηϊροτα ροδι ἀππιμῃ 945. 

145. ἨΟΜΙΠΙΑ 1. 
γότϑιπι οὶ φιοά [αοίτιπὶ δεῖ αὐ 1 ἐτοηιΐαπι Πβίϊωπι 

(οί εῖς", εἰς. 

δαἀλιοπε, ἱμπρετίοοια 6εί, δέσιμαὲ Π γεπιΐ ἐαροηΐ!. 1π ἀπαροΐπια αροτιὶς υεγθΐδ δε μτγοδυψίεγιπι ἐν ΟΠ τι δι αὐιὶδ [εγυότεπι, φιο Ῥεγδθοιἐϊοπιιηι (ΘΠΊΡΟΤΟ ατάοθαλί : μὴ 

εἰ υέτγϑιπι ἀπ ίαπαιί ἐτιεοείπιαπὶ εαρΐμίε 
το ιείμν. 1π φματία δἰιπὶ ΠΟΗ ἐξδε αἰεὶ" 

6 [αοἰίε οοἰ ρίαν ἤας Ποηιϊίας τεοί μαίας 

ΟΜΊΙΛΙΑ Α’. 
Τὸ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ ὃ ἐγένετο ἐπὶ Ἱερεμίαν τὸγ τοῦ 

Χελκίου, καὶ τὰ ἑξῆς. 
Ἰηίθγργθίθ 8. ΗΪΘΡΟΠΥΙΊΟ. 

1. θδι5 δά θοηοἤοίοηδιπ) ῬΓΟπηρίι5 65ι, δὰ ρυπίοη- 
ἀ05 δυίεπὶ 608 αυΐ ρῶπᾶ ἀΐφηὶ βυηὶ ἀἰβοὶπηι!αϊογ. 
Οὐπὶ ροβ5ϊ: φυΐρρα ἰδθθη}8 5ἰῃ8 οοπιίδϑίδ!οπ6 γοη- 
Τὰγὶ Ῥυπῖγα 608 4108 56Π|6] ἀἴθπο8 βυρρ!!οἷο }υά!οα- 
Υἱῖ, ηυηυᾶπὶ Πος [Δοἱ᾿: βορὰ οιϊαπηβὶ «οπάδηηπαγα- 
τι, ἀΐοῖι φιοά εἰδὲ 5ΘΠΊΡΟΙ ἀΐοογα ργοροβίϊιμη αβὲ, 
ιν ΠΙΒΘυθπίαΓ. ἃ ΘΟ ἀοπηπδιίοηθ ΡΘΡ ροηϊιεπείδη), 
ηὐἱὶ ξοπμαεπιηαιὶ [υϑγᾶης ρδν ἀβἰϊοίαηι. Βογυπὶ ὀχαπι- 
ἃ οιπὶ ἀς ϑεγίριυγίβ. τυ] Ροδβϑίῃηι8 δοοίρογθ, 
Βι!Ποίαηι 84. ργβοηβ ἱπεϊἀδηιία, υἱ γαηίδπηας δὰ 
ἐογυπὶ υ8 ΙΘοῖὰ δα ηΐ οΟπιοΠρ]Διίοποιι. Νίηἰ νι 
ΡΟσοδίογοβ ΘΟΠἀΕΘΠΊΠΑΙ Θγᾶπὶ ἃ [)60 : Αάήῤες οπῖπι 
ἱτέδ αἶδ5, εἰ Πιμιτισα μι Νιπίυο δμϑυθτίαιατ 3. Νοίιῖι 
θοιι5. οἰ!πὶ 5ἰ]οπεῖο Ρυμίγα ἀδπιηδίοβ, βθὰ ἀδηβ οἷβ 
ἴϑουπὶ ρα ηἰοηις οἱ ΠΟΠΥΘΓβίοηἾ 5, ἢ) ἰβ! 1 δὰ ροηίο5 
Ἠοργθοναπὶ ργορ!δίαπι - αἱ ἀϊΐςδηίο Πα : Αάδεις 
ἐγὲ8 αἷδ5., οἱ Νίπϊυα δι θυθτίοίμγ., 4ιϊ οοπάρπιηδιϊ 
{ιθγᾶηῖϊ, ἤθη ΡΘγίγοηὶ ; 86 ἃβθηΐθβ ρα δηιίαπι, 
ἀπηροίγαγοης γηἰςοποογάϊλτῃη Ἀεὶ. θΟυἱ ϑοάοπιῖβ οἱ 
Θυπηογη ἶς [πὶ Θγᾶμι Θχίιϊο ἀδϑιϊπαιί, αἰ τηδηϊία- 
Β[1Π| δδὲ ὁχ βθγιηοηΐθυ8 Ποΐ, αυο5 Ἰφουίι5 δϑί δὰ 
ΑΒΔ Δηι ; διϊπιοῃ αὐυοσὰ ογαὶ βυὰπὶ, ΤΓΘοΘΓαηΐ Δη- 
ΒΕ], γΟ θη 168 605 84 [νᾶ γ6 4αΐ 56 ἱπάϊρποϑβ βα]είὸ [ὰ- 
ἀἰοαναγυμι, ἤδς ἀϊοοιιία5. δὰ [,οὲ : Κεὶ εἰδὶ Πὶς αἰὲ- 
Φιῖς φόπον, αἱ {{, ἀμ Εἰΐα 51 Νόψυς διΐπὶ ἰσηο- 

- ΤΆΡΔηϊ ΠΟἢ 6886 603 560 ΌΓΟΒ [μοἱ, βαὰ οβίδήδγαμι 
Βυ 8 πὴ ῬΆΓΙΕΙ, οἱ 6}5 4! 605 πρίβογαί, Ὀδηϊπη θη 
}η) Ποτΐ 68 Οἱ ἈΠΊΟΓΒΠΊ, . 

2. Ποτυπὶ φυϊμάαπι 5, π||]16 ἰμνθηϊπιαβ δἱ ἴῃ δογο- 
Πιΐὰ βογίρίυη 6586 : δοί δηΐπ) δαποίαίαπι ἰθπρυ8 
Ργορ θείς οὖι8, φιλπο σορὶϊ ΡΓΟΡΘίΑΓγΒ, δί αιιοι5- 
416. Εγρο υΐ δοτίριυγαβ Ἰορί!, 5] Ἰδοιίοι ἀΠΠΠ θη ον 
ἱπίθηθαῖ, οἱ γοχυϊγαί δογιπ ᾳυξ 5ογίρία δι γ0- 
ἰυπιαίοπη, ἀΐφογα ροίρδι (1) ἐχ ἰβίονίαβ. βιιρογβογί- 
Ριΐοηδ, 4110 [ἜπροΓδ Τογθπηΐϑ5 ἜΧοῦβι5 511, δἰ 41} οὐπ- 
ΒΠΗΙΠΔΥΟΓΙἰ ργορΠοιΐαπι. Ουϊὰ ἰρίμιν δὲ] πιὸ ᾿ὸπηρυ5 
Ἰηϑιογί 7 ̓μορθης 126 ἡἰυϊεΐ, αυΐα φαροτῖς ΡΙΓΟΡΙ6- 

ὁ δόγθηι. 1, 1. "θην πὶ, 4. 5 θη. χιχ, 49, 
(1) Ῥίροτα ροίο8ι 6: πἰειοτῖα διιρογδοτὶρίΐοπο, οἷο. ᾿ιὰ ποβίγὶ πι|88., ἃἱ Βορὶϊ πι86. οουΐοοὶ 4008 ἑοη8υ- Ἰυΐι Ηυειίι8, οἴ οοάοχ 8. σδγοιιδγὶ : ἀΐσθγ ροιθδί : Ἠϊἰδίοτία ξιιροτβοτίρια δδὶ 410 ἰθηιροτὸ. 
(2) Μελλητής. ΗΪΘτΟΠΥπει5 'π ἀηίθα δαϊε5. ἀΐε- δἰπιμίαι, 56} ἴῃ ἢϊ55. ἢδθδί αἰδδοὶπμμαίοΥ. 
(ὅ) Προιέγει αὐτῷ τὸ προχείμενον. [,ορἶδ56 ν᾽ ἀθίυτ ΗΙΓΟΠγπιι5. ἐπ τοῦ προλέγει ἀεὶ τὸ προ- χείμενον, δἱ (οί ροβίθα ἀὰ 500 αὐυϊαϊε : Ρόγ γωπὶ- τε ἰαπι, οἱ Ῥ6Υ ἀοἰϊοίμηι, τ 
(4) Τρεῖς ἡμέραι. Ἑαϊιῖο ΜΟΙ πη Βαροὶ ἐπ Ἰηίον- Ργοίϑιίοπε ΗἸΘγομ πη : φμαάγαρίπια αἀἷθα, 86 ἴηι μη μὰ8 π|58. οἱ '᾿ἀρυὰ (δμουγαγάυπη Ἰορίίυγ ἱγέδ 

Ὁ θεὸς εἰς ἀγαθοποιῖαν πρόχειρός ἐστιν, εἰς δὲ τὸ Ν 
χολάσαι τοὺς ἀξίους χολάσειος (2) μελλητής. Δυνάμε- 
νος γοῦν ἐπάγειν τὴν χόλασιν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χατα- 
διχαξομένοις μετὰ σιωπῆς, μετὰ τοῦ μὴ προδιαμαρ- 
τύρασθαι, οὐδαμῶς τοῦτο ποιεῖ: ἀλλὰ χἂν χαταὲι- ; 
κάξῃ,, πρπλέγειαὐτῷ τὸ προκείμενον(9), ἐπὶ τῷ ἐπι. 
στρέψαι ἀπὸ τῆς καταδίκης τὸν καταδιχάσθησόμενον. 
Τούτων μὲν παραδείγματα ἔστιν ἀπὸ τῶν Γραφῶν 
λαδεῖν πολλά - ὀλίγα δὲ: προσάξω μόνον τὰ ἐπὶ τοῦ 
παρόντος ὑποπίπτοντα, ἵνα ἔλθωμεν καὶ ἐπὶ τὸν σχο- 
πὸν τῶν προχειμένων ἀναγνωσμάτων. Οἱ Νινευῖται 
γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἐγεγόνεισαν, καὶ κατεδιχάσθηταν 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ - "Ἔτι (4) τρεῖς ἡμέραι, καὶ ἔμελλε δι. 
γευὴ κατασχάπεεσθαι. Οὐκ ἐθέλων, εἶπεν ὁ Θεὺς, 

Β χαταδικάσαι αὐτήν (8) ἀλλὰ διδοὺς αὐτοῖς τόπον με- 
ταγοίας καὶ ἐπιστροφῆς, ἔπεμψεν Ἑ δραῖον προφή- 
τὴν, ἵνα, εἰπόντος αὐτοῦ, Ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ 
Νινευὴ καταστραφήσεται, οἱ χκαταδεδιχασμένοι μὴ 
καταδικασθῶσιν, ἀλλὰ μετανοήσαντες τύχωσι τοῦ 
ἐλέους τοῦ Θεοῦ, Οἱ ἐν Σοδόμοις χαὶ Γομόῤῥοις ἦσαν 
καταδεδιχασμένοι, ὡς δῆλον ἐχ τῶν λόγων τοῦ θεοῦ 
τῶν πρὸς τὸν ᾿Αδραάμ " ἀλλ᾽ ὅμως τὰ αὑτῶν πεποιή- 
χασιν οἱ ἄγγελοι, θέλοντες σώζεσθαι τοὺς μὴ θέλοντας 
σώζεσθα:, λέγοντες τῷ Λώτ' Εἰσί τινές σοι ὧδεγαμ- 
ἐροὶ, ἣ υἱοὶ, ἣ θυγατέρες; οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι οὐχ 
ἕπονται ἐκεῖνο: τῷ Λὼτ, ἀλλὰ ποιοῦντες τὰ τῆς τοῦ 
πέμψαντος αὐτοὺς χρηστότητος καὶ φιλανθρωπίας. ᾿ 

Τὸ ὅμοιον εὑρήσετε χαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν Ἴερε- 
μίαν" ἀναγέγραπται ὁ χρόνος τῆς προφητείας αὐτοῦ, 
πότε ἤρξατο, χαὶ μέχρι πότε προεφήτευσεν. Εἶτα 
ὁ ἐντυγχάνων, ἐὰν μὴ προσέχῃ (6) τῇ ἀναγνώσει, μηδὲ 
ἐξετάζῃ τὸ βούλημα τῶν γεγραμμένων ἀναγνωσμά- 
τῶν, ἐρεῖ, ὅτι ἱστορία ἐστὶ, καὶ γέγραπται πότε 
ἤρξατο προφητεύειν Ἱερεμίας, καὶ μέχρι πόσου 
προφητεύσας χρόνου χατέληξε προφητεύων. Τί οὖν 
πρὸς ἐμὲ αὕτη ἡ ἱστορία; ᾿Ανέγνων, ἔμαθον, ὅτι 

αἴό5, αἱ ἴῃ ΟἸΈ6Ο ἰθχίι. Πτὰ φυσι πΆθθηὶ ΟΧΧ εἰ 
Αγδῦβ, Αἱ Ἠδῦγαδ, οἱ δοπδίμαπ, δὲ ϑὅγγυβ, 6ἱ Ὑα- 
Βλϊα : φμαάταρίπία ἀΐδδ ; 4 Ξρουΐι5 68, Ηϊδγοην- 
πιυ8 ἴῃ 515 4.1 δοπᾶπ) ΟΠ ΠΠΘΠΙΔΓΙ 5. 

(5) Οὐχ ἐθέλων ,εἶπεν ὁ Θεὸς, καταδιχάσαι 
αὑτήν. Ὑἱάοιαγ Ἰερίβδ6 ΗΪΟΤΟΝγπυβ : Οὐχ ἔθελε 
σιωπῶν: χαταδιχάσαι αὐτήν. ᾿ 

(6) Ἐὰν μὴ προσέχῃ. Νορδιίναην ραγιϊδυϊδπι 
μή ποη ἃρποβοῖϊ Ηϊογύηγιῆα5 εἰ βίο ἰασὶς : ἐὰν προσ- 
ἔχῃ τῇ ἀναγνώσει χαὶ ἐξετάζῃ. Οριίπιδ : 516 611) 
ἴῃ ἧπ6 ρορίοοια ᾿υ}15 : ἐὰν προσέχωμεν τῇ ἀνα’ 
γνώσει, 
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ἐρξατο προφητεύειν ἐν ἡμέραις Ἰωσίου, νἱοῦ ᾿Αμὼς, Α ἴᾶγα ἴῃ ἀΐενυ8 Πο5155, 61}]} Απ|05, γορὶβ δυι, υδαυθ 

ἡχσλέως Ἰούδα, ἕως ἔτους τρισχαιδεχάτου ἐν τῇ 
βασι είᾳ αὐτοῦ" εἶτα ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰωα- 
χεῖμ, υἱοῦ Ἰωσίου, βασιλέως Ἰούδα, προφητεύων 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ ἑνδεχάτου ἕτους Σεδεχίου, 

υἱοῦ Ἰωσίου, βασιλέως Ἰούδα. Καὶ ἔμαθον, ὅτι χατὰ 

τρεῖς βασιλεῖς ἡ προφητεία αὐτοῦ συνεξέτεινεν, ἕως 

τῆς αἰχμαλωσίας Ἱερουσαλὴμ. ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί. 

Τί οὖν διὰ τούτων διδασχόμεθα, ἐὰν προσέχωμεν τῇ 

ἀναγνώσει ; 

Κατεδίχασεν ὁ θεὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ. διὰ τὰ ἁμαρ- 
τέματα αὐτῆς, χαὶ ἦσαν χριθέντες εἰς αἰχμαλωσίαν 
ἐγχαταλειφθήναι. Ὅμως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς, ἐνεστη- 

χίτος τοῦ χαιροῦ, πέμπει χαὶ τοῦτον τὸν προφήτην 
ἐντέρῳ τρίτης βασιλείας τῆς ἐπὶ τῆς αἰχμαλωσίας. 

"δὰ δπηυ ἰογίαπὶ ἀδοϊμηυπι Γαφηΐ 6}85.; ἀεϊηὰδ 

Ῥγορμοίανουῖ ἴῃ ἀϊοῦυ5 δοδολῖπι, {}}} Φοβἰςθ, τοχὶθ 

ϑαύα, υϑηυ6 δὰ δοηβυ Δ ΟΠ πὶ ὑπ ἀθοίπιὶ ΔΠπῺϊ 

ϑεάθδοϊ 4}1| δοβίξ, τγορὶβ 04. Εἰ Ἰεφοιι8 ἀϊάϊεὶ 
αυΐὰ ΡῈΓ ἰΓῈ5 γέρθθ ργορίιοιία 6}05 σοπίοχία δἰΐ, 

υϑᾳυὸ δὰ οδριἰνἰ(ίοιη ΗΓ υβαίοπὶ ἰη αυΐηῖο ὨἸ6η86. 

Ουϊά εΥσοὸ ἀροθιυῦ ΡῈ ᾿ϑς, 5ἱ ἰοοι οἱ βίπλιϑ ἰἢ- 

(ἐπε 

ὅ. Οοπάοιηπανεογαί Π6υ8 ἩΟΓ 5816 ΠῈ ΡΙΌΡΙΟΓ ρόο- 
οδιἃ αὐδ [δοοτγαῖ, οἱ Ὡς δγαΐ θχίγοιηδ δοηίθη τα, υἱ 

ἐδριϊνίαι! το! παπούθημαγ (7). Υογυπιάπιο. οὐπὶ 
μιοπλίηυτ 51 διηδίυγ, πος 4φιοιηηυδπι νο]} ροΓΙΓΟ, 

διυθψυαπι ἀσρορυ δι} 0118 ἰοη.ρι15 ἰμϑίαγοι.,, ην δἰ} οἱ 

Ἑδίδου γὰρ ἀνοχὴν ὁ μακρόθυμος Θεὸς, χαὶ πρὸ μιᾶς Β ᾿ϑης ῥγορΠείδῃ), αἱ Ρ6Γ 50} 0.658. 6}.8 8] μαηΐ- 

ἐχέρας, ὡς ἔστιν εἰπεῖν, τῆς αἰχμαλωσίας, προτρέ- 

τῶν μεταγοεῖν τοὺς ἀχούοντας, ἵνα παύσηται τὰ τῆς 

τἡμαλωσίας Ἱερουσαλὴμ, προεφήτευσεν Ἱερεμίας 

Ἰως τοῦ πέμπτου μηνός. Ἤρξατο ἡ αἰχμαλωσία, χαὶ 
ἔπι προεφήτενεν οἷον λέγων" Αἰχμάλωτοι γεγόνατε" 

χὴν οὕτω μετανοήσατε " μετανοησάντων γὰρ ὑμῶν 

τ προχόψει τὰ τῆς αἰχμαλωσίας, ἀλλὰ τὸ ἔλεος τοῦ 

θεῦ ἐπισταθήσεται ὑμῖν. Ἔχομεν οὖν χρήσιμον ἀπὸ 

τὴς ἀναγραφῆς ἐχούσης τοὺς χρόνους τῆς προφητείας, 

ὅπι προτρέπει χατὰ φιλανθρωπίαν ἑαυτοῦ ὁ Θεὸς τοὺς 

ἐχούοντας μὴ παθεῖν τὰ τῆς αἰχμαλωσίας. Τοιαῦτα 

πἱ περὶ ἡμᾶς ἐστιν ἐὰν ἁμαρτάνωμεν, αἰχμάλωτοι 
χἱὶ ἐμεῖς μέλλομεν γίνεσθαι" τὸ γὰρ παραδοῦναι τὸν 
ταοῦτον τῷ σατανᾷ, οὐδὲν διαφέρει τοῦ παραδοῦναι 
τὸς ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ τῷ Ναθουχοδονόσορ' ὡς γὰρ α 
ἐχεῖνοι παραδέδονται διὰ τῆς ἁμαρτίας τῷ Ναδουχο- 

δνόσορ, χαὶ οὺς παρέδωχε τῷ σαταγᾷ, ἵνα παι- 
ἐυθῶσι μὴ βλωσφημεῖν, φησὶ περὶ ἄλλων ἁμαρ- 

τωλῶν ὁ ̓Απόστολος. 

(οπιἰᾶπὶ ΠΟὨΥΟΓΙΘΓΘΉΔΙΓ; Ὠλΐδὶῖ δυπιάθιη οἱ 50} 856- 

οὐηἋο0 ΓΕδα ροϑὶ ρῥεϊπηαπι,, πρϊδὶ! ἀυοησθ δυὺ (ογϊο. 

Ουϊά ρίαυγα 7 δλιη σλριϊν 85. ἰπηπι πο θαϊ., οἱ δάϊιυο 

δυμογίαρθαίυν θοὺβ ἐγ θυ 6 π5, αἱ ἰἴὰ ἀΐσδηὶ, οἱ διὸ 

τ η88η} ἀἴδπὶ ἰοοιπὶ ΡΟ μ (6 η{|85 : υπάδ δουρίαπι 6εϊ, 

υϑηπ6 δὰ οδριἰναἴεπὶ ΗΓ βαίοι., οἱ ὑϑηυ6 δὰ 

φυϊιλαη ΠηΘη56 πὶ ρΓΟρ οίαδεθ δογοιῃίδημ. ὅλη 1ιο- 

διυπὶ νἱπουϊα γοβίγπχογδηΐ ΠΊΔ}}118, οἱ ΠῚ] Οπιΐηι5 

᾿νϑο φυοιδηῃμπιοάο ἀΐοουαὶ Ποὺ : Εσος σαριἰνὶ [ει 

ἐδι15; δφίίς, Ἰἰσοὶ 5670, ραη μη Ἶ8πὶ ; τοσαῖα Π16., 

Εἴ Ρᾶγοῶῃ) νΟΝΐδ ; ροβϑι πὶ δγυογα ἀθ οδριϊνιαίο, 

4} ἰγαθὶἀϊ. ΠάθαπιΒ ἰἰδαια αὐυϊάἀάδη) πρεδ5888- 

Τίαπὶ (8) 6Χχ ΒΌΡρΟΓΒΟΓΙ ριϊοπ6 ἰδία, ἥι5 σοῃεἰπαὶ (6πι- 

ΡοΟΓἃ ργορ ιοιί, 4ηἶὰ ᾿χίἃ βιιᾶπι οἰ ΠπιΘη 18π| ΘΧ]οΓ- 

ἰΔίυγ Ποὺδβ ΒΕΠΊΡΟΓ ΠΟΠλΪΠ6 8 Δ 58] υῖοπὶ., αἱ ὁ65- 
δϑηῖ6 ἀο!!οἴ0 οἰΐαὰπὶ οδρίϊν] 88 οοηααΐοδοδί. πο 
δυίοπιὶ οἱ ἀδ Π0}}}]5 μοβϑυπηυβ ἱπι 6! Πᾳ 6 ΓΘ : δὶ ροοοᾶ- 

ὙΘΓΙ Πλ118, δὲ Π05 “δριἰνὶ [αἱ δυπιυ5. Εἰοηΐπι ἰγϑὰὶ 
Ροςοδίογοπι ϑδίδηα ", πἰ}}} ἀϊϑίαι 40 60 αυοά δυάδεὶ 

ταν (Γλάϊε! ΝΑΙαοΠΟἀΟΠΟΒΟΓ. ὕιᾳας |ΠἸ08 θει5 (9) σομοθβϑῖς δάναγβατὶο, ῥγορίογ (γθαυθιιίδς ἱπιρίείδίο8 ; 

τς πος ΡΓΟρίοΓ ραοοαίδ αυθὲ (δοΐπλι}8., ἰγαάϊ πη βρί τι 81}1 ΝΑ υοοἀοηοθοῦ : οἱ μος ἰγααϊάϊ, ἱπαυϊί, 
δείαη, κι ἀΐδοαπί ποθ ὑἑαερίιεπιατε ", ἈροΒίο 8 ἀξ 4}}18 ρϑοοδίογίθυβ.. 

Ὅρα οὖν πηλίχον χαχόν ἐστι τὸ ἁμαρτάνειν, ἵνα 
τιραδοθῶσι τῷ σατανᾷ, αἰχμαλωτίζοντι τὰς ψυχὰς 

τη ἐγχαταλειπομένων ὑπὸ Θεοῦ οὐχ ἀναιτίως δὲ 
ἀχρίτως ἐγχαταλιπόντος Θεοῦ οὖς ἐγχαταλέλοιπε. 

Ἐπὶ γὰρ πέμψῃ τὸν ὑετὸν ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα, ὁ δὲ 

ἀμπελὼν φέρῃ ἀντὶ σταφυλῆς ἀχάνθας, τί ποιήσει 

ὁ θεὸς, ἣ ταῖς νεφέλαις ἐντελεῖται τοῦ μὴ βρέξαι 

4. Ῥαυΐὰ αυλπίυπι πιδ]υπὶ 681 Ῥδοοῖγα, υἱ ἐγαάδη - 
τοῦ (10) ϑδϑίδπα οδριϊναπι} δηϊπιο8 ΘοΓυπὶ αυΐ ΓΟ] - 

αυυπίυν ἃ 60 : ΠΟΙ] βἰη6 δαυβᾷ Δὐΐ6Π), Π64Ὲ6 5'η6 

Ἰυάϊοῖο Π6ο᾽ τοϊϊπᾳιθηία 408. ἀεβογὶ(. Οὐπὶ δπίπὶ 

τοϊβοῦῖι Ρ᾽υνῖδη) ϑΏρΡΟΓ Υἱποᾶπι, οἱ υἱηθὰ ὕΓ0 υὑνᾶ 

διιυϊογῖι βρίμαβ, αυϊὰ [δεϊοι ηἶδὶ υἱ πιαπάδι πυρὶ- 

θυ, π6 ῥ᾽ υδηΐ Βυρ6 Ὁ 6δπὶ θυ ΓΘη) ἢ Ουδρτγορίογ 197 
ὑὸν ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα ; Ἐπίχειται οὖν διὰ τὰς Ὁ ἴῃ ῥγοχίπιο 6ϑῖ βγορίογ 46] εἴα ποϑίγα, φυόγιηι πο- 

ἐμαρτίας ἡμῶν χαὶ ἡμῖν αἰχμαλωσία, χαὶ μέλλομεν 

ταραδίδοσθαι, ἐὰν μὴ μετανοῶμεν, τῷ Ναδουχοδονόσορ 
χεὶ τοῖς Βαδυλωνίοις, ἵνα ἡμᾶς σπαράξωσιν οἱ νϑητοὶ 

Βηβιλώνιοι. Ἐπικειμένων τούτων, οἱ λόγοι τῶν προ- 
φητῶν, οἱ λόγοι τοῦ νόμου, οἱ λόγοι τῶν ἀποστόλων, 

Π ον. ν, 5. 81 Τί. ι, 20. 

(ἢ Μες. Βορὶϊ, γε ἱπφιογοιίμτ, 110}. Θα11., τοί δι- 
πέρατι οἱ ἰπΐγα, αὐ ρον ομ ἶαπι σΟΝὈΕΥΙΘΥΘΙ ΙΓ, 
(8) Μ55., φμϊάάαπι πεοεδδαγίμιπ, Γλ Ὁ}. οἀΐι., φμα- 

ἐτῃ πρρεεδατία. 
8) ὕιφιε ἡ 05 θέμδ, εἴς. Νοη οπιπΐα ας πᾶ οὶ 

ἰοοὺ ἨΪΘΡΟ Υπιι8, γαργθϑαπίαί σοηίοχίυ5 ατῶ- 
τς βοάίογπυδ, ἰ} 40 υἱάθιι 6556 δαί 8. ᾿ 
10) Τταάαπίαν. ϑ8ϊῖς οοάεχ Οδπιοιϊοοη518. ἴῃ 8}1}5 

γυὴ5 δοηϑοὶΐ βυπιυ8, οἱ π05 οἂρίϊναῦ!. Επυτὰπι οδὲ 

δπὶπι αἱ ἰγδάδπιυγ, δἱ ΠΟἢ ὀρογηυ5 ρμοπηἰοη δι, 

ΝΑ Οἀοποβοῦ ἀίψυα ΒΥ] Οηἶ5, αυΐϊ Π08 δθη5,- 
ἢ ΠῈΡ Ἔχογυοσίοηϊ, 15115 [πὶ Δἀδοδη 0.8, ΒΘΓΙΠΟΠ6Β 

Ργορὶιοίαγυμ), ΒΘΓΠΊΟΠἢ65 ἰορὶ5, 56 ΓΠΊΟΠ68 ΔΡΟΒί0]0- 

πι58. ἰοφί(γ πιοάο ἰγαάαν, τηοάο ἰγαάαί ; ποπηπη- 
πδπὶ ἐγαάαπιμν, Ῥαυϊο ροβὶ ἴῃ ᾿αυάυηδηδὶ, αι 6- 

εἰεδπδὶ, εἴ ποπηη}}}}5 ΒΘρ 5 μδυθίαγ : πόα δἷμ 
)μαϊεῖο 9.60 τοἰἱπφμονίς φιος5 ἀδδογὶ! ;Σ ἴῃ ἃ}}18. ΠΙ88.» 
θ4ιι6 δὶπ ἡμαϊεῖο Π)εῖ τοί μιφιθη ἐδ φιιο8. ἀὐδοτίί. αν 
᾿ἰυεῖ5 δηῖθα οαἀϊεἶθ, πόφιθ ἡμαϊοὶο ἰλδιιδ τοί ἱπφαὶδ φιιοα 
ἀθδοτί!. 
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Γι, ΒΟΓΠΊΟΠ658 οἰΐδπὶ Ἰλοπιϊηὶ οἱ ϑαϊ γαίογὶβ ποβιγὶ Α οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
ὅδεδυ Οἢγῖδι! Ποτγίδηιυγ δὰ ρορπἰἰοηιίαπι., ργονοοδηὶ 
δὰ εαϊυϊθπι). “51 δυίοη διυβίογίπιυβ, ογοα  π5 εἰ 

4υἱ ἀἰϊχὶξ : Εὲ εἐ6ο ρωπίοιΐαπι ἀσαπὶ 46 οπιπίϑιιδ 

πιαίϊδ, φιια ἰοσιιίιι8. διεπὶ [ἀοότο εἰς δ. ἘλῚ 26 αυϊάοπὶ 
πη ργοοιπίυμ. 

δ. Ροβὲ ργοαιηΐυ πη) δυίοπι ἰἰὰ δογὶρίυπι οὶ. Εα- 

εἴπ ὁδὶ θοπιὶπὶ δέγηῖο αὐ ἐμπὶ ; οαγίΒπὶ 6ϑὲ υΐα δὰ 

δεγεπιίαηι. Ουἱά ἀϊεῖ! δογπιο Βοιϊηὶ δά δἰ ἢ ργῶ- 

εἴρυυπι 40 οπηηΐθ5 401 ρΓΟρίνο 5 ἐἰοία δυμί σί6 - 

Ττὶβ. Ηος διΐπὶ πυπαυδπὶ δά αἰϊυπὶ ργορ είατυπι ἀΐ- 

οἴυπι ἰπνοπίπηυθ. Αὐγαθᾶπὶ Ῥγορηοία πυηουρδῖι8 

65ῖ, ἴῃ 60 φιοι ἀϊοϊϊαν : Ῥγορἠεία δεῖ, εἰ οταδί( ὕγῸ 

(εἴ; οἱ ἰδηθὴ πο αἰχὶϊ δὰ δυπὶ Πουϑ : ΡῬτγίνδφιαπι 
16 νίαφηιατεπι ἱπ μίετο, πουὶ (6; εἰ ργὶμδηιαηι δαῖγε5 

ἀε υμίνα, δαποιὶ βοαυὶ 16". δε ροϑίδλ ἰῃ ΘΧΙΓΡΏΙΟ 
ἦδιι ἰθπροτα 8δυοιοδίυ5. δοὲ Αὐὔὐγδῆδιη, αυδηάο 

ΘξΓΟΒ508 658 46 ἰϑῦγὰ δι18, οἱ 46 ἐοζηϑίίοπο δυλ, οἱ 

ἀδ ἀοπιο ραίγῖβ βυὶ ". ἔχ γεργοπη βϑίοπθ παΐι5 δϑὶ 

1588, οἱ ᾿δπι61:) ἤθάι6 δά δἰιπὶ γαραγι 15 ἢτιπο ἀϊ- 

οἴυπι) 6556 δογηιοηθη. Εἰ αὐϊὰ π|6 Πρού586 6ϑί Ρ6Γ 

δίηφυϊοβ οὐγγογα  ϑογοπιῖ88 ργοΙ ρα ἰπίογ οὐ - 

οἷος οοπβθουΐαδ ἀθησπι, ἀἰσοηα Βοιμΐπο : βυϊδφιανι 

{6 νίαδηιαγοηι πὶ ΜΙ6ΥΟ, πουὶ 6; εἰ ρτὶμδφιαηι θαὶγθ8 

ἐε υμίνα, δαπειἱβεαυὶ ἴδ. 

6. Νεᾳυθ νϑγοὸ ἱξῃογϑηβ αι οϑἀ8πὶ 6556 4] ἰβια 

τοίογαηϊ, φυδϑὶ πιᾶ]οῦ δἰῖ δαγοιηΐα, δυροῦ 54] γΔίογο 
ΒΟΒιΙῸ οἱ θοἶηο δόδυ Ομ γῖϑιο : βοϊδηἀππηηπ6 ρῥὶυ- 
Τἶπηα χ ᾿νἰ8 6586 4018 ροβϑιῖ ϑαϊ ναοῦ ΘΟΠΥΘΙΪΓΘ, 

4υᾷ οἰἰδιη Πο5. ἱπιθυροιαπι5. Ρλασ δυΐθπι ΘΟΓᾺΠΙ 

αἰ δά δεγειηΐδιη ἀϊοία βυπι, οοατοίδηϊ ἱπιοΠ] οί, 

4υλ5] ποη ροβϑβίῃηϊ, υἱ ρίαγεβ οχἰ δι πηδηὶ, δὰ Θομι!- 

πυπὶ γοίδγγι. Ὁ τα δυηϊ οὐβῸ αὁ ροβϑυμπ ΘΟΠΥΘ» 

πἶγ Βοιπίηο3 Δα οπιιὲδ αὐ φμοδειπηιιθ πιϊίαπι (6, 

ἐνῖ5, εἰ οηιπία φιὰ πιαπάυ (ἰδὶ ἰοφμετὶδ. Να {ἰπιθαδ α 

[αεἷς ἐογπι, φμῖα 660 ἐθομην διιπι, μὶ Ἔἐτμαηι (6. αἰεὶ 

δον ᾿δ. Ναοάνσπῃ ἰδία οἰΐοβα (11) νἱϑθηίυγ δὰ 

αἰ νδίογοπι γαίεγγὶ : θἃ ὐ6ΓῸ 48 δααυιηῖυγ : ἔχ- 

ἐεπαάϊ! Ῥοπιΐπιι5 πιαπαπὶ δαπι αα πιε, οἱ ἰεἰἰσὶ! ος 

πιοίηι, οἱ αἰχὶς Βοπιΐπιι5 αὐ πιὸ : Εσοο ἀφαϊ δοΥπιονδε 

Ἵπέοο ὧι οα {μη ; 6006 σομ δά [6 ἠοαϊε ΦΙΡ6Υ σόπίο5 
εἰ τόφπα, ὁγιάΐσατε εἰ ἀϊερογάοτε ᾽᾿., (6 δεγοη)ῖα αἰ ΠΠ- 

οἰἴδι (οοἰαμ! ἱπιεγργοίδι! ΟΠ : 4188 ΘηἿπὶ βαι[68 

δγδάϊοανῖι ᾿ γεπιΐ 8 ἢ αὐ ΓΟΩΠΔ Βα θνοΓιΪ,, αἱ ΠΙΕΓΙΙΟ 
οἱ ἀϊοῖαπι οἷν: Εδοθ ἐοπείμὶ (6 Ποάϊα δαρὸν φοπίθδ, εἰ Ὦ 
3ι}έ7 γεφπαταάϊεατο 1.9.8. εἰ σι Πὁάοτε " Ουλτ μανυὶ! 

Ροι(αϑίαίοι δὰ ἀϊδρρογάδη τη, οἱ δυϑίοτὶὶ : οἱ ἀἰσρθγ-- 

ἄετε  Ουο5 τνόγοὸ (12) τἀ πον, αἱ σΟΠβΟ ΘΗ ΘΓ 

δὐἀάαίυν, σαϊΐβεατε ἢ δονθηνϊὰ5 ἀϊχῖὶ : Νοπ ρῥτο[ιὶ, 

πεηι6 Ῥτο[μι! πιϊπὶ αἰϊηιιῖδ, οἱ ααοπιοάο ἀδια 651 οἱ 

φἀμοαιῖο δίφυρ ρἰδιηίδι οἵ Ητϊρο, αἱ ἀϊχίπιυ5, δὰ 

ϑαϊνδίογοπι γοίδία πὸπ οοαγοίδηϊ ἱπιθγργοίδηίθπι. 

Φεγθηνίαϑ δεΐπι ἴῃ ἰ5ι15 ϑαϊναιονίβ ἴσυγα οι. 56ι οἱ δὰ 

4υς βοαᾳυυηίυν, οἱ ἀοοιἰ58:: 0 μυιηῖε! ΟΠ ουϊαίδίῃ 

5 δεγοπ). συμ, 8, 7 (θη. χχ, 1. δ λόγοπι. 1, ὅ. 

(14) Οιΐοτο. ιιϊοβαπν ἢἷς βϑοιία5 νἰάοίαγ ΠΊογο- 
ὨΥ̓́ΠΙ15 [ὐχίι.8. ἀτῖβοὶ ἰδο(Θη6 1, πο ρα ἀργῶς ΡΓῸ 
ἐναργῶς, εἰδότι, ἀρέτίο. 

στοῦ, λέγουσιν ἡμῖν περὶ μετανοίας, παραχαλοῦσιν 
ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφήν᾽ ἐὰν ἀχούσωμεν, πιστεύομεν τῷ 
εἰρηχότι - Μεταγοήσω κἀγὼ περὶ πάντων τῶν χα 

κῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς " ταῦτα μὲν 
εἰς τὸ προοίμιον. 

Μετὰ δὲ τὸ προοίμιον γέγραπται, ὅτι, Ἐγένετο ᾿ 

"λόγος Κυρίου πρὸς αὑτόν" δῆλον ὅτι τὸν Ἱερεμίαν. 
Τί δὲ λέγει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς αὐτόν ; ἐξαίρετον 

παρὰ τὸ εἰρημένον πρὸς τοὺς λοιποὺς προφήτας. 
Τοῦτο γὰρ πρὸς οὐδένα εὕρομεν τῶν προφητῶν εἰρη- 

μένον. ᾿Αδραὰμ προφήτης ἐχρημάτισεν ἐν τῷ, Προ- 
φήτης ἐστὶ, καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ" χαὶ οὐχ 

εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ θεός" Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν 
κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε, καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξε. θεῖν ἐχ 

Β μήτρας ἡγίακά σε. ᾿Αλλὰ Ὀστερὸν ποτε ἡγιάσθη ὁ 
᾿Δθραὰμ, ὅτε ἐξῆλθεν ἐχ γῆς αὐτοῦ, χαὶ ἐχ τῆς συγ- 

γενείας αὐτοῦ, χαὶ ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

Ἐξ ἐπαγγελίας γεγένηται ὁ Ἰσαὰχ, χαὶ οὐχ εὕρομεν 

οὐδὲ πρὸς αὐτὸν τοῦτον λεγόμενον τὸν λόγον. Καὶ τί 
με δεῖ καταλέγειν περὶ τῶν ἑξῆς ; Ἱερεμίας ἐξαιρέτο) 
εἶχε δωρεᾶς, τῆς, « Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν χοιλίᾳ 

ἐπίσταμαί σε, καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐχ μήτρας 

ἡγίαχά σε. » 

Οὐκ ἀγνοοῦμεν, ὅτι ταῦτα ἀναφέρουσί τινες, ὑς 
μείζονα Ἱερεμίου, ἐπὶ τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον ἡμῶν' 
χαὶ ἰστέον, ὅτι τὰ μὲν πολλὰ αὐτῷ συνάδει, καὶ δύνα- 

ται ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὸν Σωτῆρα, ἃ παραθήσομαι" 
ὀλίγα δέ τινα πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐφαρμόσαι τῷ Σ» 

τῆρι. Τίνα οὖν ἔστι τὰ ἐφαρμόξοντα τῷ Σωτῆρι; 
« Πρὸς πάντας, οὖς ἐὰν ἐξχποστείλω σε, πὸρεύσῃ᾽ 

καὶ χατὰ πάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι λαλήσεις. 
Μὴ φοδηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν’ ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι 
τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει Κύριος. » Οὔπω ταῦτα ἔναρ- 

γῶς πρὸς τὸν Σωτῆρα δόξει ἂν ἀναφέρεσθαι, τὰ ἑξῆς 

δέ" « Καὶ ἐξέτεινε Κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρός με, 

χαὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου, καὶ εἶπε Κύρίος πρός 

με᾿ Ἰδοὺ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου’ 

ἰδοὺ χαθέσταχά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας, 
ἐχριζοῦν καὶ κατασχάπτειν. » Ἱερεμίας ποῖα ἔθνη 
ἐξεῤῥίζωσε ; ποίας χατέστρεψε βασιλείας ; γέγραπται 

γάρ' « Ἰδοὺ καθέσταχά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βα- 
σιλείας, ἐχριζοῦν καὶ χατασχάπτειν. » Ποίαν δὲ εἶχεν 

ἐξουσίαν ὁ Ἱερεμίας εἰς τὸ ἀπολλύειν, ὅπερ εἴρηται 
ὡς πρὸς Ἱερεμίαν ἐν τῷ, καὶ ἀποιλλύειν, Τίνας δὲ 

τοσούτους ᾧχοδόμησεν Ἱερεμίας, ἵνα λέγηται χαὶ 
ἀνοικοδομεῖν; Ἱερεμίας φησίν: Οὐχ ὠὡρέϊησα, 
οὐδὲ ὠρέλησέ με οὐδείς. Πῶς οὖν δέδοται αὐτῷ τὸ 
οἰχοδομεῖν χαὶ καταφυτεύειν; Πῶς ἐπὶ τὸν Ἱερεμίαν 

ἐφαρμόσει τὸ καταφυτεύειν; Ταῦτα ἐπὶ τὸν Σωτῆρα 

ἀναφερόμενα, οὐ θλίδει τὸν ἑρμηνεύοντα" ὅτι ὁ Ἵερε- 
μίας ἐν τούτοις σύμόολον τοῦ Σωτῆρός ἔστι. Τὰ ὃὲ 

παρατεθησόμενα πάνυ θλίδει καὶ τὸν πάνυ συνετὸν 

" θη. χε, θά. 9, 10. 

({4) Οπιπα8 πι55., φιιο8 τότ. [λὈ}. ἀΐεξ., φμσναπ 
τέτο. 

10. ξογϑπι. 1, 7, 8. 
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βουλόμενον δεῖξαι πῶς καὶ ταῦτα δύναται ἁρμόσαι Α δτροβίεἰοηΐ5 ἱηρογιδηΐ, ΄ιοπιοάο ροβϑίηι ςοηβταοιο 
ἐπὶ τὸν Σωτῆρα " Καὶ εἶπα’ Ὁ ὧν, δέσποτα Κύριε, 
ἰδοὺ οὐκ ἐπίσταμαι λαλεῖν" ὅστις ἐστὶ σοφία, 

ἦστις ἐστὶ δύναμις ᾿Θεοῦ, ὃς ἤνεγχεν ἡμῖν τὸ πλή- 
ρωμα τῆς θεότητος, ὅ χατῴχησεν ἐν αὐτῷ σωμα- 
τιχῶς, Πῶς οὖν δύναται ἁρμόζειν τὸ, Οὐκ ἐπίστα- 

μαι λαλεῖν, τῷ Σωτῆρι; ᾿Αλλὰ χαὶ τὸ, Νεώτερος 

ἐγώ εἶμι, ἀπαγορεύεται πρὸς τὸν Σωτῆρα, ὡς λέ- 

στα αὐτὸν οὐ καλῶς. Εἰ γὰρ αὐτῷ λέγει ὁ Κύριος, 

Μὴ λέγε τόδε, δῆλον, ὅτι οὐ χαλῶς λεγόμενον ἀπ- 

αγορεύει αὐτόν. Οὐχ ἁρμόζει οὖν ταῦτα ἐπὶ τὸν Σω- 
τρα, Ἐχεῖνα δοχεῖ δυσωπεῖν ἐπὶ τὸν Σωτῆρα. Εἰ- 
πεῖν δὲ, ὅτι ταῦτα μὲν ἐπὶ τὸν Ἱερεμίαν ἀναφέρεται, 
ἐχεῖνα δὲ ἐπὶ τὸν Σωτῆρα, οὐ χαλεπόν. Ὁ μέντοι 

θοπιῖπο: Εἰ αἰαὶ : (μὲ ὁ6 (15) ἀοπιέναῖον Βοηιΐπε, εἰσ ὁ 

πεεεῖο ἰοφμὶ "3. Ουἱ 681 δαρίοη(ἰ8, φυὶ 65: νἱγίιιβ 1λοΐ, 

ἴῃ 410 μ]επίιαάο Ὀϊνἱηἰιαι18 ἐπ ΠΑ Ὀ 11 ΘΟΥρογδ 6 "5, 

αυοπιο60 ἢυΐς ἃρίατὶ ροίεϑί : Νεδεῖο ἰοφιΐὶ 7 ϑεὰ εἱ 
ἱΠυ : μία ἡμυθηῖὶς ὁ60 διπι, ἱπιογϊοϊυγ οἱ χυδοὶ 

ποη 66 γοϑρομπάογιί, 5:1 οἰδηΐπ οἱ ἀἰεὶς Βομηΐπυβ : 

Νοίϊιο ἀἴσοτε φιΐα ἡμυοιιὶδ δεηι, τοδηϊδϑίι πὶ δϑὶ 
αυδ5ὶ ποη "θη ἀϊοοπίαδπι [586 γοργαὶιθπβυιῃ. ως 

δυῃὶ αὐ ϑαϊναίουὶ υἱάθηιυγ πο οοηνδηΐγα. ϑυρ6- 
τίογα διιίοπὶ ἴδε} ἰπ 6! ] Θεία δᾳ δυπ γοίδγαπίαγ. ἢ]1- 

ΟΕΓΘ Υ6ΓῸ 8|18 βυ ρογ δεγοπιία, 4118 δι}ρῈ " ϑδι γιοῦ 

ἰηίοΓργθίδπάδ 6558, ΠΟ. ραββίπιιπι) 681. 864 ᾳυΐ δὲπ6 

ϑογίρίαγαβ 0588 οΟηδίυΓ, ΥΘ ἢ ΠΊΘΠίδΓ ἴῃ ἰϑι0 ἰγἰβίδ- 

εὐγνώμων πάνυ θλιδήσεται ἐν τῷ τόπῳ, ὁρῶν, ὅτι τὸἙ ΜΡἱῖυν (14) Ιοοο, νἱ 465 ει} ὑπὸ ἰδχίτι ϑογιμοη 8 αἰν 

διαχόψαι ἐν εἱρμῷ λόγων λόγους εἰρημένους εἴτε πρὸς Βὶ ἰμ!οΠ]!εοίαπ, εἰ αἰεὶ : πο, φυοιΐαπι πιίποτα βυῃΐ, 
τὸν Ἱερεμίαν, εἴτε πρὸς τὸν Σωτῆρα. Καΐτοι λέγειν 
ταῦτα οὐ τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ τῷ Ἱερεμίᾳ ἁρμόζειν " καὶ 
ταῦτα, ἐπεὶ μείζονά ἔστιν Ἱερεμίου, οὐ τῷ Ἱερεμίᾳ, 
ἀλλὰ τῷ Χριστῷ ἁρμόζειν, ἀγνωμόνων ἐστίν. “Ὅλον 
οὖν ἐπὶ τὸν Ἱερεμίαν ἀναφερέσθω, καὶ ταῦτα τὰ 
ἀυχοῦντα εἶναι μείζονα Ἱερεμίου ἑρμηνενέσθω. 

Πᾶς ὁ λαδὼν λόγους ἀπὸ Θεοῦ, καὶ ἔχων τὴν χά- 

Ρὴ τῶν οὐρανίων λόγων, ἔλαδεν αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ἔθνη 
ταὶ βασιλείας, ἐχριζοῦν χαὶ χατασχάπτειν. ᾿Αλλὰ 

ἴόνη χαὶ βασιλείας ἐὰν λέγηται ἐχριζοῦν πᾶς ὁ λαδὼν 

Ἰόγους ἀπὸ Θεοῦ, μὴ σωματικῶς μοι νόει τὰ ἔθνη 

χαὶ τὰς βασιλείας, ἀλλὰ κατανοήσας τὰς ἀνθρωπίνας 

ψυχὰς βασιλευομένας ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, χατὰ τὸ 

εἰρημένον παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ᾽ Μὴ οὖν βασιμευέτω 
ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι" βλέπων δὲ 
χὲ τὰ πολλὰ εἴδη τῶν ἁμαρτημάτων, τροπολόγει χαὶ 
τὰ ἔθνη, χαὶ τὰς βασιλείας, καὶ τὰ φαῦλα τὰ ἐν ταῖς 

ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων ὄντα, ἅτινα ἐχριζοῦται, χαὶ χα- 

τασχάπτεται ὑπὸ τῶν δεδομένων εἴτε Ἱερεμίᾳ εἴτε 

φτινιοῦν λόγων τοῦ Θεοῦ. Καὶ δύναται καὶ τὰ πρῶτα, 

τἀθλίθοντα ὡς πρὸς τὸν Σωτῆρα, ἐφαρμόσαι τῷ Ἱε- 

βέμίᾳ, καὶ τὰ δεύτερα ὁμοίως τῷ εἰδότι τροπολογεῖν 
ἱφαρμόσαι τῷ αὐτῷ. Ἐρεῖ μοί τις τῶν ἀχουόντων" 
Γύμνασον χαὶ τὸν ἄλλον λόγον, καὶ ὅλα πειράθητι 

παραστῇφαι τὰ γεγραμμένα ἁρμόζοντα τῷ Σωτῆρι" 
περὶ τῶν δευτέρων μὴ ἀγωνία " φαίνεται γὰρ, ὅτι ὁ 
Σωτὴρ ἐξεῤῥίζωσε τὰς διαθόλων βασιλείας, καὶ τὰ 
ἔνη κατέακαψε, τὸν ἐθνιχὸν βίον καθελών. Ἐνταῦθα, 

ποη οοὐμγνροηϊυηϊ ϑαϊνδίογὶ, 56ιὶ δαγθιηΐα : {ΠΠ4 ὙΘΓΟ, 

4υοηΐδπι πι8)ογὰ δυπὶ, 0) δεγεπιίᾳ, 56 ΟΠγί βίο. 

Οὐ ἰά ουμεία Π05 8ιὶ ογοπηΐδιῃ ΓΟίογγα (θη 4} πηὰδ; 

μος 6ϑῖ, οἱ θᾶ, αυ: οὐπη πηι)οτγὰ 5βἰηΐ, υἱάθηϊαν 601.- 

ἀϊ!ομαπὶ 05 ἀχοθάδγο. 

Ἴ. Ομουπ4θ6 ἃ Π60 δοοορίί γογθᾶ, Βα ΠΙΘἢ8 στα- 

(ἰλπ οὐ οϑι15 οἰοαιηὶὶ, ἰἀοῖγοο δα δοείρί!, αἱ γύπα 

ξθοπιοβη08 ἐγδάϊοει δίᾳια βυθνογίαι. ϑοὰ οαπὶ Πποπι!- 
πϑηΐγ βθηῖ65 Εἰ γΓοφηᾶ, ΟΠηηἾ8 4τἰἱ αἰνὶπα νϑγ! ἃ 

Βιιδοθρὶΐ, πο] 90 υπὶ ΠΟΓρΡΟΓΔ ΟΡ μι! Προ γα γαϑψια 

δἰ φεηί68, 864 σΘοη δι 6 ΓΔ Π8 Δηἰπι|85 ΠΟπιΐ πα πὶ ΓΟρη8- 

118. ἃ ρερολίο, ᾿υχίδ ἰά αυοὰ ἰπ Αροδβιίοίο βογίρίιπι 

ἐ581 : Νὺπ τορπεὶ μϑοσαίμηι ὧν ὑυδξῖγο πιοτίαἰἱΐ εοτ- 

ῬΡοΥῈ δ Υἱάοηβ φυθαθὰ πιὰ} 185 δραοίο5 ἀθ] εἰ ογαηι, 

ΔΙΙοσογίζοὶ γαρηὰ οἱ μοηίθ5 Ρ6Γ νδγίι (ἰοΠ] οἷα, 4085 
μυπηλ)5. ἀπἰη)ᾶ9 ροβϑοάδγιη!; οἱ ᾿Ὸ δγαμὲ 4τ|88 

ἜνοΠδυῖαΓ δίαυὸ βυΠυάϊεμίαν ἃ βογπιοηΐθυ5 θεἱ, αυΐ 

ἀλιὶ βυηί βἶνα δογοηλθρ, βῖνα οϑδίογ 5 580 118. [ἃ {1 

υἱ ῥγὶπη 4 ποη υἱοραηίυγ σοηργιογα ϑαϊνδίουί, δὲ 

δοτγοιίδιν 83} τοἴγαμίατ ; οἱ βεουπῦᾶ 8} 60 4εὶ 8ε}1 

ἤξυταίο ἀϊοίὰ 485 ἀϊοῖα 8ιιη1, δογαηλῖθ ἀδρυϊδιυίυ. 
ὈΙςδὲ πλἢ]ΐ δἰΐαυἱβ δυάίίογαπι, 6ιδπὶ δἰ ἴα πὶ ρϑιὶ ὁ 
ΒΟΓΠΠΟΠ6ΠΊ, δὲ ουπῃεία αὐ δοΓρία βδυηὶ ΒΌΡῈΓ 848]- 

γϑίοιθ, αυδϑὶ ἀ6 60 5ἰῃΐ βογὶρί οοπϑίϊυς; (6 56- 

οὐ 15. πσ]} 6556 30]]1εἰ1υ5. Αμρᾶγοι οηΐπὶ φυΐα 88]- 

ναῖον δγαἀϊοανεῦῖ τόση αἰδιυνοἱ, δὲ παιίοποβ βυ}- 

γϑγιογῖ!, σοι δ ἀοβιγαθη 8. νἱίαπη. 1π ἰδι18 φαοά 
κατὰ τὸ δοχοῦν, δύσφημον, ὡς πρὸς τὸν Σωτῆρα, ἢ) ἰπιο!!ΠΘοίιιη ἀἰ ΔἸ οἰ Ποπὶ [Δεῖν Πος ὁδί, φυοσμιοάο ροβ8: 

γὐμνασόν πως τὸν λόγον" πῶς δύναται λέγειν ὁ Σωτήρ᾽ 
θὐχ ἐπίσταμαι λαλεῖν, ὅτι γεώτερος ἐγὼ εἰμι, καὶ 
τὸ ἑξῆς; Ὁρᾷς, ὅτι ὁ λόγος στενοχωρεῖται ; τὸν Σω- 
τῆρα οἴδαμεν Κύριον. Ζητοῦμεν κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ 

έγου, χαὶ χατὰ τὴν ἀλήθειαν ταῦτα ἐπὶ τὸν Σωτῆρα 
ἀγαγαγεῖν' μάρτυρας δεῖ λαθεῖν τὰς Γραφάς. ᾿Αμάρ- 
ροι γὰρ αἱ ἐπιθολαὶ ἡμῶν χαὶ αἱ ἐξηγήσεις ἄπιστοί 

εἰσιν" Ἐπὶ στόματι δύο καὶ τριῶν μαρτύρων στα- 

θήσεται πᾶν ῥῆμα, μᾶλλον ἁρμόζει ἐπὶ τῶν διηγή- 

“ Ἰυ}4, 6. 12 (0108. κι, 9. ᾿" Βοπι. τι, 12. 

(15) 1 δπίθα δὐϊεῖβ πρα]θ Ἰορίίανγ, φιῖς 66, οἱ ἷπ 
ἴϑϑς, Ἀρρὶϊ5 φμία ὁδί. ὕ6γὰ συΐρρα ἰοἴἴ0 6δὶ, ἡμὲ 68. 
Ηἰς οηϊῃ οαιπ Οτίψεπα ΟΧΧ βδουίαβ οϑὲ ΠΙογοηγ- 
[ηυ8, 4υΐ ἰῃ 5) δι᾽ δηλ ἱπιογργοιαἰίοπα Πουγαϊοι 

ϑαϊνδιοῦ ἀΐσοσα : Νεδβεῖο ἰοφαὶῖ, φιῖα ἡπνοπὶς 660 δμηι, 

εἱ οφἰογᾶ. ἴπ [06 ΘΟΥΙΏΟΠ6 ἰπἰοΓριοίδ 65 (οδιδι- 
βίδηϊυγ. δοδαπὶ ΟΠ γἰδίι πη βοίμ115 Ἰδυπ : αυξεγίπηυϑ 
γοῦθα αυς ἀἰϊοίλ δυπὶ }ιχία ρόγβϑομοδ ἜΧρόμογα αἰ- 

δηϊαίοπι : Φυλργορίοῦ πθοθ6556 δϑὶ πο νΐβ ϑογί ρίιγὰ 5 

δϑ 0.85. ἰῇ ἰσβιπιοηΐαπι ΥΟ08 16; 55η505 αυΐρμὸ 

μοϑιγὶ οἱ δηδγγαιίοπα5 δἰ π6 [15 ἰ6ϑίϊθυ5 ποπ πᾶ διὶ 

(ἰᾺ46πὶ : οἵ πος ᾳυοιὺ ἀϊοιιηὶ 6δὲ : 1π οτὲ ἀπογμπὶ υοί 

ἐτΐμινι (οδιΐμμι δἰαϑὶ( οπιπο νόγϑμπι δ, τη 518. ΘΟΠΥ6- 

15 δι). χυμ!, 16. 

βοφυϊίιγ νου δίθπι, δὶ ἤυης ὙΟΓΘῸ πὶ 516 γα αϊι 
εἰ αἰκίι.. Α, α, ας ονεῖνο ὑθμ5. 

(14) Μ55., ἐγιδιαὐίίαν; 0. οὐϊι., Πιδιαὐ δῆς 



4(2 ΟΠΙΟΕΝΙΒ 46, 

μιῖ δὰ ἱπίερργοίδης 8 ροθαίοποπι, φυϑπὶ αυόγυτη- Α σεων ἣ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἵνα στήσω τὰ ῥήματα τῆς 

δὐπήυθ ποπνΐηα πὶ πυπιογαπὶ : αἱ ἤγπηθαι ὙοΓθυη 
ἱπιο!θοίυ5. ποῖ, δοοϊρίοηθ ἀυο5 (68168 ἀ6 Νόνο οἱ 

Μειοτὶ Τοβιδηιοηίο, δοεὶρίαπϑ ἴΓ68 ἰοϑῖ65 ἐς Ενδη- 

φ6!ἴο, ἀ6 ργορίιοια, ἀθ Αροϑβίοίο. ϑ51. θηὴπὶ βίδ 

οπιῃα γογθυσι. Ουοπιοῦο ἰβίϊατ νϑ! οἰ πιι5 ἰδίᾶ ἐθη- 

ἦπιῆφογα ϑοιναιον! ἢ θεῖ πεν ἰοϑευϊπιο μὴ Ὑῖ1α8 

Ταβιδιποηίυπι : ρ᾿ νέα ρτίμεμαινι αρποδοαί ΡΜΘΥ θ0- 

πμηὶ απ πιαίμπι 15, οἱ οφίογα. οὶ οἰΐδηὶ 58125 : 

Εερο το εοπεῖρῖοι ὧι κίοτο, οἱ ρατῖοι [ἰϊμπι, οἱ 
υοσαθὶμμν ποηιθπ ὅ}ιι5 Ἐπιπιαπιιοί "1; ἰθϊχι6 δαάϊιυν: 
Ῥεϊμεφιαηι οοφποδοαί ριον. δὶ δυῖθη! οἱ 46 Ενδηρο! 9 

Δοοίροιθ ορυτγίοι (οϑιϊπιοπίιπ), 5651::5. ποοάσπι Υἷν, 

βϑὰ δάϊιας ἰπίθηβ, αυΐα 56 δχϊηδηΐναγδὶ ἐΟΓΙἢΔΠῚ 

βαυνὶ δοοὶρίοηβ, ργοι εἰεθαι, Νόπιο δυΐθηὶ ρυο εἰ !, 

ἑρμηνείας, λαδὼν μάρτυρας δύο ἀπὸ χαινῆς καὶ πα- 
λαιᾶς Αιαθήχης᾽ λαδὼν μάρτυρας τρεῖς ἀπὸ Εὐαγ- 

γελίου, ἀπὸ προφήτον, ἀπὸ ᾿Αποστόλου. Οὕτως γὰρ 
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. Πῶς οὖν δυνάμεθα ταῦτα ἐπὶ 

τὸν Σωτῆρα ἀναγαγεῖν ; Φέρε μάρτυρα παλαιὰν Δια- 

θήχην "Διότι πρὶν ἣ γγῶγαι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἣ 

κακὸν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐχλέξασθαι τὸ ἀγα. 

θόν" καὶ ἄντιχρυς ταῦτα περὶ τοῦ Σωτῆρος ἐν τῷ 
Ἡσαΐᾳ λέλεχται: Ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, 
καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἐμμαγουή,1. Καὶ ἐχεῖ ἐπειρέρεται: Πρὶν ἢ γγῶναι 

τὸ παιδίον. Εἰ δὲ καὶ ἀπὸ Εὐαγγελίου δεῖ λαμδάνειν 
παράδειγμα" Ἰησοῦς οὐχ ἀνὴρ γενόμενος, ἀλλ᾽ ἔτι 

παιδίον ὧν, ἐπεὶ ἐχένωσεν ἑαυτὸν, προέχοπτεν᾽ οὐ- 

αυΐ 65ῖ ρογίδοιαβ, 56 {16 ργοῆοῖι, ααΐ Ἰμάϊροῖ ρνο- Β δεὶς γὰρ προχόπτει τετελειωμένος, ἀλλὰ προχόπτει 
(εοιιι. Εγρο ργοποίοραὶ φἰαῖθ, ργοἤοίο θαι βαρίθηιία, 
Ρτοἤείοθαι φιαιία, οἱ ἀρὰ θουπὶ οἱ δριμὶ Ἰοιηΐ- 

68 18, ΝᾺΠῚ 5ἱ δυλειδνογαῖ βθ ρ50π) ἃ 05 46 806}- 

ἀδηϑ, οἴ ΘΥ̓ΔΟ. 8115 56 ᾽ ρ5110}) ΓΟΒΌρ511 ἰ6Γα πὶ δὰ (6 

αυΐϊθυϑ 566 ργίυβ ανδουλνοιδί, 4υϊ ᾿ἰπάΐσηυπι 6ϑὶ μγὸ- 

[δοἶ556 οἵπὶ βδρίαη!ϊα, ργοίοοϊθϑο φῖδίθ, Ργοίοοϊββα 

εγοια ἁρυά θευπὶ οἱ ἀρυὰ Βομἶμ 68, οἱ νογὰ 46 60 
858 ἰδία ΄υς ἀΐεία βυηϊ : Ἀγίμεφιαπι σοηποδοαὶ 
Ῥιηον ϑοπιηι αὶ πιαίμπι 35, οἱ 88 φυῦ (6 δοάθηι ἰ"- 

τογροβϑυϊηυ8 

8. 56 ἀΐοοῖ παλθὶ δ ιΐβ : Εἰδιηϑὶ ροίοϑι ἀὁ 
ϑαἰνδίογα ἰπι6 }}Πὶ ἀϊοία πι 6556, αυΐᾶ ποϑοίδι, οἱ ο- 

ἰθγὰ υ} 504  αυς πη] ογὰ δα, οἱ δὶ ραδγαπι) 60Πὶ 
δοοίρία8, Ποπηδ Οἰοι 18 ἰϑία δϑηιϊοο ἐς ΤΠ] οηΐιο 

οἱ Ρυεϊπιοφοηΐίο αηΐϊνουβ ογοαίαγῶ ; ἀδ 60 4υὶ Δηΐϊο- 

4υδπηὶ οοηοίραγοίιγ, δηπαμἰιυ5 651, Ἰυφυθηῖα (ἃ- 

υγίοϊο : ϑρίγημμδ δαποίμ8 υδιΐεῖ δΏΡΟΥ (6, εἰ υἱτίιι8 

Αἰμδδίηιὶ οϑιιπευταῦλι 635. οἱ 1.30 8165 ἀΐοσεγο αυϊὰ 

ποϑοίαὶ ἰοψα] ἢ Ουδηι ΟΓ πλ νί 6 ῦὺ δὶ ροίογο δἰϊχυίὶ 

ἀΐξηυπι ἀς ϑαἰϊνδίονε ἰη 1.06 Ἰο60 αἴΐειγα, 40 αυς- 

ἄλιῃ ὨΘβΟΐ 615. Π|8}0Γ 58[1 δὶ οἃ ἱψῃογανογιί, 4ι8Π| 5ἱ 

βοίογὶί, ὕιδπιῦ υοοθδ 605 αιιοιηθ0 51η1 δι 
48 προϑβοίαϊ, ΒδΒροπάΐ! οἷβ 4υἱ 5:01] ἐϊοουδμξ : 
Νοιπα (ἷπ ποπιῖιθ (0 σονιράϊπιιδ, οἱ ἱπ ποηιῖηθ [80 

ὑυἱθέπιμα, 61) ἐπ ποπιῖνδ μι0 ἀςΘπιοηΐα 6 Θοἰηιμδ, οἰ υἱν- 

ἐπ|66 πιμία5 [ἐοἴπιιις " θ)ἰδοφα 6 α πιε, ποπ πουὶ υοϑ "". 

Ῥαΐδϑιηδ ος φυοι αἰΐ : Νοη πουὶ ν08, τη ΠΟΙῈΠ) 6}0υ8 
νἰγίυϊοπη ΔΡρΡΓΟθ δαί, 81} 1) Δ) ΟΠ ΔΙ4Ὰ6 τΠ᾿ ΓΔ 01, 

υΐδ πι4]05 ρογίταγοβ4ι8 ποϑοίαὶ ἢ 5011 μιν 80} ἢἷ5. ἢ 

ἀἰδεγομιίαθ, 861} πιοιΐογα, βεῖϊ θομηΐη8 605 αυΐ 

α)19 δηῖ : οἱ δὲ φμὲς ἰσποταῖ, ἱσπογαίιν "᾿ς Ἰρίτιγ, 

υἱ οοηβίαϊ, ροροοίυῦ ἰζιογαίυσ ἃ 60. Ὀΐοαι παιδὶ 
4|᾿ᾳυ}8 6 δυάϊίογίθυϑ : Οβιοηάἶδι} φυΐὰ ποϑοϊδί ρ60- 

οαίογοβ Ὠειι8, οβίθη ἀΐβιὶ αυΐα ἰδιογοῖ 608 4υὶ οὁρ6- 
γδηΐυν ἰηἰαυϊιαίδπι; πους οὐΐηι ἀἶσηΐ ἐυμξ ἀρηὶς- 

ιἰοπα οἷυ5 : αιιοτηο 0 ΔΡριΌ)Α(15 τηδοπιι εἱ φ]ογίο- 

ΘΌΠῚ 6586 φυοΐ 8ἃ}) 60 ἀϊοίαηι 651 : Νεδοίο ἰοηεὶ, 
«υοά πυμπαηυπὶ 6ϑῖ, οἱ οἰοαυΐο 58:ι|ρ6 υἱπητυ, νογὈὶ 

οᾶυα, Πευταογαπ) νοοῦ, δῖίνο ΟΥΟΌΓΙπ,, δἶνα γο] ! - 

ἀυογυ!Ὼ ΒΕΟΓΠΊΟΠ6 Ὁ ΕἾΖῸ δὶ ἃϑοθηογὶ8 84 ϑαϊναίο- 
Γθπι, δὲ βοί θυ δὰ πὰ ἰῃ ρτϊποὶρίο ἀρὰ ὰ Πευπὶ Ὑεγ- 

19 [5βΔ.Ὑ, 16. 11 }.4. 14. 15 [ὺς. 1], δ. 
32} (ΓὙ, σιν, ὅ8. 

δεόμενος προχοπῆς" οὐχοῦν προέχοπτεν ἡλιχίᾳ, προ- 

έχοπτε σοφίᾳ, προέχοπτε χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀν- 

θρώποις. Εἰ γὰρ ἐκένωσεν ἑαυτὸν καταδαίνων ἐν- 

ταῦθα, καὶ χενώσας ἑαυτὸν, ἐλάμθανε πάλιν ταῦτα 

ἀφ᾽ ὧν ἐχένωσεν ἑαυτὸν, ἐχὼν χενώσας ἑαντόν᾽ τί 

ἄτοπον αὐτὸν χαὶ προχεχοφέναι σοφίᾳ χαὶ ἡλιχίᾳ χαὶ 

χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, καὶ ἀληθεύεσθαι 
περὶ αὐτὸν τό" Πρὶν ἣ γγῶγαι αὐτὸν κακὸν ἣ πο- 

γηρὸν, ἐχιλέξεται τὸ ἀγαθὸν, καὶ ἀπειθεῖ πονηρίᾳ; 

Τοῦτο παρεθέμην ἀπὸ τοῦ Ἡσαῖου. 

᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις Εἰ δύνασαι ἐπὶ τὸν Σωτῆρα ἀνα- 

γαγεῖν τὸ, Οὐχ οἶδα, καὶ δύνασαι λέγειν ἐπὶ τὸν Σω- 

πῆρα τὸ τοιοῦτο, καὶ παιδίον αὐτὸν λαμβάνειν οὐ 
προσχόπτει σοι ταῦτα λέγειν περὶ τοῦ Μονογενοῦς, 

περὶ τοῦ Πρωτοτόχου πάσης χτίσεως, περὶ τοῦ πρὶν 

συλλήψεως εὐαγγελισθέντος, κατὰ τὸ, Πνεῦμα ἅγιον 

ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ, καὶ δύναμις Ὑγίστου ἐπι- 
σκχιάσει σοι" καὶ λέγει, Οὐχ ἐπίσταμαι λαλεῖν; 

Ὅρα, εἰ δύνασαί τι ἀξιόλογον καὶ μέγα περὶ τὸν Σω- 

τῆρα ἐν τῷ τόπῳ ἰδεῖν" ὅτι, τινὰ μὴ ἐπιστάμενος, 
βείξων ἐστὶ μὴ ἐπιστάμενος, ἢ ἐπιστάμενος αὐτά" 

χαὶ χρῶμαι αὐτοῦ τῇ φωνῇ μαρτυροῦντος, ὅτι τινὰ 
οὐκ ἐπίσταται. Λέγει γοῦν τοῖς φάσχουσιν αὐτῷ" Οὐ 
τῷ ἐγόματί σου δαιμόνια ἐξεδάλομεν, καὶ δυγάμεις 
ποιλλὰς ἐποιήσαμεν; ᾿Αποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οὐδέ- 

ποτε ἔγγων ὑμᾶς. ἵΔρα τὸ, Οὐδέποτε ἔγγων ὑμᾶς, 
ἐχεῖ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, οὐχ ἐλάττονα τὴν 

δύναμιν αὑτοῦ παρίστησιν, ἀλλὰ μείζονα καὶ θαυμα- 

σιωτέραν, διότι τοὺς χείρονας καὶ τοὺς ἀπολλυμένους 

οὐκ ἔγνω; Ἔγνω γὰρ τὰ διαφέροντα καὶ χρείττονα, 

χαὶ ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὑτοῦ" καὶ εἴ τις ἀγγοεῖ, 
ἀγγοεῖται. Οὐκοῦν ὁ ἁμαρτωλὸς ἀγνοεῖται ὑπὸ τοῦ 

Θεοῦ. Ἐρεῖ μοί τις τῶν ἀκροατῶν" ἜΡξδειξας, ὅτι οὐχ 

οἷδε τοὺς ἀμαρτωλοὺς, ἔδειξας, ὅτι οὐχ οἷδε τοὺς ἐρ- 

γαζομένους τὴν ἀνομίαν" οὐ γὰρ ἄξιοί εἰσι τῆς γνώ- 
σεως αὐτοῦ: πῶς δὲ παραστήσεις μέγα χαὶ ἔνδοξον 
εἶναι τὸ, Οὐχ ἐπίσταμαι «“α.1εῖν,, λεγόμενον ὑπὸ τοῦ 
Σωτῆρος ; Τὸ λαλεῖν ἀνθρώπινόν ἐστι᾿ τὸ λαλεῖν δια- 

λέχτῳ χρήσασθαί ἐστιν, ὥστε εἰπεῖν Ἑδραίων, φέρε 

εἰπεῖν, φωνὴν, ἢ Ἑλλήνων τινῶν. Ἐὰν ἀναδῇς ἐπὶ 
τὸν Σωτῆρα, χαὶ εἰδῇς αὐτὸν Λόγον ἐν ἀρχῇ πρὸς 

1 15. νὰ, 10. 39 {μπις. 1, δὅ. 5' Μδ}. νι, 332. 
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τὸν Θεὸν, ὄψει, ὅτι οὐχ ἐπίσταται λαλεῖν. Ἐὰν δὲ χαὶ Α θυπὶ, ἱπερίοθ 4018 πορεῖαι Ἰοαυΐὶ (ςαπὶ ᾿υ πϑη πη δὶὲ 
ἀγγέλων γλώσσας συγχρίνῃς ἀνθρώπων γλώσσαις, 
καὶ εἰδῇς, ὅτι οὗτος μείζων ἐστὶ χαὶ ἀγγέλων, ὡς 

ἐμαρτύρησεν ἐν τῇ πρὸς Ἑθραίους ὁ ᾿Απόστολος 
ἐπιστολῇ, ἐρεζς, ὅτι χαὶ τῆς ἀγγέλων γλώσσης μείζων 

ἦν, ὅτε Θεὸς ἣν Λόγος πρὸς τὸν Πατέρα. Μανθάνει 
οὖν, χαὶ οἱονεὶ ἀναλαμδάνει ἐπιστήμην οὐ μεγά- 

λων, ἀλλ᾽ ὑποδεεστέρων χαὶ μικροτέρων " χαὶ ὥσπερ 
μανθάνω, βιαζόμενος ἐμαυτὸν 'ψελλίξειν, ὅτε παι- 
δίοις διαλέγομαι" οὐ γὰρ ἐπιστόμενος παιδιστὶ, ἵν᾽ 
οὕτως εἴπω, λαλεῖν, βιάζομαι τέλειος ὧν: οὕτως χαὶ 

ἐν τῇ μεγαλειότητι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ τυγχάνων, οὐ 

λαλεῖ ἀνθρώπινα, οὐχ οἷδε φθέγγεσθαι τοῖ; χάτω " ὅτε 

- δὲ ἔρχεται εἰς σῶμα ἀνθρώπινον, λέγει χατὰ τὰς ἀρ- 

χάτ᾽ Οὐχ ἐπίσταμαι «α(εῖν, ὅτι γεώτερος ἐγώ εἰμι" 

πος ᾳυοὰ ἀϊοίίυγ Ἰοᾳυὶΐ, 5δἱ ἰάδο ποβείαὶ, αυΐϊᾶ δἰπὶ 

τηλοτα αι πογεγὶι). 81 δυΐδπι οἱ διιρϑίογαπι Π1- 
διυ28 ᾿υπηδη}5 ΘΟΠΙρΡΑΓΔΥΘΓΙΒ ᾿ἰπ 015, εἰ δοἰεγὶ8 4υΐα 

ἰβία Π|2}0Γ δ'ῖ δηρο ῖβ, δἰουΐ (δϑίδίιι5 6βὶ ἀθ 60 Αρο- 

βίο υ8 ἴῃ Ερίδβίοϊα ϑὺυ8 αυᾶπὶ δον} δὲ Ἠδθγθο5 "", 

᾿μ|6}}} 668 πηαΐογαπὶ διῇ οἱ δηροίογυπι ἰπρα 8 [υἶ550, 
υδηΐο ἰλπίυπ) Ποὺ Ὑεγθυπι ογαὶ δρυὰ Ραίγοι. 

Ὀίδεῖι οὐχο, οἱ αοάαπηπιοο δοοὶρὶϊ ἀἰβοὶ ρ! πδηὶ 

ΠΟ ΠΙΔΠΟΓυΠΊ, 566. ἰΠΘΓΙΟΤΙ ΠῚ 86 πηΐπογαπι. δίου!ϊ 

οἱ 6ροὸ θα] υκίγα ἀΐδοο, νἱοϊ θη πὶ τ ἢ πιο εἰ ρδὶ [Ὡς 

οἰθῃ8,) αυδπάο οὐπὶ ρᾶγν} 8 Ιοάυοῦ, ἤθυς δεΐπι 

βείο, εἴ ἰἰὰ ἀΐοαπι, ἰπίδη ΠΡ Ἰοχυΐ, οἱ ἰηίγαςει 5 

γ ΓΡ 8 8π) σγδπάου!Β ΟἿ πὶ ρυ 6 Γἰ8 ΒΘγηυοἰηδτὶ : 60- 

ἄεπὴ Ἰθοιΐο ϑαἰναῖοῦ ἴῃ πιδφηϊοοπιία φἰυτία αυϊάδηι 

νεώτερος δὲ διὰ τὴν γένεσιν τὴν σωματιχὴν, πρεσδύ- Β δεῖ (εἰ ἰπ Ῥαΐτα σοπΠϑ8ἰ516Π5), πο Ἰυχιήίυῦ Βυπιδηᾶ, 
τερὸς δὲ χατὰ τό" Πρωτότοχος πάσης τῆς χτίσεως ̓  

νεώτερος, ὅτι ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων ἦλθε, καὶ 
ὕστερον τῷ βίῳ ἐπιδεδήμηχε. Λέγε: οὖν τό Οὐχ ἐπο 
ἰσταμαι λαλεῖν" οἶδά τινα μείξονα τοῦ λαλεῖν, οἶδά 
τινα μείζονα τοῦ φθόγγου τούτου τοῦ ἀνθρωπίνου. 

Θέλεις με λαλεῖν ἀνθρώποις, οὔπω διάλεχτον ἀνθρω- 

πίνην ἀνεξηφα, ἔχω διάλεχτόν σου τοῦ θεοῦ, Λόγος 

εἰμί σου τοῦ Θεοῦ, σοὶ οἶδα προσδ:αλέγεσθαι, ἀνθρώ- 
τοῖς οὐχ ἐπίσταμαι λαλεῖν, ὅτι νεὠτερός εἰμι. 
δϑϑιμηρϑὶ πυπιδηδηι ἔγαρὶ δῖοπ, παῦ60 οἰοφυΐυπι, 

Ὀυ5 παβεῖο ἰοηυΐ, ξανεη 8 βδυπι. 
Καὶ .όγει Κύριος" Μὴ .1έγε, ὅτι Νεώτερός εἶμι, 

ὅτι πρὸς πάντας, οὖς ἐὰν ἑξαποστείλω σε, πο- 

ρεύσῃ.. Οὕτως ἐχτείνει τὴν χεῖρα, ἅπτεται τοῦ στό- ο 
ματος αὐτοῦ, δίδωσιν αὐτῷ λόγους, χαὶ δίδωσιν αὐτῷ 
λόγους διὰ τὰς βασιλείας, ἵν᾽ ἐχριζώσῃ. Οὐ χρεέαν δὲ 

εἶχεν ἐχριξούντων λόγων, ὅτε ἣν ἐν Πατρὶ, οὐ χρείαν 
εἶχε χατασχαπτόντων λόγων, χαὶ χαθαιρούντων τὰ 

χείρονα - οὐδὲν γὰρ ἦν ἄξιον κατασχαφῆς ἐχεῖ, οὐδὲν 
ἦν ἄξιον ἐχριζώσεως. Μέγα οὖν ἐστιν, ὡς τό: Οὐχ 
οἶδα ὑμῖς, ὅτι ἐργάται ἐστὲ ἀγομίας" οὕτω: ὑπὸ 

τοῦ Σωτῆρος λεγόμενον, διὰ τὸ ὑπερδάλλον μέγεθος 

τῆς δόξης αὐτοῦ " ἴσον γοῦν δυνάμενον τῷ, Οὐχ ἐπ- 
ἴσταμαι λαλεῖν ἀνθρώπινα, τό" οὐκ ἐπίσταμαι .1α- 
«ἱεῖγ, 

Εἴτε δὲ πρὸς τὸν Ἱερεμίαν, εἴτε πρὸς τὸν Σωτῆρα 
λέγεται - Πρὸ τοῦ μδ πιάσαι σε ἐν κοιλίᾳ, ἐπίστω- 
βαί σε; ἀναγνοὺς τὴν Γένεσιν, καὶ τηρήσας τὰ εἰρη- 

Π656}1 δδατὶ δος χυὶΐ ἀδογϑυπὶ βυηῖ. θυδπάυ δυίοπι 

ΥὙοηΐδ ἴῃ σοΓΡα5 πυπιᾶπαπι, ἀΐοὶ! ἴῃ ἀχονγΐο : Νώ- 

δεῖο ἰοφιὶ, φιιὶα Ἰμυεπὶδ 660 δμῖπ "5. Ἰυνδηΐβ, ργΟρΡίΟΓ 

ἀἰδροηβδίίομοπι,, β6παχ, ἰυχία ἰὸς υοὰ ρεϊπηοφοπίτι8 
ΟΠΊΠἶβ οΓΘΔίυ τ ; ἱπνοηΐβ, φυΐα ἴῃ ΠΟΙ Βυ πη π)διϊοπὸ 

Ἴλ:ι β8ιδευ!ογαπι, οἱ ἰπ ΘΟ ΓΈ ΠΉῸΠΏ [Ν0} 0.8. Υἱ (δ 1ΘΠΊριι8 

δάνοηϊ,. Ὀίεϊι ἰἰάαὰς : Νεδοῖο ἰοφηῖ; 5οῖὶο δίῃ 

υφύαπι πιλήοτα Ἰυ4υὶ, βεῖο9 ᾳυιφάδπι πιᾶ)ογα ἰεῖυ 

ΒΟΡΠΊΟΏ6 πηοΓίΑ]ΐ. Υἱ8 τη6 Ἰοαυὶΐ ἰοΓγαϑίγὶ θι18, πϑοάυ πὶ 

ἀυῦπι, Ὑογδυπὶ ταστῃ 55:0}, 1} 86ῖο ἰοφυΐ, Βοπι εἷ- 

9.131 Νοίϊ ἀἰσετο: ἢ κυεπῖς ἐ60 Ἔιιπι, φμοπίαηι αὐ 

οπῖνος φμθεοιπφιε (15-1) πήαπὶ 6, ἰνῖε. θυϊηι 
ΘΟΠΗΏΟΥΪ: πιαηυΐ 84 ἰδηφοπάυπι 08 οἷυ5, αἱ αἱ ἀεὶ 

γεγρὰ., 4υΐ8 ογδάϊοοὶ ἱπιρεγίϑ. Νοᾷυο νόγο ἐπάϊΐ - 

ξουαὶ ϑαϊναῖον νεγιῖβ, υἱ δὰ δοοίρεγα,, σιδηὰο ογαὲ 

ἴῃ Ῥαίγθ, ἡὐ}}}8. ἰῃ σοῖο αἰ ψηΐβ, φυδ τπηογοτοδίαῦ 

ὀνοριῖ. (δε πυης δοοὶρ!! ρᾶγνα, αἰδάδγδιιβ πιδύογᾶ 

Ῥδυ !βρογ). Αἰ [ἃ δχ 'οο Δρργοβθδίαγ, βίου δ] "υὲ 

ἰογίοβα ἀΐχεγαὶ : Νεϑβεῖο νος, φμία ορετατὶς 655 ἐπὶ- 

φαίαιὶς "δ, οἱ ἦσο γ ῦθὰ ρ]ογίοδα δορθρίββθ, ουπὶ 

δου 5ἰῖ, οἱ ἠιχίδ τρᾶϑη ποθ π) δας ἀΐχίβθ8 βίο - 
τίϑ : Νεξοῖο ἰοσεῖ, Ἰὰ 681, ῃυπηᾶπα ἤθη πονὶ. 

10. ϑῖνε δυϊοπὶ δὰ δεγαπιίδῃ), δβἰνα δά ϑαϊνδίογοιν 

ἀϊοίων : Ῥγίμεφμαπι (6 ρίαξπιαγοπι πὶ μΙ6ΥοῸ., πουὶ (6, 

Ἰερέπβ ἀδποϑίμη οἱ οὔβογνϑιιδ 68 αὐδ ἰδ ἀ6 οοπαϊ- 
μένα περὶ τῆς χτίσεως τοῦ χόσμον, εὑρήσεις, ὅτι ἡ Ὁ τἰοπ6 πιυμάϊ δεγὶρία βυηΐ, ἱπυθηΐθβ 4υΐδ Βογίρίυγα 
Γραφὴ πάνυ διαλεχτιχώτατα οὐκ εἶπεν, ὅτι, Πρὸ τοῦ 
με ποιῆσαί σε ἐν κοιλίᾳ, ἐπίσταμαί σε" ὅτε μὲν 

γὰρ ὁ κατ᾽ εἰχόνα ἐχτίζξετο, εἶπεν ὁ Θεός - Ποιήσωμεν 
ἄγθρωπον κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν" 

οὐχ εἶπε, Πλάσωμεν᾽ ὅτε δὲ ἔλαδε χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, 
οὐ Πεποίηχε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ Ἔπιλασε τὸν ἄνγθρω- 

ον, χαὶ ἔθετο ἐν τῷ παραδείσῳ τὸν ἄνθρωπον ὃν 
ἔπλασεν, ἐργάζεσθαι αὐτὸν, καὶ φυλάσσειν. Εἰ δύνα- 
σαι, ὅρα διαφορὰν ποιήσεως, ὅτι ὁ λέγων Κύριος πρὸς 

τὸν εἴτε Ἱερεμίαν, εἴτε πρὸς τὸν Σωτῆρα, οὐκ εἶπε, 
Πρὸ τοῦ με ποιῆσαί σε ἐν κοιλίᾳ, ἐπίσταμαί σε" 

Ξ Ἠρῦγ.ι, ὁ, ὅ, 5 767. 1,6. " [,τ΄ς. χηϊ, 37. 

ἀἰνίπα πλιὰ πὴ ἰπ Βογπιοηΐ 8 εαυϊα, ποιι ἐϊχογίι : 

Ῥυϊμεφιαπι (6 [ασέτεπι ἐπ μίετο, που (6; ηυδπὰο 

οηἷπι [υχία ἱπιδρίπεπι οοπάϊιϊο 68ι, ἀϊεὶ! θουβ : ὰ- 

εἷαπιμς ποπιέπθηι αὐ ἱπιαρίροηι οἱ εἰπη ἐπιάΐπονς Ν - 

δἰγαπι 5; οἱ πο) ἀἰοῖ!, ρ]αϑπηθῆηυβ8. Ουδηάο δυΐοηι 

δοορορὶς Ἰυΐαπι ἀ6 [ΟΓΓᾶ, ΠΟ δεῖ βογρίυπι : Εδοὶξ ἰνο- 
πιΐηθη), βοὰ : Ῥιαεπιαυῖί ἠοπιίποη: ". οἱ ροϑυὶὶ ἐπ 
Ῥαγϑάϊθο Βοπημθιᾷ υθιη ρἰαϑπιανὶϊ, ορογαγὶ, οἱ 86γ- 
ΓΘ οὐπ). 5:1 ροίθβ, ἰηι6}}}ξ6 αἰ Πδγοηιίδπι [Δα υ γὼ 

οἱ ρΡ]Δ5πηδι οη 8, οὐπὶ ἀἰοοη5 εἶνα δά  εγοπ)ίδπι, εἰ- 

να δά ϑαϊνδίογθιη, ποῃ ἀἰχογίϊ : Ῥγίμϑδφιαπι [6 [αὐὦ- 

3. μ6η.1,20. " Οδη. τι, ἤ. 

(15-1) Μ55. φμοπίαπι αὐ οπιπο8 φμοδοιπφιθ. μἰθ Ὁ. οὐἰπ!, Ομοπίαπι αὐ οἰνπία αὐ φιαοιηφιε. 

Ῥατμοι.. ἀκ. ΧΙἧΠ. 
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χοιπ ἵπ ἱογο. Ουοι ὀπίηϊ ἢϊ, ἤθη ἢϊ ἰῃ υἱαΓο ; 5οὲ 

4ιο4 ογθαίιγ ἀθ [ΟΓΓ8 ῬΌ]ν 6, Π06 Ρ]α8ηιδίαγ ἴῃ 

αἰθγο. Ῥγέμδφιαπι (6 ρίαβπιαγοπι ἱπ μἴθγο, δοὶο (6. 51 

Οπῖπο5 πουΐϊὶ Που5, φυοιηοίο αυϑδὶ ργοῖρυο ἃ σ- 

, ταπ5 δογαιηίο ἀἰοὶς : Νουΐ (6 Αἢ 608 ἰληΐυπηι 861 
Ῥαυβ 4υὶ 5εἰδηκία 6}05 ἀΐξηΐ δυηι, δ σορηοβοῖξ 605 

ᾳυΐ οἷυ5 5ιηῖ; ἰπάϊηο8 Υ6ΓῸ ἠϑβοὶδ ἤθηϊ6 Ῥαίεγ, 

πθαι6 ΕἸ ὰ5., ἀΐοθηβ : ΝῸπ πουὶ υο8 "1 Νοβ οὐπὶ 

δἰπη8. ᾿οπΐπ 68, 8ὶ δἰίᾳυδ [Γυδτίπλυ8 Ργαΐ ἀϊρηίία- 

ἴθ, 41108 ποβίγα μοι ἰ ἀἰπο8, δἰἰοβ ἡ ἀϊσᾶπι8 ἰῃ- 

ἀἰσηοϑ : οἱ 41:08 5οἰγθ ΠΟΙ") 5, Ὠδ40}6 δια γα γῸ- 

Ἰυπιαβ, 605 ποϑοίπιι8. Οαυϊΐὰ ΔΓ  Γαγί5 (6 υηϊνογδί- 

ιΔι18 Ὠ6Ο Υυἱῖ βοῖγθ ΡΙιδγδοηθπι, νυ ΔΕ συριΐοβ 
μΟ586, 864 ἱπαϊφηϊ 5υηι ποίίεἴα 615 (56ι 'ρ5ὶ (δοίας 

αἱ ἱφιογθοηιυτ). 561 δαίοπη ΜΟΥ56Ππι, 5611 ργορ[!οἴ85, 

οἱ 5ἱ 4υΐδ 5:π|}}15. Θοῦυπὶ 6. Μυ]ίυπι (6 οροιεῖ ἰλ- 

Βογᾶγα, υἱ ποϑεὶ ἱπείρίανὶβ ἃ θομηΐπο. δεγαπιίδιῃ αὐ}- 

46πὶ, 1.3.2 ργϊυδᾳυλπὶ ραϑπιανοεὶὶ ἰῃ γθηίΓθ, οορηυ- 

Υἷι ; δἰϊαπὶ γ6ΓῸ ἀδ ργορ ιοιβ ἰγὶρίπια δηπόγιτ οὦ- 
Ῥίι πος56, δἰΐιπὶ φυδάγαρίηϊα. ΘΟΓΙΠΠΟΠ65 δυηὶ ἰπεῖς- 

(40}165 ἀ6 ϑιϊνδίογδ, οἱ Π01}) Ἰῆϑβηορεγα φυςγοηάΐ ; 

δ 3 γοπηϊὰ νΈΓῸ, δογυ αυἱ 5εἰδηιίαπι ϑογὶρίαγα- 
ταπι Πα θθηΐ, Δυγῖ}1}5 ἰπαϊ φοπιι8: 

11. Ουοπιοάο ἀϊοδὶ : βυίμεφιαπι [6 ρίαςπιαγέπι ἱπ 

μίοτο, πουὶ (6; οἱ ρμγὶμεφιάπι οαἷτος 46 υμίυα πίαιτὶδ 

μ05, "δαποιϊ βοαυὶΐ ἰ6 ἢ Ὠδὺβ 510] 'ρ86 βαποιἰοαὶ 8}1- 

008. ᾿δἴυπη πὸῃ δχϑροοίαϊ, υἱ βδποι αὶ ροηϊ (απ), 

ΟΕΙΟΕΝΙΘ 428 
Α τὸ γὰρ ποιούμενον οὐχ ἐν χοιλίᾳ γίνεται, ἀλλὰ τὸ πλαο. 

σόμενον ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς; τοῦτο ἐν χοιλίᾳ χτίζε- 
ται. Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐκ χοιζίας ἐπίσταμαί 
σε. Εἰ πάντας ἠπίστατο ὁ Κύριος, πῶς λέγει τό" Οὐχ 
ἐπίσταμαι «αλεῖν, ἐπεὶ (3) πάντας ἠπίστατο ὁ Κύ- 
ριος; λεχτέον γὰρ ὡς ἂν ὥς τι ἐξαίρετον ἔλεγε τῷ 
Ἱερεμίᾳ τό- Καὶ ἐπίσταμαί σε " οὐκοῦν ὡς διαφέ- 
ροντας ἐπίσταται ὁ Θεὸς, τοὺς ἀξίους τῆς γνώσεως 
αὐτοῦ ἐπίσταται ὁ Θεὸς, χαὶ ἔγνω Κύριος τοὺς ὃν- 
τας αὐτοῦ" τοὺς δὲ ἀναξίους οὐχ ἐπίσταται ὁ Θεὸς, 
ὡς οὐδὲ ὁ Σωτὴρ, λέγων: Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. 
Ἡμεῖς, ἄνθρωποι ὄντες, ὅσον προχόπτομεν, χρίνομέν 

τινα, ἄξια ὄντα τοῦ ἐπίστασθαι ἡμᾶς αὐτά. Καί τινα 
οὐδὲ ἀχούειν θέλομεν, ἵνα μὴ αὐτὰ ἐπιστώμεθα, μηδὲ 
εἰδῶμεν" τινὰ δὲ θέλομεν ἐπίστασθαι. Εἰ δὲ τῶν ὅλων 

Β Θεὸς οὐ θέλει ἐπίστασθαι τὸν Φαραὼ, οὐ θέλει ἐπί- 

στασθαι τοὺς Αἰγυπτίους, οὐχ εἰσὶν ἄξιοι τῆς ἐπιστή- 

μῆς τοῦ θεοῦ. Μωῦσῆς δὲ ἄξιος, καὶ ἔχτος τῶν προ- 
φητῶν (5) τηλικοῦτος. Πολλά σε δεῖ κατορθῶσαι, ἵνα 
ὁ Θεὸς ἀξιοῖ σε ἐπίστασθα". Τὸν μὲν γὰρ Ἱερεμίαν 
πρὸ τοῦ πλάσαι ἐν χοιλίᾳ ἐπίστατο " ἄλλον δὲ ἄρχεται 
ἐπίστασθαι τριάχοντα ἔτη γεγονότα (4), τεσσαράχοντα 
ἔτη γεγονότα. Λόγοι Θεοῦ εἰσιν ἀπόῤῥητοι " περὶ μὲν 
οὖν τοῦ Σωτῆρος οὐ ζητούμενοι, περὶ δὲ τοῦ Ἱερεμίω 

τοῖς ὦτα ἔχουσιν ἐπιστάσεως δεόμενοι. 

Πῶς λέγει" ε Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν χοιλία ἐπί- 
σταμαί σε χαὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐχ μήτρας ἡγίαχά 
σε »; Ὁ θεὸς ἑαυτῷ ἁγιάσει τινάς. Τοῦτον οὐ πε- 

ριέμεινεν, ἵνα ἐλθόντα εἰς γένεσιν ἁγιάσῃ, ἀλλὰ πρὶν 
86ἀ ργῖι18 58 πο ΠΠ|Π041 αυδπὶ ἀδ νυϊνα ἐργοάϊδίιγ. 81 α ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἤδη ἡγίασεν. Ἐὰν ἐπὶ τὸν Σω- 
δὰ ϑαϊνδίογθι, υἱ ἀϊχὶ, ΓΟίδΓα8, Β0η ὁδί τηϑίυπὶ ἀἷ- 
«Θ6Γ6 ῥγΐυδ ουπὶ βϑηοι ΠἸοϑίαπι) 6586, 4υ8πηὶ παίυπι. 

τῆρα ἀναφέρῃς, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν, ὅτε πρὶν ἐξελθεῖν 

ἐχ μήτρας «ἡ γίασται. 

Ἰδὶς οἱ ἀθ δοπιῖηο ἱπι6}} 588, 4υἱ ἀπίδαιδπι 46 νεϊνα οχίογι!., βδηοι ἤοαίυβ οδι, δὶ ἱπῆμηϊὁ δηΐδ (6π|- 

ῬΟΐΘ 56ΠΊΡΟΡ δαποίυβ [υἱΐ : δ ὙῈΓῸ δηίθαυδπι) ἀ6 [6 Γ0 οχίγεὶ, βαηοιβοδίυβ 68.. 
44. Ῥτορπείαπι ἱπ φεπίϊθιι5 ροδιιὶ (6. 81 3 ογθιη Δ8 

αυκνῖβ φυοπιοάο 511 ργορίιοία 'ῃ φοηιθυ8 ρΡοδίίυ5, 

. οὔδβογνᾷ ἴῃ σθηδο]υθηιθυ8 οὐπὰ [θαυ ργορδίαγο 

δὰ οπιΠ68 μοπῖ65 : Ὠ8ῃλ ἰ5[᾿π5πη0ἀ] 5ογρεϊο 658ϊ, φιου 
ΡῬτγορμοίανίε Ζογαπηῖδβ δυρὸγ Οπιπ68 β6ηῖ68 ΕἸΔΠΙ, 

Ῥαπιαβοὶ, Μοαν; δἱ μδθε 8 φυΐα ρτορμείανουϊ δὰ 

ΟἸΏη68 βοηϊεΒ, {ιχὶα ἰὰ αυοά ἀϊείυπι 651 : Ῥγορίιε- 
ἰανι ἐπ σοπίἶθϑιις ρμοδιὴ (6, 5ὶ ἰἁτη6ὴ ΥΟΪ 6 Γγ8 ἢ ς ἀ 

Προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε. Τῆρησον ἐν τοῖς 

ἑξῆς, ὅτι χελεύεται προφητεῦσαι ἐπὶ πάντα τὰ ἔθντ, 
τῇ Αἰλὰμ, τῇ Δαμασχῷ, τῇ Μωάδ" χαὶ ἔχομεν, ὅτι 

προεφήτευσεν ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν, 
ὅτι, Προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε, πρὸς ἐκχεῖνον " 

ἕως δὲ πρὸς ἀναγωγὴν, ἐὰν μὲν ἐπὶ τὸν Ἱερεμίαν, 
προειρήχαμεν" ἐὰν δὲ ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος, τί δεῖ καὶ 
λέγειν ; οὗτος ἀληθῶς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τιροεφήτευν 

δονειΐδ ἀϊοία 5οηιἶγα. 51: αὐΐδη) ἰπι0}} σα πείαπὶ δ Ὁ σεν" ἔστι γὰρ ὥσπερ ἄλλα μυρία, οὕτω καὶ προφῇ- 
Βουμ ἰγϑηβίογαβ, ἰϑί8 γ6ΓῸ ἴῃ ὑπ γ γβα5 βθη68 ρΓ- 

ἀϊεανίι. Ἐβὶ φυΐρρε 5ἰουϊ α᾽α πιυϊια, δἰ οἱ ργορίιο- 

2. ὕτ εθὲ ργίποθρβ βδοογάοίῃπι, υἱ 68. ϑδίνδίογ, 
υἱ οδὲ πηδαΐουβ, δ᾽ π|} {6 αἱ ργορ δία 6ϑι (4). Μογ- 

568 Δηηυηιίδης 46 60, ΠΟ δοίαπι ργορ]ιοίαπ), δβοά 

δάμ ΓΆ Πρ πὶ ἰηίογ οὐποῖοβ ποπιίπαν! ρΓΟρ οἴ8Π), 

ἀΐϊεθηϑ : Ῥγορήθιαπι δα [γα(τίϑιιδ υδείγὶα διιδοϊαὐὶϊ 
υοϑὶς, ἀϊοῖι Βοπιῖιιις θόιιδ ποδίον; φμαδὶ πιὲ ἀμιαάϊί6 

ἐαηι. (υΐοιπφιο πολι απαϊετῖ! ργορπείαπι ἐ{{πιηι, ἐπί γ- 
ἐδὲε 46 ρμορμίο διο 35. ἰθῖ6 6δὲ μγορ!)δίεβ σοηβί!:- 

38. Μά. υἱἱ, 35. " θουϊ. χυῖ!, 1. 

(1) Μ88. Βορὶ, δέσμε ῥτίμιοορα Ῥτορίιθίατιιπι, δὶς 
εἰ ργορδεία. 

(3) Ρτὸ οὐχ ἐπίσταμαι λαλεῖν, ἰορα οαὴν ἨΠΘΓΟΗΥ - 
πιο, ἐπίσταμα! σε, ἐπεί, οἴο, 

(5) Ἕχτος τῶν προφητῶν", εἴς, [μόφορὰϊ ΠΠ6- 

τῆς. Ὡς ἔστιν ἀρχιερεὺς, ὡς ἔστι Σωτὴρ, ὡς ἔστιν 
ἰατρὸς, οὕτω χαὶ προφήτης" Μωῦσῆς γοῦν, προργ- 
τεύων περὶ αὐτοῦ, οὐχὶ προφήτην μόνον, ἀλλὰ ἐξαιρέ- 
τως εἶπεν, εἰπών: Προφρήτην ἐκ τῶν ἀδειϊρῶν σον 

ἀναστήσει ὑμῖν Κύριος ὁ Θεὸς, ὡς ἐμὲ αὐτοῦ 

ἀκούετε. Καὶ ἔσται, ὃς ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφή- 
του ἐκείνου, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 

Οὗτος οὖν ἐστιν, ὃς προφήτης εἰς ἔθνη τεθειμένος, 
χαὶ ἔλαθε χάριν ἀπὸ Θεοῦ ἐχχυθεῖσαν ἐν τοῖς χείλεσιν 

αὐτοῦ, ἵνα μὴ μόνον ὅτε παρῆν τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ 

ΤΟΠΥ͂ΠΙι5 : εἴτις τῶν προφητῶν " δ ἰδεῖ ΠοαΪΟΓΠὰ 
Ροιον νἱἀείυν. 

(6) Δ'ηῖϊθ τεσσαράχοντα ᾿ἰὈτανίογιπι ἰποι γί ον}}5- 
88 6ϑὶ νοχ ἄλλον, 4165 ποροβϑδγία 6ϑὶ, υἱὲ Πἰ4ιιεὶ ἐΣ 
ἰῃιογρτγοίδιίοης Ηϊογοηγηιὶ. 
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ἿΝ ΦΕΚΕΝΙΑΝ ΠΟΜΠΠΙΔ 1. τὸ 

νῦν ὅτε πάρεστι δυνάμει, καὶ τῷ πνεύματι προφη- Ὁ (τ ἴῃ ρεη1})05, οἱ δοοορὶ! στα πὶ ἃ )60 οδυβαπὶ 
«εὐῇ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, ὥστε ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν 

ἀνύειν αὐτοῦ τὴν προφητείαν, καὶ ἕλχεῖν ἀνθρώπους 
ἐπὶ σωτηρίαν. 

Καὶ εἶπα" Ὁ ὧν, δέσποτα Κύριε, ἰδοὺ οὐκ ἐπί- 

σταμαι «ἰα.Ἰεῖν, ὅτι γεώτερος ἐγώ εἶμι. Καὶ εἶπε 
Κύριος πρός με" Μὴ «1έγε, ὅτι Νεώτερος ἐγώ εἰμι" 

"ὅτι πρὲς πάντας, οὖς ἐξαποστείλω σε, πορεύςῃ. 

Πολλάχις εἴπομεν, ὅτι ἔστι κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον 

εἶναι παιδίον, χἂν ἐν γεροντιχῇ τις ἧ ἡλιχίχ σώμα- 
τὸς ἔστι δέ ποτε χατὰ τὸν ἔξω ἄνθρωπον εἶναι παι- 

ξίον, χατὰ δὲ τὸν ἔσω ἄνδρα, γέροντα. Τοιοῦτος ἦν 
ὃ Ἱξρεμίας, ἤδη ἔχων τὴν γάριν ἀπὸ Θεοῦ ἔτι ὧν ἐν 
τῇ τοῦ παιδίου ἡλιχίᾳ χατὰ τὸ σῶμα. Διό φησιν αὐτῷ 

ὁ Κύριος. Μὴ “έγε, ὅτι Νεώτερος ἐγώ εἰμι. Ση- 

μεῖον δὲ τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸν νεώτερον, ἀλλ᾽ ἄνδρα 
τέλειον, τό " ε« Πρὸς πάντας, οὖς ἐὰν ἐξα ποστείλω σε, 

πορεύσῃ " χαὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, λα- 
λήσεις. Μὴ φοδηθῇς ἀπὸ προσώπου αὑτῶν. » Οἶδεν ὁ 
τοῦ θεοῦ λόγος, ὅτι οἱ πρεσθεύοντες τὸν λόγον χιν» 
δυνεύουσιν ἐν τοῖς ἀχούουσιν Ἐλεγχόμενοι γὰρ μι- 
σοῦσιν αὐτοὺς, ἐπιπλησσόμενοι διώχουσι. Πᾶν ὁτιοῦν 
πάσχουσιν οἱ προφῆται. Οὐχ ἔστι προφήτης ἄτιμος 
εἰ μὴ ἐν τῇ Ἰδίᾳ πατρίδι, καὶ τῇ οἰχίᾳ αὐτοῦ. 
Καὶ πρώην ἐμνημονεύομεν (4). Οἶδεν οὐ μόνον Θεὸ: 
πέμπων τὸν προφήτην, ὅσους χινδύνους ἀναδέξεται, 
ἀλλὰ χαὶ λέγει αὐτῷ - Μὴ φοδηθῇς ἀπὸ προσώπου 

αὑτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι, τοῦ ἐξαιρεῖσθαί. σα, .1έ- 

γει Κύριος. Δ πέπονθεν Ἱερεμίας ἀναγέγραπται" 

εἰς λάκχον βορδόρον βέδληται" ἔμεινεν ἐχεῖ, μόλις 

ἄρτον ἐσθίων πολλὰς ἡμέρας, καὶ ὕδωρ μόνον πίνων" 
χαὶ ἄλλα δὲ μυρία ἃ πέπονθεν, ἣ προφητεία αὐτοῦ 
δεδήλωχεν. Τίνα τῶν προφητῶν οὖκ ἐδίωξαν οἱ 

πατέρες ὑμῶν; εἴρηται πρὸς τοὺς Ἰουδαίους. Καὶ 
ἀναγχαϊόν ἐστι τοὺς θέλοντας ζἦν εὐσεδῶς ἐν Χριστῷ 
Ἶησοῦ πάντως ὑπὸ δυνάμεων ἀντικειμένων δι᾿ ὧν 
εὑρίσχουσι σχευῶν διώχεσθαι. Διὰ τοῦτο μὴ ξενιζό- 
μενοι οἱ διωχόμενοι πάντα πραττέτωταν, μόνον εὑ- 
χόμενοι ἵνα ἀδίχως διώχωνται, καὶ μὴ δικαίως, μὴ δι᾽ 

ἀδιχίαν, μὴ δι᾽ ἁμαρτίαν, μὴ διὰ πλεονεξίαν. Ἐὰν 
δὲ διώχηταξ ποτέ τις διὰ δικαιοσύνην, χαὶ ἀχουέτω 

τοῦ" Μαχάριοί ἔστε ὅταν ὀνειδίζωσιν ὑμᾶς, καὶ 

διώχωσι. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς 

ἴῃ ἰαυϊΐβ δυΐβ, υὐ ΠΟῺ 5010Π| οὐ Ὀγῷβοης δάογλξ 

ΔΟΓρΟΓῸ, 564 οἰἶδπὶ ἡπῆς οὐπὴ δάθδί υἱτίαίε οἱ βρὶ- 
γα, ργορβοῖοιὶ δά οπηπθ5 φεπίθβ, οἱ ργορῃθιϊα εῦϑ 
ΣΧ (οἷο ΟΥ̓ΡΕ δἰιγα αὶ ἢ πη η6 5 86 58} {6}. 

415, Εἰ αἰχὶ : Ομ 68, ἀοηιίπαῖον Ποπιῖνδ, δοζέ 1185 

δεῖο ἰοφεὶ, φιΐα Ἱμτεπὶς ο00 διηι. Εἰ αἰτὶ! δοηίπας 

αὐ φμηὶ: Νοίϊ ἀἰξοτο φαῖα ἡμυοηὶδ 660 διιπι; φμονΐαπε 
(ἡ οἠιπὸδ, αα φμοδομπῆμ (6 πήαπηὶ, ἰδὶς 8. ΘΈρΡ6 

αἰχίπη5 ΒΟ 6 ΓῈ 6856 Δ᾽ 4 οπὶ ριδγαπη, ἡπχία διη 

"4 ἱπία5. 681 Ποπιίπαπ), Ἰἴσθί οἰΐϑιη βοηἢ} φογρογῖ5 

5:1 φοἰδί6 : Οἱ ΘοΟπίγα ΓΟ [Γοησδη 6 Γ ἰηγοπίγί ράτνα - 

ἴ'πὶ βθουπάυπι ουπὶ ΠΟΠλΪποπὶ ηαΐ Θλί" Π86οι5 65, 
οἱ 6556 ἱμίογ 8 Ῥεγίδοιυπι νἱγαπ). Τα }}5. δγαΐ 76 γο- 

πιῖδ5 ὨΔθ6Π8 δ πὶ δἰ δὶ σον" οοβϑᾶπιὶ ἃ θ60 φγϑιΐδη ἴῃ 
Β κιίδια φογρογὶβ δάϊιυς Ρυοεῖ!!, ργορίοῦ φυοὰ αἷϊ εἱ Π0- ᾿ 

τηϊπυ5: 838 Νοὶϊ ἀἴσοτο φιιῖα ἡπυειιὲδ διιπι. ΒΘ ρη"π]ὼ9 
Βα τοὶ, φυΐα ποη 5ἰϊ ᾿υνοηΐ8, 86 νυν σΟηΒῈΠ)Π:8- 

108, οϑίοηαϊι (3) ἀΐσοθηβ : ἡ ποπίαπι αὐ οἴνηες αὐ 

φυοδοιπσιδ πη ίαηι 16, ἰδῖα, οἰ ἡισία φιαομηφια 

πιαπάφ (δὶ, ἰοφιιοτὶδ ;Σ πὲς (ἐπιθας α [αοἷδ θοτιιπι. ϑοὶς 

εηἶπὶ 605 56ΓπΊ0 θεῖ, φυΐ γεν Ἰεραιίοια Γππρυπίατ, 
ἱποΌΡΓΕΓΘ ΔὉ 18 ραγί συ πὶ αυἱ δυάϊγα σομοπιηυπί. 

Ἰπορορδιὶ οπίπι οὐθγυπιὶ ἱπογαραιίίοποβ, οοδγρυὶ ἷτ- 

Βα. ἀγρυθηῖθβ. Οπιπθ αυούευπᾳαθ. πηδὶθπι 
65,, 5606 Γ ραϊαηίυγ ρῥγορῃεία : ΝῸΝ 68ὲ ρτορβεία 

δἷπὸ ποθότε, πἰδὶ ἵπ μαϊτία δια εἰ ἀοπιο Ζιὰ 3.. (ἰὰ - 
08 γαὶ προ ῦ αιοάυδ [δοῖπιι8 πηδπιομοιη, ϑοἷϊ οἰο, 

υἱ ἀΐξοτο οὐρίπιιβ, θδ0}8 πη 6Π8 ρτορμοίδπι, 4υδη- 
(ἃ αἰβογί πη ρογρθβϑυγι5 811, ἰ460 δα Βοτίδί αν ουπι, 

ἀἴσοηβ : Νἧ {πιεας ἃ [ἀεὶ ἐογιπι, φιῖΐα 60 ἱξομηι 

διδι, πιί ὁτμαηι (6, αἰεὶ! δοπιῖπις 3. Ουδουπαιυδ δ6- 

ΤΕΠΙΪ8 ρΆ55118 ὁδί, βουῖριδ βυμΐ : ἴῃ ἰδοῦπι πηΐδ8ι8 

6δι ἰυ1], πρϑιδῖι ἐ0] οοπιεάοπ8 ρᾶποπὶ ἀϊεὶ, οἱ δᾳιιᾶπι 

ἰΔηίυπι ὈΙθΘη5, δα τυ} υς ρογίυ δ, ἰὴ Εἰ το 

6᾽05 οοπιϊποπίυγ. Ομόπε ἀμίθηι ρτγορἠοίαγμης πὸν 

ρεγδοοιὶ διπΐ ραίτεε υϑεῖτὶ 35 ἀϊοῖυπι οϑὲ δὰ δι» 

ἀ4ο8. ἘΠῈῚ ποο68586 6δὲ 608 4υἱ Υἶνξγθ γε ίοβα ἰδ 
ΘΟ τίβίο οὐρίαηι, οπιπὶ φαπογα ἃ οοπίγαγὶβ υἱγίαϊ!- 

Ῥθυδ, Ρ6Γ ἃ 4υξ Γαρογ υπιγ γῶϑα, ρεγβθου πο π 

Ραιὶ. Ουλ ἀδ οαυβ88 πἰ δ} πονυπὶ δαὶ ραγεβτίπαπὶ υἱ- 

ἀεαῖαγ ἰνἷ8, αυἱΐ (εἰθυϊοιϊοηΐ 8 (5) «ἰΠδὶρυπίυν : 
οπμπἶδ αυξ ῥγϑοορία δυηὶ (Δοΐληϊ, ἰΔηΐυπι οτεπὶ υἱ 

Ραογβθουιο "8 οαυ58 (γί β[ι.8 811; Π6 Ὀγορῖθγ ἰηι- 
ὑμῶν ποὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" οὕτως γὰρ ἐδίωξαν Ὁ 5ι1{|ᾶ1ἢ, 6 Ῥτορίεν ἀο]οῖα,, πθ Ῥγορίδν νυ ἰδπὶ 

τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. ἀεργίπιδπίυτ. δὶ φυδηάο δυϊοπὶ ργορίοῦ ἰυδί ἰδπι 
Αἰϊσυΐ8Β ὁχαρφίίδίαν, δυάϊαι : Βεαιὶ ἐξιϊα ὁμηὶ ὀαργοῦγαμι! νοδὶς, Εἰ Ῥεγεοφιμπίμν, οἱ ἀΐσαπὶ οπῖπε πιαίμηι 

οὐνοτεαπι υ08, πιοὶ οαιιδα; φαμάείε εἰ ὀχεμίίαίε, φηΐα ΠΙΘΤΟΘ5 υϑδίγα πιαρπα ἐδί ἱπ οὐἰϊς. δὲς οπὶπι μεγεεομὲ 
ἀχπί ῥτορίοίαξ, φιιὶ [μεγμη! απϊ6 τ08 ἦν. 

 7ογϑῃ). 1, 0, 7. 
Ἂς 

(ἢ) Καὶ πρώην ἐμνημονεύομεν. Ἰιερεθαὶ Ηϊεγο- 
ΒΥΠΙΠΒ οὗ χαὶ πρώην ἐμνημονεύομεν. Νοη δρδυγάε, 
ἱπαιῖ Ἠυειίυ5, ογοα! ἀοτῖ! δἰ φυΐβ οοπιπιοριατία Οτὶ- 
επῖ5 ἴω Μαιίβαυπι Πἶο δἰ φηϊ Ποαγὶ, 'π αυυγὰπὶ ΧΙ 
ἴοπιο Ἰἰοοι ἢΐς φυὶ μαυδίυν Μαιιἢῃ. χαὶ, δ 7, Ῥγο χα 
Ἐπ ΔΈΝ, Θυδηινίο δηΐιη ἰπ ΜΙ δι] όουπὶ (0Π108 6]0- 
ευὗγᾶτε δι Κὐν  ταϑυν πιδογ ἐμαὶ ραγίι, Ποἢ ῬΓΐι.8 
ἰπιθπ ΠΟ Πν}}185 {185 δά ρμορυϊυπι μαθυϊὶ : πΠ81} εχ 
(Ὁ ΒουΙ Αταπι ξοπ τα 80η1, 4025, οὐπὶ δχ [6 ΠΊΡΟΓΕ 

8. Μᾶγο. νι, 6. 35 7ογοπ). 1, 8. 25 ΛΑοῖ. νι, δ᾽. 35 Μά). νς 11,12. 

ΓπΔογαῖ, ροϑὶ βοχαβαϑι πὶ ΔΠΠυΠ|) ἃ ΠΟΙΔΥΙΪ6 'ῃ 
{πιῶ γα5 γοίόγγὶ ρογη δῖ, φυοά ἀπί6 βαπιροῦ γρίδγδί. 
γἱάς Ευ560. 1}. νι Π ἑδίοτ., ἐᾶρ. 56. 

(3) ᾿ϊἀδ:ἢ π|55., οδίοπάϊιγ, φμοπίαηι. 
(5) Θεὲ ενἰδεμαιοπῖδαδ. ἰἰὰ ἐοάοχ Οεπιοιἐϑηδὲῳ : 

οξιθγοῦι πὶ γθιῸ 411} μαθθηῖ, φιοά ἠΐδ ἰυἱδϑμίαἰἱονδν 
θά; 4}}} φιιὶ Πιὶς (τἰθιμαιἱοπίϑιιδ; 4}}}, χυΐ ἐπ ἐγ δας 
εἰοηῖϑει8 



{|ὶ ὉΠΙΓΕΝΙΒ5 4} 
44. θποπίαηι ἰδομηι ει μί ἐγμαπι 16, ἀϊοῖι Βοπιῖ- αὶ “Ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι, τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, 1έγει 

μιδ. Εἰ εχίοπαάϊ! πιαπαπι δαπὶ αὐ τπὲ Ποπιΐπιις, εἰ 

ἐεΠ οἷς ος πιειηι, εἰ ἀἰχὶ! Βοπιεπιις αὐ πιε ᾽5. ΟὈδογγὰ 
ἀϊδεγοπιίδ8 Ζογοιιΐα οἱ ἰβαϊθ. βδϊδβ αἷϊ : ἱπιριμπάα 
ἑαϑὲα μαϑεης ἱπ πιοαϊο ρορμὶ ἱπιπιμπάα ἰαϑΐα παϑεη- 
116 660 ἱαϑίϊο, εἰ τέφεπι δοπιίπεπι ϑαϑαοίἢ, υἱάϊ οὐιι- 
Ιἷς πιοὶς ᾽5. Εἰ φυοῃίλπι σΟὨδ5808 δϑὲ ΠΟ ΠΆΌΘΓΟ 
[Δεἰᾶ ἰπηπ)υπάδ,, 56 γυϑγθὰ ἰδηΐαπι (5406 δἀ σης 
δεἶπι ἤπϑη) Ῥροοδία σοπμη βογαί), πο δχίοηάϊς θ0- 

Ὠνπυ8 Πιδηυπὶ βυλπ),, που 6 ὕπ0πὶ ὁχ ΒῈγρἢἶ ΠῚ ΠΊ8- 

ἢ 5δυ8 ἰαμῖα 6}05 ἰοιἰφὶ!, δοὰ [Ὀγεῖρο 501 0πὶ ἰδῆ 6 Π8 
αἷι : Εἕοὰ αὐειμἰὶ ἱπίφωϊίαιοε ἱμὰς 5. δογοτηΐδ δυ- 
ἴοπι, 4υΐα βαποιΠςαίυ8 Γἀδγᾶϊ ἴῃ νυν, ΠΟῚ [ΌΓΟΘΡ5 

ταῦ, ποαυθ ἀ6 «ἰϊαγί οᾶγθο βυσοθηβαὰδ; Ὠἰμ}} 

αυἱρρο [πάθουν αὶ ἰφη ἀΐφξηυμῃι; 1.38, 5εἀ ἰρβὰ πιδηυϑ 
Θοιηίηὶ (οτἰφὶς ουτ, ργορίογ φυοά ἀἰοὶ! : Εαιοπάϊί ἢο- 

πιῖπμς πιαπμπὶ διαπὶ αὐ ἢϊθ, οἰ (οἰἰσὶ! ος πιοιπι. Εἰ 

ἀἰχσὶι Ῥονιῖπαε αὐ πιὸ; Εσοθ ἀφάϊ δεγπιοηῆθς πιθ06 ἱκ 

οε ἱμμηι, ἐσ 6 σοπ εἰ μὲ (6 δΏΡΟΥ σοπίέδ εἰ τόθηπα 676- 

ἀΐοσατε 35. Αυἱΐδ εἰς θεδίυβ 681, υἱ ΓαζΏ8 υἱὰ αυῷ 
Ὁ γίβιο ἀϊδθοὶυβ οβιοπάϊι, γεῦμα ἀςπιοηυπις τοβηὰ 

Ρεέοοδιΐ δγδάϊοαί ἢἷ8 αυὶ εἰ (1) ἀδι] δυηὶ ἃ 60 56Γγ- 
τοοηΐθυ5 1 δογίρίυπι 6δι δηΐπὶ : Εσοα ἀφαϊ δοτηιοπεα 

πιεὸς ἵπ ὁ5 ἰμιπηι. Εσοα οοπειἱϊμὶ (6 ᾿οαἷξ ἘΏΡΟΥ φεπίεϑ 
εἰ τεύπα (ἐγαάίσατε). Ουοπιοάο δυίεπι ταβῆᾶ βυηὶ 

ΡῬἰαγίπια, Ρίυγοβ βι Ποῦ οἱ φοπί68. (Νοο ροίαϑί Δ8]}- 
ᾳυοὰ γτορηυηὶ ἀϊοὶ, πἰϑὶ φαοά 8.0 86 οοηϊίμοι πδίϊο- 

268). γεγθὶ σγαιία ἀϊοίατι 511. Βορπαὶ [ογηϊοδίϊο (1π 
δοπηίηθ Ῥϑοοδίογθ), ἤθο6888 681 αἱ γεβηυπὶ [οτηϊοᾶ- 
τἰοπΐθ Βαθδδί ψεπίε8 δυ88. ᾿ρβαπὶ ἰΠΠυἀ ρ6πρΓΆ]6 ἀ6- 
Ἰείυμη ἀναγὶ ἴα οἱ ἔγαυάΐ5, φυο νἱχ δ]140}8 ἱπηπηυ 8 
ἐδ51, μαθοῖ τοβιυπη δυυπι), οἱ 80}} ΓΟΘΠῸ μη0 τημ (8 
Ῥοββί οἱ φεηίθβ, μδγ ῥ᾽ υγὶ πηᾶ5 56 "1 οὶ ϑρθοὶθβ ἀναγὶ- 
ἴα, οἱ οὉ ἰά ορυϑ8 651 βαγπιοιηΐθυβ θεαὶ, αἱ ἰβι1υ5110- 

ἐϊ γερὰ οὐπὶ 5015 βαπεθι8 δυο! ]δμίυγ. δ ̓ναίογ ἴῃ 
Ἐν ξΕἸΪο οδίθηάϊ!, ἀΐοαπβ : Οπιπὶς ρίαιίαἰἷο φιαπι 

 80)} ρίαπιαυϊί Ῥαίθῦ πιεις οσαἰεειῖς, ἐγαάϊςαϑίμιγ 3, 

ϑυηὶ υδάλιη ἰηϊΓ πϑοοὺ5 ἰῃ {3ηἰ Δ} γοβίν}8 ἰη- 

δἰ18, {8 πο ρἰδηίθν! ΘΙ οϑιἰβ Ρᾳίογ. Οπηη65 ἀπ ρρα 

ςοφίίδιΙοη 68 ραβϑίη):δ., ᾿οιἰ οἰ ἶα, δάυ]ιογία,, [0Ὑ- 

ΒἰοΔ(ΙΟΠ65, [ὉΤΓῖΔ, [4|58 (65εἰ πο η8, 5! νθιἶδο, 

Ρἰδηϊδιϊομο8 ὁυηΐ, 4085 ποη ρἰαπιανὶι οοἰοϑιὶ» Ρᾶ- 

16Γ. δ᾽ δυίοπ νἱβ 561 γα οὉ}0.8 5ἷ. ρ]δηιδιΐο ἰβίϊ5π|0- 
ἀϊ εορίδίυ5, δυὰὶ φαΐ ἐπί πιέσας ποπιο ος [εεἴϊ, φεὶ 
διιρετδενιϊπαυΐ! τἰκαπία ἱπ πιεαΐο (γἱἰεὶ 5. Ἰηδίδὶ 

ἐφος6 θεμ8, ἱπβίαι οἱ Ζαθυϊυβ ΒΔ θΘη168 βοπιΐἃ δυδ. 
51 ἀδάθείπιυβ Ἰοουηι Ζδι]10, ἰυΪπηΐοι!5 ΠοῖηΟ 8ιρ0γ- 

δοῦῖι ρ᾽δηϊδιοηαπὶ, 408πὶ ποη μἰαπίαν!α οὐ οδίιβ 

Ῥαίογ, υἱΐψι!α ογδϊοδπάδπι. ϑ᾽π διιίθπὶ γαρυ]δο Ζ8- 

Βυϊο ἰοσυτῃ ἀδάογίπιυ8 Π6ο0, φαυάθη5 θδυ8 δυῦ ργίη- 
εἶρα!! οογὰΐβ ποβίγὶ βραγξδί 86π|61} ϑυυπι.. Νᾷ(ο αἱϊ- 

4υΐβ εχ βιἰπιοὶ ἰγδία φυϊἀἀδπιὶ ογοπηΐαπὶ γοοορί886, 

Κύριος. Καὶ ἐξέτεινε Κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρός 

μδ, καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου, καὶ εἶπε Κύριος 
πρός με. Τήρει διαφορὰς Ἱερεμίου καὶ Ἡσαῖον. Ὁ 
ἪἩσαϊας φησίν’ Ἀχάθαρτα χεί,λη ἔχων ἐν μέσῳ λαοῦ 
ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰχῶ, καὶ τὸν βασιλέα 

Κύριον Σαδαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαϊμοῖς μου. Καὶ 

ἐπεὶ ἐξωμολογήσατο οὐχ ἔχων ἔργα ἀχάθαρτα, ἀλλὰ 
μόνον ῥημάτια (μέχρι γὰρ τούτου ἁμαρτωλὸς ἦν), 
οὐχ ἐξέτεινε Κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἕν τῶν 

σεραφὶμ (3) ἥψατο τῇ χειρὶ αὐτοῦ τῶν χειλέων αὐὖ- 

τοῦ, καὶ εἴπεν: ᾿δοὺ ἀφήρηκα τὰς ἀνομίας σου. 
Ἐπειδὴ οὗτος ἡγιάσθη ἐχ μήτρας, οὐ λαδὶς αὑτῷ 
πέμπεται, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἄνθραξ’ οὐχ 

εἶχεν οὐδὲν ἄξιον τοῦ πυρὸς, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἧ χεὶρ τοῦ 
Β Κυρίου ἥψατο αὐτοῦ. Διὸ λέγει. ᾿Εξέτεινε Κύριος 

τὴν χεῖρω αὑτοῦ πρός με, καὶ ἥψατο τοῦ στόμα- 
τός μου. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με" ᾿Ιδοὺ δέδωκα 

τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου" ἰδοὺ καθ- 
ἐσταχάσε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας ἐχριο 

ζοῦν. Τίς οὗτος (5) μαχάριός ἐστιν, ὃς τὰς βασιλείας 
πολλὰς οὔσας, ἃς δείχνυσιν ὁ διάθολος, βασιλείας οὔ- 

σας δυνάμεων ἀντιχειμενων, βασιλείας χατὰ τὰς 
ἁμαρτίας, ἐκριζοῦν τοῖς διδομένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λό- 

γοιῖς; Γέγραπται γάρ" ᾿Ιδοὺ δέδωχα τοὺς «λόγους 
μου εὶς τὸ στόμα σου" ἰδυὺ καθέσταχά σε σήμε- 

ρον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας. “Ὥσπερ δὲ βασιλεῖαί 

εἰσιν, οὕτω καὶ ἔθνη" οἷον, βασιλεία ἐστὶ τῆς πορ- 
νείας, ἔθνη τῆς πορνείας. Ἑ χάστη πορνεία μία βα- 

σιλεία ἐστίν " αὐτογενιχὸν ἁμάρτημα τῆς πλεονεξίας 
χαὶ τῆς ἀποστερήσεως " χαὶ εἰσὶ πολλαὶ βασιλεῖαι 

μὲν τοῖς πολλὰ εἴδη ἔχουσιν ἁμαρτημάτων. Εἶτα χαθ' 
ἕχαστον τῶν ἁμαρτωλῶν νόει μοι τὰ ἔθνη τὰ ὑπὸ τὴν 
βασιλείαν, ὡς εἰπεῖν, ὅτι ὁ δεῖνα ἔχει ἔθνη πολλὰ τῇς 
βασιλείας τῆς κατὰ τὴν ἀποστέρησιν, τῆς κατὰ τὴν 
χαταλαλιὰν, τῆς χατὰ τὴν ὀργήν. "Ἔργον ἐστὶ τῶν λό- 
γων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἔθνη χαὶ βασιλείας ἐξα ποσταλέντων 
ἐχριζοῦν καὶ κατασχάπτειν. Ἐχριζοῦν τινὰ ἐδίδαξεν 
ὁ Σωτὴρ λέγων: Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν 

ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐχριζωθήσεται" ἔστι 

τινὰ ἕνδον ταῖς ψυχαῖς (4), ἃ οὐχ ἐφύτευσεν ὁ Πα- 
τὴρ ὁ οὐράνιος - πάντες γὰρ οἱ διαλογισμοὶ οἱ πονη- 
ρθὶ, φόνοι, μοιχεῖαι, χλοπαὶ, ψευδομαρτυρίαι, βλασ- 
φημίαι, φυτεῖαί εἰσι πεφυτευμέναι οὐχ ὑπὸ τοῦ οὖ- 

Ὁ ρανίου Πατρός. Εἰ θέλεις δὲ ἰδεῖν τίνος εἰσὶ φυτεία 
οἱ τοιοῦτοι διαλογισμοὶ, ἄχουε, ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἄν- 

θρωπος τοῦτο ἐποίησεν, ὁ ἐπισπείρας τὰ ζιζάνια 
μέσον (8) τοῦ σίτου. ᾿Ἔφέστηχεν οὖν ὁ Θεὸς ἔχων 
τὰ σπέρματα, καὶ ὁ διάδολος. Ἐὰν δίδωμεν τόπον τῷ 

διαδόλῳ, ὁ ἐχθρὸς ἐπισπείρει φυτείαν, ἣν οὐχ ἐφύ- 
τευσεν ὁ Πατὴρ ὁ οὐράνιος, πάντως ἐχριζωθη σομένην᾽ 
ἐὰν μὴ δίδωμεν τόπον τῷ διαδόλῳ, ἀλλὰ δίδωμεν τό- 

Ὁ όγοηι. 1, 8,9. ὅδ᾽ 58. τι. ὅ,. 5Φ 1υἱὰ. 7. 15 26γ. ΄, 9, 10. 39 Μ811}ν. χν, 15. "5 Μδίι. χει, 38, 

(1)ὴ ΠΗ! φμὶ εἰ, εἰς. δὶς τεσ μαυοὶ οοάνχ ΕἸΑνΐἃ 
εοηδἰ8; ἰη ΠΠγί8 δηιθὰ οαϊεἰ5 ἰομίυγ, ορω5 παϑεὶ μὲς 
φιὲ εἰς, οἷς. 

(4) Τὸ δὲ ἕν τῶν σεραφρίμ. [μοροῦαὶ ΗϊαΓγοηγ- 
δλὺν : μηδὲ ἕν τῶν σεραφίέμ. ()υοιὶ νέγυπιὶ 65ῖ, εἰ ὁχ 

13αἰα νι, θ, 8815 οοηδίδι. 
(5) Τίς οὗτος, εἰς. [εβᾷοὸ οὐπὶ Ηϊογυηγπιο τίς ἡ 

οὕτω μαχάριός ἐστιν, ὡς τάς, εἰς. 
(4) Ταῖς ψυχαῖς. Περι τῆς ψυχῆς. 
(8) Μέσον. ἴμδψφε ἀνὰ μέσον. 



81 ΙΝ ΕΒΕΜΊΑΝ ΠΌΜΠΙΑ 1. 41| 
πὸν τῷ Θεῷ, χαίρων ὁ Θεὸς σπείρει τὰ σπέρματα αὖ- Α ηυΐα οοῃδιϊία!5 ε᾽1 δὰ ἐγδάϊοαιίοποπι τθαπογυτ οἷ 
ποῦ ἐπὶ τὸ ἡγεμονιχὸν ἡμῶν. Μὴ νόμιζε τοίνυν τὸν 
Ἱερεμίαν σχυθρωπόν τι εἰληφέναι δῶρον ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ ὅτι καθίσταται ἐπὶ ἔθνη καὶ ἐπὶ βασιλείας, 
ἐχριζοῦν. ᾿Αγαθὸς ὁ Θεός ἐστι διὰ τῶν λόγων ἐχρι- 
ζοῦν τὰ φαῦλα, τὰς ἐχθρὰς βασιλείας τῶν οὐρανῶν 
ἐχριζοῦν χαὶ χατασχάπτειν. 
Ἔστι τις οἰχοδομὴ διαδόλου " ἔστι τις οἰχοδομὴ τοῦ 

θεοῦ. Ἡ ἐπὶ τὴν ἄμμον οἰχοδομῇ, τοῦ διαδόλου ἐστίν" 
ἐπ᾽ οὐδενὶ γὰρ ἑστήριχται ἐδραΐῳ χαὶ βεδαίῳ καὶ 
ἠνωμένῳ" ἡ δὲ οἰχοδομὴ ἡ ἐπὶ τὴν πέτραν,τοῦ Θεοῦ 
ἔστιν. Ὅρα τί λέγεται τοῖς τοῦ Θεοῦ" Θεοῦ γεώρ- 
γιοῦ, Θεοῦ οἰχοδομή ἐστε" οἱ λόγοι τοῖνυν τοῦ Θεοῦ 
ἐπὶ ἔθγη καὶ βασιλείας εἰσὶν, ἐκριζοῦν, καὶ κατα- 
σχάπτειν',, καὶ ἀπολλύειν. Ἕαν ἐχριζωθῇ μὲν, μὴ 
ἀπόληται δὲ τὸ ἐχριξζωθέν. Ἐὰν χατασχαφῇ μὲν, οἱ Β 
λίθοι (1) τῆς κατασκαφῆς μὴ ἀπόλωνται, ἔστι τὸ 
χστασχαφέν. Ἔργον οὖν ἐστι τῆς ἀγαθότητος τοῦ 
θεοῦ, μετὰ τὸ ἐκριζῶσαι, ἀπολέσαι τὸ ἐξεῤῥιζωμένον- 
μετὰ τὸ χαθελεῖν ἀπολέσαι τὸ καθῃρημένον. ᾿Ανά- 
ἵνωθι ἐπιμελῶς ἐπὶ μὲν τῶν ἀπολλυμένων καὶ ἔχρι- 
ζουμένων, πῶς ἀπόλλυνται τὰ τοιαῦτα. Τὸ δὲ ἄχυ- 
ρον χαταχαύσατε πυρὶ ἀσδέστῳ" χαὶ, Δήσατε 
δεσμὰς τὰ ζιζάνια, καὶ παράδοτε αὐτὰ πυρί. Οὔ- 
τως μετὰ τὸ ἐχριζοῦσθαι ἀπόλλυται. Εἰ θέλῃς ἰδεῖν 
χαὶ μετὰ χαθαίρεσιν τὰ ἀπολλύμενα τῆς οἰχοδομῆς 
τῆς ὕλης τῆς φαύλης " χοῦς γίνεται ἡ οἰκία ἐκείνη, ἡ 
διὰ τὴν λέπραν καθῃρημένη, καὶ ἐχδάλλεται χοῦς γενο- 
μένη ἔξω τῆς πόλεως, ἵνα μηδὲ λίθος ἦ μένων, ὁμοίως 
τὸ (2): Ὡς πηὸν πλατειῶν λεαγῶ αὐτούς" δεῖ 
γὰρ μηδαμῶς συνεστάναι τὰ χείρονα. Κατεσκάφη δὲ, 
ἵνα μὴ οἱ λίθοι ἔστωσαν χρήσιμοι πρὸς τὴν ἄλλην οἱ- 
χοδομὴν ἣν δύναται οἰχοδομεῖν ὁ πονηρός" ἐξεῤῥιζώθη, 
Βὴ πάλιν ἐχ τῶν ἐξεῤῥιξωμένων εὕρῃ σπέρματα, 
ἵνα ἐπισπείρῃ πάλιν τὰ ξιζάνια - πάντως γὰρ ἔχων τὰ 
σπέρματα τῶν ζιζανίων, ἐπέσπειρεν αὐτά " διὰ τοῦτο, 
Δήσατε τὰ ζιζάνια, καὶ κατακαύσατε αὑτὰ πυρὶ, 
ἵνα μετὰ τὸ ἐχριξωθῆναι ἀπόληται, καὶ μετὰ τὸ χα- 
τασχαφῆναι ἡ τοῦ διαδόλου οἰχοδομὴ ἀπόληται. 

᾿Λλλλ᾽ οὐκ ἐν τούτοις ἵστανται οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ, 
ἐπὶ τῷ ἐχριζοῦν, καὶ χατασχάπτειν, χαὶ ἀπολλύειν " 
ἔστω γὰρ ἐξεῤῥιζωμένα ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰ φαῦλα, κατασχα- 
φέντα τὰ χείρονα " τί μοι ὄφελος, ἐὰν μὴ ἀντὶ τῶν 
ἐχριζωθέντων χαταφυτευθῇ τὰ κρείττονα; τί μοι ὄφε- 

Βομπείυπι. Βοηΐλι15 θοἱ ἰδιυἀ εδὲ ἱπυϊοΐαπι, ἐγδάϊο- 
ΓῈ Υἱ μα ΡΘΓ ΒΘΓΠΊΟΏ68, ἱπί το σΟἾ 5:15 ΓΟΖΉΙ ΓΟΖ Δ 
ἀεδβίγυογα, οἱ 6] διν6 8 οἵἵπὶ δυἃ σ6η16 ΘΥΟΓίΟΓΟ Ὡ8- 
[ἰοπ68, ογδάϊοδγα οἱ βυθυθγίαγα. 

τῇ βασιλείᾳ, τὰ πολεμιχὰ ἔθνη τῷ ἔθνει τῷ τοῦ Θεου 

σ 

15. ἔδι φυφάδπι φοὐἀϊβοαιίο Ζαθαὶ!, οἱ 681 φυφάδηι 
«εὐϊῇοδιϊο Βεὶ ; φυοὰ 5Βυρ6ῦ ἀγθῆϑιὴ δχϑίγαϊίυγ, Βος 

ΖΔ ]] οί ; ϑυρδγ πο ηΐπὶ 1. 3.5 ΒιΔ}}}ἘΠπ ιν, ἀθοτγίδην 
4υς πο 5ο]άδιυγ (ὅ). Ουοιΐ αὐυΐοπὶ ΒΡῈ ροίγδπὶ 

φἀὐϊ!οδίυγ, ᾿ος Ὠεὶ 68ι. ὕπ66 εἰ Πἰ5 4υἱ ο᾽ι5 50ηὶ, 
ἀϊείίυν : δεῖ αρτϊοιμ!ατα, Βεὶ «αἱ βεαιίο εεἰὶς. δι ΡΕΥ 

φέπίες ἐγααίσαγε, εἰ διὐυοτίεγε,, εἰ αἱδρεγάοτο κΝ". δὶ 

ογδάϊοαίυγ αἰ αυΐϊά, οἱ Ἔγδάϊοδι 9 ἰρθ8 πο ἀΐβρογαὶ- 

τ», δάπυς Ραγηαποεῖ αυοὰ δνυϊσυηπι 68ι. 5. δυθευΐ - 

ἰυς ἀοπλυ5, οἱ ἰδρί 468 ἰῃ τυΐηᾶ δυπι ἱπιοστὶ, ἀϊ558ὶ- 

Ῥϑδίλ δϑὶ ἀοπιιϑ, ἤθη ἰᾶπιδη ρογάϊία. Ορυϑ 65 ἰρί(υ 

Βεη φηΐίαιο Βεὶ, υἱ ἀγϑάϊοδιϊο 'ρδᾶ οἱ βαθυθγϑὶο ἰοΐα 
ἀϊβρογθαῖ, ὨΠΠἸσαπεΐυ5 ἰθσε χυοπιοάο ογδάϊοδία ρδῦ- 
ἀδπιυν : Ρίαίεας ααἰοπι σοπιϑαιτεῖ ἱρπὶ ἱποαειϊησι δἰ; 
εἰ : Δίσαίε πιαπίριίος αἰταπίογιπι, εἰ (ταάϊδ δος 
ἐρπὶ "3, 5:9 θὰ φῶ βυπῖὶ δγδάϊοδία αἀϊβρογάυπίυγ. 
δὶ δυΐοπὶ Υἱβ βδεῖγα 4υοπιοάο αἀἰδρογβίο γοἀϊφαιϊυνγ ἰδ: 
πἰμίϊαπι, φυοπιοάο τἀ! Ποδιϊοη! 5 μαβϑίπιὰ πγδιογία ἴῃ 
Ρυΐϊνεγοπὶ οοπηπιϊπυδίων, ἀοπιυ8 εἃ 4υδ ῥγΟρίογ 16- 

Ῥγδπὶ ἀδδίγυΐ ᾿υθείυν "5, οὐπὶ [ἀ6Γ]1 ρυ]νὶβ οἰεοία, 
δχῖγα οἰ νι δίοπι ργο) οἰΐαγ, υἱ ἢ6 ἰΔρὶ5 φυϊἀθπ) ἐχ δὰ 
τεϑίἀυυβ δἰξ, ἰυχία ᾳυοά δογίρίυπι 68ὲ : ὕ ἐμέμη. 

Ρίαίεατγαπι ἀείεὐο ἐος "". Ορυτίει φυΐρρα ροηίϊυβ ἰπ- 
τογῖγα τη! ἶαπι. ϑΘυρνογϑὰπὶ 681 δ] αυϊὰ, ᾿δρίἀθ8 

4υοᾳυδ ἱρδὶ φυΐ ἀδδίγυοι! βαπί, ΟΠ γδηίυγΓ, μ6 δά᾽ 
δἰίᾳαδπι τ ἰδ θη πὶ, αυδηὶ ἀΐαθο!αΒ ΘΟΠοΐππδΓο 
Ροίοβί, ἀβϑυπιΐ να]όδηί. Εγαάϊοδίαπι οβὶ αυϊάἀρίδηι, 

ἰμνθηΐ! δάνογβαγί 5 οἰΐδπ) ἴηι θὰ αυδ δι δἀϊοαία 

βυηῖ, αἰϊᾳυδπ) δεπιθηίοπὶ 4υλπηὶ ἰἰογυπιὶ δαπιϊηοί. 
Ῥγορίογ φυοὰ ἰυδεὶ Βοπιΐίπυϑ : (οἰ φί(6, ἀΐςαη8, δὲ 
εοπιϑατίίὁ δα ἱφπὶ "5, 60 ΠἸοοὲ αἱ ογϑαϊοαιὶο ᾳυοᾳὺθ 

ΖΑὈυ]}, οἱ ἰρδᾶ βυθγεγβίο σοηϑβιιπηδίυν. 

10. γόγαπι ποθὴ ἰΔπίυπι ἰπ ΠΟ6 5ἰδΐ βογῖηο ἀἰνίη88 
υἱ ογδάϊεοι, οἱ ἀδδίγυδί, οἱ αἰδρεγάδί : ἐδίυ 53ῃ1}, 

ἐγδάϊοαι δἰηΐϊ οπμηΐα ἢ π16 πιαἷα, ἀδϑίγυοία οἱ ἀϊ- 

Βρ6γβὰ βἰπὶ ρεϑϑί πη; 4υϊὰ πη! ἱ ρτοάρϑί, 5' πο ῥΓῸ 
οἷ8 4υ δγδάϊςαία οἱ βυῇοββα διηί, τη ογα π᾿ πιὸ 

λος, ἐὰν μὴ ἀντὶ τούτων ἀνοιχοδομηθῇ τὰ διαφέροντα ; ἢ) μίαπίοπίαγ δίᾳυ6 Φα Ποοπίυγ ἢ Ῥγορίεγοα θεαὶ υεγθᾶ 
Διὰ τοῦτο οἱ τοῦ Θεοῦ λόγοι ποιοῦσι πρῶτον ἀναγχαΐα, 
τὸ ἐχριζοῦν, καὶ χατασχάπτειν, καὶ ἀπολλύειν τὰ φαῦλα" 
μ:θ᾽ ἃ χαὶ καταφυτεύουσι τὰ χρείττονα " καὶ ἀεὶ ἐν 
τῇ Γραφῇ τετηρήχαμεν τὰ σχυθρωποφανῇ, ἵν᾽ οὕτως 

σω, πρῶτα ὀνομαζόμενα, εἶτα τὰ δοχοῦντα 
εἶναι ἱλαρὰ δεύτερα λεγόμενα. Ἐγὼ ἀποκτενῶ, καὶ 
ἐᾷν ποιήσω. Τίνα ἀποχτενῶ ; Παῦλον τὸν προδότην, 
Παῦλον τὸν διώκτην. Καὶ ξῇν ποιήσω, ἵνα γένηται 

ΔΤ (ογ. κι, 9. "" Μδιν. σι, 50. 

(Π) οἱ «(ίθοι. 1,646 οἱ δὲ λίθοι. 
(2) Τό. ἴερ6 τῷ. ᾿ . 
[ὁ) Αϑοτίμπιψιιε ποὸπ βοίϊδαιιγ. Μ85. δαὶ! δ}}} 

ἐπκηῖς αὐ ἰδίοφιιε ξοἰϊάἀαίιν; 4}1}, αὖ ἰδίο σμοά εοἰὶ- 
“κατ. 

48 1ιοΥἱξ. σιν. 

Ῥγμηυ [Δοἰ αυοθὰ προ6886 6δὲ, ὀγδαϊοϑηὶϊ, ἀ6- 
βίγυυηϊ, ρμεγάσπι,, εἱ ροβὶ πο ὡοάϊβοδηὶ δίᾳυδ.: 

Ρἰδηίδηι, Ουβεγνανίπηυ8 ΒΘΠΡΟΡ ἴῃ ϑογίρίυγὶ 5 58η- 
οἷἶ8.,. Ργϊπιὺπι 6 απ υἱδδθηΐαγ ἐγἰβιϊα πομλϊηϑϑ ; 

ἀοίνάα δὰ ηυώ πἰϊαγίογα βυηί, βϑοιμὰο αἰεὶ : Εφ0 
οὐοϊήαπι, οἰ 600 υἱυϊβεαϑο"δ, Νοη αϊχὶς ῥγὶα8, 680 

νἱνίποαθο, δὲ ροβίθα, οὐοϊάδπι. [πηροβϑὶ Ὁ}]6 Θδὲ 

οηἶπι (4) αυοὰ 56πι6} υἱ νι βοανὶ θθυ8, δὰϊ 80 60 

ΜΙ Ῥεδ]. ΧΥΙ!, 45. "5 Μαί(ἢ. 11, 49, 46 θρυΐῖ. Χχχχμ;, ὅ9-. 

(4) 1πιροεεὶ δε ἐδι επίπι, εἰς. δης Ηϊδγοπγπιὶ 
ἱπίογργοιδιϊοιθπι ουὐἦὰ5 Π0η Θχϑίδὶ νϑϑίϊμίυπι ἰἢ ἰοχία 
Ονδοο ἰνυΐίαγηο, 46 ᾿||0 δοεῖρθ, 4], νἱῖδβ δίθγῃδς 
ΡΑγιίοθρϑ [δείυ8, ἰΔπὶ {ἰγπιῖδ ἃ Πὲ0 [ὌνΘΜΙΓ υχὶ! 8, 
υι ἐπ δα] ΠΔ4υ δ ΠῚ ροϑ511 ἀμ 6γτο. ἢδης οἰμ οἰῶ» 
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ἰρξο, δι 2} δῖο οοείαἀϊ. 56 : Εφο ἐπιουβείανι, δι Αὶ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ταῦτα εἰ νενοῖ- 
ε00 υἱυΐϊβεαθο, αἱ δι Ῥαυ]ι8 ἀροβίο! υ5 Οπγἰϑιὶ 76βν. 

1{πὸ 5 ἐπι6} Ποῦ ηὶ τ βαγυ ΐ πγοιϊοὶ, υπαᾳυλπ) δὰ 
805 ἀδίεγγοηΐ, ογεῦγο 83.6 ἰδιὰ ἀἰοθηῖοβ : γ᾽ άθθηθ 

θευπὶ ἰεμῖ8. οἱ ργοριιδίαγυπη φυοπιοιίίο ἴογιιβ δδὶ εἱ 

ἰπδυπηϑηυ8 7 φυοπιούο ἀΐεὶς : Ερο οὐσοίάαπι, δἰ 660 

υἱυϊ βεαθο ᾽ ποῦ δὐνετγίθηίοβ ἴῃ ϑογίριυτγίϑ ἀππυηιῖα- 
Κἰοπεπι βυβοἰαἰο}}5 πιογίυοτυπι ; ὨυΠ ΘΟῃδ᾽ἀθγϑι- 

(65 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΠΟΙῺ ͵δηὶ οΟΟρ 550 ΡΡΓ δἰῃφυ]ο5 : ὁοπ- 

δερειἐπεμν ἐπὶπι Οἰιτίδῖο Ῥὲν δαριϊδηνιπι, οἱ σοηδιιγ- 
ϑένπμα οι 60 "Ἶ. Α {γἰδι θυ 5ΘΙΏΡΕΓ, 856} ΠΘΟΟβ5 ΔΓ} }5 

ἀμείιοαί θουβ; γε] : Εφο οεοίάαηα, εἰ 660 υἱυϊβ- 

φαδο; ἐ40 ρεγομίΐαπι, εἰ 690 ἑαπαῦο; φμεπι οὁπέηι αἷ- 
Πρὶν θοναῖπμδ, σογγὶρὶ!; βαφοίίαι ἀπίοπι οπμιοπι ὶ - 

ἐΐαπι φιεπι γεοὶρὶ! "8, οἱ ροβί πο ουγαὶ. ἴρ56 ἀοϊο- 
τἐπ [Δ6]|, 6ἱ ἰΐόγατι γαϑιλιαι [ϑδεἰτἴδι}. Θ  πᾺ τὸν δὲ ἴῃ 

Ργ βου Ποπηίμι5 αἷΐ : Οοηει μὲ 6 ποαϊα διρον 465- 

8 εἰ τέγπα, ὀγαάϊέατε, οἱ δι οάθτο, εἰ ἀἰδρέτάεγε, 

εἰ ααϊβεατε, εἰ ρίαμίαγο. ατΓυμπηπΊθη ῥγί πηι πὶ δϑΐ, 

αἱ πιᾶ]ὰ δυΐογαμίυῦ ἃ πΠΟΡἶ8. Νοη ροίοβὲ ἴῃ Ι000 

τοἀποαιϊοηΐ 8. πιϑῖα τἀ μἰοατα θεῖ : (μι ὀνμνι ραγ-ἢ 
εἰεὶραιὶο ἡμδιλ εἶα οἰ ἱπϊφωϊαιὶδ 7 αὐ φια ουπιηιιῖ- 

εαἰΐο ἰμεὶ αὐ (οποῦγαε ν᾽ ὃ Οροτίοί πιδ! ἰ8πὶ οχ ἐπ} 5 

βϑᾶΐθυϑ δγαι ϊοαγὶ ; οροτίεὶ οἱ ὡο Ποαι ποι Ρα5581- 

τηδπὶ ἃ} Δηΐμπη δ θ018 πΟϑίγὶβ ρηδίι5. δυΐογεῖ, αἱ ροδβί- 

08 Βοιηοι 68 δάϊβοδηι δίαυθ Ρἰαπίοηϊ!. Ῥοββυμηὴβ 
δἰχυϊάοπι δὲ Δ|}16 0 πιο! ἢ ζογο αι βογὶρία ϑιηὶ : 
Εσοε ἀεάϊ ξογπιονθ5 πιθοα ἴῃ ο8 ἴμαιπι. Εἰ αυϊὰ [Δοἴληι 

ΒΟΓΙΠΌΠΟ5 ἰοἰϊ : Εγααίςξαγο, οἱ ειιοάοτο, εἰ αἷδρον- 

ἄεγε. βου η68 ογϑάϊοδηΐ παιίοΠ 68, ΒΟΓΠΊΟΠ65 ΓΟ ζηἃ 

βυβοάϊμηϊ, βεἀά ποὴ γερηδ (1) ἰδία οαγηΐβ οἱ βϑβου]ὶ 

ἀἰξηα ἀεϑιγαοηιίθυδ, ἀΐφπα δγαἀϊοδη! θυ νοῦ 8, οἃ 
αυᾷ εγδάϊολία εἰ βυθγεγβᾶ βυμΐ βθηιϊ, Ρυΐδ5 ἰπ δΐ5 

αὐ ἀϊοίπηυ. τηοάρ πο ὁϑι νυἱγίυβ. 4υδπηὶ Βοπιΐηυβ 
τεῖθυλι, ϑεουπάυπι φυρά 8ογίριυηι 65ι : θοβιίπως ἀα- 

δὲϊ νεγϑα ουαπροίἱπαπίὶ υἱγίμι 6 πιμία 55 1 Υἱγτίυ5 ογδάϊ- 
οὯΠ8 δίᾳυα βυοδίοηδ, 5ἱ 48 ἰμβιε! 88, 8] χυοὰ 
τηθηῃἀδοίαπι, δὶ 408 πι8}}{|2, οἱ φυὰ Ἰαχυτία, οἱ 4υὰ 

ἀϊδεογάϊ ποη 68) δβιιῇοθ8α. δίουθὶ ἰάοίαπι 'π οοτήθ 
«οῃδίγυοίυπι 65., |Π|Ὁ ἀαροβίίυ «αἰΠοοίαν ἐδ ρίιπὶ 

}εἶ, οἱ ἱηνοηϊδίυν ρ᾽ογία οἦυ8 ἰπ 60, αἱ ἢαἱ ποη ἰη- 
{ἐγι}}18, βίνὰ ἰὰου8 Θχδύγροηβ, 864. ρἰδηϊδιίο ρᾶΓΆ- 

εἰδὶ, δὲ ἐοπιρίαπι εἰ δἰ. ἴῃ ΟὨγίϑιο δεϑιι, ουἱ 65ὶ 

εἰογία δἱ ἱπιρογίαπι ἱπ βθδουϊα βοαϊογαμι. Απιδπ. 

χεισαν οἱ ταλαίπωροι οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων (3), οὐκ 

ἂν αὐτὰ συνεχῶς προέφερον ἡμῖν λέγοντες: Ὁρᾷς 

Θεὸν τὸν τοῦ νόμον, πῶς ἐστιν ἄγριος καὶ ἀπάνθρω- 

πος, χαὶ λέγει" ᾿Εγὼ ἀποκχτενῶ, καὶ ζῇν ποιήσω; 

Οὐ βλέπεις (5) ἐν ταῖς Γραφαῖς ἀπαγγελίαν ἀναστά- 

σεως νεχρῶν ;; Ἢ οὐχ ὁρᾷς τὴν ἀνάστασιν τῶν νε- 

χρῶν ἤδη προοιμιαζομένην χαθ᾽ ἕχαστον ; Συνετά- 
φημεν' τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος, καὶ συν- 
αγέστημεν αὐτῷ. Οὐχοῦν ἀπὸ ΕΝ ὩΣ ῳ 
μὲν φωνῶν, ἀναγχαίων δὲ ἄρχεται" οἷον ἱ ̓Απο’ 
χκτεγῶ" εἶτα ἀποχτείνας, καὶ ζῇν ποιήσω" πατάξω, 

κἀγὼ Ἰάσομαι" ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει" 
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. Πρῶτον 

πατάσσει, χαὶ μετὰ τοῦτο ἰᾶται" αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν 
ποιεῖ, καὶ πάλιν ἀποχαθίστησιν. Οὕτω δὲ καὶ ἐνθάδε" 

Καθέστακά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας, 

ἐχριζοῦν, καὶ κατασκάξκτειν, καὶ ἀπο. 1ύειν, καὶ 

ἀνοικοδομεῖν, καὶ καταφυτεύειν. Πλὴν πρῶτόν 
. ἔστιν ἐχεῖνα τὰ φαῦλα ῥηθῆναι ὼ) ἀφ᾽ ἡμῶν. Οὐ 
δύναται εἰς τὸν τόπον τῆς οἰχοδομῆς τῆς φαύλης οἱ- 
χοδομεῖν ὁ Θεός " Τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἀνομίᾳ; τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκχότος; Δεῖ τὶν 

χαχίαν ἐκ βάθρων ἐχριξωθῆναι" δεῖ τὴν οἰκοδομὴν 
τῆς χαχίας χαταναλωθῆναι ἀπὸ τῆς Ψυχῆς ἡμῶν, 

ἵνα μετὰ ταῦτα οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ οἰχοδομηθῶσιν. Οὐ 

δύναμαι γὰρ ὅλως νοῆσαι τὰ γεγραμμένα - ̓Ιδοὺ δέ- 

δωκα τοὺς (Σόγους μον εἰς τὸ στόμα συν. ΤῈ 

ποιοῦσιν οἱ λόγοι ; ̓Εχριζοῦν, καὶ κατασκάπτειν, 

καὶ ἀποι.λύειν " λόγοι ἐκριζοῦσεν ἔθνη, λόγοι χατᾶ- 

σχάπτουαι βασιλείας ταύτας τὰς σωματικὰς χαὶ χο- 
σμικὰς, ἀξίας λόγων κατασχαπτόντων, ἀξίας λόγων 

ἐχριζούντων " νόει τὰ ἐκριζούμενα ὑπὸ λόγων, τὰ κα- 
τασχαπτόμενα ὑπὸ λόγων. ἾΑρα ἄρτι ἐν τοὶ λεγομέ- 
γοις οὐχ ἔστι δύναμις, ἐὰν μὴ ὁ Θεὸς διδῷ, κατὰ τό" 
Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει 

πολιῇ ; δύναμις ἐχριζοῦσα, εἴ τις ἀπιστία, εἴ τις 

ὑπόχρισις, εἴ τις πονηρία, εἴ τις ἀχολασία. “Ἔστι 

χατασχάπτουσα, εἴπου εἰδωλεῖον ᾧχοδόμηται εἰς τὴν 

χαρδίαν, ἵνα ἐχείνου χατασχαφέντος, οἰχοδομηθῇ ναὸς 
τοῦ Θεοῦ, καὶ δόξα τοῦ Θεοῦ εὑρεθῇ ἐν τῷ ἀνοικοδο- 
μηθέντι ναῷ, καὶ γένηται οὐχ ἄλσος, ἀλλὰ φυτεία 
παράδεισος (8) τοῦ Θεοῦ, ὅπου ναὸς τοῦ Θεοῦ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἔστιν ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς 

Ι ᾿ Ὁ τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

47 οι). ΥἹ, ἅ ; (01058. 11,12. 5 Η6}ν. χιν, 6. 

του θ πη βαχυθηία οοηῆγπιδηΐ, ἐπ ααΐθιι8 δά ΓΘΒαΓ- 
γϑοιϊίοηοπι του Γὺπὶ ἰδία Γοίεγυπίυγ. Ουοιη 0.0 
δυΐοπι ἴῃ [ὑἰὐυγὰ γΥἱῖα Ἀοδιΐ ἃ ἰαρϑὺ οομεϊποαπίυ, 
ἰγλάϊι 'ρβ6 Οτίρεῃθϑ, 110. ν [πῃ Ερίβι. 8 Ἀοπι. 

(1) δεά ποῖ τόπα, εἴς. Ῥατιϊοι!α ποθ, αὐα ἀδεδὶ 
ἴπ ἰοχία Οτθβοο, ΥἹθδἴυΓ οἰἰδπὶ Θχραῃροπαδ δχ ἰπίον- 
Ργείδίίομα [νδιΐπα. δἰ άδπλ δὲ ἰῃ Οπλη! 05 ΕΠ γὶ5 δα. 
τἰα Ἰοφίτυν, ἀΐσπα ἀφδιγμομεῖθεδ, ἀἴσπα ἐγααϊ απεῖϑιι8 
φετθὶς, π68. ΒΘρὶ Πα θοηὶ, ἀἶσπο ἀοειτγιοπιΐδιι, ἀἶσπα 
«τηαϊκαπιϊθμς υοτϑὶς. Ἠΐης Ἠυδιϊιβ ἰα ἰοχίυ ατόοο 

4911 (ον. νἱ, 14. δ0 Ρ54]π). υχυὶ, 12. 

ΡΓῸ ἀξίας, βογὶ δαπάυπι οσαηδεί ἀξίως. 
4) Οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων. ΑΞ ΠἸἀΐΔΠο5, γαϊοη- 

εἰηΐαηοβ, Οογἀοιίαποβ, Μαγοϊοπί βία, δἰἰοϑαυθ 6}15 
[Ἀγ πα Πιϑογοίῖ:08 βὐ νει αν γιμα Οτγίφοιδαι ἐμ Μλμ}ι. 
19, δὲ ποη!}]. 17 ἰῃ μυσᾶπὶ. ΩΝ 

(5) Οὐ βλέπεις. 1υϑρειναὶ Ηϊοτουγπιυδ : οὐ βλέπον. 
τες..... ἣ οὐχ ὁρῶντες τὴν ἀνάστασιν. 

(6) ἹΡηθῆγαι. μεροπάαιῃ ἀρδιρηθῆναε, 
(8) Π’ δισος, ἴ,μεβα παραδείσον. 

ἿΣ 



εε ΙΝ ΦΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΙΠΙΑ 1]. 

ΟΜΙΑΙΔΙ. 

Εἰς τό" 

Πῶς ἐστράξρης εἰς πιχρίαν ἡ ἄμπελος ἡ ἀ.1.ο- 
τρία; [55 ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ, καὶ πληθύνῃς 
σεαυτῇ πόαν, κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου 
ἔναγτι ἐμοῦ, “έγει Κύριος. 

4: 

.1387 ΠΟΜΊΠΙΑ 1]. 
(ϑιαια Ηἱοτοπυπιμπι ΧΙ1]1.) 
Ὀς 60 φυοά βορίρίιπι 68(: 

Ομοπιοάο εοπυετδα δὲ ἐπ ἀπιατ  ἐμάϊπεηι υἱιἱς αἰἱοπαῦ 
υδηυδ δὰ δυπὶ Ιοουπὶ ἴῃ 400 δἷϊ : δ αοιιίαία 68 ὧν 
εοπδρεοίῃ πιεο ἐπ ἱπιφωϊιαἰἴϑιις τιΐδ : αἰεὶ! Ὠοπιὲν 
ΕΝ 

Ἑούεα ἰηίθγργοία. 
« Ὁ Θεὸς θάνατον οὐχ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐν 

ἀπωλείᾳ ζώντων. Ἕχτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, 
χαὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, χαὶ οὐχ ἔστιν 
ἐν αὐταῖς φάρμαχον ὀλέθρου, οὐδὲ ἅδου βασίλειον ἐπὶ 
γῆς. ν» Εἶτα ὀλίγον ὑπερδὰς τὸ ῥητὸν ἐρῶ (1}" Πόθεν 
οὖν θάνατος εἰσῆλθε; Φθόνῳ δὲ διαδόλου θάνατος 

1. θεῖς πιογίεπι ποῊ [ὁοὐΐ, πέφμο ἀοἰδείαι εν ἐπ μέγ" 

ἀἰονο υἱυοπιΐαπι. Οτεαυὶ! οπῖπι μὲ ὁδδεπί οπιπὶα, εἰ 

δαἰμίατες φεπεταίϊοποε (Ὁ) πιμπαὶ, πὲὸ 6δὶ ἷπ εἶδ 

ὈΘΠΟΛΜΝΝ πιΟΥΠΪδ, πεημε ἱπ[ετπὶ τορπεπι δΏΡΕΥ [67- 
ταπὶ "3, Ὀεὶπὰδ ρδυ!υΐαπὶ υἱ]ῖγᾶ ργοοθθηθ τϑρογῖο 
ὑπὰς 51 πηοΓ8 : ἱπυίάϊα αμίεπι ἀἰαϑοίϊ πιο ἐπταυὶξ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. Ἐΐτι οὖν περὶ ἡμᾶς ἄριστον Β ἐπ οτγϑεπι ἐδγγαγιιι 55, Οπιηΐα ἱφίιυγ νοπα πὶ ΠΟ 8 
πέποιηχεν ὁ Θεὸς (2), ἡμεῖς δὲ ἑαυτοῖς ἐχτίσαμεν 
τὴν χαχίαν χαὶ τὰς ἁμαρτίας " διὰ τοῦτο καὶ ἐνθάδε 
ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀναγνώσματος ἡ ἐν τῷ προφήτῃ οἷον 
ἑπαπορητιχῶς ἔλεγε πρὸς τοὺς πιχρότητα ἐσχηχότας 

ἂν τῇ ψυχῇ ἐναντίαν τῇ γλυχύτητι, ἣν ὁ Θεὸς χατε- 
σχεύασεν αὐτῇ " Πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν ἡ ἄμπε- 

ἐος ἡ ἀ.Ἰοτρία ; 'Ὧσεὶ ἔλεγε " Χωλότητα οὐχ ἐποίη- 
σεν ὁ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἀρτίποδας πεποίηχε πάντας " τίς αἱ- 

τίς δὲ γεγένηται τοῦ χωλανθῆναι τοὺς χεχωλωμένους ; 
Καὶ πεποέηχεν ὁ Θεὸς τὰ μέλη πάντα προηγουμένως 
ὑγιαίνοντα " γέγονε δὲ τίς αἰτία τοῦ παθεῖν τινα ; Τὸν 

αὑτὸν τρόπον ἡ ψυχὴ οὐ τοῦ πρώτου μόνου γέγονε 

γατ᾽ εἰχόνα, ἀλλὰ παντὸς ἀνθρώπου" τὸ γὰρ, Ποιή- 

ὁώμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα χαὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἡμε- 
τέφαν, φθάνει ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους. Καὶ ἔστι 

πιεσδύτερον, ὥστερ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ ἐχεῖνο ὃ οἱ πολλαὶ 
υνῶσι τὸ χατ᾽ εἰχόνα τοῦ προσειλημμένου αὐτῷ, ὅτε 

ἐφόρεσε διὰ τὴν ἁμαρτίαν τὴν εἰχόνα τοῦ χοϊχαῦ " 
οὕτως ἐν πᾶσι πρεσδύτερον τὸ χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ τῆς 

εἰχόνος τῆς χείρονος (5). Ἐξφφορέσαμεν ἁμαρτωλοὶ ὄντες 
τὴν εἰχόνα τοῦ χοϊχοῦ, φορέσωμεν μετανοοῦντες τὴν 

εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου" πλὴν (4) ἡ κτίσις γέγονε κατ᾽ 
εἰχήνα τοῦ ἐπουρανίου. ᾿Απορεῖ οὖν ἐνθάδε πρὸς τοὺς 
ἁμαρτάνοντας ἐλεγχτιχῶς λέγων ὁ λόγος" ε« Πῶς 

ἐπτράφης εἰς πικρίαν ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία ; ̓Εγὼ γὰρ 
ἐφύτευσά σε ἄμπελον χαρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν. » 

Ἔν τοῖς πρὸ τούτων λέλεχται, καὶ ἐπαναλαδὼν ὀλίγα 

πείσω ὑμᾶς, ὅτι Θεὸς μὲν καλὴν ἄμπελον ἐφύτευσε 

εἴ ρῥγορίονς. 08 οοπάϊάϊι θευβ8, 56εὰ ποβπιείἠρϑὶ π|8]}}- 

ειἰδπὶ δίφιια ρϑοοαία ργοργία ἴῃ πο}}}8 δἰϊγαχί πι 8 
νοϊηΐδια (7). ὕπά46 εἰ ἴῃ ρῬγβοηιὶ Ἰθοϊίίοια ΡῸ 
ΡΓΟρδίαπι πυπὸ αιοιίίυς Ὠεὺ5 οἱ αποἀδιμπιοο 

δαυνίυβ ἰπαφυϊγιι, φυοπιοάο 'π φυϊθυβδπι δπιᾶγὰ δἱϊ 

δηΐμβα, 4υδπὶ ἀυϊοαπὶ 'ρβα οοπαϊἀογαῖ, οἱ αἷΐ : 0 μο- 

πιοάο εοπυόγδα 688 ἵν απιατ μαΐποπι υἱ(ὴδ αἴεπαῦ 

Ουοά ἀϊοείε 1816 6δὶ : Εγ0 [οἱ μεύε5 αυΐϊθυ8 ἰῃηργθ- 
ἀογϑίυγ τηορίαϊα βϑηυβ; 48 ὁδιι88 ἰδοίυπ) 6δὶ υἱ 
οἰδυάϊεοηι ρῥΙυτγίπιϊ ἢ Εξο [οἱ οὐπηΐα πηθπῖ γα νδ] δ, 

δίᾳυο ἱπίορτα ; 4υοπιούο Υἱάθο ἰῃ πιυ 8. ἀδθ!]}α 
ϑίᾳυο ἱπυ!|141 ΠιΔ46 πο βοΐαπι ρτῖπιὶ Ποπιίπΐ8 
δηΐῃιδ, β6ὰ οἱ παρ νογβοι απ) δὰ ἱπιαρίποπὶ δἰ 5: Π|ΐν- 

ταάΐμοπι Πεὶ ἰδοῖα οδὶ "5, οἱ δηι αι! !οῦ δὶ [86 

ἰπηᾶθοὸ ᾳυς οἱ εϑιϊ, τηδφίηθ Ζδυυ!, αυδαὶ Ροβίθα 

ποθ 8. ἱπάαϊπιυ8 οὔ ρεοοδίαμμ. ηάθ ἀθυδιμυβ π)8- 
ἔπορογα ἰδθόγαγο, υἱ φιοιιοάο ἀοὶπαυθηί65 ροτί- 

Υἱμ5. ἱπηαρίποπι ἰογτ βίγὶβ (ἢ ἃ δὰ ρωπί(οηιἰδπὶ 
οοηγογϑὶ ρογίθη8 ἱπιαψίποιη ΘΟ αβιῖ8, δὰ φυδπὶ δὲ 

υηϊνογβᾶ ργίπιυπι οοπάϊα ογοδίυγα δδὶ, ΟὉ οὐ͵υ8 ἴῃ 

πιᾶὶαπι ΟΟΠΥΘΓδΙΟἢ6 ΠῚ ἤυπς ΡΘΟςΔΠ 68 ΒΟΓΠΊΟ ΟΟΥΓΙ- 
Ρίθηβ αἷϊ : ἡ μοπιοάο σοπύέγϑα 685 ἵπ απιατἡ μα ϊπενε. 

υἱεἷς αἰϊεπα ̓  Εφο αμόπι ρίαπίιαυὶ ἐαπι [γμοιίζόταια, 

πηϊυσγεαηι νόγαηι. Εἰ ἀπο ἀἰχίπηυδ, εἰ σης οδάοπι Ρ[6-- 

πἰμ8 αἱ ἰηι6}Π|μᾶι}5 Ὁ 38} γεροιίπηυ5, αυΐα θου5 θθηαπὶ 

Ρἰδηίδνῖς Βοπιίηΐβ ἀπἰπιᾶπὶ, δὰ ἐρβὰ Υἱεἱο 50 δάγδ- 
8118 ΟοηάϊοΥ8 ἀοργαναίδ 5ἰῖ υοϊαηίδίθη). Εσο αμίεδηι 

Ῥίιαπίαυὶ 16 υἱίθηι [γαο!ἐ[ἐγαπι, ἀρ ἰυδτδαπι ὉΘΥΑΝΝ Σ 

τὶ» τοῦ ἀνθρώπου Ψυχὴν, ἕχαστος δὲ στραφεὶς γέ- [5). ποπ δχ ράᾶγία γψϑγᾶπι, δἱ πιθῃάδοαπι 6χ ρᾶγία ρίδη- 
γόνεν ἐναντίος τῷ βουλήματι τοῦ χτίσαντος. ᾿Εγὼ 
δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπειιον καρποφόρον πᾶσαν, οὐχ 

ἐχ μέρους, ἀληθιγήν" οὐδὲ τὴν μὲν ἀληθινὴν, τὴν 

ἰΔνὶ, 864. αἰηΐνεγβδῖι γνογᾶπι. Θαυπηοθ 0 ΘΟΏ1ΓᾺ μἰδη- 

ται! οηθ πὶ ἸΏ68Π| ΟΟηοΓβὰ 68 ἰπ ἀπιαυϊυἀΐμαπι, οἱ 

ἴλοῖδ 65 Υἱ5 δἰ 'θηᾶ 

δὲ ψευδῆ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν. Πῶς ἐστράφης ἐμοῦ κχτίσαντός 
δὲ πᾶσαν ἀληθινὴν ἄμπελον; σὺ πῶς ἐστράφης εἰς πιχρίαν, χαὶ γέγονας ἀλλοτρία ἄμπελος ; 

Μετὰ ταῦτα ἴδωμεν τό. « Ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ 

δεν. ι, 91, 428, 55 ὅ8ρ..1, 15,14. 53 ὅλρ. χν, 34. 

(1) Ἐρῶ. 1,εροθαῖ, ΠΙΕΓΟηγ πιὰ : εὑρίσχω πόθεν 
ὁ θάνατος εἰσῆλθες Ἶ ᾿ 

(2) Εἴ τι οὖν περὶ ἡμᾶς ἄριστον πεποίηκεν ὁ 
θεύς, εἰς. [τὰ Ἰορίίυγ ἴῃ (γαρτηθιο Οτίαπὶβ δρυά 
Ομ βἰογίαπι ἰοπιο ργῖπιο (σίοπα Ογοθ ἰὴ “6ΓΘ ΠῚ Δ πὶ 
ἔξ 192. Οογταρία 681 Ἰεοίίο ορήϊοἰβ Θεοῦ] θη 88 : 

ἵτε οὖν ἀρετὶν περὶ ἡμᾶς ὁ Θεὸς πεποίηχεν. [0)]- 
ὁρπὶ Ηυο! 5, ΗἸδγοπ πὶ, ἰπ 6 Ρ γΘΙ Διο 6 πιοίυ8 ργῸ 
ἐκτίσαμεν, ἰορὶε ἑλκήσαμεν; κπν}}} νοῦ τ αιο ρίασοῖ 

ᾧ, Ῥοδὶ μὲς βοααυϊίυν : δὲ αὐίμία {μδτὶς ᾿ΐΤο; εἰ 

δὲ (ρη. 1,26. 

ἐχτίσαμεν, φυοὰ εἰΐδηι ἀριὰ ΟΠ δἰεγίυπι ὀχϑίδι. 
ῷ Τῆς χείρονος. ἴμεφα τοῦ χείρονος. 
4) Πλήν. Μυϊδτὶ νοϊίπι ἰῃ χαθ᾽ ἦν οἱ ἐχρυῃθι 

βοηπθηιία κατ᾽ εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου, 4υξϑ8 Βυρ6Γ- 
ἢυδ νἰἀδηιΓ. 

(ὅ) Μ5. Βερὶϊ, δαϊιαγεδ [οοἷϊ φεπογαίίυμεδ. . 
(6) Με5. Περὶ, Μαϊϊεῖα αἰφιιο μεεοαίο Ῥγομτὶο ὃ» 

ὑὲς αἰἰνααίηνιις πιθγίθι. 
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ἐπ σοπϑρθοί πῖθ0ὺ ἵπ ἱπϊφι αἰϊδειδ (αἷς, ἀἰοῖ! θο- 
τοῖπιις "δ, Εγξοηθ ος ΔΓθ γαπάυπι 65ι, αυΐα ΔηΪ πη 
ρδοοαΙΓΙχ ὨΐΓΟ ΟΟηδίδ 511 ρΌΓραΓα ΠΊΔΟῈ185 8.88, 

οἱ δδβϑυπηθιι8 ρΡΟΔΠ), 4υ ΟΥΟΡ χ ἰοργα, ἱπιηυηάὶ- 

εἰδπὶ ἀε!είονυπι ἃ 56 πιυιηάδγο σομαηάοεγὶ! ἢ πὰς 
πυπο δὲ οᾶπὶ ἰοψυίίυτ βογπιο ἀϊνίπυβ : δὲ αδίκμία 

[μοτὶς πἰίγο, δὲ πιμ ἐμ ἱσαυετὶθ εἰδὲ ροαπι, πιασιίαία 
48 ἐπ σομϑροοίῃ πιθὸ, ἱπ ἐιϊσωι αἰθως [μὶς, αἱοεὶῖ 

Ῥονιέπωδ. Αἢ ἰι φυΐάδηι γοῦίιι5. δαὶ δεϊπιδά πὶ ἐδί, 
«(οἷα τ 5 Γ8 γ ἱπηλὰ οπιτὶ Υὐγίιῖ6 δυη ρ]θιὰ, [8 

εὲ Ὀὲῖ βοῦῃο ομημΐ υἱγίυια δἷΐ ρίθηιβ, εἱ μορθαὶ 
ἰβεϊαϑιιοϊ (οτγιϊτυὐἀΐηοπ), ὰ 88 ροβδὶῖ Ῥυγβᾶγα νἱἷα, 

Εἱ δογϑΐυυβ ἀοἴρ θαι 5 δά οοἰογοπὶ ρτἰβιίηυπι τανο- 

ἐῶν 7 γ᾽ υινδ 68, φιῖρρε δόγηῖο ἰ)δὶ, εἰ οἤϊεα:, εἰ αἀειι- 

418 δι ΡῈ οπιθιηι φίααϊμηι μἰτίπφιδ ασμίμηι δ, οἱ τα- 

ἸίηυΔ. ΒΥ «υΐϊθυ5. αἰχίπηυϑ ργὸ ραβδίοηϊ 9 δηΐηιδ 

Τοιη οι ἴα ΠΙΆ ΌΘΓΟ ΒΘΓΠΊΟΉΘΠ,, 6886 ἴῃ 60 πἰίγυπι, 6586 

Ῥοδηι, αυΐθυ.5 βογάθ8 δυϊυδηίαγ. Νοαυ8 ΥΘΓΟ ΟΠΊΠΘ 
Ρεσοδίυπι ὨἰΓῸ 86 ΓΟ ΠἾ8 οἱ ροὰ Ροίθϑι οδιπαμόϑεί, 

βοὰ βιιπί αἰΐφυα ἀε!οία, αυ ποη ἰμάϊροαηι (οὶ 

δαναι!0}6, πες 8( πἰζγιιπη οἱ ροδηὶ ἰδηίι πὶ Δθ]υΐα 
ἀἰδεοάδη!. 85:6 ἡπις ἀἰοίίαγ : δὲ αδίμοτὶς 16 πϊίτο, 
εἰ πνμἐ εἰ ϊοαυετὶς εἰνὲ ροαπι, πιασμίαιία 65 ἐπ ἐ0η8}6- 
εἴμ πι60 ἰῃ ἐπί φεϊαιἴϑως τμἷς, ἀϊοὶ! Βοπιίπιιδ. Ἐκ φυο- 
πιούο βυμὶ αυδύδπιν γυ]μθγὰ απ πιδ]α μηνί θυ, εἰ 
οἰθο, οἱ δ᾽! ραιυτὶΒ γοἀϑυπίυγ ρΥἰϑεϊποο βαπίιαιὶ ; αἰϊα 
ὙΟ]Ὸ δυηΐ ἰβιἰπδπιοάϊ, ἐ6 αυΐθυβ ἀϊοδίαγ : Νοη δεῖ 
ναίαρπια ἱπμροπονε, πῆμα οἰδιηι, πὲς αἰ φαίμγαι, 
διά (ΟΥΥΩ ὑυδδίτα ἀῤβογία, εἰυϊίαίο5 νοδίγ5 σηε ἐχ- 
τα δ᾽, 50 βυπὶ| ιαάδπι ρυρύδία 4υα δηϊπηδπὶ 
δογάϊάαηϊ, εἰ ἰπαΐφεηι μοπιΐπ αυιΐ μᾶθθδὶ Ῥοδπ,. 
νη) γίᾳυθ θογπιοηο ; 8418 γ0ΓῸ [Δ]18 βδυηΐ, υἱ ποη 
Ροϑϑίηι ϑιυρ δι οἱ βογπηοηΐβ νἰγίυ!θ δυγαγὶ, ποαυὰ 
ὁπΐπη 5Ογά 05 σοπμραγδηΐαν. Δοἶ το 01. 39 8εἴ6η8 ἀϊε- 
ΤΟΙ Ἀ8ρθοσδιογυη), ρον ἰϑαίδηι Ὠοπλίηιβ ἀϊοῖϊ: 
ἐιαναδὶι θοπιΐπιια ξοτάες βίϊοτιπι δῖοι (ἰπ δαηφει πε). 
Εἰπωπάαυ!! ἀδ πιθάϊο ἐοτμηι ερί τί ἡμαϊοϊξ, εἰ δρίτῖιμ 
φοπιδιιδίἰοπίε δοτάες οἱ ξαπρμίπεπι "δ. (Θον 465 βρί εἰ 
γυαἱεὶ!, ϑαηρυΐποπι δρί γἰἰυ οοπι θα δι} οη8.} 8. ρ6ςολ- 

διϊ οἱ ροροδίογα πη δόγὶδ ρο  ἴι8 65, ἰανδθὶ! Ποιηΐ- 

Ὧυ5 5ογάθ8 {Πξογυῖν οἱ ἢ] για δίοη, οἱ 5δυθυϊηη 
εἰππιπἀλυϊλ ἀθ τηράΐϊο δογαπι. δὶ δυΐϊθπι ᾿ηοΓ8]6 
Ρθούδίμπι 6δῖ, ΠΟ Ροδϑυτηυβ πἰῖγο ροδ4υ6 τηυη- 

: ΟΒΙΟΕΝΙΘ 

“πε Πρ εανετὶα {δὶ βότϑαπι ροαπὶ (1), πιασεία(α ἐς καὶ χαὶ πληθύνῃς ὀεαυτῇ πόαν, χεχηλίδωσαι ἐν ταῖς 
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ἀδι. 
χίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει Κύριος. » ἾΑρα ᾧετό 

τις ἁμαρτήσασα ψυχὴ νίτρον λαδσῦσα, χαὶ ἀποπλυ- 
ναμένη νίτρῳ αἰσθητῷ, ὅτι πέπαυται τῆς χηλίδος, 

καὶ παύεται τῆς ἁμαρτίας, ὑπελάμθανε δέ τις, πύαν 

ταύτην τὴν ἀνατέλλουσαν ἀπὸ γῆς λαδὼν, χαὶ ἀπο- 
πλυνάμενος, καὶ ἀποσμηξάμενος, χαθαρθῆναι τὴν 
ψυχήν ; Ὅτι λέγει ἐνταῦθα ὁ λόγος τῇ στραφείσῃ ἐὶς 

πικρίαν; καὶ γενομένῃ ἀλλοτρίᾳ ἀμπέλῳ" « Ἐὰν ἀπο- 
πλύνῃ ἐν νίτρῳ, καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν, χεχηλί- 

δωσαι ἐν ταῖς ἀδιχίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει Κύ- 

ριος. ν ᾿Αλλὰ χρὴ εἰδέναι, ὡς ὁ λόγος πᾶσαν δύναμιν 
ἔχει" οὕτως ὁ λόγος ἔχει παντὸς φαρμάχου δύναμιν, 
καὶ παντὸς τοῦ. χαθαρίξοντος δύναμίς ἐστι, χαὶ σμη- 

χτιχώτατος" Ζῶν γὰρ ὁ 1όγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνερ. 

γὴς, καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστο- 
μον" χαὶ ὃ ἐὰν εἴπῃς, οὗ ἐστι χρεία, τοῦτό ἐστιν ἐν 

τῇ δυνάμει τοῦ λόγου ἔστιν οὖν τίς λόγος νίτρον, 
χαὶ ἔστι τις λόγος πόα, ὅστις τοὺς τοιούτους ῥύπους 

καθαίρει λαληθείς. Ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ τοιούτου λόγου, 

ὅστις ἐστὶ νίτρον, χαὶ ἀπὸ τοῦ τοιούτου δὲ λόγον, ὅ 

ἔστι πόα, οὐ πᾶσα ἁμαρτία θεραπεύεται ἀλλ᾽ ἔστιν 
ἁμαρτήματα οὐ δεόμενα νίτρου, οὐδὲ πόας. Λέγεται 
᾿πρὸς τὴν οἰομένην ἁμαρτήματα ἔχειν, ὡς δυνάμενα 

ἀποπλυθῆναι ἐν νίτρῳ χαὶ πόχ, τό᾽ ε« Ἐὰν ἀποπλύνῃ 
ἐν νίτρῳ, καὶ πληθύνῃς σεαυτῇ πόαν, χεχηλίδωσαι 

ἐναντίον ἐμοῦ ἐν ταῖς ἀδιχίαις σον, λέγει Κύριος. » 

Καὶ ὥσπερ τῶν τραυμάτων τινά ἐστιν, ἃ μαλάγματι 
θεραπεύεται, χαὶ ἄλλα ἐλαίῳ θεῤαπεύεται, καὶ ἄλλα 

ς δεῖται καταδέσμου, χαὶ οὕτως ὑγιάξεται " ἄλλα δέ ἐστι 

τραύματα, ἐφ᾽ οἷς λέγεται" « Οὐχ ἔστι μάλαγμα ἐπι- 
θεῖναι, οὔτε ἔλαιον, οὔτε χαταδέσμους" ἀλλὰ ἡ γῆ 

ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίχανστοι " » οὕτως 
ἔστι τινὰ ἁμαρτήματα, ἃ ῥυποῖ τὴν Ψυχὴν, χαὶ δεῖ- 
ται ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τούτοις τοῖς ἁμαρτήμασι λόγου 
νίτρου, λόγου πόας ἔστι δέ τινα ἁμαρτήματα, ἃ 

οὐχ οὕτω θεραπεύεται" οὐδὲ γὰρ ῥύπῳ παραθδάλλε- 
ται. Διὰ τοῦτο τὰς διαφορὰς τῶν ἁμαρτημάτων ἐπι- 
στάμενος ὁ ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ Κύριος, ὅρα πῶς λέγει τὸ, 
ε Ἐχπλυνεῖ Κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν χαὶ τῶν θν- 

γατέρων Σιών " καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ ἐχ μέσου 
αὐτῶν πνεύματι χρίσεως, καὶ πνεύματι καύσεως. » 

Εἰ πρὸς θάνατον ἥμαρτες, πλὴν ἥμαρτες ἐν ῥύπῳ, 
ἐχπλυνεῖ οὖν ὁ Κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν 

ἀατγί, βοά βρίγίία }υἀ]ςῖ!, βρί για οομαθαδιϊοηΐβ οἱ Ὁ θυγατέρων Σιὼν, καὶ τὸ αἷμα ἐχκαθαριεῖ ἐκ μέσου 
Ραηδ. 

ματι χρίσεως " καὶ δεόμεθα οἱ πολλοὶ, ὅταν χείρονα 
ἀλλὰ τοῦ πνεύματος τῆς χαύσεως. ᾿ 

ὅ. Ἐοτγβίίδη εἰ δεβὺβ Ὀαριίχαι ϑρίτίια βαποίο οἱ 
ἧξπθ : ποι! 4υΐα δυπιάδη) ἴῃ ϑρί τυ βᾶποίο διᾳυὰ 
ἴφιιθ Βαρείζαι δ᾽; βεὰ 4υο 58ποίι.3 θαριεἰζοίυν δρί για 

δ Ἠρθγ. τν,139, 57158.1, 6, 7. 

(1) νϑαπι ροαπι. Ἠδγθα θογὴ ἢ 4ιᾶπὶ πΐς οὐπὶ 
ΠᾺΧ Ἰμίογρυθιθυ5. ΗΙΘΓΟΠγπιυ8. νογιἱ! πόαν, ΠΟΓΡὰ 
ὁὰ εδῖ 418 βαροπδγία ϑρροιδίαγ, αυδαυδ οχρυη- 
δ ι8 εἰ ἀειογρεπ 8 ρᾷπηὶβ υἱυπίυγ [ὉΠ ομ68, 
ἢ ρθα 6βι φυδο, ἰπαυΐ! ΗΘΓοπΥπιὰβ ἰῃ δγοπι. τι, 92, 
Ἵκαια τίιαπι Ῥυονϊ εὶς Ραϊαειίπα ἴπ υἱγοπιίθιιδ οἴ 
μιιπιεο δ παδοίίιγ ἰοοὶδ, 6ι αὐ ἰαυαμά ας εογάοα δαμι- 
ἄσπι υἱπι παϑεῖ φιαηι οἱ πἰίγμηι. 

85 Ζεγϑη). τι, 32. 

αὐτῶν. Εἶτα ἀνταπόδοσις πρὸς μὲν τὸν ῥύπον πνεύ- 

ἁμάρτωμεν, οὐ νίτρου, οὐδὲ τοῦ πλυνθῆναι πόαν, 

Διὰ τοῦτο ὁ Ἰησοῦς βαπτίζει, τάχα νῦν εὑρίσχω τὸν 

λόγον, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ πὺρί οὐχ ὅτι τὸν αὐὖ- 
τὸν (2) ἐν Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ πυρὶ, ἀλλὰ τὸν μὲν ἅγιον 

88 [9ςΔ.τν, 4. ὅϑ]}υο. τἱ, 16. 

4) Οὐχ ὅτι τὸν αὐτόν, οἷς. Οοπιγογίαπι ἀοοεὶ 
Οεϊφόηθϑ δοπιὶ!. 34 ἰπ [ποϑπι, 605 πἰπηγαπὶ ἀμυπίᾶ- 
χαὶ ἱβηθὸ Πυπιΐπα ἃ Ομγίβιο θαριϊσαίυπι ἱγὶ, φυΐ 
δυλ οἱ δρί γα (Ὀδγίης Βαριϊχαιϊί, δἱ ρυγραιίομθ 
δφυστίηῖ. Αἱ ᾿ιοηιὶ!. 6 ἰπ Εχοά., οἱ Βοπιδ). 395 1} 

ὑπ|., οἱ ΒΟπΉ Δ ὅ ἴῃ ῬἈΪΠιιΠΊ ΧΧΧΥ, υ}ΠΊ Ό6ΠΙ- 
ἦν ἴφῃθ ρυγραπάσαι ργοηυπιῖαι, ΥἹὰθ Οτγίφεπίαπα 
61}, 110. ... 
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ἐν τῷ Πνεύματι ἁγίῳ " τὸν δὲ μετὰ τὸ πιστεῦσαι, Α βδπείο, οἱ ἰ8 4υἱ ροϑὶ ἢ οπὶ οἱ πηϑρὶδίεγίυπι οὶ (Ὁ) 
μετὰ τὸ ἀξιωθῆναι ἁγίου Πνεύματος, πάλιν ἡμαρτη-. 

χότα, )ούει ἐν πυρί" ὡς μὴ τὸν αὐτὸν εἶναι βαπτιζό- 
μένον ὑπὸ Ἰησοῦ ἐν Πνεύματι ἀγίῳ καὶ πυρί. Μα- 

χάριος οὖν ὁ βαπτιζόμενος ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ 
μὴ δεόμενος βαπτίσματος τοῦ ἀπὸ πυρός. Τρισάθλιος 
δὲ ἐκεῖνος ὅστις χρείαν ἔχει βαπτίσασθαι τῷ πυρί. 

᾿Πλὴν ἀμφότερα ἔχει ὁ Ἰησοῦς ᾿Εξελεύσεται γὰρ 

ἑῥάδδος ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, καὶ ἄνθος ἐχ τῆς 

{ἑζης ἀναδήσεται" ῥάῤδος ἐπὶ τοὺς χολαζομένους. 

Οὕτως ὁ Θεὸς πὺρ χαταναλίσχον ἐστὶ, καὶ ὁ Θεὸς 

φῶς ἐστι, πῦρ χαταναλίσχον τοῖς ἁμαρτωλοῖς, φῶς 

«οἷς δικαίοις χαὶ ἁγίοις " καὶ, Ιωχάριος ὁ ἔχων μέ- 

ρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ" ὁ ττρέσας τὸ 

βάπτισμα τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Τίς ἐστιν ὁ ἐν ἑτέρᾳ 

σωζόμενος ἀναστάσει; ὁ δεόμενος βαπτίσματος, ὅταν 

ἔλθῃ ἐπὶ τὸ πῦρ ἐχεῖνο, χαὶ τὸ πῦρ αὐτὸν δοχιμάξῃ, 

χαὶ εὕρῃ τὸ πῦρ ἐχεῖνο ξύλα, χόρτον, καὶ χαλάμην, 

ὥστε αὐτὰ χαταχαῦσαι. Διὰ τοῦτο τούτων λεγομένων, 

ὅση δύναμις συναγαγόντες τοὺς λόγους τοὺς τῶν Γρα- 

φῶν, εἰς τὴν καρδίαν ἀποτιθώμεθα αὐτοὺς, χαὶ κατ᾽ 
αὑτοὺς πειραθῶμεν ζῇν, ἵνα δυνηθῶμεν πρὸ τῆς ἐξό- 

δου χαθαροὶ γενέσθαι, καὶ ἑτοιμάσαντες εἰς τὴν ἕξο- 

δον τὰ ἔργα ἡμῶν, ἐξελθόντες ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀγαθοῖς 

Γυγδαπὶ 84 866 ογὰ ἙΟΠΥΘΓΒ.8 6ϑί, ογαείδια ρυγᾷδ- 
αν ἱποοπα ϊ. Βοαῖυβ φυϊ ἰανδογὰπι δύοορὶῖ ϑρίγίιι5 

δϑηεῖὶ, εἰ ἰχπὶβ ἰάνϑδογο βοὴ ἱπαάϊφεῖ. ΜΊβογα "115 δυ- 
(διη εἰ οπιηΐ Π6{π| ἀΐξπι8., 4υΐ (ροβί ἰαγδοόγυπὶ δρίγὶ- 

05) θαμιϊταπάυϑ 681 ἱφηὶ. Ὁϊγυπιχαδ οἰφυ!άδμ μαυεὶ 
μαριϊϑπιὰ θεδυβ : Εσὶϊ παπιφια υἷτῦα (6 ταάϊοᾶ 

6826, εἰ ἤυε (ὁ τααϊοο 67ι8 αδοσιαὶί 5. Υἷγρὰ ρεςοα- 

τον νυ8, 708 [υβι15, δῖ. Ποὺ οἵ ᾿ριῖβ ἐοπδυπΊθη8 “᾿, “ 

εἰ Ἰυππθη ἰπ ϑοιριαγία ἀϊοίιυν, ἰφηΐβ ρεοοσαίογί 5, 

Ἰυπηδῃ βδποιΐβ, οἱ : Βεαίις φμὶ παϑεῖ ρατίοπι ἐπ τέδιτ- 
τεοιΐομα ρῥτίπια "3. δὶ φυΐβ δεγνδυδγὶ! ἰδνδογυπὶ ϑρὶ- 

Τίιυ5. 582Π011, ἰδῖ6 ἰῃ ΓΟΘΟΓΡΓΘΟΙΟἢἾ5 ῥγίπη ράγίθ 

σοπηησυηΐοαί, 51] 4015 γ6ΓῸ ἰῃ βθοιπά ΓοΟϑυΓΓΘΟΙΙΟΠ6 

ΒΟΙΎΗΔΗΓ, ἰδί6 ρΘΘΟΔΙΟΓ οδί, αυἱΐ ᾿ᾳη8 ἱπάϊφαί Ὀδρι- 

56π|0, 4υὶ συθυδιίοηα ρυγφαίυγ, υἱ ᾳυϊἀᾳυϊά ΠΔ}01:6- 

τι ᾿ἰφξπογυπι, ἴομΐ οἱ βιΐρυϊ., ἱβπί8 Ἵομῃβυπιαὶ. 
Ουδηιοῦγοηι εὐπὶ (418 ρο5ι πογίε πὶ πΟἰν5 γοδί ἀθγ 

Υἱδοδηνι5, ϑογρίιγαβ αἰ ἰομίογ δἰ πιυὶ γϑο πί68, 

ΓΟρΡΟΠΔΠΊ08 648 ἰη οογάΐθυ5 ποϑίγὶβ, οἱ ἰυχίδ δδγυπι 

Ὑνογ ργΘΟΟρίΔ πη Δπιυγ, υἱ Δηῖ6 Θχοαβϑίοηΐβ αἀἶ6}}}, 

8ἷ (Ἰεγὶ ροιοβί, ρεσοδίογυπι βογάϊθυ5 δυνυπάδιϊ ουπὶ 

᾿ 58ηοι}8 γδ θᾶπιι}β δϑϑιπιΐ, ἰῃ Οἰιεϊδίο 268ιι, ουἱ 6δὲ 

Εἰογία οἱ ἱπυρογίαπι ἰῃ βϑουΐα δδθουϊογαῃ). ἈπΊ6η. 

παραληφθῆναι, καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωθῆναι, ᾧ ἔστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώ- 
γυν. ᾿Δμήν. 

ΟΜΙΛΤΙ͂Α Γ". 
Εἰς τό" ᾿ 

Βὴ ὲ γ τῷ οἴχῳ σ᾽ ἥ κε- ἡ ἔρημος Ὑττεν τὸ ρα; ἣ γῇ κε 

Φησὶν ὁ Κύριος ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν ἀναγνωσθέντων 
περὶ τοῦ Ἰσραὴλ, ὅτι ἔρημος αὖ τῷ οὐκ ἐγένετο, οὐδὲ 
τῇ χεχερσωμένη. Τίς οὖν γενόμενος ἐν τῷ τόπῳ οὐκ 

δ, ζητῆσαι (4) ἐξετάζων τὸ βούλῃ μα τοῦ γεγραμμένου ; 

Ἔστω, ὁ Θεὸς ἐν τῷ Ἰσραὴλ οὐ γέγονεν ἔρημος, οὐ 
γέγονεν ἐν τῷ Ἰσραὴλ γῇ χεχερτωμένη ἄρα οὖν 
ἔρημος γέγονεν ὁ Κύριος τῷ Ἰσραὴλ (9) σήμερον, ἣ γῇ 
χεχερσωμένη νῦν αὐτῷ ἐστιν ; Ὅτι δὲ ὅτε τῷ Ἰσραὴλ 

ἦν οὐχ ἔρημος, οὐδὲ γῇ χεχερσωμένη, τοῖς ἔθνεσιν 

ἦν ἔρημος, καὶ γῆ κεχερσωμένη" εἰ γὰρ πᾶσιν ἀεὶ 

οὐχ ἔρημός ἔστι, καὶ πᾶσιν ἀεί ἐστιν οὐ γῇ χεχερ- 

α 140 ΠΟΜΙΠΙΑ 11]. 

[ ἰϑιυὰ. 
᾿Ναπφεῖα εοἰδιμάο [αοἰμι5 ὁαπὶ ἀοπιιὶ Ἔγαε,, υοἱ ἰοττα 

αργεδίἐς "1 ᾿ 

4. Αἰἴι Βοπίηι5 ἰπἰ110 δογυπὶ 4υς ἀ6 |5Γ86] Ἰδείλ 
ΒΌηΙ:, 86 πὸ {}1} [886 δο!υἀΐοοιη, πος [ΟΓΓδπι 

δρτιοβίοῃ. Θυΐδβ ἰρίαγ οὐπὶ ἰθ σης Ἰοσυηι ἰπεϊἀ6- 

τἶϊ, βαάμϊα ἱπήδραιϊΐοπα ἤθη δχηιίγαὶ βεηϑυπὶ Βυ 8 

βογίριὶ ἢ. θεῖε θεὺπι ἰβγϑοὶὶ πεαυθρ βο]ϊευάίπειη, 

πεησὲ ἴδυγϑιη Δργοβίοπι [Δείυπὶ [υ͵586; παπὶ Ποάΐδ 
ἰΞγδθὶ] (Δείυ5 οβδὶ Βοπιίηυς βο 0... αὐ τΕΓΓᾺ 

δριθδι15 ἤυης 1} 6ϑι 3 Ὁ οηΐδπὶ νογΓο, οὑπὶ 8ΓΔ 6]; 

"0: οΥδί δοἰἰυ40, πρῆαυς ἰογγᾶ Ἀσγοϑίΐϑ, σοι υυ8 

δγὰϊ 50{ΠΠ{ι60 οἱ (ογγα δργοϑιίβ, ἑώσίγοο ἤσε ἀἱἰεῖϊ. 

51 οηΐπὶ οὐμΐθυ.8 ΒΘ ΡΟ Γ ΠΟὴ 50 Ππ|ῶὼ0 οὶ, οἱ 86π|- 

σωμένη" τίς χρεία τοῦτο ἰδίως πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ᾽ Ὁ ΡΕΙ᾿ οπιπίθυ8 68ΐ ἰΕγγὰ ἤθη ἃψιεβι8, 4υ!} Ορυ8 ἐγαξ 

ἐξαίρετον λεχθῆναι’ Μὴ ἔρημος ἐγενόμην τῷ οἴκῳ 

Ἰσραὴ.1, ἣ γῆ κεχερσωμέγη; ᾿Αλλ᾽ ἔστιν ἐλθεῖν 

ἐπὶ τὰς χαθολιχὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ εἶτα μετὰ 

τὰς χαθολιχὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς ἰδιχὰς χα- 

ταθαίνειν (5). 

Οὐδενὶ ἔρημός ἔστιν ὁ θεὸς, ἀνατέλλων τὸν ἥλιον 
ἐπὶ πογηροὺς καὶ ἀγαθούς" οὐδενὶ χεχερασωμένη 
γῇ ἐστι, βρέχων (4) ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίχους. Πῶς 
ἔρημος, ἀνατέλλων ἡμέραν, καὶ νύχτα εἰς ἀνάπαυσιν 
ποιῶν; Πῶς ἔρημος τὴν γῆν ποιῶν χαρποφορεῖν ; Πῶς 
ἔρημος ἔγαστον οἰχονομῶν κατὰ τὴν ψυχὴν, ἵνα λογι- 

4“. Ηδ)ν. χιι, 29. 4 [9ς2. χι, 1. 451 ]0Δη. 1, ὅ. 

4.) ἡὴκ ἂν ζητησαι. ϑὶς ᾿νὰθεὶ οοάοχ γαιϊοδηυ5: 
δὶ οοὐεχ ϑοογί δ! θη βἰβ : οὐχ αἰτήσῃ ἐξετάζων. 

(8) Οοὐοχ γαιϊίοληυβ, ἐν τῷ Ἰσραήλ. |ά6πὶ ραιο 
πέρα ομηἰβὶς : οὐ γὰρ πᾶσιν ἀεὶ οὐχ ἔρημός ἐστιν, χσὶ 

45 ἤδγοῃ). 11, 5]. 

δὰ Ι5γ86] ροου!αγίιογ ἀϊεὶ : Νωπφειίά. δοίμἋο [6- 

εἰν διπὶ ἀοπιιιὲ ]εταεί, υδὶ (ἐγγα αργεείϊ8. ϑοὰ ξ6- 

πογα]ΐα ργίπηυπι θεοὶ Ὀεηεοῆςία, ἀδίμ46 5ἰηφυϊαγία 
οοηϑίάογαγα ἰἰσεῖ. 

ᾧ, Ναηϊπὶ θυ 8 681 ΞοἸτὰἀ0, φαΐ δοίεπι δέηπι οσἰγὶ 
[αεἰς ἐαρον ϑοπος οἱ πιαίοβ ; μϑιν πὶ ἰδγγα ἀξ γοϑ118, 

φιὶ μίμὶ! διρον δῖος οἰ ἐπ)ιδίος δ". ΟυοπΊοῦο 5ἰ} 

βοϊϊιυ4ο, φυὶ ἀΐοπι μτγοίεγι, εἱ ποοίθπὶ δά αυϊεϊομ 

ἀαιῦ Ουοπιοίο 58ο] πο αυΐ [γι γᾶπὶ (οἷς (ἐγ- 
τῶπὶ 3 Ουυχηοάο 5ο] ἰἀ0 4υὶ ου͵υδ4υθ δηΐπηυπὶ Γθ- 

δ Μαί.ν, 4δ. 

πᾶσιν ἀεί ἐστιν οὐ γῆ χεχερσωμένη. 
(5) [εἰ οοὐΐςα Ὑαιίοδπο ἀθεϑὶ αὐτοῦ οἱ χαταδαίνεια, 
(4) ἀοάες ϑοοτιία] 6 η518 μαθεῖ, γῇ ἐπιδρέχων-. 
(ὃ) Μ55. Βορὶϊ, οινδίογίμπ θεὶ. 



Ἐ. 5) 

Εἶν, αἱ γα ΙΟηΐ 8. ρΑγιοορ8. 511, αἱ βοἰθηιδπὶ ὁοΙΗρᾶ- 
νοὶ, αὐ παθοίυγ αυοά ι16 60 [π|6 Πα ροίεει ΡΕΓ 86η- 
5.57 Ναπιΐπὶ ἰρίίαγ 6δὲ βο! τά, ηποδά σαομθγα θη 
Γλϊοηοπι, δα 3 ; φυδηίυη) νογο δὰ β'πρυϊδγοη δἰ]- 
ποῖ, 84 Γαβ ἰβγΆβὶ νυθηΐοὸ οἱ αδἷο : ἢθ4υο 50} 1040, 
ἈΘΖῸΘ ἰθγγὰ ἀργθβιϊβ ογαὶ, ἡυδηΐο ἴῃ ΤΕ ργρίο [Ὡ- 
εἰεθαι 5ἰζηα οἱ Ῥγοάϊᾳίι Ρορυ]ο. ϑ[ ᾳυοὰ Δυΐθην 
Γαἷκ ἐοπηρυβ οὔπὶ δγδηΐ ἀογε!ειῖ, φυοάαπηπιοάο ἱρεῖ8 
Βο] υάο, ἰάψυθ. ποη [γυδίγα, [Ἀοῖτ18 δὶ. Θυδπάο 
Ἔγβὸ ΠΟη οἴδί ἰβγδθὶὶ Πριι8 βοϊϊιυθο, ΠΟηϊι6 ἰογγὰ 
Δγαβεῖβ, ἰχη6 φριεἰθυ5 Βοουπάυπι) ἠπρίδπ) γδι]οηθη 
ΒΟ υ00 846 ἴδγγὰ ἈβΡΕΒιΪβ γαῖ ἢ 4υδη 0 δΔι|6Πὶ 
ἈΥΘΓΒΔΙΙ5. δϑὲ Ιβγδδίθπ), οἱ ἰρβὶ βοϊϊυὰο δἱ ΤΟΓΓΆ 
ϑρβτοδι15 [618 68ι, ἰυης οἴδιι84 δδί ἔγδιία ἦτ σοπίθ 8, 
εἰ (Δεῖυ5 65ὶ ἴῃ ποΐβ δθεὺβ ποη 50 }Πυἀο, 564 μϊοηΐ- 
Ν0, ΠΟ (ΘΓΓΆ ἀρνγοβιΐθ,, 56] [γυρίογὰ : 
τεμἐἢ βι ἀδεοτία, πιαρὶς ιαπι εἦμ5 φιια παδοὶ υἱγαηι 
4 6 πιϊηδίυν {15 4υ! νυ Πθμ 68ι ([Δοῖυ 5 8040, πο- 
406 ἰόγΓὰ Δργεβιῖβ,, ἀΐορηβ : ΕΖῸ αιυΐάοπι ποῃ (Δεῖυ8 
51} Ὑ Ὁ 8. ΒΟ] Διὰ 0, Ποαυ6 τδγνὰ ΔρΓαδ118 ; γ0Ὸ8 δυΐθηη 
οὀἰχίπιϊβ : Νοιι ειϑάφηιιν ἀοπιΐπῖο, πϑῆμθ υδηΐοηιμς 
αὐ (6 εαἰϊτα 59, ᾿λησα ΩΠΠ Βγδοὶ ἀἴχογυπι ἰηβὶρίθη- 
(6 Γ αἰ ΠΠπῚ γα βοπαὶ : Νοπ διιϑάδημιν ἀοπιιΐο. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΤΥ. 
 (ϑυσία Ηἰθτοπυπίαπι ΧΙ νὴ) 
θεὲ 60 αιοὰ βετίρίυπι δβί : 

Εἰ αἰαὶ! Ὠοπιΐνιις αα ἠδ ἰπ ἀϊοδιις τερὶς δοδις ; υδηὰ8 84. δυτη ἰοουπὶ ἰῃ 400 δἷ! : 7εδβεαυὶ! απϊηιαηι διατὶ ἰεταοί ἃ ροοραίτῖοο “μάα δ“ 

ΟΠΙΘΟΈΝΙΘ 

141 οἱ ἢ 

8 
Δ κὺς ἧ, ἵνα ἐπιστήμην ἀναλαμδάνῃ, ἵνα γυμνάζηται τὸ 

συνετὸν αὐτοῦ χατὰ τὰ αἰσθητήρια (3); Ἔστιν οὖν οὐ- 
δενὶ ἔρημος ὡς πρὸς τὸν χαθόλου λόγον ὁ Θεός ὡς δὲ 
πρὸς τὸν ἰδικὸν, ἔρχομαι ἐπὶ τοῦ Ἰσραὴλ) πράγματα), 
χαὶ λέγω" Οὔτε ἔρημος, οὔτε γῇ κχεχερσωμένη ἦν, 
ὅτε ἐν Αἰγύπτῳ ἐποίει τὰ σημεῖα χαὶ τὰ τέρατα τῷ 
λαῷ. ΕἸ δέ (4)τις καιρὸς γέγονεν ὅτε ἐγχατελείφθ, σεν, 
οἱονεὶ ἔρημος αὐτοῖς, οὐδὲ χαὶ τοῦτο μάτην, αὑτοῖς 
ἐγένετο. Ὅτε μέντοι οὐκ ἦν τῷ Ἰσραὴλ ὁ Θεὸς ἕρη- 
μος, οὐδὲ γῇ χεχερσωμένη, τότε ἔθνεσι χατὰ τὸν δί- 
καᾶιον λόγον ἔρημος καὶ γῆ χεχερσωμένη ἦν" ὅτε δὲ 
ἀπεστράφη τὸν Ἰσραὴλ, καὶ γέγονε τῷ Ἰσραὴλ 
ἐχείνῳ ἔρημος (8) καὶ γῆ χεχερσωμένη, τότε ἐξεχύθη 
ἡ χάρις ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ γέγονεν ἐν ἡμῖν (θὴ) Χριστὸς 
Ἰησοῦς οὐχ ἔρημος, ἀλλὰ πλήρης, χαὶ οὐ γῇ χεχερ- 
σωμένη, ἀλλὰ χαρποφοροῦσα" Ποιὰ γὰρ τὰ τέχνα 
τῆς ἐρήμου, μᾶλλον ἣ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 
Καὶ ἀπειλεῖ αὐτοῖς οἷς οὐ γέγονεν ἔρημος, οὐδὲ γῆ 
χεχερσωμένη, λέγων’ Ἐγὼ μὲν οὐ γέγονα ὑμῖν ἕρη- 
μος, οὐδὲ γῆ κεχερσωμένη, ὑμεῖς δὲ εἰρήχατε᾽ Οὐ 
κυριευθησόμεθωα, οὐχ ἥξομεν πρός σε ἔτι. “Δρὰ 
εἰρήκασιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπονενοημένως χατὰ τὶν 
λέξιν (7)" Οὐ κυριευθησόμεθα. 

ΟΜΙΛΙΑ Δ'. 

Εἰς τό". 

Καὶ εἴπεν- ὁ Κύριος πρός με ἐν ταῖς ἡμέραις Ἴω- 
σίου, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τπίθγργείθ ΗΪθγοηγπιο. 
1. ἰρβύοὶ ρεϊπηι Ἰδοιοηἰς ΒΟΓΠΙΟηΘΠ,, 4υἱ ροΓ- 

ΟΡΒουΓὰ5 6δί, ἀθιθιι15 Θχοιίογα ν» Εἰ ρυϑίαα, 5 ἢο- 
οἷν 5 ἀδάοεϊς νἱᾶπὶ ἰριο!!φοπάϊ, δὰ Δ᾽υογαπὶ βθη- 
50) Υδηΐγθ. ἴῃ Βαρβπολυπὶ Πἰθγῖ5 [Γογίυτ Ἰδιογία, 
4υῶ ἀοοοὶ μοβί ϑα]οπιοηΐβ ἰμεογίίαπι, (οπημογίθυ5 
Κουθοληι ἀποάεοίπι ἐγίθυβ Γαΐ 888 ἀϊνίβαβ : ἰά 6βὶ ἴῃ 
ἀδοεπὶ {τὶ θὰ5 γοβηαβ56 δογοθοδιὴ, οἵ γοοδίδς δᾶβ 
6586 ἴ5Γ86} ; ἀμ 8 γδ γὼ ΡγΘυ 556 ΒΟΡοδΔηι, οἱ νο- 
Οδίὰςβ Θὰ8 6886 δυάδλῃμ. Ου ἀϊδβογθίὶο (1) ρορυ!, 
διχία ἤάθπν Πἰρνὶ, δυὸ δά μγαβθπίθπι ἀΐθπὶ ρογ- 
τηληθὶ, Νβαυδ δηΐπι ἴῃ Δ] ἰσυΐθὰβ νοϊυπηΐηίνυ5 ἰμνα- 
ἶταγ αδ] ΙΒγΔο] οἱ δαάα βιῦ υηο ΓΏΓΘυΒ ἱπιρογίο γὸ- 
ἀϊξαηιυτ, Ρείννας ἰϊδψιι6. ρϑοσανὶε ἴ5γϑθὶ δὰ Β Ζόγο- 

᾿Βολπὶ οἱ οαδίου β βυροθδβουθυβ 6)υ5; εἰ ἰδιῖδ ρεο- 
ὁανί, αἱ ἃ Π60 ἱγαάογθίυν οδριϊνί ται, δὲ δογνίγοὶ 
ἃρυά Αϑϑγγίοβ πιὰ αὐ βγῳϑβθηίεπὶ ἀΐδῃ). Εἰ λυάλ 
Ρύξοδνΐι, ἐγ ϊυβηυα δϑὶ ΒΑΘΎ] Ομ 8, ποπ ὑϑ4υ6 δά πον ίαγηδμι ἀΐδηι, βοὰ (υι Βοείριυγα τοδίδίυν) βθρίυδ- 
Εἰμία διπἶβ ἀ8 φυΐθυ5 3 Θγδιηΐαβ Ρτγορμιθίανί!, οἱ θὰ- 
μἴ6],. 81 ἐμιθ!!δχίδεὶ ἢἰβιοτγίδηι αυ ἴῃ Βορποτίμῃ 

ΓΟ Αὐτὸ τὸ ῥητὸν τῆς ἀναγνωσθείσης λέξεως ἔχει τι 
ἀσαφὲς, ὅπερ πρότερον νοηθήτω " χαὶ μετὰ τοῦτο, 
ἐὰν ὁ Θεὸς διδῷ, εἰσόμεθα τὸ βούλημα αὐτοῦ τὸ 
βυστιχόν. Οὐχοῦν θέλει ἡμᾶς εἰδέναι ἐν τούτοις, ὅτι, 
ὡς ἐν ταῖς Βασιλείαις γέγραπται, διῃρέθη ὁ λαὸς 
ἐν τοῖς χρόνοις Ῥοβοὰμ εἰς τὴν ὑπὸ Ἱεροθοὰμ βα- 
σιλείαν τῶν δέχα φυλῶν, χαὶ εἰς τὴν ὑπὸ Ῥοθοὰμ 
δύο φυλῶν καὶ ἐχλήθησαν οἱ μὲν ὑπὸ τῷ Ἱεροδοὰμ 
Ἰσραὴλ, Ἰούδα δὲ οἱ ὑπὸ τῷ Ῥοδοάμ. Καὶ ἔμεινεν 
αὕτη ἡ διαίρεσις τοῦ λαοῦ, ὅσον ἐπὶ τὴν ἱστορίαν, 
μέχρι τοῦ δεῦρο" οὐχ οἴδαμεν γὰρ ἱστορίαν συνάγου- 
σαν τὸν Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδαν ἑ κὶ τὸ αὐτό. ἭΜμαρτεν οὖν 
πρὸς τὸν (8) Ἰσραὴλ πλείονα ὁ ὑπὸ τῷ Ἰεροδοὰμ καὶ 
τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ" χαὶ τοσαῦτα ἥμαρτε παρὰ τὸν 
Ἰούδαν, ὥστε αὐτοὺς χαταδιχασθῆναι ὑπὸ τῆς Προ- 
γοίας γενέσθαι αἰχμαλώτους εἰς ᾿Ασσυρίους, ὡς λέγει 
ἡ Γραφὴ, μέχρι τῆς σήμερον. Μετὰ τοῦτο ἥμαρτον 
χαὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, καὶ χατεδιχάσθησαν αἰχμάλω- 
ποι εἰς Βαθυλῶνα, οὐχὶ μέχρι τῆς σήμερον, ὡς ὁ 
Ἰσραὴλ, ἀλλὰ ἐπὶ ἑδδομήκοντα ἔτη, περὶ ὧν ὁ Ἷε 

0 

ΚΕ Ἶξα, τιν, 1, 86 ]6γϑίη. π, ὅ]. 41 ζογθιι. π|, θ6-11. 
Ἢ Μβ88. Βορ., ἀἱεερδδῖο. 

(3) Οὐάοχ ΘΟΟΥΙΔΙ 6 Π8|5 : 
αἰσθητήρια. 

(2) Μαῖα οράοχ γαιϊοληυβ : ὡς δὲ ὡς τὸν ἰδιχὸν ἔρχομαι ἐχ προσώπου τοῦ Ἰσραὴλ πραγμάτων. (4) ὑοάοχ γαιίοληα : Εἰ μή τις χαιρὸς γέγονεν, ἕτε ἐγχατελείφθησαν, οἱονεὶ ἔρημος αὐτοῖς, οὐκ ἔρη- μος ὧν αὐτοῖς ἐγένετο. “Ὅτε μέντοι ἣν τῷ Ἰσραὴ οὐχ ἔρημος οὐδὲ χεχερσωμένη, τοῖς ξθνεσι χατὰ τὸν 

συντελὲς αὐτοῦ κατὰ τὰ 
ἰδικὸν λόγον ἔρημος. 

(5) Ιάδιι : χαὶ ἔρημος. : 
(0) Ιάδπι : γέγονε νῦν ἡμῖν. ῬΆΛ]Ο ἰηΐτα οοίοχ 

ἐρΑδδΣ ὑ ομμἐεἰι τρῶν: Οὐ γέγονα ὑμῖν ἔρπ- 
ος οὐδὲ γῇ χεχερσωμένη. 

᾿ (7) Οούοὶ ἐκ κ οι : ᾿Αλλ᾽ ἐρινατῳ οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ, ἀπονενοημένως χατὰ τὴν λέξιν. Η 

. (8) Πρὸς τὸν, οἷα. 1μοραρδὶ ΠΠΘγοηγίητι5 πρῶτον 
ἃν} πρῶτος, αἴμδ νον ἰΘο]0 οϑί. 
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ρεμίας προεφήτευσεν, περὶ ὧν ἐμυήθη χαὶ ὁ Δανιήλ. Α ἰϑγῖ8 οτίρία 641, φοπϑίογα γϑῦνα ργορῃοίῃα, οἱ νἷ- 
Εἰ νοοῦμεν ταῦτα ὡς πρὸς τὸν λαὸν ἐχεῖνον τὸν τότε, 

Βε τὰς λέξεις τοῦ προφήτου, εἰ μὴ τοιοῦτό τι δη- 
λοῦσι. Κατηγορεῖ γὰρ τῶν ἀμαρτιῶν τοῦ Ἰσραὴλ 
πρὸς λόγον, χαί φησιν ὅτι, Τοσούτων ἀμαρτημάτων 
γεγενημένων τῷ Ἰσραὴλ, ἀκούσασα ἡ Ἰούδα συνα- 
γωγὴ τὰ ἐχείνων πταίσματα, καὶ τίνα τρόπον πε-᾿ 
τοίηχα αὐτοὺς γενέσθαι ἐν αἰχμαλωσία, οὐχ ἐπαι- 
δ:ύθη, ἀλλὰ προσέθηχε ταῖς ἁμαρτίαις, ὥστε διὰ τὴν 
προυθήχην τῶν ἁμαρτημάτων συγχρινομένων τοῖς 
ἐμαρτήμασι τοῦ Ἱσραὴλ δικαιοσύνην εὑρῆσθαι ἐν τῷ 
Ἱσνραὴλ, παρὰ τὸν Ἰούδαν. Εἶτα ἐπὶ τούτοις χελεύε- 

ἀευὶᾳ οὐπιίδπὶ δαργί πὶ βθηβυη). Ασουβϑίιγ ἰδγδοὶ 
οἱ ἀϊείίυγ : Αὐδῖθι8 οοηβγοχαῖίο δυἀα αυοά Οὗ ρεα- 

υδία δυὰ ἰβγδοὶ ἰγαάίιυ8 511 οδριϊν᾽ται], ποὴ οαὶϊ 
ΡΟ δηοπὶ., ΠΟς σοηνεγβᾶ δϑὶ δὰ πΠΊ|6 : βοὰ ἰῇ ἴδῃ 

ἴυ πὶ ροοοαίὰ ροοοαῖ!5 οσυπηυ αν "!, αἱ Δ ΠοπιραΓαιίοηι τ 

Υἱεἰογυπὶ οἷ [υϑιίον 1.4.4. ἰπνεηίϊδιυν [5γδ6]. θεϊπάα 
Ῥγορίιοῖα ργωύϊοαγα [προ ῖιΓ Ὧι] [8γ86], υἱ ᾳυΐα διά 

Ρύζον 19 [οῖυ8 5|1, σοῃνογίδίυς δά Βοηιίηυπι, εἰ 
[5:80], οἱ ϑυάδ δὰ ὑπο. ἱπιρογίο [υἱυγοβ 6556, οἱ δὰ 

Ργιδυίπαπι γοὐδυγορ οοποογαΐαπι. (υοὰ υἱ ρῥ]δηΐυδ 
ἢλι, ᾿ρϑίυι5 ϑογίρίιιγα υογθὰ ροπεπάδ βμηῖ. 

ται προφήτης προφητεῦσαι, ὡς χείρονος γενομένου τοῦ Ἰούδα παρὰ τὸν Ἰσραήλ' εἶτα ἵνα μετὰ τὰ ἁμαρ- 
τήματα ἐπιστρέψῃ μετὰ τὴν προφητείαν οὖν τὴν πρὸς Ἰσραὴλ χελεύουσαν ἐπιστρέψαι αὐτὸν, προφη- 

πεύει ὁ προφήτης, ὅτι μέλλουσιν ἅμα γίνεσθαι Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδας, χαὶ γίνεσθαί 'ποτε μίαν ἀμφοτέρων βα- 
εὐἰείαν. Ὧδε γοῦ" λαδέτω τὰ ῥήματα τῆς ὅλης σήμερον ἀναγνώτεως, χαὶ τότε ὄψεται τὰ νοήματα δε- 

διλῶσθαι. 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰω- Ὦ 
σίου τοῦ βασιλέως - Εἶδες ἃ ἐποίησέ μοι ἡ κατοι- 

χα τοῦ ἸἸσραή.ϊ; Οὐκ ᾿Ιούὐδα,. ἀλλὰ τοῦ Ἰσραὴλ 
πρῶτον ε Ἐπορεύθη ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν, χαὶ ὑπο- 
χάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, καὶ ἐπόρνευσε. Καὶ 

εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν πάντα ταῦτα" ᾿Ανά- 
στρεψον πρὸς μέ" καὶ οὐχ ἀνέστρεψε. Καὶ εἶδεν τὴν 
ἀτυνθεσίαν αὑτῆς τῆς Ἰσραὴλ συναγωγῆς ἡ ἀσύν- 
θετος Ἰούδα. Καὶ εἶδον οἱ ἀπὸ Ἰούδα, διότι περὶ 
πάντων ὧν κατελήφθη, ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ χατοιχία 
τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ ἔδωκα αὐτῇ 

βιθλίον ἀποστασίου" » δέον παιδευθῆναι τὸν ᾿ Ἰούδαν. 
Ἐξαπέστειλα γὰρ τὴν συναγωγὴν Ἰσραὴλ, ἐξήνεγχον 
αὑτοὺς εἰς Ἀσσυρίους. ε Καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιδλίον 
ἀποστάτεως ({) εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς" καὶ οὐχ ἐφοδήθη 
ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα. » Μετὰ τοσαῦτα δὲ ἃ ἐποίησε τῷ 
Ἰσραὴλ, ἐξαποστείλας αὐτὸν, δοὺς βιδλίον ἀποστά- 

σεως (3), δέον παιδευθῆναι τὴν Ἰούδα συναγωγὴν ἐξ ὧν 
πεπόνθασιν ἐχεῖνοι " οἱ δὲ οὐ μόνον οὐχ ἐπαιδεύθησαν, 

ἀλλὰ προσέθηχαν τοῖς ἀμαρτήμασιν᾽ ὥστε τὰ ἀμαρ- 
τήματα τῆς Ἰσραὴλ συναγωγῆς, συγχρίσει τῶν ἁμαρ- 

τημάτων τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰούδα, διχαιοσύνην εἶναι 
δηχεῖν. ε Καὶ ἔδωχα αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου εἰς τὰς 
χεῖρας αὑτῆς - χαὶ οὐχ ἐφοδήθη ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα 
ἢ ἀδελφὴ αὐτῆς, χαὶ ἐπορεύθη, καὶ ἐπόρνευσε χαὶ 

αὐτὴ, καὶ ἐγένετο αὐτῆς εἰς οὐδὲν ἡ πορνεία, χαὶ 
ἐμοίχευσε τὸ ξύλον χαὶ τὸν λίθον" καὶ ἐν πᾶσι τούτοις 

οὐχ ἐπέστρεψε πρός με ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα ἐξ ὅλης 
τῆς χαρδίας αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ψεύδει ἐπέστρεψε πρός 
με.» Οὐχ ἤἥδεσάν με ἐξ (5) ὧν ἐποίησα τῷ Ἰσραὴλ, ἵνα ῦ 
τελείως ἐπιστρέψῃ, ἀλλὰ δέον αὐτὴν ἐπιστρέφειν ἐν 
ἁληθείᾳ, ἡ δὲ ἐπὶ ψεύδει ἐπέστρεψε, καὶ ἐν πᾶσι 

Εἰ αἰχίι Πουιίνιι5 αὐ τι ἐπ ἀϊεϑιι τοσὶς Φοεία : 

Υἱαϊειὶ φμίά [εεἷς πιϊμὶ Παϑἐιαιΐο ἄοπιια [εγαοί ἢ 
Νοη ὑϊχῖι δυιϊα, 80} μὲ ΐυ.5 [5γδοὶ. Αὐὲδε διιϑέιις οπινενι 

πιοπίεηι ἐσοοίδμηι, εἰ διιδίι 5 οπιν6 ἰσπιιην ποπιογοξιπι, 

εἰ [οτηϊσαία 6δἰ {{{ἰς, εἰ αἰαὶ, ρμοεξίφπαμι [ογπὶσαια 6εὶ 

μας οπιιῖα: (οπνυογῖονε αὐ πιο: οἱ πὴ 68ι οοπϑετβα. Εἰ 

απάἰτῖ! μγανατνί και. ποπὶ ο᾽ὴμα, τά δεῖ ρμορμίἑ ]εταεί, 
γτανυατιεαιτῖα 1 μάα. Εἰ οἱάσταπι (Ἰὰ 6δι, 1ἱ φαΐ ἐγδηι 

(ὁ 208) φκομίαηι ἀὰ οπιμίϑιβ οοιιργοθοπδα δεὶ ἰπ 

φμέϑιις τηηαεϊιαϑαίαν παδιιαιἶο ]εταοεί. θὲ πιϊδὶ ἐαπὶ οἱ 
ἀεάΐ εἰ {ιϑείίανι τορμάϊ!. Ὀϊπιϊδὶ οἷα ρορμ μη 
Ιδγϑεὶ, εἱ οὐδοὶ δυβ ἰπ Αβϑγείοβ : Εἰ ἀραὶ εἰ {ἰϑείίαπι 

τεριιαϊὶ ἐπ πιαπιιδ ε)μι8, εἰ ποπ (ἰὴ! ρμταυατίεαίτία 

δμάία. Ῥοβὶ (δηλ υδ ρῴ558 ο5ί ἰϑι8οὶ, ἀϊῃ)ῖδβα ἃ 
Πεο, δοείμίοη5 Πρ! πὶ τερυ άπ! ἰῃ πῆαμι8 ϑυ88, 465 

Οἱ μυδγαῖ ἃ νης δι63 ἐοηνο γι, οἱ ρ6ῦ δἰ δνὰ ρθοοδία 

οοΟΥΓΟρίΔ, 5}}}}] δἰ πα! } ἃ ὈΓθοάν ΓΟ : αὐ ΠΟ βοϊυπν 

ΡθεοδιῈ πολ 651}, 86] ρυϊβϑίϊπα βεοίθγα ἀυρ!ϊοαν!, 

ἰὴ ἰδηίυτ υἱ 44 οοιηραγδίϊοποπι 68 σοι βγορα 0 

Ιϑγϑεὶ, 4 ῥτὶιδ [ἀθγαὶ ἴρφα (ἀπιπαῖα, 8|1 }πϑιϊογ. 

Εἰ ἀεαὶ εἰ {ἐν οἰίμιηι τεριιαἱδ ἦν πιανιις 6)μι8, οί πον ἐπ 

πὶ! ργαυστιεαίτία Ζι4α ΣΟΙΟΥ 688, ἐο( αὐϊὶϊ, εἰ [ὁογ- 

πίοραία ἐδ, εἰ ἱμεα, εἰ [αεία ἐε( [ογπὶςαιο ο}μ5 νι πἢ- 

μἰίωπι, ει πιαεἰιαϑαίων ἱπ ἰἰσιιηι εἰ ἰαρίάοηι ; οἱ ἐπ [18 

οπιπὶθμδ ποὸπ ἐδἰ σοπύεῖξα αὐ πιὸ ργανυανὶεαιτὶα διάα, 

6 (οἷο σογά6 ξιο, 864 ἱπ πιοπά ατίμηϊ; ἢ6 6 {ἰπλ0}} ΟΣ 

.ν}8 φυδ8) [βεεγαὶ ἰβγδοὶ, αἱ τοῖο οὐγάδ ΘΟ νου ΓΟΙῸ Υ 

δά πιθ, εἰ ἀδροβίίο πιθἀδοΐο, ἰῃ τὸ ρουβονογα δῖ, 

νύγῈ ἃφογοῖ ρομἰδπεἰη). ΕἸ αἰαὶ! ἐοπιΐνιις αὐ νιὸς 
διιδεϊβεαυῖϊ απίπιαπι διίαπι ]οταοὶ αὶ ργωνατιοαίγῖσε 

ὅκάα Ῥούεδιᾶ ἰβγδαὶ ουπὶ δ πἀα: Ὑ11}|8 οοπιρᾶγαίᾶ {115 

διΠεάνθγυμὶ φιοι!διπηνοίο ἀπ πηδιῃ οἾ 08. 
τούτοις οὐχ ἐπέστρεψε πρός με ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ ψεύδει. Καὶ εἶπ 
Κύριος πρὸς μέ" ᾿Εδικαίωσε τὴν ψυχὴν αὐτῆς Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς ἀσυνγθέτου ᾿Ιούδα Τὰ ἁμαρτῆ- 
βατα τοῦ Ἰσραὴλ, συγχρινόμενα τοῖς πταίσμασιν Ἰούδα, γέγονε διχαίωσις τῆς ψυχῆς Ἰσραὴλ συνα- 
τωγῆς. 
Πορεύου οὖν, καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τού- 

τους πρὸς βοῤῥᾶν. Ἐἰ νενόηται τὸ ῥητὸν, ἴδωμεν 

ἢ) Ἀσοστάσεως. Ἰ,ορς ἀποστατίου. 
2) Ἀποστάσεως. ἰμεῤς ἰδ) ἀποστασίου. 

΄ 

1413 3. Ψαάε εἰ ἰορε δεγηιοπες ἰδίος αὐ ἀφιϊίονθηι. 

5. ἸμιεΠ]οχ βιὶ Πἰδιογίδον, υἱἀδϑιηαϑ φηΐα ἴῃ [18 ΒΟ ΓΟ 

(5) “δεσών με. Ἰμοχὰ ; ἔδεισάν με. 

κ 
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τηγοτίουδ δἰσηϊβοοῖ, οσδιίο φονίυπὶ οχ ρροοδίο Α τί βούλεται ἐν τούτοις δηλοῦσθαι. Κλῇῆσις τῶν ἐθνῶν 
15 δὲ} ὈλθαΠ ὁχοινάϊυπι, αἱ (οδιληΐυῦ Δροϑίο]ϊ, ροδὶ 

Δπηυηἰαι0πὸπὶ 4υπὶ δυάφογυπι ργωἀϊοανογαηὶ δυ- 
- Παρορίϑ : Δα υοδ, ἰἰοοη 68, 6ΓαΙ πιΐδδιιδ ΦΈΤηΙΟ, δ66 

φιία ἱπαάϊσηος υο8 ἡμαάϊεαι!ὶς ΦἸότπ υἱ!, ἐ.6 σοπϑεγ- 

ἐἰνιινγ αὐ ψέπιος "δ. ῬΑα]5 ἀυοηυ 6 βδόγὰ νοσα ἰοαυΐ- 

ἴτυν : Πίονμπι ρϑοσαῖο βαίι8 φοπιίϊϑιιδ [ποία ὁεἰ αὐ 26- 

ἰσνάπηι 605 “ι Ἰσίυγ πλιὰ ροεοδία ἡΠΠ5. ρορι]] 

{ιορῦσπι ουπὶ ἃ θοίηΐπο ἀδγο! ηψυΐ, οἱ πο5 δά βραπὶ 
88 }||5 ὙθηΐγῸ, 40} Δ|16 πὶ Θγαπιυ5 Τ δι πιθπίογιπι εἰ 

Τεργοι ἰ5ϑ᾽θἷ8β ὕ 46 οδἰθηὶπὶ ΤΩ] ΐ Πδϑεῖὶο δὲ ἀχίγᾶ 
ΒΔ ΠΟ Δ ΠῚ ΘΓΓΔΠ) παῖο, ἤὰης ἀ6 ΓΘΡΓΟΙΙ 88: ΟΉ 0118 

ἀϊδρυίαγο, οἱ ογοάθγσε ἱπ θοὺπ) ραιγίδγο ἀγαπι, 

ὑγ δῖ, ἴϑδδς οἱ 5400), οἱ ἰπ δέδυπν ΟΠ γἰδίυπι οὶ 

οὔμηΐαπὶ ΡΙΓΟρ ειγυπὶ νοοΐθιι8 ργράϊοδίυδ 651} 8. 

ἐπι 616 χίβεϊ ἀπο5 ρορυΐοβ, [5Γ86] εἰ φοηιίαπι, ἰπιε ρα 

ἰγϑηβη σγϑιοηθπὶ ᾿5γᾶ 6] ἀ6 ρορυ]ὸ δυδωονυπι, οἱ (6 
60 ϑ8ογὶρίαπι 6586 : δίπιδὶ δαηι, οἱ ἀεαϊ οἰ ἰἰϑεί [πὶ 

τερμαϊϊ. Ὠϊιη δι. δηΐ αὶ νοῦ θ 608 ρορυϊυπὶ [5γδοὶ, οἱ 

ἀεάϊι ΠΟΘΙ απ γερυά!ΐ, υἱ βεαυοη5 γπηδί ΘχοπΊρ πὶ. 

δυῦοι Ἰὲχ Μογϑὶ πη] εγὶ ἀϊδβριίςαπι! νἷγὸ βὰο ἀδτὶ 
06! }υ πὶ τορι], οἱ ἀἰπιΐ εἰ οΆπὶ, δὲ ἰαηο Υἶγο ᾿Ισογθ υἱ 

Δ|16 2π| ἀυολί. δαχίλ Πὺης 56 πϑιπὶ 116 }Π|6 δος ρίαπί68 

δυύαοβ ΠΟΙ Πὰ πὶ γοριμ ϊ, οἱ οπιηῖπο ἀδγοίοῖοβ ἃ Ποπιὶ- 

"0. δὶ οηἰπὶ ͵λπὶ ἀρυὰ 605 ργορ]οις 7 0] δίψῃ νίγια- 
{πὲ 7 00] πηλη [ϑἰδιῖο θ οι ἢ Νοη ἰοπιρίαηι, ἢοη νἱοιὶ- 

1185, Π0. 4 ]10.5 4υ 1 γ6ὲ ου]τ8 γο] τη θυ5 16 ἐ5 χρυ 6 8- 
8.5. ΕἸδοιὶ δυηΐ ἀς τγερίοηΐθυβ βυΐβ, δίφις [14 ἀοάϊι 

Βοκηΐηι5 Εἰ 6! !ὰπὶ γθρυ αἱ [βγαοὶ. Ροβὲ 608, πο8 4υΐ ἰη 
ϑογιρίυγῖβ δαοὶ γοοδίμαγ, δυ ἀεὶ δαί6πὶ ργορίογ ἐγ - 
νπὶ διιάα, δχ οὐ)ι5 ϑδΙνδίογ βιϊγρα ὀδβοθηάΐι, Θοπγαγεὶ 
βύπιυϑ 84 Βοηπιίηυπι); οἱ που ββ: Πηἃ πυϑίγδ, αυὰ υἱτἱὶ- 

τ ΒΠπε ΒΑ] 6 πὶ ἴῃ 06. ἰΘΙΉΊΡΟΓΟ. ΠΟΙ ΘΟΙΝρΙ ΘΓΘηϊυν, 5'- 
τα "8 Γαλυγα δαμ! ρεοοδιῖα δυάδα, ἱπιο ρα]οτγᾶ. 

ἀρχὴν ἔσχεν ἐχ τοῦ παραπτώματος τοῦ Ἰσραὴλ, λέ- 
γουσιν οἱ ἀπόστολοι χηρύξαντες ταῖς τῶν ᾿Ιουδαίων 
συναγωγαῖς, ὅτι, 'Ὑμῖν ἦν ἐξαπεσταιϊμένος ὁ 16- 

γος τῆς σωτηρίας" ἐπειδὴ δὲ ἀναξίους χρίνετε 

ἑαυτοὺς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. Καὶ ὁ 

'Απόστολος περὶ τούτων εἰδὼς, ἃ οἶδε λέγει" Τῷ αὐ- 

τῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν,, εἰς τὸ 

παραζημῶσαι αὐτούς. Οὐκοῦν αἱ πολλαὶ ἁμαρτίαι 

ἐχείνου τοῦ λαοῦ πεποιήχασιν αὑτὸν ἐγκαταλειφθῦναι, 

χαὶ ἡμᾶς ἥχειν ἐπὶ τὴν ἐλπίδα τῇς σωτηρίας, τοὺς 

ξένους τῶν Διαθηχῶν, τοὺς ἀλλοτρίους τῶν εὐαγγε- 

λιῶν. Πόθεν γὰρ ἐμοὶ ὁπουποτοῦν γενομένῳ ξένῳ τῆς 
λεγομένης ἁγίας γῆς, νῦν περὶ τῶν εὐαγγελιῶν δια- 
λέγεσθαι τοῦ Θεοῦ, καὶ πιστεύειν εἰς τὸν Θεὸν τῶν 

Β πατριαρχῶν, ᾿Αδραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ Ἰαχὼδ, καὶ 

Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν προχεχηρυγμένον ὑ πὸ τῶν προ- 
φητῶν χάριτι θεοῦ παραξέχεσθαι ;. Εἰ νοεῖς τοὺς δύο 

τούτους λαοὺς, τὸν ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ 

Ἰούδα, ἐπὶ τοῦ λαοῦ ἐχείνου τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ περὶ 
ἐχείνου νόει μοι γεγράφθαι: Ἑξαπέσταιϊχα αὑτὴν, 

καὶ ἔδωκα αὑτῇ βιδλίον ἀποστασίου. Ἐξαπέστειλε 

γὰρ τὸν λαὸν ἐχθῖνον ὁ Θεὸς, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ βι- 

θλίον ἀποστασίου. “Ὅπερ τοιοῦτόν ἐστιν ἐπὶ τῶν γε- 
γαμηχκότων: Ἐὰν δυσάρεστος ἧ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, 
λέγει ὁ Μωῦσέως νόμος, βιδλίον ἀποστασίου ἀπὸ τοῦ 
ἀνδρὸς ἐγίνετο, καὶ ἐξαπεστέλλετο ἡ γυνή. Καὶ ἐξῆν 

τῷ ἀποστείλαντι τὴν προτέραν γνγαῖχα, διὰ τὸ δοχεῖν 

ἠσχημονηχέναι, γαμεῖν ἑτέραν γυναῖχα - οὕτως τῷ 
λόγῳ ἴδε ἐχείνους λαμδάνοντας βιδλίον ἀποστασίου. 

Καὶ ἐπεὶ ἔλαδον τὸ βιθλίον τοῦ ἀποστασίου, διὰ τοῦτο 

ἐγκατελείφθησαν πάντη. Ποῦ γὰρ προφῆται ἕτι παρ' 
αὐτοῖς ; Ποῦ σημεῖα ἔτι παρ᾽ αὐτοῖς ; Ποῦ ἐπιφάνεια 

Θεοῦ; Ποῦ ἡ λατρεία ; Ὁ ναὸς, αἱ θυσίαι ἐξεδλήθη- 
σαν ἀπὸ τοῦ τόπου ἑαυτῶν. "Ἔδωχεν οὖν τῷ. Ἰσραὴλ βιδλίον ἀποστασίου. Εἶτα ἡμεῖς Ἰούδα Ἰούδα δὲ διὰ 
τὸν Σωτῆρα ἐξ Ἰούδα φυλῆς ἀνατείλαντα' πρόδηλον γὰρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλχεν ὁ Κύριος ἡμῶν " ἐπε- 
στρέγαμεν πρὸς Κύριον, χαὶ τὰ τελευταῖα ἡμῶν, ἄπερ εἴθε μὴ ἤδη εἴη, παραπλήσια ἔοιχε γίνεσθαι τοῖς 
ἐχείνων τελευταίοις, εἰ μὴ ἄρα καὶ χείρονα. 

ὅ. Εἰ αἱ ογοάδβ ἴῃ σΟηϑυπηπηδίϊοπα βόβο}} ἀδίο- 
Τίογᾶ ΠΟ)}}8 δνθπίυγα 4ιι8πὶ δυθηογαπί δυάαῖβ, αὐμὶ 
ϑαἸναίογεπι ἰη Ενδηρο]1ο ῥγααϊοαπίθηι : σππὶ πιμέ ἰ- 
Ρίϊσα!α [μοτί νι ἱπϊφμϊαίεα, γε[γσεδοοὶ εἰατίας πιιί- 
ἰοταμι. (εὐ ἀμίθηι ρον δουθγανογὶ! πιο ἐπ βποπι, ἢἰς 
ξαίυιιε τὶ! ἴο, Εἰ ἴῃ 4110 1060: ΕἾδπι δἷρπα οἰ ρτοάΐσία 
ἐπ εαίο οἱ ἱπ ἰόττα αα ἀεεὶρίεπάοε, εἰ βοτὶ ροεδοι, εἰΐαπι 
οἰεείος 1) “ ἰλπίδηπα ἱπογθάυ 85 ἢ Δ,Δ, ἦε υπίΐνετθο 
Βυπιᾶηο βέπεγὰ [ὈΐυΓὰ 6βί, αἱ ϑδ᾽νδίυῦ ποϑίογ, 4ιυὶ 
Οηιηΐα 4υ: δυηὶ νοηΐυγα οορπογνογαὶ, Ιοχυογοίυν : 
Ῥμιας υεπίοης Ρ {8 ποπεϊηΐδ ἱπυδιῖθε βάδην δμΡΕΥ 
ἐέτγαπι 13 Ὕ6γ6 αυΐρρα 5] ᾿!οοηγυ5 ἤάαπι οἱ νοτὶ- 
ἰδίοπι, ποη τυ] εἀΐποπι, αἱ γοβρὶ οἰδπηυ8. νοϊαπία- 
ἴδηι) Ποτμΐμ πη, ποι] οΟμβτοϑαιοηοπι, νἱάδπιαβ ἴῃ 
[λη10 ΠΌΙμΘγΟ Ἐροϊεβίδγιμν ἰύθπι αἰ Πις 116 γαρογίτί. 
Τυης ἐγδηΐ Υ6γ {Δ 6]65, φυδπάο ΠΠΔΕΓΥΓΕΠῚ Ὑἱ οἱ  πη8 
(οὐἰεθαπίιν ; αιιλμὰο ΘΓ δ Δ 5 Θχϑοαυΐαβ ργοβϑθοῦι, 
(γίβιοβ. δὶ δοοίοβίαπι γθυθγί θη; Ομ ηΐδ5 ἐγδὶ πὶυ]- 
ατυὰο Ἰυροπείυπι, φυληι!ο οαιοουπιδπὶ ἴῃ ΡΓΐ ἃ 

“Δα, χι, 46. “᾽ Ποῆι. χι, 11. 9 Μλι{}), χχιν, 13, 

Ὅτι γὰρ τοιαῦτα τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ 

αἰῶνος τούτον ἔσται, δῆλον ἀπὸ τῶν ἐν Εὐαγγελίῳ 

ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρημένων, ἐν οἷς φησι" « Διὰ τὸ 

πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν 

πολλῶν. Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσε- 

ται" » χαὶ ε Ποιήσει σημεῖα χαὶ τέρατα ὁ ἐλευσόμε- 

νος, ὥστε ἀποπλανᾶσθαι, εἰ δυνατὸν, χαὶ τοὺς ἔχλε- 

χτούς" » χαὶ τοιαῦτά ἔστι τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς, ὥστε τὸν 

Σωτῆρα λέγειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ ἐπιδημίας, ὡς ἐχ 

τῶν τοσούτων Ἐχχλησιῶν πιστοῦ ταχέως μὴ εὑρι- 

σχομένον᾽ Πλὴν ἐλθὼν ὁ ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἄρα 
εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ; Καὶ ἀληθῶς ἐὰν 

χρίνωμεν τὰ πράγματα ἀληθείᾳ, καὶ μὴ ὄχλοις, καὶ 

χρίνωμεν τὰ πράγματα προαιρέσει, καὶ μὴ τῷ βλέ- 
πειν πολλοὺς συναρμένους, ὀψόμεθα νῦν ὡς οὐκ ἐσμὲν 

πιστοί " ἀλλὰ τότε ἧσαν πιστοὶ, ὅτε τὰ μαρτύρια τῇ. 
τε ἀπὸ τῶν χοιμητηρίων, προπέμ- γενεᾷ ἐγίνοντο, 

ψαντες τοὺς μάρτυρας, ἠρχόμεθα ἐπὶ τὰς συναὴ υγὰς, 

χαὶ ὅλη ἡ Ἐχχλησία μὴ ἐχτηχομένη παρεγίνετο, λοι 

τὴ μιὰ, 24, 15 [μὰς. ται, 8. 

΄ 
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υἱ χατηχούμενοι ἐπὶ τοῖς μαρτυρίοις χατηχοῦντο, χαὶ Α 5ἰιἴπι ἢ.16 ργῸ (γΘηά0 πιαγίγγίο ἀυοευδηίατ ; φυδη.- 
ἐπὶ τοῖς θανάτοις τῶν ὁμολογούντων τὴν ἀλήθειαν 
μέχρι θανάτου, μὴ πειρώμενοι μηδὲ ταρασσόμενοι 

ἐπὶ τὸν ζῶντα Θεόν. Τότε οἴδαμεν χαὶ σημεῖα ἑωρα- 
χότας παράδοξα χαὶ τεράστια τότε ἧσαν πιστοὶ ὁλί- 
γοι μὲν, πιστοὶ δὲ ἀληθῶς, τὴν στενὴν χαὶ τεθλιμ- 
μένην ὁδεύοντες ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωήν. 

Νὺν δὲ ὅτε γεγόναμεν πολλοὶ, ἐπεὶ αὐ δυνατὸν εἶναι 

πολλοὺς ἐχλεχτούς" οὐ γὰρ ψεύδεται ὁ εἰπὼν Ἰησοῦς, 

Πολλοὶ οἱ κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐχιλεκχτοὶ, ἐχ τοῦ 

πλήθους τῶν ἐπαγγελλομένων θεοσέθειαν σφόδρα εἰ- 
δὲν ὀλίγοι, οἱ χαταντῶντες ἐπὶ τὴν ἐχλογὴν τοῦ Θεοῦ 
χαὶ τὴν μαχαριότητα. 

Ἐὰν οὖν λέγῃ ὡς πρὸς τό" ( Ἐξαπέστειλα διὰ τὰ 
ἁμαρτήματα τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐξαπέστειλα εἰς με- 

τοιχίαν αὐτόν" ὁ δὲ Ἰούδα, ἀχούων τὰ γενόμενα τῷ 
Ἰσραὴλ, οὐχ ἐπέστρεψε’ λέγει περὶ τῶν ἡμετέρων 
ἀμαρτημάτων, ὅτε ἀναγινώσχονται τὰ τῷ Ἰσραὴλ 

συμξεδηχότα. Εἶτα πταίσματα περὶ ἐχεῖνον τὸν λαὸν 
ὑὰν ἡμάς φοδεῖσθαι, χαὶ λέγειν’ Εἰ τῶν χατὰ φύσιν 

χλάδων οὐχ ἐφείσατο, πόσῳ πλέον οὐδὲ ἡμῶν φείσε- 
αἱ; Εἰ ἐχείνους τοὺς αὐχοῦντας εἶναι χαλλιέλαιον 

τὸς ἐῤῥιζωμένους εἰς τὴν ῥίζαν τῶν πατριαρχῶν, 
᾿Αδραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ Ἰαχὼδ, μὴ φεισάμενος ὁ 

χρηστὸς ἅμα χαὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ἐξέχοψεν" πόσῳ 

πλέον ἡμῶν οὐ φείσεται ; Ἴδε χρηστότητα χαὶ ἀπο- 

τομίαν θεοῦ. Οὐ γὰρ χρηστὸς μὲν, οὐχ ἀπότομος: δέ" 
οὐδὲ ἀπότομος μὲν, χρηστὸς δὲ οὔ. Εἰ γὰρ χρηστὸς 

μένον ἦν, ἀπότομος δὲ μὴ ἦν, ἐπὶ πλεῖον ἂν χατε- 
φρονήσαμεν τῆς χρηστότητος αὐτοῦ" εἰ ἀπότομος μὲν 
ἦν, χρηστὸς δὲ μὴ ἦν, τάχα ἂν κατέγνωμεν ἐπὶ ταῖς 
ἁμαρτίαις ἡμῶν. Νῦν δὲ ὡς Θεὸς ἀμφότερον ἔχει. 
Χρέζομεν γὰρ οἱ ἄνθρωποι͵ μετανοοῦντες, τῆς χρηστό- 
τῆτο; αὐτοῦ, ἐμμένοντες δὲ ταῖς ἁμαρτίαις, τῆς ἀπο- 

ρίας" εἰ χρηστός ἔστι (3) χαὶ ἀπότομος ὁ Θεὸς, καὶ 
λαλεῖ ἡμῖν διὰ τῶν προφητῶν, καὶ λέγει" Εἶδες ἃ 
ἐποίησέ μοι ἡ κατοικία τοῦ 'Ισραὴ, (τὸν Ἰσραὴλ 
τὸν λαόν μοι νόει ἐκεῖνον,) ὃς ἐπορεύθη ἐπὶ πᾶν 

ἔρος ὑψηλὸν, καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύϊζου χατα- 
σχίου. Ἐὰν ἴδῃς τὸν Φαρισαῖον εἰς τὸ ἱερὸν ἀνα- 

[αίνοντα ἀλαζονιχῶς χαὶ μὴ τύπτοντα ἑαυτοῦ τὸ 
τῆθος, μηδὲ χηδόμενον τῶν ἰδίων καχῶν, ἀλλὰ λέ- 
γοντα᾽ « Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐχ εἰμὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν 
ὠθρώπων, ἅρπαγες, ἄδιχοι, μοιχοί" ἣ καὶ ὡς οὗτος 

ἀο τιυ]ίογου} ἐξ ἰπῆγπιυβ βοχυβ υ84116 δι] Ἰηογίοπὶ 
τρδηεθϑὶ ἰπἰγερίἀυ8. Ταπο γεγὰ βίβπα ἀ6 εαἶο, ἴαπς ᾿ς 
ἐεραπί ρογίθηϊα ἀδ ἰθγγα. Ταπο ὄγδηὶ ρδυςὶ φυϊάδιη,. 

βϑὰ νϑγὰ ἤάᾳ6]65, Δηρυβίαπι οἱ δγοίδιη ἱπρτθάϊθηϊος 

Υἱῶ πὶ, 48 ἀυεἷϊ αι νἱίδιη. Νυης γθγῸ χυαλπείο [Δοιὶ 

ΒΌΠΙ05. ρίυγαθ, αὐΐα ἀἰΠ]οἾ]6 6δι ρί γα 8 6856 θοποβ, ἢ 
πθῆπ6 δε πὶ πιεπιϊυν 76βυ8, ἀΐσεοης : ἩμΙ υοεαιΐ, 
ραμεὶ αμίεπι οἰδοιὶ 13, οχ ἰαηι5 ΟΠ γἰδιίαπι πη ἤδοια 
ΡΟΙ ΠΟΘ μ Δ 8, ρδιοὶ 88:6 τοροτϊυμίυγ φαΐ μαυδδιὶ 
Ιἰάοπι, οἱ νου δίθαῃ, οἱ Ὀοαι τα ἴῃ ἀἰχοὶ οἰπι. 

4. 5] ἰίδφυδ ἀϊεὶε : Ργίπηυπι ργυρίοῦ ρϑοοδία εϊ- 
πιϊδὶ ἰδγὰε!, οἱ σγϑι φαΐ οὺπὶ ἴῃ οΟπμ φΓγϑιϊοποι ; 

Β λυδὰ δυίειη δυϑίεηβ 6 φυξ δοοί ογδηι [5.6], ποίει 

δι] πιὸ οοπνοτί : 46 ποβιγὶβ Ἰοφυίίιγ ραροδιῖς, φηὶ 

Ἰοφθηίθθ δἃ 4028 ρά551:15 6δῖ ροριΠὺ5 δαάπονιμι, ποιὰ 

εἰμ διηαϑ, ἤΘαυα ἀἰοίπη8 ; 8: παίυ γι θι5 Γαπιΐ8 ποῖ 

ῬΕρδγοὶ!, ᾳυδη!ο πιᾶφὶβ π6Ὸ ποθ ἷβ ράγοοὶ θεοὶ 15} 

51 {105 αἰουΐδπιε8 6856 86 οἰΐνδιῃ υοιαμ, οἱ γδάϊθοπν 

Ραιαγοιανυηι, Αὐγϑίδηι, [σδδο οἱ Ζδοοῦ, ΟΠ εἰβίυ5 

Εἰοπιθιἰδδίπηι8 ΠΘῸΒ ἤΓῸ 500 πιογίίο δγδάϊοανίς ς 

αυδηίο πηορὶ5 που ΠΟ} 5 ρᾶγοαί, 51 βἰ πη! ἴα Γδοοτὶς 

πιυ5ῇ ὙἹάδ θεη!μηἰδίειη εἰ βονογδίεπι Ποῖ]. Νοαυθ 

Θπίαι Ὀϑιΐφπ08 ἰδη πὶ 681, δἰ ΠΟη ΒΘΥΟΓΙΒ ; ὨΘηι8 

ΒΕΥΈΓυ5 ἰδπίυπ), δἰ ηθη Εἰἰδι "ΘΠ Ἶφιυ5. 81 θοπίψιηῷ 

65861 ἰἀπίυμπηοάο, ΟΠ ΔΙ 6 μην 6}115 σοπίθιημΘΡεπιυς, 
5ἰ ΒΟνΘΓΙΙ5 ἰδηίιηι, ἀδβραγαιΐο Π05 54] υι5, ργορίὲῦ 

Ρβοοδία αυδ [δοἰπιυ5, ργοὶρίιαγοὶ ἰῃ Υἱτΐα. Νυμα 

( γεγο ψυδϑὶ Ποι1ι5, πεοθβϑαιδη) αυΐρρα (5) μα θαπιυς 

ΟὨΏ65 θοηἰ(δίοπι οἦυ.5 Οὐ μΟΡηἰ δ Ἶαι, οἱ βονογ ιν 

ἰδπὶ οὐ ἀεϊϊεία, οἱ Βδηΐζπυβ 6ϑί, οἱ βϑύδγυβ, οἱ 10- 

αυΐϊίαγ δά π08 ρ6γ ῃγορὶιείαπι, ἀΐοοηβ : Ῥ ας εἰ φμίά 

[ἐοἶς πε ιὶ Ππαϑιιαιἷο ἀοπιις 1ςγναεί᾽ ([5Γ86}] ἴῃ ρτα βομιὶ 
ΡΓῸ δυάξογιιπι ρορυ]ο δοοὶμθ.} Αὐέϊ! φαρον ομινδηι 
πιοπίεηι ἐχοείεκμηι, ἸΔῈ οἱ δεϑιἶ πεφιθ αὐ οπειὰ 

ἐφπμηι ποπιογύοδμηι. δὶ οοπϑίάογοβ Ρ] γί ϑϑυπι ΔβοοΏ- 
ἀθιίεπι το ρ πὶ οὐπὶ βυραγυΐα, οἱ Π0ἢ ρογοα ἰοπίοιῃ 

Ροοίυ5 δυυπ), Ποαι!6 πλιὰ ]ὰ ργοργίδ 86 η1}6η|6η), 480- 

πηρ60 ἀΐεςαι : Οταιίας εἰδὲ αφο, φμῖα ποπ βιιηι μὶ σα'- 
(εγὶ μοηνίποδ, γαρίογόδ, ἐπ) μδιῖ, αἀμίοτὶ, οἱ αἰσμι ἰδί6 

εὐ οαμιι ; Ἰογμαπο δὶς ἴὰμ ϑωῦϑαίο, ἀδεϊπιας ἀο ἀφ 

εμῤείαπεία πιθα 15 : Ὑἰὰ65 ιοπηοιίίο Δβοθ δυο 

ὁ τελώνης. Νηστεύω δὶς τοῦ σαδδάτου, ἀποδεχατῶ τὰ ἢ) ΟΙἼΠΕΠΔ πΠΊοπι6 πὶ ΘΧΟΡΙβαπη, οἱ ἴῃ ΠΔΠητϑίυ5 Δγγοβδη- 

ὑπάρχοντά μου" » ὄψει, ὅτι ἀναδέθηχεν ἐπὶ πᾶν ὄρος 
ὑψηλὸν ψεχτῶς, καὶ ἀγαπήσας μεγαλοφροσύνην, καὶ 

χατὰ τὴν ὑπερηφανίαν. Ὃς δὲ ἀναθδέθηχε ἐπὶ πάντα 
βουνὸν ὑψηλὸν, χαὶ γέγονεν ὑποχάτω παντὸς ξύλου, 

οὖ χαρπίμον, ἀλλ᾽ ἀλσώδους" ἄλλο γὰρ τὸ ἀλσῶδες 

ζύλον, ἄλλο τὸ καρποφόρον. Εἰς ἄλση ὅταν φυτεύωσι, 
ξύλα φυτεύουσιν οὐ τὰ χαρποφόρα, οὐ συχῆν, οὐδὲ 
ἄμπελον, ἀλλὰ μόνον τέρψεως χάριν ἄχαρπα ξύλα. 

Τχούτους εὑρήσεις τοὺς λόγους τῶν ἑτεροδόξων, καὶ 

εἶα ἰβία μγῶβυπιαί. ϑυπὶ διιοπ) Δ} 4] δϑοοηάαμὶ 

ΒΌροΥ 60|168, οἱ πιμΐ δυθίυ5 οπηηθ ᾿ἰξηυτῃ πθη ἔγι- 
οὐογιπ), 56 ἀ ποιῃοιΌϑυπὶ; οἰφυϊάθπι αἰτεγίυβ Πὰς 

ἰυγὰΣ 65. φηῦπι φυοῦ υθαγίδία ἔτι! !6 οί, δἰ ιθε 8 

4υοά ἰδηιη δυυπάδι ἔγοπὰδ [ΟΠ] ογιπι. 1 ποπιογί- 

υυβ οἱ Ἰαςῖὶδ πειὸ ῥἰαπίαί ἤευπι, π6Π)0 ΥἱΠΘΔΠΙν 

Π6ΠΊΟ ΔΥΡΟΥΘ5 [ογι}}68, 56 οὐ]δοϊδιϊοηΐ νἱβυ8 ἰδπίυμι 

Ἰίρπα Γγοπάθηίία, ΤΆ168 ϑι1 προ γειοἱ, αυΐ ογδιοπόπι 
βύυδιη νοι ον ἀδοοῦα οο!ηροηυπηΐ, ΠΟΙ υἱ Οοηγο1- 

Ἔχλ8, σχ, 16. 15 οι. σι, 91. 15 μὰς. χνιι, 1. 

{ΠῚ Ὡς πρὲς τό. 1ἀροθαὶ ΗΪΕΓΟΗΥπιὰδ : πρῶτον 
ἐξαπέστειλα. 
(ἢ Εἰ χρηστός ἐστι. ἴμοβε, καὶ χρηστός ὃστι. 

(ὅ) δὲειις, πεοδερασίαπι φμῖρρε, εἰς. 81:5 οπιθεδ 
Πη85.ν. ἰἰυρὶ δὐϊθι). διιία δα}, ἀαλ8 περόδδαγίι, 
φμῖρρε, εἰς. 
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ἰϑιϊασπιοάϊ δοἀιοιίοης ρογβυιΆ5115 ἐϑί, ΔὈΪ βυθίυ8 

ὁπῖιδ ᾿χσοαπι. ϑἰ πη] 06 ἀἰιοἀδ φυᾶγο Ποῃ, ἀΐχοτι!, 

οπῖμα ᾿ΐξηυπι, οἱ δου τ! ; ΠΟ ΓυΓΒᾺΠὶ δὐϑϊάογῖι, 

οπῖδα ᾿ἰφησια [γαοι Γογιιπη, βεὰ αἰ φη οδηίογ δ 7605- 

τἶϊ, δαϑίας ὑπππὸ ἰἰσπμπὶ [γοπαοδι. Ουλπιοῦγοηι 5 

Ἰπι6}Πκ88. αν ργβεϊρίδίυγ ἰπ μοβθ: Νοπ μιἰαπιαϑὶδ 

οπιπα ἰἰφημιη )απία αἴίατα θοπιλιὶ [)εὶ «πὶ, πεο [αοἰθ5 

πϑπιιε 15. ποπιϊπαῖίπι αυΐρρο ἰμιογἀϊοίταγ πα ἰυου5 

Ρἰδιιοίαν ἴῃ ἰοπιρὶὸ. 
5. 51 οὐβογνυδυθγίβ αυᾶγα ἀϊείυπι δἰῖ : Βοτγηπίσαία 

εεἰ ἐπε, εἰ αἰαὶ, μοείφιωπ [οτπίοαία ε5ι ἱκξο οπιπῖα, 

Αὐἀ πιο σοπυοτίοτο, οὲ ποπ ἐδῖ δοπύετδα, εἰ υἱάϊ! γγα- 

νατίσαιΐοπόπι 6)ι5 ρτινατίςαιτὶς 1πάα; ἀ6 ποὺϊδ5 ἀϊεΐ 

ἰδία, αὶ ἀδγε!!παιιθηι85. ραοίαπι 4801} εαπὶ θιῸ 

(δείμημ5, ΠΟ. βογνδπιυϑ; Π6η0 ΓΟΘΡΙ ΟἾ πιι18. ὈΓΪΟΙῈΠ) 

Ῥορυΐαπι, Τεβίαπιθηίαπι, εἴ τοργοπι 580 ῃ}6 5, δἰ ΤῸ - 

ὈἰΠδιοπὶ ψϑηοτῖβ ρὸγ ρϑοσαίαπι δἰ π|ῖ 16 ρεγά 1556. 

δὲ εδϑειἰς Βιϊ Αὐταδιαπι, θρέτα ραιτὶδ υεδιτὶ [πορτει 8 7, 

ἀϊοὶι οἷα θοιαΐπυβ. Εἰ ἴῃ 4110 Ιοςο δυδῆηθ5 Βαρι δίᾶ : 

Νὲ ὑιεὶϊρίαιῖα, ἰπφυΐ!, αἴσοτα ἷπ υοϑὶδ, φιῖα γαίτοηι 

μαϑεπιις Αϑταίιαπι : ἀἷοο ἐπὶπι υοὐΐδ, πιῖα μοί6:18 65, 

Ῥοπιῖπιις οα ἰαρἀῖϑις ἰδιῖ8 διιδεϊίατε βίϊος Αὐτα!α 5: 

Ἰαρί4ο8 6588. π08 βἰ δι ίβεδηβ, υΐϑ΄ αὐ 5 π|}} ἰυὐϊηεπι 

Ἰαρίάυπι οδάταπίδβ οογάα ποϑίγα ἰθπυΐπηι8 νοτ (ἃ- 

τδη. Βὶ νϑγὸ οπιηίροίοπ8 θὲι8 ϑ501.50} {4011 {{Π|08 

Αυγαῦια ἀκ Ἰαρίαἰθυ5, 5] ΡαγπΠΔ 9 Πλ}5 ἴῃ δάἀορίίοπο 

ε͵υ5, οἱ δρί εἶσαι πὶ ΡῈ Γ αυοπὶ δ ορίδιϊ 5ιπιι85, ου5.0- 

ἀΐαπιιβ ἴῃ που ΐβ. ΥἹΔῖ: ονσὸ ρυναγοδιίοποιῃ ἴβγδεὶ 

ρυφνατγίοαιγῖχ δύ}, ἀπ 0 5 γΥδΥΪ! ρϑοίαπι αυοὰ 

ἰοαηὶ Πὲ0 14,6 ἴδοεταὶ : ΕἸ υἱαῖ! φιοπίαπι 46 οπιπῖθιις 
φιῖθιι πιαείαϑαιιν, σοπιρτοίόηδα 681 ἱ{|Ππ φεποταίίο. 

Οπιηΐα φυΐρρα αὐ: Ρ855118 65ΐ [5γ8 6], Π08 4υΐ ϑυπηι8 

δυάδ, Ἰορρηι68. ἴῃ ΒΔ γὶ5. ν οἱ μ} 1115, ᾿πυ ΘΠ  ΠΊῚ15 

αυοπίαπι ἀδ οπιηΐθυϑ 4υΐθυ5 σΟπιργθθηθἃ 65ϊ, ἰῃ 

αυΐθιι5 πιρομαθαῖαν ὨΔΌϊ Διο ἴβγαοὶ, ἀϊπιῖ5!1 ΘΔ πὶ 

θοπιίηιις, οἱ ἀσοά! οἱ 1106] πὶ τορυϊ!. Εἰ αὐτὴ ἀδ06- 

ΤΟΠΊῸΘ οχ ἶδ αυ {1 ρᾳ 551 ϑδυηΐ, π08 δὰ τηθ]ϊοτα 

εοηνογιΐ, οἱ ἱπδρίοογα αυοι 1ΠΠ| ργορίογ ροεοαῖδ ἱγὰ- 

ἀϊεϊ ϑυπὶ σαριεἰνἰ δι], οἱ Ἰπιογθοι Δ} ᾿πὶ πὶ εἰ (οἱ εἶν !- 

8168 ΘΟΥΙ ΠῚ ̓φῃΐ Θχ ϑί85 501) ; ἐυηὶ ἰίπαυς, υἱ ἀϊχὶ- 

πιῦ8, μιδο ποθίβοιπι ἀΘὈαγθηυ8 Γαρυΐδγα, 48 5ἱ 

Ὠευβ παίυγα! θι18 γη}15. ποη ρορογοῖ!, φυδη10 πιδρὶβ 

Π6Ο ΠΟ 5 ραγοοι εἰ 1Π|058 40] 6 ρα ΙΓ ΓΟ ΓΙ ἢ σΟΠΘΓΘ 

ἀοβοοηάοθδηι, 5'ς ργορίογ ρϑοοϑίᾶ αἰ πιϊ8}}, αυϊὰ ΠῸΒ 

ΠΘΩ6886 511 γοσϑίοβ ἐσ φοηιίθιι5 ρα Ὁ ΜΠ} Πογυτῃ 

τορυίδπηι5, οἱ ἰάθο Π05 νοοϑίοϑ υἱ {}}} ἱποϊιθπίυγ δὰ 

ΖοΙυπι, νἀ 165 ξαγνοϑ αἰϊψυδπάο, ΠΡΟ τοϑ; ἱσπ 1} 68 

δἰϊχυλπάο, πὰης οὶ ἢ]105. 5: δυΐδπι {ΠΠ]| ἰδητᾶ ραϑϑὶ 

βιιηΐ, αηΔη10 ΠΙ3 615 ΠΟ5, 5ἷ Ρδορανογίιπυβ, ροΐοτὰ ρᾶ- 

τἰοπιυγ ἢ ἴῃ ᾳυϊθυθ τη Ππλθαυῦ ΠΔΌΪ 4110 ἀοηλι5 

ἴβγδοὶ, ἀϊπιϊϑὶ δαπὶ, οἱ ἀδὰϊΐ οἱ 1} 6! πὶ τορὰ } ἴῃ 
ἸΉΔΠ08 6708, αἱ ποη {{π|ι}} ργανανγίοαί γῖχ δυά δ ̓ὅδο᾽ 

αυς: ἔδεϊι ᾿ Δ Ὁ] 4110 ᾿σγδοὶ, φυΐδ ἀϊπη5ὶ οαπὶ, οἱ ἀδὰϊ 

εἰ ἸΠθο σαὶ τορι ; πα εἰπγυΐ ργιουδγισδιγὶχ δυάλ, 
υἱ Π6 ἰρθᾶ ὈγΟρΡΙΟΓ ροσοαίδ 8018, 5ϊπ|}}|} 5υϑι1πογοΐ. 
81 αυϊθ ΠΌΡΟΓ δπιρίιι5 ἀοπλιπὶ οι ρίογὶβ οἱ ἀμί 

τὸ θον χνι, 21. 17 ]Όλη. γι, 59, 8 06. 1ππ| 8. 

. 

᾿ ΟἈΙΟΕΝΙΒ5 

(λιν δυάϊοηία5 ἃ νἱ 15, 56 αἱ ἀοϊοοίοηϊ. [αἰτατ φαΐ Α τὰ χάλλη τῶν πιθανοτήτων αὐτῶν, οὐχ ἐπιστρεφόν- 

τῶν τοὺς ἀχούοντας. Ὅταν οὖν τοῖς τοιούτοις λόγοις 

τις ἑαυτὸν ἐπιδῷ, πεπόρευται ὑποχάτω παντὸς ξύλου 

ἀλσώδους. Οὐκ εἴρηκε παντὸς ξύλου, χαὶ σεσιώπηχεν" 

οὐδὲ πάλιν προσέθηχε παντὸς ξύλου τοῦ χαρπίμου, 

ἀλλ᾽ εἴρηχεν' ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους. 

Διὰ τοῦτο νοήσεις, τί δήποτε ὁ νομοθέτης λέγει" Οὐ 

φυτεύσεις πᾶν ξύιον παρὰ τὸ θυσιαστήριον Κυ» 

ρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ οὐ ποιήσεις ἄλσος" ἔχεις 

γὰρ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἄλσους ἀπηγορευμένον. 

ι Καὶ ἐπόρνευσεν ἐκεῖ" καὶ εἶπα, μετὰ τὸ πορ- 

νεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα" Πρὸς μὲ ἀνάστρεψον" χαὶ 

οὐκ ἀνέστρεψε. Καὶ εἶδε τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἡ 

ἀσύνθετος Ἰούδα. » Λελοιδορήμεθα καὶ ἡμεῖς, λέγω 

οἱ ἁμαρτάνοντες, καὶ μὴ τηροῦντες τὰς συνθήχας τοῦ 

Β Θεοῦ, μηδὲ βλέποντες, ὅτι ἀπολωλέκασιν ἐχεῖνοι τὴν 

Διαθήχην, εὐγενεῖς ὄντες, ἐξ ̓ Αδραὰμ. ὄντες, ἐπαγγε- 

λίαν λαθόντες. Δέον οὖν ἡμᾶς λογίζεσθαι, ὅτι ἔχπε- 

πτώχασιν ἐχεῖνοι τῶν εὐλογιῶν καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν, 

χαὶ οὐδὲν ὥνησεν αὐτοὺς τὸ εἶναι ἀπὸ τῶν πατέρων᾽ 

πόσῳ πλέον ἡμεῖς ἁμαρτάνοντες ἐγκαταλειρθησό- 

μεθα; Εἰ ἦτε τέχνα τοῦ Αδραὰμ, τὰ ἔργα τοῦ 

- δραὰμ ἂν ἐποιεῖτε, λέγει αὑτοῖς ὁ Σωτήρ᾽ χαὶ 

πάλιν ὁ Ἰωάννης « Μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖ:, 

ὅτι, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αδραάμ" λέγω γὰρ ὑμῖν, 

ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι 

τέχνα τῷ ᾿Αδραάμ᾽ » λίθους αἰνισσόμενος ἡμᾶ;, 

τοὺς σχληρὰν χαὶ λιθίνην ἔχοντας τὴν χαρδίαν, χαὶ. 

ἐσχληρωμένους πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Καὶ ἀληθῶς ὁ δ.» 

νατὸς Θεὸς ἤγειρε τέκνα τῷ ᾿Αδραὰμ ἀπὸ τῶν λί» 

ὰ θων, ἐὰν μείνωμεν ἐν τῇ τεχνογονίᾳ καὶ τηρήσωμεν 

τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας. Εἶδεν οὖν τὴν ἀσυνθεσίαν 

αὐτῆς τῆς κατοικίας τοῦ Ἰσραὴλ ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα, 

ἡ μὴ τηρήσασα τὰς συνθήχας τὰς πρὸ; Θεόν" ε Καὶ 

εἶδεν, ὅτι περὶ πάντων ὧν ἑμοιχᾶτο, χατελήφθη 

ἐχείνη. ν Ταῦτα γὰρ πάντα ἡμεῖς βλέπομεν οἱ 

Ἰούδα: ἀναγινώσχομεν τὴν Γραφὴν, “ὅτι περὶ πᾶν- 

τῶν ὧν κατελήφθη ἡ χατοικία τοῦ Ἰσραὴλ, ἐν οἷς 

ἐμοιχᾶτο, ἐξαπέστειλεν αὐτὴν ὁ θεὸς, χαὶ ἔδωχεν 

αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου. Καὶ δέον ἡμᾶς παιδευ- 

θῆναι ἐξ ὧν ἐκείνοις ἐποίησε, χρίνας αὑτοὺς κατὰ 

τὰ ἁμαρτήματα, ἐγκαταλιπὼν, χαὶ παραδοὺς εἰς 

αἰχμαλωσίαν, χαὶ παραδοὺς εἰς φόνον, καὶ παρα- 

δοὺς τοῖς πολεμίοις " δέον ἐχ τούτων ἡμᾶς ἐπι- 

Ὁ στρέψαι, καὶ ἕκαστον ἡμῶν λογίσασθαι, ὅτι, εἰ 

ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν χλάδων οὐκ ἐφείσατο, πόσῳ 

πλέον ἡμῶν οὐ φείσεται; εἰ τοὺς ἀπὸ τῶν πὰ’ 

τέρων οὕτως ἐξέωσε γενομένους ἁμαρτωλοὺς, τί 

ἡμεῖς οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν κληθέντες πεισόμεθα ; ἡμεῖς 

οὐδὲν τούτων ἐλογισάμεθα χληθέντες, ἵνα παραζη- 

λώσῃ ἐχεῖνος ὁ λαὸς ὁρῶν τὸν δοῦλον τετιμημένον, 

βλέπων τὸν ἀγενῆ προσεληλυθότα. Εἰ ἤδη τοσαῦτα 

ἐκεῖνοι πεπόνθασι, πόσῳ πλέον, ἐὰν ἁμαρτάνωμεν, 

ἡμεῖς ἐγχαταλειφθησόμεθα; Ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο ἡ χα- 

ποικία τοῦ Ἰσραὴλ, ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ ἔδωκα 

αὐτῇ βιθλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς γα 

οὐχ ἐφοδήθη ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα ἃ πεποίηχα τῇ χα’ 



φ: ΙΝ ΣΕΒΕΝΙΔΗ ΠΌΜΑ ἸΥ͂, ἐ94 
τοικίφ (1) τοῦ Ἰσραἢλ, ὅτι ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ ἃ [ἀϑγὶ᾿ ᾿ηργθθ508, 580, βοἰαίιΡ 40 Δ]1 4110 ΦΟΠΒΕΙΥΟ, 8έ 
ἐδωχα αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου " οὐκ ἐφοδήθη ἐκ τῶ; 

ἐκείνοις γεγενημένων. Εἰσῆλθέ τις εἰς οἰχίαν οἰκοδε- 

σπότου" νεώνητός ἐστι: πυνθάνεταί τινα προτέρων οἷ- 
χετῶν, ἂν ὁ οἰχοδεσπότης τινὰς ἢτίμασε τῶν οἶχε- 

τῶν, χαὶ διὰ τί ; χατανοήσας, εἰ βούλεται εἶναι ἐν τῇ 

οἰχίᾳ τοῦ οἰχοδεσπότου, φυλάσσεσθαι (4) τούτοις πε- 

ριπεσεῖν ἃ πεποιήχασιν οἱ πρότεροι δοῦλοι, χαὶ ἡμαρ- 

τηχότες, χαὶ ἐχδεθλημένοι, καὶ χολάσει παραδεδο- 
μένοι. Εἶτα μαθὼν τίνα πεποιηχέναι (5) οἱ πρότεροι 

δλοι χαὶ εὐδοχιμηχότες, χαὶ ἐπὶ ποταποῖς ἐλευθερίας 

τετυχέχασι, ζηλοῖ ἐκείνους. Καὶ ἡμεῖς δὲ οὐχ ἧμεν 

δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰδώλων καὶ δαιμόνων, ἐθνι- 
χοὶ, χθὲς χαὶ πρώην προσελυλύθαμεν τῷ Θεῷ. ᾿Ανα- 
χινώσχομεν (4) τὴν Γραφήν. Ἴξωμεν τῖς ἐδικαιωθη, 

τἰς χατεδιχάσθη᾽ μιμησώμεθα τοὺς διχαιωθέντας, φυ- 

λασσώμεθα περιπεσεῖν τούτοις, οἷς περιπέπτωπαν οἱ 

αἰχμαλωτευθέντες, οἱ ἐχόληθέντες ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ οὐκ ἐςοδήθη ἡ ἀσύνθετος ᾿Ιούδα, καὶ ἐπο- 
μεύθη καὶ ἑπόργευσεν καὶ αὐτή. Πρότερον πορ- 

γεύσαντος τοῦ Ἰσραὴλ, πεπόρνενχεν ὕστερον χαὶ 
πούδα. Καὶ ἐγένετο εἰς οὐδὲν ἡ πορνεία αὑτῆς, 

καὶ ἐμοίχευσε τὸ ξύλον καὶ τὸν «1ἰθον. Ὅταν 
ἁμαρτάνωμεν, οὐδὲν ἄλλο ποιοῦμεν" χαὶ λιθοχάρδιοι 
γινόμενοι μοιχεύομεν τὸν λίθον. Ὅταν ἁμαρτάνωμεν, 

χαὶ πορνεύωμεν (5) ὑποχάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, 

χαὶ ἡμεῖς μοιχεύομεν τὸ ξύλον. Καὶ οὐκ ἐπεστράφη 

πρὸς μὲ ἡ ἀσύνθετος ᾿Ιούδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 

αὐτῆς, ἀ11᾽ ἐπὶ ψεύδει. Ἐὶ ἐπεστρέψαμεν πρὸς 
τὸν Θεὸν, ἐλλιπῶς δὲ, ἐγχαλούμεθα ὡς οὐχ ἐξ ὅλης α 

τῆς καρδίας ἐπιστρέψαντες " διὸ οὐχ εἶπε καὶ οὐχ 
ἐπέστρεψεν ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα, χαὶ ἔστη (θ), ἀλλὰ, καὶ 
οὐχ ἐπεστράξη πρὸς μὲ ἡ ἀσύνθετος ᾿Ιούδα ἐξ 

ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς, ἀ.1.:᾽ ἐπὶ γεύδει ἐπέ- 

στρεύε. Ἢ οὖν ἀχηθῶς ἐπιστροφή ἐστιν ἀναγνῶναι 
τὰ παλαιὰ, εἰδέναι τοὺς διχκαιωθέντας, μιμήσασθαι 

αὐτοὺς, ἀναγνῶναι ἐχεῖνα, ἰδεῖν τοὺς μεμφθέντας, 
φυλάξασθαι: περιπεσεῖν ταῖς μέμψεσιν ἐχείναις, ἀνα- 

γνῶναι τὰ βιδλία τῆς καινῆς Διαθήχης, τῶν ἀποστό- 
λων τοὺς λόγους, μετὰ τὸ ἀναγνῶναι γράψαι ταῦτα 

πάντα εἰς τὴν καρδίαν, βιῶσαι χατ᾽ αὐτὰ, ἵνα. μὴ 

χαὶ ἡμῖν δοθῇ βιδλίον ἀποστασίον, ἀλλὰ δυνηθῶμεν 

ἐμεῖς ἐπὶ τὴν κληρονομίαν τὴν ἁγίαν μετὰ τοῦ πλη- 

ρώματος τῶν ἐθνῶν σωθέντος, δυνηθῇ καὶ τότε ὁ 

Ἰτραὴλ εἰσελθεῖν " « ἐὰν γὰρ τὸ πλήρωμα «ὧν ἐθνῶν 

εἰσέλθῃ, τότε πᾶς Ἰσραδλ σωθήσεται, καὶ γένήσονται 

μα ποίμνη, καὶ εἷς ποιμὴν, » διδάσχων δοξάζειν τὸν 

παντοχράτορα ἐν αὑτῷ τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα 

χὰ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Ἁμήν. 

τῦῦαὶ πιλφηϊ ἤοαγα οπιηίροίεπίοπ)Β Βοπιΐηαπι Οὐ πὶ 

ἐξευϊογαπι. ΑἸηθη. - 

(1) ἱεφεῦαι ἩΙδγοηγπιυβ : πεποίηχεν ἡ χατοιχία, 

(8) ἱμεξε : φυλάσσεται. 

(δι Πδξοιάνιπι : νεῖ πεποιήκασιν, ΝΕ} πεποιηχότες. 

(ἢ) (μεξ5 : ἀναγινώσχωμεν. 

. (δ) ϑὲβ χαὶ πορνεύομεν. 

αυΐδ ἀ6 ῥγίογινιι βεαγνΐ8 οὔδηάθγῖὶ ἐοπνΐηυπι, χυίὰ 
Ργοπλογυογίν : εἴ δὶ νοϊαθγῖν ἴῃ ἀοπιο ἀομηΐπί ρογβα- 
ΥΘΡΆΓΕ, οαΥαί 68 [(ΔΠ6ΓΘ, αυ 608 [ἐεἶ586 Δυάϊν, ᾳαὶ 
γΟΓΡΟΥ 5. δὲ (ΟΓπθ 5, οἱ τοϊαραίθη6 ἀΐφηὶϊ οχϑιῖ- 
ἰεγυηί. Ὠεΐπάα αἰ ροπιοϑί πιὰ ἰπαυΐγοηβ φυϊὰ ἴδρ6- 
γαμπί {ΠΠ ἀμ! ΠΡαγιδίθπι ἃ ἀοπιῖπο πιογιδγυμὶ, ομμὶ 
Ἰάθογα π ἴτυν υἱ εα [Ἀεἶαὶ χυξ 605 [δοἶ8868 δοβπονἝ!. 
Εἰ πο8 ἰΐδφυαδ αϊΐ πο δγᾶπιιβ βοσνὶ Θοπιηὶ, βεά 

ἰἀοϊονυπ), οἱ ἀαπιοηυπι, οἱ ροβίοα οχ φοπίϊθυβ οοη 

τεραιὶ ογοά ἀϊπι5. ἢ) ΟΠ ΓΙ βίαν, ἰοζδηνι5 Βεγίρίιιν 
Γᾶ8; Υἱἀδαπη8 αἷ8 [υϑιΠ λει δἰῖ, 4υ}5 οἴδη οὶ! 
Ιου}, οἵ ετιπὶ ΟΠ} Οὔ βογνδιίοιδ εἰ Δ Γ 68 ΘΟ ΓΘ 

αὐ [υβί05 Ἰορίμν5 [6 αἶ556, δἱ οανθᾶημι5 ἰῃ ᾿μ56 ἰη- 
οἴδετα ἴῃ αὐ ἱποίάσεγαπε εἰ αυΐ ἰγαϑὶε σηῖ οαριὶ- 
Υἱίαιὶ οἱ ο)δοι! 46 πφγϑαϊδία Π)οῖ. 

6. Εἰ ποπ {ἰπιιῖι ργαυαγίεαιτὶς {Πιάα, 8ε4 αὐϊὶϊ, οἰ 

[οτπὶεάία ἐδὲ εἰ ἵρεα. Ῥοεῖὶ [ογπἰ ςαι]ολθι ἦ φα8 ργὶ- 

[08 ΠΟΡΓΟΪ ἰ5γαθῖ, [οὐ πίοαία δϑί οἰἷδπὶ 7υάδ. Εἰ 

[αεία ἐπὶ [οτγηίσαιἷο οἦτι8 ἐπ πιμίίμα, οἱ πιαοίιαϑαίωτν 

ἐπ ἰἶσπο εἰ ἰαρίάο. Ἡυδηάο ρδοσδηλ8 ἀυγο σομῖγᾶ 

θευπὶ ουγάθ, π|}}}} Αἱ [Δεΐτη 185, εἶδὶ οὰπη Ιδρίἀ8 

[ογηϊοδηνιγ, Θυᾶπάο ἰμ νο] υπίαίο (7) ΡοοΟΑΥἤγυ8, Π]05» 

ἐδιαπιαγ βυθίυ8 ομηπὸ 1.1.1 κησηι πειημογοβυπι. ΕἸ ἐπ 
Αἷς οπιπῖϑιι5 "0π ὁδὶ σοπυέῖδα αα πιδ ργαυατίοαιτί ας 
διυάα εἰ (οἷο σὐγτάθ διο, ςεὰ ἱπ πιεπάαεῖο. ἘΠ πος 
φοηγοῦϑὶ βυπ)08 8 Ποπιηίπυπ), βοὰ αυΐᾶ ποη δχ ἰοῖ0 
οογάθ σοηγυαγβδὶ, ἀἰοίϊαγ : ΝΟ 681 σοπυέῦβδα αὐ πιὸ 

γγαυατίοαιτὶς ὅμάα ἐπ [οἷο οοτάς διι0. Νῥημδ νογὸ 
δἰ, ΠΟῚ ἐδῖὶ σοηύθγβα δὰ π|6 ργναγίοαιγίχ πιὰ εἰ 

᾿δουΐ! ; 8β6ἀ : ΝῸν ἐ6δί, παι, σοπύέτϑα αἰ η:6 ὑτῶ- 

νατίοαιτῖα ]πάα ἐπ ἰοίο ἐογά6 διιο, υότιπι ἰῃ πιόπάα- 
εἷο; αἱ οϑἰεπάεδγεϊ 605 4] δσομηνογίαημανγ, δὶ ποθὴ οσΣ 

ἰοίο ἐογα οοηνετίαπίν, ἰῃ πηϑπάδοϊο, ποπ᾿ ἰη νογὶ- 

᾿ (46. σθηνοι}}. ΟΔργορίον ἰοζϑι8 γειο 8 Το818- 

τηθηιὶ 1 ϑιογἰἃ8 οἱ ργορθδί88, εἰ 8' 4005 }υ5({Π᾿ 108 

ἰηνοπογί 5, ̓ Ὠ] ΠΟΙῸΣ δὰ ΡῈΓ 4υ 1} [πϑι}Πολι] 

βυηΐ; ἰεφϑιηυ5 Ενδηρε! α εἰ οὐ Νοναπὶι Τεβία- 
πιθηίυπὶ ; ἰορᾶπι8 ΔρΟ51011 Ρ40}} Ερίβιο 38 υηῖνογα 

848, οἱ 50ΓἸ Δ η}05 ἰη σογά)1}.5 ΠΟΘ. 18, νἰν 68 Ἰυχία 

Ρύϑοορία οΟἰοβίϊα, οἱ ποὴ ἰγϑάδιαν εἰ π0}}}8 ᾿}06}}ι:8 

τορυάὶ! ; δὰ οοἰιγθάθβ οἰβοίϑιιαγ οὑπὶ ΟἸιγ βίο 

Ὁ ὁεδυ, οἱ ρῥ]οιἑαἀΐϊπα φοπίίιηι (8) ΕςοΙοβίδπι Ὠεὶ ἰη- 
(τοθυηία, ΠΟΥ βϑἰτηι5 βαϊνοίυγ ἰσγδοὶ, βοουπάυμῃ ἰ1- 

Ἰυὰ οἰοφυΐυπι : ὕππει ἀμίεπι μίομἑ 40 φοπίΐαπι ἷπο 
«τοϊοτὶ, ἱμπὸ οπιπὶβ ]Ἔγαεί δαίυνιδ εΥῖϊ, οἱ βοῖ τπιις 

ϑτοα θὲ τἰπῖᾶ μαβίογ, ἀοοθη8 ἴῃ ΘΟΠΙΠιΠ6 ροΟρα μι 

δ γίβιο 6βυ, ουἱ 68 φογία δἱ ἱπηρογίωιῃ ἰπ ββου!α 

Ὧ [φορᾶι ΠΙΘΓΟηγ ΗΒ : ἐσίγησε. 

) Μ95. Ἀορὶΐ, υοίμπίαίε ; [10. δὐ}}, νοίωρίαίε. 

( Εἰ γιοπϊιιάϊπθ φεπιΐμπι, οἰς. 816 να θθηΐ πιλδ, 

Βορίϊ ; υγὶ νονὸ δἀϊεἶ, δἰ οἰἀοθίνιις φιοά ρμίεπ νά. μ6 

φονΐαπι Εροίεοίαπι θεὲ ἱπιγοσιμι ἰπ πουϊεδέμιὶδ δαί 
.- δεῖπ, οἱ 
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ἴῃ ἰβιυὰ : 

εουετιἑπιδιῖ, Π{ἰϊ, τουογίοπίεα, οἰ δάπαϑο σομίτιἴοποα 
υεεδίτας Ἶδ ; ἀβηπ8 Δ( ΠΠΠυ : Ασοίπορὶίο τος οἰ οἰϊ69, 

1. ἴῃ Αοιθδυθ δροβίοϊογιπι ραγβρίουθ Ἰοφίπιυ, 

Δροϑίυ!οβ ργίπηαπι ἴῃ βυπαροξᾶπι δ υἀδογαπὶ ἰηργοβ- 

805, οἶδ 1ΔΠ4}8π| ΟΟφηδι5 ρῥγορίεγ Αὐὔγδιδπι, [5886 

οἱ ϑᾶ60}, δηπυῃίίαθ88 408 δὲ δεδὰ ΟΠ γἰβιϊ ραγιΐ- 

πεηὶ δἀνδηΐαπι : οὐπὶ δυΐθηι, [18 ἀϊοῖα ποι γοοῖ- 

Βίεηιθυ5, 8108 Ορογίογοι 6556 ἀϊείογυπι δυάίίοταβ, 

ἴυπο οἰηηί ἃ 56 ου]ρ τοιποία ΓΟ] ιογυμὶ 608 ; δεγῖ - 

Ρίαπν 6βί δηΐπὶ ααΐα: γοδὶς οροτίοθαι ἀπιιιπίϊατὶ υθῖ-, 
δαπι θεῖ; 4ε4 φιοηΐαηι ἱπαϊφπος υο8 ἡιἀϊεαιΐδ, ἐσο6 
ευδυογιϊπιμτ αὐ φεπίε8 δ". ο΄ δυίΐδη) ρέγβρίοι ἀΪ- 

οἴυπὶ ἰη Αο(15 Δροβίυϊογαιη, Υυἱγίυ!θ διἰλπὶ ἃ ργΟρΒΘ» 

εἰ5. 5βϑρ6 ἀϊοίυπι 681. Εἰοηΐπι ϑρίγ5 βδηοία8. ΡῈ 

ῬΓΟρῃοῖα5. ροιϊβϑἰπηαπὶ Ἰοχυΐίαγ 5 φαΐ ἀδ ἰβίο ρο- 

Ρυϊο βυηὶ; 5ἱ φυδιάο λυ ΐαπι, ροβίᾳυδηι 1.4.8. πιυ ἃ 

ἀϊχόγὶι, ποη δϑδὲ δυάΐίυβ, νυδιϊοἰηδίαν νογθαπὶ κοηιΐ- 

υυ5 ργράϊοδίυπι τ]. ἢος οἱ ἴῃ ργίποῖρίο ΠΟ ΘΓ 88 

Ἰεοιίοι 8 νἱάδγα 6δῖ, φυλῃἀοαυϊάοπι δΔη16 {ΠΠ|ὼ ἴ5Γ8- 

οἰϊεὶθ δεἰίυν : βαέγοπι τπ6 υοσαϑιἰς, οἱ α πιὲ ποπ ἀνεγ- 

ἑεηιϊιϊ. Ῥοναπιίαηιοι δἰομὶ ρταυατγίοαίμν πιμίϊον ἵπ 

εοἠαδῥιαπίοπι οἷ, εἰς ργαυατίσαία 688 ἷπ πιὸ ἀοπιιδ 

1ἐταεί, αἰεῖι Βοπιΐπιιε 55. Π13ς οὐπὶ ργίσιυπι ἀϊοίδ 65- 

δθηὶ ἀἊ ἴϑγδοὶ, δἱ δι ϊϑβαηὶ Πἰΐ ἰβγαοὶ : Θμοπέαπι 

ἐν )αδίο ἐφόγαπί ἱπ υἱὲδ δμὶδ, οἱ οὐ μἰ ἐιπὶ Βεὶ εαποιὲ 

ἐμ: ἀοἰποθρε ϑρίγτα8 β8ποίιι5 ἐγᾶπβίδγί ΒΕΓΠΙΟΠΘΠῚ 

δὰ η08 4υὶ δυϊπι5 χ φοη(θυ5, οἱ αἰΐ : Πενοτιἐπιἐπὲ, 

διϊὰ τονοτίἐπίε8, οἴ ἑξαπαῦο οοπίτἰἴοπες υεδίτας "3. Νο5 

Θμΐπὶ ϑνπ}115 ΓΟΡΙΟΙ σοπ ΓΟ θὰ5 : ᾳυΐίϑαᾳαα ἀΐοοῦα 

Ροίεβι, διἱαπιδὶ πὰπο ΡαυγΓραίυβ οἱ δαπδίι8 ἃ οοηίτὶ- 

«ἰ0.}}008 81 : Εγαπιμδ ἐπῖηι δἰ πὸ8 ἱπογοάε, ἰπ δὶς 

Ρίἐμιε8, ἐγταπίος, δογυϊοηίος ἀθεϊἀοτὶϊς οἱ νοἰρίαιἶϑιι5 

ρίμιτι ως εἰ νατὶϊδ, ἰπ πιαί δια οἱ ἑπυϊάϊα ἀφοπί65, οαϊ- 

δίς, οαΐεπίος ἱπυΐσειη ; σἰεπὶ ἀμίεηι ϑεπίσπίϊαδ δἰ ἢπι- 

πειϊία8 ἀρρατμῖϊ δαίυαίοτὶς ποειτὶ δοὶ, μεν ἰαυαοτιιπι 

γτεφοποταιἱοηΐδ δ᾽ οἴ! ἢ ΘοΓ ογἀ: ἈΠῚ 508 Π| 5006 Γ 

05. (βίογιμι {Πυ ἀροβιο! οι ἀϊοίαπι, ου}ι8 56- 

Π6] πηοιηΐηΐ, ἀρογίίυ8 οἰμοίάατα ἐοπαῦογ. Νύᾳυδ 
οηΐπὶ αϊχὶι : Ετγαπιμις αἰϊφμαπαάο ἱπδὶρίοπίθδ, ἱποτὲ- 

ἀμἱ ; 56 Ραιΐυθ Δροβίο!υβ 4ιἱ δχ [βγδεὶ, φυὶ δγαὶ 
βϑουπάμπ) 6ᾶπ| ἀυ: ἰῃ Ιοψ6 651 }υ8{{{|18π| ἰπου]ραῖυ, 

δἷι : Εταπιμδ ἐπὲπι αἰϊσιαπάο εἰ ποδ ηαὐὶ δχ 15Γδεὶ, 
ἐπεγοάμίϊ, ἱπεὶρίεπίοα. ᾿λαυδ ποπ βοϊα πὶ φυΐ οχ φ6η- 

εἰλ.8, ἰμδὴρίθ 68. δγαπί, πθᾷιι6 50}1 11}} ρβοοϑίογαϑ, 

8εἀ οἱ π05 ἰδβοπὶ δἀοοι!, [4165 δγδιίηυβ δῖα δάνϑη- 

ἀυηι ΟἸινῖ πεῖ. Ροϑβὶ 114 ἰφίιγ 4υα δά Ιβγδοὶ ἀϊοία 

διηΐ, δὶ ποὸ5 411 ὃχ φεπίθυϑ βυπιὰ5, ἀϊοίίανΡ : Πε- 

νον εἱπιϊεὶ, β ϊϊ, τουετίοπίοε, οἱ ξαπαῦο σοπίτι ἴοπος υ6- 

Γαδ. 
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ΟΜΙΛΙΑ Ε΄. 
Εἰς τό" , 

Ἐπιστράφητε, υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαιτὰ 
συντρίμματα ὑμῶν" μέχρι τοῦ" Περιζώσασυᾳ 
σάκκους. 

Σαφῶς μὲν ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων γέγραπται Πρά- 

ξεσιν ὅτι οἱ ἀπόστολοι εἰσήεσαν πρῶτον εἰς τὴν τῶν 

Ἰουδαίων συναγωγὴν, χαταγγέλλοντες αὐτοῖς, ὡς 

συγγενέσι διὰ τὸν ᾿Αδραὰμ, καὶ Ἰσαὰχ, χαὶ Ἰαχὼδ, 
τὰ περὶ τῆς (1) παρουσίας Ἰησοῦ Χριστοῦ " ὅτε δὲ 
ἐχείνων τὰ λεγόμενα μὴ δεχομένων ἔδει ἑτέρους εἶναι 
τοὺς ἀκροατὰς τῶν λεγομένων, τότε ἀπολογησάμενο; 

ἐκείνοις χατελέμπανον (3) αὐτούς" γέγραπται γὰρ, ὅτι, 

Ὑμῖν ἔδει καταγγειθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς, ἰδοὺ στρϑ- 

Β φρόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. Τοῦτο δὲ, σαφῶς εἰρημένον ἐν 

ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων, δυνάμει πολλαχοῦ χαὶ 

τῶν προφητῶν λέλεχται" καὶ γὰρ προηγουμένως μὲν 

λαλεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ τῶν προφητῶν τοῖς ἀπὸ 
τοῦ λαοῦ ἐχείνου " εἰ δέ ποτε μετὰ τὸ πολλὰ εἰρηχέ- 

ναι, οὐχ ἠχούσθη, προφητεύει τὸν λόγον (5) τὸν χηρυσ- 
σόμενον τοῖς ἔθνεσι. Τοῦτο δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ 

σήμερον ἀναγνώσματος γεγένηται, ἐπειδήπερ πρὸ 

μὲν τοῦ αὐτοῦ τοῖς ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ λέγεται τό" 
« Πατέρα με καλέσετε, καὶ ἐμοῦ οὐχ ἀποστραφή- 
σεσθε (ἀ)" πλὴν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ" 

οὕτως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ ὁ οἶχος Ἰσραὴλ, λέγει Κύ- 

ριος. » Καὶ ὅτε προηγουμένως ταῦτα εἴρηται τὰ περὶ 
τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ ἤχουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, Ὅτι ἠδί- 
χησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ἐπελάθοντο Θεοῦ 

Γ ἁγίου αὐτῶν" ἑξῆς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον μετατί- 
θησι τὸν λόγον ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, χαί 
φησιν’ Ἑπιστράφητε υἱοὶ ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰά- 

σομαι τὰ συντρίμματα ὑμῶν. Ἡμεῖς γὰρ ἐσμὲν 
οἱ πεπληρωμένοι συντριμμάτων (5), ἕχαστος εἴποι ἂν, 

εἰ χαὶ νῦν χεχαθάρισται, καὶ ἰᾶται ἀπὸ τῶν συντριμ- 
μάτων: ε« Ἦ μεν γὰρ καὶ ἡμεῖς ἀπειθεῖς, ἀνόττοι, 
πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς πολ. 

λαῖς καὶ ποιχίλαις, ἐν χαχίᾳ χαὶ φθόνῳ διάγοντε:, 

στυγητοὶ, μισοῦντες ἀλλήλους " ὅτε δὲ ἡ χρηστότης ᾿ 
χαὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας » ἐπέχεε τὸν ἔλεον αὐτοῦ 

ἐφ᾽ ἡμᾶς. Καίτοιγε χἀκεῖνο (6) τὸ ἀποστολιχὸν, ἅπας 
μνησθεὶς, σαφέστερον πειράσομαι παραστῆσαι. 0) 

ἢ γὰρ εἴρηκεν: Ἦμεν γάρ ποτε ἀνόητοι, ἀπειθεῖς" 
ἀλλὰ Παῦλος ὁ ἀπόστολος, ὁ ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ (1), ὁ χατὰ 
τὴν ἐν νόμῳ διχαιοσύνην γενόμενος ἄμεμπτος, λέγει" 

μεν γὰρ καὶ ἡμεῖς ποτε, οἱ ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ, 
ἀπειθεῖς ἀνόητοι. ᾿Αλλ᾽ οὐ μόνον οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
ἀνόητοι ἧσαν, οὐδὲ μόνοι οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἀπειθεῖς, 
οὐδὲ μόνοι ἐχεῖνοι ἁμαρτωλοὶ, καὶ ἡμεῖς δὲ οἱ τὸν 

νόμον δεδιδαγμένοι τοιοῦτοι ἐτυγχάνομεν πρὸ τῆς 

Α 

παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Λέγεται οὖν μετὰ τὰ εἰρημένα τῷ Ἰσραὴλ πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν" 

ἙἘπιστράφητε, υἱοὶ ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαι 

39. Ζογθη. μι, 21. 59 ]16γθπι. τιν, 8. 5) Αοί. χα, 40. 

({) Ουὰ. αιῖὶς., τῶν γεγραμμένων τὰ περὶ τῆς. 
ΩἹ σά, γος. χατέχιπενεια, ἀμ 
(5) ἴπ οοἱἱ. Υλιῖς. ἀδ6ϑι τὸν λόγον. 
() (σά. Μαιὶς., εἰς Πατέρα με χαλέαεις, καὶ ἀπ᾽ 

τὰ συντρίμματα ὑμῶν. 
»Ἄ»Ὁ0 

55 2 γα). τι, 19... δ᾽ θγαπν. μ!, 32. δ᾽ Τί:. "5, ἐ,. 

ἐμοῦ οὐχ ἀποττραφήσῃ. 
5) Ουΐὸκ δεου αἰ δι ϑῖ5 : συντρίμματα. 
6) (0.1. ϑοουῖα!., καίτοι χἀχεῖνο.. 

(7) Οοι!. ϑυοείαι., ὁ αὐτὸς ὁ ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ. 
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᾿Αλλ᾽ ἐρεξ τις" Ταῦτα εἴρηται πρὸς τὸν Ἰσραὴλ, Α 23. δ. ἀϊχοτί! αἰ φυΐα :- δος ἀϊοία βυπὶ οἱ ἴϑτδοὶ, 

σὺ δὲ αὑτὰ ἕλχεις ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Θέλομεν 

Καραστῆσαι, ὅτι οὐ μετ᾽ οὐ πολλὰ, (1) ἀλλ᾽ εὐθὺς, ὅπου 

βούλεται πρὸς τὸν Ἰσραὴλ λέγειν τὰ περὶ ἐπιστρο- 

φῇς, προστίθησι τὸ τοῦ Ἰσραὴλ ὄνομα. Ἕξτς γοῦν 
λέγεται ᾿Εξὰν ἐπιστραφῇ ᾿Ισραὴ.1, λέγει Κύριος, 

αρός με ἐπιστραφήσεται: καὶ ἐὰν περιέλῃ τὰ βδε- 
λύγματα αὑτοῦ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ 

τοῦ προσώπου μου εὐ.Ἰαδηθῇ, καὶ ὁμόσῃ, Ζῇ Κύριος 

μετὰ ἀληθείας, καὶ ἐν κρίσει, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ" 

εὐλογήσουσιν ἐν αὑτῷ ἔθνη. Τὰ πρῶτα τοίνυν εἴρη- 
ται πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν " εἶτ᾽ ἐπεὶ, ἐὰν τὸ (2) πλή- 
βωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, τότε πᾶς Ἰσραὴλ σωθή- 
σεται, χατὰ τὰ εἰρημένα παρὰ (8) τῷ ̓ Αποστόλῳ ἐν τῇ 
πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ. Πρόσχες τίνα τρόπον ὁ μὲν 

θεὸς προτρέπει ἡμᾶς ἐπιστρέφοντας τελείως ἐπι- 
στρέφειν, ἐπαγγελλόμενος, ὅτι, ἐὰν ἐπιστρέφοντες 

ἐπιστρέψωμεν πρὸς αὐτὸν, ἰάσεται ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τὰ συντρίμματα " ἡμεῖς δὲ ἀποχρινόμενοι, οἱ 

μὴ μέλλοντες, μηδὲ βραδύνοντες περὶ τῆς σωτηρίας, 
ὡς ἐχεῖνος ὁ Ἰσραὴλ, φαμέν’ ᾿Ιδοὺ δοῦ.ῖοι ἡμεῖς 
ἐσόμεθά σοι- (() Ὁ μὲν Θεὸς εἴπεν- ᾿Επιστράξητε, 
υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαι τὰ συντρίμματα 
ὑμῶν" οἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν " Δοῦλοι ἐσόμεθα ἡμεῖς, 
οὗ πρότερον ὄντες σοὶ, ἀλλὰ δαι μόνων ὄντες, ἀλλὰ δυ- 

. γάμεων ἀντιχειμένων τυγχάνοντες. Ὅτε γὰρ διεμέ- 
ριζεν (6) ὁ Ὕψιστος ἔθνη, ἐγενήθημεν ἡμεῖς οὐ μερίς 
σου (6), οὐδὲ μετὰ τοῦ λαοῦ Ἰαχὼδ σχοίνισμα χληρονο- 
μίας σου, (7) ἀλλὰ γεγόναμεν ἄλλων μερίδες " ὅμως δὲ 
ἡμεῖς, οἰγενόμενοι ἄλλων ποτὲ μερίδες, σοῦ εἰπόντος ᾿ 
(8) ἡμῖν: Ἐπιστράρητε, υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰά- 
σομαι τὰ συγτρίμματα ὑμῶν, ἀποχρινόμεθα" Με- 
ρίδες σου ἡ μεῖς " καὶ γὰρ περιεμένομεν τὴν χλῆσιν 
μόνον(9). Οὐχ᾽ ὡς ἐκεῖνοι ἐχλήθησαν χαὶ παρῃτήσαντο, 
οὕτω καὶ ἡμεῖς καλούμενοι παραιτούμεθα. Ἔχομεν 
γὰρ ἐν ταῖς τοῦ Εὐαγγελίου παραδολαῖς, ὅτι, τινῶν 
χεχλημένων προηγουμένως, ὁ μέν τις ἔλεγε " Γυ- 
γαῖχα ἔγημα, ἔχε μὲ παρῃτημένον" ὁ δέ τις " Ζεύγη 

βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 
αὑτά" ἔχε μὲ παρῃτημένον" οὐχ οὕτως οὖν ἡμεῖς 
οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐχλήθημεν, καὶ παραιτούμεθα. 
Διὰ τέ; περὶ ποῖον (10) γὰρ ἀγρὸν, ἵνα χαταγενώμεθα ; 

περὶ ποίαν γυναῖχα σοφήν ; ἀλλὰ καὶ (11) περὶ τί ἄλλο 
ἀσχοληθῶμεν; Εἴρηχεν οὖν ὁ θεὸς ἡμῖν Ἐπισερά- 

ἴὰ γογοὸ ἰγαὶ 8 δα δὰ ἱ||08 4υΐ] δὁχ φαϑῃί θυ 5ιη!:. 
γοϊυπιυβ ργοῦᾶγο, ποθὴ πιυ εἶθ ἰηιογ]οοιὶς, βοὰ πιοχ, 
δὶ ΔΙ]οηΐ νὰν ᾿Βγϑοίοπὶ ἀς σοηναγβίομα, ᾿ἰβγδοὶὶα 
ποπίθῃ Δρροηὶ. (οπβεσαθηίοῦ πρπιρα ἀϊοίίαν : δὲ 
εοπυεῦξας [μοτὶ! ]δταοί, αἷ! Βοπιίπιις, αα πιὸ ξοηυεγ.- 
(δ(ὩΥ ; οἰ εἰ αϑείν ἰοτῇ! αϑοπιϊπαιοπδδ δας 6 τὸ 8μ0, 
εἰ α [αεἷς πιέα γουῤτίίιις {μοτὶ!. οἱ Ἰαταυοτῖι, ῬΊ υἱέ θο- 
πιΐπμδ, σεπὶ υσταἴδ, ἐπ ἡκαϊεῖο οἱ ἠαδι α; οἱ δεπό- 
ἀϊεέπι ἐπ 60 φοπέθε "δ. Ῥγίογα ἰκίτην ἀϊοία βυηι δὰ 6ο5 
αυἱϊ εχ ρεηιίνει8 δυπί : ἀεἰπάθ ἐπὶ ρίοπίτυο ραπιίαπι 
ἰπιγανθεῖ, [1ΠῸ ΟΠΊηΐ5. [5Γ86] εϑίνῃβ δῦ, υἱ ἴῃ 149 
Ερίβίοία δὰ Βοπιϑῃοβ βογίρβίι Αροβίοϊαβ 54, Αὐἀνδγίθ 
480 ρδείο Π05 θειι5 ΓΕΨΟΓί (65 ρογίδοίς γουογιὶ δά. 
πογίοιαγ, βροινήθπϑ, 5δἷ Π05 γουογίβη(6β γαγνογϑὶ [6- 
γίτη8 δὰ δυπι, Ποβίγδβ 86 ρδγ 76βιιπὶ (τ βίαι 
βδηδίιγαπι σΟὨ ΓΙ ΠΙΟΠ65. ΝῸ5 νΘΓῸ 4υΐ ποαυ οἰποίδ- 
τηῸΓ, πο4016 ἰπ 58) υἱδ ΠΙΟΓΔΠῚΊ, εἱ ἴ5γδ6] {||6, ἰῃί6 γα 
Ροπίπιι8, Γαβροηάδηίδδ ἀϊείπιιβ : Κροθ δεγυὶ πο8 δγὶ- 
πιμὲ εἰὐὶ; θδι}8. φυίάοπι ἀϊχργαὶ : Πευοτιἑπιίνὶ, ΒΕ 
γορεοτιἐπίεβ, δἰ δαπαδο εοπιτἴοπες υεξίτας Ν᾽ ; δὲ χυὶ 
ἐχ βθη θυ : ϑουυΐ δγίπι8 "05, 4] ργίυβ τυἱ ποι 
Θγδπη.8, 86 δἀνδγβαγίαγαπι ροϊδϑίδίαπ). (ὐπὶ δηΐηὶ 

. ἀἰνίἀοτοβ, ΑἸ εἰββί πηθ, ζθπίθ8., ποὸπ ξαϊπιὰβ Ω08 Ρογ- 
ιἴο ἰυ8, πους οὐηὶ ροΟρυ]ο δδο0}» [ιηϊουΐι5 Παιτοαΐ- 
115. τυ, 564 Δ]ίογαπι ρογίΐο δυαβίπιυβ. Ν᾽ ὨΠΟμὶ- 
0.5 Π08 αυὶ ΔΙΊΟΓιΙ πὶ ΡΟΓΙΪΟ οἰ μι {πἰπηὰς,, ἀἰοθωίθ ἴα 
ποθ 5 : Ἀευετίϊπιϊπὶ, βἰϊΐ τουοτίοπ!εβ, δἰ σαπαϑο εοη- 
(τι εἰοπες υϑδίταῦ, ΓΟδρΡΟΠάδπια8 : ΡΑΓί68 {π85 πο5 ; ἰά 
αυΐρρα ἰδηίυπι ὀχ ΘΡΘΟΙΔΡΆΠΙ5 πε ΠῸΒ νοςῶΓΕ8. ΝΌη 
δἰσαί 1 γνοσδιϊ βαηί, οἱ γεβρυθγυηξ, βἰς οἱ η08 γο- 
οδὶ τοπαΐπηι8. ἨΔθδπηι5 δηΐπὶ ἰῃ Ενδη 611} ραγαθο- 
ἰδ, ἐχ Πἴ8 φυὶ με πῆ δγᾶηι νοσαϊ, ἢυπο αυϊάδιῃ 
Τεδροπαΐδβα : ὕχοτγενι ἀμαὶ, ἰαϑθ πιε ἐχοιδαίμηι; 
νας ΥΈγῸ : ἤμρα ϑοιιη ἐππὶ φιίπφιθ, ναάο ργοϑατα 
ἐπ, μαδε πιὰ ἐχοιξαίμηι δ, Νοη εἷς ἰρί τα ποδ ηιὶ 
ἐχ βοιεθυ8 δυπιι5 νοσαιὶ δχειβδίίοης αἰϊπυν. (σὰ 
Θηΐπὶ 3 δά φυδπηπᾶπι ϑβτυπιὶ οοησοοϑαγὶ, δὰ ᾳυδιη- 
ΠΔΠῚ πη] ἰαγθηιὶ βαρ θηίθηι ἢ Οἶγοα 4υϊὰ ἰΔηάδιη αἰϊυὰ 
οεουρατγὶ ροβϑοηηυ8 7 Ὀἰχὶ! ἰἰαχυς Πδιι8 πορὶβ : ἢε- 
υδτιϊηιϊπὶ, Π πὶ τευογίοεπίες, οἱ δΔαπαϑο φοπιτλἴοπθδ θ6- 
εἰταδ, εἰ νἱάδηιε8 ποφίγαβ ἰρβογιιπὶ οοῃίγ ἰοποβ, οἱ 
δ} 118118 ῬΓΟΠΙ Ββί ΟΠ 6 πὶ, 8.81}Ππ| ΠῸ5 ΓΘΘβΟΠάθΠη5, 
ἃς ἀϊοίπηυβ : Εσοξ πος ἐγὶπιμα ἐμὶ, φιΐα τ δοπιΐπιιε 

φῆτε, υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, καὶ ἰάσομαι τὰ συν- γ" θέδμιε ποείεν. ΟὈΘάΐδηίο5 ἰρίιυτ οἱ ἀϊοδηί68 : Τα δίς 

τρίμματα ὑμῶν" καὶ βλέποντες ἑαυτῶν τὰ συντρίμ- 
ματα, χαὶ περὶ τῆς ἰάσέως ἐπαγγελίας, (44) εὐθέως 

ἡμεῖς ἀποχρινόμεθα, χαὶ λέγομεν " ἸΙδοὺ ἡμεῖς ἐσό- 
θά σοι, ὅτε σὺ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑπακού- 
σαντες οὖν καὶ εἰπόντες, Ἐσόμεθά σοι, μνημονεύω- 
μὲν ὅτι ὑπεσχόμεθα Θεῷ, λέγοντες αὐτῷ (15) τό Δοῦλοι 

πιμδ, το ΠΟΥ πιὰ 5 αυϊά Π60 βροροπάήϊηνι5 ἀϊσοη 68 
οἱ : ϑδενὶ δγίπιιι5 (ἰδ ] ; οἱ ουπὶ ἀἰϊχογίπηιβ οἱ : Τοὲ 
ἐτίπιιδ, Ὧ6 ΔΙ(6γίι8. ἀἰπἰοπθπὶ βυθθδηγιβ, ποη 5ρί τὶ - 
1.18 ᾿γῶβ, Π0ἢ δρίΓγἰζιι5 ἐγ 5.118:, Πθη δρίγίτι5 φοποιι- 
Ρἰβοθῃιΐδ5, Ποη ἰρβῖα8 ἀΐ4})0}}, πδψιθ δηφδίογυπι οὐα5: 
86 οὔπὶ γοοδιΐ ἀϊχογίμηυϑ : Εδοθ ποβ οτίπιις ἐμὶν, 

“ [εγοπ. τν, 1, 3. 56 οπι. 11, 9ῦ. 57 ]ογϑῃ. Π|, 32. δ 1υς. χιν, 18, 19. 

() : οὐ μετὰ πολλά. 
Ἢ ὍΣ γαιίς. ἀδοϑί, ἐάν. 
Ὁ) ἴῃ οοά. γαϊΐο. ἀδεβϑὶ, παρά. 
4) (σά. γαϊίο. Οἵδε ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι. 
ὁ) (οά, γαιΐο. διεμέριζες. 
(δ) (οά. γαιίο. σου. 
(ἢ Οοά. γαιὶς. σου. 

Ρέταοι, ὅκ. ΧΙ, 

8) Οοά. Υαιο., ποτὲ μερίδες σου εἰπόντος. 
4) Οοά. Υγάαιϊς., ἀποχρινόμεθα ἡμεῖς -“ Τοῦτο γὰρ 

περιμένομεν, τὴν κλῆσιν μόνογ. 
10) Οοἀ. γαῖίς. διὰ τί ; περὶ ποῖον; 
11) [η Οοά. γαωίϊο. ἀδο5ι χαί, 
18) Οοἀἁ. Υι1ο., ἐπαγγελίαν. 
15) [ἰὰ οοά. γαιίς. Αἱ οοἀ. ουγία!. αὐτό. ἜΣ ατ το τς τῶν 
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9399 ΟἈΙΟΕΝΙΒ ᾿ δυ 

ουϊοηίδηνιϑ. Ορογίϊν5, 41} δι πιι}5 ρΟἰ οἷ εἰ Π08 6}08. Α ἐτόμεθά σοι" χαὶ εἰπόντες αὐτῷ τό" Ἐσόμεθά σοι, 
16, Ὡ0}}} «ἰτογὶ ἀυδπι ᾿ροὶ ποβπηθίίρβοβ δι ἀΐχ556, 

οἱ ἀΐοσογα : ἡ) υἱα ἐμ, ἸῬοπιῖπο, θδιις ποβίοτ 66. Νὰ Ὁ ΠΊ 

δηἷπι 1.50 ὕευπι πο5 οοηΠ όπηυ, ΠΟ γον ΓΘ πὶ, ἰσεΐ 

φῃ!οϑὶ φιογμηι θοῖι8 ὑδη 67 68. δ᾽. ὨΟῚ ΔΓρΟηπὶ., υἱ 

ἈΠΙΔίΟΓΟΒ ρύσ.}85, ΠΟ ΔΥΔΓ Δ ΠῚ 4125 65, ἰἀοἰ ΟΥιηὶ 

δεγυΐί 535: ποόιθ δ᾽} φυϊάφυδιῃ ὉΓΘ 60 [4}6- 

᾿η0.8, ἴῃ ἀδογυ πη] 16 ΠΌΠΊΟΓΟ ΘΟἸ]ΟΟΆΠΙ5 ᾿ βου! ρἢτ|- 

γἶπιὶ ἤδοογα σοηδυδυθγιηΐ, βοή ΠΟ} 8 41} 5106 06] - 

265, 4π| Ρ6Γ οπηηΐδ, 4 ἰπ οπμηΐθι5 ὁϑῖ, Ποι18 681, 

οἱ εἰιαγίίοίς χυς 6δὶ δὶ θϑδὰπι ροηάδηγβ ; Οἰνδγί 8 

Θἢἷπὶ Π05 οἴ Πὼ0 σοπρ] παῖ. ΠΙοἰπηπ5 : Εσοθ ποὲ 

ἐμὶ οτίπιιι5. σιοπίαπι (μι δοπιῖπιδ Πόιιδ ποδίεγ. 

μηδενὸς ἄλλου γενώμεθα, μὴ πνεύματος ὀργῆς, μὴ 

πνεύματος λύπης, μὴ πνεύματος ἐπιθυμίας, μὴ τοῦ 

διαθόλου (1) γενώμεθα, μὴ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ " ἀλλὰ 
χληθέντες, χαὶ εἰπόντες" ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι, 
δείξωμεν τοῖς ἔργοις, ὅτι, ἐπαγγειλάμενοι γενέσθαι 

αὑτοῦ, οὐδενὶ ἄλλῳ ἣ αὐτῷ ἑαυτοὺς ἀνεθήχαμεν, χαὶ 

λέγομεν- Ὅτι σὺ, Κύριε, ὁ Θεὸς (3) ἡμῶν εἷ. Οὐδένα 
γὰρ Θεὸν ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν " οὐ τὴν χοιλίαν, ὡς οἱ 
γαστρίμαργοι, ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία " οὐ τὸ ἀργύριον, 

ὡς οἱ φιλάργυροι, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν 

εἰδω.Ἰολατρεία" οὐδὲ ἄλλο τι ἐχθεοῦμεν, χαὶ θεο- 

ποιοῦμεν, ὡς οἱ πολλοὶ θεοποιοῦσιν, ἀλλὰ ἡμῖν ὁ ἐπὶ 

πᾶσιν, ὁ διὰ πάντων, ὁ ἐν πᾶσι Θεός ἔστι, (5) καὶ ἡρτήμεθα τῆς ἀγάπης τῆς πρὸς τὸν Θεόν " ἡ γὰρ ἀγάπη 

χολλᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ. Λέγομεν " ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς (4) ἐσόμεθά σοι, ὅτι σὺ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 
δ, Ποίμο 05 Οὐ πὶ ΠΟ8 ὈΓΙΟΓΙΠῚ πη ]οτγιπν ρωπίίυ6- Β Εἶτα, καταγνόντες τῶν προτέρων ἡμῶν χαχῶν, 

Ϊ, αυδηο οἱ πηιαρηίιυἀΐπα οἱ δχοοίϑἰιαίθ ΡΟ 6 γα 
ἰ(ο18 ορί μα] θαπηυ, δ θη ΓΑ θᾶπι0, οἱ 48 οΟἸΘὈᾶ- 

ηἾ8, 4.}ηιΓδηΐα ρυϊαυδηιυδ; ὐπὸ νθγὸ οἱ [{]||4 

[υ͵β56 αἴθ ἰπδηΐα οορηονίπηι5, γανογίθηΐθβααθ αΪ- 

εἰἴηυϑ: γόγα ἐπ τποἀαοῖιπι ἐταπὶ οοἰ68 5᾽, οἱ πο9, 

τορτγοῦαι!5 ργίογιθυ5 1118 οχοο ϑὶ5. οἱ δά πη! γα Ὁ} 00}5., 
88 οἐΐδηι αἰ] ροιοΓ ἰπαυΐγαπλι5, [ΟΥ[3588 ΘΟΓ πὶ 4025 
ἴῃ φοηείυυβ δυηὶ, οἰ πὶ πιοπεϊυμλαι6 αἰ γοπιίδτα 
τορογίθιηυ8. θυ ἀδβαγθη 68 ἰΐ 4υΐ ἀΐϊχογυη! : Εδοα 

πο βοτυὶ ογήπιις (μὶ, φμοπέαπι (μι Βομιΐπιι5 θόιι5 κο- 

δε 68, αἱ τηοπάδοϊα τοργουδηΐ, ἔππὶ 601165, ἴα πὶ 

᾿ποη[68. θυφηαᾶπὶ ἰφίιυγ αἰ δγθηια οογυπιὶ ας ἴῃ 
φοιίθυβ βυπὶ πιοηίίαπ οἱ οΟἰ πὶ 4: ὺ8 ἀδπηηδῆ5 
αἰοίηνυ8 : Κεγο ἐπ πιοπάαοίμπι ὀγαπι εοἰ68 εἰ [οτγιὶς 

ἐμ ά4ο πιοπίδιηι Εος αυΐρρα ἀἰοίπιι8 ρυϊουὶ 5 4}}6- ς 

οἰἶ8. Ου: ἃ ροηιίι5 δἀογϑηίυνγ, ραγιΐπι [Δπαυδπὶ αἰὶ 

δἀογδηίυγ, ραγιΐπε αἱ ΠΘΓΟΟΒ; Ὧδπὶ οἱ ἰρβὶ ἀθ χυΐ- 

θυβάδπι (ΔιοπίαΓ 608, οὶ ρΓυ 5 τηογία 68 [υἱσβοηΐ, 

ἰῃ ἀδοτγαπὶ Ὠππ]ογᾺ ἢ [1856 γοΐδῖοβ. Ἠογουοπὶ δάο- 

τδηῖ πο υἱ παίιιγα θουιη,. βοὰ αἱ τηυΐϊαῖυ πὶ ὁχ Πο- 

τΐηα ἴῃ) θευπι; “ΕΠ βου!αρίυπι οοἰυης ἰΔπαιᾶπι Ὁ 
Βυιδηὰ δὶ αἰνίηδπὶ ἀἰφηἀῖοπι ργορίουθ,. υἱγίυοπὶ 
ἐνθοίαπ). ΟυδηἋο δυίΐίοη) Ποὰπὶ ρδίγοβ Δ ἰρ518 

πυπουραίοθ 4605 δἀογδηΐ, ΠοᾺ αἱἷὶ οχ ᾿οπηἰΐθα5 ἱπ 

ἀδογαπι ΠυπΊογι! πὶ ἰΓδη8]41058 νθηθγαπίυν, 564, υἱ ΠῚ 

αυϊάεπι εχ᾿βιϊπιδη!, ἃ ργϊποὶρίο ἀθο8. Εγυπξ δα 
ᾳυὶ φεηεί να. ΔὉ ἰμἶεἴο ἀΐ! Βαθοηίαν, πιοπίθς οἱ [οτίΐ- 

{μάο πιονδίμιι; 4] Ὑ6ΡῸ ἡτης 8Ὁ ἐρεῖδ 6586 αυϊ ο1ὰ 

ἀϊ!, 866 ργῖυ5 Ποιηΐη 65 [ιΐ886 οοηβοηίωγ, ἢἱ βαηΐ (0]}- 

125. δείθηιθ8. ἰχίιαγ δίηῦος. 1105 ογἀϊπθ δάογαγὶ, 

αἰπηι : γέγε ἴη πιομαοἷμιπι ἐγαπὶ οοἰ 65 οἱ [οτ μο 

πιοι άπ. Νιη6 Θηΐπὶ φυΐ ἰδία οοἰαηΐ, ΠΟη 50] ρεδῦ- 

βυδάομι ἢξο ὁ556 ᾿τ)δηὐδοία. Ουδοῦγομι ογδου]ᾶ οἱ 

“9 ΡΠ. πι,19. Ὁ Ερῃ. ν, ὅ. γ᾽ 2ογδη. ι, 3. 

μ) Οοἀ. ϑοοτία]., μὴ τῶν τοῦ διαόλου. 
2) Οοά. γαι., ὧν Θεός. 
(5) Οοά. γαι., ὁ ἐπὶ πᾶσι Θεὸς, ὁ ἐπὶ πάντων, ὁ 

διὰ πάντων, ὁ ἐν πᾶσι Θεός ἐστι. 
(4) (οά. Υαι., Ἰδοὺ οἵδε ἡμεῖς. 

Βιν (οὐ. ϑοοιΐα)., εἰτιόντες - Ἰδοὺ ἡμεῖς ἐσόμεθα 

(8) Οοἀ. αι. οὐὐϊτεἶἰϊ ὡς. Μοχ ϑοοτία!. οοήοχ, 
περί τινων πρότερον ἦσαν, (οὐ. αι, περί τινων 

ὅτε μεγάλα μὲν ἐνομίζομεν γχαὶ ὑψηλὰ τὰ εἴδωλα, 

προσεχυνοῦμεν, καὶ θαυμαστὰ ἐνομίζομεν οἷς ἐλα- 

τρεύομεν" νῦν δὲ χατέγνωμεν, ὅτι ἐχεῖνα πάντα ψευδῆ 
ἦν, χαὶ οὐδὲν ἐτύγχανε’ λέγομεν ἐπιστρέφοντες " 
"Ὄντως εἰς ψεῦδος ἧσαν οἱ βουνοί" καὶ ἡμεῖς χα- 

ταγνόντες τῶν προτέρων ὑψηλῶν, καὶ τῶν προτέρων 
θαυμασίων " χαὶ τάχα, ἐὰν φιλοτεχνῶμεν, εὑρήσομεν 

τὴν διαφορὰν τῶν ἐν τοῖς ἔθνεσι βουνῶν χαὶ ὀρέων᾽ 

ἅτινα καταλιπόντες οἱ εἰπόντες " ᾿Ιδοὺ δοῦ,ῖοι ἡμεῖς 

ἐσόμεθά σοι, (5) ὅτι σὺ Κύριος ὁ Θεὲς ἡμῶν εἶ, χα- 

τηγοροῦσιν αὑτῶν ὡς ψευδῶν, καὶ τῶν βουνῶν χαὶ 
τῶν ὁρέων. Τίς οὖν ἡ διαφορὰ τῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
ὁρέων καὶ βουνῶν, ὧν κατεγνωχότες λέγομεν" Ὄντως 
εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ, καὶ ἡ δύναμις τῶν 

ὀρέων; Τοῦτο λέγομεν ἡ μεῖς χατσγνόντες τῶν προ- 

τέρων " τὰ προσχυνούμενα παρὰ τοῖς ἔθνεσι, τὰ μὲν 

προσχυνεῖται ὡς θεοὶ, τὰ δὲ ὡς ἥρωες " ὁμολογοῦσι 

γὰρ καὐτοὶ περί τινων, ὅτι πρότερον θνητοὶ ἧσαν, (() 
καὶ ἀπεθεώθησαν. Ἡραχλέα προσχυνοῦσιν οὐχ ὡς 

γεγεννημένον θεὸν, ἀλλὰ ὡς ἐξ ἀνθρώπου εἰς θεὸν 

μεταθληθέντα" ᾿Ασχληπιὸν προσχυνοῦσιν ὡς ἐξ ἀν- 
θρώπων δι᾽ ἀρετὴν εἰς θεὸν μεταδεθηχότα. (7) Ὅταν δὲ 
προσχυνῶσι τοὺς πατέρας τούτων ὀνομαζομένους 
παρ' αὐτοῖς θεοὺς, προσχυνοῦσιν, οὐχ ὡς μεταύλη- 

θέντας ἐξ ἀνθρώπων εἰς θεοὺς, ἀλλ᾽ (8) ὡς ἐχεῖνοι οἷον- 

ται, θεοὺς ἀρχῆθεν ὄντας. ἼἜσονται μὲν οὖν οἱ ἀρχῇ 
θεν μὲν θεοὶ νομιζόμενοι τοῖς ἔθνεσι τὰ ὄρη καὶ ἡ 

δύναμις τῶν ὁρέων " οἱ δὲ νομιζόμενοι παρ᾽ αὑτοῖς 
Ὁ οῦν μὲν εἶναι θεοὶ, πρότερον δὲ ἄνθρωποι γεγονέναι, 

οὗτοί εἰσιν οἱ βουνοί. Ἐγνωχότες οὖν ἀμφότερα προῦ- 

χυνούμενα τάγματα, φασίν" "θγτως εἰς ψεῦδος 

ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων.. Νῦν γὰρ 
ὑπολαμδάνουσιν οἱ(9) αὐτὰ λατρεύοντες, ὅτι ψευδῆ, ἐστι 

ἦσαν. [,Ἔροπάππι οοη}1οἷϊ ΟἹ 5] ον υ5, περί τίνων, ὅτι 
θνητοὶ πρότερον ἧσαν. 

1) Ουὰ, γαῖ... ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνθρώπου εἷς Θεὸν με. 
ταθληθέντα. ᾿Ασχληπιὸν προσχυνοῦσιν ὡς ἐξ ἀνθρώ- 
πων δι᾿ ἀρετν εἰς θεὸν μεταδεθηχότα. 

(8) (οι. Ὗλι., μεταθάλλοντας ἐξ ἀνθρώπων εἰς 
θεούς. Ῥαυΐο ροϑὶ ἰάθη) εὐίοχ, ἔσονται μὲν οὖν ουἱ 
ἀρχῆθεν μὲν θεοί. ϑοονγί! ἐμ" 515 νθγὸ ΟὨΝ1, ο, 

(9) [μοψο, οὐ γὰρ ὑπολαμδάουσιν. 
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ταῦτα. Διόπερ οἴονται τοὺς χρησμοὺς χαὶ τὰς θερα- Α ουγϑίίοὨαΒ γογὰς 6886 δχἰβιπηδηΐ, ΠΟ (ΟΓηΘηΐος 
κείας ἀληθινὰς εἶναι θεραπείας, οὐχ ὁρῶντες διαφο- 
ρὰν πάσης δυνάμεως, καὶ σημείων, καὶ τεράτων 

φεύδους, ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδιχίας τοῖς ἀπολλυμένοις 
γινομένων, πρὸς πᾶσαν δύναμιν σημείων χαὶ τερά- 
τῶν ἀληθείας " (1) ἃ μὲν γὰρ ἑποίες Χριστὸς Ἰησοῦς, 

ταῦτα ἦν σημεῖα ἀληθείας. Καὶ πρὸ αὐτοῦ μὲν ἃ 
ἐποίει Μωσῆς, δύναμις ἣν ἀληθείας - ἃ δὲ ἐποίουν οἱ 

Αἰγύπτιοι, σημεῖα ἣν (3) καὶ τέρατα ψεύδους. Οὕτω δὲ 

χαὶ ἃ ἐποίει Σίμων μετὰ τὸν Ἰησοῦν ὁ μάγος, ὥστε 

ἀποπλανᾷν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, χαὶ νομίζεσθαι 

αὑτὸν εἶναι δύναμιν Θεοῦ- χαὶ αὐτὰ ἦν σημεῖα καὶ 
τέρατα ψεύδους. Ὅταν οὖν καταγνῶμεν ἐχείνων, λέ- 

γομεν οἱ χατεγνωχότες" Ὄντως δἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ 

βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων. 

Εἶτα ἡμεῖς, οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ἴσμεν, ὅτι τῷ πα; 
ραπτώματι τοῦ Ἰσραὴλ ὁδὸν ἐλάδομεν σωτηρίας, 

χαὶ ἐχεῖνοι ἔξω εἰσὶν ἐχδεόλημένοι, μέχρι τὸ πλή- 
ρωμα ἡμῶν εἰσέλθῃ" ἴσμεν δὲ, ὅτι ἐὰν τὸ πλήρωμα 

τῶν ἐϑνῶν εἰσέλθῃ, μετὰ τοῦτο πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσε- 

ται" διὰ τοῦτό φαμεν πρῶτον μὲν τό“ Ὄντως εἰς 

γεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων" 

δεύτερον δὲ περὶ τοῦ Ἰσραὴλ σωθησομένου μετὰ τὸ (5) 
πλήρωμα τῶν ἐθνῶν Πι1ὴν διὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν 

ἡ σωτηρία τοῦ Ἰσραή.1. Ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἐμνήσθη- 

μὲν τοῦ ἀποστολιχοῦ ῥητοῦ λέγοντος, ὅτι τῷ παρα- 
πτώματι, ᾧ παρέπεσεν ὁ Ἰσραὴλ, ἡ σωτηρία γέγονε 
τοῖς ἔθνεσι, χαὶ ὅταν τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, 

ἕξω μένοντος τοῦ Ἰσραὴλ μετὰ τὸ εἰσερχόμενον πλή- 

φυδηίυπι Οπλπΐ8. Υἱγία 8. ΟἸΠΊ ββπογυπ), ἔχηι ῥγοάϊ- 

δἰογαπι 1.51 πιοπάδοϊ!, 4018 ἴῃ οπιηΐ ἀδοοριίοπο ἰηὶ- 

αυϊιαιὶ8 ἤσηι 115 φυΐ ραγαιιηὶ, ἀἰογαὶ δὺ οπιηὶ νἱγίιία 

βἰσηόγαηι οἱ ρῥγοάἀίρίογαπι νοῦ 8118, Οὐδ οἐΐπι ΟὨγὶ- 

8[1:5 δόϑ5 (Δοίδυδὶ, [ν86 Ἔγδηὶ βἰψπα νϑγδιἰ8 ; οἱ 
δη(6. ἰρδυπὶ αυϊίοιῃ αυᾳ (οίοθαὶ Μογβ65, υἱγίακ 
Θγϑνΐ νοῦ δι15.: 485 γόγὸ ΖΕ ρΥρΙ ἰαοἰοῦδηϊ, δἰζπᾶ 

ΘΥγδηΐ οἱ ργούἰ ία πιρινάδοὶ! : δὶς διΐδτῃ 40:5 ροβί 36 - 

βιπι (Δοεθαὶ δίπιοη Μαριβ, αἱ σοπίθιη ΘΠ ΔΓΙ 8 
ἀξοίρεογοι ἰρβαχις νἱτίυ8 Πὶ 6886 ρυϊαγδίιγ, Β᾽ 5ΠΆ 
ογδηΐ εἰ ῥγοι ρα πιοπάδοϊ!. Ροδίχυδπι ἱφίίυνγ ἰβ(8 
Ταὐθοίπιι5, ἀἰοίπνα8β.: Κέγα ἐπ πιεπά ποίμηι ὀγαπὶ οοἰίδς 

εἰ [οτιϊἀο πιοπίΐμηι. 

Β 4. θοϊπάς πος, αυἱ βυπιυ8 6χ φαηί 1.8, 50. Π|Π|8 
ἀε] οἰο Ι5γ86}}8. νἱδπ) Π05 βϑἰ υἱἱ5 οορ8856, ΘΟ564116 6886 
6)θοίο8 [Ὁγ5, ἄοπδο ρῥἰδηϊιὰο ποϑίγα δἀνθηοὶ. 

ϑείπιυ5 ἔΐοπη, ροβίφυδπι ρἰοιΐ τα ἀ0 φοπίίαπ ἱπίγανα- 

τῖῖ, ἴᾳης οππθπὶ ἰβγδεὶ εαϊγυηὶ (υἱυγαπὶ : ἰάοἰΓο9 

ργίμμπι 4υΐϊάοπὶ ἀἰϊοίπηι8 : γέγε ἐπ πιεπάαοϊμπι 

ἐταπί οοἰίο5 οἱ [ογἱ40 πιοπ!ΐμηι; ἀοϊ πὰς δἀάϊπιυβ 
ἀδ βαϊνδπάο ροϑὶ ρἰοη!αἀΐπθηι φοπίίυπιὶ ἰδγᾶοὶ : Κὕε- 

τμπιίαπιοπ ρὸν δθοπιΐπμπι θθαπι ποδίγμηι δαίεια Τ]εγαοὶ. 

Θυοιίαπι Δυ 16 ΠΊ 56Π16] Δροβίο! εἰ ἰἜχίυ 5 πιθπὶἐ πἰ Πα: 
ἀϊοοπιΐα, ἀοἰίοῖο 4ι0 οογτυΐ [5γ86], 58] 6 πὶ ΟΥ̓Δ. 

ξαοηιῖθυβ; οἱ αυληάο ρῥἰδηίίυΔ0 φεπείυπι ἰηιγαξ, 

βγδοὶ [οὐἷδ πιδπδηίθ, ροϑὶ ἰηργθβϑϑυπι μ]οηἰϊϊ πὶς 

ξοπιίαπι, οπιποῖη ἰ5γοὶ δαίνυπι [ὉΓ6, δρδάυπι, οἂ 

ρωμα τῶν ἐθνῶν, τότε πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται" α, αυϑὲ δὰ [586 Ἰοοᾶ ῬοΡΙΪποηΐ, ΧΡ! ςθηιιβ. Ἐγαὶ 1βγϑοὶ 
φέρε, τὰ κατὰ τοὺς τόπους τούτους ἀναπτύξωμεν. 

Ἦν Ἰσραὴλ σωζόμενος. Ἐξέπεσεν ὁ πολὺς Ἰσραήλ᾽ 
ἀλλὰ λεῖμμα κατ' ἐχιλογὴν χάριτος γέγονδ᾽ περὶ 

ᾧ λείμματος μυστιχῶς ἐν Ἠλίᾳ λέλεχται " Κατέ,1ι- 

πον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ 

ἔχαμψαν γόνυ τῇ Βαάλ. Καὶ ἑρμηνεύων περὶ τοῦ 
λείμματος τούτου ὁ ̓Απόστολός φησιν " Ἄρ᾽ οὖν καὶ 
ὧν τῷ γῦν καιρῷ «λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος 

γέγονεν. Οὐχοῦν τοῦ Ἰσραὴλ (4) λεῖμμα σωζόμενον, 
χαταλειφθέντος τοῦ Ἰσραήλ. Ταῦτα δὲ δύο τάγματα, 
εἰ δυνατὸς εἶ, μετάγαγέ μοι χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν" οὐ γὰρ εἶπεν Ὅταν πάντα τὰ ἔθνη σωθῇ, 
τότε πᾶς Ἰτραὴλ σωθήσεται" ἀλλ᾽, Ὅταν τὸ πλή- 

ρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, τότε πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσε- 

αυἱ βαἰναυαίαν, δχοιἀϊξ πιᾶϑιἃ ΡὰΓΒ 5γϑεὶ, βϑὰ γείϊ- 

φυῖα εεευπάμπι σταίϊα εἰθε!οπόπι [αοία φιμι 55; ἀδ 

φυΐδθυδ τηγδιῖοα ἰῃ ΕἸΐὰ ἀϊοίαηι 6ϑὲ : Ποιὰ πιϊπὲ δ6- 
ρίοηι πιϊἰἶα υἵτοταπι, φιιὶ ποτ οιτυαυόταη! σόμια απίΦ 
Βααί 55. φυοὰ ἱπίορργθίδη8 ἀδ [νἶ866 τοὶ ᾳυ} 8 Αρο- 
βίο!υϑ αἷϊ : δὲς ογ90 ἐπ μος ἰσηῖροτ τε φιΐδ δεομη- 

ἄμπι εἰδείοπεπι στα βαίνα [αοἰα δαπι. Ἰίλαυς 15- 

τθὶ ἀεγθιϊοἱἱ το]! ααΐ δαϊναπάς. ἤπιπο ἀρ! σα πὶ 
οτάϊπϑιῃ, δὶ ροίεβ, ἰγαηϑίθγ, 40.580, οἰΐϑπ) δὰ 608 

αυΐ οχ ρεηπιὶθυ8 58πὶ|. Νοη δηΐπι ἀἰϊχὶ! ; Οὐπὶ ΟΠΊΏ68 
δοπίοβ βαῖνε [δοίς [υϑγίηϊ, ἴα ΟΠ. 8 [5γδο] βαίνυβ 
οὔ! ; βαὰ : Οὐπὶ ρῥ]οηἰυἀο σομεΐυπὶ ἰυἰγανογῖὶ, ἰαπς 
οἴμηΐβ [5γ86ὶ βαῖνιι8 ογὶ 1 3", Νοη ρογιῖο ἰ5γϑαὶ βαὶγα- 

Ὀἷταγ Ῥοβϑὶ οπιπθ8 ζθηί65, 566) ροϑὲ φοπιίυπι ρ]οηϊ- 

ται, Οὔ τις Ἰσραὴλ σωθήσεται μετὰ πάντα τὰ ἔθνη, Ὁ τυἀΐποπι. 51] 4υΐβ Ροίεδι, τοϑίδαυπι (ργουϊ τοροῦῖὶ 
ἀλλὰ μετὰ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν. Εἴ τις δύναται, τὸ 

λοιπὸν, (ὥσπερ εὗρε τὸν Ἰσραὴλ σωζόμενον μετὰ τὸ 
τλήρωμα τῶν ἐθνῶν,) διαδχς τῷ λόγῳ, χατανοη- 
σάτω, ὅτι (8) ποτὲ πάντες δουλεύσουσι, κατὰ τὰ ἐν τῷ 

Σοφονίᾳ εἰρημένα, τῷ Θεῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα, χαὶ ἐκ 
περάτων Αἰθιοπίας οἴσουσι θυσίας αὐτῷ" ὅτι, ὡς ἐν 

ξζ΄ λέγεται (6) ψαλμῷ, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὖ- 
τῆς τῷ θεῷ" χαὶ ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς προστάσ- 

αὶ ὁ λόγος λέγων" ΓΑσατε τῷ Κυρίῳ, ψάνλατε τῷ 

Ἢ Βομ. χι, ὅ. "51 Παρ. χιχ, 18; Άοηι. χι, 4. 

(1) (σά. γαι., ἀληθοῦς. 
(2) (θά. γ8ι., σημεῖα μὲν ἦν. 
(6) ὑοά. 5. οτἶαὶ., περὶ τοῦ Ἰσραὴλ, αὐτὸν σωθη- 

οὔμενον μετὰ τ. 

15γδθίθηι βαϊγυπι ἴογα ροϑδὶ φοης πὶ Ρ ἐπί (41 Π}}», 

Γδίϊομθ ῬΟΓΟΌΓΓΘΠΒ ΟΟφ ἰοῖ, ΟΠ Π6 5 41 Ζυληά0 Ἰυχῖᾶ 

16 φυς 'π Βοριιοπία ἀϊεία βυηὶ, βογυίυγοβ Π60 88]ν 

͵υδο ἀπο, εἰ ἀδ Πηΐθυ5 “Ἐπ ορίῶ ΑἰἸδίαγο5 υἱοι!πη85 

οἷ ; φυΐα 5ἰουϊΐῃ ρβ[π|ὸ βοσαββϑίπ)ο βερί[π10 ἀἰοἰῸΓ : 
Ζιμιορία 1.5. ρταυεπῖὶοι πιαπις οἾμδ Πέο,, εἱ τορὶ- 

Βὺ5 ἰογγα ργϑοίρὶϊ βεγπιὸ ἀΐοθηβ: απίαί Βοπιῖπο, 
ρϑαϊ{{ θὲο Ζαοοῦ 5". 

Θεῷ ᾿Ιαχώδ. 

94. Βοῃ). χι, 206. 35 Ρ88]. ὺὰ0}}, 52, 50. 

(4) Οοἀ. γαι., Οὐκοῦν Ἰσραὴλ, χἂν λεῖμμα σοιϊζό- 
μενον χαταλειφθέντος τοῦ Ἰσραήλ. 

(8) ἴπ οοἀ. γαιίο, ἀςο5ι ὅτι, 
(0) (οά. γαιὶς. λέλεχται. 
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5. ΤιΔηπ6 Π05 ἴῃ) 0} }5Π|0 0518 ΡΟ ηἰοπιΐδπὶ ἀρεη- ἃ Οὐχοῦν λέγομεν ἡμεῖς οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν περὶ μὲν 
65, 46 πιοπιἰδοἰ8, 41:8 ρυμΔθΆπη118 6586 γογῶ, ἀϊοἷ- 

Τὴι15 : Κόγε ἐπ πιοπἀαολιιηι ὀγαμί οοἰίες οἰ [οτγίἡ 40 

πιοηπιΐμηι; ἀθ ἴϑγδοὶ ΥΟΓῸ μοβὲ Π0Ὸ5 βαϊνδηάο: Ῥὲ- 

ταπι απ: 6 ΡΟΥ Ποηιΐημηι θοιιτι ποδίγιι ξαίς ἀοηιν8 

1εταοί. Ὀοϊπάδ ἑοηἤϊίοηϊο8 ροοοϑία ἰπ αυΐθυι8 οἱ ρᾶ- 

ἴγο8. ποϑίγὶ ἔυδγιηΐ, ἤοβηυς ἱρϑὶ ἰάοϊα οΟἸοηί65, ἀΪ- 

οἰπιυβ : (οη[μϑὲο πείοηι σοπσιιπερεῖ! ἰαὐοτες ραϊγμηι 
ποείτογμηι αὖ αὐοίεξοθηίΐα δογαπι, οὐος δοτεπι οἰ υἱ- 

ἐμίος ἐοτμη, β 06 ἐοτιιπι εἰ βία θοτιηι "5. Ἰίλαὰ6 5] 

Ρύϑνυβ ἰϑΠοΓ σοῃϑιπιθηάυ8 6δί, οἱ πιοηθαὰχ Ορι18 ρᾶ- 

τπ|πΔ σΟΠΓ5ἰοΠΘΙη παϑοὶ ἤδοθ886 δεῖ: δηία οοηία- 

5[0Πη6Π1| ΘηΐπΊ ΠΟῚ ΘΟΠΒΕΠΊ ΟΣ ἸΔΠΟΓ ρϑίγυ πὶ ΠΟ51Γ0- 
τυπι, οἱ αι δαάσμαγ. Ῥγορίογοᾶ ραοοσδηιίαιη ἀἰ- 

γι 85. σοπ σ᾽ ἀογο5. 5601 ααΐ ρασοδηΐ, οἱ πθη 

οοπίωπάυηιν, πο 416 νϑγοοιηάίαμη οοποίρίαπί, πδς 

ογΓαθαβοῦηΐ ἀ6 ρδοςϑιῖβ 5015 : ἰϑι᾿υϑπιοὰϊ δαμῖ, φαΐ 

ΑΒΡΟΓΔΠΙ65., 80Π)ο ρ505 ἰγδάϊ(δγιιὶ οπηηΐ ἱπιριϊ- 

αἰκἰα, οἱ οἰπηὶ ἱπηπιυμά 8 "7. Υ]ὰ65. διΐ πὶ σϑη 65 
αυὸ Ρδείο ηυδδὶ δέγερία (δοίπογα ἰηϊογάυ πη πϑγγοηὶ 

8.85 [ΟΓπἰ οἰ οη65 οἱ δ ]ογῖα, πο|υδ ριάδδι οοηῇ- 

ἰογὶ 586 (4]18 ραίγαβϑθο. Νδο 11 ρϑεῦαία γούδηΐ, πα- 
ἀυπὶ ἐγυθοβοδηΐ, πϑιυδ δοπδυπιυηῖιν ᾿ρβογαιη Δ ῦο- 

Γοδ, Π66ι16 ἐοπδυπηυμυγ δογαπὶ ροοοδίδ. Ργὶηοἰρίεπὶ 

θοπογιπὶ Θδὶ ρυάογε οἤποὶ οὐ δὰ αυοτυπὶ ποη βμιι- 

ἀορδί. ΟυδηοῦΓαπι 650 που πιδ θἀϊοιἰοπθη δχἰβί πιο 

Ἰά φυοά ἴῃ ρτορίιειἰ5 μαθείυν : Οοη[ἀπάαπίμν δἰ σοη- 
νετίαπί μεν τείγουδιπι ΟΠ68 φμὶ ὁάθγιη! δῖοι. ῬΓΘΟᾶ - 

τὺ δΐἶτα αἱ φυΐ ρυάοηάογι!η) Ορδιὰπι βεπϑυπὶ ηι]- 

ἑαυτῶν μετανοοῦντες ἐπὶ τοῖς ψευδέσιν ἃ ἐνομίζομεν 

εἶναι ἀληθῆ Ὄγτως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ 
καὶ ἡ δύναμις τῶν ὀρέων" περὶ δὲ τοῦ μεθ᾽ ἡμᾶς 

σωθησομένου Ἰσραήλ’ Πιλὴν διὰ Κυρίου Θεοῦ 
ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ οἵἴχου «οῦ Ἰσραή.1. (1) Εἴτα 

ἐξομολογούμενοι περὶ τῶν ἁμαρτημάτων, ἐν οἷς χαὶ 

οἱ πατέρες ἡμῶν γεγόνασι, καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ εἰδωλο- 
λατροῦντές φαμεν Ἢ δὲ αἰσχύνη κατηνάλωσε τοὺς 

μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ γεότητος αὑτῶν, 
τὰ πρόδατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν, καὶ (3) 

τοὺς υἱοὺς αὑτῶν, καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν. Οὐχ» 
οὖν εἰ μέλλει καταναλίσχεσθαι ὁ μοχθηρὸς μόχθος, 

καὶ τὸ ψεῦδος ἔργον τῶν πατέρων, αἰσχύνην δεῖ γε- 

νέσθαι " πρὶν γὰρ αἰσχύνης οὐ χαταναλίσχεται ὁ μό- 
χθος τῶν πατέρων ἡμῶν, χαὶ τὰ ἐπιφερόμενα. Διὰ 

ποῦτο χατανοήσωμεν ἁμαρτανόντων διαφοράς. Εἰσὶν 

ἁμαρτάνοντες, καὶ οὐχ αἰσχυνόμενοι, οὐδὲ αἰδούμενοι 

ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν, οὐδὲ ἐρυθριῶντες. Τοιοῦ- 
τοί εἰσιν οἱ ἀπηλγηχότες, χαὶ ἑαυτοὺς παραδόντες πάσῃ 

ἀσελγείᾳ, χαὶ πάσῃ ἀχαθαρσίᾳ. Βλέπεις γὰρ τοὺς ἀπὸ 

τῶν ἐθνῶν τίνα τρόπον ὡς ἀρ'στείας ἔσθ᾽ ὅτε χαταλέ- 

γουσι τὰς πορνείας χαὶ τὰς μοιχείας; ἑαυτῶν, οὐδὲ αἱ- 

δούμενοι ὁμολογεῖν τὰ τοιαῦτα πεποιηχέναι, Καὶ οὐ 
λέγουσιν αὐτὰ ἁμαρτήματα, ὅσον οὐχ αἰσχύνονται, οὐχ 

ἀναλίσχονται αὐτῶν οἱ μόχῆοι, οὐχ ἀναλίσχεται αὐτῶν 
τὰ ἁμαρτήματα. ᾿λρχὴ ἀγαθῶν ἐστι τὸ αἰσχυνθῆναί τινα 

ἃ οὐχ ἡσχύνετο. Διὰ τοῦτο ἐγὼ οὐ κατάραν νομίξω ἐν 
τοῖς προφήταις λέγεσθαι ἐν τῷ “ Αἰσχυνθήτωσαν, καὶ 

Ἰαπν ΒΔ θηΐ, ἢ βεπβῦπι δουϊρίληι, αἱ ΘΟ ιβὶ ροςϑίμ! ο ἐγεραπήτωσαν πάντες οἱ μισοῦντες Σιών" εὔχεται 
5.108 ἰΔΡΟΓ65 οἱ ροξοδίδ σΟΠΒΙΠΊΘΓΘ. (5) γὰρ τοὺς ἀναισθήτους τῶν τῆς αἰσχύνης ἔργων 
εἰς συναίσθησιν ἔρχεσθαι, ἵνα αἰσχυνθέντες δυνηθῶσιν ἀναλῶσαι τοὺς μόχθους χαὶ τὰ ἀμαρτήματα αὐτῶν. 

Θ. Ιτγγϑιϊοπα]88 ΡΟΓΓΟ ρϑίγιιπι πιοίυβ Ὑοοανΐι 
ΟΥ̓́Θ ἃς Υἱίυο5 : ΠΟ6416 δπὶπὶ οπιμΐα γα ἰΔυ- 
ἀλη}, β6ά βυηΐ θρυΐα 4υ:802πὶ ἀΐρπα υἱτυρογῖο, 
βίουϊ ΟΥ̓Θ5. Ῥλϊγυπὶ αυἱ ροοσανογδηΐ : βυηί δι- 

16πὶ αυδείίδηη ὕγυία Ἰυυδθ ἀΐφηα, μιχία ἱυὰ : 

Ουες πιεα υοξέηι πιθαπὶ αϑάϊμπί 38, Ον65 δγδηὶ οιΐδπὶ 

.ιδὲ αυδα5 ΠΟη 051 π|}}6Π} ΔΘ Πλι5 γδιομο πη, ΒΑ })6η- 
165. ρϑδίογοπι Ὀομυ) ἰῃ ΔηἰπηΔθι18 ΠοβίγΪ5. Θυδηὰο 

Οηΐηὶ ϑαἰνδίοῦ αἷϊ : Εσο δεπι ραδίου δοπιια "", πο 
ιΔηϊαπι αἱ οριογὶ, ἀπίνεγβα ἀϊοίαπι ἰμι6}}ἶχο, ουπὶ 

ΠΘΙῚΡΘ 6586 ρϑβίογεπι ογοδηϊίαη, οἱ πος δηἶπ 1.58 ἢ 

Β9Π0Π) 6δὶ οἱ ΘΓ πὶ; 506 ΘἰἾἴῃ πη08 ληΐπνα ἀο})60 ΟἸ εἰ- 

βῖυπι ἱπίυ 5 ΠΑ θ6ΓΟ, ΟΠ. ΠΊ ρᾶϑίογοπι αυΐ ἴῃ πι|6 γὸ- 

δι τιοῖυβ ἰγγδιϊθη8]68, ἢ6 Δημ] 5 δὰ ράβοιδ, υἱ 
8818 ἰυἱογὶῖ, ὀχθδηῖ, δὰ ἃ ραβίοωγο ἀυοιΐ, ἰρβίυβ 

Ργοροῖϊ ἤδηϊ φυΐ αὮ 60 αἰϊϑηὶ δἰφιδηάο δγδηϊ. θυλπι- 
ΟΌΓΟΠΙ δ' πῦης δ8'1 ἰπ πι|Ὲ ῬϑϑΙΟΓ 4υὶ Γεχαὶ βοηθυ8 

ΤΠ605, ΠΟ ΔΠ1ρ} 1.5 50 8ι:ηὶ τηοπι] 4]10})6, νοὶ] Ρἢα- 

94. 96γοπὶ. πὶ, 92. 

(}) Οοά. ϑοοτία!., πρὸς δὲ τοῦ μεθ᾿ ἡμᾶς σωθη- 
σομένου Ἰσραήλ. Πλὴν διὰ Κυρίου Ἰησοῦ ἡμῶν ἡ 
σωτηρίᾳ τοὺ οἴχου τοῦ Ἰσραήλ. (οὐοχ νότῸ γδιῖς., 
περὶ ὃὲ τοῦ μεθ᾽ ὑμᾶς σωθησομένου Ἰσραήλ᾽ πλὴν 
διὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία τοῦ οἴχου Ἰσραήλ. 
[πη ποϑῖγο ἰοχίυ, πηοάο οοὰ. γαιοαπυπι,, ᾿πο0 ὅ60- 
Εἰ δ 56 η) 86 4υ 1}. 

(32) [π οοάΐϊοθ ϑοογίαἸεπεὶ ἀθοϑὶ καί, [θἰάθπ ροϑὶ 

δ᾽ Ἐρἢοβ. τν, 19, "5 7081. χ, 97. 

Τὰ δὲ ἄλογα τῶν πατέρων χινήματα πρόδα- Δ 
εἶπε καὶ μόσχους. Οὐ γὰρ πάντα τὰ ἄλογα ἑπαινετί 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἄλογά τινα ψεχτὰ, ὥσπερ τὰ πρόδατα τῶν 
πατέρων (8) τῶν ἡμαρτηχότων᾽ ἔστι δέ τινα ἄλογα 

ἐπαινετὰ, οἷον" Τὰ ἐμὰ πρόδατα τῆς φωγῆς μου 
ἀχούουσι. Πρόθστα ἣν καὶ ταῦτα οἷς ἀνάλογον 
ἔχομεν τὸν λόγον, ἔχοντες τὸν ποιμένα τὸν χαλὸν ἐν 

ταῖς ψυχαὶς ἡμῶν. Ἐπὰν γὰρ λέγῃ ὁ Σωτήρ Ἐτώ 
εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καιῖός " οὐχ ἀχούω μόνον χκαθολι- 
χῶς, ὡς πάντες ἀχούουσιν, ὅτι ποιμὴν ἐστι τῶν πι- 

στευόντων᾽" χαὶ τοῦτο μὲν γὰρ χαὶ ὑγιὲς χαὶ ἀληθές" 
ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐμῇ ψυχῇ ὀφείλω ἔχειν ἔνδον μου τὸν 
Χριστὸν, ἔνδον μου τὸν χαλὸν ποιμένα, ποιμαίνοντα 
τὰ ἐν ἐμοὶ ἄλογα χινήματα, ἵνα μηχέτι ἐπὶ τὴν νο- 

μὴν, ὡς ἔτυχεν, ἐξέρχηται, ἀλλ᾽ ἀγόμενα ὑπὸ 
τοῦ ποιμένος, ταῦτα τὰ ἀλλότριά ποτε τυγχάνοντα 

αὐτοῦ ἴδια γενέσθαι (5) αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο νῦν ἐὰν 

ποιμὴν ἢ ἐν ἐμοὶ, ὃς ἄρχει μου τῶν αἰσθήσεων, 
οὐχέτι εἰσὶν ὑπὸ γοῦν ἀλλότριον, ἣ ὑπὸ Φαραὼ, 

»» Ἰυϊά. 11]. 

θυγατέρας αὐτῶν, οοδὸχ ναίϊοληι5 οἀάϊὶ : ἢ αἰσχύνῃ 
χατηνάλωσε τοὺς μόχθους τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ 
τάδε τὰ εἰρημένα. Οὐχοῦν. 

(ὅ) Οοά. δϑδοονίαί,, ἔχεται γὰρ τοὺς ἀναισθήτους 
τῆς αἰσχύνης ἔργων εἰς συναίσδῆησιν ἔρχεσθαι. 

(4) (νά. γαιῖς. οπμ ει, τῶν πατέρων. 
(5) Πμερα γένηται, Μοχ οοἰ. αι... ροεῖ ἰδῶ τοῦῦϑ, 

ἐὰν ποιμὴν ἧ ἐν ἐμοί, ομηλμεϊ ἀτιΙου!υπὶ ὅς. 



Καὶ ὠσχύνη οὖν κωτηγάλωσε (1) τοὺς μόχθους 

τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπὸ νεότητος αὐτῶν, τὰ πρό- 
ὄστα αὐτῶν, καὶ τοὺς βόας αὐτῶν. Ἔστιν ἐν ἡμῖν 
γτεωργοῦν ἡμᾶς, ἤτοι δὲ χαχῶς γεωργοῦν, εἴγε δεῖ λέ- 

γειν τὸ χαχῶς ἐστὶ τοῦ γεωργοῦντος ἣ χαλῶς (2) γεωρ- 
γοῦν. Εἰ μὲν οὖν καχῶς γεωργεῖ, μόχθος ἐστὶ τῶν 
πατέρων χαταναλισχόμενος ὑπὸ τῆς αἰσχύνης αὐτῶν " 
εἰ δὲ χαλῶς γεωργεῖ, οὐκ ἔστι τῶν πατέρων μόχθος " 
ἀλλὰ μόχθος ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν τὰ πρωτότοχα ἀναφέρεται 
ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θεοῦ. Τοὺς υἱοὺς αὑτῶν, 

καὶ τὰς θυγατέρας αὑτῶν. Λέγουσιν οὗτοι" Τίνων 
αὐτῶν; Ἢ τῶν πατέρων υἱοὶ (5) ἀναλίσχονται ἀπὸ τῆς 
αἰσχύνης αὐτῶν, χαὶ αἱ θυγατέρες ; Πολλάχις εἴπομεν 

τὰ τῆς ψυχῆς γεννήματα ὅτι τὰ νοήματα μέν εἰσιν 

. ΙΝ ΕΒΕΜΙΑΝ ΗΟΜΙΠΑ Ὰ 

ἢ ὑπὸ Ναδουχοδονόσορ; ἀλλὰ ὑπὸ τὸν χαλὸν ποιμένα. Α ταοπὶ, γεὶ ΝΑΡυςοἀοποϑον, 56 ὕοπο ρηϑίογί. 

δ00 

Ἵ. Εἰ εοπ[μδῖο ςοπδαπιρεῖ! ἰαϑοτοε ραίτγιμ ποεῖτο- 

ται αὖ αὐἀοἰοδοοπίϊα ἐογτι, οὐθδ ἐοτμηι εἰ ϑοῦεξ 60- 

ταπι. Εβί αὐἱὰ 'π π0}}}8 φιοά ἰοΓγᾶπὶ ποβίγδιῃ δ, 

5Β6ὲ ν6] πιδ]ὰ δοἱϊ!, δὶ πι816 ὁ0]6 γα ἀϊοοπάυβ 6βὶ εὶς 
(οἷ4, γ6] θθηῈ οὐἱδί. 51 Ἔγξο 1η816 οΟ]11, ἰΔΌΟΓ οϑὶ 

Ραΐγυπι σοηϑι μηρί. ἃ σοπίιδίοπθ δογαπι ; 8] Υ6ΓῸ 

υ"θῃα ΕΟ ϊ, Ποη δδὲ ραίγαπι ἰ4 00, 86 ἸΑῦοΓ δογυπὶ ἡ 

δδῖ ἃ αὐυἱθὰδ ργπηοροηΐ ἃ βυρογ αἰίαγα θοὶ οβδγιιῃ- 
ἰυγ. ΕΠοα ἐοτγιηι εἰ βίϊας ουταπι. Ὠίουηι 1 : θυο- 

τα δογαπὶ ἢ ΑἸ) ρΑίΓαΠ {1} οἱ ἢ] 5 σοηϑυπηιηίυῦ 

ἃ οοηίαπδίοπα ἱρβογυπὶ Ἷ ὅρα ἀϊχίπιυβ ἴθ 16 Δηΐ πῆς 

(εἰ οοφί(διΐομε8 φυΐάδπι 6586. {ΠΠ|08., Ορόγὰ υϑτὸ οἱ 

δου 4υἱ σογροῦα ἤπηί, 6888 {Π|125. Θυοπίδπι ἱρὶ- 

(υγ δυπὶ συρ διίο658 ργᾶνϑ ιδ[65 [ἀ6γ6 σοι  ἴππ}, 
υἱοὶ, τὰ δὲ ἔργα χαὶ αἱ πράξεις αἱ διὰ τοῦ σώματος Β 50ηὶ ἰϊοῖπ΄ Οραγ8 ργᾶνδ: ἰάοο θΠΠ]| οἱ {}}15 σοηϑυπιη- 
Δυγατέρες. Ἐπεὶ οὖν ἐστί τινα νοήματα μοχθηρὰ, 
ὁποῖα ἐνόησαν οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν" ἔστι δὲ καὶ ἔργα 
μοχθηρά" διὰ τοῦτο υἱοὶ καὶ θυγατέρες ἀναλίσχονται 

(0 ἂὺ δυοίογίθυβ 5018, δὶ 603 ροοοαίϊογυῃι ρυάυσείξ, 

Αι δυίοπι ἃ "ΟὈὶ8. υἱ ρτοσγθθπη8 {ΠΠ|Π05 οἱ ἢ] 125 
4υ85 Θοηϑυμηΐ Οριι8 511 ἃ ΘΟ [ὑ50}}6. 

ὑπὸ τῶν πεποιηχότων, ἐὰν αἰσχύνη αὐτοῖς ἐγγένηται περὶ τῶν ἡμαρτημένων. Ἡμᾶς δὲ ἀπείη ποιεῖν υἱοὺς 
χαὶ θυγατέρας δεομένους ἀναλώσεως τῆς ἀπὸ τῆς αἰσχύνης. 

Μετὰ ταῦτα λέγουσιν οὗτοι οἱ ἐξομολογούμενοι τό" 

Ἑχοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνῃ ἡμῶν" χαὶ μετὰ 
τοῦτό φασι: Καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία 
ἡμῶν.(4) Περὶ τοῦ χαλύμματος πολλάκις ἡμῖν εἴρηται» 
τοῦ ἐπιχειμένου τῷ προσώπῳ τῶν μὴ ἐπιστρεφόν- 
των πρὸς Κύριον. Δι᾿ ὃ χάλυμμα, ἐὰν ἀναγινώσχηται 

Μωῦσῆς, ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ νοεῖ αὑτόν. Κάλυμμα γὰρ 
εἰς τὴν χαρδίαν αὐτοῦ χεῖται. Δι᾿ ὃ χάλυμμα, ἐὰν ἀναγι- 
νώσχηται ἡ Παλαιὰ Διαθέχη, οὐ συνήσει (5) ἀχούων. 

ἀι' ὁ χάλυμμα χαὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῖς ἀπολλυμένοις 
ἐστὶ χεχαλυμμένον. Ἐλέγομεν τοίνυν περὶ τοῦ χα- 

λύμματος, ὅτι ἡ αἰσχύνη ἐστὶ τὸ χάλυμμα. Ὅσον γὰρ 
ἔχομεν τὰ ἔργα τῆς αἰσχύνης, δῆλον ὅτι ἔχομεν τὸ 

χλυμμα, κατὰ τὸ εἰρημένον που ἐν μ’ καὶ γ' ψαλμῷ͵" 
Καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέ με. 
Παρεθέμην, ὅτι ὁ μὴ ἔχων αἰσχύνης ἔργα, οὐκ ἔχει 

χάλνμμα " ὁποῖος ἦν ὁ Παῦλος λέγων' Ἡμεῖς δὲ 

πάντες ἀναχεχαλυμμέγῳ προσώπῳ τὴν δόξαν 

Κυρίου κατοπτριζόμεθα. Παῦλος οὖν ἀναχεχαλυμμέ- 

νον ἔχει τὸ πρόσωπον " οὐ γὰρ ἔχει αἰσχύνης ἔργα. (δὴ) 

Ὥς οὖν ἐχεῖ“ Μ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκά- 
ἀυψέ με, εἴρηται ἐν μ' καὶ γ' ψαλμῷ᾽ τὸν αὐτὸν 
τρόπον εἴρηται ἐνθάδε - ̓Εχάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία 

8. Ροβὶ μὸ δίυηι φυΐ οοηβίοηϊυν : δογηεΐσίπενΣ 
ὧι σοι [μδίοπδ ποδίγα; αυϊθυ8 δὐάυηι: ΕἸ οοορεγμδ 
ποῖ ἰσιοπιϊπία ποείτα ᾿. ϑ8ρ6 ποὶβ δαΓπιῸ [αἱ ἀ6 
γοϊδηλίπα φυοά οδίορί! [Δοίοπς οογυπι 4υΐ ΠΟῚ ταν ῦ- 

ἰυὐπίυγ δὲ θοπιίπυπι. ῬτΟρΡΙΟΓ αυοά νο]ΔΠΊΘΗ, 8ἱ [6- 

ἔλιυγ Μογδ65, ρΘΟΟΔΙΟΓ ποη πιο Πρ! ἰρδυην. Υεἰ8- 

τῆθη δηΐπὶ οοΓαϊΐ ἱπιροβίϊυπι θεοὶ, ρ΄ ὍΡΙΟΓ φυοά γὸ- 

ἰϑπηθη, 8] ἰοφαίιγ ϑιι8 Ταδιαπιθιίαπι, αυΐ δυάίι 
δ0ὴ ἱπιο! !ἶρεῖ. Ῥγορίον φυοὰ γοϊδηγθη, ἰρβυπι 4υ0- 

4ὺυς Εναηφοϊίυπι ἰδ φυὶ ρογευπὶ 6581 δυϑοοηάϊίιηι. 
Ῥιοοθαπιὰβ ἰίλφυς ἀ6 νϑἰ πηΐπα ἰιὶ 6556 ΘΟΠ 5 οηθπι. 
Ουδηάΐα δηΐπι πανοπιὰ8 Ορόγὰᾷ σου δἰ οπἰβ., πηϑηϊ6- 

δίυπ)! οδὶ 208 ᾿ᾶθογα νϑίδπιθι, βοουηάσπι ἐἰυἀ 

ΡϑΑ]πιΐ φυλάγαροβί πηι! (ΘΓ : Εἰ οοπ[μδῖο [ἀοἰεὶ πιο 

ορεγιῖ! πιὸ ᾿. Αἀ]θεὶ ΠΠὰπὶ αἱ ποθὴ Πάθοὶ ορογὰ ὁθη- 
[υδἰοπἶδ, ΠΟ μά θοΓα γὙθδπιθη ; οὐ) υϑπιοαὶ 1. 52, ἐγαϊ 

Ραυΐυ5 ἀἰςεηϑ : Νοα αἰίοπι οπιπες τευείαια [αεἰὸ σίοτίαπε 
δοπιϊπὶ ἐρεομίαπεκν κ. Ῥαυ!υ5 ἰίληυς γονεἰδίαπι ᾿8- 
θεῖ (δείθπι : ποι δπἷπὶ αῦοὶ Οραγὰ σοη[ιβίοπἶβ. 
φυοιδαπιοάσιῃ ἰκίιυν ἰῃ ασυλάγαροπίπιο ἰΘΓΙ]0 Ρ841- 

τὴ0 ἀϊείαπι 65ϊ : (οπ[μδίο [ἀοὶεὶ πιθ ορεγαΐί πιὲ ; ἰϊἃ 

δἰἰδηι Ὠἰς ἀϊείαπι 681: Οοορογμῖ! πὸς ἱδποπιϊπῖα πο- 
εἰτα. Ὀυχῃ ἱφηοπλίἶδῈ ορογίυυ8 ἱπουμἱπη8, ν6]ἃ- 

ἡμῶν. (1) Ὅσον ἀτιμίας ἔργα ἐργαζόμεθα, χάλυμμα ἢ) πιεῃ ἴῃ οΟΓ46 πο5|ΓῸ ροβίϊαπι Βαίνεπηι8. ϑὶ υοϊυμηυβ 
ἔχομεν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἡμῶν κείμενον. Εἰ θέλομεν 
τὸ χάλυμμα τὸ ἀπὸ τῆς ἀτιμίας ἀποθέσθαι, ἐπὶ τὰ 
πῆς τιμῆς ἔργα καταντήσωμεν, χαὶ νοήσωμεν ἐκεῖνο 

τὸ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρημένον: Ἵνα πάντες τι- 
μῶσι τὸν υἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα" νοήσω- 
μὲν χαὶ τὸ παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ εἰρημένον Διὰ τῆς 
ταραδάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις. Ὃ 
δίχαιος ὡς τιμᾷ τὸν πατέρα, τιμᾷ τὸν νἱόν. Ἢ ἀτι- 

μία, ὅταν ἀτιμάζω τὸν υἱὸν, αὐτὴ καθ᾽ ἣν ἀτιμάζω 

γεϊδπιθη αυοὰ Εἰ οχ ἱφιοπιηϊα, ἀθροηογα, δὰ ἢθηο- 

τἶβ ορογὰ οοῃϊοηθδπηυδβ, ἰΠυάφυθ ϑαϊναίογί 5 ποϑίγὶ 

ἀϊείαι ἱπιο Π ραιηυβ: ὕἐ ομιποα ποποτί βεοπί ΕἸ ωπε, 
δἰοσμι μοιοτίβοαμ! Ῥαίτεπι ": πδοποπ οἱ ᾿᾿υᾺ4 Αρο- 
8101}: βὲῦ ρτωνατίοαἰΐοπεηι ἰἐηὶς θέμηι ἱμίιοποτας ". 
δυκίυδ δἰεαϊ Βοηογαὶ Ραΐγοι, μοπογδὶ ΕἸ θην. ᾿'σπο- 
πιϊπῖδ, φυᾶπάο ἱπμοιοτῦο ΕἸ πὶ, δα θη 4υ8 ἱμ]ιο- 

ποῖὸ Ρδίγοπι, γεϊδιρθι ἢϊ (δοἰδὶ πιθᾶ, οἱ ἀΐοο : ὕ00- 

ρετμὶί πος ἱρποπεϊπία. Οὐδ ΡΓΟρίοΓ δρηοδοθηιἐ5 γοία 

δ δέγεπι. 1, 95, " Ῥρλ]η). χυ, 16. 511 ὅοτ. πη, 18. "1]0Δη. ν, 95. " Βοιν.᾿μ, 45, 

Π) (οὐ. δοονίδ!,, συγκατηνάλωσε. 
2) (οἀ. ϑεογία!., ἧτοι καλῶς ἣ κχαχῶς, εἴγε δεῖ 

λέγειν τὸ χαχῶς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦντος ἣ χαλῶς. 
(8) Ουά. γαϊ., οἱ τῶν πατέρων υἱοί. 
(Δ) (σὰ. Υαι., ἐπεκάλυψε, φησὶν, ἡ ἀτιμία ἡμῶν. 

(5) Οοά. ϑεοτῖα!., οὐ συνήσεις. Α 
(6) Οοά. αὶ. ροβὶ ἔργα δἀάϊι: ὅς μὴ ὡς Παῦλος 

ἀναχεχαλυμμένον ἔχει τὸ πρόσωπον. 
᾿ (7). (σά. Ὑαι., ἐκάλυψε, φησὶν, ἡμᾶς ἡ ἀτιμία 
μῶν., 



50] 

τοθη ἀυσὰ ορογὰ οοη[υϑἱοηΐ8 ἱπιροηυπί, 80 ἱξποπιΐ- 

πα. δοιῖθιι5 αὐ !δγδι 5 Ὑθ Δ} 6ῃ. ἴῃ ποϑίγα 6ϑὲ ρυϊὸ- 

βίδια 1ο]]6γὸ υϑίδπθθ, ην}} 108 Δ! ἰογυ8. θμπὶ ἐπῖηι 
αὐ Βοπιΐπμηι Ἡουδ65 τουθγίοϑωίμν,, αμ[ογοϑαίιν νοία- 

πιὸπ 5. Υἱάδη υἱ ΜΟγ568 ᾳυληάοᾳιξ διυπιαίαγ Ρ"Ὸ 
Ῥορυ!οῦ θυμπὶ ποη τϑνθγιϑίιγ δὰ Ὀυιπίμαμπι, ρο- 
Ρυ] δὰ δοπιπαπι ἤθη τονογίθη 8 ἤρυγαπὶ φΈΓΘΉ8, 
γϑἸαπηθα Βαθυΐἱ. ροβίταπὶ 5Ὲ 06 Ὁ [Δοΐ ΘΠ} δυδηὶ ; Οὔ ΠῚ 
στο δὶ θοπιίμυπι τανουοθαίαγ,, γονογίοητίη δὰ 

Βοπιΐπυπ (ὙΥραπιὶ βΟΓΘη8., ἰὰης ἀδπιοαΐ γὙἸΔη!θη, 
ἰάφαθ πο υδὶο θεὰ5 οἱ ργοορθογαῖ. Νοη δηΐπὶ ἀἰϊχίὶ 

Ὀυπιΐπυβ Μογϑοῖ : Αρροπα νοϊδιηοη, βθ4 οαπὶ Υἱ46- 
τοὶ Μογβδβ ποη ρο536 ρορυυπὶ υἱάθγο φ]οΥ πὶ 6}11.5, 

ΡομΘθδὶ υοἸαπιθη 50 Γ Δοἶθι}) 80 Δπ|, Πθ6 Θχβρβθοίδ- 

νἱι θδαπι ἀϊοοηίοπι : Ποίγαῖα υϑδ)θη, οὐπὶ δὰ θ0- 

τηΐπυ ΓΕΥΘΓΙ ΘΙ. 
ἰδεῖν τὴν δόξαν αὐτοῦ, τότε" ἐπετίθει τὸ χάλυμμα ἐπὶ 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ Ὁ08 

Α τὸν πατέρα, ἐπικάλυμμα γίνεται τοῦ προσώπου μου, 

χαὶ λέγω: Ἐπεκάλυψεν (1) ἡμᾶς ὴ ἀτιμία. Διὰ τοῦτο 

νοήσαντες τὸ χάλυμμα, τὸ ἐπικείμενον ἀπὸ τῶν τῆς 

αἰσχύνης ἔργων, ἀπὸ. τῶν τῆς ἀτιμίας πράξεων πε- 
ριελώμεθα τὸ κάλυμμα. Ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι περιαιρε- 
θῆναι τὸ χάλυμμα, οὐδενὸς ἄλλου ἐστίν. 'ἹΗνγίχα γὰρ 

ἐπέστρεψε πρὸς Κύριον Μωῦσῆς, περιῃρεῖτο τὸ 
κάλυμμα. Ὁρᾷς ὡς Μωῦσῆς ποτε (2) λαμθάνεται χαὶ 

ἐπὶ τοῦ λαοῦ. Ὅσον οὐχ ἐπέστρεφε πρὸς Κύριον, 

σύμθολον ὧν τοῦ λαοῦ (5) τοῦ μὴ ἐπιστρέφοντος πρὸς 
Κύριον, κάλυμμα εἶχεν ἐπικείμενον αὐτοῦ τῷ προσ- 

ὦπῳ᾽ ὅτε δὲ ἐπέστρεφε πρὸς Κύριον, σύμθολον γέ- 
νόμενος τῶν ἐπιστρεφόντων πρὸς Κύριον, τότε (4) πε- 
ριῃρεῖτο τὸ κάλυμμα, καὶ οὐχ οἷον ὁ Θεὸς (5) αὐτῷ ἐχέ- 

λευε. Οὐ γὰρ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς Μωῦσῆν᾽ Περίθου 

τὸ χάλυμμα " ἀλλ᾽ ἰδὼν Μωδοῆς, ὅτι οὐ δύναται ὁλαὺς 

τὸ πρόσωπον" χαὶ οὐ περιέμεινε (6) Θεὸν λέγοντα, Πε- 

ριελοῦ τὸ κάλυμμα, ἡνίκα ἂν ἐπέστρεψε πρὸς Κύριον, 

9. Ηος ἰϊδᾳις βογ!ρίυπι 6ϑὲ αἱ τυ φυοαιι6, εὐπὶ ἰπι- 

Ῥοϑυσγί5. υθίδιποιι ἰδοϊεὶ (πὰ: ρ6 Ορογὰ ἱφποιλη 8 

οἱ οοηίυϑ᾽ οηΐἶθ, ἰ( νοίδιβδη οὐνδ8 δι ογοηάαπι. 5 

σοηγδΓβι 8 ἔμπογὶα δ Βοπιίμηπι, ἴυαπης δια γ6 5 γ6- 

ἸλπΊθη, πὲ ΔΠΊρΡ]Ϊ 5 ἀΐοαθβ: Οοορενμῖί ποὸ6 ἴρηο- 

πιϊιΐα ποδίτα. ὙοΥΐ σγαιία,, δ᾽ ἴι Δηϊπηὰ ΠοΟΒίγῶ γᾶ 

δάνογθιιβ φυδιηρίδη) ἰῃ5ο θυ}, ἰμ ροϑιίυ πὶ 68. νθ]ἃ- 

ΙΔ61) Βυρ6Γ [Δοίθιη ποϑίγαπι). 1000 5ἷ νοϊι 05 οΓδη- 

465 ἀἴοογα : δίφπαίεηι 681 δα ΡῈ} πο8 ἰμπιθη υα[{π|8 {εὶς 
δοπεῖπο Ἷ, δυϊεγαπηυ8 γαἰλπθη.,, οἱ {πὰ Αροϑιο]! 

ρΓϑίειηυβ: Ῥοίο ἐτρο 1ΦΦ υἱγοδ οταγα ἷπ οἸιπὶ 
(οεο, ἰουαπίοβ ραγα8 πιαλῖι8 δῖη6 γα οἴ αϊξοορίαιΐοπ ὃ. 

5] ἰγαπὶ ἀδροδπιογίπι5, βιηυ] εἴ γ6Ἰδιθη Δυ 6 ΓΟ ΠΊα8; 
8 16, 81] οπη 65 δηΐπὶΐ αἰδοιϊοηθ8, θοη60 Δι16Πὶ 

λι85 διιηὶ ἴῃ πῃοηίς οἱ εορφίαἰίοπα ποϑίγα, ἱπίθγποδ 

ἴδοϊεὶ, ρυϊποῖρὶ ἤθηνρο δηΐπιδ [Δουϊμ1 ἱπηροϑίϊα πὶ 

6δῖ ναίατηθη οἱ ἱξποηιηΐα, Ὧ6 5ρδηϊδηίοπι οὶ 
εἰοτγίδη νἱἀδϑιμν8. Νὴ ἐϑὶ 608 ψυἱ φίογίϑιῃ 8113 
ἃ Π0}}}18 ἀρβουπάϊΐι, 864 η08 4υΐ νεϊαπηθη τη] 8 
τηθη[ὶ πηροπ μη. 

10. Ουΐᾳ φογαμπι 60 ποβίνο ρϑοσαυΐηιιι5 πο εἴ ρα- 

ἐτέ8 ποϑίτὶ ἢ. Ὁκπᾶπ) Π09 αυοᾳι 5 σαὶ ΠΝ] βθουπάσηι 
ΡγΓοθοροροᾶπιὶ Ῥγορ οί ἀϊοογθίηιβ: εοσαυΐιπιιδ. 

Νοη ἰάθδιι 681, ροούοανίιηυβθ, 4υοὰ ραοοδηιυ5. Ουΐ 

οὐαὶ δάπαυς ἴῃ ροοσαῖυ 651, πὸ ἀἶδαὶ: Ῥεβοσανίπηυβ ; 

αυἱ νΘΓῸ δηίθα ρϑοοδυΐ, οἱ ἀφο θη) ΡΟ πἰϊοη Δ πὶ 

ἐεὶ!, 8 ἀΐοιί, Ροσοανίπιιϑ ; φιοπμδαπηοάμπ) οἱ ἀρυὰ 
θδηίείεπι βου ρία 6ϑδὲ οοη Ὀβ5ῖ9 δούυπὶ 4] ροσοΆΓα 

ἀἰοβίογαηϊῖ, οἱ ἀΐουηι : Ῥεσοαυΐπιιδ, ἱπίφι ίαίοηι [οεἷ- 

πῖιιδ δ: οἱ ἰμ Ῥβδ)ιηἷβ: Νὲἐ πιεπιϊποτὶδ ἐπί φωϊαἴμηι 
ποείτατμμι απιἰφιανιπι 1λ, αι Ῥγορ]ιοία. Εἰ η05 [ἰ8- 

5 Εχοἀά. χχσιν, ὅ4. 54]. Ὁ, 7, 
ΠΧΧΥΠΙ, ὃ. 

(1) Οοἀά. γαι., καὶ ἐπεχάλυψεν. 
Φ) (01. ϑοογία]. ροϑὶ ποτε δα τοῦτο. 
δ) Οοἀ. γαι., ἣν τοῦ λαοῦ. 
14) ἴῃ οοἀ. γαῖ. ἀδθεῖ τότε. 
(δ) Πι εο4. ϑεοτία!. εὐ αι., δἱ 6] 5] ογί 5. Ἰοσθη- 

ἀπ} ρυϊαὶ, καὶ οὐχὶ ὁ θεός. Ἰθΐάδπι οοά. Υαϊῖ. ροϑὶ 
ἐχέλευς «ὐαϊ! : περίθου τὸ χάλυμμα, οἱ πιοχ, ΡΓῸ πρὸς 

δ. ἼΤΩ. 1, 8. 

Β Τοῦτο οὖν γέγραπται, ἵνα καὶ σὺ τὸ χάλυμμε 

ἐπιτιθείς σου τῷ προσώπῳ διὰ τῶν τῆς ἀτιμίας, χαὶ 

τῶν τῆς αἰσχύνης ἔργων, αὐτὸς ἐργάσῃ χαὶ τὸ πε- 

ριαιρεθῆναι τὸ χάλυμμα. Ἐὰν ἐπιστρέψῃς πρὸς Κύ- 

ῥίον, τότε περιαιρεῖς τὸ κάλυμμα, καὶ οὐχέτι ἐρεῖς 

τό" ᾿Επεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν. Οἷον ὀργὴ 

ἐπικειμένη τῇ ψυχῇ ἡμῶν κατά τινος, ἐπίχειται χά- 

λυμμὰ ἡμῶν ἐπὶ τὸ πρόσωπον. Διὰ τοῦτο εἰ θέλο- 

μὲν προσευχόμενοι εἰπεῖν: ᾿Εσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς 

τὸ φῶς τοῦ προσώπου σον, Κύριε, περιαίρωμεν τὸ 

χάλυμμα, καὶ ποιήσωμεν τὸ ἀποστολιχὸν ἐχεῖνθ 

τό" Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν 

παντὶ τόπῳ, ἑπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ἐρ- 

γῆς καὶ διαλογισμῶν. Ἐὰν περιέλωμεν τὴν ὀργὴν, 

περιέλωμεν τὸ κάλυμμα: ὡσαύτως (7), ἐὰν τὰ πάθη 

Ο πάντα. Ὅσον δὲ ταῦτά ἐστιν ἐν τῷ νῷ ἡμῶν, ἐν τῷ 
λογισμῷ ἡμῶν, ἐπίχειται τῷ ἔνδον προσώπῳ ἦγεν 

μονικῷ (8) ἡμῶν τὸ χάλυμμα καὶ ἣ ἀτιμία τοῦ μὴ 

βλέπειν ἡμᾶς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ λάμπουσαν. Οὐχ 

ἔστιν ὁ Θεὸς ὁ ἀποχρύπτων αὐτοῦ τὴν δόξαν ἀφ᾽ 

ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἡμῖν τὸ κάλυμμα ἀπὸ τῆς καχίας ἐπιτι- 

θέντες (9) τῷ ἡγεμονιχῷ. 
Διότι ἔναντι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμάρτομεν ἡμεῖς, 

καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν. Εἴθε καὶ ἡμεῖς λέγωμεν, ὡς 
οὗτοι χατὰ τὴν προσωποποιίαν τοῦ Προφήτου, ἹΗμάρτο- 
μδν. Οὐ ταὐτόν (10) ἐστι τὸ, ἡμάρτομεν, τῷ ἀμαρτάνο- 
μεν" ὁ μὲν γὰρ ἔτι ἐν ἁμαρτίᾳ ὧν, μὴ λεγέτω, Ἡμάρ- 
τομῖν᾽ ὁ δὲ προαμαρτήσας, ἀχριδῶς δὲ μετανοήσας, 
λεγέτω, Ἡμάρτομεν, ὡς καὶ ἐν τῷ Δανιὴλ γέγραπται 

ἐξομολόγησις τῶν μηχέτι ἁμαρτανόντων, λεγόντων" 

Ὁ Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν" καὶ ἐν Ῥαλμοῖς" Μὴ μγη- 

σθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων, φησὶν ὁ Προφήτης. 

Καὶ ἡμεῖς οὖν ἐξομολογησώμεθα τὰς ἁμαρτίας, εἴθε 

9 ]26γοα. μι, 986. 9 θαη.τχ, ὅ. “ Ρβ4], 

Μωῦσῆν, μαθεῖ τῷ Μωῦσῇ. 
(6) (οἀ. Υγαι., περιέμενε. 

(Ὦ [δ ερὰς δι, ἀκαι, ὡριύτως; 
(ϑ) ἀρὰ, βέοτ,, Ἀροθονς 
10) (σά. γαϊ, π|416, οὐκ αὐτόν. 
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μὴ χθιζὰς, εἴθε μὴ τριημερινὰς, ἀλλ᾽ εἴθε ἐξομολο- Α 406 σοηἤιοαπιιν ρεοδαία, υ{{πᾶπ| ΠΟΙ ]ιοβίογησ ἀΐα, 
γούμενοι ἐξομολογησώμεθα περὶ ἁμαρτημάτων πρὸ 
πέντε χαὶ δέχα ἑτῶν γεγενημένων, τῷ μηχέτι ([)ἁμαρ- 
«ἴαν ἔχειν μετ᾽ ἐχεῖνα ἐπὶ πέντε χαὶ δέχα ἔτη. Εἰ δὲ 

χθὲς ἡμάρτομεν, οὕπω (2) ἀξιόπιστοί ἔσμεν ἐξομολογού- 

μενοι περὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν " οὐδὲ χῶραν ἔχει 

ἀπαλειφθῆναι τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν ταῦτα. Διότι 
ἡμάρτομεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ γεό- 

τητος ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Ἐχεῖνα μὲν 

ἄλλως λελέχθεο: εἰς διδασχαλίαν τῆς περὶ τρόπου ἀρί- 
στον ἐξομολογήσεως. Ταῦτα δέ ἐστι χατηγορία τοῦ ἐχ 
πολλοῦ ἁμαρτάνειν: ᾿Απὸ γεότητος, φησὶν, ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης, καὶ οὐχ' ὑπηχούσωμεν (5) τῆς φω- 

γῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" ἡμάρτομεν, καὶ οὐχ 
ὑπηχούσαμεν ἕως τοῦ παρόντος. Εἶτα ἐπιστρέψαντες, 
χαὶ ἀρχὴν ἔχοντες ἐπιστροφῆς, λέγουσι τό" 'Πμάρ- 

τομεν, χαὶ οὐχ ὑπηχούσαμεν. Οὐδὲ γὰρ ἅμα τῷ θέ- 

λειν ὑπαχοῦσαι, εὐθέως (4) ὑπαχούομεν" χαὶ γὰρ ἐπι- 

χρόνου δεῖ ὥσπερ ἐπὶ τῶν τραυμάτων πρὸς τὴν ἴασιν, 

οὕτως χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὸ τελείως χαὶ 

Ἐπὶ τούτοις περὶ τοῦ Ἰσραὴλ λέγει ὁ Θεός" ᾿Εὰν 
ἐπιστραφ ἢ Ἰσραὴ.1 πρός με, λέγει Κύριος, καὶ ἐπι- 

στραφήσεταε, τουτέστιν, ἐὰν τελείως ἐπιστρέψῃ (ὃ). 
χαὶ ἐπιστραφήσεται ἐπιστροφῇ, οἱονεὶ ἄρξηται ἐπι- 

στρέφειν. Εἶτά φησι" Καὶ ἐὰν περιέιῃ τὰ βδε.1ύ- 

γματα αὑτοῦ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ 

προσώπου μου εὐαδηθῇ, καὶ ὀμόσῃ Ζῇ Κύριος 
ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ" καὶ 

εὐλογήσουσιν» ἐν αὑτῷ ἔθνη. (0) Ἐὰν τάδε ποιήσωσιν, 

ΠΟΙ ἃῃ6 βαβίθγηιπι ΟΟΠπιπιῖ858, 56 ρεροαία δηΐα 
δῆΠο5 ἀδεθπ οἱ φυΐπαυς ραίγαία, π}}}8 ἐσ 60 ἰδη- 

Ῥογα ἰπί φυϊίαια δάπιῖβθα. δίῃ δυΐδπὶ πεγὶ μαοοανΐ- 
πῖι5, ἀ6 ἰηἰᾳιξαιθα5. ποϑιγῖβ οοπῆϊδηίος, ποπάστν 

ἢἀὸ ἀΐφηϊ δυπλυβ, ποαυθ Ἰοσὰπι μαῦεὶ Βογυπὶ γθηΐα 

Ρεοραίογιπι. ( μοπέαπι ρεσοαυΐηιις 04 εἰ ραῖγεξ πο- 

ϑιτὶ αὖ αὐοίοδεεπίΐα ποδίτα μδφμς ἧι αἷεπι πάπα. 11} 

αυΐϊάδπι 4148 ἀϊεῖα βἰηὶ δά ἰγαἀοιἀυπι) οριϊπι ο0η- 
[ὑδϑίοιΐβ ποάυπι ; ἰδ. δυΐθηι δύὴι ἀἰαΐυγπίδ ρδο- 

οληὰϊ δϑϑίἀυἱιδι15 δοουδαιίο: Αὐ αὐοϊεδεεπίϊα, ἷἱιι- 

4υΐι, μδφιδ ἱπ ἀΐθηι απο, εἰ πον οὐφάϊυϊιιιι5 νοοὶ θ0- 

πιϊμὶ θεὶ ποδιτὶ, ρεσοανίηλι5 οἱ δὰ ἢδπο 5486 ἀΐδηὶ 

πο οὐαάϊνίπιι8. θείης ταβὶρίϑοθηιοθ δἱ ἰπ απ 
φΟὨΥ γί οἶ8 δαθοηΐα5 αἰμηῖ: βεεοαυΐϊπιιδ, εἰ ποπ 

οὐοαϊυΐηνμς. ΝΟῆὰ6 δηΐπὴ δ΄ π|] ἃς. Ορθἶγθ γυο]υπιυ8, 

Β. φοπιίπαο οὐοάϊιηιβ. Εἰοηΐπι ἰρηιρογα ΟΡΙΙ5 651 βίουϊ 

ἴῃ νυϊπογίθι5 δὰ ουτδιίοπδηι, δἰς οἱ ἢ ΘΟηΥ ΓΒίοΠ6, 

υἱ ρειίροια ἃς ρυγο δὶ θουιϊη οοθηνογϑίο ἤαὶ, 

χαθαρῶς ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν Θεόν. 

11. Ροθὶ "ο ἀδ ἴϑγδοὶ ἀϊοίι θθὺϑ : δὲ δον υδγβιδ 
{μονὶϊ [ἰδταοί αά πιο, ἀἰεῖ( θοπείνια, οἰΐαπι σοπυοτί6- 
{ιν. 06 658ι, δὶ ρογίδεια οοηνθγβυβ [ὑογὶξ, δἰΐδηὶ 
οΟηνογβίοηα οοηγαγίοιγ, 4υλοὶ σοπγοσγίὶ ἱηοϊρίδι. 

θοίπάο αἰι: ΕἸ δὶ αϑειμιοτὶε αϑοπιϊπαιΐον ες ἐμας 1.5 6 

ἀξ τέ 8ι0, εἰ α [αοἷθ πιδα τευεγί(ιι5 [μοτῖὶς εἰ ἤατανε- 

τῖί, ὶυϊ! θοπιῖναδ, ἱπ τοτί (αι, εἰ ἐπ ἡμαϊοῖο, οἱ ἐπ )μ- 

δἰἰιΐα ; ει ϑεπεάϊοοι! ἱπ 60 φεπίεδ. 81 ἴδε (δοογίηϊ, 

᾿κ:πρυΐϊοθὶ ' 60 βοηί65. ΟυΡηΔπ) ροΥΓῸ 50} 6 Ὸ 

εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῷ ἔθνη. Τίνα δὲ τάδε ποιήσωσιν, ( αυα ἴδεογα ἀθθδηΐ, υἱ νεποάίοδιι ἰ) 60 ρομ 657 δὶ 
ἶνα εὐλογήσωσιν ἐν αὐτῷ ἔθνη; Ἐὰν περιέλῃ τὰ 
βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. Τί 
δὲ τὸ περιελεῖν τὰ βδελύγματα ἐκ τοῦ στόματος αὖ- 
τοῦ; (7) Ὅσα καχῶς λέγομεν, βδελύγματά εἰσιν ἐν τῷ 

στόματι ἡμῶν. Περιέλωμεν τοίνυν τὰ βδελύγματα ἐχ 

τοῦ στόματος ἡμῶν, περιαιροῦντες καταλαλίας, λό- 

οὺς ματαίους, ἀργοὺς, καὶ μέλλοντας ἡμᾶς ποιεῖν 

ἐγκαλεῖσθαι ἐν ἡμέρῳ χρίσεως, Ἐκ γὰρ τῶν 1όγων 
σον δικαιωθήσῃ, (8) καὶ ἐκ τῶν «όγων σου 
χαταδικασθήσῃ. Ἐΐπερ οὖν θέλομεν ἀπαντῆσαι ἡμῖν 
«ὁ. Καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῷ ἔθνη, καὶ ἐν 

αὐτῷ αἱνέσουσι τῷ Θεῷ ἐν ᾿Ιερουσαιὴμ, ποιῆ- 

σωμεν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰρημένα. Ποῖον δὲ πρῶτον; 
Περιελεῖν τὰ βδελύγματα ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν: 

ἑξῆς ἐστι καὶ τό: Ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὑ.1α- 
θηθήσῃ; δεύτερον τοῦτο ποιήσωμεν, οὐχ ἁπλῶς, ἵνα 

εὐλαθσηθῶμεν. Τάχα γάρ ἐστιν εὐλάθδεια γινομένη, 

οὐχ ἀπὸ προσώπου δὲ τοῦ Θεοῦ. Οἱ γοῦν οὐχ ἐπιστη- 

μόνως φοδούμενοι, προτιθέμενοι δὲ φοδεῖσθαι, οὐχ 
ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ εὐλαδοῦνται" ὅσοι δὲ μετ᾽ 
ἐπιστήμης εὐλαδοῦνται, τῷ ἀεὶ βλέπειν, (9) καὶ ἀνα- 

αϑείμίοτί, αϑοπιῖη αἰΐοιιο8 (6 οτὸ 50. Ουἱὰ ὐΐδπλ ο5ὲ 

δυίοντο 8θοἰ δι] 0}}68 46 ογὰ δυ0  Θυιϑουηαυδ πλᾶ]ς 

ἀϊοίηυ8, Δθοπι διίοπ 65 δ} ἴῃ ΟΓΘ ποϑβίγο. Αὐΐογᾶ- 

Πια5 ἰφίτυν ΔΡοι ἰδ ἰοἢ 65. ἀδ ΟτῈ ποϑίγο, διΐδγεθ 

ἀειγδοίίοη 65, υθγ}8 ἱμδηία, οἱΐοβα, δχ χυΐθυ5 [υἱυ- 

ταπι 6δῖ αἱ ἰη ἀϊς υάἀἰοὶϊ τοὶ βίαιυ8. Ἐκ υετϑὶς ὀμὶηι 
{ἰδ )ιδιἰβοαϑετὶς, οἰ οα υοτὺϊα ἰμῖ8 σοπάοπιπαθετία 3. 

5: ἰφίτων υοϊυμηὰβ υἱ ἐοηιίηραι Πο}}5 {Πυἀ : Εἰ ϑ86- 
ποάϊοεπε ἱπ 60 φοπίεε, οἱ ἱπ 60 ἰαμάφηι ἀἰξεμι θ60 ἵῃ 
Ζοτυδαίεηι, [λοἰληγα8 4υ: ἰπἰτο ἀἰχίπιυ5. Ου416 δυ- 

(6π| 6δῖ ργϊπυπὶ Αὐΐόγγα δυοηίηαιίοιο8 (6 ΟΥΘ 

ποϑίγο. ϑεχυΐίαν ΠΠυἀ : Α [αοἰο πιεα γευοτίμς [μογὶξ. 

Ηοςο Δ]ἴδγαηι [Δοἰαπιιι8, ποθ δἰπιριἰείιοῦ, αἱ τονογθᾶ- 
ΤῊῸΓ ; (οΓί6 οπίμη 6δὲ φυδάδλπι γουδγομια ααα5 πΟη δἰϊ 

ἃ [λεῖα 1)6ϊ. Ουἱ ἰρίτιν ἀθβαια βοίοιεία γουθγθηίαγ, 
του γγὶ δυο πη 50] ργοροηαμῖ, ποη ἃ [δεῖ Ποὶ τὸ- 
νογθηίαγ ; 4] δυίοπι οὑπὶ δοίθητἃ ΓΟΥΈΓΘηίαΓ, 60 

αυρὰ δοίηρεγ ἱπίυδδηίαν, οἱ ἰῃ βϑπρδιϊ ροῖ8. δὰ νἱνὰπὶ 

ἐχργίμηδηιί [Δείοπι Ὀεὶ, ας 65 διρεγ [αοἰεπίε8 πιαία. . 
μι ρεγάαι ἀε ἰδγτα πιεπιοτίαιμ ἰΐοτμηι, ̓ἱ δαμὶ υΐ ἃ 

[οἷς Βεὶ γουθγθηίυγ. 

ζωγραφεῖν ἑαυτοῖς τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, γινόμενον ᾿Επὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ κακὰ, τοῦ ἐξολοθρευθῆναι 
ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὑτῶν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ εὐλαθδηύμενοι. 

1 Μλ8}. χιι, 57. 

(1) σοά. γαι. ρογρογαπι, τὸ μηκέτι. 
Ἢ ἐϑως Υαι. ἐδ γον οὔτ " 
ι Ὡς φωνῆς υρίονυ τον θεου ἥμων" τομεν, 

καὶ ΤᾺ τιτο μα εν. ἤπς ες ἐμίδε ἔοηεῖ. 
(ἐ) ὑοΜ. γαι., ἤδη ἐυθέως. Ῥαυ]ο ἱπῖτα ἰάοπι ο0- 

ἀεχ, λέγει ὁ Θεός. 

{) (οἀ. Υι., τουτέστι τελείως ἐπιστρέψῃ. 
6) ᾿Εὰν τάδε ποιήσωσιν, εὐλογήσουσιν ἂν αὐτῷ 

ἔθνη. κα ογἶθθ8 διιπὶ ἴῃ οοὐΐοα γαϊςᾶπο. 
Ἢ Αὐτοῦ ἀδεδὶ ἰη οοὐ,. γὙαίϊο. 
8) Ρογρογδηὶ οοἀ. αι., διχκασθὴσῃ. 

(9) ἀοἀ. Υαίὶ,, τοῦ ἀεὶ βλέπειν. 



54 ΟΚΙΟΕΝΙΒ δ: 

48, δὶ αὐειμίοτι! αδοπιΐπαιίονες δμαδ 46 ὁτὲ διο, εἰ Αα Ἐὰν περιϑῖῃ ἐὰ βδελύγματα αὑτοῦ ἀπὸτοῦ στό- 
α [αοὶς πιεα τευοτίις {ποτὶϊ, ὁ 7μτανοτγῖ!, Υἱυϊΐ 8ο- 

γτηῖπια, ἰπ υοτίίαἴθ, δὲ ἱπ ἡμαϊεῖο, οἱ ἐπ ἡμειεἶα. (οπ- 

δἰ ἀόγθπι8 πΠυϑπηδιΐρ5058 αυΐ [Γαπιαδ, ΄υοπηοὰο ποη 
ἴῃ ἰυσϊεἶο, 5β6ὰ βίῃ ἰυάϊοῖο Ἰυγοπιυ8, ἰΐὰ υἱ [υγ5- 
πεοηΐδ ποϑίγα οοηδυεέυἀϊηθ ροιϊὰ8Β 4υλιυ ᾿παά οὶο 
ἤδηϊ. ϑβυτγὶρίπιυγ ἰίλ4υθ: αυοά δὲ βογηῖο ρτορβιοιὶ- 

οὐδ τοργοβοηαξε ἀσπὶ δἰἱϊ : ΕἸ εἰ ἡειγαυετῖι, γἱυ! Ἀο- 

πήπαδ, ἐπ υογίαΐδ, εἴ ἱπ Ἰιάϊοῖο, εἰ ἵπ ἱμειἐἶα. ϑεὶ- 
τὴ 8 ἃ Βομΐπο ἀἰβοίρυ}}5 ἰη Ενδηοιῖο ἀϊείυπν : Ε90 
αμίεπι ἀϊτο υοὐὶδ,, ποὶὶ ἦταν οπιπῖπο "5. Ὑἱβοδπηυ8 

οἰἴαπι ᾿Πυὰ, οἱ 5ἷ ἀξάογίς [λει18, υἱγαηυ 6 δχϑαηα)}ὶ- 

πλ118. ΕἸδηΪπὶ [ΟΥ[4586 ρΓΪπιοὸ ᾿υγαηάυπι δβὶ ἰπ νογί- 

ας, οἱ ἡπάϊοίο, οἱ ᾿υδε1 ἴα, αἱ ροβιοαφαδῃ ρῥγοίοοο- 
τι φυΐθ, ἀΐσηυβ ἢδὶ ποη ᾿υγᾶγα οπημΐηο : β6ὰ ἢαροδὶ 
ἔα, ὯΟ) 6565 ἐεβι Πὰς αἱ οἰῖ ἐσ, οἱ Βαυδαὶ πον, 

πιἰπί πλ ἰΠἀἾ Ζ6 5 (6διΐθα5, υἱ 5'1 ἰρϑὰπ) γεγο ποπ. Εἰ 
.157 πιταυοτί! ἰφιιατ, γὶνὶε δοπιΐπιι8 ἵπ νετίαί6. 1ῃ 
ἰυγδηῖθ ργίπηα πη αυφγο ποι [αἰβαιη, 56ἀ σϑίυτη, υἱ 

ἐπὶ νοῦ ἰαιθ 61: Π05 δυΐδπὶ πγἰβοτὶ οἰΐδαι ρο͵ογᾶ- 
πῖυ8. ϑ6ἀ 650 οὐπὶ νογίίαϊ6 ποπάσπι τεοῖθ ᾿υγα- 
τηοπίμυπι ἢϊ, δϑὰ ἴῃ Ἰυύϊεῖο. βίο, οοπϑυσίυἀϊθ ᾿ατο 

ἴῃ υάϊοῖο, πὰπὶ [460 ἀδοσαὶ ᾿ι δε} 5π|04] ἸυΓαπηθηι0 

ϑϑυπηογα θδιηὶ υηἰνογϑὶ, οἱ Ο] γί βίι πὶ 608 δὰ Ποσ 6 

ποροίίυπὶ ἢ Ουὐυδπιοά! ΓΘ 6586 ὑροτίοι υἱ ζοηυᾶ 

Βεείλπι οἱ ᾿υγαπὶ  Αἀ φυδιη ἢ δπὶ, 5] δου ποηΐ ἸΏ60 

ἰῃ δ᾽ϊχυΐθυβ ἀδγοφδίυνγ, Γόβαγεϊθη πὶ πος Ι͂ΔΟΘΓΘ 

Ῥοβϑίπι δ] φυιδπᾶο 3 ϑἰη δυίθιῃ, υἱ οαϑυ5 ἰυ]ἱογί!, 816 
ἦυγοπι, ροοοθοπΟ Υ δὲ ἱρίίυν ἡμγαυετῖ!,, Υἱυϊ! δοπιΐ- 

πη8, ομηὶ υογί αἴ οἰ ἵπ ἡμαϊεῖο, ποπ βδὶπα ἠυάϊοῖο,, οἰ 

ματος αὑτοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὐμαδηθῇ, 

καὶ ὁμόσῃ, Ζῇ Κύριος ἐν ἀ.ληθείᾳ, καὶ ἐν κρίσει, καὶ 

ἐν διχαιοσύνῃ. Ἴδωμεν (1) ἡμεῖς ἑαυτοὺς οἱ ὀμνύον- 
τες, τίνα τρόπον οὐχ ἐν χρίσει ὀμνύομεν, ἀλλ᾽ ἀχρίτως, 
ὥστε γενέσθαι ἡμῶν τοὺς ὄρχους ἔθει μᾶλλον ἣ χρίσει. 
Συναρπαζόμεθα γοῦν, χαὶ τοῦτο ἐλέγχων ὃ λόγος 

φησί Καὶ ἐὰν ὀμόσῃ, Ζῇ Κύριος ἐν ἀ.ιηθείᾳ, καὶ 
ἐν χρίσει, καὶ ἐν διχαιοσύνῃ. Οἴδαμεν ἐν τῷ Εὐαγ- 
γελίῳ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητάς" 
Ἐτγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ (4) ὀμόσαι διίως. Ἴδωμεν δὲ 
χαὶ τοῦτο τὸ ῥητόν" καὶ ἐὰν διδῷ Θεὸς, συνεξετασθή- 
σέται τὰ ἀμφότερα ".τάχα γὰρ πρῶτον δεῖ ὁμόσαι ἐν 
ἀληθείᾳ, καὶ ἐν χρίσει, χαὶ ἐν διχαιοσύνῃ, ἵνα μετὰ 

«οὔτο προχόψας τις, ἄξιος γένηται τοῦ μὴ ὀμνύειν 

Β ὅλως, ἀλλ᾽ ἔχῃ ναὶ, μὴ δεόμενον μαρτύρων (5) τοῦ εἶναι 
τὸ γαί" καὶ ἔχῃ οὗ, μὴ δεόμενον μαρτύρων τοῦ εἶναι 

αὐτὸ ἀληθῶς οὔ. Καὶ ὀμόσῃ οὖν, Ζῇ Κύριος, ἐν 
ἀληθείᾳ. ᾿Ἔν τῷ ὀμνύοντι πρῶτον ζητῶ τὸ μὴ ψεῦδος, 
ἀλλὰ τὸ ἀληθὲς, ἵνα μετὰ ἀληθείας ὁμόσῃ" ἡμεῖς δὲ 
οὗ τάλανες χαὶ ἐπιορχοῦμεν. ᾿Αλλ᾽ ἔστω μετὰ ἀλη- 

θείας, οὐδὲ χαλῶς ὄρχος γίνεται, ἀλλ᾽ ἐν χρίσει, 

Δεδόσθω δὲ, (4) ἔθει ὀμνύω ἐν χρίσει, εἰ δέον παραλαμ- 

θάνειν εἰς τὸν τοιοῦτον ὄρχον τὸν Θεὸν τὸν τοῦ παντὸς 
χαὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἐπὶ τόδε τὸ πρᾶγμα; Πηλ- 

χον δεῖ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἵνα τὰ γόνατα θῶ χαὶ ὀμόσω; . 

Πρὸς ἣν ἀπιστίαν γενομένην (5) ἕν τισι περὶ τοῦ λόγου 
μου θεραπεύων τοῦτο ποιήσαιμί ποτε ; Εἰ δὲ, ὡς ἔτυ- 
χεν, οὕτως ὁμνύοιμι, ἁμάρτοιμι ἄν ; ̓Εὰν' οὖν ὀμόσῃ, 
Ζῇ Κύριος, μετὰ ἀληθείας, καὶ ἐν κρίσει, μὴ ἀχρί- 

ἐπ )υδιἰ εἶα, ἀοπ ἰπ͵υδία, οἱ δοποάϊοοπι ἐπ ἐο φόπιες. (Σ τως, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, μὴ ἀδίχως " καὶ εὑὐ.1ογή- 

ὕἱτγάφυς οοπ)χί!, οἱ 608 4υΐ ἃ φοηιθυ8. 8υηι, οἱ 
ἰδγδοίθηι, οἱ ἀδ φοηιίθυβ οἱ ἀ6 ἴβγῶθ]6 ΒῈγ ΠΟ ΠΟπῚ 

μαϑυϊῖ. 

15. ϑυῤ)υηρί! : Εἰ ϑοποάϊοοπε ἵπ 60 φοπίδδ ; οἱ ἷπ 
εο ἰαμάδηι ἀΐδεπὲ ἢ60 ἱπ δοτωξαίεηι. Π ας ἐπὶπι ἀἰοὶϊ 

Ῥοπιΐπιια υἱτῖδ 7 μάα, εἰ ἠαδὶιαπίέϑι Ζεγιδαίοπι. Α1- 
Ἰοουίυ 651 608 (υἱ 51η1 οχ ἴ5γδ6ὶ, ἀϊεὶς υἱτίβ Ζυάα. 
Ττοροϊοσίαβ,, 4.45 πυροῦ ἀδ 7044 εἰ 120] 18π||0ὺ8 

δεγυβαϊθπη οχροβυΐ, πηδηιογία γϑοοϊο. Ηδθίίαπιυ8 
δηΐ η08, 8[ θοὺβ ἀδάονὶ!,, ἰη δογυβδ] θη ; φυθηΐδπὶ 

εὐὶ (μέδαμτμδ, ἰδὲ οε( οοΥγ". 51 {πΠ6520γ]Ζάτη}8 ἴῃ 

ἐΟ 8, ΟΟΓ οἰΐαπὶ Βαθδη5 πῃ ἃ 4υῷ5 50ΓΒὰπὶ 68ὲ 

δογυδα]θηι ἀδ ἀυὰ ΑΡοΟΒίο! 5 αἱΐ : Π{|Π4 αμίεπι φμ 
ϑυγδῖιπι ἐδί δοτιδαίοηι, ἰϑέγα 681 φμα 6δῖ πιαίον πο- 

δἰγα, δἰομ δογὶρίαπι 688, οἱ ΄αυϑ βϑεφυθπίυγ, ἶσο 

ἰφίιαν ἀεὶ! θοπιΐνιδ υἱτὶς “παα οἱ μαϑὲ(απίίϑεις 76- 
τιδαίεπι ; Νουαίο νοὐὶς ποναίϊα οἰ ποίϊ!6 ξέγΟγ 6 ἘΩΡΟΥ 

ϑρίπαϑ .6, Ῥγοίρυο δὰ ἀοοίογαβ βρϑοίδι Ὡς βΈγγῖο, 

26 ργίυ5 δυάίτοῦῖθυ5 γογθα ογοάδηι, αυδηὶ ἡοΥδ᾽ 13 

3. δι}. νἱ, 31. 33 Μδι}}. ν, 54. 

ἯΙ Βογθεπάυπι ραϊαὶ Ησυοιίυ5, οἴδαμεν. 
Ε ἐς " οοὐ. Υ͂δί. π|4}6 Ομ 8885 δι ηϊ ἰ)28 γΟΟ68 : λέγω 
μὲν μή. 
(5) Οοἀ. Υαι., μὴ δεόμενον τοῦ εἶναι τὸ οὔ " χαὶ 

κῃ τ οὔ ; μὴ δεόμενον μαρτύρων τῷ εἶναι αὐτὸ ἀλῃ- 
ο 

(ἢ) (σά. Υαι., γένηται. Νοχ ἰάειῃ οοάεχ δεδόσθω 

15. 6Δ]. τν, 26. 

σουσίν ἐν αὑτῷ ἔθγη. “νωσεν ἀμφότερα, τοὺς ἀπὸ 
τῶν ἐθνῶν καὶ τὸν Ἰσραήλ᾽ εἶπε περὶ τῶν ἐθνῶν, 
εἶπε καὶ περὶ τοῦ Ἰσραήλ. 

Ἐπιφέρει " Καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῷ ἔθνη, καὶ 
ἐν αὐτῷ αἰνέσουσι τῷ Θεῷ ἐν Ἱερουσαλήμ" ὅτι 

τάδε «“έγει Κύριος τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ιούδα, καὶ τοῖς 
κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ. Εἴρηκε τοῖς . ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν, εἴρηχε καὶ τοῖς ἀπὸ Ἰσραὴλ, λέγει τοῖς ἀπὸ 
τοῦ Ἰούδα. Μέμνημαι τῶν πρώην εἰρημένων περὶ τοῦ 

Ἰούδα καὶ τῶν χατοιχούντων ἐν Ἱερουσαλήμ τρο- 
πολογιῶν. (6) Κατοιχοῦμεν γὰρ ἡμεῖς, ἐὰν ὁ Θεὸς διδῷ, 

ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ." ἐπεὶ ὅπου ὁ θησαυρὸς, ἐκεῖ καὶ 
Ὁ ἡ καρδία. Ἐὰν θησαυρίζωμεν ἐν οὐρανῷ, χαὶ ἔχω“ 

μεν τὴν καρδίαν ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἄνω, περὶ ἧς ὁ 
᾿Απόστολός φησιν' Ἡ δὲ ἄγω Ἱερουσα.ϊὴμ ἐλευθέρα 

ἐστὶν, ἥτις ἐστὶ μητὴρ ἡμῶν, ὡς γέγραπται, καὶ 
τὰ ἑξῆς. Τώδε οὖν ,2έγει Κύριος τοῖς ἀνδράσιν 

Ἰούδα, καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ᾿Ιερουσαλήμ' Νεώσατε 

ἑαυτοῖς γεώματα, καὶ μὴ σπείρετε ἐπ᾽ ἀκάνθαις. 

16 Ζοῦοπι. ιν, ὅ. 

γὰρ... εἰ δέοι παραλαμδάνειν εἰς τὸν τοιοῦτον ὄρχον 
τὸν τοῦ παντὸς, τὸν Χριστόν. ; 

(δ) Π|4 οοάθχ υἱογαμα. ΟΠ β!ονίυ 5 ἰερὶ ταὶ! : πρὸς 
τὴν ἀπιστίαν γενομένην. " ᾿ 

(6) Οηᾷ, Υα1.., τροπολογιῶν. ϑοοτίλϊ!. τροπολο- 
γιχῶς.. " 

͵, 

κρεξε οὐδ το: 



815 ΙΝ ΖΕΚΕΜΙΔΜ ΒΟΜΙΠΙΑ γ᾽. δ14 

Ὁλόγος οὗτος μάλιστα τοῖς διδάσχουσι λέγεται, ἵνα μὴ Α (δρογίηι ἴῃ δότυπὶ δηΐπι5. Οπληὰο δμΐπὶ δά! 10 
πρότερον ἐμπιστεύσωσι τὰ λεγόμενα τοῖς ἀχροαταῖς, 
πρὸ τοῦ νεώματα ποιῆσαι ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν. “Ὅταν 

γὰρ ἀρότρῳ ἐπιδαλόντες τὴν χεῖρα νεώματα ποιήσω- 
σιν ἐν ταὶς ψυχαῖς, κατὰ τὴν γῆν τὴν χαλὴν χαὶ ἀγα- 

ϑὴν τούτων ἀχουόντων, τότε σπείροντες οὐ σπείρου- 

σιν ἐπ᾽ ἀχάνθαις" ἐὰν δὲ πρὸ τοῦ ἀρότρου, χαὶ πρὸ 
τοῦ γεώματα ποιῆσαι ἐν τῷ ἡγεμονιχῷ τῶν ἀχονόν- 
των, λάδῃ τις τὰ σπέρματα τὰ ἅγια, τὸν περὶ τοῦ 
Πατρὸς λόγον, τὸν περὶ τοῦ Υἱοῦ, τὸν περὶ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος, τὸν λόγον τὸν περὶ ἀναστάσεως, τὸν λό- 

Ὑγὸν τὸν περὶ χολάσεως, τὸν λόγον τὸν περὶ ἀναπαύ- 

σεως, τὸν περὶ νόμου, τὸν περὶ προφητῶν, χαὶ ἀπαξ- 
απλῶς ἐχάστου τῶν γεγραμμένων, καὶ σπείρῃ, πα- 
ραθαίνει τὴν λέγουσαν ἐντολὴν πρῶτον’ Νεώσατε 

δγϑίγο πουδίἰα Γδοουΐηὶ ἰὴ (6 γγ8 ὈοΠᾶ οἱ ἰδουπάα, ἐπ 

ΔΗΪΏΔΌΙ5 ὨΘΠῚρΡῈ Δυάϊογαπ)., ἴθ) 86} ηΔη 168 ΠΟΙ; 

ΒΕΠΙΪΠΔΗηΐϊ ΒΊΡΟΓ 50} 125 ; 81 Υ6ΓῸ δηϊ6 διαίγυηῃι,, οἱ 

ῬΓγυδαυδιη πον} ἰδοία ϑἰηὶ πῃ πηθηῖα δυ ϊογιιπι, 
δοσερογὶϊ 4015 δα μοῖδ 50} ΠᾺ., βοΓΠΊΟΠ6πῚ ἀθ Ρϑίγα, 
βογῃοηθῃ (ἰ6 ΕἾ Ο., δογωιοπθηι ἀ6 ϑρί ΓΙ 58ηςίο, 

ΒΟΓΙΏΟΠΘΙ ἀς ΤΟΙ ΓΓΘΟΙΙΟΠ6, ΒΟΓΙΠΟΉ6Π) 46 δυρρ]ϊ- 
οἰἶβ., βογπιοῆοηι ἀ6 Γο]ιΐα, 56 ΠΌΠΟΙ ἀ6 ἰαρα, ἀθ 

Ῥγορ οὶ, οἱ, αἱ ὅπῸ γεῦθοὸ ἀΐοσαπι, ἀθ βίπψυ β φῦ 
δογὶρία βιιηῖ, εἰ βειηϊπανογίὶ, υἱοὶ πηδινάδίυπι φυοά 
αἷϊ ργ διὸ: Νουαίε υοϑὶς ποναίϊα ; ἀεϊπάε : ΕἸ ποίξ6 86- 

ΤΕΤΕ ΦΕΥ͂ δρίπ ας. ετγυτῃ ἀΐοεῖ ποηποπιο 1 588 αιάϊϊο- 
τυπὶ : Ερο πο ἀοέε0, ργοοριο ἢυΐα ποη 80] 8660. 

δοά τυϊπιοι ρβῖυδ ἀρτίοοἷα 515, οἱ Π0]} 5ΈΓθγΘ 006 Ὁ 

ἑαυτοῖς γεώματα" δεύτερον, Καὶ μὴ σπείρετε ἐπ' Β βρίπα5. Νονα]ο. [0 ἄστιπιὶ ύυθπὶ (ἰυἱ ογοἀϊἀϊι Ποὺ 
ἀχάνθαις. ᾿Αλλὰ ἐρεῖ τις τῶν ἀχονόντων " Ἐγὼ οὐ 

διδάσχω, οὐχ ὑπόχειμαι ταύτῃ τῇ ἐντολῇ. Καὶ σὺ γεωρ- 
γὸς γενοῦ σεαντοῦ, ([) καὶ μὴ σπείρης ἐπ᾽ ἀχάνθαις, 
ἀλλὰ νέωμα ποίησόν μοι τὸ χωρίον ὃ πεπίστευχέ σοι ὁ 
θεὸς τῶν ὅλων. Κατανόησον τὸ χωρίον, ἴδε ποῦ εἰσιν 

ἄχανθαι, ποῦ μέριμναι βιωτικαὶ χαὶ πλούτου φιληδονία. 
Καὶ κατανοήσας τὰς ἀχάνθας τὰς ἐν τῇ ψυχῇ σου, ζήτη- 

σὴν τὸ λογιχὸν ἄροτρον, περὶ οὗ Ἰησοῦς φησι τό" Οὐ- 
δεὶς βαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ' ἄροτρον, καὶ στραφεὶς 
εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστι τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

Ζητῆσας αὐτὸ, χαὶ εὑρὼν, ἀπὸ τῶν Γραφῶν συναγα- 
γὼν τοὺς βοῦς, τοὺς ἐργάτας τοὺς χαθαροὺς, ἀροτρία- 

σον, χαὶ νέωσον τὴν γῆν, καὶ ἵνα μηχέτι ἧ παλαιὰ, 
ποίησον αὐτὴν νέαν. Ἐχδυσάμενος τὸν παλαιὸν ἄνθρω- ς 

τὸν σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, χαὶ ἐνδυσάμενος τὸν 
νέον τὸν ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν, “ποιήσεις 

σεαυτῷ νέωμα. Καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ νέωμα, λάδε σπέρ- 

ματα ἀπὸ τῶν διδασχόντων, λάδε σπέρματα ἀπὸ τοῦ 

γόμου, λάδε ἀπὸ τῶν προφητῶν, ἀπὸ εὐαγγελιχῶν 

Γραφῶν, ἀποστολιχῶν λόγων, χαὶ λαθὼν ταῦτα τὰ 
σπέρματα, σπεῖρον τὴν ψυχὴν (3) διὰ τῆς μνήμης χαὶ 

τῆς μελέτης. Αὐτόματα ταῦτα δόξει ἀνατέλλειν, τὸ 
ἀληθῶς δὲ οὐχ αὐτὰ ἀνατέλλει μετὰ τὴν μνήμην αὖ- 

τῶν, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὰ αὔξει. Ἐγὼ ἐφύτευσα, 

ἉἈποιλιῶς ἐπότισεν, ἀμ... ὁ Θεὺς ηὔξησε. Καὶ 

εἴ τίς γε δεδύνηται (5) κατανοῆσαι τὰ; Γραφὰς, οὖ- 

πος πεποίηχε νέωμα" χαὶ ποιήσας νέωμα, ἔσπει- 

ρὲν οὐχ ἐν ἀχάνθπις. Ταῦτα τὰ σπέρματα οἶχονο- 

απΐνο᾽5ο γι πη). ΟΟμηδίἀογα ἀφγυη, νυἱδα αἱ δυηῖ 

βρί 8, 80] υἱἱαα ἢυυ5 οορὶ᾿ΔιΙοπ65 οἱ ἀἰνιἰατυπὶ 

ἈΠΊΟΓ ; οἱ τὶ Θρίηδ5 4:6 δυηὶ ἰῇ δηΐπηὰ ἴῃ ο0- 

ξηογοῦῖβ, αυιῶγα γι] οη δ }}} ἀγαϊγαιη (6 400 αἱξ δ6- 

8115: Δεπιο ηϑἱτ6π6 τπαπιπ αὐ αταίγαμηι οἰ τεδρὶεἰὲπε 

Τεῖγο, αρίιις εδἰ γεηπο Βεἰ"". ρος φοτγηυϊβ:ῖ0 οἱ ἰη- 

γϑηῖο, 6 ϑδοτγίρίυγίς οοπάσυοοθηβ Ὀονθ8, Ορογδγὶοβ 

ἸΔΌΠΔΟ05, ἄγαίγο δ00 ψ6, οἱ ἰβηογα ἰαγγᾶπι, οἱ πὸ 

ΔΠΊΡ]}}18 5} νοιυϑία, ἴδο ἰρϑαιῃ πονϑιη. ἔχυθπϑ γδ- 

ἰογαπι οι π6 πὶ οὐπὶ δοί 1:5 δι }8 ̓ 5, οἱ ἱπάπθηβ πο- 

νυ αἱ γοπονδίαν ἐπ ἀρη ΠΏ 6 ΠῚ, [ποθ 5. εἰ ἰ πιοῖ- 

ἱρϑὶ μονα]; οἱ αὐὶ [βρογὶ8. πουδῖθ, ἃ ἀοοιοτγίθιβ., 
Ιασὸ, ργορί οι, να βο! οἷς Βογὶρίαν5., ἃροϑβι0}}ςἶ5- 

408 5δγιποηίθυ8ϑ δοεῖρα δεπηΐμᾶ οἱ δὰ ἴηι δΔηϊπηλπὶ 8- 

οἷο πιοπιογί τηϑηθὰη8 αἱ πιοαἰϊαιίοπα ΘΧΘΟ θη 8. 
Ῥυθυ τα ᾿ο δυὰ βροηίθ Υἱἀθθυπίυγ : τονοῦὰ (ἃ- 

ΙΏ6) ΠΟῚ 68 ΡῈΓ πιϑιηογίδιῃ. Οὐ πη, 56 θὲυ8 

᾿ρβῖ8. ἱπογοπηθηίυπὶ ἀδὶ : Ε90 ρίαπιαυὶ, Αμοίίο τὶ- 

φαο!, θεῖς αμίοπι ἱποτοπιενίιπι ἀεαὶ! 13. Ουοά 5 

ηιυι ὴϑ δεγίρίυγαβ ἰμι6}Π ἔφατο ροιυστῖι, εἷς [οοἷς μονα; 

εἰ οὐπὶ (δοογὶ᾿ ὨοΥΑ]6, ποθὴ ἰῃ βρὶηἷ8 βοιπηίμᾶυὶς. ἤσεο 

Βριηἷπα, [)60 ἰΐα ἀϊδροποηῖθ,, ποὸὴ γϑρεπῖθ βρίοβ 

ἐἰυμῖ, 564, αἱ ἴῃ Ενδηφοο βοουνάσπι Μάγουπὶ ἰορὶ- 

(ιν ν5,, ῥγίαμυπι Παῦυα., ἀδἰ 48 ὁρῖςα, ἀδπλυπι ρᾶγὰ- 

πὶ Γγυπιοηίυπὶ 84 πηοβϑθῖη. Οὐπὶ ρίυπι [Ὀογὶὶ δή 
πηαββϑθη), γοηϊδηΐ ἢΐ, 4] δὰ πιθβϑθηὶ 58] δυηϊ. 

Οὐ ἂρίυπι [ὑδγῖϊ δὰ τηοϑϑθηῖ, τδηΐθεὶ δὶ δά 4008 

ἀἰοίυπι δὶ : ᾿ιουαίς οσμίος νεδίτος, εἰ υἱάδι6 τεσῖὶο- 
μεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, οὐχ αἰφνίδιον γενέσθαι στά- ἢ) πές, φυία αἰϑα διπὶ Ἶαπι αὐ πιοξδεπι"). ΑἸ! ἰϊδαυθ 

χὺς, ἀλλ᾽ (4) ὡς ἐν τῷ κατὰ Μάρχον Εὐαγγελίῳ πρῶτον 
χόρτος, εἶτα στάχυς, εἶτα ἕτοιμον γίνεται πρὸς θερι- 
σμόν. Ὅταν γένηιαι ἕτοιμον πρὸς θερισμὸν, ἐλεύσον- 

παι οἱ ἐπὶ τὸν θερισμὸν ἐξαποστελλόμενοι, ὅταν γένη- 
ταιΐτοιμον πρὸς τὸν θερισμὸν, ἐλεύσονται (δ) πρὸς οὗς 
ὁ λύγος φησίν: Ἐκξάρατε τοὺς ὀφρθαϊμοὺς ὑμῶν, 

"0015 : Νονυαίε νοϑὶς ποιαίΐα, εἰ ποίϊ6 δΕΤΕΤΟ δΦΏΡΕΓ 

ἐρίπας. 5] δυίοπη ρεϊυβαυϑπιὶ ρυγρανογὶβ δηϊπηδπι 

τυδιη, δά ς Βα ΒΕἢ5 βρ᾽π5 ργοοοββογὶ8 δά θυ πὶ αιΐ 

ἀοσδγὰ τοὶ ροϑβδὶϊ, ναὶ ρυϊεῖαγ, τοὶ ργοιηϊαί, οἱ ρθ- 

.5 ἰῃϑιτατἰ0πὸ5 Δ0 δοιηΐα φρὶ τ} 14, Υἱο 8 δη8}}- 
ἀδῖαπι αυοι αἷι - Νοίϊιε ΦΟΥΟΤΘ δι ΡῈ δρέ!α8. 

καὶ θεάσατε τὰς χώρας, ὅτι Δλευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη" φησὶν οὖν ἡμῖν" Νεώσαξε ἑαυτοῖς 

τ μυς. ιχ, 68. 8 (01088. π᾿, 9. 

) (οὐ. Υδι., χῇ. 
δ) (οἱ. 5εοτ., δόξῃ μὲν ἀναστέλλειν, τὸ ἀληθῶς 

δὲ οὐχ αὐτὰ ἀναστέλλεις μετὰ τὴν μνήμην αὑτῶν, 

ἢ Μλ1εὲ οο. ὅεου., σοῦ γεωργὸς γενοῦ σεαυτοῦ. 

191 (ογ. π|, ῦ. 0 ΜΆτΟ, ιΥ, 28. 5' Ζολπ. ιν, δῦ. 

ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ηὔξησε. Καὶ εἴ τίς γε δεδύνηται. 
4) [πὶ οοἰ. αι. ἀρεβί ἀλλ᾽. δ 
5) ἴθ εοὰς ϑοογία!. ἀσβυηὶ προ νόγῦὰ : ὅταν γέ» 

νηται ἕτοιμον πρὸς τὸν θερισμὸν, ἐλεύσονται. 
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γεώματα, καὶ μὴ σπείρετε ἐπ᾽ ἀκάνθαις. Ἐὰν δὲ πρὶν καθάρῃς σου τὴν ψυχὴν, ἔχων ([) ἀκάνθας προΐῃς 

τῷ διδάσχειν (9) ἣ δυναμένῳ, ἢ νομιζομένῳ, ἢ ἐπαγγελλομένῳ, καὶ αἰτῇς μαθήματα καὶ σπέρματα πνευμα- 

τιχὰ, παραθαίνεις τὴν λέγουσαν ἐντολήν" Μὴ σπείρετε ἐπ᾽ ἀκάγθαις. 

44, Ῥοίπάα ἀϊοίίυν : Οἰγοιπιοίαϊηπιϊεὶ θὲο υοδίτο, ἃ Ἀαλέξῆς (δ) τοῦτο λέγεται" Περιτμήθητε τῷ Θεῷ 

εἰ εἰγοιηιοίαϊ 6 ργαραίΐμηι σογαάϊδ υϑδιτὶ. δὶ ἢ6665- 
βαγίο δι άϊίγ : ἢ εο υϑδίτο. Θυοὰ 1559 ἱπίο! Πρ 68 

5. 5}}} ὀχθρὶο. Οἰγουπιοϊἀππίαν, βοσυπάμπι ἰά φυοὰ 

86η5116 651, ἰπφυᾶπι, ποῖ βοίυπι αυἱ βεουπάσιη [66 

ξέπι Μογϑἰβ δχσ οἰγουπιο βίοηθ συμ, 564 οἱ |}} μὰ - 

τὶν. ὐφγριίογαπι 1.015 βδοογάοίθ8. αεἰγουπιοίαιμι- 

ἴυγ; 564 ἰδία οἰγουπηοίϑϊο ἰάο} 15 οἰγοιπιο βίο δδὶ, οἱ 

δοϊη πὸ ἢς θ60. [Π4 δυίαπὶ δυϊεόγαιη [0Γ[58518 

οἵμηἷπο ἱππὸ ἤδυαι Πὲ0. Οὐπὶ ἰφίτυγ πο ἀϊοίίυΡ : 
Αἰτεμιιεϊαϊηιΐ θ6ο υοδίγο,, ᾿ἰιογα5 86 η88 ἱπι6]]6οῖ0, 

( " σοὰ. Υγαϊ., ἐὰν δὲ πρὶν καθαρίσαι τὴν ψυχὴν, 
τι ων. 

ΩΣ (οι. γαῖ. πια]ο, τὸ διδάσχειν. Ρ4υ}]0 ροϑὶ “0- 
ἄοχ ϑοογίδι., χαὶ αἰτεῖς. ΟΠίϑΙογ 8. ρογρογαιῃ ἰ6- 
βενάϊνπ ρμυΐλι ἐνθῇς. 

(5) Ουάοχ γαιίοληις : Καὶ ἑξῆς τούτῳ λέγεται" 
Ἐεριτοῆεττε τῷ Θεῷ καὶ περιτέμεσθε τὴν ἀχροῦυ- 
στίαν τῆς χαρδίας ὑμῶν. Περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν, 
ἀναγχαίως πρόσχειται τὸ, Περιτμήθητε τῷ Θεῷ 
ὑμῶν. 
Ι "ω) Ἀ.ι1ὰ καὶ ἄλλοι πο,.1οί. « φῶς οὐπὶ 56- 
φιδητῖθυ5. ἴῃ Ναιΐολμο οοα ἶσα οοἸ γα δι ; 408 "ἃ 
αἰδιησαουαι ΟΠ βονίυ5.: Ὡς οἱ τῶν Αἰγυπτίων εἰ- 
δώλοις ἱερεῖς, οἷς, μορο, ἀλλὰ χαὶ ἄλλοι πολλοί. Τῶν 
Αἰγυπτίων εἰδώλοις οἱ ἱερεῖς περιτέμνονται, ῬΥΙΟΓ 
δυύφοβ τυ} ε|8. οἰΓοι πηοἰ βίο ἰῃ ὑδὰ (εἰ, ΤΕ Υρι}}5 
πἰποίγα ἢ), Οοἰο! 5, ΖΕ ορίθι5, ΡΙΝαρ οἴ λι18., δγιΐ, 
᾿Αγαρίθυβ,, οἱ Ττοσούγιῖδ., τ σουίθιυηι Πογοάοιιϑ,, 
θ᾽οάοτυϑ, Απιθγοβίυ5, Πϊουοην ν15. οἵ Δ}}}, Ἀπιοιῖ- 
Ομπ08 0186 ΠΟμΉ} 105 διοαί 1:8 ριΟν οἰ ῥγα- 
Ῥαυιζίαιπ ροόπογὸ πποιηογίβ ργοι μα! Ῥδίγιι5 ΠΙΔΓΙΎΓ, 
ἀος, τν, οἂρ. 1. δὲ ὐσγρι 5, Πη 9416. ΘΟ }}}}5 
ηϑ θη 8. εοἋ1. ὁριὰ 6. ᾿ρδαπὶ δογοιἶδιμ ἸΟΟ08, 
ΘᾺ}. Ιχς Υδῖ5. 20, 20. Πὺ1} ἀρι ΟΥΙ σα Π ΘΠ ΠΟ 5} 1}Π|, 
11}... δὄἱ ν εονέγα (εἰς. θὰ ἰρβονὰηι νΈγοὸ ϑαρευ (οι ἷ- 
θ5 ρου λι5 οι (ΕΠ σαι 5 65ι, 11). 1. ἴῃ δρίβί. δά 
οπι. : Ναπὶ ἀρια ΑἸ ψριϊοδ φιὶ ἐπ ειρογειϊΠοπίϑιι8 
τορίγὶβ οἱ υεσιμδιϊδδὶηι! ᾿αϑοηίμῦ, οἱ οὐ δδἰηιΐ, α 
γιυῖθιιδ Ῥγορδ ομϊμδ8 τοί φιὶ τί ιπὶ δασγοτιιπι οἰ οΩΥ6- 
τ ομἶα5. ἡ μαεὶ διιί ; ἀριἃ {ο5. ἱπφιαμι,, νυμ{{π|5 αὶ 
σόοομιοίτὶΦ δἰμάδυαὶ, απ αδἰτοποπιῖα, σι αρμα {{{08 
Ῥιωείριια ἀπείιαν, {{{{π|8 σον αδἰτοίυσία οἱ (ἐδιιόδέοξ, 
φια οἱ αἰυϊπῖιι5 μμίαμί, δθογοία τἰμπιαϑαίαγ,, πἰϑὲ 
Εἰγομηιοϊδίονο εμδοορία. ϑασογάος αρμαὰ δος, αγμδροα, 
αμὶ φιοτιιη ἐϑοῖ δασγογανι ᾿ιϊπίδίογ, υοί, αἱ {{Π ἀρρεί- 
ἰαπὶ, ρτορίιοία οπιπῖς, εἰτοιιπιοὶδιι8 651, 1 Π!ᾺῸΘτας φιοφαθ 
δαοενἀοἰαίο5 υοίόγιμι “ἘΕυψριΐϊοτιηι, φμας πἰοτοσί ψρίιἷ- 
(ας ἀρρεοίἰαμ!, πειὸ ἀἰδεοθαί, εἱδί εἰτοιπιοῖδιι8. Οπιπΐα 
Πἰθιορλιαπίοδ, οηιμΐδ ναίές, ΟἸἶδ οοἰὶ, μὲ γῬμίαπί, ἴπ- 
[ὑτηΐφιιδ μι δι65, Εἰ σοιιδεῖιι5 αμμα 605 6556 πολι σΓΘα ἴ-- 
(Ὡν, πὶδὶ {οτῖ! εἰγομηιοῖδιιδ. ΠΟΓι5. ΑρΟ ]ο ἀθ γηο- 
ἐθρίι|ο : Γεννᾶται δὲ περιτετμημένος, ἣν καὶ οἱ ἐε- 

ὑμῶν, καὶ περιτέμεσθε τὴν ἀκχροδυστίαν τῆς καρ- 

δίας ὑμῶν" ὅπου ἀναγχαίως πρόσχειται τό' Τῷ θεῷ 

ὑμῶν" νοήσεις δὲ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ παραδείγματος τοῦ 

αἰσθητοῦ ᾿ περιτέμνονται, κατὰ τὸ αἰσθητὸν λέγω, οὐ 

μόνον οἱ ἐκ περιτομῆς κατὰ τὸν Μωῦσέως νόμον, 

ἀλλὰ καὶ ἄλλο! πολλοί. (4) Τῶν Αἰγυπτίων εἰδώλοις οἱ 

ἱερεῖς περιτέμνονται" ἀλλ᾽ ἐχείνη ἡ περιτομὴ εἰδώ- 

λοις περιτομή ἔστι, καὶ οὐχ ἔστι τῷ Θεῷ γινομένη 

περιτομῇ ἡ δὲ Ἰουδαίων τάχα πάντως τότε τῷ θεῷ 

ἐγίνετο. Ἐὰν οὖν λέγῃ ὁ λόγος" Περιτμήθητε τῷ θεῷ 

Οοἴεϊοβ, ΖΕ φγριΐοβ οἱ ΦΕ (ΐοροβ ἤὰπς βοσδηξὶ ργα- 
ΡυΠῚ σομδιοθιἀϊποπὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς βογν8556 δογιθ, 
δδιη 6 οχ Αὐχγρίο ἰη ΡΙΘιϊοίαπι εἰ ϑγγίδιη, τοὶ 
ἰρϑὶβ. Ριναπίοῖθιι5. εἰ ϑγγὶβ (αιθιμὶ 8, ὈΓΟδιιχί85 : 
μα ἀοπιφας ΑΓ παπιὰπι δᾶπὶ ἰπ 5005 ἰΓΔηΒ μι  ἶ5 86 
ποθ }} ἐγ ἀουαμῖ. ϑίγανο φυσι δυύαο8 ἤν 
" οἱ οτἰβίπεπι βυδπὶ οἱ εἰγοι πιο 5 οη5 γίίαπὶ ἀε- 
ὅγα ργο , ΠΕ. χγε, Ἰδοπιηι πο 6 80γ μ5᾽886 Οεἰ- 

δυπὶ (811 Οτίροιο5, [10.1.1 εοπίγα (ἰδ. ΑΙ} εἰγουπι- 
εἰδίοηθιῃ ἰοΐ φοιιΐαη υδὰ (66) )} δΔίαιῃι., Εἶν!!! σῆμ 
86 ρο ἴσο φείπιαπι ἱπιγοάμποίαν ρυϊαπί, δἰ ργμθα- 
γοπθδπι 560 Π|06ἱ ΙΘργαΣ ἰ6Π|, 40:8 6 Βογδῖθυϑ δι} 
ΡΠΘρυαμο 5υσογοβοοη! 8 οΥἶτ- 80 αγοί ἢ ἃϊ ἃ 
γνΠΠοπλῖπα5 ΑὈγαιιαπιο ἰγδϑιιλπι, αἱ ααοιὶ αἰ 15 πιου]ὴ 
δι! οίυπι, ΝΠ] ἑωμνο Ρυβίογβ π]οΓΌΪ ἀπε ἀοὐππὶ 
δῦ] οἱ ἀἰνί! ἰαοάθυ 5 δἰσπαην ο5801 : [ἃ Π01} αἷτ- 
ουπγοϊοοπθη βοΐ, 56 μίεγααια Μογβὶ8 ριοορία 
βϑη αι. μα βογΙ ρι15 δοσομμμ οι αία 6586. Ερο ὙοΓὺ 
αἰγαμμοἰϑοηἶθ. πιδηθαίιη ἃ θ60. μγθναπὶ ΑἸ α]ὰ- 
Δ, 80 ΑΓΔ πιὸ ἰρϑιτβαια πόροι !μ15. ΓΟ] ιὰ8 
βΘη.65 δορορί586 ορίμον : οἱ ἃ} 15πηλθῖ6 φυΐάθι! εἱ 
(διματα {ΠΠ|Π6 Αὐᾷῦ68, υἱοϊμοϑααθ ρσγυΐοβ, ἱπάὸ 
Ττιοσιοάγιλθ, ΑΥδθί δῆ σοπίθιι : Δ0 ΑΓΔ Ἶθιι5. 4ι0- 

( αι, νοΐ ᾿ρβὶ5 διίδπι [50 20}1|5 ΕΠ ψυριίοϑ. οὲ ΖΕ ο- 
Ῥό5; 8ἃ}}  ργρι 5. ΟοἸοῖο5., αυο5 αἰ νου πιοίδίοποπι 
808 ἰδ! 8ηι Δ αγριίδοα ΟΥ̓ αἰ ἷ8 ἀγσιμηθηΐα 
ΡῬγοίογι ἐγαδῖς Ὀοθογα5, Π}.. 3. Δ 'ρβο Μογϑ6 εἶγ- 
Οὐποἰϑοηθιη δοοορίθϑα “ἘΠ Ορὸ5 ἰεδίδίυγ Ατίαρα- 
π05 Ἀρ06 Εἰι56}ν.. 11}}ν. ὄ1χ, ἐἂρ. 27, δὲ Ῥγωρ. ἐυανῃ. 
δοὰ Οἰνυδίία5, φρυὰ 405 υχοόγοπὶ ἀσχὶῖ, να θι! ργῸ 
ΑΝ ορίθυ5, αὐτὶ οσβοῦὶ Αὐιαῦ65 Μδάίδιίτα:. ΟΟἸοδος 
{ἀη σῖτα. πὺς ἰπιαϊοσ. [556 υἱάοίαν οχἰϑιϊη8856 
οι σοῦ ἴῃ Ῥτγοροῦί., Π10.1. δἱ 11, οἰ 5Γ46}Π|85 88]- 
ΠΡΆΠΩΘΔΡ ϑ9 18 ἀθμυϊθου. ἴῃ Αἰᾶ9 γαρίομθϑ ἀ6- 
ἀάφονοι Ργορίδγοδαιθ αυοι Ογίξεϑιι (οἰ οἰ 415 ατ- 

πὶ 605 ἰγαηβίυ!ονι, ἔν ο Οὐ! ὸ5. ἀἰεῖοβ [586 
νὰ] ιο5 ἴῃ Θογπη Ἰσοῦπὶ εἶτοῖ ϑαιπλγίδπι οἰ οοᾶ- 
νἷι, Ουδ, 5' νϑγὰ ἰο{υὶ [28 δϑὶ, ἰδιῖ0 Υἱγὸ μβάγυπὶ 
ἀΐψια δυμὶ : δίο δοΐπ ᾿δθοίαγ ΙΥ̓͂ Βορ, χνι: 
Τταπείαιμδηιιε 68. ]ςταεί (6 ἰεττα διὰ ἵπ Αδδυτίος μ8- 
μι ἴπι ἀἴδι παπο. Αἀάτιαῖα ἀπίοπι τος Αδδιγίοτθν ἀδ 
αὐψίονο, εἰ 46 Ονά ια, εἰ 46 Αυαιΐι, εἰ 46 Επιαιίὴι, εἰ 

ρεῖς ἐπιτηδεύουσι περιτομήν. Ναδείμιν ἀμίθηι οἰγοιιηι- ᾿) ἐσ δορπατυαίπι ; οἱ φοἰἰοσανὶ! εος ἰπ εἰυϊαιἴϑιι5 8α- 
Εεἶδιιδ., φιαμι εἰτομηιοϊοϊο θη) διμαάϊοσα οϑδεγυίοι 
δαεεγάοίο5. ϑυὰ Ἰ6ᾳΊ}}5 ἀΟπι πὶ, 50115 διυ κι: 18. Εἷν- 
Εὐπηοἰδιοηΐ5 [Δ υ} λ5 ΤΟ 588 65]. [6}141}}8 δἀοιηρίδ. 
ι. 11, π. 1. ΑΔ Ιεροὴν (ογιε!ίδι 46 5[081}}5 δὲ νὸ- 
πο οἶ5. ΟΝ σηδ τβόγοι 40) ΑὈγαϊϑιηο Ποῦγοβ, ἃ 
θὲ Αὐγωμδιηιπ) Δοσύρῖξβ6 ναὶ πμθϑοϊθυαηῖ, νῸ] πὴ 
ογοάοθδμι, ναγία ἀ6 60 [4811 διηι. Ἠονδι! βοθυ- 
Ἰἰαϑίοβ ἰη Ηογδί. 8εγιῃ. ||}. 1, 5881. 9, ἃ Μογϑδ8 ρτὸ- 
μερϑίδιη. ἤδη σοπϑυδίαἑοπὶ βογίρει! : Μεϊϊομία, 
1.411, ἐπιπιπμα ἐππί, φιῖα Ἠοεος τεῦ διάσογαπι, 
εμ)ις ἰεσίϑως τεσαπίαν, περ! φοιτῖα πιεαϊοὶπαἰὶς (1680, 
πιοαϊεϊιαἰϊ5) εἤἐοιιι5, εἰ τ δοίμ ὁδοί ποίαὐ1{ϊ5, Οηλ)6 5 
εἱτευπιοίαϊ νοίτμι. Ποτοάσιυπ, 1}0.. 1, οἂρ. δὅ0 εἰ 104, 

πιατὶδ ρτὸ β {8 [δταοί. ὙἸὰῈ5 ἈΠῸ ἱνδποιο5 ἰ5γᾶθ]ῖ- 
(8 τ ἴῃ Αβϑυγίαπι πἰπηίγιαιν ; Οὐ] 508. αἰΐαπάθ Ὧ0- 
ΠΟ βίίοβ, ποῖπρα 6 Βαυγιοπία εὐ 6 Οὐϊπᾶ. Ῥιίογοα 
αὐ Οὐμμαιη ἀερονιαιοϑ (Αἰαγεπιιν γα 88; αυἱά 
Οὐμα: οοιμπῖα οὐ Ογίαα ΟΟΪοἰ 5 ατρε  2056- 
παν ΠΡ. τχν οᾶρ. 10, Απεΐφ., Ουμ!νᾶπὶ 6556 5ογίθὶὶ 
δγβὶ θα γορίομοηι. Εδάθπι Ὠθιηρα ᾿}}8 ἐβί ἃς ϑυὶϑ, 

δου Οἰδοία, αι Φ Ὸ ἰπ 580 γὶβ {π|ογὶ5 αἰεί : 
Ομαι αἱ ΠΙΠ Δρροιδηῖ. απο ἐΓρῸ {|}5 ϑυηὶ 8568}}- 
ξοτὶ σοπδοίυτα, ποαι6 6χ 80 ᾿5γδεϊαγυὺπὶ ἀερογ- 
ἰλιίοπα δά ΟΟ]οἶο5. τᾶ πανὶ! Εἰγουπιοί βίο 8 γἰιδν 
4υοιῃ ἂὺ ἰργριι 8 ΟΟ]οἸνο5., υἱ ἀϊχίπηυδ, δι ϑῖ559 
θιοάογιυϑ ργούϊαϊι. » τὸ Ἠνετιυϑ. 



[] ΙΝ ΦΕΒΕΜΙΑΜ ΠΗΟΜΙΠΙΑ Υ. δι8 

ὑμῶν, νοήσας τὸ ῥητὸν, μετάδηθι καὶ ἐπὶ τὴν τρο- Α ἰΓΔη81 εἰἰᾶπ| 4 πΠΊΟΓΔΪ6Π), υἱ ΓΟΡΕΓΪΔΒ {00 Ρ86Ι0 60- 
φολογίαν, ἵνα εὕρῃς πῶς τῶν περιτεμνομένων τροπολο- 

γιχῶς, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν τάχα τινὰς (1) αὐτῶν - Ἡμεῖς 

ἐσμεν ἡ περιτομὴ, οἱ μὲν περιτέμνονται τῷ Θεῷ, οἱ 
δὲ περιτέμνονται μὲν, οὐ τῷ Θεῷ δέ, Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι 
λύγοι παρὰ τὸν λόγον τὸν τῆς ἀληθείας, παρὰ (3) τὸν 
λόγον τὸν τῆς Ἐχχλησίας. Περιτέμνονται τὰ ἤθη καὶ 
τὴν χχρδίαν, ὥστε εἰπεῖν, σωφρονίζουσιν οἱ φιλοσο- 

φυῦντες, σωφρονίζουσιν οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων, χαὶ 

γίνεται αὐτοῖς περιτομή " ἀλλὰ περιτομὴ μὲν, οὐ τῷ 
θεῷ δέ" περιτομὴ γὰρ λόγῳ ψευδεῖ παρ᾽ ἐχείνοις γί- 

νεται. Ὅταν δὲ χατὰ τὸν ἐχχλησιαστιχὸν χανόνα, 

χατὰ τὴν πρόθεσιν τῆς ὑγιοῦς διδασχαλίας χοινωνιχὸς 

6) ἧς. οὐ περιτέτμησαι μόνον, ἀλλὰ χαὶ περιτέτμη- 

σαι τῷ θεῷ. Περιτμήθητε οὖν τῷ Θεῷ ὑμῶν, καὶ 

περιτέμεσθε τὴν ἀχροδυστίαν τῆς χαρδίας ὑμῶν. 

Τίς ταῦτα οὐ παρέρχετα: ὡς σαφῇ ; Οὐκοῦν ἐστί τις (4) 

ἀχροδυστία τῆς χαρδίας, χαὶ ταύτην δεῖ περιτέμνε- 
σθαι, Ὁ ἀχριδώσας τὸν λόγον, τοιαῦτα ζητῶν ἐν τῷ 

τόπῳ ἐξετάσει - ἡ ἀχροδυστία συγγεννᾶται, ἡ περι- 

τομὴ ἐπίχτητός ἐστι, χαὶ ὅπερ ἐχ γενέσεως ἐλήλυθε, 

τοῦτο περιαιρεῖ ἡ περιτομή. Εἰ τοίνυν περιαιρεῖ- 

σϑαι χελεύει ὁ λόγος τὴν ἀχροδυστίαν τῆς χαρδίας (5), 
ὀγεῆει τι εἶναι συγγεγεννημένον τῇ καρδίᾳ, ὅ λέγει 

ἀχροδυστίαν, ὅπερ περιαιρεθῆναι δεῖ, ἵνα τις περιτέ- 

τιηται τὴν ἀχροθυστίαν τῆς καρδίας. Ἐάν τις νοήσῃ 

τό “μεθα (0) τέχνα φύσει ὀργῆς «ὡς καὶ οἱ .1οιποί" 
ἐάν τις νοήσῃ τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἐν ᾧ γεγεν- 

γήμεθα" ἑάντις νοήσῃ τό Οὐδεὶς χαθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, 

οὐδὲ εἰ μία ἡμέρα εἴη ἡ ζωὴ αὑτοῦ " ἀριθμητοὶ δὲ α 

μᾷες αὐτοῦ" ὄψεται τίνα τρόπον γεγεννήμεθα μετὰ 
ἀχαθαροίας χαὶ ἀχροδυστίας τῆς χαρδίας ἡ μῶν. 

Ἵνα δὲ κατὰ τὸ ἁπλούστερον παράδειγμα λεχθῇ, 

δυνάμενον προσαγαγεῖν ὑμᾶς (7) τῷ ἰδεῖν τὴν ἀχρο- 

θυστίαν τῆς χαρδίας, παραθήσομαι ὅτι χατὰ τὴν 

πρώτην ἡλικίαν ψευδοδοξίαι πάντως γίνοντα! ἐν τῇ 

ψυχῇ οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν ἀρχῆθεν ἀληθῇ δόγματα 
χαὶ χαθαρὰ λαθεῖν (δ) τὸν ἄνθρωπον, προενοήσατο δὲ ὁ 
θεὸς λόγον ἱστορίας καὶ Γραφῆς τῆς χατὰ τὸ ῥητὸν, 
ἵνα θρέψῃ τὸν κατὰ σάρχα γεγεννημένον τῷ ᾿Αδραὰμ, 
ἐν τοῖς χατὰ σάρχα πρῶτον λόγοις, χαὶ γένηται 

πρῶτος ὁ ἐχ τῆς παιδίσχης, εἰς τὸ δυνηθῆναι μετὰ 
τοῦτον γεννηθῆναι τὸν τῆς ἐλευθέρας, χαὶ τὸν διὰ 
τῆς ἐπαγγελίας. Εἰ νενόηται τοῦτο διὰ τί παρελήφθη, 

ΤῸΠπὶ 4αυΐ ἰγοροϊοσίςα ἰ(4 οἰνοιμηοϊἀυπίυτ, αἱ φυϊάᾶ 

6χ ἰΐθ ἀΐσδηὶ : ΝΟ8 δ0πη15 οἰγουοἶδ10, 4}}} αυϊάθηι 

αἰγουπιοίυπίυν 60, 4}}} νϑαγοὸ εἰγουπιοίἀππηίυγ, 566 

ποη θὲο. ΠΟ εἰίδτη 4118 τηοάΐθ δοοριυγ ργίοῦ 

γνοΥ 8.18 οἱ ΕφΟ] δῖα βοηϑυπι. Οἰγουπιεϊἀι! οἱ πιο- 

ΓΘ 6ἱ 00Γ, ἰἰος δϑὶ, δά πιοιἰδβιϊ πὶ σΟΙΡΟΠαηΐ, 

αυΐ ρ ΠΠΟ5ο ἢ 85 δά τοι} δαπι., ἤθοποη μφγοιεὶ, ἢϊ- 

46 ἰρδ5ἷ58 οἰγευπιοίβίο;; 56 εἰϑὶ οἰγουπ)ςο 810 δδὶ, 

60 ᾿ἰϑιποῃ ποη 6βὶ: [2|50 ΄υΐρρα αἰγουμποἰπῖο ρυά 

1105 ἢϊ. Θυδηάο νογὸ βευυπάαηι ΕΟ δῖα τορυ 8 

οἱ βδαπῷ ἀοείγ πα ργοροβίιπὶ ραγιίςαρ5 σοπιπηαπΐο- 

ἰδ. 65, ΠΟΩ βοίυπι Εἰγουπιοῖδιι5 68, νΟΓαΠῚ Οἰΐδπὶ 

εἰγουπιςίβι15 65 θ60. Πίάηιο, Οἰγοιμηιοϊϊηεἰπὶ θ6ο πυε- 

δίτο, Εἰ εἰγοιμποϊαάϊ 6 ρταρμιίιηι σοταϊς υεείτὶ 3,3, (υ 8 

Β μιὰ 160 ποη ργαιοεϊ Δ παιᾶπὶ πιληϊ [ἐ51 δι ἰφί τοῦ 

υοάάδιῃ ῥγαρυιϊίυπι οογ 5, οἱ ΠΠυἀ οἰτουπιοίάοη- 

ἀπτη 6δῖ. Ουἱ βαγποηθηι αἰ φαπίον σοηϑίἀδγανογίΐ, 

δος υῦθβ π06 ἰοοῦ δσυρεηάοί. Ρυμυιίυπι οοπ- 

βοπίιυιη 65, οἰγου πηοἰδίο δά βοί ἃ 65ι, φυοάηυς ὁχ 

ξεπογδιίοια δάνεϊϊἑ , ἢος δάϊπις οἰγουμπιοἰβῖο. 8 
ρίαν δυΐογγα 06. 56ΓΠΊΟ ργρυϊί τη σογά 8, Οροτῦ- 

ει 6658 αυϊἀρίδπη τ1η8 οὐ πὶ ΘΟΓ6 παίυπ), αφυυά γο- 

οι ργαρυξζίαπι, αυοάύψυς δι ἐγοπί πὶ 65ὶ, αἱ 4υ}5 

ΡΓωρυϊίυια σον 5 δι! εἰγουπιοίάδι. 5] αυἷ5 σΟὨ5146- 

ΓΑγορὶὶ ΠΠυὰ : ταν παίμτα β{ϊϊ ἰγα., δἷομι εἰ εα- 

ἐότὶ 35. δἱ 4019 σοηβ) ἀγαυοῦ 06 δοῦρα πηι 6- 

εἰς 35) ἴῃ 4υῸὸ παιὶ βδυμ)ὺϑ; δὶ 4υ}5 οἰΐλπὶ σοι ἀδγὰ- 

νοῦς ἰδία : Νόηιο ρει α δοταϊθει8, ποφιι δὲ ᾿Π4 

αἷες [μετὶϊ υἱία ἐ͵μδ; πιεπιόταυΐες αμίθηι πιΕΜ 565 

6}ις "5, νἱἀουῖ! φυοιδι πηοὰο εὐαὶ ἐππρυγίίαίθ εἰ 
ΡΓωρυιίο οογ 5. πϑι} ϑυπηι8. 

15. ὕιτΆ᾽ δυίεπὶ δἰ πιρι οί 5. δἰλαιιοι ὀχεμυρυῖ ργο- 

Ροπνδίυγ, φυοά νο8 δὰ ργφρυϊζίιπι οοΥ 5. ΘΟβΠΟΒ66Π- 

ἀυπὶ ροϑ5}1 λάἀυςογα, δἀἀλπι [4]588 Οπη πὶ Π0 ἴῃ ργὶπιᾶ 

φίοιθ ορίυΐοιθ8 αἰρηΐ ἰη δηΐπιᾶ. Νοαπ6 δηΐπὶ βοτὶ 
Ροϊδβι τι ἃ διιὶ Ἔχογάΐο νϑγὰ οἱ ρυγὰ ἀορπιδία 08- 

Ρἷδι ποπιο, θεὺ8 δυΐοπι Πἰδιοτία8 εἰ ΠἸ 6 γα θὰ ϑοτὶ- 

Ρίυγα βοπβυπὶ ἰἰὰ ργον αἱ! ὧυἱ Πἰϊ8 ΑὈγΑ Ια, παίυ 5 
δοοιιθάσπ σάγηθπὶ, ρεϊπναμη 118 4φυΐ δοουπάμπ) οαΓ- 

ΘΙ 5πηϊ βουιῃοηΐθυ5 ηυϊγίγοίαγ, ργπηυβφυθ αυΐ ὃΣ 

ΔΏΘΙΙΔ ογαὶ, πϑοθγοίυγ, υἱ ροϑίθα 40] δγαϊ οχ 1|1- 

θδγὰ δἱ ρϑγ ργοηι  βϑίομθη), ἰῃ ᾿μοθπὶ Ὑθηϊγαί. δ: μος 

4υϊά 5:0] γδιῖν, ἰμεο!]δοίι!π) Γἀδγὶ , αἰΐᾳυς ροΐθδὶ ἰπ- 
δύναται νοεῖσθαι ἡ ἀχροδυστία τῆς καρδίας προγινο- Ὁ 16ΠΠΠ5ὶ ργαρυϊίαπι οογ 5 δηΐ6 εἰγουμηοἰβίοποπὶ [856 

μένη τῆς περιτομῆς. Χρεία οὖν ἡμῖν τὸν λόγον πα- 
μλλαδεῖν τὸν καθαίροντα τὰ δόγματα, καὶ περιαι- 
μϑῦντα πάντα τὰ γενόμενα κατὰ ψευδοδοξίαν ἐν ἡμῖν" 

το οὖν ἐστι τὸ ἀποθέσθαι τὴν ἀχροδυστίαν τῆς 

Ργοφμπδίυπι. Ορὰ8. ΟΥ4Ὸ ποὺ 8 6βὶ γαϊΐοης αυς ἀοᾳ- 

πιᾶία δχριγροῖὶ, οἱ δυίεγαι οημΐα αὐ ἰπ ΠΟΡΐ5 6Σ 
[Ἀ]518 ορίἱομῖθυ5 ἱππδϑουηίυν. Ηος ἰψίιυν 651 ργῶ- 

Ρυϊαπι οογά 5 ποϑίγὶ ἀδροπείθ. [π οογὰδ θμἷπὶ ρυ- 

Δ λεγοπι, ιν, ἅ. 35 ΕρΠ65. π, ὅ. "" ΡΒΠρ. πὶ, 94. 35 200 χχν, 4. 

ῳ (οάεχ ϑοονίδ]θηβἰ8, τάχα τινές. 
(8) Παρὰ τὸν «“όγον τὸν τῆς ἀληθείας. ξε ἴη 

αὐϊίίοπε Ημ δι} οπνί888 βυηὶ ἱπουγία (Ὑρορνδρθὶ, εἰ- 
ὀμάγθεν παρεμίων ἴαπὶ ἰῃ γαιίίοδηο ἴθ) ἰη ϑοονὶδ- 

! . 

(6) Κοινωγικός. Ἐχεϊάϊι συοφας ᾿φο νοχ ἴῃ ὰΐ- 
Τρὴς Πυθα; Ἰἰεθὶ Βαθθαίυγ ἴῃ υὐζοαυδ οοἀΐοα πηδηυ- 

ἢ ὕοάοχ γαιίοδηιι8, οὐχ ἄν ἐστέ τις, Π18}6. 
ὅ) Ἀχροδυστίαν τῆς καρδίας, εἰς. [τὰ αυϊάδιῃ 

γοείς μαῦοὶ οοάοχ γαδιϊοδηιϑ; 56 ἱπ ϑοογία]δηβῖ 0- 
ἀΐοα νοοὸπὶ ἀχροδυστίαν ἱπιπγε ἰαί6 δοηυϊίυν : τέ δή- 
ποτε περιαιρεθῆναι δεῖ, ἵνα τις περιτέτμηται, οἷς. 

(6) αὐάδχ Υγαιίολμιι8, νοήσῃ τό" ἦμεν. βοογίδΙοην 
5ἰ8, νοήσῃ ἤμεθα. 

7) Οὐάοχ γαιίοδηι8, Ἰυε 
8) Δόγματα καὶ καθαρὰ «λαθεῖν. ἴῃ οοὐΐοα γαϊὶ- 

080 ὑγῸ λαθεῖν ἰοφίίαν λαλεῖν. [) δοοτί Δ ησὶ ἀθοβὲ 
καί. Ραυΐο ροϑὶ οοάοχ ναι οαμυ μαυοῖ, προενοήσατο 
δὲ ὁ Θεὸς λόγος ἱστορίας. [ 



ΟἈΙΟΕΝΙΝ ὅ20 

ἰΔπ8 ΓΔΙΪΟἢ 8 δε πιλπα: δο 6 Π) 6556 αὐὶ ἰμ16}Πχο- Α καρδίας ἡμῶν. Ἡ γὰρ (() αρδία ἐστὶν ἔχουσα χαϑ' 
εἶα 68ῖ, υπάδ ργανῷ Ἔχουηὶ οορίδιίοηεβ. ΟΘυΐ ργανᾶβ 
δυίεγι οορί (αἰ οη6 5, 8 ργωρυϊπι οοτγα 8. δυίογί. 

Ουΐ (ἰδᾶπὶ ἀδροηΐξ Ορ᾿ πἰοπόπὶ., ργιορυιίαπι οΟΥ 15 
δυΐ οἰγουπγοίαΐξ, ἤύχαρ νἱγ δυύδ, οἱ μδριιαίον δόγα- 

ΒΆΪΘΠΙ ριΓ οἰγουπιοίδιϑ. 5: 45 δυΐοπι ργαρυ 

οοταΐβ δι} βοη ἀδσροδαοτίῖ, νἱθδδηγὰ8 αὐἱὰ 11} 56 Υ πιὸ 

οομηπ ποίαν : Νὰ φμαπάο, ἰπηι}}, οστοάϊαιμγ μὲ ἱψηῖς 

ἑμαϊσπαιϊο πιεα, εἰ δισοομάθίμγ, δἰ πο οτὶ! φιὶ ἐαϑίἷπ- 
σαί 34, Ἐρτοάϊυν ἰίδαυθ, νεὶαϊ ἱρπί5, ἱπάϊηδιίο θο- 
ταϊηΐ 1.6] λάνεγειιβ 608 αυὶ Π60 ποη βυπί εἰγοιπποἰβὶ, 

δάγνογϑιιβ 608 4υἱ ρτῶρυϊίυπι οογάΐβ δι ϊ ποι ἀθρο- 

δύογυηϊ , 6( ΠΟ ογὶξ 4υΐ δχϑίίησυδί ἃ [δοὶα 211Π- 
γοπιϊοηαπὶ ᾿ρβόγυπι. ἰφηΐβ ἰδῖα τπηδίογίλπι παθδὶ π6- 
αυϊιίδπι δάϊηναπιίοπαπι ἰρβόγυη, ὉΠ πο δβὶ 

ἡμᾶς τὸ ἡγεμονιχὸν, ἔνθα ἐστὶ τὰ νοήματα ὅθεν οἱ δια- 
λογισμοὶ ἐξέρχονται οἱ πονηροί, Ὁ περιαιρούμενο; 

ποὺς διαλογισμοὺς τοὺς πονηροὺς, τὴν ἀχροθυστίαν 

τῆς χαρδίας περιαιρεῖται, ὁ ἀποτιθέμενος τὴν ψευ- 
δοδοξίαν, περιτέτμηται τὴν ἀχροθυστίαν τῆς χαρ- 

δίας αὐτοῦ, καὶ γίνεται ἀνὴρ Ἰούδα, χαὶ χατοιχῶν 
Ἱερουσαλὴμ, καθαρῶς περιτεμνόμενος. Ἐὰν δέ τις 

μὴ ἀπόθηται τὴν ἀχροδυττίαν τῆς χαρδίας αὐτοῦ, 
ἴδωμεν τί ἀπειλεῖ αὐτῷ ὁ λόγος" Μήπως ἐξέλθῃ, 

φησὶν, ὡς πῦρ ὁ θυμός μου, καὶ ἐκκαυθήσεται, 

καὶ οὐκ ἔσται ὁ σδέσων. Ἐξέρχεται οὖν ὡς πῦρ ὁ 
θυμὸς τοῦ Κυρίον ἐπὶ τοὺς μὴ περιτμηθέντας τῷ 
Θεῷ, ἐπὶ τοὺς μὴ ἀποθεμένους τὴν ἀκροθυστίαν τῆς 
καρδίας αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἔσται ὁ σθέσων ἀπὸ προσ- 

ποαυ εἶα αἰϊπνοπιϊοηαπι,, ποι παραὶ ἰψηΐδ φορά ἀ6- Β ὦπου πονηρίας (9) ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. Τὸ πῦρ 
ΡΑϑοδίαγ. Ῥογγοὸ τηδίθγίδη ἰβιϊα5 χης 6556 πρῆμπὶ- 

εἰληῦ δαϊηνθηι οηιπι,, ἀὐἀϊ Ῥιορ!ιδίαπι ἀϊοεπίοῃ : 
Εἰ πον ονὶ! φιιὶ ἐπείίπσμαι α [αοἰς ποημλἶα αἀϊπυδη- 

εἰθπμηι υϑδίΓαγμηῖ : απμηπίαίο ἱπ {πάα, οἱ ἐπ Ζογιδα- 

ἰθηὶ αμαάϊαξιν : αἰοῖ!6, ανοιιπίίαίε, εἰφιϊβοαίε τεϑα 4ι-- 

ῬΕΤ ἰόγγαπι, οἰ οἰαιπα᾿ 6 [οτιἱον Ἶ, Πὰς, ἰπαυΐ!, ας 
δηηυπιίλια διιηΐ ἀἰο6 ἴῃ λυιΐία, 5 φυΐ ἀδ ἐγῖθα 

δϑυάα, βυηῖϊ ΟΠ γίϑιϊ. Μαι δϑίιιῃ δπί οϑὶ ϑαϊναῖο- 

Το Ποβίγυ 6 διὰ Θχογίι πὶ 6556. 

ἐχεῖνο ὕλην ἔχει τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτωναὐ- 
τῶν. Ὅπου οὐχ ἔστι πονηρία ἐπιτηδευμάτων, οὐχ ἔχει 
τὸ πῦρ ὅπου νεμηθῇ. Ὅτι δὲ ἡ ὕλη ἐχείνου τοῦ πυρὸς 

ἡ πονηρία ἐστὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄχους τοῦ Προ- 
φήτου λέγοντος" Καὶ οὐκ ἔσται ὁ σδέσων ἀπὸ προσ- 

ὦώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν" (5) ἀναγ- 
γείλατε ἐγ τῷ Ἰούδᾳ, καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀχου- 

σθήτω" εἴσατε, ἀναγγείλατε, σημάνγατε σάλπιγγι 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κράξατε μέγα. Ταῦτα, φησὶ, τὰ (4) 

ἀπαγγελλόμενα (4) εἴπατε ἐν τῷ Ἰούδᾳ, τοῖς ἀπὸ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα τοῦ Χριστοῦ" πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ 

Ἰούδα ἀνατέταλχεν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν (ὃ). 
10. δίφηίβεαιθ {ιὐα δΙροΥ ἰότγαπι. ϑθγῖηο βυ ]- α Σημάνατε σάλπιγγι ἐπὶ τῆς γῆς. Ὃ λόγος ὁ 

ποΐβ, Θχοίίϑι8 δυϑἐζογδιη, ργιδραγᾶηθ ἰρβαιη δὰ μοὶ- 

Ἰυμι σοΠ ἃ ραϑϑίοποβ, δά θε] μη σΟη Γὰ 5805 
νἰγίυ(π) δἀνογβαγίδγα πη, ρΓΘραΓΔΠ 5. ἰρβαπι δὰ [δϑίἃ 
οοἸεδβεία (3 υἱγάηυδ δηΐην δες ἀ85 0 Πν} 10} Δοοἰ ρα Γ 

ῬγῸ τὰ} ἰῃ Νιυπιοτῖβ8. [50 5πι|0} 56ΓΠῸ ἔαρ δδὶ, 
40.015 πὐϊμ] οἱ οἱ οὐἱ δἰίονὶ [ἷς ργαοιρίίυῦ ; ἀδίιν 
ϑυΐοπι νοϊθπιΐ οἱ 4ιφγομμ! 56 ΒΌΠπ) ϑΟγρίυΓΑΓ ΠΙ. 
διθοι ἤογὶ 0 ὰ8 δγρδιίθαβ ἀπο 1168. Θῖ 6. αἱΐ ἢΐς 
ΒΟΓΠΊΟ : δίριίβοαια ἴαϑα διιρῈν ἰότγαπι, οἰ οἰαπιαία 
[ονετοτ, ἀἰεῖι6, (οηστεραπιϊπὶ, δε ἱπστγεαίαηιμν ἐπ εἰς 
νὴ! αο5 πιμταίαδ. ἴπ οἰ Υ (16 ΠῈ τι Γὶ5 ΘΔγαπίθη ἤθη 

ΨΟΪ 105 ἰΠΓΑΓΘ ΒΌΓΠ.0 Ὠεὶ, 86 ἴῃ πιυγαίδιη. ΕΠ0]6- 

δἷα Ὠεὶ νἱνθηιϊ5 νογίαῖς Ὑογθΐ πιυπῖ 6βι. Ηϊς 

ὨΔΠΊΠ6 ΠΈΓυ5 6δί, βίου ἰπ ἀδοίπη0 βδρίϊηο ρβδ]πη0 

μιαθεῖυνγ Ὠευμῃ δἰΐδιῃ ΠΉΠΓῸ ΠῚ 6556 ᾽δ. Αεδμηιθπίε8 [π-- 
φἶι ἐπ δίον. Ουοίχυοι 65115 Ἔχίγα δίοπαπι, ἀδδιιπιοπίες 
[ἀρΐι6 ἱπ δῖοπ, [ἐδιίπαίο, ποίϊι6 διαγε 39, Οἱ φγοῦ- 
οἰεἶ5, [ἐϑιηδίθ ἴῃ βρθουΐυπι, φαΐα 660 πιαία αἀάμοο 
αὐ αφαΐίον!6, δἰ σοπίτἐ ἰονδιι πιαρπαπι ΤὩΔΊΟΓΙ ΠῚ ἰῃ- “ἢ 
βΡυομ απι ἂν δαυΐίοπα, ἰᾳ 65ι, δάνογθαγίο, υἱἱ βῦθρα 
«ἰδίαν ἐδ, 51 ηυ͵8 τεροῦία8. Γαϑγὶς αυΐ ποι ργορο- 

36 7Ζογαιη. ιν, 4. 

(1) Οοίεχ δοοτίαθηβὶβ, εἰ γάρ, εἰς. Οτίβ6η65 ἴῃ 
δόλη. ἅν τι, χαὶ ἐπισχέψαι εἰ διὰ τὸ ἐν μέσῳ τοῦ 
παντὸς εἶναι σώματος τὴν καρδίαν, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ 
τὸ ἡγεμονικὸν χαὶ κατὰ τὸν ἐν ἑχάστῳ λόγην. τος 
γΟΙῸ Ρετγίραιοἰἰοογυπι) 6ϑὲ ἀοβπιᾶ, αμοά Διηρίοχοβ 
4υοαιιθ [586 δίοϊοοϑ ἀϊδβείμνιϑ 6χ [λογιῖο ἐπ Ζ6- 
πύπο. Πυετιυϑ. 

(2) Οοάοχ γαιοαπι5, ἐστιν. [υὔγα ἰάσῃ), ἐπιτηδευ- 
μάτων ἡμῶν, ὅπου οὐχ ἕνι πονηρία, 

31 76γ. τιν, 4, ὅ. 35 84], χνιν, ὅ. 

ὑψηλὸς, ὁ διεγείρων τὸν ἀκροατὴν. ὁ παρασχευάζων 

αὐτὸν εἰς τὸν πόλεμον τὸν χατὰ τῶν παθῶν, εἰς τὸν 

πόλεμον τὸν χατὰ τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀντιχειμέ- 

νων (6) δυνάμεων, ὁ παρασχενάζων αὐτὸν εἰς τὰς οὖ- 
ρανίους ἑορτὰς, εἰς ἀμφότερα γὰρ ταὐταλέγετα!, παρα- 

λαμδάνεται (7) σάλπιγξ ἐν τοῖς ̓ Αριθμοῖς " ὁ τοιοῦτος 
λόγος σάλπιγξ ἐστὶν, οἷον ἐμοὶ χελεύει ὁ λόγος, καὶ 

εἴ τινι ἄλλῳ, δέδοται δὲ τῷ βουλομένῳ χαὶ ζητήσαντι 
τὸν νοῦν τῶν Γραφῶν. Κελεύει ποιῆσαι σάλπιγγας 

ἀργυρᾶς ἐλατά:. Οὕτω φησὶν ὁ λόγος " Σημάνατε 

σάλπιγγι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κεχράξατε μέγα" εἴπατε" 
Συγάχθητε, καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς 

τειχήρεις. ἙἘϊς ἀτείχιστον πόλιν οὐ βούλεται ἡμᾶς 
εἰσελθεῖν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' εἰς τετειχισμένην. 

Ἡ Ἐχχλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ τετειχισμένη ὑπὸ τῆς 
ἀληθείας τοῦ Λόγου. Οὗτος γάρ ἐστι τὸ τεῖχος ὡς 
ἐν τῷ ιζ᾽ κεῖται ψαλμῷ (8), ὅτι καὶ τεῖχός ἐστιν ὁ 

Θεός: Ἀναλαδόντες φεύγετε εἰς Σιών. Ὅσοι ἐστὲ 

ἕξω τῆς Σιὼν, ἀγαλαθόντες φεύγετε εἰς Σιώγ'΄ 

σπεύσατε, μὴ στῆτε. Οἱ ἐν τῇ προχοπῇ, σπεύσατε 
ἐπὶ τὸ σχοπευτήριον, ὅτε κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ 

"9 2 γεπι. τύ, 6. 

(5) Ιά6π|, ἡ μῶν. 
4) ὑοάεχ γακίοδπυβ, ἐπαγγελλόμενα. 
8) ἀοεχ ϑοογία! βιβ5, ὑμῶν. ἣ 
0) Ἀντιχειμένων δυνάμεων. ἴῃ οοάϊοο δίς. 

ἀδαβὶ δυνάμεων. 
Ἢ (οα. γαιῖο., καὶ παραλαμόάνεται. Ν 
8) Οὗτος ἐστι τὸ τεῖχος ὡς ἐν τῷ ιῷ κεῖται 

ψαιϊμῷ. ἴῃ οοάΐοα Βοογίδίεμϑὶ ἀθθ5ὶ ὡς εἱ χεῖται. 



ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΝ ΠΟΜΙΒΙΑ Υ. ὅ2 

βοῤῥᾶ, καὶ συντριδὴν μεγάλην τῶν ἐπαγομένων Α τλγνεγὶ!, πο46 86 δὰ ὕγα5 πηηγδίηβ γϑοθροῦῖϊ, ἰος 
χαχῶν ἀπὸ βοῤῥᾶ, βοῤῥᾶ τοῦ ἀντιχειμένου, ὡς πολ- 

λάκις λέλεχται. Ὃς ἐὰν εὑρεθῇ μὴ σπεύσας, μηδὲ 
εἰσελθὼν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις, μὴ γενόμενος 

ἐν ταῖς ἐχχλησίαις τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἔξω ἐστηχὼς, αὖ- 

τὸς ὑπὸ τῶν πολεμίων χαταληφθεὶς ἀναιρεθήσεται. 

Τίς ἔστιν ὁ πολέμιος ([) ἴδωμεν ἐχ τῶν ἑξῆς τίνα τρό- 

πον λέγεται" Ἀγέδη λέων ἐχ τῆς μάνδρας αὐτοῦ, 

ἑξολοθρεύων ἔθνη ἐξῇρεν. Οὗτός ἔστιν ὁ πολέμιος 

ὃν δεῖ ἡμᾶς φυγεῖν. Λέων ἡμᾶς καταδιώχει. Τίς οὗ- 
τὸς; Πέτρος ἡμᾶς διδάσχει λέγων Ὁ ἀντίδικος 

ὑμῶν 3) διάξοιϊος ὡς έων ὡρυόμενος περιπατεῖ 
ζηῶν τίνα καταπιῇ" ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ ἐν τῇ πί- 
στει" χαὶ, χατὰ τὸν θ’ ψαλμὸν, Ἐγεδρεύει ἐν ἀπο- 

χρύφῳ, ἐνεδρεύει ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὑτοῦ" 

65ὶ, ἰηίγα δοοϊοβίδα θεοὶ ποὴ [ὑδγὶϊ ἰηρτθδόυβ, βοὰ 

[ογὶβ Γαι βουῖϊ, οαρίυ 5 40 Ποϑίϊθυ8 παϑοὶ ἰγδἀδίυν. 

Αυἱβ 51 Ὠυδιῖϊβ νἱάδαπηαβ δχ βοφυδηι θυ φυοπηοάο 

ἀεβεγίθαίυν : Αδοθπαΐε ἰεο 46 εἰϑι{ὶ ἐμο, ὁπἰετγηιΐναπε, 
φέπίες ἰευαυὶ! ἐε 35, Ηΐς εδὶ Ἰιοϑιὶβ πο ]8 [υφίοηυ8. 

[ὲ0 πο8 ρογεεηυίίιγ, Ουἱβ 1.62. 11|ε} Ρείγυ5. πο5 

ἀοοοὶ ἀἴοοπ8 : Δαἀνυεγεατὶν 8 υόδίεγ αἰαϑοίιις εἰτομῖξ 
γυαγεπς φμέηι αἰδιοτοί ; οὐ τοδὶ δι 6 [οτίεδ ἐπ βάο ᾿"; 
οἱ ἐπ ρϑ8!π|ὸ ΠΟΙΙΟ ἰερί(υγ : Πιδίἀἑαίιγ ἰπ αϑεοοπάϊιος 

ἑπείαϊαίμν αἱ ἰ60 ἐπ ἐρείμιπεα ἐμὰ 3. Εἰ Ἰη5] ἀἸδίΓ ἢ] 6 

ἰεὸ ποῇ ἀΐι, δβά πυείυ. Νὰηι υἱ ἴῃ ᾿5811Π0 ον 6- 
δἰπιο ἰθγι]ο παροίυγ : Ῥοδιι ει ἰἐπούτας, εἰ [αοἰα ε81 

ποῖ; ἐπ ἵρεα γμοτιγανδίθιπι οπιπὲς ϑεείϊα ἰοττ; οα- 

ταἱὶ ἰφοπιιπὶ τιρίοηίο5 μἰ ταρὶαπὶ, εἰ φιαταπί α Ῥεο 
χαὶ ἐνεδρεύει οὗτος λέων οὐχ ἡμέρᾳ, (5) ἀλλ᾽ ἐπὰν Β δεεαηι εἰϑὶ 3, 

γένεται νύξ. Κατὰ γὰρ τὸν ργ' ψαλμὸν, ΓἜθου σκότος, καὶ ἐγένετο γύξ' ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα 

τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ Θεοῦ βρῶσιν αὑτοῖς. 

᾿ἈΑγέδη οὖν λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ. Ποῦ ; 

αὐτε; Κάτω ἐστὶ πεσὼν, εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς 

χατελήλυθεν. ᾿Αγέδη «λέων ἐχ τῆς μάνδρας αὐτοῦ. 

ἔλνϑρωπος εἶ, ἀνωτέρω εἶ τοῦ διαδόλον - χρείττων 
γὰρ εἶ αὐτοῦ, ὁποῖος ἐὰν ἧς" ἐχεῖνος διὰ τὴν χαχίαν 
χάτω ἐστίν. ᾿Ανέδη οὖν λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ 
ἐξολοθρεύειν ἔθνη - ἐξῆρεν ἀναδὰς ἐχ τῆς μάνδρας 

αὐτοῦ, τόπου τοῦ οἰχείου τῇ χολάσει ἑαυτοῦ (4). 
ἹΕξολοθρεύων ἔθνη ἐξῇρεν" ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου 
αὐτοῦ, θεῖναι τὴν γῆν σου εἰς ἐρήμωσιν. Βούλε- 

ται εἰσελθεῖν σου εἰς τὴν γῆν, περὶ ἧς βραχέως ἐλέ- 

Ὧομεν. Ἕκαστον ἡμῶν βούλεται νεμηθῆναι. Ἔρχεται 

ὧὖν τοῦ θεῖναι τὴν γῆν σου εἰς ἐρήμωσιν, (8) ἵνα χα- 
τακατίσῃ τὰ σπέρματα ὁ λέων, ἵνα ποιήσῃ ἔρημόν σου 

τὴν γῆν. Καὶ πόιϊιεις σου καθαιρεθήσονται, παρὰ τὸ 

μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς" ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε 

σάχχους. Ἐπεὶ οὖν ἀνέδη λέων, χαὶ ἀπειλεῖ σοι λέων, 

χαὶ βούλεταί σου ἀφανίσαι τὴν γῆν, περίξωσαι σάχχον, 
χλαῖς χαὶ πένθει, διὰ τῶν εὐχῶν παραχάλει τὸν Θεὸν, 
ἵνα τοῦτον τὸν λέοντα ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ σοῦ, χαὶ μὴ 
ἐμπέσῃς αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα. “ΟΥ τρόπον γὰρ ὅταν 

ἐχσπάσῃ ὁ ποιμὴν ἐκ στόματος “λέοντος δύο 

σχέλη, ἣ «ἰοδὸν ὠτίου" οὕτως ὁ λέων ζητεῖ τῶν 

ὕτων σε λαδεῖν, ἵνα διὰ τῆς λιχνείας (Θ) σου λόγους 
ψευδεῖς σοι παραβαλὼν ἐχστήσῃ σε ἀπὸ τῆς ἀληθείας. 

47. Αδοεπάϊι ἰρὶιαγ ἰέο 46 εὠὐἐ! ὁφιο. Ὁ] ηαυδη- 
ἀο᾽ θεογϑιι) σοο 1, ἴῃ ἰηβπια ἰογγα ἀοβοδηάϊὶ. 

Αδοεμάϊι ἰοο 4 οὐ το. ἨοτηΟ 68, βιιρμδγίοῦ 68 

ἀΐδυοϊο : ργεϑίδπιϊογ δηΐπὶ ἰ|Π0 68 φυϊουπ4υθ ἰδη- 

ἄδπι 518: [116 οὐ πρὶ ε8πὶ ἀδογβυπὶ 681. Αβοοπάϊξ 
ἰφίτυγ 160 ἀὰ οἰ }}} δυο, υἱ δχιογπλΐποὶ ραπίθβ : οχν 

1τυλϊι 86 ἀϑοθῃάθη8 ἀ6 οὐ }}} 5110, Ι060 βυρρ!!ςο 8 81:15 

ἰάοιθο. Εσιρυηιίΐϊπαπς σεπίος ἰευανὶ! 46 : δαϊνί! ἀ4 

ἰοσο δ μί ροπαὶ (εγταπι (μαπὶ ἱπ δοί μαϊποπὶ 3», 

γαϊ, ἰπνδάεγα ἰθγγᾶπι ἀδ 408 ρᾶυ]0 δηίθα ἀΐοθθα- 

πυ9. ὕπυμηηποίηψ86 ποσίγυπι τοῦ! ἀεράβοεγα. Ὑοηὶβ 

ἰἰδαὺθ υἱ Ροπδὶ [ογγᾶπὶ ἰυ8πὶ ἴῃ 5010 π6πὶ, υἱ 
βοιηΐηα οοπουϊοοῖ 160, αἱ (Δοἰδὶ ἰΟΓΓΔΠῚ (τι ἀ6850- 

Ἰδίδπι. Εἰ εἰυϊαίος ἔμ αοδιγμοηίμν, ἐ0 φιοά ποι 
μαῤϊιοπίμν ᾿ ΦΆΡΕΥ ἠἰἷς αοοϊησίία νος οἰ εἶι5 55. Οὐπὶ 

ἰφίϊαν δϑοοπάογις 160, οἱ τπηϊηοίυγ (ἰδὲ 160, οἱ γε} 

ΔΡΟΪΕΓΟ (γγᾶπὶ ἰυλπ|, δοοίηφογο εἰϊοἰο, Ρίογὰ οἱ 
ἀο]ς, ργϑοίδυϑ δὐὲ οὐπὶ θ60, υἱ Ἰεσπδηι μης Ἔσίθγ- 

πηΐηοῖ ἃ 16, οἱ ἰῃ 08 6)05 ποη ἰπεϊά48. θπεπιαάπιο- 

ἄπμπι ουΐπὶ ομπὶ Θαιγαλὶβ ραδίονυ (6 οτὰα ἰθοιπὶδ ἀπὸ 
ογαγα αμὶ οαχίτεπιιηι αὐτὶοιία 35, ἴα Ὠἷς 160 φυφτῖς 

Δυγίυ.8 16 ΔΓΓΙΡΕΓΘ, υἱ ΡΕΓ ουγΙ᾽οδἰίδίαπι ἰυΔηὶ 56- 
πιοπὶθυ5 16 (Δ]]Δο 8 ἰμθβοδηβ άποαϊ ἃ γνεγίδίθ. 

υῖι ἃ νϑγίϊδια ρεάθβ ἰὰ05 γρεγε οἱ ἰθνόγανα. δοιὲ 

τὸ δοοίηρεγα οἰ οἰ ἰβ, οἱ ρίλησο, οἱ ρίογα, οἱ αἰυ]ὰ 

Βούλεταί σου ἀπὸ τῆς ἀληθείας ἁρπάσαι τοὺς πόδας, Ἢ ἱπηπιϊπδιΐδπη ᾿οβϑίθηι ορηϑρίοἰδη5, υἱ ἀνεγίδιυγ υΓΟΥ 

χαὶ χαταφαγεῖν“ ἀλλὰ σὺ περίζωσαι σάχχους, χαὶ χό- 

πτου͵, χαϊχλαῖε χαὶ ἀλάλαζε (7), βλέπων τὸν πολέμιον 

τὸν ἑνεστηκότα, ἵνα ἀποστραφῇ θυμὸς ὀργῆς Κυρίου 
ἀπὸ σοῦ, χαὶ ἀποστραφέντος τοῦ θυμοῦ, δυνηθῇς ἐν 
ἀμεριμνίᾳ γενόμενος, μηχέτι τοῦ λέοντος ὑπεισερχομέ- 

γῦὺυ σοι, τῷ σε εἰσεληλυθέναι εἰς τὴν τειχήρη πόλιν, 

ἱγα Ὀοιηϊηὶ ἃ (6, οἱ ΔΥ̓́ΟΓΒΟ [ὩΓΟΓῸ., ἰῃ δβϑουγί(αῖο 

οοηϑε 109, 606 ΠΟ 2Π101}8 ἰ6 ἰηγδάθηία, 60 

4υϑιὰ ᾿π οἰν᾽ ἀΐδια πη γαίδπι ἰηζΓαβ508 815, φ] ογ στο 

Ροδ818 ἰθεγαιίθπι (6 θδυπὶ ἱπ ΟΠ γίϑιο δὅ68ι,, ουΐ 6δὶ 
ἬΟΠΟΓ οἱ ἱπιρογίυπι ἴῃ δου α βοθουϊογαπ). Αηιθη. 

δοξάξειν τὸν ῥυόμενόν σε Θεὸν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ 

ἔστω ἢ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆν. 

Ἀ Ἰρϊά, 7. 23 Ῥμ8]. κχ, 50. 
πι, 13. 

(1) Οοἀ. γαιὶς., τίς δέ ἐστιν ὁ πολέμιος. τὶ 
(ἢ) Ιάδπι, ἡμῶν, εὐ μιοχ ζητῶν τινα καταπιεῖν" ᾧ 

ἘΠῊΝ στερεοὶ τῇ πίστει. . 
() Οοάεχ ϑοοτίδἰοπβῖ5, ἡμέρας, οἱ ἰηΐγα ἀξυύμεν 

Ὁ ἁρπάσας. Ἰτοπὶ ρᾶυ]0 ἰη(ετι5, ἄνθρωπος ἀνωτέρω 
τοῦ 

ΣΤ Ρρῖν. νυ, 8. 

υ, χρείττων. 
(4) Ουάοχ Ὑαιίφαπυβ, αὐτοῦ, οἱ ἰηΐγα, περὶ ἧς 

32 Ῥ9λ]. 0}, 930. 5) ΦΟΓΘΠ. ΤΥ, 7, Ὁ ἰδ. 7, 8. 35 Δπι08. 

πρὸ βραχέος ἐλέγομεν. ὁ 
(5) ὑοάεχ ϑυοιϊα!βηβῖ8, γῆν δου 

οοι. γαιὶς., ἀπειλεῖ σου λέων. 
(6) ἀοάεχ γαιίοδπαϑ, λυχνίας, πιαῖα. ͵ 
(7) Οοάοχ δεονγίαἰεηβὶβ, ἀλάλασε. [μορεπάππι Υἱἷ- 

νιν ὀλόλυζε. ΙὈἰάθιαῃ οοα. Ὑαιῖο., πολέμιον ἐνεστὴ- 
χότα. 

ἐρήμωσιν. ἸηἴγΆ 
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163 ΠΟΜΊΠΙΔ ΥἹ. 
[πη ἰδιυὰ : 

Ῥοπιῖπο, οσμὶ τι αὐ βάοπι Ἧ, εἴα. 

ν 3. Βοπιῖπε, ἰπαυΐι, οομὶ τὶ αὐ ἤάεπι. δου! ὁ0]] 

οπιϊηὶ ϑυρ6γ 5105 ᾽5, πδ αὖ ἰμἰαυΐβ ἀνθριϊς 608; 
β'ς οουἹἱ Βοιπίηϊ δὰ Πἀδιη : δὴ ἰῃ6ι 6! 16 ΘὨΪ ΠῚ 

ἰγογιῖς ἢΠ05. Ουδπιοῦγοπι δΔὺ 680 αὐΐ πονὶξ αυἱὰ 

ογδιιάο ἀΐϊοοὶ, Ρυ]ογα ἀἰοιαπὶ 6ϑὶ.: δοπιένθ, οὐαὶ 

«εἰ αὐ βάεπι. (υοὰ ἰίδαι6 Πίος 5ογὶρίιπι οϑὶ, 1416 

οϑ : δοπιΐνθ, οὐομ ἱμὶ αὐ βάοπι. Ουοιίαπι Υ6ΓῸ 

νογϑμηι δαρὶοη5 5ἷ αιαϊοτὶί δεῖμα, ἰαμαά αὐϊὲ οἱ αὐ {{{ι4 
αα͵ιοῖοι 33, νά αυδηΐα δχ ἰιος ἀΐοιο : δοπιὲπθ, οὐ 

(εἰ αὐ βάοηι, ροβ5ϊπὶ οἴεὶ. Ῥαυ]υ5 αἷι "5 : Νμπο απ- 
(ἐπὶ πιαπεπί βάο8, 8ρ68, οἰατίίας, (τα ἔα : πια]οῦ 

αμίονπ Ποτιιὴὶ ἐδ οἰαγίία8. ϑίους οὐ] θοπιὶπὶ 84 

ἤδη), 5ἷς οουϊὶ Βυμπιΐηὶ δὰ ὅραπὶ, οουἹ Ποηὶπὶ δὰ Β 

οἰαγίθηι. Εἰ οὐπὶ 511 δρί γίτιι5 Γουυἀϊπ|5, 6. οΠ18- 
Γἰ(αι15, οἱ του θογδι ἴ55., οἴου: οον}}} δοπιϊ πὶ δὰ εἰ- 

γἰκαίοιη, δὶς οὐ] Θοπηϊηὶ αὐ (ογιυἀΐηδηι, 5. ΘΟ} 1 

υτϊεὶ δὰ τοπηρϑιϑιῖδπι, οου] Βοπιΐηὶ δὰ ᾿υ511}- 

εἰδπι, δῖς δι ομὴπθβ νἱγίυϊ68. βυηΐ οουἱὶ Βοπιλὶηὶ. 5] 

ἰαίϊαν νοϊυογὶβ οἱ ἰ(ὰ γδ 108 βρί γἰἰἰΐαπὶ θεῖ οου]6- 

ται δὰ (6 ρογίίηρογα, υἱγίυι68 {Π0] σοπιρᾶγα, οἱ τὶς 

ᾳυδπηδἀπιοάυπι, δθοπιῖπα, οομἱὶ (ι αὐ βάοπι, 5ἷς, 

Βοπηΐηα, οοὐ! (αἱ δὰ δἰηψυϊα 408 ρΡοϑδϑί 68 Ὀοηᾶ. 
Εἰ 5ἰ ἰδιϊυκηιοάϊ 515, υἱ οοι]! Βοηλἰπὶ ᾿Πασοδηΐ 10], 

ἀΐοοθ : δίρπαίμπι δδί δΏΡΕΥ πο8 ἱμπιομ υμίμιι5 (μὲ, 

Ῥοπιΐπο ", 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 

Α 

ἘΣ] 

ὉΜΙΛΔΙ͂Α σ΄. 
Εἰς τό" 

Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν, καὶ τὰ ἑξῆς, 

Κύριε, φησὶν, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν». Ὥς 

οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ([) ἐπὶ διχαίους " ἀπὸ γὰρ ἀδίχων 

ἀποστρέφει αὐτούς" οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰς 
πίστιν’ ἀπὸ γὰρ ἀπιστίας ἀποστρέφει αὐτούς. Διὸ 
χαλῶς λέλεχται ὑπὸ τοῦ νοοῦντος τί λέγει ἐν τῇ εὐχῇ 

τό" Κύριε, οἱ ὀρθαλμοί σου εἰς πίστιν. Τὸ μὲν οὖν 

ἐνταῦθα γεγραμμένον ἐστί" Κύριε, οἱ ὀςρθαιλμοί σου 
εἰς πίστιν. Ἔ“πεὶ δὲ 16γον σοφὸν ἐὰν ἀχούσῃ ἐπι- 
στήμων, αἱγέσει αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν προσθή- 

σι" ὅρα πόσα ἐστὶ ποιῆσαι ἀπὸ τοῦ " Κύριε, οἱ ὁ- 

φθαλμοί σου εἰς πίστιν. (Δ) Φησὶν ὁ Παῦλος " Νυνὶ δὲ 
μένει τὰ τρία ταῦτα, πίστις, ἐλπὶς, ἀγάπη" μεί- 

ζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. Ὥς ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰς 

πίστιν, ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰς ἐλπίδα, ὀφθαλμοὶ Κυ- 
ρίου εἰς ἀγάπην. Ἐπεὶ δέ ἐστι πνεῦμα δυνάμεως, 

χαὶ ἀγάπης, χαὶ σωφρονισμοῦ, ὡς ὀφθαλμοὶ Κυ- 

βίου εἰς ἀγάπην, οὕτως ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰς δύ - 

γαμιν, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰς σωφρονι- 
σμὸν, ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαιοσύνην, οὕτως 

ἐπὶ πάσας ἀρετὰς ὀφθαλμοὶ Κυρίου. Εἰ οὖν βιύ- 
λει χαὶ σὺ τὰς ἀχτῖνας τῶν νοητῶν ὀφθαλμῶν τοῦ 
Θεοῦ φθάνειν ἐπὶ σὲ, ἀνάλαδε τὰς ἀρετάς" χαὶ ἔσται 

ὡς τό" Κύριε, οἱ ὀρθαΐλμοί σου εἰς πίστιν, οὕτω, 
Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου (5) εἰς ἔχαστον ὧν ἂν χτήση 

ἀγαθῶν. Καὶ ἐὰν τηλιχοῦτος ἧς, ὡς τοὺς ὀφθαλμοὺς 

Κυρίου ἐλλάμπειν σοι, ἐρεῖς: Ἐσημειὠθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 

4. Ὀεϊπάς ἀδ ροροδίογυυ8 νἱάθαπιυβ φυοά ἀϊοίυπ) 

εδὶ "5 : ΕἸαροι[ακιὶ 606, εἰ ποὴ ἀοίμοτιη!. 5651} 18 

μος ἤαρϑὶϊὶδ νἱνῖβ σογρογίθυϑ ᾿Π]αῖα, γδ]ηϊ, πο]! (αὶ 

Ὑδρυϊδηίοθ, ἀοϊογὸ 605 αἰοϊυη!ϊ : αἱ Ὠεὶ Π466}1Δ 
αὐυδιηοάϊΐ βυπὶ, ὧἱ ναρυϊαπίϊαπι αὐυϊάδπι ἀοίδδηϊ, 
φυϊάλιη ποῦ ἀο]οδηΐ. Εχροπάδιηυβ, 5] μβοββυ!πι8, 

αυϊά [1 ἀοἴεγε ἃ [56 }}}8 θεΐ, οἱ αυϊὰ πο ἀο ογα; 
οβίδηάαμηις ἰηίο!οο8 ἤθη ἤοίογα ἃ ἤδρο!!ἶ αὶ, 

Βοδῖοβ δυίθη) ἀοίογα ἃ [Δ60}}}5 θεὶ. Αἰξ δπὶπὶ 88- 
Ρἰοηεία : Οκὶς ἀαὐὶ! διρον εοηϊαίμ πιθο βαφοίία, εἰ 
δῃροΥ ἰαϑία πιρα αἰφηασιίνπι αδίμίμηα, μι ἴῃ ἰσποτας 
εἰοπίϑιις πιεῖβ ποθ ραγεαπί, οἰ ρέσσαία πιθα ΠΟΙ με67- 

ἄαπί πιο Αἰϊεπὰς [πὰ : (μὲς ἀαὐὶί δι ρῈ 7 σορίίαίιι 

πιεο ἢαρείία "5} Ἐτχο δυπὶ ἤαρο!α αι οορί(λι10- 

πο 16 ζ, ἤλρο!επι. ΕἸΔρΟΙ]4 1)6ὶ οορί(δΔιϊοπαπὶ [8- 
46} ]18π|. βϑγιηο δηΐπὶ 4υΐ δπἰπιδῖν Ρυῃεὶϊ, οἱ Ἰρβᾶπι 

πη οοηϑοϊεμ απ ροοοαίογυπὶ δἀάμυοϊ!, Παφο αἱ ; ΠΔ- 
ἐ6 δὶ δυίδῃ Ὀεδίυπι ἀοϊδηίοπ) ἃ [4.6}}15 : 4υ5 ΘηἶτΝ 

ἀϊουπίυγ ἰρϑυπὶ γι υμἱ, οἱ ΓΘΡΓΘΠΘΏΒΟΓΟΠῚ ποθὴ 5ρ61- 

πἰϊ. Ουδπάο δυίΐίδι 4ἷβ ΓΟΡΟΓΙΒ [ἀεγῖῖ, υΐ 56η-᾿ 

5058, υἱ [Δ ἀΐοδη!, ἜΧρΡΟΓΒ (υετῖῖ, ἀ6 1Π|Ὸ ἀϊοείυγ : 

ΕΙαροι[αδιὶ 608, εἰ ποι ἀοἰ μόνη. ΕΟ δΠῚ ΒΟΓΠΊΟΠα ἴῃ 
τοθάυ πὶ ΓΟργΕθηβί ἢ ργΟΪί9., ὙΟ φγαιία, υἱ 

Η) 

3 ]Ιοτοπι. υ, ὅ. 38 Ῥρᾷὶ. χχχηι, 16. 
ὅ. 53 Βοοὶ. χχπ, 93. 

. (4) 1π οσάϊοο ΒοοτίΔ]οπ81 ργὸ Κυρίου, Ιορίταν ἦν, 
δες ἰηἴγα οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἣν εἰς πίστιν, πιδῖ6. 

(2) Ιάδπὶ οοἀ. πάᾶθεῖ : εἰς πίστιν" ἐπειδὴ λόγον, οἴα.» 
Βὁοη 6 πΟΠΠ μ᾽ ΟΠΙΪδῖῖ αυδ5 δυρρίοπιιγ ἃ σοάΐοθ 
Υλιϊοδηο. 

3 Ἐκ]. χχι, 18. 

Εἶτα περὶ τῶν ἁμαρτωλῶν ἴδωμεν τὸ λεγόμενον" 

Ἐμαστίγωσας αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐπόνησαν. Αὗται 
αἱ αἰσθηταὶ μάστιγες ζῶσι προσφερόμεναι σώμασιν, 

εἴτε βούλονται, εἴτε μὴ βούλονται οἱ μαστιγούμενοι, 
πόνον ἐμποιοῦσιν αὐτοῖς " αἱ δὲ τοῦ Θεοῦ μάστιγες 
τοιαῦταί εἰσιν, ὥς τίνας μὲν τῶν μαστιγουμένων πο- 
νεῖν, τινὰς δὲ τῶν μαστιγουμένων μὴ πονεῖν. Ἴδω- 
μεν εἰ δυνάμεθα διηγήσασθαι, τέ ἐστι τὸ πονεῖν ἀπὸ 

μαστίγων θεοῦ, χαὶ τί τὸ μὴ πονεῖν, χαὶ ὅτι χαχοδαῖ- 

μονες οἱ μὴ πονοῦντες ἀπὸ μαστίγων Θεοῦ" μαχά- 

ρῖοι δὲ οἱ πονοῦντες ἀπὸ μαστίγων Θεοῦ" φησὶ γὰρ 

ἡ Σοφία Τίς δώσει ἐπὶ τοῦ διαγοήματός μου 
μάστιγας, καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα 

πανοῦργον, (4[),ϊἴἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου μὴ φεί- 
σωγται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου μὴ ἀποιλέσωσί με, 

Πρόσχες τῷ Τίς δώσει ἐπὶ τοῦ διαγοήματός μου 

μάστιγας; Οὐχοῦν εἰσι μάστιγες τὸ διανόημα μαστι- 
γοῦσαι. Αἱ μάστιγες τοῦ Θεοῦ τὸ διανόημα μαστι- 

γοῦσι. Λόγος γὰρ χαθαπτόμενος τῆς ψυχῆς, χαὶ εἰς σύν- 

εσιν αὐτὴν ἄγων τῶν ἡμαρτημένων, μαστιγοῖ" μαστι- 

γοῖ δὲ τὸν μὲν μαχάριον πονοῦντα ἐπὶ ταῖς μάστιξι" 
χαθιχνεῖται γὰρ αὐτοῦ τὰ λεγόμενα, χαὶ οὐχ ἐξευτε- 

λίζει τὸν ἐλέγχοντα ἀπ᾽ αὐτοῦ. Ἐπὰν δέ τις εὑρεθῇ, 

491 (ογ. χη, 15. 5' Ρ98]. ᾽ν, 7. "5 2}ογοθ). νυ, 

(5) [πα οοὐΐοα ϑεονίδοηϑὶ Ἰυχαία8 δοὶ ἢΐς ἰόσις 
ἀπίδο!ς Ὧ158 ὑϑῦΐβ, εἰς πίστιν, οὕτω, Κύριε, οἱ ὀφθαλ- 
μοί σον. 

(4) αϑάεχ γαιίϊοδηυβ, πανούργων, ἱηΐτα οὐάσοχ 
ΒΟΟΓΙΔΙΟἢ 518, χαθιχνεῖται γὰρ αὐτῷ. 
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Ν' οὕτως εἴπω, ἀναίσθητος, λεχθήσεται περὶ αὑτοῦ" Α αυοι ἀϊοίειΓ Δπί πηι πὶ 6.5 ρογοο δὲ υΐ οὐπροίοῃ- 
Ἐμαστίγωσας αὐτοὺς, καὶ οὖχκ ἐπόγησαν. Τοῦ 

αὐτοῦ λόγου λεγομένου ἐλεγχτιχῶς, φέρς εἰπεῖν, ἐπὶ 

τῷ χαθιχέσθαι ([) διανοίας τοῦ τὴν συνείδησιν μεμολυ- 

σμένου ἐπί τινι ἁμαρτίᾳ, τὸ λεγόμενον, ἐὰν ὁ μὲν τις 

τῶν ἀχουόντων ἀλγήσῃ, ὥστε λεχθῆναι περὶ αὐτοῦ, 

ἑώραχας ὡς χκατενύγη ὁ δεῖνα " ὁ δέ τις τῶν ἀχουόν- 

τῶν μὴ ἀλγήσῃ, ἀλλὰ ἀναισθητεῖ τῶν ἐλεγχόντων, 
δῆλον ὅτι λεχθήσεται περὶ τοῦ μηδ᾽ αἰσθανομένου " 
Ἑμαστίγωσας αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐπόνγησαν. Μία 

μὲν (2) διήγησις αὔτη περὶ τοῦ, οὐκ ἐπόνησαν, χαὶ 

ἐπόνησαν" ἴδωμεν δὲ, εἰ ἔχομεν χαὶ ἑτέραν ἀνάπτυ- 
ξιν. Γίνονταὶ τινες ἐν τοῖς σώμασι μερῶν τινων νε- 

χρότητες χαὶ ξηρότητες " χαὶ πολλάχις τοιαῦτα πά- 

χει τὰ νενεχρωμένα μέλη παρὰ τὰ ζῶντα, ὥστε 
προσαγομένων μὲν τῶν πόνον ποιῆσαι δυναμένων τῷ 
ζῶντι μέλει, ἀλγεῖν ἐχεῖνον ᾧ προσάγεται τὸ ποιοῦν 
πονεῖν, προσαγομένων δὲ τῶν ποιούντων πονεῖν τῷ 
μϑει τῷ ἀναισθήτῳ οὐχ αἰσθάνεται ἐκεῖνος, ὅταν ἡ 

νεχρότης περὶ αὐτόν. Ταῦτα εἴπερ ἴδῃς ἐπὶ τοῦ σώ- 

βάτος, μετάθες ἐπὶ τὴν ψυχήν" καὶ ὄρα, ὅτι ἐστί τις 
χαὶ ψυχὴ νεχρουμένη τὰ μέλη, ὥστε μὴ αἰσθάνεσθαι 
ἀπὸ τῶν μαστίγων, χἂν ἐπίπονα προσφέρηταί τινα. 
Διαπρισθήσεται, (5) ἀλλ᾽ οὐχ αἰσθανθήσεται ἡ δεῖνα 
ψυχῆ ἄλλη δὲ αἰσθανθήσεται, χαὶ τάχα ὡσπερεὶ λυ- 
πεῖται μᾶλλον ἐπὶ τῷ μὴ αἰσθάνεσθαι ἥπερ ἐπὶ τῷ 
αἰσθάνεσθαι, ὁ μὴ αἰσθανόμενος ἀπὸ πόνων αὐτῷ 

προσφερομένων, εὐχόμενος μᾶλλον πονεῖν εἰ προσά- 
γοιὸ τὰ ἐπέπονα, ἐπεὶ σημεῖόν ἔστι τοῦτο τοῦ ζῇν 
αὐτὸν͵ ἀηδιζόμενος δὲ ἐπὶ τῷ (4) μὴ αἰσθάνεσθαι ἐπὶ ς 
τοῖς ἐπιπόνοις. Ὥσπερ δὴ τοῦτο γίνεται ἐπὶ τῶν σω- 

μάτων, οὕτω νομίζω ἐν τῷ Θειλήσωκιν, δἰ ἐγέ- 

νοντο πυρίκαυστοι, τοιοῦτόν τι δηλοῦσθαι " οἷον, τυῦ 

πυρὸς προσφερομένου τινὶ, χαὶ μὴ αἰσθανομένου τοῦ 
χλιομένου, θελή σωσιν ἐχεῖνοι χαταλαδόντες σύγχρισιν 

μὴ αἰσθανομένων ἐπὶ ταῖς ἀλγηδόσι χαὶ αἰσθανομέ- 
νυν, μᾶλλον αἰσθάνεσθαι ἐπὶ τῷ πυρὶ, ἢ μὴ αἰσθά- 

γεσθαι" χαὶ εὔξαετο ἄν τις (5), προσαγομένου τοῦ χεχρι- 

μένου πυρὸς ἐπὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς, αἰσθάνεσθαι μᾶλ- 

νον ἣ μὴ αἰσθάνεσθαι. Ταῦτα διὰ τό" Ἐμαστίγωσας 
αὑτοὺς, χαὶ οὐκ ἐπόνησαν᾽ συνετέλεσας αὐτοὺς, 

καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν. Ὅτε τὰ χα- 

βαρτιχὰ ποιεῖ ὁ προνοῶν τῶν ὅλων Θεὸς ἐπὶ ψυχῆς 
σωτηρίᾳ, τότε αὐτὴν συνετέλεσε. (θ) Νοήσεις δέ" Συ»- 

εἰδπὶ μαυδὶ 411410 ροοοδῖο ΡΟΙ εἰ ἀπ|, 5] αι ἷθ δυάϊδη- 

(υπὶ ἀοϊαογι!, Δ ον ἀδ ὁ ἀϊοαιογ : ΥἹαΐβιῖ υἱ {16 
ΘΟΠΡαμοίυ.8 6813 δ᾽ 118. Ὑ6 0 ποηπδαυᾶπι ἀο]υογὶι, 

δθὰ δ6π8ι Ο.Πΐ ΔΙΠἾΘ50 ΓΟΡΓΟΘΠΒΌΓΟΒ ΠΟ δυάϊαί, 

τηΔ Ποϑίμ πὶ δὲ ἀς 60 4υὶ πὸ βομει αι ΐάοπι ἀϊεὶ 
ΡΟ5886 : Εαρφοίαδίϊ 605 δἰ ποι ἀοίμότωμί. ἘΠ᾿ χὰο 
β6η5ὺ δοοὶρὶ ροβδϑίί, πον ἀοίμογιπι, δυ1 ἀοἰιδγι. 

ΥἹἀοαιηυϑ Δ 51 ηο 05 οἱἰδπὶ αα δυροβίεἰο. Ἀφοϊαϊ 

ἰπίογάυπι ἢ σογρουΐθυ8 αἱ ρᾶγίο5. αιδδπι ὁπ|0- 

εἰδηιυγ οἱ ἃγ ἀῶ ἐπι, οἱ διδροηυπθγο ἰδιϊυβπιοάϊ 

Ἰη ΘΠ Γᾶ ΘΙΒΟΓΐἃ ρΓξ Υἷνὶ8 ἰᾶπίο ἀοϊογὸ αἰεϊυπιυῦ 

μὲ δά} 1118 φυΐοπν Υἶνὸ πη ΓΟ 5 4118 ἀΟ]ΟΓΟΙ 
ἰπίδγυπι, ἀοίοαϊ {Π|6 ουἱ ἰά φαοά ἀοίϊογειη εἰποῖ!, ἰπ- 

(οὐυγ, ἰἰδάδπι γὰΓῸ (ΟΓΙΠΘΠ18 ΠΙΘΙΏθΙῸ δοιιθὰ 6ᾶ- 

Β γοῃεὶ δα 115, πηϊπίπηα ἀο]οδί ἢ]6 ουὐυβ ᾿ποιῦγυπα 

ΟΙΏΟΓ ΜΙ) δι. ΠΠπ8Ὸ δἰ ἴῃ ςΟγμοῖς οοηβροχίϑιΐ, τὶ 

Δ) πηΔ πηι (γα 58 Γ, οἱ οοπβίἀθια αυδπιάθπι αιοη 6 

ΔΙ ΠΔΙ 6556 Ου}1ι.5 πιοη Γᾶ ἰΐα οιποτίυα δυπὶ, υἱ 

Πλρ 6} 1ὰ ποὴ β8θηϊ δι, ιδηίιηγνῖ5. τηοἰἐϑία αυόμηι 

ἰπίογδηίαγ, θ᾽ 5βθοδθίιν δηϊηλα 1113, δοιὰ 0) 861}- 

ιἰοὶ ; 41 γογο βδομιίοὶ ; οἱ [υγιαβ9|8. αὖυἱ οἃ αι ἀο- 

ἰογθῖῃ ραγυ πὶ, ποη βοηεἶῖϊ, φυοἀαπιπιοᾷ0 ρἰυ8 ἀο!εῖ 

οὐ 68 ΠΟῚ 56πι|1, φυδπι Οἵ} 5611, ορίδίαᾳῃ! ρο- 

ιἰυ8 ἀο᾽θγθ οὐνπὶ πιοίθϑία ἐμίεγυίογ (εἰδἶπ) 06 

βίη 651 ἰρϑυμ νἱνθι 6), οἵ. ὥῦγα [οΓΐ 56 "0 86- 

γα 4υτ ἀΟΙΟΓΘΠῚ ρΆΓΕΓΘ ΟΟΠδυούθγυηι, δίοαι ρβΟΓΓῸ 

μος ἴμ σογρογίθιιβ ἧϊ, δἷς οὐπὶ αἰοίίυγ : Ῥίον δὲ 

[οτεπί απιϑμδιὶ, ἰΔ16 αυἱι ἰπηυΐ ορίμοτ. γοϊαϊ δὲ οὐυι 

᾿ξ 5. διμπονοῖι, οἱ {16 φιΐ σοπινυγί!α, ποη βομίὶ!, 
γι! ἢ} [Δοῖὰ σοιηραγδιίίοηα βϑιἰεπιίαπι δὲ ἢθι 

56 Ἰ6πιἰπ|, 56 1 Γ6 ρΟιΐα5 ἴῃ ἰφι6 φυδηι ΠΟῊ 586ῃ- 

εἶγα, δι οριδγῖι αὐἱᾳφυθ φυϊδρίαπι ἱζποηι αυΐ ροοςα- 

ἰοΥῖ 5 ἀδοογηΐγ, 86 ηιϊγα Ροιυ5 4υδη) ΠῚ 86η- 

εἶγα. Ημς ἀϊοία δυηι ργορίοτ ἰδιυε : Σ6 5. ΕΪασοί ἀεὶ 

ἐ08, ἐ( ποπ ἀοίμεγιπί ; σοπεμιπιηιαξίὶ 608, εἰ ποίμ- 

ταη γεοίροτε αἰδεὶρίϊπαπι κν, ()υδπάο ῥγουΐβοῦ υπΐ- 

γεύβοτυπι Ὠδθ08 ΡιῸ δηϊπηῶ βαϊυϊα ρυγμδηίία ρτο- 

Ρἶπαί, ἔα ᾿ρβδ:) (ΟΙΒΕΠΙΠΊΑΥ. {Π0πἰ ἀυΐθπὶ Σὺ 
(οπδιιπιπιαειΐ 65, εἰ ποίμοτγιιμ! τοοίρετα αἰδοὶρίϊπαπι, 

᾿πι6 368 Ἔχ ΘΡ]0 6)}05 4ιὶ δεϊοηιίδπι (γι, εἰ 605 
αυἱ ἰγαὐίίαν τοοίρεγα ποη ναΐ!. Οπιπΐὰ οηΐῃι 48 

δ] πυ πο γῖ8 δυμϊ ἀοοίοῦ [ἀεἰδι, οἱ ρογᾶφαὶ οἴηηΐᾶ 

ᾳυα δὰ ἐγδάβπάδηι βοϊοηεΐαμ ϑρεοίϑι, {Π|Π6 νοΓῸ 

τέλεσας αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι ῃ, ποι δυάΐαι 4υα: ἐἰοιπίυν, 46 00 660 δυάίίογα ργῶ- 

παιδείαν͵ ἀπὸ παραδείγματος τοῦ χατὰ τὸν παραδι- 
ὥντα τὴν ἐπιστήμην, καὶ τὸν μὴ βουλόμενον πα- 

ραλαδεῖν τὴν ἐπιστήμην ἀπὸ τοῦ παραδιδόντος. 
Πάντα γὰρ τὰ παρ' αὐτῷ (7) ποιείτω ὁ διδάσκαλος, καὶ 

β]εγοῃ. νυ, 5. 

[ἢ Οοάεχ ϑοοτία)., ἐπὶ τὸ μὴ καθίχεσθαι, οἱ ἰηἴτ, 
ἐὰν ὁ μέν τις τῶν ἀχονόντων μὴ ἀλγήσῃ. 

2) Καὶ οὐκ ἐπόνησαν. Μία μὲν, εἰς. Ὠεοοδὶ πη 
ἴοα δεν! εηϑὶ, Μία μὲν διήγησις αὕτη περὶ τοῦ, 

οὐχ ἐπόνησαν, χαὶ, ἐπόνησαν. Μοχ ἰπ οοὐΐες γαιϊ- 
πο ἐδεβὶ νοχ ἀνάπτυξιν, αὐ οἱ Δ06 586 ροίε6δί 51Πη6 
βηδι5 ἀϊδραηάίο. 
() Διαπερισθήσεται. Οοάοχ γαιίοδηυβ Παθοί δια- 

προσφέρεται. Ῥδι!ΐο ροβὶ οοάοχ ϑοογία] θη 818, ὡς πε- 
ρλυπεῖται μᾶλλον ἐπὶ τῷ αἰσθάνεσθαι, εἴπερ ἐπὶ τῷ 

οορίοτὶ ἀϊχογη : (οπδυηπιαϑιϊ ουη, οἱ μοὶ υἱ Γ6- 

οἰρεγο ἀϊβεὶρί μδπ). Θυδηπάο ἱφίυν ἃ Ῥειονίἀδηια ἴῃ 
ΠΟΒ ἤσπι Ομ πὶ υἱ ΘΟΙ δι ΠῚ ΠῚ ΘΠΆ1, οἱ ροΥἸοἰαπιυ, 

ΠΟΒ ὙΕΙῸ πΠοη Γροὶρίπηυ5 4υῶ δἰ πιπἰδῖγαι Ῥγουΐ- 

αἰσθάνεσθαι. 
(4) οάὲχ ϑβοοτία!., ἐπὶ τοῦ. Ῥδυ]0 ροϑὶ οοὐοχ 

γα! οδπυ5, θελήσουσιν, εἰ ἐγένοντο, οἱ ἰμίτα, χατᾶ- 
λαθόντα σύγχρισιν. 

(8) ὑοάεχ δευνγίϑ θη 5818, ἄν τις, προσαγομένον χᾷ- 
χείνου τοῦ συγχεχρυμμένου πυρὸς ἐπὶ τοὺς, οἰ. 
Ἰηΐγα ἰάθιη, ὅτε χαθαρτιχὰ ποιεῖ. ᾿ 

θΘ) Τότε αὐτὴν συνετέλεσε. (οἰεχ γαιίσδηυς 
μιαθοῖ, τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ συνετέλεσε. ' 

(7) ἀυάοχ δεοτγια!οπβὶβ, παρ᾽ αὐτόν. 
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ἀεμεῖα δὰ Ῥέγίδο 9Π6 πὶ πο5 ἰγΆ] 0 η5, 60. 8}" ἰῃ!6]- 

Ἰἰφεηίο ἀϊεὶ ρμοβϑβϑεὶ : Οοπδιιπιηιαδίἑ 608, οἱ ποἰιότιηῖ 
τεοΐρετε ἀϊεξεὶρίϊπαπι. 

ΟΒΙΘΕΝΙΘ ἔχ 

Α συντελείτω πάντα εἰς παράδοσιν ἐπιστήμης, ἐχεῖνος 

δὲ μὴ παραδεχέσθω τὰ λεγόμενα" εἴποιμ᾽ ἂν περὶ τοῦ 

-ποιούτου τῷ διδασχάλῳ " (1) Συνετέλεσας τόνδε, χαὶ 

οὖχ ἠθέλησε δέξασθαι παιδείαν. Ἐπὰν οὖν τὰ ἀπὸ τῆς Προνοίας γίγνηται πάντα εἰς ἡμᾶς ἵνα συντελεσθῶμεν, 

ταὶ τελειωθῶμεν, ἡμεῖς δὲ μὴ παραδεχώμεθα τὰ τῆς Προνοίας τῆς ἐπὶ τελειότητα ἡμᾶς ἑλχούσης, λεχθειῃ 
ἂν ὑπὸ τοῦ νοοῦντος τῷ Θεῷ" Κύριε, συνετέλεσας αὑτοὺς, καὶ οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν. 
ι ὅ. Εἰτγπιανόγιηΐ [αοἰδ8 διαδ δι ρ6Υ μείταπι "δ. Ἰη16}- 
Ἰίξοβ οἱ ᾿ος ὃχ ογαϑϑίογὶ θὰ5 ρεοοδιογίθυ5. Ουϊάλιῃ 
διΐπὶ ἀυπὶ ΤΟργΘ ἢ 5:0 ηἾ8 ΘΟΓΠΊΟΠ65 δυάϊυηϊ, ἠδ 

Ρδεοοδίο δγα θαθουηι, β6αυ6 ἀρϑοοηάιηὶ οἱ βυ θη) - 

ταπί βογποη6 ῬΟΓϑίγΙοἱἱ σοαγριιθη!8 ; 411} ν τὸ ἰϑιΐα9- 
τηοάϊ δυηϊ, υἱ συθότα οἀγόϑηῖ, πὰ }Π]Δ406 νογροι πἀἃ 

Δἤ)οϊδηίγ οὐ 6ἃ ἀ6 χυΐθὺβ γαργοομάἀυπίαγ, οἱ ἴῃ 

αὐυΐθυϑ ρεσεανογυπί. θὲ 5 ἰίδᾳυ 41108 ποη ρυάσί, 

ἀἴσοτα ροίογὶβ : Εἰ γπιαυότιπὶ [αοὶδ8 δας ΦΙΙΡΟΥ γ}ὲ- 

ἐγαηι. ϑὶ ῃ οογρογοὶβ Πος ἱπίο! !οχ βεΐ, ἰγαηβίογ ἡ υὰ 

ὁορίιαιίοια δὰ ἀπ ἰπλαπι, ἰῃ16} }Πρ6}5 (δοΐθαι ἀ6 αιἃ 

ἀἰοίιαν "5 : Ταὰπε ὑότοὸ [αοἰὰ αὐ [αεῖσπι : οἱ νἰὰα δηΐ. 

τη8πὶ ἀυγλπι, 4υλ]6 ἀγαΐ οοΓ Ῥ]ΔγΔΟ ἶ8 ἱπάυταίυπι, 

ἰϊα υἱὐ πιοη ἰ8 τοϊγαοιαγία γοβἰβέδι, οἱ υϑὶειὶ ἃ 86 

το) οἶοπ8 8 4υ8 ὀϊσαηίυν, βϑευῃάιτπι πἸοη τα πιΐ- 
πἰπλα (ογπιθίαγ. [δὲ δπἰ πὶ γορογίεβ σοησγιογα ἡΠυὰ : 

᾿ ΕἸτηιαυότμηΐ [ἀὐὶθδ ὁμι 8. δυΡῸ ρείταπι, δἰ ποἰμθγαηί 

τευοτιὶ. 1.66 Εἰ ἐσο αἰαὶ : Εοτίαδδε ἱπορόδ δμΠΙ, φιιΐᾳ 
ποίμοετιηι σσρφιιοδοθτα υἱαηι Βομιϊπὶ οἱ ἡμαϊοῖμηι δεῖ; 

ἦδο αὐ ομιϊπιαίε8, εἰ ἰοψμαγ οἷς "". μπη ᾿νε ς6 ἰῃ|6}16- 

χίββοί ἀθ 118 αυἱ ποϊυπι Γεσίρεγα ἀ 8. } 1] πᾶ πὶ, Π6Π186 

ἀδ ἤλαο!!β δὰ ϑ8ηηπὶ πιθηίθιῃ γοθδυπί, Ποταπὶ δἱΐ 

86 Οαυδᾶπι ρεγϑραχἶββα, 4118 ΠΟΠῚΡ6 ἱπορ5 6ϑἰ 'ῃ80- 

τ δΔηΐπιἃ. Εἰ 6η0 αἰχὶ : ΒΟΥΙαδ556 ἵπορεε δῖ, μία 
πθη ρμοιμογαπί, φαΐα ποη σοηπουότμὶ υἱαπι Βοηιϊὶ, 

εἰ ἡμαϊοϊμηι Ποῖ; ἰδο αὐ ορίΐπιαιο5, εἰ ἰοφιατ Εἷδ. 

Οριϊπιδῖοβ Δηΐπ|}8. Ποποῦὶβ ὁδυ58 ἀϊουηίυν : [14 δι 

Δρυὰ Οτγάοο8 τὸ ἀδρὸν [Γεηυσηι6Γ υϑυγραίυγ δὰ 8]- 

ξηϊΠοδπθδην διΐπιῶ Γγαιοπα υἱθη1}8. να ση ἀΐπ6ηι. 

Θυδηάᾳο οηὲπιὶ 415 ΠΙΛΦΠ85 ΓῸΒ ΔΓ ΘΠ υ, οἱ ῥγο- 

Ῥοηΐὶ 5.0] πιαρπίῆοα αυκαθθ, 56 ΠΊρόγαυα οορὶ αὶ δὰ 
4υὦ ἀξοοηί, φυοπιοίο ἐσ το τγδίίοπο υἱίδηὶ ἰη- 

δι υδὶ, πὶ} Πυσηλα, πὶ}}}} ράγνιπι εὐ ρίθη8 Π641|6 
βροοίδβ, ἢἷς οριΐπηιιπὶ δυυπποπαια μοί δη- 

τὴιπι. ΗἸ ἰἰδφυθ, αυοπίδπ) ΘΓαΝΐ ρΑΊΡΟΓ65, 4108 

Ῥγίοτοβ βεγῆο Γγοργο]ιοηαΐ, πο ἁιαϊογυμί, ἴπαυ 

Ρτγορδιοῖᾷ : ἰάεῖτοο πο δυάΐογυηι, φυΐα ἰπορ65 8ιπΐ: 
100 αὐ οριπιαιεε, εἰ ἰογμαγν εἶ8. Ουοὰ 5ἱ ὑδαίηι 68, 

ἐπ ἀπγε8 αἰαϊεπιΐϊιπι ἰοφιὶ, Ὀοαίαπιὶ 681 γορογί γα 

ορ ἰπιαίδπι οἱ Ἰπαφιπὶ δυάίμογοπι. Τἀοἶγοο [}}8 ἰΐα 

ἀϊοιῖ5, δοίθπίθϑ πυὴ ἰδηίιπι ἀδπιπιιπὶ 6886 ἀϊσοιιῖ- 

ὕυβ, φυδπίυηι δυάίαπηιι8, 51 ΠῚ 550 ΟΡ ΓΙ ἱ 4ι85 

ἀϊευπίυν (6ᾶπι δηἰπὶ οὐ τοηι ἰπου 54} πηθη1}8 οἱ ἰη- 
16} σοπιῖα ἱπορία), ργθοῖθυβ ἃ θ60 ροίδπιυϑ, υἱ, 
εγοβύθηία ἴῃ "0}}}8 γαϊίομο, νἱπὶ οἱ πηαρηιυἀΐποηι 

δομϑοαυδίηυγ ἰη ΟἸΓδὶο 651}, υἱ 580 Γ09 ΒΔ ΠΟ Ο56416 

᾿ 76γεπι. νυ, ὅ. 451 Οογ. χηι, 12. 

4) Τῷ διδασχάλῳ. Ἰιεφοθαῖ Οοτάονίυ8, τοῦ δι- 
δασχάλου, γετγιΐι 6πΐν : ἀἰχετγίμι μιΐφειε 46 ἰδιἱμδηιοαὶ 
τγατορίοτε. 

(3] Ουἷεχ γαιίεδηυς, τῆς ψυχῆς, εἰ ἰηἴτ8, ἢ χαρ- 
δία Φαραὼ ἐσχληρωβένη, ὥστε αὐτὴν ἐπὶ τὰ ἀπαγ- 
ὑελλόμενα ἑστάναι. 

Ἐστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν. 

Νοΐήσεις χαὶ τοῦτο ἀπὸ τῶν σωματιχωτέρων τῶν 
ἁμαρτανόντων. Οἱ μὲν ἀχούοντες λόγους ἐλεγχτιχοὺς, 

ἐπὶ τῇ ἁμαρτίᾳ ἐρυθριῶσι, καὶ χαταδύονται, χαὶ 
ὑποπίπτουσιν, ἁπτομένου τοῦ λόγον τοῦ ἐλεγχτιχοῦ 
αὐτῶν " οἱ δὲ τοιοῦτοί εἰσιν, ὥστε αὐτοὺς ἀνερυθριά- 
στους εἶναι μὴ αἰδουμένους ἐφ᾽ οἷς ἐλέγχονται, ἐφ᾽ 
οἷς ἡμαρτέχασιν. Εἴποις ἂν οὖν περὶ τούτων οἷ οὐχ 
αἰδοῦνται’ Ἑστερέωσαν τὰ πρόσωπα αὑτῶν ὑπὲρ 

Β πέτραν. Ἐὶϊ νενόηχας ἐπὶ τῶν σωματιχῶν αὐτὸ, με- 

τάθα μοι τῷ λόγῳ ἐπὶ τὴν ψυχὴν,(2) νοήσας πρόσωπον 

περὶ οὗ λέγεται " Τότε δὲ πρόσωπον πρὲς πρόσωπον" 
χαὶ ὅρα ψυχὴν στερεὰν, ὁποία ἦν ἡ χαρδία Φαραὼ 
ἐσχληρωμένη, ὥστε αὐτὴν ἐπὶ τοῖς ἀπαγγελλομένοις 
ἑστάναι ἀντίτυπον, καὶ ὥσπερ ἀποδάλλουσαν τὰ λε- 

γόμενα, μὴ μορφουμένην χατὰ τὰ ἀπαγγελλόμενα, 
Ἐχεῖ γὰρ εὑρήσεις ὅτι ἁρμόζει τό: ᾿Εστερέωσαν τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν, καὶ οὐκ ἠθέλη- 

σαν ἐπιστραφῆναι, κἀγὼ εἶπα" ἼΊσως πτωχοί εἰ- 
σιν, ὅτι οὐκ ἠθέλησαν γνῶναι ὁδὸν Κυρίου, καὶ 

κρίσιν Θεοῦ" πορεύσομαι πρὸς τοὺς ἀδροὺς, καὶ 

λαλήσω αὐτοῖς. Ταῦτα νοήσας περὶ τῶν μὴ θελόν- 
των παιδευθῆναι, μὴ νοούντων ἐπὶ ταῖς μάστιξι τοῦ 
Θεοῦ, φησὶ νενοηχὼς τὸ τούτων αἴτιον" Πτωχὴ 

ἔστιν αὐτῶν ἡ ψυχή. Κἀγὼ εἶπα" “σως πτωχοί 
εἶσι, διότι οὐκ ἠδυγήθησαν, ὅτι οὐχ ἔγνωσαν 

ὁδὺν Κυρίου, καὶ κχρίσιν Θεοῦ" πορεύσομαι 

πρὸς τοὺς ἁδροὺς, καὶ 1αλήσω αὑτοῖς. Οἱ ἁδροὶ 

ταῖς ψυχαῖς ἐν ἐπαίνῳ λέγονται" καὶ παρ᾽ Ἕλλησι γὰρ 

τὸ ἁδρὸν συνεχῶς ὀνομάζεται, χατὰ τὸ μεγαλεῖον (5) 
τῆς λογικῆς ψυχῆς. Ὅταν γάρ τις μεγάλοις ἐπιδάλλῃ 
πράγμασι, καὶ προθέσεις ἔχῃ ἀξιολόγους, χαὶ σχο- 

πεῖ ἀεὶ τὰ δέοντα, πῶς βιώσῃ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, 
μηδὲν ταπεινὸν χαὶ μικρὸν θέλων, μηδὲ ὁρῶν, ὁ τοιοῦ- 

τος τὸ ἁδρὸν χαὶ τὸ μεγαλεῖον ἔχει ἐν τῇ ψυχῇ ᾿ οὗτοι 
οὖν, ἐπεὶ ἦσαν πτωχοὶ, οἱ πρότεροι οὺς ἔψεξεν ὁ λύ- 
γος, οὐχ ἤχουσαν, φησὶν ὁ προφήτης. Διὰ τοῦτο οὐχ 

ἤχουσαν ἐπεὶ πτωχοί εἰσι" Πορεύσομαι πρὸς τοὺς 

ῳ ἀδροὺς, καὶ λαλήσω αὐτοῖς. Καὶ εἴ ἐστι μαχά- 
ριον εἶναι ἐπὶ τῷ «1έγειν εἰς ὦτα ἀκουόντων, 

μαχάριόν ἔστιν ἐὰν πορεύσῃ τις εἰς ἀδροῦ, χαὶ 

μεγάλου ἀχροατοῦ. Διὰ τοῦτο τούτων οὕτω λεγομέ- 

γων, εἰδότες ὅτι οὐ ζημία τοῖς λέγουσιν, ὅσον τοῖς 

ἀχούουσίν ἐστι, τὸ μὴ παραδέχεσθαι τὰ ἀπαγγελλό- 

μενα, διὸ (4) καὶ κατηγορεῖ πτωχείας τοῦ γοῦ αὐτοῦ χαὶ 

τῆς διανοίας, παραχαλέσωμεν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ λαθεῖν 

ΔΜ ΖογΟΥ, ὅ, 4. 

(5) Ουάοχ ϑοοτδοπβὶβ, ὀνομάζεται, χαὶ τὸ μεγὰ- 

λεῖον. 
(ἢ) [η οοάϊος γαίίοαπο οπι τυ διό, εἰ ρᾶυ]ο ροβί 

Ἰοφίτυν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ λαλεῖν αὔξοντος. ἴῃ δοογ Αἰεὶ 

ἄδεβὶ Θεοῦ, εἴ ρτο λαλεῖν Ππϑρυοίυν λαδεῖν. 
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αὕξοντος τοῦ λόγου ἐν ἡμῖν ἀδρότητα χαὶ μεγαλειό- Α 56ΓπΊοΠ685 ἰη(ο]Πἰραγο ν]οάπιι8, ουἱ ᾿οποῦ οἱ ἰπηρ6- 
τητα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἀχοῦσαι τῶν ἱερῶν χαὶ 

ἁγίων λόγων δυνηθῶμεν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ “. 
Εἰς τό" 

Καὶ ἔσται ἐν ἡμέραις ἐχείναις, 1έγει Κύριος ὁ 
θεός σου, οὐ μὴ πατάξω ὑμᾶς εἰς συντέλειαν, 
μέχρι τοῦ- οὕτως δουλεύσετε ἀ.1.1οτρίοις ἐν γῇ 
οὐχ ὑμῶν. 

Ὁ χρίνων χατὰ βραχὺ Θεὸς τοὺς χολαζομένους, δί- 

ἔωσι τόπον μετανοίας, καὶ οὐχ ἅμα τῷ ἀμαρτῆσαι 

χολάζων, φέρει τὴν συντέλειαν τῆς χολάσεως ἐπὶ τὸν 
ἡμαρτηχότα" διὰ τοῦτο χατὰ βραχὺ χολάζων (1) χολά- 
ζει, Καὶ τούτου τὸ παράδειγμά ἐστιν ἐν τῷ Λευιτιχῷ" 
ἐν γὰρ ταῖς τῶν παραθαινόντων τὸν νόμον ἀραῖς ἀνα- Β 

γέγραπται μετὰ τὰς χολάσει; τὰς προτέρας" Καὶ 

ἔσται, ἐὰν μετὰ ταῦτα μὴ ἐπιστραξῆτε, «1έγει 

Κύριος, προσθήσω ὑμῖν κἀγὼ πἪἫληγὰς ἑπτά. Καὶ 

πάλιν διηγεῖται ἄλλην χόλασιν " Καὶ ἔσται, ἐὰν μετὰ 

ταῦτα μὴ ἐπιστραφῆτε, ἀλλὰ πορεύσησθε. πρός 
ιε κλάγιοι, κἀγὼ πορεύσομαι μεθ᾽ ὑμῶν θυμῷ 
πἰαγίῳ. Καὶ εὑρήσεις τὸν Θεὸν ἐπιμετροῦντα χο- 

᾿άσεις μετὰ φειδοῦς, ὡς βουλόμενον (9) εἰς ἐπιστροφὴν 

ἀγαγεῖν τὸν ἡμαρτηχότα, καὶ οὐχ ἀθρόως πάσας (δ) 
ἀτχωδιδόντα. Τοιαῦτα οὖν ὅσον ἐπὶ τῷ ῥητῷ ἐγεγόνει 

περὶ τὸν λαὸν, καὶ ἀπειλῶν αὐτοῖς ὁ λόγος ἃ πείσονται, 

μετ᾽ ἐχεῖνά φησι" Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἠμέραις ἐχεί- 

γαις, έγει Κύριος ὁ Θεός σου, οὐ μὴ πατάξω 
ὑμᾶς εἰς συντέλειαν. Ταῦτα (4) μάλιστα φθάνει χαὶ 

τίαπι ἰη δῴοι]α 5φ οι! ογυπΊ. Απηοῃ. 

ΠΟΜΙΠΙΑ ΥἹΙ. 

ἴῃ ἰδιυά : 

Εἰ οτὶ! ἐμ ἀἰόϑιιδ {{Π1 6, αἰεῖι Βοπιῖπις ὕθθι8 με 
ποπ ΤῊΝ νοδ ἱη σοπεμμιπιαίίοπϑηι, υ5406 δὰ 
ἰϑιυά : εἰς δογυϊθιῖϊδ αἰϊοπὶδ ἱπ (ὄττα ποὴ ὑεδίτα "5. 

1. Ουἱ ρυπίδηἀο5 56 5ἰπὶ [υάίοαι θευβ, ἀδί ἰοσιπὶ, 

Ραμ οι 8, οἱ ἤθη δἰ πηι! ἃ6 ρεροαίυπι 65, ριμπΐθη8, 

ἰοίδπὶ ρπδιι ἱηίογὶ ροροδίοῦ! : φυδηοῦγαπι μαι ᾶ- 

(πη ρΡυμῖι. Ηυ) 5. ταὶ Ἔχαηιρίυπὶ δχϑίδί ἐμ [μον εἶοο ; 
ΠΔΠ} ἰμ ἀἶτ]5 ἀύνεγθυβ 608 αι ἰοφοιῃ νἱοϊδηϊ, ροϑὲ 
Ῥυΐογο5 ρομ85 δϑογρίυπι τοροι ταῦ: ΕἸ ὀγὶ!, εἰ ροδὲ 

μς ποὴ [ἀοτὶἰς σοπυεγεῖ, εἰἰοῖ! Ποπιΐπει8," αὐ ϊείαπι 

υυδὶς γμίασας Ἤδρρίεπι "". Εἰ Γυγϑυβ αἰϊδαπὶ ροπδιὴ 
Ἔηάγγαὶ “ὃ; ΕἸ ογῖ!, δὲ ροδί ας πο {μοτῆ 8 σοπυετοὶ, 

εοά απιϑαἰαυον 8 εγσα ηϊὸ οὐἰἱ αὶ, απιθιίαϑο εἰ 660 

υοϑίδοιπι [μτοτὰ οὐ φμο. Ἐπ᾿ τορθυ 8 θθυπὶ ρπα8 

Ρᾶτοο δὐπιοιϊγί, αἱ 4} νεῖ ἃ4 σοπνογϑίοποπὶ δθ- 

ἄσσον ρεροδίογειῃ, οἱ πῸ} οἰμηΐα οοηζογιϊπ) γι ἷ- 
υυθγθ. Πῶς ἰίδψυθ αυδηίαπι 88 "6 γαπὶ ἢ}}} ρορυ]ο 
οομφοῦαμ, οἱ θὲ πιϊμϑίυ8 68. 1}|8. δϑῦπὸ αυϊά 
ΡΆ55}1 δβϑοηῖΐ, δἷΐ : δἰ εὐὴ! ἐπ ἀἴοϑις {{Π5, αἀἰοὶ! θο- 
πιΐμις 1.167 δθέιιε (μι, πο ρετομίίαπι υ08 ἐπ σοπδμηι- 

πιαιίοιοι. τος πιαχίπια δροοίδι! οἰϊλπὶ δὰ [ἰιιγὰ 

δι Ρρ ἰοἶ8. δ) πιΐπιιθ, υΐ ροίοβὶ ἃ} ἢ5 αυῶ 'π μᾶς 
νἱια ροριΐυ σομῃείφαταηι, δὰ 1Π|ὰ φυοαια ἰγᾶμβθαι. 

ἐπὶ τὰς μελλούσας κολάσεις. Εἰ δὲ μὴ, ὁ δυνάμενος ( Ερο οετία ἀϊχοτίπι αιο6. πα! ραΓβυδβαπι 68ι, βίους 
ἀτὸ τῶν ἐν τῷ βίῳ συμδεθηχότων περὶ. τὸν λαὸν με- 

ταδάτω χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνας " ἐγὼ γὰρ πειθόμενος εἴποιμι, 

ὅτι ὡς Ὑποδείγμασι καὶ σκιᾷ «ατρεύουσι τῶν 
ἐπκουραγίων, οὕτως ὑποδείγματι καὶ σχιᾷ τῶν ἀληθι- 
νῶν χολάσεων ἐχολάσθη ὁ λαὸς ἐχεῖνος ἐπὶ τοῖς ἀμαρ- 

τήμασιν ἑαυτῶν ὡς εἶναι πᾶσαν χόλασιν τὴν χατὰ 

νόμον χαὶ τοὺς προφήτας ἀναγεγραμμένην περὶ τὸν 
λαὸν περιέχουσαν σχιὰν χολάσεων ἀληθινῶν. “Ὥσπερ 

οὖν (8) ἐχείνοις συντέλεια ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις οὕπω γέ- 
γονεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τέλει ποτέ" οὕτω μήποτε ἔσται χαὶ μετὰ 
τὴν ἔξοδον (6) ἐπὶ τοὺς ἡμαρτηχότας χόλασις. Συντέλεια 

δὲ ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ, ὅτε χαὶ ἡ αἰχμαλωσία ἣν τοῦ 

Ναθουχοδονόσηρ (1). Καὶ τότε ἐρεῖ τις, ὅτι οὐδὲ τότε 
συντέλεια" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς Μαχχαθαϊκοῖς" ἀλλὰ συν- 

ἐχοπιρίατὶ εἰ μπιῦτα ἀσεογυΐμηί σαἰθξίϊμηι δ, ἰἴὰ ἴῃ 

ἐχοηρίαπι οἱ ὑπιθγαὰπιὶ γογογαπὶ ΒΡ] οἰογαπ μὰ- 
ηἰζιιπὶ 6586 Ροραΐϊαμν {ΠΠπππὶ ΡγῸ Ρδοοϑι!5 ϑι}8.; ἰϊᾷ 

τι οπιηἶβ ροὰ ρορυΪ ἰῃ ἰὲψα οἱ Ῥγορῆθι 8 ἀδβογί - 
Ρίἃ, νϑυδγυπὶ ραηάγυπι υἱηθγαπὶ δα θοαὶ. ὕ! ἱρί- 

ἴτυν 11Π|8 Θομ δι π|8110 θΓῸ ρθοοϑι 5 ποπάσπι οδιϊμἰϊ, 

864 ἴῃ {πα Δ]φυδηάο οδιϊ οί, δἷο [Ὁγίθ ροϑὶ πιοῦ- 
(6πὶ ρεοοαίοτγίυι5 ἰηΠίσοπίαγ ρορα5. Οοηδυμημηλιὶο 

ομεϊψιι }ογοβο γπηβ, φυδηάο δγαΐὶ εδριίνι 135 Ναμι» 

οἰοάοποκογ. Αἱ αἰοοῖ ᾳυἱϑρίατῃη : Νοᾳυδ ἴυπα ἐγὰξ 
σοηδυπηηδιὶο, ποήυθ ΜΔΟΒαυθογαπι [ΘΠ ρΟΥ θυ 89 

864 σοῃδιιπηῃ)δίίο ρορυϊο [υἷϊ ἴῃ δάνεοηία Βοιμίεὶ 

πιοὶ 265 (Πιγίβιὶ. θόπθς οεΐπὶ 1115 βϑδινδίου ποῖ 

ἀϊχογαῖ δ5; Εσοθ γοϊπφμθίμν υοδὲδ ἀοηῖιδ υδδίτα 

τῶεια τῷ λαῷ ἐπὶ τῆς τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χρι- Ὁ ἀφεδογία, ποπ [υἱὲ ἀογο Ιοἰα ; αυδπάο δυίειῃ ἤδνὶι 
στοῦ παρουσίας. "Ὅσον γὰρ οὐχ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Σω- 

τήρ᾽ Ἰδού" ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶχος ὑμῶν ἔρημος (8), 
οὐχ ἐφίετο“ ὅτε δὲ ἔχλαυσεν ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ, 

ΜἼεγιν, 18, 19. δ [μενὶι χχνυι, 21. δ θὰ 
ΗἸυι4. 51. 

(ΠῚ [ὰ οοὐΐϊςεα γαιΐοαμο ἀθοϑὶ χολάζων. Μοχ ἰάδπ), 
χαν τουτο τὸ παράδειγμα. κὐὸς 

(3) Ὥς βου.ϊόμενον. Οοάοχ γαιϊοδηα5 μιαροὶ : εἰ 
ται. 

τος οἰ πάσας. Νοχ ἰπ ϑοογία!οπϑὶ ἰορὶ- 
ιαγ, τοιαῦτα οὖν ὅσα ἐπὶ τῷ ῥητῷ ἐγεγόνει. 

(4) ἀοάεχ γαδιίοδηυβ, εἰ δὲ ταῦτα. 
(5) Ιάειῃ,, εἴπερ οὖν, εἰ πιοχ, ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις 

οὐ 
(6) Οὕτω μήποτε ἔσται καὶ μετὰ τὴν ἔξο- 

δον, εἰς. « ϑδηδι5 δδὶ : Ὀυδπιδάιμοάυπι Ρορυΐὰ8 

Ῥατδοι. ἀκ. ΧΕ]. 

. 320, 24. 

ΒΌροΓ δογυδβαίθη), ἀΐεθηβ "ἢ : ἠεγιιδαίοηι, δ ὀγιδαίονι, 

φια οεεἰάἀϊς γμτορίιείας, δὲ ἰαρίάας 608 μὲ αὐ (6 

ηιϊδοὶ διιπί, φιοίίοδ υοἱμὶ σοπογόθατο ἢ ϊος (μ08, φιὸπι- 

δι Πρὺγ, γμι, ὅ. δ᾽ Μαῖίι. χχπὶ, 8. 

[5γδει ἰἰουβ ποπάυπι ρϑοοϑιὶ ἤπαπὶ [οοἰ!, 506 δ] 1- 
4υληάο ἰδπιδη δείει; ἰι8 Π66 6}15 5: ρρ! οἷο ἃς ρα:- 
ηἷδ ᾿ποάυπὶ ΠῸΓ5 ἱπιροπαοῖ, 564 (ἐπιρὰβ ᾿ΠΠπ|4 φυο 
βοπιίυπι ρἰοηἰίυἀο δάναπἰεϊ. 5:6 δπἷπι βοιεἰουδί Οε]- 
ἔθπα6δ, υἱ Βοχοθηβ Ἰοςΐ8 ἀδιημοηϑίγαγα δὶ.» ἢσυε- 
Ττιῦϑ. 

(7) Οοάεχ γαιίοδηυς Πανεῖ, ἐστὶν ἡ Ναῤουχοξο- 
νόσορ. 

(8) Ὑμῶν: ἔρημος. ἴῃ οοἀ. γαιίοδηο ἀεθδὶ ἔρη- 

μος. 
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ὅδι ΟΠΙΟΕΝΙΘ 53 

αὐἀιποάμιη ηα{{παὰ εοπρτοθαί ρμ{|08 διι08 δι αἰαδ, οἰ Αὶ λέγων " Ἱερουσαλὴμ, ἹἹερουσαλὴμ, ἡ τοὺς προ- 

ποίεϊδιῖς ἢ Εσοα τοϊϊηφιοίιτ υοὐΐδ ἀοπιις υϑδίτα ἀἐ- 

δοτία. Ἀο ἰοῖα δι ἀοπιυβ, οἰγευπιάδία δὲ 80 χοῦς 

οἰτἰθυ5 ϑογαβδιοπὶ : ἰϑηχιιαπὶ ἀθι !οῖα ἀοτηο, οἰ18Π| 

ἀοκο]διῖο 6}05 δρργορίμηυανῖι. Ὠεΐπάδ Ροϑὶ θογαπι 

δχοϊάϊαπι, ποῦ ΐβ ξοιεῖθυβ 5105 δάνθηϊ!. Ῥυπίθθδη- 

ιν ἰφίίαν ΗΠ}, ἂἱ πη Ῥότυθηῖ! δὰ ἰΠ108 Θοηδυπληιᾶ- 

κἶο ἀϑ4ιι6 δὰ θοιηϊμὶ δεδὺ πηοὶ δάνθηίιπι. 

φήτας ἀποχτείνουσα, καὶ ζιθοδολοῦσα τοὺς ἀπε- 

σταλμένους πρὸς αὐτὴν, ποσάχις ἠθέλησα ἐπι. 

συγαγαγεῖν τὰ τέχνα σου, ὃν τρόπον ὄργις ἐκπι- 

συνάγει τὰ γόσσια ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὑτῆς, 

καὶ οὐκ ἠθελήσατε; ᾿Ιδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 

ὑμῶν ἔρημος (1). ̓ Αφέθη ὁ οἶκος, χεχύχλωται ὑπὸ στρα- 

ποπέδων Ἱερουσαλήμ ὡς ἀφεθέντος τοῦ οἴχου, καὶ 

ἤγγισεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. Εἶτα μετὰ τὸ ἐκείνων παράπτωμα ἦλθεν (2) ἡ σωτηρία ἡμῖν τοῖς ἔθνεσιν. Ἔχο» 

λάζοντο οὖν ἐκεῖνοι, καὶ συντέλεια οὐκ ἔφθανεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἕως τῆς τοῦ Κύρίου Ἰησοῦ μου ἐπιδημίας (8). 

Φ,, ἨΠυ ἃ βόγγο πιθοιπὶ οΟρὶιο9, Π6 γ68 4 0408 Πο0- 

βῖγξ δ᾽) 1ὸῦ Πα 6 8η1, οἱ ρῷπῷ φυφάδηι ἰπ[ογδπΓ, 

ἰϊὰ αἱ 411 βοουπάδβ ρωηῆᾶθ πο δχρογίδηίυγ, δοὰ 

5841}5 ϑπὶ 1ΠΠ|5. ργί τη ; δΠΠ} δαΐοπὶ εἰ βαοιμθα8 ἐχ- 

Ῥογίδηίαν οἱ ογιϊδϑ ; 21: υϑγὸ δἰίδιῃ φυδγίαβ. Πυὰ 
οηἶπι : Αὐ)ίείαπι γμίασαδ δθριθηι δ", ταγβίίουπι αυϊά- 
Ρἶδπι, ᾳυδϊοσιηᾳας {Πυ4 51, ἱπάϊοαι, οὐπὶ ὑπὰ 

Ῥίαμα, οἱ 8᾽δγὰ πθὸ μοη οἱ ἰθυ εἶ υὑδ406 δὰ ἀΐοίδ8 

βδρίθηι ἰμ!ογυπίαγ δ ϊφυΐθαπ. ΝῸα οπιπθ8 ἰδηθῃ 
βθρίθηι ρἰαρὶβ Γογίαμίυν ; σοὰ ορίποῦ φυοβάαπι (εγὶ εἰ 
μἰδρφὶβ 86χ, ἃἴοβ φυΐπᾳιθ, ἃ1105 4ιιδίυογ, 8]108 

«τἰθὰβ αὖ ἀυαῦυβ, οπηπίυπι δυϊοπὶ Ροϑίγοη! 05. ἰῃ 

βδυρρ οἰ 8, εχ βιϊπιο [γί τὶ ρίοσα υπὶςα. ΝΟΥ]! ἰφί μα 
ῬουΒ οἰΐαπι φυς δά ρῥίαψαβ μογίίπεπι. Οἰάγα ἰηΐ 0 
Ἰοοιϊοιὶβ Ὠυΐι5 Ὁ 68. 5ογὶρίυπι 651 : Εἰ γί! ἐν ἀἴοϑιι 

ἡΠ6,. φυΐρι5. αὐ αἰχί πηι θηῖ, ποπ [ἀοΐαπι υο5 ἱπ 

τοπειηιπιαίϊοποηι. ϑ6ἃ ποη ἴῃ ἀΐθ 8 1115 ΘΟ Βυ τ η)8- 

εἶο. βϑυμι διΐπι φαίά4πι ἀϊθ5, φυδμάο [Δοίοὶ 405 ᾿- 

εἷοῖ σοΠβαὨ)πλδιἱ0Π6ΙΏ. 

ὅ. Ελτ ετῖ! φιαπάο αἰπονὶ ἴδ : (αν [6οἷς θοπιΐπαιδ 
Ὅοιις ποδίογ ποὐΐβ οπιπῖα ἰο ἢ Εἰ ἀΐσθς εἶδ: ῬτΤΟ 60 
ημοά αθτοίἰγμῖδιὶδ ἢϊ6 6 δοτυϊδι6 αἰΐς αἰϊοπὲδ ἱπ 

ἐόττα υδδίτα; δἷς δοτυϊοιὶς αἰϊοιῖ ἐπ ἰόττα πο υδδίγα ὅδ, 

Τοχῖυβ μἷο ἱπιο! ἰφαίυν, οἱ ἐσ 60 8818 δὶ ἰπ ργ8- 

δθη1ὶ δα πιοη ἢ ἰοποπὶ 18 αυὶΐ δυάϊ6 μοδϑαπί, ρτορο- 
μογα. ΕἸΜῚ ᾿φίταν [5γδαὶ (ουγἂπὶ βϑιοίαπι οἱ θη ρ πὶ 

ἨἸΔυΘΌδηΐ ἀοπιαπὶ ογαιϊοηίβ ; ορογίθραὶ 608 Β6υνγὸ 

Βώο : Π| νϑγὸ ἀϊνίπα ργρορία μοϑιμβαθθηίθβ, οἱ 

ἰάοϊα οοἰοθδηι, οἱ Ἰάοἷα 1) πι8586ἱ 5}}0] δϑοϊβοεθδηΐῖ, υἱ 

ἀπ Πἰυγὶ Ἀορυπι βογίρίυπι 6ϑι, αἰΐδαυο φοπιίυπι Ἰάο]ἃ 
τι ἰαΥγᾶπὶ 8δηοίδπη ἱπιγαάδεθδηί. Ουΐθὺ5 γροορί15, 

αἀἰψποϑβ 56 ργϑϑιδυδηΐϊ ΄υὶ ἰη ἰἀο]ογυπι (οΓΓαπὶ 616 6- 
τοπίαγ, ἰθδίψιθ ἐββαηΐ, υδὶ ἰάοϊα οοἰεραηὶ. Αἰἷι ἰφὶ- 

τον 1118. Βογ0 βαουπάνπι {ΠΠ|Θγαπὶ : Ῥγὸ 60 φιοά 

ἀετοί φυειὶς πιε, εἰ δοτυϊδιῖ8 αἰΐδ αἰϊθηῖδ ἐπ (οΥτα 
τυοδίγα, Ια δογυϊοιὶς αἷΐδ αἰϊοπὶς ἵπ ἰόΥτα ποη υδδίτα. 

Οιηηῖ8 αυἱ ᾳυϊάἀρίαπι θοιιπὶ ἴδοὶ!, βαγνῖι ἀ1}8 4|16Π18. 

Ἐδβουϊοπίο οἱ ροουϊοηία αἱ Του 60}15 ἢ 605. (18 

ὙΘΏΙΟΓ 68[. ῬΟΟΌΠΙΔΠΙ σ6 πλλβηυηὶ Ὀοπὰπὶ δία 

αἰἰν {85 ἸΟΓΓΘΠΔ5 Φ5ιἰπ|85 ᾿Ὅ6ι1.8 ἀοπιίηυβθαυδ ἰαυ5 

ὃς [ωνἱῖ. χχνυι, 21. δ ογοῃ. Υ, 19. 

(1) Ἰάδπι ἰιανεῖ, ἀφίεται ὑμῶν ὁ οἶχος ἕ ζ. 
(3) Ιάδπι, εἰσῆλθεν. ἦν δ: 
ἫΝ [άθπι, ἀποδημίας. 
(4) ἴπ δοάδπι ἀθεδὶ ἑπτά, 
(8) Πάντα ταῦτα. Οοάεχ γαιίς., ἅπαντα τὰ χαχὰ 

«παῦτα. 
{0} [πὶ ἀοάδμι οοὔίος ἀδαβὶ ἀλλότριοι. 
{7) ἴω οοάθμ ομμἰ{ἰὰν τὸν οἶχον. 

Σχοπῶ δὲ μήποτε καὶ περὶ ἡμᾶς τοιαῦτά ἐστι, χα; 

χολάσεις τινὲς γίνονται, ὥστε τοὺς μὲν μὴ πείραν 

ἔχειν δευτέρων χολάσεων, ἀλλὰ ἀρχεσθῆναι ταῖς προ- 

τέραις" ἄλλους δὲ ἥχειν καὶ ἐπὶ τὰς δευτέρας, οὗ μὴν 

Β χαὶ ἐπὶ τὰς τρίτας" ἄλλους δὲ ἐλεύσεσθαι καὶ ἐπὶ 
τὰς τετάρτας. Τὸ γάρ' Προσθήσω πιιηγὰς ἑπτὰ, 

ὅτι ποτε μυστήριον δηλοῖ μιᾶς πληγῆς γινομένης, χαὶ 

δευτέρας χαὶ τρίτης, μέχρι τῶν εἰρημένων ἑπτὰ () 

ἐπί τινας. Οὐ πάντες δὲ ἑπτὰ πληγὰς πλήσσονται" 

ἀλλ᾽ οἶμαί τινας πληγήσεσθαι πληγὰς ἕξ, ἄλλους 

πέντε, ἄλλους τέσσαρας, ἄλλους τρεῖς, ἣ δύο, τοὺς 

δὲ πάντων ὑποδεεστέρους ἐν χολάσεσι πληγὴν νο- 

μίζω πληγήσεσθαι μίαν. Οἵδεν οὖν ὁ Θεὸς χαὶ τὰ 

περὶ τῶν πληγῶν. Διὸ γέγραπται ἐνθάδε χατὰ τὴν 

ἀρχὴν τοῦ ἀναγνώσματος " Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐχείναις, ταῖς περὶ τῶν εἰρημένων, οὐ μὴ ποιήσω 

ὑμᾶς εἰς συντέλειαν" ἀλλ' οὐχ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 

ναις συντέλεια. Εἰσὶ γάρ τινες ἡμέραι ὅτε ποιήσει 

οὗς ποιήσει συντέλειαν. 

Καὶ ἔσται ὅταν εἴπητε" Τίγος ἕἔγεκεν ἐποίησα 

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῖν πάντα ταῦτα (5); Καὶ ἐρεῖς αὖ» 

τοῖς "᾿Ανθ' ὧν ἐγκατελίπετέ με, καὶ ἐδουμεύσατα 

θεοῖς ἑτέροις ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὕτως δουλεύσετε 

ἀλιλότριοι(θ) ἐν γῇ οὐχ ὑμῶν. Τὸ ῥητὸν νοηθήτω, χαὶ 

ἀρκεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν ὑπόμνησιν τοῖς ἀχούειν 

δυναμένοις ἐχ τοῦ ῥητοῦ παραστῆσαι. Οὐχοῦν οἱ 

υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν ἁγίαν γῆν, τὸν ναὸν εἶχον (Π) τὸν 

οἶχον τῆς προσευχῆς" ἔδει αὐτοὺς λατρεύειν τῷ 

Θεῷ παραδαίνοντες δὲ τὰς θείας ἐντολὰς, χαὶ εἰδω- 

λολάτρουν, καὶ τὰ εἴδωλα παρελάμθανον Δαμα- 

σχοῦ (8), ὡς γέγραπται ἐν ταῖς Βασιλείαις, καὶ ἄλλα 

εἴδωλα παρελάμθανον τῶν ἐθνῶν εἰς τὴν ἁγίαν γῆν. 

Δι’ ὧν παρελάμθανον τῶν ἐθνῶν εἰδώλων, ἀξίους ἐαυ- 

Ὁ τοὺς ἐποίουν χαταδληθῆναι εἰς τὴν τῶν εἰδώλων γῆν, 

χαταγενέσθαι ἐχεῖ ὅπου προσεχύνουν τὰ εἴδωλα. 

Φησὶν οὖν ὁ λόγος αὐτοῖς κατὰ τὸ ῥητόν" ᾿Αγθ' ὧν 

ἐγκατελίπετέ με, καὶ ἐδουλεύσατε θεοῖς ἀ..10- 

τρίοις ἐν γῇ ὑμῶν, οὕτως δου.εύσετε θεοῖς ἀ.- 

Δοτρίοις ἐν γῇ οὐχ ὑμῶν (9). Πᾶς δὲ ὁ θεοποιῶν τὶ, 

δουλεύει θεοῖς ἀλλοτρίοις. Ἐχθειάζεις τὰ βρώματα χαὶ 

τὰ πόματα; θεός σού ἐστιν ἡ κοιλία " τιμᾷς τὸ ἀργύ- 

(8) Καὶ τὰ εἴδωλα παρεώμδανον Δαμασκοῦ, εἰξ. 
[πη οὐαΐςα ϑεοτία!οπδὶ ἰδαίε!γ, καὶ τὰ εἴδωλα παρε" 
λάμόδανον τῶν ἐθνῶν, εἰδώλων ἀξίους, οἷς.» 54 
ΒΟΠΠα 14 ομηΐβ8ἃ παπΐ, 4υ88 πΐς δυρρίδπιαγ ὁ οΟαἸ06 
γαιίσδῃο. Ρ' 

(9) Οὕτως δου.εύσετε θεοῖς ἀ.1.λοτρίοις ἐν’ γῇ 
οὐχ ὑμῶν. Πὰς ἰμ οοὐΐος ϑοογίαϊθιδὶ οἰ 558 ΓΟδι1" 
ἀυἷἱν γϑιεληυ8. 
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ρὸν ὡς μέγα ἀγαθὸν χαὶ τὸν πλοῦτον τὸν χάτω; Α Μαπιοη88 68,. 6508 πδίοχυς ᾿ἰρβυη) ἀγαγΌγὰπι ἀ0- 

θεός σού ἐστιν ὁ Μαμωνᾶς χαὶ χύριος. Ἰησοῦς γὰρ αὖ- 

τὸν εἶπε χύριον τῶν φιλαργύρων φάσχων " Οὐ δύγασθε 
θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμωγᾷ' οὐδεὶς δύναται δυσὶ 

χυρίοις δουλεύειν. Οὐχοῦν ὁ τιμῶν τὸ ἀργύριον, 

χκαὶ θαυμάζων τὸν πλοῦτον, χαὶ νομίξων ἀγαθὸν αὐὖ- 
τὸν εἶναι χαὶ ἀποδεχόμενος τοὺς πλουσίους ὡς θεοὺς, 

τοὺς δὲ πένητας ὡς μὴ ἔχοντας τὸν θεὸν αὑτῶν ἐξου- 

θενῶν, οὗτος θεοποιεῖ τὸ ἀργύριον. Ἐάν τις ἐν τῇ γῇ 
τοῦ θεοῦ, τῇ Ἐχχλησίᾳ, τυγχάνων (4) προσχυνήσῃ 
θεοῖς ἀλλοτρίοις, θεοποιῶν τὰ μὴ θεοποιεῖσθαι ἄξια, 
ἐχδληθήσεται εἰς γῆν ἀλλοτρίαν, χαὶ προσχυνείτω 
τοὺς θεοὺς οὃς ἔνδον προσεχύνησε γενόμενος " ἔξω 

φιάργυρος ἔστω ἀπὸ τῆς Ἐχχλησίας ἐχόληθείς " γα- 
στρίμαργος (9) ὁμοίως ἔξω ἔστω τῆς Ἐχχλησίας γε- 

νόμενος Ταῦτα χατὰ μίαν τροπολογίαν, ἵνα μὴ νῦν Β 

περιεργάζωμαι τὰ ὑπὲρ ἐμαυτὸν, καὶ περὶ τῆς γῆς, 
περὶ ἧς εἶπε Σωτήρ' Τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 

αὶ ὅτι γενομένης προσχυνήσεως ἐν τῇ γῇ τινὸς (5) 

ἀλλοτρίου, οὕτως ὁ Θεὸς ᾧχονόμησεν ἐχδληθῆναί τι- 

νας ἀπὸ τῆςς ἑαυτοῦ, καὶ ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν γῆν περὶ ἧς 
γέγραπται" ἴἌλχουε, Ἰσραή. " τί ὅτι ἐν γῇ τῶν 

ἐχθρῶν εἴ; συνειλογίσθης μετὰ τῶν καταδαιγόν- 

των εἷς ἄδου" ἐγκατέλιπες πηγὴν ζωῆς τὸν Κύ- 

ριον" τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εἰ ἐπορεύθης (4), χατῳ» 

κήσει ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα. Νῦν οὖν ἐν γῇ ἀλ- 

λοτρίᾳ ἐσμὲν, καὶ εὐχόμεθα τὸ ἐναντίον ποιῆσαι, ὡς 

ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ. Ἐχεῖ- 
νοι μὲν φὲρ τὰ ἀλλότρια ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ ἐποίησαν, 

ἀλλοτρίοις προσεχύνησαν (5)" ἡμεῖς δὲ ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ 

τὸν ἀλλότριον τῆς γῆς προσχυνοῦμεν Θεὸν, ἀλλότριον 

τῶν ἐπὶ τῆς γῆς πραγμάτων" ἄρχει μὲν γὰρ ὁ ἄρχων 
τοῦ αἰῶνος τούτου ἐνθάδε, χαὶ ἀλλότριος τῶν υἱῶν 

αὐτοῦ ἐστιν ὁ Θεός. ᾿Αλλότριον δὲ ἂν εἴπω, (0) οὐ 

τοῦτο λέγω, οὐ χτίσαντα τὸν χόσμον, ἀλλὰ ἀλλότριον 
τοῦ χυρίου τῆς χαχίας, ἀλλότριον τῶν παρόντων 
ἁμαρτημάτων. Καίτοιγε χαὶ θέλοντες τὸν ἀλλότριον 

τῶν τῆς ἁμαρτίας πραγμάτων προσχυνεῖν Θεὸν ἐν τῇ 

τῇ ταύτῃ τῆς χαχώσεως, τί ποιοῦμεν ἴδωμεν. Οὐ λέ- 

γομεν᾽ Πῶς ἄσομεν τὴν ᾧφδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀ.- 

«οτρίας; ἀλλά " Πῶς ἄσομεν τὴν δὴν Κυρίου οὐχ ἐπὶ 

γῆς ἀλλοτρίας (7); Τούτου τόπον ζητοῦμεν τοῦ ἄδειν 
τὴν ᾧδὴν Κυρίου, τόπον τοῦ προσχυνεῖν Κύριον τὸν 

θεὸν ἡμῶν ἐπὶ γῆς (8) ἀλλοτρίας. Τίς οὖν ὁ τόπος ; 

πιΐπαπι ἀρροιανὶι ἀΐοθπδ "δ: Νοπ ροίεπι 6 Πε0 4ετ- 
υἷγὸ ο( Μαπιοπα. Νόπιο ροίεδὶ ἀμοῦὰς ἀοπιπὶ5 86 7- 

υἷνο. Πᾶ4ὰ6 αυΐ φαοιηΐδπι οΟ}11 οἱ ἀΐν} 1188 δι πηῖγα- 

υγ, Θάϑ4υ8 τοοοπβοῖ ἰῃ ὈΟηΪΒ8, οἱ ἀἰν 65 ἰηδίδν ἀθο- 

τυ ὀχοίρί!, ρᾶυρογοβ ὑ6γῸ ἰδπαᾳυδπὶ Ποη Δ Π6η- 

165 ἀδυπι βυιπὶ ὙἹροιϊς, [6 ροουπίαπι ἀθυπὶ [Δ-- 

οἷϊ. 51 αυὶδ ἴῃ τότ θεῖ, Ἐοοϊοδία ἤΘηρ6, ἀ608 

8|16Π08 γα πογδίι8 [υ6γἰΐ, 605 Θομϑιἰ {68 4υ5 ᾿0- 

ποῖα ἀϊνίπο ἰπάϊΐφηϑ βυηι, ο)εϊδιγ ἴῃ ἰογγᾶπὶ 4}}6- 

Π8ῃ1, εἰ δάογει 4605 4005, οὐπὶ ᾿πίυ8 ε55εῖ, δάογω- 

γογαί. Εχίγα Εσοϊεβίδπι ἄΥΔΓιι5 οὐ οἰδίυγ ; [ὉΓἃ5 650 

αυΐϊουπαυ γομιγὶ ἀδάϊιι8. 651. Αἰφυθ ας βθουπάμπι 

πη: ἱγορίοα 4586 6 η 6] ΓΑΙ ΟΠΟπι, Π6 408 ΒΌΡΓἃ 16 

80Π|, ουτγ 81 0}5 ΠΌ Ως ΒΟΓΌ ΘΓ, ἀ6 (ΟΓΓὰ πἰπηίγι πὶ ἐ6 

408 ϑα νδίογ δἷῖ : Ομοά νι οδίτγμηι 651, φιὶς ἀαὐϊί υοδὶδ ἢ 

Πιοηὶ οὐτγ αἱ 4! 6 πὰ 5 φυϊδρίαπι ἀὐἰογϑιι5 651 ἢ [οΓΓγὰ, 18 

θεὺβ ογαϊπδτῖξ ο}1εἱ Ποπ.}105 6 ἰετρὰ 508, 6ἱ Δθΐγα ἴῃ 
τεῦγᾶτῃ 8.69 ἀκ αυλ δοιὶρίυπι 6515": Απαΐ, Ιδγαοί : φιϊά 

ἐδί φιιοά ἱπ ίογτα ἱπὶπιϊοοτιπι 68 ορπιρμαίει8 686 σμιη 

ἀεεοεπάον εἶδες ἱπ ἱπ[σγπμηι ; ἀοτεί φιϊειὶ [οπίεπι υἷα 

ια θοπιΐπμηι : ἐπ υἱα δεὶ εἰ απιδιειίαδεεα, ἠαῤὶ(α886ς 

μεφιο ἴπ Ῥαοε ἐπ εασεμίαηι. Ναης ἰρίυν ἢ (ΘΡγἃ 8}16- 

Πᾶ 8ι0}11.8, οἱ σοῃίγαγίι πη ἃ. {ΠΠ| [5Γ86] 'π (οἸ Τὰ 82η- 

οἷδ ἰεοογαηί, ἀβογα ουρὶπι8. ΠῚ δηΐπη 8116 πὰ ἴῃ 

τοΓγὰ 88η0[8 [Γ6οΟΓυηϊ, δἰΐδπο5 δἀογαγυηΐ, Π0Β δυο 

π᾿ δἰΐθιηα ἰθῦγᾷ δ᾽'θδῆυπη ἃ ἰοῦγα δαογδιηυβ Ὀδύπι, 

Δ᾽ Ιοηυπὶ ἃ ποροι ἶβ (ογγαηἶδ ; ἀοιηϊπδίυγ πα 406 ἢἷς 

Ῥγΐποορβ }8 5256 }}} οἱ δ᾽ δ} 158. {}}118 4] θη 68ὲ 

Ῥευβ. Οὐπὶ ἀὐυιοπὶ ἀϊ60 δἸίδηυπι, Ποη ΠΟΟ ἀΐοο 4υδεὶ 
πιυπάυπι ποη ογοδυ τί, βαὰ δου π) ἃ ἀοπιΐηο ἰπΐ- 
φιλίαι, Δ] δπα πη ἃ ρϑοοδιῖβ ργωβοιυυ8. Εἰοηΐπα 

αἰϊδηυπι 80 ἰπίφυ! 4113 οροτίθυ8. θοαπὶ δάογαγα γὸ- 
Ἰεηί68, φυϊά ἀρᾶπιυβ ἱπβρίοἰδπηυβ. Νοη ἀϊείπιι8 : 

Οποπιοάο σαπίαθίπιιδ εαπιΐσμηι θοπιὶϊπὲ ἐπ ἰοτγα αἰϊδ-- 

πα 58) βρὲ : Ουοιηοάο οδη(αθίπη8 οδηϊίουηι Ὠοπιὶ- 

μἱ ἴῃ ἰδῦγὰ ποῃ δ 'οπᾶ ἢ )υφῦίπιυβ Ιου πὶ ἰῃ 400 683η- 

(δπιυ8 οὐηιίσαπι Ὠοπιῖηΐ, ἰῃ 4υ0 θοπιίπυπι θουπὶ 
ποβέγιπι ἰπ ἰογγ 41|}6η8 δάογοπιι5. Οιι5 ἰρίψανγ ἰἷς 

Ἰοουβ 3 Ἰηνϑιΐ ἰρϑαπι. Ὑ θη δὰ ᾿ Δ ᾿ΟΓΓΔΠῚ ΦΟΓΘΉΒ 

ΟΟΓΡΙ5. (γα ογιη, αυΐ ΔΒ5υπιροὶῖ σογρὰδ ροοῦδιΐ 
ἴῃ 5: πη} πα πη σδγηἶ8 ραοοδίϊ, αἱ ἰῃ πος ᾽μ80 ἴο60 

Ρδγ ουπὴ αυὶ Δἀνοηϊί, δεϑυπὶ ΟΠ γίβίυμι, αυὶ οἱ 6616" 

νι ρεϊποίρθιῃ ἢ α}08. δου, οἱ δθοον! ρϑοοδίαπι, 
εὗρον τοῦτον. ἦλθεν ἐπὶ ταύτην γῆν φορέσας Ὦ ροδδίπι ᾿νἷο Παυπὶ δάογαγο, ροϑιπιοάυπι δἀογαίαγυβ 

σῶμα τὸ σῶσαν, ἀναλαθὼν τὸ σῶμα τὸ τῆς 

ἁμαρτίας ἐν ὁμοιώματι σαρχὸς ἁμαρτίας, ἵν᾽ ἐν 
τούτῳ τόπῳ διὰ τὸν ἐπιδημήσαντα Χριστὸν Ἰησοῦν, 

" Μλι}ν. νι, 24. 57 ΒΑγιιοῆ. ἢ}, 9. - 12. 

(1) Οοάεχ ϑοοτγία]επϑὶς. προσχυνήσει. 
(3) [π οοἰ!. γαίίς. ἀδεβὶ ὁμοίως. 
(5) 1π δοι. ἀδεϑι ἀλλοτρίου. 
(ἢ) Οϑάδχ ϑεονγίδὶεπβὶ8 "δραεὶ χατῴχει. Μοχ ροβὶ 

αἰῶνα, ἐοάεχ Υ δἰϊσδηι5 διά ϊ χρόνον. 
(ὅ) Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τὰ ἀ.11ότρια ἐν τῇ γῇ τῇ 

ἁγίᾳ, ἀλλοτρίοις προσεκύνησαν. Ὀοιβοηι! οοἕος 
γλιίοδπυβ. « ΟΠ ΕΙογίυ5 παρέλχειν ρυϊδι τὰ ἀλλότρια. 
Οὐπθεγίυ8 νἱάδίυν Ιερί586 : ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τὰ ἀλλό- 
τρια ἐν τῇ γῇ ἅγια ἐποίησαν, ἀλλοτρίοις προσεχύνη- 
σαν. εγίι οαΐπὶ : Νά {{{Ὶ φιΐάεπι αἰΐοπα ἰπ ἰεττα 

οἴῃ ΘΓΓᾺ βδηοία. δ᾽ 418 Θπἰ πη, δΔάογδιβ ἴῃ (ΟΓΓᾺ 58η- 

οἷ8 ᾿40}15, ἴθ ἰογγϑηι 0} αἰΐθπϑπι, υὐἱᾳὰθ φυὶ Δἀο- 

γαυϑεῖὶ θοιη ἴῃ ἰΘΓΓἃ 4] 168, Δ01011 ᾿ῃ [ΘΡΓΔΠῚ 58ῃ- 

18 ῬρᾺ]. οχχχυ!, 4. 

δαποία [ἐεότιμι, αἰἱόποα αὐοτατιιπί. Ἐχἰδιϊπγοῖ ΙΘΟΙΟΡ 
αϊγα ΡΟΙΪΟΓ [1 δμημθπάϑιϊο. » ΠΌΕΤΙυ8.. 

(6) σοάεχ ϑοουία!διιβὶβ, εἰπών. ΒΑΒ| 1 46πὶ|, γ4]6ῃ- 
εἴπυπη οἱ Μαγοίοιιοπι ποίαὶ Ογίφθηββ. 
{) Ἀλλὰ πῶς ἄσομεν τὴν ᾧδὴν Κυρίου οὐκ 

ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας. Ἥφε ἴῃ δοογίδ θμδὶ δου ΐοθ 
ομἑβδἃ γοϑείε γαιοαπυβ. Μοχ δου νεμάυπι νἱἀδίυγ 
ποῦτον τόπον, εἴς. 
(8) Ἀλμλοτρίας. Ἰμερο οὐηι ΟἸ 5εγίο, οὐχ ἀλλο- 

τρίας, γε] υἱ διιριἃ, οὐχ ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας. 
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οἴδιη ἰῃ ΟΠ γίβίο 76βυ, ουΐ 65ὶ ΠΟΠΟΓ οἱ ἱπιρογίυσι ἰῃ Α καὶ καταργήσαντα τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου, 

βϑρουϊα. Απηδη. καὶ χαταργήσαντα τὴν ἁμαρτίαν, δυνηθῶ προσχυνῆ- 

σαι τὸν Θεὸν ἐνθάδε, χαὶ μετὰ τοῦτο προσχυνήσω ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ. Εἰ γὰρ προσχυνήσας τις τὰ εἴδωλα 

ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ ἀπελήλυθεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀλλοτρίαν, προσχυνήσας “τις τὸν Θεὸν ἐν τῇ γῇ τῇ ἀλλο 

τρίᾳ, ἀπελεύσεται ἐπὶ τὴν γῆν τὸν ἁγίαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΗΟΜΠΠΑ ΥἹΙ1. 
(ϑυχια Ηϊοτοπψηιιπι Υ.) 

Ὀα 60 ᾳυοσά 5οτίριυπι δδὶ 

Ουὶ [εεἶς τοτταπι ἱπ [οτιἱ αἴ 5μια Ἀ, 

ΟΜΙΔΊΙΑ Η΄. 
Εἰς τό’ 

Κύριος ὁ ποιήσας τὴν γὴν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ" 
μέχρι τοῦ - ᾽᾿Εμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γγώ- 
σεως. 

[πἰθγργοίθ 5. ΗΠ ΘΓΟΠΥΠΊΟ. 
4. Τιροβ φυοδαπιπιοάο Υἱγί 65 Δ551}Π|6}}8 ρΓΟρ 6 - 

18, Τογιπυἀΐποπι, βαρίοπιίαπη δἴαυς ργυΔοημίδῃι ; απὶ- 

οὐΐφυα δατυπὶ ρτορτία 8.70 ορεγὰ ἀϊβιγι θυ ΐῖ, (ογιτα- 

ἀϊυὶ τοτνᾶπὶ, βδρίθπιϊ οὐθοπιὶ ΤοΡγάγαπι, Ῥγυ θη: 

οοῖυπι. Αὐαὶ φυΐρρε ϑεγίρίυγα ογάΐποπ : θοπιῖπις 

φιιὶ [οἷ ἰότταπὶ ἱπ [οΥ ἡ ἀἴπι6 δια, εἰ ὀτεαὶς ογϑοπι 

ἐπ δαρὶεπα δια, εἰ ἰὰ “τα ρμγιάεπίῖα ἐπ! ἐπάϊί εα- 

ἐμπι. Ἐῤ πος ἰφίίαν ἰη ποϑῖγα ἰογγὰ (ἀϊοίυ πὶ 681 φυΐρρα 
αὐ Αάδιν : ΤΈΓΓα 65) ΠΘΟΟΒΒΔΓΪΔΠῚ ΠΔΌΘΠΙ8 [ΟΥ1}- 

τἀΐηδηι οὶ, ᾳπΐα, ΔΌΒ4ΙΙ6 θα ἱπῃροδβί}}6 δδὲ ΠΟ 8 

χβοααὶΐ αυοά οαγιὶ τορυφηθῖ. Οὐυπὶ δυΐειπ πιοΥΠ- 
οαῖᾷ ΠΟΥ ΠΣ ἸΏΘΙΠ ὈΓ 8 ΘῈ ΡΟΓ (ΘΓΓΔΠῚ, ἴυης ρᾶγδηϊ πρὶ- 

τίτα58. νοϊυηίδι!. δἰ υΐάεπὶ Ἰυχία Αροβίοίαπι, βρί τὰ 
ξοδία σλγι}8 πιο Πἰοδηίυγ. δοπιίνμιδ ἜΓρΡῸ φεΐ {6οἷϊΐ 
ἐετταπὶ ἱπ [οὐ ἀϊη6 δια. 51 Δαΐδιη οἱ Δ ἤδης [6 Γ- 

Τάτ νϑηΐ88, οἱ σοηβί 6 Γ68 ἰά ΄φυοὰ ἴῃ 20} δογρίυτι 
65 "5, Ἰυχία οπηοη Αι155ϊπ|ὰ ἰἀπηθη Θχοπιρίτῖα, 4υ0- 

Ἰὰοῦο 5ιδίμθγι 8 πὶ δυραῦ ἡ} Ππ|, ἱπυθῃ}685 [Ογ}- 

τυάΐϊποιῃ ἷπ πηρύϊοιαῖα πλυπάϊ (ἐγιθ Πρ γᾶπὶ δα δῖ - 

ΘΓ. Υοηἶδπὶ Υ6ΓῸ δ ΟΥ̓ »ῈΠ) ἱεγγάγαπι, 401 ΟΓώδοα 

οἰχουμένη πυπουρϑίαγ, ἰὰ εδῖ, ἐμλανηαίιδ. ὅϑοῖο 

δηϊιθᾶπιὶ πΊθᾶπὶ ἰμ ΠΔυἱ Δ184Π}., 560 Δ Π|ΔΠ| ΠΊΘΘΠῚ 

ἀδβογίδπ). ὅ8᾽ δῃ πῇ] π01} θεῖ Πόυπη ῬΔΙΓΘΠῚ ; 51 ΠΟἢ 

παροῖ ΕἸϊαιη ἀϊοαδηΐοιῃ δ᾽ : ἔσο οἱ αιον υφιΐεπιια 

αὐ φαπὶ, οἱ πιαπείονϑηι ἀρμα ἐαηὶ [αοϊεπιιδ; 5 ΠῚ 

διδεῖ ϑρίγιἴυ πὶ βδποίι!πῈ, δηΐπιὰ ἀδβεγίἃ οϑὶ, Ηδθὶ- 

ἰῖὰ δυῖοπι δδί, 4ιδπα0 ρθη 6ϑὶ θ60; φυδηᾶο Πᾶ- 

Βει Ομγίβιυ πη οἱ ϑρίγιμη βαῃοίυμι. γόγυ Πδ'ς ἀϊΐ- 
ἤογϑηῖογ οἱ νγία ἴῃ ϑοιίριυγὶβ ἀϊουπίγ, ἴῃ δηΐ τη 

μοπηΐηῖβ Ραίγαπι, οἱ ΕΠΐ μη, δὲ ϑρί πὶ βαποῖυ πηι 

Ἄοπμογαγὶ. Νδιὴ οἱ θαυ ἴῃ ρϑαίηιο οοπίδϑϑίοηΐβ 

{γὲ5. βρί γίιυ8 μοβίι αι, ἀΐσθη8 5 : δρί γέ ργϊποὶραιὶ 

φοπβγπια ἢιὸ. ϑδρίνιμηὶ τϑοίθπ ἱππουα ἐπ υἱδοογίθιι8 

πιεὶς. δρίνἀπὶ φαποίιπι πὸ αἰ[εγα8 α πιε. αὶ βυηὶ 

Τρεῖς οἱονεὶ ἀρετὰς παραλαδὼν ὁ προφήτης τοῦ 
Θεοῦ, ἰσχὺν αὐτοῦ, χαὶ τὴν σοφίαν αὑτοῦ, χαὶ τὴν 

φρόνησιν αὐτοῦ, ἑχάστῃ αὐτῶν οἰχεῖόν τι ἔργυν, τῇ 

μὲν ἰσχύϊ τὴν γῆν: Ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύϊ 
αὐτοῦ" τῇ δὲ σοφίᾳ τὴν οἰχουμένην Ὃ ἀγορθώσας 

Β τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ" τῇ φρονήσει 

τὸν οὐρανόν: Καὶ τῇ φρογήσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν 

οὐρανόν. Καὶ ἡ μεῖς δὲ πρὸς τὴν ἡμετέραν γὴν (λέλε- 

χται γὰρ πρὸς τὸν ᾿Αδὰμ, Γῆ εἴ) χρείαν ἔχομεν τῆς 
ἰσχύος τοῦ Θεοῦ" χωρὶς δὲ τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ 

οὐχ᾽ οἷοί τέ ἐσμεν ἐπιτελέσαι ταῦτα, ὅσα οὐ χατὰ τὸ 

φρόνημά ἔστι τῆς σαρχός. Νεχρωθέντων δὲ τῶν με- 
λῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται τὸ χατὰ τὸ βούλημα τοῦ 

πνεύματος " ἐπεὶ τῷ πνεύματι αἱ πράξεις τῆς σαρ- 

χὸς κατὰ τὸν ᾿Απόστολον θανατοῦνται. Κύριος οὖν ὁ 

ποιήσας τὴν γῆν. ἘΠ δύνασαι ἰδεῖν τὸ ἐν τῷ Ἰὼδ 

γεγραμμένον, ὡς ἐν τοῖς ἀχριθεστέροις ἀντιγράφοις 

εὕρομεν, ὅτι ἔστησεν αὐτὴν ἐπ᾽ οὐδενὶ, ὄψῃ ὅτι ἰσχύϊ 

Θεοῦ χατὰ τὸ μεσώτατον χεῖται. Ἔρχομαι χαὶ ἐπὶ 
τὴν οἰχουμένην. Οἶδα Ψυχὴν οἴχουμένην" οἶδα ψυχὴν 
ἔρημον. Εἰ γὰρ οὐχ ἔχει τὸν Θεὸν, οὐχ ἔχει τὸν Χρι- 

στὸν, τὸν εἰπόντα" Ἐγὼ χαὶ ὁ Πατὴρ μου ἐϊλευσό- 

μεθα πρὸς αὐτὸν, καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησό- 

μεθα" εἰ οὐκ ἔχει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Ψυχὴ, ἔρημός 

ἐστιν. Οἰχουμένη δέ ἐστιν, ὅτε πεπλήρωται Θεοῦ, ὅτε 
ἔχει τὸν Χριστὸν, ὅτε Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἐν αὐτῇ. 

Ταῦτα δὲ ποιχίλως καὶ διαφόρως ἐν ταῖς Γραφαῖς λέ- 
γεται τὸ εἶναι τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, χαὶ τὸ ἅγιον 

Πνεῦμα ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου ψυχῇ. Ὁ γοῦν Δαδὶδ ἐν 

τῷ ψαλμῷ τῆς ἐξομολογήσεως περὶ τούτων τῶν 
πνευμάτων αἰτεῖ τὸν πατέρα λέγων" Πνεύματι ἡγε- 

μογικῷ στήριξόν με" Πγεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον 

ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου" καὶ τὸ Πγεῦμω τὸ ἅγιόν 
σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Τίνα τὰ τρία πνεύ- 

ἰδεῖ 1γῈ8 δρί γι (ι5} Ῥυϊιοἶρα}}5 βρί γιυ8, Ῥαίθγ δὶ ; Ὦ ματα ταῦτα; Τὸ ἡγεμονιχὸν ὁ Πατὴρ, τὸ εὐθὲς ὁ 

δρὶ 5 γοοία8, (ἢ βίυβ ; βρίγἰἴὰ5 βᾶποίι8, ϑρί γα 

δαποίυ8 681, δος δά ργοβαι σπθηι ε}08 Γοὶ ἀϊχίπηβ, 
αυοιὶ Παθί(αιι1ι5 ΟΥΡΙ8 (Ἐγγαγαπ) ἰη δαρίδπίία Βοὶ [4- 
Ὀγίοδίυβ 5ἰ1, ϑδαρίοπεϊα φμῖρρε αιαὶ αὐ μν ἰμδ(0 δμ"- 

ῬΕΙ͂ ἀἐοοπι γμο(εδίαίεπι ἠαθειιὶ οἰνέίαίες. ϑαρὶοπιΐαπι 

αμίεπι εἰ ἀϊξεὶρίήπαπι φωὶ αὐ) εἷ!, ἰη[εἰϊπ ἐπί, εἰ ναπα 

Χριστὸς, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον (4). Ταῦτα εἰς τὸ 

παραστῆσαι τὴν οἰχουμένην οὐχ ἄλλως γινομένην ἢ 
ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ: Ἡ γὰρ σοφία βοηθήσει τῷ 
σοφῷ (2) ὑπὲρ δέκα ἐξουσιάζογτας, τοὺς ὄντας 

ἐν τῇ πόλει. Σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν, 
ταλαίπωρος, καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ, καὶ οἱ κό" 

89 Ζογεπι. χ, 12. 50 200. χχνι, 7. “' 708η. χιν, 25. “᾽ Ῥϑαϊη) ι,, 16, 12, 15. 

(1) Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ϑεηβυ8 ροβίυϊαὶ 
δι άϊ παο νοῦθὰ : τὸ Πνεῦμα ἅγιον. μορε!)αΐ οἰἰλπι 
Ἡϊογοιγπνα5, χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Πνεῦμα 
ἅγιον, υἱἱ ραίοι ἐχ αὐυ8 ἱπίεγργείδιίοηθ. ϑοαυθπιβ 
Ρἰναϑίβ, ταῦτα εἰς τὸ παραστῆσαι τὴν οἰχουμένην 
οὐχ ἄλλως γινομένην ἣ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ, ΠΊΘΙΙΟΓ 
ἱπιογργοϊαιϊο νἱθοιαν {18 φυδπὶ 1985. ΒΘ Ἔχ ΐθοηι 
οἱ ἰμ ἰσχία δϑηυηυνῦ : ἃ ἰοχίυ ὄγοο δἰ φιδηϊαϊυπὶ 

γοοοαϊε δἰίδγὰ ἰδεῖίο, φυβ ἴῃ ργίογί 8 δαϊοηΐθυς 
οΟπιραγεὶ : ἤσὸ αὐ γτοϑαίίονεπι εις τεὶ αἰπίσιδ, 
φμοά ἰιαϑϊιαίμς δεξὶ οΥὐῖδ ἰεγταταπι ἐπ ἑαρίδεμίία [αὐτὶ- 
εαπ εἰς διιηι. 

(βᾷβ)! Ὑπὲρ δέχα ἐξουσιάζοντας, τοὺς ὄντας ἐν 
τῇ πόλει. Μεϊῖυβ γυϊϑία : διρεῦ ἀδοεπι μγίηείρει 
εἰυϊαιδ ; ν6], υὧἱ Οογάογίας : διρεγ ἀφοέμι Ῥοιοείαίδηϊ 
Λαϑεπί68, φεὶ δὶπι ἱπ οἰυϊίαίε. 
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σοι αὐτοῦ (1) ἀνόητοι, καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὖ- Αὶ δρόε εὐειδ : εἰ ἰαϑῦτεβ 6712 ἱπεοιδαιξ, οἰ ἐπμε λα μέτα 

τοῦ, φησὶν ἡ Σοφία, ἡ ἐπιγεγραμμένη Σολομῶντος. 
Διὰ τοῦτο, ὅση δύναμις, ἐπεὶ ἀνορθοῦται ἡ οἰχουμένη 
ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ, βουλομεθα δὲ χαὶ αὐτοὶ ἀνορ- 
θωθῆναι ἡμῶν τὴν οἰχουμένην τάχα πεσοῦδαν᾽ πέ- 

πτωχε γὰρ αὕτη ἡ οἰχουμένη ἡνίχα ἡμάρτομεν, ἔσε- 
δέσαμεν, ἠδιχήσαμεν, χαὶ δέεται ἀνορθώσεως. Θεὸς 
οὖν ὁ ἀνορθώσας τὴν οἰχουμένην ἐστίν εἰ δὲ μὴ 
τοιοῦτον λαμβάνεις τὸ, ἀνορθώσας τὴν οἰχουμένην, 
ἀλλὰ χοινότερον νοήσας τὴν οἰχουμένην, ζήτει πόθεν 

ἀνορθώσας ἐστὶ τὴν οἰχουμένην᾽ ζήτει τῆς οἰχουμένης 
πτῶσιν, ἵνα εὑρὼν αὑτῆς τὴν πτῶσιν, ἴδῃς αὐτῆς τὴν 
ἀνόρθωσιν. Εἴ τις οὖν ἐστιν ἐν τῇ οἰχουμένῃ ταύτῃ " 
[ἐὰν οὕτως νοήσεις τὴν οἰχουμένην.,] δῆλον ὅτι δεῖται 
“ἧς ἀνορθώσεως᾽ οὐδεὶς δὲ μὴ πεσὼν δεῖται τῆς 

ἀνιρθώσεως. Δῆλον ὅτι πέπτωχεν ἔχαστος τῶν ἐν τῇ Β 

οἰχουμένῃ ἀπὸ ἁμαρτίας. Καὶ Κύριός ἐστιν ὁ ἀνορ- 
βῶν τοὺς κατεῤῥαγμένους, χαὶ ὑποστηρίζει πάντας 

τοὺς χαταπίπτοντας. Ἐν τῷ ᾿Αδὰμ, πάντες ἀποθνή- 
σχουσι, χαὶ οὕτω πέπτωχεν ἡ οἰχουμένη, χαὶ δεῖται 

ἀνορθώσεως, ἵνα ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοπο:ηθῶ- 
σιν" ὥστε διχῶς ἀποδέδωχα τὰ περὶ τῆς οἰχουμένης" 
πῇ μὲν ἐπὶ ἕνα ἔχαστον δειχνὺς, πῶς ἑχάστη ψυχὴ 

ἵμοι οἰχουμένη ἐστὶν, ἣ ἔρημος - πῇ δὲ ἐπ᾽ αὐτῇς 
στίσας τὸν λόγον τῆς οἰχουμένης. 

Καὶ ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρα- 
γόν. Οὐ συντυχικῶς τὴν φρόνησιν παρέλαδον ἐπὶ τοῦ 

οὐρανοῦ " εὑρήσεις γὰρ ἐν ταῖς παροιμίαις λεχθέν" Ὁ 
θεὸς ἐν τῇ σοςρίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, ἡτοίμασε δὲ 
οὐρανοὺς ἐν φρονήσει. Ἔστιν οὖν τις φρόνησις Θεοῦ, 

ἣν μοι ζήτει ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" πάντα γὰρ ὅσα τοῦ 

θεοῦ, τοιαῦτα ἐν αὐτῷ ἐστιν" ὁ Χριστός ἐστι σοφία 
τοῦ θεοῦ, αὐτὸς δύναμις Θεοῦ, αὐτὸς δικαιοσύνη 

ϑιοῦ, αὐτὸς ἁγιασμὸς, αὐτὸς ἀπολύτρωσις, αὐτὸς 

φρόνησίς ἐστι Θεοῦ. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν ὑποχείμενον ἕν ἐστι, 
ταῖς δὲ ἐπινοίαις τὰ πολλὰ ὀνόματα ἐπὶ διαφόρων 

ἐστί, Καὶ οὐ ταὐτὸν νοεῖς περὶ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε 
γοεῖς αὐτὸν σοφίαν, χαὶ ὅτε νοεῖς αὐτὸν διχαιοσύνην. 

Ὅτε μὲν γὰρ σοφίαν, τὴν ἐπιστήμην λαμδάνεις τῶν 

θείων χαὶ ἀνθρωπίνων ὅτε δὲ διχαιοσύνην, τὴν τοῦ 
χατ' ἀξίαν ἀπονεμητιχὴν δύναμιν ἐν τῷ παντί " καὶ 

ὅτε ἁγιασμὸν, τὸν περιποιητιχὸν τοῦ ἁγίους γε- 

νέσθαι τοὺς πιστεύοντας χαὶ ἀναχειμένους τῷ 

θεῷ" (2) οὕτως οὖν καὶ φρόνησιν αὐτὸν νοΐσεις, ὅτι 
ἐπιστήμη ἐστὶν ἀγαθῶν χαὶ καχῶν χαὶ οὐδετέρων. 
Ἐπεὶ οὖν χωρίζεται (5) τοῖς ἐν οὐρβφ χατοιχοῦσιν, ἣ 

τοῖς τὸν οὐράνιον ἄνθρωπον φοροῦσι, χωρίσαντος τὰ 

χαχὰ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, ἵνα μηχέτι μολύνηται ἐχεῖνος ὁ 

οὐρανὸς διὰ τὸ τῇ φρονήσει τοῦ Θεοῦ ἐχτετάσθαι τὸν 
οὐρανόν - μήτε ὁ δίκαιος, ὧν οὐρανὸς (ἔστι γὰρ χαὶ ὁ 

δίκαιος οὐρανὸς, ὡς παραστήσω) εἴρηται " χαὶ ἐξέ- 
ἴεῖνε τὸν οὐρανὸν τῇ φρονήσει αὐτοῦ. Πῶς οὖν ἐχ- 
πίνεται ὁ οὐρανὸς ἐχτεινούσης αὐτὸν τῆς σοφίας ; 
δηλοῦται δὲ, ὡς ἡ σοφία ἐχτείνει, ἐν τῷ" Ἐπειδὴ 

“ Βροα. νιὶ, 90: ϑ8ρ. μι, 11. Κ᾿ Ῥγου. μι, 19. 

ῳ ἌἈνόητοι. ϑογ!θαπάυπι νἱ ἀεί» ἀνόνητοι. 
(ἢ Οὕτως οὖν καὶ φρόνησιν, εἰς. ἴῃ οοἰἰά. Π6- 

Εἰἶο γεγο Ηϊογουπγπιὶ δἷς μα οὶ " Πα οἱ ρτμάθπιίαπι 
{πε ἱκιεἰ {σε οαπὶ ἀοοιγίπα 6861 εἰ ἀφηιοπείταιἰο δοπα- 

48 Ῥρου. ", 24. 

εις "5, αἷι ϑαρίεπιΐα, ψυὰρ {1ὺ]0 ἰηδογι δέν 5410- 

τηοηΐβ. ἸΔοἶγοο, αυϑπίυπι ροβδαπιηιβ, [φυοηΐαπι οὐ ἱδ 
τογγαγυπὶ ἰῃ βαρ θηεὰ οτῃ πὶ δορί αίτυγ], ἰαθον γα πἰ18- 

ΠῸΓ οἱ ἰρβὶ, ὧἱ μα δια δηΐπιὰ ποϑίγα ἃ βϑρίθπιίδ 

θεῖ εγίψαίυγ. Οδοϊαϊι φυΐρρο, εἰ ἀξ βυθ)ϊπιὶ σοτγγυϊὶ 
γϑε θη θυ5 πο }5 ἰη Ιοουπὶ ἰσίυη πλϊπογίαγυι. Ὁ ϑο ἐξ 

μδυϊιδία δηΐηνδ ποβίγα ροβί4υδη) ροςοαν πηι15, [] 4110 

[δοἰπιιι8, ἰπ)} 516 ομἱπιιι8, ἱπιρία φοβϑμνυβ, οἱ ροϑὲ 

Γυΐπαπὶ ἱπάϊροι δνθοιίοπθ. Ξὶ ἀὐΐόπι ΠῸη Υἱβ ἰβί 

βοπίθηιίδ δά θυςὶ, οΘοπιπηιηθηι ἰοἰἶ 15 ΟΥἷ8 4 γαπη8 

ἐυΐμαπι, ροβί οᾶϑιιη) οἷι5 17 Ὁ σοηβοσυοπίοῦ θοὺβ 

δγίρομ5 ργικαϊοδίαγ. Ουοι 416 651 ἰη ἰ8ι0 Οὐδ, 8ῃ6 

ἐγοσιοποπὶ ἐδο εἰ ,. δ᾽ αυίοιη σοοίἀϊτ, σοηβθι υρι- 

τοῦ οί κϑι 5 {π|1, ἤθη Ὸ φυΐρμα βίμὸ σε δυο να- 

υυτ. 51 διι6 πὶ Ἔγθοί 5 68, Υυἱἀθϑι) 5 αὐ ΓῸΪΠ8 ρΓδε- 

οοβδεγίῖ, Οἰη68 σΟΓΓΌ 15. ΡΕῈΓ μεροϑίιη ἐπ ΟΥΡΘ 

τοῦγάγυπι. ἔϑι Ποιηΐπαβ ημὶ εγίσίι οἰΐβοβ5, οἱ δἰενὰ- 

Υἱί πο8 ͵ασαιί65. ἰὼ Αὐδαὶ ΟΠ 5. πηογί ΠΉΓ, δἰ 486 
τα οοττυΐ! οὐ] 8 ἰδυγαγυπ, οἱ ἰπθΐσοὶ δγθοιίοπο, υἱὲ 

ἴω ΟΠ γἰδίο οὔγηθβ νἱυ σου γΓ, ἰφίίιγ ἀυρ!ίοσαι ἰμ- 
ιο!!δοίυπὶ ἐς οΥΡΘ {γα  ἀϊπη5. : πη π|, 4υοιθι.0 511» 

δυϊα: ἀμΐηιϑ8, δ0ϊ ΠΟ 125 δἰηϊ, δὺϊ ἀόδουί : 416» 

τυπι, ΠΟ πη010 τηΐναγθα 8. ΟΥ̓ 5 ρωγΙ 6. σΘοΙ ἀοΓὶϊ. 

4. Εἰ ἰπ δια ργιάοηιία οαιοπάϊ! εαίμμι. Νοη [ὉΓ- 
ταΐτι δωρίθηι ἃ ἰπ ΠΟ]: οϑἰδηδ0η6 Δδϑυμηρία οί : ἰης 

γοιὸ. οἱ ἰῃ γον γυ 5 ἀϊοίαπι δ᾽ : Δοπιδιιδ ξαρίενο 

ἴα [μπάαιὶϊ (ογταηὶ, Ῥταραταῖτὶ! οὐὐἰος Ῥγιάεπίία. 

Εδι δγγο αἰΐᾳυα ργυδονια θοΐ, φυδη) 8010 υἱ ἐχιΓΆ 

Ομεγβίυπι τοαυΐγαβ. Οιμπία αυΐρρα 4υα: δυμὶ θεὶ 

Οἰεἰδία. δϑὶ : ἧμρδὸ βδρίθηλ 6}0υ8, ἰρ58 (Ογι 409 

ἰρθ6 5βδῃοι Πἰ διῖο, ἰρ86 }υ 561}, 'μδ6 δδῃηο 85 οἱ γοά- 
ἐπιριϊο, ἰμ56, αἱ Δ ργάϑεοιιδ γομίδπι, οιἰδην ρτα ἀρ.» 

εἶα. δὰ συμ δ'1 ἀνὰ πὶ ̓π 80} 866 πηι], ρΓῸ ναγίοιδίδ 
δθηβυαη) ἀἰνογϑὶβ νόθα} 5 πφησυραίυγ, ΑἸ ἃ 5ἰ- 

φηϊθοαι βαρίεμεἴα, ΔΙ᾿ }υδι} 14. Οιαιο δεΐπι βαρίθη- 

εἰ ἀϊοϊίαν, ἀἰδεϊρι πα ἰδία ἀϊνίναγαην γόγι Πᾶς 

μᾶραπιαυς ἰπϑιϊαιο; φυδι!ο ἐιδιλα,, ἀἰδίτίθαιονῦ 

οἱ Ἰυύοχ πιϑυϊογυπι δὶ Πἰοοίαγ. Ουδηάο βαηοι (85, 

14 νἱτίυϑ ἀσϑουὶ δ᾽ καν αυῷ οὐδἀοπία5 θ6ὺ εἰποἰϊ 58η- 

εἴου. ἴτὰ οὐὸ τη} οἱ ργυάοηιία 6}115 ᾿μι6}Ἰίτιν ἀο- 
οἰγἰπὰ οἱ ἀοπιοηβίγαιο θοπάγυοι ἃ. ᾿)ΔΙΆΓΌΙ ΓΕΓΌ ΠῚ, 

δἶνα βου ΓΛ, δίᾳας ἴθ ας τπηοίατῃ Θχίθ ἢ 1550 

πη ἀϊείτυν σΟΙατ 'π ριυδομεία, Οιοπλοάο δυίοιῃ 

ὀχιομάδιν. εὐἰπι, δχιθνάθη!ο δ ργυβεπίία : 

Αιαὶ φιονΐαπι ἐτιοαϊ νογϑα, οἱ ποπ ἱἐπιοι αἰοίϊς “5, 

Αὐϑογὶῖ αιΐρρα οχιθιβίοιθ ἀυδηιάαπι 6586 γψ γῦο- 

γ1}Π| 51} ΠΠπὸῦ αὐ απο αἰεί μαγ ΘΙ, ͵υχία Πυἀ 400- 

ἀ1π6 4υοά ἴμ αἰΐο ἰσοο βοιΐρίαπι ο8ι δ : νὴ θα ί6π- 

ἀἰι εαἰπηι μι ρείίοπι. Ἐχιδιἰαν Δυϊοιη 8.1} ΠΟϑ 89 

αὐ ργΐυβ [ὑογᾶὶ σοπιγαςίδ, αἱ ροϑϑὶι οσὰρὰχ 178 

6586 βερίοπιία θεἰ. γόγαπι αἱ δὰ μεορυϑίίαπι γον οΓα 

ἴαπιαν,, ἀϊχί μη αυοά ργυάδηιϊ οΟἸυπὶ ἰδοίυπι 5ἱϊ, 
49 Ρρα]. 01}, . 

γμηὶ, οἷο. 
(5) Ἐπεὶ οὖν καὶ χωρίζεται, εἰς., υβ4υ6 44, πῶς 

οὖν ἐκτείνεται ὁ οὐρανός, οπιΐϑὶὶ ἰπ!εγρτγείαι! ϊογο- 
ὨΥΙΏ08.. 
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δὲ ἤὰης δἰβυηλπη!5 605 αἱ οαἰεϑίδπι ΠΘπιπδηὶ Α ἐξέτειγνον λόγους, καὶ οὗ προσείχετε. Καὶ λέει 

Ρογίδηϊ, 6886 φοἸθβίθδ. δ᾽ δηΐπὶ δά ρεοοδίογοβ ἀἰοἷ- 
ἴὺῦ : Τοντα εἰς, εἰ ἐπ ἰότταπι ἰὐϊιἰδ 51. ἀυϑτα 

ποη ἀἰϊοαίυγ δὰ ᾿ιδίυπι, οὐ)ὺ5 65: τορηυπὶ ὁοο- 

Ἰοτυαηι : ὐαἰαπι 65, δὲ ἱπ οοἰυπὶ ἰμϊ53 Ὀίεΐιυν 

οἱ φυὶ γοτγίδαι ἱπιαρίμοιῃ οἰοἷοὶ, ἰΔ δδὶ ἰδγγοηΐ: 

Τεῖτα ὁδ., οἱ ἱπ ἰετταπὶ ἰδΐδ; ΔΌΔΡΓΟΡΙΟΡ οΟ]6- 
διὶ, οἱ φυῖΐ ἡιπαφίποπι οἰ οϑιῖ8 ροῦίδί:, πυης ΘΟ γ6- 

πἶϊ ἀϊοὶ : Οαἰαπι 68, οἱ ἰὼ οαἴαπι ἰ15} πυβαυΐδαυθ 
δυΐοιῃ ποβίγαπι, δὺϊ οοἰεβιία ἴδοία Πδραῖ, δ} ἴογγο- 

ΠΆ: 8[ ᾿ΘΡγθῃὰ ἴδοία δου, δὰ οοβηδίδπι 5.0] ἰΘγγΆ ΠῚ 

ἀθάυσυπι οὐπὶ αυὶ εΠαϑδυτίὶΖαὶ 68 ἰῃ (6 ΓΓἃ, οἱ ἤθη ἷμ 

Ἄεαἰο. Βαγβυπ Ἰδς υδ [αχία νυἱγίυϊοιη ροδίλ βυηῖ, 

«6 58} Ζδίυ 6 πὴ δι0πὶ 8] ρΓΟρΙ 485 581} } ΘΙ ογυ πὶ 

Τορίοπεβ βυθν αηί. 

ἔχτασίν τινὰ εἶναι λόγων᾽ οὕτως ἐχτείνεται ὁ οὐρα- 

νός᾽ καὶ ἐν τῷ ργ' λέγεται Ψαλμῷ  ᾿Εχτείνων τὸν 

οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν. ἙἘκχτείνεται δὲ χαὶ ἡ ψυχὴ 

ἡμῶν πρότερον συνεσταμένη (1), ἵνα δυνηθῇ χωρῆ- 

σαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐπὶ τὸ προχεί- 

μενον ἐπανέλθωμεν. Ἐλέγομεν (3) περὶ τοῦ τὸν οὗ- 

ρανὸν ἐν φρονήσει γεγονέναι, χαί φαμεν ὅτι οἱ τὸν 

οὐράνιον ἄνθρωπον φοροῦντες, χαὶ αὑτοί εἰσιν οὐρα- 

νός. Εἰ γὰρ πρὸς τὸν ἁμαρτάνοντα λέγεται᾽ Γῆ εἶ, 

καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ πρὸς τὸν δίκαιον οὐχ ἄν λε- 

χθείῃ, οὗ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, Οὐρανὸς εἶ, 

χαὶ εἰς οὐρανὸν ἀπελεύσῃ ; ἣ διὰ μὲν τὸν χοϊχὸν λε- 

χθήσεται τῷ φοροῦντι τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ " Γῆ εἶ, 

καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ: διὰ δὲ τὸν οὐράνιον, ἐπὰν φο- 

ρέσῃς τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, οὐχέτι ἁρμόσει λέγεσθαι - Οὐρανὸς εἶ, καὶ εἰς οὐρανὸν ἀπελεύσῃ; Ἕχα- 

στος οὖν ἡμῶν ἔχει ἔργα οὐράνια καὶ ἐπίγεια - ἐπίγειά ἐστιν ἔργα, ἃ ἐπὶ τὴν συγγενῆ αὐτοῖς γῆν χκατά- 
γει τὸν θησαυρίζοντα αὐτὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ μὴ θησαυρίζοντα ἐν οὐρανῷ πάλιν (6) ἐπεὶ τὰ συγγενῆ τοῖς 

ἔργοις χωρία, τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀνάγει τὸν θησαυρίζοντα ἐν οὐρανῷ, τὸν φορέσαντα τὴν εἰχόνα τοῦ ἐπου- 

ρανίου, τὰ πραττόμενα χατ᾽ ἀρετήν. 

ὅ. Εἰ ᾿υηχὶι : 

τῷ “ὃς ἰδιἰυϑπιοάϊ ἀἰδρυίαιῖο δὲ ἐπ ρϑϑ]π|0 πυροῦ ἰπ- 

εἰάϊι, οἱ ἀϊοίιιπι δβί ἃ π0}}}8 φυοτηοάο θοι15 δὐυχοτίς 

Βυ0 68. ἃ0 οχίγθη ἰογγῷ. Ουοά αυϊάδηι πυπο οορὶ- 

τὴυν ΤοοιΡασίατα,, αἱ ἢ] χυὶ δυάϊογυηϊ, ῥ᾽ οπ 551 Π|8 

αὐ: βοίαηι τοιηϊπἰϑοηίαγ,, ἐξ ὃ φαΐ πὸπ ἰμιογίυ 6- 
ταηΐ, ἀὐς ΘΒ} σαπι, τοχίυτα 5ΘΓΙΠΟΠΪ5 ἀϑηοδύδηϊ, 

υσπὶ ἴᾳπ0, ΡΓοιὶ νο]υἱτηιι5., ἐχἰθαΐηυ5. ὈΙχὶ πιὰ 

δυΐεπὶ 58 Πηοῖ08 6556 πυῦ65. Εἰοπΐπὶ πος 4υοἀ Βογὶ- 

Ρύυπι 68ι δ᾽ : γογίίαδ (μα τἰ54ι6 αὐ πεθεδ, ποη ρμοίε5ὶ 

ΤΟΙΟΡΥΪ δα ἱπδηϊτη8}65 ΠΌΡ65 : 866 γεγ (85 θεῖ υ864116 

δὰ 1135 πὰ 68. δδι, ψιι δυάΐπμι πιδιάδίυπ Ὠοιηϊηΐ, 

οἱ πὐγνογυηΐ ἀὺ0 μ᾽ ενῖ85 ἀεδίεγαπί, δὲ ἃ φυΐθυ5 ὁΔ5 

Βυϑρεπάδηι. 1}6 [ν5 πὲ ι1.5 ἀϊοίαπι 651 79 : Εἰ πιαπ- 

ἄαὐο πιιϑίνιιδ πιεὶδ πὸ μίιιαμ! δΏΡΟΥ δαπι ἱπιϑτόπι. 6 

818 6πὶπὶ συ δχ ἄθη80 ΔῈ ἀϊουπίυς σοπϑίαγο, δὶ 

ποη [ποτ|ϊ ρ]υνία, πο ργαοορὶι Ποι8 πὸ ρἰυδηιϊ 50- 

ΡΟΙ νἱπϑπὶ, δὺϊ ιυληοιηχυς γορίοπθι ἱπηΡ πὶ, 

86 ὑπιηἷηο Π01ὶ Δρραγθηΐ, υἱ ἰπ (ογ0 ΒΘρηογυπὶ ἸΪ- 

Ἀγὸ ἰοφίπιυβ 7" : φυδηάο ἰπ ἰθιηρογα βἰοο (δ 18 πὰ 068 
0118 ἀρραγαὶϊ, αἱ ροδίθα λιχία ργορ οίϊαπι ΕἸ 5 [- 

ἴυγα ρἰυνία εἰ ρηθπ) ἱπ νϑϑίϊρίο ΠΟ Π) 18 ΟπἴΘΠ51}}Π) 

δδὶ, δἴφυθ ἰἰὰ ροβὲ μα 6) ΠΟ ΡΙ Οθδίδπι 6 Γ ἀ6- 

βοοηάίι δά ἰογγᾶβ. [59 ὑ6γῸ αυδλδὶ 5 )5ἰ5ί6 πε} 05 
ΒυθΙ θ5 ᾿υυδίυγ ρἱανίαπι ΘΟΠΠΠΘΓΟ,, αὐτὰ ἱπε ΐϊχηα 

{ιογὶι δπίπηα ᾿πη}ν6 οΟἰοϑιὶ, οἱ ἀϊοίίυν : Μαπάαϑο 

πιιϑίθιι5 πὸ ρμίιιαπί διροῦ δαηι ἰππϑτγοηι. ᾿ἰἃ ἀπυεαυΐ8- 

406 πἈποιογυπὶ ΠΌΠ 68 6581. ΜΟγ565 πι 68 δγαὶ,, οἱ 

4υδδὶ πυ 68 Ἰοχυουαίυν Τὸ : Αἰ ἐπά6, εἰ μηι, οἰ ἰογιιαῦ, 
εἰ αιαάϊαὶ ἐΕΥΤα δΟΓΉΙΟΠΘΜΙ δὰ ΟΥ̓ ἨιΙ60. Ἐχερθοίθνἴι7 ἢ 

173 κι ρ[εὐΐα νογϑα πιοα. 81 πο) [5560 πὰ} 65, πα - 

αυδη) ἀἸχίβϑοῖ : Εχερθοίομίαν μι! ρ[ιυΐα υοτϑα πῖθα, 

Εάμεθπδ παιϑος αὖ δαίνεπιο ἰθγ- Β Καὶ ἀγήγαγε γεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς" 

ἅπερ χρεία ἐστὶν ἐπαναλαδεῖν, τοῖς μὲν εἰδόσιν εἰς 

ἐπιτράνωσιν καὶ ὑπόμνησιν τῶν εἰρημένων " τοῖς δὲ 

ἐπιλαθομένοις ἢ μὴ παρατετυχηχόσιν, εἰς σαφήνειαν 

τούτου, εἴτε ἀποχαμπτομένου, χαὶ φανεροῦ γενομέ- 

νου, εἴτε οὐπώποτε νοουμένου. Λέγομεν δὲ τοὺς ἁγίους 

εἶναι νεφέλας. Τὸ γὰρ, Ἡ ἀλήθειά σου ἕως τῶν γε- 

φειλῶν,, οὐ δύναται ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὰς ἀψύχους νε- 

φέλας - ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἕως τῶν νεφελῶν 

ἐστιν, αἵτινες ἀκούουσιν ἐντολῆς Θεοῦ χαὶ οἴδασιν 

ποῦ ἐχπέμπουσιν ὑετὸν, καὶ ἀπὸ τίνων (ἀ) χομί- 

συσιν" ὡς οὐσῶν γὰρ νεφελῶν, αἷς ἐντέλλεται ὁ θεὸς 

μὴ βρέχειν ἢ βρέχειν, γέγραπται" Ταῖς νεφέλαις 

ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι ἐπ᾽ αὐτὸν ὑετόν. Ἐπὶ 

μὲν οὖν τούτων νεφελῶν, ἐὰν μὴ ὑετὸς ἧ, οὐκ ἐντέλ- 

λεται ὁ Θεὸς ταῖς νεφέλαις τοῦ μὴ βρέχειν ἐπὶ τὸν ἀμ 

πελῶνα ἣ τὴν χώραν ὑετὸν, (δ) ἀλλὰ τοῦ ὅλως οὐ 

φαίνεται νεφέλη, ὡς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Βασιλειῶν γέ- 

γραπται- ὅταν παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀδροχίας νεφέλη 

οὐκ ἐφαίνετο" ἡνίκα δὲ κατὰ τὸν λόγον τῆς προφη 

τείας τοῦ Ἠλίου ἔμελλεν ὁ ὑετὸς γίνεσθαι, ἴχνος 
ἐφάνη νεφέλης ὡς ἴχνος ἀνδρὸς, καὶ ἐγένετο νεφέλη 

ποιοῦσα τὸν ὑετόν" ὡς δὲ ὑπαρχουσῶν μὲν τῶν νεφε- 

λῶν, χελενομένων δὲ μὴ ὕειν, ὅταν ἀναξία ἡ ψυχὴ τοῦ 

ὑετοῦ τυγχάνῃ, λέγεται τό" Ταῖς γεφέμζαιες ἐντε.1οῦ- 

μαι τοῦ μὴ βρέξαι ἐπ᾽ αὐτὸν ὑετόν. Οὐκοῦν ἔχα- 

στος τῶν ἁγίων νεφέλη ἐστί. Μωσῆς νεφέλη ἦν, χαὶ 

ὡς νεφέλη ἔλεγε" Πρόσεχε, οὐρανὲ, καὶ «λα.ϊήσω, 

καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα στόματός μου" προσδο- 

χάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου, καὶ καταδήτω 

ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου. Ὥς νεφέλη λέγει" Ὡσεὶ 

ὅὄὅμόδρος ἐπ' ἄγρωστιν, καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρ- 

4“ 6 6η. μη, 49. “5 Ρ58]. οχχχιν, 7. “9 Ρβᾶ]. χχχυ, 6. 7 [5]. ν,6. 71} δ. χυπῖ. Ἶ" θευϊον. χχχα, ἢ. 

(1) Συνεσταμένη. ϑοτίθεπάππι συνεσταλμένη, 
ατἱ Ἰίφυοι ὁχ ἱπιογργοίδιϊίοης Ἠϊεγονγπιΐ. 

(2) Περὶ τοῦ τὸν οὐρανὸν ἐν φρονήσει γεγο- 
γέναι. λεοιο ἱπίδγργοιδιὶο ΠΙγοηυπι ἴῃ οθἀϊοίθυϑ 
μ)55. δ8 0, φιοά μτμάθηιΐα σοίμπι [ασίμνη 511, ταῖηι5 
Ῥθοι6 ἴῃ Πρ γΙ5. Θά 5, φμοά ρμγιἀφιῖα ἐπ)ι5. δαοιὶ ἰν 

πιαίμηι εἰ(. 
(5) Ἐπεί. Ἰμεροηάυπι εἰς. 
(Δ) Κομίσωσιν. ἴμεροθαῖ ΗϊδγοιγιιΒ χρεμάσω» 

σιν. 

(5) ᾿Α.λ:ιὰ τοῦ. ᾿μεφοπάαπι νἱϑοίυν, ἀλλὰ ποῦ, νεὶ 
ἀλλαχοῦ. 
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τον ὅτι ὄνομα Κυρίου ἐκάλεσα. Οὕτως ὡς νεφέλη Α οἰ ἀφεσεπάαπιί κί τοῦ οἰογμῖα πιθα. Ουλ5] πυ})65 ἀϊ- 

χκαὶ Ἡσαῖας λέγει" Δχουε, οὐρανὲ, καὶ ἐνωτίζου, 
γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. Καὶ ἐπειδήπερ καὶ αὐτὸς 
ἦν νεφέλῃ, ἔλεγε δὲ νεφέλας τοὺς συμπροφητεύον- 

τας (1) αὐτῶν, χαί φησι προφητεύων " Ταῖς γεφέ- 
“λωις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὑτὸν ὑετόν. 

Εἰ δὲ νενόηται ἡμῖν τίνες εἰσὶν αἱ νεφέλαι, ἴδωμεν 
«κῶς ὁ Θεὸς ἀνάγων ἐστὶ νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς" 

πῶς ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς ; Φησὶν ὁ Σωτήρ’ Ὁ θέ- 

᾿ ἴων ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων ἔσχα- 

τος. Ἔτήρησε (39) ταύτην τὴν ἐντολὴν ᾿Ιαῦλος, χαὶ 
ἦν ἔσχατος ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ" διό φησι" Δοχῶ 
γὰρ ὅτι Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόϊους ἐσχάτους 

ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγεγή- 

θημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. 

Εἴ τις οὖν ἐστι τηρῶν τὴν τοῦ Σωτῆρος ἐντολὴν, καὶ 
γενόμενος ἔσχατος ὡς πρὸς τὸν βίον τοῦτον, οὗτος γί- 

νεται νεφέλῃ, χαὶ ἀνάγει νεφέλας ὁ Θεὸς, οὐχ ἀπὸ 

τῶν πρώτων τῆς γῆς, οὐχ ἀπὸ ὑπατικῶν ἀνάγει νε- 

φξλας, οὐχ ἀπὸ ἡγουμένων ἀνάγει νεφέλας, οὐχ ἀπὸ 
πλουσίων - Μαχάριοι γὰρ οἱ πτωχοὶ, ὅτι ὑμετέρα 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ορᾶς πῶς ἀπὸ τῶν 

ἐσχάτων ἀνάγει ὁ Θεὸς, χαὶ σωματοποιςῖ τὰς νεφέ- 

λας; Διὰ τοῦτο, εἰ βουλόμεθα γενέσθαι νεφέλαι, ἐφ᾽ 

ἃς φθάνει ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔσχατοι πάντων γε- 

γύμεθα, καὶ εἴπωμεν ἔργοις χαὶ διαθέσει τό" Δοχῶ 
γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους 

οοραὶ : ὕ ἱπιϑτοβ δι ΡΕΥ στγαπιθη, μἱ ρίμυϊα διΡῈΓ 

[ἐπμπὶ, φμῖα ποηῖοπ δοηνιϊὶ ἱπυοοσαυΐ. δ᾽ π. ΠΡ οἱ 
[5418 αἱ ἢ 65 ἰοχιο αίαν Ἶ5 : Απάϊ, εαἴμιη, οἰ απ- 
γίϑιιδ ρμοτεῖμα, ἴσττα, φμοπίαπι δοπιῖπιι5 ἰοσιίι8 Θδί. 

Εἰ φυΐα 'ρϑ6 ἤυ}θ5 ογαῖ, βοίεαὶ 4125 ἢ1}065 οοπι- 

Ρτορμοίδηιοβ 510], ἰάθο ναι οἰπδηβ δίοραι "Ὁ : ΜὙιπ- 

ἄαϑο πιιθίθιιδ πιρὶς πὸ ρίμαιιί διρὲν δαμὶ ἐμιδτοπι. 
4. 5,1 δυΐοπι [απὶ ἀϊΠοἰπιὰ5 40] πὶ πιὸ 5., Υἱ- 

ἀδαιὴυβ αυοπιοίο θοὺ5 οὐυοσαὶ πιῦ65 ἃ ΟΧίΓΟΙΟ 

ἰεγγ. Αἷν βαϊνδίον 1 : Ομὶ τη! ἐπ υοϑὶς 6686 ρτὶ- 

πιιιδ, δἰΐ οπιπίπηι πουϊεδίπιι8. ϑογυαν 06 τπδη68- 

ἴυπὶ Ῥϑι 5, οἱ (υἷἱν πον βϑίιηυ8 ᾿η Ἰος πειηίίο, ἀϊ- 

οδπ5 δ: Ῥμίο δπΐπι θειις πο8 ἀροβίοίο5 πουὲδδίηιοδ 
οδίοπαϊι, φιιαδὶ πιογιἰβεοαίοα; φιῖα ὁροοσίασιλιπι [αοἰ 

διιπιις ἱπ πος πιμπάο οἱ απρείῖ5 6, οπιϊπῖθιιδ. δὶ αὐ}8 

ἜΓθῸ 8δηοίυϑ, ουδίο οΠ5 ργιποορίιη ΒΔ] Δ ΟΥἷβ, [ἃ- 

οἰυβ [ὑδτγὶ! ἴῃ Πι86 να πον 581Π105, ἰδία Δ! 1065, οἱ 

οὐσοῖι Βομΐηυϑ πὰ 65. ΠΟ 8 ΡΥ} π|ῖ5 ( ΓΓα), ΟῚ ἃ 

σον 5} 1 0.5, ποι ἃ )υϑιεῖυυ 8, ποη ἃ αἰνι!θ5 : Βοαιὶ 

ἐπΐπ ραμρετος, φιοπίαπι νϑδίγιιηι 66, τέρπιιηιὶ σΦίο- 

γκηὶ ΤΊ, ὙΠ165. αυοπηοίο δ ὀχιγθη} 8 δ τπιοαὶ Ὠοὺβ 

μ)85 σογρογθαϑ8 ποθι !α5 ἢ Ῥγορίογοα δὶ νου ἢλ1}5. 105 

Πεγί, δά αιιὰς ρογνοηΐδι υϑγ 5 θεῖ, ΠΟΥ 55: πν} 0Πὶ- 

εἶπ ἤδπιι8, οἱ ἰδπὶ ἴδοι 408πὶ ΟΡΟΓῈ ἀϊσαπιὺν : 

Ριιίο ὀμΐμα πο8 ἴϑειιδ ἀροειοίο5 πουϊξείμιος οείοπαὶ! Ἶδι 

Οιυοὰ 5] ποὴ 8ϊ'π| δροβίοί υ8, [ἰοδὶ ἰδιῆθη πλ}} Πογὶ 

οχίγοαυπι., υἱ δὐυοθιιϑ πθῈ8 θοι8 8}} ΧΙ ΓΘ ΠΊῸ 

ἰογι οάυσαι πι6. Εἰ [μίσαγα ἱπ γρίμυΐϊαπι {ἐεὶ! Ἶ5. 
ἀκέδειξε᾽ χἂν μὴ ἀποστόλῳ, ἀλλ᾽ ἔξεστί μοι γενέσθαι ( Αἴνηϊ πδιιγαι πὶ οδυιβδγαν Βογαίδίογαβ, αι {0]- 

ἐσχάτῳ, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνάγων νεφέλας ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς 
γῆ; ἀναγάγῃ με. Καὶ ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησε. 

Λέγουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ, ὅτι ἡ γένεσις τῶν 
ἀστραπῶν ἀπὸ νεφελῶν γίνεται ἀλλήλαις προστριδο- 

μένων᾽ ὅπερ γὰρ συμθδαίνει περὶ τοὺς πυροδόλους 

. λίθους ἐπὶ γῆς, ἵνα δύο λίθων προσχρουσάντων πῦρ 

γενηθῇ, τοῦτο γίνεσθαι χαὶ ἐπὶ τῶν νεφελῶν φασι" 

ἔυτα ὁχ ηὐδίαι οΟἸ ἰδίοηθ φαπογθίυν, ἵπ πιούεπι 
δἰ σαπὶ ἀυτγίογην 4008 οὐπὶ ΟΟΠΙμίΘ5οΓ]5. 5:1, πιὸ- 

ἀΐι8 δχ [νἰ8 εἰαθιυγ ἰρη}5; δίᾳυς [18 οἵπὶ {ἰχυγα 

Ρατίίος οἱ τοπϊίγυα πιυρίγα; ἰοπίγαο 50 Ποοὶ 5οηὶ 

τὐῖὶ ἱπάϊοδηία οοηπουβϑυπι, οἱ (υἰφυγα ἀχουϑϑὶ 11- 

πλΐι 5 αἰαγ αίαπι. 

προσχρουομένων τῶν νεφελῶν χατὰ τοὺς χειμῶνας 
γίνεται ἡ ἀστραπὴ - διὸ ὡς ἐπίπαν ἡ ἀστραπὴ ἅμα βροντῇ γίνεται, τῆς μὲν βροντῆς ἐμφαινούσης τὸν 
ἦχον τοῦ συγκρουσμοῦ τῶν νεφελῶν, τῆς δὲ ἀστραπῆς γεννώσης τὸ φῶς. 

Εἰ νενόηχας τὸ παράδειγμα, ἴδε μοι καὶ τὴν νοη- 
τὴν νεφέλην. Μωσῆς νεφέλη ἦν, Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῇ 
νεφέλη ἦν" αὗται δὴ ὁμιλοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ ἀπὸ τῶν 
λέγων αὐτῶν ἀστραπὴ γίνεται, Ἱερεμίας νεφέλη 
ἦν Βαροὺχ νεφέλη ἦν' διαλέγονται πρὸς ἀλλήλους, 
ἦλθεν ἡ ἀστραπὴ ἀπὸ τῶν λόγων Ἱερεμίου χαὶ τῶν 
λόγων Βαρούχ. Οὕτως, εἰ δύνασαι, συνάγαγε ἀπὸ τῶν 

Γραφῶν τίνα τρόπον ἀστραπὴ ἔρχεται" χαὶ ἐν τῇ 
Καινῇ Διαθήχῃ Παῦλος χαὶ Σιλουανὸς δύο νεφέλαι 

ἦταν" ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ, γέγονεν ἡ τῆς ἐπιστολῆς 
ἀστραπῇ. ᾿Αστραπὰς οὖν ὁ Θεὸς εἰς ὑετὸν ἐποίησε, 

«καὶ ἐξήγαγεν ἀγέμους ἐκ θησαυρῶν αὑτοῦ. Ὅρα 
ὑς οὗτοι οἱ ἄνεμοι ἐν θησαυροῖς εἰσιν" ἢ οὐχὶ φαί- 
νεται ἡ τούτων φύσις πνεόντων ἐπὶ γῆς τίνα τρόπον 

ὑφίσταται ; ἀλλ᾽ εἰσί τινες ἀνέμων θησαυροὶ, πνευ- 

1.4... 9. 1 Ιἰά. δ, 6. 
ἔχλιν, 1. 80 [δὰ. 7. 

τι Ματς, κχ, 54. 

Ἢ Αὐτῶν. ϑοιίδεπάιϊιπι αὐτῷ. 
(2 Ἐτήρησε. 115 Ἰερὶϊ ΗἸοτοΙγπιαϑ ; ἂἱ Οογάοτγίας 

16 1 (ογ. τν, 9. 

δ. 51 ᾿πιδ! !οχ σι οχοπιρία τη, οομ βοτὰ πῆς ηὐ - 

068 γαιϊίοιϑ65. ΜΟΥ 568 Πυ}}65 ογαὶ : δθϑυ5 Νά πε» 

Μ65 ογαὶ : ἰϑιὶ δὶ δθοιπὶ ἰο]υδηίυγ, οχ βαγποηΐθυ8 

δογαπὶ Γυἰφιγα τηΐοδηϊ,  εγαπὶὶδ8 εἰ Βαγοι Ὠυθ 65 
δγδηὶ, βογηιοϊμοηίυγ ἰμνί δι, οἱ ν᾽ ἀ6}}}}}5 Γ 4 ΓῸ 

[υἱξυνα. Ῥοίε8. εἰ ἴὰ ἰρθα 46 ϑενὶρίυγ!8. βᾶπο 5. ἴῃ 

ὰης πιούππι ἰπνθηΐγα ΘΟΠΟΊΓΒΙΙ5. 6χ αυΐθ5 ἰρπί8 
οἰἰτιαίυν. ὕ{Χ Δυίοπὶ Δι Νοναπὶ Τοβίδηηοηίυη 1.728, 
νοηΐδιιυ8,, Ρυι!ὺ5 οἱ ϑγίνδπυϑ ἀυ8 πα 68. ἰπ ἅμ} 

οοηνθοθγιηῖ, οἵ δο66. (οἴυπιη πηηάυπι δορί ϑιοἿω 60- 
γυῃ ἔυϊχογε {Πυϊηΐηδηι. Γπίσμνα ἴὰ ρίμυϊαηι [6οἷϊ, 

εἰ εὐπμτὶ! υϑηῖος ἀθ ι᾿εβαμτὶς εὶς "5. Ετχοπο ἢ 

νη αυΐ ΘῈΡῸΓ ἰοτταπὶ Ρογδηὶ ἰπ {ποδαυγὶ5. [λοὶ 

διηΐ, δἱ ποι} ᾿ιογῖιπι 6ϑὲ παίυγα πιδη [ἐϑίᾶ, υαομηο ὁ 

οἱ 4υὰ γϑιίοης δι })8:βίδπιῦ 864 βυηὶ Φδάλη) νϑηῖο- 

πα. νι, 30. 751 ὕογ, τιν, 9. ἴ" Ὀ54ὶ. 

ἐστήριξε, γογι οηΐηι, σοη βπηιαυΐ; 605 οἀΐο μα 06- 
αι ἐστήρησε. 



δδ ΟΒΙΟΕΝΙΒ δ 

τι πὶ (μοϑαυτὶ, (ποδαυτὶ φρὶ γα απι, 5ρί τ [8 βαρίθη- Α μάτων θησαυροὶ, πνεῦμα σοφίας (1) χαὶ συνέσεως, 

εἶα οἱ ἱπιο]ϑοῖυ 5, δρίτίιυ18. ΦΟΠ5.}} οἱ υἱγίι 18, δρὶ τἰ- 

ἴυ9. 5οἰδμία οἱ ρἰοίδιῖ5, βρίγίτιις. εἱπιοτῖβ θεοὶ, [οτγιὶ- 

τα! 5, οἱ ἀἸ]οοιϊοι 5, οἱ οἰιατὶδι15. Ῥοίθ5 οἱ 'ρδ88 

Γ ἀ Βογίρίυγί5. 08 γϑηΐος ΟΝ βΙΟΡΆΓΘ, οἱ ἰδίου υ πὰ 

δρ᾽γσαιη ἰηνοηΐγα {Ποβαυτοβ. ὉΠ] βιμμ δῖ 1Π|6- 

βϑυγὶ 5 Ὁιαυ6 ἴῃ 60 ἰπ 400 {πδεϑυγὶ βυῃι βείθπὶδ 
Δυβοοηάιὶ. [ἡ ΟἸγῖδῖο δοίθαι μδεηί. Πνὰς οὐαπίυτ 

"ὲ βρί γϊυϑ., αἱ Δ] 108 ΒΔ 68 511, δἰΐυβ Πά6}18, 4108 

ἐγυάίυ5.., οἱ αἰΐὰβ αἰνὰ ἀοποῦυπὶ θεοὶ ροϑϑί θδί. 

ΑΙ ἐπῖηι μὲν δρίτιίμηα ἀαιαγ δόγηῖο καρίεν ἴα, αἰὶ 

δοτηῖο ϑεϊοπιῖ Ἰμαία δμνιάοηι δρὶνίίιπι, αἰ [οίος 

ὧι ἐοάομι ϑρίτι αι δ᾽. 

6. Εδεχίι ατροὸ πεϑε5 αὖ ὁαίγεηιο (ἜΤΥΒ., [εἰσιτα 

πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὑ- 

σεθείας, πνεῦμα φόδου Θεοῦ, πνεῦμα δυνάμεως, χαὶ 

ἀγάπης, καὶ σωφρονισμοῦ" χαὶ δύνασαι αὐτὸς ἀπὸ 

τῶν Γραφῶν συναγαγεῖν τοὺς ἀνέμους τούτους. Τὰ 

πνεύματα ταῦτα ἐν θησαυροῖς ἐστιν " οὗ θησαυρηὴὶ 

τίνες εἰσίν; Ἐν ᾧ εἰσιν οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας χαὶ 

γνώσεως ἀπόκρυφοι, Οὗτοι οἱ θησαυροὶ ἐν Χριστῷ 
εἰσιν " ἐχεῖθεν οὖν ἔρχονται οἱ ἄνεμοι οὗτοι, τὰ πνεύ- 

ματα ταῦτα, ἵν᾿ ὁ μέν τις ἧ σοφὸς, ὁ δὲ πιστὸς, ὁ δέ 

τις ἦ ἔχων γνῶσιν, ὁ δέ τις ὀτιποτοῦν ἀναλαδὼν χά- 

ριασμα θεοῦ: Ὧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται 

«1όγος σοφίας" ἄλλῳ δὲ λόγος γγώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ 

Πνεῦμα" ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὑτῷ Πεεύματι. 

Ἀγήγαγεν οὖν γερέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, 

ἐπ ρίμυΐαηι [6εἰ!, θάτιαιι νεηῖος ἀδ {Ποδαιτὶς δεῖς, οἱ Β καὶ ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησε, καὶ ἐξήγαγεν 

}ισχία πιϊβογοογἀϊαπι Ποὶ δ [105 {Πδϑᾶυγοϑ ΠῸ5 00- 

Ουγβυγοβ ΒΡΟΓΆΠ.3. Εἰ 4υΐδ μΙυΓ65 δυπηὶ {ποδαυτὶ, 

ἴοτία ὑυχίᾶ ογάἀϊηδπι τοϑιιγφοπιϊαπι οὶ! οἱ γοιυΐθϑ ἰῃ 

τιοοαυγὶ5 Ὠεῖ. Ουοὰ «υΐεπ) ἀΐοο ἰδιϊ θη! 6ϑι. 

Βαδυγγθοιίο πιοτγίπογιιπι ἴῃ αυϊθυθάδπι ογαϊπίθυ5 
[υἱὰγὰ 6ϑί. Αἰὶ ηυΐρρα Αροβίοίυ δ" : {Ππιοφιΐδιιθ 

αμίδηι ΤαϑΌΓραὶ ἐπ 50 ογἧπο, οἱ πο αἱ [061 ν]- 

Βοοπίυγ ΟΥΐ 65 ΓΟδιγσθη απὶ : ἅ1{π|85 ογὰο γι ἴῃ 

ἢΠο οἱ ἴῃ ἴΠο τπόϑαυγο θεοὶ ; οἱ 4|105 ογίο [πη ἃ}1|0 οἱ 

ἰπ ἃ!ο (δαῦτο θεῖ. 511] οπλο5 {Ππ6580Ὁ] ὕΠ1}}}} 

ᾶυοπὶ ἐποδαυγαπι, ἐπ φμι0 δι {Πποδαιτὶ ξαρὶοπιῖϊ 
εἰ δεϊοπίϊα αὐξοοπα ιὶ 33, ἘΠ᾿ φιοιηοάο ροϑ5ἰ 460 υη8πὶ 

εἰ ργοιϊοβἰ βϑ πιδπλ ΠΙΆΓρΡΑΓ Δ) γ06Ὲ ΘΙΠΓῸ5. 4125 
ΤὩΔΓρΑΓ 88: 5]6 υδηΐὸ δὰ {{|͵65ΔΌΓιΠὶ {Π᾿ 9 ΔΌΓΟΓΌΠΊ, 

ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὑτοῦ" καὶ ἡμεῖς διὰ τὸν 
Θεὸν ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τούτους ἐλπίξομεν καταν- 

τήςεσθαι. Καὶ εἰσί τινες πολλοὶ θησαυροί" τάχα χατὰ 

τάγματα τῶν ἀνισταμένων ἔσονται ἀναπαύσεις ἐν 

τοῖς θησαυροῖς τοῦ Θεοῦ. Ὃ δὲ λέγω τοιοῦτόν ἐστιν. 

Ἡ ἀνάστασις τῶν νεχρῶν ἐν τάγμασι γίνεται. Φησὶ 

γὰρ ᾿Απόστολος" Ἕχαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι. 
Καὶ ἐπεὶ μὴ ὡς ἔτυχε συμφύρεται τὰ τάγματα, τόδε τὸ 

τάγμα ἔσται ἕν τινι θησαυρῷ θεοῦ, χαὶ τόδε τὸ τάγμα 

ἐν ἑτέρῳ θησαυρῷ Θεοῦ, καὶ τρίτον ἕτερον τάγμα 

ἔσται ἐν ἄλλῳ θησανρῷ. Οὗτοι μέντοιγε πάντες οἱ 
θησαυροὶ ἕνα ἔχουσι θησαυρὸν ἐν ᾧ κατοιχοῦσι, διὸ 

παρὰ τῷ Παύλῳ λέλεχται' Ἐν ᾧ εἰσιν οἱ θησαυροὶ 
καὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. Καὶ 

οἱ Βοπιΐπιιπι ἀοιἑπογαπη), οἱ Πδραπὶ τασαπι, υἱΐ ἀἰ-- Ο ὥσπερ χτῶμαι τὸν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην διὰ 

δπιι5 σογῸ δρὶν ἰ5 ἴῃ οὶ {ἘΠ 580.}5 ΟΟΙΏΠΊΟΥΔΠ- 

τυ5. Εἀιαῖι δηλ υδηίο8 (6 (Πεδαιιγὰδ διιῖ8. 

πῶν πολλῶν μαργαριτῶν, οὕτως ἔρχομαι ἐπὶ τὸν θη- 

σαυρὸν τῶν θησαυρῶν, τὸν Κύριον τῶν χυρίων, τὸν 

Βασιλέα τῶν βασιλέων, ἐπὰν γένωμαι ἄξιος τῶν πνευμάτων τῶν ἀπὸ θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ" Ἐξήγαγε γὰρ ἀνέ. 

μους ἐκ θησαυρῶν αὑτοῦ. 

Ἴ. ]η[αἰμαΐιι5. ἐπι οπιπὶς ἰἰοπῖο αὖ φεἰοπίϊα 5". 8] 
ΟὨ}}ΪΒ Ὠοπ0 ἰπἰαιυαῖι5 οἱ ΔῸ 580] 6ηι19, οἱ Ῥδυ]8 

ΒΟΙΏΟ οδῖ, Ρδυ]5 ἰμἰαϊυλί5 6ει Ὁ 8οἰοηιία. Κα 

Ῥατίε σορφποξοίηιιδ, ἐἰ δὰ γμαγίε ρτορἠθίαπιια 85. [ῃ- 

αιυδλίι5 αὖ βεϊθηι, νἱ θη 8 ΡῈ Γ ϑρϑου πη, Υἱ 468 

ἴπ δηϊριηαῖς, ρογιϊὰπουϊαπὶ αιαπιάδπι ν 68, οἱ δὶ 

86 ὄχρϑάϊι ἀΐσογο, ἰρβῖυ5 ψιοαῃ6 ρογίϊ ποι 5 ραγίθπι 
1:75 πιϊηϊιπαπι γοοορποϑοοι5. Εοομ Γαγο δυίθιη [η{6]- 
1615 φυϊά 511: ἱπ[αἰμαίμ8 651 οπιιΐδ αὖ ξοἰονιἴα. Οοπι- 

-Ἐμωράγθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως. Ἐὶ πᾶς 

ἄνθρωπος ἐμωράνθη ἀπὸ γνώσεως, ἐχ μέρους γινώ- 
σχων, χαὶ ἐχ μέρους προφητεύων, ἐμωράνθη ἀπὸ 
γνώσεως, δι᾽ ἐσόπτρου βλέπων ἐν αἰνίγματι, βλέπων 

πολλοστημόριον, χαὶ, εἰ ἔστιν εἰπεῖν, ἀπειροστημό- 

ριον βλέπων καὶ χαταλαμδάνων τῶν πραγμάτων. Ἐχ 
τοῦ ἐναντίου δὲ νοήσεις (2) τό Ἐμωράγθη πᾶς ἄγθρω- 
πος ἀπὸ γνώσεως. Ἔστιν ἁμαρτήματα τῆς Ἱεροῦ» 

σαλὴμ, ἁμαρτήματα καὶ Σοδόμων, ἀλλὰ συγχρίσει 
Ρᾶγδιΐοπα ρεςοδίογιιπι Ηϊογυβϑ ἐπ), Θοθοιηόγαπι ρθο- ἢ τῶν χειρόνων ἀμαρτημάῃμν τῆς Ἱερουσαλὴμ, δι- 
οαἴυπι ͵υϑ{{14 651, {με βοαία 65. οεἶπι, αἰϊ, ϑυάοπια 

ἐὰν 16. Ουοπιοάο ὄγβᾷο πῃ ἢᾶθηὶ ιϑιΠ|Δπ| ϑοάο- 

ΠΊΟΡΌΠῚ Ροοῦδίδ ΡῈΓ 56, 566 δά (οΟἰϊαιἰοηο πὶ π|4}0- 

ΤυΠῚ 560 ΟΙογα ἢν [51}Π0Δηιυγ : δῖα δοοηῃίγαγὶο δοίοη- 

εἰὰ Ῥδυὶ δι Π]Ιπ εοὐἰδβίοιῃ βοϊοηίϑιη, δὰ {Πυπὶ 

ΘΟΠϑυπηπιαίμη ἱπιο! ]δοίυπι 5.0} {{|Δ ταρυίαίαν : 14- 

εἶτοο ἱπ(αίμαίις ὁδὶ οπιπὶδ ποπιο αὖ δεϊοπίΐα. ὙΑ]6 
αυϊάάαπι Εοε]ο5᾽ 565 ἀγυϊγοῦ θθργοθοηήθη5 οἴδίυβ 

6845: θικὶ δαρίενις ἐβεῖατ; εἰ ἴρδα οἰοπφαυὶ! 86 α 

51:1 (ργΥ, χιι, 8. 551 (οΓ. χν, 35. 
νι, 24. 

(1) Πνεῦμω σοφίας. ἴιν τη85. ἈδαὶΐΒ ἰηιογργοίδίιο 
Ηϊονοηγιμΐ πάθοι : ἐθξαμτὶ δαρὶθιῖω. 

χαιοσύνη ἐστὶ τὰ Σοδόμων ἁμαρτήματα" ᾿Εδικαιώθη 
γὰρ, φησὶ, Σόδομα ἐκ σοῦ. "Ὥσπερ οὖν οὐχὶ διχτιο- 

σύνη τὰ Σοδόμων ἁμαρτήματα, ἀλλὰ ἀδιχία, ὡς πρὸς 

τὴν πλείονα δὲ ἀδικίαν δικαιοσύνη ἐστίν " οὕτως ἐκ 
τοῦ ἐναντίου γνῶσις ἡ οὖσα Παύλῳ γνῶσις, ὡς πρὸς 

τὴν γνῶσιν ἐχείνην τὴν οὖσαν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὡς 
πρὸς τὴν τελείαν γνῶσιν, μωρία ἐστί. Διὰ τοῦτο ἣ 
ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως. Τοιοῦτόντι, 

οἶμαι, καταλαμθάνων ὁ Ἐχκλησιαστὴς ἔλεγεν’ Εἶπα, 

538. (0058. 1, ὅ. δ᾽ δεγθῖ), χ, 46. δ 1 (οτγ. χιη, 9. δ’ Εροίο. 

(8) Νοήσεις. ΠΙογοηγπιΐαπα γογβίο ἴῃ πι89. ἐδ θέν 
πὲ ἱπευ[σοτοα. ἰοροηάαπι [ΟΥ10, ἐμ εἰ φόε. 
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σοφισθήσομαι" καὶ αὐτὴ ἐμαχρύνθη ἀπ᾿ ἐμοῦ Α πε ἰοποίνιδ φμαπὶ ἐταί. Ο αἰία γμτο[μπάϊίας, φιιὶς ἱπ- 
βαχρὰν ὑπὲρ ὃ ἦν" καὶ βαθὺ βάθος, τίς εὑρήσει 

αὐτό; 
Μᾶλει τι ἐπιτολμᾶν ὁ λόγος, καὶ λέγειν" ὅτι τὸ 

ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ ἐκένωσεν ἑαυτὸν, ἵνα τῷ χενώ- 
ματι αὐτοῦ πληρωθῇ ὁ χόσμος. Εἰ δὲ ἐχένωσεν ἐχεῖνο 

τὸ ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ, αὐτὸ ἐχεῖνο τὸ χένωμα σοφία 
ἦν ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀγ- 
θρώπων ἐστίν. ἘΠ ἐγὼ εἰρήχειν τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ, 
κὼς ἂν οἱ φιλαίτιοι ἐχάλεσάν μοι; πῶς ἂν ἐμέμψαντό 
μοι; πῶς ἂν χιλίων (1) μὲν εἰρημένων τῶν νομιζο- 
μένων χαὶ αὐτοῖς χαλῶν, τούτου δὲ, ὡς οἴονται, οὐ 

χλλῶς εἰρημένου χατηγορήθην, διότι εἶπον τὸ μωρὸν 
τούθεοῦ; Νὺν δὲ Παῦλος ὡς σοφὸς, καὶ ἐξουσίαν 

ἔχων ἀποστολιχὴν, ἐτόλμησεν εἰπεῖν, πᾶσαν τὴν ἐπὶ 

γῆς σοφίαν, χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ, χαὶ τὴν ἐν Πέτρῳ, χαὶ 

τοῖ; ἀποστόλοις, πᾶσαν τὴν ἐπιδημήσασαν τῷ χόσμῳ 
εἶναι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ. Ὡς γὰρ πρὸς ἐχείνην τὴν 
σοφίαν τὴν ὑπερουράνιον, τὴν ὑπερχόσμιον, τοῦτο τὸ 

ἐπιδημῆσαν μωρὸν τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ τοῦτο τὸ μωρὸν 
τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. Ποίων ἀν- 
θρώπων : Οὐ τῶν μωρῶν λέγω, ἀλλὰ σοφώτερόν ἐστι 

χαὶ τῶν σοφῶν ἀνθρώπων " (2) χἂν τοὺς σοφοὺς εἴπῃς 

τοῦ αἰῶνος τούτου, εἴτε ἄρχοντας, εἴτε προφήτας τῶν 

ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τὸ μμυρὸν τοῦ Θεοῦ, ὃ 

διηγησάμην, σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. 

Παράδοξόν τι μέλλει λέγειν ὁ λόγος, ὅτι ἡ σοφία 

τοῦ κόσμου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι, καὶ ἐμώρα- 
γεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ χόσμου" ἄρα ἐν σοφίᾳ ἐμώ“- 

μανε τὴν σοφίαν τοῦ χόσμου (5). Καὶ δύνασαι χωρῆ- 

41 τὴν σοφίαν, ἵν᾽ ἐλεγχθῇ μωρὰ εἶναι ἡ τοῦ χό- 
ὁμοῦ σοφία " ἀγωνίζεται γὰρ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ πρὸς 

τὴν σοφίαν τοῦ χόσμου, ἵνα ἐλεγχθῇ πρὸς αὐτήν. 
Ἀλλ᾽ ὀλίγου τινὸς χρεία ἐστίν" ὅπερ ὀλίγον μωρὸν,τοῦ 

θεοῦ ἐστιν, ἵνα τούτῳ τῷ βραχεῖ μωρῷ τοῦ θεοῦ 

μυρανθῇ ἡ σοφία τοῦ χόσμον (4) χαὶ ἐλεγχθῇ ᾿ οὐ 
τὰρ ἔφερεν ἡ σοφία τοῦ κόσμου τούτου τὴν σοφίαν 
τοῦ θεοῦ " οἷον ἐπὶ παραδείγματος, ἵνα νοήσῃς ὅτι τὸ 
μωρὸν τοῦ Θεοῦ ἐμώρανεν τὴν σοφίαν τοῦ χόσμου" 
διδόσθω με ἀγωνίζεσθαι, δοχοῦντά με εἰδέναι πολλὰ 
χαὶ πλείονα, πρός τινα ἀνόητον, χαὶ ἀπαίδευτον, καὶ 
ἐπὰν συνιέντα, χαὶ μὴ ἀγωνιζόμενον ὑπὲρ λόγων 
γενναίων ὁποίων δήποτε" ἄρα χρείαν ἔχω διαλεχτιχῆς 
πρὸς ἐχεῖνον, ἢ θεωρημάτων βαθυτέρων ; ἐὰν ἧ μωρὰ 
αὐτοῦ τὰ νοήματα, ἢθ᾽ ἑνός μοι λεξειδίου χρεία ἐστὶν 
δλίγον δριμυτέρου παρὰ τὴν ἐχείνου μωρίαν ; Οὕτως 
να μωρανθῇ ἡ σοφία τοῦ χόσμου τούτου, οὐ χρεία 

τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ ἀγωνιζομένης πρὸς αὐτόν" αὕτη 

ΠἼ ρον. ᾿, 95. 

. Πῶς ἂν χιλίων, εἰς. πος οἰηϊϑὶ! ΠΠ του γ- 

(ἢ Κἂν τοὺς νῷ τὰ εἴπῃς, εἰς. ἴω π|88. οοήϊ- 
ἄδαυς Ἰπϊεγργοίδεῖο ἩΪΕγομγπιὶ Ἰνθο 68 : ϑίσωε ἤει 
Ἰϑριέμίες ἐαοείὶ ἰδίΐιδ, εἷσε μτίποῖρεδ, εἶνε ναίε5, 1615 
ἡριεπιῖδιις, εἰς. ΓΕἰδγὶ οὐ ΠΏθδηι : θέοαϑ ἰἰοδι ξα-- 
Ῥιανας ἐαομ ἱδεῖπε, εἶνε ρτίποὶρίδιια, εἶνε υαπῖς 
μι δαρίεπιίϑιις, οἷς. 
6) ἜΣ ἐν σοφίᾳ ἐμώρανε τὴν σοφίαν τοῦ χκό- 

σμου. ἤοτγαπι ἱπιεγργείαιίο ἀεβίἀδγλίυν ἐν ἢ γ]8 οὰὶ- 
ἐς, φρᾷ Ηἷς βυρρίδίιν 6 πι88. οοὐά. Μοτ ρτὸ καὶ 
ὀὔνασας, Ἰεφεθδὶ ΠΙεογοιγιμα5 χαὶ οὐ δύναται. 

υδπὶοῖ θαπιὃ 

8. ΥοΙυπιυβ αὐἰἀάδηι, 8] Ἰἰοδῖ, δυδθηΐοῦ ἀΐσεγο ; 

αυοιΐδη ἰνος χυοὰ ἀδδοθπάϊι ἰμ πη πάυπι, ἀνδουδυὶς 
βόίρϑιιπ), υἱ ἀνδουδιίοηθ 6758 τη 8 σΘΟπΙρΙδΥϑιγ. 

δὲ δυίθπὶ 'ος φυοὰ ἀδδοθιθῖξ ἰῃ πιυπάσυπι, ὀνδουδ- 
Υἱι 86, δυδουδιῖο 'ρ88 βαρίοηιία 6ϑι : φιοη ἶαπὶ αυοά 

[«πὐπὶ εε1 δεὶ βαρίομεἶνι5 661 ποιπίπίϑιις “Κ΄. 5] ὁ,0 

ἀϊχίββοπι ἁτυυπὶ θεαὶ, φυοπηοάο διιουρθ8 ΒΟ ΓΠΊ Ομ πὶ 

ΤηοοΓαπι), δἰ ΒΟ ΊΡΟΡ ἀδαἰ δι] ογἰ πη πη υ πὶ, γθηθ- 

Πδι85 ἰπ π|8 ᾿᾿π 585 ΥὙἱθγάγθηι  Νύπο Ὑ61Ὸ ΡΆΠΉΙ5, 
αυλϑὶ βδρίοηδ, οἱ ροϊεϑίδίοπι [6 Π8 Δροϑίο  σἈ πὶ, 

ἃυ.5118 651 ἀΐξοῦτθ, ΟΠ 6ΠῚ ΒΔ ᾽ ΘΠ [81η (ΘΓΓΘΠΔΠΊ, 4185 

ἴῃ 86, φυῷ ἰῃ Ρεῖγο, φυ8 ἴῃ σϑιθγὶδ Δροβίο δ, 4185 

Β ἴῃ ἰϑίαπι πιυπάυπι ἀεδοοπάοσιαι, βιι{Ππ|᾿| ΔῈ 6856 θεἷ. 

Αἀ εοιηραγαιίοηθην) φαΐρρα {ΠΠ}π|8 ΒΡ δι} 125, αυλΠ) 

(οΓΓΘητ15 ΠΟῚ οαρὶ! ἰοουϑ, δι} ΠἘπ| σδρίοηἶΠν 4880. 

οΟἰδβιῖβ ὁδί, φυα πειηάϊ ΠΠπηΐιοπὶ Ἔχοδεϊι, Πιος αυοὰ 

ἀεβοδηάϊι δὰ Ἰνοπηΐηοβ (δίαυ πη })01 681, δόγθὰ ἰά 
ἰρϑιιτα ΓλΔ{πυπὶ δὶ ΒΔ ρΙ ΠΕ 015 651 Ποπλ ἢ Ἶθ05 : αυϊ- 

058 Πιοπιΐδι5 Νοὸη υἱίηυα 5ι0}1|8, 86 ὰ βρίθει 
Βυβ : ἀΐολϑ ᾿ἰσοὶ βαμίθηοϑ. βθου} 561}, 5’ 6 ὉΓΪη- 

εἶρο5, βῖνα νϑι65. 5115. βδρίβι 5 5650 }}}, πος ΄αρά 

δχροβυίυβ : Βάπμμι Πεὶ δαρίοπιῖιδ 661 Ποπιϊπῖϑιιδ. 

9. Μίνουΐα φυϊάάαπι νοϊμ πολυ 8 ἐμΒΟΡΈΓα : φιοηϊδπὶ 
δαρίοπιία πιμπάϊ δια 64, ἀρὰ θόμπι, εἰ ἰιλ- 

ἰυᾶνῖῖ δι βϑρίημᾶπι πιυπϊΐ , ποῖ ἰπ βϑρίοηα 

( εὐ ἱπίαδιυανι: βαρ ει ἰδίῃ πη μάϊ, Π60 ΡΟί651 σΑρΟΓΘ 

βαρί δηιδπὶ τη απ 4}, αἱ 6588 βία! εἰ ἀγκυδίυγ. Νοαυθ 

οηἶπα ἀϊριδίι βαρίοηι θ οἱ 8 πιυπαάϊ 5 ρίεπιϊδπ) ΘΟΏσ 

υἰποδηάδπι ἰοίἃ ἀδβοθπάστα, βαὰ ροιυ8 Ἐ 706 πιοάϊειιηι 

(θος εδβί ἱποδγηλι οι ΐβ βδογαβοιέιπι) αυϊά περεδβ8ἃ- 

νίυπι {ωϊ1, φυοὰ (Δἰαυπι 1)6] ἐγαῖ, ὧἱ ΠΟ. Ρᾶγνο οἱ 

(ίυο Πεὶ ἰηίδιυδτοίυν 8: ο0}} βαρίδηιία. Νου δηΐπὰ 
γδὶοθαὶ βιθου!! βαρίθηιϊα πιαφηϊαἀΐηοπὶ πῃ 86 γ6- 
Βἰδηι8 βυβιΐπογα βαρίθης. Ὑογαπὶ δχοπιρίυπι ἰπ- 

τογροπάπηι8, ὧς ρογβρίοιιθ ροββίς ἰπι6}}ςὶ φυοπιοῦο 
[λιυτὰ Πεΐ δι υ]τ8πὶ Γοογὶ! βαρ᾽ απ πηυμάϊ : ἤη- 

ξϑια ρδυ ίβρογ πιθ, υὶ αἰϊφυϊά μυΐον 6588, εὐπὶ ἴπ- 

εἰρίθιίς α᾽ίᾳυο οἱ ἱπεγιιάϊ 0 ΘΟΠΓΈΓΓΕ βγη οπεπ,, αὶ 

δἰ μ}} ἐμ!!! ἶχαι, 1} δου ἀϊδρυίϊδι!οηΐ5. ἰηίοττο- 
6εῖ; ὑπ αὐἱάπαπι Ορυ1.5 τ] δὶ δὰ 1}}}8 διυεὶ- 

Ὀ ἰδαὶ ἀτρυδιθδπι, ἀἰα!δοι ολπὶ ο4}Π}Δ}|8(6 πὰ οἱ ῥγο- 
Γυπάογυη βοπβύσπι Δουπηθη Δα θογο ἢ Νοηπα δά 

υἱΐα5 δοτηυποι}! [δοίυπι ν᾽} 15 οἱ πιοάϊοὶ, αυΐ ἰΔηγθη 

118 Ἰηιο κοι νἱἀοαίαγ Δοογγη 8, (Διυσαὶ οἱ 

(ὁ) Καὶ ἐλεγχθῇ. ΤΠ|πς Ἰΐαιιεῖ πιαϊα ἱπ 1 τὶ δη- 
1οὰ δι} }|5 ἐπθτριδίδιϊίοπθιι ΠΠΠΘγομγην ΆΡθ γα : σά 
πιμπάϊ ξαρίεπίΐαπι σοιιηιδοοπάαηι, τοῦθ δυΐθπὶ ἴῃ 
πι85. σοα ΕἾ} : αὐ τμπ αὶ ξαρί ἐπ ΐαπι εοπυϊποοπάαπι. 
πάρι ἴῃ Πρ γίβ δηίθα θα εἶβ Ἰορίίυν : 564 ροιδμς πιο- 
ἀΐομηι φιοα πεοοδεατίμπ [μ, φιοά [αἰπηι θεὶ ὀταῖ, 
κί ποῦ ρατυο εἴ [αἱμοὸ θεὶ ἱπ[αιματοίιν εαομἐϊ δαρίεη- 
εἶα, πιασπὶἐμάϊηοπι ἐπ :6 υοπὶεπιὶς δαρίοπίϊ ἱπιροίοηδ 
διιδίϊδγ6. 86. ἰῃβογομάδπ) ἰδχιυἱ ΔΙ γᾶπὶ ΘΟ Ομ ΘΙῺ 
διάϊεανὶ ᾳυδ τηδ]οῦὶ πιαδπυδοιὶρίογυσι ὨυΒΊΘΓΟ οὐῖ- 
Πτπιδίαγ, 



ΟῚ ΟΒΙΘΕΝΙΘ διἰ8 

ἰπβὶρίοπίθπὶ 6556 Θοην πο διη 7 ϑ[ς Ἰφίίυγ δὰ πηυπάϊ Α γὰρ κάτω ἐστίν. ᾿Αλλὰ ἀρκεῖ τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ, ὅτι 
-δϑρίδημίδπι βιυ ἰβοαπάλπιὶ ποη 6ϑὲ Ορι8 58 ρ᾽ 68 πὶ 

Βεὶ ἀοϑδεοηάεγα, οἱ οὔ πὶ 68 ΘΟ] υοἰατί, φυφ ἀδοτῦϑυπὶ 
δϑῖ βαρ θη, δοὰ βυῇῇιοίν (ται [6 : ἀασηϊδπὶ [α- 

ἐμμηι θεοὶ δαρίοπίἰιιδ ὁ8ὲ Ποπιϊηῖθιιδ, οἰ ἱπβτηιμηι θεῖ 

[οτιϊμς μοπιϊηῖθιι8 ὅδ, οἱ οηνηΐδ σΟμ ΑΓ ΘΔΙΥΔΙΟΓ 
Π6 115 δἰ οι ἰὴ} 8550 Π|ρ5}1, υἱ ΘΟΠΙΓΑΡΙ 5 ἀἰδδοίναι 

οομγαγίϑ, οἱ 08 ΘΟὨ ΓΘ Πα Γ 40 ἰμε για δόξυ, 
οἱ βδρίθηϊθ5 εἰποίαπιιγ ἃ (ἀιι0 6708, οἱ ἴῃ πος ἰη- 

ἰτοάμοι! ροβϑβίηνυυβ δϑοθηάογα δὶ βαρίθηιίδπι οἱ υἱγ- 

τυΐϊοιὰ Βεἱ, δόξαπι ΟΠεϊβδίυπι, Βοπιϊα τ ποδίγαπι, 

ουἱϊ δὲ εἰογία οἱ ἱπιρογίυ μι ̓ν βρουα βου !ογύμ). 
Διηθῃ. 

ΠΟΜΙΜΙΑ ΙΧ. 
(δυαία Πἰοτοπψηιμηι Ρ].) 

θὲ 60 ᾳυοά 5βετίριυηι 68ὶ : 
ϑόγηιο φιΐ [αοἰπις εε| αὐ Ζετεηιίαηι α Ῥοπιΐπο, ἀϊ- 

ξεν : Αιάϊ υογϑα Τοδιανιοιιὶ πμμδ; ἀδαυθ δὰ 
δυηι ἰοουπὶ ἰῃ 4υ0 ἀἰείτυγ : (ομυεγδὶ δυπὶ αὐ ἱπὶ- 
φιϊίαίεδ ραίτμπι εἰογμπι 55 

τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων 

ἐστί" καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ, ἰσχυρότερον τῶν 

ἀνθρώπων ἐστί" χαὶ πάντα τὰ ἐναντία ὁ Σωτίρ 
μον χαὶ ὁ Κύριος ἀνείληφεν, ἵνα τοῖς ἐναντίοις λύσῃ 
τὰ ἐναντία, χαὶ ἡμεῖς ἰσχυροποιηθῶμεν ἀπὸ τῆς 

ἀσθενείας Ἰησοῦ, καὶ δοφισθῶμεν ἀπὸ τοῦ μωροῦ 
τοῦ Θεοῦ, χαὶ εἰσαχθέντες ἐν τούτοις δυνηθῶμεν 
ἀναδῆναι ἐπὶ τὴν σοφίαν, ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ θεῶ 
Χριστὸν Ἰησοῦν" ᾧ ἔστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς 
τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ 9’. 

Εἰς τό; 

Ὃ όγος ὁ γενόμενος πρὸς τὸν Ἱερεμίαν παρὰ " 
Κυρίου, .1ἐγων" ᾿Ακούσατε τοὺς «1όγους τῆς Δια» 
θήκης ταύτης - μέχρι τοῦ" ᾿Επεστράφησαν ἐπὶ 
τὰς ἀδικίας τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν προτέρων. 

Β 

ἘἙοάδῃ ἱπίογργοίθ. 

δαχία ιν ἰδίογίοα γι δίοπὶ ΠῚ ὨΘΘΑΠΊΙ5 ρΓώΣβοΠ- 
εἴπ Βοπνὶπὶ ποϑιγὶ δθβα Ον͵8ι1 σοΥΓρΟΓΑ 6 Γ [ἃ- 
εἴδη, οἱ (οἱ πηπάο ᾿Πυχίβ56, φιᾶπάο Ὑ γδιηι σατο 
ἴαείαπι 651 δἰ Παϑίϊαυῖε ἐπ ποὺὶς "5. ΟΘρογῖοι δυΐδπὶ 
Π0586 40 ηἴδπιὶ οἱ Δη. 64 Π8Π| οοΥρυ5 βϑυπηογεί, δὰ 
8805 4406 ἀὀβοδηάῖι : οἱ ροϑὶ ἤᾶπς ργφβθη δπὶ 
ΦΟΡΡΟΓΔΙΕΠῚ δι} ΘΟ]08 ΥἱοίοΓ Δβοθπά!!, γυτγβυβ 277 δὰ 
808 Υϑηϊδῖ. δ᾽ υἱβ [0708 γαὶ σᾶρογα Δγβαπιθηίαπι, α 
δυδου!α αιοά ἀϊοίν : βέγηιο φμὶ [ἀοίτι5 δεῖ ΦΡΕΩΡ 
Τετονιίαπι α Βοπιῖπο, ἀΐσεπα "": Αμαϊ, εἰ τα! χυᾶ. Ουἱΐδ 
Θηΐμη δϑὶ ᾿ΐ 6 56 γπ|Ὸ 4υἱ [Δοῖυ8 68[ ἃ Βοπιῖπο εἶνε δά 
δετγοπηΐαπ, δἶνο δά [5δἴϑηι, βἰνθ δὰ φυοη!θαὶ ρτο- 
ΡῬβείδγυπι ἢ Αἢ ΠΠ|6 δὲ χυὶΐ δγδαί ἴῃ ρυϊποίρίο δρυὰ 
Βευπιῦ ΕρῸ ποβοίο δἰϊυὰ σογθυπὶ Βοπιϊηὶ ργαίου 
ἰρβαπι, ἀδ 4υὸ ἀϊεὶ: Ἐνδηρειίξιδ : 1π ρτίμοὶρῖο οταῖ 
Ῥεγθμαπι, οἱ γετθωηι ἐγαΐ αριά Πειηι, εἰ εις ὁταΐ 
Ῥεγϑιπι "3, ος δυΐθπμ βοῖγα ἀθρθπιυ8 αυΐα Βθ6 
δἷ1 αὐ! Πὰ5. ογοἀδπιίαην, δὶ βθρπιο δὰ βδἰηρι!05 40υ08- 
406 ἤδι. Ουϊά τηΐπὶ δηΐμι ργοάθϑι δὶ ἀδββοοπάδι ἴῃ 
Ἰπυπάυπι οἱ ἐφο 'ρϑυπὶ ἤθη Παθθδπ 7 Ε' ἀΐνογβο δὺ- 
(ἐπὶ 5ἱ δὰ υῃϊνογβαπιὶ πηαπάυ πὶ ἢΟΙ γϑηΐϊδί, οἱ ο50 
51π|}}|}5 ΠὯΘΓῸ ῥγορἢδίδγαπι,, ᾿ιᾶθ6Ὸ ἰρβαπι. Ὀί δι 
λυϊέπι 4ϊὰ εἰ δὶ Μογβέπι, οἱ δά ]ογοπιίδῃῃ, εἱ αἱ 
Ιβϑίδπ), οἱ δά βίπρυ!οβ φυοβῆυθ βαποίογυπι ἰάθηι 
ΒΕΓΙΉΟ (ΟΠΙΠΙΘΔΥΘΓΙΙ, οἱ Πα αυοὰ ἃ Βοπῖπο ἀϊβεὶ- 
ΡΕ}}58 ἀϊοίαπι δι "5 : Εδοθ 600 υοϑίδοιιηι διεπὶ οπιπῖθμε 

᾿ ἀδεθτιδ πδφειο αὐ ςοπειιπιπαιίοποηι βαοιὶ » θΡ6ΓΘ οι γὰ- 

48 Τ (ον... 95. 

() Ἦν» γὰρ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάν- 
τα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ 
κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὃ 

μος αὑτὸν οὐκ ἔγνω" εἰς τὰ ἴδια ἦνθε, καὶ οἱ 
ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαδον. πε οιηΐϑιι ἢ ἸΘΓΟΠΥΠΊυ8. 
γόνα : ἔγαι ,ἐπῖνι ἰὰα υότα, χα ἐ{Πππιΐπαι οἸποηι 
ποπιΐπθηι υϑηϊέπίεπι ἐπ ἱπιης ἠννάπιηι. 1 πὶ πιαπάο οταί, 
εἰ πειπάπιδ ΡῈΤ ἴρδιιην [αἀρίτιδ 651, Θ᾽ παλιν τι5 δαὶ ΠΟΝ 
ὀρ μια 1 ργορτία υδηΐί, δι διιὰ διίηιὶ ΟΝ τεσΘρε-- 

(8) Τίς γάρ ἐστιν ὁ λόγος ὁ γενόμενος, οἵα, 

9. Δογαπι. χι. 59 Ζ0δη. τ, 14, 

Κατὰ μὲν τὴν ἱστορουμένην παρουσίαν τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γέγονεν αὐτῷ ἣ ἐπιδημία σὼ» 

ματιχῶς χαθολιχή τις χαὶ ἐπιλάμψασα ὅλῳ τῷ. 
χόσμῳ, ὅτε Ο Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήγω- 

σεν ἐν ἡμῖν" ἣν γὰρ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει 
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν χόσμον. Ἕν τῷ 

χόσμῳ ἦν, χαὶ ὁ χόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, χαὶ ὁ χό- 
σμος αὐτὸν οὐχ ἔγνω" εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι 

αὐτὸν οὐ παρέλαθον (1). Χρὴ μέντοιγε εἰδέναι, ὅτι 
καὶ πρότερον ἐπεδήμει, εἰ καὶ μὴ σωματιχῶς, ὡς ἐν 
ἑχάστῳ τῶν ἀγίων " χαὶ μετὰ τὴν ἐπιδημίαν αὐτοῦ 

ταύτην τὴν βλεπομένην πάλιν ἡμῖν ἐπιδημεῖ. Καὶ εἰ 

βούλει τούτων ἀπόδειξιν λαδεῖν, πρότεχε τῷ Ὁ .16- 

γὸς ᾧ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, 
«λέγων" ᾿Αχούσατεα, χαὶ τὰ ἑξῆς, Τίς γάρ ἐστιν ὁ 

λόγος ὁ γενόμενος (3) παρὰ Κυρίου εἴτε πρὸς Ἴερε- 

μίαν, εἴτε πρὸς Ἡσαῖαν, εἴτε πρὸς Ἰεζεχιὴλ (δ), 

εἴτε πρὸς ὁνδήποτε; ὁ ἐν ἀργῇ πρὸς τὸν θεόν. 
Ἐγὼ οὐκ οἷδα ἄλλον λόγον Κυρίου ἣ τοῦτον περὶ 
οὗ εἴρηχεν ὁ Εὐαγγελιστῆς τό: Ἔν ἀρχῇ ἦν ὁ 
Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς 
ἦν ὁ Λόγος. Καὶ ταῦτα δὲ ἡμᾶς εἰδέναι χρὴ, ὅτι οὺὃς 
μάλιστα (4) ἔστιν ἑνοῦσθαι, πρὸς ἕχαστον ἐπιδημία 

ἐστὶ τοῦ λόγου. Τί γάρ μοι ὄφελος, εἰ ἐπιδεδήμηχεν 

ὁ λόγος τῷ χόσμῳ, ἐγὼ δὲ αὐτὸν οὐχ (8) ἔγνων ; ἐκ 

δὲ τοῦ ἐναντίου, εἰ χαὶ μηδέπω ὅλῳ τῷ χόσμῳ ἐπι- 

δεδήμηχε, δὸς δέ με γεγονέναι κατὰ τοὺς προφήτας, 

Η) 

1 Ζεγθπη. χι, 1. 55 δ08η. 1, 1. "5 Μδιιῃ. χχν!, 20. 

Οτίξοῃ 8 ἴοπὶ. 11 ἴω Ζοδηη. : Χρήσιμον τοίνυν συνα- 
γαγεῖν εἰς τοῦτο λόγον ἀναγεγραμμένον γεγονέναι 
πρός τινας, οἷον" λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς 
Ὀσηὲ τὸν τοῦ Βεηρεὶ, καὶ, ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς 
Ἡσαῖαν υἱὸν 'Αμως, εἰς. ᾿ 
(5) Εἴτε πρὸς Ἱεζεκιή.. φώς οἰηΐδιι ΠΗ ογοΙΥ 

Ιη118. Υαγία : δίυε αα Εἰ Ξδοϊιἑοίοηι. 
(4) Ὅτι οὖς μάλιστα, οἷο. γοτιῖς Οογάογίι : οἱ 

πη ππιφιθιφιδ θοταηὶ, φίδμδοιπι πιαχὶπιθ μη ἐμ γν 68 
δίδίον αἀὐυθηίμηι υονὺὶ. 

(Ὁ) βόρεραι ΠΙογ Ομ πιὰ : ἔχω, ργὸ ἔγνων. 
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ἐγὼ ἔχω τὸν λόγον, χαὶ εἴποιμι ἂν, ὅτι ὁ Χριστὸς αὶ ἰυηὶ Δηι6 Δάνοηίυ!η 8011π|, 4υπὶ Οπηπΐθυ8 πιδηΐο- 
γέγονε πρὸς Μωσέα, πρὸς Ἱερεμίαν, πρὸς Ἡσαΐαν, 

πρὸς ἔχαστον τῶν διχαίων, χαὶ τὸ εἰρημένον ὑπ᾽ αὖ- 

τῷ πρὸς τοὺς μαθητάς" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ εἶμι μεθ᾽ ὑμῶν 
πόσας τὰς ἡμέρας ξως τῆς συγτε.λείας τοῦ αἰῶ- 

γος" ἔργῳ ἐσώζετο, χαὶ ἐγίνετο χαὶ πρὸ τῆς ἐπιδη- 

μίας αὐτοῦ: ἣν γὰρ μετὰ Μωσέως, καὶ ἦν μετὰ 
Ἡσαΐου, χαὶ μεθ᾽ ἑχάστου τῶν ἁγίων. Πῶς δύνανται 

ἐχεῖνοι λόγον Θεοῦ λελαληχέναι (1), τοῦ λόγου τοῦ 
θεοῦ μὴ ἐπιδημήσαντος αὐτοῖς ; Ταῦτα δὲ μάλιστα 
χαθ᾿ ἡμᾶς τοὺς ἐχχλησιαστιχοὺς ἀναγκαῖόν ἐστι γι- 
γύσχεσθαι, οἴτινες θέλομεν τὸν αὐτὸν εἶναι Θεὸν νόμου 
χαὶ Ἐὐαγγελίου, τὸν αὐτὸν Χριστὸν (2), χαὶ τότε 

χαὶ γὺν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. “Ἔσονται (5) οἱ 

διαχόπτοντες τὴν θεότητα τὴν πρεσδυτέραν τῆς ἐπι- 

βίαν... Εγαὶ φυΐρρα οὑπὶ ΜΟγβ6, ουπὶ [5318, ΟΌ ΠῚ 

οπηἶθυ.5 δδηειῖ5. Ουοιποίο ομΐπιὶ ρΡοίεγαηὶ οδατὶ 
ΒΘΙΠΊΟΠ6ΠῚ 5'η6 Πεἱ ᾿ρϑὶ5 δύνθημι ̓  Ηφοο δυίθπὶ ΠΟ 5 

4υΐϊ ἐροἰεδἰαδϑι1οἱ ΒΌ0Π|1}8, πηδοὶθ ἀεθοηιι5 Δάἀνογίογο, 

αυΐ νοϊαπιυβ δυμηάτπν θδιιπ) 6556 1,668 οἱ Ἐνδηρο !, 
ἴρϑυμι θουπι, οἱ δημχυΐίυ5, οἱ παης, οἱ ἰπ Οπιηΐᾶ 880- 

οὐ]ὰ καουϊοτυη. Αμμθη. ϑδαηΐ ᾳυϊύδαι φαΐ ορίπίοπα 
δ γϑίθγθῃι ἀϊνὶ ἢ ιοι 80 ὁἃ αυδ ἴῃ ΟΠ γι διιπυη- 

εἰδίυν, αϊν!άληϊ. Νο5 ὑπυη) πονίμηυβ θευπὶ, οἱ ἴῃ 

ργϑίεγίιο, οἱ ἴῃ ργῶϑοηιὶ, ἀπ πῃ ΟΠ γί βίιιπὶ οἱ ἰυης 

οἱ πη0610 5᾿π|}}ΠΠ16Γ οἱ ὑπυπὶ δρίτίτπὶ δαποίαπι, οὕ Ὡι 
Ῥλίγο εἰ ΕἼ]ἸΟ βεπιρίιογπηη. Ηφς ρτορίοῦ μοὺς αυοὰ 
Ἰδοῖμπι ἐϑὶ : δόγπιο φιῖ [αοίι8 68| δΏΡΟΥ δ ογοπιΐαπὶ 
α Βθοπιΐπο, αἰξεπδ. Ουἱά ἀΥκο ἀϊοεῖ δἱ π05 διυιάϊδπειβ: 

δημίας τοῦ Σωτῆρος, ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν ὑπολήψει, Β Αμαΐε υετϑα Τεείαπιοπιὶ ἐι}ιι5, εἰ ἰοφιιϊπιϊηὶ αὐ υἱτόε 
ἀπὸ τῆς θεότητος τῆς ἐπαγγελλομένης ὑπὸ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ - ἡμεῖς δὲ ἕνα οἴδαμεν Θεὸν, καὶ τότε χαὶ 
Υὖν᾿ ἕνα Χριστὸν καὶ τότε, χαὶ νῦν. Ταῦτα διὰ τό" 
Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς ᾿Ιερεμίαν παρὰ. Κυ- 
βίου, λέγων - Τί οὖν καὶ ἡμεῖς ἀχούσωμεν ; ̓Αχού- 

σατε τοὺς ἀόγους τῆς Διαθήκης ταύτης " καὶ 
λαλήσατε πρὸς ἄγδρας ᾿Ιούδα, καὶ πρὸς τοὺς 

κατοικοῦντας ᾿ἹἹερουσαλήμ, Ανδρες Ἰούδα ἡμεῖς 

ἔτμεν διὰ τὸν Χριστόν. Πρόδηλον γὰρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα 
ἀνατέταλχεν ὁ Κύριος ἡμῶν " καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰούδα 
ἐὰν παραστήσω, καὶ τὴν ἀπογραφὴν (ἐ)ὲπὶ τὸν Χριστὸν 

ἀναφερόμενον, ἄνδρες Ἰούδα οἱ ἀπιστοῦντες τῷ Χριστῷ - 

Ἰουδαῖοι οὐχ ἔσονται, ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὅσοι πιστεύομεν 

ἐπὶ τὸν Χριστόν. ᾿Ιούδα, σὲ αἱἰνέσαισων οἱ ἀδειῖφοί 

σου" αἱ χεῖρές σου ἐπὶ γώτου τῶν ἐχθρῶν σου. 

ΣΣ αἰνέσαισαν. Οὐχ ἐχεῖνον τὸν Ἰούδαν τὸν υἱὸν τοῦ 

Ἰαχὼδ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ νεσαν᾽ τοῦτον δὲ τὸν Ἰού- 
ὧαν αἰνέσουσιν οἱ ἀδελφοί " ἐπεί φησιν οὗτος ὁ Ἰού- 
ἄς" Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδειλφοῖς μου, 
ἐν μέσῳ ἐχκιησίας ὑμνήσω σε. Οὐ (ὅ) λέγεται 
πρὸς ἐχεῖνον τὸν Ἰούδαν Αἱ χεῖρές σου ἐπὶ γώτου 
τῶν ἐχθρῶν σου. Ποῦ εὑρίσχεται ἐπὶ νώτου τῶν 
ἰχθρῶν τὰς χεῖρας ἐχεῖνος ὁ Ἰούδας ἐπιτιθείς; Ἡ 

ἱστορία οὐδὲν τοιοῦτον ἀνέγραψε περὶ αὐτοῦ " ἐὰν δὲ 

διάα,, εἰ ἐπ]αδὶαπίο5 ΗΠ οταδαίοπι. ὙἱΡὶ 1υΔα πο 

ΒΌΠΙ15 ΡΓΟΡΙΕΓ ΟἨγίβιιιπι., πᾶς ἀπθίαμη ο5ι αυυά 

Θοιηΐπι8 ΠΟΘΙΓ ἐχ διὰ ογίυβ 811. Νοπιδη 4ιοαιιο 

ἰρβδυπὶ δυάδα 5ἰ }ιχία ϑογίριιγαβ ργοθάνεγο διἱ ΟΠ γὶ- 
βίυπι τοίεγγὶ, υἱγὶ διι44 πο η ὁγαηὶ ἱπογθάμ!! ΟὨγίβιο 

δυδα:), 56 πο5 ᾳυὶ 278} ἰπ ΟἸιε βίο ογοάϊηυβ. “κάα, 

(ε εοἰἰαμάαπι [ταἰτές (εἰ, πιανλι8 {μ|00 διρεῈΓ ἀογδαπι 

ἑπέπίοονμπι μοτιιηιδὴ, Τὸ Ἰανάληι. Νοη ΠΙυ πὶ δυ Ἀπὶ 

θιϊυ πὶ ὅλο 0 [γαίγοα. δὰ ἰαυάανογυμηὶ, 50. πῆς δ0- 

ἄδπη ἰδιιάδη! [γαίγο5 δυΐ. Αἷΐ αυΐρρα ἰδία διὰ σ 
Ναττγαῦν ποπιθν μι [γαιτῖϑιιδ πιρῖδ, ἐπ πιθάϊο 

ἐοοἰοεῖα εαπίαθο (ἰδὲ. "5 Βιοἰαγ δὰ ΠΠυπὶ ]υάδηι : Μα- 

πιιδ (ὦ διιρὲν ἀοτοιηι ἰπϊπιίσοτιιπι (ποτπ. ὉΠ το- 

Ρογίίυγ "16 δυάδ8 ϑυρογ ἀογϑβυπὶ ᾿πἰ ΠΙΙ ΘΟΓῸΠΙ συ Γαπὶ 

τηϑη 8 5085 ρΡο50}5563 ΗΪ5ἰογία 1 }}}} ἐς δὺ (416 601- 
ΒΟΙΙρϑίς : δὶ δυίΐθπὶ οοπϑίἀθγοβ δι ἰνθηίαπ Ὠολ 

πηεὶ 7658 ΟἸιγῖϑιῖ, ἀδβίγυρη 8 Ζαθυίυπι, ἐχϑρο  ἰδηιὶς 

ΡΥΪπεϊραίυβ εἰ μο(οδίδιοβ "", οϑίδιίυΐ 605 (Δεἰαη 5, 

οἱ ἐὐἰυηρδπι}8 ἐπ ἰἶσπο, νἱ δ ]8 υοπηοὰο 5006 
ἰδίαι. διιάληι σΟμρ οἴ δὲ ργορμεῖία ἀΐδθηβ : Μα- 

πιιδ μα διρεῦ ἀογϑιπι ἱπὲπιϊοογίηι (μοτιιπι. Εἰ ἤυπο 

εὐπὶ δὰ νἱγοβ δυ ἀδ βεγῆιο ἢϊΐ, κ0}}} ἀμ ΐα πὶ δὲ υΐῃ 
δὰ ΟἰγἸδιϊδηο5 56 Γπ10 [ί ργορίογ ΟἸιηγϊδίυπι, φὰΐ ὁχ 

ετἴρυ δυάα παι 65ι. 

νήρῃς τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χαταργοῦντος" τὸν διάδολον, ἀπεχδυομένου τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 

ἐξουσίας, χαὶ δειγματίζοντος, καὶ θριαμδεύοντος ἐν τῷ ξύλῳ, ὁρᾷς πῶς ἐπὶ τοῦτον τὸν Ἰούδαν πεπλήρω- 

ται ἡ λέγουσα προφητεία" Αἱ χεῖρές σου ἐπὶ γώτου τῶν ἐχθρῶν σου. Εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, λέγει δὲ ὁ 

λόγος γῦν πρὸς ἄνδρα Ἰούδα, πρὸς τίνας ἂν λέγοι ἣ πρὸς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ τὸν Χριστὸν, διὰ 

τὶν φυλὴν Ἰούδα λεγόμενόν πως καὶ Ἰούδας ; 
Πρὸς ἄνδρας Ἰούδα λέγεται ὁ λόγος, χαὶ πρὸς τοὺς Ὦ 2. ΕἾ φυοαυδ Βογπιο Εἱ διὶ ἰμ]ναθ (πίε 8 ΠΠογυβ8- 

χατοιχοῦντας Ἱερουσαλήμ. Αὕτη ἐστὶν Ἐχχλησία" ἰ[δπὶ, 50] Ποῖ δὰ 608 4υΐ ἴμ Ἐσοἰοβία μαθίιδηι. Πμς 

ἔπι γὰρ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ ἡ Ἐχχλησία, ἡ ὅρασις 681 οἰν:45 πιᾶρεὶ Ἀερ5, Ὡς δϑὶ υἱϑῖο ρϑείβ. Ῥὰχ 

τῆς εἰρήνης - ἐν αὐτῇ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἣν ἤγαγεν ἡμῖν. ἀυΐρρα 'π πορὶβ, 5ἱ ἰἅπιοῖν {ΠΠ] Ῥὰοἷ8. δθπηι8, τρα]ι]- 
ἔξε ἐσμὲν τέχνα εἰρήνης, πληθύνεται καὶ ὁρᾶται. Ρἰϊοαίυτ οἱ οογηίϊατ, Αμάΐ6 Θγβο νετϑα Τεριμπεὶ 

᾿Ἀχούσατε οὖν τοὺς Δόγους τῆς Διαθήκης ταύτης, δαλμα, δἰ ἰοφμϊηιδιϊ αὐ υἷτος διάα, εἰ ἐπΠαϑίιαπίεε 
καὶ Ἰαλήσατε πρὸς ἄγδρας Ἰούδα καὶ τοὺς κατοι- Ηἰονιδαίοπι, εἰ αἰοοίδ αὐ ἐος ; Παὸ αἰεὶ θοπι 

δύῃ, χεῖχ, 8. ᾽" Ρ94]. χχι, 30. 35} (ον. χν, 94. 

[) εγίδ : οἷπθ Ῥογδὶ θεοὶ αἀ ἴρεος αὐυοημι. 
, (Ὁ Τὸν αὐτὸν Χριστόν". ΗϊδτοΙγ πιιι5. γα Ια ἰαϊι : 
'βκιη θέμηι, αγίδ : δεπιάοπι Οἰγὶ δίμηι. 
[6] Ἔσονται, εἰς. Ματοϊοηἰίᾶ5. Ι)ΐὸ 4ιοᾳυς 8ἱ- 
διρῖι θγίβθῃθ5, ομηὶ φυΐθα5 ΘΟ Πνροῦ δά ργαϊαμάσμι 

Ἑοπηροβί(ιι5 651. : 
(4) Καὶ τὴν ἀπογραφήν, εἰς. 1μοφουαὶ ΗΐοτΟἢγΥ- 

108, χατὰ τὴν Γραφήν. 
(8) Οὐ {Π|π|ὼ ἰπ ον οηγπῖο ποῖ σοι ρανεῖ, οἱ μὶᾶ- 

π6 διἰαἱ ρου ί ιν ὁδὶ, 



ὅδε ΟἈΙΘΕΝΙΒ 45 
πες, πιαίεαϊοίι ἤοπι8 φωιΐ ποη αμάϊοτὶξ υετϑα Τεεία- Α κοῦγτας Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε 
πιοπίΐ ἠμ)μα, φιοά πιαπααυὶ ραί(τίϑεις νοείτὶα 51. Ουΐ8 
τρᾶρὶβ δια γϑγθὰ ἰοδίδπιθηϊΐ, αυυά πϑηάανϊ! ρᾶ- 
ἀρὰ 5 7 Νο5 αυΐ πῃ ΟὨγίϑιο ογδάϊπιυδβ, δὴ {1 υϊ πὲ 
Μογϑὶ ογοάϊἀδγυηί, ἀτπὶ ἴῃ Οἢγίϑιο ἤοπ ογϑάυηι ἢ 

δὰ ᾳυο5 ϑ4)νδίουγ αἷΐ 55 : δὶ ογοάεγει 5 Ἡουϑὲ, ογο- 

ἀεγειῖς εἰΐφμα οἰ πιϊλῖ; 46 πι6 επὶπὶ ἡΠ|6 δοτὶρεί!. ϑὲὶ 
αμίθηι {ἰΠοτὶς {{{{ι|86 ποπ οτεα ες, φμοπιοάο νονϑὶς 

πιεὶς ογεαϊιτὶ ἐδι183 Ἰιληὰς ΠῚ Μογϑὶ ποη ἐγοάϊά6- 
Γυηΐ; ΠΟ ΥἜΓῸ Οογδύδη(68 ἰῃ (Ἰγίϑίο ογοάϊπη8 Τὸ- 

βίδῃηθπίο, φυοά ἰγδάϊ᾽ῃυπι) 681 βῈγ Μογϑβϑῆι, οἱ δά 
Π05 ἀἰοιίυΓ πὸ πηδ]θ ἴοι ἤδαλυβ : ᾿αίεαϊείιις. ἤοπιο 

φιὶΐποη αμάϊοτγίί νότθα Τοδίαπιοπιϊΐ [μι φιοα πιαπάαυὶ 
ρμαιτίϑιι υδϑίγὶς. Ετρο 111} πη] 6 161] 8ιπ| ; που δηἶπὶ 

ϑυάϊετυηι Τεϑιαιηδηίυαι φυσι πηδηάανὶ! θ6υ.8 ρΔιγὶ- 

«1έγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραή." Ἐπικατάρατος ἄγθρω-. 

πος ὃς οὐχ ἀκούσεται τῶν όγων τῆς Διαθήκης, ἧς 
ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν. Τίς μάλιστα ἀχούει 
τῶν λόγων τῆς Διαθήχης, ἧς ἐνετείλατο ὁ Θεὸς τοῖς 

πατράσιν; ᾿Αρά γε οἱ πιστεύοντες ἐπ᾽ αὐτὸν, ἣ οἱ μη. 
δαμῶς (1) πιστεύειν ἀποδειχνύμενοι, ἐχ τοῦ μὴ πεπι. 
στευχέναι ἐπὶ τὸν Κύριον ; Φησὶ γὰρ ὁ Σωτὴρ πρὸς 
ἐχείνους" Εἰ ἐπιστεύετε Μωσεϊῖ, ἐπιστούετε ἂν ἐμοί" 

περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. Εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου 
τράμμασινιοὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι πί- 

στεύσετε; Οὐκοῦν ἐχεῖνοι εἰς Μωσέα οὐ πεπιστεύχα- 

σιν᾽ ἡμεῖς δὲ πιστεύοντες εἰς Χριστὸν, πιστεύομεν 

τῇ Διαθήχῃ τῇ διὰ Μωσέως, καὶ πρὸς ἡμᾶς λέγεται 

ἵνα μὴ κατάρατοι γενώμεθα " ᾿Επικατάρατος ὁ ἄν- 
νυς, ἐπ ἀἶδ φιια θάνιαὶ! 608 46 ἰόττα “Ἐ συριϊ, 46 [ογπαοο Β θρωπος ὃς οὐκ ἀκούσεται τῶν ἀόγων τῆς Διαθή- 
ἴεττεα ν᾽; τααχίπιδ μαχία ἰπι6}Π]φοηίεπὶ ἰά 1.79 αυοὰ 

βογίρίαιη δϑὶ 'ῃ Φοδπμ 8 ἈροΟρΙγρ58,, ιΐα ἰοσυ5 αὐὶ 
ογυοἰἤχυβ οδὶ ")οπιίηυ8, γοσοίαν βρί γί {14}}{6Γ Θοάοπια 

οἱ ΜΕ εγνίυ5. 51 φηἰπὶ βρί εἰ τὰ} Ποῦ ΞΕ κγρίαϑ φυϊδρίδπι 

ποπιϊπϑίαγ, οἱ ΠΟῚ 6ϑὶ πα σγρίι5 δεουπάᾳπι ἱπ6}}Πς6η- 
εἰλπὶ ΘογρογΆ] θη), παυὰ ἀυ απ 65ι αι 5] ἰπ 6] χογὶ8 

Ε εΥρίυπι 5ρ᾿ γἰιυα]6πι, οἱ αχίογὶβ ἀθ θᾶ, [τ 5'8. ορῦγθ- 

ἀἴδηβ ἐχ ἰογγὰ Ζργριΐ, ἀ6 ΙὈγηΔ06 ἔδγγθα, οἱ {ἰδὲ 
αἰοαίαγ : Αμαΐ6 υοσόπὶ πιδαηὶ, οἱ [αοἷ!6 λισία ας 
οἰππῖα. θεϊηάο τορι πιἾβ8510 [)6] δϑί δά δυη θη 68, δἱ 

(δοοτῖπι φυξουηᾳιο ργοοροῦὶ! θοπλΐπιι5 ἀΐοαπ8 : Εἰ 
ἐτἐ εἶδ πιϊιὲ ἱπ ρορμίιπι, δἰ 640 ὁγῸ νοὐὶβ ἐπ Ῥόμηι ". 
Νόοη οπηη 8 4υΐ 56 ροριϊιπὶ εἰ ἀϊοῖ! 6556, ρορυϊυς 

Βεὶ 6θ1. λυάφοτγυπι ροραΐα8 Ρορυλιη 86. νϑηα  8Π8 
θεῖ πιοτις ἁπάϊρε, φιία ποπ ροριάιιδ 'πιδιι8 υοδ, οἱ 
ἀϊοίυπι 65. δὰ ουπὶ : Νον ρμοριίι5 ποις, ἘΠ Γι γϑυ τη 

ἰϑί6 ρορυ]υβ νοσδία8 6ϑὶ ροραϊυ5 : ]ρδὶ δπΐμι νι 

ἐαιὶ διέ ᾿πὲ, ἰηηυΐί ᾽,, διιμοῦ ποπ θοιπι. θὲ ἢΠ|8 
ἀἴεῖ! : Πεγμαυδτγιμι! πὰ ὅν ἰαοἱ δ δια, εἰ ὁ5οὸ (πιι- 

ἐαθοῦ 608 διρεῦ πὸὶ φοπίθηι. 1π| φεπίοπὶ αϑίθπὶ ἐι5ῖ-- 
»ἱεπίεπι ἰγγίίαθο 608. 

κης, ἧς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν. Ἐχεῖνοι οὖν 
ἔχουσι τὸ ἐπικατάρατοι εἶναι" οὐ γὰρ ἤχουσαν τῆς 

Διαθήχης ἧς ἐνετείλατο ὁ Θεὸς τοῖς πατράσιν" Ἐν 
ἡμέρᾳ, φησὶν, ἧ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύ- 
πτου, ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς" καὶ ἡμᾶς ἐξί. 
γαγεν ὁ Θεὸς ἐχ τῆς Αἰγύπτου, ἐκ τῆς καμίνου τῆς 
σιδηρᾶς (9), μάλιστα κατὰ τὸν νοήταντα τὸ γεγραμ- 
μένον ἐν τῇ ᾿Αποχαλύψει Ἰωάννου, ὅτι ὁ τόπος ὅπου 

ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη χαλεῖται πνευματιχῶς 
Σόδομα καὶ Αἴγυπτος. Εἰ γὰρ πνευματιχῶς χαλεῖται 
Αἴγυπτος - οὐχ ἔστι δὲ αὕτη ἡ Αἴγυπτος ἡ πνευμα- 
τιχῶς καλουμένη Αἴγυπτος" αἰσθητὴ γάρ᾽ δῆλον, 
ὅτι, ἐὰν νοήσῃς τὴν πνευματιχῶς καλουμένην Αἵ» 

Ὑὐπτον, χαὶ ἐξέλθῃς ἀπ᾽ αὑτῆς " σὺ εἶ ὁ ἐξελθὼν ἐχ 

γῆς Αἰγύπτου, χαὶ ἐχ τῆς χαμίνου τῆς σιδηρᾶς, χαὶ 
λέγεται πρός σε᾿ Ἀκούσατε κατὰ πάντα ὅσα ἐὰν 

ἐνετειλάμην ὑμῖν. Ἢ τε ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ ἐστι 
πρὸς τοὺς ἀχούοντας, ἐὰν ποιΐσωσιν ἃ ἐντέταλται, 

λέγουσα - Καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαὸν, κἀγὼ ἔδομαι 

ὑμῖν εἰς Θεόν. Οὐ πᾶς ὁ λέγων ὁ λαὸς εἶναι θεοῦ, 
λαός ἐστι Θεοῦ" ἐχεῖνοι οὖν οἱ ἐπαγγειλάμενοι εἶναι 

λαὸς Θεοῦ, Οὐ (1ᾳός μου ὑμεῖς, ἤχουσαν ἐν τῷ" Διότι οὐ λαός μου ὑμεῖς, καὶ ἐῤῥήθη πρὸς τὸν λαὸν 
ἐχεῖνον, Οὐ λαός μου" καὶ πάλιν' Οὗτος ὁ λαὸς ἐχλήθη οὐ «λαός. (5) Αὐτοὶ γὰρ παρεζήνλωσάν μὲ 
ἐπ᾽ οὐ Θεοῦ. Περὶ ἐκείνων δὲ λέγει - Παρώργισάν μ8 ἐν τοῖς εἰδώνοις αὐτῶν, κἀγὼ παραζημώσω 
αὐτοὺς ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει. Ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὑτούς. 

ὅ. Νὸϑ ἰφίίαγ 'μ ρορυίαπι θεοὶ (Δοιΐ βδυῦυβ.,, οἱ 
Δπηυπ ἴδ 5018 ρορυϊο, αι ἠαβοοίυγ ἀδ φοηιὶ- 
Βυβ. ἰδῖ6 ὁηΐπι ρορυ 8 Βυθ] 10 παβοίμιγ - οἵ ἰπ ῥγο- 
Ρίνοία βεγίριυπι 681 : δὲ παία 684 σεπβ ἱπ δοηιοί. 

Γεγόναμεν οὖν ἡμεῖς τῷ Θεῷ εἰς λαὸν, καὶ ἡ δι- 
καιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἀναγγέλλεται τῷ λαῷ τῷ τεχθη- 

σομένῳ τῷ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν" οὗτος γὰρ ὁ λαὸς τίχτε- 
ται ἀθρόως" χαὶ ἐν τῷ προφήτῃ δὲ εἴρηται " Εἰ ἐτέ- 

φυδηάο ϑαϊναίου δβοοπαΐι δὰ οοϑἰοβ, δὲ ογοθϊἀδγυπὶ Ὁ χθη ἔθνος εἰς ἅπαξ - ἐτέχθη δὲ ἔθνος εἰς ἅπαξ, ὅτε 
ἘΠ αἷς αὐυΐϊπαυθ τ 8, οἱ 411 δία βυμΐ ἀτἰλ 
πΉ Πἴἃ, νογα ἴαπα [π| σΟΓΠπα γα Ῥορυΐαπι ἴἢ) βοιηεὶ 
ΠΑ ΠῚ ΒΘΓΠΊΟΠα [)εΐ, οἱ Γαρθπία 8{6 0116}, ρϑγειθη- 
1οπ, δά φυδιὶ ἀϊοϊίυγ ὁ: Γαίανο βίου δ φια ποπ 
Ῥατίξ, ἜΥΜΗΙΡ6 εἰ εἰαπια σι ποὴ ματγίατίς, φιΐα ρίμπγοα 
ΔΙ ἀεξονί πιαρὶς φιαπι εἶαε φια μαϑεί υἰτιηι. 
Ῥεβεγὰ Εςο! βία ἃ ἰβέβ, ἀδθβογία ἃ Π60 ογᾶϊ. Ἡδρθιβ 
Δυΐθιη Υὐρὰπὶ ϑγηδροβά ἰοβαπι, παυοθαὶ οἱ Πϑαπι. 

"τ 76γ, χι, 2, 5, 38 2οδῃ. ν, 46. 
ιν, 391. 

(1) Μηδαμῶς, Ἰιοροθαὶ Ἡϊετοηγπιις Μωῦσεῖ. 
(3) Καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγεν ὁ Θεὸς ἐκ τῆς Αἰγύπτου, 

ἐκ τῆς καμίγου τῆς σιδηρᾶς. ες οἠηϊδίι ΠΙεγοηγ- 

"5 Ζέγθηι. ΣΙ, 4. 

ἐπιδεδήμηχεν ὁ Σωτὴρ, καὶ ἐπίστευσαν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 
χιλιάδες πέντε, καὶ προσετέθησαν ἄλλῃ ἡμέρᾳ χιλιά- 
δες τρεῖς. Καὶ ἔστιν ἰδεῖν ὅλον λαὴν τιχτόμενον λόγῳ 

Θεοῦ, καὶ ἀθρόως τίχτουσαν τὴν στείραν, τὴν πρό- 
τερον οὐ τεχοῦσαν, πρὸς ἣν λέγεται" Εὐφράνθητι, 

στείρα ἡ οὐ τίκτουσα" ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐχ 

ὠδίνουσω, ὅτι πο.λλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλ- 

«(ον ἣ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. "Ἔρημος αὕτη νόμον, 

3 (ϊϑι. Ξ δεγειη, ΧΙ, 4. 5 ουίονῦ. χχχιι, 91. 

γλ18. 
(ὅ) Οὐ λαός. Οὐ ἱΠυὰ ἐπ ΗΐΕΓΟΙΥ ΠΟ ποη (012- 

Ρᾶγεϊ. 



ΙΝ ΦΕΒΕΜΙ͂ΛΜ ΠΟΜΊΠΙΑ ΙΧ. δδὲ 

ἔρημος αὕτη Θεοῦ ἦν. Ἔχουσα δὲ ἄνδρα τὸν νόμον, Α Ουϊὰ ἐγξο ΡοἸ]Ἰοοί αν ει 7 ΕγΙΐς πεπὶ ἐπὶ ρορμίμαι, 
ἐκείνη ἡ συναγωγὴ λέλεχται. Τί οὖν μοι ἐπαγγέλλεται 
θεός; Ἔσεσθέ μοι εἰς λαὸν, κἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς 

θεόν. Οὐχ ἔστι πάντων Θεὸς, ἀλλ᾽ ἣ ἐχείνων οἷς χαρί- 
ζεται ἑαυτόν" ὥσπερ ἐχαρίσατο ἑαυτὸν τῷ πατριάρχῃ 
ἐχείνῳ, ᾧ εἶπεν. Ἐγὼ Θεὸς σός" χαὶ πάλιν ἄλλῳ" 
Ἐχὺ ἔσομαί σου Θεός " καὶ περὶ ἑτέρων " ΓἜσομαι 
αὐτῶν Θεός. Πότε οὖν ἄρα ἡμεῖς ἐπιτυγχάνομεν, ὃ 
χαϑ' ἔχαστον λέγω, εἰς τὸ τὸν Θεὸν εἶναι ἡμῶν Θεόν; 
Εἰ ἃ θέλεις μαθεῖν τίνων ἐστὶν ὁ Θεὸς, χαὶ τίνι γα- 

εἴδεται τὴν ἑαυτοῦ ἐπίχλησιν" Ἐγὼ, φησὶ, Θεὸς 
Ἀῤραὰμ, Θεὺς ᾿Ισαὰκ, Θεὸς Ἰαχὼδ. Καὶ διηγού- 

μενος τὸ τοιοῦτον ὁ Σωτήρ φησιν" Ὃ Θεὲς οὐχ ἔστι 
νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. Τίς ὁ νεχρός; Ὁ ἁμαοτω- 

᾿ς, ὁ μὴ ἔχων τὸν εἰπόντα: ᾿Εγώ εἶμι ἡ ζωή" ὁ 
ἔχων νεχρὰ ἔργα, μηδέπω μετανοήσας ἀπὸ τῶν νε- 
χρῶν ἔργων, περὶ ὧν φησιν ὁ ᾿Απόστολος - Μὴ πάλιν 
θεμέλιον χαταδωλλέμενοι μετανοίας ἀπὸ νεχρῶν 

ἔχων. Εἰ τοίνυν ὁ Θεὸς οὐχ ἔστι νεχρῶν Θεὸς, ἀλλὰ 

ζώντων, χαὶ οἴδαμεν τίς ἐστιν ὁ ζῶν, ὅτι ὁ πολι- 

τύμενος χατὰ Χριστὸν, χαὶ μένων μετ᾽ αὐτοῦ" εἰ 

Ρρλόμεθα ἵνα ἡ μῶν ἧ ὁ Θεὸς, ἀπηοταξώμεθα τοῖς ἔρ- 

τὰς τῆς νεχρότητος, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ πλη- 

μύτη τὴν λέγουσαν" Καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Θεὸν, 
ὅπως στήσω τὸν ὄρκον μου, ὃν ὥμοσα τοῖς πε- 

τιάσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς γῆν ῥέουσαν 

τάϊα χαὶ μέλι. Τῆρει γὰρ, ὅτι λέγει" Στήσω τὸν 
ὧρχον μου, ὃν ὥμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τοῦ 

δοῦναι αὑτοῖς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέκι" αὕτη 
Υὰρ οὐχ ἔστιν ἡ γῆ, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Θεὸς ῥέουσαν 

εἰ ἐ60 εἴῸ νοὶ ἱπ θειπι. ΝΟ δϑ8ὶ οπιηΐαιη δι, 
86 δογὰπὶ ἰδηϊυπη αυΐθυ8 56 Ἰἰαγρίίυ5 681, 4υο- 

πιϑάο ραίτγίαγοιδ ΜΠ| δὰ αὐδπὶ ἀϊχὶ! " : Εσο διῆὶ 
θεμς τμὰ8; οἱ Γυγδυπὶ 8}}} : Εγο θεῖς ἐγο θεμε 
τμι8; πδΟΠΟΙ ἐδ 4118 : Εγο, ἱπᾳυῖϊ δ, δδυε ἐο- 

τθν. Ῥαίάθη6 Δ] συδπὰο ἐοπβδαυίπηυγ, ἰ4 φυοὰ 
ΡῸΓ βίηφυϊοθ ἀΐοο, υἱ θεὺβ οπιηΐαπ) αὶ Που8 πὸ- 
δῖ6γ 7 51 αυΐοπὶ Υἱβ8 ῬΙδηἶ 5 ἀΐβοογα φυογαπι 5'8 θοῦ 8» 

εἴ αυΐϊνυβ νοσϑθυ] πὶ 50} ΠΟΙηἾ 18 ἸἰΔγρίδίυγ : Εφο, 
ἰηαυῖΐϊι 5, δεῖ Αὐταΐαπι, οἱ θειις ἰδαας, εἰ θεις 
δαζοῦ; ἰάχαο ᾿ρβυπὶ ἜΧροηθΠ8 ϑαϊνδιου αἷΐ ᾽ : δεμδ 

αμίοπι πον ὁδὶ πιογίμοτγμπι, δοά τεἰυοτμηι. Ουΐ5 οεἰ 

πιογίυυ5᾽ υἱἱφυα ρμοοολίοῦ, 4υΐ ποη παθεῖ ἀΐςθπ- 

ἴεπι : 180 Εσο διιπὶ υἱία δ, φυΐ παδοὶ πιογίυδ 
Β ορετα, 4ιὲὶ πεσάυπι ρομἰτοηιίαπι αρὶ! αὖ ορογίθαϑ 

πον : 46 4υ0 Αροϑιοίιι8 αἷι "ἢ : Νοη ταγδιπι {ππ- 
ἀαπιεπίνιπι )αεῖοεπίε5 ραπί(οπίίαα αὐ ορονίϑιις πιοτγιιῖς. 

ϑὶ Ἔγβοὸ θλεῖ15 πο} δδί θθυ5 πιογίυογθμπι, δοὰ γίνθης- 
τἴαμη, οἱ βοίιη 5 6588 υἱνοηΐθιη ουπὶ 40} ΘΟΙΥΘΓΒΔΓΙΡ 

ἴῃ Ομγίϑίο, υἱ ἤδι ραγιίεερθ οἦι5, οἱ δὶ γυοιιπηυβ υἱ 

εἰ θυὺ8 ποβίογ δἰ, γοηιῃεθπη8 ορογὶ 5 πιογιυΐθ, 
αἱ ροἢ] οἰιαι μοι δυδπὶ ἰῃ πο! οομημίοδι ἀϊ- 
Ο6Π5 ὃ : Εἰ ἐτὸ υοὐῖδ ἐπ θεμπι, μὶ εἰαίμαπιὶ ἡπγα- 

πιεπίμπι πιεμηὶ,, φιοά Ἰιγαυὶ γμαιγίθμε υοείτὶδ ἄαγα 

ἐ{ {16 ἰἐτταπὶ βμοπίεπι ἰαο εἰ πιεί. Οὐδοινα αυἱὰ ἀἱ- 

οἂι : δίαίμαιπ ἡμταπιεμίμηι, φμοά ἐιταυὶ μαιγίϑες 
υεειτὶς, ἄατε {{{18 ἰεγταπι Πμόπίθηι ας οἰ πιεί. ἤπς 
δπίπ πθη 68 ἰθγγὰ 4υδπὶ ροἰ εἰ 8 εδὲ Πδι8., ἰθγγᾷ 

ἤυσιν5 ἰΔς οἱ πιδὶ : βοιὶ ἰβία δϑὶ ἔδσγὰ ἐ6 4υὰ ϑαὶνδ- 

Ἰῶα χαὶ μέλι, ἀλλ᾽ ἐχείνη, περὶ ἧς ἐδίδασχεν ὁ Σω- (Ὁ τον ἀοουὶὶ ἀΐσαηδ ν᾽" : Βεαίὲ πεδίόδ, ημοινιίαηι ἱρεὶ Ῥο5» 

τὴρ λέγων : Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτε αὐτοὶ κηρο- 
γομήσουσι τὴν γῆν. 

Βῖτα πρὸς τὰ προειρημένα ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἀπο- 
γρίνεται ὁ Προφήτης, πρὸς τό: ᾿Επικατάρατος ὁ 

ὡνθρωπος, ὃς οὐκ ἀκούσεται τῶν λόγων τῆς 
διοϑήχης ταύτης" καὶ φησί" Καὶ ἀπεχρίθην. 
χαὶ εἶπα" Γένοιτο, Κύριε! τί. Γένοιτο, Κύριε; 

Ἑχιχατάρατος ὃς οὐχ ἐμμένει τοῖς Δόγοις τῆς 
Διαθήχης ταύτης. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" ᾿Αγά- 

ἴγωθι τοὺς λόγους τούτους ἐν πόλεσιν Ἰούδα. καὶ 

ἔξωθεν Ἱερουσαλήμ. Καὶ τοῖς ἔξω ἀναγινώσχομεν 
τὸς λόγους τοῦ Θεοῦ, προαχαλούμενοι αὐτοὺς ἐπὶ 

τυτηρίαν, τοὺς «1όγους τῆς Διαθήκης ταύτης καὶ 
ἀοιήσατε αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐποίησαν. Καὶ εἶπε Κύ- 

ριοςαρὸς μέ Εὑρέθη σύνδεσμος ἐν ἀγδράσιν Ἰούδα, 
καὶ ἐν τοῖς χατοικυῦσιν Ἱερουσαλήμ. Οὐκοῦν σπου- 

ξάτυμεν μετανοεῖν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. ἁμαρτήμασι 
τὴ ἀνδρῶν Ἰούδα, εἰδότες, ὅτι ἐσμὲν οἱ ἄνδρες Ἰούδα 

δὰ τὸν Χριστὸν Ἰούδα προφητευθέντα καὶ λεχθέντα" 
βέττε γὰρ ἐπεὶ ἐν ἡμῖν εἰσιν ἁμαρτωλοί τινες, καὶ 
ταρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πράττοντες, διὰ τοῦτο λέγει ὁ 
Τρφῆτης " Εὐρέθη σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν Ἰούδα. 
καὶ ἐν τοῖς κατοικοῦσιν» Ἱερουσαλήμ" ὅταν γὰρ 
εὑρεθῇ ἕν τισι (ὡς χρηματίζουσιν οἱ ἀπὸ τῆς Ἔχχλη- 
εἷας͵) σύνδεσμος ἀδικίας, καὶ σύνδεσμος τῶν ἁμαρ- 

ὁ (δῇ. χτῖ, ἢ. ὅ Εχοά, χχιχ ὅ, 4. 
"κεν. χι, ἃ, ὅ. 3 Μαι}. ν, 4. 15 δογθῶ. χι, ὅ. 

4“ Ἐχοιϊ. η1, θ. 

εἰάοϑμηί [ἐΥτΤαηι. 

4. θεῖο δά ᾿ς αὐ ἀΐχεγαὶ θθιδ, Ργορίιοίἃ 

ΤΕΒΡΟΠΟΙΪ, ἰὰ οδὶ δὶ ἰά αυοὰ «αἷϊ 5" : Μαίοαϊειμδ 

ἤοπιοὸ φμὶ ποι αμαϊοτὴϊ νέγϑα Τεξίαπιεπίὶ ἰϊμ)μδ : εἰ 

ἀἰοὶι : Εἰ τεοροναϊ, εἰ αἰκὶ : Εἴαι, θοπιῖπε. Ουϊὰ 

εδὶ υοά α«αἷϊ : Εἴαι, θοινιῖνε 3 ὕτίφυο ἰὰ φυοὰ ργο- 
πυμεϊανὶι θου8 : Μαίοαϊειιιδ. πόνο φαὶ πο αμαϊοτὶξ 

συνέγϑα Τυδιαπιειὶ πμ)μ6. ΕἸ αἰαὶ! Ἰοπιδιμα αα πηι : 

[96 τοῦϑα ἰδία ἱμ εἰνϊία!6 Φπάα, εἰ ἐχίτα Ηϊἰότιδα- 
ίδηι "3; οὐἰδιν 1}}5. 4] [ΟΥ}5. δι} ἰορίην5 νϑυρθὰ ἀϊ- 

νἷηϑ, ργονοοδιιῖθ8 6085 δὲ βαϊυίθιν, γόγϑα Τοδιαπιοηὲ 

Δι μδ, εἰ [ποῖα ἐ{ἰα, εἰ αἰαὶ! θοπιῖιιι8 αὐ πιὲ : 15- 
νέα δεἰ οοἰἰφαιὶο ἰπ υἱτὶς δμάα, εἰ ὧι μαϑὶιαπιϊθω8 

Ηϊογαεαίειπ "". 51 ρδοσανογίπ}5 08, 4υΐ ρΓΟΡΙΟΡ 

Ομνϊδίυπι νὶν! δυΐία νοσδπιυγ, οἱ ἱπνθηιὶ [υδγίηὶ ἴῃ 

ποῦΐ8. ποιϊὶ ρεροαίογιιηι, εἰ ἀδ ποὺ 8 ἀϊοίιιν : 1π- 

τεπία 6ει οοἰ φαιο ἱπ υἱτὶς διάα, εἰ ἱπ παδὶίαμιϑω8 

Πϊοτωξαίοηι. Οαπ ἰη΄ Εοεἰ δία θεαὶ [4165 δυηῖ 1") υΐ- 
νὰυβ τερεγίδιαν ἰδαιθὺδ ἰηἰφυΐιαι15, οἱ υἱβουϊα ρ66- 
οαἰΐ, ἰπ ἰαίαπι ὧἱὐ ἰὰ χυοΐ ἀὰ ρδοοδίογὰ αἰαίτυΓ, 

οἷ γαϊϑαὶ δοηνοηίγα : γίπομίδ μεοσαίογμηι διοτιιπὶ 
πημόφμχια σοπδιτιποίίωγ δ, ἴυπο αἰοὶι θουβ : 1π- 

νοπία δε: οοἰφαιϊο ἐπ υἱγῖ6 Ζι4α. δέεται ποη ἰη- 
γϑη δι ἙΟἸΠ χαιο ἴῃ πουΐ5. Θυοχμοο δυϊθι) 9 

8 ]1οδη. χι, 3. " Ηδδτ. τἱ, 1. ΤΤιυς. χχ, 58. τὰς ΑΞ 
του ν, 22. 8. ἡ, 6. 45 ἐμά. 9. 
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ἱηνοπίοίυν ΟΟἸ  ρδιΐο ἱπ ΠΟΌΪΒ, δἱ δὰ δὰ ἤδῆς 
πόγϑπ ΘΟ] ραιῖο ἰῃ φυϊθυβάδπι 651 Ὁ δδά δοίνε οπιπα 

υἱπομίμηι ἱπιφιι αι ες, αἱδεοίνε οὐ ἰσαϊΐοπες υἱἷο- 
ἰσπίατιιπι σοπιπμιαἰΐοιιπι,, οὔῖποπὶ σοπμδογὶριΐοπθηι 

ἐπίφααπι ἀϊδεῖρα. Εταπρα δεμτϊοι θα ραποπὶ (μ- 

μηὶ 5. Ἰηνοπία οδὲ δγρὸ (Οἰϊ σαι ἰῃ νυἱγὶβ 
δαάα, ἰπ Να ! πιΐθυ5 Ηἰ ον υ8816πι). (οπυογϑὲ δι! αα 
181 ἱπίφιι αἰὸδ ραίτιιπι δμοταιπὶ ργϊοτιμα κ᾿". Ο0η- 

γουβὶ δ} δὰ ἱπί φυϊι65. Θυογυπιῦ ΝΌη Αἷΐ 5] Π|ρ}}- 
οἶον, μαίτωπι, 564. οὐμη Δι ἰἀϊδιηθηῖο, ρμαΐγμηι διο- 

τὶ ργίογμηι. ὈΪχίνηι5 ᾿ς ἀδ πο 5 ἀΐοῖ, δὲ 5 φυὶ 
ἰὼ πο. δα π! ροσοαίογοβ. Θυοπυ60 ἰρίιαγ αὶ ἰηἰὲῦ 

08 5Πΐ ραροδίογοϑ, οθηνόγϑὶ 501 84} ̓π] αι {8165 ρᾶ- 

ἔγαπι, οἵ ρᾷιγυ πὶ δυογαπι ργίογαμ ἢ θυ} 1665. Π406- 

ΤῊ}5 ρᾶιΓ65, δἱ ἅηἃ ϑρθοΐθϑ δϑὶ ρθβϑϑ ΠΟΤΕ ΠῚ ρϑ ΓΙ ΠΙ. 
διφυίάδιν δηίθαυλπι ογάθγθηγυϑ, ἀϊ θο]υ5 ραιὸγ "05 

Βί6ν Γαΐ, υἱ 56 ΓΠΊ0 δυδηρθ! οι18 οβίοῃαἶ!, ἀΐ 6 η8 δ : 
γος 46 γαίτε Ζαϑείο παϊϊ ὁδιῖ5. ἀὐπὶ Δυΐοπὶ οὐ Ϊ- 

πηυ5, [8611 δυπιι5 ἢ}}} Βαὶ. 51 Ἔγβοὸ ροϑί μος ροορᾶ- 

ψογίμηυδ, σοηγογίθυγ δά ἰπἰυϊίαιε 5. ραίταηι ΠΟῊ 

δἰ ρ] οι, βοά ραϊγαπι ρτίογαπι. Αἀ ργοῦδιϊ οη6ηι 

δυΐοιη ᾿υ}1|8 ταὶ, φυὶα ἀυριΐοα5. Π ΔΘ 8 ρϑίγοδ, 

υαὐϊηυγ οἱ θαυ] τοβιϊπηοηΐο, ἰπ φυλύΓλβοϑίπηο 40 Γ- 

(0 ρβδϊιηο, ἴα ἀϊσοηι 5 ̓" : Διαὲ, βἰϊα, εἰ υἱά6, εἰ ἵπ- 

εἶπα αἴτει (μαηὶ, δἰ οὐ ἐυΐδοογα ρορείμπι (π΄, οἱ 

ἀοπιμηι ραιτὶ5 (μἷ. Ουδὶ ραΐοῦ αυΐρρα Ἑ«ορὶϊ : Δμαΐ, 

βία. Ετφο ἀυρ!!665 ποϑίγὶ ραῖγοβ δύ. 5866. ΟὈἰνὶ- 
Β66Γ6, ἱπαυΐ, ἀοηυπὶ ραιῖγὶΒ (υἱ ργίογβ. δὲ ἱρὶ- 
ἰυγ Οὐ τι5 ἀοπηυπι Ῥδιγὶ5. ἰυἱ ργίοτίβ γυγβαϑ [05 

τἱβ δὰ ροοοδία σοηγογϑυϑ8, ἰποἰ ἀΐδι! ἰη ἰά φυοά πὰῃο 

ἀϊοίιαγ Ρεεοδίυπι. (οπυεγεὶ ὁαπὲ αὐ ἐπί φιϊίαίεα μα- αι, 
ἐτάπι δούμηι ρτίογμηι. Ὀιοοθαιηυβ ἀσύυῃμ ΖΑὈυ]ὰ πὶ 

. ψαίγομι ποβίγυτῃ [υΐ556, δπίοᾳυαπι Που8 ἴδοιιι5. εἱΐ 
Ρϑίθγ, δὶ ἰδπιθὴ ἢ} Ποη ΒΔ ΌΘπλυ8 οἰἶδπὶ Ζαθυ απὶ 

Ῥαδίγοιῃ : ᾳιιοά οἰΐδπὶ 46 ϑοδηπὶ5 δορί βϑίοία ἃρργοθᾶ- 
1η08, ἦν αυ8 ἴα βου θ᾽ : Οπιπὶς φμὶ ρεσοαίαιπι 

[αεῖι ες Ζαϑιιίο παῖιις 681. Τοιί65 ἐχ Ζδθυ!υ πδβοὶ- 
ΠΙΙΓ, αυοίϊ68 ραςοδπηι8. [π|6]χ ἰδῖ8 υΐ ΒΟΙΏΡΟΡ 

ξοπογαίυν 4 Ζαθαΐο. λαγδιπιφας πιυϊυπὶ υδδίυ5 αυὶ 

3ΟΠΊΡΕΓ ὁχ 60 παβοίίαγ. Νεαυθ δπΐπὶ 56 Π16} ἀοᾶΠ| 

Ἰυδίυπι χ Π60 πδίιηι, 864 ροΓ 5'ηρυϊα Υἱγίυτ 5 ορθ- 

ΤΆ ΒΕΠΊΡΘΡ 8.6 Ὠλβείμγ ἐχ )60. Ησοο ἁυίοιῃ αἱ 

ἰδ 5 ροϑϑῖῖ ργουαγὶ, οἰἶαπι ἀδ ϑαϊνδῖουῖθ ποβίτγὶ 

φαυοιϊΐαπα παιϊνίιαϊα ἀΐοαπιυβ, ᾿ἰφυϊάο ἰά ἴῃ ᾿υ5ι}8 

ΟὈΙαπίο5 φυοά ἰῃ Βοπηΐπο ρΓϑοθβ56 11. δ ναῖον 

ΠΟΒΙΟΥ ΘΡΙῈ πο δϑὶ ρἰοτγίδ, ϑρίθπάου δυΐίθηι ΠΟῚ 56- 
126] ηϑβοίιυν, οἱ ἀοίποορϑθ ἀδβίηἶ π8586] : 4] 656. - 

486 οτγίνπι [δ Πἰπηὸπ, 6χ 4Π0 5ρΊ ΘΠ ἀοΓ οὐ, (0- 

15 [5.4 ἀν, 6, 7. 11 δὲν. χι, 10. 

( Ἢ καί. Ἰιαρομαὶ ΗΪΘΓοηγιι5, εἰ καί. 
3) Ἑπεστράφησαν, εἰς. « Ἠιετοηγηνΐδη8 φυᾶπὶ ἢΪς 

ἄδιννυ, γϑ'φυφ ΠΟΙ 6 ̓ πιουργαίαιο, δά ἤποπι μῸ- 
Τα  ἰ6 ποπ Ογί θη δ ̓η [54 δπὶ ἰ) ΜοΡ Ϊ ἢ οι ΘΓ 5406 
Ἰδεἰτΐ5. δον λνιι5. δι ποία 65., υδὶ Ἰερὶ εἰ πηᾶπὶ ΟΥὶ- 
ἘΕΡΠΗΙΝ ἰρϑίυϑ ᾿π Ι5αίδιη ἰΟΙ  Π85 ἐπι ΘΓ ρτοίϑ 0 η6Πὶ 
000 510 ἀδίιγῃανῖ, οἱ οἷν ἱπιδγοϊάογαὶ σαυδα [ἰ}. 
δ πθηῆῖρο δά ποηδᾶπι ἰῃ ογοπλϑηι ΠΟπλ Π .πὶ Δα] 6 6- 
ΤῈ 86 ριυιϊδη5 ἱποδυῖυβ οἱ ράγαπι δἰιθηῖι5. Εἰ ΓΆΡ, 
8] πόμα ἴῃ ἰδαίλιη. Ομ Δηὶ διίοχαΐι, Αἰχια ᾿ΐπο 
Θεΐλιη δυιβρίοαγ' ροδϑιιηγ}5, γογυλ 6856 οἱ φοηθίπαιη 

ΟΒΙΘΕΝΙΒ 

18 Ζ08η. γὙ}}, 44. 

Ε. 
Α τημάτων (ὡς ἂν ἐφαρμόσαι ἐπὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τό- 

Σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕἔχαστος σφίγε 
γεται") λέγει ὁ Θεός: Εὑρέθη σύνδεσμος ἐν ἀν- 
δράσιν ᾿Ιοὐδα. ᾿Αλλὰ μὴ εὑρεθείη σύνδεσμος ἐν 

ἡμῖν! Πῶς δὲ οὐχ εὑρίσχεται σύνδεσμος ἐν ἡμῖν, ἡ 

χαὶ (1) μέχρι τοῦ δεῦρό ἔστι σύνδεσμος ἕν τισι; « Αὐε 
πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλίας 

βιαίων συνα.1λαγμάτων, πᾶσαν συγγραφὴν ἄδιχον 
διάσπα. Διάθρυπτε πεινῶντι τὸν ἄρτον σου. Ἐὑρέθη 

οὖν σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν Ἰούδα, καὶ ἐν τοῖς χατοιχοῦ- 

σιν Ἱερουσαλήμ. Ἑπεστράφησαν (3) ἐπὶ τὰς ἀδιχίας 
τῶν πατέρων αὐτῶν' τῶν προτέρων " ἐπεστράφησαν 

ἐπὶ τὰς ἀδιχίας. Τίνων λέγει ἁπλῶς τῶν πατέρων; 

Τίς ἡ προσθήχη, ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδιχίας ᾿ 
τῶν πατέρων αὑτῶν τῶν προτέρων; ᾿Ἐλέγομεν 

Β᾽ ταῦτα λέγεσθαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ τοὺς ἐν ἡμῖν ἁμαρ- 
πάνοντας. Πῶς οὖν οἱ ἐν ἡμῖν ἁμαρτάνοντες ἐπεστρά- 

φησαν οὐχ ἐπὶ τὰς ἀδιχίας τῶν πατέρων, ἀλλὰ τῶν 

πατέρων τῶν προτέρων; Μήποτε οὖν διττοί εἰσιν οἱ 
πατέρες ἡμῶν, καὶ ἔστι μὲν ἐν ἡμῖν εἶδος πατέρων 

τὸ χεῖρον " πρὶν πιστεῦσαι γὰρ, υἱοὶ ἧμεν, φέρ᾽ εἰπεῖν, 

τοῦ διαθδόλου, οὗς δείχνυσιν ὁ λόγος ὁ εὐαγγελιχὸς λέ- 

γων" Ὑμεῖς ἐκ τοῦ διαδόνιου ἐστέ " ὅτε δὲ πεπιστεύ- 

χαμεν, γεγόναμεν υἱοὶ Θεοῦ. Ἐπὰν οὖν ἀμαρτάνωμεν, 
ἐπιστρέφομεν ἐπὶ τὰς ἀδιχίας οὐχ ἁπαξαπλῶς τῶν 

πατέρων, ἀλλὰ τῶν προτέρων πατέρων. Εἰς δὲ τὸ 
παραστῆσαι, ὅτι διττοὶ ἡμῶν εἰσιν οἱ πατέρες, χρή- 
σομαι ῥητοῖς ἀπὸ τοῦ μδ΄ ψαλμοῦ, οὕτως ἔχουσιν" 

"Ακουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κιλῖνον τὸ οὖς σου, 
καὶ ἐπιιλάθου τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου. Πατὶρ 

λέγει (5) Ἐπιλάθου τοῦ οἴχου τοῦ πατρός σου. 
Ὡς γὰρ πατὴρ λέγει" ᾿Αχουσον,, θύγατερ. Οὐχοῦν 
διττοὶ οἱ πατέρες ἡμῶν εἰσι. ᾿Αλλὰ ἐπελάθου τοῦ οἶχου 

τοῦ πατρός σου τοῦ προτέρου. Ἐὰν, ἐπιλαθόμενός σὺν 
ποῦ οἴχου τοῦ προτέρου, πάλιν ἐπιστρέψῃς ἐπὶ τὰ 

ἁμαρτήματα, οὐ πεποίηκας τὰ λεγόμενα (4) ἐνθάϊζε 

ἁμαρτήματα' 'Επεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδικίας τῶν 

πατέρων αὐτῶν τῶν προτέρων. "Ἔλεγον, ὅτι χαὶ ὁ 

διάδολος πρότερον ἦν ἡμῶν πατὴρ, πρὶν γένηται 
ἡμῶν ὁ θεὸς πατήρ " εἴγε χαὶ νῦν οὐχ ἔστιν ἡμῶν ὁ 

διάδολος πατήρ" ὅπερ παραστήσομεν καὶ ἀπὸ τῆς 
Ἰωάννου καθολικῆς Ἐπιστολῆς, ἐν ἧ γέγραπται" Πᾶς 
ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαδόνλου γεγένη- 
ται. ἘΠ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐχ τοῦ᾽ διαθύ» 
λου γεγένηται (8), οἱονεὶ τοσαυτάκις ἐχ τοῦ διαθόλου 

Ὁ γεγενήμεθα, ὁσάκις ἁμαρτάνομεν. Ταλαίπωρος οὖν 
οὗτός ἐστιν ὃς ἀεὶ γεννᾶται ἐχ τοῦ διαδόλου " ὥσπερ 

'πάλιν μαχάριος ὁ ἀεὶ γεννώμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ οὗ 

49. Ῥραΐηι. σειν, 11. 391 204η. 1|, 8. 

Πποπλ  ]ἀγαπὶ ἴῃ 16 γεπιῖδπι ογάΐπθπι, φααπὶ ἰΘπυΐπιυ5. 
Ηἰΐς ἴρβθ βογγὸ ΘΓΙῸΓ φοιηΐηυπι ἰδ] οι οο Βερίς 
οοὐΐςσοιη ΟοουρΑΥ. » Πυετιῦβ. 

(5) Πατὴρ 2έγει Ἐπιλάθου τοῦ οἴκου τοῦ Πα- 
τρός σου. πε ποη νεογιϊξ ΗΪΘΓΟΠΥπλυ8. 

(δ) Οὗ πεποίηκας τὰ λεγόμενα. [μεφεῦᾶι Ἠΐοτο- 
ΠΥ 118, πέπτωχας εἰς τὰ λεγόμενα. 

(Β) ΕἸ πᾶς ὁ πριῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαδό- 
Ἅου γεγένηται. ἴας ομἶ858 δι ἴῃ ἰηιεΡργοιδιίυηθ 
ἨΪοΓΟΙΥ πἰΔΠὰ. 



ΕΣ] ΙΝ ΖΕΒΕΜΙ͂ΑΜ ΠΟΜΊΠΙΑ Χ. 808 

πὰρ ἅπαξ ἐρῶ τὸν δίκαιον γεγενῆσθαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, Α ([68 οτγίτυν οἱ βρίεπάον 1.8.3 οἱοτί:. ϑδιναίου μποβίεγ 

ἀλλ᾿ ἀεὶ γεννᾶσθαι χαθ᾽ ἑχάστην πρᾶξιν ἀγαθὴν, ἐν 
ἢ γεννᾷ τὸν δίκαιον ὁ Θεός. ᾿Ἐὰν οὖν ἐπιστήσω σοι 

ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος, ὅτι οὐχὶ ἐγέννησεν ὁ Πατὴρ τὸν 
γὸν, χαὶ ἀπέλυσεν αὑτὸν ὁ Πατὴρ ἀπὸ τῆς γενέσεως 

αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ γεννᾷ αὐτὸν, παραστήσω καὶ ἐπὶ τοῦ 

διχαίου παραπλήσιον. Ἴδωμεν δὲ τίς ἡμῶν ἔστιν ὁ 

Σωτήρ᾽ ἀπαύγασμα δόξης " τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης 

οὐχὶ ἅπαξ γεγέννηται, καὶ οὐχὶ γεννᾶται" ἀλλὰ ὅσον 

ἐπὶ () τὸ φῶς ποιητιχὸν τοῦ ἀπαυγάσματος, ἐπὶ 

βδρίθπιῖα δὶ θεὶ. ϑαρίθιηεἶϊα νθγῸ βρίθιμογ ὁδί [υοἷ8 

φίογη:8. δὶ ἰκίίυγ ϑδίναίον βϑῶρϑὺ παβείίυγ, οἱ ἰΔεἰν- 

οὁ ἀΐοεῖι "" : Απι6 ομϊπό8 οοἰίος φεπόται πι6, θη, υἱ 

φυϊάδπι πιϑί6 ἰερυμί, σονόγαυΐί. 5] 5Θπροῦ ἐχ Ῥαΐγθ 
πϑϑοϊίαν Βοπιίηπα5, δἰϊδιη τὰ ἴῃ δἰπε ἰταἀΐ6η) 6}08 

ταπίυπι δἀυρί!οη 5 βρί γίιθ μι ΒΔ θΠ8, ΒΘ ΠΊΡΟΓ ρομογα- 

Ττὶβ ἃ [)ὲ0 Ρὲγ δίπρυϊοβ ἱπιο!]θοίι8, Ρ6Γ βίηφι! ορὸ- 

Γᾶ, 6ἱ οἴποογὶβ {ΠἸυ5 Ὠεὶ ἴῃ Ομγίϑιο 565, ουἱ 6ϑί 

αἰονῖα οἱ ἱπιρεγίιιπι ἰπ βου α βου! ογπ). ΑἸῃθῆ. 

τοσοῦτον γεννᾶται τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σωτὴρ ἡμῶν σοφία ἐστὶ τοῦ Θεοῦ. Ἔστι δὲ ἡ σο- 

οί ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου. Εἰ οὖν ὁ Σωτὴρ ἀεὶ γεννᾶται, καὶ διὰ τοῦτο λέγει " Πρὸ δὲ πάντων βουνῶν 

πενγᾷ με, οὐχὶ δὲ, Πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεγέν»ηχέ με, ἀλλὰ, Πρὸ πάντων βοννῶν γεγγᾷ με, χαὶ ἀεὶ γεν- 

νᾶται ὁ Σωτὴρ ὑπὸ τοῦ Πατρός " οὕτως καὶ σὺ, ἐὰν ἔχῃς τὸ τῆς υἱοθεσίας πνεῦμα, ἀεὶ γεννᾷ σε ἐν αὐτῷ ὁ 

θεὸς χαθ᾽ ἕχαστον ἔργον, καθ᾽ ἕχαστον διανόημα, χαὶ γεννώμενος οὕτως γίνῃ ἀεὶ γεννώμενος υἱὸς θεοῦ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἔστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ὍΜΙΛΔΙΑ Ι΄. 

Εἰς τό" 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, καὶ γνώσομαι, μέχρι τοῦ" 
Συνάξατε. πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐ.1- 
θέτωσα» καταΞΣαγεῖν αὐτοῦ. 

ΠΟΜΙΜΙΑ Χ. 
(ιαια Ηἰετοπυπιμπι 111.) 
))8 60 φυά δοτὶμίιυπι 68ί : 

Νοίμπε [ας πε ιὶ θοπιΐηε, οἱ εοσποδοαιι; υδ4υ6 Δ ουδι 
Ἰοευπὶ πῃ 4υο ἷιϊ : Π4, σοιιθγήέθαίε οπμες ϑεειΐαα 
αρτὶ ς 

Ἐοάδιῃ ἰηίογργθίθ. 

Εἰ θεοῦ λογιά ἐστιν ἐν νόμῳ, καὶ προφήταις, Εὐ- 

εγγελίοις τε χαὶ ἀποστόλοις, δεήσει τὸν μαθητευόμε- 

νον θεοῦ λογίοις διδάσχαλον ἐπιγράφεσθαι Θεόν. Ὁ 

γὰρ διδάσχων ἄνθρωπον γνῶσιν, ὁ Θεός ἔστιν, ὡς 

χαὶ ἐν Ψαϊμοῖς γέγραπται. Καὶ ὁ Σωτὴρ δὲ μαρτυ- 

με μὴ δεῖν ἐπιγράφεσθαί τινα διδάσχαλον ἐπὶ τῆς 

τῆς, λέγων" Καὶ ὑμεῖς μὴ καλέσητε διδάσκαιϊιον 
ἐπὶ τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαιϊος, 

ὁ Πατὴρ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Διδάσχει οὗτος ἦτοι 

4. 51 δεῖ εἰοχυΐα βαπὶ ἴῃ Ἰεβ8 οἱ ρτόριιειὶ8, ἔνδῃ- 

φοἰ ἰβ δἰ ἀροβίοἱβ, οροτίδι ἀϊβείρυϊαπι "εἰ ἀἠνίποταπι 

ΒΟΓΠΟΠαπὶ τηδρίβίγαπι θϑυμῃ 4βογίθογο. Οαὲ θη θ 
ἀοεοὶ πμοπιΐπεπι δοϊοπίίαπι 35, βεουπόσιη ΡΒ πιίβιδηι, 

Ῥοὺβ οβί. ϑαϊνδίογ φυόφὰς ρδυ νοὶ ἰδδιϊπηοπίαπι, 
πυ]]υπὶ ἀθθογα ΒΌΡΟΓ ἰΘΓγὰ8. πιδρίβίγαπι Ὠυπουρδεί, 

ἀΐοοηβ : Εἰ υος ποί!6 νοσατὰ πιαφίδίγεπι ΙΕ 9ΕΥΤαπι. 
ὕπιιβ φεῖρρα εεἰ πιαρίδίεν υϑείογ, Ῥαίετ φαὶ ἐπ οοἰϊδ 
ἐδ: ""; Ῥαίοῦ δυΐίοπι υὶ εϑὶ ἰῃ ο ΘΙ Ϊ5, δγυάϊδι μοιαῖ- 

χαθ' αὑτὸν, ἣ διὰ τοῦ Χριστοῦ, ἣ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, (ὦ Π68 βἶνα ΡῈ 56, Β'516 ΡΕΓ Εἰ υπι, δἰνα μοῦ ϑρὶεἰλατ 

ἡ διὰ Παύλου, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἣ διὰ Πέτρου, ἣ διά τινος 

τῶν ἄλλων ἁγίων μόνον θεοῦ πνεῦμα χαὶ Θεοῦ λό- 
γὰ ἐπιδημείτω, καὶ διδασχέτω. Ταῦτά μοι πρὸς τί 
εἴρηται; Ἐπειδήπερ φησὶν ὁ προφήτης " Γγώρισόν 

μοι, Κύριε, καὶ γνώσομαι" οὐ γὰρ γνώσομαι, ἐὰν 

κὴ σύ μοι γνωρίσῃς. Ἐὰν δὲ γνωρίζοντός σου ἐμοὶ 
τῶ, τότε ὄψομαι τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, χαὶ νοήσω 
ὁ ἕκαστος πράττει, καὶ ποίας ἐστὶ προαιρέσεως. 
ἴαυτα ὁ Προτήτης. Εἰ δὲ ὁ Σωτὴρ ἐν τῷ Προφήτῃ, 
ἤωμεν τίνα λέγει" ᾿Εγὼ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον 

τοῦ θύεσθαι, οὐκ ἔγγων. Ἐπὶ ἐμὲ ἐλογίσαντο «λογι- 

σμὸν έγοντες" Δεῦτε, καὶ ἐμδάλωμεν ξύμν1ον εἰς τὸν 
ἄρτον αὐτοῦ, καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζών- 

των" χαὶ τὸ ὄνομα αὑτοῦ οὗ μὴ μνησθῇ ἔτι. Ὥς φησὶ 

τὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας, Χριστὸς ὡς πρόθατον ἐπὶ 

δγαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ χείραντος 

ὅτωνς, οὕτως οὐχ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. Ἐχεῖ μὲν 
ὧν περὶ αὐτοῦ ᾿Ησαῖας λέγει, ἐνταῦθα δὲ ὁ Χριστὸς 

περὶ αὐτοῦ. Ἐγὼ, φησὶν, ὡς ἀρνίον ἄχακον ἐπὶ 

σφαγὴν ἀγόμενον τοῦ θύσεσθαι οὐχ ἔγνων. Οὐχ 

εἶπε τί οὐχ ἔγνω. Οὐ γὰρ εἴρηχεν. Οὐχ ἔγνων 
χαχά. Οὐχ εἴρηχεν " Οὐχ ἔγνων ἀγαθά. Οὔτε εἴρηχεν " 

βδποίιπι; οἱ υἱ δὰ πηϊπογᾶ υδμΐδπιιβ, γιὰ ρογ Ρδα"» 

Ἰυιη, μοῦ Ρείγιπι, ΡῈ γ δα πι 4αθι θεῖ βαμοίογυπι : 

τἀπίπὶ οὶ δβρίεἰιυ8, εἰ Ὠεὶ βδγπιὸ ἀεβοοπάδί εἰ 

ἀοοοαῖ. Ουτ μο ἀϊχίπιυ  ΥἹάδΙ οι υΐα ΡΓΟΡΒΘΙΔ 2 

Νοικηι [ας πιϊ ιὲ, αἷι, Ποπιῖπο, εἰ εοσποδοαπι. Νεῆθθ 

δηΐπι βοῖγα ροββθπι, πἰδὶ ἰὰ τὰ ΐἱ γονθίανθγίβ. δίῃ δὺ- 

16π|, ἀοπηομδίγαπίθ 6, Ῥοίογο ποβδα αὐυοὰ ποβοίον 

ἴυπς νἱάοθο οοφίδιΙοη68 δἰρυϊογυπι, οἱ οοξποϑοδπι 

φυίά ἀπυδαυΐδηιο ψεγαί οἱ ου}08 511 νοϊυηίαῖ}5. Πα 

Ῥιορμεία. Βεΐῃαα νἱάδαπιιδ αυϊὰ ϑμΊνϑῖοῦ Ιοφυΐίυν 

ἴῃ Ῥγοριιοίδ "δ :- Ε90 υἱ ἀρπιιδ ἱπποσέης ἀμοίμε αὐ πῃ» 

πιοίαπάιϊιπι, οἱ ποδοίεϑαπι. Αἀνότγειιπι πιὸ σορἰανέτιμιῖ 

εοπεὶ ϊμπι ἀἰοεπίες : γομπῖϊα, πε ἑαπιμα ἰἰσημπι ἐπ Ρα- 

πόπι 6}ιι5, εἰ οοπίοταπιαδ δἰεπὶ α (ΕΥΤα υἱυομίϊιηι,, εἰ 

ποπιθη 6).ι8 ποη πιοπιοταῤίιαν απιρίπι8. 1588 φυοᾳυ 

αυοὰ Ομιγἰβίυβ υἱ ονἶβ δὰ υἱειίπηδπὶ ἀποία5 183 εἰι, 

οἵ αἱ ἀρνυβ οογᾶπι ἰομάθη(6 86 δἰπθ γοῦθ, δῖος πο 

ΔΡΟγαΐ. οϑ βυυπι. Ρτγοπυπῖίδι οἱ δὶ φυΐάεπι 116 ἀ6 

Ομτβίο, μἷς υθῦοὸ ἀ6 86 ἰρ886 Ομγίβιυϑ : ἔρφο, ἰη- 

φυῖι "5, κι αφππ8 ἱπποοεπδ ἀποίμα αὐ ἐπιπεοίαπάιιπι ἐ( 

πϑβοῖεθαπι. Νοὸ δή άϊι αᾷ πο οορπονεῦῖί. Νοα ομΐπα 

ἀἰϊχὶι : Νοπ οορπονὶ τπϑῖα, ποθὴ ΘΟβΠΟΥΪ ὈῸη8., 201 

Ἔ Ρον, νηὶ, 35. 3 Πεγδπη. χι, 18; χη, 9.  Ρ85]. χοῖ, 10. ν" Μαίι. χχπὶ, 8. 6 9όγθπ), ΧΙ, 19, 

Ἔκ. τὲ], 7. 

() Α11ὰ ὅσον ἐπί, εἰς. Μίμα8. Ὀ6Ιϊ6 νου ϊαϊι ἤαπο Ιοσυιῃ ΠΠΘΓΟηΥπιυ5. 
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δοϑπονΐ Ῥοοσδίθπ), 5[06 ἱπ}50{|8π|; νΘΓΕ πὶ 5π20}16]- 
τον : Νυη οορπονί. ΤΙΝΙ ἰρίίυγ ἀεγο! φαὶῖ, αἱ αυῶ δ 
αυσά ποβοίογ!!. μο66 Αροβίο! πὶ ̓ : Οἱ, σμηι ρεσοα- 

ἐμπὶ ποη σοσπουΐδδεῖ, ὕτὸ ποϑὶς ρεσσαίμπι [ἐοἷ[. Ῥαορα- 
ἴυπι φυρρα ποβ86, ρθοοδγα 6ϑ8ΐ : υἱ ᾿5{{|410 ΠΟΒ86, 

[π8ι6 651 ἀσ6γ6. Εχ 410 τηδηϊδδίι πὶ δὶ δυπὶ ΄υΐ 7- 
βιϊεἰδτι ργοάϊοαϊί,, οἱ πη ἀρὶ! ᾿υδί6, ποβοίῖγ }1151}- 

εἴαπι. 
, Ααυόγειηι πιὸ σοσ᾽ αὐτί! σοπϑὶΠιπὶ ἀἴσοπίδ8 

γεπῖιθ, πιϊιίαπιιι8 Πφηιηι ἐπὶ ραπθηι οἶδ. ΟΥ̓ ας χυπὶ 

6686 ἃ ϑυάεὶθ Βοπιηίπυπι πὰ}}} ἀυθίυπι 681, οἱ οαπὶ 

Ἶος οί ᾿ἰθεγίδις ργω ἰοαπη5, 4υοπηοάο δΔρίαθἱπιι8 

εἰ φυοά ἀἰοϊίυτ : Αἀυόγδεπι πιὸ σοσίαὐότμη δοπδὲ- 

“πὶ αἴσοπίοα, Ὦος αυοά ἱπίαγυπὶι : Ῥεπί6, πιἰ απιμ8 

Πσηαιηὶ ἐπ ραπθπι 6}μ8, πἰθνίοβ αἰ ΠΠου 8115 681. Ῥδηΐ8 
}έδυ 4.0 πυζυϊ πη, ΒΘΓΠΊΟ 6715 ἰπΘγργοίδίυγ. Ουΐᾶ 

είτα τ ἀοοεπίς 60 νοϊδγηΐ φυ!8π| δοδηάδίαπι ρο- 

Ἴ6γὰ ἀοοίγί πο 6118. οἰ ἤφοηίθ5. θὰ πὶ ἀϊχογυπὶ: 

Ῥεπῖίο, πε! απιις ἰἰσπειηι ἧι ράποπι 65. Οὐπι ΘηἾ πὶ 

σόῦθο δόδι οἱ ἀϊδοὶρὶ πε 6}05 σοπ)πηρίιαν Μαρίβιγὶ 

ογυο λῖο, ἴθ ραηδῖι Πρ θὰ πὶ παϊτιμγ. Εἰ ΠῚ αι 6 πὶ 

ἰηϑἰἀϊδηϊο5 ἀϊομηί : γονέί6, πε απιιδ Πφαπηι ἐπ ρα- 
πόπι 6716. Ἐρο γογ0 δάιηϊ γα! αι ἀ(ἀπ) ἰμἴδύδιη. 

μίφπυπι πιίβδυηι ἰῃ ρᾶηοπι 6᾽0.5, ρ8η θη} [δοἷ 1 πι6}10- 

τοηι. ἘΧΘΠΊρΙυπὶ δοοῖρο ἀ6 Ἰἰεφα Μογϑί. δίοι! Πρπιπὶ 
4υοά τποΐββυπι ὁδὶ ἰῃ διμβᾶγδηι δηυδι), θοἰΐ ἀυ] 6 ΠῚ, 

εἷς ᾿ίσπυπι ραβϑϑίοηΐβ (Πγῖδι,, πιίβϑα πὶ ἐπ ἀοείι  πᾶπὶ 

6.8, [δαῖτ ράπαπι {ΠΠΠ5 ἀυ!είογθην. Απίθ δι πὶ 408} 

ἐπιπιϊεἰογείυτ ᾿ἰσησιη ἴῃ ράποιὴ 6)υἐ, φιδηάο λη- 

τυπηπιοὰο ρϑηΐδ ογαΐί, εἱ ἤθη δγαΐί ἰἰσπαπὶ, ἴῃ απὶ- 

ΥΨΟΓΒΒΙΏ ἰΟΥΓΔΠῚ ΠΟῚ Θχίογδΐ Β0η1|8 6}115 : ροϑίθβ Υ6ΓῸ 

ἤσλπι δϑϑυϊηρϑὶ! (Οὐ ἀΐ 6 πὶ ρὲγ ᾿ἰσπομ, (απ ἰῃ 

την Γβῦπι ΟΥΘπι ρΔββἰοηἷ8 6͵0.8 ἀἰδβδινπαί8 οὐδ 

δ6ῖτηο. [πη οὐὐι5 ἤρξυγα οἱ 4αυ ἰῃ γεϊογὶ Τοβιδιηθηίο 

φεὶ ἰλοῖυπ ᾿ἰρπὶ ἀυ]οῖ8 οἰδεῖ 6δί. ἔξο χυρρα δἷο 
Ἰαμαπὶ ἤθη ἱπίο!]δεἰδη), Δπη Γπ) Δ4υ81 6556. λπὶ 

δυίοπι υδηθεῖὶ Ἰίρηυπι ὅ68ὰ ΟἸιγΙδι}, οἱ βϑῦπιο 84|- 
ψαίατ]β πιοὶ ἀσβοοπαογὶὶ ἷπ 64πὶ|, ἔπη ἀυϊοογαίυγ, 

εἱ τ βυαν ββἰπιὶ βαρουΐβ, ἱπιθ! ! οἴ ρΑΓΙΟΓ οἱ ἰθοία 

ἰὸχ Μογϑί. Ὀίχογυμι ἰφίμαν: γεπέ(6, πιϊαπιιδ {σπιπι 

ἐπ ραπέπι 6718. 

18... Εἰΐλην Ἰιος δἰάυπι : ΕἸ ξοπίοταπιιδ θαι α 
ἐεγτα υἱυδνι ἐλιηι, δἰ ΠΟΠΊΘῊ 6}μ8 0. ηιεπιογαϑί!μ 7 αηι- 

γίϊιι8. δὶς δπῖμι ΠΠαπὶ ᾿ογίδοογυμι, ἀυδλδὶ ποπΊθη οὐὰ5 

Ῥοηΐϊΐυ8 ογδάϊοδγθηι, ὅ6. 9651:8 βοὶ1 ᾳφυᾶγ οἱ 40- 
τηθάο πιογίδιγ. ῬγΟρΙΟΡ σφυρὰ αἷι ν : Νιἰδὶ σταπιηι 
{γυπιοηιδ σαάθπε ἱπ ἰοτταπὶ πιοτιμπὶ {[μοτὶ!, ποῖ ἡπει{ 

μπὶ [γμοίπὶ αἤοτί. Ἐτρο τηογβ δθδὺ ΟΠ Ἰδι1, βρίοᾶ 
ἔτυπηοπι! [οῖἃ 6δί, ϑερίυρ πὶ οἱ Ὠλυ}10 ΔΙ: ρ]1.8 Γα- 

β{{π|6π8 φυδπι (πεγδὶ βϑηνϊπδίαιη. ΕἸηβδπηυΒ ΘηΪΠ| 
ῬΑυ Βροῦ πο [556 δ) ΟΥ̓ χυτω., πθῆυδ Ροδὶ 

τηογίοῃ δὰ ἰηίδγοβ ἀθβοδινἀΐ856 : δεαυϊίαν υἱ βου 
ξγδληυηὶ τηδιηδαί {γιιπηθη11, οἱ Πη}}} ΠΟΙ) Παβοι Ὁ 

δχ ἐο. Αἰἰοπὰδ αἰ μοηίον οἰοαυΐα ἀϊνίπα, φυϊά ἰῃ 586 

ἍὙ ΠῸΟοτ.ν, 21]. 5 208Δη. σχιι, 24. 

(1) Πυοιία8 βου θαπάίιπι ρυΐαι, δι᾽ ὅλην. 

ΟἈΙΟΕΝΙΒ5 δὺθ 

Α Οὐχ ἔγνων ἁμαρτίαν" ἀλλὰ ἁπλῶς Οὐχ ἔγνων. Σοὶ 
οὖν καταλέλοιπεν ἐξετάζειν τί οὖχ ἔγνω" καὶ μάνθανε 

εἰ οὐκ ἔγνω ἀπὸ τοῦ" Τὸν μὴ γγόντα ἁμαρτίαν, 

ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησε" γνῶναι γὰρ ἁμαρ- 
τίαν ἁμαρτῆσαί ἐστιν" ὡς γνῶναι δικαιοσύνην, διχαιο. 

πραγῆσαί ἔστιν. Ὁ γοῦν ἀπαγγέλλων τὰ περὶ δι- 

χαιοσύνης, χαὶ μὴ διχαιοπραγῶν, οὐχ ἔγνω δικαιοσύ- 

νην. 
Ἐπ᾿ ἐμὲ «“ογίσαντο «λογισμὸν πονηρὸν .1έγον- 

τες" Δεῦτε, καὶ ἐμδάλωμεν ξύ.ϊον εἰς τὸν ἄρτον αὐ 

τοῦ. Ὅτι μὲν ἐσταύρωφαν αὐτὸν Ἰουδαῖοι δῆλον τοῦτό 
ἔστι, καὶ παῤῥησίᾳ τοῦτο χηρύσσομεν. Πῶς δὲ τοῦτο 
ἐφαρμόσεις τῷ " Ἑλογίσαντο ἐπ' ἐμὲ "1ογισμὸν .1έ- 

γοντες" Δεῦτε, καὶ ἐμδάλωμεν ξύ.1ον εἰς τὸν ἄρτον 

αὐτοῦ, ἔργον ἐστὶ νοῆσαι. Ὁ τοῦ Ἰησοῦ ἄρτος ὁ λό- 

γος ἐστὶν ἐν ᾧ τρεφόμεθα. Ἐπεὶ τοίνυν διδάσχοντος 

αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ ἠθέλησαν τὸ σχάνδαλον ἐν τῇ διδασχα- 

λίᾳ αὐτοῦ προσθεῖναι, διὰ τοῦ σταυρῶσαι αὐτὸν εἶπον" 
Δεῦτε καὶ ἐμθάλωμεν ξύμλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ. 

“ταν γὰρ τῷ λόγῳ τῆς Ἰησοῦ διδασχαλίας προσάπτηται 

τὸ σταυρῶσαι τὸν διδάσχαλον, εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ 

ξύλον ἐμδέθληται. ᾿Εχεῖνοι μὲν ἐξ ἐπιδουλῆς βου- 

ευσάμενοι λεγέτωσαν" Δεῦτε, καὶ ἐμδάζλωμεν ξύ- 

ον εἷς τὸν ἄρτον αὐτοῦ" ἐγὼ δὲ παροδοξότερον 

ἐρῶ. Τὸ ξύλον ἐμόληθὲν εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ, χρείΐτ- 
τονα τὸν ἄρτον πεποίηχε. Παράδειγμα λαμθάνω ἀπὸ 

«οὔ Μωσέως νόμου. Τὸ ξύλον βληθὲν εἰς τὸ πιχρὸν 
ὕδωρ ἐποίησεν αὐτὸ γλυχύ " οὕτως τὸ ξύλον τοῦ πά- 

θους Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐλθὸν εἰς τὸν λόγον πεποίηχε 

( τὸν ἄρτον αὐτοῦ γλυχύτερον. Πρὶν ἔλθῃ γοῦν εἰς τὸν 

ἄρτον αὐτοῦ τὸ ξύλον, ὅτε ἄρτος μόνος ἦν, καὶ ξύλον 
οὐχ ἦν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν τὴν τὴν 
οὐχ ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ἐπεὶ προσέλαδε 

δύναμιν ὁ ἄρτος διὰ τοῦ ξύλου τοῦ βληθέντος εἰς αὐ- 

τὸν, διὰ τοῦτο ὁ λόγος τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ νενέμη- 

ται (1) ὅλην τὴν οἰκουμένην, καὶ τότε τὸ ξύλον 

σύμθολον ἣν τοῦ πάθους Ἰησοῦ, δι᾽ οὗ τὸ πικρὸν ὕδωρ 
γλυχὺ γίνεται : ἐγὼ γὰρ λέγω, ὅτι ὁ νόμος μὴ νοού- 
μενος πιχρὸν ὕδωρ ἐστίν. Ἐὰν δὲ ἔλθῃ τὸ ξύλον Ἴη- 

σοῦ, χαὶ ἡ διδασχαλία τοῦ Σωτῇρός μου ἐπιδημήσῃ, 
γλυκάξεται, καὶ ἥδιστος γίνεται ὁ Μωσέως νόμος 

ἀναγινωσχόμενος χαὶ γινωσχόμενος. Εἶπον οὖν᾽ 
Δεῦτε, καὶ ἐμθάλωμεν ξύμον εἰς τὸν ἄρτον αὑτοῦ. 

Λέγουσι δὲ χαὶ τό: Ἐχτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς 
ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ ἔτι. 

Οὕτως αὐτὸν ἀπέχτειναν, ὡς ἐξαφανίζοντες αὐτοῦ τὸ 

ὄνομα. ᾿Αλλὰ Ἰησοῦς οἶδε πῶς ἀποθνήσχει, καὶ διὰ 

τί; Διό φησιν Ἐὰν μὴ κόχκος τοῦ σίτου πεσὼν 

εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὑτὸς μόνος μένει" ἐὰν δὲ 

ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει" ὥστε ὁ θάνατος 
τοῦ Ἰησοῦ στάχυς σίτου γίνεται, ποιῶν πολλαπλᾶ- 

σίονα καὶ πολύχουν τὸ ἀσπαρμένον. Ὡσεὶ καθ᾽ ὑπι- 
θεσιν μὴ ἐσταύρωτο, μηδὲ τεθνήχει, ἔμεινεν ἂν μό- 
νος ὁ χόχχος τοῦ σίτου, καὶ πολλοὶ οὐχ ἐγίνοντο ἐξ 

αὐτοῦ. Πρόσχες οὖν αὐτοῦ τῇ λέξει, εἰ μὴ τοῦτο βε- 
θούληται λέγων - Ὁ κόκκος τοῦ σίτου ἐὰν μὴ 38. 
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σὼν εἰς τὴν τὴν ἀποθάνῃ, αὑτὸς μόνος μένει" ᾿ὶ νεϊίηϊ ἰηιο!!Π αὶ. Οαταμεπι [τπιοπιΐ δὶ πὸπ σαάθηε ἴη 

ἐὰν δὲ ἀποθάγῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. Ὃ θάνατος 

«οὔ Ἰησοῦ τούτους πάντας ἑχαρποφόρησεν. ΕἸ δὲ ὁ 

θάνατος τούτους ἑχαρποφόρησε, πόσους χαρποφορήσει 

ἡ ἀνάστασις ; Ἡ 

Κύριε τῶν δυνάμεων, κρίνων δίκαια, δοκιμάζων 

γεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐχδί- 

χησιν ἐξ αὐτῶν! Προφητιχῶς ταῦτα εὔχεται ἰδεῖν, 

τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐχδίχησιν ἐξ αὑτῶν χεχύχλωται 

γὰρ ὑπὸ στρατοπέδων ἡ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἤγγισεν 

ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς, καὶ εἴρηται αὐτῇ Ἰδοὺ ἀφίε- 

ται ὑμῖν ὁ οἶχος ὑμῶν ἔρημος. "ἴδοιμι οὖν παρὰ 

σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεχάλυψα 

τὸ διχαίωμά μου. Διὰ τοῦτο τάδε «“έγει Κύριος 

ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ᾿Ανγαθὼθ, τοὺς ζητοῦντας τὴν 

ψυχήν μου, τοὺς 1έγοντας " Οὐ μὴ προφητεύσῃς 
ἐγ ὀγόματι Κυρίου, εἰ δὲ μὴ, ἀποθαγῇ ἐν ταῖς 

χερσὶν ἡμῶν. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ᾽ αὐτούς" 

οἱ γεανγίσκοι αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποθανοῦνται, 

καὶ οἱ υἱδὲ αὑτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευ- 

τήσουσι «λιμῷ, καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὖ- 

τῶν" ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 

Ἀναθὼθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν. Προσχή- 

ματος ἕνεχεν τὸ ὄνομα τῆς ᾿Αναθὼθ ἐνθάδε λαμδά- 

νεται" ὅλον δὲ τὸ Ἰουδαϊχὸν μυστήριον τροπιχῶς ἐν 

αὑτῇ εἴρηται. ἑρμηνεύεται γὰρ ᾿Αναθὼθ ἐπαχου- 

σμὸς τοῦ Θεοῦ (1). Ἐν ἐκείνῳ ἦν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ γέγονεν ἐπὶ τῆς βασιλείας τό" 

Ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ 

δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. ε 

Κατὰ τοῦτο γέγονε χαὶ τὸ τοὺς ἄνδρας ᾿Αναθὼβθ, τοὺς 

ὄντας ἐν τῷ ἐπαχουσμῷ, ζητεῖν τὴν ψυχὴν οὐχ Ἱε- 

βεμίου - οὐδὲ γὰρ ἡ ἱστορία λέγει, ὅτι ἄνδρες ᾿Ανα- 

ϑὼθ ἐζήτησαν τὴν ψυχὴν Ἱερεμίου. Ἔχομεν τὰς Βα- 

σιλείας - μέμνηται ἡ Γραφὴ ἐχεῖ τοῦ Ἱερεμίου. 

Οὐδὲν τοιοῦτον ἐν αὐταῖς εἴρηται, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ταῖς 

Παραλειπομέναις" ἔχομεν γὰρ αὑτὴν τὴν βίδλον τοῦ 

προφήτου " οὐδὲν εἰρήχασιν οἱ ἄνδρες ᾿Αναθώθ " ἀλλὰ 

ταῦτα λέγεται περὶ Χριστοῦ" Τοὺς ζητοῦντας τὴν 

ψυχήν μου, τοὺς λέγοντας, Οὐ μὴ προφητεύσεις 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἑχώλυσαν Ἰουδαῖοι διδά- 

σχεῖν Ἰησοῦν᾽ Εἰ δὲ μὴν ἀποθανῇ ἐν ταῖς χερσὶν 

ἡμῶν. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ᾽ αὑτούς " οἱ 

γεαγίσκοι αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποθαγοῦνται" καὶ 

ἐότταπι πιοτίμιιπι {{οτὶ, ποπ πιμίπιπι [γισίαπι αἦ- 
[γι Μοι5 ὅ6ϑ8ι ἰδῖο8 οπιπ65 (γι οιἤοανῖι. 81 δυυίοπι 
ΠΊΟΓΑ (Δ πί45 αἰΐυ}}} [Γυ565., ΓΕΒΌΓΓΘΟΙΪΟ ου708 [αἱυγὰ 

68. υθεγίαι 5 7 
4. βοπιΐνε υἱτίμίμπι, ἡμαϊοαπε ἡιδία, ργοθαπδ τεπος 

εἰ οοτάα, υἱάδαπι φμ 41 (6 68ὶ υἱπαϊείαπι 46 εἰ6 35. 

Ῥχγορ ιοίίο ογϑῖ, υἱ νἱάδαι νυἱπάϊοίαπι ἀθ οἷβ ἀρυὰ 
Ραίγεμ ; οἰγουπιάδίλ 6ϑι συ!ρρα ἂὖὺ ὀχογοίίι ἨΪθγυβᾶς 

16πὶ, οἱ Δρργορί πφυδν Βυ Ὀνεγβο 6}08, εἰ ἰά φυοὰ ἀΐ- 

ςἴυμι 84 δἀπὶ [πογαϊ" : Εσοε αἰπιϊείιιγ υοὐϊδ ἀοπιιιδ 
νέξιτα ἀδεετία, σΟΠΙρΙ εἴτ!) 651. γ᾽ άέαπι ΕΥ00 φιι ἐα 

(6 εεἰ υἱπάϊοίατι 46 εἶδ, φιῖα αὐ [6 γευείαυὶ ἠδ βεα- 

εἴοποπι πιοαηι. Ῥτορίετεα ἰαὸ ἀϊεῖς Ποπιΐπιι5 ἐπι υἱγοῖ 

φαυὶ διπὶ ἱπ Απαιμποιὴ, φιῖΐ φιατιμ απίπιαια ηιθαπὶς 
Ἀ φαΐ ἀἴσμπι : Νοι ρτσρποιαθῖς ἐπ ποπιῖπε Βοπιϊηὶ, αἰϊο- 

φαῖΐη πιογίοτὶς ἱπ πιαπῖθιι5 ποοιτῖὶδ; Εςοο υἱδίίαϑο 660 

ἐπ οἷς : Ἰμυόποδ ἐοτπὶ φίαάἀϊο σαάεπι; εἰ βἰϊὶ ἐοτιηὶ 

εἰ βίϊα πιοτὶοπίμτ ἐπὶ [ἀπι6, εἰ τοι φιὶα ἐογαηι π0Ὲ 

ἐγαπί. Οποπίαπηι ἱπάμοαπι πιαία δι ρετ ἱπίαθ απ|65 ἷπ 

Απαιδοιι, π΄ ἀπο υἱδαἰἱοπὶς ἐοταπι 8, ΕἸ συγ ] 6 Ὁ 
ἴαης ποπιδη Ἀπδίμοιῖ δβϑυπίιαν. Τοίυπι δυΐεῃ δὺ- 
ἀαΐουπι βδοσαιηθηίιπι ἰπ 60 6ϑὲ. [ηἰεγρτγείδίυγ φυὶρ- 

Ρ6 Αμδίμοιι, οὐφαϊοπιὶα : φυΐα ἀγρο ορδυϊεπί, θεοὶ 

ἰπ ἢΠ|ο Γαἷϊ, δίουϊ γοφηυπι 6}118, οἱ (δοία πὶ οδί ἀ6 ΓΘ- 

πο ἰὰ φυοὰ πονΐπιυ5 ργάϊείαπι ᾽ : Αμ{εγείμγ α νος 

δὲ5 τέσημπι θεῖ, οἱ ἀαὐΐίιγ φοπιὶ [αεἰομεὶ [γμοί ες 

ἔὐμε; πυπο υοηὰδ Υἱνὶ αυἱϊ δυηί ἴῃ ΑμδΙ ΒΟ, ἸοΟ 

εδί οροάϊαπιία, φυανγυπηὶ Δηἰπηλπὶ, ΠΟη δοΓαπιϊ ; Π6- 

4086 επἰπι ποο Ὠἰδίοτία 11 σοπιπηεπιογαῖ, αυΐα Υἱγὶ 

Απδίμοιι φυξγαπιὶ δηϊπιαπὶ 6)08. Ηοθοιπυ5 Βορπο- 

Τύηὶ ΠΠΌγο5. : πιοιρηῖξ ἰδἱ Βοτὶρίαγα ζϑγαπι.; Π1}}} 

τα] οοπβογιδῖιιγ. Ἠδθοπυβ Ῥαγα]ροπιόμοπ, οἱ 

ἰρϑιπι φυοὰ πανς ἰμ ογργϑίδιυν γοἱ απο Ργορ μεῖς ; 

εἶ} Ποσυιἱ δου ηὶ νἱσὶ αὉ Απδί μοί ; βοὰ ΟΠ γΪϑι] φυφτιιπῖ 

18:5 χτὐἰπιαπι Θοπν πὶ πιοὶ : Οἱὶ αἰομπί, ΝοΝ ργορῆδ- 

ταὐὶς ἴπ ποπιΐϊπο Βοπιϊιῖ. 1,οφὶπιὰ8. εἰ ᾿ιΐς ἃ }υδφῖ8 

Ρτομἰ δίταπι, πα ἀοεογοῖ Οπνδίυϑ : Αἰϊοφιίπ πιοτίετὶῖς 

ἐπ πιαμῖθι πϑειτὶδ. Ερσο 660 υἱδίίαϑο ἧχι εἶδ, ἤμδεπες 

ἐοταπι φίααϊο σαάεπὶ, εἰ Κ{ϊΐ ἐογιιπι εἰ [ ἰα᾽ πιοτίθη τι 

[ἀπιὸ. Νοιι Ζογαπιῖα ἰεπιρογίθεβ φδάϊο οὐευθυο-, 

τυηῖ; βεὰ ροβί δάἀνβηΐυπι θοπιϊπὶ , ἴμης [8π|685 γοηΐξ 

ἴπ 605, ΠΟ [ἈΠ|68 ρϑηΐβ., ποῆ08 5115 Δι, 566 [4- 

πι65 δυάϊοπάϊ βοεγηνοηοπὶ ἢ δὶ 5. 18πι αυΐρρα δρυΐ 

οἱ υἱοὶ αὑτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὑτῶν τελευτή- Ὁ 605 αἱιτα πο ἀϊοϊίαγ : Πας αἰοῖι θοπιΐπιιδ βόδι 

σουσιν ἐν Διμῷ. Οὐ τότε τετελευτήκασιν ἐν ῥομ- 

φαίᾳ, ἀλλὰ μετὰ τὴν πόρθησιν. Νῦν λιμὸς ἦλθεν 

ἐπ᾿ αὐτοὺς, οὐ λιμὸς ἄρτου, οὐδὲ δίψα ὕδατος, ἀλλ᾽ ὁ 

λιμὸς τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου. Οὐχ ἔτι γὰρ, Τάδε 

Δέγει Κύριος παντοχράτωρ, λέγεται παρ᾽ αὐτοῖς" 

ἐν αὐτῇ ὁ λιμὸς, ἵνα ἢ προφητεία μηχέτι ἧ, καὶ τί 

λέγω προφητεία ; οὐδὲ διδασχαλία. Κἂν μυριάχις 

χρηματίζωσιν παρ᾽ αὐτοῖς σοφοὶ, οὐχ ἔστι λόγος Κυ- 

39 ὅυλη. χη. 38 ὅ9 26γοπι. χι,, 20. 
3. Ατηος. νι. 11. ὅ5158..}}}, 1,2, 5. 

(1 Ἑρμηγεύεται γὰρ ᾿Αγαθὼθ ἑπακουσμὸς 

τοῦ Θεοῦ. Νοτίοτ, ἰπᾳυϊ! Παριία8, ἰδὸ 65801 ᾿πίθγ- 

φγείδιιο νοοὶβ ἀπδιμοίδ, 40 ἐχϑίδί {ΠὈΏγΑΠ}ρ. ΥἹΙ, 

44, αυϑπὶ Απαίμοιῃ. 118 ρόῦτο βοηϑὶν ΟγξΈη68, Υἱῦ 

Ῥατμοι,. ἀκ. ΧΠ]. 

81. ΜΔ}. ΧΧΤΙ, 

οπιπὶροίεπδ. ἰϑιἃ ἴΔπη68 6δὶ ργορ διε οοββαῃ 8 ἴῃ 

εἶ8. 56ἀ χυϊά Ιοχυογ ἀδ ργορδει!5} Νϑαυθ τηδεὶϑιγὶ, 

ποι ἀσοίογεβ ἰπ δυάαα αἰϊφυϊ γϑπμαπβογυῃὶ : οἱ 

Ἰϊςοί βἰπὲ ἰῃπαπιθγὉ}}65 4υΐ 8:0] βαρ ἐπιϊαπι υἱπάϊ- 

οθηΐ, ποη 68 πὶ βόγηιο Ὠεἰ ἰῃ εἶ8. Οοπιρίοιυπὶ 68ὲ 

δηΐπι ΠΠυἀ ναι οἰπίια ᾿ἢ : Αμίεγεῖ Βοπιῖπιιδ α δι- 

ἀφςα εἰ αὐ Πὶοτιξαίεπι ταί άαπι εἰ ναίάαπι, υἱτγίμ. 

ἰοπι ραιὶδ, εἰ υἱγίμίεπι ἀφ, φιφαμίεπι [υτίθπι., Εἔ 

538. 8100. χι, 20,21, 22, 2. 2 δι, χα, 4δ- 

ἴπ Ποδτγαϊοὶα ποὸὰ ταϊ δα νογϑϑίι18, Ῥγομίεγθᾶ φυοὰ 

ΤΟΣ, ἰπῖεγ Ἀ}125 δὶ ὉΠ Δι 1065. ἐπαχούειν οἰἰατι 

βομᾶϊ. Ηϊοροπγπη5 θ6 ποπεῖπ. Πεὐγ. Απαιθοιῖι, τ - 

Ὡροπεῖο εἶνε τέδροπάθη5, δίσπμπι, τοί οὐοαϊεμίῖα. 
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ὅθ2 ΟΒΙΟΕΝΙΘ δ, 

φομαίοτοηι, εἰ ἡμαΐεοπι, οἱ ρτορίδίαμι, εἰ ατϑίίτιιπι, Α οίου ἔτι ἐν αὐτοῖς, ἐπεὶ πεπλήρωτο τό“ Ἀφελεῖ Κύ- 
εἰ ξοπίοτεπι φωιϊιφιαροπατίμηι, 6 αἀπιϊταθίίοηι σοπϑ5ὶ- 

ἐϊαίοτοπι, οἱ δαρίεπίοπι ατοϊ  ἐθοίππι, εἰ ἱπιεἰ ΠἸσοπίοπι 

αμαϊοτοπι. ὅλη ὩδῺὴ δὲ δρυ 605 4] ρο551} ἀϊοο- 

Τὰ : θμαδὶ δαρίοπδ αγοίιδοίι5 [μπαἀαπιοπίιπι Ρο- 

διιὶ δ, ΜΙργαγθγαηὶ 80 οἷβ ΔΡοἑοοι, νϑηθγαυμῖ δὰ 

ἘοοΙοβίδπη,, ροϑυθγυπὶ Γππἀδπηοηίαπι δϑυπὶ (Ἰγὶ- 

βίυπι. ἢωυϊς Ξξυρογααιῇοδηϊ φυϊουπα88 ροδὲ 608 0Γ6- 

ἀϊάδγιηϊ. 

ριος ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ τῆς 'Ιερουσαϊὴμ 

ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, γίγαντα, καὶ ἰσχύοντα, 

καὶ ἄγθρωπον πολεμιστὴν, καὶ δικαστὴν, καὶ 

προφήτην, καὶ στοχαστὴν, καὶ πρεσδύτερον, καὶ 

πεντηκόνταρχον (1), καὶ θαυμαστὸν σύμθδου.ῖον, 

καὶ σοφὸν ἀρχιτέχτογα, καὶ συγετὸν ἀχροατήγ. 

Οὐχέτι ἐστὶ παρ᾽ αὑτοῖς δυνάμενος εἰπεῖν" Ὡς σοφὸς 

ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθειχκα. Μετέθησαν οἱ ἀρχι- 

πέχτονες, ἦλθον ἐπὶ τὴν Ἐχχλησίαν, ἔθηκαν τὸν θεμέλιον Ἰησοῦν Χριστόν. Τούτῳ ἐπῳχοδομοῦσι καὶ οἱ 

μετ᾽ ἐκείνους. 

δ. 1 [Δπη6 ἜγρῸ {Π|Π6 ρορυ]ὰ5 ἀθγο! οί ο5ΐ : Α6- 
ἄποαπι φμῖρρε πιαία διιροῖ ἱμπἰιαὐϊίαπίος Απαιδοί!ι, ἐπ 

ἀππὸ υἱδἰ αἰἱονὶδ οογμηι. δι51158 68, θοπιῖπο, χιῖα 64- 

εἰδαῦο πιὸ αρμὰ (6. Ῥεγιπιίαπιοη ἡμαϊοῖα ἰοφιαν αὐ 

6. (υἱά 65. φιοά υἷα ρεσοαίογιηι ρτοδρεταιιτ ἢ Αϑιωι- 
ἀανογιιπὶ Ομιμ68., ημὶ δργδυθγμη! σοπίθπιπειιθ8 ᾿Ἴ. 
Θυζγατηυ8 81 ΒΟ 15 511 θευβ, αυἱ ἸΙεφοπὶ ργορίιο- 

ἰάβαι6 ᾿Δγρίίιι5 651, υἱ 6 η [65 Υἴαπι ἱπηρίογαπι ργοθρο- 

χατὶ, δἵ ἢΐ}}}} 605 ἃ 60 ῥγῸ πιδγῖο δυδίϊπογο. Αθὰπ- 

ἀδυθγυῃὶ Θηΐπ) ΟΠ. Π65 4 ΒρΓΟΥΘΓΌΠί ΘΟ ΘΠ ΠΘὨΐ65, 

1 φὰὶ δάνογθαπι σοηἀϊογόμη τα} 15 [δυο θυ5 ἰ4- 
ἀὉτ8η1, 4υἱ δυπὶ 0]45 016 }}}5 Βαγηχοιίθα5. ογἰ τ ηδΔη- 

τὰν. Αὐωμπαάαυετιμ, ρμίαπιαἴὶ δαπὶ, οι ταάϊοθηι πιῖε6- 

τι; ργοογθανοτιηι! [ {105 οἱ [δοογαὶ [γμσῖιδ5. ΟυΔη- 

105 Ππιοίυ8 Μαγοίοι [δοἷϊ ργοογθδπ5 {105 1 6}1|8- 
115} φυληίο5 Β45111468 ἢ αυδηίοβ γα!δηηυ57 θ6. 5 
αυΐρρε νὰ ργορ)ιοίαι, ἀΐοοης δ; Ῥγοσγοαυογμπί ἢ 108, 

εἰ [ἐσογιπὶ [τμοίπ. ῬΊΟΜΡΘ 65 {τι οὐ δοτιιπι, οἱ ἰολ06 

Ἐν λιμῷ οὖν ὁ λαὸς ἐχεῖνος ἐγχαταλελειμμένοι εἰ- 
σίν' Ἐπάξω γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς καχὰ, ἐπὶ τοὺς κατοι- 

κοῦγτας ᾿Αγαθὼθ, ἐν ἐγιαυτῷ ἐπισχέψεως αὐτῶν. 

Δίκαιος εἶ, Κύριε, ὅτι ἀποιογήσομαι πρὸς σά. Πλὴν 
κρίματά μου λαλήσω πρὸς σέ. Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεδῶν 

εὐοδοῦται" εὐθήγησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθε- 

τήματα (2); Ἔτι ζητοῦμεν, εἰ ἀγαθὸς ὁ Θεός ἐστιν, 

τὸν νόμον χαὶ τοὺς προφήτας δεδωχὼς, ὁρῶντες, ὅτε 

ὁδὸς ἀσεθῶν εὐοδοῦται, χαὶ οὐ χολάξει τοὺς ἀσεθεῖς. 

Κυὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα. Αὐτοὶ οἱ 
κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ λέγοντες, δυσφημοῦντες αὐτὸν, 

εὐθήνησαν, ἐρυτεύθησαν, καὶ ἐῤῥιζώθησαν, ἐτε- 
κνοποίησαν (5) καρπόν. Πόσος χαρπὸς Μαρχίωνος 

τεχνοποιήσαντος, πόσος Βασιλείδου, πόσος Οὐαλεντί- 

νου; Τοῦτο γάρ ἔστι τὸ περὶ τῶν ἀσεθῶν προφητευό- 
μένον χαὶ λεγόμενον ἐν τῷ" ᾿Ετεχνοποίησαν καὶ 

ἐποίησαν καρπόν. ᾿Εγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὖ- 

τῶν, πόῤῥω δὲ ἀπὸ τῶν γερρῶν αὐτῶν. Ὀνομάζουσι 

ὦ γεμῖϑιια. ὁογιπι. Νοιαϊηλην δ θὰπι δὲ ΠῸη ΠΔθθηΐ ( τὸ Ἰησοῦ ὄνομα, οὐχ ἔχουσι δὲ τὸν Ἰησοῦν" οὐ γὰρ 
δὰ ; παῆι οἰ ἢΠὰπὶ σοπῇίεπιυγ αἱ ΟΠ γί δίυα. 

ἅδε αι, Ῥοηιῖνθ, ποδὶ, οἱ Ῥτγοῦαδίϊ ΘΟΥ̓ πιοῖιηι ἱπ 005- 

δρέοιιι 0. ϑαποιϊῇοα {ἰἰ05 ἐπ ἰδ ἱπιθγ[θοἰἸοπδ 60 - 

τῆι 3, Ουἱά [Δοίλιῃ αἱ μος ὀχροηδπι ἢ Τονηοηίἃ 

1866 ΞαποιϊΠοαιὶοηθπ) νοοαὶ Θολα πὶ 4] οὐ αι Θη(ῈΓ. 

δαποιίβεοα φυὶρρα 605, αἰΐ, ἐπ αἷ6 πίον [6εἰἱοπὶδ θοταῆι; 

Ἰὰ ο5ι, ρα ᾿ος αυοὰ ἰηίον 5. 605, 8 πο 8 605. 

Οποπι δπῖμι αἰ οὶ Πομιΐι5, εοττὶρι!; βαρείας αἱ- 
{θη οπιπθπι [ἰΐμηι φιιδιι γεοὶρί! δ. 

Ὁ. Θμομδγιθ ἰμροϑὶ! (δγγα, δἰ [ἐπῖιπὶ οπιη8 αρτὶ 

ανὐοδοοῦὶ α πιαϊα παθἐαπιμηι ὧν (οττα "  Ουδϑοὶ 

Δ 1η}8] 511 (6γΓἃ, δῖ. ἤὰπο Ἰοψαίτι ργορ]ιοία, ἀΐσοη5 

Ἰυχόνθ θα 4υδηΐο τη8]}} βαηὶ ΠαὈἱιδίογο5, φαΐ ἰῃ 

οἃ σοππογ δία γ. ΡΟΣ ππυπιχιιοίηαιιο Θηΐπὶ ποβίγα πη 

τοῦτα, δυϊ ἰίαίαγ ἴῃ υἱγίαμθυ5 δοοοϊγαπι, δυϊ ἰὰ- 

δι ἴῃ νΠ118. 51 δυΐθπὶ ΘΓΓΔ,, ΘΟηΒΘ]ΌΘΠΙΟΓ αἱ οἷ6- 
πιθηία (ϑίογα, 6χ 408 οἱ 86υ8, ἰὰ 65, δΔησοία5 

αυΐ δυροῦ ἀᾳυδηὶ οΟῃδβίϊτυ{ι|5 651. Να΄υὸ οι πὰ ΔΠΠ6Γ 

367 (ογ. πι,10. ὅ᾽]ογοη.. χα, 1. 5 10ϊὰ. 2. 

(1) Καὶ πρεσδύτερον καὶ πεντηκόνταρχον. Ηϊο- 
ΤΟΙΥ 5, οἱ δοιΐογθηὶ φιϊφμασοπατίμ ; 1᾿ὰ δβί, υἱ 
μαροὲ ἰάοιη ΠΠΘΡΟΙΥ Πλι15. ἴῃ γυϊΐψαία : Ῥεποίροηι δ8ιι- 
ΟΥ̓ φιϊπφιασίπια. ΟΔΙ 66 ἀϊοσγθίαγ, οὐπφμαρ θιιῖον. 
[πσετιῦϑ8. 
(3) Πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα. Ἠϊοτουγ- 

ἨΝ15.: Ομ1}685 φαΐ δργθυθγαι ςοπίθπιπθπ 68, ΟἿ 5 Π- 
τευ ρΓοίδι! οἡ 5 γα! Θηθ πὶ σΟΠΙΠλ  ἶδοὶ ποι αυδπὶ ρ05- 
50). 

(5) Ῥοδι ἐτεχνοποίησαν δἀἀοπάμππι ὁδὶ αἱ ἰηίγα: 
χαὶ ἐποίησαν. 

3 1υ14, ὅ, 

ὁμολογοῦσιν αὐτὸν ὡς χρὴ. Καὶ σὺ, Κύριε, γινώσκεις 

μι, εἶδές με, ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον 

σου. “Αγγισον αὑτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς αὐτῶν. Τί 

ποιήσω ἵνα ταῦτα σαφηνίσω ; Τὰς χολάσεις ἁγνισμὸν 

λέγει τῶν χολαζομένων: ΑΥΥισον γὰρ αὐτοὺς εἰς 

ἡμέραν, φησὶ, σφαγῆς αὐτῶν" διὰ τοῦ σφαγῆναι 

αὐτοὺς ἄγνισον αὐτούς. Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος 

παιδεύει" μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

Ἕως πότε πεγθήσει ἡ γῆ, καὶ ὁ χόρτος τοῦ 

ἀγροῦ ξηραγθήσεται ἀπὸ κακίας τῶν κατοιχούν- 
των ἐν αὐτῇ ; Ὡσπερεὶ ἐμψύχου τῆς γῆς (4), καὶ 

ἐνταῦθα διαλέγεται ὁ προφήτης, λέγων τὴν γῆν πεν- 

θεῖν διὰ τὴν χκαχίαν τῶν ἐπιδαινόντων ἐπ᾽ αὐτήν. 
Ὁ Καθ’ ἕχαστον οὖν ἡμῶν ἡ γῆ ἤτοι πενθεῖ ἣ εὐφραί- 

γεται. Ἢ γὰρ πενθεῖ ἀπὸ χαχίας τῶν ἐνοικούντων 

ἐν αὐτῇ, ἢ εὐφραίνεται ἀπὸ χρηστότητος. Ἐφ᾽ ἑχάστου 

οὖν ἡμῶν αὐτὸ τὸ στοιχεῖον ἣ εὐφραίνεται, ἣ πενθεῖ. 

"0 Ηρῦγ. χιι, θ. 5 26 γϑῃ). ΧΙ, 4. 

(ἢ) Ὡσπερεὶ ἐμψύχου τῆς γῆς, εἴς. Ουπὶ (6 - 
ΤΆΤΩ ἰΠΔΗΪΠΙΔΠῚ 6556 ἀδἰπἰαὶ ἢος Ιο60 Οτγίρεηο8, Δηΐ 
πηδίϑπι Δυΐθ) ΠΟῚ ΔΙΠ16Γ ἀΐοἱ ρο5568 αυδιὴ ρδῦ ἃη- 
Β6Ιυπ), ἰλπηυδηι [ΟΓΙΠΔΠὶ ἃ58 5.6 Πί6π}, ΠΟ ἱπίοΓΠ]Δἢ» 
ἰδπὶ ; 8415 ᾿πι16 δνϊποίταν πο ἢ αἷς δυην ροηΐίι8 84- 
᾿ι 55 1556. δγγοῦΐ, αυθπὶ οἱ οὐἠϊείαμις ΠΙΘΓοηΎπη5. ἴῃ 
ορίβιο!ἷς. δὰ Ανίυμ, οἱ βαπηπιδοθίυπι, οἱ διιϑιπἰδ- 
Π5 ἴῃ δρίδιο!δ δὰ Μόπδιη, ἀϑιγᾷ υἱ δ! θαι ποι δηΐ- 
ταί 50[1}}}) 6556, 561 ρέρολγα δἰ [πὶ ρ0556, 86 5:}0- 
16ηὶ Θχϑροοίαγο. 56 ἤο ἰι γι σεπὶ ανὶδ δοουγδιίυ5 
γολϑα 5. ΠΓΈΤΙῦ8. 



όῥὅ ΠΝ ΣΕΛΕΜΙΑΜ ΠΟΜΙΠΙΑ Χ. 506 

Εἰ δὲ ἡ γῆ, τάχα καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα - ὁμοίως Α Ροβϑυπι ᾿υφαη (6 πὶ ἸΘΓΓΔΠῚ ΘΧΡΟΠΘΓΘ, 56 Ἰφίδηιοπι : 
ἐρῶ" χαὶ ὕδωρ, χαὶ ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος τεταγμένος ἄγ- 

γέλος, ἵνα διηγήσωμαι χαὶ τὴν γῆν πενθοῦσαν " οὐ 

γὰρ τοῦτο τὸ σῶμα ἡ γῆ πενθεῖ ἀπὸ τῶν κατοιχούν- 

των ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ νόει μο: πρὸς «τῇ διατάξει τοῦ 
παντὸς τεταγμένον τινὰ (1) ἄγγελον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 

ἄλλον τεταγμένον ἐπὶ τῶν ὑδάτων, καὶ ἄλλον ἐπὶ 

τοῦ ἀέρος, χαὶ τέταρτον ἐπὶ τοῦ πυρός" οὕτως ἀνάδα 
μοι τῷ λόγῳ ἐπὶ τὴν διάταξιν πᾶσαν τὴν ἐν ζώοις, 

τὴν ἐν φυτοῖς, τὴν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἄστροις. ΓΑγγε- 

)ὸς τις τέταχται, χαὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, καὶ ἐπὶ τῆς σε- 

λήνης, ἄλλος χαὶ ἐπὶ τῶν ἄστρων᾽ οὗτοι δὴ οἱ ἅγγε- 

λοι μεθ᾽ ὧν ἔσμεν, ὅτον ἐσμὲν ἐπὶ γῆς, ἤτοι εὐφραί- 
γονται, ἢ πενθοῦσιν ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅταν ἁμαρτάνωμεν. 

Πενθεῖ, φησὶν, ἡ γῆ ἀπὸ τῶν κατοιχούντων ἐν 
αὐτῇ. θμωνύμως εἶπε τὸν ἄγγελον γῆν αὐτῇ τῇ γῇ. Β 

Ὥσπερ γὰρ τὸ χειροποίητον ἐπιχατάρατον αὐτὸ τὸ 

ἄψυχον, ἀλλ᾽ εἴρηται χειροποίητον τὸ πϑοσχαθεζόμε- 
νον τῷ ἀψύχῳ ἀγάλματι, χαὶ χρηματίζον ἐχείνῳ τῷ 

ὀνέματι οὕτως δὴ ἐρῶ καὶ γῆν λέγεσθαι τὸν ἐπὶ γῆς 
τοταγμένον ἄγγελον, χαὶ ὕδωρ λέγεσθαι τὸν ἐπὶ ὕδα- 
τὸς τεταγμένον ἄγγελον, χαθ᾽ ὃ λέλεχται " « Εἴδοσάν 

σε ὕδατα, ὁ Θεὸς, εἴδοσάν σε ὕδατα, καὶ ἐφοδήθησαν, 

χα ἐταράχθησαν ἄδυσσο!. Πλῆθος ἤχους ὑδάτων φω- 

νὴν ἔδωχαν αἱ νεφέλαι" χαὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπο- 

ρεύονται. » 

« Ἐγχαταλέλοιπα τὸν οἶχόν μου, ἀφῆχα τὴν χλη- 
ρονομίαν μου. ἼἜἜδωχα τὴν ἢγαπημένην ψυχήν μου 
εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς. » Ἴδε μοι τὸν ἐν μορφῇ 

πο ὑπάρχοντα ὄντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς. "δε αὐτοῦ 

τὸν οἶχον ὑπερουράνιον, Εἰ βούλει χαὶ ὑψηλότερον 

ἰδεῖν, ὅτι, Ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί" ἴδε αὐτοῦ οἶχον ὄντα 

τὸν θεόν. Καταλείπει τὸν Πατέρα χαὶ τὴν μητέρα 

τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν περίγειον 
τύπον, χαὶ φησίν: Ἐγχαταέιϊοιπα τὸν οἶκόν μου" 

ἀρῆχα τὴν χιἰηρογομίαν μου. Ἐχείνη γὰρ ἣν ἡ 
χληρονομία αὐτοῦ, τὰ χωρία τὰ μετὰ τῶν ἀγγέλων, 
ἡ τάξις ἡ μετὰ τῶν ἁγίων δυνάμεων. Ἔδωχα τὴν 

ἠγαπημένην ψυχήν μου εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς. 
Πχρέξδωχεν αὐτοῦ τὴν Ψυχὴν εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχ- 

ὑρῶν τῆς ψυχῆς, εἰς χεῖρας Ἰουδαίων τῶν ἀποχτει- 

γάντων αὐτὸν, εἰς χεῖρας ἀρχόντων συναχθέντων χατ᾽ 

αὐτοῦ, εἰς χεῖρας βασιλέων " (Ω) ὅτε « παρέστησαν 
αἰ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ χατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ 
αὐτοῦ. » 

᾿ἘἘγεγήθη ἡ κιληρονομία μου ἐμοὶ ὡς «λέων ἐν 

ἐρυμῷ. Αὕτη ἐπὶ γῆς χληρονομία αὐτοῦ, ἣν χεχλη- 
ρυύόμηχεν, ἐπεθηριώθη πρὸς αὐτὸν, καὶ γέγονεν ἡ 

ληρονομί Ἰουδαῖοι, ἐξαγριωθέντες χατ᾽ αὐτοῦ 

ὑς λέων ἐν δρυμῷ. Οὐ θαυμαστὸν εἰ τότε ἐγένετο ἡ 

χληρονομία αὐτοῦ ὡς λέων ἐν δρυμῷ. Νῦν ἔτι ἐν 
δρυμῷ λέοντές εἰσι καταθεματίζειν (5) θέλοντες τὸν 

ἅβρᾳ], υχχν!, 11. 59 Ζογθῖη. χα, 7. 5) δοᾶη. χ, ὅ8. 5 ῬδδΪπι. 11, 2. 

(1) Τεεαγμένον τινά, εἰς. Ἑδάδπι μα ροϊ ΟΥβθη68, 
Ἰΐν. τ! οοπέτα (είδιπι, ηατὰ. 51 οἱ 57. [16 πὰ ΠΟ π}}}. 
16 ἴῃ Ναπι. 
(8) Ὅτεα. ΗΪογοπγπιυϑβ Ἰοζοθαί ὅτι. 

Πέ6Ὸ Β6η51:15 Γδοΐρὶῖ, αὐ ᾿ἰΠ86ῃ51:0}16 ΘΟΓΡῸ5. 5οῃεἶγα 

ογδάλπιυβ, ἢἰδὶ αἱ ἐμ! 6} πηυ8 Ομπΐθυ8 το 5 8 - 

8605 ργωβιάδγα, ἰδπὶ ἰθγγᾷ οἱ 841185, 4υδπὶ δογὶ οἱ 

ἱξηὶ, ἰὰ δϑι ργϊποιραγὶ ο]θπιθηι δ, δὲ πος οτάϊπθ 

Ῥουνθηΐγο δὰ οπμηΐδ ἃπίπια δ, δὰ ΟΠΠ6 βδΓηθῃ, 
δ4 ᾿ρ8ὰ αυοῆι6 δϑιγὰ οο θϑιῖδ. ΑἸΪ5 ἀπο] 8 ρΓὰ - 

Ῥοβί(υ5 οδϑί (θυγὶϑ : δίᾳυ [18 ΟΠΊΏ65 [ΐ Δηρ6}ϊ οὐπὶ 

συΐθυβ νΟΓΒΆΤΩΙΓ ἴῃ ἰοΓγᾶ, βδυάδηι αυληᾶο [8.6 

Δρίπιι5 ; φυληάο ροοολνίηι5, 1 ἰρεηϊ. Ζιισοθὶ! ἰόντα 
αὐ οπιπῖθιις ἱππαθί!απιϑις ἐπ οα, Ἐοάδαι ποιηΐπα 

ΔΠρΘΙυπὶ ἰογγ ΔΡρΟΙ Δ 4110 ἰρβᾶ πυπουρδίυΓ. 

Ουοπιοάο δηΐπ ΒΟ. 4φιοὰ πηᾶπυ [Δοἴαπι οδὲ οἴιπὶ 
τηδ]ἀϊσδιυγ, πιδἰϑάϊοι αν οἱ 'μ86. 4υϊ (οεἷς ΠυΔ, 

ποη αιοά τηδ]θϊοίιπ) 51 αυοά δηΐπηὰ ἃς 5θῆϑιὶ 

ξᾶγοῖ, βαἀ ἰάθη ἀϊοίίυς πιδ]οἀϊοία5, αι δϑϑίϑίος 

ἰμβθῃ 51 0}}} δ πη} ]ΔΟτΟῸ,, σοι διη νοσαῖυβ ποιηΐπα 400 

γοοδῖιν ἰά φυοὰ πιληυϊλοίμπη 681 : 55 οἵ ἤυης ἴεγγα 

ΔΡροΙΑίαγ 8 Δησο 5 4αἱ ργοροϑίία5 δὲ ἰοῦγῷ. 

Νὸς 0. ἰΔηΐαπι δοοὶ ρ᾽ὰ5. ἰῃ ἴογγὰ ; οἱ δαυὰ οἰΐδηι 

δησὸϊὰ8 6}15 γΟΟΔθυ]9 μυπουμαίυγ, Ἰυχία {Πυὰ 

ηυοὰ ἴῃ 4110 ἰΙοθο ἀϊοίίυν "5: γἱάστιπι (6 ἀφια, εἰ 

εἰπηιιότιιπῖ; τἀτϑαία διαὶ αὐμεοὶ. Ἡμίμάο ξοπῖτας 

“ἀφιαγιπι υοσόπι ἀθάοταπι πιιϑθδ, οἰοπῖπι δασίεα (πα 

ἐταπδὶογαπί. 

Ἴ. Ῥοτείἰφιΐὶ ἀοηιιπι πιέαπι, αἰπιϊδὶ πατεα αίδηι 
πιοαηι. Βεαὶ αἰ δοείαπι απληιααι πιθαπὶ ἱπ πιαπιδ ἱπῖσ 

πιίσοτμπι 675. "δ. ὙἸὰ6 τ} ὁὰπὶ φυὶ ἴῃ (Ογπ)ὰ οἱ 
σΟηϑἰϑίοθαὶ ἴῃ (ΟἸΪ5.. ὙἹὰ6 ἀοτηυμι 605, ᾿Βγομα 5 

δἰ Ἄχϑοὶϑᾶ5 4υδϑάυς υἱγία!ο5. 51 δυΐαπι Υἱβ δἰ αυὰ 
58}}}}π|ῖυ5. ἱπιο! ὕσαια ργορίονῦ ΒΟ αυρά δἷῖ " : ἔσο 

ἐπ Ῥαίγὸ, οἱ Ραΐον ἵπ ηϊ6; νἰ 6 ἀοπιὰπι 65 ΡαιΓ ἢ) 

θευπι. Κοϊπᾳυΐι Ῥαΐγοηι δύ), οἱ πιλίγοπι 58} ο- 

Ἰοβίοπι Ηϊογυβαϊθηι, γθηϊίχυδ ἰῃ 1.97 σης ἰΘΡΓοπυ τη 

Ἰοουπι, οἱ αἷϊ : Ποίἰφιὶ ἀοηιιπι πιεαηι, αἰπιϊδὶ ἐτθ- 

ἀἰιαίοπι πιραηι. 1}1 δγαὶ ᾿νγοα 185 6705 μο556 851 0165 

Δηρο ἰοῦ, οἱ βδηοίδγυηι ογίο υἱγιυίαπι, 42εαὶ αἰίε-- 
εἰαηι απὶπιαπι πιοαπὶ ἐπ πιαμτιδ ἰπϊηιϊοοτιιπι πιθοτιιηι. 

Τιδαϊἀϊ ἀπἰπηᾶπὶ δυδη ἰπ Τ]ΔΠῈ8 ἱπ᾽ ΠΠ]ΙΟΟΓᾺ ΠῚ 88ι0-. 
τα π, ἴῃ ΠΊ915 Τυάφοῦμαι ἰμιοτοἰοητίαπι οαμι, ἴμ 

τηϑηι18 ργίμοίραπι σοη Γορίογαπι Δάν γϑ ΠῚ 56, [ἢ 

ΠΠΔΠ15 τοριπι, 4υΟηἰπὶ αδέόγμηί Τ6968 (6ΤΤΩ, οἱ 

ργὶπεῖρεδ. οοιυσπεγμπί πὰ ἀπαπὶ ἀάνογδιι5 Βοινιΐπμηι, 

Ὁ 4ἴ αὐυετδιις (τί δίμπι ἐ)ι8 "δ, 

8. αεία 68ειἰ ματοαϊίας πιεα πιὶϊ ιὶ, εἰσι! ἰ60 ἷπ 

εἰίνα "5, ἰΙδῖἃ 4υδ5 δΌΡΟΓ (ΟΥΓΓΔΠῚ οὐαί ΠΘγο [85 ο}08 

᾿ αυδπὶ 5:0] οἰοφεγαί ἰπ ροβϑεβδϑίοποπι, 408) ρᾶγβ 608 

[ἀογαΐ, εἴπεγαία δϑί δάνογϑθιιβ θυ πὶ, οἱ [Δοιἃ δϑὶ Βῶγο- 

ἀϊια5 ε)ι5, ἰά 65ι δυδαῖ, φυδϑὶ 100 ἴπ 5||νὰ. Νθὸ 

πιἰγαηάν θ5ὲ δὶ ἰ8πὶ τγιοἱ θυ] !υ88 οοπιρδίαίδ 5]. : 

ἀθ4ιι6 δὰ ργιββοηίθα ἀΐοπὶ ἰΘ0ΠῈ8 δυπηὶ ἴῃ δἰ ϊνᾶν 

216 6 Γ. ΧΙὶ, 8. 

(5) Καταθεματίζειν.. Ἐτυιβίτ ΘΡΡῸ γοςαπὶ ΠΔΠΟ Γε- 
Ρυθῖαι ϑιθρῆδπιβ, ἴοπι. ΠῚ, ς. 1485, 4484, 4υλπι 

δία! Εταϑπιυβϑ ᾽ν Αὐἀποίαονῖϑις ἱπθ Μαιἢ. χχνι, 

14, αυσή|υςδ ρα ἐχοπιρί τ]ὰ ΓΟργ:βομἰληῖ, οἱ 
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Δ081 "6 πιδι 2.65 ΘΟΙΪ.Π| ξυδαΠ), οἱ Ὁ] ΒΡ δηιδη- Α Ἰησοῦν, καὶ δυσφημοῦντες αὐτὸν, χαὶ ἐπιβουλεύοντε: 
165. {Πα}, οἱ ἰπδίἀΐδπί8 γθιίθπί}}}ὰ8. Ποπηΐη! ε}ι8. 

Ραοία εδὶ ματεαλία8 πιθα πιξἠιὶ δἰσμί ἰ60 ἱμ δἰίνα. Π6- 

ἀϊι διρον πιὲ υοσόπι διιαπι, ἑά60 οὐἀϊυὶ θαπι. Νιιιφμϊά 

δρείιιποα 6ει ἡμψωῶπα ἱατεαάϊίας πιοα πε ιΐ "1 Ὁ Ὡς 5808 

πιωῳγοά 416 ργιδησμ δι φαοὰ ἐροίποα γάμο Γαἰυτᾶ 

δἰϊ, Ὀοδιΐο γα θά οἱ [γοοΐβ, πιυτιπογυπ οδάδγνογὶ - 

Βυδ Υἱνϑη 118, 4υ 5 ΒΟΠΊΡΟΓ δορυ]ογὶβ αἱ οββῖθι5 ἱποὺ- 
γαῖ. Νιυπφπὶά ἐρείμπεα ἔψαπα ἠατοάδιας πιδα ηιμιὶ, 

αἰ δρείμπεα ἐπ εἰτομίία οι8 5 Ουομ πὶ (8165 81, 

ἤΏΡΘΓΟ γ0}}}8, Δη 5611, ἂἱ 6δι15, οἱ οοπατοζοιίϑ θαβιΐδϑ, 

δι ἰγαάδιϊβ 605 δὰ αἰ δοογδη άπ). 116, δοη στόθαία 
θδδίϊαϑ αστὶ, νοπίαηί, οἰ πιαπάμοθι 608 νδ, οηοτγυηὶ 

γλοϑιϊα ἀσιὶ, ἀδνογανόγαηΐ ρορα πὶ δι ἀφόγυπ,. Ὑ1Δ6 
δχοϑὰ οογία οπιπϊυϊὴ ἃ ΓΟγ ἀπ! 5 σοηίΓαν 15. 5] 

τοῖς πιστεύουσιν εἰς αὐτόν. ᾿Εγεγήθη οὖν ἡ χληρο- 
γομίαμου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν ἐρυμῷ. Ἔδωκεν ἐπ᾿ ἐμὲ 

τὴν φωγὴν αὐτῆς" διὰ τοῦτο ἐμίσησα αὐτήν. Μὴ 

σπήμαιον ὑαίνης (1) ἡ κληρονομία μου; Προφητεύει 

περὶ τῆς χληρονομίας ταύτης" ἯΙ χληρονομία μον μήτι 
σπήλαιον ὑαίνης τῆς ἀγριωτάτης, τῆς νεχροδόρου, 
τῆς περὶ τὰ μνημεῖα, τῆς ἐσθιούσης τὰ θνησιμαῖα σὦ- 
ματα; Μὴ σπήαιον ὑαίγης ἡ καληρογομία μου 

ἐμοί; ὡς σπήναιον, ἐπ᾿ αὐτὴν κύκλῳ αὑτῆς βαδί- 

ζετε. Ἐπεὶ τοιοῦτοι γεγόνασι, χελεύω ὑμῖν, τοῖς ἀγ- 

γέλοις, ἵνα βαδίξητε χαὶ συναγάγητε τὰ θηρία, χαὶ 

παραδῶτε αὐτοὺς; τοῖς θηρίοις. Βαδίζετε καὶ συγα- 

γάγετε τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ 
φαγεῖν αὐτήν. Ἐλήλυθεν τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ διε- 

118 θεὺβ ποῦ ρορδγοῖϊϊ, δὰ αἷϊ : Π|6, ουπηγέφαιε Β σθίειν τὸν λαὸν ἐχεῖνον. Βλέπετε αὐτῶν τὰς χαρδίας 
ῥεδιΐαδ, αυϑηῖο τηλαὶβ ΠΟ 5 01} Ραγοοὶ ̓  δὲ ΠΟΙ) [6- 

φοΓἰ πιὰ 8 ἰΘζ6 ΠῚ 6}115, 81] ΒΕΓ] ΠΘη) ΕΥ̓ΔΠΘΟΙΝ ΠΟ φ [6 Χ6- 
τί πηυ8, Γυγδαπὶ ἀἱσοί : }ι6, σοι οΥέφαί6 θοδίἰα8, 6 {Γα- 

ἀϊϊε ἐ05. ϑεὰ τ05 οοιϊἀλπηυς ἰπ Βοπιΐιο, οἱ ἴῃ 

ογδίίομα ἀϊοαπιβ: Νἧἐ ἰγαάας θθδι 6 απὶπιαθλ σοπ- 

βιοπίοηι εἰδὲ 9, Αφϑτηι!5 ῬΟρμ ΘΠ πὶ ΘΌρΟΓ ρΘΟΟδι 5 
ποϑίγὶ8, σοηἤιοδαιηγ ἀδ! οἴα ᾳυα [δεΐηγι5, οἱ θ6511}5 

ΒΟΠ ἰγδἀδπυῦ : 4αΐη ροίΐα 8 Δηρ6}} γϑιΐθηὶ, 40} Π08 
ἴῃ βἴπι 800 φοβίδηιο5 ἀ6 ἰΘΡγοιΐβ [0015 δὶ οοἰοϑιΐᾶ 

188 ιτλπδίογδηιϊ, οἱ ἀδ ργφϑθηιὶ 5256 }}0 ἰη Ρογροίυδιβ 
ΘΟ] ]ΟσΘπΐ φἰοΓη  δίοπι, ἰῃ ΟΠ γῖ810 5688, οὐἱ 65. φ]0-» 
γ͵α οἱ ἱπηροῦίαιν ᾽πὶ βόθρου 8 βου !ογαη). Αἰθη, 

διεσθιομένας ὑπὸ τῶν δυνάμεων τῶν ἀντιχειμένων. 
Εἰ ἐκείνων ὁ Ἰησοῦς οὐχ ἐφείσατο, ἀλλὰ εἶπε, Βαδί- 

ζετὲ, συγάγαγετε τὰ θηρία, πόσῳ πλέον ἡμῶν οὐ φεί- 

σεται; ᾿Εὰν μὴ ποιῶμεν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, τὸν λό- 

γον τοῦ Εὐαγγελίου, ἐρεῖ πάλιν: Βαδίσατε, συνα- 

γάγετε τὰ θηρία καὶ παράδοτε αὐτήν. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς 
παῤῥησίαν ἔχομεν (2), ἵνα εἴπωμεν ἐν ταῖς εὐχαῖς" 

Μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομο.ἱογουμέ- 
γῊ σοι. ᾿Ἐξομολογησώμεθα περὶ τῶν παραπτωμά- 

τῶν μετανοοῦντες, χαὶ τοῖς θηρίοις οὐ παραδοθησό- 
μεθα, ἀλλ᾽ ἀγγέλοις ἁγίοις τιθηνοῖς ἐσομένοις, ἐπὶ 

χόλπων βαστάζουσι, μεταδιβάζουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

αἰῶνος! τούτου ἐπὶ τὸν μέλλοντα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ᾿Αμήν. 

- : ΒΟΜΊΠΙΑ ΧΙ. 

(ϑιαια Ηϊοτοπψηιμηι Υ1].) 

θὲ 60 φυοά δετὶρίαπι ἐδὶ : Εατεγηιϊπαία 68, ὀπίογηιὶ- 
πῖο οπιπΐδ ἐόγτα. Εἰ ἰὴ ἰβιυὰ : Οἱποίοτίμπι 89, 

ΟΜΙΛΔΙΑ ΙΔ’. 

Εἰς τό" 

Δι᾿ ἐμὲ ἀφαγισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ" καὶ εἰς τό᾿ 
. Περίζωμα. 

ΒΟ ἱπίθΓρΓΕίθ. 

1. Ουἱβ ε8ὶ ἰδία φυὶ ἀΐοῖ! : Ῥγορίεν πιὸ θσιογηιίπαία 
ἐδι ἐχτοτην πο οπιπὶβ ἰόντα 7 ΟΠ νἰβίυ5 ᾿ς Ἰουίυγ : 

μ8) δηῖθ δάνοηϊμπ) 6}08 τη} ἀυϊάοη) ρεροαίᾶ 
Γἀδγυηῦ ἰπ ρΟρυ]0 Ι5γαοὶ, 5βεὰ Βοπιίπυ8 να πίθῃ5 ργο- 

μίθυῖ (114 αἱ ρεηϊία5. το πφυσγοηίυγ, οἱ ἴῃ Ἰοηφᾶπι 
ἐγδϑονοηίαν σαριν]ταϊαπὶ. Ουδηάο δυΐθηη οΟπΊρίαν- 
Ῥηϊ ΤΠ ΠΒΌΓΔΠι ραίΓαπ) διιόγυπὶ, οἱ δἀαϊογιπὶ δὰ 

Θοοἰδίοπριῃ ργορπδίαγαπι, ῬΟΓβθου ΠΟ ΠΘΙΉ408 }510- 

γα), οἱ ϑαϊναίογί8 ἰηιθυ!εοιοη6πὶ, τὰπς οΟπηρ δι 

δι : διφι  οίαν υοὐῖθ ἀοπιιδ νοδίτα ἀφδοτία. Ἐπ αυϊὰ 

Ἶδία ἃὉ εἶθ, 4υα ἰπ Ενδηφοὶίο δορὶ ρ!δ βυπί, ρᾶ5508 

ἐδὶ; ἰϑδοῖγοῦ ἢυηο ἀϊοίίυν : Εχίοτιπίπῖο δαί θγηιπαία 

ἐδι οπιπὶδ (οΥτα. 

2. Ουσοά 5ἱ 80}}ΠΠ18 νοϊιοτὶβ ἰπιο! βογα : ΡΓΟΡΙΟΓ 

πιὸ θτίογηϊπαία 681 ἐπί οΥἸπἰπὶο οπιπἶδ ἰόντα : οΟη51- 

δ ϑεγαπ). χιὶ, 8, 9. "5 ἰυἱἀ4. 9. 

Ἡὶς υϑαγραὶ Οὐΐζοιθϑ : οαπὶ ργθβουπ) χατάθεμα οἱ 
χκαταθεματισμός (πὶ ἴῃ. Αροραϊ γρ5ὶ, ἑυπὶ ἀριι ἀυ58ι}- 
μι) Οσουτγδηί, Ἠυετιυβ. 

(1) Ἡ κιλορονομία μου; Προφητεύει. ἨΪβ ἴῃβογ- 
(πὶ δΓαὶ ἴῃ οου ]θηβὶ οοά!οο, ψαἰάχυ! ἢ οι ἰἃ 
ΒΘ] ΠΘ{ ροϑὲ ἰθα γογυᾶ : Καὶ δεδιωχέναι διχαίους, 
μα {ΠΠ᾿Δ ἀδ406, προσέχωμεν τῷ γεγραμμένῳ οοηίίπα- 

Μ᾽ Ῥρδ τ. ὑχχπ!, 19. 

Τίς ἐστιν ὁ λέγων " Δι᾽ ἐμὲ ἠραγίσθη ἀφανισμῷ 
πᾶσα ἡ γῆ; Ὁ Χριστὸς ταῦτά φησιν, οὗ πρὸ τῆς 
ἐπιδημίας πολλὰ μὲν γεγένηται ἁμαρτήματα τῷ 

λαῷ, ἀλλ᾽ οὐ τοιαῦτα, ὥστε αὑτοὺς πάντα ἐγχατα- 
λειφθῆναι, καὶ εἰς αἰχμαλωσίαν πολυχρόνιον παρα- 

δοθήνα “Ὅτε δὲ πλήρωσαν (2᾽) τὸ μέτρον τῶν πατέρων 
αὑτῶν, καὶ προσέθηχαν ἀνῃρηχέναι τοὺς προφήτας. 
χαὶ δεδιωχέναι τοὺς δικαίους, τοῦ ἀποχτεῖναι (5) τὸν 

Χριστὸν τοῦ Θεοῦ, τότε γεγένηται τὸ, ᾿Αφίεται ὑμῖν 

Ὁ ὁ οἴκος ὑμῶν. Καὶ δι’ αὐτὸν ταῦτα πεπόνθασι, χαὶ 
Ἀφαγισμῷ ἠφαγίσθη πᾶσα ἡ γῆ. 

Εἰ δὲ καὶ ὑψηλότερον ἀχοῦσαι βούλει τοῦ, Δι᾿ ἐμὲ 
ἠφανίσθη ἀφανισμῷ πᾶσα ἡ γῆ" ἴδε τὴν ἐν συὶ 

50 ογϑῃ). χις, 11; χα, 1. 

ἀπ; 6ἃ Π05 ΗΪοΓΟΠΥπιΐ γοϑιϊρία Βοου τ, 510 1000 Γ6- 
δι} ||}05. ΗυΕτιυβ. 

(2) Ἔχομεν. μερα ἔχωμεν, οἱ ρΆυ}0 ροϑι, μὴ πα- 
ράοος τοῖς. 
(2 μεθ ἐπλήρωσαν. 
(5) Προ τῷ ἀνηρηχέναι τοὺς προφήτας. . « «. τὸ 

ἀποχτεῖναι, 
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γἶν, τίνα τρόπον ἐφανίσθη ἐλθόντος τοῦ Ἰησοῦ, ἧφα- Α ἀδγᾶ δᾶηι αὐ Ιη [6 65ῖ, ιοπ)οάο δαί θγπηϊηδίἃ οἱὲ 

νἰσθη γὰρ νεχρωθέντων. τῶν μελῶν τῶν ἐπὶ γῆς, 
χαὶ οὐχέτι ἡ γῆ ἐργάζεται τὰ ἑχυτῆς " οὐχέτι γίνε - 

κἅι παρὰ τῷ διχαίῳ τὰ ἔργα τῆς σαρχὸς, οἷς ἔθαλεν 
ἡ σάρξ οὐχέτι πορνεία, οὐχέτι ἀκαθαρσία, οὐχ ἀσέλ- 
γειὰ, οὐχ εἰδωλολατρεία, οὐ φαρμαχεία, χαὶ τὰ 

λιπά, Καὶ ὁ Σωτὴρ δὲ λέγει’ Μὴ γομίζετε (1), ὅτι 

ἀλθον βα.ϊεῖν εἰρήγην, ἀ.1.1ὰ μάχαιραν" ἀχηθῶς 

γὰρ πρὶν μὲν ἔλθῃ, μάχαιρα οὐχ ἦν ἐπὶ τῆς γῆς, 
οὐδὲ ἡ σὰρξ ἐπεθύμει χατὰ τοῦ πνεύματος, οὐδὲ τὸ 
πιεῦμα χατὰ τῆς σαρχός ὅτε ὃξ ἦλθε, χαὶ δεδι- 
δάγμεθα τίνα μὲν ἔστι τῆς σαρχὸς, τένα ὃξ τοῦ πνεύ- 

μᾶτος, ἡ διδασχαλία ὥσπερ μάχαιρα γεγενημένη ἐν 

τῇ διεῖλε τὴν σάρχα χαὶ τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ πνεύματος" 
χαὶ ἠφανίσθη μὲν ἡ γῆ, ὅτε (9) τὴν νέχρωσιν Ἰησοῦ 
ἐν τῷ σώματι περιφέρομεν, χαὶ οὐχέτι ζῶμεν κατὰ Β 

σάρχα, ἀλλὰ πάντα εἰς τὸ πνεῦμα, ἵνα μὴ θερίσω- 

μεν τθορὰν ἐχ τῆς σαρχὸς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ πνεύματος 
ζωὴν αἰώνιον. 

Λέγεται ὃὲ τοῖς ἡμαρτηχόσι" Σπείρατε (5) πυροὺς, 
καὶ ἀχάνθας θερίζετε" χἂν γὰρ ἐν τοῖς ἁγίοις τοῦ 
θεοῦ ὁμιλῶτιν, οἱ μὴ καλῶς αὐτοῖς ὁμιλοῦντες, μηδὲ 
ὃν δεῖ τρόπον βιοῦντες, μηδὲ πιστεύοντες, σπείρουσι 
πυροὺς, καὶ θερίζουσιν ἀχάνθας" μάλιστα δὲ ἔστι 

χατανοῖσαι ἐπὶ τῶν ἑτεροδόξων ἐντυγχανόντων ταῖς 

Γραφαῖς, χαὶ ἀχάνθας οὐχ ἀπὸ τῶν Γραφῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῶν ἰδίων ἐπινοιῶν θεριζόντων. Οἱ χιλῆρυι αὐτῶν 
οὐχ ὡςελήσουσιν αὑτούς. Ταῦτα καὶ πρὸ ἡμῶν 

ἄλλοι διηγήσαντο" καὶ ἐπειδὴ - τοῦτ᾽ ἀποδοχιμάζο- 
μεν (4) αὐτῶν τὴν διήγησιν, εὐγνωμόνως φέρομεν 

αὐτὴν εἰς μέσον, οὐχ ὡς ἱερεύοντες (Ὁ), ἀλλ᾽ ὡς με-- 

μβαθηχότες χαλὸν μάθημα. Οὗτος ὁ λόγος ὠφελήσει 
χαὶ ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς, ἐὰν προσέχωμεν τῷ γεγραμ- 

μένῳ, οἱ δοχοῦμεν εἶναι ἀπὸ χλήρου τινὸς προχαθε- 

ζόμενοι ὑμῶν, ὥστε τινὰς θέλειν ἤχειν ἐπὶ τὸν χλῆρον 
τοῦτον. Ἴστε δὲ, ὅτι οὐ πάντως ὁ χλῆρος σώξει" πολ- 

λοὶ γὰρ καὶ πρεσδύτεροι ἀπολοῦνται, πολλοὶ χαὶ λαῖ- 
χοὶ μαχάριοι ἀποδειχθήσονται. Ἐπεὶ οὖν τινές εἰσιν 

ἐν χλέρῳ οὐχ οὕτως βιοῦντες, ὥστε ὠφεληθῆναι καὶ 
χητμῆσαι τὸν χλῆρον διὰ τοῦτο, φασὶν οἱ διηγησά- 

μενοι, γέγραπται" Οἱ κλῆροι αὑτῶν οὐκ ὡρςε.1ἡ- 

σουσιν' αὑτούς" τὸ γὰρ ὠφελοῦν οὐχ αὐτὸ τὸ χαθέσε- 

ἴατγα, οἱ ἰυης νἱμο}}5 ροβί δι νοηίυπι 365 ΟΠ» 5ιὶ 

Πρ] οία 6886 φι ἀἰοία 501, τοοτο Ποαιΐρ πιο "γ8 

ΠΟΒΓΪ5 ΒΌΡΟΓ ἰΟΓΓΔΠῚ, ΟπΠὶ 8Π| ΠΟῚ ΟΡΘΓΘΙΏΓ ἴθγγα 

Ορότὰ 518, ποη [δηΐ δριὰ υβίυπι 68 4ηΐθυ8 ἀπίεα 

σᾶγῸ [Ὀνθλιγ, ΠΟ [ΓΝ σα110, ποι ᾿πηπηπάϊ{α, 

ποθὴ δάμ! οὐ} Τυχατῖα, πο ἰϑδοίογυπὶ βοῦν 8, ποι 

γοηῃοῇοεία. 1 οπλῖν5 Ἰοφυΐίυγ δ' : Ομ ριαιἷδ, φαία 

τοπὶ ρασοηὶ ηιδ [676 δΉΡΟΥ ἰοτταηι7 ΝΟῊ τοὶ ραςσθηὶ 

πὐἰμοτα, 564 σίαάίιπ. Υατα δηίοαιδπι) ἀοβοθηἀογοῖ, 

Οη εἴαὶ φἰ αι 5 ΘυροΓ ἰογγαι, Πποῆ86 ΟΤῸ σοη0υ- 

Ρίϑοευδι δήνετουβ 5ρί γἰϊαπι ; ποηα6 βρίεἶτα8 δἀνογϑουβ 
. φγηθῃ. Ουδηάο δυϊοπὶ νϑηΐ!, εἰ οὐαί 8ιπ|08 4018 

ΠΔΓΠΪ8, 4ΊΥ βίη! βρί γί, οἱ ἀοοιγίπα ο)ι8 αυδοὶ 
εἰδάϊυ5 ἱπιπηίβϑυβ εἶν 5:1 οάγποπι, ἰΔ ὁ81, (ΘΥΓΆΠῚ ἃ 

δρίγίτα, οἱ οχιογπιϊ αν} πὶ, αυΐα πιορι αι θη πὶ 

269 ΟΠ 1511 οἰγουπηετ πηυ8 ἰῃ ΘΟΓΡΟΓΘ ΠΟΒΙΡΟ δ", εἱ 

Βοη νἰνίπηι5 υἱίνὰ ἠαχία σάγποην, Υἱνῖ! δυίοπὶ βρίὶ τὶ - 

{τι ; οἱ βϑιη παπι5 Π0η ἴῃ ΘΆΓΠ6, 560 ἴῃ 5ρίγίίυ, υἱ 

Ἐ0) πιοίϑη}1:5 δΟΓΓῸρ ΘΠ 6πὶ ἀδ σᾶγΠ6, 868 ἀ6 δρίτῖία 

Υἱίαπὶ Ὁ ογηδπ ὅ". 
5. θϊείιαν ἁυΐοπι ρεδοαιογίθυϑ δ᾽ : δεηιπαί 5 (γἷ- 

εἰσιιηι, εἰ δρίπαδ πιοιἐ{8. ()γυ] απὶπὶ Ὁ 8.9 πεηυ6 ἠυχίἃ 

σοϊαἰδίοπι ϑουγρίυγαγυηι, ποηι6 [υχία ἀεὶ νογ- 

ἴση ργοίεγι οἰοηυΐα Ὠοϊ, δοιηΐπαιὶ ἰγἴσαπν, οἱ πηθιϊῖ 

δρίπ28. "06 φγοῖ εἰ [Δοϊαπι 4υΐ Ἰοσαπὶ δογίρίυγα8, 
οἱ βρ'πα8 ποη ἀδ ΠΠΓῖ5 ϑδηοι5, 56] ἀθ Ὀγοργὶ 18 56}- 
δἰθυβ πιοίιιηι. Οἰδγὶ δογμῖπ ποπ μγοάφτιμι οἷς. ΠΠΠῈῸ 

δηΐα π|6 4}}} δυροβυσγυηῖ; οἱ αυΐα ποθὴ ργοῦο ἰῃ- 
(ογργοϊδιϊ μα πὶ οοταπὶ, ΟΟΠβοΠι6η5 Θαπιάδπι ρΓῸ- 

ίεγο, ποὴ φυδδὶ 'ρ86 τερογογί ΠΊ, βοὰ γοροῦία [8πὶ ΓΟ- 
Ραίοηϑ, υἱ τὶ ρατί ον νου ΐβαυς σοπάυοδι; 8ἱ (Δ πη 6 ἢ 

αὐ ἀϊοεπάα βυηί ᾿μοηϊα5 Δηΐπ)ι8 οχεὶρίαί. Νο5 αυΐ 

Ρυϊάηυγ δἰ χυϊὰ 6556, ἰά 681 φαΐ ἱπ εἰογ δία ν 0} 8 
οὐἶπα ργεϑίἀθπλι8 ἴῃ τδηίαπι αἱ αυϊάαπι ἀδ πιϊποτὶ 

ιδάυ δά ᾿υης Ἰοουπὶ οὐρίδηΐ ρογνθιῖγα, Π0556 ἀθ- 

Ῥθει5. ποη βίϑίίηι ἰῃ 60 6856 δα νδηΐοϑβ, 4υΐα οἰογὶ οἵ 

ΒΒΠη08; Π}0}{ Θηΐ πὶ οἱ ῬγοσυγΓοΥὶ ρογουηῖ, οἱ Ἰαδιοὶ 

Βολιϊπϑίπηὶ ταρογ απ : 86 δὶ ὀγάϊηοπι οἰογοδίυϑ. 
οἱ πηογοδπιυν ρᾶγίιοῦ, οἱ Βδθοδηιι8. Ουΐα ἰφἰίατ βυηὶ 
4υϊάαπι οἰατίοἱ ποη ᾿ΐὰ νίνϑηίοβ, υἱ οἱ ᾿ρϑὶ ἐχ ογάϊπδ 

οαρὶδηΐ Γγυοίυπι, οἱ οὐδ 5088 51η1 ἀϊρηϊίαιὶ ; 

ἰἀείγου δἰαπί φυὶ ἀχροβιθγαηὶ ργορ!οίϑπι πυης ἀΪ- 
οοπίοπι) : Οἰοτγὶ δογμπι ποπ Ῥτοάθτγιιμῖὶ εἶδ; υ1}}}{88. 

σῆαι (5)) ἐν πρεσθυτερίῳ ἐστὶν, ἀλλὰ τὸ βιοῦν ἀξίως Ὁ 4υΐρρὲ οἰογίοδιαβ πο ἷπ 60, 8ὶ 4]171|8 ἰῃ δρπιΐῃθ 

τοῦ τόπου ὡς ἀπαιτεῖ ὁ λόγος. ᾿Απαιτεῖ καὶ ὑμᾶς 

βιοῦν ὁ λόγος καλῶς καὶ ἡμᾶς " ἀλλ᾽ εἰ δεῖ οὕτως εἰ- 

πεῖν, Δυνατοὶ δυγατῶς ἐτασθήσονται. Πλεῖον ἐγὼ 

ἀπαιτοῦμαι παρὰ τὸν διάχονον, πλεῖον ὁ διάκονος 

παρὰ τὸν λαϊχόν. Ὁ δὲ τὴν πάντων ἡμῶν ἐγχεχειρι- 
σμένος ἀρχὴν (6) αὐτὴν τὴν ἐχχλησιαστιχὴν ἐπὶ 

κι δια. χ, ὅ4. δ ΤῈ ογ. αν, 10. 55 6]. νἱ, 8. 

ῳ Μὴ νομίζετε. Ἰεδροθαὶ ΗΙἐγοπυπιυβ: Τί νομίξετε, 
3) Ὅτε. ἨΪοΓΟ γπλυ5 ἰΘσθθαὶ ἃ: ὅτι. 
ὅ) ΗἸδγοιγπιὺς : Σπείρετε. 

(Ὁ) Πρεα οὑπὶ Ηϊεγογπιο : Οὐχ ἀποδοχιμάτομεν 
αὐτῶν τὴν διήγησιν, εὐγνωμόνως. 

5) [686 εὐτη ΗΘΓΟΉγηΙΟ : εὑρόντες. 
5) [,κ 66 καθέζεσθαι. 
(8) Ὁ δὲ τὴν πάντων ἡμῶν ἐγχεχειρισμένος 

βϑάθδι ργοβΒΟΥ ΟΓΟΓΙΙ πὶ, 564 5] [υχία Ἰοοὰπι διυπὶ, εἴ 

ἰυχία φῥγαοερία Βοπιϊπὶ ἀΐφηυϑ ἱποοάδι, Υόγαπ), οἰἸᾶ- 

τἰβϑἰ π|ῖ, ποιὸ μυΐϊᾶτα ᾿ιος ἰδηίυπι ἀδ η00Ϊ8 6558 

ἀϊοίιπι : οἱ Π05 οἱ γοῸ8 σοπιηθηεί ἀΐνὶπ πιδ]οδίαϑ, 

αἱ [υχία ϑοτὶρίυγαγυπη ργοδρία Υἱνϑπ)}8, οἱ δἰ δὶς 

ἐσχροάϊι ἀΐξογα : βοίοπίο5 Ῥοίοπίεν (ογηιοπία ραϊϊεπίμ, 

δ. Ζογϑῃ. χιὶ, 15. 

ἀρχήν, εἰ6. ΗἸ ΓΟ γπΊυ8 : Οἱ υόγὸ (οἱἶιι5 Εσοἰοδὶς 
αγίοπιὶ οὐ(ϊποῖ, ΡΥ οπιπὶ οείθδία τοαάάεί τα(ίοπεπι, 
[ιοεἱ φυϊάσαν {Π|Ππι8, ἰθ φὰο ρογογαθαὶ ορ᾿ϑοορυπι ναὶ 
τη γορο ἴαπὶ Οτίφομοβ ν᾽ δίῃ 5 σης 8856. ἢΠ25 8Δ0- 
(οπὶ ᾿ ΠπῈ}Π15 (ϑᾶγθοβ Ρα]ϑιίηρ [ι1856 Γαρ (8145 γα - 
γἰβί πη ΐ]6 65ι. Πἃ υ6] ΤΠθοοι βίαν ορίβοὺυρυπ) α:53- 
τἰθη86πΊ, ναὶ οὐρα Βαῦυγίαπι Απιϊοοϊθηιπὶ Ραϊγίγ- 
οδπὶ ἀοδίφηαγιῖ. Θυδη]υδπ) ΤΎΓυδΊΠ6 [λπὶ οοη665- 
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ΡῬΙα5 ἃ π|6. δαί αἰ τὰ αυδηὶ ἃ ἀϊδοοηο ; ὈΪ.5 ἃ ἀΐϑοῦτο Α πλεῖον ἀπαιτεῖται. Διὰ τοῦτο ὁ πεπιστευμένος τὰ 

ἀἰυδηι ἃ ἰαΐοο. Οἱ γν6ΓῸ ἰοἰΐυ5 ἘςοΙαβἴος ἄγοαπὶ ΟΝι]- 

ποῖ, ῥγῸ οπιηὶ Βροοϊεβία τοάάθὶ γϑιϊοπαπὶ. Ῥτορίοῦ 
Ιος δροϑίοϊυβ Ραυ]ὰ8 (ν᾽ οἰ ]οοᾺ αὐ ἰ56. οὐἱ [Ὁογδμὶ 

του! ΟΠ. 1354) δἰ ῃαὶ δ5 : δίς ποβ οαϊδίϊηιοί μοηῖο 

“ἰ πιπϊδίγος Οἰιτὶ δι, οἱ ἀϊδροπδαίοτοδ βασγαπιοπίοτγιηι 

Ῥεῖ. Πίος )απὶ φιιοτίίιν ἱπίον αἰδρεπδαίοτος εἰ βαοίϊς 

φιιὶς ἱπυοιίαιατ. ἴῃ ἰΔηϊυΠ) ΓΑΡΙπὶ δϑὲ ΒΟπιπὶ ἀΪ8- 
Ῥεηξβαίογοιι ἱπυδηΐγα, υἱ 6585. αυϊ δηϊοαυδπὶ οτὶ- 

ΤΟηϊαῦ 6ὰ αυῷ ογδηΐ [πἰὰγΓὰ ΘΟσΠΟΥΘΓΑΙ͂, ἰΟΌΘΓ- 
(υγ ὅδ : Οκὶς ριιίας ὁεῖ βαοίϊς αὐ δροιιδαίογ οἱ βαρίθης, 

σιοηι σον δι ἑ 1 δ ομιῖνιι8. διρον [απιϊ ἴαπι δμαπι, ἀαγὰ 

ἐπ 1οπιροῦο εἰϑατία σον ϑβοτυὶδ φὶδ ̓  Εἰ ροδὶ ρυ βιὰ πὶ 
εδυβϑίυ5 ἀ6 ΄συϊθαδάαπι ἀἰδροπδδίογίθιβ ἰπίυ!ε, ἀξ 

ἐ6η5 δ: δὲ ἀμίοπι ἱπεὶρίαι πιαίιι8 δοτυις ἴσο : Μο- 
ταίινγ ἀοπιΐηιις ἠϊθιι5 υοπῖτθ; οἰ 1900) «“αροτὶ! εαάονο 

δέγυοδ Εἰ αποϊ[[α5, ΕἸ σοπισάργο, οἱ ὑΐθογο, οἱ ἱποθτίατὶ, 

τοηῖς δοηιῖπιι5 δογυὶ {{{{|5 ἴπ αἷς φια ποὴ βρογαί, οἵ 

ποτα φια ποϑδεῖϊ, οἱ αἰυϊαάϊι {{ἰππὶ, οἱ ρατίθηι {{{ππ|8 σαπι 

ἐηβαοίθιιδ γονῖι. ἤφο ἴῃ 6ὁ χιοὰ 5ενρίυπι 65: 

Αἰετὶ δοτιπὶ ποπ Ῥτοάογιπί οἶδ. 

4. Υἱάυύαπιυϑ δυϊοη οἱ τοὶ αυΐ8. Παρ οϑατίδπιὶ 00Γ- 

ΓορΡιΙοη πη), αιδπὶ, οἱ πλΐ!! υἱ ἀοίυν, ἴῃ πιογΑ}} Ἰ000 

ἀοθοπι5. δοοίρογα : (ον [ιπαάϊπιϊπὶ ἃ ἰοτίαἴΐοπο υ6- 

8ίτα, αὖ ορρτοῦτίὶο ἱπ ἐοπδρεσίιι θοηιπὶ 5, Μα ἃ 

βυηϊ ἴῃ αυΐθι5 φἹονΐληι65. ἰηβρίοπιϊλπὶ ποβίγαιῃ 

οβίοπαϊπηι8. Ὑ ΓΙ φγαιία : δὶ 41} ἴῃ πη} |8 ρο5565- 

βἰοηίθυ5 ρου δηίυν, ἀΐοῖ! 6͵8 : (οι ζυπαϊππὶ α σίο- 
τὶ αιΐοπε υϑδίτα. δὶ αυὶ φἰοτίδηϊυγ ἴῃ ραπα γα. Π0}}}}}- 
δίς, ἀϊοίιαγ δά 608 : (οι [ιπαϊιπϊπὶ α οἰοτίαιΐοπο αὶ 
υϑδίγα. δὶ χυὶ ᾿δοία "απ ϊ ἱποσάσηϊ βυρον ργοιο515- 

5[π|}5 ψο 5.0.5, ΒΌΡΟΡ ἀπο Π}1}{}18 Θχογπαῖα ἀἰν 13, 

ΔΙΙοΠα 68. αυΐρρ6 ἃ φἱογίδιϊοηβ βαποίογαπι, ἀϊείιυῦ 
Δὰ 608 : Οοηζμαϊπιϊπὶ α σἰοτίαιΐοπα υδϑίτα. ὙοΥατα 

᾿ιος ρᾶγυπὶ 65ῖ. Αὐὐΐ αυϊὰ Ἰοφυδίυγ ἴῃ δεγοπιῖα 50Γ- 

τὴ αἰνίηυδ, 065 υἱ π6 ἴῃ δλρίοηῖία υϊάοπὶ πὸ- 
δῖγα φίουϊθπηυγ : Ν οἰοτὶοίιν, ἰηηυϊ! ὅ9, δαρίθης. ὧν 

δαριοπίῖα δια, πος [ΟΥἱὴδ ἐπ [οταἱμαΐπ6 δια, ποο αἶνος 

ἐπ αἰυϊιϊδ διιῖδ; 864. ἴπ ἴδίο σίοτίοιμγ φιὶ σίονϊαίαν, 

ἹπιοἰΠρογ6 οἱ ξοῖγο μία ὁσο τμπι Βοηιΐπιι8. Υἱβ φίο- 
τὶδτὶ, οἱ ρου θαπάπ5 ποη δυάῖγο : Οοη[ιωια αἰ ἃ 

φίοτίαιΐονο υοϑίτα  ΟἸογίατα υἱ ἀροκίοϊυ5 ΡΑυ]ὰ5, οἱ 

ἀϊο “ὃ : Μ{μι ἀμίοπι αὐ δὶ! σίογίατὶ, πἰδὶ ἱπ ογῖιοα [)0- 
ταϊπὶ πιοὶ 165 ΟΙιτῖ δὶ, ΡῸῚ φιθηι παλιὰ ππιπάπι8 οΥιοῖν 

αι δι, οἱ 690 πιιιάο.. ὶ5 οἸονίαγὶ, οἵ πο δυάΐγ : 

Οοπ[μπάϊπῖηϊ ἃ οἰοτίαιϊον6 υθϑίιγα ἢ ΑυὰϊῇῚ Ῥαυ]υϊη 
δἰονϊδηίοῃι, οἱ ἀΐβοα αυϊά ἸΙοφυΐίαν δ᾽ : ζίϑομίον φίο- 

58 Τ(ογ, ιν, 1. δ6 106. ΧΙ, 42, 
νι, 14. 51}} ον. σιν, 9. 

50γἱῖ, ΘοΥ(ΠΊ ΠῸΗ 1460. 11 γόγῸ ΗΠ ΘΓΟΠΥπΊαΠῚ οοη- 
νεῖ 5886 γϑγί β᾽ πιῖ]8 δϑί αἀ Πλοπιαπιι πὶ ρομΕἰσοπὶ (οἱ 
675 Ὑϑη} ᾿πάϊ04Π|) 4.6 ΠΝ 51: Π|Πλ}} 1 ΘΔΟΟΓΔΟΙοΠὶ 80- 
ῬεΠδὶ ργαῖ. ἴῃ Ενδηροὶ. αἠἡ Παπιαβιιηι, οἱ ἀδ ουυ5 
Ῥο(οϑίδια τὴ0}}}8 ἀἰ 550 ὉΠ [ἢ ΟΡ βί. δά οιυπηάθῃ : θ μαπ- 
σιαπι ἰσίιμτ, ἰπαυ δ, ἐμ πιθ ἰογτοαί πιαρηΐτιάο, ἱπυϊ- 
1αἱ ἰαπιόπὶ ἱϑιπιιμΐίας. Α ραδίοτο ρταϑιἀΐμηι ουἷδ Παρὶ- 
0, [αορδ5αἱ ἱπυϊάϊα : Ποπιαπὶ σιν γϑοθάαι! αηϊνὶ- 
1101 σμπὶ δι ΟΟΟΔ5ΟΥΘ ρἰδοαίοτὶς οἱ ἀϊδοῖριίο οΥγμοῖς (0 - 
ἡμοῦ. [ἔσο ππίίμηι ᾿γιπείηι, πὶδὶ Οἠτίδίαπι δοηισηξ, 
δεαμπίπαιπὶ (πρ, ἰά δι σαι!οίγις Γοιτῖ, σουιημιπίοιο 

51 1,14. ἀδ, 40. 

μεγάλα ὁ ᾿Απόστολος, ᾿Αχούετε, φησίν" οὕτως ἡμᾶς 

«1ογιζέσθω ἄγθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ, καὶ 

οἱκογόμους μυστηρίων Θεοῦ. Ὁ δὲ Λοιπὸν ζητεῖ- 
ται ἐν τοῖς οἱἰκογόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. 

Καὶ οὕτω’ σπάνιόν ἔστιν εὑρεθῆναι οἰχονόμον πιστὸν 

χαὶ χαλόν' Ἰησοῦς ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως 

αὐτῶν λέγει: Τίς ἄρα ἐστὶ» ὁ πιστὸς οἰκογόμος καὶ 

φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 

οἰκίας αὑτοῦ, διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον 

τοῖς δούλοις αὑτοῦ; Εἶτα μέμφεταί τινας οἰχονό- 

μους, καὶ λέγει" Ἐὰν δὲ ἄρξηται ὁ κακὸς δοῦλος 

“έγειν" Χρογίζει μου ὁ κύριος ἔρχεσθαι" καὶ ἄρ- 
ξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, καὶ τὰς 

παιδίσχας, ἐσθίειν τε, καὶ πίνειν, καὶ μεθύσχε- 

Β σθαι" ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 

ἥ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἡ οὗ γινώσκει, καὶ δι- 
χοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν 

ἀπίστων θήσει. Ταῦτα μὲν εἰς τό- Οἱ χιλῆροι αὖ- 

τῶν οὐκ ὠφελήσουσιν αὐτούς. 

Ἴδωμεν δὲ χαὶ ἑξῆς ἐπίπληξιν ἀναγχαίαν ἣν κα- 

λὸν εἰς τὸν ἐθιχὸν τόπον ἀναλαθεῖν λέγουσαν" Αἷ- 

σχύγθητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν, ἀπὸ ὀνειδισμοῦ 

ἐναντίον Κυρίου. Ἔστι τινὰ ἐν οἷς χαυχώμεθα δια 

τὴν ἄνοιαν, οὐχ οὖσιν χαυχήσεως ἀξίοις" οἷον ἐάν 
χαυχήσηταί τις, ὅτι πλούσιός ἐστι, χαὶ πολλὰ χέχτη 

ται, λέγοιτ᾽ ἂν πρὸς αὐτόν - Αἰσχύγθητε ἀπὸ καυ- 

χήσεως ὑμῶν. Ἐὰν χαυχήσητα! τι; ἐπὶ εὐγενείξ 

ταύτῃ τῇ ἐχτὸς, λεχθήσεται πρὸς αὐτόν" Αἰσχύγ- 

θητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν. Ἐὰν χαυχήσηταί τις 

ἐπὶ πολυτελείᾳ ἱματίων, ἐπὶ οἰχοδομῇ οἰχίας πλουσίως 

χατεσχευασμένης, ἀλλοτρία ἐστὶν ἡ καύχησις χαυχῆς 

σεως ἁγίων" διὸ λεχθήσεται πρὸς τὸν τοιοῦτον᾽ Αἰσιχὺγ- 

θητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν. "Άχουε τοῦ λόγου τοῦ 
προφήτου Ἱερεμίου χελεύοντος ἡμᾶς μὴ καυχᾶσθαι" 

Μηδὲ ὁ σοφὸς ἐπὶ τῇ σοξίᾳ αὐτοῦ, μηδὲ ὀϊσχυρὸς 
ἐν τῇ ἰσχύϊ αὑτοῦ, μηδὲ ὁ πιλούσιος ἐν' τῷ πιλούτῳ 

αὐτοῦ, ἀ..ὰ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, 
συγιεῖν καὶ γιγώσκειν, ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. θέλεις 
χαυχᾶσθαι, χαὶ χαυχώμενος μὴ ἀχοῦσαι, Αἰσχύν- 

θητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν; Καύχησαι ὡς ᾿Από- 

στολος, χαὶ εἰπέ - ᾿Εμοὶ δὲ μὴ γέγοιτο καυχᾶσθαι 

εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

Ὁ στοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ 
κόσμῳ. Θέλεις χαυχᾶσθαι ἵνα μὴ ἐλεγχθῇς " Αἰσιχύν- 
θητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν ; ΓἌχουε Παύλου χαυ- 

80 Αα]αί. 88. ]6γοη). χι!, ἰὅ. ὅδ᾽ δ6γ. τσ, 2, 24. 

εοπϑοοῖον. δέρον ἱ{απὶ ροίταπι δαὶ βεαίαπι Ἐξοϊερῖαπι 
δεῖο. (Λ)μεἰσιηφιι6 οαῖτα ἱπιπς ἀοππῖπι αᾳπιπι εοπιθΊ τ, 
Ῥτο[ανι8 651. δὲ ιιὶς ἐπ ατοα ΝΟ6 ποη {μέγ}, ρετίθι! 
τόρπαπίο αἡιυΐο. ϑἰηλ 18 Πιανεῖ ΑΠΙ ὈΓΟϑίϑίον ἴῃ ἐ. 
Ερίϑι, 1 δὰ Τίπι. : ὕ οἰπι ἰοἵτι5 πιιπάτις θεῖ εἷ!, Ἐε- 
εἰοδῖα ἰαπιθη ἀοπιῖιδ 6]ι5 ἀἰσαίμτ, σα) ποάϊε τερίο 
65. Βαπιαδιι5. Ἀοπιδηῖπὶ πἰάδαν ρομ βοδιῃ ἃ Πυἤηο 
ἀοδίσηανὶ ργοθδῦ} 6. 65ι, οαπὶ αἷϊ ἴῃ ἱπιογργοίδι!ο}8 
Πποπ]Π 117 Οτγί ρθηΐθ ἰν ααη65.: Νοπ ἀεβοίεί μτῖπ- 
ἐθρ5 οα ἴυάα, ἰά 651 Πἰς φαΐ ροδὶ τοϑιιτγεοίίοπεπι ΕἸμ8 
(Ομεῖϑε!) Κεοίοδίατιιηι μυίποορε οτάϊπαίαν, Πυετιῦ5. 



1) ἸΝ ΦΕΒΕΜΙΑΜ ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΙ. δ᾽1ὲ 

χωμένου, καὶ μάνθανε, ὅταν λέγῃ" ἬἭδιστα οὗν αὶ τίανον ἵπ ἱη βγη αἰῖϑιια πιοῖδ, μι ἱπμαϑέιει ἵπ πιὰ υἷτ- 

χαυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθεγείαις μου, ἵν ἐπισκη- 
γώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χρισεοῦ. "Ἄκουε οἷα 
χαυχᾶται χαυχή ματα" ᾽ν κόποις περισσοτέρως. Τίς 

δύναται ἡμῶν τοῦτο εἰπεῖν ; Ἐν φυλακαῖς ὑπερ- 
ἑα.λιόντως. ἐν θανάτοις πο.λ.ιάκις" ὑπὸ Ἰουδαίων 

πεντάχις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ξλαξον" τρὶς ἐῤ- 

ῥαῦδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθηγν, τρὶς ἐραυάγησα. Μαν- 

θάνομεν ([) οὖν χαὶ χαυχήσεων εἶναι διαφοράς᾽ ὥς τινας 

μὲν χαυχήσεις εἶναι αἰσχύνης ἀξίας, ἐφ᾽ οἷς λέγοιτ᾽ 

ἂν ἐχεῖνο τὸ ἀποστολιχόν᾽ Καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 

αὐτῶν. Ἐφ᾽ οἷς ἔδει αὐτοὺς αἰσχύνεσθαι, ἐπὶ τούτοις 

οἴονται δοξάζεσθαι. 

Μετὰ ταῦτα ἴδωμεν τὰ περὶ τοῦ περιζώματος. 
Τάδε γὰρ έγει Κύριος" Βάδιζε, καὶ χτῆσαι σεαυτῷ 

περίζωμα λινοῦν, καὶ περίθου περὶ τηγ ἐσφύν σου, 

καὶ ἐν ὕδατι διελεύσῃ (8). Καὶ ἐχτησάμην τὸ πε- 

ρίζωμα κατὰ τὸν 16γον Κυρίου, καὶ περιέθηχα 
αερὶ τὴν ὀσφύν μου" καὶ ἐγεγήθη «ἰόγος Κυρίου 

«ρὸς μὲ λέγων Λάδε τὸ περίζωμα τὸ περὶ τὴν 

ἐσφύν σου, καὶ ἀνάστηθι, καὶ βάδισον ἐπὶ τὸν 

Εὐφράτην, καὶ χατάχρυψον αὐτὸ ἐχεῖ ἐν τῇ τρυ- 

μαλίᾳ τῆς πέτρας. Μετὰ ἡμέρας τινὰς ἔρχεται 

ἐχεῖ, χαὶ εὑρίσχει διασεσηπὸς τοῦτο τὸ περίζωμα. 

Καὶ ἐπιφέρει ὁ Κύριος διδοὺς ἀφορμὴν τῆς ἑρμηνείας 
ποῦ περιζώματος, λέγων" Καθάπερ κοι.ἰᾶται τὸ 

περίζωμα πρὸς τὴν ὀσφὺν τοῦ ἀνθρώπου, οὕτως 

ἐχόλλησα πρὸς ἐμαυτὸν τὸν οἶκον τοῦ ᾿Ισραὴ.1, 
καὶ πάντα τὸν οἶχον Ἰούδα, ρησὶν ὁ Κύριος" τοῦ 
γεγέσθαι μοε εἷς «λαὸν ὀγομαστὸν, καὶ εἰς καύ- 
χημα, καὶ εἰς δύξαγ' καὶ οὐκ εἰσήχουσάν μου. 

Οὐχοῦν ὅ προφήτης ἀντὶ τοῦ Θεοῦ περιλαμθάνεται 
περιζωννὺς περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ τὸ περίζωμα τὸ 

λινοῦν, ὡς ὁ Θεὸς τὸν λαόν’ ᾿Εχόλλησα γὰρ πρὸς 

ἐμαυτὸν, φησὶ, τοῦτον τὸν «αὸν, φησὶν ὁ Θεὸς, 

χαὶ οἱονεὶ περίξωμα ὁ λαὸς γίνεται τοῦ Θεοῦ. Διὰ 

τ δὲ περίζωμα γίνεται τοῦ Θεοῦ περὶ τὴν ὀσφὺν 
αὐτοῦ. ὁ δυνάμενος ἀναγινώσχειν τὸν ἸἹεζεχιὴλ, 

χαὶ ὁρῶν τὸν Θεὸν τῷ λόγῳ οἱονεὶ σωματοποιού- 

μένον, χαὶ τίνα μὲν τρόπον αὐτοῦ τὰ ἀπὸ τῆς 
ὀσφύος χάτω ἐστὶ πῦρ, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος καὶ 

ἄνω ἐστὶν ἤλεχτρον, ἐρευνήσατο (5) τὸν λόγον διὰ 
τί τὸ χάτω τοῦ Θεοῦ πῦρ ἐστι. Τὰ ἀπὸ ὀσφύος γαὶ 

Ὑενέσεως πράγματα, ταῦτα πῦρ ἐστι. Πάντα γὰρ τὰ 

{ι΄ ΟΠιτὶδιῖ. Ααὰ φα βἰηΐ ρίογίς ἴῃ φυΐθυδ 856 νἱῦ 

οἴογαι 55: [π ἰαϑοντίδιις αὐιπάαπίον, (υ͵]5 0. ροία5ὲ 

ἀϊοογο ἢ [π σαγοοτίϑιις διρτα πιοάπιηι, ἵπ πιοτεΐδιις 

δρε; α ιααὶς φιιϊηφιῖοδ φιαάτασοπαδ ἀπα πιϊπιι8 
αεεερὶ; (εΥ̓ υἱγοὶδ σαδιιδ δι; δοηιεί ἰαρίἀαίις δμπὶ; 

(ΕΥ παμ[γαρίιιπι ραδδιις διιπι. Ὠβοδίηι8 αἰ βογεπ ας 

εἰοτίαγυπι, οἱ ΠοηΠυ}}05 6556 αἰ ΒΌΡΟΓ 18 φ]οτίθη - 

ἴυγ, αυαὲ ΤυΡοΓα ἀἶρηα βυμί, φυοτγυπὶ φ]οτία 681 ἴῃ 

οοη[πδίοπα "5. 1 ιἷ58. αυΐρῥα ρογίδηϊυγ, αὐῶ οὐ} 

[λοΐϊυη!, ἰΔίοὈΓα5 οἱ βϑογοῖ ρεγαιίγαμηῖ. 

δ. Ροβί ᾿νδ σοπδί οὐ πγ8 αυϊά ἀδ εἰποίοτϊο ρτῷ- 
οορίαπι 8.15; ας αἰεὶ! Βοπιΐπιις : γἱ᾽4Ὰ6 οἰ αοεῖρεα 
εἰδὲ εἰπείοτίιιη {ποῖιπὶ, οι οἰτοιπιάα ἐμπιδος (μ08, εἰ 

ῬΡΕΥ ἀγμαπι ποπ ἰγαπεὶυΐδ. ΕἸ αὐοορὶ εἰποίοτίμηι 86 - 

εἐμπάπιηι υετθμπι Βοπιϊοὶ 19] αὐ πὲ ἀἴσοπς : Αὐοῖρα 
εἰπείοτίμηι φιοαά εἶγοα ἰπηιῦο5 μος ἐεί, οἰ υαάς αὐ 

Ευριιταίοπι, εἰ αὐδοοπάς ἡ μα ἱη σαυνέγπα ρμεῖτα. Ροβὶ 
ἀἴδ5 γϑηΐϊξ ργοριοία, οἱ δοοορὶϊ οἰποίογί πὶ ἀθ 1060 

υὐἱ ἱμίοάδναί ᾿ΠἸυ, οἱ Θο66 σοπ)ρυ Γι ογαί, φυοά ἢ} 

υϑ01 6586. Εἰ πὸ 4υΐβ ᾿υχία νοϊαπιδίοπι δηϊπηὶ 88] 

ἄς ΒοΟ ]000 δἰ ργϑβυμηογοί πιο] οοῖαπι, ἀ8η8 θ0- 
πηΐηιι5 ἐπιογργείδιϊοηὶ οοοαϑίοποηι, δά ἀ ἀϊ ἀΐ 6 η8 "δ : 

δίομι δαῖνι αἀήατεοί εἰποίοτίιπι οἶγοα πωπδος ἐιοηιϊπὶξ, 

εἰς ασοἰμιϊπαυὶ αὐ πιὸ ἀοπιιηι ]ϑγποί, εἴ οπιπόηι 40- 

πιιπὶ διάα, κι βότοπί πμΠ ἧπ ροραίμπι ποηιϊπαίμπι, 

εἰ ἱπ ἐσδι αἰἱοπθηι, οἱ φίοτίαηι, οἱ ποῆ οϑαμαϊοτιμι 

ηϊε. Ἰφϊιυγ ῬγΓΟρ]Ιοῖα ἴη 060 ργὸ Πεο δοοϊρίαίυν, εἰγ- 

ουὐπιάδηϑ Ἰαπ|00ὺ5 δῦο5 οἰποίογί τι ᾿ἰδααπ), ἰὰ 6ϑί 

Ῥορυϊαπι! θου8. Αὐρϑφίμεϊπαυὶ φαῖρρε, αἷϊ, αὐ πιὲ 4ο- 

ππὶ ]ςταεί ; οἱ χυοάδτηπιοάο εἰμποίοτγίιηι θ αἱ ΠΟπιο 
᾿υδίυ8 εἰποίίατ. Ουῶγοθ αυλπὶ ΟὟ οαυδαπιῇ [638 

Ἐτοο 6]6πὶ 54, οἱ ἰπι0}} }κ6 φιυοιμοάο θοὺ5 νἱἀδαίυῦ 

ἴπ ΘοΓΡΟγΘ, οἱ αυδηιοῦγοθιη ἃ Ἰαπι 5 6705 ἀϑ4ι6 δὰ 
Ρεοάδ5 ᾿ψπὶ8 ἀρραΐοαῖ, οἱ ἃ ᾿υπ|0]5 ὑ54ι6 δά σἀρυΐ 

οἰσοίγαπη : ἴππὸ ρΟίΟΡΪ8. οἰϊὰπὶ ργβοηι 5 δοῦρα - 

ΤῺ ᾿ΠΥΘΉΪΓΘ ΓΔΙΪΟΠ6Π), 4 ΔΠΙΟ Γααλ ἰηἰογίογοθ Ὠαὶ. 

Ῥάγίο5 ἰρηθδ 5ιπ|. 6η65 φεηέΓαι(ίοῃθ, οἱ θὲ ἱζη8 

ΘΟΠΒ6η1Γ. Οπιηΐὰ αυἱρρα 4υΐᾷ ὁχ οοἷία οἱ γο]υρίαϊα 

δυηϊ, ἱπάϊφοηϊ ρυγραίίοηο, οἱ ᾿ρ88 ρυγζοίίο ἱπηπη ἃ 

658. Βυρρ) οῖο. Εὰ νογῸ 4088 ἃ Τ 1.5 ἴΏ ΒΌΡΟΓΟΓα 

οοηδιγρυηί, οἱ ἢ} 9} η18 Ορογὰ δυ8 υἱγίυ 6 ἰΓδη 806 η- 
ἐν γενέσει χρήζει τοῦ καθαρσίου τοῦ ἀπὸ τοῦ πυρός" Ὁ ἀππὶ, αυσ5ὶ «ικοκύλπι πιαίογία ρατίοσ δ δἰ οοιΓὶ βἰμ!- 

πάντα τὰ ἐν γενέσει χρήζει τῆς χολάσεως. Τὰ δὲ 
ἀκυτέρω τῆς ὀσφύος ὑπερδεθηχότα τὴν γένεσιν, 

ταῦτά ἐστιν ὕλη ὡς ἐν χόσμῳ χαθαριωτάτη καὶ τι- 
μιωτάτη" λέγεται γὰρ τὸ ἤλεχτρον χρυσοῦ εἶναι τι- 

βαλφέστερον. Ἐπεὶ οὖν (4) παραδείγμασι χρῆται ἡ 

Γραφὴ, ἵνα διδάξῃ τοῦ Θεοῦ τὸ σῶμα τῷ ἀνωτέρω 

4 ἸΙ(ον. χι, 25, 24, 35. 55 ῬΒΠΙρΡρ. μὲ, 19. ὁ 
Ι, 2]. 

ΠΩ Μανθάνομεν. 1ιοφεῦαι ΗΪΘΓοηγτηι8 : μανθά- 
μεν. 

(3) Καὶ ἐν ὕδατι διελεύσῃ. 1μοξα, καὶ ἐν ὕδατι 
οὐ διελεύσῃ, ΗΪΡΟΠΥΠΊαΒ : ΕἸ Ρ6Γ ἀημαηὶ ΟΝ (γαη8- 
δίς. ΕΧΧΟ; Οὐ διελεύτεται. γα] σαι. : Εἰ ἐπ αηιαπιὶ 
Ἀ0η ἱπίετες {{{π4, ἀαοὰ ΠΟΡΓαῖβ οοπβομαι. 111} 60 - 

26 τ. ΧΙ, 1, 2, ὅ, 4. 

᾿πυάΐποπι γοίογαηίαν. θιοἴλαγ ααΐρρα οἰδοίΓυπι δυτὸ 

6586 ρΓοί[ο5105. Ουἱὰ ἱἰφίτυγ Ἔχ ρ 15 δου ρίαυγα αἱ 
ἴυγ, υἱ οϑἰεπάδί δβυρογηιπὶ Ποΐ σΟΓρΡῸ5 6556 ΠιΔΡῊ  ἰ- 

εὐπὶ, οἱ ἰηἰογίυ8. νῆας ἢ Ποίγοο πὰμπς ἰηιγοάυχὶς 

Βοπιΐπυπι οχ ἱπα οἱ ΕἸοοῖΓο δ εἰϑιθπίοπι. Εσ αι}0 

πηυβαυίπαιο ποϑίγιμη λυχῖᾶ ὀχογάϊυπι παι ν᾽ 815 5.5 

66 ἤογϑῆ). σι, 11. 56 ΕΖ6ΟΝ. 

ἀ6πὶ Γοοϊἀυηΐ : ΠᾶΠῚ 5ἱ οἰποία ΓΟΥΪΟἴ115 Δ403Π| δυο δῖ, 
δ} ͵γα συοααα οἰποίυ πη ̓ρ50 πὶ ΠοΟ0556 65ϊ. ΠυΕτιῦϑ. 
Ἢ ἘἘρευνήσατο. 1 οφεπάππι ἐρευνησάτω. 
ἢ Ἐπεὶ οὖν. 1μαφοῦαι ΠΙΘγοηγιηυϑ ; Τί οὖν. --- 

[ηἴγα Ιεφοηύυπι νἱάοίαγ τὸ ἀνωτέρω... τὸ χατωτέρω. 
ἔριτ. βάτρβοι,. 



ὅι1ὅ ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΣΙ: 

δὰ 'ρηοπὶ Γείογίαν ; [σία δια ἀίαπι ν6ΓῸ οἱ ργοίδοίαμι, α εἶναι τιμιώτερον, καὶ τὸ σῶμα τῷ κατωτέρω εἶναι 
Βοῖ οογρυδ οἰπείίυν {Ππ βυραγίυβ, Πα ἃ οχ εἰθοῖγο, 
Δ} ἴξηια πο} 5, ἃ ραιιΐθ, ἃ ογαυοίδιι, αρϑοοθάοι θυ. 

ὑποδεέστερον, διὰ τοῦτο εἰσήγαγε τὸν Θεὸν ἐχ πυρὸς 
χαὶ ἡλέχτρου συνεστηχότα. Καὶ ὅτι σῶμα τοῦ θεοῦ 

καὶ αὐτὸ ἐν γενέσει, πῦρ ἐστιν, ἕκαστος ἡμῶν οὐχ ἐσμὲν τὸ ἤλεχτρον᾽ ἐὰν δὲ ἀναδαίνωμεν, καὶ προ- 
χόπτωμεν (δυνατὸν γὰρ μεταθῆναι ἀπὸ τοῦ σήμερον εἶναι ἐν τοῖς κατωτέρω, ὥστε γενέσθαι τοῦ θεοῦ 
σῶμα τὸ ἀνωτέρω)" ἐσόμεθα, διαδάντες τὸ πῦρ, ἤλεχτρον τὸ περὶ τὸ σῶμα τοῦ Θεοῦ τὸ ὑψηλότερον. 

6. Αὐγιυηρα ὀγο εἰγοὰ ᾿υτηθαπι ἰαὰπὶ οἰπειογίυ πὶ 

Ἰπδυπι. ΟυΓΥ υἱ οβιοπἀδίυγ ρορυϊὰ8 γοβηυμη 6586 

ἢεΐ. Αάνθγϑθιιπ) 605 αυϊρρὰ 4υὶ νοϊαηι θοὶ δοουβᾶγα 

Ῥτουϊάθιδπι, τοβίβιι οἱ ργοιορὶ! θ6ὶ δὰ] ὀρθγα, ῃδὲ 

5[η1{ διίαυϊά ἰπάδοοῃϑβ ἀδ πια]δϑίαια 6708 παυγαγί.. ϑ6ε4 

οὐπὶ ρεσοαγογίιηυϑ8, υἱ οἰηοίοτίαπι {Πυἀ ργορἰιεῖα ἀ6- 

Ροβυΐ!, οἵ 0) 6 οἷν Π᾿υἀ ἰῃ ἘυρΠγδίοηι Πυνίαηι, υἱ΄ 

ἀυίάαπι οι ρυ ΓοβοδΓαί ; 816 οἱ π08 }}} οἱ ἃ ᾿}}0 15 

δὶθ 192 θειι5, οἱ ργο͵οοίος γα] παιθὶ δὰ Ευρ] γα. Β 

1οη Πυνίυ πὶ Μεβοροίδηνίς, αν ΐ ΑΞϑυν ΒΑθἰΔηϊ ἰηϊ- 

πη ΐοὶ ἰ5γδοὶ, υθ] ΒΑΡΎ ΟΠ ὶ ; οἱ [0] ρυϊτοβοθπιυ5. ΟὉΓ 
Θηΐπὶ (Δ η}5 ἴῃ τοἱο οΥθα Πυπιϊ ἢ θι15 ργϑίοΓπ} 5815, 46 

δυάδα δὰ ΕὐρὨγδίθπι ργορῃοία ἰγϑηδηλ ταν, ηἰδὶ ὧἱ 

Βδογδῃπηθηίαπι [υχιλ Υἱλ ποηΐηἾ8 ἀθοθᾶι ἰμ 6 ]]δοι απ 

Ῥοβί πῶς φυρτίπλ8 ἀυᾶγα οἰποίογίυμι ᾿ἰπουπι ἀΐϊοᾶ- 

ἰυγ. [υἱηυαν ἐχ ἰογγα ΠΑϑΟ(αΓ : Π8ΠῚ Οἰ1Π| δοιλθῇ 605 
ἰὼ δυπιαπι Γἀογῖς 8 07]6οἴυ πη, τίμημα πὴ π΄ φγαπιΐπα 

Ῥυ!ιυϊαι, ἀείπάδ, υἱ ἰῃεΠ ἃ Ῥγθίογθαη), ἀθπη βϑιΗῺ 

ἀρληβίογιαν ἀοπιαπι, ροοιταΡ, Ἰαναίαγ, ἰδγιίαγ, ταη- 

ἴα, εἱ ἰηραπιῖ, υἱ ἰι4. ἀΐοδηι, ορογα χουν, φυο 

(416 ἤλι ἐχ φυο ρμοϑ811 εἰποίογί πη οομροηΐ, δυΐ Αἰἰυὰ 

αυἱὰ ἴῃ υ805 πΠροαββο 058 οολρίαγὶ. Εἰ Π08 6Γᾷοὸ υηΐ- 
γογϑὶ αυΐ φοηογαί ὁ Π6 πὶ [Δ] Π}08 6χ ἰδγγα, υἱ ἢ ΠῸ πὶ 

αυοὰ ἰη εἰποίοτίαπι θεἱ ρδοίυγ, τυ! οὐγα ἱπάϊ- 

Βοηυ8, υἱ Ῥοοίδιηυγ, υἱ ἰαναιηγ, υἱ οΟἸοΓαπὶ ἰογγας 
4) οἰαπια8. ΑἸ1ι5. ααΐρρα ΘΟ] 0 φοπογαιϊοηίβ ἰπ ᾿ἶπὸ 

οβῖ ; δἴυς οὐπὶ [πογὶ 1 ορογᾶ πηυπάδιυϑ. σοπογαδιϊοη β 

ΠΟΪΟΥ οἰ δειιγίοι οδί, δἱ πἰργίοῦ, ορογίβ δυίαπι [αο]- 

ἀἷον. Τα] αυϊὰ ἴῃ δχογάϊο δνβηὶ! : πἰστὶ δηΐπὶ δ0- 

ΤΩ}8 4υδι)ὰ0 ΓΕβΘΠΟΓΑπηΌΓ, 4ἀαδηά0 ογοιΐπηι5, φυδη- 
(40 ἰῃ οδιιίοογυπι ὑδηιὶςο ἀϊοίπηι8 “7 : Νίστγα βιιηὶ εἴ 

ρέοϊοδα, ΕΛ ορὶθυ.8. 5: πλ}|]6π| ἰδ θα πιι}5 δηϊπηαπὶ ἰη- 

(ἀξοογεπι ; θαυ υἱ ἤδη οΔπάϊἀϊ, αἱ ΠΙΓΟΓΟΠῚ 

αυἱ πολῖϑ ἰμϑί(ι8 ἐσ παίυγα ἤθη ἤμογαι, αἰ ροπιία 
᾿φοηϑοςυδηιυν, [υχία ᾿ΠἸωὰἀ φυοὰ ἴῃ εοάδπι Ἰο00 βεγὶ- 

λιν 5; μα 6δὲ ἰδία φμ αδοεπαΐ! ἀεξαίϑαια 3 εἰ 
᾿εἴδείδπηυν ᾿υπὶ οδπάϊἀυπι, μυγαπαυς ἀᾳυᾶ. [(ἃ 

οὐπὶ ἀΐξηὶ (ποτ πιυ 5 βοοίδίαις 6], ἱπ οἰποίοτίυπι 

δ)5 ρ᾿ἰσαπηαγ, πόας ἂν 60 δ φυδηο ἀδροῃίμηαν : 

81 ἰΔπη6 ἢ οΔπάογοπ), 40.6Π) ΠΟ 8 σΟηςοβϑογδί, 56η}- 

ῬῈΡ Βαρϑϑιηυβ. Οἰπὶ ἰίληηα δυάεὶ, οἱ ὁπιπὶβ ἀόπιιβ 

15γ86] ἰηάϊᾳπὶ ὀχϑιδγίης 60, οἱ ργοϊδοιΐ βἰπί ἃ} 60, 

ΠΟΡΐ5. ΡγῸ 118 δοοϊηοίυβ 6δῖ. Νϑᾷιδ δηΐπι ρυδπάμηι 
68. οἰποίοτι πὶ 8} οἰ θη 6 ΠῚ τηδηβῖ8556 ἱποίηοίιηι : 

βίδιίπ). αἱ 11Π|05 ργοϊδεῖ!, α᾽105 δί δὲ δοπίδχυϊ. ρος 
αἰποίοτίαπι Ἐρο]οβία δϑὶ ἀθ ρθηιίμι8 οοηργοραία, 
απὸ 5εῖγα ἀθβθεὶ, αιυΐᾶ 81 ργίοτι "8 ποὴ ροροτγοὶϊ! 

θευϑ, πθ6 510] ρᾶγοθί, δἱ διὰπὶ ὀαγο!  ιογὶδ, δὲ ποη 

1Ζυοτῖτ ἀΐξπα Ἰαπηθο οἦ0.8, δἱ ἤθη δάἀβφ:β:γθηβ Ποπηΐπο 
{Π|05 βρί γιὰ 5 Γἀογῖ! ἴω ἢ γίδιο δ68ὰ, ουἱ 681 ρίογία, 

οἱ ἱπροῦϊυπι πὶ ϑϑου]α 9 ου ]οΓι πὶ, ΑἸ ΘΠ. 

“ ὕδηῖ. 1, 4, 45. ὕδηϊ. νπι, ὅ. 

Κολλᾷ οὖν περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ τὸ περίζωμα τὸ 
λινοῦν. Ἵνα τί; ἵνα δηλωθῇ, ὅτι ὁ λαὸς οἱονεὶ σχέπη 

, ἐστὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς γὰρ τοὺς βουλομένους χατηγο- 

ρεῖν τοῦ Θεοῦ ἵσταται ὁ λαὸς, χαὶ ὡσπερεὶ ὑπερ- 

ασπίζει αὐτοῦ χαὶ οὐχ ἐᾷ τι ἄτοπον λέγεσθαι ἐν τοῖς 

περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἐπὰν δὲ ἁμαρτήσωμεν, τὸ περίζωμα 
τοῦτο ἀποτίθεται, ὡς ὁ προφήτης, χαὶ καταδιχάζει 

αὐτὸ εἰς τὸν Εὐφράτην ποταμὸν, ἵνα ἐχεῖ διαφθαρῇ" 

οὕτως ὁ ἁμαρτάνων ἀποδάλλεται ἀπὸ τῆς ὀσφύος τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ ἐχόληθεὶς ἐχθάλλεται εἰς τὸν Εὐφράτην 
ποταμὸν, τὸν τῆς Μεσοποταμίας ποταμὸν, ὅπον οἱ 

᾿Ασσύριοι ἐχθροὶ τῷ Ἰσραὴλ, ὅπου οἱ Βαθυλώνιοι, 

χαὶ ἐχεῖ διαφθείρεται. "Ὄντων γὰρ τοσούτων ποτα- 
μῶν, πέμπεται ὁ προφήτης ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὸν 
Εὐφράτην ποταμὸν, πραγματεύσασθα: χαὶ ἀπαγα- 
γεῖν περιζωμάτιον λινοῦν. Διὰ τί δὲ καὶ λινοῦν ; ὅτι 
τὴν γένεσιν ἔχει ἀπὸ γῆς " φυτὸν γάρ ἐστιν ἀνατέλλον 

ἀπὸ γῆς, εἶτα μετὰ τὸ γεωργηθῆναι ξαινόμενον, χαὶ 

πλυνομένον, καὶ σμηχόμενον, καὶ πολλῇ ἐργασίᾳ γι- 

νόμενον, ἵνα γένηται τοιοῦτον ὥστε γενέσθαι περί- 

ζωμα, ἣ ὅ τι δήποτε. Καὶ ἡμεῖς οὖν πάντες τὴν γέ- 

νεσιν ἔχομεν ὡς περίζωμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔχοντες 
ς τὴν γένεσιν ἀπὸ γῆς, πολλῆς κατασκευῆς χρήζομεν 

ἵνα ξανθῶμεν, ἵνα πλυνθῶμεν, ἵνα τὸ χρῶμα τῆς 

γῆς ἀποθάλωμεν" !Αλλο γὰρ τὸ τῆς γενέσεως τοῦ 

λινοῦ χρῶμα, ἄλλο τὸ ἀπὸ τῆς ἐργασίας. Τὸ μὲν 

γὰρ τῆς γενέσεως τοῦ λινοῦ χρῶμα μελανώτερόν 

ἔστιν, ἀπὸ δὲ τῆς ἐργασίας γίνεται λαμπρότατον. 

Τοιοῦτον οὖν τι χαὶ ἐπὶ ἡμᾶς τοὺς ἐν γενέσει 

φθάνει: μέλανές ἐσμεν κατὰ τὴν ἐν τῷ πιστεύειν 

ἀρχήν. Διὸ ἐν ἀρχῇ τοῦ "Ἄσματος τῶν ἀσμάτων 

λέγεται: Μέλαινά εἰμι, καὶ καλή. ἹΚαὶ Δἰθίοψιν 

ἡμεῖς κατ᾽ ἀρχὰς τὴν Ψυχὴν ἐοίχαμεν, εἶτα ἀπο- 
σμηχόμεθα, ἵνα λαμπρότεροι γενώμεθα, κατὰ τό" 
Τίς αὕτη ἡ ἀναδαίνουσα .1ελευκαγθισμένη ; καὶ 
γενώμεθα, λινοῦν λαμπρὸν χαὶ χαθαρόν. Εἶτα χαὶ 

πλεχόμεθα ἐπὶ τὸ περίζωμα τοῦ θεοῦ, ὅταν ἀξιῶμεν 
χολλᾶσθαι τῷ Θεῷ. Οὐχ ἀποτίθεται ἡμᾶς ὁ θεός. 

᾿Ἀπέθετο τὸν πρῶτον λαὸν, πάντα τὸν οἶκον Ἰούδα, 
χαὶ τὸν οἶχον Ἱερουσαλήμ. Ἐγένετο εἰς τὸ μὴ πρὴ" 

σθῆναι ἔτι" οὐχέτι γὰρ αὐτοὺς περιζώννυται. Ἡμᾶς 

ἀντὶ ἐχείνων περιεζώσατο ὁ Θεός" οὐ γὰρ ἀποδαλὼν 

τὸ περίζωμα ἔμεινε γυμνὸς, ἀλλὰ ἄλλο περίζωμα 

ἑαυτῷ ὕφανε. Τοῦτο περίζωμα ἡ Ἐκχλησία ἐστὶν 
ἡ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν: ἥτις ἴστω, ὅτι, εἰ τῶν προ- 

πτέρων οὐκ ἐφείσατο ὁ Θεὸς, πόσῳ πλέον οὐδὲ αὐτῆς 

ἁμαρτανούσης φείσεται, ἐὰν μὴ ἧ ἀξία τῆς ὀσφύος 
τοῦ Θεοῦ" ὁ δὲ χολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμά 
ἐστιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ χρὰ- 

τος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 



δ11 ΙΝ ΖΕΒΕΜΙ͂ΑΝ ΠΟΜΠᾺ ΧΗ. 

ΟΜΙΛΙΑ 18’. 

Εἰς τό" 

Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαόν" Τάδε λέγει Κύριος ὅ 
θεὸς Ἰσραή.1" Πᾶς ἀσκὸς πιληρωθήσεται οἴνου" 
ἐχρι τοῦ" Καὶ κατάξουσιν οἱ ὀρθαμοὶ ὑμῶν 
ἀχρυα, ὅτι συνετρίδη τὸ ποίμνιον τοῦ Κυρίου. 

518 
193 ΠΟΜΙΠᾺ ΧΙ, 

(ϑυχια Ηἱοτοπψπιμηι 1Χ.) 
86 60 αυοὰ Βεοτίρίιπι 65. : Οπιπὶς ΜΙ ἐπιρίεδὶ(αν 

υἱπο; ἀ54υ6 δὰ ΠΠυὰ : Βὲ ἀφάπιοομιί οοιϊ υϑειτὴ ἰα- 
ἐτυπῖας, φμὶα σοπίτίίμε εἰ στοῦ θοπιϊπὶ δ 

Εοάοαι ἰηἰαΡρτγοίθ. 
Ὃ προστάσσετα!ι ὁ Προφήτης λέγειν ἀπὸ Θεοῦ, 

ὀφείλει ἄξιον εἶναι τοῦ Θεοῦ. Οὐ φαίνεται δὲ, ὅτι τοῦτ᾽ 

ἄξιόν ἐστι τοῦ Θεοῦ, μενόντων ἡμῶν ἐπὶ τοῦ γράμ- 

ματος " ὥστε εἰπεῖν ἄλλον τινὰ ἀχούσαντα τοῦ γράμ- 

ματος, Μωρία ἐστὶ ταῦτα τὰ γράμματα. Τοῦτο δὲ 

ἐρεῖ ψυχιχός. Ἐ υχικὸς γὰρ ἄνθρωπος οὗ δέχεται τὰ 

Θιοά ἃ Όε0 ργορ είς ἰαραίαγ υἱ ἀϊφαί, ἀεθοὶ ἀϊ- 
ἔπυηι 6586 ἱπιρργίο θεῖ. 56 ποη νἱἀείυτ ἀἰρπυπὶ 5] 

πιϑπϑϑηη5 ἰπ ΠΠΠ γα, οἱ πΐ}}}} Αἰ 0.8 γοαυΐϊγαπιι5., πῃ 

(ϑηϊιιπ αἱ οἱ φυΐβ γυάΐ5 αὐάϊιον ἐχϑιϊ οι, ἀἰοαί ἱπε- 

Ρίυηι 6886 ϑογίρίυν δ δυγοπὶ Δεσοιη τ ΟΔΓ6., Οἱ 68 

ἙΟξποβοογα 4085 ἰη εἶθ Ἰοοι δηΐων. Πος 68. ἀϊοίυπι 

τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ" μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν. Β. δηϊπι)Α!ῖ5: Απέππαἰἰς ααΐρρα Λοπιο νον ρετοῖρί! ἐα φας 

Ὅρα οὖν τὴν λέξιν τί φησι. Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν 
τοῦτον" Τάδε «έγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. 

ἤλξιον ἔστω Κυρίου τοῦ θεοῦ Ἰσραήλ- Πᾶς ἀσκὸς 
πληρωθήσεται οἵγον. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἴπωσι πρὸς 

σέ' Μὴ γγόγτες οὐ γνωσόμεθα, ὅτι πᾶς ἀσκὸς πλη- 

ρωθήσεται οἴνου; Καὶ οἱ ἀποχρινόμενοι, ἐπὶ τοῦ 

ῥητοῦ ἑστῶτες, ταῦτά φασι, χαὶ λέγουσιν ἐγνωχέναι 

ὅτι πᾶς ἀσχὸς πληρωθήσεται οἴνου. Εἰσὶν οὖν ἀσχοὶ 
ἐλαίου πληρούμενοι, ἢ ἄλλης ὑγρᾶς οὐσίας. Ῥεύδον- 
ται ἄρα' οὐ γὰρ πᾶς ἀσχὸς πληρωθήσεται οἴνου" 
ὅπερ διηγήσεως κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν τοιᾶσδε τεύ- 

ξεται, ἐὰν εἰδῶμεν τὰς τῶν οἴνων διαφορὰς, καὶ τὰ 
λεγόμενα περὶ αὐτῶν. Καὶ ἀγολούθως αὐτοῖς περὶ 
τῶν ἀσχῶν ὀψόμεθα, ὅτι ἀληθές ἐστι τό Πᾶς ἀσκὸς 

αληγνωθήσεται οἴγου. Εἴτε γὰρ ἀγαθός τίς ἐστιν, Ὸ 

ἵν' οὕτως ὀνομάσωμεν, ἐν ἀσχοῖς ἀσχὸς, πληρωθή- 

σεται οἴνου χατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα’ εἴτε ἐστὶν, 
ὡς ἐν συγχρίσει ἀσχῶν, καὶ τῇ χρίσει τῇ περὶ αὐ- 
τῶν, μοχθηρὸς, καὶ αὑτὸς κατὰ τὴν μοχθηρίαν αὐτοῦ 
πληρωθήσεται οἴνου μοχθηροῦ. Πῶς οὖν ἔστιν ἀπὸ 
τῆς Γραφῆς λαθεῖν περὶ τῶν διαφόρων οἴνων ; Περὶ 
μὲν τῶν χειρόνων τοιαῦτα γέγραπται “᾽Εχ γὰρ ἀμ- 

πέλου Σοδόμων ἡ ἄμπειος αὐτῶν, καὶ ἡ κληματὶς 
αὐτῶν ἐκ Γομόῤῥας. Ἢ σταφυλὴ αὑτῶγ σταφυλὴ 
χολῆς, βότρυς πικρίας αὑτοῖς" θυμὸς δρακόντων 

ὁ οἶνος αὐτῶν, καὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος. Περὶ 

δὲ τῶν χρειττόνων' Τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον μὲ 

ὡς χράτιστον. Καὶ ἡ σοφία συγχαλεῖ ἐπὶ τὸν ἑαυ- 
τῆς χρατῇρα λέγουσα" Ἔ.1θετε, φάγετε τὸν ἐμὸν 
ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον ὃν κεκέρακα ὑμῖν. Ἔστιν 

οὖν οἶνος ἀπὸ Σοδόμων, καὶ ἔστιν οἶνος ὃν ἡ σοφία 
χίρνησι. Καὶ πάλιν" ΓἌμπειλος ἐγεγήθη τῷ ἠγαπη- 

μέγῳ ἐν κέρατι, ἐν τόπῳ πίονι πεφυτευμένη ὑπὸ 

τοῦ θεοῦ, ἣ χαλουμένη ἄμπελος Σωρὴχ, ἐχλεχτή 
-ἰς οὖσα καὶ θαυμαστή. Ἔστι δέ τις καὶ ἄμπελος 

Αῃυπτίων, ἣν πατάσσει ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ γεγραμμένον, 

ὅτι Ἑπάταξεν ὁ Θεὺς ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον 

αὐτῶν, καὶ τὰς συχαμίνους αὑτῶν ἐν πάχνῃ. 

Κατανόησον οὖν μοι πάντας ἀνθρώπους εἶναι τρο- 
πιχῶς γῦν χωρητιχοὺς οἴνου. Καὶ ὀνομάζω αὐτοὺς, 

εἰπ| ορίτιιις θεῖ. διμαα ἐπὶνν εἶ εδι 15, Οοηβίάο- 

ΓΘΙλ5 ἜΓρῸ οὶ βογπιοηθπὶ φαϊὰ ἐπ ροϑι Τ᾿ : ΕἸ ἀἶοδδ 
αὐ γορμίμπι ξογπιοπθηι ἰδίμπι: Πὰς αἰεὶ! Ποπιΐπιιδ 

θεῖς Ιἐταεί. Ουοὰ ἀΐεὶ! θοιηΐπυ8 οι 8γοὶ,, ἀΐ- 

ἔπυμι 408850 5ἰῖ θοπιΐπο Ὠδ0 ᾿βγϑθὶ : Οπιπὶδ ΜΕΤ 

ἱπιρίοϑίμιν υἱιο. Ετίίφιο, εἰ ἀἰϊχοτίμι αὐ [6 : Ναπφιά 

εορποδεθπίθδ,, οἴ ΠΟῊ σοφποεείπιμδ, φεῖα οπιπὶδ ΜΕΤ 

ἐπιρίεδέϊων υἱνιο 15 1 Ηφς τοδροπάθῃηϊοδ, δὶ ἰδηῖυπι 

Ἰἰογαπι βοφαυπίαγ, οἱ ἀϊουπί Π0586 56 αυΐα οπιηΐδ 

υἱοῦ ἐπι ρ! οἰ ίτης πο, [Δ] υπέυτ. ΝΟ δπὶπι πθζθβ58- 

το βεφυίιαγ, αἱ οπηπ68 ὑϊγοβ ἱπιρίοδπίυν νἱπο. ϑυμὶ 

αἱγο5 Ο160 ρἰοηΐ ; βυμί 411} ἃ φαδιθει ΠΙφαδη 18 πᾶ- 

(τα πιδίογία νδοαὶ, 8} ἐαγία ποὴ Ρἰοι!. θοπιΐπιις 

δυίοπῃι ἀϊοὶ! οαηοπὶ υΐγοπι ἱπιυρίαπάυπι νΥἷηο : δἰ Ρ0- 

Ρυϊυ5 γεβροιάϊ : Νιμηφιίά οογποξοεμίεα ΝοΝ ζορπο- 

εοίπιμδ, φμῖα οπιπὶς μον ἱπιρίεὐ αν υἱπο ἢ Ους 4αυΐ- 

ἄἀδπι [υχία ραυροτγίδι ἐπι ἰηρεη πιοὶ δὶς ροίθγυηὶ ἴῃς 

ιογρνοίδγὶ, 5] μγίυβ νίηὶ ἀἸδγεπιϊαθ ργοβραχ ΓΙ ΠΉ118, 

αἱ ἴση ΘΟΠΒΟΠΌΘΙΙΕΓ ἰΓδοίαΠΊυ8, ὙΘΓΌΠῚ 6586 φυοά 

ἀϊείυπι 65:, φαΐα οπιῃὶβ αἱδγ ἱπιρ] 6} ΠῸΓ υἷπο. 5.9 

δηΐτῃ 4υΐβ υοηυβ εβδὶ, υἱ ἰϊᾺ Ἰοψυᾶγ, ἱπῖθνῦ υἱγὸδ 

υἱοῦ, ἱπιρίοθέναγ υἱπο Ὀομπίίαι18 δυδὲ; Β|Υ6 τηϑίυῖ 

Ἰυχία ιος φυοὰ πηϑ]5 681, τη ]0 υἷπο ἱπιρ!εθίτιγ. 

Ουοπιοάο δγβο ροβδβιιπιυβ8 ἀ6 ϑογρίυγί8 ΔΟΟΙροΓΘ 

ἀἰδεγοπιῖδβ νἱπὶ ἢ βαρ πιδ]ὸ νἷο ἰβία ουηβογρίᾶ 

βαηὶ τδ: δὲ εἰνεα δοάοπιοτιπι, εἰ 46 Οοπιοττῆα, κυ 

δοτιπιὶ αὐ [εἰ{ϊδ; θοίτιιδ ἀπιατ ἐμά ϊπῖδ ἐπ εἶδ, υέπε- 

πππὶ ἀνασοπιπι υἱειπι δοτιιπι, οἰ υἱτιια αδρίάιπι ἱπδα- 

παϑίί6. Ὅς ὕοπο ἴδε ἀϊουπίυτγ Τ᾽ : Οαἰΐα ἐμὰ5 ἐπέ- 

ϑτίαπε φιαπὶ γγαείατις ει ! Ἐκ ϑαρίεπία σοπγνοῦαὶ 

δὰ ΟΥΔίογοπ δυμπὶ, ἀΐςθῃβ 75: γοπίίε, τιαπάπιοαίδ 

γαπεδ πιδοβ. εἰ δίθἐ!6 υἱπαπι φιιοά πιϊδομὶ υοὐΐδ. Ἐπὶ 

ἐγρο νἱπαπὶ ἀθ ϑοάοπιὶϑ, οἱ ὁδὶ αυοά πιΐϑοιῖι ϑαρίθη- 

εἶδ. Βαγβυπιαυὸ 16: γίπεα [αεῖα 66, αἰεοῖο 192 ἱπ 

εονπα, ἔνι ἰοοο εὐϑετὶ, ρίαπίαίδ ἃ Π60, 4υ γοσδίυν ν᾽ Πη68 

Θόγος, οἰοοία αυξύδῃι ἰπίοῦ ομηπ68 Υἱηθ88, εἴ ποϊγᾶ- 

}1115. Εδβί δυιίδηι δῖα νἱπθα ὐψυρίίογυπι, αυ πὶ ΡῈΓὋ 

οὐ θδὺ5, βθουπάυπι ἰά αυοὰ 5οτίρίυπι ἐδὶ μμΣς 

Ῥεγειι48ῖ: ἱπ σταπαϊπε νἱπεας ἐοταπι, Εἰ βοια ἐοταπὶ 

ἐπ γοίιι. 

9. Οοπβίἀογαπιι8 ΘΓθῸ Οπιπο8 ΠΟΙΝΪΠ 68 ΠρυγΑ 6 Γ 

οΔρᾶρ68 6586 Υἱμΐ, π66 ἰλιἀ εἶθ ροβϑιπιι5 ΠΟΠΊ ἢ 

Ὁ Ἱεγείη, χήϊ, 19, "ὸ 1 (ογ. π᾿ 18. 7) 26γ. χπὶ, 19. 15 10,4. 195 θευΐοῦ. χαχι, ὅ2. Ἷ5 ῬραΪπι. ΧΧΙΙ, ὃ. 
ἌΡ ΤΟΥ͂. [χ, ὅ. 15 102. , 1. 11 ῬρΆΠΠη. ΕΧΧΥΤῚ, 47. 
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ἱπηροη6Γ6, 4ιιὰπὶ ΟΔρ8065 νἱ πὶ, 408Ππ| υἱπαπὶ,, οἱ ἀϊ- Α κατὰ τοῦτο ἀσχοὺς, [καὶ] λέγω, ὅτι ὁ μὲν φαῦλος πε- 

ο6᾽6 4υΐα ποαυδπὶ ΠοπιῸ ῥίοπυβ 511 υἱποὸ ἀα νἱῃθᾶ 

ϑοἀοπιογυηὶ οἱ ΑΕ ργριίοτιιπι, ρ]οπὰβ. υἷμο ἰπἰπιῖςο- 
ΤᾺΠῚ ᾿5γ86] ; ΒΔ ΠΟΙα5 Ὑ6ΓῸ οἵ ἰ5 αὶ ἴῃ υἱγίαιθιι5 ργο- 
δ εἶν, ΡΙΘηὰ8. 8:1 46 νἱπθα ϑόγδο, νυἷπὸ ἀδ 400 βετὶ- 

Ρίαπι α8ὲ 18; Οηἰα ἰμπι5 ἱποδνίαν5 φιαπι ρτιθοίατιια 
ἐδί, Υἷἱῇὸ 4υοά πιίβοι! ϑαρίοπιία. ΕπΊς αυϊάοπι 
ἰη16]]6οία ἰδὲ δίηι βδουπάππι ἡραυϊίαπι δίψα υἱγία-. 
θη. ΑΒ ΟΒΟΔΠΊ.18 4ΙΟΠΊΟΔΟ Οπμΐ8. αἱ γ ἱπηρ οθ τὰν 
Υἷπο. 51 δυίδπι ποσυΐεα., 56 υἱγίαιἤλιι5 ἐπηρ] δα πίυῦ 
υΐΓ68, ΘΟΠΒΟ΄Ί6η85 65. υἱ ΒΡ οἰ 5 ἱπιρίοαιίαγ Οὗ π6- 
αυϊιαπη, Βαηραϊοι!οηΐθυ5. οὐ υἱγίυϊεπι. ΕχΠθοδηὶ 

δδογῷ ἸΠ(6γῶ8 (6δἰἰπηοηΐυ πὶ αυ0 ραοίο ἱογπιθηΐα, οι 

ΤΟΡΓΟΙΉ ἰΒϑί0η68 νἱπυπ) πυποιυρϑηίυτ. Αεεὶρε σαἰΐξσονι 
υἱπὶ πιογὶ ἐδεῖιδ, οἱ μοίαθὶς οπιποα φοηίθ5 αὐ γιας (6 
μαδο ἦἢ. Ἰοτθηλ 85 δυΐθπι μ886 Ιου : ΒΌροΓ αυοά 
Ἰηίογι 9: Εε θίϑοηι, οι υδπῖοπί, οἱ ἰπβαπῖοπι, οἱ ςαάοπῖ. 
Ἰρἰταν βυρρ! οἶα ἴῃ ργῶβαπίὶ 060 νἱῃαϊη ἸΠΘΓΔΟΙΠῚ 
πυῃουρανίς. Ουϊάδιι Ὀ υηΐ πιογαοα νίπα, ἰὰ εϑι, 
πιογαςΐβ ὁγυοίδι θυ5 ἀΐψηὶ δυπὲ; 411] δυίθῃ Ὀἰθαπὶ 
δΌρΡμ] 1 οἷα ; νἷηδ φυΐάθπι ποῇ ρδηΐτι8 πηογδοᾶ, βοὰ ὃχ 
Ῥάγιο δἰΐψυα ἰδπηρογαία : (αἰϊα δηΐπν ἐπ παν θοηιὶ- 
πὶ υἱπὶ πιοτὶ μίφιιμ8 πιϊδίο, δὲ ἱποίἱπαυϊ! οὰ κοῦ ἴῃ 
ἐ{ἐ4, υδτγιιπιίαπιθιὶ οι} [Ὡς ο᾽μι8 ΠΟῊ 681 οαϊπαπίία; θἱ- 
δόμ! ἐὰ 60 πῖνε ρϑοζαίογοα ἰότγω 8'. ϑὲὶ νΥἱβ δ ῦ6- 
πράϊοιϊοη 5 Θ4] οῈπὶ γοϑρίοογα φαθπὶ Ὀἰθυπι [5], [1- 
ἐοὶ βυοῖδι βαρίδηιῖα5 (Θϑεἰπηοπίαπν, ἴῃ 4ὰ0 Αἷι 55 : 
Βιδίια υἱτριπι χιοα πιϊδοιὶ νοδὲδ; ἰδηδη υἱάο ϑαϊνα- 
ἰογθπι 85 Δϑοθἀοπίθηι ἀΐἷα ῬΆΒΟΠ5 σγάπᾶδ σοη801- 
Ἰαπὶ βιγδίαπι δίφιια πιιπάδίαπι, δὲ ἀρεπίοα ἀΐδπὶ ἴδ- 

- βίαπι οὐ. ἀἰ5οίρυ] 15 515, ΠΠυτηαια εἶδ ΘΑ] Ιοθηὶ ργθ- 

Ρἰπδηίθηι, ἀα 400 ἱπ Ενδηροὶο φυοὰ πιϊδουδτγῖ! ουπι, 
οἱ 8 τραά!ἀογῖι; 2658 δηΐπὶ ᾿φιἰἤοδη8 ἀϊβείρυ]ος 
ΤΆΘΓΔΟΙΙΠΊ 68 ροου] πὶ ρτορίπαϊ, οἱ ἀεὶ! δὴ : Αφεὶρὶ- 
4ε οἱ ὀἰδίι6 : Πὶς ὁδί δαπριιὶς πιδις φμὶ ργὸ νοϑὶδ ὁ[- 
[μπάρίπιγ ἱπι τοπιϊδαίοποηι ρϑοσαίοτιιπ. Ηος [αοϊίὸ, 
φμοιϑδομπφιθ ὑἱϑοιϊδ., ἴῃ πιδαπὶ δοηιπιθ:" γα! ἰοπθπι, 
Εἰ ΚΒ : Απιθπ ἀἶοο νοὐὶδ, πο δίϑαμι {πα ἀπιοάο, ἀο- 

πεὸ ὑΐϑαπι ἐ 4 υοὐΐδοιν πουῖπὶ ἣν τεηπο θεὶ. Ὑὶ- 
ἀε5 οΔ] Θ6 ΠῚ πΟΥΪ ἰοβίαπιθηι 3. ΥἹά685. Οϑ]οοπὶ 80- 

ΡΠ οἴογυπι 4υ6πὶ βιργᾶ δχροβυίΐπιυβ, υἱπὲ πιοτὶ ρὶθ- 
σπὶ 6586 Κἰδί οἱ 81108 οΔ]1χ, αὶ ργὸ σοπηροπβα- 

τίοηΘ θοποῦι πὶ δοίυι πη, 856 Π]ΔΙΟΓΌ ΠῚ {0} πιΙΘΟ6 Ὁ 

195 εἰ τγαύίευγ, Ππ|6}ΠΠ|π6 ἐπ μ τ] 608 φαΐ ροηΐίι8 
ἃ Ρἰοίδια ἀἰβοοάυπί, οἱ οχ Ὁνμπὶ ραγί γα] ρου δά- Ρ 

ΨΕΓΒΔΠΙΌΓ,, ἴῃ ἰδπίαηι οἱ [ογιυἱίυ, εἰ ρου άπ) ΠΊΟΓΟ 

Υἰνδηί, δἰ θαη 65 οΔ] σα πὶ Υἱηΐ πιογὶ, φαθπὶ ἀθ 26γα- 

τηΐ ᾿ἶυγο Ῥγοίυ]ϊπηιϑ : 6058 γ6ΓῸ 4υΐ ποθὴ ροηίϊυ5 

ΤΘΟΟΒβοΡηΐ, 56ἀ οὐπὶ 5ἰηι ροοοαίογεβ, οἱ ἱπάϊφηϊ }- 

ἀἰϊσθπίυγ 681166 ποΥΪ Τεβιαπιαπεὶ, οἱ [δοϊδηϊ βῷρ 

ῬΒοπᾶ οροῖδ, δῶρα Θοηῃίγαγίδ, θ)6 1658 ΟΔ] 16 ΠῚ ΠΊΟΓΟ 

τηϊβίυπι. ἱποίπαυΐ! Θηΐ τη Πδι.5 65 ος ἱπ {μ4. Ουϊὰ 

δι ᾳυοὰ δἷϊ: ες ἰος ἐπ {{Ππ4 θυ ρόοι] νἱιθο. 

18 ΠρΔ]Π|. χχῃ, ὅ. 15 Ζ6γοπ). χχν, 1ὃ. ὅ9 ἰν]4. 16. 

πλήρωται οἴνου ἀμπέλων Σοδόμων, πεπλήρωται οἴνου 
Αἰγυπτίου, καὶ οἴνου τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἰσραήλ’ ὁ δὲ 
ἅγιος χαὶ ὠφελημένος πεπλήρωται οἴνου ἀπὴ ἀμπέ- 

λου Σωρῇχ, καὶ οἴνου περὶ οὗ γέγραπται“ Τὸ ποτή- 

ριόν σου μεθύσχον ὡς κράτιστον». Καὶ πάλιν π:- 

πλήρωται οἴνου ὁ ἅγιος, ἀφ᾽ οὗ ἐκέρασεν ἡ ποφία. 
Ταῦτα μὲν οὖν νοείσθω μοι κατὰ τὴν χαχίαν χαὶ τὴν 

ἀρετὴν, ἵνα θεωρηθῇ τό’ Πᾶς ἀσχὸς οἴνου πληροῦται" 
εἰ δὲ δεῖ ἰδεῖν χαὶ τὰς διὰ τὴν χαχίαν χαὶ δι᾽ ἀρετὴν, 
χολάσεις μὲν τὰς διὰ τὴν χαχίαν, εὐλογίας δὲ χαὶ 

ἐπαγγελίας τὰς διὰ τὴν ἀρετήν παραστήσωμεν ἀπὸ 

τῶν ἱερῶν γραμμάτων, τίνα τρόπον αἱ χολάσεις, χεὶ 

αἱ ἐπαγγελία! οἱονεὶ (1) λέγεται" Αἀδε τὸ ποτήριον 

τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου, καὶ ποτιεῖς πάντα 

Β τὰ ἔθγη, πρὸς ἃ ἐγὼ ἐξαποστελῶ σε πρὸς αὐ- 

τούς. Ἱερεμίας ταῦτα λέγει, ᾧ ἐπιφέρει" Καὶ πίον- 

ται καὶ ἐξεμέσονται, καὶ ἐχμαγήσονται, καὶ πε- 

σοῦνται. Οὐχοῦν τὰς χολάσεις ὠνόμασεν ἐνταῦθα 

οἶνον ἄχρατον, ὃν πίνουσιν οἱ ἀχράτου οἴνου, τουτέ- 
στιν ἀκράτου χολάσεως ἄξιοι" εἰσὶ δὲ χαὶ ἄλλοι οἱ 
πίνοντες χόλασιν οὐχ ἄκρατον, ἀλλὰ χεχερασμένην᾽ 

Ποτήριον γὰρ ἐν χειρὶ Κυρίου ἀκράτου πιϊῆρες 

κεράσματος " ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο' πλὴν 

ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη" πίονται πάντες 

οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς. Ἐὶ θέλεις καὶ ποτήριον εὐ- 
λογίας ἰδεῖν ὃ πίνουσιν οἱ δίχαιοι, ἤρχει μὲν οὖν καὶ 

τὸ τῆς σοφίας, ἐφ᾽ ᾧ ἔλεγε" Πίετε οἶνον ὃν ἐχέρασα 
ὑμῖν" ἴδε δέ μοι χαὶ τὸν Σωτῆρα πρὸς τὸ Πάσχα 

ἀναδαίνοντα εἰς ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον καὶ 
κεχοσμημένον, καὶ ἑορτάζοντα μετὰ τῶν μαθητῶν, 
γαὶ διδόντα αὐτοῖς τὸ ποτήριον, περὶ οὗ γέγραπται, 

οὐχ ὅτι ἐχέρασεν (2) ὁ Ἰησοῦς γὰρ εὐφραίνων τοὺς 
μαθητὰς ἀκράτῳ εὐφραίνει, καὶ λέγει αὐτοῖς" Λά- 

δετε, πίετε. Τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αἷμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
ἐχχυγνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Τοῦτο ποιεῖτε, 

ὁσάκις ἑὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀγάμνησιν᾽" χαὶ" 

Ἀμὴν “έγω ὑμῖν" οὐ μὴ πίω αὐτὸ ἀπὸ τοῦ γῦν, 
ἕως αὑτὸ πίω μεθ' ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

Θεοῦ. Ὁρᾷς τὴν ἐπαγγελίαν, τὸ ποτήριον τῆς χαινῆς 
διαθήχης οὖσαν ; Ὁρᾷς τὰς κολάσεις ποτήριον οἴνου 
ἀχράτου; καὶ ἄλλο εἶδος χολάσεως ποτήριον χεχερασμέ: 

νον, ὥστε ἐχάστῳ χιρνᾶσθαι χατὰ τὴν ἀξίαν τῆς χρῆσ- 

τῆς πράξεως ἀναμεμιγμένης μοχθηρᾷ πράξει ἃ πί:- 
ται. Νόει δέ μοι τοὺς μὲν πάντη ἀλλοτρίους τῆς θεοσε- 
θείας, καὶ μηδαμῶς προσέχοντας αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ὡς ἕτυ- 

χε ζῶντας, πίνοντας τὸν ἄχρατον οἶνον, περὶ οὗ παρ- 

εθέμεθα τὰ ἀπὸ τοῦ Ἱερεμίου" τοὺς δὲ μὴ πάντη 
ἀποστάντας χαὶ ἁμαρτωλοὺς, ἀλλ᾽ ἀξίους (6) τοῦ πο’ 

τηρίου τῆς καινῆς διαθήχης, ποιοῦντας ὁτὲ μὲν 
χρηστοτέρας, ὁτὲ δὲ ἐναντίας πράξεις, οἶνον πίνοντας 

ἀχράτου χεράσματος. ΓἼἜχιλιγε γὰρ ὁ Θεὸς ἐκ τοὺ- 

του εἰς τοῦτο. Πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκχε- 

81. Ῥβα πὶ. υχχιν, 9. δ᾽ ῬτΟΥ. ιχ, ὅ. 55 [μι0. Χχι 
12, δ᾽ ΜΆ}, χχνι, 27, 28; 1 Οοτγ. χι, 95. 35 Μδιιῃ. χχνν, 29. 

Ἢ Οἱογεί, ἰαφα οἶνος. 
4) Οὐν ὅτι ἐκέρασεν. Τίοφα ἴῃ νογβίοπο ΠΟ ΠΥ - 

τρΐλπ : Νοη φιοά πιϊδοπενὶ. 
(ὅδ) ᾿Δ.1.1 ἀξίους. Οἰπηΐπο Ἰρφεπάσυιη ἀναξίους, εἱ 

Ἰυμυΐ ΗΙΟΓΟ γηλυ5, οἱ ἐοηϑυ5 ροϑίαϊαι; ("05 μη 

οΠ1065 ργοροηϊί, πηορδοι πη, μη ἰβίθπι, οἱ ΠΟΥ] το5ἰλ- 
τι οηι ; οἱ ρυϊογοιη φυΐ οπὶ ἱπῈρ 18, ΡΟΒΙγΟΠΜΠ) 58Πτ 
οἰἰ5, πιβέιπι 18 αὶ ἴῃ ἱα νἱεῖαι}5. {πα ηἱ, οἱ 18- 
(ΌΓΟ μᾶϑϑα ργοργο μίαν, ΠΕ τιῦ8, 
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γώθη. Νόει μοι τὸ ποτήριον τῶν ἀγαθῶν σου ἔργων Α ἱποίϊπαυΐς δα ἰος ἐπ ἐμάς νογμηιίαπιθη [φτ ἱρϑεῖεις 
ἐν τῇ μιᾷ χειρὶ τοῦ Θεοῦ - εἰ δὲ βούλῃ τολμηρότερόν 
μ8 εἰπεῖν, ἕστω ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ τοῦ Θεοῦ τὸ πο- 
τήριον τιν χρηστῶν ἔργων, ἐν τῇ ἀριστερᾷ δὲ χειρὶ 
τοῦ Θεοῦ τὸ ποτήριόν σου τῶν ἁμαρτημάτων. Ὅταν 
οὖν μέλλῃς κολάζεσθαι διὰ τὰ ἁμαρτήματα, ἐπεὶ χαὶ 
χρηστότερά σοι ἔργα γεγένηται, ποτήριον ἐν χειρὶ 
Κυρίου ἐστὶν οἴνου ἀχράτου πλῆρες χεράσματος " καὶ 
δδινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, ἐχ τοῦ ἐν τῇ ἀριστερᾷ 
εἰς τὸ ἐν τῇ δεξιᾷ, Οὔτε γὰρ μόνον δύνασαι πιεῖν τὸ 
τῶν ἀγαθῶν ποτήριον, ὡς οὐ μόνον ἀγαθὰ ἔργα πε- 
ποιηχώς " οὔτε δύνασαι πιεῖν μόνον τὸ τῶν ἁμαρτη- 
μάτων ποτήριον, χρηστὰ γάρ σοι πέπραχταί τιγα. 
Διὰ τοῦτο ἔχλινεν ἐχ τούτου εἰς τοῦτο. Κατὰ τὴν ἀνα- 
λογίαν τῶν ἔργων σου χιρνᾶταί σοι ὁ θυμὸς χαὶ ἡ 

ΠΟ 6δί ἐαϊπαμΐία. ΑΠπἰπιαάνογία οϑ] θη ΒΟΠΟΓαΠῚ 
ΟΡΘγα πὶ ἴῃ ὑπᾶὰ τηᾶηι Ὠοπϊπὶ. Θΐπ δυΐοπὶ ραΐογί8 
αἰϊφυϊὰ πιὸ φυάδοίυ5 ἀΐξαγα, δἰ: ἰῃ ἀδχίγα πιδῆὰ ο͵υ 
(α)ῖχ νἱγίαιυπι), δὶ} ἴῃ δ ηἰβίγα υἱἰόγαπι. σαπὶ ἰφίίυν 
ΠΟ ΡΟΡ8 Ῥγορίον ροοολία ἰογημογὶ,, αυΐα οἱ Ὀόπα 
Ορθιὰ [6οἰδ(ϊ, σα] χ ἴῃ τηᾶπι Βομηπὶ δϑί υἱηὶ πηϑεὶ 
ΡΙεπυ5 ηινἰβίο, οἱ ἱποι ἱπανΐὲ ὁχ μος ἴῃ ΠΙυὰ : ἰάὰ 6βὲ, 
ἀδ 60 φυΐ δγδί ἰῃ ἀδχίθγα., ἴμ ἢ]Πυπὶ φαΐ ἴπ βἰπἰβίγα 
οοπεμορθαίαν, Νααιδ οηΐπὶ ροί68 θοπογὰπὶ ἰδηϊυπι 
σα] οο πὶ ὈΊθΕΓΘ,, φυδϑὶ θοηδ ἰδηϊαπιπιοάο (δςογί 5 ; 
πόαυ 6 ΓΌΓΘΙΠι ροΟΟΔΙΟΓΙΠ) ἰδηίπι, φαΐ οἱ ΒΟΠΔ 4}1- 
4υδηΔο ρο5βἰβιϊ. ἀοἶγοο ἐπο!πανὶς ὁχ μος ἴῃ Πα, ας 
ἠυχία ΘΟΠΙρΕ β8 1006 Π) ΟρΘΓαΠῚ ἰπογαπι τι ἰβοθδίυ 
«νυ Βα ρΡ!ἰοἴα πη ἀφυαίί 8, β6ιῖ πιογϑοία8., οἱ βοοῦῃ- 

χόλασις, ἵνα ἥτοι ὑδαρέστερον τὸ τῆς χολάσεως ἧ σοι," Β ἀππὶ πιογίἰἃ (υἃ ; δὺϊ οθιαπάδίυν ἴδ ἀϊνί πα δουϊου5, 
ἢ δριμύτερον καὶ ἐπιπινώτερον (1) χατὰ τὴν ἀναλο 
Υἱὰν γὰρ, ὡς προεῖπον, τῶν ἁμαρτημάτων συγχρι- 
νομένων τοῖς ἀγαθοῖς ἀμδλύνεταί πως, ἣ οὐχ ἀμδλύ- 
νγέται ὁ ἀπὸ τοῦ ποτηρίου τῆς ὀργῆς ποσῶς διδομέ- 
γης (2) ἑκάστῳ τῶν ἁμαρτημάτων. Ἐὰν δὲ χαλὸς χαὶ 
ἀγαθὸς ἧς ὅλος, λέγεις" Ποτήριον σωτηρίου «ζήγψο- 

δυϊ ὀχδουδλίυγ. 51 γδγὸ θοηυ8 [6 τἰ5, εἰ θεοὶ τηδηάδία 

ΒΟΓΥΔΥΘΓΪ5, δἰιθηὰδ αυϊά ἀϊοᾶ8 56 : Οαἰΐσεπι δξαἰμίατὶα 
αεοὶρίαπι εἰ ποπιοπ θοπιϊπὶ ἱπυοσαθο. Οπιηΐβ ἰρίε 

ὉΔΟΡ, δῖνθ Βόι18, βία τηδίυ8, ἱπηρίθυἱ τα νἱπο 4φυ8- 

Ἰϊιαιῖ5. βαθβ, πὸ οἰθυπὶ τη αν ἴθ δυπι, αἰϊυάνα 

υϊά ᾿ἰφαθι5, ηἰδὶ ϑοάδοπιογαπι, δυὶ βόγθο. 
“μαι καὶ τὸ ὄγομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Πᾶς οὖν ἀσχὸς, εἴτε καλὸς εἴτε μοχθηρὸς, πληρωθήσεται οἴνου, 
χοὶ χατὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ ἀσχοῦ οἶνος βληθήσεται εἰς τὸν ἀσχὸν χατὰ τὸν λόγον τῶν ἐνταῦθα ἐνομά- 
ζομένων ἀσχῶ». "Ἔλαιον οὖν οὐ βάλλεται εἰς τοὺς ἀσχοὺς οὐδὲ ἄλλη τις ὑγρὰ ὕλη. ἀλλὰ πάντα ἀσχὸν δεῖ 
οἴνου πληρωθξναι. 

Εἶτα διδάσχει διὰ τοὺς ἁμαρτήσαντας, τ' ὅ. θοϊηάδ ἀοοαί ἰηιογῖπι, οἱ Εἰ 6 Γα πὶ ΒΘ υΔΠΊυΓ Ὁ, 
τὸ ῥητὸν, ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ τότε χαὶ ἐν τῇ Ἰου- φΓΟΡΙοΩΡ 605 αυΐ ροροδνογαμί ἴῃ δογιιβαίοπὶ, εἱ ἴῃ 
ῥαΐ,, ποταποῦ οἴνου μέλλει πληροῦν ὁ Θεὸς τοὺς ο 1υάκα ᾿Π1Π0 ἰαπιρογθ πιογαυδηϊιγ, 40.4}} νἷπο ἰβεϊιι5- 

»» " 

ἀπχοὺς τούτους τοὺς ἁμαρτωλούς" γέγραπται γάρ" 
Ἐὰν εἴπωσε πρὲς σέ" Μὴ γνόντες οὐ γνωσόμεθα, 
ὅτι πᾶς ἀσκὸς πληρωθήσεται οἴνου; Καὶ ἐρεῖς 
πρὸς αὐτούς" Τάδε έγεε Κύριος. Ἰδοὺ ἐγὼ 
πληρῶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύ- 
τὴν, χαὶ τοὺς βασιλεῖς τοὺς καθημένους υἱοὺς 
τοῦ Δαυϊδ ἐπὶ θρόγου αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἱερεῖς. Οὐ- 
δενὸς φείδεται ὁ μέλλων χολάζειν. Οὐχ ἐπεὶ προφήτης 
τις ἐχρημάτισεν, ἔχει δὲ ἁμαρτήματα, οὐ πληρωθή- 
τα! τῶν λεγομένων ἀπειλῶν" οὐχ ἐπεὶ ἱερεύς τις 
ἐχρημάτισε, καὶ ἔδοξεν ὑπεροχὴν ὀνόματος ἔχειν τι- 
μιωτέραν παρὰ τὸν ὅλον ", φείδεται αὐτοῦ ὁ Θεὸς, 

ὥστε αὐτὸν μὴ κολασθῆναι ἁμαρτήσαντα. Τὰ δὲ περὶ 

ἐκείνων ἀναγεγραμμένα, φησὶν ὁ ᾿Απόστολος, 
ἐγράφη δι ἡμᾶς, εἰς οὺς τὰ τέλη τῶν αἰώνων 
χατήγτησεν. Εἴ τις οὖν χαὶ ἐν τούτοις τοῖς ἱερεῦσι 

(δείχνυμι δὲ τοὺς πρεσθυτέρους ἡμᾶς) ἣ ἐν τούτοις 

τς περιεστηχόσι τὸν λαὸν Λενῖταις (λέγω δὲ τοὺς 
διαχόνους) ἁμαρτάνει, ἕξει ταύτην τὴν χόλατιν " ὡς 

πάλιν εὐλογίαι τινές εἰσιν ἱερατικαὶ, περὶ ὧν (5), 
θεοῦ διδόντος, οὐ μακρὰν, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ 

λόγου τοῦ προφητιχοῦ, εἰσόμεθα ἀναγινωσχομένων 
τῶν Ἀριθμῶν.. Περὶ γὰρ ἱερέων ἐκεῖ τινὰ μέλλει λέ- 
γεσθαι, Καὶ τοὺς ἱερεῖς οὖν, καὶ τοὺς προφήτας, 

τηοάϊ υἱγ68 ἱπιρίοπὰϊ δαηΐ. ϑϑαυΐϊίαγ απἰπὶ 57 : δὲ 
ἀϊποτῖηι αὐ (6 : Νιιπηιιϊά σοσποεξοθπίθδ πο εοσποδεῖ- 

πιι5, σμῖα οπιπὶδ μι εν ἐππρίεὐϊίμν υἷιο 3 θΐςε5 αά ἐοε: 

Ηασς αἰεί θοπιΐπιις ; Εσοθ 690 ἱπιμίοο οπινθ8 ἐπίιαδὲ- 

ἐαπίος (ότταπι ἰξίαπι, οἰ γερ68, εἰ ἢ! ἴοα θαυὶϊά φιὶ εοἀδιξ 

δΏΡΕΥ δεάειι 618, εἰ ξατογάοίεδ οὐτίείαἰδ. ΝᾺ} ραγοὶῖ 
αυὶΐ ρυπίίυγυ5. 65. ροορύδίογοβ. Νοη 4υΐᾶ ῥτγορίιοιθ 8, 

196 ποη αυΐὰ 5Δοογάο5 αυΐβ γοσδίι8 6δὲ., ἃ 80Ρ- 

ΡΠ οἰ 5. ΠΡ γαθίτιγ, Π αο αμίεπι (6 {{{18 οοἸππιεπιθτγαν - 
ἐγ, αὐ αἷι Αμοϑβίο!υιβ ὅδ : δογίρία διιπὶ ῥγορίθν πο, 

ἐπ φιος βπες δαοσμίοτιπι ἀδυοποτγιπί. δὶ 4υ}8 αΥθο οἱ 

ἴῃ 18 δασογύοι θ}5, ἴῃ Π0}}}8 ἀΐοο Ῥγαβυγιογὶβ., βίυα 
ἴῃ πἰβ5 φυΐϊ εἰγουπιδίδηϊ ρορυΐυπὶ [μον ἰδ, ἰά 6ϑί ἀϊδ- 

οοηΐθυ5, Ροσοδγοῦῖῖ, βυβιπουΐ! βυρρ!!εἰαπι χυοὰ 

Ὁ πιης ρδῦ μγορ)ιείδηι Ποπηΐπυ8 ΘΟπιηνἰ ϑίυγ : αυ0- 

πιοάο δοοπίγατίο αυφ8πι βυηΐ βδοογάοί8 165 Ὀ6Π6- 

ἀϊοιίοπο5, ἀ6 αυΐδυβ θ60 ἐγ θυιοηῖ6., ρΡοϑί ἰϑίίυϑ Ἰοοὶ 

δχροβίιοηοπι, οὐπὶ 8Δὶ Νυμηογοόγυ Πθγυπὶ νϑηΐυπι 

Γἀογῖς, ὀἰδρυϊαὶπιυβ : ἰδὲ φαΐρρα ἀς βδοογάοιϊ νυ 
φυφάδπι σου ρία 5αηι 39, Εἰ δαοογάοίες ἰσί(μΥ, εἰ ΡΥ0- 

Ρίιείας, εἰ “μάαηϊ, εἰ οπιπος Παὐϊίαπίος «οτικαίεπι 

ἐοδίαιιν Ποῖα ἀὰ υἷο ἱπεὐτίαπάος,, οἰ αἱδρεγφοπάοδ 

υἱτιπι ἃ [Γαΐγ6 διι0, Εἰ ραίτο8 α Μἰ1ϊ8. (τ αυΐϊάδπι, 

αἱ πλἰ εἰ νἱάδίυν, δἷς βυπὶ ἱπιο  !Π σοηάά : ̓υ5105 4υ]- 

᾿ε Ῥ58]. οχυ, 15. 47 δόγθ. χα, 12, 15. 56 1 (ὉΓ. χ, 11. 39 δογθῆ). χπὶ, 15, 14. 

() ᾿Επιπινώτερον. Ἐοτία Ἰεφοπάσμῃῃ ἐπιπονώτε- 
ρὸν. 

(3) Ποσῶς διδομένης. Ἐοτία Ἰοξοπάσηι πότος δι- 
διμένης, 

(Ὁ) Περὶ ὧν, εἰς, Εγρο μοβίφυδηι δογοιιίδιη Ρο- 

Ρυϊο ἀχροβαϊξ, σοποΐοποβ ἰη Να πιο γο5. Πθυϊ; 4088 
ΠΟΙ ΟἸΏΠ65 5ΆΠ68, Υ6] ΠΟΙ) ἰπίαστγαι Διὶ ΠῸ5 ροῦν ῆ6- 
τυῃῖ. επούίοιοη65 αυΐρρα || βδοθγοία!εβ οϑρ[ 18 
Νυην. δοχῖο σοπιϊποηίυτ, ἴῃ φιοά ηυ}}ὰ Οτὶ επὶΒ 0- 
Π}ἢ]Π1ἃ οχϑίαι. Πυετιῦϑ. 
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ἄἀδπὶ εοηφγοφαί Π 6015, οἱ ρερολίοταϑβ βεραταί. θεπίφυβ Α καὶ τὸν ᾿Ιούδαν,, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
ἰάοίῥοο φυλπάϊα ποη βυπὶ σοπηπιοίί ἃ ογίοηίθ [0- 

τηΐμ68, ποθὴ 8ιπηὶ ἀἰβρεγϑὶ. Ουληὰο δυίδπὶ βυπὶ πιοιΐ 
8Ὸ ογίδηιθ.,, δὲ αἷἍὲέ βοόπὶὸ δὰ ργοχἰπιὰπιὶ δι0πὶ ὅὉ : 
Ροημῖ, σαἰ βεόπιις οἱυϊ(αἰθηι, οἱ [ἀττόηι, οἰ)ις ἐαραῖ 

ρΡετγιΐπσαι πδηις αὐ εὐἰπηι ; Ὀδὰβ Ἰοουυ8 ὁδῖ, ἀϊ- 
ἐ6η8 "' : Ῥεριΐίθ, ἀδδοεπαάαηιϊιδ, οἱ σοπ[πάατπιιδ ἰδὲ 

ἐϊπσιιαηι δοτιιπι. ἘΔ ροβί ρυ 5} ὰπὶ δυθίμογι : ΕἸ ἀϊ- 

δρεγδὶ! 605 θέμι5 ἐπα α [αοἰὰ οἸπιὶδ ἰεττα. ῬΟρυ]ὺ8 

αυοᾷπ6 ᾿πγᾶ6ὶ δηίθηυλπι ραοοδγοῖ, ἴῃ δυύεθα ογϑί : 

ρθ8ι ροοσδῖα ἰῃ υπίνογϑυπιὶ ΟΥ̓ δπὶ Οΐβρογβυβ οϑί. 

ΤΑῖο τ ἱπΐ αὐυϊἀάδπι εἰ ἀδ Ποηΐ5 Βοπιϊηἰ υὰ5 ἐπί ! Πᾳ6. 
Εδι αυφιίδιη δοοἰ δῖα ργἰ πη ἰνογυπιὶ, Θογαπ) 50 ΠἸςοὲ 

αὐυἱ σοπδουριϊ βιιηι ἴῃ οἰ θϑεῖθυ8, αἱ πο π8 ϑΙοη, 
εἰ οἰνὶιἃ8 νἵνϑηιβ Πε] Η]ετιιβ4]6 πη) σ 6815. Βοδιὶ 
αυὶ {Πππς δοηφγοραθαηίιν. Ῥεροϑίυνοβ. δυίοπὶ ἀἰνί- 

ἀδπιιν ἃ} ἰηνίσοπι.,, υἱ οἰἶλην ἴῃ ος Θχογαοία!!Θη6 

Ῥδγίτεγ ἰογαιοαπίαν, ϑοῖ0 4 0842Πι) ΓΟ,68., 605 4υἱ 

ἱπηρουῖο δι10 ἰπϑί ἀἰδιΐ σαπι 44 ἀδβογίαβ ἰηβι]8 ἀδ- 

Ῥογίδτγε 50} 08, οἱ ρΓῸ ΠηΔρ}}5 ΘῸΡΡΙἰο 8 ̓ος ἤυθ6 ΓΘ, 
6 ἦν 10 Ἰ000 ΘΧ5}}}} ρεπυγίδηι βυβιϊποδηῖ; 86 ἴῃ 

Δ|1ΔΠῈ ρΑΡΓΟΠΊ ΟΥἾ8 αχογ, ἴῃ Δἰίιπ Πα γὶ δχίογηϊ - 

ποηίυγ, υἱ π6 ἰπ ΟΔ] Δι "4110 08 αὐΐάαπὶ 5υΐἷ5 ρογίγαδη- 

(υν 50] 4110, 01 ῥλίοῦ 6}. 80} πηϑίογ ἢ] ἴα, 801 [Γἃ- 

ἴεν ἴγαιγὶ5. 5᾽ π|}Π| πηο]ο οἱ ραοσδίογ ρῈὲῦ υδπι ληὶ 

ἀἰδρεηδαιίοπεπι οὶ πηδῆογα 50} τυ ἀἰπ|8 ΟΓΠιθπίἃ 

ῬογροιίταΓ, 5] 5015 ἰη δχϑ] απ γί σδίαγ, αὐ δ. Π- 

ἀδιίυϑ ἴῃ βίαίιιπη ργβιϊπιη γοάθαῖ, Εἰ χαοπηοάο ἰὰ 
ῬΓΟΡΙΠη1105 γε] ΠΠΠ 6 Ὸ5 ἴ05 ποη ἰη [ογιὶ ἰοία, οἱ ἰγ- 

Ἱερουσαλὴμ, φησὶν ὁ Θεὸς, πιϊηρῶ μεθύσματος, 

καὶ διασχορπιῶ αὐτοὺς, ἄνδρα καὶ τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, χαὶ τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ τοὺς υἱοὺς 

αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ. Καὶ ταῦτα δὲ οὕτω νοήσομεν" 

Τοὺς μὲν διχαίους συνάγει ὁ Θεὸς, τοὺς δὲ ἁμαρτω- 

λοὺς διασχορπίζει. Διὰ τοῦτο χαὶ ἡνίχα μὲν οὐχ ἔχι- 
γοῦντο ἁπὸ ἀνατολῶν οἱ ἄνθρωποι, οὐχ ἐσχόρπισεν 
αὑτοὺς ὁ Θεός" ὅτε δὲ ἐχίνησαν ἀπὸ ἀνατολῶν, χαὶ 

εἶπεν ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, Δεῦτε, καὶ 

οἰχοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν, καὶ πύργον, οὗ 
ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, φησὶν ὁ Θεὸς 

περὶ τούτων" Δεῦτε, καὶ καταδάγτες συγχέωμεν 

αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν. Καὶ συγχεῖται ἕκαστος, 

χαὶ ἐπὶ τινὰ τῆς γῇς τόπον διασγορπίζεται. Καὶ 

ὁ λαὸς δὲ ὁ τοῦ Ἰσραὴλ, μὴ ἁμαρτάνων μὲν, ἐν τῇ 
Ἰουδαίᾳ ἦν" ἁμαρτήσας δὲ διασχορπίζεται ἔπειτα 
ἀπὸ τῆς οἰχουμένης, καὶ διασπείρεται πανταχοῦ. 

Τοιοῦτόν τί μοι νόει χαὶ περὶ πάντων ἡμῶν. Ἔστι 
τις Ἐχχλησία πρωτοτόχων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐ- 

ρανοῖς, ὅπου Σιὼν ὄρος, χαὶ πόλις Θεοῦ ζῶντος Ἵε- 

ρουσαλὴμ. ἐπουράνιος. Οἱ μαχάριοι ἐχεῖ συναχθήσον- 

ται, ἵνα ὁμοῦ ὦσιν. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐν τούτῳ χολάξζονται, 

τοῦ μὴ εἶναι μετ᾽ ἀλλήλων οἱ ἁμαρτωλοί. Οἵδά τινας 
ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ὑπὲρ κολάσεως βουλομένους νήσῳ 

τινὶ παραδοῦναι τοὺς οἰχείους τῶν λυπησάντων τὴν 

βασιλείαν, καὶ διασχορπίσαντας ἐνταῦθα μὲν τὴν γυ- 

γαῖκα, ἐνταῦθα δὲ τὸν ἕνα υἱὸν, εἶτα ἀλλαχοῦ τὸν ἔτε- 

ρον, ἴα μηδὲ ἐν τῇ συμφορᾷ ἀπολαύσωσιν ἡ μήτηρ 
Τα ΟΠ Δ }0}}}1} 1.97 σούγοο5 ᾽γὰ, 56 ρὸγ υϑυθὰ γάμο τα ( τοῦ υἱοῦ, ἣ ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀδελφοῦ. Τοιοῦτόν τι νόει 
αυξγῖβ 40 ἜΡΓΟΥ, ἴῃ αυοιη ἰπου θυογδηΐ : οἷς θ6 115 608 
4υἱ ποη ροίογαπί Βογ Ό)6 Θοηγοτιὶ, ἀο]οΥἶθι5 δὲ ἰοῦ - 
τη Θη118 δή ἰ( τοίγα}} ααοι Γἀδγυηῖ, βαοιιπάσπι ϑογί- 
Ρίαγαπι ἀἱοεπίοπι : ΓΘ οπιλόπι ἀοίοτοπι οἱ βαφοίμνι 
δπιοπάαὐοΥὶς, Ηϊεγιιδαίοηι. ἰφίίν ογθϑοδί ἀο]οῦ 
Ραμα οοὐτρίηι15, ἢ φαΐ οογγίρίι παν 5}) ἰηνίοθπη 
Βεραγαηίαγ. Νληὶ φαοθαπιπιοίο ἰον 5 ἢ! βυρρὶ!οἰπηι, 
δὶ ῬΙυΓο5 ἴῃ δούθπι ἰο60 οομπδιϊαἱ, ἀγα υἷ5. 566 οθη- 
50] 6η,υΓ 8]]0ητὶ]5. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἀδίχων. Πιχρότερόν τινος γεύσασθαί σε 

δεῖ τὸν ἁμαρτωλὸν δωιχονομούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 
ἵνα παιδευθεὶς σωθῇς. Ὥσπερ ὃξ οὐχὶ βασανίσαι 

ἁπλῶς θέλων τὸν κολαζόμενον ὑπὸ σοῦ οἰχέτην ἣ υἱὸν 
χολάζεις, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς πόνοις αὐτὸν ἐπιστρέψῃς οὗ: 

τως χαὶ ὁ θεὸς τοὺς μὴ ἐπιστρέφοντας τῷ λόγῳ, τοὺς 

μὴ θεραπευθέντας παιδεύσει, τοῖς ἀπὸ μαθημάτων 

πόνοις, ἐπεὶ παιδεία περιδάλλει ἃ περιξάλλει, κατὰ 

τὸ εἰρημένον" Διὰ παντὸς πόνῳ καὶ μάστιγι παι» 
δευθήσῃ, ἱΙερουσαλήμ. Ἵν᾽ οὖν αὐξήσῃ ὁ παιδεύων πόνος, διασχορπίζονται οἱ πονοῦντες ἀπ᾽ ἀλλήλων, ὡς 
μὴ εἶναι ἅμα τόνδε καὶ τόνδε. Ἐλύετο γὰρ ἂν τὸ σφοδρὸν τοῦ πόνου διὰ τῆς παραμυθίας ἑνὸς ἑχάστου πρὸς 
τὴν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου. 

ἃ. 51] διιίθπὶ πθοθβ86 δϑὶ }1ΔΠὶ υοφας ταιϊοπθπὶ ἢ Εἰ δὲ δεῖ προσθεῖναι τῷ λόγῳ καὶ ἄλλην αἰτίαν τοῦ 

ἀϊν᾽ 5ἰοπὶβ τηδϊογυπὶ ἱπιγοάμοογα, οἰΐδι Πλπὸ δχῃὶ- 
Ὀε πηι, ΜΑ]1 αἰπὴ βἰ πη} Γυοτίμ!, οἃ φασὶ πηαῖὰ ϑιηὶ 
οοφίίδηΐ, οἱ ἴῃ ργβι πϑαυ ἴἃ Ῥογβουθγαηίθβ, δ0- 
δθηΐ ροοοϑία ροοοδιβ ; αυοπΊιοιο δοοηίγατῖίο Βοπὶ 
οὑπὶ δἰ π|}} (ποῦ, ἀ6 ΠΟΘ 5115 βου πιοοὶ δηΐιν, Π15- 
ΒΟ  ν (ιν ἜΓρο, οἱ δι} ὨΠ Πηὶ ἀσά ποτα ποαυλπὶ ο0- 
αἰϊαιῖο, οὐπὶ ποθὴ Βαθποῦῖς ΔΙ] συ οΠοπὶ Δ᾽ ον 8 
ποηυϊουίβ. ἸἀοῖγοΟ ΡῈΡ ἀἰσροπβδιϊοπθηὶ 1)οἱ ργον!Ἃ6- 
ἴπν Ραββί μμο8 ἃ Ῥοβ51η}}8 βϑρδγαγὶ. δυβίυπι συθ4ι8 
οἱ οοπηπιοάππὶ 68, αἱ ἃ ργἰβι[ηΐ5 5οο γί ])18 ἰρ88 50- 
Ἰμιυάίπα δὲ ρεπυγία. σοηβονε δἰ χιιδπάο ἀοσδίβίδηι. 
Ἰσς ἀ6 60 φυοά ἀΐϊοίαπι 6δι "": Εἰ αἴερογθαπι {{ο8, 
υἶγμηι εἰ [Γαίγοηι ο᾽πι5, εἰ ραίγος ἐοτμηι, οἰ [ἰϊο5 θοτιιηι 

διασχορπίζεσθαι, καὶ τοῦτο παραθήσομαι. Καχοὶ συν- 

ὄντες ἀλλήλοις τὰ χαχὰ σχοποῦσι χαὶ αὔξουσιν᾽ 

ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ συνόντες ἀγαθοῖς περὶ ἀγαθῶν σχέ- 
πτονται, καὶ χαταλέγονται. Καὶ διαιρεῖται ἡ καχὴ 

βουλὴ ἰσχύσασα χἂν μετὰ ὁμοίων, ὅτε διασχορπίζον- 

ται ἀλλήλων οἱ μοχθηροί. Διὰ τοῦτο οἰχονομεῖ ὁ θεὸς, 
μὴ εἶναι μετ᾽ ἀλλήλων τοὺς φαύλους " τάχα χαὶ αὖ- 
τῶν προνοῶν, ἵνα μὴ συναυξήσῃ αὐτῶν ἡ χαχία, ἀλλὰ 

μειωθῇ διαλελυμένη. Ταῦτα διὰ τό" Σχορπιῶ αὖ- 

τοὺς, ἄνδρα καὶ τὸν ἀδε.1;»ὁν' αὐτοῦ, καὶ τοὺς πα- 

τέρας αὐτῶν, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 

«“1έγει Κύριος " οὐκ ἐπιποθήσω, καὶ οὐ φείσομαι, 

καὶ οὐχ οἰκτειρήσῳ ἀπὸ διαφθορᾶς αὐτῶν. 
ἐπ ἰάΐρδιιπι, ἀϊοὶς θοπιΐπιις : Νοη τοηιπίγαηι, οἱ ποπ Ρατοαπι, Θέ 1105 πιϊδοτοῦοῦ αὖ ἱπίογῖ αι Θοτιπι. 

5 (ρῃ. χΙ, 4. 31 [υἱ4. 1,9. 951 ]6γοιη. ΧΙ, 12. ΄ 



885 ΙΝ ΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΗ. ὅδ6 
Τοῖς τοιούτοις ῥητοῖς ἐπιβαίνουσιν οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέ- Α ὅ. Η58 οἱ ἰδιἰυςπηοάϊ. ΒοΓΠΙΟΠΐθι15 Πιϑγοιϊοὶ δδϑυτ. 

φεων (1) λέγοντες: Ὁρᾷς τὸν Δημιουργὸν οἷός ἐστι, 

χαὶ τὸν τῶν προφητῶν Θεὸν, ὅς φησιν " Οὐ φείσομαι, 

καὶ οὐχ οἰχτειρήσω ἀπὸ διαρθορᾶς αὐτῶν; Πῶς 
δύναται οὗτος εἶναι ἀγαθός; Ἐὰν δὲ λάδω παρά- 

δειγμα (3) τὸν ἐπὶ χαλῷ τῷ χοινῷ οὐχ οἰχτειροῦντα 
χριτὴν, δυνήσομαι ἀπὸ τοῦ παραδείγματος πεῖσαι, 
ὅτι, πολλῶν φειδόμενος, οὐ φείδεται ἑνὸς ὁ Θεός" λή- 

ψομαι δὲ παράδειγμα χαὶ ἰατριχὸν (5), δειχνὺς ὅτι, 
φειδόμενος τοῦ ὅλου σώματος, οὐ φείδεται μέλους 

ἑνός. Οἷον - Ἔστω δικαστῇ τὸ προχείμενον τοῦτο, τὴν 
εἰρήνην δημιουργῆσαι, χαὶ κατασχευάσαι τῷ ὑπ᾽ αὐ- 

τὸν ἔθνει τὰ συμφέροντα. Προσεληλυθέτω δέτις προσ- 
αγόμενος φονεὺς, ὡραῖος τὴν ὄψιν, χαὶ χαλὸς ἰδέ- 

σθαι. Μήτηρ προσεληλυθέτω ἐλεεινοὺς προσφέρουσα 
λόγους τῷ δικαστῇ, ἵνα ἐλεηθῇ αὐτῆς τὸ γῆρας ἣ 
γυνὴ τούτου τοῦ ἀναξίου ἐλεηθῆναι παραχαλείτω περὶ 

αὐτοῦ" τέχνα περιεστηχότα δεέσθω. Ἐπὶ τούτοις τί 
συμφέρει τῷ κοινῷ; ἾΑρα ἐλεηθῆναι τοῦτον, ἣ μὴ 

ἐλεηθῆναι ; ̓Αλλὰ ἐλεηθεὶς μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐπανε- 
λεύσεται " μὴ ἐλεηθεὶς δὲ αὐτὸς μὲν ἀποθανεῖται, τὸ 

δὲ χοινὸν βελτιωθήσεται. Οὕτως ὁ Θεὸς ἐὰν φείσηται 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ,,. χαὶ ἐλεήσῃ αὐτὸν, καὶ οἰχτειρήσῃ 
ὡς μὴ χολάσαι αὐτόν " τίς οὖν (4) ἐπιτριδήσεται τῶν 
φαύλων, καὶ διὰ τοὺς φόδους τῶν χολαστηρίων παυό- 

μενος τῶν ἁμαρτημάτων οὐχ ἐπιτριδήσεται, οὐ χεί- 
ρὼν ἔσται; Τοιαῦτα χαὶ ἐν ταῖς Ἐχχλησίαις γινόμενα 

ἔστιν ἰδεῖν - Ἥμαρτέ τις, ἐδεήθη μετὰ τὴν ἁμαρτίαν 

περὶ χοινωνίας. Ἐὰν τάχιον ἐλεηθῇ, ἐπιτρίδεται τὸ 

χοινὸν, αὔξεται ἣ ἁμαρτία ἑτέρων. Ἐὰν δὲ λογισμῷ 
οὐχ ὡς ἀνελεήμων, οὐδ᾽ ὡς ὠμὸς δικαστὴς, ἀλλ᾽ ὡς 

προνοούμενος χαὶ τοῦ ἑνὸς, πλεῖον δὲ προνοούμενος 

τῶν πολλῶν παρὰ τὸν ἕνα, σχοπήσῃ τὴν ἐσομένην 
ζημίαν τῷ χοινῷ ἐχ τῆς χοινωνίας τοῦ ἑνὸς χαὶ τῆς 

συγχωρήσεως τοῦ ἁμαρτήματος αὐτοῦ " δῆλον, ὅτι 
ποιήσει ἐχθαλεῖν τὸν ἕνα, ἵνα σώζῃ τοὺς πολλούς. Ἴδε 

βοι χαὶ ἰατρόν. Ἐὰν φεισόμενος ἣ τοῦ τέμνειν ὅτε 
χρὴ τέμνειν, ἐὰν φεισόμενος τοῦ καυτηριάζειν διὰ 
τοὺς πόνους τοὺς ἐπαχολουθοῦντας τοῖς τοιούτοις βοη- 

θήμασι, τινὰ τρόπον ἡ νόσος αὔξεται, χαὶ χείρων γί- 

νεται, Ἐὰν δὲ τολμηρότερον οἷον προσέλθῃ τῇ τομῇ 
χαὶ τῇ χαύσει, θεραπεύσει διὰ τοῦ μὴ ἐλεῆσαι, διὰ 
τοῦ δοχεῖν μὴ οἰχτείρειν, ἐχεῖνον τὸν καυτηριαζόμε- 
γῶν, χαὶ τὸν τεμνόμενον. Οὕτως χαὶ ὁ Θεὸς οὐχ ἕνα 

ἄνθρωπον οἰκονομεῖ, ἀλλ᾽ ὅλον τὸν χόσμον οἰχονομεῖ, 
τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, τὰ ἐν τῇ γῇ πανταχοῦ διοιχεῖ. Σχο- 

τεῖ οὖν τί συμφέρει ὅλῳ τῷ χόσμῳ, καὶ πᾶσι τοῖς 
ὦσι χατὰ τὸ δυνατόν. Σχοπεῖ χαὶ τὸ συμφέρον τῷ 

ἑὴ, οὐ μέντοι ἵνα γένηται ἐπιζημία τοῦ χόσμου τὸ 

ὦ ἑνὸς συμφέρον. Διὰ τοῦτο χαὶ πῦρ αἰώνιον ἧτοι- 

μάσθη, διὰ τοῦτο χαὶ γέεννα ηὐτρέπισται, διὰ τοῦτό 
ἐστί τι χαὶ σχότος ἐξώτερον, ὧν χρεία οὐ μόνον διὰ 

τὸν χολαζόμενον, ἀλλὰ μάλιστα διὰ τὸ χοινόν. 

(ἢ οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων. γαϊοηιΐπυ8. πἰπιίγυ, 
Βαβά65, δγύοη, οἱ Μαγοίοη 

β) Ἐὰν δὲ λάδω παράδειγμα, εἴα. Ηπο 4110 
οἰδίπα γεϊα]εγαὶ ΠΙογοιγηναδ, ἀεὶ Π08 δὰ δοοτγία- 
Ικηϑοι οοάϊςοιῃ δοςοιηιποάδυϊη5, ΟυπῈ ργΓΒΟΓ( 

βυμι ἀἰοαπί68 : Υἱάθβηθ 4υ8}}8 58ὶ: ΘΥγῸΡ ργορμοίδ- 
Γαπι, οἱ ἰερὶ8 Ποὺ8 αυϊὰ Ἰοαυδίυγ Ὁ ΝΠ ρατεαπι εἰ 
ποῖὶ πιϊδεγεθοῦ αὐ ἱπίεγίία ἐοτιιπι. Ουοπιοάο ροίαϑὲ 
ἴδια Βοηι8 ε888 ̓  Αροϊρίδπι ΟΥ̓ δχθπιρὶ πὶ ἐαοἷβ 
θοηΐ ΡΓῸ υἱΠΠΠ|2ί6 σοπημημιηὶ αυϊθυδάαπι ποθὴ πιΐβ6- 
Γἐη18, υἱ ρογθρίσεγα ροβδίϊηυβ, αυομοἋο τη τἰ5 

ΡΆΡΟΕΠ5, ὑυηΐ Ὡθη ρᾶγοδὶ Πδυ8 : δοοὶρίαπι δἱ πηδάϊεὶ, 

οδίβῃἀθῃ8 δυ πὶ ὉΠΪ ΙὩΘΙΌΡΓΟ ΠΟῚ ρΆΓΟΟΓΟ, υἱ πιθῆ!- 

θγῖϑ. οππηΐθιι8. ράγοδί. Ὑαγθὶ φυοαυδ φτϑιῖδ ἀϊοίυπι 
δἰ. : Πδρθεδὶ ᾿υάδχ ργοροβίίαπι, φυϊδίδπν οἰ γί δι], οἱ 
Ρδόθῖι βεηϊὶ, ουἱ ργϑϑίἀοἱ, ργουϊάθγο. Ημωϊς εἰ οἵδ - 
Ταῖυγ ᾿Δίγο Ποποϑί8 [ὉΓ8, ἰδία 5διῖβ ἰπίοσεῦ., εχ 

4110 ἸΔίαγο ΠηΔΙῸΓ δχρϑηβὶς ογἰπἰ θὰ8 ἀδργοοριυγ υἱ 

ΒΘῃΘΟἴΕ15 θ85 Πλ ΒΟΓΘΔ ΙΓ ; οἱ οχ 8110 υχὸῦ πὸ νἱ- 

γα) δύθπὶ ἰπιογοἶαι.,, ἸΔΟΓγ πη} }}} νόθα ἀθρίοτϑι ; 

εἰγουπιδίοηι οἱ ράγνα}! Προ γὶ οἷτο οὐ Γαΐυνί : φαϊά 

[λεΐθὶ ᾿υάοχ 1 πηϊβογεθίιυν Ἰδιγοηΐσς, ἀηποη Ὁ φυΐὰ ἰμ 

οοπμπηυ πα Θχροά! αἰνίι11 7 5: τηϊβογίυ5 Γἀοτὶ, ΓΘ6- 
νογίθίυγ ἰοτηϊεἰ ἃ δὰ ρεἰδι! πὰ πὶ 5οο υ8 : 5'π υθΡῸ ἰῃ 

ἡυαϊοίαγία δονθγι δῖ βγη δηβοῦὶί, ἅπ08 ἤΟπ.0 ἰηίθ- 
τίει, δὲ ἀπίνεγβο ρορυ!ὺ ργον ἀθθίίυν. 8:1. οι, δὶ 
Ῥερογοοῦῖι 198} Ρεσοαιοτὶ,, οἱ πηίβογδηβ 608 π0- 

Ἰυϑγῖϊ Θαπι ραηὶγα ΡΓῸ 806 |6Γ6, 418 ποη δοείρίδι 1ἰ- 

οεμίἶλπὶ ̓  Ουΐδ πηδογαπι., ηυΐ πυης 58 [6ηὶ ῬΓΟΡΙΟΡ 
δυρμ εἶα (ΘΡΓΘπίαΓ, ποὴ ἱπναάδί ἰοπηρυ8, υἱ οχρίθαὶ 

αυδουπαια νοϊυθγὶι, οἱ ργῶοθρβ ἴδγδίγ. ἴῃ υἱιία 

Ηξς δυΐδηι ἰπ Εσοἰοβἰδ β8ρε δοοϊἀθηϊα ΡΟβϑυπι08 

οοπδίἀθγαγθ. Ῥεοολνὶ! αι5ρ᾽Δπ|, εἰ ροδὲ ροοσαΐυπι 
( Ροβέύυ!ει οοπιπιαηίοηθπι. 81 οἱ οοποράϊγ φυοὰ τὸ- 

εϑὶ, ἴῃ ἱποοῃ πιο πὶ νοι ΐα ργοροαϊξ, οἱ ἰαχδιῖβ ἴγα- 

"8, 566 ]γῖ 8 ρᾳηάϊιαν νἱβ. ϑ΄ἢ υθγῸ ουὐπὶ γΓδιϊοπᾶ- 

1 ἀ6Ἰ θογαιΐίοπα., ποη αἱ πιϊϑογίοογβ, μ6 0 ΓυΓΒΙ 

υἱ ογυά 6115 ἰυάαχ., δοιὶὶ οἱ φυδϑὶ υπὶ ργονίάθηβ, δὲ 

ἀδ ομηηΐιπὶ 5] υἱ6 ρογίΓδοίδηβ οοηβἰ ἀγανογὶ! ρορα]ὶ 

ἀδηπυπὶ ἰῃ υπίυφ γοηΐδ, μαυ ἀυμίαπιὶ 6ϑὶ αυΐη [2- 

οἰαὶ 6 οἱ υπυπὶ ἀθ ΕοοἸοβῖα, υἱ πη 0}108 5αἰνεὶ 'ποο- 

Ἰυπθ8. Αρ ἤυπης οφοῃδίἀθγα πλ}ΐ οἱ το οι πὶ 8ἱ 

(Ο53ΔΥ ΓΙ ἃ 86οἰἴ0η6 6.5 νυ πο Γΐ8, αυροὰ βροδηάιπι 

68, 5] ποῃ υδ86 γί ᾳυοὰ ἱπάϊροι οαυίογίο, νυἱάδἰϊοοξ 
ΡΓΟΡΙΟΡ ἀοίογοβ ᾳυὶ ἂχ (4]}05 τοιηθ 5 σοηβοφυυη- 

ἴαγ, ᾳυοπηοάο ογοβοδί ἱπῆἢτπι (25, οἱ ἰη ἀθίο Γι ι8 νοι 5 
Ιυ πο. οχυθογοῖ, δ᾽ γ6ΓῸ, αἱ ἰἰὰ ἀϊοᾶηι.,, (ΘΙ ΓΆγ 8 

δὰ υἱοὺϑ Β6ΟΙΟΓ δέοραβϑοῦῖί.,, οἱ ᾿ἰηυββοῦ ρἰαρδη, 

Ὁ εὐγᾶὶ αὐτὰ αυΐ βοοδίυν οἱ υγίϊυγ,, φυΐα ραυ]υπι 56- 

νοῦ [δ{15 ἀϑϑυη) ρ8ἷῖ, ᾿ἰσοὶ νἱϑὺ8 ΓᾺΟΓῖ Ὡογοίληι! δὼ 
ΒΟΓΔΠῚ Ποη τη ϊβογοτὶ. [ἃ οἱ θ6ι15 Ὡ0η ὑπυπὶ ἰοπιὶ - 

Πθηι, δοὰ υηΐγεγϑαπι ουγαὶ ΟΥΡΘΠ), (Οἰοδιΐα ἀίαιθ 

1αγγοπδ, οἱ οπμηΐδ υϑίᾳια ἀΐθραοηβαὶ, εἱ εὐπὶ ΠΟ 

φγουϊάδας φυοά υπΐ οοπηπιοάθπι 511, πρυ}10 ΠηΔ 618 

Ῥγονϊάδί φυϊὰ ιοιἵ πιυπάο δοπάμοαι οἱ Βοπιίηϊ 

υπίνεγβῖβ. Ῥτουϊάοί αυϊάοπι εἰ δὰ αι ὑπ] οχρο- 

ἀΐϊυηι,, νϑγὰπὶ ἰΐα πὸ υπΐυ8 0{{Π||858 οπιηΐαπι ἀδιηι0 

ΠΠ|π4, ἀεεὶρίαπι οτσο ἐποπιρίμηι ἡμαάϊοῖδ ϑοπῖ, ογϑιίο- 

πρὶ ἰποίοᾶγα : δι ἰδία, αροίρίμη εἰ πιθαϊομπὶ, ρΡετ- 

οογα νἱάραίυν. Ηυεξτιῦϑ. 

(5) Ἰατρικόν. ἴμερὲ ἰατρόν. 
(4} Τίς οὖν. Ιμεξο τίς οὐχ. 



δ8] ΟἈΙΟΘΕΝῚΒ 588 

5ἰ1. Ἰἀεῖτοο οἱ ἰψιῖθ δίθγηυ8 ργραγδίυ8 δϑῖ, οἱ φθῆθππα, οἱ (ΘΠ ΓΒ ΘΧΙΘΓΙΟΓΘΒ : 4088 Οπμηΐα ΠΟῚ (Δ ΟὉ 
οὐπὶ φυΐ ρυπίοπάμ5 6ϑῖ, 48: ρΓΟρΡίο πηΐγογβοθ ΒΟΙΪΠ68 ὁΟηδι(υ18 Βυπῖ. 

θ. 51 δυίοπι υἱβ ᾿νυ}υ5 ταὶ (οβίθηι δοείρογα βογῖ- αὶ Εἰ δὲ θέλεις τὴν Γραφὴν μάρτυρα λαθεῖν, ὅτι χα. 
Ρίυγαπι, φιοὰ ἴῃ ἰϊογαπν δγαδἐἰοπθηὶ 2. Ἰἴοδῖ 78πὶ 

ἀἰοϑρογαῦ!!θ5. βἰῃΐ ρθοοδίογθϑβ. εἰ ἃ συ ΓΑ 0 π6 ρΘηΐ 08 

Δἰϊοπὶ, ἰὐγχαδδηίυγ ; δυὰϊ ϑα!οιηοιθιη ἰῃ ῬΓΟΥΘΓ- 
}» 115 ἀϊσδηίαηι "5 : βοδε οι 6 Παφείίαίο ἱπιρτμάφης οαί- 

(ἰάϊον οτὶ(. Νοῖ δα φαΐ Προ! δίιν ἀϊχὶ! σΠΠἸἀἴογο πα 
[υἰαγαπι οἱ ΒΡ Θπιῖογθπ ργορίου οΔϑιϊ σαι ΟΠ 6Πὶ 5υδπι, 

δ6ἀ ἰῃδὶ ρίδῃίθπι ἃ βία {1 δὰ ργυἀαηϊίδαι οομνοριὶ 

ῬΓΟΡίογ βυρρ] οἷα ΡΘ51 6 η1|5.: 06 φυΐρμα ἐχ ἶρ80 
ΒΟ} Ἶ 6 ΟΔ]Π|ἀἰ14ι18 δἰ απ ποδία, οἱ σοπγογιὶ θυ πὶ ἃ 

οΔΠΠἸἀΐαῖ6., ἀὰπὶ 8]105 οοΓηΐι ρΓΟΡίοΡ θὰ, αυΐθυς 

ἦρ56 οὐηοχίυϑ δϑῖ, ροοοδία σνυοίαγὶ. ᾿ρίταγ ργοάθϑι 

"0 15, 5] ἰδπιθη ἀΐσηὶ 58ι1π}05 88] ΐ6, αἱ 4111 ἰμ α}}1- 

τλῖθηι μοϑἴΓΔΠ) ᾿ΟΓαιΘαηίυγ. Εἰ φαοπηοάο υ11|1|6 [υἱΐ 

Ῥθοοδίυπι [8γ86}] ἰῃ 54] υἱ6 πὶ σΘηιἰ απ, 56 υ1{1}}5 65. 4ι0- 
τυϊηάδπι ΡΟ ἃ Δ] Τὰ πὶ βα] αἱἱ. Εἰ ἰά6ο Βοηυ8 οἱ ο]6- 

τηθη8 199 δου : Νοιι ρατοαπι,Ἰη4υ}, ὁ, ποῖὶ πιΐδε-- 
τεῦον αὐ ἱπίοτῖίαι ὀογμμι. 

Ἴ. Οἰγοιπηβουῖριο δαίθαν μος οδρίζυ]ο,, νἱδδαπιυ8 
δ. 5646 η58 βογρίαγα υϊὶ ἀοοθᾶι "" : Αμαάΐί6 οἱ αἱι- 

τίϑιιδ ρετοϊρί(6, εἰ ποίϊ6 οαιοίΐ, φιοπίαπι Βονπῖνιιδ 

ἰοσμίιι8 ἐδ,. Παίς θοπιΐιο 9,60 υδδίγο σίοτίαπι ργὲμδ- 

φιαπὶ οὔδοιτοί δὲ ργίμοφμαηι οἤεπάαμπ! ροάοε υεείτὲ 

δΏΡΕΥ πιοπ 8 [διιθὗ το 508, Εἰ διιδιϊποὺ εἶς ἱπ ἐμηι6η, οἱ ἐ{- 
ἐς ἰρπῦτα πιοτιῖβ, οἱ ροποπίμν ἴι ἰοποῦταδ. δὲ ΠΟΉ αι» 
ἀϊοτὶ δ οσομ! 6, ρίογαὐϊί απΐπια υοδίτα α [ἀεὶ οοπίι- 

πιοίΐα;, εἰ ἀφμοεη! οοιι ἢ υδδιτὶ ἰαογψπιαδ, φιά σοπιτὶ- 

{μ8 65, στε βθοπιϊιὶ. Ἐοβάσπι νυ ]} δυάίνο, οἱ δυσίθιυς 
ΡΟΡΓΟΙραΡα, ΠΟ οοπίθί5, Π6406 δυάϊ!οηα 80] υ1]-- 

εἰς ἑτέρων παίδευσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ χολάζονται, χὰν 
οὗτοί ποτε ἀπεγνωσμένοι ὦσι περὶ θεραπείας" 
ἄχουε Σολομῶντος ἐν ταῖς Παροιμίαις λέγοντος" Δοι- 
μοῦ μαστιγουμέγου ἄφρων παγουργότερος ἔσται. 

Οὐχ αὐτὸν τὸν μαστιγούμενον εἶπεν ἔσεσθαι πανουρ- 

γότερον χαὶ φρονιμώτερον διὰ τὰς μάστιγας, ἀλλὰ 
τὸν ἄφρονἀ φησι μεταδάλλειν ἀπὸ ἀφροσύνης εἰς 
φρόνησιν διὰ τὰς προαγομένας τῷ λοιμῷ μάστιγας" 

τοῦτο γὰρ σημαίνεται ἐχ τοῦ ὀνόματος ἐνταῦθα τῆς 
πανουργίας " καὶ μεταθάλλει διὰ τοῦ βλέπειν ἑτέρους 

μαστιγουμένους ὁ ἄφρων. Οὐχοῦν συμφέρει ἡμῖν, ἐάν 

γε σωτηρίας ἄξιοι γενώμεθα δι’ ἄλλων χολαζομέ- 

γων (4), χαὶ ἣ ἄλλων κόλασις. Καὶ ὡς συνήνεγχε τὸ 
παράπτωμα τοῦ Ἰσραὴλ τῇ σωτηρίᾳ τῶν ἐθνῶν, οὖ- 
τὼς συνοίσει ἡ χόλασις τῇ ἑτέρων σωτηρίᾳ. Διὰ τοῦτο 
ἀγαθὸς ὧν ὁ Θεός φησιν΄ Οὐ φείσομαι καὶ οὐκ 

οἰχτειρήσω ἀπὸ διαφθορᾶς αὐτῶν. 
Περιγεγραμμένου δὲ τοῦ ἑνὸς χεφαλαίου, ἴδωμεν χαὶ 

ἕτερον τί ἡμᾶς διδάσχει " Ἁχούσατε, καὶ ἐγωτίσα- 
σθε, καὶ μὴ ἐπαίρεσθε, ὅτι Κύριος ἐ.1ά.1ησε. Δότε 

τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν δόξαν πρὸ τοῦ συσκοτάσαι, 

καὶ πρὸ τοῦ προσκόψαι τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπ' ὄρη 

σκοτειγά" χαὶ ἀγαμεγεῖτε εἰς φῶς " καὶ ἐκεῖ σκιὰ 
θανάτου, καὶ τεθήσονται εἰς σχότος. ᾿Εὰν δὲ 

μὴ ἀκούσητε κεχρυμμέγνως, χλαύσεται ἡ ψυχὴ 
ὑμῷν ἀπὸ προσώπου ὕδρεως, καὶ κατάξουσιν οἱ 

ὀφθαιμοὶ ὑμῶν δάχρυα, διότι συγετρίθη τὸ ποί- 
μέγιον Κυρίου. Τούτους αὐτοὺς βούλεται ἀχοῦσαι, 

040, ΠΘ406 διιγία αι ρογοδριΐοια; ᾿γορίογ φυοὰ αἱ! : ἣ χαὶ ἐνωτίσασθαι, οὐχ ἀρχουμένους (2), οὔτε τῷ 

Αμαϊιδ εἰ αὐτίϑιις ρετοὶρὶί6, εἰ, ᾳφυοὰ [8 πηαΐα8 681, 

ποίϊι6 ἐχιοι[ἱ, οἱ τοϊϊψυα αυθ βοφυπηίυγ. Ουΐά 681 

ΘΓΡῸ δυάϊγα, οἱ αυϊά 651 δυῦγῖθι8 ρϑγοίρθιθ, δχ ᾿ρβὶβ 

βου ηἶ 05 ΘΟ  ἀθγο 8. ΑἸΓΙθῈ8 ρογοίρογα δϑὶ, 
τι πὐΐμὶ αυΐάοπι υἱάδίαγ, δυγίθυ8 υς ἀϊοαπίυν 8ὰ- 
ἀϊγο. θΘυοα δυΐθπι ργθοοαϊς, αμάϊΐι6, δὶ δὰ ἀϊπιϊποιίο- 

ΘΠ) 6705 ργΟΘΡΙΪ αἰοίίαΡ, φυοὰ ροϑίοα ἱπίογιαγ, 

αὐτίϑιις ρμοτοὶρί6, ὨΟΟ ἱπηρογαὰὶ αἱ ἴῃ τηθηίθιῃ δἱ 

δύηϑιὴ 6ἃ 45 ἀΐϊουηίυν, δχοὶρίαπ!, Νεᾷυθ Υ6ΓῸ 

1.06 βοίυπ ἴῃ Ιοοο, 564. ἴῃ οημπὶ ϑογὶρίυγα βυηΐ 41 - 

ἀδπὶ οἱ [40}]1ὰ οἱ ργοπηριὰ δὰ ἱπιοι πάσηι, ηυῷ 

δίαιτα αἱ Ἰδοία Γπογὶπὲ, ὑΠ}Π1ϊαπὶ Ιοφοιίθ5 {τὶς 

Βυυμηῖ. δυὴὶ 4]1 βϑογοιίογα οἱ ἰμ6 1114, οἱ, αἱ ἰϊᾶ 

ἀἴοδηι, φυϊθυδάαιῃ Οὐβουγι αι} 5 ἰηνοϊαια. 86. ἷ8 

ἀχούειν αὐτοὺς μόνον, οὔτε τῷ ἐνωτίζξεσθαι " διό φη- 

σιν" ᾿Ακούσατε χαὶ ἐγωέίζεσθε" εἶτα μετὰ τοῦτο 
προστάσσει αὐτοῖς μὴ ἐπαίρεσθαι, καὶ διδάσχει ὃ 
ποιητέον. Τί οὖν τὸ ἀχοῦσαι, καὶ τί τὸ ἐνωτίσασθαι, 

ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως χατανοήσωμεν. Τὸ ἐγωτίσασθε, 
εἰς τὰ ὦτα δέξασθε" χαὶ τὸ ἀχούσατα πρὸς ἀντι- 
διαστολὴν λέγεται τοῦ ἐγωτίσασθε, ἱιῆποτέ ἐστιν, 
εἰς τὴν διάνοιαν δέξασθε. Καὶ ἐπὶ τῶν λεγομένων ἐν 
«αἷς Γραφαῖς, ἃ μὲν ἐστὶν ἀποῤῥητότερα καὶ μυστι- 
χώτερα - ἃ δὲ αὐτόθεν χρήσιμα τοῖς νοοῦσι. Περὶ μὲν 

τῶν ἀποῤῥητοτέρων, οἶμαι, λέγεται τό" ᾿Αχούσατε" 
περὶ δὲ τῶν αὐτόθεν χρησίμων, χαὶ χωρὶς ἑρμηνείας 

δυναμένων ὠφελῆσαι τὸν ἀχούοντα, τό" ᾿Εγωτίσασθε. 
Ὅλην οὖν τὴν Γραφὴν ἐὰν ἐξετάσωμεν, ἐροῦμεν δό- 

ἰφίιαν χυῶ Ἰαίθηι εἰ δχροβιιίομα ἱπαΐφεπι,, ἀθίινον Ὁ χίμοι γενόμενοι τραπεζῖται" Τοῦτο μὲν ἀκούσατε, 
Ὠμηο ἀϊοίαπι 6856 : Αμαΐί; 46 [ἰ5 Δι! 6 πὶ αι5 βἰμ6 

ΒΟΓΠΡΟΪΟ ἱπίθγργοίδπιβ δυάίτοῦὶ οοπηποάδ βυηϊ : 
Αὐτγίθιιδ ρόγοὶρί!6. ῬΟΤΟυΓΓδτηὰ5 ὑηΐνογθαβ δβογίρια- 

145, δἰ ργοθδιϊ πυμπημυ γι οἴδοι! ἀϊοδίαυ5, μος δ0- 

ἀΐγα ἀδθθιηιβ, μος δυγῖθυ8 ρογοίρεγα. θδηΐαδ οὰπὶ 

δυυ ἱογϊπλὰ5 οἱ ρογοδρογίμιι5 δυγίθι5 χυς ἀϊουπίαν, 

"8 Ῥγου. χιχ, 85. "" 9όγαπι. ΧΙ, 15, 10, 17... 

(1) Ἐάν γε σωτηρίας ἄξιοι γεγώμεθα δι ἄλλων 
κοιλαζομέγων. Ἦος 65ι : δὲ πιοάο ΡεγῪ αἰϊογιηι μιοιὶ- 
εἰοποηι αἰσιὶ δαίμι6 εἰπεῖημιτ. ΜαΙὸ ΠΙΟΓΟΠγιμυϑ : δὲ 

τοῦτο δὲ ἐγωτίσασθε δέχεται. Ἐπὰν ἐπαχούσωμεν, 

χαὶ ἐνωτισώμεθα, προστάσσει ἡμῖν " Καὶ μὴ ἐπαίρδ- 
σθε" πᾶς γὰρ ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται" 

χαὶ ὁ Σωτὴρ δὲ ἐν τῷ λέγειν" Μάθετα ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι 
πραὺς εἶμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 

ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" διδάσχει ἡμᾶς τὸ 

(απιθη αἰσπὶ ξιπιιδ δαίμί6. 
(2) Ἁρχουμέγους. Ιμερὲ ἀρχούμενος. 



18 ΙΝ ΖΕΠΕΜΙΑΜ ΗΟΜΙΠΙΑ ΧΙ]. 

Α δοη οἰονθιιυγ : Ομιπὶς φμίρρο γιὶ 86 ἐμηινὶἴαι ἐχαί- 
μὴ ἐπαίρεσθαι. Μετὰ γὰρ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων κα- 
χῶν λαὶ τοῦτο τὲ ἁμάρτημα πολὺ ἐν ἡμῖν ἐστιν, ὁτὲ 
μὲν γὰρ πάνυ ἀλόγως ἐπαιρομένοις, καὶ ἐφ᾽ ὧν οὐδὲ 
κατὰ τὸ ποδὸν ἐπαίρεσθαι χρῇ, ὁτὲ δὲ μετὰ πιθανό 
τῆτος, ὅτι εὔλογον τὸ. ἐφ᾽ ὃ ἐπαιρόμεθα, οὐ μὴν ὑγιὲς 
χαὶ ἐπ᾽ ἐχεῖνο τὸ ἐπαίρεσθαι. 

ὅ00 

[αϑέμιιν "5; οἱ ϑαϊνδίονυ. ποβίογ ἀϊοθης "9 : διδοῖς α 
πι6 φαὶα πιΐ 8 διπὶ εἰ μη ἷς σοτάς » Εἰ ἱπυεπίοιἷξ τος 
φαΐοπι ὧι απίπιαθιιδ υδδιτΐδ; ἀοοεί ἢυ5 Π8 ΘΧΙΟΙΔΠ,αΡ. 
ΝΆ οὐπὲὴ ἀπ} 15. Ὑἱ 5 δέπυ5 νοχϑίυῦ Βυϊμηδηυπ), 
Ἰοῦ Ῥεοθαίο νεῖ τπαχίπιθ ῥγοπηίίυγ. Νας ἀηὰ5 δβὲ πιοάμι5 ΒαρΕΓΪδ.. ΑἸΐα5 ἰγγαί!οη Ὁ Π 16 δὲ βιυ]οτυ τη ποτα ἰη ἰἰς οἤδγιαῦ αὐ τρϑϑὶα ρυάογο ἀΐρπα βυπὶ, 

80. ἕοογίδ πηοάυ) Εἰδι!οπ 8 ἐχεθαϊι,. ΑἸὰ5 φυδβὶ γογὶ βἰπηυ]αιίθηα δοιυοίαβ ΒΌΡΘΓ [15 οἰδυδίιγ αι δἰ ἀΐζπα βἰογία βραϊδι, οὔπὶ οἱ ἴμν (4! λυ5 Ῥδγί ου]οβυιη 811 ρίοςίαγί. 
Ὃ δὲ λέγω οὕτως ἔσται σαφές " εἰσί τινες ἐπαιρό- 

μένοι, ὅτι εἰσὶν υἱοὶ ἡγεμόνων, καὶ ὅτι γένους εἰσὶ 
τῶν ἀπὸ χοσμιχῶν ἀξιωμάτων μεγάλων. Οἱ τοιοῦτοι, 
ἐπὶ ἀπροαιρέτῳ καὶ πράγματι ἀδιαφόρῳ ἐπαιρόμε- - 
νοι, οὐδὲ πιθανότητα εὔλογον ἔχουσι τὴν παραθαλλο- 
μένην αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἐπαίρεσθαι. Εἰσὶν ἐπαιρόμενοι, 
ὅτι εἰλήφασι τὴν παρ᾽ αὐτοῖς καλουμένην προχοπὴν 
τοιαύτην, ὥστε ἀποτεμεῖν ἀνθρώπων χεφαλάς. Ἡ 
δόξα τῶν τοιούτων ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν ἐστιν. "Αλ- 
λοι ἐπὶ πλούτῳ ἑπαίρονται οὐχ ἀληθινῷ, ἀλλὰ τῷ 
χάτω, Καὶ ἄλλοι ἑπαίρονται, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἐπὶ τῷ οἱ- 
χίαν ἔχειν χαλὴν ἢ ἀγροὺς πολλούς. Οὐδὲν τούτων 
ἐπὶ λόγου ἄξιον. Οὐ χρὴ ἐπαίρεσθαι ἐπί τινι τού- 
των. Τὸ πιθανὸν δὲ περὶ τοῦ ἐπαίρεσθαι, ὅταν τις 
ἐπαίρηται, ὅτι σοφός ἐστι, χαὶ ἐπαίρηται συνειδὼς 
ἑαυτῷ, ὅτι ἤδη ἀπὸ δέχα ἐτῶν οὐχ ἥψατο ἀφροδισίων, 
ἡ χαὶ ἐχ παίδων οὐχ ἥψατο. Καὶ πάλιν ἄλλος ἐπαί- 
βξται, ὅτι δεσμοὺς ἐφόρεσε τοὺς περὶ Χριστοῦ. Πι- 
θανότης μὲν ἔστιν ἐνταῦθα ὑποθάλλουσα, ὅτι εὐλόγως 
το ἐπαίρεται " πλὴν οὕτως οὐχ ἔστιν οὐδὲ ἐπὶ τούτοις ᾿ 
εὐλόγως ἐπαίρεσθαι. Παῦλος εἶχε τὴν ὕλην τοῦ ἐπαί- 
βέ5θχι αὐτὸν διὰ τὰς ὁπτασίας, διὰ τὰ ὁράματα, καὶ 
δ τὰ τέρατα χαὶ σημεῖα, διὰ τοὺς καμάτους οὖς 
ἔκαμεν ὑπὲρ Χριστοῦ, διὰ τὰς Ἐχχλησίας ἃς ἔπηξε 
φιλοτιμούμενος, ὅπου μὴ ὠνομάσθη Χριστὸς θέμενος 
Ἐχχλησίαν. Ταῦτα πάντα ὕλην τοῦ ἐπαίρεσθαι αὐ- 
τὸν εἶχε λέγειν (1) μετὰ πιθανότητος τῆς περὶ τοῦ 
ἔπδίρεσθαι, ὅτι καλῶς ἂν ἔδοξέ τισιν ἐπαίρεσθαι αὐ- 
τὸν. ᾿Αλλ ὅμως ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἐπαί- 
ρβέτῆαι ἀχίνδυγόν ἔστιν, ὁ χρηστὸς Πατὴρ, ὃς ἐδωρή- 
σατο (2) αὐτῷ ὀπτασίας χαὶ ὁράματα, οὗτος (5) αὐτῷ 
ἂν χαρίσματος μοίρᾳ ἔδωχεν ἄγγελον Σατὰν, ἵνα αὐ- 
τὴν χολαφίσῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρηται " καὶ περὶ τούτου 
τὸς τὸν Κύριον παρεχάλεσεν, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ αὐ- 
τῷ ὁ ἄγγελος τοῦ Σατανᾶ, ὁ χατ᾽ οἰχονομίαν, ἵνα μὴ 
ἐπαίρηται, δοθεὶς αὐτῷ " χαὶ ἀπεχρίνατο αὐτῷ ὁ Κύ- 
μῆς (ἄξιος γὰρ ἣν ἀποχρίσεως Κυρίου ὁ Παῦλος) χαὶ 
εἶπεν αὐτῷ: ᾿Αρχεῖ σοι ἡ χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς 
μευ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἐπ᾿ οὐδενὶ οὖν δεῖ ἐπαί- 
ἐετῆαι" ἀχολουθεῖ γὰρ πεσεῖν τῷ ἐπαίρεσθαι, κατὰ τό" 
Πρὸ συγτριδῆς ὑψοῦται καρδία ἀνδρὸς, καὶ πρὸ 
δίξης ταπεινοὗται. Ταῦτα μὲν εἰς τό" ᾿Αχούσατε, 
«αὶ ἐγωτίσασθε, καὶ μὴ ἐπαίρεσθε" ὅτι Κύριος 
ἐλάϊησεν. 

8. Ἐχθιμρίαπι ἀβϑατηῶην, ἅι0 ἤλι τηδηϊ[ἐβίία5. 
δι! αυϊάδῃ ἢ 60 58 Ἰδοίδηίος, φαΐα 41] Τόφζυῃι 
δυπῖ, δἰ Π0}}}1 (Δπ}}}1ὰ πδιϊ, [5εἰυβπηοά! Ποηνΐμο5 ΠΘ 
ἀπθγὰπὶ 4υΐάδαι δὲ ἰπιδρίηθπη δ διίθηβ Βιχῶβ Ρο5- 
δυηΐ οβίθηάεγα. ὅιηΐ 4} φαΐ ἀθ 6ὸ 80] ονδηίαν, 
αυΐὰ ρο(δδίδίθπι Πα θαηὶ Θοοἰἀοηαὶ Βοπιίηθδ; οἱ, υἱ 
4200 ἰἱρϑὶ ραίδηι, δὰ [α1εἰ βυηὶ αἰφηίίαια, αἱ χυο- 
Τὰπὶ γεὶ με: οδρί [ἃ βοοθηΐ. ἨοΓυμη εἰογία ἴῃ δου ίυ- 
βἴοῃδ δυ8 δϑί. ΑἸ] βυραῦ ἀϊν ϊς. δι δὶ δρρίδυάυηι, 
ΠΟῚ εἶ γνδγίβ, 564 ἰΐ8. ἀϊν{ 115 4υῶ ἀδογβιιπ) βυηΐ. 
ΑΓ βυρογθίαμε ΒΌΡΟΓ ἀθηιο ΒρΙοῃάἀϊάα, δυρεῦ ροβα 
56 ββίοηΐθ8 τυ εἰ5, ἰη 4αΐυ5 αηϊναγβὶβ ΠΟῊ 6δβὶ ρ6- 
πἰτα5 ρ]οτίαπάμπι. Ουοά Δυίθιη γαγί ςίμη}}8 οἱ ἀΐϊξηυπὶ 
ἠυάίοδίαν, αἱ φυϊἀδπὶ Ρυϊδηϊ, φοτίδηδυπ 68ὲ οὰπὰ 
|14υ}8. Ο βαρί ηςδπὶ βιδηι οἰδγαίυγ, δαΐ οοηβοίυβ 
βἰ δὲ εβὲ φυΐα ἀδοδην [ᾶπὶ Δημβ γϑς ΥΟΠΕΓΘΔΒ ΠΟ (6- 
εἰξογῖς βἶνθ δ ἰη[δηιῖα ἰπίοψον οαβίυβαιδ ΡΕΓη Δ η56- 
τίι. Βαγδαμῆαθ δ᾽ γφίιυγ,, φαΐα νἱῃου]α Ριο 
Οδγίβιο ρογίδυοειι. Ἀδοία αυΐάσπι νἱάδηϊαν ἢδο οἴη- 
ηἷδ, οἵ 50} οἰδηάα φυδάδηι ΡΘιβυδϑίοηθ δά φ]ογίδη- 
ἄσυπι; 5θὰ πθ ἴῃ ἢἷ8 φυΐάδιη, 5ἰ [Ὡπηθῃ βθαυΐπυῦ γν6- 
Τἰιίθ πὶ, γι οη δ. Ὁ 4υἱ5 ἐἤπτίυγ, χυΐᾶ οἱ ἰπ τϑῦυφ 
Βομῖβ ρίογίδπάιπι ἐδὶ βίῃ αἰβογιπιίηβ, Ραυϊυβ ιὰ- 
Βυΐξ πιαιογίδπι οἰαιοηΐβ, ὨΆΡδη5 ἴῃ 86 Υἱβίοιιθϑ, γδ- 
γεϊδιίοηε5, βίφησ., Υἱγίυ 6 5., ῬΓΟρΡΙΟΡ ΙΔΠΟΓΩΒ αυοβ 
Ομ γίβιϊ οαυβᾶ ρβϑγρβββὺβ 6δβί, Ριορίεγ Εςοϊεϑία5 4υ88 
σοηϑιυἷξ, σοπίοπάδη5. αδὶ Ομ γίβευβ ποῃ δγαὶ Βοηλῖ- 
πίιϑ, [δ] ζλοθγα [πη ἀδπιθηίαπν. Πϊδς οπχμΐα τηλίδ- 
τί ἐγϑηΐ β!ογίδιίοηιιη), οἱ δἱ βὶς δχραάΐι ἀΐξογο, γ6- 
Τὶ βἰ πι}}}5 οαυ8α αυξβ Ποποβίδπι 50} οογεί δοίαιϊο- 
μ6πὶ. 56, φυΐα πὸ ἴῃ [Δ] διι5. αι ίάδπη βἰμδ Ρογίευϊο 

. ἐδ δυθιοναγί, θειίβηιβ οἱ ργονίμιβ Ραίδῦ αυομηοὰο 
οἱ ἰατφίτι5 65: γανεϊδιίοῃοβ., οἱ δτϑιϊαθ αἰ Πδγθηίθβ, 
8ἷ0 δά τυἱοπθηι ἀομονιηι βιόγαπὶ ἐγϑαάϊά!ι δΔηφοίυπὶ 

Ὁ ϑαίδηφ, υἱ δαπὶ ΘΟ ΔΡ Σοὶ, ἢ6 Θχ ΘΓ : οἱ Ρτο- 
Ρίονγ ἰιος ἰδ: Βοηϊηυιη τοραν!, βο  ἰοϑί αἱ Δ0 60 ἐΐβ- 
οθάθτοί Δηβο]5 ϑαίλης, αὶ ͵αχία ἀϊδραηβαιίοηοα 
εἱ δρροβίίι5. ἤμογαί 97, 5οά Γοβροπάϊε οἱ θοπιίηυς 
(ἀΐξηυβ φυΐρρα Ἔγδί τϑϑροηβίοπθ Ῥδυ 8) οἱ ἀϊχὶς δὰ 
δυπὴ "5: διοῖι ἰδὲ σναιία πιρα, υἱτίιι οπῖπι ἐπ ἐμ- 
ἤγινδίαι6 μοτβοίμιτ. ΒΌΡΟΓ. ἢ 110 ἰφιίαν σ]ογίδηάυπι 
ὁ5ῖ, Βοχυϊυγ φυΐρρα γυΐμὰ λοι Δηιῖδπιν, ϑογίριυγα 
ἀϊοοπία ὅ᾽ ; Απιδ οοπίτὶ ἰοπδηι οἰουα! ὩΓ ΦΟΤ υἱτὶ, οἢ 
ἀπ φίοτίαπι ἐμημίϊαίατ. ΕλΊγος φυΐάδπι ἀϊοία βαπὲ 
ἀθ 60 φυοά αἰΐ : Αμαΐίς οἱ αἰγίϑιις Ῥεγοὶρί(6, εἰ πο- 
{{ι6 ἐαιοἰὶ, φμοπίαπι Βοπιΐπιια ἰοομίμς δεῖ. 

μις. συ, 14, "56 Μλι. χι, 29. 5711 (ογ. χι, 7, 8. 5 10|4.. 3. ῬΡγον, χυμι, 12. 
Π) Λέγειν".. Ἰμορα καὶ λέγειν. 
(2) Ὃς ἐδωρήσατο. 1,686 ὡς ἐδωρέ σατο. 

(5) Οὗτος. [μεφξε οὕτως. 



59] 

Ῥέεο ποϑίτο σίοτίαπι, ργϊπιδημαπιὶ οὐδοιτεί, εἰ ργῖιι8-- 
φιαπι οἤοπάαπί μθ468 υδδίγὶ δΏΡ6Γ Ἰποπίος (πο θτΌ808, 

δἰ εἰιϑι1ιοϑ {15 ἐπ ἰμποιι. Επαν αὐ] ἀδίυγυβ. 65. ρ]0- 
τίαπι 60, νὰ]: ἀδγα ἐν ᾿απλΐ6, 4υδϑὶ [8Π| ΠῸΠ ρ05- 

βἰ1 ρον ίδπὶ ργβἀἰοαγα, οὐπὶ (ΘΠ ΘῦΓ5 Ογίθ [πογίηϊ. 

υδηάο (εηοὈταβοῖί, οἱ φυληο ποι) βαηῖ ἰΘηε γα ἢ 
Ορογδηνίηΐ ἀοηδς Ἰυϊηθη δὶ ἰῃ νοἷ5. ππιοη ἰπ 16 

ἐδῖ, δὶ 808. ἰὴ (6 ἀϊοσαπίοπι : 99 δίπι ἱπππόη ἡλι - 

ἀὶ ", θΘυλπήϊα {Π0] ἰυχ ἰδία ογιαγ, οἰαγ θα Ὠδριιηι, 

βοίϑῃβ φιΐα [ὰγ 90} 5ιπ| ἰοποῦγῶ. Νέο εἰ] ὁχ- 

Ῥοάϊε, ὧυἱ οᾶ58 Ορροῦίδηὶβ 56 δηίδᾳυδπι ἤδηΐ, ἀὰ φίο- 

τίδηι 60. 

10. Ρογβίίδη ἰη 61} 65 ρΓΏ 565 ΟΔρἢ ΠῚ, δὶ οχ 

ΟΔΙΘΟΕΝΙΘ 

0. γιάοαπιυβ δυίοπη οἱ οϑίογα " : Ῥαιε Ῥοπιϊπο αὶ 

93 

Ἴδωμεν ὃὲ χαὶ τίνα χελεύει ἡμᾶς μετὰ ταῦτα 
ποιεῖν. Δότε, φησὶ, Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν δόξαν 

πρὸ τοῦ συσκοτάσαι, πρὸ τοῦ προσκόψαι τοὺς 

πόδας ὑμῶν ἐπὶ ὄρη σκοτεινὰ, καὶ ἀγαμενεῖτε εἰς 

φῶς. Τὸν διδόντα δόξαν τῷ Θεῷ θέλει διδόναι δόξαν 
τῷ Θεῷ φωτὸς ὄντος" ὡς οὐ δυναμένης δόξης ἀπαγ- 
γέλλεσθαι τοῦ Θεοῦ, ἑπὰν συσχοτάσῃ, χαὶ γένηται 
σχότος. Πότε οὖν συσχοτάξει, καὶ πότε συσχοτασμὸ; 

οὐ γίνεται; Ἐργάζεσθε ἕως οὗ τὸ τῶς ἐν ὑμῖν ἔστιν, 
ἐὰν ἔχῃς ἐν σοὶ τὸν εἰπόντα " ̓Εγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ 

κόσμου. "Ὅσον τοῦτό σοι ἀνατέλλει, δόξαζε τὸν θ:όν' 

ἴσθ: δὲ, ὅτι δύναται λέγεσθαι σχοτασμός τ'ς, χαὶ χρὴ 
μὴ μεῖναι τὸν σχοτασμὸν τοῦτον, ἀλλὰ πρὸ τοῦ σχο- 
τάσαι, τὴν δόξαν διδόναι τῷ Θεῷ. , 

Τάχα νοήσομεν τὸ γεγραμμένον χρησάμενοι λέξει 

Ἐνδηροιΐο βαπιρβογὶβ Θχοπιρίυ πὶ, σαρά ἰϊὰ οοηιοχὶ- Β εὐαγγελιχῇ εἰρημένῃ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, οὕτως 

τὰν ὃ : Οροταπιϊιὶ ἰοη60 αἷδ8 651, τοπῖί ποῦ φιαπάο 
πείίμε ροίοδι οροτατὶ. Ὀϊοπν [δ] βου !απὶ ἰδία ἃ ηυη- 

αυρανΐ!, οἱ ποοοϑϑαγίο ἃρροϑυ! ἰδ]. ϑοἷο φυΐρρε ἰῃ 

4115 1οοἿ8 αἰβϑοηδηια ργϑβθη 03 6χ ἀϊοὶ νοσα θυ }0 

βἰφηϊοαγὶ. ὈΙθην ἰἰδαια πυπουρανὶ βφουϊαηι ἰδιυὰ; 
(ΘΠ ῦ ΓΑ 5 Ὑ6ΓῸ οἱ ποοσίΈΠΊ, 6ΟΠη81:π|πΊΔ 1] 0π 61 πιυηάϊΐ, 

Ῥγορίον βυρρ!! εἶδ συ [αἰυγΓΆ 5υηϊ. {{{ φμία ἐπὶπι υο- 

θὲ5 ἀεοίάθτατο ἀϊεηι θοηιὶι Εἰ ἰδία 68, ἰοποῦτι οἱ ποι 

μα ", Αἴπο5 παι ρυΟρ Ιοί65. δὶ σοπβίάθγοβ ροϑί 
οΟΠΒΟΠΙ ΔΙ ΟΠ 6Ππὶ πιῸ 11 ἰυσαῦγα Πἀ φυοά ρᾶ585υ- 

Τυπι ἐδ Ὁμγ Γβα πὶ ΡΕ 6 ΠΟΙ Πα πὶ σοπὰ5. ΡΓῸ 8 
ᾳυδ ρεσοανίί, Υἱὰο 8 φυοπ)ο 0 ἰδ τῶ Θσσυρδίυγα 

δἰηι οἰπηΐα, δἰ ἢ0}}08 ροβϑὶΐ ἴπ 110 ἰδπηροτα φίοτγιἢ- 

οἂγ6 θουπ). 51 αυάεπ) εἱ }ι|5115 ἴῃ ἰβαΐα ᾿υθοίαν ὃ : 
γαάε, ρορμίιι5 πιοιιδ, ἰπ ργοπιριματία (μὰ ἰπῖτα, οἰαι- 

ἀξ οοἰϊιπι (πὶ, δἰ αϑδοοπάστο μιεὶ ἐμτι φιαπίμίαπι 

ἐἰοιες ἱγα θεῖ (ταπδοαί. ϑἴτηυ! αὐυϊοπὶ οἵ ἴῃ ἢ)}5 αυΐ 

Ροίοδὶ οὐὔβεγνεὶ, 4υδγα αϊχὶξ ρυβι!Πυπὶ φυδπιαϊαηι. 

Θυδπίυϊυπι ρυ5}}}ππὶ φυΐρρα Πο06, φυδηΐυ!ιπι ριι51}- 

Ἰαπὶ δϑὶ ))οπιὶηὶ, ποῖ! 6δί ρη5. πὶ Ποπλπΐθι5. Εἰ 
ἀορδηιι8 ἰπϑρίοογα 4 οπηοιϊο βίη ρα} }5 ἃυϊ ράγνυπι 51 

4] αυϊά, δὰϊ τηᾶρηπηι. Δ αυοὰ ρῥγουθαηάυπι οἰϊδπὴ 
ΦΥΘΙΏΡΙΟ υἱἱπιυν. Ομ ουΐψαθ δηϊπηλ ! πὶ ργῸ παίυγα 

δἰ πηούο ΟΟΓΡΟΙΪ5 801, 81 ρᾷγνιβ δοὶ οἷθηβ, δυΐ 

μηλφηυ8; οἱ αυοὰ 411] ρῃ5}}}ππὶ δ5ὶ, δ΄υ6 Κὰ ἴρϑυπὶ 

4}1} πγυϊίυπ) 6581. θΘυΐὰ ἀθ δηϊη]} 1005 ΙΟαυατ [ἢ ἴρ50 
υοαυς ἰιοπιίπα γογυτὴ ἀϊεγθηία: συηϊ. Θαοά νἱῸ 
Ῥάγυπὶ 65ὶ, ο. ἰμἴδηι! δυρογῆαυϊ!. Αἰφαα ἴῃ ἰπης 

τηθάϊ!Π| ΟΠΊΠ6 [6 ΠΊΡΙ15 Υἱΐδα [Ν ΠηΔ 1115. Οἱ ἰΔηηβὶ. οΘπι6- 
παγίδη) δχοθάδὶ τἰδιθπι, δὰ ΘοπιρανΔιϊ ποι φἰογηΪἷ- 

τ21ἰ5 ὈΓαΥΘ δϑὶ, απὰδ ρυϑι πὶ οὶ ποῦς πιυ! τὰ πὴ 

6βῖ, οἱ υἱοἰβϑὶ πὶ ἀηϊναγϑα βου] δὰ Πδυπὶ γοϊϑία υγο- 
Υἱβϑὶπιϑ ϑᾷηϊ. δὶ Ἔγρὸ ἀἰοίίυν : γαάθ, ροριιι5 πιδιιδ, 

ἐπίτα ἱπ Ῥτοπιρίκατία (μα, οἰαιά6 οδίζιηι, αθϑοοπάεγα 

ρευεϊ πὶ φιανιίμηι. Οααηί! πη Ρι51}0πὶ Πα ποη 
84 ΠΠῸ5 παίυγᾶπι γοίδγίαγ, 4} ἴῃ ῥτοπιρίυδτγία 808 
7υθοίυν ἰηίγαγο, 564 6}05 4φυΐ }υεῖ, οὐ] ρα 51}}1π| 681 

Ἰος οπηη6 404 κγαπάδ 681. 51 δἰὐἷπὶ ἄοποο ροΓίγα}8- 

θαἱ γα δεὶ, οροιϊοὶ αυοδάδη ἱπίγαγα ργοπιρίυλτγία 

Β8; δυηῖὶ δυΐαπὶ 411 φυΐνυ8 ποη -δυι1 αἀἰηλ (6.4 

Ῥθοροδίδ, θη 50] πὶ η ργῴδοηι! βϑῴρου]ο, 56} οι ἰαπὶ ἰπ 

ἐχούσῃ: Ἐργάζεσθε ἕως ἡμέρα ἐστίν" ἔρχεται 

γὺξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ᾿Ἡμέραν 
ἐχεῖ ὠνόμασε τὸν αἰῶνα τοῦτον " ἀλλὰ ἀναγχαΐωυς 

προσέθηχα τὸ ἐχεῖ' οἶδα γὰρ ἐν ἄλλοις ἄλλα πάλιν 

δηλούμενα. Ἡμέραν οὖν ὠνόμασε τὸν αἰῶνα τοῦτον, 

σχότος δὲ καὶ νύχτα, τὴν συντέλειαν διὰ τὰς χολά- 

σεις. Ἵνα τί γὰρ ὑμῖν ἐπιθυμεῖν ἡμέραν Κυρίου, 
καὶ αὕτη ἐστὶ σκότος, καὶ οὐ φῶς, φησὶν ᾿Αμὼς ὁ 
προφήτης. Ἐὰν ἴδῃς τί τὸ σχυθρωπὸν μετὰ τὴν συντέ- 
λειαν τοῦ χόσμου, τὸ ἐπαχολουθοῦν, ὡς σχεδὸν παντὶ. 

τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων χολαζομένων ἐπὶ τοῖς ἡμαρ- 

τημένοις, ὄψει, ὅτι συνεσχότασε τότε τὸ περιέχον, χαὶ 

οὐχέτι οὐδεὶς δύναται δοξάζειν τὸν Θεόν" εἴγε χαὶ 

τοῖς δικαίοις προσέταξεν ὁ λόγος Θεοῦ λέγων᾽ βάδιξ, ; 

αός μου, εἴσε.λθε εἰς τὸ ταμεῖόγν' σου, ἀπόκχιλει- 

σον τὴν θύραν σου, ἀποχρύδηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, 

[ξως] ἂν παρέλθῃ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς μου. "Δμα 

δὲ ἐν τούτοις, εἴ τις δύναται, τηρείτω, ὅτι εἴρηχε 

μιχρὸν ὅσον ὅσον" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τὸ μιχρὸν' ὅσον μιχρόν 

ἔστι Θεοῦ, οὐχ ἔστι᾽ μιχρὸν ἀνθρώπῳ χρὴ γὰρ 
βλέπειν, ὅτι ἑκάστῳ ἐστί τι μικρὸν χαὶ μέγα. Καὶ 
ἀπὸ παραδείγματος παραστήσω, ὅτι ἑκάστῳ ἐστί τι 
μικρὸν καὶ μέγα. Ἑχάστῳ ζώῳ μικρὰ τροφὴ ἣ τοσ- 

Ὧδε, ὡς ἱπρὸς σύγχρισιν τῆς συστάσεως αὐτοῦ, χαὶ 

πολλὴ τροφὴ τοσήδε ὡς πρὸς τὴν σύγχρισιν πάλιν 
τῆς κατασχευῆς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως τὸ μιχρὸν τοῦ ἀν 
θρώπου, ἄλλῳ ξώῳ μέγα ἐστί. Τὸ μικρὸν, φέρ᾽ εἰ- 

πεῖν, ἀνδρὶ, πολύ ἔστι παιδίου. Οὕτως μιχρὸς χρύ- 
νος ἐστὶ τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπίνης πᾶς καὶ ὁ τοῦ το- 

λυχρονίον ὡς πρὸς ὅλον τοῦ παντὸς ἑνεστηχύτος 
αἰῶνος. Οὕτω δὴ καὶ τὸ μιχρὸν τοῦ Θεοῦ πολύ ἐστιν 
ὡς πρὸς ἡμᾶς" καὶ αἰών ἐστιν ὅλος τὸ μιχρὸν τοῦ 
Θεοῦ. Ἐὰν λέγητα: οὖν: Βάδιζε, ας μου, εἴσειϊθε 
εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκιλεισον τὴν θύραν σοὺν 

ἀποχρύδηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, τὸ μικρὸν ἐχεῖνο 
γομιστέον λέγεσθαι οὐ πρὸς τὴν σχέσιν τοῦ χελευο- 

μένου βαδίζειν, χαὶ εἰσελθεῖν εἰς τὰ ταμιεῖα ξαντοῦ, 

ἀλλὰ πρὸς τὴν σχέσιν τοῦ αὐτὰ προστάσσοντος, ὃ 
μικρόν ἔστιν αὐτῷ, τὸ τούτῳ πολύ. Εἰ γὰρ ἕως ἂν 
παρέλθῃ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, δεῖ τινας εἰδ- 
ελθεῖν εἰς τὰ ταμιεῖα ἑαυτῶν, εἰσὶ δὲ οἷς οὐχ ἀφί:- 

126γ. χα, 16. " 7οΔ4η. γι, 12, 3. 20αη. Ιχ, 4.» Αἰμοϑύ, 18. δ |βα. χχτι, 20. 



ἐν] ΙΝ ΦΕΒΕΜΙΑΜ ΗΟΜΠΜᾺ ΧΕΙ, 594 τῶι τὰ ἁμαρτήματα οὐ μόνον παρ᾽ ὅλον αἰῶνα τοῦ- Α [Ὡϊυγο, τπηδηϊδϑίαπι δαὶ Ῥυδὶ Παπὶ δὲ δΆ τοίδγθιάσιι τὸν, ἀλλὰ χαὶ παρ' ὅλον τὸν μέλλοντα, δῆλον, ὅτι τὸ 
μιχρὸν τοῖς εἰρημένοις παρεχτείνεται, 
Δότε οὖν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δόξαν. Πῶς διδόα- 

μεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δόξαν ; Οὐχ ἐν φωναῖς χαὶ 
λεξειδίοις ζητῶ τὸ διδόναι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δό- 
αν, ἀλλ᾽ ἐν πράξεσιν ὁ διδοὺς δόξαν Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
δίδωσι δόξαν αὐτῷ ἐν σωφροσύνῃ δοξάξων τὸν Θεὸν 
ἐν διχαιοσύνῃ, ἐν εὐποιίᾳ, δοξάζων τὸν Θεόν δὸς δό- 
ξαν τῷ Θεῷ ἐν ἀνδρείᾳ καὶ ὑπομονῇ " δὸς δόξαν τῷ 
θεῷ ἐν εὐποιίᾳ καὶ ὁσιότητι, καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρε- 
ταῖς. Εἰ δὲ ταῦτα οὕτω; ἔχει, καὶ οὕτω δοξάζει τις 
τὸν θεὸν, ἐὰν εἴπω τὰ ἐναντία, μὴ δόξητέ μΞ38λασ- 
φημιῖν" μάρτυρα γὰρ παραστήσω χἀκείνον τὴν 
Γρεφήν. Ὃ σώφρων δοξάζει τὸν Θεὸν, ὁ ἀχολασταί- 
νον ἀτιμάζει τὸν Θεόν. Τὸν γὰρ ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς 
Ναδουχηδονόσορ χκαταστρέφε:, χαὶ φθείρει τὸν ναὸν 
τὴ Θεοῦ" καὶ διὰ τῆς παραδάσειις τοῦ νόμου τὸν 
θεὸν ἀτμάξει « λέξις ἐστὶ χαὶ αὕτη ἀποστολιχή. Οὐχ- 
οὖν ἀδοξίαν περιτίθησι τῷ Θεῷ ὁ ἁμαρτωλός. Καὶ 
τὰ περὶ Προνοίας ζητεῖται (1), ὥς τινας διστάξειν, 
εἰ ἔστι Πρόνοια - Πρόνοια δι᾽ οὐδὲν ἄλλο, ὡς διὰ τὴν 
χιχίαν, ΓἌνελε τὴν χαχίαν, χαὶ οὐ προσχύπτεις τῇ 
Προνοίχ " ἄνω δὲ χάτω οἱ προσκόπτοντες τῇ Προ- 
νῷ ταῦτα λέγουσι Διὰ τί τοτοῦτοι μοιχοὶ, χαὶ τοσ- 
οὗτοι μαλαχοί - διχ τί τοσοῦτοι ἄθεοι, χαὶ τοσοῦτο: 
ἀτεθεῖ:. Καί εἰσιν οἱ γεννήσαντες τὴν ἀδοξίαν τῇ 
ἸΙρονοίχ, τὰ προσχόμματα τῷ Θεῷ, τὴν βλασφημίαν 

ηυ: αἀἰχίπιυ. 

11. δαι(οίίαφιο Ποπιΐπο Πεοπυξίτο σίοτέαπι. Ουσπιοὰο 
ἀλιηυβ Ὀοπιΐπο θ60 ποείγο εἰογίδεῃ ἢ Νοὴ νειν εἰ 
γοοίθυι8 ἰΔπίυπι φ]οτἤσαπάυβ 6βὶ θοιμίπιβ : εἰοτί - 
ο8 202 ουπὶ ἰῃ οδϑείιδι6, οἱ {δι ἴα, οἱ Βόμαβοθει- 
εἰ : ρΙογίοα δυπ ἴῃ [οτιτυἀϊπο, Ραιϊοηιία, ρἰείδεε, 
βδρίεηιία, οοἰοτίβφαδ νἱγιαιθι5. 85 ἀαίθια οδί εἰο- 
γἰποαπάυ8 Βουβ. δ᾽ οοῃιγανία ἰπίυ!δγο, πο] ἴη6 δγ- 
Ὀἰιγεμία: ὈΙΔΒρ θπιαγα. Εχμίθθο φυΐρρε ϑογίριυ - 
ΤΙ 56ῃ5ι18 Πηδὶ (65(6Π), Φιιοπηο 0 οαϑίυδ ρίοτίβοοι, 
Ἰυχυτίοδι8 ἱπμοηποιοὶ θδυμῃ. Τεωρίυμ δηΐπι οὐὰϑ 
αυλϑὶ ΝΑθυοἰοάοποβοῦ ἀδϑίγυϊξ αἴᾳιο οοΓΓιπιρὶς, εἰ 
βεουπάσπι Ἀροβίοϊιη ργονυδγίοδίαγ, οἱ θοῦπι πῆρ. 
πογϑὶ. [φἰταν ον ἤσδι δι πὶ 7υδβίιι8, σοηίυϊηο  ἰ5 αἷς 
δεῖι φυϊουπαυς ρδορδίογ ὁδί; ἥδε δἱ ἱΠυά υοὰ φυὶ- 
ἄδηι ἀιιέιδηϊ, Δη δἰ: ργονϊἀθηιία θοἷ, πυ απ αἰΐδιὰ 
ΟΡ οδυβᾶῃι εἰδὶ 9} νἱεἰα ἡδβοί(ιγ. Αυΐοῦ 88, ἀρπίυϊ!- 
5} μαγί(εγ οἱ οαυδὰ5 Ργονίἀβηιί ἀδδιγαδηάα βυγβαπ) 
δἰφυδ ἀεογϑιπι. Ουἱ δάνογβυπι Ῥγουϊἀθηιίδπη ἀΐδρυ- 
ἰδηΐ, μας ἀΐουπι : Οὐδτγα ἴδηι] δά υ!ιοτὶ 7 φυᾶγα ἰδηιὶ 
τΔ0} 165 υᾶγα ἴδηι! βου !ορὶ ἢ ἀυᾶγα ἰδηκὶ ἱγγο ἰφίοϑὶ 
δύηι ἢ Δίᾳυ ἰϊ8 ΘΟ ΠΟ] ας ἰῃ Ρρονἰ ἀδιείδη, εἰ οἷ- 
ἴδηθ8858 ἰῃ ])6 πὶ, οἱ ογἰπηἰηδιϊομθϑ ἰῃ Ογδαίογθῃ Ρθι- 
(δίογοβ βεβοίϑηϊ, Εχ ἀυΐθυβ ᾿ἰφυϊάθ ἀρρδγοὶ δ 108 
ἄλγε θεὸ ρ]ογίδμι, 1108 σθηνίοἰαιη ἴλοογθ, ἀατα μ88- 
δἱἰοηΐθυβ οἱ υἱθΐ5 βογυίιηϊ. 

τῷ χτίσαντι τὸν χόσμον οἱ ἀμαρτάνοντε; - διδόχσι δὲ δόξαν τῷ Θεῷ οἱ τὰ ἐναντία τῇ δόξῃ τοῦ Θεοῦ προῦγτες διὰ τῶν ἁμαρτημάτων. 
Δότε δόξαν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν πρὸ τοῦ συσκο- α 12. δαιε φίοτίαμι Πονμείπο ἢδ0 υδεῖτο απίεφμανε (δ: 

τάσαι, πρὸ τοῦ προσχόψαι τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπ᾽ " πεῦγεεοαι, εἰ ἀμίεφιαπι οἤεπάαπι ρεάεξς υεϑϊτὶ ἴῃ η.οΝ- 
ὅρη σκοτεινά. Ἔστι τινὰ ὄρη σχοτεινά (9). Πλὴν 
ἐπεὶ ὄρη ἑχάτερα μεγάλα, ἑχάτερα φωτεινὰ ὄρη οἱ 
ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, οἱ προφῆται, Μωσῆς ὁ θε- 
βάπων, οἱ ἀπόστολοι Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ταῦτα πάντα 
ἔρη ἐστὶ φωτεινα, καὶ περὶ τούτων νομίζω λελέχθαι 
ἐν τοῖς ψαλμοῖς - Οἱ θεμέλιοι αὑτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι 
τοῖς ἁγίοις, Ποῖα δὲ ὄρη σχοτεινά ; Οἱ τὰ ὑψώματα 
ἐπαίροντες χατὰ τῆς γνώσεως «τοῦ Θεοῦ ὁ διάδολος 
ἔρος σχοτεινόν ἐστιν - οἱ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τού- 
τῶ, οἱ χαταργούμινοι, ὅρη εἰσὶ σχοτεινά" χαὶ τὸ 
δαιμόνιον ὁ σεληνιασμὸς ὅρο; ἣν" χαὶ σχοτεινὸν ὄρος 
ἦν, περὶ οὗ ἔλεγεν ὁ Σωτήρ᾽ Ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ' 
πρὶ γὰρ σεληνιασμοῦ τοῦ λόγου ξητουμένου, καὶ λε- 
Ἰόντων τῶν μαθητῶν" Διὰ τί οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκχ- 
ἰαλεῖν αὐτό, ἀποχρίνεται ὁ Σωτὴρ, ὅτι, ᾿Εὰν ἔχητε 
αἰστῳ ὡς κόκχον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, 
τερὶ οὗ προετείνατε, περὶ οὗ ἐζητήσατε, τῷ ὄρει 
τούτῳ" Μετάδα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταδήσεται " ἕν- 
θεν, ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖ, ἐπὶ τὸν τόπον τὸν οἱ- 
Ἰεῖον αὐτοῦ, ΟἹ οὖν προσχόπτοντες οὐ προσχόπτουσιν 

466 (ἐμεύτοξοδ. ϑυηὶ Δ}1ϊὀπηοπδ8 ἰδπαθγοβὶ, δἱ!ὲ ἰυ- 
Φθη68, γαγυτηίδπηοιι φυΐα υἱγίηυθ πιοηίε8 βυβὲ τηἃ- 
Θ0ὶ, πιοπίεδ Ἰυσθηί68 δυπί διροὶὶ θεὶ οἱ ργορβοία:, 
Μορ6β [Διπυ]8 6}0}8, δροϑβίο!ὶ 26βδὰ Ομγίδιΐ, ἀθ φυὶ- 
θυδ γθἰίγονῦ ἀϊοὶ ὁ : Εμπάαπιδηία οἦμε ἴῃ πιοπιῖϑμα 
δαπειῖ8. ΜΟηί658 ἰα ΠΟ Γοβὶ δυηὶ φυὶ ογίβαηίων δἀνεγθαβ 
βεϊεηιίλπι θεἱ ". Ζαθυ]αδ πιοη ἰϑπδυτοϑυϑ 68ι. Ργίη- 
εἰροδ 825. }} μυΐὰ8 φυΐ ἀδδίτυἱπίυγ, πηοηί685 δυηῖ (6- 
ῃδυτοβὶ, θιηοπίαπι Ἰαπδιϊοἱ, ποθ Π5 Θταῖ οἱ ἰθμϑῦγο- 
5.15; Ὠ]0η8 ΘΓδί 46 400 ϑαϊναίου δἰϊ : δὲ ἀὐχογὶδ πε π- 
4“ἰ μεῖς ; ἀδ Ἰαπαιίοο φυΐρρα ἀδπηομίο βἰδὶ χυξδιὶο 
ἰπείάογαι ; οἱ ἀϊδοιμθυ8 ἀΐδοίρυ! 5 : Νὺπ ροίμέπιιφ 
ἐἼίοοτε ἐμά, τεϑρομάϊ! ϑαϊναίογ ὃ : δὲ Λαῤμοτὶἰς β- 

Ὁ ἀδηι μί σταπεπι εἰπαρὶδ.,. ἀϊξαιὶς πιοπεὶ ἐξ, ἀ6 4υ0 

ιια δ βι18, 46 480 ργοροβυϊδβιὶ5 ; ἀὐοοιἐα πισπεὶ ἐμεῖς : 

Ττανεπιίστα Νὶπο, οἱ (ταπδηιρταϑὶ!, ἰὰ 68ι, αὖ Βοπιΐπο 
δὰ ἰοουπὶ ἀοῆπίίαπι εἰ]. Ουἱ Ἔγξο οἤθπάυπι, ποη οἵ- 
[ἐπάυπί θυ ρ6γ ΤΩΟῃ (68 Ἰυοαπί68, 56} ΒρΕΥ τηϑπί68 ἰ6- 

ὨΘυΓΩ508, 5ὶ [Ὀδγίηι οὔπι ΖΩθυ!9, οἱ Δρὲ}}5 9 98 οὐτπ8 
πιοηί: 0.5 ἰομΘὈΓΟβὶβ : δὲ ὀμδεποθὶεἐς ἐπ ἰμπιέη, Ῥο- 

ἐΡΆΑΪ. ὑχχχυι, 1. ΤΠ ΟοΥ σ, ὅ. 5 Μδίιν. χυιι, 19. 

{ἡ Καὶ τὰ περὶ Προνοίας ζητείται, εἰς. αιο οχ 
Βίεγοιτπιο ἰΐα τεβυϊσυθπθα βυμι : Καὶ τὰ περὶ Προ- 
νας ζητεῖται, ὥς τινας διστάζειν εἰ ἔστι ρόνοια, 
δ οὐδὲν ἄλλο ὡς διὰ τὴν κακίαν. "Ἄνελε πὴν χαχίαν, 
αἱ οὐ προσχόπτεις τῇ Προμοίᾳ ἄνω καὶ χάτω. Οἱ 

Ῥατβοι,. ἀκ. ΧΗ], 

προσχόπτοντες, οἷο. 
(2) 1,660 ουπὶ ΗἸδγοηγπιο : Ἔστι τινὰ ὄρη σχοτεῦ- 

νὰ, ἔστι τινὰ ὄρη φωνεινά. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ ὄρη ἑχάτερα 
μεγάλα, φωτεινὰ ὄρη. 

18 



595 

ἰε5ὲ αυϊίσαιν δριασί ᾿ς αυοιὶ ἀϊοϊίαν :- θαίδ οἰογίαηι 

Ῥοπιΐπο θοὺ ποβῖγο, ἴνὸς αυθὰ πιοάο ἰηΐδγι.. ΕἸ δι - 

εἱπεθὶιὶς ἵπ πιο. δὶ ἀρ ον 15. θοπιηο θ 00 να 5 [Ὁ 
εἰοτίδην διίευδπι οΘοηἰοπ δ υγοβοιλῖ, οἱ δπίοαυδιῃ οἷς 

(δπάδηϊ μοι ἐβ νϑϑίγὶ ΒΌΡΟΡ πιοηί65 (ΘΠ  ῦΓΟΚο05, ἰιλυὰ 

ἀυθίυιι φυΐη οἰἰδιῃ δἱ οι πουγοβοδί, οἱ 58051}6Ὰ- 

ιἰ8, Ἰυπιθὴ γνὸ8 ϑβυβεϊρίαί. ΑἸΐ5 ὙθγῸ ἀΐσαὶ ποϑεὶο 
υἰγαπι γθοῖθ 81} ροῦρογαῃι, ααυΐὰ οἱ ἢἱ φυΐ οἴ]πάυηι 
5ΌΡΕΓ τηθηΐθ5 ΘΠ ὈΓΟΒ08, ΘΟ βροοίδηϊ 4] 4 Δ πᾺ0 τηΐ- 

βου ϊοουἀΐξ ᾿υπιοη. Ηοο δηΐπι νυἱάθιαν οβίοπάογα : Εἰ 
διιδεϊιεδἐ εἶδ ἐπ ἰμπιθη. δὶ δυΐϊοπὶ αυἱ5 γϑμογὶ! δι πιθη- 

(68 (ΘΟ υγΟβο8, Υἱάς αυϊὰ ἰδὲ ἱπνεπίαί. ἔβι || υπὰ- 

Ἀγὰ πιουιῖ8. 60] ἐδ πο Ὀγοϑὶ πηοηίθ68, ἰδὲ υπηῦτα πιοῦι 8 

6Χ ἱρ5158 πιοη!})π8 ργοογθαίδ. 

14ὅ. Εἰ μοπομίμν ἴμ ἰοποῦταβ. Εἰ ηἰδὶ απαάϊοτὶ Πα 

οὐεμά 6, ρίογαθὶϊ αὐὲπια νοδίτα α [αοἷα σοπίμηιοίίς ὃ. 

Πὲ εἶδ φυΐ ἀυάϊιηι, φυϊάλπι οοου!ς δυάίαηι ; 4ἰ- 

ἄδηι γθῦὸ οὐἱὴ δυάϊαπι, ποη οσου!α δυάϊαηϊ. Ουϊὰ 

681 ᾿ίδαυος οοου!ς διάϊτο ἢ Νοίηρα ἡΠΠα  : 564 ἰο- 
φυΐηνιν δαρὶοπιίανι Ὠεὶ ἐπ πιυδίοτίο αὐξοοπδαπηὶ: 
4μαπὶ ρταάοεριϊπαυϊ ἢ δις απί6 δαομία ἱπ σίοτίαπι 

ποδίταπι. ἘΛτυγϑῦπ) Δ| 10] 5 ἀϊοίιιγ, φυΐα ρίμγα ορέ- 
γαηὶ θοὶ ξιπι ἐπ αὐδουπδὶδ. δὶ δυάΐο Ἰαξεπι, δΔυϊ ὁ6- 

οὐ] 6 δυαΐο, δὺϊ πο οοουϊι6. δυύδυβ 418 ἰαβ6πὶ ἤθη 
δυύΐι οοουία, ἴῃ πηδε δβιο αἰγουπιοίἀυγ, ποβοΐθη 8 

δου 4υΐ ἴῃ τηδηϊ 6810 οἰγτουπιοἰάϊίυν, δα ἀόθυ πλ ἤθη 
6886, ΠΟ4Ὸ6 68 Π| αυξ8 ἰῃ Ρ4]81Π| 6δϑὲ ἰῃ ΘΆΓΠ6 οἰ Γαι πι- 

εἰδίοποι). Ουἱ δυσίίον 658ὲ δυίοπι οἰγουπηοἰβἰ Οη 8 06- 

οὐ, οἱ ἴῃ σου! εἰγουποίάϊίαν. Θυΐ Δυάϊ Ἰοσαπὶ 
σσΟΌ6 ἀθ πιγϑίογ! 8 ῬΆ50 88, ΟΥ̓ νϑδοίίαγ ΟΠ βίο : 

Ῥαξοδα φαΐρρε ποεδίγαπι ἱπιπιοίαίιι8 65, Οἰτίφιις 1". 

βαίθης φάγπθπὶ Ὑογυὶ Βεὶ νοῦ οἰθὰπ) 6556, νοϑοί ἐγ 68: 

οὐοι! αυΐρρο ἐς Ῥαβοῖνα δυάΐν!!. Αἱ ν6 ΓΟ τη 56 γα }}}}}8 

δυάκυβ ἰάείγοο Π)οπιίπυπι Ζόϑυιη ἰπιογίδοϊ!, οἱ υβαυ 
ἴῃ Ῥγδβοηῖεπὶ ἀΐθηιὶ Γοὺβ δϑί πηογί 8 6708, 4υΐᾶ ποῃ 

δυάϊν!! οσοι 6 Ἰασθπὶ οἱ ργΟρ οί 45. 5] αυδη60 ἰοθ68 6 

ΔΙΥΠιΐ5, ΡΟ(658 δι άΐγα οσου] 6, ΡΟί65 δυάϊτα πηδη 656. 
Θυϊουπαυο ἀθ νοδὶβ (ργορθ αυΐρρὸ ἐδὶ Ρᾷ50}8) 
ἌΖΥΙΠΔ (οἰ οὈγανογὶὶ, ἰὰ δϑί ΔΖ πὶ [856 ΘΟΓΡΟΓΔ, ΠΟΠ 

αυάϊν!τ᾽ πηαηήἠδίατη ἀΐορηβ : Ν δὲ αμαϊοτὶ ἰδ οσομίίς, 

Ῥίιογαθὶξ απίπια υδϑίγα. ἘΠ ἀδ 580) α10 χυδοάδπι τηὰ- 

Πογουϊ ποη δυο! οβ ῥτορ δίαπι, ποη δυάϊυηϊ 

οοοι!ία, βοὰ ραίδπι ἀϊ6 ϑ8ῃ}08ιο, Ἰαναηε8 86, οἱ 1[6- 
Τυπὴ γουοτίθηϊθβ δὲ δξζϑηδ οἱ ἰῃῆγπια οἰθπηθηία, 

αυδλϑὶ ποπάυπι ἀδβοοηάογίι ΟΠ γἰβίαϑ., οἱ πὸ5 ὑὰ- 
Ριίΐδπιο βυοίανονίι ἃ Ἰοραι θυ5 90 Ά, ̓π|1}18 ἢ ἐνδηροί!- 

ΘΠ ΡΟ ΟΠ οηθπι, ᾿ἀεἶγοο ὁ ΠρΘηυ5 δἰ ἀλπιυδ, 5] 

αὐυδηάο ἰδροπι ἰδρίπλι9 οἱ ργορ!δίδ8, π6 ἱποίἀδίγυϑ 
π᾿ πιαϊθαϊ οι! ΟΠ 6ΠῚ, 408: πυπς ἀϊοίτυν : ἈΠ ἐδ σμαϊ6- 

γα οσσαί(6, ρίοταϑὶα απίπια υοδίτα α [αοὶδ εοπίιηιθ. 

ἐϊθ. Θυϊοιπαᾳυα [6] απίυπ, δυάφογαπ), αυδοὶ ἰᾳηο- 

εν. σι, 17, 191 0ογ. ν, 7. 3) ΕοοΪ!. χυι, δῷ. 

(1) .1.:2᾽ ἐπὶ ὄρη σκοτεινά" ὅταν, εἴς. ῬεΓρΟΓΆΠῚ 
Πι8. ΒΟΓΙΡΙΔ οἱ ἰμίδγριμοῖϑ θυηΐ, 405 5ἷς ΘΟΡΡβ85 : 
᾿Αλλ᾽ ἐπὶ ὄρη οχοτεινὰ, ὅταν γένωντα: μετὰ τοῦ δια- 
θόλου καὶ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ τῶν σχοτεινῶν ὁρέων. 
Καὶ ἀναμενεῖτε. 

12) Ποιιὺς οὗτος, Πα ΓΟΠΥΠηυ5 : αἱ υ0 Ὁ πιΐδογα- 

ΟΠΙΟΕΝΙΒ 508 

Α ἐπὶ ὅρη φωτεινὰ, ἀλλ᾽ ἐπὶ ὄρη σχοτεινά᾽ ὅταν ([) 
γένωνται μετὰ τοῦ διαδόλου χαὶ τῶν ἀγγέλων αὑτοῦ τῶν 

σχοτεινῶν ὁρέων " Καὶ ἀναμεγεῖτε εἰς φῶς. Δύναται 

μέντοι συνάπτεσθαι τῷ " Δότε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν 

δέξαν πρὸ τοῦ συσκοτάσαι, πρὸ τοῦ προσκόψαι 

τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ ὄρη σκοτεινά " δῆλον ὅτι, 

χὰἂν συσχοτάσῃ, ἀναμενεῖτε τὸ φῶς, χαὶ τὸ φὼς 

ὑμᾶς διαδέξεται. ΓΑλλος δὲ εἴποι ἂν (οὐχ οἶδα πότε- 

ρὸν ὑγιῶς νοῶν ἣ μὴ) ὅτι χαὶ οἱ προσχόπτοντες 

ἐπ᾽ ὄρη σχοτεινὰ ἀναμενοῦσι παρὰ τοῖς σχοτεινοῖς, 
ἀναμένοντες τὸ τοῦ ἐλέου φῶς. Τοῦτο γὰρ εἶναι δόξει 
τό’ Καὶ ἀγαμενεῖτε εἰς φῶς. Ἐπὰν δὲ ἔλθητε ἐπὶ 

τὰ ὄρη τὰ σχοτεινὰ, ἴδωμεν τί ἔστιν ἐχεῖ, Σχιὰ θα- 
νάτου. Ὅπου τὰ σχοτεινὰ ὄρη, ἐχεῖ σχιὰ θανάτου 
ἀπ' αὐτῶν σχοτεινῶν ὁρέων γενομένη. 

Β Καὶ τεθήσονται εἰς σχότος. ᾽Εὰν δὲ μὴ ἀκούσητε 
χεχρυμμέγνως, κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσ- 

ὦπου ὕδρεως τῶν ἀκουόντων. Οἱ μὲν χεχρυμμέ- 
νως ἀχούουσιν, οἱ δὲ, χἂν ἀχούσωσιν, ὁὺ χεχρυμμένως 
ἀχούουσιν. Τί οὖν ἐστι τὸ χεχρυμμένω; ἀχούειν ; ἽΙ 
τό" ᾿Αλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, 

τὴν ἀποχεχρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὺς πρὸ 

τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν. Καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ 
λέγεται, ὅτι τὰ πλείονα τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ ἐστιν 

ἐν ἀποχρύφοις. Ἐὰν ἀκούω τοῦ νόμου, ἤτοι χεχρυμ- 
μβένως ἀχούω, ἣ οὐχ ἀχούω χεχρυμμένως. Ὁ 1ο»- 
δαῖος οὐχ ἀχούει χεχρυμμένως τοῦ νόμου. Διὰ τοῦτ 

φανερῶς περιτέμνεται, οὐκ εἰδὼς, ὅτι χαὶ ἄλλη, "ὐχ 

ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαῤκὶ περιτομῇ. Ὁ δὲ ἀχούων 

( τῆς περιτομῆς χεχρυμμένως ἐν χρυπτῷ περιτμηϑὴ 

σεται" ὁ ἀκούων τῶν περὶ τοῦ Πάσχα νενομοῦετημέ- 
νων χεχρυμμένως, ἐσθίει ἀπὸ τοῦ προδάτον Χριστοῦ" 
Τὸ γὰρ Πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. Καὶ εἰδὼς τὴν 

σάρχα τοῦ Λόγου ὁποία ἐστὶ, χαὶ εἰδὼς, ὅτι ἀληθὴς 

ἔστι βρῶσις, μεταλαμθάνει ταύτης " χεχρυμμένως 
γὰρ ἤχουσε τοῦ Πάσχα. Ὁ δὲ πολὺς οὗτος (3) 1ου- 
δαῖος διὰ τοῦτο τὸν Κύριον Ἰησοῦν ἀπέκτεινε, χαὶ 

ἔνοχος καὶ σήμερόν ἐστι τῷ φόνῳ Ἰησοῦ, ἐπεὶ μὴ 
χεχρυμμένως μήτε τοῦ νόμου μήτε τῶν προφητῶν 
ἤχουσεν. Ἐὰν ἀναγινώσχῃς περὶ τῶν ἀζύμων, ἔστιν 
ἀχοῦσαι χεχρυμμένως, ἔστιν ἀχοῦσαι φανερῶς τῆς 
ἐντολῆς ὅσοι ἐν ἡμῖν (5) . ἐγγὺς γάρ ἐστι τὸ Πάσχα, 
ἄζυμα ἄγεται, τὰ ἄζυμα τὰ σωματικὰ, οὐχ ἀχούετε 

τῆς λέγουσης ἐντολῆς: Ἐὰν μὴ ἀκούσητε κεχρυμ’ 
Ὁ μένως, χλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν. Καὶ περὶ σαδδά- 

του γυναῖχες μὴ ἀκχούσασαι τοῦ προφητοῦ, οὐχ 
ἀχούουσ! κεχρυμμένως, ἀλλὰ ἀχούουσι φανερῶς. Οὐ 
λούονται τὴν ἡμέραν τοῦ σαδδάτον, ἐπανέρχονται ἐπὶ 

τὰ πτωχὰ καὶ ἀσθενῆ στοιχεῖα, ὡς Χριστοῦ μὴ ἐπι- 
δεδημηχότος, τοῦ τελειοῦντος ἡμᾶς, καὶ διαιθάζοντος 
ἀ-τὸ τῶν νομιχῶν στοιχείων ἐπὶ τὴν εὐαγγελιχὴν τελειό- 

τητα. Διὰ τοῦτο προσέχωμεν ἀναγινώσχοντες τὸν νόμον 

12} (οΥ. γ, Ἴ. 

δἰ ἐς Φιάαιις : φαϊὰ δἰ Ἰερᾶπηυ5, πολύοικτρος ἢ Ἡστ- 
Ττιῦϑ. ᾿ 

(5) Ἐντολῆς ὅσοι ἐν ἡμῖν, εἰς. ἤας ἀυείογε Ηΐε- 
ΤΟΉΥΙΩΟ 5ἰὺ αἰδιησυδηάα 5υπὶ : ἐντολῆς. Ὅσοι ἐν 
ὑμῖν (ἐγγὺς γάρ ἐστι τὸ Πάσχα) ἄξυμα ἄγετε. 
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καὶ τοὺς προφήτας, μήποτε ὑποπέσωμεν τῇ λεγούσῃ ἃ γλη!68 ταὐαπιριϊοηΐα ἀΐαπὶ ρμοϑὶ δἀνεπίυπι 650 
προφητείλ" ᾽Εὰν δὲ μὴ ἀχούσητε χεχρυῤμένως, 

κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπου ὕδρεως. 

Ὅσοι τὴν νηστείαν τὴν Ἰουδαϊχην, ὡς μὴ νοοῦσαι 
[νροῦντες] τὴν τοῦ ἱλασμοῦ ἡμέραν, τηρεῖτε μετὰ τὴν 
Ἰητοῦ Χριστοῦ ἐπιδημίαν, οὐχ ἠχούσατε τοῦ ἱλασμοῦ 

χεχρυμμένως, ἀλλὰ φανερῶς μόνον" τὸ γὰρ χεχρυμ- 

μένως ἀχοῦσαι τοῦ ἱλασμοῦ, ἐστὶν ἀχοῦσαι πῶς προ- 

ἔθετο ὁ Θεὸς ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν Ἰη- 
σοῦν, καὶ ὅτι αὐτὸς ἰλασμός ἐστι περὶ τῶν ἁμαρ- 

τιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀ.1λὰ 
καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Κἂν παραθολαὶ εὐαγγε- 

λικαὶ ἀναγινώσχωνται, καὶ ὁ ἀχροατὴς αὐτῶν ἕξω, οὐ 
χεχρυμμένως αὐτῶν ἀκούσεται. ᾽Εὰν δὲ ἀχροατὴς 
ἀπόστολος ἣν τῶν εἰσερχομένων εἰς τὴν οἰχίαν Ἰη- 

ΟἸιγίϑαυὶ οὈβογνδίϊβ, ΠΟ δυάῖε5 γϑἀθιηριϊοποπι ὁ0- 
οὐτθ, 564 ἰδηιϊτυπιπιοο ρμά!2πι. Αὐβοοηβ8 αυΐρρα 658ι 
Ῥγορί ἰδίους δὐάϊε!ο., βεῖγα φυοηοάσ ροδβαονὶϊ! 

δόδιπι θευ5 ργορ  ἰδι! ΟΠ 6 πὶ ΡΓῸ ρδοσδίϊ5 ποβίγὶβ, οἱ 

αυΐὰ ἐρεε ἐδὶ ρτορί(ἰαιϊο Ῥτὸ ρεθσαίἷ5, ποπ εοίππι πο- 

δἰτὶδ, ϑοτμηι οἰΐαπι [οἱἷμ5 πιμαἱ 15, ῬΆΓΔΌΟΪΘ αυόααθ 
οὐπ Ἰεφιπίανγ ἴῃ Ἐνδηροὶίο, οἱ 6δὶ δυύθίϊον εσῖγα- 
Πδυ8, ΠΟη ροίοδί 685 θοου]16 δυάϊγα. 5᾽ γϑγὸ δυάΐ- 

[ογ (ἀγ] Δροβίοϊυβ, οἱ υὴ8 δοτγαπιὶ αυὶΐ ἱπρτοάϊυη- 

ἴυνγ ἀοπιυπ) δαδι, δοσοᾶϊί δά οὐυπὶ, ἰηίογγοραὶ ἀδ 

οΡρβουγίίδ!6 ραγαθοῖς, οἱ οἱ ἱπιθγργείδίαβ εἰ ὶ1 φυ28 
δυάϊνιι, πιο} Προς Ἐναηροίυπι δυάϊ! δα ὁσεουϊία, 
υἱ ποη ῥϊογεί δηΐιπηᾶ ο᾽υ8. Βοτγυπὶ αυΐρρο φυΐ ο60- 
οὐἱς πο δυάϊυηι, μίογαθὶε δηΐπια. Ουϑηῦ δἀπιὶ- 

συῦ, προσέρχεται τῷ Ἰησοῦ " πυνθάνεται χαὶ περὶ Β τῶῃάδ Ποη 4ἷ1 : Ρίοταὐ (ἷ8, πὶεὶ οεοκία αμαϊοτὶἷε; 
τῆς ἀσαφείας τῆς παραδολῆς, χαὶ ἑρμηνεύει αὐτὴν 

Ἰησοῦς, χαὶ γίνεται ἐχεῖνος ὁ ἀχροατὴς τοῦ Εὐαγ- 
τοίου, ἀκούων αὐτοῦ χεχρυμμένως, ἵνα μὴ χλαύσῃ ἣ 

ψυχὴ αὐτοῦ" τῶν γὰρ μὴ ἀχουόντων χεχρυμμένως 
χλαίες ἡ ψυχή. Τί θαυμασίως οὐχ εἶπε" Κλαύσεσθε, 
ἐὰν μὴ ἀκούσητε κεχρυμμένως " ἀλλά" Ἧ ψυχὴ 
ὑμῶν χλαύσεται ; Ἔστι τις χλαυθμὸς μόνης ψυχῆς 
χλαιούσης. Καὶ τάχα ἐχεῖνον τὸν χλαυθμὸν διδάσχει 
ἡμᾶς Σωτὴρ λέγων - Ἐχεῖ ἔσται ὁ κιαυθμός. Κἂν 
Ἀέγῃ" Οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πεγθήσετε καὶ 

κλαύσετε, περὶ ἐχείνου τοῦ χλαυθμοῦ λέγει, οὗ 
ἀπειλεῖ καὶ ἐνταῦθα ὁ προφήτης λέγων" ᾽Εὰν δὲ μὴ 

ἀκούσητε κεκρυμμένως, κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν 
ἀπὸ προσώπου ὕδρεως. Ὅταν γὰρ ὑδρίξησθε, τότε 

χλαύσεσθε, χαὶ χατάξουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάχρυα, 
ὅτι συνετρίδη τὸ ποίμνιον Κυρίου. Ἐὰν ἴδῃ νῦν τις 
τὰ Ἰουδαϊχὰ, καὶ συγχρίνῃ αὐτὰ τοῖς ἀρχαίοις, ὄψε- 

ται τίνα τρότοον συνετρίδη τὸ ποίμνιον Κυρίου. Ἦν 
γὰρ τοῦτό ποτε ποίμνιον Κυρίου - καὶ ἐπεὶ ἀναξίους 
ἔχριναν ἑαυτοὺς, ἐστράφη ὁ λόγος εἰς τὰ ἔθνη. Εἰ οὖν 

ἐχεῖνο τὸ ποίμνιον συνετρίδη τοῦ Κυρίου, ἡμεῖς ἡ 

ἀγριέλαιος, ἡ παρὰ φύσιν ἑαυτῆς ἐγχεντριζομένη εἰς 

τὴν χαλλιέλακον τῶν πατέρων, οὐ πλέον ὀφείλομεν 
φηδεῖσθαι, μήποτε συντριδῇ χαὶ τοῦτο ποίμνιον τοῦ 
Κυρίου “ μέλλει γὰρ συντρίδεσθαί ποτε χατὰ τὸ εἰ- 
ρημένον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος " “Ὅταν διὰ τὸ πιηθυν- 

θηναιτὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν ποι- 
λῶν" περὶ τένων γὰρ ὁ λόγος ; οὐ περὶ Χριστιανῶν 

γϑγηη) : Ριογαθί! απΐπια υδϑῖτα : Θοἱ αυΐρρα δο .8 
δηΐπη8 ἤδίυβ; οἱ [οὐϑίδη βία δἰ( ἐθ 400 ϑαἰναίοῦ 
ἷιὴ: 10] ετῖ! βοείας εἰ διτίάον ἀοπίξιηι. {Δ αυοαα 
σοπηπηϊηδιΐο, 4υ τγἰάοη!ἰθὺ8 ἰασίυπι, ἰΔογγπιϑβηυθ 

ἀοηυπιίαι ; 66 νος ἴδια 68ὶ αυδπὶ σοπηπιοπιογαὶ Ῥγο- 
Ῥθεῖἃ ἀΐοεηπ5: Ν δὶ αμαϊοτι 8 οσσμίιε, ρίοταυὶί απίπια 

υνεέδίτα α [αοἷς σοπίιπιείϊα;. Οὐπὶ ὁπῖπὶ ἐποτὶ 15 ραβοὶ 

οοπίυπηο! ἰδπ., ἴππς ΡΟ ΔὈἰἶ8, οἱ ἀδάυσοπι αοΌ} 

γοβίγὶ ἸΔΟΓΥΠΊΔ8, συΐὰ σοί γί 8 68. αγὲχ θοπηἰιΐ. 
5] οοπϑίάογοπιιβ βίδίαπι ἀυοπιοίο 5᾽ῖ 7υάιδογαπι, 

οἱ σοιμράγοπι8 {ἢ πὶ ἀπιίαυδι [ρ]οἰαι, νἱάοθίπιυϑ 

ὡυο ῥϑείο οοπίγιιυ8 δ8ἰϊ στοχ Ἰ)ομιϊπὶ. Εἰς αυΐρρθ 

ΔΙφαυδιιάο ἰς στὸχ θοιιίηὶ ; “οἱ αυΐα ἱπαάΐζπο8 86 

ἰυάϊεανογιηὶ αἰ υ(6, σον γϑυ8 6ϑὲ βογπῸ θοπηὶ δὰ 

ξἔοδίεβ. 51 ἐγρὸ ὅτῈχ 1116 οοπίτίτυ8 681, η08 οἰδαβίθιῳ 
41 σοπίγἃ παίυγϑπ) ἰπβογιΐ δα πιὺ8 ̓ π θΟΠπδπὶ οἰΐναπι 

Ῥαιγίδγομαγυπι ᾽δ, πόπηθ οἷ0.8 ἀουβπιυβ Ὑϑγοσὶ πΘ 

͵βι6 ργοχ θοπιΐηϊ οομπίεγαίυγ Ὁ Ευϊαγυπὶ αυΐρρα 6δ8ὶ 

αἱ αἰϊχυδπάο οἱ ἰβί6 σγὸχ οοηϊογαίυγ, [υχία ᾿Πἰυὰ 

4υοά ἃ ϑεϊνδίογε ἀϊοίιιπι δϑί "" : ππι τεμ  ἰρίϊςαια 
[ποτὶπι ἐπὶ φμίίαιεδ, (μπς το[γ εκεί οπατίίας πιμί!0- 

ταηι. 86 υΐθυβ δπὶπὶ Πο6 ἀἱϊοίίυν: Βείγίσεξεει εἰα- 

τίιαα πιμ[ογαπιῦ Νοηηα ἀκ }ἰβ 4] πιιποιραηίυῦ 
Ομεβιϊδηὶ " ἀθ φυΐθυδβ μἷο Βθγπιο εβὶ "7: γδγεπιβαπεε 
νεπΐοπς Εἰ μι 8. ποπιϊηΐδ, ρμίας ἱπυέεπίει βάεπι δΆΡΕΥ 
ογται ῦ Νοηπα ἀδ πορὶβ᾽ [Ιαἀεῖγεο ργονίἀθδηθα8 
διιοηιυ5, ΦΟ  υἱ ΡῈΓ βίηχυ]ο5 ἀΐ68 ἰβία σγεχ θοπιίηὶ 
το ογοίυν, σου γα]εβοδί, ἰπίοροῦ ρεγβουθιαῖ, αἱ οἵπηὶ 

λεγομένων τό: Ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολιῶν, Ὁ ἐοπίγἴοπα Ὁ δηϊπιδθυβ μοβιγὶβ γοοθάθηιθ εοἤίοίϊα- 

εἴρηται ; Περὶ τίνων ὁ λόγος ; ὅτι, Πλὴν ἐλθὼν ὁ τοῦτ ξῆεχ Βοπιίηϊ! ἴῃ Ομγίϑιο δεβυ, ουἱΐ Θδὶ εἰοείἃ 

Τὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ οἱ ἱπιροτίυπι ἰῃ δέου ϊα βϑουϊοτιιη. Απιθη, 

τῆς γῆς; Οὐ περὶ ἡμῶν ἐστι; Διὰ τοῦτο προσέχωμεν ἑαυτοῖς, πάντα πράττοντες ἵνα ὁσημέραι τοῦτο τὸ 

τοίμνιον τοῦ Θεοῦ βελτιῶται, ὑγιάζηται, θεραπεύηται, καὶ πᾶσα συντριδὴ ἀποστῇ ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, 

δα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τελειωθῶμεν, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ὉΜΙΛΙΑ͂ 1Γ΄. 

. Εἰς τό" 
Τίς φείσεται ἐπὶ σοὶ, Ἱερουσαλήμ; καὶ τὰ ἑξῆς. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΗ]. 
(δυσία Ηἱετοπψπιμηὶ Χ.) 

Θυὶς ραγοεὶ διρεν (6, Ηἰετιξαίοπι 7 οἱ. 

ἙἘοάσδπηι ἰηἰογργοῖίθ. 

Τὰ λεγόμενα πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ μετὰ πολλῆς 

ἀπειλῆς νοῆσαι θέλομεν, οὕτως ἔχοντα " Τίς φείσε- 

ΜΒ. ]ολη. τι, 3. . ΜΆι. νὴ, 12, χη, 42, ὅ0, 15. βοῃ. χι, 34. 

4. ἘΔ αυξ δὰ Ηἰογυβαίοπι οὐπὶ ἱπφεπεὶ φοπιπιΐη8- 
τοι ἀἰουπίαν, νοϊυπν5 ἐμ 6] φοῖο, οἱ ἐϊὰ 56 Πανοι- 

16. (σφι!) χχιν, 18. "Πυς. ΧΤῊ, ὃ. 
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τἶλ. θεὲς ρανοοί εἰρεν 16, Ποτιδαΐοηι 7 αἱ φιῖς οοπ- ἃ ται ἐπὶ σοὶ, ἱ᾿ἱερουσαλήμ; ἣ τίς σκυθρωπάσει 

ἐτἐεἰαὐίτιγ διρεν (67 Οπὶς εοπυογίοίμν τοθατε θα σι 
ἐπ ρασθηι επί εἰὐϊ ἢ Αὐδτβαία 65 α 6, αἰεί! δοηιΐ- 
παες. Πεῖγο απιϑιίαθὶς, εἰ ὀχίομάαηι πιαππῆὶ πιεαπὶ 

διρεν (6, οἱ ἀϊερετάαπι (ε, εἰ μἰίγα ποη εἰναπι (6, οἰ 

ἀΐερενσαπι ἱΠΠ|06 ἱπ αἰεροτείοηα. Ὀἱκὶ : δῖπα βιἐϊῖς εἢ6- 

εἰωδ δμηι; ἐφεδίαϑ ἰοπμῖ! ηι6 "5. Ἐχοπιρίυτῃ δοοὶμίαπι : 

μοϑιὶβ αυϊβρίαπι Ἃς ραγάυ6}}}5 οθπίγα ἱπιρογαιογο τα 

μι}05 ἴογγα ᾿αἀϊοαίυ5. 68. : 10 ᾿νοῦ οπμηΐβ μιϊβογὶ- 

ξογΐα διυίογίυγ; 50} σὲ ἢ6 ἀππὶ ἀδπηηδῖο 405 πιϊ- 

δβογοίανΡ, ἰηςεϊρίαι οἴἑπάογε οοπαοπιπαηίθηι. ϑυηί 

διὐἰδιῃ ποηῃ}}}} αι] δαϊοείαηι 41 δονογι (δίοπι, υἱ ποὸη 

«οπιγ βιοηίαν πάσηι ΒΌΡΘΓ 60, ἰδ πη ρηορΟΓΟ ἀονὶ- 

Ἃληϊ05, ἢ6 Ρ6Γ ΠΟΓΟΓῈΠῚ Ὑπ]} 115 ΠΟΠΘ ΓΘ ΠΙυγ [οἷο 

τεεὶβ οἴη. 51 μι! βιὶ, σϑμβίμογα τη 1}}}, ρΓΟΡΙΟΓ 

Ῥϑουδία πὰ] ἃ θ60 οοπιοιημδίμ ραοσδίογαπ), οἱ 

νἱὰα ᾳφυοπιοάο ἱπηυπιογα ἢ 18 ΔΠ96}}5 ᾿υπηΔη0 56- 
ποιὶ ργϑἀσηιθα5, 6 80 ἅπ0 αυϊάδη) πη δοηοογά 

ἀΐσηιϑ [υἀϊοοίαν, Βίηρσῃ!! φυΐάοπι δηφοϊυτυπὶ βγοβρὶ- 
εἰδυΐος φυΐα Ποὺ 681 αυὶ σοπἀδηιπανὶι, αυΐα Οτγθᾶ- 

1οὉ δὶ αιλ δλἀνογδαίαγ, οἱ ἰα8 6556 ρϑοοδίυπι, υἱ 

μι βογίοογϑ, οἱ οἰθπίθη8 αυοἀδιηημπηοάο πδοοββἰἰϑίο πὶ 
ὈΆβϑ8υ.8 δὶ} βιιδ6 ὁ πὶ ΒΘ η ΘὨ1|8Π} ῬΓΟΙΊΘΓΟ, ὨΟῚ ῬΔΓ- 

αὐπϊ, ποι. ΟΟΠ  οἰΔη υ, ΠΘ4Ὸ6 πιϊϑογοέαγ, ΠΟῊ ΓΘ6- 
νονμπίυγ, αἱ γοζθ! ρΓΟ 60 ράοθηι. ἢ γυδαίθιῃ ἰσί υ Γ 

αυΐα δὰ ργίοτγα βοοίογα οδἰΐδπὶ Β00 Δ6}66]}, υἱ οὐ οΠ-- 

φοτεῖ Βοιηίηυπι πλοῦν δαϑαηι, οἱ ἰδ ἰδηίυτη δυγγοχὶϊ 
δροίιϑ, υἱ ἀθ δὰ ἀϊοοτοί ϑαί ναῖον ῦ: ΗΠ ἑογιδαίεπι, ἢ 6. 

ταξαίθηι, φιω οοοἰ ἰδ ρτυρλείαξ, εἰ ἰαρί(αδ πιΐδδ05 αὐ 6, 

φιοιΐο5 υοἱμιὲ σοπστόθαγο ἢ ἰῖοα {ἰ08, φιαεὶ σα {πα σοπ- 

οτίσαπδ μμι{ος δμ08 διὸ «ἰας; δἰ ποἰμϊδι1 5 Εςοο ἀἰπιῖ- 
1οιμν νοϑὶδ ἀοπιιδ8 υδδίτα ἀοδοτία : ἴά60 ἀϊπι}8588 6ϑῖν 

δἰ υβαᾳυ8 δι Θ0Θ μγάϑϑοινδ ἰοπηρι8 ἀδϑι 18. ΑηφοΙ; ἢ 

αυΐρρα 48] 56ΠΊΡΟ. υχὶ ! αθδηιυγ οἱ, ρ6. 4005 οἰἰδπὶ 

Ἰεχ Μοϑὶ {νϑάϊι 65ι, αἀἱδροδίία μὲν ἀπροόΐος ἱπ πιαπιι 

Μοαὶϊαιοτὶς ν, ἀοδογασγαηι ἐάτη, οἱ ἀϊχογιηῖ : ταῦ] ιῖβ 

[εἰπογίθαβορρτοϑδα, δόϑιπι ἰπιενδοϊς, οἱ ἵπ θομαί πη 

ποκίγυπι τηἶδὶὶ μηδηι8. Ουδιάϊα τηΐπογα ρϑεοδνίϊ, 

Ροιυΐπηυς ΓΟβΆΓΘ ΡΓῸ 68, ρου 5 ΟὈβοογαγ οι - 

πιμΩ, Ροίυΐπλυ8 ΡᾶτγοΘτα οἱ : ϑυρ6 ἰδία 4118 ρᾶγοδί ἢ 

ϑὶ μϑεσανυοτὶί υἱτ ἦπ υἱτιιπι, σαοταῦμν ΗΓῸ 60; δὲ αἱ- 

ἰθπὶ ρεσσαυοῦὶ ἱπ θειπι, φιὶδ ογαδῖς ΡγῸ ἐο ἢ αταπάδ 

»ίαομίμηι οοπιναΐδὲι Ηἰεγμδαίοπι, σγαπαε Ῥοτροίταυϊί 

πείαε, (60 ἱπ οοπμποίίον6 [αοία ὁδί ἴ' ; οἱ ἀἰείίυῦ δὰ 

ἐπὶ σοί; ἣ τίς ἀναχάμψει ἐρωεῆσαι εἰς εἰρήνην 

σου; Σὺ ἀπεστράφης με, .1έγδι Κύριος. Ὀπίσω 
πορεύσῃ, καὶ ἐκεενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, καὶ 

διαφθερῶ σε, καὶ οὐχέτι ἀγήσω σδ, καὶ διασκερῶ 

αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ. Εἴπω" Ἡτεκνώθην,, ἀπορία 
κατέσχε μ8. Παράδειγμα λαμδάνω, πολέμιόν τινα 

ἀποδειχθέντα τοῦ βασιλεύοντος ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι τῷ 

τοιούτῳ οὐδὲ μεταδιδόναι ἐλέου ἔξεστιν, ἵνα μὴ δοχῇ 
τις προσχρούειν τῷ χαταδιχάσαντι βασιλεῖ, Καὶ οὐχ 
ἔξεστι τὸν τοιοῦτον οὐδὲ ἐλεῆσαι προσε πιτείνοντές τι- 

νες οὐδὲ σχυθρωπάζοντες () ἐπ᾽ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐπὶ τῷ 
σχυθρωπάζειν δοκῶσι δυσαρεστεῖσθαι τῷ χριθέντι 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως. Εἰ νενόηκας τοῦτο, ἴδε μοι τὸν 

χαταδιχασθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τὰς πολλὰς ἑαυτοῦ 

Β ἁμαρτίας, καὶ ὄρα τὸν τοιοῦτον, καὶ τῶν βλεπόντων 
ἀγγέλων τῶν τεταγμένων ἐπὶ τὸ βοηθεῖν τῇ τῶν ἀν- 
θρώπων φύσει, ὑπὸ μηδενὸς ἐλεούμενον. “Ἔχαστις 

γὰρ τῶν ἀγγέλων, ἰδὼν τὸν χαταδιχάσαντα, ὅτι Θεός 

ἔστι, τὸν ἀποστραφέντα, ὅτι Δημιουργός ἐστι, τὴν 
φύσιν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅτι τοιαύτη, ὥστε τὸν ἀγαθὺν 

Θεὸν ἀναγχασθῆναι (ἵν᾽ οὕτως εἴποιμι), αὐτὴν τὴν 
ψῆφον ἀγαγεῖν χατὰ τοῦ ἡμαρτηχότος, ἕχαστος τῶν 

ὁρώντων οὐ φείδεται, σχυθρωπάζει, οὐχ ἐλεεῖ, οὐχ 

ἐπανέρχεται, ὥστε παραχαλέσαι περὶ τῆς πρὸς τὸν 

τοιοῦτον εἰρήνης. Ἡ Ἱερουσαλὴμ τοίνυν αὕτη, οὕτω 

γὰρ λελέξεται (9) διὰ τὸ γράμμα ἡμαρτηκέναι μον 
εἰς τὸν Ἰησοῦν, χαὶ τοιαῦτα πεποιηχέναι, ἵνα εἴπῇ 

περὶ αὐτῆς ὁ Ἰησοῦς - Ἱερουσαλὴμ, ἱΙερουσαλὴμ, 
( ἡ ἀποκτείγουσα τοὺς προφήτας, καὶ «Ἰιθοδοιλοῦσα 

τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν, ὁσάκις ἠθέλη- 
σα ἐπισυνάξαι τὰ τέχγα σου, ὃν τρόπον ὄρνις 

ἐπισυγνάγει τὰ γοσσία ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 

ἠθελήσατε ; ̓Ιδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρη 

μος" καταλιπέσθω αὕτη ἡ Ἱερουσαλὴμ, ὡς καταλέλει- 

πται. Οἱ ἄγγελοι, οἱ ἀεὶ βοηθοῦντες τῇ Ἱερουσαλὴμ, 
δι᾿ ὧν διετάγη καὶ ὁ Μωσέως νόμος, διαταγεὶς δι᾽ ἀγ- 
γέλων ἐν χειρὶ Μεσίτου, καταλιπέτωσαν τὴν Ἱε- 

ρουσαλὴμ, καὶ λεγέτωσαν" Τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς με- 
γάλα γέγονε, τὸν Ἰσραὴλ (ὅ) ἀπέχτειναν, ἐπὶ τὸν 

Χριστὸν τὰς χεῖρας ἐπιδεδλήκασιν. “Ὅσον ἕτι μικρός 

τερα ἣν τὰ ἁμαρτήματα, ἐδυνάμεθα ἔτι περὶ αὐτῶν 
ἀξιοῦν, καὶ παραχαλεῖν, ἐδυνάμεθα φείδεσθαι τῆς 
Ἱερουσαλήμ" τίς ἐπὶ τούτῳ φείσεται ; Ἐὰν ἁμαρτά- 

681 : ΝῸΒ Π0ῸΠ ΘΟΠ ΓΙ δίΔ ΠΡ δΌρΡΟΓ Ηἰογμβαίθα, οἱ ἢ γων» ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰς ἄνδρα, καὶ προσεύχεται περὶ 
οδἰδην αι υυ5 6}5, οἱ οαλπΐα ρορυὶὶ {Πἰυ5. ΠΙοτάηι 
αυΐρρε ἀε!ϊοῖο 8815 ποὺ 5 [μοἰὰ 6δὲ δὰ φηιυϊδηιία νι 

608", Εἰ αυΐϊὰ 5'ο ρβεσολν! αἱ νοοα Ἰδοπἰηΐ ἀϊσογοίυνγ: 

θμὶε ματοθῖ ξωερετ Ηϊοτιιδαίοπι 2 ἘκοῸ φυυᾳιο ἀΐοο δὰ 

ἱπιογίβοινοαπι Ὠοιμέπὶ πιοὶ  ()μὲδ ραγοθί ΦΏΡΕΟΤ (6, 

Ηἱονμδαίεπι, εἰ φιὶδ εὐπιτίδίαὐ τι" διιρον [67 

αὐτοῦ. Ἁμαρτίων ἥμαρτεν Ἱερουσαλὴμ, διὰ τοῦτο 

εἰς σάλον ἐγένετο" χαὶ λέγεται πρὸς αὐτὴν ταύτην 

πρῶτον" Τίς φείσεται ἐπὶ σὲ, Ἱερουσαλήμ ; καὶ 

τίς σκυθρωπάσει ἐπὶ σοί (4); Ἡμεῖς οὐ σχυθρω. 

πάζομεν ἐπὶ τῇ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ταῖς συμφοραῖς 
αὑτῆς, καὶ τοῖς γενομένοις παντὶ τῷ λαῷ ἐχείνῳ" 

τῷ γὰρ ἐχείνων παραπτώματι ἡ σωτηρία ἡμῶν γέγονεν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. Καὶ τὸ παρά- 

18. δέγθπ). χύ, ὅ οἱ 866. 1. Μδ}}}. χχα, 51, 68; 
3: Τιγ. ., 8. 32. οη). 1, 11. 

(1) μοξα προσεπιτείνοντάς τινας οὐδὲ σχυθρωπά- 
Ὄντας. 
(2) Λειλέξεται. ἴα», λέλεχται 
(Ὁ) Ἰσραήμλ. 1μεφ6 : Ἰησοῦν. 

[κὰ0. χη, δ4, 588. "5 64]. εν, 49. 251 Βορ. ι., 85. 

(4). Καὶ λέγεται πρὸς αὐτὴν ταύτην πρῶτον" 
Τίς φείσεται ἐπὶ σὲ, Ἱερουσαιλήμ ; καὶ είς σκχυ" 
θρωπάσει ἐπὶ σοί ; ἤϊθο ἴῃ Η]ΘΓΟΠΥΠΪΔΗ 48 ἰμίοΓΡΓΘ 
ιΔιϊοη! 5 Θχθιρίαγίθιι5 ἀοδἰἀογληίΓ. 
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πτῶμα αὐτῶν τηλιχαύτη γέγονεν ἁμαρτία Τίς οὖν φείσεται ἐπὶ σοὶ, Ἱερουσαλήμ ; λέγω πρὸς αὐτὴν, ἀπέ- 
κενάς μου τὸν Ἰησοῦν, χαὶ λέγω Τίς φείσεται ἐπὶ σοὶ, Ἱερουσαλήμ; καὶ τίς σκυθρωπάσει ἐπὶ σοί; 

Μεταδαίνω ἀπὸ τοῦ γράμματος χαὶ τότε ὁδὸν ἐσχη- Α 42. Τιδιιδοεπάδπι δυίοπι δὰ βρί τ (816πὶ ἱπιε  δοίαπε 

χότος, ἣν ἔδωχεν ὁ λόγος, ἐπὶ ἐχάστην ψυχὴν ἤδη 
ἀξιωθεῖσαν τοῦ ὁρᾷν τὴν εἰρήνην " μετὰ γὰρ τὰ μα- 
ϑήματα τὰ θεΐα γέγονας Ἱερουσαλὴμ, τὸ πρότερον 
οὖσα Ἰεδούς. Δεύτερον δὲ μετέδαλε τὸ ὄνομα, χαὶ γέ- 
γόνεν Ἱερουσαλήμ. Ἰεδοὺς, φασὶν (1) Ἑδραίων παῖ- 
ἄες, ὅτι ἑρμηνεύεται πεπατημέγη" Ἱεδοὺς οὖν, ἡ 
πεπατημένη ὑπὸ δυνάμεων ἀντιχειμένων ψυχὴ μετα- 
δέδληται, χαὶ γέγονεν Ἱερουσαλὴμ, ὅρασις εἰρήνης. 

Εἰ οὖν, ὅτε μεταδέδληχας ἀπὸ Ἱεδοὺς εἰς τὸ γενέ- 

σθαι Ἱερουσαλὴμ, ἥμαρτες, χαὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ 
χαταπεπάτηχας, χαὶ τὸ αἷμα τῆς καινῆς Διαθήχης 
ποινὸν ὡς ἐχείνη καὶ σὺ ἡγήσω, καὶ ἐν ἁμαρτήμασι 

γέγονας χαλεποῖς, λεχθήσεται καὶ περὶ σοῦ Τίς φεί- 

σεται ἐπὶ σοὶ, Ἱερουσαλὴμ, καὶ τίς σχυθρωπάσϑι 

Ὁ Βυπιηἑιαια Ππἰογαβ, νίαπι μοὶ! ραμάδηξα γϑίΐίοης, 

υι νἱάδαπη ασοιμοάο νηλαφιώῆνα δηΐηϑ, ἀὐχπῶ ρ800 

θεὶ Ηἰεγυδαῖοι ηυπουραοῖον. Ρθ5ὶ ἀἰ8ο  ρ᾽ παπὶ αυΐρρα 

ἀἰνίηδῃι [δοία 65 Ηϊογυβαίθη), 4ι5 ργί 8 ἴυθγὰ8 ὅ6- 

νυ5. [π μἰβιογία τοίεγίαρ, φυοὰ ποιβθὴ Ἰοοὶ ἰβιίυβ 
[Γυοτῖς δεδυ5, οἱ ροδίθα σομμπλ 810 νυ ᾶθ0}0 πυποῦ- 
ραί8 81 Ηϊοσυ βίον. δεθυδ δυίοιν, ΠοΡεονυπι ρο- 

δίογὶ ἰγαύυπι ἰπιογργοίαγὶ, οοπομίοφίαπι. δοθυΒ δαίθϑιι 

«οπουϊοᾶία ἃ ἐοΥ εἰ υἀ ἐπ! θυ5 οοπιγαγὶϊς δπίπιὰ ποβίγα 

ἐραηβηγιιδια οδί, εἰ [Δοία ΗΪοΓυβΆ!οιι, υἱδὶο ραεῖὶδ. δὶ 

ἰϊδαιιθ ροβϑὲ ὀθιηυϊαιίοιεπι ἃ δοθιβ ᾽ν ἨΙΘΓυΝΑΙΟ 
Ρθεύδγνεγὶβ, οἱ βδρσυΐηδηι ἰοοιδιηοηϊὶ, δίουί αυϊύδαι, 

οἱ ἴθ ΘΟΠΊΠ.Π6Ὼ) αἰ δε πιᾶυογὶβ, ἀϊοϊίον οἱ ἀθ [6 : 

θεὲς ρατεοὶ δμρεν (6, Ηϊοτιξαίοηι ἢ οἐ φμὶς σον !νεία- 

ἐπὶ σοί ; ἐὸν γένῃ τοιοῦτος, ὡς προδοῦναι τὸν" Ἰη- Β ῥέϊωτ δρεν (63 Ουἱβ δπίηι οΟμ ΓΙ β' Δἴ γ, οἱ 1Α]15 

σοῦν. Ἕχαστος ἡμῶν ἁμαρτάνων, χαὶ μάλιστα εἰ 
μείζονα, εἰς Ἰησοῦν ἁμαρτάνει. Ἐὰν δὲ χαὶ ἀποστά- 

της ἧς, ἔτι μάλιστα ταῦτα ποιεῖς τῷ Ἰησοῦ πνεύ- 

ματι (3) ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἱερουσαλὴμ σωματιχῶς. 

Διὸ πόσῳ δοκεῖτε χείρογος ἀξιωθήσεται τιμωρίας 

ὁ τὸν Υἱὲν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα 

τῆς Διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, 
καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐγυξδρίσας ; Εἰ χατε- 

πάτησας τὸν Υἱὸν Θεοῦ, χαὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος 
ἑνόδρισας, τίς φείσεται ἐπὶ σοί ; τίς σχυθρωπάσει 

ἐπὶ σοί; τίς ἀναχάμψει ἐρωτῆσαι τὰ εἰς εἰρήνην 

δου; Αὐτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν ἐρωτήσαντα τὰ 

εἰς εἰρήνην προέδωχεν ἡ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ψυχῇ" τίς 
δύναται παραχαλέσαι ἀναχάμψας πάλιν περὶ τῆς εἰ- ς 

ρήνης; Γινώσχοντες οὖν, ὅτι ἀδύνατον τοὺς ἅπαξ 

φωτισθέντας, γευσαμέγους τε τῆς δωρεᾶς τῆς 

ἐπουραγίου, καὶ μετόχους γενηθέγτας Πνεύματος 

ἁγίου, καὶ χαιϊὸν γευσαμέγνους Θεοῦ ῥῆμα, δυνά- 

μεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ παραπεσόντας, 

σΖάλιν ἀνακαινίζειν' εἰς μετάνοιαν, ἀγασταυροῦν- 

τας ἐν ἑαυτοῖς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ παραδειγ- 

μαιτίζοντας " πάντα πράττωμεν, ἵνα μὴ χαὶ περὶ 
ἡμῶν λέγηται τό" Τίς φείσεται ἐπὶ σοὶ, Ἱερουσα- 

λήμ; καὶ τίς σκυθρωπάσει ἐπὶ σοί; ἣ τίς ἀνα- 

κάμψει ἐρωτῆσαι εἰς εἰρήνην σοι; 

[ποτὶ ϑ υἱ ἰγαάδ8 δόδυ ἢ Ππυδαυΐδαιδ ποδίνυμι αὐδη- 

ἀοᾳυδ ρθοοδὶ : πηϑχὶπηθη16 οὐ μοοοϑὶ ἰηροπίϊα, ἴῃ 

φέδυπι ροοολὶ. δὶ δυΐϊθι οἱ γο}ββθῦὶὶ ἃ ἤψ6, μὲδ6 
(Δεἶι 5Ξρί γι ἰδ! θυ (Βγίβίο, φυς οογρογαὶ τες (ρα! ἢ ἰ6- 

γιιβδίειη. θυδιποῦνοιυ φμαπίο ρίμε ατὐϊἐταπιϊπὶ ἀθῖ6- 

τίοτα πιετετὶ δυρρίϊοῖα φμηὶ φαὶ Ε{ μι θεὶ ἐοποιίοα- 

φοτὶῖ, εἰ δαπρμΐνοηι. ἰδειαπιοηι μοι πὶ ἀμαοτὶς ἐπ 

4μο δαπειϊβοαίμν, οἰ ερίγεΐ σταιΐα σοπιιπείανε [6- 

οετὶι 3} 51 ςρηουϊοιν! δόδυιη ΕἸ απ θεὶ, (οοἰδεὶ 

σοηνίοἴνμι δρίγιιι! 9.0.7 ται, ηυἷβ ραγοεῖ ϑυρὲγ 

161}. αιιἰδ σομίγίϑιΑ! ῸΓ δυρὸγ (6 ἢ 4υΐν τονογίοίας 

τοξᾶτα 68 455 ἰΒ ρᾷοοῆι δυμί εἰ] 3 ἔρηυπι δόδαπι, 4υ] 
τοζαθᾶὶ ραγίίογ, οἱ ργαϑίδυαι δὰ φυδ Ἔἐγαμὶ ἰῇ ρ466}}}, 

ρον 4} δυΐιπα ρεοοαιγίχ, 4015 ροϊοϑὲ υ]1Γἃ γοῤᾶγο, 

οομνεγϑαϑ δ οὰ αυῶ ιν! ἴῃ ρδοθπὶ {{0] Ὁ ϑεϊοηίες 

ἐγξὺ φυΐα ἐπιροβεϊ 6 ἐδ εο8 φαὶ δειμεί {{{μπιὲνπ αἰὲ 

διυιί, φιδίαυοτιπί οἰἶαπι ἀοπεπι οὐἰεδίε, εἰ ματι εῖρες 

διιπὶ [αοἱἱ ϑρὶτιμ5 δαπειὶ, φμδίαυετμπί πλιϊ!οπιΐεμα 

θομμα θεοὶ τογϑμηι, υἱτίμίςεσμο δαομὶϊ νοπιατὶ, εἰ ΡΓο- 

ἰαρεὶ διιπί, τοπουατγὶ γαγδὰδ αὐ ραπὶἐεπεῖαπι, ἱϊεγαπι 

ογμοϊβϑοπίος ἐπ βοπιο μεῖς ΕΠ ίμπι θεὶ, οἱ παϑεπίοε 
οδιδηίεῖ 35, πη] Δ ΟΓΘ Ηἰ(ΔπλυΓ, Π6 οἱ 46 πο)}}5 ἀϊ- 

οαἴυγ :Ουΐς ρατοοῖ δΏΡΟΥ (6, Ηϊεγαιδαίεπι3 αἱ γμὶδ 
εοπιτιδιαὐϊίμ ΣΆΡΘΟΥΡ 6 ἢ αμὶ φιυιὶδ Τευθγ (ΘΓ ΤΟσαγ ἐα 

φυῶ ἐπ μάσοπι δαπὶ εἰδὶ ἢ 
Καὶ πρὸς ἑκατέραν δὲ ἑρμηνείαν τῆς Ἱερουσαλὴμ )ῃ ὅ. Αὐ γοϊίᾳφυδην δυίθαι ἰμοΡργείδιίοηοπι, αυοὰ 56- 

ἁρμόσει καὶ τὸ ἑξῆς" Σὺ ἀπεστράξρης με, 2έγει Κύ- 
ριος, ὀπίσω πορεύσῃ. Ὅτι ἀπεστράφης με τὸν 

Υν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὸ ἀπεστράφθαι τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, ἀπεστράφης τὸν Θεόν" τί δεῖ χαὶ λέ- 
γεῖν; Καὶ ἐπειδὴ ἀπεστράφη ἡ Ἱερουσαλὴμ, ἐν τῇ 
Ἰουδαίᾳ τὸν Χριστὸν ἀθετοῦσα, συνεχδοχικῶς πάν- 

τὰς τοὺς Ἰουδαίους σημαίνει, διὰ τοῦτο ε ὀπίσω πορεύ- 

σῇ,» Ἦν γὰρ ὅτε οὐχ ὀπίσω ἐπορεύετο, ἀλλὰ ἔμ- 
προαθεν " νῦν δὲ ὀπίσω πορΞύσεται. Καὶ ἐστράφησαν 

ταῖς χαρδίαις εἰς Αἴγυπτον, δῆλον ὅτι ἵνα ὀπίσω 

πορευθῶσι. Περὶ δὲ τοῦ τί ἐστι τὸ, Ὀπίσω πορεύσῃ, 

Δ ρΡ. χ, 329, "5 Ηδῦγ. ν, 4, 5, 6. 

(1) Ἱεδοὺς, φασίν, εἰς. Α ὯΡ εοπομίεαυϊ!; 86- 
τιϑδίθη) Ὑ6ΓῸ 8 ΠΝ, υἱάΐ: οἱ ὩΣ, ρας. Υ]ὰ. 308. 
ἀτηι, 28, ἤσυκτιυ8. 

αυϊευν οοηγθηὶ! : Αω ἀνεγεαία 65 116, αἰεὶ! θονιὶπιδ, 

τεῖτο απιϑείδὲ8 "5. Ου͵ᾶ ἀνογβαίδ 68 ΕἸ ᾿υτ θ οἱ, οἱ 

ῬΡῈΓ οο δἰἰαπιὶ ἃ 1)60 ραΐγθ γοο}ββίβϑιὶ, Γείγο διῃθι- 

ἰΔ)18. Ουἱΐὰ δυΐϊθτ ἤθοθθϑα δϑί πηδηϊ οβία γορ  οΔΓΟΥ͂ 

Ἠϊογαυβδίοιη 40 αυοηάδπι ἰη διά ὁγαὶ:, ἃ 4υ8 ἢ- 
βυνδι ον αηἱνοτϑὶ δυο! ᾿πιο}Πἰσαμίαγ, φυΐα ἀνογϑϑία 

δὶ ΟἸεγιβίυτ, ἰ460 ΓΕΙΡΟ διηῦυϊαι. Εὐΐὶ 4αΐρρθ ἰδπὶ- 

Ρὰ5 φυδληδο θη διηρυυϊανογυσί ΓοίτΟ : μη ΥΕΙῸ 
δηθυϊδηὶ, οἱ οοηνογβί δαηΐ οογθ ἰῃ  γρίυπι, υἱ 

Γοῖγο διιθωΐοῃξ. Ουϊὰ αὐυϊοιῃ ε'1, γοίγο διηθδυϊόηὶ, 

βῖνθ οχιθηαϊ ἴπ ῥγίογα, οθηβίάογα. δμδίυ8 εούυμ 

3. Ζογϑ) χυ,θ. 

(3) Πγεύματι. Ἰμερο οὐπὶ ΠΙΘΓΟΙΎΠΙΟ πνευματιν 
χῶς. 
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4υῷ ΓεῖρΟ δυηΐ οὐἨνίϑοθηβ, ἴῃ ῥγίοτα δχίθη- 
ἀἰίυν 35. Ῥεοοϑίοῦ. Ῥοβίθγ σα πὶ πηδτηΐη δ, Ὀγίο γᾶ 

πΟη Δρρόίοη8. Ουἱ δυῖοπὶ ροπίογϊογυπι τπθηϊηΐ!., 
Ῥυρναγίοδιυγ ἴῃ Ἰοροπὶ ἦδδιι ἀΐσαηι}8 "7: Νἐ σοπυεγ- 
ἐαἴμν γείγογδιιηὶ [0[{6Γ6 υδειἐπιοπίμπι διιμπι. ἸΠΟὈΘ 165 
6δ8ι ἀΐείο 6}08 : Μεπιεπίοις μαοτὶς [,οἱ, οὐπὶ οοπ- 
1οολη11 ἱπιρογίυπι ϑαϊνδίου 8 ἀΐοθι}5 ᾿5 : Νόπιο πιὶί- 
ἐπ πιαπιπι ἘΙΡΕΥ ἀγαίτιιπι, δἰ Τοδρίοἰθης ΤείγοΥδεπι, 

αρίιις ἐεἰ τέσπο Βεὶ. [ἴῃ Ἰεξα φυοαθδ δοῦίρίιΠὶ 6588 

ῬΕρογϊ πὶ 466 105 δὰ οὶ εργοάϊδπίδῃ ἀδ ϑοιοπιὶβ 
εἰἰχίβϑε ἢ : Νὼἕ τϑεροχοτὶς ὑθίτο, εἰ πὲ διθίοτίβ ἵπ ἰοία 

τεσίοπε : ἵπ πιοπίο δαίυνπι (6 [ας, πὸ [ογία σοπιργείιθη- 
ἀατὶς. ΠΔθ65. οἱ ἔυπο ἱπιο!!δοίαπι ἀΐξπαπι ϑρί γα 
θεοὶ : Νε, ἰηχυϊ!, τεβροχεγὶς γεῖτγο, ἰΔ οδῖ, ἰπ ργίογα 

δχίοπάρ. θἐπ|ϊ5ἰ5ι} Θοάοπ)απι, πα γανογίαγὶβ ἰμὲ 50- 

ἀοπιδηι. Ὀ π}15ἰ511} υἱεὰ δίχιις μεροαία, π6 γεργε ἷἃ- 

Γἰ8 δὶ δᾶ. Νὲ εἰθίονίς ἐν ἰοία τοσίοπθ. Ἐὺδπιϑὶ θΓρ- 
οδάοηϑβ πηρογίαμπι ουϑιοαίοτί8, ἀ6 υο ἀϊοίίαν : Νέἐ τὸ- 

δρεχετὶς τοίγο, ποθὴ (ἰνὶ δυθοῖ! δὰ βδ]υίοπι, πἰδὶ οἱ 

ΘΟΠΒΘ]ΠυΘΏΒ ΟὈδογναυθγὶβ : Νἐ 8.οἰοτὶς ἱπ ἰοία τα- 

φίοπε; ποη δηΐη Θχροεϊι Ἰηοἰρίθη!! ργοίοογθ, αἱ 5816ὶ 

ἰη τοφίοηΐθυϑ ϑοἀοόγυπι. Εἰ 5ὶ ϑοδοπιλπι ἰγδηβοθη - 

ἀϊδι!, 408 οἱ ἃ ϑδιοῃῶ τορίοῃσ ἀϊδοθάδηϑ, ἰπεὶρί8 }1- 
ΒΟΥ 6586 5011 118, Ἔχραά! υἱ 54] νοἰ5 ἰι ΒΟηΙ6 ; πὲ 

τεδροχοτὶδ Τείτο, "60 διοἰοΥὶδ ἐπ (οία τεσὶονιδ : ἰῃ πιοπίο 

δαίυμηι [6 [δ, πὸ [ογίε σοπιρτοποπαάατία. δὶ Υἷϑ ἃ 
ϑοάοπιογυπὶ γυΐπὰ ἢ0η ΠΟΙ ΡΓΘ θη, ἢ6 σΟηΥΘΡίἃ 

γἦβ Γοίγο,, Π6 δἰδίογῖβ ἰῇ σαρίοπμα θοῦ πὶ, μ6 δὰ δ ἷλ 
ΡοΓζ88 ἰος8, βοὰ ουπὶ ἰηις ἀἰϑοθββογὶβ8., 4866 η46 ἴῃ 
πιοηίΐοη ἰῃ 400 5010 54}118 65ΐ, Ποπγθη ὅθϑιι ΟΠ γἸδιΐ, 

ευἱ φίογία 68. δἱ ἱπηρογαπὶ ἰῃ 86} ΒΘΟυ]ΟΓΆΠΙ. .ν 

Αιηθη. 

ΟἈΙΟΕΝΙΘ μὲ 

Α ἣ τί τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεχτείνεσθαι, οὕτω παραστή- 
σωμεν. Ὁ δίκαιός τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεχτείνεται, τῶν 
ὄπισθεν ἐπιλανθάνεται. Δῆλον ὅτι ὁ ἐναντίως τῷ δι- 

χαίῳ διαχείμενος τῶν ὀπίσω μέμνηται, καὶ τοῖς ἕμ- 

προσθεν οὐκ ἐπεχτείνεται" τῶν δὲ ὀπίσω μεμνημένος, 

παραχούει τοῦ Ἰησοῦ διδάσχοντος χαὶ λέγοντος" Μὴ 

στραφέτω εἰς τὰ ὀπίσω ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

Παραχούει τοῦ Ἰησοῦ λέγοντος Οὐδεὶς βαλὼν τὴν 

χεῖρα ἐπ' ἄροτρον, καὶ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, 

εὔθετός ἐστι τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ" καὶ ἐν τῷ 

νόμῳ δὲ γέγραπται, ὅτι εἶπον οἱ ἄγγελοι πρὸς τὸν 

ἐξελθόντα ἀπὸ Σοδόμων Λώτ᾽ Μὴ περιδλέψῃ εἰς τὰ 

ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ" εἰς τὸ 

ὄρος σώζου, μήποτε συμπκαραληφθῇς. Καὶ ποῦτο 

δὲ ἔχει διάνοιαν ἀξίαν ἀγγελικοῦ πνεύματος " Μὴ πε- 

8 ριδλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω, ἀεὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπ- 

εχτείνου. Καταλέλοιπας Σόδομα, μὴ στρέφον εἰς Σό- 

δομα. Καταλέλοιπας τὴν καχίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν, 

μὴ ἐπιστραφῇς πρὸς αὐτὴν, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ 
περιχώρῳ, καὶ τηρήσεις τὴν προτέραν ἐντολὴν τὴν 
λέγουσαν" Μὴ περιδλέψῃς εἰς τὰ ἐπίσω. Οὐχ ἀρ- 

χεῖ σοι πρὸς τὸ σωθῆναι, ἐὰν μὴ καὶ τῆς δευτέρας 

ἐντολῇς ἀχούσῃς λεγούσης " Μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τὴ 

περιχώρῳ" οὗ δεῖ γὰρ ἀρξάμενον προχόπτειν ἑστά- 

ναι ἐν τῇ περιχώρῳ Σοδόμων, εἰ καὶ Σόδομα διαθέν 
θηχεν, ἀλλὰ διαθάντα ἀπὸ τοῦ ἑστάναι ἐν τῇ περι- 
χώρῳ, σώξεσθαι εἰς τὸ ὄρος, χατὰ τό" Μὴ περιδλέ- 

ψης εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περι- 

χώρῳ. Εἰς τὸ ὄρος σώζου, μήποτε συμπαραληφθῇς. 

Εἰ βούλει μὴ συμπαραληφθῆναι Σοδομίταις, μή- 
ποτε εἰς τὰ ὀπίσω στραφῇς, μήτε στῇς ἐν τῇ περι- 
χώρῳ Σοδόμων, μηδὲ ἀλλαχοῦ γένῃ ἣ εἰς τὸ ὅρος" 

ἐκεῖ γὰρ ἔστι μόνον σωθῆναι. Ἔστι δὲ τὸ ὅρος Κύριος Ἰησοῦς, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 

αἰῶνας. ᾿Αμήν. ᾿ ᾿ 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΙΥ. 
(Τκαια Ηίοτοπμπιιηι ΧΙ.) 

ΑΙ» 60 Ἰοο0 ἰπ 400 βοτίρίαπι 6βὶ : δι ηὐἱδὲ ἐο, πια- 
τοτ; αϑη06 δὰ ἰοουπὶ ἰῃ 40 811 : δὲ σομπυθγδιι8 
[μοτὶς, τεδιἱμαπὶ [6 3. 

ΟΜΙ͂ΛΔΙΑ 1Δ᾿. 

Εἰς τό" 

μέχρι τοῦ " Διὰ τοῦτο τάδε .16- Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ 
ροῖ εὰν πιστραφῇς, καὶ ἀποκαταστής γει Κύριος" Ἐὰν 

σω σε. 

Ἑοάδι ἰηίογρτγαίο, 

Μεάϊεΐ οογροτυπὶ Ὡργοϊδηθυ8. δβϑἰϑίθηϊοϑ, εἰ 
ἦυχία ἀϊβεϊρ!παπὶ ἃγι 8 δυδβ Ὑο θη 65 ΟυγαγΘ 605 
40ἰ ἴμ ᾿πθγην 1} 5 οοηϑεϊ αι! δυηΐ, νηὶ ἐγἰϑιῖα., υ 

Ἰπυοαπάα ρογιγδοίδηΐ, οἱ ἴῃ 4] 16}5 οαἰαπι δι θυ 5 
πιγογα ργοργίυ οοη!οἰαπίαῦ : Βοπηροῦ δηἰπι 60η- 

νϑγβαϊο δοῦαπὶ ἱπ βΘΠΊ αν, ΒΕΠΊρΟΓ ἷπ συγὶ5 δϑῖ, 

παηαυδπὶ οὐπὶ [φιἰ5 Θοῃδογιίαπι Βα θ6πὶ : οαπὶ νὰ]- 
πορϑιΐ8, συ πὶ ͵ἷ8 φυογαπι οᾶγηε5 ἱμοοπηπιυ 8 γα] 18 

ἀδθ Πα πίαν, αὶ (ουγίθυ8. Ὡβίυδηϊ, 4] ἀοΊΟΥ6 ἴοΓ- 

ᾳυσπίυτ, ἠυρὶ Βογν 0 ρογβονογδηῖ. Εἰ δὶ αυΐβ ΘΟΓΌ ΠῚ 
νεἱε ᾿πηρίογα πιο οἰ πη), πο ἱπάϊφπαιανγ, πο Ο}}}- 

υἱβείίυγ ργοροβίεϊ ἀγιῖ8 529, ροβίφυδιῃ οαπὶ 8 α6- 

τὶς 4υ08 86Γη0 ργφίδιιϑ εβί. ἢ: ἰάοἶγου ἰπ ργοῶ- 
πηΐο ἀἰχί πιὰ χυΐὰ οἱ ρεορ!ιείς πιδαϊοὶ φυοάδπιηοιο 

Ρ.Πρρ. τι, 15. 

(1) ᾿Αηδιῶν. [μεφὲ : ἀηδῶν. 

3" Μαγο. χη, 16. 38 Πυρ. τχ, 62. 

Οἱ ἰατροὶ τῶν σωμάτων παρὰ τοὺς κάμνοντας γι» 

νόμενοι, καὶ ἀεὶ τῇ θεραπείᾳ τῶν χαμνόντων ἐαν- 

τοὺς ἐπιδιδόντες, κατὰ τὸ βούλημα τῆς τέχνης τῆς 

ἰατρικῆς, ὁρῶσί τινα, καὶ θιγγάνουσιν ἀηδιῶν ([)» 

ἐπ' ἀλλοτρίαις συμφοραῖς καρποῦνται ἰδίας λύπας" 

χαὶ ἔστιν ἀεὶ ὁ βίος αὐτῶν ἐν περιστάσει" οὐδέποις 

γάρ εἰσι μετὰ ὑγιαινόντων, ἀλλ᾽ ἀεὶ μετὰ τῶν τραν-" 

μάτων (8), μετὰ τῶν νομὰς ἐχόντων, μετὰ τῶν πὸ-. 

πληρωμένων πνῶν, πυρετῶν, νόσων ποιχίλων. Καὶ 

εἰ βούλεταί τις στείλασθαι τὴν ἰατριχὴν, οὐκ ἀγανά- 

χτήσει, οὐδὲ ἀμελήσει τοῦ βουλήματος τῆς τέχνης» 

ἧς ἀνείληφεν, ἐπὰν ἣ μετὰ τῶν τοιούτων ὡς προεῖ- 

ρήκαμεν. Τοῦτο δέ μοι τὸ προοίμιον λέλεκται διὰ τὸ χαὶ 

τοὺς προφήτας οἷον εἶναι ἰατροὺς ψυχῶν, χαὶ ἀεὶ 

29 (6. χιχ, 171. 9 Ζόγοῃ, χν, 10-19. 

(39) Τραυμάτων.. ἴωερο εὐτ ἨΠΘΓΟΏΥΠΙΟ τραυματιῶν. 
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406 ΙΝ ΦΕΙΕΝΜΙΑΝ ΠΟΜΙΌΙΑ ΧΙΥ͂. ἐθὸ 

προσδιατρίδειν ὅπου οἱ δεόμενοι θεραπείας" Οὐ γὰρ κα 5διπὶ δηϊπιαγυπι), οἱ {Ππς δοπροῦ ἧγα ἰυθοηίαν εθὶ 
χρείων ἔχουσιν οἱ ὑγιαίγογτες ἰατροῦ, ἀ.1.1᾽ οἱ 

χαχῶς ἔχοντες. Ὅπερ δὲ πάσχουσιν ὑπὲρ τῶν ἀχο- 
λάστως χαμνόντων ἰατροὶ, τοῦτο πάσχουσι χαὶ οἱ 

προφῆται χαὶ οἱ διδάσχαλοι ὑπὸ τῶν οὐ βουλομένων 

θεραπεύεσθαι. Ἑχεῖθεν γὰρ μισοῦνται, ὡς διαταῦ- 

, φήμενοι παρὰ τὴν προαίρεσιν τῇς ἐπιθυμίας τῶν χα- 

μνόντων, ὡς χωλύοντες τρυφᾷν χαὶ ἤδεσθαι (1), τοὺς 

χαὶ ἐν νόσοις βουλομένους μὴ τὰ ἄξια τῶν νόσων 
λαμδάνειν. Φεύγουσιν οὖν οἱ ἀχόλαστοι τῶν χαμνόν- 

των ἰατροὺς, πολλάχις αὐτοῖς χαὶ λοιδορούμενοι χαὶ 
χαχολογοῦντες αὐτοὺς, χαὶ πᾶν ὁτιποτοῦν ποιοῦντες 

ὃ ποιήσειεν ἂν ἐχθρὸς ἐχθρῶν. Ἐπιλανθάνονται γὰρ 
οὗτοι, ὅτι ὡς φίλοι προσέρχονται, ἀφορῶντες εἰς τὸ 

ἐπίπονον τῆς διαίτης, εἰς τὸ ἐπίπονον ἀπὸ σιδέρου 

ἰατρῶν πληγῆς, οὐχ εἰς τὸ τέλος τὸ μετὰ τὸν πόνον, 

χαὶ μιτοῦσιν ὡς πατέρας πόνων μόνον, οὐχὶ δὲ πό- 

νων φερόντων ἐπὶ ὑγίειαν τοὺς ἰατρενομένους. 

Ὁ λαὸς τοίνυν ἐχεῖνος, εἰ καὶ ποικίλαι νόσοι ἧσαν 

ἐν τῷ λαῷ τῷ χρηματίσαντι τοῦ Θεοῦ, ἔπεμπεν αὖ- 

τοῖς ἰατροὺς ὁ Θεὸς τοὺς προφήτας. Εἷς τῶν ἰατρῶν 

χαὶ Ἱερεμίας ἦν. “Ἤλεγχε τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐπι- 
στρέφειν βουλόμενος τοὺς χαχῶς πράττοντας. Οἱ δὲ, 

δέον ἀχούειν τῶν λεγομένων, χατηγόρουν τοῦ προφή- 

του, χαὶ χατηγόρουν ἐπὶ διχαστοῦ παραπλησίου ἑαυ- 
τοῖς. Καὶ ἀεὶ ἐν δίχαις ἦν ὁ προφήτης ἐπὶ τῶν, ὅσην 
ἐπὶ τῇ προφητείᾳ αὐτοῦ, θεραπευθέντων, διὰ δὲ τὴν 

ἰδίαν ἀπείθειαν μὴ θεραπευομένων. Ἐπὶ τούτοις 
ὁτὲ μὲν λέγει" Καὶ εἴπα' Οὐ μὴ .1αϊήσω, οὐδὲ μὴ 
ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου. Καὶ ἐγένετο ὡς πῦρ 

καιόμενον φλέγον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, καὶ παρ- 

ἐἶμαι πάντοθεν, καὶ οὐ δύναμαι φέρειν" ὁτὲ 

δέ φησιν, ὁρῶν ἑαυτὸν ἀεὶ δικαζόμενον, λοιδορούμε- 
νῦν, ἐγχαλούμενον, ψευδομαρτυρούμενον " Οἶμοι ἐγὼ, 
Μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεκες, ἔλεγεν, ἄγδρα, οὐ δικα- 

ζόμενον, καὶ οὐ διακρίνοντα, ἀ.λ.1ὰ διαχριγόμενον 
πάσῃ τῇ γῇ; Καὶ ἐπεὶ οἱ χάμνοντες οὐχ ἤχουον 

αὐτοῦ καλὰ συμδουλεύοντος, καὶ ἰατριχῷ σφισιν οὐχ 

ὠφέλησαν (3). Καὶ ἐπεὶ δανείξζοντος αὐτοῦ τὰ πνευ- 

ματιχὰ ἀργύρια, οὐχ ἐθούλοντο ἀχούειν ἐχεῖνοι οἷς 
ἔλεγεν, ἵνα ὥφεληθῶτιν ἐξ ὧν ἤχουσαν, φησίν" Οὐ- 

δὲ ὠὡρείλησέ μοι οὐδεὶς, οὐδὲ ὠρέλησα. 

᾿λλλὰ προλαθὼν ταῦτα εἶπον πρὶν διηγήσωμαι τό" 
οὑκ ὡρέλησα, οὐδὲ ὠρέλησέ μοι οὐδείς. Διτοὴ γάρ 
ἐστιν ἡ γραφή. Ἐν μὲν γὰρ τοῖς πλείστοις ἀντιγρά- 

φοις, Οὐκ ὡφέλησα, οὐδὲ ὡφέλλησέ μοι οὐδείς " ἐν 

δὲ τοῖς ἀχριδεστάτοις καὶ συμφωνοῦσι τοῖς Ἑδραϊ- 

χοῖς, Οὐχ ὡξείλησα, οὐδὲ ὡ;ρείλησέ μοι οὐδείς. 

Δεῖ οὖν καὶ τὸ χαθηρμηνευμένον χαὶ φερόμενον ἐν 

ταῖς Ἐχχλησίαις διηγήσασθαι, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν 'Εδραϊ- 

χῶν γραφῶν ἀδιήγητον μὴ χαταλιπεῖν. Ἑχήρυσσε 
τοίνυν τὸν λόγον οὐδεὶς προσίετο τὰ λεγόμενα " ὡς 

χαὶ ἰατρὸς προσανήλισχε τὰ φάρμαχα, ἀχολάστων, 

χαὶ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας πληρούντων τῶν χαμνόντων " 

ὡσεὶ χαὶ ἐχεῖνος ἔλεγεν, Οὐκ ὠρέϊησα, οὐδὲ ὡρέ- 

Ἥ Μμυς ν, 51. 5 7)όγοη). χχ, 9, 

(ἢ) Ὕδεσθαι. ἴμεφε : θρύπτεσθαι. 

ἰϑησυδηίθ5 δἰ : Νοη ἐπῖπι πϑοέδδε ποδὶ διμιὶ πιδ- 
τ ἀἴσαηι, δρα ἰὶ φιὶ ἐ6 πιαίε παϑεηπι". Ουοά δαΐδιν ἃ. 

ἀε!ϊοἰοοῖ5 αἰσγοίδη!θυ5 το οἱ ρει απίυν, ᾿ς 8051}- 
πΘηΐ ργορίνείιο ἃς πη ρίϑιγὶ 40 [ν}8 4] σαγαγὶ ΠΟΙΆ. 

Οὐΐο φυίΐρρα Παθδηίαν 4δϑὶ ργιβερίθυ!65 δάνεγβαι 

ἀοκίογία ἰδηρισηιυπι, 4υΐ ργοιἶθθνὶ ᾿ἀοἰ!ςἰ 8. οἱ 

εἰνὶθ ναν 5. αἱἱ 605, 4] οὐπ ἰδὲ ἰμῇγπι, ποϊυηὶ 

68.185 ἱπηγιηογαπι νοϑοὶ. Εὐβίαηι! γφοὸ ἱμο δα ϊθηῖοθ 

δίαυε ἰφησυοπίοβ πο ΐοο5, οἱ τη] δ ϊοιῖ5. Δι 486 ἱπ}1- 

ΓΪ5 γερο! αν, 406 ργογϑυ8 [15 (ἀεί πηι, 4υ4: [Δοῖας 

4υΐ5 ἰμἰπῖοἶ5. οἱ 0518 5818. Αθοπιϊμδηίυν ὁπΐμ 

608 4858] ᾿π᾽ 608 γοιΐγὸν 4υσϑὶ Δ (Δα πλ τθ 0.10 

ἀεὶ μογαιῖοθ, φυοιμοάο ἀο]ογα 5 οἱ νἱοὰ5. ραγοίνιο- 

πἶᾶ, 6χ δουύπη ἀϊβροβίοπα πϑϑοδηίαυῦ ; φυοη!οῸ 

δου 55 π|οὸ [ΓΙῸ σΟΓΡΟΓΆ βεοοηί; 409 οἱ ὀχβθογδηίγ 

6058 ηιᾶ5ὶ ΔΠΟΙοΓα5. ἰδηϊοταπι ογιοἰαίυτπι, οἱ Π01] 

58 η1{4115 αυ οχ ἀοΙοτίθι5 γί τυγ. 

ᾧ. Ῥορυ]υβ ἰρίίις Ὡγοίϑιναί ναγὶϊδ ἰδηφαογίθυ5, 

οἱ πιϊϑὶν 1118 πιοάϊου8 ργορδοίδα θει5. ὕμυ5 ὁχ πιὸρ 

ἀἰςοῖ8 οἱ δογοιηἰὰδ [υἷϊ, οογγὶρίεπθ ρεσοδίογαβ οἱ 60Π- 

γογίογα συ θα ἃ Υἱτἰ5 διὰ υἱγίυϊοϑ. {Π| σϑγὸ αἰαὶ 

ἀομογοπὶ οα 4υ ἀϊοοδιυν ἀπά ΐγθ, ὁ συπίγατο δοοῦ- 

8504: ργορ!ιοἰᾶπι ἀρυΐ 616 68 5: Π|}165 5υἱ. ἔχ αὺυο 

[δοϊυ δὲ τὰ βοηθοῦν ἴῃ οαἰυπιη 5. οἱ ἰῃ {γί 5.1} 5 

(υοεὶϊ δεγεπ)ΐα8, δου πὶ ραγνογβὶ (15, αυδηΐαπὶ ἰῃ 56 
[υἱῖ, εὐτγϑι ξόγοι5. ϑυχία ργορτίδπι δυίοιη ἱπογοάυ- 
᾿μδιθηὶ δάϊνς φιφγοίδηιθυ5 ἰδιϊ θη Αἰ γυδπο 

Ιοφυΐτυγ : Εἰ αἰαὶ: Νοι ἰοφιατ, πευθ ποπιὐπαϑο πο- 

πιέπ Ποπιϊπὶ, Εἰ [αοἴμηι ὁει μι ἐρηὶς ατάθη8 ἴῃ οεεῖ δι 
πιεὶς, οἱ αἰδδοίμίμι 5 διπὶ ππαάΐσιε, εἰ {εἾΤῸ πὸπ Ῥο8» 

Ἔμηι 5, δἰαυὰπάο διίαπὶ νἱάθι8 86 πιδἰοαΐς 5 86Π|- 

Ρογ, οἰδιπογί θυ οἱ ᾿π τ ]5 ἰηϑοοίατί : Ηδα πιϊδιὶ, ἰη- 

ηὐ' τ, πιδα ππαίον, μιφαϊά πιεὲ φοπεϊειὶ υἱγαπι, φμὶ μα» 

(ΟΥ̓ εἰ αἰδοέτηαν οπιπὶ ἰεττα 51 Εὺλ αυΐϊδ Ὡετοιδι δ 

τθθηδ σοηϑυϊδηΐοη), οἱ Ἰυχία πιοάϊοϊης ἀϊΞοϊρίπδιη, 

αὐυάϊτα οοπίοηρβόγυμί, ΔΝοπ ρτο[μὴ, ᾿πᾳιΐι. ᾿λαγ- 

δύβαυς αυΐα {1Π|0 δρί γί(δ᾽ο8 ρδουπίαθ οοπιπηοάδηίο 

διυιάϊιοτεβ δοοίρεγα ποϊιθγαηῖ, οἱ υ}}Πᾶῖοπι Ο0Ώη598 - 

ιογοηίαγ, οἱ γυσίυπι 6χ ἢ8. 40 ἀοοορογϑεί Γαι" 

ἀέτοηῖ, 9311 : Νόφιιο Ῥτο[μἱ! πιδὶ φμίδημαπι. 

ὅ. αγυπι ἢ ὸ δηιἰοἰρδη8 Ἰοουϊυ5 50π| ργυϑαυδπὶ 
ἐχροηόγοιῃ : Νοπ γῥτο[μὶ, πεῆμθ ργο[ιὶ! πιλιὴ μὶφ- 

φιαπι. θαρ]ὲχ 4υΐρρα βογίρίαγα 681 : ἤδη ἴῃ του 5 
Θχδηλρίαγιυυ5 σοι ποίαν : Νονι Ῥγο[ίμὶ, ποήμθ ργὸ- 

{μὶε πὐϊὲ φιάεφιαπι. ἴπν [Ν15 γ6ΓῸ αὐ ὀχοπηρίανΐᾶ γθ- 

τίογα βυπί, οἱ οὐπὴ Ηδθγαῖθ οοηβοπδμί, Πα οίιν : 

Νοπαοϑαὲ, ποημε ἀοὺ μεῖς κυἱλιὶ φμΐδφιαμι. Οροτίοι ἰφίταν 
οἱ ἰὰ ᾳιιοί 'π υδὺ 6δ5ί, αἴας ᾿η ΕςοΙ 6515 [ὑμήν οχ- 

ῬΟπΘΡΟ ; οἵ δος "οι ἐπ Ηευτιεἰβ οοάϊοι!νι 5 ἱμνθηΐθιν 
ἰπιδοίαπι πο ρτγιβιογίγα. Ρυβά αν" θρθιη 88 1η81}- 

ὑαϊα αἰνίπ; ΠοΙΩῸ ἰν5 45 ργθι σία διμηα 
Θυδηιοῦγαιν φυλ5ὶ το ὐΐειιθ ΠΠΠ 6 5 ἃς ΡῬγοπιρίυ5 π)6- 

αἰεδιιίπα ἰδηφασηεθυβ (γίθαϊι, οἱ 1115 ποὴ βεουμάιιῶι 

88. Ζογρη. χυ, 10. 

(2) Ἱατρικῷ σφισιν οὐκ ὡφρέϊησαν. δα : ἰἱατριχῶς, φησὶν, οὐχ ὠφέλησα. 



401 

ἀν Ποίατα ουγοιὶς, 5οὰ ἰυχία τοϊαηίδίθπι βυδιη 880} .- 
ἐἰθυβ ἀΐοῖ! : ΝΗ ργο[μὶ, πεφιιε ρυο[μι! πηι! φιιὶδ- 

φακαπι. Ουοἀαπιπιοάο ἐπμη θεποβοίαπι σοηβοαυ 
ἦρθ χφυὶΐ ουναὶ, δἱ {γμοιαπι δὶ ᾿ΔΟΓὶ5 ᾽τ ϑσγοϊδηΐθ 

σοπδβρίοἰαι, οἱ μοῦ ἰφ εἰ εἰδπὶ πιο }5 οἰᾶπὶ 'ρ56 ΘΠ. 

δϑηυΐίυν αὐ Πλίοια, βοοαπάπηι ἢ αυοὰ ἀϊεὶ- 

ἴπν : Βραίμε φιὶ ἰοφιῖμαν ἰπ αατεδ αἰαἀϊονιῖμοι. ἤδηο 
ἰφίμυν αὐΠιδίδιι αα 80} οοηβδαπ ιν πιακίδίον, Ὁ ὺ- 
ἀϊιοτίνυ5 5018, δὶ ργοι ἴδηι δυϑίεπάο, ἀσην [γυσίυ5 
ἐσ 8φυ16 δογαπι οοπϑοανίίαγ φυοιαιμπιοάο : δεγο- 

πηΐδ8 νυ] άθη5 (6 0815 Ποὴ ᾿άΠΟΓα 86, ἀϊοὶ! : Νοπ ρτο- 

{εἰ Δ Ὲ0 πιμεὶ φιΐεφιαηι. 51 υἷι ἀο θαι δυϑ τὶ θῃ8 
Ργοάδϑϑο χιοά Ἰοφυυγ, δυο Γὲθ ν6ΓῸ χὰ ἀϊουηίαν 

δἰ)ϊοίυηι, οἱ ο3ο ἀΐοο : Νοι ρμγοζεϊ, πέφιθ Ῥτυζεῖ! 

πιλ!ιὶ φαϊοφιαηι; ααἷὰ ἤδη 1}}ΠΠ|4|6πΔ ἢ π 81:πὶ οοη- 

βδουΐυ5, 4ι8π| σοηδοαοίίαγ ἰν 4 θοαῖα5 οἤϊοί!υν, 

ἄἀσυπὶ ἴῃ 4365 ἰοαυΐϊίαν αυδϊαηίί πη). Ροίδϑὶ διίθπη) οἱ 

ΔΠΠ16} ἱπι6}} 1]. Θυΐουπαια ἀϊδείρυ} 5. ργθοὶρί!, ἰδί6 
51 ἰηφοηίοβοβ οἱ δυ 16 118 πδίαναβ πα θ6Αι δι] 0 γ68, 

4υϑηιο ρῥὶυ5 ργϑεὶρὶ!, ἰδηῖυ ρυι5 ργοῇοεὶι, 115 ἰμίον- 
τοφδηκίθυδ, οἱ ἀ6. 60 χυοΐ ἀΐεἰί φρδ φυφγθηί)5, 

ΟἈΙΟΕΝῚΒ 08 

Α «1ησέ με οὐδείς. Τάχα ἀντιπάθειά ἔστι διὰ τὴν φιλ- 
ανθρωπίαν τοῦ ὠφεληθέντος πρὸς τὸν ὠφελήσαντα, 
ὥστε γενέσθαι εἰς τὸ ὠφεληθῆναι χαὶ τὸν λέγοντα, 
Ἐπεὶ μακάριος ὁ “έγων εἰς ὦτα ἀκουόντων. Οὗ- 
τως οὖν τὴν ὠφέλειαν ὠφεληθείη ἂν διδάσχαλος ἀπὸ 

ἀκροατῶν προχοπτόντων χαὶ βελτιουμένων " ὠφελη- 

θείη ἂν τῷ ἔχειν καρποὺς ἐν αὐτοῖς εἰ γὰρ χαρπὸν 

δεῖ μὲν ἔχειν ἐν τοῖς ἀχροαταῖς τὸν λέγοντα, ὁ δὲ 

ἀχροώμενος παρεχδέχοιτο, χαὶ ἔξω γίνοιτο τῶν λε- 

γομένων, λέγεται τό Οὐκ ὠρέλησέ με οὐδὲ εἷς" 
ἐπεὶ μὴ ὠφέληται ταύτην τὴν ὠφέλειαν, ἦν 

ὠφελήθη ἂν ἐχ τοῦ τὸν ἀχροατὴν ὠφεληθέντα» 

αἴτιον προχοπῆς χαὶ μαχαρ'ότητος γενέσθαι τῷ ὦφε- 

λέσαντι. Καὶ ἄλλως δὲ, πᾶς ὁ διδάσχων, κατ᾽ αὐτὸ 
τὸ διδάσχειν, ὅσιρ συνετώτερός ἐστιν ὁ μανθάνων, 

Β ὠφελεῖται εἰς ἃ διδάσχει, εἰς ἃ μανθάνει. Καὶ χρείτ- 

τους γίνονται περὶ ἃ παραδιδόασι μαθήματα οἱ λέγον- 

τες, ὅτε συνετοὶ ὄντες οἱ ἀχροαταὶ, καὶ οὐχ ἁπαξα» 

πλῶς παραδέχονται, ἀλλὰ ἀντιδασανίζουσι, χαὶ ἐρω- 

τῶσι, καὶ ἐξετάζουσι τὸ βούλημα τῶν λεγομένων. 
Οὔτ' οὖν. ὡρέλησα, οὔτε ὡρέλησέ με οὐδὲ εἷς. 

φυὶ οἷξ θοῆβιι8 ἴπ ἀΐοίο, αμΐ ογάο, αὐ βογίριϊ! νοϊυπίδ8. ὕπ46 δορηιγαγίο δἷρ : ΝῸν γο[κὶ, πεχμε 

Ττο[ωἱξ κεἰ ιὰ φειϊδημαηι. 

4. θεῖ δυίοιη εἱ 4}18 ποὺΐ8. Ἔχροϑὶιῖο γϑϑί [8 69], 

ῬΙΓΟΡΙΟΓ Θχθιηρίατία σογίογὰ ἴῃ αυΐδ 8 ΘΟΠΕΪΏΘΙΙΓ 1 

Νοι ἀοθιιὶ, πογιε ἀδδ μὲ! πε ὶ φιϊδφμανι, οἱ πσης ἴὺ - 
εὐπὶ οθΒδίούδημιβ. μὲ οὐεπέδιι5 οὐιμΐα τοδεϊιμἱ!,, 

ἐπὶ υεοιἰσαί υδοιῖφαί, ομὶ (ἐπιοτθηι (ἐπιοτγόπι, ομὶ ἐτὶ- 

ϑαίμιν (τὶ δαί κπὶ, οὐ ποπογέπι, ἰοπούθης ὃ5, οἱ ἀπῖνοῦ- 

δἰ6. οτἷα τορ᾿ τ βοιίδὶ, Π8}}} ἀουδι5 αἰϊψυοί οὔἢ- 

οἰαπ), γογθὶ σγαιϊα, ΒΟΠΟΓΔΠ 5 ΡΆΓΘΗ 68. οἱ ρᾶΓΘηΐ68,, 

[ναίγοβ υἱ [Γαἴγο8, ἢ ΐο8 ὧἱ (09, δρίϑουροβ υἱ δρὶ- 

ΒΟΟΡΟβ, ὈΓΟΒΌΥΘΓΟΒ υἱ ὈΓΟΒΌΥΙΘΓΟΒ, ἀἰδοοπο5 υἱ 
ἀϊκοουοθβ, β 6168 ὧἱ (146 168, οαἰθο 6 η09 υἱ οαί6- 

αἰνυιθη05 ; δὶ οπμΐα οἸηπίθυβ τοι αἱ, πα}}} ἀνα 

οἴπείυαν. 5: νογὰ γθάμεγα ἀδϑϑεὶ οἱ ποη γοἀάϊί, ποη 
Μοίεδί ἀΐσδγθ : πο ἀεϑεῖ; ον Θηΐμη ἀονιογῖῖ, ΠΩ 

ὀχροίνιε, Θυοὰ λυμειη δαχαίνιν, ποθ ἀθϑμὶς ταἱ 

ηεΐεφααπι, δὶς ἰπι0} Πσοπό πῃ) 65 : ὁρὸ φυ!]6ιη [Π6- 
Ῥδεὶ νοἹ]υΐ, οἱ βρίγίιδίθδβ ββοιιπῖδθ σοημηοάλγα, 8ει 
1}: δνθγίθγυμε δυγθϑ 8.88 ἂἃὺ ᾿ΐα 4υα: ἀϊοεθαπιυγ, 

ΒΟ νοϊπθγυηι ργξΡαγα 86 ἀθ6 1168, αἱ τα εἰ ἀθθ6- 

τοὶ απ δηάἀϊοθαηὶ. ἰοἶγοο πὺπ ἀδθυϊὶ πι}ἱ 4υ}5- 

4181. δ᾽ ψυῖΐϑ δινΐπὶ Ὑο]θογῖς Βογπλομ65 αυἱ ἀΐουη- 

τοῦ δυιάΐγα, ἀοθίοῦ τ Θογιιηι, οἱ φυδϑὶ ἀρ Ὀ 0 Γ οὐἶ πὶ 

δϑυγη8 γού σατο οχϊ ρίαν. Εχ υῸ πιᾶρὶβ ἐχρϑαΐ! δυ- 

ἀϊιοντίυυ5 δοείρογα ἀΐβεϊ μ!ϊητ νοῦ} οὐπὶ (Θπογα, οἱ 
Βετί ἀεἰϊίογα8, 4ηδιὴ ποι) δοοίρεγα, π6ς ἀθθαγ. Αο- 

οὐδδηίαν αυΐρρα (8165, ἀϊξεοπία ργορ εῖα : ΝΝ ἀ6- 
θεῖε εὐ πὶ φαίδφιαπι. 

ὅ. Ουοά αἷι 5 : Π΄δει τη], πιθα πιαίοῦ, ιιαῦθ ηἸ6 

σεπιϊειὶ υἱτπι φαὶ μι αἸΓΟΥ οἰ αἰδοσγηαν οπιπὶ ἰΟΥΥῸ ὃ 
ἢ μη 56 οχίϑιπη0 ΘΟδΥΘηΪΓγα 1118 ργορ ιοιἷς αἱ δογα- 

πρΐαϑ : πὰ} οἰχυΐδοπι ργορίιείδταιῃ ροϑὶ δἰϊψιοά 
δραίυπι, ὈγΐπΊ0 π1]}, οἱ 7Δπὶ ροϑί ροοοδία σοηνεγϑὶ, 
ΡΙΟΡοῖϑγΘ σΘρογαπὶ : δογοιηΐαθ Υ6ΓῸ ἃ ΡΙΟΓῸ 5.1Π}- 

Ῥ5}1 νϑιοἰπαιϊομ5 ἐχογάϊιπι. Εἰ ᾿νυ}}15 τοὶ ροβϑυπηι5 

δ Ποπῆ. ΧΗ}, 7. δ γογ, χυ, 10. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ἄλλη διήγησις ἀναγκαία, διὰ τὰ ἀν- 
τίγραφα τὰ ἀκριδέστερα οὕτω; ἔχοντα, Οὐκ ὠρεί- 

ησα, οὐδὲ ὠξεἰἰησέ μοι οὐδεὶς, διηγησώμεθα χαὶ 
οὕτως ἔχον τὸ ῥητόν. Ὁ μὲν γὰρ πᾶσιν ἀποδιδοὺς 
τὰς ὁρειδὰς, τῷ τὸν φόρον», τὸν φόρον" , τῷ τὸ τέ- 

( “Ἴος, τὸ τέλος, τῷ τὸν φόδον, τὸν φόθον, τῷ τὴν 

τιμὴν, τὴν τιμὴν, καὶ πᾶσι τὰ καθήχοντα ἀποδι- 

δοὺς, ὡς μὴ ὀφείλειν τὰ χαθήχοντα πρός τινας, τιμή- 

σὰς τοὺς γονεῖς ὡς γονεῖς, ἀδελφοὺς ὡς ἀδελφοὺς, νἱοὺς 

ὡς υἱοὺς, ἐπισχόπους ὡς ἐπισχόπους, πρεσθυτέρους 

ὡς πρεσδυτέρους, διαχόνους ὡς διαχόνους, πιστοὺς ὡς 

πιστοὺς, χατηχουμένους ὡς χατηχουμένους - εἰ πάντα 

ἀποδίδωσι τὰ καθήχοντα, οὐχ ὠφείλησεν" εἰ δὲ ὥφει- 

λς μὲν ποιῆσαι χκαθῆχον, οὐ πεποίηχε δὲ, οὐ δύναται 
λέγειν. Οὐκ ὡφείλησα: ὀφείλων γὰρ οὐχ ἀποδέ- 

δωχε. Πῶς οὖν διηγὴ τομαι χαὶ τὸ, Θὑδὲ ὠφείλησέ 

μοι οὐδείς; ἐγὼ μὲν ἐδάνειζον, καὶ διδόναι ἐθουλό- 

μὴν τὰ πνευματιχὰ χρήματα, οἱ δὲ ἀπεστρέφοντο ἀπὸ 
τῶν λεγομένων, χαὶ οὐ παρεῖχον αὐτοὺς δεχτιχοὺς, ἵνα 

ὀφεΐλωσι. Διὰ τοῦτο οὐκ ὠφείλησέ μοι οὐδὲ εἷς" τίς 

Ὁ τὰρ παρεδέξατο τὰ λεγόμενα, ἵνα ἐχ τοῦ παραδέχε- 

σθαι ὀφειλέτης γένηται ὧν ἤχουσε, χαὶ ἀπαιτηθῇ ὡς 
ὀφειλέτης τῶν λεγομένων τοὺς τόχους ; Βέλτιον οὖν 

χατὰ τοῦτο λαδεῖν τὸν ἀπροατὴν ἀπὸ τοῦ λέγοντος λο- 

γικὰ ἀργύρισ, χαὶ ὀφείχειν, ἣ μὴ παραδεχόμενον, 
μηδὲ λαμδάνοντα, μηδὲ ὀφείλειν. Ὡς ἐν ἐγχλήμασι 

γὰρ κεῖται καὶ τὸ, Οὐκ ὠφείλησέ μοι οὐδὲ εἷς. 

Τὸ δέ" Οἴμοι, μῆτερ, ὡς τίνα με ἐγέννησας ἄνδρα 
δικαζύμενον καὶ διαχρινόμενον ἐν πάσῃ τῇ Υῇ; 
οὐχ οἶμαι τοῖς ἄλλοις οὕτως ἀρμόξειν προφήταις λέ- 
γεῖν, ὡς τῷ Ἱερεμίᾳ" οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν προφῇ" 

τῶν, μετά τινας χρόνους, μετὰ τὴν καχίαν, μετὰ τὰ 
ἁμαρτήματα μεταθδαλόντες, προφητεύειν ἤρξαντο" 

Ἱερευίας δὲ ἐχ παίδων προφητεύει, Καὶ ἔστι παρά- 



ἐ09 ΙΝ ΦΈΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΠΠΑ ΧΙΥ͂, “0 

ἄειγμα διδόναι ἀπὸ τῶν γεγραμμένων. Ἡσαῖας οὐχ Α ἀδ ϑοτίριυτίϑ Δοοίρογα (65 ἰπιοπίαπι. 5815 ΟΠ 811» 
ἤχουσε " Πρὸ τοῦ με πλάσαι ἐν κοιλίᾳ, ἐπίσταμαί 

σε χαὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας, ἡγίαχά 
σε" προφήτην εἰς ἔθγη τέθεικά σε" οὐδὲ 
εἶπεν " Οὐκ ἐπίσταμαι “λαλεῖν, ὅτι γεώτερος ἐγὼ 
εἰμε" ἀλλ᾽ ὅτε εἶδε τὴν προφητείαν ἀναγεγραμμένην 

ἐν τῇ προφητείᾳ αὐτοῦ, εἶδε, χαὶ εἶπεν " Οἴμοι, τά- 
ὅας ἐγὼ, ὅτε ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ 

ἀκάθαρτα χείη ἔχοντος ἐγὼ οἰχῶ, καὶ τὸν βασι- 

λέα Κύριον Σωθδαὼθ εἶδον τοῖς ὀρθαλμοῖς μου" 
καὶ ἀπεστάλη, φησὶ, πρὸς μὲ ἕν τῶν σεραφὶμ, χαὶ 

ἥψατο τῶν χειλέων μου, καὶ εἶπεν. Ἰδοὺ ἀξῃ- 
ρῆχα τὰς ἀνομίας σον καὶ τὰς ἁμαρτίας σου, 

ἃς δηλαδὴ πρότερον ἐποίησεν. Ὕστερον οὖν γέγονεν 

ἄξιος τοῦ ἁγίον Πνεύματος Ἡσαῖας, καὶ ἐπροφήτευσε. 
Καὶ ἐπ᾿ ἄλλῳ τὸ παραπλήσιον εὕροις ἄν. ᾿Αλλ᾽ οὗτος 
ὁ Ἱερεμίας, ἔτι ἐχ σπαργάνων τῷ Πνεύματι τῷ προ- 
φητιχῷ χοσμηθεὶς, ἐχ παίδων προεφήτευσε" διὸ ἔλεγε 
(τὸ κοινὸν γὰρ πρῶτον διηγοῦμαι) " Οἴμοι ἐγὼ, μη- 
τερ, ὡς τίχα μὲ ἐγέγγησα. ἄνδρα δικαζόμενον 
καὶ διαχρινόμεγον ἐγ πάσῃτῇ γῇ; Τῶν πρὸ ἐμοῦ δέ 
τις ἐπέδαλε τῷ τόπῳ λέγων, ὅτι ταῦτα ἔλεγεν οὐ πρὸς 
τὴν μητέρα τὴν σωματιχὴν, ἀλλὰ πρὸς τὴν μητέρα 
τὴν γεννῶσαν προφήτας. Τίς δὲ γεννᾷ προφήτας; 
ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγεν οὖν τὸ, Ομοι ἐγὼ, μῆτερ, 
ὡς τίνα με ἕτεχες, ὦ σοφία; Τὰ δὲ τέχνα τῆς σοφίας 
χαὶ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ἀναγέγραπτα: - Καὶ ἀποστέ.1- 
ει ἡ σοφία τὰ τέχνα αὐτῆς. Εἴρηται οὖν, Οἴμοι ἐγὼ, 
μῆτερ ἐμὴ σοφία, ὡς τίνα με ἕτεχες ἄνδρα δικαζόμενον ; 
Ἰςς εἰμι ἐγὼ, ὅτι εἰς τοσοῦτον γεγέννημαι, ἵνα δικάζω- 
ϑαι, ἵνα διακρίνωμα!: διὰ τοὺς ἐλέγχους, διὰ τὰς ἐπιπλή- 
ξεις, διὰ τὴν διδασχαλίαν πρὸς πάντας τοὺς ἐπὶ τῆς 
τς; Ἐὰν ὁ Ἱερεμίας ταῦτα λέγῃ, Ὡς τίνα με ἕτεχες 
ἄνδρα διχαζόμενον χαὶ διαχρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ; οὐκ 
ἔχω διηγήσασθαι τὸ, πάσῃ τῇ γῇ οὐ γἀρὲν πάσῃ τῇ 
γῇ διεχρένετο Ἱεοεμία;. Ἢ βιασάμενοι ἐροῦμεν τὸ, 
ἐν πάσῃτ γῇ. ἀπὶ τοῦ, πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ. Οὐ γὰρ 
ἔθανεν ἡ προφητεία αὐτοῦ προφητεύοντος τότε εἰς 

πᾶταν τὴν γῆν. Μήποτε δὲ ὡς ἐν τῇ ἀρχῇ περὶ τοῦ 
Κυρίυ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴρηται, οὕτως χαὶ ἐν- 
ταῦθα ἐροῦμεν, ἐπεὶ ἐσημειωσάμην τό" Ἰδοὺ τέ- 
θεικά σε εἰς ἔθγη, καὶ βασιλείας, ἐχριζοῦν, καὶ 

κατασκάπτειν, καὶ ἀποιλλύειν, καὶ οἰκοδομεῖν, 

καὶ χαταρυτεύειν " τοῦτο οὐχ ἐποίησεν ὁ Ἱερεμίας. 
Ἰησοῦς δὲ Χριστὸς τὰς τῆς γῆς ἁμαρτίας βασιλείας 

ἐξεῤῥίζωσε, χαὶ τὰς οἰχοδομὰς τῆς χαχίας χατέσχαψε, 

χαὶ ἐποίησεν ἀντὶ ἐχείνων τῶν βατιλειῶν βασιλεῦσαι 

τὴν διχαιοσύνην, καὶ τὴν ἀλήθειαν ἐν ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν." Ὥσπερ οὖν ἐχεῖνα ἐπὶ τὸν Χριστὸν μᾶλλον 
ἔρμοζεν ἀναφέρεσθαι ἣ ἐπὶ τὸν Ἱερεμίαν, οὕτως 
ἡγοῦμαι καὶ ἄλλα πολλὰ, χαὶ ταῦτα. 

Πρῶτον λεχτέον περὶ τοῦ, Οἴμοι, εἰ διὰ τὸ δυσφη- 
μοειδὲς δύναται ὁ Σωτὴρ λέγειν, ὁ καὶ ταλανίζων 
ἑτέρους, τό " Οἴμοι" παραστήσωμεν δὲ ἀπὸ ὁμολο- 
τουμένων λέξεων, αἵτινες οὐχ ἁρμόζουσιν ἄλλῳ ἣ τῷ 

Σωτῆρι" τίνα τρόπον χαὶ ἔχλαυσεν ἐπὶ τὴν Ἱερου- 
σαλήμ. Κλαίοντος δὲ φωνή ἐστι τὸ, Οἴμοι. Καὶ χεῖται 

μι. ᾿, ὅ, 6. 21 1ρᾺ. νι, ὅ, 6, 7. 5. 716. ᾽ν, 10. 

ἀϊνϊι : Αμιόηιαπι ἰ6 ρ] αδπιαγόμι ἰπ μίετο,ουὶ ἰ6, εἴ 

απίοηιαπι ἐχῖτες 46 νμίυα, βαμειἱβοαυὶ 16, εἰ Ῥτορίιε- 

απὶ ἐν φομιΐϑιι8 ροδαεὶ (ὁ δ, ποι 6 δἷϊ : Νεβεῖο 

411 ἰογιΐ, φιία ἡμυοπὶς 660 διπὶ: 80ὰ νἰϑίοηα 5ἱδὶ 

ταγοίδια δὶ 57: γὼ ηιλιὶ ηιΐεογο, φμοπίαπι σοπιραν- 

εἰὰ8 Ζμηι, φιῖα ἐπιπιιπάα ἰαδία μαϑόπς πὶ πιεϊο ρο- 

ρπὶὶ ἱπιπιιπάα ἰαὐῖα ᾿ανοπεὶδ ἐφσοὸ δαϑῆ!ο, εἰ τϑρειπ 
Ῥοπιΐπμμι δαδαοίι υἱάϊ οσωί ἰδ πιεῖδ. δἰ πιῖδ. ειπὶ 65: αὐ 

πιὸ ἀπαηὶ 46 τογαρήϊωηι, οἱ (οἰϊσὶί ἰαϑΐα πιεα, εἰ αἰχὶ!: 

Ἑροε αϑειμἱὶ πὶ σιλαἴο8 (μα5, οἰ μεοσαία μα μαγραιῖ. 

Ρείβιϊα ἰκίτυν ροσοδία ρυγβαία βυμῖ, οἱ ἐϊξιιυ5 οἴο- 

εἰυ5 ϑρίγιια βδῃοίο ἰ5αἰα8 ργορ ιείανϊ!!. Β6 4}1}5 4υ0- 

4υς 5[1π|}}1ἃ οἱ φυξγῶβ, γορογίθβ. Αἱ πο} (418 δεῖ- 

τηΐᾶ5, ἃ ᾿ρβεἰ5 πίῃ ουηαῦυ} 5 ϑρί για βαποίο ρ᾽οπυβ 
Β ῥγοριεῖαγε οὔβιιβ 6δί : ργορίον ηποά αἷϊ (βεουπάσπηι 

σοι ηθπ) αυΐρρ 586 ῆ 5.) Ὀγί πη ἀ6θ6πιι5 ὁχ- 

Ροπογα): ἥδε πιϊμιὶ, πιαίεν, φατε τπ6 σθπαΐδε οἰ γμῖα 

φαὶ )μαϊοοτ εἰ ἀἰδοόγπαν αὐ οπιπὶ ἰόττα ̓  Θαϊάδη) διι- 

θὰ πη ἰοσαπὶ ἐπιεγργείδηϑ, δἷὲ ργθρδοίαπη ποη δὰ 
τηαΐγεπ σοΓρογϑ θι ἢφς ἸοουαΠ} [υ556, δε δά ἐδπὶ 

ᾳυϑ φοπογοῖ ργΟρ οἰᾶ8: πος 4ἰδ: ἢ 6556 πιδίγο πὶ 

ΡΓΟΡ δια ἢ), πἰδὶ βαρίθηιίδηι εἰ, 84 χυδπὶ αἱ: 

Ἡ τὰ πιὰ, ἡπαιον πῖδα ; αυδδὶ ἀΐσαϊ : ΟΡ τπ6 σοι ΐ- 
δι1, ὁ βομίοπιία 3 ΕἾΠΟ5. ὙΘΓΟ 88 ρ οἶδ οἱ 4] "θὶ Ἰοφὶ- 
πιι5, ϑειϊρίυτα ἀϊοοιθ : ΕἸ δαρίοπιία βίϊοα 

408. συ κ}Π}, ἰπαα!, πλδῖθῦ ππθὰ βαρίδηια : αὐδϑὶ 

ἀἴοαι : οὐ πὰ ροηυΐδιῖ νἰγαπὶ 4} [υἀϊοον ἢ () 8 

640 δύ φυὶ ἢπ ᾿ος παῖ5 βιιπὶ, υΣ ᾿θΠῈΓ δίᾳυα 
ἀϊεσογπανγ ργορίθγ ἱπουορϑίίοηθ8, ργορίἐγ ἐογγαριῖο- 

π6πι, Ρτορίοῦ πηαρβιογίαιη, ἀσηι συγγίζογα ΠΟΥ δᾶ. 

δἰιαῖο58. συρογ [δι γϑὴ 3 δὶ Ζογαπιίας. ἀἰοῖι : ον πι8 

βόπυϑι! νἰγυπι αὶ Ἰυΐ σε, εἰ ἀἰβοογηδῦ ΟΠ Ϊ ἰΟΓΓΩΥ͂ 

Νόοη ροϑβϑιιπι}8 ὀχροηοτὸ αὶ 5|1, οπιπὲ (εγτιδ ; που 

δηΐπὶ 80 οἱηπΐὶ ἰσγτα αἰϊυάίοδίυν δογοη)ἶαβ, πἰϑὶ ἐογία 

τ ΟἸδη 16 ϑεγίριυγαπι ἰγαῃοη!ε58 αἰξαπναβ, ροβίίυπι 
6586, Οπμιὲ (ΥΩ, ῬΓὺ οὐ δυάδα. Νοσύσπι φαῖρρθ 
Ρτυρ ει 6͵ὰ9 10 (Θπηρογα ἰδ απ  γορϑϑ [ΕΓΓΑΙΏ 

Ρεγνδμογδῖ : ηἰϑὶ (Ὁγί6, βίου εἰ δὲ ἐπ 4118 να ἷϑ Ἰοοὶς 

οβίοπάϊηγιδ, δεγαπιῖδπι ργὸ Βοτϊαῖηο βοϑίι9 658 (ἢ γῖ- 

β8ί9 ροβίίυπι, 5]. δὲ [ἢ ργιβοηίὶ ἰοο0 ἰπίογργοίθιμ. 
Αὐποιίανίπιυδ ἴῃ ργιποὶρίο ἰνυυ5 ΠΠγὶ ἀἰοίαπ ᾽5 : 

Ῥτορβκείαπι ἱπ φοπεῖδας ροειιΐ 4, τέσπα φγαάίοαγε, 
εἰ ἐμὑνογίετε, εἰ ἀἰδρεγάετθ, εἰ φαΐβοατε, εἰ ρίαπιανθ. 

Ὁ Ῥοννὸ δογοπηίαβ ἰδι8 Ὡ0Π (δοῖι, 86 Βοπιπδ περὰδ 

2655, φυΐ ογδάϊοανὶε γεᾷπᾶ ρϑοοαιὶ, οἱ τὐβολιίίοιφ 
ποηυ εῖαα βυθνογβα, [θοῖβ ἰῃ δι μα θυ8 Βοβίγβ. υϑι:- 
εἰδπι νου ἰδιθθαι δ γαπᾶγε. Θυοροίο ἱφίίαγ πιεῖ 
1118 σοηγνδηίΐαπι ΟΝ τίβιο φυδῖὰ δογεπΐὰ, δίς, Δρί νι Γοῦ, 
οἱ αἰϊα ρίυγα, δὲ μφὲς φυδιναπς ἀϊουδιυν δὰ θαμαίναπι 

80π| γείεγεμδ. 
θ. Εἰ ργίμπο φυϊδεπα νἱάθπάυπι εθὲ δὴ ρωδϑὶϊ ᾿ὰ 

4υο4 ἱποοηφτυυπι οἱ υἰαθρδου Υἱάθιυς 6886 δὲ 
τοίογαῖυγ δά δοπιϊηυπι, ἰὰ 6διὲ : ἢἶσιι πελὲ, πεαίδσ, 

ϑΑΪναῖΟΓ ποοίοῦ ἀἴοοα 4.1 πιϊϑογδῃδ δΐοβ. Αἀ 

χυσὰ ργοθαπάσπαι ἐχθεθδ δυηί τοδιϊΒομΐα,, 4028 

ταδηϊξεϑία π0}}} 4}}} ἀρία 5:ι1 πἰδὶ ϑαϊναίοσὶ : φαθ- 
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9060 νἱάδη5 δογυβαίθπι Παυ ΥΪ ΒΌΡΟΓ 68πὶ, αυΐα ἀϊ- 
χοεῖι ἢ : Ζογιιδαίοηι, ἢ ὀτιιδαίθπι, φιι οεοἰἰδ Ῥτορῆε- 

(ας, εἰ ἰαρίάαε δος φιιέ αὦ (6 πιὶπδὶ δι. φμοιίθα υο- 

ἐπὶ σοπφγόφατο βίϊος (μος, οἱ το! αυᾶ. Νϑοποη οἱ ἢ 

4υΐ πιδι δία ἃ βδαϊνδίογα ἀϊουπιαγ δ : δὰ πιϊηὶ 

φμοπίαπι [ἀοἴμι8. διιπὶ δἴσιι φμὶ οοἰΠσὶξ εἰἰρμίαπι ἱπ 
πιέδ86, εἰ δι! ταρέπιος ἰδ υἱπάσπιΐα, σιθπὶ ποη ἘΏρ6Γ- 
εἶ! δοίτιιδ αὐ πιαπάμσαπάμπηι πυΖ ρτὶπιϊἶνα. Η δι πι ιὶ 
αμέπια, φμεῖα μεγὶϊέ τδυδγοπε ὦ ἰόττα, οἰ φεὶ εοττίσαί 
ἐπίθν μοπιῖιεβ ποη 6δί. Οιππθδ ἰπ δαπσιΐιθ ἡμάϊσαπ- 
ωτ. δηΐ! Θιΐπὶ αἱ πηρίογαι {γιιοίιιϑ, οἱ φιιλϑὶ βείραϊα 
ἴμ βαβθῖθ γβρεγία ργορίδγ ρ] γί πι05 ρθεοδίογεβϑ, δἷὲ : 
Ηει πιδιὶ φιονέαηι [αοἰϊι8 ἐαπὶ οἴσω φαΐ εοἰ σίς οιὶ- 
Ῥυίαηι ἐπ πιθδε6. Ὑρηὶξ νἱπάαπιίαγα Βοῖγοβ πνῷ ἴῃ 
Βοπιΐηίθυβ, οἱ ἴῃ πιθ886 βεδίδ δὰ8 ἰηγθηι 8, αἰεὶ : 

Εἰ εἰσμί τασοπιοα ἵπ υἱπάφηιΐα, οἰπὶ πο εἰροτεῖϊ δο- 

ἔτι ῦα αὐ πιαπάμεαπάμηι ρτἰπιϊἶνα. ἢ 4|10 φαοηὰς 
Ἰ0600 5ἰπιῖϊα ἢἷ8 δὰ Ῥϑίγθπ) Ἰοχσυΐιαν ἀΐϊοοηβ δ: θκα 
με ας ἵπ ἑαπρφιῖπα πιο, ἀμπὶ ἀρξοσπάο ὧπ ξοττιι- 
Ῥιΐοπεπι ῦ Ουἱά ἰΔπίορεγα Ποπιϊηΐθυ5 ῥγοίαϊ, φαΐ π6α 
ἴῃ βδηβυΐηθ πιδο, 4α6πὶ [υἀΐ ργῸ δογὰπὶ βαΐιι6, ρτο- 
[ἐρογαηῖ ἢ Ουμι5 αἱ}}Π{88 ἰη δδησιίηθ πιο, ἀυιπη ἀ6- 
δέθῃά0 ἀδ ο(8, ἀππὶ νϑηΐο ἴῃ (θγγαμη, ἀσιη οομπίι- 
26 }}|5 δἤἴδείογ, ἀσπν ρΟΓΙΟ σοΓριιβ μππηαηυιη Οἱ 
Ιν8. οπμηίρυ5 ἀΐφηαπι ἰπίεγ Πομηΐπε5 ραγροίγδι απ 
ει 7 θ χα μεια5 πὶ δαησιιῖηδ πῖδο, ἄμηι ἀδδεθιάο ἵπ 
ἐογτμριίονοηι " Νιαιπφμῖά εοηβιοϑίμιν εἰδὲ ρευὶδ, αἱ 
αππιπιεΐαδὲϊ νεγϊἰαἴεπι ἱμαπι ἢ ΤᾺ] ΘΓ 6βί αιοὰ ἴῃ 
δεγοτηῖα ἀϊοίιαν : Ηθμ πιδιῖ, πιαιοτ πῖθα, φματὲ πιδ 
φεπεὶειὶ υἱγμηι ΝΟ ͵αχία φυοὰ θαι ϑδίνδίουῦ δβί, ς 
ἀϊείι : Πομ πιϊβὶ, πιαίθτ; 864. ἰυχία ἰὰ φιοά Ποπιο 
63, δίουι ἴῃ ἃ]1ο ργορ!ιεία : ἥδε πιϊπὶ, ἱπχυίι 5", απίπια 
πιεα, φιιΐα τουέγθὴς Ῥεγὶϊὶ α ἰετγα. Δπὶτιᾶ δυίοπῃ |0- 
τηἰηἰ8 65. φυς οοπίυγυδίαγ, οἱ εγἰδβιῖὶβ 6δί 8416 δά 
ταογίθαι, ποθὴ Ὑαγῦυπι απο αγαὶ ἃ ργίμοϊρὶο δριιὰ 
θέυπι, φυοὰ πυμαυδιη πιῶγαὲ, πυπαυαπι (υγθαίαπι 
ἐδβὶ, πυραυδηι ἀϊχίι: Πομ πεῖ, Νααᾳυθ δηίμι γὲν- 
θυπὶ δυϑιίινει πιογίοπι, 56 Ποιη0 4υΐ ἰδῖ058 ραϊίτυς 
δ[δοίυ8, αἱ 58 ρ6 δχροϑυίΐμηι8. 

7. Οματε πὶ φοπιϊεὶ υἱγιιπι φιιὶ ἡαΐεογ εἰ ἀΐξοοτ- 
ΜΩΤ Οπιπὶ (ἐττ 5 δὶ σθηβίθγαβ υἱἱᾳα6 τηαγίγγοϑ ὁθη- 
ἀδιπηδίοϑ, οἱ ἀδ βίηφι! 8 ΕΟ 65 115 θα! δἰ ο5 αὰ ετὶ- 
Βυπαὶ, νἱάδυΐβ φυοπηοάο ΡΘΓ ϑίηφυϊοϑβ πιλγίγγεβ 6805 
ἐοηθωηποίυγ. 1ρ56 δηΐπ δϑὶ φυὶ ἰπ ΡΘΓ απ θυ5 
αἀἰν᾽πἰϊαιὶ τοϑιεϊπιοπίαιη. ἐιἀϊοδίων : οἱ πος Ποῦ 
4413 5υβεῖρί65, φυΐα πο (6 ἀϊχογί! 6586 ἴῃ ΆΓΘΘΓΘ, 
αὐτὰ [υογ}8 ἴῃ σάγοογὸ : πθη ἰ6 Θδυγίγα, οὐ δϑιΐθ- 
τίβ ; ΠΟη [6 5βἰεἰγο, 884 ββπιθιίρβιπι. πὸ σαγοῖτο, ἰῃ- 
4υὶι "5, (εῖνο! υεηϊδιὶς αὐ πιο; δδιιγίυϊ, οἱ ἀφαάϊειἰδ πιϊιὶ 
πιαπάμεατγε ; δἰ εἰυὶ, οἰ Ροιαδιἰδ πι6. Ἰιληυδ δὶ οοπάδ- 
πηηδίιγ οἰΐαπι ΟΠ ϑιἰδηι8, ΠῸΠ ΠΓῸ 4118 ἰἀπιθη ΓΘ, 
Π64118 ΡΓῸ 566] Γ}}}.8 8.15, 864 ριῸ πος ἰδῃίυπι αφυοά 

Ομ ϑείδηυβ 6εβὶ, Ομ βίυβ 6δὲ φυὶΐ οομνἀδηιπδίυγ, ἐΧ 
400 εἰϊείταγ αἱ ἴῃ οἰπεΐ (6γγὰ οομ απιπθίυγ 765118, 

φυοιοϑουηψ 15 δὐϑίοίμιν, φαΐ ργὸ 60 οοπαάθιπηδίυγ. 

δ ΜλΠ ἢ. χαι!, 57. 9 Μίει. νη, 1, 3. δ ρα], χχιχ, 10. 5} ΜΊοΙν. νὰν, 2, 

ΟΠΙΟΕΝΙΒ 41ὲ 

Α ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, ὅτι ἰδὼν τὴν ᾿Ἱερουσαλὴμ ἔχλαυ: 
σεν ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ εἶπεν: Ἱερουσα.ϊὴμ,, Ἱερουσα- 

«ὴμ, ἡ ἀποχτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθο- 

δο.οῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὑτὴν, ποσά- 

κις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέχνα σου, χαὶ 

τὰ ἑξῆς. Σαφῶς δὲ χαὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ Σευτῆρος λέλε- 

χται ἐν τῷ Οἴμοι, ὅτι ἐγενήθην ὡς συνάγων χα- 

«άμην ἐν ἀμήτῳ, καὶ ὡς ἐπιφρυ.1.1ἰδα ἐν τρυγητῷ, 

οὐχ ὄντος στάχυος τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα. 

Οἵμοι, ψυχὴ, ὅτι ἀπώλεσεν εὐλαδὴς ἀπὸ τῆς γῆς, 

καὶ ὁ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει. Πάν- 

τες εἰς αἵματα δικάζονται. Ἦλθε γὰρ ὡς συνάγων 
καλάμη» εἰς ἄμητον ἵνα θερίσῃ καὶ εὑρίσχει ποὶλ- 
λοὺς ἁμαρτωλοὺς, χαὶ λέγει " Οἴμοι, ὅτι ἐγεγήθην 

ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ. ἾΗλθε τρυγῆσαι 
χαρπὸν ζωῆς ἐν τοῖς ἀνθρώποις. Εὑρίσχει πολλὰ 

ἀμαρτήματα ἐν ἡμῖν, χαὶ διὰ τοῦτο λέγει" Καὶ ὡς 
ἐπιρυ.1.1ἰδα ἐν τρυγητῷ, οὐκ ὄντος στάχυος τοῦ 
φαγεῖν τὰ πρωτόγονα. Φησὶ χαὶ ἀλλαχοῦ τὸ παρα- 
πλήσιον τούτοις πρὸς τὸν Πατέρα λέγων Τίς ὠφέ- 
«Ἅεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταδῆγαί με εἰς 

διαφθοράν ; Τί ὠφέλησε τηλικοῦτο τοὺς ἀνθρώπους; 

τί ἄξιον τοῦ αἵματος, οὗ ἐξέχεα ὑπὲρ αὐτῶν, πεποιΐ- 
χατι; Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἴματι, τῷ χαταθῆναί με 

ἐξ οὐρανῶν; Καταδέδηχα, ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν, ἐπέ- 

δωχα ἐμαυτὸν διαφθορᾷ, ἐφόρεσα σῶμα ἀνθρώπινον᾽ 
τί αὐτῶν ἄξιον χατώρθωται τοῖς ἀνθρώποις; Τίς 

ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταδῆγαί μὲ 

εἰς διαφθοράν; Μὴ ἐξομοιλογήσεταί σοι χοῦς, ἣ 
ἀγαγγε.ϊεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; Τοιοῦτο οὖν ἔστι χαὶ 

τὸ ἐνθάδε πρῶτον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος λεγόμενον, τό’ 
Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ, ὡς τίνα. με ἔτεκες ἄγδρα; Οὐχὶ 

ὁ Θεὸς ὁ Σωτὴρ λέγει τὸ, Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ, ἀλλ᾽ ἣ 
ἄνθρωπος, ὡς ἐν τῷ προφήτῃ Οἴμοι, ψυχὴ, ὅτι 
ἀπόιωλεν εὐλωαδὴς ἀπὸ τῆς γῆς. Ἢ δὲ ψυχὴ ἀν- 
θρωπίνη ἦν" διὰ τοῦτο χαὶ τετάραχται, διὰ τοῦτο χαὶ 

περίλυπος ἣν ὁ δὲ Λόγος, ὁ ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεὸν, 
οὐ τετάραχται ἐχεῖνος, οὐχ ἂν λέγων τὸ, Οἴμοι. Οὐδὲ 

γὰρ ὁ Λόγος ἐπιδέχεται θάνατον, ἁλλὰ τὸ ἀνθρώπινόν 

ἔστι τὸ τοῦτο ἐπιδεξάμενον, ὡς πολλάχις παρεστή- 

σαμεν. 

Ὡς τίνα με ἔτεκες ἄνδρα δικαζόμεγον καὶ δια- 
κρινόμενον ἐν πάσῃ τῇ γῇ; Ἐὰν ἴδῃς μοι τοὺς 
πανταχοῦ μάρτυρας δικαζομένους, καθ᾽ ἑχάστην ἐχ- 

Ὁ χλησίαν παρισταμένους τοῖς διχασταῖς, ὄφει τίνα 

τρόπον Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ἑχάστῳ τῶν μαρτύρων 

δικάζεται. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν τοῖς μάρτυσι τῇ ἀλη- 

θείᾳ δικαζόμενος " καὶ τοῦτο πεισθήσῃ παραδέξασθαι, 

βλέπων, ὅτι οὐ σέ φησιν εἶναι ἐν φυλαχῇ, ὅταν σὺ ἧς 

ἐν φυλαχῇ, ἀλλ᾽ ἑαυτόν" οὐ σὲ πεινῶντα, ὅταν σὺ πει- 

νᾷς, ἀλλ᾽ ἑαυτόν" οὐ σὲ διψῶντα, ἀλλ᾽ ἑαυτόν" ἘΡ 

φυλακχῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρὸς μέ" ἐπείνων, καὶ 

δεδώχατέ μοι φαγεῖν" ἐδίψων, καὶ ἐποτίσατε' 
Οὐχοῦν χἂν δικάζηται Χριστιανὸς, οὐ δι᾽ ἄλλο τι, οὐ 

διὰ τὰς ἰδίας ἁμαρτίας, ἀλλ᾽ ὅτι Χριστιανός ἐστι, 

Χριστός ἐστιν ὁ διχαζόμενος. Ἐν πάσῃ οὖν τῇ Υῇ 
διχάζεται Χριστὸς Ἰησοῦς " χαὶ ὁσάχις οὖν Χριστία- 

"5 Μαιιἢ. χχν, ὅθ. 



{5 ἘΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΙᾺ ΧΙΥ. ἀπι'!, 

νὸς διχάζεται, Χριστός ἐστιν ὁ διχαξζόμενος οὐ μόνον ἃ Νοη 50Ιυπὶ δυΐοπι ἃρυὰ [υάϊεο5 82: 60}}, οἱ ἰγὶθα ηδς. 

ἐπὶ τούτων τῶν διχαστηρίων " ἀλλὰ φέρε συχοφαν- 
τεῖσθαι Χριστιανὸν ἃ περί τινος ἐγχαλούμενον, χαὶ 
«ὅτε Χριστὸς ἀδίχως διχάζεται. Ὡς τίνα μὲ ἕτεχες 

ἄνδρα δικαζώμενον καὶ διαχρινόμεγον ἐν πάσῃ 

τῇ τῇ. 
Καὶ ἔτι δὲ οὕτως νοήσεις, πῶς διχάζεται καὶ δια- 

χρίνεται ἐν πάσῃ τῇ γῇ. Τίς οὖν διχάζει (1) τὸν Χρι- 
στιανὸν λόγον ; Τίς τῶν ἐθνῶν, χἂν ἀπλῶς οὐχ ἐξε- 

τάζει αὐτόν ; Τίς οὐ λέγει τῶν Ἰουδαίων τὰ περὶ Χρι- 
στιανῶν ; Τίς τῶν Ἑλλήνων; Τίς τῶν φιλοσόφων ; 

Τίς τῶν ἰδιωτῶν ; Πανταχοῦ Ἰησοῦς διχάζεται χαὶ 
χρίνεται " χαὶ ὑφ᾽ ὧν μὲν καταδιχάζεται, ὑφ᾽ ὧν δὲ 
οὗ καταδιχάζεται. Ἐάν γε μὴ χαταδιχάζηται, παρά- 

ὄεχτος γίνεται" ἀνοίγεις αὐτῷ τὰς θυρίδας, εἰσέρ- 

Ἰΐυπι ροιεϑἰδία5 Ομ γίϑιιι5 διἰἀϊοίίυγ, καά οἰἰδηι 5] οἃ- 

Ἰυπηπίαπῃ ΟἸγἰδίϊδηυϑ 4}0ὺ δἰίψυο ραιϊαίατ, οἱ ῃγονο- 

οοἴυγ δὰ ᾿ἰ6πὶ, σης αυοαυς ἰυδῖυ5 ἀἰ  ἀϊοαίυτ ἰ- 
υβι6. Ομαδὲ φμόηε πιὸ φεπμὶδιὶ υἱταπι φμὶ ἡκαϊοοτ, οἱ 
ἀἰεξοογπατ οπιπὶ (ΟΤΤΩ;. 

8. Ῥοβδυπιι5 οἱ 8] 116 γ᾽ ̓πίε} Πσαγα φυυπιοάο 7650.5 
οοπάεπηπαίυγ οἱ ἀἰυἀϊοείαν ἴῃ οπιηὶ τογγὰ. θυ ἰπι- 

Ρτοθογυπὶ ποη εοπάρημηδί (γι Δη8π| ΓΙ ἰρίοπαη) ὃ 

Ουἱδ φοπε!ΐυπι 88] 6 τὰ ̓ΓΑ"βἰιογῖα πο ὀχοιεἶ πὶ 

θυ]5 δυάαονγυπι ποι) ἀα Ομ γί βιϊδη 5 Ἰοψυίυν 1 Ουΐ8 

ἀδ ΡΒ] ο5ορ 5 ̓  Οι5 46 ἱπιρετί 5 ἢ Ὁδίᾳφυρ Ομ γϑίυδ 
ςοπαδπιηδίυν δίφυο ἀϊβοογηίΐίυν : οἱ δὺ 4}115 φυϊθοιῃ 
φοπἀοηηηδίυγ, 4}0 41115 ΠΟ οοπάειμπαίυγ, ϑὲὶ διιίδιῃ 

0 Θοηῃάεοιηπδίυγ, οχοϊρίειυγ; ἀρογῖθβ οἱ οϑιίαπι, οἱ 

χεται πρὸς σέ" πιστεύεις εἰς αὐτόν (3) ἐὰν δὲ μὴ ῃ ἱπργοάϊειυν δὰ (6; ογϑάϊβ ἰῇ διπι, υδδοδθίυγ ἰδ πὶ. 
παραδέξῃ περὶ Χριστιανισμοῦ ἀχούων,, οὐδὲν ἄλλο 
πεποίηχας ἣ χατεδίχασας τὸν Ἰησοῦν ψευδόμενον, 
ὡς πλανήσαντα τοὺς ἀνθρώπους, ὡς οὐχ ἀληθεύοντα, 

διὰ τοῦ μὴ πεπιστευχέναι τῷ λόγῳ ᾧ διδάσχει. Ὡς 
τίνα μὲ ἕτεχες ἄγδρα διχαζόμενον. καὶ διαχρινό- 

μενον ἐν πάσῃ τῇ γῇ ; Ὅσοι μὲν τέλειον ἀπιστοῦσι, 
χαταδιχάζουσιν αὐτόν" ὅσοι δὲ οὐχ ἀπιστοῦσιν, ἀλλὰ 

ἀμφιδάλλουτι περὶ αὐτοῦ, διαχρίνονται περὶ αὐτοῦ. Δύο 
πάσχει ὁ Ἰησοῦς ἐν ἀνθρώποις, ἐπὶ (ἴσ΄. ὑπό) μὲν τῶν 
ἀπίστων χαταδιχάζεται, ὑπὸ δὲ διψύχων διαχρίνεται. 
Ἐὰν φορέσῃς τὴν εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου ἀποθέμενος 
τὴν εἰχόνα τοῦ χοϊχοῦ, οὐχ εἶ γῆ χαταδιχάζουσα αὖ- 

τὸν, οὐδὲ εἶ γῇ ἐν ἧ χαταδιχάζεται" οὐχέτι γῆ εἴη 
ὀιαχρένουσα αὐτόν. 

51 νϑγὸ ἀδ γε] ίοπα δυάΐθηβ (γι βιίδηα ἤθη ςαροτγίς 
Θ8πΊ, Π1}}}} 4]}υἀ (Δοῖοβ φυδλπὶ οΟηἀαπιη8}}58 7δϑυπ, 

υἱ πηοπάδοθηι, υἱ βΒοἀποίογοπ ἰῃ ΘΓΓΟΓΟπὶ πιυπάμηι 

(γὰ θηίοπ). Ομαεὶ φμδης πιὸ φειιὶειϊ υἱγιιπὶ φιὶ μα - 

ΠΟΤ Εἰ ἀϊδοέτγηαγ οπιπὶ (οττα. Ουϊοιηᾳια ροηία8 οἱ 
οη ογθάσμϊ, οοπάδιμηαπηι ἢ απ. Οε] Δυίοπι ογοάπηϊ, 

οἱ δύμιυς διηυΐρυηι, ἀἰϊυάίοαπι ἢ ̓υη. θυ0 ἰφίιυς 

δρυὰ Ἰιοπιῖπα8 ΟΠ γίβίυβ ραγροιίυῦ : 40 ἱπογθάυ 8 

οομάοηηπαίιν ; Ὁ δηνθἰ φοπιθι8 ἀἰδοογηίιαγ. 5: ροῦ- 
115 ἱπιδρίμθπι οἰ 68ι18 ἀοροβίία ἱπιδφίης ἰδγγοηὶ "Ὁ, 

ΠΟῆ 68 ἰΘΓΓᾶ ΘΟΠΑΘΙΠΠΔΗΒ 6Θ11Π|, 6406 ἰη ἰοΓΓΆ ἰμἃ 

ἡυάϊεδιυν δἴαυς ἀϊδοογηΐίαν. 

Ἢ ἰσχύς μον ἐξέλιπεν ἐν’ τοῖς χαταρωμένοις Ὁ 9. γ᾽ τίει πιεα ἀο[οεὶ! ἴη αἷς φωιὶ πιαϊφαϊοιπί πελὶ "5, 
με. ὋὉ ̓ Απόστολος λέγει περὶ τοῦ Σωτῆρος, ὅτι 

ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας. Καὶ ὁ προφήτης δὲ παρα- 
πλήσια τούτοις λέγει ἐν τῷ" Κύριδ, τίς ἐπίστευσε 
τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπε- 
καλύφθη; ᾿Αγηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παι- 

δίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ (δ). Εἴδομεν αὑτὸν, 

χαὶ οὐκ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ κάλλιλος " ἀ.λλὰ τὸ εἶδος 

αὐτῷ ἄτιμον, ἐχιλεῖπον παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἂἀν- 

θρώπων. ΓΛνθρωπος, ἐν πληγῇ ὧν, καὶ ἐν πόνῳ, 

καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτε ἀπέστραπται τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ ἀτιμίας, ἠτιμάσθη, καὶ οὐκ 

ἐλογίσθη. Οὗτος τὰς ἀνομίας ἡμῶν φέρει, καὶ 
περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται" καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὖ- 
τὸν εἶναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν καχώσει. 
Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν. 

Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐφ᾽ αὐτόν" τῷ μώλωπι αὐ- 

τοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. Οὐχοῦν ἀνέλαδε τὴν ἀσθένειαν 

τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν, χαὶ ἐφόρεσεν ἡμᾶς, καὶ 
ἦλθε πρὸς τοὺς καταρωμένους αὐτὸν, χαὶ ἡ ἰσχὺς 

αὐτοῦ ἐξέλιπεν ἀπὸ τῶν χαταρωμένων ἀπ᾽ οὐρανῶν 
ταδαίγοντος. ἽΔμα γὰρ ἀνέλαθε τὴν τοῦ δούλου 

Ἀρυπίοϊυϑβ ἰογχυίΐϊαγ ἐδ ϑα!νδίοια ποβίγο, φυΐα Ἵγυοὶ- 

βὕχυβ ἐχ ἰηθγιιί αι 5:1. ΟὉἱ ργυρθοῖοθ. 5} ἴ6- 

δβίδίυν ἀἰούῃϑ5 δ": δοπιΐπθ, φιιὶς οτεαϊαΐι απαάϊ μὲ πο- 
δίτγο, οἱ ὑγαοσπὶμπι ἵμαπὶ οὶ τευοίαιμπὶ 6ε1 7 Αππμη- 

εἰαυίίιγ εοταπι 60 δἴοι ἱπίαπδ, εδἷομί ταάϊπ ἱπ ἰογτα 

δἰιἰοἰ. Νοη 681 δρεεὶες οἱ πόγμο φίοτία ; υἱάϊηιιδ ἐππιὶ 
δἰ πορ ἠμαϑεϑαϊ δρεοίεπι πθῆμ6 [υγηιαηὶ, δε4 ϑρδοῖεξ 
ἐ)μς ἱπποιοταῖα, εἰ ἀἐβοίδης εἶτεοα [ἰϊος ἠοιπέπιιπι. 

Ἠοπιο ἰπ ρίασα εἰ ἀοίοτε, 41 ἤ, εἴειις [ἐγτὰ ἱπβγηιΐ-- 

ἰαίοηι, φιῖα αὐόῖδα ὁδί [ποὶθ8 ΕἾ, ἀσρτοιἑαίμς ἐεί 

πεὸ σοπιρμίαίις. Ηΐς ρμεσοπία ποδίγα [ἐτγῖ, οἱ Ῥγὸ πο- 

θὲς ἀοίεϊ ; εἰ πο8 θαὶδιἱπιαυΐηιιδ ἐν ἀοἰοτὶυιιδ διιηὶ 6856, 

εἰ ἵν ρίαρα εἰ ἵπ υοπαιίοπθ. 1ρ86 αμίοπι υἱιἱποταίιι8, 

εἰ ἱπβυπιαιῖιδ δἰ ῬΓΟΡΙΟΥ ἐἰφιλ!αἰ65 πυδίταδ. θοοίγῖπα 

Ραοὶδ πΟδΙΓΒ δΆΡΟΥ ὁμμι: ἰἰυογα 6) βαπαϊὶ ειηιιδ. 

Ἰσίιυγ συποορὶς ἰπἢγηι 168 ροοσαίοΥ ΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΌΠΊ, 

οἱ ρογίαυϊ ποϑ, δἱ νηΐ δι 605 4υΐ πια]δυϊοοθαπὶ 
δἰ δὶ, οἱ νἱ γί} 65 ἀδίθειε 80 οἷβ αὶ πη] ἰσουθδηὶ 

6 οαἰοϑιι5 ἀδϑοοπάθηίοιῃ. β1101}} δπί τη οἱ δββυη- 
Ρϑϊῖ δϑῦνὶ [Ὀγιπλπι ; δου θαπν 6210 ἰαοίυπι οχἰπδηϊνὶι 
86, οἱ Ἰυχία Αροβίοϊιπι ἀϊοοηίεπι "7: Εαϊπαπὶυϊ 66- 

ΜΙ Θογ. χΥ, 49. "5 ]ογοπῖ. χυ, 10. 56 158. τ, 1, 9 οἱ β64ᾳ. 57 ΡΠ ρρ. τι, 7. 

ῳῃ Τις οὖν δικάζει. 1,ἐροθαὶ ΗΕΓΟΏγπλι5 : τίς 
οὐ διχάξει. 
ΙΒ Πιστεύεις εἰς αὑτόν. ΗϊοΓοΟιγπυ5 : Οτοαϊς 
ἐπ ϑεμπι, υϑδεοίιγ ἰδομπι. Ῥοβίγοιηα ἰϑς ἀδοίἀδγδη- 
᾿γ ἰῃ οοάΐϊοα ϑοογδιοιδὶ. ᾿Αντίθετα ΄υ!ρρθ βιιηὶ, 
Ἐὰν μὴ καταδικάζηται, παράδιχτος γίνεται" ἀνοίγεις 

αὐτῷ τὰς θυρίδας, εἰσέρχεται πρὸς σέ " πιστεύεις 
εἰς αὐτόν, ἀθέδὶ ἀντίθετον, ΠΕΠΙρΡ6, υδδοσίμ ἰδειηὶ. 

(5) Ροβὶ διψώσῃ οσοάδχ 4πὸπὶ βθουίυ8 68, Πΐεγο- 
ΠΥπ8, Παυουδι: οὐχ ἔστιν εἶδος αὐτῷ, οὐδὲ δόξα, 
Εἴδομεν, εἰς. 



ἐσδῶπι [ογπιαηι δοτυὶ ασοὶρίεπδ, πυης αυοψι6 Ἰοηαϊ- 
ἰυν: ίγιμς πῖθα ἀο[οοῖί ἧι {δ φιιὰ πιαϊφάϊοια! πε. 

10, γι θαπιυ5 δυΐθην, 'ρ50 Π0}}}8 Β6ῆϑυ {Γι 6 Ή46, 

δἷ δχ 06 86ΓΠ0Π6 ροβϑίπιι5 οἱ αἱ ὰ αι πίδηϊίο- 

5115 Δ0 οἷβ 4:5 ἀϊοία βινὶ ἀἴοοῦθ: Ετγαὶ ἱμὰ υϑτγα 

φια ἐππεῖπαι οπῖπθπι ἢονιΐπεπι υθπὶοπίθηι πὶ ἤμμο 

πνάμηι "δὶ Τὰχ νογὰ ΕἸ 15 Ποἱ, χα ΠΠαπλϊπαὶ οαι- 

Ὡ6 ΠῚ Βοιπΐ ποι γοηϊθηίθιῃ ἰῃ σης πηυπάππ. Θυΐουι- 

486 ται ϊοηα!θ 65ῖ, ρΑΓΠΟΘΡ5. γασ ᾿οἷ8 οἰ υγ, 

Ἀαιϊοη δῆς ἀὐυίαπ) 651 οπμὶδ ποιηο. Οἰμη ἰφίιυτ οἵη- 

Π65 ΠΟΠῚΪΠ65 ΓΒΓ ΟΠ 4 ]08. 5ἰηΐ, ἧπ 4 θιϑύλην νἱγίυβ 

γι οΠ 4118 δυσοίυν, ἴῃ 4υ] θυ δά δηι πηι αν. δ᾽ νὶἀ6- 

Ρὶ5 ΔηΪ ηϑ1η Υ115 ρἰθπδηη, οἱ ρογίυγθαι οηΐθει5 56Γ- 

Υἱδθηίοη), νη θθὶ5 συοιοάο νυἱρῖυ5 Δ γη ἀεθεῖαι ἴπ 

61: 8ϊ νἱάθγὶ5 βαηοίδιῃ δἱ )υβίαπι, νἱάθ}}}8 φθἀ ΡῈ 

βἰἴηρι!ο5 ἀΐδ8 νἱγίυβ θεὶ ργο!οίαι οἱ ογοβοδὶ ἴῃ δᾶ : 

εἰ Πος αυοά 5ογη νιν 6 2655 δρι]5 οἱ. Νϑῆυθ 
[ἈΠΕ ΠῚ ΠΙΟ40 56585 ργοβεῖθδα! δαρὶθμιΐα, 6, αΦἰαίο, οἱ 

σταιΐα ἀριιά θέειιηὶ δι ἠοηνῖνδδ δ᾽ γϑῦυν οἱ ᾿ῃ βίηψει- 

118 ῥγοίδοία πη δϑρί θη, εἰ τι δι18, οἱ ψτϑιῖο τουΐν 

ΡἰΘπιίνυ8, ργοῆεί! 768ι}8 βαρίθινια, δίδίθ, δὲ φγαιϊα 

δρυ8 Ὀδυπὶ οἱ ΠΟ πλῖ68. ὅθ γπιῸ οὔρο ΕἸ Πα 5. οὶ αυὶ 

εγαί θ088 Ὑογθθην,, αὶ Πα δι ἴῃ ἀΐδαπιθ: ἤθα 

ῃιδιὶ, πιαίον ἤῖθα, οἱ το] τα }χῖα παίαγδιη τη Δ] 6ϑἴδ- 

118 58 Ἰοααίΐίαν : γ τίη πιθα ἀδ[οοὶς ἐμ πιαίφαϊοοιι- 

εἶϑιις πεϊιὶ. δὶ αυ}5 τη] οὐδχονίι Ὑάγθο, δια! πη γϑοὶ - 

Ρἱ᾿ νίδθπι, δἱ ἰογπηθηία ρογραί αν. Υἱνῖα5 αι ρρα 5658 
ἀεἴδοῖα ἰπ 60 αὐτὶ ἐϑίϊο πιϊπαΐμγ. ϑ᾽ 4υΐϊβ δοομ γα - 

το Βάποιϊ χοῦ! δἱ γρραροτῖι 3 6βι., νἱγία5. 6}5. ἀΐ- 

ΟΠΙΘΕΝΙΩ {}) 

Α μορφὴν, χαὶ ἑαυτὸν ἐχένωσεν, ὡς ὁ ̓ Απόστολος εἶπεν, 
ὅτι, Ἐχέγνωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου “λαδών. 
᾿Εξέλιπεν οὖν, φησὶν, ἡ ἰσχύς μου ἐν τοῖς και- 
αρωμένοις με. 

Ἴδωμεν εἰ, αὐτοῦ διδόντος τοῦ Λόγου, δυνάμεθα 
χαὶ ἄλλο σαφέστερόν τι παρὰ τὰ εἰρημένα εἰπεῖν εἰς 

τό" Ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις 

μὲ. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀϊηθιγὸν ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν χόσμον, Καὶ ὅς ἔστι 
λογιχὸς μετέχει τοῦ ἀληθινοῦ φωτός. Λογιχὸς δέ 
ἔστι πᾶς ἄνθρωπος. Τῷ νοῦν (1) μετεχόντων λόγον 
πάντων ἀνθρώπων, ἐν τισὶ μὲν ἡ ἰσχὺς τοῦ λό- 
γου ηὔξησεν, ἐν τισὶ δὲ ἐχλείπει. Ἐὰν δὲ ἴδῃς ψυχὴν 

ἐμπαθῇ καὶ ἁμαρτωλὸν, ὄψει ἐκεῖ τὴν ἐσχὺν τοῦ Λόγου 

ἐπιλείπουσαν " ἐὰν δὲ ἴδῃς ψυχὴν ἁγίαν καὶ διχαίαν, 

Β ὄψει τὴν ἰσχὺν τοῦ Λόγον ὁσημέραι καρποφοροῦδαν' 
χαὶ τὸ εἰρημένον περὶ Ἰησοῦ ἐφαρμόσει τοῖς δικαίοις, 
Οὐ γὰρ καθ᾽ ἑαυτὸν μόνον ὁ Ἰησοῦς προέχοπτεν ἐν 

τῇ σοφίᾳ, καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ 

ἀνθρώποις. Λέγει οὖν ὁ Λόγος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὧν 

ἐν τῷ εἰπόντι" Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ, καὶ τὰ ἑξῆς, ὅτι 

Ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με. 
Ὃς ἂν χαταράσηται τῷ Λόγῳ, οὗτος εὐθέως λαμῦά- 

νει τὴν κόλασιν ἐπὶ τῷ χαταράσασθαι τῷ Λόγῳ, ἐπὶ 

τῷ μέμψασθαι τῇ διδασχαλίᾳ Ἰησοῦ. Ἡ γὰρ ἰσχὺς 
τοῦ Ἰησοῦ ἐχλείπει ἐν τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐχ ἔστιν 
ἰσχὺς λόγου ἐν αὐτῷ " ὡς πάλιν ἐχ τοῦ ἐναντίου, ἐὰν 

εὐλογήσῃς Ἰησοῦν, καὶ παραδέξῃ αὐτὸν, ἡ ἰπχὺς τὸ 
ἐναντίον πάσχει ὃ (ἴσ'΄. οὗ) πέπονθεν ἐν τοῖς καταρω- 
μένοις αὐτόν ὡς γὰρ ἐχεῖ ἐξέλιπεν ἐν τοῖς χαταρω- 

σ μένοις, οὕτως ἐνταῦθα αὔξει ἐν τοῖς εὐλαγοῦσι. 

νογβᾶ αι πη 651 ἴῃ τηδοἀϊοοη! 05 οἱ ρᾳ5588 ρογροίαγ; αἱ Θηΐπι ἰα πιο ϊοοηεαι5 ἀοίοροται, 8:6 ἱπ μὲ- 

πο σε θιι5. σΙοϑοῖ. 

11. Εΐαι, ])οιιῖ6,, αἰἱγῖσομεϑιις οἷς, δὲ ποη αδιἰὴ 

εἰδὶ ἴῃ (δι ροτ6 πιαίογιπι θογηι ὅδ, Ουἱὰ 651 ᾿οο υοὰ 

ἀϊοίιαν : Εἴαι, θονιῖνθ, αὶ ροίαϑι, 6Χ 'ρ50 56 ΓΠΊΟΙ8 
οοηϑίάετει. ΗΪ5 ᾿μ5ὶ8, θοιηίπο, ἀἰγί οι τ 05, αι! πιὰ- 

Ἰοαἀϊοοῦδηι πΐῃὶ, νἱγίιβ φυῶ ἀαδβοίεθαι ἰὴ οἷβ, ἢλϊ ἴῃ 
οἷβ οὐπὶ δὰ ρωηϊοπιίδη) οοηγογϑὶ ροϑὲ πηδ] οι 

4Δ415. φυΐϊθυιδ πὸ μογβοαυ θαπῖμγ ΔΉ θυ] τα σρογίης 

τϑοίδη νἱδηι, Εΐαὶ, δοπιΐπο, αἰγὶ σοπεΐδιι5 οἶδ, δὶ ποι 

αϑδιεἰιὶ εἰϑὲ. Ἀοαάΐι γϑιϊοιιθῖ αιᾶγα 6 αυΐ τηα!οιΐο6- 
Ὀδιῖ [Ὁ] ροϑίυϊαι ἀϊγοοιοποῖι δία υἱγιαίοπὶ ἀϊ- 

665: δὲ ποη αείἐ εἰθὲ ἐπ (όπιροτὰ πιαίοτμπι ὀογίπι. 

Αϑβιϊει Ραιγὶ ργορίεἰδιῖο ργὸ ρεςοαι8 ποϑιγίβ δ᾽, οἱ 
ἀδρτγεοοδίᾳ8 681 δι: ἰ" (ΘΙ ΡΟΓΘ ΠΙΔΙΟΓΕΠΊ ΠΟϑἰΓΟΓΙ ΠῚ: 

6406 ΘηΪἶπὶ 451} || ροϑὲ ἰθίηρι8 3{Π|ς1101}}}8 ᾿ΟϑιΓί8, 
κοὰ οὐπὶ δίς ροσολίογοϑ θϑ86Π}15, 76805 (ἸΓἰβίι5 

ΡΓῸ πορὶβ πιογίιι8 6βὶ. δὲ πον αδί ἢ εἰδὲ ἱπ ἐεπιροτα 
πιαίοτωπι δογμῦι, οἱ ἷπ ἰπιροτὸ (τὶ δι αἰϊοπὶς θοτμπῖ, 

ἐχευτραῖ ἱπὶπιΐσιι: 660 αδιλ δὲ ρτο οἶδ. (αἱ δυο 
651 ἰπἰπιίουβ ποβίογ, πἰδὶ ΖΆθα}ι5., φαΐ (γἰθι αὶ 
Π08, οἱ ἤυᾷο 5εγνυίυἱ}8. ργφαιθῦδι ἡ δάνοῦθυπι 4ὰ6Πὶ 

Ἀ5ι{π| Ῥαιγὶ βδίναιον, οἱ ἀθ οδριϊνιίδια ποῸ5 1 θ 6 γᾶ η8 

Γένοιτο, Κύριδ, κατευθυνάγτων αὑτῶν, εἰ μὴ 

παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν καχῶγ αὐτῶν. Τί, γέ- 

γοιτο, Κύριε; Ὁ δυνάμενος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ συναγαγέτω 

πὸ τοιοῦτον τὸ, Γένοιτο, Δέσποτα Κύριε, χατευθυνάν- 

τῶν αὐτῶν, γένοιτο ἰσχὺς ἐχλείπουσα ἐν τοῖς χαταρω- 

μένοις, ὅταν μετὰ τὸ χαχῶς με εἰπεῖν, τραπῶσι τὴν 

εὐθεῖαν, χαὶ αὐτὴν ὁδεύσωσι. Γέγοιτο, Δέσκπυτα, 

χατευθυνάντων αὐτῶν, εἰ μὴ παρέστην σοι, Εἶτα 

διχαιολογεῖται παρὰ τῶν χαχολογούντων αὐτὸν λέγων' 

Εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν χαχῶν αὐτῶν. 
Ἰαρέστη τῷ Πατρὶ, ἱλασμὸς ὧν περὶ τῶν ἀμαρτιῶν 
ἡμῶν, καὶ παρεχάλεσε περὶ αὐτῶν ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ 

«ὧν χαχῶν ἡμῶν. ᾿Αλλ᾽ ὄντων τῶν ἁμαρτωλῶν ἡμῶν, 
Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. Εἰ μὴ παρέστην σοι 

Ὁ ἐν χαιρῷ τῶν καχῶν αὐτῶν, ἐν καιρῷ τῶν θλίψεων 
αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν (3)" καὶ ἐν τῷ 

καιρῷ τῆς θλίψεως αὐτῶν, φησὶ, τῆς αρὸς τὸν 
ἐχθρὸν ἐγὼ παρέστην σοι ὑπὲρ αὐτῶν. Τὶς δὲ ὁ 

ἐχθρὸς, ἣ ὁ ἀντίδιχος ἡμῶν διάδολος, ὃς ἔθλιψεν 

ἡμᾶς ; Καὶ σαφῶς ἐν τῷ χαιρῷ τῆς ἔχθρας ἐχείνου τῆς 

χατὰ τῶν ἀνθρώπων παρέστη τῷ Πατρὶ ὁ Σωτὴρ 

Δ 708π.1, 9. δ 1.06. τι, δ2. 9 ]εγθηι. χΥ, 11. δ᾽ 170. 11, 3. 

(1) Τῷ νοῦν. Τμορα, τῶν οὖν. 
(2) Εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν. Το ᾳοθαι [Ογία556 ΗΟ Οηγηα5 ἐξανάστα τὸν ἐχθρόν. 
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ἡμῶν, χαϑ ἐδεήθῃ περὶ τῆς ἡμετέρας αἰχμαλωσίας, καὶ το αϊαϊι "θεγιαῖ!. Ηϑς ργορίιειέοο Βοιαρίπας ἀϊχετὶι. 
ἵνα λυτρωθῶμεν, καὶ ῥυσθῶμεν ἀπὸ τοῦ ἐχθροῦ. 
Ταῦτα μὲν ὁ Σωτὴρ ἣ ὁ προφήτης εἰρηχέτω. Καὶ γὰρ 
ὁ πρυφήτης δύναται τὰ τοιαῦτα εἰρηκέναι, καὶ ηὖχθαι 
περὶ τοῦ λαοῦ ἐν τῷ χαιρῷ τῶν χαχῶν αὐτῶν. 

Ἐπὶ τούτοις τί ἀποχρίνεται ὁ Θεὸς πρὸς τὸν λαὸν 

τὸν χατηγορηθέντα ὑπὸ τοῦ προφήτου ἢ ὑπὸ τοῦ 
Χριστοῦ ; καὶ ταῦτα λέγει πρὸς αὐτόν" Σίδηρος καὶ 

περιδόλαιον χαιϊχοῦν ἡ ἰσχύς σου. Σχληρὰ, ἀνέν- 

ὅστος, οὐχ ἐλαυνομένη, οἷον τμητιχή τις καὶ διαιροῦσα 
ἢ ἰσχύς σου, οὐχ ἐπ᾽ ἀγαθῷ οὖσα ἰσχύς. Καὶ θησαυ- 
ρούς σου εἰς προνομὴν δώσω, ἀντάλλαγμα διὰ 
πάσας (1) τὰς ἁμαρτίας σον. Τίνας θησαυροὺς 
τῶν ἁμαρτανόντων δίδωσιν εἰς προνομὴν ὁ Θεὸς, καὶ 
δίδωσιν αὐτοὺς ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἀμαρτίας 
αὐτῶν ; Πότερόν ποτε τοὺς ἐπὶ γῆς θησαυριξζομένους 5 
αὐτοῖς ; ἔχαστος γὰρ τῶν ἀνθρώπων θησαυρίζει" εἰ 
μὲν φαῦλός ἔστιν, ἐπὶ γῆς" εἰ δὲ ἀστεῖος, ἐν οὐρανῷ, 
ὑς ἐδιδάχθη μεν ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελίου. Ἢ λέγει τῷ 
λαῷ ἐχείνῳ, ὅτι, Μέλλων διὰ τὰ ἁμαρτήματά σου τοὺς 
θησαυροὺς σου διδόναι εἰς προνομήν. ἯΝν δὲ εἷς τῶν 
θησαυρῶν Ἱερεμίας, ἄλλος θησαυρὸς Ἡσαΐας" θη- 
σαυρὺς ἣν καὶ Μωσῆς. Τούτους τοὺς θησαυροὺς ἔλα- 
θεν ὁ θεὸς ἀπ᾽ ἐχείνου τοῦ λαοῦ: καὶ διὰ Χριστοῦ 
εἰπόντος. Ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιμεία τοῦ 
θεοῦ, χαὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς 
αὐτῆς, καὶ ἔδωχεν ἡμῖν. Δώσω οὖν διὰ τὰς ἁμαρ- 
τίας σου τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομήν' χαὶ ἔδωχε 
τοὺς θησαυροὺς τοῦ λαοῦ ἐχείνου ἡμῖν' πρῶτον γὰρ 
ἐκεῖνοι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ" εἶτα μετ᾽ 
ἐχείνους ἡμεῖς, Ἐπιστεύθημεν, ἀρθέντων τῶν λο- 
γων τοῦ Θεοῦ ἀπ᾽ ἐχείνων χαὶ δοθέντων ἡμῖν. Καὶ 
λέγομεν τὸ, Ἁρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιμεία τοῦ 
θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς, εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ πεπληρῶσθαι" 
οὐχ ὅτι ἤρθη ἀπ' αὐτῶν ἡ Γραφή" ἀλλὰ νῦν οὐχ- 
ἔπι (8) ἔχουσι τὸν νόμον χαὶ τοὺς προφήτας, τοῦ μὴ 
θεωρεῖν τὸν ἐν αὐτοῖς νοῦν’ ἔχουσι γὰρ «τὰ βιθλία. 
᾿Αλλὰ πῶς ἤρθη ἀπ᾽ αὐτῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: Ὃ 
ν»ς τῶν Γραφῶν ἤρθη ἀπ᾽ αὐτῶν" οὐχέτι σώζεται 
διήγησις παρ᾽ αὐτοῖς νομιχὴ ἢ προφητιχὴ, ἀλλ᾽ εἰτὶν 
ἀνχγινώσχοντες, χαὶ μὴ νοοῦντες πεπλήρωται γὰρ 
διὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν τό Εἶπον» τῷ λαῷ 
ἐκείνῳ. Ἀχοῇ ἀκούσετε, χαὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ 

Ῥοϊοδῖ δυΐθῃ οἱ ῥγορβεία δάσια ἀἰχῖθ86 ργῸ ρορυϊο, 
δὲ ἰπ ἰθΡΟΓΘ πηδἰογυτα ΘΟΓυΙΆ. 

12. ϑυρδῦ χυθπὶ γεβροπάϊι θθυς, εἰ Ἰοφυΐίαν δά 
Ρθρυΐαπι, φυΐ ἃ ϑα᾽ γϑίογαε βί να ριορβοία ἔυδγει δὸ- 
ουδᾶίυβ, ἀΐοοη8 "ἢ : Βόγγμπι οἰ οροτίοτίμηε ἀτόμης 
υἱτίις (μα. Ὀυγα,, ἰῃάοιηδ}}} 15, 4885 πιο} τὶ ποη 

φυφτῖϊ, φι8 υἷἱχ ργοάυοαῖι". ΒΈΓΓαΒΙ εἰ οροτιονίαδι 

ΦΓΘιΙπὶ Υἱγίυ8 ἴυα, ἰά ε5ι βϑοδῃβ οἱ ἀϊνίἀθηβ, οἱ 

Ρεπ6 Θοπιροβίία ἀϊβίυγθδη5, πναϊοάϊοία νἱπίας. δὲ- 
υἱεΐας {πια8 Εἰ (πδεαιιτοδ ἰποα ἷμ ἀσργαάαιἑοπθηι ἀαϑο 
σταιὶς "ἢ, (οποοάϊι θυ οἱ ἀδὶ 605 ουπιπιι διἰθηδί 
ῬΓΟΡΙΟΡ Θπιηΐα ρμθοςδία ΘΟγιπι. {τ Π}}}6 μ05 4108 
δἰ δὶ ἴθ ἑογγὰ {παβαυγίχανογίν ἢ ἀηυϑηαίδᾳι6. διΐπι 

Ἰοτηΐπιιπη (οβουγίΖῶὶ 5ἰ δὶ ; δὶ 68ὲ ρϑροδίογ, ἰὴ (βγγᾶ ; 

δὶ υδίυ5, ἴῃ ΘΟ]ο, τὲ π05 ἀοουΐ Ενδηφοιίυπ.. Ααὶ 
ᾳυοὰ ἀϊεὶ!, ἰδ υϑπιοάΐ 6δὲ : δοςβ ὑδι8 {ἰποϑαυγυβ 
φογθπηἶδϑ, ἰΐι5 {Πϑϑυγα5 6ϑὶ [5α85 - [Π65δι}}}8 ογαὶ 

οἱ Μογπδ5, εἰ το ψυϊ!, Ηοβ (ΠἸ6ϑϑιιγος δρβίυ! θδὺ5 
ἃ Ρορυΐθ, δἰ ρὲγ Ομηγίβιιιπι αυὶ ἀϊχὶι : Αι [εγείατ ἃ 

νοὐΐε τέφημνι δεῖ, εἰ ἀαὐίιμν σφοπὶ [αεἰθηιὶ [γυσίμις 

4}. "5, ἸΑτρί (5 δῖ πορῖβ. ΠώθῸ οὔζοὸ ργορίδγ ρβο- 

οδίᾶ ἰ0ἃ (ΠἸοΘϑΌΓΟΒ. 005 πῃ ἀεργῳάδιίοποιη. Ὠοάϊι 

πο 5 ἘΠ αβυΓΟΒ {Π| 5 ρορῃ] θοιηΐμυ5, φυΐα ρεϊπηυὴν 

ἢ ογοάΐια βυπὶ οἰοφυΐα Ὠεὶ, οἱ μοὶνὴβ ἀδήνοθρβ δι- 
αὐἰθυα. Ιάάυ6 φυοά δβεγίρίυπι οδι : Αμ[εγοίαγ α 
νοϑὶς τέρπιπι Πεῖ, εἰ ἀαϑίιαγ σερεὶ [αοἱεπιὶ [ταοίιια 
εἶκε, ἀβϑθγυΐπηυ8 Δ πὶ 6886 σοΟπιρίοίμπ). Νοη αυοὰ 

ϑουίριαγα 80 εἶδ 818 δἰἐ : ϑνδπὶ φυὶρρε 31 (66 ἰὸ6- 
ἔθη) δἰ ριορίιεῖ48, παῦθηϊ γοϊαιηΐπα αἰνίπαγαπι 1}1- 

(εγδγαηὶ; 868 αυοὰ ποι ἱπίο  Πψαπὶ ἐα. Αἴαιο ἰ[8 γὸ- 

διλῖηι θεοὶ δὐϊαΐαπι 68ὲ 8ἃ}ν αἷβ8, ἀυπὶ ϑ6ιἰριιΓα: Β6Π508 
Δι εγίυγ. Οδδδανὶ ἀρυὰ οὺ8 6615 εἰ ργοριιδιάγαπι 

᾿ἰ οΓργοιδίῖο : ἰαραηι ομμηΐα οἱ πο ἰμιο!]ίσαμ. 
Ἐχρ!εία δβὶ 1] ροδὲ δάνθηϊιπι θοπιὶπὶ μγοριιοιία : 
Ῥίς ρυρείο μμῖς : Αμαάϊιΐοπα αμαϊοίῖδ, οἰ ποι ἱπέεί- 
ἐρεῖς, εἰ σεγπθηίος υἱάοϑἱιὶς, δἰ ποπ εοἰοιΐδ, ἱποτα8- 
δαίμηι ὁδὶ ἐπῖπι (ΟΥ̓ ρορμϊὶ ἰει7ι6 58, Ν6οιοι οἱ ἡ 

αυοι ἃ!» 15αἷλ αἀἰοίιυν δ᾽ ᾿Αμίετοῖ Βοπιΐπις α “πάσα 

εἰ αὐ Ζοτμεαίενι υαἰάμηι εἰ ναωϊάαπι,, σίσαπίεπι οἱ 
μοπιΐποηι δε αίοτεπι, εἰ ἡμάϊοοιη, ργορἠοίαπι, δἰ ἄγο. 

θίίτιμπ, ατοϊ θείαι, εἰ ἑξαρίόηίοπι αμάϊοτεπι. τας 
βλέποντες βιλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε" ἐπαχύνθη Ὁ οπιιΐα Δ)5ιυλ: Ὁ 115 Πδὰβ, δὲ μο 8 φαὶ οχ φαϑπιὶ- 
τὰρ ἡ χαρδία τοῦ λαοῦ τούτου" πεπλήρωται καὶ 
τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ᾿Ησαΐῖου, ὅτι, Ἀρφεμλεῖ Κύριος 
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ 
ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, γίγαντα καὶ πολεμι- 
στὴν ἄνθρωπον, δικαστὴν καὶ προφρήτην, καὶ 
στοχαστὴν, καὶ σοφὸν ἀρχιεέχτονα, χαὶ συγνε- 
τὸν ἀχροατήν. Ταῦτα πάντα ἀφεῖλεν ὁ Θεὸς ἀπ᾽ 
ἐχείνων, καὶ ἔδωχεν Εὐαγγέλιον ἡμῖν τοῖς ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν’ ταῦτα διὰ τὰ, Καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς 
ἀρονομὴν δώσω, ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς 

ἡ Κατα χν, 13. 58 ἰδἰὰ, 15. 
π  θσεα. αν, 5. 

(1) ᾿Αντάλλαγμα διὰ πάσας, οἱ ὠδίογα ὑβαυα δὰ 
πότερόν ποτα ἴῃ ἱμϊεγρτοίαιίοπα ΗΙοΓοΙγπιὶ ἀδδίά6- 

τ ΜΑΙ}. χχὶ, 45, 

8 50πΠ|1ι15, 5] [4 πΊ6ῃ δοοίρεγα υο υδείτηυβ, (γα. 

Εἰ ιλέδαῦτοδ (πος ἐπ ἀερταααίἑοπεπι ἀαὖο, εοπιπιμία- 

εἴοποπι ῬΤΟΡΙΟΙ οπιπΐα μεεσοσαία μα ὧπ οπιιῖδιις βηῖϑας 

εἷς Τῇ Ουοὰ ἀϊοῖϊ 1416 681. 158 οἵπηΐδ ροροαῖ8 (8, 

αὐ πῃ υπίνθγϑοβ {ΠΠ68 Ῥγονοπογμη, 0] γοϑαϊία 

διηϊ. Νυϊυβ φυΐρρα ἤπὶβθ 1}Π}08 65ὶ ρορε!ΐ, φαΐ ποῦ 
ῬϑΟΟΔι15 6}ι18 ΓΕΡΙΘ.115 δῖ : Π66 ΡΟΙδγδὶ ὩΘῺ ομμηΐβ 

εἶυβ Πηΐβ ρεοοδιῖβ τδρίογὶ, φυΐ, φυδπίιπι ἴῃ 60 ζαΐε, 

ἰπιονδοἷς ᾿υδε εἰ πὶ, οἱ δὶ ΟἸ γί βιι18 ᾿υβι ἃ ἢ ἱπέὸγς 

[ροΐϊ δαρίομεἰϑπὶ, δἱ οδϑί Ὁ} γἰϑίυβ βωρίβηξία : ἰῃ867- 

88 ἴφᾳ, γι, 9; ΜΔΒΒ. χει, 14. 561,8. μἱ|,1, 8, 

Γδηίυν. 
(3) Οὐκέτι. ἴρεροῦαι ΗΪΕγοπγπιι5 ἔτι. 
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[δοῖ! νου δίῃ, δ᾽ ϑϑί ΟἹ εἰβίυβ νογίί85. ὕπΔ6 ῃτο- Α ἁμαρτίας σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου" ὡτὲ 
ΡίοΣ ογυάοίθθ οοπίγα ΕἸ] υ πὴ Πεΐ δος] πιδιΐοπ 68 ἢδις 
οππηΐα ρογἀϊ δγιπί. -ϑυγρθηβ8 Ὠοιγΐ8 ΠΙΘῚ15 765 05 

Ογίβίιιβ πο Δρρᾶγαϊ υἱϊγΆ ἰπιογίβοιογίνιιβ βυΐδ, 

ἔλεγε διὰ τὰς ἁμαρτίας σου, τὰς ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά 
σου ἑφθαχυίας" οὐδὲν γὰρ ὅριον ἐχείνου τοῦ λαοῦ 
ἔστιν, ὃ ἀμαρτίας οὐ πεπλήρωται. Καὶ πῶς πᾶν 

866 [Δπίυπι ογθάἀ ἐπ 5:0] ὁχ πιοτίυ!β νἱοίογ οϑίδη- ὅριον αὐτῶν οὐκ ἔμελλεν ἀμαρτίας πληροῦσθαι ἐπ' 
9118 65. αὐτοῖς, τὸ ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀποχτεινάντων διχα!οσύ- 
νην, εἰ Χριστὸς δικαιοσύνη" ἀποχτεινάντων τὴν σοφίαν, εἰ Χριστὸς σοφία - ἀποχτεινάντων ἀλήθειαν, εἰ 
Χριστὸς ἀλήθεια. Διὰ γὰρ τοῦ καταδεδιχαχέναι ἐπὶ θανάτῳ τὸν ΥἹὸν τοῦ Θεοῦ, ταῦτα πάντα ἀπέθαλον" 
καὶ ἀπώλεσαν. Καὶ ἀναστάς μου ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐχ νεχρῶν, οὐχέτι ἐφάνη τοῖς ἀποχτείνασιν αὐτόν' 
οὐ γὰρ ἔχομεν ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ὅτι ἐφάνη τοῖς ἀποχτείνασιν αὐτὸν, ἀλλὰ μόνοις τοῖς πιστεύουσιν ἐφάνη 
ἀναστὰς ἀπὸ νεχρῶν. 

16. Εἰ ἀαϑο (6 ἱπ δεγυϊίεπι ἱπὶπιϊοὶς (μὶς, ἱπ 

ἐότταπι φιαπὶ ποδοίεθας ὅδ, ϑογνῖνὶ! ρορυϊυ5 δυάθο- 

Ταπι ἰπ᾽ πιο 8 5118, οἱ ἀἰβραγβυβ δϑὶ ἴῃ ἰδῦγαπὶ 4υδηι 

ἱψπογαθαί. Ομοπίαπι ἱσηὶβ ἀσοομδιδ 65 ἦι ἴγα πϊθα,, 

ΦΈΡΕ υο5 ατάεὐϊ! δ᾽. Ῥοϑὶ ἰδία 48 ἀχροδιυΐπιι8, εἰ 
φοπιηιϊπδιϊοηΐβ νεγθα δὰ ρορι πὶ, ᾿Π|6 φαὶ βυροτίυϑ 

Καὶ καταδουλώσω σε ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου 
ἐν τῇ γῇ ἦ οὐκ ἤδεις. Καταδεδούλωται ὁ λαὶς 
ἐχεῖνος ἐν τοῖς ἐχθροῖς, καὶ γέγονεν ἐν τῇ γῇ ἦ οὐχ 
ἤδει. Ὅτι πῦρ ἐχχέκανυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, ἐξ' 

ὑμᾶς καυθήσεται. Μετὰ ταῦτα χαὶ τοὺς λόγους τῶν 

ἀπειλῶν τῶν εἰρημένων πρὸς τὸν λαὸν ἀνωτέρω εὑ- 
ογανθγαί, σοφοὶ ογαιΐίοπαπι, οἱ ργίογδυβ ψιξ 56- Β ξάμενος, συμπληροῖ τὴν εὐχὴν, καὶ, Σὺ ἅπαντα, 
αυυπίουν δάϊυπσί! : Τὰ εοσπουϊδιῖϊ, Βοπιΐπα,, πιθπιο ῦ 

ἐείο πιεὶ, εἰ υἱδίία πιὲ ; ἱπποσθιίδηι πιὸ [ας ἃ ρεζδε- 

φιεπεΐδες πιὸ ποπ ἐπ ραϊἰομίἰα 46, Εἰ ῬγΟρΒαῖο8. Ρ0- 

1θ8ὶ ἢος ἀΐσογα, Ῥογβθουιοιθπὶ ρϑε50.8 Δ 1}. 40}05 
ἱπογοραθαὶ, αυὶ νον  δίθπι δυάϊγα ποϊουδηΐ, ἰηἰπὶὶ- 
ου8 φυΐρρα εἰ8 ἰϑείιι8 6ϑὶ γογὰ αἀΐθθηβ. Ῥοίβϑί δυΐθπὶ 

οἱ ϑαϊνδίογ ἴδς ἀΐσογο, υ8406 δά ΟΓΙΘῈ ΠῚ ραγβθοῦ- 
τἰοηθπι ρΡΆ581:18 ἃ ρορυ]ο, ποπ ἐπ ρακίοιίΐα. υἷι 6δι 

Βοος ᾳφυοὰ αἷΐ : Νοπ ἱπ ραιἱεπια ἢ ἢος 68ι, ἰπ ρα(ἰαπί ἃ 

Ἰοπρδηϊπηῖ5 ἔι}811} Βα ρῈΓ Βυΐο ρορυ]ο ἀοἰἰηηυδηίὶ ; 

56] μοῦ 'ιος οἰΐδηιὶ δάνογβι πη πιὸ δγοχῖϊ (οπλ γ ({6Πὶ 
417 5υ8πι, ποὶ! 6556 ἰοηφϑιπ)8. Εἰ γον Γὰ ποῆ 

[υἱκ ραιίοι8 θδυβ; 8ἱ δ ΐην ΘΟΙ Βἰ γᾶ 8 θη ροΓἃ ρ88- 
βἰοηΐβ Ἰϑοπηἰηΐοςβ, οἱ γυΐης δογυδβαϊθπι, φιδηᾶὰο 50Ὁ- 

γογϑᾶ δϑῖ, υἱὰ6}}}58 φυοπιοάο ποη ἰη ρδιϊοη εἶα δυυδυ8 

εἷϊ εἷ8. θδιι8. ΑἜ φυΐπίο ἀδεΐπ)ο φυΐρρε διιηὸ ΤΙθογὶὶ 

Οαβατὶβ υδ4υ6 δά βυβρναδγβίοποι ἰθπηρ!ΐ θεοὶ (ᾳυΐὰ 
ορογίυογαϊ πιοἀΐουϊη 4] αυϊά ἰπίογαβ96 ἰΘπιρΟΓΪ 5) ἴῃ 
ραιϊοπεΐα ἀδγθιαυΐδ, ργορίοΓ 608 αὶ ΕΓ β'ζῃᾶ δία! 8 

Ροτγίθηίδ Δροϑβίοϊογιπὶ ογθαϊίατγί ΘΓϑμ. 

φησὶ τοῖς προειρημένοις, ταῦτα σὺ ἔγνως, Κύριε, 

μνήσθητί μου, καὶ ἐπίσκεψαί με’ καὶ ἀθώωσόν 

μδ8 ἀπὸ τῶν κχαταδιωχόντων μᾷἢ μὴ εἰς μαχροθυ- 
μίαν. Καὶ ὁ προφήτης λεγέτω ταῦτα διωχόμενος ὑπὸ 
τῶν ἐλεγχομένων, μισούμενος ὑπὸ τῶν τὴν ἀλήθειαν 
μὴ χωρούντων’ ἐχθρὸς γὰρ γέγονε τοῖς ἀχούουσιν 
ἀληθεύων αὐτοῖς. Ταῦτα δὲ χαὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λε- 

γέτω, ὅστις χαὶ ἐδιώχθη ὑπὸ τοῦ λαοῦ, καί φησι" Μὴ 

εἰς μαχροθυμίαν. Τί ἔστι τὸ, Μὴ εἰς μαχροθυ- 
μίαν; Ἐμαχροθύμησας ἀεὶ ἐπὶ τὸν λαὸν ἐπὶ τοῖς 

ἁμαρτήμασιν" ἐπὶ δὲ τοῖς χατ᾽ ἐμοῦ τετολμημένοις 
μὴ μαχροθυμήσῃς. Καὶ ἀληθῶς ὁ Θεὸς οὐχ ἐμαχρο- 

θύμησεν. Ἐὰν ἐξετάσῃς τοὺς "χρόνους τοῦ πάθους 
καὶ τῆς πτώσεως Ἱερουσαλὴμ, χαὶ κατασκαφῆς τῆς 
πόλεως, καὶ τίνα τρόπον ἐγχατέλιπεν ὁ Θεὸς τὸν 

λαὸν ἐχεῖνον, ἐπεὶ τὸν Χριστὸν ἀπέκχτειναν, ὄψει, 

ὅτι οὐχ εἰς μαχροθυμίαν ἕτι ἐχρήσατο τῷ λαῷ' εἰ δὲ 

θέλεις, ἄχονε, ἀπὸ πεντεχαιδεχάτου ἔτους ([) ΤῊ 

θερίου Καίσαρος ἐπὶ τὴν χατασχαφὴν τοῦ ναοῦ τεσ- 
σαράχοντα καὶ δύο πεπλήρωται ἔτη" ἔδει γὰρ ὀλίγον 

τινὰ χρόνον συγχωρηθῆναι εἰς μετάνοιαν, μάλιστα διὰ τοὺς πιστεύειν μέλλοντας ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἐχ τῶν 

δημείων, χαὶ τῶν τεράτων τῶν ἐσομένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων. 

14. δεῖίο φιοπιοίο αἀσοορὶ ῬΤΟΡΙΕΤ 16 ορρτγοῦτίιηι 
εοπιεπιιεπιϊδα8 ΔΕΥπΙΟμ65 (μ086 "'. Ῥοίοβί ἤδγὶ αἱ 
Ῥγορ δι 8 μος ἀϊοδὶ οσονοπιρίι.8 ἃ ΡΟρΡΌ]Ο ρδοσαίογα 

δυρὲτ 18 αυ ργοραϊοα αὶ : δἷς αυΐρρο οἱ Δ}1}0ἱ 5 : 

ἰδοπιρίουὶ αἷες πιέοα ἐπ ἰγτίδῖοπε. Ορργοῦγ πὶ ΟΥκῸ 

Ρδιϊαν 80 πἰ8 4υἱ βαγιθοπεβ οὶ δυΐέϊγα οοηίοπι- 

Γγῶθι, ὡς ξλαδον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν ὑπὸ τῶν 

ἀθετούντων τοὺς «1όγους σου. Ἔστιν ὁ προφήτης 
λέγων, χαὶ ἐξουθενημένος ἐφ᾽ οἷς ἔλεγεν, ὑπὸ τῶν 
ἁμαρτωλῶν ἀθετούμενος: φησὶ γάρ' Αὐτὲς διετέ- 
“εσα μυκτηριζόμενος. Ὥνειδίζετο οὖν ὑπὸ τῶν ἀθεο 

τούντων τοὺς λόγους τοὺς δι᾽ αὐτοῦ λαλουμένους 
πυηί, οἱ ἀδργοοδίαγ οἱ Πδὶ Βα δαὶ δυχ!] πὶ ἀΐοθι8 "5: Ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ" χαὶ εὔχεται ἐπὶ τῷ ὠνειδίσθαι βοηθη- 

δοῖίο φιοπιοάο ἀροθρεγὶπι Ῥγορίεγ (6 ορργοῦτίμιπ α 

88. Ζογϑπι. χυ, 16. 55. ἰδ]4. “9 [ν]4. 15. 

(1) ᾿Απὸ πεντεχαιδεκάτου ἕτους,, εἰς. Οτίοηθ8 
11. τν σομίτα (εί6.: Τεσσαράχοντα γὰρ ἔτη χαὶ δύο 
οἶμαι, ἀφ᾽ οὗ ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, γεγονέναι ἐπὶ 
τὴν Ἱεροσολύμων χαθαέρεσιν. ἰ 60 ριφΦΟΒΡΙΟΓΘΠΊ 
8111π| ΟἸεπιδηῖθπι ΑἸοχϑημεῖπυπιὶ βοοαϊι8 δεί, 4] 
ϑιγοπιαῖ. ᾿10. 1 δὶς Πα! νεῖ : "Αφ᾽ οὗ δὲ ἔπαθεν (Κύριος) 
ἕως τῆς χαταστροφῆῇς Ἱερουσαλὴμ γίνονται ἕτη 6, 
μῆνες γ΄. ἤπεο πἰιηίγαπι ἴα} δογαπι γδίο αυΐ (ιν ῖ- 
δία ΔηΠ0Ὸ ΤΊ θα ΥΪ ΧΥ ρᾶ8511πὶ γα ἰ γα ηι,. οἱ τ1π0 
Εἶταν Δηὴ0 ργϑΐοΆ556. ΟΥίβοηθϑ Π|0. ᾽ν Περὶ ἀρ- 
χῶν,, οΔΡ. 1, ΟΠ γίδιυην δ᾽} ἀπο εἰ αἰΐφιοι πιεηδὶδειν 
ἀοειιέδδε, εἰ ὨοιηΪ!. 52 ἰη 1.6. : {246 εἰπιρίίσοπι ἐπ- 

“1 1014. 1ὅ. 

θῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγων, Γνῶθι, ὡς ἔλαδον περὶ 

41.]6γ. χχ, 7. “4 16γ. χυ, 15, 10. 

τοἰΠφοπιίαπι αἷμπὶ ἀπὸ ἀππὸ δαίναίοτεπι τα ὕιάσα 
Ευαπρφείϊαπι ρυααάϊταδδθ, εἰ ἢος 6686 φμοά αἱεϊίαγ: 
Ῥγαάΐοαγο ἀπηπηὶ οπιπὶ ασοορίμηι, εἰ ἀΐεηι τειγῖνα- 
εἰοπῖδ. Αἰ ἴῃ δηπυιϊη χυ! ΤΊ ΟΓΙΪ τηογιο πὰ 6}}15 60Π- 
[ἐγὶ Εὐβδθίυ5, ουπὶ ροϑὲ ΔΠη08 χι, αχοῖβᾶ ἀοοεί Ηΐ6- 
τοβοίγιηδ, ἢ ἰδίοτ. 110. 1, εαρ. 7. ὕίγάχυθ ορίπίο 
ΔΒ Π15 5656 Δι [οΥἾθυ8 ἰπμοἰαγ. ΜΙπίπιο δυΐδπι 5ιᾶγθ 
Ροιοϑὶ Ῥμίοφοηι 9 Τια! Δηὶ βϑηΐθηι8., τ ἷπ 
Οἰψπιριααΐϑιις, εἶνε Οἰιγοπὶοῖδ, Βογ  ρβίββα γεζεγὶ Ο- 
6Π68, ἰγᾶοῖ. 49 ἰη Μαίιἢ., ἃ χν ΤΙ γί ὶ δι0 9ὲ 
ἰεγοβοϊ γιπ ἰδπᾶπὶ ἅλωσιν αᾳυδλύγαφίπία ΔΠ608 ἰΒίΕΓ- 

τα 8581586. Εἰυετιῦ8. 
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σοῦ ὀνειδισμὸν ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους Ἀ' σομιίοπιποη τι ἐστιοπος ἰμοδ. (Ἰοπεμπιπιαυὶ δ0κ. 
σου. Συγτέλεσον ([) αὐτούς. Λεγέτω προφήτης " 
ἀλλὰ μᾶλλον ἁρμόξει τὸ, Συγτέλεσον αὐτοὺς, λεγό- 
μενον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος" συντέλεια γὰρ ἦλθε περὶ 
τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τῷ λαῷ, ἐπὶ τοῖς συμδεδηγχόσι 

ἐξ ἐπιδουλῆς τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Μετὰ 
ταῦτα ἀναγχαῖον διὰ τὸ πολλὰ πεπονθέναι τοὺς προ- 

φήτας ἐλέγχοντας, χαὶ τὸν Λόγον πρεσδεύοντας, χαὶ 

λαλοῦντας τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὑπο- 

μνῆσαι τοὺς ἀκροατὰς περὶ τοῦ βίου αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἐπαγγελιῶν αὐτῶν, χαὶ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως, 

ἵνα χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν, εἰ θέλομεν, μετὰ τῶν προ- 
φητῶν ζηλώσωμεν. Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστι - Πολ- 
λάχις ἐν ταῖς εὐχαῖς λέγομεν" Θεὲ παντόχρατορ, τὴν 

μερίδα ἡμῶν μετὰ τῶν προφητῶν δός τὴν μερίδα 
ἡμῶν μετὰ τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ σου δὸς, ἵνα 
εὑρεθῶμεν χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ. Ταῦτα δὲ 
λέγοντες, οὐχ αἰσθανόμεθα τί εὐχόμεθα" δυνάμει γὰρ 

τοῦτό φαμεν’ Δὸς ἡμᾶς παθεῖν ἃ πεπόνθασιν οἱ 
προφῆται" δὸς χαὶ ἡμᾶς μισηθῆναι ὡς ἐμισέθησαν 

οἱ προφῆται" λόγους τοιούτους δὸς, ἐφ᾽ οἷς μισηθησό- 
μεθα’ δὸς τοσαύταις περιστάσεσι περιπεσεῖν αἷς οἱ 

ἀπόστολοι. Τὸ γὰρ λέγειν" Δός μοι μερίδα μετὰ τῶν 
προφητῶν, μὴ παθόντα τὰ τῶν προφητῶν, μηδὲ πα- 

θεῖν θέλοντα, ἄδιχόν ἐστι. Τὸ λέγειν" Δός μοι μερίδα 
μετὰ τῶν ἀποστόλων, μὴ θέλοντα ἀπὸ διαθέσεως 
Παύλου ἀληθεύοντα εἰπεῖν: Ἐν κόποις περισσο- 

τέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερδα.λιλόντως, ἐν φυιακαῖς 

περισσοτέρως, ἐν θανάτοις ποι1λάκις, καὶ τὰ ἑξῆς, 

Ριορίιθίθ8. ροίθϑὶ ἰ'ος ἀΐθεγα, β6 πιϑρὶβ σοηγθηΐ 
ϑαϊνδίογί, οὐ} 5 ροδβί ραββίοῃθπιὶἍ νὑθηἱ σοπδαπιρίῖο 

δογυβδ]οπ), ἱπιογίθοιίο ρορι!}} δαάδρογαπι. Ῥοβὶ Ἰγ:θς 
ᾳυΐα πιυ!8 ραᾳ55] δυπὶ ργορῃδίῶ ργορίογ ἰορϑιίο- 

π6πὶ 0}, οἱ ἱπογαρδίίοπϑϑ [)6ἷ ψιἃ5 δά ρορυϊυπὶ 

Ργοίεγουαηί, οροτγίοι δυάϊογεβ ρϑυοΐ8 οΟπιποπδγὶ 

46 νἱία δογαπι, δίιιδ ργοιη 5815, οἱ ποϑβίγᾶ τοϊυῃ- 
ιΔἴδ, υἱ ἰυχία ρο55] ὈΠΠ|8ι6 πὶ υἱγίυπι 81 νοϊαμηυβ τγὸ- 

ἡ ἴδ πὶ σοηβθ αν οὐπὶ ῬΓΟΡΙΙΟἴ18, δἰἰᾶπιὶ ΟρΡΟΓὰ ΘΟγ ὁ 
ἴδεογα πἰιαπιυγ. Ουοά δυΐίδπι ἸΟαυοΓ ἰδιϊϑιποῦὶ 65: 

[γογυθπίογ ἴῃ ονδίίοπα ἀΐοαπι : Πδι5 οπμηίροιαπ8, ἀδἃ 

Ὠ0]}}8 ρδγίθπὶ οὐπὶ ΘΓΟΡ οἰ, ἀᾶ οὑπὶ Δρο5.0}}8 

ΟἸηγῖϑεϊ ταὶ, αγίθυθ αἱ ᾿πνθηϊαπιῦ δὰ νοϑίϊᾳία {Πη|- 
φόπῆὶ τοΐ. Ης Ἰοφυθδηῖε8 ποη βεπιϊπιι5 4υς ρει ἐ- 

τὴ0}8 : ΓΕ δηΐη ᾿ος ἀἰοίπλι5 : [Δ 5 Π08 86 οὐΐο ᾿ἃ- 
θεγὶ, υἱ οὐὐΐο Πα υἷε} θυηΐὶ ργορ! οί, οἱ ἀδ ποῖ νογθᾶ 

(Δἰϊὰ βυρεγ αυδ᾽ ρογϑθουϊοπεπι ῥα ϊαπιῸΓ : ἀλλ ἰη 
ἰδίαβ ἱποϊάδγα οδἰδη)ϊαι68 405 Δροβίο!ἱ διιϑίίηιιο- 

ταηῖ, ὨίοοΓῈ φαυΐρρα, ἀΔ πὶ ρϑγίθπι οὰπὶ ργορῆθ- 

εἶα, ῃοἸδηίοι ραιὶ ἰὰ αυοά 4.1.8 ργορ]ιείς, οἰππίυτ 

ἰπ)υ 5] 5θ᾽πιυ πὶ 6βὶ. Ὠίοογα, ἀδ πιΐΐ ράᾶγίοπὶ οὐπὶ 

ΔΡΟΒ(ΟΙΪ5., ποΙαπίοπὶ ὁχ αἤθοιι Ῥδι}} νὺγὰ Ἰοχαΐ, 
ἐπ ἰαϑονῖϑιι ρίμτίπειπι, ὧν ρίασίδ αὐμπάασπιεν, ἱπ 

εατοοτίθεια. διρτα πιοάμπι., ἱπ πιοτεϊδμς βαμε "5, εἰ 

Τοϊφυα οἰπηΐα, δϑί ἐπί 4υ βϑί πη). 5: ἰίδψιθ νοἱϊὰ- 
Π|ι1.5 Γοαυ ϊ 8 ΓΘ οὐ ρΓΟρΡ οΕἾ8, σου δἰ γαπιυ8 Υἱ Δ 8 

ΡΓορἢοίλγαπι, φυοπιοάο ὃχ 60 φυοὰ ἱπογορδυδηί οἱ 

δγξυεθδηΐ ἀοἸπαυθηῖο5., ἐθίεαι! οοηάεπγημίίυθ 
πάντων ἐστὶν ἀδιχώτατον. Εἴπερ οὖν θέλεις μετὰ τῶν ( ουηῖ, ἰαρίάαιὶ, δεεῖϊ, ἐπ οοοἰεῖοπο φίααϊῥ οσομθεοτιηῖ, 
προφητῶν γενέσθαι, ὄρα τοὺς βίους τῶν προφητῶν, 

ὅτι ἐχ τοῦ ἐλέγχειν, χαὶ τοῦ ἐπιτιμᾷν, ἐχ τοῦ ἐπι- 

πλήσσειν ἐδιχάζοντο,διεχρίνοντο, κατεδιχάζοντο, Ἑ.1ι- 

θάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ 

μαχαίρας ἀπέθανον" περιῆ.ῖθον ἐν μηλωταῖς, ἐν 

αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμεγοι, θ.1λιδόμεγοι, κα- 
χούμενοι, ἐπ᾿ ἐρημίας πλανώμενοι, καὶ ὄρεσι καὶ 

σπηλαίοις, καὶ ταῖς ὁπαῖς τῆς γῆς. Τί οὖν πα- 

ράδοξον, εἰ θέλων τις ζηλοῦν τὸν βίον τὸν προφητι- 
χὺν, ἐλέγχων, ἐπιπλήσσων τὸν ἁμαρτάνοντα, χαχο- 
λογεῖται, μισεῖται, ἐπιδουλεύεται ; ὥσπὲρ χαὶ ἐπὶ 

τοῦ παρόντος ἔδει γενέσθαι τοιοῦτον εἰς τὴν Ἐχ- 

χλησίαν τοῦ Θεοῦ. Κατεγνώσθη ὁ δεῖνα, ὅτι χαθε- 

ζόμενος ἐποίει τάδε ἣ τάδε“ ἔδε: γενέσθαι ἐχχλησια- 

στιχὴν ἐχδιχίαν, χαὶ γέγονε" πεποίηχεν ὁ ἐγχέχει- 

ρισμένος τὸ ἔργον ὃ ἔδει αὐτὸν πεποιηχέναι" περιέρ- 

χεται ἐχεῖνος λέγων χαχῶς τὸν ἐχδιχήσαντα τὴν 

ἀλήθειαν (9). ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς τοῦτο μόνον ποιῶμεν, μὴ 

παρέχωμεν τὰς ἀχοὰς τοῖς διὰ τὸ ἐχδεδλῆσθαι λέ- 
γουσι χαχῶς τὸν ἐχδάλλοντα, ἢ τὸν σύμψηφον γενό- 

μενον" χαὶ γὰρ ἀδικίας ἐλεγχομένης, χαὶ ἐχδιχίας 
γέγενη μένης, οἱ θαυμάσιοι ἀπόστολοι μυρία ὑδριζό- 

μένοι διὰ τὴν ἀλήθειαν λέγουτιν᾽ Εὐδοκῶ ἐν ἀσθε- 
γείαις, ἐν ὕδρεσι, καὶ ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, καὶ 

στεγοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ. Μόνον εἴη μοι ὑόρι- 

, ΒΕ (ον. αι, 95. 45 Ηρυγ. χι, 51. 

() μεσοιναὶ ΗϊογοηγιπηΝ συνετέλεσα, 5] 5[ΠΟΘΓᾺ 
65ι εἰαβ ᾿Ἰμἰουριοίαίο. Ἐστγις δαυΐοιηῃ ἰπ 6 ἰοφομάυπηι : 
ἐοπξμι πιὰ ῬΓῸ ευπδιπιπιαυῖ. 

εἰτομπιθι ες ἐπ πιοίοιὶς οἱ ἱπ οσαρτὶπὶς με {διε ἱπ 
ἐφέείαϊε, ἴῃ (τἰθμίαίἑον οἰ πιϊδοτῖα,, ἱπ δοἐμαϊιϊνμδ 

ἐγγαπίες “΄ς ἘῸ ἰΘΠΊΡΟΓΘ 410 ΘΓΔΠΙ Βυπᾶροξθ ρἰυ- 

Τἰπης ἴῃ [ϑγαοὶ, ηἰἰ οπιΐ 8 11} ἴῃ ἀοϑογε 8, ἰῃ τ0η- 

εἰθυ8., 6δἱ βροϊυποῖβ, εἱ οανθγηΐ8 ρείγαγυπι ἰδίἰ8. 

ναι. Οἱ ἐγίο δϑιῦ δἱ φυΐβ συἱὶ ἐπα ἀγὶ Ὑἱἱ83 ργοσς 
Ρἰιοίαγαπ), ἱμοιαροὶ,, δυξυδίφυθ ρϑοοδίογοβ,, βίδιϊπι 

οὐϊυπι πηϑγουίιυν, βιδιΐπη οἱ ἀδιγδιιθῖιν, διδιϊπὶ ρᾶ- 

(ἰοῖυν ἰη584 148. Ουοὰ οἰΐαπὶ ἴῃ Εοο 6515 58 Ρ6 νἱά6- 

πιῖῖ5 δοοίάοσο. Ῥδοοδνογῖὶ φυρά! θεῖ αυϊερίαπι. ἰφ 
αυἱ ργϑί δὶ ρόρυ]ο, οἱ γερὶὶ θοοϊεβίβιϊοαπ) ἀδοῖ- 

Ρἰΐπαπι, οὐϊοῖ! οαπι ἀ6 οοηργοραίίοης δδηοίογυπι 1}- 

Ἰΐοο; {16 εἰγουῖε εἰν δῖα πι, Ἰδοογαὶ εὐπ αυΐ, φιδλη- 

ταπὶ ἰῃ 86 υἷι, Ἐκοϊοδίδπῃ υἱπάϊοαν!!. θυ πὶ πος 
ΠΟ ΡΓΘΘΌΘΔΙΩ05. ἰδ ἀυγεπὶ 40] ρΓΟρίῈΓ Θὀχοοηπυ- 

πἰοϑιοπαπ 5] ἰϑπὶ ρΓΘροβ 08, 4ιᾶπιὶ Οπηπθπὶ Ἐδ- 

οἰεβίς οοπνοπίυπι γθ88η0 οΓα ἀἰδοογδηι. Βϑαιΐ γ6ΓῸ 

Δροϑίοἱ!, οπληὶ δαἀπιὶγδίίοπα ἀϊρηὶ, ἱππι ΓΑ ΠὈυ8 

Ῥγορίονγ νϑγϊϊαίθπι ἱπ)υγ 15 αἴϊθοι! Ιοφυοθαπίυνγ : ἤσο- 

ρίοτεα εσοπιρίαεοδο πε ὶ ἐπ ἱηβυπι αἰίϑις, ἐπ ἐοπίμπιθο 

ἐἰϊ5, ἐπ ποοοδεϊ(αἰἴϑιικ, ἐπ ροτδεοιμἰοπῖδιι 6, ἀπρμείε8 

γγὸ Οἰιτίδιο "6, ος ἰΔπίυπι ἰΔθογᾶγθ οοπυεηϊί, υἱ ΡΓῸ 

πυ]ὶὰ αἰία γα ηἰδὶ ργὸ (ιν βίο βυϑιϊηθϑηηι5 σου π|6- 

Ἰῖδπι, οἱ ποοδϑϑίίδι 8 οαυϑὰ δἰϊ (γί βίιϑ. 1ἀ ορίοπηιδ υἱ 

πιδί δἀϊεία ρογραϑϑὶ, ργῸ γϑυδι6 Π05 πιδί οὐΐοὶ 5οἰΔπιυ8, 

46}} (ον. χιι, 10. 

() Ἀλήθειαν. Υἱἀδίαγ ΠΡΟ ΠλὰΒ ἰΘρὶ586 Ἐχ- 
χλησίαν. 
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4αΐ οαπὶ ἀοεηδίπιυ5, εἰ δεγιριυγάγαπι Ὑο]υπίδίθ Α ζομένῳ εἰδέναι, ὅτι οὗ δι' ἄλλο τι ὑδρίξζομαι ἣ διὰ 

οἰπηΐ οὐπὶ Πάἀυοία δα ργωάϊολπιι5. ἰρίτατ, αυδηίιαι 

Ῥοβϑυηϊυ5, Δ4 νἱίαπιὶ ργορὶιοίατα!η, δἰ ΔρΟΒΙΟΪΟΓυ πὶ 

οοηγογδδίϊοποπι ἱπη δ ἀπ Π08 Οχίοπάδπηβ, πι0- 

Ἰεϑιϊα5 δἱ ρουϊου!α ἤθη νἱϊδηῖο5. Αἰμέεῖα δηΐηι οἱ ἀϊ[- 

Πουϊίδίαπι οογίδιηὶ 5 [υφοτῖ!, οὐπὶ ἰφι 8 ποη οογο- 

πϑῖιγ, οἱ ἰδυὰῖς ρογίδπι ποὴ οοπδοαυΐαιν. ὁ 

Χριστὸν, ἐν ἀνάγκαις γενόμενον εἰδέναι, ὅτι ἣ ὑπί. 

θεσις τῶν ἀναγχαίων ὁ Χριστός ἐστιν. Εἴη με λοι- 

δορούμενον εἰδέναι, ὅτι ἡ πρόφασις τῆς λοιδορίας οὐχ 
ἔστιν ἄλλη, ἣ ὅτι ἐχδιχῶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ πρεσθεύω 
ὑπὲρ τῶν γεγραμμένων, ἵνα χατὰ λόγον Θεοῦ πάντα 
γίνηται, καὶ διὰ τοῦτο βλασφημοῦμαι. Καὶ ἡμεῖς 

οὖν πάντες, ὅση δύναμις, σπεύσωμεν. ἐπὶ τὸν βίον προφητιχὸν, ἐπὶ τὸν βίον τὸν ἁποστολιχὸν, τὸν ὀχληρὸν 

μὴ φεύγοντες" ἀθλητὴς γὰρ, ἂν φύγῃ τὸ τῆς ἀθλήσεως ὀχληρὸν, τὸ ἡδὺ τοῦ στεφάνου οὐχ ἀπολήψεται. 

45. Εἰ ογῖι βόγηῆῖο ἐμπι6 ηὐδιΐ ἐπ ἰαιἰἴαπι 5. ΝΟ 

αἷι : δι, βοὴ : Ετὶδ, βἰφυϊάοπιν ἴῃ ργϑϑθη 1} ἰΘΠΊΡΟΓΘ 

ΘΆΓΟΘΓΕ5, Θχϑὶ ἢ, σΟπ Ια Π16} 1895 ἃς ᾿ΔΌΟΓ65. τ ἰγὶ- 

νυὶι; 564 ογαπὶ οὐπμΐαπι ἢπἰ5. οτὶς Ἰϑι τα. ΕἸ ον Β 

δότγπιο ἴπιι6 ηι ιὶ ἐν ἰαἰἰἴαπι, εἰ φαμάϊμπι οοτα δ πιεὶ, 
φιῖα ἱπυοσαίμηι 65. ποπιεπ {μιπὶ διρ6 7 πιὲ, Βοπιΐη δ 

Ῥαιδν οπινιϊροιοπμδ “ἢ. ἘΠπαπιϑὶ ΟἸιγϊδίι5. ο. ἀϊοὶϊ, 

μοη ἀοτιοὶ ἢ ἰμιο Ποῖα : ποπιοη 4υΐρρα Ραιγὶβ 
Ἰηνοοδῖυπι οδ[ δι ρογ οαπὶ. δῖοι δεάὶ 4.19 ἐπ σονεϊ 0 

Ἱμάοπίίιηι 55. 51 αυδηθο νἱάθθαὶ ργορίιθια5 ποη 50}}}- 
εἰτογπα σοπο ὑπ, 568] Ἰαἀοπείυπι., [υφίεθαι Π|υἀ. 

ὕπᾶ6 οροτγίοι μο586 ἀϊ βεγθ( 5 σομ ΠΟΥ αν, 50}}}- 

εἰκἰ, δἴχυδ ᾿υἀοη 115. δ΄ 06. ΘΟΠΟΙ Ὁ ΠῈ ποσί γι πὶ 50}- 

Ἰιοεϊίαπι δβί, δὶ οπιηΐὰ οὐπὶ δοο σ᾽ αϑιϊο (Προ πιία 

αυκεῖ!, δἰ βόγμ!ο οαπὶ ἀἰβο  ρ! 18, 5 ν᾽ 50}}16118ἃ 

65ι, 5 ποροίίἃ οἰπὶ οαυίοἰα, σΟηΟἰ πὶ ἐδι., Π0 1 

Ιυἀοπιίαπι, 564 50]]1οἰλογυπι. δ᾽ δυΐίδη ἀογο χυογὶι 

βιυηϊυπη τοὶ ἰοπίϑ, οἱ νδοδυογὶι Ἰ51}}5 πιυ μα ΐ ἰ5(1:15 
αυἱ νδπίυηι ἃ Ῥγαυ δία, ἢὶ οομοϊαπι ᾿υϑδηιαπὶ. 

Αἴ ἤλφυς Ῥγορίιαιο5 19 : Νοιὶ δοάϊ ἴπ σοποί ἰο ἰμά6- 

ἔμ, δοά {ἱπιόϑαηι α [αεἰὸ πιαπιι8 (6. Οὰ πὶ ἀσ0 τη ν 

ε586ηΐ ργοροϑίϊ, 86ιἰδγὰ ἰπ σο πο ἶο "Ια ἀθι πὶ, οἱ οἵ- 
ἰοπᾶοτα πιο] οϑίδίθπη [08 π|, δι} σατο δΌγοΓα ἀ6 60, οἱ 

ἃ ἴδεσιγα απ ΕὈΪ ρἰδοίια ἐγαπὶ, πηαρ δ οἰοσὶ δι γβο γα 

ἀς οσομφτοφαιίουα [ΠΟ {}π|π|, τη. ἀπλΐοι5. (018 6850ΠῚ, 

απλπ οοπίγαγία [0] 6 η8., ἱπί8 γ 605 4υΐ ᾿οϑῖ08 διμΐ, 
οοιηραιϊατῖ. Νοπ δεαὶ ἐπ σοποί ἶο ἰμἀοπιΐιπι, 64 {ἐπι6- 
ϑαπι α [αοἰο πιαμι τα. Ἐπ ϑαϊναιου ποϑίοῦ ΠΟ} 561} 

ἴῃ δοποῖ!ο Πἀοπείππι, 56 βαγγοχίββα 56 ἀοοοι8 δἷϊ : 

Ῥ πε οίωτ υοδὲς ἀοπιιιδ υοδίτα ἀφδετία. ἈΘ] αυϊῖ εηΐτη 

86Γ}}0 Ὦσίὶ ἀϊνίηυ5 σοηοἾ}:ππὶ δυ αόγαιη, εἰ αἰίαι 51] 

ΠΟΙ ΑΙ πΔ 6χ σου 15 σΟησγοσαν . 

᾿Καὶ ἔσται ὁ «1όγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην. 
θὺχ ἔστι νῦν, ἀλλ' ἔσται" ἐπεὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ παρόντος 
ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς φυλαχὰς, εἰς δίχας, εἰς πρά- 

γματα, εἰς δυσφημίας, εἰς πόνους, ἀλλὰ τὸ τέλος τού- 

των εὐφροσύνη ἐστί. Καὶ ἔστι ὁ .1όγος σου ἐμοὶ εἰς 
εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου, ὅτι ἐπιχέ- 

κάηται τὸ ὄνομά σου ἐπ' ἐμὲ, Κύριε παντόχρατορ. 

Κἂν Χριστὸς λέγῃ, τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς ἐπιχέχληται 

ἐπ᾽ αὐτόν. Οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παι- 

ζόντων. ἘΠ) ποτε ἑώραχε τὸ συνέδριον ὁ προφήτης 

οὐ σπουδαζόντων, ἀλλὰ παιζξόντων, ἔφευγε μᾶλλον 
τὸ συνάγεσθαι, ἥπερ ἔσπευδεν ἐπὶ συναγωγὴν πα:- 

ζόντων. Νοῆσαί σε οὖν δεῖ διαφορὰν συνεδρίου παι- 
ζόντων, χαὶ σπουδαζξόντων. Τὸ συνέδριον τοῦτο σπου- 

δαῖόν ἐστι, χαὶ πάντα ποιεῖ μετὰ σπονδῇς, χαὶ σπου- 

δῆς ἀξίας" χαὶ, χατὰ τὸ λεγόμενον, σπουδὴ ὁ λόγος, 

σπουδὴ ὁ βίος, χαὶ πάντη ἐστὶ τὸ συνέδριον οὗ παι- 

ζόντων, ἀλδ)ὰ σπουδαζόντων. "Ὅταν δὲ τὸ συνέδριον, 

χαταλιπὸν τὴν σπουδὴν τὴν περὶ τὰ ἀναγχαῖα, σχο- 

λάζξῃ τοῖς παιγνίοις τοῦ αἰῶνος τούτου χαὶ παιγνίοις 

τοῖς ἀπὸ γῆς καχίας, γίνεται συνέδριον παιζόντων. 

Φησὶν οὖν οὗτος" Οὐχ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν 

παιζόντων, ἀ.1.. εὐλαδούμην ἀπὸ προσώπου χειρὸς 

σου. Δύυοπροχειμένων, ἤγουν χαθέζεσθαι ἐν συνεδρίῳ 

παιζόντων, χαὶ σοὶ τῷ Θεῷ προσχόπτειν, καὶ σοὶ μὴ 
ἀρέσχειν, ἣ ἐγείρεσθαι ἀπὸ συνεδρίου παιζόντων, χαὶ 

ποιεῖν ταῦτα ἅ σοι φίλον ἦν’ εἱλόμην μᾶλλον ἀνίστα- 

σθαι ἀπὸ τοῦ συνεδρίου παιξόντων, καὶ σοὶ φίλος 

εἶναι, ἤπερ τὸ ἐναντίον ποιῶν ἐχθρὸς γενέσθαι τῇ 

μαχαριότητί σου. Οὐκ ἐκάθισω ἐν συγεδρίῳ αὖ- 

τῶν παιζόντων, ἀ.1.1) εὐλαδυύμην ἀπὸ προσώπου 
χειρός σου. Καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν οὐχ ἐκάθισεν ἐν 

συνεδρίῳ αὑτῶν παιζόντων, ἀλλ᾽ ἀπανέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, Καὶ σημεῖόν ἐστι τοῦ ἐγηγέρθαι τὸν Σωτῆρα ἀπὸ 
συνεδρίου παιζόντων, τὸ εἰρηχέναι αὐτόν’ ᾿Αφρίεται ὑμῖν ὁ οἶχος ὑμῶν ἔρημος. ΚΚαταλέλοιπε γὰρ ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ τὸ Ἰουδαίων συνέδριον, καὶ ἄλλο συνέδριον καὶ Ἐχχλησίαν ἑαυτῷ πεποίηχε τὴν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. 

16. δοίτι5. δοάοϑαπι 1". Εἰ ἴρ56 ἴϑητιιπὶ 5116 ἐχρο- ἢ Κατὰ μόνας ἐχαθήμην. Καὶ τὰ ῥήματα ἐνταῦθα 
5᾽ 0η6 56 Γπ|0 τ Ποαϊ δυἀϊοηϊο5. Οὐᾶπαο 65. τη0}]11- 

ἴαιὺ νϑβοσαμείαπι, ποὸ δυβιίποι βοσαπὶ [δῖα πι ΡΪ6 
νίνεγο, ἴυπο ἰηάΐροιβ 681 [ὕρογὸ σοι ρτοβαι ποῖ 

ΘΟτΊ πη, οἱ ἰπ}}{γὶ ργορ] δίδπι Ἰοχυδηίοτι : δοίμς δ6- 

ὅεναπι; ἰταϊιδνὶ δἰΐαπι τα ΘΓ ἢ ΠΠῸΓ ΘΟ ]ΌΟΓΘΏΙΟΠΙ : 

ϑοπτὶπο, Ῥυυρηείας ἱμο8 οσείάοτγιμι!, αἰἰατὶα δι Π046 - 
ψιμι,, οἱ ὁ60 Υοί οἴνι5 διεπὶ δοίμδ, οἱ φιτιιπί αἀπίπιαπι 

πιεαηὶ ατοΐρογτα ἱἰ απὶ 1". 51 ϑυΐοπι νου Ἶπιι18 586 Γα- 

ἴιυ5 Δαυἱὰ ἀοοίροτα ἧπ 60 ᾳυοά ἀϊοίίαγ : δοίμδ δ6- 
ἀοϑαηι, [ογβίίλπ ἰπνδηΐθπια5 ἀΐᾳπδηι μι θγργοῖδιϊο- 

πραι ϑρίγιι δδηοίο. () πέο νἱϊδπὶ πηυεἰταἀ 15 ἰπνῖ- 

ἱἈΠΊῸΓ, Π66 ΟΟηγοτβδιίο ποβίγα ἃ ρορυΐο τηϑιϊοτ, πος 

Ἑφοπιοπηρίο ἡιπάϊος θ60 ἃ} Ποπιὶιαπὶ τΩ8}}116 56- 

41 Ζογοπι. χν, 16. “6 ἰθὰ, 59 114, 17. Ἴο 7ογ. χν, 17. 

οἰχοδομεῖ. Ὅταν πλῆθος ἧ ἁμαρτωλῶν, καὶ μὴ φέ- 
ρῶσι τὸν δίκαιον βιοῦντα - καὶ ὡς οὐδὲν ἄτοπόν ἐστι 
φεύγοντα συνέδριον τῆς χαχίας μιμήσασθαι τὸν εἰ- 
πόντα, Κατὰ μόνας ἐχαθήμην, μιμῆπασθαι χαὶ τὸν 
λέγοντα Ἠλίαν - Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέ- 

χτειγαν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ 

ὑπειϊείφθην μονώτατος, καὶ ζητοῦσε τὴν ψυχήν 
μου λαθεῖν αὐτοῖς. Ὑάχα δὲ, χἂν βαθύτερον ἐξετά- 
σῃς τὸ, Κατὰ μόνας ἐκαθήμην, εὑρήσεις τινὰ ἄἅξ'ον 
νοῦν βάθους προφητικοῦ. Ὅταν τὸν τῶν πολλῶν βίο) 
μιμώμεθα, ὥστε μὴ εἶναι ἀναχεχωρηχότα αὐτὸν, καὶ 
χρείττονα χαὶ ἐξαίρετον παρὰ τοὺς πολλοὺς, οὐ δύ- 

ναμαι λέγειν, Κατὰ μόνας ἐκαθήμην, ἀλλά" Μετὰ 

τι 0]. 17. Τ:}}} Πρ. σχιχ, 14. 
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μίμητος, ὥστε με τηλιχοῦτον γενέσθαι, ὡς μηδένα 
παραπλήσιον εἰναξ μου τῷ ἤθει, τῷ βίῳ, ταῖς πρά- 
ξεσι, τῇ σοφίᾳ, τότε δύναμαι λέγειν, παρὰ τὸ μόνος 
εἶναι τοῖς ὧδε, καὶ μηδένα μιμήσασθαί με, τὸ, Κατὰ 
μόνας ἐχαθήμην. "Ἔξεστιν οὖν χαὶ μὴ ὄντα σε 
πρεσδύτερον, καὶ μὴ ὄντα σε ἐπίσχοπον, μηδέ τινι 

τιμῇ ἐχχλησιαστιχῇ τετιμημένον, εἰπεῖν τοῦτο τὸ, 
Κατὰ μόνας ἐκαθήμην, τοῦτον ζηλῶσαι, χαὶ βίον 

ἀναλαδεῖν, ὥστε εἰπεῖν" Κατὰ μόνας ἐχαθήμην, 

ὅτι πιχρίας ἐνεπλήσθην. Εἰ στενὴ χαὶ τεθλιμμένη 
ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, δεῖ σε πιχρίας 

ἐμπλησθῆναι ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, οὐδενὸς δύνασαι γλύ- 

χους ἀπολαῦσαι. Ἢ οὐχ οἶδας, ὅτι ἡ ἑορτή σου μετὰ 
πιχρίδων γίνεται (1); Ὅταν γὰρ ἑορτάζῃς ἄζυμα, 

φησὶν, ἐπὶ πιχρίδων φάγεσαι. Τί βούλεται ὁ χόγος 
λέγων, ὅτι δεῖ τὸν ἑορτάζοντα τῷ Θεῷ ἄξυμα ἐπὶ 
πιχρίδων ἐσθέειν, χατανοητέον. Τὰ μὲν ἄξυμα διη- 

γήσατο ὁ ᾿Απόστολος, οὐχ ἔστιν ἐμὴ ἡ ἑρμηνεία, τὸ 
δὲ ἀχόλουθον τῆς ἑρμηνείας ἀναγχαῖζόν ἐστι παρα- 
πλήσιον εἶναι τῇ ἀποστολιχῇ διηγήσει. Ὁ ᾿Απόστο- 
ὶος τὰ περὶ τῶν ἀξύμων διηγήσατο λέγων" Ἑορτά- 

ὥμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας 
καὶ πονηρίας. ἀ.. ἐν ἀζύμοις εἰλικριγίας καὶ 

ἀληθείας. Δέον ἐστὶν ἀποδοῦναι τὸν λόγον περὶ 

τῶν πιχρίδων ἀχολούθως τῷ τὰ ἄζυμα εἶναι εἰλιχρι- 
νίας χαὶ ἀληθείας " ἔχε δὲ εἰλιχρινίαν χαὶ ἀλήθειαν, 

καὶ πιχρίδες ἔσονταί σοι, χαὶ ἐσθίεις μετὰ πιχρίδων 
τὰ ἄξυμα τῆς εἰλιχρινίας καὶ ἀληθείας " οἷον Παῦ- 
λος, ἐπειδήπερ ἤσθιε τὰ ἄζυμα εἰλιχρινίας χαὶ ἀλη- 
θείας, καὶ πικρίδας ἤσθις, πῶς πιχρίδας ἤσθιε λέ- 
γων" Ἐχθϑρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν ; πῶς 
κπιχρίζας ἤσθιεν ἐν χόπῳ, καὶ μόχθῳ, καὶ ἐν ἀγρυ- 

πνίαις πολλάχις, ἐν ιμῷ καὶ δίψει, χωρὶς τῶν 
παρεχτὸς, εἰ ταῦτα οὐχ ἦν ἀλήθεια μετὰ πιχρίδων ; 
“Ἄζυμα μετὰ πιχρίδων ἔδεσθε. Καὶ οὐχ εἴπεν' Αζυμα 
μετὰ πιχρίδων ἔδεσθε, ἕως ἐμπλησθῆτε, ὥσπερ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων λέλεχται' Φάγεσθε καὶ ἐμπιλησθήσεσθε. 

Ὁ προφήτης προτεπιτείνει λέγων οὐχ, ὅτι πικρίαν᾽ 

ἔγαγον, ἀλλά " Πικρίας ἐγεπιλήσθην " ὅση δύναμις, 

τῶν πιχρῶν μετελάμδανον πραγμάτων, ὥστε μετὰ 

πληρεστάτων πιχρίδων μεταλαθδεῖν. 
Ἵνα τί οἱ μισοῦντές με κατισχύουσί με ; Πολλὰ 

ἔσχε πράγματα, ἔπασχεν ἀπὸ τῶν θελόντων (32) 

ΙΝ ΦΕΒΕΜΙΑΜ ΒΟΜΙῈΙΑ ΧΙΥ͂ 

πολλῶν ἐχαθήμην " ἐπὰν δὲ ὁ βίος μου γένηται δυσ- Α ρᾶγαίιγ᾽, πιο ρΟβϑιπιι8 ἀΐςογα : 
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ϑοίις εοάεϑαηι; 

βϑάδπιιβ φυΐρρα οὐπὶ ρυγἶβ. ()υδηάο Δαΐοηι νἱίᾶ 
ποβίγα [ὑγὶϊ δι! υϑπποιϊ, αἱ ἢ1}}}8 ΠΟΡΐΒ 56η8α, 56Γ- 

ΤΏΟΠ6, β65ι|8 οοφαιδίαῦ, ἴσης ΡΟΒδι1Π1118 ἀΐςογθ 

δοίπδ δεάθϑαπι. [μςδὶ οἱ ιὶΐ μοη 6ϑὲ ργοβΎογ, δὰϊ 

ορίβοορυ8, 99}0 δυὶ ἀϊδοοπυβ, δυί αἰΐα φυδ)ῖθεὶ ἀ6- 

οογαῖυ8 Ερεοϊοβίς ἀϊξηϊδιθ, "θη νἱνθηι ἀΐδοῖ 

ϑοίν δοάεθαπι φμῖα απιατί απ ρμίοπιδ ἐμηὶ 15, 8ὶ 
Δγοίἃ οἱ δηρυδίδ 6δὶ Υἱὰ χιυδ ἀυοὶϊ δὰ νΥἱΐδῃ, ἐχρο- 

ἀΐκ εἰδὶ 20 οπιηὶ ἀιιοοάϊπα τγοοθάδμξϊ, υἱ διηανίτυ ἀΐ- 

Ὧ6 ἴῃ ρτϑββθηιὶ 8δβοι]0 ΘΟΠΊρΡ ΘΔ ΓΪ5: Αἢ ἰξποῦαβ 4ι0- 
πἶδηὶ 5016 δ) 185 εἰ δἀὐπηοιῖδ διηδγὶ (υἀϊπ 5 οοἰ6- 

Ὀγαίαγ ̓  Αἷν φυΐρρα Βογηιο ἀἰνίηι 75 : (μπὶ μαϑιιοτῆ- 

εἰς ἀἰέπι [ἐδίιπι, ἀλη πιὰ δ Ρ6Τ απιατὶ (μα ἱπδηι πιαιάμ- 

εαὐϊιϊς. ϑτηι} δυΐδπι οσοποίἀαγαπάσπι ρυϊο αυϊά 

γε! Πφς 5510 4 ργοῦρί! ἀφοιίδοπ) Ραβοὶα θεοὶ 
ΔΙΥΠΙἃ πὶ δΔιηδγ ἐἀϊηΐ θυ πιδπάυςαγα. Εἰ ἀδ 4275 
τηἶβ αυἱά 651 τη68 ἱπίεγργοίδιϊο ἢ Αροϑβίο!β Ραυ]υβ 

ἐχροβυϊί, 1)6 δηγαυϊ(υἀΐηθ τὰγὸ αυορά 86ηυΐίυῦ ἢ6- 
66586 6δ8[ υἱ Δἰϊᾳυϊά Δροϑίοϊἑος αἰδρυίαιίοηΐ δἰ πι}}6 
τεάἀἀαϊυγ. Ὠὲ ἀ:Υπιὶβ ἰίδαυς Αροβίοϊυι ἰἰὰ ἀϊεῖ( ἴδ : 
Ρέεία φεἰεὐτειηιις ΠΟ ἴπ [Ἐγπιθπίο υειετὶ, πδηι ἱπ 
[ἐγηιθπίο πια  ἰ οι πεφιϊἶ, εοα π᾿ ατυπιὶδ δἰποοτὶ- 

(αἰἷς εἰ τοτ (αἰ. θ6 διπατγιυἀϊηθυ8 πΘο6586 δβὶ υἱ 

1418 γαϊϊο γθἀἀδίυγ, 4 ἀοοοδὶ 8ἷς 688 φϑίθυγϑι- 
ἀλ8 φυυσπιοάο δΖγπιὰ οοιηρύδηίϊιγ. ἩλΡδίο βἰποουὶιδ- 
16} οἱ νογίἰδίθπι, οἱ ὡπηδγ ἀΐ Π65 (6 Βααιδηιυγ, οἱ 

πλληάιι68}}}5 ΔΖ ΥΠΊἃ Οὐπὶ δἰ ποογί δίς οἱ νον (ὰϊθ, Ουΐα 

Ῥδυὶυβ ἰδιϊυϑιθοϊ! ἀζύπια οοπιοάθθαϊ, δϑιυθθδίοΓ 
Θυ πὶ διηδγίιυ40 ἀϊοοηίθην : [πὶ πεῖσις υοὐῖς [αοίτις διιηὶ 
υέτα ἀϊσοπ ν. Μαπάυσδρλί διηαγιυἀΐποὸβ ἐπ ἀοίοτε, 

ἐπ ἰαϑοτο, ἱπ εἰσὶ 8 [γεφιοπίον, ἧπ [απιὸ οἰ εἰιϊὶ ΤΊ, 

εχίγα οϑίογα 4.38 ΡΓῸ ἰοιΐι.8 πη ηαΐ δα] 16 ροπάοθαὶ, 

εἰ φυῷ εουτη ἴδοίοθαπὶ ργφ δἰ οπὶ νον αι18 ΔΖΥΠπΊᾶ 

εὐπὶ διηδι(υἀϊηϊυυ8 τπδηάυσαγο. Ετ ἰοὰχ φιΐάθαι. 

πιὸ ἀἰεῖξ : ΑΖ πα ουπλ ἀπιαγ ἰυἀϊ 5 οοπηοαΐα, οἱ 
᾿ηρ]απιϊηΐ, βίου! οἱ 8110 ἰ000 ἀϊείϊυγ ἀδ φυϊδυδάδπι : 
Μαπάμοαίε εἴ ἱπιρίοία υο56. Ῥτομρἢοία γ6γῸ μοη δἰἱΐ : 

Αἰηϑγυὐΐπαπι σοπιοάΐ, 56ἀ : Απιαγίεμαἷπθ τεορίδίιις 

διπὶι; ὯΟΓς 6δί, ἰῇ π|6 ἰδηΐαπι) 5280 0}} ραγβθοιο- 

πυηλ ροπάύ 8. ἰπουθυϊ,, οἱ ρ᾽όπα5 ἀπιαγίἐμἀϊης ἢδ- 
ΓΘ. 

471. Ουατε φιΐ πιὸ εοπίτίδίαπε σοπ[οτίαίμγ ἱπ 

ηι6 1 Μυϊία ρᾶ5811.8 δδί ᾿γθιηΐδβ ΔῸ Βὶ8 4] γὙογ]- 

ἀχούειν τὸ ἀληθὲς, χαὶ ἤχουσαν αὐτοῦ ἐχεῖνοι. Δυνα- Ὁ ιαιοι δυάϊγα ποϊοθδηὶ, οἱ ογϑὴι ἴΠ|Π0 ἴῃ ἴος οἤβοι]ο 

τώτεροι δὲ ἐνταῦθα ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἐπειδὴ οὐχ 
ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐχ τοῦ αἰῶνος τούτου, 

ἀλλὰ ἀπὸ τῶν χρειττόνων, ὥς φησιν ὁ Σωτήρ᾽ Εἰ 
ἦν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ 

1. 76γ. χυ, (1. 15 Εχού. τὴ, 8. Ἷδ1 Οογ. ν, 8. 
19 υλη. χνηΐ, 56. 

() Ὅτι ἡ ἑορτή σου μετὰ πικρίδων γίνεται. 
Ετοά, χι, 8, ὑυχχ τοὐάϊάεγυμ!, μετὰ πικρίδων, 

ψιοῦ Ἠερταῖσα εϑὶ ὩΣ ΥΩ ὍΝ : οηδείναπι : ΠΟΘ 
ἐπὶ Ῥατίπεπὶθ εἰ ἐπιεϊϑὶς ; ΗΪογοηγιπυ8 : σεπι 

ἰαεικοὶς αστοειἴϑιιδ, Ογρτίαπυβ : οεπὶ ρἱοτγίαἰδειδ; 
Μαθτοβίαβ : κπὶ απιατίμάΐπε,, ἡποπιδαπηούυπι οἱ 
Μεῆψας ἱπίογριοεῖεβ. Βυϊπυβ Ποιη!!Πδπ Οτὶκοπίβ 
Υἱξεδίμδπὶ του Δπὶ ἰη ΝΌ ΠΙΘΓΟΒ ἰμ!οΓργείδη : απ- 

Ῥατβοι, ὅκ. ΧΙ]. 

[οτγιίογοβ, φυοπίδπι ποῃ γαβημπὶ οὶ ἀθ δέου ]ο ἰβίυ, 

δοά ἀκ 814 ᾳυδάδπι νἱνεηι πὶ τορίοηθ, υἱ ΘΑΙνϑΙογ 
αἷι : δὲ ὁ46ε1 46 ἰος πιιπάο τέσημηὶ ηϊϑιιπι, πιβιΐδι τὶ 
πιοὶ ἰαδοτατοπὶ μι ποπ (γαάετον {μα αἰς ; οοηίονίλπ- 

16. (αἱ. τ΄ν, 16. 1711} ΟοΥ. χι, 232. ἿὯ8 26γ. χυ, 18. 

ἀιμοαδὶεἰς εἰΐπε ατύπια σπὶ απιατ μά ΐπε, εἶνε μἱοτὶϊξ. 
ὩΣ δοῃαγαϊα ΠΟΠΊΘΙ 6δὲ, 400 ἀπιαγὰ οἰηηΐδ, 6ἱ 58] 
6708 πιρηϊ0 {ΠΠ{ ΔπιΆΓΔ οπμπία δὐυ]ΐὰ σοι παπίυΓ : 
ἰὼ δυίοπι ἷ5 ἰοοὶβ δά οογίδπι βροοίοηι ΟΧΧ ἱπιργ- 
Ργοίθβ γοϑοζάγυηι, πιχρίδας ποπιρ6., 4ιοά ἀείογ8 
68. Ἰδοίυοδὺ ξαπυ8 : ΟΧΧ δυίοιι ΠΙΕΓοΟΠγ 5 560" 
109 οδι. Ηυετιύβ. 
Ἴ Ἀπὸ τῶν θελόντων. Ἰιοφοῦαι ΗΘ ΓΟ γπὺ5 : 

ἀπὸ τῶν μὴ θελόντων". 

1, 
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τῦν οὐ δάνογθιιϑ δὰπὶ ἴῃ βου ]ο ἰοίο. Εἰ χυοὰ }ι:- Δ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἡγωνίζογτο ἂν, ἵνα μὴ παρα- 

βίιι5. ἀδυ} Ποῦ δἱι ἃ ροιβοαυθηίθιβ 86, νὰ 991 

ἘΠ ΔΓΙΥΓΙΠΊ ρα βϑίοη65. ὁπάδχ ἧι 4] 15 Οἱ δα ἢ 15 56- 
ἀοι, δά γυοσίιπι, οἱ 4ἀ ἀο᾽ οἷΔ5 Ῥγομ θη ; ΟἸ γί ϑιϊα- 

"5 ἰῃ αὐοὸ ΟΠ γίδια πδθ 1δι, ᾿υϑἠσαίυγ ρίθπυ 8 4π|8- 
τί υἀΐηα, οἱ δά πιογίθπι 5486 δυθ)θοίυ8., οΘοη[οτίαι 8 

Ἰηἰἶο 18. 5015 δι ἰνογβι πὶ 86. 

18. ΡΙασα πιθα βτπια ὁει 3. μπάς δαπαϑοτνῦ Ουἱ σ0η- 

Γογίδπίιν ἰη τ νυϊηογα ἰπίδγυηι πα ἢΐ, οἱ ρίαρα πιθὰ 

ἢγπιδ οϑί. δῖνο ἀ6 ἐγιιοα θομπἰπὶ ργϑάϊοαίηπι, να ἀ8 

7υβεῖ, βῖναε βρβϑεί δι ογ ἀς Ζογαπιὶα γ 6 ΓῚ5 Δοοίρογα, 
Ποη Δ ΠΟΥγοὈΪ! ἃ δεηϑυ. Ρίασα πιεα βγηῖα 6δί ; πα δα- 
παϑοτῦ Ἐϊ ϑαϊνδίογ ροιδϑὶ ἀΐοογα : ὕπώδ δαπαϑοτῦ 
ΤΟΘΌΓΓΘΟΙΟΠΘΠ δυδη) ροδὲ ΟἰΔΥΟΓΙΠῚ Ἀπηὰ [218 
ΝΌΙΠΟΓᾺ ; αἱ [5118 αὐ ροϑῖ ρίαρ88 γαοὶρίῖϊ βδηἰδίθπι. Β 

Ραεία 6δι πιϊ!ὲ (βυ θαυ τ μ᾽ σ8) δἰσι ἀφια πιθη - 

ας πὸπ παϑέηβ βάφηι 5". 81 φυΐϊάδηι ρίαφα πιθὰ ποῃ 

τηδηρὶ, 86 ΘΌΡΟΓ πι6 ἰγδηϑὶί, 1460 ἢας αἰοῖί Βοηιὶ- 

πὶ δὲ σοπυογδιις [μοτὶδ, τοδεϊίμαπι 16 55, Αἀ ΟἸΏΠΘΒ 

Ἰνδο Ἰυφυίΐϊας ου8, 41105 Γαυ γι νὰ δὶ 88] υἱ 6). 

ΥἹάἀοίυν. δυΐοτῦ αυϊἀἀδηι 5ἰφπίἤοαγο τγϑίοὶϊ ἰῃ 60 

αυοὰ αἷι : Ἀεδιϊμαια (6; ὨΒΠ10 υΐρρα γαβίϊεΐ ρὸ- 

ἰοδῖ, πἰϑδὶ ἰη δυπὶ Ἰοουπὶ πη6 δηῖ6 αἰβοοββογαῖ: ὃἱ 

Ρυϊὰ 5ὶ τηοπιῦγι ἢ) ΘΟΓΡΟΓΪ8 πηοὶ {πογὶϊ ἃ ΘΟΙΠρΆ986 
αἰδ᾽αποίαπι, πηοάΐοιι5. Πα Δ ἴῃ Ῥγίϑιϊπαη Ἰοουπὶ Γα- 
βιιιογο ΘΟΠπϑίιγ, δὲ Δ] ηυ}5 Βοράγδίῦ ἃ ραϊγία, ἰπ 

Θχϑι ΠἸυπὶ πη ἰ{ὰν, οἱ ροβίοδ ρδγ ἱπ υϊμοηιί8πι δογυπὶ 

αἴ ρΡοβδυηῖ ΘΧ51165 βοίνογο, γοϑάϊιυν Προγίδιὶ, τοά- 
ἴθ ἀπ66 ἔυεγαὶ οχρυ]θα5. Μ|168 φυύηι6 ΔὈΪθοίι5 δχ 
ογΐπ6 800 Γαϑιϊαἰϊαν ογ ϊηὶ, 8ἱ δούυθρογὶὶ νυδηΐδηι. 

[ἃ οἱ οὐης ἀϊοίϊτυν δὰ πιογίλ]6 φαπι5, ἰὰ δϑὶ διἱ π08 

ποηλῖπαβ, αυΐ ἃ θ60 {ὩΘΓΆΠΙ8 ΔυοΓϑὶ : δ] ουηῃγνογεὶ 
Ταθγὶ 18, Γοβι πὶ γ08. ΕἾπ8 4υΐρρα ταργοπιίβοὶο- 

πἰ8. γοϑιϊιυ 9 δδί., υἱ ἴῃ Αοιΐθυ8 δροβίοίογυπι ἰεφὶ- 

1018; ὕψι αὐ ἰϑπιροτα τοδί μον δ οπιπΐμπι φι 

ἰοσμίμ8 ὁδὶ ἢοιις ΡΕΤ 08 δαποίογμηι ρτορίιοίαγιιηι 8110- 

τῶπι δ5. ἴῃ ΟΠ τί βίο 7680, συ οφὶ φοτία οἱ ἰπηρθγίαπι 
ἴῃ β:ουϊα 5οιογαπ). ΑΠΊ6η. 

δοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. Οἱ λυποῦντες οὖν τὸν προφή- 

τὴν χατίσχυον αὐτοῦ ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ. “Ὅτι γὰρ 
ἰσχύουσι, βλέπετε τοὺς μάρτυρας. Ὃ δικαστὴς χα- 

θέξεται δικάζων, χαὶ τρυφῶν ἐν τῷ διχαστηρίῳ " ὁ 

Χριστιανὸς, ἐν ᾧ ἐστι Χριστὸς δικαζόμενος, πεχρίας 
ἐνεπλήσθη, χαὶ χαταδεδυνάστευται ὑπὸ τοῦ ἀδίχου 
καὶ χαταδιχάζεται. - 

Ἡ πληγή μου στερεά" πόθεν ἰαθήσομαι; Οϊ 
χατισχύοντές με, χαὶ ἡ πληγή μου ἐστὶ στερεά. Εἴτε 

προφητεύει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ" στερεὰ γὰρ πληγή 

ἐστιν ὁ' σταυρὸς ὅσον ἐπὶ τοῖς σταυροῦσιν αὐτόν" 
εἴτε περὶ πάντων τῶν διχαίων λέγεται, ἐν οἷς πλη- 

γὴν στερεὰν λαμθάνει" εἴτε χαὶ ἐπὶ τοῦ προφήτου 
ἄχουσον τοῦτο (χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς πέπονθε τὰ ἀνα 
γεγραμμένα ἐν τῇ προφητείᾳ ), ταυτὸν ἐπιδέχεται 
τὸν νοῦν χατὰ τὴν λέγουσαν λέξιν: Ἡ πιϊηγή μου 

στερεά" πόθεν ἰαθήσομαι; Καὶ ὁ Σωτὴρ λέγει" 
Πόθεν ἰαθήσομαι; Τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐχ νεχρῶν 
προφητεύει μετὰ τὴν στερεὰν πληγήν χἂν ἐπὶ τοῦ 
διχαίον δὲ λαμθάνηται, μετὰ τὰς πληγὰς γίνεται πά- 

λιν ἴασις. Ἑγεγήθη μοι οὐκ ἔχον (1). πίστιν" οὐ 

γὰρ μένει ἡ πληγὴ, ἀλλὰ παρέρχεται. Διὰ τοῦτο 

τάδε .,ἐγει Κύριος" Ἐὰν ἐπιστρέψῃς, καὶ ἀποχα- 

ταστήσω σε. Ταῦτα πάλιν λέγεται πρὸς ἕχαστον, ὃν 

παραχαλέσει ὁ θεὸς ἐπιστρέψαι πρὸς αὑτόν. Μυστή- 

ριον δέ μοι δοχεῖ ἐνταῦθα δηλοῦσθαι ἐν τῷ, Ἀποχα- 
ταστήσω σε. Οὐδεὶς ἀποχαθίστατα: εἴς τινα τόπον 

μηδαμῶς ποτε γενόμενος ἐχεῖ " ἀλλ᾽ ἡ ἀποχατάστασίς 

ο ἔστιν εἰς τὰ οἰχεῖα - οἷον ἔξαρθρόν μου ἐὰν γένηται 
μέλος, ὁ ἰατρὸς πειρᾶται ἀποχατάσταριν ποιῆσαι τιῦ 
ἐξάρθρου. Ὅταν ἔξω τις γένηται τῆς πατρίδος, εἶτε 
δικαίως εἴτε ἀδίχως, ἀπολαμδάνῃ δὲ τὸ δύνασθαι 
πάλιν ἐν τῇ πατρίδι εἶναι χατὰ τοὺς νόμους, ἀποχατ- 
ἔστη ἐπὶ τὴν πατρίδα τὴν ἑαυτοῦ. Τὸ αὐτὸ νόει μοι 
καὶ ἐπὶ στρατιώτου, ἐχθληθέντος ἀπὸ τῆς ἰδίας πα- 

ρατάξεως, ἀποχαθισταμένου. Λέγει οὖν ἐνθάδε πρὸς 

ἡμᾶς τοὺς ἐπιστρέψαντας, ὅτι, ἐὰν ἐπιστρέψωμεν, 
ἀποχαταστήσει ἡμᾶς. Καὶ γὰρ τὸ τέλος τῆς ἐπαγγε- 

λίας τοιοῦτόν ἐστιν, ὡς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων γέγραπται ἐν τῷ, Ἄχρε χρόνων ἀποχατα- 

στάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν, ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

49.2. ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΥ. 

πΠΠἸυἀ ἰρβυπὶ: 

Ἡφα πιὸ, πιαίον δ 1 Ἰἰδγα πὶ [16 Γ, ὑ8αι6 δὰ ἰδιυὰ: 
Ἡαϊοαΐειιια ποπιο φιὶ ἐρέπι μαϑεῖ ἰπ πονεῖπε, εἰ βγ- 
πιαϑὲ! σατπόπι ὑταοίιὶ δε ὅδ 

1. Ουἱ θεδῖο58 ργαάϊοδηὶ ργορίιεῖα5, ἰρβόϑαια "62- 

105 ργϑ απο δχορίαπι ρᾶγίθπι Πάθόγα οὐπ ργὸ- 

Ρ δ ἰ8, 5' ςο  ραηΐ οχ ργορμοίϊοἷ8 βογιηθηΐθυβ φισά 

φγβοίμυο ἐπιϊποῖ ἰῃ ἰρβογαπιὶ ργορἢοίϊα, 5ἰ υἱ ἰρ5]5 
υξεῦαπαο ρογϑυδάθθαηϊ ἴογ6 υἱ, 5ἱ 5, ΠΥ νἰχουίηϊ, 

φιἰδπὶ οἱ αυϊὰ ἀυγυπὶ ἰπ Πᾶς Υἱίᾶ ἃς ἀϊποὶ!α οοουτταὶ 

Ργθρ δι σαιη νἱϊληι ἐπι υ8, αη8 ἰαπηδη οαπὶ ΕΠ 15 

δ εγ, χν, 18, δ 1014. 55 1014. 19. 

(ἢ Ἐγενήθη μοι οὐκ ἔχον. μεροραὶ Η]ετοηγ- 
τητ5: Ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐχ ἔχον. 

(3) Συγάγον᾽εες. Ουάθχ δοοτίδθη55, συνιόντες. 

88 Ἀοἷ. πὶ, 9]. 

ΟΜΊΙΔΙΑ Ε΄. 

Εἰς αὐτό" 

ὦ, μῆτερ! ᾿ Ὁ. Ἐσι- 
τ ἐλ ΗΚ Δ Σ 
ἄνθρωπον, καὶ στηρίξει σάρχα βραχίογος 
αὐτοῦ. 
Οἱ μαγαρίζοντες τοὺς προφήτας, χαὶ τῷ μαχαρί» 

ζειν αὑτοὺς εὐχόμενοι τὴν μερίδα ἔχειν μετὰ τῶν 
προφητῶν, συνάγοντες (2) ἀπὸ τῶν λόγων τῶν προ- 

φητιχῶν τὰ ἐξαίρετα τῆς προφητείας αὐτῶν ζη- 
τοῦντες οὖν πεισθεῖεν, ἂν χατὰ τὰ αὐτὰ βιώσωσιν, εὲ 

χαὶ σχληρὸν αὐτοῖς (5) ἀπαντήσεται ἐν τῷ βίῳ 
τούτῳ μιμεῖσθαι (4) τὸν βίον τὸν προφητιχόν " ὅτ: 

δ. ογὶ χν, 10. 5521. χνιῖ, ὃ. 

(5) Οοάοχ γαιΐολη., χαὶ εἰ σχλτ ρὸν αὐτῶν. 
(4) Ουΐοχ ϑοοι11)., μιμείσθωσαν. 
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τεύξονται τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς (1) μαχαριότητος Αὶ αυϊοῖοπι οἱ Βαδιϊ Δ ποπὶ οοποοσυδηῖυγ. Εχ πηυϊῖα 

μετὰ τῶν προφητῶν. Πολλαχόθεν μὲν οὖν ἔστι συνα- 
γαγεῖν τὰ ἐξαίρετα τῶν προφητῶν, τὸ ἐλεύθερον αὐ- 
τῶν, τὸ εὔτονον, τὸ ἐγρηγορὸς, τὸ διεγηγερμένον (2)" 

ὅτι οὐχ ἐφρόντιξον ἐν ταῖς περιστάσεσι γινόμενοι διὰ 

τὴν ἐλευθερίαν μόνον, ἵνα ἐλέγξωσιν, ἵνα ἐπιστρέ- 
ψωσιν, ὡς οἱ προφῆται ἐχ τοῦ μετὰ παῤῥησίας τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ λέγειν ἐπιπληχτικῶς τῶν ἁμαρτα- 
γόντων, εἰ χαὶ ἐδόχουν μεγάλα δύνασθαι οἱ ἐλεγχό- 
μενοι. Πλὴν εἰ χαὶ πανταχόθεν ἔστι τοῦτο ποιεῖν, 
ἴδωμεν, καὶ τῶν (5) σήμερον ἀναγνωσθέντων " πολ- 
λοὺς ἤλεγξεν ὁ προφήτης, καὶ πρὸς πολλοὺς εἶπεν ὁ 
προφήτης " χαὶ γὰρ γέγονε κατὰ ἁμαρτωλοὺς (4) γε- 

νύμενος, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ τὴν αἰχμαλωσίαν γεγονέναι 

χατὰ τοὺς χρόνους αὐτοῦ. Πολλοὺς ἐλέγξας, ὑπὸ πολ- 

λῶν χριθεὶς, φθέγγεταί τινα τοιαῦτα. 
Πρῶτόν κατὰ λέξιν τὰ ἀπὸ τοῦ (8) προφητιχοῦ λό- 

τὸν ἴδωμεν " εἶτα καὶ χατὰ ἀναγωγὴν, ἐὰν πρότερον 
ἀναλάδωμεν εὐτονίαν, χαὶ ἐλευθερίαν, καὶ δύναμιν, 

χαὶ παῤῥησίαν προφίτου" Οἶμοι ἐγὼ, μῆτερ, ὡς 

τίνα με ἔτεκες ἄγδρα δικαζόμεγνοΥν, καὶ διαχρι- 

γόμδενον ἐν πάσῃ τῇ γῇ; Ὧ μῆτερ, ὡς τί με γε- 
γέννηχας ἄνδρα, δικαξόμενον πρὸς πάντας τοὺς ἐπὶ 

τῆς γῆς, χαὶ διαχρίνεσθαι πρὸς πάντας τοὺς ἐπὶ 

τὶς γῆς ; Προέχειτο γὰρ τῷ προφήτῃ χαὶ τούτῳ, χαὶ 
τῷ Ἡσαῖᾳ, καὶ τοῖς λοιποῖς τὸ προφητιχῶς (0) δι- 

ξάσχειν, ἐλέγχειν καὶ ἐπιστρέφειν. Προέχειτο τοι- 

γαροῦν καὶ τούτῳ τῷ προφήτῃ διαχρῖναι, ἐλέγχειν, 

διχάζειν δυναμένῳ, χαὶ δικάζεσθαι μετὰ τῶν ἁμαρ- 
πωλῶν, ἐλέγχειν τὰ ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ, Καὶ ὅσα ( 

αὐτοῖς πεποιήχασιν οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, τί δεῖ χαὶ λέ- 

γεῖν; ἄλλον ἐλιθοδόλησαν, ἄλλον ἔπρισαν, ἄλλον 

ἀπέχτειναν μεταξὺ τοῦ λαοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου, 

τοῦτον εἰς λάχχον βορδόρου ἔδαλον ἐλεγχόμενοι. Καὶ 

ἐπὶ πᾶσιν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν τοῦτο πεποίηχε χαὶ χρεῖτ- 
πον ἣ οὗτοι (7), ἅτε Κύριος προφητῶν ὦν. Καὶ γὰρ 
εἴπερ αὐτὸς ἐμαστιγώθη χαὶ ἐσταυρώθη, χαὶ παρε- 
δόθη (8) ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἣ ὑπὸ τῶν διδασχάλων 

τῶν Ἰουδαίων, χαὶ τοῦ ἡγουμένου τοῦ λαοῦ, εἶπεν " 
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί ! 
Καὶ ἐπιλέγει καθ᾽ ἕκαστον οὐαὶ, χαὶ διὰ τοῦτο τόδε 
χαὶ τόδε. Καὶ ἡμεῖς οὖν σπουδάζωμεν ἐπὶ τοὺς μα- 
χαρισμοὺς τῶν προφητῶν, ταῦτα ποιήσωμεν, ὥστε 

διὰ τὸ λέγειν, χαὶ διὰ τὸ χριθῆναι πρὸς πολλοὺς 

υἱΐχψυα ΠΟ ἴφογα ᾿ἰοοὶ δχ πηΐᾶ5 νἱ γι 165 ὑγορΠοϊαγυιη, 
ΠΠόγαπι ᾿ἰθογίδίθπι, σοῃβίδη4πὶ, Υἱρ  ἸΔη ἰδῆ, δἰδογῖ- 

ἰδίεπι ; φυονιϊαπι ἰῃ ΡΘγίου}}5 σοηϑι πι1, (Δ π| ΡΓΩ 

86 ΓἜγοθδηΐ δηϊπιὶ Πα Γίδί6πὶ αἱ Ὠιἰ πἰπ|6 50}} 16εἰ 69- 
δθηΐ, 400 ρ46ῖο0 ἱπογαργθηΐ, 410 ρδοίο σοηνθγογθηΐ ; 
αυΐρρα υἱ ργορμοῖο, οὐπὶ ᾿ἰθογίαία νόγθυμ θεοὶ δη- 
Βυπιλθαπὶ ἱπογοραηο ροςοδίογαβ, ᾿ἰοοῖ ροίδη!6 5 

6586 ΥἱάοΓοηϊ 4005 γοἀγρυθῦδη!, Ουδηινῖβ Δυΐ 
απάϊφαο ᾿ίοοαὶ ΠΟ. ΘΟΠΊρΡΓΟΡΔΓΟ, οχ [ν8 ἰΔΠΊΘἢ 4115 

Ἰεοίᾷ δυπί μοάϊΐα, ἰὰ υἱάδαπιυβ. ΡΙυγπιο8 ἱπογοραγαῖ, 

οἱ δὰ ῥ᾽ υγπ|05 γοῦῦδ [δοογαΐ ρῥγοριιοία. ΕἸΘΠ πὶ 
ΤΟΙ ΡΟΥΘ ρΘΟΟΔΙΌΡΙΠΙ ἢδίυ8 6δὶ, υἱἱ ραῖεί ὁχ 60 υοι 
οϑριϊν 185. ἴῃ ἱρϑίυβ ξιίδίθπι ἰηοἰἀοτὶ!. Οὐπὶ ρ]ατί Π]05 

ἱμογαραβϑοῖ, ἃ ῥ᾽ αγίπιὶβ ἰῃ ἰπάϊοείτιπὶ νοοϑίυ5 408)» 
ἀδιὴ ἰβιυδπιοϊ ρτοίογί, : 

ᾧ. Ῥεγϊπηαπὶ {{ιόγαϊαπὶ νἱἀδαπιὰ8 ῥτορ οι 80Γς 

πηοηΐβ δοηϑυπι, ἀεδὶηἀθ οἰἶδηὶ δπδφοφίου πι, 5ἱ ργίυ8 
ἰηἀπυογίπιυβ σομϑίδηιίαπ), ἰδογίδιθπι, υἱγτίυίεπι, ἤάυ- 

οἰδπιᾳυα ργορίοίθο. ἤεμ ηϊὰ, πιαῖοῦ, ἡματὸ φοπιιϊει 

πιὸ υἱγαπι,, φιὶ Ἰμαΐοον οἱ αἰδοότπαν νι οπιμὶ ἰόντα "ἢ 

Ο πιοίογ, αἱ φυϊὰ πὰ φοηιιῖϑι! νἱγιπὶ 4ῸΪ ᾿ιαϊοῖο 

οοπίοηάδπι οὐπὶ Οπηπὶθυ5 αὶ ἴῃ ἴαΡΓὰ δυηῖ, οἱ ἀϊ- 

βοθρίθπι οαπι Ομμηΐθυ5 (οΓγδπὶ ἱπῃ δ ἀπε θυ5 Ὁ ΡΓῸς 

Ροβίίαπι δγαὶ πυΐο Ργορῃοίδο, δου! [54125, οἱ δ] 1}, 
ΡΓΟΡΘῖΪοΟ ΟΡ ἀοθθγθ, ἃγβιθγα οἱ σοηγογίογα. 

Πυΐς ἰρίτατ ργορθοῖθα αυϊ οἱ ἀἰβαογηογο, οἱ Ἀγβθσγα, 

οἱ 75 ἀΐοσογα ροίογδι, ργοροβίτυπι δγαΐ οἰΐδπι [αὐ] οἷο 

οϑπίοπάογα οὐπὶ ροοοδίογί 05, οἱ ρορυϊ ρεοσαία 

ἃγφύογο. Ουδ γ6ΓῸ ρορυ]υβ ἰῃ 605 ρογροίγανὶ αυϊὰ 

διιἰηοὶ ἀΐσογο Ὁ ΑἸίαπὶ Ἰαρί ἀατυπί,, Αἰ δοουσΓυηΐ, 

δἰΐυπι οοοἰάογυπὶ πίον ἰορίαπι οἱ Δ] ᾶτο, ἔυης, 8.8 

οὐπῃ ἱπογοραγοηίυγ, ἴῃ ἴδοῦπι σοπΐ ργοϊθοογαπὶ. Αἱ 
Υ6ΓῸ ῥγᾷ οπηηΐδυβἰα οαἱ! ϑαϊ νϑίοῦ, δἴχυιθ Ἔχ ο θην 

φύδηι ἰϑι1, αἱ αυὶ ρτορμοίατυπι Ὠοπιίηυ8 ἐγαΐ. Εἰ 
οπὶπὶ 'ρδ6 ἤδρο! 5 οσ08, οἱ ἰῃ ογυοθπὶ δοία8,, οἱ ἃ 

Ζαϊεὶβ δἶνθ δογὰπιὶ πιϑρ βιγῖβ, ργίπείροχια ρορυ]ὲ 
ἰγδάϊτυβ ἀἰχίς 5 : γὼ υοὐΐδ, δετίθα εἰ Ῥιατὶ δαὶ "ν- 

ροογίία ! δὲ δὐάϊε δά βἰηφυϊα, υα, οδυβαπὶ ἤδης γεΐ 

Πα πὶ αβϑίρηδπβ. Οθηϊοπάαπιυβ ἰρίιυγ εἰ π08 δὶ θ6ᾶ- 
εἰταἴπ65 ργοριιθίατυπι ; δδάδπὶ [Δοἰαπιὰβ υἱ ἀΐΒο6- 
Ρίδπάο οἱ Πἴ16 δὐπὶ τηυ]εῖ8. Βομη 08 οοπίοινάθπὰο 

οἰἶδπι ἀϊοδηιυβ : ἤτοι πιὸ, πιαίοτ, φιατα σεπιιϊδίὶ πια 
υἱγωπ φοὶ ἡμα 06 7 οἱ ἀἰδοῦτπαν ἐπ οπιπὶ ἰόντα ἢ 

ἀνθρώπους, χαὶ εἰπεῖν - Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ, ὡς τίγα μὲ ἔτεκες ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διαχρινόμενον» 

ἐγ πάσῃ τῇ ΥΤῇ: 
Κυριώτερόν γε τοῦτο δύναται προφητικὸν εἶναι Ὁ ὅ. γεγυπι μος ρῥτγορβιοιϊουπι ἀρίϊα8 ροίοεῖ τοίεγτὶ 

ἀναφερόμενον ἐπὶ τὸν Σωτῆρα. "Ἔστω γὰρ τὸν προ-᾿ 
φήτην τοῦτο λέγειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀληθῶς τοῦτο ἐρεῖ, 

ἀλλὰ τάχα ὑπερδολιχῶς " οὐ γὰρ διεχρίθη πρὸς πᾶ- 
σαν τὴν γῆν. Ἐὰν δὲ ἔλθω πρὸς τὸν Σωτῆρά μου χαὶ 
Κύρων, καὶ μάλιστα διὰ τὸ, Εἰς κρίσιν ἥξει" καί" 

Ὅπως (9) ἃ» δικαιωθῇς ἐν τοῖς «“όγοις σου, καὶ 

Φ ]6γι χν, 10. 57 Μαιῖ. χχαι, 14. 55 δόδη. ιχ, ὅ9. 

1ὴ Καὶ τῆς. Οοάεχ δουτία!., αὐτῆς. 
) Οοάοχ γαιίοδη., διεγερμένον. 

δ) Οοάοχ ϑοογίδὶ., χαὶ τῶν. 
Ἢ Οοάοχ ϑοοτγίαϊ., ἁ ἀρτωλόν. Ε 
5) (οάοχ γαϊίοαῃ., Πρῶτον γὰρ ἀπὸ τοῦ. 

δὰ ϑαϊναίογοπι. Ὠοιηι5 δοΐπὶ ργορ οίδπι ἢ06 ἀΐσογθ, 

αἱ ὕοῃ σϑγα ἀϊΐςοὶ, βοὰ (οτία Ὠυρογθο Ϊς6. Νοη θηΐπὶ 

ἠυάϊοῖο ουπν ἀπίναγβα ἔθῦγα οοπίοπάϊι, 51 δυΐοπ γος 

πορὸ δὰ Ὀοπηίηυπ), οἱ ϑαϊνδιογοπι πιουη), οἱ πιὰ» 

χἴπηα ργορίογ {Πυὰ 58 : 1π|παϊοἴμπι υδπῖει, οἱ ΠΠπ Ν᾽ ς 

ὑἱ )ωδιὶ βεοτὶς ἐπ δεγπιοηῖθιι {μὶς, εἰ υἱποαδ ον )μα 

89 ῬςΔ]. 1.. 6. 

(6) [ἀ6πὶ, προφητιχόν. Ξ 
Ὃ ̓ σοάοχ ϑοοτίδι., χρεῖττον ὥστε εἰ οὗτοι. 

Ἢ Καὶ ἐσταυρώθη καὶ παρεδόθη. Ηὰο ἀοδαηςϊ 

ἰπ οσοάΐςα Θ6ΟΥ]. 
(9) ἀοοχ γαιίοψι., χαὶ τὸ, ὅπως. 

Ε 

ΐ 
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εατὶς, νἱάθνο ϑ᾽ γδίογοπὶ πηδὰπὶ ἃς ΘοταΪμμπὶ ροι65 Α γικήσῃς ἐν τῷ χρίνεσθαί σε" ὄψομαι, ὅτι ὁ Σωτὴρ 

Ῥαίγοπὶ σομϑε{τὰπ|, σὰπη Ομμπἶθυ5 ΠΟ ἷ5. Ἰνοπλΐεϊ- 

θυ5 [ἀϊοῖο ἀϊδοορίαιυγυπι. Ετὶ ἴῃ ἰυασϊοΐαπι γνϑηϊὶ 

απ οἸηηἶθι}8 Ποπλ πΐθυ5 ; ἴῃ Ππἀϊοίαπι,, ἱπαφυδπὶ,, 

σορϊῖ, οχϑηπαίαγ οἰΐδπὶ ἷρ56, οἱ βίαὶ φυϊάδπι αἱ υἱ- 

ἴογ γνογεδι15, δεἀ ἤθη ἰδπαυᾶπὶ δοουδδίοῦ. δι πια, 
πιαίετ, φιατα φεπιιϊδιὶ τιε υἱτιιηι φιὶ μά 6 7 οἰ ἀἰδοεγ- 

παν ἱπ οπιπὶ (εγτα ἢ Ῥτορβοία ποὴ ροίεβί ἰδίυά, ἐπ 

οπινὲ ἰόττα ἀΐοοτθ, 564 5610 αιιοβίαπι Βοιηΐπαῃ η0- 

δίγυ τ 86 θα] νδίογοηι φ6β πὶ ΟἸιγ βία πι ἀἰ ρα ηῖ68., 

αἱ θθῃ 80ίυμπι (ἰἰἸροηί68., δϑὰ οἰἶδπὶ ἀπιδηΐθδ ἰηὰϊΐ- 

δηλ εἰ ἀΐοογα δ νδίοῦ 8 ὩΘΏ 6856 [850 γΈΓΡᾶ ; Π6- 

46 δπῖπα ΕἼ]1ο θεοὶ οοηγθηΐγθ. Οϑιθηἀδπάυμ ἰίδαι!6 
6δὲ πη πιο ἃ ΕἸΠἶο θοὶ 4] δηυπὶ 6556 ἰδίυὰ : ἤθε πιο, 

πιαίογ. Ἐπίπινογο ἤξα γϑγρὰ ν᾽ : Ττὶδεὶς ὁδὶ απῖπια 
πιόα 84 αὐ πιογίεπι; εἰ : Απίηϊα πιθα {ἰτϑαία ὁει ", 

οἱ φυα ἰμ ργορΒοΕ}5 δ} ἰὸν δ θηίυν, «ϊηΐα δυηΐ 

᾿ϑιῖὶ5 : Πἶθὰ πιο, πιαίον, σματὸ πιὸ σοπιϊείὶ υἱταηι, φιιὶ 

)καΐοον οἱ αἰδοθτγιαν ἐπ οπιπὶ ἰόττα ᾽ γεὶ, ᾳυλπὰο ρογὶἰὶ 

Τδοθιηι8 υἱ ἰηγοηϊαί μοίγαπι : γα πιϊλὲ, απέπια, φιῖα 

Ῥετὶ ρῆιδ. 46 ἰέττα, οἱ φεὶ οοττίραι ἐπ δοπιδπῖδιις ποι 

ἐει55, Ουἱβ ἰθἱάδηι αἰι ΠΠΠυἀ "": γα πιϊλδ, φμία [αοἰις 

δυπὶ εἰσι φιιὶ σοποτοσαί διἰραίαηι ἷπ πιέε86 ἢ Νυπαι 
Ριοριιοίδ ςϑ!]φαῦαὶ, δὰϊ οοἰϊζογα συ οθαὶ ἢ Νυτὰ 
δοῦ 1}}1} αγαὶ Ὁ ϑγυῖὰ πυ]!ὰ8 6δὲ οοΠ ΐζογο ομμηΐᾶ 
ἀδ πι6888 οἱ 5118, ηἶδὶ θοπιίηϊ οἱ ϑλινδίογίὶ8 6βδα 
ΘΟ τίβιὶ. αὐτὰ ἰαίναν τυ] βίηι ἴῃ σοπ 5 ογἰ πηΐπϑ, 
αυϊποιίδηι 9,2. ἢ, ἴῃ) ΠΟ 5 φυ! ρᾶγ8 ἘσΟΙΘβ᾽85 ΘΟ ΠΒΘΙΙῸΓ, 

ἰδιπμοηίδίαγ εἰ ἰυζεῖ ρεοοαία ποϑίγα, ἀΐοθηβ : γα πεὶδί 
4υα [αοἰει8 ἐμπὶ εἰσμί φιὶ σοποτεθαί εἰἰρωίατα. ὕπυϑ- αὶ 

αυΐϑᾳυθ ποσίγυμ δοπιθί 'ρ56 Θχδπιΐηδὶ πὰ] δρὶοᾶ 5ἰϊ, 

Ὠὰπὶ ΓΟΡΟΓίΌυΓιΒ δῖ ἴῃ ἴρ80 ΕἸ] 05 Ὠεΐ, φιοὰ νἱἷῃ - 

ἀδιηΐοὶ δυὶ πηοίδί. ΝῸ5 58η6 ἃ ΥΘ6}10 ΘΟΓΡΟΡΙΟΒ 4υ08- 
ἀλη 6586 Γορογίδίηυ8. δ᾽ φυϊά τηυάϊουπ) πο ]5 68ϊ, 
ἄυο ποηῖρα δυΐ (γἷὰ γΆπα, οοτίθ ρεϑοοδίδ ποδίγ 

του δυῃὶ. ὙἹάθη5 ἰφιτυν ἘσοΙοβἰ88 αι πυπο βυηΐ, 

Ρεοοδίογυπι ρΙ6η48, Αἰΐ : Ηδμ πιὸ! σα [αοίϊι5 δεπιὶ 

δἷομ! φωὶ σοπρτόθαί εἰἰρμίαπι ἐπ πιθδ86., εἰ ταρσθημαπι 

ἐπ υἱπάοιιία. οηϊς αυξγθηβ ἰγασίαπι ἰπ υἱηθᾶ. 
Ὀπυβᾳυίΐδαυς δμΐπὶ ποβδίγαπι δὰ ἰπϑίδν υἱπθᾶ ρ]Δη- 

ἰδίυγ ἐπ ἰοοο ρὶπρμὶ 5; οἱ : γίπθαπι 46 ΖΦ συρίο 
ἐγαπδίμ!! 5, Εσο αμίοπι ρίαπιαυὶ [6 υἵπέαπι [γοἰἰ{6- 

ταηὶ οπιπεῖα υϑταπὶ 5. Ὑοηΐ!, αυφτὶὶ αυοπιοὰο νἱη- 

ἀεπιϊοί, φυθιαρίαπι ταοαπιαπ ἰηγαηϊῖ, οἱ υν85 οχίϊα8, 

Π0 αὔεγΓθ8, πο τηυ]ϊ85. ()υ͵ἱβ ποβίγυπι παθοὶ υνᾶ5 

νἱγίι 5 ἢ Ουΐβ ποδίγυπι ἰαθοὶ φοηϊπιΐηδ θεἱ  8ο- 

"να δόμς ποδίθυ, μαπι αὐἀϊπϊταὐϊ6 ὁδὶ ποπιόη ἔμμπι 

ἐπ ὠπίυογεα ἴόγτα 511 

Δ. Εἰ Ἰιας αυΐϊάεπι ΟὈΙ[6Γ ἀϊοίδ 5ἰπι ἴῃ {Πυὰ : Ηδιι 
τεῦ, πιαίεν 1 χαρὰ πιἰηίηι6 84|16ηυπὶ 511 ἃ ϑαϊναίογὶ ὃ 

99 Μϑιἢ. χχυι, ὅ8. "" 70Δη. χιι, 27. “:. ΜΟΙ. γι, 3. 55 1018. 1. 5) Ξε]. ν, 1. 
59. ]όγθῶι. 11, 21. 57 Ἀ54]. υὙἱι, 1. 

1) 1άθπι, ἔστηκεν ἐχδιχῶν. 
2) Οοάδχ ϑοοτγῖίαι., λέγοντας, ὅτι ὁ Σωτὴρ λέγει. 
5) Οοάοχ γαϊοδηυβ οὐ εἰ ὡς. 
4) Οσάεχ ϑεοογίαὶ., συνῆτε. 
8) Οοάοχ γαίίοδη., καὶ πάντα. 

μου χαὶ Κύριος μέλλει ἐπὶ τοῦ Πατρὸς ἑστάναι, χρυ- 
"νόμενος μετὰ πάντων ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ χρί- 
γεται μετὰ πάντων τῶν ἀνθρώπων λέγω, χρίνεται, 
ἐξετάζεται καὶ αὐτὸς, χαὶ ἔστη μὲν ἐχδιχῶν ([) τὴν 

ἀλήθειαν, οὐχ ὡς χατήγορος δέ. Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ! 
ὡς τίνα με ἔτεκες ἄγδρα δικαζόμεγον καὶ διαχρι- 

γόμεγνον ἐγ πάσῃ τῇ γῇ; Οὐ δύναται προφήτης τὸ 
ἐν πάσῃ τῇ τῇ λέγειν, ἀλλὰ τὸν Κύριον ἡμῶν χαὶ 

Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστὸν οἶδα φιλοῦντας. καὶ οὐ μόνον 
φιλοῦντας, ἀλλὰ χαὶ ἀγαπῶντας ἀγαναχτεῖν, χαὶ λέ- 

γοντας, ὅτι ὁ Σωτὴρ οὐ λέγει (3), ὅτι ἡ φωνὴ οὐχ 

ἔστι χατὰ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Δεῖ δὲ δεῖξαι, ὅτι οὐχ 
ἀλλότριον τοῦ ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ τό " Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ! 

Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου" χαί" 

Ἢ ψυχή μου τετάρακται. Καὶ τῶν ἐν τοῖς προφή- 
ταις εἰρημένων ὁμοίως καὶ ἐνθάδε - Οἴμοι ἐγὼ, μῆε 

τερ ! ὡς τίγα με ἔτεκες ἄγδρα δικαζόμενον καὶ 

διαχριγόμδεγον ἐν πάσῃ τῇ Υῇ; ἢ ὅταν ἀπόλωλεν 
ἐπιφυλλὶς τοῦ εὑρεῖν βότρυν: Οἴμοι, ψυχὴ. ὅτι 

ἀπόλωλεν εὐλαδὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ὁ κατορθῶν 

ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει. Τίς ἐχεῖ λέγει τὸ, Οἵα 

μοι, ὅτι ἐγεγήθηγ ὡς (5) συνάγων καλάμην ἐν 

ἀμητῷ ; ἾΑρα γὰρ ὁ προφήτης συνῆγε (4) καὶ θέλει 
συνάγειν; Αρα γὰρ ἀγρὸν ἔχει ὁ προφήτης ; ̓Αλλὰ 
οὐδενός ἔστι συνάγειν πάντα (Ὁ) ἀπὸ τοῦ θερισμοῦ 
χαὶ τῶν ἑσπαρμένων, εἰ μὴ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐπεὶ οὖν πολλὰ πτώματα ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐν ἡμῖν τοῖς νομιζομένοις εἶναι 
ἀπὸ τῆς Ἐκχλησίας, θρηνεῖ χαὶ πενθεῖ ἡμῶν τὰ 
ἁμαρτήματα λέγων" Οἴμοι ἐγὼ, ὅτι ἐγενήθην ὡς 

συνάγων καλάμην. Ἕκχαστος ἡμῶν ἑαυτὸν ἐξετα- 
ζέτω, ἄρα στάχυς ἐστίν ; ἄρα εὑρήσει ἐν αὐτῷ τρυ- 

ἦσαι ἣ θερίσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (6) ; Εὑὐρήσομεν, 

ὅτι ἀνεμόφθοροί τινές ἐσμεν" ἐὰν ἄρα ὀλέγον τι 

ἔχοντες () ἐν ἑαυτοῖς, χόχχους δύο ἣ τρεῖς, αἱ ἁμαρ- 
τίαι ἡμῶν πολλαί εἰσιν ἐφ᾽ ἡμῖν. Ὁρῶν οὖν καὶ τὰς 
Ἐχχλησίος, τὰς χρηματιζούσας, πεπληρωμένας ἀμαρ- 

πωλῶν, λέγει " Οἴμοι, ὅτι ἐγενήθην ὡς συγάγων 
καλάμην ἐν ἀμητῷ, καὶ ὡς ἐπιφρυ.λλίδα ἐν τρυ- 

γητῷ. Ἧλθε ζητῶν χαρπὸν ἐν τῇ ἀμπέλῳ " ἕχαστος 
γὰρ ἡμῶν χαταφυτεύεται χαὶ ὡς ἄμπελος ἐν τόπῳ 

πίονι. Καὶ, ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρεν. Ἐγὼ 
δὲ κατερύτευσά σε ἄμπειῖλον καρποφόρον πᾶσαν 

Ὁ ἀληθινήν. Ἔρχεται, ζητεῖ (8) πῶς τρυγήσαι" εὑρί- 
σχει ἐπιφυλλίδα τινὰ χαὶ βραχεῖ; βότρυας, οὐχ εὖ- 
θαλεῖς, οὐδὲ πολλούς. Τίς ἡμῶν ἔχει βότρνας ἀρε- 

τῆς; Τίς ἡμῶν ἔχει γεννήματα τοῦ Θεοῦ ; Κύριδ ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, ὡς θαυμαατὸν τὸ ὄγομά σου ἐν πάσῃ 

τῇ γῇ ! ἢ 

Ταῦτα ὡς ἐν παραθάσει μοι" τὸ, Οἴμοι ἐγὼ, μῆ- 

τερ, ὅτι οὐκ ἀλλότριόν ἔστι τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 

98 Ῥβ4] πη. ΕΧΧΙΣ, 9. 

(θ) [ἀ6πι, τοῦ ἀνθρύνπου τοῦ Θεοῦ. 
(Π) ἀοάοχ δοονίαὶ., ὀλίγον ἔτι ἔχοντες. ῬΓΟ ἔχοντε: 

Ἰορίι ΟΠ ϑ!ογία5 ἔχωμεν. 1 
(8) ἀυάεχ ϑεογιαίοιιββ, ζητῶν. 
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ϑεότητος, χαθορῶντος τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώ- Α ἀϊνῥιήίαία, μεροαία δοπιίπαπι οοηβρίοἰοι 8. Ναμα 
πων. Νῦν τὸ λέγειν τό" Οἴμοι " τοῦ Σωτῆρος οὐχὶ (1) 

ἡ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἦ ἄνθρωπος, οὐχὶ ἧ σοφία, ἀλλ᾽ ἧ ψυχή" 
ἐχεῖνο παρεθέμην προφητιχόν" Οἴμοι, ψυχὴ, ὅτι 

ἀπόλωλεν εὐ.αδὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ὁ χατορθῶν 

ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει. Ἧλρθεν ἐπὶ τὸν βίον τὸν 
ἀνθρώπινον ἡ ψυχὴ ἡ μαχαρία, ἀνέλαδε σῶμα ὑπὲρ 
τῶν ἀνθρώπων " ἐὰν ἴδῃ τὰ ἁμαρτήματα, λέγει πρὸς 
τὸν Πατέρα" Τίς ὠξέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ 
καταθῆναί (9) μὲ εἰς διαφρθοράν; Μὴ ἐξομο.ῖο- 
γήσεταί σοι χοῦς; ἀλλὰ ἐφ᾽ ἡμῖν μὴ λεγέτω τὸ, 

Οἴμοι! ἐφ᾽ ἡμῖν μὴ λεγέτωσαν οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρα- 
νῶν. Τοῦ Σωτῆρο; ἡμῶν λέγοντος τὸ, Οἷμοι ! χαὶ 
αὐτοὶ (5) ἐροῦσιν’ Οἴμοι ! οὐ γὰρ κρείττονές εἰσι τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν, χαὶ αὐτοὶ ἡμῶν τὰ πταίσματα βλέ- 

πουσιν. ᾿Αλλὰ μαχάριοι ἐχεῖνοι, ἐφ᾽ οἷς οἱ ἄγγελοι 
οὐκ ἐροῦσι τὸ, Οἵμοι ! ἀλλὰ μακχαρίζονται - Χαρὰ 

γὰρ ἐν οὐρανῷ γίνεται ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετα- 
ψοοῦγτι, ἣ ἐπὶ ἐγγεγήχοντα ἐγγέα, οἵ οὐ χρείαν 

ἔχουσι μετανοίας. Ταῦτα ἐν παραμυθίᾳ. Οἴμοι ἐγὼ, 

μῆτερ, ὡς τίνα με ἕτεχες ; Τίνα λέγει μητέρα; ἾΑρ᾽ 

οὐχ ἐν γυναιξὶ (4) δύναται καὶ τὴν ψυχὴν λέγειν χαὶ 

τὴν Μαρίαν; Εἰ δέ τις παραδέχεται τὸ (5), Ἄρτι 
διλαδέ με ἡ μήτηρ μου τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ἀνή- 
γεγχά μὲ εἰς τὸ ὄρος τὸ μέγα τὸ Ταδὼρ, χαὶ τὰ 

ἑξῆς “ δύναται αὐτοῦ ἰδὼν τὴν μητέρα λέγειν" Οἵ- 
μοι (θ) ἐγὼ, μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεχες ἄγδρα διχα- 
ζόμενον καὶ διαχριγόμενον ἐγ πάσῃ τῇ γῇ; Διχά- 
ζεται πάσῃ τῇ γῇ χαὶ διαχρίνεται (7), χαὶ μέλλει 

ΥΘΓῸ 4ιιοὰ ϑαἰ ναῖον ἀΐθαὶ: ἤέμ πιδ! ποθὴ υἱ Ὀδιι, βαά. 

υἱ ἸΙοΏλ0, ἤθη 4υἃ βαρίοηιἰα., δ6ἃ 4υὰ δηΐηια 681, 

᾿Πἀ ἀρροβυΐ ργορμϑιίοαπι"" : γὼ πιλὶ, απίπια, φυῖα. 
ρεγὰϊ ρίμε 4 ἰόττα, οἱ φιὶ σοττίσαι ἱπ ποηιὶπίϑιι8 ποη 
ἐει. γεπΐ! ἰη υἱίαπὶ Πυπιδιιδπι "οί 286 Δπίτηϑ., 

ἐΟΓΡΒ ρΓῸ Ποιηϊηἰ θ8 Δεβυμπηρϑὶ! ; δἱ ρϑοῦδία υἱάθ. 

γἷῖ, αἷἱ δὰ Ῥαδίγθιη ν᾽ : θυ μεδίας ἱπ ξαπσεὶπο 

πιθο, ἄπηι ἀθδοοπάο ἱπ οσοττιρίϊοποπι ἢ Νμπφιϊά εοπ- 

διεϑέεμν εἰδὶ με υὶς ἢ ϑυὰ ἀ6 πολῖβ8 ποη ἀΐεαὶ {ΠἸυὰ : 
Πέδεὰ πιὸ ! ἀδ πο} 5 πόοῃ ἀΐεαπὶ δηροῖὶ οοἰογαιη. 841- 

νδίογθ ποϑίγο ἠϊεθηία : ἤθμ πιὸ ' ἀϊσθηὶ οἱ 'ρ9]: ει 

πιε ! Νοη δηΪΐπὶ ϑαϊναίογα Ὠοδίγο ῃλϑ 9 γ65 βυμί. ΥὙὶ- 

ἀθῃι οἱ ἱρϑὶ ἰϑρ808 ποϑιγοβϑ. Αἱ "δαὶ 1111] ἀδ φιίθαθ 
8Δηφο] ἤθη ἀϊοσοηΐ ἤξι ! 864 408 Ὀεαῖο5 ργχκαΐοδ- 
θυπί, Νδπὶ φαμαάΐεπι ἐτὶ! ἐπ οαΐο δαροῦ ππὸ ρεοοαίοτο 
ραωπἰιεπίϊαπι ἀσεπίε,, πιαφὶς φμαπι δΏρεΓ ποπαρὶπία. 
πονόπι ἡμειἰ8 φειὶ ποη ἱπάΐφοπ! ρμαπί!οπιΐα ". ως δ 

ςοΠβοἰαιοηοπ.. Ποῖ πιὸ, πιαίογ, φιατα τι βεμειὶ ἢ 
θυληι ἀἰοῖϊ τηδίτεπι ἢ Νυπαυϊά ἰπίογ τυ] ογ68 ροίαϑὶ 

Εοἰΐαπι δηΐπιδπὶ ἀΐςεγα οἱ Μαγίδπι 1 δ᾽ 4υΐ8β. διιίδπι 

Ἰιος δάἀπιϊῖαιὶ : Ἠο(ο αττὶριιλί πι6 πιαίον πιϑα ϑρὶ γἕειδ. 
ξαμποίμδ, εἰ αὐἀάιαὶ! ΘΔ 5. πὶ πιοπίοπι πιασπωπι Τα- 
δον, οἷς. ροίαϑι {108 πιδίγοιι νυ 6 η5 ἀΐσεγα : Ηδπ πιθ,. 
πιαίεγ, φιαγο τὴὲ θοπειϊδιὶ υἱτιιπι φμὶ ἡμα εν οἰ ἀἴδοοτ- 

παν ἱπ οπιπὶ ἰόττα ῦ Ὀϊδοορίαι οαπὶ ομληΐ ἰΘΓΓὰ οἱ ͵α- 

ἀϊεοῖο εοηιοπάϊι, εἰ δ δἰ πζυ!ος ἀϊςσίυγυ8 651 : ΕξῸ 

856 οἱ {1 Γδοἱ, οοποπμΐα πηθὰ μος οἱ ἰδία οφιῖ, εἴ 

ΡΓῸ 58 [16 ἴῃ ρά5808 β0π| ΔΙ4 δ βυδιϊπυϊ. Ὀίεοηί 
πρὸς ἕχαστον λέγειν" Ἐγὼ πεποίηχα τάδε καὶ τάδε, (, Ὡὸ ϑΔ]γΑΙΟΓΘ., 4υὰ ἀφομιυθῖ ᾿Εαϊυγυπὶ δηἶπὶ 6δὲ 

«αἱ ἡ οἰχονομία μου ἔπραξε τάδε χαὶ τάδε, καὶ τῇ υἱ οὐτὰ υηΐγνοῦϑἃ ἰογγὰ ἀϊδοθρίοί. 
σωτηρίᾳ σου ὑπέμεινα, Ταῦτα λέγοντος τοῦ Σωτῆρος, τί ποιήσωμεν; Μέλλει γὰρ διαχρίνεσθαι ἐν πάσῃ͵ 

τῇ γῇ. 
Τὰ ἑξῆς θέλω ἰδεῖν. Δύναται χαὶ ἐπὶ τὸν προφή- 

τὴν κατὰ μίαν διήγησιν ἀναφέρεσθαι χαὶ ἐπὶ τὸν 

Σωτῆρα. Ἴδωμεν χαὶ τὰ ἑξῆς - Οὐχ ὠφείλησα, οὐδὲ 
ὠ;εἰλησέ με οὐδείς. Ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κό- 

σμου τούτου" οὐκ ἔχει δὲ ἐν ἐμοὶ οὐδέν. Καὶ ἀλη» 
θῶς οὐχ ὠφείλησεν᾽ ἕχαστος (8) δὲ ἡμῶν ὀφειλέτης 
ἐστὶ ταῖς ἀμαρτίαις, χαὶ ὀφειλέτης ἐστὶ ἔχων χειρό- 
γραφον. Μετὰ τὸ ἐξαλειφθῆναι αὐτοῦ τὸ χειρόγραφον 

ἕχαστος πόσα πεποιήχασι χειρόγραφα; Ὅς ἁμαρ- 

τίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόμος ἐν τῷ στό- 

ματι αὐτοῦ, οὐκ ἐποίησε χειρόγραφον. Τί δὲ καὶ τὸ, 
θὺκ ὡφείλησέ μοι οὐδὲ εἷς ; Πῶς διηγησόμεθα ἐπὶ 
τοῦ Σωτῆρος, Οὐχ ὠφείλησὲ μοι οὐδὲ εἷς; Εἰ καὶ 
ἀνέγνωμεν οὕτως, ἀλλὰ καὶ δεῖ εἰδέναι, ὅτι τὰ 

5. Ουοά δβοφαίιαν, νἱάογο υοὶο. Ῥοίεϑὶ ἰδπὶ δά 

Ργορμοίδηι αυδηὶ δά ϑαϊνδίογεπι. βοουηάυμι τπᾶπ| 
ἀχροβί(ἰοηαπὶ γοίεγγὶ. ὙἹἀθαπιυβ οἰΐδηι φυοὰ δεαυΐ- 
ἰυτ. Νοπ ἀεθαὶ, πες ἀεϑαἷϊ πιϊηὶ φωΐεφααπι ". γεπὶξ 
Ῥτίπεορα κυλι πιιπαὶ, εἰ ἵπ πιὰ πον βαϑεῖ φιυϊάφιαπι ὃ. 

Εἰ τονοτα πἰ}} ἀδθαΐ! ; ἀπυδαυΐϊϑηά6. δυίοπι πο- 

δίγαπι ἀδθίιοῦ 6ϑὲ ρϑοοδιῖ8, οἱ ἀευοῦ δδὲ ΠΆΡΘΏ8. 

οἰϊγορτγαρίυπι. Ροδί ἀοἰείυ) οἰ Γορταρ πὶ βαυπι, 

υδηίδ ἀπυϑηυΐϑαυς 4114 [6οἷδ ΟἰΝἰΓοσγαρ 43 μὲ 

Ῥεζοαίαπι ποι [ἐεἰϊ, ποὸ ἱπυομίις ἐδὶ ἀοίμα ἵπ οΤῈ 

εἶμα ", πο (δεῖ! οἰ ἰγοργάρθαπι. θΘυἱὰ ρόοττο οἶδε 
{ππ|4 68ὲ : πεὸ ἀοϑεῖέ πιιΐ φιΐεγιαηι ῦ Θυοπιο40 6ὁχ- 
Ῥ ρα ίπιιβ ἀδ ϑαϊναίογα, πος ἀθϑιῖ ηιιὶ φεϊδημαπιϑ 

Θυδηφύλπι [4 Ιορίπλυβ, βοίοπάυπι ἰΔΠΊΘΗ 6δὲ Π18]0- 
πλείονα τῶν ἀντιγράφων τῆς ἐχδόσεως τῶν Ἑδοδμή- Ὁ Γέπι ὀχοπιρίατίυπι δεριυδρίπια ΕΝ οΓργοί πὶ ρϑγίοπὶ 

χοντα οὐχ ἔχει οὕτως. Ὕστερον δὲ ἐπισχεψάμενοι ᾿ 
καὶ τὰς λοιπὰς ἐχδόσεις, ἔγνωμεν γραφιχὸν εἶναι 

ἁμάρτημα (9). Καίτοιγε ἑχατέρως ἔστι διηγήσασθαι 

38 Μίςἢ. νἱἱ, 93. " Ῥ94]. χχιχ, 10. 

τὸ ς Σαδὴρ οὐχ Τα σσοι Νῦν δὲ, ὅτι λέγει τὸ, Οἷ- 
Ο' εἰς. 

“ἢ ὥαρ ψαΐέόλπυς, χαταθαΐνειν. 
ἐὐοθοχ βροτία!., λέγοντες τὸ, Οἴμοι, ὅτε καὶ 

αὑτὸ 
(ὁ) γαύοδη., οὐκ ἐν γυναιξῖ, 
᾿ Εἰδέτις πὶ ἐχεται τὸ, ΓΑρτι, οἴο. Ὀοργοπι- 

« 8ιηι οχ Ἐνδμ οι ο Βεργαογατ, υἱ οχ Οὐἱ- 

ἘΣ μιο, χν, Ἴ, 

ΒΟῊ 5ἷ6 Βαῦδγθ. [πβρϑοιῖ8 ροϑίθα οἱ 4115 δἀϊεθηΐθυ5 
ΘΡΓΟΓΟΙῚ ΔΠΙ ΔΗ ΘηδἾιΠπ 6880 σΟΠΙρεΓίηιυ8. ΝΙΠ]σ- 

πιΐϊπι8. αἱτοια τηοὰο οχρίϊεατὶ ροίοϑί [ΐσ ἰοου8. 

3  όγοη. χυ, 10. Δ 1 Ρείγυι, 3. 

ξδ6ῃ6 ἰοπΊ. Η ἰη Ζοᾶπη. ἀΐβοθγο ΠἸ66. 
6) ἀοάεχ γαιίοδηυϑ, ἰδεῖν τὴν μητέρα, οἴμοι. 
{ [Δ6πὶ, τῇ" μὰ χσὶ διαχρίνεται. 
δ) πο βνρα ἩΡΤ ἐχαστος: ᾿- 

ΓἜγνωμεν γραφικὸν εἶναι ἁμάρτημα. ἤϊοτο- 
ΠΥ̓ΠΙυ8 Ῥγεῖα. ἴῃ Ῥαγδ)ῖρ. δὰ (μπγοπιδιίυπι : δὲ ΕΧΧ 
ἐμ εγρτοίμπι ρώτα, Εἰ μί αὖ εἶδ ἐπ᾿ ἀτίδεμπι ὑέγεα ὁδί, 
εὐἀμία ρεγπιανογεὶ, δι ρογ μι πιὸ, ΟἩτοπιαίὶ, ἐρίδοορο- 

3 208η. χιν, 50. 

Ι͂η οοάϊοα 
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Θυοπιοάο εἰπιίγιηι ποπ ἀεϑμΐ πιϊδὲ φιΐσφηαηι ἢ Οπε- Α τὸν τόπον. Πῶς μέντοι οὐκ ὠφείλησέ μοι οὐδὲ 
πἰδυβ ἀσθίία ἱρϑογυηὶ αἰ! δῖδ, θ πὸ ἀοϑίίοτος οταπὶ 

βονπιῖηὶ ομίάαηι [ἐποτγαϊοτὶ ; πὲς ἀθθοϑαί ἀεπατὶοα 

φιϊησοπίοδ, εἰ αἰδις φιϊπφιαρίπία; πολ παϑορ ἶϑιιδ 

ἡ{{| ἀπάς τεάάεγεπί, ἀοπαυῖ! μἰτίεψιιο 5. Υἱη᾽ νἱάογο 

ἄἀυο5 ἀενίίογοθ, ὑηυπὶ αυϊ αυΐησοηῖοθ ἀθθοαὶ, οἱ 

δἰίθγυπὶ 40} αυϊπαιασίπία Ὁ ΒΕ ἀσοθυβ ρΟρυ} 15 φυΐ 

ἴῃ Ποὺπὶ ογεἀϊἀογυηῖ, ᾿υἀόγυπι ρορυϊυς ἴῃ Ομ ]- 

Βἴιιπὶ ὩῸη οὐοάδΠ8 αιηϊιαυδρίηία ἀραὶ ; [Ογία556 

ΥΟΡῸ Π0Ὸ8 4υἱ 6οχ ροι0.5 5015, αἱροῖα Οπηπ θη 

ἰηϊφυϊϑβἰ πεῖ, φιπροιῖο5 ἀθθαμλ5 ; 408 σοηστυΐ! 

αὐυοὰ ἀξ ρερολιγίος. ρροηἰ(απεΐλιῃ Ἀφοηῖα ἀϊοίτιν. 

Ουὸ Ραοῖο δυΐθιῃ, ἀἰχογῖὶ αι! βρίαπι, ααϊησοπιὶ 1] 

ἀοη δῦ! δι} ΠΠπὶ τγοίογϑηίυτ ἢ ἔχ ἰὸς πεῖρα " : Εἰ 

φιια!ἷς οἷ! πιιίϊον σμα ταπαὶ! δμηι; δὰ φυοὰ ἀϊχῖ! 51- 

πιοηΐ : ὕμο ἀοδίίονος ὁγαμέ ποπιϊπὶ [δι θΤαϊογῖ ; πελιιιδ 

ἀεὐοθαί ἀφηαγίος φιιϊπρφοπίοδ, αἰ(6 7 φαϊηφιαφίπία, οἷο. 
ΠῺώας ἀἰοία 5ἰηι ργορίογ {Πυὰ : ΝΌη ἀοδιΐ, πος ἀοὑκιῖῖ 

πιϊιὶ φυϊεφμπ. Ουοα π666558 ογαὶ γοὐ)ἷ8 ΟΠ οΓί. 

Νοπ ἀεϑμὶ, πος ἀθϑεὶ ηνδιὶ φιΐδφιαηι. Ἐονιιάο 

πιέα ἀε[εεὶ! ἴηι 156 φιιὲ 4.2.6 πιαίεαὶϊοιιπί πὶ 1. Εἰ εἰ 

πιοτίμνιδ θε1 οα ἱπβυπιϊία!ε, 564 υἱυῖ( εα υἱτίμιε δεὶ ὃ. 

6. Ροβι ἵκθς πλυλὶ ἰηιογθοι! δα ηϊ 5ΘΓΙΏΟΠ68, οἱ 

Ῥοββθῆι5. αυϊάδν ἀδ υποφυαοαυὸ ἀΐσογ ; 86 ἤθη 

ῬοΓΠΜ ΕἾ τοπηρογὶδ δηρσιυδίϊα, Ὀ᾿55θγδη5 ἰἰλαυθ ἀ8 
60 φιοὰά εοοπῃιϊηιαία 5ογὶα ἰδοίαπι δδί : "αίοαϊοίτι8 

μοπῖο χμὶ δρόπὶ διδοῖ ἐπ Ποπιΐπθ, ρτορίογοα αυοὰ 

ταῦ] ρυΐίάγοηιὶ ϑαϊναίογειῃ Ποὶ ΕἸ] πιπὶ πιοῦυ πὶ 6556 

εἷς (1); Πᾶσι τὰ ὀφειλήματα αὐτῶν ἀφῆχεν. Ἀν. 
θρώπῳ δαγνειστῇ χρεωφειλέται ἦσαν δύο" εἷς 
ὥρφει.ε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντή- 

κοντα. Μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι. ἀμφοτέροις 

ἐχαρίσατο. θέλεις ἰδεῖν τοὺς δύο χρεωφειλέτας, τὸ» 
τὰ πενταχόσια ὀφείλοντα, χαὶ τὸν τὰ πεντήχοντα ; 

᾿Απὸ δύο λαῶν πεπιστεύχασιν εἰς τὸν Θεόν’ ὁ ἐχ 

τῶν Ἰουδαίων λαὺς ἀπιστῶν εἰς τὸν Χριστὸν ὀφείλει 

τὰ πεντήχοντα, τάχα δὲ ἡμεῖς οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οἱ 

πάντων ἀσεδέστεροι γεγενημένοι, τὰ πενταχόύσια " 
ἐφ᾽ οἷς χαὶ λέγεται τὸ ἐπὶ τῇ πόρνῃ ἐχείνῃ τῇ μετα- 

νοούσῃ. Καίτοι εἴποι τις ἄν" Πῶς τὰ πενταχόσια ἐπ᾽ 

ἐκείνην ἀναφέρεται ; Ἐχ τοῦ" Καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ 

ἡ ἁπτομένη αὐτοῦ; πρὸς ὃ εἴρηχε τῷ Σίμων: " Ἂγ- 
θρώπῳ δαγειστῇ ἦσαν χρεωφειλέται δύο" εἷς 

ὥρει.18 δηγάρια πεγταχόσια, ὁ ἕτερος πεντή- 

χοντα, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ταῦτα διὰ τὸ, Οὐχ ὠφείλησα, 

οὐδὲ ὠφείλησέ μοι οὐδείς - ὃ ἣν ἀναγκαῖον παρα- 
στῆσαι ὑμῖν. Οὐχ ὡφρείλησα, οὐδὲ ὡφείλησέ μοι 

οὐδείς. Ἢ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρω- 

μένοις με. Εἰ καὶ ἀπέθαγεν ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ 

ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. 

Εἶτα πολλῶν διελθόντων λόγων, ἦν μὲν καὶ περὶ 
ἑχάστου τῶν εἰρημένων εἰπεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐγχωρεῖ τοῦ 
χρόνου ἐπείγοντος. Εἴπωμεν οὖν εἰς τὸ ἑξῆς ἀναγνω- 
σθὲν τὸ, ᾿Επικατάρατος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα 
ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον, ἐχ τοῦ τοὺς νομίζοντας, ὅτι ἄν- 

θρωπος μὲν τοῦ (9) Θεοῦ ὁ Υἱὸς ἧν.ὁ Σωτήρ. Ἐτόλ- 
διοπιίποιι. Νδπὶ ἰπίοῦ δἰῖα ῥ᾽ υγίιπδ πιιπιᾶπᾶ πι3} ας μησαν γὰρ μετὰ τῶν πολλῶν τῶν ἀνθρωπίνων χαχῶν 

φυξ ἰπιυἱογυηΐ, πος οἰἶαπι ᾿αυϑὶ δυηι ἀΐοοῦα, Πη|ᾳ6- 

πἰΐαπλ αυΐ ρῥγϊπιοροπίίυς 65ι Ομ ηἷθ οΓοαίιΓαν, ΠΟῚ 
6886 θευπὶ. Ἡ αἰφαϊείιις οηΐπι φιὲ ἐρεπιὶ μαθεί ἱπ δο- 

πιῖπε. δηϊςοβϑίυ πὶ δδὶ υἱΐχυς τηϑοαΐοῖοβ 6586 αυὶ 

Βρδιὴ ᾿ιδύθηις ἰπ Ἰιοπηῖπ6. Ερο ἀϊχοιίιη πὶ ποη ἰνᾶ- 

ΒΕΓ βρέμῃ ἴῃ ΠΟΠΊΪΠ6, ΘΠ] Βροῖλ ἴῃ δαδυη) ΟἸ τὶ - 

᾿ βίυπι ἤχογίιη. ΕσοῸ ΠΟπλΪΠ6ΠῚ ΠΟ ΠΟΥΪ : ΠΟΙ 50}Π| 
Βοπλίποπὶ πο ποΥΐ, 86 ϑδρὶθπιϊ δ πονΐ, ἱρβᾶπὶ 

Ῥθγ 56 }υ58ι{π|4π|, ΠΟΠΙΐ 6 ΠΔ ΡΘΓ 4ιι6πὶ οοπάϊία 5μπὶ 
πηϊνέγεα, υἱδι ἐΠΐα οἰ ἱπυϊοὶ δέ αι, δἰυθ ἀοπιϊπαίϊοιιθε, 

εἶνε ργϊπείραιι6. Μαξῤοαϊοίις ποπιο φιιὲ δρεηι ἠαθεῖ ἐπ 
βοπιΐπο ἣ. ἘΠΙΔιηϑὶ δηΐπὶ ποίοις ϑδ!ναίου [ΟΠ ΠΟΙῺ 
(υἷβ56 46 πὶ ροτίαθαϊ, νογυτη Δ ΠΊ6ῃ οἰϑὶ ΠΟΠπῸ οἰ ϑί, 

δὶ πὰποὸ ποηϊδαυδηι 68ὲ ἤἢ0π|0. ΕἸ δὲ οοσπουΐπιμδ 86- 
εὐπάνηι σατπεηι (τὶ δίπι, δοὰ πππὸ )απὶ ποι πουὲ- 

πιλις Δ. ἰηαυΐ! Αροβίοϊ 5. Εξο ῥργορίον 'ρϑυϊῃ πΠῸᾺ 

ΘΕΊΒἢ 118 50}π| ΠΟΏΊΟ, 81 56 ΓΟ 68 678 56 00Γ, σατη 
ἀἴοαι "" : Ερο αἰαὶ: δὲϊ οειἰδ, οἱ βιϊὶ Ἐπεοίςὶ οπιποδ. 

Ουοινδάπηοάυῃ) ἱἰρίιυν ργίπιορσοπῖιιι5 68 θα πιοτίυιῖ5 "5, 

μὰς. νὴ, Δ1, 42, “ ᾿δ]ὰ. ὅ9. 1 7οοι. χν, 
ν, 16. 3: ῬϑΆ] 1. ΕΥΧΧΙ, 6. 15 ΟΟ058.}, ἰδ. 

ταπι δαηοιἰφεῖηιθ αἰ ἀοοίἰδεῖπιθ, σΟΠΙ ΡΟ  ἰοτὸ8. 1 
Πεύταα εἰνὶ τοϊμηιδια 1,ατ1}}} δοΥμ ολ 16 {ΓΩΉ [ΓΤ ΘΗ. 
()ιοά οπῖν δοηιοί αἰιΤὲδ Ποπιΐππι οσοαραυοταϊῖ, οἰ Να- 
δοθηιὶ5 Εοοίεδῖα τοϑοταυόγαί βάοιπ, )μδίμηι ὁγαὶ οἰαπι 
ἨοδίτΟο δἰ θη ἷο σομιρτοθατί. Νιιπο ὑθγὸ σμπὶ 510 υα- 
φίείαί6 γορίονιιη ἀἴνετδα [γαπίμ ποπιμίατία, οἱ σοτ- 
μιαπα ἱ{{ὰ απίϊφιιαψια ἱταπείαιἰο σογτωρία δὶ! αἰψι8 
υἱοίαια, εἰς. 
Ξ β Οὐφεχ γὙαιίοαῃ. Ὥστε οὐχ ὠφείλησεν αὑτῷ οὐ- 
εἰς, 

χαὶ τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι οὐχ ἔστι Θεὸς ὁ Μονογενὴς (δ) 
ὁ Πρωτότοχος πάσης χτίσεως. Ἐπικατάρατος γὰρ ὃς 

τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ' ἄγθρωπον. Δῆλον, ὅτι ἐπιχατ- 

ἀρατοί εἰσιν οἱ ἐπ᾽ ἄνθρωπον ἔχοντες τὴν ἐλπίδα. 
Ἐγὼ εἴποιμι, ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἄνθρωπον ἔχω τὴν ἐλ- ᾿ 
πίδα (4) ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἐγὼ ἄν- 

θρωπον οὐχ οἶδα. Οὐ μόνον ἄνθρωπον οὐχ οἶδα, ἀλλὰ 
σοφίαν οἶδα, τὴν αὐτοδικαιοσύνην, ἄνθρωπον, δι᾽ οὗ 
ἐχτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς 

γῆς, εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε ἀρχαὶ, Εἶτα 

ἐξουσίαι. ᾿Επιχατάρατος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐ1- 

πίδα ἔχει ἐπ᾿ ἄγθρωπον. Κἂν γὰρ τηρῇ ὁ Σωτὴρ, 
ὅτι ὄν ἐφόρεσεν, ἄνθρωπος ἦν " ἀλλ᾽ εἰ χαὶ ἦν ἄνθρω- 
πος, ἀλλὰ νῦν οὐδαμῶς ἔστιν ἄνθρωπος. Εἰ γὰρ 

Ὁ ἔγνωμεν Χριστὸν κατὰ σάρκα, ἀ.11ὰ νῦν οὐκέτι 
γιγώσχομεν, φησὶν ὁ ᾿Απόστολος. Ἐγὼ δι᾽ αὑτὸν 

οὐκέτι εἰμὶ ἄνθρωπος, ἐὰν ἀχολουθῶ αὐτοῦ τοῖς λόγοις" 
ἀλλὰ λέγει" Ἐγὼ εἶπα " Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου 
πάντες. Οὐχοῦν ὡς πρωτότοχός ἐστιν ἐχ τῶν νεχρῶν, 

10. 5611 ὁοτ. χιπ, 4. " Ο0]068. 1, 16. "9 1] (ογ. 

ᾷ Μὲν τοῦ. Οοάοχ γαιίολη., μετὰ τοῦ Θεοῦ. 
ὁ) Ὅτι οὐχ ἔστι Θεὸς ὁ Μογογενής. Νείαμιϊατ 

Φης. ἀοοίγίπαπὶ ρτορυσηαθαί Τηδοάοίυ5. 4υϊθδπι 
Βυχδηιϊίυ5 (Ερίμῆ. ᾿ιῶγθϑ. τν, ἂρ. 1. Ρ]] Αγ.» 
1 Γ65. 1.) οἱ δηιθ Τῃοοάοίαπι (δι ἰδηΐ, ΕΡϊοηαῖ, 
Ολγροογαβ᾽ϊ, οἱ Αἰἱοσὶ. ἔδηιν ροϑὲ Οτ ζεηὶβ δίδίδαι 
Ανυϑ ἐχϑυβοϊανῖι. Ηυετιυϑ.. 
᾿ Ἐτγὼ εἴποιμι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄγθρωπον ἔχω τὴν 

ἐϊπίδα. φώς ἴμ οοὐΐος βοογία!οηϑὶ οα 858 881. 
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οὕτω γέγονε πρωτότοχος πάντων ἀνθρώπων, εἰς Α ἰἰᾶ (δεῖιι5 6δὶ ργἱπιοφοηίίυ8 Ομνηΐαπὶ ᾿νθηλἑπιιπὶ {108 
Θεὸν μεταδαλών. ᾿Επικατάρατος τοίνυν ἄγθρωπος 
ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον, καὶ στηρίζει 
σάρχα βραχίονος αὐτοῦ, ὅστις ἂν χυρώσῃ τὰ σάρ- 
χινα, ὅστις τὴν ἰσχὺν τὴν σωματιχὴν ἐὰν χτήσηται, 

καὶ χατὰ σάρχα (4) στρατεύηται. ᾿Αλλ᾽ ὁ ἅγιος οὐχ 
οὕτως ἐστίν" οὐ γὰρ στηρίζει σάρχα βραχίονος αὐὖ- 

τοῦ. Πάντοτε γὰρ τὴν νέχρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ 
σώματι αὐτοῦ ἔχει, καὶ νεχροῖ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν " νεχρώσας ταῦτα, οὐ στη- 

ρίζει σάρχα τοῦ βραχίονος αὐτοῦ. Ἐπικατάρατος 

ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾿ ἄνθρωπον. “Δμα δὲ πρὸς 
ποὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ ἀξιώμασιν. Ὁ δεῖνά μου φίλος 
ἐστὶν ἑχατόνταρχος, ἐπίτροπός ἐστιν" ὁ δεῖνά μου 
φίλος χαὶ πλούσιός ἐστι, καὶ παρέχεταί μοι. "Ἔπειτα 
καὶ πρὸς τὸν τοιοῦτον λέγεται τοῦτο " ᾿Επιχατάρα- 

τος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ' ἄνθρωπον. 

Πρὸς οὐδένα ἄνθρωπον ἐλπίζομεν (4), χἂν δοχῶσιν 
ἡμῶν εἶναι φίλοι " οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐπὶ Κύ- 
βιον ἡμῶν ἐλπίζομεν, ὃς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς, ᾧ 
ἐστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 

νων. ᾿Αμήν. 

ΟΜΙΛΙ͂Α ζ΄. 
Εἰς τό" 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλιἬλω τοὺς ἀμλιεῖς τοὺς πολλοὺς, 
«Ἰέγει Κύριος, καὶ τὰ ἑξῆς. 

ἰῃ θουπὶ ἰγαπβίυ δ. Ἡαίοαϊοιις ἰρίταγ ἤοπιο φαὶ 
δρδιη παϑοὶ ἷπ μοπιῖπε, οἰ βτηιαὶ σαγπθηὶ ὑγαο 
δὶ 15. αυἱ ηἰπηίγαπι 68 αὐῷ ΘαΓηΐ8 βυηΐ, ΤοΟθογαῖ, 

ᾳυΐ τοῦυγ οογρούδαηι οὐσι ΟὈϊ ΘΓ 1, οιΐδπι ὨΝἢΠμ αι 
βθουπάμπὶ σάγπθιη. ογα 0 118 58 ΠΟῖ0}8 56 μα θοϊ " 

646 δηΐπι {γπιϑὶ ἐδγηοπὶ ὈΓΔΟΙΝ 80ϊ; ΒΟ ΡΘΥ Θηΐπὶ 
τον Ποδιίϊοιοπι 9681: ᾽ν ΘΟΥΡΟΓῈ 500. ἰαθοὶ 1", οἱ 
πιο Ππὶ ΘΠ ΓᾺ 518 4υᾶ δ π| ΒΌΡΟΓ ΟΓΓΔΠι, [ὉΓ- 

πἰοαιίοπϑι, ἱπιπι ιν {ἰ8πὶ ὁ; αυΐϊθυ5 Ὠιον Ποα 18, 

μοη ἤγπιαὶ οἄγπθηι ὈΓΔΟἢ ἢ βυὶ, Ἡ αἰοαϊεοίιις φαὶ ἐρέπι 
βαϑεὶ ἱπ μοπιῖπο. ἴσο ἰἰοτ ἰῃ 605 αυδέγαϊ α(υἱ 5μδπὶ 

μᾶθοπὶ ἰπ ροιομεΐθα8 οἱ ἀϊφιηϊίαια οομβρίοιι8. ΗἸΟ 

πιθυβ δηιΐουβ δϑί δομίατὶο. [16 τηθ15 διηΐοι5 δδὲ 

Ργϑίδοίυ5, οἱ εἰἶνοϑ ἐδί, οἱ ἐἰδὶ πϑλλὶ. Αἃ ἰναπς ρος 

Β μοι Ππυὰ : λαίοαϊοίμ μοπῖο φιιὶ δρόπι ἰιαθοι ἦι ποηϊῖπδ. 

[π δυϊυπὶ Ἰνοτπηΐ μα πὶ ΒΡΟΓΔΠΊΙ5., ἀυδιηίαπιν5 ΠΟ 5 

δϑιηἰοὶ 6586 Υυἱάθαπίαγ : ποη οπΐηι ἴῃ ἰρ505, 56 ἀ ἰῃ 

Ῥοιηΐηυπι ποϑβίγι πὶ Ἐρογϑίηιβ, 401 θὲ δοδυ8 ΟΠ τὶς 

δίι5, δαὶ 6581 βΟΩΟΓ οἱ ἱπηρογίππὶ ἰἱῃ βϑθου δ 5650 }0- 

τυ. μηθη. 

4.7 ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΥ͂Ι. 

(Τυαια Ηϊοτοπνηιιι ΧΙ]1.} 

δὲ 60 ᾳιοὰ 5ογίριυπι 681 : 
ἔσοε ὁφο πιΐίίο ρίδεαίοτοα πιμίίοδ, ἀϊοῖ! Βοπιΐπεδ.5, οἰ. 

᾿ Ιυἰογργοίθ 5. ΗΪΘΓΟΏΥΠΊΟ, | 

᾿Αναγέγραπται εν τῷ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίῳ 5 8. [π Εναηροὶο αυοά δοουηάιη Μαιμαυπ) δὲ, 

Σωτὴρ ἡμῶν ἐληλυθέναι παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γα- 

λιλαίας, καὶ ἑωραχέναι Σίμωνα, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίδληστρον εἰς τὴν θά- 
λασσαν" ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. Εἶτά φησιν ὁ λόγος, ὅτι ὁ 
Σωτὴρ ἰδὼν εἶπε: Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω 
ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀγθρώπων " οἱ δὲ, ἀφέντες τὰ δί- 

 ἀτυα, ἠχολούθησαν αὐτῷ. Καὶ πεποίηχεν ὁ Ἰησοῦς 
««ο- αὐτοὺς ἐπὶ ἀναλαδεῖν τοῦ ἁλιεύειν (ὅ), Καὶ ἄλλους 

δὲ ξζο ἀδελφοὺς εὗρεν, Ἰάχωθον τὸν τοῦ Ζεδεδαίου 

χαὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 
τοῦ πατρὸς χαταρτίζοντας τὰ δίχτυα" χαὶ τούτους 
ἐχάλεσεν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην. Πεποίηχε δὲ 

χἀχείνους ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Καὶ εἴ τις γε χατενόησε 

τοὺς ἔχοντας ἀπὸ Θεοῦ χάριν λόγου πεπληρωμένην 
ὡς δίχτυα, καὶ συγχειμένην ἀπὸ τῶν ἱερῶν Γραφῶν Ὁ 
ὡς ἀμφίδληστρον, ὥστε περιθάλλεσθαι ταῖς ψυχαῖς 
τῶν ἀχροατῶν τὸ πλέγμα" χατανοήσῃ δὲ χαὶ τεχνι- 

χῶς, τοῦτο γινόμενον κατὰ τὴν ἐπιστήμην, ἂν ἐδί- 

ἕαξεν ὁ Ἰησοῦς, ὄψει τίνα τρόπον οὐ μόνον τότε, ἀλλὰ 
καὶ γῦν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν πέμπει ἁλιεῖς ἀνθρώπων, 
παιδεύσας αὐτοὺς, ἵνα δυνηθῶμεν ἀπὸ τῆς θαλάσ- 

σης ἀνελθεῖν, χαὶ φυγεῖν αὐτῆς τὰ πικρὰ χύματα. 
᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνοι οἱ ἰχθύες οἱ ἄλογοι, ἀνελθόντες ἐν ταῖς 

σαγήναις, χαὶ ἐν τοῖς ἀμφιδλήστροις, χαὶ ἐν τοῖς 

«ἰχτύοις ἢ ἐν τοῖς ἀγχίστροις, ἀποθνήσχουσι θάνα- 
τον, οὐχὶ διαδεχομένης ζωῆς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ συλ- 

18 Ζογεπὶ. χυ, ὃ. "ΠὋΟογ. ιν, 10. 
᾿[ν]4., 21 

(4) (οάδοχ γαιίολη., μετὰ σαρχός. 
(8) σάεχ γαιίεληυ5, ἐλπίζωμεν. 

15 (058, 1Π, 5. 

βου θέαν ϑδινδῖοῦ ποϑίον υθπίβδ6 [υχία πιάτα ὅδ- 

5, οἱ ἰδὶ υἱα 886 δἰ πηοποπὶ οἱ ἀπάγθαπι ἰγαιγοπὶ 

67.}8 πο ἰθηϊο5. τοιϊα ἰῃ πιᾶτα. Εγδηΐ φυΐρρα Ρί8ο8- 

ἴογ68. ἐυΐφαα δἀάϊίαν : υἱάδιβ8 δυΐδπι 608 δθδυ8, ἀἰπὶξ 

εἰς : γεπὶι6 ροεὶ πιδ, ἐἰ [ποΐαπι υο8 ρίδοαίοτοξ Ποπιῖ- 

παπι. Εἰ τοι πφμοηῖες δια γειῖα δεομίΐ φιπι ἐαπι "ἥ. 

Εἰ [εἶτ 608 ϑαϊνδίου ἀ6 μίβεδιϊογίι ρἰβοία πα, ρμίβοα- 

1ογ68 Βοπιίβυπι. ΑἰΪ05 φυοαυθδ ἀϊι05 ἴγδιγθβ ἰπνθηὶξ 

Βοπιΐηυ8, ϑδοοθυτ Ζουβάαὶ, δἱ δοδπιιθπὶ [ἰίγοπι. 

6785, ἴῃ πᾶνίοια οὑπὶ ραίγε Ζοιθάςο γεΠεϊοπίθβ. 

γοιΐα βυ "5. Θυ08 οἰπὶ 5: ΠΗ} }ΠΠ6γ δὰ Ενδηρο}}} τηΐ- 

πἰδίογίαπι ργονοοδββεί, ρἰβοϑίογθϑ Ββοπιίμαπι το  α - 

ἀϊι. 5ὶ χυΐβ )αχία ᾿ιΔης ἰδιοτίαπι οομδίθογοι ἀΐ80- 

Ρυϊοβ ϑαἰναίογίϑ, αἱ μαθεδιΐὶ ἤθη 80] υπὶ Γαι πὶ 

Βογπιοηΐβ, ἰΐὰ ϑογρίαγαγαπι γϑιΐοπα οοηϊοχίδῃι υἱ 

τοῖϊα, υ8 ροβϑίηι ϑυραῦ πυμηδπαϑ ΔηΪΠΙΔ8 ΘΎΓΟ ὯΓ- 

εἰθεῖβ βαρετίαπαΐ, οἱ σοηβίἀογαί πος ἱρϑῦπι Οἂπὶ 

ϑυπηπ]ὰ Ραϊΐοπο οἱ, νἱάθθιι φαοιμοὰο ποη ἰθπὸ 
τλπίυπι ϑδ᾽ναίοῦ., βϑὰ οἱ ὑυϑ406 δὲ ργιθβϑοπίθι ἀἴειῃ 

τηΐϊτιαι Βοιηίπαη) ρἰϑοδίογαβ, ᾿πϑιϊ 6 Π8 608. ΔΗ ἢ ΠΏ 88 
ἸΙθΟΓάγα 66 πηϑῦὶ, οἱ ὁχ δΔοογ θ᾽ β5᾽ π|5 Πποι 08 δι) 8.- 

τῶπι ργοάσοογα [ἰογίογομν, Υϑγιπι }}} ρί56 68. ἐπῃὶ 

βαϑοηΐβ, γοιϊθι5. δίαι [απι15 οχίγδοιὶ (6 448 [υ6- 

τίηι, πιουϊυμῖατ. ΑΡριά π08 γογὸ οὐπὶ ΔΠ14}8 [ὑόγὶς 

ΒοΓπιοηΐβ. ΓΟΙΘ ΠΟΙ ρΓΘΙΘη518, οἱ δἀυοίυ5 ἀ6 τηλτὶ 

βου, τπουΐταγ φαΐάθηι οἱ ἰρβ6, ββὰ ρμεροδῖο, β6ὰ 

8. Ζογοῃ. χύ!, 16. " Μδι!. τν, 19,20. 

(5) ᾿Επὶ ἀναιαδεῖν τοῦ ἁλιεύειν, ἴμοφα,. ἔτι 

ἀναλαβεῖν τὸ ἁλιεύειν. 



[Ὁ Σ] ΟἈΙΟΕΝΙῚΒ {1 

τσπο, υἱ ΘΟΠβυΓρΟΠ5 ΟἸιγίβίο, νίναι Ὦιο. 51] Ἔγξο α ληφθεὶς ὑπὸ τῶν ἁλιέων Ἰησοῦ, χαὶ ἀνελθὼν ἀπὸ τῆς 
Ῥοβδὶβ δὰ ἱπίε! ἰοπάνιπ 5650} 4116 ΠῈ| ΘΟΉΔΠΌΓ 

ΘΧΡΟΠΟΓΘ, δηΐΠ|0 ἰπάυοσογα ῥί8668 ἀ6 πηδγὶ δχίγα- 
οἴ08, 4]12π| Τυγβὺϑ ΥἱἱδπΠ) Δββυπι γα, οἱ αἰϊαὰ οοῦ- 

Ρυδ ἱπύμεγ, ἰυης 50168 410 Π0}0 18 ρτοί οἰ ΘΧΘΠῚ- 

Ρίυπι. Νέιηο Ὀἱδϑρἢθπιθῖ, ὩΘΠη0 πι|816 ἰδοογοῖ, ΒῸη 

γοσδίυν ογίπιθη αυ04] ΔὉ αἰ ογῖι5 δυάποίαπι 6ϑὶ ἰῃ- 

10}}Πςοηι4. Εἰ τὰ ἰφίίυγ οὐτὴ 92,8} ἀς 5:5 οἰ} ἰδιῖυβ δυ- 
οἰἶθιι8 ΡΟ ἀϊπεῖρυ]οβ Βοπιὶηὶ [πο γὶ5 αχιγαοίυβ, πιυ ἃ 

ΠΟΤΡΟΓΙ8. Υἱ εἶα, πλιδ ΒΘΠΒΌΠῚ ΔηΪ πη); ΠῸΠ 5815 {16 

Ῥ 5618 4υἱ ἴῃ 5455 γθῦβϑθαγὶβ υη019; 868 ἀ6 ργοίυπάο 

δυγεῖια ογυΐϊυβ δὰ τ)οιϊογα σοηνογίογο, βοουπάμπι 

ἢΠυὰ δροϑβίοϊϊευπι 1 : Νο8 αμίόπι οπῖπες τευυίαία 

[αεἷδ φίοτίαπι Ποηιῖπὶ εομίδηιρίαη 68, ἐπ θαπιάσηι ἱπια- 

φίποπι ἐγαπδ[οΥπιαηλΥ (6 σίοτία ἐπ σίοτίαπι, φμαεὶ ἃ 

θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσχει, ἀποθνήσχει δὲ 

τῷ κόσμῳ, ἀποθνήσχει τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ μετὰ τὸ ἀπὸ» 
θανεῖν τῷ χόσμῳ χαὶ τῇ ἁμαρτίᾳ, ζωοποιεῖται ὑπὸ 

ποῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀναλαμδάνει ἄλλην ζωήν" 
ὡσεὶ ἐδύνω καθ᾽ ὑπόθεσιν (1) νοῆσαι τὴν τοῦ ἰχθύος 
ψυχὴν μεταδάλλουσαν μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ σώ- 
ματος τοῦ ἰχθυϊχοῦ, χαὶ γινομένην τι χρεῖττον παρ᾽ 

ἰχθύν. Παράδειγμα ἕλαδον. Μὴ ἀφορμάς τις λαμθα- 
νέτω ὧν οὐκ ἤχουσε, τοιοῦτον δή τι νοήσῃ. ᾿Ανελή- 

λυθας ἀπὸ τῆς θαλάσσης, ὑποπεσὼν τοῖς διχτύοις 

τῶν μαθητῶν Ἰησοῦ" ἐξελθὼν μεταδάλλεις τὴν ψυ- 
χὴν, οὐχέτι ἰχθὺς εἶ, διατρίδων τοῖς ἁλμυροῖς τῆς 
θαλάσσης χύμασιν' ἀλλ᾽ εὐθέως σου μεταθάλλει ἣ 
ψυχὴ, καὶ μεταμορφοῦται, χαὶ γίνεται κρεῖττόν τι 

Ῥοπιϊπὶ ερίτῖιι. Ἐπ οὐπὶ Γαδ γὶβ ΔῸ δροβίοὶἰβ δο ἀϊβοί- Β χαὶ θειότερον παρ᾽ ὃ ἦν τὸ πρότερον. Ὅτι δὲ μετα- 

Ῥυ!}5 365 πιαγίηἷβ δυο θη5 ΠΠθαγαΐυβ, ΠΟΙ αυῶγογα 

Ῥτοίαπάυπι), 564 ἴῃ τπηομεἰυ8 ἷς οοηγοιβαίίο ἰυᾶ ; 

τι Δπὸ πο [8688 Ορυβ ρἰδοδίογ υυ8, 4} (6 ΓυΓΘῸ3 
ἀδ Πιιειίθυβ οχίγα!δηὶ, βθὰ δἰ᾽ῖᾳ φαϊθυβάαπι 4105 
ὙρηΔίοΓο5 δογίρίιγα πυπεαιραῖ, 4υὶ (6 ροβίθα γϑηθη- 

(υν ἀς πιοηίο, ἀ6 20}16, ἀδ ἰοο}8 δἰεἰοτί δας [Ὁ] 5ἷῖ 

ἀδαπιθυϊαιῖο ἰυ8, ἐδὶ πιδηβ, φγθβ8118 δἱ βϑίδίο; Οο}}} - 

Υἱἰβόθγα πιδγίβ : Οὐ νίβοαγα νδ]]  υτὴ ἃς ργοίυπαογαπι; 

Υηΐ δὰ ἠϊοηί65, ργορ οίβ ; υβηΐ διὶ ἡ] οβ, 7.805 ; 

͵ρ515 81 σογνθγϑαιῖο ἰθἃ ; αἵ οὐ ἀΐο5 πηοΓι 18 δάνα- 

ΠΟΥ, πη ἀπῖιΓ γθηδίογαϑ, 8}}} φυ!ὰδπὶ ἃ ρμἰϑοαίογὶ- 

05, 40] ΒΌρΘΓ 4550 Πηρ.10Π6Ππ| οοπϑιίτυϊἱ δυηϊ, οἱ 16 

οὐπὶ οδίοΓγ5 βϑηοῖ8 ἀθ 60}16, ἀθ πιοπίβ, 46 δ] ἰοτὶ 

Ἰοοο δοεὶρίδι!. Υἱάα δυίδπ) 8ἱ ποὴ βδεγϑία γ066 ἰῃ 

ἐδάθπι βθηιθητί ρΓΟΡΙΙοα οοπϑαηῖ! ἀΐοθηβ : Εσδρα 

420 πιξιιο Ρίδοαίοτοδ ημιΐίος. αἰ εἰξ Βοπιΐπιιδ, εἰ γμίδεα- 

ϑυπίμτ ε08. Εἰ γοδὶ ἤπτο πιϊίαπι υὐπαίογθδ ημιος, 

μί εαρίαπί 605 διίρτα οπιποηι πιομέθηι εἰ σοἰίοπι δ. 

μορφοῦται χαὶ μεταθάλλεται͵, ἄχονε Παύλου λέγοντος " 

Ἡμεῖς δὲ πάντες, ἀναχεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν 

δόξαν Κυρίου κατοπτεριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰχόνα 

μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ 
ἀπὸ Κυρίου πγεύματος. Καὶ μεταμορφωθείς τε οὗ» 
τως ὁ ἰχθὺς ὁ ὑπὸ τῶν ἁλιέων Ἰησοῦ συλληφθεὶς, 
χαταλιπὼν τὰς ἐν θαλάσσῃ διατριθὰς, διατριδὰς 

ποιεῖται ἐν ὄρεσιν, ὥστε αὑτὸν δεηθῆναι οὐχέτι ἁλιέων 
τῶν ἀναγόντων αὐτὸν ἀπὸ θαλάσσης, ἀλλὰ δευτέρων 

τινῶν, οἷον ὀνομάζονται, θηρευτῶν οἴτινες θηρεύον- 
σιν ἀπὸ παντὸς ὄρους, χαὶ ἀπὸ παντὸς βουνοῦ. 

᾿Αναδὰς οὖν σὺ ἀπὸ τῆς θαλάσσης, καὶ συλληφθεὶς 

τοῖς διχτύοις τῶν μαθητῶν Ἰησοῦ, μετάθαλε ἀπὸ τῆς 

θαλάσσης, ἐπιλάθου αὐτῆς, ἧχε ἐπὶ τὰ ὄρη, τοὺς 

προφήτας, χαὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς, τοὺς διχαίους, καὶ 

ποιοῦ ἐχεῖ τὰς διατριδὰς, ἵνα μετὰ ταῦτα, ὅτε ὁ χαι- 

ρός σοι τῆς ἐξόδου ἐπιστῇ, πεμφθῶσιν οἱ πολλλοὶ θη- 

ρευταὶ, ἕτεροι παρὰ τοὺς ἁλιεῖς. Τίνες δ᾽ ἂν εἶεν 

οὗτοι ἣ οἱ ἐπιτεταγμένοι ἐπὶ τοῦ παραλαμθάνειν τὰς ψυχὰς τὰς ἐν βουνοῖς, τὰς μὴ κάτω χειμένας; Καὶ 
ὅρα εἰ μὴ κέχραγε μυστιχῶς ταῦτα λέγων ὁ προφήτης, καὶ τοῦτον παριστὰς τὸν νοῦν ἐν τῷ “ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 

ἀποστέλλω ἁλιεῖς πολλοὺς, λέγει Κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστελω 
πολλοὺς θηρευτὰς, καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους, καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ. 

4. 8] υἱβ εἱ ἴὰ ἂὖ πἷβ νεπαίογί "08 οαρὶ, σᾶῦδ Π8 

ΨΟΡΒΘΓΪ5. ἰῃ γΔ]]}}0 8, π6 ἰπ ἴα ἢ π}}}} τορίοηα οοη- 
δἰβϑίδλβ. θυ ῶγο ο0}168, 4υθγα πηοπίθηι, ἰῇ 406 πὶ 180 

ΡῬοόρυϊο οπιίηιι5 δϑοδπάϊι, οἱ βθοιὶ βυηΐ διπὶ ἀΪ80ἷ- 

ΡυΪ, ὁχ σὰ δρογίθηϑ 05 βιιυτη ἀθου 605, ἀϊοοπ5 ̓ : 
Βεαιϊξ μαμρετος δρίτῖίι., φμοπίαμι ἱρδοτιπι 601 Τό- 

φσιαπὶ οοἰοταπι; εἱ τοὶᾳυ8 δορίοπὶ βθοϑι υἀϊη 68. 

Νοαίιο ν6ΓῸ Ρυΐ68 ᾿ίσογα [)]8 νϑῃδίουϊ υ8, δ) ἐιη 16 
Ἰιοπεῖμθ8, πἰϑὶ ἀθ πιοιείυ5 δο ΟΠ θυ5 φαργαγο, οἱ 

αιοά φοαυϊίυγ, ἀς σαυετγηὶδ μείγατμηι. πάρ ροβδυπὶ 

ἐπι 6" μα γθ ῬΘιγα5 Ὁ ὑπ δ ΘΆνΘΓΠ88 ρΟΙΓΔΓΆΉ)  γθ πο 
δὲ Βχοάμηι ; αὐτο αἰϊαυδηι ἱπιογργοίδι οι 18 οοοᾶ- 

δἰοποῖῃ; δὲ 40.6 ἱηνοπίο Ὑο]θηίοπὶ ΜΟΥϑοιὴ Υἱάθγα 
Ἰνοπιίπυπι, οἱ Θοπιίπυπὶ οἰάσηιν ργοπιϊΘμίοπι, δἰ ᾳι6 

ἀϊεσηίοπι ᾽ : Εσοεροπο 94}9 6 ἐν σαυότπα γμέϊτα;, εἰ 

ἐοπορί εἷος ροείοτίοτα ἡϊδα; [αεἰθηι αμ6πὶ πιθαπὶ ποη υἱ- 

19}1} Οὐτ. πὶ’, 18. 

(4) '2σεὶ ἐδύνω καθ᾽ ὑπόθεσιν, εἰς. φρο [8 ἴῃ - 
δογΡιιηχ 586 νἱ είυν ΗΪΘΓοηγ Νι5. : Ὡσεὶ ἐδύνω χαθ᾿ 
ὑπόθεσιν νοῆσαι τὴν τοῦ ἰχθύος ψυχὴν μεταδάλλου- 

30 Ζογοιη. χνὶ, 16. 3 Μαιἢ. ν, ὅ, 

Εἵπερ οὖν θέλεις συλληφθῆναι ὑπὸ τῶν θηρευτῶν» 

ὅρα μὴ τὰς διατριθὰς ποιήσῃ ἐν ταῖς χοιλᾶσι, μηδὲ 

κάτω που διατρίψῃς, ἀλλὰ ζήτει τὰ ὄρη, ἀνάθα εἰς 

τὸ ὄρος, ὅπου Ἰησοῦς μετεμορφώθη, ἀνάδα εἰς τὸ 
ὄρος, ἐφ᾽ οὗ ἰδὼν τοὺς ὄχλους ἀναδέδηχεν ὁ Ἰησοῦς, 
καὶ ἠχολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ, ἔνθα ἀνοίξας τὸ 

στόμα αὑτοῦ ἐδίδαξε λέγων " Μακάριοι οἱ πτωχοὶ 

τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν" χαὶ τοὺς ἑξῆς τούτων μαχαρισμούς. Καὶ 
οὐχ ἔξεστί γε τούτοις τοῖς θηρευταῖς ἀλλαχόθεν συλ- 

λαθεῖν ἢ ἀπὸ τῶν ὀρέων, καὶ τῶν βουνῶν, καὶ ἀπὸ 
τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν" ταῦτα γὰρ τὰ τρία 
λέλεχται ἐν τῷ προφήτῃ Ἀποστελῶ γὰρ πολλοὺς 
θηρευτὰς, καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς 
ὄρους, καὶ ἐπάνω ἀπὸ παντὸς βουνοῦ, καὶ ἀπὸ 

τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν. Πόθεν οὖν νοήσω τὰς 

3: ἔχοι! χχχῖ, 22, 25. 

σαν μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ τοῦ σώματο; τοῦ ἰχθυϊχοῦ, 
χαὶ γινομένην τι χρεῖττον. Παρ᾽ ἰχθὺν παράδειγμα 
ἔλαθον" μὴ ἀφορμ, ς τις, οἷς. 



μι ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΙΓΠΙΑ ΧΥ͂Ι. 1 

πέτρας χαὶ τὰς ἐν ταῖς πέτραις τρυμαλιάς ; Ἔρ- Α ἀοὐΐε. ϑ5ὶ᾽ οοηβίάαγοβ φυϊά ἰυἱ ρεῖγα ἀΐολίῃν, εἱ [ογῶ- 
χιμαι ἐπὶ τὴν Ἔξοδον, ζητῶν ἴχνος εὑρεῖν διηγήσεως 

τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν " εὑρέσχω Μωῦσέα ἐχεῖζ 
βουλόμενον γνῶναι τὸν Θεὸν, χαὶ τὸν Θεὸν ἐπαγγελ- 

λόμενον αὐτῷ, χαὶ λέγοντα. ᾿Ιδοὺ θήσω σε εἰς 

ὀπὴν τῆς πέτρας, καὶ καταγοήσεις μου τὰ ὀπίσω. 

τὴ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀςθήσεταί σοι. Ἐὰν 
νοήσῃς ἐχεῖ τὴν πέτραν, χαὶ ἴδῃς ἐχεῖ τὴν ὀπὴν τῆς 

πέτρας, τίνα τρόπον ἐπὶ τῆς πέτρας ἱστὰς, καὶ τὴν 

ὁπὴν τὴν ἐν τῇ πέτρᾳ ἰδὼν, βλέπεις τὸν Θεὸν διὰ τῆς 
ὁπῖς τῆς πέτρας, ὄψει τε χαὶ τὰς πολλὰς πέτρας 

χαὶ τρυμαλιὰς αὐτῶν. Τίς οὖν ἐχείνη ἡ '“πέτρα ἡ 

τηθῃ ροῖγοδ, ἰπι6}}}ἷ5 οἱ οἰΡρίθγαβ ραίγαϑ, οἱ ροίγδγυπι 

[ογαπιῖπα. Ουῶ ἰφίίαν αδὶ ρμεῖγὰ 7 Βοπιίπυβ ϑόϑυβ 

Ομιείβιυβ. Βίϑοδαπὶ ἐπὶπι 46 ἐρί τι παἱὶ δογμοπίο 602 ρε- 

ἐγα "". Εἰ «ρον γμεοίγαιπ βίαι μἱΐ μεάος πιθος ἴδ, ἴῃ ιτἷ- 

ξο5!π0 ΠΟΠῸ ρϑδἰπι0 ἀϊείϊίυγ. Ουοὰ δδῖ [ὈΓάπΊθη 
Ρείτγῷ 3 Υἱάθ εὐπὶ ἀρυὰ θόὺυπὶ Ῥαΐγεπι, Ὑγθι πὶ 
θευπὶ, νἱἀθὉ}8 ᾿μ οργϑι ροίγᾶπὶ ; Υἱάς ἀϊδροηθαιίο- 

πὸπι ββϑυπριὶ σοΥρΟΥΪ5, υἱὰο}} 18 [Ογᾶηνθῃ ροῖγῶθ, ΡῸΡ 

4ιυοά ροκίογϊογα θεῖ ᾿υχ!α μο551}}}}{δίοπι ᾿πι6ε}}}}-- 

ιἰΔι183 80 Πυπ)8η1:18 ἱπίυείγ ἀϑροαίι5. Ηος οπίϊη 

651 υοὰ αἷι 5 : γιάοδὶ5 ροδίετίοτα πιδα. 
μία; Ἢ πέτρα δὲ ἣν ὁ Χριστός. “Ἔπινον γὰρ ἐχ πγευματιχῆς ἀκοιϊουθούσης πέτρας. Καὶ ἔστησεν 

ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, ἐν τῷ ἐννάτῳ χαὶ τριαχοστῷ λέγεται ψαλμῷ. Τίς ἡ ὀπὴ ἡ ἐν τῇ πέτρᾳ; 
ἐὰν ἴδῃς τὴν Ἰησοῦ ἐπιδημίαν, ὅλον αὐτὸν νοήσας πέτραν, ὄψει τὴν ἐπὴν κατὰ τὴν ἐπιδημίαν αὐτοῦ, δι᾿ 

ἧς ὁπῆς θεωρεῖται τὸ μετὰ τὸν Θεόν. Τοιοῦτον γὰρ νοεῖται ἐν τῷ - Καὶ ὄψει τὰ ὀπίσω μου. 

᾿Δλλ' εὗρον μίαν ὁπὴν μιᾶς πέτρας" μεταδαίνω τῷ 8 ὅ. [πγοηΐ ἀπᾶπὶ οἀνογπδίῃ ὑηἰὰ5. ροίγα ; 4υΓῸ 
λόγῳ ἀπὸ τῆς ὀπῆς ἐπὶ τὴν τρυμαλιὰν τῆς πέτρας, 
ζητῶ χαὶ τὰς πολλὰς πέτρας. Ἐὰν ἔλθω ἐπὶ τὸν χο- 

ῥὴν εἴτε τῶν προφητῶν, εἴτς τῶν ἀποστόλων, εἴτε 
χαὶ ἐπαναδεδηχότων ἁγίων ἀγγέλων, λέγω, ὅτι πάν- 

τες οἱ Χριστοῦ μιμηταὶ, ὡς ἐχεῖνος πέτρα ἐστὶ, πέ- 
τρὰ γίνονται, Καὶ ὥσπερ ἐχεῖνος ἔχει ὀπὴν, δι' ἧς 
χατανοεῖται τὰ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἕχαστος, ὁδὸν διδοὺς τοῦ νοεῖσθαι Θεὸν διὰ τῶν λεγο- 

μένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, ποιεῖ ἐν αὐτῷ ὁπῆν. Εἰ δὲ χαὶ ἄλ- 

λως βούλει ὀνομάσαι τρυμαλιὰν, ἀφ᾽ ἧς ὁπῆς ἢ τρυ- 
μαλιᾶς ὄψει διὰ μὲν Μωῦϊσέως τὸν νόμον, διὰ δὲ 

Ἡσαῖου τὴν προφητείαν αὐτοῦ, διὰ δὲ Ἱερεμίου ἄλ- 
λους λόγους Θεοῦ. Εἰ δὲ καὶ ἄγγελος ἔσται λαλῶν, 

ὡς ἐλάλησε, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ " 

4119 ρεοῖγδβ, οἱ 41128 σάνυθγηδθ; ὑρῃΐο δι οἰ ΟΓΙΙ ΠῚ 

᾿Ργορμοίαγαπι δίψυ ἀροϑίοϊογυπι οἱ ᾿Γαβοθηἀοηι 

βδηοίογυπι, Δηφοίογυπ),, οἱ ἀϊο0 4υἱ8 ΟΠ! 68 ἰπηϊ18- 
ἰογοβ ΟΠ γίϑιϊὶ ροῖγα βίπι, αἱ ροῖγα δϑὶ 16 φυὶ ἀ0- 

οὐυἱε. Εἰ 5ἴουι ἰδία Πα θδί [ογαπιθη Ρὸγ 4ι04 νἱ ἰοπίυΓ 

Ροϑβίογίογα θεοὶ ; δοάδῃη πιοάὰῳ τιἱηυδηιϊδηιι6 ποϑίγυ πὴ 

4υΐϊ ΡῈΓ ΒΕΓΙΠΟΠ68 5008 Υἷδιὴ Ῥδηαΐΐ δ ἱπιθ! ἴροπ- 

ἀυπι 1 οῦπι), [Δεοἰϊ οἱ 56 [Ὀγδπηθη ροίγ. 8: δυιῖοπι 

ΑἸιογ υἱβ ἱπιο! Πἴρέγα μεϊτπι, οἱ ρυΐγ [Ὀγᾶπιεῃ, 
υἱάδ ρὲγ Μογβοὴ ἰδζθπι; ΡῈ ᾿βαίαπι Ὀγορ δ. 12 πὶ; 

Ρεὺ 2εγεπιδπὶ Α]α εἰοηιυία ἀϊνῖμ. δ[π υ6ΓῸ δηβρθ- 

1υβ (ἀμδτῖ! οἱ Ἰοφυδίυγ 'π μοπιίπα, [υχία ΠἸυἃ ρτγορμθ- 
εἰουπι ᾿ : Απροίμς φαὶ ἰοφιεϑαίμτ ἱπ πϊε, ἃ510 ἰπ δῃ- 
6610, οἱ ρὲγ [ὈγϑπΊθη δ}118 Δ 66] 1.6 νἰά60 θουπ. 

Ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ (1), κἀχεῖ ἴσταμαι ἐπὶ τοῦ ἀγγέλου, καὶ βλέπων χἀχεῖ πέτραν, χαὶ ὀπὴν πέτρας, καὶ 
βλέπων ἀγγελικῶς τὸν Θεόν. 

᾿Αλλὰ παραδείγματός μοι χρεία, ἵνα παραστήσω 5 4. Εχοπιρίαπι Δ 060 ποοοββαγίαπι, αἱ ἀοοοαπι 
πῶς ἔστιν ἐλθόντα ἐπὶ ἄγγελον, χαὶ δι᾽ ἀγγέλου τὸν 
θεὸν ἰδεῖν. Γέγραπται γὰρ ἐν τῇ ̓Εξόδω" "Ὥφθη ἄγ- 

τεῖος Κυρίου ἐν φιογὶ πυρὸς βάτου τῷ Μωυσεῖ. 

Καὶ ὁρᾷ Μωυσῆς ὅτι ἡ βάτος καίεται πυρὶ, καὶ ἡ 
βίτος οὐ κατακαίεται. Καὶ οὐκ εἶπεν ἡ Γραφὴ, 

ὥσπερ εἶπε κατὰ τὴν ἀρχὴν, ὅτι, "Ὥφθη ἄγγελος, 
οὗτως ἐνθάδε, ὅτι, ΓΑγγελος Κυρίου - ἀλλ᾽. ᾿Εγὼ 

θεὸς Ἁδραὰμ, καὶ Θεὸς Ἰσαὰκχ, καὶ Θεὸς Ἰακώδ. 

Ἦν οὖν ἐχεῖ ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἀγγέλῳ θεωρούμενος, ὡς 
διὰ τῆς πέτρα; Θεὸς γινωσχόμενος, καὶ τῆς ὀπῆς τῆς 

ἐν αὐτῷ. Οὐχ οἴδας οὖν πότε πέμπονται οἱ θηρευταί" 
διὰ τοῦτο μηδέποτε ἀπὸ τῶν ὁρέων χαταδῇς, μηδὲ 
χαταλίπῃς τοὺς βουνοὺς, μηδὲ ἔξω (2) εὑρεθῇς " λε- 

χϑέσεταί σοι ὡς ἔξω τυγχάνοντι, καὶ λέγοντι τὰ τῶν 

ἕω" Ἄρρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἀπαιτοῦσι τὴν ψυ- Ὁ 
χήν σου ἀπὸ σοῦ" ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται ; 
λεχθήσεται δέ σοι ταῦτα, ἐὰν φάσχῃς " Καθελῶ μου 
τὰς ἀποθήχας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ ἐρῶ 
τῇ γυχῇ μοῦ" Ψυχὴ, ἔχεις ἀγαθὰ κείμενα εἰς 
ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὑφραίνου. 

ἯΙ Ὅογ. χ, 4. "Ἐ Ῥᾳ8]. χχχιχ, ὅ. "6 Εχοά. χχχῃι, 27. 
τι, ὅ. [μς. σχ!, 90. 

(Π Κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ' Ὁ 
Δαἰῶν ἐν ἐμοί. Ἠλυδπιὰγ {πε ΖΔο ᾶγ, τι, ὅ ; ἴῃ 
Ἐνδηξοί!ο δυΐοπν ποι Πα λπὶ ἙΟὨρΑγοΠΙ, 564 μνημο- 

4υοιηοάίο ροδβϑίϊ δἰίψυΐβ ἰπ δῆψθ!]0 σοι ϑί6ἢ5 υἱ 6.0 
θδυπι. δογίρίυπι 6δὲ ἰῃ ἔχοάο 35 : Ἀρρατιὶ! απ ρείις 

δοπιὶπὶ ἱπ βαπιπια τιδὶ Μουεὶ, εἰ υἱάοϑαι Ἡυμεες 

ηεῖα στάεϑαι ταϑια, εἰ ποπ εοπιϑιτεϑαίατ. ἘΠ ποθὴ 

βἰουι σρογαὶ ϑογρίυγα ἰῃ 60 ΄συοά ἀϊχογαὶ : Αρ- 

Ρϑγιιΐῖ προ 5 θοπιηΐ, 56 δἱ ἴῃ γϑ]ὶ4υΐ5 δυρθδθουία 
οϑῖ, αἱ ἀϊοογεί : Εξο δηροῖι8 Ποννἶ!, 56 αἰἷΐ 38 : 
Εφο θέας Αὐταίαπι, εἰ εις ]Ι5ααο, εἰ θέμε Ζαεοῦ. 

Εγδὶ οὐᾷοὸ ἱδὶ θδὺδβ ἴῃ ἅπρθῖο υἱβὶ 118, οἱ ρὲγ (υγᾶἃ- 
τδἢ 678. Δρράγουδιϊ ροϑίθυογἃ οἦυ5. Ουΐα ἰφἰιαΓ 

μι 6560 18. 400 ἰἐπΊροΓα πο δηΐου ὙΘηΔΙΟΓΟΒ, ον 6 Π6 

δἰᾳυδπάο ἀδ πιοηία ἀδβοθη 88, 6 ΤΟΙ παι43 (0]- 
168, π6 ἀδ οαγνόγηΐβ ροίγάγυπι Ἔχθαϑ. δὶ δηἰπὶ (ογὶβ 

Γυογὶϑ ἱπνοπίυϑ, ἀϊοδηίαγ ΕΠ0] δα αυϑ 11 φυΐ [ογὶβ 
δηϊ πιογοηΐυν δυάϊγα δ᾽ : διμίιε, λας ποοῖς απϊπια 

μα τοροπίο αὐ[ογείμν 320 α [ε: σι αμέξπι ματα - 

βιΐ, οὐ͵μς ὀγαπιῦ Ὠϊοσηίυγ δυίοη εἰ] 158, 81 ἀἶχθ- 

τὶϑ : δεκίτμαηι ἀροίπεσαξ, οἰ πιαΐοτες ααάΐβοαθο, εἰ 
ἀϊεαπι απέπια πιθῶ : Απίπια, ἤαϑοβ δοπα τεροεῖία ἱπ 

ἀιπολ πιμίϊος; τεφιιΐεδοα,, οοπιθάς., ὀΐϑε, ἰαἰατε. 

317 ΖΔ). τι, ὅ. “5 Εχοά. 1, 2. 35 Εχοά. 

νιχά οὐυδηιοι!! ἁμαρτήματα Οτροιὶ δοϊοπιηΐδ βυιὶ 
Ἡσετιυϑ. 

(8) Μηδὲ ἔξω. μοροθαὶ Ἡϊοτοηγπηιυϑ, εἰ δὲ ἔξω. 
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Απἰπιαάνογιῖβ ἀθ τηομεῖθυ5 δἱ οΟ} Π}υι18 ἀδδοοπάθη- 
(οι δηϊπηδάνογι 8 οΟμ5ἰβίθη( 6 Π) ὀχῖγα ροίγο [ὉΓὰ “- 

πῆρ ὃ αυοιηθὰο ογγοὶ οἱ δὰ ρυίοι θοΠἃ 6886 4188 

μα} Δ δύ, ἀϊέθηβ : δίσαπι απίπι πίε : ἤαδϑες 

πιμία ϑοπα τοροϑῖία ᾽ ἘΓιπιοπίαπι οἱ υὑθογίαίοπι [6 Γ- 

τοηογ ἰγυοίι πὶ 6556 Δι} Γαΐυς 6δὲ "018, Π6- 

δοίη αὐυΐὰ νόγὰ θοηᾶ ΠΟῚ πϑϑοῦῃευγ ἰμ ΠνΔ] ρα οἴ 

ἴογγα, 86 ἴῃ) οἰ δι θυ5 τοριοηΐ θυ; εΠοϑϑυγίζανὶςς 

δἰ} ἴῃ ἰθιτ, 4υ8 ἰῃ [ΟΓΓΔ 6556 {Π ΘΔ ΌΓΟΒ ΔΓΡ Γαΐ 8 

651. 51 418 δυίοιῃ βυ Δί οὐαοα βοαυϊίυνς θοηιίηυπι 

Φαβυπ), οἱ {ποϑδαγίζαϊ οἰ ὲ ἴῃ σοῖο, πο ἀϊοϊίυγ οἱ : 

διμίίο, ἰασ ποοίδ απὶπιαπὶ ἵμανὶ τοροίοπι α (6 : 56ἀ 

ΥὙθηΐθη65. ὙΘμΔίογαΒ, οἱ αυῶγθηίθθ Δηἰπ)8} ἃ ἀδ 

τη0η11018, ἀ6 ΟΟἸ] 05, ἀ6 σΑΥ ΘΓ 5 ροΙΓάΓι πὶ, εἰ ἈΠ| 

απ οὐπὶ οἷ5 ρατίϊογ δοοίρίοηι ἀδ γϑιιδίΐοῃο 5ὰ}- 
Ἰΐπηῖ, δὲ δὰ βδυθιϊπιίογα θαι 118. Γαβ πᾶ ροΓίᾶ - Β 
θυηῖ. (μία οομΐ πιοὶ ΡΟ οπιπὸς υἷα δογηπι ᾽'. 
ΘΌΡΕΓ ΟΠΙΠ68 ΥἱΔ8 ἰβι[π5π|0 0] ̓ οπηΐ πα τη αυΐ ἴῃ τ20}- 

τἰὺ9 σοηνογϑδηΐυγ, ἴῃ 60] } 1} 5 δια υ δηῖ, ἰη οἃ- 

ὙΟΓΠΐ8 Πα ἰΔηΐϊ ραΐγανι πὶ, ̓ αθοί οουϊο5 Που5. Νοπ 

46 αὐδοοπάθηιμι α [αεἷὲ πιεα 3). Ουἱ 5Δηοῖιΐ βυηῖ, 

ὨΟ1) 868 Δυβοομάυμπί ἃ Δοῖθ θεῖ : 4υἱ δυΐδηι ἰπἰυϑιὶ, 

Δυδοοπάυπίυν ἃ ἰδοϊα οἦι5. Αάϑηι ροβῖ ἰΓδηβεγοϑϑίο- 
"6 πὶ (ΟἾ6 5118 πηδηπήδι! αμαϊυϊ! υοσεπὶ θοπιϊπὶ Βοὶ 
ἀεαπιδυ αν ἱπ ραταάΐδο ρμοδί πιογϊάϊοπι, εἰ αϑδοοη- 

ἀἷι 4:6 3, ϑαποίυβ πος ποι} [(Δοἱΐ, 86ἀ οοῃϑβοίοηιία 

δοίυυπι βυογυπὶ ἢ 4} )6ῖ ἢἀυοίαπι Δἀ Ποιιπὶ : δὲ διιέηι 
ἐοπδεϊοιΐα ποδ ποη τορτοϊιομάοτἧ!, βαάπείαηι μαϑέηιις 

αὐ θεμπι, εἰ γμοάομηφιο ροιἰετίπιια, αἀτοὶρίθηιιις 3», 

γογὰπὶ Αὐδπὶ 4υδηη ν]8 ροσοδυθεῖ!, πΠοπ ἰΔπΊ6η δ 

- 8 ρογίδοϊδη) τη Δ} }|8ηἰ ΠπΠ6ἢ5 6}05 σογΓυΐ!, οἱ ἰά60.4}05- 

ΘΟη885 6ϑ8ἱ ἃ (Δοῖα Πεὶ. Οαπὶ δυΐθαι ρροοανὶϊ ἱπιρὶϊ8- 
βίιηυ8 ἔγαιγὶς ἀα, δηἰπηδάνογιιο φυϊά Γ6οοΓῖῖ : Εστεδ- 

διι8 θδί α [αοἷο θεῖ, οἰ Παϑἱιαυϊ ἱπ ἰεττα Ναὶά 35. 
51 δά πηδϊογυπὶ σοπηράγαιίϊοποπὶ γϑεἶα5, τη 118 δδὶ 

Δβοοπαϊ ἃ [εἰα Ὀεὶ, φυλπὶ ἔμφογα ουμη. 1η 4|10 
αυΐρρα οομϑοίθι 5. νυ]ηυ5 ἰηἤίοίαιη, 1ΘΠΘῦΓ85 οἱ 

δεύγεία ρογαυΐγαηβ, ἰονᾶγο Οο]05 ποη ραν δὰ 

οαυτῃ ; ἴῃ ἈΠῸ δυίθπ), ἀοβρογϑίίοπα δία, σοηίυπιᾶ- 

οἷα ποριίφίι θοπίιαπι. ΝΠ 86 αὐδοοπάοτγιμ! α [αοἷθ 

πιεα, πέφμε αὐδεοπαϊία διπὶ ἐπί φμίαἴδ8 εοτιηι ὁοπ- 

γα οομίοϑ πιεο5 5. δυδιϊ ΒΌΡΘΥ 4.8 ἰπ͵ 0511}85 ΠῸΠ 

8ὸ δυβοοπάογυηι ἃ (χοἰ θεῖ 3 ΑἸφυδηάο (μογυηΐ ἴα 
Θχίγδειὶ βαηΐ. 

ὅ. Νο ἰϊδηυθ βυβρίοοπίυν, φαΐᾶ ΠΟη οχ πιϊβαγϊοοτάϊα, 
866} ΟΧ ρΓΟΡΓΙΟ ΠΊΘΓΙΟ 84] πηοη 65 νοπδυΐηΐ, ΘΟ ἢ ΠΟΉΘη8 
ἴ1108 56 γπ!ο αἰνίπυϑ, δἱ 1}}15 08, οἱ ἰἀοίγοο ριΌβρεγα 
δίαυσ [εἰ!εἶα, ιγϑεῖα ἐμ γοπ8 ἀϊοῖι : Νόφιο αὐδοοη- 
ἀϊα 9.31 δι! ἱπίφιϊίαίθ8 δοτιιηι σοπίγα οομίοδ τιθοδ. 
θυ βεφυυπίυγ αἰ σα! δία πὶ ποῦ 5. ἱπιεγργοίαιοη 8 

οὐ]είαηι ; 5ῖνα δηΐπι ἰπ 6} ρϑιη 5 δὰ ΘΟ ΏΣΓΟΓΟ 588 - 

Ρόνογίθα8, μἰΒΠΟπηΐπυ 8 ἀ6 ταδί γι 6418. βαρ] οἰ 8 
ΡΟ Θβοί τηῈ15 : δ:ν6 νἱἀδηΐαῦ Ὠθπ ΠΏΓΟΓΟ ΟἸΠὶ 88- 
Ρεγίογίθυβ 4υ ἀδ Ρἰβοδίογυυιβ εἰ υδηδιογίθαβ ἀϊ- 
Χἰθυ8, οἱ δα ποῃ πιοάϊΐοαπι ΠΟ 8 ΒΟΓυρυ απι κθη6- 
τϑηϊ. ΕἸ τειγίϑμαπι {8 μτίπιμπι ἀιρίϊοος ἐπ)μειἰ ας 

δι ογοῖ, χνὶ, 17. 89 1014, 3 (οη, μι, 8. δ΄᾽ 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ {ἔἕὋἔΨἔἕ 

Α Ὁρᾷς τὸν χάτω τῶν ὁρέων, τὸν χάτω τῶν βουνῶν, 
τὸν ἔξω τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν ; πῶς πλανᾶται 

καὶ ἐν τῇ περὶ ἀγαθῶν κρίσει, οἰόμενος ταῦτα εἶναι 
ἀγαθά; Διό φησι " Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου" Ψυχὴ, 

ἔχεις ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πο.1.1ά. Τὸν οἶτον χαὶ 

τὴν εὐφορίαν τῶν γηΐνων ἀγαθὰ εἶναι νενόμιχεν. Οὐ 
γὰρ οἷδεν, ὅτι τὰ ἀληθῶς ἀγαθὰ οὐχ ἔστιν ἐν τῇ χατ- 
τραμένῃ γῇ, ἀλλὰ τὰ ἀληθῶς ἀγαθά ἐστιν ἐν οὐρανῷ. 

Ἐθησαύριζεν ἐπὶ γῆς, ἐπεὶ ῴετο ἀγαθὰ εἶναι τὰ ἐπὶ 
γῆς. Ἐὰν δέ τις μεταδῇ ἀπὸ τῆς γῆς, ἵνα θησαυρίζη 

ἐν οὐρανῷ, οὐ λεχθήσεται αὐτῷ" Ἄφρον, ταύτῃ τῇ 
κυχτὶ ἀπαιτοῦσι τὴν ψυχήν σου ἀπὸ σοῦ. ᾿Αλλ, 

ἐλθόντες οἱ θηρευταὶ, ζητοῦντες οὐ τὰ χάτω, ἀλλὰ 
τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι ζῶα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τὰ ἐν ταῖς 

τρυμαλιαῖς τῶν πετρῶν σχεπαζόμενα, συλλήψονται 
ταῦτα, χαὶ ἀπάξουσιν αὐτὰ ἀπὸ τῆς θήρας ἐχείνης, 

ὅπου ; ἐπὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν ἁγίων χαὶ μαχαρίων 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Οἱ γὰρ ὀφθαλμοί μου, φησὶν, ἐπὶ 
πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν " τῶν τοιούτων τῶν ἐπὶ τὰ 

ὄρη τὰς διατριδὰς ποιουμένων, καὶ ἐν τοῖς βουνοῖς, 
καὶ ἐν ταῖς τρυμαλιαῖς τῶν πετρῶν, καὶ ἐπὶ τὰς 

ὁδοὺς πάσας ὁ Θεὸς ἔχει τοὺς ὀφθαλμούς, Καὶ οὐχ 

ἐχρύθησαν ἀπὸ προσώπου μου οἱ τοιοῦτοι. Οἱ γὰρ 

φαῦλοι χρύπτονται ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ. Ἤχου- 
σεν ᾿Αδὰμ μετὰ τὴν παράθασιν τὴν φωνὴν Κυρίον 
τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δει- 

«ζιγὸν, καὶ ἐχρύδθη. Ὁ δὲ ἅγιος οὐ χέχρυπται, ἀλλ᾽ 

ἔχει καρδίαν μετὰ παῤῥησίας τῆς χατὰ τὴν ἁγίαν 
πολιτείαν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐὰν γὰρ ἡ συγείδησις 
ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ, ἔχομεν παῤῥησίαν πρὸςτὸν 

Θεὸν, καὶ ὃ ἂν αἰτώμεθα, λαμδάνομεν παρ᾽ αὑτοῦ. 

Ὃ μὲν οὖν ᾿Αδὰμ εἰ καὶ ἥμαρτεν, οὐχ εἰς ὑπερθολὴν 
χαλεπὴν ἁμαρτίαν ἥμαρτε, διὰ τοῦτο ἐχρύδη ἀτὸ 
προσώπου τοῦ Θεοῦ" ὁ δὲ ἁμαρτωλότερος αὐτοῦ Κάϊν 

χαὶ ἀσεδέστατος ὁ ἀδελφοχτόνος τί πεποίηχεν ; Ἐξῆ4- 
θεν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ" ὥστε, συγχρίσει χα- 

χῶν, ἔλαττον εἶναι τὸ χρυδῆναι ἀπὸ προσώπου τοῦ 

Θεοῦ. Καὶ γὰρ οὗτος κρύπτεται, οὐχ ἀπερυθριῶν, ἀλλ᾽ 
αἰδούμενος τὸν Θεόν. Οὐκ ἐκχρύθδησαν οὖν ἀπὸ 
προσώπου μου οὗτοι, οἵ, ταῦτα ποιήσαντες, ἐν 

ἁμαρτίαις τάτε γεγόνασι, καὶ ἀπὸ ἁμαρτιῶν τῶν ἂ 
τῇ θαλάσσῃ ἡλιεύθησαν. ᾿ 

Ρεοοδιΐβ, φυδηὰο ὀγαπί ἰθ πιδιΐ ἃ 400 ἃ ΜΙΘΙΟΤΗ 

Ὦ Ἵν᾽ οὖν μὴ ὑπολαμδάνωσιν οἱ ἀλιευθέντε 
χαὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὰ ὄρη ἐλθόντες, ὅτι ἐχ 

χαιοσύνης αὐτοῖς ταῦτα γεγένηται, ὑπομιμνὴ 
οὐ μόνον ἐχείνους, ἀλλὰ χαὶ ἡμᾶς ὁ λόγος τῶν πῇ 

πέρων ἁμαρτημάτων. Διὸ λέγεται μετὰ τὰς εὖερ' 
σίας" Καὶ οὐκ ἐχρύδη τὰ ἀδικήματα αὑτῶν ἀπ 

αντι τῶν ὀφθαλμῶν μου. Τὰ ἑξῆς ἀγῶνα μὲ 
ἡμῖν ἐμποιεῖν" εἴτε γὰρ ἁπλῶς νοοῦμεν, φροντίσο; 

ἐπιμελῶς περὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἁμαρτημάτ 
εἰ δὲ δοχεῖ οὐχ ἀχόλουθα εἶναι τοῖς προαποδεδη! 
νοις περὶ ἀλιενομένων καὶ θηρευομένων, χαὶ οὗτ 

εἰς ἀγῶνα ἡμᾶς ἐμδάλλει οὐ τὸν τυχόντα. Καὶ ἀν᾽ 

΄ 

δοαπ. πὶ, 31, 23. 8 ὅπ. τν, 16. 36. δότομι. 1, 
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ποδώσω γὰρ, φησὶ, πρῶτον διπλᾶς τὰς ἀδικίας ἈΑ ἐογανι, οἱ ρεοεαία ἱρεοτγαπι ἱπ φαῖδεις οοπίαπιΐπαυε-" 
αὐτῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἐφ᾽ αἷς ἐδεδή- 
λωσαν τὴν γὴν μου, ἐν, τοῖς θγησιμαίοις τῶν 

βδελυγμάτων χαὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὑτῶν, ἐν 
αἷς ἔπλησαν τὴν κιϊηρογομίων μου. Τὸ πρῶτον, 

εἶτε μὴ νοήσαντες ἐξεῖλόν τινες τὸ γεγραμμένον, εἴτε 

χαὶ οἰχονομήσαντες ἐξελεῖν οἱ Ἑδδομήχοντα ({), 
θεὸς ἂν εἰδείη" ἡμεῖς μέντοιγε, συγχρίνοντες ταῖς 

λοιπαῖς ἐχδόσεσιν εὕρομεν χείμενον, καὶ ἀγταπο- 

δώσω πρῶτον διπλᾶς τὰς ἀδιχίας αὐτῶν, ἵνα 

δηλωθῇ, ὅτι, εἰ χαὶ ἄξιοι διὰ τὰ δεύτερα αὐτῶν ἔργα 

μαχαριότητος εἶεν, ἐπεὶ ἄνθρωποί εἰσι, καὶ ἐν ἀμαρ- 
τίαις γεγόνασι, πρῶτον δεῖ ἀπολαθεῖν αὐτοὺς τὰς 

ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ὄρα εἰ μὴ ὁ λόγος ἐστὶν ἀλη- 

θής. Τίς οὐχ ἀπολήψεται τὰς ἁμαρτίας ; ἣ ὁ μετὰ τὸ 
πιπτεῦσαι, καὶ λαθεῖν (3) ἄφεσιν ἀμαρτημάτων, ὡς 

ἀχοῦσαι τοῦ Ἰησοῦ λέγοντος ᾿Αφρέωγνταί σοι αἱ 

ἁμαρτίαι, μηχέτι ἁμάρτανε. Ἐῤ δὲ μετὰ τὴν ἄφεσιν 

τῶν ἁμαρτημάτων χαὶ τὴν οἰχονομίαν τοῦ λουτροῦ 
τῆς παλιγγενεσίας ἁμαρτάνομεν, ὥσπερ ἡμεῖς οἱ 
πολλοὶ, οἱ μὴ τελειωθέντες ὡς οἱ ἀπόστολοι, μετὰ τὸ 
ἁμαρτάνειν δὲ, χαὶ σὺν τῷ ἁμαρτάνειν τινὰ δεόντως 

πράττομεν, τί ἡμᾶς περιμένει κατανοητέον. ρα 
ἐὰν ἐξέλδϑωμεν τὸν βίον ἔχοντες ἁμαρτήματα, ἔχον- 

τες δὲ χαὶ ἀνδραγαθήματα, σωθησόμεθα μὲν διὰ τὰ 
ἀνδραγαθήματα, ἀπολυθησόμεθα δὲ περὶ τῶν ἐν 
γαύσει ἡμαρτημένων ; ἦ χολασθησόμεθα μὲν διὰ τὰ 
ἁμαρτήματα, οὐδαμοῦ δὲ μισθὸν ληψόμεθα τῶν ἀν- 
ἐραγαθημάτων ; ̓Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἕτερον. λέγω δὲ τὸ 
ἀτολαθεῖν τὰ χρείττονα, μὴ ἀπολαδεῖν δὲ τὰ χεί- 

τη ἰογγαηι τιδαπὶ, ἐπ πιοτίἰοἰπὶς αϑοπιϊπαιῖοππηι 

ἐπάγη, εἰ ἐπί σα αἰϑεα δεῖς, φεῖϑιις ἐπιρίευεταπι ἢα- 

τεάϊ!αἴοπι πιεαπὶ Ἵ. Ουοὰ «ἷϊ, ργίπιμηι, δῖ νθ ποὴ ἰη- 

(6! Πα π 65 αυϊπίλπι, φυοὰ 5ογὶρίαπι 651 αμείυϊογαμιί, 

βἶνα ϑοριυδφίπία [ἰοΓρΓείθβ, δίουϊ οἱ οβίογδ, 86- 
ουπάσπι ἀϊπραοηβαί!οη6πὶ 8ι18π|, Δυΐεγγα νοὶ υθγαηῖ. 

θοπιίηυ5 νἱάογί!. Νο5 ἰδίυπι Ἰοοὰπὶ ουπὶ οϑίογὶ8 οὐΐ- 

εἰοπίθυβ οοπἤογθηϊεδ ἱμνθηΐπιυϑ ροβίίαπι : Εἰ τείτίς 
ϑιαπι {{{ 4 ρτίππαπι ἀπιρίϊοες ἐπ)μδιϊ 66 ἐοτιιπι; αἱ 

οδιεπάδίυν αυ͵ὰ εἰδὶ εχ ροβίεγὶογίθυβ ἴδοι }8 ἀϊρηὶ 
εἰδοι! βυηὶ Βεαιϊπἀϊπε Ὠεΐ, διλπιεη, φαΐ Αἰ αυδηᾺ40 
Ρδοοσανθγιηῖ, οἱ Παπλδη 8 γἱα}}8 πῸπ οαγαθδηΐ, ρτὶ- 

πλιπὶ ΟροΓοὶ 608 Γδοίρογα δ08 ἀδ)οῖδ. Εἰ υἱάθ βὶ 
ὭΟη γοΓγὰ δἰῖ γαϊίο. Ουΐβ ρεοσαῖα πο γεεΐρὶ! ἢ ΝεπΙρΘ 

116 φαΐ ροβί ογδάυ!αῖοπι οἱ μδριϊβπιαπὶ δυάϊογῖε 
θοιηΐηυμ ἀϊοοηίοπι δ: δ πιΐδδα δμπὶ (ἰδὲ ρεσοαία, 
πὲ μίιτα ρεςοαυοτῖϑ. ϑὶ Δα ϊοπὶ ροϑὶ ἸΑυδογυ πὶ εἰ γ6- 

πἰδπὶ ἀφ]]ειογυπι, Γυγϑυ8 δὰ ργίϑιη88 βογ 68 ἐπογὶ- 

ΠΙῸ5 ΓαΥογΓδὶ, οἱ δύϊθιυς ἱπιραγίδοιο βθηβυ ΔὉ Δροϑίο - 

Ἰογιιπὶ υοϑιυ ἰδ γοοθάθηϊοβ, δὰϊ ἰπ) υ8[8 ζ 586 ΓΙ πι}}8 

Δ᾽ἴφυλ, ἂυὶ οοτία ἴῃ ἰρβᾶ [υϑι|4 δ'ηι δῦ παία 

Ροεσδία, αυἱὰ πολὶ8 ἢδι οοπβίἀεγοπηυβ. ὕϊγιππὸ 

ἐφγοάϊοηιο8 ἂς ργϑβθηιὶ βόθροι, δὶ Βδθυογίπηι5 ν᾽ ἃ 
γὙ6] υἱγίυϊ65, ΓΟ ρί 6 πι}8 ργῸ Υἱν 1 0115 ργοπιὶλ, οἱ 

ἀἰ πη! ΘΠ Γ ΠΟΡΪ8 οἃ 4υξ βοίθηϊε8 ρεοολνίμυϑ; 8} 
Ρἰοοἰοην ΡΓῸ ἀο!]ο118, πΠρας τϑοϊρίοπη 5 ργδηνίᾶ 

ΡΓῸ υνἱγίυτδυβ 568 παυΐίγυπι Πογιπὶ Ὑογα πὶ 6δῖ, 
αὐυΐὰ οἱ ΡΓΟῸ ροροδίϊ8 ἰογαυ Ὀἰπηαγ, οἱ ργοὸ ἰιυδί ἃ 

τοοϊρίεπηυ8 ργαπὶα 4υὦ ΠΊΘΓΟΠΊΙΡ. 8] δηΐπι ροδὶ 

ῥα, χαθὰ δίχαιόν ἔστι τὸν Θεὸν χαθαίρειν βουλό- (Σ [υπἀδπιεηίυπι ὅο5ὰ ΟΠ Υἶδιῖ, ΠοΘη βοΙ πὶ ἴῃ ἴθ0 οογὰ6 
μένον, χαὶ ἐχχόπτειν τὴν χαχίαν. "ἔστω γάρ σε 

ῥχοδομηχέναι (5) μετὰ τὸ θεμέλιον Χριστὸν Ἰησοῦν, 
ὧν δεδίδαξαι, οὐ μόνον χρυσὸν χαὶ ἄργυρον, χαὶ λίθον 

τίμιον ἔστω σε ἔχειν χρυσὸν, ἢ πολὺν χρυσὸν, ἣ 
ὑλγον ἔστω σε ἔχειν ἄργυρον, λίθον τίμιον" οὐ 

μόνα δέ φημι ταῦτα" ἀλλ᾽ ἔστω σε ἔχειν καὶ ξύλα," 
χαὶ χόρτον, χαὶ καλάμην' τί βούλει σοι γενέσθαι 
μετὰ τὴν ἔξοδον ; Πότερόν ποτε εἰσελθεῖν εἰς τὰ ἅγια 

μειὰ τοῦ ξύλου σον, χαὶ μετὰ τοῦ χόρτου σου, καὶ 

δυγυπ), οἱ ἀγροηίυπι), οἱ ἰαρί δ) ργθι]ο50Πὶ (8ὶ [8-- 

ΤΏ ἢ ̓ ΔΡ65 δἱχυϊά δυγὶ γεὶ δγβθη!) βδιηρογεάϊβοδ- 

γνοσίβ ; ὐογιη οἱ Ἰΐχηα, Γηαπὶ οἱ βιἰρυΐλπι, φαϊὰ εἰν 

Υἱβ {6γὶ οὐπη δηΐπιὰ βοὐυηοία [υοτῖῖ 9.33. ἃ οογρογο ἢ 

Οἱγυπιπᾶπη ἰησγοι! υἱβ ἴῃ βαῃοίδ οὐπὶ ᾿ἰμηὶ5 ἰυ͵5, 

οὑπὶ ἴθηο οἱ βιΐρυϊα, υἱ ΡΟΙ]υ8Δ8 ταρηυπὶ Ὠεὶ ἢ δῆ 

ΡΓΟΡΙΟΡ ᾿ἰσησπι, [οπὰπὴ οἱ 51}ρ0]8πὶ (οΓΙ5 γοϑίψογο, 

οἴ ῥγὸ ΔΠγΓ0, ἅγέθηιο οἱ ἰαρίἀθ ργοίΐοϑο πἰμ}} ἢεγ- 

οοὐΐ5 δοοίρεγο ἢ δὰ πεᾳὺυς ἢος ϑυυπ δῖ. 
τῆς χαλάμης, ἵνα μιάνῃς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ; ̓Αλλὰ πάλιν ἀπομεῖναι θέλεις διὰ τὸν χόρτον, διὰ τὰ 

ζλλα, διὰ τὴν καλάμην ἐν τῷ πυρὶ, καὶ μηδὲν ἀπολαδεῖν περὶ τοῦ χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου ; 
οὐδὲ τοῦτο εὔλογον. 
ΤΊ οὖν πρῶτον ἀκολουθεῖ ἀπολαδεῖν διὰ τὰ ξύλα: Ὁ 6. υϊά ἰφίίυν βοαυϊίαγ, πἶθ᾽ οἱ ργίπησπι ργορίοῦ 

ἀἴλον ὅτι τὸ πῦρ τὸ ἀναλίσχον τὰ ξύλα, χαὶ τὸν χόρ- 
τὴν χαὶ τὴν χαλάμην. Ὁ Θεὸς γὰρ ἡμῶν τῇ οὐσίᾳ 
λέγεται τοῖς συνιέναι δυναμένοις πῦρ εἶναι χατανα- 
λίσχον" χαὶ ἐσιώπησε μὲν τὸ τί χαταναλίσχον ὁ προ- 

εἴτης λέγων. Ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταγαίσκον" 

Τρηδ ἰφηβ υἱὲ ἀοίυγ, 4υΐ Ἄσοηδυπιδὶ Ἰρηαπι, [6- 

ἢ ππἢ, Ὑ6ὶ βυρυ απ  θουβ 4υΐρρα ποϑιίοῦ δραὰ 605 

4} ροβϑυπὶ ἱπιο! ]Προγα ἀἰϊνί πα, ἱφηῖ8. αἰεί 6556 

σοπϑαιηδη8. Εἰ οὔπὶ ἀϊοαὶ ργορἢεία ᾽᾽ : θόμε ποδίεν 

ἐσπὶδ σοπδιπιθπ8 ἐδί, ὩΟΠ Δρροβυὶϊ 4} ἃ ΘΟμΒα ΠΑ, 

τ εγοῃῃ. χνι, 18. 5 Μδιίῃ. τσ, 2; 204η. νηι, 11. 3» Βουίογ. ᾽ν, 24; ἤοῦγ. χη, 99. 

{() Εἴτε χαὶ οἱκογομήσαντες ἐξειλεῖν οἱ Ἑδδο- 
μήχοντα. ἨΪΘΓΟΠΎπΙυ5 : ϑέυε δορμιασίπία ἱπίοτρτο- 
Ι8, ἶσα! εἰ εαίοτα, δεοιπάππι αἰδρειδαίἑοηθηι 5ιιαηι 
δ[εττε τοίκετιιπί. Ἠΐα, αἱ 4110] ραϑδϊπι, 56 ἱπίογργο- 
ὕνις ΕΧΧ μαγὰπ ἀφυυπ ργῶθροῖ ΗΪΟΓοπγπνυβ ; 
ἡυούφυε πιίγογῖ8, οὐπὶ 608 δὰ Ἰδέ υπι οπιηία οἱ (6- 
Βέτ ἀείγυπεαγο σοι αυδηίυτ, Οτίμεπὶ ᾿ρ56 δἰΐειιδ 
ἩΝπᾺ ἀὔϊυχίι, γοθθ5 {188 πἰμπηίγυπὶ : δίεμί οἱ 

α, 
(} Καὶ λαδεῖν. [μεᾷο χαὶ λαδών. 

ὴ) Ἔστω γάρ σε φκοδομηκέναι, οἷς. 5 πι}}}8 
ἐνὶ ᾿0. Εν τι εοπίτα ἐρυίκνην Ἰνον. 4 ἴῃ 
Οδηῖίο., ποπιὶ]. α ἴῃ Εζθϑοῃ., 10. 1.2.6 ργίμοὶρ.» ἐᾶρ. 
4: ἂἱ "δ. 11. ορογίβ οὐ υβάαπι, οᾶρ. 11, ἰρϑῦτῃ βἰ}] 
᾿πρίυπη βυοοθηάογα ἰξηθηὶ ἀοοοῖ, οὐπὶ 8 πιί580Γι}}} 
ογἰπηΐηυπι ἡμοπιοτία ἰογαυδίυγ, οἱ ἑοηϑβοϊοηι 8 8ι}- 
πλυ} 5 ἀρδῖαγ. ὕπα ποη τοοδάϊξ Αὐρυδιίνυδ, [{}. 
χχι δὲ εἰυϊ!. Βεὶ, οαρ. 26. Παῖς νθκὸ μογρομπάϊηιυν 
ἴπ Οτι σοιιαπὶδ, 001 ἀς ΡΟ 5 οἱ ρυ πη }}5 ἀἰδρυϊδίαν. 
Πυετιυβ. Ἷ 



μ1 ΟΠΙΟΕΝΙΒ {ΠῚ 

(δ᾽ ἀγα πχυθπβ ἀθ πιδηϊεβιἰοτίνυβ ἱπιο!!δείαπι. Δ ἣμῖν δὲ χαταλέλοιπε νοεῖν, ὅτι εἶπεν Ὁ Θεὸς πὺρ 

Νοαυθ δπίπὶ 1}, φυοή δὰ ἱπηλρίποιη εἰ δἰ πὶ Πα πὶ 

διιᾶπι ρογπιδηαῖ, ᾿βηῖ8 ἰβίθ δοηδβυπῖῖ, ἤθη ρΓῸ- 

Ρτί88 ογθδίυγβ;; δθὰ βυρεγράϊ ποδία Πἰ6π8, [δηπ πὶ, 

βιϊρυϊαπι. μοου5 οϑ8ι ἀϊΠο1}}8, εἴ δὰ ἰπιθιργοίαπάι πὶ 

εἰπε δυάονί8. δβθη8, υἱ οὐπὶ ρΓίπιῖὶ8 βθευηάα ο0η- 

δβεηιίδηϊ. ἈΘΡτγΟπι 559η685 Ἰοφὶ Πηυ5, οἱ ρο5ῖ ρΓΟΒρογᾶ 

τορθπίθ ἐγ βεϊα ργράϊοδπίαγ : Εἰ γείτίϑιαπι, ἰπηυὶ, 

{6 ρνίπιμηι ἀμρίϊοο8 ἐπι Πα8 ἐοταπι; ὨΘΟΘΒδδΙΊΟ 

Δρροϑβίϊαπη οοἱ, ργίπαπι; γί πι αυΐρρα ῬΓΟΡΙΟΡ 

ἰπὐυβε 5. ἰογπιθηῖα ρογροίίπηαγ, ἀεἰπάθ ῥγορίοῦ 
ἡυβειίδπι οοτοπδίνυγ, Νοαπο δηΐπὶ δοοιΓαγίο ἃπίθ 
εὐ δυοηία βυηῖ ᾿υδία, οἱ δὶς τγοϊἀθηάα ρβοοδία, υἱ 

οοβδδη 5 ὈοηΐΒβ, νἱμα φίθγπα ρεογηπιϑηθϑηῖ; βοὰ 
8η16 γεοὶρίθπι8 πιᾶ]ὰ, οἱ ἀοὶπάὰς ὕοη8, υἱ 50} 4115 

υἱεῖς, νἰγίαϊοβ ρογιμδηθᾶπί ἴῃ δίογηυπι. ΟΡ βετνα Β 
οὔπηθπ (ἰδϑϑαγαπὶ ογριυγαγαπι, οἱ ἱπυθοΐθβ 

ΒΘΙΉΡΕΓ Πουηι 6 ργίιημηι σοι πϑηίοπι 488 (Γἰδιϊα 
5υνῇ, οἱ οὰ ἀδίποορβ ἱπίεγθηίθιῃ 4185 5 Ε} {|4Π} μγϑ- 

μνεδηῖ δυάϊοηιθι8. Οοεἰάϊι, οἱ νυἱνιἢοαϊ ; ρογοῦμ οἱ 
βϑπδῖ ; ἴρ86 ἀοίογεπι [δοὶϊϊ, οἱ γυγϑυπὶ γαϑιί τυ; 

Ῥογουδββὶϊ, οἱ ΠΔΠῈ5 6708 ΒΔ ΠΔΥΘΓΙΩΐ δ, Θυρον 5 

δΡφο, αυὶ 81:5 65, ἰμιοἸ!οῖα ρὶο ΘοΟπβἰ ἀογδηδ 4028 

ὁϊουμίαγ, ἰηροιηΐδοδι, οἱ ἀϊοαὶ "5 : δοιπίπο, φυὶς πα- 

δίιαδῖε ἐπ ἰαϑογπασμίο ἱμο, αμὲ φιιῖὶς τοφμίεδεοὶ ἐπ 
πιοπία δαπεῖο ἰμο ὃ Ομὶ ἱπστοαίίαγ, Ἰηαυὶ, εἰπε πια- 

ομία, εἰ ορεταίιτ ἡμδιΠἰαπὶ, φιὶ ἰοφιϊῦ νοτὶἰαίεπι 

ἐμ σοτάε δι0, φιὶ ποι ἐσὶδ ἀοίαπι ἱπ ἰἰπσια δια, πεὸ 

[ἐοἰϊ ρτοαΐπιο διο πιαίμιπι, δὲ ορρτοῦτίιπε ποι ἀο06- 
Ῥὲι αἀνότενδ ργοαίηιος δμ08. Νο5 οἰΐᾶπὶ ποη 8 ὁρ- 

ῬτΟυΓαπλιβ8 αυΐ ἃ ραοὺδί8 δὰ μο»ηἰοη(ἰ8π| οΟηγ6Γ- 
ἡαμίυγ, Βοτίρίυτα ἀΐοεπίο "5: ΝΘ ἐπιργορόγεβ υἷτὸ 
εδοπυετίεηιὶ α ρεροαίἰ5. Ορρτοὐτίμηι ποπ ἀοοορὶ! αἀνότ- 

διε ρτοαίπιος ξιο5; αὐ εἰπὶίμιπι ἀφάιιείι 68 ἐπ οὐπερεοία 
6) πιαίίσηλιδ; εἰπιόπίο5 αμίοπι δοπιίπεπι πιαρηπίβεαί. 

Οἰμπαβ ἐφίίαγ ααϊουπαυα πιδιοτίδπι 15 ἰφηΐ5 Β806- 
τλὰ8 ἰπ πο ἷ8, Ρυΐπηυπι γοοὶρίΈπι}}8 ποϑιγὰ ἀθ] οἴ. 

4.33... ει ἀΐοεὶ πν}}]} Αἰ αυΐβ ἀ6 δυϑίθιείνυ : Εχ- 

Ῥοι6 οἱ ἰὰ φυοά βοαυϊίυγ: θωρίϊεοδ ἐπ)μδιἐ ἶαδ ἐοταπι. 

ἔϑιο φυίρρα, γϑοϊρίο πηδὰ ρεθοδία, αἱ σομιρ[οδίαυν ἰὰ 

4υοΐ αν Αροβίοϊο ἀϊοίαια 6β8ι "5: δὲ σις Ορδδ 
ατεογὶί, ἀοίτὶπιοπίανα ραιοίμτ; ἱρδε απμίοιπ βαίυιιδ 

ἐτὶ!, δἰς ἰαπιθη φιιαεὶ μὲν ἵσπέπι : ΟὟΥ ν6ΓῸ ἀυμ!!εἰᾶ 
τϑοὶρῖο ραοοαία ᾽ Ουΐ τεοροπίοπάμυπι 6δῖ, 4υϊὰ δεγυμ8 

ἔστι χαταναλίσχον. "Ἔστι τι τὸ χαταναλισχόμενον. 

Τί οὖν ἐστι τὸ καταναλισχόμενον ; οὐ γὰρ τὸ χατ᾽ 

εἰχόνα καὶ ὁμοίωσιν ἀναλίσχει, ἀλλὰ τὸν ἐποιχοῦο» 

μηθέντα χόρτον, τὰ ἐποιχοδομηθέντα ξύλα, τὴν ἐποι- 

χοδομηθεῖσαν καλάμην. Ὁ τόπος ἦν δυσδιήγητος, 

σφόδρα. Ἐπαγγελίαι ἧσαν, καὶ μετὰ τὰς ἐπαγγελίας. 

λέγει: Καὶ ἀγταποδώσω πρῶτον διπλᾶς τὰς ἀδι- 

κίας αὐτῶν. ᾿Αναγχαίως πρόσχειται τὸ πρῶτον᾽ 

πρῶτον γὰρ τὰ τῆς ἀδιχίας, εἶτα (1) τὰ τῆς διχαιο- 

σύνης ἀποδίδοται" οὐ γὰρ ἀνάπαλιν ὁ Θεὸς ἀντατιδέ- 

δωσιν. Εἰ πρῶτον ἀπεδίδου τὰ ἀγαθὰ, ἵνα ἀπολάῤω- 

μεν τὰ κακὰ, νῦν δὲ ἀποδίδωσι τὰ χαχὰ, ἔδει λῆξαι 

τὰ ἀγαθὰ, ἵνα ἀπολάδωμεν τὰ χαχὰ, ἵνα τέλος λάθῃ 

διὰ τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν καχῶν τὰ τῆς χολάσεως τῶν 

παθόντων, ἵνα μετὰ ταῦτα ἀποδῷ τὰ ἀγαθά. Διὸ εὐ- 

ρήσεις ἐν ταῖς ἱεραῖς Γραφαῖς τὸν θεὸν λέγοντα 

πρῶτον τὰ δοκοῦντα εἶναι σχυθρωπότερα, χαὶ μετὰ 

ταῦτα τὰ χρείττονα. Ἐγὼ ἀποχτενῶ, χαὶ ζῇν ποιήσυ' 

πατάξω, κἀγὼ ἰάσομαι. Αὐτὸς ἀλγεῖν ποιεῖ, καὶ 

πάλιν ἀποχαδίστησιν" ἔπαισε, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰά- 

σαντο. Ἐπὶ τούτοις ἔστι τὸν νοοῦντα, καὶ διαχείμε- 

νὸν πρὸς τὰ λεγόμενα εἰπεῖν" Κύριε, τίς παροιχή- 

σει ἐν τῷ σκηγώματί σου; ἣ τίς κατασκηνύζει 

ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; Πορευόμεγος ἅμωμος, καὶ 

ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, «1αλῶν ἀλήθειαν ἐγ 

καρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὖ- 

τοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησε τῷ πλησίον αὐτοῦ καχὶν, 

καὶ ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαδεν ἐπὸ τοὺς ἔγγιστα αὖ: 

τοῦ. Ἡμεῖς δὲ ὀνειδίζομεν καὶ τοὺς ἐπε γμρλη 

χαὶ ἐπιστρέφοντας, λεγούσης τῆς Γραφῆς" Μὴ ὑνεί: 

διζε ἄνθρωπον ἀποστρέρογτα ἀπὸ ἁμαρτίας, 

Ὀγειδισμὸν οὐκ ἔλαθεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα αὑτοῦ" 

ἐξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος" τοὺς 
δὲ φοδουμέγους Κύριον δοξάζει. Πάντες οὖν αὶ 

ἔχοντες ὕλην ἐκείνου τοῦ πυρὸς, πρῶτον ἀποληφό' 

μεθα τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν. 

᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις τῶν ἀχουόντων " Διήγησαι χαὶ Δι" 

πλᾶς. Ἔστω γὰρ ἀπολαμθάνειν με τὰς ἁμαρτίαι 

πρῶτον, ἵνα, ἐπὰν λάδω τὰς ἁμαρτίας, μετὰ τοῦτι 

πληρωθῇ τὸ παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ εἰρημένον᾽ Εἴ τινοι 

τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται" αὐτὸς δὶ 

σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός" τί δῆποη 

διπλᾶς ἀπολαμδάνω τὰς ἁμαρτίας ; ̓Αλλὰ λεχτέον 

φιὶ εοἷ! νυἱιπίαίοηι ἀοπιϊηὶ δεΐ, εἰ ποη [αοἷ! ἐαπι, ρία- Ὦ ὅτι, δοῦλος ὁ εἰδὼς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου, κι 

σὶδ υαρμίαξὶε περι εἰς δ. ἀϊξηυπι βἰφυϊάθπι οδί 608 
αυἱ φαπι68 8Β8πηϊ, 5᾽ Πρ] οἷδ ΓΘοΐρογο ροοσϑία, οἱ πο8 
ἀυρ!!οΐα, ἀϊοαηΐα Αροϑβίοϊο " : γοίμπιατγὶ ρεσοαπιῖ- 
ὑιις ποδὶς ροδί οοσπὶ ἑοποηὶ υετὶ αἰὶ8 ἦαπι μἰίγα πο 

τεπιαπεί ΚγῸ ρεσραῖο Ποδίϊα, μυττὶ δὲ ἀαπίοπιὶ φια- 

ἄαπι ἐτεροοίαιΐο ἡμαϊοὶὶ ἰφηΐδ, 2εἰπι6 σοπιθάογα βαϑεπε 
αὐνετεατίοδ. ῬΓΟρΠοίαίι πὶ 68ὶ ἀδ Πἷ8 αυΐ ἃ ρεροδίο- 

τα 9 οἱ νϑηδίογί ῃυ8 ἀδ ργοίυπάο ἴῃ πιοπίΐθι5 βυηὶ 

δυδίγαοι!, φυοιηοίο γοοϊρίδηϊ ῥγπιαπὶ ἀϊρ}}οἷὰ ρ66- 

Δ Βεδυίογ. χχσι, 59. 5) Ροαΐηι. σιν, ἴ, 2, ὅ. 
δ᾽ μυς. χιι, 41, "5 Ηφῦτ. χ, 6, 27. 

([) Πρῶτον γὰρ τὰ τῆς. ἀδικίας, εἶτα, εἰὸ. ΝΟ 
Ἶνος 501πὶ ἰθΩ0 568 δϑχθθηϊί8 [118 ρυγρδιογιηῃ 
κἰδίαϊ! ΟΥ̓ φοΠ 68, ἂἱ 500 τιούο, ἰΐὰ πόιπραθ, υἱ ποι 

μὴ ποιήσας κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσετα 

οὐκ ὀλίγας, ἀλλὰ πολλάς. “Ἀξιον οὖν ἐστι τοῦ 

μὲν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἁμαρτάνοντας ἀπολαμθάνει 

αὐτῶν ἀπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα, ἡμᾶς δὲ διπλᾶ ἡμὼ 

ἀπολαμθάνειν τὰ πταίσματα" Ἑκουσίως γὰρ ἁμὼρ 

ταγόντων ἡμῶν μετὰ τὸ «λαθεῖν τὴν ἐπίγγωσῃ 

τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείκι 

ται θυσία, φοδερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, χα 

πυρὸς ζῆλος, ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπενοῦ 

“ Εροὶΐ, νμι, δ. Ρε4]. χιν, ὅ, ἃ. "5.1 ΟΓ. ΜΙ» 35 

ΔἸἴι5 ἰφηΐ8, βοπ 811 ρῶπδβ, συλ γαγραίογί, ἐ 

Ἰορου σία Δηἰπ)85 ἰογαιοαμί. Πυκτιῦϑ, 



μ᾿ ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΊΓΙΑ ΧΥ͂Ι. 40 
τίους. Προεφητεύθη τὰ περὶ τῶν ἁλιευομένων καὶ Α ολίἃ δυϑ. Ρορίβιεο 46 τορϑιίοης φοπίίαπι ρτορμοίδ- 
ἀποληψυμένων πρῶτον διπλᾶς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Μετὰ ταῦτα προφητεύεται ἡ χλῆσις τῶν ἐθνῶν σα- 
φέπτερον, οὐχὶ χαλουμένων, ἀλλὰ χεχλημένων, χαὶ 

οὐ εἰδότων τί ἐξομολογήσωνται, χαὶ τί εὐχαριστή- 

ἰυπὶ 6δί, ποη δούυπὶ 4υΐ παοάυπι σοφηογογιηὶ ΟΠ τὴς 
βίυπι, δοὰ αυΐ 114π| νοῦζδϑιί βιιηῖ, υἱ δοίϑηϊ Ἰαυάοα 
ΤΟΙΟΓΓΟ ΡΓῸ ργαίϊα : οἱ ἴῃ Ἐροοβί8 σοηῃδίδίθηί68 οοῃ- 
διοδηίυτ, οἱ δάογοηὶ ποπιθη εἷυ8. 

σωσιν, ἀλλ᾽ ἤδη μεμαθηχότων. Ἐν γὰρ τοῖς προτέροις μανθάνομεν, ὅτι ἐχλήθησαν, ἡλιεύθησαν, ἐθη- 

μεύθησαν, πείσονται δὲ ἐν τοῖς δευτέροις. Ιδωμεν τί προφητεύει περὶ ἡμῶν, ἤδη μανθανόντων εὔχεσθαι, 
εἶδον δὲ μεμαθη χότων. 

Κύριε, σὺ ἰσχύς μου, καὶ βυήθειά μου, καὶ 

χαταρυγή μου. ἐν ἡμέρᾳ καχῶν" πρὸς σὲ ἔθνη 
ἥξουσι» ἀπὸ ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ ἐροῦσιν, ὡς 

Ἐευδή ἐχτήσαγτο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, οὐκ 
ἰστιν ἐν αὑτοῖς ὠφέλημα. ᾿Απ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς 
ἦλθε τὰ ἔθνη πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ εἴρηχε τὰ ἔθνη ᾿ 

γευδῆ ἐχτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδω.α, καὶ 
εἶχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὡφέϊημα. Πῶς ἀπὸ ἐσχάτου Β 
τῆς Ὡς; Εἰσί τινες τῆς γῆς πρῶτοι, χαὶ εἰσί τινες 

τῆς τς ἔσχατοι ; Τίνες πρῶτοι; Οἱ σοφοὶ τοῦ χό- 
σμου, οἱ εὐγενεῖς, οἱ πλούσιοι, οἱ ἀξιωματιχοί. Τίνες 

αὶ ἔσχατοι; Τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, 

τὰ ἀγενῆ, τὰ ἐξουθενημένα, τὰ μὴ ὄντα. Ἤξουσιν 
εἷν νη ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς ὡσεὶ ἔλεγεν, ἀπὸ 

πλευταίων τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, ἀπὸ μωρῶν, 
ἀτὸ ἀγενῶν, ἀπὸ ἐξουθενημένων. Καὶ ἐροῦσιν, ὡς 
Τευδὴ ἐχτήσανγτο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ 

οὐχ ἔστιν» ἐν αὑτοῖς ὠρέλημα" οὐχ' ὅτι ἐστί τινα 
εἶωλα ἀληθῇ, ὧν πρὸς ἀντιδιαστολὴν λέγεται τὰ 

8. δοπιΐπδ, [οτιϊ40 πιρα, εἰ αὐἀὐμίοτίιιπι, εἰ τέ [ιι-- 

οἶμηι πιειπὶ πὶ αἷς πιαίοτμηι, αὐ (6 σοιίες υεπίθη! αὐ 
ἐχίγέπιο ἰεττῶ;, εἰ ἀΐεεη!, φμοπίαπι Εαίδα ρμοδεεάότιπὶ 
Ραϊγεδ ποδιγὶ δἰηιμίασγα, πδὸ δδί ἐπ {{{ἰ εἰ ίας "". 

Θυοπιοάο ἃ} οχίγοπηο ἰδγγὰ υθπογυηὶ βοηί68 δὰ θ0- 

τοΐϊηυπι, οἱ ἀΐχογυαηὶ : Ομοηίαπι [αἰξα ροεεεάοτιπῖ 

Ῥαίτες ποείτὶ δἰπιμίαστα, πο ὁδί ἱπ {{Π1 αὐ ας 3 Ου]- 
η8π} ἰδ 4υϊ γϑπίυηϊ 80 ΟΧΊΓΘΠΙΪ5 Υ ὅδυπί 41} ρτγὶ πιὶ 
τογγδ; δ0η1 411} πονἰββίπιϊ. (}ε}} βδυπὶ ῥγίην!  81- 

Ρίθιῖε8 556}, ΠΟΡἢ]68, αἀἰνίι65, οριἰπιδ168. Ουἱ κυης 

οχίγοη 1 6 διμέία πιμπαΐ εἰεσὶ! θεῖα, μὲ σοη[ππάαῖ 
[οτιΐα, εἰ ἐα φᾷ ποὴ εἐταπῖ, υἱ ἀεείγιαί σε εὐπί. 

γεπίεπι φεπίες αὐ ἐχίγοηο ἰόττα; αυδδὶ ἀϊχοτὶ! : ἀδ 
ἢἷ8 ομμηἰθυ8 4υΐ δυπὶ ΠΟΥΪΒ5Ι Π|ΐ βΌΡῈΓ ἰδγγᾶπι, ἀ6 

[χιὰ]8, ἀθ ᾿φῃοθυυ5, ἀδ αὐὐθοιϊβ, Εἰ ἀΐοοηί, φιο - 
πίαηι Εαίεα ροεεοάοτιμ! ραίτες ποειτὶ δἰμιμέαοτα, Νοα 

ἐεὶ ἐπ {{{| 4 μαἰ τας ; θη φυΐδ γὰΓᾺ 5'ηὶ ἰάοἱα, δά φυο- 
Τὰπι αἰδιϊποιοηδπ) πυῃς [4]98 ἀϊξδηίυν, βεά ἰἸά011 

ᾳυᾷξ [αἰ58 βιιηϊ ρεῚ πδίυγαηι, π0}}8 ἐδὶ ἴῃ αἷβ υἱ}}} 186. 
φεὐῆ, ἀλλὰ εἴδωλά τινα τῇ φύσει ἐστὶ ψευδῆ, χαὶ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα. 
Εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄγθρωπος θεούς. Οὐ μόνον 

ἐτὸ τῶν ἀγαλμάτων ποιοῦσιν ἑαυτοῖς ἄνθρωποι 
εΝὼς, ἀλλ᾽ εὑρήσεις χαὶ ἀπὸ τῶν ἀναπλασμάτων 
ποῦντας ἀνθρώπους ἑαυτοῖς θεούς" ὅσοι γὰρ δύναν- 

5: ἀναπλάσαι Θεὸν ἕτερον, χαὶ χοσμοποιίαν ἄλλην 
ταρὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἀναγεγραμμένην, χαὶ 

ὕλην οἰχονομίαν κόσμου παρὰ τὴν ἀληθῆ, οὗτοι 
τῆπες ἐποίησαν ἑαυτοῖς θεοὺς, καὶ προσεχύνησαν 

«ἧς ἔργοις τῶν χειρῶν. Οἷον, νόησόν μοι εἴτε ἐν 
᾿ Ἕλλησι τοὺς γεννήσαντας δόγματα, φέρ᾽ εἰπεῖν, τῆσδε 

τῆς οὐ οσοφίας ἢ τῆσδε, εἴτε ἐν ταῖς αἱρέσεσι τοὺς 
ἐ χονίσαγτας πρώτους δόγματα, οὗτοι ἐποίησαν ἑαυ- 

, Ἀἰς εἴδωλα χαὶ ἀναπλάσματα τῆς ψυχῆς, καὶ στρα- 
ἶ ψέτες προσεχύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, 
ἐ ἐπιεξάμενοι ὡς ἀλήθειαν τὰ ἴδια ἀναπλάσματα. 
Πάντας οὖν τοὺς αἰσθητῶς καὶ τοὺς νυητῶς ποιοῦν- 
Ὡς ἑαυτοῖς θεοὺς διελέγχων ὁ λόγος φησίν" Εἰ ποιή- 

σε ἑαυτῷ ἄγθρωπος θεοὺς, καὶ οὗτοι οὐκ εἰσὶ 
᾿ Βοί' διὰ τοῦτο ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς τὴν χεῖρά μου 

ἐσ τῷ καιρῷ τούτῳ, χαὶ γνγωριῶ αὐτοῖς καὶ τὴν 

9. δὲ [αοἱεῖ εἰδὲ ἤοπιο ἄεοε, εἰ ἰεἴϊ πο εἐππὶ ἀϊὲ "7. 
Νοῦ βου ἀδ σογρογαῖβ βἰπυ δογῖβ (δε: 5: ὲ 110. 

τοΐηο8 ἀθ08, 864 εἰ ἀδ ὁογάδ οοηϊηριηὶ : υΐ οπΐπὶ 
Ῥοβϑιηὶ βἰ πη! αγα δἰ [πὶ ΟΓΕΔΊΟΓΟΠΙ ὀχίγα ὑπ νεγβί ἃ - 
ιἰς 934, θευπι, δαὶ ϑρίγατὴ δαμοίυπι, 4]18πὶ 

Ομ γί βίυπι, 118 βου ]α δσχίγα ἤφο αυᾷ δαΡηΐπιαβ, ἰἱ 

ΟΠΊΠ68 [ἐστι ηΐ δἰυἱ ἀε08, εἰ δἀογανθγυηὶ ορογὰ π|8- 

πὐυυπὶ δυϑγῦπι. ΟΠ η65 ΡἢΠΠ050ρ}}} φυΐ γαγί ἀοριηδία 
Ρῥγοάϊάογυηί, οπληδ8 πθιειϊοὶ 4] δθσίογεϑ δὰ 8]}ὲΣ 

ἐγοάθηάιπι ἀθ θ6ο πιϊβ6 18 που} 05 Θχϑι[ογυπὶ, 
Γροοτγυπηὶ δἰ] ἰά 18, οἱ δ μηΐ νο]υριαίοπι ρυἀναγιηὶ 

θουπι, οἱ οοηνογϑὶ δἀογανογιηὶ ορυ 8 πιδιι πη 508- 

Τυη), ρυίδυῖο5. νθγᾶ 6588 4088 ΠΠπχογϑηι. Οπιπο8 ἰφὶ- 
ἴὰγ ἰᾶπὶ (6 νἱβὶ 9}}} πιδιογία, φιιϑ ἀ6 []515 ἀορσπιαι!- 
νυβ ἤπφρηίο8 5'δ, ἀ608, σογγίρὶι π}Ὲ Β6ΓΠΙῸ ἀϊνίηυ5, 
ἀΐςαη8 "5: δὲ [αεἰοὶ δἰ δὲ ποπιὸ ἀ608, εἰ ἰδίϊ ποπ διε! αἰ; 

ρῬτορίετθα πιαπὶ [ὁδίανο ἐ{{{5 ἐπ ἰἐπιροτε ἰδῖ0 ορτια πιανιιπε 

πιεατίηι, οοίεπάκηι ἡ Π 5 υἱτίμ ἐπὶ πιθαπὶ ; ἴῃ 400 Θ᾽» 

Ρογα, πἰβὶ ἴῃ ἰδίο, 4ι0 ϑδδίναιογ ποβίογ 8ββιιπηρϑὶι 

δοτρυβ πυπιᾶπυπιῦ ΕἸ δοΐθη! φμΐα 660 διπὶ Δδοπιέπιις, 

ἐϊναμίν μου" ποίῳ καιρῷ, ἣ τούτῳ; δεικνύων δὲ τὸν καιρὸν τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου " Καὶ γνώσονται, 

ῥεῖν, ὅτι ὄνομά μοι Κύριος. 
Εἶτα ἄλλη ἐστὶ προφητεία, ἣν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως παρὰ 

τὰς Ἑδδομήχοντα οὐχ εὕρομεν, εὕρομεν δὲ ἐν ταῖς λοι- 
οῖς ἐχδόσεσι, δηλονότι χειμένην ἐν τῷ Ἑδραϊχῷ, καὶ 
πιτλέρωται πραγμάτων ἀναγχαιοτάτων, δυναμένων, 

᾿ Ἐν προσέχωμεν, ἐπιστρέψαι τὴν ψυχὴν ἡμῶν. Οὕτω 
ἃ ει τὰ ῥήματα: Ἁμαρτία Ἰούδα γέγραπται ἐγ 

10. θεΐϊπάθ 4118 βραπίτυν ργορ οιία (φυδπὶ ποϑοῖο 
υᾶγο δρυὰ δερίυδρίηϊδ ποη ἰηγδηίθηῖο5, [πῃ δία γὶ 8 

δὐϊιϊοπί νυ, ψυὰ οὐπὶ Ἠεθγθο σοη βοΐ ΒΟΓΠΊΟΙΘ, 
ΤΟΡΕΓΙΠ108)., αυδ ρΙ6πᾶ εδὶ πειθββδγὶ 8 γεθυ8β, οἱ (2 π| 

απ} 9.8, οἱ ροεδ}}, βὶ διηΐ πηι [υδγῖι διιθηίυθ, 4 υἱε}}5 

τούόοοϑγα ἰδοίοτοπι. 8:6 δυΐοπι δε ψυΐυν " : Ῥοοσαίμνε 

" Μιε. χτι, 495. δ ((ογ. 1,27. "7 ἰυἱά., 920. 55 3όγϑῖι. χυι, 30, 9,. δ 96γο πὶ. ΧΥ͂!!, 1. 



ἐδὶ ΟΒΙΟΕΝΙΒ 3 

δια οοπδογίρίαπι 68: δἰψ'0 [ἐττθο, ιν ἱπσμα αάα- Α γραρίῳ σιδηρῷ, ἐν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ ἔγχε, ο- 

πιανεἷπο, εομίρίιπι δρεν ρμεοίμιδ σοταϊς δογαπι. (υ0- 

πἷδπὶ ἀϊΠῆςῖ]6 6ϑι δ᾽ αυθπ) 56 πιδίυπὶ σοηῇίογὶ, ἰά60 
δυάαὶ, αυὶ Ἔχοπιρί γα ποιιηι}]α [αἰβᾶγυηῖ, εἰἰδπὶ 

Βοο ἴῃ Ιοδ0 ῥγὸ ρμεοσαῖο Ζμάα, ρεοοαίμπι ἐοταπι ρο- 

διιογυηι. 864 5ἱ Πρφιγα 6 τ οΟηβ᾽ 6 ΓΒ, υἱ 588ρ6 Οδίδη- 
ἀΐπηυ5, διάδλτι ΟΠ γβιυπὶ πυηουρατγὶ, (οΥδἰίδη ρ6ο- 

οδίαπι 42 ρούοδίαπι ποβίγιπ) 6βὶ 4] ογδάϊπιαϑ ἴῃ 

Ομνίβίαπι ἀδ ἐγῖρυ δυάδα, οἱ ἐχ οἦ05 δεουηύυπι ογ- 

ΠΕΙῺ 51} Γ06 Βαβοθηίθπῃ. 8, δυΐοπὶ νυ γὶβ δδογδί 5 
ἐμ } σοῦ ἀς φγοάίίογα Ζυάα ἀϊοίυπι : Ῥεσεαίμπι 
Ζυάα εοτίρίιπι ὁδὶ ὧν δίψίο [ἐγγθο, ἱπ ππσιιὸ αἀαπιαπ- 

εἰνιο, δομίμίμπι δαρεν ρϑοίιι5 σοταΐδ δοτγαπι, Τορυρηδθὶι 

εἰδὶ φυοά 5οαυίίυγ, ἐογαπι. [φἰτυγ, αἱ συρτγᾷ αἀἰχί πιυ8» 

ΒΙΡΟΓ ΠΟ8 αι μοοοδπιι8 ἰδία οοηγοηίυηΐ, αυόγαπι 

Ρεοοδία ποη (οτίηβθουβ Δ] 1ουὲ σΟηΒογ Ὀυπίυτ, 568 

ἴι οογάΐ8 οοηβοί θη, 51}]0 δχαγαίδ (ἜΈγΓΘΟ, 800] ριΆ 
πηραθ δἀλπιδηίίηο. Θυοά δΔλυίοπι ρϑοοαία ὨοϑιγΆ 

δου θαμίυνῦ ἰῃ μδοίογα, 6χ ἰἰ8 αυ:8 βϑι!υσηίν ὑπ|0}- 

[χζ6. Απίδαυλιπ ραοροαίπιῃ [Δοἰδ), ΠΌΠα ἴῃ οογὰθ 
Τη60 ραοοδιὶ ἱππᾶφο γογβδίυγ ; σα! δι ίθηλ ΠΟηδβοίθἢ- 

ιἰὰ ροοοδιΐ ἐπι φίπὸπὶ ϑυπιρβογὶϊ, ἤά 060 (ογιηδπὶ 11 - 

᾿ἴυ.8, οἰ 806 Ὁ 4ἀπῖ6 93 Καὶ οοι]08 οογὰ 5 πηαὶ ἀΕ]1οἰ] 
Ῥοπῖρα ἀορίηρίιυγ, Εἰ 5ἱ αυϊάεπι ἐ58οὶ ρεοοϑίυπι 

τηδιιπὶ δἰγαπιθηίο οοηϑογρίυη), [ὈΓΒΙ 8 π (θα γα πὶ 

110 ; παμο δυίΐδηι βογίρίυπι οϑί ἴῃ δίγϊο (Έγγθο, οἱ 

ἧη ἀηρυ δἀδπχδηπιΐηο, βουϊρίυπι 6ϑ8ι ΒυροΓῦ ῬθΟίι5 
οογϊα ποῖ, υἱ πιδουπὶ δὰ (γί θυηΔὶ νϑηΐαὶ, οἱ οοπ- 

ΡΙθαίυν {Πυὰ αυοὰὶ ἃ (ΟΠ γίβίο ργορβοίδιυπι οϑὶ "ὃ : 

ΝίμΝ αϑεοοπδιπι, φαοά ποπ πιαπὶ [ἐς αὐλίιιτ, οἱ πὶ μὶΐ 

οὐοομίπιηι, σιοά ποπ Ῥαίαηι βεὶ. Νυαθδθίίυν ρΘοιοΥ 8 

τοοὶ ᾿οηβοίοηϊία οἱ Δρϑγίο οογίδ υἱάθθαπίυτν {Ππ|6γ88 

Ῥδοοδίογυπι αυα ᾽η δῖ γ]0 [ἜΓΓΘΟ, ἴῃ πηδιι δἀδηϊδη- 
ἰἶδο βουϊρίς βυπὶ. Αἰφυθ [8 υπίνογβα ερθοίϊδηϊίαιη 

τουἰτυἀο Ιοξαὶ ἴῃ ρααίογα πηθὺ βἰφῆδι35 ἱπηαρίποβ 
Ρεορεδίογαπι : ΝΠ δοίη αὐδοοηδιιης, φμοά ποπ τουθ- 
ἀαδίιμτ ; εἰ ἐμ:6Υ 86 ἱπυΐσοπι σορίαἰΐοπιπι ασοιδαπιΐμπ 
δἰυέ ἀεζεπάεπιλιπι δ᾽, Ἐς: Νοίδμε ατιι6 ἰθπῖρι8 Ἰμαΐσαγο 
ἄοπες υὐπίαὶ Δοπιΐνιια, οἰ ἐἰΠπιπεῖποι αϑεοοπαϊία [6π - 
ϑταγμπι, οἱ πιαπὶ [οείοἰὶ σοπεὶ ἑα οογάϊμηι "5. Ουἱ τηδηὶ- 
[ἐδιαθῖι Ὁ αἱηπι6 ἢοπ 5:0], αυΐ, ἀπίθαυδπὶ πὶ, εὐπ- 
οἷἃ οορποβοὶῖ; 868 ἢἶθ αυΐ οὐπὰ {ΠΠ0 γϑηίυγὶ διηι, οἱ 
ῬΓΟΡΙΘΡ ρυγί(ι6π0 Πηθι 5. οἱ ΘΟγρογίβ Ασησμι 56- 
αιοηίυν, οβίθάει ἀε!ίοία ἰπ οογάθ ρϑοοδιογίβ ὃχ- 
Ργθββθᾶ, ᾧἱ τοβυγέληί υ5ι} ἰπ φίοτίδπ), ρεοοαίογοβ 
ΓΟ μ᾽ Ορρτγοθτίαπι οἱ σοπίιβίοποπιὶ Φίθγπϑιὴ: ἃ 
αυϊθὰβ Ἰθαγεὶ πὸ5. Πδι8 Γαβαγβαπίθα ουπὶ (γί βίο 
δθθυ, οὐἱ 6δί ρ]ογία οἱ ἱπιρογία πη ἰῃ βρου!λ βουϊος 
τυπι. Απηοη. 

Ὁ Μλι|ν. χ, 26. 5: Ποῃ,, τι, [5. 551 (ον. ιν, ὅ. 
(ἢ Ἐπὶ τὸ εὐχερέστερον ἑαυτόν, εἰς. ξες πηΐ- 

ΒΕΓᾺ ἢ 16 ΔοσορίΆ δυπΐ, δ εἰς δἰπϑι τὶ ρΡοδβυμὶ 
ἐχ ΠΙογοηγπιο : Ἐπεὶ δυσχερέστερον ἑαυτὸν ἐτειδοῦ- 
ναι, καὶ εἰπεῖν, ὅτι περὶ τῶν Ἰουδαίων ἑαῦτα γέ- 

. ὕραᾶπται, ἡ ἁμαρτία αὐτῶν γέγραπται. ἤληο Ρόγτο 
με! τῖοπὶ 0 Χ Χ Βέηίϊοτυπὶ ἰμοτργεια!οηΐ8, αυ 
Οαρ εἶθ χνὶ δογθηηϊα ψγΓίογθ5. γ γϑιιδ αιιδίυοῦ ρΡι- 

αμμένη ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς καρδίας αὐτῶν, 

ἐπὶ τὸ εὐχερέστερον ἑαυτὸν ([) ἐπιδοῦναι" χαὶ εἰπεῖν 
περὶ τῶν Ἰουδαίων ταῦτα γέγραπται, ὅτι ἡ ἁμαρτία 

αὑτῶν γέγραπται. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν ἴδῃς, ὡς πολλάχ'ς 
ἐδείξαμεν, Ἰούδαν τροπιχῶς λεγόμενον τὸν Χριστὸν, 
μήποτε ἁμαρτία Ἰούδα ἡμῶν ἐστι, τῶν πιστενόντων 
ἐπὶ τὸν Χριστὸν τὸν ἐκ φυλῆς Ἰούδα. Εἰ δὲ δύνασαι 
καὶ ἄλλως ἀχοῦσαι μυστιχώτερον, τάχα περὶ Ἰούδα 
προφητεύει τοῦ παραδόντος, ὡς εἶναι περὶ αὐτοῦ 
τὴν προφητείαν λέγουταν: Ἁμαρτία Ἰούδα γέγγα- 
πται ἐν γραφίῳ σιδηρῷ, ἐν ὄγυχι ἀδαμαντίγῳ 
ἐγκεκοιαμμέγνη ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς καρδίας αὐ- 
τῶν. ᾿Αλλὰ πάλιν οὐχ ἀχολουθεῖ ἐπ᾽ ἐχείνου τὸ, 
αὑτῶν. Μήποτε οὖν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔλεγεν, ἐὰν γενώμεθα 

Β ἀμαρτωλοὶ, ταῦτα φθάνειν τὰ προφητευόμενα. Ἡ- 
μάρτομεν, χαὶ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν οὐχ ἔξω ἡμῶν γέ- 
γρᾶπται, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χαρδίᾳ ἡμῶν, καὶ γράφεται ἐν 
σιδηρῷ γραφίῳ, ἐν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ. Ὅτι δὲ τὲ 
ἁμαρτήματα ἃ ἁμαρτάνομεν ἐγγράφεται εἰς ἡμᾶς 
διὰ τοῦ ἁμαρτάνειν, παραστήσει αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 

Οὐ συνήδειν ἐμαυτῷ τόδε τὸ πρᾶγμα, ἣ τήνδε τὴν 
ἀμαρτίαν' ποιήσας αὐτὴν, ἔχω τύπον αὐτῆς, χη 

οἱονεὶ γέγραπται ὁ τύπος αὐΐῆς ἁμαρτίας μου τῆς 

ἡμαρτημένης ἐν τῇ ψυχῇ μον. Καὶ εἰ μὲν ἣν ἡ 
ἁμαρτία μου γεγραμμένη μέλανι, ἀπήλειψα αὐτήν’ 
νῦν δὲ γέγραπται ἐν σιδηρῷ γραφίῳ, γέγραπται ἐν 

ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ, γέγραπται ἐπὶ τοῦ στήθους τῆ; 
χαρδίας ἡμῶν, ἵνα ἔλθω ἐπὶ τὸ διχαστήριον, χα 
πληρωθῇ ἡ λέγουσα προφητεία" Οὐδὲν χρυατὸν ὃ 

οὐ φαγερωθήσεται, καὶ οὐδὲν χεχαλυμμένον δ᾽ 
οὐκ ἀποκαλυφθήσεται. Ἔγυμνώθη μου τὸ στῆθος, 
καὶ ἡ καρδία ἔχουσα τὰ γράμματα ἐγγεγραμμένε 
τῆς ἁμαρτίας ἐν τῷ γραφίῳ τῷ σιδηρῷ, τῷ ὄνυχι 
τῷ ἀδαμαντίνῳ, καὶ πάντες ἀναγινώσχουσιν ἐν τῷ 

στήθει μον, χαὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ μου τοὺς τύπους μὼ 

τῶν ἁμαρτημάτων: Οὐδὲν γὰρ κρυπτὸν ὃ οὗ τα- 
γερωθήσεται: ἀλλὰ καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν .10- 
γισμῶν κατηγορούντων, ἣ καὶ ἀποιλογουμένων. 

Καί: Μὴ πρὸ καιροῦ τι χρίγετε, ἕως ἂν ξδι1θη 

Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ χρυπτὰ τοῦ σκότου 

καὶ φανερώσει τὰς βου.Ἰὰς τῶν καρδιῶν. Τίνι 

νερώσει; οὐχ ἑαυτῷ" αὐτὸς γὰρ οἷδε τὰ πάντα τ' 
γενέσεως αὑτῶν. ᾿Αλλὰ χαὶ τίνι φανερώσει; ΠΕ; 

Ὁ τοῖς μέλλουσι βλέπειν διὰ τὴν αὐτῶν χαθαρότητα τ 
ἁμαρτίαν τοῦ ἡμαρτηχότος, ἵνα οἱ ἀμαρτωλοὶ ἀ 
στῶσιν εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ εἰς αἰσχύνην αἰώνιον᾽ ἀ 

ὧν ῥύσεται ἡμᾶς ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, ἵν᾽ εἰς δόξαν 
ἐν Χριστῷ ἀναστῶμεν, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χρᾳ 

εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

τον 1, διιάογαπι ροβίογίογυπι (απηου διΐ 86 
θΠαΐα τείνυῖϊς Οτίξεηοθβ, δ0 οἴβυδ ρίυγίπια ΕΧΧ 
ἱογργείυπι ΘΧΘΠΊρΡ] Αγ [υ͵ἱ886 οὐγγιρία πθογυ 
ἡὐοβαὐπιούυαι οἱ  υδιίπυβ Βίαίοφ. ομπι ΤτυρΆ. 
ἸΘΓΟΙΥ 115, τοῖς Ο' 5ΘΙΏΡΟΓ ἱπδηβι8, ᾿δΝῸ ἰὴ 

Ου!ραπὶ οΟη[ἐγὶ, ἰπ δυΐβδ δὰ ἤυης ϑεογοιιία ἰοὺ 
ΟΟΙΩΘὨἰτ18. Ηυετιῦβ. 



ὈΜΙΔΙ͂Α 1Ζ'. 
Εἰς τό" 

Ἐρώνησε πέρδιξ, μέχρι τοῦ" καὶ ἡμέραν ἀγθρώ- 
ποὺ οὐκ ἐπεθύμησα. 

ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΥΊΙΙ. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΥ͂Ι!. 
( υαια Ηἱέτοππμιπι 17.) 

θὲ 60 4υοά 5ογὶρίυπι 68ι "δ: 

Αἰαπιαυῖϊ μοτάϊα, οοπστεσαυί! φα ποπ ρερετί!, [πεῖϑπς 
αἰυϊ ας διιαδ Πο᾿ ομπὶ ἡμαϊοῖο, ἐπ πιραϊο ἀΐοτιιπ 
ἐ)με ἀετειπφμθπι ὅπηι, οἱ ἐπ πουϊξδὶπιὶς δὶς οτὶ 

ἱπείρίεηα. Τίτοπιις σίοτίΦ ἐααίαίμ8 αὐ ἰπἰεἴο ἰοσιις, βαποιὶ βεαιΐο ποδῖτγα, διιδιοπίαιϊο Ιςταοί. Ι)οπιῖπδ, ὁγιπδα 
᾿υη ἀοτεῖϊ 

πῆηὶ. 

ἀϊοιη ἠοπιὶπὶς ποπ σοπομρὶυϊ; (ἃ Σοὶδ. 

μόγιμι σοπ[μηἀαπίαν ἀδοθάεπιθξ, δΊΡΟΥ ἰογγανι δογίϑανίιγ, φιῖα ἀετοιἰφιοτιθι! [οπίθπι υἷας 
κεπὶ. δα α πιέ, Δοπιΐπε, εἰ δαπαϑου; δαίσμπι πιὸ [αο. δἰ δαίυσιιδ Ἔγο, φμονίαπι φίοτίαἰἰο πιθα ἰμ 68. 

κε ἱρεὶ ἀΐειιπι αὐ πιὸ: ὕϑὲ ἐε8ι δόγπιο δοπεϊπὶ ἢ υδπίαι. Εσο αμίοπι ποι ἰα οταυΐ εὐϑεεφυοης Ροδί (ὁ, εἰ 

Εοάθηι ἱπίθγργθίβ. 
Ἐπὶ τὸ διαδόητον ζήτημα ἐληλύθαμεν, ἰδεῖν τί αὶ 

ἔστιν ὁ πέρδιξ, περὶ οὗ νῦν φησιν ἡ Γραφή" ᾿Ερώ- 
γησε πέρδιξ, συγήγαγεν ἃ οὐκ ἔτεκε, ποιῶν τὸν 

αἰοῦτον αὑτοῦ οὐ μετὰ κρίσεως. Ἕν ἡμίσει 
ἡμερῶν αὑτοῦ ἐγχατα.λείψουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπ᾽ 

ἐσχάτων αὐτοῦ ἔσται ὥφρων. Ἔχ τοῦ περὶ φύσεως 
ζώων δεῖ ἀναλαθεῖν, τίνα ἱστόρηται περὶ τοῦ πέρδι- 

χης, ἵνα εἰδῶμεν τὰ περὶ τὸ ζῶον μὲν πρότερον ἐπὶ 
χρείττονος τάξαι, νῦν δὲ λεγόμενον τὸν πέρδιχα ἐπὶ 

χείρονος. Λέγεται δὴ τὸ ζῶον εἶναι χαχονθέστα- 
τὸν (1), καὶ δόλιον, χαὶ πανοῦργον, καὶ ἀπατᾷν βου- 

λόμενον τοὺς θηρεύοντας, χαὶ πολλάχις χυλιόμενον 

τερὶ τοὺς πόδας τοῦ θηρεύοντος, ἵνα αὐτὸν περισπά- 

σῇ, ὡς ἐγγὺς ὃν τὸ ζῶον, πρὸς τὸ μὴ ἥχειν ἐπὶ τὴν 
ταλιάν. Καὶ ἠνέκα ἐὰν στοχάσηται περιεσπαχέναι 

ὧν θηρευτὴν χαὶ τὰ νεοττὰ πεφευγέναι, τότε χαὶ 

εὐτὺς ἀφίπταται. Ἔστι δὲ τὸ ζῶον πάνυ ἀχάθαρ- 

τὸν (2), ὥστε τοὺς ἄῤῥενας μονομαχεῖν πρὸς ἀλλή- 

λος περὶ τῆς μίξεως, καὶ ἄῤῥενα ἄῤῥενα ἐπιδαίνειν. 
Εἰ ὧν χαὶ χαχόηθες, εἰ καὶ ἀχάθαρτον, εἰ καὶ παν- 

Ἡ λεγεῃ. χυπ, 11, 12 οἱ 866. 

(Π) Λέγεται δὴ τὸ ζῶον εἶναι κακοηθέστατον, 
ας, θγίξεπεβ ἴῃ Οαίόπα ἀταοα αυδη) Οἰνίβογίι8 
δυἷς ἴῃ δογθα δ! ΟΟΙΏΠΘΠἰ2Γ[18 διίοχυΐ : Ἐν τ 
περὶ ζώων ἱστορίᾳ λέγεται χαχοηθέστατος εἶναι 
πέρδιξ, Περὶ τοὺς πόδας γὰρ στρεφόμενος τοῦ θη- 
βέηντος, χαὶ τοῦ ἁλοῦν ἐλπίδα διδοὺς ἀποσπᾷ τῆς 
χαλιᾶς ἑαυτὸν, χαὶ ὅταν στοχάζηται πεφευγότας τοὺς 
νεοττοὺς, χαὶ αὐτὸς αἰφνιδίως ἀφίπταται. Ἔστι δὲ 
χαὶ ἀχάθαρτον ([6 86 : ἀχάθαρτος), ὥστε θηρεύοντας 
ἐξ : χηρεύοντας) μόνο ἄχεῖν ἀλλήλοις περὶ τῆς 

μέξως, χαὶ ἄῤῥενα μετὰ νίχην ἐπιδαίνειν τοῦ ἄῤ- 
ἔάνας. [πμἰφιοτῖα απὶπιαίἐιπι [ογίμγ υα[οττίπια 6856 
Μάϊ : εἴτοιιπι ροά65 ἐπῖπι υϑπαίοτίβ υοίμια, οἱ δι 
ταρϊεπάΦ ἐρόπι ἀαπδ, 86 πἶάο εμϑαμοὶϊ εἰ τομιουεί ; οἱ 
ἐπὶ μος ἀμ[μαἰ856 σοπ] οἷ, ἱρδα φμοιιθ τερέπίθ 
«οίαι, [πιρετα φμοφιθ εἰ {{|π 651, αἀδοὸ μί φμῷ οοπ- 
Ἰκρ ἐνᾳ υἱάπα!Θ φμπὶ, εἰ ησείατὶ οοτιαηιῖπα ἐπ υΐσοπι 
ὕπο (ρποιδίμι ἀἜοοΤίθπι, εἰ πια8 ροοί υἱοίοτίαπι πια- 
τ ἱπεαῖ. Ουθ πὶ Ἰοσυπὶ ὁχ Θὰ "6 αυδπιὶ ἰΓδοίδιι:}8 
θηξεηΐς βοιμ!ἶα ἀξργοιηροογίὶ (αἰόπα ΟοιδαΓοὶ - 
πλοῦ, εἰ Ῥτοὸ 6) 15π|0αἱ σΟηϑαγοϊ πδίοτι πὶ το Γ ΓΟ Ο- 
τὶ, δὴ δἰἴϊαπάθ ἱπιοσταπὶ ἰγδηβιυ!ογῖὶ, ἱποδιη 
δι, [δ δυίεπι ἐχ Αγίϑιοίθὶθ ραϑι ππὶ 68ι 10. ιχ Ηἐδι. 
εὐἰπιαί., ορ. 8 : Ὅταν δέ τις θηρεύῃ περιπεσὼν τῇ 
γεηττίᾳ, προχυλινδεῖται ἡ πέρδιξ τοῦ θηρεύοντος, ὡς 

οὖσα, καὶ ἐπισπᾶται, ὡς ληψόμενον, ἐφ᾽ 
ἕως ἂν διαδράσῃ τῶν νεοττῶν ἕχαστος. Κατὰ 

ἄ ταῦτα ἀναπτᾶσα αὐτῆ, ἀνακαλεῖται πάλιν. Εἰ πιοχ : 
Ὧπερ δὲ εἴρηται, κακόηθες τὸ ὄρνεόν ἐστι καὶ παν- 
ὄνργον, ὅπηι αἰϊφεῖς υϑπαπάο ἐπ πἰάμπι ἱποϊάοτίί, 
γτοτοί εἶς ἐεξ6 μογἀϊ αἀπίς υὐπαίοτεπι, φιιαδὶ απιλαπι 
(αρίεπάα εἶ! εἰ δἰς ᾿οπιΐπόπι αὐ δ6, διιὶ σαρἰεπά ὦ 8ρ6, 
αἰϊϊοῖι, ἄσπεο εἰπε! ρωΠ ρτο[μσοτὶπι : ἱπίεγθα αὐο-- 

ἵρεα, εἰ μεί[ος τιιτοιπι τευοςαὶ. Ἐκ τῆοχ : Θμοπιαι- 
πιράκπὶ αμίοιπ ἀϊοσίμπι ὁδί, ναίγα εδἰ ἤας ανὶς εἰ 

1. Αἀ [ἀπιοϑὰπὶ Ὑδηἰπιυβ8 4υςοο ποτ ἱπϑρίςογα 
υϊά 5ἰ( ρεγάϊχ, ἀθ 400 ϑεγίρίυγα ἤσης Ἰουΐίιγ: 

ΑἸαπιαυῖι ροταϊα, οοπστεφαυΐί φμα ποη ρερετῖϊ, [αεἷοπς 
ἀἰυϊιῖαδ δια5 ποπ οι ἡμαάϊοῖο. Πι ἀἰπιϊάϊο ἀἰοότιηι 6) 8 
ἀετείπφιοπί ἐμπι, οἰ ἐπ πουϊδδὶπιῖδ δμὶς ἱπεὶρίδηδ δτὶί. 

Εχ πδίυγα νυοἱυογὶβ ἀϊρηιπὶ νἱάοίαν φυδιπάδιῃ ͵5ῖ0- 
Γἰδ πὶ ΠΟΠΙΠΠΘΠΊΟΓΔΓΟ, υἱ Δηϊ πη] ΠΟΚΠΟΒΟΘΙΪ65, 50 }Γ8 

Ροβϑίπηι8 υἱΓ πὶ δά ὈΟΠ4ΠΊ, ΔΠ [8]8Π| ρδγίο πη) ἤυης 
ποιηπἰηδιὶ ρεγάϊοὶβ ἰη(6}}οηιΐαπι τοίεγαιηθ8. Ὠ εἰΐυγ 

4.36 αὐΐεπι ἰος 6856 δι π}8] πλ]ΐρπιπ), (γαυάυ]οη- 
ταν, οἰ στ, πα! υαιε ἀδοἰρί Π8 ναηδίογοδ. ϑ8ρ8 

φυΐρρα ἃηῖ6 ρο 68 δυσυρί8 νοϊνίιυν, οἱ ἰῃ πιο ΐο 

οὐυ5. οοπαῖι, 4ιιδϑὶ Δ πὶ Δρργθιῃοηἀδηάιι5 οἰ} ἴω Γ. 

Ῥγαίαδπι δαὶ ἐχ νἱεἰἰδῖ6 ργομα 1, δὲ μος δρίι Π6 
δὰ πἰάυπι [οἰανπι 6.8 οἰἴι.5 σϑδίοῦ οοουγγαὶῖ, αὐπι- 

406 πὶ 5656 Γ1ϊ [πᾳ ͵ 586 ρ}105 51108, ἰυης οἱ ἷμ58 

1080 ποδία ἀϊβοοῖ!. 56 ποηαϊ ἰδ 609 νἱποὶ! ἰπὶ- 
Ρυγίί48. Απιθίφοηάαπι πο) δϑί ἀθ 60 αυοὰ ἀἰδίιτὶ 

Ἐ δυυβ, αυοὰ οχ [15 4] πιδηϑιιοι! ἰῃ ςἀ518 ηυϊγίαη- 

ἴγ, γὙογ 88 ἀρργοθαῖ; τηδϑουΐὰ5 ἴῃ τπηδϑου]υπ) ο0η- 

αείμία. Ἑδάοπι μαυθεγυπὶ ἱπάϊάαπι Ρ]Ἰηἶι18 110. χ, 
ξᾶρ. 5, εἱ οχ Ριϊηΐο 501 1πυ8 οὯρ. Ἴ; ΞΕ] δηυ5 10. 
"ι ὃ απϊπιαί., εαρ. 16; Αἰ οῃυβ 11}. 1χ ; (ΟΠ πΊ6ι)- 
τοτ8 ἰν Πόχϑθῃ. Ευδιδιο ἰγἱθυίαβ; ΡΏΙ6 ἴῃ 
]απιδὶς, οἱ ΑΥΒιΟρῃδηΐβ ΘΠ] ]85ῖ65 ἴω Αὐυΐῥ. Ησε- 
τιῦϑ. 

(8) Ἔστι δὲ τὸ ζῶον πάνυ ἀκάθαρτον, εἰς. 
Αὐοῖογῦ 4υοηπα Αγίϑιοίοίεβ ἰός ἰδυάδίο : “Ὅταν δὲ 
ἀποδρᾶσα ἐπωάζῃ, οἱ ἄῤῥενες χεχράγασι, χαὶ μά- 
χονται συνιόντες. Καλοῦσι δὲ τούτους χήρους. Ὁ δὲ 
ἀττηθεὶς μαχόμενος ἀχολουθεῖ τῷ νικήσαντι, ὑπὸ 
τούτου ὀχευόμενος μόνου. Ἐὰν δὲ χρατηθῇ τις ὑπὸ 
ποῦ δευτέρου, ἣ ὁποιονοῦν, οὗτος λάθρα ὀχεύεται ὑπὸ 
χατισχύοντος. ὑπμπι ἀπίεπι ἐἤυσίε μὲ οὐῖς ἱποιιϑεῖ, 
εἰαπιϊίαι! πιατὸς οἰ ἱπίοτ 86 ἀφοοτίαπί. [105 υἱάμαίοα 
νοσαπί. (μὶ νον {[ποτὶς ἴπ σοτίαηιΐπα ἱπ{εγῖυτ, υἱοίο- 
τόηὶ δοημῖίμν, αὐ ὁοσμο δοίο ἱπίίμαγ. (μοά δἰ α ἐέ- 
σμμάο οἰΐαμι, υδὶ αἰΐο φιονὶς υἱποαίεῦ αἰϊφαὶδ, αὐ 60 
φιοίι υἱοίοτε εἰαπι διϑίφίίατ. ἘλῚ 110. νἱ, ἐὰρ, 8 : 
Καὶ τοὺς νεοττοὺς, ὅταν πρῶτον ἐξάγτ;, ὀχεύει αὐτοὺς 
ὁ ἄῤῥην. βμΠο5 εἰΐαπι, οἰπὶ ργίπιμηι [ὁγας εἀμοῖί, 
ηϊαδ ἱπ. Ἀπιβοπυβ Ολγγϑιῖι8 ᾽ν Ῥατααοαίδ, ο. 110, 
ἀδ ρογαϊείθυβ : Καὶ τοὺς νεοττοὺς ὅταν πρῶτον ἔξα- 
γάγωσιν, ὀχεύειν αὐτοὺς, τοὺς δὲ πρὸς ἀλλήλους 

χεσθαι. ΕἸ ρμίο5, σμπὶ ρτίπιια ἐάπομνὶ, διϑίσετα 
ἥρδοα, βἰηνμίσιιο ἀδοοτίατε. Ουοτα Ἰοοῦπι πὸη ἰπίεὶ- 
Ἰεχίε Χγιδπίογ, Εδάδπι ᾿μθα παυθηὶ ΡΠ ΝἾ..5, 50! Ίην59 
ΦΕἸϊλαυβ, Αἰμαπαυβ οἱ ΡΙ]6 Ιοςΐ5 ργοχίπια ἰδυὰα- 
εἰδ, εἰ δχ Οτίψεπο Ηϊογοηγπιυβ ἴθ υπιάεπι ἰμ πα 
λογρηνία Ἰοουπι, οἱ ργϑίογ 805 ἰϑίἀογυβ [ἰν. χε Ογί- 
ἦπ., σᾶρ. 7. ΑΙ ποη ρογάϊςο5 δοίυπι), 566 α}}} εἰἰὰτα 

αὐδη ἤχὶ ἰπῖοῦ 56. Πρ ἀΐποπι Θχθγοθιὶ; Π8ἢ} 4}} 

νἱοιοτίαπι τερογιανίῖ, ποη Υἱοι! 50] υπι ΘΟΠ) ΜῈ 8, 80 
ἰρϑυπι οἰΐδπι ρα! απ δα! Εὶι. [ν. 

- -» -α 
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δυτγρῖ!, οὐ ν᾿ βεἰ τα Γ βοχυπὶ ᾿ἰ ̓ ὰ9 ργώθοορ8, ρυφηδίυν 
δὰ οὐἰίαπι, οἱ υπᾶ ρμαΐππα οἸοίοτὶ 5 681 ρο  υἾ856 46 πὶ 

υἱοοῦῖι. 81 ἰφίἐαν πιαιίσηαπι, 5] ἱπιηυηά απ), δἰ ἀο10- 

δυπὶ ἰιος δηΐπηδὶ δϑὶ, ἱπιρίαπι υἱἀθθ αν δὰ πηϑ]ϊογαπὶ 
Ρᾶγίαπι [0.8 ΓΕίΈΓΓΘ ποιμθῃ, οἱ δά ϑαίναίογὶβ ποβίγὶ 

ϑέδυ ΟΠ γί δι ̓ η 6} φοηιίδτα ἰεπηρεγᾶγα. Μαρὶβ δυίεπὶ 

ΟΠΙΟΕΝΙ͂Β (ὃ 

Α οὔργον, εἰ καὶ ἀπατηλὸν τοῦτο τὸ ζῶόν ἐστι͵ δῆλον, 

ὅτι τάξαι ἐπὶ χρείττονος αὐτὸ (1), καὶ εἰπεῖν ἐπὶ τὸν 

Σωτῆρα δύνασθαι ἀναφέρεσθαι, ἀσεδὲς εἶναι ςαίνε- 
ται. Δεῖ οὖν ἰδεῖν, ἂν θέλωμεν αὐτὸν ἑρμηνεῦσαι 
ἐπὶ τὸν ἀντιχείμενον, εἰ ἀχολουθεῖ ἡμῖν ὅλη ἡ ἐρ- 
μηνεία. 

εοηγομὶϊ τηδῖα Ζαθυϊο δὐΐαπραγα, οἱ βυρον δάνθγθαγίο ἰθοίοηοηὶ ἰπι6 ἢ γα ργαϑθῃίοι : δἱ ἰᾶπιδιι (οἰις 
οαρίτι}}} πο5 βϑουία (υδτγὶὶ ἱπιογρτγείδιϊο. 

Φ. Ἰποὶρίαπηυβ οὐθὸ 40 60 αυοιὶ βοτίρίιιπι οϑῖ : 

ΟἸἰαπιαυῖι μοτάϊα, οοπστεσαυὶϊ η΄ ποα 9.3 γε- 
ρετῖί. Νοῖ ργορτίἃ8 ογοδίυγαβ οοηρίοραι Ζαθι- 
08. ποη δὰ οἰ ῖι 4υὰ ἴρθ6 φεπογανίξ, δθὰ ουπὶ 
Εἰαιπιανοεῖὶ ἃ] ἴθ !8 σοηρτοβδη8 οΓδα ΠΓᾺ8, [Δ οἷΣ ἐΔ5 
δυ85. (Ἰδιηανῖ! ρογάϊχ ρὲ αϊθηεΐηαπι, οἰδπιδ- 

νἷς ρογ Βαβι! πὶ, μοῦ Μαγοίοπαπι., ΡῈ οπῖπα5 4] 

ΔΙΙοΠῶ5 ἃ 60 ρίοτίς ουρίἢαι6 γαριΐ βυπι, ΝῸ}}8 
Θι}) ΘΟΓυΠῚ ΒΟΠΔΓΕ ροίογδὲ γοοθη Βοπιΐηΐ θ658ι δ": 

Μα οὐες τιέαπὶ υοοσεηι αἰάϊιπι. 56 ογαὶ νοχ Ὁ γϑιὶ 
ἷπ Ραυ]ο, εγαΐ ἰπ Ῥεῖγο ; ργορίοῦ φυοὰ Ραυ]υβ ἀϊ- 
οὐθαι 5: Απ ὀαροτὶπιειίιηι φιτὶ 8 6}ι|8 φμὶ ἐπ πιὸ 

ἰοφιιῖίιιτ ΟἸιτίςιμ6 2 οχ δυίοπὶ σοηργοβδη15 485 Π0ἢ 
Ρορογῖι ρογι οἷ8, ἰπ 1115 6ϑὲ 4υΐ 5 πιρ! ϊ 65 4υοϑιο 

ΠἸἀε!ΐυπι ἰάᾳυθὸ Πωγοιίϊο ἰδοιίοπίβ ἱπιροάϊμηῖ : 

Οἰαπιαυΐ! ἰιάχιο ρετάϊα;, σοπρτοφαυὶ! φῶ πὸπ ρμέρε- 

γῆι, [ἀοἰδης ἀεἰϊοῖας διαδ ποι σι ἡμαϊοῖο, αἀἶνεδ [ἢ - 

εἰμι 681 μεγάϊα. σ66 6}15 ηφυδιιία δι ηὶ 6}}}}}8, ἴη- 

ἔοι ἰυγθα,, πῖυ}ὶ δυπί ρορυὶ! σαριϊνοτυπι,, οἱ (δοὶϊ 

αἰνίεἴ85 5.358 ποὴ οορὶ (418 ᾿υἀϊοίιπι, πραυς Πα θ6η8 

ἐμ οογάς π51{|Δπἢ., 568 οἷα δἰμθ ἰοβθ βΈΓ 8, 

τρογῖι0 ἀγϑυίαγ ποὺ εαπῇ ἠυΐίοῖο [εοἶ886 εἰν τα. 

Μουβ δυίαπι 5 505 ἴδοι! ἀϊν} 28 ου88. σα ἰυαϊοῖο. 

Επίπδη τα δὶ οἱ (6518 6708 Ορυ]επιΐα. 

δὲ ἤολη. χ, 27. ὅ5}} ὕογ. σι, ὅ. 

(1) Δῆμον, ὅτι τάξαι ἐπὶ χρείττογος αὐτὸ, οἷο. 
Ἐρὶρῃδηίιι8 ἰάθη ἴῃ ΡΠμείοίοσο, οαρ. 9, ̓ ΙΟὨ πο πὶ 
Ρίυπι ρογήϊοὶ σοιοράγαν!. Ἠσετιυβ. 

(8) Οὐχοῦν οὐ τὰ ἴδια χτίσματα, εἰς. ΡῬεγιϊποῖ 
[4 δά αἰΐαπι ρεγάϊοῖβ ὑγορτ: δίδιοπι δὴ Οτίξοπα Πο. 
Ἰοθο πευιίᾳυδιν οσοπηπηοππογδίδπι. ΕἜΓαΝ βἰαυ πὶ 
δ᾽ἴθῃϑ δᾶπι ΟΥ̓ [ὑγαγὶ, οἱ ἰποῦρδγα, 86 [ὈυθῖῸ. [ἃ 
Ἠϊρροίγιυβ πιαγιγυ ἰῃ αίεπα ἐπ Ζετεπιΐαηι; ἘΡῚΡ]α- 
πἰυδ ἰῃ Ῥηψειοίοσ.ν οἂρ. 9; Απιθγοβίιι5 1}. γἱ ἢ 6- 
φαεηι., ΟΡ. ὅ, οἱ ορίει. 48: βῃΠαβιγὶυ5 ργθίαδι. ἴῃ 
Ἀ1}ν. 26 ματ.; ΡΊΝ]6 ἰπ ]αμὐϊς ; Ηἰδγοηγπιιια ἴῃ Π ΠΟ 
λετοιία Ἰοουπι; Αὐρυβιϊηι5 εοπίγα Βαπεῖ, 110. ΧΗῚ, 
εἰ 12: ἰϑιογυβ 10. χὶὶ Οτίθ.» οᾶρ. , εἱ Ἀυροτίυ8 
δυα5 "0. 1 ᾽ἴ. θευίογοη., οᾶρ. 14. [τὰ οἱ ΟΠαἰ άπ 
Ῥαγδμ)ιγαβίοβ, δογθ). χν, 11. Οὐ εὐ ἀριὰ ἂὺ- 
Εἰοτοβ τοὺς ἔξωθεν, αυἱ ρ)ιγϑῖοα ἰγαοίάγυ!, ΠΟῚ 
σομραγθδηϊ, Ὑογἰβἰ π|}}]6 οϑί οχ ἰὸς δεγοπιῖ ἰ000 
ΡγοΠυχίκθα, αἱ ΝΡ Ρεγάϊοθπι γοϑαϊάογυπι υΧΧ, 
δχ ἰΐβᾳυο γοϊφυὶ ; φυΐα οὐπὶ νόσοι πα !]πὶ 8 06- 
Τοηϊ, 408 ἀνέιῃ ἰΠἸΔη} Ευτυρδ:8 ἱξποίδπι Δρρδ! ]γϑηὶ, 
αυᾶπι 5: π|}}}} 85, οἱ Βρδςΐδ ργυχί δὲ ΑΥΪ5 ΠΟΙΠΘῺ 51}}- 
Ββἰάϊο δϑοϊνόγυμ!, ρμογαΐεὶβ νἱἀοἰἱςεῖ, ο᾽υδῆια ποη 
πῦμις ἀϊεί,», δβδεά αυῶ τγυϑιίςα, δ6ι γυϑιίίευ]α, οἱ 
γρία, εἰ ἃ" Ατἰβίοίε!6 σχολόπαξ πυμιουραίυτ. ΝΘ 

δηΐων ἰΠΠ4π ργαϊοινβιιπι γοδίτυπι ραγει 8, Ὀγουΐθυ8 
6866 μοάΐθυ8, οοἰογα νἱνῖϊ, δάυ]θπ), πηοναπᾶπι, ἰη- 
γα οοἰυπιίκ πηδρηϊυὐήηεπι,, θ᾽ αν δ Ῥγοοπι 11 8Πὶ 
Ἠοργαὶ οἱ Αγαῦοθ βεγίυυμι,, ἰοουμίεῖο5 δυσίοτεϑ,, 
αὐυοτυ ἰπ γαρίοπίθυ8 6 ἃνΐβ [γεάυθηβ οϑῖ. Αἰ4116 
[μπς οἰπηΐα ἔδεγα υἱτίᾳφια οοπηηυηΐα. δαηϊ. [πη 60 
Ριδίογοα υἱείᾳυο οομνοι!, ᾳυοὰ ἃ τοβινὶ Ἰοπρίίυ- 
αἴπδ ποπιθὴ ἰτάχογαηῖ; πᾶπὶ αυεπηδαπιοάυπιὶ ἀπὸ 
ποῦ σχόλοπος ἀἰοϊίυν σχολόπαξ, φυοά μ4}} 5ἰπι!!ς το - 
δἰγυιη βογαι; [5 -Πευγαῖος [ΠῚ εϑί σχόλοψ,, υπὰς 

᾿Αρξώμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Ερώνησε πέρδιξ, συνή- 
γαγεν ἃ οὐκ ἔτεκεν. Οὐχοῦν οὐ τὰ ἴδια χτίσματα (9) 
συνάγει ὁ διάδολος, οὐχὶ ἃ ἐγέννησε συνάγει, ἀλλ᾽ 

ἐπὰν φωνήσῃ, συνάγει τὰ ἄλλου χτίσμετα, καὶ ποιεῖ 
αὑτὰ ἴδια. Ἐφώνησε πέρδιξ διὰ Οὐαλεντίνου" ἑτώ- 

νησε πέρδιξ διὰ Μαρχίωνος " ἐφώνησε διὰ Βασιλεί- 
δου, διὰ πάντων τῶν ἑτεροδόξων (5). Οὐδεὶς γὰρ 
ἐχείνων ἠδύνατο εἰπεῖν τὴν φωνὴν Ἰησοῦ" Τὰ ἐμὰ 
πρόδατα τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀκχούουσιν. ᾿Α)λ' ἡ 

φωνὴ μὲν τοῦ Ἰησοῦ ἐν Παύλῳ χαὶ Πέτρῳ᾽ διὸ ἔλε- 
γεν ὁ Παῦλος" Εἰ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 1α- 

«ἱοῦνγτος Χριστοῦ ; Φωνὴ χαὶ τοῦ συναγαγόντος ἃ 
οὐχ ἕτεχε πέρδιχος ἐν τοῖς ἀποπλανῶσι, χαὶ ἀπατῶσι 
διὰ τὴν ἀχεραιότητα καὶ διὰ τὸ ἀπαρασχεύαστον τοὺς 
ἀπλουστέρους τῶν πιστευόντων. ἙἘφώγησεν οὖν 
πέρδιξ, συγήγαγεν ἃ οὐκ ἔτεχεν, ποιῶν πλοῦτον 

αὐτοῦ οὗ μετὰ κρίσεως " ἐπλούτησεν ὁ πέρδιξ. 

"Ἴδε πόσαι αὐτοῦ εἰσι μυριάδες " πολλαὶ τοῦ πέρδιχος 
γεγόνασι τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιχειμένης, χαὶ 

ἐποίησε πλοῦτον αὐτοῦ, οὐ μεριμνῶν χρίσεως, οὐδὲ 
χρίσιν ἔχων, ἀλλ᾽ ἀχρίτως πράττων " διὸ λέγεται, ὅτι 

ποιῶν ἐστιν ὁ πέρδιξ πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ χρίσεως, 
Ὁ δὲ ἐμὸς Σωτὴρ ποιεῖ πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ χρίσεως, 

( καὶ χεχριμένος (4) ἐστὶν ὁ πλοῦτος χαὶ ἐχλελεγμένος. 

ἈΝ. Αἱ ποη ΟΟ]οΓβ βοΐυπι υἱγίἀἰδὲθ δὰ ἃ γιβίίελ 

γϑϊος ἀϊδογοραὶ, 80 60 οἱἰΐαγσν αιοὰ 8)͵6η8 οΥὰ 
ογοϑί, ἰὰ αὐυοά ἀδ τιιίίοι!]α ἤδη ργοαϊάϊι. [ἰος 
Ρογτο, δἰίδᾳυς ρεγηλ} δ ὀχ  πηΐ88 για ἰοη 5 ἰδυάδ 
ουπηυ 4185] π|0 Υἶγο ϑϑπηοὶ Βοομαγίο ἀθθογα πιὸ 
τοὔίοογ. [ἃ 'ρ86 ἀγρυμπθπίιπι ἴῃ αὐ πε βδίπηο δὲ 
δοτίρίαγτ απὶπιαίίδιις ροτα [υϑῖ1|8 ρογίγαοιϑι, Δὰ 
Ἐς πο5 ἰἰϊυὰ φυοαυθ δἀ᾽ϊεἰεπιυ5, φυδουπαθὲ ἀὰ 
ιν] Ἠεῦτγὶ οἱ Αγαῦρθ8 ἰγύυ!, ἀμ ΐνδγβα [ογὰ ρίοῸ 
αυδπὶ δρυοχολάπτην ΔρρΕΙ]Δη1, ΘΟη ΘΠἷΓΘ; δᾶπὶ εἰ 
Ἰοηφίυβου!αηι βεγί( γοβίγυπ), οἱ θϑῖ δχἑ πη!) γουογίϑ, 
αἱροία 4110 ἀτῦογθϑ ἰυπαϊῃ οἱ Θχοαναῖ; Ὀγευΐθυβ δὶ 
Ῥοαΐμαϑ ; υἱγὶ 4] οοογα 681; Θογρυγίβ π|0}6 ΟΟΙ τη πὶ 
ποη Φηιϊδί ; πηομΠΔηυ8 65 ; Θά 0}18 δῖ; γ]υνίδιμαυδ 

Ὁ πίον γι 48 ἄνο8 ργϑοίρυθ ῥγουηιϊίαί. Ουούαιό 
Δηϊπιδάνεγβίοιιβ αἰβηιδδίμναπὶ 65, Ὑεὶ ἃ ὙΠ, [οἀϊ!, 
ἐἤοαξι; τῷ (γαὐδ, εἰΐρθκ, τι οι, ἰσημηη, Ῥιεσπι 

ΝῊΡ ἀϊοίαπι ποη ἱμδρὶθ αυΐβ ἀγευϊαγὶ ροβϑἰϊ, εὐπὶ 

τοβῖγο ἰγυηοοδ ρεγίοαϊα! ; ὑπάρ οἱ δρυσχολάπτης 
Αὐμοἷς ἀϊείυν. Θυοὰ δἰ δἰϊδιιόγαπι ὀνόγιπὶ οὐγάῃ 
οἱ ἱησυδίϊαπι ρίοο {θυ ϊδθοὶ δυοίοῦ 4148, γ008 
ΝῊΡ ἐὐπὶ δ᾽ 5. οαγὶ μΟἢ ἀυμνίιδγοιη. ἵν. 

(ὅ) Διὰ πάντων τῶν ἑτεροδόξων. Ῥεβοῖτηδ ἰἀ ἰπ. 
ἡσωτο ἐδί ΗΪΘΓΟΠΥ͂ΠΊΙΝ : ῬΩΓ οπιπθδ φαμὶ αἰΐεπα ι 

ἃ ἴεο φίοτϊα: εὐρίάϊιαιε ταριΐ «ιπ|. 'Ἐτερόδοξος 
δρυὰ δὐοἰαδίαϑιῖο08 501 ρίοΓ 8 Ορροπίζυγ ὀρθοδόξῳ ,3 
οἱ νογίργα ἀδυυλί : Ρ6Ὺ οπιιές φιὶ μεγυεγεὶς ορίνἱοηί-" 
δμε αὐδπατέξοιπί. 

(ὁ) Καὶ κεχριμένος, εἴς. ογία : δἰ δέτε 5 δικί 
ἀἰυϊί αἰσιι εεἰδοία. Ῥεδϑδίπια ἨΪοΓΟηγιηυϑ : ἐαίπα- 
πίία ὁδὶ εἰ ἀείεία εἦμς ορμίεπιία ; πἰκὶ (ὑγῖδ Ιορεν ϊ 
ἐχχενούμενός ἐστιν ὁ πλοῦτος καὶ ἐξηλειμμένος. 
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Ἐν ἡμίσει δὲ ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγκατάλείψουσιν αὶ 5: Πι πιράϊο ἀΐότιπι 67μ6 ἀθτεί ιφιεηί εηι. ΝΟᾺ 

αὑτόν. Ἡμεῖς πάντες, οἱ γενόμενοί ποτε ὑπὸ τὸν 

πέρδικα τὸν φωνήσαντα᾽ ἐφώνησε γὰρ οὐ μόνον διὰ 
λῶν προειρημένων, ἀλλὰ χαὶ διὰ πάντων ἀπαξαπλῶς 

τῶν ἀπατώντων, χαὶ ὡς ἐπὶ εὐσέθειαν τὴν ἀθεότητα 
προχαλουμένων ἐπὶ δόγματα ἐναντία τῇ ἀληθείᾳ. 
᾿Αλλ᾽ ἐν ἡμίσες ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγχαταλελοίπαμεν 
αὐτόν" πᾶσαι μὲν γὰρ αἱ ἡμέραι αὐτοῦ αἱ ἡμέραι 

εἰσὶ τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἐπεὶ δὲ ἐξείλετο ἡμᾶς ἐχ 

«οὔ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ Χριστὸς Ἰησοῦς, 
δὰ τοῦτο ἐν ἡμέσει ἡμερῶν αὐτοῦ ἐγχαταλελοίπαμεν 
αὐτὸν. Καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων αὑτοῦ ἔσται ἄφρων. Πότε 

γὰρ φρόνιμος ἦν, ἵν᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτων αὐτοῦ γένηται 

ἄγρων; ᾿Αλλὰ φήσομεν, ὅτι φρόνιμος ἦν" Ὁ γὰρ 
ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν 
ἐκὶ γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. Φρόνιμος ἦν, 
χατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ - Ἐπάξω γὰρ ἐπὶ 
τὸν γοῦν τὸν μέγαν τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων. 

Εἶχε γάρ" Τῇ ἰσχύϊ ποιήσω καὶ τῇ σοφίᾳ """"" 

Οπηη68 αυἱ φυοῃάδηι [αἰπλ118 50}}} Εἰαπιδηε 5 ροιθπίαίθ 

Ρογάϊοἶϑ ; εἰδιπανΐίε αυΐρρα ποὴ 5010π ρὲγ 605 008 
ΒυρΓὰ ΠηΘΠΠ]ΟΥΑν ΠῚ 5, 56 Ρ6Γ ΟΠΊΠ65 ρΟΏΘΡΔΙ ΠΟΤ, 

4υ] ᾳυλϑδὶ δ ρἰείαίεπη οἱ διἱ γοϊίομθπ) γοοδηῖθ5, 

810 σομίγαγίο νι ϊδι! ἀοφπιαία οἰαιηανογαηῖ. Νο8, 

ἰῃαυδπι, υπἰνογϑὶ ἴῃ ἀϊμ ἶο ἀΐδγυμ ο͵ὰ5 ἀογοὶῖ- 

φυϊπι8 ουπι. Εἰ οπιη65 αυΐϊάδπι ἀΐδ5 ᾿υ͵5 5 α}}, 

βοὰ ψυΐα πο5 δχ ἰπβϑίδης! βου] ἠθαιδπὶ γυϊτ θὺυ- 

Τηΐ 18 96 8115., ἰἀεἶγοο ἴῃ τηϑάΐο ἀΐδγαπι 6708. ἀογο- 

Ἰαυΐπιυ8. δυπι. ΕῈ πουϊδοϊπιης οἦι 8 ΟΥΪί ἐιδὶ ρίοη8. 

Ουδιιάο διιίεπι ϑδρίθῃβ υἱὲ, αἱ πον 55 πηιπὶ ο15 

προγῖτ0 ᾿πϑὶρί θη. ἤδι Ὁ δορά ἀϊοαπιυβ οὐπὶ [υἶ556 58- 

Ρἰθηίθπι δ᾽ ; βϑγρθης φιῖρρα δαρίοπιἴου ογαὶ οπιπέϑεις 
ῥοειῖϊ8 διρετ (οτταπι, φιας ["εἰ! Πονιῖπις Πόι. 8ὰ- 

Β ρίδπϑ [υἱΐ [υχία ἰὰ φυοά 5οτὶρίαπι 68. δ΄ : Λάππσαπε 
δΙΡΟΥ δϑηδιπι σταπάεηι ρτίποῖρεπι Αφδυτίθτμηι. Βίαὶι 

αμίθι : Υἱοίο ἴα πιεα [αεσίαπι, οἰ δαρίεπίϊα ἱπιεί- 

ἰεοίιδ αἰ[οταπι βπο8 σεμίϊμηι, δἰ υἱτίμίο5 οοτπε 

ἐεβαβδοαπει, εἰ σοπιπιουεδο οἰυϊίαϊος ἱπιαϑίίαίας. 81 αυἷθ ροίαδῖ, ἰμ 10 }}ΠΠχὰϊ φυοπιοάο που βϑίπηπὶ 6}.15 οτὶς 

εἰδίυη). 5.6 40 60 ιοά ἔυϊ! βαρί 65 πηδὶβ, βδρί 6} 0Γ δΓαὶ ΟπλἢἾ}μ15 Ὀ6 5.118 ΒΌΡΟΓ ἴδγγατῃ : ἢϊ δοοηίγαγίο, 

60 (υοά δαρίθηβ [υἱϊ, πη8]6 ἰῃϑὶρίθηϑ. [π|6] 665 νογῸ αυἱά 5ὶῖ ; Νουϊδδίπιιπι 6Ἶμι5 οΥἱα ἱπδὶρίθηι5, δὶ 8045 

φαοιῃοο εἰἴϑη) 110] ρ6Γ Αροβίοϊ πὶ ργϑοὶρίαιυν, 93.) υἱ Ῥγοὸ βαίυϊο (πὰ ἰηβὶ ρθη! 8π| γοοὶ ρίαϑ : δὲ φμὲδ, 

“11:58, νἱἀοἴμι  δἰδὶ δαρίδνι δ 6586 ἐπ υοὐΐδ ἵπ ἰδίο δαοσμίο, διαί (ι8 βαῖ. Β0 ̓ ν} ααΐ ἀπῖα οἰδιηανὶς : Θιυ] 5 6510 

εἰ (λυ, υἱ δΑρί6Π8 5. 51 ᾿Ι͂δ406 681 φυφάδπι βαρίθηιία οὐ ρ401}}5, Ἰαχία αὐυδηὶ Π|}} ββοῦ!! ἢυ} 8 58- 

Ῥἰεπίίοτοβ βαπὶ Ε}115 [υςἷ5 ἰπ χοπαγαιίοιια ἰδία, Βοπυβ οοΐ θόυβ αἱ σοηἰγαΓ Ϊ6 ἀΐναογβα βυθυογιὶῖ, αἱ (Δοϊαὶ 

εὐπιρίεγὶ ἰὰ 4υοἀ ἀϊοίαπι 6δί : Νουΐδδίπιπι ὁ᾽ιις ον ἐπεῖρίθπ5. Ουδηάο που ββίπλαπὶ 6}0}8 δγὶ ἰπϑϑ 65 ἢ 

θροτιεῖ Ομ γβίαπι τοβῆδγο, υϑ406 ἀυτὰ ροπᾶὶ οπιῃθ8 ἰῃἰηΐ 05 οἦυ8 θοῦ δὰ} ροάϊθυδ 6᾽υ8. Οὐπὶ ομμηΐα οἱ 

δα δ δ οῖ!, πον ββ᾽ πιὰ8 ἰηἰπηῖουβ ἀδϑίγυδίυῦ ΤΠΟΥΒ ; συπὶ ἀδοίγμοία [ΘΓ Π]0Ὑ8, ἰθης οχίγοηα ρογάϊοἰδ ΘΓυ, 

εἴ που 88 Πηπ| οἦυ5 οὶ ᾿ῃ οἰ ρίοη5. 5. ἀδ ρογάϊοο. 
4. Ῥηπείρίατῃ γεγο σἂρί0}} δοουηάϊ ἰδίυ Ἰδείυπι 68. : Τήγοπμδ σίοτί ἐραίαίμ5 αὖ ἱπίἶο ἰοσιδ, τακοιὶ- 

βιαιδο ποεῖτα, ειιδιεπίαιἴο ]εγαοὶ, Βοπιῖν, οπῖπες φιὶ 16 ἀετοί φιόταπὶ οοη[μπάαμίμν ἀδοθάθη 68, δι ΡῈῪ (ΟτΥαπα 

πτίϑαπίαν, φμῖα ἀετοί φιοταπι [οπίόπι υἱα θοπιΐπαπι. ὨΪϊχὶι 158188 θδδίιβ ργορι δία νἱ46η58 Ὠοπιίπιπι εἰ γθ- 
ξϑσπι εἾυ5 "5. Υἱ4ὲ Βοπιΐπαπι δαθαοίὶι ξοάθηίοπι φηρεν δεάσπι ἐχοείξαπι οἰ οἰουαίαπι. ΥἸὰΪ οἱ δε γεπιΐαβ αυο- 

ποίο θεῖ γορηαῖ, ργορίογ αυοά βἰοτγ ἤσδη8 δυπὶ Αἱῖ : Τήγοπες φίοτία ἐχαίίαίι 5 αὖ πὶ ο ἰοσιις βαιιοι βοαίἷο 

ποίίγα. ϑῖνα ἄἀθ ΟΠ γίδῖο Ὑ οἱ δ Γ5 ἰβία ἰηι 6} Πρ 6 γα, Ποη ῬΘοοΔ ΐΘ ; βῖνθ ἀ6 Ῥδίγθ, ΠΟΙ ἱπηρῖ6 56:68 ; 651 Θπὶπὶ 
ἤχου φἰοτίϑε Θχοθίβιι8, οὐ ἃ Ῥγίμοϊρίο δαί ναίου δβϑὶ. Τ γοηυβ φιογὶ οί Ῥγορίον φυοά γορηυπὶ 6᾽5, οἱ 

«ὦ Χριστός ἐστιν" Ὅτε γὰρ ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγια- (, βαῃειοαιο ποϑιγὰ ΟΠ γίβίυ5. δϑὶ; φεία εἰ ἰδία δαη- 

ζόμενοι ἐξ ἑγὸς πάντες. Ὑπομονὴ Ἰσραήλ. Ὥσπερ 
αὑτοδιχαιοσύνη ἐστὶν ὁ Σωτὴρ, αὐτοαλήθεια, αὐτο- 
αγιασρὸς, οὕτως αὐτοῦπομονή. Καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε 
δίχαιον εἶνα: χωρὶς Χριστοῦ, οὔτε ἅγιον χωρὶς αὐ- 

τοῦ, οὔτε ὑπομένειν μὴ Χριστὸν ἔχοντα " ὑπομονὴ 
Ἱὰρ Ἰεραὴλ αὐτός ἐστι. Κἂν δὲ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἀναφέ- 
μῆς, οὐδ' οὕτως ἀσεδήσεις. Κύριε, πάντες οἱ κατα- 

λιπόντες σε καταισχυγθήτωσαν ἀφεστηκότες. 

Ἔχαστος ἡμῶν, ὅτε ἁμαρτάνει, χαταλείπει τὸν 

θεὸν, χαὶ βέδηλος γινόμενος χαταλείπει ἁγιασμὸν, 
αὶ πολεμῶν χαταλείπει εἰρήνην, χαὶ ὑπὸ τῷ πολε- 

μίῳ γινόμενος καταλείπει τὴν ἀπολύτρωσιν, καὶ ἔξω 

τῆς σοφίας ὧν τοῦ Θεοῦ χαταλείπει τὴν σοφίαν. Πᾶ- 
σιγοῦν τοῖς χαταλείπουσι τὸν Θεὸν ἀρᾶται ὁ προφήτης, 

εἰἰβοαπδ, εἰ πος βαπείἰβοαι!ὶ ἐπ ππὸ ομϊπεδ διμει8 ὅϑ, 

ϑδιιείοπιαιϊο Ἰεγαεί. ϑ΄'ουϊ ἰρ56 ἰυδι 14 ΟΠ γίδηι5, 

ἴρβθ νογίἰαβ, 'ρῃ88 βϑδποιΠοαιίο,, δἰ π} ἢ 16 Γ 6ϑι οιΐδιη 

ἶρβ6 βυδίθηϊαιίο. Εἰ ποη αἰϊχψιϊά υβίυπι 5ἷης 60, 

πθηυ6 ρϑίϊδηβ αυοὰ ἷἰπ 86 ποὴ παραὶ Ομγίβίιπι: 
ἦρθ 6ϑι δηΐπὶ βιιδίθηιϑιϊο 15γ86]. 51 δυίΐθιῃ δ Ρα- 
ἀγοῃ οἱ (06 του] ογί8, ἤθη ἱπιρία ἰη16}} 15. Θοηιΐπθ, 

οὔϊπο5 φεὶ (6 ἀδγοίπσαμηί οοπ[απαάαπίιν αἰδοδάεπιε8. 

Ὁπυδβαυίδαιια ποβίγαπιὶ φυληδο ροοοαῖ, ΡῈΓ 68 48: 

Ρθοοαὶ Ομγὶβίυπν το αυΐὶ : γα πᾳυθη5. αυΐοιῃ ΕἸ- 
1᾽υπν, γα! μαυΐϊ! οἱ Ῥαΐγθη). Ἰ)υδίυ5. ἃ ἐιδιϊ Ἰοη σα 
6δ8ΐ, ροἸ]υἱυ8 ἃ βδποιϊπιοηΐα, ὈΟ]Αῖοῦ ἃ ρδ6δ ; οἱ φυὶ 

80} ροιαδίαίθ ἰηἰπιϊεὶ 6856. ἰῃοὶρῖ!, ἃ γοἀθπρι!0ῃ8 

δι δ᾽ἴδηιβ ; οἱ φυὶ οχίγα βδρίδηιίαπι θεὶ 68, βδρίβῃ- 
ἐἰδάσχων ἡμᾶς τὸ ἐσόμενον αὐτοῖς, λέγων τό: Πάντες Ὁ ιἰαιη Πεὶ ἀογειπαυΐ!. Ποοαπβ ἰἴδαι 6 πο5 ῥγορίιεῖα, 

οἱ χαταλείποντές σε καταισχυνθήτωσαν. Ὅσον 
ἀφεστήκασι, τοσοῦτον ἐπὶ τῆς γῆς γραφήτωσαν. 
Πάντες ἄνθρωποι γράφονται, οἱ μὲν ἅγιοι ἐν οὐρανῷ, 

βρη, ᾿α,1. 5Γ]5ᾶ.χ, 12, 15. 

Ραδτβοι. (δ. ΧΗ. 

88 1 (ογ, πὶ, 1δ. 

ᾳυϊὰ ἀδ οπιηΐδυϑ υὶΐ Βοπιίηυπι ἀδβογιηὶ, 51 [υἱὰ- 

τα, αἷς : {΄ηἰυετοὶ φμὶ [6 ἀθτεϊπφιμηῖ σον [ϊἀαπίμν 
ἀϊεεραοιιί68, Ὦος 651, φυδιίαπι (6 ἀδβογυηῖ, ὀθηζιη- 

δ9 [58.. Υἱ, 1. 59 Πυῦγ. ιν, 11. 
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ἀδηίυν ἀϊβοοάοηίο5. δάρογ ἰότγαπὶ δοτϑαπίατ, ομη65 Α οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Λέγεται πρὸς τοὺς 

μιοπιηα 5 ἀδδογὶ δυπίυγ, 58η61 ἰη οἷο, ρδοςδίογοϑ 80- 

Ῥογόργαπι. Ὀι οἷς δά ἀϊδείρυ!ος Ζ6δυ5 “" : Οαμάείε φμ- 

ἐόπι, φιέα ποηιῖπα υεδίτα δοτίρία διπί ἱπ οοἰΐδ. Ἰαϊϊυν 

ὉΡΟΤΙΕΙ [οἰ αΓί 5ἱ (415 φυΐβ [πογῖτ, αἱ ΠΟπΊΘἢ εὖ05 5ογὶ- 
Βαίυγ 939 ἴη οα15. Εἰ φυσηιοάο ᾿υδίογυ πὶ ὨΟπλΪ πᾶ 
ἴῃ ϑυραυγϊογί θυ οοπδογὶυπίυν, δἰ. ΘΟΟΠΓΑΓΙΟ ΘΟΓῸΠῚ 

ηυὶ οοηνογβαμίι ἰογγοηδ, 4] Ποη ΡοΓίγδηβουηῖ ἰ6τ- 
γᾶτῃ Βοπι, βαὰ ἄῦτγοβ ἰαγγῶ Εύοπι, οἱ υἱπθ88 ροϑ5]- 

ἀδηΐ, Βογὶ θαηιαγ ποπηῖπᾶ αυλδὶ το παυδηιίαπι Ὠοιιπὶ 

ΒΌΡΟΓ ἰοΓΓΔΠῚ. Οοη [μη ἀαμίιγ αἰδοοάδηί(65, δΏΡΟΥ [67- 

ταηὶ δου θαπίαγ. (ὸ Θηΐπὶ πιείγο πιοιδὲ διπί, τεπιθ- 

ἰδέαν οἷς ἱρεῖς 5. 5:01 υπυβαυΐϑαυα ολυδα 6δὲ υἱ 

ΒΟΥ ΠΔΙΌΡ συ ΡῈ Γ (ΟΥΓΔΠῚ, 81] ποη οΟἸοβϑίϊα γοαυΐϊγαί ἴῃ 

ΟΡΓΔ, 5Ϊ ΒῈΠΊΡΟΓ ΔηΪπΊἃ 6}}.8 ἀδ ἰδι[υ8 πιὰ ΐ πα 50 .}}8 

εβίαεϊ, ψιϑ Υἱἀ θη! σου ]ο θοηἃ. 851 γα γὸ δι ἰογί 5 

ϑόδαπι Ἰοφυθδηίοιη 5 : Νοίϊιε υυϑὲς {ποδαιτίζαγο {{|6- 
δαιιγθ5 δΊΡΟΥ (Ἔτταηὶ, τἰϑὶ εἰποα δἰ ϑετγηιεδ οαίοτπιϊπαηῖ, 

εἰ αὐΐ [τος οἤοάϊιπι δἰ [μγαπίμγ, 564. (ποδαιιτί καίο 

υοὐὶς ἰπόδαιτοῖ ἱπ οαἷο: ηὐὶ {π65ϑυγὶΣανοὶ. δ᾽ δ ἴῃ 

οαἰο, ἰρ86 δὶ οαυδὰ εϑὶ, υἱ βογίδαίυγ ἰη σΟ Ϊδ. 

ας ῥτορίος ἰὰ φυοά δβογὶρίυπι 6δὶ : διιρογ ἐθτγαηι 

δογϑανίμγ ; οαυβλπηαι6 ΘΟ οΠΊοΓαὶ : Θεἷα ἀστοί - 

φμεταπί [οπίεπὶ υἱΣ Ἰ)οταίπιηι. ἘΠ ἴῃ ργίποῖρίο 'ρ86 
ΡΓΟΡΪιοῖα ὁχ ρογβοπδ Ὠοιηΐηΐ αἰεὶ! δ᾽ : Μὲ ἀετοί φιι6- 

δι, [οπίοπι υἱία! ; οἱ υπο : ᾿μὲαᾳ ἀφτοίἐφιοτιιπί [0π- 

ἐπὶ υἱα Βοηιΐπιπι. Ὠ᾿ΪοΔπηυ8. ΓΟ οἱ ΠΟ05, δἷ ποὶυ- 

τοὴῦ8. ἀογοϊπαυδγα [οπίαπὶ υἱίδ οἷ πὶ, νούδτῃ 

Ῥτοσχίπιογυπὶ ὅεθὰ ΟΠ τίσι! ἀϊβεϊρυϊίοὁγαπι, φυὰ Ἰοουκὶ 
δυηῖ δὲ πιαρίϑίγυπι, οὐπὶ εἷς ἀϊοσογεί " : Νυπφεὶά οἱ 

νο8 υἱ{ἰ5 τεσοάογε ἢ Ουϊά ἰρίτας ἀϊοοπηυς ἢ Βοπιΐπε, 

αὐ φιέπι ἰδίπιις  υοτϑα υἱα π παϑε8. ϑὶς βηΐίἃ οϑὶ 
εἰἶδπι σεουηάὶ οἀρίτ}} οἰγουπιβοτίρι 0. 

ὅ. ϑεφυδηβ ΟΥΔΙΪΟ ὁδὶ ἰβία Θοῃ(ἰΠ6ῃ5 : ϑαπα πι6, 

Ῥοπιΐπε, εἰ ξΔαπαϑοῦ; βαίνιηι ἢ16 [αο, εἰ δαίυιιδ ΕΥῸ, 

φιοπῖίαπι σίοτίαιἷο πιεα (μι 68. Εσοθ ἐρδὲ ἀΐομηι αὐ ηϊε: 
υϑὶ ἐδ: δξέγηιο Βοπιὶπὶ 2 νεπίαί. Ερο ἀμίεπι ποη ἰαϑο- 
ταὺῦὶ διιϑεογμθηδ ροξὶ (6, εἴ ἀΐεπι ἡϑηιΐπΐα ΠῸῊ σοποιι- 

Ρίυϊ, τι δεῖς. 501} 4υΐ ρῥτορίεν πιδὶ6 Πδ᾽θηΐθ8 υβηϊῖ 

ταθύΐοο, ἀϊοοιὶ 46 : Νοπ ἱπάΐϊφεπε ἑεαπὶ πιράϊοο, 864 

πιαίε παϑοηί68, ἀϊοδηάυπι ὁδὶ σοη ἢ ἀθηΐον 8} 60 αυὶ 
φοργοίϑη ἐπὶ 50:8Π| ΔηΪΠΊ4ΠΊ ΥἹ] 1 δαί ναγὶ : δάπα πιὸ, 

Βοηιῖπο, εἰ ἑαπαϑοτ. Ἐπδοηΐπι ἢ|18 ἰῃ Ενδηκο!ο “ πιυ- 
"ἰοῦ βαδηφυΐηθιῃ ιι6η8, ΟΠ 6 πὶ 80 5ἰΔηι 8 πὶ 50.8Π| 

ἐχροπαϊΐτ ἰπ πηράϊοῖβ, πος ροίαϊ! ἃ αυοηυδπι δοτυπὶ 

βϑηδγί ; δά ἢυ}}ὰπὶ αυΐρρα οχ εἷβ ἀϊβῃυιῃ ογᾶὶ ἀϊεὶ : 

ϑαπα πιὸ, δοπιῖπο, εἰ δαπαϑοΥ; ηἰδὶ δὰ ϑοίυιπὶ οαὐἱ 

βυιοί! νϑϑιϊπιθπεὶ ἰδπίυπι Ππιθγῖδ πὶ (ἄμ 6 γα, ουἱ 650 
απὶ ἀΐοαπὶ : ϑαπα πιε, θοπιΐηθ, οἰ ξαπαϑοτ. Ταης 5ἷ- 

αυΐφεπι πιραϊοἰδπι 9.440) ΞΔη 185 βθαυΐθιγ, 5ἱ ΟΠ γὶ- 

Βία5 ουγάτα ἀἰφπαοίυγ: ϑαίυμηι πιὸ [αο, εἰ ξαίνιιε το. 
Ῥαίδιις ἐηιιι5 ἱπ εαἰμίεπι “δ, Ῥγορίογοα οἱ ἀΐοδῃ : 

ϑαίυμοι πιὸ [αο, εἰ δαίυιιδ ὁγτο. Ἐλ ἰ'ος ἰἴ8 ρϑυ6}}0 

Ἰοφυΐ, δἱ οπιηΐ γεπυ πίη μοῦ βθουϊαγὶ ροίογο οἱ 

Ῥαϊίᾳυδ ἀΐοογα : Ὁ μοπίαπι φίοτία πιθα ἰμ 68; διϊ οὐ 
» 

42. μὰς. νὴ!, 45. 48 ῥρᾳ], χχχιι, 47. 

(1) Εἰπεῖν. υορεπάυπι χρή γε] δεῖ εἰπεῖν. 

μαθητὰς ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ " Χαίρετε, ὅτι τὰ ὀγόματα 
ὑμῶν γέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Οὐχοῦν χαίρειν 
δεῖ, ἐὰν τοιοῦτός τις γένηται, ἵνα τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

ἐγγράφηται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὡς δὲ τὸ ὄνομα τῶν 
ἁγίων ἐγγράφεται ἐν τοῖς οὐρανοῖς, οὕτω τῶν πολι- 
τευομένων γηΐνως, τῶν οὐ πάνυ πορενομένων τὴν 
γὴν Ἐδὼμ, ἀλλὰ τοὺς ἀγροὺς τῆς Ἐδὼμ ἐχόντων 
χαὶ τοὺς ἀμπελῶνας, γράφεται τὰ ὀνόματα, ὡς χα» 
ταλειπόντων τὸν Θεὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Καταισχυγθή- 

τωσαν γὰρ, φησὶν, ἀφεστηχότες, ἐπὶ τῆς γῆς 

γραφήτωσαν" καὶ γὰρ ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρη- 
θήσεται ὑμῖν. Αἴτιος ἕχαστος ἑαυτῷ ἔστι τοῦ γρα- 

φῆναι. Εἰ ἐπὶ γῆς ζητεῖς, οὐ ζητεῖς τὰ οὐράνια. Εἰ 

νένευχέ σου ἡ Ψυχὴ περὶ τὰ τῇδε πράγματα, σὺ 

σεαυτῷ αἴτιος γίνῃ τοῦ Ἰησοῦ λέγοντος" Μὴ θησαυ- 
ρἰζετο ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ 
βρῶσις ἀφανίζουσι, καὶ ὅπου κιέπται διορύσ- 

σουσι καὶ κιέπτουσιν, ἀλλὰ θησαυρίζετε ὑμῖν 
θησαυροὺς ἐν οὐρανοῖς. Θησαυρίζεις ἐν οὐρανῷ; 
σεαντῷ αἴτιος εἴ τοῦ τὸ ὄνομά σου ἐγγράφεσθαι ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. Ταῦτα διὰ τό: Ἐπὶ τῆς γῆς γραφή- 
τωσαν. Καὶ τὴν αἰτίαν λέγει’ Ὅτι ἐγκατέλιπον 
πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ὁ αὐτὸς 

προφήτης ἔλεγεν ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ" Ἐμὲ ἐγχα- 
τέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζωῆς" καὶ νῦν’ ἐγχατέλι- 

πον Ἰηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον. Εἴπωμεν οὖν καὶ 
ἡμεῖς, εἴπερ θέλομεν μὴ ἐγχαταλιπεῖν πηγὴν ζωῆς 
τὸν Κύριον, τὴν φωνὴν τῶν γνησίων Ἰησοῦ μαθη- 

τῶν, ἣν εἰρήκασι πρὸς τὸν διδάσχαλον εἰπόντα αὐ- 
τοῖς: Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε πορεύεσθαι; Τί οὖν 
εἴπωμεν ; Καὶ πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ; ῥήματα 

ζωῆς αἰωγίου ἔχεις. ἘἜνθάδε ἔληξε καὶ ἡ δευτέρα 
περιχοπή. 

Εἴτα πάλιν εὐχή ἐστιν, οὕτως ἔχουσα" Ἴασαί με, 

Κύριε, καὶ ἰαθήσομαι" σῶσόν με, καὶ σωθήσομαι, 
ὅτι καύχημά μου σὺ εἶ. Ἰδοὺ αὐτοὶ «έγουσι 
πρός με’ Ποῦ ἐστιν ὁ .1ὅγος Κυρίου; ἐλθέτω. 

Ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα καταχοιλουθῶν ὀπίσω σου, 
καὶ ἡμέραν ἀγθρώπου οὐκ ἐπεθύμησα, σὺ ἐκί- 

στασαι. Μόνῳ τῷ ἐληλυθότι διὰ τοὺς καχῶς ἔχοντας 
ἰατρῷ, χαὶ λέγοντι" Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες 
ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες, εἰπεῖν (1) τεθαῤῥη- 
χότως πάντα τὸν βουλόμενον θεραπευθῆναι ἀπὸ τοῦ 

νοσεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ" Ἴωσαί με, Κύριε, καὶ 

ἰαθήσομαι. Εἰ δέ τις ἄλλος παρὰ τοῦτον ἐπαγγέλλε- 

ται τὴν τῶν ψυχῶν ἰατριχὴν, οὐχ ἂν λέγοις ἐχείνῳ 
ἀληθεύων: Ἴασαί με, Κύριε, καὶ ἰαθήοομαι. Καὶ 

γὰρ ἐκείνη ἡ αἱμοῤῥοοῦσα ἐδαπάνησε τὰ παρ᾽ αὐτῆς 
πάντα εἰς τοὺς ἰατροὺς, καὶ οὐχ ἴσχυσεν ὑπ᾽ οὐδενὸς 

αὑτῶν θεραπευθῆναι" πρὸς οὐδένα γὰρ ἐκείνων εὕ- 
λογον ἦν εἰπεῖν" Ἴασαί με, Κύρις, καὶ ἰαθήσομαι, 

ἣ πρὸς μόνον, ἀρκεῖ (3) ἅψασθαι τοῦ χρασπέδου τοῦ 
ἱματίου. Λέγω οὖν πρὸς τοῦτον" ασαί με, Κύριε, 
καὶ ἰαθήσομαι. Ἐὰν γὰρ ἰάσῃ, τὸ τέλος ἐπαχο- 
“ουθήσει τῇ ἀπὸ σοῦ ἰάσει ἡ θεραπεία, ὥς γε ἂν 

Ἅμιο0χ, 10. 9 Μαι, γι, 2. 45 ΜΆ{}.. νἱ, 19, 20. 45 Ζ6γϑπι. 1, 15. “ Ζοϑη. νἱ, 08. 55 Μδίι!ν. 12, 

(3) Ἄρχει. [68 : οὗ ἀρχεῖ, 
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μὲ σωθῆναι. Ὅσοι δὲ ἂν σώσουσιν, οὐ σωθήσομαι. Α ςοπηρίονογο πιδηδδίυθηι ἰῃ 400 Ρνβοὶρί ων “᾽ : Νφι 
Μόνη δὴ ἡ ἀληθῶς σωτηρία, ἐὰν σώσῃ Χριστὸς, 
ἐπεὶ τότε σωθήσομαι. Ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν. 

Ψευδῆ καὶ τὰ ἄλλα πάντα παρὰ τὸν Θεὸν εἰς σωτη- 
ρίαν. Διὰ τοῦτο αὐτῷ εἴποιμι ἄν. Σῶσόν με, Κύριε, 
καὶ σωθήσομαι. Καὶ λέγω τοῦτο, ἐὰν καὶ τὸ ἑξῆς 
δυνηθῶ λέγειν, τὸ ἀποτετάχθαι παντὶ χαυχήματι, 
ἵνα εἴπω" Ὅτε καὐχημάιμου εἶ σύ" ἣ ὅτε πληρῶ 
τὴν λέγουσαν ἐντολήν Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν 

φίοτί εἴαν δαρίεπε ἱπ δαρὶεπια ειια, πθημ6 [οτιὶς ἱπ υἱν- 
{8 δια, πέφιο ἀἶΐνες ἱπ αἰοϊ εἰς; δε ἱπ ἰδίο φίοτίείαγ 
φιιὶ φίοτίαίεν, ἱπιοισονα οι δεῖτο φεῖα ἐ60 διπὶ θ0- 

πιπαδ. Βολίυδ ἰίδαμα αυΐ γοηυηδνογὶ! οπιηὶ ρον 

υφ ἀδόγϑυπὶ 65ῖ, Ὑϑὶυἱ δυραῦ ΠΟ: 6 Ή6ΓΘ, 506 Γ 
ῬυϊοιΡιαὐΐης οἱ φογρογα! θυ8 Ὀοπΐ8, βυρον ἀἰν εἰς 
εἱ δοἰδιίοηθ. Βοαῖυβ φυΐ σοηιοπιρία νη φίογία ἀΐ- 

εἷς δὰ Ἰ)οπιίηππηι : ()ἡμοπίανι οίοτίαιἷο πιεα (κι 68. 
τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, μηδὲ ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, μηδὲ ὁ πιιούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ" 

ἀλὶ ἣ ἐν τούτῳ χαυχάσθω ὁ χαυχώμεγος, τοῦ συνιεῖν καὶ γιγώσκειν ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος Μα- 

χάριος οὖν ὁ ἀποταξάμενος πάσῃ τῇ χάτω χαυχήσει, οἷον ἐπὶ καλουμένῃ εὐγενείᾳ, καὶ ἐπὶ χάλλει, καὶ 
τοῖς σωματιχοῖς πράγμασιν, ἐπὶ πλούτῳ, ἐπὶ δόξῃ, χαὶ ἀρχούμενος μιᾷ χαυχήσει (1), ἵνα εἴπῃ Ὅτι 
καύχημά μου εἶ σύ. 

Ἰδοὺ αὐτοὶ λέγουσι πρός με" Ποῦ ἐστιν ὁ .16- Β 6. Ετοε ἱρεὶ ἀΐσιπί αὐ πε : []θὲ 651 δέγπιο Βοπιϊπὶ ἢ 

τὸς Κυρίου; ἐλθέτω" Ἐγὼ δὲ οὐκ ἐχοπίασα κα- 
ταχοϊουθῶν ὀπίσω σου. Ὃ Ἰησοῦς σοι λέγει" 

Αἶρε τὸν σταυρόν σον, καὶ ἀκολούθει μοι. Καὶ, 
Ἄρες πάντα, καὶ ἀχοιλούθει μοι. Καὶ, Ὅστις οὗ 

καταλείψει τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἄκο- 

λουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος εἶναι μα- 
θητής. Ἐὰν οὖν γένῃ τοιοῦτος, ὥστε πάντοτε ἀχο- 

λουθεῖν τῷ Ἰησοῦ, χαὶ ἀχολουθήσεις, καὶ ὅσον ἀχο- 

λουθεῖς, οὗ χοπιάσεις. Οὐχ ἔστι γὰρ μόχθος ἐν 

Ἰαχὼδ, οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ἰσραήλ. Οὐχ ἔστι 

χόπος ἀχολουθοῦντι Ἰησοῦ. Αὐτὸ τὸ ἀχολουθεῖν πε- 
ριαιρεῖ τὸν χόπον. Διὰ τοῦτο αὐτός φησιν, ἵνα μηχέτι 
χοπιῶμεν, χοπιάσαντες πρὸ τοῦ ἄρξασθαι αὐτῷ ἀχο- 
)ουθεῖν. Δεῦτε πρός με, πάντες οἱ κοπιῶντες, καὶ 

πεφορτισμένοι" κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἐὰν οὖν Γ΄ 
χοπιῶντες ἔλθωμεν πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἀχολουθήσωμεν 
αὐτῷ, ἐροῦμεν: Ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα κατακολου- 
θὼν ὀπίσω σου. Τούτῳ δὲ; ἀκόλουθόν ἐστιν εἰπεῖν 

ἡμᾶς χαὶ τὸ, Ἡμέραν ἀνθρώπου οὐκ ἐπεθύμησα. 

Ἔστι τις ἡμέρα ἀνθρώπου" ἔστι τις ἡμέρα τοῦ Θεοῦ. 
Τὴν ἡμέραν τῆς ἀναστάσεως τῶν ἁγίων ἐπιθυμησάτω 
ἔχαστος ἡμῶν, μὴ ἐχείνην περὶ ἧς γέγραπται: Οὐαὶ 
οἱ ἐπιθυμοῦντες ἡμέραν ἀνθρώπου" χαὶ, Αὕτη ἐστὶ 

σχότος, καὶ οὐ φῶς. Τίς ἐστιν ὁ λέγων: Καὶ ἡμέ- 

ραν ἀγθρώπου οὐχ ἐπεθύμησα; Ἢ σαφήνεια τοῦ 
λόγου ἐλέγξει ἡμᾶς, ὅτι ἡμέραν ἀνθρώπου οὐχ ἐπε- 
θυμέσαμεν, πολλάχις νοήσαντες (3), χαὶ ἐν φαντασίᾳ 

βανάτον γενόμενοι, τῆς ἐξόδου (5) παρακαλοῦμεν τοὺς 

υεπίαί. Εσο αμίοπι ποπ ἰαϑοταυΐ διϑεοηιιοπς Ροεὶ (6. 

δεβυβ {}0] ἀΐοὶῖ 19 : Τοίί6 ογισοπι (απι, οἰ υϑηὶ, 86- 
ιόγε πιθ; εἱ 1 : (μὲ ποπ τεἰἰφιιογῖ! ραίτεπι αμὶ πια- 

ἰγέπι, οἱ δεομίιι8 [μοτὶϊ πιθ, ΠΟΤ ἐδὶ αἴφπιιδ πιέιιδ 6556 

ἀϊεεὶρείι6. δὶ ἰφί(ατ᾽ 1418. {ἀογ]8, οἱ δαιρον Οἰτί- 
δίπ| 86 4848, 4υληῖο ρὶυ5 5βθευϊυς [Ὁ6Γ}8, ἰΔπί0 

μοΐηυβ ἰΔθογα 8. Νοη δ ἷπὶ ἰΔϑϑιιυἀο δες ἰῃ 5200}, 
που Δρρϑγεθὶϊ ἀοίοῦ ἴῃ [83γ86]. Ργορίογεα ἀϊχὶῖ, υἱ 

ΠΟᾺ ἰαθογόπηιβ υἱ ογίυΒ, ἰΔθογαπιθ5 ἀηίδαυδπι ἰπο» 

μοῦ πη δυπὶ βααυΐ 75 : Ῥοπίί αὐ πιὲ, οπιπδς φεὶ [α- 

θοταιἐς εἰ οπογαιΐ δεἰἐς, εἰ 600 τεβοίαπι τ08. δὶ ἰ8- 

Βογδηῖθα υδηδγίμηυβ δὲ 2θδπι, οἱ δυηὶ {ποτίπιυβ 

βοΐ, (σης ἀΐσαγα ροίογιπηυβ : Εσο αμίεπι ποπ [α- 
ϑοταυὶ διὐδοόφιοηῆς ρΡοεῖ (6, εἰ ἀΐεπι ἠοπιὶπὶς ποη ἐ0π- 

εἰρὶυϊ. Ἐδι χυφάδπι ἀϊδ68 Βοπιϊπἰβ ; 6δὲ χυφύδπι ἀΐε 5 
Ὀοπιϊηΐ, ἰὰ 6δβί, ἀΐδθβ γαβυγγεοι οηἶβ, 41.8Π| ΟΠηηΐδ 

ΒΔΠΟίι9 ἀδδίάογαι ; ποὰ {Π|3π| ἀθ 4ὺυ8 5οτγὶρίαπὶ 
οδι 15 : γα εἰς φιὶ ἀδεϊἀόταπί ἀἷεπι Ποπιϊπὶς ! Ναπι 
αἴθ ἰδία ἐδἰ ἱεποῦτα;, εἰ πον ἐπα. Ου5 681 αιιΐ ροβϑὶξ 
ἀΐςογο : Εἰ ἀἴεπι μοπιΐπῖβ ποτ εοπουρὶυὶ ̓  ΕχρΙΔηΔι]0 
τοὶ οοηνί ποῖ! πὸ5 φυΐϊα ἀΐοπὶ οΟποιρὶβεδίηυϑ ᾿0- 
ταϊηἶ8. ΕΓΘαυ θη αυΐρρο Ὡρτοιϊδη(ἐ8, οὑπὶ ἴῃ ρἢ8η- 

ἰΔϑιηδῖθ 6586 (ΘΓ πὶ ΟΟρΡΟΓΪ πιὰ, οἱ πιο 1118 ᾿ἰπη 8 

υγρογὶ, δά δοὺ 4] Π08 Υἱδίίδηϊὶ [γίγοβ [4888 Ππ)ᾶ- " 
Π58 Δ[10}}}πλ118, ΟΓΔΠΐ68 605, υἱ ΡΓῸ ποΐς Ὠοηιῖ- 

ηυπὶ ἀδργοοοηίυγ, δίᾳιθ ἀϊοθηί68 : Ἀομὰ πἰὶ 84}}-- 
αυοΐ νἱι8 βραίίαπι, τοσὰ υἱ Δ|4υδη ρὲ γ ἐπ ΔΓ 

Ἰυς6 ρεγπιαπθδπι. [βία πηθιιογϑηίθ8, μ0η ἀΐ6Πὶ 58}- 
ἐπισχοποῦντας ἡμᾶς ἀδελφοὺς, καί φαμεν" Αἴτησαί ῃ εἰαπι Βοπιίηϊ, βεὰ εἴεπι Βοπι 8 ἀδϑἰἀδγαπιυθ. θυὰ- 

βοι ἀνοχὴν, αἴτησαέ μοι ἐπιμένειν τῷ βίῳ. Ταῦτα 
λέγοντες οὐχ ἡμέραν ἐπιθυμοῦμεν ἁγίαν Θεοῦ, ἀλλ᾽ 

ἡμέραν ἀνθρώπον. Διόπερ, ἀποθέμενοι τὴν φιλο- 
ζωῖαν, χαὶ τὸ ἐπιθυμεῖν ἀνθρωπίνην ἡμέραν, ζητή- 
σωμεν τὴν ἡμέραν ἐχείνην ἰδεῖν, ἐν ἧ τευξόμεθα 
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μαχαριότητος, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα 
καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

Φ ]εγεπὶ. ιχ, 32, 24. 19 Μλι}}. χυι, 94. 

(1) Ἀρχούμενος μιᾷ καυχήσει. γετίϊ: Ἡϊοτοηγ- 
03 : φμὶ σοπίεπιρία υαπα φίοτία : αυοά ἰρβιιπὶ Πᾶἃ- 
νεὶ υηυ8 Βερία ὈΪὈΙ οἰ αΣ οοάδχ. ΑἸϊογ Βαθεὶ : 
μὲ ἐμρνῤμρ ἐπ υαπαπιὶ αἰοτίαηι. (γι 81 ἰεράπιιβ : 

αἱ οοπίεπίμδ πα φοτία ἢ ϑληδ ἰά οτγαιο τοι 
ροβιυϊαι οἱ (δοῖ]6 ἱπὰθ νυϊφαία ἰθοῖΐο ἀξίου! οϑὶ. 

ΤΠ Πας. χιν, 90. 

ΡΓΟρίου Ἰοηψῆθ Υἱδὲ ΔΙΏΟΓα ἀδροβίίο, οἱ ἀοδίἀθγίο 

Βυπιᾶπᾷ ἀΐεὶ, αυῶγαπιυ5 Θ.ἅ.1 [ΠΠᾺπὶ ἀϊοπὶ υἱάδγε, 
ἰπ 408 γϑγιϊεῖρο8. οἦυβ Ὀδδι ΔἸ πἰ5 αι ἰη Ομγίβιο 

εδὶ οἴδοίαπιιν, ουἱ 68. φ]ογία οἱ ἱπιρογίαπι ἴῃ δου ἃ 

δϑου]ογυπι. Απιθη. 

τὸ ΜΔ(|}. χι, 38. 15 Ααιοκ. Υ͂, 18. 

ΗἩυετιυθ. . 
(8) Ὅτι ἡμέραν ἀγθρυχον οὐκ ἐπεθυμήσαμεν, 

πο.λλάκις νοήσαντες. θιπηΐπο ἀοίεν δ 651 ραγιίει 8 
πορϑιίνα οὐχ, οἱ ριῸ νοήσαντες, ᾿ϑροπάιηι νοσή- 
σαντες. τες 

(5) Τῆς ἐξόδου. Ἰμοφεπάσμι ἐ πὶ τῆς ἐξόδου. 



ὁ0δ 

ἨΟΜΊΜΙΑ ΧΥ͂ΠΙ. 

[π ἰβιυά Τ": 

γετθιπι φιοά [ἀοίιπι 684 α Ποπιὶπο αὐ Ζεγεπιΐαπε, 
ἀΐσοπδ : διγῃξ οἱ ἀφβοέπαα ὧι ἀοπιπι βσι; ἀδηυ8 
δὰ εἰυά : Αὐ ροποπάμηι (εγγαπι διαπι ἱπ ἀῤδοίαἰΐο- 
ποηῖ. 
ἃς δυῶ βδαυιηίυγ δογοπϊ Υἱβίοποβ 48 ἰδοίδ: 

διμῖ; αυλτυπῖ ργίπια φυϊάθπι ΘΟη ποῖ 6 φυφ ρουεἰ- 

ποπὶ δι} γ8 ᾿υδυπὶ ἰπ πηᾶηὰ ἢρυ]}] δια αι, αυοά ὁ0η- 

αγίταπη γοἢοὶ ροίοϑὶ, δ᾽] ἀ6 πὶ ροίαβί ΓΟΟΓΠΙΑΓΪ ; ΔΙ(Θ ΓΔ 

Υ6ΓῸ Υἱβίο 6δϑὶ ἀθ γᾷβ6 (6βϑίδοθο, αυοά ορπΓδοίυπι ΓΕ - 
ἢοὶ πδαᾳυΐι. Θυδπὰο δηΐπι Ἰυΐουπὶ οὐαὶ, δὶ [γϑοίυπι 

Γυΐβθ6ῖ, φυδηλνῖ5 [4π| [ΟΓΙΠΠΔίυπὶ ἔυΐ556ί, αυΐὰ Δ} 61) 
Ἰυΐδαπι ογλὶ, ΓΌΓΒυΝ. ἴῃ ΠηΔ55ΔΠῚ 801 5ὲ 4|16Γἃ νἱο8 

Ροίογαὶ οἱ γοίογπηδγὶ ἢ ροβίφυδηι Υ6ΓῸ ὁχ ἰυῖ60 [6- 

βίδοουπι [Δοίυπὶ 65ι, ἰρηοαις οὐάἀυγαίιη), ἰθης ο0η- 
ἤνγδοιδ ἰθβϑία ἡὐ]υπὶ ροίοϑὶ δὰ αγ! τομηθαΐπι. 

Ουϊά Πιδ)Ὸ 5:0] νο] πὶ ργὶὰ5 πηθηΐῖθ Δρργοῃθηἀδπιὰϑβ ; 

ἀεἰπάθ, 5ἱ ̓ Ιουοτῖῖ, δοουπάαπι {ΠῚ 6 Γ8 πὶ Ἔχ ροπάδηιιβ. 

θυπὶ ϑυπι8 ἴπ πὸ Υἱίδ, [ΟΓΠΙΔΠΊΌΓ, υἱ 516 ἀΐοδπι, 

ῬΓΟΡΙΟΡ ᾿ιος Ἰυίουπὶ γὰ8 ποϑίγυπι ΠΟ 1} πὶ ΠΙΟΓΟ, 

εἰ (ογηθιηυῦ Ὑοὶ δὰ πηδ!  ἰλπὶ, νοὶ δὰ υἱγία!θπ). 

γόρυπὶ δἰ [ογιηϑηγ, υἱ ἢΠογί ροβϑὶϊ οἱ π|8}}18Ππ| 

ΠΟμίΟΥΪ ΠΟΒΙγᾶπι, υἱ ἢαϊ πον ογθαίυγα ργϑ βίη οῦ, 

εἰ ΡΓΟΙΤΟΒ505 ΠΟΒΙΓΟΒ ροβί [Ὀγπιδ ὁ η6 πὶ ΓΘβονὶ ἴῃ 

Ἰυϊουτ γᾶ5. Οὐπὶ δυο πὶ ἰΓαηβϑοίο μ00 56 οιο δὰ 
τίς Πηοπν ῬΟΓΥ ΠΟΥ Π 8, οἱ ροβίθα ἰσηΐ!, γ6} Ὁ 

ἴσης ἀϊνίπο, φυδπάοχυϊοπὶ εἴ Θέμις ἰσπὶδ σοπδιιπιθης 
684, 6] 80 ἀγάδηίϊυπὶ πηδρηὶ ᾿Δου]ογυπη ἴσῃ [Ὧ6ἰ] 

Τυογηυ5 φυοάσυπαυς [ποτ πιι5, οὐπὶ, ἰπφυδη, νοὶ 

ΟΒΙΟΘΕΝΙΒ., 46ι 

ὍΜΙΛΙΑ ΙΗ΄. 
Εἰς τό" 

ὃ Ἵερδ- 

ΤΙΝ Ε ἸρΩν ΟΥ̓ΡΌΣ Ξ κὐ τὸ ΑΑμν υ ὐ τς ἊΝ 
οἶχον κεραμέως" μέχρι τοῦ" Τάξαι τὴ" γὴν αὖ 
τῶν εἰς ἀξανισμόν. 
Δύο εἰσὶν ἑξῆς ὁράσεις αἱ ἀνεγνωσμέναι Ἱερεμίου" 

ὧν ἡ μὲν προτέρα περιέχει τὰ περὶ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ 

χεραμέως πηλίνου αχεύους, ὅπερ ἐπιδέχεται μετὸ 

τὴν συντριδὴν ἐπανόρθωσιν’ ἀναπλάσασθαι γὰρ αὐτὸ 
δυνατόν ἐστιν ἡ δὲ ἑτέρα ὅρασις “περιέχει τὰ περὶ 
τοῦ ὀστραχίνου χίχχου (4), οὗ κχαταχυθέντος οὐχ! 

ἔστι θεραπεία’ ὅτε μὲν γὰρ πήλινον ἣν, εἰ χα- 

τεάχθη (2), χἂν ἤδη μεμορφωμένον ἧ, ἐπεὶ πήλινον 

ἦν, ἐνεδέχετο πάλιν εἶναι φύραμα δεύτερον, χαὶ 
χτισθῆναι δεύτερον" ὅτε δὲ μετὰ τὸ πήλινον γέγονεν 

ἤδη ὀστράχινον, καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐστόμωται, τότε 
οὐχ οἷόν τε ἦν μετὰ τὴν συντριδὴν τοῦ ὁὀστραχίνου 

θεραπείαν γενέσθαι αὐτῷ. Τί οὖν βούλεται ταῦτα; 
πρότερον ἐν περινοίᾳ χατανοήσωμεν᾽ εἶτα, ἐὰν δοθῇ, 

χατὰ λέξιν ἐξετάσωμεν. Ὅσον ἐσμὲν. ἐν τῷ βίῳ 

τούτῳ, μορφούμεθα, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, διὰ τὸ πή- 

λινον ἡμῶν σχεῦος χεραμευτιχῶς, καὶ μορφούμεθα 

ἥτο!: κατὰ καχίαν, ἢ χατὰ ἀρετήν. Πλὴν οὕτω μορ- 
φούμεθα, ὡς ἐπιδέχεσθαι χαὶ τὴν χαχίαν ἡ μῶν συν- 

τριδῆναι, ἵνα γένηται χαινὸν χτίσμα βέλτιον, χαὶ τὴν 

προχοπὴν ἡμῶν ἀναλυθῆναι μετὰ τὴν μόρφωσιν αὐ- 

τῆς εἰς σχεῦος πήλινον. Ἐπὰν δὲ μετὰ τὸν ἐνεστῶτα 

αἰῶνα ἤχωμεν, πρὸς τῷ τέλει γενόμενοι τῇς ζωῆς, 
ἔπειτα πυρωθέντες ἧτοι ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῶν πεπυρω- 

80 Π06 γδὶ δὴ 1110 ἱρποίδοιΐ {πδρίπηυβ φυοάουπαυα ( μένων τοῦ πονηροῦ βελῶν, γενέσθαι ὃ τί ποτ᾽ ἂν 

γινῴμεθα, ἢ ὑπὸ τοῦ θείου πυρὸς, ἐπεὶ χαὶ Ὁ Θεὺς. (υεγίηγυ5,. ἰαης 5' Θομ ΘΓΑΠΙυ, βδἶνα μοβίᾳιδηι θοπᾶ 

ναβὰ ἴῃ βαϊυίεπι., δῖνο ροϑίψυϑη) τη8]4 νδβθἃ (δοιὶ 
ἐυοτγίπνυβ. ἴῃ ῬοΡἀ ἰοθ πη, ΠῸπ γαπονΆπΊυγ, πθῆυς 
βίγυοίυγα ποϑίγ δὰ τη 6] ΟὙῈπὶ βίαι υπὶ γοάυοὶ ρο- 
(ε5ῖ, ΟυδιῃοῦΓοπ) οὑπὶ ἰη ᾿ς Υἱ[8 5υπι05, 435] ἴῃ 

πῖδηῖ συ] συπιυ8, οἱ ἸἸοοὶ οοοί ἀοῦῖι νὰβ 6 τηληΐθυβ 
οἼ05, ΓΕρΑΓΑΡῚ οἱ Γο[ουπηαγὶ ροίοβῖ. Ητφο αυΐάθηι β6δι- 
ἀύπ ουνίαπι 5δηϑιιπι, (1,4. ἀπιδαιδπι ἰά υοά το] ϊ- 
4υυπιὶ 6δ8ὶ ἀΐβϑθγθηἊο δχρθηάδηνβ, ἀ6 ἀυρ) οἱ ν50- 

τὔπι φΈΠΟΓ6, ᾿ὰ160 ποηρα οἱ ποπάσηι ἴῃ ἰϑβίξ ῃο- 
ἄυπὶ ἱπάυγαϊο, οἱ Δ]Ιί6γο ͵δπι (6δίαοοο ἀΪοία βἰηϊ, 

ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον ἐστὶν, ἐὰν γενώμεθα, 

φημὶ, ὑπὸ τοιοῦδε ἣ τοιοῦδε πυρὸς, ὅτι ποτ᾽ ἂν γε" 
νώμεθα, ἐὰν συντριθῶμεν, εἴτε ἀπὸ τοῦ καλὰ σχεύη 

γεγονέναι εἰς σωτηρίαν, εἴτε ἀπὸ τοῦ μοχθηρὰ 

σχεύη γεγονέναι εἰς ἀπώλειαν, οὐκ ἀναγκαζόμεθα (), 

οὐδὲ ἐπιδέχεται ἡμῶν ἡ κατασχευὴ βελτίωσιν. Διὰ 

τοῦτο ὅσον ἐσμὲν ἐνθάδε, οἱονεὶ ἐν χειρὶ τοῦ χερα- 

μέως ὄντες, χἂν διαπέσῃ τὸ σχεῦος ἀπὸ τῶν χειρῶν 

αὐτοῦ, ἐπιδέχεται θεραπείαν χαὶ τὸ ἀναχτισθῆναι. 

Ταῦτα μὲν ὁ λόγος κατὰ τὸ προχειρότερον, πρὶν τὸ 
λεῖπον ἐξετάσωμεν τῷ λόγῳ, εἰς τὰ δύο [εἴδη τῶν ἀγγείων, τό τε πήλινον, καὶ οὐδέπω ἀπωστραχισμένον, 
καὶ τὸ δεύτερον τὸ ἤδη ὄστραχον γεγενημένον λελέχθω. 

2. Υἱάοσαπιλι8 δυίθπὶ δχ 'ρ80 ἰδχίαᾳ 4υξ ἀ6 Ιυϊ60 Ὁ 
γα ἰπ τηϑηι Πρ6Ὰ}} σομῃδιία!ο ἀϊουπίαγ, οἱ φιο- 

πιοὰο ἰρβυπὶ 4ιοὰ δγδὶ ἴῃ ργοριοῖα νογϑυ, Βοπι!- 

Ὠ.8 ΠΟΠῚΡῈ πῃ ἶρ80 ῥΓΟρΙΙθίΔι8, 4}128 φυοαιθ ἤθη 

πιοάϊολ5 ργαθθαὶ οοοαϑίοπθδ ἱπιογργοίδηάί ἢφηγθη- 

ἀπ φυοά ογαί 'π πίᾶπὰ ἔφυ ϊ!. γεγόμηι φμοα [αοίμηι 

ἐδ, α Βοπιῖπο αὐ Ζετοπιΐαμι, ἀἰσθν8: ϑιγ96 οἱ ἀφδοθπα6 

ἐπ ἀοπιαπι β σι. ϑυτϑυπ) 6ϑὶ δογαπ)ῖαβ, ᾿υϊθᾶ νϑβ8ἃ 

ἰνδιϑοοηᾶϊ! ; ἀδογῦβιπὶ δυηὶ γῶ88 Ἰυί6α, οἱ πᾶ- 

τυγὰ αυδ δάμη! ηἰϑίταὶ ἰυ6ὰ γαδα, ἰἰδάδπι 5656. αἵ- 

ἸΘΙΏΡΟΓΆΠ5, ἀδογδυ 65}; ἰά6ο νογῦσππι αυοὶ [ἃ- 

εἰυπ 651 ἃ θοιοΐηο δὰ οψοιηΐδπι, αἰ: δέιγσο, εἰ 46- 

τὸ Ζογοῖῃ. χυῃ!, 1, 16. 

1) Κίκκου. ἴμερο βίκου. Υἱάο ΧΧ, ]όγοιι. χιχ,]. 
2) (οάοχ γλιὶο., χατεάγη. 

Ἴδωμεν δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως τὰ λεγόμενα περὶ 
τοῦ πηλίνου ἀγγείου τοῦ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ χεραμέως, 
χαὶ πῶς αὐτὸς ὁ ἐν τῷ προφήτῃ λόγος, ὁ Κύριος ὁ 

προφητεύων ἐν αὑτῷ, ἀφορμὰς δίδωσι καὶ ἄλλας οὐ 
βραχείας τῆς ἑρμηνείας τῶν χατὰ τὸ πλάσμα τὸ ἐν 
τῇ χειρὶ τοῦ κεραμέως. Ὁ «16γος ὁ γενόμενος πρὸρ 
Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, «λέγων. ᾿Αγνάστηθι, καὶ 

κατάδηθι εἰς οἶχον τοῦ κεραμέως. “Ανω ἐστὶν ὁ 

Ἱερεμίας, ὑπεραναδέδηχε τὰ πήλινα σχεύη᾽ χάτω 

ἐστὶ τὰ πήλινα σχεύη, χαὶ ἡ διοιχοῦσα φύσις τὰ πὴ- 

λινα σχεύη, συγχαταθαίνουσα τοῖς διοιχουμένοις, 
χάτω ἐστί" διὰ τοῦτο ὁ λεγόμενος λόγος πρὸς Ἱερε- 

(5) Ἀναγχαζόμεθα. 1,660 οὐπὶ Ο)ιϊδίεγο ἀναχτι- 
ζόμεθα. 

--ἐξς 

- τν 



ἐ0ὅ ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΗΟΜΠΠ1Α ΧΥ͂ΠΙ. «Ὁ 

μίαν παρὰ Κυρίου φησὶν αὐτῷ Ἀνάστηθι, καὶ κα- Αὶ δοεπάε ἵπ ἀοπιιηι βαεϊὶ, εἰ ἰδὲ αμάϊθ8 νετϑα πιεα. 
τάδηθι εἰς οἶχον τοῦ κεραμέως, καὶ ἐκεῖ ἀκούσῃ 
τοὺς λόγους μου. Μωσεῖ λέγεται: ᾿Αγάδηθι εἰς 
τὸ ὄρος, καὶ ἄχουσον. Ἱερεμίᾳ λέγεται" Κατάθδηθι, 

καὶ ἄχουσον,, εἰς τὸν οἶκον (1) τοῦ κεραμέως. 
“Ἔχαστος γὰρ τῶν ἀχουόντων λόγον͵ (3), ἦτοι περὶ 
τῶν ἀνωτέρω (5) διδάσχεται, ἣ μανθάνει περὶ τῶν 
χατωτέρω (4). Διδάσχων μὲν χαταδαίνω τῷ λόγῳ, 

ἵνα ἴδω τὰ χατώτερα' εἰ δὲ τὰ ἀνώτερα μανθάνω, 
ἀναδαίνω τῷ λόγῳ ἐπὶ τὰ ἀνώτερα, ἵνα θεάσωμαι 

τὰ ἐχεῖ. Ἵνα δὲ πάντες, χατὰ τὸ δυνατὸν ἑαυτοῖς, 

παραχολουθήσωσι (5) τῷ λεγομένῳ, χρήσομαι παρα- 

δείγματι καὶ ἀπὸ τῆς Γραφῆς, καὶ πρὸς τῷ παρα- 
᾿δείγματι καὶ σαφήνειαν προσάγουσαν τῇ δεομένῃ (0) 

ἐρμηνείᾳ παραστήσω. Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 
γόνυ χάμψει ἐπουρανίων, καὶ ἐπιγείων, καὶ κα- 
ταχθογίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομοιλογήσεται, 
ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πα- 

τρός. Ἀμήν. "Ἔστι δέ τις σοφία περὶ ἑχάσςου τού- 

των᾿ σοφία περὶ τῶν οὐρανίων, πῶς διατέταχται τὰ 

οὐράνια: σοφία περὶ τῶν καταχθονίων, ἐπεὶ σοφία 
θεοῦ ἐστι καὶ περὶ τῆς διατάξεως τῶν χαταχθονίων, 
ὁμοίως χαὶ περὶ τῶν ἐπιγείων. Ἐὰν μέλλω χωρεῖν 

τὴν σοφίαν τὴν περὶ τῶν ἐπουρανίων, ἀναδαίνω ἐπὶ 
τὰ οὐράνια, ὡς Μωσῆς ἀναδέθηχεν ἐπὶ τὴν χορυ- 
φὴν τοῦ ὄρους, ἵνα ἀχουστὴ γένηται αὐτῷ ἡ φωνὴ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ τὸ γεγραμμένον. "Ἔμελλε γὰρ 
διδάσχεσθαι λατρείας ἐπουρανίους" σχιὰν γὰρ χαὶ 

ὑπόδειγμα ἐπουρανίων μυστηρίων ἐν τοῖς νόμοις 

τοῖς ἀναγεγραμμένοις ἐδίδασχεν ( ὁ ᾿Απόστολος, 6 
εἰπών" Οἵ τενγες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ ατρεύουσι 

τῶν ἐπουρανίων. Ὥσπερ οὖν μέλλων διδάσχεσθαι 
περὶ τῶν ἐπουρανίων ἀναθαίνω, ᾿οὕτως, ἐὰν χρεία 
μοι ἦ μανθάνειν περὶ τῶν καταχθονίων, χἂν προρή- 
τῆς γένωμαι, καταδαίνω. Καὶ τάχα διὰ τοῦτο Σα- 

μουὴλ, ἡνέκα ἐδιδάχθη τὰ χαταχθόνια, χαταθέδηχε 
χάτω, χαὶ γέγονεν ἐν ἄδου, οὐ διχαζόμενος ἵνα ἐν 
δου γένηται, ἀλλ᾽ ἵνα γένηται χατάσχοπος χαὶ θεω- 
ρητὴς τῶν μυστηρίων τῶν καταχθονίων. Δύναται 

τοιαῦτα εἶναι χαὶ τὰ παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ περὶ τῆς 
σοφίας λεγόμενα διαστελλόμενα, τῷ γνῶναι τέ τὸ 
πλάτος, καὶ μῆκος, καὶ βάθος, καὶ ὕψος. Μέλ- 
λεις (δ) γινώσχειν ὕψος ; ἀναδαίνεις τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸ 

ὕψος. Μέλλεις γινώσχειν τὰ μεταξὺ τοῦ ὕψους καὶ 
τοῦ βάθους ; γινώσχεις τὸ πλάτος χαὶ τὸ μῆχος. Παν- 

ταχοῦ φθάνει ἀπὸ τοῦ λόγου ὁδηγούμενος (9) τοῦ ὃδι- 

δάσχοντος περὶ πάντων ὁ δυνάμενος ἀχολουθεῖν νοῦς 

τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ. ᾿Αχολουθεῖ δὲ ἀποταξάμενος τῷ 

χύσμῳ, καὶ αἴρων τὸν σταυρόν" οὕτω γὰρ δύναται 
ἀχολουθεῖν τῷ Ἰησοῦ ὁ δυνάμενος εἰπεῖν’ Ἐμοὶ 
κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ κόσμῳ. "Ἔδει παραμυ- 
θήσασθαι τό" Κατάδηθι εἰς οἶχον τοῦ κεραμέως, 

ἦν Βχρᾷ, χχιν, 12. 
" 6α1αι. γι, 14. 

(1) Οοιοχ γαιίολπιβ. Κατάθδηθι εἰς τὸν οἶχον. 
(3) Οοάεχ ϑεογίαὶ., λόγων. 
(5) Οοεχ γαιίοαπυ5, ἀνωτέρων. 
(4) ΙΔ6π|, χατωτέρων. 
(5) Οοάεχ ϑοοτνίαὶ., Τα 5 Κρ δυν Τπτ 
(6) Προσάγουσαν τῇ δεομένῃ. ἴκοξο οὐ ΟΠ 86- 

16 ῬΠΠΙῈΡΡ. αι, 10, 11. 11 Ἐτοὶ. χχιν, δ. 

Μογϑὶ ἀϊοίτυν "8: Αδοοπάε ἱπ πιοπίδηι, εἰ αμάϊ. 76τα- 
πο ἀϊοίίαν : θεδοομάα ἱπ ἀοπιιηι βαμἰϊ, εἰ αιάϊ. 

Εοτγυπὶ οηἶπὶ ὑπ υϑαυίΐδαυο χυὶ ναγθαπὶ δυάϊαηι, ναὶ 

68 488 δυργα, ν6] δἃ αὺυῷ ἀθοῦβυπὶ βαπί, οἀοοοίυγ 

οἱ ἀϊδοῖι. ὐπὶ ἀοοθο, βογπιοης ἀσδοοπάο, αἱ ἰηἴδ- 

τίογα υἱάδδηι ; δ' δυ16πὶ δι ρογίογα ἀΐβοο, δϑοθηὰο 

ΒΟΓΠΊΟΠΘ δὲ δι ρογίογα, υἱ 4υᾷ ἰβι]5 δυηὶ νἱάθϑηι. 

ὕιτ δυΐϊεπὶ ΟΠ 65 ΡΓῸ 600 αιΐβαυδ σλρίῃ Δ5564η04η- 
(ὺγ ἰὰ φυοὰ ἀϊεϊίαγ, αἱ φυσᾷαα ὀχθηρὶο ἃ ϑογὶ- 

Ρίαγα ραιιο, οἱ ῬΓΦΙΟΥ Θχθηρ πὶ {ΠΠππἀ|, ΘΧρ! οδιϊο- 
θὰ οοηγδηΐθηι ἱπιογργοίδιίοι: ἰοπόδηι ῬγΟΡΟ- 
ΠᾺΠῚ 75, [πὸ ποπιΐπὸ Φέδῃ οπιπὸ φεπμ ἢεοίείιτ ἐαίε- 

διΐμιπι, ογγοδίγίμηι οἱ ἐπ [ογποότιπι, οἱ οπιπὶδ ἰπσια 
ἐοπβιοϑίκιν, φιῖα Ῥοπιΐπιις 76διι8 Οἠτίδιις ἐπ φίοτῖα 

Β ἐει θεοὶ Ῥαιτὶδ. Απιόπ. Ὀρ Πνῖβοα δἰ πρι}}8 αυζράληι 6βὶ 
βδρί θη, δαρίθπιϊα ἀ6 σΟἸ ϑ θυ5, αυᾶ Γϑιΐοπα ΓῈ5 

οΟἸοβίοβ ογάϊηδίο ϑἰηϊ; βδρίθη!8 ἀδ ᾿ἰπίδγι δ, οὐτὰ 

οἰἰδιη θεῖ βαρ δια εἶγοᾶ ἀἰΒρο5: Π0Π610 ΓΟΓῸ πὶ 40.829 

Β0} (ΟΓΓᾺ ϑυηῖ, 51Ππ|}}Π|6Γ οἱ οἶγοὰ ΓΒ ἰΘΓΓΘΉΔΒ Υ6Γ- 

δείυγ. δ᾽ ϑβαρίθπιίδηι ἀδ Ἂο 6511 08 ΘΟΠΒΘΟΌΛΌΓΙΒ 
8], 806 η0 δἀ οὐοἰοϑιία, φυοηδάπιοάιπι ΜΟΥ5685 

ἴῃ γγ οθπὶ Τη0η115 Δβοοηάϊί, υἱ γνοοῦπὶ δυάϊτγοϊ ἃ 

(630, 5ἰουι) βογιρίυπι 681 77. (Ἰ οϑίθπι ἐπὶπὶ οὐ} 

ογαὶ δἀοοοηδυβ : ὑζηὈΓΔΠὶ Θηἶπὶ οἱ Ἔχ ΟΡ ΙΓ ΟΟ516- 

βίϊυπι πηγϑίογίογι τι ἰῃ Ἰορίθυϑ 5ογίρι[5 οοπεπονΐ ἀ0- 

ουΐ! ΑΡοΒίο] 8, ἀΐορηβ ὃ : Οκὶ ἐσεπιρίατὶ οἱ ὠπϑτα 

ἀεεοτυΐμηι εαἰοδίΐμπι. Ουσπιδἀπιοάιι ἰσίιαγ εοἸοδίΐα 

φὐοοοηάιιδ ἀϑοοῃ(0, ἰἰὰ, 9.5.3 οἱ Ορυιβ 5:1 ἰπίογηδ πιὸ 

δἀαϊβοογὸ, δἰπὶ ᾿Ιορί ργορμοίβ, ἀδϑοδηθο. Εἰ (οὐ 1355318 
ἰάδο ϑαπιαδὶ ευπὶ βυθίογγδηθα οἀοοῖυϑ [04 ἀ6866η- 
ἀϊι ἀδογϑαπι, οἱ ἔυϊ! ἰπ ἰδίθι πο, ποὴ ἰη ᾿υἀϊοίαπι 
γούϑίυ5 αἱ πιαηογοὶ ἴῃ ἰῃίογηο, 864 υἱ ΠΥ 5. ΓΙ ΘΓ ΠῚ 
Πεγαί ᾿Π ἜΓΠΟΓΙ ΠῚ ἱπϑροςῖοῦ οἱ ΟΠ ΘΠ ]ΔΙΟΓ, [5εϊι8- 

πηοῦΐ οἰΐδπὶ 6580 ροβϑϑιηΐ 48 5δρίεπιϊα {γἰθυΐ! 
Ἀροδίοϊυ8, αὐ πορ6 6Γ8 Ορὰ σορηῃοβοδίυγ φῶ δἰΐ 

ἰαἰἱιμάο, οι ἰοπσίίμάο, εἰ ργο[επάππι, οἰ δε ἰπιῖια6 5. 

δὲ Ἴο586 υΥἷϑ 500} τ] 1θ πη, Δ5οθἀΐ8 Γαϊΐοηθ δι 

δυ δ πϊιαίαπι. δὶ Π0586 Υἱϑ 6ἃ 85 ἱπίοΓ 80} π|8-- 

ἴοπὶ 80 ρῥγοίυπάυπι δι πιραάΐα, ςορποβοίβ [δἰ ]- 
πόθ 80 Ἰοῃρίυὐἀΐπαπι. ΘυΟΙθοὲ γμογιηρὶ! ἃ ἀοοθηΐο 

οπιηΐ ὑοῦ ἀΐτοοῖδ πὲ η8 6}18 4] δϑαυὶ νδίεὶ 

ΕΠααν Ὀεὶ. ϑαχυϊγ δυΐδηι, δὶ ηυσηὰο Γοηυπ 85 

101181 ογυσαπι ; 816 δηΐπὶ βοαυΐ δοβυῃι ναοὶ αυὶ ἀϊ- 

Ὁ ὁογὸ ροβϑὶ δ: ἩΠιὲ πιιπάμς ογιοίβαιδ ἐδί, εἰ 660 
πιμπάο. Τοιηρογδηάυπι ογαὶ ᾿Πυὰ ᾳυδδὶ Δβρογίυβ 
ἀϊοίυπι : δεβοοπάθ ἵπ ἀοπιμηι βομίϊ, οἐ ἰϑὲ αμάϊες 
νεῦϑα τ1πεα; οἱ οοηΐογοπάυπι δγαΐὶ αὐτὶ ἢΐ5 ΥΘΓ} 8 : 

Αδβεονάθ, οἱ ααἶο5 τότϑα πιεα, Αὐάϊθι πὶ ΘΗΪπὶ 
ᾳυϊάαπι δδοεπάσπι αἱ ἀοορᾶπίυν : δδοοηάυηϊ ἤθῃ 

οπηηΐμο οογροῦο; ἀδβοοηάυπι ἰΐοη)., δηϊπηιηι8 

Πάρθοι 8 Υ50πὶ υἱ Βυρογπδπι ἀδ ἰηδγί ον θ08 ται ΟΠ 6. 

186. Ποῦγ. νι, ὅ. ἢ Ερἢ. πὶ, 18. 

Υτἷο : προσάδουσαν τῇ δεδομένῃ. 
(7) οὐχ ϑοογίαὶ., ὡς ἐδίδασχεν. 
(8) Οοάοχ γαιίςλι. Καὶ μέλλεις. [μεφευαὶ Ομ 5|0- 

τυ : εἰ μέλλεις. 
(9) Πάο!ὰ : ὁ διηγούμενος. 



401 ΟΔΊΘΟΕΝΙΒ 468. 

τἱἰ ἀδληΐ. Πρϑεπιοί δοπηΐηυϑ πιθυ5 7} 6505 ΟΠ γβίυ8 δβοοη- Α χάχεϊ ἀκούσεις τοὺς «1όγους μου. Ἔδει γὰρ αὐτὸ 
ἀἰι οἱ ἀεβοθηάϊε : πὴ οπὲπι ἀεξοσπαϊί, ἰρεε ἐει φιὶ 

εἰ ἀεδοεπαϊ; ἱρδέ 681 δι ροΥ οπιπος σαίος "". 81 ἰρίτυῦ 

τὺ ἀυοᾷυς νἱβ ἱπίο! Προ γα δ αυΐ δά Ξυργοπιᾶ 886 6η- 
ἀΐι, χαὶϊ 6581 γογαπι 4} {88 πιλγυπὶ Γαϊὶο, φυὶ δὰ ἱπῇ πη 

ἀδδορπάϊι, δας ἰπῆπι!8 ἀοοοὶ, ν6 αἰπετὶς, ιιὶξδ 

αεοοπαοῖ ἐπ εαἰπηιῦ ἰά ἐεἰ Οἰτὶεῖμπι ἀεάμποοτε ̓  απί 

φιιὶς ἀοδοεπάοιί ἐπ αὐ 8διιηι 7 ἰιος οδἰ, Οἠιτδίνπι α ἠιοΟΥ 8 

τουοσατγε; δε φιὶά αἰεὶ! ϑοτίρίατα ) Ῥτορε 653: ὑετϑιπι 
ἵπ οὔα πο, εἰ ἱπ σοτάθ ἱμὸ δ, ΡῈ ηαοὰ ἀ5ςθηι 5 ἰῃ 

οαἰυπὶ οἱ 4υ85 βυγϑιπη δι ηΐ φορβηο5εῖ8. ῬΓΟΡΘ (6 6δ8ὶ 
ν Γθαπὶ οἰΐδαὶ ἀς ἰηδιηΐ8. Εσαυΐά οπἰπὶ Αἰτυὰ αυδια 

νϑυθαπὶ αυοὰ υϑίᾳυδ 65. ροίοδι Δ ΌΘΓΘ β8Ποίι5 ἷι 

Βοιηθίϊρ80 7 Ναπὶ γέσημπι θεοὶ ἱπίτα υο8 εεἰ "3, 

συγχρῖναι τῷ Ἀγάδηθι, καὶ ἀκούσεις τοὺς .6- 

γους μου. Τῶν γὰρ ἀχονόντων οἱ μὲν ἀναθαίνουσιν 
ἵνα διδαχθῶσιν' ἀναδαίνουσιν οὐ πάντως σωματιχῶς" 

καταθδαίνουσι δὲ, χαὶ τὴν ψυχὴν ἔχουσιν ἄνω, ὑπὲρ 
τοῦ ἰδεῖν τὸν λόγον τὸν ἀνωτάτω περὶ τῶν χατωτάτω. 

Αὐτὸς ὁ Κύριός μου Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναδέθηχε, χαὶ 

χαταδέδηχεν' Ὁ γὰρ ἀγαθὰς, αὐτός ἐστι καὶ ὁ 

καταδάς" αὐτός ἐστιν ὑπεράνω πάντων τῶν οὐ- 
ρανγῶγ. Ἐάν περ οὖν χαὶ σὺ μέλλῃς τὸν ἀναθάντα 
ἀνωτάτω νοεῖν τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν ἀνωτάτω, 
τὸν χαταδάντα εἷς τὰ χατώτατα συνιέναι τὸν περὶ 

τῶν χατωτάτω ([) διδάσχοντα, μὴ εἴπῃς" Τίς ἀνα- 
θήσεται εἰς οὐρανόν; τουτέστι Χριστὸν καταγα.- 

γεῖν" ἣ, τίς καταδήσεται εἰς τὴν ἄδυσσον ; τουτέστι Χριστὸν ἐκ γεχρῶν ἀναγαγεῖν" ἀ..:λὰ τί 18 

γει ἡ Γραφή; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμα ἐν τῷ στόματί σου, καὶ ἐν τῇ κωρδίᾳ σου, δι’ οὗ ἀναθαίνεις εἰς 

«ὸν οὐρανὸν, καὶ περὶ τῶν ἀνωτάτω γινώσχεις, Ἐγγύς σον ἐστὶ τὸ ῥῆμα χαὶ περὶ τῶν χατωτάτω" 

καὶ τί γὰρ (9) ἄλλο ἣ τὸν λόγον τὸν πανταχοῦ ὁ ἅγιος δύναται ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ; Ἡ γὰρ βασιλεία τῶν οὐ- 

ρανγῶγν ἐντὸς ὑμῶν ἐστι. 
ὅ. θοβοοπάϊι ἰἰδααθ ργορμοία ἰη ἀοπυπ ἤφσυ!, ἢ Καταδαίνει οὖν ὁ προφήτης εἰς τὸν τοῦ χεραμέως 

οἱ ὁπαγγαῖ φυδ υἱάοεὶ!, ἀΐοθπ5 δ : ΕἸ δο06 ἷρδ6 [α- 
εἰεϑαι οριδ ἷπ πιαπίϑιδ διιὶδ, εἰ οεοὶα!! νας φμοά ἷρεο 

[αοϊοθαε ἐπ ἰμῖο ἐπ πιαπῖϑιιδ διιὶδ, εἰ τιγξιις [ἐοἷ! ἐμὰ 
νας αἰίότμπι, εἰσι! ρίαοιοταξ ἵπ σοπεροοίι διι0 [ἀ(ΕΤῸ. 

Ναεβοῖο αυἱά φτγορμεία νυἱάθγίὶ ἱπ ἀοπιο ἐἰβυ]]. 

φδῆ, Υἱαῖς πεῖιρὸ ἤφυϊυπι ορεῦὶ ἱπουπιθαηίδπι. 
{μυϑαπι οΓαί γᾶ5 αυοὰ [εοεγαὶ. (ἰδοἰἀἢ ν88. ΔΓ 

ϑρογίο ποῃ αἰϊχὶξ : ἀϊπιϑὶ: νᾺ8 6 πιᾶπὺ δυ8, οἱ Οὐ 

οδυβαπ) ἤφυ]ο πο δϑϑἰβηπανὶι } 56 4υ} 56ΓΠΊΟ δὲ 
(6 νϑεὶβ δι} π|δι}6 4υ βροηία οδάμηῖΐ, ἰάδο ἀϊοίυπι 
οβὲ : (εοϊάδε νας ἀὰ πιαπίθιιδ 6)ι4. Αἰϊοιάδ ἰρίίυγ 
δὲ τι εἰθὶ πιο ι!ρϑΐ, ἢ6 ἀυπι ἰπ δὰ βρ0}} 68, εἰ δη- 

ξογίβ, δροῃία ἰυἃ 6 πιδηΐ 8 6]0υ8 οχοϊάλ5. Νδῖηο 

δοἶπιὶ γῶρὶΣ ἀ6 πηϑηΐθυβ 608, υἱ μα θεῖον ἴῃ Ενδη- 
Ε6]ο βεουπάυπι δολμηδπὶ δ᾽ : ἂἱ 01: ΒοΥρίυπι 68: 
βίοιμὶ ἤδῖη0 Γδρὶϊ, ἰία πεπιοὸ οϑάϊῃ 6 πιδπίθυϑ8 6}.8. 

γοϊυπιδιὶβ χυΐρρα ἀγο γί απῦ Εἰ θογαπι 6βι. Εἰ ΠΟ 
αυϊάοπι, ἰπᾳυδᾶπι, γαρὶϊ ἀ6 τωδηῦ μᾶϑίογ8, 6 πηλπι 

οὶ ποῖηο Ροίθϑι ποβ Θγίρβγα; βθὰ πο8 ῃορ] βθηίος 
δροπάὰο ροδδυπι8 ἀδ πηδηΐθι5 6}05 ὀχοίθθγα. 

οἶχον, χαὶ διηγεῖται ἃ ἐθεάσατο, λέγων’ Καὶ ἰδοὺ 
αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ 

διέπεσε τὸ ἀγγεῖον ὃ αὑτὸς ἐποίει ἐν τῷ πηλῷ 

ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἐποίησεν αὐτὸ 

ἕτερον ἀγγεῖον, καθὼς ἤρεσεν ἐναντίον αὐτοῦ 

ποιῆσαι. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οἶδα τί ἑώραχεν ὁ προφήτης 
παρὰ τῷ χεραμεῖ γενόμενος. Εἶδε γὰρ ἐργαζόμενον 
τὸν χεραμέα. Πήλινον ἦν τὸ σχεῦος τὸ γεγενημένον. 
Διέπεσε τὸ σχεῦος. Τί ἀχριδῶς οὐχ εἴπεν᾽ ᾿Αφῆχε 

τὸ σχεῦος (Ὁ) ἐχ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, οὐδὲ τῷ χεραμεῖ 
ἀνέθηχε τὴν αἰτίαν ; ̓Αλλ’ ἐπεὶ ὁ λόγος ἐστὶ περὶ 
ἐμψύχων σχευῶν, ἅτινα παρ᾽ ἑαντὰ διαπίπτει, διὰ 

τοῦτο εἴρηται" Διόπεσε τὸ σχεῦος ἀπὸ τῶν χειρῶν 

αὐτοῦ. Πρόσεχε οὖν καὶ σὺ σαυτῷ, μήποτε, ἐν ταῖς 
χερσὶν ὧν τοῦ χεραμέως, καὶ ἐπιπλασσόμενος, παρὰ 

σαυτὸν διαπέσῃς ἐχ τῶν χειρῶν αὐτοῦ. Οὐδεὶς μὲν 
γὰρ ἁρπάζει ἐχ τῶν χειρῶν αὐτοῦ (4) χατὰ τὰ εἰ- 

ρημένα ἐν τῷ χατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίῳ" οὐ μὴν 
γέγραπται, ὅτι, ὡς οὐδεὶς ἀρπάξει, οὕτως οὐδεὶς 

διαπίπτει ἐχ τῶν χειρῶν αὐτοῦ: τὸ γὰρ αὐτεξούσιον 
ἐλεύθερόν ἐστι. Καί φημι" οὐδεὶς μὲν ἁρπάζει ἐχ τῆς χειρὸς τοῦ ποιμένος, ἐχ τῆς χειρὸς τοῦ Θεοῦ οὐ- 

δεὶς δύναται ἡμᾶς λαδεῖν" δυνάμεθα δὲ ἡμεῖς ἀμελήσαντες διαπεσεῖν ἐχ τῶν χειρῶν αὐτοῦ.. 
4. Εἰ [αοἰιιπὶ ὁδι υετϑμπι δοπιϊπὶ αὐ πιθ, ἀΐσοπμ8 

δὲ, φμοπιοάο βομίι δ ἰδίδ, ΠΟῊ ῬοίθγΟ [ἀοέτε υο8, ἀ0- 

ιι5 1εταεί 7 ἀἰεῖ! δοπιΐπιις 55. Ὁπηυδα παι 6 ῥγὸ [8- 
οὐυ]ίαια 5υ8 ἐπι} Πἰ1 φυα5 βογίριλ ϑυηὶ ; 815 αυΐ 6πὶ 

ΞΌΡΟΡἢΟοἷΘ ἰδ 8, φυδϑὶ λᾳ [01}118 δοδίθ Γαδ πὶ 56 ῃ81Πὶ 

Θογυπὶ οΔρίθη8, Δ] 108 γθγῸ ρτγοίυπάϊι5, ᾳφυδδὶ 6 ρυ- 
ἴ00 Πμαυτγίοηϑ, οἱ υἱγίυϑᾳυδ ἰά οπηοἰυπηθηῖο 681, οὐπὶ 

Ὅπα οδἀοαᾳυδ Γ68 ἢυΐς 4υϊάεπι ἴοηϑ, {ΠΠ| ρυΐθι8 
εἰι. Τεβίδιιγ ἰὸς Ενδηρο!υπι υ0ὲὶ ἀθ ϑδπιαγ δηἃ 

δι ᾿θρ|ι68. τν, 10. 55 οι. χ, θ, 7, 8. 
ΧΨΗ", ὅ. 

(1) Ιάδπι, χατωτάτων. 
(2) Ιάεπι, χαὶ περὶ τῆς ἀνόδου. Ἐγγύς σου ἐστὶ 

τὸ ῥῆμα χαὶ τ τῶν χατωτάτω. Ἐγγύς σου ἐστὶ τὸ 
ῥῆμα χαὶ τὶ γάρ, εἴς. 
9) Τί ἀχριθῶς οὐκ εἴπεν" ᾿Αφῆχε τὸ σχεῦος. Ηκο 

ἀεδιδγαπίιν ἴῃ ϑοονγίδιοηϑὶ. 
(}) Οὐδεὶς μὲν γὰρ ἀρπκάζει ἐκ τῶν χειρῶν αὐ- 

4 [. χυι!, 91. 

Καὶ ἐγένετο .16γος Κυρίου πρός με, «“1έγων'" Εἰ, 

χαθὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος, δυνήσομαι ποιῆσαι (5) 
ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραή,; φησὶ Κύριος" Ἕκαστος κατὰ 
δύναμιν νοεῖ τὰ γεγραμμένα" ὁ μὲν ἐπιπολαιότερον, 
οἷον ὡσεὶ ἐπὶ πίδαχος πηγῆς (0) λαμδάνων τὸν νοῦν 
ἀπ' αὐτῶν' ὁ δὲ βαθύτερον, ὡς ἀπὸ φρέατος ἀνιμῶν' 
καὶ δύνανται ἀμφότεροι ὠφελεῖσθαι, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ τῷ 
μέν ἐστι πηγὴ, τῷ δὲ φρέαρ. Μαρτυρεῖ τὸ Εὐαγ- 
γέλιον, ἡνίχα διηγεῖτο (7) τὰ περὶ τῆς Σαμαρείτιδος" 

δ. ξογθίῃ, ΧΥΡ!, ὅ. ὅὅ ϑυλη. χ, 29. ὅ5 Ζ6γδπι. 

κοῦ. "ας ἀδϑυηῖ ἴῃ σοάϊοα γαιΐς3ηο. 
( (οάοχ ϑοοτίδ!., τοῦ ποιῆσαι. 
(6) σοάοχ γαιίοδπ., ἐπὶ παλαιότερον, οἷον ὡσεὶ 

ἐπίπεδον πηγῆς. ΟΠ ἰδΙονίυ8. ἰερεῦαὶ οἱονεὶ ἐξ ἐπὶ» 
τι υ. 

(7) Διηγεῖτο. ἴμερε διηγεῖται. 



64. ΙΝ ΕΒΕΜΙ͂ΑΛΝ ΠΟΜΙΠΑ ΧΥ͂ΠΙ. 410 

ἐχεῖ γὰρ ὀνομάζεται τὸ αὐτὸ πηγὴ καὶ φρέαρ. Καὶ Α ρῖϊ : ᾿νἱ οηῖπι ἰθαπιὶ οἱ (0Π8 οἱ ρυΐοι)8 ηυπουρδίιν, 
ἀνὰ μέρος ποτὲ λέγεται πηγὴ, καί ποτε φρέαρ. Κα- 
«κανοείτω δὲ ὁ δυνάμενος, ἵνα εἰδῇ, ὅτι τὸ αὐτὸ τῇ 
ἱποστάσει τῷ μὲν ἐπιπολαίῳ πηγή ἐστι, τῷ δὲ βα- 

θυτέρῳ φρέαρ ἐστί. Προοίμιόν μου τοῦτό ἔστι τῆς 
μελλούσης διηγήσεως διὰ τὸ ἀγγεῖον τὸ πήλινον, τὸ 

διαπεσὸν ἀπὸ τῆς χειρὸς τοῦ χεραμέως, καὶ αὖθις 
πλασθέν. Τινὲς ἐθβεώρησαν ταῦτα ἁπλούστερον, καὶ 

ἐνόησαν. Παραθήσομαι ὑμῖν τὸν ἐχείνων λόγον χαὶ 
τὴν διήγησιν" μετὰ ταῦτα, ἐάν τι ἔχωμεν βαθύτερον, 
χαὶ τοῦτο διηγησόμεθα. Δύναται, φασὶν, ἐνταῦθα δη- 

λοῦσθαι τὰ περὶ τῆς ἀναστάσεως. Εἰ γὰρ τὸ πήλινον 
ἀγγεῖον διέπεσεν ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ χεραμέως, καὶ 
ἀπὸ τῆς αὑτῆς ὕλης τοῦ πηλοῦ τοῦ αὐτοῦ ποιεῖ αὐτὸ 

ἀγγεῖον ἕτερον, χαθὼς ἔρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ" δύνα- 

ται ὁ χεραμεὺς Θεὸς τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὁ δημιουρ- 

γὺς τῆς χατασχευῆς ἡμῶν, ἐπὰν διαπέσῃ τοῦτο, χαὶ 
συντριδῇ καθ᾽ οἱανδήποτε αἰτίαν, ἀναλαθεῖν αὐτὸ 
καὶ ἀναχαινῶσαι, καὶ ποιῆσαι αὐτὸ ὡραιότερον χαὶ 

βέλτιον ἀγγεῖον ἕτερον, καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐ- 
τοῦ ποιῆσαι. Ἐχέτω καὶ αὕτη διήγησις χάριν. 

Αὐτοῦ δὲ ἀχούσωμεν τοῦ Κυρίου διηγουμένου χαὶ 
λέγοντος" ΕἸ, καθὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος, οὐ δυνή- 
σομαι τοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραήλ; φησὶ 
Κύριος. ᾿Ιδοὺ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως, οὕτως 

ὑμεῖς ἐστε ἐγ χερσί μου. Πέρας λαλήσω ἐπ᾿ 
ἔθνος καὶ βασιλείαν, τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ τοῦ 
ἀπολύειν" καὶ ἐπιστρέψει τὸ ἔθνος ἐχεῖγο ἀπὸ 
τῶν χαχῶν αὐτῶν, ὧν ἐλάλησα πρὸς αὐτὸ, καὶ 
μετανοήσω ἀπὸ τῶν καχῶγν ὧν ἐλογισάμην τοῦ 
ποιῆσαι αὐτοῖς. Καὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθγος καὶ 

βασιλείαν, τοῦ ἀγοικοδομεῖσθαι καὶ καταφυ- 
τεύειγ" χαὶ ποιήσουσι τὰ πονηρὰ ἐναντίον μου, 

τοῦ μὴ ἀχοῦσωαι τῆς φωνῆς μου: καὶ μετα- 
γοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι 
αὑτοῖς, φησὶ Κύριος. Τοῦτο τὸ χατὰ τὸν οἶχον τοῦ 

χεραμέως ὁρῶμεν ἀναφέρεσθαι οὐχ ἐπί τινι τῶν 
χαθ᾽ ἕνα, ἀλλ᾽ ἐπὶ δύο ἔθνη" λέγει γὰρ ἀρξάμενος 
μέλει (1) λέγειν περὶ ἐθνῶν, ἵνα τι ὑποδάλῃ τοῖς 

δυναμένοις ἀχούειν ἀποῤῥήτων μυστηρίων. Πέρας 
"λαλήσω ἐπὶ ἔθνος. Ζητεῖ καὶ τὸ πέρας χαὶ τὸ πρό- 

τερον ἔθνος τῆς ἀπωλείας (2) διὰ τὰς ἁμαρτίας αὖ- 

τῶν. Καὶ λαλήσας τὰ τῆς ἀπωλείας διὰ τὰς ἁμαρ- 
τίας, οὐδὲν ἧττον ἐπαγγέλλεται, ὅτι, ἐὰν μετανοή- 
σωσι, μετανοήσει περὶ τῶν χαχῶν ὧν ἐλάλησε τοῦ 
ποιῆσαι αὐτοῖς, Καὶ πάλιν λαλεῖ ἐπ᾽ ἄλλο ἔθνος δεύ- 

τερον, τοῦ ἀνοιχοδομεῖσθαι χαὶ τοῦ χαταφυτεύεσθαι 
ὅλον ἔθνος. καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἀνοιχοδομούμενον χαὶ 

κἀταφυτευόμενον ἔθνος ἐπαγγελίαν ἔχει καλὴν, δύνα- 
(αι δὲ ἁμαρτάνειν, φησὶ μετὰ τὸ λαλῆσαι ταῦτα" 
Ἐὰν ἀποστῶσι τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν, μετα- 
γοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι 
αὐτοῖς. Τίνα οὖν τὰ δύο ἔθνη ; Τὸ πρότερον ὀνομα- 
σθὲν͵ ᾧ ἀπειλεῖ ὁ λόγος" χαὶ τὸ δεύτερον, ᾧ ἐπαγγέλ- 
λεται. ᾿Απειλεῖ μέντοιγε, ὥετε, εἰ μετανοήσαι, μὴ 

Ὁ ]ογοῦι. ΧΙ], θ οἱ δ6ᾳ. 55 1014. 10. 

([) ϑιιρρία ὅτι, σψδὶ Ἰεφα οὐπὶ ΟἸ 8] γο μέλλω, 

οἱ νἱοἰβϑὶπι τη (0η8, Π|040 ρυίουβ ἀϊοίίυν. Οοη5,- 

ἀογαὶ ος 4υἱ ροϊδϑὶ, υἱ νἱάδαι ὑῃΔηΊ δαπιἀθηηαυθ 

πδίιγα Το] οἱ 4υἱ ἴῃ δυρογῇοίϊα πργαῖ, [Ὁηί6π ; 

4} δαίθπὶ ψιΐὶ αἱιυ8 Ρϑποίγανογξ ρυΐθυπι 6686. 
Ἧοο παῖ ργοωπιίυπη 681 βεσιίυγϑΣ χρη διϊοη 5 ἴῃ 
γὰ5 ἰυἱουπὶ ᾳφυοά ἀδ πιᾶπὰ ἐἰρυ! ἰαρόυπὶ ἀδηυο 
ἰογπμδίυπι ἴυἱ1. ΝΟΝυ}}} 85. δἰ πρὶ! οἶα 5. οΟΠδίἀ6- 

γατυμῖ οἱ ἱπιο]]δχογυηῖ, Ῥγοροηδπὶ γοἷβ δογυπ εἰ 
ΤΑΙ ΟΠ ΘΙ Εἰ ΘΧΡΟΘ ΠΟ Π6Π) ; ροβίθα, 5] 4υϊά ρτοίυη- 

ἀΐϊυ8. παθυδτίηυβ, δχροποηλιβ. Ῥοίοβί, ἰηαυίυηί, 
δἰ φηϊοαγὶ γοϑυγγαθοιίο. δ᾽ δηΐηὶ γὰϑ ἰαϊθα πὶ οαοἷ46- 
τὶς ἀθ τυ ἤφυ!!, οἰἰδπὰ σ δδάδπὶ εὐ υϑάσπι ᾿υ(ὶ 

τηϑίογία ἰρϑυπὶ νὰ8 ἃἰϊαὰ [δοΐϊ, δἰοὺΐ ρἰδουογὶξ ἴῃ 

οΟηβρθοία 800. Ροίεδὶ θουδ, ΘΟΓΡΟΓΌΠΙ ὨΟβίγογυ 
Β βφυ!υβ οἱ βἰγυοίαγε ποϑίγ ορίίεσ, ροβίφυδπι, [06 

οδοἰάοτῖ! οἱ φυδουπαυς ἀδ ὁ8υ082 οοηίγίίαπι [ποτίϊ, 
ΤΟΘΌΠΙΟΓΟ ἰἰἰυὰ 85 ΤΟΘΏΟΥΔΓΘ, ἃ0 ἴδοογα {ἰἸυὰ ργῶ- 

βίδη([ 9 ν88 4]16γυ πὶ, ργουΐ ρ]δουογὶι ἰῃ οοπϑροοίυ 

8.0. ΗΔ 691 εἰἶδπὶ δ ὀχ! οαι10 βυδηὶ φγαιίδτ. 

δ. 564 ἴρϑυπ Βοπιΐηυπι δυάϊαπιυϑ παγγδηίομῃ 9. ζδ 

ἃς ἀϊοθηίεπι 57 : δί, φιοπιοάο βρμίμα ἰδί6, πον ροίοτο 
[αοοτὰ νος, ἀοπιμς ]εγαεί ἢ αἰεὶ! Βοπιΐπμα. σοῦ εἰσι 

ἐωίμπι βομ, οἷο νος διὲς ἱπ πιαπῖϑιι πιεὶδ. Αα φμνι- 

πιᾶπὶ ἰοημαῦ δΏΡΕΥ φόπίεπι εἰ τέρημπι, μὲ αἰ [όγαπι 
ἡ!|ο68 εἰ ἀϊδροτάαπι: οἰ σοπυογι εἴμ σοπς ἰΠἰα αὐ οπιπὶ- 
πε πιαίὶς ἰε(ἰ6 φι ἰοσιίμε [μόγαπὶ αὐ ἐαπιὶ, εἰ ἀραιπ 

ραπὶιεπιΐαπι 46 πιαίὶς φιια εοσίατέταπι [αρότα εἶδ. ΕΣ 

αὐ διπιπιαπι ἰοφιαν δΏΡΟΥ σοπίοπι οἰ τεσπιιπι, αὐ τὸ- 

Φαϊβεαπάμπι εἰ μίαπίαπάμηι ; εἰ [αεἷθι! πιαία οοταπι 

πιθ, ποὴ αμάϊοπάο υοσόπι πιξαπι; οἱ ρωπὶεπίΐαπι αα} 
ἀε ϑοπὶς φιι ἰοσμῖμ5 ἐγαηι [αοοτο οἷα, ἀἰοὶς Βομιῖπμε. 

Ηος ᾳυοὰ ἰπ ἀοτηο ἤφυ!]! δοίμπι 6βὲ, ποῃ 84 ὑπυτὰ 
φυθραιρίδηι, β6ὰ δὰ ἀυδ5 ᾳ6η165 ν᾽ ἀδηηυ8 Γοίογτὶ, Ὁ] - 

οἷν. δηΐ ἰηἰεῖο 66 Ἰοουϊυγυπὶ ἀδ φοηιίθυς, υἱ ἰΪ8, 

4υΐ δὐάϊΐγα φυευηι!,, ἀγοδιογυπὶ τηγβίογίογυπι φυϊάν 

Ρίδπι Ῥγοροηδὶ. Αὐ κιπιηιάπι ἰοφιιαῦ δΈΡΟΤ σοπίθπι. 

Ουφεῖς δά δυπιπιδηὶ οἱ ρυΐοῦ 46}}8 Ἔχ( ἐγ ἢ ὉΤῺ ρΓῸ- 

Ρίογ μοροδίἃ δυἃ. ΕἸ Ἰοουΐϊυ5 ἀ6 ΘχίοΓΪ 0 ργορίοῦ 

Ρθοοσδίδ, πἰ ἰ]οτΐἢυ.5 ΡΟΙ]οοίαν ἴογα υἱ,, 5ἱ Π]Π05 ρῷ- 

πἰίοαί, ἰρϑυτ φυοαι6 ροωμΐθαι πιαϊογαπ αυῶ ἀἶχθ- 

Γἂὶ 88 ᾿!]λίυτυπι 65. Εἰ ἰϊδγαιη ἰσφαϊ Βυροῦ δἰ πὶ 

ξθπίοιῃ δἀ γε Πα πάυπη οἱ ρἰδηίδηάσμηι ἰοίδηιϊ β6}}- 

Ὁ ἴεπι; οἱ υΐδ 365 ϑὸ, φυφ γα! οδίαν οἱ ρίλη- 

ἰδίαν, Ῥγοιἶδδὰ ἢαθαὶ ΒοΠ8, ἃ6 γυγβὺδ ἰδ ΠΊ6 ἢ ρ60- 
ΑΓ Ροίεϑί, ροβίᾳυλπι [ιὸ Ἰοοιι15 οὶ, αἷΐ 55: δὲ 
τέοοξδογὶπί αὖ ορετίϑις δοπὶς, μαι οπίίαηι ἀσαπὶ 46 

ϑοπὶς φια ἰοσμίμα ἐταπὶ [ασεγο οἶδ. Ουξπαπὶ ἰφί ιν 
8:η1 ἢο5 ἀπ φοηί68 7 Ργὶον γοοδία, οὐἱ πηι 86 Γ- 

πΊ0 ; οἱ ΔΙ[6γἃ, ουΐ ργοιλμ{|. (ἃ ἰΔπηδη πιϊηδίυτ, υἱ, 
δἱ θδηι ρορηἰϊυογῖ!, 114 φυ πιϊπαίυϑ [πογϑὶ ηοῇ (8 - 
ΕἰυΓυ8 51; [14 ργοπιιῖι, υἱ, 5] Γοαθδίυν βδη5 δἰ(6- 

τὰ, οἱ ργοιη βϑιοηΐθι8 56 ἰηἀΐρηδηι ργωθοδὶ, 685 ποθ 

δἷξ δββϑουίυτα. Ἕἰγεα ἀπ8 Ῥοι(ἰϑδὶπγιη φθηίοθ 

- 

(3) Οθίϑίογ., ζητεῖ χαὶ τὸ πέρας τὸ πρότερυν ἔθνος, καὶ τὰ τῆς ἀπωλείας.- 
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οἰπηΐβ 1)6Ϊ φυοαά ΠοΙηΐη68 ἴῃ δος τηυπάο ἀΐβραπβα- Α ποιῆσαι τὰ τῆς ἀπειλῆς. Ἐπαγγέλλεται, ὥστε, εἰ 
Ὧϊο νογϑδίυγ. Ῥγίου 5615 ἴ5γ86] οδί; δίδγα ροβί ἢ γὶ- 

511 δινθηίαπ) 5615 ας 65ὲ. Ῥυγϊογὶ τη παΐ15 6ϑὲ Π1188 
Τοΐϊπϑίιι8 δδί, οἵ ἱπηρίονὶ νἱάθπηιβ αυδ οἱ πιϊπδίυ8 

6581. [ἢ οαριἰ ν᾽! δίδπη δἰνάποία 681, ὉΓῸΒ ΘΟΥΌ ΠῚ ἜΥ6 Γ- 

88, ΒΔ ηου Δ γ} ΠῚ ἀἰγυ απ), 812 Γ6 5010 Ὡαυλίυπι : ηἷ- 

ἈΠ] δηιψυιϑτα πη) 50] 6πηπἰἰδίυπι ἀριὰ 608 βυραογοϑί. 

Θίχογδι δηΐπὶ ἰϑιΐ φαπιὶ θοὺ5 : Ρωπἰ(θημίδη ἀρὶί ; 
οἱ ποη ὀβογυηῖ ρο πη δημλπ|. Ροθίχυδπι ως 1} ἀϊ- 

οἷα βυηϊῖ, ἀϊοὶ! πυὶς δοοιπάξ σοηϊὶ θουβ φυξ δὰ οἦυ5 

το Ποδιοποη ρΡογιΐποηῖ. ϑοὰ νἱάθ ἤδῃς δἰϊδπὶ 

ξόπίοπι ΟΠ Π 68 6586 4υἱ ἰἰοταπι ἰΔὈἱ ροβϑβίηι : ἰάδο 

δἰΐἰδπὶ υἷα τηϊπδίυγ; οἱ αἷΐ : Εἰ5] μγϑαϊχὶ χα δὰ 

τοὐ!βοδιίοηοπι, δὰ ρ] παι οποη) δίᾳφυς 9 Ζ06 6 ἀρτὶ- 

ουἱυταπὶ ΡοΡιΪηθπ, αιοηΐαπὶ ἰΔπι6η ᾿φὸ 4 Π0η06 

δρη8 ΡθοσδίηΓα 6δῖ, οδάοπὶ οἰἶαπὶ οὐ ηΐ οἱ 45 

ἀΐοῖα ογᾶπὶ 4]16γὶ ργορίον ροοοδίἃ, οἱ δαβάθιῃ ϑυῖ- 

δὲ: ραπαβ, ηἶδὶ δρϑῦ! ρα πἰτοπιῖαπι. Ὁ ΓΒ πὶ 

ΒΟΡΓΘΪᾶΤα ΟΣ ΡΙαγαπὶ, οἱ ἰηνθηΐαβ ἀ6 ἀπ ῦι5 ᾿ι806 

ξοπε 8 Ρ]εγάαυ ἀΐοὶ. ΕἸορῖ! Πει5 ραῖγα68, ργοπιΐβ- 

58 1}}}18 ἀδάϊί, ρορυϊυπὶ, υΐ ἃ ρα γῖθυ5 οὐ πη ἀυς6- 
θαι, οὐυχὶ! οχ ΦΕΥΡΙο : 608 ρροοδηίαβ (οἸογανῖι; 

γοῖυι! ραῖογ ογυἐ, ἰηἰγοάυχἧί, (ΘΓγδπ 1}}}5 ῬΓΟΙΠ8- 

βἰοηΐβ ἰγδάϊἀϊι : ΡῸΓ ἰοΠΠρογὰ Ὀγορῃθίαβ δὰ 605 πιὶὶ- 
δἷι, 105 δἀοουΐι οἱ δυδγε! ἃ ρθοσδι 5 ; ἸΟΠρΔηΪΠΊΘΠῚ 

ΒΘΠΡΟΥ 86 ΡΓΩθΪ , τ 6.8 πο 608, ἀοηδς γοηϊγοῖ 
πιοβϊοογυπὶ ργίηοορ8, ΡΓΟΡ ΘΟ Ἶ5 Ἔχ ο ΘΠ ΟΥ ρΓΟρὶ6- 

1, πιράϊοἰ 5 ργϑϑίδηθογ πηδάϊοι3. ἤππο, οὐπὶ δάνθ- 

πἰδββαῖ, ὑτοάϊοτυπὶ, εἰ οοοἰάσγυμί, (οἰί6, 1οἰί6 οἰα- 

ἸηΔπί68 ἀμπς ἃ (ΕΥΤὰ ; ογμοὶβ66, οτγιοῖβσα ομπὶ 35. 

1160 νἱϑίἑαιἃ 6δι ζθι8 ; δὰ βο! υἀΐποπὶ γοἀδοίαϑ5 οδὶ 

Ἰοεὺβ υὐὶ ογτυοὶ αἴδχυϑ 6ϑι 76508 πηδιι5. Ε]οσῖι )ευ5 
Δἰίδπι φεηίθη). Υἱάοι}5 408 π| 8Π1ρ]ἃ 511 πηοβϑὶβ, ᾿ἰοεὶ 

Τραγαγὶϊ 5ἰηὶ ραυοὶ "5, Ουΐη οἱ δ! ἰ6Ὁ ἀϊδροηθαι Ποῖ 
Βδβοῃδπη), υἱ 06] 16 Ὁ ἴῃ 1}0}.5 Υἱίδδ τηᾶγα βη(δ0 : 

ΘΟΗΜΓΟΘ ΔΙ ΟΓ ΟἸΩΠἾ8. 56 ΠΘΓ5 ρ΄ β065, {|| ΡΙΒοΔΙΟΓ 5 

ΒΙᾺ]Π105, ΤΠ ΠῚ Ὑθηδίογοβ ; τυ 05 γοπϑηΓ οχ οτηηὶ 

τηθηΐθ, γΘηΔηΓῸΓ 6Χ ΟΠηΐ (0116. Υ᾽ Δ φυδηΐᾶ ἰη 54]- 

γδη 8 φαπίίθυ8 ργον θη δἰ[. ΥἹάδ ἱφίίυν "δι ϊ- 
ξπίἰαίθηι οἱ βαυθιϊαίθπι θ 6]. [ἢ ργίογθηι φυΐϊάθπ 

ξοηίοπὶ ἰἀρβδιη Βα 145, ἰη Δ] ΠΘΓαπὶ Υ6ΓῸ ΡΓΟΙη 558 

οἐὲ, Ρεηίρη 48, ἀυτμηπηοιίο ΡΘΡΠΠΔη56 1 ἴῃ Ποπίίαϊα, 

9] οφυΐη οἰἰδπὶ ᾿μβα οχοϊἀείαν. Νοαιιδ 6πἰπὶ της 50- 

Ἰυπὶ 86 ου 5 δά ταάϊοθη) θοῦ απὶ ροϑίία δγὰΐ : ρᾶ- 

μεταπέσοι, χαὶ ἄξιον μὴ γένοιτο τὸ δεύτερον ἔθνος 
τῶν ἐπαγγελιῶν, μὴ τεύξεσθαι αὐτῶν. Περὶ δύο μά- 
λιστα ἐθνῶν πρόχειται πᾶσα ἣ οἰχονομία τοῦ Θεοῦ 

τοῖς ἐν τῷ χόσμῳ ἀνθρώποις. Γέγονς πρῶτον ἔθνος 
ἐχεῖνος Ἰσραήλ’ δεύτερον ἀπὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας 
τοῦτο τὸ ἔθνος. Τῷ προτέρῳ ἠπείλησεν ὁ θεὸς ἃ 
ἠπείλησε, χαὶ βλέπομεν πεπληρωμένα ([) τὰ τῆς 
ἀπειλῆς τοῦ προτέρου ἔθνους. Ἐν αἰχμαλωσίᾳ γε- 
γένηται, χατεσχάφη αὐτῶν ἡ πόλις, χαθῃρέθη τὸ 

ἁγίασμα, τὸ θυσιαστήριον χαταδέδληται" οὐδὲν ἔτι 

σώζεται τῶν πάλαι σεμνῶν παρ᾽ αὐτοῖς. Ἔλεγε γὰρ 

ἐχείνῳ τῷ ἔθνει ὁ Θεός: Μετανοήσατε, καὶ οὗ μετε- 
νόησαν. Μετὰ τὸ ἐκείνοις εἰρῆσθαι ταῦτα, λέγει 
τούτῳ τῷ δευτέρῳ ἔθνει ὁ Θεὸς τὰ περὶ τοῦ ἀνοιχο- 

Β δομεῖσθαι αὐτό. Ὅρα δὲ, ὅτι χαὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἄν- 

θρωποί εἰσι, δυνάμενοι πάλιν παραπεσεῖν" διὰ τοῦτο 
χαὶ τούτῳ ἀπειλεῖ, καί φησιν" Εἰ καὶ προεῖπον τὰ 

περὶ τῆς οἰχοδομῆς, χαὶ τὰ περὶ τῆς καταφυτεύσεως, 

καὶ τῆς γεωργίας, μέλλει δὲ ἁμαρτάνειν καὶ τοῦτο 
τὸ ἔθνος, καὶ τούτῳ ἁμαρτήσαντι συμδήσεται ταῦτα 

ἅπερ εἴρηται ἐχείνοις διὰ τὰ ἁμαρτήματα, καὶ πεί- 

σονται, ἐὰν μὴ μετανοήσωσι. Πᾶσαν ἐρεύνησον τὴν 
Γραφὴν, χαὶ εὑρήσεις τὰ πλεῖστα περὶ νῶν δύο τού- 

τῶν τῶν ἐθνῶν λεγόμενα. Ἐξελέξατο ὁ Θεὸς τοὺς 

πατέρας, ἐπαγγελίαν δέδωχεν αὐτοῖς" ἐξήγαγε λαὸν 
ἐχ τοῦ γένους τῶν πατέρων ἀπὸ Αἰγύπτου" ἐμαχρο-" 
θύμησεν ἐν αὐτοῖς ἁμαρτάνουσιν, ἐπαίδευσεν αὐτοὺς 

ὡς πατὴρ, εἰσήγαγεν αὐτοὺς, ἔδωχεν αὐτοῖς γῆν 
ἐπαγγελίας" ἔπεμψεν αὐτοῖς προφήτας κατὰ (2) χαι- 

ροὺς, ἐπαίδευσε καὶ ἐπέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 

ἀμαρτημάτων' ἐμαχφοθύμησεν ἀεὶ πέμπων τοὺς θε- 
ραπεύοντας, μέχρις οὗ ἔλθῃ ὁ ἀρχίατρος, ὁ διαφέρων 
προφητῶν προφήτης, ὁ διαφέρων ἰατρῶν ἰατρός. 

Ἐληλυθότα τοῦτον προέδωχαν, καὶ ἀπέχτειναν, 
Αἴρξδ, αἶρε, λέγοντες, ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον" 
σταύρωσον αὐτόν. Εὐθέως ἦλθεν ἐπισκοπὴ ἐπὶ τὸ 
ἔθνος" ἠρημώθη ὁ τόπος ἔνθα ἐσταύρωταί μου ὁ Ἴη- 
σοῦς. Ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἄλλο ἔθνος. Ὁ θερισμὸς 
ὁρᾶτε πῶς πολύς ἐστιν, εἰ χαὶ οἱ ἐργάται ὀλίγοι 

εἰσί. Καὶ ἄλλως δὲ οἰχονομεῖ ὁ Θεὸς τὴν σαγήνην, 

ἀεὶ βάλλεσθαι ἐπὶ τὴν θάλασσαν τοῦ βίου τούτον᾽ χαὶ 

συνάγονται ἰχθύες παντοδαποί" ἀποστέλλει τοὺς ἁλιεῖς 

τοὺς πολλοὺς, ἀποστέλλει τοὺς θηρευτάς" τοὺς πολ- 

γαϊ δι ἰπηπυ πὶ δδὶ Ὑθηΐγα βθουγ8. ΝᾺΠῚ δεοιγίδ αά ἢ) λοὺς θηρεύουσιν ἀπὸ παντὸς ὄρους, θηρεύουσιν ἀπὸ 

ταάϊοθπι ατϑουταπι ροδίία 68, 5', αἰαθαὶ ἴππὸ 9658 

Τη6 05, ἀ6 ἴ5γ26], ἀρυ( αὐδπὶ βου 15 ογαΐ, γϑιϊοἰ "ΔῈ: 

͵ἰφ 1Ρ86 ἃγυογὶ5 ἱπίγιοιιιοϑϑα 56 ΟῸΓΪ5 ἜΓΔΙ ; ἰάσο ἀΐο6- 

Βδὶ : δαπι δϑοιτὶς αὐ ταάϊσοπι αγϑοτιηι ροδὶία ὁδὶ. 

Θυδουηααα ἐδ] ἀγθογθα (γαοίι5 ποθὴ (γουδηί, 6χοὶς- 

5:8, ἴῃ ᾿φηθηη τη55885, οἱ 50 }1ο1}8 δά ἀϊοίς δυηῖ. 

Ναης δυΐϊθπ) 4]18 οὔ δϑί 86865 ρυϊογί ποὴ Δ)υβὶ πὶ - 

1185, ἀ6 αυὰ ἀἰοιυπὶ 651 "" : [πιγοάμοθηδ ρίαπία 608 ἐπ 
πιοπίεπι πωτοαϊαἰἷς (μι, ἱπ ραταίμηι πα ασιίμπι 

ἐπηπι. [ηϊγσάυχί! ροη!6 ΠῚ διιᾶπὶ θου8. ἴῃ ΠΟΙ 6Π) 

᾿ωγθά 4115 80:5. Μομίοπι 660 αυῶγο, ποὴ υἱ διάαὶ 

89 Ζολη. χιχ, ὁ ει1ὅ. 39 ΜΔ ἢ. ιχ, 51. 

(,) Πεπληρωμένα. Ὀεοδῖ ἴῃ ἐοάϊος Υλιίσδηο. 

νι Μλ. ιν, 10; [μπὸ. π|, 9. 

παντὸς βουνοῦ. Ὅρα πόση οἰχονομία περὶ τῆς τῶν 
ἐθνῶν ἐστι σωτηρίας. Ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀπο- 
τομίαν Θεοῦ" ἐπὶ μὲν τὸ πρότερον ἔθνος χαὶ πεσὸν 

ἀποτομία, ἐπὶ δὲ τὸ δεύτερον ἔθνος ἐπαγγελίαι καὶ 

χρηστότης, ἐὰν ἐπιμείνῃ τῇ χρηστότητι, εἰ δὲ μὴν, 
χαὶ αὐτὸ ἐχχοπήσεται. Οὐ γὰρ ἡ ἀξίνη τότε μόνον 
πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων ἔχειτο" ἑτοίμη καὶ νῦν 

πάλιν ἐστὶν ἐλθεῖν ἡ ἀξίνη Ἡ γὰρ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶγ' δένδρων κεῖται, ἔλεγε μοῦ ὁ Ἰη’ 
σοῦς, τότε προφητεύων περὶ τοῦ Ἰσραὴλ, παρ᾽ ὃν ἡ 
ἀξίνη Ἦν. Αὐτὸς ἣν ἡ ἀξίνη τοῦ ἀχάρπου δένξρον, 

91 Εχοά. χυ, 17. 

(3) Οοάοχ ϑ0ονγ8]., παρά. 



48 ΙΝ ΦΕΒΕΜΙ͂ΑΜ ΠΟΜΠᾺΑ ΧΥ͂Ι]. {4 

χαὶ ἔλεγεν Ἤδη ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν αὶ ἴῃ πιδίογῖὶ 56 Π808 ΘΧρΟΓίΟ ; ΠΟ ΠΟΒΙΟΓ αἸιεϊδιυϑ 

δένδρων χεῖται. Ὅσα ἦν ἐχεῖ δένδρα μὴ ποιοῦντα 
χαρτὸν, ἐξεχόπη, χαὶ εἰς τὸ πῦρ ἐόλήθη, χαὶ χεχό- 
λασται. Νῦν δὲ ἄλλο γεώργιον γεγένηται ἀνάλογον 

τῷ προτέρῳ, περὶ οὗ εἴρηται" Εἰσαγαγὼν καταφύ- 
τευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κιϊηρογομίας σου, εἰς 

ἕτοιμον κατοικητήριόν σου. Εἰσήγαγεν αὐτοῦ τὸ 
ἔθνος ὁ θεὸς εἰς ὄρος χληρονομίας αὐτοῦ. Τὸ ὄρος 
ἐγὼ ζητῶ, οὐχ᾽ ὡς Ἰουδαῖοι, οὕτως ἐν ἀψύχοις ὕλαις" 

6βί; ἴῃ βοὺ ρ]απίδιϊ, ἰπ 'ρε0 Γ[ἀπάαιὶ δαπιυ8. Ὑίάοι6 
ἰφιίατ πα ροβίφιδπι ᾿ἰοηφϑιι μι! αι6 υ808 ΓὨοΓϊ, γ6- 

πίθῃϑ γμαιου πη} 1185 ἀἶοαὶ "Ὁ : 7απιὶ ἀππὶ (γὲ8 διηὶ δὰ 

4ι0 νυεπὶο αὐ βειπι απο, οἰ [τοίπιπὶ ποη (εἰ! ; διιοοϊά6 

4 Λ07 (ἐΠ|απὶ : κιφμίά εἰἴαπι ἰότταπι ἐνμε 8 οὐεμραΐ 

Οεουμαὶ οπίαι ἰογγαπὶ θοηδπι, ΟΝ δίυπι, ἘΘΟΙοδἷϑ 

πιγϑίογί απ, αυϊσυπαυο δά οοηνεηίυπι δορεαὶ!, εἰ [τὰ - 

εἴππὶ πυϊίυτ [Δοἰἷ!. ᾿ 
τὸ ὄρος ὁ Χριστός ἐστιν " ἐν τούτῳ κχατεφυτεύθημεν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἐστηρίχθημεν. Ὁρᾶτε οὖν ἐὰν μαχροθυ- 
μἦσῃ, μήποτε ἐλθὼν ὁ οἰχοδεσπότης εἴπῃ" Ἤδη τρία ἕτη ἔρχομαι ἐπὶ τὴν συκῆν ταύτην», καὶ καρπὸν 
οὐκ ἤνεγκεν" ἔκκοψον αὐτήν" ἵγα τί καὶ γῆν καταργεῖ; Καταργεῖ γὰρ τὴν καλὴν γῆν, τὸν Χριστὸν, 

τὸ μυστήριον τῆς ἐχχλησίας, ὁ ἐρχόμενος ἐπὶ συναγιυγὴν, χαὶ μὴ καρποφορῶν. 

Πέρας 1αλήσω ἐπὶ ἔθνος, ἣ καὶ ἐπὶ βασιλείαν. θ. Αὐά ξιπιπιαπι ἰοφμαῦ δΏΡΕΥ φεόπίοπι, δεί οἰΐαπὶ 

Δύξει ἁπλῶς τὸ πέρας. Εἴρηται δὲ τοιοῦτον ἐν τῷ" Β ΦιρέγΓ τέρπιπι. ΥἹΔΘθ ΙΓ ἀυβοίυϊα ἤπηΐ8. ϑ1π|}|6 
Λαλήσω ἐπ᾽ ἔθνος ἣ βασιλείαν. Τὸ πέρας τοιοῦ- 

τὸν ἐστι. Κατασκάψω, λέγεται τῷ προτέρῳ ἔθνει" 
τὸ πέρας τῷ δευτέρῳ ἔθνει, ᾿Αγοιχοδομήσω 
ὑμᾶς (1). Καὶ πάλιν ἐχριζώσω τοῖς προτέροις λέ- 
γεταῦ χαὶ χαταφυτεύσω τοῖς δευτέροις. ᾿Αρ᾽ οὖν 

ἐπεὶ εἴρηται τὸ πέρας, δεῖ γενέσθαι τὸ πέρας ; Ὁ 

. θεὸς, μὴ μετανοῶν, μετανοεῖν λέγεται χατὰ τὴν 
Γραφήν. Καὶ προσχῶμεν τῇ λέξε!, ἵνα, ἐὰν δυνη- 
βῶμεν ἀπολογήσασθαι πῶς ταῦτα λέγεται, εἰ παρα- 

δεξώμεθα τὸν λόγον (2)" Πέρας «1α.ζήσω, φησὶν, 

ἐπὶ ἔθνος ἣ ἐπὶ βασιλείαν, τοῦ ἐξᾶραι αὐτοὺς 

καὶ ἀπο...λύειν. Καὶ ἐὰν ἐπιστρέψῃ τὸ ἔθγος 

ἐχεῖγο ἀπὸ τῶν χαχῶγν' αὐτῶν, (5) χαὶ μεταγοήσω 
κερὶ τῶν κακῶν ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὖ- 
τοῖς. Καὶ πέρας .λα.1:..5.. ἐπὶ ἔθνος ἢ ἐπὶ βα- 
σιλείαν, τοῦ ἀγοιν΄ υμειυθαι, καὶ τοῦ καταφυ- 
τοστῶς, καὶ ποιήσρυσι τὰ πονηρὰ ἐναντίον 
ἐμρῦ, τοῦ μὴ ἀχοῦσαι τῆς φωνῆς μου. Καὶ με- 
ταγοήσω περὶ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ 
ποιῆσαι αὐτοῖς. Βερὶ τῆς μετανοίας τοῦ Θεοῦ 

ἀπαιτούμεθα ἀπολογήσασθαι: δοχεῖ γὰρ ἐπίληπτον 
εἶναι χαὶ ἀνάξιον οὐ μόνον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
σοφοῦ, τὸ μεταγοεῖν. Οὐχ ἐπινοῶ (4) γὰρ σοφὸν με- 

τανοοῦντα, ᾿Αλλ᾽ ὁ μετανοῶν, ὅσον ἐπὶ τῇ συνηθείᾳ 
τῆς χρήσεως τῆς λέξεως, ἐπὶ τῷ μὴ καλῶς βεδου- 

λεῦσθαι μετανοεῖ. Ὃ Θεὸς δὲ, προγνώστης ὧν τῶν 

μελλόντων, οὗ δύναται μὴ καλῶς βεδουλεῦσθαι, καὶ 

παρὰ τοῦτο μετανοεῖν. Πῶς οὖν ἡ Γραφὴ αὐτὸν 

αυϊάρ᾽ πὶ "4065 Ὠΐς : ζόφμαγ διρεῦ φομίοπι, υεὶ ςι:- 

Ῥέτ τεφπμηι. ΕἰΠὶ5. 18ι}πἰ8πιοαϊ 651, δεείγμαπι, ὁἰοἷ- 

ἴὰγ ῥγἱογὶ φοηϊὶ ; ἢηΐθ δεοιηάθδ βοπεὶ, τεφαίβοαῦο 
υοΣ. Ἀυγβυπ ἐγασέσαθο ῥτὶογ θα ἀϊοείϊυγ; ρίαπίαϑο 

Ροβίεγίοτ 5. Νυπὶ ἰρίτυγ φυΐα ργαάϊοίυδ 6δβι {Ππ|8, 

ΟἸΠἶΠΟ γοιΐυΓι8 681  θου5 αυδπὶ ποὴ ΡΟ μοὶ, Ρο- 

εἰκοιεΐα πὶ (ΔΘ ἢ 56 ΓΟ ἀϊείταγ ἰη ϑεγὶρίαγα. Αἰἰθη- 
ἀδηηυβ δηΐπιο8 δὰ [οχίυη), υἱ, 5ἱ ροβϑυπηι8 Γαῖϊ0- 

Π6ηΊ Γρθάογα ΟΡ ἢφο ἀϊοδηίον, βοΓπ Θποῖ δάπι!8- 

05. Α(4 εἰπιηαπι, μαι, ἰοΦΜΩΥ δΏΡΕΤ σοπίεπι απ 

δρῦν τορι, μἱ ἀπ [όταπι {ἰἰος εἰ ἀϊεροτάαπι. ΕἸ δὲ 

σομπυόγδα [μδτὶς σόπε ἐἱα α πιαίὶ5 δμὶδ, ἀθαπὶ οἱ ἱρεα 

ραν οπίίαπι ἀ6 πια δ φμα; σοσὶ αυεταηι [ασετε εἷς. Εἰ 

ἐπ διιπιπιαπι ἰοφ μα 7 ξιρΡεΥ φοπίεπι τοί τόσπαηι, αὐ τε- 

“αὶ βεαπάμπι εἰ ρίαπίαπάμπι; οἰ [αεἰθπ! πιαία οογαπε 

πιὰ, ποὴ απ αϊοπάο υορέπι πιδανι ; οἱ ρωπὶἐπίίαηι αθαπὶ 

46 ϑονιῖς φι ἰοομίιδ [μότγαπὶ [ασόγε εἰς δ. Ὧ6 ΡΩ- 

εἰ οητα Π6ἱ ρΡοβιυϊδίι ἃ ποΐβ υἱ τγϑιϊοπθη τε 8- 

1015, ΓΟΡΓΕ δ δἰοπὶ δ ουποχίυπι νἱἀδῖυν οἱ ἰηἀϊ- 

δηυπι ποπ 80]0πὶ Π60, 56ὲ) εἱ βδρίεηία, μοι ΐίοΓα. 

Νάφυθ δπΐπρ οοποίρίο βϑρίθηίθπὶ 4υδπὶ ρωπί(οδι, 
Νδπι 4065} ΡΟ ηἰ οι, φυδηίαπι δὰ νοοΐβ υϑι1πὶ δι1|- 

πεί, Θυπὶ Γαΐ ποὴ ὕ6)6 ἀεὶ! θογαῖς ρω πεῖ ; 608 

Ὑ6ΓῸ Οὐπ) [ὈΓΌΓΟΓΙ ΠῚ ριροϑοῖυ8. ἰδ, ἀ6 στὸ 1} πο 

Ῥοιοϑὶ πη8}6 ἀδὶ θα 858 86 ργορίογθα ρῳηϊίογο. )00 

Ρϑοῖο ἰρίίαγ {ΠΠπὶ δογίριυγα ἱπάυχὶὶ ἀϊοοπίοπι, ρα - 
πἰιοπέϊαπι αφαπὶ  Μ|Ίιο φυοά ἴῃ ᾿ἰδτῖ5 Βοραπὶ βογὶ- 

Ρίυπι 68" : Ραπίξοι πιὲ ὑπαΐδδθ ϑαμί ἱπ τόθόπι. [πη 0 
εἰσήγαγε λέγοντα: Μετῳγοήσω ; Οὔπω λέγω, ὅτι ἢ) υπἰνοΓγδίπι ἀϊοίιΓ οἰ ραπὶ δι ἶαπι αρόπϑ δι ρετ πιαίὶ- 

χαὶ ἐν ταῖς Βασιλείαις εἴρηται ἐν τῷ" Μεταμεμέ- 

ἦημαι, ὅτε ἔχρισα τὸν Σαοὺ.1 εἰς βασιλέα. Καὶ 
χαθολιχῶς περὶ αὐτοῦ λέλεχται καὶ μετανοεῖν ἐπὶ 
ταῖς χακίαις (5). ᾿Αλλ᾽ ὅρα τί περὶ Θεοῦ διδασχό- 
μεθα χαθολικῶς" ὅπου μὲν οὐχ᾽ ὡς ἄγθρωπος ὁ 

θεὸς διαρτηθῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπει- 
εἰηθῆγαι. Καὶ μανθάνομεν διὰ ταύτης τῆς λέξεως, 
ὅτι ὁ Θεὸς οὐχ᾽ ὡς ἄνθρωπος, διὰ δὲ ἄλλης, ὅτι ὁ 

ας. χη, 7. 
",12. " Ῥοιι. ', ὅ1. 

1) Ὑμᾶς. Ὅρεοβι ἴῃ εοὐΐοα γδιϊζαηο. 
Ἕ Ογιϊϑιαγίυ8 δπιοηθδραί : ἀπολογησώμεθα πῶς 

ταῦτα λέγεται, εἴ πως ἀπαιτούμεθα τὸν λόγον. ϑδεὰὲ 
μρρερίᾷ ἰ6ς[10 ϑθγυδσὶ ροίεϑδί, πιοάο δηίθ παραδε- 
ξώμεθα ἀεϊοαιυτ εἰ. 

εἰα 35, Ὑἱάδ φυϊά ρψαπεγαίίπι ἀ6 θ60 δἀοσδαπλ, ΟΠ} 

ἀἰεϊίυν "7: Νοη φιαδὲ ποπιο θεῖς ἐμδροηαϊμιτ; ποημδ 

φιασὶ βέϊις ποπιϊπὶς πιὲπαδ ραϊατ, ἢ}5 υϑγυ 5 ἀ56]- 

05 Που πὶ ΟΠ 6556 Ὀἱ ΠοΟπλησπι; 4}118 γογῸ ὨθιΠὶ 

6856 υἱ Πποπιίμαιῃ, ἀϊοαπι θυ "5 : Οποπίαηι ἐγμαϊυϊξ 

(ε Βοπιΐπιις ει ἱμιις, μὶ εἰ φιιὶδ ἔοπιο ὁγιάϊαι βίδιιπι 
εὐμηι. Εἰ ἰίαγυτῃ 5 : ἀδδίανϊ! [6 εἷομὶ ἰοπιο βίϊμιπι ἢ 

δμεπι. ᾿ἰΔ46 οὐ 46 θὲ0, 40ὰὲ θεὺβ εβῖ, Β6Γ}|0- 

δ ]όγαπι. χυ!Π, Ἴ εἴ 8064. "ΙΒ ιχν, 1. 56 9061. τ, 15, "ΤΝαπι. χα, 19. "δ γον. 

᾿ Οοάεχ Ὑλαιίοαη., αὐτῶν, ὧν ἐλάλησα ἐπ᾿ 
αὐτό. 

4) 1Δ6πὶ, ἐπαινῶ. 
8) Ιάοην, χαχίαις ἀνθρώπων, εἱ ράι0 μοϑὶ χαθο- 

λιχά ρτγῸ χαθολιχῶς. 
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πθ βαθδηὶ δογὶρίυγαν, ΠΟΩᾺΘ 6708 οἶγοᾶ Γ65 να πιᾶ- Α Θεὸς ὡς ἄνθρωπος, φασχούσης, Ὅτι ἐπαίδευσέ σε 

Π85 Ῥγονἰ ἀδηϊίϑηι ἰδηφυπί, αἰυηι ἰρβα}} 6556 ΠῸἢ 

δου! ΠοΙηἰ ποῖ : π8πὶ πιαρπίμαϊπὶδ 6Ἶμ8 ποπ ὁδί β- 
πὲδλ. οἱ : Τοντ δἰ 6δί δ ΡΕΥ οπιιο5 608 ἴ; οἱ : 1αιι- 

ἄαίε ἐμηι, οπιπθς απηοὶὶ Θἤμβ,. εἰ; ἰατιάαία εἰιηὶ, 

οπιμε8 υἱτίμ(68 6718; ἰαπίαίος ἐμπὶ., δοί οἱ ἰμπα ; ἰαει- 

ἄαίε ἐμηι, οπιπθ8 δία εἰ ἱμπιεπ ὃ, βοχοθῃίληιθ 8]1ἃ 

ςΟἸΠ βθῃθ 6 58ογ5 {ποτὶ β, γοροῦ 88. αιίΐθυβ Δοοοπα- 

πιοάθβ ἡ : ΝΌπ δἰει ἰοιπο θεῖς. Ουδηάο ὕδγοὸ 

ἀϊνίηα ργουϊἀθηια γοθυ8 ΠπΠηΔπὲ8 5656. ἐπηπἰδοοῖ, 

ἸνῸ ΠΊΔΉΠ ΠῚ 56 Π511Π), Οἱ ΠΊΟΓΕΒ, οἵ γ6γθα ὕϑυγραι. Εἰ 

υοπιδἀπιοδυπι π08, δ] ρυδγυιη Ὀἱπια πὶ δου ΐ- 

ΤᾺᾺΡ, ΡΓΟΡΙΟΓ ᾿ἰρβιιπὶ ὈΑΙ θυ πυ5.; ποαυδ δαΐπὶ Πογὶ 

Ροίθϑβῖ, υἱ, οπὶ ρύθΓΟ8 Δ]]04υΐπηυτ, ᾿μϑὶ ἢυ8 [η[6}}}- 

δῖ, ηἰδὶ 40 δἴδιϊβ ρογίθοιὶ υἱγὶ ἀϊφηϊίδια ραυ]υϊιπὶ 

γθοθθη65 δὰ ἰρβογυιη ἀϊα᾽δοίιηϊ Π05 ἀδη ἐλ πη08 ; 

ἰτὰ βίπι!!6 αυϊάρίαπι ἀδ 60 γϑὶΐπι οοφίια5., οἰπὶ ρ6- 

ἢυ5 ᾿οπηΐηυπὶ οἱ ργαοίραο δάδας ἰηΓἀπιί μη δάνηϊ- 

εἰβίγαϊ, ΥἹάθ φυοπιοάο ἢ08 ροτίδοία φἰδία Υἱγὶ ρᾷγ- 

νυ ]ο5 Δ]]οηυθη168 οι πὶ Ὠοτηΐπα ἱπηπιυ!οπ!5. ΡΑΠπθιη 

οὐὐδ Ὀγοργίο ἰμ8ὶ8 ποπιΐβθ δχρτὶ πηΐτηι15. οἱ ροίυ τ 

ΑΙῖο υϑοᾶθι!ο, ποι ἢΠ9 αυϊάθιῃ το υἱἱπιαγ οὐτη 

ΡΘΓίδοΙο5 νίγο8 οοςδίδ 608 ΠΟΒΙΓΟΒ ΔΙ] Οαυἰπηυγ, 5 

ῬυθΡΐ δἱ Ἰη δ πι}}}. Ποπὶ οὐπὶ ἰπἀυπιδπία ρυδτῖβ μ0- 
ὨΪΠΔΙΜΙΒ, 4|18 οἷδ ΠΟΙηΪπΠΔ ἱπηροπί Πι}8 : 45] Ρυ6- 
ΤῈ ποπηθῃ ἢηφοηί68. Εγζοπα ἰυπς ἱπιροτγίδοιϊ βιι- 
ἸὯ..8, οἱ 8] 4υ}5 πΠ08 δυάίεγίε οὐ ρυογὶβ ἀΐββογθη- 
68, ἀΐ᾿αῖ, βϑιδχ ᾿ς πιδίθ 8818 δϑί, ῃἷς Υἱγ ϑὺ: 
Μβανῖνα οὐ τι5. δὲ υἱ τ δᾳυθ φίδι Ὁ δἱ δοποοάϊμιν 

Κύριος ὁ Θεός σου, ὡς εἴ τις παιδεύσαι ἄνθρωπος 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Καὶ πάλιν, ᾿Ετρυποφόρησέ σε 

ὡς ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὑτοῦ. Οὐχοῦν ὅταν μὲν 

αἱ Γραφαὶ θεολογῶσι τὸν Θεὸν χατ᾽ αὑτὸν, χαὶ μὴ 

ἐπιπλέχωσιν αὐτοῦ τὴν οἰχονομίαν τοῖς ἀνθρωπίνοις 

πράγμασι, λέγουσιν αὐτὸν εἶναι οὐχ ὡς ἄνθρωπος, 

Τῆς γὰρ μεγαλοσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας. 
Καί: Φοδερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς. Καί" 

Αἰνεῖτε αὐτὸν, πάντες ἄγγειῖοι Θεοῦ" αἰνεῖτε 

αὐτὸν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ" αἰνεῖτε αὖ" 

τὸν, ἥλιος καὶ σελήνη" αἰνεῖτε αὑτὸν, πάντα τὰ 

ἄστρα καὶ τὸ φῶς" καὶ ἄλλα μυρία ἀναλεγόμενος 

ἀπὸ τῶν ἱερῶν γραμμάτων (4) εὕροις ἄν, οἷς ἐφαρ- 

μόσεις τὸ, Οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεός. Ὅταν ἃ 

ἐπιπλέκηται ἀνθρωπίνοις πράγμασιν ἡ θεία οἶχο- 

νομία, φέρει τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, καὶ τρόπον, χαὶ 

λέξιν. Καὶ ὥσπερ ἡμεῖς ἐὰν διετεῖ παιδίῳ διαλεγώ- 

μεθα, ψελλίζομεν διὰ τὸ παιδίον᾽ οὐ γὰρ οἷόν τέ 

ἔστι, τηροῦντας ἡμᾷς τὸ ἀξίωμα τῆς τελείου ἀνδρὸς 

ἡλικίας, καὶ λαλοῦντας τοῖς παιδίοις, μὴ συγχατα- 

βαίνοντας αὐτῶν τῇ διαλέχτῳ, νοῆσαι τὰ παιδία" 

τοιοῦτόν τί μοι νόει καὶ περὶ τὸν Θεὸν, ὅταν τὸ τῶν 

ἀνθρώπων γένος, χαὶ μάλιστα τῶν ἔτι νηπίων οἰἶχο- 

νομῇ. Ὅρα πῶς καὶ μεταποιοῦμεν τὰ ὀνόματα οἱ 

τέλειοι ἄνδρες πρὸς τὰ βρέφη" καὶ τὸν μὲν ἄρτον 

ἰδίως (Ω) ὀνομάζομεν αὐτοῖς, τὸ δὲ πιεῖν ἄλλῃ λέξει 

ὀνομάζομεν, τελείων οὐ χρώμενοι διαλέχτῳ, ἧ χρώ- 
μεθα πρὸς τοὺς τελείους ὁμήλιχας,. ἀλλὰ λέξει (5) 

αἱ 4υΐ απ) ῥυθγο Ἰοφυΐίαν, ἰ8 δὰ πιογββ 65 5686 (, τινὶ παιδικῇ χαὶ βρεφώδει' καὶ τὰ ἐνδύματα ἐὰν ὄνο- 
ϑοςοπιπηοίοῖ, πθὸ οὐπὶ 60 υἱδίυγ ἀϊα]δοίο 56η}}} π6- 

416 Ῥεγίσοϊα, 5βὰ ρυ θυ, [14 οἱ θδὺβ ρίιθγοβ 4[10- 

4ιήίυν : Εσοα ἐ40, ἰπηυΐί, οἰ ριιετὶ φιος ἀφαϊ! πιλλιὶ 
ὁ ἐι5", ϑῃὶ οὐπὶ ρυδγὸ ρου 6, γ6], αἱ ΘαρΓ68- 

505 ἀΐοδῃ), ἰπἴληιαπῈ πιογα ΘΟ Ουδμεὶ ἀϊοὶ μοῖο- 

υἷι : ΕἾΝ τὰϊ πηογο8. Ῥγα 16 {{|5{], τηοάσαι ἰπίδηιὶς 

᾿ιάα δεῖ οὐ, δίδιιπι {ΠῚ 8 Δββαπιρβίβι!. [14 σοι 
ϑοιϊρίαγαπι ἀευΐρο ἀϊοαυίδι : (δοέαυδ (6 δοηιΐπιιδ 
θειις (μπ8, υεἰμεϊ δἰ φωιὶδ Ποπιο Πίϊαπι διιιπὶ 96- 

διεἰ. Ἐλ νἱἀθηίυγ αὐ οχ Πουγα β αγβοα [οοογυηί, 

οὔπὶ Ποη ἱπνεπίγθηϊ υθοα θυ] πὶ αταροὶβ ὑδυραίαΠ), 

ον πὶ ἰμϑὶ ᾿μδινὺ, αἱἱ ΡΙυγ  πὰ8 8148, ΘΟ ρΟβυ 1558 

γοοοπὶ ἐτροπυφόρησε, ἰὰ 681, πιο 8 {μ|1| ἴὰ08 })0- 

μηπυ8 θου8 ἰυυ5, ρογίηάθ ἃς δὶ 4υ}β [υχίδ Θχϑιη- 

μάζωμεν τοῖς παιδίοις, ἄλλα ὀνόματα ἐπιτιθέαμεν 

αὐτοῖς, οἱονεὶ ὄνομα παιδιχὸν πλάσσοντες. ΤΑρ᾽ οὖν 

πότε ἀτελεῖς ἐσμέν ; καὶ εἴ τις ἡμῶν ἀχούῃ παιδίοις 
διαλεγομένων, ἐρεῖ, ὅτι, ᾿Ανόητος γέγονεν ὁ γέρων 

οὗτος, ὁ ἀνὴρ οὗτος ἐπιλέλησται τοῦ γενείου αὐτοῦ, 

τῆς ἡλικίας τοῦ ἀνδρός; ἣ δέδοται κατὰ συμπερι- 

φορὰν (4) παιδίῳ ὁμιλοῦντα μὴ λαλῆσαι διαλέχτῳ 

πρεσδυτιχῇ μηδὲ ἐντελεῖ, ἀλλὰ παιδιαῇ. Καὶ ὁ θεὸς 

δὴ λαλεῖ παιδίοις" Ἰδοὺ, φησὶ καὶ ὁ Σωτὴρ, ἐτὼ 

καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωχεγ ὁ Θεός. Λέγοιτο ἂν 

τῷ γέροντι τῷ λαλοῦντι πρὸς τὸ παιδίον παιδιχῶς, 

ἢ, ἴνα ἐμφατιχώτερον εἴπω, βρεφωδῶς" ὅτι, Ἐτρο- 

ποφόρησας τὸν υἱόν σον, καὶ τρόπον ἐφόρησας τοῦ 

βρέφους, καὶ τὴν κατάστασιν αὐτοῦ ἀνείληφας. υῦ- 

Ρἴυπι ἃ π|8 8|1δἴυπι, ΠΠΠ ϑυΐ βαδὲ ππογίθιι8. δοθοηι- Ὁ τως οὖν νόει μοι καὶ τὴν Γραφὴν λέγουσαν’ Ἐτρο- 

πιοθεῖ. Οιοηΐαπι ἰρίταΓ πο5 ΡΟ ηἰδί, οὰπὶ π05 ραιἷ- 

(δηῖ68 θευ5 ΔΙΙοχυίίαν, αἷϊ : Ραπίιοι πῖδ, οἱ τηϊηἰ!η98 

πο 15 Π0η ᾿Γᾶ 86 [61 γα πὶ ργ 80 ΘΠ 118π|, 564 να] 

ἰπίδη!θ5 Δ᾽] ΟΠ] 68 πηηδίυΓ; ΠΟῚ ΓῺ 86 δὶ οπμηΐυπὰ 

τογθη, δηίοαιδη) (Δηϊ, ῬγΘΠΟ ΟΠ οπ,, 564, υἱ ᾿ἃ 

4Λ,9 ἀἴοδην, 5ἰ πημ]απ5 ραδγαπι, ρογίπάδ ἃρὶ! Ἂς 5ἱ 

[ἀἱυγὰ ποη ργαβοῖγοῖ. Νίπϑίαν ἰἴδαυθ σαπι! ργορίοῦ 

ΜΠ ΠΠ8 Ρθοσαία, οἱ αἷς : δὶ ρωπίιεπιίαπι φροτὶ! σοι, 

εἰ ἐ0 ρωπιιοπίΐαπι ασαπι. Ὁ θαυ! πὰπὶ οὐπὶ τηΐἷμ8- 

ὁ Ῥβδίῃ). οχειῖν, ὅ. 3 Ῥβδ]π). χον, 4. 

(1) (ούεχ γϑιίοσπιιβ, Γραφῶν. 
(3) ἔογις Ἰοχθπάιιη, οὐχ ἰδίως. 
(3) οάθχ ϑεοιΐα!., ἀλλὰ ἄλλῃ λέξει. 

3 Ῥρα]). συν, 2, ὅ. 

ποφόρησέ σε Κύριος ὁ Θεός σου, ὡς εἴ τις τρο- 

ποφορήσει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Καὶ ἑοίχα- 

σιν οἱ ἀπὸ Ἑδραϊσμοῦ ἑρμηνεύσαντες, μὴ εὑρόντες 

τὴν λέξιν κειμένην παρ᾽ Ἕλλησιν, ἀναπεπλαχέναι, 

ὡς ἐπ᾽ ἄλλων πολλῶν, καὶ ταύτην, χαὶ πεποιηχέναι 

τὴν, Ἐτροποφόρησέ σε Κύριος ὁ Θεός σον, τουτέστι, 

τοὺς τρόπους σου ἐφόρησεν" ὡς, εἴ τις τροποφορής 

σει ἄνθρωπος, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦτο ὃ εἴρηχα, 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Ἐπεὶ τοίνυν ἡμεῖς μετανοουμέν, 

᾿ 

ὁ. 158. Ὑἱὴὦι, 18. 

(4) Οἰνβ!εγίαβ. οπιθπάαι : εἰ δέδοται κατὰ συμπῆ" 

ρ'φορίας. 
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ὅταν ἡμῖν διαλέγηται μετανοσῦσιν ὁ Θεὸς λέγει" ΜῈ- Α ὈᾶΓῖ8,, παοδοίθθα8 υὑἱγ πὶ ρ6η8 ἰϑῖδ μα ηἰ θη ἴληὶ 
ταγοῶ" χαὶ ἀπειλῶν ἡμῖν οὐ προσποιεῖται προγνώ- 

στης εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς βρέφεσι λαλῶν ἀπειλεῖ" οὐ προσ- 
ποιεῖται, ὅτι προέγνω τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὖ- 
τῶν, ἀλλ᾽ ὡς, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ὑποχρινόμενος 

τὸ βρέφος, προσποιεῖται μηδὲ εἰδέναι τὰ μέλλοντα. 

Καὶ ἀπειλεῖ γοῦν ἔθνει διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ, χαὶ 

λέγει" Ἐὰν μετανοήσῃ τὸ ἔθνος, χἀγὼ μεταγοήσω. 

Ὦ θεέ! ἄρα ὅτε ἡπείλεις, οὐχ ἤδεις πότερον μετα- 
νοήσει τὸ ἔθνος, ἣ οὐ μετανοήσει ; Τί δὲ, ὅτε ἐπηγ- 

χεδω, οὐχ ἔδεις πότερον μένει ἄξιος τῶν ἐπαγγε- 
λιῶν ὁ ἄνθρωπος ἣ τὸ ἔθνος πρὸς ὃν ὁ λόγος, ἣ οὐ 
μένει; ᾿Αλλὰ προσποιεῖται. Καὶ τοιαῦτα πολλὰ εὕ- 
ρος ἀνϑθρωπιχὰ ἐν τῇ Γραφῇ, ὡς καὶ τό: Λάλησον 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραή.:" ἴσως ἀχούσονται, καὶ μετα- 

γοήσουσι. Τοῦτο οὐχ ὁ Θεὸς εἴρηχε, τό Ἴσως 
ἀχούσογται " οὗ γὰρ διστάζει ὁ Θεὸς ἵνα λέγῃ τό" 

Ἴσως ἀχούσογται, καὶ μεταγοήσουσι" ἀλλ᾽ ἵνα ἐπὶ 

τολὺ ἐμφανῇ σου τὸ αὐτεξούσιον, καὶ μὴ εἴπῃς - Εἰ 
προέγνω με ἀπολλύμενον, ἀπολέσθαι με δεῖ εἰ προέ- 

Ὑῦ μὲ σωθησόμενον, σωθήσεσθαι πάντως με χρή. 

Οὐ προσποιεῖται οὖν τὸ περὶ τοῦ ἐπὶ σοὶ μέλλοντος 
εἰδέναι, ἵνα τηρήσῃ σου τὸ αὐτεξούσιον, τῷ μὴ προει- 
ληφέναι, μηδὲ προεγνωχέναι πότερον μετανοήσεις, ἣ 
μῆ. Καὶ λέγει πρὸς τὸν προφήτην" Λάλησον, ἴσως 
μεταγοήσωσι" τοιαῦτα γὰρ ἄλλα μυρία εὑρήσεις 
λεγόμενα περὶ τοῦ Θεοῦ τροποφοροῦντος τὸν ἄνθρω- 
πον. Ἐὰν ἀχούσῃς θυμὸν θεοῦ καὶ ὀργὴν αὐτοῦ, μὴ 
νόμιζε τὴν ὀργὴν χαὶ τὸν θυμὸν πάθη εἶναι Θεοῦ, 
Οἰχονομίαι χρήσεως λέξεών εἰσι πρὸς τὸ βρέφος ἐπι- 

στρέψαι χαὶ βελτιωθῆναι" ἐπεὶ χαὶ ἡμεῖς τοῖς παι- 

ὅροις πρόσωπον ποιοῦμεν οὐχ ἀπὸ διαθέσεως, ἀλλὰ 
χατ᾽ οἰχονομίαν, φοδερόν. Ἐὰν τηρήσωμεν τὸ ἴλεων 

τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ βρέφος ἐν τῷ προσώπῳ ἡμῶν, 
χαὶ τὴν φιλοστοργίαν ἂν ἔχομεν πρὸς αὐτὸ ἐμφαίνομεν, 

Δοίυγα 6886ῖ, Π60η8 7 Ου͵ἱά ροΟΓΓΟ, ΄υδηάο ρο]} 608 - 

8, Π6ΒΟΙθθ48 ὈΓΡὰΠΙ ὈΓΟΠῚ 5515 ἀΐσπ5 ΠΟπι0, νεὶ 

6:5 1}1 δὰ φυδηὶ Β6γ ΠΟ ἢ 6Π) ἀἰγίψευᾶβ, ραγπηδηογοὶ, 

μθοπε ἢ 56ἀ δἰϊαπι 86 βἰριυ αὶ, οἱ ἰδιϊαβπιοὰὶ ρίυτίπηα 

υμηᾶηο πΠΙΟΓΘ ἀΐεία ἴπ ϑογίρίυγὶ8. τοραγί68., 4ι816 

ἐ5ὶ οἱ {Ππ|ὼΔ" : ἔυφιοτα β 5 ]δγαεί : [οτιαξεὶς αμαϊδιῖ, 

εἰ ραπὶιοπίδαηι ἀσεπί. Ἰοιυὰ [ογἹωδεὶς αμάϊοπὶ, ποθὴ 

4υ8 θευ5 65ϊ, ἀἰχίξ ; πόαι6 οπὶπὶ αυοὰ ἱποογίυβ εἰϊ, 

ἀϊχὶ!: Εοτιαδεὶς αμάϊοπι εἰ ρωπὶ ον ΐαπι αἀφοπὶ; βεὰ 

υἱ δἀπιοάυπι ἱπποιοϑοδὶ ἰυυπὶ Πα γυπὶ ἀΥθ  εἴ στη, οἱ 
"6 αἴς85: 81: πιὸ ρεγίία πὰ ργθηουί, οπηπίηο ροτὶ- 

ἰυγα8 830); 5ἱ βγῶ ΠΟΥΪ πη6 δαϊ γαίατῃ ἰγὶ, βα]νιι8. οπι- 

πἷῃο ᾧΓπλιΓυ 5 811π|. ΝΟῚ ΦΓβῸ ῥΓ 86 [ἐγὶ 56 αυἱὰ 46 

(6 Γυἱυγιη) 511 βεῖγο, αἱ ἰθδγυπι (αὐ ἀγθ γα ἢ ἴῃ - 

ἱόργαπὶ βαγνοῖ, ποι] ροσὶ(ὰ μιφεῃοίίοηα εἰ ργφβεί δια 

81) ρα πἰιοη δῆ ΔοίυΓ5 518, Π66Π6. ΕἸ 4ἷ1 δι Ὀγορ!δ- 

Δ} : δοφιιόγα, [οΥγἱ αεδὶα ρωπὶἰεπίἰαηι αρεπι. [πιὶα5- 

τιοαΐ δΐπ αἰΐα βοχοθηῖᾷ γαρογίαβ ἀς θ60 ἀΐεία ἢπ- 

ΠΙΔΠΟ πιο ἃϑθηῖα. δὲ ἰγᾶπι θεΐ, 8ὶ (υγογθπὶ δυδίο- 
Τίβ, ΠΟΙΪ ρυϊΆγα ἰγἂπὶ [ἀτοχο! 46 6586 εἰ Δδο 068. 

ΟΕ οοποιΐ οαυδᾶ 6) υ5αοἋϊ νο668 υὑβυγράπίινγ δά 
ἰμΐδιίδη) σου νογίοῃτπὶ οἱ δπιεπάδῃάυπι. Νὰπιὶ εἰ 

Π05 ρυδτγὶ5 ἰγαία ἢ νυϊίαιη οϑιθηἀΐπηὰ8, Ποη ΟΣ ἀμἐηὶ 

δίϊοιι, 56ἀὰ ργυάδηι ται. ϑὶ δηΐηΐ ΒΘΜΘΥΟΪΟι.- 
εἰδπὶ ογβὰ ἰπλπίδι ργϑΒ νυ] ποϑίγο τυ]δι 0.5, εἰ 

οὐ αυ0 ἐἰπαπὶ ἀπ ρ] οι ἀπιοι θη οβίοἀογηΠ8, 

ὨΘ4.6 ὯΟΒ ἱπιπ)8η|65, Π646 4 0ἀΔπηπι040 ἰΓ8}5- 

(οὐτηδηί65 υἱ ἢ υτὰ ὁπηοπάθιημ8, ρογύΐπιι8, ἀδίοτὶ9- 

τϑηαυο {Πυπ οἤϊοίπιυ. 5]ς ἰφίιατ θεὺ8 εἱ ἰγδϑβοὶ ἀϊ- 
οἰἴυῦ, οἱ ἰυτογα οογγὶρὶ 568 αἷ!, αἱ σοηγογίαγί8. οἱ 

οιποηβογὶς. Βονογα πο ἰγαϑοίιγ, ποαυ6 [ὈΓΟΓΟ ἃαὶ- 

ἰαϊυγ, βθά (ι ραιϊογίϑ δα 4υ6 δυπὶ ἴγὰβ οἵ {ὉΓ0}}8, 

Δοδυ  βθἰ π|08 ΟὉ ἑυᾶπι πα} 18 π| ἀυΐϊογε5 δι ϑιϊμθ πο, 
εὐ {Π|4 αυὶ ἦγ θεοὶ νοοϑίαγ (6 ἐογγραθι . 

μὴ διαστρέψαντες ἑαυτοὺς, μηδὲ οἱονεὶ μεταθαλόντες πρὸς τὴν ἐχείνου ἐπιστροφὴν, ἀπόλλυμεν αὐτὸ, χαὲ 
χεῖρον ποιοῦμεν. Οὕτως οὖν ὁ Θεὸς χαὶ ὀργίζεσθαι λέγεται, καὶ θυμοῦσθαί φησιν, ἵνα ἐπιστρέψῃς, καὶ 

βελτιωθῆς. Καὶ ἀληθῶς οὐχ ὀργίζεται μὲν, οὐδὲ θυμοῦται" σὺ δὲ πείσῃ τὰ τῆς ὀργῆς καὶ τὰ τοῦ θυμοῦ, 
γενόμενος ἐν δυσυπομονήτοις διὰ τὴν καχίαν πόνοις, ἐπὰν παιδεύῃ τῇ λεγομένῃ ὀργῇ τοῦ Θεοῦ. 

Ἑξῆς μετὰ τὸν περὶ τῶν δύο ἐθνῶν λόγον, τοῦ 

προτέρου, ᾧ ἀπειλὴ δίδοται, καὶ τοῦ δευτέρου, ᾧ ἡ 
ἐπαγγελία δίδοται, φησίν" εἶπε δηλονότι τοῖς προτέ- 
ροις Καὶ γῦν εἰπὸν πρὸς ἄνδρας (1) Ἰούδα, καὶ 

πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσωλήμ᾽ Οὕτως .ἐ- 

τει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ πλδόσω ἐφ᾽ ὑμᾶς καχά. Ρ 
Ὅτι ἐν τῇ χειρί μου ταῦτά ἐστιν ἃ πλάσσω, ἐφ’ ὑμᾶς 
δύναται διαπεσεῖν. Ποιήσατε ταῦτα διαπεσεῖν ἀπὸ τῆς 

χειρός μον, ἵνα ἃ πλάσσω ἐφ᾽ ὑμᾶς καχὰ μεταδάλω, 

χαὶ ποιήσω ἀγαθά. Οὐχ ἂν εὕροις, Ἰδοὺ πλάσσω 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀγαθὰ, καὶ τὰ ἀνάλογον αὐτῶν λεγομένοις 
ἑξῆς, ἵνα μετὰ τοῦτο ἐμφαίνῃ, ὅτι ἃ πλάσσει ἀγαθὰ 
ἀπολύει ἀπὸ τῶν χειρῶν, ἵνα ποιήσῃ αὐτὰ χαχά. 
᾿Αλλὰ πλάσσει κακὰ χατὰ τὸ εἰρημένον παράδειγμα, 

Χχαι πλάσσων καχὰ οἰχονομεῖ χωρὶς τῆς ἑρμηνείας 

τῆς ἀποδεδημένης εἰς τό Ἔπεσεν ἀπὸ τῶν χειρῶν 
βου, ἵνα ἐὰν πέσῃ, χαὶ τὸ τέλος τῶν πλασσομένων 
χαχῶγ οὐχ οἷδα ποταπὸν γένηται. 

λἦενοῖα, χανι, ὅ.. 4 ]όγοιη. χυπ!, 11. 

(1) Οσάες γαιίοδη., ἄνδρα. 

ἽἼ. Ὀοΐίπια. γμοβὶ βογιῃομθ ἀθ ἀυδυυ8 ροπιυυ5, 

Ῥγΐογθ οἷ πλΐμᾶ., δἰίθγα οὐἱ ργυπιβϑίοηθ8 ἴδοία 

858}, αἷ( ργίογὶ πἰπηίγυπι ὁ: Εἰ πππὸ αἷς αα εἶτος 

“υάα, εἰ αὐ μαϑίιαίοτες Ζεγαδαίοηι, ἰως αἰεὶ! θοηιὶ- 

πιδὶ Εσοδ Ἔ00 προ διιρετ νος πιαία, Ουομΐδη ἷπ 

πιδηι πιθὰ διηι ἤθὸ 4 ἤηρο, 51:06 Ὁ γ08 ροβϑυηὶ 

οδάεγο. [)αῖ6 ὀρογᾶπ υἱ 6 τῆδηι πηθὰ Θχοϊάδη!, υἱ 

οἃ 4υα ἤπρο ΒΌρ6Γ γ05 πια]ὰ πηι ῖ6πὶ οἱ [Δεἰᾶπὶ θοΠᾶ. 

Βαιὰ ἱπνυθηΐθβ, Εσοο βηπθο διιροτ τοῦ ϑοπα, οἱ. αὐ 5 

εοηβοηίδηθα ἀἰςοπάα 2.50 (ογοιῖ, υἱ ρΡοβίμηοάτιπι 
οπίδηάαι 56 ας Πηφὶϊ θοηᾶ ἀϊπη 6 γα 6 πιαπίθυβ, υἱ 

(λεϊδὶ ἰμβᾶ πιϑία ; βδὰ ἢηχὶν ππϑὰ υχία ἰγαάϊίυιν 

δχθιρίυι, εἰ πιαῖδ ἤπθοπδ ΔΕ0 ἐμβϑυροῦ ποῦ ἀΐ5- 

μθηϑαῖ, 4φυᾶπὶ 40 δχριϊουΐπηι5 ἐυὰ : Οεοίαϊ! 4ὲ 

πιαπῖϑιιδ πιοῖδ, αἱ οὐπὶ σοοἰάογῖ:, εἰἰαπὶ ἤοίοτι πὶ τη“ 

Ἰογαιϊῃ Πἰπἰ5 ποβοὶο 404}}5 αὐγεηίαί. 



419 

8. Αὐδνίαίιγ ἔμπὸ τριιεηιΐδφηο α υἱα δια τκαία,, εἰ 
τιοίΐονα [αοἷ(6 διμιάϊα νεδίτα ᾿. ᾿υιογά τι πὶ δἰ Πρ! οἷ ΟΓ6 8 
ἀἴσυπι : Βοαιὶ! αυΐ οἰΐπη [6 γ6, αοηίδπι διιάϊθγυπὶ 
θοπμΐπ πὶ ΡῸΓ ργομαίαπι ἀϊσοηίεπι, οἱ Ἰοσυίυ5 65ἱ 

εἶ δοινήηυ8. Εἰ Πα ΠΟ Ρ6Υ ΟᾺ ἤυ5 5ογρία βαπηὶ ἀΐοῖ!: 
Αὐογίαίμγ ἱπιδημίδηια ἃ υἱα δια πιαία. ἴάθιη 'ρ38 
Ἰ)οπιίηυ8 (6 Δ]οψυΐίιτ, ἀΐδθηβ : ΕἸ πιοίίοτα [αεἰϊ6 

διμάϊα νεεδίτα, Αἱ τοβροπάογυηιϊ εἱ 84 4008 ΘΟΒοΡΙΔ- 

ιἰοῃ68 δὰ ραμῃϊοηιίαιη ΠΑ ὈΪ( ϑυμ!. ΥἹαδαιηυ5. ηὐϊὰ 

τοβροπάδτϊηι, πὸ οδίθπι οἱ πὸ 8 γεβροιιάθδπη8. Θυϊά 

ἰφίτατ γοϑροπάθηι ἢ Οοη[ογίαὐΐηιιτ, φυΐα ροεί αὐετ- 
δίομθδ ποδίγαϑ ἰδίπιιδ; οἱ μηιδφμΐδηι μίασιία εοτάϊε 
διὲ πιαίὶ [αοἰόηιις δ. Ουοὰ 5ἱ ἰὰ νοῦ 5 ἤθη ἀϊχοτὶ εἷς, 

ΥἱΔ Ὑ6ΓΟ ΥΕδίγἃ δι βιηοαϊ 811 αἱ ρϑοοοι 8, ρογίπάδ οἱ 
Υο5. ΡῈΡ ργᾶγὰ Ορϑγὰ ροϑὲ οο μοῦ 1018 ΒΘΓΠΊΟΠ 68 
ἀἰεἰε|5: Οοη[οτιαϑίπιμν, φιΐα ροδί αὐογδίοηπθε ποείγα 
ἐδίπινιδ ;. οἰ μπιδηι ἴδιο μίαοίία οοταϊς διιὶ πιαίϊ [αοἰθ-- 
πιιδ. ΟΝ 4 ΡΟΥΓῸ 5ἰυἱ ναὶὶ ἰϑιθά : Ροδί αὐογεῖοηδε 
ποδίτας ἐῤίιπιια ἢ Αἱ] 8] ΓΔ ΓᾺ ΠῚ Πιϑημ] ρΡΟΠΟΓΘ ο- 
Ρότυηῖ, οἱ δ οἃ 485 Δηίγουβι ἢ) δυιηΐ οὐμπίδηάυηϊί, 
αυδ Διο ΠῚ τοίγο δαηΐ ΟἹ] νἰβοιιπιαγ, ἰΐ ἀνογϑαιὶ 
δυηΐ πιδία. φυϑηἋ0 ἰφίιιν φυϊδρίαπι πηι δὰ δγᾶ- 
ἰγατη ροϑἰ[ἃ δι δἃ 4.15 ΓΟΙΓΟ 5111 56 ΠσΟηΥΟΓίοΙ, 
Ροϑί ἀυθγβίοπεβ βιδ5 ἐθδὶ1; δΔὈΓΠ δπὶπι ροϑί θᾶ 4ι:8 
ἔυογαι δγδγβαίυ8, δἱ σϑουγεῖς δὰ δὰ 4: ΓΟ] φυσγαι 
Ροέοδίδ. Αμάϊοπιίυπι ἰίδηυα ἢφθο, βίνα {Π| ἱπίογ οὰ- 
(ΘΒ ΠΙ6Π05 ΓΘΙΪο(0 φϑη ἢ}! πὶ νυἱνθπαϊ τότ ἐπυπιο- 
ΤΘηΙΌΓ, βῖνα ἤι|6168 βἰηι φαυὶ πη δὰ δὰ 408 Δηίτογβαπι 
διηι Θοηίοπδηάο δοΟγίηΐ ργΟζΓΘ55118, δἰ νἱία Γἀδεὶς 
Ῥγᾶνα, ΙΝ} δἰϊυὰ ἀΐσαηι 4υϑπὶ: ῥοφί αὐδγδίοηθα Ο 
ποξίτας ἰδίπιιδ, εἰ μημιδφιίδφιιε ρίαοὶία εοταϊα Πθι 
Βἰ Πρ] ]οἴμο., 561 πιαίῥ [αοίθηιμδ, Ἐδὶ δι ἷπὶ ΟΟΓ ργὰ- 
νυπι, οἱ 651 ΘΟΥ Ῥγοθιπι). Νάπιο ἰρί[αΓ ροβί ἀγογϑίο- 
Π68 5.325 6δί, 6416 Ραοϊία σοογάΐθ᾽ 801 (δοϊδῖ. [460 
84 608 4υ] ᾿ιδ6 γοβροπάθυϑηι, αἷὶ θοιηΐηυβ : 1π- 
Δεγγοθαί6 ἡμης ἐπ φδι ἴδια; φιὶβ αὐαϊυϊ! (αἰΐα βοττὶ- 
δ ἰΐα, φμα [ἐεἰ! πἰμιὶδ υἶγϑο 1δγαοί ̓  ΥἱΔοθυπίυν οἰ πη 
Πῖ8Ο 6886 ὁοία Βιηρ  οἰϊογ. 2.5} 561 οὐπὶ φοηίίαπι 
Ἐρεἰοβία 60 40 ἀδοδί πιοὰο οομναγβᾶ [ἀογὶς δὰ θδυπι, 
αἀἰρθιαν : 1πιθγγοσαί6 πεπὸ ἰῃ φοπιῖϑιια, φιιὶδ αμαϊυΐ! 
φιβ [6εἰ! ἠοττί υἱ Πα πὲπιὶδ υἷνσο [ὁταοὶ. (σηδπαπηυ8 
Θηΐπῃ Υἱίδηι ἢΠ]Ἰογ αι 1» ἐοΔνοΓιηΐ, Οὐ πὶ ν᾽! ΘΟΓΌΠῚ 
αυἱΐ οοηνογοὶ βυηϊ, οἱ βοίδηγυς ΠΠ|05 αυΐάδπι ΒοΥτὶ- 
ΒΝΠ|4 ρϑιγαββθ, Ὀοπιϊθαπὶ φίοτία οσοϊεηάο; 05 
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Ἀποστραφήτω δὴ ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὑτοῦ 
τῆς πονηρᾶς, καὶ καλλίονα ποιήσατε τὰ ἐπιτη- 

δεύματα ὑμῶν. "Ἔσθ᾽ ὅτε οἱ ἀχεραιότεροι λέγοντι 

Μαχάριοι οἱ παλαιότεροι ἄνθρωποι, ὅτι ἤχουταν τοῦ 

Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος " καὶ ἐλάλησεν αὖ- 

τοῖς Κύριος, καὶ, ὡς λέγει νῦν Κύριος, διὰ τῶν γε-, 

γραμμένων τό: Ἀποστραφήτωσαν ἕχαστος ἀπὸ 

τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς αὑτὸς ὁ Κύριος δια- 
λέγεταί σοι φάσχων: Καὶ κα.λλίογνα ποιήσατε τὰ 

ἐπιτηδεύματα ὑμῶν. ᾿Αλλ᾽ ἀπεχρίναντο οὗτοι, πρὸς 
οὗς οἱ προτρεπτιχοὶ περὶ μετανοίας εἴρηνται λόγοι, 
Καὶ ἴδωμεν τί ἀπεχρίναντο, ἵνα μὴ καὶ ἡ μεῖς τοιαῦτα 

ἀποχρινώμεθα. Τί οὖν ἀποχρινόμενοι λέγουσιν ; Αγ- 
δρειούμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἁποστρορῶν ἡμῶν 

πορευσόμεθω, καὶ ἔχαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας 

Β αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν. Καὶ ἂν μὴ ταῖς 
λέξεσιν εἴπητε, ὁ δὲ βίος ὑμῶν τοιοῦτος ἧ, ὡς ἁμαρ- 
τάνειν, δυνάμει λέγετε χαὶ ὑμεῖς διὰ τῶν πονηρῶν 
πράξεων μετὰ τοὺς προτρεπτιχϑὺς λόγους τό" Ἂν- 
δρειούμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποστροφρῶν ἡμῶν 

πορευσόμεθα, καὶ ἕκαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρ- 

δίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν. Τί δὲ τό" 

Ὀπίσω τῶν ἀποστρορῶν ἡμῶν πορευσόμεθα; 

Οἱ ἀρξάμενοι βάλλειν ἐπ᾽ ἄροτρον τὴν χεῖρα, καὶ τοῖς 
ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενοι ἐν τῷ ἀροτριᾷν, τῶν δὲ ὅπι- 
σθεν ἐπιλανθανόμενοι, ἀπεστράφησαν τὰ φαῦλα. 

Ἐπὰν οὖν τις, βαλὼν ἐπ᾽ ἄροτρον τὴν χεῖρα, στραφῇ 
εἰς τὰ ὀπίσω, ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν αὐτοῦ πορεύ- 

φεται" ὀπίσω γὰρ πορεύεται χαὶ ἐχείνων ἃ ἀπεστράφη, 

χαὶ παλινδρομεῖ ἐπ᾽ ἐχεῖνα ἃ καταλέλοιπεν ἁμαρτή- 

ματα. Καὶ τῶν ἀχουόντων οὖν ταῦτα, εἴτε χατηχου- 
μένων καταλιπόντων τὸν ἐθνιχὸν βίον, εἴτε πιστῶν 
ἤδη προχεχοφότων ἐν τῷ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεχτείνε- 
σθαι, εἰ βίος γένηται μοχθηρὸς, οὐδὲν ἄλλο λέγουσιν 

ἣ χαὶ τό: Ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν ἡμῶν πορευ- 
σόμεθα, καὶ ἕκαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας αὺ- 

τοῦ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεγ. 

Ἔστι γὰρ χαρδία πονηρὰ, καὶ ἔστι χαρδία ἀγαθή. 

Μηδεὶς οὖν ὀπίσω τῶν ἀποστροφῶν ἑαυτοῦ πορευέσθω, 

μηδὲ τὰ ἀρεστὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς 
ποιείτω. Διὰ τοῦτο πρὸς τοὺς ταῦτα ἀποχρινομένους 

λέγει Κύριος: Ἐρωτήσατε δὴ ὃν ἔθνεσι" Τίς 

ἤκουσε τοιαῦτα φρικτὰ, ἃ ἐποίησε σφόδρα παρ- 
θένος Ἰσραή.1; Δόξει δὲ χαὶ ταῦτα ἁπλῶς εἰρῆσθαι" 

γΈγο, οὐπὶ 11 Ποτγὶ 1118 ραιγαββθηΐ, δὰ δυπὶ υΐ556 Ὁ ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν Ἐχχλησία ὅν δεῖ τρόπον 
ΘΟΟΠΥ͂ΘΓΒΟΘ 40] ᾿ΓῸ ρδοοδι15 τηυπηαϊΐ ἃ}0 11}18 ποοὶ ιγὰ- 
ἀἴτυϑ [ἀ6Γαὶ δἱ ἰηϊογίαγαϊ. {πη|δγτοφαία ἰφίτυν ἐπ φ6π- 
εἶδα, φυὶδ αμιάϊυλ! αἰΐα ποττι λα φμίδ [δοὶ! πὶηιὶς 
εἶτοο ]εταοί ἢ 

ἐπιστραφείη πρὸς τὸν Θεὸν, λεχθήσεται- Ἐρωτή- 
σάατε δὴ ἐν ἔθγεσι" ἀκούσατε ἃ ἐποίησε φρικτὰ 
σφόδρα παρθένος Ἰσραή.1. Βίον γὰρ συγχρίνωμεν 

ἐχείνων τῶν ἡμαρτηχότων, τῷ βίῳ τῶν ἐπιστρεψάν- 
τῶν χαὶ πιστευσάντων, καὶ εἰσόμεθα, ὅτι ἐχεῖνοι μὲν φριχτὰ πεποιήχασι, τὸν Κύριον τῆς] δόξης ἀποχτείναν" 

τες οὗτοι δὲ, ἐχείνων φριχτὰ ποιησάντων, ἐπέστρεψαν πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ χόσμου 
ὑπ᾽ ἐχείνων ἀναιρεθέντα χαὶ ἀποθανόντα. Ἐρωτήσατε οὖν ἐν ἐθΡΕσιΣ Τίς ἤχουσε τοιαῦτα φρικτὰ 
ἃ ἐποίησε σφόδρα παρθένος Ἰσραή.1 ; 

9. Νιυπφυϊα ἀεβεῖοιι! 46 μείτα μετα, αμὲ πὶ ἀ6 
{ἴϑαπο" Ναπφιίά ἀφοίἱπαϑὶ! ἀφιια υἱοίοπίοτ δωϑίαια 
ϑεπίο ̓  Ονΐα οὐἰππ δμηι. πιοὶ ρορείπι8 πιθιιδ, ἷπ υα- 

φαμηι αὐοίμογιλι!, δἰ ἱη βτηναθιιπίιν ἰπ υἱὴδ δια, [ἀπῖ- 

Μὴ ἜΝ ἀπὸ πέτρας μαστοὶ, ἣ χιὼν 

ἀπὸ τοῦ Λιδάνου; ἯΜΝ ἐκχιλινεῖ ὕδῳρ βιαίως 
ἀνέμῳ φερόμενον; Ὅτι ἐπελάθετό μου ὁ «αός 
μου, εἰς κεγὸν ἐθυμίασαν, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐΥ̓ 

δ θὰ. 13 τ Ζόγθαι. χυη!, 1. 9 1ρι, 15, 
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ταῖς ὁδοῖς αὑτῶν, σχοίνους αἰωνίους, τοῦ ἐπι- Α σμίος ερηιρίίοτποβ, αὐ οοπδοοπάσπάμπι δεηιϊίαδ πὸπ 
θῆναι τρίδους οὖν ἔχοντας ὁδὸν εἰς πορείαν, τοῦ 

τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς ἀραγισμὸν, καὶ σύριγμα 

αἰώνιον. Διαφορὰς ὑδάτων ἐνταῦθα εἴρηχε " πρῶτον 
μὲν ἐντῷ Μὴ ἐχιλείψουσιν ἀπὸ πέτρας μαστοί; 

Δεύτερον δέ: Ἢ χιὼν Λιθάγου, Τρίτον δὲ ἐν τῷ " 
. Μὴ ἐχχλιγεῖ ὕδωρ βιαίως ἀγέμῳ φερόμενον; Ταῦτα 

τὰ τρία εἴδη τῶν ὑδάτων αἱ πηγαί εἰσι τῶν ὑδάτων, 
ἃς ἐπιποθεῖ ἡ ὡμοιωμένη τῇ ἐλάφῳ ψυχὴ τῶν δι- 
καίων, ὥστ᾽ ἂν ἕκαστον εἰπεῖν τό. Ὃν τρόπον ἐπι- 

ποθεῖ ἡ ἔλαξος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὔ- 
τως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ, ὁ Θεός. Τίς οὖν 

ὅλαφος γεγένηται πολέμιος τῷ τῶν ὄφεων γένει, μη- 

ἂν πάσχων ὑπὸ τοῦ ἰοῦ αὐτῶν, ὡς ἱστορεῖται περὶ 

τῆς ἐλάφου ; Τίς οὕτω: ἐδίψησε Θεὸν, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν" 

μαϑεπίος υἱαπι αὐ ἱϊοτ, αὦ ροποπάμηι (Ἔγταπὶ ἐμαπὶ ἐπ 
ἀεεοἰαιΐοιιόπι, οἰ δἰ δί{ιπὶ δοηιρί ογπμηι 15. Ὠϊβογί πηἃ 

δαυδγὰπι ἷς σοί] : ργίπηιμν φυϊ6 πὶ 1} 15. Ὑγυ 8 : 
Νιυηφιϊά ἀοβεῖομι 46 μείγα αϑετα 9 ϑοουμπάσπιη υδὶ 

ἀἰοὶς : Αμὲ πὶς 46 {ἰϑαπὸ ἢ Τογιϊαπι νόγὸ αὶ αἷϊ : 
Νιωιφιϊά ἀεοϊἑπαὐῖ! ἀφια υἱοίοηίογ δι ίαία νοπιο 

Ὑγοθ 18 Δαυδγυπι) ϑρϑοῖθβ,, (Ὁπ168 Δ] ΔΓα ΠῚ ϑυπὶ 

4005 ἰυδίογαπ) ΔηΪπ)8 ΠΟΓΥΟ 855ἰ πη |δίᾳ ἀδδϑί θγαὶ, 

ἰιὰ αἱ ἀαπυδηιίδαυς ἀπο ροϑϑὶῖ : Ομεπιαάπιοάιιπι 
ἀεεϊάδταιί οετυις αὐ [οη165 ἀφμαγιπι, ἴα ἀδείἀογαὶ 

απΐπα πιεα αὐ 16, ἴ)έμ5 "", Ουἱδ ἰσίταγ αἱ οογν5 οἷς 
[βου 681 βογρθηίστα ροηδγί ἰηἰπηΐοιι8., 6Χ ΘΟΓΙΙΠῚ 

ΥΘη6η0 Π1|19, αἱ ἀδ σαγνο ἰγδ υγ, ἀοιγὶπηθηῖο 86- 

οερίοῦ Ουῖϊς ἰΐὰ θευη δἰεἰνῖε αἱ ἀΐοαι 15 : διίιἑυΐι 
Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα; Β κπἰπια πιεα αὐ ἢεμπι υἵνιπι ἢ Ουΐα [18 5ἰεἶνῖε υθοῦα 
Τίς οὕτως ἐδίψησε τοὺς μαστοὺς τῆς πέτρας ; Ἡ πέ- 
τρα δὰ ἣν ὁ Χριστός. Τίς οὕτως ἐδίψησεν ἀγίου 

Πνεύματος, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν - Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ 

δίαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπι- 

ποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σε, ὁ Θεός ; Ἐὰν μὴ τὰς 
τρεῖς πηγὰς τῶν ὑδάτων διψήσωμεν (1), οὐδεμίαν πη- 
γὴν τῶν ὑδάτων εὑρήσομεν. "ἔδοξαν δεδιψηχέναι μιᾶς 
πηγῆς τῶν ὑδάτων τοῦ Θεοῦ Ἰουδαῖοι" ἐπειδὴ δὲ οὐχ 
ἐδίψησαν τὸν Χριστὸν χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, οὐχ 

ἔχουσι πιεῖν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. "“Ἔδοξαν δεδιψηχέναι 
οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων Χριστὸν Ἰησοῦν " ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ 
ἐδίψησαν τὸν Πατέρα, ὄντα νόμου καὶ προφητῶν 
θεὸν, διὰ τοῦτο οὐ πίνουσιν οὐδὲ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ δὲ ἕνα μὲν τηροῦντες Θεὸν, ἐξουδενοῦντες δὲ τὰς 

προφητείας, οὐχ ἐδίψησαν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ ἐν 
τοῖς προφήταις " διὰ τοῦτο οὐ πίονται οὐδὲ ἀπὸ τῆς 
πηγῆς τῆς πατριχῆς, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ χεχραγότος ἕν τῷ 

ἱερῷ χαὶ εἰρηκότος - ̓Εάν τις διγγῇ, ἐρχέσθω πρός 

με, καὶ πεγέτω. Οὐχ ἐχλείπουσιν οὖν ἀπὸ πέτρας μα- 

στοί, ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι ἐγχατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζωῆς. 
Οὐ πηγὴ ὕδατος ζωῆς ἐγχατέλιπεν αὐτούς. Καὶ γὰρ 

ἀκ᾽ οὐδενὸς Θεὸς μαχρύνει: ἑαυτὸν, ἀλλ᾽ οἱ μαχρύνον- 

“ἰς ἑαυτοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπολοῦνται" ἐγγίζει μᾶλλον ὁ 

θεός τινων (2), καὶ ἀπαντᾷ τῷ ἐρχομένῳ πρὸς αὐτόν. 
Ἡνίχα γοῦν ὁ υἱὸς ὁ καταφαγὼν τὴν οὐσίαν ἐπανῇλ- 
θεν, ἀπήντησεν αὐτῷ ὁ πατήρ. Καὶ ἐπαγγέλλεται διὰ 
τῶν προφητῶν, λέγων " Ἐγγιῶ αὐτοῖς ὡς ὁ χιτὼν 
τοῦ χρωτὸς αὑτῶν (δ). Θεὸς γὰρ, φησὶν, ἐγγίζων 

Ροίγα 3 Ρείτα αμίθηι ταὶ Οἰιτίδῖι5 ᾿5. Ου͵ἷθ ἰϊὰ 5.,- 
νἱῖ ϑρί τυ πὶ δαποίιπι υἱ ἀϊοαὶ : Οκοπαάπιοάππι 46-- 

εἰάεταί εετυις αὐ [ὁη165 ἀηπαγαπι, ἰία ἀοδίοταῖ 

αἰήπια πιθα αὐ (6, δειιδ. Νὶδὶ (Γγ65 ποβοα [Ὀπί68 51{1- 

ΥοΓΙ Π8., Ὠυ]}υπὶ δαυλτυὴ [Ὀηΐοπὶ ᾿πυθη 6 ΠΊ}8. 

υὑπίουπη δαιάγαπι ἔυηΐοπη θοῖηλ 5ἰ{1{Ὁ6 υἱἀδθαηίυγ 
δυάαὶ ; βοαὰ φυΐα ΟΠ τ βίαπι οἱ ϑρί γἰίυ πὶ βαπείυπι πκἷ- 

πἶπ16 5.16 α"ῖ, ποὺ ἀ6 Π60 ίυδγο ροιιδγαηῖ. Υ᾽- 

ἀεθαπίιγ δι οἱ δἰ εἶγα ΟΠ γί ϑίυπι 265 πὶ, 564 αυΐᾶ 

πο 5 Πσογα πὶ Ῥδίγαπὶ [6518 ΔῈ ργορ!!δίάγυπι ὨδυπΠΊ, 

Ἰάἀεἶγοο πος ἀ6 δαϑβιι Οἢ γίϑίο υ θυ. Οαἱ ἀυΐίοπι πὰ πὶ 

εοἰθηῖ Ὠουπὶ, 86 οοηϊοιηπυμδ ργορΠοίΐ45, ἢΐ ποῖ 

δἰ Εἰνογυηΐ ϑρ για πὶ βαποίυ πὶ 40] οι θαι ἴῃ ργὸ- 

Ῥδοιβ ; ἰάεῖγευ ἢθ4ι6 46 ρϑίθγηο ἴσπιθ υἱθαμὶ, π6- 

4060 ἀδ 60 αυἱ ἰπ ᾿6πΊΡ]0 οἰλπιαθαὶ, οἱ ἀΐοσαυαι "" : 

δὲ φιὶς οἰεἶ!, υεπίαι! αὐ πιὸ, εἰ δίϑα!. Νοη ἀδίϊείπηι 

258. ἰρίτυγ ἀδ ρεῖγα αθόγα,, 56 1}}} ἀδγο φυθγιὶ 

[οηΐοπὶ αι: νἱνθ. ΝΌΠ [Ὅη58 δα υἱνῷ ἀεκγοι εὶς 

ἰρ805. Εἰδηΐπὶ ἃ ΠΘΠΔΪη6 δα ρϑιπι οἰοηραὶ Ποι8, 56 

αυἱ βοηηοιΐρ8ο5 ο]οηραηὶ ΔὉ 60, μογίθυιηί. Ἀρργορὶῃς 

4υλὶ ροιΐυ8 Δ4 φυοβάλπι θδυ8 οἱ οοουγτγί! νϑηϊθηιὶ 

δὰ 56. υληάο ἰἴδαυς Π]115 4αἱ θ0πᾶ 808 Δ0]]ρατί- 

οΓϑῖ, γθυθῦβυϑ 68ῖ, ὁσοιγεῖ οἱ ραίογ “δ, Ετ ρο! ΠΠοοίυν 

ῬῪῈῦ ργορ  οἴ85, ἀἰσοη8: Ἀρρτορίπφιαϑο οἷς φιιαδὶ υδ8ι- 
τιελίμπι οογροτὶς δοτιπι 15, Πεῖι6 Θηΐῃῃ, ἱπαιΐς 17, 

αρργορὶνιφμαπς 660 δμπι, οἰ ποὴ δεῖς ἀε ἰοπρε, ἀϊεῖ! 
Ῥοπιΐπιιδ. Νοη ἀοίεἴσηι ἰρίυγ ἀ6 ραῖγὰ πθογα, ἰὰ 

681, Δ4υ 5680, ναὶ ηἰχ ἀ6 {{|54η0, ἰά 651, Δι ΡΑᾶ- 

ἐγώ εἰμι, καὶ οὐχὶ Θεὸς πόῤῥωθεν, «1έγει Κύριος. τ) ἰγὶ8. Εἰδηΐπι Πἰθὰπὰς5. τγπιΐδιμα δοουπάυπιὶ ᾿ἰΘΖΌ 1 
Οὐχ ἐχλείψουσιν οὖν ἀπὸ πέτρας μαστοὶ, τὰ ὕδατα 
τοῦ Ἰησοῦ, ἣ χιὼν ἀπὸ τοῦ Λιθάνου, τὰ ὕδατα τὰ 
τατριχά. Καὶ λίδανος γὰρ τὸ θυμίαμα ἱερόν ἔστι 
χατὰ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ" χαὶ προσφέρεται ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον λίδανος διαφανὴς, ἴσος ἴσῳ. Καὶ ὁμώ- 

γυμὸν τὸ δρος τοῦτο τῷ λιθάνῳ, καὶ ἔστι χιὼν ἀπὸ 

τοῦ Λιδάνου χατερχομένη, ὃν τρόπον τὸ ὕδωρ τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, περὶ οὗ λέγεται. Μὴ ἐκκλίνῃ 

"9 Ἰεγθπι. χΥ, 15 οἱ 3.4. “' ΡΒ]. χῃι!, 1. 
χη, 20, 15 )εγθια. σχμὶ, 11. "λόγοι. χχηὶ, 235. 

(Π) ὑοάοχ γαιίσδηυβ, εὑρήσωμεν. 
ἢ Οοιϊεχ γαιίολη., ρ ἴθυεε 
(5) Οϑάοχ ϑοοτγίαι., αὐτοῦ. 

---- -- 

12 10}.., 9, 

θεοὶ βδογα πὶ δϑὲ, οἱ δυρεν Δ᾽ γὶ Πἰραπυ5 οἴδεγίαγ ἰὰ- 

οἰάυ8, ΄αυδ)ῖς δ. 0}4}}. Οοπηπηλαπα ποθ οϑὲ ἢυ}}8 

πιο 8, οἱ ἐπ γἴ8, οϑίχαο ηἶἰχ ἀδ {ἰθᾶπη0 ἀοϑοοπάθπ8 
αυεπιδἀπιοιίυπι Δ4ιιὰ ϑρίτί{ι|15 βδποίϊ, 46 4υἃ ἀϊείιυν: 

Ναηφιίά ἀδοιπαϑὶ! ἀφια υἱοίοη! 87 διϑίαία νέπῖο 3 
Ἐιοηΐπι γθηῖο (ἀγίιγ, ποη ἀδοἰ ηΔ 11, πο ἤισὶ᾿ ἀη08 

ϑρί ϊα8 βδποῖϊ, 86 υπυϑαιίθ|ιο ποβίγυπη, ἀπ1πὶ ρ6 0. 

εδί, [υρὶτ 6 δῖναι ἀδ δηυὰ ϑρίγῖια5 βϑηοιὶ, 

ΠῚ ια, ᾿ 42} Οὐγ. χ, 4. "5 2οαη. νἱἱ, 57. 
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ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ φερόμενον ; Καὶ γὰρ ἀνέμῳ φέρεται (1), οὐχ ἐχχλινεῖ, οὐ φεύγει τὸ ὕδωρ τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος, ἀλλὰ ἕχαστος ἡμῶν ἁμαρτάνων αὐτὸς φυγὰς γίνεται τοῦ πιεῖν ἀπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

10. Θεία οὐ ἐπὶ διε πιοὶ ρυρμίιι8 πιειιδ, ἰπ νασαιπὶ αὶ 

ααοίκογιπι 15. Αιοαη΄αθ ρμασοαῖ, ΟὈ] 5. 6581 Ἀεὶ ; 

ἰυδίι5 Δυΐθτη αἷἱ 1: Ησς οπιπῖα υϑπόγμι δΡΕΥ γ108, 

εἰ ποπ οὐἰδὲ διιπιδ 16, πθ0 ἀμ) δῖδ δσίηιιι8 ἐπ ἰεδία- 

πιεπῖο (πο. Αἱ ρορυϊυβ 1Π|6 γανογα Οὐ] 05 65. })εΐ, οἱ 
ἴῃ νδουὰπὶ δἀοίαν!. ΠΠυὰ ροτγο : {π υσοηι αάοίο- 

φογιπῖ, αὐἱὰ 510} γε} οοπδίἀθγθημα 5. 51 πηθηῖα γαοο- 

Ιλτηυϑ 4185 ΠΌΡΕΓ ἰπ ρϑϑιηυπὶ οοηϊοδαἢ 4υδάγα- 

ξεοϑίπιαπι ργϊπηαπὶ ἀἰςία 80}, ᾿π|6}} 5 πη5 αυϊὰ 51 : 

1η νασιεπὶ αἀοίουδτιμιί. Ετϑὶ αυίοπη ἴῃ ἰδῖ0 ῃ58}120 5]- 
τη φυϊρίαπι : δαί ογαῖὶο ἤιοα δίομί ἑποθιιδηι ἵπ σοπ- 

δρεοία το 5. 406 οταιῖ0 πῖθὰ 6 5ἰ1ρ|Ἰεἰ σοπηρο- 

58᾽18 6581 σου, δἱ οὐπὶ ηοϑίγυπι οοῦ ἤθη ἱπάιιγαίυγ, 

ἀἰϊγϊ εἰν 5ίουϊ ἱποθηβαπι ἰπ σοηϑροοίυ θεἷ. δὶ ἰα} 1 

ογδιΐὶο 511 ἱποθηϑυ πὶ 68ὲ ἴῃ οοηβρθοία θεοὶ, ἰπ͵)υϑιὶ 

ογδίϊο δὶ αυϊάοπι ἰηοοηδβυηι, 56} 6} 5 π|0.}} ᾿μοθηϑυ Μὴ 

ἂς φαὸ υἱἱ οἱ ἀδ ἰρϑοωμδὶ ἐπ) υ810 ογϑηίθ ἀϊοὶ ροϑ8}} : 

1π νασμιπι αὐἀοίμογιμ! ; αὐυοιπαθιπούσπι ἀα δυάδα 
βογίριαπη 68. 3 : δία! ογαιΐο 6} 5 ὧι ρεσσαίμηι. 1116 

ογδηάο ἴῃ γασυυηὶ δι ο αν. Ουἱβ ΡΌΓΓΟ 5ἰ1 5. φαὶ ἰῃ 

νδουσηὶ δἀοὶοει, ἀὐας 516 πηδρὶ5 ᾿μ 6} Πξάπιυδ : ΤῊ 

ἐπ ἄππο, ἰμαυὶι "5, ἀρρατοϑὶ! οηιν 6 πιαδοι ἐπι ἔμαηι 

οοταπι θοπιΐπο ἢ 60 ἰμο, 4υ}}}ὺ8 διϑιΐπὶ βυ υπρίτυν "5: 

Νοι! ἀρρατοὐϊδ ἐπ οσονιερεοίμ πιθο ναομμδ. ὕπ08 Ἰ᾿ἰχιοί 
δοτγίρίυγ δθηϑυ8 ΟΟ10 ΘΔΟΓΑΓΌΠῚ {6 ΓΆΡ} ΟΧρΟ- 

οαἰοηθαι ραγοὶρίεηι!. πο ἴῃ ργοωιΐο ἀΐοία βυμὶ 

Μη1}}}, τηοπιοίρδιιπ) Θχοι δὶ οἱ 9.5.3 οὐ ἰϊογοδ υἱ 

Ἰοοιίοποπι διιοπιίϑηνιϑ ; υἱ δέδια διίνθηΐ γα ΓΟΡΘΙΊι115, 

αἰ ἀρρᾶγοαί ΠΟΡΪἷ5, οἱ 4υδὲ [ἰὸ βογὶρία βυηΐϊ, πηοΐο 
ποὺ ἀοορδί. 

11. Ῥτορμείανιε ϑογεπιῖαβ, δὲ απάϊυϊί αξοίιοῦ 

Δἰΐαε Ἐπιπιοτ, βαζετάοςδ, υόγϑα μτορἠείἑα 5. Ἐιϊδιηϑὶ 

ιοὶ νἱνῖ, υἱ ἐσ πυάδ ργορ οί 8616 νου 5! π}}}8 511,. 
δεγεπιίαπι δυάϊονίηϊ, πὰ} 8 ἰάπιθη 4]105 ἰδ οἰ(0 

ἸΠΘΠΙΟΓΔΙΙΡ 0} 1556 ργίοῦ ῬΆΒΟ ΟΓ. Ουγῷ δυΐίθηι 
[υἷι Βογίρίυγο ἀΐοογα, οὐ} ὰ8. ἢ] 18 δϑϑαῖ, ἤθη 6 ΕἸη- 

ΤῊΘΓ ; [556 οἰἰδπιὶ ϑδοογάοίθπι ; ἰΐθπι 416 πὶ ΟΓι πὶ 

οβείπαγοι ἰῇ ρορυ]ο, [8586 πἰτιΐγιπι ργρίδοίυπι ἀ0- 

τὴῦ8 Βοπιὶιΐ, 60 ᾿Θρογα 400 ῥγυρ!θίίο08. [0808 
ΒΟΓΠΊΟΠ65 Ὀγοίεγομαι δεγθιη)ΐαβ. ϑουρίιπι ἰἴθιπ οί 
ῬΆΒΟΙΟΣΓ δυάϊε]8 ργορ οι νυ] 8 δου πὶ θ8. 60 

Ρτγοοοβδίββα αἱ ρογουΐϊογοῖ δογοιἶδη), π66 8818 οἱ 

Πιογῖα ἰρϑυπὶ ρογοῦ 6 ΓΟ, 56 οἱ τ ἰβϑγὶι ἴῃ σαιδγδοίϑῃ. 

ϑεάυϊο οἰΐδιι δἀποίανί: ϑογιρίαγα υθϊῃαπὶ 6586 ἰδίἃ 

οδίδγδοίδ, ὨδΠΊρΡ6 ἴῃ ρογία ΒΕαΠ] πη δι, 5ΌρΘΓΙΌΓΕΠι 

ςοπεϊφηδιίοηεπι. (οπιίμηαι10 αυΐοπὶ Πο ἢ ἐγδὶ δἰ μο γί .8 

ύδλπι ἀοιηι8 θοπιίηϊ. Πς ϑρίγῖι5 βδησίυ8 ποι ρ5ὶῖ 

ον ργορβοιίπι οοπιἰρ 55ὲ δα γθιηἶδα ἁυοίογα ΡΆΒΟΙΟΥ ; 

ἀοἰπὰθ αἷιϊ 5 : Ρετγοναΐιιο ἀἷα Ῥαδοίιον οὐαὶ! Ψετέ- 
τπίαπι 46 οσαἰαγασία, Φἰ οαἀμείμς Ζοτοπιΐας αἀἰ:ῖ! Ραδ- 

ἐδον: Νοπ Ῥαξοίοῦ υοναϊτὶς Βοπιΐπιδ ποπιοπ {μμηὶ; 

Ὅτι ἐπελάθετό μου ὁ ἰαός μου, εἰς χεγὸν ἐθυ» 

μίασαν. Πᾶς μὲν ὁ ἁμαρτάνων ἐπιλέλησται τοῦ θεοῦ" 

ὁ δὲ δίχαιος λέγει" Ταῦτα πάγτα ἡἤ.1θεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
καὶ οὐκ ἐπελαθόμεθά σου, οὐδὲ ἠδικήσαμεν ἐν 

τῇ Διαθήχῃ σου. Κἀκεῖνος ὃδ ὁ λαὸς ὄντως ἐπελά- 

θετο τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς χενὸν ἐθυμίασε. Τί δὲ τό" Εἰς 

κεγὸν' ἐθυμίασαν, κατανοητέον. Τὰ πρώην εἰρημένα 

εἰς τὸν ψαλμὸν ρμα’ ἐὰν ἀναλάδωμεν,, νοήσομεν τί 
ἔστι τό" Εἰς κεγὸν ἐθυμίασαν. ἯΝν δὲ ἐν τῷ ψαλμῷ 

τοιοῦτόν τι εἰρημένον" Γενηθήτω ἡ προσευχή μου 
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου" οὐχοῦν (3) ἡ προσευχή 

μου σύνθετος λεπτῆς χαρδίας, ὅτε μὴ παχύνεται ἡ 
χαρδία ἡμῶν, ἀναπεμπομένη γίνεται ὡς θυμίαμα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Εἰ οὖν ἡ τοῦ δικαίου προσευχὴ 
θυμίαμά ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ τοῦ ἀδίχου προσ- 

Β εὐχὴ θυμίαμα μὲν, τοιοῦτον δὲ θυμίαμα, ὥστ᾽ ἂν 
λεχθῆναι περὶ αὐτοῦ χαὶ τοῦ εὐχομένου ἀδίχον" Εἰς 
κεγὸν ἐθυμίασαν οἷον περὶ Ἰούδα γέγραπται" 
Γενηθήτω ἡ προσευχὴ αὐτοῦ εἰς ἁμαρτίαν. Ἐχεῖ- 

νος κατὰ τὸ προσεύχεσθαι εἰς χενὸν ἐθυμίασε. Τίς δὲ 
εἰς χενὸν θυμιῶν, ἔτι μᾶλλον οὔτω» κατανοήσωμεν᾽ 

Τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, φησὶν, ὀρθήσεται πᾶν ἀρσε- 
γιχόν σου ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου" ᾧ εὖ- 
θέως ἐπιφέρεται" Οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός" 
“Ὅθεν ὥφθη ὁ νοῦς τῆς Γραφῆς τῷ ὀφθαλμῷ χωροῦντι 
τὴν σαφήνειαν τῶν ἱερῶν γραμμάτων. Ταῦτά μοι ἐν 

προοιμίῳ εἴρηται, διεγείροντι καὶ ἐγείροντι γαὶ 
ἐμαυτὸν χαὶ τοὺς ἀχούοντας ἐπὶ τὸ προσέχειν τοῖς 

ἀναγνωσθεῖσιν, ἵν᾽ αἰτήσωμεν ἐλθεῖν Ἰησοῦν χαὶ 

ἐπιφανῆναι ἡμῖν, καὶ διδάσχοντα νῦν ἡμᾶς τὰ ἐνταῦθα 

γεγραμμένα. 
Προεφήτευσεν Ἱερεμίας, καὶ ἤκουσε Πασχὼρ υἱὲς 

Ἐμμὴρ, ὁ ἱερεὺς, τῶν λόγων τῆς προφητείας. Καὶ 

τοσούτων χατὰ τὸ εἰχὸς, ὅσον ἐπὶ ψιλῇ τῇ ἀκολουθίᾳ 

τῆς προφητείας, ἀχηχοότων Ἱερεμίου, οὐ ταχέως 
ἀναγέγραπται ἄλλος ἀχούσας εἰ μὴ Πασχώρ. Ἐμέλησε 

δὲ τῇ Γραφῇ εἰπεῖν, χαὶ τίνος υἱὸς ἣν, ὅτι Ἐμμὴρ, 
καὶ ὅτι ἐχρημάτιζεν ἱερεύς - καὶ ποίαν τάξιν εἶχεν 

ἐν τῷ λαῷ, ὅτι ἦν καθεσταμένος ἡγούμενος οἴχου 
Κυρίου, κατὰ τὸν χρόνον Ἱερεμίου προφητεύοντο; 

τοὺς λόγους τούτους. Καὶ ἀναγέγραπται, ὅτι ἀχού- 

σας τῶν λόγων τῆς προφητείας ταύτης Πασχὼρ ἐπά- 

ταξΞ τὸν Ἱερεμίαν, χαὶ οὐχ ἢρχέσθη τῷ αὐτὸν πε- 

παταχέναι, ἀλλὰ καὶ ἔδαλεν αὐτὸν εἴς τινα χαταῤ- 

ΜΗ ῥάχτην. Ἐμέλησε τῇ Γραφῇ εἰπεῖν καὶ ποῦ ἦν οὗτος 
ὁ καταῤῥάχτης, ἐν τῇ πύλῃ τοῦ Βενιαμίν" καὶ ὅτι ὁ 

καταῤῥάχτης ἦν ἐν τόπῳ ἔνθα ὑπερῷον ἧν " ὑπερῷον 
δὲ οὐκ ἄλλου τινὸς ἣ τοῦ οἴχου Κυρίου. Ταῦτα ἀνέ- 
γραψεν ἐπὶ τῇ προφητείᾳ γεγονέναι τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον τῷ Ἱερεμίᾳ" γεγονέναι ὃΣ ὑπὸ τοῦ Πασχώρ. 
Εἴτά φησι’ Τῇ ἐπαύριον ὁ Πασχὼρ ἐξήγαγε τὸν 
Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ καταῤῥάχτου. Καὶ εἶπεν ἐξα- 

38 Ζογδῆ. χη, 15. 19 β5α]. χυ, 18. " Ρ54]. οχι,, 3. 5 Ῥαοὶ. οὐ", 1.  Εσχοὰ. χχηι, 171. 518|., [ὦ 
8. Ζότοῃ). χχ, 1. 5 1014., ὅ. 

(4) (σά. γαι., ἐκχλινεῖ ὕδωρ βιαίως φερόμενον 
καὶ γὰρ ἄνω φέρεται. ἡ ᾿ 

(8) ᾿Ενώπιόν σου" οὐχοῦν, οἴ6. ἴῃ οοὐΐοξ 8.05 
ταὶ. 8 ἀῤδυηί. 
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χθεὶς ὁ Ἱερεμίας τῷ Πασχὼρ, ὅτι, οὗ Κύριος τοῦτο αὶ Βοὰ ποπιδη [10] ἱπιροβίίυπι (εἷς 5'ουϊ δάςο}0 [δβγδεὶ], 

ὄνομα ἐκάλεσέ σετὸ Πασχὼρ, ἀλλὰ ὄνομά σοι τέθειται 

ὡς τῷ Ἰαχὼδ Ἰσραὴλ, ὡς ̓Αδρὰμ ᾿Αδραὰμ, ὡς τῇ Σάρᾳ 
Σάῤῥα οὕτως σοι ὄνομα τέθειχε Μέτοικον. Καὶ διὰ 
τοὔτο ἐχάλεσέ σε Ἡέτοικον, ἐπειδή περ «1έγει ὁ Κύ- 

ριος " Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμί σε εἰς μετοικίαν σὺν πᾶσι, 

τίσιν ; οὐχὶ γυναιχί σον, χαὶ υἱοῖς σου, ἀλλὰ σὺν τοῖς 

φίλοις σου. Καὶ ἐπὰν δοθῇς εἰς μετοιχίαν, πεσοῦν- 

ται οἱ φῇλοι σου μαχαίρᾳ. Εἶτα ὡς διαφορᾶς οὔσης 

τοῖς πίπτουσιν ἀπὸ μαχαίρας, ἐὰν πέσωσιν ἀπὸ μα- 

χαίρας ἐχθρῶν, ἢ ἀπὸ μαχαίρας ἄλλων, φησὶ πε- 
σεῖσθαι τοὺς φίλους τοῦ βαλόντος τὸν Ἱερεμίαν εἰς 

τὸν χαταῤῥάχτην εἰς μάχαιραν ἐχθρῶν αὐτοῦ. Καὶ 

οἱ ὀφθαιϊμοί σου, φησὶν, ὄψονται ταῦτα προφη- 

πευόμενα " Σὲ δὲ καὶ πάνγτω τὸν Ἰούδα δώσω εἰς 

χεῖρας βασωϊέως Βαδυιῶγος. Μετὰ τὸ παθεῖν Β 

ταῦτα τοὺς φίλους δου, καὶ μετοικιοῦσιν αὐτοὺς εἷς 

Βαδυλῶνα, καὶ χατακόψουσιν αὐτούς. Τὸν γὰρ βα- 

σιλέα Ἰούδα χαὶ τοὺς ἀπὸ ᾿Ιούδα χαταχόψουσιν ἐν 

μαχαίρᾳ. Καὶ οὐχέτι πρόσχειται τὸ, ᾿Εχθρῶν αὖὐ- 

τῶν, ὡς ἐπὶ τῶν προτέρων, οἷ εἴρηνται φίλοι εἶναι 
τοῦ Πασχώρ. Εἶτά φησι" Καὶ δώσω πᾶσαν τὴν 

ἰσχὺν τῆς πόλεως ταύτης, καὶ πάντας τοὺς θη- 
σαυροὺς τοῦ βασιμέως Ἰούδα, καὶ πάντας τοὺς 

πόγους τῆς πόλεως ταύτης εἰς χεῖρας ἐχθρῶν 

αὐτῶν, ἵνα οἱ ἐχθροὶ διαρπάσωσι τοὺς θησαυροὺς, 
χαὶ λάδωσι τὰ προειρημένα, χαὶ ἀγάγωσι τὸν Ἰού- 

ὃαν χαὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς εἰς Βαδυλῶνα. Σὺ δὲ, ὦ 
Πασχὼρ, καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν’ τῷ οἴχῳ 

βἰουΐ Αὐγῶ Αὔγα απ), βίουϊ ὅδγ ϑδγγᾶ; [14 ποπΊοιι 

Ὁ] ροϑυῖι ΜΙ στγαπίθηι. Ἐὺ ργορίογθα νοοδυῖϊ ἰ6 ΕΠῚ- 
9ταπίεπι, φιῖα ας αἰεὶ! θοπιϊπας : Εςοο ἐ60 Ἃὁ [6 ἱπ 

πιϊσταιϊοπόπι οἰπὶ οπιπίϑι κ5, αὐἰθυ8 ̓  ποθὴ υὕχοτα τυ 

οἱ {1115 (15, δα απιοὶς (ἴδ; οἱ οὐπὴ ἀδίυϑ, {ποτῖβ ἰῃ 

το ἰξγϑιϊοπαπι, σαάδιιε ἃηηϊοὶ (υἱ φίααίο. θεΐπ 6 φυδηὶ 
αυϊἀρίδπι ἱπίοΓδὶὶ ἀη αυΐ αὐ ΐο οδί πὶ, φἰαάΐο ἰπὶ- 
τηϊσυγυηι οδάδηΐϊ, 8ἃη αἰϊογυϊη φἸδαΐο, δι }ΠΠ18 φυΐ 

δογοπηίαπι ἰῃ οδίαγδοίδπι πιΐβαγαὶ Δπ)ῖς05 σα ϊο ἰπϊ- 
τοϊσογαπὶ 6705 οαϑυτοβ. Εἰ οοα (ὖ, ἰηφαΐε 37, 
υἱάοεδαμι ἢ φυῶ ργφάϊχὶ : Τὸ ἀμίεηι εἰ οὐιποηι {π8- 

ἄαπι ἄαὐο ἱπ πιαπιις τεφὶς Βαὀψίοπϊε ; εἱ ροδίψιδιι 

᾿8 6 μαϑϑὶ Γυϑγίηλ δπηϊοὶ τὰΐ, οἰἴαπι πιίϑτατα [αοϊονῖ 

ἐο5 ΒΑΌΥΠΟΙ πὶ ἐἐ {τιοΐάαϑειπι. Ἀδρεέπὶ δηΐην δυάᾶ οἱ 
οξίθγ08 ἃ δἀὰ ΟΥΙΟ5 ἐγμοίάαθειπι σίαάϊο. Ναχαα Πἰσ 
δρροβίίυπι 65ἱ : ̓πὶπιϊσοταπι διόγαηι, 5δἴουι ἀδ ρτὶο- 
τῖθυϑ 4φυὶ ΡΑΒΟ ΟΥΪ8 δι οἱ ἀϊοεθαπίαν. Ὠεΐηι]6 αἰϊ 8 9 
Εἰ ἀαϑο οπῖπεπι [οτἱἱ μα τοπι εἰ φἐβαιὶς πμΐας, οἴ Θηϊη 65 

{᾿όδαμτγοῦ τεσὶς ὅμάα, οἰ οπιποε ἰαύοτοε εἰυϊί ἐς Ππ]πι8, 

ἐπι πιαπμδ ἱπὶπιϊεοταπι δμόταπι, οἱ ἰηϊπιϊοὶ ἀϊτὶρίαπι 

ἐποβαυτοβ, 9 δᾷ, εἰ αυς ἀΐεία δυηὶ ἐδρίδηϊ, οἱ αθέι- 

οδηϊ δυάδηι οἱ γεξθπὶ 6}05 ἴῃ ΒΑ γ]ΟΏΘη,. ΤῊὴι απίεηι, 

ὁ Ῥαεεῆοτ, οἰ οπιπος μαὐϊίαπίδε ἐν ἀοηιο (μα ἰδὲς ἐπ 

εαριϊνϊαίεπι ἐπ Βαδμίοησπι, εἰ ἰδὶ πιοτίοτὶς, οἱ ἰδίάοηε 

δερεἰἱοτὶς ἰ εἰ οπιπθς απιϊοὶ (π, φιΐϑιιδ ρτορἠειαδιὲ 
[αἰεα 39. Τοίδ πο 8Β6οι[0 ἀϊνίἀδπάδ (υἷϊ, ἠοαυθ ῥτὶ- 
πῖυ πὶ ΟρογιΪ  ργοίυπαάυπι 6͵0}8 86 Π80π), δὶ οδρίπιι5 
ἰρϑαπι, ἀθδοϊαγογὶ, βϑὰ "Πα ϊοπὶ φυθπὶ αυϊνὶ5 (Δς 1} 6 

σον πορεύσεσθε ἐν αἰχμαλωσίᾳ εἰς Βαδυκῶνα, (, ἰμιο!Προ γα ροίοΓὶῖ, τηοά0 ἀπίπηυπ δἀνεγίαι, πθὸ Οὐ - 

χαὶ ἐκεῖ ἀποθαγῇ., καὶ ἐκεῖ τοφήσῃ σὺ καὶ πόν- 
τες οἱ «(λοι σου, οἷς προερήτευσας αὐτοῖς ψευδῆ. 
Ἔδει ἐπιτέμνεσθαι τὴν περικοπὴν ὅλην, χαὶ φαφη- 
νίσα: οὐδέπω τὸ νόημα αὐτῆς τὸ βαθὺ εἴγε χωροῦμεν 

αὐτὸ, ἀλλὰ τὴν λέξιν καὶ τὸ ῥητὸν αὐτοῦ, ὃν καὶ ὁ 
τυχὼν ἐπιστήσας ἐπιμελῶς τοῖς γράμμασι, χαὶ μὴ 

(6 Ρογοῦτται. Ουἱά ἰφίταν πῶς 8101 νοϊαηι Ηἰς 14- 
θῸΓ 6ϑδὲ πατυηὶ Π ΓΑ τιι πὶ Β6Ώ801π| ΔρΟΥΪγθ, [Διο ογά 8 

εἶθ ΘΧρΡοπθηαΐβ Πηθὰ8 Υἱγα8 6886 ᾿πρΆΓ65, οἱ Θῴ6ΓΘ, 

1 βυρτὰ ἀϊχὶ, ργβθηϊ δυχὶ!ο υἱγίυεὶβ 365», 4 

βδρίδπιία οἱ υογθῸ πὶ ἃ ὙΘΓΪ(15 651, ιυἱἱ ᾿ρ5}118 ρΓδ - 

βδοητα ἰυσαπὶ ἰηἰαπάδι ἰῃ [ἀοἰ6 πὶ ΔΠΪΠ|:8 Πη6:8. 

ἐχ παρέργου δύναται χἂν οὕτω νοῆσαι. Τί οὖν βούλεται ταῦτα; Ἐνθάδε ὁ ἀγών ἐστι παραστῆσαι τὸ 

βούλημα τούτων τῶν γραμμάτων. Καὶ δὴ ὁμολογῶ χατ᾽ ἐμαυτὸν μὴ δύνασθαι αὐτὰ διηγήσασθαι, ἀλλὰ 

δεῖσθαι, ὡς προεῖπον, ἐπιφανείας τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ, καθ᾽ ὃ σοφία ἐστὶ, καθ᾽ ὃ λόγος, καθ᾽ ὃ ἀλήθεια, 

ἵνα ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ ποιήσῃ φῶς ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς ψυχῆς μου. 

Καὶ ἤχουσε Πασχὼρ, ὁ υἱὸς Ἐμμὴρ, ἱερεὺς (καὶ 
οὗτος ἦν χαθεσταμέγος ἡγούμενος οἴχου Κυρίου), 

18. Εἰ αιαϊυὶ! Ῥαεξεπον, βίϊιιε Ἐπεπιοῦ, κασετγάοι (6, 

μος οοπειἑμει 5 ὀγαὲ ὑτα[εείμε ἀοπιις Βοπηιϊπὶ), Ζεγ6-- 

τοῦ Ἱερεμίου τοῦ προφητεύογτος τοὺς «“1όγους ἢ πιῖαπιὶ γτορίιοίαπίενι δόγπιοπθς ἰδίο8., Εἰ ρεγομδδὶ 

τούτους, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, καὶ τὰ ἑξῆς. Εἶχον 

χαὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ῥάδδους, τὰς βουλο- 

μένας τὴν Μωῦσέως διαθαλεῖν χαὶ ᾿Ααρὼν, ὡς οὐχ 

οὔσας ἀπὸ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ ἀνατρέπουσι τὰς τῶν σοφι- 
στῶν χαὶ ἐπαοιδῶν αἱ ἀπὸ Θεοῦ χατέπιεν αὐτὰς ἡ 

τοῦ ᾿Ααρών - ἤρχει γὰρ πρὸς τοῦτο αὐτὴ, χαὶ χωρὶς 

τῆς Μωϊσέως ῥάόδους Ἐπάταξε τοίνυν ᾿Ιερεμίαν' 

τὸν προφήτην ὁ Πασχὼρ, καὶ μετὰ βρίθους. Πρόσ- 
χεῖται χαὶ τό" τὸν προφήτην. Ἐνθάδε μὲν οὖν ὁ 
πατάξας τὸν Ἱερεμίαν τὸν προφήτην ἐπάταξεν. ᾽Ανα- 

γέγραπται δὲ, ὅτι ἐν ταῖς Πράξεσιν ἐπάταξέ τις τὸν 

Παῦλον ὑπὸ ᾿Ανανίου τοῦ ἀρχιερέως χελευσθείς" διὸ 
εἴρηχεν ὁ Παῦλος“ Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεὸς, 

τοῖχε κεχογιασμένε. Καὶ μέχρι νῦν, ὑπὸ παρανόμου 

41 10]ὰ. Ὁ Ἰθι4., 0. 3. )είοῃ. χχὶ ἀ. 18. 1014., ὃ, 

ἐμπὶ δ, οἷς. ΠΑΡΟΡδηΣ οἰἰαπὶ ΦΕφγριίϊοτιιπι ἰηοδηΐα- 
ἴ0γ68 Υἱγζᾶ5 4 Μυγοῖ5 οἱ ΑΔγοηΐ8. Υἱγρὶβ ἰην  ἀἰδπὶ 

οθηῆδτα γο]ερδηΐ, φυλϑὶ ἐχ θ60 ποη 6556}1, 56ι} αυ:8 

θεοὶ 8υπῖ, δναγίυπί 11145, 4025 Βορὶ ἰδίαγαπι οἱ ἰποϑη- 

ἰαϊογυ οἴδηί. θερίυμἰνῖϊ 688 νἷγρα ΑἌγοι ; δὲ Ποὺ 
δηἷπὶ ἰρθᾶ 88:18 δγδὶ, ϑἰἰδπὶ δ'"6 υἱγᾷα Μογϑὶβ. βέτ- 
οὶ! ἰφϊιυν δετεπιίαπι Ραδοίιοτ, ἰάφυθ φτγανίιογ, Εἰ 
δάἀάϊιαπὶ δὲ : Ρτορίιοείαπι. Ἠϊο ἰφί αν αυὶ δογοιηΐδιη 
Ῥογοιδ81,, ργορῃοιᾶπι ρογουβδὶϊ. [η Ασιθυ8 δροϑῖο- 

Ἰογυπι δβογίρίυπι δὲ ἠπ5δῖι: Απϑηΐ ϑβδοθγθοίυπὶ 
φῬυϊηεἰρί9 Ῥαυ απ ἴα 556 ἃ φυοἀ:π) ρΘΓουϑ58}}; 400- 

εἶγοα Ραυΐυ5 ἀἰχὶι "" : Ῥογομίϊοί [6 θέμε, ρατῖεε ἀδαί- 
ϑαίε. Ἐπ Ἰιοάΐα βαοογάοίυπι ρΥἰποὶρὶ8, ἱπιρὶ ποιηρθ 

βϑυς5 πηοητ 8 [υβ5ι, ΕΡϊοηὶ Αροβίο!υπὶ δοδυ Ομ βέι 

8 014., 12. 8' Αοἴ. ΧΣΙΙ, ὅ." 
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πηΔ] δ ϊοιἷ8 νογρογαῖ, οἱ Ῥαυ]υ8 δὰ οὐ υδπηοάϊΐ μγΐηςἷ- Α ἀρχιερέως λόγου προστασσόμενο:;, Ἐδιωναῖοι τύπτουτι 
Ροπι δδοορἀοίυιη, ΘΟΓΙΠ] ὨΘΙῚΡ6 ἱπιρῖ8Π) ΠιΘη6ΠΊ, 

δἷι : Ρετγομιὶοί (6 θειι5. ἘΠῚ δὶ ἰϑι᾿ϑπλοἀΐ ῥγΓΠΟ6Ρ8 
βδοουοιυπι ἰὼ βυρογ οἷς ϑροοίοϑυβ οἱ ραγί8β ἀ68]- 

υϑίυϑ, ἰπίυ 5 Υ6ΓῸ ΠΟΓΓΌΟΓΆΙΏ Ο551}015 ΟΠΔΠΪ4Ὲ6 ἰπὶ- 

τυπαἐἶα ρίοπυ8. Ουϊά δυίοιη ἀδ Ῥαυϊο οἱ ει απιᾶ 

ἸοηυᾶΓῦ ἴρ56 τηϑιι5 Ὠοπηίπιβ δ6δθυ5 Ὁ γίβιυϑ 4113: 
Ῥοτφίηι πιέμιπὶ ἀεαϊ αὐ βαροίία, οἰ πιααϊ αι} πιοας αὐ 

αἰαρμαϑ, εἰ [ἀοΐθπι πιθαπὶ πο αὐοτιὶ αὖ ορργοὐτὶ ἐδ δριι- 

ἰοτιιπι. το οἰπιμ! οἴοτοβ {Π|0 ἰδπίαπι ἰοππρογα δοοὶ- 
ἀἶδθ56 ορἰπϑυίαγ, οὑπὶ ΠΑμΘ αν ουπὶ ΡΙΪαΐυ 5, οὰπὶ 

δυάαὶ Δάνοῦϑιιβ δα πὶ ΘΟη 5 πὶ ἰπαΤ αἴ ; 650 ἀυ16Πὶ 

δαρυπὶ Υἱθ60 ἀογϑυπὶ διιὰπὶ φυσι 6 δὰ Παφ6}}4 ἀδη- 
τοι. Ἰπρτούογα ἴῃ δυδαογυπ) βΥπαβορᾶ8, εἴ υἱά6 16- 

δῖ} 4 ᾿ρϑὶβ ογὰ πιαϊθα ϊςο ἀϊ!ηΐανὶ, 9.5.5. ΥἹάο ρεπ- 
1165 σοηφγοβαίοβ, σοπϑἐ πὶ ἰπουμί68 δάνογϑθιβ ΟΠ} Γ]- 

διἴδηο8, 480 ρδοῖο Τοβυιὴ οἀρίδηι. ΕἸ ᾽ρ56 ἀοτδυπὶ δὰ 

ἤλφο!α ργωμοῖ. (οποίάογα ψόγθιιπι Π)οἱ οομίυ πιο! 056 
πιαθΐτανη, τη] οὐ οι 5 ἰδοοοϑίίαπ), οὐΐο Πα απὶ 4} ἰη- 

{6} 01.9, γἱ 46 αἱ Ἰηᾶχ!}} 85 ἀδ ογῖς δὰ Δ18ρ48 ; οἱ οἰπὶ 

ἀοσυθτγῖῖ, υἱ 5ἱ αυΐϊβ (6 ΡεΓουβ5θι ἴὴ ἅπὰ πηαχὶ ]α, 
οὈνογίαβ 1ΠΠ} οἱ αἹίογαπὶ "5, 14 ἴρϑυῃι 'ρ56 (Δείδι. Τοῖ 

δυηί φυΐ ἰρβυυπὶ δἰαρὶβ ρεαγουϊπ.δηῖ οἱ ἤδϑθι]οη!, οἱ 5116], 

οἱ ποὴ Ἰοφιυίίυν ; βογίρίιπι δῖ δε π) ἰρβαηι ἰη ἤδ 66 }}}8 
β'16 γα, δὲ (δοΐθηι ὕὑϑ486 πη ἢοτ νου ἃ οοπίυ- 

πὴο!ἶα βρυίογυπι. Θυΐ5. δογαπὶ αὐἱΐ ἀοοιγίηδη) 608 

οοποηπαηΐ, υ8486 ἰη ἤδη ἀΐοπὶ φυοάδημπηοάο ποη 

εοηδρυΐί οϑὰπιὶ Π 6 10] ΓΔ η ΘΠ ἢ 

τὸν ᾿Απόττολον Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγοις δυσφήμοις χαὶ 
Παῦλός φησι πρὸς τὸν τοιοῦτον λόγον ἀρχιερέα πό᾽ 
Τύπτειν σὲ μέ.1.1εἰ ὁ Θεός. Καὶ ἔστιν ὁ τοιοὔτος 

ἀρχιερεὺς ἐξ ἐπιπολῆς ὡραῖος, καὶ τοῖχος χεχονια- 

σμένος, ἔσωθεν γέμων ὀστέων νεχρῶν, καὶ πάσης 
ἀχαθαρσίας. Τί δὲ λέγω περὶ Παύλου καὶ Ἱερεμίου; 

Αὐτός μου ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός φησι" Τὸν γῶ- 

τόν μου ἔδωχα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας. μου 

εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐχ ἀπέ- 

στρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ταῦτα οἱ 

ἀχέραιοι ἴσασιν ἐπὶ τὸν τότε μόνον χαιρὸν, ὅτε ἐμα- 
στίγωσεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, ὅτε ἐδουλεύσαντο χατ᾽ 

αὐτοῦ Ἱουδαῖοι " ἐγὼ δὲ βλέπω τὸν Ἰησοῦν χαθ' 
ἡμέραν διδόντα τὸν νῶτον αὐτοῦ εἰς μάστιγας. Εἶπ- 

Β ελθε εἰς τὰς τῶν Ἰουδαίων συναγωγὰς, χαὶ ἴδε τὸν 

Ἰησοῦν ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ γλώσσῃ τῆς βλασφημίας 

μαστιγούμενον. Ἴδε τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν συναγομέ- 

νους, βουλευομένους χατὰ Χριστιανῶν, τίνα τρόπον 

λαμβάνουσι τὸν Ἰησοῦν. Κἀχεῖνος τὸν ἑαυτοῦ νῶτον 
δίδωσιν εἰς μάστιγας. Κατανόει ὑδριζόμενον τὸν τοῦ 
Θεοῦ Λόγον, χαχολογούμενον, μισούμενον ὑπὸ τῶν 
ἀπίστων" ὅρα, ὅτι τὰς σιαγόνας ἔδωχεν εἰς ῥατί- 

σματα καὶ διδάξας, ὅτι, ἐὰν τύπτῃ τίς σε εἰς τὴν 
σιαγόνα, στρέψον καὶ τὴν ἄλλην, αὐτὸς αὐτὸ ποιεῖ. 
Τοσοῦτοι αὐτὸν ῥαπίζουσι, χαὶ μαστιγοῦσι, χαὶ σιω- 

πᾷ, καὶ οὐ λαλεῖ - ἀναγέγραπται γὰρ μὴ λαλῶν ἐν 
τῷ μαστιγοῦσθαι - χαὶ τὸ πρόσωπον μέχρι τοῦ 

δεῦρο Ἰησοῦς οὐχ ἀπέστρεψεν ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Τίς τῶν ἐξευτελιζόντων τὴν διδασχαλίαν 
οὐχὶ οἱονεὶ ἐμπτύει μέχρι τοῦ δεῦρο τῷ Ἰησοῦ ἀνεχομένῳ ; 

15. δὴ τοϑίαι αἱ ροϑῖ ριΟρίνείδ ρογουβδίοποῃι, αὶ 
ἀδ 411}8 Ῥδγου 8515 ἀἰβϑθγδτηι8, ὑθγθὶ σγαια ἂς ἀρο- 

5010, οἱ δἱ 408 4}10.8 ρογΓο 555 δϑί, Π6Ὸ Π0η ἐδ ᾿Ϊ5 

αὐ ρᾶ5508 6βῖ 2εθι8. Ῥεγοιδδὶ! ἰίδαθθ Ῥαδοίοῦ 
“ετεπιΐαηι γτορίιείαπι, 61 πιϊδὶ δμηὶ ὧπ σα! αταοσίαπι 

φια ἐταί ἱπ ροτία Βεηϊαπιὶπ ᾽ν. Τὴ συ μογίογο οοηιὶ- 
πηϑιίίομο Βαη)απιὶῃ οΓαὶ σαϊδγαοία, Αἀ Βοη)απηίη ᾿ς - 

γοἀιδίθ ρογιϊποί δογυβαϊοπὶ ἰῃ αι ἰοηρίυηι Ὠεὶ 
αἀἰνὶ 5 Ἰοοιοη νυ ἀδρυΐδιιπι, οἱ πηδηϊ δίῃ ἢεὶ 

δἷ Ῥογουγγα8 δὰ αυδ ἰ") ἰἰῦτο Νανα ἀδ βου 06 (6 Γ- 

τᾶ βογίριίδ βιιηΐ, Θυοηΐαπι ἰφίϊαν (δ }]η δΓαὶ ἴῃ 

μιφγοάϊίαις Βεηϊαπιίη αι ἱπίογργείδίυγ βί ἐπι ἀδαιτῶ, 
Πΐ ἢ οπίπι βἰἰδίγαπι δϑί οἶγοὰ ἰθιρίαπι Ὠεοὶ, ἰ460 

μὶς πκἰτεἶι ἐπ σαίαγαοίαπι, φμ ἐταί ἧι ροτία Βεπ)απιΐπ 
εοπιϊφπαιϊοπὶς διρετὶοτὶς ὧν ἀοηιο θοπιϊπὶ. ΜΙΚ5ϊῖ 
Ργορ θιαπὶ ἰῃ αδιαγϑοίδπι. ῬγθύθπηΓ εἴ 08, υἱ 
Ἀβϑαπιρίυπι δεγπηδπὶ Ἔυ ΘΠ Δ Π}}5. 'π ραΓίθιι βυροτῖο- 

ΤΕ ἀοπΈ08 ; 408Π| 5Βθηϑυτὴ 6556 50} 6 πὶ Θ( ΘΧ ΘΙ ΒΌΠῚ 

οδίοιἀδπὶ 6 ϑογὶρίαγα, υδἱ 46 881:6118 ἰοϑίδιυῦ ργὸ- 

Ῥ᾽ιδία8 40 ἰρ515 [|588ὲ 'π βυρογίογο ἀοπιυβ ρᾶγίθ 
ἐχςορίοβ. ἴμ ἸἾυγο (6 γι]0 Ἀδξαπὶ βογίρίυτι δι υἱάυδη) 
ἴῃ βδγαρια ϑιάονίς ΕἸΐδην Ῥγορῃθίδπι ἦτ βυρογίοσὶ 
ἀοπιὰϑ ρᾶγία δχοαρίββδ ; οἱ ἰἰγὸ αυδτίο, φυθ ΕἸ;- 

βου πΊ βυδοορὶί, ΠΔθ Δ ου υπὶ ̓ ρ581 ργράγανῖι ἰῃ 58- 
ῬοΓΙογὶ ἀοπιυβ ρᾶγίθ. Ῥεοοδίογ τογὸ Οοἰο2 48 6 580- 

δ ἴἃ,Δ. 1,6. ὅ51,ι0. Υἱ, 29. 

{ ἮἯ ἀκοιἰουθεῖ. ἴμοφο, ἤδη ἀκολουθεῖ. 
(2) Παραστῆσαι. μεᾳο, καὶ παραστῆσαι τά. 

8. Φογθι. χυ, 2. 

Ἦ ἀκολουθεῖ (1) τῷ πεπατάχθαι τὸν προρέτην 
διηγήσασθαι τοὺς παταχθέντας, ὡς φέρ᾽ εἰπεῖν τὸν 

᾿Απόστολον, καὶ εἴ τις ἄλλος πεπάτακται, παραστῆ- 

σαι (2) χαὶ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν. ᾿Επάταξεν 
οὖν Πασχὼρ τὸν Ἱερεμίαν τὸν προφήτην, καὶ 

ἔδανεν αὐτὸν εἷς καταῤῥάχτην, ὃς ἣν ἐν τῇ πύλῃ 

Βενιαμίν, Τοῦ ὑπερῴου τοῦ Βενιαμὶν ὁ χαταῤῥάχτις 

ἣν" τοῦ Βενιαμὶν χληροδοσία ἐστὶν Ἱερουσαλὴμ, ἐν 
ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ τῶν θείων ἀναγνωσμάτων, ὡς εὖ- 

ρήσεις ἐχ τῆς ἀναγεγραμμένης χληροδοσίας ἐν τῇ 

τοῦ Νανῇ. Ἑπεὶ οὖν ὁ ναὸς ἦν τῇ χληροδοσίᾳ τοῦ 
Βενιαμὶν, ὃς ἑρμηνεύεται υἱὸς δεξιὰς (οὐδὲν γάρ 

ἔστιν ἀριστερὸν περὶ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ) " διὰ τοῦτο 
οὗτος βάλλει εἰς τὸν καταῤῥάκτην, ὃς ἦν ἐν πύλη 
Βενιαμὶν τοῦ ὑπερῴου ἐν οἴχῳ Κυρίου. "Ἐδαλε τὸν 

Ὁ προφήτην εἰς τὸν καταῤῥάχτην. Καὶ ἡμεῖς παραχα- 

λῶμεν, ἵνα, λαθόντες νῦν τὸν Ἱερεμίαν, εἰς τὸ ὑπερ- 

ᾧον ἀναδιδάσωμεν ἐν οἴχῳ Κυρίου. Ὑπερῷον δὲ 

τὸν νοῦν ὑψηλὸν χαὶ ἐπηρμένον δείξω τῆς Γραφῆς (ὅ), 

ὅτε μαρτυρεῖ τοῖς ἁγίοις, ὅτι εἰς τὰ ὑπερῷα τοὺς 

προφήτας ὑπεδέξαντο. Ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Βασιιϊειῶν 

ἀναγέγραπται χήρα ὑποδεξαμένη τὸν Ἠλίαν τὸν 
προφήτην ἐν Σαρεφθᾷ τῆς Σιδωνίας, ἥτις εἰς τὸ ὑπε- 
ρῷον αὑτῆς ἐξένισε τὸν προφήτην" καὶ ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ ἣ τὸν Ἐλισσαῖον ὑποδεξαμένη εὐτρέπισεν αὐ- 

(ὅ) Τῆς Γραφῆς. Ἰμϑρο, ἐχ τῆς Γραφῆς. 
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«ῷ οἶχον εἰς τὸ ὑπερῷον. Ὁ δὲ ἁμαρτωλὸς Ὀχοζίας Α Ρεγίοτί ράγία ᾿ᾶρϑι:8 δοῖ, οἱ {10] δοδυβ ργβοῖρὶε αἱ οχ 
ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου. Καί σοι δὲ Ἰησοῦς ἐντέλλε- 
ται μὴ χαταδαίνειν ἐχ τοῦ δώματος. Ὅταν γὰρ, φτοὶ, 
τάδε χαὶ τάδε γένηται, τότε ὁ ἐκὶ τοῦ δώματος 
μὴ χκαταδάτω ἄραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. Ὃ ἐν 

τοῖς διωγμοῖς φεύγων οὐχὶ εἰς δῶμα μὴ ἀναθδαινέτω, 

ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ δώματος μὴ καταδαινέτω ἄραι τὰ ἐχ τῆς 
οἰχίας αὐτοῦ. Καλὸν οὖν ἐν ὑπερῴοις εἶναι, χαλὸν 

ἐν δώμασιν εἶγαι, χαὶ ἄνω που τυγχάνειν. Καὶ οἱ 
θαυμάσιοι δὲ ἀπόστολοι, ὡς ἐν ταῖς Πράξεσιν ἀνα- 
γέγραπται! αὐτῶν, ἡνίχα ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὄντων αὐτῶν 

ἐσχόλαζον ταῖς εὐχαῖς χαὶ τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ἐν ὑπερ- 
ᾧῳ ἦσαν " καὶ ἐπεὶ ἧσαν ἐν ὑπερῴῳ, οὐχ ἦσαν χάτω᾽ 
διὰ τοῦτο ὥρθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
ὠσεὶ πυρός. ᾿Αλλὰ χαὶ Πέτρος ἡνίχα ἀνέπεμπε τὴν εὐ- 
χὴν τῷ Θεῷ, ἀγέξη εἰς τὸ δῶμα καὶ εἰ μὴ ἀναδεδήχει 
εἰς τὸ δῶμα, οὐκ ἂν εἶδεν ἐξοὐρανοῦ καταθαῖνον σχεῦος 

ὡς ὀθόνην τέσσαρσιν ἀρχαῖς χαθιέμενον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ. 
᾿Αλλὰ χαὶ ἡ τὰς ἐλεημοσύνας ποιήσασα Ταδιθὰ, ἥτις 

ἑρμηγευομένη Λέγεται Δορχὰς, κάτω οὐχ ἦν, ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ ὑπερῴῳ, ὅπου ἀναδὰς Πέτρος ἀνέστησεν αὐτὴν 

ἀπὸ τῶν νεχρῶν. ᾿Αλλὰ χαὶ Ἰησοῦς, ταύτην τὴν 

ἑορτὴν, ἧς τὸ σύμδολον ποιοῦμεν τὸ Πάσχα, μέλλων 
ἑορτάζειν μετὰ τῶν μαθητῶν, πυνθανοβένων αὖ- 
τῶν" Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι τὸ Πάσχα ; εἷ- 
πε' Πορευομένοις ἀπαντήσει ὑμῖν ἄγθρωπος κε- 

ρμάμιον ὕδατος βαστάζων" ἐκείνῳ ἀκχολουθήσατε. 

Ἔχεῖγος ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα, ἐστρωμμέγον, 
σεσαρωμέγνον, ἕτοιμον" ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. Οὐδεὶς οὖν, 

τὸ Πάσχα ποιῶν ὡς Ἰησοῦς βούλεται, χάτω ἐστὶ τοῦ ἀνω»- Ο 
γέου " ἀλλὰ εἴτις ἑορτάζει μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἄνω ἐστὶν ἐν 
ἀνωγέῳ μεγάλῳ, ἐν ἀνωγέῳψ σεσαρωμένῳ, ἐν ἀνωγέῳ 

χεχοσμη μένῳ χαὶ ἑτοίμῳ. Ἐὰν δὲ ἀναδῇς μετ᾽ αὐτοῦ ἵνα 

ἐορτάσῃς τὸ Πάσχα, δίδωσί σοι χαὶ τὸν ἄρτον τῆς εὐ- 
λογίας τὸ σῶμα ἑαυτοῦ, καὶ τὸ αἷμα ἑαυτοῦ χαρίζε- 
ται. Διὰ τοῦτο παραχαλοῦμεν ὑμᾶς, ἀναδαίνετε εἰς 
ὕψος, αἴρετε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. Κἀμοὶ δὲ, 

ἐὰν διδάσχω τὸν θεῖον λόγον, φτισὶν ὁ λόγος " ᾿Επ' ὅρος 

ὑψηλὸν ἀγάδηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιών" ὕψωσον 

τῇ ἰσχύϊ τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος ἱΙερου- 

σαλήμ. ᾿"Υψώσατε, μὴ φοθδεῖσθε. Ταῦτα διὰ τὸν Πα- 
σχὼρ, ὅτι, παραχειμένου ὑπερῴου ἐν οἴχῳ Κυρίου, 

ἐν πύλῃ Βενιαμὶν, οὐχ εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνεδίδασε τὸν 

χάτω. ’ 

Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐξήγαγε Πασχὼρ ἴν 
τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ καταῤῥάκτου. Ὦ Κύριε Ἰη- 
σῷ, πάλιν ἧχε" σαφήνιζέ μοι καὶ ταῦτα χαὶ τοῖς 
ἑληλυθόσιν ἐπὶ τὴν πνευματιχὴν τροφήν. Πῶς τῇ 

ἐπαύριον ἐξάγει αὐτὸς τὸν Ἱερεμίαν ἐχ τοῦ καταῤ- 

ῥάχτου; Ὅσον μὲν γὰρ ἑνέστηχεν ἡ σήμτρον ἡμέρα 

(σήμερον δέ ἔστι πᾶς οὗτος ὁ αἰών), εἰς τὸν χαταῤ- 

ἰάχτην χάτω βάλλει τὸν προφήτην ὁ ἁμαρτωλός " ἐὰν 

ἃ πέσῃ ἡ ἐνεστῶσα ἡμέρα, καὶ ἡ αὔριον ἔλθῃ, τότε 
αὐτὸν ἐξάγει μετανοήσας ἀπὸ τοῦ χαταῤῥάχτου. 

Εἶτα λέγει αὐτῷ ὁ Ἱερεμίας ἃ πείσεται ὁ Πασχώρ. 

Τί λέγει αὐτῷ ; Οὐ Πασχὼρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομά σου, 

ἀλ ἢ Μέτοικον " διότι τάδε «έγει Κύριος. Μέλλει 

ἰοοῖ0 ποὴ ἀθβεθιάδβ. Εἰδμΐπι, ἰπαυΐλί, οαπὶ ας οἱ 

111 δυδμογίηι, ἑμπὸ φεὶ ἐπ ἰδοίο δεῖ, ποπ ἀρεεοπάεϊ 

Ἰοίίετο φῶ ἐπ ἄοπιο δια ξιιιι 36, Ουἱ Ρογβϑδουκ οηι 

ἰρηροτα [υφὶϊ, οἱ ποὴ νοι ϊ πη 641 η6 ἴῃ ἰΘοίαπ) 
Δϑοοηαδῖ, δε πο ἀοβουπάδι ἀδ ἰδο(0 [0]]6Γ6 4υ ἴῃ 

ἄομο βυἃ ϑυμῖ. Βοιλιιπ οδὲ ἰφίψιν (ἢ δυρογίοτὶ ἀ0- 

τὴυβ ΡΤ 6856, ὈΟΏυ πη ἷμ [6 6118 νογϑδτὶ, οἱ οοἰ βίογα 
ἱποοίεγα. Θυΐη οἱ δι πη ϊγαπὰϊ ὠροβίοιΐ, αἱ ἴῃ Αοεθυ8 

δοτγῦπι Ἰορβίπιι5 55, οὐπὶ ἰπ ὑμππὶ ΘΙΘ Ἰοουτη οοι- 

τορι ογδιίονθυ8 γεγυοαυς ἀϊνίο γαδαθδηὶ, ἰὴ 

δυραγίοτὶ ἀοπμ5 ράγι6 ογᾶπὶ, ἰῃ 408 ουπὶ 6886ηί, 

ἰηΐγα ποη δγαηί; ἰάθοηιιδ σρραγμεγεπί {8 ἀΐερετο 

εἴα ἰΐησκα ταπηιαπι ἰφηὶς "7. Εἰ Ῥοίγυ8 αιδπάο ργε- 
(68 [)60 (υπάεβαϊ, αδοενάφταί ἐπ ἐμρετίοτα 35, αυο εἰ 
ἀϑοθηϑδοῖ, πυπαυδηι υἱάΐδδαὶ 6 οοῦϊο ἀδβούπάδηβ 

γδϑ8, αυδϑὶ Πἰπίου 6 ἐΟ|0 φυδίυον ἰμ 11} 18 ἀδηη β8ύπι. 
ϑοά οἱ 111 αυξ Θἰθο πιο γηδ5 (Δεἰεθαὶ Ταϑίηα φια 

ἐπιεγρτθίαϊα αἱοῖμιτ θοτοας 45, Ἰηγα ποι διαί, βοιὶ 
ἰῃ βυρογίογὶ ἀοπιι8 ρδγίθ, δὰ αυδην ἀϑοοπάδηβ Ρὲ- 

Γυ8 ᾿ρβ88πι ἃ ΠΊΟΓίΙ18 δυδοίίΑν!. ἴρ86 οἰἰδπ) 268:118 
δο]οτη εἰ ἰαι6 πὶ ̓ΔΠ6, οἰ}.8 δΥ πιο α τη ορίπλα5, ΡΑΒο ἃ 
ὑη8 οὐπὶ ἀἰδοίρυ!ϊβ οεἰδυγαίυγυβ, ἱπεγγοραίυ8. ἃ} 

1115 : δὲ υἱς ρατεπιιιδ εἴδὶ Ῥαδοδαῦ εἰχὶι : Ἐμπεϑας 
νοϑὶς οὐοιττεῖ ποπιο ἰαθόπαηὶ ἀφο δα)μίαπδ, εοφμὶπἰπὶ 

Ἐπ, ἱρεό οεἰεπάεί υυὐὶς εἰὐπασμίμηι ργαπάδ εἰταίμηι, 

δεορὶς πιμπάαίμπι, ραγαίπηι, ἰδὲ ρατα!6 "5. Νξίμο ἰρίιυτ 

Ῥαφοθὰ οοἴθυγαηϑ, υἱδοδυς νυ, ἰμἴνα οοπδουϊωυιη 6ϑι ; 
5δοὰ 8 φυΐβ ὁοἸοῦγαι οὐπὶ δέδιι, σι! ΡΟΥΙΌ5 681 ἰη σ παι ]9 

τῆδξπο, ἰῃ ΘΟΠΔΟΙ]0 500}}8 πιυπάδίο, ἴῃ οὐπδοι!ο 

ἐσχογηδίο οἱ ρᾶγδίο. δὶ 48: ϑι!: ἀογὶ8 οὐπὶ 60 τι. Ῥαβο ἃ 
οοἰοῦγαβ, ἀδι οἰδπι {{0Ὶ ρᾶτθπι ὈΕΠ οἰ οἢ}8 οογρυδ 
δύυυπι, οἱ ϑ8δηρυΐποῖι βυυη ργαῦθι. ἴΔ60 δἀδογίδ- 

ΤΩΡ νο5, δϑϑθια 6 ἰῃ δι] ιη6, ἰοναίο ἴῃ δία οου- 

105 ναϑίγοϑἊ Ουἷῃ οἱ πιι}} ἀἰνίηυπι ἀοοδηςξὶ γογθιπι, 

ἀϊοίιυν "' : δέρεν πιοηίεπι ὀσοδίεμηι ἀδοοπά6 φυὶ θυαη- 
εἰϊκαε δίοι ; ἐκαίία ἱπ [ογεἱμάΐπὸ υοσόπι (μαπὶ φαΐ 
ἐνανηοίχας Ζοτμδαίεπι; ἐχαίίαι6, ποίϊ6 (ἑπιετο. Ἐπ 
[μος φυϊάδιῃ ργορίεῦ Ῥαβοδυν, ααΐα οἰπὶ 65δοΐ φυδ- 

οὐ ἰπ ἀοιπο οι, ἴῃ ροτίᾳ Βοπδιηΐπ, απ ἴῃ 

οὐαηδεουϊ δἀθαυχὶὶ ργορὶιοίδη), 868 ἰμἴγα το οἷ! δα! 
ἴῃ οδἰδγδείδιη. 

προφήτην, ἀλλὰ ἔδαλεν αὐτὸν εἰς τὸν χαταῤῥάχτην 

14. Εἰ [αεἴὰπὶ ες ἐπὶ ἐπ παῖδε! ἐπ ὁταδείϊπμηι, οἱ 

εὐἀμαὶς Ῥαδοίοτ Ζεγειπία! 46 οσαἰαγαοία δ, ὨοΟΠΙΪΠ6 
268, ΤΌΓΒΙ5. δι 518; [886 Εἰΐδπι 1}}ιΐ οὐ Β56ΓΘ Οἱ [18 

χυὶ δὰ βρὶ γἰταϑ]δπὶ εἰθυπὶ δοοθϑδογαῃί. (}ι}0 ρ8οῖ9 
οὐπὴ ᾿Πυχί5θει ἰῃ ογαβιίπαηι, οὐ εἷς 'ρ56 μεορδοίδπι 

ἀε οδιδγδοία ἢ Ὠοηες Ἰιούϊεγιια ἀ͵68 ρεγάυγαϊ (Πο}6 

αὐἷρρα ῥΡΓῸ ἴοίο Ἰιος βέδου]ο δοεὶρίιαγ), ἰπίγα ἐμ οὰ- 
τϑτϑοίδπι ργορμοίδαι ἀοπηίεϊ ροσοαίοῦ; υδὲ ΒΓ ΒΕ Π5 

ἀΐοβ ἀδοίογι!, οἱ ογαϑίϊπα {Ππχογῖῖ, ἴυπο μοηἰοϊα 

ἀυοῖα5 ἰρβασὶ οὐυοῖι ἀὰ οϑιδγαοια. Ῥυδί ἰμδὸ 

ἀϊεῖι οἱ δογεπιῖαϑ αφυϊὰ Ῥβοίοῦ ραβϑυγὰβ δἰῖ, Ουϊιὶ 

οἱ ἀϊοὶιῦ Νοι Ῥαδείιοτ υοσαιτῖ! ποπιδὶ {μμπὶ, δε 

Μισταπίοπι, φιὶα μας ἀϊεῖι Βοηῆπαδ. Ἐυϊανυπὶ 

Ἱ Μλιν. χχιν, 41. 38 Αοί. αν 15. 51 Αοῖ. ᾿ὶ, ὅ. ὅ8 Αοῖ. χ, ϑ. " Δεῖ. τσ, δῦ. " Μαγο. χιγ, 1, 1ὅ, 1Ὁ, 
ἴμυς, χτι, 9, 10, 12. 5} παν χὶῷ, 9. δ᾽ ϑόγοιι. χχ, 5. 

ἕαδτποι,. ἀκ. ΧΕΙ. 10 
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δὶ υὐ ρΓῸ ροΟξΟΔίΟΓΙΠῚ ΘΠΟΓΙΠῚ ΠΟΥ 5 ἰη Βα- Α μετοιχίζεσθαι χατὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων 
ΒΥ ΟΝ οΩ πιΐσγοὶ Ἰιὶσς ῬΆΒΟΙΟΓ, ἤθη 5010.5, 860 οὐπὶ 
Δηπηϊοὐθ 8018 : ἰγδάνμγ δηΐπὶ ΝΑΡυσῃοἀοποβοτὶ, οἱ 

4.57 ἴῃ σοιήϊιδίοπαπι 8}0}1, εἴ ργοὸ ρϑοοδιῖϑ βυΐβ ρυ- 

πἰΐαν, αυΐδ ργορῃοίαπι ἀδίτυ5ἷ1 ἰπ οδιαγδοίδιης θυ ΐ- 

πϑπὶ ἰφὶ Ὁ δυηὶ ἀπιὶοὶ ῬΑϑο]οτὶβ 4} 8} οΥἷβ πίσγθ- 

ἀΐηα πούβθῃ ἱγαχὶε ἢ Οπημδ5 αἱ {ΠΠ|Πὰ8 ΒΘΓΠΊΟΠ65 οὐἶβ. 

πἰφγοάΐης 5ἰπι}} πἰγοίδοιξ διῃριοχδιὶ δυμὶ οἱ πίρτο- 

τὶϑ ἀοφιηδία γτοσοροῦυηϊ. ΕἸ σαάθπέ ἱπ φίααὶο ἱἐπὶπι- 

δοταπι διόγιπι Ν᾽, Ουἱ τογΘη(18 ᾿ῃς6 ΓΘ 415 ργῶρο- 

δἰεἰ δυυμῖ, πὶ φἰαάϊοβ φογυπί, οποία πέχα δ αἱ 1} οὐτ- 
Τυδηὶ ἀδ υΐθιι8 ργορίιθια αἱϊ "" - Εἰ οομὶὶ τμἱ υἱά6- 
δαπί; ἤθο εἰ πιῖγαπι αυδ ργοθϊοίδ βιηί οομίϊ {ὶ υἱ- 

ἀοϑιμι. Εἰ 6 εἰ οπιπεηι ἡ πάαπι ἀαθο ἵπ πιαπιιδ γϑρ 8 

Βαϑψίοιἷδ. Ουϊσυπαᾳυα οχ 500 ἀδργαιιθηβυ5 Γαδγίς 

τὰ ρεοοδεῖβ ἰωνοί αι 5. αἱ ἀἶσηι8 511 γορα ΒΑΡΎ] ΟΠ 5, 

ἰὰ4 6ϑι οοη[υβίοηο, ἰγαάδιας ᾿ρβὶ. Εἰ τὸχ Βαυυ]οηΐ δ 

Ῥβορδίογοβ δοοίρί!. Ῥογγὸ γὸχ Βαυυ]οηΐβ δεουηάυ τη 
"ϑίον πὶ φυϊάδπι 681 Ναθυο!  ἀΟΠΟΒΟΓ, βοουπάυῃ 

Δηδϑοξοι γατο, πιαϊβηυ5. Ηυϊς ἰγδάϊμν ρδοοδίου, 
4υΐα 5ἰπη} ἰμὶ ποθ εϑί οἱ υἱἱογ. Θυοά διιίθῃ οἱ 
ῬθΟΟΔΙΟΓ ἰγαιύδίαγ, ἀΐϑεα ἃ Ράυ]ο ἴα υ} ἀθ Ρῃγ- 
β6}10 εἰ Ηδγιποόβθπθ αἷΐ : θμος ἰγααϊάϊ, ἰηηυὶι "5, 
ϑαίαπι, μἱ ἀϊδοανέ ποπ ὑ!αδροπιατο; ἰὰπὶ Ὁ] ἀ6 

ἰποοδίο : Οοηρτγοφαιίἴ5, ἰηηυ "5, υοϑΐε, δἰ πιεὸ ερὶ- 

τῖαι, οὐ υἱτίμίε θοιπὶπὶ ποδιτὴ 168 Οἠτὶςτὶ, λκαῖ- 

εανὲ ἰταάογε ἐμ) 8πιοάὶ ϑαίαν ἰπ ἱπιονϊιπι σατηὶδ, πὶ 

δρίτίιις ξαίυμδ εἶϊ ἐπ ἀἰθ Βοπιϊιιὶ ποείτὶ 264 Οἠτίειϊ. 

Ἰάφυς ἰγαάΐίιν Ῥαβοῖοῦ ἢΐς ΟὉ ογὶβ δὶ πἰγθαΐπθηι 
ἴῃ πιδῃι8 γορὶβ Βαυγ!οπί8. ΕἸ πείσγανε [ἀοΐοπ! διιηὶ 

ἐπ Βαθυίοπεπι, εἰ (γμοϊάαϑιπε 608 ἴπ σίαάϊο; εἰ ἀαϑο 

[οτιἱτμάϊπθηι οπιπθηι οἰυϊίαις ἤμ)μς "1. ῬγΟΟΙνα οβὶ 
ἀΐοεγα ἤφο δὰ δεγιιϑαίθπη βρϑοίδγα ; Ομ} Ἶ8 Θηΐ πὶ Υἱγ-- 

ἴω5 6}8. 6ἱ 4υ2 δἀῇβοίϊυπιυν, ἰ(υπς τορὶ Βαυγ!οπίο- 

τα ἀγα Ὁ δυπὶ. ΡΡοιπρίυμη 6ϑὲ ἀΐοογα [κ8Ὸ ραγιὶ- 

ΠΟΡΕ δύ εἰν τἀ! 6 πὶ 45 ΡΔυ οἶδ ροοὶ ϑΙ ναίογο πὶ Δη}}}5 
ἀγα 8 691 ἐηἰπ!εἶ58. [ἢ οἀριἰνἰἰΔ16πὶ αἰνάποι! βυπὶ 

6111 ΤοΓυ 5416 η), οἱ δὐδγβᾶ δϑὶ οἰνίί.8. Ουοά 81 γϑιῃ 

Ρδυρϑηάουβ, οἱ ἴῃ αἰν᾽ ἴδ16 ΟῚ ἸΔρί 65 Βρθο(γο 8, 

56} Ποπηΐη65, Υἱ 6}0 18. {Π18π| ΄φυοαᾳυς γι 58]6 πὶ, Π0- 

τηΐπο5 πδπιρα, 00 ϑυλπὶ ἴῃ (ἢ γίϑίυπι ἰπιρὶ ἰδία πὶ οἱ 
Ροσοδίι ἰγαα 08. 6586 γααὶ Βαυγ]οηΐβ. Τὰ φυοθηυθ 

δον υϑαϊοιη πυης 68. 51 ἰρίίας οὐιδιιοάϊ Ὁ 5.8. πιΐ 

δογυβδιεπ πυης ΔοίδηϊΓ, {Πππ6ῖ0 Ὧ6 ρεοοδηάο δ6- 

Τυ Βα] 6 {48 ροοραιγὶχ οἱ ἐτδάδγὶβ, υἱ ἤθη Δρί᾽ι8 

518. δθυ υβΆ]6 πὶ, 566 ΒΑ γ]οη δίᾳιθ σοημδίο, Ναῦυ - 

οἰοάοηοθοῦ τερίβ Βα ν!οπίογιτ βογυϊ δι ἀϊοίυ8. 
Επ οπῖνὸς ἰαϑοτεβ "5 εγυβδίαπι ἰγδάϊ!. Θυοπιοάο 

ΟἸΏἢ68 ἰΔ00Γ68 ἐγ! δ᾽ ρμοβί οογίδπηΐηᾶ ὩθΟπΟβ406 
Ῥδγδοίοβ ἰάρθ08 [Ὁ6Γ13 δὲ ρϑοσαναγὶ8, ΟΠ] Π68 ἰΔθΟΓ68 
τὐἱ ἰὼ πιδηυ8 ΝΑ οἀοηο50Ὁ ναηθγαηΐ, Θυοιηοάο 

ΟΝ Π6 8 ἰάθογθϑ ἴυΐ δοΐνυηι (ἰδὲ Ὁ 5] ροβὲ ῥ᾽ αγί πιο 

12 [ογεη. χα, ἃ. δ" 1014. 

(Π) Πασχὼρ τοῦ ἑπωνγύμου τῆς μειλανίας τοῦ 
στόματος. Πασχὼρ εβι ὝΤΙΣΞ. [6 ἀδεῖναι Οἱ ἰζαπο8 
ἃ ΤΏ ο8, οἱ Ὕπϑ, πίργυπι. [1 εἱ Ηϊοιομγπ υ8. δὲ 
ποηιῖη. Ποϑταῖς., ὧν ϑοΓιτηἷδ : ἔδοΥ, οΑ πἰρτγοαδιῖδ. 

(2) Περὶ Φυγέλλου καὶ “Ἑρμογένους, εἰς. Με- 
ἸΠΟΓΙΔ ἰΆμ80.8 65 Οτίβθηο8 : 10] Θΐ πὶ πριηρς 1 Τίηι. 

“ γΤίπι. 1, 90 461 (οτγ. ν, ὁ, ὃ. 

ὁ Πασχὼρ οὗτος εἰς Βαδυλῶνα, οὐ μόνος, ἀλλὰ χαὶ 
μετὰ τῶν φίλων αὑτοῦ " παραδίδοται γὰρ τῷ Ναῦου- 
χοδονόσορ, χαὶ εἰς τὴν σύγχυσιν ἄπεισι, χαὶ χολάζε- 
ται ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτοῦ, ἐπεὶ ἔθαλε τὸν 
προφήτην εἰς τὸν χαταῤῥάχτην. Τίνες οὖν οἱ φῇοι 

τοῦ Πασχὼρ τοῦ ἐπωνύμου τῆς μελανίας τοῦ στό- 

ματος (1); Πάντες οἱ τοὺς λόγους αὑτοῦ παραδεξά- 

μενοι συμμελανωθέντες τῷ στόματι αὐτοῦ τῷ μεμε- 
λανωμένῳ, οἱ δόγματα μελανότητος παραδεξάμενοι. 
Καὶ πεσοῦνται μαχαίρᾳ ἐχθρῶν αὐτῶν. Οἱ ἐπὶ 

τῶν κολάσεων τεταγμένοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὰς μαχαί- 

ρας ἔχοντες, καὶ ποιοῦντες πίπτειν αὐτούς " περὶ 

ὧν ὁ λόγος προφητεύει, καί φησι" Καὶ οἱ ὀφθαλμοί 
σου ὄψονται. Ταῦτα, φησὶ, τὰ προφητευόμενα 

Β ὄψονταί σου οἱ ὁφρθαλμοί. Καὶ σὲ κχαὶ πάντα 
Ἰούδαν δώσω εἰς χεῖρας βασιλέως Βαδυϊῶνος. 

Ὃς ἐὰν καταληφθῇ τοῦ Ἰούδα οὕτως ἁμαρτωλὸς, ὡς 
ἄξιος εἶναι τοῦ βασιλέως Βαῤυλῶνος, τουτέττι τῆς 

συγχύσεως, παραδοθήσεται αὐτῷ. Καὶ ὁ βασιλεὺς 
Βαβυλῶνος παραλαμθάνει τοὺς ἁμαρτάνοντας. Βασι- 

λεὺς δὲ Βαδυλῶνος κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν, Ναθουχο- 
δονόσορ" κατὰ δὲ τὴν ἀναγωγὴν, ὁ πονηρός. Τούτῳ 
δὲ παραδίδοται ὁ ἁμαρτωλὸς, ἐπεί ἐστιν ἀμφότερα 

ἐχθρὸς καὶ ἐχδιχητής. Ὅτι δὲ αὐτῷ παραδίδοται ὁ 

ἁμαρτωλὸς, Παῦλός σε διδαξάτω, ὅπου μὲν λέγων 
περὶ Φυγέλλου χαὶ Ἑρμογένους (3), Οὗς παρέδωχα, 
φησὶ, τῷ Σαταγᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βιλασφη- 

μιεῖν" ὅπου δὲ περὶ τοῦ πεπορνευχότος, Συγαχθέγ- 

τω» ὑμῶν, καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυ- 

γάμει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, κέκριχα παρα- 
δοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σαταγᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς 

σαρκὸς, ἵνα τὸ πγεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυ- 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐχοῦν παραδίδοται ὁ 

Πασχὼρ οὗτος τῇ τοῦ στόματος μελανίᾳ εἰς χεῖρας 
ποῦ βασιλέως τῆς Βαθυλῶνος. Καὶ μετοικιοῦσιν 

αὐτὸν εἰς Βαθδυ.ϊῶνα, καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς 

ἐν μαχαίρᾳ, καὶ δώσω τὴν ἰσχὺν πᾶσαν τῆς πό- 

Ἴεως ταύτης. Ἐὐχερῶς (7) εἰπεῖν ὅτι προφητεύεται 

περὶ τῆς Ἱερουταλὴμ ταῦτα. Παραδέδοται γὰρ πᾶσα 

ἢ ἰσχὺς αὐτῆς, καὶ τὰ ἐπιφερόμενα, τότε τῷ τῶν 

Βαδυλωνίων βασιλεῖ. Εὐχερὲς εἰπεῖν ὅτι προφητεύε- 
ται ταῦτα περὶ τῆς πόλεοης ταύτης, ἐν τοῖς χατὰ τὸν 
Σωτῆρα χρόνοις παραδοθείσης τοῖς πολεμίοις. Καὶ 

εἰς αἰχμαλωσίαν ἀναπεληλύθασιν οἱ υἱοὶ τῆς Ἱερου- 
σαλὴμ, καὶ χατεσχάφη ἡ πόλις. Ἐὰν δὲ ἐξετάσῃ; τὰ 
πράγματα, χαὶ πόλιν (4) βλέπῃς, μὴ τοὺς λίθους, 

ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὄψει ὅτι χἀχείνη ἡ Ἱερουσα- 

λὴμ, οἱ ἄνθρωποι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας βασιλέως 
Βαθυλῶνος διὰ τὴν ἐπὶ τῷ Χριστῷ ἀσέδειαν καὶ 
ἁμαρτίαν. Καὶ σὺ Ἱερουσαλὴμ εἴ νῦν. Ἐὰν οὖν 
ἀπειλῇ τῇ Ἱερουσαλὴμ νῦν ὁ λόγος, φοδήθητι, μὴ- 

Ὅτ δόγη), χχ, ἃ, ὅ. 58 όγοπ). χσ, ὅ. 

1. 40, Πνπιοηάυπι ἃ 56 οἱ ΑἸἰοχαμάγυπ) ϑϑιδπῶ ἱΓ- 
ἀϊιο5 βογθῖε Ῥαυϊαβ; δὲ 1] Τίη. τ, 15, ΡΙν ρου αι 
ἀπ οἱ ΗΓ ορδῈ πὶ 5686 [556 ἀΥ Γβαίοδ. 

(5) Εὐχερῶς. [666 εὐχερές. 
(4) Οθάοχ γαιίοδη., πάλιν. 
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ποτε σὺ, ἐὰν ἁμαρτάνῃς, Ἱερουσαλὴμ ἡ ἁμαρτω- Α ῥτῸ νετγίιαίς Ἰλνογθδ βυβοορίοβ οὐοϊ  ογῖ8, [Γαδίγα ἴα 

ἡὸς (1), χαὶ παραδίδοσαι, ἵνα μηχέτι ἧς Ἱερουσα- 
λὴμ, ἀλλὰ Βαδυλὼν γίνῃ χαὶ σύγχυσις, παραλαθόν-. 
τὸς σε Ναδουχοδονόσορ τοῦ Βαδυλωνίων βασιλέως. 
Καὶ πάντας τοὺς πόνους “Ἱερουσαλὴμ παραδίξωσι. 
Πῶς πάντας τοὺς πόνους παραδίδωσιν ; Ἐὰν μετὰ 

τὸ ἀθλῆσαι χαὶ ἀγωνίσασθαι παραπέσῃς, χαὶ ἁμάρ- 

τῆς» πάντες οἱ τόνοι σου ἐληλύθασιν εἰς τὰς χεῖρας 

Ναθδουχοδονότορ. Πῶς πάντες οἱ πόνοι σου ἀπαχθή- 

σονταί σοι ; Ἐὰν πέσῃς μετὰ τὸ πολλὰ χαμεῖν ὑπὲρ 

ἀληθείας, τοσαῦτα ἐπάθετε εἰχῆ. Μάλιστα οἱ συνι- 

δόντες ἑαυτοῖς πολλοὺς πόνους ἀνηντληχέναι ὑπὲρ 

ἀρετῆς, ὀφείλουσι φοδεῖσθαι, μήποτε τοὺς πόνους 

αὐτῶν, ἣ γενομένων Ἱερουσαλὴμ (8), παραλάδῃ 
ἁμαρτίας τινὸς γενομένης Ναδουχοδονόσορ ὁ τῆς Βα- 

μἷ5 ἀδϑιιϊμδίυπι 69ῖ. Ουἱ ργοὸ νἱγίμ!6 πηυ]105 8.0] 14- 

θογθϑ χη ]δῖος ουφποβουπί, ᾿ΐ πιαχίπις ἔἰππογα ἀθ- 

ΜΒεηῖ 6 φυδιάο ἰάθογαβ ὁογπιὶ ἴῃ ζογαβα θη) 8ι15{8ς 

Ρίοβ δγγίρίαι γὸχ Βαυγ]οηῖρ ΝΑ ΟΠΟἀοΠΟϑ0Υ, 8] ἴῃ 

Ρεοοοδίαπι ἱποϊἀογίηι. {1 οἰαγῖα8. υἱάδαϑ φυλπαπι γϑ- 

τἰομα Ἰαθογοβ ρδοοληςὶ5 δογυβαϊεπι ΝΑ οἰ οἀο 50 

ἀτείρίαι, αὔθγαῃ αὐ ἴῃ ΕΖΘΟΙ οΙ6 ἰτὰ ᾿ιαυδμίυν "ἢ: 

Φυδίμς εἱ 86 αὐογίοτῖ! α μι {118 διῖ8, οἱ [ὐεοτῖ! ἀοἰἐ- 

εἰκῆι, πο τεοογάαϑογ γι5{1{|πγτιπὶ 615. σιιπδ [ἐε]1. ΟΡ 

ἰτὰ ̓  Οπηη68 ποηρ6 5.18 85 οὐ Δυὸ [ΔΟ(45 ἀγιὶ- 
Ρἷι Ναυυοίοιοηοβον, οἱ ἀν 1οὸι Ναθυοσ!οάοιποϑον, Γοχ 
Βαυγ!οηΐβ, οἱ οι ΠῚ ̓ ΠΟΠΟΓΟΜῚ ΘΓ 5416 πὶ ὐυβα 1, 

αυδηάο ἤἄοπιο ἰῇ ᾿ιοηογα οΟἸ]ο αῖη8 ἃ θ60, δμρὶ ἐν 

βοποτὰ ὁε86ὶ ποη ἱπίεἰυαὶϊ δ, οἱ ῬΘΟΟΑΥ. 51 ᾿φη1 

δυλῶνος βασιλεύς. Ἵνα δὲ σαφέστερον ἴδῃς πῶς τοὺς Β Ἶλπὶ ἰπ ποποτα σοι υτυ5, οἱ νοοοίι5 δὰ ΠΟΠΟΓΕΠι, 
πόνους Ἱερουσαλὴμ ἀμαρτούσης παραλαμθάνει Να- 

βουχοδονόσορ, συγχρήσομαι τοῖς ἐν τῷ Ἱεζεχιὴλ (ὅ) 
γεγραμμένοις, οὕτως ἔχουσιν. Ὁ δέκαιος ὅσπερ 
ἐὰν ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῶν δικαιοσυνῶν αὑτοῦ, καὶ 
ποιήσῃ παράπτωμα, οὐ μὴ μνησθήσομαι τῶν δι- 
χαιουσυγῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε. Διὰ τί ; Πάσας γὰρ 

διχαιοσύνας τὰς μετὰ πόνου γενομένας παραλαμδά- 

γε: Ναδουχοδονόσορ, καὶ ἀφανίσει Ναδουχοδονόσορ 

βασιλεὺς Βαδυλῶνος, καὶ πᾶσαν τιμὴν τῆς Ἱερου- 
σαλὴμ παραλαμθδάνει, ὅτε (ὁ) ἄνθρωπος γενόμενος 

ἐν τιμῇ ὑπὸ Θεοῦ, καὶ ἐν τιμῇ ὧν οὗ συνῆχε, καὶ 
ἥμαρτεν. Ἐὰν οὖν ἤδη ἐν τιμῇ ὧν καὶ χληθεὶς (5) 
εἰς τὴν τιμὴν, πάλιν σεαυτὸν διὰ τῶν ἀμαρτημάτων 
ὑδρίσῃς, τὴν τιμὴν τῆς Ἱερουσαλὴμ παραλαμδάνει ὁ 

Βαδυλώνιος βασιλεύς" Καὶ πάντας μὲν τοὺς θησαυ- 

μοὺς βασιλέως ᾿Ἰούδα. Πλουτεῖ ἡ Ἱερουσαλὴμ, 
ἀλλ᾽ ἐὰν ἁμάρτῃ, τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς λαμόάνει ὁ 
Βαθυλώνιος. Καὶ διαρπῶνται (θ) αὐτοὺς, καὶ «1ή- 

ῥύονται αὐτοὺς, καὶ ἄξουσιν αὐτοὺς δὶς Βαδυ- 

λῶνα. Ναὶ σὺ Πασχὼρ, καὶ πάντες οἱ κατοικοῦγ- 

τες ἐγ τῷ οἴκῳ σου πορεύσεσθε ἐν αἰχμαλωσίᾳ 

εἰς Βαδυλῶνα, κἀκεῖ ἀποθανῇ, κἀκεῖ ταρήσῃ. 

Ὁ ἐν συγχύσει χαταλαμδανόμενος, ἐν Βαδυλῶνι 

ΓΌΓΘΙΙ8 ροσολ 0 (ὁ ἀδάοουγο δϊθοονῦῖ5, Ποπογειῃ δὸ- 

γυξδίθπη ΔΟγὶρὶ᾿ γὸχ ΒΑΌΥ] ΟΝ 5. ΕἸ οι 68 (ἠθδαϊιγος 

τορὶς ὅμαα δ᾽. Ομρίυυς «(Πυ]1 δου ϑα] πη, 86 ἀ δὶ ροο- 
ολνοῦ!, 1ποϑϑυγοβ 605 οαρὶ! Βαυγ]ομίυ5. Εἰ αγτὶ- 

Ῥίον 608, εἰ σαρίονι 608, εἰ ἀμοομί ες ἱπ Βαθψίοπο:»". 
Εἰ, Ῥαδβοίοτ, εἰ οπιμπὸδ μαθιίανίος ὧν ἄοπιο ἴμα, 

ἐδ ιὴς ἐπ σαριϊυϊαίοηι ἐπ Βαὀψίοπεπι, ὁι δὲ πιοτίοτὶδ, 

εἰ ἰϑὶ ξοροἰἱοτὶς δ". Ουἱ ἴῃ σοη[υδίοια ἀσργε!απάϊιανς, 

πῃ Βαυγίοης πιουίτυγ. Ουἱ ποη 6ϑὶ ραγαίυ8 5ϑρε! τὶ 

οὐηὶ ΟἸιγἰ βίο, εἷς ἴῃ βμγ] Ομ 6 Βορο! γ. [δαὶ ομΐῃ 

ΡΠ ΟΝ γα οὐ ΟὨνῖβίο βαρε!γὶ ἴῃ Ὀϑριίϑπιδις, [υχίᾶ 

{1υἀ 55 : (οπδορμὶ δαπιμς οὐπὶ (ἠτίςίο, οἱ δἰπιμί τος 

διγτγοχὶπιμδ σεμιῖ 60. 516υ} τηγϑίοδι απ δδὶ εαιπ (1}}}- 
βίο βορο]ῖγὶ, ἰϊᾶ πη βδἰπθ ἰμί 4 418 πιγϑῖ6 "10 56 ρ6- 

Ὁ γναν ρϑοθαίογ ἧπ ΒΑΡΥοπ6. ΕἸ οπιιθδ, ἱπημΐς δ, 
απηιεὶ (μὲ ἐμὸ αδὶ δὲ φιῖϑιις ρτορίιοιαδιὶ οἷ6 [αἰλα. 

Θυΐ πιαϊα ἐμ ογργοίδιν ογδουϊὰ 259 δε, εἰ ρτο- 

Ρ)ιοεῖςοβ Βογ 0 η68 ΠΙλ{}| ἴῃ οδἰαγδοίδηι, 8. 4υ οι 

Ῥγορβμείαϊ, βε ργορδείδί 154. Εἰθιΐπὶ αἱ δχρὶϊουι 
ΡΓΟΡ ΘΙ σ05 δοΓΙΠΌΠ68, δ] 6χ Υγ δῖ6 Θχροιΐί, ᾿ρϑὸ 
οὐἴδηι ργορ]ιοίαί, οἱ Ρτορ]ιοίοι νον; 8ἱ γὙ6γῸ πι0ι- 

ταν, [4|80}8 ὈΓΟρΙΙοεία Θ5ῖ, ΒΘΓΠΊΟΠ68 ΡΓΟρ ἰού 

ἀοργανδηϑ. 

ἀποθνήσχει. Καὶ ὁ ἐναντίως διαχείμενος τῷ συνθάπτεσθαι τῷ Χρισιῷ, οὗτος ἐν Βαδυλῶνι θάπτεται. 

Ἔστι γὰρ χαὶ ταφῆναι μετὰ Χριστοῦ καλῶς διὰ τοῦ βαπτίσματος, χατὰ τό" Συγετάφημεν' τῷ Χριστῷ, 

χαὶ συγαγέστημεν αὐτῷ. Ὡς μυστήριόν ἐστι συνταφῆναι τῷ Χριστῷ, οὕτω μυστήριόν ἐστι χατὰ ἔνο 

μίαν γενόμενον ἐπὶ τῷ ἁμαρτωλὸν ὄντα ταφῆναι εἰς Βαδυλῶνα- Καὶ πάγτες, φησὶν, οἱ φίλοι σου ἐχεὶ 

ἀπελεύσεσθε, οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς “ευδῆ. Ὁ διηγούμενος χαχῶς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, χαὶ τοὺς 

προφητιχοὺς λόγους βάλλων εἰς χαταῤῥάχτην, προφητεύει μὲν οὗτος, προφητεύει δὲ ψευδῆ " διηγούμε- 

νος γάρ τις τοὺς προφητικοὺς λόγους, ἐὰν μὲν ἀληθεύῃ, χαὶ αὐτὸς προφητεύει, χαὶ προφητεύει ἀλτΌῦ,. 

Εἰ δὲ ψεύδεται, ψευδοπροφήτης ἐστὶ καταψευδόμενος τῶν λόγων τῶν προφητιχῶν. 

Καὶ δὴ τετέλεσται ἡ μία περιχοπὴ, ἤδη δὲ καὶ Ὁ 15. ὅδπι Δ βοΙυ18 65 ῬΓΪΟΓ 560110 : 8]16ΓΔη} πιοιίο 

τῆς δευτέρας ἀρξώμεθα. Καὶ γὰρ ἔχει πράγματα διυ,8ρ᾽ὁ6π,. Ναιηηαδ 'ρ80 δίδιΐπι ἰηἰεῖο αἰ Πἰσι! Δι.» 

εὐθέως ἀπὸ τῆς πρώτης λέξεως, οὐ τὰ τυχόντα. Καὶ ποῃ γα γάγο8 οὐῃίει. ΑΔ ΠΠπ ΓΆπὶ δα πὶ ἀι(6ι- 

προσέχοντες τῇ λέξει πάλιν αἰτήσωμεν ἥχειν τὸν ἀδῃίεβ, ἰϊογαπὶ ροίδηπι5 δ6586 δόδιπι, ἱἰρϑιμηυ8 

Ἰητοῦν, χαὶ ἐπιφανέστερον τε καὶ λαμπρότερον οἰδγίυϑ εἰ πιδυ [δδιυ8 Δάνθηΐγ8 ργθοθπιυγ αἱ ΟΝ] 

ἥχειν αὐτὸν παραχαλῶμεν, ἵνα ἐλθὼν διδάξῃ πάντας ΟἸΏΏΘΒ 108 φἀοεοαί, αἱτι πὶ ΘᾺ 4 64 ἀἶχο- 

ἡμᾶς, πότερον ἀληθεύων ἔλεγεν ὁ προφήτης, ὡς πρέ- Τῖϊ ῬΓΟΡΙοΙΔ τόγα, ργουὶΐ ἀδοεὶ ἀθ ρτορὶιοία σοφίαν ς 

ἡ Εχρουν, χνμι, 94. "᾽ ῬβΆΪΠ). ΧνΠν 15. δ' δόγεπι. χα, ὅ. δἰ). ὅ, 6. "5 ἤοηι. γἱ, 4. 5 εγειη, 
συ, 6. 

1) Ἡ ἁμαρτωλός. ἴ,εᾳε ἧς ἡ ἁμαρτωλός. 
ἢ Ἢ γενομένων Ἱερουσαλήμ. 660 οὐ αἰι]- 

δἰετίο, τῶν γενομένων ἐν Ἱἱερουσαλήμ. 
(5) ὑυάοχ ϑεοοτῖα!,, ἐν γραφῇ Ἰεζεχιήλ. 

4) ἀοάοχ αιίεδη.. ὅτι. 
Ἢ Ἰάδην, ἴδῃς ἐν τιμῇ ὧν χαὶ βληθείς, ᾿ 
ὯΝ αἰ ϑ!εγίιιθ. ἰοσεθαί. διαρπάζονσι. 
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ΦῺ ΥΘΓΟ [3158 βογίρβεγιι, φυοὰ 46 ῥγορίιοῖδ βϑῃοίο Α πει νοεῖν περὶ προφήτου, τὰ ἑξῆς, ἢ ψευδόμενος" ὃ 
«ΠΟΙ͂Α 5 δδ8[ Δ5βθ 6 Γ. Αἷΐ δυΐοῃῃ δὰ Πόμηι δ᾽ : δεοορὶε[ 

᾿φῃ6, οηϊΐπρ, οἱ ἀλοορίμδ διιηὶ; οὐπἰπεϊδεΐ οἱ μοι δίϊ; 

αείμδ διηὶ ἔπ ἀθγίδιι, ἰοία αἷθ μογεουθταυὶ ει ϑ88η- 

φαίι; φμὶπ ἀηϊαγο τόγθο πϊθ0 τί ἀεῦο ργαυανίοαιϊο- 

ποῖ, οἰ πιϊξονίαηι ἱμυοσαθο; γεῖα [αοίμδ δεξί δογηιο 
Ῥονιϊπὶ ἵπ ορροϑτίμιπι πιὶϊ!ιὶ, δὲ πὶ ἀοτίδαηι ἰοα ἀΐδ. 
Εἰ αἀϊχὶ : Νοιι ποπιΐπαθο ποηιοῖὶ δοπιϊηὶ, θὲ ἰοημαν 

πἰίγα ἱπ ποπιΐπθ ἱρβὶιι8. Εἰ [αεἰμι8 66! ἐπ σοτι δ᾽ ἤϊ60 

φιιαδὶ ἰφπὶδ ἀγάδηδ, μγθηδ ἱπ οδδὶϑιιδ πεῖς; οἱ ἀἰδδοῖτι- 
ιι5. δια τηάΐφιιδ, 6( πΠΟῊ Ῥοδδιηι [ἀγγθ; φιΐα απάϊυὶ 

υϊιιρεγαδοπεπι τεμ ονγμθὶ τοπρτοηαίοτιηι τριάΐι, 

ἀκαπείυπ νἀ θῆςοι : ̓ πϑμίαϊε οἱ ἰπεμ θηνμς ἐπ δμηι, 

υἱγὶ απεϊοὶ 6)τ8.; οὐδογυαίε πιρπίοπι 6718, δὶ ἀφοὶρὶε- 

ἐν; εἰ φτγαναίοϑίπιμδ οἷ, οἰ διπτόδεις υἱμά ἰοίαπι π.0- 

οὐ θεμιτὸν λέγειν περὶ προφήτου ἁγίου. Λέγει ἃ 
πρὸς τὸν θεόν: Ἡπάτησάς με, Κύριδ, καὶ ἡπατή. 
θην" ἐχράτησας, καὶ ἠδυνάσθης. Ἐγενόμην εἷς 
γέλωτα, πᾶσαν τὴν ἡμέραν διετέδεσα μυκτηρι- 

ζόμενος" ὅτι πιχρῷ Δόγῳ μου γελάσομαι ἀθεσίαν, 
καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι" ὅτι ἐγενήθη ὁ 1ό- 

γος Κυρίου εἰς ὀγξ δισμὸν ἐμοὶ, χαὶ χλευασμὸν 

πᾶσαν ἡμέραν, καὶ εἶπα" οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ 
ὄνομα Κυρίου, καὶ οὐ μὴ .λαλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ ὀνό- 

ματι αὑτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς 
πῦρ φ.Ἰεγόμενον, καῖον ἐν τοῖς ὀστέοις μου. Καὶ 

παρεῖμαι πάντοθεν, καὶ οὐ δύναμαι φέρειν, ὅτι 
ἤχουσα ψόγον ποιλλῶν συναθροιζομένων κύχλω- 
θεν, καὶ λεγόντων δηλονότι’ ᾿Επισύστητε, καὶ 

εἰταπὶ ἐς 60. Θὰ: οαπὶ {Π| ἀΐξοτοιι,, δάάϊι μγο- Β ἐπισυστῶμεν ἐπ᾿ αὐτῷ ἄνδρες οίλοι αὐτοῦ. Τη. 
Ρθεία : δοπιῖπιιδ αὐίοπι πιθομπι φιαδὶ θείαν [οτῆδ. 
]4εΐγοο ρογβοομίϊ δμπὶ, εἰ ἐπ οἰ  σεγα ποιὶ ροίμεγμηῖ, 

ἐοη[ἱδὶ ἐμπε ναίά6; φμια πον ἐμ(οἰἐαοτμμί ἱσποπιὶ - 

πἷαϑ διιαδ, σι ῬῈΤ δαρομίμηι ποῊ (ταάεπίιν οὐιυϊοπὶ. 
ΕΠς ὁδι δἰίοτα ρᾶγϑ ἰδοιοη5. Ουοπιοάο ἰξίταΡ ργο- 

Ῥίνοια ἀϊοῖ! ; δοοορὶφιὶ πιὸ, θοπιῖπδ, οι ἀδοερῖπδ διιπιῦ 

θυυβη6 ἀδοίριι " Θπδηνηδπὶ ᾿νε ΐο βαγπηοηΐ οοηαγυθη- 

.6η) δχροβί(ἰοησπὶ (γί θυιατ ἰσῆογο. 8: θυ ἢ ΡΓΟρΡΙΟΡ 

Ἰ)ευῶι οἱ υϑύθυιπ οἦι5 Δ]αυἱὰ ἴῃ θο6 ἰδχίι υἱάθο, 

αυς ἀϊσοιίαγ βοῦγία δἀπιοάυιη ργοίογοπδ βυηῖ. 

Ὅμπι ἀδεὶρὶ πὶ ἀδ5᾽556ῖ ργορίοία, αἀἰοἰξ : δεεορὶ- 

. 84} πιο, δοπιΐπο, οἱ ἀδοορίις διηι, φυδδὶ ᾿ρ5}5 ρυ]π}Ἶ8᾽ 

Τυδὶ πιο ἰπἰἰαΐυ 5, ἰπιγοἀυοίυβημθ6 [αἰθ56ῖ οὐπὶ 

ἀοοοριίοπα, πϑάὰδ ροϊπθοεῖι ἱπιεἰατὶ, δά ῥἰοἰδίθπηηι 6 
ἐπούταὶ! υἱ ἀδίπάα δεἀυοσίυπι 86 ἀβηοβοδγοῖ, πὶ ργῖα5 

ἀδείρογοίαγ,. 8.115. δυίοπὶ εὔἰῖ δἰίᾳφιιοά δσθηιρΊυι 
ΔΙογσο αυοὰ δὰ ἐπειί[υτὰπὶ βαγηοηθπι οοπάποδί. ὕϊ 

ῬύρΓΟβ Δ᾽] ΟΠ ΔΠΊΩΓ, δ᾽ πὰ 5 οἱ ᾿ρϑὶ ρύθγοβ, οἱ ἢον 

ἰδηαιδπι ρογίδοϊοβ Δ] υηυΐπηυγ, 566 ἰᾶπᾳυᾶπὶ 3.60 

Ρυθγοβ ἀϊδεϊρ!ίπα ἱπαΐροπιθθ. Βοοϊρίπιιι8. ρυθΓῸ8 

ἰογγοηάο, οἱ ἀοοῖ!ε8 Πλπ|. ΤΟΓΓΘΠλ}5 ρυθγοβ ἀ666- 

Ριυϊονβ γϑγ 8 δὰ ἰηίπε]οπὶ φἰδίθπι δοοοπιπιοίδεῖ8, 
υἱ ἀοοοριίοης πηοῖυπὶ ἰρ518 ἱπου 88, ροϑϑι παι 

φΓΟΘρίΟΓΕΒ 608 ἰπδιϊ 6 Γ6, ΠΠΟΉΘΓΟ, 6ὲ Θὰ 485 δι] 

᾿Πογαπιὶ ργοίοοϊυ πη ϑρθοίδηϊ ρογάθογθ. ΟμμΠ65 ραογὶ 

βυπια8 Π60, οἱ δἀυοδιίΐοπα ρυδγογιη) ἱπάϊθπιι8. 

180 ρδύοθηβ πορὶβ θδὺβ ἀδείρίε πο8, ᾿ἰσθὶ δηίθ 

ἰθηρυ5 ἀδεδρίος πῸ8 ἤθη 86η(|81Π0}8, Π6 4185] 6 

Ρυονῖὶβ δχεοβϑογ 5, μδυ} ἀδοορίίοι!θ, 86 γϑῦι5 Ὦ 

ἰρδῖὶβ ογιάϊδηγυγ. ΑἸΠΟΡ πιϑία8. ρίογο ἱπϊοϊίυγ, 8}}-- 

(6γ ἢ} φυὶ στα άἀΐοῦ 68ι εἰ ϑυργα ρυδγί]θπ) τ δίοτη ; 

ΒΟΠ Θηΐμ) ροϑϑθπι ΡῈ ἀσοορί ποτὶ ἰΠΠπὸ ἰηϑέγαστγο, 

ἱ εΐοαῖ ἀδείρίεπθ θϑὺβ : Εγμάξαπι 606 ἷπ αμάϊιι 
ετὶ δι α(ἰονὶς ἐοταπι. Αἀάιυοϑιῃ Ὠἰδίογ 8. οἱ ρΓΟθῈπὶ 
ηυοιποάο θόὸυβ δ( δβϑίυοηι ἀδεϊρίαι, χυφάδπιᾳυο 
Ῥγοίόνδιὶ, υἱ ἀδϑίπαι ρθοοδίοῦ Ἄξογε αυδὲ ἀβογοῖ, πὶ 

Ἰιοὶ οἱ [νο5 βδγιιοηοβ δυι ϊδθο. ΟΘυΐ ἀἴοουαι "5 : Α4- 

μας τοὶ ἀἷθ5, εἰ Νὶπῖνο διϑυογίοίαν, νογα ἃυϊ ἤσί6 ἰὰ 

ρυϑιυπίαμαϊ, δι ἀδοοριϊοπα υἱο! να τ ΘΟΩΥΘΓΒΙΟΏΘΙΝ 

88 Ϊότοπι. χχ, 7 εἱ 564. ὅδ ὅ0η. 1, 4. 

4) Ἡσχύνθησαν. Οονογίιι5, σον [οὐἹαιὶ διπὶ, 16- 
ξυμαῖ, ἰσχύνθησαν. 

(8) Εἰ γὰρ δύναμαι δι ἀπάτης, εἰς. Οοτιυρία 

ρήσατε τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ εἰ ἀπατηθήσεται. 

Καὶ δυνησόμεθα αὑτῷ, καὶ ληψόμεθα τὴν ἐχδί- 

χήησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ ταῦτα ἐχείνων λε- 
γόντων φησὶν ὁ προφήτης" Καὶ Κύριος μετ᾽ ἐμοῦ 

καθὼς μαχητὴς ἰσχύων. Διὰ τοῦτο ἐδίωξαν, καὶ 
γοῆσαι οὐκ ἠδύναντο, ἠσχύνθησαν (Ἰ) σφόδρα, 
ὅτι οὐκ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, αἱ δι᾽ αἰῶγος 

οὐκ ἐπιλησθήσονται. Αὕτη ἡ περιχοπὴ ἡ δευτέρα 

τοῦ ἀναγνώσματος. Πῶς οὖν λέγει ὁ προφήτης, Ἡ- 
πάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην ; θεὸς 

ἀπατᾷ; Πῶς οἰχονομήσω τὸν λόγον ἀπορῶ" ἐὰν γὰρ 

διὰ τὸν Θεὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ βλέπω τι εἰς αὐὖ- 

τὸν, οἰχονομίας δεῖται γενναίας τὰ λεχθησόμενα. 
Παυσάμενος τοῦ ἀπατᾶσθαι λέγει ὁ προφήτης, Ἡ- 
πάτησάς με, Κύριε, καὶ ἡπατήθην. Ὥς τῆς στοι- 
χειώσεως χαὶ εἰσαγωγῆς γεγενημένης αὐτῷ ἐν 

ἀπάτῃ, καὶ μὴ δυναμένῳ αὐτῷ στοιχειωθῆναι χαὶ 
εἰσαχθῆναι εἰς θεοσέδειαν, ἵνα ἧχῃ ὕστερον ἐπὶ τὸ 

συνῃσθῆναι τῆς ἀπάτης, ἐὰν μὴ πρότερον ἀπατηθῇ. 
ἸΑρχεῖ δὲ μόνον παράδειγμά τι εἰπεῖν χρήσιμον εἰς 
τὰ προχείμενα. Παιδίοις λαλοῦμεν ἄγοντες τὰ παι- 
δία, καὶ οὐχ ὡς τελείοις λαλοῦμεν. ᾿Αλλ᾽ ὡς παι» 
δίοις δεομένοις τῆς παιδεύσεως λαλοῦμεν αὐτοῖς, χεὶ 
ἀπατῶμεν τὰ παιδία φοθοῦντες τὰ παιδία, ἵνα παύ- 

σηται τῆς ἐν παισὶν ἀπαιδευσίας, καὶ φοδοῦμεν τὰ 

παιδία ἀπάτης λόγους λέγοντες διὰ τὸ ὑποχείμενον 
πῇ νηπιότητι αὐτῶν, ἵνα διὰ τῆς ἀπάτης ποιήσωμεν 

αὐτὰ φοδηθῆναι, καὶ διδασχάλους φοιτῆσαι, χαὶ 

ἀπαγγεῖλαι, καὶ ποιῆσαι τὰ ἐπιθάλλοντα προχοτῇ 

παιδίων. Πάντες ἐσμὲν παιδία τῷ Θεῷ, καὶ δεό- 
μεθα ἀγωγῆς παιδίων. Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς φειδόμενος 
ἡμῶν ἀπατᾷ ἡμᾶς καὶ εἰ μὴ αἰσθανόμεθα τῆς ἀπά- 

τῆς προχαιροῦ, ἵνα μὴ ὡς ὑπερθεδηχότες τὸ νὴ- 
πίον, μηχέτι δι᾽ ἀπάτης παιδενώμεθα, ἀλλὰ διὰ τῶν 

πραγμάτων. “Αλλως τὸ παιδίον εἰς φόθον ἄγεται, 

ἄλλως τὸ προχόψαν τῇ ἡλιχίχ, χαὶ διαδεδηχὸς τὴν 

παιδιχὴν ἡλικίαν" εἰ γὰρ δύναμαι δι᾽ ἀπάτης (3) 

αὐτὸ παιδαγωγεῖν ἵνα εἴπῃ ὁ ἀπατῶν Θεός" Παι- 

δεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶν. 

ἢ βυπὶ, αι 118 βαποπάδ το πηι τη1}8 φαΐθ5 Χρι- 
τικώτερον ῥῖνα Ἰατρίιι5 αι ἤει. Ου} δὶ Ἰορϑιηι : 

οὐ γὰρ δύναται δι᾽ ἀπάτης αὐτὸ παιδαγωγεῖσθαι. 



491 

Ἱστορίας παραθήσομαι πῶς ὁ θεὸς ἐπὶ σωτηρίᾳ Α 
ἀπατᾷ, χαὶ λέγει τινὰ, ἵνα παύσηται ὁ ἁμαρτωλὸς 
τοῦ ποιεῖν ἃ ἐποίησεν ἂν, εἰ μὴ ἡχηχόει τῶνδε τινῶν 
τῶν λόγων. Ὁ λέγων, Ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ Νι- 

γευὴ χαταστραφήσεται, ἀληθεύων, ἣ ἀπατῶν ἀπά- 
τὴν ἐπιστρέφουσαν, ἥτις ἐπιστροφὴ εἰ μὴ ἐγεγόνει, 

οὐκέτι ἀπάτη ἦν, ἀλλ᾽ ἤδη ἀλήθεια τὸ λεγόμενον, 
χαὶ ἦν ἂν ἀχολουθήσασα καταστροφὴ τῇ Νινευῇ" Ἦν 
ἐπὶ τοῖς ἀχούουτι, ἣ τοῖς ἀπατηθεῖσι, χαὶ πιστεύσασι 
τοῖς λεγομένοις, ὡς ἀληθέσιν, εὐεργετηθῆναι, καὶ 

Κὴ χαταστραφῆναι' ἢ μὴ γινομένου ἀληθοῦς τοῦ 
εἰρημένου, καὶ μὴ ἀπατηθεῖσιν, ἀλλὰ καταλαδοῦσιν 
ὅτι τὰ εἰρημένα οὐχ ἔσται, καταφρονῆσαι τῶν εἰρη- 
μένων ὡς ἀπάτης, καὶ παθεῖν, οὐχὶ τὸ, "Ἔτι τρεῖς 

ἡμέραι, καὶ Νικευὴ καταστραφήσεται, ἀλλὰ 

τολμῶ χαὶ λέγω πολλῷ χαλεπώτερα τοῦ" Ἔτι τρεῖς 

ἡμέραι, καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται. Τῇ γὰρ 

ὑποθέσει ἡμαρτηχότες εἰ μὴ μετενενοήχεισαν Νι- 

γευῖται, τάχα μὲν, Ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ Νι ευὴ 

χκαταστρα:»ήσεται, ἐγίνετο. ᾿Αλλ᾽ ἔστω ὅτι οὐχ ἐγί- 

νεῖο τόδε, τούτου χεῖρον ἐγίνετο, πυρὶ αἰωνίῳ παρε- 
δίδοντο. Διὰ τοῦτο ἄλλη χόλασις χατὰ τὸν νόμον εἴ- 

ρῆται τοῖς ὡς παιδίοις παιδαγωγουμένοις" οἷς δὲ ἦλθε 

τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἄλλαι χολάπεις ἀναγεγρα".- 

μένει: εἰσίν. Σύγχρινθν τὰς χατὰ τὸν νόμον χολάτε:ς 

ἁμαρτωλῶν ταῖς χατὰ τὸ εὐαγγέλιον χολάσετιν 
ἁμαρτωλῶν, ὄψει ὅτι ἐχεῖνοι μὲν ὡς νήπιοι ἔχουσαν 

χολάπεων ἐχείνοις νηπίοις ἀρμοζουσῶν, ἡμεῖς δὲ 

ὡς τέλειος τὴν ἡλικίαν ἀχούομεν χολάσεων χα- 
λεπυτέρων. Μοιχὸς εἰ τότε γεγένηται, ἣ μοι- ς 
χαλς, ἡ ἀπειλὴ, οὐ γέεννα, οὐ πῦρ αἰώνιον, 

ἀλλὰ λίθοις λιθοδοληθήσεται, Λιθοδοιλείξω, φησὶν, 
αὑτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή. Ἐρεῖ ἀπελθὼν ὁ ἐν τού- 

τοῖς εὑρεθεὶς μοιχὸ;, ἢ ἐν τούτοις εὑρεθεῖσα μοιχα-. 
λέ; Εἴθε χαὶ ἐπ᾽ ἐμοῦ ὁ λόγος ἐρεῖ“ Ὃ λαὸς λίθοις 

με ἔδαλλε, χαὶ μὴ τετηρημένος ἤμην εἰς τὸ αἰώνιον 
πὸρ Εγοχος γὰρ εἰς τὴν γέενγγαν τοῦ πυρὸς, οὐ 

μόνον ὁ μοιχὸς, ἀλλὰ χαὶ ὁ εἰπὼν τῷ ἀδελφῷ αὐὖ- 

τοῦ, μωρέ. Εἰ δὲ ὁ εἰπὼν τῷ ἀδειϊρῷ αὐτοῦ, μωρὲ, 
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέεγγαν τοῦ πυρὸς, ὁ μοι- 

χὸς τίνι ἕνοχος ἔσται ; Μεῖζόν τι ζητῶ χολαστήριον 

τῆς γεέννης τοῦ πυρός" χαὶ τάχα εἴποιμι ἂν, ὅτι ἡ 
γέεννα τῶν ἀχουσίων (1), τῶν δυναμένων καθαρθῆναί͵ 
ἔστιν Ὥσπερ δὴ ἑπε τῶν ἀγαθῶν τῶν διχαίων ἐπὶ χαρ- 
δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέδη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς Ρ 

ἀγαπῶσιν αὐτόν " οὕτως ἃ ἡτοίμασε τοῖς ἁμαρτω- 
ἰοῖς τῷ ποργεύειν, τῷ μοιχεύειν, ἐπὶ καρδίαν 
ἀνθρώπου οὐκ ἀνέδη. Ἐὶ γὰρ ἔνοχος γίνεται ὁ εἰπὼν 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, μωρέ" δηλονότι μεῖζόν ἔστι τοῦ 
ἐναβαίνοντος ἐπὶ χαρδίαν τὸ ἡμαρτημένον τοῖς τὰ 
χείρονα ἡμαρτηκχόσιν. Οὐ δύναμαι δὲ νοῆσαι μεῖζόν. 

τι γεέννης, ἀλλὰ μόνον πιστεύω, ὅτι μεῖζόν τί ἐστι 
γεέννης, τὸ ἡτοιματμένον τοῖς μοιχεύουσιν. Οὕτως 

ἔρχομαι χαὶ ἐπὶ τὰς λοιπὰς τὰς κατὰ τὸν νόμον χο- 

λάσεις, χαὶ λαμδάνω λέξιν ἀποστολικὴν συνάδουσαν. 

π μή. χτιν, 12. 58 ΜΆΗΝ ν, 33. 561 (ον. τι, 9. 

ΙΝ ΦΕΆΕΜΙΑΝ ἩΟΜΙΠΑ ΧΥΙΙ. 418 

Οραγϑηῖδ; 4185 ΘΟΠΥΘΓΒΪΟ δἰ βυ  βοουία ποῃ [υἰ5ϑοΐ, 

μα πῸ}1 ἐγαὶ ἀδοοριίο, 564 νϑγιιπὶ ογαὶ ᾳυοῦ ἀΐ- 

οεθαίυν, οἱ βοουία [εἰπ8ε! Νίηϊνα δνογθῖο. γα ἴῃ 

Φγθίιγῖο δυάἰοηιίαπν, βεὰ ἀδοορίογυπι, οἱ ὀγοοπι πὶ 

ὙΘΙΓΆ 6586 αι ἀϊοσευδηίινγ, θδμοιεἰο «ῇὶοὶ οἱ ἤθη 
Βυθνογιὶ ; δυΐϊ 5] γόγα τι 0 ΟΥΑΙ 4αοἀ ἀϊοοναίυτ, ἴῃ. 

Ρυϊοδίαια δγαϊ δου 4υΐ αυάϊερθαπὶ ποὸ ἀθοὶρίο» 8" 

ἀν, δ6ὰ σοφιηυβοουδηὶ αι: ἀἸοἰα Θγδη!, οχἰἱπὶ ΠΟῚ 

δουγι{π| τ, ̓ 5ς υἱ [4]]ςα οοπίαπιπογο, οἱ ἀοίπα ραιὶ 

ποῃ φυοὰ οτγϑὶ ἀϊοίυηι : Αἀήιμο ἰτὸ8 αἷες, εἰ Νὶπ θα 
διϑυονιοίμτ ; 564 Δυο0 ἀΐξογα πλυ λα ρσύανίογα αυδπὶ 

ἰδίυά : Αὐἀΐιιο {τος αἶσα, εἰ Νὶπῖυο φαιϑυοτίοιατ. Ἐχ 

ΠΥ ΡΟΙΘϑὶ δηΐπὶ ἢἶδὶ ροι  δημπὶ ορίβοοη! ΝΙΩἑ Υἱ (8, 

[υτιΔ 5515 ουθι ϑϑοί {Πα : Αὐλεο {τὲς ἀἷέε, οἱ Νίπἰυδ 

ειϑυεγιείμν. δο! ἀδηιυ5 {Πα ἀ [υὐυτὰπι μὸπ [υΐ856, 

Β ρου αἰϊαὰ δυδηΐβϑου, δίθγωο ἰφῃὶ ἰγδαΐε Γυΐδδοηι. 
Οὐ ργορίογ [18 566 πΔυπὶ ᾿οφοπὶ ρα ἐοῃπιπ|8 

ἐγδὶ ἰΐθ φυὶ ἰδπαᾳηϑηι Ρυθγὶ ᾿μπδιϊυοθανίαν ; φυΐυ8, 
νΟῸ ρμἰεηίίαο (απιρονὶδ δάνθηϊί, 411 ρυθι 4551- 

ξηδιίυγ. (ΠΙῈΡ 6.8 4088 ἰὰχ ἰγγοξαὶ. βοσοδίοι ἡ λι}8 

Ραηαβ οὐ) ἰΐ86 4025 Εναηροιυπι ἱπιρομ! ἀε!ϊη- 

φιυσιῖθα5, οἱ νἱ δε} 5 1105 ἰδπαυδπὶ ἰηἴδεη!65 Θ0Π6-- 
χίοβ [υ͵856 ραπδιθῶ ροπογὶ ἰηἰμηιυυ5 Δοοομλη0- 

ἀμῖο, π08 ϑυίοπη υἱ φἰλὶα ρεγίεοίοβ πα] 0 ἀυ- 

του θυ5. πυθύλεογο. 51 αὐ ἴθ οτδὶ δά! 
δυῖϊ δάυ]ογα, οἱ ποὴ β6! 688, ΠΟΙ ἰξῃΐ8. ΦΙΟΓΗΙ5. 

4061 ἰηιειιαθαίυν, 5σοἀ Ἰδρί αἰ ι5 ογαΐ ΟὈγυ ΘΠ άι15. 

Μαρίάρι. ἐπι, ἱπαυὶι 57, οπιπὲς δυπασορσα. Αθΐοη5 ἀϊ- 

οϑὲ ἰ5 φιὴὶ ᾿π ᾿ν8 γόρδγίυ5 [αὐτὶ τ δα! ον, νοὶ αιιϑ ἴῃ 

1ι18 ἀδργθηῆθηβα [ὑδγῖι δα] οτὰ : υἱἱϊηδην οἰΐδπὶ θὺ- 
ΡΟΓ ΠῚ6 Β6ΓΠΊΟ 56 ἀϊοθγοίυγ : μορυΐϊυδ ἰαρί ἀἰ θ08 Π}6 

ΟὈγυδγοῖ, οἱ δὰ ἰξῃεπὶ ΗΘΓΠᾺΠῚ ΠΟῚ ΓΕΒΟΡΥΆΓΘΓ. 
ἤδτως ομΐπν σρθηπα ἱφιῖδ θη δου πὶ δα! τ, νογα τι 

οὐΐδηι οἱ φιΐ αἰχοτὶ! [γαϊτὶ διιο, [αἰκ6. δὶ δαί π) ἰβ φιὲ 

αἰϊχενῖα [γαϊτὶ διὸ, [αἰωθ, τομς οτὶ( σοίόππα ἰσιιὴς 55, 

Δύυ 6 οὐ͵υ5 ογὶὶ γου5 ἢ δ θπηα ᾿ἰξι 8. αἰυὰ αὐδνο. 
Ἔγανὶι8 δι ρρ εἴαπν, οὲ ἔογεα αἰεὶ ῥοξοβί ροὶνθ:. πᾶπὶ 
ῬΡοούδι5 ἀδρυίατὶ Ἰηνοϊ 4115 φυδ ὀχ ρίαν! ροδϑυη!. 

Ουοιπαάιπούυ ἐδ οι ͵5 [πϑίογαπῃ ἀϊοί αν δ᾽ : 11 ΘΟ 

πον δ πολι ἀδοοπάθτγιμπι φί ργωραγαυῖΐ! ὕες αἰ ϊ- 

φομιἶϑω5 86, ἴιὰ αὐδὲ ργραγανὶ! ρασοαίογίνυ5 ΓΟγη]- 

οι 115, δὲ δἀυ)ογὶβ, ἰα οογ οι ϊηἶ8 ΠΟ δϑοθηθριιηῖ. 

Εἰο:ἷπὶ δἱ γοὺβ αυὶ ἀϊχογίι [γοιγὶ βυο, [ἀἰὰ6, πιδ᾽υδ. 

Ργοίδοιο οὶ 6ὺὸ αυοά δβοοπάϊε ἴῃ σοῦ, ρϑοουίιην 

ΤΩΔ70Γ2 ρεροαπιίίαπη. Ερο δἰυὰ φοιθηπα 1η8}118 6χ- 
οορίίατο πθαιθῸ, 5δ6ά ογοάο τηδι8 6886 96] 16 Πη8 
ᾳυοὰ δάυ]ογῖβ ράγαίυπι 658. [ἀἐπν. ἀΐσο ἀδ γο }8 
Ἰεφα!θυ5 ρα πὶ», εἰδᾳυ δἤϊπο ἀϊοίυπι δροβίοϊἑουηι 

85511π|0, οἱ πλ}], 5: ραοοδνθγο,. ρθηδη) μοἢ 2ρ0- 

τὶν. ϑδοθρίι8 δυτη, αυΐα ποὶο ἰΠΠἀ : δεοορὶδιὶ ἢϊὸ, 

Δοιπῖπο, εἰ ἀεξοορίας ἐμηβ, ν οΙθς θ6η6 ἀδοὶρὶ. Οἱ 

Ροντὸ ἀϊεῖς Αροϑίο! υδ᾽ ᾿γγέαπι φιῖς [αοΐδης ἰερόπι. 

Μουεὶ, εἶπε εἴα πιϊξεγαίίοπο, ἀποῦιδ υοἱ ἐτίθεις ἰρα1}- 

ὃμε πιοτί τ; ημαπίο πιαρὶς ρμείαιὶς ἀοἰοτγίοτα πδτοτὶ 
δυρρίϊεία φεὶ ἘΠ μπι Πεὶ σοπομίςαυοτῖι "Ὁ Νοηιϊίηα,0. 

40. ἤδυγ. χ, 428, 29. 

Ε) Π γέεννα τῶν ἀκουσίων. ἙτιοΓοης βιιηι ἰΐοται Οτίφονοβ ἀς ριιΐδ ἀδιμμδίογιιῃ (ἀπιρογαγλίς,. 
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Ῥφυϊθ, βηρρεοϊυπι ; Ἔχρεῖπια ἔρϑυπ). Νοη ἀΐοδπι, α τούτοις, καὶ σιωπήσασάν μου τὴν χόλασιν, ἐὰν ἁμάρ- 

ἰρήσξ : τηϑ]υϑ 65. 115 4.2 ἀἰοσυηίυγν διιρρί οἴ πὶ 6ο- 

τη 4] ἴῃ Ενληβ 60 ρΡαοοδηΐ, πη8}}9 15. 1 δυ- 

ἀϊυπίαν, πηδ]115 [15 φιια ὁχοοσίίδιίυγ, Ῥγορίιοια 4υὶ 

δυάίεγαι, (ἰπηπογαΐ, οὐ 5 Γἰαταΐ, οἱ ροβίθα ρθγ- 

[Γοοιἰον 5 σγϑάι Δ ομίι5. ογαί, ἱπσοῖαγ τἋ ΡῈῸΡ 
ἀΐοθηβ : θερερὶδιΐ πιὸ, Βοηιΐπο, οἱ ἀδοορίις δμηι. Τὰ 

φυοάαι6 ἄμππ ρυύν 68, πιῖ 85 ΡοΡ πι6 806, 6 68 αι 

ΒΌΡΓΑ Πιΐη858 50η|, ραιατῖ5, ρθηΔ8. ΘΙ ΘΓ 85, ἰβηθ 1 

ἱποχϑη σι ] 6 πὶ, Ὑ6}] [οτίαβϑο αἰΐυ ἀ πιὴ7ι8, φυοα Γὰ- 

ϑϑινδίυ πηι οϑὶ ἰἰ 15. 41 ργῶίοῦ τγϑοίδηι γαιοποαι ἀἰι- 

εἶα 5 νἱχογῖ!. Ουογια οἠηη πὶ ἢ }} υπαυδῆι οχρο- 

ΓΙΔΙΊΓ, 86 ἴῃ ΟΠ γῖϑιο δέδια ρογίσοιοηδι δἀορίϊ [ὰ- 

ϑιΠἸσοαλαγ, αἱ ἀϊφπὶ ἤλπηὰ5. οοἰουγ αι 0058. σΟἸ6δι1- 
θυ5 οἱ Ῥαβοϊιδῖθ {Π|0, φυοά [θὲ] βεουπάυπι φιαφοβθη 
δαίιυν, ἴῃ (με ΐδῖο 465, οὐ 65. ΒΟΠΟΣ οἱ ἱπηροιΐαπι 

ἴῃ βθουΐα βϑουογιι. Αἰηθη. 

τω. Ἐπειδὴ οὐ θέλω τά’ Β!πάτησάς. με, Κύριε, καὶ 

ἠπατήθην, παραδεξάμενος ἀπατηθῆναι χαλῶς. Τί δὲ 

λέγει ὁ ᾿Απόστολος ; ̓Αθετήσας τις γόμον Μωῦσέως, 

χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶ καὶ τρισὶ μάρτυσιν ἀπο 

θνήσκει" πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τι- 

μωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας ; Ὁνό- 

μᾶσον, ὦ Παῦλε, τὴν τιμωρίαν " εἶπον αὐτήν. ᾿Αλλ᾽ 

οὐ λέγω αὐτὴν, φησί μεῖζόν ἔστι τῶν λεγομένων τὸ 

τῆς κολάσεως τῶν ἐν Εὐαγγελίῳ ἁμαρτανόντων, μεῖ- 

ζον τῶν ἀχουομένων, μεῖζον νοουμένων. Διὰ τοῦτο 
εἰσήχθη ὡς παιδίον ὁ προφήτης, ἀχούσας χαὶ φοδη- 

θεὶς καὶ παιδευθεὶς, καὶ μετὰ τοῦτο τελειωθεὶς λέ- 

ἴων - Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθηγ. Καὶ οὺ 

ὅφον εἶ παιδίον, φοδήθητι τὰς ἀπειλὰς, ἵνα μὴ πάθῃς 
τὰ ὑπὲρ τὰς ἀπειλὰς, τὰς χολάσεις τὰς αἰωνίους, τὸ 

ἄσθδεστον πῦρ, ἣ τάχα τι τούτου μεῖζον τὸ ἀπαχείμε- 
νῦν τοῖς παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ἐπὶ πλεῖον βεδιωχόσιν" ὧν πάντων μηδαμῶς πειραθείημεν, ἀλλ᾽ ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ τελειούμενοι διχαιωθείτμεν ἀξίως τῶν ἑορτῶν τῶν ἐπουρανίων, καὶ Πάσχα, τοῦ ἐχεῖ, ἐπὶ τὴν ἀνα- 

γχωγὴν (1), ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

465 ΠΟΜἸΠΑ ΧΙΧ. 

ἴη ἰσϑιι 5, 

δειοριδιϊ πιο, Ποπιΐπθ, οἱ ἀδοθρίιιδ διιπι, ἀϑηυ6 26 
ἰδία : δϑονιῖνιιδ ργοϑανς ἡιδία, 

τ. Οιπηΐα φαΐ ἀδ Π60 βΒογίρία βυηΐ, φιιδηίυμπηνίβ 

Ρδῦ 88 'ρβὰ νἱἀδδηίαγ Δθβοηα, ἀΐφηδ ἰάπιοιὶ θ60 Ὀ0ΠῸ 

ἐ586 ρυίϊδηδιπι 651. Ουἷ5 Θηἶπὶ 6556 ΠΟΘΙ ΔΟΘΟΠΌΠ,, 

5ἱ θὲ0 {τ θυδίαγ, δι! ἰγαβοῖ, ἰηΠαπιπιατὶ ἴγα, ροπὶ- 

(οπεΐα ἀποΐ, ἰιη0 οἱ ἀογπηῖγε ὅ 56] πόγυν τπαπιαιοα- 

416. 4) 60 4υἱ ΟὔεαΊΓΩ5 πονδγὶῖ δα τ ΒΘΟΓΠΙΟΏ65, 
ἀΐφηυπι Π 60 [υἀϊοαθίαγ. Εἰοιΐηι 'γᾶ 6}1|5 ἰπίγαοίυο - 

58 Π0η 65., β6ἀ δου! νθυυπὶ 6}08 Θγυάίι, ἴϊὰ οἱ ἵγᾷ 

6105; 4ι05 δηΐπι νου) ποη δγα ἀ1}, τα δγαάίι, οἱ 

Ὠ666586 681 θουπὶ δοσοηάὶ οἃ ΄υῷ ἀϊοίίυν γα, 46 πὶ- 

διιπούσπι 60 ᾳυοθὰ νογθυν ποιιίπαίανγ, υἱἱυγ, Νο- 

46 εὐἰπὶ νϑγθαϊῃ ἢΠΠἴπ|5. 1816 65. αιια]8 δϑί οπηηίυπὶ 
νογθυη). ΝΠ] 5. νθυύθαι νἴνοηβ, πα! Πὰ8 νϑγθαιη 

ου8 651. ΝΠ 5. νόγθαπι ἴῃς ρεϊμοῖρῖο δγαὶ ἀρυὰ 

θόαπ, οὐ. δγαὶ γόγθυμι. Εἰδὶ βολιη 6Γδι, ἃ 400- 
ἀδιὴ ογαὶ ρυϊηεὶρίο. ΘΠ ΠΠ6Γ δὲ να 1)6ὶ Ὠ]]15 68ὶ 
γᾶ, 6} 05. ̓νὰ. Εἰ φυφηιδθπιοιιιπι θεῖ γθαπι ργ 

οἵμμΐ ουὐ]υδουπᾳυθ γόγῦο ροου ᾶγο αι} ἴῃ 56 Ποῖ, 

μοσυ]άγο]ιὸ || ὁδὶ 6556 θόυηι, οἱ νοι πὶ γἰ να πη ἦι 

86 5556 η5. εἰ ηἰἰηἰδίναγα Ῥαιτὶ : 816 αὐὶ ἱγὰ θεὶ 

δθιι6ὶ ποηηΐηδία δϑὶ, ρθο αν αυΐὰ οἱ ἀἰνογϑυπι ἰν8- 

Βδὶ ἃ φυδνὶϑ ἰγδιΐ γα. Εοί πὶ πιοίο ἤγουν 6085 ριο- 

ΡΓΐυπὶ ᾳυϊά ᾿αθε!. (υ πὶ οηΐτα ἴῃ ἰὑτόγὰ ἀγαυϊΐ, ἔα- 

ΤΟΙ 6) 5. οὐ ῦ ὁχ ῥιΌροΟΚβΙ(0 υοι οὐπὶ α τορτγο- 
πομαϊίατ ναι γαργθιθηβίοῃ φομνογίογο. Αὐραῖ οἱ 

γϑυ θυ, βίου! δρυαῖ νογυυπι, βοὰ πο ἰἰὰ διφυΐ 

νουθυτὰ ἊΪ ἀγσαϊ! [ὠγογ, Ουἱ δηΐτη ἃ νϑυθῸ γαργθὶθιι- 
δὶ δὰ πῃ  ογαπὶ ἔγυροπὶ ἤθη δυηὲ Γανοοαιὶ, ρα ετΐ 

4ι όγθη). χχ, 7-12. 

(1) Καὶ Πάσχα τοῦ ἐχεῖ, ἐπὶ τὴν ἀναγωγὴν. 
Πὸς ἐβὶ, εσομπάπηι αὐιαῃοθθιι, ΡῸΥ αι αθοφθη ; Ἰλρα 80- 
10Π} 'ρ80 Ῥαβοίνᾳ ἀἴ6 δά Ῥορυϊυπι μεγόγαν!ι Ογίφο- 
1168. 

(2) Ουάοχ γαιίοληι5, χρῆσθαι. 
(9) Οοιίοχ γαιίΐοαιυς, αὑτοῦ παιδεύε:-" τοὺς γάρ,οἷς. 

") 

ΟΜΙΛΙΑ Ι9. 
Εἰς τό" 

Ἡπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην " μέχρι τοῦ" 
Κύριε, δοκιμάζων δίκαια. 

Πάντα τὰ ἀναγεγραμμένα περὶ τοῦ Θεοῦ, χἂν 

ἀπεμφαίνοντα αὐτόθεν ἧ, χρὴ ἄξια νοῇγσαι, οἶμαι. 

Θεοῦ ἀγαθοῦ, Τίς γὰρ οὐχ ἐρεῖ ἀπεμφαίνοντα εἶναι 

ἀναφερόμενα ἐπὶ Θεὸν τὸ ἔχειν αὐτὸν ὀργὴν, τὸ πρῇ- 
σθαι (9) αὐτὸν θυμῷ, τὸ μεταμελεῖσθαι αὐτὸν, ἤδη δὲ 
καὶ τὸ ὑπνοῦν αὑτόν ; ̓Αλλ᾽ ἕχαστον τούτων παρὰ 

τῷ εἰδότι ἀκούειν σχοτεινῶν λόγων εὑρεθήσεται ἄξιον 
Θεοῦ. Ἡ γὰρ ὀργὴ μὲν αὐτοῦ οὐχ ἄκαρπός ἐστιν, ἀλλ' 

ὡς ὁ λάγος αὐτοῦ παιδεύει, οὕτω χαὶ ἡ ὀργὴ αὐτοῦ" 
τοὺς γὰρ (ὅ) μὴ παιδευθέντας λόγῳ παιδεύει ὀργή" 

χαὶ ἀναγχαῖόν ἐστι τὸν Θεὸν πρῆσθαι τῇ χαλουμένῃ 
ὀργῇ, ὡς χρῆται τῷ ὀνομαζομένῳ λόγῳ. Οὔτε γὰρ ὁ 

λόγος αὐτοῦ τοιοῦτός ἔστιν, ὁποῖος ὁ πάντων λάγος ̓  

οὐδενὸς γὰρ ὁ λόγος ζῶν, οὐδενὸς ὁ λόγος Θεός᾽ οὐδε- 

γὸς γὰρ ὁ λόγος ἐν ἀρχῇ πρὸς ἐχεῖνον ἦν, οὗ ὁ λόγος 
ἦν. Κἂν ἦν μόνος, ἀπό τινος ἦν ἀρχῆς. Οὕτω δὲ χαὶ 
ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ὀργὴ οὐδενὸς, οὗτινος ὀργὴ. Καὶ 
ὥσπερ ξένον τι ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ παρὰ τἄντα 

τὸν οὑτινοσοῦν λόγον, χαὶ ἔχει ξένον, τὸ εἶναι θεὸς, 

χαὶ τὸ εἶναι Λόγος, ὧν ζῶν τὸ ἐφεστηχέναι καθ᾽ ἑαυ- 

τὸ (4), τὸ ὑπηρετεῖν τῷ Πατρί" οὕτως ἐπεὶ ἅπαξ 
ὠνομάσθη Θεοῦ ἡ χαλουμένη αὐτοῦ ὀργὴ, ξένον τι 

ἔχει καὶ ἀλλότριον πάσης τοῦ ὀργιξζομένου ὀργῆς. Οὗ- 
τω χαὶ ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἴδιόν τι ἔχει " εἰ γὰρ (5) ὁ θυ- 
μὸς τῇς προθέσεως, τῆς τοῦ θυμῷ ἐλέγχοντος, βουλο 

μένης τὸν ἐλεγχόμενον διὰ τοῦ ἐλέγχου ἐπιστρέφειν. 

Ἐλέγχει χαὶ λόγος ὡς παιδεύει λόγος (6), ἀλλ᾽ οὐχ 

οὕτως ἐλέγχει λόγος ὡς ἐλέγχει θυμός. Οἱ γὰρ τῷ 

(4) "μερο, λόγος ὁ ζῶν, τὸ ὑφεστηχέναι χαθ᾽ ἕαυ- 
τόν, ΠΡ ΤΑΝ ἰΙορολθαῖ, λόγος ζωὴ τῷ ὑφεστηχένα: 
χαθ' ἑαυτὸν, τῷ ὑπηρετεῖν. 

(5) Εἰ γάρ. Τῶρο αὐτὴ ΕἸ 5]ονῖο, ἔστι γάρ, Οἷον, 
(0) Λόγος. Οοοχ γαιοδηυϑ, θυμός. 
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ἀπὸ τοῦ λόγου ἐλέγχῳ μὴ ὠφεληθέντες δεήσονται Α ὧὖἱ ἰῃ [ὈΓΟΓΟ γρυδηίυγ, Ὀἰχὶ οἰΐδαι ηυδπιάδπ) 6550 
ἐλέγχου τοῦ ἀπὸ τοῦ θυμοῦ. Ἔλεγχον (4) μέν τινα εἷ- 

ναι χαὶ μεταμέλειαν Θεοῦ αὐτόθεν ἀπεμφαίνουσαν, 

ἐπεὶ γέγραπται" Μεταμεμέλημαι, ὅτι ἔχρισα τὸν 
Σαοὺ.1} δὶς βασιλέα. ᾿Αξίως δὲ ζητήσεις καὶ τὴν με- 

ταμέλειαν. Καὶ μὴ νομίσῃς συγγένειάν τινα ἔχειν τὴν 
μεταμέλειαν αὐτοῦ τῇ μεταμελείᾳ τῶν μεταμελουμέ- 
γων. Ὡς γὰρ ἐξαίρετόν τι εἶχεν ὁ λόγος αὐτοῦ, ἑξαί- 
ρετόν τι ἡ ὀργὴ αὐτοῦ, ὑπερέχον τι ὁ θυμὸς αὐτοῦ, 
καὶ οὐδὲν τούτοις συγγενὲς ἣν ὁμωνύμοις " τὸν αὐτὸν 
τρόπον χαὶ ἡ μεταμέλεια αὐτοῦ ὁμώνυμός ἐστι τῇ 

ἡμετέρᾳ μεταμελείᾳ ὁμώνυμα γάρ ἐστιν ὧν ὄνομα 
μόνον χοινόν. Ὃ δὲ χατὰ τοὔνομα τῆς οὐσίας λόγος 
ἕτερος. Μόνον οὖν ὄνομα χοινὸν θυμοῦ Θεοῦ χαὶ θυ- 
μοῦ οὑτινοσοῦν, χαὶ μόνον ὄνομα χοινὸν ὀργῆς οὗτι- 

νοσοῦν χαὶ ὀργῆς Θεοῦ. Οὕτω καὶ ἐπὶ μεταμελείᾳ Β 
γοητέον. Καὶ ζητήσει ὁ δυνάμενος, τί μεταμέλεια 

ἐργάζεται Θεοῦ, τί εἰργάσατο. Τὸν Σαοὺλ καθεῖλε βα- 

σιλεύοντα παρανόμως, ἀνέτειλε βασιλέα τῷ λαῷ τὸν 
χατὰ τὴν χαρδίαν τοῦ Θεοῦ. Εἶπε γὰρ διὰ τὴν ἀγα- 
θὴν ἐκείνην μεταμέλειαν" Εὗρον ἄνδρα κατὰ τὴν 

καρδίαν μου Δαυὶδ υἱὸν Ἰεσσαί. ᾿Αλλὰ ταῦτά μοι 

προοίμια πάντα ἐστὶ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀπὸ τοῦ 

Ἱερεμίου ἀναγνώσεως οὕτως ἔχειν" Ἠπάτησάς με, 
Κύριε, καὶ ἠπατήθην. 

Ζητοῦμεν γὰρ μήποτε, ὡς ὁ πάντων θυμὸς χαχὸν, 
ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ ἐλεγχτιχός " καὶ πάντων μὲν ὀργὴ χα- 

λεπὴ, ἡ δὲ καλουμένη τοῦ Θεοῦ παιδευτιχή ᾿ χαὶ πάν- 
τῶν μὲν ἡμῶν ᾿μεταμέλεια κατηγορεῖ ἀσθενείας τοῦ 
πρὸ τῆς μεταμελείας " ἐπὶ δὲ τοῦ Θεοῦ οὐ τοῦ Θεοῦ 
χατηγορεῖ ἡ μεταμέλεια αὐτοῦ, ἀλλὰ τῶν ἕξω πρα- 

μάτων, ἐφ᾽ οἷς ἡ μεταμέλεια λαμδάνεται - οὕτω δεῖ 
νοῆσαι χαὶ τὴν ἀπάτην τοῦ Θεοῦ, ἑτερογενῆῇ τυγχά- 

νουσαν παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀπάτην, ἣν ἀπατῶμεν. 

Τίς οὖν ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀπάτη (8), ἥντινα νοήσας ὁ 
προφήτης, ὅτε ἐπαύσατο ἀπατώμενος, φησὶ, γνοὺς 

τὴν ὠφέλειαν τὴν ἀπὸ τοῦ ἡπατῆσθαι, τό: Ἠπάτη- 
σάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθη». Καὶ πρῶτον χρῆσο- 

μαι παραδόσει 'Ἑδραϊχῇ ἐληλυθυίᾳ εἰς ἡμᾶς διά τι- 

νὸς φυγόντος διὰ τὴν Χριστοῦ πίστιν, χαὶ διὰ τὸ. 
ἐπαναδεθηχέναι ἀπὸ τοῦ. λόγου (5), χαὶ ἐληλυθότος, 
ἔνϑα διατρίόομεν. "Ἔλεγε δή τινα, εἴτε μῦθον φαινό- 
μενον, εἴτε λόγον δυνάμενον προσάγειν τοὺς ἀχούον- 

τὰς τῷ" Ἡπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην" 

Ὦεγε δή τινα τοιαῦτα" Ὁ Θεὸς οὐ τυραννεῖ, ἀλλὰ ΠῚ 

βασιλεύει, καὶ βασιλεύων οὐ βιάζεται, ἀλλὰ πείθει, 

χαὶ βούλεται ἑχουσίως παρέχειν ἑαυτοὺς τοὺς ἐπ᾽ 

αὐτῷ τῇ οἰχονομίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ χατὰ ἀνάγχην τὰ, 
ἀγαθόν τινος ἧ, ἀλλὰ χατὰ τὸ ἐχούσιον αὐτοῦ " ὅπερ. 

χαὶ ὁ Παῦλος ἐπιστάμενος, ἔλεγεν ἐν τῇ πρὸς Φιλή- 

μονα ἐπιστολῇ τῷ Φιλήμονι περὶ τοῦ Ὀνησίμου " Ἵνα. 

μὴ κατ᾽ ἀγάγχην τὸ ἀγαθόν συυ ἥ, ἀλλὰ κατὰ 
ἐχούσιον. Ἠδύνατο τοίνυν ὁ τῶν ὅλων Θεὸς ποιῆσαι 

νομιζόμενον ἀγαθὸν ἐν ἡμῖν, ἵνα ἐξ ἀνάγχης ἐλεημο- 

ΑἼΒος. χν, 11. 945. οἱ, χαὶ, 39. 80 6γοπ). χχ, Ἷ. 

(1) Ἔλεγχον. 1,656 οὐπὶ ΟἸἰβἰογὶο Ἔλεγον. 
(3) Οὐάοχ Υαιίοανιβ, παρὰ τὴν τοῦ Θεοῦ ἀπά- 

τὴν» []816. . 

θεἱ ραπίιειΐαπι 4υ5 ΡῸΓ 56 Δθβον νἱάθδιινγ; βοεῖ- 

Ρίυπι 6ϑὶ δεἷπὶ δ᾽ : Ραπίίοι πιὸ φιοά ὑπαετὴμι δαμί 

ἐπ τόροη:. Τὰ νογῸ ἀΐρηθ αυθᾷιι6 ἱπιογργεία θογ8 
οἰμβηιοάϊ ρωπηἰἐομεἶαπι. ὕανα ριι65 68πὶ αἰ ρίδιμ 

Δπη ι4{18 ΒΑ γα οὐπὶ ρα Βἰ(οηι14 οοτὰπιὶ 4108 ρΡο» 

πἰξεῖ, δίουϊ επῖπὶ οχἰιίυη ηυϊά μιαθυΐλ νογθυηὶ 
εἶα8, οχϊτΐυπι αυϊὰ ἰγα 6͵88, Θχοο ἢ 9 αυἱὰ [ὍΓΟΥ 

ο͵α5, εἰ π}}}}} 1118. οἴπὶ 4}}18 δ᾽ υϑάεπι ΠοπιἢἾ5 Θ0Π|- 

ΠΊΌΠ6 οΓαὶ ; οδάθιῃ γαίΐοπα οἱ ροηἰτοπίϊα 6}0}8 Οἰπὶ 

ποβίγ ρο πίοι ἷα αυΐνοοδ 6βὶ, βἰ4ιυϊ ἀδπὶ αυἑ νοοἃ 

ϑυηΐ, φυογιπὶ ΠΟΠΊΘἢ 5010 ΠΔ ΘΟΠΊΠΊΙη6, 861 866}}}- 
ἄἀυπι ΠΟΠΊΘΠ δυ βίδη 8 γα 0 εὁ1 98 ἀΐνεγβα. 850- 

Ιυπὶ ἱἰφίίαΓ ποιηθη σομημ16 ο5ι [πγογὶ εἰ οἱ [1γ0- 

τὶ εὐ͵υβ θεῖ, δὲ βοΐυιηι Ποπιθῃ σοιμιηι πα ἱγῷ Ὠεὶ, 6ὲ 

ἰγᾶ" ουὐϑουῃηι6. δὲς οἱ ἀδ ραπῃἰ(οηιία βοπιϊεπάυπι, 
οἱ φυγαὶ αυὶ ροϊοτι!, φυϊά ρα ηἰίοπεὶα Ποῖ ορεγείυν, ᾿ 

αυϊὰ ορογαίδ δἰῖ. ϑδι πη βι 5.0} ᾿πίφυθ Γορηδηλοπι, 
εἱ ἴῃ αὐυ8 Ἰοσυπι δυ δι} ρορυ]ο γαβθην βοουπιίαπὶ 

(ον θεΐ. Ὀἰχὶς ἐπί πὴ ργορίεν "οπδπὶ {Π|Ππὶ μοριοη- 
εἰαπὶ "ἢ : ἱπυοπὶ υἱγνι δϑοιι άτιπι ΟΟΥ πιέιπὶ δαυϊά ἢ- 
ἐΐμπι 16446. Οιοτυτ πο ὁπ πἰδ ργοδθηνΐ Ἰοθ0 πλδιὶ 
δυηΐὶ, φυϊὰ ρΓοροβί5 αχ δογοπ)ΐα Ἰδοι᾽υπ8. ἰμ ἴα πε 

56 ᾿ιαθεῖ δ᾽ ; δεσορὶειὶ πιο, θοπιΐπο, εἰ ἀδοθρίες ξιιπὶὰ 

ᾧ. Ουϊευϊπιυϑ δηΐπλ, ἡ πὶ βίου! ἐδ ΓΟ γῊ [ἼΓΟΣ 

π)ᾶΐαπὶ αυΐ4 65, (4 ἀϊνίπυ8 τοϑαγαυδί. Ομπηΐιπὶ 

φυΐϊάοπι ποδβίγυμτι ἰγᾷ ""0] 688, [18 δυίοπι φυς Ὠοὶ 

νοοαῖιγ, δγιαΐ!. [πη πη! 05 ΠΟ 8 ροηἰοηιῖα ἰηἀϊ- 

οδἱ ἐπι θοοἸ ΠΠδίθ πὶ τρεπι}8 δηΐα ρα ηἰϊαι απ ; δἱ ἴῃ 
( ῥιο, ἱπιρογίδοίαπι πο ἀγσυϊ Πουπὶ ρα  οηιία, 56. 

ΓῸ58 αυδ οχίγα ἰ πὶ καπί ἀθιγυπὶ οᾶιι5α ρωηπἰ οη ἃ 

Δϑϑυπηίίυν. δὶς οἱ θθι15 αἰΐο μίληα ποάο οδηϑοινάυ5 

εδὲ ἀδοίρεγ {υᾶπὶ πὸβ ἀξοίρίπιιβ. Οὐδηδπι ἰφίίας. 

65. |1}18 ἃ θ60 ἴγδιιβ, 408 οοφηΐία, ργορ ιεῖα, δὶ 46- 

Εἰρί ἀδδ᾽ϊι, δξποβοθηϑ ρογοορίαπι ὁχ ἰδο ἔγαυάα ιι]-. 

᾿πϑίθτι, δἰ! : θεοορίδιὶ πιο, Βοπιῖιο, εἰ ἀφοομίιδ διπὶ. 
Βείπηυπ) αυϊάεπι γα  ἴοπα υἱὰγ ἨΟθγαίοα 4υὺ: δά, 

Π08 ρογνϑηϊί ρῈΓ 4ιοηάληγ 4υΐ 5005 ΟὉ ἤάοιῃ ΟΠ τίσι. 

εἰ δρηϊοηδπὶ γὙογθ] γι αυΐ!, νοπίίψια αὶ οοπλπιο- 

ΓΆΠλΓ, Νὶ 5886 ἀϊσοθαὶ αυοὰ νεὶ ρτο. (θυΐα μαθατγὶ 

Βοϑϑἰξ, γὙ6] ΡΓῸ 56 ΓΠΊΟΠΟ 400 δυάϊίοτοβ δ ἀπο φυραηὶ 

δά ἱπιθ!!!σαπάυπ ἰδιμὰ : δοορρίδιὶ 6, δοπιΐπθ, οἷ. 
ἀξοορίμδ διπι. Οὐ ἀϊοοῦαϊ, ἀγδηΐ Βυυδηαιοάϊ : θου5 
ΠΟ (Υ̓ΓΔΙΠΙ18 651, 861 Γὰχ, γοϑηδηβα0 6 ΠῸ}}} υἷμη 

Ἰηΐογί, βοὰ ϑυδάοῖ, νυ] αι συ θά ϊι05 5ροηιο 5688 ἀ6- 

ἄογο ρτγον ἀδπιϊ ο͵υ5, Π6 οὐ] 540 Δη) Βοπιπι 811 οχ 

προραϑβἰίδία, 56 οχ ἤθαγα ἢδὶ νοϊαηίαι6. Οοἀ 5οἰοῃ 

οἱ ΡῬαυ]ὰβ ἱπ Ερίβιοῖα δὰ Ῥ)]δμηοηδηι δἰουαὶ Ρ]}116- 

ταοπὶ ἀ6 Ομαβίπιο “᾽ : {Ππ πὸ ὁ: ποοεϑδίίαι6 δοπμπι 

ἐπὶ 68861, δεά νοἰωμπίαγίι. Ῥοίεγαι ἜΓ5Ὸ πΐνετβο- 

τυπὶ θόυβ ἴδοογο ἰά φιοι! ἰπ πο} }5 νἱδδθίαγ θομεπι; 

αἱ ΠροΟβϑαγὶο οἰ ΘΠ ΟΘ 28 ἀΔΡΘΠΊ15, Οἱ ΠΟΘ 558 9 

τΟΠΙρογδ ἢ 08 Ἔβϑεπιϑ, 56 ΠΟ] ; ἰά60 ποι εχ {τς 

66 ΡΠΉ δι, 14. 

(5) Επαναδεδηκέναι ἀπὸὴ τοῦ λόγου. μεᾳο, οὐδι. 
Αἰ ϑιογίο, ἐπινενοηχέναι τὰ τοῦ λόγου. 



δὅ02 ΟΒΊΌΕΝΙΒ τ 
5: 8ὺ1 ὁχ ποοοββίίδια δηθὰ ποῦ 8 ἱπιρογαΐ αι. Α σύνην δίδωμεν, χαὶ ἐξ ἀνάγχης σωφρονῶμεν, ἀλλ᾽ οὐ 
[λεΐπνι5; υἱ νοϊυπίδτίει πῃ δἰ: φυοὰ ἢϊ. Υἱαπὶ ἰφίιαν, 
υἱ [4 ἀΐοσπι, συγ! χα νοϊιπιαγία ἰδείδπιυβ 4υ8 

νυ] !. Αἀάουδι ᾿ς ἰγοάϊιϊο αι ρίϑηι οἰ αϑιμου! : νοὸ- 

Ἰεθδὶ δογθπηΐϑπι πη 6 Γ6 υἱ ΟἸηπί 8 σοπίίθι5, οἱ Δμ16 

ΘΙΠΠ65 9668 ΡΟρυ]0 β00 ργορίιείαγοὶ. Αἱ οὐ ναιὶ- 

εἰηΐα ἰγῖπις φυϊθιίαπι ΘΘΖ, ἴῃ 86 παμαγοπί ( πυηιί8- 

θαπὶ υΐρρα βιρρὶ εἶα φυδ αυΐϑααθ μγὸ πηϑρῖτ0 8ι:- 

ΒΕ] π6}}}}.} δαϊγοίψιια. ργορίμδία ργορηβίμιπι ποίοπεΐβ 
ῬλΔ]Ὰ πυπεϊαγα 15 γαθ εἶθ 9 ρόρυ]ο ; ἰἀοἶγοο ῥοῦ ὁ15- 
Ῥοπβαιοπθηι ἀἰχὶ! "6: δμπια οαἰζοδιη ἰπιπο, οἱ ροξαδὶς 
οπιμθ8 φέπίες αὐ μας 660 πιϊιίαπι (6. ῬτΦοορὶι ἰφίμιν 
θεὺδ δογεπηΐς αι οΔ]Ι06πὶ διιπιθγαῖ, σαπηηι6 Βοτίαγα- 
ἴᾳγ΄ ἐαπὶ υἱ ΕΔ] οα πὶ νἱηὶ ριγ] δοείροτγεῖ, αἰχίξ : Εἰ 
ὨλΠ|8 1} (6 δἀ οπιπαβ βοηίθϑ, δἰ βυίοπὶ ἰναπο ο4}}- 

βεδούληται" διὸ μὴ ἐχ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγχης προστάσ- 

σει ἡμῖν ποιεῖν ἃ ποιοῦμεν, ἵνα ἐχούσιεον ἢ τὸ γινό- 
μδνον. Ὁδὸν οὖν, ἵνα οὕτως εἴπω, ζητεῖ, πῶς ἂν 

ἑἐχουσίως τις ποιήσαι ἃ ὁ Θεὸς βούλεται. Ἔλεγεν οὖν 

μοὲ χαὶ ἡ παράδοσις τοιοῦτόν τι" ᾿Εθούλειο τὸν Ἵ:- 

ρεμίαν πέμψαι προφητεύσοντα πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, χαὶ 
πρὸ πάντων τῶν ἐθνῶν τῷ λαῷ. Ἐπεὶ δὲ αἱ πρὸςη- 
τεῖχι σχυθρωπότερόν τι εἶχον (ἀπήγγελλον γὰρ χο- 

λάσεις, ὡς ἕκαστος χατὰ τὴν ἀξίαν χολασθήσεται", χαὶ 

ἔδει τὴν προαίρεσιν τοῦ προφήτοι μὴ βουλομένου τὰ 
χείρονα προφητεῦσαι τῷ λαῷ Ἰσραΐλ' διὰ τοῦτο ᾧχο- 

γόμτσεν εἰπεῖν - Λάδε τὸ ποτήριον τοῦτο, καὶ πο- 

τιεῖς πάντα τὰ ἔνη πρὲς ἃ ἐγὼ ἐξαποστεῶ σε 

πρὸς αὐτούς. Προσέταξεν οὖν ὁ Θεὸς τῷ Ἱερεμίᾳ 

οὐ ρθγὶ νἱγὶ, Αὐάΐδην δυΐδπ) δαγθπηΐδβ 86 πἰίεἰ δά Β λαθεῖν ποτήριον, προτρεπόμενας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ λα- 
᾿ΟΙΠἢ65 ϑθηί68, υἱ ρογγίραϊ 1}|18. σα] σαν ἴγαβ, ο8] ΟΠ 
δαρρ!ϊοὐογιη, πο πιθ βυβρίοαι 8. ̓δγᾶθίοπὶ αυοηυ 
46 νος ο4}166 ρῶπαγυπι Ὀ] ἰυταιη, ἀθοἐρίυϑ 5υπηροίξ 
ΘΑ Ιο6 πὶ αἱ ροίαγοὶ ΟΠΊΠ65 ΦΘη(65:; ΔΟΟΘΡίΟ (4|166 811- 
ἄϊνια : Ριορίπαθΐβ ρεϊπηυιη δογυβαίοιη. Ουοπίλπι γ6ΓῸ 
ἰδ ἐχβρθοίλνογαι, οἱ αἰϊυ ὰ δνθηΐι, μγορίογθᾶ δἷϊ : 
Θερερϑειΐ πι6, Ῥοπεῖπα, εἰ ἀδοθρία8 δμπι. υϊο οχρο- 
δἰεἰοηΐ 50 116} ἰγδάθ")41 οἱ ἴῃ 18αῖα: Νδω οἱ 6 πϑς: 
κοίωβ ἡ] δἰ] ργαεὶρίδῃάιιῃι ἴογοι, αἱ ἀΐςογοὶ μο- 
Ρυϊο, δυάΐι Πδυπι, ργοιι δογρίινμη δϑί, ἀϊοοπίοηι 51: 
θκοπι νεΐίαπι, οι ψμῖδ ἰδὲ! αὐ μοριίμηι πως ὃ 15 ΥΘΓῸ, 
ἰπαμ, Γοϑρομάϊι : Εδοο 60 δἰιηὶ, ΗΝ 6 πιὸ; οἱ 80- 
αἰν δ: γωάε, εἰ αἷς ρορείο μεῖς : Αιπαάϊίμ, απαϊοιὶς, εἰ 
μοῦ ἱπιοϊ φοιδ, εἰ υἱάεηιες οἰἀεϑλιὶς, οἰ θη Ῥετγερὶ- 
εἰοιδ, ἱπογαβδαί μη ὁδὶ ἐπΐπα ΤΟΥ ρορπ ϊ ἐπι, οἱ ΄υ8 
βησυίαγ. Οὐπὶ ἰρ τυ ποβοῖγοι φυ! 6ϑ86ι νφιϊοὶπα- 
ἴμγι8, οἱ 86 πη δέ Γὰ πὶ ρορυΐο, ἀἰτὶϊ : Εδες 660 δμηὶ, 
μετ6 πι6. Ῥτορίογοα οὐτπὰ ἀΐξαταῖ ἴῃ βθαιθι νι υος 
ἀϊοεπίὶδ : Οἰαπια “ἢ, Ἰ6 Ποη γοβροπείε, ἰϑηαυδηι μϑγϑ- 
(08 0558 ἐχϑβοηϊιὶ, βοιὶ ἀἰχὶ: : Ομ οἰαπιαϑο 7 Εἰ- 
ΘπΠῺ {ἰπ|6}ν81 "6 σι γδὰ8 δυθίγαι βίου! ἴῃ ργίογὶ γϑιὶ- 
εἰπῖο : Μαάο, εἰ ἀΐς ρορμίο ἡμὶς : Αιιάϊιμ αμαϊοιὶδ, οἰ 

πον ἱπιε  ἰφοιϊ58. (εἶά ἰφὶυν οἰαπιαῦο 3 Οπιπὶς σατο 
[ἐπππὶ, οἱ ομιπῖβ φίοτία δ᾽μις εἰσμι [05 [οπὶ 15, οἱ αυξ 
δβοημιμίαγ, ΝῚΠ Πἶο δυάῖνῖς σοηιγα ᾿σγδοὶ. Ηπς πὸ- 
λυ]5 1|}9 ἀΐσειναὶ (Δηαιδηὶ ἰγδάΐία ἴῃ ΠΙυά : δεοορὶειὶ 
1.6, Βοηιΐηθ, οἱ ἀεεθρίμς ἐπι. 

θεῖν τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀχράτου, φησί Καὶ 

ἐξαποστελῶ σε πρὸς πάντα τὰ ἔθνη ἔχοντα τοῦτο τὸ 
ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου. ᾿Αχούσας δὲ ὁ Ἱερε- 
μίας, ὅτι ἀποστέλλεται πρὸς πάντα τὰ ἔθνη, ὅτι δια- 

χονήσων αὐτοῖς ποτήριον ὀργῆς, ποτήριον χολάσεων, 

μὴ ὑπονοήσας, ὅτι Ἱσραὴλ μέλλει πίνειν ἀπὸ τοῦ τῆς 

χολάσεως ποτηρίον, ἀπατηθεὶς ἔλαθε τὸ ποτήριον τοῦ 

ποτίσαι πάντα τὰ ἔθνη. Λαδὼν τὸ ποτήριον ἔχουδε" 
Καὶ ποτιεῖς πρῶτον τὴν Ἱερρυσαλέμ. Ἐπεὶ ὃὲ ἄλλο 

μὲν προσεδόχησεν, ἄλλο δὲ αὐτῷ ἀπήντησεν, ἐπὶ τού- 

τῷ δέ φησιν " Ἡπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην. 
Παραπλήσιον ταύτῃ τῇ διηγήσει ἀπεδίδου χαὶ ἐν τῷ 
Ἡσαῖᾳ ᾿ κἀχεῖνος γὰρ οὐχ εἰδὼς τί μέλλει προστάσ- 

σεσθαι λέγειν τῷ λαῷ, ἀχούει τοῦ Θεοῦ χατὰ τὰ γε- 

γραμμένα λέγοντος " Τίνα ἀποστείλω, καὶ τὶς πο- 

οεύσεται κατὰ τὸν αὲν τοῦτον; Ὁ δὲ, φησὶν, 

ἀπεχρίνατο᾽" Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι" ἀπόσεει.δόν μδ. ᾿Αχούει" 

Πορεύθητι, καὶ εἶπον τῷ 1αῷ τούτῳ Ἀχοῇ ἀχού» 
σετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε" καὶ βλέποντες βιέψετε, 

καὶ οὐ μὴ ἴδητε " ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ «αοῦ 

τούτου, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ἐπεὶ οὖν, μὴ εἰδὼς ὃ μέλλει 
προφητεύειν, καὶ ὅτι μέλλει ἀπειλεῖν τῷ λαῷ, τοιάδε 
εἶπεν. Ἰδοὺ ἐγώ εἶμι" ἀπόστειλόν με" διὰ τοῦτό 
φησὶν ἐν τοῖς ἑξῆς ρωγὴ .1έγονγτος" Βόησον Ὁ δὲ οὐκ 

ἀπεχρίνατο, ὡς πρόθυμος ποιῆσαι τὸ ὑποτασσόμενον, 

ἀλλ᾽ εἶπε" Τί βοήσω; Εὐλαθεῖτο γὰρ μήποτε πάλιν 

ἀχούσῃ ὡς ἐπὶ τῆς προτέρας προφητείας " Πορεύθη» 
τι, καὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ" Ἀκοῇ ἀχούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε. Τί οὖν βοήσω; Πᾶσα σὰρξ χόρτος, 
καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου, χαὶ τὰ ἑξῆς, Θὐδὲν ἤχονσεν ἐν τούτοις κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, 
Ταῦτ᾽ ἔλεγεν ἡμῖν ἐκεῖνος παραδοὺς τό" Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἡπατήθην. 

ὅ, δα «Ὑ61Ὸ Ορίο πδῆμε 68 αι28 ΔὉ [118 ἱνδάϊι ἢ 
ἀροϊρίο, ἀογνᾶγα 808, πδ|α6 (ΔΙθη πὶ ΘΟΡΊΠΙ 4 
μη} Αἰΐφα!ά ἀΐοιῃί, ἰμ ἰθγγαπὶ ἀείοογθ, πὰς 
ἈΝ] 8 ΠῚ ΘΟΡΙΠΊ 4υΐ {116 φυϊἀρίαπι ἀοοσηϊ, ἴῃ βιιάατγίο 
(ΟΠ βάτο, βϑά πη} μ]1οᾶΓὸ μειβοθρία αυσε΄ ροίρίο [γᾶ- 
“ἴτῷ ἃ} 60 φυΐ ε1}}|14 ροίδ5ε ἐγαιϊορα 7), Οριατί πὶ πιΐπδηι 
εἶν Ενδηροι!!, βίνα Αραβιυ!!, δῖ νο βγορ νοι, βῖνβ ἰθρῖβ 
ΔιρεΓα, ΠῚ5 ἀυυ εἶδ, τηοοψ πη ἰρ56 οοφίαυδπι ἀς 60: θ6-. 
οὐρίδιὶ πιθ, θοπιΐπα, οἱ ἀξεερίις φιπι. Ἀϊχιδ υἱἱηδπὶ 
2066 οοφίίδινῖ δι! φυΐ νοσγὶ ἴπ ἰδίιιπι Ἰοοὰ πὶ ΤΕρογΙΓς 

“4 όγοιη, χχν, 15. 4 [φᾺ νι, 8. 
χιν, 20. 

66 10}. χ, 10. 

Ἐγὼ δὲ εὔχομαι ἃ λαμδάνω ἀπὸ τῶν διδόντων μὴ 
τηρῆσαι μόνα, μηδὲ χατορύξαι τὸ τάλαντον τῶν λε- 

γόντων μοι εἰς τὴν γῆν, μηδὲ τὴν μνᾶν τῶν διδασχόν 
τῶν τι χρήσιμον ἀποδῆσαι ἐν σουδαρίῳ, ἀλλὰ πλεο- 

νασμὸν ποιῆσαι τῶν μαθτμάτων, ὧν λαμβάνω ἀπὸ 

τοῦ παραδιδόντος χαὶ δυναμένου παραδοῦναι χρή- 
αιμα" εὔχομαι τὴν. μνᾶν εἶτε Εὐαγγελίου, εἴτε ἀπὸ- 

στόλου, εἴτε προφήτου, εἴτε νόμου ποιῆσαι ποὶ- 
λαπλασίονα. Ταῦτ᾽ οὖν ἀχούσας, ἐσχόπουν κατ᾽ 

ἐμαυτὸν περὶ τοῦ " Ἡπάτησάς με, Κύρις, καὶ ἡσα 

Φ Τ|Δ. σεν θ.. Το ϑ14. τ’ Μά). χαν, 435.;, [Ὁ 
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τήθηνγ" χαὶ σχοπῶν εὔχομαι εὑρίσχειν τι εἰς τὸν Α Ἑσοπιίηφαι. Νυπὶ ΘΓΡΟ 5ἰουϊ ραῖοῦ δ]ΐαπι δάϊις ἴΠ- 

«πον ἀληθές. Μήποτε οὖν ὡς πατὴρ υἱὸν ἔτι νήπιον 
ὄντα ἀπατᾶν ἐπὶ τῷ συμφέροντι βούλεται, οὐκ ἄλλως 
δινάμενον ὠφεληθῆναι, ἐὰν μὴ ὁ παῖς ἀπατηθῇ " ὡς 
ἰατρὸς ἀπατᾷν τὸν χάμνοντα πραγματεύεται, μὴ δυ- 

νάμενον θεραπευθῆναι, ἐὰν μὴ ἀπάτης παραδέξηται 
λόγους" οὕτω χαὶ ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, ἐπεὶ προχείμε- 
νον ἔχει ὠφελῆσαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ; Λεγέτω 

ἡ ἱατρὸς τῷ χάμνοντι" Τμηθῆναί σε δεῖ, χαυτηρια- 
σϑῆναί σε δεῖ͵, ἄλλα χαλεπώτερα παθεῖν σε δεῖ" οὐχ 
ἂν παράσχοι ἑαυτὸν ἐχεῖνος " ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἄλλο λέγει, 
χαὶ ἔχρυψεν ὑπὸ τὸν σπόγγον ἐχεῖνο τὸ τέμνον τὸ 

δαιροῦν σιδήριον. Καὶ πάλιν χρύπτει, ἵν᾽ οὕτως 
ὀνομάσω, ὑπὸ τὸ μέλι τὴν τοῦ πιχροῦ φύσιν, καὶ τὸ 
ἀηδὲς φάρμαχον, βουλόμενος μὴ βλάψαι, ἀλλ᾽ ἰάσα- 

[πΐδπὰ αἰ ον ἀδείραγε νοΐ, φυοὰ 4ἰ16γ οἱ ργοάθβδθ 
ΠΟ μοβϑὶϊ, πἰδὶ ριον ἀδοὶρί δι, δυΐϊ βίουϊ τηράϊουδ 

ἀδοίρογα φσγυπὶ ΘΟΠΔ[1Γ, ΟὈΠῚ Πὺη ροϑϑὶϊ δἰ 16 Γ (ας 

γαγὶ εἰδὶ [γαυἀΐ ραίθαι, τ οἱΐαπὶ δαὶ! θδὺβ ὑπίνοῦ 

δοΓγαπι, οὐπὶ [0 ργοροβί!πι ἢαθθδὶ υπιᾶπ0 φαμὶ 
Ργοίο856 7 Ὠίοαι πιο ΐει!8 ἐρᾷγο : βϑοδυὶ ἴ6 Πδίθϑδ8 
681, οδυμοτῖο {0 ] ορὰβ 681, [18 ψτανυ! οὐΆ ΕΠ] ρᾶ - 

εἰοπάα βυηι; ποαυδῆυδηι εἱ δ6 ἰγϑάθι 116; 86 ἰη- 

τογάσι αἰϊυὰ ἀΐοῖι, εἰ δυῦ βροιι βία ϑθσδηβ ἐἰν ἀδη8- 
αὺ6 ἤοτταπι υβοοηύίι. Ελ τυγβπὶ δὺὉ πι6}}86 ἃπι|8- 

ταπι αιϊάρίαπν οοσηϊδι ἱπ)υσαπάππιαννε μλΥπιᾶ- 

οὐπι, νοΐθηβ ΠΟΠ' ποδία, δ6ὰ ἰμηγ πη πὶ 58} 8 Γ6. 

Ε]υβπιοι! γοηθα 5 ρ] θα δὶ οπηηΐβ ϑογίρίυτα ἀϊ- 
νίηδ ; δὲ ποηηυα αυϊάδιι δυδνίδ διιπὶ Αἰ 8, 4υώ5- 

σθαι τὸν θεραπευόμενον. Τοιούτων φαρμάχων πε- Β ἀδπὶ ἰΐοτη ἀπιᾶγᾷ διηι Δυβοοπάϊία. Οὐπὶ Υἱμεγὶ 8. ]10 

τλήρωται ὅλη ἡ θεία Γραφή" χαί τινα μέν ἔστι 
χρηστὰ χρυπτόμενα, τινὰ δὲ πιχρᾷ χρυπτόμενα. 
Ἐν ἴδῃς πατέρα ἀπειλοῦντα, ὡς μισοῦντα τὸν υἱὸν, 

χαὶ λέγοντα τῷ υἱῷ φοθερὰ, καὶ μὴ ἐπιδεικνύμενον 
τὴν φιλοστοργίαν, ἀλλὰ χρύπτοντα τὴν ἀγάπην τὴν 
πρὸς τὸν υἱὸν, ὄψει, ὅτι ἀπατᾷν βούλεται τὸ νήπιον" 

οὗ γὰρ συμφέρει τῷ υἱῷ τὸ ἐπίστασθαι τὴν ἀγάπην 

τοῦ πατρὸς, τὴν προαίρεσιν τὴν φιλιχήν" ἐχλυθήσε- 

ται γὰρ, χαὶ οὐ παιδευθήσεται. Διὰ τοῦτο χρύπτει 
μὲν τὸ γλυχὺ τῆς φιλοστοργίας, δείχνυσι δὲ τὸ πιχρὸν 
τῆς ἀπειλῆς. Τοιοῦτόν τι ποιεῖ ἐχ τοῦ ἀναλόγου πα- 
τρὶ χαὶ ἰατρῷ ὁ Θεός. Ἔστι πιχρά τινα, ἃ χαὶ τὸν 
διχανότατον μὲν ἰᾶται καὶ τὸν σοφώτατον. Πάντα γὰρ 
τὸν ἁμαρτήτοντα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις χολασθῆναι δεῖ. 

δὴ πιαγάσθε, Θεὸς οὐ μυχτηρίξται. Εἴτε πόρ- 

γος, εἶτα μοιχὸς, εἴτε μαλαχὸς, εἴτε ἀρσεγοχοί- 
τῆς, εἶτα χλέπτης, εἴτε μέθυσος, εἴτε λοίδορος, 
εἶτε ἅρπαξ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κηρονομήσουσι. 
Τοῦτο ἐὰν νοηθῇ χαὶ ἀκριδιυθῇ ὑπὸ τῶν μὴ δυναμένων 
δεῖν τὸ ἰατριχὸν σιδήριον ὑπὸ τὸν σπόγγον, ὑπὸ τῶν 
μὴ δυναμένων πιεῖν τὸ πικρὸν φάρμαχον ὑπὸ τὸ μέλει, 

ἐχχαχήσει τις. Τίς γὰρ ἡμῶν οὐ σύνοιδεν ἑαυτῷ πί- 
νοντι οὐ μετὰ βουλῆς, καὶ μεθυσθέντ' ; Τίς ἡμῶν χα- 
βαρεύει ἀπὸ χλοπῆς, χαὶ ἀπὸ τοῦ μὴ πεπορικέναι τὰ 

ἐπιτήδεια δεόντως ; ̓Αλλ’ ὅρα τί λέγει ὁ λόγος " Μὴ 
ζλαγᾷσθε, ὅτι οὗτοι βασιλείαν Θεοῦ εὖ κιηρογο- 

μήσουσι. Τὸ χατὰ τὸν τόπον, μυστήριον χεχρύφθαι 
δεῖ ἵνα μὴ ἐκκαχκήσῃ ὁ πολύς" ἵνα μὴ μαθὼν τὰ 
πράγματα προσδοχήσῃ τὴν ἔξοδον, αὖὐχ ὡς ἀνάπαυ- 
σν, ἀλλ᾽ ὡς χόλασιν. Ἢ τίς εὑρεθήσεται Παῦλος ὁ 

ξυνάμενης λέγειν - Κάλιλιον γὰρ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν 

Χριστῷ εἶναι; Ἐγὼ δὲ οὐ δύναμαι τοῦτο λέγειν" οἶδα. 
γὰρ ὅτι, ἐὰν ἐξέλθω τὰ ἐμὰ ξύλα χαυθῆναι ἐν ἐμοὶ δεῖ. 

ξύλα δὲ ἔχω τὰς λοιδορίας, ξύλα ἔχω τὰς μέθας, ξύλα 

τὸς χλοπὰς, καὶ ἄλλα μυρία ξύλα ἐπῳχοδόμησά μου 
τῇ οἰχοδομῇ, Ὁρᾷς, ὅτι ταῦτα πάντα λανθάνει τοὺς 
πολλοὺς τῶν πεπιστευχότων; χαὶ καλῶς λανθάνει. 

, Καὶ ἕχαστος ἡμῶν οἴεται, ὅτι μὴ εἰδωλολάτρευσεν, 
ἐπὶ μὴ πεπόρνευχεν (εἴθε χἂν ἐπὶ τῶν τοιούτων 

χαβαρεύωμεν 1), ὅτι ἀκαλλαγεὶς τοῦ βίου. σωθήσεται. 
Οὐ ῥλέπομεν, ὅτι τοὺς πάντας ἡμᾶς παρασταθῆ- 

τ θχίλι, τι, 1; 1 ον, νι, 9, 10. 7᾽ ΡΙΜΠΙΡθ. τι 49. 

Ρϑίγεπι, ρογίπάθ 80 ὶ οὐΐββεῖ, πιϊιδιίθπ), οἱ (ογτ ]- ᾿ 

Ἀἰυι8 νοῦθὶβ ουπὶ Οὐϊυγξαπίοπι, ποὸ υἱΐδαὶ ἰη οὐπὶ 

οἰαγίιαίθπι ὑγῶβ 856 [ἐγθηΐθπὶ, 864. ῳ οὈϊεξεηιεῃ) μὰ- 

1ΘΓΠῸ ΠῚ Δι γοπὶ, ρΟΡβρὶ οἰδ8 ἰρϑαι γῈ}16 Πα ἀ6- 

οἷρδγα. ΝΝοη δπΐον ὀχρϑάϊι ἢΠΐο υἱ ραίογαπι πονογὶς 

Δπιήγοῖη γοϊαμίδιίδαυς ἁἰθοίυπι; «ἰϊοφυΐπ ἀΐδβυϊνθ- 

ταν, ποι ομδηθαυίταγ. Ἰἀεῖγοο ραίογηΐ ἀπιογίβ ἀυ}- 

οοϑάΐηοαι οοοι αὶ, οἱ πιϊμᾶγιηι ἀπιδυυδίπεπι οβίδη- 

ἀϊι. Ιάοπι. ργορογἰοηθ βεγνδία, 86 ρϑί6γ οἱ πιθάΐουβ, 
[λεἰϊ Ποιιβ. ϑυπὶ διᾶγα 4υφ ᾿4πὶ αὐ εἰΐδιη [8115- 

βἰἴπηιη 86 βϑρίθι ἰβϑίπιαμη βαηδηί. Οπιηβ διΐπὶ 4υὶ 

Ρθοδανεγῖί, ῥγὸ ρϑοοϑιῖβ ρυμϊδιάυβ εδὶ. Νοίϊ6 ἐγ - 

γατε, θεῖς ποη ἱγγϊἀείμτ. δίυε [ογπίσαίογτ, εἰυὸ αἀμί!εν, 

εἷσε πιοί[ἰς, εἰυ πιαδομιίοταμι οοπομϑί!οῦ, δἰθθ [ΜΥ, 

Ο εἶνε οὐτίοεμε, δἰυο πιαίραϊοις, εἶσε ταμίου, γθΟ Βα 

Ῥεῖ ποιι ροεείάεϑιηι 1". ἤρα οἱ ἰπιο!δοίαπι, αἰ φοα- 

(για οοπδί δαί Γαοτγὶ! Ὁ [18 φαΐ πιούϊοὶ [ἐγ- 

Τοπι 500 βροηρία οὐπάϊθιπι σουδρίσογο 401 ἈΠΙΔΓΙΠῚ 

μΠαγπιδευπὶ 50} πι6}}6 ἰδίθπϑ υἱϑαγὸ πϑᾳυευηί, οὶ 

αἰαῖ 4] απΐπιο σοποίἀαϊ. Ουΐβ ἐπὶπὶ πο -ἰ παι δἰ δὶ 

πον 6ϑὲ οοηβοίυ8 ἱπεοπβυ δ ροιϊδιϊοι δ οἱ οἰε]εῖ8- 

ιἰ5᾽ Ουἱβ ποοίγυπι ρυτγι5 δϑί ἃ ζιτίο, δυΐ ποροββαγίᾶ 

δι οἱ υβ16 οοπιραγανίι ἢ 56 ἀ νἱάθ αυϊὰ ἀἰςδὶ 5ΈΓΠΙῸ 

Νοίϊιο ὀττατεὶ [ τερπεπι θεοὶ ποη ροεαἰάεϑμμ!. ἢ }8 

Ἰοεὶ πιγδίοτίαπη αϑβοοιάδπάινπι 6δὶ, π6 γυΐρυθ. ἀμ]- 

πιὰ ἀεβροπάοαι, πὸ οοβηίια Γ πιογίθια ὀσθροοιοὶ 

πῸΝ 1} τοααΐοια., βοὰ υἱ ραπᾶπι. Αὐδ 45 Δ]|00 Ὁ 

Ῥαυΐαβ οτγὶς φυὶ ροδδὶ! ἀΐξοτγα 1 : Μείϊμε ἀϊεεοίυἱ, εἰ 

686 ομπὶ ΟἸτίδιο. Ἐφα αυδάοιῃ μὲ ἀΐξεγα ποῆιθο. 

δοῖο δηΐπι ἴοτα αἱ, υαὐἱ μὲπο τῃβγάνογο, πιθὰ ᾿ἰβπᾶ 

τοι υγαπίαγ. [υἰσῆα ρότγο πᾶιθὸ Οδιγοοιδείοι68 ; 

Ἰίχηᾳ ΔΘΘ᾽ μβαθεὸ εὐγιοίδίββ ; ̓φηα [υγίδ, βοχορηίδ- 

406 λ411ἃ ᾿ἶψιια βιραῦ δοὐϊπείαπι πιθυμν οομδέγιιχίς 

ὙΙ 65. Πα οἰπηΐδ ρἰυγίπιοβ θυ 1ε|65 ἰΔίο γα ὃ οἱ θῈΜῸ 

Ἰαίέηι : εἱ ὑπυθαυίΐδηια ποβίγυπι 4υΐα ἰάυϊα ποιὰ 

οοἰυῖε, φυΐα, ποι 6δὲ (ογηϊοδίι5 (υἰμδιμ ἰμ Η15. δ8]- 

ἴδπὶ ρυτὶ 81 π}}}5}, ρι!δὶ 56 υδὲ 6χ ἰδ Υἱ[8 Θσοθβ86- 

τίι, βαΐνιιπι Ιογθ. Νοῦ οοηϑἰἀογᾶπηι8, ποϑὲς οἴηπῖδει 5 

εἰανάμηι 6686 αἰι6 ἰτίϑιπαί Οἰτὶδιῖ, τὲ τείεταί πη» 

φείΐεφιιε μτορτία σοτροτὶς,, Ῥγομί Θεβλῖί, δἷυθ ϑοημηι, 

δἰνο πιαίοιπι Τὸ, Νοη φιιοπάϊαιι5 ἀϊοοι 5 : Ὑογμηιίας 

12 1] ον. ν, 10, 15. Ἀπιοβ. π|, ᾧ. 
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πιθὴ νὸς οοσπουὶ δα οηιπΐδιις {τίϑιιδιις (ογτῶ; ἰάθο Α γαε δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ" 

κἰτίοπεπι εὐπιανι ἀρ υοὐῖς ηιοαά οπιπῖα διμάϊα υὲ- 

εἰγα ; Ὀθη 4034 αἰΐχυα αυϊάοπι, φιοϑὰ 414 018 γ 6 ΓῸ 
ποη. Ουοηίΐδπι ἰφίαγ πιο ΐου8. φυσπάοαυο πιράϊοϊ- 

Π416 (Ἔγγυπὶ οοου αἱ δὰ [γδυάἀυ!οπῖα πη 0} 406 δροῖ- 

Εἶα, οἱ Ῥϑιθγ πιΐπαθ ᾿δείϑπδο βιιδὴὶ ἐγρα Π]ΐυπι ΡὈ6- 

πον  θπελπὶ ἑοῖς, οἱ φυοηϊληι ἵπίο γ [γαυ 68, δἰ ϊδ 
αυϊάσηι {πιο 8 οἱ ναγίοθβ, οἱ δὶ φιιΐη ἰϊυὰ σογρογὶϑ 

δίγιοίαγα ποχίαπι 6ϑὶ, {14 νογοὸ ἱφπογδη απ οἱ ο΄ οἷ- 

τιηιίαπι 1011}, ταἴ6 αιυίρρίαπι πιγοιίοα θοῦιη ἄβογα 

Ῥτοριδία ἱμιο όχι, οἱ νἱ 16 η8 86 ἀδεορίαπι ἃ 60 ἴῃ 

μοηιπὶ δἷϊ : δεεορὶϑιὶ πιδ, δοπιῖνο, οἰ ἀεερρίμς δμπι. 

Εσυπὶ ἴῃ ἰἀπίμπι πιο πι}8 Οχροβ50πὶ γϑριιογαί, υἱ δἰ ἈΠ| 

ἀϊοογοὶ Προ : θεεῖρα πιο, 5] ἰὰ οοπάπεϊ!, ΑἸ18 Θηΐπι οδὲ 
{νλπ8 {ιι ἢ Ό60, οἱ ἰΐα ἴγδιιβ ιι88 864 Βθγρεπίθ. Υ1Δ16 

414 ἀἠοαι πο ον Π 6016: ϑέγροης ἀδεορί(πι6, εἰ οογαθάϊ, 

ϑόγροπεῖ8 ἴγϑι8 Αἀδπιπὶ οἱ ἈχόΓαἢ) 6Ἶ 0.85 6]6 εἰ. 6 ρΆΓα- 

ἀϊςο Ὠεἶ, 564 ἴγαιιβ {ιι8π| Ῥά5505 δὶ ργορίιοί ἀἴσθῃ5 : 

Βεεορίεδιὶ πιὸ, θοηιΐπο, εἰ ἀδοορίι δμπὶ, ἰρϑῦπι δὰ 
1λιιΐδπη Ῥγορίειία γταιλπὶ ονοχίί, διιοῖδ φυθ ἰὼ 60 

γαῖ υἱρίυίθ, υἱ ρετγίροιϊοποπι διϊθρίυβ., νοϊυπίδι 

τογϑὶ θαὶ πυ}οὸ ἰοπηίναπι ἰἰπλογα ἀείδγεῖι5 δα Ὀπιῖ- 
πἰδίγαγο ροϑδεῖ. ἢτες ἰσίτυγ οἱ ἢ08 ἱπιθ! μαι 68 
ορίοπιι8 ἃ θ60 ἀεεὶρὶ οἱ πυης οἱ ἴῃ ροβίογυπ). Τ8ι- 
{ιπτπο 0 ΒΘΓΡΘἢ8 ποη ἀφεἰρίαϊ η05. Ηυϊο 5ἰπηῖ}6 68 

αυοά ἰπ ᾿Ξαΐα ἰοσίίαγ τῇ : δοπιΐπες οπῖπι πιϊδοιΐ εἰς 
ἐρὶγἰϊμπι ὀγγοτὶδ. Λάνογιθϑ οιΐδπὶ ἰδὲ φυϊά ἀραὶ 5ρὶ- 

Τίτ8 ΟΓΡΟΓΪ5 πιϊβῖ!5 ἃ 60. Βαπ6 δυΐοιῃ [να νδ!, 4ιοά 

ΟῚ Πόγυη) ἀοάονῖς Πδυ5. δρί γα! ογγογ 8, δ, ὧἱ 

ὨΟΙΠΪΠΑΥΪ ργορ] δία, πιίβου!! {Ππ|π|. 

ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ ἴδια τοῦ σώματος πρὸς 

ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε ραῦ.1ον. Οὐ βλέπομεν 

τὸν εἰρηχότα " Πλὴν» ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πάντων τῶν 

φυλῶν τῆς γῆς" διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν " οὐχί τινα μὲν, 

τινὰ δὲ οὔ. Ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἰατρὸς ἐνίοτε ἀποχρύπτει 
τὸν ἰατριχὸν σίδηρον ὑπὸ τὸν ἁπαλὸν χαὶ τρυφερὸν 
σπόγγον, χρύπτει δὲ χαὶ ὁ πατὴρ τὴν φιλοστοργίαν 
διὰ τῆς ἐχφράσεως τῆς ἀπειλῆς χαὶ αἱ ἀπάται αἱ 

μὲν ἀφαιροῦσι τὰ στεατώματα, καὶ τοὺς χιρσοὺς, καὶ 

εἴ τι ἄλλο βλάπτει τὴν τοῦ σώματος παρασχευήν᾽ ἡ 

δὲ περιαιρεῖ τὴν ἀπαιδευσίαν χαὶ τὴν χαύνωσιν ([)" 

τοιοῦτον δέ τι νενόηχε ποιεῖν τὸν Θεὸν ὁ προφήτης 

μυστικῶς, καὶ ἰδὼν ἃ ἠπατήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 

χαλῷ λέγει" Ἡπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἡπατήθην. 

Ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν τηλιχαύτην ἔχστατιν, ὥστε 

χαὶ εἰπεῖν τῷ Θεῷ: Ἀπάτησόν με, εἰ τοῦτο συμφέ- 

ρει. Ἄλλη γὰρ ἀπάτη ἡ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἄλλη ἡ 

ἀπάτη ἡ ἀπὸ τοῦ ὄφεως. Ὅρα, τί λέγει ἡ γυνὴ τῷ 

Θεῷ ὋὉ ὄρις ἡπάτησέ με, καὶ ἔφαγον. Καὶ ἢ μὲν 

ἀπάτη ἡ ἀπὸ τοῦ ὄφεως ἐξεῖλε τὸν ᾿Αδὰμ χαὶ τὴν 

γυναῖχα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ" ἡ δὲ 

ἀπάτη ἡ γενομένη τῷ προφήτῃ εἰπόντι, Ἡπάτησάς 

μδ, Κύριε, καὶ ἠπατήθη», ἤγαγεν αὑτὸν ἐπὶ τηλι- 

καύτην τῆς προφητείας χάριν, ἐπὶ τῷ αὐξῆσαι ἐν 

αὐτῷ τὴν δύναμιν, ἐπὶ τῷ τελειωθῆναι αὐτὸν, χαὶ 

δυνηθῆναι ὑπηρετήσασθαι μετὰ τοῦ μὴ φοθεῖσθαι 

ἄνθρωπον, τῷ βουλήματι τοῦ λόγον τοῦ Θεοῦ, Ταῦτα 

μὲν οὖν καὶ ἡμεῖς νοοῦντες καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος (3), 

καὶ εὐξώμεθα ἀπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Μόνον μὴ ὁ ὅφις ἀπατησάτω ἡμᾶς. Καὶ ἀλλαχοῦ τούτῳ συγγενὲς 

γέγραπται, ὅτι εἴρηται ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ Κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως. Ἐπιστήσεις 

γἀχεῖ τί ποιεῖ τὸ πνεῦμα τῆς πλανήσεως χιρνάμενον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Καλῶς δὲ, ὅτι οὐχ ἄχρατον δέδωχεν 

ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τῆς πλανήσεως, ἀλλ᾽, ὡς ὠνόμασεν ὁ προφήτης, ἐκέρασεν αὐτό. 

4. Ῥρησυμιπι ἔδοθγα υο]0 οἱ δογαπὶ δἴϊουτε ἐχθ- σὺ πΠαραχινδυνεῦσαι θέλω, χαὶ παράδειγμα δοῦναι 

Ρίυπι φαΐ υἱἱ]ϊαγ ἀδοθριὶ σαπ!. ϑυπὶ ποηηυδ αυὶ 
[160 οαϑι 16 πὶ οἱ ρυνγί(λίαπι βόγνϑηι, αυΐδ 5:1 ἰῃ 

δηϊπιυτ ἱπάπχογιηι ρογῖγα διιπὶ αὶ πυριδ]δ πὶ οὐἷ- 

τὰπὶ ΟΧρΟν 8 [ὑεῖ τ, οἱ δυηὶ 41} φυΐ δὰ βϑουπὰδ8 

εὐπνοίαγε 9677 πυριΐλ8 ποίυμί, φυοά 648 ἀδλπιπᾶ- 

"1168. ρυΐοηι. ΟΟπΙρᾶγάπη}8 ἰοῦ 56 ||05. ΕἸ αι 

υμΐςα8 πυριϊα8 σομίγαχὶῖς, ΔγΌΙ ΓΟ σοηάιπι ΟΠ. }}}|5 

6586 ἀδεἰρὶ οἱ ρυίαγα υἱχαπιδπι ἀδπιπδη λπὶ οἱ ρθη 5 
ἰογηΐθ 6856 ΔΠΠοἰδπήΔπι, υἱ 'ρδἃ ἃ δδοιη 8 ΠῈΡ.}}8 

δυβιϊηοαὶ οἱ ρυγίιδι} βδιυάδαιὶ, χυδ τοὶ γογι αι 6 ἢ} 

ΔΒΠΟΒΟΟΓΘ οἱ δἰραπιαπι ἢδγὶ. αυπὶ υπυδαυΐβαα νἱ“ 

ἀδὰϊ αυϊά βοαᾳυδίοτ, ἀϊεΐ ροίοδι ργροϊαγίυ8 φυϊάεπὶ 

εὐπὶ {|| δαίμων (τα γυτῃ, [588 5] ποη ἀδοθρία ο85ι1- 

(Δ[6Π| Βεγν 5561, 866 1Π|}}18 ηυρ {118 ΠΟ 56 ἱπηρ] ουΐ8- 

δεῖ, δὲ που β8εῖ 4] }ου] 5 βαϊυι8 Θαπὶ οἰϊδπὶ χυαΣ 05 
Βυθ]ῖ, ΠΟ ᾿πιθη ἰδηί:6 Ὀδδι τἀ η1]8 αιδηΐς [Π|8 

4υ, ουτπῃ ροβϑοὶ 08 ΠΗ ΌΘΓΕ, Ραγί(4{] βίσ]οὶ, ραν ιὶ- 
Οἴροπὶ 6856 ; 5] Ὑ6ΓῸ ἰὰ ΠΟῚ ῥοϊεξῖ, 88.118 6556 υἱ. 

ἀδεομῖα υἱχαπηος. ρογῖγα ρυϊεῖ, οἱ ἀεςορία ραγί 41} 

βιὰθαὶ, αυᾶπὶ υἱ νογίδι8 οοφηΐϊία ἴῃ ἱπίογ γε πὶ 

76 ὅδ. πὶ, 12. 11]19ς8. χιχ, 12. 

(1) Οοάοχ Υαιίολν., καύχησιν. 

Ὁ 

ὠφελημένων ἠπατημένων. Εἰσί τινες οἱ διὰ τοῦτο 

ἀσχοῦντες ἁγνείαν καὶ τὴν καθαρότητα, καὶ ἄλλοι οἵ 

διὰ τοῦτο ἀσχοῦσι τὴν μονογαμίαν, ἐπεὶ προσεδύχη- 

σαν ἀπόλλυσθαι τὸν συνουσιάσαντα γαμιχῶς, ἀπόλ- 

λυσθαι τὸν διγαμήσαντα. Συγχρίνομεν καθ᾽ ἑαυτού:. 

“Ὅτι λυσιτελεῖ τῇ μονογάμῳ ἡπατῆσθαι χαὶ οἴεσθαι 

χολάξεσθαι, χαὶ αἰωνίῳ κολάσει παραδίδοσθαι τὴν 

δίγαμον, ἵνα μείνῃ μονόγαμος χαὶ καθαρὰ, ἢ γνῶνει 

τὸ ἀληθὲς, καὶ διγαμῆσαι νομίζω. Παντὸς οὑτινα- 

σοῦν βλέποντος τὸ ἀκόλουθόν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι μα- 

χαριώτερον μὲν ἦν τὸ καθαρεύειν, χαὶ μὴ διγαμεῖν 

μὴ ἠπατημένην, καὶ ὁρᾷν, ὅτι μετέχει μὲν σωτηρίας 

τινὸς καὶ ἡ δίγαμος, οὐ μὴν τοσαύτης μαχαριότητος, 
ὅσης ἡ καθαρεύσασα᾽ εἰ δὲ μὴ δύναται τοῦτο, βἂ- 

τιον τὸ ἡπατῆσθαι, ὡς ἀπολλυμένων διγάμων καὶ διὰ 

τὴν ἀπάτην καθαρεύειν, ἣ τὸ ἀληθὲς ἐγνωχέναι, καὶ 

ἐν ἐλάττονι γεγονέναι τῷ τῶν διγάμων τάγματι. Τοιοῦ- 

τόν τι εὑρήσεις χαὶ ἐπί τινων ἀσκούντων τὴν ἁγνείαν, 

χαὶ τὴν χαθαρότητα τὴν παντελῇ. Πολλὰ δ᾽ ἂν χαὶ 

ἄλλα εὑρεθείη κατὰ ἀπάτην ἀφ᾽ ἡμῶν γενόμενα, χαὶ 

(3) Ροϑι παρόντος αὐ οὐπη ΟΠ 5]ογῖο καὶ εἰς τὸ μέλλον. 
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ὠφελοῦντα ἡμᾶς. Πόσοι δὲ νομιζόμενοι σοφοὶ, εὑρόν- Α ἀδδοαπάαι μἱχαπιογυμ Ἰοσυπι. Ταῖς αυϊδρίαπι γαρο- 
τες τὸ περὶ χολάσεως ἀληθὲς, χαὶ διελθόντες δῆθεν 

τὰ τῆς ἀπάτης, ἐν χείρονι γεγόνασι βίῳ; Ἐλυσιτέλει 

αὑτοὺς φρονεῖν, ὡς ἐφρόνουν πρότερον, περὶ τοῦ, 

ὁ σκώληξ αὐτῶν οὗ τελευτήσει, καὶ ὅτι τὸ πῦρ 

αὑτῶν οὗ σδεσθήσεται, καὶ ὅτι ἔσονται εἰς ὅρα- 

σιν πάσῃ σαρχί" καὶ ὅτι τὸ ἄχυρον καταχαυθή- 
σεται πυρὶ ἀσθδέστῳ. Ἐὰν δὲ ἄλλο τι φαντασθέντες 

παρὰ τὴν πρώτην αὐτῶν, ἐν οἷς μέλλουσι (4) τοῦ 

πλούτου τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνοχῆς χαὶ 
τῆς μαχροθυμίας καταφρονεῖν, ὅρα εἰ μὴ ἀληθῶς 

διὰ τοῦτο, ἐπεὶ μὴ ἔδοξαν ἡ πατῆσθαι, ἐθησαύρι- 

σαν αὑτοῖς ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποχαλύψεως 
καὶ διχαιοχρισίας τοῦ Θεοῦ, οὐχ ἂν θησαυρίσαντες 
εἰ ἠπατήθησαν. Ταῦτα διὰ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἀπάτην, 
ἐπεὶ εἶπεν ὁ προφήτης" Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ 
ἠπατήθην. Παρέλθωμεν δὲ ἰδίᾳ καὶ τὸ, Ἡπατήθην. 
Διὰ τί οὐκ εἶπε μόνον, Ἠπάτησάς με, Κύριε, ἀλλὰ 
προσέθηχε χαὶ τὸ, Ἠπατήθην ; Ἔστιν ἑνίοτε ἐπινοῆ- 

σαι τὸ ἀπατᾷν ἐνεργοῦντά τινα τὴν ἀπάτην, ἄλλον δὲ 
φυλασσόμενον ἀπατηθῆναι, χαὶ οὐχ ἀπατώμενον. Ὅταν. 
δὲ ὁ μὲν ἐνεργήσῃ τὸ ἀπατᾷν, ὁ δὲ μὴ φυλάξηται 
ἀπατηθῆναι, ἀλλ᾽ ἐμπέσῃ εἰς τὴν ἀπάτην, εἴποι ἄν" 

Ἑπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθη». Ἐγὼ δὲ γε- 

»όλενος χατὰ τὸν τόπον, χαὶ τοιαῦτά τινα εἴποιμι" 

Ὃ ἐὰν λέγῃ μοι ὁ ὄφις, χἂν ἀληθῇ μοι λέγῃ, κἂν 
ἀπατᾶν με θέλῃ, ὑφορῶμαι αὐτοῦ τοὺς λόγους, πειθό- 

μένος, ὅτι, εἴτε ἀπατᾷ με, εἴτε ἀληθεύει, βλάπτει 

με" χαὶ ἡ ἀλήθεια γὰρ αὐτοῦ βλάπτει" οὐδὲν ὠφέλι- 

μὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως γίνεται " ἐπεὶ μὴ δύναται δέν- 

δρον πονηρὸν καρποὺς ἀγαθοὺς ἐνεγκεῖν. Ὃ ἐὰν 

δὲ λέγῃ μοι ὁ Θεὸς, χαὶ πείθομαι, ὅτι Θεός ἔστιν ὁ λέ- 
γων, ὅτοιμός εἰμι παρέχειν ἐμαυτόν. ᾿Αληθεύει, δέ- 

χομαι. ᾿Ἀπατᾷν με βούλεται, ἑχὼν ἀπατῶμαι, Θεός. 

μὲ μόνος ἀπατάτω χαὶ ἐπεὶ παρέχω ἐμαυτὸν, πει- 

ϑόμενος Θεὸν εἶναι τὸν λέγοντα, χαὶ ἀπατᾶσθαι, χαὶ 

οὗ περιεργάζομαι, θέλω ἀπατώμενος μὴ ὑπ᾽ ἄλλου 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀπατηθῆναι. Διὰ τοῦτο λέγω, ὅτι, 

Οὐ μόνον σὺ ἐνήργησας τὸ ἀπατᾷν, ἀλλ᾽ ὅτι χἀγὼ πέ- 

πονθα τὸ ὑπὸ σοῦ ἀπατᾶσθαι" χαὶ χατὰ τοῦτο λέγω, 

ὅτι, Ἡπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην. Τί δὲ 

ἀχολουθεῖ τῷ τὸν Θεὸν εἶνα: ἀπατῶντα, χαὶ ἄνθρω- 
τὸν εἶναι τὸν ἀπατώμενον; ᾿Εχράτησας, καὶ ἐδυ- 
γάσθης. Τότε με χρατεῖ, ἐάν με χατ' ἀρχὰς ἔτι νῆ- 

Γἶθ 5 διΐδπ) ἴῃ ᾳυϊθυδάδπι 4ιΐ οαϑιἰδίοπι οο]αηὶϊ, οἱ 

Ρογίδοίαπι ρυν δίοπι. Μυΐ ᾿ϊεπὶ 4}12 γορουΐθο 4υ: ἃ 

πολ ΐβ ἢπμΐ, ἀδούρι}8 φυϊάθιη, 564 δὰ υἱἰ! ἰδίεηι. 

θυοῖ ἰηιογ βαρίθηιοϑ ΠΔ 11, δορηΐία νογ ῖ6 ἀ6 ρ66- 

πἷβ οἱ δῦγογ ἀδρυΐϊβο, μεΐοτεπὶ νῆδπὶ Ἔχθρθιυ! 

Ῥγαβι ἰ5ϑοὶ ᾿ρ505 δαῃῖῖγα, υἱἱ ργίυ8 βδαπηθυαηὶ ἀ6 
ἰϑεἰς : Μογηιὶβ δογμπὶ ποπ πιοτίοἴμγ, εἰ ἱσπὶς ἐογμπὶ 
ποπ ἐχδίϊπσιιεῖμν, οἱ στμμὶ ἐπ υἱδίοπόηι οπιπὶ σατηὶ Ἶ; 

οἱ : Ραίοιδ - εοπιϑιιτοπίαν ἰρσπὶ ἱποαδιπηι θλ 75, 5] 

δύϊοπι δυὰ αυϊάἀρίαπι απ8πὶ δηῖθα οορί(αθδηΐ, ἴῃ 

δηϊπηυπὶ 5.0] ἱπἀυσοηίο8, ἀἰΐν 88 θοη 4115 Ὠεὶ, οἱ 

Ρδιϊθηιία, οἱ Ἰοπρδηϊ πη ῖδι}8 ἀδβρθοίυγὶ βαηϊ, Υἱὰ8 

ΔΏΠΟΙΣ ΥοΓ6, ρΓθρίογοα αυοά ποη υἱβὶ βιπὶ ἀδείρὶ, 

(μοβδυγίανογίπι 5.0] ἰγὰπὶ ἴῃ ἀἷ6 ἴτε οἱ γενοι δι! οη δ 
μι} αά οἱ! Ποῖ "6, ποαυδαυδπὶ {Πὲδ5λιτἰΖαίυτὶ, 5] 

[υ͵ἱβϑαηῖ ἀδοορι!. Αἰφὰθ ϑ. ἀ6 68 αι ἃ θ60 ἢϊ 

[ταυάδ, φυοπίδηι ἀἰχὶ! ργορ]ιοία : θεοορίει πιὸ, θο- 

πιΐηδ, εἰ ἀξεορίι8 φιπι. ΒΓΟΥ ΘΓ ὁ Βρ᾽ ΕἰΔπη118 86 ρηγ8- 

εἶμι οἰἴδπ ἰδίυὰ : δεεορίμς διπι. Οὐ ποη ἀϊχὶ! 81: 

ὑπ : δερςορὶςιὶ πιὸ, ])οπιῖπο, 88 δὐάϊάἀϊι : Πεορερίιδ 

4πὶ ἢ Ἰυϊογάυπι Ἰἰσοὶ δηϊπ|0 σοποίρογα ΠῸ ΠΡ 1 

41} ἀδοίμεγα πηοϊ ἰδίαν, ᾽πὶ Ὑ6ΓῸ 4υΐ 5:0] ἃ ἔγδιι δ 

εὐγοδῖ οἱ ποη ἀεοἰρίϑιυγ. Οὐ [116 [γαυάδπι ράγαγοσ 

Τὶΐ, Αἰ [6 Ὁ ὙΘΓῸ 51} ποῖιὶ σανογὶῖ, βοὰ ἴῃ [᾿δυύρπ ἱποὶς- 

ἀογίι, ἴαης ἰθ16 ροίοϑι ἀΐοογα : θϑοθρίϑιΐ πιὸ, θοπιῖνι, 

εἰ ἀδεερίιε διιπι. ἔκο νϑῖῸ ψυοηίϑπι υ"ς Ἰοουπὶ ἃϊ- 

εἰσὶ, ἰδιϊαβπιοάϊ φυκάλην ἀΐχεγο. Θυοάσιμνηι8 πη 

ἀϊχοῦγὶι βαγρθιβ, 588 γϑγιηὶ ἀΐοαϊὶ, βοὰ ἀσοίρειθ πὶ 

γαὶϊι, οα8. γϑῦθα πλ}}}} συβρθοία βυπὶ, υἱροίο οὐ! ραν 

δυλϑαπι δὲ διιη), δῖνα ἀδεἰρίαί πιὸ, β'νε γοι απὶ ἀϊοϑῖ, 

ταϊΐ ποοΘΓα ; μᾶπὶ οἱ ὙδγὶτΔ8 οἦ15 ποχὶδ δϑί : ΗΪ}}} 

χιοὰ ργοβὶξ ἃ βοῦρθιηίδ Πϊ ; φυδηδοφυϊάοιη ποι Ρο- 

(6εῖ αγῦοτ πιαία {τιισίτι6 ὕοποδ [γγὲ 5. Ουἱάφυ! ἃ γὲγὸ 

ταἰὶ ἀΐοαι Που8, σὐπὶ μ}}}}} ρογϑυδϑυπὶ 6ϑὶ Ἰου}} 6856 

αὶ ἀϊοῖς, ραγδίαρ βδυπὶ τπὸ 'ρϑυπι ἀοάοτε, 968 ετα 

ἀϊεῖι Βαπεϊρίο. θεείραγα πιοὶ να} μυθεη5 ἀδοὶρίοτν 

ἀαπιπιοάο 501085 θδι5 ᾽η6 ἀεεὶρίαι, ΕἸ φυΐϑ πθ ᾿μϑιιπὶ 

ἰγᾶ40, οοΓῖιι5 ὨΘῸ ΠῚ 6558 αι] Ιοχυΐϊίαν, πἰ 1} συγο 46. 

εἰρῖ. Υοῖο οὐπὶ ὀδοῖρίον, ἃ πιο ἃἰῖο, 801 ἃ θ60 

ἀοεῖρὶ. ΙΔοἶγοο ἀΐοο 16 ἤθη 8ο᾽υπὶ Ορεγϑίαπ) 6550 

[τυ άσπι, 56ιὶ 68Π| πὸ αὐύθηθθ ἃ ἴδ υ][ΓῸ ρΆ55:1ΠῚ 

6586: οἵ ᾿ος 86ηδ8ι ἀΐοο : δεεορίειἑ πιὸ, θοηιΐπα, οἱ 

ἀεεορίιις δμεπι. Οὐϊά ροῦγὸ βεαυΐίιν ἐχ 60 αυοὰ Βοιι8 
πίον ἐν Χριστῷ ἀπατήσῃ, καὶ χρατήσας δύναται. Ὦ ἀδοϊρίαϊ, οἱ Βοπῖο ἀδεἰρίαίιτ ἢ Οὐ πε δε δἰ ροιαϊδιὶ. 

Ἐὰν δὲ μὴ κρατήσῃς, τότε μοι χρεία πόνων. ᾽Εχρά- 
τησας, καὶ ἐδυγάσθης. 

Ἑξῆς τούτοις λέγει" Ἐγενόμην εἷς γέλωτα, πᾶ- 
σαν ἡμέραν διετέλεσα μυχτηριζόμεγνος. Καὶ εἰς 

τοῦτον τὸν τόπον ταῦτα ἤχουον, ὅτι Ἱερεμίας γέγονε 

χητὰ χρόνους ἁμαρτωλοτάτων" ἐπ᾽ αὐτοῦ γοῦν γέ- 
Ὅονεν ἡ αἰχμαλωσία" χαὶ οὕτως ἦσαν ἁμαρτωλοὶ, 
ὥστε μυχτηρίξειν, καὶ γελᾶν, καὶ χλευάζειν, εἴ ποτε 
ὁ προφήτης τὸ προοίμιον ἔλεγε τὸ προφητιχὸν, τὸ, 

ἘΠ54. αχνὶ, 38, 19 ΜΔ} τη, 12. 89 ΒοηΊ. 11, 5. 

{Ὁ ον ἸΙοβεπάμπι : αὐτῶν οἴησιν, μέλλουσι, 

Ταπο πι6 οὐιϊποῖ, αυληάο πη ἰπ γί ποῖ μῖο δάϊιις 

᾿πίδηίοπι ἴῃ ΟΠ γβίο ἀδοθροῦί!, οἱ οδιϊθοπο ροια8.. 

5] δυΐδθπῃ πο ΟὈ πα ογί5, ἰαης Ἰαυοτί 15 τα  ἢΐ Οριιϑ 

681. Οὐιϊπιϊειΐ, οι ροιϊειὲ. 
δ. Ῥοϑὲ ἴμϑς αἷι 5": δ᾽ αοίι8 διπὶ ἵπ ἀοτίϑιπι, ἰοία 

ἀἷε ρεγβενεγαυὶ διιϑδαππαιιδ. ἴῃ ἤυμο αυόηπ6 ΙΟσιπὶ 

γιὸς δυάϊν!, δεγαπιίαπι [α͵856 ἰομροτῖθι5 ἰη! 851-- 
ΠΉΟΓΙΙ πὶ ἰΝΟπ ἑν. πὶ; 80 ᾿ρ50 ἰφίιυγ οαριϊν 85 οοπ]- 

φἰϊ, εἱ δο ἰπίαυϊιαι!5 ἀθνθηογαηῖ, αἱ 5005 Δ ηΠΓθηξ, 

ἀσεϊἠονομί, ᾿αἀἰ τίου ᾿δθοτοηί, δἱ αυδηάο ργο- 

Ῥἢδία ργοαιηίιῃ δά! θαὶ ριορμοιϊουπ) ἰδιυα 55 ς 

5. ΜΆ{|:. νιν, 18, 5' δόγθπι, χχ, 7. 53 [014., 1χ.ς 
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Παε ἀϊεὶς θοπιΐπιε. Ἰττὶἀοθδηι δυϊίεηίο8, οἱ ουθδαι- Α Τάδε 2έγει Κύριος. Ἐγέλων οἱ ἀκούοντες, χαὶ 
πόθδηὶ ηυ: ἀϊςουδηίυγ. Ουἱΐ ἀδοορίιι5 ἴυδγαι, εὐ 

[γ8ι15. {}}}Π|811 [πογαῖ, νογοθαίΐαν ἀΐοογα : Πας αἰεῖϊ 

ουπιίπιιδ. Ουδιοῦγθι οἱ ἴρ56 νο]θη8 ἀσείρονα οἱ 46" 
εἷρίοπάο υἱμἱΠἸταῖοπὶ ρεγοίρογα, δἰοθαὶ : ΜθῸ8 86Γ- 
ΠΠΟΠ65 ΓΟΡΟΠΟ ΥὙ0}}}8, 4υοη 8) Β6ΓΠΊΟΙ 68 θοπιϊηὶ 

πο) δυάἐιῖ8. Ῥγφυοναηὶ ἀοῖπαὰς 111 ἀυγαβ ἰδπηυδῖη 

δογ 0865 δογαηνί, οἱ νοῦ θοὶ δινάΐθθαπε. ἤδο 

τ ἀΐοοραι φαΐ μαης ἰοουπὶ Θηλγγαθαὶ, Θτϑη Δ Π5 
Ῥγοωπιΐα οἱ ργορ!διαγαπὶ ἰηἰ εἶα, Ῥτγορ ιοίία ἰφίταν 

Δοτοιηῖα ἰπἰἰὰμπ ἀρυἀ ποθ αυΐάαπι 1816 6ϑὲ 4υ8]6 

εχ! ἶρθηὶ Βεριυλοίηία,4υΐ ποβοῖο φιΐὰ ἴῃ ππθπίθ μ8- 

Ὀαθτγίηι εὐπὶ νϑγίογυηι δ ; Ῥεγόμπι Ποεὶ φιοά [αείμηι 
65. αὐ Ζεγεηιΐαηι βίϊαπι (ποι οἷι ἀς ξασετάοιϊθμδ, βορὰ 

ἴῃ ἰόντ Ηδργϑίοο οἱ γο!ηἷ8 οὐϊοπίθυ5 Παροίυν : 

γεγϑα Ζετοπιΐα βιϊ Οἰοίοἶτ, εἰ οὐομ68 οοπβοπίίαηι Β 
ἀϊσεπάο : Ῥότγϑα 7ετοηιΐα βἐὶ (ἰιοίεἴα:. ϑ6ἀ σαν υονϑα 

“ετγενιΐα 5 Οαοηϊαπὶ οἴπὶ 608 ααΐ ΒΘΓΠΊΟΠΘΙη δυάῖνα 

ποίο!ϑηῖ δἰ οηπθγοίμγ, ργοσπΐυπι 1}}} Γαΐς : Αμαΐί6 

ΦΕΤΉΔΟΝ δ πιέθδ. Ἐῤ ἢ059 υλπάοψας ἰἰδπὶ (οἰ Πιι18, 
δὐπὶ ἰά ἀδ0} πο) 6856 νἱί οῖιγ, Νοηπιπηιαπι ΔὉ 

δἰἰνηἰοἶ 5 Βου πη! 65 πη δηλ, αὐ ἢ 05 δὶ βάοδιῃ δά- 

ἀυσάπιιϑ ; οἱ ουπὶ Υἱἀδτίμι8 605 ἰ1 ἃ ΟΠ τ βεἰαπίβιπο 

ἌΡΟΓΒΟΒ, ἢ 6] ἰρϑιπ}) ΠΟΠΙδΠ ἜΧΘΟΘΟΓΘΠΈῸΓ οἱ οὐδιΐηϊ, 
εἰ διιάϊογίηι ΟἸγἰβυίαπθτι πὶ 6586 ΒΕΓ ΠΊΟΠΘΠι, ΠΟ᾿ Ργῶ 

Βοβΐϑ [ἐγίπηυ5 ΟΠ τ βεϊϑηιπι 1] Βαστηοιΐ ργοΐογθηο 

4586 ἰάοπουπι, 86 απ 6 υϑπιοϊ δεν πη9 ργὸ υἱγη] 

{ιοτῖξ ἃ ΠΟ 5 8.4}, οἱ νἱ ἀδγίπιιβ ουρίψαπι δμάϊ- 
ἰοτγαπὶ ποη νυ] αν πηοάο [ἰ φαοιὶ ἀϊοί τιν δυδου!δηίοπι, 
ὅτης Θοηἤίαπιιγ απο ἰφυ Δ Ὁ} Π6πὶ δα γπηοπδη), ΟΠ εἰ ϑ ϊα- 
Βογιπὶ 3.69. 6586 ΒΕΓΠΊΟΠΕΠῚ, οἱ 5ἰπ|}|6 φι!ἀρί2πι [ἀ- 
οἴπηι8 υἱ [5 υΐ ἀϊχὶ!, ποη βιδιίπι : ἢ φὸ ἀϊεῖ! Βοηιΐ- 
ημ8, 864, Δ. ΠΠ6. ΒΟΓΠΊΟΠ68 405 640 ἀἶοο δογομπιῖδβ. 
Πὰς ργορίον {Ππῶ4|: Εαοίμδ διιπὶ ἐπ ἀοτίφιηι. Εἰ 08 
5ὶ ιιαπὰ0 ἸοητΘηῖ68. τῖδα δχοὶρίπιαγ, ἱπιϊἰχηδιμυγ, 
οἰ 1805 ρΓορμοία ϑογαπηΐαβ ἀΐσαὶ : Εἰ πεῖς 5μτὰ 
ἐπ ἀεγίδιιπι, ἰοία ἀΐε ρεγεευοταυὶ εμὐδαππαίις. Θυὶὰ 
ἄϊοο0, δεγοπιίδϑ Ὁ Εἰ πὶ πηοὺυβ δ 6808 50 5δημα θαιαΓ, 
Αμάϊοϑαπι οηΐπι, ἱπαυΐι "6, οἰππΐα πῶς Ριανϊ αὶ ηυὶ 
ἐταπί αὐυατί, οἰ ἀθτὶ οὐ απ {{{μηϊ. ϑοὰ Ὠυπηίιι8. 81}0- 
58 ῃη8ὶ ΟΠΊΠ65 Φυὶΐ 80 θα πηδηΐ γογῦα [)οἱ, Εσειας 
διπὶ ἐπ ἀοτίονηι. ᾽ς ἀυλ 6 υἱχθγίηι ργορινοία., 
ππης ἀθγίβὶ, πυης ρου ἢβ. ἐχροβῖεὶ, μβγοΐδοι!,, Ἰαρὶ- 
αἰϊνν5. ἃ ρορυ]ο ροιΐ, 6 πη] ΐο βυθ!δι!, οὐΐο πδῖι}, 
ἴπ [ιξᾶπι σοη)εοι!. ΡΙ τί πη πὶ μογροβδὶ βυμὲ οἱ 5ι- 
διϊυδγυπί, υἱ βεοῃμά πη γοϊυπιδίθηι [οὶ ἃ 60 βοῖο 
εἰ υτἴδπὶ συγοηιε8, ργϊοδηὰο γϑγθυπι, ποτὰ ἃ θ 60 
Β'οροβίία) σΟηβααυδγοηῖιγ, Τοία αἷδ ροτδουθταυὶ 
ἀπ δαππαῖιι8. ρουβαίυγ {14 φαπογαιίο, αυοά πον 
Β8μο5 ἀἴθθα8 ἔυοτῖᾳ αὖ δὰ. βυι υβαηηοίι8 ργΟρίιοίδ., 
864 ἰοίᾶ ἀϊδ Ῥαγβθνδγαγογὶί συ θθϑη πα 118. 

ἐμυχτήριζον τὰ λεγόμενα. Ἑφυλάξατο εἰπεῖν τὸ, 

Τάδε “λέγει. Κύριος, ὁ ἀπατηθεὶς, καὶ ὠφεληθεὶς ἐχ 
τοῦ ἀπατᾶσθαι. Διὸ χαὶ αὐτὸς, βουλόμενος ἀπατᾷν 

ἐπὶ τῷ ὠφελεῖσθαι ἐκ τοῦ ἀπατᾷν, ἔλεγεν, ὅτι, Ἐμοὺς 
ὑμῖν λαλῶ, ἐπεὶ οὐκ ἀχούετε τοῦ Κυρίου λόγους. 

Εἶτα ἐχεῖνοι παρεῖχον τὰς ἀχοὰς, ὡς λόγοις Ἵερε- 

μίον, καὶ ἤχουον λόγων θεοῦ. Ταῦτα δέ μοι ἔλεγεν ὁ 
παραδιδούς μοι τὸν τόπον, ἐξετάζων τὰ προοίμια χαὶ 

πὰς ἀρχὰς τῶν προφητειῶν. Ἔστι τοίνυν χαὶ ἀρχὴ 

τῆς προφητείας Ἱερεμίου παρὰ μὲν ἡμῖν, ὡς οἱ 

Ἑδδομήχοντα παραδεδώχασιν. οὐχ οἶδ᾽ ὅ τι σχοπὴ- 
σαντες" Τὸ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐγένετο ἐπὶ ἽἹερε- 
μίαν τὸν τοῦ Χελκίου ἐκ τῶν ἱερέων " ἐν δὲ τῷ 

Ἑ δραϊχῷ καὶ ταῖς λοιπαῖς ἐχδόσεσι Λόγοι Ἱερεμίου 

υἱοῦ Χειϊκίου " καὶ πάντες συνεφώνησαν τῷ εἰπεῖν" 
Λόγοι ἹἹερεμίου υἱοῦ Χελκίου. Διὰ τί οὖν «1όγοι 
Ἱερεμίου; Ἐπειδήπερ τὸ προοίμιον αὐτῷ ἐν τῷ 
λέγειν πρὸς τοὺς μὴ βουλομένους ἀχοῦσαι ἣν ’ ᾿Αχού- 
σατέ μου τοὺς «ἰόγους. Καὶ ἡμεῖς ἔσθ᾽ ὅτε τοιαῦτα, 
ὅταν λυσιτελὲς ἡμῖν φανῇ, ποιοῦμεν. Ἐνίοτε λόγους 
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν προσάγομεν, βουλόμενοι αὐτοὺς προσ- 
ἀγαγεῖν τῇ πίστει' χαὶ ἐὰν ἴδωμεν, ὅτι διαδεδλημέ- 

νοι εἰσὶ πρὸς Χριστιανισμὸν, καὶ βδελύσσονται τὸ. 
ὄνομα, χαὶ μισοῦσι τὸ ἀκοῦσαι, ὅτι οὗτος ὁ λόγος Χρι- 

στιανῶν. ἐστιν, οὐ προσποιούμεθα Χριστιανὸν λέγειν. 
λόγον ὠφέλιμον" ἀλλ᾽ ὅταν ὁ λόγος ἐχεῖνος χατα- 

σχευασθῇ χατὰ δύναμιν ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ δοχοῦμεν. 
ἐρᾷν τὸν ἀχρηατὴν οὐχ ὡς ἔτυχε τοῦ λεγομένου 

ἀχούσαντα, τότε ὁμολογοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἐπαινετὸς 

λόγος Χριστιανῶν λόγος ἦν χαὶ ποιοῦμέν τι παρα- 

πλήσιον τῷ εἰπόντι οὐχέτι, Τάδε .1έγει Κύριος, 

ἀλλὰ, ᾿Αχούσατε λόγους ἐμοῦ Ἱερεμίου. Ταῦτα διὰ 

τό" ᾿Εγεγόμην εἰς γέλωτα. Καὶ ἡμεῖς ἀγαναχτοῦ- 

μῆν, ἐάν ποτε λαλοῦντες γελασθῶμεν, ὅπου ὁ Ἵερε- 
μίας ὁ τοιοῦτός φησιν" ᾿Εγενγόμην' εἰς γέλωτα, πᾶ- 
σαν" ἡμέραν. διετέλεσα μυχτηριζόμενος. Τὶ λέγω, 

Ἱερεμίας; Καὶ ὁ ἐμὸς Ἰησοῦς ἐμυχτηρίζετο᾽ 
Ἴκχουον γὰρ, φησὶ, ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι, 
φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐμυκτήριζον αὐτόν. 

Ἂλλ᾽ ὁ Κύριος ἐχμυχτηρίζει ἐχμυχτηρίζοντας τοὺς 

πάντας τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ. ᾿Εγεγόμην εἰς γέ- 

Ἥωτα. Ὅρα ποταποὺς βίους ἐδίωσαν οἱ προφῆται, 

πὴ μὲν χαταγελώμενοι, πὴ δὲ χινδυνεύοντες, χαὶ χα- 

ταθαλλόμενοι, καὶ λιθοδολούμενοι ὑπὸ τοῦ λαοῦ, 

ἀναιρούμενοι, μισούμενοι, ἐχδιωχόμενοι, καὶ πάνυ 
ἔπασχον, καὶ ὑπέμενον, ἵνα χατὰ τὸ βούλημα τοῦ 
Θεοῦ δόξαν τὴν παρ᾽ αὐτοῦ μόνου ζητοῦντες, χηρύσ- 
σουτες τὸν Λόγον, τύχωσι τοῦ τέλους τοῦ παρὰ θεοῦ.. 

Πᾶσαν τὴν» ἡμέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος. 

Κατηγορία τῶν χατὰ τὴν γενεὰν ἐχείνην, ὅτι οὐδὲ 
ἡμέρας ὀλίγας τινὰς ἐποίησε προφήτης ὁ μυχτηριζόμενος, ἀλλὰ πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσε μυχτηριζόμενος. 

6. ΟΘμέαᾳ ἀπιαγο ὑεγὺο πιθη τί(οῦο 8, Ἐδὶ ηυκάλῃ 

ῬΙῸΠΙ 5510 γίϑυ5, ἀὁ 4υ8 ρΓΟΠ 85] 0η6 ποιθδη Δροθρὶς 

Γϑιγίδγομδ ἰδδας. ἢ [508 υ]ρρα ἱπιορργειδίαν, Βίϑιπι 
ΒΟΓΓῸ ῬΓΟΙΗΪΐ ᾿ἰφυοῖ ὁχ μος ; Βεαιὲ φαὶ πμης ἰμρεπί. 

8. Ι6Γ6ΠΊ. }, 1, 

(Γ) Δηλονάτι Εατις Ἰοκοπάιιπι, δῆλόν ἐστιν, 

Ὅτι πικρῷ «᾿όγῳ μου γειάσομαι. Ἔστι τις 

ἐπαγγελία γέλως, ἧς ἐπαγγελίας ἐπώνυμός ἔστιν ἁ 
πατριάρχης Ἰσαάκ. Ἑρμηνεύεται γὰρ γέλως. Ὅτι 

δὲ ἐπαγγελία γέλως, δηλονότι (1) ἐκ τοῦ, Μακάριος 

8 [,0ἀ. χν, 14. 85 δογοίω. χχ, 7, 
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οἱ κλαίοντες γῦν, ὅτι γελάσετε. Ἡ δὲ ἐπαγγελία Α 

“Ὅτι γελάσετε. “Ὥσπερ ἐπαγγελία - Υἱοὶ; Θεοῦ κιἴη- 
θήσονται, χαὶ, Τὸν Θεὸν ὄψονται, χαὶ, Κιηρονομή- 

σουσι τὴν γῆν, χαὶ, Αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 

οὐραγῶν" οὕτως ἐστὶν ἐπαγγελία γέλως, ἦ ἐπαγγελίᾳ 

τὸ ἐναντίον ὁ μαχαριζόμενός ἐστι χλαυθμός. Ζητή- 
σεις δὲ εἰ τούτῳ τῷ ἀγαθῷ γέλωτι χαθ᾽ ἑτέραν χαὶ 

ἑτέραν ἐπίνοιαν συνάδει μὲν ὁ μαχαριζόμενος χλαυ- 
θμὺς, ἐναντιοῦται δὲ ὁ τοῖς ἐναντίοις ταλανιζόμενος 

ἀποχείμενος χλαυθμὸς ἕτερος. Οὐαὶ γὰρ οἱ γελῶντες 

νῦν, ὅτι πενθήσουσι χαὶ χλαύσονται. ΓΑλλος γὰρ 
χλαυθμὸς ὁ μαχαριζόμενος, ἄλλος ὁ ἀποχ:ίμενος τοῖς 

χαχῶς βεδιωχόσιν. ΕἾ δέ τι χἀχεῖνος τέλος ἔχει ὠφέ- 

λιμον, οὐχ οἷδα. Τί λέγω; ἼἌχουε Παύλου. Ὅτε ἐδί- 
ὅχσχεν, ἐπραγματεύετο λέγων λυπῆσαι τοὺς ἀχούον- 

τας χαὶ ὁμολογεῖ, ὅτι τότε μάλιστα εὐφραίνετο, ὅτε 
ξλυπεῖτό τις ἐξ’ αὐτοῦ" φησὶ γάρ" Καὶ τίς ἐστι» ὁ 

εὑ;ραίνων μὲ εἰ μὴ ὃ «ἰυπούμεγος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ 

εἶ τίς τε ἐχανός ἔστι χινῆσαι ψυχὴν ἀχροατοῦ μά- 

λιστα ἡμαρτηχότος, τοιούτους εὔχεται λόγους λέγειν, 

οἵτινες ἀπὸ δυνάμεως, χαὶ παρατάξεως χαὶ θειότη- 

τος, χαὶ νοημάτων ἀπαγγελλόμενοι ἱερῶν σείσουσι 
τὴν ψυχὴν τοῦ ἀχούοντος, χαὶ χινοῦσιν ἐπὶ πένθος, 

χαὶ ἐπὶ χλαυθμὸν, χαὶ ἐπὶ δάχρυα, ὡς χαίρειν τὸν 

λέγοντα, ὅτε ἴδῃ τὸ ἀχροατήριον τερπόμενον, χαὶ γε- 
λῶν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις. “Ὅπου μὲν γὰρ εἰς ἐπαγγε- 

λίας ἄγει, ὡς διὰ στενῆς χαὶ τεθλιμμένης τῆς ἐν τῷ 

λυπεῖσθαι ὁδοῦ ἐπὶ τὴν ξωὴν, χαὶ διὰ τοῦ χλαυθμοῦ 

ἄγει ἐπὶ τὸν μαχαριζόμενον γέλωτα " ὅτε δὲ οὐ τοῦτο 
ἄννει, φοδοῦμαι μὴ τοιαῦτα λέγῃ " Οἷα (3) οἱ γε- 
λῶγτες γὺῦν, ὅτι πεγθήσετε, καὶ κιαύσετε. Πρὸς 

τί δέ μοι τοῦτο εἴρηται ἣ βουλομένῳ ὑπαινίξασθαι, 
ὅτι λέγει, Πιχρῷ «όγῳ μου γελάσομαι, χαὶ παρα- 

στῆναι γέλωτα χλαυθμοῦ, καὶ χλαυθμὸν ἐχεῖνον ὅν 
χλαύπονται οἱ ἐνταῦθα γελῶντες, τάχα τοῦ Θεοῦ 

πραγματευομένου ἐγγεννῆσαι αὐτοῖς χλαυθμόν:; 

Ἐκεῖ γὰρ ἔσται ὁ κιαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων. Καὶ τοῦτο πραγματεύεται ὁ θεὸς ὁρῶν, ὅτι 

ὁ χλαίων ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἁμαρτήμασιν, ὁ θρηνῶν ἐπὶ 
τοῖς ἰδίοις παρανομήμασιν, ἤδη εἰς συναίσθησιν ἐλῇ- 

λυθε τῶν ἰδίων χαχῶν. Ὡς εἴθε ἔχαστο; ἡμῶν χαθ᾽ 

ἔχαστον ἀμάρττμα ἔλεγε" Λούσω καθ᾽ ἑχάστην 
γύχτα τὴν κχκιλίγην μου, ἐν δάχρυσί μου τὴν 

στρωμνήν μου βρέξω. Ὡς εἴθε ἕχαστος ἡμῶν ἕλε- 
τὲν ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἁμαρτήμασι χλαίων: Ἐγενήθη ΠῚ 

μει τὰ δάχρυά μου ἄρτος ἡμέρας καὶ γυχτός. 

Ἐάν μου ὁ λόγος πιχρότερος ἐνταῦθα ἧ, πιχρότερος 
δὲ διὰ τὸ θλίδεσθαί με, δι᾽ αὐτὸν ἀτδίξονται οἱ ἀκούον- 

, τὸς οἱ ἐλεγχόμενοι. Ὅταν βαρῶνται τὸν λέγοντα, 

οἶδα, ὅτι ἐπὶ τῷ πικρῷ λόγῳ μου τὸ τέλος ἐστὶ γε) ᾷν, 

ΙΝ ΞΕΠΕΜΙΑΝ ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΙΧ. δι 

βοηυϊογ ργομπηδβῖο : Ομοπέαπι γί εἰ ἴε 51. σοι ργο- 
Ἰη 8510 δδὶ : ΚΠ δὶ υοεαδμπῖμτ; οἱ : ὕόμηι υἱάθω 

ϑωπί; εἱ : Πατεαϊαῦμπί (ογγαηι; εἰ : Ἰρεοτμπι δεῖ 

τέσπμηι εαἴοταπι ὅδ : [18 ῬΓΟΙ 5510 651 τβιιβ, ἐυΐ ομ- 

ῬΡοπίίυν ᾿υοῖα5 4] "αδίνς ἀϊειιυν. Θυξγο σα ἤὰπὶ ᾿υἷο 

ἈὴῸπο τίβυϊΐ βεοὺ πότηι ΔἸ .πὶ οἱ Δ] 1 ΠΔ 56 ΠΒ0ΠῈ 601- 

δτυδλὶ Ἰυσὲυ5. αὖἱ Βεαίυ8 αἰεί, Ορροπδίιγ. ὙυΓῸ 

Ιυσῖυ8 4118 αυὶ πιίβογα }} }8 ργωάϊοαίαγ,, οἱ {1108 

πιδηοὶ αυἱ 6 ΘΟ Γαγὶο πὰπο τάδ. Υὰ οἰοπῖπι 1115 

4υΐ πυης γίάδε! ἀποηΐαπι ᾿πσουπηί οἱ ἥεθυηι 3, 
ΑἸΐυβ ἀυΐρρα Ἰυοῖυ8 αὖἱ θεδίυδ ἀϊείιαγ, 4118 «ἱ 1} 
Ἰ08 πιᾶποί 4υἱ μια]6 Υἱχογίηϊ. ὕϊγαη δυΐοπι εἰΐ8}} 
16 ἤποπι φυδιιρίϑιη [α θ ἀΓι5. δἰ 1 Ὁ] πὶ, πο βοἷο. 
Ουἱά υἱοο ̓  Αὐάὲ᾽ Ραυΐυπι. Οὐπὶ ἀοεε ναὶ, ἰὰ Ξαίδψο- 

θὰὶ αἱ ὁχ 6}18 δουῃοηίθυβ διιάϊίογαϑ ὁοη ΥἸβίαγϑι- 

ἴυγ, 6ἱ οΟπἤΙδΙΌΓ 56 ὑπὸ τηᾶχίη!α ἰξίδίυπ) 6556, 

4υδηάο 4υ͵8 οοπιγδίαυ δι" οχ ἶρ50 ; ἷΐ οηΐηι  : 

Εἰ φιὶς ἐεἰ φαὶ πιε ἰαἰἰβοεί, εἰεὶ φαΐ σοπιτίείαίι ΦΣ 
ηϊε ῦ Εἰ δἱ 4υ}5 ἰάοπαιι8 ἐδὶ δά τηονϑπάντ) δυϑἰίονῖ 9 

Ριφϑογιῖπι ρϑοσδίογί8 δηἰηλυ πὶ, δ᾽ υβπιουῦ! ομέλι ρτο- 

[ἐγγῸ νεγθὰ αυξ φἰγίυ!6, ογάϊηθ, αἀἰνίπίιαῖθ δίάι8 

Β8ογΓοΌγυ ἢ δοηϑυυπὶ ρομἀ61 6 ροΓΟΘ Ἰδηΐ δυ ἢ 0Γ]8 δι}- 

πιυπι, εἰ πηονοδηί δά ἰυοίιπι, δ Ποίυπι, Διὶ ἸΔογΥ - 

πη 5, ἰδ υἱ ραυθοαὶ ογαιον, 870) οὐπὶ νἱἀδεῖ διιθΐς- 
ἰογὸ5 ράυο ἀσ!θυΐοβ 18 φυφ ἀϊουπίαγ δγείάθγα. 
Ναδϊ αυδηο δὰ ρῥγοπιἰβδίοηθβ ἀυοἰϊ ἰδηχυδηι Ρ6: 
δυξυβίϑιη οἱ προ θυ5 ρἰαηϑιῃ νἱᾶπ δά νυἱίληι, 118 

Ρογ Πεῖυπὶ ἀπεῖϊ δὰ μεβδίαην τίσασν. ἀὐπὶ νογὸ ἰὸς 
πο Ρεγίϊεῖς., {ἰπ|60 η6 ἠϊοαὶ (8|14": γώ υοδίδ φιὲ 

τί ἀειἷς πιπς,, φιῖα ἐμσευϊεὶς οι Πεὐϊιἷ5. Θαοῦϑυν δυ- 

16πὶ δ. ἃ ΠΙΘ ἀΐοία βυπί, εἶδὶ ᾳυοά 50 Ο Βουγα 

τνοΐυΐ ἱπάϊοα: 6 αυϊά ἀΐοαι Πἰθ νοῦ δ : Απίαγοὸ ϑετο 

πιεο τίάεϑο ; οἱ οβίοπάσεα εἰδυπ ἤοίυ5 οἱ Ποίυιη ᾿ς 

Ἰυπ αιιδιη {πάθη ἐΐ αὶ 1 τίάθηϊ, θὲ 0 [οτγίδββ ἃ 
Ἰυοίυ 605 ἁῇῇεϊεηία ἢ 1δὲ ὁηἰ ἢ τὶ! βείμε οἱ εἰτί ον 

ἀπ εΐμηι ". Αἰαυς ἰὰ δοῖι θουβ νἱάδιιβ Πεοηίοπι ο}» 
Ργορτγὶα ρεοοαίλ, οἱ Ἰυφοπίοπι οὐ ργοργία ἀεϊϊοία ϑτῃ 

ἴῃ σοηδαϊδη δὴ} ΘΠ ΓπΙ πη] οΥ ἢ γθη 556. ὕ{{π|3πὶ 

τπυβαυΐϑι 6 ποβίγι αν ΡΙῸ δίῃ 5 5618. ρδοσδι}5 εἴ - 

οογοὶ "5: ἑαταϑο μὲγ δἰ ψμίαβ ποοίδε ἰδοίεπι πιέμθε, 

εἰ ἰαετψηιὶς πιεῖ δίγαίπηι πιόμηι γίσαϑο. Ὀιοδη υμυϑ- 

αιΐδααὸ ποβίγυν οὐ 8:.}8 ρυοοδία ἤοη 9 αἰοοΓαῖ ἢ : 
Ῥασταμι πηι ὲ ἰαοτψπα πιο μαπῖε αἷς ας ποεῖε. 8ὶ ἰιὶς 
ογϑιΐϊο πιθδ ΔΘογυἷογ 8:1, ΔΟΟΓ ΟΡ δυίθπὶ., 4υοηίΐϑηι 

Δη60Γ, δυ ογο8 ψυὶ γοἀαγφυυπίυν, ΠΠᾶπὶ φστο [δ 
γτυμὶ ; 864 οὐπὶ πιὸ ἀϊοδηίοιῃ πιοίοδιθ ἔδγυηι.,, 861} 

ΔΙΏΩΓΟ γογῦῸ πιο ἤποπν ἴοτα γίϑυ πη, γίϑυπι θαι» 

Ῥιην. Ουσά (οΥἴ.586 πείθῃ ργορδεῖα ἀΐοουαὶ : μία 

απηιαγοὸ υέτῦο πιθὺ τί άεϑο. Ναυς αυϊίθηι δηϑγο γ61}}ὺ, 

οἱ ποπάυπι νἰί6ο, δ6ὰ απίατγο υεῦϑο πιθὸ τίάεϑο. 

γελᾷν δὲ τὸν τῶν μαχαριζομένων γέλωτα. Καὶ τοῦτο τάχα εἰδὼς ὁ προφήτης ἔλεγεν ὅτι, Πιχρῷ «λόγῳ 

βου γεϊάσομαι" ἤδη μὲν πιχρῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐχ ἤδη γελῶ, ἀλλὰ πιχρῷ «όγῳ μου γειλάσομαι. 
Ἁὐθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι. Θεὸν 

ἐπιχαλεῖται ὁ δίχαιος, τὴν σοφίαν ἐπιχαλεῖται χαὶ ὁ 

ἄδικος ΓἜσται γὰρ, φησὶν, ὅτε ἐπικαλέσεσθέ με" 

Ἴ. Ρνωνατί αἴίοποπι εἰ πιϊξοτίαπι ἱπυοοαϑο "5. θουιη 

᾿μνοοϑι)υδῖι5, δαρίοπιίϑπι ἰπνοοδὶ οἰἰδπιηἰηι5. Ετίὶ 
δηΐπ, ἱπᾳουΐ "5, σμηι ἐπυοσαὺ εἶ πιὸ, 3ε4 ἐρ0ὺ ΜΟΗ 

Π͵,ις. νι, 91. δ᾽ Μλιῖν. ν, 9. 8, 4, 5. 5 [μιον νἱ, 95. 911 σον. ΠῚ, 4. "ΠΊμας, νι, 35. " Μδι}. τῆι, 432. 
Ὑ Ρια), νι, 7. ΜΙ Ρ9.]. χει, 4. 

(β}) 0[α, 1μ659 οὐαί. 

35. ζόγεπι. Χχ, ὃ. ὙΦ ΡΊον. ν, 38. 



515 ὈΒΙΟΘΕΝΙΒ δἰ6 

ἐχαμάϊαηι υο8. ΠΠΠἰς φυϊάθπι ἰΔπὶ 5105 φυδηι [5105 Α ἐγὼ δὲ οὐχ εἰσαχούσομαι ὑμῶν. Ἔχεζ μὲν οἱ ἄδ'- 
τιδηϊδϑίυπι οϑὲ ἰπνοοδγα οπίθη Ὠοιμἰηὶ ; δέ οπιπὶδ 

φιιὶ ἱπυοεαυογῖς ποπιοπ Βοπιϊπὶ εαίνως ἐγ 51. εἰς δὐ- 

ἴτἢ ρτορίεία ἀΐείι : Ργαυαγίεαίἑοποπι οἱ πιϊδοτίαηι 

ἑπυοοαῦο. δῖοι! Πουπι, δῖ. ργωναγί δι οποπὶ, δίουϊ 
Π)οιῃΐ.η), δὶς μι βεγίδη). Νυπὶ ΓΘ πὶ "Οπᾶπὶ ἰμνοσαῖ 

δενδπιίαθ, οὐπὶ γον 1, ἀἰοὸηβ : Ργιυαγί σα! οπθιι 

εἰ πιϊδοτίαηι ἱπυοσαῦο ἢ ϑεὰ σοηῃβίθεγαπὰδ δυηϊ ραοία 

αὐ ἰπίπηυ8, οἱ φυοπιοάο ἰγδηραπίυγ ; ΠΟΠηυπυλι 

δι ΐιη ρδοίᾶ τηΔ]ὸ ΘΟΠ ΓΑΙ ΔΓ, 4} 0118 πλ8]6 ἰμἰ1}8 
υἱἱηδηὶ ργανδαγίοδιϊοπὸπι ᾿μγοσθίη8. [14 δἱ οορπο- 

γόγο ἰδίαπι οἱ βραιἰοβϑϑιὴ Υἱδι} 4 ἀμπεὶϊ δὰ ἰηίογὶ- 

τίιαπλ, οἱ φυοά ΡῈ Θᾶπὶ [16 ἰδοῖς 8 ὨΪ}}}1 πιο] ἐδ] 

Ῥαιϊίδγ, ἀδ ἰδία ἰΠΠὰ οἱ ϑραιϊΐυδα νυἱᾶ ἰγδηβίογο 

47} τ δηρυδίδπι εἰ ϑγείδῃι, οἰἶδπὶ πᾶ 8υ5{16115 

ἀΐοο : Μίδοτίαηι ἱπυοσαῦο, Ὀ 550 νη Γάθγὰ δυϊη 

τηυπά0 οἱ τοθὰ5 ἰυμηδηῖ5 ἰμΐία., υἱ οΟἰοδιία τγοοὶ- 

Ρίδιι. δ δοτίαηι ἱπυοσαϑο. ᾿ἰἃ ῬΟΥΓΟ ἀδβθγθη8 υἱίδι 

Ἰαιὰ οἱ βραιίοϑϑ υἱδδ, Ὑδηΐθπβ4ι6 διὰ δησυβίδη εἰ 

Διοίατη., υἱ ἤωπη τη δε ῦ αιυειῃηδαπιούιαι Ῥαυλις, 
ἀἴοο : Μίδονίαπι ἱπυοσαῦο. Ναας δηΐπι Ποη]0 η11}} - 

υδὲ ἀἶοοι"": 106] ὁ0ο. Ποπιο, φαὶξ πιὸ {ἰϑογαδὶξ 46 

δοΥΡοΥὰ πιοτιΐδ ἡιιλι8 ἢ ϑὲὰ 40] ἱπιο!!οχογί! σορρυ9 
τηογιῖ5, 4} ΠΠθογασὶ νοϊυθυῖ ἀ6 ΘΟΓροΥ 6 πιογι 8 ἢυ- 

διι5, 15. αἰδοῖ : Πι[είϊΣ ὁ4ο ἰιοπιο. (υἱ γ6ΓῸ ΘΟΓρ 8 

διηϑί, αυοὰ νυ 5 ἰνοπηίμι 8016, αἱ Γαἰυγαμι 

5:0] πὰ ΠΟ.) οὐδ ἶ, ποαυϑαιδηὶ ἀϊςαὶ : 1π|6ἰϊα 660 

μιοπιο ; δὲ} θϑϑίυπι 586 ρυϊαὶ φιιοά ᾿ΙΟπι0 51 δἱ νϑῦ- 

βείυγ ἴῃ π)011}8 ΘΟ ΡΟΓΘ. [αἰ Γ δὶ ραγοίραγα ροῖυθγο 

φυοιπηθο Ῥϑυ 5 ἀΐχοι!ι : 1η[οἰϊς 660 ᾿οπιο, δὶ εν} - 
βογίδι ποπάπιη ἱηνοοανὶ, ἰμνοοᾶῦο ᾿ρβϑιη, ρϑοιο- 

π65 ὁυπ ΥἹ{}}5 ΓΓληβοπαο,, δἱ οὐ δογοπιΐα ἀἰο8η : 
Ῥχανατισαιἰοπέπε εἰ πιϊδονίαμι ἐπυοσαῦο. Ναηλ6 δηΐμὶ 
ἀϊχίι : Ργιαναγοδιίοηοπι θεΐ ἰηνοοαῦο. 010 ἁἤϊεγγο 
ἀξ ϑεγίρίαγα δχοιηρίυπι [511 μδοίαπι [᾿ἀηφοηιΐ8, υἱ 
οϑίεμάδιῃ 400 ρᾶοῖο {Π|6 ργδοναγ δ οηθι ἰμνοςαγὶ!, 
Οὐ ΠοΙορίνογια ρϑοίᾶ [ἀθγᾶϊ δα} αἱ μογ (οὶ ἀἶδ65 
ἐξτθόδα μγθοθ8 [ἀπἀόγοῖ θεὸ, φυϊθυ8 οἰδρϑβὶβ βδιηοῖ 
ἨΙΟρΡΒΘΡι8 ου Ὁ} ἐγάδτγαι. Ρδοίἃ Ἰνδβο ΠΟΟρμδγπεβ 
δι! πιἰβίϊ, μοιοϑίαίοι! λυάϊι! να: [τοἷτ οἱ οχίγα (οπιοτία 
θόαπι ογᾶγει. Ουΐ ἀφομιίαπι ναι δυάΐε!να5 Ὁ Ῥαςίδηθ 
βογυλη δ δη [γαηβθηθὰ ἢ Οογί6 [Γδηραπάδ, υἱ Ομ Π65 

[ἀιδηίυγ. Ραοῖα οὐ πὶ οὐ ΗοΙυρθδγηα ἰπἰϊα υἱοῖδγα 
Ἰνεδίαιη οὐδὲ δριιὰ θοι. γ]οἰδίαγα ἐγᾶὶ δυθΐι ρὰ- 
οἔσ πη οὐπὶ ΠΟ]ΟρΡ ΘΓ οἱ ἀϊχίὶ : Ργωνατί σαι οποιη 

ἐπυοσαῦο ; οἱ 58:6 ργουδγιοδιϊοιοπὶ ἰηνοοσανίι. 1. 
πᾶ 8 Θὲ 660 ἤδπὶ αι ἀΐοᾶπι : Ῥγωνατίεαιίοποηι 
ἐπυοζαϑο, εἱ ἱπνοσθπὶ ργαναγίοδιομαπὶ ρδοιϊ οὐτη 

ΒοΓρθηιὸ, ρΆΟι οὐ ἀΐαθυ]ο. Ῥδοίαπι οἰ ἱπὶ 111 56Γ- 

Ροιδ οὐπὶ ἔνα. ΠῚ} [86 δγδὶ δη)γΐοα, δἱ Ἀπιΐοιι8 856 Γς 

Ῥθι8. πα ογὶ. δ.ὰ θοὰβ υἱροῖο "ομ18 ρᾶιιᾶ ἤπιος 
ἀἰβϑοϊνὶ οἱ δηνοὐιϊαπη μῆς ργάναπὶ ἀδ]οιὶ ουγανίι, 

εἰ υαἱἱ νοηυϑ ει ἀἰοὶ!» : εἰπε απ ροπαπιὶ ἱπι6ῦ 
ἐ6 εἰ πιμέϊεγαπι,, δἰ ἐμ 16} δοιπθι ἐμ πὶ οἱ δοπιθη ἐ{{ἴπ. 
Ρί6 ἰχίιαν δυῤίανθιιβ ὰο ρδοῖο θδὰβ. ἐηϊπιϊο πὶ 

98 βοΐ. ναι, 24. 5) σοη, τι, 15. 

(1) Θέλω Παράδειγμα δοῦναι ἀπὸ τῆς Γραρῆς, 
εἰς. {Ἰὃγυπὶ δα ἢ 165. 40 Οτίζοιιθ βεγίριυγαμ 
ϑρρυΠαγὶ ; ἰᾳ4 ἀυοὰ ἃ Νίοχιια χασάσο ροθιμοάυι 

51 700}, κι, 39. 

χοι χαὶ οἱ δίχαιοι δὲ δηλονότι ἐπιχαλοῦνταί ποτὲ τὴν 
σοφίαν" Καὶ πᾶς ὅς ἐὰν ἐπικα.λέσηται τὸ ὄνομα 

Κυρίου, σωθήσεται" ἔνθα δὲ ὁ προφήτης φηλὶν, 

᾿Ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι" ὡς τὸν 
Θεὸν, οὕτω τὴν ἀθεσίαν, ὡς τὸν Κύριον, οὕτω τὴν 

«παλαιπωρίαν. Ἄρα καλὸν πρᾶγμα ἐπιχαλεῖ Ἵερε- 

μίας, ὅτε ἐπαγγέλλει λέγων " ̓Αθεσίαν καὶ ταλαι- 

πωρίαν ἐπικαλέσομαι; ᾿Αλλὰ δεῖ χατανοῇσαι συν- 

θήχας ἃς τιθέμεθα, καὶ τὰς ἀθεσίας αὑτῶν ὅτι 

ἔστι ποτὲ συνθήχας θέσθαι χαχῶς, χαὶ μετὰ τὸ θέσθαι 

συνθήχας χαχῶς, εἴθε ἐπιχαλοῖμεν τὴν ἀθεσίαν! 

Οὕτω δὲ χαὶ ἐὰν χατανοήσω τὴν πλατεῖαν χαὶ εὑρύ- 
χωρον, τὴν ἀπάγουσαν εἰς ἀπώλειαν, χαὶ ὅτι ὁδεύων 

ἐν αὐτῇ οὐ ταλαιπωρῶ, μεταθαίνω ἀπὸ τῆς πλα- 
Β τείας χαὶ εὐρυχώρου ὁδοῦ, καὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὴν στενὴν 

χαὶ τεθλιμμένην, χαὶ ταλαιπωρῶν λέγω " Ταιαιπω- 

εοἰαν ἐπικαλέσομαι. ᾿Αθετεῖν μέλλω τὰς συνθήχα; 

τὰς πρὺς τὸν χόσμον χαὶ τὰ χοσμιχὰ πράγματα, ἵνα 

ἀναλάθω οὐρανίους συνθήχας. ᾿Αθεσία»" ἐπικωϊέσο- 

μαι" οὕτω δὲ καταλιπὼν τὸν βίον τὸν τῆς πλατείας 
χαὶ εὑρυχώρου ὁδοῦ, χαὶ ἐρχόμενος ἐπὶ τὴν στενὴν 

καὶ τεθλιμμένην, ἵνα γένωμαι ταλαίπωρος ὡς Παῦ- 
λοξ, λέγω: Τα.λαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι. Οὐ γὰρ 

πᾶς ἄνθρωπος ἐρεῖ " Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, 

τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θαγάτου τοὐ- 

του ; ᾿Αλλ᾽ ὁ νοῆσας τὸ σῶμα τοῦ θανάτου, ὁ ῥυσθῇ- 

ναι βουλόμενος ἀπὸ τοῦ σώματος: τοῦ θανάτου τούτον, 

ἐρεῖ τὸ, Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος. Ὁ δὲ φιλο- 

σωματῶν, ὁ πολὺς, ὁ ἀπιστῶν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, οὗ 

λέγει, Ταλαΐίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, ἀλλὰ μαχαρίζει 

ἑαυτὸν, ὅτι ἐστὶν ἄνθρωπος, χαὶ ἐπὶ τῷ εἶναι ἐν τῷ 

τοῦ θανάτου σώματι. Ἐὰν οὖν δυνηθῶ νοῆσαι πῶς 
Παῦλος εἶπε, Τααίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, μηδέπω 

ἐπιχαλεσάμενος τὴν ταλαιπωρίαν, ἐπιχαλέσομαι αὖ- 

τὴν ἐχ τοῦ ἀθετῆσαι τὰς πρὸς τὴν χαχίαν συνθήχας, 

χαὶ λέγω ὡς ὁ Ἱερεμίας Αθεσίαν καὶ ταλαιζω- 

ρίαν ἐπικαλέσομαι. Οὐ γὰρ εἶπεν: ᾿Αθεσίαν Θεοῦ 
ἐπικαλέσομαι. Θέλω παράδειγμα δοῦναι ἀπὸ τῆς 

Γραφῆς 1) δικαίου τοῦ συνθῆχας ἀθετοῦντος, ἵνα 

παραστήσω πῶς ἐχεῖνος τῷ ἔργῳ ἀθεσίαν ἐπεκχαλέ- 
σατο. Ἰωυδὴθ συνθήχας ἔθετο πρὸς τὸν ᾿Ολοφέρνην, 

ὥστε τοσῶνδε ἡμερῶν ἐξερχομένη εὔχεσθαι τῷ θεῷ, 
χαὶ μετὰ τοσάσδε ἡμέρας ἑαυτὴν παρέξειν τῇ χοίτῃ 

Ὁ τοῦ Ὀλοφέρνου. Ταύτας τὰς συνθήχας ὁ Ὁλοφέρνης 

ὑπεδέξατο" ἀπέλυσε τὴν Ἰουδὴθ ἐπὶ τὰς εὐχὰς ἔξω 

᾿ τῆς παρεμθολῆς. Τί ἐχρῆν ποιῆσαι τὴν Ἰουδῆθ ; Τη- 
ρῆσαι τὰς συνθήχας, ἣ ἀθετῆσαι αὐτάς ; Ὡμολόγη- 
ται, ὅτι ἀθετῆσαι τὰς γὰρ πρὸς Ὁλοφέρνην ἀθετῆ- 

σαι μαχάριον ἦν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ. ἼἜμελλεν ἀθετεῖν τὰς 
ποὺς Ὁλοφέρνην συνθήκας ἡ Ἰουδήθ᾽ εἶπεν ᾿4θε- 
σίαν ἐπικαλέσομαι, χαὶ ἐπεκαλέσατό γε τὴν ἀθε- 

σίαν. “Ὄφελον χἀγὼ τοιοῦτος γένωμαι, ἵνα εἴπω. 

Ἀθεσίαν ἐπικαλέσομαι, καὶ ἐπικαλέσομαι τὴν ἀθε- 
σίαν τὴν πρὸς τὸν ὄφιν, τὴν πρὸς τὸν διάδολον 

ϑύποῦο (δοίη Ἰορίπιυ8 ἀρυὰ ΠΙογοηγηυπι Ργαίλς 
πὶ δυάϊε. Πυετιῦβ. 



1 ; ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΑΜ ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΙΧ. δι8 

Συνθήχας ποτὲ ὁ ὄφις πρὺς τὴν Εὔαν ἐποιήσατο, χαὶ Α ἱπίαν ἤμης οἱ [Π|8προπαὶ,, υἱ δηιϊεἰ εἶἰᾶπι ἰηιον ἰ}] πὶ 
ἣν αὐτῷ φίλη, καὶ ὁ ὄφις τῇ γυναικί, ᾿Αλλ᾽ ὁ Θεὸς 

ἐπραγματεύσατο, ὡς ἀγαθὸς, τὰς συνθήῆχας ταύτας 

λυθῆναι, καὶ τὴν φιλίαν ταύτην τὴν χαχὴν διασχεδά- 

σαι, καὶ ὡς ἀγαθὸς Θεὸς λέγει " Ἐχθρὰν θήσω 

ἀναμέσον σου, καὶ ἀγαμέσον τῆς γυναιχὸς, καὶ 

ἀγαμέσον τοῦ σπέρματός σου, καὶ ἀναμέσον τοῦ 

σπέρματος αὑτῆς. Ἐὐγνωμόνως οὖν ἀχούοιμεν (1), 
«ὥς ὁ Θεὸς ἐχθρὰν ποιεῖ τὴν πρὸς τόνδε, ἵνα φιλίαν 

ποιήσῃ τὴν πρὸς τὸν Χριστόν " ἀδύνατον γὰρ ἅμα εἴἷ- 
ναι φίλον τῶν ἐναντίων. Καὶ ὥσπερ οὐδεὶς δύναται 

δυσὶ χυρίοις δουλεύειν, οὕτως οὐδεὶς δύναται εἶναι 

φθος χαὶ Θεῷ χαὶ Μαμμωνᾷ, φίλος χαὶ Χριστῷ καὶ 

ὄφει" ἀλλὰ ἀνάγχη χαὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Χριστὸν 
ἐχθρὰν ποιῆσαι πρὸς τὸν ὄφιν, χαὶ τὴν φιλίαν τὴν 

πρὸς τὸν ὅφιν ἔχθραν γεννῆσαι τὴν πρὸς τὸν Χριστόν. 

᾿Ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι. Ἵνα δὲ 

μᾶλλον νοήσῃς τό" Ταιϊαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι, 
διαγράψω ὅ τι γινόμενον τοῖς ἀσχηταῖς (2) πολλάχις 
γὰρ παραχειμένου τοῦ γῆμαι, χαὶ μὴ ἔχειν πρᾶγμα 

ἐπανισταμένης τῆς σαρχὸς τῷ πνεύματι, αἱρεῖταί τις 

φῇ χαταχρήσασθα:. τῇ τοῦ γαμεῖν ἐξουσίφ, ἀλλὰ 

ταλαιπωρεῖν χαὶ χάμνειν, ὑπωπιάξειν τὸ σῶμα 

νηστείαις, χαὶ δουλαγωγεῖν αὐτὸ ἀποχαῖς τοιῶνδε 

βρωμάτων, καὶ παντὶ τρόπῳ τῷ πνεύματι τὰς πρά- 

ξεις τοῦ σώματος θανατοῦν. ἿΑρ᾽ ὁ τοιοῦτος οὐ τὴν 

οἱ Οἰινϊδιαπι οοηοί ει. ΕἸογὶ οπἴπι 979. πεαιΐι οἱ 
4υ}5 ΘΟΠ ΓΆΡ ΟΓΌΠῚ δἰ πΊ|} δηΐου δἷῖ. Εἰ βίου! πόπῖο 

Ῥοίε8, ἀμούιις ἀοπιϊπῖδ ξοτεῖγε, ᾿ἰἰἃ ὨθηΟ ροίοϑὲ δηιΐ- 

Οὔ 6686 θ00 6οἱ Μαιηπηοηῦρ, Δπ) 65 (ἰιείβίο οἱ 

ΒΟΓρΡΘΠΙ ; 56 π6οθ586 651 Ὁ Δ οἰἰὰ ΟΕ 1511 1η]πλ}-- 

οἰεἰαβ φοπογοὶ ουπὶ ϑογρθηΐθ, οἱ δηνὶοἰἰἶα ΘοΓρθη 3 
1ηἰ πη! οἰτἰ88 ραγίδὶ οὐτη ΟἸ"ἰδίο. βυγωαυατίοσαιἰοποηι εἰ 

ηιϊξοετίαηι ἱπυοσαῦο. ὕἱ γεγο τηο 8. ᾿μ (6 }}ΠΠ|Π85 φυϊὰ 

δἷῖ, πιϊξοτίαπι ἱπυοσαϑο, ἀδβευὶ θα 4υοὰ [6 γὶ δοίεὲ 

ἃὺ 4β8.οιϊθ. Εϑδί δηΐϊπὶ δρα αυἱ εὐ} 8]: δἱ ᾿ιθϑγαηι 

Ὠυθαγα, δἰοαια Υἱίαγα πιο  οϑίϊδηι ἰῃ 80 ΦΘη1|8 λάνον- 

5118 ΒΡ ΓΙΕΠΠ| οΔΓηΐ5, ΕἰΪσὶ! πο ἀθυ1ῖ πυθεπάϊ ρο- 

ἰοβίδίε, 56, ἃ[Π]σὶ εἰ [οἱογάγα,, 16} }}}8 οογρυβ 40- 

ΤΏΔΓΘ, ἰρβαπι ἰῃ βουν υἱοπὶ ΓΘ μΈγο [δἰ απ οἰ οΓα 
Β αὐπιπθε 8, οἱ ΟΠ πο 0 δρί γι ἰδοίδ σΆΓΠἶ5. πιογ- 

εἴσατο. Νόιπα εἰς πι!5ογίἂπὶ ἱμυοοδν!, οὐ ροβδοὶ 

ἀδ!ἰο 5 νο]υριαι! θιι84}10 86 ἀᾶγα οἱ τι ΐβογ 8Πὶ ΠΟ, 

ἱπνούαγε ἢ 5] 418 ἜΓ5Ὸ ριοροίδιη ἱπηϊ τὶ μοιαϑὶ, 

Ργῳναγοδιϊοπθαι, υἱ Θχροϑυίηυϑ., οἱ τη ϊβογίδιη ἰῃ 

Ρ Ϊ8. ὀχογοϊδιοπθυ5 ἑμνοςδὶ. [Δ δυϊθπὶ νογα θἰ πὶ 
ἴῃ δογοπηὶα οοπιίφί!, οαπὶ σα 16 05 ολϑία νἴχοῦι; αἰχὶς 

δεἶπι 1} Ποὺ 1 : Νοιι αὐοὶρίας πω ϊογθηὶ, πόηιιὸ [α- 

εἷας ἰδότος,, εἰ ἴῃ ολϑιϊίαια νυἱχὶί. Ριωνδγίοδιίομοπι 

ΠΑΠΊΔ4Ι6 οἱ πιϊϑογίδπι ἱπυοοδνὶ!. 

ταλαιπωρίαν ἐπεχαλέσατο, παρὸν ἐπιδοῦναι ἑαυτὸν 

τρυφῇ χαὶ ἡδονῇ, χαὶ μὴ ἐπιχαλεῖσθαι τὴν ταλαιπωρίαν ; Εἴ τις οὖν δύναται μιμεῖσθαι τὸν προφήτην» 

χαὶ ἀθεσίαν, ὡς διηγησάμεθα, ἐπικαλείσθω, καὶ ταλαιπωρίαν ὃὲ ἐν ταῖς ἀσχήσεσι ἐπιχαλείσθω. "Ἔτυγε 

δὲ τὴν ἱστορίαν εἶνα! ἀληθῆ καὶ περὶ Ἱερεμίου, ὅτι χαὶ ἐν ἁγνείᾳ ἔζησεν" εἶπε γὰρ αὐτῷ ὁ Κύριος: Οὐ 

μὴ λάδῃς γυναῖκα, οὐδ᾽ οὐ μὴ ποιήσῃς τέχνα" καὶ ἐν ἁγνείᾳ ἔξησεν. ᾿Αθεσίαν γὰρ καὶ ταλαιπωρίαν 
ἐπεχαλέσατο. 

Ὅτι ἐγεγήθη «1όγος Κυρίου ἐμοὶ εἰς ὀγει- ἃ 8. Θεία [αοίμς ἐδί δόγηιο δοπιϊπὶ ἵπ ὀρρτοῦτίμιε 

ὃ σμόν. Μακάριος Ἱερεμίας, μὴ ἔχων ἄλλον ὀνει- 
δισμὸν ἢ τὸν λόγον τοῦ Κυρίον " ἡμεῖς δὲ οἱ τάλανες 

ἔμομεν ὀνειδισμοὺς οὐ διὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίον, ἀλλὰ 

διὰ τὰ ἡμέτερα ἁμαρτήματα ! χαὶ ὀνειδιζόμεθα ἐφ᾽ 

οἷ; πταίομεν, καὶ ἐπταίσαμεν, χαὶ λοιδορούμεθα ἐπὶ 
ταῖς χα, ίαις ἡμῶν. Ὁ δὲ Σωτὴρ (5) οὐ τοιούτους 

ἡμᾶς ὀνειδισμοὺς θέλει ὀνειδίξεσθαι λέγων - Μακά- 

ριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσι, 

χαὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὲν ῥῆμα καϑ' ὑμῶν ἔνεχέν 

μου. Χαίρετα ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ σκιρτή- 

σατε. Ὁ «1όγος οὖν, φησὶ, τοῦ Κυρίου ἐγενήθη 
ἐμὶ εἰς ἐνειδισμὸν καὶ εἰς χλευασμὸν πᾶσαν. 

ἡμέραν. Εἶτα χατανόησον ὥς εἰσιν οἱ προφῆται 
εὐγνώμονες ἄνθρωποι, χαὶ οὐκ ἀποχρυπτόμενοι τὰ 

πὐμι ", Βοδίι8. δεγαπηῖδ8. οὐ] πο αἰνὰ δεὶ ΟρρΓο- 
Ὀυῖο φυᾶπὶ βόῦηο Ποπιὶηὶ ; Π08 δυίεπὶ τηϊβογὶ 4υ)- 
θὺ8. ὀρρτγοῦτὶο 681 ποὴ νϑγθυπὶ Θοπλἰπὶ, 56] ρεσοδίἃ 

ποϑίγα  ΝΟθὶβ. Ορργοῦγίο ϑυπὶ ἰαρβὺδ ποϑιγὶ {1} 
ΡΓϑβοπίο5. (απὶ ργίογὶι}, ΡγῸ Υἱ1}}8 ποϑι}15 τπδ]ὸ- 

ἀϊοία Ξυδιϊποίηυ5. γα βϑ᾽ν δου πόα ἰἶ566 Π08 
ΟΡρΓΟΟγ 5. νοῦ ν0}}, εἴπη αἰεἰ! : Βεαιὶ 6ειἷς σμῆι 
πιαϊοαϊπεγὶπί υοϑίς, οἰ μογδοοιὶ υος [μετῖμπί, εἰ ἀἰχ6- 

γῆ! οπιπὸ πιαίιεηι αἀυθτδιιπι ϑο5 ῬΓΟΡΙΟΥ κε. Οαμάοίὲ 

ἐπ ἐπα ἀἰθ οἱ οαδμίιαίο. ϑόγιπο ἰίδαιθ δθοπιμὶ,, ἰμ- 

αυΐι, {ποίι5 681 ἣι ορρτοῦτιιπι πιϊ, 6 ἐπ ἀογέδαπι 

ἰοία ἀϊ6. Οοιιβίἀογα ἀεί ἀ6 αυᾶπι 5. ργορθεῖ οδη- 

αἰὰϊ Ποπιίηθθ, "οῃ, ϑδἰου! πο8 ἴδοίπιι8, ρδοοδίδ 

Ργορτγία οοου]ίδι68., 81 ρ8|1πὶ ποη ἰᾶπίυπι δυὶ ξενὲ 

ἴα ἁμαρτήματα ὡς ἡμεῖς, καὶ λέγοντες οὐχ ἐπὶ Ὁ ποιμίπίθι8, 864 συ πο!5 ραπογδιίοη 8 ἀϊξθηϊο8. δἱ 

πῶν τότε μόνον, ἀλλ᾽ ἐπὶ πασῶν τῶν γενεῶν, εἰ 

ἡυμαρτήχασι. Κἀγὼ μὲν ὀχνῶ ἐξομολογήσασθαι τὰ 
ἁμαρτήματά μου ἐπὶ τῶν ὀλίγων ἐνταῦθα, ἐπεὶ μέλ- 
λουσί μου χαταγινώσχειν οἱ ἀχούοντες " ὁ δὲ Ἱερεμίας 

ἐπι παθὼν ἁμαρτητιχὸν οὐχ ἠδέσθη, ἀλλὰ ἀνέγραψεν 
αὑτοῦ τὴν ἁμαρτίαν ἁμαρτία γὰρ ἣν τὸ ἐπιφερό- 

μενον ἐν τῷ, Καὶ εἶπα" Οὐ μὴ ὀνομάσω τὴ ὄνομα 

Κυρίου, καὶ οὐ μὴ «λωλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ ἐγόματι 
αὐτοῦ. Ἐδιδάχθης πάντα ποιεῖν ἐν ὀνόματι Κυρίου, 

1 εσι χνυι, Φ. Ὑ 76. χχ, 8. ὅ Μά. ν, 11, 12. 

( Ἀχούοιμεν. Οοοχ ϑοοτίαὶ., ἀκούεις μέν. ᾿ 

3) Οὐάεχ δοοτία!, , διαγράφω ὅ τι γινόμενον τοῖς 

αι ρδοοάγιηῖ. Εφο φυϊάεπιὶ πὸπ δυάθο ςομπάιεγὶ 
μῖς τηθᾶ59 ἰπίφυϊί 165 ΘΟΥΓΔΠῚ ΡΔ0018., φυοηΐδπι ἂυ- 

ἀϊδιιῖα8. πι οοηἀοιηπδίατὶ διηὶ; δἱ δον πια8., Ομ} 

ἰϊχυϊά ἀο! ααίβδαι., βοη ὀγυῦυΐ!, 86 δυυπι ρθυοδ- 

ἴσμν 56Γριὶβ πιδπίανίι. ῬΡεοσαίαπι ογαΐ φυοὰ δυυ- 

ἀΐτυγν: Εἰ αἰσὶ ; Νοπ ποιπδιαθο ποπιὸν Μοιπὶ πὶ, 

πός ἰοφιαν αἱίτα ἐπ ποπιῖπε ἱρδὶμδ. ΕἀΟΟίι5. 65 Οπμμᾶ 

ἴῃ ποιηΐμα θοπιίηὶ 4.7.3 (ἌσοΓα,, οπηΐα ἴῃ ΠΟΙΗΪΠ6 

θοιηΐπὶ ἄφεγα; τὰ γϑγὸ αἶεἶ8 : Νοπ ποπιΐπαϑο ποπιε 

4. 26γ. χυ, 9. 

ἀσχηταῖς. , 
6) Σωτήρ. ἀοάοχ γαίϊολη., Κύριος. 
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»ϑο͵νεὶκὶ. δ. φυοάπδην ποπμὸπ ἢοπιϊπδίυτγυβ 63  Νο- 

το ἀδόγι ἢ} Δ᾽ ΘΠΟΤΙ πῇ πη ΤΟοοΓἀ Δ η1 ἴπ ο0Υ- 

ἀΐναβ γοϑιγὶ8, οἱ ἀΐοὶβ : Νοπ ποπιΐπαϑο ποπιοὶ ἢο- 

νεἰνὲ, ποὸ ἰοσμαν αἰἱτα ἐπ ποπιῖπα ἐρεῖπιε. ἤος ἰίάφυς 
ἀϊοῖε ναιπδιὶ δἰ συΐ ρά8505, φυοὰ ποῦΐ8 οἰἰαπιὶ υ8ὰ 
γδμγρ 50.61. ΜαχίπΙ6 ὙΘΓῸ δὶ 4υ}8 δ᾽ υἱ σοηβοίυβ 6δϑὶ 

56 Οὗ ἀοοιείπαιῃ οἱ βογπιοηθπὶ 4] 14 υ8π 410 Πη8]6 [1556 
Βα θ᾽ υπι., νοχϑίυιη, οἱ οὐΐο Παθίϊαπ), δΘρα ἀϊεὶϊ : 

"60, φυϊὰ τη οἱ ποροί 8 δ ργορίογοα οὐΐο δι} 
ηυοά ἀοοέδπι οἱ ργοίδγωι) ΒΟΓΙΏΘἢ 68 ἢ ΟἸΓ πο ρῸ- 
(ἰὰ.8. 'π βυϊπυδίηοπὶ οἱ αυϊδίδην πα δθηΐογο ἢ Ταῖο 

αυϊ ρίαν οἱ ργορίιεία ρᾳ551:18 68ὶ οὐπὶ ΐοογει : ΕἸ. 

αἰαὶ: Νοη ποπιϊπαῦο ποπιόη δοηιὶηὶ, πες ἰοφιαγ μἰ γα 

ἐπ ποπιῖπε ἱρεῖμα. 861 "οπμ5 θοϊηΐηι8 4υΐ θέ 68 
ἰΔιογαμι που μα οςαία ΓΟ] οὶ, ΠΟ μου ἶσὶς 

Βγορίιοίδια ἃ 400 πῶ. ἀΐοιὰ 5υπὶ, ἰῃ ΠΟς 6856 γ6γἃ- 

ἐδπὶ, 86ιὶ νοϊυΐι υἱ ριρναγίοδοπθπὶ ἰηνοσᾶγοαῖ,, οἱ 

ᾳυοά ἀΐχοται, τ ἤθη ργϑίαγοϊ. δίχϑγδι δηΐπι : δον: 
ποηινιαο ποπιεπ Ἰ)οπιϊπὶ, πεὸ ἰῶμαν πἱίτα ἱπ πο- 

πιο ἱρεῖμα. Εαοίις δεῖ αμίφηι, ἱπησὶ! ", ἐπ σογἀ6 πιθο 

φιαεὶ ἱσπὶς αγάφη5, ᾿ΤδΝ 6 (Η οδδίδιιδ πιεΐδ, οἰ ἀἰδεοίι- 
ἐς τον μπαϊδιιο, οἰ ποῸΗ Ῥοδδιιηὶ [εγτό. Ελοῖυβ 6δὶ 
Θογπ10 Πομἰηὶ ἃΓΘῺΒ οΟΥ 6708. ΕδοΙαπι 68. ΘΟΓ ΠΊΘΙΙ ΠῚ 

ᾳυδϑὶ ᾿χηΐ5 ἀγάθῃβ, ὈΓΕΠ5 'π 055}}}}18 πιοί8. ϑυ) οοίι 
Ρδίοαίυαι αυοά ἴδοογαι, ἀΐδοηβ : Νοπα ποπιΐπαδο πο- 
πιοη δοιιΐ, πὲς ἰοῆμαν μέτα ἵπ ποπιΐπο ἱρεῖμε ; οἱ 

δἰ πὴ} ἃς οοηίοδδιι8 οδὶ ρούσϑιι δεγοιηΐ85., ἡΠ|υ 
δ͵οοῖι. ιβᾶπι οἱ εξζὸ διδιίίιη δία ροοοᾶνὶ, 80 

γογθυπι Γοργο δηβίοπα ἀΐιαπι ργοίυ!!, βθῃιγθπ ἴῃ 

ΟΝΙΟΕΝΙΒ δ) 

Α ἐν ὀνόματι Θεοῦ πράττειν" σὺ δὲ λέγεις " Μὴ ἐνο- 
μάσω τὸ ὄνομα Κυρίου. ᾿Αλλὰ ποῖον ὄνομα μέλλεις 
ὀνομάζειν ; "Ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐχ ἀναμνήσεσϑε 
ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν " χαὶ λέγεις - Οὐκ ὀνομάσω 
ὄνομα Κυῤίου, καὶ οὐ μὴ .1αλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ 

ὀνόματι αὑτοῦ. Λέγε: οὖν πεπονθώς τι ἀνθρώπινον, 
ὃ καὶ ἡμεῖς χινδυνεύομεν πολλάχις πεπονθέναι. Καὶ 
μάλιστα εἴ τις σύνοιδεν ἑαυτῷ διὰ τὴν διδασχαλίαν 
ποτὲ χαὶ τὸν λόγον ταλαιπωρήσαντι χαὶ παθόντι χαὶ 
μισηθέντι" πολλάχις λέγει " ̓Αναχωρῶ, τὶ μοι χαὶ 
πράγμασιν, εἰ ἐχ τούτου μισητός εἶμι, ἐχ τοῦ δι- 
δάσχειν, ἐχ τοῦ προΐεσθαι τὸν λόγον ; Διὰ τί οὐχὶ 
νἄλλον ἀναχωρῶ ἐπὶ τὴν ἐρημίαν χαὶ τὴν ἧσυχίαν ; 

Τοιοῦτόν τι πέπονθε χαὶ ὁ προφήτης λέγων᾽ Καὶ 

εἶπα" Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου,, καὶ οὐ 
Β μὴ λαλήσω ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τούτῳ 

ἀγαθὸς Κύριος ὁ χωλύων τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας τῶν 

τηλιχούτων οὐχ ἀφῆχε τὸν προφήτην ἀληθεῦσαι εἰ- 

πόντα τὰ προχείμενα, ἀλλὰ χαὶ ἐν τούτῳ ἀθεσίαν 
ἐπιχαλέσασθαι, χαὶ ἀθετῆσαι τὸ εἰρημένον πεποίηχεν 
Ἱερεμίαν’ εἶπε μὲν γάρ: Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ 
ὄγομα Κυρίου, καὶ οὐ μὴ .ἰαλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. Ἐγέγετο δὲ, φησὶν, ἐν τῇ καρδίᾳ 

μου ὡς πῦρ καιόμενον, φι1εγόμεγον ἐν τοῖς 

ὀστέοις μου, καὶ παρεῖμωι πάντοθεν, καὶ οὐ δύ- 

γαμαι φέρει». Ὁ λόγος ὁ τοῦ Κυρίου γέγονε καίων 

αὐτοῦ τὴν χαρδίαν. Καὶ ἐγένετο ἡ χαρδία μου ὡς 
πῦρ φλεγόμενον, χαιόμενον ἐν τοῖς ὀστέοις μου. 

Ὑπέθδαλε τὴν ἁμαρτίαν ἣν πεποίηχεν εἰπών" Οὗ 
οογάθ τη90ὺ ἰφηθπὶ δγάδπίοπη, ἀγοθίοπι ἰῃ οϑδίθυ5 ας μὴ ὀνομάζω τὸ ὄγομα Κυρίου, καὶ οὐ μὴ λαϊήσω 

πιοῖβ, ἰϊα τ (ἐγγα ποπ Ῥοββὶπ). Αὐὐδοίον φυϊἀρίϑιι 

δηυμιἰδίιγυϑ βυηὶ,, ᾳυοά ἃν [5 δυά!ον 5 ὑγοία- 

τυγυπι δἰῖ ἰριογυ. Ὀἰχὶι 6556 φυοάδπ) βΘΠη05 ᾿φη}8, 

ἰξη5. αυἱ 56"8ὰ 01) ρογορὶμιΓ, ἀοίογα ἰΐα Θαπὶ 41 
εὐμοίμίυν αἰβοίθιιθ αὐ οἱ δῖ ἱπιοι γα 8. Ὠϊχίϊ 

Θιΐπ : Βαοίις 68, ἔπι ΓΟΥά6 πιεὸ φιιαδὶ ἰσιῖς αγάφη8, 
ἐἰ ἀγένδ ἨῸΙ [Δ πὶ ἦι ΘΟΓ(δ Πη60, 564 οἱ ἐ! οδεένμε 

“ αιεὶς, εἰ αἰεδοίμιιι8 δαπι,, Εἰ [67ὙΓῸ πο} γροδδίηι. Ἐσὺ 

Υ̓ΟΈΓΘΟΓ πὸ [2}}5 511 φυΐ Πυ}}}8 γεβεγνυδίυῦ ἱψηῖβ, 408- 

118. ἕαἷι ἴῃ οογάς δογειηῖ. 56] πὶ πον οχροιιὶ 

Βυμλ0}8 : 51 ΘΧρογιΐ Θββθ118., ῥγοροϑ 46 Θδβθηὶ 

ὦυο ἰξπεβ, ἰδ, οἱ ὀχίθγιι 5 400 νἱάδπιυϑ σοι υτὶ 

6095 4υἱ ἃ ριφίεοι5 φαηιίυηι οὐποἰδηίυν, {ΠΠπ|πὸ ᾿Ρ0- 

11.1.5 οἰϊφοεγεπιυϑ αυλπὶ ἤυης ; ΠΠ|6 δπί πὶ βυρογϊ εἶθ 

σοηιδυνῖε, εἷς δυΐίθιη υτἷ!ϊ ΟΟΥ, οἱ ἃ οογὰθ ἱπεὶρίθῃβ 
Ῥοτγιηθδὶ Ρ6Γ Οπμΐα 0558, ΡῈ ΟΠΊΠ65 ΘΟΓΡΟΓΐΒ ρᾶΓΙΘΒ 
ξγδϑϑδίιγ, βίου ἰηνδάϊι, υἱ αὶ ἄγοι βυβείηογα η6- 

ιολι, θυ}5 9784, ἀο εὐιιδιηοῦϊ ἰβη6 ἀΐδσαγο ροίαβῖ : 
Επε πον ροδειπι [ἐγτὸ  ΝοΥΪ οἰΐδηι ἸΔίγοῃθ5 υΐ ἢπης 

ἰξῆθπι δυϑιϊπογθ ποὴ ροίσσγυμ! ργΟΡΙΘΓ Υἱπὶ ἀἱοΥ]8 

ἀυοχὶ ἱπίογο δι. ΑἸ 8 65. ἀ010γ αυδπὶ ἰπίεγι ἰξι 8 ἃ 
δογαπιία ἀδβογίριιβ ἀΐοσαπιο : ΕἸ [ποίνις δεί ἴῃ δοτάς 
ἽΠ60 δἱομὶ ἰφιὶς ἀτάθπδ, αὐόης ἰπ δεδίδιιε πιεὶς, εἰ αἷς- 
δοίμιμς διιπὶ μπαάϊφιθ, δἰ πον ροδδμηὶι [ογγὰ. Ἰὰης 
ἰφῆθῖν δοσϑι  δαϊναιοῦ οὑπὶ ἀϊχὶϊ 5 : Ισπόπὶ υὲπὶ 

τ ἐγ6 ἐπ ἰότταπι. Εἰ φυοπίδιη ἰἰϊυπὶ ἰφηαῖ δοσθη 
Βαϊναίοτ, ἰἄθ0 ἰπεϊρίοπιῖθυ5 ἰρδαπι δαυύΐγα, ἱξποιι 

δήο, χσ, 9. ὁ υς. χιι, 49. 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔτι" καὶ ἀπέθαλε τὴν ἁμαρ- 
πίαν Ἱερεμίας ἅμα τῷ εἰπεῖν. Εἴθε χἀγὼ ἅμα τῷ 

ἁμαρτῆσαι, καὶ εἰπεῖν λόγον ἁμαρτητιχὸν ἡσθανόμην, 

ὅτι γέγονε πῦρ ἐν τῇ χαρδίᾳ μον ὡς πῦρ χαιόμενον, 
φλεγόμενον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, ὥστε με μὴ δύνο» 
σθαι φέρειν! Μέλλει τι ὁ λόγος τολμᾷν, οὐχ οἶδα δὲ 
εἰ συμφέρον τῷ τοιούτῳ ἀκροατηρίῳ. Εἴρηχέ τι εἶναι 

εἶδος πυρὸς, πυρὸς οὐχ αἰσθητοῦ, χολάζοντος τὸν χο- 

λαζόμενον τοῦ πόνου εἰς τὸ μὴ φέρειν αὑτόν. Εἶπε 
γάρ᾽ Ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλεγό 
μενον καὶ καιόμενον οὐχ ἐν τῇ καρδίᾳ μου μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ὀστέοις μον" καὶ παρεῖμαι πάν» 
τοθεν, καὶ οὐ δύγαμαι φέρειν. Ἑγὼ φοδοῦμαι μὴ 
τοιοῦτό ἐστι τὸ ἀποχείμενον ἡμῖν πῦρ γινόμενον, ὡς 

Ὁ ἐν τῇ καρδίᾳ γέγονεν Ἱερεμίου. Οὐ πεπόνθαμεν δὲ 
αὐτό" εἰ ἐπεπόνθειμεν τοῦτο, χαὶ προέχειτο τὰ δύο 

πυρὰ, τοῦτο τὸ πῦρ, καὶ τὸ ἔξωθεν πῦρ, ὃ βλέπομεν 
ἐπὶ τῶν καιομένων ὑπὸ τῶν ἡγουμένων τῶν ἐθνῶν, 
εἱλόμεθα ἂν ἐχεῖνο μᾶλλον τὸ πῦρ ἢ τοῦτο ἐχέῖϊνο 
μὲν γὰρ καίει τὴν ἐπιφάνειαν, τοῦτο δὲ καίει τὴν 
καρδίαν͵ χαὶ-ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς χαρδίας διιχνεῖται 
ἐπὶ πάντα τὰ ὀστᾶ, χαὶ ἱκνούμενον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ἔρχε» 

ται ἐπὶ ὅλον τὸν χαιόμενον, καὶ οὕτως ἔρχεται, ὡς; 
μὴ δύνασθαι τὸν καιόμενον φέρειν. Τίς ἐπὶ τοιούτῳ 
πυρὶ δύναται λέγειν" Καὶ οὐ δύναμαι φέρει»; ΟἿδα 
χαὶ λῃστὰς τοῦτο τὸ πῦρ μὴ δυνηθέντας ὑπομεῖναι 
διὰ τὸν πόνον ἀπὸ τούτου τοῦ πυρός. ΓΑλλος ἐστὶν ὁ 
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πόνος ὁ ἀπὸ τοῦ πυρὸς ὃν διέγραψεν Ἱερεμίας, λέ- Α ργίπηο ἱπ)ϊοἱξ, ρτέσηα πη 486 'ᾳ ΘΟΓαπι οοτὰδ ἱπιπν είς 
των" Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ καιό- 

μενον, φιλεγόμενον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, καὶ παρ- 

δῖμαι πάγτοθεν, καὶ οὐ δύναμαι φέρειν. Ἔκεϊνο 
“ἡ τῦρ ἐχχαίει ὁ Σωτὴρ ὁ εἰπών᾽ Πῦρ ἦλθον βαλεῖν 
ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἐπεὶ ἐχεῖνο τὸ πῦρ ἐχχαίει ὁ Σω- 

ἴφποπι 4ι6πὶ ὀχρογίοϑ 86 ἰδίεπίυγ δέιηοιι οἱ (Ἰθορη 89 
ἀ6 οἦυβ δουτηοηΐθι8 ἀἰοοπί68 7: Δοππ6 ΦῸΥ ποεδίτμης 

ατάεπε ἐταί ἰη υἱα.,. ἀμηὶ ἀρετῖγεί ποϑὲς δονίρίατας 

Ηἰς οἱ δἰ πιοηὶβ οἱ Οἰδορίνα τον ἀγάβί ; δυὰϊ ἀϊοδῃίοϑβ : 
Νόοπηθ (οΥ ποείγμηι οὐ 6Π8 ἐγαί ἢ 

τὴρ, διὰ τοῦτο τοῖς ἀρχομένοις ἀχούειν αὑτοῦ ἄρχεται ἀπὸ τοῦ πυρὸς, χαὶ πρῶτον πῦρ βάλλει αὐτῶν 
ἐπὶ τὴν καρδίαν" ὥσπερ ὁμολογοῦσι Σίμων χαὶ Κλεώπας λέγοντες ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ: Οὐχ ἡ 
καρδία ἡμῶν χαιομένη ἦν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήγοιγεν ἡμῖν τὰς Γραφάς; Ἔνθάδε ἡ καρδία καίεται 
πυρὶ χαὶ Σίμωνος χαὶ Κλεώπα᾽ ἄχουε λεγόντων" Οὐχ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν; 

Τίς ἄξιος ἔδη λαθεῖν ἐχεῖνο τὸ πὺρ ἐν τῇ χαςδίᾳ ;. 
Ἵνα μὴ εἰκῇ αὐτὸ λάδῃ, θέλω διαγράψαι τίς ἐστιν 
ὁ ἔχων τοῦτο πῦρ ἐν τῇ χαρδίᾳ. Διάγραψόν μοι: δύο 
ἡμαρτηχότας τὴν αὐτὴν τῷ γένει ἁμαρτίαν, τὴν 
μιαρὰν χαὶ τὴν ἀχάθαρτον πορνείαν, καὶ ἐν τούτοις 
τοῖς δύο τοῖς πεπορνευχόσι, τὸν μὲν ἕτερον μὴ λυπού- 

μένον, μηδὲ ὁδυνώμενον, μηδὲ δαχνόμενον, ἀλλὰ τὸ 
εἰρημένον ἐν Παροιμίαις περὶ τῆς πόρνης γυναιχὸς 

Ξάτχοντα, ἥτις ἐὰν πράξῃ, ἀπονγιψαμένη,, οὐδέν 
φησι πεπραχέναι ἄτοπον. “δε μοι τὸν ἕτερον μετὰ 
τὸ πτῶμα μὴ δυνάμενον στέγειν. ἀλλὰ χολαζόμενον 
τὴν συνείδησιν, βασανιζόμενον τὴν χαρδίαν, φαγεῖν 

καὶ πιεῖν οὐ δυνάμενον, οὐ χρίσει νηστεύοντα, ἀλλὰ 

ἀλγηδόνι τῆς μετανοίας. Διάγραψόν μοι τὸν τοιοῦτον 
ὅλην τὴν ἡμέραν σχυθρωπάζοντα, χαὶ καταπονούμε- 

νον, χαὶ πορευόμενον, ὠρυόμενον ἀτὸ στεναγμοῦ τῆς 

χαρδίας αὑτοῦ, βλέποντα αὑτοῦ τὴν ἁμαρτίαν ἐνώπιον 

αὐτοῦ, διὰ παντὸς ἔμπροσθεν ἐλέγχουσαν. Καὶ ἴδε 
τὸν τοιοῦτον οὐκ ἐπὶ μίαν ἡμέραν, οὐδὲ ἐπὶ μίαν 

υὗχτα, ἀλλ᾽ ἐπὶ χρόνον πολὺν χολαζόμενον. Τίνα τῶν 

δύο προχρίνεις ; τίνα λέγεις ἐλπίδας ἔχειν παρὰ Θεῷ; 

ἷΑρ᾽ ἐκεῖνον τὸν πορνεύσαντα, χαὶ μὴ φροντίσαντα, 

ἀλλ᾽ ἀπαλγοῦντα, ὡς καὶ παραδόντα αὑτὸν τῇ ἀσελ- 
τείΣ; ἢ τοῦτον τὸν μετὰ τὴν μίαν ἁμαρτίαν πεν- 

θοῦντα, θρηνοῦντα ; Οὗτος δηλονότι ἐλπίδων χρειττό- 
νων ἐστίν. Ὅσον γὰρ πλέον χαίεται ὑπὸ τῆς λύπης 

τοῦ πυρὸς, τοσοῦτον μᾶλλον ἐλεεῖται, χαὶ ἔστιν αὐτῷ 

χρόνος αὐτάρκης τῆς χολάσεως οὗτος, ὅσος ἐχείνῳ 
δίδοται χρόνος χολάσεως τῷ πορνεύσαντι χαὶ λυπη- 
βθέντι. Καὶ ἐπεὶ χρόνος ἐστὶ τούτῳ τῆς ἐνταῦθα χολά- 
σεως λυσιτελὴς, διὰ τοῦτο ἐπραγματεύσατο χολάσαι 

τὸν πεπορνευχότα, καὶ ἡνίχα ἐχόλασεν αὐτὸν ἡ λύπη. 

χαὶ εἶδε τὴν λύπην αὐτάρχη, φησί" Μήποτε τῇ 
περισσοτέρᾳ «ἰύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος, κυρώ- 

σαῖς εἰς αὑτὸν ἀγάπην. Ἕχαστος ἡμῶν ἐξετασάτω 

τὴν συνείδησιν ἑαυτοῦ, χαὶ ἰδέτω τί ἥμαρτεν. Ὅτι 
δεῖ αὑτὸν χολασθῆναι, εὐχέσθω τῷ Θεῷ τοῦτο τὸ πῦρ 

τὸ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ ἥχειν ἐπ᾽ αὐτόν εἶτα τὸ ἐπὶ Σί- 

μβωνα χαὶ Κλεώπαν ἐληλυθὸς, ἵνα μὴ τηρηθῇ τῷ 

ὄλῳ πυρί" εἰ γὰρ μὴ ἔλαθεν ἐνθάδε τὸ πῦρ, ἀλλὰ 
χαὶ ἥμαρτε, χαὶ οὐ πεφρόντιχε, τηρηθήσεται ἐχείνῳ 
τῷ πυρί. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ 
καιόμενον, φιϊεγόμενον ἐν τοῖς ὀστέοις μου" καὶ 

παρεῖμαι πάντοθεν, καὶ οὗ δύναμαι φέρειν" ὅτι 

ἤχουσα ψόγον πρι.1ῶν συναθροιζομένων κυκ.16- 
9εν. Ὁ ἄμεμπτος, ὁ μαχάριος Ἱερεμίας, καθ᾽ ὑπεξ- 
αἰρέτιν λέγω τούτου τοῦ μιχροῦ ἁμαρτήματος, καὶ 

9. Ουἱβ πιοὰο ἀΐξιν!5 65 δοοίρογε ἰδίῃ πηι ἵξποπὶ ἰμ 
φογὰοΥ Να [γυϑίγα {Πππὶ δοοὶρίδι., νοὶο ἀθβουίθογθ 
48 51 4} ἰβπαπὶ ἰβίυπη ἴῃ οογ α παιδί. Ποβου θα 
πρλ!νὶ ἀθο5 Βοιπΐη65 ἴῃ ἰάοπι ροοοαιὶ βθηι5, ἴῃ ΓΘ ἀλ τ 
ἱπηριιγάβεαι6 [Ογηἰοδιϊοιθαν ἸΔρ505, 4υοιαιη ΔΠ1ῈΓ 
ἢ ]9 ἀοίογα αἰβοίδιαγ., πὰ}}0 οοηβοίοπιϊς πιογρα 
φομρυπβαίυγ, 56ἀ ργα. 56 ἴδγδί χιοΐ βογὶρίυην δβὲ 
ἀδ πιογθιτῖοθ, Θμε5., ΟΩΝ ῬΟΓΕΘΟΥ ,, (ΟΥ̓ 6η8 80, Νοκ 
δειπι, ἱπφιδέ, ορέταία τε αίμηι δ; ΔΙ[6 Ὁ Ὑ6ΓῸ ροϑὶ ἰαρβιιτι 
ἔεγγα πεαυρϑὶ, β6ὰ οοπβοίθηιϊ Ραπίβ νοχθέιγ, οογ- 
ἀἷβ ἰογιπεπία βυξιϊῃοδῖ, οοηθάογα ἃς ὈθοΓΟ πμοηυοδὶ, 
Ἰωυμίο ποπ ἐσ διηΐπιὶ τοϊυηίδίο, βϑά Ῥαπιιοηιϊίς ἀο- 
ἰογθ νδοϑί; ρῥγιξίογεα [8 (οἱὰ ἀΐς ἰγίβι 5, αἰϊίοιυς, 
ἰποθάθπῃ8, γυρίοηϑ ἃ φειείιι οὐγὰϊβ δαυΐ, Πα θοαὶ ργα- 
Θ60}}8 Ρεοολίυπι 5.1) 4μ0 86 ΒΟΠΙΡΟΓ ΘΟΓΔΠῚ Γ6- 
Ργεδθηϑᾶι. Υἱάδ ἴμβυπι ποη τη ἀΐδ, ποθὴ πη ποοίο, 
δοά ΡῈ ἰΙοηφαπ) ἰδπηρὰ5 δρίδίμπ).. Ὁύγαπη Πογατη 
ΡΡΙοΓΒ ̓  υἱγαπὶ ἀἰοῖβ ἰῃ Πὸ0 Βροπὶ ΠΆΠΟΓΟ ἢ Πὰπὰ 
ἡπαπὶ αυὶ [ογηἰοδίυβ πο ουγαὶ, 664. ἀδϑρογαίδ 588- 
Ἰαῖ6 ἰη 1 ἀΐπαπὶ οὔυδυ5 65. 8Δη ἢσποὸ αυἱ ροϑι αμην 
Ρύροϑίυπη ἰαροῖ δἰ γθγὰ ρίογαι ῦ ἤυης πιΐηι6 πιλιὲ- 
[ἐβίιιπι εδί 8ρ6 Πἰεἰ πιοϊίογα. θπδηιο ομΐπι ἀπηρι 5 
ἀοίοτθ ἰκιΐδ τί ίαγ, Δ π|0 πηϑ᾽ογαπὶ πιϊβογίοογάϊϑην 
ξοηΒθανΓ, ἤθΟ ργογορϑῖυν 6}0}8 δυρρ!ϊοίαπι υἱίτὰ 
ἰεππριδ αυο οἱ ροβὶ [ογηϊοδιίομθαι ἐοποοάϊίυτ οἱ 
Ρεεοδίαπι ἰυροαι, Εἰ φυοηίδπι (ορυβ ρα πᾶτγιηι 
4048. [νἷς μαι υγν τ{{16 68. {1}Π| ἰάθο [ογηϊοδιηίθηι 
Ῥωηΐβ δῇὶεϊθπάυπι ουγανὶ!. Εἰ δὶ δαπιὶ ἀοογ ριιηϊν!, 
Υἱἀϊίᾳυθ ἀοϊοτίβ [2πὶ 541}8 6886», δἰἷἍ ̓  : ΔΝ [τίς 

9.75 αὐκηααμεϊοτὶ τὶ δε α αὐξογϑδαίμγ φιὶ 67ι4- 
πιοαὶ ἐδί, σοηβτπιαίε ἱπ {ἐπὶ σπατίαἰεηι. Ὁπυϑχι8-- 
406 ποϑίγυ!η δυλπὶ ᾽ρ56 Ομ δοϊοπιίαπι δου ίαι, οἱ 

νἱάοαι αυἱὰ ρεροανοεῖς. Ουοηΐδπὶ ΡοΘΠ85 ἰυ6 γα πὸ- 

66556 ὁδῖ, ογαὶ θυ αἱ ᾿ς ἰρῃ 8 δογαηγἶα ψαηὶϑιὶ ἰπ 
Ὁ ἴρϑιιπι,, οἱ ροβίθα 116 φυθ ϑίπιοι οἱ ΟἸδορῆδβ οχ- 
ΡΟ δυῃΐ, πὸ Δἰίογὶ ἰρπὶ γοβογνϑίιν, ϑὶ θηΐην πὸπ 
μὲς ἰσποπὶ δεοορὶϊ, 564. ροοονῖδ, εἰ ποη οἰγανὶϊ, {ΠῚ 

ἴφῃΐ γϑβαγυδθῖ αν. ΕἸ [ἀξίνις ὁδὶ ἱπ σογί6 πιέὸ φιαεὲ 
ἐσπὶδ αγάθηξ, ἘΥ6Π8 ἵπ οδείθμς ηιεὶς ; εἰ ἀἰεδοίμέμδ δίμιε 

μπάϊσφιιδ, οἰ ΠΟῊ Ροδδι) [67 76, φαΐα αμάϊυὶ υἱίμροτα 

εἰοπόπι πιμἐυτιιπὶ σοπστεραίοτμπι πα ἶφι δ, Ἰπου]ρά- 

ἰ058 Βεδιυ5 δογεπιὶδθ, δχοορίο, ἰπαυδιη, ΒΟς οχίψυο 

Ρϑείοδίο, οἱ 8ἱ αυοὰ αἰϊαν Ἰενα οοπιπιϊβογὶῖ, ἃ μἰυγὶ- 

ποῖ Υἱἱυροταυδίαγ, 868 τυ! απ. νἱλυρατγίαπι 
ἰδυ5 δγαὶ οἱ αρυὰ θουπ.. Ὀιοεθδηι πἰπήγυηι νἱυρθ- 
Ταϊοτο5 ἰδι} ' : Ιπδιμίαίε, οἱ ἰγιδι {6 Ἰπιι8 ἐπ ὁ ηι ΟΠ 68 

υἱτὶ απιϊοὶ 678; οϑδοτυαία πιθηίθηι 6718, δὶ ἀδοὶρἐδί Ὡ7. 

Τμις, χχιν, 53. δ Ῥίον. σχχ, 20. ΜΠ ὑον. 1", 7, 8. δ 26γ. χὰ ν, 10. 14. 10. 

ῬΡατεοσς. απ. ΧΗ γι 
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Διία ρογηϊεϊοβα ἔγαθο νύϊαμὲ ου πὶ οἰγουπινοηΐγα, εἰ Α εἴ τι ἄλλο βρσχὺ πεποίηχεν, ἐψέγετο ὑπὸ πολλῶν' 

εοηϊγατία || 46 ιδ ἀϊχογδί '" : δεσορίδιὶ πιὰ, θο- 

μπΐμο, εἰ ἀσοορίιδ πηι. ΗΪ δυίοπι αἱ ἴῃ οὰπὶ ͵η51}- 

ιδηϊ, ἀΐϊευπι "": ΕἸ ργιαυαίεθίπιις εἱ, οἱ διιηιθηιιι8 υὐπαὶ- 

εἴαπι ποείταπι οὦ 60. Ῥυΐδηϊ ᾿π) υγἱδπὶ 56 ΡΆ5508 υὶ 

46 βυῖβ ἀοἰϊοιῖ8 δοουσδιῖ 80ιπ|. οἱ 1ά60 εχ ἰδὸ ἰη)ὰ- 

τίς ορὶΐοπα ἀΐουπι: ΕἸ δαηποπιιδ υἱπαϊοίαπι ποείγαηι 

ἐπ εο. Ταὶα φυϊά ὀφογυηῖ φυ! ἰδαΐδπι βθοπογαηί, 8ἰ- 

φυΐάδεπι ἰαπαυδηι ἰπ) ατίδπὶ Ραβϑὶ (φυοηΐᾶπι ρΓΟρ]ο- 

εἰο; ἰρϑίυβ εοπυθγίθυδηΐ, οἱ φυμίοθδηί 605) δούμϑ88- 

ται, ἱπογοραγυηΐ,, ϑϑοθογαηι [Ππ|π|, τογ 5406 δ6η- 

κοπείδαι ἴα δαπὶ τυϊογιηὶ. 584 [15 οἸηπἰθυ8 ἰπδαυϊίαπ-, 

εἰθυϑ δογαπιῖδ85 αἰἷϊ ᾽᾽ : δοπιέμιι8 απίθηι πιέξηπι ιιαϑδὲ 

νε!ίαίον [ον ἰδ. δὶ [ποτ πιῸ8 40 8}85 Π08 6586 οροῦίει, 

εἱ ἔφπθπι ἰδίμπι δος ρΘΡΙ ΠΊῸ 8, ἴῃ Ρϑοῦδῖα ποδῖγὰ πη 

Φ6005 ἃ6 ἷπ δογοπιαπι οὐιδαια 5.10} 168 γι επίθπι,, 

θοπιίπυβ ροϑίμθς ποθίβουπι 68ὲ αυλεὶ 6 Ἰαῖοῦ [Ὁ Γ- 

εἰδ. Εἰ ἰάεῖτοο ρετβδοιὶ διπὶ, 6ἐ ἱπιει σετε πον ΡῸ- 

«ποτα 16, Ουἱ ρονβοευερδηίυγ ὀαπὶ δυθοὶ, εοἩ [δὲ 

δαπί υδιιοηιθιεῦ οἱ ποπ ἱπιοί οπετιπί ἐσποπιὶνΐαδ 

και 18. Ἰληΐο ἰοπιροτα ἱφποπιϊηἷδ αἴεοι!, πο} 60η- 

διοηίαν ροοῦδία 588. Θυοπίαπι Βοπηΐηι8 γαῖ οὐπὶ 

ἐὺ 4υἱ ρογβθου ὁπ 6 πὶ φδιοθαίιγ, ποη ροίεγϑὶ ἴῃ 

δοόγαηι ροίδϑίαιοπι ΥΘηΪΓΘ. Ναπααϊά γεγὸ 5ίουϊ μἷυ- 

εἶπα Ζογοιιίς τοίογυμίυν 3ἀ ϑαϊναίοτοπι, μος οἰἰλι 

Ροίοϑι 6588 ἰδιϊυδπιοάὶ ἢ 1ιδείίαια οπὶπι, ε' ἐπεκί  ἐπται
δ 

ἐπ δα, οἰΐαπι ἀδ βαἰναίοτα ἀϊοίαμι 65. Εἰ Βθοιπῖπμ 

ογἂϊ οιπὶ 60 ἐαπηιαπε δείία!οτ [υτιῖδ. Ι4εἴτοο ρέγϑε" 

εμιΐ δμπὶ, οἱ ἱπιοι ἴσοτα ποπ ροιμιετιιπὶ 4ιΐ ρογβθαθο- 

γδηῖαγ ουπὶ υάαϊ. (οη[αεὶ δμπι υϑϊιεπιεπί 6, ἐξ πον (ὶ 

ἐπιοί[ἐπετιμιὶ ἱᾳποπιδιίας ἐιαδ. Ἴδπῖο ᾿ΘΠΙΡΟΓΘ ἀεὰο- 

οοτὰ αοοιὶ ἀθ!!οἰᾶ βιὰ ποι οομΠοπίυγ αὐδὲ ῬΟΓ 88:- 

σαϊαπι ποι ἐγδάθιίυν οὐ νίοηϊ. 56 ρυϊδπὶ ἴῃ πος 

46 5δου]ὸ ἴογα αἱ ἰηἰαᾳυϊαῖος δοτιπι οὈἸ νοΐ 

τιλάἀλπίαν ; ΠΟ5 ΥΈΓῸ Υἱἀθηλυ5 ΘΟΓΙΠῚ ἰπἰχυϊαῖο8 ρον 

βαδαϊαπι ποη 6586 ΟὈϊίνίοιὶ ἰγαδοηάα8, ἰάᾳφυς νἱ- 

ἀοιιῖο5 ἱπ πιοιιοτίαπι τγουοσδπιιϑ ἰδιυὰ “ἴ : Νοῖϊὶ αἰἱ- 

ἐμπὶ εαρετα, 8664 ἰἱπι6. δὶ ἐπὶπ Ῥοιις παϊιγαίϊϑιι6 τα- 

πιὶδ ποπ ρεροτοῖ!,, αὐτο πιααὶθ ῬγΘΙΟΓ πδίιΓΔΠ, 

ἰπϑογιὶβ πο ρατοθιῦ οιπίπυϑ φίλαν υἱγίυϊαπι οὐ ἷ5- 

εὐπι, Ῥγοϑαπδ ἡμδια, ἱπιεἰ ἰφετι8 τέπέδ εἰ εοτάα 5. Ὀ0- 

πὐΐπαβ ργοθαὶ αυϊάοπι ἐιι51λ., γοργοθαὶ δυίεπι ἰη]- 

4υᾶ, εἰ οδῖ, υἱ ἰἰὰ ἀΐοαιῃ, ττγαρολίια ἡπϑίογαπι οἱ 

ἰπἰφιόγυπι. Ηΐο ΡΟΙΤῸ Ῥοπιΐηι5. ἰη οὶ αὶς Γθι65. οἱ 

εοτάα. Θυάτὸ αυἱά ἀϊδεγαι ἰμιο! 6.6. ΓῸΠῈ5. οἱ Ὁ 

οοτάδ, Ηἰς αυϊάδπι δοτίρίιπ) οδ81 ᾿ρϑυπὶ 1η|6]Πφ τα 

τϑηεϑ οἱ οογάλ. Αἱ [ογίαββὶβ δἰυὰ δἱΐ ἴηι! ρογα ΓΟ - 

πα8 οἱ οοτάδ, αἰϊαὰ βογυίασὶ οογάδ οἱ γὔϑῆθβ. Νοη 

οπηίαπι βοτυϊλίυνῦ οοτὰδ οἱ ΤΘΠ68, βαὰ ρμεοοδίογυμ. 

Τω βἰψυϊοδιο επὶπι γί Βυ}.}8 δόγμμογ ἰπβἰ βίο, αυοὰ 

ἰπ δα γἱία ἀϊοϊίατ ἀδ 115 φυὶ ἰογαυδπίαν ἰὰ τρα- 

πδιῖθαβ, υδὶ 41}} φυϊάοπι φυξδιίοποπι Δθδηὶ, ἀ8 4}}18 

υκϑιὶο μαρδίατ, οἱ αἱ ἴῃ ξγαν ββι πὶ ἀοϊοτγίθυ5 γοῦ- 

βδηίυγ. Τογίογοβ ἰϊδαυὸ βογιιδπῖυν ἰδι6 γα, βογυΐδη- 

ἀλλὰ ὁ ὑπὸ τῶν πολλῶν ψόγος αὐτῷ ἐγχώμιον παρ 

Θεῷ ἦν “ ἔλεγον γὰρ οἱ ψέγοντες “ ᾿Επισύστητε, χαὶ 

ἐπισυστῶμεν αὐτῷ πάντες ἄγδρες φίλοι αὐτοῦ" τη- 

ρήσατετὴν ἐπίνοιαν αὑτοῦ, εἰἀπατηθήσεται. "λλλὼ 

ἀπάτην ἐδούλοντο αὑτὸν ἀπατῆσαι ὀλέθριον, ἐναντίαν 

τῇ ἀπάτῃ, περὶ ἧς εἶπεν " Ἡπάτησάς με, Κύριε, 

χαὶ ἠπατήθην. Λέγουσι δὲ οὗτοι ἐπισυνιστάμενοι 

αὑτῷ - Καὶ δυνησόμεθα αὑτῷ, καὶ “ηνόμεθα τὴν 

ἐκδίχησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. Οἴονται ἠδικῆσθαι οἱ 

ἐλεγχθέντες ἐπὶ ταῖς ἰδίαις ἁμαρτίαις ' καὶ διὰ τοῦτο, 

οἰηθέντες ἠδιχῆσθαι, λέγουσι " Ληψόμεθα τὴν ἐκ- 

δίχησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. Τοιοῦτόν τι πεποιήχασιν 

οἱ χαὶ τὸν Ἡσαῖαν πρίσαντες. Ὡς ἀδιχηθέντες γὰρ, 

ἐπειδήπερ αἱ προφητεῖαι ἐπέστρεφον αὐτοὺς, χαὶ 

Β ξχόλαζον αὐτοὺς, ἤλεγχον, ἐπετίμων, ἕπρισαν αὐτὸν, 

χαὶ κατεδίκασαν αὑτοῦ ψῆφον θανατικήν. ᾿Αλλά φη- 

σιν ὁ Ἱερεμίας ἐπὶ τούτοις τοῖς ἐπισυστᾶσιν Ὁ δὲ 

Κύριος μετ᾽ ἐμοῦ καθὼς μαχητὴς ἰσχύων. Ἐὰν 

γενώμεθα ὁποίους ἡμᾶς εἶναι χρὴ, χαὶ τὸ πῦρ ἐχεῖνο 

παραδεξώμεθα, ἐπὶ ταῖς ἡμετέραις ἁμαρτίαις ἐρχό- 

μενον,, ὡς τῷ Ἱερεμίᾳ καὶ τοῖς ὁμοίοις, Κύριος γί- 

νεται μετὰ ταῦτα μεθ᾽ ἡμῶν καθὼς μαχητὴς ἰσχύων. 

Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωξαν, καὶ γοῆσαι οὐκ ἠδύναντο. 

Οἱ διώχοντες αὐτὸν Ἰουδαῖοι, ἡσχύγθησαν σφό- 

δρα, καὶ οὐκ ἐγόησαν ἀτιμίας αὑτῶν. Ἔν τοσούτῳ 

χρόνῳ ἀτιμαζόμενοι οὐ λέγουσιν ἑαυτῶν τὰς ἀμαρ- 

τίας. “Οτι Κύριος ἦν μετὰ τοῦ διωχομένου, χαὶ οὗ 

δύναται ὑποχείριος αὐτοῖς γενέσθαι διωχόμενος. Μύ- 

ποτε οὖν ὡς πολλὰ τοῦ Ἱερεμίου ἀναφέρεται εἰς τὺν 

Σωτῆρα, καὶ τοῦτο δύναται τοιοῦτον εἶναι; Ἐπ 

σύστητε γὰρ, καὶ ἐπισυστῶμεν αὐτῷ, εἴρηται χαὶ 

ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος. Καὶ Κύριος ἣν μετ᾽ αὐτοῦ καθ- 

ὡς μαχητὴς ἰσχύων. Διὰ τοῦτο ἐδίωξαν, καὶ 

γοῆσαι οὐκ ἠδύναντο οἱ διώχοντες αὐτὸν Ἰουδαῖοι " 

ἠσχύνθησαν σφόδρα, καὶ οὐκ ἐνόησαν ἀτιμίας 

αὐτῶν. Ἔν τοσούτῳ χρόνῳ ἀτιμαζόμενοι οὐ λέγουσιν 

ἑαυτῶν τὰς ἁμαρτίας, αἱ δι' αἰῶνος οὐκ ἐπιλησθή- 

σονται" ἀλλ᾽ οἴονται, ὅτι ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἐπιλησθή- 

σονται αὑτῶν αἱ ἀνομίαι. Ἡμεῖς δὲ ὁρῶμεν, ὅτι δι 

αἰῶνος αὐτῶν αἱ ἀνομίαι οὐχ ἐπιλησθήσονται" χαὶ 

ὁρῶντες μεμνήμεθα τοῦ, Μὴ ὑψημορφρόγει, ἀλ1ὰ 

φοδοῦ. Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων 

οὐκ ἐφείσατο, πόσῳ μᾶλλον τῶν παρὰ φύσιν οὐ 

φείσεται; Κύριος οὖν τῶν δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν, 

δοκιμάζων δίκαια, συνιὼν νεφροὺς καὶ καρδίας. 

Ὁ Κύριος δοχιμάξει μὲν δίχαια., ἀποδοχιμάζει δὲ 

ἄδιχα, καὶ ἔστιν, ἵνα οὕτως ὀνομάσω, τραπεζίτης (1) 

δικαίων καὶ ἀδίκων“ οὗτος δὲ ὁ Κύριος καὶ συνιών 

ἔστι νεφροὺς καὶ καρδίας. Ζητῶ τί διαφέρει τὸ συνιέ- 

ναι νεφροὺς καὶ χαρδίας (2). Ἐνθάδε μὲν οὖν γέ- 

γραπται, ὅτι συνιών ἐστι νεφροὺς χαὶ χαρδίας. Καὶ 

μήποτε ἄλλο ἐστὶ τὸ δυνιέναι νεφροὺς χαὶ καρδίας» 

ἄλλο τὸ ἑτάζειν καρδίας καὶ νεφρούς. Οὐ πάντων 

ἑτάζει καρδίας καὶ νεφροὺς, ἀλλὰ τῶν ἡμαρτηχότων᾽ 

“4. όγεπι. χχ, 1. "" ἰδιά. 10. 15 1014. 11. 15 Ἰϑά. "5 1 Δ. 5 Βοηι. τι, 20. 23. “δ )ογοπι. ΧΣ, 42. 

([) τραπεζίτης. Ἀ]]υάτι 4] ἀϊείαπι {Πυἀ : δόχιμοι 

τραπεζῖται γίνεσθε, ᾳυοιὶ Ομ γίϑιο ἃ Ραιγῖθυ8 Δηι!- 

ααΐϑ ἰτἰθυίτυν, πος ἴῃ Νονο ἰάπισῃ Τεδίβπηθι!ο Γο- 

Ρογίτυγ. 
(3 Ζητῶ τὶ διαφέρει τὸ συνιέναι νεφροὺς καὶ 

ας. Ηποε ἀδδυμὶ ἴῃ οοάϊοα ΟΟΓΙ Αἰ ϑὲ 
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ἐφίστημι γὰρ τῷ σημαινομένῳ τοῦ, ἐτάζειν»", ὅπερ Α ιν ξσοτροιὰ ; Βοπ)λίπυ8 Δ8ί6Πὶ 80 }05 πονιπὶ ἰναΐμὶ 
λέγεται ἐν τῷ βίῳ (4) τούτῳ ἐπὶ τῶν βασανιζομένων 

ἐπὶ τοῖς δικαστηρίοις, ὅπου οὗ μὲν ἐτάζουσιν (3), οἱ 

δὲ ἐτάζονται, οὗτοι δέ εἰσι χαὶ ἐν πόνοις βαρυτάτοις. 

Οἱ μὲν οὖν χολασταὶ ἑτάξουσι πλευρὰς, ἐτάξζουσι σώ- 

ματα. Κύριος δὲ μόνος χαινὸν ἔχει τρόπον ἑτασμῶν’ 
ἐτάζων γάῤ ἔστι χαρδίας, καὶ μόνῳ τῷ Κυρίῳ πρόσ- 
ἐστι τὸ ἐξετάζειν (5) χαρδίας χαὶ νεφρούς. Λῃσταὶ 
ἐνταῦθα ἐτάζονται χατὰ πρόσταξιν ἡγουμένου πλευρά" 

ἐχεῖ ὃξ οὐχ ἐχ προστάξεως Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

Κυρίου ἐτάζεταί τις νεφροὺς χαὶ χαρδίας " εἰ μὴ ἄρα 

ἐνταῦθα λέγω τὸν μὲν προστασσόμενον εἶναι τὸν 

Υἱὸν, τὸν δὲ προστάσσοντα εἶναι τὸν Πατέρα, χαὶ τὸν 
Λόγον εἶναι: τὸν ἑτάξοντα χαρδίας χαὶ νεφροὺς, χαὶ 

πατῶν γε νομίξω βασάνων, πάντων τῶν πόνων βα- 

ρύτερα τὰ ἀπὸ τοῦ Λόγου, ὅταν ἐτάξηται (4) χαρδίας Β 
χαὶ νεφρούς. Διὸ πάντα πράττωμεν, ἵνα μὴ παρα- 

δοθῶμεν ἐχείνῳ τῷ ἑτασμῷ, οὗ ἑτασμοῦ οἴομαι 
ἔλαττον πάσχειν τοὺς παραδιδομένους τοῖς λεγομέ- 

νοις ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ βασανισταῖς Πολλοῖς γὰρ παρα- 
δίδονται, τάχα πλείοσι βασανιστοῖ; χατὰ τὴν ἀρχὴν, 
οὐξέπω ἄξιοι γενόμενο: παραδίδοσθαι ἑνὶ Λόγῳ τῷ 

ἐτάξοντι καρδίας χαὶ νεφρούς. Ὃ πλούσιος ἐχεῖνος 

οὐδέπω ἄξιος ἦν παραδοθῆναι τῷ ἑτάζοντι χαρξζέας 
χαὶ νεφρούς " διὰ τοῦτο ὑπὸ πλειόνων (5) ἐθασανέξετο. 
Ὕστερον δὲ εἰ χαὶ ἐχεῖνος τοῦτο πάσχει ἣ μὴ, ὁ δυ- 

δοιυἱδηε πιοάυπι ; δοργυίαίιν οηὶπι οογάα, οἱ ἴῃ 80- 

ιἰι5 θοιηΐπὶ ρο(οϑίαι6 6ϑὲ βογιιαγί οογὰα εἰ γθῆοδ. 
[ειαἰγοπίθυδ ᾿ἷο ᾿υδδυ ργωβι 5 ἰδίογα (οἀϊεϑηΐιν - 

ἰυἱ δυΐοπι ΠΟ. 055} ()εῖ, βοὰ Δ0 ἱρδοπιεί οπιὶπο 
ΤΟΙ65 οἱ οογάδ υἱηϊυδουυ54116 ΘΧΔΠΙΙΠΆΠΕΙΓ; ηἰοὶ 

ἴοτια πἰς ἀΐοαιη ΕἸ πὶ 6856 οαἱϊ ργαεὶρίιαν, Ραΐγιεπὶ 

ΥοΓῸ 4] ργοὶρὶῖ, γα 40.6 6656 ᾳυοά 5εγυ δίῃ γ 

ΤΕΠῸδ οἱ οὐγάδ, δὸ οπιηΐδυδ ἰογίαι 8 οεηηίθιβαυ 
ἀοϊοτί νυ φγανίογα 6556 ρυῖ0 ἰογπηθηιἃ ἃ γογθο Γὸ- 

π68 οἱ οογάδ βογυίδηίε {ἰ]δία. Οὐδ ργορίον οπιιΐ ομο 

πἰϊαπλὰγ αἱ οὐιδιηοά! Ἔχδηνηὶ ἢον ἰγδάϑπιγ., 4ι0 

υϊάοιαα ἐχαπηΐπθ Ἰονίογα [1105 δχἰβιίιηο ραιὶ αυὶ 

ον χο εἶ. Θχδοίονίθυ ἰγαἀυπίυν, Με 15 ΘὨΐπι ἔνᾶσ 
ἀσπίυν, οἱ (ογίαϑ86 μίυγίθυ5 ὀχδοίου θι8 δὼ} ἱπὶς 

εἰτν, σα πθοίϊαπι ἀΐξΐ δναβογίηι 40} αἠἱ Ὑ6ΓΠῸ 

οογδ γοηοβηυδ δογιυϊδηιὶ ἰγδάδηϊιν, Ὀίγοβ ἐ||6 ἤθη α 

ἄσπι ἀἰηι5 ὀγαὶ αυΐϊ οογἂᾶ δὲ γθῃ68 βοιυϊδηιὶ ἐγα- 

ἀδγθίυγ, ἰάδοοαυ ἃ μίυνίνας5 ἰογιαθαίιγ, Ταρἀοηὶ 

Υ6ΓῸ ὑ{γΓυπὶ οἰἴδπὶ ᾿ς. ὀχρογίδίν πθοπα, ααυΐ ροίαβι, 

ἰηχυΐγαὶ, ὕυι 681, 4118 ΠΟΒ8 Πηδηθδηΐ, (ΟΥΙΟΓΟ5 8ῚΠΊῚ. 

Θ᾽ βογυίδίογ οογάϊαπ) οἱ γθῆυτῃ ὧδ ραςοαίδ ποβίγίβ 

αυΐθυδ εἰ οἷΐο ᾿ΙΡΕΓοηὰγ, ἰπῃ 5115 μαγοθίπγαβ. ᾿άθῸ 
δχοϊίδιΐ οροπ ἃ θ60 γοβιυ απ τὸ ἢν Οἢγίβιο οϑιι 

υοδεϊιυἀΐηοπι ΘΟΠβοα ΔΓ, οὐ 65. ρἰογία ἴῃ βου δ 
8:5. Π0Γ0Π}. Αἰπδη. 

νάμενος ἐξεταζέτω, Πλὴν τὰ περιμένοντα (6) ἡμᾶς ἐστι βασανισταὶ, καὶ ἑτάζων τὰς χαρδίας καὶ νεφροὺς 
ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἡμῶν" ὧν ἁμαρτημάτων εἰ μὴ τάχιον ἀπαλλαγῶμεν, ἐν τούτοις ἐσόμεθα. Διὸ ἀνα- 
σιάντες τὴν ἀπὸ Θεοῦ βοήθειαν αἰτήσωμεν, ἵνα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μαχαρισθῶμεν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων (7). ᾿Αμήν 

477 ΠΟΜΙΠΙΑΧΧ, ᾿ 

θὲ 60 φαοιὲ 5ογὶρίμπι 681 : Θωοπιοάο (οἨ[γαοιις εἰ 
εομάγίίες 6ει πιαίίομς ἀπ ϊυότεα ἰεττα. 

θκποπεοάο, αἷϊ "5, ἐοη[τασίας οἴ σου Τί μι ς 681 ηια  [διι8 

μηΐνετδα (στ 7 φιοπιοάο [αοία 681 ἷπ ὀαίογηιπὶμπ 

Βανψίοκ ἢ υξφτοηάυπι ἱπίογ ᾿νθο αἱ 511 πη !]]1ου8 
ὈΠΊΡΕΓΘ25 ΘΓΓΩΒ, 4 ν6 6}08 ΘΟὨ ΓΟ : απὰδ αἰϊ ῥγο- 
Ῥθοῖδ, φυΐᾷ Δπί6 οοηίγδοίι8 651 4λπὶ οοηίγ υ.5, υἱ 
ἐοηζγερδηίος 68 085 4|16 0] ἀ6 Π1}}60 βογίρίἃ βυηὶ, 
οὐπὶ ἰην δ ΟΓἾ Π115 ΠΟΙΉ ἢ 6115, ἰηνθϑι 56 Π1}8 οἰἰδιη 

ποπιΐηΐβ νοϊυ πίαϊοπι ἐχ Εἷ8 φυὰ Δἴδ} 108 ἜΧΕΠΙΡ 18. 

θοπιὰβ φιοπάδηι οοπροπθυδιιν θεοὶ, [υχία (ογηυπι 
Βεσπογυπι ἰἰθγυπι,, οἱ ϑαϊοπηοη οΓαὶ σοῃβίγυδηϑ οἱ 

δἰ ϊῆοδη5 δ8π|. Ὀδίαιιθ αυδδὶ 'π ἰαυὰς ἀϊοϊίαν ἀ6 
ἄσπιο θεῖ, φυΐα πηΔ]}} 0.5 Οἱ βρουγῖ5 ΠΟ βυπὶ διιάϊεὶ 

( δὰ ςαποίυτῃ Βρίν ἐπ πὶ 6δὲ ἀδ δϑηβὶ ἢ} πη Δ}160, φιξγυ 
πρϑιογίπι Π241160 [ΟΓΙΙΟΓΟπι, αυδὲ π] Ὁ] 4) 60 ρθγ- 
Οιι558 μαιἰδίαι. Ουδπὶ αυϊάθπι χυῶγοη5 γοροτὶ ἰπῃ 60 
αυοά βοτὶ νίυπι 65ῖ : Εξοθ υἱγ δίανιδ ἐμ ρῈΓ ἡιμτος σάα- 
πιαπιΐποδ, εἰ ἰδ πιαπε 6ἦμ8 αἀαπιας. ἘἈοίογι δυϊοιη 
ἀ6 δἀδιμηδηίβ ἢ ϑιοτίδ, φιυιΐα [ὈΓΙΪΟΓ 51 οπηηὶ φάθι! 
86 18}160, ἱποοηῃίγί(υ8 οἱ ἱποθηνίης }}}}8 ρογιηδπθιδ. 
[ἰδοὲ δυγιὰ εἰοὶ πηδ] 68 Ζαθυΐ8, οἱ βυρροβίειι5 δἰὶ 
ἄγᾶοο, αυΐ 68 αιδϑὶ ἱποὺβ ἱμ οπηα}}}}5, πἰ 8} ἰδηθη 
ἴῃ ἤἰδηυ Βεὶ, οἱ ἴθ οομδρδοίι 6}0}5 ΘΟΠΒἰβίθηβ δᾶ - 

π|88 ρογρείυγ. θ00 ἰδαυθ οοηίγαγία βυπὶ δἀδπιαηιΐ - 

ἰδιῖ πιδ!]ου8 δἱ ἱποὺβ ἱπιργοίυς Ὁ} }}5. ὅλπὶ φυυάάδη, 
95. οἱ δρυά πϑιΐοποβ {γί τι πὶ ναὶ ΘΘΓΠΊΟἢΘ ρΓΟνΡΘΥ - 

θΐυμῃ, υἱ ἀδ |ν5 φυὶ δηχἰδίδι θα5 οἱ ἰηραοηίίθιυ5 πιᾶ- 
115. Ῥγοπηαπίαν, ἀΐοδηὶ, ἰπιοῦ πιϑ] δι πὶ βυπηι οἱ ἰοῦ - 

ἵν ἄοιιο Ὀεὶ 9, ΕΓΖῸ φυοιηοίο πιλίϊθα5 ποθὴ δυαϊίας Ὁ ἀδπι. Τὰ δυίαοπὶ Βοο ΓοΐοΓΒ δι Ζαθυϊαπι οἱ ἀγϑοόπθπι, 
ἴῃ ἀοπιο Ὠεὶ, εἷς ᾳιιὶα ἀοπιυΒ θεῖ Ἐκοϊοςία 68ι, 

πΔ]}Π|16ὺ8 πη Εςοϊοϑία ποῖ ἁυάϊαγ. (15 6ϑὶ ᾿ϑίθ 
π8}]|οὺ8 γοΐθη5 αυϑηῖαπι ᾿πῃ 86 65} ἰπηροαΐγα ἸΔρίἀ65 

αὐϊβελύοπ!5 ἰσπ}}}, ὧἱ οοηίγ! μοη οοηνθηϊδηϊῖ 
[υπάστηοπι!5 6}ι.5 7 ΥἹάδ τα ἢ Ζαθυ] πὶ 5] ποη 'ρ58 

654 πη ]Π16ι15 ἀπἰ νογβ ἰογγῶ. Ε3Ὸ δυ δ πὶ ργοπυ 4 }0 

οὐπἤύηῃς, 6856 Δ|1406ΠῈ 4υΐ ΠΟῚ ἸθΔφΠΟΡΟΓΟ Οἰγοὶ 

ἀς πιᾶ!θο υπίνογβας ἰογγ. Εἰ συοηΐδπι ΘΧ Πρ] πὶ 

1» )οτειη. ᾿,, 22. 511 ας. νι, 7. 

(1) Ἐν τῷ βίῳ. [π᾿ οοάΐοα ϑοονίαἰοπϑὶ ἀρδβὶ ἐν. 
(3. Ουἱεχ γαιϊοαηυ8, τοῖς διχαστηρίοις ἐτάζουσιν, 

οἱ δὲ ἐτάξονται. ϑ 
(51 [ον ἔξεστιν ἑτάζειν. . 

αυἱ ἰδεἰυδηηοάϊ 58ε πραγ ἴῃ ϑογίριυτὶβ ὑγὸ νασίθίδίθ 
οϑαβογα πὴ ποπλίηἶθ5 ἰηδίρηϊυπίυν ; οἱ ἀἰς8 φυΐὰ 

βᾶποίυβ, ΄υὶ φυλϑὶ πιυγΓὰ8 δἀδηιαηείηι8, γ6] ἰπ πιδθα 

Ἰϑοιμηΐηϊ δἀδη)88 δϑῖ, πο ουγεῖ ποῆυα ἀδ πι8}|00, 

πόάυδ ἀθ ἰποιάθ, 868 αυδηῖο Ρ᾽1ι5 Οϑδϑι5 (ἀΘΥ, 
ἰλπῖο μἰυβ οὐιβ νἱγίυϊοπι βρθπάθβοογο. Αἰὰηΐ οδ5 
4 πιογεϊπηοηΐδπὶ Ἰαρἀυπὶ Ἔχογοθηΐ, ουπὶ νοοῖ 
ῬΓΟΡθαγο δἀδπιδηίοπι, ἰββογδη 68 υἱΓμπὶ 51 Δι ἰδ Π!88, 

(4) 146π|, ἐτάζῃ. 
(5) Οὐυάδοκχ ϑεοονιαἰοη 58, ἐπὶ πλειόνων. 
(0) Ι46π|, παραμένοντα. ᾿ 
(7) ἴὰ οοάϊςα γαιίοαπο ἀδοεὶ τῶν αἰώνων. 



531 ΟΔΙΟΕΝΙΞ 

Δ}01}} 5ἷ., απ ΐα ΠΙΔ]]οαπι οἱ ἱπου οι ποὴ ἰπνα- Α ΘΟ πιαϊϊοα. Νουα δηΐπιὶ (σηϊοτί δα βίοηι 

Ὠδτίηι; ἴθ6 δυΐοηι ραγϑιλάοῦ! 6586 ὙΟΓΙ ΒΒ  ΠΌΠῚ 

δάἀππιληΐίτη, 5] ἐπα οιη τι15 19 ρ|5, 81 ἱπί6 Ὁ ἱπουάοπὶ οἱ 

π]Δ]] δι πῇ Ρογβανογδῖ, 8] ρογου θα ἀαΘΌΡΟΥ ΠΊ41160., 

εὐ ἱπουάδ βιρροσίία ἀυτίον Ἰαρίάυπι πδίμγα οοιῃ- 

φίηρίι. ΤᾺ}}8. υἱγ δϑῖ : δηῖθ ἰδηίδιίοποδβ δὺ [νἷ8 4υὶ 

Ρ'ΟθΓΘ Ἰδρίἀ658 πϑϑοίμηϊ,, ἰρηόγαῖιγ, ΟΟΓι 55 1Π|6 
δυίοπι πον} δ ιδτηδη! πόγαπι Ἰαρἀυπὶ παίυγαπι 50108 
ΒδὺΒ Ρἰυτί πιῖ8 ἱσποτϑίαπι. ΕξῸ ἴρβα δάϊιιις ποβοῖο 

μέγα πη, Ὑδηΐθ ἢ: 6. ΠΙΔ|]160 οἱ ρογομίίαπία πηθ, 60ῃ- 

ἔνῖ πραγ οἱ ΘΟΠίΟΓΩΓ, ΘΟΉΥΟἴτ15 418 ΠΟῚ 51Π| διἰΑπιδ5:; 

ἀη οονα ΥΈΓΙ18 Δι πη88 Οὐίοηἀ8Γ δἷ ἱπρτυ απ 05 ρ6Γ- 
βοουϊ[οπίθιι5, ρογίοι! 5, ἰδ πίϑι!οηἰ υ5, ἴ8πὶ σοη ΓΙ 05 

ἴυογο δὰ ἰεῖυβ πι3}}οἱ φυδην ργοραίι8. ΕΔ τὰ ἰρ56 

Ῥογουγγα ϑουρίυγαβ, οἱ φυῶια 5 αυοὰ ρυίο5 ἰηνὸ- 

ρα ὑδϑιϊρίαιη. θθπ6 4 60 ῥγοπιἷ, Ὁ 4116 05 
Ῥογουϊμεπάδ ρογουιίαι. Ὑογυὶ σγαια ὁϊοίυπη 5'1. Αὰ 

Ἰη10}} ρα πεΐϑπὶ οἷ πὶ Οὔ βου ΓΙ ΟΥα πὶ βυμηυπίυν ΘΟ Πρ ]Δ. 

5) πα !ο8 ἤθη 6586., ΠΟὴ Θ5δεί δὰ ργοάμο.}}}5, αυῶ 

ἦυχία ἰεροίη δὰ βοϊθπιηϊἰδῖθϑ θεῖ δχουμίαί, αι65. 811- 

ἀϊοπείυηι δηϊπ)05 οἰδηφογα 500 ϑοςοηάὶ δά Ὀ6 πὶ. 
Νεδοββαγί8 δὲ τη 4] 1658 υἱ (08 ρτγοάυοι}}}5 ἤδι. 
Μυ!ία ἐοοροταίι8 δϑὶ ἰδῖ6 πηδ] ]ο18 τὰ)55 ργούποι}}} 

Ραυϊο, υἱ ουπὶ ρὲγ νγὶἃ οπίδπιοηΐα ργοαυςογοὶ οἱ 

Δρργουδιοῖ, ηι|8 ᾿ς δυβ ροββοὶ ὀχουά, Πρυγϑηαυθ 

ΔΒΒΌΠΙΘΓΟ (υ 55 ΠΡ ἰΒΟΠ85, ΠΟΙ. ἱποογίδιῃ ἀδη58 γ0- 

οοήϊ ἴῃ διά ΐθηίεβ, υἱ ργραγθηῖυγ δὰ πα  ἰ55 ΒΘ] ]υ πὶ. 

Εἰ φυοιίαπι πη} 6118 ᾿πυθη αν σοηιγανῦία (οὐ 0, 

εἰ ἀγᾶοο ἱποὺὰβ ῥγοάμο! Ὀ}}15., δι ϑπηοὰϊ δοῦρα ἴῃ 

ϑογίριυγὶ5. πι8}160, γαὶ φυλοῦπαῃα 4118 Ἰηδίογία οοτ- 
Ῥοβίϊαπι ΠΟΠΊΘΠ Ἀ550ΠΊΘΠ8, ἱμΠ5.8 0) Β6ΓΠΊΟΏ6. (ἴῃ 

φοπογαυΐὶ Π]105, οἱ ἀ6 Οδίῃ ογίυϑ δδί [206 } 9 5 δὲ 

[οτγὶ "". Εὐρὸ υἱ Ζαθυ 8. αυὶϊ οἸμπίυπι (θη Δ ΟΠ υ τὴ 
ΟΡΟΓΔΙΟΓ δδί, πηλιου5 ἀϊοίίαγ, ἃ αυΐ πη δίγαῖ, 

τη]! δῖον ὁδὶ ἢΠΠπ|8 Οαἰη. οι οδουπᾷαθδ δπἷπὶ ἴῃ 

1οη!9110Π 6 ἰποἰ ἐδγῖ5, 5610 πηι δι πὶ ἀἰθο ΠῚ 6556, 

οἱ τηδ]]δδίογοπ δατη ΡῈ αυοπὶ ἰ6 ΖΔθυ]υ5 ἰηβ6ημϊ- 

τὰν, γαϊυΐ ἴῃ ργοάἰτίοπα ϑ8! νδιουῖβ πιδ!ευβ ΖΘὈ0]5, 

ΙΔ Ἰθαῖοῦ δι ἀ85 (υἱξ. Εἰ πιυλι} Ἔγδηὶ τη Δ] δίογθϑ ἴῃ 
τοηροτα ἴΠ|0 ᾳφαο Ὠοπιΐμι8 ράββ05 εβῖ, οἰδπιαπίο5 ᾽3: 
Τοίίο ἀ6 ἰόττα ταἰοπὶ, εγιιοἰ 96, ογιοἶ β96 δαπι. ΟἸηπία 

το] δϊογὶ θ.5 ρίδπᾷ 5υμῖ. Οιοίψυοί δΐπι ἰη δοία 8110 

Ζαυυλυπι βυδοϊριαπὶ οἱ πλἰηβίγαπιὶ οἱ δά ργοθδπάμην 
ἴυϑίυπι, οἱ ἰμ) υϑίυμη σοαγρυθηάυπι, οπμηο8 78 

οουνδηΐ! πιΔΠ!οτς, Ξ6] ΘΓδββιουί. 5] ροΓίΆ8 {ΔΊ ΠΕΠῚ 

τογγοηΐ, πιδι!]δυ5 16, 4υϊἷ8 (ΘΓΓΟΙῸ 5 65, ῬΘΓΟυΙΙ ; 

ΡδρΟΔ5, οἱ ἰγγὰ 65, οἱ ᾿π (ογγδη) ἰ}}}8., ΟΧΡΟΓΙ ΕΓ 8 

14 |16υπ ὑπ ν γβθ8 [ΘΓΓ οἱ ἴῃ (6 ΟροΓΔΠίοΡΊ. δυχίᾶ 

Πα ᾿αιοἰ]οοίαπι,, πὰ αιοααα δηϊπηδνεογιθηδια 

65ὲ, υηΐϊνοῦϑα ἰαΓΓα Π]Δ 1], ααἷὰ ΔἀγοΓΘΌ πὶ οὐποία 

(ογγοπᾶ ΡΟ(ΘὨ(18Π) διι8πι| Ἔχογοοδί, ζ8 8 }0πὶ 658ὲ; 

ΡΟ886 δυΐεπὶ οἰἶδπὶ πλϊπογὸπ) πΊ Δ] οὐ πὶ ἰΩ16}}|ςὶ, αὶ 

ΟῚ ὑπ͵γογβ ἰθΓΓ 51 πηΔ]}1605, 56 {Π|Π᾿|5, υἱ ἰϊλ 

ἀΐεαπι, οἱ 15 ραγιῖὶβ (στ. Εἰ δὶ αυΐϊάδπι υἱ8 8}- 

408 οοπιγαγία [ον ἀ0 πα] τορυσηαὶ, οἱ οοἢ υεί4- 

(υγ πιέσιπι, ΠῚ γαΐθηβ οὐπὶ αἰ νογϑῖβ. δίμιυὶ ἰιοπιΐ- 

πἰθυ5 σοηρφτγοάί υἱ ζΑθυ! 8, ἰαης 651 χιιίάθπι πι8] δι 
ἴῃ πι6, 86 πο ἀπίνογϑαι (6 Γαὶ πι8 168, ὙΘΥΠΩΙ, υἱ 

[ἃ ἀΐεϑι)., πηϑῶ ἰδηίαι πηδίϊουβ τογγῶρ. ΟΟπίγϑοίο 

δυΐαπι οἱ οοηιγ[ὁ τη }160 πηΐνο βϑα ̓ ΘΓΓδ, 41} π6- 

(6556 651 ΔΥΡὶιγτὶ ἀδ πη }}60 ραγίϊυπι ἰοιτι 1 δ]- 
Ὠλ] χυς οχἰϑιϊπιο δάἀιπίναιίοια ἀϊφπυπι,, πο δπι 

απ ἰνογβθ5 ἰοΓΓῸ ΠΊΔΙ]65 5'1 οοπγηνϊηυίΐα5. Ουἱά οηΐμι 

πιαξηυμ δἰ [ιδοίυ8 [υἰ556ῖ, οἱ σοηιγί 5 Π)4]Ποὺ5 

ρᾶγίϊαπι ἰογγα 5. δ0ὰ γόγ πὴς διἰπλγαηάππι οὶ, 

αἴ υπίνογδαδ ἸΘΓΓΩ τ08}16115 οοηγδοία5. δίας 0011" 

ἐνίτ15 65. 

ᾧ. Ροβί 6 4ιιθγο αυ͵8 5}} ἰδία εἰ υπίγογθα 
(αγγα πη} |6πὶ ΘοηίΓαρεγίι, οἱ σοπι νοι; οἱ ἀΐοανι 
Μογϑθη πο ρθίυΐ586 σΟΗΠ φοΓ6 δίας ΘΟπίογοΓα 
τη ]ου πὶ υμΐνογϑϑο (ογγῷ, πδάυ δηῖ6 Θυ πὶ ΑὈγα ιαΠΊ, 

6406 ῥοβί δι! δεϑυπὶ Νάυθ, πάθια Δ]10π| φυθπι- 

ο 413 Ῥιορ!ιείαγαπ). Ου͵ἷθ αΓσὸ ροίυἷῖ 416π|, ἰΔη- 

(απ4υ Υἱγυπὶ, οἱ ἀπίγογϑοα ἴαγΓΓα ΠηΔΙΘΌπιὶ ο0η- 

{τίηψογα οἱ σοπίογογ  (}ι|5 6ϑί ἰϑῖε ἢ δ68ι5 Ομ ιγίϑιιϑ 

ἐεοπηίγοσὶ! δίφθθ οοπεγν 1 τ᾽] θυ πὶ ὑπ νθγβῶ (ΟΓΓᾶ:. 

Εἰ μος ἤσης δά πιίγαῃϑ ἴῃ ϑρί εἶα βϑηοίο μτομβοίοξ, 

αἷι : Οπμοπιοάο εὐπ[γασίμδ δι εοπίτίίι 8 66, πιαί εες 

τὐϊυοτδα ἰοττ 2 Ῥτίηιο οσομγαοίυ5, οἱ σοηίΓί 5 6] 

ἀεϊηάο. Εἰ ᾳυοπίαπι τορογὶ ϑαϊνδίογεπη ὅ586 αὶ 
ΦΟὨ γορογῖι πιϑ]! δι πὶ απ ἰγ γβϑὺ (ΕΓγαρ, οἱ οοηίγί νον 

ουπ), γϑηΐδπι δὰ Ενδηροϊίυπ), αἱ ν᾽ άθαπὶ ρεΐπιδηι 
ἰοπαι ΟΠ, ηυληάο ἀϊχὶϊ οἱ Ζαυυϊυ5 35 : [ε,α ὁηι- 
πῖα (ἰδὲ ἀαὐο͵, δὶ ργροεϊὁη8 αὐοτανοτὶδ πι6, οἱ τε ἰχυ ; εἰ 

ἀϊοαιῃ αφυΐα ἴῃ {Π0 ἰοπηροτγα πο ἐοπιγίνογὶ! εδὺ5 

πιϑ!]θυπν ἀπίγθβ88 ἰογγῶΣ, δὰ ἰδηίαπι ςθηίγοεί! 
οὐπ). Οὐ Υ6ΓῸ Γαοθβϑϑὶϊ ἂὺ 60 8406 δὰ (δπιρυ5, 

τη ]]6ΔίοΓ08 βδυηΐ. ἸἀοἶΓοῸ 5] Πδγὶ Ὠ]ΔΠ]ΘΔΙΟΓ 6γᾶ5, οἱ Ὁ οἱ ἰθΏρΟΓΟ ροβίθα υθῃὶὶ ἰπϑίδη6, {10 ΘΟΠΑΙ 15 65, 

ἴῃ πιδῦν π| Δ Ἰοὺ πὶ ΟΟμ 6085. σης ἀϊδοῦπβ φαΐὰ ἃ 
(δίῃ ἐταϊγιοἰάα ογί πηι τη} οδίογοϑ, ργο)οα Π)8]- 
Ἰουῦπὶ ἀ6 τηδηὰ ἰυἃ, οἱ ἰγδηδπλῖργα δὰ τη] δ! ογυϊῃ 

αυῶ 8ρ᾽γἰ18}}5 δϑὶ ραεηδγδιίοπδι, δου! Επο5, οἱ σὺ] ]- 

φυδλτυπι 4υἱ δοεὶριυτανυπι ἰαυάϊυβ οἰεγυμίαγ. 

Ψερυπιίδπηοι) ἢηΐθ οοηίγϑοιϊο 6ϑὲ δίᾳιια σοηιγί το. 
Ἐκ βεϊδπάνπι αὐϊάδιθ,, φυοπίδιῃ ῥρτγορ]ιοιδία8. ἤυης 

ἸΏ4]1οὺ5 ΖΦ υυ}5 511, τ28}1618 ποῖ ρᾶγιΐβ δἰΐουῃς 

ἰδγγῶθ, 56} ππίνογβδὲ [ΟΥΓῸ, ρῬγῸ 00 4υοὰ ἴῃ οἱ 

{εγγὰ πηλ! ἶὰ 675 ἀΐβρδγβα 5'1, οἱ αθίφας πι8]]οὺ8 

ἡξῖα πηι) ορογαίυνγ, δὶ αὐυΐαπι οἰΐδην μος ἀΐοοη- 

ἄυπι, Ζαθυϊυιη ὑπ ϊνογβαΣ (ΟΓΓαΣ ΠΑ] ου πὶ 6586, ἤθη 

θη 80᾽απι οοηήγαοίυβ αἱ ργίπηυπι,, ὩλΔ] 165. απΐ- 
νοΥβ85 ἰοΓΓ. Εἰ αυΐδ οοπίγίυ8 681 ΄υἱ [ἀδγαί ἃπίο 

φομγηοίυβ τῊΔ}|6 85 υμγαγϑαθ ἰογγ, ἰάφίΓοΟ ΡῈΓ 

υμυππ]υθ 406 ποβίγιιπη σου τσὶ αν φυϊάδιη αυϑη- 
ἀο ᾿μπιγοἀποίημιγ ἰη Εςεἰοβίαπι, οι ριοίοίηυ 9 δὲ 

ἢάσπι ; δοπίογίαγ δυΐίθπ οἱ οοιπηλί μευ, φυδιθο 
8 ργοίδοιαπι νϑηΐπυ8. Θυοὰ 5 ἀυθίιες. οομιοτὶ 
Φαθυϊυπὶ δὰ ρτγοίδοία πη νυδηϊομιίυυ5 μου ΐθ., δυδὶ 

Αροβίοίϊυπι θεπράϊοιοπθα αυλάδηι Ρδηθδαϊοοιίοιι 

Ἰυδίαπι δἰιο - ἀϊσεπίοιῃ ᾽ : θοιὶς ἀμίοηι σοπίεταῖ 
δαίαπαπι 8 μεάϊϑιις νοειτὶς υοίοοίεν. Απὶ βλ8}15 

αϑὶ ἰβίθ πιδιϊθυβ, [οὐἱᾶ555 παπς [πγὶς δάνυγδυα 

τ σρη. τιν. Ὁ Ἰολῃ, χιχ, ἰὉ. 39. ΜαῖΠ, τν, 9. ΟΜ Βοαι. χνι, 20. 
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Βῦ5, οἱ αυῶγὶ!, αυΐὰ ἰδίδ 46 60 μηπάϊπιυβ εἰ Α 
οοπίεγ υγ ἃ ποδὶ (ποαὺδ δηΐπι οοηίγίηφυγ ἰΔη- 
ιδπ|, οἱ πΠοη ο(ΐδπ ΘΟη  οΥἰ[Γ ΡΟΓ Π05), σΟΙ ἢ Πρ ΓΘ 

805 ΘΟΟΠΙΓΑΓΙΟ οἱ φοπίογεγα. Εἰ τη 0}105 αι 6πὶ σ0η- 
1ΠΥ}}, 6058 481 ποι διϊοη άπ 5.0], ποαυθ οἰϑιοὐΐα 

ΒΟΤΥΔΥΘΓΌΠΙ ΟῸΓ Φ00ΠΊ. ΘΓ πο5 οοηἤάδιί65 ἴῃ 

θε0, ογθάθηιοβ ἴῃ Ὁ γίβιυπι Ποῖ, ποη {ἰπ|οϑ πηι 

λθνίυπι. Τίπιον θοΐ ἴδοῖ᾿ Π05 ἤθη εἰπιϑηῖο8 Ζαθυ- 
Ἰαπι, πὲ βί!φυθ 40 60 μεογρείΐ, 864 οἱ ἀἴξεγ ποη 
ἸΔηἴιπἢ ξέπε γα 6, νογαπη 46 ΠΟὈΪἷ8 ἰμβῖδ: Ομοπεοάφ 
φοπ[γαοίαε ἐξι εἰ σον τί πιαϊίομα τυυέγεα ἱεττα ἢ 
ΠΟ δαίεπι σοπίγδοιο εἰ οοπιηίπιο,, Βαυγίοη ἢϊ ἰπ 
εσιοστηϊἰυ πὶ; Π6 0 ῬΓΐυ5 οοπίυβίοηΐβ. οἰνί!28 ἀἰξ5ὶ- 
Ῥϑυγ, φυλπὶ ΠΙ8}]6 8 υπίνογβαΒ (ΕΓΓΩ σοηίγίσαίυν 
εἰ εὐπίογϑίυν. {π46 οἱ πλίγΑ Ὁ] 6 δὲ ργαροῖαγο ογάϊπο 
Μιορβεία υ508 εβὶ ἀΐοθηβ : Ομοπιοάο εοη[γαείμε ἐεί 
εἰ εοπίτί μα πιαί δες μπίσοετεα ἰεττα 7 Ὁμοπιοάο [αεία 
ἐἱ ἐπ ἐχιεγπιπὶμπι Βαὐύμίοη 7 Ουοὰ ρμτίπιο [Δοίυϊῃ 
6δι, Ῥγϊθνα πὶ ΘηΔγγαν ; αυοὰ δοοῦη0, ΘΟΠ56Π06:- 
τὸ ἐχροϑυ δῖ. Εἰ Βος Ορογίεϊ μοῦ βίηψυ!οβ ϑεγρίυ- 
ΓΆΓΙΠ ΟἸΒΟΡΨΆΓΕ ΒΕΓΠΊΟΠ68. Ουλπήο ἰἰδηυα ἤϊ ἰη 
ααἰεγαἰπίιι ΒΑ γ οη ἢ Ουδπήο δχίδγπιϊηδηΐιγ οπ,- 
868 (Οη[υϑίομ 8 ἀ6 διιϊπηὰ πιθᾶ, ποαυὸ υἱίογὶ 18 Πη6 

᾿ οδήαῃαϊ! πο γ8 ἢ], δὰ ἀχογίβ ἢ οὕ Ποη δδὶ αυΐ 
Ὧδ ἰγτί [οἱ εἰ ργονοςαὶ διἱ (γἰβεϊεἰπὶ, δά ἰγαπὶ, δὰ 
«ὐπευ μἰδοδοιίατη, δὰ υο]υρίϑίοπ), αυδηὰο τηᾶμ60 
ἱποοπίυδαβ, ΔΒ50 ΠΊΘΠ8 ΓΔΙΪΟΠΘΠῚ 4125 ΠῚ6 ΟΠ Γπιοὶ 
δίτοβογοῖ, ἔσῃ ταΐμ δοοίαἰς αυοα ἀἰοίυπι 651 : Επεία 
εἰ ἐκ ἐσιενπεὶΐμπε Βαύμίοη, μρ6 6δὶ υπϊνογβα οθη- 
[ιβἷο. Ευπὶ δυίδπι ἰδία, ἰά δϑί, οοπἔπηρί, οἱ οὐπίοτὶ α 
ἸΔΙΙουπι ΟΠ ΠἷΒ ἰδγτοβ, οἱ ἀδιμο τὶ Βαργίοιαπι, οὐ πὶ 

βέμιεδ δυρεγροπιηίυγ πη} 160, οἱ ΒΑ Υ]Οηὶ. ϑογὶρίυπι 
οϑὲ δμΐπι : {πὸ σενεδμε ἐμρεγροπεπίιν εἰδὶ, μος αδῖ, 
ἢ φυΐ ἀ6 φοπίθιβ βααι βυρογροποιίαγ εἰ], ὁ Βμὺγ- 
ἰοῃ, δυρεγροποβίυγ {ἰΐ, ὁ πι4}}66, υἱ οοπίγίηαγὶ 8, " 
αὶ οὐηίεγαγίβ. θυδηὰο ἰϑία ἴδοία βυηιῦ ἴῃ δὐνοιία 
υοπνΐηὶ πνοὶ ὅεϑιι ΟἹ γῖβιΐ, οαπὶ Ενδμφαϊἑαπι οὐποιὶς 
βεμίθυΒ ῥγωάϊοαίυπι 979 ἐδἰ, (απὸ βιρογροβίεὶ 
μὲ Ραιοῦ εἰ ΕἸΠπ8 οἱ ϑρίγιυ8 βδηοίυ8. Βαυγίοηί, 
εἰ πι2}|60 πῃ νοΓβᾶ ἰογγθ, οἱ ἱπηρἰοίυπι οδὲ ἰος 
«οὐ κογρίαπι 68ι 5 : 1π φοπῆδιιε εμροτροπεπίμν 
δ, εἰ οαρίοτὶα, Βαὀψίοη, δἰ ποι εορποεοῖε. Ὁϊϊηάπὶ 
Ὡρεγείυγ ΒΔ ΥΩ εἰ ΡῈ βίησυϊοβ ποβίγυμ). Εἰ 
ϑηιατίοτ δα 5 δυίεπι ροίαδὲ ἱπίε !Πχἱ οαριϊν! [85 Βαῦγ- 
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Βαργίοη, οἱ ποη οὐφποϑβοὶί. Βα γοη αυΐρρα Ιοφὶ ποη 

Δυθ] οϊίυν; ΠΟαῸ 6 Θηἷπὶ ροίοδί ποῦ ἰπνοπία ΒΑΡγῖοπ 
ΘΟΠΙρΡΓΘΒΟη88 ἐ856 ; 861 Οὗ ἰά ΘΟΙΉρΓΕἢοπς8 6δῖ οὐ 
ἱηνθηίδ οβὶ, αυΐα Ὠοπηΐηο γϑδι ἶῖ. 

ὅ. θεἰπάο ὀχογάϊυηι δἰἰογίυ8 σαρίτυ}ϊ. Αρογκὶ! ἢ0- 
πιΐπειδ ἱποξαιγμηι ἐμμηι, εἰ ργοϊμίϊ ταδα ἱτΞ δμᾷ, 

φιῖα ορμς δοπιΐπο υἱτίμί πὶ ἐπ ἰεττα Ομαίάσοτμπι. 

Θυοπίαπι υὐπογμπί ἰΘπιροτα ὁ}μ8 ἀρογίγα αροι(ἰϑοας 

εἾπ5, δεγμίαηιϊπὶ φαπὶ φιιαδὲ ἐρείππεαπι, δε αἰδρετά 6 

ἐαπὶ πὲ δἰ! ο᾽μδ8 τεἰἰφιΐ. Ἐπείσσαί6 οπίπεδ [γμοῖ δ 

ἐ)εε, εἰ ἀεδοοκάαι ἱπ οεεἰδίονοπι. γα εἷς φμοπίαπι 

νεπὶ! ἀϊεε φογίπι, ἰδπιριι8 υἱπαϊοία φογιπι 37. ὙοΙο πα 

ἐπι 6! Πβ γα ἤος φαοά ἀϊοίατ) 68ὶ : ἀρεγμί! {πεδαιγμπε 

δμπι, εἰ ργοίμ υαεα ἱγα ἐμῷ, ᾳυῶτο ἀς ἃ}18 ϑεγὶ- 

Ῥίυγα γνβ88 ἰγαὰ [)εῖ, εἱ ᾿πνοπίο δὰ ρ] θη ογπὶ 60Π|- 

Β ρΡαγδαιΐοῃθπι ἰβϑίϊι8 ϑογίρίαγα ΘοΡΡίυγαπ) Δροβίοϊ. 
ο8πι|, ἰυΐψυς ἰπνδηΐο Αροβίο! υπι πα ΐ 50} } εἰοιίδπι 

αὺυ δβὲηι νδϑὰ ἱγιβ θεἰ. Αἷἴι δηὴπὶ 5: δὲ αμίοπι νοίοΝ 5 

Ῥεμε οεἰενάοτγο ἱγαηι. ἐμαπιὶ, δἰ ποίαπι [ἀς676 Ρο’6Ή- 

εἰαπι δμαηὶ, γεγίμί δ ἐν πα μΡαιϊοπιΐα ναδα ἧτα 

Ῥτγαραταία αὐ γρεταϊιἑοπόπι, μὶ οδίεπάεγοι αἰυΐίδας 

σίοτία «μα ἐπι υατα πιϊξοτϊοοταϊα φια ργαραταυῖϊ! ἱμ 

φίοτίαπι, φμος οἰ υοσαυϊ! ποη δοίμπι ἐς δυάαίδ, υ6- 

γαπι εἰἰαπι ἐς φεμεϑμε. ΟΘΠΟΓΑΙ ὸγ Αροϑίο ι8 οἵῃ- 

π68 Βοιηΐῃ68 αἰνὶοἰι ὈἱΓατίδπι, ἀΐοοπ5 φυοδάδηι 6956 

γϑᾶ πιἰβϑογοογάΐ, αφιιοπάαπι ναβᾶ ἰγα. Ὑαγθὶ ρτδιΐα, 

Ρμιδγαόποῖ οἱ ΞΕ ργριΐο5 γαδᾶ ἱγὰ; γυγϑιιβ αιΐ ργί- 
[2118 Πλδογϊ οογἀΐδπὶ σοπβοουίυ8 ἐδί, οἱ 605 αυὶ ἰῃ 

τορογο ἀθ δι εἶδ οἱ ψαϑημ 5 ογοάϊἀογυηΐϊ, γαϑᾶ 
πηϊβογοογάϊΒ πυπουρανῖ!. ὅπηι Ἔγζὸ ἴῃ {Ποδαυτὺ 
θεοὶ ναβὰ ἰγα. ϑογίρίιπι δϑὶ δηΐμη : Αρογμὲς Βοηιΐπιις 

ἐμέξαυταπι ἐμμηὶ, οἱ τοί υαδα τῶ ἐμ. ΟυἷΝ δὲ 

ἰδία 1ποδάυγιβ θοπ πὶ ἰῃ 400 γνᾶϑὰ ἱγῷ ἰυθηϊ υη- 

υν  ΑἸΪαι8Β ἰογϑδῃ υξγοῖ, υἱγυπὶ ἰῃ τἢρϑάθ ΓΟ 
θοπηίηὶ ἰδηίυπι γαβὰ ἰγῶ βἰπί, οἱ (μβόϑᾶυγυ5 Βεὶ αυὶ 

681 {Ππ᾿βαυγυ 8 ΟἸπηΐα πη, ΠΟῚ θοαὶ ναρὰ τ βογίοοῦ- 

ἀΐώ ; ἂπ δἰΐαι! αυϊά ἱπιε!!ρὶ οροτγίθαι ἀδ ἐμοβαυγο 
θεῖ, υὑπάθ οἰεγδηίυγ νᾶβ ἱγῶ ο͵υ57 Τἠμοβδυγη) 

θοτηϊηὶ εθο εοιμϊ!ἀθη5 ἀΐσᾶπι 6856 ἘδφοΙεβίδιῃ αἦ08, 
εἰ ἴῃ ἰ810 ἐπόϑαυγο,, ἰά οδὶ, Εςοϊθθία βῷθρο ἰιοπιίθϑ 
Ἰαϊίαγα φυὶ βυμΐ νῶϑὰ ἷγῷ. ΥὙαηὶοὶ ἰρίτυ ἰδπιρὺϑ 

ᾳυδληάο δρεγίαιὶ θοιηΐηι8 ἱπαβαύγυαι ἘΟἰαϑἰδ : 
πυῃο Θοἷπὶ οἰδυδ ὁδὶ Ἐσοίοϑία, οἱ νδϑὰ ἱγώ οὐ 

γαϑ815 πη δου οογαΐ8 ἱη]α  Δηΐ, οἱ ρα ]θᾶ5 εὐπὶ τὰς 
ἰοηΐς, φυλπάο οδρία 5υδοάϊίυγ, δυθδνεογιίιαν, ἀ680- Β᾽ ΠΙΘΠΟ δυπὶ, ἐξ ρίβ668 ρεγάδηὰὶ δὲ ργο)ϊεϊεμάὶ, ευπὶ 
ἰλιαγ, υὐ ΙΒ] ἷμ πο 8 γοβίἀθδί οοηαδίοηϊς, Εἰ 
«αρίετὶς, Βαὺύψίοη, εἰ ποι «οσποεοὶς; ἱπυθπία δες, οἱ 
ερπργελθηεα, ημία Ποινπΐπο τοδιϊ ει 3, Εγξοηα 50]8 
Βευγίοη Ποπιΐηο γϑϑί!ϊ, οἱ μθη ΡοΟΙΐΒ. οπιη68 βοἢ- 
υς, ὀυσων, (γεδίογο ἀδϑεγίο, ἰάο!α γϑηργαίς βιηὶ, 
Ῥοιπίπο γεβεεγαηι ἢ Αἰ ἐφαγα 8 ἀΐοῖς Οπηπδπὶ 

, δηΐρᾶηι ΘΟπγαγίδη) δογυβαὶοπὶ υἱβίοηὶ ρϑοῖβ, ΒΩ - 
ἰσπδπι 65867 [7πἀ6 εἰ Ξαποιί ἴῃ ΤοΓιβαί ΠῚ, ΡΘΟεϑίογοβ 
πὰ Βαθγίοπὲ ὀγαης. Εἰ δἱ ρεοοδνδηι Ζογοβοϊ γι, 
Βἰιοὐαπίυγ ἴῃ ΒΑΥ]ΟΠ ΘΠ), δὲ δὶς σοπνυογδθαηίαν 
8. ραηἰιδηϊίατι ἐπ ΒΑΘγίομα οοπβίβ' δῖο8. ϑδποιὶ 
γεῖῸ τορτο οθαπίατ ἰπ ογυδαίεμμ. Οδρίτιν ἐγρὸ 

Ἑ λέγοα, 1,, 34. 36 114. 51 26γοια, α, 35, 20, 21. 

Ρνοηΐϑβ ῥἰβείμυβ αυὶ ἱπ γοῖία ἱποίἀδγαπί, οοπιϊμδηῖυ. 
θυδλπι εὐπὶ ΔρΡΟγυ γ  Ἰά οἰ! ἰδπιροτςο, οἱ ργοιυϊογὶς 

οχίμάὰθ νϑ89 ἱγβ δύ, ἀἰοεὶ [ογϑίδῃ ἰ5 φυὶ 6ϑὶ γ88 

πιϊδογϊοογαΐς, ἀ6 οργοϊδηι 5 ναβὶθ τ δυῷ "Ὁ :. 

Εαϊονμπί ἐα ποὐἷβ, ποι ἐπῖπι ἐγαπὶ ας ποὐΐδ. δὲ διυῖμι: 

ιΐεδοπί ἐα ποϑὶς, ρογηιαπδίδδομί με ποϑίφομηι. 

ϑε4 ἰάφο ἐρτγοδεὶ διπὶ α ποδὶδ, μἱ οδιοπάογοίιν φμῖα 

ποὶ Ἔγαμί οηηιθ8 ἐα πυϑὲε. [ιν δἰ᾽υἋ ᾳυϊ ἀλη εἰἰρίς 
ΒΘΓΠΟ ῥγουυροΓα; ΄υοὰ δυίοπι δὐυάθηη8 ἀΐοοτα, 

ἰϑεϊυβινοῦὶ 681, 1η (ποϑϑυγο Ὠεὶ γαϑ8ἃ ἴα 5Β0η| : Οχι Γᾶ 

«ποϑαιγαπὶ να88 ροοοδμιἰα Π0ῸΙ 81η1 γαϑ88 ἰγαὰ, δοὰ 

γαϑίβ ἱγ τηϊθογᾶ δυηΐ. ϑογνὶ δπΐτὰ βυηὶ ἰφπογαιίοθ. 

38. Ποπι. ΙΧ, 22), 25, 24. "1 204η. μι. 19. 
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φο]απίαίαπι ἀοιηϊηὶ διιΐ, οἱ ἤθη (δοίοη 68 νοϊαῃίδίθπι αὶ ἀϊείυ ἐπι, Αἰΐ δυίοτῃ ἰρϑὶ ϑάϊνδίου : θὲ ἡκσία πιὲ 

εἾ 1... Θυΐ δυίθην ἱπφγούίίυν Ἐροϊεβίδπι, δυϊ γὰ5 ἱγὰ 

ἀυι νὰ8 Βηἰβογοογἀΐφ. Ουἱ οχίγα Εδοϊοβϑίδη δϑὶ, πὸ- 

416 ν48 ΠλΙϑο"]ΟΓ 5 651, πδαι6 ἐγ. ΑἸϊυὰ φυοά- 

ἀδπὶ ἠοπῖθιι ἱπαυΐίο, 4πὶ ασίγα Εσοϊθϑίϑην Θοπιηϊ0- 

Ρϑίυγ ; οἱ φυοπιοὰο ἀδοθῦηο ΘΟμβ(61}5 ΠΟῚ 6556 61} 

ψν58 τη βου οογ δ, δἰ. δοοηιγαγὶυ ὁχ γαιϊοηΐβ γογ  ἰδῖδ 

εὐ ηἶ 15 ἀρογίθ ῬΓΟΙΠΟ δεπίθη 8 η), πέ4 06 γἃ5 
ἔγϑ ΡΟ556 οὐὔπὶ ἀϊεὶ, 56 νὰϑ ἴῃ αἰϊυὰ αυϊἀάδι! ΓΟ- 

βεγγδίιιπ), Εγροιιθ ροίθγο ἀ6 ϑδογίριυγίβ Δρργοῦδγα 
ἢ 60 τηϊβογίοογάϊῃ ουπὶ 6586 γ88, πος ἰγϑ ; υἱ οἱ 86- 

ευπύθδ οχροϑβίι[υ 4} 4.14 ποὺ 5. αΕ}16 'π ργβθηι 000 

ἰμϊεγροιδί, οἱ 5806 ΓυΡθ08 δυιάοαι ἰῃ ἰά φυοά ͵Δπι- 

ἀυάυπη οοηϑίιῦ 56 ΓΠ)0 ργογυπιρογο  Αἰἷΐ Ἀροξῖο- 
Ἰυ5 δ : μι ἄοπιο αμίόπι πιασπα πὸὶ δμπὶ ἰαπίμηι 

τσθα αμγθα 68 ἀγρεπίθα, δε οἱ ἔσπθα, εἰ βοι ἴα, αἰἴα 

φιιίάέεπι ἐπ πΛοποτόπι, αἰα ῬΟΥΤΟ ἱπ κοπίμπιοίϊαηι. δὶ 

ἐψιταγ φιὴδ πιιπαανυοτί! δα ἱρειίηι αὖ {ὴ8, οτὶ ὁ ταϑ ἰκ 

Ποπογέπι, οἱ δαπείβοαίμπι, μας οπιΐϊπο, αὐ οπιμα 

ϑοναπι οριι8 ργαραταῖμπι. Ρυϊδθη6 τηᾶρηᾶ ἀοπ|08 ἴῃ 

Ῥγϑεπι οδι, οἱ ἰῃ οἃ δυμῖὲ ναβὰ ἴ" ΠΟΠογρπῖ, οἱ 

411 ἰβ σομ πιο] ἰδιη 5 Αἢ ἴῃ ΠΠ|ὰ αὐ {ὈλυγᾺ οὶ 

ἕἴοπιο, νᾶϑὰ αυϊάδπ) ἀυγθῶ, οἱ γβθηίοα αι δαηὶ 
ἦπ Πομογθηι, ἱηυθηΐθη! Ὁ νᾶϑἃ 6886 ΠΙΙΒΘΙ ΟΡ ; 

Ῥο] 408 δυίεπι, ἰά 6δὶ, πιθάϊοογοβ Ποπηΐη68, ηυἱ οχίγᾶ 

εἰαδαῦγυδ) δα ηΐ, Πα δἰηϊ γᾶβἃ ἰγῶβ, 8611 π| 186 Υ] ογ ἶὰ", 

"πὶ ροϊογυηὶ ἠυχία ἀϊδροιιβδιίοποπ) ψιυλπιάλπι ῥγο- 
υνάδπι θεΐ νᾶϑ8 6556 ἰπ πηᾶβιιὰ ἀοπ|0, 48: πιαη- 

ἀλῖα ποὴ ϑυπῖ, βεὰ βιπὶ γαϑᾶ (6ϑθα ἷῃ οοηίιπη6- 

᾿αμν, διίδηιθη ἠδοθϑϑαγία ἀοιὶ ἢ 146 αὐυΐοπὶ βίᾳ 

γλίθογο οἱ ΒΟΟ ἴρβιιπὶ ΘΧΘΠΊρ πὶ ὃχ δἰΐο ϑογί μιν 

τοβιϊπιοΐο ΘΟΠΙΡΙΌΡΑΙ 8. Ϊηποποτωίις 280) ἐδ, ἰπ- 
αἷς 8:, “φοϊιοπίας φιαεὶ νας οὐὖμ8 πείία ει εἰ ας. 
Ϊδοβ αἷς, 6δϑὲ αυλάδιη 6᾽058 υ{{ΠΠ|{458, ἴῃ οοπιμαπθ ἴκπὶ 

διίοπὶ 6}118 6ϑὲ 0}}}1{48 86 ἀ αἡυ͵ἱὰ δγδι ὁχ ἀοῃηο }γεὶ 

εἰ ρεορᾶνίδ, ἧμ ἰοἰυπι πο δδὲ εἦιι58. {}}}185. ΗΔθ60 

οἱ αἰΐδπ) βογὶρίυγαιῃ ἴῃ 48 ἀϊοίϊαυγ ἀ6 4110 φιοιίδπὶ 

Ροοοδίογα 5 : ΕἸ ογὶ! φιαδὶ θεία ἵπ για αἰϊταδο8 

ὠφα μιιοϊίμηι, οἰ ἱπ φμα σατδοπεπι δα) μἰαὐῖ4. Εἰ 

Γυγϑαπὶ Αἰίγπηδὶ ΠΟη ποοδββαγίιπιὶ ροηΐίυ 8, οἵ 6Χ 

ΟἸηηΐ μᾶγίο 6888 γὰ8 ἱπιι]6. Ναπαυϊὰ πο ἰφίιυγ 
ΠΟΒ 40} ἰπ ἄθιηο ἰβϑία θεοὶ βιπιυδ, αυᾶηάο Δρογῖγο 

εὐρογῖξ Μθοηλΐν8 εΠ6δαιιγαπὶ δυσπὶ, ἰποὶρίθπιυβ 

Ἰηυπάαγὶ δἱ ἰδηΐϊαπὶ [ἀογἰ πὰ5. να8 πηϊβογϊοογάΐα, 

Ῥγο θοιῖβ ναϑὶβ ἃ πο ]8 ἱγῷ ἢ Απ δαγία ͵ϑπι Θχ γα ΠῚ 

65. Ορογίεγθ ΠῸ8 βδίδεγ ΠΟ 80}0Π| υἱ ΠΟῊ 51Π|118 

ναϑὰ ἴγα5, 56 υἱ 1ϊ φυϊ 5ιη| ργο] οἰδηιῦ ἃ ΠΟὈΐ5 3 

Τα δηΐπὶ φυϊἀάϑιι ει πος 4504 ἀροδίοἰα8 ῬΔι}18 

(ὐοτίμι 115 αἱὶ 85. : Ππαπίωϑὶ απαάΐίιτ ἱμον υος [ογπὶ- 
ἐπιἴο, φι πὲ ὧς φενυιῖϑιδ, αἰ μπαοτοπὶ φμϊάθπι μαιτὶς 

οὐημῖς μαϑθαξ, δὲ ποπ πιαφὶς ρίανιαίεες μι αὐ [ἐγαῖιτ 

46 πιεαϊο υδδίγαπι φιΐ ἤοο οριι8 φοδεῖί, ᾳυδϑοὶ ἀΐδ6- 

401, ἄρθγίο ἱπεβυγο θεοὶ οργοαϊδηϊιν γα88 ἷγϑ 808. 

Δρογυῖι βἰαυϊάεπι Θοπιΐηι5 (Παβαυγαμ, δὲ ῥγοία 

γΑΒΆ γᾶ δι5. Προὶ Δ᾽ συ! φυδϑὶ ϑα]νϑίογα ἀϊοδπίο, 
«ἢ 4υξγο βίνα 4}8 ρεγϑοπᾶπιὶ ἤρυγανὶ ϑαϊναίογίβ, 

ἦγ ἴῃ Ἰροπηογίαπι δἀάυχὶί, ἀπ νόγαηὶ δἰὲ μος. αυοὰ 

39 ΠΠ Τίη). νη, 20, 31. 5: Σογοίη, χχι, 38. δ κα, τὰν, 1... 

ἐδί, Ἰμαία ἰσπέηι ὁδί ; φμὶ ἰοπσε ἐδί α πιέ, ἰοη6ε ἐξὶ ἃ 

γέφηο, ὕἱϊ διΐπν 4υ] ᾿υχία π|6 εβί, υχία βαϊϑιοηι εσὶ, 
ἴϊὰ οἱ Ἰαλία ἱξηθπὶ 68ι. Εἰ ᾳυΐ δυάϊθῃϑ πιδ, οἱ δυύμα 
Ῥγνδυοδη5 [0018 681 γὰ5 ᾿γὰ ρΓΘΡΑΓϑίΌΠΙ ἢ") ρῈΓ- 

ἀἰϊιϊοπαπ), οὐπὶ ᾿υχίδ πη6 65ΐ, [υχία ἰρηοπι ἐβι. δὲ 

γ6ΓῸ 405 ὀάγθηβ, 4υοηΐδηι αὶ μιχίδ πι6 68, [υχιᾶ 

ἰφηεπὶ ἐδί, ἰοῆρε ἔδεῖυ5 {Ὁ} ἃ τη6 56 αχία ἱρθεα 

8'1, (8}}5 φυίϊάδηι Ιοπξα [αἱγὺβ 651 οἱ ἃ τοβῃο. ἔὶ 

φιοπιοίο 4:}|6ἷὰ φαΐ ποθὴ δϑὶ ἰῇ ἅ50Π6 Θοηϑοπρίι8, 

ποαυθ ΠᾺ 61] πιθίαἱϊ, πα 6 οχβροοίδὶ σΟΓΟΠΔΠῚ : 

4υΐ δυΐϊδπι 5θπ|6ὶ ΠΟπιθη ργοίδδβδιιβ δδὶ, δὶ Υἱοῖδϑ 

[υδγὶ τ, νΟΥΡΈγαυῦ δίφια Ῥευ)} οἰ ἴᾳΓ, 8: ὙΟΓῸ Υἱδοτὶὶ 

ουγοηδίυγ ; δούξιηῃ πιοὰο 4υἱ ἰηργοβ805 εδὶ Εροίε- 
δἰ8πι|, ὁ δίδου πΊ6η6, ἀυβοι}ῖα, 401 Δοσοϑϑὶί δὰ δὲγ- 

τοηθῖῃ 1)εῖ., 1 Π}} Αἰυἀ φυᾶπιὶ σοπβογίρίυϑ 6ϑὶ ἰῃ 

οδυϊδιηΐηο ῥἰ οι 5 ; εἱ σοι βογρίυ5,, δἱ πθη ἰοριἰπ|8 

οουλνογῖϊ, οααϊίαν ἥδε" 8, αυΐθυ8 ΠΟ γογρεγδι- 
ἰυγ ἰἱ φαΐ ποῦ ἴῃ ῥυϊποὶρίο σοπεογίρι! δυπὶ. 5] δ- 
1επλ οοπίοημογῖ! Γοτγυοῦ δὰ (υφίονα νογλογὰ εἰ 

οοηἰαπ16 138, ποι. 5οΙυπι ἰπ)υγία ἢ θεγα θέειν, βδὰ ἰη- 

ουγιρίδπι φοτίο δοεϊ μοι σογο 8 Π|. 

4. Ορμε θοπιῖπο υἱτίμιιε ἐπὶ ἰόττα Οπαίάοταπ. 
δυχίδ ἀΐνεγβοβ ἰηι6!]|6 0115 ἰΘΓΓΟΠυ.8. ΙΟΟι15. πμ ἰρ|}- 

οἷτον μοιηἰμδίαν, οἱ φυοιῃοῦο ἀἰἴδγθινεῖ ἰμμογ 88 γ8οῦ 

εἰοα ρυγα ϑαϊνδίογ θεῖ υοοδθια, οὐπὶ ὉΠῈ5 ἰδ 

8) οοηι} 5[1, ναγυ8. ἀθίθη ἴπ υἱγιυ θυ; δὶς εἰ 
ῬΓορίογ πδὶ εἰδπὶ ροπογὶ8 παπιδπὶ ἐδγγόηδ πο ροιία 

οὐπὶ ὑπυπὶ 5'ηϊ ἰπ βυ )]αοοηιὶ, ἐπιο δ οίιι5 ἀϊνεΓοὶ- 

ἰαῖδ 8ιη| ρυτίπιὰ. Ουοὰ δυίοιῃ ἀΐοο, 5ἰς ἢεί πυδηΐ" 

[ἐβι}π|8, οὰπι ἜχΘΏρ πὶ 4001 ἃ ϑαϊναίογα δὐϑυπιροὶ 

οὐϊβθογεηβ, δά δὰ αι βυπὶ δυ})οοία οχρίδηδπιδ 
ἰταπβοθηάθγο ὕπυπι βυγδοθη8 ὁδοὶ οπιΐθο πιο 

2εβι ϑαϊναίοτγὶ, Ηος ὑπὸ βυθἠασοπιθ, 4110 ἱπιοϊεοία 

πιδυΐοι8 6βί, [υχία ᾳυοὰ 5ογρίαπι 68. ὅ" : ΝῸΝ πὲ- 

ἐθεεε παϑεέηι εκαπὶ πιράϊοιηι, 864. πιαίε Ππαϑομίεα. Α[Ϊ0 

ἱπιο!]θεία ραϑίογ, βεουπμάσπι αιοί ἰγγαι δ "88 

Ῥγβαϑί. ΑἸΐο ἱπίοι]δοῖα γὸχ, βοουπάσπι αυσὰ Γαίίο- 

πϑυ θυ.5 ῥυϊηοίραῖιγ. ΑἸΐο ἱπιθηδοία υἱιϊθ γεγᾶ, 
βοουμάμπι φυοά ἰπδαιεὶ ἐν δαπν Ποπλΐπ 68 ὈΡΘΓΓΙΝΝΟϑ 

ἁθογυηῖ (γυςίυϑ, οἱ ὀχου!! ἃ Ραίγα δατίοοίδ ρίπρυθ- 
ἀΐπαπι υἱεἷἰβ νογᾶβ 6χ ππ|08 Γαάϊοὶβ ΟΠ ΒΟΓΙΪΟ 8558- 

τρμηΐ. δυχία αἰΐαπι ἱπιο!!δοίαπι βαρίοπιία, λιχία ἀἰΐυμι 

γεγίια8, λυχῖα δἰῖαπὶ 5114. ΥδΓα ΠΝ πῖθιι δυθ᾽α- 

1) οὐηβ. απυπὶ 651. Οτοπιοίίο ογρο ἰῃ ϑδϊνδίογε ὑπὸ 

80}7}αοαηῖς ῥ᾽ αγίην! ἰπιο!]Θοίυ5 βυηι ἀϊνεγϑογίμη εἦι8 

ποπιΐπαηι; 8ἰς οἱ ἰθγτοηᾶ ποβοίία, ᾿χῖᾶ 5.0) 06}}8 

φυΐϊάοπι απ βυπὶ, [χα δυίθι ἱπιο!] δοῖυπι ρμ!- 

τίπιϑ. ΕὐΘ θη 6 Ὁ ΔΙ] οφογίζαη 65 ΒΑΡ γ] ΟΠ δι ἀἰχί πηι 

ποϑοιία 6586 ἴδγγθια, 4 ΒΘΠΙρΡΟΓ ΘΟηυ58᾽ δυηϊ Υἱ- 

ιἰἰδ, ΞΕ κΥρίυον δἰαν ον αὐ σοιμία. ΟἸα! ἀφογυπὶ 
Υ6ΓῸ ἰογγᾶπι 0» ἰά αυΐα ρμ]υτίηα 4υά φογυπίυ ἰδ 

οπγ͵5, 58.60}}18 σοπβϑογθηῖ, οἱ ρει! ἢ) ΒΟΒΙΓΟΓΏΩ 

οδυϑᾶξ, 5ἷνα υἱγία οι οογαπὶ 40 δοοίδυμι πορϑί5, 
6Χ δάγυτῃ ποῖ θυ Δϑβόγαηι ἤδγὶ, οο9 6586 αἰ τ Πη098 

«οἱ (Α]1θι15 88 δυροτγοι θηΐυυ5 ἀοἀϊοοναγυηί. Οπιηΐδ 

ἰείιαν αὶ Ηἷδ ογδάϊι, ἴῃ ἴάγγὰ ΟΠ δι !όγαπὶ εδί, 51 

8 ΔΙ (ν᾿. (ον. ν, 1,2. ἐσ, 13, 
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ειϑἷδ γοδίγαπι πηϑι 6 πι δι] οογὰπι ἀοἰ γδπιθηία βθοῖα- Α νοπίαπὶ δὰ ΒΘΥΠΊΟΠΟΙΙ θεοὶ. Τδὶα δβίπη φυϊάἀδπι οὲ- 

(τ, ἴν (ογγὰ (Πα! ἀξόγυπ οδι. δὶ αι δ δεν δι18 

ἀΐεπι ϑυρρυϊδί, οἱ γδΡῊ5 ΒΟγΆΓΌΠ) ππΟΙ πιο Γ 406 

τϑιϊοηῆνυ5. ἐγθάθῃβ ος ἀορπιᾶ διιβεῖρῖ!, αυΐα 5161}: 
(ΔἸϊμεῦ οἱ (δ τοῦ ἤφυγαια (δοϊαπιὶ Πποιιΐηθ8 Ἰυχυτίο- 
803, δ]! 6Γο5, οδδίοβ δυὶ οογία αυοάουηαι6 ΘΟΓᾺΠῚ, 

ἰ5ῖ8 ἴῃ ἴδγγὰ Ομδιἀδοοτυπι 6θι. ὅλπὶ υϊάδιῃ οχ 5ι]- 
πῖδηῖ 6Χχ δϑίγογυμ οὐυγδίθυ5 ΟἸγἰ ϑιΐαιιοβ Πογὶ. Θυοῖ- 

αὶ δυίδπι ἰβία βδρί 118, αυοίϊᾳιοὶ αἀἰο(}8 5118 ΟΓΘ- 

ἀϊιῖ8, ἔῃ ἰόγγα Ομαϊ ἀδογαπι) ς5ι15. (ΟΠ ΠΔΠη5 ΘΓΡῸ 

θεὰ ἷ5 φυὶ ἰπ ἰογγὰ Οπδι ἀπβογυηι βυηὶ, [ν}5 5ρὶ γὶ - 

188} 16 οοτηπιϊ πίον 4υἱ δαί ρ805 ξεπεδίοφἑϊβ οἱ [δίο 
ἐοηδοογαυογίηΐ, 88ϑογθηίο5 οὐποίδ αυῷὉ ἰπίον πιυῦ- 

(2165 ἥθπῖ, δυιΐῖὶ ΟΣ Δδίγογυ τ τηυϊίθυ8, ἂυϊ οχ [διὶ 

πβερεβϑιίϑίθ ρεηάδγο. 86 θθυ8 ΑὈΓΔΠ ΔΙῚ ΡΓΟΠΊΟΥ ΘΙ 
αἱ πιοϊίογα, ἀϊκὶϊ οἱ δ : Ε90 διπὶ φιΐ [6 εάμοο 46 
πντα (λαίἀσοταηι. Ῥοΐδη8 οϑὶ δηΐηὶ Ὠδι8 αυἱ εἰ 

ποῦὶβ ἰσθυδὶ ἀθ ἰογγ Ομ δι ἀδοογαπὶ οχίγα, υἱ 0} πὶ 

αἰϊαπι δῦθαυβ 60 6856 ογθύδηιϑ, αυΐ αἀἰσρθι58η8 
υηΐγογϑᾶ, εἰ Γοβοι5 Υἱἱδπ Ποβίγδπὶ ρΓ0 48} {ιϊ0ι.8 

διοήογυπι, δοεοϊ θη ἰαπὶ ἀΐνογβα τηοάδτγείαγ. Νοαυο 

δοἰπι πιΐολπ8 αἰϊαιιοά δἰάπβ, νὸὶ Ῥιιαδιμβοη 8, υἱ 
αἰσαῖ, γε] σοτγΌΡι οαϊδιλ ἱ 516}}1λ ποϑίγογαπι). οϑι- 

φΔ18 οοπίίηεί πεοροιίοτυη), ΕἸ ᾿υχῖα υηυπὶ φυϊάθπι 

δγαιπηδηίυπι ἴῃ ἰογγα ΟΠαἸἀξόγυηι 65. φυΐ βυρτα- 

ἀϊει 158. ταιἱϑοϊπαιοηΐυυ8Β 998 ἐγού οἷ ; [υχία ἀἰϊυὰ 

νεῖο δδοοηϊε 4υ}8 ΘΌΡΟΓ ἰοοἴδ, οἱ γϑηθγαμιν π}}]}- 

υἴδπι οἰ]. ηνοπίωυϑ δίθαι ἰπ δογοανΐδ ᾽" τηυϊίδη) 
εἰ ἷς ἢετὶ σοπμπἰπδιϊοαση,, φυὶ ΠΠ 41 πα  ἰ8 Ὠ εἰ. 

θρυϑ ἐγᾷοὸ θοπλῖπο νἱγιυΐυπι ἴῃ ἰογγὰ Ομπαϊ ὀφογαπι, 

4αΐἃ γεπογαηὶ (ΟΠ ρΟΓὰ Εἦ118. 

5. Αρετγίιε ἀροιβέσαδ ἐι8 3. Μαηϊ[ἐδίαπι 681 αυΐᾶ 

τεσσ μα! άπόγαπι. ϑυηί δυϊοπ) ἀροι δος (12) ἀ260 - 

τα, ἀοοιτίηα μοιἰνι Δία πη). δογαίαπείη! δα φμαεὶ 

φρείκπεπηι, εἰ ἀϊεροταϊΐ!ε 33. Οαἱ Γασρυΐ δυρρυϊαιῖο- 

γδπὶ πφία]απι, 40] νοῦ (8118 Βογηθη6 υἱἱίυν δάνοι- 

δὲπι οδη), 4ι.} Οβιδην!θ πἰ}} ΘΓ ΠῚ ἀυ85 πη 6 π|ἃ- 

υἱεῖ ἀΐξαπε νογυπὶ 6556, 4υὶ ἀοοοὶ ἰπβογυ δ}! α 7υ- 

ἀἰεία θεἷ, ἢδς δᾶ Ρ0586 ἃ Βοῃηΐηὶθι5 σΟπργο θη, 

4: 556} ψυΐ8 οἰάδγα ποὴ 801 οα 885 ὁογυτι 422 

θυπὶ Θυρ6Γ τΘγγᾶπι, τγΐηι15 Δυἴ6 πὶ ΘΟΓΙ πὶ αιι5 ΠΟ 5 

Οἰγδιϊδηΐ5 δοοίάυηι, ἰδὲ ἀχβεαυΐίυν ργιβοθρίυπι θ0υ- 

Β}}] ἀϊοοηι}5 δ᾽ : δίεροταϊί6 ὁαπι. Ουϊά ἀὐυϊοπὶ 5ἰϊΐ 

Ιοο φυρά βοᾳυϊυν : Νον βαπί εἰ τε φωΐα, αυθγοι 

ἀππὶ 681. Νὲ αἰΐχφυα, ἱπαυΐι, γθβοϊπιϊδι!8 ΟΠ] ἀφδογυπ), 

Δ),υλ τεβδγυοῖίϑ, ΟὉ ἰά ὑανοὶ ἢ6 ρυδέ!]Πυπὶ αυϊάσιῃ 

πἰοαυδία ἴῃ 68, Εχείοσαία οπιπδδ [Γμοίμις ε}ιι8 δ, 

θείς ἰϊΔ Βοδίυβ δϑὶ υἱ ροδδὶῖ δα βϑίεοαγ ΟΠΊΠ68 [Γυοἷυ8 
ἰστῷ μα! ϑοόγιηι, οἱ ἀσβοοηάδηϊ ἰῃ ΟΟοἰδίοη6πὶ 
ἴα εἰς φεῖα υϑπὴϊ ἀϊθ8 ἐογιιπι Εἰ ἐδῖ ἰδπιμριι8 υἱπάϊοί 
οσπηι "1, 

6. Ροβί Πν86 ΓΌΓΒυΒ Δ] 6 τυ οδρί(υ}} οοπεϊποηι12 "5 : 
ἤος [ἀφίεπιΐεμτι, εἰ τεεξαίναίοτιπι 46 Ιεγτα Βαθμίοπῖς, 

οὐ ἀππυπ απ άμηι δονιΐμο ποείτο ἱπ δίοπ υἱπάϊειαπι. 

θ)6 δἷ5 πυης ργορμείαϊ, αυΐ πιογαϑ ρϑίγῖο5 γο π4π6η- 
(εβ, οἱ ἰοφοβ φεπιίυπι, αἱ ἱποιοαυαίοπι Ὑθίεγοῦ, 

εαϊἤσαταν ἴῃ 60 φυοὰ ἀϊΐεί( : γοσ Πισὶεπῆδιπι εἰ τε- 

βαϊναίοτμηι ἀξ ἰοττα Βαδυίοπῖς. ἱηδπὶ οἱ νεβίγα., 

ολιθοπυμπιδηΐ, γοχ (υφίοηιυπὶ 658ε1 6 ΒΑΌγΙΟοΠ6, 

Γυεἰδητίαπι νἱιῖα, Γὰρ' Θπ ἴα πὶ ρεοοαία. Υοχ οβἰπα [ὰ- 

εἰθπιίαπι οι τοβαϊναίογαῃ. ΝῸη δι βοῖς {6 ΓΘ ἀθ 

ἰοΓΓΆ ΒΑΡΥ]οπΐ8, 564 εἱ τοβϑίναγὶ δχ ἰἜγγὰ Βαυυ ΟΠ 5 

δὰ δημπυμιἰδηάυπι ἴῃ Βίοη υἱπάϊοίαπι θοπιΐπο θ60 

ποβίγο, υἱ [ξίοη!68 ἀ6 ἴοῦγὰ ΒΌΥ]ΟπΙ8 γθηϊδιὶβ δὰ 

ϑίοη βρεουϊαίϊογίυπι, Ἐσοἰοδίαπι θὨεὶ. Αἀ δηθπηιίδη- 

ἄσπι ἰη ϑίοη, ἰά εδι, Ἐσςοϊοβίδην, υἱπάϊοίαπι ἃ θ0- 

νοἶηο θὲ0 ποβίτο. Ὑἱπάϊοίδπι ρορυ]ὶ οὐυ8 ἀδπυπιίαίο 

ἴῃ Βα γοπα πιυ} 118, οππηὶ ἱπιοπάδι! ἄγουπι. δἰ ρηῖ- 

Δοδηῖος ροβίϊαπι 68. πιμί 8. ΜΝ δῖ δυπὶ αὶ ἰη 

ΒΑΡΎ ]ΟπΟ βυπΐ, ἰπ δεγαδαίθπι γθγὸ ρδυςὶ. Νοπ εΐπὶ 

Β ἰἀοίτοο, αἷϊ, ἀϊοχὶι γο5 θοιηΐπυβ 1)608 ψεβίοῦ αὐυΐὰ 

πα ογαῖὶς : γὸ5 ααΐρρα δβεϊβ ραυοὶ 80 οἰπηΐθυ8. 

Εἰ απ ὴβ υΐ ὃχ ρᾶτίς θεὶ εἴδπὶ,, ἀϊοίυπι οδί.. 

Ραυοὶ 6818 ὁσ οπιπίθυς φεπείθυδ. [μ|6}Πψ6 ρόῦγο οἱ 

πος. Ραυοὶ δυπὲ αὶ Ξαἰναηίαν, δα εἰ ΠΠυὰ "5: (οπ- 

ιοπαϊίε “πίγατε ΡΥ ἀπρεείαπι ροτίαπι. ἴῃ Ἰδῖα δυΐίθπι 

δἰ μαίθηιὶ αππεπιίαί ἐν Βαθψίοπε πιμ{ς, οππὶ ἱπ- 

ιεπάεπίξ ἀτομηι. Νοὴ εἶ! οα ἐα φιὶ εαἰνοίμγ,, ἀΐερεν-- 

ἀϊιε, ἱπέεν βοῖίε οπιπία Βαὐψίοπίς "". Νυρον ἀϊχίπηυ8 

ἀδ Ῥδγδθδο 5 Βαυγὶοη8, 46 τἱτίβ ΒΑΡγ]ου 8, ἀθ 86- 

πιο Βαυγίουίυ. ΝῸΝ δἰ! οἱ φκὶ τεβαίυθίαγ 46 φεπιΐι 

Βαϑψίονε, τειτί με εἰ ἡμαία ορέτα εἾμι8» δεοιπάπης 

οπιπία φια [ἐοἰϊ εἰ [αοἰίε εἰ, φιία θυπιῖπο τε, 

εἰ αἀνετεμηι θοπιίπμηι θειπι ἑαπείμπι 1δταεί. Ουδη- 

ἀϊα μβαῦδθ ἰῃ 1 οορί διίοηεβ πδαυδπι Γγεβί βίοι 5 

Ρἰδίμι εἰ Πἀοὶ νοῦ, πᾶθὲ 5 ἰμ (6 Βαρυ]οπὶοβ. 86 

(Δα νἱηάἀϊοίαιη, οἱ ἰπιογῆοο ομηπο 5 ῬεοολίοΓἐ8 [ΘΓ 

4:8 ἴῃ ἰ6 ἐδί,, ἰἃὶ 65ῖ, ΘὨλμ6 8 Βαυγ!οπίοβ, υἱ ροϑδὶω 

διμπάαιαβ ἰῃ δογαθαϊοαι ἰγϑηβαγοίϊ οἰνἠτἀιοιη 1)λ6] ει 

ΟΙιεϊβίο 68, ουἱ 6δι φογία οἱ ἐπιρογίαπι ἰῃ βθου α 

ϑΘο. Ϊογαηι. ΑΠΊ6η. 

ΠΟΜΙΠΑ ΧΧΙ. 

( υαια Ηἱοότοινπιμνι δεοαπάα. ) 

06 60 φυοὰ 5οτίρίυπ 6δὶ ν᾽: δἰ μοίί6 46 πιεάίο 
Βαῤψίοπϊε. 

1, Θυοπποάο οοτρὺβ ποϑίγαπι ἴῃ δἰίφι0 ἐδυτιΒ ἰ000 

εὐηβίπει!:, δοάδπι πιοὰο εἴ Δη η8 βοϑουπάσηι βίαϊυπι 

δυύθηι ἀ6 αἰΐχαο πυπουρδίίνο (ογγῶ ἰ000 ἐδ. φυοά 

ἀΐοο, 8ἷς θδὲ πηδηΠοδιϊυ8. Οογρὰβ. ποβίγαπι δῖ ἰπ 

Ὁ ΚΕ γγριο εβϑὶ, δυΐ ἰν Βαθγίοπο, δεῖ ἴῃ Ραϊβιϊηα, δυῖ 

ἴῃ ϑγγία, δαὶ οὐγία υϑἰσυπαμ. δ᾽ πλι τον οἱ δηΐπηᾶ 

[ιν αἰΐφιο δ᾽ υβάθπι (ΘΓγαβ ποπιὶπ8 Ἰο.Ὸ 6δὶ, 8114 ἦι 

Βα) υγίοπα, 4114 ἴα Ἀπ ξγρίο,, δὰ ἴω Απηπιδπίϊδγυπι 

γοᾷῖοπ : εἰ βὶς βοργαβλίίη βεοιπάυπι βοῃοηιςίληι 

Βογίρίαγαγαπι, ὑτὸ 4υδι! 8:6 νἱε Ἰοοογυπὶ ἀϊναγοῖ- 

ἰα165 ἀϊδιϊπρυυπίαν, [πα ΒΑθγΙΟπα 85. ᾳυληδο οοη- 

[υηάϊιαν,, φυδηὰο ἰατθαίαν, φυδηὰο, ΡΆ0Θ ἀοϑβόγια, 

μ6!|α βυϑεϊποί ραββϑίοπυπι, φυδιὰο ὰπιυ]α5 πα] ἴα 

εἶγοα δᾶπι Γγϑπιῖι; ἴαπς, υἱ ἀϊχίπιι5, (πη ΒΑΘΎ ]ΟΩΘ εδὶ, 

οἱ δὰ ἰϑιᾶπι δηϊπιδηὶ ργορ (4118 βεῦπιο αἰ τί εἰ ιὰν ἀϊ - 

ἐοι8 " : Καρίίε 46 πιράϊο Βανψίονϊδ,, εἰ τέβαίτα!α 

δ“ (ρπο8. αν, Ἴ. 6 δογοῖη. νι, οἱ χιῖν. ὅἼθδγοιν, τ. 30, "Δ ἡ. δ νι. 21. δ Τὰς δ’ (υἱὰς 

8, β΄ μυο. χη, 2... δ} δόγοιι. ν., 39. "5 δογοια, μι, θ. 



δ᾽ ΟἈΙΟΕΝῚΒ 

ταρδημίδφιθ απϊπιαηὶ διάηι. Ὀοηδο 6πΐη φυΐδ ἐπ Βὰ- Α ραϑϑίομβ υἱἰογαπι, αἀ γο5 ἀἰϊγὶ αἰ (π βογηιο. ΕἸ ἡ ν 
γίοιθ δϑὶ, ϑαϊναγὶ Π0}} ροίθϑὶ. Ουοά οἱ 5ἱ γεζογάδ- 

1τυ9 ἰδὲ [υδγὶ! δόγιι 54] 6 πὶ, ̓ μφο 56} οἱ ἀϊοὶι "6 ; ()μὸ- 

πιοάο σαπιαϑέπμε σαπιΐοιπι θοπιϊπὶ πὶ ἰόττα αἰΐέπα 3 
Εἰ αυὶϊὰ ἰηροθοῖ}}} 6 δι ἰὴ Βαθγίοηθ οθηδιξι 
60 οὐδ! 8. οῆπορο, οὐο588 φυΐρρο ἰνἱ, δαηι ογξαιᾶ 

μιγπιπόγαυπὶ θοὶ, ριορίογοα ἀϊοί τι  ρΘΓ ργορμοίδιῃ "7: 

ϑιρον βαπια Βαὐθμίοπὲδ, ἐ{Πἶ  ἐξράϊμπις οἱ βουΐπιιδ,, 

μην γεσογἀατοηιαν (μὶ, δίοιι : ἦπ δα ϊοὐϑιδ ἐπ πιο ϊο 

ἐ)ι|8 δαδροπαϊηιεδ οὐθαπα ποδῖτα. ϑβρο δὰ δυη1 οἵ- 

ἔϑηλ πορίγ αυδηάΐι ἰῃ ΒΑΡΎ ΟΠ φαπιι8., ἰῃ 54}}- 
εἴθυδ δυπιίηυηι Βαυγίοπυαι. 851 δυΐθπὶ Ὑθῃ ΘΓ  Π}}}5 

ι δεγυϑαίοπ), ἰη Ιοςαμ νἱϑἰοη 8 οἱ ρᾳοἶδ, ογρᾶῃα ΄υ 

Δηῖ6 Οἰἰοδα ροπάθθαη!, ἴᾳ πο Δ55ιΠπ| πιὰ ἱπ πηληϊ- 

δι15, ἴψης [υφίίον οἰπΔτίζαηνιβ., δὲ πο 6δί ἰθηιρυ9 

αὐδπᾶο πυὴ ἰλυάδηηιβ θειπὶ ΡῸΓ Ογβᾶπᾶ αυ:8 [ι406- 

"08 ἴῃ πηδηΐθι85, [φἰίαγ, αἱ ἀΐσαγα οορογϑιηυ 8, 56Π}- 

Ῥδι δηΐιπα ἴῃ αἰΐᾳάυο πιηποιιραιῖνο ἰθγγῷ ἰοοὺ 

ἐβι; εἰ βου! ρϑοσδίογθβ ἰῃ Βαῦγ]οηο, 5ἷς δαοιίγαγίο 

͵υϑιὶ ἴῃ διά 8. γογυπιίαπιοη [ιχία 9.8} αυλ! ἰαίοιη 
Υἱμδ εἱ Πάδὶ οἱ ἴῃ 'ρβὰ δυάδα Ἰοοἷθ ἰμ!οῦ 88 Ὑδγ 8 
βοραγᾶπίαι, ϑβϊἴνθ δηΐπὶ ἰῃ ἴδλη 65ὶ, αι ὀχίγοιι δυ- 
ἀφῶ ρϑγί68 βυιηὶ, 5ἰνθ ἴῃ διιρουϊογίδυβ ραυ!υίυπι 10- 

εἶπ, πῃ ογ αϑαυθ ἀυδιῃ ἴλη, βίνα ἴῃ πιράϊ8 ἢηΐ- 

"5 δυάδα, εἶνε εἶγοᾶ δογυβδίθπι : οἱ 681 οπηηἑαπὶ 

νεδιϊ5ϑἰπια, 4ιὶ ἰῃ τηράϊα δογαβαί θη) τίν ΘΘη 5154}. 

υὶϊ νόγο ρβοοδῖον 68. δἱ ηἰη 18 866 [6808 Ορργοβ- 

808, μἷο ἧι ΒΑΡΎ ΟΝ 65ῖ ; ος υίαπι πιοάϊςο πιΐπογ, 
οἰ πδούυτ) 8406 δὴ διπηππι ροοοδίογυπι ΟΌΪΠΊΘΙ 

4υοιμ6 ἰὰ ἰρουπὶ [υμείυν : δἰφυΐάση δήϊιις 58πιὶ ἰῃ 
Ἑομιιϑίοπθ ἱπνοίογαίιβ, οἱ ἰάθο ἰῃ Βαθυ]οπα βυ, 
Ουϊὰ ογροὸ ργφορὶι θεν} Νοη ἀΐοῖ, ἀχία 46 τηράϊο 

Βα γ]οηἶθ; 0 ο Θηΐπ ροίο5ι Πδγὶ εἰ φγαδιίπι.,, βοὰ, 
Ῥαρίϊε 46 πιθάϊο Βαϑψίοπῖς. Εφο αυΐάεηη οἱ ἰπ ὁ0 φυοὰ 
ἀϊοίειν 46 πιράϊος γαιϊοιθπν 4υξογο βογιῃοηὶβ. Ροίοοὶ 

αυΐρρα δνθηΐγθ ὺἱ δἰΐψυῖβ 'ῃ ΒΑΌγ!ΟΩΒ 5ἰ1, βϑὰ οῦιῃ 
ἴῃ ΟΧίγο 8 6}.5 {1018 οοιηπιοι οίιΓ, αυοάδιημιμοίο 

δχίνα ΒΑ Υ]Οινὸπι 6588 υἱ θαι. ΑἸϊμὰ δυϊοιῃ δὲ ἰη 
πῃϑαϊοίαια ΒΑΘΎ ]Οηἶ8 οὈπϑἰδίθγο., υ ὁχ ογηιΐ μάτι 

φαυδῖα δἰ! ερδίίαπι,, δἱ ἰΐα ἰμ απ θ!]ἴο0 εὐυ8 φιδϑὶ 

Ἰη6ἀϊο οογι 15 δηϊ πη }15 υἱεῖ. ϑ᾽ οι. Θη πὶ δη1ι}8}15 
166] ο[85 ΟΟΓ 6δῖ, αἱ ἰη Εγδηφο]ῖο βοομπάππι υυοδη", 
(ΟΓ ἰοΓγῶ ΙὩ6ἀἸο188 ἰΟΓΓ ΠΟΙ ΠΔΙΌΓ ; [6 παλ! νἱ- 

ἀδίαγ δἱ ἴῃ ΕΖΘο οἰ ἀϊοίαπι ὅ9., ἰῇ Θ0Γ πιλτίδ ρ0- 

δἰία Τγγὰβ ; οἱ ἤσμς ραοζδίοτεϑ ἐδ πιράϊο Βαυγ]ουίβ, 

Ἰιος 6ϑὶ, ἀ6 οογία ο᾽05 Γ[ἀρόγ ἀθθογα. Ευρίῖα ογρὸ 
ἀο τηράϊο ΒΑΡ γ]Οπἶ5, αἱ πιοαϊοἰαίοτι ΒΩ Υ]ΟΩ 5 ἀεδ6- 
τοηίοϑ, ἴῃ δῖ 05 6}0.5 ἱποὶ ρίαι15 6556, ΟῚ ἴῃ τῃοεΐο. 

Ουοά 5ἱ ουἱ νἱάφίυν οὐδουγαμῃ, δὶς {πὶ πηδη βία ; 

4υΐὰ υΐ νᾶ] 6 ἀθηιθγϑιι8 δϑὶ ἰῃ ν 18.) ϑ μὲς πηραΐε8 
μιαυίδίον 6βί. ΟΘυἱ νϑγο ραυϊαιΐπ τοὶ μα ἢ 5 πηδίυπι, 

οἱ παίυγδηι 508π| δὰ 106] ΘΟΠΥΘΓ 6 Π 5 ΠΟμ ἰΔπὶ 

εὐροεῖν νἱτίμιο5 ροβϑίἀθγα 408 Πὶ ΟἸΡΟΤΟ,, ἰδία ἰἰοεὶ 
ἐχ πιοαΐο Τυροιῖ! ΒΑΡΎ ]ΟΠ 5, ἰάπηθη πθοάμιῃ ἀδ [.- 
υγίοπα ἀϊβοθβϑί!, ϑοουηάμηι ἰδι θη] εχ ροϑι Ομ 65 
ἀδοοὶ 58ογαϑ {ΠπΠ| 6 ἃ5 ογθάογ π60 ἀπππὶ Θεία π) ἃγί- 

ὁ6πὶ Ἰιάθογα ναουυπι βαρίοηιϊ Ὠεἷ. Οαΐ δμαΐπι τμ]Δ] 

Β 

ὡβοεπάθηβ, ἰμ ἐ ργρίο οἱ ἴῃ ραγιΐθυ5 ἀὐργρι! οοπι- ας Ποπιίῃΐ ρτιβεϊρὶϊ, ἀΐοθηπ δ᾽ : ΝῸπ ἀαρρατοϑὲς απίε ἐοπ- 

πηογδίυγ. Εἰ βίευϊ ἀυΐ ἴῃ δυάδα 5υη1:, ποὴη ὡαιαὶα 

οὐυπεῖιὶ ροϑδίἀδηὶ ἰοοϑ ; 4}18 αυΐρρα ἰῃ ϑογιβδίθηι 

68ι, οἱ δ] 18 ἰπ δ), δἰϊιι8 ἴῃ Νδρμ δ], ἃἸῖ0.5. ἰῃ ἢ- 

μ}.118 ὅδ : 85 ὁπιθθβ αἰ ἴῃ ΚΕ αΥρίο δυμῈ, ποὴ 

δαυ}}68 ρΥριΐ ρᾶγίοβ ἱμοοίυμί, ΑἸΪὰ8 ἰῃ Ταρμηὶ, 
δ ἴυ8 ἴῃ Μειμρὶ, 8115 ᾿η ϑγθηδ, αἰΐυ8. ἰῃ Βυθαβιὶ 

μιδθίιαι. Οὐ ἰοθὰ ργορὶ δία ἘΖΘοΙν οὶ ρίθπα πηγϑίθ- 
ΤΊ]5 γ0606 ἰαϑίδίαν, ποιηΐπα υοαια ραν πὶ ΖΕ αγρι 

ἐχροήθῃϑ : ἀβ (υἱ!ν5 81 4υ}}5 Ἰδοίου ΓΘ} ερί γί 18}15 
ἀἰ)υάοαη5 οτηῃΐα, οἱ 'ρ86 ἃ πϑιμΐπα ἀϊξαάἀϊοοῖα 5, 0 

801υπὶ Π|Δ70Γ68 ΓΕρίΟΠ65 ΔΙ οκογίΖα ἷ, νϑὶαι δαϑααιη 

οἱ ΤΠ κγρίυμη οἱ ΒΑΡΎ] ΟΠ6πὶ., 56 ραγιϊουϊλβ ααθηυς 

τογγῶ ; οἱ ΄φιοπιοάο ἰῃ διιάεα, δατυβαίδιῃ δὲ Βοι 6: 

ΜῈ πῈ, οδίεγαβ406 αἰνίιδ 68, ἰίὰ ἰπ Αὐφγρίο Ἰεροιβ 
ΘιοΒρο] πι, Βυθαοιῖπι, Ταριπίηι, Μεπιρ ναι, ϑγδιθη, 

ῬΓῸ ἰμιο!]6οία τογαπὶ Πφαγαθῖι. (μὲς δαμρίοιις οἱ ἱπ- 

εεἰ ἰσὶε ἱδία 7 αἰιὸ φιιὴς ἐμιοἰ ἔροπε οἱ σοφιιοδοῖ! εα "8 ὃ 

Ουΐ5 β841|16πὶ ἴῃ ἰδηυΐοῦὶ βθηδὰ οοηϑιϊλα15 οοβπο- 
506Γ6 ροίογὶὲ νοϊαπίδιοπι 4υδπὶ ϑρί γί 8 βαποίυβ ,ἃ- 
νεῖ Ππ|ιόρῶ ὃ 

2. γέγυμι ἤθης δἰϊυὰ ριοροδίίυπι 666, φυϊὰ }}}8 
αυἱ ἴῃ Βαθγ]οπ δυηΐ Ποὶ 86γπΊοη8 ργοϊρίαίυγ : 

Ῥαρίιε 4 πιράϊο Βαϑμίοιϊδ. Νοι ετδἀδιί, μοη ρο- 

ἀειοι εἶπ), δοὰ οὐπὰ γοϊοοἰἰΔι6., οὐπὶ οαγβι [υρῖα, 

Βος ἐδὲ δῃΐπι ἴυροτο. πο 6 46 πιράϊο Βαὀψίοπὶς,, 
φυϊουπήυα οοηζιιδδηι Παρ οἰ8 δηΐπηᾶπὶ ἃ ναγίογαιη 

Δ ["»ᾳ4], σχχχτις ἃ. ἍΤ 1υ14.,. 1... 
δι βχρά. χχιι!, 15. “1 Ῥεῖ. 1, 9, 10. 

Μθ5ρ, χιν, 10. 

Φρεοίμπι πιθιηι ὑσομιι8, Τλ}}}10 ᾿ἱυ8 0. ἴρθ6 Αφ᾽ΐ, ΠῈ 
Δἰφυϊά νδοιυπὶ Ἰοχιδίυν. Εχ ριδπἰια ἀμ 6)08. 86- 

οἰρίθιθ5 ργορίμδῖββ., δὰ αὐῷ οἵδιὶ ἀὰ ρῥἱδηϊυαΐηὸ 

δυιηρία, οοοἰπαγαυμί : οἱ ἰἀοἶ!ο0 βδογα νυ οἱ μππηλᾶ ϑρί- 

Εἰτα5 Ρἰοηἰυἀΐηδ πη δρίγϑι, αἰ 4 ΠῸ Θϑὶ δἶνθ ἴῃ ῥγο- 
Ρδοιία, βδῖνα ἐμ 166, βίνβ ἰπ Ενδηρθὶῖο, βῖνα ἰῃ Ἀρὸ- 

δίοἱο, φυοά ποι ἃ ρἰοηἰτμἀϊηθ ἀϊνίπο5 πη} ϑίδι8 ἐ6- 

βοθηάδι. Ουδληιυθγοιι βρίταπί ἰῃ δουρί αγῖ8. βϑπο δ 

Ἰιοάΐδαᾳυθ ρμἰαπἰιἀϊηΐ5 γοῦθα. ϑρίγαηι δυΐδιῃ [}}5 αὶ 
Ἰιδθδμΐ οἱ οουϊοβ Ὧι υἱθθπὰδ οαἰοϑιία., οἱ δυσο8 δὰ 

δυάϊοι α ἀἰϊνίπα., εἰ "ϑγο8 δά θὰ αυ 50 ῥἰθμήιι- 
ἀϊῃί5 βϑηιἰδηάα. 

ἢωςο ἀϊχὶ, φυΐα ποιι 5ἰ1 οἰ πρ οἴ ροβίιαπι,, Ευ- 
εἶϊς ἀ6 Βαρυ]οπο, 5εἀ οὐπὶ δἀαἰιληηοηῖο Παοαϑββδγὶο : 

Ὁ Επρὶίς 46 πιράϊο Βαθψίοπὶδ, εἰ τϑξαίυαί6 ιἰπιιδφαΐεφι 

απϊπιαπι διαπι. Ῥυϊηναπι ορογίεί Ια φογα ἀδ πιο ΐο Βὰ- 
υ.]οη 8, ἀοἰνὰθ 5βίησα!οβ. Δηΐ 45 δυδὺ ΓασαΙ νᾶ ΓῈ Οὐπὶ 

(υφοτίηι. Νοηθα νογὸ ἀἰχὶ( βαίναγα, βθὰ γοβδιυᾶγο. 

Δρροβίε[0 50} Β᾽ ξαϊῇοδί ϑδογαπμθπίυη, αυΐα φυθπη- 

ἄδηὶ φιυβίδηί65 Βα] υΐθη), οἱ ἀθ 6 Ῥγορίογ μερολία 
Ῥοβίθα οογγυθιο8, γοπογαηὶ δὰ ΒΑΡΎ] Ομ Ομ. Οὐ) 

τοὶ οαυϑλ ορογίοι γαϑοϊναια ἀπ Πηλη διιδπὶ, υἱ ἰπεὶ- 

Ρίαι τϑαουροταγα ιοιὶ Ρογαϊαϊι, βδοσυαπάση ἀροβίο!υπι 

Ῥαίνγιιπι ἀϊοδηίοπι ὅ5 : Πα τορυυίανίπεις βποηι βάεὶ 
δα{ιίθηι, (6 φια δαἰμίο ἐαφιιἐδίοτιη οἱ ξογμίατ 88} 

»τοροία;, αὶ ργορίοτ ποϑδίταπι ρτορίιθίανότμκι 4Γα- 

“ας, νι, 15. 9 ΕΖοοι, χχνι, 53. 



-σὖν «--αστ . πος. “πα 

ὦν τα παταρ πο παππτστπο. 

ἘῚ ΙΝ ΖΕΠΕΜΙΑΜ ΠΟΜΉΙΑ ΧΕΙ. " ; 558. 

διι. Ὑογασιίδηηδι ἴῃ Π0}}8 6δι [πζογο ἀ6 Βαυγίομθ, Α φυΐ υϑαᾳυα δὲ ργάβθηβ ἰθπιρι}8 ΘΟΠΊΠΙΝ ΕΣ 5οεἸοΓΆ,. 

6 ἰδ ποβιΓἃ ροδβί(υ τη εϑὶ ροἰοδβίδί, 5' νϑϊυ8., Γ6- 

ϑδο γα φυοά οοτΓιὶ. 

4. Τεγιίαπι πιλνἀδίυπι 658ὲ "Ὁ : Εἰ πεῆμε ρμτο)ιοῖα- 
πήπὶ ἐπ ἐν φυίίαι ἐπι εἾι8. Οὐπὶ 4υΐα [υφοεῖ! ἰπ)ιδι1- 
δαι Βαυγίοηΐβ, εἰ ποῦ δβογίὶ ροηἰδπιίδηι., ὑπὸ 

οοθηθδαυδηθ οδὲ οἱ Ργοϊϊοίαιυν. Οὕβαγνα γθγοὸ ϑοιὶ- 

Ηατ, ᾳφυοπιούο, ἰίοοὶ ὁχ πεῦτγαα ηρυᾶ ἰπ Ὀνα- 

εϑ 5ἰϊ ἰγαπϑίϑιδ, πἰ μἰοπΐηυ5., φυδληίυπι ΓἀοίροΓα 

Ροϊεβὶ, ἀϊβεγθη 88 υθγθογυπὶ δ μι ΠΟ ΏΙΘΓ ἜΧΡΓΟ8- 
βετίί. θιοἷῖ φυϊρρὲ ἴῃ 4]10 ἰοθο "": Εἰεσὶ αὐ͵εοιι8 6886 
ἐκ ἄόπεο δονεϊπὶ, εἰ ἢ0π δἰἷΐ ργοϊδοίυϑ. [1 ργϑομὶ 

δίδω Ποη ροβυΐί, οἱ π6 δ᾽ ϊεϊαπιΐπὶ ἴῃ ἰο᾿υϑε ἴα πὶ 

6).5, ϑ0ιὲ πό μγολῥοἱαπιὶπὶ ἱπ ἐν) μδιϊ ἴα εὐμα. ΑἸϊυὰ 

αἱ δηΐμ ργο)ίεὶ, δια αὐ ϊεϊ. Θυοά οπἰπι ἰπ ἀ6θρ6- 

αἰἴοηθ 65 οἱ μερίδοια, ος ποθὴ 483 ρῥτοϊϊεϊίαν,, 56 
εὐ εἰιαν. Ουοά νότο (ογἱβ 6ϑὶ ἃ βαϊυίο, οἱ θϑαι τυ ἀΐπη6 

αἰϊοηυπι, ἢο0 ργοἠϊοίϊατ, ΟΘυοά οἱ ἰῃ 4110 ἰυςο ἀδθεἰἃ- 

τι ϑοσίρίυγα ἀϊνίπα ἀϊοθηβ "ἢ: δηοδε ροριμὲ πιεὶ 

Ῥιοϊοίενιίμγ ἐς ἀομεξοὶ ΐο τοΓμ διιατμπι ΡΤΟΡΙΟΥ ρεὲ- 

εἰπιαα νοἰμπίαίε8 διας. (ἰεγὶ οπῖπι δογμπ πον Ῥτοάο- 
ταηί εἶδ. 86 οἱ ἴ0. ἶρ56 Ροιϊοτ5 ΘΟΉΓΟβΆΓΟ, βου δὶ 

ἰπ ϑουγίριυγὶϑ ῥγοϊθοιίοπ8 οἱ Δ) οἰ ἢ8 ΠΟΠΊΘη ἰη-- 

τορεγίβ, υἱ ἐχ σομ)ραγϑίϊοπα Ὑϑγθογυπὶ Π|Δ 618 ρο5518 

εοηἤδι}5 (Ἔγγο βαηιεπίίδη).. Ου͵ἱα ἀϊδροηφαίίο ΡΙο- 

υἱἀδηι οἰΐδππι δἱ ἢση τηδξπορογα οὐγανὶ υἱ ἀΐδεγ- 
υἱϊυάίπεπι, 4.28 ἰῃ ὑοῦ βογπιοης ἰλυάδίυγ ; αγθοα 

ἱπίεγργοίδινἀο βϑαυδγείωνγ, οὐγανὶβ (ΔΙ 6 68 (02 5]- 

κυϊθολπιία δυηὶ οχμίυθογὸ, οἱ ἀἰ Πογθη ἴηι ΘΟΥυπὶ 6Χ- 

νίδηλια ἀἰϊυςίἀ6 ἰν8 φυῖ ϑετὶρίυγαϑ αἰ ρεηιἰ5δἰ}6 

ρέγβογυϊδηιυγ. 
ὅ. Νὲ γῥτο)ϊεϊαηιὶπὶ ἐπ ἰἰσωαίεπι Βαὺν!οπῖς, φμῖα 

επιρεε νἱπαϊεία εἾκε ἐεἰ α θοπιΐπο. Μῖτο βόιιϑὺ ξυρ- 

Ῥ ϊεία ἀϊεὶς ἰγγοφαγὶ ργορίον οἦυδ φυΐ 68 ρϑιίτυν υἱ- 

τοπεδὶ. ΘυληάἋ0 δηΐπι. 415 ποη Υἱπάϊοδίυγ οἱ γεϊϊη- 

φαυϊϊυν ἱπηρυπίιυ5, γοαυοηίον πγ6 ἐἰχ᾽556 πηοπλϊηὶ ἰὰ 
εοὰ ἰῃ ἀυοάεξεϊπι ΡτΟρ]Ιειἰ8 δογρίυπ) δϑἱ : Εἰ ποι 
νϑίαϑο ΦΈΡΕΙ [ίϊα8 υδείταα φιμαπάο [οτηϊσαπίμτ,, οἱ 
ΦΈΡΕΙ πατμ8 υδξίγταδ ἡμαπάο αὐμἰ(εταπίμν ὅδ. ΝΟ 6Γς- 
ξυ, αἱ φυϊάδπι πὶ δι ηληϊ, θουὲὶ ρΡδοοδίογοϑ ρυηὶ 

Ἰγδίυυ; 564, δὶ δίς ὀχρεᾶϊΐ Ἰυαυΐ, πιᾶβηᾶ ἱγὰ δϑὶ ἃ 

θεὸ ἰογαιθῃ!ᾶ πο ρεγροιϊ. ()γυ2] οηΐπὶ ρυηίιυν, οἰἰδιη- 

εἰ 2) ἐδ αυῷ νοζαίυγ ἱγὰ θεὶ οογτίρί(α, 4 06 
ρΡνηΐαγ υἱ οἰπδηάοίυν. δοπιΐπο, αἱὶ αν "7, πὲ ἐπ 

πδο ρῥιιηΐίυν. Ὑ δἰ απ|0 αυΐρρα θεῖ μὲγ υἱβίίδιι ἴογ- 

τηθηΐᾶ πηοηδίγαίαγ; 4υὶ δυ.6πὶ ρΘΟςΔῃ 5 οογεριυ, 

μαβεὶβ αυἱὰ οἱ ὀχουγναὶ ργὸ ρπδ. δος ργορίοῦ Πο6 

ᾳυοά ἀϊοίυπι 65ϊ, φυϊα ἰδ ρυ5 νἱηάϊοία α}08 ἃ θ0- 

τηΐῃυ 65. 

ὑ. ϑοψυίίυν "᾽: Πειγιδμιίίοποπι ἱρ8ὲ τειτίϑμεί εἰ. ΝΟῺ 

ΒΓ πιϊΠἰδίγοϑ γοιγίθυειϊ Βαυ γον θ6ι5, 56 'ρ56 γοῖγὶ - 

υεδὶ ᾳυοά πιεγοίαν. 010 φυϊδάςπι ἀΐφετα ἰῃ δι ϊ18- 
τηθηῖο ρτοποιμἰ πἰβ 'ῃ 60 αυοά 5ογἰ ἐκ ἐρδε ς οἷϊ δηΐη)ς. 

Βειτὶ δεϊοπόπι ἐρεε τοίτίϑμει εἰ. Νοὴ οπιηίθυ8 Ποὺ ρ86 
τοιγί νυ! αι πμογοηίυΓ, δὰ βυηί αυϊάδην φαΐ θυ ΡῈΓ 

1105 γοϑί αι, δἶνα ρυῃίθη8, βίγα τῃϑαΐοδιιβ ρογ ἀ010- 

τοι, υἱ ἰῃ ῬΑ] πιΐ5 ΘΟη ἡδίω δ᾽ : "Π|61{ πὶ 604 ἴγαπι ἷη- 

αἰφιιαιἱονὶε εἰια;, [μτόοτφηὶ, οἰ ἴγαπι, εἰ απσμδίίαηι, ἱμιηεὲφ» 

εἰονθηι ρὲ ἀπφείος ρεεείπιος. ἨΪθ πίῃ μοη ἶρβα τας 

διϊ τ}, δοἀ δὰ γειγὶ θυϊοπαπὶ {Ποτατ ταΐμἰβιγῖθ υ808 
6δ8ι Δῃ 9618 μοδϑὶ π)}5, οἱ 4115 [Ὀγϑί ἢ ὩΟῺ ΡῸΓ Π8- 
1058 γϑάμιι, 86 μὲ θοποϑ, υἱ ἴῃ οἶδ φυὶ ργὸ βουϊονὶς 

νυβ φρυηίυπίυγ. Μυϊίδαυα δ᾽ πι}} 18 ἰδιϊδπηο ΐ ρὲῦ 

Βογίρίυγαϑ, 8ὶ δογυϊεγὶβ, ἰπυθπίθβ. Εϑὶ διιίδπι 4ιιδη- 

ὁὺ πιἰηϊδίγογυσι οὔοίιπι τευϊαίυγ,, τγοῖγὶ θυ οποπὶ 

εὺ ἴρ88 τοβείιυδ, αὐ απο ΒΑ γ]οπὶ, Τίπιοο ᾳυϊά- 

ἀλπὶ οὐδουτὶ π΄ 060 τηδηἰδϑίο ἱπιθγροόπογα, φυοὰ 

ταὶ υἱἀοίυγ ἰδίεγο, οἱ ἰδοθᾶπι. Ὑογιπιίδιηθη ἀὐδ 

ὁνιπλ θὲ 88 }16πὶ ρευδὰ μεγδίγίηροι 6. Θυδιάο 50} 

νυ ϊηογὰ (λο ἶὰ οἱ ργομπιρία ουγδι!οπὶ, ᾿μοϑὐϑΐουδ ἠν11- 

ιεἰι βεγνυπ δυυπι), πνἰ{{1 ἀϊδοὶρυϊιπι., μὲ ΡῈῦ δου 

Ἰαηφυδηίοπ) πιραϊοοίαγ ἢ που ομἷπὶ πιαρπᾶ 808 

γυΐποια. Ενοπΐι αὐυοᾳυὸ αἰϊᾳφυοιΐεβ αἱ β6ειἰοπἰ5 οἱ 

[ἐντὶ ἰηάϊααὶ φυὶ δαιιαίυγ; αἰἰδπιθη ἤθη ἰρβ6 τηθΪἷ- 

ου5 Ρεγρί! δά ουγᾶπι, δο οἰ βθηθ υμυπὶ ἐχ ἀἰβοῖρυ- 

115 αυΐ σὔγαγα ναϊθαΐ, 60 υἱδίωυγ πιϊἰδίγο. ΟυδηῸ 

ΥΟΡῸ ἰΠ5ΔΠΆΡ 1165 μἰαρα) δυπί, υἱ οἱ δπιουῦίιια οαγπὰ 
Ρυϊγοὰο οθηϊαϊθι δ, δὲ ᾽) ἰαηία πὶ πιὰ νδ᾽είυο 

ἐβι, υἱ Βοῃ 56γνὶ νοὶ ἀϊβείρυ! φυί πὴ ρῦυρα οὐπὶ 

ΡΥ βοἰδι απ) ἀγιἰβ δοςοϑϑι, 56 ἱρϑὶυ8 πιϑρὶβίτ! Π18- 

μὲθυ5 ἰηάΐϊφοαι, ἰυης 'ρ86 πηᾶβηυδ πιράϊφυϑ ργαοὶν- 
οἴκαδ ἰυπθο8 Ἀ( Θ6οιοησηι ἰοἰοΥγίηΐ γσυϊπογὶβ οὐποἷς- 

ἰδίυγ. ΘΠ ἰὸν ἰίδααα, αυδπάο ευηΐ πηΐηοια ροουαία, 

ποη τγεϑιίιυἱι Πεὺβ ἱρ86 ρεοοαπιίθυ5, 56 4}1}5 υἱἱ- 

ἴὰγ πιἰἰδιγβ. Ουδηὰθ νὰ ΡΓῸ Ρ6Γ πηρῦὶίὰ ϑυὰ ἰη 5608 

μποπιίποπι ὐγίιυἀο οοιμρτγαίνοινΐ!, αἱ πυης ΒΑῦγ]0- 

πθῆϊ, 4υὰδ γγανίθυ5 ργορτία πηι ἰπ5 ὁδὶ οοπίμδα γι!]}- 

ἔνα ἵκα αγϑμας πιδ, πδῆμδ ἱπὶ [μγοτὰ (μὰ οοττίρίαΣ πιδ. 170 πογίθυβ, (σης δ γειγὶ δυιϊοηοῖι θοῦ ἱρδ6 [δϑ}ηδίο 

δε ε(ἰδπιδϑὶ ἄγζιι68, Δγρθ π08 ἴῃ ἠυάϊοῖο, οἱ πο ἴῃ 

(υτοτο, ἀϊχὶι δογαπιῖδβ. [νυ θηΐ65 δυίοπι οἰἶΐδαι ἐχ γ- 

Ῥιοαιϊοοίοπα θεῖ ἴὰ (υοϑάδλπι) ΘσογΓορίίοηοπὶ ἀεί. 

δδ0 ἐπι ραοοδηϊθυ5 ΟΠ διὶ Π}1}5 ροθοπα ργομιϊ- 
ἰαζ, τοϊξοῦ  οογάΐα ποθὴ ἀδηρραίυγ, υἱ Βογρίυπι 681 "ἢ : 

δι ἀεγεϊσμετὶπι βιϊ εἾμδ ἰερόπι πιεαμι, δι ἐν ἡμαϊοὶΐα 
πιεὶς ποη απιὺμί αὐοτῖπι; οἱ ἡδε ἴα πῖδας ργο[απαυετὶηί, 

εἰ πιαπάσια 'πέα ποη ἐπείοαϊεγῖμί, υἱείίαδο ἱπ υἱῦα 

{πεϊποτα ἐοτιμι, οἱ ἐπ Παρφει ες ἐπὶ σμίίαιοε δοτιιηι; πεὶ- 

τετϊεοτάϊαπε απίεηι πιέαηι ποη ἀἰερέγσαπι αὖ εἶδ. ἴει 
Οὐπδίἀογαῃ5 νἱ46 φαοπιοἋο πεοθυπὶ ροθη8 ἀΐρηυϑ 5}, 

Βιηνἱϊα ᾳφυφίαπι πυΐϊὸ 5ἱ γοαυΐγὶβ, ἰμνθ 8 οἱ ἀ8 δ6- 

Γυδαϊότη, φυθ οἱ δοοϊἀδγυαμὶ ροβὶ ργορ είαβ., ο} ἰὰ 
ᾳυΐα [ηϑἰ ἀΐδια 5ἰ1 Ομ γίϑιο. 510 {ἰπ|18 6δί ργίηνὶ οαρὶ- 

τυ σοαμμοηιϊί8. 
Ἴ. ὙΥἱΔοδηλυβ οἱ ορίογα δ : (ἰαἰἰα αὐτεῖις Βαὺψ- 

Ιοὴ ἱπ πιαπι Μεὶ ἱπεῦτίαπα οπιποῖα [οτταη. θὲ υἷπὸ 

ἐμε ὑΐϑεταπι φεπίεε. Ῥγορίθν ἔς σοπιπιοί ἐμ πί 96. 
(ε8, ει διὐΐίο οεοϊάϊι Βαθψίοιι, εἰ οοπιτίία ἐδι. Ναθα- 

οοάοποβοῦ υοίθηβ ἀδοίρογε Βοπιΐπμ68 ΡῈΓ Τοδἤσοπι 
Βαυγοηὶβ ἀοϊοβαπι, ποη ταίβουϊ! ἴῃ γα86 Πα} φυοὰ 

Ρᾶγαναὶ ροίαγί, 564 πϑ|ὰθ ἴῃ ρΆυ]0 πιο] ίοτθ, δὲ ΦΓΘῸ 

1" Ἰογοῖ), κε, 6. δὲ ῬΑ), υχχχηῖ, 11. 55 Ζογοιη, χχῃϊ, δ 56, τν, 18. 57 Ρ94]. τν, 3. ὅδ ῥ86]. ΚΥΧ ΣΎΝ, 
δι, ὅ8, ἃ, 58. Ὁ δοεγεῖῃ. μι, θ. 60 Ρ38]. ΧΧῪἹ, 49. 4“ 2 όγαηι. τἱ, 7, 8. 
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Υλβ6, ΥὙ6] βδίλπηθο, οἱ φυοὰ ἰδία ργροο! δ Δγζθηῖοο; 

σύγυῦν Οἰἴσοι8 γὙ85 Δ ΓΟΙ ΠῚ, ἰ!! 60 ρου] ἢ (ΘΠ ρ6- 

γΑΥ], αἱ 4ι δ νάδη5 ἀδοογθην δυγὶ, ἀππὶ γα δη 8 

μη οί4}}} μυ]οβιτι ευἀΐπα ἀο]εοίδιαγ, οἱ ἰο1.8 Ο0}}5 [185- 
τοὶ ἴῃ δροοῖα, ποη οοπβίθογοῖ αυΐά ᾿πινπδοοιι5 1αιὶ- 
ἰ6ἴ, οἱ δοοίρίθη8 οαἰΐοοιῃ Ὀἱ αὶ ποϑοίθῃβ οαϊΐοοιη Νὰ- 

μυσβοάοποβοῦ.,, ἰπιο } ἢ 6}}5 δυΐϊοπὶ ΟΔΙ 1661} Δυγδῦτῃ 
ἴῃ ργϑβαηιὶ ποηιΐμδίαπι. δά δηϊπιδάγογίδφ. ρθϑβὶ- 

τ ογαπὶ ἀοξπιδίιπι νοῦθα πιογι ἀγα φαδίοπὶ μαρθδδηί 
οομηροβίιἰοι θη), αυδίοπη ἀδοογαπὶ οἰοηυδηιί, 4ι8- 

Ἰθπὶ γογαπὶ ἀν: οΠαπὶ ; ΘΟσΠο053665 (ΠΟΙ Οδ0 υπτι548}5- 

«τὰ ροδίαγαπι αυΐ μυίδηίας ἀρυὰ νο8 αἰ βθγ 5511}, 

4 ΒΛ, οαἱΐοοπι δυγϑυπὶ ἰοπηρογανὶϊ, οἱ ἰη σα οοπὶ διι- 
γουμῃ γθηθηυτῃ ἱη] οοτὶ! ἰἀοἰ οἰ αἰτία, οἱ νϑθηυπι ἰυὉ- 

Ρ᾽ΠΟ4.}}, νομθηυιη δογυπὶ 4085 8: π|λπὶ ΒΟΠΙἑ 15 ἰη- 

εὐτυπὲ ἀοφιιδίαπι, γεπαπαπὶ [ἰδὲ ποτα ἢ 8. δοίθη- 

εἰ. ϑϑὰ πιθὺ5 68:8 οοηίγ ἰδεί!, δοΐθη8 δυγειτη 

σα! οοπὶ Ζαθυ]}, οἱ, μγοανθηϑ ἢ6 αἰϊψιιΐὶς δὰ {46 πὶ 
δυιδηι ὙΘΏ 618, 55 ρ᾽ Δ ΓΘ οἰΐδπι ΟἸιγ ϑιἱ (84|6Π| 6556 

οὐ σε, 4υ 1 ὃ πὶ 6556 γα υ γαῖ, οἱ ΡῈΓ δ᾽ Π!]Π ἀἸηθ 
τηδίογία ΓοΡπἸἀαγοί ογγόγθηι; ἰφ60 ουγανὶ αἱ ᾿806- 

γϑι08 {ΠΠπ ϑϑυγυη) ἰδίυμι ἰῃ νϑ5}5 οι} 0.8. 5ώρα Υἱα ὶ 
δυγουπὶ οΔΙ θοὴν ἴθ θυ ο ΓΟ 86. }0 8 ογμδία, οἱ 

ἀορπιδίαπι γοπϑιὰ ΘΟ 5 ἰ6ΓΆ}5 ἀσριθ!θηἀΐ δα! οθῆι 
Πα ΠΟ ἶβ. 

8. (αἰΐα αὐτοι8 Βαθμίοι ἱπ πιαπε θεῖ. ΝΟ 56ῃ)- 
ΡΟΡ σα] χ δυγοι9 Βαυγίοη. Οὐπὶ δυίαπὶ νϑηθγὶ δὰ 

Υἱπαάϊοίαπι, οἱ ἴῃ πιϑηῆὺ οὶ ρυβίία Γπδγῖϊ, ἴυμο ο6[Π]- 

οἰτον τγγὰ αυ φυοπάδιη ἰΔοίΔ 65ι ἰῃ δυθαι!. Νὰ 
γΟΓῸ 06 16 Γ ἢ πιά θεὶ οοπιϊηοίιγ,, βοά υἱοηΐ8 
ἰΔυίαπι ἰοῦ ροΟΓα, οὐπὶ ΠΡΟ  Ἰδοτηΐηυ5 οἱ Γαδ ΠΣ 6 
«υοά πορείαν, ἰθπο ᾽μ πῆδηι 6}05 ἱπουγίδι:8 οπηποῖη 

τόγγδηι ἰδι6 ΟΑ]χ ἀυγουβ8 ΒΑΡΎ] οη ἱπθυγία!. Θο- 

Ἰτηθἀ0 δυΐδπι υπηΐϊνογβαπι [Ἔγγᾶπὶ ἰηθυν δῖ, (Δ. }16 

βεΐ68, 8[ Θοηδί ἰδιδνογίβ οαμπδὶ ᾿οπλί 68 ουγίοβ. [π6- 

μναπηυν ἰγα, ἱποθυίδιμαν εγἰϑεϊ εἴα, ἐμ υγίδπηγ τηθη- 

ι6, Θχοδαϊπιυβ Δπιογα, Ἑςοπουρίβοθῃ 15 δὲ ναμὰ αἷο- 

ν18., Θυδηία ρμοουϊα (οπιρογανογίι, χυοὶ ἱπαυτίδη- 
ἴε8. ΡοΓΓΕχοΓὶ οΔ| 1068 οδἰἱχ ἰδίθ., «υἱὰ πϑοθθ86 δβὶ 
αἴσογο ἢ 

9. Οαἰΐπ ἀμτοις Βαὐψίοι ἱπουϑτίανα οπμιθπι (Θτταπι. 
Αια άνογιθ μη 6 ΠῚ ἰογιδη) ρίδπᾶΠ) 6886 ρθοοδί 5, 

δἰ ποὺ αὐγὸβ 4υοπιοάο ΒΑΏΎ]Ο) ΟΠ δ) ἰΘΓΓΔΙ 

᾿πεθυγίανογιι. 564 δἰ (γί 16 υἱάθγὶβ ᾿υϑίαπι Θυτί πὶ 
ΠΟΙ. 6556 ἀδ οΔ]06 ρεροδίυγιη), ΠΟΙΪ ρυΐᾶτγα δογίριυ- 

ΓᾺΠῚ 6586 πιοη( ἴλη αι ἀΐχογί!, ἱπεδγίαπβ οπιπθηε (67 
γάπι, ΟΌΤᾺ ᾿δί6 Π0ὴ ἜὈγίοίυν ἃ Βα γ!Οη6, οἱ (ΔΠΊ6ἢ σοη51- 

διἰδί ἴι) ἰογγα. Αὐάϊ ψυΐα ᾿ιϑέυ8 ποη 81} ἰαγγᾶ. ΟἸμη πὶ 
(οΥγ 81} ἰηθΘὈν1δι σα]ἶχ ἰδῖ8 διιγθαϑ. Ζυδίαβ. γ6ΓῸ ΟΙπὶ 

51 ΒΌΡΟΓ (ΘΥΡΔἢ], ΘΟΏΥΘΓΒΔΙΙΟη6πὶ ἰμ ΘΟ 13 Πα θεῖ, 

Ει ργορίοῦ ἤὸς μοη σοηνθι! αἱ ον 5 [υ5ῖο αἀἰοἱ δ΄ : 

ὕέτγα 68, οἱ ἐπ ἰόγταπι ἰδὲς. 56 6 ο6588 δϑὶ δυάθηίοῦ 

Ἰοπυιΐ, ἀΐεῖι [υϑίο Ποι5 ϑάϊια σοηδἰδίοπι! δ ραγ ἴθ γ- 

ΡΠ : ΟαἸαπι 65, οἵ ἰα οοϊυιη ἰυἷ5. Ῥογίαϊ δηΐπὶ 

ἰπιαρίηδπι οἰ αβεῖβ. κἰταγ αὐ σοηο!αθαπν, οδ]χ δ0- 

Τθυ5 ἱπαυγίδι ομηδπὶ (ΟΓΓΑπι, ἰὰ 65ὲ, ΟΠΊ}68. 4} 60 

ἐμουτϊοταυγ αιδηάΐι ἸΘΡΓᾺ ϑυπιι8. 

4. (8, παν 19. “' ὅρη. τ1γ. Ὁ δόΓΟΙΙ. 1, 8. 

ΟἈΙΟΕΝΙΒ ζώ 

40. δὲ υεἱπο ε) νι δέϑδεγμπ φεπίεξ, ῬΥΘΡΙΔΥ ἤοο ἐα. 

ηιοίς εἰπι. ϑίουι ἴῃ 5 φυὶ υἱθυηι ἰδίαπι φυὶ ἱπ στα 

65ῖ υἱπὶ ᾿ἰᾳφυογαπ), δὶ ΒΌΡΟΡ 8. {ἰπ| δἱ 5 ροΓ ΠηΘῃΒΌΓΆΠι 

νυ θογίηι, νίἀοπιι8 οθγὶ! οοΥραι8 τπηοίυσι,, γδοὶ  λη ε8 

Ροίί6β, οαρυΐ ἃς (ΠΠΡΟΓ ργαργαναίβ, οὁ5 ἀἰβϑοϊυίυπι, 
Ἰϊησύδηι 5ἰφηϊ οληΐδπι ΒΟΓ ΠΟ 1168 ΘΌΡΪΙ οἱ ᾿γοηείδυς 
Ἰ4}}}}8 ναῦθα ργαοίβα : 83:2 }ΠΠΠ6 0 δὲ υἱάαγθ οὐδ αυὶ 
ἀ6 οἰϊοα δυγθὸ υἱραγίης ΒΟΥ] 8., αυοιηοίο πι0- 
γαδηΐυν, συοπιυάο ἰηβια 68 ζγοδδιι βἰηί, αποιποὺθ 

ἀεὶ ἴα πλοῖα οἱ Πυείυδηία οοφίίΔίυ ΠΙΜῚ] ἔττηα 
(οῃθδηΐ, 864 Β6π1ρ6 Ὁ ἴῃ ἰυγθαιοηΐθυβ ἀραπίυγ ἰμοοῦ- 

εἰ. Θυδιοῦγοπι δογὶρίυγα ἀϊνὶπα ἀδ ἰδιϊυϑιηοὰϊ 1ιο- 
τοΐηὶθα8 ἰπ αἰΐο ἰοοο ἰΐὰ αἷὶ :- Ῥσγορίετεα οοημμοιὶ 

διπί. ΤΠ ΘΓροηδηυ5 ΔΙ φυλὰ πηγβίογί!, αυϊά ἀδ ρθὲ- 
ολίογα ἀἰοαίαν Οδίη "5. απ οργαβδιι8 οϑὶ ἃ [δοί 

Β θεἷ, πανίιανίι ἐπ ἰογγὰ Νδίὰ, οοπίγα Εάθη, Ναϊά ἰᾷ 
Ογϑο Ἰΐηψυα ἰμιογργείδιυῦ Θοπλημηοίϊο. Ουΐ εὐ 

ἀεγο!πηυΐ! θουπν, φυὶ ἀδβαυὶ! 86 πβυπὶ (6 60 {πρὶ Γ 

οορίαπιΐ, ἰδί6 πῃ ἰογγὰ Νιαϊά ᾿ιοάΐοχιι Βαθλιαὶ, ἰὰ οδί, 

ἴῃ ἐγ θυϊδιίοπθ πιδ]} οογ 8 οἱ πμθμ115 ΟΟπιιηοίίοπο 

οοῃηδίϑε. 
11. Βιϑοτιπι φοπίος, Ῥγορίοτρα εσοπιπιοία εππῖ, εἰ 

διιδὶ(ο οδεϊαὶε Βαθῳυίοπ, εἰ σοπίτῖα 6ει. Ουδηὰο ἀϊοὶϊ : 

Βερεμία οεοἰαΐ! Βαυψίοιι, νἱιϊδῖν τλ ργΟρ οἰ ΖΓ 

ξοπϑ ἢ πδιϊοηθ πη) πλπὰϊ 5 υἱῖο Γαἰυγαπι. Ουοπιοὶο 

οηἷπὶ ἀΐοθυ5 ἀΐανὶϊ οοπιοδάσθδηί οἱ Ὀἱ ΘΟ θδηῖϊ,, 6016- 

υαμὶ οἱ νϑηθθδηὶ, μαι ίαυδηι οἱ τἀ Ποαθδηϊ, 4060 

γνϑηϊγοῖ ἀϊνία τ), δὲ τὰ}}} οπῆπθ8., δὲ δυθίϊο γδπὶϊ 

ἰπυπάφιῖο, δἰ πα ΠΟ δυΐθη οἱ ἴῃ ἀΐδυυ5 [νοἱ ; δἰ οἱ 

σομϑαπιπιδίίο τηυπὰϊΐ ποη ΡῈΡ ρᾶγίεβ δὶ, ϑβοὰ τὸν 

Ρομΐ. Παυΐὶς εοηίογοηάιπι οχἰβιϊπιδῖο ἰά ηυοὰ 56!" 
Ρίυπι 681 ἰπ όδιι Νάνθ, φυδῆὰο ἃ νο66 50]4 ἰυδξ, 

δογίο!ο οἰνίι88 οογγυθηβ δυ}10 αἰβρογῖϊ! ; οἱ ἰαχία 

Ἰιδῆς δἰ πνοαὶ ΒΑΥ] ΟΠ θα αυθᾷυθ ᾿π σοι" 

πιδίίοια 8550 }} ̓ΆΒΌΓΔΠῚ 6686, αἱ 50} 110 οοπίοτδη- 

ἀδπι. Εἰ πὸ αυΐάοπι ἀ6 οοηδυπιηδίίοπα ἀϊοία δἰ. 

ϑὶ νϑγὸ νϑῃδγὶϑ δὶ δήνθηίιπι θοπιίηὶ πηοὶ οϑυ Οἰτ- 

διὶ, οἱ νἱάθγίβ ο᾽υβ πηᾶφηιιπὶ ορυ8, 4ἀυπιο60 5ΌὈΥΕΓ- 

τοτῖτ οἰππΐα φοηιίυπὶ ἀ6 ἰἀ0118 ἀοριηδῖα, τις ογοάθῃ- 
(65 ἀ6 Θγγογίβ Ἔχ πιδγοὶ [π50, ἱπιθ} 65 φυΐα ἐη ἰοπ- 
ΡοΓΘ Ραββίου β οἦ115 Βαυγίοη δχίθιηρ!ο οογγυὶϊ!, εἰ 

οοηίείια 6οι. Ομυβηυΐίθαια ποβίγιιπι οοπδίἀογοὶ 86 
ἰρϑυιη, οἱ δηϊπιδήνογίαι ΒΑΡΎ ΠΟΙ. ἰῇ 8010 Ῥέοίογα 
φογγυ 556. ϑὶ δυΐθῃ οἱ ἰπ δἰϊουα5 οογὰα ἤθη οροἰε ι 

Ὁ Οἰνίιλ8 οοηίυδβίοι5, ἰνυὶς ΟἸγἰδῖα5. πδοάπ πὶ δάνθηΐ,. 

γοπΐοηῖα φυΐρρα ὁο, Βαυγίοα ταῦ οομδυανῖ!. Ῥγο- 

ΡΟ ἰος, δὰ ογδιϊοπαηὶ μγ δία οοη[ιφίεπίαε, ρο 6 

υἱνοηΐαι 3655 ͵η οοΓάλ γοβίγα, οἱ σοηίογαι ΒΑυγ Ομ Π 

οἱ ἰλοΐϑι γΌθΓγα οἰμποπὶ πηδἰ ἰτἰα πὶ 6}ι5, οἱ γεβαϊοεὶ 

ΡΓῸ 8 ᾳυξ δυ  νεγβᾶ βαηΐ, ργὸ Βαθυ]οης αυῷ (υογαί 
δηΐ6 οοπϑίγυςίδ, ἴῃ 'ρδο ργίποὶρα!! οογα ἷβ νοδίγί, δὲ. 

τυβαίοηι οἰν(Δέθη) βαηοίδιη Ὠοὶ. 
124. Ριαπφίίε ἐαπι, εἰ αοοὶρὶι6 τεδίπαηι οοττεριϊοιὶς 

ἐἾμδ, εἰ φιο πιοάο εαπαϑέϊεν "", Ρ] ιιρίία, αἷϊ, Βα γ]ο- 
π6π|. θοίπ46 φυΐα οπιπΐβ. δηΐπηα Γϑοίρογα ροίοϑὶ 58- 

- Ταίαη), αἱ ποθ η8 δρυὰ Πουηι 6βὲ ἰηβδη 4} }}15, [Δ - 

εἶτοο οοῃϑι αι ἀαὶ ἢ}8. ἀυἱ ροβϑυμ! ἐΓαπϑπιΐβραΓΟ ἰῃ 

Α 
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Φογιβα] τὴ δὰ ἰδϑιποπίυπι, ΠΑ ΡΟΓ γοβίπαπὶ δὰ δπιρίδ- Α πιϑάἀϊοίηαπι ἱπιροϑυ πα 8., πλυ] πὶ οοτιαπιᾶτ 65. 

διε (λοϊο πα, υἱ ἀβϑυηιδηῖ πιο δι ἶηδ, οἱ υιληίο νὰ- 

Ἰεπι ϑια ἴο,5 δι ταὶ τοβεϊεληι ΒΑΡΎ] ΟΠ π.. ἢος Ἔχρογία- 

π|0Γ εἰ Π09 (Δσ6Γ6, ἀοργοοδηῖοβ θθαπι, υἱ ἀεὶ ΠΟ 15 τ - 

οἰπᾶπὶ 9.8. 5 ταιϊοπα !οπι, οἱ 6 γϑιϊομδ Ὁ}: γοϑίμα αἱ - 

δε Π}.15 οἱ τηϑ πιὰ ᾿πηρόπογα, οἱ οἰθυπὶ οἱ 4}}]σϑ1ι:- 
τᾶϑ, δὲ ἱπηροποηίο5 2}Π| ΖΘ πν8 νυ 6 γὰ Βα. ]Οη 5, ἰη}}- 

(λπ|68 ϑαιῃδγ Δηιπ, οἱ ΒΔ ΠΟ ΙῸΓ π| 56 γὰ οἰ 85, οἱ ου- 

ταῖλ ἀδδβίμδαι 6856 αὐοά ἰυεγαῖ. ἰδἰυά οδὶ ᾳυοά αἰϊ 

δοοίρογο γαϑίπαπι ἙΟΓΓΟρ(ΙΟηἾ8 6}118, 8] 400 πιοάὺ 

βαῃδθίίαγ. δὶ 5υπὶ ᾿ντοιϊοὶ ἢ Οἱ ουπὶ υϊ παΐυγαβ 
ηυδδάλῃηιν ἰπιγοιυσοηιο5, δϑϑογυηΐ 6556 Ππαίυγδιη ἀθ- 

Βρεγα ]6 πὶ ἀυτ ρεηἰϊυ5 ποι τεεϊρίαι βϑ]υίθιη δὶ 

ε5ὶ πβαίυγα 4υ88 ρεῦοαὶ, αυῷ 418 18}}9 ον υἱ ΒΑΡγ- 
Ἰοῃ ̓  Αἰἰϑπηθι) ΠΟ4Π6 ἰδίαπι ἀεϑρὶεἰι Που5. Ριφοίρι: 

δρΐπ) πγοάϊςϊς Ὠοὺβ,, ὧἱ δεοὶ ρίδης γϑβίπαπ) 8006 Γ Β 

Βουγίοποιη., δὶ 400 πιοιϊο βδῃοῖυγ, Ουΐάδιμ ἰσίίυν 

δΟΓΌΙῺ αἱ πραιόδίιπι Δοσδρογδηΐ, ᾿δοοὶρί 65 γεϑί- 

πᾶπὶ σοΓΓοριϊοηὶ ΒΑΡΎ] 8, δὶ 400 πιοάο βϑπείιγ, 
[ἐρετυπὶ φυοά {δγὰϊ ἰπηραγϑίιιπι,, γεοθρθγαηί γοϑὶ - 

δῆ λά σογγερίίοπϑηι δι, δὺ ἀΐοπι68 ρο886 ἢεγὶ υἱ 

Βαυγίοη τϑεϊρεγεὶ βδηϊδίομῃμ. Εἰ αυΐα φυοὰ ρυίανα- 

τυὴὶ ποη εἰδοθγυηὶ : Βαθυῖοη αυΐρρα ἴῃ μγίβι πᾶ 

103}}1|2 με γβαύθγϑηβ, ποὶυΐῖ 56 ουΓατὶ : δα ἰδίδεϊα πὶ 

Βοπὶ πιράϊεΐ, οἱ ἀΐουπι δ : σεγαυίηιις Βαὐῃίοπομι, 

εἰ πον ἐδί δαπαία. Ἐεἰϊπφιαπιιδ δαπι. Ὑἰά6 δυΐοπι, 
μοπιο, πδιυδηο δηρε 8 ργαεἰρίαι θου5, αἱ δά ἰΔπ- 

ΕΌΟΓΕΠῚ ΔΠΪΠΙ28 (085 ΤηΟα᾽ ΔΙ ΠΠ| Θπηρ[α8|Γὰ οὐη- 
δείδηϊ, δἱ αυὸ πηοάο ροβοὶβ ἃ ὡρτοίδιίοπα βδηδιῖ, 

Οἱ τεβροηάεδηιϊ δηρεὶϊ : ὑμγαυΐπιις Βαθψίοπεπι, ἰδίλτη (, 

οϑβἰθμάθπίοβ ἃ ρᾷβ510}}10118 ΘΟ" 58Π| ἀπ ΠΙΔπὶ ἴυ 8, 

Εἰ ΠΟ ἐεἰ δαπαία. Νοη 5εἰεπίδπὶ ἀν 118 δὺς, που 8 

γεβίμας Υἱπὶ ΓΙ ΠΙΪΠΆΠΕΠΓ, δα 6 4} ργθοορι δ δοῦατι 

οὔβοφυΐ μο]υΐδι!, ἀΐοεηίεβ : Ομγαυΐηιμδ Βαύψίοπομι, 

Εἰ πον ἐδί ἑαπαία. Ἠοίϊησιιαηιιδ ἐαιη. ϑιδίθγαης π|6» 

ἀϊεὶ σὺν πῆδϑηο πηράϊοο δι 5 6}} Πεὶ, γο θπίθ8 οὐ γᾶγα 
ρα. ΠΠ δῖε 8 ἡοϑίγϑ8, νου απίθϑ δηΐπηαπι Πἰθαγαγο ἀὸ 

Υἱ 5, σα ὰ πὸ8 ἱρβὶ τϑρϑ} πη 608, ἀσπὶ σοηβ 1 }8 

θυγυ πῸη Δοαυϊεβοίπιυ5. Υἱάθηϊ 86 Ορογλπὶ ρει- 

ἀσγὸ, οι Ιοψασπίαν Ἰηνίοσα, οἱ ἀΐουηι : βείϊηφια. 

πιῖς ἐαπι, δἰ αὐθαπιι8 ππιδφμίδφιθ 1Π 1ΕΤΡαπι δια}. 
Ἐυο 6δι, Ἔγθάϊ πουὶβ 6βὲ ἃ θ60 πηϑαϊεῖμα, αἱ δηἰ- 
ΒΔ) ΟΟΓΔΓΟΙΏ15 ἢ απ ηδπι; δι 0} πλυ5 δι οτὶ ἃ], 

ΕΚ ΤῊΣ ΛΘ’ ΟΜΙΛΙΑ͂Σ 

Τῶν εἰς τὸν Ἱερεμίαν Ἐξηγητικῶν εἰς τό" Οὐκ 
ἡ ὑγατὸ Κύριος φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας 
μῶν. 

Ἐάν ποτε ἀναγινύσχων τὴν Γραφὴν προσχόψῃς 
νοήματι ὄντι χαλῷ, λίθῳ δὲ προσχόμματος, χαὶ πέ- 

τρ2 σχανδάλου, αἰτιῶ σαυτόν μὴ ἀπελπίσῃς γὰρ 
τὸν λίθον τοῦτον τοῦ προσχόμματος χαὶ τὴν πέτραν 
ποῦ σχανδάλου ἔχειν νοήματα; ὥστ᾽ ἂν γενέσθαι τὸ 

εἰρημένον. Καὶ ὁ πιστεύων οὐ καταισχυγθήσε- 
ται. ΠΠἰστευσον πρῶτον, καὶ εὑρήσεις ὑπὸ τὸ νομιζό- 

μένον σχάνδαλον πολλὴν ὠφέλειαν ἁγίαν. Εἰ γὰρ 

ἡμεῖς ἐντολὴν ἐλάθομεν μὴ λέγειν ῥῇμα ἀργὸν, ὡς 
δώσυντες περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, χαὶ 

ποῇ γὰ]ῖ Οὔδογνᾶγα 4υοὰ ἀἰοείπιι8, βιπἀἴι ΠῈ ΠΟΘίτΌ 

ποῃ βοαυίιυν εἴοοιι5. εἰ ἐπφμαηιεδ δαπι, εἰ αὐδαπιῖια 
πημεφείεημε ἱπ ἰόττανι διαηὶ, ἰὰ δϑὶ, ἀοπνοβίίουπι 

Ἰοσιπι οἱ ργοργίαυπι. ὕανθ, ᾿οπιο, ποαυϑηὰο ταὶ 

4υδὶ 6 πιοάϊουϑ, δἶνο δηρείυβ θεοὶ, δίνθ φυϊευπαιθ 

μοπιΐπαπι, οαἱ ογο αι 68. συγα Βογοηηι δά 58{|{}8 

τηδαϊοίμαπὶ ἀοίεγοηάδπι. 51 διἷπῦ 16 ἀογεφυοτὶι 

οἱ ἀϊχογίηι "6 : Αϑεαηιπα μη με 86μ6 ἱπ (ΕΥ̓ΤΑΤΙ 5μαΠὶ, 

φμῖα ἀρρτορίπηματὶ( ἐπ σαἰμπι ἡμαάϊοῖαπι ε7μ5; τηδηΐν 

[ἐϑίαπι 6δὲ αυΐα 0866 5810 δογιιπὶ σοπάοιηῃδιίο ἰυἃ 

δἷζ, οἱ ἰγγεπιοῦ 8}}}}18, πο δη 846 σαγαγὶ. Οὐ δ80- 

ἰδ τς ἀσδογυστίηι, φυϊὰ 60] «ἰϊυὰ ὀνομίυγαπι ἐβῖ, 

ηἶδβὶ φυοά 50]6ὶ [}]8 δοοίθβθρα 4αὶ ἃ πιϑάϊοϊβ ἀδβρθ- 

τϑηΐυν, υἱοηῖ68. γο]υπίδια που δυἱ, υἱ δά μο)οτγδ' 

ἀεδιπεγρδηίυγ  5[. οἱ δΐ5 δίπ ΠΠ6Γ ἴῃ σοπδαείνἀϊπ6 

ἰϑεῖα8. σἱτ ἃ ργυϊδηιίθιιβ πιά ϊςῖβ. Αοοοάϊῃ δἰ ἰυΐβ 

δογυπὶ δὰ Ἰδιβιιοπίοπι : ἀυληίαπι 85. ρδίμυγ, οἱ 

ἱπἀυδβίτία, πιοϊοδηνίπα ποῦ Οοὐ558η1; 56 δὶ δυΐ 

αρτίιυάο τληϊὰ 511, αἱ γερυρποὶ σαγαιοιί, δὺὶ 'ρ86 

᾿πναϊϊάυβ. ῬῈγ ἱπιραιϊεπιίδι ἀο]οτῖΒ οοπῖγα (λοϊαὶ 

αυδηὶ υρνείυν, το! παυϊὶ πιοἀΐουβ, ἀδδρεγαὶ πυυθ- 

το Βοπιίπδηι εἰ τοοοάϊϊ, Π6 ἰπίοῦ πιδηυ8 5085 

Ἔχβρίγδῃϑ οδιβᾶπ|ι ἱπίογίι5 6}}.8 δὰ 86 γοϊογημθϑί. 

5᾽ δἴροὸ οἱ πο8, πῈ ἴῃ βᾷποίογυπι δηφοϊογαπὶ πιδηϊ- 

θυ φυΐ δά πο8 ουγδηο8 ἃ οι 0 ἀαϑιϊπαιὶ δυηί, 

Ἰηουἰλπυν, τοϊϊπαυυσπὶ Ὧ05 ἀαβρεγϑηϊθβ διηῖϊν πὶ 

πυβίτδηι, οἱ δίιηι : Νυῃ δὶ πηδίδρπιᾶ ἱπιροῆογορ 

Βοάι8 οἰδιπι, που Δ} ραίαγΑ5, φαΐα ἀρρτορίπφιια- 

υἷι ἐπ εαἰωπι ἡμαϊοιμπι εἶπα, εἰ εἰευαίμπι ἐδι μαφιφ 

αὦ αδῖτι 5. Θυΐ ραγνυπὶ μαῦοὶ ρϑοοδίυπι, ΠΟῚ υϑῆ0 

Αἱ ςαἴυμ οἱ κἰάογα ῥυάϊείαπι 6}08 εβεγίαΓ. Ρυδβὶ!υτ 

διΐπι οἱ δυμηῖα 6πι. Θυὶ γερο ογεβοὶϊ ἢ βοθίογο, 

ογοβεῖι εἱ ἰη Ἰυάϊοῖο, δἰπια αι οὐπὶ Υἱα}}5 διιροίυγ οἱ 

ραπα; εἱ υΐα ἐπ ἰδπίυπι ἀεἰϊαυ!!, υἱ 7υμϊοίαιη οὐ 

8406 δὰ εὐοἰεδια δυθιενοίαν, εἰ ΡῸΓ ἱπηρμίοἰδίεπι 

βιιδιη τοϑιβίομβ θ60 δὰ βυρεγίογα οοπβοονάδῖ, ριὺ- 

[τὶ θθὺ5. )αάϊοίαπι βδυσηὶ πὶ πυπι δίίοποπι 6}08 

)υάϊο!! φαοὰ οοἰδίυπι 681 ἃ ρμθεοδίογε ; εἰ Ρτοίδγθηβ 

Ἰυάίοἴαπι 5αὰπι, Ἰναμ }Ἰαι φυΐλοπι ροοοδίογεπι, τοῖγί- 

νΐξς δυίοπι 7810 ἀἶφινα Υἱίϑ 6}..8, Ομεϊβίο 7θδα 

θοπιΐπο ποϑβίγο, οαΐ δι φίογία εἰ ἱπιρογίαπι ἴῃ βου δ 

βῷθουϊΐογαπι. Αἴηθη. 

ΕΧ ΠΟΜΙΠΙᾺ ΧΧΧΙΧ 

Εχρδηδιϊοπυπ ἴῃ Τογοιιίδαν ργοριείαπι, ἴῃ ἰΠΠυὰ “5: 

ὁπ ροίογαὶ θοιπίπιιε διιδεετέ ἃ [αοἷς μιϊφιίαιὶς 

υεδίτῶ. 

51 αυδηάο ἰερθπ8 βου ρίιΓΔ ΠῚ ἰπεϊάδ5 ἰῃ βοηίθῃ- 

εἰαπι φιια Ἰερίάα χυϊάεπι 5'1, 504 ἰαρί5 εϑ οἤϊεπδίο- 

ηἰἶς οἱ ροίγᾷ βοδπάα!ῖ, δοσυϑὰ τεἴρϑυμ ; πέφιιὸ Θηἰπὶ 

ἀοϑρογαπάυπι 6ϑὶ ἰαρίἀδπὶ Ὡς οἴεηδίοηίδβ οἱ ροίγὰπι 

βοδμ ΑἹ} πΆθοτα βαπβὰ, υἱ ἢαι ηυοά 286 ἀἴειιπι 

6βὶ 5): Εἰ φιὶ ογεάϊέ ποτ σοπ[μπ ἀείμγ. Ρυμηιη ΕΓΘ- 

ἀ6, δἱ ἱπνοιθβ 58} 1110 οὔεινἀϊου!ο Βἰ αν ἴπειπι βϑδηοῖδ 

αὐ πϊαι’5. 51 διΐπι ἰπ ᾿πδηάδῖο Πα θθμη8, μ6. Ὑ Υθυπὶ 

νδηιπι οἱ ἱπαι!6 ἀΐςαπια8, ἰΔπαιᾶπὶ ᾿ροὶυ5 τδιίοηοπὶ 

ἴῃ }ιάϊοὶ! ἀἴ τοιϑϊαγὶ, οἱ φαδηίμπι ἐπἰεἰ ροδδανμαδρ, 

“ εγόιμ. νι, 9. 56 014, 57 ἰυἱὰ, 656 δογοιη, χν, 232, “9. οι, τσ, δύ. - 



διδ 

"" βιυάδιηυβ υἱ ομηθ νεγυυη), 4φυοὰ δχ ΟΓΟ ΒΟΒ[ΓῸ 

οσΐι, δἰφυϊὰ οἴεῖαϊ οἱ ἰὴ ποὺΐθ ἀϊοοηεῖθα5 οἱ ἴῃ δὰ- 

ἀϊοηιίυυβ : φυΐά ρίαν εχ  ϑεϊπιαπάυπι δεὶ ᾿ἀ86 γτο- 
Ρθαι 157 ποπῆθ οὔππα νου Δ δογυπι ΟΓα ΡιῸ- 
(δοίαπι οἴϊοαχ [υ͵ἱβ867 Νουα πιϊγαμάσπι 6ϑὶ, 8ὶ 

αυοάευπαιιο γογθὰπὶ Θαλ 6θαπι ΡγΟρ δία, Ορι8 

οἴδοίεναι γϑυθίθ σοηνθηίθη8 ; 566 οἱ. ΔΓ Ὁ ΓΟΓ ΟΠ 6 Πα 
πλῖγαθ !οπὶ ἈΠ ἰΟγὰπὶ ἰηιογ ἀΐνίπα ογϑου]α μαγβοῦὶ- 

Ῥίδῃ) οἴδοογα, θαιῈ ὑπυη ἰοία 6856, δυΐ ὑἢυπὶ 

Ἁρίσοπι ἴῃ ϑογίρίυγα, φαΐ Ορὰβ ϑυιτ ποη οἰῆοίας ἴῃ 

218. φυὶ νἱγίωϊ ΠΣ πἰ ταγαπὰ Ὁ] βείυηι. Θαδπδίπιο- 
ἄυπι δυίοπ) ᾿ογθᾶγυιη βἰηρυ 5 βυι88 Ὠδῦδηὶ υἱγθβ, 

δἶνο δὰ ξδηϊιαίθπ Οὐ ρΟΓΌΠῚ, βίνα δὰ αἰϊυὰ αυϊυρίδπ; 
τιθ0 ἰδηγθη Βοί!ηϊ ΟὨΠ68 οὐΐ αυδραι6 γοὶ ΒΟγρὰ εἰΐ 
119, 86 αυΐ βείδηιία {|| ργαράΐε! βυηΐ, οἱ ἰπ γθ 
Ἰιογμαγία γγβϑαπίμγ, υἱὲ βοίδηϊ υδιιάο βυιηρία, οἱ 
ουἱΐ ραγιΐ οογρογυπι ἀρροβίία, οἱ φαυπιοίο ραγαία οἱ 
οι ροι δία ὑτομ{} ΟΡοπὶ ἴεγαί, [ἃ οοὰ ΠοΙθαγίυ 8, αἱ 
μα ἀΐοαιη, 6ϑὶ νὶγ βαποίυβ. οἱ βρί ει} 15, 86] 568 6 
Βδοῦὶδ ΘουρίυΓί5. φυσα! νεῖ ἰυία, οἱ φυοάϊ! ει οὐ» 
νίσπ εἰδιγμοίυπ,, οἱ Πποτῶ υἱγίαιθιη ἱπνδηΐθηβ οἱ 
ποίη δά υδυπὶ Δοροπιπιούδηὶ ροβϑὶξ, οἱ πΐμ}} ἰμ 
Βετίριυτῖβ δι ρου ναοαπουπι 6886, δὲ οἱ ΔΙ ἰδγιπι αὐ ἶγθ 
νἷ5. Βυι)5. τοὶ ὀχθαρίαμη, βίμφυ!α τϑιι γα ποβιγὶ 
ΤΟΡΡονΐβΒ δὰ ορυ8 δἰἰφυοά ἂν ορίῆτα 60 οοπάϊια 
βυμί; 56 πο) δδί οπιηίιαι βοῖγα αυδ 5: προ ]ογαπὶ 
84 τηΐηυ ἰδδίπηυπι φυοάφια ροίαδί48 οἱ 088} 511. ρθυϊ 
ἐμίμ ἴῃ σογρογίυ8 ἀἰδβεοδηΐβ ὁςουραπίας πιουϊοὶ, 
ἀΐφογα [δε δἰ φιΠδιΐπι μοβδυμς, δὲ αυδῖι δὰ ἀδυιῃ 
πρηϊηᾶ ΡΦΓΒ ΟΟΓΡΟΡΙΒ ἃ Ργονίἀθιιία εἴκὝοία εἰϊ. 
(οηβίάονα ἰίδ4ι6 ϑογίριυταδ δὰ ἤυπα πιοάμππι, ἰΔ- 
φυδπὶ ΟΠὨε8 [6 Υ.8 δίμϊ, δὺς ἀπυπὶ ρεγίδοίαπι οΓὰ- 
υἱομὴθ ΘΟΓΡΌΒ; 8] γδγὸ ἤει! Πογ ΑΓ 8. 68 δογίρίας- 
Τάγαπι, ΠΘ416 ἀἰβδθείον ργΟρ] οἰ ἰΘΟΓὰπι ΒΘΓΙΠΟΏΏΠΙ, 
Ἠ6 ἰ(οίγοο δχίβιϊπμα ἰπ ϑογίριυγὶβ φυϊἀρίαπι τοάση- 
ἄδγε, 860 (6 ἔρδιιπ) Βυ] μη, ροιί8 4υδηὶ {ΠΠ| 688 58- 
ΟΓᾺ8 δζοῦβα, οὐ γαιοιδηι ΘΟΓ πὶ αὐ Βογίρία δυμὶ 
Βοη ἰηνθηΐβ. ΗΟ 8 τη6 ἦν ὨΠἰνΟΓβαΠι Ριοαιίυηι 
ἀἰοίαπι 6δὲ, φυοά υμΐνεγεα ϑουίριανα: δοοοπηπιοάατὶ 
Ρυϊθδὲ, υἱ πιθποδῃίιγ φαΐ ᾿υ] 8 ἰδοἰοηΐ 56 ἀθάθγ 
εορί αι, πυ! πὶ μοη ἀϊδουξδαπὶ οἱ αἰ φαπίον Ροῖ- 
γοδερδίδπι {ΠΠ|Π6 Γᾶ Π) Ῥγρθ θη [6 Γα. 

ΕΧ ΟΒΙΘΟΕΝΕ δι 

Α ὅση δύναμις φιλοτιμούμεθα πᾶν ῥῆμα τὸ ἐξὼν ἐχ 
τοῦ στόματος ἡμῶν ποιεῖν ἐργάξεσθαι χαὶ ἐν ἡμῖν 

τοῖς λέγουσι χαὶ ἐν τοῖς ἀχούουσι " τί χρὴ νοεῖν περὶ 

τῶν προφητῶν, ἣ ὅτι πᾶν ῥῆμα λαληθὲν διὰ στόμα- 
τος αὐτῶν ἐργατιχὸν ἦν ; Καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ πᾶν 

ῥῆμα τὸ λαλούμενον ὑπὸ τῶν προφητῶν εἰργάζετο 
ἔργον τὸ πρέπον ῥήματι ἀλλὰ γὰρ οἶμαι, ὅτι χαὶ 
πᾶν θαυμάσιον γράμμα τὸ γεγραμμένον ἐν τοῖς λο- 

Υίοις τοῦ Θεοῦ ἐργάξεται" καὶ οὐχ ἔστιν ἰῶτα ἕν, ἣ 

μία χεραία γεγραμμένη ἐν τῇ Γραφῇ, ἧτις τοῖς ἐπι- 

σταμένοις χρῆσθαι τῇ δυνάμει τῶν γραμμάτων οὐκ 

ἐργάζεται τὸ ἑαυτῆς ἔργον. Ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν βοτα- 
γῶν ἐχάστη μὲν ἔχει δύναμιν εἴτε εἰς τὴν ὑγίειαν 

σωμάτων, εἴτε εἰς ὅ τι δήποτε" οὐ πάντων δέ ἐστιν 

ἐπίστασθαι εἰς ὃ ἑχάστη τῶν βοτανῶν ἐστι χρήσιμος, 
Β ἀλλ᾽ εἴ τινες ἐπιστήμην εἰλήφασιν, οὗτοι οἱ περὶ τὰς 

βοτάνας διατρίδοντες, ἵνα ἴδωσι καὶ πότε παραλαμ- 

θανομένη, καὶ ποῦ τῶν σωμάτων ἐπιθεμένη, καὶ τίνα 

τρόπον σχευαζομένη ὀνίνησι τὸν χρώμενον " οὕτως 
οἱονεί τις βοτανιχός ἐστιν ὁ ἅγιος χαὶ πνευματιχὸς, 

ἀναλεγόμενος ἀπὸ τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἕχαστον 

ἰῶτα, χαὶ ἕκαστον τὸ τυχὸν στοιχεῖον, καὶ εὑρίσχων 

τὴν δύναμιν τοῦ γράμματος, καὶ εἰς ὅ τι ἐστὶ χρήσι- 
μον, καὶ ὅτι οὐδὲν παρέλχει τῶν γεγραμμένων. Εἰ δὲ 
βούλει καὶ δευτέρου ἀχοῦσαι εἰς τοῦτο παραδείγμα- 
τος, ἕχαστον μέλος τοῦ σώματος ἡμῶν ἐπί τινι ἔργῳ 

ὑπὸ τοῦ τεχνέτου Θεοῦ γεγένηται" ἀλλ᾽ οὐ πάντων 

ἐστὶν εἰδέναι τίς ἡ ἑκάστου τῶν μελῶν μέχρι τῶν τυ- 
χόντων δύναμις καὶ χρεία. Οἱ γὰρ περὶ τὰς ἀνατομὰς 
πραγματευσάμενοι τῶν ἰατρῶν δύνανται λέγειν ἔχα- 

στον χαὶ τὸ ἐλάχιστον μόριον εἰς τί χρήσιμον ὑπὸ τῆς 
Προνοίας γεγένηται. Νόει μοι τοίνυν καὶ τὰς. Γραφὰς 

τοῦτον τὸν τρόπον πάπας βοτάνας, ἣ ἕν τέλειον λόγου 

σῶμα εἰ δὲ σὺ μήτε βοτανιχὸς εἴ Γραφῶν, μήτε ἀνα- 
τομεὺς τῶν προφητιχῶν λόγων, μὴ νόμιζε παρέλχειν 
τι τῶν γεγραμμένων, ἀλλὰ σαυτὸν μόνον ἢ τὰ ἱερὰ 
γράμματα αἰτιῶ, ὅτε μὴ εὑρίσχεις τὸν λόγον τῶν γε- 
γραμμένων. Τοῦτό μοι τὸ προοίμιον εἴρηται χαθολι- 
κῶς, χρήσιμον εἶναι δυνάμενον εἰς ὅλην τὴν Γραφὴν, 
ἵνα προτραπῶσιν οἱ θέλοντες προσέχειν τῇ ἀναγνώσει, 
μηδὲν παραπέμπεσθαι ἀνεξέταστον χαὶ ἀνεξερεύνη- 

τον γράμμα. 

ἘΚ ΤΩΝ ΩΡΙΓΈΝΟΥΣ 
“ΔΙΕΞΗΓΗΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕἸΣ ΙΕΡΕΜΙΑΝ 

ΕΧ ΟΕΙΘΕΝΕ 

ΒΕΜΚΈΕΟΤΑ ΙΝ ΖΕΒΕΜΙΆΑΝ. 
--- 

467 ΟΑΡ. 1. 

0. Εἰ αἰχὶ : Ο ἐχεϊδίοπις ἀοπιϊπαῖον Ποπιπο; δοοα 

μοδοῖο ἰοφεὶ, γαῖα ἡμπῖον 600 διιπι. Ἵ. Εἰ αἰχὶ! Βοπιΐ- 

πες αὐ πιε: Νοίϊ ἀἴζεγο φιία ἡμπίον 690 δια. δαϑῖας. 

ΚΕΦ, Α'. 

θ. Καὶ εἴπα "0 ὧν Δέσποτα Κύριε, ἰδοὺ οὗκ 
ἐπίσταμαι κλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἶμι. Καὶ 
εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Μὴ Δέγε, ὅτι γεώτερος ἐγὼ 
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εἶμι. Ὁ γὰρ δίχαιος οὐχ ἔστιν ἐν νεότητι, ἐπεὶ τε- Α οηἰἶπι ἱπῖγα ᾿υνοπίαίδπν ΠΟΩ δδῖ, αυϑῆ0 ρογίθοι οΠΘΙη 

λριωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μαχρούς. Ὡς 

πρὸς μὴ ὄντα γὰρ ἐν ὁδοῖς ψεχταῖς τό" Μὴ «γε, ὅτι 

γεώτερός εἶμι" ὁποῖος Ῥοδοὰμ ἑγχαταλιπὼν τὴν 
βουλὴν τῶν πρεσθυτέρων, καὶ ταῖς τῶν νέων ἀχολου- 

θήσας" διὸ καὶ τὴν βασιλείαν οὐχ ἐτήρησεν, οἵαν παρ- 
ἔλαθεν. 

15. Καὶ ἐγένετο 1όγος Κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς 

μὲ λέγων - Τί σὺ ὁρᾷς; καὶ εἶπα" Λέθητα ὑπο- 
καιόμενον, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώ- 

που Βοῤῥᾶ. Κατὰ θεωρίαν ὁ ὑποχαιόμενος λέδης ἀπὸ 
προσώπου τοῦ Βοῤῥᾷ ἀποχαίεται ἐχθρὸς γὰρ οὗτος 
ἅμα χαὶ ἐχδιχητής ἐστιν. Διόπερ ὁ ἁμαρτήσας, εἴτ᾽ 

ἐν βλασφημίᾳ, παραδίδοται τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῇ 

Εὴ βλασφημεῖν " εἴτ᾽ ἐν πορνείᾳ, παραδίδοται τῷ Σα- 

δἀορίυβ. πηούΐοο 5ραι9, ἰοπρθ ἱπιρίον!α (οι ρογᾶ. 

γογυπὶ ᾳυδοὶ δὰ ποη ἱποοάδηϊεπι Υἱ 8 Πφα᾽110518 06 

ἀϊείτυν : Νἐ ἀΐξας, Παπῖον φμηι; υ8}1}5 (αἷϊ ΒΟΡοδπι, 

αυἱ ροβι Πα 15. 60151}}}5 δαηίογιπι, Ἰυπίουθυ5 Δ 88- 

δἰϊ, ατὸ δείση 681 υἱ πο τοιίπογοὶ τοβησπὶ 0.818 

δοοορογαὶ. 
16. Εἰ [αοίμπι δεἰ τοτῦμπι δοηιϊπὶ δοοιπάο αὐ νιε 

ἀΐεεπε : (μα τὰ υἱάες 5 οἱ αἀϊχὶ : Οἰίαπι δμσοόπδαπι εἰ 

[αεἴφηι εἾει6 α [αοἷς Αφμϊϊοπὶς. δεσυπάση {πδοτίϑτο, 
16θε5 βιιοοθηβυ8 ἃ [δεῖς δαυ!]οηΐ5 δυσοοηάϊιυν; ἰηΐ- 
πηΐσυ5 δηΐ τη Βΐς δἰ πλι} οἱ υἱπάοχ θϑὶ. Οιργοριον χυὶΐ 

ἀο!ίφυΐι, εἰνθ δ] αβριιδπιαπάο, ϑαίδιδ (δάμυτγ, υἱ 
ἀοοδαίυγ πο Ὁ] ΒΡ ΘμήαΓα : βίο βοογίϑπο, γδάϊιαν 
ϑαίδπδ ἰπ ἱπίογὶ πὶ ὀδγηΐδ, υἱ δρὶ γί βϑίνυβ 5ἰῖ 

τανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν Β ἰῃ ἀΐα θοπιίη!. θ.08 δυΐθιη δυσοοπαί! ᾽ 05 ααὶ 4υδοῖ 

τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου. Τίνας δὲ ὑποχαίει ; Τοὺς κατ- 
οἰχοῦντας, ἀλλ᾽ οὐ τοὺς παροιχοῦντας τὴν γῆν. Βέλη 

γὰρ ἀπολύεε πεπυρωμένα ἐπὶ τοὺς μὴ πάσῃ φυλαχῇ 
τηροῦντας τὰς ἑαυτῶν χαρδίας, ὡς ὑφ᾽ οἵας δηποτοῦν 

ἁμαρτίας πυροῦσθαι. 

ΚΕΦ. Β΄. 
41. Ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρπορόρον 

πᾶσαν ἀ.1ηθινγήν " πῶς ἐστράφης εἰς πιχρίαν ἄμ- 

πεῖος ἡ ἀ.λλοτρία; Εἰ ὁ Θεὸς θάνατον οὐχ ἐποίησε, 

φθόνῳ δὲ διαδόλου ϑάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν χόσμον᾽ 
εἴ τι περὶ ἡμᾶς ἄριστον πεποίηχεν ὁ Θεὸς, ἡμεῖς ἄρα 
τὴν χαχίαν ἐχτίσαμεν ἑαυτοῖς. Διόπερ ἐπαπορεῖ, 

Πῶς ἐστράφης, οὐκ ἀγνοῶν, ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνως. Πᾶ- 

σαν δέ φησιν, οὐχ ἐκ μέρους, ὡς τὸν μὲν εἶναι ἀληθι- 
νὴν ἄμπελον, τὸν δὲ ψευδῇ. Διὰ γὰρ τοῦ ᾿Αδὰμ χατ᾽ 

εἰχόνα Θεοῦ γεγόναμεν ἅπαντες. Τοιοῦτον δὲ χαὶ τὸ 

Ἡσαῖου - Πῶς ἐγένετο πόλις πόργη πιστὴ Σιών; 

ὅ2. Μὴ ἐπιλήσεται γύμφη τὸν κόσμον αὐτῆς; 

χαὶ παρθένος τὴν στηθοδεσμίδα αὐτῆς; Ὁ δὲ 

λαίς μου ἐπελάθετό μου ἡμέρας, ὧν οὐκ ἔστιν 
ἀριθμός. Φησὶν οὖν ἐντρεπτιχῶς : Μὴ τοῖς εἰδώλοις 

ὁμοίως ἀνόνητος αὐτοῖς γέγονα, οὗ δὴ χάριν τὴν 
ἐμὴν ἀπέδρασαν δεσποτείαν ; Καίτοι χαὶ ἀποστάντες 
ἐμοῦ, χαὶ δόξης ἑαυτοὺς ἀπεστέρησαν" Δόξα γὰρ 
αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς τῶν δικαίων. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

Ἵ. Καὶ εἴπα μετὰ τὸ ποργεῦσαι αὑτὴν ταῦτα 

ἱμοοῖοβ, ΠΟ 4υδϑὶ ρογοβτίηὶ ἰογγαπὶ ἰθΠθἱίΔηι, 854- 

εἰιτι458 οηἷπὶ δάνεγθυβ 608. 40] ΠΟ δοριγδία ουβίο- 

ἀΐυπι 514 οογὰδ οπλ {1 ἰχπ148, ὧἱ αυδ!]συπαυθ ρ6ο- 
ελῖο ἱποβοδηὶῖ. 

ΟΑΔΡ. 1]. 
21. Ερ0 αμίοπι ρίαπίαυὶ 6 υἱίεπι [γαοιοταηι ἴο- 

αι ϑέγα!" : ἡμοιηοίο εοπύυεῦδα 68 ἱπ απιατὶ αἀΐπεπι 

υἱεὶς αἰἰεια  ϑὶ τοσγίοπη 6.8 ποη ἰδοὶϊ, ἰηνιἀΐα 

ΥΘΓῸ αἴθ! ποῦ ἰῃ πηιπάσπι ἱπρτοβϑα οβὶ, υϊά- 

αυά ἰῃ πολῖβ οριϊναπι, ογοδνὶ 1λοι5; ποθὶβ ἰᾳίία 
ΠΟΒ ἱρδὶ ποαυϊιίδιῃ ογοανίπιι5. Ουρι ΟΡίον [858 18:5 

αἷϊ : Ομοπιράο σοπύοτδα 667 Νοὴ αυρὰ ἱφπογαῖ, δοιὶ 

Βυπίδη πιογα. Τοίαπι αυίδη) ἱπε δ, ποη φυοά 6Χ 

Ῥᾶγίθ, υἱ βῶγ5 8ἰ1 υθγᾷ υἱπϑᾶ, ρᾶγβ [αἰβᾶ ; μοῦ Αὐδπὶ 

οηἶπὶ βεοιιπάυπι ἱπμαρίποπι Θεὶ (Δοιΐ 501π|}8 ΟΠΊΝ 68. 

δίπη6 Πυὰ ᾿Ιϑαΐδ 75 : Ομοπιοάο αἀπἤδταία εεἰ ατϑς 

βαειὶς δίον 

ὅ2. Νιηφιίά οὐ υϊδοοίμγ δροηϑα ογπαπιομιὶ δμὶ ὃ 
εἰ υἷτρο [αδεΐ ρμεείοταίἷ8 ἐὦ ἢ Ῥορμῖι8 αμιοπὶ πεειιδ 
οὐἰζιιις εεὲ πιοὶ ἀἰοῦτιε φμοτιπι ποπ 68. πιπιότιι8. μ0-᾿ 
4αϊίυγ ἐγξοὸ δὰ ἱπ᾿ εἰοπάσπι ταῦογαηι : Ναηᾳυϊὰ, υἱ 
ἰάοἰα, (δου δυπὶ ἱρ5ὶ5 πη} 15, οἱ θὰ ἀ6 οδυιβᾶ πηευ ἢ 

ἀειγεοίανογυηὶ ἱπιρογίαμι 1 Ουδλπαυδιῃ ἀοἤείϊεπίε5 ἃ 

πίθ, Ρυ]ομ για ἀΐη6 40 φ]ογία 86 'ρ505 πυάδγυηιί : Οαἰ6- 
τία δηὶπ αἴθτπα 8.067 σαρι ἡιδίογμπι 1". 

488. ΟΑΡ. 
Ἴ. Εἰ αἰαὶ, ροείφιαπι [ογπίοαία ὁταὶ δὲ οπιπῖα. 

Σάντα" « Πρὸς μὲ ἀνάστρεψον, » καὶ οὐκ ἀνέστρεψε" Ὁ "Αὦ πιε γευότίεγ6,» Εἰ "05 ἐδὶ τέυετδα ; εἰ υἱάῖ! Ῥταυατὶ- 

χαὶ εἶδε τὴν ἀσυγθεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος 

Ἰούδα. Ἐπὶ πᾶν ὄρος ψεχτῶς ἀναθαίνονυσι καὶ οἱ τὴν 

ὑπερηφανίαν νοσοῦντες, χαὶ γίνονται ὑπὸ παντὸς ξύ- 

λυ ἀλσώδους οὐ χαρπίμου. Ἐξ ἀχάρπων γὰρ τὰ 
ὅλη δένδρων, τέρψεως χάριν φυτενομένων, οἷς ἐοί- 

χᾶσι τῶν ἑτεροδόξων οἱ λόγοι, κάλλος ἔχοντες πιθα- 

υότητος, οὐ τῶν ἀχουόντων ἐπιστροφὴν, οἷς ὁ ἐπιδοὺς 

ἰαυτὸν ὑποχάτω πορεύεται παντὸς ξύλου ἀλσώδους, 

ἐν οὗ ὅπλον ὅ φησιν ὁ νομοθέτης" Οὐ φυτεύσεις πᾶν» 

ξύλον ὑπὸ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
σου, καὶ οὐ ποιήσεις ἄλσος. 
Τοῦ αὑτοῦ. Αὔξει τὴν κατηγορίαν τῆς Ἰούδα φυ- 

ἣῆς, ὅτι μηδὲ ταῖς τοῦ Ἰσραὴλ συμφοραῖς ἐπαιδεύθη. 

δ... 91. Τ' Εςο]. χχχι, 10, τε Θουϊ, χνὶ, 31. 

εαἴΐοποπι οἦι6 ρτανατὶοαιτίς {πάα. υἱΐ δυρθουθίι 

ποθ ο ̓ϑθογδιξ, Βυ ΡΟ ΟΠΙπ ΠῚ τη πὶ ΟὈ] ΔΌΣ ΟΡ 

δϑοοηάδυηί, οἱ 50} οπιπὶ ἐἶσπὸ ΠΕΠΊΟΓΟΒΟ 1 116 
(γυσίαο80 γεγβϑδηίαν. Εχ δυυογνυ5 οηΐπὶ ἰηγαοσίυο - 
815 Ποιογὰ βυηΐ ὕη81 δὰ νοϊυρίαίοπι, αυἢνυ5 νογθὰ 

Ρόγνογβα ἰῃ Π(6 866 πι|!πὶ 858ἰπιΠαπίυν, θα ΟΠ γὶ- 

τυάϊηοπι ργο α } δι18, πῶς δυίεπιϊαπι φοι γος 

πηι παροιια. Ουΐθι8 αυΐ 56 ἀδαογί!, δὰ} οπιπὶ 

Ἰΐσιο ποιῆογοβο Ουβη) θεαὶ. Εχ 400 Ἰησοῖ ποι 16- 

εἰβίδιον αἷι 15: Νοη ρίαπίανὶδ δηιπε ἰἰφαμηι διιῦ αἰ ατὰ 

Ῥονιὶϊνὶ οὶ τμἷ, οἰ πον [αεἰθ5 πϑηλιιδ. 

Ελιεά. Ἀσευθαιϊυποπὶ {τἴθι15 δυάς δὐαυσοῖ, αυοι 

ῬῸΓ ἴγδοὶ πγαπηηδβ γα ϊια ποη [ἀοτῖϊ. ῬΟΥΓΟ ἰάΟἹ δ 



δὲ 

δὸὐάϊοίογιπι δία! ἀ ἰδ) οβίθη6η5, ᾿ἰζιια ἰδρίἀ65- 
4π6 νοσδὶ ἰάο]., σοῃϑίἀθγαηβ ὀδπθοπαπι ἴῃ ᾿ρ 518 
Ἰαίενγαβ. Εἰ ἰδιηθη ροῖίι5 σοηγογιὶ ἀθθιογαὶ δυάὰ 

τοϊυι πιθ ΐοῦ ἀυοια οὐ [ογηϊοδιϊοηθπι 6) οί ; πη} υ8 
δηΐν ογἰπιοη 5] οἦυςξ ἰπηϊ ἰοῦ (ογηϊοδιίοπθηι. Τ4}}5 

ογαί δυϊμεαογιπιὶ ρορυ 8 : οὐπὶ γοσα οΟμγογὶ ἀθ606- 

ἐδῖ, ᾿Π|6 δἰινυϊαναι, θθυπι Ἰα156 ΠΟΠΟΓΔΏΒ : 4 ΡΠ 
Ρορυϊαπὶ ἱμοοτηροβίίιηι ἀρρο]]αί, αἱ φυὶ Ρϑ8ο(15 4υ 

οὐ Π60 ἰμίογαι, ποι! βίου! ; δἰφαΐ δγυαϊοηάυ8 

Ροιΐυ5 ἀγᾶϊ, φιοὰ οἱ τοπηρ πὶ Πα ογοῖ, οἱ 485 ἴῃ 
μθο ραγασονδμίαν, 516 οἱ ποῦυΐδ ἢ ΠπΔ πιαχί πηαπ 'πι- 

ταϊηδί μεγίουϊιπι, 8' ροϑὲ Ομ γϑιὶ δάνθηίαπι οχρία- 

εἰοηαπὶ ρϑοοζαίογυπι, ϑρίὶ γἰυ8406 58ηοιὶ ρα οἰρᾶ. 
εἰοηθην Ροσοδί8, ἴη ργἰμιίδαυθ δυάφογαπι ο͵θοιίο- 

Π6Ὶ ργ 0618 Δ εη.69. ΕἰδΠΐπὶ δἰ Γαπΐδ δὶ} π8- 

(τὰ (ΟΠ ͵υποι 8 [65 ΠΟ ΡΘρογοὶδ, τ0}10 πιλεὶδ 

ἀοϊμαυονῖαδ ΠΟ 18 ΠΟῺ Ραγοοί. 
ΟΑΡ.Υ. 

6. 160 ρμοτοιεδὶ! ὁυς ἰεο, εἰο. Ευπὶ αυΐ ρογουϑδὶϊ 

608, γοοδὶ ἰδοπαηι, οἱ ἰυρυπὶ οἱ ραγύυην. Υ᾽ἀοπῖιν 

δυΐοπι ἰησ᾽ ἀϊα πῃ ᾿ρϑῖβ δοι θη θ05 4ὖ 5 φυὶ ἤξυτγαῖα 
Ἰοοπθβ υοοϑηῖιγ δοίδο; ἰὴ ἰη! 6] ΘΟ γΘ6ΓῸ “80 [18 

αἱ ραν δπίΐ, 4υᾶ γϑγυπὶ ρΘυΒρΙ οἰ Γ, ΠΟΟΟΓΘ γὸ- 
Ἰυωῖ. Ραγάυδ διΐπι ἴῃ 'ρ0808 ΟΟΌ]05 ἐπι ἶγα ἀϊοίίυν; 

Ι60 νϑῦο, δίου!Ἱ οχ ᾿} 8.0 γ}}18 μα θθηλυδ, οοηδοίυ5 56- 

πΐο εἶγοα ὑγῦ)68 γϑγβαίυγ, ᾿ιοπιηαπι ργρα ΥὙΟ ἢ 8 

Ῥοιϊγί. Π|υὰ ρεδίθγοα ἰδγίυγ, ὃχ ἱρϑίιιβ οβϑίυυϑ, 58ὶ 
οοἰϊάδηίυνγ, δυὶ ἰυπάαπίυν, ἰρηθπὶ οχοιὶ. ΕΛ (ον6 

160, Ρυγάυδαια οι ΝΑ ΠΟἀΟΠΟΒΟΡ 48| υὐθδηὶ 

ΕΧ ΟΒΙΟΕΝΕ δι8 

Α Τὸ δὲ τῶν εἰδωλολατρούντων ἀναίσθητον ἐμφαίνων, 
ξύλα, καὶ λίθους καλεῖ τὰ εἴδωλα, σχοπήσας τοὺς ἐν 

αὐτοῖς ἐμφωλεύοντας δαίμονας. Καίτοι μᾶλλον ἐπι- 

στρέφειν ἐχρὴν τὸν Ἰούδαν, ὥσπερ ἐπεισελθοῦσαν 
γυναῖχα τὴν διὰ πορνείαν ἐχδεόλημένην" μεῖζον γὰρ 
ἔγχλημα τῆς ἐχείνης εἰ μιμοῖτο πορνείαν. Τοιαύτη 
τῶν Ἰουδαίων ἣ χκατοιχία " δέον ἐπιστρέφειν ἐξ ἀλη- 

θείας, ἡ δὲ ψευδῶς ὑπεπλάττετο τὸν Θεὸν τιμῶσα 
τοῖς χείλεσιν, ἣν ἀσύνθετον χαλεῖ, ὡς τὰς πρὸς θεὸν 

παραδᾶσαν συνθήχας" καίτοι παιδεύεσθαι μᾶλλον 
ἐχρῆν, τὸν ναὸν ἔχουσα, χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ κατὰ νόμον 

ἐπιτελούμενα. Οὕτω χαὶ ἡμῖν κινδύνων ὁ μέγιστος, 

ἐὰν ἁμαρτάνωμεν μετὰ τὴν Χριστοῦ παρονσίαν, χαὶ 
λύτρωσιν ἁμαρτιῶν, καὶ μέθεξιν ἁγίου Πνεύματος, 
καὶ μάλιστα τὴν Ἰουδαίων ὁρῶντες ἀποθολῆν᾽ εἰ γὰρ 

τῶν χατὰ φύσιν κλάδων ὁ Θεὸς οὐχ ἐφείσατο, πολλῷ 

μᾶλλον ἁμαρτανόντων ἡμῶν ὁ Θεὸς οὐχ ἀνέξεται. 
ΚΕΦ. Ε΄. 

6. Διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὑτοὺς «λέων, χ. τ. ε. Τὸν 
περιπαίσαντα αὐτοὺς λέγει λέοντα, χαὶ λύχον χαὶ 
κάρδαλιν. Δοχεῖ δὲ ἡ μὲν χατὰ τὰς πράξεις ἐπιβουλὴ 

ὑπὸ τῶν τροπικῶς λεγομένων λεόντων γίνεσθαι" ἡ δὲ 

χατὰ τὴν γνῶσιν ὑπὸ τῶν βλάψαι τὸ διορατιχὸν τῆς ψυ- 
χῆς βουλομένων. Ἡ γὰρ πάρδαλις ἐπιπηδᾷν μάλιστα 

λέγεται τοῖς ὀφθαλμοῖς " ὁ δὲ λέων, ὡς ἱστορεῖται, γη- 
ράσας περὶ τὰς πόλεις νέμεται, θηρεύειν θέλων ἀν- 

θρώπους. Λέγεται δὲ, ὅτι καὶ ἐχ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ 

χοπτομένων ἣ πτισσομένων πῦρ ἐξέρχεται. Καὶ ἴσως: 
λέων ἂν εἴη καὶ πάρδαλις ὁ Ναδουχοδονόσορ τὴν πό- 

αἰγίρυϊι, οἱ νεῖαι! ραγάυδ 678 οουΐοβ, γθῴθη) οιπὶ (Σ λιν ἑλὼν, καὶ ὡς πάρδαλις τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς 

Ῥγπιδιὶ να οἴοάίι, ἂς ἰδηύοπ: ϑοάθοίαηιμ Οὁοι}}}5 ρεὶ- 

γανὶϊ. Οεϑ8 διυΐδμι 6705 1η6ἰΠἰρὶ ροίογαυ! Ναθυχαῦ- 

ἀλη, 4υὶ υγθει ογοιηΑΥΪ,. 
᾿ 489 ΟΑΡ. ΥἹΙ!. 
41. Ηοϊοσαμίοπιαια υϑείτα φοπρτοσαίε. ΟἸᾶτα ρθΓ- 

αυϊνοιο ἀοοεῖ, φυδ 5ΔοΥ βοοταπι γαιϊ0. Αι )588 γε γῸ 

ἀδιΐ νεγθὰ ϑογίριυγα 15 : δασγὶ βοίιπι 60 σον οοπ- 

ἐγ μαι, οἱ 15: ϑαογίβοαίε εαοτγὶβεῖαπι ἡμειἶ. 5 

ΕΓῸ 4υἱ Δ᾽} 16 Γ 56 μδθθηΐ, δἱ φογρογ 8 βδου |6}}8 

μίαπο ἀράϊε! βυηι, οὐγείφοθαι βϑα]νδίοῦ ἀΐ θη 15 : δὲ 

εοἰγεῖῖ5 φιϊά εἰ, Μ|δονϊσοτάϊαπι υοίο οἰ ποπ δαοτὶβ- 

εἰμπι, υβαυᾶπι ἱπποχίοβ οὐπἀδιηηδνίβϑει 58. Ουοὰ 

δυίοαι δὰ τηγϑδίϊοα βρεοίοϊ φο ἰεφίβαιῖο, ἀθουΐ 
Ῥαυϊυβ ἀΐοοη8 15 : (μὲ ἐπεπιρίο οἱ μπιῦτα οοἰμπί εα- 

ἰδειΐα. 

ΟΑΡ. ΥἹ]1. . 
1. Τατίυν οἱ ἰγιμμάο αρτὶ ραδδογοβ. Τυτίυν οἱ ἢ)ἷ- 

τυπάο Ρ0}}Δ ἀργὶ : Ῥγυάθηϊοβ δυάϊίογοβ οἱ 8. υ"οιᾶ 

αυξαυδ Θχρ!!οδηάδ ἰἀοποὶ ουδιοἀϊογαηὶ ἰορυ8 ὁρ- 
Ρογίαηυπι δἀνοηίυ8 80], υἱ ἀϊοίυπι ρυπχαὶ δυύΐει-- 

168, δάἀνοηία ἰυτίυγ5 οὐτὰ δάγοηϊα πἰγυηαϊπὶς ουη- 

ΘυΓΓΟηία. 
ΟΑΡ. Χ, 

45. Εἰ εομστοραυῖ πειϑος αὖ οαίτέπιο ἰόττῶ. ΕἸδταὶ 
ϑυίοπι! οἱ πυθ68 δ δχίγεπιο ἰδοῦ, ΤΙ ΔΓΪ5 841185 

δἀνοοδηδ, 6,546 5ΌΡΟΓ ἰογγῶ [δοίοπὶ οἰιπάξιϑ. 

ΑἸϊο 86 η8ι} οἰϊαπὶ βδῃποῖο8 ϑογίρίυγα ἤμθ68 γοοδί, 

ἾἜῬ5.1. ., 13. 15 Ρ64], τν, θ. 5 Μδι}. χιὶ, 7. 

ἐξαίρων, τὸν βασιλέα σὺν τοῖς πρώτοις, ὕστερον δὲ 
Σεδεχίου τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχχόψας. Ὀστᾶ δὲ αὐτοῦ 
νοηθείη Ναδουζαρδὰν τὴν πόλιν ἐμπρήσας. 

ΚΕΦ. Ζ'. 

Φ1]. Τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν συγάγετε. Σαφῶς 
ἐξετάζειν διδάσχει τίς ὁ περὶ θυσιῶν λόγος. ᾿Αφορ- 

μάς τε τὰ λόγια δίδωσι λέγοντα" Θυσία τῷ θεῷ 

πνεῦμα συντετριμμένον" χαὶ, Θύσατε θυσίαν δι- 

καιοσύγης. Τοὺς δὲ μὴ οὕτως ἔχοντας, περὶ δὲ θυ- 

σίας ἑπτοημένους σωματιχῆς ἐπέστρεφεν ὁ Σωτὴρ 

λέγων’ Εἰ δὲ ἐγγώκειτε τί ἐστιν, Ἔ.λεον θέλω, καὶ 
οὐ θυσίαν, οὐχ ἂν χατεδιχάσατε τοὺς ἀναιτίους. 

Ὅτι δὲ περὶ μυστικῶν ἢ τοιαύτη νομοθ: σία, Παῦλος 
ἐδίδαξε λέγων " Οἴτιγες ὑποδείγματι καὶ σκχιᾷ .1ω- 

τρεύουσι τῶν ἐπουρανίων. 

ΚΕΦ. π'. 

ὮὉ 7. Τρυγὼν» χαὶ χελιδὼν ἀγροῦ στρουθία. Τρυ- 

γὼν χαὶ χελιδὼν ἀγροῦ στρουθία " οἱ συνετοὶ ἀχροαταὶ 
χαὶ οἱ εἰς τὸ λέγειν τὰ χρείττονα ἱκανοὶ ἐφύλαξαν ἐν 

χαιρῷ ποιεῖσθαι τὰς ἰδίας εἰσόδους, ὥστε τὸ λεγύμε- 

γον χαθιχνεῖσθαι τῶν ἀχουόντων, συντρεχούσης τῆς 
εἰσόδου τῆς χελιδόνος τῇ εἰσόδῳ τῆς τρυγόνος. 

ΚΕΦ. Τ᾿. ᾿ 
Καὶ ἀνήγαγε νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς. ᾿Ανά- 

γει δὲ καὶ νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, προσχαλού- 
μενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάττης καὶ ἐχχέων αὐτὸ ἐπὶ 

πρόσωπον τῆς γῆς. Καὶ ἄλλως δὲ τοὺς ἁγίους ἢ Γραφὴ 

1. ΠΟῦγ. ταὶ, ὃ. 



619 ΒΕΡΕΟΤᾺ ΙΝ ΕΒΕΜΙΑΜ. δὺ0 

γνερέλας χαλεῖ, ἐφ᾽ ἃς ἀνάγεται τὸ τῆς ἀληθείας Α δ 408 νοι! αι}18 Δἀη08 δυγβιι 1Οἰ] γ υϑαὰδ αἱἱ 

ὕδωρ ἕως τῶν νεφελῶν. Πῶς γὰρ ἂν ἐπὶ τὰς ἀψύχους 

ἀνάγοιτο ; ̓Αλλ᾽ ἐπὶ τοὺς ἀχούοντας τῆς ἐντολῆς τοῦ 

θεοῦ. 
15. ᾿Ασεραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν. Λέγουσιν 

οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ, νεφῶν ἀλλήλοις συγχρουομένων, 
ὡς ἐπὶ λίθων πυρογόνων, ἧχόν τε γενέσθαι βροντῆς, 

καὶ φῶς ἀστραπῆς. 
15, Καὶ ἐξήγαγε ρῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ. Κατὰ 

μὲν τὸ πρόχειρον, θησαυρὸν δεῖ λέγειν τὸ βούλημα 
«οὔ θεοῦ. Αὐτὸς γὰρ εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν" αὐτὸς 
ἐνετείλατο καὶ ἐχτίσθησαν. ἙΕΐποις δὲ χαὶ ἀνέμων 

εἶναι θησαυροὺς, τουτέστι πνευμάτων. Πνεῦμα γὰρ 

σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς χαὶ ἰσχύος, 

πνεῦμα γνώσεως χαὶ εὐσεθείας, πνεῦμα φόθου Θεοῦ, 

«νεῦμα δυνάμεως ἀγάπης τε χαὶ σωφρονισμοῦ, ὧν 
εἰ ϑησαυροὶ Χριστὸς, ἐν ᾧ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας 
ἀπόχρυφοι " ἐχεῖθεν οὖν χορηγοῦνται. Τῷ μὲν γὰρ 
δΐδοτχι λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ πνεῦμα γνώσεως χατὰ 
τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, καὶ τὰ ἑξῆς. 

16. Ὁ πλάσας τὰ πάντα, αὐτὸς κχιϊἰηρογομία 

αὑτοῦ. ᾿Ακύλας καὶ Θεοδοτίων ἐξέδωχαν, ὅτι ὁ πλά- 

σας τὰ πάντα αὐτός ἐστι, χαὶ Ἰσραὴλ ῥάδδος χληρο- 

νμίας αὐτοῦ. (Εἶπε δὲ Ἰσραὴλ ῥάδδος χληρονομίας 
αὑτοῦ.) Εἴληφε δὲ χαὶ τὰ ἔθνη χληρονομίαν, χατὰ τό" 
Αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθγη τὴν κιη- 

βογομίαν σου. "Ἔσται καὶ τὰ ἔθνη Ἰσραήλ. 
ΚΕΦ. ΙΔ΄. 

ἢυ}0 65. Θυοπιοάο δηἷπὶ δ ΓῈ8 8081: σαγοπίαϑ 6ν6]:] 

Ροββιεἢ ϑθά δὰ 6ο5 φυΐ θ)εὶ ργοοριῖ5 ομιθιρεγδηΐ, 

15. Ἐμίσωτα ἱπ ρίωυΐαπι [ἐοἰ!. Αἰαηὶ ᾿ιάγοπι τογὺπ) 

Ῥογίεὶ, οο] Ἰδίοπθ πυθίθιι., ναί εὶ Ἰαρίάσπι αυΐϊθυε 

ἐχουκίίυν ἐφηΐβ, οἱ Ἰοπἰίγυ βοηΐϊίυπι γυπιρογα, ἔαϊσυ. 

γίβαυς δρίεηάογοπὶ. 
45. Εἰ εἀιαὶι ἰμπιεπ ἐς ἱμοεαμτὶδ εἰἷ8. ϑοουπήππι 

Ἰά ᾳφιυοά ἰπ ρῥγοπιριὰ οδβὶ, εϊνεβαυγυπὶ 'ρ88πὶ) θεὶ νο- 

Ἰυπιδίαπι ἀΐξογο ορογίοὶ. 1ρ26 οπὶπὶ αἰχίς εἰ [αεία 
διπί, ἵρε πιωἀαυΐ!, εἰ στεαία δμπὶ 71. Ἐπ᾿ γι ογυπὶ 
1ῃαβδυγοδ 6556 ΠΟῚ ἰποοηρτια ἀἰτογίβ, 06 ὁδί ϑρὶ - 
γἰίυυπι. ϑρί για δηΐη βδαρίθηιί οἱ ργυάθι ες, Βρὶ - 

τἰτὰ8. σΟπδἐΠ} οἱ [ογιυ}π]8., δρί γί τι. ᾿πι οἰ θεοί εἰ 
Ρἰεἰδιῖὶβ,, βρίεἰτὰ5 υεἱπιοτὶβ Ὠεΐ, βρίγίιυ8 δβ)ογὶβ οἱ 

τεάαγσιιοπ:8, φαογυπὶ {μαϑδυγὶ Οἰιγ δία, ἰῃ 0 
(αβαυτὶ βαρί δα δυβοοπάϊ 15 : ἱπάδ ἰφίίυτ θπιἃ- 
πηΐ ἃς ἀϊδιτὶ υυπίυν. Ηυΐϊς αυΐάοπι γαιο (γἰδυΐυν 

βδρίβηιίς, δίθεὶ υθῦὸ ἠυσία δυπιάοπι ϑρίγἰλυϊα δρί- 

τί οορηϊοηΐδ, οἰο. 
46. Ομ [ογηιαυὶ! οπιπία, ἵρδε εἰ πατεάδιας 678. 

Αηυΐ!α οἱ Τ]ιεοάοιίο ἱπίεγργείδιὶ δυηὶ : φυὶ (οτῖθα- 
Υἷι οπιηΐα, ἰρδὲ δβί, οἱ ἰδγδεὶ νίγρα μιν ι2ι18 68. 
θἰχίι δαίοπν, Ιβγαθὶ νἱγᾷα μιϑτοάϊιδι}8 ευ5. Ηφενοαὶ- 

ιΔίεπι φυοηυς φδμη 68 δἰ 0ἱ ἀδευπηρϑῖί, [σχια {Πωἀ ἦν : 

Ῥοειμία α πιε, εἰ ἀαϑο εἰδὲ φεπίἐς ματεάμαίενι ἐμαμι. 

Ετοηῖ οἱ ξοηίοδ [5Γ86]. 

4900 ΟΑΡ. ΣΙ. 
4. Καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν. Τοιγαροῦν ὁ ἐπαγ- α 4. Ν᾽ Εἰ τις πιμιὶ ἐπ ρορμίμπι. Ιι8406 ᾳυΐ ρορυ- 

γελάμενος εἶναι λαὸς γέγονεν οὐ λαὸς, χαὶ οἱ οὐ πρὶν 

λαὸς γεγόναμεν λαός " παραζηλωθεὶς γὰρ ἐπ᾽ οὐ θεῷ, 
σαρεζήλωσεν αὐτοὺς ἐπ᾽ οὐχ ἔθνει, χαὶ γέγονεν ἡ 

διχαιοσύνη λαῷ τῷ τεχθησομένῳ, ὃν εὐλόγησεν ὁ Κύ- 

ρος, περὶ οὗ φησὶν Ἡσαΐας " Ἢ ἐτέχθη ἔθνος εἰσ- 
ἀπαξ. ἐτέχθη δὲ ὅτε ἐπίστευσαν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ πεν- 
Ξαχισχξλιο!. Μισθὸς δὲ τοῦ ἔσεσθαι αὐτῷ εἰς λαὸν τὸ 
ἔσεσθαι ἡμῖν εἰς Θεόν. Θεὸς γὰρ ὧν χατὰ φύσιν, οὐ 
τάντων ἐστὶ χατ᾽ ἀξίαν Θεὸς, ἀλλὰ τοῖς κατὰ τὸν πα- 

τριάρχην" ὡς, Εἴπερ ἐγὼ Θεός σου, περὶ ὧν φησιν" 
Ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς, ἐγὼ, χαί φησιν: Ὁ Θεὸς 

"Αδραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰαχὼδ, ᾧ 
ἐπήνεγχεν ὁ Χριστός " Θεὸς δὲ οὐχ ἔστι γεχρῶν, 
ἀλλὰ ζώντων. Νεχρὸς δὲ πᾶς ἁμαρτωλὸς οὐχ ἔχων 
τὸν εἰπόντα " Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή. 

Ἰυ8 6886 φρο]! οἰτα5 Γπογαϊ, μοπ ρορυ]υβ εἴδρείι 5 68, ; 

"08 αυἱ ῥγίιβ ΠῸΠ ΘΓΆΠΙΙ8 ρΟρυ 8, [λοι 80 Π|18 

Ῥορυ]υβ. Ρτονοοδίι5 ἐηἷπὶ δά ἐγὰπι ἰἢ 60 4} ποι 

ογϑῖ θοι8, ργουοοδνῖ! οἱ ἰρ86 ἰῃ 60 4] ποῃ δγδὶ 

ἐδηβ; [ἀοἰἃ 651 ἠιδια ρορυϊο παϑοίξαγο, ουἱ θοπι!- 

μ8 Ὀοηράϊχί!, ἀ6 4υο 5818 αἰεθαὶ: Νὰ παία ἐξὶ 

9έπς ἰαπάεπι; πᾶϊᾶ εδί δυίθπὶ οὐπὶ ὑπ0 ἀϊα φυϊηηυθ 

τ Π1ὰ ογοαϊάδγυηι. Μογοθ8 δυΐοπι φυοὰ {υΐιτυ5 δἰϊ 

᾿ρ8ὶ ρορυ]ὰβ, φιιοά [υἱυτυ5 {Π|6 5ί! πυρΐβ ἐπ Ὠοϑυ. 

Ουπι οπίπι παίυγα θθι5 5ἰΐ, ποὴ (Δ πΊθη οιῃηίυπι 651 

βοουπύσπι ἀἰφιαίοπι θδυν, θὰ ν]8 φυΐ ραίγίδρε!ν 

βἰπαθβ. ουπῖ. ϑίσαι Πα, 51] ἐ5ο ϑεὺβ ἰυυ5, ἀ6 υἱ- 

θυ5 αἷϊ δ᾽: Ετο ἱρβοτμηι εις, εἰ, Εφο, ἴυυίι 5, 

Ῥοιε Αὐταδαηι, εἰ Πεμς Ιςαας, εἰ λει Ζαεοῦ: οὐ 

Ὁ βυδήαηχιι ΟΠεἰβίυ5 3 : Μοτιμοταπκ ἀμί ετα θεν ποη 

εἰ, εεὰ υἱνεπεῖμπι. Ουϊδᾷι γ6ΓῸ ῬΘΟΟΔΙΟΡ τηογίαι8 6βί, οὐτη ἰῃ 56. ΘΠ ᾳυὶ ἀϊχὶε 5, Εσο ἐμιι υἱία, πὶ - 

δἰπ|Ὲ οοὐπιϊηοδϊ. 
δ, Ὅπως στήσω τὸν ὄρχον μου ὃν ὥμοσα τοῖς 

πατράσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς γῆν ῥέουσαν 
γάλα καὶ μέλι. Τῶν γὰρ ἀπογόνων λαμθανόντων οἱ 
πατέρες ἔλαθον" οὔτω χαὶ ἡμῶν βασιλευόντων, Χρι- 
στὸς βασιλεύει. Σημειοῦνται δέ τινες, ὅτι, Στήσω, 

λένει ὡς μηδέπω δεδωχώς " οὐ γὰρ περὶ τῆς αἰσθη- 
τῆς, ἀλλὰ περὶ ἧς φησιν ὁ Σωτήρ' Μακάριοι οἱ 
αραεῖς, ὅτε αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 

0. Ἀγάγγωθι τοὺς «Ἰόγους τούτους... καὶ οὐχ 

ἐξοίησαν. ᾿Αναγινώσχωμεν χαὶ τοῖς ἕξω τοὺς Θεοῦ 

9 ῬεΔ]. .1, 8. ΤΡΩΔΙ, χχχ, 9. 18 [38. χι, 3. 
λιν. αχιι, ὅθ. 5 7οδη. χιν, θ. δ᾽ Νδίιῃ. υ, δ. 

5. {ι εἰαίμαπι Ϊπγαπιομίμιπι πιδαπὶ, φιοά }ιγανὶ 

ραιτίνμα υοειτὶδ ἀαίμταπι πι6 εἷς (ἜΥΤαπὶ ἢμενέοιι 

ἰαοῖε εἰ πιοίϊ. Ῥοδίοῦῖβ δηΐηι σχοοὶρίὀπεῖθι5, ΓΕΟΟρ6- 

ταν ραίγα8, δίς οἱ Ομγίβιυβ γοβηδῖ, που 8 τοβπδῃ- 

εἶἰθυβ. Θυϊάδπι δυίοπι ποίδης αὐυοά εἰαίμαπι αἰΐ, 

χυδλοὶ ποπάυπι ἀθάοτί!. Νοη δπἰπὶ ἰηϊο! ἰφὶς οογρο- 

τϑᾶπι ἤδης, 864 ἀ6 408 δαἰναίυν ἀἰχίι "5 : Βεαιὶ πιϊ- 

ες, φιοπίαηι ἱρεὶ ἱμετεαϊίαθεπι ἰετταια. 

θ. "6 1έφε υετδα ἢώς, οἰα., εἰ ποι [ἐρεγιηί. ϑῈΓ- 

πιοηο8 θεοὶ τϑοϊϊοθι8 οἱ οχῖγα Ἐροϊοβίαπι οομϑεϊ 

80 Ηοτηεὶ.9. δ' δδγοη. σχσὶ, ὅὅ. “ Εχοὰ. Π|, 6. 
8 Ποαι. 9. 



᾿δδ! ΕΧ ΟἈΙΟΕΧΕ 1: 
εἰ6, δὰ βϑϊυϊεπὶ 605 δοῃοτγίδηίθβ; απο δὶ σθῦῦᾶ Α λόγους, εἰς σωτηρίαν αὐτοὺς προτρεπόμενοι" μὴ 

, Τεβιδηιθηι ποη αἰἰϊπιρίεναγίπι, αἱ θοῦ, δάϊηνοηιδ 

οδὶ οἰ Πἰγαῖϊο ἰμ Ὑἱγὶϑ ὅυ.4, οἱ ἰῃ Πδοϊδηιθυ5 96- 
Τυβϑ]οιη. 

9. Ππυέπία 68. οοἰφαίῖο. Ἐϊοηΐπι Ἰνοπλϊ εἶ θὰ5 Εὸ- 
οἰεβίβ δϑί νἱπαι! πὶ ροοοδίογιηι, οϑιθηΐ8 ργοριΐο- 
ΤΌ δοαοϊογιη (ΟΠ 58:18, οἱ ορογίεϊ 80 ΊΥ ΓΘ ΟἿΏΠΘ 

᾿π]ακει 5 νἱπουϊαπι,, νυἱο]δπιοσυηυς πΠοἋ08 Οοιη- 
ΓΟ ογυ πὶ, λυχία αυοά βογὶρίυπη 6581. Υἱὰα δυίθηι 

υἱ ἑυτυτυπὶ ἰοδιδη θη απ Δ] 01 εἰφηϊ οπη8, ἰ65(8- 

Πιθηιὶ ΠηΘΠ 0η6Πὶ (ΔοΙθ 8, ΒΘ ραν δάδιϊ ἡμλμδ... 
10. 51 Βευογεὶ διμιῖ αὐ ἱπἰφιίαῖος Ῥαίτγιπι δμοταηι 

Ῥυίοτθβ. Ὀυρ!ῖοα8 οἱ ἂρ "05 ρϑίγθβ. Ουϊτάδηι 

δηΐπὶ δηίθ, φυϊάδπη ροδὶ ὕάδπι. Ὀίεϊς γνογὸ Οδτὶ- 
᾿βίυ5 88; Κος α ραίτε ἀϊαϑοίο εδίἐ8; δἰουϊ δὲ Π05 

ΟἸΐπὶ ὀγάῃυΒ., μοῦ ἤδθπὶ νΘΓῸ ἴδοι! βϑυπτα8 {{}] 
"Ομ τίβιι; δὲ ἰῃ ᾳυδάγαρεδίπιο υᾶτίο ρϑαίπηο ἀΐ- 
οἰίαν 5 : Αμαΐ βίϊα; νἱά68 σόοσθ ρϑίγίβ. Ουΐθυβ 

ὐάϊι 3. Εἰ υἱάος, εἰ ἱπείϊπα αἰτεπι ἱπαηὶ, δἰ οὐ[ῇ - 

υὐδοογα Ῥορμέαιπι τμππὶ οἱ ἀοηιιπι ραϊτὶς ἰμὶ. Ῥαϊον 

Βθοηυ5 ἀδ ρμαίγα γργϑι θη ϑ: "}}1. Ἰοφυίταγ, Αἰς φυοψυρ 
δοδηῃοβ ἰῃ Οδιβο θα ̓" : Οπιηὶς φμὶ ρταυα ορεγαίιιν, 
41 ἀϊαϑοίο παῖμε εεί. δυο ϊμιξι νας 39] ἰείιυν 

ἀοϊϊπαυΐπιι5, ὃχ ἀΐδθοϊο παβοίπηυγ; ὃσ Ὁ60 ΥΌΓΟ, 

οὐδὲ Υἱγιυἴα πὶ Ορυβ ργφϑι οί μν8. 

11. Εἰ εἰαπιαδμν! αὐ πιε, δἰ ποι 660 ὁπαμάϊαπι 

ἐο8. Ὠδ.8 αυϊάδπηι [0516 605 4υΐ ἰρβιιαι πὴ δυάΐθ- 
τιηΐ, Ποη δυαΐ(. . δρηοπο8 δυίοιη βυυπ } 18. 605 

νϑπογδημαυπι ᾽υγα πεχυίθυνι ἀοίεηάογα, οὑπὶ ἰδπι- 

Ρυϑ οαἰδηηἰαἰαπι νοπορῖ!. Οὐπὶ ογροὸ θθυ8 πη ὀχᾶυ- 
ἀἰεγίι, ρογηϊοἰοβυπι δϑὶ ἃ ἀδιπηοη 5 ΟΡΘΠ) ρΟβΟΟΓΟ, 

βοὰ ροπάδγθ ἃ θ60 ορογίει 4υὶ Ὀγορίεῦ ἰηἰᾳυϊίίο8 
ΔΥΘΓΒΙ1Β 6δὲ, οἱ αὶ τυ απ ΘΟπδιδηίογαυα δὰ ἰρϑαιῃ 
-οϑη[ιρίεπί68. ποη. ἀδϑρίοἱ!, 

14. Ουὐέα ποπ ἐχαμάϊαηι. Νοὴ ἀϊχί!, Νοι ὁχδὺ- 

ἀἴδπι 6, 5βθά, Νοὴ δχδυσίδϑηι ἐος, δἰφηϊῆοδηβ χυοὰ 

δὶ 608 ρΡΟμϊϊαοτίί οἱ ὑγῸ ἰρβϑὶβ ργθοθδ οἰϊανιάαδ, 
ἐχδυάΐϊδι. 

ΟΑΡ. ΧΙΙ. 
Ὁ. "' Ρυτίβοα δος ἔπι ἀΐεπι οοοἰδίοπΐδ. ῬῈΡ ἰροῶπὶ 

605 ρυγι οι οοοἰβίοποηι : μοι ἐπὶπι ἀἰσὶς θεὶς, 
διδίῖραι "5. 

ἀ. " υὐεγμεγμο [ἰφοϑὶς ἰοττα. ϑὶ Ἰυογα δϑὲ ται ἰοπ 8 

ποιησάντων δὲ τοὺς λόγους τῆς Διαθήχης, φησὶν ὁ 
Θεὸς, εὑρέθη σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν Ἰούδα, χαὶ ἐν 
ποἷῖς χατοιχοῦσιν Ἱερουσαλήμ. 

9. Εὑὐρέθη σύνδεσμος. αν γὰρ τοῖς ἀπὸ τῖς 
Ἐχχλησίας ἐστὶν ἁμαρτημάτων δεσμὸ;, σειραῖς τῶν 

ἰδίων ἀμαρτιῶν σφιγγομένοις. Καὶ δεῖ λῦσαι πάντα 
σύνδε:μον ἀδιχίας, διαλύειν δὲ στραγγαλίας βιαίων 
συνανταλλαγμάτων, χατὰ τὸ γεγραμμένον. Ὅρα δὲ, 
πῶς ὡς περὶ μελλούσης ἑτέρας διαθήκης ἐπισημαι- 

νόμενος, διαθήχης λέγων, ἀεὶ τὸ ταύτης προσέθηχεν. 

10. Ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδικίας τῶν πατέ- 

ρων αὐτῶν τῶν προτέρων. Καὶ ἐφ᾽ ἡ μῶν δὲ διττοὶ 
πατέρες" οἱ μὲν γὰρ πρὸ τῆς πίστεως, οἱ δὲ μετὰ 
ταύτην. Φησὶ δὲ ὁ Χριστός - Ὑμεῖς ἐχ τοῦ πατρὸς 

Β ὑμῶν τοῦ διαδόλου ἐστέ" ὥσπερ οὖν χαὶ ἡμεῖς 
ἦμεν, πιστεύσαντες δὲ γεγόναμεν υἱοὶ Χριστοῦ " χαὶ 
ἐν ψαλμῷ δὲ λέγεται μδ'" ΓΑχουσον,, θύγατερ" 
ὁρᾷς ὡς πατρὸς ἡ φωνή. Εἶτα λέγει" Καὶ ἴδε, καὶ 
καϊῖγον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ «ἰαοῦ σου, 

καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου. Πατὴ ἀγαθὸς περὶ 

πατρὸς λέγει ψεχτοῦ. Λέγει δὲ καὶ ᾿Ιωάννης ἐν τῇ 
Καθολιχῇ Πᾶς ὁ ποιῶν τὸ πονηρὸν ἐκ τοῦ δια- 
δόλου γεγένηται. Ὁσάχις οὖν ἀναρτάνομεν, ἐκ τιῦ 
διαθόλου γεννώμεθα" ἐχ τοῦ Θεοῦ δὲ πάλιν, ὁσάχις 
ἀρετὴν χκατορθώσωμεν. 

11. Καὶ κεχράξονται πρός με, καὶ οὐχ εἰσα- 

χούσομαι αὑτῶν. Ὁ μὲν θεὸς δικαίως οὐχ ἀχούει 

τῶν μὰ) ἀκουσάντων αὐτοῦ" οἱ δὲ δαίμονες τὸ δίκαιον 
σῶσαι τοῖς θυμιάσασιν αὐτοῖς οὐ δυνήσονται, ὅταν ὁ 

χαιρὸς τῶν χαχῶν ἐπέλθῃ. Ὅταν οὖν μὴ ἑπαχούσῃ 
Θεὸς, δεινὸν τὸ ξητεῖν παρὰ δαιμόνων βοήθειαν. ᾿Αλλ 
ἐξέχεσθαι δεῖ Θεοῦ, διὰ τὰ ἡμαρτημένα ἀπεστραμ- 
μένου, τὴν δὲ πολλὴν ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπίμονον χατα- 
φυγὴν οὐχ ὑπερορῶντος. 

44. Ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι. Οὐχ εἶπεν, Οὐχ 
εἰσαχούσομαί σου, ἀλλ᾽ αὐτῶν", δειχνὺς, ὅτι χαὶ τότε 

«τανοούντων, ἐὰν αἰτήσῃς ὑπὲρ αὐτῶν, εἰσαχούσυ- 

μαι, 
ΚΕΦ. 18’. 

ὅ. Ἅγγισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς. Δι αὖ- 
τῆς αὐτοὺς ἄγνισον τῆς σφαγῆς Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Κύριος, παιδεύει. 

ἀ. Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ; Εἰ λογικοῦ τὸ πέν- 
᾿αἰοπιῖβ, ληροίαην φὐπηἰμ!ϑεγδιϊοπὶ ἰδργῶδ ργροβίίαπι Ὁ θος, τὸν ἄγγελον ὁμωνύμως δηλοῖ τὸν ἐφεστηκότα τῇ 
ποιῃΐη8 ᾿||0 βἰφηϊῆοαι, Ηδο δυΐθην ἰθγγΆ νοὶ ΟὉ πηἃ- 

"ἰεἴαπὶ ἱπθ δ δπιΐαπι Ἰαφεὶ, ναὶ οὐ δογαπι νυἱγίυ 68 
εἴδεγιυν σαυάϊο. 

11."» Ρτορίον πιδ αἰδοὶραιίοπο αἰδεὶραία ἐδι μηΐσετδα 
ἐετγα. ϑ θ.}Ἰ5 δυΐοπι {Π|ἃ, ρέγ πιὸ οπιπῖβ (θγγα 
ἀεδοίαία ἐεί, ἀχρ!ϊοα 15. ΝΑπι Οἰιγἰϑίο δάἀνθηίδηϊα, οἱ 

ΡῈΓ 65 ἀθείγίπαπι πηθπι γὶβ ἠοϑιγὶ 8 πιογ δι, 

ἴογγὰ αὰ ἰπ πο 8 68ὶ ἀδϑοϊδία δϑί, σᾶτπα ὖὰπὶ 5 ΐ5 

Π01} {πησδϑηῖο οὔποίϊε. 
12, "5 ρυἱα σιαάῖις οπιϊπὶ ἀφτοταῦϊί. Ουἱ Θηΐπὶ 

νον πείίογα φἰδάΐαπι, ἀϊδλυηχί! δ ἰμνίοξιη. αι 
᾽ 

31 ἤρῃῃ, 9. .- 88 ἴρδῃ. ν|}1, 44. 
δὲ ΠΙ0π]. 10. 

89 Ρα) χεῖν, 11. 
35 Πομῃ, 10. ᾿ 98 Π]ραι. 10. 

Υὗῇ πρὸς διάταξιν. Ἡ δὲ τοιαύτη γῆ ἣ πενθεῖ ἀπὸ 
χαχίας τῶν χατοιχούντων ἐν αὐτῇ, ἣ εὐφραίνεται 
ἀπὸ τῆς αὐτῶν ἀρετῆς. 

41. Δι’ ἐμὲ ἀφαγισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ. 
Εἵἴποις δ᾽ ἂν ὑψηλότερον τὸ, δι᾽ ἐμὲ ἠφανίσθη πᾶσα 

ἡ γῆ. Χριστοῦ γὰρ ἐλθόντος χαὶ διὰ τῆς αὐτοῦ διδα- 
σχαλίας νεχρωθέντων ἡμῶν τῶν μελῶν, ἡ ἐν ἡμῖν 

ἠφάνισται γῆ, τῆς σαρχὸς μηχέτι ποιούσης τὰ ἕαυ- 

«ἧς. 
12..Ὅτι μάχαιρα Κυρίου καταφάγεται. Ὁ γὰρ 

ἐλθὼν βαλεῖν μάχαιραν, διέτεμεν ἀλλήλων τὰ πρόϊ:- 

9 ᾿0]ά. 91{708η. 1Ν, 8. 3 ἤοαι, 10. "2 Ξεῦγ. χη, θο 
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ΓΕ} ΒΕΓΕΟΤΑᾺ ΙΝ ΦΕΒΕΜΝΙΔΝ. 854 

ρὴν εἰρηνεύοντα χαχῶς πνεῦμα χαὶ σάρκα“ τότε γὰρ Α ρεῖτι5 ἐν ΐᾳυα ἀτἐθΑπ! ἢΓ ρά66, ϑρίγ πὶ οἱ ΘΑΓΠΘΙΉ 

οὐκ ἐπεθύμουν χατ᾽ ἀλλήλων. Ὁ δὲ διδάξας τὰ ἑχα- 

τέρου ἔργα βέδληχε μάχαιραν ἐν ἡμῖν τὸν ἴδιον )ό- 

1» χαὶ τὴν Χριστοῦ νέχρωσιν ἐν ἑαυτοῖς περιφέρο- 

μὲν, χαὶ ζῇ τὸ πνεῦμα, θανούσης ἡμῖν τῆς σαρχός" 

ἐν ἐχείνῳ γὰρ, οὐχ ἐν ταύτῃ σπείρομεν, ἵνα μὴ θερί- 

σωμεν φθορὰν, ἀλλὰ ζωὴν αἰώνιον. 

42. Σπείρατε πυρούς. Σπείρουσι δὲ πυροὺς χαὶ 

θερίζουσιν ἀχάνθας οἱ τοῖς μὲν λόγοις ὁμιλοῦντες τοῦ 

θεοῦ, μὴ ζῶντες δὲ κατ᾽ αὐτὰ, ἣ πιστεύοντες ὡς 

ταῖδες αἱρετιχῶν. 

15. Καὶ χλῆροι αὑτῶν οὐκ ὠφξειϊήσουσιν αὖ- 

τοὺς. Λέγοις δ᾽ ἂν μηδὲ τοὺς ἔχοντας χλῆρον ἐκχλη- 
σιαστιχὸν ὀφείλειν ἐπὶ τούτῳ θαῤῥεῖν, ὡς σώζειν δυ- 

γαμένῳ πάντας τοὺς ἔχοντας. Πόσο: γὰρ δι᾽ ἔργων 

γεγόνασιν ἄθλιοι ; ἐχ λαϊχῶν δὲ πόσοι μαχάριοι; 

᾿λὴν δυνατοὶ δυνατῶς ἑτασθήσονται. Καθὰ γὰρ 

Παῦλός φησι’ Ζητεῖται δὲ ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα 

πιστός τις εὐρεθῇ. 

15. Αἰσχύνθητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν. Καύχη- 

σιν ὀνειδισμοῦ καὶ αἰσχύνης φησὶ τὴν ἐπὶ πλούτῳ χαὶ 
ῥώμῃ καὶ χάλλει καὶ τῶν ὁμοίων σωματιχῶν. Κἂν 
ἔχις δέ τι προτέρημα ψυχιχὸν, οὐ χαυχήσῃ πειθόμε- 
νὸς τῷ λέγοντι. Μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ 

ὁρογήσει αὑτοῦ, ἰσχύϊ τε καὶ πλούτῳ, ἀλλ ἐν τῷ 

συνιέναι χαὶ γινώσχειν τὸν Κύριον, λέγων. Ἐμοὶ δὲ 

μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" καὶ πάλιν" ἥδιστα 

καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισχη ς 

γώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 

ΚΕΦ, ΙΓ΄. 
12. Πᾶς ἀσχὸς πληρωθήσεται οἴγου. Δευτέρῳ 

χρῆται παραδείγματι τῶν ἀσχῶν, ὅτι πᾶς ἀσχὸς 

πληρωθήσεται οἴνου, χαΐ τοι χαὶ ἐλαίου χαὶ ἄλλων 

ὑγρῶν" τινὲς δὲ καὶ μένουσι χενοὶ, ἐὰν γνῶμεν τὰς 

τῶν οἴνων διαφορὰς, χαὶ τὸ παρὸν ἀληθὲς δειχθήσε- 
αι. Ἔστιν οὖν οἶνος θυμὸς δραχόντων ἐχ βότρυος 

πιχρίας, καὶ ἀμπέλου Σοδόμων, ὡς γέγραπται" ἔστι 

χαὶ ἄμπελος Αἰγυπτίων ἣν πατάσσει ὁ Θεὸς ἐν χα- 

λάζῃ᾽ ἔστι χαὶ ποτήριον Κυρίου μεθύσχον, ὡς γέγρα- 
πται, χράτιστον" χαὶ ἡ σοφία συγχαλεῖ ἐπὶ τὸν ἑαυ- 

τῆς χρατῆρα, Δεῦτε, λέγηυσα, φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρ- 

των, καὶ πίετε οἶνον ὃν χεχέραχα ὑμῖν καὶ πάλιν" 

ἴαμα δηἶπὶ ΠῸπ ΟΟΠΕαι ρα υδηϊ δάίνογϑας 856 ἐν  οαπι. 

601 δυϊοπὴ αὐτὶ πσααθ ορογὰ ἀοουϊῖ, τη ϊβϑὶ! ἴῃ Π05 ρ]8- 

ἀϊα πη, ΘΟ ΘΙ ρΓΟργί μη; οἱ ΟΠ γίϑιὶ του δῆςι- 

εἰοπαπι ἱπ ΠΟ) }ῖς Εἰ ΓΟυ ΠΙἜγί Π}}}5, σάγποιθ ἴῃ ποία 
δπιογίυϑ, δρί τυ 5. νἱνη; ἴῃ {Π6 δηΐπη, ποῦ ἴῃ 86 

561 ΪΠ8 108, Ὠ6 ΠΟΓΡΟΡ ΟΠ ΘΙ, δοὰ υἱίᾶπη φἰόγηδηι 

ἸηΘΙΔΙη15. 

15. δεηήναίο [τππόπία 51. ϑουηίηδηι νογὸ {τππποη- 

ἰυπὶ, 86 φρί25 ἀεπιείυηϊ ηὐ] τοῦθ οὶ δϑϑἰπο ἐγᾶ- 

οἴδηι, 506. πο νἰνυπι οἱ {1 ργεβεϊρίυϊ, νοὶ οὀγδάϊιηι 
υι πωῳγοιϊεί. 

16. Οἰοτὶ δοτιιὴι πὸη Ῥγοάεγιηι εἰς "8, Ὠ] Δ 5 οἰἷδπὶ 

δ( ΟογΟ Θου]οβ᾽ 5.160 Δϑοῦρίοϑ πο ἰδ υθγ 1] ΠάΘγα 

αὐυδϑὶ ροβϑὶϊ {Π|6 οπιπὸβ. δ ϊναγο ἰῃ 4πΐ0 5 ἰηθ8ῖ. 
Β Θιιοῖ οπίπὶ (δοιὶ ἱρϑὶς πιϊβεγιπι οἴδοι ἢ ΒΕ Ἰαϊςἰβ 

γΈγῸ οὶ θοδιαἠΐποπὶ 458θουὶ ἢ (ξίογιιπι ροίοπίε3 

Ρφίέμίεν ἐταηιϊπαῦμπίμν νν. τ᾽ οηἰη] Ῥδυΐυβ αἷι ἡ : 

Θιυανίίων πον αἰδροπεαίοτοϑ μἱ βαοἰϊ5 φιιὶς ἰπυσπίαιιν. 

494 15. (οη[υπαϊπιϊπὶ α οἰοτὶαιΐοπε υεείτα ". 18- 
οἰδηκίαπν ρΡΟὈτὶ οἱ γδγθουπάϊα αἷϊ, αυ8 αἰνε}18, γο- 

θογ, ρυϊομγἀΐηὸ, οεοίθγίβαυθ σογρογὶ8 ἀοί 05 

ἰηπἰ ας, Θυοΐὰ 5 ἀοϊα αἰΐφυδ δπῖπιΐ ργῆθϑίαβ, ἤθη 

εἰοτγίδθογίβ, Οθιοιηραγϑη8 αἰεοηι ὃ : Νοπ οἰογίϑίιν 

Ῥγμάθν8 ἐπ ργμάοπιία κα, τοϑοτα οἰ ἀἰοδϊδ, 86 ἴῃ 

οορηϊίοπα ἃ5 ρογοορίίοπς Ὠοπιίηΐ, ἀϊσοη8": ΗΑ 

αμίεῖῃ αδϑὶ! φίοτίατὶ, πὶδὶ ὧν το Βοινηϊπὶ πθδινέ 
“όπιι ΟΠ τί διὶ; οἱ ἰἰόγυπι δ : Οἱοτγίαθον ἐπ ἱπβτιπ αι ἷ- 
διι8 πιδὶδ, μὶ ἱμπαυίιοί ἱπ πῖο υἱτῖις Ομνὶ ει. 

ΟΑΡ. ΧΠΙ. 
13. Οπιπὶς κίον ἱπιρίοδέίατ υἷπο δ, ϑοοιηδο πος 

αὐτὰ σ αὐτίαμη ἀχοηρίο, αυοι] οὐ ηἶβ πΐοῦ υἱποὸ ἰτπ- 

Ρἰοθίταν. 50 δὶ νἱπογαπι αἰ Πδγοη 45 ρογοὶρίαμηυς, 
οἱ ᾿νος νογίδιῖ ἱπηΐχα} σοτηπιοηδίγαθίίυγ, δι ἰφὶ- 

(γ νἤλαπὶ [ὑγοῦ ἀν δοοηιπὶ ὃν θοῖτο δηινδυ υ ἀ|η}8, 

οἱ νίπο ϑοδυιμόγαιη, υἱ δου ρίαπι 7 ἸορΊ ΠηῈ}5 ; 69 οἱ 
ΑΕ εΥριίοννηι νἱε18, φυᾶπὶ ἀΐϊνουθοναὶ θ6υ5 ἴῃ ρτᾶη- 
ἀϊπο "; δϑὶ οἱ οαἹὲχ θοιηὶ ἱπεγίδηβ, τ δουρί πὶ 

Θδ5ῖ, ργαο τ 55] Πη05 ἢ : οἱ δαρί πιὰ νοοϑὲ δὰ δυυπι 

Ροσπ τη), οἷα οὶίθ, αἰΐ, σοηιοά 6. 6 πλοὶβ ρϑηΐθι5, 

οι θἱυῖια νίϑυπι 40 σοιππιϊβευϊ νοῦ] 5 ̓ἢ; οἱ ἰϊ6- 
Ταπν : Υἱμϑίαπι [Δοίαπὶ 68. ἀΐϊεοι! "', Εδβιὶ οἱ υἱιβ 

᾿λμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἡγαπημένῳ" ἔστι καὶ ἄμπελος Ὁ Θοτας εἰεοία 13. Οπιπῖβ. ἰίδ]ιια ἢοιπο ἤφυγαῖδ οὑπὶ 

Σωρὴχ ἐχλεχτή. Ηᾶς οὖν ἄνθρωπος τροπιχῶς χρημα- 
Ἰζων ἀσχὸς οἴνου χωρητιχός ἐστι χρείττονος, ἢ χεί- 

βόνος, ἣ ἀναμὶξ ἀμφοτέρων, καὶ ἣ ἐπίσης, ἣ μᾶλλον, 

χαὶ ἧττον θατέρου" τοῦ μὲν φαύλου δεχομένου τὸ ἐξ 

ἀμφοτέρων, Σοδόμων καὶ Αἰγυπτίων, τῶν ἐχθρῶν 
Ἰ:ραῆλ, τοῦ δὲ ἀγαθόῦ τὸν ἐχ ποτηρίου Κυρίου καὶ 
ἀρατῆρα τῆς σοφίας" καὶ τῷ μὲν παρέπεται τιμωρία 

χατὰ τὸ, Λάξε τὸ ποτήριον" τοῦ οἴνου, καὶ ἀκράτου 

τούτου, χαὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὲς ἃ ἐγὼ ἐπι- 
στέλλω σε πρὸς αὐτοὺς, τῷ Ἱερεμίᾳ φησίν’ ᾧ ἐπι- 

σαι. 10. 55 Ποὰ. 11. 
τι, δ Ἐ Οὐν. χα, 9. 
ΙΣ, ὃ. Πς8. ν, 1. 

Ῥαάτβοι,.. 6κβ. ἈΠ]. 

99 ὅΔρ, ΥἹ, 7. ΛΟ ον. τν, 2. 
8 Π1οἱ. 19. 1 Ὀομίογ. χχχη, 52, οὐ. 5 981. ΕΧΧΥΤῚ;, 47. 

5 ογδηι. αν, 21, γ᾽ δόγοιι, χχν, ὃ, 10. 

δ'1 αἱον, σᾶρᾶχ 6δ8ι υἱηΐ πιο}! οτὶβ, δὺ1 ῥα)ογίβ, δυὶ 

τηἰδιίην αἰτίυσχιθ, οἵ Ὑ6] φαιδ} ον Ὑ6] πηϑρὶ5 Θ΄ 

Η)ΐπ}8. ΔΙ16υ}18; ρῦᾶνὸ αυϊάοπὶ οχ αἱγοχίιθ ὙΠ 
οδρίθηια ϑοἀοπιογυμι νἱάοι σοι οἱ σγριϊογυπι, ἰδγδα' 

Βοϑβιϊαπι: ὈοιῸ Υ6ΓῸ υἱπιπὶ 6 οαἰΐςα Π)οπΐη! οἱ ογᾶ - 

ἴόγα βαρίθηείς : δὲ απο φυΐάοπι οΟηϑ6αυογ ρυμτίο 

͵υχία {πὰ "5; Αδοῖρε ροσμίμηι υἱιὶ 64 τπενὶ Παἦιδ; 

εἰ ἀαϑὶς μοιαίιπι οπιπῖϑιιδ σομεἶϑιι5 αα φμα8 660 (ὲ 

πο, ΠετοηιΐαΣ αἰ1, αυΐϊθυ5 διηθοι!, εἰ ὀέϑοπιί, εἴ 

δυοπιονιῖ, οἱ ξαυϊέπί, οὲ εοποίάομ!. Ῥαμοποπι «ΛΙΠᾺ 

4 64]. νυἱ, 
19 βγροῦ. 

8 ]ογοπι. ισχ, 27. 
3 ἢΡ94]. χχῃ, ὃ. 

3 ΤΙοπι. 11. 
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δὴ5 ΕΧ ΟΒΙΟΕΝΕ ὑγῦ 

Υἱμὰπι γοοδνὶ! πογαπὶ 4υοὰ ρθη ΔΟΟΡ]ἰβδί μηδ ἀΐρηὶ Α φέρει" Καὶ πίονται, καὶ ἐξεμέσονται, καὶ ἐχμανή- 

λίθαπ : 41} νϑγὸ ἡ υἱδαι Ὀἱθαηῖ ρα διῃ νοὶ πηθγᾶ- 

εἴογεπι. Νὰπι εαἰΐα ἐπ πιαπι Ποπιϊπὶ υἱπὶ πιοτὶ ρίομιιδ᾽ 
Ῥοήοπε, τοοϊἱπαυϊίφιι ἐα ἤοσ ἴπ ἤοο; αἰαπιοπ [ἀπ 
ἐρϑίιδ ποπ ἐδι δυασιαία, δίϑέπι οπιπὲς Ῥεσσαίογρϑ [67- 

τα '᾿. Ἐϑὶ γὲγὸ οἱ ροουϊυπὶ "δποάϊει[οη18 φυοά Ὀἷ- 
Βυπὲ }υι5ι}, φυδ|6 651 Πππι4 Ξαρίαπιϊα, ᾿ᾳυούφαθ ἀϊδεὶ- 

Ῥυ}}5 ἴῃ γι! βδϑίοπεπι ραοοδίογαπι οχ)ῖθυΐι, 

δὲ χαὶ ποτήριον εὐλογίας, ὃ πίνουσιν οἱ δίκαιοι" οἷον 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

14. Ετ πορ ραγεαπιὶ οἱ πο πιϊδογεθον ᾽δ. Νοὴ ρᾶῦ- 
ἐδπὶ οἱ ποη: πιίβειεθον, ΠΩγοιϊοὶ οἶς ἰμϑαγρυηι ἴῃ 
ογοδίογ πὶ ρεορ δἰατυπίαυθ ))οιπὶ, ἱβποῦύϑηῖο5 ηυδη- 
ἴηι 5! θοπυπι οἱ ἰδὲ οἱ 8}118 ρϑοοδηίθβ ρυῃὶγί, π6 

Βεγραὶ γεϊυιἱ ἐσ 99. πιθη!γῸ τηαὶς ἁἤδοίο οοτγιυ- 

Ρίεἰα ἰπ ἰοἴυτη ΠΟΓρΡιιδ : ἰἀοῖγοο οἱ υάδχ ρῥμηϊὶ, οἱ 
βϑοδηὶ πιριϊοὶ. 

ΟΑΡ. ΧΥ. 
5. θεὲς ματεεῖί, αὐ φιηὶς σομεγίδίαθ᾽ (7 ΦΏΡΟΥ [6 11 

ϑιουϊ δηΐπὶ Πδπιὸ εαπὶ ΠΟπλΐπα ΓΟΡ8. ἰμἰηΐ 0 60}- 
ετοάϊυγ, ἢ6 ἀδογοιῖβ τα ρ 5 δὐὐνογβϑαγὶ υἱάσδιυν, ἰἰἃ 

δἰ Ποπιΐπΐ8 ροοσαιϊ8 δα θά  εἰ οἱ ο᾽οοι! ἃ θ60, αἱ Ἰοου5 

1}}} παϊϑουϊοοτάϊδ πυ}}ὺ8 511 ἀρυΐ τι 5ϑίπια πὶ ἰνπ- 

τη 55 Πυ π|416 δυπὶ., ἢὰ}}}8 ΔηφοΙογα πὶ Τηΐβ6Γ6- 

Βίίυν;; αὐδ]επὶ ἤυὴς δοΓυδα]οπὶ ροηΐ!, υἱ φυᾷ ἴῃ 
δεθυπὶ ροοοαγνογί!, 60 ποὴ δυάϊογί! "7 : Ζογιιδαίοπι, 

φιῶ οοοἰαϊς ρτορπείαβ εἰ ἰαρίας ηιΐδ505 αὐ 16, γιο- 

εἶεα υοίμὶ σοηθτέφατε βίϊοδ ἰπος, φιιεπιαἀπιοάϊιηι αὖΐδ (, 
“οπηγοφαί ρείίος δι08 δι αἰΐδ, δἰ ποιιιϊδιὶα ! ἕσοα 

τεϊἡπαιιοίαγ ἀοηιις υδδίτα ἀοδοτία. ΛΏφΟΙΪ ἰίδαυο φαΐ 
ΒΟΊΩΡΘΡ δουυ δα! 6 πὶ ΟρΟμΔ ἰυ]6Γο, ΡῈΓ 4005 ἰαῖα οἱ ἰδχ 

Μοβαϊοϑ, πϑῖηρα ἴῃ ἀϊδβροβί(ίοπα δηρθίογυπι ἰπ πάπα 
τπηοὐϊαϊοτίβ ᾽56, ποη δα᾽υναμί, ἤθη σΟπιγ βίδα γ, ὨῸἢ 

τεύδυπί υὧἱ ἀδ 1185 Ρ806. ργθοθβ οἴϊπιηάδη!. Πυπὶ 

οηΐμη ράγνδὲ Θγαης ἰηἰαυϊδι65, ποθὴ ἀδβογουϑηῖ, βοὰ 

ἡπ|5. ἱηφτανθβοθηιίθιιβ, ἴα αἱ οἱ δόβυπι οοοἰάογοηϊ, 

αἰϊπηϊβογιιηι. Ναπι δἰ υἱγ ρϑοσαυογῖί αὐἀυθτειδ υἱγίμιν, 

αάδιις ογαϑιιπί ργὸ {{|0, δὶ ὑεῖο ρμεοοατογὶ! αὐυογδιιδ 
Ῥοπιλειηι, φὰς ῬγῸ 60 διιρρίον ἀσρτεοαϑέίων "1 

σονται, καὶ πεσοῦνται. Τὴν γὰρ χόλασιν οἶνον ἐχά- 
λεσεν ἄχρατον, ὃν πένουσιν οἱ ἀχράτου χολάδεω; 
ἄξιοι. ΓΆλλοι δὲ χεχραμμένην πίνουσι χόλασιν, ἣ κὶ 
ἀχρατωτέραν᾽ « Ποτήριον γὰρ ἐν χειρὶ Κυρίον οἴνου 

ἀχράτου, πλῆρες χεράσματος, χαὶ ἔχλινεν ἐχ τού- 
που εἰς τοῦτο’ πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐχ ἐξεχε- 

νώθη; πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς. ν» Ἔσι 

τὸ τῆς σοφίας, χαὶ ὅπερ δίδωσι τοῖς μαθηταῖς εἰ; 

14. Καὶ οὐ φείσομαι, καὶ οὐκ οἰχτειρήσω. Τὸ 

δὲ, Οὐ φείσομαι, οὐδὲ οἰχτειρήσω" υἱ ἀπὸ τῶν αἱρέ- 
σεὼν ἐπεμθαίνουσι τῷ δημιουργῷ, καὶ τῷ τῶν προ- 
φητῶν Θεῷ, ἀγνοοῦντες πόσον ἀγαθὸν τιμωρηθῆναι 
τοὺς ἁμαρτάνοντας χαὶ αὐτοῖς χαὶ τοῖς ἄλλοις, ὡς μὴ 

διὰ πάντων δοθῆναι τὴν λύμην ὡς ἐχ μέλους νενοστ- 
χότος ἅπαν τὸ σῶμα᾽ διὸ χαὶ διχαστὴς κολάζει, χαὶ 

τέμνουσιν ἰατροί. 

ΚΕΦ. Ε΄. 
ὅ. Τίς φείσεται, ἣ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί ; Ὥς χὰ» 

οὐδεὶς ἀνθρώπῳ πολεμίῳ βασιλέως συνέρχεται, τῷ μὴ 

δοχεῖν δυσαρεστεῖσθαι ψήφῳ βασιλικῇ, οὕτως οὐδὲ 

τὸν [ὃς] ἐφ' ἁμαρτίαις ἀποδολῇ τοῦ Θεοῦ, ὦ; 
μηδὲ χωραν ἔχειν ἐλέους παρὰ τῷ φιλανθρωποτάτῳ 
Θεῷ, τῶν ἀγγέλων οὐδεὶς ἂν ἐλεήσεεν“ ὁποίαν νῦν τὴν 

Ἱερουσαλὴμ ὑποτίθεται, ἁμαρτοῦσαν μὲν εἰς τὸν Ἰη- 

σοῦν, ἀχούσασαν δὲ, ᾿Ιερουσωϊλὴμ, ἡ ἀποκτείνασα 
τοὺς προφήτας καὶ «ἰιθοδολοῦσα τοὺς ἀπεστα.- 

μένους πρὸς αὐτὴν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυγὰ- 

σὰ τὰ τέκγα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυγάγει 

τὰ γοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐχ ἦθε- 

λήσατε ! Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Οἱ 
τοίνυν ἄγγελοι, οἱ ἀεὶ βοηθήσαντες τῇ Ἱερουσαλὴμ, 
δι᾽ ὧν καὶ ἐτάγη ὁ Μωῦσέως νόμος, διαταγεὶς δι᾽ ἀγ- 

γέλων ἐν χειρὶ μεσίτου, οὐ φείδονται, οὐ σχυθρωπά- 

ζουσιν, οὐκ ἐπανέρχονται, ὥστε παραχαλέσαι περὶ τῇ; 
πρὸς τὴν τοιαύτην εἰρήνης. Σμιχρῶν μὲν γὰρ ὄντων 

πὧν ἁμαρτημάτων ἐφείδοντο, μεγάλων δὲ γεγονότων, 
ὡς καὶ ἀποχτεῖναι τὸν Ἰησοῦν, ἐγχατέλιπον. Ἐὰν 
γὰρ ἁμαρτάνῃ ἀγὴρ πρὸς ἄνδρα, καὶ προσεύξον- 

ται περὶ αὐτοῦ" ἐὰν δὲ εἰς Κύριον ἁμαρτήσῃ τίς προσεύξεται περὶ αὐτοῦ; 

0. Εἰ ἐπιοπάαπι πιαπιιηιὶ πιθαπι, εἰ ἀἱδρογάαηι (6. 

θετγοϊϊοιοποπὶ ἀϊχὶς ορογαιίοποιμ. Π6ι15 δηΐπὶ δα Π) 
τἈθ γπδου] πὶ ἀδβθγθηβ ΘΟΓΓΙΠΊρΡΟΡΟ ἀϊοίταγ. ΘυΔη- ἢ 

αυδλπὶ ΘοΥΓαρίΐο ἀΐζπα πιδηῖ θεὶ, τηυϊαιϊο 6ϑὲ δὰ 
Υἱγίυϊοπι ἃ Υἱε18, Ἰυχία ΠΠυἀ : Αἰεγαπι ἐιρτα ἰ6 πια- 

πμ8 πιθαξ οἱ ἰσπέίμιπι (6 [αοἰαπι μέ ρμτιιδ 46]; οοτγαρι! 8 
ἐῃ ποθ δη 418 ρθοοδιΐ ρυγραπηοη 8. 

1. Επ ἀϊδρεγφαπι 608. ϑ΄πλ}16 οἱ {Πα ὰ, οἱ ἀΐδρεγ- 

βθλπι 608. Νὰπι 4υ͵ᾶ ἀπδηΐπιθ8 ἧπ πιὸ ρΘοΟαγ ΓΗ, 

Ῥδϑϑίπηδπι ΘΟ ἢ) ΘΟΠΟΟΓἀΐδπ) οΟπίΘὨ ΠΟὨΘΠ4υ6 ἀΐ5- 
ΡῬογάδπι, βοΐ οἱ ἰοῦ πὶ χυΐ ἰυγγίπλ το σα θᾶηί, 

Ἰἰηφυδδ ἀἰν᾽ β᾽,, σοποογάοπι ἱπιρίοἰδίοπη ἢ6 δυβαϑεθ- 

τοῖ ργο  θθηδ. ΠΙυ Δ γεγο Ὁ : δ δ οτϑαιὶ δωπί, ρογ- 
ἀἰάστμπι! ροραίιπι πιθμπι, μγϊποίρυπι ϑδοογάοιυπιαα 

εομεπεῖ Δοςυεηθοηδῃ, ΗἸ δηΐπὶ, οὐπὶ 060 ρϑίγιπι) 

δ Ῥβα!. ἀχχιν, 9. ᾿ Ἥρῃ. 12, 
39 φογύμ, ας ὕ. 

316 ἤοηι. [ὅ. Ἵ᾽ ΜΠ. χχρι, 51, 58. 

6. Καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου, καὶ διαφθερῶ σε. 
Ὅν ἐγκατάλειψιν ἐνέργειαν εἶπε. Θεὸς γὰρ, ἑαντοῦ 

τὴν σχηνὴν ἐπαίρων, λέγεται διαφθείρειν. “Αλλως τε 
διαφθορὰ, χειρὸς ἀξία Θεοῦ, ἡ ἀπὸ χαχίας εἰς ἀρετὴν 

μεταποίησις κατὰ τὸ, ἐποίσω ἐπὶ σὲ τὰς χεῖράς 
μου, καὶ πυρώσω σδ εἰς καθαρὸν, τῶν πρὶν ἐν 

ἡμῖν ἐξ ἁμαρτίας λυμάτων διεφθαρμένων. 
Ἴ. Καὶ διασπερῶ αὐτούς. Τοιοῦτον χαὶ τὸ, Διά- 

σπερῶ αὐτούς. Ἐπεὶ γὰρ συμφώνως εἰς ἐμὲ ἠσέδη- 
σαν, τὴν καχίστην αὐτῶν διασχεδάσω σύνοδόν τε χαὶ 

συμφωνίαν’ ὥσπερ οὖν καὶ τῶν πυργοποιούντων 

διεῖλε τὰς γλώσσας, χωλύσας αὐξομένην συμφωνοῦσαν 

ἀσέδειαν. Τὸ δὲ, Ἠτεχγώθησαν, ἀπώλεσαν τὸν 

“λαόν μον, κατηγορίαν τῶν ἀρχόντων ἔχει χαὶ τῶν 

ἱερέων" Οὗτοι γὰρ, ἐν τάξει πατέρων ὑπάρχοντες 

16 Δεῖ, ν,, ὅὅ6. “2ΊΒος. ιν, δῦ. 



᾿παπαασοιααοππιαπτοπαται τ πααιππππαπι απὸ ππιπαι πιο τ συ ταπυπιονστππαπν αν -..........ὕ.....ὅ.σ«ἍζΔ.-..Ὅ«ὅὙσὅτν.ὧὯἱὐ..-.......ὕ........--...-...........-...-.... 

551 ΒΕΚΕΟΤΑΊ ΙΝ ΦΈΠΕΜΙΑΝ. δ83 

τοῖς λαοῖς, ἔρημοι τῶν τέχνων ἐγένοντο, ἀντ᾽ εὖσε- Α ῬΟρι|}}8 εβ8εηΐ, ἢ|105 Δπιϊβαγυπΐ, ργὸ ἀοοίτπᾶ ρἷα 

᾿ δοὺς διδασχαλίας ἀσέδειαν ὑποδάλλοντες. Τάχα δὲ 
οὐδὲ ἔστιν ἀπολέσαι λαὸν μὴ πρότερον ἑαυτοῦ τὴν 
ψυχὴν ἐχ γεννημάτων τῶν χατ᾽ ἀρετὴν ἀτεχνώσαντα" 
οὐδεὶς γὰρ, ὧν ἀγαθὸς, ἀπόλλυσιν ἕτερον. 

8. ᾿Ἐζληθύγθησαν αἱ χῆραι αὐτῶν χαὶ ὑπὲρ 

τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Εἶεν δ᾽ ἂν χῆραι τῶν 
ἀσεδῶν αἱ ψυχαὶ, τὸν νυμφίον Χριστὸν ἀπολέσασαι. 
8. Ἐπήγαγον ἐπὶ τὴν μητέρα γνεαγίσκχους. Ὧν 

ἀπολλυμένων ταλαιπωροῦσι καὶ μητέρες αἱ γεννήσα- 
σᾶι αὑτὰς ἐν Χριστῷ, καὶ ὠδινήσασαι μέχρε μορ- 
φωθῇ Χριστὸς ἐν αὐταῖς, κατὰ τὸ γάλα τῇ στερεῖ 
τροφῇ πρὸς νεανίσχους ἐχθρέψασαι. Τῶν δὲ χηρῶν 
τὸ πλῆθος οὐχ ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἡ 

ἄμμος τῇ; θαλάσσης" χατὰ δὲ τὸ γράμμα, πλείστων 

ἐν πολέμῳ πιπτόντων, αἱ γυναῖχες ἐτύγχανον χῆραι, 

αἱ δὲ μητέρες ἐταλαιπώρουν. 

10. Οἴμοι ἐγώ! ὡς εἴνα, μῆτερ, μὲ ἕτεχες ; 
Ῥοίχασιν ἰατροῖς οἱ προφῆται" ὁρῶσι μὲν δεινὰ, θιγ- 

τάνουσι δὲ ἀηδέων, ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις συμφοραῖς ἰδίας 

χαρπούμενοι λύπας, ἔτι δὲ χαὶ μισούμενοι παρὰ τῶν 
οὐχ ἀρεσχομένων τοῖς αὐτῶν ἐπιτάγμασιν, ὡς τῶν 

χαϑ' ἡδονὴν ἀποτρέπουσι. Καὶ δεῖ ταῦτα πρϑειδέναι τοὺς 

τὴν προφητείαν πρὸς ἰατριχὴν ἐπανῃρημένους. ἾἸα- 
τρὸς γὰρ χαὶ οὗτος ψυχῶν, τοῖς ἐν χρείᾳ θεραπείας 

προσχείμενος" οὗ γὰρ χρείαν ἔχουσιν ἰατροῦ οἱ 

ὑγιαίγοντες, ἀ.1.1᾽ οἱ καχῶς ἔχοντες. Τοιοῦτος ἦν 

Ἱερεμίας ἀνθ᾽ ὧν ἐλέγχων ἐπιστρέφειν ἔθελε, χατη- 

τυρούμενος ἐπὶ δικαστῶν τοῖς κατηγόροις ὁμοίων" χαὶ 
ἦν ἐν δίχαις ἀεὶ ὑπὸ τῶν ὅσον ἧχεν εἰς αὐτὸν τεθε- 

βαπευμένων. Διὸ ποτὲ μὲν φησίν" Καὶ εἶπα, οὐ μὴ ο 

λαϊήσω, οὐδὲ μὴ ὀγομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου" 

ποτὲ δὲ, ὁρῶν ἑαυτὸν διχαζόμενον οὐ διχάζοντα, προτ- 

ἐτι χαὶ ψευδομαρτυρούμενον, τὸ Οἴμοι, μῆτερ ! Καὶ 
ἐπεὶ οἱ χάμνοντες οὐχ ἤχουον αὐτοῦ χαλῶς συμθου - 
λεύοντος, οὐκ ὠφέλησαν. Ὅπερ ἂν εἴποι ἰατρὸς ἐπ᾽ 

ἀχολάστου νοσοῦντος, εἰχῇ προσαναλίσχων τὰ φάρ- 

μβᾶχα, καὶ μήτε ὠφελῶν, μήτε τι χαρπούμενος. Μα- 

χάριος γὰρ διδάσκαλος ὁ λέγων εἰς ὦτα ἀκουόντων, 
ἔγων χαρποὺς ἐν αὑτοῖς. Οὐδεὶς οὖν με ὠφέλησεν, 

ἐπὶ μὴ ὠφελεῖται. Καὶ ἄλλως δέ τις χρείττων εἰς ὃ 

διδάσχει γίνεται, συνετοὺς ἔχων ἀκροατὰς, βεδασαυι- 
σμένας αὐτῷ προσάγοντας ἐρωτήσεις. Τὸ δὲ Ἑδραῖ- 

χὴν οὕτως ἔχει" Οὐκ ὠφείλησα, οὐδὲ ὡξεί1ησέ μοι 

βιιρβογαπίθβ ἱπιρίοἰαίοπι. ἘΟΥ 586 γ6γῸ πος ἤεγὶ μῸ - 

1681 υἱ ρεγάδί 4"18 ρΟρα!απι, πἱ ΡΓΙῸΒ 588Π| 8η᾿πλ8 0 
δεγιιΐηἰ θ5 Υυἱγίαι15 ογὈδυθυῖὶ ; ΠΘπΊῸ διἶπὶ 40} ΡΓΟ" 

θυ 5ἷ., δ᾽ίοσιι πὶ ρογάϊί. 
8. Με ρσαία διπὶ υἱάμα ἐοτῆπι ΦΈΡΕΥ αἀτέπαπι 

πιατῖδ, οἷς. Ὑἱ᾽άυς δυϊθηλ {πογίηϊ ἰπηρίουυ τη δηΐ περ 

4υι 5ροηβυπὶ (ἰδία πὶ Δπ|βογαηΐ. 

8. ηἀιαὶ δροῦ πιαίτοα ααἀοίοδεεπίες. Ουϊρυν 
ΦΔ.Θ,, ρογειιηιῖθι8 σοη οἰ απιῸΓ πιαῖγοβ 418 688 ἴ: 

Ομηνῖϑιο φαερϑγογυηῖ οί ραγιυγίθγυηϊ, ἀἄόπος ἰῃ [18 

Ομγίβιιβ [ογπηαγοίυγ, οἱ δ ϊδοίαϊδϑ 50] ἀϊουὶ οἷθο δά 

Διο] ΘϑοθιἾδπι πα Γίνοεγυηϊ, ΜΠ υἀο ροιτὸ νἱάπι8- 

Τυη ΠΟῚ υἱἱ 5(6}155 οΟἸΪ, δρᾷ ᾧ! Ὡγαπἃ πιαγίβ ; δἵ 

ἦυχία Ππογαπι, ρ᾽ υγί πεῖς ἴῃ Ὀ6}10 σδαδηιθα5, υχόγοὺ 

1} νἱάπεβ πιδποθδῦ, οἱ πηδίγοβ δηξυδι.}8. ργοι "Δ μ .Γ. 

10. δι, πιδ, πιαίου ! σιαγὰ φοπιιΐειϊ πιὸ "1 Μ6- 

ἀϊοῖθ 885: πη} πὰ γ θΡΘΡ δῖ, ἰπιαθῖαγ φαυϊάθια 

πηδία, ἰδηφυηί ἰηὐυσαπάδ, χ αἰ ὸπἶθ φγυπ)ηΐ5 ῥγο- 
Ρυΐαπὶ 510] πιοῦγογοπὶ ΘΟΙΙρΆΓΔΠΙ658 : οἀὐΐο 4υοηιια 

δυνῖ 115 φα]ὰ5. Θοταπὶ ργροορίᾶ πο Ρίδροι, ἰΔ1}- 

ἀυδπι ἃ νο]ιρίυοπῖ5. ἀνοοδηιία. Εἰ μα ργῶποββθ 

605 ορογίοί ΄εΐ ργορῃειίοαιη πυπυ8 δὰ πηράθπάιπι 

διιβεθρόγιηί, Μοάΐοιιβ δηΐπὶ ἢΐς Δηἰπηογυμ 6βὶ ἰἰς 
δάάϊείυ5 αἱ εὐταίίοπα ἱπάϊρεπι : ἠΔπὶ δανιὶ ορεῖς 

ποη Παϑφιιί πιραϊοὶ, 5864 φμὶ ἀρτος ξ6 δοπίϊμπι 3". 

Τα}15 ογαϊ δογοπιίαβ 40} 4ιοά τοργοϊιθηάθης γόϊεθαξ 

σΟηΥ̓Θγίογο, δοουβαθαῖυν ἀρυὰ ἐπἀΐς68 δοσυβαίογίθι» 

5. 1116 5 ; ΒΘΙΊΡΟΓι6 ΠΝ ἀϊνοχαθδίιν Δ} 8, φιιοα 
ἶρ86, φυδηίυπι ἴῃ 86 οΓαΐ, βδηϊίαιϊ τοϑιυογαὶ. Ῥγο- 

Ῥίογεδ παπὸ αυΐάοπι αἷι ᾽ὃ: Εἰ αἰσὶ, ποπ ἰοφίατ, 

πές ποηιΐϊπαϑο ποπιόπ θοηιϊπῖ; πὰπο σοτο νίἀ6 5 86 

ἴῃ ᾿υάϊείαπη νοσλίι πὶ, πὸπ γοοδηίοη), ἰηβι ΡῈ" οἱ 
[Αἰϑῖ5 ὀρργθβϑι πὶ (65.110 118, ἤἄδμ πιΐιΐ, πιαίογ, Ἐῤ4αο- 
πἰδπὶ φαγοιΐ ποὴ δυά!ουδηΐ ἰρϑυπι οριϊπηα ἴδγοπίοηι 

ΠΟ 5111, ποη ρῥγοίασγυ εἰ, Ουοά πηράΐους. ἀΐχοτὶ! ἀ8 

ἰη(επηρογδηῖ ἰμ!ἶγπιο,, ἔγυβῖγα πιθαϊοαπιοηία 84} - 

υεηϑ8 οἱ πθο υ}}8π| α{{ΠΠΠ4|6π| αεγεπβ, πθὸ 8310] αἰϊχυϊὰ 
δεαιυΐγθηβ. Ειοηΐ πη θοαίυ8 ΠΠΠ|6 πγα μίϑι6 Ὁ 65ὲ αὶ δά διι- 

Γ68 ἱπι6 ! ΠΠροπεία πὶ Ἰοαυίατ, [Γιϊοίυ 5 δι] ἰῃ 1115 οοηϑε1 - 

ποη5. ΝΌΠ 5 ἰφίταγ [πι}}}}] Διί}: εΠΠΠἀΐδαι, φαΐα π]- 
[05 σαρὶς υἀΠατ6π}. Θ᾽ πὰ 6 αι ἀροεῖ, ροτίοειίον ἀ0- 

εοπόο ΕΠ, 5] ραγϑρίοδοοβ ἢαῦοδι ἀϊβοίρι!οδ, δεσυγαίαν 
οὐδείς. Ἔλεγε γὰρ ὁ ᾿Απόστολος: Ἕ.1.1ησί τε καὶ τ) {{Π| ργοροηθιίδβ αμςεδίίοηθ5. δ γδίουβ τογο ἰϑχίυ 
βαρδάροις ὀφειλέτης εἰμ), ἀποδιδοὺς ἐχάστῳ τὸ 
προσῆχον, καὶ τιμήσας, εἰ τύχοι, τοὺς μὲν ὡς γος 

νεῖς, «τοὺς δὲ ὡς ἀδελφοὺς, τοὺς δὲ ὡς υἱούς" χαι 
τος μὲν Ἑδραίοις ἀπὸ Γραφῶν διαλεγόμενος, τοῖς 
ἃ Ἕλλησιν ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς σεθασμάτων, ὥστε 

λέγειν: Τοῖς πᾶσι τὰ πάντα γέγογα, ἵνα τοὺς πάν- 
τὰς κερδήσω" ὃ δὲ χαὶ παραινεῖ φάσχων’ Μηδενὶ 

μηδὲν ὀφείλοντες, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν " 
χαὶ τὸ πρὸ τούτων ᾿ ᾿Απόδοτε πᾶσι τὰς ὁὀφρει.Ἰάς. 
Θθὕτω μὲν οὖν ὀφείλει διδάσχαλος: ὀφείλεται δὲ, εἰ 
ἀπνείζει πνευματιχὰ ἀργύρια. Μὴ δεχομένων δὲ 

ταῦτα, ἵνα ὀφείλωσιν, οὐδὲν ἐποφείλεται. Γίνεται γὰρ 

» ἤοσιη. 15. "5 ΜΔ}. τχ, 12. 12 Ζογοη), χυ, 9. 
" Βοῃ. σι, 8. 55 916. 7. 

βἷὶς "ιαῦοι ": Νονι ἀεθμὶ πος ἀοϑμὶ! πιδιΐ φωυϊδημαπι. 
ΑἸορδὶ οηπὶ Δροϑίο 55: Ογαοὶς οἱ ϑατϑατὶς ἀφδί!οῦ 

ἐπι, τοι ϊάδη5 υπϊουΐᾳυα φυοά ἀδθαῖ, δἰ ὧἱ 5686 06- 

οαδβῖο 1]6γὶῖ ΠΟΠΟΓΔΠ5 1105 αυϊάθπ) αἱ ρᾶγοη "68, Π08 

αἱ ἔγαίγυβ, [Π108 γδγὴ αἱ ᾿Ι θα ΓΟ5 ; οἱ Ηδθγῖβ αυϊάθηι 

6χ ϑογίριυτγί8. Ἰοαυθηβ, φαη 5 γΈΓῸ 6χ 118. 4τ85 

ἰρμϑὶ δοϊθυαμί, [4 ὧἱ ἀΐοογοὶ "ὁ : Οπιπίϑιις οπιπία 

[ἀείμδ διιηι, αὐ οἴαπο ἰμογὶ [ασότοπι, φαοὰ οἰἴδῃ) [0 Γ- 

ἰδίαν ἀΐοδης ᾽7 : Νεπιϊπὶ φιϊάφμαπι ἀεὐθαιἷς, πἰδὲ αἱ 

ἱπυΐοεπι αἰ ραιἰδ, οἱ αυοὰ δηῖθ ἀΐχογαι ν᾽: Βράαη6 
οπιπῖϑιι6 ἀοὐΐια. δῖ. Ἰσίταν ἀδθοὶ τπορίϑιονγ, ἀθυθίαν 

Υ6ΓῸ 1, οἱ βρίγί(υδ᾽65. ἀγροηοοβ ππυΐο ἀοῖ, Ουὶ 

"ότι χν, 10. "5 Ποιη. 1, 16. 81 Οοτ, τσ, 49, 



δ80᾽ ΕΧ ΟΠΙΟΕΝΕ δοῦ 

γοῸ ἰ08, Π6 ἀοι οτος. ἤδηι, ποι ἀοοορονίηι, Ἰ ΠῚ] Α ἔχαστος ὧν ἤουτεν ὀρειλέτης, τοὺς τῶν εἰρημένων 

115 αἰνὰ ἀδμθοίατγ. ΕἾς δΐηι αμϑαυίΐδααο ἐθ. 1 ἐδ - 

μὲϊος φιδ αὐυϑίνοτϊι, οἱ δχϊαμιαγ 80 60. ἀϊοίογυπὶ 

υδυγῶθ. Πὰς ροιἴπδὲ οἱ ϑδαϊναίογὶβ. ἀϊοίαπι δὰ ἰπετ- 

τπι πιααἰβίγιηην, αὶ πιόκηὶ αὐσεπίμηι 9.Θ Ὁ ροπγ 

ἀπαιτούμενος τόχους. Τοιοῦτον χαὶ τὸ τοῦ Σωτῆρος 

πρὸς τὸν ὀχυηρὸν διδάσχαλον, ὅτι ἔδει σὲ βαλεῖν τὸ 

ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν 
ἀπήτησα ἃν» αὐτὸ σὺν τόχῳ. 

ἀεϑοῦας αριά πυηιπμίατίοδ, 61 640 υεπΐδηδ σα ἀἰδιιτα ἐπορίδδοπι {{Ππιπ4 3. 

11, Εῖαι, θονιῖηο, ἀἰτι φομεῖνιι8. ἐ{{18. Ουἱὰ 681 ἰὰ 

αυοά ἤετὶ ορίδι Ὁ τοι ποιρθ αυοά ἀοῇοῖϊ! ἴ ΘΧϑ6- 

οὐαί θα8, 4αδηἋ0. ροθῖ ἐπι ργδοα!ομ 8. ριη θεία 

ἀσοι! νἰάπι τθοίδιῃ. ἰπσγοάϊιμιαν. οἱ ρογαιηθυϊληί. 

Ναι Π6Ο1 δὰ ρωμομιίδιη, τόρυγ ἱπιρίϑίδίυ μι ἀ6- 

δίγ ΓΛ 66ῖ, 

12. Βογνμν οἱ ορογίπιδπίαπι απθμηὶ τοῦμγ {μι}. 

ως αἷν θουβ δὰ ρορυλαπι ἀἶν 15 ργορ]οῖλπι ρτοϑὸ- 

δαλμη ; σαΐρρα 4υΐ οβϑοπῖ ἀμῖμη0 ἴῃ τη8}15 οὐδιίῃδιο 

Ἰο Πα] τις νόθοι ΟΒΡ 0. 

15. Εἰ {ἱποδαιιτοδ {05 ἴῃ αἰτερίϊοπθηι ἀαϑο. ν᾽ Τίιο- 

βδινὶ οὐἶηι ἱΠογαμὶ ποπ ἴῃ 0115 ογαμὶ, 86 ἰμ (0 Γ- 

τὶς. Ηος οἱ ἴῃ ἀϊτοριίοιθαι ἀδὶ θευ5. θί α 6 οἰἰαπη 

Ροϊονῖβ εἰ βοιΐογθβ ΡΟρυ ἀπ}}ι18. {ΠΠΕ5υ}Ὸ5 ἰη ἀἶτο- 

μἱϊυπεῖη ἀδῖο5. ΕΙΘμΐπ) (ἰοϑλυΓΟ8 Μογβϑθῖὶ 806- 

θη} οἵ ρυορίνοιαβ, 4π08 ἃ {Π||5 ἀρβίυ Ομγιβίαβ; 

4υ] οὐἴδην ἀΐοῖι 3 : Δα [ὀγθίιῦ α υοδὶδ γεθηλιηὶ θεὶ, εἰ 

ἀαυέων φοπιὶ [οἱονεὶ {τιισιπι8 6}ιι5. Ῥυϊνηΐ5 οπί μη 418, 

ἀοίπα. ποῦὶβ νορθὰ θεὶ οὐπογοάία δυηΐῖ. Αμϊαία 

Διο Ὁ ἰρβῖβ; δἱ ἤΐπο ἰμδηΐιον Βουρίαγ5. Ροϑϑὶ- 

ἀδμῖ, φυο {Πόσαι βοηϑαη) Π0}} ρα Οἰρίδι. Νδηὶ 

Δι ιπ μοί. οδὲ ἡΠΠυἀ μοδὶ Ομεῖδιὶ δάνοηια τ Ἔξ: 

Αμαϊιι αμαϊοιῖα, 6! ποὴ ρογοὶρὶθ: 18, 6. υἱάθιιιε5 υἱά43- 

υἱιῖδ, δἰ ποη μογερίοἰοιἶδ; δον οπΐπι ρυραιὶ ἰμι}ὰ5 ἴπ- ᾿ 

υοταςδαίμηι 6δί. 

14. Εἰ εοτυῖτε [6 [αεἰανα ἐπ οπμιῖθιι8 Θολἰι5. 

Ιωὼ βοῦν υὐοιν τούδοῖιβ οδὲ ρορυ]υ5 {Π|6 Ποδίϊαμ, εἴ 

αἰνάποίυβ ἴῃ ᾿Ἰογγλπι φυλὴ μΘΒΟἰοθαὶ, 

45. Ποπιῖνο, τεροτάατο πιεῖ. 35 Π50 11 ργορ]ιοία 

86 ἰρϑυπὶ Υἱάθπ8 π1}}]} ῬΓοΠοϊοηίθι., οἱ δριϊαίαπὶ 

(τυβίτα ἰμ5 115, 4185. {ΠῚ ὀγοῦγο τηδο μι! βυπί. 

Ἑδοιὰ5. οδὲ δηΐμη ἰμἰμΐουθ. δυδίθιευα8, ἀσπῃ {Π|8 

γογὰ ἰπάϊοαι. οηρϑηΐπιῖὶβ (Δοῖα8. 659 ἰΠ4υ}1, δυρ6Γ 

Ρορυϊο γγὸ ρεέραδιϊβ; ἰβ 5 αι Δι ἰνοῦϑ 05. 2}}6 

Δυϑὶ διη1 πὲ 518 οι σαπί 8. ΟὉΐ οὐ τη ΒΟΡΠ. Ομ ΠΟ 

οἸτεπιρονδηὶ, {118 ἰνὰ {ἃ ΒυροΓοδὶ δ ὀχρυγράπάυμ. 

Ἐανοαὶ οὐφο πμ]} ἰὰἃ ἸομρΑπἰπλ 188 ῬΓῸ ΟΡΡΤΟΙ 15 

4υ:8 ΡΓΟΡΙΟΓ ἰδ ϑυϑι 10}. 

45. (οιϑιπιπῖα 604. δ᾽ ΟΟΠϑυΠιηΔι19. Π14}}8 65, 

πόηυϊία ἄπο ἱπιροηὶ, οἱ 56η5. 1161 ΟΠ ϑιμ 8110 

[υἷι 1}}}5 φιιαπο ᾿μ δἰ 185 ἰῃ δα! ναίογομι πιο 1 δι. 

Νοι δῖ δμρ ϊυ5 δενριβαίοην δυο γορία πηθ Γὸ- 

Ρ0115, πο ἰ5.861 θεἰ ροραϊ5 ἀρρο δίων. 

460. Εἰ ον! πὶ νεγϑαπι πηι ἐπ [αἰἰεἰαηι. 35 ΝᾺ πὶ 

οἰβὶ ἴῃ ργβθηιία νον θεηὶ τυσηὶ δι] νἱ που, δι} {|| 8, 
δά νοχαϊίοποβ, αὐ νἱμιρογαιΐομθδ, δὰ ἀοίογοϑ; ἢηἰ5 

ἀληλθὴ Πόγαπι ογὶ! ἴῃ ᾿ἰαεἰὰπη : «φυοὰ ΟἸιγ βιυϊδηΐς 

ἐοηφταῖς τηδῖα ὨΑὈΪ 15. οἱ ρτγϑπὶὶα ἀχϑροοίηιθυ5, 

Μ᾽ [υς. χιχ. 92. 
Ἐν ΠΏ}. 14. 

11, Γένοιτο, Δέσποτα, κατευθυγόντων αὐτῶγ' 

Τί γένοιτο; δηλονότι ἡ ἰσχὺς ἡ ἐχλείπουσα ἐν τοῖς 

καταρωμένοις, ὅτε, μετὰ τὴν κατάραν μετανοΐσαν- 

τες, τραπῶσι τὴν εὐθεῖαν χαὶ αὐτὴν ὁδεύσωσιν. Ἡ 
γὰρ πρὸς μετάνοιαν ῥοπὴ κχαθαίρεσίς ἐστι τῆς ἐν 

ἀσεθείαις ἰσχύος. 

13. Σίδηρον καὶ περιδόλαιον χαϊλχοῦν ἡ ἰσχύς 

σου. Ταῦτά φησιν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν ἐναρασάμενον τῷ 

προφήτῃ λαὸν, ὡς τῆς ψυχῆς αὐτῶν ἐν χαχοῖς ἀνεν- 

Β δότου οὔσης, χαὶ πλήρους ἰοῦ φθαρτικοῦ. 
λ5. Καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν 

δώσω. Οἱ θησαυροὶ γὰρ αὐτῶν οὐκ ἐν οὐρανοῖς ἦσαν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ γῆς. Τούτους καὶ δίδωσιν εἰς προνομὴν ὁ 

Θεός. Εἴποις δ᾽ ἂν χαὶ χρείττονας τοῦ λαοῦ ἐχείνου 

θησαυροὺς εἰς προνομὴν ἐχδίδοσθαι. Θησαυροὺς γὰρ 

εἶχον Μωῦστν χαὶ τοὺς προφήτας, οὖς ἔλαθεν ἀπ᾽ 

αὐτῶν ὁ Χριστὸς, ὃ χαί φησιν ᾿Αρθήσεται ἀφ᾽ 

ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει 

ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. Πρῶτοι γὰρ ἐχεῖ- 

νοι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ μετ᾽ ἐχεί- 

νους ἡμεῖς. Ἤρθη δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν' καὶ νῦν ἔχουσιν αὐ 
τῶν τὰς Γραφὰς τὸ μὴ θεωρεῖν τὸν ἐν αὐτοῖς γοῦν. 

Πεπλήρωται γὰρ μετὰ τὴν Ἰησοῦ ἐπιδημίαν' ᾿Αχοῇ 

ἀχούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βιλέποντες 

βμέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρ 

δία τοῦ αοῦ τούτου. 
14. Καὶ καταδουλώσω σε ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς. 

Καταδεδούλωται ὁ λαὸς ἐχεῖνος ἐν τοῖς ἐχθροῖς, χαὶ 

γέγονεν ἐν τῇ γῇ ἣν οὐχ ἤδει. 

45. Κύριε, μνήσθητί μου. Ταῦτα ὁ προφήτης 

φησὶν ὁρῶν ἑαυτὸν μηδὲν ὠφελοῦντα χαὶ μάτην τᾶ- 

λαιπωρούμενον ταῖς ἐξ αὐτῶν πυχνοτέραις ἐπιξου- 
λαῖς. Ἐχθρὸς γὰρ γέγονε τοῖς ἀχούουσιν, ἀληθεύων 

αὐτοῖς. Ἐμαχροθύμησας δὲ, φησὶν, ἐπὶ τὸν λαὸν ἐπὶ 

τοῖς ἁμαρτήμασιν" ἐπὶ δὲ τοῖς χατ᾽ ἐμοῦ τετολμημόν 

νοις μὴ μαχροθυμήσῃς" τοῖς γὰρ οὕτω μὴ πειθορέ- 
νοις ὁ σὸς θυμὸς εἰς χάθαρσιν ὑπολείπεται. Τύχοιμι 

τοίνυν ἀνθ᾽ ὧν ὠνειδίσθην ὑπὲρ σοῦ τῆς σῆς μαχρο- 
Ὦ θυμίας ! 

45. Συντέλεσον» αὐτούς. Συντέλεια καχοῖς τὸ 

πέρας τὴν καχίαν λαθεῖν. Καὶ αἰσθητῶς δὲ συνὲ- 

πελέσθησαν ἐπὶ τῇ κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἐπιβουλῇ" 
Οὐχέτι γὰρ Ἱερουσαλὴμ μητρόπολις τῆς Ἴου- 

δαίας βασιλιχὴ, οὐδὲ Ἰσραὴλ Θεοῦ χρηματίτει 
λαός. . 

16. Καὶ ἔσται ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύ- 

γην. Ἐξ γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ λόγος σον εἰς 
δεσμὰ, εἰς δίχας, εἰς πράγματα, εἰς δυσφημίας, εἰς 
πόνους, ἀλλὰ τὸ τέλος τούτων εἰς εὐφροσύνην ἔσται" 

ὅπερ ἁρμόττει Χριστιανοῖς ταλαιπωρουμένοις χαὶ 

0 ῃρῃῃ. 14. 8' Μαίι. χχὶ, ἀξ, 5 Μϑιίῃ. χαὶ, 15. 35 Ββοῃ!!. 14, ν᾽ Βοιὶὶ. μ, 
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προσδοχῶσι τὰς ἀμοιῦάς" οὖς χαὶ μάλιστα λέγειν Α 05 οἰἶαπι ΦΘ6 δὰ ἀΐξογε ἀδοεὶ : υοηΐαπι ἴηνο- 

εἰχός" ὅτι ἐπιχέχληται τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ ἐμὲ, Κύριε 

παντόχρατορ, Χριστὸς αὑτοῖς ὄνομα. 

Π. θὐκ ἐχάθισα ἐν συνεδρίῳ τούτων παιζόγν- 

των. Συνέδριον σπουδαζόντων πάντα ποιεῖν μετὰ 

σπουδῆς, καὶ σπουδῆς ἄξια, χαὶ χατὰ τὸ λεγόμενον, 

σπουδὴ ὁ βίος, σπουδὴ ἡ πρᾶξις. Παιζόντων δὲ συ- 
νέδριον, χαταλιπὸν τὴν σπουδὴν τὴν περὶ τὰ ἀναγχαῖα, 

τοῖς παιγνίοις σχολάξει τοῦ αἰῶνος τούτου. 

1. Καταμόγας ἐκαθήμην. Μιμείσθω τις τοῦτο 

πλῆθος ὁρῶν ἁμαρτωλῶν, μὴ φέρον αὐτοῦ διχαιοῦν- 
ἐπος τὸν βίον. Τοιοῦτος ἣν χαὶ ὁ λέγων Ἠλίας" Κύ- 

εἰξ, τοὺς προφήτας σου ἀπέχτειγαν, τὰ θυσίιω- 

στήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπειϊείφθην μο- 
γώτατος, χαὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου «λαξεῖν» αὐὖ- 
τήν. Τάχα δὲ ὁ τῶν πολλῶν μὴ ἔχων ἀναχεχωρηχότα 

βίον οὐ δύναται λέγειν: Καταμένας ἐκαθήμη". Ὃ 

δὲ βίον ἔχων δυσμίμητον, ὡς μηδένα παραπλήσιον 

ἔχειν ἐν ἔθει, ἐν λόγῳ, ἐν πράξεσι καὶ σοφίᾳ, λέγοι 

ἂν εἰχότως χαταμόνας χαἠέζεσθαι. Ἔτι ὃὲ μόνος 

χάθητα: ὁ μὴ τῷ τῶν παθῶν παρενοχλούμενος πλὲ- 

(ει, ἀλλ᾽ εἰς νοῦν ὅλος χαὶ τὸ ἕν ἀναχωρήσας τὸ 

ἐν αὐτῷ. 

11. Ὅτι πιχρίας ἐνεπλήσθην». Στενὴ καὶ τεῦλιμ- 

μένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν. Δεῖ πικρίας 
ἁπθλαῦσαι γατὰ τὸν παρόντα βίον, καὶ μηδενὸς 

ἀπηλαῦσαι γλυχέος, Ὅταν γὰρ ἑορτάξτς, φησὶν, 

λτωμα, ἐπὶ πικρίδων φάγεσαι, καὶ εἰ τὰ "Αζυμα 
εἰλιχρινείας ἐστὶ καὶ ἀληθείας χατὰ τὸν θεῖον ᾿Από- 

ελίυπι 65. ποθ θη (πὸ ΒΌΡΟΡ πη6, ΒΟΙΪΠ6 ΟἸηηΐρο- 
16η8. οἱ ΟΠ γΙϑίυ 5 Ποπιθη 1058 651. 

41. Νοπ εραϊ ὧπ σοπδεδδιε ἰδίοτμπι ἰμαεπίδιπι. 
39 (πο υπιὶ βογίο δρφοπίϊαπι δβῖ, αἱ οπηηΐᾶ βδιυἋἴ058 
Αρλπίυγ ἀἶσυα 5ιπαἴο, χία φυοά ἀϊείιγ δι ἀΐαπὶ 

υἷα, δια ίαπι δειῖο. υάδηϊ. γογὸ ςΟΠ οἰ 1η}ν 

ἀθροβίιο ταγυπὶ προρϑβαγίγυπι ϑιυθἶο, ἰη Ἰυ οὶ 8 
Ἰνυ}05 950} οὁσουραίαν. 

4Ἴ. ϑοίιις δεάοθαπι. 5 ΑΣυγυ]οίυν ᾳυ}8 μος νἱάδῃς 
τυ τ ἀΐποπν ἀ6Π πη] 6 ΠΕ ΠΥ ποη [ἐγοπίθπὶ οὐπὶ νἱ- 

ἴϑ1η [516 ἰγαδιισοηιοπι. ΤΩ} }5 ἐγαὶ εἰ ΕἸ᾿85 ἀἴς 615 ὅδ: 
)οπιΐης, ὑτορίιοῖας (πος οσοϊάογιιπι, αἰἰατία {μα ε[- 

ἄδτγαπι, οἰ 660 τοίοῖ 5 διη δοίμδ, εἰ φιατιπὶ απὶ- 

“παῆὶ πιθανὰ ἀὐσοίροτο ἰρδαπι. Εοτίς νεγὸ αυἱ νἱίλιῃ 

ἃ Π}|8 δἰϊομαπι ἢο ἀπο! ΠΔυΔ μοίεϑί ἀΐσοτγα : 
δοίιις εράῤῥαιι. Ουἱ γογο νἱΐαμν. αρὶ!, ααλπν ἱπι τί 

ΟἸΠοΙΙ6. 51, [τὰ αἂὐ πα]Π]πὶ δἰ] δἰ πη θὰ Πιαθεσϑὶ ἴῃ 

“που υ8, ἴῃ ΘΟ ΠἸΏΟη6, ἴῃ δοίη .8. οἱ βαρ ηιἃ, 

ποι ἱποοησγιο ἀϊχογὶι δοίην 36. δούογο. 5018 4υ0- 

416 δούθί αυὶ ραβδί μα τὶ τη απ 116. πο} ὙΘΧΔΙΌΓ, 

ἘΞ δὰ τποηΐοιη ἴοι ἀθαυδ. βοοδϑϑῖῖ, αυοὰ ἴα 

ρ80 66,. ' 

11. Οποπίαιη αἀπιατ μα ἴθ τορίθίμς διιπι. 5 Δησι- 

5ἰ8 οἵ διοίᾳ Υἱὰ δϑί 4ιν" ἀυ οὶ! δὰ νἱΐδην. Αιμαν {106 

{ρα θη άπ δ5ὲ ἰὼ ᾿ὰς νἱΐα οἱ πὰ} (γασπάσιη 60|66- 

ἀΐπα. ὐπι σηΐπλ, αἷϊ, ΘΙ γα 5. ἈΖΥΠιδ, 5ΌΡΕΓ ἰδοία- 

085 Ὡϑγέβθίθϑ σομθεβ; δὲ δὶ δΖυπὶὰ βϑἰ ποογί(δι 5 οἱ 
νου 1|5. 51 δθουπίαπὶ αἀἰνίν αι Δροβίοιαπι 4] 

στόλον ὃς φαγὼν οὕτως αὐτὰ Παῦλος χαὶ πιχρίδας (, 515 Θὰ ὁοπιοα!ξ, ῬΑυ]18 οἱ διθᾶγᾶ5. οομηθάεγαι ἰδοίι- 
ἔσθ:ε λέγων: Ἐχθρὸς γέγονα ὑμῖν ἀληθεύων" καὶ 

πάλιν" Ἐγ’ κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπγίαις, καὶ 
{μῷ, καὶ δίψῃ χωρὶς τῶν παρεχτός. Ὁ μὲν νό- 

ὑὸς εἶπεν’ Ἄζυμα μετὰ πικρίδων ἔδεσθε, καὶ οὐκ 

εἶπεν, Ἕως πιησθῆτε, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλων, Φάγε- 
σλε, καὶ ἐμπιησθήσεσθε. ᾿Ὃ δὲ προφήτης προσ- 
ἐπιτείνει λέγων, ὅτι, Οὐχὶ πιχρίαν ἔφαγον, ἀλλὰ, 
Πιχρίας ἐγεπἬλήσθην. 

18. Ἵνα τί οἱ Λυποῦντές μὲ κατισχύουσί μου; 
τεθουλεύετο γὰρ ὑπὸ τῶν τῇ ἀληθείᾳ δυσαρεστου- 

Βένων τοῦ λόγου" χαὶ ἦσαν αὐτοῦ ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 
δυνατώτεροι, Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βατιλεία τοῦ δικαίου ἐχ 
τὴῦ αἰῶνος τούτου, ὡς ἐπὶ τῶν μαρτύρων ὁ μὲν δι- 
χαστὴς ἐχάθη το τρυφῶν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, Χριστια- 

045 αἴσοιϑ δ: 1 εἰπιίσιιδ [αοίϊι5 δμὴν υοῦ δ υθγἐ αἰ θὴς 

αἴσοηα; οἱ ἰογαηῃ " ; [κι ἰαϑογῖθιις5 οἱ διάογιθμδ, 

ἐπ υἱαί 8, ἐπ [ἀπι6 οἱ 5ἰ{ἰ, ργα οΥ δα φμα [οτὶς διπί, 

[μετ αυ!Ἃοπὶ ἀϊχὶι "": Αὐψπια ομηὶ ἰαοίμοῖς αϑγθδ[ἢ- 
ὑιι8 πιαπαἀιισαθὶ 8, οἱ ποη ἀἰχιι, βίου! οἱ ἐπ 8}}189 

πιανἀ εαϑί εἷς εἰ τοριοὐϊπιϊαὶ. ΘΟ] οί ἀυτθπὶ Γοὰ 

δύαυφοι ἀϊοθμϑ: πο διμαν υἀίποι πνδηδυσανὶ, 

δϑιὶ : αἀπιατ αἴ τορίθι 5 διι}}. 

18. ὕἱφιίά φμὶ δοπιγίδίαμ! πιὸ, ρτανυαίθαι αἀ- 
ϑϑτδιιπὶ πὶ 5 "5 ῬοΙ θαυ ν δηΐτῦ ᾿η 5.15. δοΐυπι 4υ]- 

θι15 ὙΘΡΙ 85. ΒοΓπηΟπἶ8 δοοομριὰ ΠΟῚ οΓαΐ, δι δηίηυθ 
μη. ΠΟ βου] Ροϊοπιίογοβ ἰρ50. Νὰπι ͵υ511 τορι: Πὶ 

0 681 οὁχ "ος ββου!ο, αἱ ἰῃ πμΡίγ ΓΙ 115 ὙἹ 6 6 ὁ5.. 

ϑυύοχ ηχυΐάδιη ἀοἰ οἾ}5 αἴ α6Π 5 ργοὸ {0 4}} Βοθαυαῖ, 

ἧς δὲ, ἐν ᾧ Χριστός ἐστι δικαζόμενος, πικρίας ἐνε- Ὁ Ομνϊβιϊαηυς νογοὸ ἧι αυο Εἰ γίϑίι5 [σα δία, ἀπγὰ- 

πμπλατο πρὸς τοῦ ἀδίχου χαταχρινόμενος. Εἰ 

ὦ χαὶ πληγὴ στερτὰ, ἀλλὰ μετὰ ταύτην ἴασις 
τέαται, 

ΚΕΦ, τ΄. 
10. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέ. ἰὼ τοὺς ἁλιεῖς τοὺς 

πολιούς, Πέμπει γὰρ ὁ Θεὸς ἁλιέας ἀνθρώπων, 
χαθάπερ τοὺς ἀποστόλους, τέχνην αὐτοῖς ἐμδαλὼν 
ἀλιευτιχὴν, χαθ᾽ ἣν ἐχ τῶν θείων Γραφῶν πλέχουσι 
τῆς ἁλείας τὰ ὄργανα, καὶ δι᾽ αὐτῶν τῆς ἁλμυρᾶς 
τῶ βίον ἀνέλχουσι θαλάττης καὶ θανατοῦσι τῷ 
χόσμῳ χαθάπερ ἰχθύας θαλάττης. Ζωοποιεῖ δὲ Θεὸς 

21 ῃοιηΐ!. 17. 
15 ΟΜ}. 14. 

δ Ββοη!}, 14. 
ἡ Εγοϑ, χη, 8. Δ 0 Ώ}. 10. 

3. 0 ΠῸρ. χιχ, 10. 

τἰταψίηθ ταρὶευαίαγ, οὐπὶ ἃ ἱπιρίο ἀδπιῃανθίιΓ, 

Ουοά 5 να!ἀ8 ρίαφα, ροβίθα ἰἰἰπὶ πηραϊοῖμα 51}- 

δου υ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΥῚ, 
10. Εἰοσὲ ἐ60 πιϊί(ο γίδσαίογοδ πιμίίοβ. δ᾽ ΜΙΝΙΣ 

δηἰπὶ 1)οὺ5 Ρἰβοδίογοβ Πιοηλΐηαπι, δου 40 05(0108, 

ΔΡίδ τα ̓ρ515. ἱπάθη5 ρἰβολίουδπι, ΡῸΓ 4081} 6Χ 5801}8 

1ιογῖ5 Ρἰδολοηἷδ ἐπδίγα θη 9907 ἰοχυηῖ, 4υ0- 

ΓΙΠῚ ΟΡ ΟΧ 858|80 νἱϑ αἰἰγδῆυηι τηδι], οἱ ΠΟΥ 08 

παηἶο γοθάσμι! νοὶ αἱ ρΊ566 5 πιλι 58, Υἰν 1 Δι 6ἢ} 

μο8 θεὺϑ μγαδίαπιϊογοπι 18. {γί θυ 68. Υἱΐαμι, ἰδ 

ὙΠ (οὐ. νι, ὑ. 39. Ποῖ], 11. ἷὅ Οὐαί, τν, 10. 
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αυλπὶ φαΐ ἰΓϑηϑ[ογπιδίυνῦ, ΠΟὴ πρὶ ϊα5. ἀορὶι ἀπᾶ]0- ἃ τούτους τὴν ἀμείνω ζωήν’ χαθ' ἢν τις μεταμορζω- 

εἶθ ρἰβοῖδυβ ἴῃ 54150. τηϑτῖ, ͵αχία Πἰυ "5: Πι ὁάη:- 

ἄδηι ἱπιασίπεηι μι α δρὶνῖιιι ἀοηιδμιαμε δοπυογιίπαῦ; 

βοὰ ἰπὰδ ἀβοθπάσπιιβ, υἱ Υἱτᾶπὶ ' ΠΟ ΠΕΡ Ὲ5 ἐγϑμδὶ- 

ξλπιι15, ἴἰιὸς 65. εατη ΡΓορίνοι 5, οἱ ἴῃ φοΗ θυ5, 56}}1}- 

ἐοὲ ᾿π51}5, αὶ ἃ ῥ᾽ βεδίοτίυ5. ΒῸΝ ΔΠΙΡ 15 ἐαρίματ, 

βοὰ ἃ νϑπαίουϊθιιθ δημο 85, ἃ αυΐθυ8 5 γϑηδία οαρὶ 

ορογίοί, ἴῃ πιοπιθυ5 86 οΟἸ Πθ5 νἱτὰ οϑὶ ἀποοπα. 

1ηἀδ δηΐπὶ γοπδηία δηβ6 } ̓ν) υσπιο ] ἀπί πιλ8 6 ὁ0Γ- 

Ρογθ δχθυπίοθ, ΠῸη ἰυπι|ῖ ΔΟΘη 68. Ουδλρτγορίθν 

ϑοοηδοπάυπι οὶ δά πιοιίθπι, υ0ἱ ΟΠ γσίυ5 ιγϑηϑιὶ- 

ξυγαῖι5 65ι, υδὶ ἀϊδείρυ]ο5 γμοδιυάϊπο5. οὐἀοςεβαί, 

«ᾶηάο νἱάϊπνιβ πιυ τ Δ] πὸπὶ οορίο58Π). 

18. Εἰ 46 ξσατογηῖς ροίταγιηι. κ6 ΔΌΓΒ18 4018 δ} κ.ς 

δνογιο ρείγαγυπι" Νάπὶ οἱ ἀ6 .ν8. οὐἰαπὴ δηροὶὶ 

το πΑὈυπίυγ. [πὸ Τυταπλῖπα ἰίδλαυθ ΡΕιγῶ Ροβυῖι θου8 

Μογϑοπι, εἰ ἰνῶς ογδὶ Ομ τγίβϑίυβ. οανϑῦια, 4υἱ δοουη- 

ἄυπι ἀϊνιπίιαίοτν αυϊάοπι εγαὶ ρεῖγα ; ἀϊοίαπι ἐδ 

δηἶπι "7 : Ρείνα αμίεπι ὁταὶ ΟΝ τίδίιιδ, Εἱ εοουηάαπι 

ἐποδυπϑιϊοπθηι ΓΟγάπι 6}, ΡῈΓ αιοά νἱἀοηίαγ ροβίθ- 

τίογα θεοὶ. Μιμία δυΐοπι ρείγαι, 46 4υΐ}05 ἰΝ]ς ΒΈΓΠΊΟ 

μαδαίαγ, βαπὶ οἱ ρῥγορῃοία, οἱ Δρ0510}}, οἱ Ργθοῖρια 

Δηοῖ, χα δυπὶ ἱπι Δίο γα 8 Ομγίϑιὶ, ΓΟγαηθηη6 

μαῦθηι, ΡῈγ αυοὰ ροβίετίογα θεῖ ἐπι}! φαϊίαΓ. 

Ὀπυδηυΐβηια γογῸ ρῈΓ δὰ 48 46 θ60 ἀϊεῖι δά ἴη- 

το! σοπάτπι ἴρβυπὶ (δοϊθηια, ἴῃ 56 ΠΕ Ρ50 [ΟΓΔΙΊΘΙ 

δροῦῖς δὰ ἱμιο!!!φεπάυπι Ὀοαπι; βίοις ΡῈ ΜΟΥβ6 πὶ 

[φοπὶ, ΡῸΓ ᾿ϑϑίαπι θυ Ὸρ οΕΪΔ πὶ ἀμ46}ΠΠςἰπη}5., Ρ6Υ 

Αἰϊυπι αἰϊυᾶ. Οοηιεῖι οἰΐαπι ὃχ δηφθῖο ἰοφυθηίθ, (αὶ 

δἰσαι Ἰοφυΐαν 5 : Απροίμβ φμὶ ἰοφαίίαγ ἐπὶ πιὰ. 

εἰδηΐοιῃ νϑῖαι! οχ ρείγα οἱ (ογαιπΐπθ δηβοιϊοο θόσνῃ 

οἰάδγο, 85 γὰλνο δηροῖυβ φυϊάοπι ὁγαὶ 4υἱ δρραγυΐι, 

86} ααΐ ἴπ ἶρβο εγδὶ αἷἱ Ν᾽ : Εφο θομδ Αὐταίιαμι. 

ογαπὶ γϑηδίογυπι δἀνοηΐαπι ᾿φηογϑμίο8, Π6 6 Βγῶ- 

ἀϊοιῖβ ἀδβοθιιάδηνιβ. Εὐγῖ5 δπΐπὶ ρου Δ 611 ἀἸοἰ 

ΠΙυὰ "9: δικίιθ, ποοίθ μας απίπιαπι τμαπὶ τειν δὶ 

α ἴδ; φι νέτὸ ργωραταείῆ, οὐἾειδ ἐγαπι  ὕτπι δηΐπι 

Βυπὶΐ ρῥγοὐθοίιβ ἀΐεουαι δ᾽ : χες ϑοπα γτοροδῖία 

«ἀἴμις πιμίία, ἴθ Βοπογαπι ὑπ ἀϊοῖο ΡΟΓΓΔΠ8. ἷξπο- 

τθαι δηΐμι νογα θοπᾶ ποη ἴῃ ἰοργὰ χα] οἀϊοία, δοὰ ἰη 

δαἶο βἰία 6586. ἴω Βος δεῖμα γοαυΐθβ υθδίογιπι ἴῃ 

Ομ γἰβίο 3680. 
41. ᾿μία οομὲ πιοὶ ΦΡΟΓ Οπιμθ8 υἱαδ ΕΟΥμΗΙ. 

55 Θυρ6γ. ᾿υϊαδπιοὰϊ! ποπιϊπαπι υἱὰβ οου}} Βοπιΐηΐ ; 

πῸΠ διἷπὶ 80 ἶρ50 δυβοοπάυπιιν, αυοιμδἀπιοάυπι 

ργανὶ, βϑίθυι ἰπ ραγαάϊϑο ΔΑ όδπι. Νδπὶ βϑουπάυπι 

Δροβίοί απὶ δ, δἱ οοπϑοϊεπιΐα ποι ἀατπαί Πο8, ἐἰϑογια- 

το μαϑόπιις αὐ θειπι. 

498. 19. Θκιαπι [αἰϑα μοεϑοάδγιη! ραίγεδ ποδίτὶ 

ἰάοία. δ᾽ Βα]84. δυίοιη ἰάοϊα νόον ἰὰ ψιο04 ο8ι ἐϊ- 

6618 : ποη αμδϑὶ [αἰβα βἰμὲ δὰ ἀἰβιϊπριδηάυπι ἃ} 15 

νοιῖβ. Βδεὶϊ σοῖο ἀθοὸβ πον βοίππὶ αὶ διδίυ 5 [ἃ- 

υτίοδι, 864. οἰΐδπι χυὶΐ [4158 ἀοριπαία 5:0] ἐοπῆῇηλὶ!, 

οἱ ἰΔηχυδι γογὰ δάοξαὶ δηἰινὶ {6 πιε8. 

ΠΣ ἢ (ον. μ, 18. 
δ᾽ 014. 19. 

κ6 ΠρΩΝ]. 10. 
82 ΠΟ), ἰῦ, 

Μ Τ (ον. σα, ἡ. 
δ. 1. 708. μ!, 31. 

θεὶς οὐκέτι σὺν τοῖς ἀνάλογον ἰχθύσιν ἐν ἀλμυρᾷ 

διάγει θαλάττῃ χατὰ τὸ, Εἷς τὴν αὑτὴν εἰχόνα 

μεταμορφούμεθα, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος’ 

ἀναδράμωμεν δὲ ἐντεῦθεν τὴν ἐν ὄρεσι ποιοῦντες 

διατριδὴν, δηλαδὴ τοῖς προφήταις, χαὶ τὴν ἐν βουνοῖς 

τοῖς δικαίοις" ὅθεν ὑπὸ ἁλιέων μὲν οὐχέτι λαμθάνε- 

ται, ὑπὸ θηρευτῶν δὲ ἀγγέλων, ὕφ᾽ ὧν εἰ δεῖ διάγειν 

ἐν ὄρεσι χαὶ βουνοῖς. Ἐχεῖθεν γὰρ θηρῶσιν ἄγγελοι 

τὰς ἐχ τοῦ σώματος τοιαύτας ἐξιούσας Ψυχὰς, ἀλλ᾽ 

οὐ τὰς χάτω κειμένας. Ὅθεν ἀνιτέον εἰς ὄρος, ἔνθα 

μετεμορφώθη Χριστὸς, ἔνθα τοὺς μαθντὰς ἐδί- 

δασχε τοὺς μαχαρισμοὺς, ὅτε τοὺς ὄχλους ἑωρά- 

χαμεν. 

16. Καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν, Τίνες 

δὲ πάλιν αἱ τρυμαλιαὶ τῶν πετρῶν ; Καὶ ἀπὸ τού- 

τῶν γὰρ θηρεύσουσιν ἄγγελοι. Εἰς ὁπὴν τοίνυν πές 

τρας ἔθηχε τὸν Μωῦσῆν ὁ Θεός" ἦν δὲ αὕτη Χριστὸς 

ἡ μία τρυμαλιὰ, κατὰ μὲν τὴν θεότητα πέτρα χρη 

ματίζων, κατὰ τὸ, Ἡ δὲ πέτρα ἦν Χριστός" χατὰ 

δὲ τὴν οἰχονομίαν ὁπὴ, δι᾽ ἧς τὰ μετὰ Θεὸν θεωρεῖ- 

ται. Αἱ πολλαὶ δὲ πέτραι, περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος, οἱ 

τε προφῆται χαὶ ἀπόστολοι, χαὶ μειζόνως οἱ ἄγ’ 

γελοι, μιμηταὶ ὑπάρχοντες Χριστοῦ, καὶ ἔχοντες 

ὁπὴν δι᾽ ἧς κατανοεῖται τὰ ὀπίσθια «οὔ Θεοῦ. Καὶ 

ἔχαστος δὲ δι᾽ ὧν λέγει περὶ Θεοῦ, νόησιν ἐμποιούν- 

των αὑτοῦ, ποιεῖ ἐν ἑαυτῷ ὀπὴν τοῦ νοεῖσθαι θεόν' 

ἤγουν διὰ μὲν Μωῦσέως τὸν νόμον, διὰ ὃξ Ἡσαῖου 

τὴν προφητείαν νοοῦμεν, δι ἄλλου ὃξ ἄλλο τι. Ἔστι 

δὲ χαὶ ἐπ᾽ ἀγγέλου λαλοῦντος ἱστάμενον, κατὰ τὸ, 

Ἄγγελος ὁ «αλῶν ἐν ἐμοὶ, ὡς ἀπὸ πέτρας χαὶ 

ὁπῆς ἀγγελικῶς ἰδεῖν τὸν Θεὸν, οὕτως ἐπὶ τῆς βά- 

του ἄγγελος μὲν ὁ φανεὶς, ἀλλ᾽ ὁ ἐν αὐτῷ φησιν 

Ἐγὼ Θεὸς Ἀδραάμ. ᾿᾿Δλλὰ τῶν θηρευτῶν τὴν 

ἄφιξιν ἀγνοοῦντες, μὴ καταθῶμεν ἀπὸ τῶν εἰρημέ- 

νων. Τῷ γὰρ ἔξω τυγχάνοντι λέγεται τό" ΓΑΦΡΟΥ, 

ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ 

σοῦ" ἃ δὲ ἑτοίμασας, τίνι ἔσται; Ὥς γὰρ κάτω 

χείμενος ἔλεγεν’ Ἔχεις ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτι 

πολλὰ, ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν πλανώμενος χρίσει. 

Ἠγνόει γὰρ, ὅτι τὰ ὄντως ἀγαθὰ οὐχ ἐν τῇ χατρᾶ-. 

μένῃ γῇ, ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ. Ἔν τούτῳ γὰρ ἡ τῶν μᾶ- 

χαρίων ἀνάπαυσις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ᾿ 

41. Ὅτι οἱ ἐφθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς ἐδοὺς 

Ὁ αὐτῶν. Τῶν ὃὲ τοιούτων ἐπὶ τὰς ὁδοὺς οἱ ὀφθαλμοὶ 

ποῦ Κυρίου" οὐ χρύπτονται γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ, καθάπερ 

οἱ φαῦλοι, καθάπερ ᾿Αδὰμ ἐν τῷ παραδείτῳ. Κατὰ 

γὰρ τὸν ᾿Απόστολον, Ἐὰν μὴ ἡ συγείδησις κατᾶ- 

γινώσκῃ ἡμῶν, παῤῥησίαν ἔχομεν πρὸς τὶν. 

Θεόν. 

19. Ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν 

εἴδωιια. Ψευδῇ δὲ εἴδωλά φητι τὸ ὃν λέτων, ἀλλ' 

οὐχ ὡς ἀληθέσιν ἐναντία διαστέλλων ἑτέροις. Πριεῖ 

δὲ ἑαυτῷ θεοὺς οὐ μόνον ὁ κατασχευάζων ἀγάλματα, 

ἀλλὰ χαὶ ὁ ψευδῆ δόγματα ἑαυτῷ συστησάμενος, 

καὶ ὡς ἀληθῆ προσκυνῶν τὰ τῆς ψυχῆς ἀνα- 

πλάσματα. 

56 μις. νεῖ» δ, 
45 ὅλο}. , 5. 5" ΒΕχοΐ. πὶ, θ. 

ὅν μοι, 10, 



δοῦ 

ΚΕΦ. 1Ζ΄. 

5. Στηρίξει δὲ τὴν σάρκα βραχίονος αὐτοῦ. 
Ὁ χατὰ σάρχα στρατευόμενος χαὶ ἐν σαρχὶ πεποι- 

θώς. Ὃ γὰρ ἅγιος πάντοτε τὴν νέχρωσιν τοῦ Ἰη- 
σοῦ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἔχει, νεχρῶν τὰ μέλη τὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς. 

11. ᾿Ἐφώνησε πέρδιξ. Ἔν τῇ περὶ ζώων ἕστο- 
μίζ λέγεται καχοηθέστατος εἶναι ὁ πέρδιξ Περὶ τοὺς 

πόδας γὰρ στρεφόμενος τοῦ θηρεύοντος, χαὶ τοῦ 
ἁλοῦν ἐλπίδα διδοὺς, ἀποσπᾷ τῆς χαλιᾶς ἑαυτόν" χαὶ 

ὅταν στοχάζηται πεφευγότας τοὺς νεοσσοὺς, χαὶ αὐ- 

τὸς αἰφνιδίως ἀφίπταται. Ἔστι ὃὲ χαὶ ἀχάθαρτον, 

ὥστε τοὺς θηρεύοντας μονομαχεῖν ἀλλήλοις περὶ τῆς 

μίξεως, χαὶ ἄῤῥενα μετὰ νίχην ἐπιθαίνειν τοῦ ἄῤ- 
ῥένος. ᾿Ασεδὲς ἄρα τὸ τοιοῦτον ζῶον ἐπὶ τοῦ Σωτή- 

ρος; μεταλαθεῖν, καὶ μάλιστα διὰ τὴν εἰρημένην ἐγχα- 

κἀλειψίν τε χαὶ ἀφροσύνην. Περὶ τοῦ διαδόλου τοί- 

γυν ὁ λόγος, οὐ τὰ ἴδια συνάγοντος χτίσματα, ἴδια 

ἃ ποιουμένου τὰ τοῦ Θεοῦ" φωνεῖ δὲ διὰ τῶν ἑτερο- 
ζόξων, ὧν οὐδεὶς ἐδύνατο λέγειν. Τὰ ἐμὰ πρόδατα 
τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀκούει. ᾿Αλλ᾽ ἣν ἡ φωνὴ τοῦ 
Ἰησοῦ ἐν Πέτρῳ χαὶ Παύλῳ. Διὸ χαΐ φησιν" ΕἸ δο- 
πιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 1αλοῦντος Χριστοῦ; 

Ἐπλούτησε δὲ ὁ πέρδιξ, καὶ πολλαὶ τῶν ἀδιαχρίτων 
αὑτῷ ἀνθρώπων μυριάδες ἐγένοντο" ἃς δὲ συνήγα- 

γῶν, οὐ χρίσεως μεριμνῶν, οὐδὲ χρίσιν ἔχων, ἀχρί- 
τως δὲ πράττων. Ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ πλοῦτος χεχρι- 
μένος ἐξήλεγχται" οἵ χαὶ ἐν ἡμίσει τῶν ἡμερῶν τοῦ 
πέρδιχος ἐγχατέλιπον αὐτὸν, ὅτε ἐξείλετο ἡμᾶς ἐχ 
τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ αἰῶνος Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐν 

ᾧ αἰῶνι μόνῳ τοῦ πέρδικός εἰσιν αἱ ἡμέραι ἃς δὴ 
πρὶν πληρωθῆναι, τοῦτον ἐγχατελίπομεν᾽ διό φησιν" 

Ἐν ἡμίσει τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ, αἵτινές εἶσιν αἱ 

τοῦ παρόντος αἰῶνος ἡμέραι" χαὶ μὴ ὧν καθ᾽ ἑαυ- 

τὸν φρόνιμος, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῖς ἡπατημένοις δοχῶν. 

Διὸ χαὶ φρονιμώτατος εἴρηται τῶν θτρίων ὁ ὄφις" 
ὅτε δὲ τοῦτον ἐγχατελίπομεν, εἰχότως ἄφρων ἡλέγ- 

γε). ᾿ 

12, Θρόγος δόξης ὑψωμένος ἀ; ἰασμα ἡμῶν. 

Ὅτε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἐνὸς 

πάντες. Οὐδὲ γὰρ ἅγιον εἶναι χωρὶς αὐτοῦ, οὔτε 
ὑπομένειν ἔστι μὴ ἔχοντα τὸν Χριστόν. Ὡς γάρ ἐστιν 
αὐτοδιχαιοσύνη καὶ αὐτοαλήθεια, οὕτως αὐτοαγιασμὸς 

χαὶ αὐτοῦπομονή᾽ διὸ χαὶ εἴρηται" Αγίασμα ἡμῶν 
χαὶ ὑπομογὴ ᾿Ισραὴ.1, Κύριε. 

δ. Πάντες οἱ καταλιπόντες σε καταισχυνθή- 

ἴωσαν, Ἔχαστος γὰρ ἡμῶν δι᾽ ὧν ἁμαρτάνει, χα- 
ταλιμπάνει τὸν Χριστὸν, χαὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸν Πατέρα. 

᾿λδιχῶν γὰρ δικαιοσύνην καταλείπει, καὶ βεδηλωθεὶς 

ἁγιασμὸν, χαὶ πολεμῶν εἰρήνην, καὶ ὑπὸ πολεμίῳ 
γενόμενος ἀπολύτρωσιν, καὶ τὴν σοφίαν ὁ μὴ ὧν 
χατὰ Θεὸν καὶ θέλων εἶναι σοφός. Τοῖς οὖν καταλι- 
ποῦσι τὸν Θεὸν ἀρᾶται ὁ προφέτης, αἰσχύνην τὸ ἐσό- 

μένον αὐτοῖς λέγει ἐν σχήματι τῆς ἀρᾶς. Καὶ ἐπὶ 
᾿ς γτραρήτωσαν, φησί. Πάντες γὰρ ἄνθρωποι 

πω Βοπν, 17, δ᾽ ῃρη. 17 5 υλ. χ, 91. 
ὀκγοιν, χη, 15. δΡ Ποθ}, 17. 

ΒΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ΖΦΕΒΕΜΙ͂ΑΜ. 
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ΘΑΡΌΤ ΧΥΙ͂!. ᾿ 
δ. Εἰνγηιαῦὶ! απίεπι σαγηεπι ὑταοἢῖϊ δεῖ. "5 Ουἱ 56- 

οὐπάυπι σαγηοπὶ πα δι, οἱ ἴῃ οᾶγπα σοηβάϊϊ, 5λη- 

οἰὰβ δηΐπι ΒΟΠΙΡΟΓ ϑόδυ που Αἰ Οηθ πὶ ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΟ 
800 ροιίδ! ΠΟΙ ΌΓΔ ΠΠΟΓΠ68η8 αὐυδ 50 η| ΒΌΡΟΡ 
(ογγϑῃι. 

44, Οἰαπιαυὶξ γεταϊΣ. 55 Ἐχ Ἰιϊϑιοτῖα ἀπ π|4}}11Π} 

δοοορίηνιβ, ραγάΐσαπι 6 β81Π|}8 6586 τῃογίρυ8. Εἰ» 

οπΐπι δὰ γϑηδίουὶβ ροάδ8 56 νοὶ υϑη5, οἱ 5ρ6Π}) ἀλ 8 

ἴογα αἱ ἐδρίδιυν, 56 ἀ6 πἰάο δυράυεϊ!, εἰ εὐ ρυ}}05 
ἦλ:) δυΐυφὶ886 (ΟΠ) Θεἰανοεῖ!, ᾿ρ88 οἰΐδπὶ τορθηί 

δνυϊαὶ. Εϑὶ οἰἴδην ἰμηριγυβ, [ἃ υἱ, 40] ΟΠ 1068 βυι, 

Ρυσηδη) ἰπίοῦ 86 σοηϑεγδηΐ υἱ ἱπουυθηΐῖ, δἱ πι88 

αυἱ Υἱείυ5. ἴῃ ρυξηᾶ {ποτῖϊ, υἱοίογὶβ γοπογοπὶ ρδι1- 

τυ. Ἰπιρίαπιὶ ἰϊδηπα 65 (816 δηῃΐ 4] δὰ βἰ η οϑι- 

ἄυπὶ ϑαϊναίογει ἰηιο Πρ ὶ, δοαυδ πη }5 ργά βου πι 

Ργορῖον ἀϊείδηι ἀδγο! οἰ] ΟΠ πὶ, οἱ ἰπδὶρὶ απ ΐδιη. Π)6 

ἀϊαθοϊο ἰφίιυγ δεγπο 6ϑ,, στοαί γα δι υπδηίθ ποῖ 

8025, οἱ δὰ 418 βυιὶ 1γλεΐ, 5:0] υἱπάϊοδηίθ. Αὐοοδὲ 

ΨΕΓΟ Ρ6Γ 605 4υἱΐ ποη γος βδαῃιἰαηΐ, ΄υογαπι ἢὺ} 18 

ἀΐδεγα ροϊογαὶ "" : θυες πιε υοσέπι πιξαπὶ ἀμαϊΐμηῖ. 

Αἱ νὸσ ϑέβυ ἴῃ Ροίγο οἱ Ῥδυ]ο δγαῖ. φυᾶδτε οἱ δἷι "δ: 

Απ ἐχροτὶ ππεπίμπι φιατὶ δ {{{{π|6 φιΐ ἐπ πιὸ ἰοφαῖίιγ 

Ομτὶειὶ᾽ Ὀίνεβ υϑῖο [δείᾶ δδὶ ρεγάϊχ, δἱ πιυ] ἰρ5] 
ΒοηΝ πα ΠῚ τη γίδ68 δἷηα ᾿ιἀϊοῖο δ πβεγαηῖ, 488 
Ρίδηβ οἰ σὶ!, πἰ}}}} ἀ6 ᾿υἀϊοῖο οοφίανν8, π6ο )υὐϊεῖο 

υΐ6η8, 56 δίπα ζυάϊεϊο δ66η8. Ὀἰν εἰ νογοὸ ΟἹ γἰ ϑιὶ 

οὐ ἠυάϊοϊο οΟἸ]Θοία5 Δρραγυογυηῖ. Ουἱ οἱ ἴῃ ἀϊπιΐ- 

ἀΐο ἀΐογυπὶ ρεογάϊοϊβ ἀδγοϊαυθγαπὶ οὐπὶ, οὐπὶ η08 
Ομινιβϑίυβ 4688 δχ ργβοι εἶ ργάνὸ βου ο γα ΐ!, ἴῃ 
400 ἐλπιεπη ἀΐθ5 5005 παθεὶ ρογάϊχ ; φυΐθυ5 ποηάδυπι 
Θχρ]ει8, Θαπὶ ἀδγοϊἐπαυΐπιι8 : 460 αἷϊ" : 1π ἀἰπιΐ- 

ἀϊο αἰέγαμι ε͵ι8; αὐϑὲ δυηῖΐ ργΦβ6 115 58 00}} ἀΪ65: 
οἱ οὐτῇ 'ρϑ6 ργυάθιθ ΡῈ 86 ποὸῃ δἰῖϊ, δϑὰ πο! νῖβ Υἱ- 

ἀδδίυτς ἀδ] 818. Θυδργοριοῦ ἔδγαγυπιὶ ργυ θη 5ϑἰ πιὰ 3 
ἀἰείυ8 οδὶ ργυάδηιίδ βεγρεηβ. Ομπὶ ν6γὸ ἴρϑυιὴ 

ἀξγο!αυϊπηὰκ, ἦυγα ᾿πϑὶ ρθη ἀδργομθηϑ08. 65. 

42. δοίϊμηι σίοτία εἰευαίιηι, «απο ἱβεαιΐο ποδίτα. 
Ναπι εἰ φεὶ ξαποιίβεαι, οι φιὶ ξΣαποιἐβοαπίαιτ, ἐς απὸ 

Φηϊη.5 δ. Νοαιθ οηΐπ Δ084ι:6 60 δβδποίυβ 6586, 
που Θχβρθοίδγο ροίοδὶ 4υἱ Οἰιγἰβίαπη ἤθη μαυδί. 

δου δπίμι οδῖ ἰρθὰ υϑι|8, ἰρβθᾶφυρ γογί(5,, βἰδ. 

εἱ ἱρὰ ἐϑὶ βδῃοι αι, ἰρβᾶχυα οχϑρθοίδιϊο : 4υ8- 

ΡΓΟρΡίοΡ οἱ ἀϊοίυπι εδὶ "' : δαποίβοαίΐο ποείτα, εἰ 
ἐχερεοίαίῖο Ἰεταοὶ, Ποτηῖπο. 

15. Οπιπὸς ημὶ ἀοτοίφμοταπὶ [6 εοπ[ἀπααπίων. 

499 " ἱπυϑᾳυΐϑᾳυθ δηΐπὶ ποβίγυπι ρὲγ αι: ἀο!1π- 
αυἱι, Ομ τίδιυπι ἀδδαγίι, εἰ ργοίηάο Ραίγοι. Θεἱ δηἰπὶ 

ἰη)αδίθ φίι, ᾿υ δι ἴδηι ἀδβαγὶ!., οἱ Ρουθ Π8 58, 58η- 

οὐἰδοαιοηθπι, οἱ ὈΕ]]ὰπὶ φογαἢ8, ράσαπι ; οἱ 50} αἷ- 

τἰοης μοδίϊυπι [λοῖιι5, γοἀδημριϊίοπαπι. ϑδρίδη 1812 

αὐυοφυθ ἀδδογῖ! οἱ αἱ! θόυπ ποη Βαῦδι, οἱ 6880 
νυ }1 βαρίθῃ8. ΗΪ5 ἰϊδαυθ 4υ] 4 60 ἀείδεθγυηί, ἰπ|- 
ΡΓδοϑίυγ ργοροῖα,, οοη[αδίοποπι ᾿}}19 [υἰυγαπ) 88- 
ΒΟΛΘΓΔΠ5 ἷπ ἰπηρτθοδί οἷν ἰὈγπλιΔ. Εἰ ἐπ ἑόγτα 

49 3γϑῖη. χτ, 11. κ᾽ ΠΟΡγ, αι, 11. 
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δογίὑαπίμτ, αἷι “5. Οπιῃθ8. δπἷπὶ Ποπλΐμ65 δ γί θη - 

ἴων, 54η0{1] αυϊάδη) 'ἴπ 605}}18, ροσοδίογοβ ἴῃ [ΟΓΓᾶ. 

414. ϑανα πιὸ, δοιηῖμο, οἱ βαπαῦον. δ᾽ Να πιο ΟἸΠὶ 

νότϊ αἴ πος ἀϊχογίί, εἰδὶ οἱ χυὶ {Πυ ὦ ργοῖ δ΄: 
ΝΗ οριις παύοπε φαπὶ πιραϊΐοο, δε φιὶ πιαίε δὲ ᾿α- 

ὑδηὶ, απ οἰἰδπὶ ΡγΟΡΙΟΓ 1105 δάνθηϊ!. οὶ αυΐρρα 

να ἀἰχὶα μοιπογγοῖδϑα : ϑάπα πιὸ, δοηιῖπο, εἴ δαπα- 

ῥοῦ; ὃἃὶ ΟΠ τηθὐΐοῖ5., αυΐθυ5 ἀλπάο 51} })51Δ}11ΔΠ| 
ΠΟΙ 51ΠΙρ 56 ; Π6ς δἱ 415 Δ]1}8 πιά! οἰ πὶ δῃ ηι8- 

τα ΡΓΟΙΘΙῸΥ ; 561 1}}} 8011, 6:}}5 Ππι γί} νοϑιῖ- 

ΤΌΘ η11 Δι σαγα βυ Ποῖ. Ηΐο οηϊπὶ οἱ βϑμα!1 το ϑι}- 

ἰὰγ}1, {8 συ γΑιοηἷ8. δοαυϊυν, Π06 65 δϑηδιῖο. 

ὕπα δυΐθι γἜγδα616 58}118, 8] Ὁ γί βιι5 βαϊνοῖ : γὰα- 

Ἐιδ Θηἶπὶ ὁ αὐ βαίμίοηι 55, οοίογαηας ομηἶᾶ. 

φυδγα οἱ 5011 ἀϊοοπάσηι 57: ϑαίυα 16, οἱ δηίΐυμδ 67Ὸ. 

᾿ς διυίθπὶ ἢ0Ὸ ἀΐξοι, αι! δϊδοία οἰμηὶ τὰ ἀ6 48 

εἰογίϑίυν, ἀΐοορα ροίονῖι “5: Οπμονπίαηι φίοτία(ἷο ηϊθα 
4ι 6, αἱ υΣί4 πιαπάαίιτη, Π0Ὴ ἐπ δαρίοπιῖα, ποῊ 

ἐπ τόῦοτα, ποι ἰπ Ορίθιι5, 564 ὧι ἰος δοίο σἰοΥίαι"ν, 

φιοά ἱπίεἰ ἰφαῖ οἰ εοσηοδοαι φμοπίαπι 660 ἐμπὶ [)οηιὶ- 

πα ὃ. Ηἰς γϑγὸ ἀϊςοὶ ὃ: Εφο μὴ ἰαϑοταυὶ δοημον8 
ῬΡοη8ι τὸν 83. αυδπὶ όδὺ5. ἰπασίοι 1" ; Τοί 6 φταϑαίμπι 

ἐμιηι, εἰ απιὐμία ; οἱ 15: Βείίπημε οηιηΐα, οἰ δθηι6γ6 

πὲ; οἱ 5 ; ἡ μίσμπηιο ποπ ἀδδοτῖί ραίτοπι εἰ τιαίτοπι, 

εἰ φεημἶίιῦ ροϑι Ὠϊθ, ΟΊ} 681 116 αἷσπιι5. (αἱ ὙΟΓῸ 5,6 

δοααίίυγ, πο ἰδθογαῖ. Εἰ ποιὶ οὐἷ (αὖον ἐπ “αοοῦ. 

πέηιο υἱάούϊατ ἀοίοτ ἱπ 1δγαεί 1", 
ν᾿ 

Ε)ωβάφηι. Ουϊὰ τἰᾳπάθδαι Ποο 68ι} Θυοῃίδηι 586 0}18 

1581 τὰ ΠΑ θα Γ, ᾿ΐ νθγὸ ἀΐοι 5 ποθ σγοάθη!6 8. ΡῸΓ 

Θοπίυκηο} πὶ οἱ ἀϊοθθδηὶ : Κοηίαί. δε 66ο, αἷϊ 75, 

πο Ῥτοῦτὶδ οπεταίις ἀο[θεϊ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ]. 

4ὅ. φεὶ σαϊβεαί ἀοπιιπι διιαπὶ δἰ ΠῸΠ οἰιπὶ ει511- 

εἶα. Ὠοιπυπὶ οὐτη ᾿υ5ιΠ|8 φ ἰδία πι δἰ ρη σαν]! 
Ἀροϑίοϊυϑ, ἀΐφοι 15 : Δοὶ αρτίομμνα, Πεὶ ααϊβ- 

εαϊϊο 6515. ΑἸὶ ν6᾽Ὸ 77 αφυΐα {επἀαηνθπίιι))ι Π6Π10 ΡΟ 651 

Ῥοηετε ργωίεν ἰά χιοά ρμοδίϊμηι εδί, ιιοί 651 (Πτιδίτιδ 

]οειι8. δὶ φιὶδ υόγὸ αὐἀϊβοαϊ, οἷς. Ἰσίιατ 4 ογϑαὶὶ 

ῬδΡ δὰ αυΐ ἀοουῖ, Γυν ππιοπίαπι ᾿δαΐ! ΟὨ τ βίαηι 

δδαη). ϑυρογαϊῇοδι νογο αὐΪΐ8, 5ἷ ῬγΟ 6, δυγιι πὴ 

᾿ἀοφηιαια γε 4115; ἀυσοηταπιὶ ΒΓ ΟΠ ΟΠ βαϊ αἱ Γοιη; 

᾿αρί465 ργοιίοβ805 φ ΠΠἰείαπι 300 οχ υἱνι θυ; 51} 
ΒΔ ]6 βυργα δοϑαπι 0 ρ γα Ποῖ, ρίᾶνα, ἐπα υ8η1, 

Ἰΐφπδ, [πὰ πὶ, διΐρυ απ), απ οιηθίο ᾿πηρὶ5. ΠΟῊ ΟἹ, 

ἴη φυδπὶ οὐ να ἢ Ουΐ φαϊβοαὶ ἀοπιμπι διιαπὶ ποη 

ἐπὶ μβ{}|α 15. Οὐ Θχοοίδυιη Ποία ἢ Οὐρὶ, 566 

ΠΟ ϑβθουηάιληι [)εΐ νογθιπὶ οἱ νοῦ θη), πο ἢπ 

Ἰυάίεῖο οαπδουΐα (ἀοἶ 1. Ρᾶνὶ τγαιΐομα ποὲ Δρρ! ἃ 

ἀοσδηιθυ5 568 νου δίθιη, δοιὰ [415] ΠΟῊ 15 56 ῖ 6} - 

τἰαπι. Ὑογθὶ σταῖϊα, Ῥαυ]υ5. αυϊάθιη ἀοπιαπι, ΕςοΙ6- 

δ πὶ ο πὶ 0 51{π|Δ «ἰἀϊῆοαι, σὐοηδουϊα νογοὺ Τίπιο- 
{Ππ|60}8 οἱ [μυς25, σΘιουίαιια Πἰ5 51 Π}}165 ἴῃ ἡπαϊεἶο. 

414. 4Παϊβεαδιὶ εἰδὶ ἀοπιιηι σοπιπιεπδιταίαηι. ἸΔ 6 ΠῚ 

55 γούοην. αν, 15, 66 γ0ηι. 17. 
“9. λογδη, ιχ, 25, 24, 19 δοιοιη. χυι, 10. 
ΤΡΊρα, χαχν, 10, οἱ, 11. 15 δόγοι, χνη, 15, 10. 

ΕΧ ΟΒΙΘΕΝΕ 

ἐδ Νὰ, ἡ τ: 
ΘΔ. 
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Α γράφονται, οἱ μὲν ἅγιοι ἐν οὐρανοῖς, οἱ ὃξ ἁμαρτω- 

λοὶ ἐπὶ γῆς. 
14. Ἴασαί με, Κύριε, καὶ ἰαθήσομαι. Οὐχ ἂν τις 

εἴποι τοῦτο σὺν ἀληθείᾳ ἢ τῷ εἰπόντι’ Οὐ χρείαν' 
ἔχουσιν οἱ ὑγιαίγογτες ἰατροῦ, ἀ.1.1' οἱ κακῶς 

ἔχοντες, τῷ καὶ διὰ τούτους ἐληλυθότι. Τοῦτο γὰρ 
εἶπε δικαίως ἡ αἰμοῤῥοοῦσα τὸν “ασωί με, Κύριε, 
καὶ ἰαθήσομαι, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἰατροῖς, εἰς οὺς χατη- 

νάλωσε τὴν οὐσίαν' οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος ἐπαγγέλλεται 

τὴν τῶν ψυχῶν ἰατρικὴν, ἀλλ᾽ ἢ ἐχείνῳ μόνῳ, οὗ 
ἀρκεῖ ἄψασθαι τοῦ χκρασπέδιυ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 
Οὗτος γὰρ ἐὰν ἰάσηται, τὸ τέλος ἀχουλουθεῖ τῇ ἀπ' 

αὑτοῦ ἰάσει, τουτέστιν ἡ θεραπεία. Μόνη δὲ χαὶ ἀλη- 

θὴς συτηρία, ἐὰν σώσῃ Χριστός. Ῥευδὴς γὰρ ἵππος 

εἰς σωτηρίαν", καὶ τὰ ἀλλὰ δὲ πάντα. Διὸ χαὶ μόνῳ 

εἰρητέον: Σῶσόν με, καὶ σωθήσομαι. Ἔρεῖϊ δὲ τοῦτο 
ὁ τῷ ἀποτετάχθαι παντὶ καυχήματι δυνάμενος λέγειν" 
Ὅτι καὐχημά μου εἶ σὺ, ὁ κατὰ τὴν ἐντολὴν μὴ 

ἐπὶ σορίᾳ, μὴ ἐπὶ ἰσχύϊ, μὴ ἐπὶ πλούτῳ, ἀλλ 

ἣ ἐν τούτῳ καυχώμενος τῷ συνιεῖν καὶ γιρώσκδιν, 

ὅτι ἐγὼ εἰμι Κύριος. Ὃ ὃὲ τοιοῦτος ἐρεῖ τὸ, Οὐκ 

ἐχυπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω σου" πρὸς ὃν ὁ 

Ἰησοῦς ἐρεῖ" Αρον τὸν κράδδατόν σου, καὶ π5- 

ριπάτει, καὶ, Ἄφες πάντα, καὶ ἀκοιιούθει μοι" 

χαὶ, Ὅστις οὐ καταλείπει τὸν πατέρα καὶ τὴν 

μητέρα, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκχ ἔστι μου 

ἄξιος. Οὐ χοπιᾷ δὲ οὕτως ἀχολουθῶν. Καὶ οὐκ 

ἔσται γὰρ μόχθος ἐν Ἰαχὼδ, οὐδὲ ἐφθήσεται χό- 

γὸς ἐν Ἰσραήν.. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τί δήποτε τοῦτ᾽ ἐστίν ; Ἐπειδὴ σὺν- 
εχῶς ἀπειλεῖ τὰ δεινὰ, αὐτοὶ δὲ διηπίστουν τοὺς λε- 

γομένοις, σχώπτοντες εἰς αὐτὸν ἀεὶ ἔλεγον’ Ἐ1- 

θέτω. ᾿Α.11᾽ ἐγὼ, φησὶν, οὐκ ἀπέκαμον καὶ ὀγεί- 

διζόμεγνος. 

ΚΕΦ. ΚΒ'. 
15. Ὁ οἰκοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ οὐ μετὰ 

διναιοσύγνης. Τὴν μετὰ δικαιοσύνην οἰχοδομουμένη" 

οἰχίαν ἐδήλωσεν εἰπὼν ὁ ᾿Απόστολος. Θεοῦ γεώρ- 
γον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Λέγει δὲ, ὅτι, Θεμέλιον 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸ κείμενοῦΥ, ὅς ἐστι 

Χριστὸς Ἰησοῦς. Εἰ δέ τις οἰκοδομεῖ, καὶ τὰ 

ἑξῆς. Οὐχοῦν διὰ τοῦ διδάξαντος ὁ πιστεύων θεμέ- 

λιον ἔσχε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. Ἑποιχοδομεῖ δέ τις, 

εἰ μὲν χαλῶς, χρυσὸν τῆς ἀληθείας τὰ δόγματα, ἀρ- 

Ὁ Υύριον λόγον σωτήριον, λίθους τιμίους οἰχοδομίαν ἐξ 

ἀρετῶν: εἰ δὲ κακῶς ἐποιχοδομῶν τῷ Ἰησοῦ, πονηρὰ 
λέγω ξύλα, χόρτον, χαλάμην, πῶς οὐχ ἀσεθεῖ, ἐφ᾽ 

ὃν ἔρχεται τὸ οὐαί; Ὁ οἰκοδομῶν οἰχίαν αὐτοῦ 
οὐ μετὰ δικαιοσύνης. Ὃ ποιῶν ὑψηλὸν οἰκοδόμημα, 
οὐ γατὰ λόγον δὲ Θεοῦ καὶ ἀλήθειαν, οὐχ ἐν χρίματι 

ὑπερῷα ποιεῖ. ᾿Αλναλόγως νόει καὶ τοὺς διδάσχοντας 

ἣ ἀλήθειαν, ἣ Ψψευδώνυμον γνῶσιν’ οἷον Παῦλον μὲν 

οἰχίαν τὴν Ἐχχλησίαν οἰχοδομεῖν μετὰ διχαιοσύνης, 

ὑπερῷα δὲ Τιμόθεον καὶ Λουχᾶν, χαὶ τοὺς τοιούτους 

ἐν χρίματι. 

14. Ὠχοδόμησας σξβαυτῷ οἶχον σύμμετρον. 

δ᾽ Ζογθῃ). χυι, 18. “Ἰνϊα. 
9 δι}. χ, 51, ὅ8. 
18. Ζόγοιῃ, ΧΧι!, Ὁ. 

66 βγμδ]), χχχιι, 17. 
ν. 11,12. τὴμι6. χνῖν, 22). 
16 6 Οοχ΄. ἱ, 9. Τ7 10. 11,12. 
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Εἴποις δ᾽ ἂν χαὶ περὶ τῶν ψευδοδιδασχάλων ἀχολού- Α ἀἰχεγὶ5. οἱ ἀδ ρου ομηαρϑιγ8 ϑαθ δὸ ἀδ ῃτἴογὶ- 

θως τοῖς πρόσθεν εἰρῆσθαι. Ὡς γάρ φησιν ὁ Σολο- 

μών' Ὃς ἐνεργεῖ θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ, 

μάταια διώκει, καὶ ἐλεύσεται εἰς παγίδα θαγά- 

του. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι οἰχοδομοῦσιν ἑαυτοῖς οἰχίας ὁ- 

νόματι Ἐχχλησίαν, ἥτις ἐστὶ πονηρενομένιυν, πρὸς 
οὃς λέγεται μετὰ εἰρωνείας: Ὡχοδόμησας σεαυτῷ 

οἶκον σύμμετρον, ὑπερῷα ῥιπιστά" ἐν οἷς ᾧέθη- 
σαν ἀνα ψυχὴν ᾧχοδομηχέναι. Διὰ δὲ τῶν θυρίδων οἴει 

πεφωτιχέναι φωτὶ γνώσεως τὰ οἰχοδομήματά σου, 

ταὶ ἀσήπτοις ξύλοις εἰς τὴν οἰχοδομὴν τῆς οἰχίας 

χεχρῆσθαι, χαὶ χρίεις διὰ μίλτου μιμούμενος τὸ αἷμα 

Χριστοῦ. 

15. "ΙΠὴ βασιϊεύσεις, ὅτι σὺ παροξυνῇ. ᾿Αλλ' οὐ 

βασιλεύεις, εἰ χαὶ παρωξύνθης ἐν κέδρῳ τοῦ πατρός 

νυ5. ὕιτΆ δηΐμη δἰἷΐ βα]οπιοη ΤὉ, φιΐ ὁρογαίμν ἤϑδαμγος 

ἐΐπσια πιοπαά αεὶ, ἱπανῖα δεοίαιεν, οἱ μεγυδοιῖθί ἐπ [α- 

φιθηηὶ πιοτίϊδ. Ηΐ διοπὶπὶ δἀϊβοδμι 5 0ἱ ἀοπιοβ, π0- 

πἷμπο ΕΠσοΙοβίαπι 40:8 651 πιοὶϊσηδηίίαπιν, δὰ αυο8 

οαπὶ ἰγοηΐὰ ἀϊείιαν : ΖΕ αἰβεαδιὶ εἰδὲ ἀοηιμπι δοπι- 

πιθιδιταίαηι, σαπασμία μετβαι ἴα, ἴῃ αυΐθυ5 το[γὶ- 

ξογαιἰοηθι δίιυχίϑ86 ΟρίηΔι} δυπὶ; ΡῈΡ [ΘΠοδι ΓΔ 5 

ΥΈΓῸ ἴυ9 «Οἰπεοία Ἰυπιῖης σοσηϊἰοπ͵5 Πυϑιγᾶβ886 ρμὰ- 

1.5 εἱ ᾿ἰρηΐβ ἐπιραιγ Πἰυυ 5. δὰ οἰγασίι πὶ ἀθπι}8 

16 υϑππὶ 6586, οἱ μἰπρὶβ πιῖμίο βδηφσυΐποπὶ Ο] γἰϑιὶ 

φῦλ! αἴυ5. 

15, Νιαπφιὶά (ἃ τοσπαδὶς, ηνῖα [ἃ σοπ θη 68, οἷο. 

564. ποθὴ γορηδΐδ, οἰδὶ σοί ἰο5. ἴῃ ΘοάΤῸ ραίγίβ 
σου. Κέδρος ὁ πατὴρ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, δένδρον τι Βιυϊ. Οδάτγυβ ροσολίουβ Ρδί6γ, ἃγθοῦ ηὐυδιληπὶ ὁχ- 

ὑψηλὸν, ὑπερήφανον, ἀντιχείμενον, ὁ διάδολος, ἢ ὁ 

λόζων μοχθηρῶν ἄρχων. Θὲ δὲ τοιαῦτα οἰχοδομήσαν- 

τς λιμῷ ἀπολοῦνται, Οὐ γὰρ φάγονται, οὐδὲ 
πίονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ δικαιοσύνην ἔγνωσαν, μὴ 

γνωχότες Χριστόν" τὸ δὲ τὰ δίχαια πράττειν ἴδιον, 

φησὶ, τῶν γινωσχόντων τὸν Θεόν. Τῶν δὲ μὴ τοιού- 

τῶν οὔτε οἱ ὀφθαλμοὶ χαλοὶ, μὴ βλέποντες τὴν ἀλή- 

θειαν, οὔτε ἡ χαρδία, ψευδῶν πεπληρωμένη δογμά- 

τῶν, δι᾿ ὧν σφάλλοντες ἑτέρους, φονεύουσιν αὐτῶν 
τὰς ψυχὰς, αἷμα ἀθῶον ἐχχέοντες τῇ γλώττῃ ψευδεῖ 

καὶ δολίᾳ" τοῦτο δὲ τῆς διὰ τριφυοῦς χεῖρον σφα- 

γῆς. 
24. ᾿Εὰν γενόμενος γένηται ᾿Ιεχογίας υἱὸς Ἰωα- 

κείμ. Τὸν Ἰωαχεὶμ τοῦτον Ἰεχονίαν Ἱερεμίας χα- Ό 

λεξ τὸν δὲ τούτου πατέρα Ἐλιαχεὶμ προσαγορευόμε- 
νον Ἰωαχεὶμ ἐχάλεσε Νεχαὼ Φαραὼ, ὃν ἀνελὼν ὁ 

Βαῤδυλώνιος πρὸ τῆς πύλης ἀπέῤῥιψεν, ὡς ὁ παρὼν 

προφήτης λέγει, χαὶ Ἰώσηπος ἐν τῇ δεχάτῃ τῆς 

Ἀρχαιολογίας. Τὸ δὲ ἀποσφράγισμα σφραγὶς ἐξέ- 

ὅωχαν οἱ λοιποί" σφραγὶς δὲ ἦτοι σφενδόνη ἐν τῇ 
δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ γίνεταί πως ὁ τὸ χατ᾽ εἰχόνα διὰ με- 
τανοίας ἀναλαμπρύνων" ἔργα γὰρ ἀγαθὰ νοεῖται τὰ 

δεξιὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ τὰ πρόδατα ἱστῶντος ἐχ δεξιῶν. 

Ἣν δὲ σφραγῖδα τῷ ἀσώτῳ υἱῷ δέδωχεν ὁ πατὴρ 
ἐπιστρέψαντι. “Ὅπερ εἰ γέγονεν Ἰεχονίας, τύπος 

κοῖς ὑπηχόοις εὐσεόείας ἐγένετο. ᾿Αλλ᾽ οὐ γέγονε. 

Ἰλὴν ἔδοξε τῷ προφήτῃ πείθεσθαι φήσαντι" Ὁ ἐχ- 
πορευόμεγος πρὸς τὸ χωρῆσαι πρὸς τοὺς Χα,- 

ἑδωους τοὺς συγκχεχιλεικότας ὑμᾶς, 

Ἐξῆλθε γὰρ ἐπαγόμενος χαὶ τὴν μητέρα χαὶ τοὺς 

δυνατοὺς αὐτομολήσας πρὸς τοὺς Βαδυλωνίους. Εἰ 

δὲ γὰρ τελείαν, φησὶν, ἐπεδείξατο τὴν μετάνοιαν, 

ὥστε χαὶ σφραγῖδα γενέσθαι τῆς ἐν περιτομῇ δι- 

χαιοσύνης χατὰ τὸν θεῖον ᾿Απόστολον, ὡς κατὰ τοῦτο 

δηχεῖν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πάντως ἂν παρεδόθη δί- 

χὴν ὑφέξων τῶν πρώην ἡμαρτημένων, εἰ χαὶ με- 
τριωτέραν. Ἐν Βαδυλῶνι γὰρ σωφρονισθεὶς ἐν 
εἰρχτῇ καὶ δεσμοῖς πάλιν Εὐϊλὰὸ Μερωδὰχ μετέστη 

πρὸς ἄνεσιν, ὁμοδίαιτος γενόμενος τῷ βασι- 

λεῖ χαὶ οὕτως ἐν ἀλλοτρίᾳ καταλύσας τὸν βίον. 

ἜΡιοΥ. χα, ΦΊονοη. τσ, δ. 

(αἶσα, βυρογυα, δάνεγβαγία, ἀἴ8}}0}15. 681, νοὶ ργᾶ- 

γότυπ διιοίοῦ βογηιοπι πη). Οεΐ νόγὸ ἴθ. φο αϊ ο- 

ταμ!, ἴἅ6 ρογίθυπί, Ναπὶ ποῖ σοπισίά οι, οἱ πὸπ 

θίϑονι, 56 οἱ ιδι πηι πον σορπονυογιν ὅ8.,. οὐπὶ 

Οἰμἰδίυπ ΠῸΠ ΟΟΩΠΟνΘΥΙ ; υθ᾽ Θπΐ) [δοοΓὸ, 

ἐοτυμ, ἰπηυΐῖ, αυὶ θουμ σοσηοβουη!, Ὀτοργίαι 

651. 6" νόγο [4105 ΠΟ} διιηΐ, ποτα ΟΟυ]05 ΠὰΡροηὶ 

θοηοϑ, οὐ πο νἱάολη! νου Δίθπι, ποῆῦσα σοΥ, [κ41- 

βογυπὶ ἀοσιημδίαμη. Ρ] ὁπ Π), ΡῈΓ αὐ 4105. ἰῃ ΘΡΙῸ- 
ΤΟΙ ἰγ] ΟΠ 105. ΔΗΪΠΊΔ5. ΘΟΓΙΙΏ ΠΟΟΟΝΐ, ΒΆΠΘΌΪΠΟΣΩ 

ἰπηοοδηίοιη [πάδη!65. συλ πιοηαεὶ οἱ ἀοίοϑα; 
αυοὰ ρεὰς 681 πὶ {Ἰ ρ]}}οὶ φἸ ἴο Ῥισι]αγα, 

Φι, δὲ [ἀοίπις {μονὶ! 9 δοϊιοπΐας ἢ ἰιι5 “οαεῖπι. Ζολοῖπι 

μυμο δοο!οηΐδιι πα ποιραὶ δογοπᾶβ; ρα! ει νΌΓῸ ου 9 

ποπιΐπα ΕἸϊΔοῖπι ϑοδοῖη! ἀρρο! αν Νοοιλο ΡΊΆγαο, 
αὔθ εὐ ᾿μ γίεοἰδβοῖ ΒΑΘΎ] οηἑ 5, δη6. ρυΓιΔ πὶ 

Ρτγοϊοεῖι, υὐ ῥγορ]ιεῖα ᾿ς αἷξ, οἱ Πῦγο Απιφαίίαιι πε 

“υααϊσανιιπι ἀξδοῖη!ο δοβαρίι8. ἀβϑογὶῖ. ϑίξπαοι! απὶ 

γ6ΓῸ, ΟΠΙΘΙῚ 5 βίΠαπὴ ἰυϊουρτοίαι! δυμι. 5.6 Π πὶ 

ν6ΓῸ γ6] μᾶ14 ἴῃ πιδηι θὲ ἤϊ φιοάιτηπιοίο φυὶ Ὀεὶ 

Ππαρίπθ δι μ6Γ ρα πο ητ8η| μυΐβιϊο γοϑι τα} εοτὶ; 

Ρυγ θομα δ ΐπ) Ορυγα ἰηιοΠἸσίταν ἀόχίοτγα Ποὶ ρᾶγϑ, 

αὶ ονο5. εοἰ]οςαὶ δὰ ἀοχίογαπι. Οιθηὶ δημι μη 

{}1ὁ ργοάϊσο τονογιομεὶ ἀρ ρμαίον, τοι} οἱ [Δε}5 

6586ι 00] ΟΝ 185, 1Π4π6 βυ θά 5 30} μ᾽ οἰλΕ15 ὁχοιη- 

νίαν Γυἱδϑεῖ. 5.4 ποὴ οἴϊιοια5 651. ψ γα ΔΠΊ6} νἱ-- 

5. ὁ51 ργορ]ιοίϑ Οθοάἶγα ἀἰσοηιὶ δ᾽ : Ομὲ ἐσγοαϊοίιγ 

μι αὐ (Ἰιαίαο5 (τα θ6αί, φῇ σον οἰ ιδογαπι υ08, υἰνοῖ. 

ζήσεται. Ὦ Εργοθϑι5 ΘΗ Ϊ πὶ 651, πιαίγοηι ΡΟ ΟΠ β56116 Ὁ) 060 

δά ϑυσοηβ ἐνδησίιρα δ Βα} ν]ολ 05. Ουυα 5ἱ ρει [6- 
οἴη, θαυ, ρα πιο ηιδην οϑιοη 5:61, αἱ δοοριη- 

ἀυμ ἀἰνίπυ πὶ ΑΡΟΒιΟ πὶ δἰ σηδου αὶ 1108 415 ἐπ 

εἰγου πιο βίο 65ι, ᾿υ5ι|π [Δςίυ5. 65586,, υἱ 'ῃ ἀοχ- 

ιενἃ 6] μοβίιυ5 κοσιι ὰπὶ ἢος ν]ἀδΓοίυγ, 58π6 ἰγἃ- 

ἀΐτι15. [υ͵δ861 ρυϊολα αι μι  τατ δύ απι ΡΟ Δ 5 

ἀδίιγυϑ, οἰδὶ τποϑθγδιίογοβ. Ναη) οαπὶ ΒΑΡ γ θη 6 

ἴῃ οσλγόογα 846 Ὑἱθοι} 5. ρόηἶ 5. ΓΒ ρυ 5561, ΓυΓδα 9 
Εν!δὰ Μογοίδςι) τοϊαχαῖι5 οοῖ, [Δῖι5. γοσὶ 60ὴ- 

(ον μα} 15; οχ 400 ἐπ δἰΐομα (ογγὰ (6 Π) ΟὈ 1 ΟΣ - 
(ΓΘ. π. 

δι δύγρ, αχὶ, 9, 
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ΠΑΡ. ΧΧΙΠΠ. 
16. Νοίϊι6 αμαϊνα ϑρτϑα ρμτορἠοίατιηι. Ῥτο μοι 

θη 51Π|0}|1οἰτον ργορ οί) Δι γθ, 564 ΘΘΓΠΊΟΠΟΒ 

Ῥτγορῃοίαγιιπι δὰ ἢ! ἰοηθ πὶ οοπῆςίο8. Νὰπὶ «αἱ 

δι 1 ργορ!ιείδιη, υἱ ΜΟγ56Ππ), ποι ἴρϑιιπι, 5ο Ὠϑινη 

ϑυάί! ρ6ῈΓ δὰ) Ἰοφυσπίαπ). Ῥβδιδοργομίνοί5 νὰ τὸ 

νδη8 ἐπρυπὶ. Οὐπὶ δηΐπὶ ποι οὐηναγίδηί, νημῃ 

οδϊῇοίιπι δυάφίογοπν., υἱβίοποιθ οοτγά 8 Ἰοηπδηίε5. 

ἄρῃς. ααΐρρο ΔΌδηι6 1)6ῖ διχ!!ο τὸβ8 ΟΟΠβιἀογΔη8, 

υἱβίοησπι οογά 5, Π0) ὁχ ογὸ ἰοαυ! ον ἀδηι18 νογρδ 

οὐ ΠΝ εν πδπι15. Θυληίοαυς ναγὸ σοηνθηίαηι νἰβὶο 

οὐγάΐ5, ογίϑαυς οιπίηΐ υϑγθιπὶ; ΠΙΔρΓΟΡΙΟΡ ΠΟΙ 

ΒΠΠΡΠ οἰ(6ν νἰϑίοπϑι σον ἴ5 γοργοθοην!!, 564. φιᾶπάο 

ἉΠόγι ἀσῆοιι; υηοία δαηῖ δυΐοπῦ ἀρυ ουηὶ αυΐ 

αἰεί! 5": ῬΙΘΟΟΤΙ͂ ΟΥ̓Θ, ῬΓΟΟΟΥ͂ εἰ πιδηίθ. 

49. Εδοε φοπυποιῖο α Θομιῖπο. Ῥργορ ιοίαι ἀ6 οοηιϊ- 

τηοιίοηα οἱ ἰγὰ θοηηΐηΐ οὐτοαίο! ἴῃ ᾿πηρίο5. ΕΌΓΟΥ 

ΠΟ δδΐῖ ΓΟΝΟΓΒῸ5, ΠΟΙ 511}0}10Ἰ 16 Γ, 56 ἀσηδο ἔρος 

τί {ΠΠπιι4 : φυδδὶ γονογίθπα ροβίᾳιδηι [δσοτγὶι. Ουοὰ 

νΘΓῸ ποῃ [(οοἰξ νογθυπὶ Βοπιΐηὶ, Γυγον Ὠοιηϊηὶ [Δεἰ1. 

Ου δυΐϊθῖι ἔυγον θοιΐμΐ (Δεῖαι, αἱ θαυ 55: θο- 

μιΐπε, πὸ ἐπ [ἀτοτὰ ἴμῸ αὐσιιας πι6. Ἰσίταν ἀγριοί δβ5ὶ- 

ὅθ, ἀἄοποο [Δεΐδι ἰὰ ργορίεῦ φυοὰ ἀτγρυΐϊ!; [ἰὰ πὶ πος 

ΓΙῸΡ ρογίδοία ογυάΐδι. Νοὴ ἰδηΐαπι νογὸ [Δοϊοὶ, βεὰ 

οἱ βἰαιθὶ οἱ οοηγιηδῖι. Ἡ]υὰ γοργὸ κ᾽, αὖ ἀρργθ6- 

δἷ 056 σοΥἷδ δαΐ, Οα πὶ 51} διΐριια, ἴῃ πον 5βἴηιο, ἴῃ - 

4υΐι, ἱπι6}]ΠΠφοίαν, 46 18 50 Π|Πο6ῖ χυς ἀΐκογαί ἀδ [υ- 

ΤῸΓΕ οἱ 'γᾷ. ἀγαιλ5. ἰρίίαν 111 φὰϊ ποΐ8 θὰ γουβὶα - 
Υἷι αι δι δηΐ Ὠηοίοηυ Δυξοοηάϊ 8. 

35. θεμε ἀρρτορίπφιαιις 660 διιπι. ῬΓΟΡΙΟΓ ἢος 

ΠΟΙ τη ᾿α(πθναηι! ἴῃ ἰηἰαυϊαἴθπι ροραϊυπιὶ πιθυπὶ 

᾿μηρ } Ποπ|68. Ουΐ ὀμπΐπι ργορίνείδ ἀδὶ υὧἱ κοἷδί φυᾶ 

αφαθ ἀϑυμίαν, πλι10. τπηϑρὶβ 'ρ56. πονῖ!. δρέγέ δι 

ὀπίπι δοπιμιὶ τορίευϊί οτῦόπι (δγγαγμι δ. οἱ ὧν ἰρδο 
υἱυίπιις, 80 πιουόπιιγ, οἱ ξιπιὰς 35, αἱ Ῥαυ]ὺ5 8 
Αἰδομΐθη8658 ἀἰχὶξ, ϑ1π|}16 οἱ Π]υὰ δ᾽ : Νωιφιά οω- 

ἔμπὶ δἰ [ἐγταπὶ 690 ποη ἱπιρίθο, αἰοὶς Βοπιὶπιι ἢ Ῥο- 

το Θηἶπὶ 808 ὁπιηΐθυ8 ἀρργορίπαυδί. Εἰ ῥγβοθβ 

ἰρίτωσ δὰ θδὰπι ποῦ υἱ Δθβδηίεπὶ ἤυπί., Ετ ἀς ΕἸΠΟ 

αἰείιυγ "5: 1 πιιπάο ὅταϊ, εἰ πιιπάτιδ ΡΕΥ ἱρειπι [ἀοίτ5 
ἐεἰ. ρβ8 δπΐπὶ δὲ χαΐ ἀϊεῖ! : δ δι ἀρρτορίπφιαπε 
ἐ60 «π. Νλπι οἱ εἰχὶ! δ᾽: 0ὺἱ] ἀμο νεῖ ἴτὸ8 σοπρτο- 
θαιὶ ἷἱπ ποπιΐπο πιθο, οἱ 690 φεπὶ ἱπ πιφάϊο ἐπ ον; 

4υἱ οἰἴαπι ἀΐοῖι "9 : Εεοθ 690 νοὐΐδειιπι δμηι οπιπίθιιε 
ἀἴοϑιι 8 πδηι6 αὐ σον διιπιπιαίἰοπειη δι ομϊ. 

21. Νιυπηιϊά εὐἰμηι οἰ ἰεγταπὶ 660 ποὴ ἱπιρίοο 

δίουϊ δοΐπὶ Ὠ0}Π1Ά μᾶΓβ. ΟΟΥρΟΓΐ8 ἜχροΓβ 6δΐ ϑη1Π)8, 
δοὰ υλἱουπηυα δθηβυ8, ἰδὲ οἱ δηΐιπδ,, ἰ(ὰ πἰ}}}} θἱ 

νΔΟυΠΊ, οἱ ἰΔιηθῃ ΟἹ πίἃ ἱπηρ|6 8, ρΘΟΟΔίοΓο ΠῚ ΠΟῚ 

ἰπηρίδι. ϑρί γί εἰν. δυΐαν ἱωπιυπάϊβ μίθηυ5 οβί, αἱ 
Βια)υδιηοῦ! ὧἱ ᾿πηρ᾽οαίυ ἃ Π60 ἢδγὶ ποῃ ροιαδῖ, πἰϑὶ 
8.0 οἰ πίθ}5. 4118 χυὰ ἰρϑαπὶ ἱπηρ]θι!, νδουυ5. Πἰδι, 
Νά ἶρποβ ἱπιρίοι ἰπ σΟΪο οι ἰπ ἰογγα. δοπιΐπὶ 
ἘΠ ΠΔ ΟῚ ἴοΓγᾷ οἱ οτηπίδ 4υ: ἴῃ 68 5ιηϊ, 86} {6ΥΥΩ, 

Μ} (0γ. χιν, 15. 85 Ρβα] υἱ, 9, οἱ χύχν, 9. 
51 ἤογθηι. χα, 34. 55 δόμη, 1, 10. 

ΕΧ ΟΚΙΟΕΝΕ 

δ. Ἰογο). χχηῖ, 20. 
59 Μλ(|). χυτὰ, 20. 
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ΚΕΦ. ΚΙ". 

10, Μὴ ἀκούετε τοὺς «“όγους τῶν προφητῶν. 

'᾿Απαγορεύει οὐ προφήτην ἁπλῶς ἀκούειν, ἀλλὰ λό. 
γοὺς προφητῶν ἐν μιμήσει προφερομένους. Ὁ γὰρ 

ἀχούων προφήτου, οἷον Μωῦσέως, οὐχ αὑτοῦ, ἀλλὰ 

Κυρίωυ ἀχούει διὰ τούτου λαλοῦντος. Οἱ δὲ ψευδοπρο- 

φῆται ματαιοῦσι" τῷ γὰρ μὴ ἐπιστρέφειν ποιοῦσι 

τὸν ἀχούοντα μάταιον, ὅρασιν καρδίας λαλοῦντες. 

Νοῦς γὰρ, ἐπιθάλλων πράγμασι χωρὶς Θεοῦ βοη- 

εἰας ὄρασιν χαρδίας, οὐχ ἀπὸ στόματος λαλεῖ τοῦ 
χορηγοῦντος εἰπεῖν καὶ φωτίζοντος. Ἔστι δὲ ὅτε 

συντρέχει καρδίας ὅρασις χαὶ στόματος Κυρίου λό- 

γος" ὅθεν οὐχ ἁπλῶς ψέγει τὴν ὅρασιν τῆς χαρδίας, 

ἀλλ᾽ ὅταν μὴ προσείη τὸ ἕτερον συντρέχει δὲ παρὰ 

τῷ λέγοντι" Προσεύχομαί τε τῷ στόματι, προυσεύ- 
Β χομαι δὲ τῷ γοῖ. 

19. ᾿Ιδοὺ σεισμὸς παρὰ Κυρίου. Προφητεύει 
περὶ τοῦ σεισμοῦ καὶ ὀργΐς Κυρίου ἐχπορενομένης 
ἐπὶ τοὺς ἀσεδεῖς. Ὁ θυμὸς οὐχ ἀπεστράφη, οὐχ 
ἁπλῶς, ἀλλ' ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτό ὡς ἀποστρέφοντος, 

ἐπὰν ποιήσῃ. Ὃ δὲ μὴ πεποίτγχε λόγος Κυρίου, θυ- 
νὸς Κυρίου ποιεῖ. Τί δὲ θυμὸς Κυρίου ποιεῖ, )έγει 

Δαυϊὸ ἐν τῷ’ Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐκ1έγξῃς με. 

Οὐχοῦν ἐλέγχων οὐ παύσεται, ἕως ποιήστ, δι᾽ οὗ 

ἐλέγχει" ὡς οὐδὲ ἡ ὀργὴ μέχρι τελείως παιδεύσῃ. 

Οὐ μόνον δὲ ποιήσει, ἀλλὰ χαὶ στήσει χαὶ βεδαιώσει. 

Τὸ δὲ, ἀπὸ ἐγχειρήματος καρδίας αὑτοῦ, αἴνιγμα 

ὃν ἐπ᾽ ἐσχάτου, φησὶ, νοηθήσεται, δηλαδὴ περὶ τῶν 

εἰρημένων περί τε θυμοῦ καὶ ὀργῆς. Χάρις οὖν τῷ 
ἡμῖν ἀποχαλύψαντι τὰ μέχρι τοῦ παρόντος χεχρυμ- 

μένα. 

25. Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι. Διὰ τοῦτο οὐχ ἔλαθόν 
με εἰς πονηρίαν τὸν λαόν μου ὠθήσαντες. Ὁ γὰρ χαὶ 

προφήτῃ διδοὺς εἰδέναι τὰ πανταχοῦ, πολλῷ μᾶλλον 
οἷδεν αὐτός. Πνεῦμα γὰρ Κυρίου πεπιλήρωχε τὴν 
οἰκουμένην" καὶ ἐν αὑτῷ ζῶμεν, καὶ κιγούμεθα, 
καὶ ἐσμὲν, ὡς ὁ Παῦλος πρὸς ᾿Αθηναίους ἔφη. 

Τοιοῦτον καὶ τὸ, Οὐχὶ τὸν οὐρανὸν, καὶ τὴν γὴν 
ἐγὼ πληρῶ, έγει Κύριος; Τῇ δυνάμει γὰρ αὑτοῦ 
πᾶσιν ἐγγίζει. Καὶ εὐχαὶ ἄρα οὐχ ὡς πρὸς πόῤῥω 

ὄντα γίγνονται τὸν Θεόν. Καὶ περὶ τοῦ Υἱοῦ δὲ λέγε- 
ται Ἐν τῷ χόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ 

ἐγένετο. Αὐτὸς γὰρ ὁ καὶ λέγων" Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ 
εἰμι. Καὶ γὰρ ἔφησεν. Ὅπου δύο καὶ τρεῖς συν- 

ἢ ἡγμέγοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, κἀγώ εἶμι ἐν μέσῳ 
αὐτῶν" ὁ καὶ λέγων: ᾿Ιδοὺ ἐγώ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συγτε.ϊείας τοῦ 

αἰῶνος. 

424. Μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν ἐγὼ 
πληρῶ; ὩὭς γὰρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς οὐδὲν τοῦ σώ- 

μᾶτος ἔρημον, ἀλλ᾽ ὅπου αἴσθησις, ἐχεῖ χαὶ ψυχῆ, 

χαὶ ἐπὶ πᾶν φθάνει τὸ σῶμα, οὕτω χαὶ οὐδὲν χενὸν 

«οὔ Θεοῦ: Καὶ ὅμως χαὶ πάντα πληρῶν οὐ πληρ 

τὸν ἁμαρτωλόν" πνευμάτων γὰρ ἀχαθάρτων πεπλή- 

ρωται, καὶ τὸν τοιοῦτον ἀδύνατον ὑπὸ Θεοῦ πληρω- 
θῆναι, μὴ τῶν ἄλλων τῶν πληρούντων ἀπηλλαγμέ- 

νον. Τοὺς γὰρ ἀξίους πληροῖ ἐν οὐρανῷ τε χαὶ γῇ. 

8. Θαρίοηϊ, τ. 79 86 Αεί, χνιι, 28. 
39 Μ{}}. χχυῖι, 20. 
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Τοῦ γὰρ Κυρίου οὐχὶ ἣ γῇ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ, Α εἰ ρμίδηϊάο εἾμα"", φυδδὶ ἴῃ ἰρβ88 βίπί φυϊάαπι αὐὖὶ 

ἀλλ᾽ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ὡς ὄντων ἐν 

αὐτῇ τινων οὗ οὔκ εἰσι πλήρωμα γῆς. Πλήρωμα 
τὰρ τῆς γῆς οἱ πεπληρωμένοι ἀπὸ τοῦ εἰπόντος" 
Οὐχὶ τὸν οὐραγὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ, .1ἐ- 

γει Κύριος ; 
48. Προφήτης, ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστι, διηγη- 

σάσθω. Ἐπειδὴ καὶ οἱ Ψευδοπροφῆται χατεχρῶντο 
τῷ, Τάδε ᾿έγει Κύριος, τοὺς ἀληθεῖς προφήτας 
ὑποχρινόμενοι, ἔδει δὴ σημείων διαστελλόντων ἑχα- 
πέρους. Ἧν μὲν οὖν χατὰ τὸν ᾿Απόστολον πνευμά- 
των διαχρίσεως χάρισμα, χαὶ ὁ τοῦτο ἔχων διέχρινε 
πνεύματα, τά τε θεῖα ὄντα χαὶ τὰ πονηρὰ, καθάπερ 
ἀργυραμοιῆὸς τὸ νόμισμα τὸ δόχιμόν τε καὶ χίθδη- 

λον. Χωρὶς δὲ τῆς καθολικῖς ἐπιστήμης χαὶ τὸ νῦν 
εἰρημένον ἀρχεῖ πρὸς διάχρισιν. Ὁ γὰρ λόγος μου, 

φησὶν, οὐ διάχενος χαὶ τρόφιμος ἀλόγων, ἀλλ᾽ οἱονεὶ 
αἴτος χαὶ λογιχῶν τροφή. 

28. Τί τὸ ἄχυρον πρὸς τὸν σῖτον; Τί δὲ, Τί τὸ 

ἄχυρον πρὸς τὸν σῖτον εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς χριθήν; 

Παρέθηχε γὰρ ὁ Κύριος ἄρτους, τοὺς μὲν χριθίνους 
τοῖς ἀλογωτέροις, τοὺς δὲ πυρίνους τοῖς λογιχοῖς. 

Διὸ χαὶ νῦν οὐχ ἔφη" Τί τὸ ἄχυρον πρὸς τὴν κχρι- 
θήν; ἀλλὰ πρὸς τὸν σῖτον, τὴν λογιχὴν ἀχριδῶς 

παρέστησε τροφήν. Ἔστι δὲ χαὶ ἄλλο τημεῖον" ὅτι 

«ἱ λόγοι Κυρίου ᾧς πέλυξ κόπτων πέτραν' ὅταν ὁ 
ἀκροατὴς ἐλεγχόμενος χαίηται, ὥστε λέγειν: Οὐχὶ 
ἡ καρδία μου καιομένη ἣν ἐν ἐμοί; πῦρ καὶ οαἴτός 

ἔστιν ὁ λόγος, Εἰ δὲ τέρπεται τῶν καθ᾽ ἡδονὴν ἀκροώ- 
μένος, οὐχ ἄχυρα, ἀλλὰ πέλυξ ἐστὶν, οὐ ξύλα μόνον 

δυνατὸς, ἀλλὰ χαὶ πέτραν διελεῖν, οὐ τὴν χστὰ Χρι- 

στὸν νοουμένην, ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν, ἣν δεῖ τέμνεσθαι 
γατὰ τὸ, Συγτριδήσογται πέτραι ἐγώπιον Κυ- 
»'ου. 

ὅ0. Ἰδοὺ ἐγὼ διὰ τοῦτο πρὸς τοὺς προφήτας 

τοὺς κιέπτονγτας τοὺς λόγους μου. “Ὥσπερ ὁ 

πριάμενος ἱμάτιον, εἰ τύχοι παρ᾽ οὗ δεῖ, νομίμωφ 
ἔχει τοῦτο" ὁ δὲ χλέψας ἔχει μὲν, ἀλλ᾽ οὐ δικαίως" 

οὕτω τῶν διδασχόντων ἀπὸ Γραφῆῇς οἱ νόθῳ ψυχῇ 
χαὶ χεχηλιδωμένῃ τὰ ῥήματα φέροντες χλέπτουσι" 
περὶ ὧν λέγοιτ᾽ ἄν - Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, 
κλέπται εἰσὶ καὶ 1ῃσταὶ, καὶ οὐκ ἤκουσαν αὖ- 

τῶν τὰ πρόδατα. Τοιοῦτος ὁ λόγῳ χρώμενος εὐαγ- 
γελιχῷ, μὴ πίστει διαχείμενος πρὸς αὐτὸν, μηδὲ 

Ρἰδηϊμιὰο ἰόγγα ποῦ δυπὶ. Ῥ]οηἰυἀο0 δἰαπέμῃ (ΕΥΓᾶδ 

βιηὶ, 4 81 ἱηρ]ε11} 40 6δο αυἱ ἀϊχί! : Νιηφιὶά 

ποπ οαἰμπι οἱ ἰότταπὶ 660 ἱπιρίοο, αἰεὶ! Βοπιΐπμα 

48, Ρτορίιεία, ἱπ φιίο 8οπινΐιπι δεῖ, παττεί. (00 - 
πἶδι οἱ ρβουἀορτγορ είς ἀϑυϊοθαπίαγ γεγυΐβ 1}}15 : 

ας αἱοὶϊ θοπιΐπιιϑ, Ὑ6ΥῸΒ ργορίιοῖδβ δπη θη 6 πί68, 

ΟΡ δγδί δἰ ψινὴβ φιδ υἱγοβυδ ἀϊβεογπογοπί. Εἰ ογδὶ 
58η6 βαοιιηθυπι Αροβίοϊυπι βρί ίυυπ) ἀΐβογοι:οπὶ8 

ἀοηυπι, οἱ φυὶ ΠΠ]υὰ Πιαθεῦαὶ, ἀ} υἀ αὶ 5ρ γι ι.5, 

βἶνα "Οπ08, δίνα πηδὶοβ, υιδπηδἀπιοάιπι πιθηβαγὶ 8 

ΠΠη5Π|8 δῖ γα ργοθι πὶ, δῖα δά υ]ογδίαπι. ϑ6ἃ ργῶς 

16Γ βεἰδη 3: απ ΓΔ] 6 πὶ, 585 6ϑὶ δὰ αἰ βοογποη 11Π|, 

Β δὲ μος ηυοά πιοάο ἀϊείίυν. ΝΠ) 86γπῖῸ πιευδ, ἰπαυΐ, 

ποη νδοῦυϑ αβῖ, οἱ πυ γίθηβ ᾿δϑιαβ, 5866 χυδϑὶ {γἰ1}- 

οὐυ!η, οἰθυβαυθ γϑιϊοπδ πὶ. 

748. Οπία ραίεα αὐ {τἰιϊσιιη Ὁ Ουν γοργὸ, φείά ρα- 
ἰδα αὐ «τι ἴσιπα, οἱ ἤθη αὐ ἠοτάφιπι ἀἰχὶι ᾽ Αρροδυΐς 

δηὐπὶ θοπιίπα8 ρϑη68 ἰιογάδδοθοϑ ψυΐθοπι γϑιίοηθ 

ποῦ υἱοπεϊδυ8, (γἰ εἰς 08 ν6ΓῸ γι ομ Ὀ θ0υ8. ΟαδΓὸ 

οἱ δυης ποῃ ἀϊχὶί : Ομἱά ραίφα αα Ποτάομηι " Ξκεἀ δά 
εν ἴσμπι, ταιϊοπδὈ 6 πὶ Ἔχργοββα ἀδδίμηδηβ οἰθυπι, 
δι εἰ αἰαά βἴπυπι : ππὶ 86 γπιθη68 δαὶ βιιηΐ δίουϊ 
βθοιτ8. οράθη5 ροίγδηι, φυληο δυάϊον γοἀαγρυΐυ8 
υτίταν, ἰὰ υἱ ἀΐοαι "": ΝΌΠΠδ (ΟΥ πιείιπ ατάθη8 ογαὶ 

ἐπ πι6 3 Ἰρηΐβ οἱ ἐγ εἰσ πὶ ΒΈγηιο 6ϑῖ. δ᾽ νϑγὸ [ἰδίαν 

᾿ διυιάίδηβ 4085 8:0] νοϊαριαεὶ βδυπὶ, ποῃ ραΐεα, δὰ 
βοοιιγὶ8 68ΐ, ἃγρία ποη ἰϑηίυπὶ δὲ Ἵοβάθηάα ᾿ἰᾳπ8, 

500. οἰἶδπὶ δὰ ρϑίγδηι βοἰπάἀθπάδπι, πον Θ81ῃ 4028 
βοουηάσπ) ΟΠ τἰβίθπι ἱπιο}]} ρίαν, 86ἀ ορροβίίδπι, 

03 αυα εοπίογοηάα οί, ἰυχία Πα "5 : Οοπίοτθη- 

“εν ρεῖτα απ [αεἰοπι Βοπιϊηΐ. 

80. Εδοθ Ἔ60 μτορίθύεα αὐ μτορἠείαδ φεὶ [ταπὩὉ 

νοῦϑα πιοα. ϑῖους αυΐ απιϊξ γεβιϊπηδηίυπι,, δἰ αυϊάεπι 
ἃ 4υ0 ορογιοὶ, [516 "Πυὰ Ῥοβοίάεἰ, 58ἀ αυὶ [υγαῖυ8 
ο5ῖ, Βαθεὶ ᾳυΐάδιν, ἰη)υδί6 ἰδηγεπ; εαδάδι γδίΐοηθ 

ἰηίονῦ 608 αυἱ 46 ϑογίριυγὶ8 ἀοσοηΐ, 4] Δηΐπιο δά υ}- 
(θεῖο οἱ ρο  υ1ο γνογθὰ ργοίδγαιπηι, [Γ65 βι:η|, 46 4υΐ- 

θὰ5 ποη ἱπεοηφγιθ ἀϊοὶ ροϑβϑὶῖ "" : Οπιπὲδ ημὶ απίε 

πι6 υϑποταηῖ, [μτὲδ διιπί εἰ ἰαἰτοπέϑ, εἰ ποη αὐάϊεγεμνί 

608 οὔδδ. 7}15 δὶ φαΐ βουπιοηθ ὉἱΠῸΓ ουδηρο!οο, 

πος ἤάσπι 111} ργωϑίδί, πθο δά {Π}υ8 ΠΟΡπΙΔπὶ νἱ 8 πὶ 
βιοὺς κατ᾽ αὐτὸν, ἀλλοτρίᾳ δὲ προαιρέσει χρώμενος ἢ) ἐγδάυεί!, 564 Α]ἴαπα νοϊυπίδία Βογπιοηΐβ Θπαμἰδίϊ0Ω6 
τῇ τοῦ λόγου ἀπαγγελίᾳ" χλέπτης γάρ ἐστι, καὶ 

λεχηήσεται πρὸς αὐτόν. Ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, 
κιέκτεις. 

ΚΕΦ. ΚΔ'. 
β. Καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου. Ὅπερ ὁ 

χόσμος ὅλος, τοῦτο κατά τινα ἀναλογίαν ἐστὶ μόνος 

ὁ ἄνθρωπος" Εὑρήσεις τινὰ μὲν οὐρανὸν λεγόμενον, 

ὅταν φορῇ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, ἄλλον δὲ γῆν, 

ἐὰν ἔχῃ τὴν εἰχόνα τοῦ χοϊκοῦ: τῷ γὰρ ἡμαρτηχότι 

λέλεχται" Γῆ εἶ' ἄλλον ἔχοντα ποταμοὺς ἐν αὐτῷ 
ἀδλομένους εἰς ξωὴν αἰώνιον, ἐὰν ἔχῃ λόγους ποτι- 
μωτάτους" ἄλλον ἔχοντα θάλατταν ἁλμυρὰν, χυμάτων 

ΜΙ Ῥεαὶ, χα, 1. 2 [ὰς. χῶν, 52, 
μι, 19. 

"Ὁ 1}, χυι, 18. 

αὐὰγ. ΕΓ οπίπι αβὶ, οἱ ἀϊοίίυν κἀ ἰἰἰυπὶ "5 : Ονὲ 

γγααϊεας ποι [ἀταπάππι, [ἀτατὶς. 

ΟΘΑΡΌΤ ΧΧΙΥ. 
ὃ. Εἰ ροπαπι οοιίο8 πιθο8, οἷς. Ουοά πιυπάυδ υπη]- 

ΥΟΓΘῸΘ5, ἰος ρτγοροτγίίοπα φυλιϊδηι οδῖ 80108 ὨΟΠΊΟ. 

᾿πνθπΐθϑ σὰς αυϊάδπν Δρρο]]αγὶ οααπι, οὑπὶ φαγὶ! ὦ 
᾿πηαρίποηι οἰ δϑΐβ.; δἰ πὶ Ὑ6ΓῸ ἰογγαπιὶ, δἱ ᾿θγγεηὶ 

ΡΓᾺ 56 ἴεγαι ἱπηαρίπϑηι : ἠδηὶ οἱ φυὶ ρϑοοαυ! ἐϊ- 
οἰυπὶ 6δὶ : Τογγα ὃς "5: δἸῖυπι ἴῃ 86 0580 Παρ θηιθπὶ 

Πυηιῖπα 8α] θηια ἴῃ Υἱ πὶ Φίογ"ΠΊ, 581 ΒΟΓΠΊΟΠΘΩ 

Πιδῦδαιὶ ροῖε! δρε881π|05 ; ἃ[1π| ΒΑΌΘΠΙΟΠΙ τη Γ6 58 ]- 

γι 70Δη. χ, 8. 3" Βοη). τι, 91. κ᾿ 6εῶ. 
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ἡ Λ., ἄν 
οἵη 6ἱ φδίποβιηι, [3 400 ο581 ἦγαρο, αιοπι [οτιπα Δ πλήρη, ἔχουσαν δράχοντα, ἂν ἔπλασεν ὁ θεὸς ἐυπα' 

αἱ θοι5 δὰ ἢϊυθομάμππι οἱ. Εἰ ῬΟΟΘΌΠ ΤΟΥ ἐοιρο- 

γἷο5 ἤπης βοίοι., ἐπα πὶ νόγὸ ἀϊείυ ἸαΔπ., δὼ 5[- 

ἄογα, αιδηοαυ ἰθιῃ ἐϊα ἐγ δὲ γϑδιιτυδοιο πποτίπο- 

τιμι “7. {Ἐπ ροϑὲ ρἅι04], Ναο γε ΡῸ {Π πὶ αἷν [γ8ς 

δἰ! Π σἀ0 {οιιπὶ 6556 γα] άδ πιλίλην. Ὠι Ποῖ. αυΐρρα 

ἀπ τηδιυγ (αι νἱνίι5 εἰθοῖι., [ἃ υἱ τοῖα 5 Δι π)}}5, 

οἱ ορί εἰ η}8., δἱ συΡρι8 α]66 δἰῖ υἱγία πὶ φυλι!αῖο 
11}|5 ἀὐἀνθηΐθιίθ. Ῥιγαν 5 διδθ πὴ ἔρια ΓΘ {1 πἰᾶ- 

ἴυπι, πος 688] ἰθσποιι. γα ἢ 5. {{|5 Τυδγαῖ {1- 

Οἷ8. ΟῚ ν8116 ὕΟηΠᾶ5, συν {45 ΟΧΓᾺ ΡΙοΙ11}8 

πιγϑίογία, ἰδπιρί πιο Ὠοῖ, δίουι δὲ πο να 6 πιὰ- 

115. Νᾷτγῃ 8] ᾿μϑι πραγ 56 {δα ον} ἀπι6 [Δ οἴδηὶ 

το ΡΠ οι ηΐ, δα} {05 νὰ θυοπ5Ρ, συ 105. πον 

(Γἀσογὸ ΟἸΙρβίμ5., ὅ01 μια, ΝΘ]. οπῖην αυο [οτβ 

δδὶ ἤσιιβ πηλ!α, ἜΧρα ΠΕ βογπιοηοβ Ποΐ αἱ Ροδιίεγιυτα. 

ἐδιτ αἰτοῦ οιηρίααν Ποῖ, ἀἰνίπαχιια. ἀοριιϑία ἰυ0 

οἱ δὶ! ξασθηϊ. 5611 νθγὸ αὶ ἢ φἰ1, Ὁ] δι πσι!ο5. Γο- 

Ροδΐι, ποι) ἰογθη 5 ἤςα5 ν8 [16 πΆ}5 ψυλ!τατοην να! 6 

Ρνοηὶφ ἰπηηίδοοιο : Μραϊοιην ηιΐμμθ [ἐγ μιοπίιηὶ ἰ0- 

1ᾳπὶ [ἐγηιθπία! πιϊδιιβανι δ. 51} ΔΙ], σοπιψανίαιη. 

Εἰ [ονίδβϑε οϑ]δίμι5 Ποιστη ᾿πϑγαμ, βοθππὰ οδΐ 

ἐχηΐβ βαηιρίογηΐ ; θοπάταπν νογο, γοσηθμ ΓΟ] ΘΓ. 

Εἰ ραμοὶδ ἱπιδηλθειὶς ς Αι αυδινίο ΘΔ] Δ 1}1|05 μγορ ιεία 

νἱ 41} Ῥοβί οδριεϊνδίοι, ἰπηπῖι. ΝᾺΠι δὶ "δ ροχθυὶβ 

᾿ Βαϊνδιοτῖβ δἀνθηίαπι., Ροριμίᾳιια σαρενιτἀϊθῖ, πὲς 
ὯῸΝ δἰ Π05 πδίιγα ΔΙΊ θι108, εἰ Ἔχ ν δογυβάίοιη, 0, 
πῦης ϑυίοπι ο} ἤ θην ἴῃ θθιιπ νογὶ (δεῖ βαιιθ θυ ]6ὸ - 
αἸπόιη γρα 08 σὰ ὕομᾶ5, νι ουἷβ ἤσυυμ Βοηλ- 
γυπ) οΑἰδι θυ πὶ: οἱ ὐθγοὸ δὺβ αυΐ δχ οἰγειιπιοἰςῖοπα 
51, μυϑὲ ἰιϑὴο οαριϊν! Δίθην) ρογβρθχοῦίβ, Υἱὲ 
μΔἰΆγυ πὶ, οἱ φυς οοιποι ποι γΡοβϑιηΐ, σα] αι. 
Νέὲο 88:5 δὶ ἤδυβ 6586 ὐϑί48 θοπᾶβ, 86} οἱ ἤοα- 
θὰ5. ῥυίπιϊ Ἰαπιρογῖβ 5ἰπ||1688 6586 ορογίοι. ϑοιο- 
αἴθα αυΐρρα Πσυς ποι 6ϑῖ, οὐδ βδ᾽ναν 5 οομρᾶ- 
Σὰ 

ὑ. Εἰ τεισαϊ βεαϑο 605. (ΟἸντίϑιι5 τ Πσαιοῦ οἱ 8Γ- 
Ομ δοιὰ5 ἐβῖ, ἐδ 480 ἰπ ριΌρμοιϊβ. ἀϊοίαμν οδι 39" 
ΠΠς ααἀϊβεαυῦὶι εἰτμαίομι ἨΙαῊΣ, εἰ σαριϊυϊαἰρηι ρμ0- 
Ῥμὶΐ πιεὶ σοηυογίοι. Αἷὶ Ἰίαφας Ποπιίπιιο " : Εἰ φαϊ- 
ἤεαθο 605, δἰ πον ἀθδίγμαηι. Βόπι5 δίθηΐπι ὀυμ δίς 
θ6ι8, φὐ! Ποῖα φυούίδνη ἀοδίραν ; ὁροτίοῖ δυΐπι τοῦ! - 
ἢοίαπι ἴῃ πο ΐβ ἐμ πια πἀογαῃὶ βρί νὰν νου, οἷο- 
αὐὸ (οιηρία!η 00 οὐαὶ ἐχ νἱγιμι8. τοοιἰ5ηὰς (0- 
Βιη δι 1 ι15, αἱ. Ἀρρᾶγοαι ἴπ ἢΠ0 κἹονία οα5. δι ΡΙΠῈ- 
τἐγέᾷ δ ἀρτίου] ρίδη δ 5, οἱ ἐμ] ΓΟ} ὁ05 αυΐ ΠΙΡΙῚ 
δθηι, ἀπο ἶαπ) ΘΑΙνΔΙΟΓ (ΟΓΟῚ5. ΔΒ ΠΙΆ. τανκ 
ΘΝ) 65 βἈ] 165, Αἰ! ἦ: Εν0 δι υἱτἷς υὐγα, υ05. αἱι- 
ΒΝ μα ηῖιθ8; ῬαΙΘΥ ὑ67Ὸ πθιι5 αὐνϊσοία ὁ5!. Ομμλδιι 
Ρωϊηιίίδηι ὧι ηι6 πιαποη οηι οἱ ϑυμιιτι [πον ἀῇο- 
γένίθηι Γαΐ ν πιοιιδ ρει σαῖ, κι ἱιοίίηι μέ πι5 ̓αἥύναι; 
Ομ μὲ ὑΈγῸ μαἐνθὴν ἰῃ πὶ πα θη οηὶ οἱ [Γποίὴι 
ΟΝ [ὁτθηίοτα Ῥα(ον πιρῖις οχοὶαῖ!, οἱ ἴα ΠΟ ΙΠΙΝ 
Νὸὺν ἦμ ψϑμμ! να :, 56ι} τ ΠΟ ρι5. γον ἤοαίαν Ππι4, 
ἴῃ 60 ΠΙ9ΠΘΠ8 Θὲ ΠΟΙ [ὈΥΘΠ8 [γυοίιη,, ιι8} 15. 681 χυὶ 
ἀο]οπὶ 868 ἀἱοίτ, οὐ Πού ποῦ ἀο!αψυῖι; 4υἱ τμολτο ὁκ- 
οἰιαν ; ρυγβαΐ νογῸ ρΑΠμ ἴθπι {υπΠΟ πη [ἐγομίοιη, αἱ 

“1 (ρΡ. τν, 9, δ Ἰρονον, 8. 39 [νὰν τὰν, (δ. 

ζειν αὐτῷ. Καὶ κατὰ μέρος εὑρήσεις τὸν μὲν ἅλιον, 
τὸν δὲ σελήνην λεγόμενον καὶ ἀστέρας, ἐπεὶ οὕτως Ἷ 
ἀνάστασις τῶν γεχρῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα. Νὺν ἃ 

φησιν αὐτὸν ἡ παραθολὴ σῦχον εἶναι πονηρὸν λίαν' 
γλυχάξει μὲν γὰρ αὐτὸν διὰ πεπάντσεως ἡ ἀρετὴ, ὡς 

εἶναι ψυχὴν ὅλην, χαὶ πνεῦμα καὶ σῶμα γλυχὺ τῆς 

ἐξ ἀρετῶν ποιότητος ἐντιθεμένης αὐτῷ" ἡ δὲ πονη- 

οἷα καχὸν αὑτὸν χαὶ ἄδρωτον ἀπεργάζεται. ᾿Αλλ᾽ 

ἐὰν μὲν σῦχα ζητῇ τις μὴ λίαν χρηστὰ, ἔξω ζητεῖ 

ταῦτα τῶν τῆς θεοσεθείας μυστηρίων, χαὶ τοῦ ναοῦ 

τοῦ Θεοῦ, ὡσπεροῦν καὶ τὰ μὴ λίαν πονηρά. Ἐὰν 
γὰρ ἔλθῃ ἐπὶ τὸν μαθητὴν πρὸ προσώπον τοῦ ναοῦ 
Κυρίου, ἔστι σῦχα χρηστὰ λίαν, οἷα ποιεῖν οἷδε Χρι- 
τὸς, ἢ πονηρά. Οὐδὲ γὰρ τὸ ἔξω πονηρὺν σῦχον 

Β ξέέθαλε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ ὀπίσω. Περὶ τὸν 

ναὸν τοίνυν τοῦ Θεοῦ χαὶ τὰ θεῖα δόγματα δύη χά- 

λαῦο: χεῖνται" καὶ οἷδεν ὁ ἐχλεγόμενος πῶς ἔχαστον 

χατατάσσει, μὴ ἀνεχόμενος πονηροῦ σύχου ποιότητα 

τος λίαν ἐγχαταμίξαι χρηστοῖς. Μιχρὰ γὰρ ζύμη 

διον τὸ φύραμα ζυμοῖ' εἰ δὲ μὴ, τοὐναντίον. Καὶ 
τάγα ὁ κάλαθος τῶν σύχων τῶν πουτρῶν ἡ γέεννά 

ἐστι τοῦ αἰωνίου πυρός" ὁ ὃὲ τῶν χρηστῶν ἢ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. Καὶ μετ᾽ λίγα" ᾿Αλλὰ πότε τοὺς χα- 

λάθους ὁ προφήτης ἑώραχε; Μετὰ τὴν αἰχμαλυ- 

σίαν, φησίν. Ἐὰν γὰρ ἴδῃς τὴν ἐπιδημίαν ποῦ Σωτῖ- 
ρὺς χαὶ τοῦ λαοῦ τὴν αἰχμαλωσίαν χαὶ ἡμᾶς τοὺς 

ἀλλοτρίους φύσει χαὶ ἔξω τῆς Ἱερουσαλὲμ, ᾿νῦν δὲ 
διὰ τὴν πίστιν τὴν εἰς Θεὸν καὶ γλυχύτητα τῆς ἀλη- 

θείας γενομένους σῦχα χρυ στὰ, ὄψει τῶν χρηστῶν σύ» 

χων τὸν χάλαθον' ἐὰν δὲ τοὺς ἐχ περιτομῆς μετὰ τὴν 

αἱχμαλωσίαγ ταύτην θεάσοιο, τῶν πονηρῶν ὅτι χαὶ 

ἀδρώτων σύχων τὸν χάλαθον. Οὐκ ἀρχεῖ δὲ χρηστὰ 

λίαν εἶναι τὰ σῦχα, ἀλλὰ χαὶ «τοῖς πρωΐμοις ὡμοιοῦ- 

σθα! προσήχει" ὄψιμον γὰρ σῦχον οὐκ ἔστιν ᾧ παρα- 

θάλλεται ὁ σωζόμενος. 

6. Καὶ ἁνοικοδομήσω αὑτούς. Ὃ Χριστὸς οἶκο- 

δόμος καὶ ἀρχιτέχτων περὶ οὗ ἐν προφῇταις λέ- 

λεχται- Οὗτος οἰκοδυμήσει τὴν πόλιν» μου, καὶ 
τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ αοῦ μου ἐπιστρέψει. ᾧτ- 

σὶν οὖν ὁ Κύριος" Καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς, καὶ εὑ 

μὴ καὐθειῶ" ἀγαθὸς γὰρ ὧν ὁ Θεὸς οἰχοδομέματά 
τινα καθαιρεῖ’ δεῖ γὰρ τὴν ἐν ἡμῖν οἰχοδομὴν τῶν 

ἀχαθάρτων πνευμάτων χαταλυθῆναι, χαὶ οὕτω τὸν 

Ὁ ναὸν οἰχοδομτθῆναι Θεῷ ἐξ ἀρετῶν τε καὶ δογμάτων 

ὀρθῶν, ἵνα ὀφθῇ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. Ἔστι ἐξ 
χαὶ γεωργὸς χαταφυτεύων, καὶ ἐγχεντρίξων, οὖς 

ἄξιον. Φησὶ γὰρ ὁ Σωτὴρ, ὡς ῥίξα τοὺς" χλάδους 

πάντας ἀνέχων: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπειϊιος ἡ ἀμηθινὴ, 

ὑμεῖς τὰ κιήματα ὁ δὲ Πωτήρ μου ὃ γεωργός 

ἐστι. Πᾶν κῆμα ἐν ἐμοὶ μένον, καὶ ποιοῦν καρ- 

πὸν καλὸν ὁ Πατὴρ μου καθαίρει, ἵνα πιλείονα 

χαρπὸν φέρῃ" πῶν δὲ καῆμα ἐν ἐμοὶ μένον, μὴ 
φέρον δὲ καρπὸν, ὁ Πατήρ μου ἐχκόπτει, καὶ εἰς 

πῦρ αὑτὸ βάλλιλει. Οὐχ ἐν ἐθνικοῖς, ἀλλ᾽ ἂν τοῖς πιστοῖς 

ἔστι τὸ, Ἐν αὐτῷ μένον καὶ μὴ φέρον καρπὸν, οἷός 

ἔστιν ὁ έγων εἶναι πιστὸς χαὶ πλημμελῶν ἐπὶ ἀδείας’ 

᾿ Ζούθη. χχῖν, θ.. ἡ Ζολι, χν, 1, 93, ὃ, 0. 
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ἔστις εἰκότως ἐχχόπτεται" χαὶ καθαίρει δὲ τὸν χαρ- Α 51 ἴῃ αἰ πο. πορ σ6η8. (ον ᾿ἀπαύυδιη Ποιο,, οοΥ- 
πὸν φέρον, ἵνα, χἂν τι παρορᾷ ὡς ἄνθρωπος, διορ- 

θώσειεν. 
ΚΕΡ. ΚΘ'. 

4. Ἐπὶ τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπῴχισα. Ἵερουσα- 

λὴμ, χαθὰ πολλάχις εἴρηται, εἰς τὴν Ἔχχλησίαν 
μεταλαμβάνεται, ἧτις ἐστὶ πόλις Θεοῦ, οἰχοδημη- 

ψεῖτα ἐχ λίθων ζώντων, ἀφ᾽ ἧς τις ἁμαρτάνων ἐχθάλ- 

λεται, παραδιδόμενος Ναθουχοδονόσορ τῷ Σατανᾷ. 

λέγει γὰρ περὶ τοῦ πεπορνευχότος ὁ Παῦλο:" Παρω- 

δοῦναι τὰν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ζιεθρον τῆς 

σαρχὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

Κυρίου" καὶ ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον πρώτῃ περὶ τῶν 
βλασφήμων" Οὗς παρέδωκα τῷ Σαταγᾷ, ἵνα παι- 
ξευθῶσι μὴ βιασφημεῖν. ἴστω δὲ ὁ τῆς ἽΞερου- 

σαλὴμ ἐχρλτθεὶς, ὡς, ἐὰν μὲν ποιήσῃ χρόνον αὖ- 
πάρχη πράττων ἔξω τῆς Ἐχχλησίας ἃ δεῖ, οὐχ ἐπά- 

γειξιν ἐπὶ τὴν Ἱερουπταλήμ' ἐχθάλλετα! δέ τις ἀμαρ- 

τάνων, χἂν μὴ ὑπ᾽ ἀνθρώπων ἐχδληθῇ. Δεῖ δὲ αὐτὸν 
ἕξω γεγονέναι τοῦ μὴ ἀμελεῖν τοῦ οἰχοδομεῖν οἰχίαν 

χαὶ φυτεύειν παραξείσους" ταῦτα γὰρ μὴ ποιῶν, 

μηδὲ πληρώσας τὸν συμδολιχὸν ἀριθμὸν τῶν ἑτῶν 

τῶν ἑδδοκήχοντα, Σαῤθάτου χαὶ ἀναπαύσεως ὄντα, 

εὖὐχ ἐπάνεισι χοινωνήσων τῇ Ἐχχλησίᾳ, μένει δὲ 

χαταδεδιχατμένος ἔξω εἶναι τῆς Ἱερουσαλίμ. 

0. Καὶ «άδεθε γυναῖχας. Τί "δέ ἐστι τὸ λαθεῖν 
γυναῖχας ; Ἐδήλωτεν ὁ περὶ τῆς σοφίας εἰπών Ταύ- 

τὴν ἐζήτησα Κύμην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ, καὶ ἐρα- 

στὴς ἐγενόμην" τοῦ κάλλους αὐτῆς. Δεῖ ταύτης 

ἐρᾷν, ὡς ἐν Παροιμίαις Σολομὼν εἰσηγήτατο. ςἡ- 

σας Ἑράσθητι αὑτῆς, καὶ τηρήσει σε" καὶ 

χαράχωσον αὐτὴν, καὶ ὑψώσει σε. Καὶ ἄλλας 

ὦ νόει παρὰ τὴν σοφίαν τυναῖχκας, τὰς λοιπὰς ἀρτ- 

τάς, Οὕτω γὰρ ἐξέσται πολλὰς γυναῖχας λαξεῖν ἐξ 

ὧν δεῖ τεχνοποιεῖν. ἀπὸ σοφίας λόγον σοφίας, ὡς ἂν καὶ 

ἄλλους οἰχοδομήσῃς" ἀπὸ σωφροσύνης ἔργα σωφρο- 

σύνης, ἵνα σώφρονας ποιήσῃς βίῳ χαὶ λόγῳ" ἀπὸ 

ὀιχαιοσύντς ἔργα διχαιοσύνης ἐν χοινωνί χαὶ συν- 

αλλάγμασι" ἀλλὰ καὶ δικαίους διδάσχων τεχνοποιῆ- 

σεις ἀπὸ δικαιοσύνης. ΥἹοὺς δὲ ποιήσεις ἀπὸ τῶν 

υἱῶν χαὶ θυγατέρας" υἱοὺς μὲν τὰ θεῖα νοῆ- 

ματὰ χαὶ τὰ δόγματα, θυγατέρας δὲ τὰς πρά- 
ξεῖς. 

8. Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάγτεις ὑμῶν. 

Ταραττομένης γὰρ Ἱερουσαλὴμ, ἐπιχειμένου τοῦ 
Βαβυλωνίου, οἷον εἰχὸς, ἐπὶ προγνώσει κατέφευγον 

τὸ μέλλον εἰδέναι βουλόμενοι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ψενξοπρο- 

φῖται ἐξ ἁγίου Πνεύματος προλέγειν διισχυρίξοντο᾽ 

τῶν δὲ ἄλλων οἱ μὲν μαντείας, οἱ δὲ πάλιν ἐνύπνια 
προὔφερον. Διὰ τοῦτο δεῖ χαθόλου πάσης ἀσεθδοῦς 

προγνώσεως μὴ ἀνέχεσθαι. Εἰ γὰρ ἀστέρες τυχὸν 

ἐνεργοῦτι, μάτην χαυχώμεθα. Διό φησιν Εἴπωσιν 
εἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ τί βούλεται -Κύριος 

δερὶ σοῦ" χαὶ, Οὐκ ἔσται οἱωνισμὸς ἐν ᾿Ιακὼδ, 
οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραή.1. Γενοῦ τοίνυν ἄξιος θείας 

προγνώσεως" ἐπάγει γὰρ μετὰ τὸ, Οὐκ ἔσται μαν- 

τεία ἐν Ἰσραή.1: Κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται τῷ Ἰα- 

κὼδ χαὶ τῷ Ἰσραὴὶμῖ, ἐπιτελέσει ὁ Θεός. 

δ Ἴ0ογ, ν, ὅ. 51 Τίπι. 1, 30. ὃ 56. γι, 3. 
δ νι. 

ὁ ῬγοΥ͂. τν. Ό. 

ΠΡΕΙΕ 

ΟΑΡ. ΧΚΙΧ. 

ἀ, διιροῦ ἰγαμδη γα Ποποπὶ μαηὶ (ταπδίμ! 6 16- 

γιδαίοηι, Δυγῃβα θην, αἱ βαθο δὐποίαίαπι ὁδ:, βαμ- 

τὰγ ργὸ ἘσοΙϊοβία, συ κι οἰν 5 Ποῖ, νἱνὶς τἀ οαι ἃ 

ἸΔρί αὐ "8; 6 φυ8 υΐ ἀο! αν οὐϊοῖταν,, ΝᾺ] αο!οάο- 

ἢ ΟϑοΥΪ, πόηρο ϑδαίδπαθ. ἰγαδα5.. ΑΙΣ δεν Ῥαι 5 

ἀὁ [οτγιολίοτε ὃ: Τγαάεγο πυιδηιοαϊ ϑαίαν ἐπ πο 

1ογέ!ιηι σατηἶδ, ΜΓ δρΙΓἰΠι5 δαίτιις δἰ: ἴῃ αἷὸ δοπιϊπὶ. 
Εἰ ἴπ ῥτίθνα δά Τημποι θαι Ερίϑίοϊα. ἐδ θ]α ρ]ιο- 
πἶ5 5 : Θ πος ἐγααϊϊ δαίαπ, κί ογαϊαπίιιν ποι δίωΦ- 

Ῥλοπιατε. ϑεῖαι δυιοπὶ αιϊσπηάις ἃ ΠΥ βα]6ιη οἱ ϊοῖ- 

(υΓ.). 86, πἷ σοΟΒΙρΟΙΟμ 1 ἐθροτα οχίτα Ἐςοϊοβίδ, 

Β (τα ἀροπάα βυδί [Ἀεῖλι, ἴῃ ΠΤ γικαϊοαν ποθὴ τοὐύπα- 

γαπ). Εἴτα νογὸ {1} ρούσαῖ, [ἴσοι 240 ποπιπῆναβ 

ποθὴ 6)ϊοϊαίαγ, ΟρΟΡΙΟΙ δυτοπὶ ἰρβίμη, ἀπε οχίγα ἐς. 
εἶι, σαγαγθ αἱ ἀσπιθπὶ τ ροῖ Πογίοξβηθα ῥ᾽ φιϊοὶ ; 
4υ 5] πΠ0}) [6δεγὶϊ, ποι 16 συμ ΒΟ] σα πὶ πυτηογιησι 
δορί ασίπίδ ΔΒΠΟΓΌ) ΟΟΠΙΒΙ οΥογὶ αυἱΐ δ βΔ Δ θν πη 
αὐυϊείοιναυς 30 5. 5ροείδι, πο γϑί θ] οο᾽ με μὲσα- 

τυτῖς ΕοΙοσἷα;, 561 σοπἀοπηηδῖι8. υᾧἱ ὀχίγα ὅς 8» 

Ἰοιη ἀοψϑί. 

θ. Εἰ αοεῖρίιὁ παοτοι. Ουϊὰ 6581 δ 6 πὸ ἀχΌΡΘΑ 30- 

εἰρανο ῦ Μαιϊοδίανία 40] 46 ϑορίοη 8 Αἰχίο ". ἥδωνς 
γιαοῖοὶ δροπδαηι ἀμ σεγ6 πὶ !, εἰ ἀπιαίοῦ ασίως δππι 

Ῥκ[ίοϊιντἀϊπὶ8 {{{π{ωὸ. Οροτίεῖ Δ0 6 ΠῈ ΘΔ ἢ) ἈΘΆΠΊΩΤΟ, 

αἋ ἴθ Ῥγονογ 5 πο8 ϑαίοπιοι {ΠΠ}9 νου θἷ5 ἀοουι 4 τ 

περι- Ὁ ρμρας Πανὶ, οἰ ειδιοαϊοι 6 υαί!ο, οἱ [οδϑα εἰνειηκάᾳ 
δαηι, οἱ οαχαϊαϑὶϊ δ. ΑἸ1Δ5 χυθῆμ6 θΓΘΙΟΡ βωρίςη- 

εἴᾶπι ὈχΌΓῸ5 (6! Ἐπ, ΟΟΡΕΓΑ5. ΠΘΙῚΡΘ Υἱγίυϊε5. 5.6 

δπΐθν π}188 ἀυσονα. ΘΟ ἀΧΟΓΘΒ,, 6χ αυΐθυδ ΡΓΟ - 
στγοϑηάϊ δυμΐ {ΠῚ}; ἃ βαμίδι! ΒΡ η15) βογλθ., υἱ 

οἱ 8|105 το ῆοοβ, ἃ οδδι 16 οαϑι{:}8 ΟρΟΓᾶ, τ δᾶ- 

505 οἱ ΥἱΔ οἱ Βογιο9 6 οἰποὶαβ.; ἃ ᾿υδι εἶα }ι51} 18 

Ορδια ἴῃ νἶ τὰ Εἶν} οἱ φομ Γδοιθ5, οἱ ᾿υ8105 4υοαιο 

ἀοουπβ, ἐχ Ἰυκίι18 ἢΠ105 διδοῖ ρί65. ΕἸἼ]Π105 θἰαπὶ 565 
ποι θα οχ ΠΠΠ15., οἱ {1|858; 6ΠΠ095 φυϊάθην, 586 Γ88 (0- 

εἰϊαιοιοδ οἱ ἀορηιδῖα; β|189 διυΐοπ), Ορογαι θη 68. 

8. Νοπ δεάποαπί υο5 ναίος υϑείτὶ. Τυτθαίδ οπἰμ 

Ζογυβα!οπι, ΒΑ γ]οπΐο ἰηδίϑηιο, δὰ ργϑβδρία, υἱ Γε- 

ἀδηάιμῃ 6βι, οοπ[ρίουαηι, φυϊά Γαὐαγαπη δβϑϑὶ βοῖγθ ᾿ 

εὐρίοηιο5. 584 ρϑουδορτοριιεῖα: 84ποῖο ϑρί τυ 56 

ῬΓΦ ΘΟ Δ55θνογαθδηΐ : 6Χ 8}}}5 ΥΈΓῸ δὶ ἀϊνϊπαιο- 

μ68, ΠΗ «οππηΐα ργοίογυδηϊ. [Δεἶγοο 80 Οπιπΐ ῬΓΟΓ- ἢ 

515. πηρία ργβαϊοιίοπα ΔὈϑιϊποπάϊπι 68. 5:1 δηΐιη 

δίοι!υ ἰογί 5868 ορογππίαν, Γγυβίγα ρυγιδηνογ. Οὐδγθ 

αἷς 1: Θίσαηι αδιτοίοηὶ εοἰϊ, φμὶά υοϊε Βοπιΐπιιδ 48 

6; ει5: Νοη οὐ! αἰισιταίίο ἱὴ Ψαεοῦ, ποφιι υαιἱοὶ- 

πίτιπι ἐπ ᾿δταοί, ΒΔς τ ἰρίιυν ἀΐνῖπα Ῥγοοβη! οπθ 

ἀἴξιναπν. Περὶ δπΐιη ροϑὲ Πα " : ΝΠ ΦΥῚ ναιίοῖ- 

πἷμηι ἐπ Ἰδταθί, (ετῖο ἰοπιροτθ αἰσείμν “ αοοὐ οἱ ]οτσεί 

φιῖά ορεναδίίιγ θεῖ. 
Φῷ 

Ἐ]ςα. χυν, 15, δ Νὴ. ΧΧΙΗ, 22. 
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921. 8ς αἰαὶ! δοπήπας φαροὸγ Αοἰιαϑ. Ἑλάδπι ρᾳ- α 3431. Οὕτως εἶπε Κύριος ἐπὶ ᾿Αχιάδ. Τοιαῦτα 

τἰοίατ οπιῃ8 Πώ50 ΔΡΘΠΒ ΒΘ ηΐ0 Ὁ ἃ τορβα Βαργ]οηΐβ. 8] 
εηἶπι 4υὶΐ ἱπάΐβπα βυμὶὶ Εποϊιατὶ βιϊδπν, ᾽πὶ ἠαἀϊοίυ πὶ 
Βυχηΐ, αυιιᾶηιο πιϑρὶβ 4υὶ βεάοί ἴῃ οοία βοηϊογυπι 
ἐὔπι σοηβοίθηϊα ρο]]Παἱα, ΟἸγ 811 οΟἸ]Θρίαπι πηδοιι- 
ἸΔη5 7 Ουΐβ Θηΐπι ρίιι5. οὐπὶ 60 ΘΟΠδί46π5 δυάοθίι α]- 
(ΕΓ δ ; Νοη δϑάϊ οπὶ σοπ δὶ 0 υαπαἰἷδ, εἰ αυς 56- 
αὐυηιυγῦ 

ΟΑΡ, ΧΧΧ. 
18. Εἰ ααϊβοανίίατ οἰυϊαβ δὰρον αἰππμαϊποηι. 

Ροιογίβ οἰΐδπὶ ἀΐοθγα βυᾶπὶ ἢἰς Βοηί(δίαπι πηδιϊίε- 
δίλ556., ὈΓΟΡΙΟΙΡ 4υ4πὶ οἰἶλπὶ ΒΘΎ Γ6 ἃρὶ! φυϊθυδουπη 
δροηάυιη ἰιΔ 6581. ΟυΔΡγΟριοΓ ροβὶ δοογθᾶπὶ οἰγαίϊο- 
πεπὶ, σαϊβεαϑίϊμτ, ἰπᾳυΐξ, οἰυέίαδ ἱπ ἐχοοῖεο διο. ἴῃ 
αυὸ 806 ἐχοείβο ἢ Νοη ροίοδι οἰυϊίαδ αὐδοομαϊ διρον 
πιοηίόπι ροείία ᾽', 4υ4}}8 681, αυθ Π1}}} Πα 116, ὨἰΠὲ} 
Βυπιδπαπὶ βαρῖϊ, νοΪυρίαι68 ἀΐοο, (οΥΓοηᾶ5416 αἰνὶ τ8 5 
οἱ οἱοτίθ!α5. (ομπβυγτγοχὶϊ πᾶπηαυε οὐπὶ ΟἸ γἰβίο, εἱ 
αυᾷ δυγβυη δυηὶ αυφτῖι, Ηδς (6 ἀφοηίθ, φ ἢ οδὈί- 
ἴυγ Εἶν 185 1 ἴῃ Θχοθίβο βυ0. 

21. (μὲς ἐεἰ ἰδί6 φιὶ ἀφαάϊί σοΥ φιιηι γουεγιΐ αὐ 
πι63 ἸΤδηαυδπι 46 τῷ δἰίαψιια τᾶγᾷ ἰοφυΐι. ΜῸ8 
80{6π| 6δὲ βΔ0γ βου ρίυγοβ ροϑί ἀπιδγἃ 800) σΠρΌ ΓΘ 
Βυπιδηᾶ δ οοπβοίδιἰομθηι, οἱ Ροβὶ ἱπουηάδ ΓυΓβι5 
ἰμίδυσα ἀπηδγᾶ, Π6 Βργοίἰβ θοηίιαιὶα θεοὶ ἀϊν[ἰ 5 (ι6- 
ΒΔ γΖοηὶ 510] ἰγᾶτ ἰπ ἀΐ6 [γοΥΐβ. Ουδγα αἱϊ 15 : “δὲ 
ἔνα ἐφτόεξα [μεγῖ!, ποη τουθτίοίιγτ ἀοπδο [αεἰα! φμα 

πείσεται πᾶς πράσσων πρεσδύτεέρος ὑπὰ βασιλέως 

Βαδυλῶνος. Εἰ γὰρ ὁ ἀναξίως τις μεταλαμθάνων 

Εὐχαριστίαν εἰς χρῖμα λήψεται, πόσῳ μᾶλλον ὁ χα- 

θεζόμενος ἐν πρεσδυτερίῳ συνειδότι μεμιασμένῳ, 
χαὶ τὸ Χριστοῦ μολύνων συνέδριον ; Τίς γὰρ αὐτῷ 

συγχαθήμενος εὐλαδὴς λέγειν τολμήσει τὸ, Οὐχ 

ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος, καὶ τὰ ἐπὶ 
τούτοις ; 

ΚΕΦ. Λ΄. 
48. Καὶ οἰκοδομηθήσεται ἡ πόλις ἐπὶ τὸ ὕψες 

αὐτῆς. Εἴποις δ᾽ ἂν, ὅτι χαὶ τὴν ἰδίαν ἐπιδείχνυσιν 

ἀγαθότητα, δι᾽ ἣν χαὶ τὴν ἀποτομίαν ἐπάγει τοῖς αὐ- 
τῆς ἐν χρείᾳ τυγχάνουσι. Διὸ, μετὰ τὸ εἰς ἀλγεινὸν 

θεραπευθῆναι, οἰκοδομηθήσεται, φησὶν, ἡ πόλις 
ἐπὶ τὸ ὕψος αὑτῆς. Ποῖον ὕψος ; Οὐ δύναται πόλις 
ἐπάνω ὄρους κειμένη κρυδῆναι, ὁποία ἐστὶν, ἡ 

μηδὲν φρονοῦσα ταπεινὸν ἣ ἀνθρώπινον, ἡδονάς, 
φῆσι χαὶ πλοῦτον ἐν γῇ χαὶ δοξάρια. Συνηγέρθη 

γὰρ τῷ Χριστῷ, καὶ τὰ ἄνω ζητεῖ. Ταῦτά σου 
ποιοῦντος, οἰχοδομηθήσεται ἡ πόλις σου ἐπὶ τὸ ὕψος 

αὐτῆς. 
21. Τίς ἐστιν οὗτος, ὃς δέδωχε τὴν καρδίαν 

αὐτοῦ ἀποστρέψαι πρὸς μέ; Ὡς ἐπὶ σπανίου φῃ- 

σίν. Ἔθος δὲ τῇ θείᾳ Γραφῇ μετὰ τὰ πιχρὰ λέγειν 
φιλάνθρωπα πρὸς παραμυθίαν, καὶ μετὰ τὰ χρηστὰ 
λέγειν πιχρότερα, ἵνα μὴ τοῦ πλούτου τῆς χρηστύ- 

τῆτος τοῦ Θεοῦ χαταφρονήσαντες θησαυρίσωσιν ἐαυ» 
τοῖς ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς. Διό φησιν" ᾽Εὰν ἔλθῃ 

υμί! θεμδ. Υ]ῖ δυΐεπὶ Πδιβ, οἱ ἰγὰ ἢϊ υἱὲ αιο ναὶ! α ἢ ὀργὴ, οὐκ ἀποστήσεται, ἐὰν μὴ δράσειεν ἃ 
Πεὺβ οἰδείδηιυν, 8: ἀυϊβ δηΐπι ποιεῖς νοϊαπιδιὶ 
1)6ῖ γϑγυὶ δοφυίεβεογα, απάϊιιν ἴῃ δυπὶ 'γ. Νὰ [18- 
406 ποβὶβ ΟΡι15 8[1 δγυιάΐθηβ ἱγᾶ, 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙ, 
9. δ ίνοτίεγε [αοίθηβ διιρὲγ [οδεας ἀφιαγιηι. ΝΟιὶ 

ΟΠΐπι. ΡῈΓ ἀδβθγίαπι βίουϊ ΟἸΪπ|, βοὰ ρδγ ουϊίδηι οἱ 
[ιαθ φίλη). Τ͵ορίς6 γθγῸ ἰπ δοπϑοϊδίϊοπο, υἷα ὑεαιὶ 
φεὶ ἰιφεηι, φιοιίαηι ἱρεὶ εοπξοίανμπίεν 5, 

10. ἀπηπμπαία ἐπ ἱπϑι δ φμα ῥτοοιι φιιπῖ. Ἰηβα αι 
ῬγΟΟΙΪ δἰ: 1185 δαὶ 48 νἱίαα μυ}ι18. Πυςιθυ5 Ὡβιυ- 
8ηι; αὐ8ὲ ϑηϊοαυᾶπι γθηΐδηΐ δι δ] 6 π}., ἰομθ6 ἃ}. 

θέιιει Θεός. Θέλει δὲ ὁ Θεὸς, χαὶ ὀργὴ γίνεται, ἵνα 

γένηται ἃ θέλει Θεός. Ἐὰν γάρ τις μὴ θέλῃ γενέ- 
σθαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ λόγον, ἀπολύετα: 
ἐπ' αὐτὸν ἡ ὀργή. Μὴ δεηθῶμεν οὖν ππαιδευ- 

οὐσης. 

ΚΕΦ. ΛΔ’ 

9. Αὐνλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων. Οὐ γὰρ δι' ἐρή- 
μὸν χαθάπερ πρόσθεν, ἀλλὰ διὰ τῆς νομίμου χαὶ 
οἰχουμένης. Καὶ τροπιχῶς δὲ ἐν παρακλήσει, ὅτι 
μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὑτοὶ παραχ.ἰηθή- 

σονται. 
10. ᾿Αγγείλατε εἰς νήσους τὰς μακρόθεν. Νής- 

σοι μαχρὰν αἱ χλυδωνιζόμεναι πρὸς τῶν τοῦ βίον 
χυμάτων, αἵ μαχράν εἰσιν ἀληθείας πρὶν ἐπὶ τὴν 

᾿ βιηι ἃ νεγιιδ16. Βοάεπιῖ! γθγο ὅλου Θδὺβ : αθειπε [) σωτηρίαν ἐλθεῖν. Ἐλυτρώσατο δὲ τὸν Ἰαχὼθ ὁ θεό;. 
δπίπι, φμοά ἱπιροδίίμηι {1 ὁταὶ,, αὐϊαίμπι οι, ϑαειι- 
ἐυεφια φιιὰὲ ὁγας δι ροῦ σογυΐοθηι ἐ{ἶμι8 ν5, αἱ αἷϊ [5αϊ58. 
δίψι οαι μγϑῖογθα, χυσά οἰΐδπι ἰρβ6 6 ἀΐαθο!! ροί6- 
βιϑία δγίρι!. Οὐἱά δινέμη ἴῃ ΘῸ πὶ ΡΟΒΒΘΠΊΙ8, 40] ἰη- 
16. [18 [ϑ886 φιοιο ἀϊχὶ! 5 : Τοίμηι (δγγατιιπι ογϑθηι 
αΞϑμπιαπὶ φιαφὶ πἰάμιη; λὰ αυθπὶ Ρ6Γ ΟΠ γίδια ἀϊοὶ- 
Τη1}8 δ : ὕἱ, πιογε, υἱείοτία μα" {]6ὶ, ἐμ(ογηθ, αοι- 
ἰθιι52 

16. (δεδεί νοῦ μα α μίογαιμι. 1}}}8 φαΐ ἀϊφηΐ δαηὶ 
Βαλε τυ ἀϊ ἰδ εἰια]ο, δἱ ΡΙογαηῖ, ἀϊοαίαγ : Δοείπαί υυὰ 
κα α πίονται ; ἰδ αὶ ἀΐεαπι ἴῃ ϑρίγιια βδηςίο " : 

19 Ῥρ4]. χχν, Ἢ. Ἡ Μλιἢ. ν, 14. 
χρίς. Μ 1 ́ ογι αν, δ. "7 Ρ58)]. οχχχυὶ, 1 

1. Ζθεαπι). χχμῖ, 90. 

Ἀφήρηται γὰρ ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ᾽ αὐτὸν κείμενος, 

καὶ ἡ ἑάδδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ" καθά 

φησιν Ἡσαῖας. Δηλοῖ δὲ, ὅτι χαὶ αὐτὸς τῆς διαύο- 
λικῆς ἐξουσίας ἐῤῥύσατο, Τί γὰρ ἂν ἐδύναμεθα πρὸς 

τὸν εἰπόντα τά τε ἄλλα χαὶ τὸ, Τὴν" οἰκουμένην 
δλην λήψομαι τῇ χειρὶ ὡς γοσσιάγ" πρὸς ὃν διὰ 

Χριστοῦ φαμεν" Ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος ; Ποῦ 
σου, ᾷδη, τὸ κέντρον; 

10. Διαλιπέτω ἡ φωγή σου ἀπὸ κλαυθμοῦ. 
Τοῖς ἀξίοις μαχαρισμοῦ κλαίουσι λεγέσβω τό" Δια.1ι- 
πέτω ἡ φωγή σου ἀπὸ χιλαυθμοῦ" τοῖς λέγουσιν 

4658. 1. ΜΔ). νυ, δ. 15 [κἃ. Ιχ, ὁ. 
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δ51]᾽ ΒΕΓΕΟΤΑ ΙΝ ἸΕΒΕΜΙΑΜ. ὅ83 

ἐν ἁγίῳ Πνεύματι’ Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαδυκλῶνος Δ ϑιρον Πυνιῖπα Βαϑμίοπὶς {{Π16 δράϊημιια εἰ βευΐπιμδ, 

ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν, καὶ ἐχλαύσαωμεν ἐν τῷ μγησθῆ- 

γαι ἡμᾶς τὴν Σιών. 
16. Καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχθρῶν. Γέγρα- 

“ται ἕν τῷ Βαρούχ' Τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ 
καὶ συγεμιάγθης τοῖς νεχροῖς ; Ὅταν μὲν γὰρ δί- 

χαιοι ἐπιθαίνωσι, γῆ ἁγίων ἐστίν" ὅταν δὲ πολλοὶ 
ἁμαρτωλοί εἰσι, γῆ τῶν ἐχθρῶν. Οὕτω δὲ, φησὶν, ἐπι- 
στρέψουσι, ὡς εἶναι μόνιμον τοῖς σοῖς τέχνοις τὸ ἐπι- 

«τρέψαι ἀπὸ γῆς ἐχθρῶν, τοῖς ὑπὸ σοῦ ὠφεληθεῖσι 

καὶ σοῖς χαρποῖς. Καὶ ἐν Ἐξόδῳ γέγραπται, ὅτι, 
Εἰσήχουσεν ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τοῦ στεναγμοῦ 
αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἔργων" ὅμοιον τῷ ἐνταῦθα χειμένῳ, 
ἀλλ᾽ οὐ περὶ πάντων, ἀλλὰ περὶ Ἑφραῖμ ὀδυρο- 

μένου. Ἐφραῖμ. δὲ ἑρμηνεύεται χαρποφόρος. 

18. Ἀχοῇ ἤχουσα Ἐφραῖμ ὀδυρόμενον. Φωνῆς 
χλαυθμοῦ μετανοούντων ἀχούει ὁ Θεός. Διὰ τί δὲ τὸν 
Ἕφραῖμ ὀδυρόμενον ἐφ᾽ ἁμαρτήμασιν εἶπε ; τῶν Βασι- 
λειῶν τοίνυν ἡ τρίτη δηλοῖ ὡς πιχρῶς αὐτῶν ἄρχοντος 
ποῦ Ῥοδοὰμ, δέον αὐτοὺς χαρτεροῦντας μὴ ἀποστῆναι " 
Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυῖδ, ἀνεθόησαν, ὅτε 
Ἱεροδοὰμ τῶν ἀποστάντων ἡγήσατο τῆς φυλῆς ὑπάρ- 
χων Ἐφραῖμ, ὅστις δαμάλεις ποιήσας ἀπέστησεν 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ λατρείας τὰς δέχα φυλάς" ἐφ᾽ οἷς εἰ- 
χότως μετανοοῦντες ὠδύροντο, καὶ τῇ ἁλώσει παιδευ- 
θέντες ἐδόων: Ἑπαίδευσάς με, Κύριε, καὶ ἔπαι- 
δεύθην. Οἷα γάρ τις μόσχος ἀποσχιρτήσας τοῦ βου- 
χολίου τῆς σῆς ἀπέστην νομῆς καὶ δέομαι τῆς βοη- 
θείας" σοῦ γὰρ μὴ δυναμοῦντος, ἀτονῶ πρὸς ἐπι- 
στροφὴν, δέον δέ με μετανοεῖν πρὶν ἁλῶ χκαὶ πειθαρχεῖν 
σου τοῖς προφήταις, μετὰ τὴν ἅλωσιν μετενόησα. 
Γνοὺς δὲ στενάζει. Πῶς γὰρ ἄν τις, ἀγνοῶν ὡς ἀμαρ- 
τάνων, στενάξειεν, ἄξια πράξας αἰσχύνης ἐν ἀμαρτή- 
φασι χαὶ μάλιστα ταῖς ἀσελγείαις - Τοσοῦτον δὲ με- 
τενόησα ὡς ἄλλοις ὑποδεῖξαί σε. Μεγάλη τοῦ Ἐφραὶμ 
ἢ μετάνοια, ὥστε τὸν Θεὸν ἀναλαδεῖν ἐχ στόματος 
αὐτοῦ τοὺς λόγους τῆς ἐξομολογήσεως, αὐτὸν δὲ ἀχοῦ- 
σαι φωνῆς τῆς λεγούσης " Ἐχ γεότητός μοι υἱὸς 
ἀγαπητὸς εἶ, Ἐφραΐμ. 

35. Εὐλογημένος Κύριος ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ 
ἅγιον αὐτοῦ. Πάντας ἀνθρώπους εἶχε Ναδουχοδο- 
νότορ τις ᾿Ασσύριος, ἀφ᾽ οὗ Χριστὸς ἡμᾶς ἐλυτρώ- 
σατο. Διὸ Ματθαῖος ἐξ Ἡσαῖου φησί" Κήρυξαι αἱ- 
χμαλώτοις ἄφεσιν" οὐ γὰρ χαθ' ἱστορίαν αἰχμαλώ- 
τοῖς ἐχήρυξεν. Αὐτὸς δὲ χαὶ τὸ δίχαιον χαὶ ἅγιον 
ὄρος, ᾿Αψύχῳ γὰρ πῶς ἂν ἁρμόσειεν ; εἰ δὲ ἐν αὐτῷ 
ἐσμεν χατὰ τό" Καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί" οἰχοδομήσωμεν 
ἐν τῷ δικαίῳ ὄρει. Τὸ δὲ ποιεῖ τις ἐν Ἰουδαίᾳ γινό- 
μένος, ἧ ἑρμηνεύεται ἐξομοογουμένη τῷ Θεῷ" 
ἐξομολογούμενος τὰς ἁμαρτίας χαὶ εὐχαριστῶν " Λέγε 
Τὰρ σὺ πρῶτος τὰς ἀγομίας σου, ἵνα δικαιωθῇς. 
Εἰσὶ γάρ τινες πόλεις τοῦ Θεοῦ χαὶ οἰχοδομαὶ χαὶ 
γεώργια αὐτοῦ" χαὶ γὰρ ὁ Παῦλός φησι" Θεοῦ 
τεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Ἐν ᾧ γὰρ οἰχοδο- 
μεῖται τὰ περὶ τοῦ Θεοῦ μυστήρια καὶ ἄῤῥητα δό- 

ἡ ΒΑγυσῇ. π΄, 40. 1} "9" Εχοά. τι, 95, 24, 
αι 49; 158. υχὶ, 1. 55 2οδι. χιν, 20. 

δ ΟΝ 

39}| Πρ. χα, 6, " βόγειη. χχχὶ, 8. 
38. [58. χε, 30. 

ἄπιπι γεσοτα αΥὐθιπι δῖοπ. 

106. Εἰ τευθγίομί ιν 6 ἰογτα ἱἐπὶπιϊσοτωπι, ϑοτὶρίυ 

68 ἰπ Βαγθοὶι "δ : ( υἱα εδει φιοά ἱπ ἰόττα ἐπὶ πιϊοογμηὶ 
ἐδ, εἰ οοἰπημίπαϊιε 65 οἰπὶ πιογίειἴ5 5 Οὐ} 6ΠἰΠῈ 5 

8ι1 ἰεγτγαπὶ Οὐ ηθηϊ, (ΟΓγὰ 58 ΠΟ ΙΟΓΌ ΠῚ 68[ ; Οὐ ΠῚ Υ6ΓῸ 

Εγδηαΐ5 ὁϑῖ ρεοοδηι 1) ΠυΠΊ ΘΓ 8, ἰ6ΓΓΆ ἰΠἰ ΠῚ ΘΟΓῸ ΠῚ. 

[1 νότο, ἰπαυΐς, τουθγίθηιυγ, υἱ δῖ} !}6 δἰ 1 ἢ} 18 

ἰυἷ5 γενοῦ! 46 ἴεγγὰ ἰπἰ πη οογυπ), ἃ ἴα δα]υι15, (υἷ8- 

4116 Γρυσεΐθυ5. Εἰ ἰπ Ἐχουϑο βετίρίυηι 681 1" : Εχαι- 
ἀἰοῖ! Βοπιΐπις Ῥορμίμπι, εὐκίαίμηι {{{{πὸ αὖ οροτὶ- 

ὕμε, αιοὰ 5ἰπ}}}8 δδὲ ῃυἱς ἰο60; 564 ποι! ἀ6 οπιηΐ- 

θὰ5, νόγυμ ἀ6 Ερἢγαίπη ρ]ονδηίθ. ΕΡρ!ιγαΐπι ρόοῦγο 
Β ἱπιεγριειδίυγ {γμοίμοδιιδ. 

907 18. Ανάΐ αμαϊυὶ Ερἢταὶπι ρίοταμίοπι. σα πη 
Ἰαπιθηιδιϊοηΐβ μορ εἰ δι ἴυπὶ δυάϊε θοα8. (ὐγ δυίδπὶ 
Ἐρ!ιγαΐην ργὸ ροεῦϑεῖβ Ἰδιπβηίαπίοπι ἰμάυχ! 7 ΗΔθ6- 
15 Ἔχ τ6Γι]0 ᾿ἰυγο Ἀθρυπὶ, αυοά ἀμγα 15 ἀομὶ- 
πδηῖς Ἀοθοϑπι, οὐπὶ Ορα8 6556ῖ 605 1ΟΙΟΓΆΓΟ οἱ ΠΟῚ 
ἀεήσογα, οἰαπιάγυηι ᾽ : ΝῸη δεῖ ποδὶ ρατε ἱῃ Παυϊά, 
4υλπ60 εγοθολπι γθ 6! πὶ ἀυχ [Δου8 65ί, φαΐ ἐγαὶ 
6 {ἶθυ Ἐρ!γαΐπι, φαΐ υἱΐα!οθ δγίζεηβ ἃ οὐἱα Βεὶ 
φεόοπι (γυυ8 αὐδυχὶ!. Οιιδπιοῦγαπὶ πιοτὸ ρωηί- 
ἰεπεΐδπι ἀφεηίεβ ἰΔΠΊ ΘΠ Δ ΔηίΓ, ολριϊν Δίθηια οἅ- 
διΐραιὶ οἰ 814}: 8ηι ν" : (αειἰσαείϊ πιὸ, θοπιΐπε, οἰ δγιι- 
αἰπιι8 δμηι. ΝΆΠΙ βίευϊ νἱλ} 8 ἃ ἤγοβα δχβ !Π]6η5 ἰυᾶ 
Ράβοιια "θαυ, ἰαοαιε ἱπάΐσθο Δυχ ΠΟ; 16 χυΐρρα 
ΥἶΓῈ5 ΠΟ ργῦδηα, πο γ8]60 δά ΠΟΠΥΘΓΘΙΟΠΕΠῚ, οἱ 
οὑπὶ ΟρΡυ 8 65εἰ δη16 οαμρι ν᾽ Δι6πὶ πιὸ ρα ηΐίετα τΪ55- 
406 Ρτγορ ει }5 ΟὈςεπηραγαγα, ροϑί οδριϊν᾽δίοπι οεὶ 
Ραπἰϊοηείαπ). ΟΟφΠΟΒΟΘἢ5. δυιοπν σΈΠΪ,, [ΞΠΟΓΆΠΒ 
Θιἶπι 86 ρθοῦαγα, υοπιοίο ἐπβοπιίδεοι, χυὶ ἀΐφιδ 
ῬΓΟΌΓΟ ρεροϑι 9 ρογαβαγὶὶ ργαείρυθαυς ΠΡ 14 1- 
ἢΔ409 Ταηΐα νϑγὸ τπη68 []ϊ ρα ηἰ δια, υἱ 4118 τὴ 8 
ἀλταβ ἐσθ ρίυπ), Μαρηᾶ οβδὶ Ερὶιγδίηι ραηἰϊοηιία, 
υἱ Πευ5 ἰρ88 δχ ογὰ ἡΠὰ8 νϑγθδ φοπίςββίοι 8 588- 
τηοϑνοῖ, οἱ 6 διϊαἶγοὶ νοοθπὶ ἀἰσοηιϊοπι 3" : Αὐ αὐο- 

ἰεδοεπίὶα βί ει αἰ δοῖμδ ἡ 686, Ἐρπταΐπι. 

45. Βεπεαϊοις θοιπέντιδ δΏΡΟΥ ἡπμδίαιπι πιυπίθηι 

δαποίιιηι 6}μ4. Οπη 5 ΠΟΠ)ΐ 65 ροϑοἀουδὲ ΝΡ ο]ι0- 

ἀοποϑοῦ αὐυϊάδπι Α5δυγία8, ἃ 40 ποὺ Οἰ γί βίυ5 10 6- 

τανῖῖ, Ουλργορίογ ἐχ ᾿καΐα Μδι δι5 αἷι 5 : Ργα- 

Ὁ αἴσατε εαριϊτὶς τοπιϊδείοπεπι. Νοῆυα δπΐπι 8] γοϑρί- 

οἶδην5 ἢδίογίαπι, σδρεν 8 ργοἀϊοαν!, [086 Ὑ6]Ὸ 6βδί᾿ 

οἱ ᾿υϑίυ5. οἱ 5δηοίυ8. (0115. Ππδηἰπιδίο οὗ πὶ 4110- 

τηοάο 6 οοηγνοιδηι Ουοά 5ἱ δυπλὰ8 ἰῃ 'ρ80 Ἰυχία 

{πα 3": Εἰ τος ὧν πιθ, ϑαἸ Προ πλι18 ΘΌΡΟΙ ΤΟ 61 

Ἰυβίυαι ; ᾳυοὰ ργαδίαϊ αυϊουπαυς δυιάσαπι μοι αυα 

φοηβίεπς ἤξο ἱπιδγργοίαιυγ; οοηἤϊοη8 ρϑοσλῖᾶ οἱ 

ἔνιαι 5 ἈΦ 65 : δὲς ἐπῖηι ἐμ ρτίπιις ἱπι φι αἴθε ἰα8, 

μι δι βοοτίς "5. ϑυηῖ οἰοηΐπν φιφοάϑπι εἰν 4168 θοὶ 

οἱ ὐϊῇεῖα, οἱ ουὐἱαγο 1115; ἤδη οἱ Ρδυὶυ αἷιϊ "ὁ : 

Βεὶ εμέμιγα 6518, οὶ φαϊβεῖτιπι ὁδιἴ8. ϑἰχυΐϊάθην ἰπ 

400 [Δργίοληιαν θεὶ πιγβίογία οἱ ἱῃ6 Ἅ}} 1 ἀορπιδία, 

33 1018. 9. 35 [υς. 
321 (οτ. 10, 9. 



ΕΣ ΕΧ ΟἸἸΟΕΝΕ ΒΕ 

ἀπ Πος (ἀπιρίαηι Δα 65ι, οἱ ϑαποία ϑδμοίογυτη, τ]. ἃ γμάτα, ἐν τούτῳ ναός ἐστι τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὰ “Αγιὸ 

γΟΥΒΘα 6 δυιἀυθϑ πηοίΓΟρο 15. 16 α5ι. 

ὅ4. Εἰ ο00 πο τοργοθαθο φοιιι5 ᾿δτγαθί. Ὑἰϊθίυν 
ΗΠπΔ4, ποπ τορτοβαθο ἰδγαθί, ορροπίίαπι ἀϊοσοηιὶ δὰ 

ἴρ505, 6] γόπιιδ ]ογαρί ἀοβεῖοι "., Ἐογδιίαη νογο ἰοὺ 

αυϊάοπι (6 Ι5γ86 16. ΘΆΓΏΔ] ἀἰσίαπὶ οδὲ, ΠΠἀ ἀυΐαπὴ 

ἂς βρ γῆτιλ}1. Οδισγαπε ποσαιϊο ποπ ΔρΡρΟοϑιιὰ υϑεὶ 

τερτοϑαυο,ρυ οδίθιοϑ ἤθη ἰοσί ταν", 56 ἀριπ ϑοριι- 

εἰία. 908. Ροιϊονῖὶβ νεγο οἱ ᾿νος μασίο ᾿μ 0} 5616 ̓  

ππης. 4υΐ θην ΓΟρΡΥΟΒΡΆΡΟ ; αυοἀ 5ἱ οἰοναίσαι ζιογίῖ, 

ΠΟ ΓΟΡΓΌ}Δ}0. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 
8. Εἰ νοπὶϊ αἀ πιὸ Απαπιοοί {{{π|5 ϑαίομι. Οπιηος 

ἴῃ οὐϑιοάἑπι ἀδ( βι1}15., οἱ ργϑοίραα οὐπὶ (6η18- 

τὴ, απο αυϊβρίαπι δῦ πὶ 866 }}}}}}, 564. π0) 6 ου- 

βίοὐΐα δργοβϑιι8. Ῥοϑβϑοϑϑίο γ61Ὸ θὲ0 νοϊδηία οθΐτ - 

εἰς 115. 4 [ΟΥΠΠῈΡ ἀδεαγίδηι. ΕΓαίγα 5 δαιθ ἐγ δηὶ 

Οἰνο οἷαβ, δον ραιοῦ, οἱ Αηϑιθοο, ἀη}}0 ΠΕ 

10). ΘΟΓΟΓΟ5 αυΐρρα βυηῖ ρὰχ οἱ ρᾶιῖ5 Ὠεὶ. (]ιο]- 

οἶλθ παιῆ486 ρου ἰο θεῖ ἰμ εγργοίδιι", ρα γοτο 88- 

Ἰοιῃ. Ρουθ ἶ8. αὐίδηι θεἱ [Γοἰυ 5 ὁδὶ δεδι νέίας Πεὶ, 

φυοά 5Βἰρηϊῇοδι δογοιηΐα ποπιθη. Ῥδοὶδ ν6ΓῸ ἔγιοίι5, 
9"αἰἴα ἐ)6ῖ, φιοὰ 5ἰκηϊῆοαι Δηλπηιθοὶ. ται δὰ 
[γεῖ (δ ρᾶοθ ριοφωδία οἴδοινι Ποῖ πηαπίδιο ργορίιοια: 

ἴδ σλγοθγομὶ ΘΟμ οἴ ργοριΐαπι ἀδύυιη. 

10. Εἰ βοτῖρδὶ ἢν {ἰ οιἰο, οἱ εἰσί αὐὶ. Ἠϊς οοηῇεὶι! 
Ροβϑβοϑϑίοινἱβ Πἰ 6} !} ἢν, 4 (ον ίλ556. διμὶ σορί(Δ1ο0- 

Π6δ., ΠΟΙ ΟΥ:Β, ἀορπιλία,, μῸΓ 4υ25 ἀργὰ ροϑείάο- 

τῶν ἁγίων, καὶ ὅλης οὗτος τῆς Ἰουδαίας μητρύ- 

ποὶλς. 
54. Καὶ ἐγὼ οὐκ ἀποδοκιμῶ τὸ γένος ᾿Ισραὴ 1. 

Δοχεῖ τὸ, Οὐκ ἀποδοκιμῶ τὸν ᾿Ισραὴ,1, ἐναντίοντῷ 

πρὸς αὐτοὺς λέγοντι - Καὶ τὸ γέγος σραὴ1 παὺύ- 

σεται. Μήποτε τοίνυν τὸ μὲν περὶ τοῦ σαρχιχοῦ λέ- 

λεχται, τὸ δὲ περὶ τοῦ πνευματιχοῦ Ἰσραὴλ. Πλὴν 

ἡ, οὐκ, ἀπόφασις προσχειμένη τῷ, ἀποδοκιμῶ, παρὰ 

κοῖς λοιποῖς ἑρμηνευταῖς οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς 

“Εὐξομήχοντα. Νοήσεις δὲ καὶ οὕτως, ὅτι νῦν μὲν 

ἀποδυχιμῶ, ἐὰν δὲ ὑψωηῇ, οὐχ ἀποδοκιμῶ. 

ΚΕΦ. ΛΒ’. 
8. Καὶ ἢ.10ε πρὸς μὲ ᾿Αναμεὴ1 υἱὸς Σαλώμ. Ἐν 

φυλαχῇ πάντες ἐσμὲν, χαὶ μάλιστα πειραζόμενοι᾽ 

[) τότε χτᾶταί τις ἀγρὸν, ἀλλ᾽ ᾧὸ τῆς φυλαχῆς ἐξελθών' 
ἡ δὲ χτῇσις βουλήματι Θεοῦ τοῖς καλῶς ἀγωνιζομέ- 

νοις. ᾿Αδελφοὶ δὲ Χελχίας ὁ τοῦ Ἱερεμίου πατὴρ χαὶ 

᾿Αναμεὴλ, ἄμφω παῖδες ὄντες Σαλώμ, ᾿Αδελφαὶ γὰρ 
χαὶ εἰρήνη χαὶ μερὶς Θεοῦ. Χελχίας γὰρ ἑρμηνεύε- 

ται μερὶς Θεοῦ, Σαλὼμ δὲ εἰρήνη. Καρπὸς δὲ 
τῆς μερίδος τοῦ Θεοῦ μετεωρισμὸς Θεοῦ " οὕτω γὰρ 

Ἱερεμίας ἑρμηνεύεται. Καρπὸς δὲ τῆς εἰρήνης χά- 
ρις Θεοῦ" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ᾿Αναμεήλ. Οὐχοῦν ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ, εἰρήνης γέννημα τυγχάνουσα, προσ- 

φέρει τῷ ἐν φύλαχῇ προφήτῃ τὸν ἴδιον ἀγρὸν χατὰ 

πρόσταγμα τοῦ θεοῦ. 
10. Καὶ ἔγραψα εἰς βιδιλίον, ἐσφραγισάμηγ. 

Οὗτος ποιεῖ βιδλίον χτήσεως, ὅπερ ἴσως ἐστὶν αἱ 

νοήσεις, αἱ μνῆμαι, τὰ δόγματα, δι᾽ ὧν χεχτήμεθα 
"018, Π06 6δ8ι, ἰα οτος νἱ 8 θαι ἱπδί αι, Ορογιοὶ Ο τὸν ἀγρὸν, τουτέστι τῆς πολιτείας τοὺς πόνους. Δεῖ 

δυΐην ᾿υβία ρον θυ γα πη Ὀγώο556. οἃ 4000 0 5{1|9 

διιηῖ, αποὰ οἱ ἀβ το αυΐπ Υἱγίει5 ἀϊοία μι νο]ο. [ἢ 

τὰ8 ϑυίοη ΠΣ θ6] Πὲς }1οἱ θουβ. ουταῖ, ὧἱ ἀϊυαϊ5 

ξϑμδθγνοίαγ; μαϑθπιιδ αυΐρρα ἐΠοεαιγιιηι ππιδ ἐπ υα- 

εἰς βοιἶϑως "5, νοὶ ποβ.} 15 ναβου 5, νοὶ βου ριυγα 

ἀἰοιυηῖ8 οχ 16 ; ἀπο ῥγίησορα. ἢ 0}115. πλπὶ ἀ6- 

οὐρίυ 681, σΟμ δι ρίο μίοιδι!5. ΒΟΓΠΊΟ6,, 414 ΗΘ. 

ϑυγοὶβ ναϑὶβ σοηογείυν,, αἰεοιίομα ογηδϑιὶβ οἱ δἰοου- 

ιἰοηα δά μεογϑυϑάοιάτππι Δοοοπιπιούδία ἰάἀοὶγοο οἱ 

«ΠἸθθ 8. τρὰ}}}5 Ῥδι Δ η811 αι. βογὶρίαιη 81. Εἰ 

»ναάϊοαιϊο πιθα, παι αυΐ Πρ] ἢ Ὠα οι ροδ5565- 
βίου ἶβ δ, ποι ) ροΥδιιαδὶδ 5 δαρίομι νοτϑὶς, 5ο4 

ἢ; ἀρηνοηδίτα ἴοπ6 ῬΟΙλν5 δρίνίι5 οἱ ροίοπίίῳ, τ ἴτη- 

ριον! ἀσ 10) δογοπιΐ85 μυτδοερίαμ, 60 ρτγαιὰβ ἀφὶ!. 

06. Ὑἱ86 Ῥγομιοῖι. ομοαϊοημίαμι. ἀ.6 Δρραάγθηίοιν 

τ} Παΐοι, ααλαν ἰηἰουῖ, τονρας γδοι ρον ομοπὶ ργὰ- 

ἀἰοοῃ5, Ῥιορ] θεῖα, δ 468 ΤῸ θ1}5 ᾿ρ5ὶ5 (ἰϊ, χυοὰ 

δι μογοϊρίοπάση) ογῶὶ, οου}}5. δαὐ ϊοῖ!, Γατυ- 

τιπηαια (οἷς ἀυλδὶ ργῶ56}}8, ὁχ ραν τοὶ 5ἰρηϊ- 
Πόλη. 

17. Νοὴ αϑδεομάομιτ ἃ (6 φιϊάσιαμι. ΜΙηΐιηδ γα- 
Τί 116 οϑί ργορ εῖαπι (Δι 148 φγϑιῖα5 ἀρότο,, συρὰ 
ἄἀδοθηι εἱ βορίοιη 516}15 ἀφγιπὶ διμθγὶ!, αυΐ οχ νυΐνα 

ΠΙΔΙΓΒ ΒΆ ποι ΠἸοδίι5 ϑρίτι 06 βάποίο ρθη 5 δια. 

501 οοπδίἀετα παπιθγαπὶ ΘΏ ναι, χαΐοι 8 σγπιθο- 

Ἰώ ; δὲ ἀδπδγίυπν μογίβοϊυπι ργορτίαπιψαο Ὠ0ὶ (ἀ46- 

57 δόγθπ). χχχι, δῦ. 8] Οὐγ, ιν, 1. 

γὰρ τὼν πράξοντα δικαιοσύνην προειδέναι περὶ δι- 

καιοσύνης " ὅπερ λεγέσθω καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἀρε- 

τῶν. Φροντίξει δὲ Θεὸς ἐν ἀγγείῳ τὸ βιδλίον βληθῆ- 
να: πρὸς διαμονὴν πλείονα " ἔχομεν γὰρ τὸν θησαυ- 
ρὸν τοῦτον ἐν ὁστραχίνοις σχεύεσιν ἣ τοῖς ἡμετέροις 
ἀγγείοις ἣ τῷ εὐτελεῖ τῆς γραφικῆς λέξεως. Ὅθεν ὁ 

ἄρχων ἡπάτηται τοῦ χόσμον τούτου, καταφρονήσας 

τοῦ λόγου τῆς θεοσεόείας, ἐπεὶ μὴ ἦν ἐν χρυσοῖς 

σχεύεσι χεκαλλωπισμένοις λέξει καὶ πιθανότητι φρά- 

σεως" διὸ χαὶ πλείόυς ἡμέρας διέμεινεν ὁ λόγος. Καὶ 
τὸ κήρυγμά μου, φησὶν ὁ ἔχων τὸ βιθλίον τῆς χτή- 
σεως, οὐχ ἐν πειθοῖς σοφίας «1όγοις, ἐν ἀποδεί- 

ξει δὲ μᾶλλον πνεύματος καὶ δυνάμεως " τὸ ἐν- 

ταλθὲν δὲ ποιήσας Ἱερεμίας, εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 
Ὅρα δὲ τὴν ὑπαχοὴν τοῦ προφήτου πρὸ τοῦ φαινο: 

μένου συμφέροντος, ὅπερ ἐπάγει, προθεσπίζων τῆς 
γῆς τὴν ἀνάχτησιν. Ἡ γὰρ δι᾽ ἔργον προφητεία τὸ 

ἀχηυστὸν χαθίστησιν ὁρατὸν, χαὶ τὸ μέλλον οἱονεὶ 

παρὼν, ἐν τῷ μέρει δηλοῦσα τὸ ὅλον. 

11. Οὐ μὴ ἀποχρυθδῇ ἀπὸ σοῦ οὐδέν. Οὐ πιθα- 

νὸν τὸν προφήτην τοσαύτην εὐχαριστίαν προσάγειν 

ἐπὶ τῷ δέχα χαὶ ἑπτὰ σίχλων ἐωνῇσθαι τὸ χωρίον, 
τὸν ἐχ μήτρας ἁγιασθέντα χαὶ θείου Πνεύματος ὑπάν- 

χοντα πλήρη. ᾿Αλλὰ ὅρα τὸν Σαδδατιχὸν ἀριθμὸν, τὸ 

τῆς ἀναπαύσεως σύμθολον, χαὶ τὸν δέχατον τέλειον 

35 Τ (ὁγ. 1ὶ, 4. 
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ἔντα χαὶ οἰχεῖον Θεοῦ (δεχάται γὰρ ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν Α εἰπιε Θηἷπ) ἴῃ ἀφοὶπ)!α Ῥγορ ἰΔιΙοπυπὶ οὔδγιιηῖα:, οἱ 
Ὀασμῶν ἀναφέρονται, χαὶ Δεκάλογος ἐν τῇ πρώτῃ 
νομοθεσί3). Καὶ γνώσῃ τὸν ἀγρὸν, τὸν πλήρη χαρ- 

πῶν πρεπόντων τοῖς ἁγίοις. Τοιοῦτος ἦν ἀγρὸς Ἰα- 

χὼδ, ὄνπερ ὀσφρανθεὶς Ἰσχὰχ, ᾿Ιδοὺ, φησὶν, ὀσμὴ 

τοῦ υἱοῦ μου ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρους. ὃν εὐ.16- 

γησεν ὁ Κύριος. ὍὉποῖός ἐστιν ὃς χαρποὺς ἔχει τοῦ 

πνεύματος, ἵνα σπείρῃ τὰ τοῦ πνεύματος, καὶ θερίσῃ 

ζωὴν αἰώνιον. ἼἜἜπνει γὰρ Ἰαχὼδ οὐχ ἀμπέλων ὁσμὴ 
ἣ ούχων, ἀλλ᾽ ἀγάπης, χαρᾶς, εἰρήνης, μαχροθυ- 

μίας, χρηστότητος, ἀγαθοσύνης, πίστεως, ἐγχρατείας, 

Ἐπὶ τοιούτῳ τοίνυν ἀγρῷ Ἱερεμίας εὐχαριστεῖ λέ- 

γων᾽ Ὁ ὧν», Κύριε. Ἐπχόπει γὰρ τὸν ὄντως ὄντα, 

μὴ σχοπῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα. 

ΚΕΦ. ΛΗ’. 

Ὀερδίοσυδβ ἰῃ ργίπια [6 ρὶ ει] 06) ; οἱ ΔΘ ΏΟΘΟ65 ΔΩΓῸΠὶ 
(τυ σε θα5 ρἰοπατη 4υ] βλποι15 οοηναοπίαηιϊ, 7415 ογδῖ 

ὅδοο, αυθπὶ οὑπὶ οΟὐἀογάίυς. [υἱ5861 Ξϑλᾶς, δέζε, 

309 ἱπηυΐι ὅ5, οὐοτν [ἰϊὲ πιοὶ, δἰσμί οὐογ αστὶ ρίεπὲ 
ἐπὶ ϑεποάϊκὶς Ποπιῖπμδ; 40.8}}5 6ϑῖ φυὶ "αἱ (γυοίας 

ερί γἰτα5, αἱ 56ῃηοί 6ἃ 428 Βρ᾽ ΓΙ(υ5 δυηΐ, πχιοίδίᾳυδ 
νἱΐδιῃ αἰογῃδπ). Θάογ οηΐῃ 9400}}0 «ἴα θαῖυγ., ποη 

Υἱαπὶ 8. ἤσυσην,, 56 δηιοῦὶβ, Ἰ 8, ρΔ615, ἴθ - 

βαῃἰ πη λ{{5., ργΟ 4118, Βοπί διῖ8, Πα αὶ, οοπιΐηθη- 

8. Π6 ιος ᾿ἰἀαὰς ἀργὸ ϑεγεπηαϑ ργαι 25 δὶ, αἀἷ- 

665 ὅ" : 0 φιὶ 66, θομιῖπο. Οοηδίἀογα δὶ οηΐ πὶ οὐ πὶ 

4υἱ νοῦ 681, πο δά οἃ 408: υἱάδιηζιγ, 56 δά οἂ 

αυδ ΠΟἢ Υἱάθηιυγ, ΒρΘΟίΔΠ8. 
ΟΑΡ, ΧΧΧΥ͂ΤΜΙ. 

5. Παραδ: "“ομένη παραδοθήσεται ἡ πόλις αὕτη. Ρ ὅ. Τταάονάο ἰγαάδίμτ οἰυίίαδ σις. ΝΠ ἰΔηιυπὶ 
Οὐ μόνον προφητείας Ἱερεμίας ἀνέγραψεν, ἀλλὰ χαὶ 

[δια πάθη, τοὺς μὲν διδάσχων βασιλείας οὐρανῶν 

μηστήρια, τοὺς δὲ διδάσχων ὑπομονῆς παραδείγματα, 

τῶν ψευδοττροφητῶν τοιοῦτον οὐδὲν διὰ τὴν χολαχείαν 

παχόντων. Ἑτοιμασώμεθα τοίνυν ἐν χαιρῷ διω- 

Ὑμοῦ μετὰ Ἱερεμίου τετάχθαι χαὶ τοῦ εἰπόντος ᾿Απο- 
στόλου. Ἐν φυζαχαῖς ποιλιϊάκις. Τὸ δὲ, ὅτι, Οὐκ 

ἠδύνατο ὁ βασεϊεὺς, φιλανθρωποτέραν αὐτοῦ τὴν 
προαίρεσιν μεμήνυχε. Καὶ δεῖ τὸν ὀρθὸν βασιλέα μὴ 

τοῖς περὶ αὐτὸν πονηροῖς συναλλαγέσθαι. Χρήσιμον 

δὲ πολλάχις καὶ ἡ παρὰ τοῖς χρατοῦσι προστασία, δι' 
ἧς πολλάκις εὐεργετεῖ ὁ Θεός. 

19. Ἐγὼ «1όγον ἔχω τῶν Ἰουδαίων τῶν πεφευ- 
τότων. Δέδια, φησὶ, μὴ τοῖς αὐτομόλοις καταγέλα- αὶ 

στος γένωμαι. Τούτου γὰρ λόγον χαὶ φροντίδα ποιοῦ- 
μ1ι, Ὡς δὲ δι᾿ ἁμαρτίας Ἱερουσαλὴμ παραδέδοται, 
οὕτω χαὶ ἡ Ἐχχλησία. Καὶ εἰ μέν τις χατ᾽ Ἐζεχίαν 

αὐτῆς ἄρχῃ, σώζεται" εἰ δὲ χατὰ Σεδεχίαν, ἀφορι- 

ζόμενος μὲν σώζει, μένων δὲ ταύτην ἀπόλλυσιν. Εἴ 

τις οὖν μολύνων τὴν Ἐχχλησίαν ἐξέλθοι, αὐτήν τε 

σὐζει καὶ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ " ἐὰν δὲ μέλλῃ χατὰ τὸν 
Σεδεχίαν πρὸς ἔξοδον, μιχρὰ ζύμη, δῖον τὸ φύραμα 
ζυμοῖ. 

2. Καὶ ἰδοὺ πᾶσαι γυγαῖχες αἱ κατακϊειςθεῖ- 

σαι. Φησὶ πρὸς αὐτὸν Ἱερεμίας ὡς ἐροῦσιν αἱ γυ- 

ναῖχες εἰς ἀποιχίαν ἀγόμεναι. Ἡπάτησάν σε οἱ 

πρὸς σὲ φήσαντες εἰρηγικῶς, ὡς οὐ παραδώσουσι 

τῷ Βαδυλωνίῳ. Συστήσονται ὃὲ μετὰ σοῦ, ὡς αἴτιοι 

γαι οἰ ηἶα βογὶ ροὶ! δογοπηΐδϑβ, 56 οἱ τηδὶὰ αυ ραᾳ5508 
οβι, ᾿Ὸ5 φυϊάοιη ἀοοοη5 γοβηΐ σἴογιπὶ ἀγοᾶπα, ἰΠ|08 

ΥΟΤῸ ΘΧΘΙΊΡΙΔ (ΟἸΘΓΔΉ (138, ᾿5 6: ἀΟΡΓΟΒΪΙΘ 115. 1}}}}} (816 

Ὁ)» ἀ95θηίδιϊ ΠΟ ρεγρθεϑὶδο 1Π}5 ᾿σ! [0 ἸΘΙΏΡΟΓΘ 

Ρογβοουϊοηΐθ ρᾶγαι πᾷ οὐἹη δοΓοπηΐα οΟἸ]οσαγὶ, οἱ 

οὐπὶ ἀροϑβίοϊο ἀϊοθιίθ 5 : 1ὲ σατοοτίϑι8 δαρο. ᾿᾿᾿υὰ 

δυίδηι : Νοη ροίοταὶ τοῦ αὐἀυέτγξιι5 605, Ἰυυτῃ ΠΙΟΤῸ ΠΙ 

6᾽05 δηίππυπι ἰηάϊοανὶ τ, Εἰ ᾿αδίαπι ταροπῖὶ ορογίες 
ποη οοπμίνει ἃ δὰ θᾶ 408 δυρρογαηι ῥγανὶ [Δπ|}}1- 
γέβ. βὅ:ϑρα ὑδγὸ υἱὴ 6 δδὲ δρυὰ ριυϊποῖροπι 6556 αυὶ 

ἀείοπάαι. Ηὰ οεἷπι θου5 ἐφ ρ6 θοποῆοία ργαδίαι, 

49. Εσγο ταιϊοποπι ἰιαϑεο διάσοτιπι φεὶ {[πρεγαηῖς 
Τίιπθο, ἰπ4υ}}, πα ἰγαηβίυ ἰδ ἰῃ ἀθγίϑυπι ἤδη). Ηος 
αυΐρρο πιὰ βοι οἰταπὶ μα 6ῖ. 5΄συ1) δυΐίθπλ Ῥγορίοῦ 
μασοδία δογυβα θη ἰγαδὶτα οδὶ, βὶς οἱ Ἐςο]οβία. ΕἸ δἱ 
ηυὶδ Ν}Π1 ργαβϑίι δέ π}}} 15 ἘΖθοϊ 5. 8ι1νὰ 6δὲ; δὶ Υ6Γ0 

5112}}1}5 ϑοιϊδοῖς, δυθθυοίυ5 φυϊάσπι 5ογναῖ, ΙΔ ΠΘῊ 5 

γοτο ρογάΐι. 51 αυ!8 ογξο πιδου!δη5 Ἐσο]οϑίαπι οχίθ- 

τῖϊ, οἱ Π|4ηὶ βεγναῖ, οἱ δηϊπιηδπὶ βιι8π ; δ 81 Ἔχθ Πρ] 

δούδείᾳ ἰαγάοι δὰ οὀχουμάυπι, ματυμηῆὶ [ἐγιπεπίμπι 
πιϊδίμγαηι οἰππεπι [ἐγπιθπίαι 5, 

φῷ, Εἰ ἐδεδ ομπνο8 πιμϊίοτες σι τοπιαπδοτιηῖ, οἴ. 

Αἰἷι δὰ ἴρβυπὶ δογοιηΐαβ αυοὰ πηι] 6 γα8. ἰῃ οαρίίν![8- 
τοπὶ ἀυοοηάς ἀΐοοηι 3 : δεάιχοότμ 16, φαὶ αὐ (6 

ἀϊτξογμπι ραοίβοα ἴἰὰ Ὁ οἷβ ΒΑ Υ]Οπὶο πο ἰγδάθη- 

ἀυπι. Ετυπὶ ΡΟτΓῸ {Π0Ὶ ὁοπιΐ!65, υἱ σα515 ἴα] δυςίο- 
γενόμενοι πτώσεως" πάντως γὰρ ληφθήσῃ. Τάχα δὲ Ὁ Γ656. Οπιηΐπο ΘΠΐπ εδρίοτὶβ. ΕΟΓί8856 ΥΈΓῸ οἰἰδπὶ 

χαὶ τοὺς ψευδοπροφήτας αἰτιᾶται, λόγῳ τὴν εἰρήνην 

ὑπισχνουμένους, Ὁ δὲ προφήτης φιλανθρώπως ἀπέ- 
χρυγε τοῖς ἄρχουσι τὴν ἀλήθειαν, τοῦ βασιλέως χηδό- 

μενος. Οὐ γὰρ ἔδλαπτε, ταύτην νῦν σιωπῶν, ἤδη 
τοὺς αὐτοῦ λόγους ἀναγνοὺς ἐν χοινῷ. 

ΚΕΦ. Μ΄. 
4. Εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ᾽ ἐμοῦ. Ὁ 

προφήτης, αἵρεσιν λαδὼν ἔνθα βούλεται ζῇν, ὑπερορᾷ 
μὲν Βαδυλῶνος, αἱρεῖται δὲ τὴν Ἰουδαίαν, φεύγων 
τὴν ἐχ βασιλείας τιμὴν, καὶ διὰ τοὺς πτωχοὺς τοὺς 

πρὸς γεωργίαν ἐμμείναντας, ὡς ἂν χαὶ τῆς γῆς 
ἐπιμελῆται διὰ τοὺς πένητας καὶ τὰς τούτων ταῖς 

Ἡ (λῃ65. ΧΧΥΙ, 97. δ᾽ ογοίη χχχι, 17. 

Ῥατβοι, ἀκ. ΧΙ], 

3211 (ογ. χι, 30. 

Ῥβευδορτγορβοίαβ δουυϑαῖ, αυ] Ράραπὶ γΟΓ}} 5 ΡΟ]Π66- 

υαπῖυτ. Αἱ ργορβιεῖα ργὶποῖρὶ 5 νυ 416 πὶ θΘΏΘΥΟΪ6 

οοἸανὶε, οομβυλπι τορὶ ν  θηβ. ΝᾺ} διΐπὶ ποοουαῖ, 
1Π4πὶ παης 560 Οὐ ν η8, δογηιοηΐθυ5 εὐ ΐ5 ρυ- 

}]οα δηιθα ρϑυίβοι δ. 
ΟΑΡ. ΧΙ. 

4. δὲ ϑοπιιπι σοταπὶ (6 νϑιῖτα τπθοιηι. Ῥοίαβίδίθ 

(λεία ργορβείς υἱ ἀδρογοῖ υδὶ νε]]εῖ, Βα Ύ]ΟΩΘ ρος 

μαθίια, ᾿υάσαπι οἰορὶ!,, γορίοϑ ἀν Δη8 βΟΠΟγΟ5, δὲ 

Ργορίογ ραυροῦοβ, φυΐ δὰ οοἰοπὰο5. Ἀ3Γ08 ΓεπΊΔη56- 

γτδηί, 310 υἱ οἱ τοῦτ ουταπι βΟΓΘΓΟΙ ΡΓΟΡΙΕΓ ρ88- 

Ρ6Γ65 Θογιπιαιο δηϊπιὰθ ργορ είαπὰο Θχοο]εγοί. Ει- 

8. ΖΓ Π). ΧΧΧΥΙΙ, 33. 
4 

82 (δϊαί. νυ, 9. 
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πίω ἀϊνίδογδηὶ ῥγορμείαι ἰοσα; ᾿ς φυϊάδιῃ ΠΆραι8.Α προφητείαις γεωργήσαι ψυχάς. Ἑμερίσαντο γὰρ αὶ 

3υάαδηι, απο] νθγο οἱ ἴγ68 ψιιογὶ ΒΑΡΥ!ΟΏΘτ,. 

ΟΘΑΡ. ΧΙ}. 

φ͵ Εἰ εἰὐἰγγοχὶ! 1δπιαοί,, οἱ ἄδοθπι υἱτὶ, Ῥτοῦυ5 Υἱν 

ποπιίηθιῃ ἰΐα τηϑίαπι βυδρίοαίυγ, ὧἱ οοοἰάδί 605 ἃ 

4υΐθυ8 οὥδι8 ποη ἐδ. ΟἿ δυίειη )ου8 Ρογιηϊϑοῦὶῖ 

(οἀοίϊαπι ἱπεοτγί πὶ, αἰιογῖα 8 οϑὶ σοπβ γί οηἶβ., οἱ 

ἐπϑογυϊδ απι θ61 Ἰαἀϊοϊογαπι. 

ΕἸμεάοπι. Υἱγαην ργοθυπι οἱ πιϊίαπι, οἱ λιιἀ:508 

ἰΔηΐᾶ ἀοίδηπίοπα ρογβοηιθηίομη, οὐπὶ οἱ Ὠ}0}1}1 ρτ- 

ἀἰχίββοιξ, ἱπίον ἤοίοπη5 Θαπὶ : 81 ἰδία Π01) Θδῖ ρΆ85118, 

βοὰ οοοἶδυβ οδῖ. γογυπὶ πος πο [υϊ οαιι88 Γοργα8- 

88 λυάδογαπ), 56 τη δα ργορτίᾶ ὀχβυϊαυδπηι., 

προφῆται, οὗτος μὲν τὴν Ἰουδαίαν, τὴν δὲ Βαδυλῶνα 
Δανιὴλ, καὶ οἱ τρεῖς παῖδες. 

ΚΕΦ. ΜΑ'. 

ῳ. Καὶ ἀνέστη Ἰσμαὴλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες. Ὃ 

χρηστὸς ἄνθρωπος οὐδένα ὑποπτεύει οὕτως εἶναι 

πονηρὸν, ὡς καὶ τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας φονεύειν, 

Διὰ τί δὲ συνεχώρησεν ὁ Θεὸς ἀναιρεθῆναι τὸν Γοδο- 

λίαν, ἑτέρου ἂν εἴη λόγου καὶ τῶν ἀνεφίκτων χρι- 

μάτων τοῦ Θεοῦ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τὸν ἄνθρωπον ὄντα χαὶ ἐπιειχῆ᾽ χαὶ 

τοσαύτης Ἰουδαίοις προστασίας μεταδιδόντα. Καίτοι 

προεῖπον πολλοὶ, ὅτι, ᾿Αναιρήσομεν αὐτόν. Οὗτος δὲ 

οὐχ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ ἀπώλετο. ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦτο γέγονεν 

αἴτιον τῆς καθόδου τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλ᾽ οἰχεία πονη- 

Εἰϑυΐπι 5ἱ ἀϊφδηιὶ "5 : Νἧ εἰπιθαι5 α [αεἰὰ ΟκαίάΘο- Β ρία. Εἰ γὰρ ἐκείνῳ λέγοντι, Μὴ φοθδηθῆτε ἀπὸ 

ται, δάοπι ρρρβιϊγυηὶ, θὲο ργααϊςεμεὶ 10 

ππᾶρὶβ. Αἴ γογῸ ἰοῦ ἢδἀ6 ἀΐβηυδ, πο) δυϊοίῃ 

Ῥου9ῦ 
ΟΑΡ, ΧΙ. 

Φι, Νοιπε ἱποεηεὶ ηιοά αἀοίεθαιΐϊς. (ΟΟμΒίτυΟ 

ἡΠἸυἀ, ποππο ἱποεπεὶ,, οαϊῃ 110, γοεογα ίμδ ἐδὶ Βοπιὶ- 

πιιβ. Μδηϊζοδίυπι ροΥΓῸ εϑί ἀ6 18 ΒΘΓΠΊΟΠΟΠῚ 6586, 

υΐ ἰά0}18 Δἀο!ευδηι. ΕἾ5 δηϊπὶ [06 [ἰθηιθυ8, ἰδ 

ἀἤδγαπίυγ. Οδίθγαπι ὀχαπιϊποιη5, 81) 851 αυ]8. θ60 

δάοϊεπάο ποη υἱ οοπγβηΐ!, οαυδᾶ 5ἰ1 υἱ (ογγὰ ἰηνὶα 

Βαι. ᾿εἰταν 5] εἴ βθῃβί Ὁ} 16 ἱποδηϑυπι δυό οΓῈΠὶ ΠΊΟΓΘ 

οἴετβ, νἱγίυίθπι ἀυπὶ ροβϑἰάθ85, Οἰδγβ θοπαπι, 60η- 

εοτγάδηίοπι ΠΑ 068 ἰπίογπαπι οὐογθιη; οὐπὶ Π64. 18 

γθΓῸ 8] οὔξιαβ ἡιδϑὶ οἱ δχιθγπαπὶ οἀογαπὶ οοηί8πι}- 

2818, 84 ψγανθο!δημἍτη {ΓΔ ηΒ[6Γ8., χυδηάο ᾿ϊϊυὰ ἀἰεὶ σ 

ποη ροίοβι δ : Οὐοτγαίιι8 6δὲ Ποπιῖπιιδ οἄοτθπι διιαυΐ- 

ιαιἷδ, 5Βοὶ οοπίγατίυπι. ΟΟΟΓ γοτο βυιδυ (15 ἀρυὰ 

Ῥοῦπι, ποη δηϊπιδὶἰαπὶ ἃ ΝΟ ΟὈϊδίογαπι, 4υὉ ρα τὰ 

γοορδίδ βυιὶ, δοὰ γυϑιἰ 8 ἢ ΠἸυ5, μογ(δοιοπίδαια αυ 

οταὶ ἰρϑὶ ἴῃ φοπογδίίοηθ δ0λ; θδὺ5 δηΐπὶ 5δη θυ 

πἰάογοαυθ ποὴ βαυάοῖ, βίου! ἀφπιοπο8. (διούυτι 

αυἱ οὐπὶ ΟΠ νἰδίο ΓΟΒΌΓΓΟΧΙ 18, 40 5ΌΓΘΌΠῚ 5061 

υκτδπιυβ, {Ππὰ Δαΐπιο οοΟρἰἰΔηι65 ὅ : ΕἾαί οταιῖο 
πιθα δἰοιά ἱποθηδιιηι ἱπ σοπδρούίαι (0. δ᾽οιμ Ομ 

δοδηποβ ἰη Δροοαὶ γρϑὶ αἷϊ ᾿δ : ᾿ποόηδα διιπί Οὐ αἰἱοπ6 5 

εαποίοτιιπι. ϑεὰ 5ἰ οορί(αιϊοπίθι5 {Π᾿π| ργανὶ8 [- 

ἀδπιαδ, οοπεηρί! {Πιὼ 35 : Οταῖο δογιηι βαι π ρθο- 

φαἴνπι; γα] ΘΟΟΠΓΑΓΙΟ, 51] 6χ [υ51Π|84 Ογαυ γί 5 ΡΓῸ 

118 αὰϊ οὉ ρϑεοδία ἀΐουπι " : Ῥμίγμοόταπί δἰ, οοττι- 

ρία εἰπ| εἱσαιτίοοα πιοα α [αεἰο ἱπεὶρίεπίΐα πιθα;, ἢι 

ἰποθηϑυμ [οἴ6η5. Ουλργορίον [πα ἷλ5 αἰχίί δ᾽ : δὲ {ι- 

ἰογῖ 8 8} εἰπε ασίποηι, δπρεγυασιηι ἱποθπδίηι 6δί, 

αϑοπιΐιαπάμπι πιϊπΐ 684. ῬΟΓΓΟ φυοπιοάο εἰϊ ογαηδυπὶ 

ἀοουΐ Αροβίο!αβ, ἀΐδθηβ ν᾽ : Ὑοίο Ποηιδ 68. ΟΥ̓ΑΤὄΘ 

οπιπὶ ἰο00, οΥ Θ δι .68 δαποιας πιαπις, δἰπ ἴτα εἰ Ῥ67-- 

τυογδὶβ οοσί(αἰἱονιῖναδ. Ἠυ)αϑπιοάϊ πιδηιι5. οὑπὶ ΟΥἶο- 

Τοηίαν Μογϑίβ,, [δγθὶ υἱηοθυαῖ; οὰπὶ Ὑ6ΓῸ (ΟΠ 8- 

Παγαπίιιγ, υἱοοθαὶ Απιαϊος. αΐ 5ἷς ογαΐ, Π0}1 806 

Γγαβίγαϊυγ, ΟΠ γογυ αὶ δἷῖ ἀϊοῖαπι ΠΠυ ἡ "5: Ααλιμς 

6 ἰοφιιεπίε ἀϊεοῖ : Εδοο αάξμηι. Ῥγανόγυπὶ ἰδί τιν ἰη- 

οδηβϑ0}, ἰῃ 4}, ποη Ροίεγαὶ θοπηΐηυβ ᾿Οἰδγάγθ, 516- 

35 Ζργρηι. χι,, 9. 5 (6η68. ὙΠ], 91]. 
ΧΧΧΥΠ, θ. 5) [58.1, 156. 551 Τίη). 1.) 8. 

81 Ρ4]. οΧχι,, 2. 
45 [58.. Κ0}}}, 9. 

προσώπου τῶν Χαλδαίων, ἐπείσθησαν, πολλῷ μᾶ) 

λον τῷ Θεῷ προλέγοντι. Ἢ ἄνθρωπος μὲν ἀξιόπι- 

στος ἦν, ὁ δὲ Θεὸς οὐχέτι ; 
᾿ ΚΕΦ. ΜΔ'. 

Φ!. Οὐχὶ τοῦ θυμιάματος, οὗ ἐθυμιάσατε. Σύν- 

ταξον τὸ, οὐχὶ τοῦ θυμιάματος, πρὸς τὸ, ἐμνήσθη 

Κύριος. Δῆλον μὲν οὖν ἐστιν, ὡς περὶ τῶν τοῖς εἰ- 

δώλοις θυμιώντων φησί. Τοῦτο γὰρ αὐτῶν ὁμολογη- 

σάντων, ἐπάγεται τὰ προχείμενα. Πλὴν ἐξετάσωμεν 

εἰ καὶ Θεῷ τις θυμιῶν, ὡς οὐ δεῖ, τοῦ ἄθατον γενέ- 

σθαι γῆν αἴτιος γίνεται. Καὶ τὸ αἰσθητὸν τοῖνυν εἰ 

προσάγεις κατὰ τοὺς Ἰουδαίους θυμίαμα ἀρετὴν 

μὲν ἔχων, προσάγεις χαλὸν σύμφωνον ἔχων τὴν 5.- 

δοθεν εὐωδίαν, μετὰ καχίας προσφέρων, οἱονεί πως 

καὶ τὴν εὐωδίαν τὴν ἔξω χρωννύων πρὸς δυσωδίαν 

μεταποιεῖς " ὅτε οὐχ ἂν λεχθείη τὸ, ὨὩσφράνθη Αύ- 

ριος ὀσμὴν εὐωδίας, ἀλλὰ τοὐναντίον. Ὁσμὴ δὴ 

εὐωδίας παρὰ θεῷ οὐ τῶν προσενεχθέντων παρὰ 

Νῶς ζώων χαθαρῶν εἰρημένων, ἀλλὰ τῆς διχαιοσύ- 

νης αὐτοῦ χαὶ τῆς τελειότητος, ἅπερ ἣν αὐτὸς ἐν τῇ 

γενεᾷ αὐτοῦ. θεὸς γὰρ αἴματι καὶ χνίσσαις οὐ τέρ- 

πεται, καθάπερ οἱ δαίμονες. Πλὴν ὡς συνεγερθέντες 

Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητήσωμεν, εἰς νοῦν εἰληφότες τό" 

Γενηθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐγώκιόν 

σου" καθὰ γὰρ Ἰωάννης ἐν ᾿Αποχαλύψει φησί" 

θυμιάματά εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. ᾽Δλλ' 

εἰ μὲν λογισμοῖς ταύτην μολύνωμεν πονηροῖς, συμ’ 

βαίνει τό Ἡ προσευχὴ αὐτῶν γενέσθω εἰς ἁμαρ- 

τίαν, ἣ εἰς τὸ ἐναντίον, ἐὰν ἀπὸ διχαιοσύνης εὐξώ- 

μεθα ἐπὶ τῶν δι᾽ ἁμαρτίας λεγόντων" Προσώζεσαν 

χαὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου 

τῆς ἀφροσύνης μου, γίνεται τὸ θυμίαμα δυ:- 

ὥδες. Διόπερ Ἡσαΐας εἶπεν" ᾿Εὰν φέρητε σᾶ- 

μίδαλιν, μάταιον θυμίαμα, βδέλυγμά μοι ἐστί. 

Τίνα δὲ τρόπον εὐκτέον, ἐδίδαξεν ὁ ᾿Απόστολος λέ- 

γων Βούλομαι τοὺς ἄνδρας προσεύχεσθαι ἐν 

παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ἐρ- 

γῆς καὶ διαλογισμῶν. Τοιούτων χειρῶν ἐπαιρομέ- 

νων τοῦ Μωῦσέως, ἐνίχα Ἰσραήλ᾽ χαταιρουμένων δὲ 

ἑνίχα ὁ ᾿Αμαλήχ. Ὁ οὕτως εὐχόμενος οὐκ ἀποτυγ- 

χάνει, ἀληθεύηντος τοῦ ῥητοῦ" "Ἔτι λαλοῦντός σοῦ 

δι ρου, ν, 8. 3 Ῥδα]. οὐ, 1. “ Ρ58}. 



853 ΒΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ΦΈΒΕΥΙΑΝ. 890 

ἐρεῖ" Ἰδοὺ πάρειμι. Τῶν οὖν πονηρῶν τὸ θυμίαμα, Α αἱ οἱ πο5 ᾿ἴσεῖ [εἴογαπι ΔΙ 6 πὶ 10] ΘΓ πὰ 5., ογὸς 
φησὶν, οὐχ᾽ ἠδύνατο Κύριος ἔτι φέρειν, καθάπερ 

ἡμεῖς, κἂν ὑπομείνωμέν τινα δυσωδίαν, ἀλλ᾽ οὖσαν 

πλείονα φεύγομεν. Καὶ ὁ Θεὸς οὖν, μέτρον ἀνοχῆῇς 
ἔχων, μὴ μετανοοῦντας μετέρχεται" ὅπερ ἐπὶ Νῶε 
πεποίηχε, τῶν τότε πλημμελούντων τὴν δυσωδίαν 
μηχέτι φέρειν δυνάμενος. Διό φησιν ἐν προφήταις" 

Ἐσιώπησα, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι; 

21. Καὶ ἐγενήθη ἡ γῆ ὑμῶν εἰς ἐρήμωσιν. Ὥς 

Υὰρ σωμάτων σεσηπότων ὁ παρακείμενος παραλαμ- 

δάνων ἀὴρ καὶ φθειρόμενος λυπηρὸν ποιεῖ τοῖς ἐν- 
τυγχάνουσι, χαὶ τὸ χωρίον ἄθατον γίνεται, οὕτω λοι- 
τὸν χαὶ ψυχῶν, ἁμαρτίαι ἀπεργάζονται. 

ΚΕΦ. ΜΕ΄". 
ὅ. Ὅτι εἶπας " Οἴμοι, οἴμοι! Τῷ λαῷ συμπάσχων 

Βοθηίοπ) ἰδηγοι Γυρίηυ8. Εἰ Πει5. ΟΥΖΟ (ΟἸογαη ιν 

Ἰηοάση) ὨΔΌΘη5. ΡΟ ἰΓΟΠ ΙΔ ΠῚ ΠΟ ἀφοηί68 υ]οἰ56- 
τὰν; αυοὰ ἰδροτα Νοα [δοὶς, οογυπὶ αυΐ ἴθ πὸ (6 η)- 

Ροτγῖϑ ἀθι παυοῦθαπι πηδ]ιπ Οὐἰογο πὶ [ΟΓΓῈ ποη Δη|- 

Ρ 5. να θηβ. Ουϑγα 411 ἴῃ ργορίιοιϊϑ : δι μὲ, πιπφιϊὰ 
Εἰ 56 πΊΡ6Υ ἰαοοῦο ἢ 

41. Εἰ [αεἰα ἐεῖ (εττα υδϑίτα ἱπ ἀεεοίαἰΐοπεπι. γεὶ 

υὑἱἱ δπΐπὶ 6 ΟΟΥΡΟΥΡ5 ρα Γοίδοι 5 ἰηίεςίι5 ᾿ἰπά6 νυἱἷ- 

οἶπι5 Δ6Γ βΓΑΥΪ5 ὁδὶ ἰγδηβθιη 0.5, δὲ Ἰοου5 ἤϊ ἰῃ - 

Δορόβ808, ἰδ ρλπα δἱ δηϊπιλγυπὶ ρεροαία ᾿ς ρτῶ- 
δίδηι. 

ΟΑΡ, ΧΙΗΥ͂. 
ὅ. Ομία αἰαὶειϊ : Ηομ ηὐιὶ " μος πη πὶ. Ρορυο ἐοη- 

Βαροὺχ ἀπωδύρετο, χαὶ ἀξιοῖ περὶ αὐτῶν τὸν Θεόν. Β ἀο16π5 Βαγαοἢ ἀερίοταῦαί, θουμηααδ ρτὸ {Π||8 γοραῖ. 

Διὸ λαμθάνει τῆς ἐν χαχοῖς βοηθείας ἀπαγγελίαν λέ- 

Ἴοντος οὕτω τοῦ Θεοῦ" Οὖῦς χαθαιρῶ, πάλιν οἶχο- 
δομήσω. Πρῶτον γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, χαὶ πάλιν ἀπο- 

χαθίστησι, χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. Οὐ γὰρ δεχτὰ τὰ 

χρηστὰ μὴ τῶν χαχῶν προανῃρημένων. Λύει γὰρ χαὶ 

τὰς μοχθηρὰς τῶν ἀπίστων οἰχοδομὰς ὡς ἀρχιτέχτων 

τῆς σχηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν αὐτὸς καὶ οὐκ 
ἄνθρωπος“ περὶ ἧς φησιν ὁ Παῦλος " Θεοῦ οἰχοδομή 

ἐστε" χαὶ ὡς γεωργὸς ἐχτίλας τὸ μὴ ποιοῦν χαρ- 
πόν᾽ (Πᾶσα γὰρ φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πα- 

τήρ μου ὁ ἐν οὐραγοῖς, ἐκριζωθήσεται ") χαταφυ- 

τεύε: ἄμπελον καρποφόρον, οὐ χατὰ τὴν εἰς πι- 
χρίαν μεταστραφεῖσαν χαὶ ἄχαρπον, ἣν ἐχχόπτει, 
ἵνα πάλιν αὐτὴν ἀληθινὴν ἀπεργάσηται χαὶ Θεοῦ 

τώργιον. Οὕτω τῆς ἐξ Αἰγύπτου καθεῖλε τὸν φρα- 
μὸν, ὑπὲρ ἧς εὔχεται χατὰ τὸν Δαυῖδ᾽ ᾿Επίδλεψον 
ἐξ οὐραγοῦ, καὶ ἐπίτρεψαι τὴν ἄμπειον ταύτην. 
Καὶ οὗτοι τοίνυν ἐπ᾽ ὠφελείας παιδεύονται - Ὃν γὰρ 
ἀγαπᾷ Κύριος, παιδεύει. Τίς γάρ ἐστιν ὁ εὐφραί- 

γὼν μὲ εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Ἢ γὰρ κατὰ 

θεὺν λύπη μετάγοιαν ἀμετάθδιλητον εἰς σωτηρίαν 

χκατεργόζεται. Διὰ τοῦτο γὰρ ἐπάγω χαχὰ ἐπὶ πᾶσαν 
σάρχα, τοὺς φρονοῦντας τὰ γήϊνα. 

ὅ. Καὶ δώσω τὴν ψυχήν σου. Εὑρίσχει γὰρ τὰς 

ψυχὰς τῶν δικαίων ὁ Θεός " ψυχαὶ γὰρ δικαίων ἐν 
χειρὶ Θεοῦ" αἱ δὲ τῶν ἁμαρτωλῶν ὡς μηδὲ οὖσα! 
λογίζονται. 

ΚΕΦ. ΜΗ’. 

18. Καὶ διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι αὐτοῦ ἔρχον- 
ται. Τὸ, Κλιγοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ 

Δεπτυνοῦσι. Σύμμαχος ἔφη" Καὶ στρώσουσιν αὐτὸν, 
χαὶ τὰ σχεύη αὑτοῦ ἐκκεγώσουσιν" ἐνέμεινε γὰρ τῇ 

τροπῇ τοῦ οἴνου, δηλῶν ὡς τῶν ἀγαθῶν χενωθήσεται. 

Οὐκ ἀγαθὸν τοίνυν χαὶ ἡ εὐθηνία τοῖς ἀλαζόσιν, ὡς 
χαὶ τῷ ἐν ἅδῃ πλουσίῳ, δι᾽ ἣν ἐχολάζετο. Τὰ δὲ χε- 
βάτματα, ὡς ἐπὶ οἴνου ῥηθέντα, ᾿Αχύλας ἐξέδωχε 

χέρατα, ὅπερ ἀρχαῖον ποτηρίου ἐτύγχανεν εἶδος " χέ- 

βᾶσι γὰρ ἔπινον " ὅθεν χαὶ τὸ χεράσαι λέγειν παρέ- 
βεῖνεν. ᾿Αγγεῖα μὲν οὖν αἱ πόλεις, τὰ δὲ ἔνδον ἄνθρω- 

τοῦ τε χαὶ πλοῦτος " ὡς τοὺς μὲν ἀπήγαγον, τὸν δὲ 

Θυδιηοῦνγοπι αὐχὶ!ἰϊ ἰῃ πη8}}8 ΓΟΘΡΟΠ50Π) δΔοείριὶ, ἀΐ- 

ἐδηΐ6 5ἷ5 θ60 "" : (μος ἀεσδίτιιο, τιιγδιις Θάϊβεαθο. 

Ρείπιυπι δηΐπὶ ἀοϊογθηι ἱπιγ 11, οἰ πά ο ̓ τοϑιϊ τυ, οἱ 

αυῷ βααᾳυθηιυν. Νὸπ δηΐη ργουδηΐαῦ Ὀοηδ, "οἱ 
ΒΌΡΔι18. 6 τπηρᾶϊο π|8}15. ὅ ̓ν} δπΐπι οἱ ργαναβ ἱπῇ- 

ἀεοιιτ) δίγαοίυγαθ, ἰδ υδπὶ γογὶ (ΔΡΟΓΠΔου Σ ἀΓο - 

ἰοοῖυ5, φυοὰ ἶρ586, οἱ ποῃ ΒοπΟ ἤχὶϊ : ἀς 400 δ: 

Ῥαυϊυ8"" : δεὶ σαὶ βοίνπι ἐδ; οἱ ἰλπαυδηι ἀργίοο ἃ, 

ἜΥαΪ50 φυοὰ ἱπίγυοίιοδυπι δύαὶ (οπιπὶς οπΐπ ρίαπία- 
{ἴο, φιαηι ποπ ρίαπίιαυὶϊ! Ῥαίέτ πιόϊι5 οὐαἰοδιὶδ, ογααὶ- 

εαϑίιγ 55); ρΙαπίαι (γα ο Ἔγᾶπι, ἤθη αἱ 1|12πῈ 85 

γθΙ58 δὲ ἰῃ διηδιϊυἀϊηοην, αἱ ἰηἰγυοίυοϑαπι αιδιη 

δχοίάϊι, υἱ Γυγϑὰ8 68πὶ γογλπ) οἰοῖαί οἱ θοΐἷ ὁ ΠΌΓΔΙῚ 1 

βἷς "15 4 ὁχ Φργρίο υο!, βορϑῃ ἀσϑιγατί ; 

ΡΙῸ 4ὺυὰ δεουπάυσῃῃμῃ θανίὰ ργοσλιυγ δ" : Πεορίςε ἀα 
εαἴο, οἰ ρτοίο6 υἱίθηι "απο. ἘΠῚ 1 σία 505 υ{}}Π{4- 
εἰ5 σαυβὰ δγυἀϊυπίυν : () ὸπὶ ἐπὶπι αἰ 911 2)ειιδ, οα- 

δισαι ": ()ὶς ἐπὶπι ὁδί πιεῖ ποθ σοπϑοίαίμγ, πἰδὶ ἥϑὶ 

α ηϊ6 πιώτοτο αἰβοὶίιν ν} Ττίξιἱ ἴα χαῖρρε για α θὲο 

“πιπ δ {||πτ| ρωπὶιοπιίΐαπι φι σοπιπιμίατὶ πον Ποίἐεῖ, 

αὐ δαἰμίεια ορέγαίεν δ. Ἰάεῖγο δπὶπὶ ἱπάϊιο0 πιλϊἃ 

ΒΌΡΟΤ ΟΠΊΠΘΠῚ ΟΔΓΠΘΠ), 605 ρτγοΐδοιο 4υὶ [ΘΓΓΕΠΔ 58 - 

Ρίυηι. 

5. Εἰ ἀαθο απῖπιαπι παπι. ἰὩγ 6. Ἔπὶπὶ ΠῚ Π1ὰ3 
Ἰυβίογυπι θοῦ; πᾶπὶ ἠμδίογιιπι απῖηι ἐνὶ πιαπαι θεὶ 
διπι δ᾽, ΑἹ ἱπηρίογαπι, 40 5] πο δϑϑϑηΐ, πμἶϊο μδυβη- 
(ἃ ἴῃ Ργοίϊο. 

314 ΟΑΡ. ΧΙΗΥΠ]. 
42. Εἰ ρτορίετθα ἐγε6 αἶδ8 67ι8 νομῖμπί, εἰς. ΕἸ ἵπ- 

εἰϊπαϑιιπί ἐμπι, εἰ ναδα 678 σοπιπιϊπιοηῖ, ΘΥΠΙΠΊΔ 019 
δὐϊάϊε : Εἰ δίδτπεπι επι, οἱ υαξα 6}1ι8 ἐαἠαιτὶμπι, ἴῃ 

Π]ΘΙΔΡΙΠΟΓΆ δηΐπὶ Υἱπὶ ρ γί 1, Βοηΐδ 6856 δνδουλη- 
ἀο5 605 ἀδσποίδηβ. Νοη δϑὶ ἰίδαυθ υ{}}6 ΒΌΡΟΥ]ν 5 Γδ- 

Ττιιπὴ οορὶὰ ΔΠΠυ 6 ΓΟ, οἴου οἱ ἀἰν}} ἴῃ ἰπίδγηο, ργορίου 

4υοά 5υϑιϊμεθαὶ ραπα8. Μίϑιυγαβ δυίθηι, ιι851 6 
νἷθο ἀΐοῖλ8, Ααυΐϊα ὀχροβυΐ οογημα, αὐ ΟἸἸπὶ ρ0- 

οὐαὶ σαπυ5 ογαπί ; οογηΐρυδ οπΐπὶ ΒΓ θοραηΐ, πᾶ οἱ 
χεράσαι ΥΟΧ, ἰος 68 (θπΊρογατα, τηληδΥΐ;. αβα ἰ[8- 

408 δη1 Γ 65: 485 γΕΓῸ ἰπί.}8, ΒΟΠΙΪΠ65 βυηῖ οἱ 

αἰνί εἴα". Πιὰ {ΠΠ05 φυϊάαπι αὐθάυχογυμν, 48 νϑγὸ ἰκο 

“ δόγεπι. χυν, 4. 6 1 Οογ. μι: 9. δ ΜΔ}. χν, 15. "Ἱ Ἀ9αῖ. ἐχχιχ, 1δ. "5 Ποῦγ. χιν,θ. 5 ΠῚ (στ, τὰς 
9. ΜῈ} (ογ. νη, 10. δ᾽ 580. 1}, 1. 



ὅυ] 

«τλάϊδογιηι. (α] πη 835 ρΟΓΓῸ σου σρθηὶ ἰμι ἀ- 

τοθηΐθυ5 ροβίϊαπι, ἐρό6 αμίθι ἐν θόιπ ποι σοπίμπ- 

ἀϊι 55. Τὰ ΒοΙμεΙ δαΐθιῃ ἀγοχῖν δογουοδπι υἱϊα]05. ἴῃ 

δδιηαγῖα. Νοη δυίο αυὶ ἀϊοῖ! 58 (ογίἐπὶ 6856, ΒΆΪΨΊΒ 

ἠτ. Νοη διΐπὶ δαίυαίαγ τάχ ῬΥΟΡΙΘΓ πυιίίατα υἷγέι!- 

ἐδηι "8. Ὠ]65 δυΐοπῃ ΜΟΔ, ἰοηρυ5 651 ρυπίιίοι! δ; 

ταδιἱεἶὰ νόγὺ, ἀοίογεβ 408 ἢΠ|0 ραιϊίοιιτ; οχοίιδι 

γδῦο οππθ5 αὶ ἰπ οἰγουϊία δυμ}, αἱ ἰπδυ]ίοηι. ἤος 

οαἷπὶ δὲ νὰλ ΠΠ4, πιουείο δ", πο ο 65. δὰ οοπίυκίο- 

παῖ, οἱ ἀοϊοτοηι, εἰ εἰ ϑεεἰδι. Ναπι Ποὺ ἐμροτγὺϊδ 

τοϑὶδιὶε "δ, 

48. Εἰ ϑταοίίιηι εἶμ5. σοη[Γαοίππι ε8(. ΒτΡΔΟΙ Τα 

σοὶ βοορίγυπι βἰφιήβοδί, γϑὶ δυθάϊιο5, γ6} πιογοθὰβ 

εομάυοῖοΞ. Ἐπίχειρα Θηἰπὶ ΠΊΘΓΟΕΒ 68. 

φθ. Εἰ μείεαυὶϊι Ηοαῦ ἴπ πιαπι δια. ῬΙΔυΐει τηᾶ- 

πἴθυβ χαΐνι5 ἀδγί 6 η58. [5γ86] οἱ ἴῃ θουπὶ ροιυ πίθου 

86 βοιοη5 ρίαυ!εραι. Ουἱ γ6γῸ πιιπηϊ ον υυ5 ἢάουαηὶ 

ατϑῖθιι5, ν οιῖ5. 1118, π ροιγίβ μα ϑυδηῖ δά ν8}165 

Ῥοβί 8, διθναϊαιὶ οοϊαπιναβ ἐπ Πἰθἰ ἀπο οἱ (τυ δίς. 

Ωυδπάσαυο εαἰτα ἴῃ ΙοΟἷ5 εἰ οαμι, ὑπ 6 νο] η 68 

126 116 Ρυ 1105 ἰοἰϊαηῖ. ΦΑΪᾺΣ νυ 0 65 δ διυἰ165, οἱ 

φυὶ Βεοίρμορον ἰμἰεἰδίαν, ᾿π8η1}}05 Οἱ ἱπαα! ὺ5 ἰά6- 

115. αὐάϊοία5 ἐδ, 408}15 ογαὶ Μοῦ : δέσίε δμΐπὶ ἱμ8ῖ- 

Ῥίοπδ ἱπ οοτάθ ἕο: Νηπ ἐδὶ Ροιις "5; Ὑ6] πΌ] τπὶ 

οιππίπο 6588 θευπι ρυίδη5, γε θουιῃ γογααι ρου ΐτυΝ 

ἰφηογατα οορίδι8. 

ΟΑΡ. ΧΗΣ, 

54. ρεσαειπψμο ῥτοριιειαιὶς Ζοτενιΐαδ. Υ]ϑἰοπθηι 

ἘΧ ΟΠΙΟΕΝΕ 

Α ἐνέπρησαν. Καταισχύνει δὲ τὰς ἐπὶ δαίμοσιν ἐλπίδας 

803 

ἡ συμφορά" ἡ δὲ ἐπὶ Θεὸν ἐλπὶς οὐ καταισχύνει. 

Ἐν δὲ τῇ Βαιθὴλ ἔστησε τὰς δαμάλεις ὁ Ἱεροῦολᾳ 

ἐν τῇ Σαμαρείᾳ. Οὐχ ὁ λέγων δὲ ἰσχυρὸς εἶναι σώζε» 

και. Οὐ γὰρσώξεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν. 

Ἡμέρα δὲ Μωὰδ τῆς χολάσεως ὁ καιρός " πονηρία 

δὲ τὰ χαταληψόμενα τοῦτον ἐπίπονα. ᾿Αξιοῖ δὲ τοὺς 

χύχλῳ πάντας ἐπεμθαίνειν αὐτῷ "τοῦτο γὰρ τὸ, κιγή- 

σατε, δηλονότι πρὸς αἰσχύνην καὶ λύπην. “Ὑπερηρά- 

γοῖς γὰρ ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεται. 

48. Καὶ τὸ ἐπίχειρον αὑτοῦ συγνετρίθη. Ἔπὶ» 
χειρον ἢ τὸ σχῆπτρον παρίστησιν, ἣ τοὺς ὑπὸ τὴν 

ἀρχὴν, ἣ τοὺς μισθωτούς. Ἐπίχειρα γὰρ ὁ μισθός, 

0. Καὶ ἐπιχκρούσει Μωὰδ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

Ἐπικχροτήσει ταῖς χερσὶν, αἷς ἐπιχαίρων τῷ Ἰσραὴλ 

χαὶ χατὰ Θεοῦ θρασυνόμενος ἐπεχρότει. Οἱ δὲ τοῖς 

ὀχυρώμασι πεποιθότες τῶν πόλεων, ταύτας ἀφέντες, 

ἐν πέτραις ᾧχουν παραχειμέναις ταῖς φάραγξιν, 

μιμούμενοι περιστερὰς κατὰ τὴν ἀσέλγειαν χαὶ χατὰ 

τὴν ἄνοιαν. Ἐμφωλεύουσι γὰρ ἔσθ᾽ ὅτε τόποις, ἐξ 
ὧν οἱ βουλόμενοι ῥᾳδίως ἀφαιροῦντα: τοὺς νεοττούς, 

᾿Ασελγὴς δὲ καὶ ὁ τελούμενος; τῷ Βεελφεγὸρ, χαὶ 

ἄνους χαὶ τοῖς ματαίοις χαὶ ἀνωφελέσιν εἰδώλοις 

προσχείμενος " ὁποῖος ἦν ὁ Μωάδ. Εἶπε γὰρ ἄφρων 
ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ " Οὐκ ἔστι Θεὸς, ἣ καθόλου ἄθεος 

ὧν, ἣ τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν μὴ εἰδέναι παντελῶς λο- 

γιζόμενος. 

ΚΕΦ. ΜΘ.’ 
4. Ἃ προερήτευσεν Ἱερεμίας. Ταύτην, ὡς 

μιδπὸ, υἱ ἀΐσεθαπι, ϑθριυδριμία αυϊἀθπηὶ υἱδίοιϊθι5 Κ᾽ ἔλεγον, οἱ μὲν Ἑδδομήχοντα τῶν κατὰ τῶν ἐθνῶν 

οοπίγα βαπίαθ Ὀγϑροϑυνγθ; Οἰβίογὶ Ὑ6ΡῸ ΟΟμ Γᾶ. 

“Ἐἰλτα φεπβ Αγαθίοα 6δι λυ θγοαιιο πιϑτγὶ δύαοοι. 

55. Οοπινίια 684 ἀτεις “Είαια. Ατουθυ5 οηἰπὶ οἱ 

εδφίἀπαϊ μετ ἴδ δα ρογ  οθαπι, αυΐᾶ ποι ἀἰάϊοογυπί 

ΘΆΠΕΓΟ; ΠΗ Θηΐπὰ ἐπ ατοι πι60 δρεύαϑο, εἰ [γαπιθα 

μῖοα πο βαἰναδὶ! πιὸ 5. ἀδῃ68. γ6γῸ πιϊπδίυν 86 ἰῃ 

δὐπὶ οὐποι5. 6 ρᾶγιλνυ8 Θχοϊ(δίυγιπι. Οὐ δργορίον οἱ 

γοῃίο5 ρϑγῖοβ θᾶ5 υπᾶ6 γεηίγοηί, ἀρρε! αὶ. 

4213. Εὐμεάεπι. ὑπυδβαυΐδαι6 ποϑίγιιπ ͵υχία οοη- 

ἀϊιϊοποιι βυδπὶ τοὶ ΖΕἸδΐία οδί, γοὶ ἀυπηιι5, Ὑ8] 

Μοα)ῖια, νοὶ ΖΞ φγρίϊα5, γε] [5γϑβ! 4. ΕἼΘ Ὑ6ΓῸ Ρο- 

τοδὶ υἱ 4158 ἀδ δ[1ἃ καηίδ ἰγδηβοαὶ ἴῃ 8|18π| πιο! ΟγῈ πὶ 

τοὶ ρμοήόγαπι ; ρδπις8. δηΐπι, 4ιοά δὰ δηΐη8η) μοτι- 

ποῖ, Δ]ίοτα ἴῃ δ᾽ οι δπὶ τοῖρται. Ομ ίθγυπὶ αὐ υδαιι}5- 

400 ποδίγιπι, ργῸ 60 αυοὰ 5ἰ0ὶ (οβδυγίζαν, ἰν 

Ῥοπιϊηὶ οαἰΐοθπι υἱθαὶ, ρατο5, ν6ὶ (θη ρογαίς. Ομηη68 

οηΐῃι Ρδοοδνίμηι8 Ρ]08 ναὶ τ πι8, 6ἱ αυθπιδάπιούιπι 

ἴσγδοὶ ποπρθη ἰγαχὶξ 80 60 αυοὰ [ἐοἰῖ, οὔτ ργῶνὸ - 

1υϊδβοί Ἰυσϊληάο ἰῃ Ὠαὰηι, 5. ργοΐθειὶ φυϊάδπι βυμῖ, 

τὴ μροναὺλο56 ]δταϊι ; δἰ. δηαϊμλ ἰμιογρΡοί8 {1 

δίας δαΐθπι ἰΐ 46 υΐθυ8 Βὶς βαγπῖο, ἰυχία 1}105 
αυ05 βεουπάσπι Αροβίοϊυηι ὅδ Πόι5 ἰγαάίαϊ! πὶ τὰ- 
φτοῦμηι εοποιπι, ἰπ ραδδίον 5 ἰφποιιδιΐα, ὙΘιμ 15; 605 

γϑγο Ῥαυϊὰς ϑροβίο! 5 ἀδβουθῖι ἰπᾳυΐθη8 δ3, Η6 απι- 

Ρίξωις βμοιμδηιμιδ οἱ οἰγομπι[εγαπιιγ οπιπὶ υδπίο (0- 

ὁράσεων προὔταξαν οἱ δὲ λοιποὶ τοὐναντίον. Αἱ 
λὰμ δὲ ἔθνος ᾿Αραθικὺὸν πρὸς τῇ Ἐρυθρᾷ κείμενον 

θαλάσστ,. 
δῦ. Συγετρίδη τὸ τόξον Αἰλάμ. Ἐφρόνουν γὲῤ 

ἐπὶ τοξείᾳ μὴ μαθόντες ψάλλειν. Οὐ γὰρ ἐπὶ τὸ τό- 
ἔον μου ἐλπιῶ, καὶ ἡ ῥομφαία μου οὐ σώσει μδ. 

"Ἔθνη δὲ πανταχόθεν ἀπειλεῖ κινεῖν ἐπ᾽ αὐτόν. ὍὐεΥ 

ἀνέμους ἕχ τῶν ὅθεν ὡρμῶντο καλεῖ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἕκχαστος ἡμῶν ἀναλόγως τῇ χατα- 

στάσει ἣ Αἰλαμίτης ὁμώνυμός ἔστιν, ἣ Ἰδουμαῖος, 

ἢ Μωαδίτης, ἣ Αἰγύπτιος, ἢ Ἰσραηλίτης. Δυνατὸν 

δὲ μεταθάλλειν ἐξ ἑτέρου ἔθνους εἰς ἕτερον κρεῖττον 

ἢ χεῖρον τὰ ψυχιχὰ γὰρ ἔθνη μεταπίπτειν οἶδεν εἰς 

ἄλληλα. Πλὴν ἕκαστος ἡμῶν ἀναλόγως οἷς ἐθησαύρισε 

πίεται τὸ τῆς ὀργῆς Κυρίου ποτήριον ἀχράτου ἣ 

χεχερασμένης. Πάντες γὰρ ἡμάρτομεν πλέον ἣ ἔλατ- 

τον. Ὡς δὲ Ἰσραὴλ ἐπώνυμος γέγονεν ᾧ πεποίηχεν, 

ἰσχύσας πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ πάλῃ, οὕτω τινές εἰσι 

περιθεθλημένοι, ψεχτοὶ Δἰλαμῖται" οὕτω γὰρ ἐρμης 

γεύονται. Παραθάλλονται δὲ οὗς χατὰ τὸν Ἀπόστολον 

παρέδωκεν ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον γοῦν, εἰς πάθη ἀτι» 

μίας, ἀνέμοις - δῆλοι δὲ τίνες οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος Παῦ- 

λος εἰπών" Ἴνα μηκέτι ὧμεν κιυδωνιζόμεγοι καὶ 

περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ διδασκαλίας ἐν τῇ 

χυδείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ μεθοδείᾳ τοῦ 

85 Βοπι. ν, ὅ. δ) Ρβ8]. χχχιι, 16. 5 δότοπι. χα 36. δ᾽ ὅλ6. 10, 6. δ Ῥραὶ. χαὶ, 1. 51 Ρρ4], χε») 1. 

"' Άύῃ). 1, 28, ἣν Ἐρ]νεδ. ᾽ν, 14. 



δ) ΒΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ΕΠΕΈΜΙΔΉ. ὅθ 
πλάνους. Περιφέρεται δὲ παντὶ ἀνέμῳ ὁ παραδεθλη- κα εἰτίπα, ἰμ μάο Ποπιΐπιιηι οἱ αἰδοῖ ριἰπα οττονὶβ. Οἷν. 
μένος εἴτε διδασχαλίας, εἴτε θυμοῦ, εἴτε ἐπιθυμίας 

ἀνέμῳ. “Ἄνεμοι δὲ τέσσαρες γενιχοὶ ταράπσοντες τὴν 

ἀνθρώπου ψυχὴν, ἐπιθυμία, φόδος, ἡδονὶ,, λύπη, οἷς 
Αἰλαιμίτης ἐχ τοῦ Θεοῦ χαταλειφθεὶς παραδέδοται. 
᾿Αλλὰ τί τὸ τόξον Αἰλὰμ, ἐν ᾧ ἡ ἀρχὴ τῆς δυναστείας, 
αὐτὸς ἔφη μελῳδῶν ὁ Δαυΐδ ᾿Ιδοὺ οἱ ἁμαρτω.ἱοὶ 

ἐγέτειγαν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς σαρέτραν τοῦ 
κατατοξεῦσαι ἐν σχοτομήγῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ χαρ- 

δίᾳ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" ᾿Αλλ᾽ ὁ Σωτὴρ ἐπιδημήσας τοὺς 

τέσσαρας ἀνέμους ἐπὶ τοὺς Αἰλαμίτας ἐπῆγε χυχλοῦν- 
τα; ἡμᾶς, ἵνα τούτους διασχορπίσειε, Παραδίδονται 

γὰρ δυνάμεις ἀντιχείμεναι δυνάμεσιν ἑτέραις ἀντι- 
χειμέναις εἰς χύλασιν, ὡς ὁ Φαραὼ τῷ Ναδουχοδονό- 

00) χαὶ ὄφεις γὰρ ἰοθόλους εἰ χαταχλείσεις, ὅγει 

τοὺς ἀσθενεῖς ὑπὸ τῶν δυνατωτέρων ἀπὸ λιμοῦ χατε- 

σθιομένους, ἕως οὗ ὁ πάντων ἰσχυρότατος, πληρωθεὶς 
ὑπὸ τῶν ὄφεων οὖς χατέδηδεν, ὁ καλούμενος γένηται 

βασιλίσχος, ἰὸν ἔχων ἐχ μόνης θέας καρποφόρον δέν- 

ὅρον ξηραίνοντα. Οὕτω; αἱ πονηραὶ δυνάμεις ὑπ᾽ ἀλ- 
λήλων χολάζονται, μέχρι χαταλειφθῇ τελευταῖον ὁ 

ἐχθρὸς Κυρίου θάνατος, βασιλίσχος, περὶ οὗ φησιν" 

Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιδήσῃ. Ὃ γὰρ 

Χριστὸς, ἰσχυρότερος ὧν τοῦ βασιλίσχου, ἐπιδέδηχεν 

αὐτῷ, καὶ δέδωκεν ἡμῖν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
χαὶ σχορπίων. 

ΚΕΦ. Ν', 
10. ᾿Εξο.]οθρεύσασθε σπέρμα ἐκ Βαδυλῶνος. 

Ἕστι τις ἀνὴρ Βαθυλώνιος, χαὶ νήπιον Βαθυλώνιον - 
καὶ δεῖ πρὸς τούτοις ἀγωνίζεσθαι, τουτέστιν ἣ πρὸς με- 

γάλα ἣ πρὸς νῦν ἀρχόμενα πάθη. Πλὴν, Μαχάριος ὃς 

ἃν χρατήσας ἐδα;ρίσῃ πρὸς τὴν πέτραν, τὸν Χρι- 

στὸν, τὰ νήπια Βαθυλῶνος, πρὶν εἰς ἄνδρας προὲλ- 

θωσιν. Ἔτι δὲ μαχαριώτερον ἐξολοθρεῦσα' Βαβυλώ- 
γον σπέρμα, λογισμὸν δηλονότι συγχυτιχόν. Ἔναν- 

τίον δὲ τούτῳ σπέρμα περὶ οὗ λέλεχτα! " «Πακάριος 
ὃς ἔχει σπέρμα ἐν Σιών" καὶ, Μαχάριοι οἱ σπεί- 
βοντες ἐπὶ πᾶν ὕδωρ, οὗ βοῦς καὶ ὄνος παειτεῖ. 

Οὐ μόνον ἄνδρα τινὰ, οὐδὲ παιδίον, ἀλλὰ χαὶ μόνον 
σπέρμα" δύναται γὰρ χαρποφορεῖν γεωργούμενον. 

Πκρῖον δὲ τὸ ὕδωρ, ἐφ᾽ ὃ σπείρειν δεῖ τὸ καλὸν σπέρ- 

μα; τὸ τῆς παλιγγενεσίας λουτρόν. Ἐχεϊ βοῦς χαὶ 

ὕνος πατεῖ, βοῦς ὁ καθαρὸς καὶ Ἰσραηλίτης, ὄνος ὁ 
ἔχ γένους ἀκάθαρτός τε χαὶ ἐθνιχός. Σύμθολα δὲ 

ταῦτα τὰ ζῶα τοῦ χαταγγελλομένου λόγου τοῖς Ἰσραη- 
λίταις χαὶ τοῦ χεχηρυγμένου τοῖς ἔθνεσιν. 

10. Κατέχογτα δρέπανον ἐν καιρῷ θερισμοῦ. 
ἰατέχει δὲ δρέπανον ὁ Βαθυλώνιος οὐχ ἐπὶ τῷ σῶ- 
σαι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἐχτεμεῖν τῆς γῆς τῆς ἁγίας χαὶ θε- 

ρβίσαι Ἐχχλησίας - ὄν, πρὶν τοῦτο παθεῖν, ὁλοθρεύ- 
σωμεν, τοὺς τῶν αἱρετιχῶν ἐξαφανίσαντες λόγους " 

οἷος ἦν ὁ Παῦλος λέγων’ ᾿Ετοίμως ἔχοντες ἐκδι- 
χῆσαι πᾶσαν παραχοήν" ὁ λέγων" Πᾶν ὕψωμα 
ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως καθαιρρῦγτες. 
Εἶτα μαρτυρεῖ τῷ Ἑλληνιχῷ λόγῳ δύναμιν, ὡς πάντα 
πὰ ἔθνη τούτῳ παραχωρεῖν, ἀποδειχτικῷ πὼς εἶναι 
δοκοῦντι. 

Ρραὶ. σ, ὅ. “' 98]. χο, 15. ΟΣ [58]. ΟΧΧΧΥΙ, 9. 

ΕὐΠΙΓΟΓΙυΓ γΟΓῸ Οπμπΐ γθι!ο, 4υΐ ἀυἱϊ νοηῖο ἀοοινίηδο 
{γι {Π{π|5. 651, δι ἰγα, ἂὰ1 σοπουμίβοοηι9, Ὑοηιϊὶ ἃ» 
(θτ αυδίυοῦ δὰηΐ ργαοίρυΐ, αυΐ ΠΟ Ἶ5 δἰ πιδὴὶ 
ἴυγραπῖ, οομου ρἰδοσιεἶα, αἰπηογ, νοϊυρίας, ἐγ σι εἴα, 
πῆνυ5 ἀογο ]οὐι5. ἃ Π60 ΕΙΑ ποία ἐγατυν, 50 «υἱς 
51 ἀγου5. ἘΠ] απ, ἴθ 40 ϑυπηπιὰ Τογιἰαὐϊαῖς, θανίά 
ἙλΠΘΠ 0 αἷΐ δ᾽ : Εσοθ μεσσαίοτεδ ἱμ(διιάφγαη! αἹ σιιη:ν, 
ραγανοτιμ δαρὶ [65 ἴῃ ματοίτα, μὶ δασίτεπὶ ἧι ὁ6- 

ἐμ |0 γϑοίοϑ οονάδ. Ελ ροβϑὶ μᾶυο : διά αὐνοιίοδης 

ΒΘ ΙΝΑΙΟΓ ΠΌΔΙΝΟΓ νοπῖ08 ἴῃ ΖΕΔ 15 ἰηνοχί!, χαΐ 
Π05 εἰγουθθαθαηι, υἱ 605 ἀϊδρογσογοῖ, Τγαάυηίαῦ 
4υΐρρα νἱγίαιος. ορροϑί(ες. νἱγια θὰ5. 4118 ορροσί ες 

δά ρυπίοπάιπι βἴσυι ΡΊαγαο ΝΑ Θοἀοηοβοιΐ. Νηὶ 

οἱ βεγρεπίοϑ ΝΟ ΟΠ 0505 5ἱ πο 85, ν᾽ 5 πη υδ6οὶ}- 

Β Ἰίογὸβ. ἃ [γον η5. ρεᾷ ἔλιπο αυϑαπιὶ, ἀοπος θΠ1- 

εἴαπι το υ δι 1581 π|8 Γορίοιυ5. ἀησυθυ5. 05 ἀονο- 

ταν Ϊ,, {π| 41} νοσδίαγ θΔ5}]156 08, νίγυϑ μαῦοηϑ χαρὰ 

5010 ἀβρδοία Γγπο 05 ΠῈ ΔΓ ΠΟΓΘ ΠῚ ἀγοίλοϊαί. [ἃ της 

᾿Ἰεηα νἰ165. ἃ 56 ἰπνίσοπι μορἶ5 Δ σιαγ, ἀ0- 
η6ὲ Ροδίνσηλαπι τοὶ 4υδίαγ ἰηἰ πο 5 (1 Γ1511 ΠΊΟΓΘ. 

θα 5] βου5, ἀδ 400 Αἷϊ δ᾽ : ϑμρ6Γ αδρίάθηι οἱ δαπὶ 

δέμπι απιδιι αϑὶ5. (ἢ τὶδ.6.5 οὐἶμ ἴρ50 08 5}}1560 ΓΟΥΟΡ 

δ ρογ αὐ ἀη)θυΐαν!, πουίβαυς ἀσάϊε ροιαϑίαῖρι 

ἙΟΠΟου]οΔηἋδΐ βου θη 105 εἴ ΒΟΟΓΡΙΟΠ65. 

ΟΔΡ. 1. 

10. δίδρετγαϊι6 δόπιοι ἐφ Βαὐυψίοπο. Ἐπὶ οἱ νἱγ χυΐ- 

ἄδπὶ δα γ]οηἶα5, οἱ ράγνυΐυ8 αΠγ]ομ 5, δὲ οὐπὶ 

1ηῖ5 σογιδηάυπὶ οσῖ, μος 651, γο} σοι γα ργαμ 68, νοὶ 

παυης ΠΑΒΟΘΠΙ605 ρΔ5ϑίοηθ5. Βθαίις ἰΔπΊ6π,, φιὲ ἰεπεθὶξ 
εἰ αἰϊάει ααἀ μείταπι δ᾽, ἰὼ ε58ι 31. ἢ, ΟἸγἰδίυπι, ρατ- 
υἱ[05 ΒαΑυγ]οπΐο5, δι οαυδῃ) δὶ υἱγί!θπι φίδι πὶ ρ6Γς 

γνοηΐληϊ. 504 τηΔεῖ8. οἰΐαιῃ θδαίιπ) δὲ ἀϊβρογιίίεγθ 

δομοῃ ΒΑΡ γ]οηΐυπι, (Δ 651 ἐοφί αι οποπὶ [Γθυ 6 - 
ἴϑτη. ϑοηγοι ΥΈΓῸ ἢ ἷ ορροπίίυπι 651, ἀ6 αυο ἀϊείυμαι 

681 55: Βεαίιις γμὶ Παϑεῖ δοπιθι ἐπ δον; οἱ : Βεαίὶ φμὲ 
δοηιϊπαηΐ ΒΟΥ οππθὶ ἀὐμαηὶ., ὐὲ ϑος δἰ αδίπιδ 

εαἰσαπί. Νοῖι Β0] απ Υἴγαπι συριηρίαπι, δὶ ἰηΓΔη 6 η), 

564. εἰ ἰρϑυτ 5616}; ροῖθϑὶ θη ΐϊπὶ [ἜΓΓΟ [Γυοίαπι δὶ 
ὀχοοϊαίυγ. θυ ρΟΥΓῸ 65ῖ δαυἃ βυμ6 " 4υληι 50ΠΊ6 

Ῥοιπι βοπἰηϑηΐυπὶ ο51 Ὁ ̓ νοῦ ΓΟΘΘΠΘΓΔΙΙΟΙ 5. 

101 "ο5 οἱ δϑίηυβ σδϊοαιν, ὕ05 ρυτγυ8 οἱ ἴβγδειίια ς 

δϑίηυϑβϑ 40] βόπογα πη ρυγυ5 651 οἱ σοι ι}}15. Αηἰηλϊα 

Ὁ δἴετο [Ὡς βυῃυοὶδ δυυΐ δϑγπιοιΐβ, 4υὶ ργπυηιίαιαδ 

5ι 80} }|5 ρυφ ἰσϑίυ8 ὁδί φημ 05. 
10. Τερποπίοπι [αἰσοπι ἷπ (δπιροῦο πιδδδῖς. Τδηοὶ 

[(Δ]οθπὶ ΒΑ γ!Ομΐα5. πο ὃΓ 5αἸνοῖ, 56 ἂἱ (ΘΓγαΩ 

βϑηοίδπι ργοίθαί εἰ πιοία! Εοϊοβίαιη. Παμο, ὅπ|6- 

αὐδπὶ [86 ρδιϊλπλγ, Ἔχ ΘΓ ΠΘΙΏ115, πῳγοιοογυηι 

ἀεϊοιῖς βογιβοηΐθυδ.; 40}}}8. ὁγαϊ Ῥαι]ὰθ ἀΐςθη5 δ᾽ : 

Ῥαγαιὶ εἱεϊςοῖ οπιιόπι πιαίμηι ἀμάϊίμηι, ονῖπθηὶ αἱ 

«άϊηποπι φιιρ δοε6 ἐχίοί με αὐἀνότοις δεὶοπέΐαπι ἀἐ- 
διγμοπίοα. Ἰδοϊ πὰς ἰοδίαίυγ ΤΟΣ ἰη 6596 το 0 96Γ- 

πιοιΐ, Δ υὐ φοι65. οπη65 ἢ} οαάδηϊ, αυΐρρα 48ὲ 
νἱδαίυν ο856 αϑοίϑηνθ.0 ἀδιπομῃϑιγδιίνϑ. 

4:15, χχχῃ, 30. 5} Ὸογ. χα, ᾧ, δ. 
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40. Α. [αεἰς οίααϊ! ναοὶ. Ια, Οταεὶ, το!αυὶ ΑΤ 16. ᾿Απὸ προσώπου μαχαίρας Ἑλληνικῆς. Τὸ, 

τογίογαν! οοίμηιϑα. Ἀπγϑιιθ γὸγῸ αἱ ἀνογβαβ |λὰ- 
Ῥγϊοπῖοθ ργνοϊεί, οοἰαπηθα ἀϊείμιγ, βίου! εἰ ΠΠ 

δηΐοα. Ουϊουπααο δηΐῃ ἀἰνίπο [πιά ϊοῖο, σοΠ) υη δἰ ἰυ 

δὰ πιϊηἰϑιουΐαπι αἰϊᾳαοι, ᾿6 Ῥα ]ΟἾ 6 οἱ ᾽ ΠΌΠΟΙ 6ϑὶ; 

πἰδὶ ἴοσια ον [5 ἀϊοσοπαὰϊ φιοά ΟὉ γονθγθηι πὶ [18}}6- 
μᾶπὶ Βαυυ!οηΪΐ, ΠΟς ἰΓΔΏΒΓο 1 ἴῃ ΠΙ05165 ΘΟγ πὶ, 4ιαϑὶ 

οτγάϊπο οἱ ροι(αϑίλια σοπηη 418. 

11. Ουἷς ογτγαιδ Ἰδτγαοὶ, ἰθομθδ οχριίογιι ἐμπι. 

Ονοπὶ ἀΐεῖ!, ἰΔπαυδην πὰ ογγϑηῖς, ΝᾺΠι οἱ ἴῃ Ενδη- 
6 ῖο αἷι 5; ΕἸ μι 5 Πομιλιῖδ υϑῖ! ι ΦΥΘΥ 6 6 δαίνμπι 

[ασονα φιοά ροτίθναι. ἘΠῚ ἴῃ ρϑύα 0} 18. ὑηᾶ ἰΔηΐυ 

6 οσοπίυπι ρογιϊς, φυδηὶ αἱ ἰηνοηίγοί, δνθηϊ: ραϑίοῦ 

Ῥδγοσγο ρτοίδοι 8, οἱ ΘΌΡΟΡ ἰΠΊ6ΓῸ5 51] Δ 4π| γαϑιὶ- 

τοῖν πυπθγο ποπϑρίπία πον 6]. 51 οηἶπ ΟἸΠἢ65 ὕΠ1Πὶ 

ΠΟΡΡι8, οἰἴλη) ΟΥἶβ ἅπὰ 81η1ι8. ἴπ||5 ἀὐϊάθπι 65 

Ῥ65, Δ[{π|8 ν6ΓῸ οᾶρα!ϊ, 4115 δἰϊυὰ ; ρᾶϑίογ δυίοπι δὰ- 

σοηΐοηβ, 05 8 05, ᾿ιδγπιοηἰπιαι6. δὰ ΠΔΓΠΙΟἢ 8 Π] 

ὁολριαυΐ, οἱ οοαρίλία ἰη τορίοηθπι βυδῖὴ ἰγδάυχίι. ΕἸΣ 

ὙΟΓῸ ΘΟΙ͵ΠΠΟΙΪ0 ΡῈΓ ΔΠΊΟΓΘΠ) οἱ νου! ιο πη) ΠΟΠΔΠ1- 

4π|ὸ νοϊαμίαιοπν. Ουοὰ ἰφίτυν ἴῃ 110 Γαΐ}, Οπηη 65 οοη- 

πηχῖι. 51] φαϊληι γαρὸ γϑηἰἰθη6 8 Υἱϑδὶ δι ηϊ, ΠΊΟΓΌΟ 

Ἰαθογαγυηῖ ἰμ συγ }}}. {{π05 ἰρίταν 651 (οἰι15 [5Γ86] 60- 
δπαιῖοπα γ6Γ8, 51 ΟΠ 65 {Π11Π| ΘΟΓΡῚΒ 511Π|115, οἱ ἅη1.8 

415 Ραπῖβ, ππϊυδῆυο ρδγιϊοῖροθ. βρίγιει8. ΕΥΤΔΠ5 

ΥΟΙῸ ΟΥΪδ 6ϑί αυΐἱ, βδίνθ δϑβθηᾷο, βῖνε Ἰοχυδηΐο, πθῃ 
886 400 αυοὰ νεπαγὶ σοηγοηΐ!, γ6ὶ φυΐα ἤθη 4ι2- 

τἶϊ, γ6] αιΐ ποὴ ἰηνοηΐς, Ουἱ νΓῸ 50ἷ1 οἱ δρῖ! φυοά 

ΠΟΥΪ, ποπ ογγαῖ; αἱ δυΐθπὶ ΟΓΓαζ, ἃ ἸΘΟΙ ἢ) 05 6}16ἷ - 

ἴυγ. Ααυογδατγίιιδ Θηἶπὶ ποϑίοῦ ἀαϑοίιιδ Γαπφααηι [60 
τιιρίοιιδ οἰτοιῖ! φιάτεμπδ φιόηι ἀφυοτεί ὅδ, δΆτη νΘΓῸ 

δυηὶ οἱ οαἰμϊ ἰ“οπὶς τυσίοπίθ5 μί τωρίαη! 6, φιαταμί 

α ἢ0 ἐξεαλὶ δἰ δὲ “. Ἰηβ᾽ ἀἰδηίυγ δαιοπὶ [0.5115, οχρεὶ- 

Ἰ6γα Ὑοϊοπῖοβ Π08 6 τηοηθ58 ρδοΐ5. βοή, βίεαι! θΔ- 

τἱὰ Δρργδι θη οη8 Ἰ60η15 τπηϑπίαπι 808 σαν], [ἃ 50 1- 

τὶ υδίοπι Βανι ἃ ΟἸ ΙΓ δίυ πὶ ἐχαυΐϊγδηλ5, 4υΐ ᾿ἰΘΟΠΟΙΏ 

αττίρυϊ! οἱ ΟΠ] Π6 ΠῚ [ΓὈΥΔΓῸ πὶ ργοσθη ἰμ!ογίοοἰ!. θυ08 

ὙΈγῸ ἤυηο ἴηι} }Πσῖ! Ιροπη6 85. Ῥγϊποῖρα5, ΑΒΒΥΓΙ ΠῚ 
ΠΟΠΡΟ οἱ Βαῦγ!οηΐυπι)ι. δυχία ἢἰδίογίδπὶ αυλγιὶ 116- 

θυπ ἄυο δυηὶ. Αβϑυνυθ παπηηι6 ἀοίαχίί {108 
Ιβγδοὶ δὰ Αϑϑγιΐοβ δὰ ἴνς 5716 θη ρογ ; ΒΑΡΥ- 

Ἰοπίαϑ γεγο ἢ 05 δυἀἃ ᾿η ΒΑΡ ]Οπ ΘΙ. (ΘΓ ἢ} ΠΟῚ 

«ἀἸοιατ πυη6 ὈΓΙπι05 εἴ βαουπάιι5, 56 ργῖπιυβ οἱ η0- 

ν᾽ ββϑίπηυϑ. ῬΓΪπΊ8 αυΐρρὰ 160 651 δάνογβθαγί 5 ἀΐδ- 
Βο]υ5, ἴρ56 ἰπίθγίδοιουῦ ᾿οπηΐηυπὶ ; μον 551 }05 ΥΟΓῸ 

δγὶ!, φυΐ ἴῃ Ππ6 βου} ἤοπιο ρμοοσαιϊῖ, βἰϊμ5 ροταϊιϊο- 

πίε, φιὶ γί φοίμν ϑιρτα πιπθ φιοά ἢοῖι5 υοσαίμγ αἱ 

εοἰϊίιν “5. 

18. Εοδε 660 ειίοίξοονυ διρεῦ τόσοπι Βαὐμψίοπῖε. 
ἔΒγ86} ἴῃ 8118 ῬΆ80}}3 ΠΟη Ρο(6ϑ8. γβάϊγθ, ἢἶ ἀυ0 γθ 565 

Ῥδεδηιυγ αυξ ρ411} 608 Ορογίοί Ῥγ0 π|α]6 γαχδίογυ πη 

υἱιϊοπ6. Θπηΐπο ἀ86 ἀΐλθοῖο νϑὶ Απιϊο γί βίο δοοὶ- 

Ρίοινάυ5 οδὲ Πΐς βϑγῖῆο. ἴῃ π|Ὲ δηἶπιὶ οἰ οΥδίοΓ 88- 

1λὴ85 50} ροαθῈ5 πιοὶβ υϑἱοοΐογ. Ουπὶ διίοπι ἀ6ἰοιὶ 

Δ τις, χιχ, 10, δ 1 Ρεῖ, ν, 8. “τ Ρ5α], οι, 9]. 

Ἑαλληνικῆς, οἱ λοιποὶ περιστερᾶς ἐξέδωχαν. Πάλιν 

δὲ ὁ κατὰ Βαδυλωνίων ἰσχύων περιστερὰ χέχληται, 

ὡς ἐχεῖνοι πρότερον. Ὁ γὰρ ἀεὶ συντασσόμενος 

τῇ θείᾳ χρίσει πρὸς ὑποζυγίαν, οὗτος ἕν χάλλει 

χαὶ τιμῇ " εἰ μὴ παρὰ τὸν χρηματισμὸν ὃν εἶχον 

διὰ τὸ σέθας οἱ Βαθδυλώνιοι, τοῖς ἐπιοῦσιν αὐτοῖς 

ἀποδίδωσιν, ὡς ἐναλλαγείσης τῆς τάξεως χαὶ ὅυ- 

νάμεως. 

11. Πρόδατον πλανώμενον Ἰσραή,1" λέοντες 

ἐξώσαντο αὑτόν. Πρόθατόν φησιν, ὡς ἑνὸς πὲ- 

πλανημένου. Καὶ ἐν Εὐαγγελίῳ δέ φησιν" Ὁ Υἱὸς 

τοῦ ἀγθρώπου ἤϊθεν ἐκζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ 

ἀποιωλός. Καὶ ἐν τῇ παραθολῇ δὲ, ἕν ἐκ τῶν ἑκατὸν 

ἀπώλετο μόνον, ὅπερ ἦλθεν εὑρεῖν ὁ ἐπιδημήσας 

Β ποιμὴν, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ὥμων ἀναλαδὼν ἀπέδωχε τῷ 

ἀριθμῷ τῶν ἐνενήκοντα ἐννέα. Εἰ γὰρ πάντες 

ἕν σῶμά ἐσμεν καὶ ἕν πρόδατον " ὁ μέν τις ἐστὶ ποῦς, 

ὁ δὲ χεφαλὴ,᾽ ὁ δὲ ἄλλο τι" ὁ δὲ ποιμὴν ἐλθὼν 

συνήγαγεν ὀστέον πρὸς ὀστέον, χαὶ ἁρμονίαν πρὸς 

ἁρμονίαν, χαὶ ἑνώσας ἀνέλαδεν ἐπὶ τὴν χώραν 

αὐτοῦ " ἡ δὲ ἑνότης γίνεται δι᾽ ἀγάπης χαὶ ἀληθείας χαὶ 
προαιρέσεως ἀγαθῆς. Τῷ ἰδίῳ μὲν οὖν λόγῳ πάν- 

τας ἥνωσεν. Εἰ δέ τινες ἀπειθοῦντες ἐφάνησαν, ἀνία- 

τὸν τὸ πάθος ἐχτήσαντο. Εἷς οὖν ὁ πᾶς Ἰσραγλί- 
τῆς κατὰ τὴν συγγένειαν τὴν ἀληθινὴν, εἰ πάντες ἕν 

σῶμά ἔσμεν καὶ εἷς ἄρτος, χαὶ τοῦ ἑνὸς μετέχομεν 

πνεύματος. Πλανώμενον δὲ πρόδατον ὁ μὴ τυγχάνων 

τῆς τοῦ καθήχοντος θήρας ἕν τε λόγῳ καὶ πράξειν 

( ἢ τῷ μὴ ζητεῖν ἢ τῷ μὴ εὑρεῖν. Ὁ δὲ εἰδὼς χαὶ 

ποιῶν τὰ τῆς ἐπιγνώσεως οὐ πλανᾶται" ὁ δὲ πλανώ- 

μενος ἀπὸ λεόντων ἐξωθεῖται. Ὁ γὰρ ἀντίδικος 

ἡμῶν. διάδολος ὡς έων ὡρυόμενος περιπατεῖ ζγ- 

τῶν τίνα καταπίῃ. Ἤδη δὲ καὶ σχύμγοι «λέοντος 

ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ Θεῷ βρᾶ- 

σιν αὐτοῖς ἐπιθουλεύουσι τοῖς δικαίοις, βουλόμενοι 

ἐξῶσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ὁρῶν τῆς εἰρήνης. ᾿Αλλ' ὡς 
Δαυῖδ λαθὼν τοῦ πώγωνος τὸν λέοντα ἕπνιξεν, οὕτω τὸν 

πνευματικὸν Δαυῖδ τὸν Χριστὸν ἐχξητήσωμεν λά- 

θόντα τὸν λέοντα καὶ πᾶν τὸ τῶν θηρίων συνέδριον 

ἀνελόντα. Δύο δὲ νῦν λαμδάνει λέοντας γενιχοὺς, τὸν 

τε ᾿Ασσύριον καὶ τὸν Βαδυλώνιον. Κατὰ τὴν ἱστορίαν 

τὴν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Βασιλειῶν: δύο εἰσίν ὁ μὲν 
γὰρ ᾿Ασσύριος ἀπῴκισε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς ᾿Ασ- 

Ὁ συρίους ἕως τῆς σήμερον " ὁ δὲ Βαβυλώνιος τοὺς υἱοὺς 

Ἰούδα εἰς Βαδυλῶνα. Πλὴν οὖχ ἔφη νῦν πρῶτος καὶ 

δεύτερος, ἀλλὰ πρῶτος καὶ ἔσχατος. Πρῶτος γὰρ λέων 
ὁ ἀντιχείμενς διάδολος, αὐτὸς ὁ ἀνθρωποχτόνος " τέ- 

λευταῖος δὲ ὁ ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ὁ ἄνθρωπος 

τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἐπαιρόμε- 
γος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἣ σέδασμα. 

48. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐνδικῶ ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαθυῶ- 
γος. Οὐ δύναται ὁ Ἰσραὴλ ἀποχαταστῆναι εἰς τὴν 
νομὴν αὐτοῦ, ἐὰν μὴ πάθωσιν οἱ δύο βασιλεῖς ἃ δεῖ. 
παθεῖν ὑπὲρ τῆς πεπονθότων καχῶς ἐχδικήσεως. Πάν- 
τως δεῖ ἐπὶ τὸν διάδολον ἣ τὸν ᾿Αντίχριστον ἐχλαρῦά- 
νειν τὸν λόγον. Ἐν ἐμοὶ γὰρ ἀναιρεθήτω συνῖῥ!" 

4.11 ΤΊΙΟ55. τ1, ὅ, 4. 
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φόμενος ὁ Σατανᾶς ὑπὸ τοὺς πόδας μου ἕν τάχει. αὶ [Ὀδτῖμ! ᾿νἱ ἀπο οἱ ἱπιογπιοαϊί, τοϑιϊιμοι [5γϑεὶ δὰ 118- 

Ὅταν δὲ ἀνέλῃ τοὺς δύο τούτους χαὶ τοὺς μεταξὺ, 

ἀποχαταστήσει τὸν Ἰσραὴλ εἰς τὴν νομὴν αὐτοῦ ὅτε 

δὲ νεμήσεται ἐν τῷ Καρμήλῳ, χαὶ τῇ Βασὰν, χαὶ ἐν 
ζρει Ἐφραῖμ, χαὶ ἐν Γαλαάδ. Τοσούτων τόπων ὄντων 

τῆς Ἰουδαίας χαὶ τῆς γῆς τῆς χληρονομουμένης, 

ταῦτα μόνον ὠνόμασε. 
235. Πῶς ἐκλάσθη καὶ συγετρίδη ἡ σφῦρα πά- 

σὴς τῆς γῆς. Σφῦραν τὴν Βαδυλῶνα χαλεῖ ταῖς 
ἰδίαις πλεονεξίαις τοὺς ἐπὶ γῆς χατατρίψασαν. Ὅτε 
δὲ τὸν θεῖον νεὼν ὁ Σολομὼν χατεσχεύασεν, ἐν ἐπαί- 
γῳ τῶν Βασιλειῶν ἡ τρίτη φησὶν, ὅτι σφῦρα χαὶ 
πέλεχυς οὐκ ἠχούσθη ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου. Οἶχος δὲ ἡ 
Ἐχχλησία θεοῦ, ἐν ἧ μὴ δεῖ ἀκούεσθαι σρῦραν. Ἔστι 
δὲ σφῦρα πάσης τῆς γῆς ὁ διάθολος, χαὶ ἔστιν ὁ μὴ 
φροντίζων αὐτῆς, οἷονεΐ τις ὕλη τυπτομένη παρ᾽ αὐ- 8 
τῆς χαὶ μὴ πάσχουσα. Ἰδοὺ γὰρ, φησὶν, ἀνὴρ ἑστη- 
κὼς ἐπὶ τείχους ἀδαμαγτίγου,καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐ- 
τοῦ ἀδάμας" ὅττις ἀδάμας ὑπ᾽ οὐδεμιᾶς συντρίθδε-- 
ται σφύρας. Κἂν ἐφεστήχῃ γοῦν ὁ διάδολος ἡ σφῦρα 
καὶ ὑποχείμενος ἣ δράχων ὥσπερ ἄχμων ἀνήλατος, 
οὐδὲν ὁ ἐν τῇ χειρὶ Κυρίου καὶ ὑπὸ τὴν σχέπην αὐ- 
τοῦ ἀδάμας πείσεται. Τεῖχος γὰρ ὁ ἅγιος ἀδαμάντι- 
νον χαὶ ἐν χειρὶ Κυρίου μένων ἀπαθὴς, χἂν μέσος 
ληφθῇ τῆς τε σφύρας χαὶ τοῦ δράκοντος. Ὅσον δὲ 
τὔπτεται, λαμπρότερον αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν ὑποδείχνυ- 
σιν" ὁγὰρ διάθδολος, οἷά τις λίθων ἀγνοῶν φύσιν, διὰ 
πολλῶν δοχιμάζει πληγῶν τὸν οἷον ἀδάμαντα, Θεοῦ 
μόνου καλῶς τὴν τούτων φύσιν εἰδότος, Εἰ σφῦρα μὴ 
ἧ, οὐκ ἔσται σάλπιγξ ἐλατὴ, ἢ χατὰ τὸν νόμον ἦν αὶ 
διεγείρουσα ἐπὶ τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἢ παροξύνουσα 
εἰς πόλεμον τοὺς ἀχούοντας. Τοιοῦτον ἐποίησε τὸν 
Παῦλον διὰ πειρασμῶν ποικίλων ἡ σφῦρα, μηδὲν μὲν 
ἐξ αὑτῆς παθόντα, μεγάλῃ δὲ φωνῇ πρὸς τῆς καχίας 
διεγείροντα πόλεμον. Ἐργάζεται μὲν ἡ σφῦρα τὸν 
πειρασμὸν, ὑπηρετεῖ δὲ τῇ σφύρᾳ ὁ ἀπὸ τοῦ Κάϊν 
σφυροχόπος, ὁ χαλχεὺς χαλχοῦ χαὶ σιδήρου. Τοιοῦτος 
ὁ ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος Ἰούδας, χαὶ οἱ, Σταύρου, σταύ- 

ρου αὐτὸν, χεχραγότες, διὰ τῶν τοιούτων ὑπηρε- 
τούντων τῇ σφύρᾳ. 

35. Καὶ ἐξήγεγχε τὰ σχεύη ὀργῆς αὐτοῦ. 

Σχεύη ὀργῆς καὶ ὁ ̓ Απόστολος οἶδε χατηρτισμένα εἰς 
ἀπώλειαν, ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 
ἐπὶ σχεύη ἐλέους - πάντας γὰρ ἀνθρώπους εἰς δύο 

Ὀἱιδουϊυπι βυῦπι, φυδηάο οἱ ραβοοίαγ ἰπ Ολγπιοῖο οἱ 

Βαβᾶη, οἱ ἴῃ πηοηία Ἐρίιγαίπι, δἱ ἱπ Οα]αδδά. ὅσῃ 

ἴοῖ Ἰοοὰ δυάαιαι βἰπι ᾿ογγθαὰς πῃ ωγοάϊαίοπι 86- 
οορία", 856 οἷα οοιῃηϊηλνίί. 

25. Ομοϊποάο [γαεῖιι5 οἰ σοπίτί(ιις δε, πιαίίοιι8 ππὶ- 

νόγδω (εγγα ἢ Μαϊουπι νοοῖ ΒΑΒΥ]ΟΠΘΙ,, αι88 5108 
ΓΑΡρδΟΙ "Δ 18 ΠΙΟΓΙ 4168 ΘΟ γίναγαί. Οὐπὶ γΈΓῸ 58- 
Οὐαπ| ΘΠ υ πὶ ὀχϑίγιογει ΒΔ], ἰργιυ5 Πορυιη 

Ποῦ ἰπ ἰΙαυὰδ ρμομΐδ, αυοά πι8] 168 οἱ βοουνί5 ἰπ 

ἄοσπιο δεῖ δυάϊια ποη βυπί. θοτηι8 γογῸ Εςο[ οἷα 
θεὶ 6βί, ἰπ 408 πιδ]ουπὶ ὐθὶγὶ ἤθη ἀδοοί, ΜΆ] θὰ 9 
ἈΠ 6Π| ἀμ να Γβι8 (ΘΓ ἰδ} 018 65ι, οἱ δϑὲ 4υΐ ΠΠυην 

Ρδυυϊροιάαί.,, υλϑὶ πιοίοτία αιςάδπη 80 {Π|0 ρεγ- 

οὐ588, 8564 ΠΪ}}} ραιίοηβ. Εδοθ δηΐηι, αἰϊ, υἷγ δίαιιδ 

διΡΟΥ ἤλιγο αὐππιαπίίιο, οἰ ἐπ πιαπὰ οἦι8 αὐαπιας; 
41 Δάἀλπηα8. Π0}10 σοη!ογίτυγ αι41|160. Τρίτὰτ αυαπινὶβ 
ἰπβίοι ἀΐδθοὶυβθ, 31. 6 411 πηΔ]16ι}8 δδὲ,, βυ!ήδοοδι 

ἄγδοο ὑϑὶ αι} ἰποβ ἱπάοπιίία, π1}}} αὶ ἰπ ππᾶπὰ θῸ5 
τηΐηΐ δι δἱ 'π ργοίθοιίοηθ ο8, ρϑιϊδίυν δάδηνδ8. 

Μυνὺβ αυΐρνδ δαπιδηιπυ8 βλποιι5 δι, οἱ ἰπ δῆ 

οι βίδη8 ἃ}} ΟΠΊΠΐ ρϑβϑίοηα ΠΠ6Γ οϑὲ, [ἰςοῖ πιδς 

ἀἰα5 511 ἴπι6γ πη] ]ου πὶ εἰ ἀγαθοποῃ. ϑ56ἀ 400 μἷιι5 

Ῥογουιαγ, 60. αἰΑγίογαπὶ οϑίαπαϊξ οἷυ5. υἱγίυϊοιη. 

Νδτὴ ἀΐαθο]υ8., υἱ αυὶ Ἰαρίάυπι ἰχηογαῖ παίυγδῃι,, 

πῊῸΠ18 ἰοιθυ5. ργοθαὶ ΠΠ πὶ, αυΐ γϑὶυμ δά δπγ88. 68. 

θόὺϑ αυρρα 50108 ΠΠοτυ πὶ παίυγαπι πουΐ!. ΝΙβὶ 8ιϊ 

ΤΆΆ]1605, ποι [δἰ (ὰ0ὰ ἀυο1}}18, ἀυθὲ δϑουπάππι 16- 

ξεπι σὐηνοολθαὶ δὰ ἀϊ65 [5105 θοιηηΐ, οἱ δὰ ρυξπᾶπι 

δυάϊοηί68 δχοϊίαθαί. Ταϊοπὶ [δοἰ! τηδ]!οὺ8Β Ῥαυ]ϊαπὶ 
ῬῸΓ ναγίδβ (θη διΐ ὁπ68, Π}}}}} φυΐϊάσπι 41} 60 ρά550Π), 

864 τηᾶφῃᾶ γο66 Θχοϊίἀηίοπὶ δ ρυρξηδη οοη Γᾶ νἱ- 

ιἰα. ΕΠΙεῖι ᾿ϊδαιο πηϑ]]δὺ8 ἰοηίαι ΘΠ 6 πὶ, π.8}160 80- 

θη} ἀαβογυῖ ργοφθηϊυ8 6 (ἰδἰπο πη] ]θϑίοῦ, ἤν 

φῦὶβ οἱ ἔογγὶ. Τα}158 [ἷ} βα! νδίου ἑβ ἰθπρογα δυάδϑ, 

αυΐφας ογιείβοε, ογμοὶ 96 οἰδιηατυηῖ δ᾽ ΡῈΓ (4168 
τη 8 }}6ἱ πη 5[ΓῸ5. 

φῦ, Εἰ γτοιε υαδα ἧἴτα ὁ. δα ἱγθ οἴατῃ 
ἈΡοβίο!υβ πουῖϊξ ἴῃ ρεγάϊἰοηθη) ἴδεία, αἱ πηδηϊεδιεῖ 

αἰνι185 ρον ϑυδ 'π ναϑὰ πιϊβογίοογάϊ8. Οἰηηθδ 
Θμἶπὶ ἸΟτἾἢ65 ἴῃ ἰδ. ἄυ0 αἰνοὶ( ν858, [80 αυϊάδπι 

ταῦτα διεῖλε σχεύη, τὰ μὲν ὀργῆς, τὰ δὲ ἐλέους " τὰ Ὁ ΓΒ, ἴα Υ6ΓῸ πη γοοΥ ἶ88, 50 408}}8 ῬΏΔΓΔΟ εἴ 

μὲν οἷος ὁ Φαραὼ χαὶ οἱ Αἰγύπτιοι, τὰ δὲ οἷος ὁ Παῦ- 

λος χαὶ οἱ πιστεύσαντες. ᾿Αλλὰ τίς ὁ θησαυρὸς Κυ- 

βίον, ἐν ᾧ τὰ σχεύη τῆς ὀργῆς ; Ἴσως ἡ Ἐχχλησία, 
ἐν ᾧ τοιοῦτοι πολλάχις λανθάνουσιν. Ἔστι δὲ ὁ χαιρὸς, 
ὅτε ἀνοίγει τὴν Ἐχχλησίαν' νῦν γὰρ κέχλεισται, 
χαὶ τὰ σχεύη τῆς ὀργῆς μετὰ τῶν σχευῶν τοῦ ἐλέους 
νέμεται, καὶ τὰ ἄχυρα μετὰ τοῦ σίτου εἰσὶ καὶ ἐν 

μιᾷ σαγήνῃ οἵ τε ἀπόδλητοι, καὶ οἱ ἐχλεχτοὶ ἰχθύες. 
᾿Ανοίγει δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ ὁ Κύριος χατὰ τὸν 
χαιρὸν τῆς χρίσεως, ὅτε, τῶν σχευῶν τῆς ὀργῆς ἐχ- 

βαλλομένων, ὁ ἐλέους σχεῦος ὑπάρχων εἴποι ἂν εἰχό- 
τὸς  Ἐξῆϊθον ἀ;" ἡμῶν" οὐ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν. 

“ὰς, χα, 21; 2Ζ04η. χιχ, θ., 19] δοδη. ν, 19. 

Αἰ εγρεϊὶ ; {14 4υ8}15 Ῥαυθὰβ οἱ αυἱ ἢάοπι) βιιδοαρθο 

τυμ!. δε 4ιυ δηδηὶ δεϑὶ Ὠοπηηὶ {ποϑαυγιβ, ἰῃ 400 
γἂϑὰ ἱγῷ βΒ8ηῖ 7 [ογίδ586ε ΕοοΙοβἰα ἰῃ 408 858} 06 Πυ}υ8- 

πιοῦΐ Ἰαίθηι. Εδϑί γ6ΓῸ ἰθρυ8, οὐπὶ ἀρεογῖὶ Εςο- 
δ'8πὶ ; πυης θδηΐπὶ οἶδ 68ξ, νᾶβϑ 486 ἱγῶ ουπὶ γαβὶβ 

πὶ βαγ ογάϊ ραβουπίογ, ρα]εαυθ ὑπ οὐπὶ βΓδη0 

βυμΐ οἱ ἰῃ ὑηᾶ βᾶρεπα Γαοί οἷΐ οἰθοίαυθ ρ͵5ς68. 

ἈΑρογῖξ γόγοὸ (πεβαυγυπὶ βαυπὶ Βοιηΐηυ8 ἰθηροτα Ϊὰ- 

ἀϊοεϊϊ!, φυληάο, ναϑὶϑ ἰγϑὲ ργο͵βθοίὶβ, φυὶ πιὶβογϊ σοῦ ϊα 

γλ5 δϑῖ, σοπργυθηίοῦ ἀϊχονι 79 : Εαίογμπί α ποὐΐδς 

ποῊ ἐπῖτα ὁγαπί θα ποὺὶδ. Ουἱ γ6γῸ ὀχίγα Μ)εὶ {Π6- 

βϑυγυπ ἀοηφυυηϊ, γαϑᾶ ἰγὰ δυηϊ, δὰ πϑθοῦδς 
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Εἰθδιπι βοῦυΐ δύῃ νοϊυμίϑίοπι θοιηϊπὶ δυΐ πϑβοίρι- ἃ Τὰ δὲ ἔξω τοῦ θησανροῦ ἁμαρτάνοντα σχεύη ὀργῆς 

658, οἱ ποη (Δοίοηί68 68π|, Ἦαβα ἰφίξιΓ δ᾽ Πρ! Ἰοἰ [2 Ὁ 

85ηϊ, 86 δὰ δἰϊυὰ δϑϑογναίϑ. 

21. μία νεπῖ! αἷθ8. ἵρδογαπι, οπίοπε, ἰηαυΐ!, 

οδριϊνὶ ιΐάδη θυ αθαδ, [6] οἰ Ὲ Γ ἀηπ απ ίδηί65 αἱ εἶο-, 
ΠΘΙΏ σοηιγὰ βαρ υ]ομπι. Ροί(οϑι δἰΐαπὶ ἰπι6}Πἰσὶ ἀς 1115 
4υἱ εχ ἰμο!οϊαί τα οοπνογίαπίυγ, αυᾶπὶ Βα ιγίοπδηι 

ἌΡΡΕΙ]αὶ, 4 νϑηϊθηίθβ ἴῃ ΘΊ0Π 5ρθου πὶ, μαπΙρα 

ἘροΙοβίαι, παπείδη! αἰ πθι ἃ Ὠοιπῖπο θύο. 

29. Αππκπιίαία ἐπ Βαθίοπο πιμί εἰ8. Τὴ ΒΑ γ ΟΠ 
πλ}}1} δυιηΐ, ΓΟ ΒΟΥ ἢ}15 ραυοΐ. Ὀἰοίαπι 65 δηὶπὶ Τῇ : 

Νοῆ γγορίεν ἰιος αἰοαὶ! υο5 8} θοηιΐας Ποῖα 

τοδίεν, δὰ 60 φιοίί πιμ ἰ ἐδι18. 8 ἐπὶπι ὑγα οηινὶ- 

θιι5 μαμεϊδδὶηιὶ Θδ ἰδ. Νὰ ραυοὶ νογ 6 δυμΐ (αἱ 58|- 

νΔΒλα, αυΐᾳαθ. ΡῈΓ δηζυϑίδιη νἱαπὶ ἱπσγοϊυπιυγ. 

δυυδίυν φυΐθιη υπυϑηυΐϊϑηια. ἀγουπὶ (σομάοια ἰπ 

Ια πὶ οἱ ϑραιἰοβαμ ΒΑΘΎ ΟΝ ΘΗ}, υἱ ἴῃ δὰ πα} 8 
ονλάαδι. 

29. Ποιγι δι εἰ δδοιπάμηι ορότα ε}μ5. Ουοὶ ψαΐδ- 
αὐ Βαρεῖ οΟρἠϊα ]0Π65. Ρἱοίαιΐ ταριηζπαπιο5, Μυ]ιὶ 
5ππ| [αυ.]Ο ΣΝ} υΐ οἱροίς ροοοδίογοβ ἰουγῷ πδολπαὶ 
διηΐ, ἃ αυΐϊθυ8 4φυὶ ᾿ἰυεν ἀναβουῖί, οἰνίιαι! ἀϑογὶθὶ- 

τυ θεῖ (αἱ ΒΗ ΠΟΙ 8. ̓μ) ανἴαπι υἱοἰδοίιατ, Ρυϊαραὶ 
δηἷπὶ 88. ῥγΟργὶ 5 υἱγί νιι8 νἱοιογίαπη ΟὈιαἾ836., οἱ 
λάνογϑυβ θόῦπι ϑυρογθίοναί. (Ομ 510 δυίθηὶ 16 π- 

ΡΙο, βϑογα νῶβα ἰπ Ρϑ!]Π ουπὶ ἀϑυπη σοηγογβα βιηΐ. 
Ουδρτορίογ ἐπέρα ο88η) φΟΠΙ6η,, υἱ] αἰ Γνϑτα φυλπὶ- 
ἄδην ἰφηΐ Δρβυπιρβὶι,, ἰἀθοηι8 δἱ1 15 : Εσοθ 690 αὐ [6 
ἐομμηϊοίϊοδα αρειίοπι, αἰεὶ! Ποπιΐπιις ἐαοτγοϊ(μιηι. 

ΘΑΡ. μ|. 
ὅ. Εἰ ποίδια βαγοθτο Ἰμυσπῖθιις 678. ΟΟηφυπ!πιᾶ- 

τἰοποπι ΤΘΡΕπΙ6 [αἱυγᾶϊη ργαϊοἰ(. δίους δαί ἀἰ- 
Ἰανὶ! ἰθιηρογο οἱ ἴῃ ἀἴθθυϑ [οἱ Οἴηηδ68. ποροιίδ νἱί 
ἰγαηςίρεθδηι, ἄοπθο γϑηΐ! ἀϊ!ανίαηι, οἱ ἱψηΐβ, οἱ ἀδ6- 
ἸονΐΈ οπληθθ, [6 οὐίὶ δὲ οηδβυπιπιδιίο τρρϑηϊπᾶ 
Δίᾳυιθ ἱπηργονῖϑα,, οαὐι5 ἔφυγα [αἷϊ, αι απὸ τι0- 
ΤρΘηΐ0 σοηοἰἀϊ γ6] 8010 ἐπθάγυτ οἰδηβογα Ζογίοϊιο. 
Εἰ τειηρυτα θοπλϊπίοαα ρϑββίοῃϊβ γσθρδπία οοποί αι! 
ΒΑΡγ θη, Αυγορᾶπια Ομ τίβιο ἀοσπιδία φοπι απ ἰάο- 
Ἰογαπι, οἱ ΠΪθογδηιθ 608 αυὶ 6 φεπείθιι5. ογοϑϊἀδγαμ, 

Ἴ. (αἰϊα αἰνεις Βαὐυμίοπ, Δατοιιβ οδὲ ΝΑΒαοῖιο- 

ἔστιν, ἀλλ᾽ ἐλάττονα. Δοῦλοι γάρ εἰσι μὴ εἰδότες τὸ 
θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτῶν, καὶ μὴ ποιοῦντες αὐτό, 

Σχεύη τοίνυν εἰσὶν ἁπλῶς εἰς ἄλλο τηρούμενα. 
41. Ὅτι ἧκει ἡ ἡμέρω αὑτῶν. "Ἤξουσι, φησὶ, τῶν 

αἰχμαλώτων τινὲς τῆς Ἰουδαίας, εὐαγγελιζόμενοι τὴν 

χατὰ Βαθυλῶνος ἐχδίχησιν. Λέγοι δ᾽ ἂν χαὶ περὶ τῶν 

ἐξ εἰδωλολατρείας ἐπιστρεφόντων, ἣν χαλεῖ Βαθυλῶ- 
να" οἵτινες, ἐλθόντες εἰς Σιὼν τὸ σχοπευτήριον, τὴν 

Ἐχχλησίαν, τὴν παρὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐχδίχησιν 

ἀναγγέλλουσε. ὶ 
49, Παραγγείλατε ἐπὶ Βαδυλῶνα ποιλλοῖς. Οἱ 

μὲν ἐν Βαθυλῶνι πολλοὶ, οἱ ὃΣ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐλά- 

χιστοι" εἴρηται γάρ’ Οὐ πωρὰ τοῦτο ἠγάπησεν 

ὑμᾶς Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν παρὰ τὸ εἶναι πολλο- 

στούς" ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ 

ἔθνη. Ὀλίγοι γὰρ ὄντως οἱ σωζόμενοι καὶ διὰ τῆς 

στενῆς εἰσερχόμενο: θύρας. Παραγγέλλεται δὲ πᾶς 
ἐπὶ τὴν πλατεῖαν καὶ εὐρύχωρον Βαδυλῶνα τόξον 
ἐχτείνειν, καὶ μηδένα ταύτης περιποιεῖσθαι. 

40, ᾿Αγταπόδοτε αὑτῇ κατὰ τὰ ἔργα αὑτῆς. 
“Ὅσους τις ἔχει λογισμοὺς ἀνθεστηκότας θεοσεθείᾳ. 

Πολλοί εἰσι Βαδυλώνιοι, οὖς ἀναιρετέον, ἁμαρτωλοὺς 

ὄντας τῆς γῆς, ἐξ ὧν ὁ χκαθαρεύσας ἐν τῇ πόλει γίνε- 

ται ποῦ Θεοῦ τοῦ ἐχδιχοῦντος τῆς Βαδυλῶνος τὴν 

ὕόριν" ᾧετο γὰρ οἰχείᾳ δυνάμει χεχρατηχέναι, χαὶ 
χατηλαζονεύετο τοῦ θεοῦ. Ἐμπρησθέντος δὲ τοῦ ναοῦ, 

τὰ σχεύη τὰ ἱερὰ ταῖς παλλαχαῖς εἰς χρῆσιν ἐδόθτι. 

Διόπερ πυρὶ τὸ ἄκαρπον ἔθνος καθάπερ δή τινα δρυ- 
ς βὸν κατηνάλωσε. Ταύτῃ τοί φησιν" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ 

σὲ τὴν ὑδρίότριαν, “έγει Κύριος τῶν δυγάμεωγ. 

ΚΕΦ. ΝΑ΄. 
ὅ, Καὶ μὴ φείσεσθε ἐπὶ τοὺς γεαγίσκους αὖ- 

τῆς. Προφητεύει τὴν συντέλειαν ἀθρόως γενηθησο- 

μένην " ὥσπερ γὰρὲν ταῖς ἡ μέραις τοῦ χαταχλυσμοῦ 

χαὶ ταῖς ἡμέραις τοῦ Λὼτ τὰ βιωτιχὰ πάντες ἐποίουν, 
ἕως ἦλθεν ὁ καταχλυσμὸς χαὶ τὸ πῦρ, καὶ ἦρεν ἅπαν- 

τας οὕτως ἔσται τὸ τῆς συντελείας αἰφνίδιον " οὗ δὴ 

σύμθολον ἣν ἡ ἀθρόως πεσοῦσα φωνῇ καὶ μόνῃ σαλ- 
πίγγων Ἱεριχώ. Καὶ παρὰ τὸν χαιρὸν δὲ τοῦ σωτη" 

ρίου πάθους, ἄφνω ἔπεσε Βαθυλὼν, Χριστοῦ τὰ περὶ 

τῶν ἐθνικῶν εἰδώλων χαταργήσαντος δόγματα, χαὶ 

τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ῥυσαμένου πιστεύσαντας. 

Ἴ. Ποτήριον χρυσοῦν ἡ Βαδυκλών. Χρυσοῦν ἔστι 
ἀοποϑοῦὶς οἱ ὶχ δά [2]} 6408 μοῃλΐηθ5, υἱ δοοὶρίθη- ἢ τοῦ Ναδουχοδονόσορ τὸ ποτήριον εἰς ἀπάτην ἀνθρώ- 
1ε58 θἱθαπὶ., ἀυπὶ νἱάθης δυγυπι,, δἱ γἱϑιὶ Ῥυϊο γυτ, 
Εἰ σοφίίαία δροοϊοβυηι, 5ο αμποὰ ἰὴ 60 ἠυμίείαπι 651, 
ποῃ Δηϊπηδάνογίαπί. πηργοῦα απὶπι οὐι8 ἀοσπμδία 
γοουπὶ οἰαβδηι ΟΥπΔΙΔ ϑυηΐ, ἀδοἰρίομιΐα οἱ οουοηΐδ 
γϑηυδίαία οἱ τοι μοῦ. γιϊεϊοϑα. Νὰπι οἱ οπηη 8 
Ῥοείδ Ἔχ θ! 68 σδἰίσθηι δαγου σοηηραιαν!!, γ6η6- 
πθΠ ἐπ πιο η 8 ἸἀΔΟ]οἸ αἰ τίδβ, τυγρ οἱ} οἱ οανηΐα πὶ 
δηϊηγο5 πιΔογαπι. Αἱ δδδι.8 ΠοΙυἱξ οΑ]Ἰοοἢ Δυγοα πὶ ὃ 
86 111 5. π|}}}8 6586 υἱάδγοίαγ, Ομ Δργορίουῦ ἡ αϑέπιμς 
ἐἰέδαιιγιιπι ἀμης ἐπ ναϑὶς βοι{ἴϑιι5 15, βοα δα! αιἶβ (απ 
ἷπ 60 68ι. Οαίογιπ σαί αἰιγοιις Βαὀψίοιι, οὐ δὰ 
αἱ εἰ οπθτη γθηθγίι, ἐπὶ πιαπιι Ποπιϊπὶ 6δὶ 75, 458 ΟἸ πὶ 

τι θδιί, γι, 7, 15 δόγοηι, ᾿., 54. 12 1} (ογ, ΙΝ, Ἴ. 

πων, ἵνα δεξάμενοι πίωσιν, ὁρῶντες τὸ χρυσὸν, ὅτι 

χαλὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν χαὶ ὡραῖον τοῦ χατανοῆ- 

σαι" τὸ δὲ χρῖμα τὸ ἐν τούτῳ μὴ λογιζόμενοι. Τὰ 
μοχθηρὰ γὰρ αὐτοῦ δόγματα χαλλιλεξίᾳ χεχόσμηται, 

τῷ τῆς φράσεως δελεάζοντα κάλλει καὶ τῇ μεθόδῳ τῇ 
τεχνιχῇ. Καὶ πᾶς δὲ ποιητὴς ἄκρος εἶναι δικῶν, τὸ 

τήριον χρυσοῦν χατεσχεύασε, δηλητήριον ἐμδαλὼν εἰ- 
δωλολατρείας, αἰσχρολογίας καὶ τῶν ψυχικῶν ἁπάν- 

τῶν χαχῶν. Ὁ ὃξ Ἰησοῦς οὐ χρυσοῦ ποτηρίου προε: 

νγήσατο, μήποτε χαὶ δόξῃ ἐχείνῳ ὅμοιον εἶναι" διόπερ 

ἔχομεν τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις 

σχεύεσιν, ἀλλὰ πῆς ἐν αὐτῷ σωτηρίας. Τὸ δὲ χρυ- 

7. δυγ ον, αὶ, 7. 
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σοῦν ποτήριον ἡ Βαδυνὼν, ὅταν ἐπὶ τὴν ἐχδίχησιν ἃ τοι}: 20}), ἱπεύ γίαπια εἰπίσοτδαπι ἔετγραπι 8 ἴτὰ., πιω- 
Ὦθῃ, ἐν χειρὶ Κυρίου γίνεται, τῇ ἁψαμένῃ ποτὲ τοῦ 

Ἰὼδ, μεθύσκον πᾶσαν τὴν γὴν ἀπὸ ὀργῆς, ἀπὸ λύ- 
πῆς, ἐρώτων, χενοδαξίας " ὅσα γὰρ ἁμαρτήματα, το- 

σαῦται χαὶ μέθαι, χαθάπερ ἐξ οἴνου πάντων σαλευο- 
μένων, καὶ βέθαιον οὐδὲν ἐχόντων. Ὁ δὲ δίχαιος οὐχ 

ἔστι γῆ “ὧν γὰρ ἐπὶ γῆς, ἔχει ἐν οὐρανοῖς τὸ πολί- 
τευμα, χαὶ οὐκ ἂν ἀχούσειε - Γῆ εἶ, χαὶ εἰς γῆν 

ἀπελεύσῃ, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν εἰχότων " Οὐρανὸς εἶ, καὶ εἰς 

᾿ οὐρανοὺς ἀπελεύσῃ " φορεῖς γὰρ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπου- 
ρανίου, χαὶ πάγιος ἔστηχας, 

9. Ἰατρεύσαμεν Βαδυ.ϊῶγνα, καὶ οὐχ ἰάθη. Ἢ δὲ , 

Βαδυλὼν οὐκ ἀπέγνωστα!" οὐ γὰρ ἂν ἔλεγεν, ΕἸ πως 

ἰαθήσεται. Ποίαν ψυχὴν ἑτέραν ἀπογνωσόμεθα; Εἰ 

δὲ μὴ σέσωσται, τοῦτο γέγονε παρ᾽ αὐτῇ " ὡς τοὺς 

ἀρίστους ἰατροὺς ἀπολογεῖσθαι χαὶ λέγειν" Ἰατρεύ- 

σαμεν τὴν Βαδυϊῶνα, καὶ οὐκ ἰάθη" ἐγκαταλίπω- 

μὲν αὐτὴν. Οὐ παρ᾽ αὐτοὺς γὰρ οὐδὲ παρὰ τὴν ἰα- 
τριχῆν, οὐδ παρὰ τὴν ῥητίνην τὸ μὴ ταύτην θερα- 

πεύεσθαι, Ἰατροὶ δὲ ἄγγελοι, ὑπὸ τὸν μέγαν ὄντες ἰα- 

«ρὸν τὸν Θεὸν, χαὶ θεραπεῦσαι τοὺς πειθομένους ἐθέ- 

λοντες " εἰ δὲ μὴ, ἐροῦσιν: Ἐγχαταιίπωμεν αὐτὴν, 
ἀπέιθωμεν ἔχαστος εἰς τὴν γῆν αὑτοῦ, καὶ τὸν οἱ- 
γεῖον τόπον χαὶ τὴν οἰχείαν πρᾶξιν, ὅτι ἤγγιχεν εἰς 

τὸν οὐρανὸν τὸ χρῖμα αὐτῆς, χαταδιχάσαντες αὐτὴν 

ὡς ἀνίατον, καὶ πεισομένην τὰ τῆς ἀπογνώσεως. Καὶ 

οἱ τῶν σωμάτων γὰρ ἰατροὶ τοὺς ἀνιάτους ἐγκαταλεί- 

ποῦσι, μήπως ἐν ταῖς αὐτῶν χερσὶ τελευτήσωσιν " ὅ 

δὲ ποιοῦσιν ἄγγελοι, Ὅσα δὲ ἁμαρτάνομεν, τὸ χρῖμα 
ἡμῶν αὔξει χαὶ ἐξαίρει ἕως τῶν ἄστρων, τῶν ἁγίων ς 
δηλαδῇ" χαὶ τότε ὁ Θεὸς ἐχφέρει τὸ χρῖμα αὐτοῦ εἰς 
“ταπείνωσιν τοῦ ὑψωθέντος χρίματος ἀπὸ τῆς ἀμαρ- 
τίας «ταπεινῶν τὴν ἁμαρτίαν, χαὶ τὰ πρὸς ἀξίαν ἀπο- 
διδούς. 

10. Δεῦτε, καὶ ἀναγγείλωμεν ἐν Σιών. Καὶ ὁ 
Ἡσαῖας ἐθέσπισεν" Ἐπ' ἔρους πεδινοῦ ἄρατε ση- 

μεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὑτοῖς " παραχαιϊεῖτε 

τῇ χειρί. Ταῦτα δὲ Πέρσαις καὶ Μήδοις οἱ προφῆται 

παρεχελεύοντο, ὡς χρατήσασιν ἔδη Βαθυλῶνος, ἐπὶ 

τῶν αὐτῆς τειχῶν ἀλωτομένης ἀνατείνειν τοῦ πολέ- 
Βου τὸ σύνθεμα, δι᾽ οὗ δηλοῦσι τοῖς στρατιώταις τὴν 

ἔφοδον. Καὶ τὰ ὅπλα ἔχειν ἐν ἑτοίμῳ παραχελεύεται"- 
τὰ τόξα τοῖς Μήδοις φησίν. 

11. Ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως. 

ΤΟΡΟ, δπιογίθυ5, ἰπδηὶ ρί ογία. Οιοὶ δηΐπὶ δύ} ρος- 
οϑία, ἰοιἀδπὶ δυμὶ ουγίείδίοβ, ἰϑησυδπι νἷπο σΟ1- 

ΤηΟ115 Οπηη 0 0.8, ΠῚ} 5180} 6 ΠαΡοπιΐθυ5. δυβιυ5 

ὙΘΓῸ ἱΟΓΓΆ ΠΟΗ 65ί. (πὶ 6ηἴΠ}) ἰῃ ἰοΓΓᾷ 5]1, μοί ἴῃ 

οΟἸ 5 σοηγνογβα! οηοπι, 3.1.8} οἱ ποη δεῖ 75: Τοττα 
ἐδ, εἰ ἱπ (ἰἜγταηὶ τευϑΥ[οΥῖ8, 561 σΟην ἢ ΪΘΠΙΟΓ : ἐ υ1ἢ 

68, οἱ ἰῃ σΟτπὶ ΓΟΥΘΓΙΟΓΪ8., (6 Γ8 δ ΐῃ ΠΟ 5115 πᾶς 

εἰπϑην, ἤχυβῳας 5.83. 

9. Ομταυΐηιιις Βαθυίοπεπι, δἰ ποι 65ι δαπαία. Β1- 

ΒΥΪοι πο δῖ ἀόδρογαία. Νοῆϊ πίη ἀϊχίββοι 7: 

δὲ (οτίε ξαποίαν. (πὶ αἰΐαπι δηἰπιδπι ὑτο ἀοδροναῖα 

θλθεθίην 87 Ουοι 5' ποη βαίνα 6δϑί, μὲ 'ρβδπὶ 56 - 

Β μι; ἴα υἱ ορίἑΐ αυΐαπι6 πιο εἰ γαβροι δαὶ, ἀΐ- 

οδηίηυθ : Ομγαυΐπιμς Βαυμίονδηι, εἰ ποπ 681 δαπαία, 

ἀετεἰπφμαπῖις ἐαπι, Νὰς δηΐπὶ ἀοίοδει οοτυην, δὺὶ 
πηράϊοίμ88, δὶ τεβί πο ογαία ποθὴ 6ϑί. Ρογγοὸ πιο οἱ 

δυηΐι Δηᾳ6}} 80} πιᾶσπο ηνϑάϊοο 60, 4υ] ουγῶτα ὁὉ- 

δοαυθηί65 νοηῖ. δίῃ πιϊπυβ, ἀϊοοηι78 : Βετοίϊη- 

φιανις θαπὶ., δαημι8 π μοφμίοημο ἴῃ ἰοτταηι διαπι, 

βδυυπιᾳυὸ ἰοουπι, οἱ δυυπι Ορυ8., φιμοπίαηι ἀγρτορὶπ- 

φιαυΐ! αὐ εὐἰπηι ἡμαϊοίιηι 6}. 79, τοργοθαπίοβ. δἂπὶ 

αὐ ἱπουΓαὈ!Π6πὶ εἰ ραϑϑυταπ), 46: ρϑιΐ ἀδοεὶ ἀ65ρ6- 

Γϑίοβ. Νὰαπι οἱ οογρόγυηι ποιοὶ ἀδοδγανὶ ἱπουγαθί- 

165, Π6 ἵπ πηδη ι}5 ΘοΥα πὶ πηουῦίδηίυγ, αυοὰ [Δεἰηὶ 

Δηρό!!. θόγγο αυοιίαβ ροδοᾶπιυ8, Μιἀϊοἴυπι Ὠοδίγαπι 

ογαϑεῖς οἱ δὶ δίδγα ὉΠ Πὰν, ἰὰ αδι, ηβηπ6 δὴ βδῆ- 

οἴο8, εἴ (ὰης θεὺβ ῥγοίογι [υὐἀϊοίαπι βδυυπὶ δὰ ἀ6- 
Ργϊπιεπύσμ ὑιάϊ εἴα πὶ ἃ ρθοοδιο δυυδνδίθ αι, πυπἷ- 

Ἰΐδ5 ρεσοαίαμι οἱ φομάΐσηᾶ γοίγ θυ 8. 

10. Ψγεμίίε, οἱ απιυιπίΐοπιιδ πὶ δίοη. 588 4υ0- 

416 ναιεϊνδίυϑ 651 δ᾽ : ΡΟ πιοπίδ σαπιρεείτί 65- 

(οἰ 6 εἰφημηι, οἰοναῖο νοσονι {{{}5, ἰιοτίαπιδ νι πιαπμς 

{Δ Ροόῦγο Ρυγϑᾶθ Μοάοβαῦδ ᾿οτίαυδηίυγ ργομ εἰ:8 

7λπι τοῦτπ) ΒΑ ΡΥ] σάτα ΠΟΙ 05, υἱ ΒΌΡΕΓ ΠλΓῸ5 

{ΠῚ 05 ἀχρυσηδιάιο "6}}} δίσησηι ογίρεγθ!, αὰο π)ἷ- 
ΕΠ|0 5. ἀασγοβϑίοποιῃ ἱπ !οαγοηί. Εἰ αι ργοπιρία 18 - 

ὕεγα ἅγια θοῇ, ἄγοι. νἱ Δο]οοί Μαιογαπι. 

47. διμίιις [αοἰπι5 65ἰ οηιπὶδ ἰοιπο ἐπ βοϊθηίΐα. 

Συμφώνως δὲ τῷ, Ἐμωράγθη πᾶς ἄγθρωπος ἀπὸ Ὁ ϑἰπιῖϊο μευς : δ μέμι5. [αοίιι8 6. 1 οπεμΐδ ἰουιο ἃ 8οῖδπ- 

γγώσεως, ὁ Παῦλός φησιν - Οὐχὶ ἐμώραγνεν ὁ Θεὸς 

τὴν σοοίαν τοῦ χόσμου τούτου ; Καιρὸς ὃς ἐπι- 

σχέψεω; μάλιστα ἡ τῆς εἰδωλολατρείας ἀπὸ τῆς Χρι- 

στοῦ παρουσίας χαθαίρεσις, Σχεύη δὲ πολέμου ἅπερ 

ὁ Βαδυλώνιος διεσκόρπισεν οἱ τοῦ Ἰσρφὴλ καὶ Ἰούδα 
πολέμων ἔμπειροι ἄνδρες, ἀνθ᾽ ὧν ἀπειλεῖ μηδενὸς 
ποιεῖσθαι φειδώ, 

31. Καὶ διασκορπιῶ ἐπὶ σοὶ. χ. τ. ἃ. ᾿Αναθά- 
ται ἵππων οἱ δαίμονες, οἱ ταῖς σαρχιχαῖς ἡδοναῖς 

ἐπιχαθήμενοι. Καὶ πάλαι μὲν τῆς Αἰγύπτου ἵππον 

καὶ ἀναδάτην ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν" οὗτοι δὲ, 
ζευγνύντες ἐν ἡμῖν διάφορα πάθη, ταῖς τέτρασιν 

πε ξερρίῃ. υἱ, 7. 
40. ἡ Εχρὰ, χυ, 1. 

εἶα. Ῥαυϊυ5 μα ει δ' : ΔίονΝ ὁ δἰμέίαπι [οἷ! ἴ)θιι8 5α- 

γ»ἱοιΐαμι μα}μ5 παραὶ 7 Τοιηρὰ5 νἱβιδιϊοη 8. ἀθϑίγιι- 

οἷο 651 ἰάἀο]οἸ αἰγὶ ροϑὶ (1: γ]δι} δάἀνεπιυπι; ναβᾶ 
ΒΟ φῶ Βαυγ!οηΐυ9 αἰ βρογϑὶϊ 9 ϑυηὶ υἱγὶ δυθᾶ οἱ 

5{8615 Ὀ6]]ίοτοβ, ΡγῸ φυΐθυ5 περαίαν 86 ἴῃ ΟΠ 65 

Δ ΒΔ ὙΟΓΒΕΓΌΙΏ. 

21. Εὶ αἴδρογτσαπι ἐπ (6, εἴς, Αϑοοιβοῦο5 64υ0- 

Γὰπι, ἀπο 68 δυηὶ, αυἱ σαν ἶδ νοΪαρίαι! υυ.5. ἰῃ5ὶ- 

ἄδηϊ. Εἰ οἴξαι φυΐάσιη ΜΕ νΥΡΙ ὀφιηι 6, ἀδοομδ οΥ Πὶ 

Ῥτο)θεὶϊ πὰ ἤιατ 83... 1] νο]Ὸ νδγίοβ αἴδοίαβ. ἴῃ ΠΟ 18 

7υηφοιίο5. αυδίυον νἱγία εἰ θυ8 ορροβίιο8 πιο! απ 

16 (ςη68. 1,19. 77 δογοη). αὶ, 8, 16 101, 3. 75 1018, 5915, χ 3. 5.1 Οοτγ. ᾽ν 



δ0ῦ ΕΧ ΟΠΙΟΕΝΕ 60, 

εὐττραβ. Εἰ ἰγδουπόυϑ αὐϊάοπι οἱ γ8]6η5 δ πιδίαπι, οδὶ αὶ ἀρεταῖς ἀντικείμενα χατασχευάζουσιν ἅρματα. Καὶ 
γίγ; 4υἱ γογοῸ υὙο]ρίδι 5 ἀδάϊ!υ5 651, πλυ]ἶογ:; 

419 εἱ βεπὸχ αυἱάξιη, ἰηνειογαίυβ. ἀΐδγυπ) πη810- 

τὰπὶ ; [αν η65 δυ (απ). ἀὸ 4υΐθ5 ἰΞαῖας ἀΐοῖ! 55 : Εδι- 

τίοπι ἡμπίοτοβ, εἰ [αἰθαθαπίιγ ἡμυόπες, οἰθειφιι6 δὶ π6 

οἰγίϑιιδ ογιιπί. ΕΛ οοηιγὰ δ : Ομὲ δυδεϊησπί δοηιΐπιπι 

εοπιπιιαδιιπί [οτεϊιαΐθηι, ρίμπιας αὐ) εῖθη! μὲ ἀφῖ- 

ἰᾳ, σαττοπί, οἱ ποι [αἰρφαθμπίαν. ΕἸδοῖος πυης ἴῃ 

ΤΏ 810 αἷϊ, ουαϑηηοαί ΠἸυ( ἐδ. 55 : Εἰ οἰδὲ ἡ ιι οἰοοιὶ, 

Αι αυἱ ϑυπί| ργὸ υἱγίυίς οἰδοι!, ἃ Νθυο! οἀοποϑοτα 

ἀερ!υιϊυπίυν. Παυυΐ! χυοαια νἱγρίπθϑ, Πιὰ5 αὐ] ἀθπὶ 

γεβία!65, [Π|45 ναγοὸ Ῥυιναβ, 4118 Δ}}15 πιο 5. ρθυΐη 

οἱ δηίιπα φυξ ἀἰνίηυπ ἡ Βυιϑοορίς δοηοη, {Π|| υἱγρὸ 
65ί. Ηδθεὶ οἱ ραϑβίογοδ, οἱ ἀϑείοιἐ5 αυἱ βοχυδαθ5 ἰῃ- 

βίγυυηί; βοά εἰ δδιΐο0185 δἰζϑηΐα αἰ σβοι πΔη(65, αἱ 

ουλαγο Βρίπαγαπι {υ]ογυπΊααθ βιυθδηιεβ, [ἃ οδὲ 

1ΟΥΓΘΏΔΓΌΠΙ ἴῃ ΠΙοπλ ἰδ 5 ουγάγαπ). Παρ αὶ οἱ ἀποθ8 
ἴῃ πα] εἴα, οἱ ργϊποῖρθϑ, εἰ ργϑοῖραδ |Π|05 φαϊθυδουπι 
ποϑὲς ἐεὶ οοἰϊμεία!ἰο αὐνότδιιδ μγϊποὶραίιις εἰ ροί6- 

δίαίες "5, Ηἰ5 ἴα οπιηΐθυ5 θ6ι5 τγοίγὶ θαΐς ἴῃ ὁοη- 

ΒΡΘΟΙ. ΘΟΓᾺΠὶ, αἰΐ ρῶυ]0 δηῖ6 ἀΐχογαηί : γέμα, οἱ 

αὐοτέηιις ἱπ δῖοι πιασπαίία Βεὶ. 

45. Εσοδ ἐ60 αὐ (6 πιοπίοπι σογτιρίμηι. Μοηΐαπὶ 

νοοαὶ ΒΑΡ. ]ΟΠ ΠῚ ργορίογ γορηὶ δἰ υἀΐπεπι; αυΐ 

αυϊάδιη πιοη5 ὁχ ἰ(οἱοταπ) οὐ]α ἰη) υδ ἰ54ὰ6 σοηβι8- 

Ῥαί ορογίθυβ, φυΐρθυι5 σογγαρία ᾿ρ88 οδίθγοβ ΘΟΓΓυρθ- 

ταὶ, Εγδὶ δἰΐδπὶ ᾿π 50 }}1πιΐ Ιο60 514. οἰν [5 μγορίογ 

δυνίαπι {ΠΠ| υἱοίπυπι, ὁχ 00 4υ θυ] 4ιη φγαάϊθυ5 δά 

γθοπη 8ϑοθηδουδίυγ. ἰῃ ἀυδ8 ρΔΓ(65 ἀἰγν]58Π), οἱ οχ 

υἱνγδαυ8 γἷρα Πυιηϊπὶ Δι ἰ)δαδηίοπι; οἱ ργϑιογοδ εἰνὶ - 

1α1159 τη ηΐα αἰ εἰ βϑίπια ὀγαηΐ. δίδηι μη Ὑ6ΓῸ υἱπὴ ρυ- 

πἰίθηδὶ νοςδῖ, 6 ργοριΐα 11 βοουγδί6 οἱ πιυηϊηϊοηίο, 

ἰλησιδπ) 6 Ροίτὶβ ἀδίυγθαπίοιῃ, ἰαρίἀόβαυθ ἢ] 18 

Ργοάδηϊοπι Π}}}} υ5] [αἱ γο 5 ΡΓΟρίΟΡ 'σπδηι, υΐ μθη 

οχϑίαὶ ἰδρ᾽5. δὲ ἤγπηιπι τα! Ποῖα πὶ ἀρίυ8. Αηδχορία 
ὙΕΙῸ ΓΑΡΙΟΠ 6 ΠΊΟΠ5 65[ νοοϑίι5 οἵ αἴ 00}15, εἱ ἀριά 
ΖΔοΠαγίδηι ὅδ : Οἷς 686. {|| πιοὴ5 πιαρηδ, φιὶ 65 απίδ 

[αεἷοπι Ζοτοναϑοί ᾽ Εἰ ἀξ 6δο φυὶ Πα θοθαὶ ἀφηπιοηίΐυπι 

βιιγάσηι οἱ πηυΐυϊη, αἰο αὶ ϑδινδῖοῦ 57 : δὲ βάσηι "α- 

δεϑὲ ἴδ ἰαπφιιαπι φταπιιπὶ δἰ παρὶδ, ἀϊοοιἰς ἐμμὶς πιοπιΐ: 

γαάε, εἰ αὐϊυϊι, Μοηϑβ ἰίλφιια ἀΐδθο 5 αδί βυὰ ργα- 
Υἱϊδίθ οογγυρίυθ, ΘΟΓΡΟΠΙροπβῆηῈ 608 4υἱ (ΘΓΓΟηΔ 
βαρ υηΐ, 

ΦΊ. δαποιΐβοαίς διιρεῦ φαπὶ 4οπίο5. ΘΔῃο Ποία 

Βοη,65, Π0ς α5ΐ, βαεργεραίθ. ϑδηοι {αι10 δηΐπὶ 6ϑὶ 

θεὶ τηϊηἰβιογίαπ), φυδηηνῖβ δὰ ρυπίοπάμπηι) 511, Ργοίδ- 

Πὺ5 δηἰπὶ 6ϑἱ αυΐ δὰ ἰοῦ βορταρδιυβ 651, 404}}8 δγαὶ 

ὕγτιιβ, δὰ 4ι6πὶ ρὲ γ ̓ϑδίδπι Αἷΐ "5: Τὰ ὑ6γῸ ποὴ ἐ0- 
σπουϊειῖ πι6. Ουδδάδπι γεγο {δ ἴῃ ΒΑΡΎ ]ΟΠΙ05 ΔΓΠΊἃ 
ΒΕ ΒΟΓυμΐ, γοοανἱ φθηΐ65, ἰπ αυΐθδυ5 Ατανοῖ Ατ- 
Ἰπο}105 νοοϑί. ᾿ 

29. Οοπιπιοία ὁ, (εγτα, οἷο. (ΟΠΙπιοί οϑί ἰδγγᾶ 
Ἰιοπηίυπι 6118. ᾿ΠοΟΪΆΓυ πη, 4υΐ βυρονίουίθιι5. Δηηῖ5 
γπιΐίοῦ 5.0 }Π}| ὀγαπε, οἱ βοι!ἀΐιαῖε 490) ροιοηια- 
ἰυυπὶ εἰ ΤΟΡ ΠΟΤ δυογΓαη] ΡΟΣ Θ᾽ Δηΐαν ; ΠΟ γ ΓΟ 

Δ 158. χε, ὅθ, 8' 1014. 8, 56 Ηδ]νδο. 1, 10. 86 
δὲ 58. χιν, 4 ἐξ 

Ἐρίιοβ. νἱ, 12. 535 ΖΔ, ιν, 7. 

ὁ μὲν θυμώδης χαὶ πρὸς καχίαν ἐῤῥωμένος ἀνὴρ" 

ὁ δὲ πρὸς ἡδονὰς λελυμένος γυνή" χαὶ πρεσδύ- 
τῆς μὲν ὁ πεπαλαιωμένος χαχῶν ἡμερῶν νεὰ- 
νίσχοι δὲ περὶ ὧν Ἡσαῖας φησί Πειγάσουσι 
γεώτεροι καὶ χοπιάσουσι νεανίσκοι, καὶ ἐκλεκτοὶ 

ἀνγίσχυες ἔσονται" καὶ τοὐναντίον. Οἱ δὲ ὑπομέ- 

γογτες τὸν Θεὸν ἀ,λώξουσιν ἰσχὺν, πτεροφυή- 

σουσιν ὡς ἀετοὶ, δραμοῦγνται, καὶ οὐ κοπιάσουσι. 

Τοὺς ἐχλεχτοὺς δὲ νῦν ἐν χαχίᾳ φησίν“ ὁποῖόν ἔστι 

τό: Καὶ τὰ βρώματα αὑτοῦ ἐκιεκτά. Οἱ χατ' ἀρε- 
τὴν ὄντες ἐχλεχτοὶ ὑπὸ τοῦ Ναθουχοδονόδορ χατα- 

πίνονται. Ἔσχε δὲ χαὶ παρθένους, τὰς μὲν Ἕστιατι- 

χὰς͵ τὰς δὲ Πυθίας, τὰς δὲ ἄλλως. Καὶ ψυχὴ δὲ μὴ 
δεξαμένη τὸν θεῖον σπόρον παρθένος ἐστὶν αὐτῷ. 

Β Ἔχει δὲ χαὶ ποιμένας, καὶ διδασχάλους τοὺς ἑπομέ- 

νους παιδεύοντας" ἀλλὰ χαὶ γεωργοὺς τοὺς τὰ ζιξζά- 

νια σπείροντας χαὶ γεωργοῦντας ἀχάνθας τε χαὶ 

πριθόλους, τὰς βιωτιχὰς ἐν ἀνθρώποις μερίμνας. 

Ἔχει καὶ ἡγεμόνας ἐν καχίᾳ χαὶ ἄρχοντας, χαὶ μά- 

λιστα πρὸς οὺς ἡμῖν ἐστιν ἡ πάλη πρὸς τὰς ἂρ- 

χὰς καὶ τὰς ἐξουσίας. Τούτοις οὖν πᾶσιν ὁ θεὸς 

ἀποδίδωσιν ἐνώπιον τῶν ἔναγχος εἰρηχότων᾽ Δεῦτε, 

καὶ ἀναγγείλωμεν ἐν Σιὼν τὰ μεγα.λεῖα τοῦ Θεοῦ. 
2ὺ. Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸ ὄρος τὸ διεφθαρμένον. 

ρος τὴν Βαθυλῶνα διὰ τὸ τῆς βασιλείας ὕψος χαλεῖ' 

ὅπερ ἦν ἐξ εἰδωλολατρείας καὶ τῶν ἀδίχων ἔργων, 

δι᾿ ὧν διέφθειρε τοὺς ἄλλους διεφθαρμένον. Ἦν δὲ 
καὶ ἐφ᾽ ὕψους ἡ πόλις διὰ τὸν παραχεΐμενον ποταμὸν, 

᾿ ἐξ οὗ τινες ἀναδαθμοὶ πρὸς τὴν πόλιν ἀνέφερον, δι- 
μερῆ, τε οὖσαν καὶ ἐξ ἑχατέρας ὄχθης παραχειμένην 

τῷ ποταμῷ, πρὸς τῷ καὶ εἶναι τὰ τείχη τῆς πόλεως 
ὑψηλότατα. Χεῖρα δὲ τὴν τιμωρητιχὴν δύναμιν τὴν 

τῆς ἰδίας αὐτὴν ὡς ἐχ πετρῶν χαθαεροῦσαν ἀσφα- 

λείας τε χαὶ φρουρᾶς εἰς ἄχρηστον δὲ χαὶ τοὺς λίθους 
αὐτῆς διὰ τὸ πῦρ ἀφανίζουσαν, ὡς μὴ συνίστασθαι 
λίθον πρὸς στεῤῥοϊέραν οἰχοδομίαν. ᾿Αναγωγῆς δὲ 
λόγῳ καὶ ὁ διάδολος ὄρος ὠνόμασται, ὡς ἐν τῷ Ζα- 

χαρίᾳ' Τίς εἶ σὺ τὸ ὄρος τὸ μέγα, τὸ πρὸ προσὠ- 
που Ζοροδάδε.1; Καὶ περὶ τοῦ ἔχοντος χωφὸν καὶ 

ἄλαλον δαιμόνιον ἔλεγεν ὁ Σωτήρ' Ἑὰν ἔχητε κί- 
στιν ὡς χόχχον σιγάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ' 

Μετάδηθι, καὶ μεταδήσεται. [Ὅρος οὖν ὁ διάδολος 
ἀπὸ τῆς ἰδίας διεφθαρμένον χαχίας, καὶ διαφθεῖρον 

Ὁ τοὺς, ὅσοι φρονοῦσι τὰ γήϊνα, 

421. Ἁγιάσατε ἐπ᾿ αὐτὴν ἔθνη. Τὸ, ᾿Αγιάσατε τὰ 
ἔθνη, ἀντὶ τοῦ, ᾿Αφορίσατε" ἁγιασμὸς γὰρ ἡ θεοῦ 

ὑπηρεσία, χἂν ἧ τιμωρητιχή" βέδηλος γὰρ ὁ πρὸς 
ταύτην ἀφωρισμένος, ὁποῖος ἣν ὁ Κῦρος, πρὸς ὃν 
φῆσι διὰ Ἡσαΐου’ Σὺ δὲ οὐκ ἔγγως με. Τινὰ δὲ 

τῶν ἐπὶ Βαθυλῶνος στρατευσάντων ἐχάλεσεν ἔθνη, 

ἐν οἷς ᾿Αραρὲτ τοὺς ᾿Αρμενίους χαλεῖ. 

49. Ἐσείσθη ἡ γῆ. Ἐσείσθη δὲ ἡ γῆ τῶν ἐπ' 
αὐτῆς ἀνθρώπων, ἐν τοῖς προάγουσι χρόνοις παγίως 
ἱδρυμένων χαὶ βεθαιότητα ἐχόντων ἐν αἷς ἦσαν δυ- 
ναστείαις τΞ χαὶ βασιλείαις." τὰ δὲ νῦν μεταδολὴν 

ὁ Μαι,. χυη, 19. 



Οὔ ΒΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ΤΗΒΕΝΟΘ. 

τονηρὰν χαὶ ἐπώδυνον δεχομένων τὴν ἐρημίαν. Καὶ Α πιυϊδιίοπεπι ἰοἰοταπί ἀδπιποϑϑτῃ Εἴ ΚΓΆγΕΠΙ ἰοπίδιϊο- 
κᾶτα δὲ διάνοια Βαδυλωνίαν γῆν ἐσχηχυζα, ἐχ τῆς 
πρὸς τὴν τοιαύτην ἀσέδειαν χαὶ σύγχυσιν προσσυμ- 
παθείας σειομένη, ἀποδάλλει τὴν τοιαύτην διάθεσιν 

ἐπὶ τῷ πνευματιχὴν χαὶ ἐπουράνιον ἕξιν ἀναλαδεῖν. 
0. Ἐγεπυρίσθη τὰ σκηνώματα αὐτῆς. Θεὸς 

γὰρ ἦν ὁ τοῦτο ποιῶν, ὁ χαὶ δι Ἡσαΐου πρὸς Κῦ- 

ρὸν εἰπών: Ἐγὼ ἔμπροσθέν σου πορεύσομαι, καὶ 

ὄρη ὁμαλιῶ, θύρας χαιϊχᾶς συντρίψω, μοχιϊοὺς 

σιδηροῦς συνθιλάσω. Καὶ παρὰ τοῖς ἕξω γὰρ τοι- 

εὐτας ἱστόρηται πύλας ἔχειν ἡ Βαδυλὼν, καὶ ἐχ τῶν 
εἰς τὸν ποταμὸν μέσον ὄντων καταδάξεων ἑαλωχέναι, 

μέρους ἑχατέρου συναπτομένου γεφύραις παρὰ τὰς 

ἀναγούσας ἐπὶ τὴν πόλιν ἀνόδους πρὸς ἑχάτερον 

μέρος διηρημένας τῆς πόλεως. Καί φησιν ἡ ἱστορία, 
ὡς τῶν παρ᾽ ἔτχατα τῆς πόλεως ἁλισχομένων,, οἱ 

ἄλλοι, πανήγυριν ἄγοντες, διὰ τὸ μέγεθος τῆς πόλεως 

οὐχ ἡσθάνοντο, ὅτε εἰχὸς, τῶν μὲν εἰς ἀγγελίαν τρε- 

χόντων, τῶν δὲ λοιπῶν ἐχ ταύτης ὑποστρεφόντων, 

θορύδου πλήρη τὴν πόλιν ὑπάρχειν. Συστήματα δὲ 
νῦν τὰς οἰχίας λέγειν ἔοιχε. Τῇ γὰρ συνεχείᾳ πρὸς 
ἀλλῆλας συνίσταντο. Διὸ ἐπιφέρει- Οἱ οἷχοι βασι- 

λέως Βαδυκῶγος, καὶ τὰ ἑξῆς" ἤγουν ἀπὸ τῶν ἐν 

αὑτοῖς συνισταμένων τὰ φρούρια. 

᾿ πἶ8, δὲ Ομ ἢἾ5 Ἰη6ῃ8 (οὙτῳ ΒΑΡγυ]οηὶςς Πα αἰγὶχ ὃχ 

ἁἤδεια ἴῃ ἰδίοπι ἱπηρίοἰδίαπι σοπ δἰ οπϑιθαι6 ο0πι- 
τηοῖϑ ἀδροιὶὶ πυ}υϑπιυάϊ 5ιυάϊιτ), δρὶ γἰ Δ] οπιαθ οἱ 

οΟἸοβίοπη ΒΔΌ ἐπὶ Δβδυτη!. 
50. (οπιϑμεία εἰπὶ (αϑετπασμία εἦμα. θδυ5 πίη, 

ταὶ φυὶ μος ορεγαρϑίυγ, 4υὶ οἱ μὲν ἰβδίδιι δά Ογ- 
τυπὶ ἀΐχεγαι ν᾽ : Ε50 ἀπίε (ε απιϑαίαϑο, εἰ πιοπίες ἰα- 
υἱφαῦο, ροτίας απόας εοπ[γίπθαπι, εἰ νϑοίες [ἐγτέοα 

εοπίεταπι. Νά ἀρυὰ ργοίλῃο8 δογὶρίογθβ μυυδηιοάϊ 
Βοτγίδϑ ΒΥ ]ΟΝ παθυΐ556 ρογ  μεῖυγ, οἱ σλρίϑη) ΡΟΥ͂ 

δταάυβ [108 φυὶ δὰ Πυνίαπη ἀεάυσοθαῃὶ, υἱγάαυθ 

υγθ 5 ρατίθ ροηιίθυθ οοη)ποία, ῬΓΟρῈ Δβοθῆβυ8 δὰ 

ἰρβᾶπὶ ὑγθδιη ἀυσοηῖοθ, υἱγίφας υγυΐβ ραγιὶ 00}1- 

πιοάο ἀϊνί808. Ναγγδίφυς πἰδίογία ἀυπὶ οχίγοιηδ ὑγ- 
Β μὶ5 ξΑρογθηίυγ, οξίογοβ [6818 δ γι (δι ϊθυ5 ἀθάϊ!ο8 

ΠΟῚ 56ῃ8ϊ:886 ὈΓΟΡΙΟΡ υτγῦϊϑ ἀπιρ! υἀΐοπι ; φυϑηά0 

γογἰ ϑί πα} }6 οδῖ, Ϊ5. φυϊάοπι δὰ ἀππυηιδηάυπι ουΓ- 

Ροηεθυ5, 81}18 γ6ΓῸ ρσγοίαιο ἠυπίϊυ ΓΟΟαΡΡΕπίυ8, 

ὑγθαπὶ [πη Ρίεηδπι Θχβι 586. ΟΟΠρτορἈι]Ο0 168 
δὐυϊαπὶ πὰς ἀοπιο8 Δρροιἰαγα υἱάδίυγ. δυποῖ ἐπὶ πὶ 
ἰηνίοοπι 5}}}] ογαηί. ()υᾶτο οἱ βδυνάϊι "5 : θοπιδς γοσὶς 

Βαῤψίοπῖς, οἱ τοϊϊφυα; υἱάε!οοὶ ὁχ ἱρ5ἷ8β πιιπἰἰοτὶ- 

Βυ8 Ἰοεἶδ. 

ΜΟΝΙΤῸΌΝ 

ΑὉ ΟἈΙΟΕΝΙΒ ΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΙΝ ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝῈΚ ΖΕΒΕΜΙ. 

Ὀοπιπιοπίατίος π᾿ Ζογεπιῖ [απιεπίαίΐοπεβ αὐ Οτίφοπε [586 εἰαϑοταῖος Αἰεπαπάτία απίς ἀππμπὶ 351 
ἀϊεοῖϊπιας ἐς Επεοδὶϊ ΗΪδι. {{. νἱ, εαρ. 24. τὰ μὴ αἷι Επδοθῖις αὐ ξιαπὶ μόρι6 φἰαίεπι ρογυθπῖςδ6 ἰοπιοῖ 
ποῖέπι (οπιπιεπιοταί Νίσορποτιι [ἴδ. ν, εαρ. 15. ἡ Πὶ8 ἰοηιῖδ πιοπίϊοπεπι [αεἰεϑαι Οτίσειιεα {ἰϑτοταπι φιιοῦ 
θὲ γεβαγγθοιίίοη6 δογίρδεογαί, ἰδδῖ6 Επδεϑὶο ἰοοο διρτα εἰίαίο. ἤοτωπι πἰδι! ἢοιῖθ διρεγεεί, πἱδὶ [οτία ἴπά4 
ἐποέτρια εἰπί ἰοοα ξεημεπίϊα φμα δμὺ Οτίφεπὶς ποθηῖπθ ἐχ θεοί Οαίοπα (Οἰιϊεἰοτὶλ ἐπ 1 απιοπίαίίοπος. 

ΕΚ ΤΩΝ ΩΡΙΓΕΝΟΥ͂Σ ἘΞΗΓΗΤΙΚΩΝ 
ΕΚΛΟΓᾺΙ ΕΙΣ ΘΡΗΝΟΥΣ 

3521 ΕΧ ΟἈΙΘΟΈΝΕ ΒΕΠΕΟΤΑ ΙΝ ΤΗΒΈΕΝΟΞΒ. 

ΚΕΦ. Α΄. ΟΑΡ. 1. 
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαιλωτισθῆναι. Ὃ Ἵε- Ο. Υετδ, 1. Εἰ [αεἰπιπι ἐεῖ ροείφιαπι ἱπ σαριλυϊαίεηι 

ρεμίας, αἰχμαλωτισθέντος τοῦ λαοῦ, χαὶ ὄντος ἐν 
Βαβυλῶνι, θρηνεῖ τὴν πόλιν, χαὶ τὴν χώραν, καὶ τὸν 
λαὸν ἐπὶ τοῖς συμδεδηχόσιν, χαὶ θρηνεῖ περικοπάς 
τινας, χαὶ διαστολὰς περιγράφων, ἀρχομένας ἑξῆς 
ἀπὸ τῶν παρ᾽ Ἑδραίοις στοιχείων' χαὶ μετὰ τὸ τελέ- 
σα! τὸν ἐφ᾽ ἑχάστου στοιχείου θρῆνον καὶ ἐπὶ πᾶσιν 

ΔἼνϑν χουν, 9. 59 δόγθῆι. εἰ, 51. 

τε αοίιι5 6ε1 ]Ζταείὶ, δοτοπιἾ45, ΡΟρυ]ο ἴῃ οϑριἰνἠ(Διοπὶ 

ἀυοίο, οἱ σδοπιπιογηία Βαυγίοηθ, ἀδρίογαὶ Ὀγθδηὶ, 

τορίοηθπι οἱ ρορ απ ΟὉ δὰ 4 ΟὈϊροτγιηΐ, 56η- 

ἰοηιἰ85 ἀϊδιΐποία ἀσϑο 68, ἱποὶ ρ᾽ θι65 ογάἀΐπθ οἱθ-- 

τηθῃίογαπι ρα ὰ Ἠοθγθού; οἱ ρεγαρία Ἰδηιθηϊδι 06 

ΡῸΓ δἰῆφυϊα οἰοπηεηίδ, οα4ι6 ροϑίγοπια υδ ἰμοὶρὶϊ 



ΘΟῚ ΕΧ ΟΒΙΟΕΧΕ [ΠῚ 

δ᾽ 'ρ80 ΤΆδυ, απίπια Ἠφογωόγατι {Ππ|6γἃ, Τυγβυ8 τον Α τὸν ἀπὸ τοῦ ἢ ἀρχόμενον, ὅπερ ἐστὶ τελευταῖον τῶν 
ἀϊι δὰ ΑἸερῆ, οἱ ᾿ίογαπι ρὶογαῖ, ἰθ4ὰ6 υλίον (δεῖ! 

ΒΌΠΊΘΓΙπ Υἱρὶδιὶ ἀυόγαυπι) οἰ δα] δ πίουυ πὶ ρΟΓΟΌΓΓΕΠ8. 

Ἐλιξάφηι, Ἰάδθο Τυθιεὶ ἀββογυης υδίογβ Βογίρίυτα 
Πθγοβ οἰοπιδηεῖβ ρᾶΓ68 6556, } Οπιηΐβ ἱπϑεϊτυ{10 εἰς 

δι Βεὶ οορφηϊίοπεπι, χυομδάπιοάμπι δἰ 5οδημθυ5 
δὰ οπιπ6π) ἀΐ50 1} πᾶπ| διιηΐ δἰ οπηεηία. 1460 [Ογί8 588 

αυλίογ γεροίυπίαν, φυοπίαπι οἱ σοΥρογὰπὶ οἰοπηθηίἃ 
αυλίυοῦ δυηι. ΕἸ ἱπ[εγῖμς : 1ῃ ΤΠ ΓΘ ἢ8 γοτοὸ Ααυ δ 

ΤΙιοοάοι!οηίβϑαιε οδαΐεο πυϑαυδῆι Δρρᾶτγεῖ, 86 ἰΔηιαπὶ 

ΞγπηπηΔο ! οἱ δοριυοφίπια. ΕἸ ταγειδ : Ουδγαὶ γογῸ 

αιυϊδρίαπι οὐ ἴῃ ΠὈγΐ εἶτα] 0 ΡΙυγα}} πα πιογο βου ρίυῃ 

οἷ! ἰαπιοη!αἰἰολιθδ, ἰῃ ῬΓΟΟΡΪΟ ὙΟΓΟ ἰαπιθπίαίίοηπεπι 
δἰηρυ!αγιθν οσργοββουῖί, 56ὰ ἴῃ μαγίαβ ἀΐνῖβϑ αυϊ- 

Ἑόραίων γράμμα, ἐπανέρχεται ἐπὶ τὸ "Αλεφ, χαὶ 

πάλιν θρηνεῖ, καὶ τοῦτο ποιεῖ τετράχις τὰ εἴχοσι δύο 
στοιχεῖα ἐπεξιών. 

Τοῦ αὐτοῦ. Διὰ τοῦτό φασιν Ἑ ὀραῖοι τῆς παλαιᾶς 
Γραφῆς ἰσαρίθμους τοῖς στοιχείοις εἶναι τὰς βίδλους, 
ὡς εἶναι πρὸς θεογνωσίαν πᾶσαν εἰσαγωγὴν, χαθά. 

πὲρ τὰ στοιχεῖα πρὸς ἅπασαν τοῖς μανθάνουσι δ0» 

φίαν. Διὰ τοῦτο τετραπλασιάζεται τάχα, διότι χαὶ 
τῶν σωμάτων τὰ στοιχεῖα χαθέστηχε τέσσαρα, Καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα: “Ἔχδοσις δὲ ᾿Αχύλα καὶ Θεοδοτίωνος ἐν 

τοῖς Θρήνοις οὗ φαίνεται, μόνου δὲ Συμμάχον χαὶ 
τῶν ᾿Εὐδομήχοντα. Καὶ πάνλιν" Ζητήσειε δ᾽ ἄν τις, 

πῶς, τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ βιδλίου πληθυντιχῶς ἐχού- 
σης, θρῆγοι, ἑνιχῶς ἐν τῷ προοιμίῳ τὸν θρῆνον 

ἄδπι βυπὶ, οἰθπιθηι 8 ἀϊδέϊποία, νϑγυπὶ οπηπθ5 Ὧι Β τοῦτόν φησιν’ ἀλλὰ μεριχοὶ μὲν πλείους ὑπάρχουσιν, 
“αηιμη μΙδη6 Γείθγαηῖογ, ουπλ ἀπὰπὶ ΠΔρδΔπὶ ἀγσα- 
τηδηίυηι [5Γ86]. 

Ελ)άδάοπι δοοιπάμπι (ἠδοτίαηι. δὶ νἱάδθυϊ πιὰ δηΐ- 
πιδτη ἴῃ ἀΐ800}1}, γὙ6] δηφοίογυπι ο͵0.8 ροϊ6βίδίοπι γΓ6- 
ἀδοίδπι, οἱ οπιηΐηο [Ἀοίδηιν ἰπἱ πιῖοἰΒ υἱγιαι 5 δά ]- 
ἴδηι, δἂπὶ 408: παίυτὰ Δρίἃ Δ( ουπίοιηρ]δπάμπι) ἐϑί, 
οἱ δὰ σοξηοβούπ δ8 Γ65, αἱ ουγ οϑἰα5 ἱπφυϊγοη 8 80- 
ἐοταπιοάδία, ἱηι6}}18οπλ8 χυοιαπιπιοίο οἱ οἀριϊνίτα- 
ἴθπ), οἱ εὐπὶ αυἱ ἴῃ σαρεἰνἰἰἀίοπ ἀυχὶ!. 56 οουία- 
Εἰεπίο8 δὰ ΟἸγίβιαπη, οἱ βαουμάστηῃ [5181 ΡΓΟΡΙΙ6- 
ἴδῃ σΔρ ΓΥἿ5 ΓΕΠῚ 55: 0Π6πὶ ργαν αν, ἃ ολρεἰν] δῖ 
᾿Πλογα ίπηατ, οἰϊαπιδὶ αυὶ οἀριΐνοβ ἀυχί! δά νἱποια 
υ54068 ἰπίογοη ἃ ργοϑγδβϑιιδ δἰϊ, Ὑδηΐί φυΐρρα Ζοδυβ 
δ δἀποδηάος 6 υἱπου 5 ΟΟΠ δ Ἰοίο8, 6 ἀθ0η1)0 σΑΓΟΟΓΙ5 
βούθηϊοβ ἴῃ (θη γΐ8. 

ϑεάῃ }ογεπιΐαδ [ενι8. Ἰναοίαπι φαΐ δα ἘΠαγαία δδί, 
εἰ Βοαιεἀΐηο ἀΐφπυ5. 5Δποι! μδπιηιι6 6δὶ Πέτθ ομπι 
ἤεπιῖθιια, οἱ φαιιάοτα εἰσ φαμαῤπείϑεις 3". 

Ἐ)ωεάειι. Οππὶ ἀρρτορίπηματοῖ Ζοτιιξαίοπι Πυπιῖπμα 
Πευῖι, ἀἰχίιφιο : δὶ σορηουΐδδεε (ὰ γι αὐ μασοπὶ εἰδὶ. 
Φεγαδαίοηι, 4 εγιιβαίθηι φια οεοἰαϊδ μτορίιοίαδ, εἰ ἰωρὶ-- 
ἄας 605 φιιὲ πιϊεδὶ διμ1} αὐ (6, φιιοιΐες υο[πὶ ΟΥΤΩΣ 
βιϊος μιο5, 3.:9.9. γιεπιαάπιοάμιι 9α πᾳ σον θτοθαὶ 
Ῥω ο5 διιος φιιὺ αἰας, οἱ ποίμιϊειὶς 95) 

Ἐ)μβάειι. 51 ἰιδψαθ δοαιὶ φιιὶ [μοιῖ8, ιιοιΐαμι τὶς 
εὐ εἶδ "5, αἰηυο τηγϑιϊσπιν [06 ἸΔποηί σὰς οὐ ον 6 

«οἷς στοιχείοις διῃρημένοι, εἰς ἕνα δὲ πάντως ἀνά 

γονται, πρὸς μίαν ὑπόθεσιν τὸν Ἰσραὴλ ἀναγό- 
μενοι. 

Τοῦ αὐτοῦ κατὰ θεωρίαν. Ἐὰν ἴδωμεν ὑποχεί- 
ριον γινομένην τὴν ψυχὴν τῷ διαδόλῳ, ἣ καὶ τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ, χαὶ ἀπαξαπλῶς ταῖς ἐχθραῖς δυνά- 

μξσι τὴν τῇ φύσει θεωρητιχὴν καὶ συνορᾷν τὰ ὄντα 

καὶ ἐπιστῆσαι δυναμένην, νοήσομέν πως τὴν αἰχμα- 
λωσίαν χαὶ τὸν αἰχμαλωτεύσαντα. ᾿Αλλὰ χαταφυ- 
γόντες ἐπὶ τὸν Χριστὸν τὸν χηρύξαντα χατὰ τὸν 
προφήτην Ἡσαῖαν αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, ἐλευθερω- 
θησόμεθα ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, χἂν μέχρι τοῦ δῆσα! 

φθάσῃ ὁ αἰχμαλωτεύσας. Ἦλθε γὰρ Ἰησοῦς ἐξαγα- 
γεῖν ἐχ δεσμῶν δεδεμένους, ἐξ οἴχου φυλαχῆς χαδη» 

α μένους ἐν σχότει. 

Ἐκάθισεν Ἱερεμίας κλαίων. Τὸν ἐξ ἀγάπης 
χλαυθμὸν μαχαριζόμενον. Τοῦ γὰρ ἁγίου ἐστὶ, χιἸαί- 
εἰν μετὰ κιαιόγτων, καὶ χαίρειν μετὰ χαιρόντων. 

Τοῦ αὑτοῦ. Ἐγγίζων τῇ Ἱερουσαμὴμ ὁ ύριος 
ἔχλαυσε καὶ εἶπεν" Εἰ ἔγγωχας σὺ τὰ εἰς εἰρή» 

γὴν σου. Ἱερουσαλὴμ, Ἱερουσαιϊλὴμ, ἡ ἀποχτεί- 

γουσα τοὺς προφήτας, καὶ “λιθοδολοῦσα τοὺς 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν, ποσάχις ἠθέλησα 

ἐπισνυνάξαι τὰ τέχγα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπ» 

συγάγει τὰ γοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

καὶ οὐχ ἠθε.ήσατε ! 

Τοῦ αὐτοῦ. Εἰ τοίνυν μαχάριοι οἱ κιλαίοντες, ὅτι 
γειάσετε, ἔδει ἱερεμίαν τὸν μυστιχὸν τοῦτον χλα» 

Ὁρογεθαὶ δογοηιίδιη,, οἱ βαουπάσπι {Πυὰ "5: Βεαιὶ Ὁ σαι χλαυθμὸν, καὶ κατὰ τὸ, Μαχάριοι οἱ πεγθοῦγ- 
εἰ ἰμροπί, 605 αὶ ἀἰΐψι! ὁγαιὶ Ρἰογαιυ ἀδρίογαγθ. 

Ομοηιοάο δοάϊι εοία εἰυϊίας. ὙἱΔοίν δυίεπι, φιοὰ 
διτμδὲ δὰ {π|6γὯπ|, βρη! οαγα πιυλταο Ρορυὶ ἐπ- 
μιαυϊιαπίος5 [5 Γδοί [85 ; οἱ πα 0 δόμα, 1] 781 

δηίεοα ἀϊοοθδη) 5, ργοβοίγιοβ. Απαμονίοα γ6ΓΟ, 4υ0- 
μἷᾶπὶ ΟΠ Δί ΟΓὰ βαηϊ δι ΐμα5, οἱ τηΐθ5 οἰγουπιοίδη- 
{158 νϑ| δι βρεουϊαιίνα αιδιη ργαοιίοα, πηαλυδο 
ΡΌΡΟΝ ἱπϑίσατο ροιογῖ θοδια {Π|π|5 Τογαβα!οπὶ ἴῃ 
οοπίεπιρίαπάο ἀϊνὶ 115 : ἡγυ! 10 γοῦο ξομε ἢ ηϊδ- 
δπυηι θοπᾶγυπι δοιίομι ΠυΠΊΘΓΕ ΠῚ, Εἰ ροεῖ μαμεα: 
Ω"α: ρίοηα ΡΟρα]ο ογϑι, 8011 566, 60 συοά βροῃβᾶ 

τες, πενθῆσαι τοὺς τοῦ πενθεῖσθαι ἀξίους. 

Πῶς ἐκάθισε μόνη ἡ πόλις. "Ἔοιχε δὲ τὸ μὲν 

πλῆθος τοῦ λαοῦ ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει δηλοῦν τοὺς ἐνον- 
χοῦντας Ἰσραηλίτας, τὸ δὲ πλῆθος τῶν ἐθνῶν, ὡς 
προειρήχαμεν, τοὺς προσηλύτους, Εἰς δὲ ἀναγωγὴν» 
ἐπεὶ συγγενέστερά ἐστι τῇ ψυχῇ, καὶ ἀπερίφτατα τὰ 
θεωρητικὰ μᾶλλον ἣ τὰ πραχτικὰ, τὸ μὲν πλῆθος 
τοῦ λαοῦ σημαίνο! ἂν τῆς μαχαριξομένης Ἵερουσα- 

λὴμ τὸν πλοῦτον τῶν θεωρημάτων" τὸ δὲ πλῆθος τῶν 
ἐθνῶν τὸν πολὺν ἀριθμὸν τῶν χαλῶν πράξεων. κὠα 

μετ᾽ ὀλίγα" Ἢ πεπληθυσμένη ἐν ἔθνεσι μόνη χαθέ" 

δ Βοπι. χη, 18. 35 1υς, χιχ, 41; Μαί}. χα, 57. 551μας, γὙἱ, 21. Ἦὴ Δία}. ν, 5. 
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ζεται τῷ τὸν νυμφίον λόγον ἡ νύμφη ἀποδεδληχέναι, Α Ξροπδιιπὶ Ὑϑγθαπι ἀπιΐδοσί!, ἔδοία χαλϑὶ υἱάπα ηυώ 
γινομένη ὡς χήρα ἢ ποτε τοῖς προειρημένοις ἔθνεσι 
πλήθουσα. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει ἁρμόζει τὴν Ἵε- 
ρουσαλὴμ. νοεῖσθαι λέγεσθαι μετὰ θαυμασμοῦ διὰ τὴν 

ἐπὶ τὸ σχυθρωπότερον μεταδολὴν μεμονῶσθαι χαθί- 
σασαν τὴν ποτὲ πλήθουσαν λαῶν, ἵνα ἡ μόνωσις ἢ 
ἐρημία, ἣ αὐτῆς ἐσχηχυίας μὲν ἄνδρα τὸν προστά- 
τὴν ἔμψυχον Λόγον, ὅτε αὐτῷ εἴπετο παρόντι χαὶ βοη- 

θοῦντι, χεχηρευχυίας δὲ χαὶ χαταλελειμμένης ὑπ᾽ 

αὐτοῦ διὰ τὰ ἡμαρτημένα. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα" Ταῦτα 

μὲν οὖν πρὸς τὸ ῥητόν" πρὸς δὲ διάνοιαν, Ἱερουσα- 
λὴμ εὐθηνοῦσα, χαὶ λαῷ χαὶ ἔθνεσι πλήθουσα, χαὶ 

χωρῶν ἄρχουσα, ἡ θεία ἐστὶ ψυχή. Καὶ οὐ θαυμα- 
στὸν εἰ οὐ μόνον οἰχία, οὐδὲ ἔπαυλις, οὐδὲ ἡ ταύτης 

μείζων χώμη προσαγορευθεῖσα, οὐδὲ πόλις ἡ τυχοῦ- 

σα, ἀλλὰ πασῶν πόλεων διαφέρουσα, χαὶ παρὰ Θεῷ 
πετιμημένη Ἱερουταλὴμ χρηματίξει ἡ τελεία ψυχὴ, 

μεγέθους ἀξιολόγου πόλει τῇ μεγίστῃ περιδαλλομένου 

αὐτῇ ὑπὸ τῆς σοφίας χαὶ πάσης ἀρετῆς περιτιθεμέ- 

γῆς πολλαπλάσια οἰχοδομήματα. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 
Ὥσπερ δὲ ἕνεστιν ἰδεῖν ᾿Ἱερουσαλὴμ εὐθηνουμένην, 
πληθύνουσαν λαῷ χαὶ ἔθνεσιν, χαὶ ἄρχουσαν ἐν χώ- 
βαις, οὕτως εἰ μεταπτωτή ἔστιν ἡ ἀρετὴ, μονου- 
μένην ποτὲ αὐτὴν χαὶ χηρεύουσαν, χαὶ δουλεύουσαν, 

ὥστε χαὶ φόρονς τῷ χρατήσαντι αὐτῆς ἐχθρῷ τε- 

λεῖν χατὰ τὴν ψυχὴν τοῦ ἐχπεπτωχότος τῆς ἀλη- 
θείας. 

Ἄρχουσα ἐν χώραις. Τί δεῖ λέγειν καὶ περὶ τοῦ, 

ὅτι, ἄρξασα χωρῶν, ἐπὶ τοσοῦτον δουλοῦται παρὰ 

τος ἐχθροῖς, ὥστε χαὶ φόρον ἀεὶ αὐτὴν ἐπιτελεῖν 
κοῖς χαχοῖς δεσπόταις, ἃ ἂν ἐχεῖνοι προστάττωσιν; 

προστάττουσι δὲ χρηστὸν οὐδέν. Καὶ τάχα χαθ᾽ ἔχα- 
στὸν ὧν πταίει ἐνθάδε, φόρον τινὰ τελεῖ τῷ Ιναδου- 
χοδονόσορ, ὃς ἑρμηνεύεται ἐγκαθισμὸς καὶ ἐπίγνω- 
σις συγοχῆς" οὐ μόνον δὲ τῷ Ναθδουχοδονόσορ, ἀλλὰ 
χαὶ τοῖς σατράπαις αὑτοῦ. 

Κιαίουσα ἔχιαυσεν ἐν νυχτί. Ἐπὶ μὲν τοῦ 
πρώτου θρήνου τοῦ Αλεφ ἀρξαμένου, τὴν λέξιν 
σῶσαι δεδυνήμεθα " ἐπὶ δὲ τούτου τί ἄν τις εἴποι, 

λεγομένης πόλεως χεχλαυχέναι ἐν νυχτὶ, ὥστε τὰ 

δάχρυα εἶναι ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς; εἰ μὴ ἄρα 
τοὺς ἐνοιχοῦντάς τις ἐρεῖ πόλιν ὀνομαζομένους τοὺς 
καὶ φόρον τελοῦντας, καὶ χεχλαυχέναι ὑπομνησθέντας 

αυοπάδλπι ργαάϊο18 φοηίθι.5 Δ[Πυ6})8ι. 

Ε)υξάοιι. Αἀ ᾿ξ ἰογᾶπι φιοά χ(ἰπεὶ, ἐοηρστυυπὶ 6δὲ 
δεγυβά θη) ἰπ 6} ΠΠᾳογὰ ἀΐοὶ ουπὶ δἀπιίγαιΐοπθ, ργορίε 
πιιίδιϊ Ομ π ᾽μ ρο᾽ογετν [Ογίυπαπι 56 ͵ 856 5021}, 
αὐ απῖθα ρμορυ]ἷβ αὐπηάδυαί, υἱ 50}! υἀ0 ἀδβοίαιο 
51; νὰ] συυά 'ρ58 Βαθιογῖὶ φυΐάεπὶ υἱγὰπι πὶ πηδίυ πὶ 

Υόγθυπι, ἰρϑυπὶ φυοά ρμγεεβί γαιοπΐ, φυδηάο ἱΠαὰ 

Βο]υο θαι. ργῴϑθιβ οἱ δϊανδηβ;; υἱάυα ἀοϊηάἀα ἂς 

ἀδναιίοία 8ϊ1 Δ) 60 ργορίον ἀδιϊοία. δῚ ἐπ[οτγίις : ἘὺΠ 

μας αυϊάοπι 84 {ΠΠ|ογαπὶ; δά 50} πιΐογοπι ν 6 ΓΟ 56η- 
βίπι, δδγυβδ] πὶ ̓η [Εἰϊο (6 δἰι8, οἱ ρορυ]ο, οἱ φβϑηι - 

θυ5 ἀυυπάδηβ, οἱ ῥΓΟΥΪΠΟΙΆΓυ πὶ Ὀγίποορβ, ἀϊν! πᾶ 6 5ὲ 
δῃΐη)8. Νας πιΐγυπι, εἰ Ποη ἰαμΐα πὶ ἀοπιι8, δα νὴ }ἶα, 

δῖ, 4ιοὰ πη3}08 65,, νου Δρρα! δία ἰϊ, πθς εἰν 85 

υφουπαᾳυθ, 864 οίθΡ 8. ὑγυΐθυ5 ργϑίδηιογ, οἱ 

δριιὰ θεαπὶ ἰμ ῥγοίίο 4118, δέγυδαίομ) 6βί δηΐῃηἃ 
Ρεγδοία, ἀδληῖθ {ΠΠ| βαρίοπίία τρδρι πὰ ϊηθ πὴ ὉΓ}}6 

τηαχίπιᾶ ἀἰξηδπι, οἱ οὐμποιῖ5. υἱγιυτυυ5. τηυ ρ! ]οἰα 

οοιμροηαηιθι:5 φ ἀἰοἷα. Εἰ ραμεὶς ἱπιοτ)εοίίς : δῖοι 

ΥὙΘΙῸ Υἱάογα Ἰἰοθὶ δου υϑαίθηι ἰῃ βιυπιηλδ [6] οἰ δια ἀ6- 
ξεπίθαν, ρορυϊο ἀραηάδιήδηι εἰ σϑιίθι8, οἱ ᾿γὶποὶ- 

Ῥδπὶ ργονϊποίαγυπι ; ἰΐᾶ, δὶ ἰαθίίυγ νυἱγίι5, θαπιάθια 

ἰρβᾶπῃ ἀδϑοϊαίδηι, εἰ Υἱάπδίδηι, οἱ βογυϊοπίοπι, ἰδ υἱ 

εἱ ἐρίθυϊα μεπάδι Ποδίΐ ᾳυὶ ἐατπῃ βυθορὶ!, ΠΟΩ 56 υ8 

δίψυς 8 δηΐπηὰ αυὶΐ ἃ νον ἰδία σοοἰ ἀΐι, 

Ῥείποερς ἱπ ρτουὶπεῖϊδ. Ου]ὰ γ6γο οἱ ἀ8 {||0 ἀΐσεῦα 

δἰἰηεῖ, φυοΐ ῥγίποορβ ργουϊποίδγυιῃ ἰδηϊλ μοϑίϊι τὰ 

Βουνἑια!6 ργειηδίυγ, υἱ Βοιιραῦ ἰγίθυα ροηθαὶ πηΔ}}8 

ἀοπίηΐβ, αυς ἢ} ρτρορίυμι ἢ ργαοϊρίυηϊ νὰ γῸὸ πὲ 

Βοηΐ. Εἰ [ογίδ586 ρμὲῦ βίηρυϊα φυώ [εἷς ρϑοσαί, (θα: 

ἴὰπὶ| φυοάλπι Ναθυο!ιοἀοποϑβογὶ ρμογβοὶνίῖ, αυΐ ἴῃ - 

τοΓργοίδιυν ἐπδέδδιις εἰ απριείΐα οοσπίῖο; 89.38 πες 

ἰληίυπι ΝΑΡυΟΠΟἀΟΠοβοΥΐ, βϑά οἱ βαίγαρία ο᾽ι8.. 

Ριοταιις ρίοταυϊ! ἱπ ποοίο. ἴῃ ρτεῖπιο φυϊάοπι ΤΏτομΟ 

Ἰπεἰρίοηία 4Ὁ ΑἸορῖι, ΠΠ|Π γᾶπὶ βαγναγα ροίυϊπιι5 : δὲ 

ἴω πος ᾳυϊὰ ἀϊοὶ ροίοτιι, 0] ΟἸΝΠ 85 π᾿ ποεία ρὶο- 
γ4556 ἀϊεί τ, υἱ 5[η1 ᾿ἸΔΟΓΥΠΊ 6] 05 ἴῃ πηᾶχ ἢ 5 608 

ηἶϑὶ αυΐθ8 ἀἰοδὶ υγῦ]8 Ποπλΐηθ νοοϑίοβ ἰπ| Δ }|12}ῃ165 
αυἱ οἱ ἰγίθυΐϊα (ογυηΐ, οἱ ΡΙΟΓ556 γεοογάδίοβ 6χ 418 

Ῥ06 οἵ ᾿ἰθογίαί 6 υαπῖδπι ἰη βογυ!υἱοπ οἱ ἀε) ες 1105 
ἐξ οἵας εἰρήνης χαὶ ἐλευθερίας εἰς ὅσην δουλείαν καὶ Ὁ πεπὶ γεηίδβθιῖ. Αἱ αυοπιοάο ᾿ΠΠυὰ, ἱπ ποοίε, 6πᾶτ- 

ταπείνωσιν ἐληλύθασιν. Πῶς οὖν διηγησόμεθα χαὶ 
τὸ, ἐν γυχτί; ἣ ὅτι ἐν τῷ χαιρῷ τῆς χοινῆς ἀπάν- 

“ὧν ἀνθρώπων ἀναπαύσεως ἡ πόλις ὑπομιμνησχο- 

μένη τῶν συμφορῶν, τουτέστιν οἱ τὴν πόλιν οἰχοῦν- 
τς, οὐχ ἀναπαυόμενοι ἔχλαιον, χρουντδὸν τῶν 
διχρύων χαταῤῥεόντων ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῶν ; 
Ἐπετείνετο δὲ μάλιστα αὐτοῖς ὁ χλαυθμὸς, καὶ 

ἐπέῤῥει τὰ δάχρυα οὐχ ὑπάρχοντος οὐδενὸς παρα- 
μυθουμένου αὐτοὺς ἀπὸ τοσούτων ἀγαπώντων, παν- 

τός τε τοῦ φιλοῦντος ἀθετοῦντος τὴν φιλίαν τὴν πρὸς 
αὑτὴν, καὶ μεταθδεθληχότος εἰς ἔχθραν. Τίνες οὖν ὡς 

αρὸὺς τὴν λέξιν οἱ ἀγαπῶντες αὐτὴν πρότερον, ἀφ᾽ ὧν 
οὐδεὶς ὑπῆρχε παραμυθησόμενος αὐτήν; Τάχα αἱ 
λοιπαὶ τῆς Ἰουδαίας πόλεις. Διὰ τοῦτο δὲ ἴσως ἀγα- 

ΓΔ ίπηυ53 8η αυοὰ ἰδπροΓα Θοπη πη ηΐ5 οπιπίππι ἢ0- 

τοϊπαπι αυΐοι5 εἰν, ΠΟο6 δϑὶ ου8 ΠΑΡ  ΔΙΟΓΟ5 

ΤηδπΊογο5. ΟΔἸΠΙ 0) ΠῸη αυΐοϑοσπο ΡΙογαθδηΐ» 

τὶς Ἰλογυπιάγαπιὶ ἀρ ἤυδη 5 ἴπ πη χ ἢ }} 15 δογυ τ 
Αιιχοθαίυν γογοὸ 118 πγαχίπηα Ρ]ογδίαι5, δἰ ἸΔΟΓΥΠΊ 88 

Πυοίναηι αυοὰ ὨδπιῸ 68861 4υΐἱ 608 σοηβοϊδγείγ ἀ0 

τοι 4πι|ῖοἶβ, οἱ οπιηΐβ διηΐουβ πο πὶ οὐπὶ 68 

Βρογπογοῖ, οἱ ἰη οἀΐαπι οοηναογιῖβδεῖ. Ουΐηαπὶ ἰσί τυ 
δά {Ππ|ογαπὶ βυηὶ αυὶ μυῖυ8 ἢΠ|4π| αἰ ροθαπὶ, 6 αυΐθυβ 

ΠΌΠΠυς5 ἀἰδγαὶ 4] σοπϑοϊαγοῖαῦ ολπὶ ἢ ΕΓ π το] }- 

αι δυάπα εἰν δίε58. Ργορίεῦ ᾿ος Δυίοπι [ογία ἀ}1}- 

ξεπίο5 ΠΙΘΙΓΟρΟΙΙ πὶ, (Θπιρογα ΑΠΠ] οἴ οη}}5 Ποπ ο0πη86- 
Ἰαυαπίαν. ΕἸ ραμεὶς ἱπιοτ) οι ; ἘΠῚ5ο φυϊθδαι ἀ8 
᾿ἰτιατα. 851 γοΓ0 ᾿ἷς 56 πο, υἱ ἴῃ ργασθἀσηί θυ ΟΣ. 
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Ῥορυϊπιαβ, εγυβαΐοιη νοοδί ρογίἐοίδπι δηϊπηδη), 1118 
ἤογα ἀϊοδηάα 65ι, ᾳυοά 6 δι.0 βίδία ἀσίυγθαία ἴῃ 
οοη[υϑίοηθπ) 5ἰΐ, οἱ ὁρροβίῖα ἀϊδροβιίομα ἁἰεοίδ 11 

αὐ εδβἰ ἴῃ τῖϑυ ραυάὶ! οἱ 1] τ 8115, φαοπὶ Βοιηΐπυ 8 
πΟΒίοῦ ργομλ (εἰ 1}}}5 φυΐ ἰαυάδίο Πεία Ἰυχογίηϊ, ἀϊ- 
665 δ : Βεηϊὶ φιὶ ἱμροπὶ παπὸ, φιοπίαπι τί ἀεϑιπί; 

οἱ ἴῃ δοὸ : Κεγμπι, αἷΐ 35, ὁ8. ᾿ηρίοϑὲξ τίδι; εἴ ὁ" 
μος [Οτίδββα μδιγγοδγι ὑηι|5 ἀἰοϊίαΓ Υἰ5115 "ἤ. 

θυὶϊ ἰίλαυα ἱπφοιηΐβοῖ!, φυΐα 651 ἴῃ ος (Δθόγηδουϊο, 

βίου! Αροβίο! υ5. δχρί σανὶς ουπὶ ἀΐοεγαι "5 : Εἰοιῖπι 
φιὶ ἐμηνιδ ἱπ ἰοο (αϑοτπαοιίο,, ἱπσεπιϊδοῖπιιδ φιαςὶ 

φταυαίΐ, φγοπιϊβϑαπι γίϑαπι Ἀρροίθηϑ οἱ ἀϊνίπδπι [}}}18- 

Υἰϊδίοπι, 15 μἱογδίαηι ρίογαὶ δρργίπιθ πυιεθηίθῃι, 
Δηϊμηθαυα {}}}55}Ἰπυἢ. 

ἐν τῷ σκχήγει στεγάζομεν βαρούμεγοι" τὸν ἐν 
χλαυθμὸν χλαίει τροφιμώτατον, χαὶ ὠφελοῦντα τὴν 

γε ῖβ. 3. Ἐπ οπιπίϑιις φιῖ αἰ ίφιπί δαηϊ. Ῥυϊατηυβ 
Θηΐπὶ δηλ Γα αυϊάθπ) 6588 ἀἰνίπαπὶ αυϊἀρίαπ), οἱ, υἱ 
ἰτα ἀϊςαπι, βρί γίιι816, ἀ Πρ Ὲ γα νογὸ ρου 5 δά οογρο- 

Τρ οἱ δΒυπιϑιιδ ρογίηθι6. ΕὈΓίΔ856 ν6ΓῸ πυ}}0 ἴῃ 
διηδηία αυϊάφυδπι πηα]ὶ υἱάθγο οδί. Νὰπι 46 ργϑβίδῃ - 

εἰοτὶυ5 αἷι: ΝῸπ ἐδὲ φωΐ οσοπδοίείεγ ἐαπὶ δα οπιπὶθιι8 
απιαπίϊϑεις ἐαηι. Αἱ ν6γὸ ἀ6 ἰῃίουογίθι5, οπιμθδ, αἷϊ, 

αἰ σοηίες ἐαπὶ ἐρτουεγιπὶ οαηι, [αοἰΐ διπ! οἱ ἐπὶπιϊοῖ; 

δἰ φυΐοπι ἱπθγίοτθϑ οἱ ϑργαυθγιηὶ οδηι, οἱ (Δοἱἱ 8 ἢ, 

διισὶ || ἰπἰπιϊοὶ ᾿ργδβίδη 0 γ65 νογὸ ἰδηίαπι 60η50- 

δι ποη βυμὶ. 
Υοεγβ. ὅ. Ἠϊσταυϊ Τιάσα γγορίεν πεπιἰατίοποπι. 

Αἀ Π᾿Ππιεγδπὶ (815 οὐὶτ ϑ6ηθυ5. Ῥγοργίαπι Ἰοο πὶ δὰ 

ταυϊανὶι ἢΪ5 ἀ6 ολυ518, ἢ πα  Π| 818 ΡΓΟΡΙΘΓ ῬοΟΟΔΙΌΠΙ, 

ΘᾺ 400 ογδοϊαπι δαυπὶ οἱ 50}}}}π|6πὶ ΓΙ’ αυΐὶ βίδα πὶ 

ἦπ αυὸ ογαΐῖ, ἀυπὶ ῥἰοίδιθπὶ οΟἸοΓοί, μ6ς ὩῸΠ ῬΓΟΡΙΟΓ 

ΤΌ] Δπ| οἦὰ5 δβεγνίυἱεπὶ 4ὺ8 Ραϑϑοηΐθυ5 50} οἱδ 

Βογυΐθαὶ, ΜΙ γΔῺΒ νΟΓῸ ἱπίεγ φοηΐθ5 ΟΟἸ]οοδῖ8 68, 
δὶ γοαυΐθηι ἰπυδηΐγα ἤθη ροίυϊ!, ἰμἰ πη ΐοἾ8. οὶ 8 

δ8πι| ρευβα|υδηι υυ8', Δρργ Βα πἀθηι θυ οἱ ἰδπθηιϊὶ- 

θυ5 ἴπίονῦ φέη!65 τη γϑ θη) 401 ΘΔΠπὶ ΓΘ ΔΗ. 

Ψεγϑ. ἅ. γία δίοπ ἰμσοπί, 60 φιοά ποὴ βἷνι: φεὶ 
νεπίαηι αα ξοἰοπιηϊ αἰόπι. ΘΠ 518 δι} ΠΠΠΠ6Γὰπὶ μἷ0 681. 

Ουΐδ ἰοθχ ᾿υθαθαι "" : ΤΟΥ ἵπ ἀν πὸ ἀρρατοϑῖ! οηϊπα 

πιαδοι {πιπι ἐμππὶ ἐπ σοπδροοίι Βονεπὶ Βεὶ τὶ; ρο- 

Ρυ]υ5 βιιἀϊοβ6 οοπουγγοθαί, οχϑίγυοιο [8π| ἃ ἀΐοῦυβ 

ϑα]οπιοηΐβ ἰθρῖο, δὰ δχβϑοφαθπάδ 0858 ; Οὐ] 406 

οἶγοα θογυβαίθπι οββοηῖ δυάθος οἰνιδί65, υπάϊᾳυθ 

ὀγδηΐ νἱῶ δὰ ϑδίοη ἀυοβθηίεβ. Ηδβ ἰφίίυν αἷΐ ργορὶιδίἃ 
ῬτΟΡίοΓ οαριϊνἱϊαῖθπ) ἰυρογὸ πη γθηΐ68, οἱ ϑυπη πη) 
ἴπ 501 Πἀϊπ6 οοπρί 85 νοὶ οἰΐαπὶ ἰΘπηρογίθυ5 1}}18, 

ᾳῦδηάο ἰηζοη5 σαυάϊυπι οἱ ᾿ιΠ|ἃ ογαΐ ἀρὰ 1105, 

Ργορογδηίί 8 δὰ ἀΐθπ δοίι τ δα εοῖβ οπιηΐ ἐχ ρᾶγίθ 
δὰ πιοηΐεπι. ὑπ) γ6ΓῸ πλυ} 1 αβϑθπὶ ροτίϑ ἰῃ ϑίοη 

Θχϑιγιοίϑ συλαθανεγθαπ), δρθοίδηϊοθ, ἀϊοίίατ ᾿ἷα 

ΟΠΊΠ ὃ 0556 ἀθδϑίγυοία5, οἱ βδοογάοίθβ φόπιογα, φυσὰ 

βοἰ Ποοὶ βδοεγάοίδϊθ τηυπυ8 ΘΧΘΓΌΘΓΘ ΠΟΩ ροδββοιΐ 

(ε5118 ἀΐοθυ8, οἱ τοϊφαο ἰδάρονα ; νοὶ φυοὰ οαριϊνὶ 
ἦλιι ἐβϑϑθηΐ, ν8] φυοὰ πι!]υ8 δορδιίίογοὶ δὰ 605, αυὶ 

δ [μυς. γἱ,21. 567. νι, 21. 

ΕΧ ΟἈΙΟΕΝΕ 6 

Α πῶσαι τὴν μητρόπολιν, ἐν χαιρῷ περιστάσεως οὐ 
παρεχάλουν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὸ 
ῥητόν" ἐὰν δὲ ὁ λόγος, ὡς ἐν τοῖς πρὸ τούτων πα- 
ρεστήσαμεν, Ἱερουσαλὴμ λέγῃ τὴν τελείαν ψυχὴν, 
αὐτὴ ἂν χλαίειν λέγοιτο, ἐκπεσοῦσα τῆς οἰχείας χώρας 

ἐν συγχύσει γενομένη, καὶ κατάστασιν ἔχειν ἐναντίαν 

τῷ γελᾷν γέλωτα τὸν ἀπὸ χαρᾶς χαὶ ἱλαρότητος, ὃν 

ὁ Κύριος ἡμῶν ἐπαγγέλλεται ὑπάρξειν τοῖς τὸν μα- 
χαριζόμενον χλαύσασι φάσχων" Μαχάριοι οἱ κλαί- 

οντες νῦν, ὅτι γελάσογνται" χαὶ ἐν τῷ Ἰὼδ δέ" 

᾿ἈΑληθιγὸν, φησὶ, στόμα ἐμπλήσει γέλωτος. Τάγα 
δὲ διὰ τοῦτο χαὶ εἷς τῶν πατριαρχῶν γέλως λέγεται. 
Ὁ τοίνυν στενάξων διὰ τὸ εἶναι ἐν τῷ σχήνει, ὥσπερ 
ὁ ᾿Απόστολος δεδήλωχεν εἰπών " Καὶ γὰρ οἱ ὄντες 

ἐπαγγελίᾳ γέλωτα ποθῶν χαὶ τὴν θείαν ἱλαρότητα, 

ψυχήν: 
Β ὦ ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώγτων αὐτήν, Οἱόμεθα 
γὰρ τὸ μὲν ἀγαπᾷν θειότερον εἶναι, χαὶ, ἵν᾽ οὕτως 
εἴπω, πνευματιχὸν, τὸ δὲ φιλεῖν σωματιχὸν χαὶ 

ἀνθρωπιχώτερον. Τάχα δὲ οὐδενὸς φαῦλον παρατη- 
ρητέον ἀγαπῶντος" ὅτι περὶ μὲν τῶν χρειττόνων 

φησὶν, Οὐχ ὑπάρχει παραχαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάν- 
των τῶν ἀγαπώντων αὐτήν" περὶ δὲ τῶν ἐλαττό- 

νων, Πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠθέτησαν αὐτὴν, 
ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχθρούς" οἱ μὲν γὰρ ὑποδεέ- 

στεροι χαὶ ἠθέτησαν αὐτὴν, καὶ ἐγένοντο αὐτῇ 
ἐχθροί " οἱ δὲ χρείττονες μόνον οὐ παρεχάλεσαν. 
Μετῳχίσθη Ἰουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως. ἸΙρὸς 

μὲν τὸ ῥητὸν τοιοῦτος ἂν εἴη ὁ νοῦς. Τὸν ἴδιον τόπον 

ἢ Ἰουδαία ἥμειψεν, αἰτίων τούτων γινομένων αὐτῇν 
τῆς ταπεινώσεως αὑτῆς ἣν τεταπείνωται ἀμάρ- 

( τοῦσα, καὶ τὸ ἀνάστημα καὶ τὸ ἐγηγερμένον ὃ πρό- 
τερον εἶχεν ἐν θεοσεθείᾳ ὑπάρχουσα καταλιποῦσα, 

ἔτι δὲ καὶ τῆς πολλῆς δουλείας αὐτῆς ἣν δεδούλωτο 
ὑποτεταγμένη τηῖς πάθεσι. Μετοιχισθεῖσα δὲ ἐν 

ἔθνεσιν ἱδρύνθη, ἔνθα εὑρεῖν ἀνάπαυσιν οὐ δεδύνηται, 
πάντων τῶν ἐχθρῶν καταδιωκόντων αὐτὴν, χαταλα- 

θόντων, καὶ χαταχεχρατηχότων αὐτῆς γενομένης 
παρὰ τοῖς ἔθνεσιν, οἵ ἔθλιθον αὐτήν. 

Ὁδοὶ Σιὼν πενθοῦσι, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐρχο- 
μένους ἐν ἑορτῇ. Ὁ πρὸς τὸ ῥητὸν νοῦς οὗτός ἔστι. 
Τοῦ νόμου λέγοντος - Τρὶς τοῦ ἐγιαυτοῦ ὀφθήσεται 

πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον Κυρίου τοῦ θεοῦ 
σου" ἔσπευδον οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ μετὰ οἰχοδομηθῆναι 
τὸν ναὸν ἐν Σιὼν ἀπὸ τοῦ χρόνου Σολομῶντος ἐπιτε- 

λεῖν τὸ προστεταγμένον χαὶ χύχλῳ τῆς Ἱερουσαλὴμ 
ιν τυγχανουσῶν τῶν πόλεων τῆς Ἰουδαίας, πάντοθεν 

ὁδοὶ ἧσαν φέρουσαι ἐπὶ τὴν Σιών. Ταύτας οὖν ὁ προ- 
φήτης διὰ τὴν αἰχμαλωσίαν φησὶ πενθεῖν σχυθρω- 
παζούσας, καὶ ἐν πάσῃ ἐρημίᾳ ὑπαρχούσας χαὶ ἐν 

ἐχείνοις τοῖς καιροῖς, ὅτε πολλὴ εὐφροσύνη καὶ 
ἱλαρότης Ἦν ἐν αὐτοῖς, σπευδόντων ἐπὶ ἑορτὴν τῶν 

ἁπανταχόθεν Ἰουδαίων ἐπὶ τὸ Σιὼν ὄρος. Πολλῶν δὲ 
οὐσῶν τῶν πυλῶν τῶν οἰχοδομηθεισῶν ἐν Σιὼν ἐχ 
πάντων τῶν χλιμάτων, φησὶν ὁ λόγος πάσας ἡφανίς 

σθαι, χαὶ τοὺς ἱερεῖς στενάζειν, δηλονότι τὰ ἱερατιχὰ 

ἔργα τὰ χατὰ τὰς ἑυρτὰς, καὶ τὰς ἄλλας ἡμέρας οὐ 

1 (6, χτ, 6, 381} (ον. ν, 4, " Εχοΐ. χχπι, 17. 
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δυναμένους ἐπιτελεῖν, ἦτοι τῷ ἡχμαλωτίσθαι, ἣ τῷ αὶ βδρογάοί416 οχίκογεῖ τηΐηἰβιδτίαπι, β6ἃ οἱ Υἱγρίποϑ, 
μηδένα εἶναι τὸν προσιόντα αὐτοῖς χαὶ τὰς λειτουρ- 

γείας τὰς ἱερατιχὰς ἀπαιτοῦντα. ᾿Αλλὰ χαὶ αἱ παρ- 

θένοι, φησὶ, τῆς Σιὼν ἀγόμεναί εἰσι, δῆλον δὲ ὅτι 
ὑπὸ τῶν χεχρατηχότων πολεμίων. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πρὸς δὲ διάνοιαν, τῆς σκοπευτιχῇς 

καὶ θεωρητιχῆς δυνάμεως Σιὼν χαλουμένης πολλαὶ 

ὁδοί εἰσι τῶν ποιχίλων δογμάτων, μυστιχῶν τε χαὶ 

φυσιχῶν χαὶ ἠθιχῶν, τάχα δὲ χαὶ λογικῶν, αἱ φέ- 
ρουσαι ἐπὶ τὴν χατανόησιν χαὶ θέαν τῶν προχει- 

μένων. Ἐπὰν οὖν τις τὸ τούτων ἀσχητιχὸν ἀπολέσας 

συγχυθῇ, πᾶσαι αὐταὶ αἱ ὁδοὶ πενθοῦσι οὐχ ὁδευό- 
μεναι" πανηγύρεως ὑπαρχούσης ταὶς προχειμέναις 
ὁδοῖς ὅτε ὁδεύονται ἐξεταζόμεναι, χαὶ, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, 

διαθαινόμεναι - πενθοῦσι δὲ ὅτε ἐρημοῦνται, οὐχ 
ἐρευνώμεναι, οὐδὲ διεξοδευόμεναι διὰ τὸ ἀποπεπτω- 

χέναι τοὺς ὀδεύοντας, χαὶ αἰχμαλωτισθέντας ὑπὸ τῶν 

παθῶν περισπασθῆναι περὶ τὰ χείρονα. 

Καὶ αὕτη πιχραιγομέγη ἐν ἑαυτῇ. Ἢ Σιὼν, 

Ὡυχὺ μηδαμῶς ἔχουσά τι, ἐν πιχρίᾳ διάγει χαθ᾽ 

ἑαυτήν οὐ ληπτέον γὰρ τὸ, πιχραινομέγη, νῦν ἐπί 

τινος εἴδους ὀργῆς. 

Ἐγένοντο οἱ θλίδοντες αὐτὴν εἰς κεφα.λήν. Ἢ 
τῆς λέξεως σαφήνεια τοιαύτη τίς ἐστιν - “Ἔθλιδον τὴν 
Ἰουδαίαν χώραν, ἣ θλίδειν γε ἤθελόν τινες πρὸ τῶν 

τῆς αἰχμαλωσίας χρόνων, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχράτουν ὑπερ- 
αππίζοντος τοῦ Θεοῦ τῶν Ἰουδαίων, ὅτε παρεῖχον 
ἑαυτοὺς ἐχεῖνοι βοηθείας ἀξίους. Ὅτε δὲ ἥμαρτον, 
χαὶ πρὸς τῷ μὴ ἀχούειν τῶν προφητῶν ἔτι χαὶ ἀνή- 
ρῦυν αὑτοὺς οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, τότε παρεδόθησαν τοῖς ( 
θλίδουσιν ὑποχείριοι, ὥστε τοὺς ἐχθροὺς αὑτῶν γε- 
γέσθαι εἰς χεφαλὴν, τουτέστιν, ὡς Σύμμαχος ἡρμή- 

γευσεν͵, ἄρχοντας. Ἕτεροι δὲ τάχα παρὰ τοὺς θλίδον- 
τὰς οἱ ἐχθροὶ ὄντες ἣ τῇ ἐπινοίᾳ, ἣ τῇ ὑποστάσει ἐν 
εὐθηνίᾳ ἐτύγχανον, ὑποχειρίων τοῖς θλίδουσι γενο- 
μένων τῶν διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἐγχαταλελειμμένων, 

τοῦ Κυρίου ταπεινώσαντος διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεθη- 
μάτων τοὺς παρανενομηχότας, ἐπὶ τοσοῦτόν γε τοῦτο 

ποΐσαντος, ὡς μηδὲ τοῖς νηπίοις αὐτῶν ἕλεον χατα- 

λειφθῆναι, ἀλλὰ πορευθῆναι αὐτὰ ἐν αἰχμαλωσίᾳ 
ἐλαυνόμενα ὑπὸ παντὸς τοῦ θλίδοντος. 
Ὅτι Κύριος ἐταπείνωσεν. ᾿Αρξάντων τε καὶ 

εὐφρανθέντων τῷ τὸν Κύριον διὰ τὸ πλῆθος τῶν 
ἀσεδημάτων εἰς ταπείνωσιν παραδεδωχέναι τοὺς τὰς 

αἰν, ϑδίοη δάμουμ αν 4 υἱοιογίυδ, παρα Πο- 
δι θυ. 

Ε)μεάεπι. Αὰ τηγϑι!οαπὶ γοτο δθηβαηι, βρθου]αίγῖ- 
οἶδ εἰ δοπιθπιρ]δίγὶ εἰς [δου] αι18, 4υῷ δίου γοοϑίυγ, 
πιυ] μα νἀγίογυπι ἀορπιδίυπι νἷα βαπί, πιγϑιϊσογυπὶ 
56 Ποῖ, ἡδίυ γα! απ), οἱ πιογαι πὶ, [ογίδςβα οἱ δι [ἃ- 
ουΠδιοπὶ ἀἰπβαγεπάϊ ρογιϊποπίίυτη, χαθῶ ἀπουπὶ δὰ 
᾿μ|6ΠΠφοηιἴδπὶ ῬογοΘρ Ϊοποπιᾳυα γογυπ). Ουπι ἰρὶίαν 
4υΐβ, ἀπιῖ588 [Πλγὰ πὶ ὀχογοϊδιίοηδ, σοπίμϑι5 [υοτῖς, 
ΟπΠ68 ἢ85 να! Ἰυφεηὶ ἀππὶ Π0Ν ἰογαηιιγ : οὐτὰ οηἰπὶ 
ΡῈΡ εᾶ5 ἰίατ, οἵ, υἱ [18 ἀΐοῶπι, ρεγιγαπβίίαγ, Ργϑὰ!- 
οἰἰδ5 Ὑἱῖβ φο!Θ γί [58 δβί ; Ιυζθηὶ γοΓῸ οὰπὶ ἀ6501-: πῖυ Ὁ 
ΠῸΠ ΡΕΓΑυΐ δ (85 Π66 Υἱδίογθην Βαθθπίοβ,, ργορίογιᾶ 
4ιιοά σλριϊ δυηΐ φυΐ ΡῈ. δἂβ ᾿ απ, οἱ 40 αὔδοιῖθυβ 
ἴῃ σϑριενίαιεπὶ ἀυοιὶ δὰ πιδ]8 ἀἰϊνογιοσαηῖ. 
“45 Εἰ ἴρδα ὀρργέδβα απιατίμαΐπθ. ϑίοη ΟΠμηἶβ 
ἀυ!οοαϊπβ ἜΧρΟΓΒ βθοαπὶ ἰρ8ᾶ ἴῃ διπαγ(μάϊπα ἀσρίϊ : 
66 ἐπίπι τὸ πιχραινομένη ϑυπιοπάλιηι ει ργῸ αἰΐηπα 
ἰγῶβ βροεία. 

Υεγβ. ὅ. Γαοιὶ διπι ἐγ  ϑιίαπιες ἐαπὶ ἷπ εαρμί. ὙοΓ.-. 
βογὰπὶ βθῆδυβ ἢΐς δϑὶ : {γἱθυϊαθαπι υάδεα τορίο- 
Π6ΠΊ, ΥΟ] δηῖθ ολριν (218 (6 ΠΊρ115 {γα ]ᾶγ νοἱο- 

θάηϊ, β64 ποῃ ργθυδιοραπί, Π60 ργοίορθηῖα δυάθοβ, 

4υδπίο {||} 588 ἀἴξηο8 διιχὶ 0 ργαβιαυδηί, Οὐ νογῸ 

ἀο! αυθγυμβ, οἱ ργορἢοίδ8. ποη δυάΐοραπὶ ΠΠΠϊ [ςγϑοὶ, 
566 οἰἶᾶπὶ ἱπιογ πη Θθδηϊ,, ἰυπς γα} δυπὶ αἰ ἰοπὶ 

πρὶ υ]απιΐαπι, [8 αἱ ἰπἰ πιΐοὶ δογυπὶ Πδγαπὶ ἴῃ οαραΐ, 

Ἰο 6δῖ υἱὶ Θγιπηηδοθι5 ἱπιογρτοίδίυ8 681, ργίποῖροϑ. 

ΑΠῚ νϑγοὸ {Ὀγίαθβ θυρεοῦ (γἰ υυ]Δη (68, φυοά οββϑοηὶ 
γ6} γ, νδὶ Ἵοοφί(διίοηο ἰπὶπιϊοὶ, [6 1665 δγϑηΐ, οὐ 

δυθαϊε! [Δ6ι1 οβθθηὶ {γὶθυΪΔηιἰθ5 ἢ} αὶ ῥρτορίονῦ 
Ῥθοοδία ἀογο οἱ ογδηὶ, μα} Δηῖ6 [ΟΠ } 0 (ΓΔΠ8- 

ΒτΌβ5ΌΓ65 Οὗ ἱπηρίθίδίυπι τ τυ ἀΐ μοὶ 60 ὑβ4ιι6, υἱ 

Π6 ρᾶΡν}} 18 φυϊάο πὶ ΘΟ πὶ δου] οογάϊα ἱπιροηάογο- 

(}, 568 ἰπ σἀριἰνἱτδίδη) Δ ϊγοηΐ, εἴ ἃ τὶ θυ]η 6 480- 

Ἰη0εῖ ἀφδγεπίυγ. 

Θμία Ῥοπιΐπιις ἡμηιν  ἰαυΐ!. Οὐπὶ ἀοπιίηΐο ΡΟ οἱ 
φλνὶβὶ οββϑηῖ, φυοὰ Βοπιίηυ8 οὉ παυ!ἀΐποπι ἰπὶ- 

νἰοιδίυϊη 605 απ  ἰανογὶς αυὶ ραοίδ ἰῃ βϑογὶβ Ππ|0 015 

ἐν τοῖς ἁγίοις συνθήκας πρὸς αὐτὸν οὐ τετηρηχό- ἢ βδηοί ἴα οὐπὶ 'ρ50 ΥἱοἸδγυηί. 

τὸς. 
Τοῦ αὐτοῦ. Δικαίως τὰ δίκαια διώξεις (4). Τίς 

γὰρ τὸ δίχαιον οὐ δικαίως διώχει; Διαλαβόντες δὲ 

ἐχεῖνο, εὐχερῶς καὶ ἐπὶ τοῦτο μετελευσόμεθα, ὅτι 
ἔπι δικαίως τὸ ἄδιχον διώχειν. Ἐξήγησις μὲν τοῦ 

διχαίως τὸ δίχαιον διώχειν αὕτη, ἐπὰν καὶ τὸ πρατ- 
τόμενον χαθῆχον ἧ, καὶ ὑγιεῖ διαθέσει ἐνεργῆται " ὡς 
εἴ τις σωφροσύνην δι᾽ οὐδὲν ἄλλο ἣ δι᾽ αὐτὴν χατορ- 
θώσαι, χαθάπερ Ἰωσὴφ ἀναγέγραπται πεποιηχέναι" 
τοῦ δὲ ἀδίχως τὸ δίχαιον διώχειν ἡ σαφήνειά ἔστι 

λ θεαί. χνι, 30. 

Ε)ιδάονι. {π8ι6 φμοά )ιδίιπι 661 ρετεογμοτῖς ᾿, Ουΐ8 

δπὶπι φιοά ᾿υϑίυπι 68ῖ ποη ᾿υ8ί6 ρεγβοαυϊατγῦ Ροοι- 
ᾳυδπὶ {Πὰ ρΡατγδοίανυ πηι}5, [Ἀ6]]6 οἰἰδπὶ δὲ ἰδίυἀ 

ἘΔ 5  ίπηι18., αυοάὰ ροϑϑοὶς 4υΐϊε φυοὰ ἱπ)υϑίυπι 651 

ἦυβία ρεγβοαυΐ. Ζυδία φυοΐ ἰυδίυπι 681 ρογβεψαϊ 

15, 41 ᾳυοὰ δᾳϊῖ, δὰ ται 8:18 πογπμδπὶ οχὶρὶὶ, οἱ 

δἤεεία δλη0 οΟροταίαγ, υἱ 5, αιι5 σαϑί δίθπι ΟὉ Π1}}}} 
Δἰυἀ αυλπὶ ῥρτορίογ ᾿ρβαπὶ βεγνανογῖὶ, υδπιδάπιο- 

ἀυπη βογρίαπι δι [0οἶ556 ὅΉ5Ὲρῃ. 116 γθῦὸ ἰηλιβίθ 

(1) μεῖςοι Πιος Γρασπιθπίαπι Ἰοοαπὶ Ὠου ΟΓΟ ΠΟΙ ΘΥΡΊ οί, ὙΟΓυΤη απ. πς ἴῃ ΟἈΙΟἢΪ5. Π188. ἀϊοίια ἀ6» 
τορι ἐχ (οπιπιεπίατιϊς ΟΥίφοη 8 ἐπ ΤῆγθΊο8. 
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χυοὶ αβίαπι οϑὲ ρογβεαυϊίαγ, αὐὶ φυοά φαυΐαι! Α τοιαύτη, ἐπὰν τὸ χαθῆχον μέν τις ἐπιτελῇ, προ" 

χυϊάδτη ἐοπβοπίαπουια 681, [Δοἶϊ, 868 ἁὔεδοιυ ρεῦ- 

νογβο,  5ἷ αυἱΐϑ "οπἃ ρδυροιθι5 ἀϊδιγθααι δὰ 

εἰογίαπι αὖ ποι ἱίθι5 σαριϑηίδηι : 40: νϑίλι}5 85]- 

γαίογ αἷι ἦ : δὲ [αεἰς οἰθοπιοοψηαηι, ποίἱ ἐμϑα σαλιον 

ἀπιὲ (6, δἷσμι Πυροογίία [ἀοἰπιπὶ ἴπ δυπαφοσὶς εἰ ἷπ 

υἱοῖδ, κί πονονὶ Ποομίαγ αὖ ποπιϊηῖθιδ. δυδία. Δυΐοιη 

αιιοὰ ἰη δία δϑὶ (άσογο ἐπι. ΠΠἰσοπάι5. οδὲ 5, αυὶ 

πιο ον ἃ δι ργοροηῖ, δοὰ οὐ θομὶ ἰηϑοίτἰαπὶ ἀς(6- 

τίογα γοναὶ; αυ}}5. οἷπη 3926 ογαιὶ Ῥδυι8. ηυἱ 

Ῥἰειαιί5. ζοὶ Ἐς 845 ἰγλάθθαι. [η}υ5ι6. νά γῸ αυοιὶ 

ἰῃλαδίαην Θοι ἢϊ, οὔπὶ δὲ αυοὰ ἁρίταν φαυ αι τορυ- 

δια, οἱ πιοηι15 ΡΙΟρΟβί (1 ΠῈ ΡΟΓΥΘΓΒΌ ΠῚ 65ὲ, 

γεγ5. 6. Εἰ ὀρτόδδιιδ ὁδί α ἢ ἰα δίοπ οπιλῖ5 ἀΘΠΟΥ 685. 

μετὸν ρτὸ υἱνῖϊι5. ὀχροπθα δὲ ἰπαιίγθηί 5 
αυξ 5.1 {14 ϑίοη, οἱ 'ῃ 4110 ἀδοοῦ 6}118 δομβἰβίαὶ, οἱ 

ητα5 ράβουλ αι ποὸπ ᾿Ιὰθαπΐὶ ργίμοἶρθ5. {Π1ὸ ϑίοη, 

᾿πϑίδν ἁγίθίιτῃ ραϑία ᾿ἰσοηείιαι : οἱ φαοιοιο ἰ5ι] 

1ονγτα δία ργῖναιὶ ἀπιυϑυϊοη! ἀη16 [ΔοἰΘπ) ραγβθη!6η- 

εἶα. Αὐθἱιγαρνυν, ἰδῆ ππθη!οπὶ ϑί0η. 6556 Ζ2ΔΙΓΟΙΏ 

ϑυηδρυσῶ αὐ ἢ ἰρ88 6ϑῖ, αυβ406 {πυγαῃ) Πα οὶ 
{ΠἸ δίοη ; ἀδοογαπὶ νογῸ ἢ] ϊα5 5101) ἰπάπιπηθη18 6556 

4υδ {Π|᾿4Ι ροβϑίεναὶ, χαΐ Γαρίμδ ἰΘπηρογο Εἰ" ρίᾶ 
40 Ἰιοϑιϊθυβ., δυίθγαπι δ 8 ἀυόγυπ ἀοοον ἐγαμξ, 
06 681 ἀβρογίδία δηι; οο 4ιυίΐρρα οἰποδοῖιιθ ὁχ- 

ΡΓαβϑὶβ ρον Πἰὰὰ : Ερφγόδδιι5 δεῖ; ὑγΓΙΠΟἶρα6 8 Υ6ΓῸ 5. 

παφορῷ, Ποϑίθυ5 ἱηρτησδηιθυ5, σαρ νόθα ἀυσοη- 

εἰθυδ, σοηϑαδίο νίοια ἀοδίεἴσηί6., ΘΟΠΙρΑΓΔ1Θ5 [586 

γϊδι 8. ποῖ. ἱπνοιοηιίθυ5 οἰθαιῃ; οἱ βδίουΐ, ἀυπὶ 

ἁΓίοίο5 ἀυσυηίυν 4υἱ ρᾶ51} ποπ 5ἰηῖ, ἰδηιὶ ἀρθϑαηὶ 

νἱοϊοητϊα ργοβοαυθηλίιπι οοἀθμ 68 ; [14 οἱ ῥΓΙΠΟἶρ65 

φαριϊνὶ ἰδοιὶ, ἀσνῃ ἴῃ νἱοίογυπι ἰυοὰ ἀυςογοηίυγ, 

δυϊθαῦῦ., ποη ἰπ [οὐ υἀϊη δηΐς [Δο 6 ἢ) ράΓβθ- 
4υοηι 5. 

Ἐ)ιβάοπι ΡῈ ἀπαφοόρεπ. Μγϑιῖθθ ὙογῸ δ) βπιοιὶ 
ϑιΐηιὰ ἢ} 6δὲ δίοῃ ; Ἵσορ!ΐ σγαιία, 681 ἢ}1 7ι5ιῖ- 

εἶα )υβία,, {Π1Δ Θαρ  η }85 δα μίθη8. ὅ8:᾽6 δἰΐαπὶ οὕ! 

Βίοι Βρθου]α 51, βρβϑουϊδίγὶχ οἱ σοπίαπι ρα! 0η 6 

Ὀ(ΕΠ5. ΓΕΡυπὶ ἰμνοϑι αι ο6., 4Π1ὰ Θῖοπ ποῊ ἰπεοι- 
ἔτυο ἀϊσοίιγ, Βοοογθ ναγο {5 ἀϊφηϊαίεπιᾳυε,, 
αυἱά αἰϊυὰ οοπνθιδηΐοῦ Ῥυςανουίηι, απ! Ορο5 τὸ- 

εἰιλιῖ8. βαποίογυπι ἀοξηιδίυ πὶ οὐπὶ Βδρίοηι,4 ἰῃ5ρ6- 

οἰογυπι ἢ δ᾽ 4υ}5 ἰἰᾳὰθ παρ βοηίοῦ ορογὶι ροβὶ ἀϊ- 
δηϊιαι]5 ἀδοογίβαι!8 δββοου!θησπὶ, δηλ {11 ΘαΓὰπι 

Ῥοδββεβδίομειῃ ἀϊν᾽παγυπιφαθ ἀϊνιἰᾶταπι ἱπογαπηθη- 
ἴυπη, οἱ οργεάϊυηιαν αυῶ ἀυάμπι 608 ογμαμηθηίᾶ 

Θγδη!. ῬΓΙηοΙρα68 ναγο, αυὶΐ ἀπο ἀοοίγίηα Γἀδύαηι, 
οἱ πιδηὰ ἀυχογυηΐ δὰ δοφυίϊγοηάυπι ργιρἀϊοίαπι ἀὸ- 

ΘΟΓΟΩ), οἱ ἰπϑίαγ ἃτίοἴ πὶ σγοσὶ ργαβθυ μαι πδα ἰη- 

γϑηἰθ εἴη ράβουλ, γοάδοιΐ διηὶ εἰ ἱρδὶ δὶ ἱπορίδηι, 

ὨΘΡΠ θη! 65 Θοηθέγναγα δὰ 48 βαΐρβ05, οἱ οὐθβ, υἱ 

ἦϊαὰ ἀΐεαπι, ἱπιρίηφαδγο ροίεγαμ!. Οὐδργορίογ ἀοθὶ- 
Ἐϊιδιὶ οἱ ἃ ρεγβθᾳυθῃια οοπιργομοιβί, 4υΐ 68ὲ δάνθυ- 
ΒΆΓΪ 5. ΠΟδΙοΡ ἀΐδθο 8, ἀπί6 ἢΠαπὶ οοπιρα πὶ οὐπὶ 
αυοουθᾳυθ ἢ}: ἀσοογα Πθαθγῖι. Θυοὰ 5 ργφάϊοία 

3 Μλι}). νἱ, 3. 

θέσει δὲ μοχθηρᾷ, ὡς εἴ τις δόξαν τὴν παρὰ ἀνθρώ- 
πων θηρώμενος χοινωνήσῃ τῶν ὑπαρχόντων πένη- 
σιν" ἅπερ ἀπαγορεύων ὁ Σωτὴρ φησιν" Ἐὰν ποιῇς 

ἐλεημοσύνην, μὴ σαϊπίσῃς ἔμπροσθέν σου, 

ὥσπερ οἱ ὑποχριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

χαὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὄπως δοξασῷφῶσι» ὑπὸ τῶν 

ἀγϑρώπων. Τὸ δὲ διχαίως τὸ ἄδιχον ποιεῖν νοηθείη 

ἂν, ὅταν, προθέσει τὰ χρείττονα ποιεῖν τις προελό- 
μενο;, παρ᾽ ἄγνοιαν τοῦ χαλοῦ πράττῃ τὰ χείρονα" 
ὁποῖός ποτε γέγονε Παῦλος προδιδοὺς τὰς ἐχχλησίας 

χατὰ ζῆλον θεοσεθείας. ᾿Αδίχως δὲ τὸ ἄδιχον, ὅταν 

χαὶ τὸ πραττόμενον ἄδιχον ἢ, καὶ ἡ προαίρεσις χὰ- 
χοποιητιχή. 

Καὶ ἐξη,1θε ἐκ θυγατρὸς Σιὼν πᾶσα ἡ εὐπρέ- 

πεια αὑτῆς. Τὰ τῆς λέξεως, ὅση δύναμις ἡμῖν σα- 

φηνιστέον, ἐξετάξουσι τίς ἡ θυγάτηρ Σιὼν χαὶ ἐν 

τίνι ἔχουσα τὴν εὐπρέπειαν, τίς τε ἡ νομὴ, ἣν οὐχ 

ἔχουσιν οἱ ἄρχοντες τῆς θυγατρὸς Σιὼν δίχην χριῶν 

ἀπορούντων βοσχήσεως " χαὶ πῶς οὗτοι ἐστερημένοι 

ἰσχύος πορεύονται χατὰ πρόσωπον τοῦ διώχοντης. 

Ἡγούμεθα δὲ τὸ μὲν ὄρος Σιὼν μητέρα εἶναι τῆς ἐν 
αὐτῇ Συναγωγῆς, θυγατρὸς σχηματιζούσῃης τῆς Σιών" 
τὴν δὲ εὐπρέπειαν τῆς θυγατρὸς Σιὼν τὴν χτῆσιν τὴν 
ἐν πέπλοις αὐτῆς "ἥτις χτῆσις, ἐν τῷ χαιρῷ τῆς προ- 

νομῆς ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἐξῆλθεν ἀπὸ τού- 
τῶν ὧν ὁ χόσμος ἦν, τουτέστιν ἐξεχομίσθη᾽ τοῦτο γὰῤ 

ἐμφατιχώτερον τῷ ἐξῆ.1θεν ὠνόμασε" τοὺς δὲ ἡγουμέ- 

νους τῆς Συναγωγῆς, διὰ τὸ ἐχχεῖσθαι τοὺς πολε- 

μίους, καὶ αἰχμαλωτίζειν ἀποροῦντας τῶν συνήθων, 
ὡμο:ῶσθαι χριοῖς οὐχ εὑρίσχουσι τροφήν. “Ὥσπερ 
μέντοιγε χριοὶ ἐλαυνόμενοι μὴ τραφέντες ἀσθενῶς 
πορεύονται, τῇ ἀνάγχῃ τῶν ἐπιδιωχόντων εἴχοντες ̓᾿ 
οὕτως καὶ οἱ ἄρχοντες αἰχμάλωτοι γενόμενοι, ἀπαγό- 

μένοι τὴν χώραν τῶν αἰχμαλωτισάντων, ἐπορεύοντο 

οὐχ ὲν ἰσχύϊ κατ᾽ ὄψιν τοῦ διώχοντος. 
Τοῦ αὐτοῦ κατὰ ἀγαγωγήν. ἹΙρὸς ὃὲ διάνοιαν ἡ 

τοιάδε ψυχὴ θυγάτηρ ἐστὶ Σιών᾽ οἷον ὡς θυγάτηρ δι- 
χαιοσύνης ἡ δικαία, καὶ τέχνον σοφίας ἣ σοφή" οὗτω 
δὲ, ἐπεὶ Σιών ἔστι τὸ σχοπευτήριον, ἣ σχοπευτιχὴ, χαὶ 

θεωρητιχῶς διεξοδιχὴ θυγάτηρ Σιὼν ἂν λέγοιτο. Εὐ- 

πρέπειαν δὲ αὐτῆς χαὶ ἀξίωμα τί ἂν ἄλλο δεόντως νὸ» 

μισαίμην ἣ τὸν πλοῦτον τῶν τῆς ἀληθείας μετὰ σοφίας 
τεθεωρη μένων ἁγίων δογμάτων ; Ἐπὰν οὖν ἀμελήσῃ 

Ὦ τις, μετὰ τὸ χτήσασθαι ἀξίωμα καὶ εὐπρέπειαν τῆς τὲ 

τούτων συνοχῆς χαὶ τῆς τοῦ πλούτου τοῦ θείου αὐξήσεως 

ἀποῤῥεῖ, καὶ ἐξέρχεται τὰ τέως χόσμος αὐτῆς τογ- 

χάνοντα. λρχοντες δὲ οἱ ἡγησάμενοι τοῦ λόγου, χαὶ 

χειραγωγήσαντες ἐπὶ τὴν χτῆσιν τῆς προειρημένης 

εὐπρεπείας δίχην χριῶν τῶν ἡγησαμένων τῆς τῶν 
προθάτων ποίμνης οὐχ εὑρισχόντων νομὴν, ἐν σπάνει 

χατέστησαν χαὶ αὐτοὶ, ἀνέντες τὴν προσοχὴν τῶν 

δυναμένων αὐτούς τε χαὶ τὰ πρόδατα, ἵν᾽ οὕτως 

εἴπω, πιᾶναι. Διὰ τοῦτο ἀσθενήσαντες, καταληφθέντες 

ὑπὸ τοῦ διώχοντος, ὅστις ἐστὶν ὁ ἀντίδιχος ἡμῶν 

διάδολος, ἔμπροσθεν αὐτοῦ πορεύονται ἐλαυνόμενα 

ὅπη ἐχεῖνος ἄγειν ἐθέλοι. ᾿Εὰν μέντοιγε ἡ προειβῆ" 
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μένη θυγάτηρ Σιὼν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τοῦ χάλ- Α ἢ] ϑίοῃ ΘυΓΆΠ) 5665 ρα] μνγ ἰυἀΐπἰβ δος ἀροονίβ ψ68- 
λυυς αὐτῆς χαὶ τῆς εὐπρεπείας αὐτῆς, καὶ πρόνοιαν 

τοῦ φρουρεῖσθαι τὸ ἀξίωμα, φαυλίξει καὶ μυχτηρίζει 

τὸν ᾿Ασσυρίων βασιλέα, ὡς ἀπὸ τοῦ Ἡ σαῖου μεμα- 

θήχαμεν λέγοντος Ἑφαύλισέ σε, καὶ ἐμυκτήρισέ 
σε παρθένος θυγάτηρ Σιών. 

Ἐμγήσθη Ἱερουσαϊὴμ ἡμερῶν ταπεινώσεως 

αὐτῆς. Εἰς ἀνάμνησιν ἦλθε τῶν οἰχείων ἁμαρτημά- 
των, δι᾿ ἃ γέγονεν εἰς αἰχμαλωσίαν. Ὁ γὰρ μιμνη- 

σχόμενος ἐν τῷ τὰ δεινὰ πάσχειν οὐ τοῦ ἐνεστηκότος 
μιμνήσχεται, ἀλλὰ τοῦ παρεληλυθότος. Καὶ μετ᾽ 
ὀλίγα. Τοιαῦτα διαπορήσαντες ἐν τῷ τόπῳ, χαὶ ζη- 
τοῦντες ὑπόμνησιν παρεληλυθυίας ταπεινώσεως αὐ- 
τῆς χαὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, διὰ τὸ πεπτωχέναι τὸν λαὸν 
αὐτῆς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, χαὶ τὰ ἐπιφερόμενα αὐτῇ 
φυμδεδηχέναι, ὑποσχοποῦμεν μὴ ἄρα ἡ χυρίως τα- 
ποίνωσις οὐχ ἄλλη τίς ἐστιν ἣ τῆς ἁμαρτίας, ὥσπερ 
ὕγωτις, ἡ κατόρθωσις, χαὶ ἀπωσμὸς οὐδενὸς ἐνεῤ- 
γοῦντος γίνεται ἣ τῆς μοχθηρᾶς πράξεως ἱκανὴ γὰρ 
αὐτὴ ἀπώσασθαι ἀπὸ Θεοῦ, καὶ παντὸς τοῦ κατὰ φύσιν 
χαλλίστου, Ὅτε τοίνυν μεθύουσα ἡ Ἱερουσαλὴμ, 
τουτέστιν οἱ χατοιχοῦντες αὐτὴν, χαὶ ἐξεστηχυῖα ἀπὸ 
τῆς ἁμαρτίας ἑταπεινοῦτο, οὐχ ἐπῃσθάνετο τοῦ πταί- 
σματος " ὅτε ὃὲ αἱ ἀνταποδόσεις αὐτῆς ἐληλύθασι διὰ 
τοῦ τὸν λαὸν αὐτῆς πεπτωχέναι εἰς χεῖρας τοῦ θλί- 
ἔοντος, οὐδενὸς αὑτῇ βοηθοῦντος, τότε ὑπεμνήσθη 
τῶν δι᾽ ἃ ἔπασχεν" αἴτια ἐχεῖνα χαταλαμδάνουσα 
ἑἶναι τοῦ τε πεπτωκέναι τὸν λαὸν αὐτῆς χαὶ τοῦ ἀδοή- 
θητον αὐτὴν καταλελεῖφθαι. Καὶ μετ' ἀλίγα - Ἔλν 
ἃ τοιάδε ψυχὴ ἣν ἡ Ἱερουσαλὴμ, ἄξιον ξητῆσαι τὸν αὶ 
)αὺν αὐτῆς οὗ πίπτοντος εἰς χεῖρας θλίδοντος, τῷ 
μὴ ὑπάρχειν βοηθὸν αὐτῇ, μιμνήσχεται τῶν τῆς τα- 
πεινώσεως αὐτῆς ἡμερῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἰδίων οὖς 
ἀπώσθη ἀπωτμῶν, πρὸς τούτοις καὶ ἐπιθυμημάτων 
αὐτῆς, ὅσα ἣν ἐξ ἀρχαίων ἠμερῶν. Ὅρα δὲ εἰ μὴ τὰ 
ἐν τῇ ἐπιστημονιχῇ ψυχῇ θεωρήματα, ὁ λαός ἐστι τῆς 
Ἱερουσαλὴμ, ὅστις, παρὰ τὸ ἐν ἀπροσεξίᾳ καὶ ἀμε- 

λείᾳ γεγονέναι τὴν ψυχὴν, πίπτει χαταδαλλόμενος ὑπὸ 
παντὸς τοῦ θλίδοντος. ᾿Αποῤῥεῖ γὰρ τὰ δόγματα τῶν 
ἐμελούντων, θλεθόμενα ὑπὸ τῶν τὴν χώραν ἰσχόντων 
ἁμαρτημάτων παρὰ τῷ τῶν χρειττόνων ἀμελοῦντι, 
οὐδαμῶς ἔχοντι τὴν ἐκ λόγου βοήθειαν. 

Ἁμαρτίαν ἡμάρτηχεν Ἱερουσαλήμ. Ὁ τῆς λέ- 
ἕως νοῦς τοιοῦτός ἐστιν Ἐπεὶ ἁμαρτίαν ἥμαρτεν 

βοῦς, οἱ τυρηΐδ ἀϊσηϊίι! οἰαἀυδγίι, δομίοπχηὶς δὲ 
ἰργί μοὶ Αβϑγγίογυπι 89,7 γορεπι,, βίοι: ῬῸγ [βαΐδτῃ 
ἀἰϊἀϊεί νι ἀϊοδηίαπι : ϑιδεαηπαῦὶ (6, εἰ ἰγτὶεῖς [δ 

υἷγφο βίϊα βδ'οπ ὃ. : 

ογβ. 7. Ἀεοογάαία 68 Ζοτιδαίεπι ἀἰοταπι ἱαηιᾶ- 
{ἰαιἱοπὶς ὁ. Ἀδοογάδία εβέ ργορείογυπι ροοοδίο- 
τὰπι οὗ ἡὐῷ ἀυοίδ 6δὲ ἰῃ σαριϊν δίοπι. Ουΐ οηΐπὶ 
τοοογίδίυν ἀπιπὶ πιᾶ]ὰ ρδιὰΓ, ΠΟῊ ργαβθηιίι τ), 56 

Ργαιογιιόγταπι τοοογάδίαν, ΕἸ ραμεὶς αὐ]οοιϊς : Οὐνῃ 
πὶς ἰἴὰ ἀυθιτανοῦῖην8 οἱ ατδ55  νοΓΙ ἢ πιοπιογίαιη 

ΡΓδίογῖ τ απ ΠἸιἰοπΐ8 6]05. εἰ οἱδοιοπ πὶ ο᾽ὰ8» 

οὐπὶ Ρορυ]υ5 ο᾽υ8 σδλάογοι ἴῃ ΠηΔηῈ}8 Βοκίϊαπ), οἱ 
4υὰ παγγϑιηΐυν 1}}} ον θη ΐ886, υἱἀθπάυπι πα [ογία 8118 

Β μοη 511 Ργοργὶθ Βιμ ] αι10 φυᾶπι ρδοσαι!, 5ἰσα 
δχα διῖο, Υἱγίυ 18 68ὲ Ορογϑίῖο, οἱ ο᾽δοίΐο ἢυ}10 4}10 

{{ ἀφο! 6, φυδπὶ ργάνα ΔΟιΙ0η6 : 58115 δινΐπὶ 18 οϑὶ 

δὰ τορο]θηάυπι ἃ Π60, οἱ ἃ φιο! θαι 8110 πδίυγαὶ]ὶ 

"οηο. Οὐπὶ ἰρίτυΓ ἰεπηυ!δηία δογυβα]οπ), [Δ 651 οἦτς 

ἱποοίς, οἱ ἀδ! νὰ ἃ ρϑοσαίο ψιππὶ Πα θαίαν, ἰρϑυπι 

ΠΟ ἀβηοβοῦθαὶ; ἃ] γεγο γοιγ δυιοπ 6 5 6}1ι18 δίνας 

πουπηΐ, 60 φυοὰ ΡΟρυ]ὺ5 {ΠΠ|ι8 σοοἰ ἀΪ586ῖ 'ῃ τηδηυδ 

τὶ δυ]απεῖβ, ποπιΐπα {ΠΠ| οροηὶ ἴδγοηίδ, ἰσπὶ ἀσ πηι 

Τοοογάδίδ δϑί θογιπὶ ργορίον αὐ ρα υαίιν; ΠΠ|4 

ἶρβ88 ἴμ οϑυϑ [υ]1586 ρΟΙ οἰ μίοΠ5. οἱ οᾶϑυ8 ρΟρῸ]] δυΐ, 

δὲ δ ἀὔδαιθ οπιηὶ δυχ ο ἀδϑιἰἰοπ]8. ΕἸ μοοὲ 
Ραιεα : ϑὶ νϑγῸ δ᾽ υδηηοι! διΐπηα Φογιβη ] δ: ΟΓΔΙς 
ἀϊφηθπι 6581 ἰηαυΐγογα 4115 8.1 ρυρυ] 5. ο᾽υ5, αυο ἴῃ 

Τη81}}15 ἐγ] θυ] 4η|8 οδάδηια, 60 ηυοὰ ποθὴ 6586ὲ 4ιυὴ 

δΔιχ  ατοίυν οἱ, γοοογάδιαγ ἀΐδγαπ ᾿ν1ΠῈ}}18 1008 81188, 

ΘΟ ΠΟῚ οἱ βυδέυπὶ) 4ιιὰ8 ρου ϊ ο]ουιοπυπὶ, οἱ 
Ργδίοροα ἀδβιογϊογαπι 4υ85 [ἀογυπὶ ἃ ἀΐθ)5 ἂπιἰ“ 

4υ͵5. Ουπϑδίαοτα ἰσίταν, 6 50: 6πιὶβ δηϊπηᾶ βραουϊδς 
(ἰοπθ5 ροριι 5 δεγυβ]6 πὶ 511, 4], φυοιΐαπιλ δηΐπιᾶ 

ἱπουγία τογρογοηυα ἰΔθογαν,, οδαΐξ 4 φυοουπηυθ 

ορρΓγἰπιθπίθ ἀδ)εεία8. δοοσογάϊυ8 αυΐρρθ ἀοζπιδιᾶ 

ἀοῆαυυηι οἰϊδᾶ 84 ραϑοςαιῖ5, ἰθοι πὶ Θοου ρδηιθι15 ἰἢ 60 

αυὶ ροιίογα πδρ! αἷς, οἱ δυχ᾿ πὶ ἃ Γϑιΐοπα π}}} 8} 

μαθεί. - 

γογ5. 8. Ρεζεαίιπι ρεοξαυί! 7οτγίιδαίοπι. 11 16 α 
86 Π5118 ἢἷς 6ϑὲ : Ουομίαηι 7ο γι 5816 πὶ ραοοϑίαπι ρεο- 

Ἱερουσαλὴμ, ἐν σάλῳ γεγένηται χαὶ ταραχῇ ἐπὶ Ὁ ολνί!, ἰπ ἰδηιπι ΠΟΠΙΠπηΟ(Οπ6 πὶ ἃ ῬΕΓυΓ ΔΙ Ομὸ ΠῚ 

τοσοῦτον, ὡς πάντας τοὺς πρότερον δοξάζοντας αὐὖ- 

τὴν, μεταδαλόντας, ἡτιμαχέναι τὴν τοιαύτην πόλιν, 
θεασαμένους αὐτῆς τὴν ἀσχημοσύνην. Αὐτὴ δὲ ἐφ᾽ 

εἷς πέπογθε διὰ τὰ ἁμαρτήματα, σάλῳ χαὶ ἀτιμίᾳ τῇ 
ἀπὸ τῶν δοξαζόντων περιπεσοῦσα, στενάζουσα, οὐχ- 
ἐπι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἐλήλυθε τῶν ἁμαρτημάτων, 
ἀλλὰ μειώσας αὐτὰ᾽ ὀπίσω ἀναχεχώρηχε. Καὶ μετ᾽ 
ἐλίγα" Ἐὰν δὲ Ἱερουσαλὴμ ἡ τοιάδε ψυχὴ λέγηται, 

ἐντρεχῆς τις χαὶ διορατικὴ καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ εἰρήνης 
τῆς ὑπερεχούσης πάντα νοῦν κατανοητιχὴ, ἐπεὶ δυ- 
ατὸν παρὰ πολλὰς αἰτίας καὶ ταύτην ἁμαρτεῖν, δη- 
λοῦται τὸ εἰς σάλον αὐτὴν μεταπεπτωχέναι ἀποστᾶσαν 

δ1κ8. χλχυι, 92. ; 
“μξὲ μειώσασα. 

Ῥατποι,. 6κ. ΧΗ], 

ἰποίάϊε, υἱ οπίθο8 4υἱ ρα ᾿ΠἸ8πὶ αἰον! ἤςαθαηὶ, 

τηυϊαίλ βοηίοπιία, ἰ4|6πῇ ἀδϑραχογίηξ υγῦεπι, Υἱϑὰ 

618 ἱξποπνϊπία. ἰρβ δυῖθπ) ργορίεν 68 48 ρμε6- 
απο ρᾶ558 εδί, ἰπ δφιιδιϊίοηθπὶ οἱ ἱφποπἰηΐδηι 

δηίοα ρον βοαπίϊυπι ἱρβθαπὶ ἰλρ5ᾶ, δ6ΠΊΘΠ5., ΠΟ) 
Δι] 08 δὰ ρῥγίογα γεφγοϑϑᾶ οϑὶ ρϑοοϑίᾳ, 56ὲ δᾶ πιΐ- 

πι6 8 Γοϊγοοαββιῖ. ΕἸ ραιιοὶς ἐπι οτ) οἶδ : ϑὶ γεγὸ δ6- 
γυβαϊοπὶ 38 ὁ αἰοαῖυνῦ δηιπιᾶ 4088 51} νίοχ οἱ 

Ῥογβρίοδχ, οἱ δρργειμθηάαὶ Υἱπὶ ρδοὶβ θ6ὶ 4υᾶξ Οπηηοπὶ 

ΒΘηΒΌΠι ὀχϑυρογαῖ, οπὶ ἤΠοτὶ ροβϑὶς αἱ |Π1ὰ οἰίδιη 

οἱ πῦυϊιῖ8. υατί δα ἀδ οαυϑ88. ᾿Δθδίαγ, δἰ απ οδίαν 

οᾶπι ἀφο ἴ5956 ἀγοῦβαπὶ ἃ ὈΟηΐϑ, οἱ 88 πιδῖὶδ ὁ0Ὡ 
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ψούβᾶηι. ΟπΊηἾἶδ5 ΡΟΥΓΟ αυΐ, το] ϊοία Υἱγίαϊο, νὴ Α τῶν χαλῶν χαὶ τοῖς χείροσι γεγενημένην. Πᾶς δὲ ὁ 
ἀποῖν ἴῃ Ὑἶ 115, ἴθ Παοίυλιίοηα 6556 θ0ηὴ δυδυγάδ 

ἀϊοίιαν. 

Εἰ δομυότϑα 657 τείγογδιπι. Τπαϊοαὶ δογυβαίοπι ἀ6- 

δἰἴ886 ρθοοᾶζθ, ποὸ ΔΏΡ 8 86 ργίογίθυ5 ἤιράατο 

Ῥδοοδιίθ, δυϊ δἰΐ ρεοοδίογιπ) ρϑβίι, 56 ΓαῖΡο δ00 

(θ0π0) σΟηγΘΓ9ΔΠ) 6856. 

Ὕετβ. 9, Ϊπιηιιπαϊα 6718 απῖ6 μοάθ8 6)μ8. 86- 

εὐπάσπη ργορτγίαπι Ὑδυθογυ ἢ) 8651}, φυθὰ ἤυπς 

ἀδ ογυβαίοπὶ ἀϊοϊ (ιν (416 6581 : [πιπιυηἀἰἰ8 δογυβ- 

ἰδπὶ : ᾿μο γόγο ἱπηπηιπά 18 οὐ] πᾶπ| Γαὶ δἷ1 ᾿ρο ἷ- 

πηθηῖο, πο)ἷ8δ ρῥγορἰεία ἐοῃϑίἀογαηάπ πὶ τοι 4υ].. 

οτος ἰΐϊδαυς ἰὰ ἀδποιαϊ, ἰποοϑϑαπὶ {15 ἱπιροάϊτο 
ἱπιπιυ πα ἴλη, οἱ οὑπὶ (4118 ο556ῖ δογιι 58} 6 ΠῚ), ΘΔ πῇ 

βἰχηϊῆοδι πον 5ϑ ΠΟ Γὰ ΠῚ 5 ΟΓᾺΠῚ ΠΟ 6856 ΓεΕροΟΓἀδ-᾿ 

ἴδηι. Νπι πῶς 4υ] ργῷ οου}}5 μαμδῖ, υἱάθίᾳιθ φυϊὰ 

βοαυδίαν ἃ ρεοοδιϊβ, μῸΠ ραοοαθὶ(. ῬῸΡ δῆς ἰρίίυτ 
πιηπιαηάιιίαπι ὑαΐς 111 πη ροαϊπηδπίαηι : αυΐα αθη τ- 
εὐτάαδία δϑὲ ΠΟΥΪ55Ι ΠΟΥ πὶ βυοτα πὶ, ΠΉΙΓΔ 1} 1 508 

ΤΏΔΡηδ 485 ροββί ἀο)αὶ, ἀππὶ ἀΐβπα ογαί υἱ οἦὰ8 ουγὰ 

Ἰιδθδτοίαγ, ἀοήεοῖ!, δὲ ἰπ δ )θοιὁπ6πὶ τοάαρὶε τι 

Ῥγίυ5 δπιρ ἰ5ϑἰ πιὰ ογϑηΐ οἱ οπῃηὶ ἰϑιι18 βυρογίογᾶ. 

ϑεὰ εἰ ροϑι μξδὸ οπηηΐα πόπῖὸ δγαὶ 4 ΘΟ 8 ΓΘ ΠΣ 

Θδπι, 0] 5808 τηαχἰ πη ἀι͵θοἶδ56ι. Ῥγορίοῦ 86 ΟΠληΐᾶ 
υἱάο αὐ)δοιϊοποπι πιθαπὶ Ἰοαυσπιῖ5, θοηιῖπε, φιοπίαπι 

ἐπί πυΐσιιδ Ῥγο 15 υδὲ ραϊτίαα πηεῶρ σομεἰρογαηΐ, πιᾶ- 

δοϊβοαιυν. ΕἸ ρακιοῖὶς ἱπιοτ)εειὶδ : Οὐγοηάππι ἰρίίατ 

68ῖ, βοουπάθπι δηδρυρί Ἰαροβ, οἱ Πουὶ ροίοϑί 6858 

τῆς ἀρετῆς ἐχπεσὼν χαὶ τῇ χαχίᾳ συμδιοὺς ἐν σάλῳ 
τυγχάνειν ὑγιῶς λέγεται. 

Καὶ ἀπεστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. Δηλοῖ τὴν ἀναχο.- 

πὴν τῶν ἁμαρτημάτων τῆς ᾿ἱἱερουσαλὴμ,, οὐχέτι τοῖς 

ἔμπροσθεν ἐπεχτεινομένης τῶν πταισμάτων, οὐδὲ ἐν 

τῇ νομῇ τῶν ἀβαρτημάτων γινομένης, ἀλλ᾽ ἀποστρε- 

φομένης εἰς τὰ ὀπίσω ἐπὶ τῷ ἰδίῳ (καλῷ). 
᾿Αχαθαρσία αὐτῆς πρὸ ποδῶν αὐτῆς. Κατὰ μὲν 

τὴν σωματιχὴν διήγησιν τὸ λεγόμενον περὶ τῆς 1ε- 

ρουσαλὴμ νῦν τοιοῦτόν ἐστιν. Ἧ ἀχαθαρσία Ἱερου- 

σαλήμ᾽ τίνος δὲ ἐμπόδιον, ἡμῖν γαταλέλοιπε νοεῖν 
ὁ προφήτης. Τάχα οὖν δηλοῖ, ὅτι χωλυτιχή ἐστι τῆς 
πορείας αὐτῆς ἡ ἀκαθαρσία. ᾿Αλλὰ χαὶ τοιάδε τις 

οὖσα, δηλοῖ, ὅτι Ἱερουσαλὴμ τῶν ἐσχάτων αὐτῆς οὐχ 
8 ἐμνημόνευσε. Ταῦτα δὲ ὁ ἔχων πρὸ ὀφθαλμῶν, χαὶ 

ὁρῶν τί διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἀπαντήσεται, οὐχ ἀμαρ- 

τήτεται. Διὰ ταύτην τοίνυν τὴν ἀκαθαρσίαν ἐμπόδιον 

αὐτῇ διὰ τὸ μὴ μνημονεύειν αὐτὴν τῶν ἐτχάτων 

αὐτῆς. Τὰ θαυμαστὰ αὐτῆς τὰ μεγάλα, ἅτινα εἶχεν 

ὅτε ἀξία τοῦ ἐπισχοπεῖσθαι ἐτύγχανε, χατεδίδασε, 

καὶ εἰς ταπεινότητα ἤνεγχε πρότερον ὑπέρογχα ὄντα 
χαὶ μείξονα παντὸς ἐπαίνον. ᾿Αλλὰ χαὶ μετὰ ταῦτα 

πάντα οὐκ ἦν ὁ παραμυθούμενος τὴν τὰ μέγιστα αὐ- 

τῆς κχαταδιδάσασαν. Ἐπὶ τούτοις δὲ χαταγόησον 

τὴν ἐμοῦ τοῦ λέγοντος ταπείνωσιν, Κύριε, ἐπει- 

δήπερ ὁ ἐχθρὸς ἐπὶ τοῖς γενομένοις τῇ πατρίδι μου 

εγαλύνεται. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Ζητητέον τοίνυν, χατὰ 

τοὺς τῆς ἀναγωγῆς νόμους, εἰ δυνατὸν ἔν τινι τυγχά- 

ἴῃ Δψαο ἱπιπιυπάϊεϊαπι οὐ} 5. 116 οαιι8α ποῃ 5ἰ[. ᾧςΣ νεῖν ἀκαθαρσίαν οὐχ αἰτίῳ ταύτης ὄντι. Ἴδωμεν δὲ 

(οπβἰ ἀογοιλι}5 δ(ἰδπὶ ργ ποῖ ρα]65 ΤΙ γοιὶ μι1}}}8 86η5115. 

ΕἸυδηιοάϊ δηΐϊπηᾶ δἰ ἰδρβὰ [Ὁθγῖϊ, οἸηηΐηο οιἰληὶ ἴῃ 
ἱπηπιαπαάϊιϊα 691, αὐ ᾿πηπι πα 8 ἱπιρα αἰ πηθη10 65ὶ 

Π6 δϑηοίυ ἰἰ6 Ὁ ρτγοβοαυδίυγν, οἱ βίου! ἴῃ βᾶποίυπι 

ἰοευπι δϑοθηάθιϊ 580 ΓῸ Δογϑὶ ᾿15ϑ0π| 65ῖ ἃ Π60 υἱ 

οΔἰοοαπιοηία 5οἰνογεῖ, βυσοοββογαυθ 6708 δοβυ 6 ποη 
εοηργυθδ οοπίθοίοβ ᾿άθ6 08: ρεάθ8 ρ6 116 πιογίυδ ἰῃ 
Ἰοοο β8οῖο; ἰΐὰ δἱ 4υΐϊδ δῦβϑαιιθ ἱπιραάϊπηθηϊο ργο- 

τοὶ νυ}, [υγίΔ556 ἀδ)θί ποῃ (Δι απιὶ ΟΔΙ ΘΔΠΊΘΠΓἃ 

βοίνογε, 86 οἰΐδπὶ ᾿δύᾶγα 8500.168 485 ρϑαΐυ5 δἀ- 

Βϑγοης 6 ρυΐνογο. Ηυ]ὰ5 Δυίδπι γοὶ ρυ δηλι8 501|- 

Βοΐαπι 6586, υοι βΑΙνΔΙΟΓ, 408 ἴῃ ρεἰνίπι ἰη)θοἴα, 
Ἰλγορὶς ρϑάθβ ἀϊδεϊρυϊοτυπι ἀΐοθηβ Ρείγο, φυΐ που- 

ἀσπιὶ ἱπι6}Πσθη8 ἀγοᾶπαπι, ἃ 86 {ΠΠαπὶ ΓΕρΘ [6 θαι ": 

καὶ τὰ πρῶτα νοητὰ τοῦ Θρήνου. Ἢ τοιάδε ψυχὴν 
ἐχπεσοῦσα, πάντως καὶ ἐν ἀχαθαρσίᾳ ἐστὶν, ἧτις 

ἀχαθαροία χωλύει τὴν ἁγίαν ὁδὸν ὁδεύειν " χαὶ ὥσπερ 

τὰ ὑποδήματα κχελεύεται ὑπὸ Θεοῦ ὑπολύσασθαι ἁγίῳ 

τόπῳ ἐπιθαίνων ὁ ἱερὸς Μωῦσῆς χαὶ ὁ διάδοχος αὐτοῦ 

Ἰησοῦς οὐ χαθηχόντως περίχειται νεχρὰν δορὰν ἐν 

ἱερῷ τόπῳ τοὺς πόδας " οὕτως, εἰ μέλλει τις ὁδεύειν 

ἀνεμποδίστως, τάχα οὐ μόνον ὑπολύσασθαι, ἀλλὰ χαὶ 

ἀποπλύνασθαι ὀφείλει τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν γενομένην 
ἀπὸ τοῦ χνοῦ περὶ τοὺς πόδας. Καὶ οἰόμεθά γε τού- 

του σύμθολον εἶναι τὸ, τὸν Σωτῆρα, βάλλοντα ὕδωρ εἰς 
τὸν νιπτῆρα, πεπλυχέναι τοὺς πόδας τῶν μαϑητῶ"»λέ- 

γοόντα τῷ μηδέπω συνιέντι τὸ μυστήριον, καὶ διὰ τοῦτο 
χωλύοντι Πέτρῳ Ἐὰν οὐ γίψω σε, οὐχ ἔχεις μέ- 

δὲ ποῖιι (6 ἰαυέγο, ποη Ῥαγίοπε πιθοιπὶ ἰαθοϑὶδ; οἱ: Ὁ ρος μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας 

Ουοά ε{0 [αοἷο ἰμ ποδοὶς πιοάο, δεὶθς αμίοπι ροδίοα. 
499 Τοιϊ]επὰδ ἰρίίαγ οδὲ ἱπηπιυπάϊἴ, 45 65. ἴῃ 

Ρδάϊθυ8 δηΐπης, υὐ ἴα ἀΐοαπι, οἱ οὐδηάυ8 6805 

υἱ 6ἂπὶ ἀσχρυγροῖ, αἱ ροβδίπιυ8 οὐπὶ {110 ρᾶγίαπι 

μιαθόγο. Εἰδηΐπὶ δἱ ΝΠ} δάἀδιφγθαί, ἱπιροάϊπηδηίο οτὶϊ 

4αοπιίπυ8. νἱᾶπὶ δδουπάμπι γθοίδπι γαϊΐοποπὶ ἰη- 

ειοάϊαπιιν, [Δ εδὲ ϑαἰναίογθπι 4ι] ἀἰχὶν δ : Εσο δίιπι 

νἱα. 
Νόοη δὶ τεοοτάαία πουϊδδἰπιοτιπι δμοτμηι. ΜΔΗΪ [6 

δἰυμη δυίδπιὶ δδὶ δηϊπιᾶπ) γΓοοία Ὑδιθηΐοη., ΥὙ6] αυδὲ 

12}18 6886 ουρίαί, νϑ86 ἀφοῦθ, Ποη ἰᾶπι 40 ΡΓῶβΘἢ5 

δοίυπι 6δὲ οϑηβί ἀδγαπίθηι, 40λπὶ οἰἰδηὶ ργφυ  ἀθηΐθηι 

4. 308η. ΣΧ, 8. 5 ]0Δη. ΧΙΥ, 6. 

ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. Οὐχοῦν δεήσει περιαι 

ρῆσαι περὶ τοὺς, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, πόδας τῆς ψυχῆς 
ἀχαθαρσίαν, χαὶ δεηθῆναι τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὴν 

ἀποπλύνῃ, καὶ δυνηθῶμεν μέρος ἔχειν μετ᾽ αὐτοῦ" 
εἰ γὰρ παραμένοι αὐτῇ, ἐμπόδιόν ἐστι τὴν κατὰ τὸν 
ὑγιῆ λόγον ἡμᾶς βαδίζειν ὁδὸν, τὸν Σωυτῇρα.. τὸν εἰ" 

πόντα" Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδός. 

Οὐκ ἐμνήσθη ἐσχάτων αὑτῆς. Δῆλον δὲ, ὅτι ἡ 

μὲν ὑγιαίνουσα ψυχὴ, ἣ χἂν τοιαύτη χε εἶναι βουλο- 

μένη, ταῦτα πράττει, οὐ τοσοῦτον τὸ παρὸν μόνον 

σχοποῦσα, ὅσον προορωμένη τί χαὶ εἰς τὰ μέλλοντα 
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ἐχ τῶν ἐπιτελουμένων ἀπαντηθήσς ται. Καὶ ἐὰν μὲν, Αὶ 4υ}4 εἰ [υἱυγί8 (δπιροτῖθυ8 ἐὐοπίεὶ ἐσ ἢΐ8 αυδ 
χρηστοῦ τινος νομιζομένου ἐπὶ τοῦ παρόντος γίνεσθαι, 

προθεωρῇ τὸ ἐν τῷ μέλλοντι πιχρὸν, παραπεμψαμένη 

τὸ δοχοῦν εἶναι ἡδὺ, τὸ ἐναντίον πράττει ὑπὲρ τοῦ μὴ 

μετὰ ταῦτα χαλεπῷ τινι περιπεσεῖν " ἑὰν δὲ, ἐπιπόνου 

τυγχάνοντος τοῦ παρόντος, ἀγαθαὶ ἐλπίδες διαδέχων- 

παι τὸ φαινόμενον σχληρὸν, ἐχουσίως αὑτὴν ἐπιδώσει 

τῇ τραχύτητι τοῦ δόξαντος ἐνεῖναι δεινοῦ παρά τισιν, 

ἐπὶ τῷ τυχεῖν τῶν, διὰ τὸ ὑπομεμενηχέναι ταῦτα, δια- 
δεχομένων γλυχέων τὰ σχληρά. 

Θὺχ ἔστιν ὁ παρωκαλῶν αὐτήν. Ταῦτα δὲ πάντα, 

φησὶ, παθοῦσα ἧ τροπιχώτερον χαλουμένη Ἱερουσα- 

λὴμ, οὐδὲ τοῦ παραμυθουμένου εὐπόρησεν " ἀποστρα- 

φεῖτα γὰρ τὸν ἐν αὐτῇ λόγον, χαὶ ὅλη τοῦ πάθους 
γεγενημένη, τὸν βοηθὸν ἀπολώλεχε, τὸν ἀεὶ χατὰ 

τῶν πόνων ὁπλίξοντα χαὶ τῶν νομιζομένων δεινῶν 

τὴν προσήχουσαν αὐτῇ διάθεσιν. Ἐπὶ τούτοις δ᾽ ἐμοῦ 

τοῦ πολίτου τὴν ταπείνωσιν ἴδε " χαὶ ὡσὰν λέγοι συγ- 

γενὴς ψυχή - Τὸ τοῦ πολίτου μου πάθος, δι᾽ ἣν ἐδι- 

δάχθην φιλανθρωπίαν, ἐμή ἐστι συμφορά. Κατανόη- 
σον οὖν, Κύρ:ε, καὶ μὴ τέλεον καταλείπῃς τὴν τὰ 

προειρημένα πεπονθυῖαν" μὴ ὑπερίδῃς τὸν ἐχθρὸν 
αὐτῆς, λέγω δὲ τὴν καχίαν, μεγαλυνθεῖσαν χαὶ χε- 

χυμέντν κατ᾽ αὐτῆς. Δύναται δὲ τροπιχώτερον λέγε- 

σθαι τό- ;δε, Κύριε, τὴν ταπείνωσίν μου, ὑπὸ 

τοῦ ἐνυπάρχοντος τῇ ψυχῇ λόγου, ἀτιμασθέντος χαὶ 

τεταπεινωμένου, καὶ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, τὸ ἴδιον βασί- 

λειον ἀπολωλεχότος. 

Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασεν ὁ θ.λίδων ἐπὶ τὰ ἐπι- 

θυμήματα αὐτῆς. Ἐπιθυμήματα τοίνυν τῆς Ἱερου- ( 

σαλὴμ νοητέον τὰ ἐν τῷ ναῷ, χαὶ "Αγια᾽ τῶν ἀγίων 

ἀποχείμενα, εἰς τὴν ἱερατιχὴν λειτουργίαν εὔθετα, 
χαὶ τὰ ἄλλώς παρὰ τὸ ἐναποχεῖσθαι τῷ ναῷ θεῖα εἶναι 

πεπιστευμένα, οἷον, τὴν λυχνίαν τὴν χρυσῆν χαὶ τὰ 
λοιπά, Πεπειτμένοι γὰρ ἀπὸ τοῦ λαοῦ ταῦτα εἰς δό- 
αν θεοῦ ἐναποχεῖσθαι τῷ ναῷ, πάντων προέχριναν 
αὐτὰ, ἐπιθυμοῦντες αὐτοί τι παθεῖν μᾶλλον ὑπὸ τῶν 

πολεμίων χαλεπὸν, ἢ τούτων ὑποχείριόν τι γενέσθαι 

τοῖς ἐχθροῖς. Τὸ δὲ ἁγίασμα ἔθος τοὺς ἐχ περιτομῆς 
τὸν ναὸν χαλεῖν. 

Εἶδε γὰρ ἔθνη εἰσελθόντα εἰς τὸ ἁγίασμα. Πα- 
ραδοξότατον δέ τι πέπονθεν ἢ Ἱερουσαλὴμ παρὰ τὸν 
χαιρὰν τῆς αἰχμαλωσίας " ἐθεάσατο γὰρ ἔθνη, ἃ ἕνε- 

τεθατο θεὸς εἰς τὴν Ἐχχλησίαν μὴ εἰσέρχεσθαι, πα- 
τοῦντα ἔνθα οὐδὲ τοῖς Ἰσραηλίταις εἰσελθεῖν θέμ'ς, 

μόνων ἀξιωθέντων τῶν ἱερέων ἐν ἐχείνῳ μετὰ τῶν οὐ 

τυχόντων ἀγνισμῶν γίνεσθαι τῷ χωρίῳ. Ἔφθασαν 
Ἐὰ οἱ πολέμιοι καὶ μέχρ. τῶν ἀθάτων εἰσελθόντες, εἰς 

τόπον ἦν μόγις μετὰ πολλῆς ἁγιαστείας ὁ ἀρχιερεὺς 
ἅπαξ ποῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήει. Καὶ μετ᾽ ὁίγα" Ἐὰν δὲ 
Ἱερουταλὴμ, καθάπερ προπαρξστήσαμεν, ἡ τοιάδε 

ψυχὴ τυγχάνῃ, νοητέον κατὰ φύσιν αὐτῆς ἀγαθὰ χό- 
μὴν αὐτῆς ὄντα δι᾿ ὧν ἐθεράπευε τὸ Θεῖον, ἐναπο- 
χείμενα τοῖς ἀδάτοις αὐτῆς παντί τῳ, πλὴν τοῦ ἀρ- 

χιερέως λόγου, ἐπιθυμήματα αὐτῆς χαλεῖσθαι. Ἐπὶ 

πάντα δὲ ταῦτα ὁ ἐν τῷ παλαίειν χεχρατηχὼς ἐχθρὸς, 

ϑλένας τὴν οὐ καλῶς ὑπ᾽ αὐτῆς στρατευομένην, ἀλλ᾽ 

ἀξίως ὑπὸ τῆς θείας βοηθείας ἐγχαταλελειμμένην, 
ἐχτείνας αὐτὸν διὰ τῆς εἰς τὰ μοχθηρὰ δραστηρίου 

ἐυπί, Εἰ δἱ φυΐάεπι 'π ργβββοηι δἰ ἰφυϊά δρίτυν υοά 
δρεοΐθηι ῬΟπΙ ργῶβ 86 [ἀγαΐ, ργῳνυϊοι δυΐρη ἴαιιι- 
ΓᾺΠῚ ΔΠΊΔΓ 16 πὶ, γοὐθοίο αυοὶ ἀυ]06 νἱάοίυγ, 
δῖ. ορροβίίαπν, "6 ροβίθα ἴῃ πηδίαπι αἰϊφιοά ἰπ- 
ἐαγγαί. 8:1 ὙἜγῸ αιιοὰ ργάβοηβ δϑὲ Ἰδθουίοβαπι εἰἶϊ, 
56 5ρ68 651 ΒΟΠῸΠῚ ροϑί Δβρϑγῷ δοοιυγυη), Θρομία 
56 ἰρβᾶπὶ ἰγαάδί δΔβρογί(διἱ 68 φαοὰ ἰηϑυᾶνα ηυ]- 
Βυβάδιῃ νἱδϑιιπι ὁδί, αἱ δοβοαυδίυγ 68, συ ργορίοῦ 
Ἰνογυπὶ (ΟἸγϑη ἰδ πὶ 25ρ6Γ15 σου πθᾶ βυσοοάαηί. 

Δοπ ἐπὶ φιιὶ εθιιδοίοιμι᾽ δαπι. Παις δυίοπὶ ομγυΐα 
Ρᾶβθᾶ, ἰῃᾷι], 48 ἱγορίοθ νοοϑίυγ δογυβαίδθιι., 
Ἰδαιι6 ΘΟΠ5ΟἸΔιίδιη ἵν θη! ; ἀν ῦθα φαΐρρα 230 ἱπα 
γαΐοηθ,, ἰοίδφυς Δ} εἰΠ0ι}5 ᾿πλπηογθα, ἀαχ  Ἰδηίδηι 
Δηἶ5ἰ!, 4υ] 56 ΠΊρΡΟΓ ΟΟηΓὰ ἀοίογοβ, οἱ ΘᾺ αυς τ8]ἃ 

Β μαθοπίιγ, οοηστυοπίοπ) 1}}} βἰϑίαπ) δγιηδῖ. Ργορίογ 
ἰδὲς αἱἷΐ : Μοδπὶ 6}ι158 εἰνὶβ Βα πλ ΠΠδιθι υἱάο : αἱ δὶ 
ἀΐοογοῖ οορπδία διΐμνα; οἰ νἱ 8 πιο ΠΊ]ς 110, ΟὉ δῶμ 
ηιᾶπὶ δὐοοῖδ διπὴ ΠυΠπιλη Δίοπι, μϊθὰ δβὲ οδ᾽ι- 
πιῖῖα8. ὙἸἀς. ἰφίίαγ, Πομνΐπδ, ποτ ροηΐίυ8 ἀ6βο γι 
Ρϑ558π| δὰ ηὐ ἐϊεία βυηὶ; π6 ἀαδρίοἷα8 ἰπὶ που πὶ 
15, ποαυλείαπι ΒΟ ]οοὶ πηαρηϊοδίδπηι, οἱ ἀϊ διιβαπι 
Ἄἐὐμίγα ἢΠ4π|. ῬΟΙδδ81 δι} }6 1} υδυγραπὶ ἐγορίοα αἀἰοίαπι 
μος: Κ͵46, δοπιῖπο, πμην αἴδηι πιθαπὶ, ἃ ρᾶγίο 
8} 0:8 τδιΐον 5. ΘΟ ροίο, ἱμμοπογϑία οἱ Βυμ δια, 
οἷν αἱ ἢ ἀϊοαπι, ἃ 50 Γοβηο ἀο)εοῖα. 

γε γβ. 10. Μαπιηι διιαηὶ ὁαίοπάϊ (τἰϑμίοης αὐ ἀε- 

«ἰάετία εἾμ8. Ὠοδί(δγα ἰφίτυγ Ζογιβα]6 πὶ ἰμι 6 }ΠΠρομἃ 

διηΐ 68 45 ἴῃ (ΘΙ ρ]0 ἀγα, οἱ ἰμίγα ϑαποιᾶ 581- 

οἰογυη γοοοηάίια δὲ] ϑαοογοία]α πιἰηἰδίοτ ἢ 86- 

(Ποπηπιοιίδί8, οἱ φυά: ΟἸηπίπο, ᾳιυοὰ ἴῃ (οπιρ!ο ᾿αῦος 

ΓΟΙῸ, 580 ΓᾺ 0556 ΟΓΟΘΟ Δηίυγ, νου οἀπἀοαθγαηι 

δυτγευπὶ οἱ γε 4υα. Ῥεγϑιδϑα! δηΐηὶ ΠΔυ ΘΝ 68. [Ιᾶδς 

ἴῃ θ6ὶ φογίδηι ἃ Ρορυ]ο [υ͵ἱ8586 'π (οπρ]ο ἀϊεαια, 
Οπληΐθ8 111 ῥγαίογθθδηὶ, ουρίοη!65 ἰμδὶ ροίίιι9 
ΤᾺ] Δ] υἱὰ 40 διἰνογβαγι5 ρϑιΐ, υδῖμ Βογιιι 

αυϊρίαπι ργθάδπι ἤογὶ }ιοβιίθυ5. Μογὶβ νόγυ οϑὲ 
3υάεῖθ βδποίυατὶ! ποπηΐπα ἰδ ρίυπι Δρρο[Παγο. 

Μιαάΐι ἐπῖπι φοηῖο8 ἱπρτθδδας δαποιατίμηι. 830 

[πι|5}18ε155᾿ πη Ὑ6ΓῸ 4υϊά ρᾶ888 οϑὶ γι βα θη 

φρενὶ 115 [6 ΠΊΡΟΓΘ : Υἱάϊ! ἐπὶ πὶ φθηι68, (88 θ 6118 
Ργοθρογὰι ἴῃ ΕΟ οβίδπὶ πυη ἰηφτοίΐ, ἰΘγοπίο8 ρὸ- 

Ὁ αἰνυβ Ιοευτι 400 π ἰ5γ86}}{|8 χυΐ θη) ἱροῖ5 ἰπίγαγα 
[45 ογδῖ, οιιπὶ 50]15 βδοδγι οι 5 ᾿ἰσόγοὶ ἢΠὰς τα 
τρᾶβη8 ΡΠ ιοη6 Βᾶ ποι {Π68115. Αἱ ἸΙοϑί6 8. 60 ρτὸ- 
ἐτοβϑὶ δυηΐ, υἱ οἱ ρα ΠοίγΑ 8 ἰρδα ϑυυίγοηὶ, φυοά νἱχ 

ῬΓΙΠΟΘΡ5 βδοογαοίαπη οὐπὶ πηυ α 5α ποι πηοηΐα 5απιδὶ 
ἴθ ΔΠη0 ἱπργοαϊεθαίυτ. ΕῚ μαμίο ἱπ[οτίμς : 51 Ὑ6ΓῸ 
δογυβάθηι, βίοι! ργαποίδιυπι 6ϑῖ, δ᾽ υξὐπιοάϊ 4ηἰπ|ὰ 

681, ἱπι 6! Ἰ ροπάυπι εδὶ, θοηᾶ 6}115 παίυγα! ἃ ΡῈΓ 4085 

60 [Δπ|υ]αρθαίατ, ροσίία πῃ ρεπθίγα! 5 6} 0.8. 61}}}}- 
θεῖ ἱπδροθβϑὶβ ὑγαίογα|ιδηι ῥγηεὶμὶ βδοθγάἀοίυπι, 

[ιος 65ΐ, Γαι οηδ]} δηΐπηϑὲ ραΓιΐ, ΟΥΡαιαπὶ 18 6856 

οἱ ἀσϑιἀογδθ} 4 οἦυ8 νοσαγί. Αἀ ᾿ς οπηηΐα, α"} ἴῃ 

Ἰυοίλ νἱοῖι μοϑιῖϊβδ, οὐτπ {ΓἸ Ὀ0}845561 ΔηΪΠ]8ΠπῈ πιαῖδ 
Ροῦ 56. ἰρϑαπὴ πι ΠΔπίοιη, 50 τηδγῖιο ἀθ5ι|{||8π| 

οὶ ουχίϊο, οχίθηάθη5 56 ΡῸΓ 80 4πὶ δ γηαἷλ οἱῆ- 
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ψονβᾶπι, ΟπΊΠΪἶ5 ΒΟΡΤῸ αι], το] οἵα Υἰγία!θ, υἱίδην Α τῶν χαλῶν καὶ τοῖς χείροσι γεγενημένην, Πᾶς δὲ ὁ 
ἀποίι ἴῃ υἱεϊα, ἴῃ Πασιυδίίοης 6556 ποθὴ αὐϑυγὰθ 

ἀϊοίιυγ. 

Εἰ εοπυοῦφα 68᾽ τοίγογδμηι. Τηάῖοαι δογυβαίοη) ἀδ- 
8.1856 ρθοσᾶῦθ, πδ6 ΔΠρΙΪυ5. 86 ργίογίθυβ [ιβάατα 
Ῥοοοδίίβ, δ} 411} ρασοδίογιπι ρᾶϑία, 561 ΓΘΙΓΟ 800 

(θ0Π0) σοηνθγθ) 6856. 

ει. 9. {πιπιιπα εἶα 6716. ανιί6 μεθ εἾμ8. 88- 

οὐηάδυπι ργοργία πη Ὑογθο γα) 86 80π)|, 4υ0ἀ πυης 

ἀδ δατγτυβαίθπι ἀϊοϊιιν (816 658 : [πιπιιηἀ {18 δοτγιιβα- 

ἰδῆ : Ὡς γϑγο ἱπηπιυπάϊ 8 οὐ πᾶπὶ Γαὶ 511 ἰπηρϑάϊ- 

τηθηϊο, ποι ΐβ ργορὶιεία εὐπβίἀογαηυπη Το] αι. 

Εονιθ ἰίδαυς ἰά ἀδποίαϊ, ἰποαϑϑαπη {ΠΠΠπ|8 ἱπιραάϊτα 

᾿πηπιυ πη ἴδ. οἱ αὐπὶ [4115 6596. δογι 54 6], ΘΔ ΠῚ 

βἰ ζῃϊοαἱ πον βϑ ΠΤ ΟΓΌ ΠῚ Βυ γα ΠΊ ΠΟ 6556 ταρογάδ-" 

ἰ8π|. ΝΑπι Πέρα αιΐὶ ργαΣ Θου}}15. Παυοῖ, νἱδοῖψυο χυϊά 

βοαυδίαν ἃ ρβοοδιῖθ, ποη ροΟΟΑΌΪ. ΡῸΡ ᾿δης ἰρίίυτ 
ἐπππιυ αἰ πὶ ζαὶξ {1 ἱπυροαϊπηθηΐαπι : αυΐα αοη Γα- 
οὐγάδία 681 ΠΟΥ 55 ΠΟΤ ΠῚ Βυοταπι, πλὶγα Ὁ} } 1} ἃ 508 

τηλσηδ ας ροβδίἀομαὶ, ἀτπὶ ἀἰξπϑ ογαί οἱ ο05 ουγὰ 

πιαθδτθίυγ, ἀδ)εοὶ!, δὲ ἴθ δ)])θοιϊοηαπὶ γεἀδρὶ! αι 

Ῥγῖα8. ΔΊ} 55] πιὰ δγανὲ οἱ οπιηΐ ἰδ βυρογίογα. 

δεἀ εἴ ροβὶ ἤδο ὁπηηΐα πδπ|0 δγαὶ 40] δοπβοϊἀγϑίαγ 

Θαπ|, υ] 5818 πιαχὶ πιὰ ἀυ οἰβ56ί. Ῥγορίοῦ μα ΟΠ) πᾶ 

υἱάδ αὐ)δοίοποπι πιθαπὶ Ἰοαυσηιῖ5, δοηιῖπε, φιονίαπι 

ἐπί ηιΐοιιδ ρΓῸ [18 ἀυ80 ρα Γ85. πιεῶς σομἰραγιηί, πιᾶ- 

δηϊοαίυγ, Εἰ ραιοεὶς ἱπιοτ)εοειῖδ : Οὐ τοηάαπὶ ἰρίιαγ 

68., βοουηθατη δπαρυρίς Ἰ6ᾳ68, 5ἷ Πογὶ ροίαϑί 6558 

τῆς ἀρετῆς ἐχπεσὼν χαὶ τῇ χαχίᾳ συμδιοὺς ἐν σάλῳ 
τυγχάνειν ὑγιῶς λέγεται. 

Καὶ ἀπεστράφη εἰς τὰ ὀπίσω. Δηλοῖ τὴν ἀναχο. 
πὴν τῶν ἁμαρτημάτων τῆς Ἱερουσαλὴμ, οὐχέτι τοῖς 
ἔμπροσθεν ἐπεχτεινομένης τῶν πταισμάτων, οὐδὲ ἐν 
τῇ νομῇ τῶν ἁβαρτημάτων γινομένης, ἀλλ᾽ ἀποστρε- 
φομένης εἰς τὰ ὁπίσω ἐπὶ τῷ ἰδίῳ (καλῷ). 

᾿Ακαθαρσία αὐτῆς πρὸ ποδῶν αὐτῆς. Κατὰ μὲν 
τὴν σωματιχὴν διήγησιν τὸ λεγόμενον περὶ τῆς Ἱε- 
ρουσαλὴμ. νῦν τοιοῦτόν ἐστιν: Ἢ ἀχαθαρσία Ἵερου- 
σαλήμ' τίνος δὲ ἐμπόδιον, ἡμῖν γχαταλέλοιπε νοεῖν 
ὁ προφήτης. Τάχα οὖν δηλοῖ, ὅτι χωλντιχή ἐστι τῆς 
πορείας αὐτῆς ἡ ἀχαθαρσία. ᾿Αλλὰ χαὶ τοιάδε τις 

Β οὖσα, δηλοῖ, ὅτι Ἱερουσαλὴμ τῶν ἐσχάτων αὐτῆς οὐχ 

ἐμνημόνευσε. Ταῦτα δὲ ὁ ἔχων πρὸ ὀφθαλμῶν, χαὶ 
ὁρῶν τί διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἀπαντήσεται, οὐχ ἀμᾶρ- 

τήτεται, Διὰ ταύτην τοίνυν τὴν ἀχαθαρσοίαν ἐμπόδιον 

αὐτῇ διὰ τὸ μὴ μνημονεύειν αὐτὴν τῶν ἐτχάτων 
αὐτῆς. Τὰ θαυμαστὰ αὐτῆς τὰ μεγάλα, ἅτινα εἶχεν 

ὅτε ἀξία τοῦ ἐπισχοπεῖσθαι ἐτύγχανε, κατεδίδασε, 

χαὶ εἰς ταπεινότητα ἤνεγχε πρότερον ὑπέρογκα ὄντα 

χαὶ μείξονα παντὸς ἐπαίνου. ᾿Αλλὰ καὶ μετὰ ταῦτα 
πάντα οὐχ ἦν ὁ παραμυθούμενος τὴν τὰ μέγιστα αὐ- 

τῆς καταδιδάσασαν. Ἐπὶ τούτοις δὲ χαταγόησον 

τὴν ἐμοῦ τοῦ λέγοντος ταπείνωσιν, Κύρις, ἐκει- 

δήπερ ὁ ἐχθρὸς ἐπὶ τοῖς γενομένοις τῇ πατρίδι μον 

μεγαλύνεται. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Ζητητέον τοίνυν, χατὰ 

ποὺς τῆς ἀναγωγῆς νόμους, εἰ δυνατὸν ἕν τινι τυγχά- 

ἴῃ δίψος ἱπιπιὰ πα Ἰὰπὶ οὐ} 15. 116 οαι88 ΠΟΙ 5ἰἴ, αὶ νεῖν ἀχαθαρσίαν οὐχ αἱτίῳ ταύτης ὄντι, Ἴδωμεν δὲ 
Οοπβί ἀθγοπλ05 οἰἰδπὶ ργϊηοἶρ4165 ΤΉ Γοηΐ μ0}.8 56ηδυ5. 

Ε]υδιηοάϊ! δηΐπηα δὶ ἰαρβα ἔυδγϊ!, οὐμηΐπο οἰΐαπὶ ἴῃ 

ἱπιιηυηά ἶλ 656ι, αυῶ ἱπηπιηάἀϊἰ ᾿πηροαϊπιδηίο 65ὶ 

6 δ ΠΟΙ.) ἰι6 Γ ργοβααυδίυγ, οἱ βίου! ἴῃ βαποίυπι 

ἰοδυπιὶ ἃϑοθηάθι!! 58 0γῸ Μογϑὶ ᾿υϑϑυπὶ 681 ἃ 60 υἱ 

τ] οοδιηθη 8 5θἸνογοῖ, βδιισοοββοῦαι 605 δόξα ἤθη 

ΘΟηδΤΙ6 οοηίθοί08 Δ ΡῈ αὶ ρθάθ5 ρ6}16 πηογίυα ἴῃ 

ἸοοῸ βϑογο; ἰία δὶ 4ι}5 ὔϑααβ ἱπιρδαϊπιθηίο ργῸ- 

ἐγοὰϊ νυ}, [οτίδ586 ἀθθοῖ ποι ἰδία πὶ ΘΑ ΘΔ ΠΊΘηΓἃ 

βοίνοιε, 86 οἰΐδπὶ ἰἌγαγα 80Γ168 αυ85 ροάϊΐνυ5 δἀ- 

μῶγοηΐ 6 Ῥυΐνογο. Ηυ}ι8 δυΐδπι τοὶ ρυΐδπλι8 5γπὶ- 

Βοϊυμη 6556, αυοὰ ϑαϊνδίογ, 488 ἰῃ ρεἰ πὶ ἰη)θοίἃ, 
Ιλυθγῖϊ ρβάθβ ἀϊβεϊρυϊογαπι ἀΐοθηβ Ροίγο, φυΐ ποι- 
ἀσπὶ ἰηιθ} ζοη 8 ἀγοδηαπι, ἃ 86 {Πὰπὶ ΓΘΡΟΙο δι ": 

χαὶ τὰ πρῶτα γοητὰ τοῦ θρήνου. Ἡ τοιάδε ψυχὴ, 
ἐχπεσοῦσα, πάντως χαὶ ἐν ἀχαθαρσίᾳ ἐστὶν, ἥτις 

ἀχαθαρσία χωλύει τὴν ἁγίαν ὁδὸν ὁδεύειν " χαὶ ὥσπερ 
τὰ ὑποδήματα χελεύεται ὑπὸ Θεοῦ ὑπολύσασθαι ἁγίῳ 
τόπῳ ἐπιθαίνων ὁ ἱερὸς Μωῦσῆς χαὶ ὁ διάδοχος αὐτοῦ 
Ἰησοῦς οὐ καθηχόντως περίχειται νεχρὰν δορὰν ἐν 
ἱερῷ τόπῳ τοὺς πόδας " οὕτως, εἰ μέλλει τις ὁδεύειν 

ἀνεμποδίστως, τάχα οὐ μόνον ὑπολύσασθαι, ἀλλὰ χαὶ 
ἀποπλύνασθαι ὀφείλει τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν γενομένην 

ἀπὸ τοῦ χνοῦ περὶ τοὺς πόδας. Καὶ οἰόμεθά γε τού- 

του σύμθολον εἶναι τὸ, τὸν Σωτῆρα, βάλλοντα ὕδωρ εἰς 
τὸν νιπτῆρα, πεπλυκέναι τοὺς πόδας τῶν μαϑητῶ",λέ- 
γόντα τῷ μηδέπω συνιέντι τὸ μυστήριον, καὶ διὰ τοῦτο 

χωλύοντι Πέτρῳ Ἐὰν οὐ γίψω σε, οὐχ ἔχεις μέ- 

δὲ ποι [6 ἰαυθτο, ποῆ ματίεπε πιθοιπὶ Παϑοδὶδ; οἱ: Ὁ ρος μετ᾽ ἐμοῦ" χαὶ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας 
Ουοά ερ0 [αοὶο μι πδδοὶδ πιοάο, 8εῖ65 ἀαμίοπι ροδίθα. 

4229 ΤοἸεπάα ἰρίτυγ δὶ ἱπηπιυ πα εἶα, 4085 65. ἰη 

Ρούϊθυ5. δηΐπι, υἱ ἰϊὰ ἀΐεαη), οἱ ογάπὰυ8 76805 

αἱ οἅπὶ| ὀχρυγροῖ, υἱ Ροβδίπι8 οὔπὶ ἴ|Π|0 ράᾶγίαπι 

μιδθόγο. Εῤδηΐπὶ δἱ 1} δά ποογθαῖ, ἱπιροάϊπιδηίο ονὶϊ 

φυοημῖπυ8 νἱὰπὶ βϑουμπάσπι τοοίδπ) ταϊΐοποπὶ ἰῃ- 
ετοάϊαπιυν, ἰἀ εθι ϑαϊναίογθπι αιιὶ αἰχὶι ὃ ; Εφο διιπι 
υἱα. 

Νοη ἐεὶ τεοοτάαία κνουϊδεϊπιοτιηι διοναπι. Μ ΔΗ [6 

βίυπι δυΐθπιὶ 6ϑὲ δῃϊπηλπ) τοὶ γαϊθηΐοη), γαὶ αυ8: 

12119 6586 ουρίαὶ, ᾿νϑ. ἄφογα, Ὡ0η ἴδπ| 40 ρΓΏΒΘἢ5 

5010πὶ 6581 Ο9η5᾽ ἀδΓαπίοπι, 4υλπὶ εἰἶδηὶ ρΓΩΥυϊἀδηίοιι 

5. Ζοδη. σπ!, 8. 5 70Δη. χιΐ, 6. 

ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. Οὐχοῦν δεήσει περιαι 

ρῆσαι περὶ τοὺς, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, πόδας τῆς ψυχῆς 

ἀχαθαρσίαν, καὶ δεηθῆναι τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὴν 

ἀποπλύνῃ, καὶ δυνηθῶμεν μέρος ἔχειν μετ᾽ αὐτοῦ" 
εἰ γὰρ παραμένοι αὐτῇ, ἐμπόδιόν ἔστι τὴν κατὰ τὸν 
ὑγιῆ λόγον ἡμᾶς βαδίζειν ὁδὸν, τὸν Σωυιτῇρα . τὸν εἰ- 

πόντα " Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός. 

Οὐκ ἐμγήσθη ἐσχάτων αὑτῆς. Δῆλον δὲ, ὅτι ἡ 

μὲν ὑγιαίνουσα ψυχὴ, ἢ χἂν τοιαύτη χε εἶναι βουλο- 

μένη, ταῦτα πράττει, οὐ τοσοῦτον τὸ παρὸν μόνον 
σχοποῦσα, ὅσον προορωμένη τί χαὶ εἰς τὰ μέλλοντα 



6: ΒΕΙΕΟΤΑΊΊΝ ΤΗΒΕΝΟΞΒ. 622 
ἐχ τῶν ἐπιτελουμένων ἀπαντηθήσεται. Καὶ ἐὰν μὲν, Αὶ αυϊά εἰ [υἱυγῖ8. (επιροτίθυ8. ἐτεπίοες ἐσ ἢΐβ ἡ 
χρηστοῦ τινος νομιζομένου ἐπὶ τοῦ παρόντος γίνεσθαι, 

προθεωρῇ τὸ ἐν τῷ μέλλοντι πιχρὸν, παραπεμψαμένη 

τὸ δοχοῦν εἶναι ἡδὺ, τὸ ἐναντίον πράττει ὑπὲρ τοῦ μὴ 

μετὰ ταῦτα χαλεπῷ τινι περιπεσεῖν " ἐὰν δὲ, ἐπιπόνου 

τυγχάνοντος τοῦ παρόντος, ἀγαθαὶ ἐλπίδες διαδέχων- 

ται τὸ φαινόμενον σχληρὸν, ἐχουσίως αὑτὴν ἐπιδώσει 

τῇ τραχύτητι τοῦ δόξαντος ἐνεῖναι δεινοῦ παρά τισιν, 

ἐπὶ τῷ τυχεῖν τῶν, διὰ τὸ ὑπομεμενηχέναι ταῦτα, δια - 

δεχομένων γλυχέων τὰ σχληρά. 
θὺχ ἔστιν ὁ παρικαιϊῶν αὐτήν. Ταῦτα δὲ πάντα, 

φησὶ, παθοῦσα ἧ τροπιχώτερον καλουμένη ᾿Ἱερουσα- 

λὴμ, οὐδὲ τοῦ παραμυθουμένου εὐπόρησεν " ἀποστρα- 
φεῖσα γὰρ τὸν ἐν αὐτῇ λόγον, χαὶ ὅλη τοῦ πάθους 

γεγενημένη, τὸν βοηθὸν ἀπολώλεχε, τὸν ἀεὶ χατὰ 

τῶν πόνων ὁπλίξοντα χαὶ τῶν νομιζομένων δεινῶν 
τὴν προσήχουσαν αὐτῇ διάθεσιν. Ἐπὶ τούτοις δ᾽ ἐμοῦ 

τοῦ πολίτου τὴν ταπείνωσιν ἴδε " χαὶ ὡσὰν λέγοι συγ- 

γενὴς ψυχὴ " Τὸ τοῦ πολίτου μου πάθος, δι᾽ ἣν ἐδι- 
δάχθην φιλανθρωπίαν, ἐμή ἐστι συμφορά. Κατανόη- 

σὸν οὖν, Κύριε, καὶ μὴ τέλεον καταλείπῃς τὴν τὰ 

προειρημένα πεπονθυῖαν᾽ μὴ ὑπερίδῃς τὸν ἐχθρὸν 
αὐτῆς, λέγω δὲ τὴν χαχίαν, μεγαλυνθεῖσαν χαὶ χε- 
χυμένην χατ᾽ αὐτῆς. Δύναται δὲ τροπιχώτερον λέγε- 
σθαι τό- ἽἼδε, Κύριε, τὴν ταπείνωσίν μου, ὑπὸ 

τοῦ ἐνυπάρχοντος τῇ ψυχῇ λόγου, ἀτιμασθέντος χαὶ 

τΞεταπεινωμένου, χαὶ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, τὸ ἴδιον βασί- 

λειον ἀπολωλεχότος. 

Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασεν ὁ θλίδων ἐπὶ τὰ ἐπι- 

θυμήματα αὐτῆς. Ἐπιθυμήματα τοίνυν τῆς Ἱερου- ( 

σαλὴμ νοητέον τὰ ἐν τῷ ναῷ, χαὶ “Αγια᾿ τῶν ἁγίων 
ἀποχείμενα, εἰς τὴν ἱερατιχὴν λειτουργίαν εὔθετα, 

χαὶ τὰ ἄλλως παρὰ τὸ ἐναποχεῖσθαι τῷ ναῷ θεῖα εἶναι 
πεπιστευμένα, οἷον, τὴν λυχνίαν τὴν χρυσῆν χαὶ τὰ 

᾿ λοιπά, Πεπειτμένοι γὰρ ἀπὸ τοῦ λαοῦ ταῦτα εἰς δό- 
{ιν θεοῦ ἐναποχεῖσθαι τῷ ναῷ, πάντων προέχριναν 
αὐτὰ, ἐπιθυμοῦντες αὐτοί τι παθεῖν μᾶλλον ὑπὸ τῶν 

πολεμίων χαλεπὸν, ἣ τούτων ὑποχείριόν τι γενέσθαι 

τοῖς ἐχθροῖς. Τὸ δὲ ἁγίασμα ἔθος τοὺς ἐχ περιτομῆς 
τὸν ναὸν χαλεῖν, 

Εἶδε γὰρ ἔθνη εἰσελθόντα εἰς τὸ ἁγίασμα. Πα- 
ραδοξότατον δέ τι πέπονθεν ἢ Ἱερουσαλὴμ παρὰ τὸν 
χαιρὰυ τῆς αἰχμαλωσίας " ἐθεάσατο γὰρ ἔθνη, ἃ ἐνε- 
τέθατο θεὸς εἰς τὴν Ἐχχλησίαν μὴ εἰσέρχεσθαι, πα- 

τοῦντα ἔνθα οὐδὲ τοῖς Ἰσραηλίταις εἰσελθεῖν θέμις, 

μόνων ἀξιωθέντων τῶν ἱερέων ἐν ἐχείνῳ μετὰ τῶν οὐ 
τυχόντων ἀγνισμῶν γίνεσθαι τῷ χωρίῳ. ἜἜφθασαν 
δὲ οἱ πολέμιοι χαὶ μέχρ. τῶν ἀδάτων εἰσελθόντες, εἰς 

τόπον ἦν μόγις μετὰ πολλῆς ἁγιαστείας ὁ ἀρχιερεὺς 

ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήει. Καὶ μετ᾽ ὁ. 1|γα" Ἑὰν δὲ 
Ἱερουταλὴμ, καθάπερ προπαριστέσαμεν, ἡ τοιάδε 

ψυχὴ τυγχάνῃ, νοητέον χατὰ φύσιν αὐτῆς ἀγαθὰ κχό- 
ὑμὴν αὐτῆς ὄντα δι᾽ ὧν ἐθεράπευε τὸ Θεῖον, ἐναπο- 

χείμενα τοῖς ἀδάτοις αὐτῆς παντί τῳ, πλὴν τοῦ ἀρ- 

χρέως λόγου, ἐπιθυμήματα αὐτῆς χαλεῖσθαι. Ἐπὶ 

πάντα δὲ ταῦτα ὁ ἐν τῷ παλαίειν χεχρατηχὼς ἐχθρὸς, 
ϑλέγας τὴν οὐ χαλῶς ὑπ᾽ αὐτῆς στρατευομένην, ἀλλ᾽ 

ἀξίως ὑπὸ τῆς θείας βοηθείας ἐγχαταλελειμμένην, 
ἐχτείνας αὑτὸν διὰ τῆς εἰς τὰ μοχθηρὰ δραστηρίου 

ἐυηί. Εἰ δἰ φυΐάεπι 'π ργββοπιὶ αἰϊψυϊά δρίτυγ φυοὰ 
δρδοΐοπι "ῸΠῚ ρΓξ 56 [δγαὶ, ργῳνϊδὶ δυΐίθπι (υἱι!- 
ΓΤ ἈΠΊΔΥΪ  αἀΐπ6 πὶ, Γαὐθοῖο φυοά ἀυ]ο6 νἱἀδίυτ, 
δὶ. ὀρροβίίαπι|, "6 ροβίθα ἴῃ πη υ πη αἰϊφυοὰ ἰπ- 
ουγγαΐ. 81 ΥΕΓῸ αιιοὶ ργάβοηβ δὶ Ἰδθογίοβιπι εἰϊ, 
564 5ρ65 6ϑὲ ΒΟΠῸΠὶ ροϑί Δβρεγῷ δοοι ὩΓΌΠῚ, βροηία 
86 ᾿ρβᾶπι ἰγδάδί δβροῦ (αι! 6)5 φαοά ἰπβυᾶνο 4ιΐ- 
Βυβάδιῃ νἱβιιπὶ 6δί, αἱ ἀϑδθηυδίιγ 68, 4υα5 ῥγορίοῦ 
᾿ιόγυπη [ΟἹ ἐγδη δ πὶ 25ρογῖ8 Ἰασυηθα βυσοοθυηῖ. 

Δὸοπ ὁδὶ φμὶ εϑιδοίοιπι᾽ θαπι. ἤπις Αιίδπη οπηυΐα 
Ρᾶ858, ἰηαι!δ, 48 ἱγορίοα. νοοϑίυν δογυβαίδιη, 
ὨΘά406 ΘΟΠΒΟΪλμίοπη ἰ νοΐ ; ἄνογθα αυΐρρα Ὁ ἱπαΐιᾶ 
ΓΑιϊΐοηθ,, ἰοίάφυς δῇεοιυι5 ἰπ ποῦς, υχἑ Ἰδηίδηι 
ΔΝ Ἶβἰ1, 40} ΘΟ ΡΟ σΟηΐΓα ἀο]ΟΓο8, οἱ θᾶ αὐ: τη8] 
παθοπίτιν, σοησηυσπίδπ) ἢ}}} σαί απ δγιηδῖ. Ρτορίογ 
μας ἷϊ : Μϑᾶπι δου εἶνῖ5 μα ΠΝ ΠΠΔίθπι νἱάο : ὧἂἱ δὶ 
ἀΐοογεῖ σορβπδία διΐμηια; οἷ νἱβ πιδὶ ΠΟΙ 0, ΟἿ ΘΆμ 
4υλπ| οὐθοῖλ δυπ) Παπιλη Διο πι, μιθᾶ δϑὶ οαἱη- 
πη ιὰ5. Ἰὰς ἰφίτωγ, Πομνῆιδ, ποι ροηΐτ18 ἀδβογαβ 
Ρϑ5βδπὶ 6 αὐ: ἀΐεῖα δυηΐ; π6 ἀδδρίεἶα58. ἱπί πιϊου πὶ 
15, ποαυϊείαιν βοΠἰοοὶ τηλϑη ! Ποαίαπι, οἱ ἀἰ διι5απὶ 
οὐπεν {Π|4π|. Ῥοίδϑὲ δυίθιὴ υδυγράᾶπὶ ἰγορίοα ἀϊοίαπι 
"ος: γί, δοινιῖπο, ἠμην αἰδηι πιεαπὶ, ἃ ραγίὸ 
Δ} 10:8 τι]01}}5 σΟμροΐό, ἱπΠοηοῦδία οἱ μαπ δῖα, 
οἷν αἰ [τὰ ἀΐοαπι, ἃ 500 γόβηο ἀοοοῖα, 

γεγβ. 10. απμπι διιαηὶ ὁαιοπάϊι ἐγἰϑμίομς αὐ ἀε- 
«ἰάοτία εἦμ8. Ὀοδ᾽ (6018 ἰρίιυγ δογαβα]οπ ᾿πι6}ΠἸροι! ἃ 

διηΐ 68 45 ἴῃ ἰΘιρῖο ἐγδηΐ, οἱ ἰμίγα ϑδηοίᾶ 581- 
οἰογαη Γδοοηάΐία δὰ βαοογοία]α ηνἱηἰδίατί ἢ 8Δ6- 

ξοπηπιοιἰαί8, οἱ 44: ΟἸπηΐπο, φυοά ἰπ ἰοπιρὶο πα θος 
ΘΙ, 580 6556 ΟΓΘΟΟΘΙΔηίυΓ, νου οὐ μά θγαηι 
δυτγουπὶ οἱ Γεἰᾳυδ. Ῥεγβδυιλϑυη Θηΐπ) Δ ὈΘη 68. [56 
ἴῃ θεῖ φιογίαπι ἃ ρορυ]ο [υ͵586 π᾿ οῃρ]ο ἀΐεαὶα, 
πη θ08 1118 ργαίεγεθαπί, ουρίοη!68 ἰμδὶ ροί{ι8 
ΤΏ} ΔἸ φυϊὰ 20 διϊνογβαγι5 ρϑιΐ, ἀυδπὶ Βογιιιι 
αυϊ ρίαπι ργαάαπὶ ἤογὶ Ἰιοβιθυ5β. ΜοΥΪβ νόγὺ οϑὲ 
δυδαῖ5 βαποίυδεὶ! ποιηἶπα ἰδ ρα πὶ Δρραί!αγο. 

Ψιαάὶι ἐπὲπι φοηίθ8 ἱπφτόδδας δαποιατίμηι. 830 

[πυπἰ 2 1155᾽ πη πὶ ΥΈΓῸ αυϊὰ ρᾶ588 δὶ 76 γυβδ]επὶ 

οΔρ εν (8115 (ΘΠΊρΟΓΘ : Υἱ Ϊ Θηΐ πὶ ψαηί68, 4.25 6118 

Ργϑοθρογαὶ ἴῃ Ἐσοϊαβίϑπν ἤὐη ἱπρτγοιδ, (ΘΓοπ 68 ρὸ- 
Ὁ ἀἰνυδ ἰοουτι 4ὰ0 π6 [βγδϑι εἶ αυϊάοη) ἱρ518 ἰπίγαγα 

[245 δγαΐ, οἰ!) 501. δβδοογιοιϊ νας ᾿ἰσόγοὶ {Πὰς ἷγα 
τιϑβηἃ ΡυγΙ Ποδιίοπ6 βδῃο ἤραι158. Αἱ Ποδβί65 60 ργὸ- 
τοδϑὶ βυηΐ, υἱ οἱ ρϑηθίγα 8 ̓ρθὰ δυθίγοηϊ, φυοὰ νἱχ 
ΡΓΪΠΟ6Ρ5 βδοογάοίιπ οὑπὶ πηι} ἃ Βα ποι πιοπ ἃ δαπιδὶ 
ἴθ ΔΠη0 ἱπργοαϊεθαίυν. ΕῚ ραμίο ἱπ[ετίμε : δὶ νθγὸ 
Φοτγυβάῖθηι, βίου! ρῥγαποίβιυπι 65ῖ, δ᾽ υκπιοάΐ “ηἰπιᾶ 

6ϑί, πιο! Πἰροπάυπι εἐβὲ, θοηᾶ 6115 παίαγα! α ΡῈ Γ 40 

θεὸ [πιυ]αναίιγ, ροσίία 'ῃ ρεποίγα! 5 6}}8 61}}}}- 
θεῖ ἱπαροθϑϑίὶβ ργαϊογαυδπὶ ρῥγίπεὶμὶ βδοογβοίυτηῃ, 

μος 6ϑ8ῖ, γδί!οηΔ}} διΐπιδὲ ραΓιΪ, ΟΥΡιαπΊ {ΠΠΠ|ι8 6856 

εἱ ἀσδίἀδγα}}}ὰ οἦυ5 νοσαγί. Αἀ ᾿ς οπιπίϑ, απ ἴῃ 
Ἰυοῖλ νἱοῖς ποϑιϊβ, οὐαὶ {γὶ θυ] 3556. Δηϊηδ πὴ πιαῖα 

ΡὸΓ 56 ᾿ρβ8ΠῈ τη Ἰδηίοπι, δ0ὰ πηογῖ 10 ἀδϑιἰξυ!2ῃ} 
εἰ δυχὶο, οχιθηάθηβ 56 ΡῸΓ 508π| δὰ 1ηα]λ οἱἷ- 



{5 ΕΧ ΟΒΙΟΕΝΕ (ϑ: 

φδοθπι ροϊοηιίδπι, Δυγίραΐ! ἀπιοοπι διΐιηὶ τϑιϊοόποιη, Α δυνάμεως αὐτοῦ, εἰσέπεσε τῷ ἡγεμονιχῷ, χαὶ ἔρημον 

οἱ δοιιῖβ οὐ ναίαπι τγοϊφυΐί, ροβίδδυδπὶ 14 ἀείδει 

ἃ 60. (6ηι68 νόγο πος ἰ060 Δ]]ορογίοα ἱπι6 Προ πα 

δαηι 6586 πε τα νἱογα πὶ ἰπφγοββοῦιπι ἰῃ ρεΐη- 

εἶρθπὶ δηΐπηα ραγίοιῃ διὰ μοο ογοδίδπὶ αἱ δἰ: θεῖ οἅ- 

Ρᾶχ, νογιπηαυδ βαποιπλγία πη γ ] θη 15 'π ρυγἃ πηοΠίΟ 

φυίΐεοβοογο ; 4188 Κ6η.65 ρΓΟΙΙ θεῖ ΟπιηΐπῸ Ῥοι5 Ε6- 

οἰοβίαπη ἱπαγοάϊ. Ουἱά οπὶπὶ αἰϊαὰ ρυῃοῖρα! 5 ἃ 

θ 60 ργοιὶ δίειιπὶ ρυΐοπαιι8. ἱπχγθ ἰπ ΔΗ ΠηΔΠ| Εε- 

εἸοβία" θεῖ οοοριδίλπι, φυλπὶ Ορογᾶ οἱ 56 ῃϑιπῃ οΔΓΠΪ8, 

4 νογὸ φοπίε8 βαπὶ ἰηἰπιῖοι Πὲ0 Ὁ ὕαγο δἰεπίπι 

πα! αὐυότδιιδ δορὶ γί τιπι ρὸν οοσιαἰΐοπαπι σατνὶδ 

ψια ἱπίναῖσα 66: το 5: ἰοφὶ ἐπίπι θεῖ ποὴ οὐεάϊι: 

η6ς ἐπὶπι ρο(6δι Ἶ. 

Υοτβ. 11. Οπεπῖδ ρορμ νι 6}ιι8 φοπιοπίος. Ἐπ16 Δ - 

Βοτγᾶπιθ5 φοπιαργιηΐ, οἱ πιού οἱ φᾳγαιία οἰἱ δινΐπηλῃ 

γοιαςοηι 5 ἀοἤείϊοηιθιη ρνειοσἰβδίπια αυϑαι {Γὰ- 

ἀενδηι. 56ὰ αχυοπιοίο ρῥγϑάϊοί ἀββί ἀθγ}"}ἴὰ 73: 

ΔΌ δοβίθι8 δυϊαία ἀδθαπὶ δὰ διραπάσπι οἰρθαηι 

ψόγαμι οχίοπαῖι φυϊάθια ἰππιῖοιι8 πιᾶπυπὶ δ οπιηΐα, 

86] δχϑαϊίδιυβ, φυσά οορίδβοὶ αὐ ΠΠυ58ει, το! αὶ 

εαίογα υΐθυ5 οἰδυπι διμευδμὶ. 

γίαε, Ῥοπιῖπο, εἰ οοπδίάοτα. Ἰοιυὰ : Υἱά6, ρο- 

τῖπο, ορρτοὐνίμπι πιϑπὶ, ΟΥΔΙΙΟ δι δογιβα]οπὶ 4015 

Ργορίογ [πιὲπὶ ογπϑίαπι δπι81. Δῃ ὙΘΓῸ ἀεδὶ- 

ἀογαῦϊα ἐΐνογθα διη1 7 Ῥγϑείριια αυϊάθπι αἰ 

Ἶληι πιεπιογαία βιπὶ 8} αι ἐμ πη! οσίοηάϊὶ πιᾶ- 

αὐ; ἀείπάθ 5βἰπγιηογαπι 6 ΡΟρυ]ο ἀθδίἀθγδυ 1 

ὁγαμῖ : δ ρυθηοα, αυΐάθπι 810}, ῬγΟΡΓΙ 5. ὙΕΓῸ 

φυΐβηιο, οἰθαπι ομμοραί, Απδρορίθθ ἃυίπὶ : βίουϊ 

ἔϑδυ ρυϊπιοφοηία δὰ ΡΓῸ ἐδεᾶ νοπάϊϊ, ἀς ηυἃ 

πόπῖδιι δου ὰ8 αϑὶ ; ἔϑαιι οπἰπὶ ἱπίογργοίδιυγ 

231 ἰεγτα ταῦτα, ἰοτγεηυβ αυΐρρα [λοι ὁδὶ 60η- 

τοιηρία ψεϊπιοψεοπίίαγα, (ἘΓΓΘΠΙΒ416 ΤΟ ργροϑ εἰ5 

αι Ζδεοῦ υτἱ πϑοδββαγία δεοιπάο Ἰοοο μβανεθϑί, 

αυΐα ογαπί ἰπ σογροτὰ : δίς εἱ δεγυβαίθμι. Βεά 5 

αυΐάοιη ἀοδίΔογ 8 αυῶ παθορθαὶ θάοο 00 ἀδάϊι 

ἀΐξηο, οἰΐδιη 5ἱ 1118 ποὴ ργϑορίαββει; δι Ὑ6ΓῸ 3εγο- 

ΒΟΙΥΠΊΟΓΙπΣ ΡΟρυΐα5 ἀδαϊξ οἱ ᾿ρ56 αὐϊάθιῃ ΡΓῸ 6503, 

86ι1 ηδπὶ 58:0 1}5 πΠοὴ ργΓΘραγάνεγαῖ, 86 Βαθγ]ο- 

εξ, 4υὶ ἀοϑἰ ἀογ ΒΙ ΠΠ18. ἀδιῖ5. ἩΠαϑυγὶ ὀγαπί. Νονὶΐ 

δηΐμι ϑ860} ὀγπᾶγθ αυδ: δορερὶϊ ἃὉ Εϑαιι ; δὶ ΒΑΌΥ]Ο- 

εἶΐ πο αἰππῖαν ἀδι}5 ἴπ ϑαάσια θοπαπι. δ[ς οἱ δηϊπιὰ 

ΟὟ ΤΟΓᾺΠΙ ποοοοβαΓ ἀΓῸ πὶ ἱπορίαπι ἀἰνῖπη8. ΡΓΟ] οἷ 

ἀἰδεϊριπᾶϑ νοϊθη θὰ8 μοῦ ουτί οβιιαίοπι ἀΐϑοογα υἱ 

ἀοιγαδηι οἱ ϑυ θβαπηθηΐ. 

γα. 15. δὲ ὀχοοίδο διιο πιϊδὶ! ἴσπόπι. Ἰποοινά πὶ 

ἴῃ δχρυφπαίίοπθ 5ἰφυϊῆοαν!! φυυὰ Δρϑυπιρϑὶς ἴογι8- 

βἰπια το οἶα, νοὶ σαριϊν ἀῖοπιη εἰνίαπι ἰπ Θὰ πο- 

ὈΠΠΙογιπι, αυογιιπὶ δηίπιι9 οἱ δχίοιοτα ΡΓΟΡΙΟῦ 

οαἰδηνϊαίοβΒ αυοάαπιπιοίο ὑγοθαπίυγ. ἰπάϊοαὶ 

οἰἴαπι ἱπῆπια οοπάϊιϊοπ!Β ἢοπλῖπο5 δὰ δοῦν 6 Πὶ 

σαρίο5 4ιιαδὶ νϑηδίίοηθ τείίαιπ, 4υϊ ἸΙρθδυίαιθ 

ποη τοῖα υϑὶ [ἀϑγϑη!. [8 δεΐπι 11 δὰ δηξθγίογα 

ῬΟΓΘΘΙ!ρ8., ροβίογίογυπι Οὔ] ν οο θδηίυν ; ΓΤΟΥΘΡΙΟ- 

Ῥαμίαγ δυΐοπι ἃ φίογία ἐν ἱρποιιίπίαπι, ἃ Πα γίδι 6 

Ἵμοξα εἰσελθουσῶν. 

4 6]. ν, 17. 1 Βοηι. γι. 7. 

τῶν χαλῶν καταλέλοιπε τὴν ἀποστᾶσαν Θεοῦ ψυχήν. 

Καὶ ἔθνη δὲ κατὰ τὸν τόπον ἀλληγορητέον τὸν ὄχλον 

τῶν γαχιῶν εἰσελθόντων " εἰς τὸ δημιουργηθὲν ἡγεμο- 

νιχὸν ἐπὶ τὸ εἶναι Θεοῦ χωρητιχὸν, καὶ ἀληθὲς ἁγία- 

σμα τοῦ βουλομένου νῷ καθαρῷ ἐπαναπαύεσθαι" 
ἅπερ ἔθνη ἀπαγορεύει ὁ Θεὸς παντελῶς εἰσιέναι εἰς 
τὴν Ἐχχλησίαν. Τί γὰρ ἂν ἄλλο χυριώτερον ἀπαγ» 
ρεύεσθαι νομίξομεν ἀπὸ Θεοῦ εἰσέρχεσθαι εἰς ψυχὴν 

ἀριθμουμένην ἐν Ἐχχλησίᾳ Θεοῦ, ἣ τὰ ἔργα χαὶ τὸ 
φρόνημα τῆς σαρχὸς, ἀληθῶς ἔθνη ἐχθρὰ ὄντα τοῦ 

Θεοῦ; Ἡ γὰρ σὰρξ στρατεύεται κατὰ τοῦ πγεύ- 

ματος διὰ τοῦ φρονήματος τῆς σαρκὸς ἐχθρᾶς 

οὔσης εἰς Θεόν " τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπο- 

τάσσεται" οὐ γὰρ δύναται. 

Πᾶς ὁ λαὸς αὐτῆς καταστεγάζοντες. Ἐστέναξαν 

διὰ λιμὸν, καὶ μικρᾶς ἕνεχα βρώσεως ψυχὴν ἐπ'- 

στρεφούσης ἐκλείπουσαν παρεῖχον τὰ τιμιώτατα. 

Πῶς δὲ τὰ προῤῥηθέντα ἐπιθυμήματα παρὰ τῶν πο- 

λεμίων ἀπενεχθέντα παρεῖχον εἰς ὠνὴν τροφῆς; 

"Ἀλλ᾽ ἐξέτεινε μὲν ὁ ἐχθρὸς ἐπὶ πάντα τὴν χεῖρα, χο- 

ρεσθεὶς δὲ τῷ λαθεῖν ἅπερ ἤθελε, τὰ λοιπὰ χαταλέ- 

λοιπεν, ἀνθ᾽ ὧν ἐπρίαντο τὴν τροφήν. 

Ἴδε, Κύριε, καὶ ἐπίδλεψον. Εὐχὴ παρὰ τῆς Ἷε- 

ρουσαλὴμ, τό" Ἴδε, Κύριε, τὴν ἐμὴν ἀτιμίαν, ἀπο- 

λεσάσης τὸν χόσμον διὰ λιμόν, Μήποτε δὲ διάφορα 

τὰ ἐπιθυμήματα ; προηγουμένως μὲν τὰ προδεδηλω- 

μένα, ἐφ᾽ ἅπερ ὁ ἐχθρὸς ἐξέτεινε τὴν χεῖρα δεύτερα 

δὲ τὰ ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ χαὶ τὰ μὲν 

( κοινὰ παρείληφεν, ἀντὶ δὲ τῶν ἰδιχῶν ἕχαστος ὠνεῖο 

τροφήν. Πρὺὴς δὲ ἀναγωγὴν, ὥσπερ Ἠσαῦ ἀπέδοτο τὰ 

πρωτοτόχια τροφῆς, ἧς ἐπώνυμος γέγονεν " ἑρμη- 

νεύεται δὲ ἐρυθρὰ γῆ᾽ καὶ γὰρ ἐγένετο γῆϊνος χατα- 

φρονήσας μὲν τῶν πρωτοτοχίων, προηγούμενα δὲ ποι- 

ἦσας τὰ γήϊνα ἅπερ Ἰαχὼδ ὡς ἀναγκαῖα μετήρχετο 

δευτέρῳ λόγῳ διὰ τὸ τυχχάνειν ἐν σώματι " οὕτω χαὶ 

Ἱερουσαλήμ. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν δίδωσι τῷ ἀξίῳ Ἰαχὼθ τυ- 

χεῖν, ἅπερ εἶχεν ἐπιθυμήματα, εἰ χαὶ μὴ ταῦτα 

προείλετο" ὁ δὲ λαὸς Ἱερουσαλὴμ δέδωχε μὲν καὶ αὺ- 

τὸς ἕνεκα βρώσεως, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἁγίου ταύτην κατα- 

σχευάσαντος, ἀλλὰ Βαδυλωνίων, οἴτινες ἐνυθρίζειν 

ἔμελλον τοῖς δοθεῖσιν ἐπιθυμήμασιν. Ὁ μὲν γὰρ Ἰα- 

χὼδ οἷδε χοσμῆσαι τὰ παρὰ Ἠσαῦ οἱ δὲ Βαδυλώνιο: 

οὐ χρῶνται τοῖς δοθεῖσιν ἐπὶ ἰδίῳ καλῷ. Θὕτω χαὶ 

ψυχὴ δι’ ἀπορίαν τῶν ἀναγχαίων χρειῶν ἀποῤῥίπτει 

τὰ θεῖα μαθήματα τοῖς χατὰ περιεργίαν βουλομένοις 

ἐπὶ διαδολῇ χαὶ χλεύῃ μαθεῖν. ᾿ 

ἜΣ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστει.ε πῦρ. Τὸν ἐτὰ τῇ 

ἁλώσει δεδήλωχεν ἐμπρησμὸν τῶν ἰσχυροτάτων οἶχο- 

δομημάτων ἁψάμενον, ἣ τὴν ἅλωσιν τῶν ὑπερεχόν- 

τῶν ἐν αὐτῇ πολιτῶν, ψυχῇ τε χαὶ τοῖς ἐκτὸς οἱονεὶ 

πυρουμένων ταῖς συμφοραῖς. Δηλοῖ χαὶ τῶν ὑποῦε- 

Ό 

δηχότων τὴν σύλληψιν τὴν εἰς δουλείαν ὥσπερ ἐν ' 

ἄγρᾳ δικτύων, τῶν μὴ χαλῶς χρησαμένων τῇ ἐλευ- 

θερίᾳ. Οὕτω γὰρ οὗτοι, ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενοι, 

τῶν ὄπισθεν ἐπελανθάνοντο " ἀπέστρεφον δὲ ἀπὸ δό- 

ξης εἰς ἀτιμίαν. ἀπὸ ἐλευθερίας εἰς δουλείαν, καὶ 
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γεγόνασιν ἀντὶ ἐνδόξων ἡμαυρωμένοι χαὶ ἀφανεῖς ἐξ Α ἴῃ 5ογνϊ αΐοπ), εἰ ἰΔοιΐ βυπὶ 4υΐ [}]υ8τ6 5 δγϑηὶ, ὁ}» 

ἀτιμίας χαὶ ὕδρεως δι᾽ ἅπερ εἰς διηνεχῇ πέπτωχε 
λύπην ἡ πόλις. 

ἸἘ;ρηγορήθη ἐπὶ τὰ ἀσεδήματά μου" ἐν χερσὶν 

αὑτοῦ συνεπιλάχησαν. Ἢ Πρόνοια, φησὶν, ἐπὶ τοῖς 
ἐμοῖς ἀσεδήμασιν οὐ χεχοίμηται" Θεὸς γὰρ, ὥσπερ 

εἰς χεῖρας λαδὼν αὐτὰ, διὰ τῆς ἐξετάσεως τοῖς διὰ 

τὴν ἀνταπόδοσιν ἐνέπλεξεν ἔργοις χαὶ γέγονέ μοι 
ταῦτα χαθάπερ ἐπὶ τραχήλου ζυγὸς, χαὶ δουλείαν 

ἐπέθηχεν " ἦν γὰρ ἐδούλευσα τῷ Ναβουχοδονόσορ δου- 

λείαν, τὰ ἐμά ἐστιν ἀσεδήματα " διόπερ ἅἄτονος γέ- 
, ὕονα παραδοθεῖσα τούτοις ὧν ὑποστῆναι τὴν δεσπο- 
τείαν οὐ δύναμαι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Ὃ ζυγὸς αὐτοῦ 
κατὰ τοῦ τραχήλου μου. Δείχνυται δὲ διὰ τοῦ παρ- 
ὄντος ῥητοῦ τροπιχώτερον δεῖν ἐχλαμδάνεσθαι τὰ 

βουσὶ οἱ ἱφποῦὶ!θ8 οὉ υἱϊυρογίαπι οἱ ὀρργορτγία. Ρτὸ- 
Ρίογοα ἴῃ δοπιρ (ΘΓ Πα πὶ ΤΠ ΘΓΟΓΕΠῚ οἰ ν 185 ἰποίἐϊί, 

γογβ. 14. γι ρίαυϊ διρεν ἱπιρίεία!ο5 πιραδ, ἐπ 

πιαπῖθιις πιεὶς σοπιρίϊσαία δἜμη!. Ῥτγονίἀθηιία, αἷϊ, 

ΒΌρεΓ προ ἰηἰᾳυ αιΐθη5. πο οὐάογῃ νι : θου8 
πϑιηηυδ 4φυδοὶ πιαπίθιι8 645 δοορίεηϑ, μῈγ ἀϊσαυΐ- 

δἰτὐηθπ οὐπὶ Ορογὶ 08. τοί γ θυ οη}8 σοηνο νι ; οἱ 
[Δεἰυπὶ πα οχ Ν}}|8 οδὲ ἰδπαυδπιὶ ᾿υβυπι 80 ῸΓ 

ΠΟἸ]υτι, οἱ ἱπιρυδίία 5ογνυϊ(υ8. ϑογνι 08 δἷπὶ αυἃ 

βουυΐυ! Ναθιομοάοποβογὶ., πρῶ ἱπιρίεἰϑί65 βυηῖ: 

ἰάοίτοο ἑπβγπιαία 68ι υἱτίμε πιεα, πᾶπὶ ἰνδάϊί8 1}}18 

ΒΌΠῚ αυοτγαιη [ΟΓγα ἀοπιϊπαίιπη πο ροβϑῦπι, Εἰ 
Ῥαιιεἷς ἱπιετ) οἷς : ϑαφιιπι {ΠΠ|8 5006 Γ οοἰ ἢ τηθαπι. 
Ηΐ5. νϑγθΐ5 οδίαπαϊυγ, {{|65 νου μοῦ πα πιδπο5 80 - 

ὡς περὶ παθῶν ἡμετέρων λεγόμενα περὶ τοῦ θεοῦ. δ οἰιι5. 60 (τ δυμηῖυγ,, Πἰφαγαῖα 6556 δχρ!ϊοδηάδ. 
Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως ννηθείη τὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀσε- 
δήματα τῇ τοῦ Θεοῦ συμπεπλεγμένα χειρὶ ἣ τροπι- 

χῶς; οὐ γὰρ ἄν τις λέγοι χαὶ ταῦτα σωματιχῶς. Πῶς 

δὲ οὐχ ἄτοπον τῆς μὲν Ἱερουσαλὴμ πόλεως οὔσης 
τὸν τράχηλον λαμθδάνεσθαι τροπιχῶς, τὰ δὲ Θεοῦ λε- 

γόμενα μέλη μὴ τὸν αὐτὸν ἀχούεσθαι τρόπον ; Λε- 
γέσθω δὲ τὰ νῦν ὡς ὑπὸ ψωχῇς εἰς ἀσέδειαν ὑπνωσά- 

σης, ἐν τῷ ἀφηνιαχέναι μὲν ἀπὸ τοῦ σωτηρίου ζυγοῦ 
τοῦ ὑγιοῦς λόγου, ὃν ὁ Σωτὴρ ὀνομάζει χρηστὸν, 

ὑποδῦναι δὲ τὸν τῶν ἀσεθτμάτων, δι᾽ ὧν ἡἢτόνησεν 

ἀφεθεῖσα τῆς θείας ἐπισχοπῆς, καὶ παραδοθεῖσα τῇ 

βασιλευούσῃ τῶν χαχῶν ἀμαρτίᾳ, ἧς τοῖς θελήμασι 

διὰ τὸ ἀπεριόριστον καὶ ἄπειρον τῆς χαχίας οὐ δύνα- 

καἰ πάντη ὑπουργῆσαι, καὶ χάρον αὐτῇ παρασχεῖν. 

Ταπεινοξ δὲ ὄντως ἡ ἀμαρτία, χαὶ ἄγχει, καὶ χάτω ο 
βλέπειν ποιεῖ - ζυγὸς δὲ χαὶ τὸ συνειδὸς ἄγχον ἀεὶ χαὶ 
τιτρῶσχον, καὶ ἀνανεύειν μὴ συγχωροῦν, καὶ πάσης 

ἀφαιρούμενον παῤῥησίας. Πάρεσιν δὲ, φησὶ, καὶ τῆς 

ἰσχύος, ἧ μὴ καλῶς ἐχρησάμην, ἐποίησε, καὶ λύομαι 
τὰ συνέχοντά με θεωροῦσα καχά. 

Ἐξῆρε πάντας τοὺς ἰσχυρούς μου Κύριος ἐν 

μέσῳ μου. Οὐχ ἐχ μέσου μου ἐξῆρεν αὐτούς εἰ γὰρ 
χαὶ ἀπεστερήμην αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐξῆν εἰς ἕτερα χατα- 
χρήσασθαι" ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ μου παθεῖν αὐτοὺς κατε- 
δίχασε δι᾿ ἅπερ σέδησα, καὶ πεπόνθασιν οἱ ἐχλεχτοί 

βου τὰ χαλεπώτατα, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου τὸν οἶνον τοῦ 

θυμοῦ αὐτοῦ ἐν ληνῷ πατήσαντος εἰς πλησμονὴν ἐμοὶ 
καὶ τῇ παρθένῳ τοῦ βασιλικωτάτου Ἰούδα. Λέγοι δ᾽ Ρ 
ἂν ἰσχυροὺς μὲν τοὺς δυνατοὺς ἐν πολέμῳ χαὶ τῆς 
πατρίδος ὑπερααπίζοντας, ἐχλεχτοὺς δὲ τοὺς εὐγε- 

νεῖς ἣ τοὺς σοφούς. Σαφηνίζει δὲ τὸ, 2ηγὸν ἐπά- 
τησε, τὸ περὶ τῆς τῶν ἁμαρτωλῶν τιμωρίας ἐν Ψαλ- 

μοῖς εἰρημένον - Ποτήριον ἐν χειρὶ Κυρίου οἵγου 
ἀχράτου, πλῆρες κεράσματος, κλινόμενον ἐχ τοῦδέ 
τινος τοῦ χολαζομένου ἐπὶ τὸν-χολαξόμενον, ἕως πίωτι 
πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς, τῆς τρυγὸς ὑπολει- 
πομένης τοῖς ἁμαρτωλοτέροις ἔτι τούτων ὑπάρχου- 
διν, εἰς οὖς τελευταίους ὁ τρυγίας ἐχκενωθήσεται. 
Ληνὸν ἐπάτησε Κύριος παρθένῳ θυγατρὶ Ἰούδα. 

θὺ χαλεπὸν δὲ ἰδεῖν πῶς ληνὸν ἐπάτησε Κύριος παρ- 

δΙῬΕΔ), ἐχσιν, 9. 

Ναπι αυοπηοίο Δ] 116 Γ ἰη|6}}}ςοινάυπι οτὶ τ δ ΓοβοΙ Υπι5 
ἱπιρίείδι68 ἰπ θδὶ πιδπι σοηνοίυ 48, εδὶ ἱτορίςο 

Ωος ἐπί) ἀἰϊχοῦὶὶ αυϊβρίαπι ΘΟΥΡογΑ δ οἱ {1185 

δοεὶρίεπάα5. Θυοιηοάυ ἰΐαπὶ Δυβυγάτιη πη οὐὶϊ, 
δοτυδαϊδηι, αυδ εἰν (88 δῖ, οοί αν ἤρυνγαῖα δοοὶρὶ, 

αὐ Υ6ΓῸ αυδϑοὶ πιονῦνα Πεὶ εἰἰσυμίιγ, πὸ δὰ 

ουμηάοπι ἰπι6 }} οἱ ̓ ηοάυπι ἢ Πίσαπίυν νογὸ ἱπρ ἰῃ 

ΡΓδοηια νϑ υὶ 4}0 δηΐπηᾶ, αυῷ ἰπ ἱπηρίοίαῖα οἷ»- 

ἀογιίνοτὶϊ ὀχου580 8) υἰαγὶ δϑηδβ Γδιϊοπΐβ [60, 

«υοά δα νδίοῦ νοσδί βυᾶνο, 8.49. εἱ ἱπιρουῖίο 5ἰ δὶ 
ἦυξο ἰπιρίοἰδιὶβ, υπήδ οἱ πη πη δἰ αἰνίπα ορα 

ἀδϑιϊιυῖα, εἰ παι! ἰγαϑίια τηδιογιιπὶ γορίηδδ, 
ουΐα5. Πρ ϊἀἰηἱ, ργορίογοα φυο4 ἰμἢηΐἃ 65ι οἱ η0}}}ς 

ἐδ} 115 ἰποϊυάϊ᾽ιυγ, τΘΓΠΆΠἾβ., ἀσβαγυῖίγα οπηηἶ 0 ΠΟΙ 

αὐυοὰϊ, αυδᾷας σπρίἀΐπ6πὶ βδιίαγα. ἢυπι] δὶ ροΟΓΙῸ 

νόγα ρεσοδίυπι, οἱ ἀπρὶί, οἱ ἀδογβιιμὶ ἰηίυογὶ οορὶϊ; 
ἦυσαπη φυσι 65ὲ σοηβοίθη ἰδ ΒΟΠΙΡΟΓ Δ 56 Π5 δα 

νυ ΓΔ 5., οἱ βυγδιιπι ΟΟ1}]08 Δι(0}}γ6 ᾿Ὸη ΡεΓ- 

πιἰ((6η5, οἱ ομηπὶ ᾿ἰθογίδιθ ργίναπβ. ΒΟΌῸΓ οἰΐδπι, 

ἰμαυΐϊ, 400 ποη "δι υδᾶ 80πὶ ΘΠοΡνΑΥΝ, ἐϊ550]- 

νόγῆυ πηδ]ὰ ἀυϊ 8 Ορργίπιοῦ ὁοῃίυ6ῃ85. 

γεγβ. 1ὅ. Αδδιμθ οπιπες [ογες πιθος θουιίπμε ἐπ 
τποάϊο πιεῖ. Νοὴ ἀδ πηράΐϊο τγδὶ ϑυ} 605 : πϑῖὰ 

οἰϑὶ ογρϑία δγᾷπι 1115, βαὰ ᾿ίοευδὶ ἴῃ 1108 δυϑυ8 

ΠΟΠΥΘΡΙΘΓΟ ; γὙ ΡΠ 1108 ἰπ αἸθά ἷο ̓ η6ἱ ἀο!ὁΓ65 ραιὶ 

605 ξοπαδη)μανὶ! ργορίοῦ θὰ ατιδ' ἰπηρὶο ρε5ϑὶ, οἱ ρϑ55ὶ 

δὶ δου ββί πα οἰθοιΐ ποῖ, ἴρ80 θοπιΐηο Υἱπυπὶ 

[ἀτγογβ8 δ ἴῃ (ογουϊαῦὶ σδοδηίθ δὰ βαϊυγδίοηι 

τἰ μὲ υἱγρίπίᾳυς ταρία" ΟΡ 4115 δυάα. γοσαὶ δυΐοπὶ 

[ογι68. βίγϑιιι08 αυΐοαι ἴῃ θ6}10, ραιγίϑθαυ ἀείθη- 
ΒΟΓΩΒ; 6]δοίοθ. νῈγῸ π0}}}}05, γ8] βϑδρίβηιςβ. ἔχρο- 
εἶν δυίοπῃ ἀϊοσίυπι μος, ἐογεμίαγ σαἰσανΐί, μ6Ρ ᾿Ἰυὰ 

«ψυοά ἴῃ Ρϑαϊηνβ ἀθ ροροδίογυπι ρωπΐ5 ἰναθαίαγ 5: 

(αἰΐα ἱπ πιά Βοιληὶ υἱιιὶ πιοτὶ, ρίοπιιδ πιϊδίο, ἰμο}}» 

μᾶῖυ8 ὁχ ἰος αυἱ ρεηίίυν δά Δ)ἴνπν ρυπίίαπι, ἀοη θα 

υἱυογίηι οπῖπος μεσοπίοτες ἰόττα ; [Ὡς6 τεβογυϑία 1} 15 

4υὶ δάϊιυις τη ξὶ5 ροοοδίογοϑ δηΐ, ἢ 4.05 μοϑίγοῖο 

[τπλ δνυδουλυνυν. ἧ 

Τοτοιίαν οαἰσανὲ! θοπιΐπιις υἱγοίεΐ βία 1κμάα. 
Ὀἱβοῖ!α νογο ποὰ δεὶ ἢ0856 φιοποῦο ἰογουίαγ θομιὲ- 
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05 ΟΑ]ολγ τίς υἱγφίη! ἢ118 ϑυάα : ΝΠ πο {τ 5 418 
δϑι μα}, {Π14 6] ππϑίοι ἢ. Εὐγίδ356 Ὑ6γῸ οἱ 404 (ΟΥΤΩΣ 

τηδηῦδί, {14 οἱ νἱπάθιηϊαί. [5 σι  φυΐ Π}6} 185 νἱπυτῃ 
[ἐοογῖ!, 5015 Γγιισίυυ5 Ἰαιϑυΐίαγ : ἂἱ 48} ϑοδοπιοιαπὶ 

γον οΟἰἷ: ΟΟμπογΓ 46 υἱίθ8, οἱ [γυοι ραν] 

ἰγῶδ ὑνᾶπι, Οἱ ΓδΟσΠΊ ΠῚ ΠΥ υἀΐη}5, ΓΓΟΓΘΠΊΠΙ8 

δϑρίάυπι ἱπδϑηι Ὁ! ο, Οπηηἶθυ5 ἃ Βοπιῖηο ἴῃ ὑπὺπὶ 

1οΓΟυ 4 ΟΟἰἑΘοεἶ5, σα] ϑι18. οτηπῖθι5. 6705 Θροτῖθυ8 

Οἱ ΘΟΠΊΡΓΟ5818, δχ 14} 05 ρίαπο ἔγυσιθιι5 δῖθοὶ, οἱ 

δεῖ υἱ ἰγᾶπὶ ὀνοπιδί, αἱ διηδυ υἀΐηθπι, οἱ [ὉγῸ- 

τοι. ϑϑευπάθηι φυϊάσηι δεγοπ)ίδπι 190, αἱ ονοπδὶ; 

βοουηόυπι ᾿ϑαΐδιῃ ν᾽, 1 δχοίμοίυγ οἱ ἱπάυδίυν ο0- 

ξυϑδία φἰογία : ἤθηθ δηΐπ ἰγυβίγα ἰυγοι]δν οα]οδὶ 
Ὀοχηίμι5, οἱ ργϑοίραο νἱγρίηὶ {Π|Π5 δυά ἃ. 

ογ5, 10. Οομίμ8 πιθμὰ8 ἀδάμαϊς ἀπιαπ. Απὶπιᾶ 
Ἰφίτυγ. ρ!υγίιηβ. ἃ ουὸ (γοδίογ δοςθριῖὶβ ροίθη ἢ )ι}5 

οἰθοιίϑφιιο ἀοπίδ, οἱ εἶθ οὐρθαία Ὀγορίογῦ πη} } }{|8π|, 

Ρῶπδϑηι ἰαση5, αυοὰ 8.8.3. ρ3588 δϑί ἤθη ἰμἰο8- 
πν. Τοαιρυβ8. δυίοπι φυοὶ δὰ δοπίογαπάιηη νοσαίιγ, 

ἰθρ5 681 γοι θα! ΟηἾ5. αυδπὰο δοουπάμπη ΕΖα- 

οί πα, ποι γθεονἀαὐ λίγ ομιΐνπ ἐπιδεϊ ἰαγιπὶ ιια 5 

[εἶν Μιιδίμδ ἐπ αἶα μοσοαιὶ δὶ 15. ῬΊυ Δ Π 5. Δι! 6 πὶ αὐ: 

ΘΥΘΠΟΓΗΙ, α{ΠΠΠΠᾶΐα πὶ οδρίς, 4φαΐα Πιφοη 1}}}}5. οἱ μ]0- 

ΤΙ Ἶθὺ5. μὲ ΘΠ ἶ55ἃ 6δὲ σΟη 5014 110 οἱ γίϑιιβ 

Ομία ἰοηφο [πείτι5 6.1 α πιὸ φιὶ σοπδοίθίν" ἢϊθ) φαὶ 

γτοάμοα! απὶ απ ἠϊθαηι. ΤΔΟΛγπγυπὶ ολυ Βα ΠΊ 6586 

αἷι, αυοά ποπ ὀ5ϑεῖ σοι ογΓίο "5 ΔΠΙ ΠΊΔΠ) 6}05, ἰὺς 

68, αυἱ γεαϊηίορσγοῖ, αὐ ἰπαυΐϊὶ δγμπηδοῖα8. ΡΟΓαΙΙΟ5 
ΥΟΓῸ αἷΐ θ|105, ἰηγα!οβούηία ἰπἰμλΐο0 ΡῈ Ρ ΘᾺ ΄υΐθυϑ ς 

ἀο!ηχυδθδιι; 015 δαί ρίο νἰγϑπιθε5, ἀοϑυ τὺ ῦ 
αν θυ5:; ἀσπ δηΐπι μτγοίοἰπηι5, ἱμΠγπιδίυγ, δπιοτὶ- 

τα 6 οὐ ρΘΥἿ ΟΠ ΟΠ ΘΙ Δ5ϑοα απ, οἱ ΘΌ (6 Ὁ ροὸ- 

(65 οοηίογίαν διἰοησλϊυ5. ᾿ΔηΠυΔ 1) ρυνῖ5. Δη16 ἴὰ- 

Εἶδπὶ γϑηϊὶ, οἱ βίου! Ἰυϊυη νἱαγατη σΟπγ πη υὐι8 ; δα] 

γΡ:ορογιίοηθηι παπιιὸ ραροδίογιιηι φυΐθυς ἀοἸ η4υΐ- 

18, οἱ ὁπ αἰ Γί(, οἱ Υἱγ6 8 δυιηἷϊ. 56 ἀστ ροσεδηάι 

Πηο [οἱ πη5., νου! ἰδπηθ οοπίδοίυβ. Θπηο γί Γ. 

(οπιγῷ νογο, βϑποίοβ Δ56105, οἴη θη ΠΟ}Ἶ8 ᾿ρ515 

δεϊπιὰβ, ΤΟΙ υδίίογ 5 γοάἀίηυ5, βίου! ροοοληί65 ἴω- 

βληυδ. Ουλτα ΥΠΙΠΠΔΟ 5. ΡΓῸ μεγάϊε, ἱμ!οΓρτοῖδ- 

105 651 ἀεδοίαί(ϊ. )]οαῖ γ6ΓῸ 886 δηΐπια σομῃ ἢ} ρ14- 

ἰτἰχ ΟΠ ρ05. νου νου 119 οἱ μυγὰ δοσογἶα 1:8} - 

«δηῖ6 {ΠΔπὶ νογΠῸ ρεῖναία, οἱ οὐποι 5. Γγυοεϊθι5 4] 

διηι {ΠΠ1} 6ὁ}ι18, ργορίονοα ᾳφᾳυρα δάνογβαβ ἂμ ἰὨἰ τα 
ΡΓΔΥΪΔ 5. ἰμναιογίί. 

Υεγβ, 11. Εχραπαϊι δῖον πιαπιιηι δμαῦι. ϑίοη δρ- 
Ρ6Ι1ὶ πιοπίθπι, ρομιίυη δάοοῦ, τηοίγορο] πὴ 36 γι- 

58] 6}; ργυββογρϑίί νοῦ ὕθὺ5 πιδηάαια 79οοἷν, 4υ]- 

θ5 νἱ οἰδι 8, μο δ. } 5 οἰγουπινα δι [υἰϊ. Θοουπάστη 

δυίεπι ϑγιπιηδοίνπ) οἱ ϑομιυδφίνία, πιαπά αὐ! δοηιὶ- 
πιις ἐπ οἰτομῖτι 6}.ι6 βεογὶ ΟμΡΥΙιεπίοδ ἐμ, ὮΟς 651, 

Ρυιϊοκίαιθ5 διἱ πηδίι ἀδοιπδι5. 

αεία 6δὶ }εγειδαίοια, εἰς. Τπιρυτ!ΠΔΐοπι 7ογυβα  δηι 
ῬΤΟΡΙΟΓ ρθϑορσαίᾷ δχργοϑοὶὶ, βδυμπηρία δ᾽} Π υἀΐπα ἃ 

δ 0]. νι, Ἴ. "5 δοῖοην. χχν, 27, 

ΕΧ ΟἈΙΟΕΝΕ 

"58. χχι, ὃ, 

Α θένῳ θυγατρὶ Ἰούδα" ἐπεὶ γὰρ ἃ σπείρει ἕκαστος, 

ταῦτα καὶ θερίσει. Τάχα δὲ χαὶ ἃ γεωργεῖ, ταῦτα 

χαὶ τρυγᾷ. Ὁ μὲν οὖν χρείττονα οἶνον πηιῆσας, εὐ- 

φρωνθήσεται ἀπὸ τῶν ἰδίων γεννημάτων " ὁ δὲ γεωρ- 

γήσας ἄμπελον Σοδόμων καὶ χλήματα Γομόῤῥας, χαὶ 

χαρποφορήσας σταφυλὴν χολῆς, καὶ βότρυν πιχρίας 

καὶ θυμὸν ἀσπίδων ἀνίατον, πάντων ὑπὸ Κυρίον συν" 

αγομένων εἰς ἕνα ληνὸν, πατουμένων τῶν χαχῶν 

ἔργων αὐτοῦ, καὶ θλιδομένων, καὶ τοῖς τοιούτοις ἀχο- 

λούθως καρποῖς πίεται ὑπὲρ τοῦ τὴν χολὴν ἐμέσαι 

χαὶ τὴν πικρίαν χαὶ τὸν θυμόν. Καὶ πίεται κατὰ μὲν 

τὸν Ἱερεμίαν εἰς τὸ ἐξεμέσαι, κατὰ δὲ τὸν Ἡσαΐαν 

εἰς τὸ ἐξεγερθῆναι καὶ ἐνδύσασθαι δόξαν τὴν συγ- 

γενῆ οὐ γὰρ μάτην ληνὸν πατεῖ Κύριος, χαὶ μά- 

λιστα παρθένῳ θυγατρὶ Ἰούδα. 

Ὃ ὀφθαῖμός μου κατήγαγεν ὕδωρ. Ἢ τοίνυν 

ψυχὴ πολλὰ παρὰ τοῦ χτίσαντος αὑτὴν λαθοῦσα ὃυ- 

νατά τε χαὶ ἐχλεχτὰ χαρίσματα, τούτων διὰ χαχίαν 

ἐστερημένη καὶ τίνουσα δίχας, ὃ πέπονθεν, ὁμολογεῖ, 

Ὁ δ χληθεὶς εἰς τὸ συντριθῆναι καιρὸς, ἔστιν ὁ τῆς 

ἀνταποδόσεως " ὅτε χατὰ τὸν Ἰεζεχιὴλ οὗ μρησθή- 

σεται πάντων τῶν δικαιωμάτων ὧν πεποίηχεν ὁ 

δίκαιος ἐν ἡμέρᾳ ἁμαρτίας αὐτοῦ. Πενθοῦσα δὲ 

τὰ συμδεδηχότα ὠφελεῖται, τῶν πενθούντων χαὶ 

χλαιόντων ἐπαγγελίαν ἐχόντων τὴν παράκλησιν χαὶ 

τὸν γέλωτα. 

Ὅτι ἐμακρύνθη ἀπ' ἐμοῦ ὁ παρακαλῶν μεν ὁ 

ἐπιστρέφων ψυχήν μου. Αἴτιον εἶναι τῶν ὀδυρμῶν 

ἔφη, τὸ μὴ εἶναι τὸν ἐπιστρέφοντα τὴν ψυχὴν αὐτῆς, 

ἤγουν τὸν ἀναχτώμενον, χατὰ Σύμμαχον. Ἡφανίσθαι 

ὃΣ λέγει καὶ τοὺς υἱοὺς δυναμωθέντος τοῦ ἐχθροῦ, δι 

ὧν ἐξημάρτανον εὐσεθούντων γὰρ ἡμῶν, οὖχ ἰσχύει' 

ἀσθενεῖ γὰρ προχοπτόντων, καὶ νεχρηῦται τελειουμέ- 

νων, καὶ ὑπὸ τοὺς πόδας συντρίύεται λεπτυνόμενος ὡς 

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ὡς πηλὸς τλα- 

τειῶν λεπτυνόμενος" ἀναλόγως γὰρ ὧν ἁμαρτάνομεν 

χαὶ τρέφεται χαὶ δύναμιν ἴσχει" τοῦ δὲ πλημμελεῖν 

πεπαυμένων, οἱονεὶ λιμῷ διαφθείρεται. Ἔχ δὲ τν 

ἐναντίων τὰς θείας δυνάμεις τὰ ἀγαθὰ μὲν πρᾶτ- 

τοντες ἡμῖν αὐτοῖς ἐνισχύομεν, χαὶ διώχομεν ἄμαρ- 

τάνοντες. Διόπερ ὁ Σύμμαχος ἀντὶ τοῦ ἠφανισμένη, 

ἐξέδωχεν, ἐρήμη. ΔΛέγοι δ᾽ ἂν ταῦτα ψυχὴ θεωρητιχὴ 

τυγχάνουσα τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας καὶ διὰ ῥᾳθυμίαν 

τὸν εὐφραίνοντα ταύτην ἀπολέσασα λόγον, καὶ πάντας 

Ὁ τοὺς χαρποὺς νἱοὺς αὐτῆς χρηματίζοντας, διὰ τὸ 

χατ᾽ αὐτῆς ἐχθραν τὴν χαχίαν δεδυναμῶσθαι. 

ι 

Διεπέτασε Σιὼν χεῖρα αὐτῆς. Σιών φησι τὸ ὄρος, 

τὸν δὲ λαὸν Ἰαχὼδ, τὴν δὲ μητρόπολιν Ἱερουσαλή μ' 

ἐνετείλατο δὲ ὁ Θεὸς τῷ Ἰαχὼθδ ἐντολὰς, δι᾿ ἃς παρα- 

θαινομένας ὑπ᾽ ἐχθρῶν ἐχυχλώθη. Κατὰ δὲ Σύμμα- 

χον καὶ καθ᾽ ἑτέραν ἔχδοσιν τῶν Ἑθδομήχοντα, ἐνε- 

τείλατο Κύριος κύκλῳ αὐτοῦ γενέσθαι τοὺς θ.- 

ὄοντας αὐτὸν, δηλαδὴ ταῖς εἰς τὸ χαχὸν τεταγμέ- 

νᾶις δυνάμεσιν. 
Ἐγένετο 'Ιερουσαλὴμ εἰς ἀποκαθημένην. Τὸ 

τῆς Ἱερουσαλὴμ δι’ ἁμαρτίας ἀκάθαρτον ὡς δι᾽ ἀφέ- 

" Εχρον. ΧΡΠῚ, 22. 
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δρου δεδήλωχεν. ᾿Αγαμέσον δὲ λέγει, ἢ τῆς Σιὼν καὶ Α πιδπϑίγιογαπι ρυτγρδίίοπα. [π τθϊο δυΐοπι ἀϊοί! νθὲῦ 
«οὔ Ἰαχὼύ, ἣ ὅλον μὲν τοῦ ὄρους μέση" ἐν μέρει γὰρ 

αὐτοῦ χοδόμηται" ὅλου δὲ τοῦ λαοῦ νῦν τοῦτο ση- 
μαίνοντος Ἰαχὼδ τὰ δύο χαὶ δέχα σχῆπτρα. Διχῶς 

δὲ χατὰ λέξιν ἔστι λαθεῖν τὴν Σιὼν καὶ τὴν Ἱερου- 
σαλὴμ, ἣ τοὺς τόπους ἣ τοὺς οἰχήτορας. ᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν 

τόπος ἣν ἡ Σιὼν, χεῖρας αὐτῆς, τὰ ἔργα καὶ εἴτι χει- 
ροποίητον, φησὶ διαπεπετασμένας χαὶ οὐ συνεστραμ- 
μένας, οὐδὲ τὸ πρέπον ἔργον χερσὶ ποιουμένας, ὡς 

ἐν ἀγρῷ καὶ ἐρήμῳ τῇ χώρᾳ᾽ εἰ δὲ τοὺς ἐνοικοῦντας 
χέγει, χεῖρες ἂν εἶεν οἱ γεωργοὶ χαὶ ἐργάται, μὴ 

συστέλλοντες εἰς ἔργα τὰς χεῖρας διὰ τὰ περιστάντα" 

εἰ δὲ τῆς Σιὼν χεῖρες τροπολογοῦνται, πόσῳ μᾶλλον 
τὰ χατὰ τὴν Γραφὴν μέλη Θεοῦ; Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ 

ἔρος, ὡς εἰπεῖν, μετὰ τοῦ ἔθνους στενάζει, οὐκ ἔχον 

εἰς παραμυθίαν, οὐ Θεὸν, οὔθ᾽ ἅγιον ἄνδρα. 

Δίχαιός ἐστι Κύριος. Στόμα Κυρίου τοὺς προφή- 
τας ἐχληπτέον, ὧν εἷς ὑπάρχων Ἦσαϊῖας ἔλεγε" Τὸ 

τὰρ στόμα Κυρίου ἐ1άλησε ταῦτα. Ἱερουσαλὴμ. δὲ 
ὠνείδισται ὑπὸ τοῦ Σωτῆρο;, ὡς ἀποχτείνασα τοὺς 
προφήτας, χαθὸ παρεπίχρανε τὸ στόμα Κυρίου, πό- 

νοις αὐτοὺς πιχροτάτοις ἐχδοῦσα. Ὃ δὲ τὸ αἷμα τῶν 
προφητῶν ἐχξητῶν Θεὸς ἀλγηδόσι ταῖς ἐχ πολέμων 

χαὶ πάλιν αἰχμαλωσίαις παραδίδωσιν αὐτῆς νεανί- 

σχους τε χαὶ παρθένους. ᾿Ανθ᾽ ὧν οὖν πέπονθεν, ἐξο- 

μολογεῖται τοῖς ἄλλοις, ἑαυτὴν παράδειγμα τούτοις 

παρέχουσα, πρὸς τὸ μὴ παθεῖν παραπλήσια τὴν τοῦ 
θεοῦ μαθόντα; διχαιοσύνην. ᾿ 

Παρθένοι μου καὶ γεαγίσκοι μου. Μετὰ τὸ αἰσθη- Ό 

τὸν, παρθένους νόει τοὺς ἐν ἀφθαρσίᾳ βιοῦντας, νεα- 

νίσχους δὲ τοὺς ἐν ἀρετῇ εὐδοχιμη μένους " πολλάχις 
γὰρ καὶ οἱ ἅγιοι τοῖς ὑπευθύνοις συμπάσχουσιν. 

Ἑχάλεσα τοὺς ἐραστάς μου. Τοὺς ἐραστὰς 
οἵτινές εἰσι δεδήλωχεν Ἰεζεχιὴλ λέγων πρὸς Ἵερου- 
σαλημ, ἣν Ὀλίθα χαλεῖ' Τάδε .1έγει Κύριος " ᾿Ιδοὺ 

ἐξεγείρω τοὺς ἐραστάς σου ἐπὶ σὲ κύχλωθεν, υἱοὺς 

θαδυλῶγος, καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους. Οὗτοι 
Υὰρ πρότερον ὄντες φίλοι, κατὰ θείαν πρόνοιαν εἰς 

ἐχθρὰν μετέδαλον - ὃ δὴ πολλάκις ἐπὶ ἔρωτος γίνεται 

τρεπομένου πρὸς μῖσος λέγει γὰρ περὶ μὲν Σαμα- 

βείας" Καὶ ἐξεπόρνευσεν ἡ ᾿Οειὰ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ 
ἐπέθετο ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὑτῆς τοὺς Ἁσσυ- 

ρίους. Ἀσὶ μετ᾽ ὀλίγα" Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὖ- 
τὴν εἰς χεῖρας τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, εἰς χεῖρας 
υἱῶν ᾿Ασσυρίων.. Λέγει δὲ καὶ περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ᾽ 
Καὶ εἶδεν ἡ ἀδελρὴ αὐτῆς ᾿Ολίδα" καὶ διέρθειρβ 

δίϑη δἱ ὅλοοῦ, γε] φυΐδ ἰοι[}8 τηοπιΐβ τηράΐα ; 5ἰ(ἃ 

αυΐρρα 65ι ἰῃ τπη8 ρᾶτίο {ΠΠ|ι5.; ἰοιΐαδ ν τὸ ρορυ}. 

Ἰιος ἰῃ ργφβϑηιϊ 000 5ἰφη  οληία ὅδ. ἀποάδοίτη 
αὐίυβϑ. θυοθυβ γ ΓΟ 0615 δά [᾿ἰογαμ ρυΐϊοδὶ 86- 

εἰρὶ δίοηῃ οἱ δαγυβαίεπ), γε] ργὸ 1οοἶβ8, γδὶ Ῥγὸ 118}}}- 
ιαἰοτίυ5. 51 φυϊάοημ ϑίοῃ Ῥγὸ 000 βιυπηδίῃγ, τηληυ8 

ἰρϑίιβ, ορογᾶ, οἱ δἱ φυϊά ὁδὶ ηδῆυ (Δοί, Αἰϊ οχρδη- 

885 δἰ ΠΟΙ" σοηϊΓδοίᾶ8, Ποῦ Ορι15 σΟΗ πΐ θη 8 Πη3ηϊ- 

θυ8 οἰδοίοι 68, 86 δὶ ἰ!) ἄῦτῸ ἀδβοϊδίοαι!ο ἰ000 655εῖ. 

δὶ νασοὸ δΒαθίϊδίογοϑ ἐπί] σὶ, τηδηυδ [ἀογίηϊ ἃριῖ- 

6014, Ορογαγίϊ ποὸὴ Οομ ΓΔ θη 68 πιδῆυβ δὰ ΟροΓᾶ 

οἷν ΔΕΟοΡί38 Οϑ]απηδί68. Ουοὰ 5[ πιδηυ8 δίοη ᾿ὶ- 

Ευγϑῖα δοοϊρἰυπίων, φιδηίο πιδεὶβ ἰά (δοίδηάσπι ἀθ 
8338, τπιοιηθγὶβ θεΪ αυς {|| ϑεγίριυγα ιὐἰθαΐῖ. 

Β Εἰ ἴρβ6 τηοπβ οἰΐαπι, οἱ, υἱ ἰἰὰ ἀΐοαπι, τἃ ουΠ8 
Ἀ)υΠΠ υἀΐπα ρ6 πὶ}, ἡυ πὶ Πάθ 61:5 ΘΟΠΒΟΪΔίΟΓΕΠΊ, 

πο Βόυπ, πο Δ᾽ 4φυ6πὶ 88 οί. 

γεγβ. 18. 7υδίις. ἐδι θοπιΐπμδ. Οδ Ἰδοπιίμὶ ργο- 

Ρ δία ἐπι φοηἀΐ δυηί, φυογιπι υὑηυ8 158185 ἀΐςα - 

θαι 15: Ος επὶπι δομιϊπὶ ἰοσμίιηι δι ας. δοτυϑαϊειν 
ΩΓ ἃ ϑαίνδίογε ὀχργουγαϊυτι εδί φυοὰ ργορῃοίαϑ 

οοοἰἀοτγίῖ, ρὲγ φυοὰά ο5 Βοπι ει! δὰ ἰγαουη ἶδπὶ ργο- 

υροαᾶνὶὶ, οὔτ Δπιδγ 5ϑἰ ΠΙῸ5 ἀοΙογο5. ἰηῇ χἰϑϑαὶ 118 ; 

δί 4υὶΐ δαηφυίϊποιῃ ρῥτγορῃδίαγιπι οχαυϊνίι Ὠοα8, 

Βδ]ογαπὶ ΑΠΠ] οἰἱοπὶ 8 οἱ σαρε γι 8 ἰγδὰὶὶ ι- 

γ6Π68 6115 οἱ νἱγρίιθϑ. Ο}} δὰ ἱφίίυγ 4υς ρᾶ558 6ϑ5ὲ, 

4}}18. 46 86 [αἱδίαγ, δχθῃριιπὶ [118 5656 δα! θθιιδ. 

ΠΘ 511|118 δἱ 1} ραιδιίαν ἐοφηὶα οἱ }υ πε ἰ8. 

Υἱνσίπος πιθδ οἱ ἡμυόπες πιεὶ. Ῥοϑὶ Πιιογαΐοπι 
δθηβιπ), ΥἱΓΡΙΠ 65. ἰπί6}Πχ6 608 αυὶ βὶπθ οοττυρίοϊα 
νἱίδπ ἀσσυμι ; ̓νθῆο5 γ6ΓῸ 608 4υ] ἱπ νἱγίυϊο ργο- 

Ῥαιὶΐ δυμῖ : 8 ρ6 δηΐπὶ οἱ β8ηςι} ὑπ οὐπὶ Β0η 008 

ΡΙδοιυπίυγ. 
ογ8. 9, γοσαυὶ απιαίογοβ πιέο8. ἈΠιδίοτο8 αυϊ 

δἰοΐ πιὰηϊ(οδίανι. ΕΖροί οὶ, θφὸ δὶ δόγυβαίθπι, 

αυδτη νοοδὶ ΟἸΪθ4, ἀΐεθηϑ ᾽" : ἤἥας ἀϊεῖ! Ῥοηιΐιμς : 

Εκεο οπείϊίαο απιαίογτες ἴμο5 ἰπ εἰγομῖιμ, ἤος Βα- 

ὀψίοπίδ, εἰ οπιπθ8 Οιαίάσος. ἨΪ δπὶπὶ δηίθᾶ.: οὑπὶ 
δβϑϑιΐ δηλοῖ, αἰνίηο οοηϑι!ο ἰμηἶοί [Δοἱἱ βυηὶ, 

4ιοὰ βῶρο φομε παῖε υἱ ΔΙΟΓ γογίδίυῦ ἴῃ οὐΐυπι: 

δἷὶ δηΐπη ἀδ ϑαπιαγία : Εἰ [οτιιίσαα 681 Οἔία α πιθ, 

εἰ σοπ)μπαῖ! κε αὐ απιαίοτοδ διι06 Αδϑυτῖοδ. Εἰ ραυοὶθ 

ἰηιογοςι 8: 1660 ἰγααϊαϊΐ! ἐαπὶ ἐπ πιαπιι8. ἀπτμ ΟΥ̓ΩῚ 

διογμηι, ἐπ πιανι8 βἤϊονιηι Αδδητίοτιπι. θ6 δεγυδᾶ- 

Ἰδπὶ 4ιοχαθ αἷϊ : Εἰ υἱάδί δότον ἐἾιι56 Οἰἶϑα, δἰ ἐοτ- 

ταρῖ! ἱπιροδὶεἰοποπι διαπε δαρον [οτγπισαιοιιθπι δοτοτὶς 

δι(δ, οἱ αὐ ἢίϊος Αδευτίοτιιπι αὐ. 

τὴν ἐπίθεσιν αὐτῆς ὑπὲρ τὴν πορνείαν τῆς ἀδελφῆς αὑτῆς, καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν Ἄσσυ- 

ρίων ἐπέθετο. 
“1δε, Κύριε, ὅτι θλίδομαι. Ἔν μὲν οὖν τῇ προφητείᾳ 

ἀλγεῖ τὴν ψυχὴν ὡς πεισόμενος δεινότατα " ἐν δὲ τῷ 
παρόντι θρήνῳ, ὡς ἤδη τούτων συμδεδηχότων, ἄχθε- 

ταίτε, χαὶ δι᾽ ἁμαρτίας ὁμολογεῖ τὴν χρηστότητα τοῦ 
θεοῦ πιχροτάτην ἑαυτὴν καταστῆσαι, ὡς καὶ ἀτεχνω- 
θῆναι τὴν πολύτεχνον, χαὶ τὸ δεινότατον, πολεμίᾳ 

1 ἴ54,.,,40.. " Ετοοι. ΧΧΠΙ, 22, 

γογ6. 90. γι ά6, Βοπιῖπε, φμονίαπι {τί δωέοῦ. ἴπ 

φγοριιοιία ἰφίτγ δηΐπιο ἀο]εραὶ χιοά Δοου 581 π18. 

ΡΔΘΒ Γὰ8 δβϑεὶ ; ἰπ ργαβθηῖξ ΥΈΓῸ ἰἈΠΙΘΗΙΔΙΪΟΠ6, 

φυδϑὶ πια!ῖβ 78πὶ ϑοοορι8., πηοϊοϑῖς [ογὶ,, οἱ (δι θῸ 

Ργορίορ ρεοοαία Ὀοηϊίδίοα) θεῖ 86 ΔΠΙΔΓ᾿ 55 ΠΊΔΠὲ 

οοπηϑεἰιυϊ886, δάδο αἱ εἱ πηυ]!όγαπι ἐϊϊογυῦλ πιδίον, 



Ωι ΕΧ ΟΚΙΟΘΕΝΕ 

υἰάυδία εἷι, οἱ, χυοὰ Δοογϑϑιπιατη δδὶ, ΠΟΘ Α χειρί. Προσωποποιίας δὲ οὔσης, οὐ δεῖ ζητεῖν πόλεως 

τλῆ. ΟἋΟὐπὶ νογοὸ Πἰὶς ργοβοροροΐδ 51, ἤθη οϑβὶ 
ἀυνγοηδαβ νϑηῖον υὐοϊβ 4υΐ ρδροῦ!, οἱ ἐὺ 80- 
Ἰπῖυπὶ. 

γεν. 41. Αμαάΐδίο, οὕδοονο, φιῖα ἱηροπιῖδεο 660. 
Ῥαγιϊιον βογπηοθθῖη πὶ δογυβα] πὶ δὰ ἰπἰπιῖοοϑ 

ἃ ηυΐθυβ δυάϊτὶ ναι, οἱ δὰ ὕδυπι. ϑ6ἀ αυϊά ἰηνῖιαὶ 

ινοβίαβ 84 Διιά!ῇ!επάυπι ἢ ον δὰ θουπὶ ἰηχυὶ! Ἰἰδῖο8 

608 [υ͵586 ΒΓ 58518 ἰφ Ὁ, αυΐα σαἀθηῖ6 δογυ 58} 6Π,, 
βϑ 108 (Δεία 681 ροηθι8 δὶ ργογοδαπάδπηι δἰπιιὶ- 

ιἰοηθηι, οἱ φυδηάο ρίοπἰίμάο φοπεΐμιι αὐἀυσποτῖ, ἰμης 

3.89 οπιηῖς ]εγαφί εαἰναὐδμτ δ. Ῥυίογα δά ρϑηΐοϑ 

Ργορῃθίϊοα ἀϊοὶῖ, ροβίογίογα τοῦτο δὰ θϑυιῃ, θὨοϊονῖ- 

θὺυβ γοϊϊοία διαὶ, υἱ Ἰοσιπὶ ΠΆΒΘγθίῖ5, εἰ ρτορίεῦ 

γῸ5 ἰμἱ πιῖοα [)60 ἰδεῖ 50π), [ἴσο βεουμάμπι εἰδοιϊος 

ἤθη ἀἢ!δοί8 ργΟρίοΓ ραῖι 68. δαβθπὶ. [ἀ60 ᾿ϑιηρῃίυ τη 
τηθ δυάΐθη!65, ὀΔυβαπι αυοαυα {ΠΠΠπ8 ἰηι6}}ῖ16. 

Ῥεηΐιυ8 δηΐπη ρΓΟΡίαΓ νθδίγαπὶ βαϊ θη) ἀγα ἰοίϑ 
811}, ΠΟ: ὨΔΌΘη5. ἔστ υΐ δΘροῦ πη6 ΘΟμ ΒΟ δίυΓ 
Ροϑί οϑϑιι8 πηϑίογυπι. Νυης οπΐπιὶ ἀε[εςῖ! Ῥυίνοθρα 
ἐπ ζιάα, εἰ ἀμα ὁ [ἐπιοτο 67μ|8 1 νοπὶξ οπῖηι ομὶ τες 

δεγυαία ὁγαιί, ἐπερεοίαιἷο φεπίΐεπι 5, ουυ8 βδηρυΐηῖβ 

αἱεϊο [Δο]6.,. αἱ 6 π]0 8|1 χαυΐ Πρ] 08 ΠΟηΒΟΙοῖαΓ 

Φυγυβ8|6πλ. 

ἐπρτοαϊαίων οπιπὶδ πια δα δοτῶπι αἸι6 [ποΐσπὶ ματα. 

ἤος δδβὶ, πα ρογιηϊ δίων ιαρ ὰ8. υβὰ5 πα! εἶπ ἐ0- 
τυηι, δε οὐ]ϊοϊδιυγ οου}}8 τυΐ8, υἱ δἰ 4υΐβ γομαγαοὶ 
νη Γᾷ ἴῃ Θοππραρίιπι πιράϊεὶ νθηΐγθ υἱ ρογίροιδπι 

δλη  δΔίο π) Δ856ι}υ] ροϑβαὶ. Ηος δυΐπὶ νοχ 1118, οπιπὶς, 

ἱπηῖι, Βοαίυπιὶ ααΐρρα 6δῖ ργϑείριιθ φυϊίθηι ἤθη 
ΡδορΆΓΟ, ἀεϊπάς Υ6ΓῸ Οπλποηι ποδίγαπι ἰπἰη υἱ ϑίθιι 

4 Π60 ἱπερί εἰ, 

Εἰ δαροτυϊπάδηα 605. ϑυρογνιηἀοπηΐδγα, δϑὶ ροϑὶ 
Υἱηάεταίαπη πιο θα αυὰ ταιϊοία δαμὶ οΟἰβογο: 

πο ἰδοῖυμι ρᾶυρογοβ. ϑίσυς ἰξίμαγ, φυδηάο πιοὶ 
ΟΠ! φοηίοπν ουγαπι φΈΓαθ48, ρΔΙ πι 168 Πη608 ΟΙΏΠ68 

ϑραυθ δὰ τηἰηΐπ!ο5 ΘΧρυγμαῦαθ, ργᾶνὰ δχοίάθης, 

ἈΘΪΈΓΘΠ5. νδπ) [6}}}85 οἱ δοίγοβ διηδγίυὐϊηΐθ.; ἰἰὰ 

ἘΠ608 ΠΌΟ4116 ΔΙΥΟΓΘΆΓΪΟΒ γϑοθᾶ : π06 Θηἰπὶ ΙὨ 

4116 6δὶ, 5', ροβίφιλπ) ἱρβὶ ρετίδοια βαϊνδιΐ [πϑγίης, 

680 οἰΐαπι βἐδομηάυπι (αππὶ, ὁ θαπιίηα, ἠαἀϊοίυμα 
ΒΆΪΪ6 πὶ ἀβθοαυαγ, Π08 660 νἱάδηβ ὙΘΙΘΠΊΟΠΙΘΡ ἀ0- 
ἰ60. τηέάα6 ἰρβιπὶ ορμάθεηῃο, ᾿πβρθοιοοτλ ἰπδπ 
ἐπιρίοσϑηβ. 

ΟΑΡΕΤ 1 
εγβ. ὅ. (υπίγορι! ἐπ ἱγα [μτοτὲδ δὶ οπλπθ δοΥΉμι 

1εταεί. ϑιτη!λα 6δὲ Βανι αἴσυπι {0 "7 : Οπιπία σοτημα 
Ῥεσοαίοτιπι οσὐπ [εἰρ6ςέ. 116} 1611 ἀυϊοπὶ ἤπης ργίη- 
οἶροθ, ἴῃ αυΐθὰβ φοπιῖβ του οομ δίδει βίσυι ἰη 
ΦΟΓΠΙΒΟΓ8 ΔΗ] ]} 005; 6ἱ 4υΐα ργδθι  ΠΘιΨ ΘΟΓΡΟΓΟ, 

βἰουϊ ργιπιδίο8 βυθάϊι8. Πδηΐθὶ φυοαιδ οογηΐθυ8 
ξοβΔ ΘΟΠΊΡΑΓΑΥΙΙ 5, Θρη! Ποαϊ οἱ οογα δι ρογί οἷ 8 
δηϊπιᾶ ραγιΐὶβ ἰἀϑίυηι, αὐ οὐμὰ ἀϊοίιαν 19 : Νοίδι6 
ἐκχιοἰίοτα ἐπ αἰζιηὶ οοΥπε υδδίγαπι. Ἀνογίθηβ, ἐμίτιΓ 
Γοιγοῦϑυη) βαἰγδηϊθη τηλμ!, [οἷς [105 [Δοῖ16 
ἐχρυβηδ 68 ἰοϑίί 5, 405 οἱ [πη πη81 ΟΠ ΐᾷ 

κοιλίαν τεχοῦσαν, χαὶ χαρδίαν λελυμένην. 

Ἀχούσατε δὴ, ὅτι στενάζω ἐγώ. Μερίζει τὸν )ό- 

Ὑὸν Ἱερουσαλὴμ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς οὗς ἀχοῦσαι 
βούλεται, καὶ πρὸς τὸν Θεόν. ᾿Αλλὰ τί παραχαλεῖ 
πρὸς ἀχοὴν τοὺς ἐχθρούς ; Τί δέ φησι τῷ Θεῷ περὶ 
αὐτῶν ὡς ἐχάρησαν; Μήποτε τοίνυν ἐπὶ τῷ τῆς 
Ἱερουσαλὴμ παραπτώματι γέγονεν ἡ σωτηρία τοῖς 
ἔθνεσιν εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς" χαὶ ὅταν τὸ 

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, τότε πᾶς ᾿Ισραὴλ 
σωθήσεται. Πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τὰ πρῶτα λέ- 

γει προφητιχῶς, πρὸς τὸν Θεὸν δὲ τὰ δεύτερα. Ἐγ- 
χατελείφθην παθεῖν, ἵνα χώραν λάδητε - χαὶ γέγονα 

Β δι᾿ ὑμᾶς ἐχθρὰ τοῦ Θεοῦ, χαίπερ χατὰ τὴν ἐχλογὴν 
ἀγαπητὴ διὰ τοὺς πατέρας ὑπάρχουσα. Διὸ τὸν ἐμὸν 
ἀχούσαντες στεναγμὸν, χαὶ τὴν αἰτίαν τούτον νοή- 
σατε. Τέλεον γὰρ ἐφ᾽ ὑμετέρᾳ σωτηρίᾳ ἐγκχαταλέ- 
λειμμαι, μὴ ἔχουσα τὸν ἀεί με παραμυθούμενον μετὰ 
πεῖραν χαχῶν“ νῦν γὰρ ἐξέλειπεν ἄρχων ἐξ 

᾿Ιούδα, χαὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ" 
ἦιλλθε γὰρ ᾧ ἦν τὰ ἀποκείμενα, ἡ προσδοχία τῶν 
ἐθνῶν, οὗπερ ἐχδιχουμένου τοῦ αἵματος, οὐδεὶς ὁ 
παραχαλῶν ἔτι τὴν Ἱερουσαλήμ. ἢ 

Εἰσέλθοι πᾶσω ἡ καχία αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν 

σου. Τουτέστι, μὴ ἐπὶ πλέον ἀφεθῇ χρῆσθαι αὐτῶν 
ἡ καχία, γένοιτο δέ σου ἐν ἐπισχοπῇ, ὡς εἴ τις εὔξαιτο 

τραύματα εἰς ὄψιν ἐλθεῖν ἰατροῦ πρὸς τὸ τυχεῖν 
τελείας ἰάσεως. Τοῦτο γὰρ τὸ, πᾶσα. Μαχάριον μὲν 

γὰρ μάλιστα τὸ μὴ ἁμαρτεῖν, δεύτερον δὲ τὸ πᾶσαν 
ἡμῶν ἐπισχοπεῖσθαι παρὰ Θεοῦ τὴν καχίαν. 

Καὶ ἐπιρύλλισον αὐτοῖς. Ἐπιφυλλίσαι δὲ τὰ 
μετὰ τρυγητὸν τὰ βραχέα τῶν χαταλειφθέντων ἐπι- 

τρυγᾷν, ὅπερ ποιοῦσιν οἱ πένητες. Ὥσπερ οὖν, ὅτε 
μὲν ἐπεσχόπεις ἐπιμελῶς, ἐχάθαιρες τὰ χλήματά 

μου πάντα τὰ χείρονα μέχρι τῶν σμιχροτάτων, 
περιαίρων τὴν σταφυλὴν τῆς χολῆς χαὶ τοὺς βότρυς 
τῆς πικρίας, οὕτω τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐπιφύλλισον 

τοῦτο γάρ μοι λυσιτελὲς, εἴγε μετ᾽ αὐτοὺς τελείως 
σωθέντας χἀγὼ χατὰ τὴν σὴν, ὦ Κύριε, κρίσιν, 
τεύξομαι σωτηρίας " οὺς ὁρῶσα λελύπημαί τε σφόδρα, 
χαὶ χατέγνων ἐμαυτῆς, τῆς ἐπισχοπῆς τῆς παρὰ σοῦ 

ΠῚ δεομένη. 
ΚΕΦ. 8’ 

Συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν χέρας 
σραή.1. Ὅμοιον παρὰ Δαυὶδ τό: Πάντα τὰ κέ- 
ρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συνθιάσει. Λέγει δὲ νῦν τοὺς 
ἄρχοντας, ἐν αἷς ἡ τοῦ ἔθνους ἰσχὺς καθάπερ ἐν τοῖς 
χερασφόροις τῶν ζώων " καὶ διότι τοῦ σώματος ἕξοχοι 

χατὰ τῶν ὑπηχόων οἱ ἄρχοντες. Καὶ Δανιὴλ δὲ τὰς 
βασιλείας ἀπείκασε χέρασ!. Δηλοῖ δὲ καὶ τὴν ὑπερο- 

ψίαν τοῦ ἡγεμονικοῦ τὸ χέρᾳς, ὡς ἐν τῷ- Μὴ ἐπαί- 

ρεῖτε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν. ᾿Αποστρέψας οὖν 

αὐτοῦ τὴν σώζουσαν χεῖρα, τοῖς πολεμίοις εὐαλώτους 

ἐποίησεν, οὖς δὴ καὶ φλόγα πάντα δαπανῶσαν ἐχά- 

δ Βομι. χπὶ, 10. 16 6 6η. χμιχ, 10. "7 Ρ58]. υχχιν, 11. 8 ῦδῃ. ΔΠ1, ὅ. 3 Ρρᾳ]. εχχιν, ὃ. 



οΣ ΒΕΚΕΟΤΑ ΙΝ ΤΗΒΕΝΟΒ. δι 

λεσεν. Ἐΐποις δ᾽ ἂν χαὶ πᾶν ὑψηλὸν νόημα χέρας, Α ἀδγογαηίθιῃ ἀρροϊϊανὶ!. Ὀ᾿ χογίβ οἶδα) ΘΟγἃ ΟΠΙΏΘΠῚ 

χκαὶ πὺρ τὰ πάϑη τῆς ἀτιμίας, οἷς ὁ πλημμελῶν πα- 
ραδίδοται, πᾶσαν τὴν χυχλοῦσαν ἀπολέσας βοήθειαν, 
χατὰ τό" Παρεμδα,λεῖ ἄγγειος Κυρίου κύχιλῳ τῶν 
φοδουμένγων αὐτόν. 

Ἐγέτδιγβ τόξον αὑτοῦ, ὡς ἐχθρός. Καὶ γὰρ ἐν 
τῷ ναῷ τὰς σφαγὰς ἐτόλμησαν οἱ πολέμιοι συγχω- 

ροῦντος τοῦ Θεοῦ. Καλῶς δὲ τὸ, ὡς ἐχθρός " οὐ γὰρ 
ἐχθραίνων κολάζει ὁ Θεὸς, ἀλλ᾽ ὠφελῆσαι βουλόμενος 

ἣ τοὺς πάσχοντας ἣ τοὺς ὁρῶντας. Σχηνὴν δὲ χαλεῖ 

τὸν ναὸν χατὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἁγίασμα, χαὶ τόξον τὴν 
τιμωρητικὴν δύναμιν ὡς ἐν ᾿Αδδαχούμ' Ἐγτείγων 
ἑντεγεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ τὰ σκῆπτρα, «λέγει 
Κύριος, τὰς ἀντιχειμένας δηλονότι ἀρχάς τε καὶ 
ἐξουσίας. Ὁ Υἱὸς δὲ, δεξιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς 

ὑπάρχων, σφόδρα χατηγωνίσατο, χαταλύσας χαὶ ἅπερ 

ἐν ναῷ Θεοῦ ἔστησαν εἴδωλα (ταῦτα γὰρ ἐπιθυμή- 
ματα ὀφθαλμῶν), ἀποχτείνας ἀντὶ τῶν εἰδώλων τοὺς 
ἑνοιχήσαντας δαίμονας. 

Κατεπόντισε πάσας τὰς βάρεις αὐτοῦ. Βάρεις 

τὰς οἰχίας φησὶν, ἅπερ βασιλείας ἐξέδωχεν ὁ Σύμ- 

μᾶχος. Ἐπαναλαμδάνει δὲ τοὺς θρήνους, ὡς ἄν τις 

ἐπὶ πένθει περιαλγῶν. Πάλιν δὲ δείχνυσιν, ὡς ταπει- 
νὸν λογισμὸν χαὶ ταπεινὴν ἀνείληφεν ἔννοιαν, χαθ- 
αἱρεθέντων τῶν ὡς οἰχημάτων τε χαὶ φρουρίων, 

χλθάπερ πληρούντων τὸ ἡγεμονικόν: ἀρεταὶ μὲν 
τὰρ τὰ οἰχήματα" ὑπ᾽ αὐτῶν γὰρ σχεπόμεθα " ὀχυ- 
ρώματα δὲ οἱ ἀναντίῤῥητοι λογισμοί. Οὐ γὰρ ἐπὶ 
χειρόνων νῦν ἡ χαθαίρεσις ὑψωμάτων, ἐπαιρομένων 
χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ " οὐδὲ ταπεινότης χαθ᾽ 
ἦν τις μανθάνει τὰ διχαιώματα τοῦ Θεοῦ" ταῦτα 

γἀρχαρᾶς, ἀλλ᾽ οὐ θρήνου πέφυχεν ἄξια. 

Καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. 

Σχηνὴν μὲν τὸν ναὸν, ἄμπελον δὲ χαὶ ἀμπελῶνα 
λέγει τὸν Ἰσραὴλ κατὰ τό" Ἄμκπειλον ἐξ Αἰγύπτου 
μετῆρας, παρὰ Δαυίδ" καὶ, Ἀμπειὼν ἐγενήθη τῷ 

ἠγαπημένῳ, παρὰ Ἡσαῖᾳ. Καὶ Δαυὶδ μὲν εἶπε" 
Ἵνα τί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς ; καὶ τὰ 

ἑξῆς: ὁ δὲ Ἡσαῖας " Ἀρείλετο τὸν φραγμὸν αὖ- 
τοῦ, χαὶ τὰ ἐπὶ τούτῳ. Ταῦτα χαὶ ὁ παρὼν ἐδήλωσε 
θρῆνος " συστείλας ἑαυτοῦ τὴν φρουρὰν ὁ Θεὸς τοῖς 

ταλεμίοις παρέδωχεν, οὐχέτι κύχλῳ αὑτοῦ παρεμ- 

ὀάλλοντος ἀγγέλου, διὰ τὸ μὴ φοδεῖσθαι τὸν Θεόν. 

Κατήργησε δὲ καὶ τοὺς κατὰ νόμον εἰς λατρείαν 
χαιροὺς, ὡς ἐν Ἡσαῖᾳ φησί’ Νηστείαν καὶ ἀργίαν 
χαὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου" ὅπερ 
λέθην ἐχάλεσεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς πάθος ἀνθρώπινον. 

ἸΙαρώξυνε δὲ βασιλέα χαὶ ἱέρέα ἀγαναχτοῦντας, ὅτι, 

μερὶς ὄντες Θεοῦ, τοιαῦτα παρ᾽ ἀσεδούντων ὑφί- 
στανται. 

Απώσατο Κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ. Τὰ λειτ- 

οὐργιχὰ παρέδωχε σχεύη, μηχέτι ταῖς παρ᾽ ἀσεδῶν 

θυσίαις εὐᾳρεστούμενος, χατὰ τό᾽ ᾿Ολοκαυτώματα 
τριῶν, χαὶ στέαρ ἀργῶν, καὶ αἷμα ταύρων καὶ 
τράγων οὐ βούμομαι. Παρέδωχε δὲ καὶ τὸ συνέχον 

50} π|6Π| βϑηδυιῃ, οἱ ἱβπθη μαβδίοπός ἱσποπιϊπὶα "5, 

αυΐθυθ ρδοσδίοῦ ᾿γϑάϊυγ, 8π|1580 οἴμπὶ εἰτου- 

γδ᾽ δηΐα δυχὶ!ο, ἰυχία ΠΠυἀ ν᾽: Πππεε66 ἀπροίι8 
Ποπιϊπὶ ἱπ εἰτομῖία εἰπιεπ μα ἡ {ππι. 
436 Υδεῖϑ. 4. Τειοιάϊι ἀτοαπὶ ὁμιπι φυαδὲ ἱπὶ πεν 

ἐμδ. Εἰοηΐπ ἰοδῖ68 ἴῃ ἰδιηρίο, 1)60 ρεογιίςἐθηίθ, 

οὔδάδβ ἔμθεσθ δυβὶ δουῃῖ. Ἀθοίς ὑυϑσοὸ ἀϊσίαμ 6ϑὲ, 

ηεαδὶ ἱπίπιΐσιιδ; πο διΐμ ἰπ πη οἰ εἰ 5 ΘΧΘΓΟΘΙ8 δου 
Ρυμπίι, 56ά ργοάβϑβϑθ υ ίθπβ ὑδὶ ἰϊ86 4υὶ μαι βπίυγ, 

ΥὙ6} 15. φαΐ νἱύδιι, Ταθαγπδουϊυ ροῖτγο ἰθρ] πὶ 

νοσϑί ργορίοῦ δηϊυυπι βαποίπδγίυ ; δγοῦυπὶ 400- 
46 νἱμ υαἱεγίοθπν., ὧυὐ ἰῃ Αὐδουσι Ἰορίίαν ᾿: α- 
ἑεπάθης ἐπίεπαοα ἀτομπὶ μαπὶ ἴῃ δεορίτα, αἰοῖς )0- 

πεΐπι8, ΔΟνοΥΒΑΓΙῸ5 δε! Πἰοδὶ ρυϊμοἰραίι5 εἰ ρο(οδιαί68. 

Β ΕΠΐὰ8 δυίεπ), 4υἱ ἀδχίοτα Ὠοὶ Ραιγὶβ δϑῖ, [Ὀγι ον 

ἀονίοἶξ, ἀοβίγας 5. διΐαπι ἰ(0118 υι ἴῃ ἱερ]0 Ἔγθ- 
οἴὰ ογδιΐ (Πα ς πίη δυμὶ ἀεδίἀδγαυ ΐα οὐυ!ογα π}), 

ΡΓΟ ἰάἀο] 5 οοοἰάθε5 ἱπ!) Ὀ (1165 (δ ΠΊΟΠ6Β. 
Υεγβ. ὃ. Αὐδογϑιΐ οπιπθδ ἰμγτεδ 6Ἶιι8. ῬΟΙ ἰὐγταδ 

ἀοιίωο5 ἰμ|6}}}πἰς; ΘγτηπΊΔο}}8 μαίαιίαᾳ ἰπιογργεῖλία5 
ει. Ποροῖι δυίθπι ἰαιηθηΐα, οἱ φαΐ ἐπ Ποία πιλχὶπηθ 

ἀοἰει. Βυγδιι οβίθπαϊ! 86 ἢ} 6πὶ δε δαπι οἱ 60- 

οἰϊδιϊοηθῖῦ υ πλ πὶ βυβοδρί856, ἀδδίγιοι5 φυλαὶ 
μα! Διϊοηΐ θὰ5. οἱ πνυηϊοιθυ8, φαΐθυ8 φυοάδηι- 

πιοάο ἱπηρ!εῖυγ ργίποορβ δηΐπη ράΓ5. Υἱγίυ 68. ΘΠΪ 8] 

βυμὶ ᾿ιαυϊιδιϊοι. 5, {15 δΐπι τορίιπαῦ; πιὰ 08.685 

ΥοΓῸ Γδιίϊοοϊμαιοπὸθ 4! ὺ5 ΓΟδίδι! πο ροίεϑῖ. 

Νυη διΐπι ἱπ τπαϑιη ραγίοηι ᾿ς δοοϊρίτιτ ἀθδίγιοιὶο 
αἰππυάϊπαπι δχιο!]δηιίυη) 856. δάνογθυβ βοίθμ ϑπὶ 

Ποῖ 33, πὲς ἰμι6}}Ἰαίιυτ Πα }Π181|0, Ρ6Υ αὐυᾶπὶ 418 

θεῖ 7υϑεΠποαιίοπεβ δἀιίβεὶι ᾿. πο δηΐπὶ φαυάϊο 
βύεΐ, πο ἰυοία ἀΐρηᾶ. 

γογβ. δ. Εἰ ἐαραπαάϊι φιιαδὶ υἱίοπα ἰαϑεγπαειίμηι 
διίιηι. ΤΑθογηδουϊαη αυϊάδπι ἰο μ᾽ πὶ, Υἱ [6] ΥΟΓῸ 

ἃς Υἱποαῖη ἰβυδοίοπι νοοϑὶ, λχία {Ππ4 θανί αΐοιπὶ Ἶ": 

γίπεαπι ἐα ΞΕ φῃριυ αδροτιαδιὶ ; οἱ ἀρυὰ ᾿5δίαπι Ἶ": 

γίπορα [αοία 65: ἀἰίοεῖο, Ἐλ Ὀανίὰ αυϊάθιπ 5υθάϊι "΄: 

ὕι φιϊά ἀεδιγιχίειϊ δοροπὶ 65 οἱ αὐ βεαυυμίυγ; 

Ι5αἰαβ νϑῖο Ἶδ : Αὐδίμέϊ δορενι 6).ι8, οἱ αυ! βδεφυΐε- 

ἴὰτ. Ηϊδς οἰἴλθ. ργβθιθ ἰδιιθηίαιίο ἀδηποίαν!!. 

[θδυ5, συϑίοΐα 508 σομίγαοία, Ποϑιίθυ8. γα 1, 

πο ἈΠΙρΙ᾿ι15 ἐπὶ οἰγοιίι 6715 απφοίο ἱπιρι διε ᾽5, 

60 αυοά θουϊῃ ποι {ἰπιογε!. Τερογὰ αιοῆδε 86- 

Ὁ ὀυπάνπι Ἰόφοιη δά οαϊυπὶ ἀεβελιαία ἰγγίία (6εἰϊ, υἱ 

ἴῃ [βαῖϊὰ Ἰοσίλυν 9 : Φειμιέιιι, εἰ οἰἶμηι, εἰ δοίοπιπὶ- 

ἰαἰο5 υϑδίγαξ οὐϊέ απΐπα πιοα, ποι! ἷς ΟὈ] ΝΟ - 

ποῖῃ νοσαν!, 50. βοὴ αἱ μυπιαπὰπιὶ αἰεοίαπι. [τὶς 
(αΥἱ. αυσαὰθ τορξαπὶ οἱ βδοογάοί πὶ 55 ΓῸ 8ῃΠ|0 

[ἀγομι65 αυρθ, οὑπὶ ρογιίο Ὠεὶ 6880ηΐ. [4118 240 ἱπηρ}}8 

Ρϑιογθηίαν. Ἷ 
γεγβ. 7. περωίε Βοπιῖιμς αἰτατὸ φῆι. 88 4υἱ- 

θυβ δά πηΐηϊβίογίυπ) ορυ ογαὶ, ἐγ, ἱπιρίοταπι 
βδουῦιἸοία τοβρυθηβ, βϑουπάσιη ἰΠΠυἀ δ᾽ : Ποίοσαιι- 

ιονιαία ατἰθίμηι, οἰ ααήροπι αφποτγμπι, εἴ δαπφιάπεηι 

ιαμτγοταπι οἱ ἰγοαταηι ποίο. Ἡτϑὐϊαϊι οἰίαπι πιυγυτα 

ἡ Βοπ!. τ, 90. 3" Ρε4]. χτχπι, 8. "8 ΠΑΡΔο. "5, 9. "ΤῈ ογ. χ, δ. ν᾽ Ῥ88]. σχύπι, 71. 5 8]. υχσῦὶς 
ἢ. π[58. ν,1. Κ᾽ Ρρα]. υχχιχ, 1Δἅ, 815. ν, δ. Ὁ ῬρᾺ], ΧΥΧΗΙ, 8. 8 [5.. 1,14. 1014. 419. 



(δὅ ΕΧ ΟΠΙΟΕΝΕ 
φοπιϊπρη απ ἀοΠ105 εἰν (Δι15, βοὰ Ῥαίαίΐα, αἱ ἐἀχρο- Αὶ τεῖχος τὰς οἰχίας τῆς πόλεως, ἤγουν τὰ βασίλεια, 
δυΐ! ϑγπιηιδοῖνι5. Αἱ γθγοὸ Ἰιοβίθβ, οοσιραῖο οἴἶδη) 
3377 ἰοπλρο, ἰΔηχιιδπ ἀ6 ρογίεοίια νἱοϊουία Ἰυ 
οΟἰδπιογθ8 δάθθαηί. Απΐηνα ΔΠΠΆΓα αβὶ Ράᾶγϑ πῃ φοΐβ 
ΓΔ ΪΟΠἾ8 ΘΟΠΊΡΟΒ, ρῈΓ 4υδηι ραβϑίομοβ πιογ οδίβ 
ΒΔΟΡΙ ΠσαπίμΓ. 

Υ̓ογβ. 8, Οορίίαυϊ! θοιπῖπιιδ ἀἰδδῖραγο πιμγμηιὶ Λιίᾳς 
δίον. Οἴηπ υΐρρα οἱ πηπη πηδηΐαπι Δρϑίυ!ϊι, ρυηὶ- 
τἰοηἾ8 πηθηϑυΓΆΠῚ Θχιθμάρηβ : ΄υοὰ οἰΐαπιὶ νἱάϊς ΖΔ- 
αἰιαγί48. 

[πισίιφιιε απίοηιιγαίθ. Τιαφοης τηυτιιβ δ( δηίδπμι- 
ταΐδ, αι υἰΐψιι8 Ἰυσία ἀΐξπα βαμὶ, οἱ ἸΔΟΡΥΠΙΔ5 
οιεἰπὶ νἀδηι 5 ἀκουκίμηι. (οπδέ ἔνηι δνΐηι φιὶς 418-- 
εἰραθῖε δι πιαπιηι δἦιι8 Θχοοίδαπι φιιὶς ἀὐοτίοι ἴπ- 
υϊι θοδιυ8 5185 ᾽5. [18 ρογγὸ ᾿υ ζεπίθηι βἶνθ ὑγθ απ), 
δῖνθ δηΐμιϑιη, αἱ 6556ῖ μοβιΐίθυ5 ΘΟΠπου]ΟΔι10, ρϑι 65. 
Ἰυρογί ἃ} Δη 6118 χυΐὶ δᾶπὶ ΟἰΪπὶ συ βιοὐ!δγιιηὶ }] Ροβί 
ἈΠ105 πη] ΟΓῈ8 οἱ βυραγίογαβ. δ]. δηΐπη [ϑἰδηίαν (δ 
θ15 υὶ 5]νὶ ἤμπί, ἀδ6 Ἰαρβίβ εὐῦ' ποη Ἰυφοῦυηι ἢ 

γεγβ. 9. δοῇαα δι ἐπ ἰοτραηι Ῥογίῳ 6}ι8. ΝΑῃηὶ 
ψοἰυι (ΘΓ 86: πγατὶ Δυβογρία ονδηπογαηῖ. ᾿μΐ6γ- 
ἰδγαπί δυίθπὶ οἱ γὸχ, οἱ ΡγΪποῖρα8, οἱ μβουοργορ]ιο- 
ἰᾳ, οἱ Προοβϑίἰλ6 βογνυ 15 ἴθ χ 605, σᾶ) δι οἰἴαιη 
ἈΠΕ] υ8π) ΘΔρΘΡεηίαν, υἱγῸ ἀοδιτυχδγαηί. Ρουία 
Δ π|28 5} 86 η511.5 4αΐ, {Π|8 Ρδοδαπίθ,, μϑ 5510 }}}}15 
οὐγυσηία, οἱ ἰδγγϑηὶ (ἰὰηϊ, οἱ [Δ ου] 8165 Δηΐη 4 
6058 ουϑίοαϊαη!,, ἀδημογριη!υ οἱ Ρογομηιῖ. Μίθι (6 
Θινΐη} ΠΟῚ ἱπηρογδηία.,, οἱ Ἐορβἠ Δ! ἡ ἢ ι15. ἴη αβδοιυβ 

χαθάπερ ἐξέδωχε Σύμμαχος. Οἱ δὲ δυσμενεῖς, παρα- 
λαθόντες χαὶ τὸν νεὼν, ὡς ἐπὶ τελείᾳ νίχῃ λοιπὸν 
ἑώρταζον ἀλαλάζοντες. Ψυχῆς δὲ θυσιαστήριον τὸ 
ἐν ἡμῖν λογικὸν. δι᾽ οὗπερ ἱερουργεῖται τὰ πάθη 
νεχρούμενα. 

᾿Ελογίσατο Κύριος τοῦ διαφθεῖραι τεῖχος θυγα- 
τρὸς Σιών. Πᾶσαν γὰρ αὐτῆς ἀφεῖλεν ἀσφάλειαν, 
τῆς τιμωρίας ἐχτείνας τὸ μέτρον' ὃ δὴ καὶ Ζαχι- 
ρίας τεθέαται. 

Ἐπέγθησε δὲ προτείχισμα. Πενθεῖ δὲ τεῖχος χαὶ 
προτείχισμα, τὰ πένθους ἄξια, τοῦ χλαίειν χαὶ τοῖς 
ὁρῶσιν αἴτια γιγνόμενα. Τὴν γὰρ ου.1ὴν τίς δια- 
σκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν ὑψηλὴν τίς 
ἀποστρέψει; χατὰ τὸν μαχάριον Ἡσαῖαν. Τὴν ἃ 
τοιαῦτα πενθοῦσαν εἴτε πόλιν, εἴτε ψυχὴν, ὡς εἶναι 
τοῖς ἐχθροῖς χαταπάτημα,, πενθεῖν εἰχὸς ἀγγέλους 
τοὺς πρότερον αὐτὴν ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις φυλάττοντας, 
μείζους τε καὶ ὑπερδεδηχότας. Εἰ γὰρ ἐπὶ σωθεῖσι 
χαίρουσιν, ἐπὶ πεσοῦσιν πῶς οὐ πενθήσουσιν; 

Ἐνεπάγησαν εἰς τὴν γῆν πύμαι αὑτῆς. Ὡ; 
γὰρ ὑπὸ γῆς ἣ θαλάττης καταποθεῖσαι γεγόνασιν 
ἀφανεῖς. ᾿Απώλοντο δὲ χαὶ βασιλεὺς χαὶ ἄρχοντες, 
χαὶ οἱ ψευδοπροφῆται, καὶ ὁ νόμος αὐτῆς ἀνάγχῃ δου- 
λείας, ὃν δὴ προαιρέσει καὶ πρὶν ἁλῶνα: χατέλυσαν. 
Πύλαι δὲ ψυχῆς αἱ αἰσθήσεις, αἴτινες, ἁμαρτανούσης, 
χαταχλύζονταί τε πάθεσι χαὶ γίνονται γῆϊναι, χαὶ αἱ 
ταύτας δὲ τηροῦσαι τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἐχχλύζονται 
ἀπολωλυΐαι" νοῦ μῆτε βασιλεύοντος, χαὶ λογισμῶν 

Ἠ8η ἀοηι]νδπεΐδαφ., Ιδχ οἱ ογ0 Δηΐ μα ρογθαηι,, οἱ α ἀρχικῶν ἐν τοῖς πάθεσιν, τότε τῆς Ψυχῆς νόμοξτε χαὶ Βα νοι ἢϊ ἐσηΓαβίου! 5 ρίδηα, πἰ 1} ΠΑΡ δη5 Ρυυάδι- 
δ, σαὶ οὰ5 Δυχ!! 0 511. 

γογϑ. 10. διεάογμη ἱπ ἰογτα. Μωτουῖς ΡΙοπἃ. πᾶγ- 
Τὶ βρεσίδου!α ἢ) [000 ΠποΕ{|π5 [Δο΄ἃ. ᾿ιὰΣ. εἰπιογο 
Θηἶπὶ "6 ἰυβογα φυΐά πὶ βοιίογίθυς Ρεγπ ρου δηῖ, οἱ 
ΡΡΪΠΙΔΓΙ5. ΥἱΓ ΊΠ65 υἱ ΟΟ.]0ς ἰῃ (ΘΡΓΔΠῚ ἤρογοηι [κ- 
Βεθδηῖ, μ6 φοπβρθοίες οὗ Ρυ]ο τἀ πα πὶ 408 ρτῶ- 
δίδυδηι.,, 608 δὲ νἱῃ) ἰῃφογεπίδηι διιγαμποιοιί. ΒΙο 
Οἰΐδη) μοία8ι 605 φυΐ νἱτιι6 ΟἹ πὶ Δη 600] ]ουδηί, ρτο- 
ΡίΕΤ φυδι}) Βα πίΟγ68 γοσαθαηΓιΓ, δοῖο5 781) (ΘΓΓΘΏυΒ, 
Εἰ δϊοοιίθιι8. ἱγγδι πα! μὰς. Δρρ!ίοαΐο 8 » ϑρουπάυπ) 
ΓΤ ΟΠ ΘΙη ἢἰ 1] ησάο 86 6, Ομ οἱ ρΥΪποἰροιη 41π|- 
πλδ5 8ρ᾽ γι πὶ ἴῃ ἸΘΓΡΆμ νογίονίηι, οἱ αυδιῃ ΟἸ πὶ ρυ5- 
δἰ δοθαιι οαδβεϊπηοηίδιῃ,, ἀΐφηδμ ἰδογγηνὶ5 οἰοογίηι, 
οὐβἰ διϊοπθδαια σογγυροιίε, 4145 Δηΐεὰ ἱποοῦ αρί4 5 
ΒΕΡΥ Δα, 

Υοῖ5. 11. Εἤιιδα δεῖ ἰπ [οτταηὶ φίοτία 'νπθα. 6Ἰο- 
τἰλῦλ 8:18Π} γοσδΐ ργορμαία θεὶ Ρορυ]υπι, ραινΐξαια 
Ῥίεἰδίεπι ; ἀο ἴδοι ἢ 6 ΠῚ νῈΓῸ βᾶγνυ!ογαιη [ιπη68. εἴς 
Βοίοθοι. Ροιογ8. διΐϑηιν βυ] πιϊογὶ βϑηβαι ἀἴσαγα διηῃ, 
δοοαπάιϊιπι ἰΠυὰ 35 : Ομΐδ ἐπ βγηιαιεν οἱ 600 ποπ ἴ- 
ἢεπιον ἢ ξοβηδιογαπι βοουμάυπι ΟΑΓΠΘΗΙ Ρᾶβϑίυῃοβ 
ῬΓῸ 8115 θά θ ΓΘ, Π)}]8 ἈΠ  ΠΠΆΤιΩὶ {Ποσαια Β0 ΒΟ ρί6Π60, 
λογδδ ΘΟϑη Π0Π|8 ἰδηρυογαπι, ργοἰ ρί[ο πη 338 πιοι)- 
εἷο ἱπηρείυπι διὰ ΓΕΒ ἰδγγθηᾷβ, ΡΥ ναι οηθιμχυο βου 

ἯΠΙσα, χιν, 47, 955}{ (ογ. χι, 99. 

τάξις ἀπόλλυντα:, χαὶ γίνεται Βαθυλὼν πλήρης οὗτα 
συγχύσεως, μηδὲν ἔχουσα προνοητιχὸν ὑπὸ θεοῦ 
βοηθούμενον. 

᾿Εχκάθισαν εἰς τὴν γῆν. Λυπηρὰ διηγεῖται θεά- 
ματα ἐν τῷ χωρίῳ τῆς εὐφροσύνης γεγενημένα᾽ 
φόθῳ γὰρ οὐδὲ θρηνεῖν τοῖς πρεσθυτέροις ἐ πέτρεπον, 
καὶ τὰς πρώτας παρθένους εἰς γῆν ὁρᾷν παρεσχεύα- 
σαν, μήποτε φανεῖσαι, πρὸς βίαν αὐτοὺς ἐχ τοῦ χάλ- 
λους ἐν ᾧπερ ἐπρώτευον ἐπισπάσωνται, Εἴποις δ᾽ ἂν 
καὶ τοὺς ἐν ἀρετῇ πάλαι πρεσδεύοντας, δι᾽ ἣν οὕτως 
ἐλέγοντο, χοϊχοὺς γεγονότας, χαὶ πάθεσιν ἀλόγοις 
ἐνιδρυθέντας, κατὰ λόγον ἔτι μηδὲν ἐνεργεῖν, καὶ τὸ 
ἐν αὐτοῖς ἡγεμονικὸν ἀπαγεώσαντας πνεῦμα, καὶ πέν- 

Ὁ θους ἀξίαν ἣν εἶχον πάλαι σωφροσύνην ποιήσαντας, 
καὶ λογισμοὺς διαφθείραντας οὗς πρὶν ἀφθόρους διέ- 
σωζον. 

Ἐξεχύθη εἰς τὴν γῆν δόξα μου. Δόξαν ἰδίαν 
φησὶν ὁ προφήτης Θεοῦ τὸν λαὸν καὶ πατρίδος εὐσέ- 
ὄεξιαν " τῶν δὲ νηπίων τὴν ἔχλυσιν ὁ λιμὸς ἀπειργά- 
ζετο. Εἴποις δ᾽ ἂν ὑψηλότερον, ὡς οἰχειοῦται τῶν 
συγγενῶν κατὰ σάρχα τὰ πάθη, κατὰ τό- Τίς ἀσθε- 
γεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὰ κατὰ ψυχὴν ἐχείνων ἀνα- 
δεχόμενος δυσχερῆ, γνώσεως ἀληθοῦς μαρασμὸν καὶ 
φορὰν ἄστατον τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὰ γήϊνα χαὶ στέ- 
ρησιν δόξης τῆς ὑψούτης τὴν χεφαλὴν, κατὰ τό" Σὺ 
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δὲ, Κύρια, ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ ὑψῶν τὴν κερα- ᾿ οϑρυΐ ΘχιΟ]οπεἶ5, βεσππάσηι {ΠΠ|Δ 3 : 7α, θοπιΐιε, 

λήν μου. 

Τίι μαρτυρήσω σοι; Τὴν παντελῇ καχίαν ἐδήλω- 

σεν. ὡς μηδεμίαν ἔχειν ἀρετῆς μαρτυρίαν, μηδὲ τὸν 

πλταμελήσαντα παραπλήσια. Τί γὰρ. ὅμοιον ἁμάρ- 

τημα τοῦ μαχρὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ μετὰ τὸ πλησιά- 

ζειν ἀφηνιάσαντος ; Εἰ γὰρ μὴ ἦλθον, φησὶ, καὶ 

ἐϊάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον. Διὸ καὶ ἐν 

τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἁγιασθήσομαι." ὅτι ὁ μὴ εἰδὼς 

τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, καὶ μὴ ποιῶν αὐτὸ, δαρή- 

σεται ὀλίγας" ὁ δὲ εἰδὼς, καὶ μὴ ποιῶν αὐτὸ, 

δυρήσεται ποιλ.λάς. Τὸ οὖν τοσοῦτον πάθος, ὃ μὴ 

προφῆται θεραπεῦσαι δεδύνηνται, μόνου δεῖται Θεοῦ. 

Διὸ χαὶ σάρκα πεφόρηχε, τῶν προφητῶν ὁμολογούν- 

των ἀσθένειαν ἐν τῷ Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ 

ἀχοῇ ἡμῶν ; Ἔλεγε δὲ καὶ πρότερον Ἱερουσαλήμ" 

Ἴδετε εἰ ἔστι πάθος κατὰ τὸ πάθος μου. ὋὍ τοί- 

νυν παίτας ἰάσεται. Αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, χαὶ 

πάλιν ἀποχαθίστησι. Τὸ γὰρ, τίς, λαμθάνεται χαὶ 

ἐπὶ τοῦ πανίου χαὶ ἐπὶ τοῦ μηδενός. Οὐδεὶς γὰρ ἀν- 
θρώπων ἰάσᾳσθαι δύναται τὴν ὑπὸ Θεοῦ ἐπαγομένην 

πληγήν. 

Προρῆταί σου εἶδόν σοι τὰ μάταια. ἸΙροφητεία 
μηταίχ ἡ μηδεμίαν ἔχουσα ἔχδασιν, χαὶ ἣν εἴδωλα 

παρατχευάζει τὰ μάταια. Καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν δέ τινες 
προεφήτευον δῆθεν ἕνεχεν δραχὸς χριθῆς χαὶ χλάσμα- 

τὸ; ἄρτον, χατὰ τὸ γεγραμμένον" οἴτινες οὐχ ἴσασιν 

ἁμαρτίας ἐλέγχειν, καὶ τῆς ὑπὸ δαιμόνων ἀνασώζειν 

αἰχμαλωσίας, διὰ τῆς χρηστολογίας τὰς ψυχὰς δια- 
στρέφοντες. Ὡς δὲ τῶν ἀληθῶν τὸ λῆμμα καὶ ὁ λό- 

τς ὃν ἐχ Θεοῦ λαμβάνουσιν, πέφυχεν ἀληθὲς χαὶ 

συνάπτει Θεῷ, οὕτω τὸ τῶν δαιμόνων ψευδές τε, καὶ 

μαχρῦνον Θεοῦ, καὶ τῆς ἐχεῖθεν ῥοπῆς ἐξωθούμενον. 
Ποῖα δὲ ἐξώσματα τὰ μὴ μάταια, χαθάπερ ἐδείχθη, 
χαὶ λήμματα ; Δῆλον, ὡς τὰ πλάνης ἐξωθοῦντα, καὶ 

προσάγοντα τῷ Θεῷ. 
Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ τὸ στόμα αὑτῶν πάντες οἱ 

ἐχθροί σου. Ὁ γὰρ ἐχθρὸς ἡμῶν διάδολος περιέρ- 
χεται ὡς λέων ὠρυόμενος, ζητῶν τίνα καταπίῃ, χαὶ 

ὡς ὄφις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀφίησι τὰ συρίγματα. Πλὴν μὴ γέ- 

γοῖτο λέγειν αὐτὸν ὡς, Κατέπιον" μήτε καταλαδεῖν 
ἐν ἡμῖν ἡμέραν, ἣν ὁ συγχαίων ἥλιος χατεργάξεται 6 
Εἴρηται γάρ᾽ Ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σϑξ. 
Ἡδοναῖς γὰρ καὶ θυμῷ συγχαίει χαὶ τὴν πλάνην ἡ μἷν 

ὡς φῶς χαὶ γνῶσιν παρέχεται. άλλοντες οὖν ἐροῦ- 
μεν" ΕἸ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, ἄρα ζῶντας ἂν 
κατέπιον ἡμᾶς " καὶ τὸ, Λαμπτὴρ δὲ ἀσεθῶν σόὄε- 

σθήσεται. 

Ἐποίησε Κύριος ἃ ἐνεθυμήθη. Οὐκ ἐξ ἑαυτῶν 
ἐποίησαν οἱ πολέμιοι - Θεῷ γὰρ ἐδόχει, καὶ γέγονε. 

Διόπερ ἔλεγε καὶ Ναδουζαρδάν " Κύριος ὁ Θεός σου 

ἐϊάϊησε τὰ κακὰ ταῦτα εἰς τὸν τόπον τοῦτον, 

καὶ ἐπήγαγε Κύριος, ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ. Πᾶς οὖν 

α 

3ν ΡφᾺ], χι., 4. δ᾽ 7οδη. χν, 22. 5 Πανῖϊ. χ, ὅ. 
“ Βχοοῖ. χα, 19. 51 ΓΡοῖγ, ν, 8. 5 Ρραὶ. οχχ, θ. "5 5]. ΟΧΧΊΗ, .. 

ῬΙΟΙΘΟΙΟΤ τιθιιδ 68, φίοτία πιεα, εἰ ἐπίοίίθπς σαρεί 

πιόιιηῖ. 
ετβ. 15. θ᾿ μἱά (δε βεαθοτ εἰδὲ ῦ ΑὈδΒοϊυΐϑ τη, 51- 

φηϊβοανῖῖ πραυϊίαπι αι πα]]υιπ Υἱγται5. παρθεγεῖ 

τοϑιϊπιθηΐαπι, πδο πΠ]Πυπὶ, αυὶ 5᾽π}}}ἃ ραοσανογὶ, 

Ουἱὰ δπίπι σἰπηῖ!6 δὶ! ρεοοδίο {ΠΠ18 φαΐ Ἰοηφ8 ἃ )εὺ 

[Δείιι5 ἐδί, οἱ ροβίᾳφιδπ) ργορὲ δουθββῖὶ, τοϊυοίδίυβ 

αὐδβοοσ3ι 2 δὲ οπέπ "οη υδηΐδδοηᾷ, ἰηαυ  ᾽5, εἰ ἰοομί8 

ἐδ ποι {πἴϑ5επι, ρμεροαίππι ποπ ἐαϑοτοπι. Οὐυδρτο- 

ΡίοΓ οἱ ἐν πὲδ φιιΐ ἀρρτοαϊπιαπε νυϊιὶ δαποίμιδ ἐγ δ: 

φποηίληι φιὶ νοἰωαιὁπι θοπιδιὶ πεεεῖ!, ἐαπιηιιθ πὸπ 

[εροτῖ!, μαιιοὶς ναρμίαὐϊ!; φμῖ υδτο πουῖ!, { απιφὰρ 

μοη [δουτῖ!, πιι ἰδ μίασὶς ναρμίανὶι ". Ταρίυτη ἰφ)- 

τὰν πηϑ]αι., οὐϊ ρτορδεία πηριϊοίηλμι δδειτο ΠῸῊ 

Ροϊμεγαμι, 801105 [)εῖ ἱπάϊδοι, Ουδιῃοῦγεοιη οἱ οὯγ- 

ποι ἱπάυϊι, ργορ οιῖβ ἐπα θοο ἢ Πτἀῖοπι ἐδιθημθυ8 ἀΐ- 

δοπὰο 58: δοπιῖπε,, φιὶς οτοαϊαϊι αμαϊίμὶ ποδίτο 3 

θίοοθαὶ εἰἰαπ δηΐοα δογυβαὶθηὶ ὅ᾽ : γίά66 δὲ 68, 

ἀοίοτ δεοιιπάπηπι ἀοίοτειπ πιόμηι. Ἰδἰίαγ 40} ροτου9- 

81, ϑϑμθὴ. ᾿ρ56 δπἷπὶ ἀο᾽οΥῈΠὶ ἰπίοτι., οἱ τυγδι8 

ΤΠ ρθογαῖ. Πα απίη., θὲς, οἱ ἀδ [18 αι γῶγθ 001}- 

εἰπφαηί, οἱ ἀα [8 αὐ πιπαυδιη ἰοοὰπὶ ἰιυξηΐ,, ΡΟ- 

εἷτας. Νοιπο δἰ Βοπιίπαμι ἃ 960 δΠἸαΐδπι ρ᾽αβαπὶ 

οὐυγᾶγα ροϊοϑί. 

γε. 14. Ρτοριοία τὶ υἱάοταπι ἰδ ναπα. ΔΕΤΕῚ 

ργορίνοιϊ8 ἐδ. ουἱ οχίυ 5 ΠΟἢ τεπρον οι, οἱ αὐ ἃ} 

᾿πϑυΐθυ5 ργοςοάίι ἸΔο}15. Εγδμὶ αυΐ ἃ δαὶ ρ515 γϑιϊοὶ- 

παρδηίυν, ν᾽ θα! ΐοθι ῥργὸ ρα ρί!ο Πιογάεί, εἰ Γραβίο ρᾶ- 

ηἴ5, υἱ 5βογίρίυπ 68. δ : (υἱ ρθεοδίυπι δυβιεγθ πος 

βείιηι, οἱ ἃ οδριἱνίταια ἀπιοπαπι ᾿ ΡΟ ΓΑΙ, ἠπουπα 8 

βουποηΐθι5. δηΐμι88. ρογυογίοπίε8. Ουοινϑ] πού 

ΔΌΪΟΙΙ ΓΟΓΆΙΩ ὙΘΓΔΡΌῊΙ 855 π|ρι0 οἱ γογρὰπὶ ΄υ0α ἃ 

θ0ὸ ἀοοϊρίαηϊ, παίαγα νογὰ διπὶ οἱ σοη)υησυηΐ θοο, 

βἷς δἱ νϑγθυιῃ ἀππιοπυπι [αἰ Ὰχ ἐδ, δίᾳι8 ἃ 20 

βο)απεῖ!, οἱ ἃ ἀἰνίπο διιχί!!ο ἀορε!]ῖι. Ουδιδπὶ νΘΙῸ 

δαμὶ ο)θοιοη68 ποη [α ϑα υἱ ἀϊοίιμν οϑὲ, οἱ δϑϑυπῃ- 

Ελοπο5 Ὁ. Π|:8 ν] ΔἸ οοι αυς Δ ογγοόγα οτίρίαηϊ, εἰ 

δι] ὕασπι ἐσσι. 

Υοτς. 10. Δρυγμόγηξ ΒΆΡΟΥ (6 05 διιηι ἐπ πιϊοὶ (εν 

εἰς. Πιϊπιῖοα5 ὁμΐπη ποβίεῦ ἀΐαθο υ5 οἰγοαϊε, υἱ 60 

τυφίδιβ, φυῶγθηβ φύθπι ἀονογεί "", εἰ 4υλδὶ ΒΈΓΡΟι8 

[πος βἰ θέαι. Ὑδγυπηίαμηοι δυϑῖς αἱ ἀΐϊοαί, ΑΡδοῦ- 

θυ ; παι οοπηρογίαι ἰπ πο 8 ἀΐθπ) αι π| 80] υγΓ6 8 

(λοῖς. Ὀϊοίαπι ἐδὲ οπίπι "5 : Ρὲγ ἀἴθηι δοί πον ἱτεῖ 

(6. οϊυρίδιθυ5 οππι οἱ ἱγᾶ οὐμθυτ}ῖ, δΓΓΟΓΘΠΊ416 

πο ἷ5 φυδδὶ Ἰαπιθη δἱ 5οἰδπ 1 8Π| νγοροηίι. (δπίδη!88 

ἰϊδαυς ἀΐοαπιι9 "5 : Νιδὶ φμία θοπιϊπιιδ ἐταῖ ἐπ ποδὶ, 

[οτιο υἷνος ἀφαἰιἰδδοι! πο8; οἱ {πυὰ "Ὁ: Καπιρας ἐπι- 

ουἱοτιπι ἐαδίϊ σι (17... 

γος. 11, Εδοῖι θοπιῖπιιδ για σοφὶαυῖ!. ΝΟῊ ΘΥ 50 

4.329 Πο5ιι5 Γδοδγαηὶ : [(8 6Π᾽πὶ 60 νΐἵβυπι εἰ [8- 

οἴαπ) 651. Ουάγο ἀΐοοθαὶ οἱ Ναρυζαγάδη "5 : δοπιΐ- 

πες οι (ἀπ|5 ἰοσιῖας 661 πιαία σε ἐπ ἰοσαπι κππον 

δἰ αἀάικῖϊ Βοπιῖπιιδ, φιοπῖαπι ρεοεαδιὶς {ἢ Οπιοὶβ 

89 ΤΏγοη. 1, 18. 
ν5 Ζόγοιι. ΧΙ,» 2. 

88 58. 1.11.9 ἴ. 
δ᾽ ΡΓΟΥ͂. ΧΕ, 

106. ΧΙ, 4. ἕ 
4. 

͵ 
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ἰφίιατ φαΐ αἀιοϊαπι πο ογθάϊθ, αὐφίοι ᾿ς γογθὰ. 
Οἰμπα5 ργορίιεία ἰνφὸς ργαάϊοουδμι, οἱ ἃ ἀΐδυυϑ δη- 
(48 Μογβ65. ἴπ Πειογοποπιίο μος ῥγιβηυπίίδ- 
ταὶ. 

Υεγβ. 17, ΟἸαπιαυὶΐ! σον φογιηι αὐ ομιΐηπμηι. θυδη- 
ἀοηυθε ϑογίρίαγα δβαγιηοιΐμυδβ αἴϊδοία ρθιΐ5, οἱ 115 
4υώ 5θη8ι1: οάγθηΐ, {τ θα} 56 ϑιπὶ : 00168 Θχ 5: 1668 
ἰπάμοθιιδ ΠΟ 65 Ἔχβα Δηι65, οἱ 90}168 λ6 Ἰαρὶ- 
ἀε5 ἰθδί65 δίίνοσδι ; αυοὰ [νἷς: ἢογὶ πθη Ροίΐογαϊ, πυγο 
8}0 Ποϑι! 5 7λ πὶ ἐν ογβο. Μαγαβ ἰτιχαα μος οϑί τὸχ : 
Εἰ ργϊηεῖρεβ, οἱ φυϊοιπαας ροίοιίο5 οἰν  δίαπη. της 
ΤΌΓΟΠΙ ἰΠ5[ΔΓ ΤΠ ΘΔ ΐ, {1105 Πογίϑίυν υι }υσὸ5 Ρο- 
ἰδ ἶ88 ἸΔΟΓΥΠΊΔ5 [ἀπάδηι, 4088 τηνεὶ ΒΟΡΘΓ ἴῃ - 
τα θα νυ5 Ιἀρβ05 πιυΓαϑ ; 1188, ἱπααΐ!,, βυηὶ 118, ηἰϑὶ 
[οτγ6 τυγβὰ5 ἱπάϊεαι νἱγια 5. οἸΐπὶ ουδιοάϊρηι!ς5 πι- 
τογϑιῃ, ΒΥρΘΓΒΟΙΪ 66 ΠΟ Ἔχργίιπθηβ. [π|τἰϑμίαίίοπε, 
πσαῖε "6, Θοηηηΐ τεσοτααιἱ δμιμ! θα ἰοίο ξογάῶ. ἤος 
ἔφαν, ἰηαυΐε, [οἷα ποοῖθ ἀἴοαια Ἰδογγηδηίθ8, αἱ 
15. σμϑ δες υεδίτὶδ δοπιρειησίπεϊπὶ Κι, Πέῆπ6 νὸ8 μγὰ- 
ἀεπίον (δοίυγοβ ἐχ᾿ βιϊπηδίο, δἱ ΟΠ ρε Γαι 8 ἃ ἸΔΟΓΥΙηΪ5 
Ῥαπἰιοηίς ; δαπὶ δηΐτη 84 βα!αϊοπ). Ῥυυάἀθηϊον γοΓῸ 
δρῖϊ 8 4] ποι) ἃ Βοπίβ, 56] ἃ πηα}}18 οδβϑβϑὶ, δβῃ-. 
.6π| ἰἰλη6 56 Προ ῦ οὐπὶ ΟΠ γϑίυ μαυοας οοηΪπποίδηι,ες 
16 Πα 5] ρα Π Δι οοιΐ οπβίοι δαί ΙὩσΓΌ84116 1{}] ῇδι. 

γεγβ. 19. δέγφο, δαδικίία ἴν ποοίδ. Αἰθηιαπι [λοὶῖ 
ΔΒ ΠΏ Π| ΠΟΧ, ΘΙ Π σθηῖ6 8686. δηἶπηᾶ ῬΕΓ 56Π51111Π) 
αμϊοίεπι. Τυῆς ἰαθοῖ πιραάϊανὶ ἴῃ Ργοοριῖρ θοὶ, οἱ 
οὐ θανίάε ἀΐτογα λ8 : ΝΌεΙΘ ἐπὶ ξογάο Ἠ160 6167. 
οἰϊαθατ, δἰ δαγτίεϑαι ὁρὶνἐζιι5 ηϊέεις, Οὰπὶ ποχ ἴῃ 4υ4- 
ἴθοῦ νἱ ἢ} 5. αἰ νίφα 5ἰε, ἀἸοί(ο οαιη θανία "9: Απιϊοῖ- 
Ῥανέγμπι υἱσὶ [ας οι! πιοῖ; οἱ σιιπ] ΑὈδοιιπη ὅθ: [π 
“σκδιοαϊά πιϑα δίαθο, οἱ ἐχφιΐτγαπι φιῖα ἰοφιιθίειν ἐμ ηϊὸ 
οπιΐπιι8 θεῖ. Ἴ αης ΘὨΪπὶ ἰμαυΐος δ᾽; Δοφιιοίων ρα- 
ἐέπὶ ἐπ μορμίο διιο. ἘχοΥΘΟΓΟ ἰφίτατ ἴῃ ποοῖα ΡΓῷΏβθη- 
415 βου} ; ποπὶ ὁηΐπὶ δε, {01 ἐμοία αὐνογδιι5 δα αεῖ- 
πέπι εἰ ξαγπέπι, δε αὐἀνόγειιδ ρεἱπείραίμ5 οἱ ῬΡοίρδία- 
166 3}; πϑοοὶς θηἶπι ψμαπάο Βοηιΐπιι5 ἀθηιις υδπίοί ; 
ΦΕΥΟ, ΑΜ πιράϊα ποοίε, υεί φα{ϊεὶπῖο » ὕ6! ᾿τπαθ τ 6 
αανεηϊδηδ γορθηί6 ἱπυδηῖα! πο8 ἀογηιίοῃίος 55. Εἰ σαγ- 
5115 ὅδ; δὲ δοίτος φια υἱφίία ποοιὶς ἰαίτο νοπῖϊ » δὲσὶ- 
ἐατόδ ἐμἶφιιθ, "60 οἷ μθγὸς ἐοαϊ ἀομιμηι (μαμι. 

ἔρευνα αὐ διιπι πηαηιι8 ίμας. ΒΟΠΟΡαΙΩ νἱ ἀ]ςοὶ ορ6- 
μὰπὶ δοία. ΝΟη Θχίραλ Γὸβ ἀσίίασ, οαμ ΟὉ αἰνίηὶ 
γε ἀοίδοίαμν ράγνα! (αἱ 340 ἀεἤείαπι, οἱ 5βίϑηι 
ἴπ ργϊποίρίο ὁμμμΐπι Θοπιριοταιη Ργϑοδρίογυμῃ θεοὶ, 
πε Ῥτοβγθάϊ ροϑϑίηί ἀὐϑαὰς θεοὶ οοπουγδυ οἱ Ρ8η8 
Οὐγ ΘΟΠΠΓπηδηῖθ. 

γογβ. 20. Ρίώο, ϑοπιῖπθ, δἰ δομβίάθτα φμόπι υἱἷχι- 
ἀεπιϊαυετῖδ. (πη Δ ογίλίυβ 6536ὶ ΡΓΟρ ιθίἃ, δόγυ- 
Βα 61. ΡΕΓΠΙΟίΑ 65,, ἀϊοϊἐχι δι θθὰπὶ ὅδ ; ΝῸ αυογίας 
[αοἴοπι ἰμάηὶ α πιδ. Πδερίοο ἰμ πιδ, Οἱ πιΐδογοτο τιοῖ. 
Νε ἱπ {[ἀτοτὰ ἴμὸ αγσμαβ 116, πόημφ ἐπ ἱτα (μὰ σοτγὶ- 
μας π|6. Μυ)οΥ ἐϑὶ ρίαβα χιλπι παίυγὰ Πυϊηδμα ἔογιθ 

“ Ῥοτγῖο ἰοφοπάυπι σύναψον, νεῖ, συναπτέον. 

ΑΥ̓ ῬΘᾺ ἵν, δ, 
δ Μδγς, χη, ὅδ. 

ὁ6 6666 ν!, 4. 
Δ Ερ|ι68. νἱ,, 12, 

᾿ῈΧ ΟΠΙΘΕΝΕ 

48 Ἀ98]. υχχυὶ, 7, 

ει 

Α ἀπιστῶν τῇ χρίσει, τῶν ῥημάτων τούτων ἀχούσεται, 
Πάντες οὖν οἱ προφῆται ταῦτα προὔλεγον, ἐξ ἡμε- 
ρῶν δὲ ἀρχαίων ὁ Μωῦσῆς ἐν τῷ Δευτερονομίῳ ταῦτα 
προεμήνυσεν. 

Ἑδύησε καρδία αὑτῶν πρὸς Κύριον. "Ἔστιν δτε 

περιπαθεῖς ἡ Γραφὴ τοὺς λόγους ποιεῖ, χαὶ τοῖς ἀναν- 

σθήτοις δίδωσιν αἴσθησιν, ἀλλομένους τε βουνοὺς εἰσ- 
ἀγουσα, καὶ ὄρη σχιρτῶντα, καὶ βουνοὺς χαὶ λίθους 

μαρτύρεται " ὅπερ ἐν τούτοις ἀδύνατον, τοῦ τείχους 

ὑπὸ τῶν πολεμίων χαθῃρημένου. Τεῖχος οὖν ἐνταῦθα 
βασιλεύς τε, χαὶ ἄρχοντες, χαὶ ὅσοι δυνάμει ταύτην 

περιτειχίζοντες, οὗς ἀξιοῖ χέειν μετανοίας ἀδιάλειπτα 

δάχρυα, ἃ τοῖς ὁρῷσι διὰ παντὸς προξενεῖ πεπτωχύς 
ταῦτα, φησὶν, ὑπάρχει αὐτοῖς, χαὶ εἰ μὴ πάλιν τὴ) 

λύπην σημαίνει τῆς πάλαι φρουρούσης δυνάμεω;, 
Β ὑπερδολικῶς τοῦτο δηλῶν. Ἐν θλίψει δὲ, λέγει, 

τοῦ Κυρίου ἐμνήσθησαν ἐξ δῖης τῆς καρδίας. 

Τοῦτο τοίνυν ποιήσατε, φησὶν, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας 
δαχρύοντες, χαὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε 

μηδὲ νῆψιν ἡγεῖσθε τὴν ἀπὸ τούτων ἀπαλλαγήν με- 
τανοίας γὰρ εἰς σωτηρίαν ἐστί. Νήφει δέ τις οὐχ 
ἀγαθῶν, ἀλλὰ χειρόνων παυόμενος. Τὸν δὲ νοῦν σύν- 

απτον " διὰ παντὸς πρὸς Χριστὸν, ὅπως ἄν σε φυλά- 

ξειεν ὡς χόρην ὀφθαλμοῦ καὶ σοὶ τεῖχος γένηται. 

Ἀγάστα, ἀγαλλίασαι ἐν γυκτί. Προσεχτιχὸν ἡ 
νὺξ, συστρεφομένης ἐν αὐτῇ τῆς Ψυχῆς ἐν τῇ τῶ, 
αἰσθήσεων ἡρεμίᾳ" τότε κελεύει μελετᾶν ἐν ταῖς ἐν- 
πολαῖς τοῦ Θεοῦ, χαὶ λέγειν μετὰ τοῦ Δαυΐδ" Νυχτὸς 

μετὰ τῆς καρδίας μου ἠδολέσχουν, καὶ ἔσχελλε 
τὸ πνεῦμά μου. Τῆς δὲ νυχτὸς εἰς τέσσαρας φυλαχὰς 

α διῃρημένης, λέγε μετὰ τοῦ Δαυῖδ- Προχατειλάδοντο 
φυλακὰς οἱ ὀφρθαλμοί μου" καὶ μετὰ ᾿Δδθαχούμ᾽ 
Ἐπὶ τῆς φυλακῆς μου στήσομαι, χαὶ ἀποσχο- 
Φεύσω τί αλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος ὁ Θεός. Τότε 

γὰρ ἐρεῖς, ὅτι, Λωλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὖ- 
τοῦ. ᾿Αδολέσχησον οὖν ἐν νυχτὶ τοῦ παρόντος αἰῶνος" 
Οὐ γάρ ἐστί σοι ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρχα, 
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας " οὐκ 
οἶδας γὰρ πότε ὁ Κύριος τῆς οἰχίας ἔρχεται, ὀψὲ, 
ἢ μεσονγυχτίῳ, ἣ ἀλεχτροφωγίας, ἣ πρωΐ, μὴ, 
ἐθὼν ἐξαίφνης, εὑρήσῃ ἡμᾶς καθεύδοντας. Καὶ 
πάλιν" Εἰ γὰρ ἤδεις ποίᾳ φυλακῇ ὁ χιλέπτης ἕρ- 
χεται, ἐγρηγόρησας ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασας διορυ- 
γῆγαι τὴν οἰκίαν σου. 
ρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου. Διὰ τῆς τῶν χα- 

λῶν ἐργασίας. Οὐ περὶ τῶν τυχόντων ὁ ἀγὼν, δι᾽ 
ἀπορίαν τοῦ θείου λόγου τῶν σῶν ἐχλειπόντων νηπίων, 
καὶ ἱσταμένων ἐπ᾽ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ, καὶ προδῆναι μὴ δυναμένων ἄνευ Θεοῦ συνερ- 
γίας, καὶ τοῦ στηρίζοντος ἄρτου καρδίαν. 

Ἴδε, Κύριε, καὶ ἐπίδλεψον τίνε ἐπεφρύλλισας. 
Τοῦ προφήτου παραινέσαντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπείσθη, 
καὶ λέγει πρὸς τὸν Θεόν: Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ αρόσ- 
ὠπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ἐπίδιλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ 
ἐλέησόν με. Μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ 
τῇ ὀργῇ σαυ παιδεύσῃς με. Μείξζων ἀνθρωπίνης 

“||... ὅ,, δ0 Αγμας, πα, ἢ. δε Ρραί, υχχσιῦ,, θ᾿ 
ἘΡμα. χα, ἅ8, 55 ῬεᾺ), χχνι, 9. χχιν, 10. νι, 2. 
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φύσεως ἡ πληγή. Οἶδα παραδᾶσα τὸν νόμον, χαὶ Α ροϑ35ϊ(. ϑεῖο ἸΟβ6Π) ἰυδπὶ ἃ πΊ6 υἱοϊαίδηι,, ἰθδοχυα 
τοῖς ἐντεῦθεν ἐπιτιμίοις ὑποχειμένη, ἐν οἷς ἐστι χαὶ 

τό" Φάγῃ τὰ ἔγγονα τῆς κοιλίας σου, κρέα υἱῶν 

οϑυ, χαὶ θυγατέρων σου. Ἑνόμιζον ἕως ἀπειλῆς 

εἶναι τὰ ῥήματα. Ἔγνων, Κύριε, ὅτι ὁ γόμος σου 

ἀλήθεια. Ἱερέως δὲ χαὶ προφήτου σφαγὴν οὐχ ἐπυ- 
θόμτν ἐν μέσῳ νεῷ. 

Ἐχοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ 
πρεσδύτης. Ἔτλ γῇ ἦσαν ἐῤῥιμμένοι πάντες οἱ δι᾽ 
ἡλικίαν πρὸς τοὺς πόνους ἀδύνατοι, θέαμα λίαν ἐλεει- 

γὸν, ὡς καὶ νέων σφαγὴ καὶ παρθένων. Εἴθε χαὶ 

τούτων σφαγαὶ πρὶν εἰς ζωὴν πιχροτέραν ἀπάγεσθαι! 

Ἔξοδοι δὲ ζωῆς τὰ βιωτιχὰ πράγματα, ἐν οἷς ἔχοι- 

μήθησαν μὴ γρηγορήσαντες, μηδὲ προσευξάμενοι, 
χλείσαντες δὲ πρὸς ἁμαρτίαν χαὶ εὐφροσύνην τοὺς 
τἧς ψυχῆς ὀφθαλμούς. Καὶ τίνες οὗτοι; Εἰ μὲν παι- 

δάρια, οὐ θαυμαστὸν ἄγαν νυνὶ δὲ πρὸ τούτων οἱ 
δοχοῦντες προδεθδηχέναι χατ᾽ ἀρετὴν, καὶ πᾶς δὲ τὴν 

ψυχὴν ἀδιάφθορος, καὶ δυνατὸς ἐν πολέμῳ γέγονεν 

ἐχθροῖς ὑποχείριος. Σὺ δὲ, ὡς ἀγαθὸς, τὴν τοιαύτην 

αὐτῶν χαταπαύεις ζωὴν, καὶ χατατέμνεις πᾶσαν αὖ- 

τῶν σύστασιν τὴν ἐπὶ χαχῷ. 

Ἑχάλεσας ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυ- 

χλόθεν. Οἱ κύχλῳ μου, φησὶ, τὴν Ἰουδχίαν οἰχοῦν- 

τὲς τὴν εἰς ἐμὲ ἑορτὴν ἐνόμιζον χαταφυγὴν, σωτηρίαν 

ἐντεῦθεν ἐλπίζοντες " ὧν οὐδεὶς ὑπολέλειπται διὰ τὴν 

σὴν αὐτοῖς ἐπενεχθεῖσαν ὀργήν. Δι᾿ ὧν γὰρ ἥμαρτον, 
πολλοὶ χαὶ δυνατοὶ γεγόνασιν ἐχθροί. 

ΚΕΦ. Γ". 
Ἐτὼ ἀνὴρ ὁ βλέπων πτωχείαν. Δεινὰ συνέθη 

τῷ προφήτῃ χαὶ πρὶν ἁλῶναι τὴν πόλιν καὶ ταύτης 
ἑαλωχυίας. Διὸ, στοιχειώσεως ἑτέρας χατάρχων, ἐαυ- 
τὸν ἀποδύρεται πτωχείαν ὁρῶν χαὶ ἐρημίαν τῆς πό- 

λεως διὰ παιδείαν Κυρίου. Καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον 
γέγονεν ἐν ἐνδείᾳ ἀγαθῶν, ἅμα μὲν ἐν περιστάσει 
Ἰεγονὼς ἡνίχα τούτους ἐξήλεγχεν, ὥστε λέγειν" Διε- 

τέλεσα μυχτηριζόμενος πᾶσαν τὴν ἡμέραν" ἅμᾳ 

δὲ χαὶ ταῖς τῶν δεινῶν αὐτῶν χοινωνῶν συμφοραῖς, 

χαὶ τῇ ἐχ συμπαθείας ὀδύνῃ. Φησὶ δὲ χαὶ χατὰ τὸν 
Δλαυῖδ- Σχιὰ θανάτου ἑπεσκίασέ με. Ὅταν γὰρ δοχῇ 

πρὸς βραχὺ διδόναι τοῖς πόνοις ἀναχωχὴν, αὖθις πα- 
λινδρομεῖ διηνεχῇ τιμωρίαν ποιούμενος. 
Ἐπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ διην τὴν ἡμέραν. Τὸ 

ὅλην τὴν ἡμέραν δηλοῖ χαθ' ἑκάστην ἡμέραν" ὡς 

παρὰ τῷ Δαυΐδ' 

ϑλιψέ με. Σημαίνοι δ᾽ ἂν τὸ, Ἔστρεψε χεῖρα αὖ- 
τοῦ, χαὶ ὅτι πάλαι μοι τὰ ἀγαθὰ χορηγῶν, νῦν τὰς 
παιδείας ἐπάγει, καθάπερ ἀλλάξας τὴν χεῖρα. 

Ἑπαλαίωσε σάρχα μου, χ. τ. ε. Τὴν σαθρότητα 
τὴν συμδᾶσαν ἡμῖν ἐκ τῆς ἁμαρτίας σημαίνει. 

Τοῦ αὐτοῦ. Συμφορὰ γὰρ ἐπίμονος γεροντιχὴν 
ἀσθένειαν ἐμποιεῖ. 
Ἀγῳχοδόμησε κατ᾽ ἐμοῦ. Οὐ γὰρ ἀφῆκέ με δια- 

φυγεῖν τὰ δεινὰ πανταχόθεν πολιορχούμενον. Λέγοι 

δ᾽ ἂν ἴσως ̓ χαὶ τὸ περιθληθὲν τῇ πόλει τεῖχος πολέ- 

μιόν. 
Ἐν σκοτεινοῖς ἐκάθισέ με. Τὴν αὐτὴν μετὰ τοῦ 

ΜΒ Ῥκαϊ. χχυη!, 55. ἜΤ Ρραὶ. αν, 143. 

Ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν Ὁ νυἱὰ “ : 

8 Φογθην. χσ, 

[Δ.ἰ8Πὶ ΠΙ6 0886 ρα ΠΆΓΙΠΙ ΓΟΔΠ), ἱπίο Γ 48.485 οἱ {{|8 

δβῖ : (οπιδίίο5 βίϊος υϑηγὶδ ἱμὶ, σατποδ βἰίϊοτιιπι ἐμο- 

γαπὶ εἰ βίϊατμηι ἱπαγαηὶ ὅδ, ΝΟΝ 5] νόθα 6586 ρυ- 

{αῦϑ8πι. Οοσπονί, Βοιηΐηθ, αιοηίαπὶ ἰδ μα υεγί 
ας 51, ϑδοοι 0115 γ 6 ΓῸ οἱ Ῥγορ οί πδοθιη ΠΟῚ 8ι1.- 

᾿αἰνί ἴῃ πιοο ταπιρῖο. 
εῦβ. 2|. δογπιίογαπι ἱπ υἱα ραγυιίμ5 εἰ δόπεα. 

Ργοβίγαιϊ Ἔαγαηὶ ἰης νᾶ ΟΠΊΠ65 4] ργΟρίοῦ φίδίθπι 

Ἰδοῦ θυ5 ὀγᾶπὶ ᾿ράΓο5, Βροοίδου! ἢ ρί8Π6 πιΐδ6- 

ΤΑΌΙΪ6, Θ΄ υἱ οδ5 165 ᾿υνοηιπι οἱ υἱερίπυπι. Αἰἴψμ8 

υὐπαπὶ δὲ ἢΐ [υὐβδθηϊ ρογοπηρι! δηίοαυδπὶ 6ββθηὶ δὰ 

Υἱτδπὶ δοογθίογοπι δά ιειϊ, ῬΙΔιοαο υθγὸ υἱῖα: βθου- 

Ιαγῖα ποροίϊα βυηί, 'π 4ι θὰ 5 ἀοτγιηϊόγιηΐ, φιοά ποη 

νἱ αἰ αβθθηὴὶ πέαιιθ ογαββεηῖ, 86 οἰδυβίβδδοηι δὶ ρθο- 

Β' φδῃάϊι οἱ δὰ νοϊυριδίοβ δηΐπιρ οοι!ο8. ΕἸ φυΐπαπι 

ϑιηΐϊ Πὶ ̓  51 φιιΐξοπι ρᾶγνα]!, πο νά ].46 τηϊγαηάυη ; 

ὨθΏς ΥΘΓῸ 8η6 [108 ἰΐ 5} υΐ ἴῃ σίγιαἱ6 ργοίδοῖ 856 
νἱϑἀοηίυτ, 56 οἱ οπιηΐβ διηΐπιο ἱποογγιυρίυϑ, οἱ "6}}0 

[οὐεἷδ ἰπ ἀϊ ον πὶ ἰηἰ νηΐ σογαπὶ γοἀδοίυβ δεῖ. Τὰ δὺ- 

(6π|, ἰλησυδηι θΟΠ0.8, 131} ΘογιΠη νέα ἤμοιη ᾿ηρΘηΐ8, 

ΘοΟΓυΠΊ 4.6 ΟΠ}1168 ΠΟηδίυ8 δι τη] ὺπὶ σοι τί ς᾽. 

Υενβ. 22. γοσαεῖὶ ἀΐεπι δοἰεπιπὶ αἰὶς ματα οἷαξ πιθα8 

ἀε εἰτομῖία. οἱ εἰγοα πιὸ, ἰθφυῖϊ,, δπάιδαπι ΠΔὈΪ2- 

υνδηί, βοϊδπηη 6) 58) 6886 Οχἰβ πη δι! διὰ πιΘ 

ΘΠ 6 ΓΘ, δα] υΐδπι ἰπ δ Βραγαπίθβ ; 4υοΓυ πὶ Π6ΠῚΟ 
ΒΌΡΕΟΓΒΙ65 6ϑὶ Ο}} {{|π| ἴῃ 605 {ΠΠΑϊλπὶ ἰγαπι. Οὐ αυ:8 

φηΐπι ρεοοαγυηΐ, πλυ]108 οἱ ρυίοη!6 5 Παθιοῦα ᾿ιοδίοθ. 

ΟΑΡ. ΜΠ. 
γεγβ. 1. Εγο υἷτ υἱάέπϑ μαμιρετίαίεπι. Δα αἱ ροβί 

υτοΐς ὁχοίἀϊυπὶ ψγανία ραβϑι5 6δὲ ργορίιϑία. Ἰά οἷο 
πονδπ οἰοπηοηίογυπι βογίομι οὐ θη8, βοποὶ ἀδρίογϑὶ 

υἱάθηβ ραυραονγίαίοπι 50} 1υἀϊπειηηι εἰν (4118 οοττὶ- 

Ρίοηια θυπιῖηο. 'ρ56 αυοαιθ πἰἰ]οπηίυ8 ροπυτία 

πνοπογυπι ἰαθογαυ αὶ, ἐπ Ὁ ἀϊδογίπιθη φυοὰ 5001} 

608 τοι ατρυσπάο, ἰϊὰ οἱ ἀϊοονοὶ ὅδ : ᾿εγδευθγαυὶ δμ8- 

δαιπαίις ἰοία αἀἷε; ἰᾳπὶ «υ͵ἱαὰ οα]απιϊ δία πὶ ΘΟΓΌΠΙ 

Ῥαγιίςορ5 δγαΐ, δὲ σοι πη 86 ΓΙ η 13 δἴδοιυ ἀο!ο δῖ. 

Ὀιεῖϊ οὐδ ευπὶ Πάν κι : δ᾽ ὕπιῦτα πιοτιἰς σοορετιιὶ 

ηἰθ. ὁατη οαἷἶπὶ 32.1. νἱθείυν δὰ πιοιύίουπι ἰορυ 

ἱπάδυςίας πιαϊογαπι ἀἀΓΘ., ΓυΓΘῸ5 ΓΘΟΌΡΙΪ, ΡΟΓΘΠΏΘΏΙ 

ἰμἴογαηβ ραπἰιοηοιη. 
γεγβ. ὅ. Οοπυογιἱ! πιαπιμι δμαηι ἰοία αἰἷθ. Τοία ἀϊος, 

ἰάδπν οἰρηϊοαι ἂς φυοιίαἶα : 5ἰσαϊ οἰίαπ δρυὰ θ- 

: Τοῖα ἀἷο ἱπιρμοπαπε (τ ϑιίαυϊ! πε. ἩΠι|ὰ ἀυ- 

ἰεπὶ : Ποπυετιῖι πιαμιηπ διαπι, Ξἰσπ σατο οἰϊδπὶ Ρ0- 

ἰοτῖς χυοί οἰϊη πη! Ὀοδα ΒυρρθάϊΔπ8, πὰποὸ 0853,» 

ξαιϊίομαβ ἰηἴογί, πηι 45] ΘΟΠΥΕΓΒᾶ. 

ογβ. 4. γειμείαμι [ὁεἷ! σατπόηι τπθαπι, εἰς, θ6Ρ ὶ- 

Ἰἰαιθαι 'π ποῦ 8 6χ ροοραίο οτίϑπι δἰ η ἴοδί. 

ΕἸκεάονι. ᾿Αβϑίάυα φυὶρρς οαἸ απ 88 βοη ἐπὶ που ΐ8 

οἴδποϊι ἐμ 6 " ΠΠ 4ιοπι. 

ψογβ. ὅ. “αἰ βοαυὶ εοπίτα πιθ. Νοι δα ΐμὶ ῬοΓπιὶ᾿ 

οἷν τ ὑπάϊαυθ οὐδίἀΐοπα ορργεβϑιπ) Εἰδιρεγο πιΐθ6- 

τἶδ8. {π|0}ΠΠ|Πὶε [οτίαφφο δἰΐδινν οϑιϊ πὶ πλυγιπὶ 400 

εἰνίια8 (υἷτ εἰγου ιν! αι. 

οῖθ. ὃ. 1π οϑεοιιτὶς οοϊοεσαυὶϊέ πι6. Ἐδϑοπλ γΘΟΘ8 

80 Ρ54]. χιπ!, 30, 59 58], εὺῦ. 
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ΡΓοίετι δὲ θανὶὰ : δοάθγε πιὸ [δεθγαπὶ ἴπ οὐδοιιτὶδ 
φμαϑδὶ πιοΥ08 δα οι ϊ δ᾽. ΠΟΟ αὐ 6 ΡΓΟΡΙΘΓ ἐΑΓΟΘΓΒ 

ἴῃ φυὺβ σοη) εἰοθαπίαν ἃ Βοϑβιῖθυ8, Π66 ἢθη Εἱ ρῖο- 
Ῥίον πιΐββϑδϑ ἃ "60 οδ᾽ δ δίο5 : ἈΠΙ πιο ἜΠἰ πὶ (6Π6- 

μγῷ (ΘμδιΙοΠ65 βυηΐ, ϑροοίαιίπι Ὑγ6ΓῸ οἱ δογει πὶ 

ῬΆΒΟΠΟΥ ἴῃ οαἰαγδοίθπι Ουδουταπὶ (66) ςΟδυ πη 406 

οοη]θοὶῖ 55, 4υ8}15 ογαὶ οἱ βροίυηοδ αν, ἰῃ 40 ἃ 

ϑδ0}6 Δυϑοοπάσθραιαγ ὁ", Ροβϑυηί εἰἴδην ἢ ἐἰαο {ΠΠ γα πὶ 

δὰ Ομγϑίαπη τοξογγὶ., Ο0}}8. ΥΡρι15 δραὶ δογοπδϑ, 

ἰΔηῖ8 ἃ δυὐδεῖ5 ρᾶ55ιη), οἵ ἀδπιὰπὶ βορυαγ ἰγα- 

ἀἰίυπι. 

γοιβ. 7. Οἰγοιην άϊβοανὶ! υἷας πιθαδ. ΙηδΥἰ4}}}}}- 

Ἰθὺ5. πὴ πη 18 Ορργθϑϑὶῖ, ἱππὴροπ ἢ 8. ΘΟΟΡΥΪΟΪ ΠιΘῖ5 

Ρορυΐϊαπι ΟΡ 6] 6 πὶ οἱ Θχϑρογαηθπ), οἱ ρομτ5 σι ὰ- 

νία5. φυδηὶ ἴδγγο ροϑϑίη. Νόααθ οχαυάϊιι!ϑ βίη, οἰδὶ 

582} 06 ρΙ6 6685 ΟΠ Ϊ αἱ Δ] νΑγ ; ὀχδυ αἰγὶ δαῖτ 51η- 

οἱό8 φυδηάοαῃο ΓῈ5 ἰρϑιδ ΠΟ βἰμπηΐ. Ὑοοδιὶ ΡΟΓΓῸ 

Ἰυραπὶ σαϊηλ5 [ογγθὰ8 4025 θ6ὶ 0.581 ρΙῸ ᾿ἰβη 85 

δ] εἰγευπηροβυὶ, [μορί ταν οἰΐληι 5ἰο 55: Ασοτγαυανὶί 

(5 εογυϊεῖὶδ πιο. Ο)πίγηχὶὶ ομΐ πὶ ΟΥΔΙΙΟΠΟ5 ΠΙΟΔΒ., 

ᾳυδηο ἀϊχὶς 1} δ᾽ : ΝᾺ οὐέβ Ῥγὸ {ἰδ ; ποὶὶ θπὶπι 

ἐπαμαΐαπι (6. 

γος. 8. Οδείτγιιαἶ! δοηνα5 ἢιδαδ. ὅ 06 δύῃ 86- 

ἔγόσϑυϑβ; πιϊεἰϑίου 9 π6 γα π γα ΠΟῚ ΡΟΓΠ δἰ5]. 

Αἰεναί δηΐπὶ ὁδ ; Νοη ποηιΐπαϑο ποπιοπ Βοπιϊηὶ. οἱ 

αυὰδὶ ἃ φυορίδη) ΘΟΠΙρΡΟΙαυαιιν. Οὐϑίγιΐι νογὸ νὶ 8 

Ρθ(οσδίοτγιη, οὐπιὶ 1118 ρθοοαγα ποὴ ραγη 1, Αἱ ηοη 

14}15 ἀγὰϊ ργορῃδία, αυὶ ἀϊοῖι 56: Νοη δϑαΐ οἰιπὶ 60.- 

δἰΠο [μαρηίΐμι. 

ΥοΡβ. 11. Τείοπαϊί ἀτοιπι διηι. ΟἸηπ65, αἷΐ, 5.85 

585 }{{45 ἴῃ π16 76 εἶῖ, πηδὰϊῃ σα ΘΓ Π8. ΘΟΠπουρίβοθ- 

εἰ}, Πααῖια ῬΘγηΝ [6115 ΠῚ}, αἱ ἀσογοηι φυοὰ γε! θη. 
γεῖ5. 15, {πιπιϊδῖ! ἐπὶ γΘΉ 88 1608 δαφὶ([α8 διια8. Β6- 

π68 ἰῃ βοιίρίυγα σοπουρδοοπιίδιῃ βίη ϊοδηι; 82,3 

ἦδουϊα ν6γῸ βδρίἐ βαηϊ. Μ6 ρόγγοὸ ἰδῃαηαπὶ πιθη- 

ἀδοθιὴ ἀοτγιἀουδιί, οἱ [λεία 5. δου 1118. σα η 6 ης ἃΓ- 

φυμοηϊυπι. Ὀίοοθαὶ ιοᾷιι ἀπίοᾶ 57: δοέμς δοάθθαιη 

δαίμιγαίιι8 αἰπατίμαϊπθ, οἱ αυθ βααυυηίυγ; ἰρ86 

Θηἶπὶ ΡγῸ 1}}18 ργθοθβ οἴγοθαὶ, οἱ 1}}} [5 ἀἰαθαπίωγ : 

μ6ς6 ἴδιηθι ΡΟίαἷ  ΓΘΟιΘΆΓ6 ΠΏ ἰϑιογία πη. ΑΠῚΙ ΚΘ Δ ΗΓ 

ἰΐδφαθ δὲ ουπὶ ῥγὸ ἢ}}18 ραϊογοίυγ, οἱ οὐ} ρδίϊομ}- 

θυ5 σοπάο]ογοῖ, οἱ ργὸ ρδοοδη τ θυ8 διιρθιαίι, 

εγβ. 16. Εἰ ο)δεῖ! σαἰσμίο. Οαἰσμίο, ἰπηυῖῖ, νοὶ 

ἘΜ ΠΔ6ΤΟ ῬΟΓΟΙ 5518 δἰ πρυ 5 ἀδη {8 ἴῃ τηΔΧ}} ἃ, ν6] 

ἰαρὶ46 ἀμτο. Ἐλ βοοππιίαπη θανὶα αἷΐ 58 : (νηὶ εἷπογο 

Ῥαπόπι πιδιιη πιαπάμοαῦαπι, Ἰῃ ΙΔ η8 56 ρτα Δ] οἰ] 0η 8 
ΒΘ406 ράμ θη οὐπὶ ΥὙΟἸρίϑ6 5. Πι6γο. ΝΟη ροίοΓαῖ 

Ἰσίίυγ δηΐπηα ρᾶο8 ἔγυΐ, οαπὶ οἱ ἰἰιὰ (υγϑᾶγοίαγ, οἱ 

ἰηϑυρον {υπιυ 0.5 [Ογὶ5, ἰηῖυ5 ρυρπδ8 νἱἀδιεῖ. Οτᾶν 6 

οἴηπηΐ 85ρ6 Βοηΐ Δ0]6οἴ8, νο,65 000 Θπηἰϑἰὶ : Ποηιμπίϊα- 

οἷ πηι πεϊδοτϊοοτάϊα,, οἱ δρ65 πιθα α δοπιΐπο. Νοη 
δηἰπὶ ργαβοηϊίδ πιδὶδ βαρογανῦὶ μοίογαπί. 

Υεγ5. 30. Βοπιι5 ὁδὶ Βομιΐπιις ειιδιϊποπ ῖϑιιδ. διηι. 

ΝΑΙΠ ΟΠ οΓξᾶ Οπη68 ὈΟηι18 811, ποϑίγϑηὶ ραίθη- 

εἶαπὶ δαί σὶ! : δηΐπης δηΐπὶ αιφγθηιὶ {Πὰ πὶ, υοηυ πὶ 
ἐδὶ Φυξγογ ; αυ5 πο ἰυγυαιὰ δυϑιιποῖ, ἀοπος πιὶ- 

41: ῬρΔ]. οχεῖ!, ὅ. 53 Ζογοηι. χχ, 3. 
χχ, 9. “ὁ δεῖ, χυ, 17. “1 ]ογοπὶ. χΥ, 17. “5 Ῥβ88). 

ἘΧ ΟἈΙΟΕΝΕ 

65}, Κορ. ΧΧΙΥ, ἀ. 

Οἱ 

Α Δαυὶδ ἀφῆχε φωνὴν εἰρηχότι " Ἐκάθισάν με ἐν 
σκοτειγοῖς ὡς γεχροὺς αἰῶνος. Τοῦτο δὲ διὰ τὰς 

ἀπὸ τῶν πολεμίων εἰρχτὰς, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὰς ἐχ 
Θεοῦ συμφοράς" ψυχῆς γὰρ σκότος οἱ πειρασμοί. 

Ἰδιχῶς δὲ καὶ Ἱερεμίαν εἰς τὸν καταῤῥάχτην ἐνέ- 
θαλεν ὁ Πασχὼρ, σχοτεινὸν ὄντα χαὶ ἀφεγγῆ᾽ ὁποῖον 

ἦν καὶ τὸ Δανῖδ τὸ σπήλαιον, ἐν ᾧ παρὰ Σαοὺλ ἀπε- 
χρύπτετο. Δύναιντο δὲ χαὶ εἰς Χριστὸν οἱ δύο θρῆνοι 
λαμθάνεσθαι, οὗ τύπος ἣν Ἱερεμίας, τοσαῦτα παρὰ 
Ἰουδαίων “πεπονθότος, καὶ τέλος τάφῳ παραδοθέντος. 

Ἀνῳχοδόμησεν ὁδούς μου. ᾿Αφύχτοις με χαχοῖς 

περιθέδληχεν, ἐπιθεὶς τῷ τραχήλῳ μου λαὸν ἀπηνῆ 

χαὶ παραπιχραίνοντα, χαὶ μεῖζον ἣ χατ᾽ ἐμὲ φορτίον. 

Οὐχ εἰσηχούσθην δὲ χουφισθῇναι εὐξάμενος" εἰσα- 

Β χουσθῆναι γὰρ τοὺς ἁγίους ἔσθ᾽ ὅτε χωλύει τὰ πρά- 

γματα. Λέγει δὲ ξυγὸν καὶ τοὺς χλοιοὺς τοὺς σιὸη- 

ροῦς, οὺς ἀντὶ ξυλίνων Θεοῦ χελεύσει περιεθάλετο. 

Φέρεται γὰρ καὶ γραφή: Ἑδάρυγε γὰρ τὸν χαιλχὶν 

τοῦ τραχήλου μου. ᾿Απέφραξε γὰρ τὴν προσευχὴν 

μου, χαὶ λέξας αὐτῷ Μὴ προσεύχου περὶ αὐτῶν, 

οὐ γὰρ εἰσακούσομαϊ σου. 

ἙἘγέφραξε τρίδους μσυ. “Ὥρμησα γὰρ πολλάχιτ' 

οὗ συνεχώρησας παραιτήσασθαι τὴν διακονίαν. “Ἔφα- 
σχε γάρ Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου, χαὶ 

ὥσπερ ὑπό τινος συνελαύνετο. Ἐμφράττει δὲ χαὶ τὰς 

ὁδοὺς τῶν ἁμαρτωλῶν, οὐ συγχωρῶν ἁμαρτεῖν. ᾿λλλ' 

οὐ τοιοῦτος ὁ προφήτης, ὅς γε φησίν" Οὐκ ἐχάθισα 
μετὰ συνεδρίου παιζόντων. 

Ἐγέτειγε τόξον αὑτοῦ. Πᾶν αὑτοῦ, φησὶ, βέλος 

ἐχένωσε κατ᾽ ἐμοῦ, τὴν ἐμὴν τιτρώσχων ἐπιθυμίαν, 

χαὶ μὴ συγχωρῶν μοι πράττειν ὡς βούλομαι. 

Εἰσήγαγεν ἐν τοῖς γεφροῖς μον τὰς φαρέτρας 
αὑτοῦ. Νεφροὶ δὲ ἐν τῇ Γραφῇ τὸ ἐπιθυμητιχὸν, 
ἰοὺ δὲ τὰ βέλη. Καὶ μὲ λοιπὸν ὡς ψεύστην διέσυρον, 

ᾧδῆν μὲ ποιήσαντες. Καὶ φθάσας δὲ ἕλεγε' Κατ’ 
μόνας ἐκαθήμην, ὅτι πιχρίας ἐνεπιλήσθην, χαὶ 

τὰ ἑξῆς" ὁ μὲν γὰρ ἐδεῖτο ὑπὲρ αὑτῶν, οἱ δὲ ἐπεδού- 
λενον᾽ χαὶ ὅμως τὴν διαχονίαν οὐχ ἣν παραιτήσα- 

σθαι. Ἐπικραίνετο τοίνυν χαὶ πάσχων ὑπὲρ αὐτῶν, 

πάσχουσι συναλγῶν, καὶ ἀσεδοῦσιν ὑπεραχθόμενος. 

᾿ 

Καὶ ἐξέθδα.16 ψήφῳ. Ψήφῳ, φησὶν, ἣ ἀριθμῷ καθ᾽ 

ἕκαστον ὀδόντα παιομένου κατὰ τῆς σιαγόνος, ἣ «1ίθῳ 
Ὁ σκιϊηρῷ. Καὶ κατὰ τὸν Δαυὶδ δέ φησι" Μετὰ σπο- 

δοῦ ἄρτον μου ἤσθιον" τὸ μηδὲ ἄρτον σὺν ἡδονῇ 
λαμθάνειν δηλῶν ὑπὸ θλίψεως. Οὐχ οἷον οὖν εἶναι 
τὴν ψυχὴν ἐν εἰρήνῃ ταύτῃ ταραττομένην, χαὶ προῦ- 
ἐτι βλέπουσαν ἔξωθεν θορύδους, ἔσωθεν μάχα:. 

Διὸ, μηδὲν ἐλπίσας χρηστὸν, τὰς Ἰὼδ ἀφῆχε φωνάτ' 
᾿Απείπατό με ἔλεος, καὶ ἡ ἐλπίς μου παρὰ Κυ- 

οίου. Οὐ γὰρ ἣν νικῆσαι τὰ περιεστῶτα δεινά. 
᾿Αγαθὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὑτόν. Πρὸς 

πάντα; γὰρ ὧν ἀγαθὸς, τὴν παρ᾽ ἡμῶν ὑπομονὴν 
ἀπαιτεῖ" τῇ γὰρ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ αὐτὸν ἀγαθὸν τὸ 
ζητεῖν: ἥτις ὑπομένει μὴ ταραττομένη, μέχρι τὸ 

68 Ζογο. ΧΧΝΗΙ, 15. δ᾽ Ζογοῃ. τιν, 11. “ ἐεγ. 
οἱ, 10. 

“ Βογθεπάππι [υ͵886ῖ : τὴν αὐτὴν τῷ... εἰρηχότι, νε] : μετὰ τοῦ... εἰρηχότος. 



ἘΠῚ ΒΕΙΕΟΤΑΊΊΝ ΤΗΒΕΝΟΞ. δὲ6 
εος ἀπαντήσειε, μηδὲ μεθισταμένη, μέχρι τὸ σω- Α βογίοογάΐα ναινΐαϊ, πδααα ἰγδηβὶί δὰ βρογϑηδυπι ἰπ 
τήριον ἐπιφανείῃη Κυρίου, εἰς τὸ ἐλπίζειν εἰς ἕτερον. 

Ἴσως δὲ χαὶ ἡσυχάσει, λέγει, μὴ πολυπραγμονοῦσα 
τῆς Προνοίας τὰ χρίματα. Δεῖ τοίνυν, χἂν ἀγνοῶμεν, 
μὴ ἀφηνιάσαι Κυρίου. 

Ἀγαθὸν ἀνδρὶ, ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐ- 

τοῦ. Ὅτι ὁ ζυγὸς αὐτοῦ χρηστὸς, χαὶ τὸ φορτίον 

ἀϊαφρόν. : 
Καθήσεται κατὰ μόνας, καὶ σιωπήσεται, ὅτι 

ἦρεν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. Κἂν οὖν μηδεὶς αὐτῷ συμθαίνῃ 
περί του, μὴ δεῖ συνάπτεσθαι" ἀλλὰ χἂν μονωθῇ πρὸς 
τοῦτο, τοῖς δεδογμένοις ἐγχαρτερεῖν, καὶ ἐνιδρύσθαι 
βεθαίως' Κύριος γὰρ χατοιχίζει μογοτρόπους ἐν 

οἴκῳ, φησὶν ὁ Δαυῖδ, χαὶ, Κατὰ μόνας ἐγώ εἶμι ἕως 

οὗ παρέλθω, δηλονότι τοὺς πειρασμοὺς, φιλανθρω- 
πίας τυχών. 

Δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα. Ταπεινώσει 

γὰρ ἑαυτὸν, φάσχων: Ἑγὼ δέ εἶμι γῆ καὶ σποδὸς, 
εἴπερ ὄντως ἐστὶν ἀνὴρ, καὶ τῆς μὴ χαταισχυνούσης 

ἐλπίδος πεπλήρωται, ὁποῖον χαὶ τό: Ἐχο.ϊ.1ήθη τῷ 

ἐδάρει ἡ Ψυχή μου. 
Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται Κύριος. Οὐχ 

εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ" ἐρεῖ δὲ τῷ πρὸς ἀξίαν μετανοή- 

σαντι" Διαειπέτω ἡ φωγή σου ἀπὸ κιαυθμοῦ, καὶ 

οἱ ἐρθαιϊμοί σου ἀπὸ δάχρυος. 

Κύριος οὐκ εἶπε. Διὰ τοῦτο μανθάνομεν μὴ εἰρη- 
χέναι τὸν Κύριον, καὶ μηδὲ αἴτιον εἶναι τοῦ ταπει- 
γυῦτναι τοὺς δεσμίους τῆς γῆς ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, 

οὐδὲ τὰ ἀνθρώπινα χρίματα ἐχχλίνειν χατέναντι τοῦ 
θεοῦ: τὸ γὰρ δίχαιον ἀγαπᾷ καὶ εὐθύ" ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ 
ὅξιον γενέσθαι καταδιχάσαι ἄνθρωπον" οὐ γὰρ δύ- 
ναται, φησὶ, τὰ ἐναντία ἐχ στόματος Κυρίου ἐξελη- 

λυθέναι, τὰ ἀγαθὰ χαὶ τὸ χαχόν' Οὐδὲ γὰρ δένδρον 

ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ, οὔτε δένδρον 

πογηρὸν καρποὺς ἀγαθούς. Τὸ οὖν ἀδικεῖσθαι ἄν- 
ὅρας ὑπὸ πονηρῶν παρὰ τὴν θείαν χρίσιν ἐστί" γίνε- 
ται δὲ ὅμως ἐν τοῖς περιορωμένοις ὑπὸ Θεοῦ, καθὰ 
χαὶ τοῖς Ἰσραηλίταις ὑπὸ τῶν πολεμίων συνέθη, χαὶ 

ἐν ἐπιστροφῇ Θεοῦ λύεται. Διὸ χρὴ ταύτην ἀναζητεῖν 

τοὺς ἐπὶ τιμωρίᾳ παραδοθέντας. 
Τί γογγύσει ἄνθρωπος ; Μάτην ἄρα γογγύζοντες 

ἐπὶ τὸν Δημιουργὸν τὴν αἰτίαν ἀνάγομεν᾽ ὅπερ ὁ 
ζῶν ἄνθρωπος οὐκ ἔχει ποιεῖν" νεχρῶν γὰρ ἐν 
ἁμαρτίαις ἡ τοιαύτη προαίρεσις, εἰ μὴ ἄρα διελέγχῃ 

τὸν ζῶντα χαθ᾽ ἁμαρτίαν, καὶ Θεὸν αἰτιώμενον. Ὡς ἢ 
οὖν ἑτέραν αἰτίαν οὐχ ἔχοντες, ἢ μόνους ἑαυτοὺς, 
τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν γενόμενα χρίναντες ἐπιστρέψωμεν. 

Ἐξηρευγήθη ἡ ὁδὸς ἡμῶν. Οὐχ ἔστι γὰρ ἐπι- 
στρέψαι πρὸς Κύριον τὸν ἑαυτὸν ἀγνοήσαντα. Ἐπι- 
Ῥινώσχει δέ τις ἑαυτὸν ἐπάγων ταῖς πράξεσι τὴν διά- 

γριᾶν, ἅμα μὲν ἐπισχοπῶν αὐτὰς, ἅμα δὲ χαὶ νοξρὰς 

ἐργαζόμενος. Τότε γὰρ ἀναχεχαλυμμένῳ προσώπῳ 

τὴν δύξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, καὶ τὰ πρὶν ἐξο- 

βολογούμενοι λέξομεν, ὅτι, Ἡμάρτομεν, καὶ ἦἡνο- 
μήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ. Ἐπήγαγες, ὅτι δί- 
χάος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν. 

Θ ΜΆ. χι, 50. : το Ῥβα]. τἶνι, Ἴ. 
ὁ κνοῖη. χχσι, 10. 

τι βρ], οχι,, 10. 
1. Μαιῃ. νιν, 17, 1611 (ογ. μὶ, 18. 

δ]ίόγαα), ἀοηθο βαἰυίαγα Ὠοιμΐηΐ ϑρραᾶγθαὶ. Βογίδϑβα 

γνΟΙῸ, ἱπαυ}, δ φμίοδοοί, ἰὰ 658ι, ργονϊἀθηϊδ Ἰυἀ εἰ 

αυγίο56 ποη ὀχαυΐνεῖ. Οροτγιοὶ δα Π08, οἰδὶ ἰξῃο- 

ΓΕΠ.115, ΠΟῚ 6586 ἴη ᾿)οπη πε πὶ ΓΟΙγδοίΓί9 8. 

Υ̓εγρ. 27. Βοπιηι ὁδί υἷτο οιη ροτίαυογὶί }ισιιηι ἱπ 

)μνεπίμίε δια. ()υοηίδπη }εσιπι 1108. ϑοπαπι εἰ οπιιδ 
ἰευὸ 5. 

Υεγβ. 38. δοάοὐϊι δἰη συίαγί(ον, οἱ δἰ οδῖ!, φιῖα {μἰ| 

διρεν 86. 1 Ἰοδὶ ΟΓΡῸ ΠΘΠ]Ο Οἰπὶ 60 σοηβοηἶδί 46 Γα 
4|Π141ἃ, ΠΟη ΟροΙίαὶ ΘΟμ) Πρ, 564] οἰΐδπὶ 5, 5018 5, 

ϑίαγο ἀθογοιὶϑ οἱ ἤχο [1 ἰθπογο, θοπιΐηι5 οπΐπι ἤα- 
δίίατε [αεὶϊ φοἰἱέατῖοδ ἴπ ἀοηῖο, ἰηχαῖς Πανὶ 19; οἱ, 
δοίἐιατῖτις, 660 διιπι, ἄοι δα μογΤαπδόαπι 1), ΠΙΠΕΪΓΙΠΙ 

Ρεγβθοαιίοιο5, θεἱ Βαπ σι  ι6π ὀχρογίυ8. 

γεγβ. ὅ0. δαδίϊ μοτοιεϊθη! ἐ6 πιασϊ!αια. Ἰὰ Π}}118- 

θῖι δῖ 86, ἀΐδθηϑ : Εφ0 διεπὶ (Ἔγγὰ οἱ οἰπὶβ 15, 5] 

ΥΟΓΟ 681 Υἱγ, οἵ βροὶ ποιι οοηίυ πᾳ 6η||5 ρίοπυς, ουἱ 

ἢΠΠυ 8 οἰἴαπι δἤϊης 6βι 15 : (οησίμπαία 65: ραυϊηιθμῖο 
αἸἰπια 166. 

Υεγβ. δι. Οκέα ποι τοροίίοι ἴπ δοιαρίιογηκπι Βοπιῖ- 

πιι8. Νοη ἷπ 56ηρί (6 γηῖπ ἰγαβοοίαν; ἀεὶ! δυίοιῃ οἱ 

αυἱ ἀΐδηδπι Ἔσοῦῖ! ροπίοη!ἴδπὶ 75 : Πεβεῖαι υοα [πα 

α Ποῖ, εἰ οοιμὶ (ὶ α ἰασγψηιὶς. 

γε εγβ. ὅ6, δοηιῖνιι6 ποπ αἰαῖ. Εκ 115 ἀἰδοῖ πιὰ ποη 

ἀἰχίπϑα θοπιίηιι ἢ), 66 Δι οίοτον 6556, υἱ νἱποιΐ (6 Γ- 

Γᾷ ἃ ρϑδορδῖο ᾿υτη Π]Ἰοπίασ, ποαυὸ υἱ [υυἱοἷδ Πα πηᾶπἃ 

ἀοιοτηιοδηίυγ ἴῃ οοηδροοίυ 3.2.8 θοτιίηϊ ἢ {ιϑέυτξ 

οὐΐπι τοοίυπηχυς ἀἰΠΠρὶ 1, ἔπὸ πους τι ἀΐσπα ἢσπιο 

οοπάοιηπεῖ ; ποη06 οἠΐπὶ ροϑδυηίΐ, ἰ4υϊῖ, σοηϊγατία 

ὁχ οὔὸ δοπιηὶ μγοά γα, θοηᾶ οἱ πιδίυπι ; ποιό ομἷπὶ 
ατϑογ ϑοπα [γιοίλι8 πιαίος ἴΔοϊῖ, πόφι6δ ατϑοῦ πιαία 

[τοίιιδ θοπος 15, Ουοὰ ἰρίίυνγ 90 ἱπηργο 8. ἰπ) υγίδπι 

Βοπηΐπ65 ρδιϊδπίυν, ἰά ργίογ ἀἰνίηυπι ἱπαϊείτπι ἢϊ ; 
ἢι ἰἀπιθη ἰπ 156 4005 θ 0113 Δδρογιιδίυγ., βίοι οἱ 

[Ξγϑοὶ 159 ἀνθ! ἂν Ποβιι 05, οἱ γοϑρίοἴδηίθ ἢ 60 10'- 

Ἰλυγ. Ουδηιοῦγοηι πο 1)6ὶ γεβρεοίυ8 φυδγοηάυ8 40 

115. 68. υὶ τγϑ 1ἰ ϑυηὶ αὐ ροπᾶ5. 

Υογς. ὅ9. ἡ μἱά πιιγπιμγαδὴ πομῖο  Ετυπίγα ἰφίιυν 

τυ γΔηῖ68, πῃ Οτοδίογοπὶ ουΐρᾶπι ΓΕίεγί πηὰν : 

φυοὰ οογ6 ᾿οπΊ0 Υἶν6Π8 [Δ 66 ΓΘ ΠΟῊ Ροίαϑ8ἱ : πιογῖιι0- 
γὰπι δηΐπὶ ἴῃ ρΘοΟδ 5 ̓δ0 6ϑὶ βθη(οεἶα, ηἰδὶ αυἱά 
νἱνϑηίοπι ἰῃ ρδοσαίο γοδαγαυδί, ἃ 4υ0 θουδ δου" 

βείυγ. Οὐπὶ ἰίδαυς πυ 8 4118 οδυδὰ 5ἰῖ, αυδιῃ ἰρδὶ 
π08, ΟρΘΓυΠὶ ὨΟΒίγογυΠΊ ἰρϑὶ 1665 ΘΟΠΥΘΙΔΙΏΌΓ. 

Υεγβ. 40. ἱπυοειίσαία 684 υἱα ποείτα. Αἀὰ ὈὨδυπὶ 

δηΐπι σοην ει πιϊηΐπια ροίοδι 4υΐ βοιμδιΐρϑαιη ἰριο- 
ταὶ. Νονῖ! νϑγὸ βείρϑυπι αυΐ πιδηΐθιη οροιθι!5 86}}- 

οἶἴ, ἴυπὶ δὰ ἴΠ|ὰ οοῃβίἀογαπάδ, ἰυπὶ υἱ 68 τηοη8 

ορογὰ οὔιεῖδι. Ταπς δυΐαὶ τονεϊδία ἴαςί ρἰογίδπι. 

Ποπιίηΐ ϑροουϊαπιυν 15, οἱ ριΐογα ἀοἰ οί σομἢίοημο8 

ἀϊοθπιυβ, Ῥειοαυΐπιι5, ἱπιρὶ εὐ πιιδ, α (6 αυετγεὶ ἀντὶ 

Ἰπάυχίκϑι!, φιοπίαπι ᾿υβίι8. 65. ἱπ οἸμηῖθυ8 αι ἴθ- 

οἶβεὶ πο 8. 

πιθρη, χΥ, 97. ΤῈ ῬὈ64), τυ, 3δ. 
ΤΊ Πδῃ. Ιχ, ὅ. 
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οι. 41. Ζουόηιια οοτάα ποείγα. ἴμθναγα οογὰδ 
ἴῃ τηδηΐθι5, [Δ αἰ σι σατο νἀδίαγ : ἰΔηχυδπὶ ἰμ πιᾶ- 

Ὦυ8δ 50Π|6 68. ΟΟρ Δ 1}10η68, ΘΧΔΏΠΘΠ.11.5 ΔῊ ρυΓΏδ 

5β'ηι. 
γέεγβ. 45. θρεγιειὶ ἱπ [ἀτοτο. ἘΠΙΔην ἢ 80η| δυ- 

Ρογίουὶβ ἐοη 58: οη 8 ρᾶγβ αυφάδπι : υϑϑτἱ 6ηΪ πὶ 
τη γ85 6 ἡ0}}6 οὔδυ 8:1 πο 15 οἰ απ 165 ; αἱ Ἰοι 86 

Ῥοβί(098 ἃ ἴθ ρεγβθουΐυβ 65, Οὐοἰ 151} πιο σϑτι5 

Ῥδοοϑίο ΡῈΓ ρα η88. Εἰ υϊα ροοοδία Ποϑίγα Π05 ἃ 
ι6 ἀϊνίἀουδηΐ, ἰδηφυδηὶ πὰ}65 ἱπίογ)θοῖδ, Ὀγθοθ5 
ποδίγο ι] (6 βοῃ ρογυθηίθθμηι;75 4]. Θπΐπὶ ΘΟ] υΠ]γ88 

πο 18. ἤθη δγδηΐ δὰ βυρογνοίδηάιπ), ἃς ἀϊοοηάτπι 1 : 
Πι ἢεο ἰταπδρτοάϊαν πιιγπι. Νοη δπΐπὶ [Δ0}]6 δγαΐ 
ΡοΓιγδηβίγα ρθοοδίαπι, φυΐρρο ᾳυοά 5ο]Ἰάυπιὶ οἱ (6η6- 
υτγϊοοϑυπὶ εβὲ, υἱροια ϑρί "08 δᾶηοι! ΟΧρΡΟΓ5. 

γεγ8. 41. ΤίπιοΥ οἱ [ΤΟΥ [αοίπι8 66, ποϑῖδ. ϑγωι- 
ΤΏΔΟΙ 5, (6ΥΤΟΥ. Τοῖθ ΟΥῈ ΔΌΒΟΥΒΒΟΓΙΠΙ Π08 οἱ ἴῃ 

Ργοίιπάυτή πιδϊογυπὶ ἀ6]8} 5 πι08, {{π|0Γ18 ἃς ἰυτ- 
Βθαιϊοπὶβ ῥἰοπὶ : οδάϊξ δηΐπὶ ρΘΟΟϑΙΟΓ ἴῃ [ὈνΘΔΠῚ 

αὐᾶπὶ [(ΟἀΪϊϊ, ργῸ 18 φυς ἀδ! 4} ρΟΘἢΔ5 5οἴνβῃ8. 
Ἐκ ᾳυομπίληῃ ἀπ σΟη ΓΙ ΟΠ 6πὶ ργο θα! οοπί τε] 18 
ἰυχια ϑδ)οπη πο π), ὮΟς 651, ΒυρΟΓ υἷα, 6] δι 51} Π}08, 

ἰηφαϊ, οἱ οοηιγῖι!. ]ηἀ6 οἱ θανὶα σαηὶϊ δ᾽ : Νἧ αὐ- 

νολιΐαι πιλἰιὶ ρθ8 διιρογϑία, δἰ πιαπιιδ ρμέσοαίοτὶδ ποπ 
πιουθαί η:6. 

δ, νεῖβ. 48. Βπιϊεδίοπος αἀφιαταπι ἀδαιιοδί 
οὐπέιιδ πιθιιδ διιρῈν σοπιγ ἰοπόπι ἤἰία: ρορεϊ πιεῖ. Ἐὼ 

ἰοἱ π|8]Δ ρᾶβ85ι.8, ῬγῸ ΘΟγι πὶ δυοίογίθυ8 ἀοϊοί. [ἃ 

οἰατίια5 ποπ σοσίία! πιαίιπι 5. 

γον. 49. Οοιέμδ πιοιις αὐδογρίιδ 6δῖ. (υ858] ἀΐς6- 

τοῖ : οὐ 8 πηϑιι5 ἀοίλι ἐαῖι8 οί, οἱ ποη (Δοθϊῖ, 60 

αυοά ποι) 511 οςοϑβϑί:ο. ΘΠ Δοί5 ἀἰχὶ! : Ομ 
πιδιι5 ρεγϑιϊ 1, οἱ ποη σεδδαυὶί, 60 φιιοά ποπ 6δ5δεῖ Τέ- 

ἰακχαιίο ; ϑομιυδρίηία δΔυίθηι δἰ βη ἰἸοδηΐ, φυοά οὁου]} 15 

οἰἶαπὶ Δεν γιμαγαπῃ οορὶϑ ᾿ηΠγηγδι8, ἤθη ἰΔπλθη πὶ 
το ρογανὶ, ἃ Ρίδῃοία οα588 6 ΠΟ) γί δ ; δ ΥΠΙΠ)8- 

οἰυ8 γθγῸ, 400 ΡΕΓΒΘΥΘΓΑΥΪ ἸΔΟΓΥΠΊΔ118, Π6 6 ἰπίθγ- 

πιΐϑὶ ; δϑϑίἀυ φυΐρρα ογδιΐο οἱ Ἰδοῦ υμαγα πὶ ΟΟρίδ 

θουπ δὰ τηἰβογιοογΐψπι γαῖ. 

γοῖγβ. δ]. Οομέι8 πιθι8 ταζεπιαϑὶ!. Οοποίἀυπὶ 

Θηἶπ π|6 ᾿Δογυπιᾶ;, βου υβθῖὰ ἀἢ]ΠΠᾳ6Π5 νἱπάοπια- 

(οὉ ; 8ϊ βεουηάνπι ϑΥ ΠΏ ΔΟ ἢ), φιονέαηι ἀδηιθτεθ- 

τη! πιὸ ἰαοταπια, ταριαρίιογα 40 [5 ἀποία φυΐ ἴῃ 

δηυΐδ ϑυβοοαηίαν. ϑ5.6 ἃ συβι 68 5υδιΐπ6 0 Ὠοιῃϊ- 

πυπὶ ἀοπθο ἀγὐογίδι ἴδοῖθη) 5810 ἃ Π0}}}8. ΟυδηἋο 

ἀϊοίίυς Πδὺ8 γαϑρίοογο, ἰὰ βἰψηϊίολι ἱρϑυπὶ ἰῃ ΠῸ5 
, ἱπιυδγὶ ποη ἀδάϊφηϑδτὶ. ΠῚ Δ νογο, ργῶ οἰποίὶδ, ὁχ- 

Ῥονΐ, ΔΡρΡοπθη8 ἐπ οἰμιοίαδ, ἴθ δῖ, ἀδ θάγιπὶ 

ΦΟΓΠΠΊηἶδ; Π4ΠῚ ΤΠ] ἸΘὈΓΪ8. βοχυβ νἱγ}} τ ΒΟ ΓΔΌΠΪΟΓ 

θεῖ. 

οΥβ. ὅ8, Ῥεπαπίο8 υδπαἱὲ διε πιὸ φιαδὶ αὐθηϊ, οἷο. 

Θυξ ρΆ85υ53 δβὶ ῃδγγδὶ : ἰπ)οίιι5 δπίπὶ {0} ἴῃ ἸΆσΙΠΙ, 
οἰ, ᾳυδηιηπὶ ἰη 1118. {1}, τηογίυ}8 651; 86 ρυξθίοῦ 

ΒΡ6ΠῚ Β08ρ08 οῳ θανὶά οἰδπιαῦαι δ : Απίπια ηϊέα 

δἰοιι! Ῥαδδὸν ἐγόρια 651 (6 ἰαηι6ο υϑπαηίΐμπι; πθηυ8 
οηἰπὶ ἐπ (θ᾽ Ταηὶ ΟΕ Γ6 ροίογαὶ αὐδφιθ βαίτε φεὶ ἱπ 

τ Ῥι4], ων, Ἴ 9 Ῥ9α]. χνι, ὅ0. 59 Ῥρδὶ. Χχυν, 

ἘΧ ΟἈΙΟΕΝΕ 

α 

08 

Ἀγναλάδωμεν καρδίας ἡμῶν. Τὸ ἀναλαθειν καρ 

δίας ἐπὶ χειρῶν δοχεῖ δηλοῦν τό" οἱονεὶ μετὰ χεῖρας 
λαθόντες τὰς ἑαυτῶν ἐννοίας ἐξετάσωμεν, εἴπερ 

εἰσὶ χαθαραί. 
᾿Ἀπεσχέπασας ἐν θυμῷ. Καὶ ταῦτσ. φθασάσης 

ἐξομολογήσεως μέρος ᾿ ὡς γὰρ σχότος ἡμῖν ἔχ νεφέ- 

λης ἐπήγαγες τὰς τῶν δεινῶν περιστάσεις, χαὶ μα- 

κρὰν ὄντας ἀπὸ σοῦ χατεδίωξας, ἀπώλεσας νεχρῶν 

τῇ ἁμαρτίᾳ διὰ τῆς τιμωρίας. Καὶ ἐπείπερ αἱ ἁμαρ- 

τίαι ἡμῶν διίστων ἡμᾶς ἀπὸ σοῦ, ὥσπερ διατειχ"- 
ζούσης νεφέλης, οὐκ ἔφθανεν ἡμῶν ἣ προσευχὴ πρὸς 
σέ" οὐ γὰρ εἴχομεν πτέρυγας περιστερᾶς ὑπερίπτα- 
σθαι τε χαὶ λέγειν. Ἐν τῷ Θεῷ ὑπερδήσομαι τεῖ- 

χος" οὐ γὰρ ἣν εὐχερὲς παρελθεῖν τὴν ἁμαρτίαν, 
στερεάν τε οὖσαν καὶ σχοτεινὴν, Πνεύματος ἄμοιρον 

Β ἁγίου. 

Φόθδος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν. Σύμμαχος, πτόη- 
σις. Ὅλῳ στόματι χατέπιον ἡμᾶς, καὶ εἰς βάθος 
χαχῶν ὑπηνέχθημεν, φόδου καὶ ταραχῆς ἐμπλη- 
σθέντες " ἐμπίπτει γὰρ εἰς ὃν ὥρυξε βόθρον ὁ ἁμαᾶρ- 

τωλὸς, διδοὺς ὧν ἥμαρτε δίκας, Καὶ ἐπεὶ πρὸ σὺυν- 
τριθῆς ἡγεῖται ὕδρις κατὰ τὸν Σολομῶντα, τουτέστιν 

ὑπερηφανία, ἐπήρθημέν τε χαὶ συνετρίθημεν. Ὅθεν 
ὁ Δαυϊδ μελῳδεῖ Μὴ ἐλθέτω μοι ποῦς ὑπερηρα- 
γίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωϊοῦ μὴ σακλεύσαι με. 

ἃ 

᾿φέσεις ὑδάτων κατάξει ὁ ὀρθαλμός μου ἐπὶ 
τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ «Σαοῦ μου. Καὶ 

τοσαῦτα παθὼν, τῶν δεδραχότων ὑπεραλγεῖ. Οὕτως 

ἡ ἀγάπη τὸ κακὸν οὐ «“ογίζεται. 
Ὁ ὀφθαλμὸς μου κατεπόθη. ᾿Αντὶ τοῦ Ὀφθαλ- 

μός μου κατεπόθη, καὶ οὐ σιγήσεται τοῦ μὴ εἶναι 
ἔχνηψιν, Σύμμαχος εἴπεν᾽ Ὁ ὀφθαιῖμός μον ὑπέ- 
μειγεῦ, καὶ οὐκ ἐπαύσατο τοῦ μὴ εἶναι ἄνεσιν" 
δηλοῦσι δὲ οἱ μὲν Ἑδδομήχοντα, ὅτι καὶ τῶν ὀφθαλμῶν 
ἐχ πλήθους δαχρύων ᾿σθενηχότων οὐ διέλειπον ὅλως, 

ἀνανῆψαι τοῦ χλαυθμοῦ μὴ δυνάμενος - ὁ δὲ Σύμμα» 
χος, ὅτι, ἑπέμεινά τε δαχρύων, καὶ οὐ διέλειπον᾽ 

προσευχὴ γὰρ ἐχτενὴς καὶ δαχρύων ἐπίτασις τὸν 

Θεὸν ἐφέλκει πρὸς ἔλεον. 
Ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιρυ.λλιεῖ. Ἑαταχόπτει γάρ 

με τὰ δάχρνα, καθάπερ ἄμπελον ἀχριδὴς τρυγητῆς" 
χατὰ δὲ Σύμμαχον, ὅτε κατεπόγτισάν μὲ τὰ δά- 
κρυα, τῇ τῶν ἐν ὕδασι πνιγομένων μεταφορᾷ. Ὑπο- 

Ὁ μένων δὲ ὑπομενῶ τὸν Κύριον, μέχρι τοῦ ἀποστρέ- 
φειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ἡμῶν, Τὸ διαχύψαι δὲ 
τὸν Θεὸν, τὸ τῆς ἐπισχοπῆς ἡμᾶς ἀξιῶσαι δηλοῖ, 
Ἐξηγεῖται δὲ τὸ παρὰ πάσας, ἐπὶ πάσας ἕπενεγ- 

χὼν, τουτέστιν ἐπὶ ταῖς αὐτῶν συμφοραῖς " τὸ γὰρ 

θῆλν γένος τοῦ τῶν ἀῤῥένων ἐλεεινότερον. 

Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς στρουθίον. “Ἃ τέ: 
πονθε λέγει" ἐνεδλήθη γὰρ λάχχῳ, καὶ, ὅσον ἧχεν 
εἰς ἐκείνους, ἀπέθανεν " σωθεὶς δὲ παρ᾽ ἐλπίδα ἑθόα 
μετὰ τοῦ Δαυῖδ' Ἡ ψυχή μου ὡς στρουθίον ἐῤ“ 
ῥύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων" οὐ γὰρ 
ἣν πεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν 

14. 8.} (ον, τι, ὅ. 53 Ῥεδ]ηι. ΟΥΧΤΙ, 7. 
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τοίνυν δι᾿ ἑαυτόν φησιν, ἣ χαὶ τὰ τοῦ λαοῦ οἰχειού- 
μενος πάθη. ᾿Αλλὰ τὸ, δωρεὰν, περὶ ἑαυτοῦ εἰχότως 
ἂν λέγοιτο. Τί γὰρ αὐτοὺς ἠδίχησε, μᾶλλον δὲ οὐχ 
εὐεργέτησεν ; 

Ἐδίχασας, Κύριε, κ΄ τ. ἑ. Ἐδίχασεν ὁ Θεὸς ἀπο- 
χτείνας τὸν ψευδοπροφήτην, χαὶ τὸν βασιλέα παρα- 
δοὺς, χαὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ παραδοὺς τὸ ἔθνος εἰς 
ἅλωσιν. 

Ἐτγὼ δὲ ἐπ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. Τὸ δὲ, Ἐγὼ ἐπὶ 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, ὅτι βαρὺς ἤμην αὐτοῖς καὶ φαι- 
νόμενος. 

Ἀποδώσεις αὑτοῖς ἀνταπόδομα, Κύριε, κατὰ τὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν. "Ἔλεγε καὶ πρόσθεν - Συ»- 
τέλεσον αὑτοὺς, χαὶ ἔσται σου ὁ «λόγος ἐμοὶ εἰς 
εὑρροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου. Ταῦτα γέγονε 
μετὰ τὴν κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἐπιθουλὴν, ὅτε παντα- 
χοῦ διεσπάρησαν" ἦλθε γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς πᾶν αἷμα 
δίχαιον ἐχχυθέν. Τὸ τοίνυν συντελέσαι τὸ τέλος λα- 
δεῖν τὴν κατ᾽ αὐτοὺς λατρείαν, καὶ τὸ μηχέτι χρημα- 
τίξειν ἔθνος Θεοῦ. 

ἉἈποδώσεις αὑτοῖς ὑπερασπισμὸν, καρδίας μου 
μόχθον. Ὅτι δώσεις αὐτοῖς μόχθον εἰς αἴσθησιν τοῦ 
ποῖος ὑπῆρχες ὑπερασπίζων αὐτῶν, ἵνα σε καὶ πάλιν 

ζητήσωσιν - εἰ δὲ μὴ, καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν ὀργῇ 
σου. 

ΚΕΦ. Δ'. 
Πῶς ἀμαυρωθήσεται χῥυσίο». Τῆ; νῦν παρούσης 

πετάρτης στοιχειώσεως ἀρχόμενος, τὸν περὶ τῶν 

ἐπιφανῶν ἐξαιρέτως ἐπανέλαδε θρῆνον, ἡμαυρῶσθαι α 

λέγων τὴν ἐπιφάνειαν ἐχχεχυμένου τε δίχην ὕδατος 
ἠφανίσθαι. 

Ἐξεχύθησαν «λίθοι ἅγιοι. ΓΔγιοι δὲ ὡς ἐχλεχτοὶ 

διὰ τοὺς πατέρας, ἣ διὰ τοὺς σὺν Ἰωαχὶμ ληφθέντας 

ἁγίους, οὖς ἀπείχασε σύχοις χρηστοῖς. Καὶ μετ᾽ 

ἀλίγα  Ἐξόδων δὲ, τῶν ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς ἀπαγου- 
σῶν εἰς ἀπώλειαν, καὶ εἰς τὸν νοητὸν Βαθδυλώνιον, ἵνα 

παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. Εἴποις δ᾽ ἂν τὸν θρῆνον 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἐχ θεοσεδείας μεταθαλλόντων, εἴπερ 
εἶεν ἐπίσημοι, καὶ πλάνης ἡγοῖντο τοῖς ἄλλοις, χατα- 
λιπόντες μὲν τὴν πηγὴν τοῦ ζῶντος ὕδατος, γεγονό- 

τες δὲ λάχχοι συντετριμμένοι, οὗ οὐ δύνανται στέ- 
γεν. Ὅθεν εἰκότως ἐχχέονται περὶ πλάνην ἀορι- 

στοῦντες. “ 

Οἱ υἱοὶ Σιὼν οἱ τίμιοι. Οἱ κομῶντες ἐπὶ πλούτῳ, 

φησὶν, ἣ χαὶ χρυσίου τιμιώτεροι πῶς οὕτω τοῖς εὖτε- 
λέσι χαὶ συντριδομένοις ἀπαχθέντες εἰς δουλείαν 

εἰχάσθησαν; Ἔφη δὲ τούτοις αὐτοὺς ἀπειχάζεσθαι 
χαὶ ἡνίχα, κατελθὼν εἰς τὸν οἶχον τοῦ χεραμέως, 

λαθὼν ἀγγεῖον συνέτριψεν. ᾿Απειχάζει δὲ αὐτοὺς καὶ 

Ἡσαΐας πόλει πεσούσῃ, Καὶ τὰ πτώματα, λέγων, 

αὐτῆς ἔσται ὡς συντρίμματα ἀγγείου ὀστρακί- 

γου. 
Καί γε δράχοντες ἐξέδυσαν μαστούς. Περὶ λι- 

μοῦ τῶν ἐνδόξων λέγει βρεφῶν, ὡς τῆς Ἱερουσαλὴμ 
μηδ τοῖς ἀγρίοις ζώοις ὁμοίως θηλὴν αὐτῆς προτεῖ- 

ὑσὶ δεδυνημένης. Ἢ δὲ τοῦ πάθους ὑπερδολὴ γχαὶ 

δ Μδίι!ι. χ, 39. 5) 1 γόπι). ΧΧΙΥ. 

͵ Ρατβοι,. ἀκ. ΧΗ]. 

ΒΕΙΕΟΤΑΊ ΙΝ ΤΗΒΕΝΟΞ. 

τοῖς οὐρανοῖς, κατὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος φωνήν. Ἢ Α οαἹϊε δε, 

88 ἴργρ. ΧΙΧ, ἃ. 

θὺθ 
ἱ αἷϊ βαιναίον 55, Υεὶ ἰφίιπγ ἀς βὸ 'ρβο 

Ἰοφυΐταν, γ6] οἱΐϑπη ΡΟΡα]1 δγυτηπᾶϑ ργὸ βιιῖβ Βαϊνοῖ. 
γογαπὶ {ΠΠἀ, φγαιἐδ, σΟηνοΠίθηιοΓ (6 'ρβο ἀϊΐδοίι, 
θυἱά επίπι 1118 ἱποοιππηοάϊ ππαυδιη δια! ς, Υ6] φυο 
Ροιΐι8 Βοπαίϊοῖο ποπ αἴδοὶι 3 

γογβ. ὅδ. “καϊσαδιῖ, Βοηιΐηο, εἷς. Ζυάίοανίε θὺυ- 
τηΐη.5, ρβθυ ἀοργορίιοία ἰμ!αγαπηρίο γόβθαυο ἰγδάϊιο, 
ἀθηΐηθ. ργορίου ΟΠ γίβίυμη φθηις 'π οδριϊνδίδηι 
διηδηάδία. 

Υογβ. θὅ. Εφο αμίοπι ἴῃ οειίο5 φοταηι. ΠΠυὰ : Εφο 
ΦΆΡΟΥ ὁσμίο5 δογιιηι, Ἰάθπν Φϑι ἃς δἱ ἀΐδαΐ : Βφο {ΠΠ| 
ΥὙΟΪ 50[0 δβϑροοίῃ πιο] δβιιι5 6γϑι. 

γεῖβ. 64. Ποιτίδϑιιο8 οἷς τειγὶ δαιιίονεπι, Βοπιΐπο, 
7υαία ὀρότα πιαπιιριι διιαγιιηι. Ὀίςο θαι δ ϊδπη ΒΌρΓΔ : 
(οπδιιπιο ἱ 08, οἱ δτῖ! {ππ|δ δογηιο πιϊπὶ ἴῃ ἰαιἰΐαηι, 
εἰ φαμάϊμηι ξοταϊς πιεῖ, ες ἀνθμθσγιηι ροδὶ ἱπίία ἴῃ 
δα νδίογαηι Ποβίγι} ἰῃ 5] Γι ΘΟ 5118, συ πὶ ἧμ 
ΟΠΊΠ68 ῥΆΓΙ68 Εἰδραγβί δυηὶ : νηΐ ααΐρρα Φμροῦ 
ἢΠο5 ομενὶς δαησιιὶς ἡμδίμ οἤιιδιδ. (σηςιπιιπίαν [1ἃ- 
46, οὐ οὐτι5. ἢΠογαπὶ ἤθη δεοὶρίξ, πααη6 υἱϊτα 
)οὶ φϑη5 ποιῃί πϑηίυγ. 

Υετβ. θὅ. οάάος οἷδ ιἐρμηιεπίμηι, σοτάϊε πιεὶ ἰαὐο- 
τῆι. 8.8. Ουοηΐαπι ἀΔῖΒ [}}}8 Ἰαογθπι, υὐ ββη- 

εἰδηι 4υἱδ υδηίυ θαυ 65868 ἀτπὶ 1108 ργ ΟΙΘβΈΓ8, 

υι Γυγδὺ8 (6 αιφγδηΐ; δ]οαυΐη, (νεγβ. 06) ρμέγδε- 
φιοτὶς 608 ἵπ ἰγα πα, 

ΟΑΡ, ΤΥ. 
γεγβ. 1. Οκοηιοίο οὐδοιταθέμιγ ἀμγμπι. Ἰηϊιΐο 

μυΐι8 φυδτίφ οἰοιηθη δι οπἰ5 ἸΔΠιδι δι ΟΠ 6 πὶ ργθοοὶς 

Ῥυά ἀδ πο} 18 γεβυπηρ581}, οἰΑγ (6 ην ΚΘ Π 6 Γ18 ἴμ- 

αυΐθηβ Οἠϑουγϑίαπι [5586 οἱ ἰπϑίδγ δι: 6Πδιιβ88 
ΘΥ̓ΔΠυ}586. 

ἘΠμεοὶ 5ιπὶ ἰαρίάος ξαποιῖ. ϑαηοι!, χυΐα 6ἴοαι! ργο- 

Ρίοῦ ρδίγαβ, ΥὙ6] ῥγορίουῦ 605 88 605 χυΐτπᾶ ουπὶ 708- 

οἷτα οαριϊ βυπί, 4005 ἤσιυι9. Πομἷ8. 855: πηγαὶ 3). 
Ετ ναμεὶς ἐμιιοτ]δοιϊδ : Ὑἱδταπη, δᾶγυπι παρα, 488 

ἃ ἴογγα ϑ8ποί8 ἀυσαπὶ ἴῃ ροΓ εἶ π,, οἱ βρί εὐ συλ] 6 πὶ 

Βαυγ!οπίαπ), υἱ ἀΐδεδηῖ πη ᾿]ϑριθνᾶγα. Ῥοιογίβ 

ἔϊθηὶ ἰαμιοπιδιίοπεῖη δρίαγα ἰΐ φαΐ ἃ 1)6ἱ εὐ]ὰ γὸ- 
οραμϊ, 5] ΘΙ θΓοὺ δ᾽ Π1, ἀποοβαια ουγοῦὶ5 86. 4} 118 

Ργυσδηϊ, φυὶ τοϊίοίο ἰοπία δαυδὲ υἱνθ ἴδοι! δυηὶ 

Ιδοὺβ οοπίγῖαἱ ΠΟῚ γα] η 68 σοπιίμογα. Ὁπάθ πιϑγὺ 
εἴυπάσπιιν ἀυπὶ 'π νϑγῖο8 αἰ] ὐ0 ΘΓΓΟΓΘΒ. 

Υονβ. 4. ΕΠῚῚ ϑίοπ ἱπείψιῖ. Ὀινὶ 5, ἰπααΐ!, ὕο- 

Τοηΐ65. Ὑ0] ἰδ) Δ0ΓῸ ργοιΟϑίοῦοβ, ΦΙΟΠΊΟα0 νδὶ8 

Υἢ θυ 5. γα  θυβαυθ σοτηρᾶγαιὶ ϑυηϊ ἰπ βοῦν  υ!6ηὶ 

ουάποι Ὁ Ηἰ5. διυίοπι δἰ Π}}}165 105 αἰΐδιη ἀϊχὶϊ, οὐπὶ 

ἀαβοοηάθῃβ ἰῃ ἀοιηυπὶ ἤφυ}} ἀγγορίυπι γ85 δοηἤι- 

εἰς 55, 1538125 οἰἴδηι 605 ΘΟΠιραΓΔϊ 5010 Θαυδίξ εἰνὶ- 

ιδιῖ : Εε σαδιιδ, ἰπαυΐ! 856, ἐ{{{π|6 ογαπί, φμαςὶ [γα- 

σηιοπία υαεὶς Ἰ6ςιαρεϊ. 

γοῖς, ὅ. Εἰΐαπι ἀτασοπθδ πιάανέγιιπί πιαηιηϊαδο 

δ [πιὸ πολ ϊαπι ρυδγοόγαπι Ιοφυμαν, αυοὰ δοΓιιδᾶ- 

16πὶ πδὸ ἱπιπιαπίαπι τηογο ΘΙ Πυδγυηι ΤηΔΠΊΠ|85 11} 18 

Ῥαθογα ροιαοτίξ : διφυϊάοπι ἀο]οτἶβ ὀχ θββυϑ οἰΐϑιΩ 

86 [5ς8ἃ. χχχ, 14. 
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πδίυγ οἰ νίοποιη οποῖι. Ὀγδοομθ5 δυίθηι, νοὶ οὐ πὶ 

ΘΥΠΠΔΟΝΟ ΒίγοπΆ8., τη! ἰση 08. ΒΡ Γιλ15. ἰῃ 6 }}}868, 
«1 8008 {Π|08 ργάνο ἰδοίθ δυδγυηί. ΤΆ]65 διιιθπὶ 

ϑυηῖ αυ] πηρίογαπι ἀοοί γί ηἾ5 ἰπϑιὰυπίυτ. 

[ιαοἰαυότιιπί σαι φοτιπὶ βίϊας ρορεὶ πιεὶ ἐπ ἐπ- 

ομναθί!6 φιαφδὶ διγμα ο πὶ ἀθδετίο. Οοπιο 0 6 πη 

πο βυπὶ {Πϊπ φυὶ οἰευιίπαιὶ δαμὶ 3 Οι05. οἰΐδπι 

δἰδὶ πιλϑου]ο οοοἰθῖ5 σοηβοΓγαὶ Ρ]ΑΓΔ0, οὐ ὰ5 εἰ 

ἀοοιγίπαπιὶ θ60 νδουδπηὶ ἀδρϑβουμίαν, ἰπϑι8 Ὁ βίγυ- 

τηϊούαπιείογυιμ ἀνοίαγα ΠΟ γαθι 88, 866. ΒΕΙΏΡΟΥ 

μυτηὶ ουγγοηΐο5. δ... διΐπὰ δίγιμίμηι ΒΥΠΠΊΔ ἢ 8 

γϑάἀϊαῖ!, μοῦ πὶ γ ΓΟ πιὰ ϑἰβίΓΟ5 πὸ ἰποοηργιο δὲ- 
τόπας παμοιρανὶς : τ Θηἰπι φαημ πὶ [4018 τγαάὶ- 

τὰπὶ 681, {1 ρὲγ νοϊυρίαιαπι ΠΠἸ6οῖο5. 4051} 61 ΡδΓ- 

ἱπιδβθαηΐ, ϑίου: νθιθο ΦΑμδ πιογάθηϊοθ {Πἰὰπὶ 

ἀτδοοηθβ. Ηος δγφὸ Ἔχργοῦταὶ ργοαγὶ8 115 πηαρὶ- 

βίτῖβ, φιοὰ πο υἱ ἔεγ ἴῃ ἀἰβοίρυ!05 δίῃ }6 βία- 

ἀΐυμῃ Ἔχ θυ γὶμΐ. 

νογ8. 4. Αὐμαδῖι πρια ἰαοίοπιὶς, εἰς. Ηϊδο ρᾶϑ85] 

βαπὶ οεὐπὶ Οὐδίἀογοιιαγ οἱ ἀϑϑυσογδιίι". Ῥοίουῖί 

ἰϊοπὶ ἀϊοὶ [απια νοχϑίοβ ἔυ͵586 ποπ ραπὶδ, πὸ ἀφμῶ, 

Ἰυχία ἀϊείαν ργοριιειίουπι "7, 664 αμαϊεάϊ φετύτπι 
Ῥοπιὶπὶ. Ουᾶτο ἀ6 ἰπίλη!}}8 δογυπὶ ργοριοιαῖ. 

ΕἸμεάοπι. Ηἰϑβιονγίοα φυϊίοπι δά ὁ τοάϊι φυρ ἰθπι- 

Ρογὰ οαριϊνί (4118. οοπεϊφογαηὶ ; 5ρ ΓΙ ΠΠ16Γ ὙογῸ ἀ8 

ἴληνα ἰοαφυΐυγ, οὐπὶ θεῖ ψαγθυηι ἃ ἀοοιοτίθυ8. Β0η 

ἀἰβϑοπη παι. 

Μεγ. δ. Ομ υοξορϑαπίαν ἀοἰἰεἰϊ6. Νοι πΐπι δὰ 60 

πιϊβογα ]65 δυν ρᾶυμογεβ, ἀσπὶ πια]α οαπὶ 1115 8ρ]- 

τυν. ΠῸ5 δυΐδπι ρίδηκίί οἱ Ῥαυ!υ5, ἀΐςοη5 "5, φμόγμηι 

α(οριῖο εἰ φίοτία. Ναις οπΐπι νᾶπ8 πηραἀϊίδηιε8, Μογ- 

5ἷ5 ρυοριιδίαγαπιαιια ἀ6} 1618 ποη ἐγιιπηίυγ, [υχία 1}- 

Ἰυὰ 59: δείοοίατο πῃ Βοπιῖπο. Να ϊα5 φυΐρρε 65 φυΐ 

Δἰἠιπθηίαπι υϑγθὶ οὐποοηυαί, Πο4ὺ6 58ρὶμ81} ρϑγι- 

εἶρα8 8.π| Ὑἱι}1, φυδηηνὶβ ἰρδὶ {ΠΠυπὶ ἡηΔοίδνογίηί. 

Εχίαϑ γϑγὸ νοοδὶ ἀἰβρδυβίοηθβδ, Ὑεὶ [6688 {ΠΟ 

861}8118 ΡΟΥΘ 508. 

Θεὲ πιμνίοϑανίων διρογ οοεεῖπθα, Ῥτὶα5 αὐυϊάθπὶ 

ποτ δυδηίαν ἴῃ οο600, οἰππάδπάυπι οἰΐπὶ δἰ νδίο 5 

ϑδηθυίΐπαπι ργορ]ιοίοα δυάϊθηίοϑ ; ἃἱ πιιπο (ἐγγεηᾶ- 

τὰπὶ οοφδιϊοπυιπ βογάΐθι8 ραηηο8, 88η1. 
Μεῖς. 6. Οπαδὲ οἰγϑῖπι, οἰ ποπ ἰαϑοταυετμηί. 5γι- 

πιδοῖνιβ ρΓΟ, φμαδὲ ομ 61}, ᾿ΟΓρΓοίδίυ5 Θϑΐ ΤΡ Π(6, 

δἰ ῥγο, ποη ἰαϑοτανεγιπί, το ά 1! φιανι ποη υμίποτα- 

νοτιηί. Οὐἱά οηΐπι Ομ ροηἀϊοβ᾽ 5. τ γῦρο ἀΐοθηια "Ὁ : 

Εξεοε τοιἱπηιείων νοϑὶς ἀοπιιδ υεδίγα ἀεδογία, οἱ 5010 

γοϊαηίϑιῖ5 παῖυ (γα οπίο ἢ [πἰφυϊ85 ΘινἿπὶ 7 Γυ 58] 610 

ΒΡοΓ ἰηἰᾳυΐίαίαπι ϑυάοπιονυπι πιΔρ} ΠἸοαἃ 6ϑι. Π] 

δαΐπι παϊαγαΐθπὶ ἰθρδῖῃ ἰἀπειπὶ Βα Ὀλμΐ, ἢΐ γΘΓῸ οἱ 

801]ρίὯπι, οἱ ῥτορμιοίδβ, οἱ φυδουπαθο Ὠεὰ5 ἴῃ {ΠΠ|5 

τ ΓΔ Πα οραοτγϑίαβ δδί; οἱ 11} φυϊάδπι 'π δῃφ6 08, 
δἰ βἰπηῖ]οβ δἰ δὲ ποπιῖποθ ἀοἸἰαυθγαηι; 1 γα γῸ ἴῃ 
Θαγναίογο οἱ ἰδἀοιηριογαπι, αυἱ οἰἰ φυϊὰ 6 πὶ 6χ 
Διχγρῖο τρἀδιηδγαῖ, απὸ δυΐεπι 6 ἀφπιοηαπὶ οὐίυ, 

“ ΑΙΏΟΒΎΠΙ, 11. 85 Βοη]. Ιχ, ἀ. 

ΕΧ ΟΒΙΟΕΝΕ ξ 

89 Ρᾳ8]. ΣΧΧΥΙ, ἀ. 

6.3} 

Α φύσεως λήθην ἐργάζεται. Δράχοντας δὲ, ἢ καὶ τὰς 

χατὰ Σύμμαχον Σειρῆνας, ἀκούσεις τὰ πονηρὰ πνεύ- 

ματα, τὰ τοὺς ἑαυτῶν νεογνοὺς πονηρῷ θηλάσαντα 
γάλαχτι. Τοιοῦτοι δὲ οἱ ταῖς διδασχαλίαις τῶν ἀσε- 

θῶν εἰσαγόμενοι. 

᾿Ἐθήλασων σκύμνοι αὐτῶν θυγατέρας «Ἰαοῦ 
μου εἰς ἀνίατον, ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ. ἰῶς 

γὰρ οὗ θυγατέρες οἱ ἐχτεθηλυμένοι, οὃς χαὶ Φαραὼ 

περιποιεῖται φονεύων τοὺς ἄῤῥενας " οὗ καὶ τὴν διδα- 

σχαλίαν τὴν ἔρημον Θεοῦ χαταδόσχονται, ἀποπτῆναι 
χατὰ τοὺς στρουθιοχαμήλους μὴ δυνάμενοι, ἀλλὰ τὴν 
γῆν ἀεὶ διαθέοντες ; Τὸ γὰρ στρουθίον οὕτως ἐξέ- 

δωχε Σύμμαχος " τοὺς δὲ τούτων διδασχάλους οὐχ 
ἀπειχότως Σειρῆνας ἐχάλεσε" κατὰ γὰρ τὸν ἕξω 

μῦθον αὐταὶ διὰ τῆς ἡδονῆς τοὺς προστυχόντας 

ἀπώλλυον, ὥσπερ οὖν τὸν υἱὸν ἐνδαχόντες οἱ δράχον- 

πες. Ὀνειδίζει τοίνυν τοῖς δῆθεν ἀγαθοῖς διδασχά- 

λοις, ὅτι μηδὲ τούτοις ὁμοίως περὶ τοὺς φοιτῶγτας 

ἐσπούδασαν. 

Ἐκολλήθη ἡ γλῶσσα θημάζοντος, χ. τ΄ ἕ. 

Ταῦτα πεπόνθασι πολιορχούμενοί τε καὶ ἀγόμενοι. 

Λέγοις δ᾽ ἂν καὶ ὡς λιμὸν ὑπέμειναν οὐκ ἄρτου, εχ 

ὕδατος κατὰ τὸ λόγιον τὸ προφητιχὸν, ἀ.1.1ὰ τοῦ 

ἀχοῦσαι «Ἰόγον Κυρίου. Διὸ περὶ τῶν νεογνῶν αὖ- 

τῶν προφητεύει. 
᾿ς Τοῦ αὑτοῦ. Ἱστοριχῶς μὲν ἐπανῆλθεν ἐπὶ τὰ συμ- 
θάντα-ἐπὶ τῆς αἰχμαλωσίας " πρὸς δὲ διάνοιαν περὶ 

τοῦ λιμοῦ διδασχαλιχοῦ φησιν. 

(Οἱ ἐσθίοντες τὰς τρυφάς. Οὐ γὰρ τοσοῦτον 

ἐλεεινοὶ οἱ πένητες οἱ καχούμενοι. Τούτους δὲ θρηνεῖ 

χαὶ Παῦλος, ὧν ἡ υἱοθεσίωα, λέγων, καὶ ἡ δόξα. 

Κενὰ γὰρ νῦν μελετῶντες, οὐχ ἐντρυφῶσι Μωῦσεϊ 

τε καὶ τοῖς προφήταις, ὡς τὸ, Κατατρύφησον τῷ 

Κυρίῳ. Οὐδεὶς γὰρ ὁ πέπτων τὸν τρόφιμον λόγον, 

οὐδὲ τοῦ σιτευτοῦ μεταλαμδάνουσι μόσχον, χαίπερ 

αὐτοὶ τεθυχότες. Διεξόδους δὲ χαλεῖ τὰς διασπορὰς, 

ἢ χαὶ τὰς τῶν νομιχῶν γραμμάτων παρατροπάς. 

Οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ κόκκων. Ἐτιθηνοῦντο τὸ 
πρὶν ἐπὶ χόχχου, τὸ μέλλον ἐχχεῖσθαι τοῦ Σωτῆρος 

αἷμα προφητικῶς προαχούοντες, καὶ νῦν ἐχ τῶν 

γηΐνων νοημάτων ῥαχχοδυτοῦντες. 
Ὥσπερ σπουδῇ, καὶ οὐκ ἑπόνεσαν. Σύμμαχος 

τὸ μὲν, ὥσπερ σπουδῇ, ἐξαπίνης ἐξέδωχε, τὸ δὲ, 

οὗκ ἐπόγεσαν, ἣν οὐκ ἔτρωσαν. Τί γὰρ θείου συν 

τομώτερον λόγου φήσαντος " Ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ 
οἵχος ὑμῶν ἔρημος, καὶ μόνῳ παραδόντος τῷ βού- 

0 

λεσθαι ; Ἡ ἀνομία γὰρ τῆς Ἱερουσαλὴμ ὑπὲρ τὴν 
Σοδόμων ἐμεγαλύνθη. Οἱ μὲν τὸν φυσιχὸν νόμον εἰς 

χον μόνον, οἱ δὲ καὶ γραπτὸν, καὶ προφήτας, ὅσα τὲ 
παραδόξως ὁ Θεὸς εἰργάζετο ἐν αὐτοῖς " χἀχεῖνοι μὲν 

ἥμαρτον εἰς ἀγγέλους καὶ τοὺς ὁμοίους ἀνθρώπους" 

οὗτοι δὲ εἰς τὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴν πάλαι μὲν ἐξ 
Αἰγύπτου, νῦν δὲ δαιμόνων λατρείας, εἴπερ ἐδέξαντο 

τὸν πρὸς αὐτοὺς ἐλθόντα προηγουμένως. Οὐκ ἀπϑ" 

90 Μαί. χχπι, 58. 



δῦ ΒΕΚΕΟΤΑ ΙΝ ΤΗΒΕΝΟΒ. θ8έ 
στάλην γὰρ, φησὶν, εἰ μὴ εἰς τὰ πρόδατα τὰ ἀπο- Αὶ 5 δυπὶ 4υΐ δὰ 'ρ508 ργϑοὶριθ νϑηδγαὶ, γοοθρίββθηϊ. 
“ἰωϊότα οἴκου Ἰσραὴ.1. 

᾿Εχαθαριώθησαν Ναζηραῖοι, κ. τ. ἑ. Σύμμαχος, 
ἄχρανεοι, ἀφωρισμένοι αὑτῆς ὑπὲρ χιόνα, «αμ- 
πρότεροι γάλαχτος, πυῤῥότεροι τὴν ἕξιν ὑπὲρ τὰ 

περίδιλεπτα σάπφειρος τὰ μέλη αὐτῶν, σκοτει- 
γότερον ἀσδόλης τὸ εἶδος αὐτῶν. Τοὺς ἁγιάσαντας 
ἑαυτούς φησι τῷ θεῷ " ἡγιασμένοι γὰρ τὸ Ναζηραῖοι 
δηλοῖ. Οὕτω γὰρ Σύμμαχος καὶ Θεοδοτίων ἐν τῷ 
᾿λμὼς ἡχιασμένους ἐξέδωκαν, Ναζηραίους εἰπόν- 
τες. Μέμνηται τούτων χαὶ Μωῦσῆς ᾿ ὁποῖος ἣν χαὶ 
Σαμψών - ἧσαν δὲ καὶ παρὰ Ἰουδαίοις ἐπιφανεῖς. Διὸ 
τὸ μὲν χαθαρὸν αὐτῶν ἀντεξέτασε χιόνι, τὸ δὲ λαμ- 
πρὸν γάλαχτι. Ἐπυρώθησαν δὲ τῇ ἀσκήσει δοχιμα- 
σθέντες ὧν ἐπηγγέλλοντο τῷ Θεῷ. Οἱ ἐκλεχτοὶ δὲ αὐ- Β 
τῶν, ὃ δηλοῖ τὸ ἀπόσπασμα, πολιτείαν οὐράνιον 
ἔχουσι" τοιοῦτον γὰρ τῆς σαπφείρου τὸ χρῶμα' 
ἔχουσι δὲ χαὶ χρυσιζούσας φλέδας, αἷς δὴ τὴν ἕξιν 
αὐτῶν ὁ Σύμμαχος ἀπειχάζει, τὸ ἀδιάφϑορον ἔχου- 
σαν χαὶ διάπυρον κατὰ θ:οσέδειαν. 

Ἑσχότασεν ὑπὲρ ἀσδόλην τὸ εἶδος αὐτῶν. Τῆς 

πνε-ματιχῆς ἐξέπεσον ἐλλάμψεως, χαὶ λιμῷ τῷ νοη- 
τῷ διετάχησαν, ὡς ἐοιχέναι ξύλοις ξηροῖς, τοῖς μὴ 
πεφυτευμένοις παρὰ ταῖς διεξόδοις τῶν ὑδάτων " ὁ- 

ποῖοι νῦν οἱ παρὰ αὐτῷ ἱερεῖς, μηδεμίαν ἔχοντες εὐ- 

τροφίαν πνευματιχήν. Καὶ χατὰ τὸ ῥητὸν δὲ, ὑπ᾽ αἱ- 

σχύνης ἄχρας τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἐμελαίνετο, ὅτι τοῖς 

ἄλλοις ὁμοίως ἁμαρτάνοντες ἀπήγοντο. Ἐπεὶ χαὶ 

Νομ ἐπῖμι ἴ πιϊδδιιδ διιπι, ἰπαυΐν ν᾽, ηἰδὲ αὐ ουδὲ 
φια μετίογαμί ἀοπιις ἰδταοί. 

Υεγβ5. 7, Μυπάασι! δι Ναζοναὶ, οἷς. ϑυπηπᾶ- 
Εἰνυ5, ἐπιπιησε α(ἱ, δορτεφαίὶ 6715 δαρογ πίυειπ, σαν - 

ἀΐοντες ἰαοίε, ταδί σι παϊοτοδ ἠαδὶιμ δαρὸν σοπδρίοιιαϑ 

τές ; ξαρρ᾽ϊγιις πιεπιῦτα ἱΠοταηι,, οὐδοιτῖονυ {ἰσὶπδ 

δρεοῖθβ ὀοτμηι. [)6 18 Ἰαυΐυγ αὶ 586 Π60 η]οἠΐο8- 

νογιηὶ : βδποι ΠοΔ108 αυΐρρα γοὸσ Ναφοτιθὶ εἰηϊῇ- 

εἱ. 5. οηΐμη ΘΥΠΩΠΊΔ0 15 οἱ ΤΙθοάοιίο ἴῃ Απιὸς 

ΡΓΟρ ιοία δαποιὶβοαίος ἰταηῃϑιυϊογαηῖ 55, Μοιηϊηϊί 
Θογὰπι εἰ Μουδ868 "Ὁ : 40.8}18 Γαΐ οἱ βδιηβοῃ : δγδμι- 
αυ6 ἀρυά διίδοβ. οϑοῦγοβ. 3.2.7 [060 ρυγί(δίοπι 
ὀοτυπὶ ἶν] σοι ράγανϊ, οδιν ογοπὶ ἰδοιὶ. ᾿σηΐἰ ἀὰ- 
(ἐπὶ ἴδοιΐ βυιι, δχογοίδιϊοηθ θοῦ πὶ αυᾳ ρο οἰ 

θ60 βυηί, ργο))αι:. ΕἸδοιΐ ροῦγο ἰρβόγιπ), φιοά δχ- 
εἰδίο βἰφηϊῆοδι, νίτα ρθηυβ ἀποιηι οαἸοϑί; [Α]}5 
Θηΐπ 68 δρρ] ἶγὶ οὐ]οτ, αυὶ οἰἰαπὴ ἰδίαν δυτὶ μαροὶ 
ΥΘη48, αι ΐθ5. δογυπὶ Πα Ππὶ 5. ΠιΠγ8 0 }}}}8 ἃβ5ἰ}- 

Ἰδί, αἱ ἱποογγυρίαπὶ οἱ γοὶϊφίοπο Γογνθηίθηι. 

γεγ5, 8. Οὐιεπεύταία ὁδί ξιιρον [μἰσίποπι δρεοῖθα 

ἐοτιηι. ϑρ 1 Γ[ 4 ]6 πὴ διῃ βογυηὶ ΒρΙΘΠάΟΓΕΠῚ, [ἈΠΊ ΟΠ 16 

ἰμίογίογὶ οοπιαρυθγυπηΐ, ἰἰ4 αἱ 5[Ππ|}}68 β'πε ἰἰφηΐα 

Αγ ἰδ, 4085 πΠοη βϑυηΐ μ᾽αηίδιδ 566ι5 ἀθοιΓβι5 ἃφυᾶ- 

τυπὶ ; 4018165 11} πυπο βιπί βαςογίοίθδ, φυΐθυϑ βρ]- 

τ Δα }18 π0}}ἃ Ρἰπευδὰο 65[. ϑοουπάυπι, ργορἢοῖς 
γογθᾶν ῬΓΩ δυΠΊΠ.0 ράογα [4065 ΘΟΓΌΩΙ πίργβοα- 
θδηι, φυοηίδηι Θ΄ ἃς Δ}}} ρεσοδηίεβ. δἀἀδιςοθαη- 

υῦν ἐπὶ τῶν καταισχυνομένων ἡ συνήθεια τῷ ὀνόμα- α "Ὁ: Νάδπὶ οἱ πὐης ἀ6 118 φυΐ ρυάογα κυδιυηάιυπίυγ, 
τι χέχρηται. 

Καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας, ἣ οἱ τραυ- 
ματίαι λιμοῦ. Πολέμῳ γὰρ κρεῖττον συντόμως τε- 

λευτᾷν, ἢ λιμῷ δαμασθῆναι δι᾽ ἀπορίαν τῶν ἐν ἀγρῷ 
γεννημάτων. Εἴποις δ᾽ ἂν ῥομφαίαν εἶναι χαὶ μάχαι- 

ρᾶν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" φησὶ γὰρ ὁ Παῦλος" Καὶ τὴν 

μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, ὑφ' 

οὗ φησιν ἡ νύμφη, τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώ. Λέ- 
γει δὲ χαὶ ὁ Δαυΐδ’ Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου 

ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατὲ, τῇ ὡραιότητί σου καὶ 

τῷ χάλιει σου. Ὑπὸ τοιαύτης πληγέντας ῥομφαίας 
χαλὺν ὑπὸ τοὺς πόδας πεσεῖν Ἰησοῦ χατὰ τό" Λαοὶ 

ὑποχάτω σου πεσοῦνται, τὴν αὐτοῦ ὁμολογήσαντας 

βαπλείαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἁλῶναι λιμῷ ψυχιχῷ. Γέννημα 

Πιοα ποπιῖνα οοπδυδίυἀο υἱἱίιγ. 

Υέεγβ. 9. Βοπὶ {μότιπὶ οεοἰδὶ οἰαάϊο, φμαπι οοοἰεὲ 

Ρέδί6. ϑ8ι}05 συΐρρα 6δ5ὲ ἴῃ Ὁ6}10 ὈΓΘΥ ΟΡ τηοτὶ, φυϑτη 

[ἀπι6 νοχαγὶ 00 ἱπορίαπι γυψυην ἀρτὶ. Ῥοίδγὶβ ἰΐθτι 
ἀΐοοτθ, φἰδάϊιιπι οἱ δ86πῚ γόγῦυπι Ὠοὶ 6856 : δἰΐ 

δ Ραυ 5 δ᾽ ; ΕἸ σίαάϊεπι ερίτγί(μδ, φιοαά Θεὲ 
τεέτῦιπι Πεὶ, ἃ 4υὸ 8ροη88, υμίποταία, ἰηχυΐ! "5, 

ἀπιοῦὲ 40 δμηι. Ὠϊοῖ! οἰΐδπὶ θανὰ 55 : Αδοίπθεγα 
φίααίο {μ|0 δίιρογ [οπιμν ἱπαπὶ, μοίθιιδ, δρδοῖθ (πα εἰ 

Ῥμίοιγμμαϊηθ τὰ α. Ἐ)αΒπη οἱ ρΘΓοιι5805 ρἰαάϊο Βοηυ τα 

651: 58. ρβαΐθυ5β 76θὰ ἐδάθγε ἰυχία {Ππ08 57 : Ρορμε!ὲ 

δῦ (6 οσαάθπί, 6.5 ἰδίθπιθβ γοβπυπι, οἱ [ΔΠΊ6Πὶ 

Δηΐπηϑὲ ΠΟ ραῖϊ. ΤΈΓΓ αυΐρῃρα (γυσίυ5 δοὲ ΟΠ γί βῖιβ 

ἴῃ ΒΕΙΒΙΟΙΙ6 πὶ παῖι5, αυϑ ἀονμμη ραπὶς εἰρππίοαὶ, 
γὰρ χώρας ὁ Χριστὸς, ὁ ἐν Βηθλεὲμ γεννηθεὶς, ἥπερ Ὁ 480 ποη ἀδρυδίαιο ϑυάεὶ ἰπ ἀφπιοπυπι τορίοιοπι 

οἶχος ἄρτου σημαίνεται, οὗπερ ἄγευστοι γεγονότες 

Ἰουδαῖοι εἰς δαιμόνων ἀπήχθησαν χώραν. ᾿Αγρὸς δὲ 
εὐλογημένος ὑπὸ Κυρίου, χαὶ λίαν εὐώδης, οὗπερ 

ἔπνεεν Ἰαχὼδ, δηλοῖ Χριστοῦ τὴν Ἐχχλησίαν. 

Χεῖρες γυγναιχῶν οἰχτιρμόνων ἤψησαν τὰ παι- 

δία αὑτῶν. Ἵνα μὴ δόξωσιν αἱ γυναῖχες δι᾽ ὠμότητα 
βεθρωχέναι τὰ τέχνα, οἰχτίρμονας μὲν εἶναί φησιν" 

τῇ δὲ τῆς ἐνδείας ἀνάγκῃ προσάπτει τὸ πάθος. Τὸ δὲ 

ἤψησαν ἀνάψαι καὶ ὀπτῆσαι δηλοῖ, ὃ δὴ γέγονεν ὑπὸ 

τῆς Ῥωμαίων πολιορχίας " διὸ χαὶ σύντριμμα καλεῖ 

τὴν παντελῇ τοῦ ἔθνους ἀπώλειαν. ἹΚαὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ 
δὲ τῶν Θρήνων στοιχειώσει τοῦ παρόντος μέμνηται 

δ Μδμ. αν, 38. δ᾽ Απιο5. 11, 1]. 
ὁ. 5 Ἰυϊὰ. ὁ, 35 ὅδε. χανε, 27, 

3 ΝῺ. Υἱ, 18. 

δράσοι! βυηΐῖ, Αρας νθρὸ θδηρδάϊοίι5 Ἰ)οιηΐηο, οἱ πριεὶ 

οὐοτὶβ ρίθπυϑ "δ, φυξδιη βρίγα αὶ 5860}, Οἰ τίσι! Εο- 

οἰοβίαπι ποία. 

γεγβ. 10. Μαπιιδ πιιίίογιιηὶ πιϊδουϊοοτάϊμιηι οοχ6- 

ταπὶ βίϊοδ διιο5. Νᾷ νἱἀδγοηι}γ πηι |6 Γ68 Ὀγῶ ἱπιπι- 

πἰίαια ΠΠο5 ἀδνόγαββο, πη βεγίοογ 65 688 νυοδὶ, 56 

προθϑϑι(διὶ γί θυι το δά60 σγάνθμ. Οουθγμπί Υ6]Ὸ, 

ἴοΓΓοτα οἱ ἃβϑᾶγ δἰβηϊῆοδὶ : φυοὰ Ἐοιμηδηῖ5 Οὐ 5ὶ- 

ἀοπιίθυ5 οοπιϊαῖ!. Ουᾶγα δὲ σοηίγ 0 π6 πὶ Δρρο] δὶ 

Ρεογίδοιυπι φοη {15 ὀχίθρηϊπία τ. Εἰ ἰη βοουπάδ Τῆγο- 

᾿ΒΟΓΕΠῚ βογία ἢιι} 8 τη βογίαΣ τϑοηιοποπὶ [δεἰϊ. Π06 

ϑι Ερ]165. υἱ, 11, 35 (δηῖ. "1, ὅ. 55 Ρβ8], χειῖν, 



Οὐδ ΕΧ ΟΒΙΟΕΝΕ δ 

γ6[Ὸ οἱ οδίογα δἱΐδ πιδὶα αἰ] ρύπίοῦ Ζοβομίνιβ ῃγο- Α πάθους " χαὶ τοῦτο δὲ καὶ τἄλλα πάθη μετ᾽ ἀχρι- 

βδουίι5 οϑί ἴῃ ΠἸγὶς 86 σαριϊυίίαιο 55. 

γογβ. 11. Οοπιρίουϊι Ποπιΐπιιδ [ἰτοτοπὶ διιηι. Ῥοβί- 

4αυδπὶ δηΐπὶ ἰπ ΟΠγἰδίαπι ἀθδοομδί! δαιβ, ὀχίογ- 

πηΐηδίὶ βυηΐ. 

γιτα. 12. Νόη ἐτγοαϊάογμπί τορεδ ἰοττῶ. Ἐονία556 

εἰἴαπι φγορίοῦ Ἰοοογαπι τη π᾿ ΠΟ η6πὶ, οἱ πὶ 348 

δἴφυς μα διότι (ογἰυἀϊ θη), οἱ πιᾶχῖπι)6 ΡΓΟΡ᾿ ΘΓ 

θδυπὶ 4υἱ 86 ΠΊΡΟΓ ἀγθοπὶ ἀοίοπάεγαῖ ; φυδ θη 

Δηῖα Νοναοίιοάοιοσοῦ δ, ΔΕ αΥριΐι8. ἰηργοβδ8. γος 

4υθη16 Ὁ {Π᾿|88 0105 ἃ ἄοπιο Ὠοπιϊπηὶ τυ, 86 ἀνθ δ πηι 

ποη ἀϊτρυϊι ; ποπ ομἶαν νά]Δ αἰίροθαί, οἰδὶ Βοϑβι8 

οὐαὶ ὃ; υἱὐ πα ἀΐσδην πον] ἢ 8}} 6556, φυοιὶ 05 ἃς 16 

τὐἰγδδυΐαπαι πος νοποῦῖι. Ροίογὶ5. οἰἰδηι ΡΘΓ ΓΕδ63 

τογγίβ, ἰπίο σαν ἀφπιοπδϑ αἱ ΤΟΓαπὶ ΟΡ ΓΘΠ ΔΓ ΠῚ 

ἐπιρογίαπη ἰδιιογιπι, ἀ6 αυΐθιι5 ἀϊοίυιη 6δὲ ἡ : ᾿Αδε- 

ἰογιηῖ γορες ἰοτγ οἰ ρΥϊποῖροδ ὁοπν ΤΙ. ἐπ ἀπαιπι, 

αὐυογδιιδ Βοηιΐιμηι, οἰ αὐἀυθύδιδ Οἰιτίκίιπι 678. δε 

υΐναβ αὐϊηὰπὶ 6556ηί, ἰΠυ4 ἐπάἀϊοαῖ " : δὲ ὁπίπι 005 

σηπουΐδδοπί, πιιφιαπι ΟἸιν βδίμηι φίονία ἐτιεὶ βαἰδδεπι; 

οἱ ᾿Πὰ δ : {1 οορποδεογοῖατ μΥἰιοὶραθίθεις εἰ ροίεδία- 

εἶϑιις ἐπ εοἰοδιῖϑιια μετ Εσοίοδίαπι πμι {1 [ὑτπιὶς δαρίενι- 

εἶα θεῖ. Οριμναθαπίυγ οηἶπι ἡ! αι πὶ τρλἀοη δῃ) 

6856 δαγαβαίοπι ἰπ ἤμθι, ργοπιβϑαπι ραιγῖθιι5. [ἃ- 

οἴμπη, φαοδι δα 565 πιΆπογεὶ ἀπιδίυγαπι ρυίλη- 

165, 6ἵ πἰμ}} ἀς ΟἸγίβιο βοίθη(εδ. 

ει5. 12. βυορίοτ ρεοσαία ρτορίιοίαγιηι ἐ)ιι5, οἷο. 

δαπευΐβ ἰυδίαβ ργορηῖα ϑἸγδίου ΙΒ Οἰεῖϑι! οϑὶ, 400 

οὔυδο ρθη τα5. ̓ μ θυ ογαμ!, οὐπὶ ὁ. ΡΓΟρΡ δια νΌϊη 

βαηφυΐποπι πιοάογαία οαδιϊδαι] [υἰδϑθηι. 

γεῖθ 14. (οπιηιοιΐ διιπὶ υἰρὶ!ο5 ἐ}ι8, εἰς. ϑγπὶ- 

Ἰηδοῖιαβ οἷν : Πιδίαϑίίος [αοἰΐ διε, εαοὶ ἐπ οαἰῖϑειδ, 

ροϊμιὶ δαπὶ ἰὰ φαπρεῖπο, μι ποῖὶ Ῥο"δενιί [α᾿ 0876 

υϑείος δογιηι, ΘΙ 68 ϑογὶρίανα δηρεῖοβ νοοδί, αἱ 

ἀριὰ Ῥδμ δ] θηὶ 5, ΗἸ γϑγο δεϑῃΐ, ρεὺ 4005 [ὈΓ[4558 

Ιεχ δἰϊδπὶ ρεῦ Μογβθπὶ ἀδία 6ϑΐ, δδοαπάυπ ᾿υὰ ἢ : 

δὲ διΐπι Ῥὲγ απρείοδ ρτοπιιιίαια ἰδ. ΗἸ πα 

Ραβίφυδπι ἰῃ 6 ἀϊνίποιιθ τοαιρίο ρουθδηβοτυηὶ, 

εοπιποιὶ αὐϊδγαηί, 9 5Έρ ν5. ἐπὶ πὶ τοῦονα ἴῃ 0 γ5 

δε εαριϊυϊίαίε , ΞΔοοΓἀοίθ8, Ομ ποία ᾿ν (ΘΠ Ρ] ἢ) 

γοηΐβϑοηι δὰ νηλιλιίδιοιία, υἱ ΠΙΊ05 ΟΥΑΙ, οθουμπάδ, 

ρεΐπιο φυϊάοπι οοτμπιοιϊοπεπὶ ἃ 56 ρεΓΟΘρίδηι αἰχίβϑο, 

ἀδίπιθ νοοδπὶ ἃ πϑι}}}15 Ργοϊλίαπι δυθίθ56 : ἤέέθ- 

ἀαπιια πἶπε; υδπᾶο, αἱ ΒγπιπιΆο 5 Ἔχρομῖ, ἐς 

εἰαὐΐίες ὀτγαπίοδηι [ποιὶ διπὶ αο ἐαεὶ ἷν εαἰιῖνις. Ὁ 

Νοη δηἰπὶ ογαὶ υἱβῖο ἀϊδίϊβυθηδ, 0. ΤῸΧ, Π0}) ΡΓΟ- 

Ρἐιείδ, ποῦ ἀυχ ; ἀοίεςογυηί δαΐα αὐὶ 15 δάνθμιι σαὶ 

φοροδίία ἐγαπί, φιὶ 6Ταΐ ἐαδρεειαιο φεπίϊιμι ἢ. 

Υεγβ. 15. Κδρραάϊ!6 αὖ ἐπιπιιπα δ. ΔρΟΘῖ0}15. πηλη- 

ἀδὶ 6 πιράϊο ϑυάξοταπι [Γτἀφεγὸ ΟἸγίβιὶ βαηρυίπο 

Ροϊυίοτυπι. ΕΟΥατῚ ῬΟΓΓῸ νοοδιομθηι Δηρο 5 601}}- 

πιϊδὶς : αἰδὶ υδἰϊπιιβ ἀΐοογα, χυοὰ ἃροϑβι0}}5. ργϑβοὶ- 

Ρἰαῖ, αἱ ἱπιπιυπάο8 δὰ φαπἰιϊομλι τ σθμ ; αυοὰ 

αἰΐσαο [δοογαηί, οἰπὶ ἀϊχαγυπὶ ᾽ς γοϑὶς οροτίοϑαί 

γτίπιμπι υότϑιιι θεὶ ἀππωματὶ ; 1115 νογὸ ποϊθηιὶ- 

νυβ 9Ϊ9Ὼ0β6γ6 ᾽υθεῖ. Εγρο ποϊθηιθυ8. 1115 ἀΐϊουηι "" : 

Εσοε οοπυοτίἑπιμν αὐ φεπίεδ. 

99 }}0. νἱ. 6 σλρίϊν., ὁ. 21. 
", 10. 4 θη. ιν, 10. 

ἍΠΠ|Ι Βορ. χιν, 20. 
τ ῆρρτ. α, 3. 5 10. νι 6 οαριΐν., ο. 51]. 

θείας Ἰώσηππος ἐν τοῖς περὶ ἁλώσεως παρέδωχεν, 

Συνετέλεσε Κύριος θυμὸν αὐτοῦ. Μετὰ γὰρ τὴν 

χατὰ Χριστοῦ παροινίαν συνετελέσθησαν. 

Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς. Ἴσως δὲ χαὶ διὰ 

τὸ τῶν τόπων ὀχυρὸν, καὶ τὴν οἰκητόρων ἰσχὺν, “καὶ 

μάλιστα διὰ τὸν ἀεὶ τῆς πόλεως ὑπερασπιχότα Θεόν" 

χαίτοι πρὸ τοῦ Ναθδουχοδονόσορ εἰσελθὼν ὁ Αἰγύπτιο; 

πολλάχις ἔλαθε τοὺς θησαυροὺς ἐχ τοῦ οἴχου Κυρίου, 

ἀλλ᾽ οὐ πορθήσας τὴν πόλιν οὐ γὰρ ἄγαν ἔθλιεν, εἰ 

χαὶ ὑπῆρχεν ἐχθρὸς, πρὸς τῷ μηδὲ ἀπεμφαῖνον εἶναι, 

χαὶ δύο, καὶ τρὶς τὸ παράδοξον γενέσθαι. Λέγε! δ᾽ ἂν 

βασιλεῖς τῆς γῆς χαὶ τοὺς δαίμονας τοὺς τῶν χοϊχῶν 

βασιλεύσαντας, περὶ ὧν εἴρηται " Παρέστησαν πάν- 

τες οἱ βασιμεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συγήχθη- 

σαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ 

Χριστοῦ αὐτοῦ" περὶ ὧν τίνες εἰσὶν ἐδήλωσε τὸ, Εἰ 

γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Χριστὸν τῆς δόξης 

ἐσταύρωσαν" καὶ τὸ, Ἵνα γγωρισθῇ ταῖς ἀρχαῖς 

χαὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς 

Ἐκχλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ" 

ᾧοντο γὰρ μὴ παραδιδόσθαι τὴν Ἱερουσαλὴμ εἰς τέ- 

λος μέχρι τοῦ ἔθνους τούτου τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 

ἐπαγγελίαν οἰόμενοι, μηδὲν εἰδότες περὶ Χοιστοῦ. 

ἘΣ ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Αἷμα δίκαιον χυρίως τὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπερ 

ἐχχέαντες τελείως ἀπώλοντο, ἐπὶ τοῖς τῶν προφηϊῶν 

αἴμασι μετρίως σωφρονιζόμενοι. 

Ἐσαλεύθησαν ἐγρήγοροι, κ. “. ἕ. Σύμμαχός φγ" 

σιν" ᾿Ακατάστατοι ἐγένοντο, τυφαἱοὶ ἐν ταῖς ἐξό- 

δοις, ἐρύρασαν ἐν αἵματι, ὥστε μὴ δύνασθαι ἅψα- 

σθαι τῆς ἐσθῆτος αὐτῶν. Ἐγρηγόρους Γραφὴ τοὺς 

ἀγγέλους καλεῖ, ὡς παρὰ τῷ Δανιήλ. Οὗτοι δὲ ἦταν, 

δι’ ὧν ἴσως καὶ ὁ διὰ Μωὐσέως νόμος ἐδόθη κατὰ τό" 

Εἰ γὰρ ὁ δὲ ἀγγέλων «“αληθεὶς γόμος. Οὗτο: γὰρ, 

προσχαρτεροῦντες αὐτῇ χαὶ τῷ θείῳ ναῷ, σαλευθέν- 

τες μετέστησαν. Ἰώσηππος γὰρ ἐν τοῖς περὶ ἁλώσεω; 

ἰστορεῖ, ὡς νύχτωρ οἱ ἱερεῖς, προσελθόντες εἰς τὸ ᾿-- 

ρὸν, ὥσπερ αὑτοῖς ἔθος ἦν, πρὸς τὰς λειτουργίας, 

πρῶτον μὲν χινήσεως ἔφασαν ἀντιλαμδάνεσθαι, μετὰ 

δὲ ταῦτα φωνῆς; ἀθρόας, Μεταδαίγωμεν ἐντεῦθεν" 

ὅτε χαὶ κατὰ Σύμμαχον ἀκατάστατοι καὶ ἀλῆται 

γεγόγασι καὶ τυς,1οὶ, φησὶν, ἐν ταῖς ἐξόδοις" οὗ 

γὰρ ἦν ὅρασις διαστέλλουσα, οὐ βασιλεὺς, οὐ προφὴ- 

της, οὐδὲ ἡγούμενος " ἐξέλιπον γὰρ, ἐπεὶ παρεγένετο 

ᾧ ἀπέκειτο, ὃς ἦν προσδοκία ἐθνῶν. 

Ἀπόστητε ἀκαθάρτων. Τοῖς ἀποστόλοις ἐντέλλε» 

ται ἐχ μέσου τῶν Ἰουδαίων φυγεῖν ἐπὶ τῷ αἵματι 

μολυνθέντων Χριστοῦ. Τὴν δὲ χλῆσιν αὐτῶν καὶ τοῖς 

ἀγγέλοις ἐπέτρεψεν. Εἰ μὴ ἄρα τοῖς ἀποστόλοις χα- 

λεῖν εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς τοὺς ἀχαθάρτους κελεύει" 

ὅπερ ἐποίησαν εἰπόντες" Ὑμῖν' ἦν ἀναγκαῖον πρῶ- 

τον λαληθῆγαι τὸν «1όγον" μὴ βουλομένων δὲ, 

προστάττει φυγεῖν διό φασιν, ὡς μὴ θελόντων, τόν 

Ἰδοὺ στρεφψόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 

411 ῬΆγΔ]. χιὶ, 9. ἦῬ681.ν,2. λ ΕΟοτιν, 8. ἢ ΕρΙ,, 

» 6 δη. χχ. "9 Δεἰ. χα, 40. ἡ 16}, 
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Ὅτι ἀνήφθησαν, καὶ γε ἐσαλεύθησαν. Δηλοῖ δὲ Α (μία δμοοδιιοῖ διπὶ, αἰφιθ εἰΐανη δοιιπιοιὶ ἃ 9 

τὸ μὲν, ἀνήφθησαν, τὸ τῆς ἁλώσεως πῦρ, τὸ δὲ, ἐσα- 

Δλεύθησαν, τὶν εἰς δουλείαν μετάστασιν" τὸ δὲ, οὐ 

μὴ προσθῶσιν τοῦ παροικεῖν, ὅτι διηνεχῇ σχήσουσι 

παροιχίαν, δευτέρας μηχέτι δεόμενοι. 

Πρόσωπον Κυρίου μερὶς αὐτῶν. Τὴν παρὰ Χρι- 

στοῦ τιμωρίαν δηλοῖ" λέγει γὰρ ὁ Δαυΐδ " Πρόσωπον 

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας καχά. Οὐχ ἐπιδλέπονται 
δὲ παρ᾽ αὐτοῦ, μένοντες ὅπερ εἰσίν- ὅταν γὰρ εἰσ- 

ἔλθῃ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθγῶν, πᾶς ἸΙσραὴ.λ σωθή- 

σεται, χαὶ λοιπὸν ὡς πιστὸς ἐπιδλέπεται. Εἰ δὲ 
γράφοιτο μερὶς αὐτῶν, δῆλον, ὅτι ἐξιόντων ἐχ μέσου 

φησίν. Περὶ δὲ τῶν πολεμίων τό Πρόσωπον ἱερέων 

οὐκ ξλαδον" πάντας γὰρ ἀπήγαγον. 

Ἔτι ὄντων ἡμῶν, κ᾿ τ. ἕ. Ὑπὸ τῶν αἰχμαλώτων 
ὁ λόγος εἶναι δοχεῖ, μετανοούντων ἐφ᾽ οἷς Αἰγυπτίοις 
χαὶ ᾿Ασσυρίοις πρὸς βοήθειαν ἐπερείδοντο. Λέγοιτο 
δ' ἂν ἀχολούθως ὑπὸ τῶν ἐχ περιτομῆς πιστευσάν- 
των" ἐξελίπομεν, διὰ χενῆῇς εἰς τὸν νόμον ἐδλπίξον- 
τες" Ὁ γὰρ γόμος σώζει οὐδένα, καθάπερ εἶπεν ὁ 
Παῦλος. Οὐχοῦν οὐδὲ οἱ ἡρτημένοι τοῦ νόμου βοηθῇ- 
σαι μετὰ τὴν χάριν δυνήσονται. 

᾿Εθηρεύσαμεν μιχροὺς ἡμῶν. Ὑπὸ γὰρ τοῦ Σω- 
τήρος ἁλιεῖς ἀνθρώπων ἀποδειχθέντες οἱ μαθηταὶ 
ἐθήρευον Ἰουδαίους ταῖς φρεσὶ νηπίους, μὴ τὴν πλα- 
τεῖαν χαὶ εὐρύχωρον τῶν πατέρων βαδίζειν ὁδόν" 
οὕσπερ δὴ καὶ ὁ Σωτὴρ ὑπῃνίττετο λέγων: Ἐάσατε 
τὰ παιδία ἐλθεῖν πρὸς μέ. Η σ 

Κοῦρφοι ἐγέγοντο οἱ διώχοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς 
οὐραγοῦ. Ἰστορεῖ γὰρ Ἰώσηππος, ὡς οὐδὲ τὰ ὄρη 

τοὺς φεύγοντας διέσωσεν. Ἐχεῖ τοίνυν ἡμᾶς ἕλχον- 

τες ἥπτοντο, ἤγουν πρὸς δίχην ἀνήφθησαν καθ᾽ 

ἡμῶν, Νοοῖτο δ᾽ ἂν χαὶ περὶ τῶν ἀποστόλων, ὧν 
ἀνεχαινίσθη ὡς ἀετοῦ ἡ γεότης. 

Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν, κχ. τ. ἕ. Τινὲς ἔφασαν, ὡς 

ἐν τοῖς ἐξαιρέτοις διαφανέστερον τὸν Ἰωσίαν θρηνεῖ. 

Ἴλπιζον γὰρ διὰ τῆς αὐτοῦ θεοσεδείας ἀνασταθῆναι 

τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐν μέσῳ ἐθνῶν εἰς δόξαν " ἐν μέσῳ γὰρ 
ἐθνῶν ἡ Ἱερουσαλήμ " τύπος δὲ οὗτος, φασὶ, Χριστοῦ, 

δὰ τὰς ἀνομίας τεθνηχὼς τοῦ λαοῦ, χαίτοι οὐχ ἐν ταῖς 

τοῦ λαοῦ συνελήφθη διαφθοραῖς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπαγορεύ- 

σαντος τοῦ προφήτου συναντήσας Νεχαὼ Φαραὼ, 

διπὶ. ογθΟ, δμσοοηδὶ δμ!, 5. Θ ἢ Ποῖ σἀριἰνίιαι15 

ἱποοπάϊπιμη; ὑὐϑγθο δυίΐίθηη, εοπιπιοί δαπὶ, ἰΓΔηΒΙ "0 

δὰ βογυϊιυίθιη. ΠΙᾺ ἃ δυίδην, πον ααἀάθπι μαϑίϊαγε, 51- 

ΕΠ οα1 ρελθηῃεπὶ [ογς θογυηὶ ἱποο αν, μὸῸ ΔΙΊΟΓΟ 

ΟΡυ}5 6588. 
Υογ5. 106. Εαεὶες Βοπιϊπὶ Ῥαγ8 θοῦγιπι. ῬΩΘἃ8. ἃ 

Ομγίϑιο βυπιρία5 5ἰ φημ οαι τ 41 αὐἱρρο θανία ᾽" : 

Ῥαεῖες αμίοια Βονιϊπὶ δΡΟΥ [αεὶοιῖος πιαία. Νοῖι γὸ- 

δρ᾽ οἰαηιιν 80 60, ἀππὶ πιλιθηὶ 4004 διι ; οπι 
ὁπίπι ἱπιταυεγὶ! μίοπΐτι4ο φοπίϊιηι, (πὸ οπιιῖδ 1 ςγαθὶ 
δαϊναθίιαν ν5, ἰἀπιᾳυ6 υἱ 414.}}58 τεϑρί οἰταγ. 51 νθτῸ 

δου θαι ματα δογμηῖ, νὰ 5856 αἷΐ ἀ6 ὀργθ 6 μ}}ὺ5 6 

δι ἶο. θ6 ἰιοδίϊθυ5. γόγὸ ἱμ 6} Προπάσπιι {Ππὰ : ἔα- 

εἷοπι δαζετάοιιηι ποπ ατοθρότιιπί; οἴηπο5. ομΐ ἃὉ- 

Β φυχετγυηῖ. 

γοῦ5. 17. πηι αὐΐμις διε δίοτγθηϊι8, οἷς. Α οἃ- 

ΡΕν 5. πο ἀἰοὶ νἱάθυιυγ μοπἰομεἶδ ἀσοι]8, αυρά 

Ζέεγνιΐογυπι Αϑϑγυϊογαπιά 8. Δ χ}}} 15 Πάόγοηί, Ὀ ο 
Βα ἀρίθ ροβϑυμὶ ἃ}} [15 41} 6 οἰ" σαπνοἰδίομο σΡ αἱ - 

ἀογυπὲ : ἀοίδοϊῃνι5 {ἰπθῖτα 1) ἰοὸπι ΒρΟγΔη(65 : 16 ς 

ἐπῖπι ποπιΐπειι δαίναί, αἱ αἰι Ῥαυΐυ5 ᾽Ὁ, Νἐἕς {1 ἐγβο 
αυὶ ἃ Ἰεσὸ ρυπάρηι, δυχίππ) [ΓΟ Τα ροϑὶ βιϑίΐδηι 

Ροίθγυμι. 

Ῥεπαιὶ διιπιι8 ρατυμίος ποδίτος. Ἐδοιὶ δαΐπὶ ἃ δ4]- 

νδίογο ἀϊβοίρι!ϊ ρἰβοαίονοϑ ἰνοιπ μι}, δα 05 πθ μη 

Ῥάγνυϊυβ νοιϑθδηγ, 56 ΡΡῚ ἰαΐδῃ) ΔΠρ ΔΠ 4116 ρᾶ- 

γιὰ τἰδπὶ ἰγοηὶ : 005 οἰΐανῃ δαϊναίογ βυθὶ πάθας 

μαι {|| νϑυ}ἷϑ ᾽δ ; δέιί6 ραγυμίος υδηῖτε αὐ πιε. 

Υογβ. 19. Γουδ5 [αεἰὶ εἰιπί ρεογβοσμίοτοδ ποδίτὶ 8.- 

Ρεν αφιΐίας εαἰϊ. Τιδάϊ! οπΐη δοβαρ8. ἢ6 πιοηίθϑ 

αυϊάοπι [υφίδη!! 08. ῥγοίιι 556. {Πὰς ἰσίτυῦ ἢ058. ιΓἃ- 

μόπί65 δοσοπάοθδιῖυν, ΠῸς οδι, δοοθϑὶ δι} ἰῇ Ὡ05 

δὰ ρῴθνᾷβ δχίρβοιν 8. [η|6}}ΠΠ|σαῖ εἰἶαπὶ ἀ6 ἃροϑίο- 

158. φυουαπα δέσμε αφιΐία τεμυνδία θϑὶ ἠμυεπίμς 15. 
Υεγβ. 90. ϑρίγέίις [αοϊοὶ ποδῖτα, εἰς. Ομ ϊάδῃ 

ἀϊχογυπῖ, 16 ργϑοὶρα05 οἰδγίυϑ ΐο δοβίαμι ἀρυ- 

τῶτὶ. ϑρδγαῦυδηί δηΐπ ΕΠ }5 ρἰοίαιο χιο! θαι 6886 

ϑεγυβαίθπι ἴῃ πηειϊο φϑιεΐαν 4} αἰογίδηι : ἴῃ τπποάϊο 
πϑίιαῦο Κορ πὶ δου 5410) 651; ἰΥΡΌΏ) ὙΘΓῸ ἢ πΠῸ 

Ομ γίβι! 556. 4ϑϑθγυπί, οὐσι ρτῸ ἰηἰχυϊίδια ρορυ!ὶ 

δῖ ηιογίι 5, δἰ ἰληιοη ἴῃ σοΓΓαμι Ομ θυ 8 ρορυ}} πο 

ἀῤρνδιοη δι, 56} φυΐα ργο ἰθθιο ργορίιοῖα οὐοιΓ» 

χαίπερ πρὸς αὐτὸν οὐχ ἐθέλοντι μαχέσασθαι. Κατὰ Ὁ τἰϊ Ναοῖι80 ΡΙΙΔγΘηΪ, Ποὺ πο Ιθμε1 μυδηΔΓΘ Ομ 60: 
τοίνυν τὸν θεῖον ἀπόστολον, χάϊυμμα τῷ προσώπῳ 

τῶν Ἰουδαίων ἐπίκειται, Μωυσέως ἀναγινωσκομέ- 

γου" ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇ πρὺς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ 

χάλυμμα" ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστι. Διὰ δὲ τοῦ προ- 

φήτου ῥητὸν πνεῦμα λέγει τὸν Κύριον. Οἷς οὖν ἐπί- 
χεῖται χάλυμμα, οὐχ ἂν εἴποιεν: Πρεῦμα προσώ- 
που ἡμῶν Χριστὸς Κύριος, ἀλλ᾽ οἱ ἀναχεχαλυμμέ- 
νῳ προσώπῳ εἰς δόξαν Κυρίου χατοπτριζόμενοι, ὧν 

ἀεὶ πρὸ τῶν τῆς διανοίας ὀφθαλμῶν ἐστιν ὁ Κύριος " 

ὡς δῆλον, ὅτι τὸ ἐνεργῆσαν ἐν τοῖς προφήταις πνεῦ- 

μα ἦν ὁ Χριστὸς, ὃς καὶ ἐνανθρωπήσας φησὶν, Αὐ- 
τὸς ὁ 1αλῶν πάρειμι, αὐτὸς ὧν πνεῦμα, χαὶ Κύ- 

ἯἜ ῥφ2], χχχρι, 17. 12 ἤρῃϊ. χι, 20. 
1. 18.598. (ἡ, . 

Δ (1. αν, 11. 

Τάχα δοοιμάατμῃ ἀἰνίην Δροβίυϊθην 7, τϑίαμιοι 

Ῥοδὶίμη ἐδ. δι ΡΟ [ἀςῖοπιὶ δυἀάθονλαιῃ, ἀμπὶ Μουδες ἰ6- 

σίίαν; ααυὰ 5ἱ σοηνοῦϑυβ [γι τὰ Ιλοιηΐμα), δ0- 

(νυν νοίδημοη ; Βοιηΐπαθ. γα ΓῸ δρι εἶτ 5 οϑῖ. Ηΐς 

ΡῬτορίιοία σϑρίγιιαηὶ αἰεὶ! Θοιηΐπι. 1 ἰφίίυγ φιθυ5 

γΘΙΔΠΙΘΙ ϑυρογροβίίαι) 6ϑι, ἀἴσογο ἤθη ροϑϑυμί, 

δρίγέιι5 ΟΥἷ5 ποδίτὶ ( γίδια Βοιπῖπιξ ; 86ι} 41} Γαγ6- 

Ἰαῖα [δος φἰονίδῃ θοπιηὶ βρεουϊαπίατ, φυοιαμ 
βοπημοῦ ργα ΟΟμ 15 τοι ε}5 οϑί Π)οιηΐπι5. ΝᾺΠι Βρὶ δ] - 

ἴα φὰ 3850. ορμόγαιυ5. οεὶ ἰπ ΡΓΟΡ οι 5, ἰΐψαεί 

ΑἸιγίβιι πη [͵556, 4φυΐ οἰΐδηι [οι [Δοίι5 8111: ἴρ56 
φιιὶ Ιοηιιεῦαν αὐξιιηῖ : αὐτὶ ἰρ86 51} 5ρίγἰυ5, οἱ θ0- 

15. Μά . ιν, 195. ΜΡ». οὐ, ὃ. "1 ΘΟ. ὯΙ, 
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πΐημ8, οἱ (τ ϑίυ5. απο σοποσρόγυμ! υΐ ρυ πιμῃ 
ἰπ 80  ρ5ἰ8 ρἰθίαιἰ5 βοιηΐηα Θουγυρογαηι. 56. ΠῸ5 
Ῥγοριοίδδ πο Δ]ἰυπὶ 6556 ΟχἰϑιηδΔη 168 ΠΟϑιγὶ ΟΥΪ8 
δρί γιατ, ροϑέ ποβίγϑιῃ Θοῃοδρι! ἤθη ΠῸ} πὶ ἰμ 6 Ὁ 

ἴρβοβ ἀπιρίϊι5. ἰοοαπι Παυδηίθ5, 50} φτϑιία ΟΠ γ δι] 

τοφίπηαγ, πο Ἶ8π| ἀρυΐ δυάδοπ, βε4 ἰπ οπιπίθυϑ 

ξεπεῖθιι8, φυληάο ἀϑίδίαπι γορηαπα εἰ δὺ 1118. ὁὉ 
ραιγδίιιπι (δοίη ἰη ΟἸιτίϑία πη ἀδίυπι 661 ροηθυ5. 

Εσοδ δαί υἱνυμί ἴῃ Γ ἢ05 ρτορ οί Ἰοαιδηί68 οἱ 

Ργϑαϊοδηίοβ ἀθ ἴ|]0, 56 πο δπιρ 8 δρυιὰ 1105, 

4υἱ δά ἤς υ8406 [6π]ρογᾷ 518. 6.) ΘΟΥΓΠρΙ ΟΠ 8 

οἰγουμπηάδληϊ, οἱ φιυοιἀϊα ὈΙΒρῃθιηληι. Ααυ δ γθΓῸ 

γραία, ἐρίγίιδ πατίμι ποϑίτατιθπ; ΘΥΠΙΠΊΔΟΙΙῈΒ., 

βαίμε παγίιπι ποδίγαύιηι. Νάτῃ αυἱ δι πὶ διηδηΐ, 

ὈΘΠΊΡΟΡ ΟΠ εἰδίυπι βρίγαηις, ργῶ οοὰ} 5. ΕΠΠὰπὶ μά 06 η- 

185. ΠΙυὰ ροΓΓῸ βοϊδη σι) δῖ, φυοά 5ἷοαϊ Ομ γί, 

βρί γίξυβ οὔπι δἰΐ, Ἰοουίυ5. 6ϑί ἴῃ ργορὶιοί!β, ἴα οἱ 

Ρλιογ. Αἰξ δηΐπὶ δι} 5 ἴπ Ἐρίδιοῖα δά Ηοθγῶοϑ " : 
ἩΜαΙε[ατὶο πιμἶδιιδ πιοαϊδ οἰΐπι Ποῖ ἰυοιιίι ἐπ ργο- 

Ρλοιῖδ, ἐπ αἱ εἰηιὶδ ἀἴοϑι5 ἰοσμίι δ 68,1 ποϑὶδ ἵπ ΕἸ; 

ΑἸ ΠΔἢ ΠΟΥ οἱ Βρ᾿ ΓΙ 05 βηοίι5; 811 φιιΐρρα ϑαϊνδίοσ ὃ : 
Βορία αἰαὶ! πὶ 1φαῖα ϑρέγίιπι8 δαποίι : Αμάϊίι ἀπαῖδ- 

εἴ5, δἰ ποη ἱπιοἰ ἰρειὶς. Ἐπ ἰῃ Ἐρίδβίο!α δὰ Οογίπιιΐο8 

Ῥαμ]8 ΘηαπΊοΓΑ 8. ἀοηΐ5, ἴῃ φυΐθυβ 6δί ργοριοίία, 

Βυθαΐι " : Πδὺ νόγο οπιπῖα ορθγαίιν δ οἱ ἰάοπι 

δρίγίμι8, ρτϑδίαπδ υπὶοιήίφιιθ εἰσι υμἱδ, ἢος 6δὶ, 

Ῥγορτγία ροίϊοϑίδίθ, ποῃ 56 16 γ. Ῥοίογῖβ χυοχυ 

ἄἀΐοογα βρίγίίυ μι οὐἱβ Ομ γβίαπι, φυΐ πο 5 βρίγίταπι, 

[Δ 681 φγαϊίίαπι ργορ δία Ἰατρίἐυ8 68ι, Ηξς οηΐπὶ 
Ῥιορμοίδγαυπι ἴδοϊθ5 δϑῖ: ΒρΡ᾿ γἰ8. Ὑ6ΓῸ ἀθηιπι, ὑπὶ- 
Ὀγὰ ἰοχ : ὕπιϑγαπι χυΐρρα {μίαγότιιπὶ δοποόταπι ἰδ 

ἐοπεπει 35,  χοτυπῖ ἰδαυ6 ἴῃ πο} 5 ργορμεί:, οἱ ἴῃ 

Ἰορὶα ἀπηῦγα. θομαπι ΟΓφῸ ργορειίουπι δὰ φυοὰ μηΐ- 
ΥοΡΓϑῶΒ ἰοπαΐξ οχίία5 ρτορ οί, (τ βίυβ 6ϑί, ᾿'ος 
68., ἃ Ομείβιο. Εἰπὶς ὀηΐπι ἰοσὶς δι ργορίιοίαγιηι 
Οἰτίβιμα "ἢ, Ὀϊοὶ οἰΐαπὶ ροίθβϑί ὁχ ρεγβοηᾶ δροϑβίυϊο- 
τὰ ΠαἀοΙυπηφυς ν : [πὸ ἑρδο ἐπῖηι υἱυΐπιμα οἱ πιουε- 
ἨΔΜΥ οἰ διιπιιδ; οὐ αἰαίηιιδ, ἐπ ὠπιῦτα ἐ{{{|8 υἱυσπιιδ, 
Μοῦ εβῖ, δὰ ἱπιΠδίϊοποπι δ) 5. Ὀίνίπιι8. δηΐπὶ Δρο- 
Βίου8 8ἷϊ νδ : [πιῤίαίογες ηϊοὶ θείοίο, δἷσμ! οἱ 660 
Ολνϊειὶ, 

γενβ. 21, Οαιιαο εἰ ἰαίατε, βία Ιἀπηιαω. ϑδγπιο 
᾿ς δά 605 εβὶ αυΐ δὰ φϑῆβδγα 811 Εὐθηὶ βἶνα ἔ8ϑιι 
ἤναινῖβ ὅλο}, πιδογασηια ΝΠ οογρίαπῃ ργῳάΐοῖι. 
Ηοο αυΐρρε εβι, ἱπεϑτίαδετία δὲ οΠιμιάοε; ἀδ᾽ φυΐθυ8 
οἱ Ῥανίἀ ἰηχιίι "5 : Πεοοτάατε, Βοηιΐπο, βιϊοτιιηι 
Ἑάοηι, ἰη αἷς Ζετιιδαίφηι, φμὶ αἴσιπ : Βαϊπαηΐιο, οαὶ- 
παπῖίο τιόημ6 αὐ [ιπαάαμιθπίιηι ἐπ δα. ΝΠ οὐ [γᾶ- 
{65 351 ἐββθηὶ δίχυβ υἱοίηΐ, αὐϊίαπὶ οἀΐαπι 5βοὺ- 
γλτιτῖ. Ῥοϑίφυδπι Δι }16πὶ ἀ8 ΟΠ βίο Ἰσουϊα5 6δῖ, ῃυ- 
}05. ἀυοσᾷυθ Ορρουγίυ πη) ΘΠ ΟΠΘΙη ἔδοῖε; [Δ ηὶ 
αυΐρρα φυΐ δρρε!!δίυτ (0ΓΓΘΠΔ, ΘΟΥ̓ΘΓΒΌΓΟ5 ογαὶ (ἢ γὶ- 
5118 οΟἰδβίθπὶ [Δοίυγυ5. γ γί 5 ΠΔΙΏΖΙΒ οἱ οορφηϊιίο 
Υἱπλ ΠιΠΓιπὶ ΟὈ ποηΐ ἴῃ 605 αυὶ νο]ρίαιἴ58. ΔΠΊΟΓΘ 

“ ΉΘΌν. 1, 1. ΜΔ. ΧΗ, 44; [58]. Υἱ, 9. 
ΧΙ, 28. 35 [6ογ. ΧΙ, 581. ΥἹ, 9 

1.) 35 Ρι54]. οχχχνὶ, 7. 

ΟὨΙΟΕΝΕΒ 6ῳ 

Α ριος, καὶ Χριστός. Τοῦτον συνέλαθον οἱ διαφθείραν- 

τες πρῶτον ἐν ἑαυτοῖς τῆς θεοσεύθείας σπέρμστα. 

᾿Αλλ ἡμεῖς οἱ προφῆται οὐκ ἄλλον ἡγούμενοι τὸ 

πνεῦμα τοῦ προσώπου ἡμῶν, μετὰ τὴν ἡμῶν σύλλη- 
ψιν μηχέτι τόπον ἔχοντες ἐν αὐτοῖς, ὑπὸ τῇ τοῦ Χρι- 

στοῦ χάριτι σχιαζόμεθα, οὐχέτι παρὰ Ἰουδαίοις, ἀλλ᾽ 

ἐν ὅλοις τοῖς ἔθνεσιν, ὅτε ἀρθεῖσα ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ ἀπ᾽ αὐτῶν διὰ τὸ χατὰ τοῦ Χριστοῦ τόλμημα 
ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. Ἰδοὺ γὰρ ζῶσιν ἐν ἡμῖν οἱ προ: 
φῆται, λαλοῦντες περὶ αὐτοῦ καὶ χηρύστοντες, 

ἀλλ᾽ οὐχέτι παρ᾽ ἐχείνοις, τοῖς ἔτι καὶ νῦν αὐτὸν ταῖς 

ἑαυτῶν διαφθοραῖς περιδάλλουσιν, ὁσημέραι ῥλασφη- 
μοῦντες αὐτόν. Ὁ δὲ ᾿Αχύλας ἔφη, πνεῦμα μυχτή- 

ρων ἡμῶν" Σύμμαχος δὲ, πγοὴ μυκτήρων ἡμῶν. 

Οἱ γὰρ θεοφιλεῖς διὰ παντὸς Χριστὸν ἀναπνέουσιν, 

Β πρὸ ὀφθαλμῶν αὐτὸν ἔχοντες. Ἰστέον δὲ, ὅτι, ὥσπερ 
ὁ Χριστὸς πνεῦμα ὧν ἐν τοῖς προφήταις ἐλάλησεν, 
οὕτω καὶ ὁ Πατήρ. Λέγει γὰρ ἐν τῇ πρὸς Ἑθραίους 

ὁ Παῦλος: Ποιλυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ 

Θεὸς λαλήσας ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτων 

τῶν ἡμερῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν ΥἹῷ " οὕτως δὲ χαὶ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" φησὶ γὰρ ὁ Σωτήρ᾽ Καλῶς 
εἶπεν ἐν Ἡσαΐᾳ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " ̓Ακοῇ ἀχού- 

σετε,καὶ οὗ μὴ συγῆτε. Ἐν δὲ τῇ πρὸς Κορινθίους 
ὁ Παῦλος εἰπὼν τὰ χαρίσματα, ἐν οἷς ἔστιν ἡ προ- 

φητεία, φησί " « Ταῦτα δὲ πάντα ἐνεργεῖ ἕν καὶ 

τὸ αὑτὸ πνεῦμα, χορηγοῦν ἑκάστῳ καθὼς βού- 
“εται" τουτέστιν αὐθεντιχῶς, οὐ δουλικῶς. Λέγοις ὃ 
ἂν πνεῦμα προσώπου Χριστὸν, τὸν δωρησάμενον ἡμῖν 

ς τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. Αὕτη γὰρ προφητῶν πρόσ- 
ὠπον, πνεῦμα δὶ χάρισμα, σχιὰ δὲ ὁ νόμος " Σχιὰν γὰρ 
ἔχει ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. "Ἔζησαν οὖν 
ἐν ἡμῖν οἱ προφῆται χαὶ ἐν τῇ τοῦ νόμου σχιᾷ. Τὸ 
οὖν χάρισμα τὸ προφητιχὸν, πρὸς ὃ βλέπει πάσης 
τῆς προφητείας ἡ ἔχῥασις, Χριστός ἔστι, τουτέστιν 

ἀπὸ Χριστοῦ. Τέλος γὰρ γόμου καὶ προφητῶν ὁ 
Χριστός. Ῥηθείη δὲ καὶ ἐχ προσώπου τῶν ἀποστό- 
λων χαὶ τῶν πιστῶν - Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ χι- 
γούμεθα καὶ ἐσμέν" ᾧ εἴπομεν, ἐν τῇ σκιᾷ αὑτοῦ 

ζησόμεθα, τουτέστι χατὰ μίμησιν αὐτοῦ " λέγει γὰρ 

ὁ θεῖος ᾿Απόστολος " Μιμηταί μου γίγνεσθε, καθὼς 
κἀγὼ Χριστοῦ. 

Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Ἰδουμαίας. Ὁ 

λόγος πρὸς τοὺς ἐξ Ἐδὼμ χαὶ Ἠσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ 

Ἰαχὼό, ὑπερδολὴν αὐτοῖς προσαγορεύων καχῶν᾽ 

τοῦτο γὰρ τὸ, μεθυσθήσῃ καὶ ἀποχεῖς - περὶ ὧν 

φησι χαὶ Δαυΐδ: Μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν ᾿Εδὼμ, 

τὴν ἡμέραν Ἱερουσαϊὴμ, τῶν λεγόντων Ἔχκχε- 

γοῦτε, ἐκκεγοῦτε ἕως τῶν θεμελίων αὐτῆς. ᾿Δδελ- 

φοὶ γὰρ ὄντες χαὶ γείτονες τὸ προγονιχὸν διεφύλαξαν 

μῖσος. Περὶ δὲ Χριστοῦ φήσας, εἰς χαιρὸν καὶ ταύ- 
τῆς ἐμνήσθη. Τὴν γὰρ γήϊνον προσαγορευομένην 

πορθεῖν ἔμελλεν ὁ Χριστὸς, οὐράνιον ἐργαζόμενος. 

᾿Απειλητιχὸν γὰρ ἡ ἀρετή τε καὶ γνῶσις πρὸς τοὺς 

φιληδονοῦντας πλάναις χαὶ μέθαις " ὧν μέθη μὲν ἡ 

1 (ογ. χη, 11, 5 Ηδθτ, χ, 1. 15 Βοιη. χ,ά. 3) Αοΐ, 
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νέχρωσις τῆς σαρχὸς, ὑπερέχχυσις δὲ, καὶ τὸ νεχρῶ- Α ἜΥγᾶπι οἱ ἱπευτίδηίυν : φυοτια ἱποῦγίδι]0 681 τροῦ- 
σαι ταύτης τὸ φρόνημα. 

Ἐξέλιπεν ἡ ἀνομία σου, θύγατερ Σιών" οὗ 
προσθήσει τοῦ ἀποικίσαι σε. Ἰχανὴν ἐξέτισας δί- 

χὴν, ἐν ἧ Ἐδὼμ διαδέξεται. Τὸ δὲ τὸ, οὐ προσθήσει 

τοῦ ἀποικίσαι σε, ἣ πρὸς τὴν ἀνάκλησίν φησιν, (οὐ 
γὰρ ἐπιμενεῖς τῇ αἰχμαλωσίᾳ τὸ τέλειον μέτρον πλη.- 
ρώσασα" μειοῖ γὰρ τὴν δίχην ὁ Θεὸς, οὐ προστίθη- 

σιν") ἢ γοῦν εἰ πρὸς δευτέραν ὡς μὴ γενησομένην 
ἅλωσιν εἴρηται, πῶς ἡ μετ᾽ ἐκείνην ὑπὸ Ῥωμαίων 
ἐγένετο; Μήποτε τοίνυν περὶ τῆς ἐσχάτης ὁ λόγος 

τῆς γεγονυίας διὰ Χριστὸν, μεθ᾽ ἣν οὐ γέγονεν 

ἑτέρα - καὶ πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, μετὰ τὸ πλήρω- 

μα τῶν ἐθνῶν τὴν ἀνομίαν ἀπολιπών μεθ᾽ ὃ λοιπὸν 
ἡ συντέλεια, χαὶ τῶν γηΐνων ἡ χόλασις ἐχδεχομένης 
τῆς χρίσεως. Ῥηθείη δ᾽ ἂν χαὶ πρὸς τὴν Ἐχχλησίαν 
ὁλόγος, ἥτις ἐστὶ θυγάτηρ τῆς πάλα: συναγωγῆς " 

εἰποδιῖο οἀγηΐ5, βυρογειϑ0 δυΐθπι, οὐπὶ ΟΑΓΠ 8 
56Π5118 ΠΙΟΓΙΠ ΟΔ(ῸΓ. 

γεγβ. 32. δο[εοὶ! ἱπιφμῖίας (μα, βία ϑίοπ : ποι 
ααἀ)ιεϊοί (ταπϑπιίΐθγαγο [6. δαὶ ροϑθηδβ ἀθάϊϑβιϊ, ἴω 4υϊ- 

θ05 Εάοιη δβιιεεδάοι. ΠΠπ|ὰὲ γϑγο, ποπ αα)ιεῖει ἰταπε- 
ΠΟΤαΤΘ (6, Ὑ6] ὈΤΟΡΙΟΓ τουοοδίϊοῃοπὶ αἷΐ (η6ι1|6 

Θηΐπὶ ἴῃ σαρίνἱ 416 ΡοΓΠηΔ 6 ἷ5, υ] ρατγίθοίδη πηθη- 

Β0ΓΔΠῚ ΟΧΡΙ ΟΥΟὶβ ; ρα δ5 αυΐρρα Πθι5 πλἰηυΐ!, ΠοῊ 

δυ86ι); γ6] σογίθ δὶ ὑγὸ βϑουπὰδ 4υλδὶ πθὴ [Γγἃ 
οαριἰν! 6 ἀϊοίιπι ἰά οϑ., φιιοποάο ροϑί [||8π| [Δοἰἃ 

ἃ ᾿ἰοιηδη}8 50 θοῦ 651} ΕὌΤΙΘ ἰψυ ἀ6 Θχίγοιηἃ 

560 6ϑί, {Π|δ ργορίον Ομνἰβία πη, μοδβὶ 4υδπὶ 4}18 

ποη [υἱϊ : οἱ οἰ 8 ̓5γδαὶ βϑαῖνιιβ δυὶϊ, ροβὶ ρπίία- 
ἀΐποπὶ φοπιίυπι, ἰμἰααΐιαι} γοηυηιδης ; ἀοίηθα δεῖ 
οοηδυιμηπιδίϊο, ἰογγοπογυ 486 ραπὶιῖο, Βα θ86 4 θη: 6 

ἡμαϊεῖο. Ουδάναγα εἰἴλμι ροιόδὶ 5θγη0 ἴῃ ΕΟ δδίδηι 

αυδ νϑιογὶβ σγηρορῷ {ΠῚΠ4 65,, ἡδη) δὲηὲ ρων ἐπιΐα 
Ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Ἐξέ- 

λιπε δὲ ταύτης ἡ ἀνομία διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος" 
ἣν οὐχέτι τοῖς ἐχθροῖς παραδίδωσιν ὁ φήσας" ἯΩδε 

χκατοιχήσω, ὅτε ἡἠρετισάμην αὐτήν'" χαὶ τὸ, 

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας 

ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅτε χαὶ τὴν ἀσέ- 

θειαν ἐστηλίτευσε τῶν φρονουντων τὰ γήϊνα. 

δι ἄονα θεοὶ; ἀείξοϊ! δι θι 6}0}5 ἰπἰ ψυ} 145 μοῦ ἀἰ- 

Υἰπιπὶ ἰανϑογιπὶ : Ἧαὐδηὶ ΕΟοἸεϑίδι [Ἰο5}}}8 Ποῖ 

(οι 4 αἰχὶί! ᾽ :- Πἰσς παϑὶίαϑο, φμοπῖίαηι οἰορὲ 

δαπι; οἱ : Εδοα 660 υοϑίδομπι διπὶ οπιπίθιι5 ἀϊεθιδ κι8- 
μὲ αὐ οοπειμππιαίίοπθηι διβοιμὶ "5, φυϑηίο εἰ ἱπιρίο- 

ἰΔίϑηι ραίοίεεϊ! δογυπὶ 40] (ἐγγομὰ ϑϑρίυηι. 

ΝΟΝΙΤΌΝ 
ΑὮὉ ΟἈΙΟΕΝΙΒ ΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΙΝ ΕΖΕΟΘΗΙΕΙΕΜ. 

Θτίφεπος, ἀμπὶ Οαεατοα Ῥαϊαειΐπα: σοπιπιογαν θη Γ ἱπιρέγαη! 6 οτάϊαπο φαὶ αππὸ Οἠτίδιὶ 2358 γόρπατο εὐς- 
Ῥὶ(, ὁμος ἐπὶ Εχοοδίοίοπι σοπιπιθπίατγίοβ ἀὐοτδιι8 ὁδί, σμο8 ΑΙΠιοπῖς αϑδοίυϊ!, (686 Εἰιδοῦίο Ἠΐϊδι. φοοὶ. ἐΐ. νἱ, 
ἐαρ. 6. ()εἴηφιο εἰ υἱσίπιὶ υοἱαπιὶὶδιι8 δοι [οπιὶδ αἀἰδεϊποιὶ ὁγαμ, μὲ τοδίαίν ἰδίάοπι Επδοδὶιδ, δε ππίειηι 
ἐοάΐς φιρμετεδί υἱοσεδὶηιὶ τοπιὶ [γασπιεπίμηι, φιιοά ἐσ ἶϑοι ῬΙ]Οοα 5 σαρμ μπάδοϊπιμηι. 

ἔ)μα ἴπ' ϑιιπιάθηι ρτορίιοίαπι μοπιϊ α ἰδ ροξίογίοτος διιπί, σιαδ ἰη Φογοπιΐαπι σοπιροδιιῖῖ, μι ρα!οί δα [5 
πηδϑοῖπρ ἵν Επθοϊιοίοπι υδγϑὶδ ; « Κο (δπιροΥθ γιὸ «Φογθηιῖαμι θτροδεΐηϊιδ, ἐα φμώ ποϑὶδ φταιία θεῖ οταιι- 
εἶδα ποδὶδ ἰαγρίία ὁδί, δἰυ6 σὐγί6 μι οι μ6 δοπδίπιν8, ΘΙ ΡΟΠΟΥΟ σοπαἱ διπιμδ; » φι 5 τεῦϑα ἴπδιιρον μτοϑαμὶ 
τ ἡ α5 φια5 ἐπ Φογθηιΐαμι, ἴηι 668 ΄πα58 ἴι Ε προ ιοίθηι οαὐϊάϊ! Ποπι ἶα5, σογαπι δοάσπι ρορείο οἱ ἴῃ θαάοηι 
Ῥτοιἴαία5 [μἰ886 ἀγῦθ σμρ στοαϊίμγ [μἰ580 (φδαγοα Ῥηϊαπιίνα, εὐὐὶ Ἴαμι α ἰοηφ0 ἰδμροῦα βϑάδωηιν δμαπὶ 
ἤλεται. Οετίς πον α ποῖα ἵν Ποτθηιΐαπι ἀρογι6 86 ρτοάϊ! ἐπ Ραϊαειίπα 8: Ὁ. σοπειοναπίοηι, σὐηὶ αἷς : «ας 
πο ἐξί (6γγα φιαηι μο[{ἰοἰ(ιι8 ὁδὶ Πόμδ, τεγγὰ ἤμοηδς ἰασ οι πιεῖ, 894 {πα 65: ἰόντα ἀὰ φιια ϑιμυασίον ἀσομῖ!, ἀϊ- 
οἰπϑ: « Βεαιὶ νεὶϊο8 φιοπίαπι ἱρδὶ ροςοϊἀεῦτ! ἰογταηι. ν Η ον ἴα φιϊάθηι τίππα ἐπ Ε χε ιοίοηι υἱάρίμτ ἀἴσονα 
αγϑόὴὶ ἱπ φπα σοπεϊοπαϑαίαγ {ἰ556 Ζογμδαίοπι ; «τ Εἰ μι ἡιαια ποα, ἱμφιΐ, αἰϊφιιοα μοι απιι8 ἐσοηιρίηι, οο!- 
ἰξριἰοιιες ἰδία ποη δοίπηι ἐπ δ τα, πον ἰαπθν Ποηια, ποῖ ἐπ Αἰοχαηάτϊα, δορά ἱπ οπιλὶ δεπιοὶ οὐϑο δἰ τι ἶιι- 
ἀϊποιι το [ότι δάροπα σι ἐα οπιιῖ σοηθγὸ γὶδοίτπι σαρὶϊ; ν υϑτγιιπὶ δὶ ἢἶσ αὐἀπιθγδίιιν δθπδιι8, ἀἰσονιάπηι [ὁ- 
τεὶ ἀϊμίμτπαπι ΟΥίφοποιπ ΦοΤοδοί ψηιῖ6 ἢ αἰδ56 δοάθηι, δἰφιϊάθηι ᾿ϑὲ διιὶδ ἱπ ἄτιος πιαρπο5 ργορίιθ αα ἐχροδὶ!ονῖ- 
δμ» ορόγανι ἀφάϊ55ει : ησμοά εἰιηι ὁιι5 εἰ Πἰδίοτία πο [αεἰΐ6 ουποϊἑαίιτ, Ῥναίοτεα φμοαά πιαασίηια ῥτοϑαὶ {{- 
ἰμπὶ (βάτο μοίἰπι5 φιίαηι Φογοδοί ψηιῖ8 νϑγδαίιπι 6656 φιαμαο ἑονι ἰα 5 ἦπ δοτθηιίαηι οἱ ἐπ Ε χδολιείεηι ὑτο- 
πη αυὶ!, ἡ 4 66,, φορά ποπα ἱπ δ τοπιΐαηι αἷΐ 86 φμοί πιοα τοιμίοναι, αἰαἰοἶδ86 α Φμάαο, φιῖ ὁ ραϊτία δια 
οὐ βάδσιπ μμίοιις νεποταὶ εἰϑὶ ἐρε6 σοπιμιοταθαίμν. Αἱ ποίμηι 68, “μα (ἶδ πὸ (οπιροτὶς ααϊίμηι ἐπ Φογιδαίεπι 
δμῦ σαρὶαἰΐ μαπα ρμτοιθίιμηι [μἴ559. Νὸπ οΥ40 {πὸ Πογοδοίμπιὶδ, δοώ ((δατεα! Ραϊαδιίπα πιαποϑαι Οτίθένιθδ. 
Ηἷπὸο οιφι Τα δηιον (ἶι58. θΥ τότ ἦτ (σαι “ρα ἔπθιηι ἱτγορδῖδ86, οἰ 0γ0 « οοἰ δορί ον 5 ἰδία ποη δοίμιπι ἱπ 
“ΕΙα; ν εἰς. , ἰἐροπάπιηι 6586 « σοἰ θοίοη65 ἰδία χ0Ν δοίππι ἢϊς, ποθὴ δοίμνι ἐν “ἰἰα, ν οἰο. τὰ 

Ομακιοταφοῖηι ἡοαΐο Παϑόνιιδ ἐοπεϊ ας ἐς ἱπιονρτοιαιίοιο ΗογοΝ μι, φμα; αὐ ιποία! φπαιιοταάθοϊηι πὶ ]θτο- 
πιίαπι οἰβοῖμιπι πππιόταηι υἱφίν οοῖο τὰ πἰτιιι6 Ῥτοριιοίαηε Πονι ἰατιιπι φμας ἐπ Γαἰπμπὶ δΟΥΠΊΟΠΘΗΙ Ὁ67- 
{586 6 αἰεῖι {ἰὅτο ὲ νἱγὶβ ἡΠΠυπιγ!] 5, σαρ. 15. Ρίμγες ἰἀπιοπ σιαπὶ φμαϊμοταθοῖηι ἷπ Εἰ τϑοἰιίθπι [οΥ1α886 
ἐαϊά{ε Οτίροι 5. 1π δέαία ἐπῖπι οἱ οοίανα φιαάανπι 6 δι ΐδ ἱπ μος ργορβέίαιι ἐπροϑιοπίϑιι8 οἷαί, φιρ πον γέ- 
Ρότί μην ἐπ φιαίμοτάσοϊηι φμιδ ΗΠ ἰογονψιιι8 υεγ!. 

. τ" 

Ἄ ΡΩ], οχχχι, 14. "8 Μαῖιι. χχνηι, 20, 



δοὅ ΟἈΙΟΕΝΙ͂Β ΙΝ ΕΖΕΟΉΙΕΙΕΜ 

ΑΠΟ ΤΩΝ ΩὩΡΙΓΕΝΟΥΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

ἘΧ ΟἈΙΘΟΕΝΙΘ ΟΟΝΜΕΝΤΑΒΙΒ ΙΝ ἘΖΕΓ(ΉΠΙΕΙ.. 

Ἐ ΧΧ ἰοπιο (οπιιμεπίατγίογμνι μὰ Ἐ χθολϊεί. 
Ηαο αἱεὶι Βοπιῖπιι Π)οπιΐπιιδ : ἔφο αἰγιηϊεαϑο ἰμ 6 τ 

Ῥέοιις εἰ ρέοιιδ, ατίείος Εἰ ἠΐτοοδ. Απποπ δαιδ υυδῖδ 

γιοά με είιτιιπι ραδοιιιη ἀθραδουϑανεὶι ̓  ΕἸ τε ἰφιιῖαα 

ρμαϑμὶ ργοςμίσαϑαιῖ5 γεάϊϑιις υῤδίγῖ5, Εἰ ραν δδῖηιαμὶ 

αγιαμι δἰ ϑεϑαιὶς, εἰ τε[ἰφιαπι ρεαϊϑιι8 υθδιγδ σοπίμν- 

θαϑαιΐδ; οἱ οὐδε πιέῶ, μα ρτουιέξαία ἐγαπί ρεαίθιι5 

νεείτὶδ, ἀφραδεοθαπίιτ, ἀφιαμηι ρμεαάϊΐϑιιδ υθϑδιγἰδ (μγ- 

ϑαίαπι δίδεναπε "5. 

(Ροδίφιαπι (6 ρμεομαΐθιι εἴ ατίοιἰϑιι5 οἰ ροομαΐϑιιδ ἐα- 
Ῥγατιηι οδίοπαῖι Οτίφονος, δοίουε ϑογὶρίιγαπι ρ6- 
ομαὶς ἐπιογάλπηι υοσόπι ὧδ ΦΘΙ6ΥΘ σαρταγιπὶ δι γ- 
ρατε, ααάϊ!:) 
Ουἱὰ ἰφίτωυν ἴῃ 15 δ᾽ πὶ ποσίατ, ἀφθ ργὸ υἱγίθυβ ἴη- 

φυΐγϑπιιδ. Οπηη6, ἈΓΒΙΓΓΟΓ, Ποπυηὶ ραβοια!η Εἰ Ο1}- 

πἰβ ἅ4υ8 ουϊδοῖα, υπΐνοῦϑα βδυηΐ 58 Ποίδι 1 ΠΊ 50 γὶς 

Ριυτάταπι ογαουϊα. Ὀεϊμ 8 αυΐὰ πομη}}}} φιάλη ἃ 

ϑοεὶριυνίβ βϑοογησηΐ αὐ τα}, φασύδιι γοὐϊοίυμι, 

αὐ ποη βαἰιιδυῖα, ἰΐ ϑυπὶ χυΐ ροϑιᾳυδηὶ ἀἐραϑιὶ 

ΒΌΠ: ΔΠΘΏθΙΠ ΘΟΥΠ απ βοἰόβογαηΐ, ρϑβου μη), 
οἱ. Ὀιθοταμῖ δαύυδηὶ ΟΟἸ]Θοἴλπ), αυᾶηὶ Ορἐηὰπὶ 

6586 ἀΓθίϊγαι! δυηὶι, το] ηυΐδ8 μαϑίίοι 8 ρτο- 

οἰ]σδη!., οἱ το αυδηῆ ἃσυδ ραάϊθιι8 δ8ι:}8 

4523 (ὑὔθαηι. ΠΠυϑιηοάϊ σι φυΐ Νονυιῃ οἰϊκυμ, 

γαῖ τοργοθαηὶ Τοϑιαπιθηίυ, οἱ 4] ὁχ υθίθιθι5 

ϑογίρίιγ8 411185 ἃ αἰ ν᾽ ίογ ρο Θὰ 6556 ἀΐοιιηι, 

8185 8}}0 ἰμίθγίογθ. Ῥγοργί5. δαΐθπὶ ΟΥ̓Θ5. Ῥγοηυ 81 

Ρᾶϑίου 608, αἱ ποη ΘΟ οπιπαηΐ, αι ΠΠογ πὶ ρα ϊ- 

θυ5 ργοουϊοαία 5αηΐ, ποηϊ6 ἀδδρὶείπηι ἀφυδπηὶ ΓΘ) οι- 
Ἰάγυηι ΟΥαπ1, μἰνοογαπι οἱ ποράογιιηι ραάϊθι5 ρουτυγ- α 

μαίαπι. ΝοΙυδγαπι ΟἿ πΊ 6586 ρθοιἀ68 ἀγί οί πὶ ἀἶρη 85 
ἀοχίν δ. ΝΟ5 ἰθίτυ 40} ΟΡ’ ΔπιᾺ8 6556 ΟΥ̓Θ5. Ρδίουτ 5, 

δυπῆυδηι [ὑφ᾽ πλυ8 ρΆ501 οἰἴΔπὶ 115 αι ν6}}0 (6Π08 

ἴῃ ϑογίριυγβ ἀἰϑϑοπδηΐ, οἱ ργορίογ ἸοειοηΪ8 ἀΐθογθ- 
Ρϑηιίαπιὶ Ὀγοου!οϑηῖαν 84} [Ϊ8 4] πὸὸ νοϊιμΐ πο 
Ροβδβαηὶ ἰοἴᾶ με5ιοη6 υἱἱ. ϑ0ἀ οἰδὶ 5ἷ1 4] αυἱὰ δαυς 

Ρδάΐϊθυ5 ἱΠυτυ οοηίυγθαῖθη), 4ι} ΠΟΓΓΟ 4858 ἀτι0,- 
(Δι]0068 μι} 1551 Π|0 δϑγῃοηὶ ϑοῦρίαν ἱπιηΐβουο- 

ἡἀπ|, 6. ῬΓΟΡΙῸΓ 688 4.25 αἰνὶηἰβ Ὑ Γθ]8 ἱμνΟΧΘΙῸ 

τυτθαδ, ἈΥΘΓ ΔΩ] 4 ΒΙθοΝ 0 ἰὰ οἰἶαπὶ 4ιοἀ ἐογυπὶ 

Ρϑάϊνυϑ ἰὐγυαϊ πὶ 6581. Εἰ οὔβογνα ἀἢΠἸ ρθε, 84 6085 
41 δηυδηὶ ἰυγϑάᾶνότγιηῖ οἱ ραβιϊοοι οοπου!οαγυηὶ, 

᾿δηφυδπι ἀδ πε ον θυ5 εἰεὶ : ΕἸ ουδ8 πιθῶ ργοσιίσαία 
ρεάϊθιις υεειτὶς ἀθραδεοϑαμπίμγ, 66 ἀημανι ρεαάΐϑιι8. νο- 

δἰτὶδ ἐιτϑαίαπι ἠαϑόθαπι. ϑ6ὰ πθάὰδ ἀπηυλιη ρϑβί|0- 
ΠΘ6ΠΙ ΡΥΟΡ οἰ οα πὶ ΘΟΠΟυ]ΟΘΏ}8 ΠῸ8., Πα 6 ἀ4υλῃῃ 

3) ΕΖϑοὶ,, χχχιν, 11 οἱ β6η. 

Α 

Β 

Ἔχ τοῦ κ' τόμου τῶν εἰς τὸν Ἰεζεκιή.1. 

Τάδε “έγει Κύριος Κύριος " Ἰδοὺ ἐγὼ ἀγαχρινῶ 

ἀναμέσον προδάτου καὶ προδάτου, κριῶν καὶ τρά- 

γων. Καὶ οὐχ ἱκαγὸν ὑμῖν, ὅτι τὴν καλὴν γομὴν 

ἐνέμεσθε; Καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς γομῆς κατεχαᾶ- 

τεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν" καὶ τὸ καθεστηχὸς ὕδωρ 

ἐπίνετε, καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσ- 

σετε, καὶ τὰ πρόδατά μου τὰ πατήματα τῶν πο- 

δῶν ὑμῶν ἐνέμοντο, καὶ τὸ τεταραγμένοΥ ὕδωρ 

ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον. 

(Μετὰ τὸ παραστῆσαι περὶ τῶν προβάτων καὶ 

χριῶν, καὶ περὶ προδάτων αἰγῶν, ὅτι σύνηθες 

τῇ Γραφῇ τὸ πρόδατον καὶ ἐπὶ τοῦ γέγους τωῦῇ 

αἰγῶν ἔσθ' ὅτε τάσσειν, ἐπιφέρει.) 

Τί οὖν ἐστιν ὃ καὶ ἐν τούτοις αἰνίσσεται, φέρε χατὰ 

δύναμιν ἐξετάσωμεν. Πᾶσα μὲν, οἶμαι, χαλὴ γομὴ χαὶ 

πᾶν τὸ χαθεστηχὸς ὕδωρ τὰ ὅλα λόγιά ἔστι τῶν ἰε- 

ρῶν γραμμάτων. Εἴτ' ἐπεί τινες τὰ μὲν τῶν γεγραμ- 

μένων ἐγχρίνουσιν ὡς ὠφέλιμα, τινὰ δὲ ἀποδοχιμά- 

ξουσιν ὡς οὐ σωτήρια, οὗτοι ἂν εἶεν οἱ μετὰ τὸ νε- 

νεμῆσθαι τὴν καλὴν ὧν ἐξελέξαντο νομὴν, καὶ πε- 

πωχέναι τὸ καθεστηκὸς οὗ ἔχριναν εἶναι βελτίονος 

ὕδατος, τὸ λοιπὸν τῆς νομῆς χαταπατοῦντες, χαὶ τὸ 

λοιπὸν ὕδωρ τοῖς ποσὶν ἑαυτῶν ταράσσοντες. Τοιοῦ- 

τοι δὲ εἰσιν οἴτε τὴν μὲν Καινὴν ἐγκχρίνοντες, τἷν 

δὲ Παλαιὰν ἀποδοχιμάζοντες Διαθήχην, χαὶ οἱ τῶν 

παλαιῶν Γραμμάτων τὰ μὲν ἀπὸ θειοτέρας λέγοντες 

εἶναι δυνάμεως χαὶ τῆς ἀνωτάτω, τὰ δὲ ἀπὸ ὑποδεε- 

στέρας. Πρόθατα δὲ ἴδια ἀναγορεύει ὁ ποιμὴν τοὺς μὴ 

ὑπερηφανοῦντας τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ἐκείνων, 

χαὶ μὴ ἐξουθενοῦντας τὰ πατήματα τῶν ποδῶν τῶν 

ψεχτῶν προβάτων, τράγων καὶ ἐρίφων " οὐ γὰρ ἐθέσ 

λησαν εἶναι πρόθατα χριῶν ἄξια τῶν δεξιῶν. Ἡμεῖς 

οὖν εὐχόμενοι εἶναι: πρόθατα τοῦ ποιμένος, μηδέποτε 

φεύγωμεν νεμεσθῆναι καὶ τὰ αὐτόθεν ὅσον ἐπὶ τῷ 

ῥητῷ ἀπεμφαίνοντα τῶν Γραφῶν, χαὶ διὰ τὴν 

ἀπέμφασιν τῆς λέξεως πατούμενᾳ ὑπὸ τῶν μὴ 

δυναμένων, μηδὲ θελόντων χρῆσθαι πάσῃ τῇ νυμῇ» 

᾿Αλλὰ χἂν ἣ τι ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ἐχείνων τετα 

ραγμένον, ἀναμιξάντων τῷ καθαρῷ λόγῳ τῆς Γρα- 

φῇς δυσφήμους ἐπαπορήσεις, μὴ ἀποτρεπώμεθα δι' 

ἣν πεποιήκασι τῷ λόγῳ ταραχὴν πίνειν χαὶ τὸ ὑπὸ 

τῶν ποδῶν αὐτῶν τεταραγμένον. Καὶ τήρει γε ἐπιμε- 

λῶς ὅτι πρὸς τοὺς ταράξαντας τὸ ὕδωρ καὶ πκατί- 

σαντας τὴν νομὴν λέγεται ὡς περὶ κρειττόνων " Καὶ 

τὰ πρόδατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν 

ἐνέμοντο, καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν 
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αοδῶν ὑμῶν ἔπινον. ᾿Αλλὰ χαὶ μηδεπώποτε νο- Α ἰοφΆ!οη) ἰυτϑοπιυ5. αυμ ὙογῸ ροοοοηί Δ]ηυἱ οἱ ἴῃ 
μὴν προφητικὴν ἡμεῖς πατήσωμεν, μηδὲ ὕδωρ νομι- 
χὸν ταράξωμεν᾽ ἁμαρτανόντων δέ τινων χαὶ περὶ 

τὴν εὐαγγελικὴν νομὴν, καὶ τὸ ἀποστολιχὸν ὕδωρ, ὥστε 
τῶν εὐαγγελιχῶν τινα μὲν πατεῖν, τινὰ δὲ ὡς χαλὴν 

νέμεσθαι νομὴν, χαὶ τῶν ἀποστολιχῶν ἣ πάντα ἀπο- 
χρίνειν ἢ τινα μὲν ἐγχρίνειν, τινὰ δὲ ἀποχρίνειν, 

ἡμεῖς χαὶ τὰ ὅλα Εὐαγγέλια νεμηθῶμεν, καὶ μηδὲν 

αὐτῶν πατήσωμεν, καὶ πάντα τὰ ἀποστολιχὰ πίνον- 
τες, τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἡμῖν χαθεστηχὸς ὕδωρ, αὑτὰ τηρή- 
σωμεν χαὶ μηδὲν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπιστίᾳ ταρασσούσῃ 

Θνδηφε  οδ:}) ραϑίΙοπθηὶ οἱ ἴῃ δροβιοἰϊοαπι Δ4υδπηι, ἰ(ἃ 

υἱ ὁχ ὀνδηρο  ο8 αυϑάδπι ργοου]οθηΐ, αἰΐψαδ αἱ θο- 

δῖ) θυ θαπὶ ἀδραβοδηίανγ, οἱ ἐχ Δροβίο  οἱβ νοὶ ὁπι|- 

πἷ το) εἰαπὶ,, νοὶ χφυλιίαπι βεϊϊξαηὶ, δἰΐφυδ υθγὸ 

4}}Πεἴδηῖ; πὸ5 Ενδηρο!ϊα οἸμπία ἀδραβοδπηον, οἱ ἢ - 

ΜΝ ἐσ ἱρβίϑ οοῃου)όθιηι8, οἱ οπη ἶα Δροϑίο σα ἰθ6ῃ- 
(68, φυδηίιπι) ΡΟΘΘΌΠ018 δηυ3ηι ΟΟΠΙρΟδίἰΔπι|, 856 
ουδίοαϊαπιι8, οἱ Π1}}}} ΘοΓυπι, 4υθ 'ῃ ἰΐς Θοπιΐηθι- 

ἰυγ, ἰηἤαεἰ!ίαια ραγίαγθαπία ἐὸ58 αυὶ ἀἰοία ΘΟομρΓγθ- 
μοπάσγα ποϑοϊαηϊ, σοπει δου. 

«οὺς οὐχ εἰδότας συνιέναι τῶν λεγομένων ταράξωμεν. 

ΡΒΟΙΟσΌΝΚ ἢ. ἨΙΕΚΟΝΥΜΙῚΙΝ ἘΕΖΕΓΗΙΕΙΕΝ. 
ΕΝ 

Μασηπαπι οεἰ φιίάσηι, απιῖσό, φιοά ροδίμίαε, εἱ Οτίσεποπι [αοΐωμι 1ιαἰἴπιηι, εἰ ποπιΐποπι ἡισῖα Ὠίάψηιϊ υὐν 

ἀεπιἰς εξεπιεπιΐαηι, αἰίόταπι ροδί Αγροειοίμιπι Εσοἰοδίαγαη πιαρίδίτγμηι εἰἴαπι Ἐοπιαπὶς αἰιτίϑιι8 ἀοηθηι : 864 δεῖ, 

ἰοταπι, μὲ ἵρδε ποεῖὶ, ἀοίοτε ογμοίαίιι5 φιιθπι πἰπιΐα ἱπιραίϊδης ἰφοἴϊοη6 σοπίταχί, εἰ ποίατίοτιηι ρέματα, φμὶα 

ἐεπμῖίας πος φιιογα εὐ δάϊμ αϑϑίμ! : φαοα γε οσμρὶς, [απὶ ἀΥΘ ΠΟΥ μὶ ομρὶς, ἱπιρίετο ποπ ναίέο. Παφμ8 

Ῥοεί φμαϊμοταεεῖπι ποπιΐας ἵπ “οτοηιΐαπι, ιαδ Ἰαπιρτίάθηι σοη[μδ0 οτγάϊπθ ἱπιοτρτοὶαίιις δμιπι, οἴ ἰαδ φμαίμον- 

ἀεεῖπι ἱπ Ετεολίείεπι μὲν ἱπιοτυαίία ἀϊοίαυὶ, ἑά πιαφπορογε σμγαπε, μἱ ἰάϊοπια διρτα αἰοιὶ ἃ. 5, υἱτὶ α οἰπιρί οὶ 

(αἰ6 δἐγπιοπὶς, φιι δοία Ἐσοίεεἰϊς ρτγοάεδί, οἰΐαπι ἐγανδία(ο οοπδοτυατοί, οπιπὶ γἤοίοτίοα ατιἷδ δρίομάογα οο0Π- 

ἱεπιρίο ; τόδ φμῖρρε νοίμημιδ, ποπ υότϑα ἰαμάατο; οἰ ἐμά ὑτουΐίογ αἀπιοπόης μι δοὶας Οτὶ φονὶδ οριιδομία ὧν 0η1- 

πεηὶ ϑετίρίμτγαπι 6486 (τρί ἰεἰα. Ρτίπιιπι 6ἦιι8 ορμ6 ἐποῦρία, φμῳ τος σχόλια πμποιραμίν, ἐπ φιῖθι5 θα φὰς 

εἰθδὲ υἱάεϑαπίμν οὔδοιτα, αἰφιι6 παϑέτε αἰϊφιϊά αἰβοεμί! 18, ἐκηιπιαιἴηι ὑτουϊότημα ρεγϑιτὶ αὶί. δοομνάμηι Πποπιΐ- 

ἰειΐσαπι, σέπιιδ, 46 σι εἰ ργώϑβεπς ἱπιογργοίαιἷο 678 65. ΤοΥτἵμηι φιοαά ἱρδ6 ἱπεοτίροῖ! τόμους, πο8 υοἱππιΐπα 
Ῥοεδιπιδ πιιισμρανγε ἴηι φιο ορεγα ἰοία ἱπφεπὶϊ δὶ σεία δρὶγαπιῖϑιιδ υὐπιἰς ἀφαϊ}, εἰ τοςοάθνις ἃ ἰόγτα ἴπ πιεάϊαπι 

Ῥείαφιιδ αμ[μφῖ!. ϑεῖο 16 σαρογα, τι1 οπιπ6 φοιις ἰγαλς[ἐγαπὶ ἀἰοιϊον δ : ργπιϊξὶ σωαιιδαπι ΘΝ [ασογα ποπ Ῥοεδῖηι. 

Προ ἰαπιεπ ἐροπάεο, ηεῖα εἰ ογαλ6 (6 Ζ65ι5 τεαάϊάοτῖ! δαπίιαίθηι, ποπ ἀΐσαπι ομποία, φμῖα ἰὸς αϊαῖδδε, ἰέπιε- 

τατίμιηι δ, δε μεγηιμίία δπὶ (τανδίαιγιδ, δα ἰ666 φμα (ἰδὲ φῶρε σοπειἑμιΐ,, μ' ἐ60 υοοεπι ργωϑέαπι, {μ 

ποίατίμηι. 

ΟΒΙΟΘΕΝΙΒΘ ΙΝ ἘΖΕΟΗΕΙΕΝ 

Ὲ ΡΕΙΝᾺ ΥἹΒΙΟΝΕ ΕΥΌΒΡΕΝ. 

ΒΟΥΊΠΙΑ 1. 

Νόοη οἸηηΐβ (1) αυΐ οαριίνυ8 68ϊ, ῬγΟΡίοΓ ροοοδίδ 

Β Τυάφοτνυπ οαυ8ὰ ροοοαιὶ ἀδγο] οί μοῦ ἃ 60, οἱ 
φαριἰν Δι θη βιιϑιϊ ἤθη 5 σΟΠΠρΡΓΟΙ 58 51 ἃ ΝΠ ο- 

δυδίϊηοεῖ οἀριἰνιἰἀίοιη. Νὰπι οὐπὶ οπηΐθ πιυ 040 

(1) Οδιίοης ἰῃ ΕΖΟΟ ΘΙ 6 πὶ τάδ [ογαηΐ 50} Οτὶ- 
β6η15 ποιηΐηθ, 46 ᾿εΐς [060 ν}|6 δι αἰδηΐα : Οὐ 
πάντες οἱ ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀπαχθέντες εἰς Βαδυλῶνα 
διὰ τοῦ Ναθουχοδηνόσορ, δι’ ἁμαρτίας εἰς Βαδυλῶνα 
ἦλθον. Τὸ μὲν πλῆθος τοῦ λαοὺ δι᾽ ἀμαρτίας, οἱ δὲ ἐν 
αὑτοῖς δίκαιοι οὔ’ οἷον Δανιὴλ, ᾿Ανανίας, ᾿Αζαρίας, 
Μισαὴλ, Ἰεζεχιὴλ οὗτος, Ζαχαρίας, ᾿Αγγαῖος, χαὶ οἱ 
ὅμοιοι, Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" ᾿Αγαθὸς ὧν ὁ Θεὸς, χαὶ χολά- 
ζων τοὺς δμαρένλοι τ χαὶ εἰς αἰχμαλωσίαν παραδι- 
δοὺς τοὺς μὴ δυναμένους εἶναι ἐν τῇ ἁγίᾳ γῇ διὰ τὰς 
'ἁμαρτίας [ἀσυνύπαρχτα γὰρ τἀναντία }. προφῆτας 
ὁμοῦ πέμπει, μὴ τελέως ἀδοήθητοι γένωνται οἱ ἁμαρ- 
τωλοὶ αἰχμάλωτοι γενόμενοι. Τῇ γὰρ ὑποθέσει τῆς 

ἀοιοϑβοσ, δίαυο ο᾽θοία ἀδ ἰογγὰ βαῃοία ἴῃ Βαυγυ]οιίαπι 

ἁμαρτίας τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπαχθέντων εἰς Βαδυλῶνα, 
χαὶ διχαίων μὴ γενομένων παρ᾽ αὑτοῖς, θεραπεία οὖ- 
δεμία τοῖς ἁμαρτωλοῖς ἐγίνετο. ᾿Αφάτου οὖν ἀγαθό- 
πητος τοῦτο. Οὐ γὰρ ἀχράτῳ ἐγχαταλείψει παραδί- 
δωσι τοὺς ἀμαρτωλοὺς, ἀλλ᾽ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς διὰ 
πὧν ἁγίων αὐτοῦ, περὶ ὧν εἶπε ὅτι ὑμεῖς ἐστε τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου τούτου, καὶ τὸ ἄψλας τῆς γῆς, οὐ 
μόνον περὶ τῶν ἀποστόλων, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν ὁμοίων 
αὐτοῖς. Νοιι οπιμδς φμὶ α Ναϑιειο!οαυποδοτε ἀπιοἰὶ διπὶ 
Βαψίυποπι ἐπ σαριυλ!αἰθθι, ὑτορίον ροσσαία Βαϑμίονθηι 
υόπόταπι: ρορμίι φι άίθηι υμίσυ5 οὐ μεοραία, πον ατίθπὶ 
ἐϊ φιιὲ ἱπίον {{|06 δανοἰἴἐαι6 ργαείαϑαπί, ραία,, Βαπϊεῖ, 
Απαπῖας, Αλατίαδ, Μίδαοί, Εαθοίιϊοί (6 φμο προ 361- 
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υδῆ6 ρογάυοίδ 51 : ῥδυιοὶ ἰδ θη {π511 αιυΐ Ἔγδηὶ ἴῃ 

Ῥορυ]ο, ποη Οὐ οἰ]ρᾶη) βυδπὶ βαϑιϊμυδγιηΐ οαρίϊνὶ- 

ἀγἴδηι.,, βθὰ 0} ἰά 6 μόξοδίογοβ 4υὶ [ἀΘγᾶης ἴυ80 

εἀρι ν᾽ δι15 ΟρρΓοβϑὶ, οπηηΐη0 δι 5] ἀΐαπι ποθὴ ΠᾶΡ6- 

Τϑηϊ. ΕἸ ηρᾶπιι5 υΐρρα ροοσδιογίθυ5 ἴῃ ΒΑΡ] ΟΠ ἈΠὶ 

δράυειϊ5, [08.058 ἰῃ ἀπεχαϊβ ἢπΐθι5 τοβϑ ἶ586; Πἰ6θαὲ 

ΐΪ πυη]ιδπι) ροσοδίογα 5. γοηθά πτν ΘΟηβααυγοηίυΓ. 

Βίδροβυῖ ἰρίτυ οἰΘπηθη5 οἱ θοηίρηυβ, οἱ Ποπιίηυπι 
Δηιδίοῦ Π δι ἰη.6Γ ΒΡ οἷα φαΐ δυ8 ροοοαίογεβ. ρυ- 

πῆ, οἰἶδπὶ υἱβί δι ]οπ͵8. δὰ: πιίδοογα ρῥἰειδίαπι, πο 

ἐπιπηθάδγαια ροθηἃ ΠλίβαγΟΘ ργΘΙΠΘΓΘ. ϑθιηρρὺ [818 

6δί θθι18 ποβίεγ, ἐχογυοῖδί μοσθηί65, 50 φυλϑὶ ρία8 

Ρδίδγ ἰουτηθη 5. οἰδπηθηιἰδπη βυοίαι, 81᾽ δυΐίθπι Υἱβ 

ΦΕΠΟΒΟΘΓΕ γΟΓᾺ 6586 4 ἀἰοίπνυ5. νἱάσ φυϊὰ δοοϊά6- 
τί! ἴῃ ΖΕ ξγριο ἃ ἴλπιδ, 81 νοϊυΐββοὶ ἰῃίογῆρογα (8η- 
ἴυπι ΤΕ ργρίίϊοβ, οἱ ρυηΐγα ογυοίαίου ἰῃ δερίθῃη8}} 

ἴλπιθ, (δοἰδϑδί υἱἱΐᾳιι6 ἀποά γοϊιδγαξς : οἱ πϑάιθ 10- 
ΒΕρἢ} ἰῃ ΖΕ ξγρίαπι ἀοβοοπάϊββοῖ, πος Ρ ᾶγδο νἱαϊββαὶ 
βοιηηΐυπι ἐδ μἷ8 φυς ΕἸ γρίο ΓπΘγᾶπὶ δυθπίισα, π6 6 
Γορὶ [υἱ586ῖ Οδβιθηϑυπὶ ἃ ΡΡΪηορα νἱπδυϊοΓ πὶ, 6580 
αυδηιάδηπι 4] ρυβδὶϊ τορὶ βοπιπίαπι ἰηἰογριοιαγί. 
Νυπο γθγο, υἱ οεγηΐβ, Πθι8 ἤρα δι υδδϑὶ ρδίθγ, 
Ῥϑγοὶξ ἀυΐθπὶ Ποη 8οἰυπὴ ἰ5γδ6], νθυαπὶ δἱ ὐφγρι 8, 
Ομ) 8116] δἰ" 80 60, ῥγορίδγ ργορτίδηι πηδηβιδία- 
ἀΐπεπν. Εἰ τηδη![δβίυπι δὶ, φαΐα θοηὶ Ὠεὶ ορυϑ8 80- 
ῬΕΓ 605 ὀχθγόθδιαγ, ἀσμὶ Φ056ρ}} ἀεβοοπάϊι ἴῃ Ανγ- 
Ῥέαπι, δὰπὶ ΡΉΔΓΔΟ 5οημ5 Διιπηοποίαγ, ἀα πε ρείπ- 
Οδρ5 νἱμὶ ἰυτγργδίθη ἐμ ϊοδί, ἀὰπὶ ἰμιονργα8. ἀΐ856- 
τῖι ναβὰ, δίιιβ ἰ[ὰ ᾧθοῦιδιῖβ ἰΘμροτα υυξίθυ8. οσὐὴ 

ΟΠΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ἘΖΕΓ(ΉΙΕΙΕΜ θ68 

Α ΕΖϑομίοὶ ἀπ ΟΧ οἷο (αἰΐ, εἱ ΖΔομαγὶδδο β]105 Βατὰ- 
οἰΐα» οδριϊν 4118 ἰΘΠΊΡΟΓΟ δ0ὺ} Π)4γ0 τγϑρθ οδοὶμ. 

[πνϑηΐ δ εἰΐαπὶ Αρβθυπι. πλ0]Π 0841}6 41105 ΡΓῸ- 
Ῥβοίαγιπι ἰἰδάοπιὶ ργοριείαθ56 ἰθιῃρογίθυ5, ἐσ φυΐ- 
θυ8 ἰηάϊοδίυγ Ὠουπὶ ποιὶ Δη Ππηο 40 ρυπίγα ρθὸ- 
ΟἈΠία68, γΘΡΌΠῚ αἱ πη βογ οοΓ 18 Π| Πιΐβο γα ϑυρρ οἰ δ. 

Ουοὰ εἰ ἀπ 145, δυάϊ νθοεβ, τουπιθη λ ρα(ἰοεΐυμ, 

4υοπηοάο 58ογδιῖπι οἱ ἰῃ ογυ οἰ δι θ.5 5115 Εἰοπηειἶδια 

εἰ οἰοηαυληίυν 39.: Οἱθαϑῖα πος μα ἰαογυπιαταπι, εἰ 

Ῥοίαϑὶξ ποδ ἱπ ἰαοτυηιὶδ δἰ ἐπ πιόδιτα, Νοη δἱἷὶ ἱπάϊίς 

[ϑγθηῖθν ἐπ ἰαονϑηι8, 56 ἐπ ἰαογυπιὶβ οἱ ἱπ πι ΠδΆΓα. 

Μιβονγ σον δ φυΐρρα θεοὶ ἴῃ ροηάδγθ. ϑ1 ποιὶ οϑβοὶ 
αἀ16 οοηνογϑίοπὶ ρϑοοδη πὶ 8 θΟΓῈ ἰΟΓΠΊΒΗΙᾺ 

Ρεοοδηξίῦθυδ, πυΠ4υ8Πι Πι βογίοουβ οἱ Ὀθηΐζπυϑ θοὺβ 

Ραπ5. 80  ίογα ρυηίγεὶ : 56 χαδοὶ ἱπαυϊᾳεηιἰβϑίπιυς 
Ρᾶΐθγ οὉ δος οοτείρίι δ]ΐαπὶ, υἱ ἀγυάίαι; αυϑδὶ ρτο- 

υἱ ἀπ 55, τὴ05 πηι ϑίογ ἰ14 δανογίίαῖθ [γοπεῖβ ἰΔϑεὶς 

ναι ἀἰβεϊρυ πη) οαϑιϊσαὶ, π6 ἃπιδυὶ 86 56 Π|16Π}5 ρῈΓ- 

εαἱ. Υἱὰδ ϑδϊοπιοπθπὶ βαρ βϑί πιὰ πὶ Ομ ηΐυ!η, 

αυϊά ἀα Βεὶ οοτγοριίοιθυ8 βυδρίοοίυγ. ΕἾΝ, πο! 
6846 ρμιιὶ ἰαπὶπιὶς ὧι αἱδοὶριίπα δεῖ, πέφιε ἀσβεῖας 

εοττοριιδ αὖ εο. Θμόπι οπὲπι αἰ σὶε οπιῖπαε, οοττὶ- 

ρὶι, βαροίαἱ αἀμίοηι οπιπόπι ἢ μπὶ ημόπι τεοὶρὶι ᾽᾿, 

Νυλ]ὰ5 681 δεΐτῃ, ἰηαυΐ ΑΡροβίουβ, {Π}υ5, 4υἱ ἐὰπὶ 

Ῥοοσανοῦι πο Παρ εἰαΓ ἃ ραῖ!α. Εἰ δὰ [ος πιὶγὰ- 

Ὀ] πον δ ἀϊήϊι, ἀϊοθηϑ 55: 1π αἰδοὶρίἑπα μέτγεευέγαιε. 

Ταπηιαπι Ἀἰϊϊ 6 υοὐὲς οἤοτ! 86 λοι. ()ιιῖς επῖπι βίϊι 5 

φίρηι ποι οοΥτὶρί! ραιοτ 9 οί δὶ ἐσένα αἰξοὶρίϊπαπι 

δει18, οἰ)μ5 ματιϊοὶρο5 [αοἱὴ διμ! οπιπθδ, αὐἀμ{ϊετὶ εἰ 
Βγορδι15 ροβίογί ου 5 (Διη 8 ρθιυγία νἱποίιαν, Ε φιίθυβ ( πον βιϊ ἐδιῖδ. 504. 5ἷι [ον ἰβδῃ 8]14υ15, 45] ἴρ50 μο- 
ΟΠΔηἾγι15 ΡΟ Βρίςαυπὶ οϑ[, ΠΟ 6558 ἐπῃπιοιδγδίδπη 
ἰγᾶπι, 485 8} Πιϑγδιϊοῖθ ἰῃ Ογθδίογα Γοργο οηάίυγ. 
Ῥοιθογδπιιο αυΐψδπι πηι} 185 μἰδίογία5 γοίαχογα δὰ μάς 
Ργοῦθδηδα χυα ἀἰϊχὶ : βοά πὰ υἱάθᾶν ἃ ῬΓΟΡΟΒί[ο Γδ- 
οδάεγα, δοηιρθιάϊιπη [Δοΐο βογηοιΐβ. Ρεοροβίίυπι 
4υΐρρα πηϊν 6ϑι Ἔχ ρίδπαγβ ἀ6 θο, φυοά ΡΓΟΡΙΟΡ ρΡθο- 
Τα 58 οδρίίνυβ δἀάἀυοίι9 51 ρορι!5 [586], 

2. Εἰ μὲ [ὑγῖο Δ]]1αυ͵5 Δυθἰιγοίυγ ρϑοσϑίοι 8 ἃ θ6Ὸ 
ἀγδά!!ος Δ. 60 υἱιογίυ 5 Πποη δυθογηδιΐ, δὲ δϑιπεὶ ἴῃ 
οἀρε ΝΠ διοπὶ γοάβοιο5. αἱίγὰ ἀϊβροηδϑιίοηθπι 665. οἱ 
τηἰβογ οογ δὰ Π0. πιογουΐ, ργωβθηίθη) Ἰοσαπι ἀ]1- 
θδθμεΐα5. ουηδί διοιη8. ΠΔΏΪ6] πΠῸπ ρδροΥ, Απᾶ-. 
η͵λ8, Ααγίας, Ἀ1|586] ἃ ρμϑοσᾶίο ἱπηπιιπθ8 [πδγαμΐ, 

οἱ ἰΔιηθη οδριἶνὶ οθοι! βυαι, τ 10] ροϑίε! οδρεϊναπι 
ΡΟρι]01π| ΘΟΠΒΟΙΔΓΘΠΙΙΤ, οἱ ῥ᾽ δα βογίδιίοηθπὶ υυοΐβ 
δι ΡΟΝ ἐπ65 ἴῃ δου υβ4}6πὶ Γθϑε Ππ|ϑῦο τὶ οι ραίο5 
ΡΓΟ (ἐπῆρογθ. ϑορίυδαίπία αηΐρρα δηηΐβ βαυνίϊυι5 

800) οἷα Ραρδπάογιηι, δὸ ἷς ἀδίηι δ ἴῃ βθάθβ ργὸ- 

ῬΕΪὰ5 ΓΟΥΟΓδὶ 50}, 4υ͵ὰ 840 {π|5 ΡΓΟΡ ΘΙ ΔΓΙΙῚΙ ΒΘΓΙΏΟ 

ἀο]οσίυ5. Δι] ῃ}05 50] νανογαῖ, γ ΡῸ πὶ Π0 1 50] ἢ} ἱἱ 

αυλιυον ἴῃ οσἀριϊνίιι6. ρυΟρ οί; ὀχϑιὀγιηΐ, 564 οἱ 

3 ῥ94]. εἐχχιχ, θ.,. ΓΙ Ῥγυν, αὶ, 11, οἱ Ποῦ, χα, 
χχνι, 37, 8, 

πιὸ ἐδι, Ζαοίανὶπϑ, Ασηρ οἱ δἰ μεῖο5. ἘΠ Αυ]Ο μοβί : 
θειι5 σιιηιὶ ὑονμς αἷ!,6ι πηανίο μοζζαῖοτοΣ γι, οἱ 
φιαπάο ἰγααῖι ἐπ σαρεϊυϊ!αἴθηι 605 φιὶ μγορίεν ρθεραία 
1» 1ΕΥ̓ΤΩ δα οία 6556 0 ροδδιμιῖ (σοπίγανῖα δαῖτ δἰημ 
οοΝ δἰδίεγ πόφιιθιμι.) ρτορἠδίας πα οἰ {{{π, π6 ρόσοα- 
"τές ἢ σαμιεἰιἰαἐνὶ αὐάμοιὶ ομιπΐ μγογϑιδ αμαλ ϊο 
ἀἐδιξιμαπίμγ. (ἴων οπῖηι ἑάἀοίγοο ἀοιὶ μὲ σαμιϊυϊαἰφηι 

τπηΐπα ἱγ Οὔδξηβιιβ ογἰπηίποίυγ ολπὶ πῃ 60. (υἱ 
γΘϑρομ οἱ πλυ8, πο (πὶ ἰΓ8η) 6556 ἰγαπὶ οὶ 4υδιη 

περοβϑαγίαπι ἀἰδροηβαι με. Αὐὐϊ αυοὰ 51 ὀρυδ 
ἵν θεοὶ : ὧἱ ἀγξυλῖ, υἱ οὐτηραι, ὧἱ δηνεπάεὶ ᾿: 

Ῥοπιΐηθ, πὸ ἷπ ἵνα ἔμπα ἀγθιιας Ἴ6, πέφμε ἐπ [πγϑτὲ 

{0 σοττίρία πιο. 8 5 5 Ουἱ ἰνας Ἰοχιΐίυν, 5οὶ! (ἀγογοπὶ 

Ὠεὶ ποὴ 6556 ᾿μυΠἸοῖη 2 βαπί δέθηι : δα διὶ ἰοὺ 
Δ θογῖ, αὐ ουτοῖ φρτοίηί65, αἱ Θιποπάεί 608 4υὶ 

ΒΟΓΠΊΟΙ ΘΠ 6}15 δυσῖγα ΘΟμ ΘΠ ρΒΟΓΆΗϊ. [ἀοίγοο ποὸ 

ἀοργοοδίιγ 6 (4|}008 ΤΘΠ6 115 Θμθη δία, π6 Οὐ 

Ραπαὶὶ πιούο]δ γοοἰρίαι ργϑιϊπαπὶ δδηϊ(αίοπιὶ ; 4υδεὶ 

οἱ 565 ͵4π| ἱπίοῦ ἤλ456}}8 ροβίίι15, ἀομηΐπαηι ρΓδ- 

οοίαγ, ΓΟΡΙΟΙ 6 η5. οἱ 866 ἱπηρογαία [δοίμγυπι, εἰ 

ἀΐοαι : θοηιδ, π6 ἐπ ἵγα (πὰ αὐφιαβ πιὸ, πῆμ ἱπ 

Ὦ ἑγα ἱμα σογγὶρίας πιθ. Οιπηἰᾶ αι αὶ 56πηὶ, θοηΔ 
διηϊ, δἰ ΠΠΘΓΘΙΠαΓ σοτγρὶ. Αὐδουλα αυΐ ἀϊοϑί : 4τ- 
σμαπι 608 πὶ απαΐίμ ἀπριδιῖ θοτιηι. ἴά6ο δια νίπηυδ 

δὰ 4υὦ ἀδ ιτἰμυϊαιίοπα δα}, αἱ ὁπιοιάσπγαγ. [ἢ 

πηδ]οὐίοιὶς φυοεαὸ μον το! δογίριυπι οδί ὃ : δὲ μοεὶ 

ἰδία ποι οϑεάϊενῖμί, πέφιθ σοπυοστοὶ [μοτῖπιὶ αὐ πιέ, 
ἀρροπαπι ἰδ ῥίαρσαξ δορίθ) διιμεγ ρεοσαία ἐοτμηι. δὲ 

4, ὅ, 6. 35 ΠΕΡ, χα, Ἴ, 8. 5 Ρ5ὰ]. νι, 4. ὃ [μεν], 

Πιιδδοηί, φιοα ρεοσαίο ἰδηθτοπίμ, δὲ }ιι5 ἀριι ὁθς 
"ΟΝ [ἰκϑον, ἀμί ία μεσοαιοτίθιις [ἀὲ586ι σιιγαιίο. {π|{- 
[αὐϊ|ς ἐγσὸ εἰιατὶ (απἷδ ἰδίμα 684: ποῖ ἐπῖηι αὐδοί μι 
«ἰογοίϊοιἰονὲ (γα! μοσσαίογθδ, 8664 υἱδίιαἱ 08 ῬΕΙ͂ 5ππ- 
Εἰο08 διι08, 46 ψιεῖθιι5 αἰαὶ; « γος ἐδἰὶδ πιὰ μιμπαὶ εἰ 
δαί (οτ ; ν᾽ φμοά ποι δοίμηι αὐ ἀροδίοίοξ 8ρεέείαϊ, 

464 οἱ αὐ 05 ηιιὶὲ ἐ{ {ἰδ δἰ 65 δΉΜΙ. 
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ἀκίεηι μοϑί ἦσο σομυογδὶ Πποη {μοτὶπὶ, ὀπιδιάαῦο 608. Αὄὔπιθαηι. ἴβῃδι15 δ ἃ γϑπίι15 0546 8 ἀδογβαπὶ 0- 

θππίδ θεῖ φυς νἱἀδηϊυγ Ἀπηᾶ ρα 6856, ἢ) ΘΓ ΠΟ ΠΟ ΠῚ 

οἱ τοιμδάΐα ργοϊεϊῃηϊ. Μεαΐου5 681 θαυ8, ραίοῦ δδί 

θευ5, ἀοιηΐπ5 6δὲ Π0Π Δ5ρ6Γ, 564 Ἰρηΐθ ὁοῖ ἀοπὶ- 

π05. 5' γθιιοῦῖ5 δὰ 605 4] ρυηΐπὶ δυηΐ βοουπάιϊιπι 

εἰοφυία ϑογίριυγατυπι, ΘΟ ρος δογρίυγαβ ϑοῦὶρία- 

τἶβ, ὃἱ οἱ 16 Αροϑίο! 5 ἀοοεῖ, οἱ νἱἀθ 15 101 ἀυ}ο᾽ 55ἰ πιὰ 

6856, ὉΠῚ1 ἀπιαγ βίη Θχ βι  πηδηΐν. βογίρίυπι 681 ἴῃ 

ρμιθρμοία : Νοη υἱπαῖϊεαί ῥὶς ἱπ ἰάΐρδιιπι ἱπ Ἵμαϊεῖο. 

Υἱπάϊοανῖ! σθπ)6ὶ ἴῃ [αἀϊοῖο ΡὲΓ ἀἰϊυνίαπ), νἱπάϊοανιι 

56Π|6} ἰῃ Ἰυάϊοϊο ΘΌΡΟΓ ϑοάοιηδηι οἱ σοιπμογγιληι, 

γἱπάϊολν!! δο6ὶ ἴῃ ἰυάϊοῖὶο δυρεῦ ΦἘφγρίυπι, οἱ 

βοσοδηία ΠΏ} }}1ἃ ΘΓ 6] ἄγυπι. ΝΟΙΪ οχ᾽ βίϊ αν αιοά 
ῃᾷο υἱ0 ραπᾶ ἰδηΐπ [υσγῖι ρμοοσδιοτῖθαβ, ηυδϑδὶ 

Ρ09. ππογίθ ἢ δἰ βιρρ οἷα ἰΐδτιπὶ ἃ δυρρὶϊοίο ὀχοὶ- 
μἰεπάϊ 5ἰηι. Ρυη! δσαηὶ ἴῃ Ὀγοβοπιϊ πα ἴῃ [υἱυτο 

Ἰυφίιογ ρμηηἰγθηίυγ, δγηὸ ρυρογοῃ ἴῃ Ενδηρο Ιο, 

β]υογο οἱ ρθηυγὶα ργθη ιν, οἱ ρμοϑίθα ἰῃ Αγ Πα 

δ'πι γεχυΐϊοβοὶι. Ἀθοθρὶϊ πηᾶ]ὰ 8.8 ἰπ Υἱία βυὰ. ὕπᾶ8 

5015 Δη ΤΟΟΟΡΟΓΪηἰ φαΐη ἴῃ ἀϊ]ανίο συ πὶ ἡθο811, ἡπ8} 

διὰ ἰη νἱ 1 ὕπάδ ποϑίΐ υἱτυ πιη8 τοϑι ἃ 5ἰπὶ 50- 
ἀοπ οἱ σοπιογγμ τη8]ὰ δυ8 ἴῃ Υἱία 508 Αὐὰϊ 

ἰεβιηοπί πὶ ϑογριυτδτιπ), Υἱβ Τοϑίδιηθηι Ὑεῖο 18 

οϑἰπποηΐυπι ἀΐϑοογο ̓  Υἱ8 Νονὶ δἀοοοῦ! Υ ρει ἐμοί Γ 
δυάοπια ἱπ απιίσμαπι; οἱ δάῃυς ἀυλῖ88 δΔη Ὀοηυβ 
51 θοπιίπυβ Ρυπίθη5 ϑοάοιῃ!δ5 Τοίεταν {ἐς οτ! 
μετ ϑοάοπιοταπι οἱ Θοπιογγῆσογιπι ἱπ αἷς αἰεὶ 8, 

ἀϊείι Βοιῃΐπυ} πιΐϑογδηβ ϑοάομ 88. Βοηΐβηυ5 ΘΓΡῸ 

ε5ἱ θου5, Οα πο 5 οϑὲ θδυ5. ϑοίοηι δέμπε Ὑ6Γ6 ΟΥ̓Γὶ 

{ποἰτδωροῦ θοπος εἰ πιαίο8 ; εἰ ρίμιῖξ γΕΥῈ δΡΕΥ 7ιδίος εἰ 
ἐπ)μδίοα 8, πΟῚ 5010 π| ΠΟ 41|6ΠῚ 0600}}8 ΟΟΓΠΙΙΠ 5 

6060, 864 οἱ ἢ Π πὶ 5016 πὶ {ἱ ΟΟυ}}8 πι6 115 ἀϑρί εἰἔιγ. 
Ἐφο πιδῖυ8 δγδπὶ, οἱ ογίι5 δδί ΠΉΪΝΪ 50] Ἰυσι 1. ΕφῸ 

τη] 05 ἜΓΔ ΠῚ, Οἱ ὙΘηΪ 5ῈΡΟΓ Πη6 οἰ υν18 }υ511{|25. ΒΟΠΪ 125 

θεῖ εδι εὐΐαπι ἰῃ 8 4υ8) ΔΠΙΔΓΔ Οχ δι [Π]ΔΠΙΌΓ. 

ὅ. Ιφί τις ἴῃ εἰν δῖα οοη δι ἴ8 651 Ῥγορδοῖᾶ, οἱ 
ΟΕΓΠ6 αυ υἱάθδὶ, "6 ἀοίογεβ βοηΐϊϊαί οαμίϊν! 4118, 

ἐδογβαπι υἱ ἀοῖ ἸΔθΟΤ65, 56 βυγϑυπὶ οἰ οΥΔ 8 ΟΟυ]08, 

Δρεγίοβ 88 ρίοἷΐ 605105, ΘοΓηΐ 5|0ὲ τοϑογδίδ οοἰοδίϊα, 

τἶΔοι δἰ πὶ τα ἀνα φἰοτίς Ὠεΐ, υἱοὶ αυδίιοῦ δηΐϊ- 

πλλ, ἀθ φυΐθυβ πηυ!τὰβ βογηιο οἱ αἰ Πὶο}}}5 ἰπίογ- 
Ργοίδιϊο 6ϑὲ ᾽"", δγηῖ δυγίσαπι αυδιῦονῦ δἰ πιδιΐυπι. 

(οτηϊῖ! γοῖαϑ 86 ἰπυίοοπι σοη ἰπομ65. Αὐτὶρᾶ 4υδίιο 

ΔΠἰΠ. Δ] πὶ ποη ἰοἴι8 οδὶ ἰφπουβ, 86 ρυθείθηυϑ ἃ 

γεύϊθυβ, οἱ οχϊπὰθ ὑϑ406 δὲ βδυιηπηαπι οἰθοιγὶ []- 

κογὰ τυ αι. Νοη οπἷπι 501ι1π| ἰογηθπία Προ Π 618 : 

δαηΐ ἰῃ 60 οἰἶδηι γοίγιρογία. Ῥυπὶξ ραορσοδίοτεβ, 86 

μέγ δὰ τηἰπί βίον 3 5.6 αὐ ἀδογϑυπι βυηΐ, Να4υ6 Θηΐπὶ 

ψγορὶιεία ἰφηοπὶ υἱάϊι ἴπ οαρίι6, δῖ ἴῃ [γ15 πηο ΙΓ 8 
γυῶ ἃ Ἰυπηθογυπι οΟη ηἶυ δὰ βυμηπιὰ οοπδυγρυηῖ, 

ἴξηουβ εδὶ θοτηίηιβ, δθὰ ἃ γϑηΐϊθυϑ υ5|06 δ ρεάεβ, 

41 ἀοιηοηδίτοει 605 αὐἱίη ροπογαιίίυῃμθ γὙγβϑηίυν 

ξπὸ ἱπάΐφεγο. Ἀοηΐβ αυΐρρε οοἰίιι8 5  ψπ)Π α{10 οϑῖ. 

λΛάδυς ἰπ ἰυτη 8 Αὐταπατὰ ρϑιγὶθ ογαΐ [μοΥΪ ὅ5, 
φυλπὰο εἰ οοουγρῖς ΜοΙο ἢ ἰβοάδε!ι. Εἰ ἰπ ρβαΐπιο ἀϊ- 

αἰυν 5: θὲ [τιοίμ ἱμπιδϑὶ {πὶ ροπαπὶ διιρεῦ δεάθπι 

Ὁ Μά. χ, 1ὅ, 86 Μαίἢι. ν, 48. 
Μ 60 ογ. με, 15. "3 } δ. χα, 49. 

31 ΕΖ66}). 1. 
45 ἴςὰ, χενη, 1}, 1. 

τιΐμ05. (σόμογδ οι Ἷ8 Θηΐπὶ οἱ 0 }{{|π|5 ορογὰ ροῃδῃς 

πὸὲ 5} ΡΡ 16 }19. δονγὶρι μίαν. ᾿ρηδυθ 661 θδυβ, δοὰ 

ΠΟΗ ἰοίπ8 65 ἰζπουβ. ϑυρθρίογ 6705 οἰδοίγυτῃ βυηΐ. 

ΕἸδοιγατ πῸ) 5ο᾽ απ) ἀγβθιίο, νογυῖη οἱ ΔΓ ῬΓΘ- 

τἰοϑι.8 ὁ58ι. ΕἸθοῖγαπι δυϊὸπὶ ΡΓῸ ΘΧΘΠΊΡΙΟ [υἰφοΥ 8 

Βογίρίαγα ροϑυΐ, ποη φυοά Πευ5 γογα οἰδοίγυ τη δἰ. 
Ετ φυοτηοίο πο 6ϑὲ (416 οἰδείγυπι Π 608 4υ8]6 υἱάθ. 
Ῥλαίιγ : δῖα πθῃ δϑὶ 18}15 ἰφῃ}β υ8 18 ἃ γε υ8 υ548 

δὲ ροάυπι ἤποπὴ Δρράγυϊ!. [φη]5 ἰ516 οοηϑυπῖ, οἱ 
ΠΟΠ 68. ἀρροϑβί(ιππὶ| 4}ὰ οομδυμπηδί, αἱ ἴπ ἀΌΟΓΘΠΒ 

τορογίδϑ φυϊὰ [1 Πυὰ φυοά ἃ θεοὶ ἰριια οοηδυπηυΓ. 

Ῥριις ποδίου ἰσιιὶδ συπδιποηδ 651 "6, Ουἱά σοηδαπῖξ 
ἰφηὶβ ἰδι6  Νοη ᾿ἴψια 418 σαγιΐπηι8, ΠΟ 861510}}6 
ἴδαπι, θη 5[ἰρυϊδιη αὐ νἱάοίυν, 504 δἱ ϑυρθῦ- 

Β πἀϊίεανονὶβ (ἀπάδιηθηιο 265 ΟἸΓγῖ51} ορογὰ ρμβϑεςδί! 

Ἰΐξια, ορεγᾷ ρϑοοδιὶ ἴδηι, ὑρογὰ ρβοοδί! ἰπἰογίογα 8ι1- 

Ρυΐδηι, νϑηϊ! ἐφιΐ5, δὲ αμΐγαγβᾶ ἰδία δχαπιϊμαί, 6 118 68 

ἰδία ᾿φινῖβ φαθπ]οχ ργραϊοδὶ, οἱ δναπροϊ απ ποη 1ΔοΘ 

ὑπὶ μου μκεφιο ορια φμαίε εἰϊ, ἰφηὶς ργοθαϑὶ!"". Ου͵8 

6βῖ, Αροβίοίβ, ἱφῃηΐβ ἰβί8 φινὶ ργοραί ορεγὰ ποϑίγ θυ 18 

81 ἱξηΐβ βία οἷς δρίβηβ, υἱ ουδιοάϊαι αυγυπὶ Π)60Π|, 

αἱ ἀγβδηΐιπι πηθῦπι Βρ] οι ἀ5 οβιθηθαί, υἱ {{|πουπὶ 

τοϊϊηφυαὶ ουπὴ 4} ἴῃ πι6 δι ἰδρίἀδπὶ ριειἰοϑαιῃ, υἱ 

πιδῖα ἰδηίαπι δομδαπιαὶ αυ:5 (οοἷ, 4υα: ϑυρογα  Πῇ- 

ΟΔΥΪ ᾿ἰΐφηα, [δηυπι, βιϊρυϊδιι ̓  Ουΐδ 651 ἰβίβ ἰφηϊ 5 

Ἰσπόπι υεπὶ πιϊεγα δ ΡῈ ἰότταπι, δἰ 4μανὰ υοίο μὲ 

αεοεπάαιιιτ "5. 71ε5υ8 ΟἸιτἰδίυς αἰεῖϊ, φιαπε νοίο μὲ 

.αηι αοοεπάαἰιτ. Βοηυ5 ΘΠἰ τὰ 6βὶ, δἔ πουῖ! φυϊᾶ 5ἱ ἰβη 18 

ἰβία Γυδγῖ: δοοθηβυϑ, πη] εἴ οὐηϑυπιοίαν. βου ρίαπι 

δϑὲ ἴῃ ργορίοίῖβ : δαποιβοαυΐ ἐαπὶ ἐπ: ἐσπὶ αταεμϊ, 

εἰ νοταυῖί (ἀπηιαηι [ἐππηὶ δἰίναπι. ΕἸ Γυγϑυμι : Επὶι- 

εἶ θοπιῖπιις δαδαοίίι ἵπ ἐαιπι κοπότοπι ουπίμπιείϊαπι, 

εἰ ἱπ (απὶ φἰοτίαπι ἰφπὶς ατάθπς ἀροθηα 7, ἰὰ ὑπῖ, 

αἱ (ὰ φιογιβοετίβ, δπι ἢν ᾿ψηΐδ ἰπ ορογὰ ρϑοζαίο- 

Ταπι ἰυοότγαπι. Υἱβ δάμυς ἃ ργορμοῖα ἀΐδοεγθ, αυΐᾶ 

τογηιθπίδ Ὀοηὶ θεὶ 5ϊπι δὰ υμ]!ταΐθαι δογυπὶ 4υ] δὰ 

βυβιϊπαπί οοηϑίϊαιᾶ 5 Αυδου 4 οὐπιάδην Ῥγορ οί! 

ἀϊοοπίοιῃ 5 : ἤαὐες σαγϑοναδ ἰρμῖδ, δεἀοὐὶδ δον ἐ08, 

ἐΐ ἐγ εἰϑὶ ααϊμίοτῖο. δες οροτίοθαὶ δυβοοπάθγε, 

οἱ ἴῃ πιϑάϊαπη μοὶ ργοίδγγθ, βθὰ Πφογθιοἱ ΠῸ5 ἱπι- 

Ροϊίαμ!, αὐ οοἰαπάδ εβδγαπιιβ ἴῃ Ρυλίϊουπι : αυΐα 

ἰδεία δυπΐ υἱΠΠΠτοῦ ἀρυὰ 605, υΐ δίνας ράγνυ]} [υχίὰ 

Δηΐπα φίαίομι βαηΐ, αὐἱ πιεία ἱπάϊψοηι ταδρίϑίγο- 

Ὁ τὰῖι, τὐἰηΐβ οἱ ἰογγογίθυ8 σογγὶρίθηάϊ βυπί, αἱ Ῥ05- 

δἰ πὶ οοπβθαυὶ Ὀομἰαι6πι,, αὐ ῬΟΓ ἈΠΊΆΓἃ ται θα ϊα ἃ 

να]πουῖθυ5 ρεςοδίογυπι δἰ φυδηὰο ἀθδἰβίδηι. 56 πιρογ 

δηΐπι βδογαπιδιῖα θεοὶ ργορίογ ράγνι]08. δυο γο5 

γοϊαταἰπἰθυ5. αυϊϑυπάδπι ὁρογίυπιυγ, θ κασι πιασπα 

πιατμάο ἀμ οεαϊιὶς τα, Βοπιῖπο, φμαπι αὐδοομάϊ5ιὶ 

εἰπιεπιίϑιις 6.5», [μα μὶβ οἱ ργορμεοίαγιπι 6018 Δρθ5οθη- 

ἀϊε πυνμτυϑίποπι θοηίιαι!β δια πὸ αἰ ομθ.8, 

βθὰ εἰππθημθυ8 56. Ῥαγνυ}! ααΐρρα δυηῖ πθῸ ροβϑιμΐ 

οὐπι δι ἰ υπιθηΐυ δυὸ ἀἴδοογα 4υοά δηηδίυγ ἃ μὰ- 

{γ6, πὸ αἰβϑοινδηίαγ, πὸ ἀδϑριοίδηι θοπίίαιοπι Ὠεῖ. 

Ουδρτορίον δαπὶ δυάίονὶβ ἀθ Ῥυρυ]}] οδριεϊν (αἴ, 

886 ἤρῦτ. νι. ἢ Βε8], οχχσι, 11. δ ΠΠεὺγ τη, 39. 
δὲ Ῥρᾳ], χχχ, 20. 
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οτος φυϊάδη) συγ δου ἶβ86 δᾶπὶ ἰυχία Βἰβίον Α (αὐΐποην, αἰίδϑαυς υἱγίμ66 ἢ [ἰλαγ ἴῃ οΔρΕν] δίοπι 
βάδαι, 564 ἴῃ 5ἰφηυπι γεὶ δ᾽ θγίυ8 ργωοθββίββα, οἱ 

ΒΌΒΒΘΑΙ6Π5 56 ΠἸ04886 τ γϑίογίαπ). Ναπι οἱ τὰ 4υΐ 
νοσϑνῖ8 ἢ46}19, φαΐ σοηδρίοἶδ ράσοπι, ΟΠ γἰβίυ5 φυΐρρα 

ΡᾺΧΣ ποβίγα 6ϑ8ῖ, ἰπ δογυβᾶ!θπι οοπλ πη οΓαγίβ. δ᾽ δυΐθηι 

Ρέσολνογίβ, ἀθγοιἰηᾳιοὶ (6 νἱβίιαιο Πα, οἱ ἐγαάδογὶβ 

ἐλριίνυς ΝΩΡΙΟΠΟἀοΠΟΞῸΓγ, οἱ ἰγαδϊίας ἀυοονγὶβ. ἴῃ 

Βαυγ!οπθη. (απ δπἰπὶ οοηΐαϑα [υογῖϊ ἀπίπια ἴθ ἃ 
ΥἱαΠ15. οἱ ραγίυν θαι οπί θα 5, ἀθάποοτγίς ἴῃ ΒΑΡ ]ΟΙ 6 ΏΙ, 
φιοηίδη) ΒΑΘΎ] δοπ[μδὶο ἰηιογργοιαίαν. Εἰ 5] γυν- 
50) ΡΟ Θεὸ Θ 90} 18, οἱ ΡῈ Γ ΘΟ ΘΓβίομθιὴ νδτὶ 
οὐΓα 5 πιἰβεγςογ ἴδηι Ὠδὶ ἱπιροίγανοι δ, πη ἰτὰτ Εἰδὶ 
Εβάγαβ χυὶ 16 γϑίμιοαι, εἰ δ ἴζᾶγα [αοίδὶ δονιεα- 
Ἰθηι. Εβαγὰβ φυΐρρα ἰπιεγργείδιαν αὐ ωίον, εἰ παϊει- 
ἀὰν εἰ νογθαπι ἤανϑηβ. υἱ τανουίαγὶς. ἴῃ Ραιΐλπ) 
τἸυδη). ϑΔογαπδηίαπι 6δι οἱ ἰὰ ψαοά ἴῃ φΦηἰξιηαίε οἱ 
ἃ θύῃ ΐε]ο ἀἰοἰία, δὲ Δ} Αροβίυϊυ δϑβοοπάθηϊο ρατὶ- 
ΘΓ οἱ ΓδΥΘΙΑπί6 ἠλγιδίυγ. [πη Αὐδπὶ οπη65 ΤΟΥ ΠΡ, 
οἱ ἰπ ΟΠγίξιο οἰβῃθβ υἱν ἠσδιηιν 56, Ευϊὶ αυΐρρα 
Αάδλιῃ ἴῃ ρατγϑάΐβο, βϑὶ βθγρθιβ οδριϊνίαιἰ5 6705 
ὀλυ88 Θχβί εἶ, δὲ (δος αἱ 6 οΟγοί Ὁ δἰνα ἀὸ ϑοῦυβᾶ- 
ἴεπὶ, βδῖνα (6 μαγαι βου, δἱ νϑηΐνδί ἴῃ ἰοουιῃ ᾿υης 
ἸΔοΓΥπιᾶγαιῃ. ΘΟΓρθι5 ΠΟ51158 6δί φομίγαγίι8 νϑρί (δι. 
Ὀὐομπίγαγί τ. ΔιΠ!6 ἢ} ΠΟη ἃ ΡΓΪμοἰρίο οὔθαῖι8. δι, η6- 
4 δίδι! 1] δΌρΟΓ ρθοίι5. δἱ νϑηίγοπὶ βιμη δηιθυϊα- 
Υἱἶἑ, πΠο406 Γαΐε αἱ» ἰμ!εἶο πια]δαάϊοία5. Βίουμ! Αὐληι εἰ 
Ενὰ ποὴ 5ιδιίμη αἱ (λοι! βαμΐ ρΡθούάνογαηῖ : [ἃ οἱ 
ΒΈγρθῃ5 [αἱ ΔΙἰᾳαδη0 ποι ΒΌΓρΘη 5, οὕ ἴῃ ΡᾶΓ8- 
ἀΐδο ἀο!ϊοἰάγιιπὶ πιογαγοίαγ, ὕπ46 Ροδίθ ΘΟΓΓΆΘΠ8 
οὐ Ρεοεαία τηϑγιΐ δυάΐγα "δ: Τὸν δἰσησοιίνπι δἰ ϊ- 
ἐμαϊπῖδ, σοτοπα ἀρεοτὶς ἷμ Ῥαταάΐδο θεῖ παίμδ ε8, 40. 
πες ἱπυέπία ἐδι ἑπϊημῖίαδ ἐπ 16, απιϑμίαειὶ ἰηιπιαοιι- 
ἰαιμδ ἱπι οἰππῖνιι5 υἱΐδ [ιἴ8. θ6 4ὖυὸ οἰΐδηι 50) πι6-- 
πιογαΐ, 4υΐα ἴῃ σομδρθεία οπππὶροιομε 5 Π)6ἱ Β|ρ6Γ- 
δίθεῖι, Οδοϊάϊ φυῖρρο 46 εαίο αιεῖ[ετ φμῖ πιο οτὶθ- 
θαιϊαγ, οοπινῖ(ιι5 6δὲ διρον ἰόγταηι "1. Ὑιὰδ οοηβοηϑῃς- 
εἴδη) ΡιΟρ]ιειοἱ ναι ρα! οἰ βογηοπίβ. Ργορ]ιεῖο5 
ἀἸοῖι : (δοίαϊ 46 εαίο 1, μοῖ[εν φμῖ παπᾶ ογἱοϑαιιν, 
φοπίτἧ(ιι8 ἐξ δΏΡΟΥ (τγαπι. δ 55 Ἰοψαίιυν "5: ἘΪά6-- 
υαπι ϑαίαπαηι φιιαδὲ [ἰφιιγ (6 σωΐο σαάἀφηίφηι. ἴιλ 400 
αἀἰέεγι ἀΐσογα [α]ζατ, διμ Πὰς δγαπὶ ἀ6 σῖο γαθιίοπι 
θυοῦ 8} 357 τϑπὶ ρογιίποι, οπηπὶς οοπβοπδηιία ἀδ 
ἐδάδη! 68(. θδὰ8 υΐμρο πιογίθπι ΠΟ [δοἷξ, πθ66 
ΤῊ Πἶ8πὶ ρογϑῖυ5. οι. {9 6γαπι αγυϊιγίαιη. οἱ Βο- 
τηἰηΐ δὲ Δηρόϊο διὰ υπίνοῦθα Ροτα 51, Ηἰο πὶ ἰη6]- 
Ἰἰφξοπάυπι δὲ χυοιμοίο ΡΟΓ ΔΥΡΙΓ Πἰθογιδίθ., 
811 δ θομόγιπ) οὐπροθηάογίηι Βυ 0} }}{ἀἴθιη, 4}}1 
δοΥΓΘΥἾηξ ἴῃ ηγλ εἶα Ργοίωπάμπι. Τιι νθγο, ᾿ιοπιο, 
αυλῦθ ΠΟΙ) Υἷδ ΔΘ ΓΟ (6 (00 ἀοτγο!Ἰοίαμ 7 Οιιᾶγα 
Φ6Γ6 [ὉΓ5. ηἶτἱ, ἸΔΠονᾶγο, οὐπίθπάογο, αἱ ρβὸγ θυ 
Ορθτᾷ ἴδ ἴρϑαι οαυδᾶηι ἐπ} ΠΟΓῚ δα} 5} ΑΝ Ιπϑὶν 
16 ἀεἸθοία)ε ἀογηνἰδη οιη, οἱ ἰμ οἱἷο οσοηδι τη 
δ ΛΟΓΠΔ ὈΓΟΘΡΘῚ (216 ΓΟη ΘΒ οΘΓο ἢ ΡΩΙΟΓ ηιθιιδ, ἰμφυὶ 
Βομλΐηι5 δυβὰς Ομ βίας ν᾽, ιδημ6 πιοίίο ορονγαίεγ, οἰ 
490 ΘΡΕΤΟΥ, Εἰ εἰ] ἀϊδρ!ίςοι ορθγανὶ αιία δὰ ορογᾶ 
Ὀδίυ5 ἐ5 7 Νόη Υἱβ οριιβ ἐάσῃ Ποτὶ ἠυδε ίαπι, 58- 
Ῥἰἐπεΐλη, οαϑε Δίοπι ἢ Νοιι νὶβ ἑαυῃι ΟΡυ5 6586 ἴογ- 

“1 (ον. χν, 33. "6 Βζροῦ, χχνπι, 13 οἱ δ. 
'γν. δ᾽ ἔρον, 1, 1. 35} (οΥ. 1. δδ [5, γι}, 14. 

ἀπουμίαγ, αυΐ ργορίεγ ρϑοοδία 08 56 γΥ 15. πιὸ- 
ΓΌΘΓΟ δυρρι!!οία. Εἰ νεηΐν 5688. ΟΠ γί βίυ8. ργαθϊοῶτὸ 
οδρινὶ8. γαηι 58] ΟΠ 6 ΠῚ, εἴ οὐθοῖδ υἱβύτῃ 9, 156 οἰδπιδὶ 

οἷβ φυὶ 5υπὶ ἴῃ νηοῦ 5, ἐστεάϊπιϊπὶ ; οἱ 115 4υΐ γεῖ- 

ΒΔΠΙῸΓ ἴῃ (ΘηΘὈγὶβ, υἱάφί6. Εἰ πο5 [αἰπιὰϑ ἰη νἱπεὺ- 

118. ρεοοδίογαπι, δὲ ))08 δια πὰο υθγϑαιδπιυν ἰῃ 

1οποθγῖβ, διἰνογθυιῃ γϑοίογοα ἰθποῦγωγυιθ τυρὶ 

ἰδεῖ ουμοογίδη!οβ : υθηἶ! 6505 ΟΠηπίτπὶ ρΓΟρἢΘί8- 

τυπὶ νοοίθυβ ριράϊοαίν5, ἀΐοσηθ [ἰρψ8115.,. ἐσίίε, εἰ 

οοπϑε(α{15 ἴῃ θη. 5, ἀδρί εἰ 6. 

4. 81 δυΐοπιὶ νἷβ διιάϊγο ἘΖθοβί οἰ απη Π]ΐαπὶ Ποπιΐ- 

πἶβ ἴῃ οαριϊνίαἴ6 ργφαϊοδηίθπι,, εἰ ἰδι6 ἴγγ08 οἴεὶ 

Οἰγίβι!. 1660 [αοἰμιπὶ 661, αἷϊ δ5, ὧι {Υἱσοδἴ!η0 ἀπ80. 

Β δι φμανίο πι6Π86, ὧι φιῖπία πιεηδὲδ, δ᾽ 6010 ΕΤαπὶ ἰπ πιδ- 

Ὁ 

ἀϊο σαριϊυϊιαιὶδ δοοι5 ἤπιπιοῖι Οἰιοθαν,, εἰ αροτίϊ ἐπηὶ 

εοἰὶ. ϑεοὺβ Πανίυπι ἀγρο ΟἸνοῦαγ ΕΖΟΟ δ᾽ οαπὶ {π|- 

Εἰπίδ 65881 ΔῃΠΟΓΌμη, Ἀρογίο5 νἱἐΐ οαἰυ8. Εἰ θοπί- 

μῈ}5 δοϑιι5 Οἰιγίϑιας. ἰμοἰρίθη}5 Θγαὶ χιιαϑὶ {ἐμ δΠ- 
ποθ 5θ6ι5 Πυνίαπι δογάδησπι, οἱ δρθγιὶ δυμὶ οαἰΐ, 

Εἰ μοῦ οἠπθδιη ριοριοιίδηι ΕΘ ἢ 61} ἀϊείττ : ΕἸ 
μοηιὶπῖς. Ουΐ5 δυΐδια ΠΙΐα 5. ΠΟ πλ δ, αἱ Βοπιίην8 

Ποι8 εδι5 ΟἸιγιϑίυϑ) Βεβροηάθδηΐ πι}}}} μγειοὶ 

αυἱὶ παι ν᾽ ἀιοπὶ ἢ} }15. αἱ ΡΠ Δ ηιδϑπι8 δἰ ε{ππη] : φυλγε 

ΟΙιεϊβίυβ {Πΐπ|5 Ποπιΐπἰ8 ἀρρο! λίαν ἢ Εφο Αὔριο [ἴ- 
Ἰΐαμν μοπιῖ8. ουπὶ [α͵556. ΝᾺπι αὐἱ ραβϑίομα5 85- 

ΒΌΠΙρΡΒΙ1 ΠυΠΔ28., ΠΟύθ556 δὲ υἱ Δηΐῖδ ῬΑ ϑϑἰομο, 

βυδοσρογὶ! πδιἰνἰδίοιη. Νοαὰδ Θηΐπι ρου, Ὠυπηλιθ 

αἰκεοίι5, νοι }8, ὀοηδυοίυ 65, οὐ σοΙη, ΠΙΟΡΙΘΙΝ Γὸ- 

εἶρδγθ, 5 βοη γϑοίρογαί ἐμ πδηιι18. ὁτογάϊυμι. ΕἸ 

Ομ ΒΘη 0615 αἰ αι} ΝΠ 8161 6} 5 Δι ογει 65, ΔυΐΈΓΓΕ 

διἰδπὶ ΡΒ οποιη, οἱ δἰ πι ρ! οἰτγ ἀΐσοτο, π0η ἐδὶ ἐτυ- 

οἰῆχυθ 7655. ΝΟ γοΓῸ ογυσθη) ΠΟΙ ΟΓΙ5, οἱ ΠὺΝ 

δα θα 8615 δι αἷθ βοδιάδϊ αν ργδα οδη 5. γα οἰ χυ!η, 

οἱ φομεῖίθυ5 διυ{ἰλπὶ 5; οἱ πη 5. βοδηάδί πη μ48- 

βίοῃμθ νϑὶ πιουίθ, δγυθεβοὶβ ῃδιϊν δίθιῃ οὐι5 εὐηῇ- 

(ον. Νιαΐγαπν πίη. 808 }14}} 68. 96 βυη) παίαπ) 
[υ͵558, φάτ πιογίπς 801 5ἷ δυνά! απ ΒΓ 1408 

(ἰ465 μοι γογοίαγ, οανῦ [65 ἀἴσογὰ πιίῃογα, 40] πι8) 08 

ἀυβὺϑ 65 ΘΟμ πεν} Ὀιμβογίίῦ. οὐ παι νἱ τας. {ΠΠΠ05 

ΒΟΩ 6Χ δοιηίμο νι] οἱ ται οτθ δοπιπὸ οΟμΥ ΘΙ ἘΠΕ 5 

6586 ογδύδιυν, 56 [υχίᾶ ργορ οί οἰοφυίΐμπι ἀἴθθι- 

ιἰ5 δ5 ; Εδοδ υἶγθο ἴῃ μίογο εοποὶρὶοί, οἱ ματῖοι βΙίαπι, 
οἴ υοσαϑίμιτ πομιθη, 618 Επιπιαπιιοί. Ἰἴος αυοὰ (Πεἰ- 
τυΓ ΕἸ δὴ 661, ΠΟ πα ΠΟΙμΕΠ δοιαὶ, 56 ΓΟ 
δἰρη ἶοαι. Αἰνοιίΐοι!α φαΐρρο δεβυ ἀϊοίηνι5, ποθ ὶ5- 

οὐαὶ θυχΐπυ8β. Νοη [Γυβῖνὰ ΘΓ6Ὸ ἴῃ {γἰ σο δἰ Π|0 ἅΠῈ0 

Ριορίοίαι Ετθολε!. Νὰπι οἱ ποίηθη 6705 Πβιτβ 
ΟἸννῖβεϊ οϑί. Τογργοιδίυγ φαΐρρα ΕἴΖας 16} ἐμπρότίμπι 

Ῥεῖ; ἱπηρογίαμι δυίθιῃ θεὶ αὐ}]5 δῖ, πἰϑὶ ΟἸιγίϑιυ5 

3ό5ι5. ΕἸ Πὰ5 φυοᾳυε Βυχὶ βου τὰν, φυοά ἱπιογργές 
(Δί σοπίοπιρίιιδ. δὶ νοι 5 83. μιφγοιίςο8, οἰ δυ85 

605 5ροι πο 65 οἱ ρῥγῸ πἰδ!0 ἀυοδηῖοβ Ογοδίογεπι, 

δἵ ἰπβαραῦ οἰΐαπι οὐ μϑηι68., Υἱ δῖ αχί {Π05 
οοπίοηιρεϊπϑἰιηὶ Ογοαιοῦὶϑ ΕΠ πὶ θοπιίηυπι ποϑιγαπὶ 

3όδαηι ΟΠ τ βίαπι). Ουοὰ 5] φυΐ5 γα  υοιδίῃγ, οἱ ποὴ 

Μ [ρᾳ. χν, 19. "" 1μις, χ, 18. 55 ὅολη, ν, 11. Κ᾽ [π|6. 
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γαἱρ φυσ Ἔχ ροβαϊπΊ08., αυδλδὶ ΡγΟρ] δ ἰδ η Τοοίραγε, Α αὐηικῆὶ δίιιηὶ {γἰδιίαί. τες ἰἀοίγοο πιθπιογαία βυηὶ, 
41 ΙΔΠῚ δὸ 60 ΟΌΓ βογίριαπι οϑὲ ἴθ {Γ] ΘΘβ᾽ 10 4120 

τ ΕΖΘΟΒΪ6ἢ15 ἀροῦίοκ [556 ΘΟ ]05, οἱ Υἱἀ556 ουπι, 

685 Υἱβίοποϑ αυδὲ ἰπ ΠἰῦγῸ οἾ18 οοπιϊποηίυγ. Ουϊά 

τὴΐπὶ ργο δβὶ ἈΠΠΟΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΡΟΓΙΙ5, ηἰδὶ ἢ ς, υἱ ἀΐδαιηι 

ἰτϊοοϑίπιο ΔΠΠ0 οἱ δαϊνδιίογί οἱ ργορίοίϑ8 0105 [1886 
Γέβογαίοβ, οἱ βρί γι 8}}0 05 50 γι 81} ΘΟΠΙΡΆΓΔΙ8., εο- 

φηοϑυλπὶ ὑπίνογβα ἢ1|85 5ΟΓΙΡΙΆ 81:η1᾿, δ᾽ υδθδη 6556 

θεῖ βογπιοπου ̓  Ουΐρρα ϑογδα δαρίεπιΐαπι μὲ φεἰηυ, 

εἰ φμαξὶ εἰαυὶ ἐπ αἰΐπηι σοπβαὶ, φιῖα σοπιριηφοπιῖϑε8 

ἀαϊὶ εἰπί α Ῥαδίοτε μῖὸ ὃν. ἔρο οἱ ᾿ος φιοΐ ἀϊοίίαΓ 

ἐπ σκατίο Ἰπεηδ6 φιιϊηία γπθπ 58, Ἰαχία ΡΟ551 0} }}{416Π| 

66 1505 τη οὶ ἱπνθϑι 8 Π 5, ῬΓΘΟΟΓ ἃ )60 υἱ ἰὐΐρδιιπι 

μος 51π| ̓ πί6! ἢ σογα φυοὰ Θογὶριαταγαπι 6}115 οοηρτα 

τοϊαπίδι!. Νονυθ δπηὺ8 ἱπιηηλίπδὶ πὶ Τυάιεῖα, οἱ 

Μίμυϑ πιθηβῖ8 ἃριἀ 609 ἃ πονΐ 2ηηΐ πιυπΊΟΓαΙυν 

ἐχογ ϊο. Ασίιατ δυΐοπη Ῥαβο ἃ ἀδ Πυ πη ΓΟ ΠΟΥΪ ἃπηΐ, 

βιϊπεὶρίιπι ποι δῖμπι ἰδί6 υοὐΐε οτὶ! ἰπ πιοπεῖϑεις αη- 

πὶ .Αἢ ΠΟ. ἅπη}0 ΠυπΊο Γᾶ ΠΪΠΐ αυδΓίι ΠΊ ΠΙΘΠΒ6ΠῚ, 
οἱ ἰπι 6} Πσα Ὀαριίχαιιπι δοδυνῃ ἢ 4πδγίο πιο 56 πονὶ 

ἀπηϊ. Εο δῃΐηι ἠγδῆπο 4 ἀρ ομηλπος ἠληυλγίι5 

παηοηρδίαν, θαριΐβηλυπι θοηλἰηὶ (Δοία πὶ 6558 σθσπο- 

δοθυ8, 4η] 65ὲ πΠΊΘη515 4ιιδ γί 5 Δ Δ)Π0 ΠΟΥΟ ιχίᾶ 

δυρρυϊαιίοπεπὶ ΠΠερειοογαιη, Εἰ φυΐα ἀ6 χυδίυοτ εἰο- 

τλεῃι}5 πηι] 5005 56 8 ΘΟΓΡῚ5 Δ55Π|ρβογαΐ, Γοςἰ- 

Ρίεμ5. δἰἰδΠῈ 56Π508 ᾿ΠΠ]ΔΠη05, ἰά60 [Ὀγϑίϊδ οἵ ἴῃ 

ἀυληίο Πη61}56, οἱ ἰῃ 4υΐη!0 ἀΐθ πιθ 518 δδί ἰμ!αἶ{1|5 

Υἱβίοη ΕΠ. 

ὃ. Εἰ ἐσὺ ὁταπι ἦν Ἰπραἷο σαριϊυϊ αἹ8. ΝΊΔοίαν τὶ 

ἱγυηϊοῶς ἀΐϊοίμην : Εἰ 660 δγανι ἦι ἡ! θάἴο εαριἰυϊιαιἷδ. 

Εἰ ὁγο : 4υδϑὶ δὶ ἀἷοᾶι [υχῖᾶ Ἰἰδιογίδτῃ 4υϊἀὸπὶ ργο- 

Ρἰνεῖα, εἱ ὁρὺ υΐ π0}}) 1 ῦλΓ ἴῃ ρΘοσδι8. ρΟρι]], 

οτᾶπῃ ἴῃ πηρύϊο σαρΕ 1 18118 : [χα ΔΘ σουΐδην Δα! ἢ} 

Οἰείβιυβ, δἱ δζὸ νϑηὴ ἴῃ Ἰοσιπὶ ΘἈΡΕ ἢ 118, νοΐ δὰ 

ο05 ἤπ65, δὶ δουνΐ, υ}}} σαριἰνὶ ἀδι! Θδαηίηγ. ΗΔ }0)68 

ἰδ υςπιοθϊ δα! ναίογι5 ποϑιτὶ υ0068 ἴῃ ΡΓΟΡΕἴ18, ἰῃ- 

ἀϊγπδηι 5 αὐἷὰ ἤθη [ἀοίδπηι5 9.5.8. ᾿οηνῖπος αἷρπᾶ 

ἀπερειβαιίοινα 6}115, οἱ τππαχῖπο 08 4} ἦε οαπη ρα(4- 

πὴ ογοίεγθ. εἶν φαΐρρα Δἀ Ῥαϊγθιῃ ϑυτπὶ δό : ΘμΦ 

αἰ 686 ἰνι δαπσιΐη πιο, ἀπιηὶ ἀδδοφιο ἰ σοΥτιρίῖο-- 

τη Νιπημα σον β οϑίιαν τ δὲ ρμείυϊδ, αμι ἀπ απιΐα- 

Εἰ νον αίφηι τμαπὶ9 παν θΐ0 αυθ686 οἱ 4}18π| ἰδι10.5- 

τΔοὐ] γοσθηὶ, 4085: χ ΘΆΪνδΙΟΥΙ 5 ΠΟϑιγἱ ραγθοπᾶ ἀϊοί- 
ἴυγ ρεῦ ργοριιείδηι φυςγοηίθηι ἀπ᾽ ΠΊ88 ρ]6Π85 }151}- 

{Σ, ρἰδηα5 βδηδυπὶ ἀἰν]ηοταιη, Ρ]6η85 58 ΠΟ ,ΟΓΙΙ ΠῚ 

[τιοίυαπι, δὲ ψυςπγοπί 65. γ ΓΙ 4115 γογὺς ὈΟ[ 05, δὴ 

ἰηνοηἰοπίεπι Ρ]αγίπιο8 ροοοδιοΓοῦ αἱ ᾿μΐδγϑοῦθ. "θ0η0- 
τυπι, οἱ ἰΔμοῖγου ἀϊςοιίεπι δΤ : θα πιϊπὶ φμὶα [αοίι5 
ὅκα δίομ! φμὶ οοἰἰσὶ! δἰἰρμίανα ἐπ πϊθ6586, οἴ εἰσι τα- 

πος ἐπ νἱπάεπιΐα, αὐ φιαηι ΜΟῚ διιρονδὶ! ὑοίγιιδ αὐ 

πιαπάμοαπάμηι Ῥτίηι να. ἤδυ πὴ} ἢ}. Οὐοα ἀϊοίτυτ ἀδει 

πλὶν ποι ὁδὶ ργί πιο φοηΐ! ἰυ{ι|5 ογοαίιγαθ, πο) δὲ 

ἀϊνιηἱ!Δι19 γοχ, 86 μα πηδηϑ8 Διί πν8 4υδπὶ 8056 ορὶί : 

ὑημς ἰηίεγ! Κ : Ποι πε, απίπια πιϑα, φιῖα ρεοτγὶϊξ 

Τερετίἐης α ἰεγτα, οἱ φμὶ εοττίθαὶ ἱπίεν ἠοπιΐπθ8 ποπ 
αἱ. Θπιπές ἰπ κα φεΐπο ἡμαϊσαπίωτ, ἀπιιδημίδημο Ὁγο- 

88 Ἐχοὰ,. χι", 2. ΠΣ 

Ἡρητ ον "ἢ Ερμεϑ. ΙῪῈ, 8. “1ε8. χμν, 4. 

σ 

56 Ῥ94], χχιχ,᾿ 10, 
8. δι). χνη, 10. 

4υΐα Αἷ( ργορ)ιδίθϑ : ΕἸ 660 ὁταπι ἐπ νιραάϊο σαριἑυϊ! α- 

εἰς γιπία βαπιοι Οποϑατ, φαοὰ ἰμἑογργθίδειγ φτγαυΐξυ- 
ἀο. ἀτγανὶβ δυΐδπι δδί μη} 8 βφθου} Πυνίαβ, βίουϊ οὲ 

ΑΠ1}0] βδογδία ἀϊείιαγ. Εἰ [αχία δἰ πρὶ! ο65 φαοαυς ἢΐ- 

βίογίαπι δχριϊοδὶ : ἰυχίδ 608 γεγο 4υἱ δρὶ ΓΙ ΠΠ06Ρ 

Βογίρίυταθ δυύίυηϊ, ἀ6 ἀπίπιὰ βἰφηϊοδί, αυς ἴηι Υἱίδ8 

ἰδιΐπ5. ἱμοίἀογῖς ἰατυΐη65. ϑμρογ βιπιπα Βαὺνψίσηϊδ 
ἐϑὶ ξοαΐπιμδ εἰ βουϊπιι8 ἀμπὶ γδοοταάαγθηι δίοη, ἐπ 

δα[ἰεἶδιι ας πῃ πιοαϊο 678 διερεπαϊπιις ογθάπα ποξίτα, 

φιΐα {{Π|πε ἱπίεττοσαυόταπί πος φιὶΐ οαριἴυος ἀμ χοτμνε 

πο5, Ὁέγϑα σαν !Ἰσογαπι δ. 18 8υπὶ Πυπιίηα Βαυγ!οηίβ, 

ἦαχιία αυα βοάδθηίοβ οἱ γαπιπίβοθιίθ5 ρϑι γί ο 6 - 

515, Ἰυβοηι δίσιθ ἀορίοτγδηι, α}}] βυβρεπάυηι ογξϑη“ 

808, ἰπ β4]}εἰυυ5. 1065. εἴ τηγδίογίογιπι δὶ. ϑογὶς 

“Ρίαπ) 651 ἴῃ φιυούλῃι ἶθγο, φυΐὰ βα] φῆ 1πι οπιπο5 

ἐγοάση( 685 δοοὶρίϑηι σογοηδπι. Εἰ ἴῃ ἰδαΐδ ἀϊοίτυν 5; 
Οτίδίμν φιαδὶ ἱπ πιοάϊο ἀφμ [ἐπτιπὶ, δἰ βαἰϊ ΦΆΡΟΥ 

ἀγιαηι Πωμοπίεηι. Ἐϊ Ἰῃ βοϊσινίαις Ὠεΐ, φυληάο ἴ8- 
Ὀογηδοι! 65 ΘΟΠΙ ΟΠ, 5} [}2Π058 ΓδΠ108 ἰῃ [8 

μεγπδοιίογυπι ἤχίοηθ οοπϑευπ|. 

Ὁ. δέομς ιυΐμηι ΟΠοϑαν. ὅ6οι5 ἤππιδη ἰδίυ κγὰ- 

55. 111}}}} 5851}, ΕἸ ἀμετιΐ ἐμμὶ σαἰϊ. ΟἸΔαδὶ δγαιὶ 
οΟἸΪ, δὲ δή δάἀνεηλιπι (}}γ 5811 Δροτιὶ βαηΐ, υἱ Γοβογδς 

εἰ [118 νϑηϊγοί βυρεγ ουπὶ ϑρί γἰἐ5 βδῃοίαι5 ἰῇ δρὲ- 

εἶα: οοἰυμηῦ. Νοι δ δηΐιη ροϊαγαί δι η05 οοηιη68- 

τὸ πἰβὶ ρυϊηα!η δι δυ:5 παίυτγα ΘΟΠΒΟΓίΘ πὶ 6506}. 

ἀΐπβοι. Αδοοπάϊι δόθὺϑ ἐπ αἰίμηι, σαριἴυαηι ἀπαὶ! εα- 

ρΡιϊυΐίαίεπι, ἀσσορί! ἄοπα ἐπ ἁοπιϊπῖθμς, ()μὶ ἀδεεεπάξᾷ, 

ἐρδο δδί χεὶ ἀδοδιιάι ΘΏΡΟΥ σηιν65 οοείο8 μὶ ἐπιρίετεί 

οἠμιΐα. Εἰ ἰρ86 ἀεα!ι αἰΐυς ἀροδίυίος, αἰϊοβ ργορἠιεῖαξ, 

αἰϊος ἐυαπφοἰίδίας, αἰΐος ραφίογοδ δἰ πιαφίδέγ02 ὧν ρθγ- 

[εοἰἰοπεηι δαποίοταπι 5. 

ἽἼ. Αγνετιΐ βιμὶ οαἰ!. Νοη 5υποὶϊϊ ὑπυπὶ οαἸυπιὶ 

ΔΡΟΥ ΤΙ : ροῦίαΓ ΡΙ αγι πὶ, αἱ ἀοδοοάδηι ΠΟ 80 

ὅη0, 86 δὺ οὨλμἶ 118 ΠΩ] 5 Δη66}} 8 608 4υ] 52}- 

ΥΆΠΠ δυιη!. ΑὨΡΈΙΙ 40} ἀϑοθπάἐρδηὶ οἱ ἀδδοομάοθδης 

5η ρον ΕἸ απ ποηνπἰς, οἱ δοσθϑβογυηῖ δά ου!., οἱ 

ταὶ ἶβιν οἱ. βοοηθγαπὶ δυίθπι 8η66}}, αι ΐα 

Ργΐος ἀδδοθπάογαι. ΟἸιγσιαβ. πιοίῃθηι05. ἀδβθεθηι δῦ 

Ῥγβφιαν θοιιίπυβ. Υἱν τυ πὶ οπιπὶυπι τορυμαυ8 
Ργβείρογοῖ. Θυδηπάο δυίεπι νίἀδγιπὶ ργίποϊραπι πεῖ 

γεἰ:8 οὐὐἴδϑ 8. ̓ῃ ἸδΥγθε υ] 05 Ἰοοἷα οοπιηογατί, ἰυης 

ῬΟΓ ἀρουδπι Υἱὰπὶ ἰπαγαβϑὶ δυ1} 56 6 η65 ἀοπιΐ νηὶ 

δάσπῃ, οἱ ραγοηίοβ νοϊαηίαι! ο͵υ8. φυὶ ἀἰδγ θυ} 808 

ουδίοἋ 65 σγοἀοηιίαπι ποπλλὶ 510. Τὰ ΠογΙ οὺ} ἀ:6- 
πιο ΐο ὁγ5, μοάΪα 51} ἀπφοῖο. Νοίϊ, παι! θοιηϊ- 

ἢυ5 δ5,(οΝ ΘΠ 6 γ6 πλπῖπὶ (6 πεϊπϊηιΐο ἐδ115 4 56} ἴῃ 

ἘροΙοβία, Απιθπ ἐπῖμι αἶσο νοῦϊς, φιΐα ἀπο δοτιπὶ 
ῬῈΥ οηιπῖα υἱάφηϊ [αοἰοηι Ῥαιτὶδ φιιὶ 651 ἴα σαἰ3.. ΟΡ 30- 

φυυπίαν δαϊαὶ τα Δηφο!, οοποοββὶ δυηΐ 94. τηἱιἷ- 

διἰδγίαπι ΕἾ] θ αἱ, δἱ ἀϊοιιηΐ ἰη 6 Γ 56 : 5] 116 ἀθβθθι- 

ἀΐι, εἰ ἀοβοοπαϊ! ἴῃ ΘΟΓρὰ8, 5 που }} ἱπάϊυ5 ὁ5ὶ 

ΘΆΓΠΕ, οἱ ϑυϑιϊ πε οΥγιοα πὶ, οἱ ρΓῸ οι 8 ἸΠ0ΓΟ 

ἴυὺς ὁδί, αυϊὰ π08 αι οδοίπιι5 Ὁ 4] ραγοίπιι5 η6- 

Ῥ 5, Εἰ οπηποϑ δηφ6}} ἀοθοδηάδιπυβ 6 σα]0. ἰά00 εἰ 

88 [01..2. ὅ9 5]. ΟΧΥΧΥΙ, δ. 81 Μ]οἢ. νὴή], 1. 
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τυ 80 την ΘΟἸ 6518 ογαὶ ἰδυάἀδητίιηι οἱ ρ]ογί- Α αυΐϊάδηι ἀϊ 65115, δἰ χυϊάδπι Πομ 6βεἷ8 ; νογαπι, ὁΠῃ- 

βοληιίίυπι Ἰλδιιπι, ἀυλπᾶο πδίι5 6βι (ΟΠ νἰδῖυβ. Οπηηΐα 

Δη66}18 ρΙ6η8 δυηι; γοηΐ, δηραὶθ, βϑοῖρα 5ΘΓΠΊΟΠ6 

ΘΟΠΥΘΓΘΙ ΠῚ Δ} ΘΓΓΟΓΟ ΓΙ βίο, ἃ ἀοοίγίηδ ἀςοπηοηΐο- 

Τιπι, 80 ἰπἰυϊ αία ̓ ῃ δἰίυπὶ Ἰοαυρηῖα : οἱ δυο  ρί ἢ 8 

οὐπὶ αυδϑὶ πιράϊοιι9 θΟη15 σΟηΐυνο δί4υς ἰπδίϊ 6: 

Ῥάγνα 5 65ί, μοαΐα Παβοϊ Ὁ 5ΘΠΟΣ ΓΟΡΙΘΓΔΘΟΘῊΒ : 

δι δβυβεὶρα {τ θυθη5 οἱ θαριϊδιηιπὶ δθουη]ὦ τορβθηθ- 
ταιϊοπὶβ, οἱ δάνοοδ {ΠῚ 4|105 506 105 τηἰηἰϑίογὶῖ ἰυϊ, 

οἱ οὐποιῖ ρΑΓΙ ΘΓ 605 συὶ 4] δῆ ο ἀδοοριὶ δυηῖ, 

δγηἀΐδ 8 αἀ Πάθι. σαμάϊμηι θπὶπι 681 πιαἦι8 ἐπ οἰ 

δΏΡΕΥ ππιιπὶ ρεσοαίογέηι ρον πίΐαπι ἀσεπίθηι., ΄μαπὶ 

δρτα ποπασὶπία πουᾶπι Πμ8108 γιῖθιιδ ΠΗ 684 Οριυιδ 

ρωπιιοιία 53, χϑυϊαΐ ὁπηηἶδ ογοαίαγα.,, ΠΟΙ δίυ 

δὲ δρρίδιἶ [ν8 φυὶ βαϊναπαὶ δαμῖ. ΝᾺπιὶ ἐσϑροείαιἷο 

ογθαίωγα τευοίαἰἱονοπι δίίογιι θεὶ ἐαδροοίαι 5".. Εἰ 

Ἰίσει ποῖϊπι ἢἰ φαΐ βου ρίυγαϑ ἀροβίο 088 ἱπιθγροϊανθ- 

τυηι! δι᾿ ππηηοιΐ 86 ΓΠΊΘΠ65 ἰπ6556 1 γῖ5 δογυπ 4υΐ- 

θυ ροβϑὶί ογεαίογ (ἢ γϑιυ5 ἀρργοθαγίὶ, Ἔαχβρθοίϑι (ἃ- 

Τηθη ΟΠηΠΐ5 οΓοαίαγα Π}105 θοὶ, φυᾶπάο ᾿ἰθογοη Ὁ ἃ 

ἀο!!οῖο, φυδπάο δυίδγδηῖϊαν 46 Ζαθυ}} πιλπιι, φυληθο 

ΓΟφοπογθηίι ἃ Ομ γίϑιο. Ὑογιπν ἦλπὶ (ΘΙ ρῈ5 68], τ|. 

ἀδ ργῷβοηι Ιο00 ἰδ ἰδηραηηυ8. ΥἹά ριΟρὶ οί 
Ποη Υἱβίθμοπι,, δα νἱβίοῃμθβ θεοὶ. Ουᾶγα ποπ Υἱ 

ἀηδῆ, ὁθά μἰυγίπη8 Υἱβίοῃβϑ ἢ Αὐάϊ Βοπιϊμυ 

ῬοΙΠἸοοηἰὸπὶ δίᾳυα ἀϊοοηίοπι : Ε90 υἱεξίοποδ πιμ εἰμὶ ἢ- 
εαυὶ "5, 

8. (Ουἱπία πιο 88. ΗΟ Δππι58 φυΐπϊ5 οορεϊν 4115 

Τορί8. δοδομίπ). Τ ΎΟΟ δ᾽ πΠ0 ΔηΠ0 φἰδι5 ΕΖΟΟ  6}}8 οἱ 

65 ἀἿϊ οβι]5. 51 δἄϊθηι ρϑοοδνογί εἶθ, διιβου! χυϊὰ 
Βοααϊίιγ : Ῥο8 ὕὑ6γο μὲ Ποπιΐπο8 πιογϊεπιϊπὶ. ΝΟΠ οδὶ 

Βιδο οὐρὰ γνοσδηι15 δὰ βϑ]υθιὴ, ΠΟῸΠ ἰἱρβὰ Οδιιθῶ 
τηογ5 41} ἰηνίιαι δά ἀϊν᾽ηἰαίοπι, εἰ δὰ εα]εβιίς 

ῃδίσγαΣ Δι ΟριΪΟΠ6 ΠῚ, δα ἢη ποϑίγο ρδοςαϑίο, οἱ ἴῃ 
ΠΟΒΙΓΟ 8606 |6Γ οσοῃϑίϑίὶ αυοὶ ἀεί : Κος ἀμίοι 

μὲ ποπιΐπεδ πιοτὶεπιϊπὶ, οἱ φιαδὶ πὲς ἀὰ μτὶνεὶρίθας 

εαὐει8. Μαϊιὶ ργϊποὶρα8 δγᾶηὶ, οἱ ὑυη05 ΣΧ οἷβ οοῦ- 

τυΐϊϊ, ἀδ αυο οἱ πῃ ἀεπαϑὶ βου δ ν δ΄ : Εκοε Αάαμι 

[αείιι5 ὁδί, πο αυδδὶ Π08, 864 φμαδὶ ππΗ6 ἐπ ποδὶ. 

Ετγρο φαλπάο ρμεοροανί! Αάδηῃ, ἰαπο [Δεῖυ}8 681 4υδεὶ 

υμ08. 
10, Εἰ [αοἰτις ὁ8ὲ δότπιο Βοπιϊπὶ αα Ἐ ΣΕοἰιϊοίοηι β- 

ἐΐμηι Βιιτὶ. ἘκίΔιηϑὶ ἀδ ϑαιναίογο [ἰδ ἀἰεία ν Ὁ Γ5 

ἸηιοἸ]φαογο, π6 {ἰπηρᾶ5, ἰαοὶ εἰ δ'ς δ]ορογία ῥμιοὶ- 

Ιδοΐπτηῃ δυῦηι : γϑηὶὶ βοσηο θοιΐη! δὰ δπην 4υἱ ἐδ 

Υἱγείης ΠΑΘο Δι, ἰὰ δϑὶ ΠΟΠΙ 6 ΠΊ, ΒΟΥ 56 ΠΡΟ Γ 

ἴῃ Ραίγα πηδηθῃ8 : υἱ Πδγαπὶ αἰγδαυς ἀπυη), οἱ ὁ0η- 

δοοίδτγοίυν ἤοπιο, 46 0) δδογαπιθηίυπι οἱ 54}- 

ἰδπὶ υηΐνεγβα ἢ η]Δη αι15 ἱπάυδρεί, ἀϊνί πη! 41 ο͵5 

εἰ παίυγῷ υηΐϊρομίὶ Πεὶ. Εαοίμς ὁδὶ ξογηιὸ δοπιϊπι 

αὐ Ἐπεοϊιϊοίοπι βίΐμπι Βιεικὶ, διοογθοίοπι ἱπ ἰεττα 

Ομαίάκονιπι. ΟΠ] ἀὶ ἀ6 οαἰοϑί! νὰ5 αἰδραίΐδηι : 

Ομιδ! ἀεὶ πϑιϊν δου Ποπιΐπαπι ται! οοἰ πηι. 1π| ἥέττα 
Οπαίάςοτινα. Ουδοὶ δὶ ἀϊοδί, δυγυπὶ 4υἱ ἀϑδοῦιηὶ 

(Δίυπν, δογυπὶ 4] οαυβθᾶβ πη Γβ (8118 ἃϑίγογιμ 

αἰγουΐία νἱηάδΐοδηι. ᾿5(6 δὐᾷοὸ πύυης ΘΓΓΟΓ, οἱ ἰδίἃ 

πιοηιἰβ ρογυθγοὶίδβ φυγαὶ! δὺ ἰῃ (Δ᾽ ἀφρόγα πὶ ἰογτὰ 
“αϊηῖο εἀριἱν 115 ΦοΔο πὶ, ργορίοία πη εἰίατ διὶ δὰ- ( δἰ φηϊβοδίυγ. {[π ἑεττα Οἠαίάοτιπι δέος βαπιθα 

ἄσοϑ. Νοιι ἀδβροχὶὶ εἰθιμθηἰ 5ϑἰ πλ}}8 ρϑῖ6Γ, Π6 6 ἸΟΙβῸ 
ἀθιροτα ἱποοπιπιοη ιν Ρορυϊη ἰδ 4υἱτ. Ουΐη- 

08 εο᾽ Δπη85. ΟτΔηίυπὶ δηλ μυΓγὶβ 6 ΓΟ 55} Οαἰη- 

416 δηηΐ ἰηιθι υχογυηὶ 6χ 400 οϑριϊνί δβαογνίιηϊι. 

ϑιδίϊπι ἀοϑοθηαῖ ϑρίγί 8 8δποίιβ, 459 δρογυΐ! 

οΟἶοβ, αἱ ἱ 4υὶ οοϑριϊν 4118 50 ργοπιοθδηίαγ, υἱ- 

ἀδγοπὶ ὁ8 4υῷ νἱάοιαπίιῦγ 84 μγορίιοία. δὶ οπί8 

αυΐρρε 60 : Εἰ ἀροτιὶ διρι οαἰΐ, φυθάδπι τηοάο εἰ 

ἦρϑβί ἱπίυθθαπίιν ΟΟ0}15 οΟΓ Ϊ8 ιια: {116 οἰΐαπι οοι}}8 
ΘΑΓηἶδ Δβροχογδὶ. 

ϑ. Εἰ [αοἴμδ 681 δόγπῖο Ποηπὶ αὐ Ἐποοίιοίθηι - 
ἐΐϊμπι Βιιεὶ φασοτάοίοηι. ϑότπο Βομιϊπὶ φαΐ ἰπ ργῖπ- 

εἰρίο ογαὶ δριιά ἤθυπὶ Ραίγεπι θὺβ ογθυμ, ΒΟ ΓΠ Ὁ 

41 ογθάθη(65 εἴϊοϊς ἀθο05. δὶ δηὶπὶ ἀϊχὶς 1105 4605 

δ 4005 5αγπιο Πεΐὶ [δοίυιι8 δβί, δὲ ἤθη ροί68ι 5ο᾽νὶ 

δογίριατα, δὰ φιιοδουμα 6 5 Γπιο Ἰ)οὶ (οί οὶ, [ἅ- 
οἷἱ δαηι ἀϊ!. Ελδο! 61 φιοηια ἀδὰ5 Γυἷϊ, φυΐα ΤΓἀο5 
651 ΒόΓη)0 θοΐ διὰ ουπΠ. ἔσο αἰαὶ: Βθὶϊ οδιῖδ, οἱ μι 

Αἰεἰδδὶμιὶ οηνη68. γὺ8 ὑ6 70 μὶ ᾿οηιῖποα πιογὶοηιπὶ, οἱ 

φιαδὶ τιπιι5 ας ρυϊποὶρινι5 σααἀοιὶϊς 56, Οὐὶ Πα} 6115 ἴῃ 
Νονο Τοβιδιμοιίο δι αϑιηοἀϊ τορτγοπηἰβϑίοποηι 5] 

Οροτίοί ἱπβι 618 ἀἰκιϊησαγα, οἱ ἀΐοογα ἰη1 6 56 

ἀἰδδίἀθη!β ἀδθοβ, ηυοὰ αυϊάδη) ποίλϑ δϑὲ οἰΐδηι 

διιϑρίοαγὶ, 56 ἰυχία δϑυβίοποιῃ ἀϊοίιη 8, δυάδοιοῦ 

Ργοίδοιο ἀΐοδη), πλιὸ πια)οίδπὶ ἰῃ Ὑαίογὶ Τοϑβίδ- 

ἸΏΘη10 οβίοπαϊ! Ἰιιπιαηϊίδίαπι αυδαὶ ἴῃ Νονο. Εϑο 

αἰαὶ: Ὀἰϊ ἐφεἴ5 εἰ Πἰϊϊ Αἰεἰδοῖηιΐ οηιπεδ, Νοὴ αἷϊ : 

ὁ [υς. χν, 7. 5) οιη, νι, 19. 46 0866. ΧΙΙ. 86 ῬρᾺ]. υχχχι, 6, Ἵ. 

Οἰοϑατ. Εἰ [αοἰα ὁδὶ ἐς δι ρῈΥ πὲ πιαιιις Ὠοπιϊπὲ. 

Εἰ 96γπιὸ θοπιίπὶ δοίυ5 οϑὲ δὰ Ῥγορ]ιει3πι, εἰ π|8- 

Π08 υἱ οἱ [8ει15 ΟΥΩΔΓΟΙῸΡ οἱ γογὈῖ5. ΕἸ εἱαϊ υἱεῖοποε. 

ΑἸΐᾳφυδ Ρογδ Ἵπ59π), 6ἱ ᾿ἰσοὶ ΡΓῸ διηδιδιῖα το ρογίβ 

δῷ αὐδ αἰχὶ, ροδϑίηϊ διήήσογθ, ἰᾶπιθι οἰϊαπὶ 

ἀδ ἴοῖο ΘΟΓΡΟΓΕ Υἱϑἰοἢἶβ 5 Πηπηὰ ΄υφ 486 ᾿ἰθα 00. 

11. Εἰ υἱαῖ, οἱ ὁ0ε8 δρίγι 5. διγσοης υεπίοϑα! αὐ 

Αημίίοπο., ὈΪ Κ πιο Ρ οοπδίἀδγα ΓΟΡΓᾺ, ΠῸΠΊΘΓΙΠΙ 

αὐ ἀϊουπίυγ : Βρ᾽ γιὰ 5 ΘυγβθΠ8 ϑν6 Δ ΓΘ ἢ 8 γὸ- 

᾿ πἰοθαὶ δΌ Αφιυοηθ, 6606 ὑπ το5. Εὶ παδὲς πιασπα 
ἐταὶ ἱπ εο, 6066 ἀπ5. ΕἸ δρίοπάοτ ἐπ εἰγομῖϊι εκ, 

6606 ἰγ68, ΕἸ ἐσπὶδ το[είφοπδ, 006 ηυδίυογ, ΕἸ ἐπ 

πιοσίο 6}ιι8 δίουιι! υἱδῖο οἰδοίτὶ ἱπ πιράϊο ἰρπὶς, δοοὺ 

ηυΐϊπᾳυο. Εἰ Πωποη ἐπ 60, 6606 86χ. βοδέ ἤκες δἰηι- 

Ὁ ἐμά φιαίμον αἀπὶπιαίμιηι, οἱ υἱδῖ δογεμι, εἴ πάτο 

γαιΐο υἱδίοπῖδ,, 6066 βορίεπμ. ΕΓ ἐπ πιραϊο απἱπιαίέμηι 

φιαδὶ σαγϑοιοδ ἰσπὶδ, Θοο6 οεἴο. ΑΟυἱβ ροϊθ5ι ἰδίδ τϊ- 

πυϊδιϊπη ΘΧΡΟΠΟΓΟ 3 Ου͵5 ἰἰ8 681 οδρᾶχ βρ᾽ γἰϊυ5 Ὠεῖ, 

αἰ ᾿ς 5Δογαιηθηί ἀἰϊυοίἀοι ἢ Οροτίεθαι δοιυβαίο- 

το Ογοδιοῦὶβ οἱ θεὲ ργορ]δίαγυπι ρεΐπιαν ἰμ16}}}- 

δογὸ συ ἀϊσαμίαγ ἃ ρΓΟρίιοΕ18, οἱ ροβίθα ογηνἐ παγὶ. 

Ουΐ δηΐηὶ γαγὰ δοοιβαῖ, δὰ ἀθθδί δοουβᾶγα 485 Π0- 

Υἷι. δ ν6γῸ Ἰμωγειϊοὶ 6 Ῥγυρα αυϊάσπι δυηὶ ἰηι6]- 

Ἰθοία! ἀϊνίηο, φαοπηο 0 γι! Δ Ὁ] ΠἾοὉ ἀοουβδηϊ φαοὰὶ 
605 Ππρδβοἶγο οοην "οἰ 9 ἢ Ὀἰβοδλῖ 45 ᾽ν ἢὰς νἱ- 

βίη) πη 51 βθηϑ05. ῬυΪΠη.ηὶ ΔρρᾶΓοῖ πρὶ εἰ 5 δα ξογ 8. 

ϑοουηάο μμ}}68 πηᾶζηδ ἰῃ βρί γα δυίεγοιία. Τογεο 

“1 ἄρῃ. μι, 832, - 
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βρίθπάου ἴῃ οἰγουυ βρίγιι8. δυΐεγθη 8. Ουδγίο Α δβιυδη8 δηϊπιιβ εβί ἰθευι5, οἱ πη 6 η)5 χυζ 5ἰἸθδΐ, 
ἱξηΐϑ γείυ!ξθηβ. Ουΐηϊο ἰῃ πιδάϊο ε05 5ἰουῖϊ υἱβίο 

οἰεειτί, μδυά ἀυδίυπη πίῃ ἰθ πιοάϊο ἰφηΐβ. ϑαχίο 

5ΡΙδηοῦ ἰῃ δοάςπι εἰεοίγο. (οηῇίθον ᾿ἰθαπίοι ἃ 54- 

ῥίδθηϊο εἰ θ06]} νἶγο ἀϊείϑιη βοπίθπεϊδπι, 4} }}} 588ρ8 

δυπεοίρίο ; ἀδ θ60 οἱ νεγὰ ἀΐδεγε ροσγίουϊιπι 6δι. Να- 

πε Θηΐἷ πὶ 68 ἰδηῖιπὶ ροτίουϊοθα βυηὶ φυ8 (μ154 ἀδ 

60 ἀϊευπίυν : βαὰ οἰἶδπηὶ 4185 γ6Γὰ 5801, οἱ ἤθη ὁρ- 

Ρογίυ δ φγοίεγυπίυγ, ἀΐοεπι! ρογου]ὰπι φοπογδηῖ. 

Μαγρατίια νεγὰ δϑί, 864 δὶ ρεγνεῦγβε, ἀἰβοῦγ πηθ ἢ 6118 

ἐδί αυοά ἀΐοὶ! ρεάϊθυβ δοτυπι. Εἰ εἰ [χα πὸ8. 4]1- 

4υοὰ ροπᾶπιυβ Θχθιηρίιη, ΠΟ] 6 ο. 0065 ἰδ5[28 ποη 50- 

Ἰυπὶ ἴῃ 418, ποῖ ἰδυίαπι Βοπιῷ, θη ἦι ΑἸοχαποτία, 

δε ἴ'ῃ οπηιΐ βθῖημεὶ ογθα δἰ πη }Πυἀΐποπι τείογιιμὶ 88- 

βεηα;, φυῶ ἐχ οπληΐ βθπογα ῥἰβοῖι πὶ ολρὶ!. ΝΟΠ ρ05- 
δθηΐ υἴνΟΓΒΔ ΠΟηἃ 6556 συ ἰποϊἀυηὶ ἰῃ ἐαπ. Αἰϊ 
αυΐρρα ϑαίναιον “᾽ : Ομπι ἐχίτγαποτίπι, οἱ ἐεομς {{- 

ἐκε ὁεάετῖπι, εἰἴφεπί δόπα φιϊάεια ἱπ ναδα 5ια, πιαία 

φεῖθ [οτας μτο)ὶεϊεπι. Οροτίοι ὄγξο ἴῃ βάθη οἱ 5 

Ἐξοϊοοἷβ 6886 οἱ θοὺπὰ οἱ τρὰ]ᾶ. δὶ 78πὶ| υηΐνογβᾶ 
τηῦπάδλ βυπηὶ, φυϊὰ ἀδγο! παυΐπιιβ ἴῃ ἡπαϊεῖο Ὠεἱ 7 Εἰ 

ἦυχιδ δἰἴδπι ραγδνοίδηι, οἱ ἔγυπιδηίιπὶ οἱ ραϊθα ἴῃ 
ὅτοα σοπεϊποηίυγ, οὐ] {Γιπηοπίυπὶ ἰδηϊυτῃ ἴῃ ΟἿ ΓΙ δι] 

Βοῦγοᾶ σοηρβτοροπάυπ) ἰϊ, οἱ ἀϊβοογηδηΐιγ ραίθα 40 

60, εμ͵μ6 υεπίἡαὐτιιπι ἐπ πιαάπιι 6Ἶι8, εἰ πιιμααὺὶῖ 

ατεατη δμαπὶ, εἰ οι σγεραθὶ! {γιπιεπίμπι ἐπ Πογτειιπὶ, 

Ραίεας τέτὸ σομδυπιεὶ ἴση ἱποσειπσι δι! 5. Νοαυς 

ΘΠ 4556 Γ0 ΔΓΘΔΠ) ἰοἴ ἢ] 6886 ΠΙΙΠἀΠὶ, 86ι} ἀΓΟΔΠῚ 

ἱπι Ποὺ 6556 οαίυπι φορυὶὶ Οἰγἰϑεἰυὶ. Θυοπιοίο 
Ὀπδαυξαθθ ἈΓ62 ΟἰΓΟΙ ΒΟΥ ἱίαΓ, οἱ 6ϑὲ ρίθπα ἴγυ- αὶ 

πηθῃίο γεὶ ρα]εἶβ, πες ἰοίυπι 3660) [γυπιεπίαπι 68ι, 
δ6ς ἰοἴυπι Γυγουτῃ ρα θᾶ : 80 ἴῃ ΕΟΟΙ 6518 ἰογγαβίγὶ - 

θυδ αἰΐι5 ἐδὶ (γυπιέπίαπι, δἰΐυ5 6ϑὲ ραϊθᾶ. όγυπι 

ἰδὲ πο 808 οαυβ8, πες ΡῈ Γ νοϊμίδίοπι ρα θῶ βιηὶ : 

που Θπἶ}) 6χ φγοργίο δυο [γυπμοπίυπι 6ϑὶ : 

δὶς τεΓῸ ἰπ ἴυ8 ροιεδίδιε ροβίἰαπι| δῖ, υἱ 5818 ραϊθᾶ 
τεὶ [γυπηοη τη. Ηϊνεο ἢ05 ἀοςογα ἀἐδθαιῖ, υἱ δὶ αἱϊ- 

4ιδηάο δἰΐᾳυΐθ ἰῃ σοπρτγορδιἑοηΐ θυ 5 ποβίγὶβ νἱάογὶῖ 

Ρεσοδίογοπι, ποὴ ϑοδηάδ᾽ϊζεῖυγ, ποαὺθ ἀΐοδλὶ : ἔσο 

ΡΕΘΟΔΙΟΓ ἰῃ οἴ ΒΆΠπειο 6ϑί. δὶ δος Ἰἰοαῖ, δὶ Βος 

φοποράϊίυτ, ΄φυᾶγο οἱ δξὸ ἤθη ρέρσορῃ ῦ θα ἰπ ργρ- 
861) 56 0]0 δυμη05, ἰὰ 651 ἴῃ ἃγοᾶ, δἱ ἷἰπ βαβθῃᾶ, 

οἱ Βοιὶ οἱ τη4}} ἰπ 68 οοηϊ ποίαν. Ουδηάο δυίοπὶ 

γοροῦῖι ΟΠ γἰβίυ5, ἢεῖ ἀϊδογοιῖο, οἱ ἱπιρὶουίίαν ΠΠ᾿υὰ 

φαοὰ 40 Αροβίοϊο ἀϊείιυτ δ : Οπιπθε πος οροτίοί α4- Ὁ 
δίδίετε απί6 (γίδιιπαὶ Οἠτδιϊ, μι τεροτίοὶ ὠπμδριΐδφιια 

Ῥτορτία σογροτὶδ διιὶ σζμ φεεεὶς, εἶνε θοπα, δἷυο πιαία. 

Βαο ἴῃ ρῥγοωπιῖὶο ἀθ ἱπιίογργείδιοπὶμθυ5 υἱδίθμυτ 

4υι ργοίεγαι, φυ Ἰον 6 Γ ἰδΔοί ἀϊπιϊι(αῖ, αι ἐχ 
115. πιδη  [65|10.5, αυ8 οἰ ϑοιγία5. Ἔχροποιθα βἰηϊ, δὶ 

ἰδπιοη Ροϊογίπηυϑ ἱπηρίεγα φυοὰ οἰρίημι!5. 

12. Ργίπνιπι ἐγροὸ νἱάδίιγ Βρὶ εἰ ἰὰ5 δυΐοιθηβ : ἰὰ 

υοιὶ μάᾶι]ο Δηῖ6 ἀϊχίπνιϑ8, φυΐα Ποπιΐπυβ ποβίογ ἱψῃΐβ 
σθηδυπΠΊΘη8 5]1, δι81}} 6 ΓΟρΟΙΪ πη8. δἱ εἰϊεί πὰ 

᾿γαὶς οϑιἰπιοιΐο οοηθγαθγθ. Ουοπιοίο ρομίίαν 8ρὶ- 

τίτιι8. δι ίθγθηϑ" θθ5 Βρί Γἰ[5 68ι, οἱ βρίγιίυ5. δυΐο- 

ΤΠ ΟΟΙ υΓ, Θυὰ ἃ πιὰ δυίεγι, οἱ 8) δἰ πιὰ πιοᾶ, 

υἱ πιοῦῖ 9 Δυίγοη5 ργαάϊεείυγ ἢ Οτίχια πιαϊα : δἱ 

(υης Β6ηί[0 Ὀθοηἰδίεπι 65, 5ἰ1 ἃ πη8 ραϑϑίιηᾶ 405:- 

4υὲ 5υδβιυϊογῖ!. Ναας γεγο ρυϊδιάμην οϑὶ ἤηοπὶ 

6558 Ὀοαιμυἀϊηἰβ, δὶ ἃ πη8}}5 ΠΠΡαγθιηυγ : ἱπίεἰππὶ [6- 

Ἰἰοϊιδιῖὶς ὅδι σάγοῦθ ροθοδίο. Εἰ ἴῃ δογοπηα βεγὶ ῖ- 

ἴυγ 1" (οπιηΐὰ φυΐρρα φυδ 'ῃ ῥγορ οι 8 δογίρία βυμ, 

εἰοπιθηιβϑἰπὸ 60 υἱμάϊοο): Ετος ἀξεαὶ ξεγπιοπες 

πιδος ἱ 05 {μππὶ, ἐσ06 σοπδίϊμὶ [6 δΏΡΕΥ φεπίθς εἰ 

τέφπα ἐγαάίεσατε, εἰ διιἤοαέτε, εἰ αἰδροτάετε, εἰ ααἐβ- 

ξαγό, εἰ μίαπίατε. Βοπίμπι8 6δῖ θὸυ8 ἀδηβ βογπιο- 
π65 δὰ ογδάϊοαπάυπι. ὕδγυηὶ αυϊὰ 68. φυοὰ δγδάϊοανὶ 
ἀερθεαῖ, οἱ βυῦνονῦι! ἢ 51 αυλ ῥἰδηιϑιὶο ἴῃ δηΐπιο 

πηλ]8 οδῖ, δὶ αυὰ δβεείδ πεηιῃ, ἰδῆς οιδάϊοδϊ, 

ΒΔηΟ ΒΌΡΥΟΓΙ  ΒΟΓΤΏΟ ρῥγορμδιίουβ. ὕι᾿πᾶπὶ αὐ! πὶ 

οοηιίηρδί, υἱ πλὶδὶ (4115 56γπῖὸ ἀομποίυν, φυὶ ὀγδάϊοοϊ 

᾿ι:γοιοογὰπιὶ βαπιῖηα, οἱ ἀοοίγίηδη) οχ Ζαῦι}} (Ομ τα 

τηδηδηίθπὶ), αυἱ ἀδ 6͵05 Δηϊπηὰ 40] πυης ῥτγίπΊυ πὶ 

Ἐσφεἰυβίαπι ἱηφτγούϊίαι, ἰΔυϊοϊαιγία δυίεγαι ρἰαπίδιίο- 

ποῖ. δεαὶ ξὐγηῖοποξ ἡϊθοδ ἱπ ος ἰαμπι. Ετοε σοπείϊιεὶ 

6 ἐταάϊεαγε εἰ εμἤοάετε. ϑ0.]Ἰοοὶ υἱ δἱ φυὰ φὐϊῆςα- 

ιἰο ραβϑίπιἃ δϑὶ, ἀδβιγυδίωυγ, Ουδπὶ Ὑε οι οἱ 640 

5 δούογα φυ!ἀυϊὰ Ματγοίοπ ἰῃ δυγθι5 ἀδοορίογι πὶ 

τα ἤοανὶ!, δγδάϊοαγθ, οἱ δυθνογίεγθ, εἰ αἴβραγβογε, 

υἱ δλοοῦ ἀϊδρεγάϊάϊι ἰάοϊα. ὕδαυθ δά δποάϊεγηυῃ 

ἀΐδηι οδὲ ἀἰθρθιάεγα οἱ ὡοἀ ον. Πωγοι οἱ ἀΐθρον- 
ἄδγο οἱ βιιθνογίαγε ἰδηίυ πὶ δυσίογαμι, ἴῃ τι ϊοδιο- 

ηἷ5 δυίοπη ῥἰδηίαιὶο 8416 ΒΟΓΠΊΟΠ6 βυγΓάδ5 ΔΌΓΟΒ 

ἀνογίογυμ!. Νοαυς ἐπὶπὶ νοϊυηὶ ᾿ἰμϑρίοαγα, αυΐα (τὐ- 

ϑ[1ὰ ᾳαυξαιυδ ργῖπια ἀϊουπίυγ, οἱ βοουπάα αὔξ ἰα ἃ 

δυπι. Θυδτα ἤυῆς ἰδία πιοιρογδηγ5ῦ Υἱαθ] οὶ υἱ 

τηδηϊδϑιθίυν Ποὶ δογπο βυθνογίογα τη814, οἱ ὡι Π- 

σΆΤ6 ορίϊπηᾶ, Θγδάϊοαγα υἱιϊα, φυδϑὶ ἀργίουϊδ ὕοηυ8, 

υἱ ἰπ ρυγραῖο ΟἈΠΊΡΟ υδογγίηια Υἱγίαϊ πὶ Πη6 5515 
οτίαιυγ. πο ῥγορίοῦ ϑρίγίιυπ δυίόγοηίθην. ΥἹῦ 

οηἰπὶ ργἰ πὶ Πὶ ϑρὶ Γἰιυη δι δγοηίοπι, ἀδ᾽ π16 ποθ] ΔΠῈ 

πιδξηδπ) ἰῃ 60. Ουδλπὰο ρυγραίυϑ (2) [Ὁ6ΥΪ5 ἃ} διι- 

[ἐγθηΐθ βρί τυ, ἰδηῖυπὶ αἱ λυ ἜΓΔΙΙΓ ΟἸΉΠ6 τηϑίυπὶ ἃ 

16, εἴ οππὸ φυοὰ ἴῃ ἴθ δηΐπηᾶ ποαυϊι 5 Ὑογβαίυῦ, 

“ΜΔ. χη, 48. Το. τ᾿, 17. 1911 (ογ. ν, 10. 7' 46γοη. κι, 10. 

(3) θυανάο ριτφαίιις, οἷς. ἤσπο Ἰοσιπὶ τγδοα Γ6- 
γϑϑοηίδη! Οδίεπθ π|88. : Νεφέλη μεγάλη ἐν τῷ 
ξαίροντι πνεύματι. Ὅταν ὠφελεθῇς ἐχ τοῦ ἑξαίρον- 

πος πνεύματος δεξηρεν ἀπὸ σοῦ πᾶν φαῦλον τὸ ἐνυπ- 
άρχον τῇ ψυχῇ σου" τότε ἀπολαύσεις τῆς νεφέλης 
τῆς ἔνυπαρ οὐσῆς ἐν τῷ ἑξαίροντι πνεύματι. Καὶ 
ἔστιν αὖ ὴ νεφέλῃ συγγενὴς τῆς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ 
νεφέλης, ἀφ᾽ ἧς ἦλθε φωνὴ λέγουσα" Οὗτός ἐστιν ὁ 
Υἱός μου ὁ ἀγαπητός. Πνεύμα οὖν ἑξαῖρον' εἶτα 
νεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῷ" εἶτά τι λαμπρὸν φέγγος 
χύχλῳ αὐτοῦ. Ἧρταί σου τὸ φαῦλον' δέδοταί σοι νε- 

φέλη, ὥστε βρέξαι ὑετὸν ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα. Νιιδες 
πιασπα ἱπ δρίνιιμ ατι[ογέπιο. Οτιπι εἰ Πα!θηὶ αὶ δρὶ τι 
δὲ ἠτείο ουηϑθοιι8 [μΘΥἷδ, φιῖ α 16 πιαίμπι φιοά 
απίπι (μα ἐπ6δὶ αὐδιμίοτὶῖ, ἱμπ πιιϑὲ [γμοτὶδ, φιιΦ 
ἐπ δρί τῆι πὶ [οΥθη|6 65. Ἐδίψιιο ἤσο πιιθο5 αῇῆηὶς {{ 
δυαπροίϊς (8 πϑὶ, 6 φια τεηὶ! ὑοῦ αἰσθπδ ; « ἢϊς ὁδί 
Ε τι πιοιδ αἰΐεοιιδ. ν Ἰοἰίμγ ορὶνίιι5. ἀμ[οτεης; 
ἐἰοὶια6 πωϑὸς πιασπα ἱπ 60; {πὶ δρίο 0}. τνπῖσαπᾶ 
ἐπ οἰγομίμ ε)ι5. Νοπιρὲ αὐίαίαπι ἃ (6 υἱέ 68,, 
ἄἀαία (ἰδὲ πιιϑὲδ ὁ; μὶ ἀοεϊίαί ἰπιῦθῦ δΙΡῸΥ υἱἷ- 
πϑαιη. 
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ἴυη6 πο ρῖ65 οἰΐδπη πτάρηδ ποθι] ἔγυΐ φυδ ᾿μ 8ρὶ- Α ρυγραπάιϊπι. Ιἀδοαυα 80}! 1οἷτ6 ῥγονίἀδηάαπι οθὶ, υἱ 
τίτα δυβαγδηία οσοηδ 81}. Ουδ περθυΐϊα ργοχίπια δϑὶ οἱ 

ΒΟΌΣ αυδπὶ ἰῃ Ενδηροιο Ἰορίπιυ8, ἀ6 ΄αυὰ γϑηΐὶ 

γον 15: Ηὶο ει. Εἰ διε πιεις αἰεοίιιδ, ἱπ φμο δθηδ 
εοπιρίαοιϊϊ. ϑρίτίυ5. γΘΓῸ δυίεγθηβ, ἀδίμἀ6 πορυϊᾶ 

τηϑη8 ἰῃ 60, Ροϑ[68 5ρ,6ηαἰ ἀἰδοί πηατη ̓ υπηθη ἴῃ οἷγ- 

οὐἶα 6᾽05. ΑἸ δίυπὶ δδὲ ἃ 16 πιαὶιπι). θδία δϑὶ {0 ] 

ποῦυϊα πηᾶρηα, υἱ ρίυδι ἔμ ὈΓΘΙῚ ΒΌΡΘΓ ΥἱΠΟΔΠῚ 0.81}, 

βϑουπάιιπι ΠΠὰὰ φιοὰ 4110] ἀϊείιυν 15 : Μαπάαϑο πιι- 

ὀέδϑιιΣ πὸ ρίμιαπί διροΥ δαηὶ ἐπιῦτοπι, ΒΌΡΘΓ ρ6βϑἰ ΠῚ ΠῚ 
νἱἀεἰοοὶ νἱποαπ). 5. δυίθπη ἰὸς ἀδ τπδῖὰ }ιθδίυΓ, 

Ἰιδυὰ ἀυδίυτη 681 φιΐπ δοοηίγαγίο δὶ μον νίποᾶ [06- 
εἶδ, ρίυδίϊ διρογ 16 π60}0}. 

45. Εἰ ερίἐπάον ἱπ οἰγομῖμι 6}ιι8. δεὶ 46 Ἰρπῖς {μ|- 
φόνη8 οἱ ἐπ ῃιφαϊο ἐ718 φιαδὶ υἱδίο οἰοροιτὶ. Ὀαμ! εἶτ Γ 

δυίετι (5) ἃ πο 5 πιὰ θειι8, βρίγιυ οἱ ἰφηὶ. 51 θοηὶ 

οἱ ἱπίοηιὶ δὰ ρῬγδοερια θεοὶ δἰπνυ5, οἱ βου πηοηΐ θυ 5 108 

δευυἀϊδιηαν, βριεἰ Ἰη818 ποϑίγα δυίογι, δοουπαὰπὶ ἰ]- 
Ἰυὰ φυοὰ βοτὶρίαπι 681 75 : δὲ απίόπι δρίγἱ τὰ ορετα σατλὶδ 

461 πιοτιϊβοατονὶ ὶς, υἱυεῖῖα. 51 Ὑ6᾽Ὸ 5ρί "115 πιδῖἃ 

πο Δυβίι] τὶς ἃ μι} 15, ρυγέαιίοῃ 8 ἐξη15 ἐμ ξ6πιυ8. 

Ἰϑείγοο ἀϊ!φοηίον Οὔβαγγα Θοπ)ΠοΟ)68. δἰ πφι}}48. 
Ργίπια οοπ)υποιίίο οϑὲ βρί γι 5. δἱ πϑῦυ} ; δϑουηάᾷ 

ἐκεῖθ δὲ Ἰυσῖπὶβ ; ον οἰθοῖνὶ δὲ βριθηἀουγίβ : ἃ6 

βδίισυϊα αυ 4ιλ5 (γἰδίία νἱἀεηίυγ, ᾿πουπάϊογυμα 

νἱοϊηϊιαῖα ροηβαηίγ, ϑῖνα δηΐπὶ Βρί γι 5. ΟΥ̓, 

ἰδίαι βοαυΐίαν πθθυΐδ΄ δίνα ἰσηῖδ Ἀρρέγοί, δι η- 

αἴαιη 65, οἱ Πππη6 ; δίνα δἰδοῖγ ἢ θΓδοθά ἢ, βρίοη- 

ἀον ἴμ εἰγουίια. ο͵08. 68... Οροτίει αυΐρρθ ΠῸ5 (85] 

δύυγαι ἐπ ἴυγηδοα οἱ οἰδοίγα πὶ γθἢ θη} 551η}0 ἰστι6 " 

οοιατὶ. Εἰ ἴῃ ᾿οο ργορίδία αἰιθῖπ πὰπο Θχροιἐτηυ 8, 

μὰῦ658 βϑάοηιοηι θυπιπυπὶ ἴῃ πηράΐο δογυβα θην, οἱ 

ἙΟΠΠδηίοπι 608 4] ᾿πἰδ5{1 50η1 ἈΓρΟΠίο, Οἱ βίδημο οἱ 

φτδιηθηίο, οἱ ρ᾽υπι"ο, οἱ φιδγυα νοο6 οϑυϑδηίθη 

ἀδ δ φυΐ ᾿ιαοιν ἰμ 86 Ἑομιπϑ διἰ ΟΠ 6 πὶ τηδίογ δ Υἱ - 

Ἰϊογίβ. Αγροπίμπι, ᾿μαυΐ!, σον πἰδίιπι {ποι δ ἰδ, οἱ 

ἐαιιφιαπι φταπαπὶ 46 πα γεργοῦιπι ατφοπίμπι [ἀεί 

ἐδίϊς. Ουδπάο οπἷπι στοαί θοαὶ, 415 40 ἰῃὶτ0 

βου 6ϑί, βυρονῦπάυοίπηυθ (6 ΠΙᾺ 15. Ποϑ.Γ18 υἱι]ὰ ἃς 
ῥαββίομθϑ (πὸ Ἀγρθηίο οἱ Δ0Γ0 25, δβίδηπαμῃ, 
ΡΙθυπιααδ πνίβοαπι8, οἱ ΠΟ Ο55ΆΓ} 118 6δῖ ἰση}5 δά 

12. Μδίιῃ. ει, 17. 

(5) Βερίϊοϊιον απ [ογῖ, οἷς. ΠΠ|}5 Ιοοἱ ατιβοὰ ᾿γῶθ6 
50}: ἴῃ Οδιθη δ π|588.: Διχῶς ἐπ ΡΒ τὰ φαῦλα ἀφ᾽ Ὁ μιδ. «ἰμ86 ἐμάα, ἱπψαῖ, 
ἡμῶν ὁ Θεὸς, πνεύματι χαὶ πυρί. Ἐὰν καλοὶ χαὶ 
ἀγαθοὶ γενώμεθα, χαὶ λόγῳ παιδευώμεθα, πνεύματι 
τὸ φαῦλα ἐξαίρεται χατὰ τὸ γεγραμμένον: Εἰ δὲ 
πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, 
ζήσεσθε. Εἰ δὲ τὸ πνεῦμα οὐχ ἐξῆρε τὰ φαῦλα ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, χρεία, οἶμαι, τοῦ πυρός. Ὅσοι οὖν πνεύματι 
οὐκ ἐκαθαρίσθησαν, πυρὶ χαθαρισθήσονται, δηλονότι 
ποῦ αὐτοῦ πνεύματος ; Αὐτὸς γὰρ, φησὶ, βαπτίσει 
ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. Ὅρα δὲ χαὶ 
τὰς δύο συζυγὰς ταύτας, ἑχάστην ἐν τρισὶ πράγμα- 
σιν. Ἐν τῇ προχειμένῃ ὀπτασίᾳ πνεῦμα, νεφέλῃ, 
φέγγος. Τοῦτο σήμερον' καὶ πῦρ, χαὶ ἐν μέσῳ τούὐ- 
του ἤλεχτρον’ εἶτα φέγγοτ᾽ τοῦτο αὔριον. ϑερί οί (εν 
α ποδὶς ειι5 πιαία αἰ[εγὶ, δρίτῖτι οἱ ἴσπθ. δὶ θοπὶϑ 
ποποδίίεηιιο {μοτίπιμδ πιοτῖϑιιδ, αὐ ταιϊοηα δγμ ἀἰαπιαν, 
δρί τί α ποϑὶς αἰ[ογ1 πιαία, δἰομι δονὶρίμπι 66, « δὲ 
απίοηι ερὶ γι [αοἱα σατπὶς ἐμϑηι μὐφόν υἱυειπ.» 
δὶ νέγο δρὶγἰιμε α πι6 πιαία πο αδϑιμίοτίί. ἰρπε, ορί- 
ΠΟΥ, δε οριι6. Οπιπεε ἰσίίιν φιὶ ποη γιπί ερίτίιω 

18 [34. ν, θΘ. “15 Ποη,. νη], 15. 

οὐπὶ γοηδγίπηυ8 δὰ Ἰφηῃθιὴ ἰδία π), βδουγὶ ἰΓΔηβθλΠιῃ ς 

Ρεγ θυηι, δά ἰπείαν δυγὶ ἀγρθῃιίφυ οἱ Ἰαρίαἷς μτο- 
τἰοϑὶ, φι8 β'π8 ἴο60 δά υ]ιογὰ βυηΐ, γδὶ φυὶ 5[πὸ [Ὁκ0 

δα πο γὶ δυηϊ. ΝΟ ἰᾶπὶ υἱᾶπηυγ ἱποθπάϊο 4θδπὶ ρτο- 
6 Πλ1}Γ, 

14. ἔδοε ερὶτῖίμε αμοτοπδ υοπίοδαι! αὖ Αημδίοπο. 

Εἰ Βοος αυορά δὴ Αφυϊΐονα (4) νεπίεθαι βρίγιιυς δυ- 

ἴδγθηϑβ, δἱ ροβίθδ γοάϊϊ, μαθεῖ γδιίοποπν. Ανν Αφυΐίυπε 

αυΐρρθ ὀχαγάθβουῃηι τη 8:06 Γ ΠΑΡ Δη165 ἰεγγᾶπι. 

Αφυΐο νἱο θη ἰ55᾽ πι5. ὙΘη 15, 4αθηη 410 ΠΟΠΙΪΠΟ 

εχίγυπι νοοδηυϑ., 4] ἰπ ᾳυδίμογ οδγάϊηϊθυ5 

ΟΟἸΙ, ἀ6 αυΐθιν5 νθηιὶ δρίγαγα ἀϊοιηιυν, [τἰφιἀϊογ ἐδ 

δίψα νϑθηηθη ον. Νας πο οἱ ἰΠΠυὰ υοὰ ἐδ οτάϊηε 
οΔβιγοτιπὶ ἀρυ ἃ ἰθν861 ἰπ Νυπηδνῖβ βογ θ᾽ μυγ, δυ}}5 

τοὶ ομιίποι Πρυγᾶπη. Νουϊβδίπηα δηΐπὶ οδϑίγὰ δὲ 

φυϊοπαπὶ ροπαηίυν θΔη. Ῥγίπια ολδίγα δυάδ δ 

οτίθηϊθη, ἀείπἀθ ρὸπθ δὺπὶ Ἀυρεη, ροϑίθα 96- 

οὐπάυπι τηϑτγὰ Ερίγαπι, ἰπ οχίγοπιο, υἱ ἀϊχίπιυϑ, δὲ 

διιυ ποι θδη. Εἰ ο118 φυῶ βυσοεηδα ἀββεγθίμγ, ἃ 

[λεῖα Αφυ!]οηΐ5 δοσθηάϊίαν, Αφυΐο χυΐρρε ἤφυτα- 

Ἰπὸν ἀϊοίταν οοπίγαγία (οτιϊυο, ἰὰ 65ὲ Ζαυιίυ5, φυὶ 

681 νϑγ ἀιιγ ββίπηι5 νοηΐυ5. 6 η11 οπΐπι 80 Αφυϊίοπα 

Βρί για 5. δυΐδγεβ, δἱ 065 πιᾶζηᾷ ἴῃ 60. ΥἱιΔ Ὁ 

60 6886 ἀχροδυΐιηυ8. ΕἸ δρίομάου ἐπ εἰτοιῖς ἐμ, 
εἰ ἰφηὶς [μίφεπ8. Ῥοῖαϊι ἀἴσαγο ᾿ρι}8 ΘχΌγΘΠ8, γθύθπι 
Ρἰξυῖι δου ρίυναπι ἐγ βυϊϑπ ποιιΐπαγα, οἱ Ορυ8 6)0ν 

Δδουθογα,, ἰάδοᾳυθ ργῸ ρομδὶὶ νἱ βριθμύουθηι ἰϑην 

τἀπὶ Δρροϑυΐι. 
15. Επε' ἴπ πιράϊο οἦιι8. φιιαδὶ. δὲπελ 40 φΗαΙΒΟΥ͂ 

αἰυἱπια μην, ἰδία υἱεῖο φογιηι. δι μ40 ποπιϊπὶδ ἰκ 

ἐ{{|6. Εἰ φιαίμον [αοἱϑς κπὶ, φιιαίποΥ ρόηπ υηὶ, εἰ γατα 
δὐτιιπι γϑοία, Εἰ ρδιπιιὶ μεάος ἐογαπι. Υἰὰ65 χυλ}ϊ 5ἰηὶ 

ητιδ τοράθίυτ ἃ 60, αἱ ᾿ : Ομὲ δεάδς δαρεΥ εἰϊεγα- 

ὑΐπι, ἀρρατο. ὉΒΟΡυ ἐπ ἱπίαγρτοίδιυγ ρίεπέμιάο φοἰεῆ- 
εἶα, οἱ φυϊουπαμα 5αἰθιεα ρίθι}5 6ϑι, εἰϊοί(ιγ οἰογα- 

υἷπν, 4ιδπὶ γορὶς θευ5. Ουϊά 510] ἀυίδωι νοίυηϊ 4ιὰ- 

ἰυοῦ [Δοἰ657 Οὐδ 5βἀϊναηάδ δυηΐ, σου Πεοίυπι θ0- 

Π)ΐηο δοϑυ, 6( δὺ ΑροϑβίοἹο (γἰρ οἰ 16 ποιπί πδηίυγ, κί 

ἐπ ποπιμιο 1 68ι. ὁπ η6 σόπι βεοίαίιτ, σοἰδείίιν, ἐεττὲς 

δίγίμηι εἰ ἱπ{εγπονμπι 15, Αυδὲ δυίδηι ρεηυ ἤεείυμι 

τὸ ΡΕ}}. 1, 10. 

πιριδαιὶ, ἰσιι6 μαγραθιπίατ, εὐαδάθπι υἱάοίίοει ὁρίτὶ- 
δωριϊχαῦὶι υο5 ἐπ ϑριτίία 

δανοίο οἱ ἰφιῖ,ν Οὔδονυα εἰἴαηι ἄμας ἰαδοᾶ σΟἨ) μι φαιὶο- 
γ68, ιἰπαηϊημαπιημθ {τίθει ἐν τάϑιι8 σοπδιϊμίαπι. 15 
ρτωβοηιὶ υἱδίοπο δρίτί!ι8, παιϑό5, φρίοπάον. ἢοο μο- 
ἀϊο. Εἰ ἰφηὶδ, οἱ ἐπ πιθάϊο 618 οἰδείτμηι, ἀρνιά ἐρίοπ- 
ἀοΥ : ἰδιιι οΥαδ. 

(8) Εἰ πος φιιοί αὖ Αφιΐίομε, οἷς. Οτιβοϑ δἷο ὀχϑίδϑηί 
ἴῃ Ολίθηἰβ πι88. : ᾿Απὸ Βοῤῥᾶ οὖν ἔρχεται τὸ ἐξαῖρον 
πνεῦμα" οὐχ ὅτι ἐχεῖθέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀναχάμπτον 
μετὰ τὸ ἐπόι τς ἔχει λόγον τὸ, ἤρχετο" χαὶ γὰρ ἐπὴν 
ρεν ἡ κατὰ Βοῤῥᾶν παρεμθολὴ τοὺ Δὰν, εἰ χαὶ ἐσχά- 
τως, χαὶ ἠχολούθησεν τῇ χιδωτῷ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν 
χατάπανσιν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Βορέας τροπιχῶς λέγε- 
και ἡ ἀντικειμένη δύναμις. Αὐ Αφμιίοπε ἐτᾳ9 τέπιὶ 
δρὶ τι ιι5 αἱ [δγθη8, πον φαοά ἱπ46 δ, «64 φιῖα τεάϊ! 
ροείφμαηι αὐδιμἰθτῖι. Παιίοποαι ἠαϑεὶ φιηοά ἀἰεῖίκτ, 
«ὐοηϊοϑαϊ. ν Ναπὶι οἱ σαεῖνα θαπ αὐ Αφωιϊίοπειι Ρὸ- 
δίία ρτοπιουότιπί, [σοὶ πουϊδδὶπια, δμπίφια οονεϊαία 
ἀτεαπιὶ θεῖ ἀοποο τορι οδοότοι. Ἐκ ῬΔΌΪΟ ροδί : Αφμίίο 
ἤσωταιο αἰοίιιν αἀυετδατία ροίδδίας. 
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δυπὶ, ἀΐευπὶ “6 : ΝΌππε ὕὃεο εἰι)εεία δε απὶπια 

παῦ Αραά ἴρειπι οπῖπι καίκίατε πιξπὶ; οἱ ΤἹ : 

Θροτίει φαμὶ τέφπαγο ἀἄοπές ροπμαΐ οπιιδς ἐπὶπιΐζοα 

4κο8 δὐ μεάϊϑμε εἶκε. Ουἱὰ 651 ογφοὸ αιδτίαπι 3 Οα- 
Ἰεβιία., ἰογγοϑιγία οἱ ἰπίογηα.,, (γα ἰδηία πὶ βιηῖ. 

Νειῖρα {Ππὰ "5 - ᾿αμάαίε Βοπεπαπι, οἰ ΐ εαἴίοταηι, εἰ 

αῆπα 4κα; διρὲν εὐαἰος ἐεί ἰαμάθέ ποπιοπ δοηιὶηϊ. 
θοιπίδ ἰδία γοβυπίυγ ἃ Πο0, εἰ ἀυσυπίυγ ἃ πη8]6- 
8.8.6 6}}18. 

16. Οποσμηφιδ δρὶ γι ἰδαί, ἰϑαπὶ οἱ απὶπιαίία. 
χες ἰρβ8 δηΐπδ!!α πα θεηὶ 5 πη Π ἀἴ Πα πὶ ΒαροΓ 86 
μου! ηἷβ., οὐπῇ βἰπὶ ηυδίιον [δοίογα πη. Ναο ἀϊοίυπη 
δι ἴῃ ργίπεϊρίο, αυΐα [λείογιιπι αυδίθοῦ βἰηϊ, βοὰ 
φυΐλ ἱπίεγ αυδίυοῦ [Δοίδ5 ἐπηΐποὶ οἱ ῥγίηοίραίυ πὶ 

ἨΟΜΊΠΙΑ Π. 

Ῥοπιΐηο δόδιι, δα )οεῖα δαηι οἱ. Εἰ χυα δυν͵δοία αὶ 
088 

ΒΟΜΊΜΙΑ 1, 

8ὲ ἐο φιοά ἀϊοῖιαν 5: ε ΕΠ Ποπιϊοῖε, ρτορίιεία Ἔυρεν 
γ»τορήειίας Ἰδταεί φωὶ ρμγορπείαπι 46 φογάθ μος νυ 
μεφμε δ: ς Ετιοπάαπι πιαπμπὶ πιδαπὶ αὐ Ῥτυρήδίαε, 
φιῖ υἱάομ! ταπα, εἰ αἰνίπαπί πιοιάπεία. ν 

1. ΝΠ ]Δπν 8ροοίοπι ρδοοδίογιπ ϑογίρίατα τοιςοὶ, 
ἀδ αυᾶ ποη ἠοοθαί ἰοβαηίοβ, Οροτίυ!! δηΐπῃ γογθαπι 
θοΐ πιΐβϑυπι δὰ ϑδηδηιο8 608 4ιηὴὶ δυάίοθδηϊ, οπγηθπι 
βρί γίτιιη) ῥΘοοδίογιπὶ ρογοιγίηβαγο, οἱ υηΐνοι δἰβ ΠΟ. 
ταΐῃῖ θυ Ἰοχυΐ, αἱ ποπιο ἰγδιιθαγοίυγ ΤΟΙ 5 δα]. 
(γί θυ 5, οἱ 1}}8 τοι 6] 15 σὰς νη γίθας Ροβϑίηι ργοά- 
6556 οὐυγαηάΐ5. 00 μ)0 10 Ογροὸ ἀϊοσυπίυν «Ἰἰὰ ἀ6 
ΡΟρι10, 4118 ἀδ βδοδγοιί νι πηλρηΐβ, οἱ αυσιάαπι ἐδ 
ῬΙΘΒ ΣΙ ΟΓ8., ἃ. ΠΟηημΠ ἃ ἐ6 αἰδροιϑβαίοτίυυβ : δὲ 
φυϊίοηαι θοηΐ8. ἀἰθροπβδιογ 5 Ἰλὰ5., τηδὶ 5. νϑῦο 

{ποῖ (ϑεῖα5. πυπιληᾶ, ἀδβογι θὰ οἱ 4υθ ἀϊοίυγ Β ΟυΠρ Δϑογ δ ὰγ; ὧἱ 41} ΟΧ]ογι δι !ΙΘπθπη δεοίρίαηι 
[Ἀοῖϊὸ8. Βαπηδηα, οἱ [Δεἰε8 Ἰδοηΐβ ἃ ἀῤτιγίβ φυδίιοῦ 
ῬΆΓ απ, οἱ [665 νἱια!}} ἃ δἰ βιγίβ αυδίαογ, 
εἰ (λεῖθβ δ 4ι: 5 4 αιλίῃον ραγίίθας. Υ᾽ ἀθαπηι9 
ἐπὸ (ὅ) δὶ {γιραγιίι3πὶ δηϊηδιη δἰρηϊῆοοι ἀα 

488 οἰΐαπὶ Δ᾽ ογυ πὶ ορίπίομῖθυ8 ἀϊβρυίλπάυπι 6ϑι, 

αἱ δηϊτη5 ἰΓἰραγι 8 4114 αφυλγία 3.6 [(οτγιαο 
ργαβί δέ, Οὐ δϑὶ {γίραγι 0 διΐπη ἢ ΡῈ Βοπ)ὶ- 
πὲπὶ ΓΔ ΪΟΠ416 605 ἐπι οδίυγ, ρῈγ ἰδοπεπι ἱγδουπάΐα, 
ῬῈΓ υὐϊυ τι σοπουρἰβοοπιία. ϑρίγίιι:8 νογὸ χυΐ ργω- 
δἰάοι δὰ δυχὶ δπάιη, ΠῸη ὁδὶ ἃ ἀοχιγίβ, αἱ ΠΟ π)0, 

τε] [60 ΠΟΩ 6δὲ ἃ βἰηἰβίγὶβ, αἱ υἱτὰ] 4, 80] ΒΌΡΟΡ 

ΘΏΒ65 {65 [Δ065 σοπ515{|1. Α4υ}]ὰ φυΐρρε ἴῃ Δ][ο]οςο 
ηπηουραῖαγ, τυ ΡῸΓ ΔΠ]Π0}} πὶ ϑρίεἴταπὶ ργεϑι δι οπὶ 

δηΐπηα δἰ ζῃ 661. ϑρὶεἰυπὶ δυΐοπὶ Ποπιϊπἰβ ἀΐοο αυὶ 
ἴῃ οὐ 6ὁ5ῖ. Αἰ4φὰδ [18 ομηπία ἀποιπίιγ πυΐὰ )εἱ, ο- ( 

Ἰεδιῖα, ἰογγαβίγία οἱ ἰηίογια, οἱ 69 αυᾶ" ΒΌΡΟΓ Θα]05 
δυηϊ, αἱ ΕΠ ΟἸ ΠῚΓ ΠῸ5 Ομ 65 ΟΠ ΘΓ) πλ, 40) 50 

Ῥοάϊνιι5 θεῖ βαπί, αιΐδυβ σοη)υποία δύ τοῖα, οἱ 

δι υϑεφυΐϊας 68. ΝῸ δῦ τοῖᾶ, ποθ 5}}} βθοι]ὶ 
ἀίοπε γι βι!6 ὙΟΓΘΆΠΊΙΓ, ΟὈΠῚ 78 π| ΡΟ ρΡΆ55᾽ ΟΠΘ 

Οληῖξιῖ βιιπιὰβ ἃ πιπιΐ ποροιὶὶς Πθαγαῖὶ. ΕἸ τοία ἱκ 
πιράϊο τοία'. 5] Ποηβίἀδγοβ αυοπιοάο Ρ6Γ οΟμΓΑΓίο8 
ἐτρηία 9 50] Δ Ὰ}Γ ὑπίγοΓο 135 ΓΟΓΌΠΊ, δἶνα ἴῃ ἢϊ5 αυΐ 
ΡυϊΔΠΙΌΓ ΟΓΓΆΓΟ, δῖνα ἴῃ ἢιἷ5 φυϊ ΔΌ ΘΥγοόγὸ ἀϊσιιπίιῦ 
ἀ[16η], νἱ ἀ6 018. χυοπιοίίο τοί ἴῃ πιοάϊο γοίϑε 5811, 

"ως δυίεπὶ τοῖς οηνηΐᾶ, οἱ φυοουπῆθδ γε]ῖ ἰογ|αδὶ 
υδῖπ5. ἀπ γογο [4118 θυ, ἰῃ ΟΠγϑίο δόδὰ, οὐἱ δὶ 

ἐἰοτδ οἱ ἱπιρογίυπι ἰῃ βϑῳουϊα δϑουϊογαπι. ΑπΊθη. 

Ἔ ῬΡεα], ἐστι, 9. 

(δ) Υἱώοαπιις ἐγφο, οἰ. (δίοπ πι55. απο ἰοοῦπι Ὁ 
ὕπροα 56 ΒΆΡοηι : Ἔστιν [ἰδεῖν] ἐν ἑκάστῳ ξζώῳ τὴν 
φχὴν, ἐν ἐχάστῳ δὲ προσώπῳ τὰς δυνάμεις αὐτῆς" 
τὸ λογιστιχὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ" τὸ θυμιχὸν ἐν τῷ λέ- 
ὁπ" τὸ ἐπιθυμητικὸν ἐν τῷ μόσχῳ - ἐν δὲ τῷ ἀετῷ 
ὴν βοηθοῦσαν δύναμιν. “Ὅθεν οὔτε ἐχ δεξιῶν ταῦτα 

εἶπεν, οὔτε ἐξ ἀριστερῶν" ἀλλὰ δηλονότι τῶν τριῶν 
ἀατέρω. Τοῦτο δέ ἐστιν, ὡς φαίνεται. τὸ πνεῦμα 
τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ. τὸ βοηθυῦν τῇ ψυγῇ. Καὶ 
τῶτὴ νοούμενον οὐκ ἀσφαλὲς, ἕτερον δὲ τοῦτο τὸ 
νεῦμα μὴ λεγέσθω εἶναι παρὰ τὸ ἡγεμονιχόν. Τινὲ:; 
[ὲ χαὶ ἐξηγήσαντο τὰ ζῶα εἰς τὸ τετραπέρατον" τὰ 
πρότωπα εἰς τὰ στοιχεῖα" ἐξ ὧν συνέττηχε τόδε τὸ 
τὰγ' τοῦτο δὲ παχυμερές. Οὕτως οὖν ἐλαύνεται πάντα 
ὑπὸ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ φέροντος ἐν ἑαυτῷ τὸν 
τατέρα χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐν φύσει, οὐχὶ ἐν ὑπο- 
στάσει. Ἐλαύνεται οὖν ἧτοι χυδερνᾶται τὰ ὑπερου- 

βατβοι,.. (κ. ΧΗ. 

11} (ογ. χύ, 9ὅ. 15 Ρ58]. ΟτῦνΠι, 4, ὅ. 

8.1 πο! ογα., 411} ὙΟΓῸ αἱ ἴη μοὐογᾷ ἤθη Θογγυδηῖ ; 
56 ὁρουῖοὶ ἀ6 [Ἀ]5]8. 86. νδεΐβ. ργορ οι αἰνίηδηι 
οὐοοοτὶ ἐπεὶ ρ! !πᾶπὶ, αἱ Ῥγορ!οἴα;Σ φυΐάοαι δοεοὶρίλη- 
ἴυγ ἰῃ δαπὶ ἀδημπι ρϑγίοιη, αυΐ γογυὶβ θοὶ πιϊηΐ- 
βίγα μη! ; ΡΟΓ ΡΒΘυΘ]Ο-ῬΓΟρ οία8 νογο ἀεδίξησπίυτ ΕΩ- 
οἰεδίαγιι πιδρὶβιγί, 4} Ποπ Γοσί6 860 ΒΕΓΠΙΘΗΘ, 561 
Υἶϊα, σοηρτυμηῖ οἱ φυλπὶ ργαϊοδηὶ ἀἰϊδείρ! πα». 1οιὶ 
4υλρΓΟρΙΘῦ 5118, 5] Π05 ϑ0ι)ρίυγα οοιππηοποδῇ, 
ἀοοθῃ5 υἱ γαορ απ) ἃ νἱ 5, 1η8 615 ἃυ!16ΠῈ δὶ οἵ 
ἀϊπὶβ. ποδίγὶ δἰίᾳιιοβ θεῖ βθγιηο ρδγβιγίη αι, νοϊοηιθα 
δϑιπδγὶ εἰ οοηναΓιί ἃ ροσοδιῖα ποβιΓγ8. 

2. Ἑαείμς ἐδί δογη0 δοπιϊπὶ αὐ μτορἠείαπι Επδ- 
οἰιϊφίοπι, ἀἰσόπα οἱ : ΕΠ Ποπιδηΐδ, ρτορίιθία πιδΐ ἐαρον 
Ῥτορίιοίας ]δγαθί. Ευπδγυπὶ αυΐἀοπὶ οἱ ργορ]ιοία ἰδγαοὶ 
ποι 6 ΡΟΙΪ 15 4υδπὶ νοῦ 16. ὅαηι υΐοη) οἱ ποάϊθ 
ἦα νοΓῸ ἴϑγαεὶ, (ἰ ὁδὶ Εςοϊθβία, αυϊάδιῃ ῥβουάορτγο- 
Ρ]νείϑ εἰ [α]δὶ τηδρίδβιγὶ, φυΐδυ [νἷς δθῦπιὸ ργϑηυη- 
εἰδι. 51 πιὸ ἀγρυαὶ θεῖ βθγιὴο, (6πίΆ0Π0 σοπνοπί ; 

Ὡ66 4υΐὰ λάνδιβιπὶ πΠ|6 δίᾳυδ ἀϊουπίαγ, χαὶ νἱάθοῦ 
ἄἀσειοῦ 6556 Εοοϊοθίβ, ἀθῦθ 0 ἴδοογα; γογυπ πλ}ιἢ-- 

Πιοιἰροὶ ΠῸἢ ΡΆΓΟΘΩ5 εὐῃοία ταονϑὶὰθο αυᾷ ἀϊοία 

50}, ;ἱὁ ΘΟΠΥΘΙΓ ἃ ΥἱἘ}}8, τὶ ἢ! ΠΟῊ δλ [8 405 
ϑογίρίυγα παπς ΘοΟγΓΙρὶ!, 504 οχ 15 4αὶ Β6γπι ΟΠ [ἢ 
θεῖ νου βϑίιηθ Ῥγα ἰσληῖ68. ἴῃ Εοοϊαβία δχϑιίογυηι 
πιαρίϑιτὶ. Ῥγορλεία δι ρθν ργορίιοίας ]εταεί φαμὶ ργο- 
Ῥ)οείαπι!, ἐξ αἰσθδ ργορίιειἰδ (Ὁ πο ορυβ ριΌρ]16- 
ἰἀτὺπὶ οΓαΪ [Νᾶλὸ δρίὶ γ ἃ ρυφἀΐοογα αὐ νἱἀδθδπίυτγ, 
δὶς δοάδθιη βρί γα Ορυι8 6ϑί οἱ 4υΐ δυρόῃογα οἰρίϊ οἃ 

19 ἔζοοὶι. χαπι, 3. 59 1014. 9. 

ράνια, τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ χατα- 
χθόνια. γίάετε 684 ἱπ ηποίἰϑεῖ απὶπια! απίπιαπι, δέ 
ἐπ γμαίϊϑει [ἀοὶθ [ἀσι{!α!65 ὁ} ; [ασμ!αἰθπι ταιυπῖς 
ἐπ ποπιῖπο ; ἰγαπι ἵπὶ ἰ60η6 ; ἐοπειιρὲδοθιἑαηι ἐπ υἱἱμίο; 
υἱναίοηι οὐαὶ αϊτίσοεα ἐπ ἀφιιία. ὕπαε ποῆμα ἃ 
ἀεκιτὶς, ἡ ὦ δὲἰδινῖς Πα 6586 αἰαῖ, δ. ἰτῖϑιι5 
διρετγίοτα, Ηϊς αμίοηι, μὶ υἱάείμτ, δρίτγί 5 Ποπιΐμῖα 
φιιῖ ἰῃ ἱρδο ὁδί, απίμι αϑαϊίαιτ. 06 υέτὸ δὶς ἱπ- 
ἐεἰ!οείνιΣ ἸΟΉ Θδὶ {μἴμιπ, δα Πὶς δρὶγΐι8 πἡ ὶ! αἰϊμά 
ἐ456 ἀἰσαίμτ, μαι ργίνοορδ απΐπια [ἀσμία86. (μιά αηι 
αμληαίϊα Θχμοδιιοτμι 46 φιαίμον πιμμαάϊ βηίϑιιε ; 
[αοἷο5 ἀὲ εἰεπιομ δ, 6 φιεῖϑιις. τόγαπι ἤσο τἰπϊυογδῖίαα 
εοπῇαία 681. διά {ιθὸ δαρίϊσαιο ἐΥαδδῖοΥ ἐδ. δὶς ἐηὲ- 
ἐωτ εἰποία α δοὶ γεγο ἀρφμπίμγ, [ἐγειιῖε ἐπ δὲ Ραίνέπι 
εἰ δρίγίιεπι δαποίμπι ἱπ παίιτα, πὸπ ἵμ ἠμμοδιαδὶ. 
Αφυπίμτ ἰαημε, ἰά 651 σεθοτπωιίμγ, εἰροτοαίεειΐα, 
οαἰοδίϊα, ἰογτόδίτία δἰ ἐπ[οτπα, : 
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δ853 ΟΚΙΟΚΝΙΒ ΙΝ ΕΖΕΘΗΙΕΙΕΜ 68: 

4 δυιπὶ ᾿δίθηίοΥ δι ηϊ οί, αἰ πιοπϑίγοει πο δά α {μΐς ἡμδε βεαθονὶδ, οι θα δογηιοπίϑες [ωἰ ξοπάσπιπαι ε- 

δὰπὶ ἤογὶ ργορἢαιΐαπι, 41} οοηίνα Ὠοὶ ἀοοεὶ νοἱιη- 

ἰδίαι, αυὶΐ Ῥγορμοίδι ἀς οογία δυο. δυχίδ βἰπ)μ}}- 

Ἄαπὶ υϊάοπι ἱπιο!! δου πὶ, αὐυϊάαπὶ ρτορ οίλγαπι ἐδ 

αἰνίηο ϑρίγια Ἰοφυδηίδθ, πὸπ ἀθ οογα 800 ἰοουίὶ 

δυηΐ, βοὰ ἀὰ βϑηῆϑυ θεαὶ; «χυϊάδπι γε ΓῸ δ᾽ πιυ δ ηί6 5 

86 Ῥγορὶιείαϑ., ἀίᾳιδ ἀΐοοηι65 : Ηφο ἀϊοὶ! Βυπιίπιι5, 

Βομηΐηο ἤοη ἰοηυθηίθ μι οἶδ, ρϑουδορτγορμοίξ οχ- 

δείδγυηι. Ροϊοϑὶ δυίθπν οἱ ΘΌΡΟΓ 605 4] ἀοςρηὶ ἴῃ 

ἘφοΙοϑ 5, 81 8160 φυδπὶ ροβοῖν υϑγῖ (88 ἀσοσοηΐ, ργῶ- 

808 Β0ΓΠΙΟ ΘΟΉΒΡΌΘΓΟ. δὲ 4υ}8 οἰϊλπὶ 68 αυδ 76θ05 
Ομ τίβιυβ. ᾿ϑοπηίπυβ Ἰοουῖι8 6δὲ, ἰρβᾶ ὡιια ἀοορδί, 
ΠΟη ἀθ εογὰθ ευ0, 5866 ἐς ϑρίγί(ι βαποίο ἸοαιίυΓ 

ΒΟΓΊ0Πη68 ΕἾ] οὶ δ65. 5] σοηβθηι βδηοιὶ ϑρί τυ 8 

σοϊυηιδιϊ, 6}158. 4ῸΪ ἴῃ ΔρΟβίυ 8 Ἰοου!υ8 6δῖ, ποη ἀδ 

εὐγδ ργορτγίο ἰοφυΐειν, βθὰ ἀ6 οογάδ ϑρίγίιυ5 βδποιὶ, 
αυἱ ο5ι Ἰοουῖα5 ἰη Ραυϊο, φυὶ 681 Ἰοουίας ἰῃ Ροῖγο, 

τοι ἰπ στο Γ5. ΔΡΟΒ10}15 6δι ἰθου!υ5. 5: 4υΐδ γε ΓῸ 16- 

ξδη8 Ενδληρο!υπ, Ῥγοργία!ἢ βοπβυπὶ δρίδι Ενδηξο- 
ἴο, ποι ἰτἃ ἱπιο! ροπϑ υἱ Βοιηΐπυϑ ἰοοιίυ5 6δί, ἰδὶ8 

[Αἰδὺβ Ῥγορίιείδ δ8ὲ Ἰἰοάυθηθ ἀθ οογάθ ργοργῖο ἴῃ 

Ἐναηροὶο. Εἰ ἀδ Ἰιωγοιίοἶ5 φυϊάδπι Ὠ1}}}} ἀρ ϑυγάνιπι 
681 ας ἀϊοία ἱπιο}] ζαγο. Ὀίβδογυηι φυΐρρα αυδϑὶ ἰῃ 

᾿Ενδηρο  ἶ5, οἱ χαλδὶ ἀδ Δροϑβιίο 8, αἰώνων διογυπι 

(θυ ἷα5 ργοργίο οὐγὰθ δχροποηΐοθ, ἤθη ἴῃ οοτὰθ 

ϑριντυ5 δλποιϊ. ΝΟαῸ6 Θηΐπὶ ροδϑιιηὶ ἀΐσογο δ' : Νο8 
αμίοπι δέποιηι Οἠτὶ διὰ παϑθηϊιδ, μι υἱάδαηιιδ θα σι 
α ἢεο ἀοπαία δι}! ποῦῖδ. Οὐ δυίοηι δἱ 5ΌΡΘΓ Π16 

νηοῦ φυὶ ἀΐοοῦ οοοϊοϑἰαϑίίοι9, 4} δοοίρίο Πἰθγυτα 

“Δποῖαπ|, οἱ πἰΐοῦ διπὶ ἱπιογργοίατὶ, μος φυοὰ ἀ6 
Βφνοιοῖβ. ἱπι ! ὶ ροιοβῖ, 40.550 δυϊίθηϊ68. υἱ ἀϊ}1- 
ΦΌΝΟΥ δἰ το Δι}, οἱ δοοϊρίαπι σναί!πὶ ϑρίγυ8, ἀ6 
401 ἀϊοίαπι 681 δ" : δίδογοἶο δρὶτμμπι, αἱ ργοθαιὶ 

τ ρ02Π12 (Δοιἱ, ἀϊ!φαηίοῦ ΟὈδογυθηΐ φυϑηάο []58}5 
δίῃ πιϑρίβίοῦ, φυλπο γθγὸ ργωθϊοοπὶ 4:8 ϑιιηῖ ρἷ6- 

τιΐβ ἃς νοῦ (δ ϊ8. 51 ἰίδαας ἱηγοηΐο ἴῃ Μογϑ6, οἱ ἴῃ 

Ρτορμοιΐί8 268. 5θηβαπὶ ΟἸγίβι!, πο ἀθ οογὰβ ῥγο- 

Ρτγίο, βοὰ ἀδ ϑρίγιια βδηςίο Ἰοαυογ, 5:1 δυίθι μ1}}] 

ἐοηριθυπ) ἱπυθη θη 5, πη ἰπηοιροὶ οο προ αυδ [0- 
αυ8., Πυσίμδη8. ἴῃ βγη θυθ 4] βυμὶ 4] 16 ηΐ ἃ 

θεο, ἀδ πι6θὺ ροῖΐι:8 οογάδ υλπὶ 6 Βεὶ βθηβὶυυ8 

Ιοχυον. 

ὅ. Ῥτορίιοεία, εἰ ἀΐσος γτορίιειὶς φαΐ Ῥτορίιοείαπί 46 

εὐτάε 8ιι0. ΝΟ Αἷϊ 5: πιρ] Ἰοἰ τοῦ ἀ6 οοτάθ, 56 ἀδ οογὰδ 
8:0. Εἰ ρτορίιοαὐΐς, εἰ ἀἴσοδ αα 605 ; Απαϊΐί6 νότϑαπι 

Μονιδιὶ. ΠΠπὸ 5 πηὸ, πο δὰ οὐ ἀϊουηίαγ, φαΐ ἀ0- 

σἴογαπι 56 698ὺ ΓΟ, αἱ {{π|0ὸ7Γ Π6ἱ Π)8}0. ογίδίυ γ 
ἴ ΠΟ 8, 6 ΡογΟἸἰοπλὰν αυδοὶ 50}} ΘΟΠπιΠ ἢ ϊΔγῖο 

ΒΟΥΪρίο πη ἂὺ Ποιμί 5, 856 4]ν δῆρε!!β Ἀεὶ, 5ἷς 

Ρτγοίδγγα βορῃμηοποπι. Νονί αυΐρρα φυΐα, εὐπὶ ἰη 4 1- 

εἷο {Π|6 ογάο σοι ϑβοογίι, ἀ6 φὰο ργορμειανὶ! Πδηΐς] "2, 

οἱ ἰυτὶ ἑυοείηι ἀρογιΐ, οἴμποὃ ᾿ηθὶ ουπϑίυβ, ΟΠ 68 

πιὸδὲ ΘΧροκ ΟΠ 6 5 ργΟίδγθη( ἴῃ τηράΐα!η, β'νθ ἰῃ 

7υϑιϊ Ποδιθπαπι, βίνθ ἰῇ Ομ ΘΠ] Δι 0η6 1) Βη64η). ἢ! 

}υδεΠοαιοποπν αι 6 πὶ πλ}}}} ἀγα ηΐ, αι88 θ6η6 ἀϊοία 

ϑυηῖ; ἰπ σοη οι Δ ]Οη6 πὶ Υ6ΓῸ, 6ἃ αι 8668 4 8Π| 

ὙΟΥΪ 85 ΡΟ56Ἰϊ, ὀχρίπδία : ἔπ δογπιομῖδιε, ἰηηα! δ᾽, 

τίδ, αυλϑὶ ᾿ΔΌΘη ΟῚ ΟΠΊΏ65 ΒΟΓΙΏΟΏ65 ἀδ αυϊίνις 
᾿υβιοατοίαγ, πὲ 40} 6 ΓΟΓΘΙΓΠῚ ΟΠΊΏ65 ΒΘΓΠΊΘΗΘ5 ἀ6 αυΐ- 

Βυ5 οοπάδηημδγοίηγ. 5: 4] 14 υ͵8 ἃ ΒΕΓΠΙΟὨ 05 ρυγυ8 65] 

Δ|16ηἰ8, οἱ οἷ φυὶ μοϑβίῃϊ γαργοβδηάϊ, 6χ βουτηθηίθυς 

8018 }πι8ι18 6 τ Γ, οἱ πο ΘΟπἀ θη ΐταγ. ϑὶ δυΐοπὶ 

ηυηπαυδη ΓοΟίΘ ἰοσυΐυ.8 681, 861} ΒΕ ρ.Γ Ῥγοί Ϊ  ρτὰ- 

γ8, ΟΧ ΒΟΓΠΙΟΠἾθ0.5 5018 οοπε δ ππ υ 0, οἱ ποι 70511- 

Πεαθίίαν. όγυπι φυΐᾶ ἢ05 4υΐ ΠΟΙ) δυπιὺϑ Θχ ομμηὶ 

ρᾶγία ρϑγίδοι!," πθαὰ 6 56 ἀϊοἰπηυ5 αἱ ΒΘΠΙΡΟΓ 0.8» 

ΟδτμιΓ, πθῆυ6 56 6 ΟΟΠίΓαΓΙΟ 50Π|}18 ΡοΟΟΔίογοβ υἱ 

ΒΟΠΊΡΟΓ ΟΟΠἀΘΠΊΠΟΠΙΌΓ : οἱ ᾿ΔΌΟΠΊ15 [14 γογθὰ οα 

φυΐθυ8 7υ5{1Ποοῃγυγ, οἱ 4|1ἃ ἐσ χυΐθυ8 οοπάξιμηθ» 

ΠᾺΡ: 608 5ΠΡ6Γ δίδίογδη) 90 8Π| υἱγᾶῆυθ ροθθη5 
Θχροιαΐι αἰ ξοηι6Ρ, οἱ }ἀϊοδὶ 'π 4υ 05 5105 5[Π|, 
οἱ ἰπ φυΐθυ5 δϑγῃθηΐθι5 ἐὐπάδημδηάι8. ιιοὰ δι- 

(δαὶ 'π βου 8 (Δοἰζ, πος ἰάθη (Δοἷϊ οἱ ἴῃ ει 5. 
Νδοδδββ6 δϑὲ δπἰπὶ υἱ δἰηὶ δῖα (Δοῖ8 ἴῃ υΐθ5 ἐι5ι,- 

ΠοδηλαΡ, οἱ δἰΐα ἴῃ αυΐϊθυδ οοηἀδιηποιυγ. Νοαιθ 

Θηἰπὶ δὶς ρου 8 δυπ), υἱ οπμηΐα (Δοία Παθθδαὶ ἕἰῃ 
αυΐϊθυ8 7υδῖυ5 Ἔχϑἰ βία π), Π6406 515 μβοῦϑίογ, ἱ [2]18 
οὐποίᾶ ἐδεογίπι, 4υ28 πι6 6χ οπμηὶ ραγία οοῃἀοπιπεηΐ. 

Εδβ86 δυίδπι οἱ 4114 (Δεΐδ ἰδ ἰυϑπιοάϊ, εἰ 8118 ἰδιϊι8- 

πιοίΐ, 6χ ἢος πιδηϊΐοδίυπι οί φυοὰ ἀϊοίταν κ᾽ : θκ0- 

γιαπιάαπι ποηιΐϊπαπι ρορσαία πιαπὶ [δία διπὶ ργατεάξη- 
εἶα αὐ ἡμαϊείμηι, φιοτιπιάαπι αμίοηι οἰ δι ὑξε ΜΆ ΝΙᾺΤ. 

δίπι ἰτετ ααΐόπι οἰ δοπα [αοἰα πιαμ[ἐδία δμπὶ, εἰ σὰς 

αἰδιον ἠαϑομπίαν ἰαίογα ποπ ροδεμπὶ. ἄξαιιο ἀδ ἱπιεν 

ἸεοιῖθυΒ. Ργορίογ χυοὰ οἱ ἑπῖογ δα ἰηνίοααι οὐφίιδιϊο- 
πὶ δοουδαηϊυηλ δίνα β8ιἰϑ[δοϊθ πὶ ᾿υὐϊοαπι 

Π6 ἐσϑρθεοίαι ἀθ οπηηίδυβ 4015 [Δεῖο, φυῶ ἷπ- 

(150, αι Ιοφυοτγ, δἱ ἱποδγίιι8. ὀρρϑγίοῦ φυϊάπααι 

πὴ} ἴῃ ἢΠ1ὁ ἠυάίεἰο 5[1 (πϊυγαπι ; φυδπίοχῃα ΠΊ2 815 
εἰπιον θεοὶ πηϊμΐ ἱπουϊυτ δὰ τγεοϊρίεπάα οὐπείδ φὰς 

(εοἷ, 1Ι8η10 τηδρῖ5 οιϑίοἀϊγο πιὲ ἀθῦθο, υἱἱηᾶπι φυΐ- 

ἀ6πὶ ἃὉ οπμηΐθυβ ρθοοδι 8 ' βίῃ δα πὶ ̓06 ΠΟῚ ρ08- 

Β0Π|, 58|16π| 4υθᾶπ) ἃ πηᾶχίπηΐβ. Πα ἀδ 60 4υο] 
ΡῬτοροϑβυίΐπηιβ ἀδ ργορμοιὶς, φυΐ ργοριιοίδηϊ ἀξ οὐγὐὸ 
8110, 84 4005 ἀϊείίυτ : Αμαδ6 ξογπιοόπόπι [)οπιϊηΐ, σε 

ἀϊοῖ! Αἀοπαὶ δοιπίπιις : γα ἱὶς φωμῖ ρτορπείαπί ἠὲ 
ἐοτάφ ἐμο, φιιὶ απιϑμίαπί ροδί δρί τί μηὶ ἐμαηὶ. 00 

Ρεοοαίᾶ δαηΐ, υηὰπὶ οογα 5, αἰϊιὰ βρίγἰιυ5. Ρηππμδι 

ἀδ πιοίϊουὶ ρᾶγία νἱάδαιηυβ, υἱ ροβϑίῃνιϑ οἰἰΔπ) ἐὰ 

αὐ: ςοπεναγία βυηΐ οομδίἠεγαγα. Αροβίοίαϑ ἰοφυΐ" 

Ὁ τυγ δ: Οταϑο ερίγίτιι, ογαϑο εἰ βδόπει. Αυἱ 56ῃ505 ἱῃ 

εογὰδ παραὶ παθίϊδουϊυπι. Ρεωΐαπι Θρίγῖα, ρεαιίαπι 
δεηδιι. ἰφίτι οἱ βρ᾽ τἰτι5. 651, δἱ δϑῆϑαβ ἴῃ πο ῖδ, Εἰ 

40 τηοάο βαποίι8 οτγαὶ βρίγἰίυ, ογαὶ οἱ βθῆβιυ, ρβΆ 
ΒΡ Γἰ τὰ, Ρ54}}1 οἱ βθῆϑαὰ : 5ἷς ἰδ αυΐ 6δϑὶ [4]51:5 μΓ0- 
ΡῬίιθιο5, ἀ6 οογάθ ργοργίο ργορ ιοίαϊ, οἱ ἀπιυυ]αὶ ποῦ 

ροϑβί ϑρίγίτυπι Ποΐ, βεὰ ροβὶ βρί γίτυπι φυιπι. δι φυϊρρὸ 
ᾳυϊάδη βρίτἰ5 Ποπιπἰ8, 4υΐ νϑγβαίυγ ἴῃ ὁ0ν ρυϑὶ 

466πὶ ρτοου! ἀρβὶς αἱ 660 ἀηιθυ]οπι, 86ὰ ἰμιε Πφεῃ9 

βϑποίυτη ϑρὶ εἰίαπὶ θεἱ ροβί Βομιΐηυτι δόδυπι τεῦ 

διμθυΐοπι. Πα ργορμδία φαΐ ργορμείδηι ἀδ οὐγίδ, 

Εἰ δηιυυϊδηί ροϑὶ βρί γἰἰυ πὶ ποη ἰΔπ) θεἰ (υπὶ 580), 

οππιῖπο φιοά Ονος ἀϊοϊιὰγ τὸ χαθόλου ηοπ Υἱδεπί, 

4 1 ἀογ. αι, 10. 551 (ογ. χη, 10. 55 ἤδη. νη. δ᾽ ΜΑΙ. χιι, 57, 86 1 Τίῃ, ν, 94, 381. 0ογ. τιν, ἰδ. 



685 ΠΟΜΙΠΑ Π. 080 

οἱ 6ϑί δηλ δίζαλ ὁχ ϑΟΓΠΊΌΠΒ 56η16 Δ. ϑ' να 6Π1ΠΊ 6ἃ Α ἈΆΡΕΓΘ ΘΟΠΟΘβ5 πὶ 65ι, 4οἱ δυάδῆις ἃ Π60 ἀΐριυβ 

4.28 58Π| φεπογα]α, ἰὰ 658ῖ, ραηογα! α πο νἱάοηϊ, 

Ἰοος φυδάδπι ὁχ ραγίὲ σοπϑορίεἰδηΐ ; 5ἶνο, συοὰ 650 

τη 105 ΓΘΟΓ, Οπηηἶηο ΠῸΠ Υἱάρηϊ, ᾿ἰσοΐ 51}}} ὁχ ρα 

ᾳυφτάδιῃ υἱέ δαμίυγ υἱάθγο. ΑἸΪῈ χυῖρρα ἰπ πΟθἷ8. οοι}} 

δ) 6 ἸογῸ5 ἢὲδ 4005 ΠΙΔ 6 ΠῚ}8 ἰῃ σοοτρογα. Ουΐ 

ΦΟ8}} δὺϊ Ζοϑυπὶ Ὠοπιίηιαι υἱάθηϊ, αυΐ 605 δὰ 56 ἴῃ - 

ταοπάμπὶ οτοανίϊ, Δα οὐγῖθ οἵηηΐηο οοὶ βυηΐ. 8] 

ΡΟΟΟΔΙΟΓ 501π|, πἰ1}} νἱδο πο ροβϑυπι νου δ115 10|- 
τέῃ δϑρίοογα. [π μα ϊοείπι αυΐρρα, αἰι 57, ἱπ πιαπάμπι 
ἐξίωπι υδιῖ, μἱ ποπ υἱάεπίεα υἱάσαπί, εἰ υἱάφιιίες εαεὶ 

βαπι; 5ἷ δυίεπὶ δίιι5, Δοοῖρ᾽0 φταιδπὶ ἃ θ60 εἰ 46 

16 φύσᾳας ἀϊοϊίυτ νἰάδπβ. Ργορ δία δηἶ πὶ γοο θλη- 

(υγ χη! νἱΔοπίος. ΕἸ φιὶ νἱάος, αἷϊ 55, υαά6, ἀδδοεη 48 

ἐπ ἰότταῖν ἄπάα, εἰ ἰδὶ σοπιπιογατο, εἰ ἰδὲ ρτορίιο!αὐΐδ. 

Ικπ Βειλεί αἀμίοπι ἰαηι ποθ αα]ϊοὶθα αἰ μτορὴιείε5. Ἐ Β 

τυγϑῦσι Δ}10159 : γ᾽ (ο φμαπι υἱαϊ! 1δαΐαδ βίϊι5 Απιοδ. 
Βεαιυδ οὐΐ τον 6 ]}}}}} δοπιΐηυ8 οουϊο5 δὰ νἱάθηἀᾶ ηἰϊ}- 

τ ἀ6 Ἰεσα θοΐ, λιχία Ουβοογαίίοποιη ΡΙΌΡρ] ΘΙ 85 
ἀϊούηι5 "9 : Πουοία οομίοβ ηϊθο8, οἱ ξσοποίάεγαϑο ηιΐ- 

ταθὶϊἶα 46 ἰεσὲ ἰμα. 
4. Υἱάδαπιυβ δυίοπι οἱ ὉΠἴΠ| 5ΘΓΠΊΟΠ ΠῚ ΡῈΓ ΠΊΕ 

ρϑουϊδορτγοριιείς οἱ (]δὶ πηδαίβιγὶ σογγὶρίυπίυν : ἃ 

40, 4υ580, υἱ ογαηιυ5 ΝΟ 5 650 ρίΓυ 5 ἰηνοῃΪ ΔΓ. 
θυ 65 ἰρίτν οογγορίϊο ὃ δέσμί ομίρο8 ἐπ ἀθδοτιο, Ῥγ0- 

οί [εἱς Ιἐταεί 5, Ἀπ πη) γα ]}ρ6 5 ΠΟ Ό ΠῚ 6δῖ, γ 6 Γδβι}- 

ἀπῇ, ᾿πἀοη] Δ Ὁ} 16 68ι, (ογυπ) 65ι. θίοϊ 6, 3:6 Ά, αἷϊ 54]- 

ναῖον "", υμὶ μὲ ἰδιὶ ; Εδοθ βαπαιίοπο5 ρεγβεῖο ποαΐε, εἰ 

«ταξβ, οἱ ἰοτίϊα αἷς σοπεμηιπιοῦ. [188 σ]ρ6 5 ΠδΟΘ558 - 

εἶλβ πα υΐ δἀνογβυιη Δ] δι ζ6π 85 58 Π|80Π, ΠΌΔΓΙΠῚ 

φὐυα 5 οὐπὶ ἰφινὸ Υἰποιβ (Γθοοιι858 δπἶπι ΘοροΓαι) ἴῃ 

φῬεγαϊιοησηι 6:5 ἔγυξυπὶ τη βὶ1 Ποβα απ). [5(ἰ5πιοα 
ϑαιΐ [α]5ὶ πιδρὶσιγί, γογϑυιί, τη] πὶ οἱ Ὀοϑιϊ 5 51- 

ταῖ!ο5. 51 [4118 8. π|, συ ]ρθ5 50 π| : 864 ποῃ 5ἰΠΊρ|16ἷ- 
(ἐγ νυ ]ρα8, ὙοΓῸ πὶ ὙΌ]ρ65 ἴῃ ἀ656 1118, νυ ]ρο8 'η ρᾶ- 

τίει η5, γυΐραβ ἰπ τυρίθυθ5; ας δπίηὶ ἴῃ ἀἶναι 515 

βοηβῖθιιβ σὐη!ποηίυγ. ΟΓΒΙ ΡΟ 165. 51 οἱ ποαυδπι 
ΘΕ ῈΓ ἴῃ ἀοβογι8, 566 Γ ἴῃ 50} }{|4|Π| 88 πιο γδἢ- 

τυτ. Ὁδθίσαπηια οοΐπι δηΐπια ΠΔὈϊΔιυν ἃ 60, εἰ 
ϑρίγίτυ βδηοῖο ρίθπα δϑί, ἰδὲ ποη ροίεϑί Π:γο ΙΘογιιπὶ 
ἀοειγίπα ροποίγαγθ, η66 γΆ]6ῖ ΘΟΓᾺΠῚ Β6ΓΠῚΟ ρΕΓΓυΠΊ- 

Ρεγο. θὲ δυΐοτῃ βοιυἀο ΟΠ τίϑι] 65, υδὶ ἀφβογίυπι 

᾿υδε εἴα, [Ὁ] ποαυ 5ϑὕπιηος ἀ 801 0} }85 σοπ6Πἃ ὙΘΓΒΔΉΙΓ, 
Ἰάείγοο δίεμ! υμίρε5, αἷϊ "5, ἱπ ἀδεοτιὶς μτορίιεία (αἱ, 

1εταοί. Νυὴ δἰοίογαπι ἵπ βγπιαπιεπίο. 51 σοῃβίάογαγα Ὁ 
γοϊυογὶβ πιαφίϑίγοϑ, υἱἀ6}υ}5 608 ᾿ῃῇγ πιο 8, ἰῃ5{80}}68, 

οἱ ποη ψαϊθηϊοβ ἀΐοογα᾽" : διαί διρτα ρείταπι ροάο8 

πιτος, εἴ ἀἰτοαὶί στόδδιι5 πιοοδ. ΕΛ αυἷὰ ΠῸπ φυηῖ [868 

αἱ κἰοιοτγίηϊ, τορυδία τδάϊοθ Γυπάδίΐ, [460 ποπ' βἰεϊ6- 
τυηὶ ἴῃ ἢτπηδίηθηιο, 86 ἀ ἀἰϊϊοχαγυηΐ τηόύογα ῥοάθ5 

βυυ8. Ἐδὶ δυίεπι οἱ Βυος φγδηδδθ ρεϑοοδίιπι), 58} 06Πὶ 

Ρϑυϊυϊυπι ροάδ5 πιούογο, υἱ ΘΑν ὰ ρ5Δ] πιϊδία οδηὶ! "Ὁ: 

Οκαπὶ ὑοπιις Ἰἐταοὶ Ὦρμς γϑοιἷς οοτάε! Μοὶ υϑτο Ῥόπε 

εοπιπιοιἱ φιπί ρεάε8. Βοιυ5. ἢ||6 τυ] !υπίαι6 [οἰ ἰχ, 
εαἱ τορυδιδδίιηθ οοηϑἰβίοηι! {γπ]08 δηϊπιδ ρ6θ69 

εἴ ]ραη. 1χ, ὅ9, 556 Απιὸβ νι, 12, 15. δ 1β8...,1. 
33 Εχοοῖ.. ΧΙ, ὁ. ὴ Ῥ98.}. χχχίχ, ὃ. 

ὶ ῷ 

90 βςαί. οτνη!, 18. ' ΕΖοοΝ. ΧΗ, 4. 

35 Ἀφ), υχχιῖ, 1,2. 
δ, ὃ. " Ναιι. σχη, 932. " Εζθο)ν, χα, θ. δ Ίθ1α., 6, Ἴ, 8. 

65. : Τὰ ὑθγο δία πιοοιηι. ΘΓ ΠΊ ΠῸῚ (165 ρβουάο- 

ΡΓΟΡ ΙΘ(25, Π0ἢ 8165 []5] πηαρίδιγὶ : Π6116 ΘὨΪ ΠῚ 816 
δι εἰδγαηΐ ἴῃ Πγιηδπιοηίο. 

δ. Εἰ εοπργογαϑαπί σΤΟ065 δρ." ἀοημιπι Ἰδγαοί, 

4009 ἀοοεηί, 41.085 ἰπϑι]υυπῖ, 5δἶνα Ὠγοιοὶ ἀοβπια 

ἱπηρίαπὶ ργαϊοδηί68, βἶνο [α]5ὶ τηδαίϑιγὶ ἀοεἰρίαπιοβ 

605 ΠΌΟΓΙΠῚ δυγ658 ρΓυΓΙ υηΐ, ΟΟἸΠἸ σιηΐ στόρας. 50}}}- 

δηϊδίι πὶ δάνογουπι Ἐοοϊασϑίαπὶ [)εΐ, δάνογϑυ η) ἀοτηι πὶ 

βγδοὶ, Νοπ δαγτοχθτιι φιὶ ἀἰσοτοη! : [ἡ ἀϊ6 θοπιϊπὶ 

[ἐἰδα υἱάθπιε5. Ἠὶ Ἡοη δυγτγοχογαηῖ; ἰδ[1 Ὑ6ΓῸ 50 - 
ξοπίοδ᾽ ἀϊουηῖ κ᾽ : (οπδερι ἢ διιπιις Οἠγῖδίο μον ϑα- 
Ῥιΐδηια, εἰ εοπδιττεαίηνις οἷ, Ἠδθοιηυ8. φυΐρρα υἱ 

νίζηιιβ ϑρίγιυ5 βαηοῖ!, 4ι16π) δοοίρίαπηὰ5 δά ρ]διια πὶ 

Ροβίηιιδπι νηοῦ αιοι ραγίδοίαπι ο8ὲ, 5ἷς ῥίζηι 

ΓΟΘα ΓΟ ἢ Ἶ5, φυΐᾶ ἰῃ τοβυγγθοιίίοης ραγίδοία ΠΟΙΠῸ 
δὐϊηις τοβαγγοχὶ! ἀ6 ΠΟΡΐ5. γδγυπ Απιθη γοϑυγγοχὶς- 

πῖυ8, Ραυ]0 ἀϊοδηῖο : Οοπεορεί ἡ φειπμι8 ΟἸιτ 510 0ὺὺ 

θαρίΐδπια, εἰ οοπδινγθαίηϊμδ εἰ, ΝΟ 6ΓΖῸ τοϑυγγοχο- 

τυηΐ, Πο6 68. προάυπὶ Γοβυγγθοιοπΐβ Ὀαριΐβπηἃ ο0η- 

5661 δυηὶ (αἰδὶ ργορμοίαθ, οἱ [αἱβὶ ππδρίβιγὶ : Οκὲ 

αϊεοτοπὶ ἱπ ἀΐε δοπιϊπὶ υἱάθπίες μα [αίδα διιηὶ 35), 
π6408 αἰϊηυϑηάο ροβϑιιηὶ σοηϑρίοογα νοῦ δίθπν. Α6- 
εἷρα ὀχοπιρίατη. Ουἱ δογιρίυγϑῃ ἰορὶς, οἱ ΔΙ} ον αιιδηι 

δοερία 681 δοοὶρίὶί, ϑογιρίυγαπι τηθηἀδοίίογ υἱάεί. 

Ουϊ νογὸ αὐυδΐι ϑογίρίυγαη), οἱ 56. γογι[δ115. ἰμ 6} 1 - 

οἰυβ ᾿α}6ὶ, οἱ οἷς δἂπὶ ἱπιογργοίαίιν, υἱοὶ γογ δι οη). 
Εἰ βδποῖϊ χυϊάσπι ποι ἀϊνιμδηϊ. Νοπ ἐπίμι αἰ παιῖο 

ἐπ Ζαοοῦ". Ῥοροδίογαθ γθγο αἰνί παι [α]58, ἀΐοοη- 

ι65Ἶ: σε αἰεὶ! θοπιΐπιιδ, οἰ Βοπιῖπιια ποπ πιϊδὲ! 608. 

Αὐαϊ μιϑγοιίο05, φιοπιοίο ἐγ! ἰοπ68 Δροβίοϊοταπι 

ΒΑθΘΓΘ 86 ἀϊσαπί. Αὐὐΐ [4]505 πιὰ ρ᾽5:105, 4 0η1040 
δίηγπιδηι ἀοείγί πὶ βυληὶ Ὠοιηΐηὶ 6556 ἀθο τ ὯΠ|, 

Β6η50ΠΊ 5006] ΠΟΉΡΤΊΙΟΓΕ 5οηδυΐ ρΓΟρΠ ίδγυπη, οἱ ἀϊ- 

οὐηῖ ὃ: Ησὸο αἰεῖι Βοπιΐπιδ, εἰ Βοηιΐπιιδ πον πιϊοῖῖ 

608. Εἰ εὠρότιπί ξιιδοίίαγ δογπιοπθηι. Νοπ υἱδίοποια 

[αἰδαηι υἱαϊειῖς ῦ ἘΠῚ Ἰιΐ οιἷπι νοϊιηὶ ἴῃ ἀοίεπδίοηδοι 

δ] φυρημάαπὶ ΓΟ 58 8:50 186 ΒΟΓΙΠΟΏ6Π), 504 8"- 
ευΐϊξ 605 Βοπιηυ5, εἰ ἀΐο : Νοηπ υἱδέοποπι [αἰδαπι 
υἱαϊειῖε, εἰ ἀἰυϊιαιῖοπαδ υαπας ἰοσμὶ 6ς{18, οἱ αἰαὶδιϊδ: 

Ῥιεῖε Θονπΐπιι8, οἱ ἐφ ποὴ διίηὶ ἰοσμίι8 ἢ Ρτορίεγοα 
ἀϊε: Πας αἰεὶ! Ποινπῖιδ, ρΥο 60 φιοά δέτιμοπθ8 υδειτὶ 

πιθιάαοος δαμί. Οταΐθ ῬΓῸ ΠΟ 5 τιξ ΘΟ ΓΠΊΟΠ65 ποϑίγὶ 
ποῃ βἷηὶ [α]ϑῖ. 1ἰοοἱ αυϊάαπὶ Βοπιΐη68 ἱξπογϑηιία 

Ἰυάίοἱ! δ058 4βϑδγδηῖ (1505, θοπηΐηυβ πο ἀϊοδὶ, οἱ 

τϑοῖα πο ίβουπ) ἃροίυτ. 51 γθγοὸ πΉ}}}6 ᾿ΠΟπιΐ πη 608 
ἀϊχογίηι νογοβ, ᾿υἀϊοῖο βόγγο δαὶ Πιονίηι (αἰ5], αυϊά 

τα! ργοάονι 1 Ὀίουμι εἰ Μαγοίοηϊ 8 πιδρίβιγὶ δι} 
ΥΘΓΟΒ 6856 Β6ΓΠΊΌΠ65, ἀΐουηϊ οἱ γδϊοπιϊηὶ τορυϑι18- 

8[1η8Ππ| βθείαπι, φυὶ [Δθυ]αγαπι 6}5 ΟΟπιπιθιία 5αϑ86ἷ- 
Ρἴυπί, Οὐδ υἱΠ! 85, φιΐα ῥ᾽ υτίπι! Ἐςοϊοδἰα πϑγοιίοα 
Ῥγυϊίδια ἀθοθρίὶ 'π δοῦαπὶ οΘοηϑρί αν ΓΟ βεη(οης δπι 
Ηος 68 αὐυοὰ αυφῆίιατ, υἱ Ὠοπηΐηιβ ΞΘΥΠΙΌΒΌΠΙ 

τλθογιπὶ (6818 Δβ55ἰβϑίδί, υἱ ρθ6 σΟΙΏρΓΟΒΟΙ 4υ8 ἀϊ- 

οαπίαν βδηοίδγαια (ἐϑιϊ πιο} δουρι γάτα). Ῥγο- 

953 }.10. ΧΠ)}, δ. 

γ96 Πριῖ. ν, 51. "' Βοι. τι, 4. "Ὁ" ΕΖοοῖν, ΧΙ, 



ὍΒῚ 

Ῥίον πᾶς ΟΥζῸ δὶ ποβ ἀΐοῖὶ Αἀοπδὶ θοῃΐηιβ" : ἔσ- 
ἐεπάαπὶ πιαναπι πιεαπὶ αὐ Ρτορπείαε γμὶ υἱάσπι πιει- 

ἀαεῖα. Ἐπ: ΘΟΙὨ ΙΔ ΟΠ65 διιηῖ δάνόγϑαμι [4505 Πιᾶ- 
αἰβίγοβ, δἱ 605 αυΐ Ἰοψυππῖιγ πηοπ λοία. ΥἹάδᾶπηλι8 

αὐΐοπι φυϊά ἀδ ᾿ν5 οοπιπιί ποίαν ὃ : 1 αἰδεὶρί να ΡῸ - 

φιιΐ ηϊοὶ πο οτιμι. ΝΟ ἀῃ0 πιοάο ἃ Βοπιΐπο ροοοᾶ- 
ἰογ68 οογγρίυπίυγ. ΑἸ ΟΡ ἀγρηΐαγ ρορυϊι5 Βοηιΐεὶ, 

ἉΠΠΙΟΓ αἰΐθηι8 ἂὺ 60 5 : δ δέ, π6 πορίοχοτὶ αἰξεὶρὶὶ- 

παπὶ Βονεϊὶϊ, πθημ6 [αἰἰφοτὶς ἀμπὶ αἸσμοΥὶδ αὖ 60. 

Ὥκοπι ονΐηι αἰ οὶ θοηιΐπιις σαφιϊσαὶ, βασοίίαί αμίοπὶ 

οἠλιθηι βίϊμπι φιιοπι τοοὶρί. Ατσυθ ἢ08, θοιηῖπα, να - 

γαπὶ ἴῃ Ἰυάϊεΐο, οἱ πθη ἴῃ ἔυγογὰ : ἰδία ΘΟΥΓΘΡΙΪΟ ρο-- 

ΡΠ δι. (ουγεριῖο ροοοδίουν 5 οἱ δἰ ϊθεὶ 1}18 6ϑὶ αυδιῃ 

ἦυδίι5 γοπα, θἸοο 87 : θοηιν δ, πθ6 ἴπ ἱτα ἴμα αὐσιαξ 

2:6, πέφιθ ἱπ [ἰγοτῈ 80 σοττὶρίαδ πι6. Ὦς [Ν]5}5 ἰ[Δ 416 
πιηφίϑίι15, οἱ ἀς Εβοιάἀοριορ ιοι15. ἀϊοίιαν ὃ : {πα ἰδεῖ- 
γρήπα ροριϊ ἠοῖ ποπ ὀγμί, πόφιθ ἐι δοτίριμτα ἀοηνιι8 

Ἰεγαεί δογιϑοπίμιτ. διοαι οἱ αἰ ἢν " : θοίθαμν 46 {ἰδτο 

υἱυόπιϊιηι, δι οι }ιι5ι15 πον δοτ ϑαπίμν. Εἰ ἤπης 5ογ]- 

μέντα αἷΐ : [π δοτὶρίμγα ἀοπιι5 [5γαοί πολ δοτίθοπιμν, 
εἰ ἐπι ἰότταηὶ ἰδγαθί ποπ ἱπίγαθεη!. Εχιγα τοργοηνἶβ8- 

δἰοῃΐβ (δῦ γαπὶ ΠΟ ΓΘΙΪοἱ ΙΠΟΓΑΒΌΠΙυΓ, 405 οδὲ ἰογγᾶ 
να 6 θοηα, οἱ ἰὼ «λα ᾿ἰγοἀυσαπηαγ ογϑηλαϑ, 

ἴα το νἱνοπιίυ ϑΘὦ 816 Οοιβογίριὶ ἃ δοδὰ 

ΟἸγί βίο οὐἱ 6581 φἰογία οἱ ἱπιρογίυπι ἰπ βου 8 5880 1- 
Ἰοιαπι. ἀπιοῃ. 

ΒΟΜΙΠΙΑ 1]. 

6 εο φιιοά εοτὶρίνπι 641 "5: « ΕἸ ἡοπιϊηῖδ, οὐ βτηια 
[αοἴθηι ἐμαπι διιρεγ ἢ ἴα ρορμἰϊ {ιὶ ψι ρτορ!ιοίαπί 
46 εογάε διο; ν ιἰδήμ6: « Οὐβτπιο [αοΐοπι πιθαπιὶ 
διροῦ ἐιοπιΐπδηι ἐ{{μηΣ, εἰ ροπαπι ἐπὶ ἀφδοτίμηι ν".» 

ἃ, Ρεηϊηυπὶ ἀε 60 αυοΐ ἀϊοίίυγ : Οὐ βτηια [αεΐθηι 

ιἰφηι, τοψαϊτοπάυηι. Ποίἀ6 5] θοπιίπιι5 ἀδάοτῖ!, ἰπ- 

γαϑιίψαγο ἀοθοπη8 {Π|48 Ρορυ] Ργορ)ιδίϑηι65. ἐἰ6 

σοὺ δι}0, οἱ [Δεϊοηί65 68, ἰπ φυΐθὰβ 685 [)6Ϊ 56 γπ)0 

εοτγὶρὶα!. Εἰ αυοά 511 8118 [Δοἰ68 (6) ῥγιβίου. ᾿δης 

Ευγρυγὶδ ποϑιγὶ (δοίθιῃ., ᾿ἰςδί ὃχ πη] πιαπί[ϑίυπι 

8ἰῖ, δἰἰδπιοη οἱ εχ 8 αυ: Ἀροϑίοἶιι9 τηθπηογᾶὶ ἰπ- 

ἀἰϊολίυν 15: Νοδ υθγοὸ ομιηθ8 τευείαία [ποὶθ σίογίαπι 
Ῥονιϊηὶ ἐροσμίαπίος,, ἐπ δαπιάθηι ἐπιαρίπεπι ΙΤαΉδ[οΥ- 

Ἰ"αηῖμν ἃ φίοτία ἰπ σίοτίαηι, φμαεὶ α θοπιϊπὶ δρήτίιω, 

Ἡ]λης [Δοἴδ πὶ ΠΟΓΡΟΓΆΪΘΙῚ ΟὨ} 65 ἰΙΟΙμἶπο 5 ὨΔΌΘΙ.8 

τονοἰδίαπΊ, πἰϑὶ (ογίθ οαἱ πη αι} 0118 οἱ δηραβι 15 ργο- 
πλΐπηιΓ. Υυ]τὰ5 Δυΐοιη ἢ 46 410 ΒαΓαιο ΑΡΟΚΙο]Ϊ οϑὶ, 

ἴῃ πΊ0}1}5 ἰοοίυ8 651, οἱ π᾿ ρϑυεῖβ γονυεϊαίυβ. Θυὶ 

οιΐπι Πἀυοίδαι) Βαθοὶ ἰῃ υἱΐα ᾿ηπηδουϊαία, ἰη 56ῆβ 

5200, ἰῃ [ἰδ γεγᾶ, ἰδία ἰδηϊιπηπηοάο ἤθη ἢαθοὶ οθη- 

[υϑἰουΐβ, ἰγϑυάυϊδηιία, ροοολί 406 νοἸΔΠΊΕΠ, 56 ἀ ργο- 

Ρίδογ ραγδι οοηδοϊεη(ίδηι γογοἰδία [2616 φ]ογίαπι ἢ0- 

δ Ἰυϊὰ. 5 γον. πὶ, 11, 19, 
1. ΕΖρΟΝ. χιν, 8. 

ὁ Ἐζοοὶ!. ΣΙ, 9. 
19. ἰγοοῖ, χη, 17. 

(6) Εἰ «μοά εἰξ αἰΐα [αεἰό8, εἰς. ΟΔίοπ ατιπς ΠΔ- 
νέπι : Παῦλος λέγει. Αγαχεχαλυμμένῳ προσώπῳ 
τὴν δόξαν. Κυρίου κατοπεριζόμενοι. Οὐχοῦν δύο 
πρόσωπά εἰσι, τὸ χαλύπτον, χαὶ τὸ χαλυπτόμενον " 
τὸ ἐχτὸς, χαὶ τὸ ἐντός. Τὸ δὲ πρόσωπον Ἣν χαλοῦ- 
μὲν, τὴν δὲ ὄψιν, τὰς ὁράσεις. Οὐχοῦν ἔχομεν τὴν 
ἐχτὸς ἡμῶν ὄψιν, χαὶ τίν ἐντός. Ἡ ἐντός ῥῆσιε; ὁ 
νοῦ; ἐστι. Πρέτωπον δὲ νοητὸν, ὁ νοῦς, ὃν δεῖ στηρί- 

ὈΒΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ἘΖΕΘΟΗΙΕΙΕΜ 

1.1} (οὐ. πεῖ, 18. 

688 

Α τηΐπὶ σοπίοπρ αι. Ῥγοοι δυίδιη Δ081:} ἃ ποὶὶϑ υἱ 
γνοἰδίδη μδθ68Π}05 ἰδης (Δοΐαπι 1 Ηξο ραυοὰ ἀς [Δεὶε, 

αἱ ροβ5,πιι5 ἱμ 6! ΠΠρογα αυϊὰ 511 φαρά βοηυΐίυτ: 0ὑ- 

ἤτπια [αεἰόπι ἱμαπὶ διρον βίας ρορεὶ τὶ. 162 [Δοίε5, 

4 οδι ργϊῃοῖρα!]α οογά β ηοϑίγὶ, ηἱδϑὶ οὈΠγπιδῖα {ὑογὶϊ 

ΒΌΡΟΓ 60 404 ᾿πιο}ΠἸἰφα πάσηι) 65ι, υἱ φυοπιοάο νἱάεὶ 
δὶς δημυπιὶδί φυάδίοηι θυ, ἐπ ἀ φυοὰ ἀρρίοἰἴαΓ ἤοπ 

νυἱάοίαν, ἱπιροβϑ᾽ δ 6 φυΐρρα δϑὲ υἱ δἰ αυΐβ δῖπα ο"- 

{νυηδίϊομα να] 15, γάσυβ, Πασίυεθυμάυς, αἰγουπι]2- 

ἴὰ5 οπῃμηὶ νϑηιο ἐσοἰτίηα, νἰάοαϊ αιιοά ἀοίνοι,, νἱἀοδὶ 

αἱ ἀδθοῖ. Οροτίοι ἐγροὸ νοϊδηίθπι μι! "σοῦ ΠΆΡΕΓΟ 
[Δεΐεπι ᾿ν οὺ συοῦ ἱπιθ! !σογα πἰξυν ΟΠ πη δίϑπι : 

Εἰ οὐ Πϑῆ6 56 ΠΊΡΟΡ ολυθᾶπι θΓΟΡΠοίΔΙ υγὶ8. Ῥγί πη μπ) 

᾿αθοίυγ αἱ (Δαΐοπὶ διὰ Οἱ" γιηθηὶ ; αἱ ποκίγδηι 80- 

16Π| δἱ Π05 ροϑϑίμη8 ΟὈΠ Γπηατα [οἷ 6 πὶ ἴῃ Ενδιφοίίο, 

ἴων ἰορα, ἰπ ργορ νοι, ἴῃ ἀροϑίοἱβ, Οὐ γπη θλπὶ 80- 

ΡῸΓ ΟἸνυ βίο, οἱ ΠΟἢ ΘΌΡΟΓ βιβου! ποροιὶ 8. θά οαπι 
ἴῃ πηυῃα]4}}}}15 Οοὐ!Γ9 ΔηΪηἃ ποϑίγα ὙΘγβθίιγ., ΟΠ 

ΒΘΙΕΡΘΡ ἅγιίθαὶ Παθοηϊ [Ἀπια., ΠΟῚ ΟΠ ΓΠΊΘπΉ15 (ἃ- 

εἶθ πὶ ΠΟΒίΓΔΠῚ ΒΊΡΟΓ 68 αυ ἱπιρογανὶ! Πους, δορὰ 

ΒῈΡΟΡ 68 4ιιαὶ θεοὶ βδυηι δάνογβα ργϑροριΐβ. θυ 5 ρα- 

(45 ἰῃ ΠΟ] πηυπήυ8 681 αὖ ΟὈΠΓΙηδίΐον 6 [406] 50- 
ΡΘῸΓ 8 φαα; ἰη τἀ ἃ δυπι} Οἱ ἴῃ ἰαπίυπι 50}}}- 

οἰτυ5 οἱ ὀδιυίι5, υἱ ἀἴοθι.5 ἃς πορίίθυ5 πη δὰ Οἰμτγιηοὶ 
οοτγ 8 δυἱ (δοΐοπὶ ατα υθαπίυτῦ 

ᾧ. Νυμο φυσᾷ 5] πίε! !δοῖα γὶ ΒῸ ΠῚ}. ῬΓίΘβΘη οΠη 

βογίριυγαπι ΔΙΟΠΙΟἋΟ ῥγορἢοίθα ἀϊοδίυῦ : Οὐ βγηια 

[αεῖδπι ἰμαπὶ δι μόν βίϊαδ ρορμϊ (μἷ, αἱ νἱόθαϊ 68 42 

ἀϊοίυτυϑ ο5[, ἀδυθπιι5 ΟὈ ἰΓπαγα μι Π  ζαιεἴαπι, Ρἰ6- 

πσπὴ ἰη ἰθηϊαιί0}}8 ουγά 6 ΠάΡΟΓῈ ἰγδσίαι πὶ αυ!ὰ 58 

μος 4υοά 5ἰφη δία, αἱ ἰΔπάοτῃ τακτίοηο βυρογαιὶ 
τορι πλ08 ἃ ΠΠἰογα. Ας δδουπάσπ) οοπημποῃ 4υΐ- 
ἀδπὶ ἰητοΠ!δοίι πη νἱάδπει! φυδάδηι ἢ} ρορυ!! ρτο- 
Ρἰιδίαμέθ5 06 400} Ξοφυίαγ άπ 51586 μαςολίαπι. Α5- 

50 ΠΊΘ 165 ΟΟΥΥ ΟΔ ΙΔ σοπϑυθυδηΐ, ΘΟηϑυδηΐ65 δᾶ ποῃ 

ῬΟΠΟΡδηϊ 6ἃ 51} οαρὶ(6, Ξοὰ δὰ} ουὐΐϊο δυμἰοηιίαπι, 

οἱ ναι !}}8 υϊιιϑάδπὶ το ρεθαπὶ σαρί (ἃ ἀπίγογβα 

βεἰδιϊ5. Ηδο δυηὶ 4υ: ῥγορβοίδηιίθι εΠἸὰ8 ρορα!ΐ 

τορυΐδηλι αιιαδὶ πιᾶβπὰ ροοοδίδ. Ουΐς Δυίοπι ροίοεὶ 

ἴῃ νΟΥ0Ὸ ΘΟ δἰϑίθηβ ἀΐσογθ υΐδ, δὶ 4158 οογυ διὰ 

οοθηϑιδί, οἱ οοηϑι8 50} οὐ] 10 ροπδὶ δἰίογί5, ἀ6- 

᾿ἰιφυδὲ, εἰ ἃ θ60 οογτγὶρίαιυτγῦ Οὐ8 ροίαϑὲ δϑβεγεγὰ 
4υΐδ, 5Ϊ φυ}5 νεἰδιπὶπα [δοἰδὶ δά ἱοροπάσηι σλρι υμΐ- 
νογϑᾶ δία 15, ἱπηρία ἃραί ἢ Τηγἱ εἰς ΠΟ ῖ5 αὖ ἰρδ ϑ61,- 

Ὁ Ρίυγϑ ποορϑϑί5 ἱπιροηΐειγ, υἱ 40 δρίεἰθυβ {ΠΕ 

Τοοδάδηί68, νόγθαηι, δἰ βαρ θη), οἱ νο]υπίϑίοιῃ 

6}05 τοαυϊγαπιυ8. δὶ δρογίθηἀδα ραοραία φυ οἰλυθᾶ 

δυμὶ., δά ΠΙυπιϊπαπάα αὐυς οαἸ ρδηϊ, αἱ ροΞδίμιυ5 3 
τολ] δ ἰοῖο ἐχίγαποὶ ἢογί. 

ὅ. Οιππὶ ομδίίο πιαπιίαηι δἰυο πιαπμδ "2. Ουΐ ἕἰα 

1154]. νι, 4. 5 ΕζΖοοῆ. χη, 9. 
12 χες. χη, 18. 

ζειν, ἵνα ἰσχύσῃ ὑπουργῆσαι τῷ λόγῳ. Ραμίκδ αἷ! 
« Πενείαια [ἀεὶ6 φιοτίαηι Π)ομεϊπὶ φιαφδὶ ἐπ δρεομίο 
ἐοπέμεπιμγ, ν θα ἰσίμιτ φιπ| [αοἰθ8 : ἰοφοης εἰ (θεία, 
ὀχ ογΊΟΥ οἰ ἱπίογῖον. Βαείοην αἀμίοηι, αἀδρεοίμπι τοῦα- 
1π|ι8, ἀδϑρθοίμπι "670 υἱδίοηδδ. Επίοτίοτοηι ἐσί ει ἀδρέσ 
οἰππὶ μαθόπιμδ οἱ ἐμοί ογοιπ. ἰπιοτῖον υἱδῖο, Πι6η8 1; 
[«οἷθ5 αμίθηι δρὶ τι (αἰϊδ, πιθπς ὁδί, μπῶ οὐβτιιανάα 
ἐεί, κιὶ υαἰφαί πιλιϊδίγαΥ 6 δοΥπιοηὶ. 

9 βρ8)]. ἀχνη, 39. 



689 ΠΟΠΜΔ , 099 

τίεια (7) σογρογίβ ὀσοαραιὶ βιν, οἱ Π6 ΡῈ 80" πἰΠ) Α βἰψπᾶ οἱ Βογίοηα δὶ ἀδεϊριίοηάοβ, δὶ [ἰωγὶ μοίδϑις 
χυϊήίεπι δρίγἰϊυδ]65. υἱάθπι (οἰ ἰοίδα., “088 ποὴ [ιᾶ- 

θ6Γ6 ὙὉ}1 56 ΓΠΊῸ ἀἰνίπυ5 ἀϊοθηβ 1": Δείθείατο ἱπ Πο- 
πθηο, εἰ ἀαδὶ! (ἰδὲ ρειἐεἴον 66 οογαϊΐε (μὲ ; αυΐ ποη πο- 
τογυηῖ νοϊυπίδιϊοπιη "δδίογυη, ἀ6 ηυ4 5ογί ιν 6: 

Τοντέπίε υοἱμριαιὶς (μα ροίαὐὶε δος ; τοηυΐτυη!ϊ χιδοὶ 

Δπιλίογοϑ ἰχυγίᾳ εἴ ΠΟη Δπ)δίογοβ Παΐ, Β6ΉρῈΓ ἴῃ 

οὐγρογα]ῖθιυ5 6556 ἀΕ]ἰς115. ϑίφηυπι δυίοπι τπὰΐὶ νἱ- 

ἀκἐπγ νοϊυρίδι!ϊ5 σάγπθᾶ, 50} ουνὶίο ΦΙΘΘ πιάπυυπὶ 
ἙΓΟΓΨΙΟΔ] δόϑυίηπ). (υἷα Θηΐπὶ πη ἰΘπΊρογα ἀΐβευπ- 

Ἀοπάϊ δά Βεποίϊοία οογρογα! α νἱἀδπιαν αἱἱ οοηδυ 18 

ᾳυϊδυϑάδην, οἱ δοὺ Ρἰοιἷ5 δὺ} οὐδῖῖ9 πιδησιπὶ πο- 
Βίγδγι τ, [ΟΓΒ ΙΔ ἢ ΘΟΓΠΊΟ αἰνίπυ5 μοῦ δι ϑπιοὰϊ (ἰ- 

ξυγϑῖ οἱ δγρυμηδηίυπι 608 ουἱμραϊ πιαρίϑιγο5., 4] 

ΡῈΓ νδη!οσυοηίίαπι οἱ θ6αῖ88 0 8861|6 ΓΟΡΓΟΠΙΪ5510- 

"65 πη τυ ποπὶ δυάϊδηιίαπι Π θ᾽ αἰεὶ, ν1 118, νοὶα- Β 

Ρίιφαα ρόγπιυηι. Ὠουοι οαΐπὶ θεοὶ γόγθαπι εἰ Που8 
Ιθιη0 68 ρΓοίεγγθ, 4085 βα] αι δι δυάϊοηι!, αυ 

ἡΠππὶ πογίο αν δά σοηιποη ἴδηι, δ Θοηγογβαι 6 Πὶ 

ΒΒΠΟΓΌΙΏ δείυυπι),, δά συποίᾶ ἰῃ 4188 ᾿Οη10 διυδΐοδυ8 
Ἰλυογυπὶ δὲ ἤοῃ ΠΠἰ ἀϊηαπι ἀο οί ἱπουπίθοι, υἱ ροϑ- 

51 ὁ οοηβθηυὶΐ ᾳυς ἃ ὕ60 βυμπῖ ταργομ 858. Ουπὶ 

εγθο αἱϊᾳυΐβ δρίυ8 τπηοτὶθὰβ8 ρΟρυ], αἱ ρ]δοθαὶ εἰς 

4φαυΐθυ8 δυγας ργυγίυηί, Ἰοφυΐίν 405 σγϑίδπιοΓ 86- 

εἰρίδηϊ, Ἰοφυΐίυν ι υἱοὶὰ ϑυηϊ νοϊυριδιΐ, (4}15 
μ: Δ 56 Γ σοηϑι}} οεγυ θα ἰα 50} Οπλμΐ σα} 10 πιδῆ 8. 

δοιυΐίαν Ὦθς ραοσαίυπι μα υδηίαπι, υἱ (Δοἰαὶ οἰΐαιῃ 
δηιϊοῖι5 δὰ γεϊδη υηι οἄρυϊ Οἰπηΐ8 φίδιϊβ. Ου}5 
ϑι6πὶ γοὶ ἔφυγα 811 δἰϊδπὶ νοἰδηιθη, Ἵοδυϊυ8 τοη58ἰ- 

ἀεγοπιυ5. Οεἱ Πάἀυοΐαπι Παροὶ, οἱ νϑῦθ ΥἱγῪ δϑί, τοὶἃ- 

πιθῆ ΠΟ ἰΙΔὈ6ὶ βιιραῦ ὀϑριι δυῦπιὶ,, δ6ἀ ἱπίβεϊο οἃ- 

Ρίι6 ογᾶϊι θοπιίδυπι,, ἱπίθοίο οαρὶ(6 φγοριιείδί, Ρ6Γ 

δίξῃθπ ΘΟΓΡΟΓΔΪΪ5 Γοὶ δἰΐδπη 5} γἰ 1816 πὶ ἸΔίθ [6 Γ οβίοη- 

ἀει5, υἱ φιοπιοάο ποη ᾿ιδοὶ γϑ᾽δ πιο Βυμο Ὁ σδριι 

ολγηΐθ 8028. ἰἴ8 ποθὴ ᾿ιαθδδὶ Ὑϑί δ θ ἢ 8Ὲρ6Γ ρῥγίηοὶ- 

ΡΑ]6 σογὰΐϊθ δυΐ. 51 αι ΐδ νθγὸ δοῃ[ιβίοη 8. νο] πηθη 

ξοτῖι οἱ ρεζοδιὶ, ἰδία φιλϑὶ τη 0}]θτία γοἰδπιίηα ναοὶ 
δυρδῦ ΟΔρι δύυπι. ΠἰΔ4ὰ6 ουπὶ Δ]14υ1}8 ἀοουετὶι δᾶ 

αυᾷ δυγοῖ ρορ0}} πημ]οεαμ!., οἱ διγορίίυπι Ροιία5 

ἰλυϑαιυγαπι (υληὶ φοηλ πὶ πιονόδηί, 8] υ] Δ π 18 ἰηΐ- 
᾿ ππΐουβ ρα ρανογὶὶ ροιΐυ8 4π8πὶ βαοιογὶς νυ] μθγα, ἰ8- 

115 βοῖο διγϊοίυ8 σοπίοχὶ! ἴῃ οαρί 46. (πη ἀα!6 1 δὲ 
ἰαχυγίοθαπ ογαϊ οποηὶ ἀΐοθι}5 56 5όγπιο [ἀἀεγὶϊ, οἱ 

ἴῃ ἰσϑεϊνυ τ ρογβυ!δνογί! δἰοψυίαπι, οοπίοχὶξ νοἰδιίθθῃ 

οἰἶδπὶ αἰδείο5 [505 ΟἸγϊσῖα 5, οἱ [αἱςι18 ᾿γορῃοίδ : 
δἰ ΠΙῈΡ οἱ ἢΐ φυΐ δὶ νοϊυρίαίαπη πιράϊαῖα ἀοροῦ- 

ἰδΔηϊ, οἱ 518 δειρογ ἱπαυϊγυπὶ αυς ἀοϊοοίου! ρο 
δυῤίοιν!α58 φυδηῃ σοηγνεγίδηι ἃ νἱ 115, (Δοϊαηϊ νο]α- 

τΐπἃ 5006 σᾶραὶ ΠΟη Πη0(10 ρυδτοταηι οἱ ἰανθηυιη, 
560, 5ἱ ἢ γὶ ροίοϑι, 86 πὶ 0416 οἱ ραίγυπι, ἴῃ 1Δἢ- 

ἰατη υἱ οἰἰάπι 605 ἀδείϊρ᾽δηὶ φαΐ Ἰυχία ἸΔΠΟΓΟΠΊ ΔηΪπ|85 

ἴῃ βρί γι 1}} ἰαία οἱ βοηΐο ργοσθϑϑογιηί. Εἰ ροίυϊι 

αυϊάοπὶ ἀΐύογα ργορ οί, ΒΌΡΘΓ {1058 ρορ] τυ 4πΐ. 

Ρτγορμοίϑηϊ : 864 4085] Οπη68 4υἱ γοϊληΐπᾶ οθηϊ6- 

χδηΐ, οἱ οουυϊοα] ]α οΟηδυδηΐῖ 50} οηἱ οὐ]10 πιᾶ- 

Π01.8, ΠΠ0] ΓΟ 5 αἰπΐ, οἱ πυ}}05 ἰπί6 Ὁ 605 Υἱγὶ ποιηΐηθ 

ἀἰξηυβ Πα δδίιγ, αἷΐ ργορθεῖδ : [π β|ἴπ8 μοριἱ τὰ 

φια γτορμοίαπι ἀξ σογά6 διι0,, οἱ Θὰ (Δοϊυ πὶ αὐ: 86- 

αυυηίυγ, ΕΠἸδδηνηλίδ αὐυΐρρα 5ι1πὶ| δογιιπὶ πιδρίβίγο- 

Τυπὶ οἱ δηΐπ)2, οἱ νοϊιμ 65, 4] ΒΘΙΏΡΟΓ 50 ηδηι,2, 

ΒΟΙΊΡΟΓ ΘΔ ΠΟΓᾺ ΘΟΙΩρΡΟΠπυπί : οἱ, υἱ φιοιί νογὰπὶ 6ϑ8ὲ 

ἀΐραπι, πἰΠ}} υἱγῖ!α, ἢ} [ογῖδ, π1}}}}1}60 ἀἰσηυπι 6δ5ι 

ἴῃ ν͵8. φυὶ λιιχια ψγαιίαπι οἱ υοϊυῃίδίοπι ἁυϑϊοπιϊαπι 
Ῥγιβάϊοδηι ; ἰἀεἶγοο οἴμη68 {185 μοί αᾶπὶ ἢ]105 

ἀἰχὶι αϑϑιιοηιθ8 οουν] 0814. ΕΠ ΟΌβ8δΡγα μγοργίοἰδίθιν 

νοῦ ; σόδμοπίος Αἰϊ, ΠῸη ΘΟΠίοσθη 68. Αἢ ἰσηογαβ 

φυοιὶ (ππΐοα Ὠοπιίηΐ τ 5658 Ὠ18}} ᾿ῃ 56. [ιὰ θ6δί σθ1- 

8.1}}6, 56 ὁχσ οπιηΐ ρᾷγια οοπίοχία δἰ: Ὁ ἴϑι5 Ἔγζο. 
οσομπϑιαι ἀἰςία ὁἱοιῖδ [γα υ! θη ον οἱ 64}}}.}6,. 485ι6η- 
165 ΡΟΙἾ1|8 ιδπιὶ σομίαχοηί68 ; οἱ (Δοἰ πὶ δογνυϊσα α 

ποῖ ἰπ φιΐθυ5 εαρίτα το! ηθηΐ, 564 πῃ 4υ}}5. οἱ ]- 

τη}, ἰά ο81 υἱ ᾿ἸηΔη08 ΘΟΓῸ ΠῚ ΠΟη 5[ηι ἴῃ ἰαθο γα, ΠΟΙ 

ἴῃ ΟΡΘΓα ἰδββθβοδηΐ, δο βἰηι ἰῃ γυηυΐδ, βίην ἰμ οἱἷο, 

δἰ ἴῃ ἢ18 ψαϑι15. ηη85 νυ]υρίαιθι15 ΘΟ ΡΥ ηϊ. 

4. Ηδς δυίοπι φυς ἀϊείπηυ5 [18 86 ᾿αῦγο υἱ ἃ πο- 
ηυ͵β ἐπι] οοίἃ διιπί,, βα4ιθη 8 Β6ΓιΠῸ ργορίιοία ἰυοἷ- 

ἀΐυ8 οϑιθηήῃι, ἀϊοοπϑ "5 : Πας ἀεὶ! Αἀοπαὶ [)οπιΐνειδ: 

Ἑεος 90 αὐ εὐτιϊοαίϊα νοδίγα ἱπ φιῖϑιιδ υὺ5 σοπυεγ- 

εἰι6 ἐΠΠπ απὶπιας ἐπ ἀϊδαοίμιΐοηθπι. Ἀρέγαῖ, φῆ ρπηδ' 

«υοά ἰΔιουαι, ρογβρίουι οϑιθπάθπϑ φοηϑυῖα ἐογνίςἃ- 

1 ἴῃ ἀϊββοϊαϊοηθπιὶ δηἰπιαγυπὶ ἤδγὶ. (}υϊδ δυΐοι 

Ροιἀδί ΒΌρ6Γ Βδγπιοηοπὶ αἱ Ἰορίιαν,, δυ ίθη8 θϑααι. 

εοπηηἰηδηίοη), {υἷα 'ρ50 ἀϊδγαπιραὶ ἰΔ|6π| 5υΐο!δπι 

οἱ 2411 εεγνοδια ἢ Αἰἷξ δηὐ : ΕρΟΘ 660 ποὴ ἰυυθο, 

β6ἀ ἴρ56 ἀΐϑγαπιρο οογν οδ]α σοπϑαία 80} Οπιηΐ οἱ- 

Ὀϊιο πιδῆυ5. Ὀρὶ ορυϑ 6δῖ οπιποπὶ ἈΓΘΌΘΓΘ ἰΘχίυΓδιπ. 

οἱ ἀϊββοίνογα αμΐνογβαιῃ Ποιοηθῖ ρΟ 55 Π]ΔΠῈ, αυ8 

δΌρΟΓ οδρυ οπηι8 αἰδιῖ8, ποη πιοάο ρυογογαπι οἱ Ὁ πορεῖ ἢ͵5 χυΐ ποϊυμ! τηδηΐθι8 Ορογαγὶ, 86 οἰἱοβὶθ 

δανεηιμη, νεγυπὶ οἱ βου). Θι0 πηούο επὶπι [Δοἰεὶ 

ΔῈ Ῥᾳ2), χυχυι, 4. 

(7) Θεὲ ἐπ υἱεῖ, οἷο. πο Ἰο60 ἈΠΠηἰἀίαπιὶ αφυδηι- 
ἀδπὶ παυοὶ ἀταουπι [Γὰαπιθηλι πὶ ̓ς 6 οδίοη15 ἀθ- 
Ργοπιρίυπι : Προσχεφάλαιόν ἐστιν ὑπὸ ἀγχῶνα χει- 
ὃς, ὁ τρυφῴδης καὶ φιλήδονος βίος, χαταργῶν τὴν 

ασίαν τῆς διχαιοσύνης. Τοῦτον ὃὲ συῤῥάπτουσιν, 
εἶ Ἰωηδὲν παρὰ τὰ ὁρώμενα εἶναι δογματίζοντες, λέ- 
γοντες" Φάγωμεν καὶ πίωμεν" αὔριον" γὰρ ἀπὸο- 
θνήσκομεν. Τοῖς δὲ τοιούτοις: ἀκόλουθά ἐστι, μηδὲν 
εἶναι ἡμέτερον μαχάριον, ἡ ματα χατὰ σάρκα ἡἧδο- 
νήν" ὅπερ ἐστὶν ἐπιδολὴ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν, κάλυμμα 
χατὰ τοῦ νοὸς, χαταφέρον αὐτὸν εἰς τὴν ἐσχάτην τά- 
ξιν, ἵν᾽ ἔχῃ χατὰ χεφαλῆς, ὡς ἢ ἐπιλαδομένη τῶν 
χεννητιχῶν, χαὶ διὰ τοῦτο γυνὴ χρηματίσασα. Ἧς 
τὴν δεξιὰν ὁ νάμος χόπτει " ἐπὶ γὰρ τὸ προσχεφάλαιον 

15 Ῥοαὶ, χχτυ. 9. 18. Ε2οο!). χα! 20. 

αἷβ υἱἱ. Εἰ αἰδτιιμμαπα φα α ὀγαο 8 υδδιτὶς "5, 1Δ ἐδὲ 

36 1014. 

ἀναπαυθεῖσα, τῆς φθορᾶς ἐδράξατο. (ετγυϊοαί δμϑ σι- 
δίιο πιαπιιδ, 681 υἱέα {πππιγίοδα αο ἰἰδίαϊποδα, φη 7. 
διἱΠππΦ ορεταιίοπονι αἰκεοίυἱ!. 15 ἐιδηιοα! οοτοῖσαί. οοπ- 
διιπ., φιιὶ ργωίεν γϑὰ θοιἐϊδ διι θεῖα πἰδὶ! ἐ686 ἀ6- 
ὑἰαιεγαηῖ, αἰπιπίιο : « Εάαπεῖια οἱ δίϑαπιιδ, οΥας ἐπὶπι 
πιογϊοηιαγ. ν Πὶς ἀμίοπι φιὶ 6) ιδηιοαὶ 8ιιπ|, οΟἩ θη οπς. 
68, μι πείία αἰϊα εἷς μιπιαπα δαί μάο. φιαπι φιιε6 ἴπ 
οαγπὶβ υοἱμρίαια σοπδίδιϊ! : φιοά 6δὶ σαρὶ (86 ἑμίἐφι- 
πιοηιπι, πιοπιὶ ἐπιροδίίηι υεΐαπιοπ, αὐ ἐπ βημιπι ἱρδαπι 
ογάϊποηι ἀδργίπιοπβ (4 παθθαι διρον φαρμί., φιὲρμὲ 
φι φἰφποπαὶ ρατίος αὐοορὶ!, εἰ ῬγΟρίεγθα πιμ{εν υο- 
εἀτα᾽ ὁδὶ : ρμἾμι8 ἀφαίοταπι ἰοα αὐξοϊπαϊ!. ΤῸ ΚΡΕΝΕ 
ονἶπι διιρμον οοτυΐϊσαί, σοττιρίοποηι ἀρρτοϊιονἐς 
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οογυίοα!α, πὸ ὉΠ οτία5. δα οὐ 15 γοϑίγὶβ βαθ)θοῖδ Α ὁγαηὶ τἀ οαι!οηΐ5 ἀἰΒροηβθᾶπι, [5.88 γ6γῸ Ῥγορδδ- 

Βαθοδίϊς. Εἰ ἐπι αι απίπιαϑ8 φμαδ υ08 διιῦνετ 8, Δηἷ- 

τολΦ ΘΟΓμΠὶ. Οὐ ΕΓΕΟ 5 Ὀνογϑὶο οϑὲ ΘΟηβυδΓΘ 66 Ρ- 

νἱοδ!ὰ, οἱ βυ ) σαγς συ ἷ15 Ὁ Βοὰ αἱ Βεγθοη 8 58- 

ογαπιθηιαπὶ ἰπι 6! ΠΠφᾶ5., νἱἀθ 5 σγαηάθπι βυθγογϑίο- 
ΠΟΙ 6886, ἀο]οαίυπι Ἰοιηἶηδπὶ ᾿υχίᾶ σΟΓρυ8 ΘἰἤοΟΓΘ. 
ΤΔ]1ὰ δυΐοπι 5ιηἰ νογῦδ το σογα πὰ, Ὁ] ΠΟ 68. 

ουηγογβαιῖο τἰρίάα. ᾿ηνθηΐθθ ἀϊβείρυ!ο8 γαϊεπιεὶ 

πιοτὶθυβ ἀϊδδοία!οβ, διὰ μἢ}} ἴοτιθ, δὰ π1}}}} νἱγῖ]6 

τομἀθηί685 : 5.2} ΠΠ|6Γ οἱ βθοϊλίογοβ β451}18. Βοοθηὶ 

ἰμϑιρον οἱ πορϑγα ἱμνογοοι δ αυδεὶ ργῴςορίο ἀιοὰ 

ἀδ δογιπὶ πηλυίγγίο οδί. Νοη ἰὰ ἀθοθηί αυρά σϑίθῃ - 

ἀσηι δοοἰεϑἰαδιϊοί:,, ραγαίί (ΟἸ] γα ογιοοπι οἱ βοαυὶ 

Θαϊνοίογθηι. Ὀίργαιη μῆς ΘΓ ααΐ ᾿ν8ς ΘΟΠ παῖ Γ 

ΒΟΓΠΟ ΕἸ 5 Βοῖ, οοηϑυϊοπο8. ἠοαυίϑδιιη85. Ῥγβία 

μἱνΐ, ΟΠ νίβια, αἱ ἀϊδγαπηρᾶπι οΟγΥ 8118 'μ δηἰπιᾶ- 5 

τὰπὶ οοηδυία ᾿υχυτίδῃ). 

δ. δε αυἱὰ αἰ πὰ βοφυϊαγ ΕἸ νοϊανεῖπα ἀΐδτανι- 

γαπι. Οὐ 56 ἀϊβγιιρίυγυπι 6556 ἰαδίδίυν ἢ ΝΟῊ 50] υπὶ 

οοενίοδ!α, νογαῃ γϑἰπηῖη. [460 ἃυίθη) ἀΐβθγυρίυ- 

γάμῃ, υἱ ἐδρὰΐ πυάππι Π4|, υἱ Δοσορίᾳ Πἀυοία,, οἱ 

τονοϊδία ΠΟΙ 8011{πὶ [Δεΐ6, 864 οἰΐδτῃ οαρὶ 6» οοηϑίδη- 

1 Ὁ νἱν δοοἸοβἰαβιίουβ ροβδῖς ογᾶγα. δέογαπιραπηι νεία- 

εἶπα 8,67 υεείτα, εἰ [ἰϑόταϑο ροριίιιηι πιόμηι ἀδ πιαπι 

ψόεῖτα, [ἰοοῖ ν05 ΒΌθνθγία 15 δι 85 ΡῈ Ρ οογν ο} ἃ οἱ 

γοϊἰλιηΐπα, 680 ἰδία ἀϊβγαπηραιιβ ΠΠθΈγαῦθο ρορυϊυπὶ 

πιουπι. μίθεγαι δυίθθ ρορμαΐαπὶ θου5. ΡῈ Γ οοπυοῦ- 

δβϑιϊοηθηη διυιδίασατῃ, οἱ ἃ υὙοὶ υρίαιθυ85 τοοθάθῃιθπ). 

Εἰ ἱἱἰτα ποῖ ὁταπί ἴῃ πιωιῖδιι5 υοδίτὶς ἐπ δμϑυδτδο. 

πθηι. ἴῃ ὨΔηΐ5 γὙοβι 8 40] ἀδορ εἰ8 δυάϊδιίε8., 

ἦδηι ποη ογυηῖ ἰβῖδ εογνίοα!α. ΕἸ δοσιιοδοοίῖδ φαΐα 

ε90 θοπιΐπμε. δὶ π0) ΘΟηβοἶβ88 [μϑγ]! ΟΟΥΥΪο4}18, 

δὶ πο Ὑβἰδηλΐηὰ ἀΐδγυπηρθ, πο οορηῃοβοοίὶδ (φαΐὰ 680 
Ἰ)οπιέηα. Ἀεϊϊοἶς αυΐρρα, οἱ οἰΐαπι, οἱ τϑϑοὶυ!ο 
ΠΟ βίης οοξποβοὶ οὐπὶ αυὶΐ ἀϊοὶ! : ἔσο ξιπιὶ θο- 

"εἶμι. ῬΥῸ 60 ημοά δυετγι δίς σον 78:1 ἱπίφμο. Ου0 

χαρίο ἴῃ 1060 βἰφηογιῃ ἀϊοίαπι 6δῖ, φυΐα ἀδεϊρίδηι 

οἰΐαπὶ δἰοοίο5 θ6ἷ, εἷς ονδιὶξ βϑθϑρα υἱ ᾿υ5ί05 4040 

μι γο οἱ δα ρρ!αηίοη!, Απηδηὶ οεΐπ) Πποπιΐμ68 γοϊαρίᾶ- 

ἴοπι,, 4υΐὰ, βίαιἴπ αἱ ἀρραγαυοτί!, ἰγαπυ 8 681, οἱ 

ἰαβοῖνα, οἱ ἀεἰδοίδης Β6ηβυπὶ, εἰ ῬΓΟΥΟΟΔἢ5 Π08 δά 
βϑύιη δι}, Εὐρίπηυδ διημᾶγα, Ἰἰοοί βδ]υἱαγία δἰπὶ., οἱ 

ΒοΙυπιυ5 ἰΔθοτγαγα νοἱρίδεϊ θι18 ἀο] π}|, ποϑαίθηιο8 

4"ΐδ ἱπιροββί θὲ] θεὲ δυπιάθην ἀπηαίογοῖν 658ὲ [6]. 

βτορίογ χυοὰ Αροβίοίι5 αἷι ἀθ ραβϑίπιϊβ:, αυΐδ βίηι 

απιαίογοδ υοἰπρίαιἷς πιαρὶδ φιαπι απιαίοτο5 θεὶ "7. 

6. Ετ ἐγ ποπ αὐοτίοϑαπι αὐ οοπ[οτἱανάαϑ πιαηιιδ 

ἐπἰφιογι. Ἐξο ποὺ ἀνογίθυδιῃ, 84 οπιηΐᾶ 4 

4“1}} Τίπη. παι, 4. 13. ΕΖϑοΝ.. χιν, 1. 

(8) Θεὲ ακίοπι ἰαϑοταπί,, οἷς. (δίθηε πη58. : Ὅσοι 
πονοῦσι περὶ τὰ τοῦ χόσμου πράγματα,, τοῖς αἰσθη- 
«οἷς προσηλωμένοι, χαὶ οὐδὲν μεριμνῶσι περὶ τῆς 
φινευματιχῆς ζωῆς, καὶ τῆς κατὰ τῶν νοητῶν θεωρίας, 
δλλὰ τὰ τοῦ βίου " οὗτοι τὰ ἴδια διανοήματα τίθενται 
ἐπι τιν χαρδίαν αὐτῶν, καὶ οὐχὶ τοὺς λόγους τοῦ 
Θεοῦ. αἱ οὐ χρὴ οὕτως, χαὶ μάλιστα πρεσξυτέρους 
κοῦ Ἰσραήλ. Διόπερ οἱ τοιοῦτοι τίθενται τὴν χόλασιν 
«κῶν ἀδικιῶν αὐτῶν πρὸ προσώπου αὐτῶν. Καὶ γὰρ 
ἡμεῖς ἐσμεν αἴτιοι τῶν χολάσεων ἡμῶν᾽ ὡς κχαὶ δηλοῖ 
ὁ λέγων " Πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ἡμῶν, καὶ 

Π 

Ρ 
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εἰ558 οἴδιγίηαίο δι ΐπιο ἀνογίθθδηΐ δὰ οομογίδιἀδ5 

πιϑηυδ ἰπίφυ!, Πο6. 68ὶ υἱ [ὈΓΠΟΓ πηϑηυ8 ἰπἰαϊιαίε 

ἢογοὶ, "6 οπῃηπίπο ἁυθγίογοίυν. 6 νἱᾶ 58 πιὰϊα,, εἰ 

ΥἰνιΠοατοίυγ, ἰά ἐδὲ ἡὐυ}}π|8 ρΘμ 18 ΘΟμνΟΓΙΘΓΟΙΓ ἃ 

υἷὰ δι8 ροβϑίπια. οἱ ΥἱνιΠοδγοίυγ, Ῥυγορίετγεα [αἰβα 

ποη υἱάδὐϊιῖ5 φιιὶ ἀοοοιῖς [αἰδα. ὅϑτα γ05 πο [εἶδ 

αἱτὰ οοπαία ρΓΟΒΡΘΙῸ ΡΟΓβΈΓΘ, υἱ ρΟ55}115 118 ΠΠᾶ ΓΘ 

ᾳυᾷ αἰεί 15. Εἰ αἰυϊπαιίομοδ ποι αἰυϊν αὐ 5 απιρίϊμε: 
δἰ ἰἰϑόγαθο ρορμίμπι πιθμηι 46 πιαπα Ὀθείγα. Οτπιι8 

πἰ οἱ Π08 ΠΠΠδγαί [)6ι15 ἀ6 τηᾶηιι 1811 πὸ πη σίβιγογαπ, 

4εϊ υδίουπαυς Γποείηϊ δὰ νοϊαρίαιε5. διυιάϊαπιίυπι ἰο- 

φυσπίοε, βοϊ πάσηι δο ἀϊνίάθηι Εἰ οοἰαδἴδπι, 4υΐα μὰ" 

ΓῸ5 διηΐ τηδρὶϑ δηδίογοβ γομιρίδευ πη 402πὶ ἃπιαῖθ- 
τὸϑ Ὠεΐ. Εἰ δοϊοιὲς φμῖα ἐ60 θοπιΐιιιδ. 51 ΘΟΙγΟΡΙΟΡΟ 
ἀϊνϊ πδιϊοηος νοδίγᾶ5, 5ὶ [ΙΈΘΘΓΟ 5:16 γα πιεπάδοίδ, 0κ 6 

βοίοιῖβ φυΐα 6χζο θοπιίπυβ. ΠΟ ργίοτ ργορβειίδ. 
Ἴ. δεφυίίυν εἰ 118, φυδ [1 οοπιοχίιυν ἢ: Εἰ νε- 

ποτα! αὐ πιὸ υἱτὶ ξεπίοτιπι Ἰδταοῖ, οἱ δεάεγμπι απί8 

[αοἱθπι πιϑαπι. Οταπία Ὀεὶ βογηο ρδγβιγίηίι, οἱ π0} 

Ιδπὶ δβρϑοίθπε ογάϊιπ αὐἱ ἰη Ἐσοϊοβία εοηϑίϊιυϊ! 

δυηὶ, ἀϊπηλτε Ἰη δοίη, Ὑ ρα αν γθᾶ ῬΟΓΟΌΓΓΘΗΒ 

Οπιηθδ 858ιᾶτα ἀοδίἀογαὶ, νοὶ ἤυπς αυθίαπι δὰ 

ῬΓΘΘΌΎΓΟΓΟΒ Ἰοφυΐίυγ. Εδ δπίτα 4ι}88 ΡΖ Ο 55 γι 

ἀΐϊοῖα δυηὶ ἀδ τηαρίβιγῖβ. ΤἀΔοἶγοο σοῃβἰἀογθιηι5 Εἰ ἐδ 

Ῥγβθυιονὶδ ᾳφυἱά ἀϊοαίυγ, δχου 6 πι65 ποϑπηο ρ508, 

π6 αυΐβ ποβίνυπι ρΓΟΒΌΥ ΘΓ (8118 οἰΐ, 4815 ἰηΐτα ὁχ- 

Ρομΐιυς. Εἰ νεπόταπί αὐ 1π6 υἱτὶ βειείοτιιπι Ἰϑταεί, εἰ 

εθάθνιη! απ! [αεΐοπι πιεαπι. ΕἸ [αοὶμ8 6δι έτη θ6- 

πιϊπὶ αὐ πιὸ ἀἴοσοπε ; ΕἸ Ποπιπὶς. ΥἹάθαπιυ5 Δ0ει88- 

εἰοσπθηι, υἱ βεἶτα ροβϑίπηυβ ὈἰΓαΠΠΠ6 ΘαΠὶ ἴῃ ποἰΐδ 

ἀεργεϊοηάδηνυϑ. Απηοη υἱτὲ ἰδὲ ροδμογαπί εοφὶ!αιϊδ- 

πὸς ὅμας ἐπ εοτάϊδκε οἶδ, 6( ρώπαπι ἱπὶ φυλαί 

δματμηι ροςμθτεπι απία [αοίεπὶ διαπι ᾽ Νιαπφιΐά τίς 

ἐρυπάθη8 τεβροπάευο εἰς": Βεαϊὶ πιὶ τπιπαο ἐνλὶ 

εοτάε  Ὁυἱ διΐπι τωυπάυπι Βα απὶ 0, οοβ Δ ι10- 

πο8 045 ποῆὴ ροπαηὶ ἰη οογάϊθυθ 5υ}8, 50 εὐλρῖθ 

μοθθηΐ ἴῃ βοσηῖομα θεἷ. Οαἱ δαίοτα ἰδίνογαμι (8) ἱπ 

βϑουϊαγίθυβ οαγὶβ, οἱ πἢ }} δα τοχαίγυμί εἰβὶ ψιο- 

πιοῦο ργαβθηίοῃ ἰγδπϑίσϑηι Υἱίαᾶπὶ, |νὶ οορ 2: 1015 

Ροηυπηῖ ἴῃ οὐράϊρθυβ 5815, υἱ ρυϊᾶ οἱ υἱάουὶϑ μβοινῇ- 

πθῖὰ πἰ ἢ} αἰϊαὰ οοφίίαπίοπι πἰδὶ πιιπΐ παροιία, μ- 

εγὰ οογροταιία,, οἱ εἰθοτυπι ἀνυπάδηϊίδηι : ἐχ ᾿ς 

4υᾶ: ἱπάϊφυοτι!, ἴῃ φυΐιβ βο οἰ τα 5 6δέ., ἴθ φυΐνυ5 

βυθρίγαί, Γαὐιιγαπὶ ᾿δπίαπι Δ] ̓ πηοἶδτὰ οὐ] ἀο]ογὸ 

ξοηαυΐγοηβ, ροπᾶπι ΘΟρ (Δ10Π1|Π| δι: Γ0Πὶ Ροβυΐ! ἴῃ 

οοτάθ δι0. Αὐξυθηβ ἰφίίαγ φαυδύδιη ργΕΘΌΥ ΓΟδ 

ἰϑυϊαϑιβοιΐ, αἷι δὰ ψγοριιοίδην 56 γπῖο αἰ νίμι5 ἐ γΥἱὴ 

τῇ φλογὶ ἡ ἐξεκαύσατε. Ονιπε5 φιὶ δαοαὶ τεὺν: 

εοάμίο οἰάραϊ, ἰογτοηὶς μἰΐφιι αἢθτῖ, πες μἰία!εην8 

εὐταμῖ ἀὁ υῖα ἐρὶ γί αἰϊ, αο δρὶν ἡ αἰΐαιπι γφταιπ ἐο {6 π|- 

Ῥίαιΐοπο, 564. δα δοἰμιπιπιοάο {μα δαμὶ δαοσμὶ, ἰὴ 5568 

εὐᾳἰιαἰΐοπες ΡεΜιιπί δΊΠΡΟΥ ΠΟΤ 5ιιπὶ, ΜΟΊ ὉΟΥῸ 5ΈΥΠΙ0- 
πὲ "οὶ. Νς ἀδοοὶ φιοά ε6 ἴϊα φοτγῖιν!., ῬΤΟΕΥΙΝ 865 

πΐογος ἰδταεί. ἸΙάἀεἶνοο φωὶ ὁ) δ νιοαϊ διμὶ, διότι Ῥῶ- 
παηὶ βοθίογμηι αν [αεϊοηὶ διαηι ροπινῖ. ΕἰεΝηι ἱμ5ὶ 

ποϑὶς ποδίγαγμηι απ οίοτοδ μα πάανμνι δαπιμδ, αἱ ἀεοία- 

ταὶ φιιὶ αἷτ: « Απιθμίαιο ἐν {ιηιῖνο Ἰσπὶς υεφιτὴ ΕΝ 
Παπιπια φιαηὶ ατοθπα ἰδ, ἴ58. 1, 11. 
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ἐδιὲ, Ἰ( 6ϑὲ βιιργϑάίοιὶ ργοβὈγιογὶ, Ῥοεμογμὶ ἐοφίτα- ᾿ αἰϊαπι {||0, αἱ ρυΐδ δᾶπλί δι ρ!λβίγο, 1} αἰϊυὰ ιτἰὶ- 
εἴοπεδ δας ἐπ εοτάϊϑιιδ διιὶς, οἱ μώπαπι ἱπί φυλαί μηὶ 

Ἔἐμάγμπιὶ ροδιξγιπί ἀπ ί6 [αοἰόπὶ φίαπι. ΝΟΠΙΟ Ὑθϑί γα πὶ 
εσ βεϊ πλεῖ γι οίαι 5. πο }}5 αν 4110 φυδπι ἃ ποῦ ΐ 5 ἱγγὸ- 
φαγὶ. Ὀδ8 ποη (δοὶ! ραπα8, βεὰ δὰ αυῶ ρϑιϊπιὺῦ 
ἰρϑὶ πον ῖ5 ργραγαπιιβ. [Δ 406 (6διἸπηοηΐο αυ0 ἴγα- 
ηυθηίογ δἰ 58 Π}15, οἰἰδπὶ απ Ορρογίσης υἱδηγγ "9: 
Ἀπιϑαίαϊο ἐπ ἰμινΐπε ἰσηὶς υφδιτὶ, οἱ ἐπ βαπιπια φεαπι 

αροονϊοίΐδ. ΝΟ δδὲ ἴδηι 8 Δ]6γἴ8. πίδὶ νϑδίθγ, συΐ 

Ἰίξπά, 4"νῖ διϊρυϊαπι, αυΐ ᾿τηδιογίδην [ἱυγο ἱποδηάΐο 

οϑλοογυαβι!}. 

8. θιεῖς οτρο ἀ6 ργοβυγίογῖβ, Ῥγοσι] δυΐαπὶ ἀρ εὶϊ 
ἃ π0}]5 : Ῥέγὶ ἐδι ροσμόγωπί σοὶ αἴΐοποι 8μας ἱπ σον- 

ἀϊθμς φιιῖς, εἰ γώπαπι ἱπὶφεϊαἴππς ἐμαγμηι ροδμότγμπὶ 

απίε [αεἰόπι ϑιιαπι. δεά τεεροηπάθης τεεροπάθϑο οἶδ. 
Ναπαυίάπαπι ἀΐβηυπὶ 65. 15:18 πὶ γαϑροπάεγο, αυΐ 
γοπογιηϊ 24 6 ργορ είδπι νο θη .68 ἀΐδοοῦθ ΒΟΓΙΠΘ ἢ 65 

π|0098 ̓  ῬγΟΡΙΟΓ ἰος ἰοφηθγε αὐ 60ε, εἰ αἷς εἶς : Παε 

ἀϊεῖ. Λαοπαὶ δοπιΐπμα : Ποπιο ἤοπιο ἐς ἄοπιο 38)8 

Ἰεναεί. Οαλπμ65 Ποπιΐπθ5 ἢδιΐ βυπ|}}5 μοπιΐίη68, δ6 ΠΟῃ 

ΟΠη65 ΟΠ Π68 ΠΟΙ ἾΠ68 Β0Π10}8, 5ἰο! 88 }0]551Π|6 

ποίαν : ἰά αυοὰ 'π [μον] ἶο0 δοτρίαπι 68ῖ : ἤοπιο 

κοπιο βίϊογμηι Ιδταοί, ἀμ αὐἀυοεπαγμηι φαὶ ἀρροεϊ!ὲ 

διε: ἐπ ποδὶξ. Ἐβίοια Βοπιῖπεθ, Ποπηΐη68 56 Ποῖ ; 
4υΐδ ποι" ΟἸΩΠ68 Πὺπιΐῃε5, ἰιοπηΐηθ8 δυηί, Οβιοηάδ- 
"5 ἀ6 ϑοτίριυτγίβ. φυοπιυάο αυϊάδηι Βοπιΐπα8 ποῃ 
βἰπ! Βοπλΐπ6 5. ΠΟ ηι0 ἱπ πόποτα ροδίίμς ποθὴ ἱμίεἰϊεαὶῖ, 

ἐοπιραταίας ὁδὲ 7μηι6 118 ἐπεὶ ρὶ εν (ἰϑωδ, αεϑὲπι αι 66, 

εἰς ᾿ς ἴἑΞια ποὴ 68. ΒΟπΊῸ Ποπιο, βοὰ Βοπιο ἠμπιθη- 

ἴσπ). (ἐπεταιίο υἱρεταταπι, φιιὲς οφίοπαΐ! υοὐὶς [ἀφέγὸ 
αὐ ἱτα νεπίιιτα 3 Ὁ ΤΆΙ18 Ποπ 681 ΠΟΠΊΟ Ποηιο, 8βθὰ 
ΒΈΓρΘἢ5 βοηο. Εφιΐ ἐν [εηιῖπαϑ ἐπδαπίοηι68 [ἀεὶ δμηΐ, 
μηκε μέθην 6 διιροὸν ἀσότεηι μγοαϊπι εμὶ ἠϊπηίεϑαι "8. 

εἱ ἰδία βοὴ δϑὶ ΒΟΠΊΟ ἢοπιο, 86 ἀ Ποπ0 δαυυ8. Αὐ8ϊϊ 

ἰκίιατ ἃ πορὶθ υἱ (2|65 δἰ πιι8, αἱ Πηογοᾶπιυ δυάίγα 

Π0η 6586 Π08 ΒΟΠΙΪΠ68 ΠΟΙΏΐΠ68, 56 αἰἰυά αυἱὰ ρ'ξ- 
(ἐγ Βοιΐ 68 ! δ᾽ Θηΐτ Ὀρηΐ οἱ πηδηϑυσδιΐ δυπη5, ἀυ- 

Ρἰἰοαπιυβ Βοπιΐ 8 ποι 6 ἢ, υἱ δἰϊ ἐϊ πο 8 ποη δίιη- 
ΒΝ] οί" ἤοπι0, 564. ὨοΙδ0 ΒοηΟ. (οπϑίἀογα δῃ ἰηνθ- 

πἶγα νδ] δπι08, 4υϊά 511 ΠΠΠυἋ φιοά ποπιθη Βοπιϊηΐβ 
ἀυρ!ςο5. ΘυδηἋο ἰδί6 ΒοπΊῸ 4υὶ 6δὶ δχίθγίογ, ΒΟπῸ 
πιογίῖ, 60 φυὶ 651 ἐμέο οὉ ΠΟΠῚΟ Βθγρθηία Θχϑίβϑίοηιϊο, 

ΠΟ 651 ἰῃ πΟὈΪ5 "ΟΙΟ ᾿οη10, 564 ἰδηϊαπι ΒοΟπιΟ. 

Αυδληάο γΈγῸ ἱμιουῖοῦ ᾿οπιο ἰυχία ἱπιαρίπαπὶ ρογθ6- 

Μΐι προ οαπιδηίαπι, ποπηυ}}}5 φυοὰ οδυ οτγίαπι πυη τὸ 
οὐρϑίυγ ἱπηροιΐ!, δ᾽ υ πὶ ἀπηᾶγα, δἰίυπν ἀυ!οἱ ἰδιηρο- 

Τὶ ροιΐοηδ, ουὐυβάδηι γὰγῸ ψὨΪΠεΥἃ ογαβϑίοτα υῃ- 

δυΐηα ἀεἰ ει. 51. οἱ βεγῆηο θ6ἱ ρὸ φυ) αι θυς ἢ6- 

ταΐηυπι Ἰοφαϊγ, πο 6 Ραϑ5ϊπὶ βαρίθμεϊδα δας ἰηφοι ί. 

βδογδιηεηία. Αἰἷξ ἰδ] : Εφ0 τϑεροπάεῦο εἰ ἐπ φκὶ- 
ϑυε ἀειϊπείμτ πιθης 6}, αἱ ἰϑῖ4 νἱἀο!οοὶ φαταπι ἴῃ. 

υΐθα8 πιθη8 6}0υ8 ἀδιϊπαίαν, αἱ ἠοη ἰδεϊαὶ ἀθο! πᾶγα 

ἀοίατι ἰϑγδϑὶ. Οὐϊουηᾳυ8 δβδίρϑιιπὶ ὁχθπιρίυ μι ΠΟΙ 
Ργθοὶ ὈοηδῈ Υἱίς, βεαὰ ρογυθγβαβ ἱποθῖ, ἰβία ρὲι 

81:18} ργαυ  μΐοπ), ἀσπὶ δὰ ἰἸοο ας ποη ἀοθαὶ ἱποὶϊ- 
πίυν, ἴδοῖὶ συοάδιμπιοίο οἰΐδηι θεοὶ ροριι απ) ἀδεἰϊ- 
ὨΔγ6 δβθουηάυπι οογάδ ΘΟΓΌ πὶ 4085 804] 16 ηδί8 δαμξ 

ἃ π|6. Εἰ αυἱ ἰνος ἴΔεἰῖ δοουπάυπι 8] δηδίαπι ΟΟΓ 8 

Β Π60, ἴῃ οορίδιϊοηΐθυ8 55 (δοῖϊ. Ργορίδγ φυοὰ Γδ- 

ΒροπάδίυΓ οἷβ ἴῃ ἰΐ8 ἰη 4υ 05 ἀδιϊποίατ ΘΟΓ ΘΟΓΆΠῚ, 

εἰ ἀἰείςαν : θὲς αὐ ἀοπιμπι [ςταεί. Παὸο ἀϊεὶϊ Αἀοπαὲ 
Ῥοπιΐπιις : (οπυοτιϊαἶιδ, εἰ αὐρτιϊ!6 υο8 α 6εἰ"μ}8 

νοδίτὶς. Ουἷα ΡΟ] οἶτι18 681 Ἰοσυϊατιπ) 586 οἷ8 δᾶ ἰὴ 

«αὐθὺ8 ἀοιϊποια  ΘΟΓ Θογυηι, ἰάδο ἢυπς 4 8ὶ ροοοα- 
τογῖθυ8 ἸΙοφυΐίυγ ἀΐοθηβ : (ονυογιπεῖνὲ 6 αυεγιΐ 6 υος 

α εἰμ αϊϊς υδείτῖδ, εἰ αὐογι{16 [αοἷδς υϑείταα. ΝοιηΦ 

εἰ νἱάθίαγ δος ἴδοογε ἢ Εδοίθβ νεβίγε οὐῆγπιδία 
δύῃηι ΒΌΡ6Γ 6 4υ8 ποὴ ἀδυδθηΐ, σοηῃγθγιία 685 εἰ 
οὐῆγπμαία ἴῃ πο αὐ γεδίγο δυηὶ δ ἰ απιοηῖο. 

Ῥτορίεῦ φμοά βοπῖιο ἤοηϊο ἀξ ἀοηὶο [εγαδί, εἰ 46 

Ῥτοεοίψεϊ8 φμὶ αὐἀνεπίμπί ἱπ ]δταοί, φιϊσμπφιιο αϑαίϊε- 

παίι [μοτῖ!. Ῥοϊοδὶ Παγὶ, εἰ ᾿ιομηΐηθηι Ποιηΐπθηι, 

δἶνα ογθδίυπι ᾿οπη ἢ 6 πὶ ̓ οπιΐ 6 πὶ, 56 ραγίθοιαηι βυὶ 

Βοιμίποπὶ ἰιοηνΐηοι οἰδοίυπι 4] 6 πδῦὶ οοπιίηρίι : 

δἷ αυϊάδπι εἰ ᾿υϑίυ.8 δοουπάυπι, δαπηάδπι ἘΖΟΟΙ  οἴθηι 
σοηγθγε αν Δ] ᾳυδηιο ἃ υ.5ι1{1}8 518, οἱ ρεοοαὶ. 8, 
ΘΓρ0 ἰβιϊυβαιοῦΐ Ἰοπ)0 ροβμοτῖ! οορσὶαἰονές δμας ὶπ 
ἐοτάε Ἔμ0, εἰ ρώπαπι ἐπι φι αἷς ἐμ ἀπε. [αοϊειη 

δμαπι, δἰ υϑπετὶί αα μτορίιείαηι, μὲ ἐμμοττοσοὶ ἐμηι ἴῶ 

πὲ: ἔξο, ἰπησΐ! Βοπιίνι8, γεδροπάοθο εἰ ἐπ ἱρξο ἐπ 

4μοὸ ἀειἱποίιτ, εἰ οὐ βγπιαῦο [αεΐόπὶ πιδαπὶ ἵπ ἠοπιΐμεην 

ἐπι. Οοποίάογα φυοπιοὰο ἰῃ ρυϊποὶρίο βροροπάσριϊι 

Οἰοπη δια 88 ΤΟΘΡΟΏϑΠΓα ἢ); 80 ἀδίηἀ6 4ιιοπιοῦο δἰ 

ΤΌΓΘ18 γο ποῖ, ποοάυπι οἰΓαΐι5 γον θυ5 Ὑογυ 8... 

οὐβτπιαύο, ἀἰϊχὶϊ, [αοἰθπι πιθαᾶπι ΣΏΡΟΥ ἠοπιδιειη ἐ{ {πὲ 
6ι ροπαπι ἡ ΐμπὶ ἴπ ἀσεοτίιπι. δὶ Θηΐπι, ποη οὐθάϊοεὶ!. 

ΒΘ ΓΟ ἢ 5 ΠΟΙ ΠΙΟὨ 1011, 56 ἃ ἰ) ἀδίϊοίο. ραρβθνθ» 
νογανθγὶι Οοηἀ οΥγίβ., ἴαπς πβοϊυγ μοπο, δὲ {Πἰ ἢ), Γανθυῖ!, ρυπαπὶ ἐμ ἐπ ἀφεοτίμπι, οι ἴπ ὁαιεγηιπέεπι,, 

ἰδιἰαβιηοάΐ βϑουπάυσπι ὀσχιογίογοπι οἱ ἱπίθγίογοπι [Ὸ- 
πΐπθπι, Ὀΐ58 ᾿ΙΟπΠΊ0 ΠΟΠ.0. ΡΟΓΓῸ 5ὲ αυΐβ ἰῃ πος νο- 

οδἱὰ5 υἱ {Δὲ ἢΟπ.0 Βοιηο, ροϑυθεῖ! οορ᾿ Διο π65 δυ85 
ἰπ οογὰβ βυο, οἱ ρωῃδῃ βυδηὶ Δηΐ [Δοἰθἢ) βυδίη, 

εἰ τοηοῦὶὶ δά ργορμβίαδπι : ἔσο, ᾿πᾳυὶϊλ Ὠοπιίηιιδ, 

ταμοπάοθο δἰ ἐπ ἠΐβδ, φιιῖθιι8 ἀειἰπθί 7 πιος 6}μ8. 

θοοαὶ πο8 86 ΓΠ|0 Ὀγίῴϑεηθ 4υοὰ ροίοταί βίηφι! 
τεδρομάδγθ, Ὡ60 ἱπηρογίαπα δἀμηονογα πηθϊολη)ἰηᾶ, 

386} ργὸ χυλιϊίαῖθ πιουθοόγαηι οοησγαὰ ἀυάιθ ὑγα- 

(το, Απἰπιδάγεγία φυοὰ ἀϊείιυ5. Αἀ πιεάΐοιηι ἀ6- 
(δ) γδάμπηϊ, ἀθοθπὶ ἢαΌαι 65 5ρθοῖο5 ἱπβγη) ἰδίαι. 

Νοη ὁπιιθ8 δοάριῃ τηο60 οὐτγᾶί, 564 αἰΐατα ἰϑίο, οἱ 

3. ἴἑξα, ἡὸ. 11. 3. Ῥρᾳ]. χυνμ!, 1. 15 Δ}. πὶ, 1. 

εἰ (οἰίαπι οἰπὶ ἀθ πιραϊο ρορμἱὶ πιοὶ. Να δυΐίεγαβ η98, 
θόυβ οπιηϊροίθηδ8, ἀδ πηϑάϊο ρυρ}! ἔα}, νϑγὰπιὶ οοι» 
ΒΟΓΥΆ Πὺ5 ἴῃ φορυὶϊο ἰὰ'0. δυδία δυίεπι ργΟ οἰίιγ, 
φυὶ αἴμια ἴαοί! δυ)δοιοηΘ., υἱ λυίδγδίυγ ἃ ρόρυ]ὸ 

θεῖ, οἱ δγδιϊοοίμνγ Δ 60 οἱ ἰγδλίδιυγ ϑυίδπο. Εἰ ἰὼ 

Ργϑϑθηιὶ φυϊάδπι ρμοιοδὶ 4018 Θργθάΐθι8. ἀὰ μοριιο 

θεῖ, γτυγϑαπι ρὸῦ ρα ηἰ θη ἰᾶπὶ ταν ον ; οἱ ΥΌγΓῸ ογᾶν 

ἀϊοφίυϑ (ἀδγὶς 110 ὁχ ρορυϊο ἀδ αυὸ ᾽πὶ ᾳιιαίδι) ρ8» 

τάῦοία ἀϊοίίυτ, γϑηΐ886, οἱ γϑου 586, εἰ ἰμ ΓΟ 558 

αὐυθδιπάδιῃ 4] πο μα α αὶ νοϑιἰπηθηΐα)͵ Ὠπρμ416, 

ἀϊοοηία δὰ ουῶι ραίγοί Δι} 5 ̓᾽ : Ανιΐεε, φμοπιοάο 

ἤπμο ἱπιταδιεὶ πον μαϑοπδ υἐδίεπι πιρηαίοηι 3 ἀι4υ6 [18 

12 δ 6Π). Υ, 8. 3) ΝΕ]. χα [2. 



005 ΟΠΙΟΘΈΝΙΒ ΙΝ ἘΖΕΘΗΙΕΙΕΝ, ὃ98 
Ῥγιθοί μι διῖ8 ταί η δι γῖβ, ας ὙἱοἴΘη (65 Θαπὶ πη θυ5. Α πηοἰ δ ἢ ἔλοίαηι 6ϑί, δὲ δᾶγι πὶ ἡυλταπὶ σΟΠποἰυεῖ! ἤρυς 
οἱ γμεάΐθυ5 πιἰμίογθηὶ ἴῃ ἐοι υ γα 5. δχίουίογαβ : ἀϊΠὶ- 
ΟΠ πρὸ ἴῃ Ιοσυπι ργίβεϊιεπι γονϑιοίυγ, ϑ6 6 μ08 Ποὴ 
ογδ οα ἑπηαγ, Ὑθιὰ πὶ οἱ ἰπ ργαβοημ δἱ ἴῃ [αΐυτο 
δΈΟυ]0 ἴῃ Βοπιΐηο ΠΟΒΙΓῸ μη Δ ἰ πη, οἱ ἰπ 60 ἴγα- 
εἴα 5 ὉθΘγΡΪπιο5. ογοηιαβ, ουΐ ο5ι φἱοτία οἱ. ἰῃιρ6- 
τἴαπι ἴπ 5ϑδου] Ξου]ογαπ), Αμ δι. 

8.69 ΠΟΜΊΠΙΑ ΙΥ. 
θὲ ἐο φιοά δεγίρίμηι 66ιν}8: «Τοτνα σι ροοεαυετὶί πϑ 

Μμὶ »γανυατγίςοι εν ρμγαναγίσαηδ, θαι θμ δι. πἡιαπμηι 
τηέπηὶ δ ρον απ; ν πδομθ αὐ ἰά σιιοί ἀϊεϊίιν 35: 
« ΕἸ εἱ {μοτὶμι γος υἱτὶ ἰμ ᾿ιθάϊο ὅ7ι8, Νοο, δαπὶοί 
δἰ 20ῦ, εἰ ἱρεὶ ἐιδιϊἶα δια {ἰδναωνι απὶηιας 
Σα5.» 

1. ϑόγπο Βοπιΐπὶ χυΐ [λοις ὁδί δὰ ΡΓΟΡΒοΐδηι, 
46 ροοοδιρίοα ἰοῦγᾷ Ἰοαυΐίαγ, πφαριηοῦο ΡΓΟρΡίοῦ ἀὸ- 
Ἰϊοία δυὰ νην [1 Θχογιοίδια ΒΌΡΡΙ οἶα, [Δπι6, 
Ῥεβ} 15. πι8}15, Εἰδάϊΐο, πηουῖθ, πηοῦῖα δυΐδηι Τορθη- 
εἶπα, 4υα δι} ΟΧ ΘΟΥΓυριΐ δογὶβ 0 εἰ! ογοδίδ, 
δ εχ ᾳυοουηχις δοοίμονὶ θνοηία, εἰ ἀϊείιας: 
Ομοά εἰ οἴΐαπι φιαίιοῦ εἰ {ἴοη165 πιδας ὨϊΐΒ6ΥῸ ἷπ (ΘΥΤαι 
Ῥέσοαίτίοενι, βιθγῖπι αμίδηι ἰδιὶ (γος οἰτὶ, Νοο, Βαιϊοὶ 
εἰ 70 ἐπ ἰοτγα Ῥεσοαίτῖςε, ἐρδοὶ δοἰἱ δαἰυἱ θγιπί. ἴῃ 
ΟΠ ΜΙ 8 [ἰ0Π6 ργί μη, ἴῃ 4 ρωπδιη [Δηνὶβ ἃ ΡΟ 8 
οἰδἰογίβ ἀρογαΐί, ΠΠΪΟγαπὶ οἱ ἢ Ιἀγὰ πη Ὠοιμΐμἃ ἰδοῦ. 
δ) 60 ΥΈΓῸ Β6ΓΠΊΘΠ6 ἰη 400 ᾿"οϑι185 πιδ 5. πη πδι5 
ἐδὶ ἰεγγᾶ, δἷϊ : δὶ Δι οἱ β!ἐώ ἐογιιπὶ ξαίυὶ βεπῖ, 5. 
ἐρεὶ δοίὲ δαίυαϑιπίμτ, ἰότγα απίδηϊ. ΕΔ οὐ Ραυ]υ] πὰ 
τοι ουΐββεῖ δἀγδοῖ! : Εἰ δγίι ἐπὶ ἱπιγοῖμι. Ἰλατοαπὶ ἴῃ 
φοπηπιΐπαιίοηο ρἰΔα ΐ : ΝΣ ἐϊϑεγαθινι, αἷϊ, ΠΙΐος απ 
Πίδας. ἘΠῚ Ἰῃ τηογίο δἰ πν {16 δβί Ἰυδσυιι5 : ΝΌΝ ἀδτε- 
{ἱπημοιαν βΠϊ αι βἰα ἐοΥμηι, 864 ἱμεὶ δοἰὶ Νοο, οἱ 
Ῥαπῖοί, οἱ οὐ {ἰϑογαϑιμ! απΐπιας δια8. ἴΠρ6 15 ἰδίαν 
ποθὶδ ουτὰ δχροβίἰοη 8 ἐπ ο }]ς, οἱ ὁ [α ἀΠΠροη- 
16 Γ ἀενθπιι8. αι! η 6 ΓΘ, οἱ ΟΡΞΘΟΓΆΠΉΙΙς διυιάϊογοβ αἱ 
φυδδὶ δὰ αἰίψυοι φγδηὰθ Βρθοίδου!υῃ) οοπΠαοιίο 5 
Γλοΐοπὶ πιοηῖῖ8 ἰηϊοπάδηι, η6 οἰκου είιας ταϊαχαιὶβ 
βθῃβίθυ5 δἰδυδίυγ. Νοη αἰπί! ἴῃ ΡΡΒΟΩΓ,, 5' ροοοα- 
γογίης αἰνίιδι}5. ἀιπ Ἰοοὶ Δ] ον 5. Δαγίςο185, δορά εἱ 
ΟΓΓᾺ ρΘΟσάνοΙ!. Εἰ βοΐο αυΐὰ 5: π|ρ]] οἷον φιΐβι!α6, συ !η 
δ ΘΓ δἰ ἰογγὰ Ρεοολνογὶ!, 8ιδι δὰ ργος! νοὶ 
[δγϑίιγ ἐμ Προ π πὶ, αἱ ἰδΥΓΆ ΠΩ ἀΐοαι ποπιϊπαιλπὶ 
ΡῬΓῸ [8 αυΐ τπογϑιΐαν ἰπ ΟΓΓΩ, ὙΘΓΕΠῚ ΒΟΖυρη ἃ 
Βετίριυγα ἰβίαπ) βίη ἐχἰπιοηΐ Θχροβιεἴομδιη. (πη 
οηἶπὶ ροσολνοτίι ἰογγᾷ, οἱ ἰῃ διιἃ βδοεδίὰ ΠΟΡΓΙΘΕΙΙ, 
Θχ θη ἶ υ τηδηι5 ἤθη ΒΌΡΘΓ ΜΔ ΙΔ 165 ἰδ ΥΓΆπι, βου 
ΒΌΡΕΓ ᾿ρθ8π) ἰδγγ3Π), οἱ ῬΓΪπι5 ΘΟΓΓΕΡΙΪΟΠ6 οοηϊοτί- 
(γ, υἱι Δυΐογα Ια 8} 68 ΠΡ) ΔΠηδη απ Ρδ 8. νἱάο}1- 
(Εἰ : αυδ5ὶ βρίθει 512 (θυγῶβ δἱ [πη68 ἴῃ θὰ ολείποδι, 
υἱ ἔτιιξα5 βοιηΐηὶ ἀδποροηίυγ, Νᾷηι υοηοῦο μου 
ῬθΟΟΔΙΟΥ 516 ΡΓῸ]6 δὲ βίου 8 ἰμ ἴον τη] θάοί05 μρι- 
πἰΐαγ, Ἰυχία ἰὰ φυρὰ ἴῃ φαοάδον ἰΙος0 βεγίρίυπι θϑἱ, 
ΕΣ ΘΟμ γΔΓ] 8 ΘηΐπῚ] ΘΟΠΕΓΑΓΙΆ ἰπιθ Πραπίυγ: δὲ ἀδ 
Ἰμβίο ἀϊοίίυν "7: Νοη δεῖ! εἰμ Ρτοίθ, πόφιιθ εἰν 8 
ἐπ νοὐϊε; οἱ ρϑοοδίογοβ βίπα ΠΠΡνδγῖ5. οἕ μοβίογι (δια 
δαὶ φίογηα ἐμ 6 {{ΠΠᾶΐ8 ἀδηιποηίυγ, αἱ ἰῃ ἀομηο ΑΡΒἱ- 

35 ἔζροὶ. χιν, 15. 35 ἰθὶά., 44. 
δι 5. ὑχνι, ὦ, 3298. χχιν, ὅ. 
99, ὅ0. 7 ἔρ!ιοδ. 1,31. 98 Ερίνε8.. χ1, 2. 

5" ἔχοι! χχμι, 96, 5 Ο6η. χχ. " (θη. πι, 19. 
33 1ενίι, χχγι, 45. 

νυν} ῬΓΟΡΙΘΡ ρμαοοδίυη) φυρά πῃ ἰϑᾶδο οομηηηίς- 

808) εϑὶ δ: οἷο οἱ ἰδγγὰ συοάἀθημη)οο εἴμ8 γγοῖε 
Εἰ δίθγὶ}}8 γϑ παυΐίατ, [Δη}6 τιΐβδα ἰῇ οδπὶ. Ῥυϊδε 

γογυπὶ ὁθ, 06 αυοά 556 ΓΟΓΟ Β6ΓΠῚΟ ργΘΙμἀϊ,, πρῃ 

ἠδ Πα Διο } 118 (Θγτῶ, δά ἀδ ἰρ88 ἰδγγὰ ἀϊοίϊιυν 

Ῥοβδιπὶ ΡΆΜ]Βρον δ δ)ἰοῦὰ Θομβοθπιϊθηβ ϑοηρίο- 

ΓΆΓΌΠ) [Θδι}}01}}}5 ΔΡργΟθᾶγα, φυοπηοάυ ρεξεδίου 

τογγὰ ἀϊοδίαν, Ὀ᾽οἰίυν οηἰηι εἀ Αἀλπ 35: ΤΈττα ἐς Εἰ ἐμ 

ἐογταηὶ ἐδίς. Ῥοβδυμηυ8 ἀΐσογα αυΐὰ δὲ τὐπο ἀθ|18- 

4ΌΘΠ5 ΤΟΥΓᾺ ῬΟΟΟΔΙΟΥ 5[1. δοὰ δοοη ΓΑΓΟ Δι 15ϑἰπιδιῃ 

ΘΟΓΙΡ γᾶ δ 1ν8}}} ΓΘΟΘΠ80Π5 ΘΟΔΓΟΙΟΓ 84 δβυσμίεδη- 

ἄυπ|, 4 Δ Π|8}}5 8.1 ἰΟΓΓᾺ ἰδία 4ΌΔΠΙ ΘΕΓΠί ΠΕ. 

81 δηΐηι ος ιαοά δβογὶρίαπι 6βι ὅ9 : ( με σϑρίοἷ! ϑαρὸῦ 
(οτ αηὶ οἱ [αεἷ! ἐαπι ἱτεπιογὸ, Ἰαχία Ἰὰ φυοὰ 5ογίρίιηι 

ὁ51 νο απιι5 δοοίρογα, ἱπ|0}} σ᾽ πιι5 δά ἀϑρεοίμηι θεὶ 
ΔΟΓΓῸ Ιη0[1.5 οΟῃοἰταΓὶ, Ποη 105 διά ἰ πυδρίοληίυγ. 

Νδηὶ {Π|1 ἀβϑβογαηι ἰγοηγοπὶ ἰοΓΓῶΣ ΘΟΠΊΠΙΟΙΪΟΠΕΙΝ 

605 6556 : αυοὰ ἰοηρα ἃ τουϊίδία ἀΐνογβυπι οβῖ. Εἰ 

08 4υΐρρ6 5011|6{} δὲ ἐροπηθηῖο 8. Ῥγορίογ ροουαίδ 

ΠΟΘΙΓΆ ἰῇ ἰδγγὰ βυπιυϑ, ΠΟ (ΔΠΊΘΙ ἸΡΟΠΊΟΓ ΠΟΒΊΕΣ 
ξΟΓρει8 οοποιμἶς δά ἰγοιῃθηάαπι : κἰουμ οἱ ἴῃ 8|10 
Ἰοοο αἰοίίαν ὅ : δερθν φιοπι τεςρίοἴαπι, αἰϊ Ὀοπιΐπι8, 
ἰδὲ διιρον μη ίδηι, οἱ φιΐείαπι, δι ἰτὸπιοπίοπι ξΕΥ ΗΟ Μθ8 

πιθο8 ἢ Ἐχ 400 πηδηϊ οδιυ πη) 6ϑί μῃηϑηβαδία οἱ ἰναπη}}}- 

ὲγ 60 5δυυϊθηίθι δ ΒΟΓΙΠΟΠ 65 6}1:.8 πηδπία ρο 5 
ἰγοηθγο 4υ8η) ΘΟΓρΡΟΓὸ. Εἰ πὸ αυϊάδπι ἰπ ᾿ηρύϊο 

ἀϊςία βυηὶ 5δ[ἰ5δοιίομα δ᾽υ8 (6ϑιἰπποιΐ φιοι ἱπίυ}}- 

ἢλι5 : (πὲ αερίεἷ! ἰότταπὶ οἰ [αοἰξ οαπι ἰγόπιετθ. Ἀςοίρε 

Δυίθηη 411ἃ ἀἰοίἃ ([8 ἰεγγ 35 : εν άϊ(αγ ἰόττα αὐ ἐἷ5 
φιιὶ ἱπδίάθη! ὧι οα, Θυοπιοάο οὔεπάϊίυ ἰδγγα, εἰ 

4ιδηίο ἀνθγβαιν 8ἃ}} 1}}8 4υΐ ἴῃ 56 σΟΠΙΒΙΟΓΔΗΜ ἢ 

Δαδπάὰο [ὑδεΐηϊ ροοοδίογοβ. Ασοῖρο δ! υἀ Ἔχεπηρίυαι. 

(οπιρίαεουὐθὶι εἰϑὲ ἰόντα ἱπ δαὐϑαιὶδ ειιὶς 53. Βοομ ρλτίυ 

ομἶπῃ συφάδηη ἰογγῶ ΒΑ θδία πα πουρϑιίν, ἴῃ αυὶ- 

νυ 5δ'δι οοπιρίαοοαι οἱ ἰἰείυτ. Ναοάσπι ἀΐοο τς 
Αἰοπάε, εαἰμηι, οἱ ἰοψιατ, εἰ αὐάϊαιί ἰόττα τετϑα οτῇα 

πισῖ; 6606 αἰΐυ δ᾽; Ακαϊ, εοἰμπι, οἱ απτῖϑως Ρ6ῖ- 

εἶρε, ἰεγγα; 8864 ποὺ δθγοιἶοδ ργορ] δ ΐδπὶ 5: Τατα, 

(όττα, αμάϊ νεγϑμηι δυηιϊπὲ, δοτῖθο υἱτιιπι ἰδίαπι αὐάϊ" 

εαἰμππι, Μυ]ιὰ π05. ἰδίου! ᾿γΓΟΡίΟΡ μι ρογίϑιοπὶ πἸ6- 

ΤΠΟΥΪδΣ, ῬΓΟΡΙΟΓ ἰηρδηὶὶ (ἀγα αΐεηι. ΜΠ ἃ συμ 

εὐπάϊαϊι Ποι5. ΓΔΙΪΟΠΔὈ1ἃ, οἱ συηΐ σδρδοία,, Β0η 

5010π| με ποίραίι5. οἱ ροίοϑίϑι6β, οἱ γοοίογεϑ (6π8- 

Ὁ ὑγάγαπι ἰδίαγιπι, Ὑθγιιπὶ οἰΐδπὶ οἱ. ἴῃ πιο!ογὸ ρϑγίὸ 
1ηγοπο8, ἀοπν ηΔιΙ0η65, οἱ οἰθίογα 4085 ἴῃ ποδί 
ἱμ6!]Θεῖὰ Αροϑβίοϊυ8 γε! αυΐς ἀΐσθη5 57 : Εἰ δΆΡΕΡ 
Οπιμ6 πΟηιθ φιοα ποπιϊμαίμν ποὴ δοίμπι ἰῈ βαονίο 
ἐδίο, υϑτγιπι δι ἷπ [μίμτο. ἈῸΓ ἀυόαιδ δηἑπια! 8 
Ῥἰδηυ5 6δ8ῖ, βεουηάππι δ αϑ 6 πὶ ΑμΌ510}]} τοβι θη ἰαπὶ 
Ργϑαἰςαπιῖϑ "δ: ἢι φαίϑιιδ αἰϊφιιαπάο αἀπιϑείαείὶδ 46. 

εμηάμηι δαομίιπι πιιπαὶ ἰπι}ιι, δοομάπηι τὶ πείρεπι 
Ῥοιοείαἰὶβ δἰ αδνὶς δρίτίπιδ, φεὶ πιπὸ ΘΡΕΥα ΝΣ ἐπ 

Πιϊὶς αἰ άφηια. Εδιὶ ἐσρο ἰογγὰ, οἱ αμίνογβα δηίπιδν 
18, οἱ ῬῈΓ ΡᾶγΙ68. Δηϊπια] ἢ νυλεοίϑίοβ. Οσαπθ0 
Θηἶπὶ οὐδοι ἴα Ιγγὰ, δὲ γυγϑαπ) οοΙπρίδοει 5:0] ἴῃ 

80 Ρ58]. (1, ὅ3. 
δὲ θουϊ, χχχ, 1. ὅδ, 1, 4, 35 }ο6π|, ΧΧΙ, 



691 ΠΟΜΙΜΙΔ ΙΥ. 698 

δ 004:}5 5018, Π0η Οπιηΐβ Οἰδηάἑτγ, πο οημιΐβ Α Αςεσορίίψυς Πουβ μα πιιπὶ ἀθ ἰογγα οἱ ρῥἰαϑπιανί! ᾿ο“ 

ασϑυϊ δι. 870 Ουσοάδηγπιοιίο οὨΐπὶ ἀγυμ}ῖα 651 εὐπὶ 

Ἠλθυϊδίοτι υὰ8 5 ἷ5, οἱ ἀϊά οἶς βαυθαΐ8 5ῖνα ἰη απ ῦτᾶ, 

βἰτε ἰω νϑγίίδι6 λιιχία Ππαιυγῶ 51:25 θΈγῈ ἡ14}{ [6]. 
ὕπάε δαογαιίογε αυδάδηι ἰπιο}ΠἸβοπιία 584 004 1 5Π|0}8 
ἐσεγοθίυγ ροϑὶ δϑρίοπιὶ ΔηΠῸ5 ἰοΓΓΒ βδηοί ἀοπθα 

εοαιρίλοοαὶ Π60 ἰῃ 6ἃ ἰια τᾶ Γ6. δὶ γεγο ραοοδίογοβ 

ἷῃ εἃ (υδγίηὶ, αι πο αἱγὰ ΡῈΓ δορι[πληᾶ8 ΔΠπο- 
ται, 56 Ρ6Γ βερίπαρίηϊδ (ΟΓΓᾺ βαυθδίιπι φουῖ!. Ηὰ- 
ΒδΙΏ.18 ΒΟΓΠΙΟΏΘΠῚ ἀδ βδριπδαίπία δΔηΪ5, ἴδῃ δρυΐ 

δεγεπιῖδπι ὅ5, φυλπὶ ἀριιά δι ΐο!οπὶ Ν᾽ ξαποι 5 ἢ {6 γ}8 
οθηδίσπδίαπι ; οἱ [υἱὰγι»π] ο8ὲ οἱ ἰπ ἀἶα [υδὶε!! ποη 

βοἰυπὶ Ποπιο, 56 οἰἴαπι υηΐνογδα ΘΟ 1110 υαϊοαίιΓ. 

θιππὶς φυΐρρα ἐγέαιτα εοπφεπιϊδοὶῖ! οἱ σοπαοίεί "". 

δ. οπληΐβ οὐσαίαγα ΘΟη απ κοί! οἱ σοι οἱοῖ, 65. δ0- 

(6! ογδαίυΓΔΙ ὉΠ) ρΆΓ8 (ΟΓγὰ δὲ οὐἰθη), οἱ οί οΓΆ 

φιααηα υδὲ 510 σοἶο β8ηϊ, οἱ ψαῖ βιιροῦ σοο8, οἱ 
"ἰϑεταδ αν οπιηὶς ογθαίατγα ἃ δετυίμί6 εοΥτιιριϊοπὶς ἐα 

ἐἰϑοτίαίεμι φίογία βἰΐϊοτμηι δοὶ Ν3, αὐ! 5οἷῖ οἱ ἀδ 

γᾶ, δὴ δεουμάϊπι παίμγαπ 808π| ἴῃ 4]|140}0 ρ66- 

ΟΔ0 ἰΘηοαίυγ οθηοχία Ἱ 5: δηΐπ δηΐηαὶ δδί, δἱ γᾶ- 

εἰοπαυ}}8 681, δἱ ἱπάΐβδι δυϑιιΐοηθ βογπιοιἱβ ργο- 

Ρ᾿ιειοἱ ἀ᾿ φεπεῖ5 "5: Απδιάσ, σαΐμπι, οἰ ἰοφμαν, εἰ 

αμάϊαι ἰοτγα τοῖϑα οτὶς πιεῖ; οἱ "" : Ακαϊ, εαἰμηι, 

εἰ αανῖϑμ8 μετοῖμε, (67Τα ; ΘΓ ΠΟῊ ἀἰολπηδ ι} ἰμίοΓ 

μοπιίῃο5 δϑδὶ βομὺ δυάΐεηβ δὲ [Δοίἐπ8 νοῦυα 4085 

ἡιεφα5 65ι (Δσεγο, οἱ δ|1υ5 οδὶ φυΐ οὐδε, οἱ ἤθη ἰπι- 

ρἰεὶ φυοά μγωοὶρίυγ, δίουϊ οἱ δ) ίι5 ργϑναγίοδιον 

Δηφρίος δηὶπη ποη εὐϑδίοαϊοπίοε ρῥτὶπεὶραίαπι διμηι, 

ταΐη6πὶ 85. ἰρίταγ ἰαγγὰ ὨἸΔίοΓ. ΠΟΒΙΓὰ 68, [ΕΔΓ 
ιαηὰο ἰυδίαπι “Πα δυϑιϊπεί. [μοἰλυδιΓ (ΟΓΡ8, 

[ογθη8 ΑὈγδῆδπι, ἴβαδο οἱ ἦδουῦ. [,δἰλυδίαΓ ἰοτγὰ 

ἴη δάνεηιυ οιηίηΐ πορίγὶ ζ65ι Οἰνβιΐ, ἀΐῃᾶπὶ 59 
ΘΡΓΠοΠ5 ΕἾΠΠ Πεΐ ϑυδίομ αι, Ουἱά προθ886 δϑὶ ἀΐ- 

σαγῈ ἀς Δρυ5ι0}15 οἱ ργορμειῖ8, οὐπὶ ἀδ Ὠοπιϊηὶ 86- 

τοηία βου ρίυπι εἷς : Οπιηΐς ἰόγτα εἰαπιαί ομμὶ ἰφπἰα ἢ 

Οοηἰίεμμ. οἱ πηἰβογα 68 δυδαὶ ἤας 6 ΟΠ τίσι 
Ργβοιηία ργα ϊοαυΐ, δε βίυ!ϊα ἱπογϑηϊ ΡΟΓΘΟΏΔΠΊ, 

αὐτὴ νἱάοδηὶ ἰιηρί εἴα αυς ἀϊεία συηϊ. θυ δη 40 δ Ἶ πὶ 
ἰογιὰ ΒΔ πη] ἀπι6 δἀνοηίυπι Οιγῖ511} ἰη ἀπίυϑ εἰ 
οομβθηϑῖὶ τοὶ ρἰοηο 1 Ουδιο ἰογγὰ Μαυγογυπιῦ 

Θυδηθο του β6πιοὶ ογθὶ8᾽ Νιης γογὸ ῥτορίογ Εὸ- 

οΟἰεδῖα5, 48 Πλιη0] ΠΠπ||168 ἴθηδηι, αὐ γαγϑα (Γᾶ 

οὐπὶ ᾿ρεἰτἰα οἰαπιαί δὰ θοπιΐϊπυιη ἰσγαοὶ, οἱ οαρᾶχ 

651 θοΠΟΓΏΩΙ ϑθουη 1 ἤπο8 8008. διδίυΐ αι ἤπο8 
ξὐπιίαπι [σία πυπηθγαπι Π]ογα πὶ ἴ5γδεὶ "', οἱ λεία 

681 ραν58 Βοιηίμ ρορυ 5 ε͵ι8 ζᾶ 0}, Γιιπίου]ι5 [Δα5- ὦ 

το 13:15 ο}115 ἰβγδοὶ. Οδραχ δϑὶ, ἰπᾳυϑ), υἱ δηἰιηα] 
ἦυχία ραγιίαπι ᾳυλιϊιαῖο5., οἱ υομόγυπι δοία) οἱ 

τιϑίογιπ), ἰη αυϊθυ8 δυὶ Ἰδυάδιῃ πιεγοδίαγ ἃυϊ ρμα"- 

π8πι. Οὐ ἰφίιυγ ἀἰϊοίταγ : Τόττα φι ρεσεανοτῖϊ πιλ ὴ 

μι ἀοἰΐαφμαι ἀοἰ οι μῖπ, τηγϑίονῖυην αυοάδάφηι 58ἰκψπη|8- 

οαίαγ. ΑἸΠὸΡ φυΐρρα ἀ6 ᾿δθϊαἰονθυ5, [16 Γ δ θὰ 

ἀἰείίυγ αι ἐπ θη δίυτ 5 : (αἰμπι δὲ ἰόττα ρέτγίταπε- 

ἐϑιπι. Οὐν οα]υπὶ ρεαιογγοθ τγ, οὐγ ἰογγὰ ρὺγ- 

ἰγδησὶϊ, ηϑὶ φινΐα ἰγϑπβ.115 δὶ αυάθπὶ ἀΐξηδ [ἐε6- 
τυηι ῦ Εἰ 4110 Ιοςο "ἢ : Οογγμρια 65ὶ, αἰϊ, οπινὶς [οΥγα. 

ἐε4 ἀεξεγέμ 66 ρτορτίμηι μαϑϊασαίμπι δέμηι ἐπ ἡμάΐϊ (,Σ Θυδηάο οοΥΓιρίᾶ 65} Αηις ἀΠανίυπι, ποι 4υθὰ ρΓ 

εἷο πιαφπίδ αἰεὶ υἱποιιίϊς δοπιρὶ Θγηῖς δι ἰοποὺγὶδ 56 Γ- 

ταῦτ "5. Ουδηὰο ἜΥξ0 ἃπφο}] ργωναγίσδηίαγ, οἱ Δ}1] 

δου 4] Πεΐ ργαοορία ουϑιούίυμ, οἱ Ἰυἀϊοίυη ργα- 

βἰοἰδηίαγ, πον 801 0πὶ Ποιῃίηυ πηι, γοόγαηὶ δι ίδπι ὉὈοὶ, 

"1 [γεαηθηίοῦ ἀἰχίπηυ5. ἰᾶπὶ ἀθ [8 αὐ ἰῃ Αροοᾶ- 
Ιγρϑὶ σοῃϑοσρια δυηὶ, 4ιϑῃ) οἱ ἐχ δ}}18 ἱππυιμεγα- 

Ὀἶθυ5, φυδγα, ἰπαιδιη, ΠΟΩ ἰθγγ οἱ δοῦγίβ ᾿υἀϊ- 

εἴαιη 5'ε ἑυτυγυπι 5: ἀυίειη πο ρυΐϊ88 Βυΐο ἀἶδρυ- 

ἰδιϊοι! σοπϑοπεϊ θη υπ) ρῈΓ 40.8Π| 8556 ΓἾ Π}}}8 ΟΠΊΙΘΗΙ 

εγοαϊυγᾶπὶ ᾿υἰϊαπάϑηι, αὐάϊ οἱ δ᾽᾽υὰ (οϑιεἰπηοηΐαπὶ 

ἀδ ἰογγϑ. ἰμἰουγοσοῖ θου8 (Δίη, φυὶ οοοίἀογὶὶ ΑΒΡεὶ 

[γλιγὸπὶ ϑυῦσπι : οἱ ροδὶ [η0}108 ΒΟΓΙΟΠ68 4008 ἰῃ 

Ο(επεβὶ Ἰαρίπηυβ, δ οχίγοπηιπὶ ἀδ ἰοΓγὰ ἀϊοὶϊ " ; Μα- 
(εἀϊείᾳ ἰεττα φιῶ αρετιιΐ ο8. διμπι αὐ επεὶρίεπάμπι 

ξαπσμίπεηι [ταιτὶς [εἱ ἀὁ πιανε μα. ἔφο πδὸ ᾿Πυὰ 

Ρταίεγοο 5": Ἡαϊεαϊεία ἰάγτα ἐμ ομοτγῖδιις (μἷδ; οἱ 

ξοοπΙΓΆΓΙΟ δὶ αυδηάο θδιηδαϊεἰίυν. [ορίνυ5. οἱ τηᾶ- 

ἰεάϊείδπι οἱ Ὀθεποάϊοίδπι [δεῖ νοοῖ 5 ἰοτγαπὶ. Υ 68 
οἴὸ αυΐδ πιριΐο αἰεί "5 : (οπροηιϊδοὶί οπιηὶδ 

“τεαίατα. ἘΠ υὧἱ δὲ ργαοθάξης γουογίδι Θσθηρυπι, 

οἤεπαϊ αν ἰεττα ἱπ ἱπείἀοπίῖϑεις εἰδὶ "». Ῥυϊο «υἱᾶ 

ἰεῦγὰ Π05 υἱ ΠΊΔΙΟΓ δυβίϊηδη8, οἱ [ΘΙ ΒΌ ΡΟ ὈΟηΐ8 

8115, εἰ ἀαἸεαί βυρογ ρεροδίοτίυ5. Π αυΐρρα ραϊγὶ 
ΠΠΪυ5 ἐπ! ρα π8 ἀοῖογ ἐβῖ, οἱ οἱ πιδίγὶ αυ ζϑηυΐί οὕ. 

Εἰ ποη βοίστα παΐο ραίτὶ οἱ πιδίγί, ἀθ φυογιπ βθιηΐῃ8 
Θηπηγ, βοὰ οἱ 1}}} πιδιγὶ 4085 ν6 ΓΘ πηΔίοΓ Ποϑίγᾶ. 

Ὁ [ογὸπὶ. χχύῦ. "ἢ Ὠλῃ. Ιχ. “1 Βοιῃ. νηι, 92. 
0, ν᾽ (ρῃύαᾳ, ιν, 1. 41 θ᾽. 1,17, 

42. 00. 231. 
ν 58 σι, νην, 22, 
ἦγ δι, χχιν, δῦ. δ᾽ θὰ. νὐ, {10 δ᾽ Μαίιν χα, δ᾽ ἤρα. χις δ, 

ἰπυπάδιϊοηοπ) ἀΐαν!! δἰ} σονγιρία, Αἷϊ ογβο : 7ότνα 
φιι γμϑεσανεγὶ! πειὶ μὲ ἀοἰΐηφμαι ἀεἰϊείμηι, οχίοπάαιν 

πιαπαπι πιεαπὶ δἰ σοπίοτγαμνι 6) 5 βτιπαπιθμίμηι ραν 8. 

Ελιοπάσηβ. Ὠδι5 ΠΔ ΠῚ 808} δΌΡΟΓ ΡΘΟσΔ ΓΙ οΘη 
ἰογγαι, [δα πὶ ̓ πητη {|| ἴῃ 6Δπι|. Ῥοβδϑυῖ δὲ ἈΠῸ 

ἰμιογργοίαγὶ, φυΐα ἰογγα δἰ ψυλπίίο ἀεσ! παιδὶ, Τόγγα 

4υΐρρα 6ϑι δηΐπιο ποϑίτα, υἱ ἴῃ ραγά οὶ ἔνδπρο- 

δ᾽ φἰφη ίσαιυγ. Αμΐπιὰ ρΡεῖγα, δηΐπιὰ ἰογγαὰ θομ ἃ οἱ 

[ογι}}}15. Ροῦ τηυἱδιὴ ραιυμιδη). [βία ἐφίυῦ ἰογιἃ 

ΒΏΡα Ροροδί, 588ρ6 ΠΟ ρὲ(0Δ,. ΕἸ δὶ φυϊάοπι ροοια- 

γογί!, Ἔχίθιμ  ππϑιὴι ΘῈ ΡΟΓ 64η}, δἰ σοί ογὶς ΟΠΊηΘ 

Πρηωιδιμθηίυπι ρᾶι}5 α͵υ5. Νὰ σοηίογαθ, ΟΠΙΠΪ ΡΟ ἢ 8 
θου5, δγιναπιοηιυτῃ ρϑηΐβ ἃ} ἰδία ἰ6γγὰ ποϑίγα, 4υΐῃ 

ΡοΙ 5 Ἰαγεῖτθ πουΐϑ δαπιθη ἰυμπ), υἱ [Δοἰαὶ ἴῃ πο Ὁ 18 

(γτυσίυμ σοηίαρίυπι. 

ᾧ, Εἰ ον απ ἐπ δαπὶ [απιέπὶ, Ο[ ἰοἰαπὶ 46 δα 

μοπιΐποια εἰ μέομδ. Αυοπθ 0 ροϑϑυπ) ἰδπὶ ΓΟΟΟΙ- 

ἀἰϊα8 γθ8 ἰη ρυθίϊουπι ρῥγοίεγγε ἢ πά6 τ] ἱ 
ΘΧΡΟΠΘΓῈ γναϊθαῃ ΟἿ [ἀπ|65., οὐγ [ἐγ {||{88, Οοὐγ 

δραπάδηιία, οὖν ροδβίαβ ἰοῦγῷ δοοίἠδι! ἢ Ο ρτο[ιη.- 

ἀμπι αἰυϊίατιπι δαρίοεπιὶω εἰ εοἰοπίΐα Βθεὶ "5, ὕιγυιη 

ΡΙΟΡΙΟΓ ποιηΐποδ οἱ δηϊμηλγυπ) τη} {πὶ ἰτημἰΔ[υν 
[Ἀπι|653 Δ ργορίεν δηξοίοδ φυΐθυβ βυμὲ σοπνμ 588 

(ογγοιιδ, δὶ ρεοολυθγίη!, δοοίάδηι 68 αι υἱάθπιυδ 

δορί οτο 81] δυίοπι ϑηι αυϊάδπι οὐ 5ι15 37 1 ἀἰδρεη- 

ΒΔ 1]0η15 τηϊ ἰδιγὶ φαΐ (Ρυοιἰθυ9 ργβυηὶ, (οί οἱ ργο- 

18 ἤρυΐ. χχχῃ, 1. δ᾽ [5Δ.1,.24. 5 Ἔδυύυι ι, 
ΜΊ]ς8. χχιν, ὅ, δὸ ΄ρῃ, ἢ, 7. δ" [)ὲιυ". ΧΧΧΙΙ, 8ο 

. 
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Ρίαγ [Π05. ἰπ ον. Ππ85. ἰογγῷ ονοηΐαίὶ. ΡΙαγίπνα δοΐῃ ἃ 116 παμαυδπὶ ἴπ γοϑρογδηι ἀοάΐ! 6βοδπι; 568 ἰβ φαΐ 

οΡδῦαϊῃ οἦ05 ἐπ Δ᾽β8οοηβὶ8 δ, ΠῚ ΡΟΒΒΌΏ}15 Π|Δ- 
δυϊτυάϊμποιι βαρίοηιία οὔατὶ. Ασγόπαπὶ πιανὶς εἰ γίπ- 

υἱα εἰἰ 66 εἰ ἀἷδε φαοιϊ φιὶς αἰπωπιοταὐ 7 Αἰ μιά ϊ- 

πειη εαἰὶ, εἰ ἰἀιϊιιἀἴποπι ἰοττα, εἰ ρτοζμπάμπι δαρῖεπ- 

εἶα, γιιῖς ἱπυοειϊσαὐὶι 55 1 ΜΑΛΙΘ ἜΡΘῸ ΠΝ ΠᾺΡ ἰἌπιε5 

ΒΌΡΕΓΡ ρδοοδι σοι ἰΘΓΓΔΗΊ. 
ὅ. Εἰ αμ[εταηι, ᾿παυΐι, ἐα θα ἐοπιΐποπι οἴ ρεειι8. 

ΔΙϊυὰ δδί ἰογγὰ,, δἰ ἤοπιο. Νάπι μα δίογεβ (6 γ- 

γα, υἱὐ φυϊάαπη ρυΐϊδηΐϊ, ὨῸΠῸ ΡΓῸ (ΘΓΓὰ ΠῸΠ ποιιὶ- 

μδῖ, δ΄᾽ῇ δπΐτῃ [Ὁ] !ΔΙΟΓῸΒ ἰοΥΓὼ ΡΟ τογγᾶπὶ δοοὶρὶ 
Υ6}1}, ϑυρογίυυπ ποτὶ ἀΐοογο, δυΐογᾶπὶ ἐχ 68 [0- 

πλΐ θηι οἱ ρ6ο05. Οἀδυι δὶ Θηΐπὶ ἰΘγγᾺ αυδη00 ρμἰοια 
δῖ 8600}15, πγαΐ οὑπὶ ἰὰ ᾳυοά ἀΐοϊίαν Δοοί ον. 

Απίογαηι αὐ ἐα ἠοπιΐιοπι οἱ ρϑοιιδ. 1) 40}}ν}8 δὶ "0 - 

πιΐ 5 γ0 5 ογΔΠ.})}5 Πν πἰδίγαυθγ! 86 η511Π) (5, (Δ- 

ἸΏΘη 56 ηδι15 ΠΟΠΙΪΠἰ σά ρ8065 {πο πιὰ5 6 611), νο]- 

λα ρᾶιοα ἀΐδβογογα. Ουοιηθάο ροπᾶ πιδιγὶ 5. 6ϑί ἰῃ 

ΟΥΒΙΠαπὶ ἀσο ηδ.85 ργί ναγὶ (1}}8, δὺϊ οαΓία {Π}105 5005 

δὰ αἰϊοπι νἱάεγ ργονὶπείδπι ἀφδίιϊ πᾶγὶ : 816 4φιοαλη)"» 

μὴ οάο πιαίοῦ Ὠοϑίγα ἰεγγὰ ἢΠ8ρο] αι ῬγῸ ρῬθοοδί8 

δυ}8 ἃ Π60, φυδπάο δυΐογιυν 40 6ἃ [0010 οἱ ρδουϑ; 

Ἰιίδιιγ αυληὰο ᾿οπιΐ 68 ἢ Δ} )6, πΠ1Δ 515 Διιΐδιη αυδηὰο 
Ἰδοὺ ΠΟ Ἶ 65 Οριΐπηο8, οἱ ἰπ Ὠεὶ βιυ 5 υἱγοη!68, 

βίοι δυργα ΘΧρΡΟΒα πη 5. Ὠ οἰ ΘΓΡῸ φμαπάο ἰοττα 
Ῥεσοαυογῖῖ, ανιαϑὶ ἀἰσαίαν, 51 αιδιὰο ρΘΟΟΔΥΟΥΙ, πιἃ- 

τοῦ, δυίογδῃ ἀ6 ἀοπιο 6}15 Πα πὶ, 5ἷς οἱ ἡμης διυΐο- 

τὰπι 46 οἃ Πιοπιηοπι. ιαίαν φυΐρρα ἴθγγαὰ ποι 580- 

ῬΟΓ 6515. οἱ [δγ}8. γα }}}.5, δοὰ βυρδὺ μροι 8, 

4υΐα ρ' Δοίἀδ Εἰ πιδηϑβιιοῖα δἰ πη! ἴα αἰ αἱ. 

4. Εἰ ἀὐ[οταμι 46 ἐα διονιΐποπι οἱ ρέοσιδ. ΕἸ εἰ [μ6- 
γῖπι ἰδεὶ ἰτγὸ5 υἱτὲ ἴηι πιοῖο ε}μ8. Ουυηοάο ροίοϑβι ἴῃ 

τοὐγ8 Ροσοα 06 (Υἴππὶ ἰϑίογαιη ρΑΓΙΪΟΓ πῸ ΠΙΟΤῸ 5 

ΘοΙμπογατὶ ἢ Ουοπιοάο ἰδῖη ἀἰνο β8 (πη ρογ 185. νυἱ- 

γϑηζίι ροίεδί ἰῃιο ῦ 86 νἱία οοπ)αηρὶ Ὁ [ἢ ρει ϑοηιὶ 
Ἰορίπιιβ ἴῃ ρεοοϑιγίοα ἰθγγὰ 605 ῬΔΓΙΘΓ ΟΟΙΒἰβίογα, 

ἰὰ 651 Νος φυὶΐ ἴῃ ἀϊυνίο Γαΐ, δἱ θαμίθιθιν αὶ ἴῃ 

ἐδριἰνίαίς ΒΑΡ ΟΠΐ5 ΟΟΙΠΠΙΟΓΔῖι5 δὶ, οἱ 50} φυὶ 

τὐῃρουθι5. μδ γί δγομαγιη οἱ Μογϑὶ υἱχὶβ56 ρου! ιὶ- 

μοιαγ. Ηος ομὴπη ἰομημὰ5 ἰηνοιΐπιι5 ὙΠ δῦ. Θυΐα 

ΓΟ ῥοδϑυπιυβ ἀΐδογα ἢ Μοπιϊηἶβϑα ἀδυοιηυ5, υἱ 

δῖδρθ 74π| αἀἰχίηνυ, αυΐὰ υἱ ΠΟπιο Ἰοπηΐηο6πὶ 6 Π6- 

Γαὶ, οἱ ἰβγδθὶ φϑηδγῳῖ [5γδ6]. ἴ5γδϑὶ φι ρρα ὀπὶ 65- 
δαὶ ζαοοῦ, φεπογανίι ἴ5γλ6] ροριΠυπι. ΕἸ ἰμναπίπηι}5 

πϑίυβ οϑὲ δχ ἀρίνα Βαη)απιη, ργωδοδδαίαγ ἤθ- 

Ὀυρα5, ὁχ Ἠευγῖβ ῥαυχία Ισραπι ΡΠ βθουϑ, εἰγουιῃ- 

Εἶδιι5. θοίᾶνο ἀΐθ, Βοπ͵δηνπ ἰυρὺ8 γᾶρὰχ δ πιδίυ- 

αὐ πὶ οοπποάδι)5, ΄υδη00 υνομΐϑ []} ; οἱ ἴῃ γθϑρὸ- 
ΤΆ ἀδη8 6504π), 4ιδηίο οΓοίοἢ 5. Βρ᾽ εἰ] 6 πὶ ργῶ- 

γλεῖν οἴθυπ) ἃ 56 Εοοοϑἷ! 5. ἰηβείιι|15. ἸρίΓτ Βεπ)δπηίη 
Βυη)απιΐη φοπογαί, Θαοηλοι 0 ΟΓΒῸ ΠΟΠῚΟ ὁχ ΠΟΠΊΪ πο, 

Βοι)απ)ίη οχ Βεη͵διηΐη, δὶς δυὺδ ὁχ δυάα, ἈυΡαη εχ 

Ἀπῦφη παβοῖιυν. Παϑπ αυΐρρα υἷϑαί δἰ ποθὴ πιοτία- 

{ν, οἱ δἰ ηνε{{π|5 ἐπ πιιπιονο δ1᾽. Τὼ δηλ πὶ ἤθη ογαὶ 

ἀδ ρδιγίδγο Ια δαῦτο, 564 ἀδ ρορυ]ὺ αυΐ ἀδ ρϑιγίδγ- 
οἢ8 ἀοβοθηβιγαϑ ογαί. Οὐν μφο ἀϊοία 5υηῖ} ΥἹΔ6}}- 

οοἱ αἱ ργϑβθηΐθηι Ἰοουπι Θχροηογεπι ἀ6 Νοθ εἰ ἢλ- 

πΐθ]α οἱ δου. Θυοπιοάο δηΐμ [5γ86] ἰ5γδοὶ ρϑηογαί, οἱ 

Β δὸῦ ον, οὲ Ἀυμ δ. Βυ θη, γο  αυΐ το] φυο5, 5. Νὺκ 

Νουα. Εἰ ἀΐσαπι φυΐὰ ἀδ Π{Πἰ|5 Νοςα, ὅδιῃ Νοδ [ὑοτγῖϊ, 

Εἰνδιὴ νϑγοὸ ἤθη [ὑδτὶϊ Νοα. Νοῆσα δεΐτα παυυΐ! 8:- 
τὴἰ τὰ ἀΐ 6 πὶ ρᾶιγῖ8 δυϊ. Εἰ αἱ ΠΟῚ ΟΠηπ08 αυἱ ἐγ 

Ἀθγαιαπι, 6}}} Αὐγδ)ιαπι, ΠΙοοὲ δἷηὶ ἀ6 56ηι1η6 615, 
πο δυμὲ Π}}} ἰρϑῖιι8, φυοπίαπι ροσοδίογαβ 50πηί : δίο 
μὲ φυΐ μαθοπι δἰ πη Πτυδίπαπι [Δοίογαπι 8 ηἴ6ἰ15, 0)" 

πἶεί βυηῖ; αυΐ ἐπι! πίυτ ραιϊοπιίαπι δοῦν, δοῦ ἤυηι. 

ΝΟΙΪ δγῴο ἀΐεθγθ, θθδίυϑ Νοὰ φυοιίδηι ἀϊφηυϑ εἴδε- 
οἴυ8 681 υἱ ἴῃ ἀϊυνίο βοϊυ5 οἰφεγοίαγ ἃ Ποπιΐηο. εἰ 
οφίογβ ἱπαηἀαίίοηθ ρογευπίϊθυ8 Εεὑπὶ 808 ΒΟΓΥΔΓΟ- 

τὰν ἱποοαπιὶβ : 566 σοηείάεγα 4υΐα, δὶ εἱ (υ [ἐοογ8 

68 αυῷ ἔδοῖ! Νοα, εγ8 Νοα. Αὐυδὶ ϑαἰνδίογεπι ἀΐθυι 

(6π| "δ : δὲ 6546ιἷ5 β Ἰ Αὐταίια, ορέτα Αϑταῆα [ατὲ- 
γειὶς. Ἰρίτυν 51] φιιΐβ 6}1}.8 ἐδ ΑΡγϑ απι,, [Δ0]] ροδ5ίἃ 

Αὐγα δίῃ ; 8] υΐβ Πιῖυβ εθι Νοα, (δοἰϊ ορυβ Νοὲ; 

δἰ φυΐβ Π]ΐιι8 6δί Πδηΐθ!ῖβ, [λοἰτ ἰὰ φυοά (δοἱ! Ὀδηίεὶ. 

51 48 βααυϊίυγ ρ6Γ ιιοὰ φἰοτίοϑιι5 οἴδδοίυ8 681, υἱ 

«Ρυΐὰ οπιηΐβ. χαυὶ Βυ 5.8 ηι|4πὶ δυδπὶ ρογάδι, οἱ δυδι- 
'μ6Π8 Ραιίοπίογ ἰδπὶ δοίιΓα8 γογυπὶ [πη }}ἸΑγΐυπι φημι 

πιογίος ΠΙϊογιιηι ἀϊοὶς δ᾽ ; Δοπιΐπιις ἀφαϊ!, θοπιΐπες 

αὐδιμι ; κι θοπεῖπο υἱκιπι ὁδί, ἰ(α [αοἴμαηι εἰ : εἰ! πο- 

πιο Θοηιπὶ ὑοποάϊοίμπι ἱπ δασιία ; αὶ ἱπεεινάϊιυ 
ΠΟΓΡΟΓὶ5. πη }18, οἱ ΠΑρο Δί ναγὶ Ὁ πιδίογαπι 9005 
τυπὶ ἀοΙογα, οἱ πὶ ἢ !οταΐπιι8 ἴῃ ἰρ518 βυρρί!οἷϊ5 εἰο- 

τἰῆραι Ποπιΐπυπι, 4υΐ ροίεδθι τεβροπάεγὰ ἀΐνίμᾶ, οἱ 

[μ16Γ ὁγυοίδίιβ ργορ!οιίοαπι νόθοι δἰ ((ογθ, φυλ]επὶ 

οι δίς 10}, ἐπε δῖογ οδὶ 7οῦ. Αἰφαθ [18 ἴῃ ἰγυμο πιο 

ἀππὶ οἱ Νοο, οἱ Ὀδηΐοὶ, οἱ δον ἴῃ δοάεπι ροβϑυπὶ 

ἴθ ϑοιίριανῖβ Ιδγδοὶ ποππθῃ ἰδ ἧπ ἀπὸ Βοπιίπα Ὁ [ΘΙΊρΟΓΘ ΓΕρΟΤΙνΊ. 
αυλπὶ ἴῃ ὑῃίγ 80 ρορυ]ο ἀϊεὶ. ϑἷς ποη βοίυτη [5γδοὶ 
βγεῖ, υϑρυπὶ οἱ ΒυΡδη φαπεγαὶ Ἀυθαη, οἱ Βἰπιθο 
Βοπογαὶ Βἰπηοόπομ, οἱ Πανὶ [μον], οἱ δυθα5 δυάαι, οἱ 

ΤΟ] αι! ΟπΊη65 αι ἴῃ ἀτῖθι δ ἀὰ 5υπὶ ἃ} {ΠΠ{π|8. βίί "ρα 

γϑηϊοηίο5 δυ 485 πυπουρδμίαγ : οἱ παρ! ! σα [8 5ιιηι ϑοτὶ- 

Ρίυγα ἐπ (εἶθ δυάδα ποιηϊπὶ}ι5 δυάλ. ΕΔ φυς ' θ6π6- 

ἀϊοιιονθιι5 Ζλοοῦ ρογ Μόγϑθη ἐς ΒυΡοη, οἱ δίιπθοι, οἱ 
[μενὶ, οἱ δ4ἃ ἀϊουπίιιτ, οἱ οι γῖβ πο δὶς οοηγθηΐαηί 

Ῥδιγίγο ἶ8, υὧἱ 1118 αὶ σοι οπηΐ8 ΘΟΓῸΠῚ ὈΓΟΡΙΟΓ 

[Δπ}}}}28 γαάϊοοπι ὀχϑιϊογυπί, Βειιαπιῖπ Πιρὰς ταρας 

αὐ πιαιμίϊπμιη φοπιοαϊ!, οἰ αὐ υεδρόταπι ἀαὐΐι ἐδοαμι 51. 

Βεπ)αμῖ 116 πυπαυδηι [αἱλ ᾿αρὺ5 ταρᾶχ, Βοη)αμπηΐη 

56 Ἐρο]ὶ, αν, 9, 51 (οη, χμχ, 37. 87) Που!, χχχπ, θ,ι. ὅδ δόδη, ν1:, ὅ9. 

8. Οαυΐα δυίδπι παπς ΕΖΘΟΙ 6] ποη (6 ἰν8 ἀϊχεπὶ 

αυο8 ἴῃ ϑοτὶριυτὶ8. Ἰεοεἰτἀπ|08., Υἱ 6! 66 4005 δυὶ 

ιναπβίδίΐο, αὶ πιοῦβ ἀ6 ργσβοιμὶ 374} Υἱία δυ ειγ" 

χοτίι, ἀθ δ]ῖο φιόψιθ ἴοοὺ ἀρργοῖνδγθ οομδιπυΓ. 

Ῥδηΐεὶ φαΐ ἐγϑάϊιι8 δϑὲ δαπαοιογαπι με περὶ οὐαὶ 

Δμπδηΐα, Αζατγία, Μίβϑδοὶο, ουηαοίν8 [υἱϊ, οἱ ἐδ, ἰῃ 

Ργϑβθηι ἀϊείαπι : Νοα, οἱ θαπίεϊ, οἱ 70} θ]Ιο5 εἰ 

{148 πο Ἰμογαυυηῖ, οἱ γοϊϊχυδ. ΕἸ σάπηι5 αὐυἱρρε, 

{Πϊπ05 Βαϊιιοτὶ: Νοθ, αυοπῖοιο ΠΗ θδηὶο 5 ἀοοθειη- 

(τ, αυδπν εὐπυοιυπι [556 δα αν ἐγαάυμ γέγιῃ 

αὐΐα (ὁγ{}}Π}5 οἱ βᾶποία {1 ἀπΐπλα {ΠΠ}5, Εἱ πὰ 

υοἷβ αἰν ἴβαιθ βεγιβοη γι5. πιυϊίο5 [106 γῸ5 Ῥγοοῦδ' 

αν 100 1, 91. 
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σἷι, ἰἀεῖγοο ἀϊοίταγ : δέ {μοτὲπι ἐπὶ ἰϑηῖροτε {{|0 νοὶ Αὶ ολῃ8 οπιπία, εἱ ἃ πυ}ϊο αἰυἀίοαιι5, οοπβάδηιον εΐσ 

ἱδίο εἰ Νοε, εἰ θαπῖεί, εἰ 708, εἰ ἱρεὶ εοἰὶ εαἰναϑειι- 

ἱπγ. Εἰ π08 δγρὸ ροβϑυπιυβ ἢογὶ θδηΐεὶ : οἱ υἱ ποῃ 
ΘΗΘΠΟΓΟΠ, ΟΠΊΏ65 5ΔΠπ0ίο8, ροϑϑυΠ) 6556 ΡΔι08 δὶ 

[υεγο ἱπιηϊίϑίοῦ εὐὰ5 ἀϊοθιεῖ8 δ : [πιϊαίογεδ πιεὶ 
εἰἰοίο. δῖ οαυϊοτίπὶ 400 5ἰφιιδίι8 681 Ραυ]υ8 Πᾶ- 

νυόγο, 8ϊ δαπηάθπι ἰφυγλπὶ αυὰ ᾿Π|6 {ἰξαΓαίυ5 681 ἴῃ 

Οηβίο ροββϑάδγο, μδῦ 4υπὶ υἱ θο 05 ρϑίογ 816- 

νιι "Ὁ ΡΗοΙὶ πιεὶ, φιος ἰίοτιιπι ραγιιτὶο ἄοπος ΟΠ τὲ- 
εἰν [οΥπιδίμτ ἧι υοϑίς. ϑὶ νΕΓῸ 6χ ἀἰδβ πα} υἀΐπ6 

βἰξηδο}} οοάγφυοτ, 4ιΐδ δ᾽ ἴδπιὶ [ΟὙπιᾶπὶ ΒΔθυ τὶ 
Ρλυϊυ5 φυδπὶ 600 ἷἰπ δηΐπη)δ "8 6δπι, 1η6 ἰμβιπὶ ἀ6- 

εἰρίο ἀΐδσομβ : ΕΠΪὰ8. πηθὺ8 ὁ5 ἴῃ, δϑιηθῃ Ραυ][. 

ΝοΙΪ αὐγαὶ χιοὰ ἢ] υ5 Αροϑιοὶὶ β45. Ἠδθδίο νυἱγία- 
05, εἱ αγί5. Π]ὰ5 ΟἸτἰϑι}. δ οἰ, ἱπαυῖϊ “5, αάδιις 
Ριε πὶ ποδί δοιηι δμηι. Οὐ) δυΐοπὶ [ἀ6γ]8 ΟΠ τίϑιὶ, Β 

ετϑ οἱ οπηηΐροίοπι!5 Ρα 15, αυΐα αηυπὶ διέ αἱἰ125- 

40ὁ παίυγω. Αἀ ἰιος ἰαθογᾶι [υ5ίι8, ἰμ ᾿ο6 5ιπάϊαπὶ 

βυ0πὶ Οηλ6 σοηγνογίῖ, εἱ Παπὶο 15, οἱ 70}, οἱ Νοα, οἱ 

Αὐγαδδ ἢ] 15 οδἰαπάδίυν δὰ διἰοριίοπειι Ὠεὶ, εἰ ᾽πὶ 

ΒΟΠ νοοῖ ἰοπλ παι ποιμϊπίθυ5, 86 γνοσλ}}}5 

βιίοτυαι Πεἱ. 51 ογρὸ (υδγίηι 1Γ65 Υἱγὶ ᾽ϑι!, ἤθη ἴῃ - 

Ἔρει ϑρίγίυ8 βαυοίυδ., υἱ οἰἴαπὶ πυὴς Νοα, οἱ [γ- 
βἰεἰαπι, οἱ 700 οβίδηάαί. 

6. Ττες υἱτὶ ἰδιὶ ἱπ πιράϊο 6}ι.8. ὈΪοῖα π}}}}} ὁγυάΐιι5 

δυύί!οΥ : [Γ65 ἦν ργβθηϊὶ ποπι πϑηίυγ, Β6ΓΏ0 ὙΘΓῸ 

ἴσυ8 ρἰυτί πηο08 ΔΒὲγπιδὶ, οἱ ")Δπΐε], οἱ δοῦ, εἰ Νοα. Ουἱ 

5ὶς τεβροπάθθίπηιβ. Ομηπἰβ δἰ πὴ ἢ 0 δἰ τα πὶ υπ5 

ε81, οἱ πΠοη ρίυγαβ αυἱ 51π|1168 ϑιιπὶ. ΝΟΠ ῥίυγα ὁ0Γ- 

εἷς πηι ᾶ5 6586 θα ϑι185., 4υ85 δπλεἰι θοὺυ5 ἰπ ρύο- 

οϑυυ θη (ΘΓ ΓΔ), 8ἱ ἰδ πηθῃ ἔθ Τὰ ποϑίγὰ ρϑεραγοιϊί : 

Ααυοτδαγῖιις ποδίογ ἀἰαϑοίμδ μὶ (60 τμρίδης ἀπιϑμίαι 

φιατεπδ φιοπὶ ἀφυυτεί 5. ΠΠ|ἃ αυοφιι [ἰϑίογία αυῶ 

Βογίρίυγαβ αἰ ροηῖον ΟὈβδγνδηί 8 'π Ρἰαπαπὶ 56 

γτα) νεῖ ἱπιβ!θοῖυπι, ἰδιϊυσπιοάϊ ἰδεῖ δι φ ςάτο- 
μ6η!, ψιδηἋ0 ἀπο υτϑὶ δά ράγνυ]ο5 πιϊδϑὶ βυηϊ, φαυὶϊ 

δοηίυπμε] 85 (Δοίολπΐ ργορί οί ἀἰσοπίε8 δ᾽ : Αδοθνάε, 
εαἰνε, αδοεπάφ, εαἰυ6. ὕτοὶ πδπιαὰθ 1} ἴθ δίφι}ο 

ογδηΐ δἰδγαι ᾿δδιϊαγιιπι, ατ85 γΓῈ ἴδγαΣ, ΥΈ ΓΘ δυμῖ 

ταῦ, 4υς πα απιὰγ ἰῃ πᾶπς ραοσαίνοοπι [6 Γ- 

γᾶπι. Ῥγοουΐ δυΐοπι ἀυ5ὶῖ ἃ ποῦ ΐβ υἱ ᾿νοβι::5 ἃ} Π08 

μῖὸ θεοὶ υἱιίοπα πεμδμίαγ,, φαΐη ροια8 ἴῃ οΥΔ[Ι0 6 
ἀἰοσαπιι8 5 : Νἐ (τασϊάοτὶς ὑεειἰ δ απίηιαπι σοπβίεη- 

(μι εἰδὲ 1 ΕΟ πονΐ ραγβθυδγϑηίθβ ἴῃ {Δὲ 5.05 [οΓδ 

γα ΐῖοβ, δὲ Ἰδοογαίοβ 4)} οἷ8 ΘΟῃϑιΠΊΆ586 ἸηΔΓίΥ- 

τίυπι, ποὸ ἰδπιθη Βαδίο5 6886 ἀ65}1566. ΝΌἢ Θπὶπὶ 

μαϑε 5. Γυϑγαηὶ ἰγαάὶι βρὶ για! θὰ. οἱ ἰην 8: Ὁ Ε}}ν5, 

4ια Ἰασόγαηι δηΐπι88 ρϑοοδίογυπι οἱ ἀθηίθ8 5008 ἴῃ 

ἐπιρίογυι οονὰδ ἀοήρυηϊ. Θμενιααπιοάμπι Θηΐπὶ δὲ 

Ῥαξίοῦ δα ογὰ ἰθοπαμι εὐείίαι! ἄπο ἐγατα ουἷδ, τοί ἐῳ- 

τγθηιμπι απτίομία, ἑία εὐείίεπιαιν βὶὶ 1όταεί 15, Ττλ» 

ἀϊιιν ἐγξο αἰ φιδιο ἰεγγὰ δόβιϊ8 δὰ δυθγβϑίοῃσπι, υἱ 

Δυίογαίιγ 8} Θὰ ΠΟΠ10 δἱ Ρ60115. 

8. Εἰ οὔδεγνα αἰ σοηίοῦ ἀἰδγει δ 5 οοπιπιίπϑί1ο- 

πὰπι. ἴω ργίπιδ οοπιπιϊπαιίοπα ἴαπιβ ἰϊ : Ιρεὶ δοἰὲ 

εαἰυαϑιπίαν Νοε, απο! εἰ 20. ἴπ βοουμὰδ γοΓῸ 

αἱ Βαϑιία8. ἱπιπιϊδϑυγαπι 86 6886 ἰθοίϑίιΓ, ΠΠ}} οἱ 

ΡΟΓΆ, 8604 πη ΟΟΥΡυ8Β ΟΠΊΠῸ5. 51Π|8, υχία ἰζ ( {Π|Ππ πυμουραίδ βυηί. γονμμιαπιθὴ ἐρεῖ δοἱὶ εαἰοὲ 

ηυοά 5ογίρίαπι 65ὲ δ ; Κος απίεπι ὁ5(ἴς οοτριε (λτὶ- 

εἷ, εἰ πιειῦτα ον ρματίε. ἘΠ ϑαϊναίονυ μυβίδγ νϑηΐϊ 

φύΣΓΟΓΟ οἱ δαϊναγο αυοά ραγίογαὶ, ἰῃ 8Δογδιηθηΐο 

ποπδσίηἰδ πονϑῖ) ΟΥυΠῚ ΠΟ ΘΓΓΔΗ ΠῚ οἱ ὑηΐιι8 

Ρεγ  ι. γενέ φμῖρρε ΕΝ 6 ̓οπιϊπὶς φμώτετε εἰ δαί» 

φάτο φμοά μετίοταί δ". Θυοπιοάο δπΐπῦ ἅηυηι ΟΟΓΡυ5 

Ρίυγα ϑυπί σογρογᾶ, οἱ υπᾶ ΟΥ̓Β ὈἰτιΓ68 δυηῖ ΟΥ̓́ΘΒ 

ηὐτ8 Ρογίογδηϊ, ἴος ρᾷ[0 Οἴππο8 Νοδθ, Πδηΐοὶ οἱ 

ὧν}, ἴα υπυη) Νοο, οἱ δοῦ, οἱ θδηίοθίθι γοάϊσι πηι. 

Ἵ. ]ρδὶ ἱπ ἡμδιλα δια δξαϊυαθιμιίαγ, αἰεὶ! Αἀομαὶ 

ϑοινιῖνμ5 55, Ργίυβ ποθ θεοὶ ἡπδίυονῦ {Π|6Ρᾶγα πὶ 

δθι, αυοά ἱμιογργοίδιαγ πδίαγα! ἰοῦ Ὀου5. Ετγρο 

οἰ ΡΓΟΡΙΟΓ ροοοδί8 [οΓΓαΣ [ΔΠ168 : (ΟΓγᾶ Ὑ6ΓῸ 

δέου) ΟΠΊη65 56Ώ8:18 4005 διιργα αἰχίῃ)ι8 αἱ 

ἐγμηὶ, ἀἰεοὶ! Αἀυπαὶ δθοπιΐπις. Ουἱ Ἰοοῦ5 ἀψρι!οἰμεῦ 

ἰμιοἰ!ίιυγ. Ἂς ῥρτίπιαπι βοουπάυπι ΟΟτο ΤΠ Ηλ 56 ἢ- 

δύυπι Ἔχροιδηιαδ, ΟὉ ΠΟΠΠΌΠΟΓΙΙ πὶ ἰπδὶρἰοπιίαπι, φυΐ 

βϑηβιιπὶ δπϊπιὶ βυΐ, Ποὶ 6858 4886γυηῖ γνογιδῖοπι, εἰ 

Γνοαυδμίον ἀΐουμι : [υἴυγαπι ἐπὶ υἱ υμυβαυΐϊδαια π0- 

βίγυιπι ργϑοΐνυ8 815 ογὶρίαϊ συοβευπαυθ νοϊυοῦίς ἀ6 

βομοηη8; εἰ ἰπΐυϊιαῖοπι ἱπιγοάσουπι Δὰ θοπιίηυπι, 

ποη νι άθηίο5 φυοὰ Ἰυϑιἰἰὰ }α8ι: 5υρογ θυ Ἔτι, εἰ ἰηΐ- 

ᾳυϊϊαβ ἰπίᾳυ! δυρεγ ουπι, οἱ υπυδάαυΐδ|αδ ἰῃ Ργορυῖο 

Ρϑδοδῖο πιουί δι, εἰ ἴῃ Ργορεία ἠυβε ει νίνεῖ. ΝΙΒῚ] αν] 

δοπάποϊ! πιαγίγγ ρα 6 , δῖ Π0} ὕΘμ6 ΥἼ ΧΟΡῸ Οἱ ΟΓΠΆΨΘΓΟ 

φεπονῖβ τηοὶ πο ἢ] ϊαῖοπι, γος ε5ι (δϑιτηοιπΐυνα ο}8 

473 οἱ οοηίδδδίοποπὶ αι {Πϑίγδια 8 6δὶ ἴῃ Ομ ίϑιο. 

ΝΙΝ ργοάδϑι Ζυάτἰβ ἀἰοομνυ57" : Νοϑ ἀὁ [οὐπῖεα- 

᾿υοβοῦῃαια ἴῃ! Πφεμεία ἀυάίιοταπι τοϊφυΐπιιβ, αἱ Ὁ οπ παιΐ ποπ δμηλιδ, ἀππὶ ῬΑΙΤΕΙΝ μαϑεπμια θοπιὶ- 

ἐχ ποϑιγὶ8 ἀἴοι}8. ἱρϑὶ 81} 4|185 1μ|6}} 66 η1}25 γορα- 

ἤτγεηί. Ὑἱάοδιπιβ διιίθιη οἱ δὰ ορυβ ἱγῷ ἀϊνί δὲ 

εἰ 6 η 118. πῃ ἰατγαηὶ ροοοδίγίοο πὶ Βα ϑ(1 85 ρ65811η85. 

Αἰυηϊ οἰίαπι δυάδεὶ, 581 αυληάο ᾿υρὶ Ἰοπιῖπ 8 ἀ6Ύ0 - 
τδυθγίηϊ ἱπιρείι πὶ [Δοἰθπῖ08 ἰῃ ἀ0Π108, αἱ Οἰείονα: 

Βεβιία, αἱ Εἰ βίογία γείογι Ἰοομ 65 φαοῃάδηι ἰη ἢ π]ὰ- 

πυπὶ ρα π08 ἰπιπ) 5508, οἱ 8110 ἰθροῦα 1805 “΄, 
ἰϑιυβαιοάϊ ἀθνοταιίοηοβ ἐσ θεοὶ ᾿ηἰφηδιίομο ἀθβοθη- 
ἄδγο, ΕΔ δυπο ἰπιογίπι βοηβυπὶ υἱ δοαυδίηυν ΠΠΠ16- 
τὰτῃ 8} δἰιἰοτὶ ἱμεοι]οοία τςε ἰθηί65, ἢθης 564] νἱ-- 

ὀδπυ5 ργορμοίδηι. θΘυΐ δυΐοπι ΒΡ γ[44}}5 οι, γυἀὶ- 

Ὁ Ἰ(ογ. τ΄, 16; χι, 1. 
4 Ἔχροῃ. χιν, 14, 46 1Υ̓ Ηὐσ, χνι, 3. 
μι, 12. 1. Ζοδμ. γι) 41. 77 ιν]. 89. 

δι. (αι. ιν, 19. 4 704η. χη], 55. 

αὶ ΕΡρίγ, νυ, 8. 58 1Υ̓ Βορ. τ, 20. 

ππηι, οἱ ροϑί πιοάίοιπι Ἶἢ : Αὐταῆαμι Ῥαίεν ποϑδίεῦ ἐδὶ. 

Θυδοιηᾳυθ ἀϊχογίηί, φυφουπι δἰ δὶ δϑϑυπιογα γὸ- 

᾿αοτίπὶ, δῖ ποὴ μαραυσγίηι δάοπι ΑὈγα!δΠ), ἱπεδϑϑιπὶ 

εἰοτίαηίυν. Νόαια δαῖτ ἰ860 βαϊναθυπίυτ, φυΐα δυηὶ 

ΔΜ Αθτγαιιαπι. Ουοηίαπι ογέο αυϊίδπι ποη γθοθ 

ορὶπδπίυγ, ποραϑβγίο ἱμιγροβυϊπιυβ εἰϊᾶπὶ 86 πϑ0 

ἡἱμοταΣ ἀϊοοηιῖδ : ΕΗ οδ δὲ βίας ποη ἐἰδεταϑωι! ΝΘ, 

Ῥαπὶοί, εἰ οὐ, εε4 ἱρεὶ τοἰἱ εαἰυὶ ἐτγιηῖ. Νδῖῃο Β0- 

βίγυπι σοηβύδι ἴῃ {510 ράᾶῖγ, ἴῃ τηλίγὸ βαποίδ, ἰῃ 

(νδιγίθυβ. οαϑιῖ9. Βεαία8. ποπὶὸ 4υἱ βρὸπὶ ανοὶ ἴῃ 

βοπιοίῖρ8ο, οἱ ἴῃ νἱὰ τοεία, Αὰ 605 δυίθιῃ 4υ ἰῃ 

451 6ογ. χη, 21. δ ἴμιο, χίχ, 10. 

69 δε], χα, 19. Τ᾽ ΑἸη05. 
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βϑποῖὶβ βἀυοίαπι ᾿Δθ6η1, ποη ἰποοηξγαδ ργοίδγίηυ8 Α Αἀ οχίγείπυπὶ ἰδοία δυπὶ οἱ ουὐβθθ αυδλίυυγάοείπι 

Θσθρυπι 15 : Ἡ αἰοάϊοίιι8 ἰιοπιο φμὶ δρεπι παθοῖ ἐπ 
μοπιὶπα. ἘΠῚ Πυὰ 15 : Νοίϊί6 οοη βάδγο ἐπ ποπιϊπῖϑιιε. 

βορὰ οἱ αἰΐυι "5 : Βοηι 68, οοπβάοτθ ἱπ θοηιΐπο, 
φμαπὶ σοι βάετε ἱπ ρτὶπεὶρίνωις. Οὐοά δὶ πθοββ88 δὶ 

ἴῃ δἰίψιιο βρθγαγα, οἵηπίθυ5 ἀθγο 1 ο(18 ΒΡΘΓΘΩΙῈ8 ἷπ 
Βοιπηΐηο, ἀϊοθηϊαϑ 15 : δὲ οσονδί ογὶπι αὐἀνογϑιπι πιὲ 

εαξίγα,, ποη {ἱπιοδὶ! οὐΥ πιϑιηι. Οὐπὶ ἢΡο ἰἰὰ 56 Πᾶ- 

Βεδηϊΐ, δἰΐδαὶ αἱΐα ἢοῦὶβ φυςϑίΐο οδοῦίυγ, 4ιδπὶ ἀϊ- 

᾿ἰφοιιίον ἀοθθπιυβ Θχουΐογα, υἱ Βογρίυνλγυπι νογ (88 

εἰυοοβοδῖ. θυάτγα οὐπὶ τη} 5ἰπὶ 7181}, ἢυὴς ἰδ υπι- 

πιοάο (γ65 ποῃηϊπαπίυν Νοο, οἱ θαηίεϊ, οἱ δοὺ 7 Αυ- 

αἷνὶ φυοπάδπι Δ αυοάδπι ἤδθγθο υης Ἰοοῦπιὶ ὁχ- 

Ῥομθηῖθ δίχιθ ἀϊσοπίθ, ἰάθο [05 ποπ)ίπδίο8, 4υΐᾶ 

πυπυθαυΐδαυ6. οοτυπὶ (γί ἰοπηρογὰ Υἱάθγὶῖ, Ἰίασηι, 

ἰγῖβία., οἱ τυγϑυπὶ ᾿δίυην. Υἱ 6 Νοα δηῖϊ6 ἀϊνίαπι, 

εὐπριίογα πιυπάππι ἰμίορθταπι; δὲ δυμηάθπι ροβί ΝῸΘ 

ἴη ἰοί8 ΟΥΝ8. παυ[γᾶσίο 801π| Οὐ 51:18. {115 οἱ 

δἰ} 108 ἴῃ ἃγοᾶ βαγυδίιηι, οοηϑι γα φυοπιοᾶο 

Ροϑιὶ ἀἰ!ανίυπι Θρ ΓΘ 580.8 81, οἱ ρὶδηίδυθυῖί Υἱ 6 8Πι, 

φυοάἀδπιηοάο βοουπάϊΐ ΓυΓβι}5 ΟΥἾ8 ΟΓΘΔΙΟΥ Θχ ες βθη8. 

ΤΑ}18 6ϑι υβίυ8, υἱάϊι πηυημάυπι δη16 ἀϊ!υνίυπι, πος 

651 Δηἴ6 σοηδυμηπηδιίομοιῃ ; Υἱ τουπάσπι ἴῃ ἀ}}- 

Υἱο, ἰη σοΥγυρίίοπο οἱ ᾽ν ἰπιοῦίυ ροοοδίογυπι,, 4:8 

ἐη ἀΐδ΄ 5σηΐ ἀνθηίυγα ἡ οἷ  ; ταγδυπὶ υἱἀοθὶῖ τηυη- 
ἀὐυπὶ ἴῃ Γοδυγγοοιίοπα οπγΐαπὶ ροοοδίογαπι. ΒὨ]οἷϊ 

πε! αἰΐχι!!8 : Οοποοάο ἀθ Νοδ υἱ γί ἰοῃρογὰ νἱ- 
ἀετίι, φυϊὰ τοϑρομάθ 5. παῖ ἀ6 Ὠδηϊείς ἢ Εκ᾿ μΐο 
δι οδριϊν ἰοπὶ ἴῃ ραίτί ἤογυΐ ΠΟΡΙ 416, οἱ 
ἀείποορα ἰῃ ΒΑΡ ]ΟΝ πὶ (ΓΔ: 5] Δίιι8 δ ΟΠ 8 αἰδοίῃ ς 

ἐπὶ, οἱ πὴδη [6δί6 ἐσ [ἰθγῸ ἱρϑῖι5 ἰη αἶψ! ροίοδι; 

νἱ αι οἱ τϑυθγβίοποπι ἴ δογυβαϊθπ). 1 Δυΐθη ργο- 

ῬόΐηΓ φιοά ἀπι6 σαριἰν] Διο ἴῃ ϑογυβδ θη [ὑσγῖϊ, οἱ 

Ροβὶ οδριἰνϑίθπι ουηυο υ8 εἰἴδοῖα 5ἰῖ, δϑευμηᾶπιυ5 

ΙΪά4 αυοά δ. ἘΕχθομίαπι ἀϊοίαπι 6517} : ἀδείρίεη! ἀ6 

βιϊὶς (μἷδ,, ει [αεἴδιε δραάοπες ἰπ ἄοηιο τορῖβ. Ὠοὶμ 8 

Ροβί βορίυδϑίια ΔΠΠ08 ἰπνοπίτ Ὁ ἀθργθοδηβ δι}, 
αὐ σΟπΊθ]οῖ0 ͵δηι ΘΙ ρΟΓῈ σἀρι νυ 2115 ἱηργοάϊαιιν 

θογυβϑίοπι. Πδθθπ 8 ογα πο πὶ οὐὰ8 ἰπ νΟ]Πλΐη8 

Ῥγοργίο σοηϑοτίρίδηι 78, Π66 ἰΔΠΊ6ῃ ροβϑβαπιυβ ἰηγο- 

εἶτα υδὶ 5[1 πιογίαυϑ. ΥἹαΪ: ἐΓρὸ {γα ἰοπηροτα δηΐδ 
οδρεἰν δι οπὶ, ἴῃ οδριϊνίαἰθ οἱ ροβὶ σδριν] ἰΔίοπι. 

Τα 5. [ἰϑῖυ8 ο5ῖ, γ᾽ ἀοαπηβ δυΐδπι 4ῃ οἱ 800 {ἃ 
ἰοπΊρογᾷ ᾿ΔΡυοΓίι13, Εὺὶὶ αυϊάσπι Ἰοσιρί6β : δγδηὶ 
αυΐρρα εἰ ονδϑ βϑϑρίδπι πλ}}} 18, οδπμοὶΐ (γα τη}, 
ἡπξὰ νοῦπι αυϊηφοηία, οἱ 5ιιρο!!εχ πιυ!!α γα]άθ, (11 
βερίθπι, Π!ἴὰ {Γ65. θείῃ δοοδρὶξ ροιοδίδίθῃ ἀΐᾶ - 

Βο 5 δάνεγϑυβ δου. Υἱάδ ἰδπιρογὰ οοτηπμαίδίᾶ. δὶ- 
γο5 ἴῃ ΠΡΟ γί8 ρᾷίοῦ γερθηία ογθυβ οἰοίίυΓ : ἀΐνας ἴῃ 
φοηϑὰ ἀοπιίπυβ, δά υἱἱπιᾶπὶ ἀδἀποίίυν ἐφαβίδιθηι. 

κε ἀυο ἰθιμιρογᾶ. Ροβὶ ᾿ξο ἀρραγεὶ οἱ θοπιίηιβ, 

εἰ Ἰοαυΐϊίυγ οἱ ἀθΘ ηαῦς,, οἱ 'ρ56 200 δὰ υῷ βυηὶ ἰῃ 

Ἰῖθγο οὐυ5 βογίρία γϑϑροπεΐι. ἰφίλυγ ἴῃ ῥτΐπιο ἰοπι- 
Ῥογὰ θεὶ ἰαυάϊθυβ ργικαϊοδίαν : ἴῃ βεσιπάο ἰϑηϊλ- 
Ἰοη ἰγϑάϊίαγ, οἱ βνιβδίπηο υ]οθγα ρογοιιβϑιβ ἃ 
Ροὐδθυϑ ἀδᾳθς δὰ οϑρυὶ ἰγἰδίία οἱ ἀπγὰ ρεγρείίιυν. 

ΤὮ δυγόπι. χυῖ. ὅ. 
Ιχ, 7ονι. 

Τὸ Ῥρα!. οχιν, 9. 18 ᾿94]. Οχν, 8. 
55 200 χει, 12, ἰδ. 59 χροὶ. χιν οἱ χύ, 

ΤῊ}, σᾶ πιο} δ6χ π᾿}, υ94 Κοιπὰ πι}}}6, ἀδὶνα 

Ραβοθηΐθβ πη} }|6, οἱ ἡδδουπίυγ οἱ ΠΠ1] βερίδπι εἱ ὑ- 

1ἴ:0 859. Αἰᾳὰθ ἰἰ8 οἱ ἴῃ 900 (γᾶ ἰἜπῆρογα ἀδργεμδιὶ- 

τηυ5᾽, ΄υῷ ἰπ 0518 ποι θυ5 τορογίπιι8. Τιί νἱν 
ἄἀδηὶ υδι} ἰΘπηρογᾶ, ργθθδθη8, δἱ δοιμσηδιϊοηὶβ, 

φυδηὰο ἰυἀϊοδίυγυβ 651 θουδ, οἱ ἰυζιγυπὶ ροβὶ Γε- 
Βυγγ ΟΠ ΠΠΟΓ(ΘΟΓΙΠ), ἰὰ 651 ν᾽ 128 Ο(Θ 65.15 ροῖ- 

Ροια!ἀι6πὶ ἴῃ ΟΠ γίβίο δόβυ : ευἱ 65ὲ σἰογίὰ οἱ ἱπιρὲ- 

τίυπι ἴῃ 5θο0}Δ β:ου]οτιπ). Απιρη. 

ΠΟΜΙΜΑ Υ. 

8ὲ εὐ ψιιοά φεαίμον εἰ ἰοπθὲ ροδεῖηια; Νο᾽, ἰά 65: φίαάίης, 
[απιόδ, ὑθδίϊ πιαία εἰ μοδιϊομεἶα, ἐπ ἀπεμμίαγ διι- 
ῬΟΥ (ογταπὶ ρμεσοαίτίοσθηι ; εἰ ἀ6 ματαθοία φια ἀἰεὶ- 
{τ « Εἰ ποπιϊπὶς, φιῖά βει {ἰἶσηο εἰμὶ ἢν 

1. Ἑαπιθθ αὐ ργΓΟρίΟΓ ρεοοϑίγίοοπι ἱπάσεϊιηγ 
(οὐ γ πὶ, ᾿αχία ροβϑὶ 9 }Π λΐοπιὶ ποδβίταγι πι Υἱγίυπι ἀΐς- 

Οὐυδϑ8 6δ5(. οἱ ροϑὶ ἴδιλθπι ἀθ "6518 ροβϑ1πιῖ5 ἀἰχὶ- 

πιὰ8 αυδ5 ἱπηηνοι Ποὺ ΒΌΡΟΓ ρΘΟΟΔίοΓΘ5. θυδίαυγ 

διΐηι ὑΠΠἸ0Π65 ἰὼ ργϊμοῖρὶο ργυροδιίπιυβ, ὁ φυΐνυϑ 

τοιϊᾳφυς ἀυδ βυμΐ ἀ6 ΧΟΡ 888 εἰ ἀθ πιοτίδ, Εἰ 
Ῥγίιηα αὐυϊάθπι ΠΠογυτῃ οἱ ΗΠ] ῦα πὶ ποπίθη [Διιπὶ 

δδῖ, ᾽ δδουμἀλ γάγο οἱ (οτιϊα αιᾶπὶ πυιο ΘσΟμδημΓ 

ὄχρύμπογο, ἢ] ογαπι οἱ ἢἢ ΑΓ ΠῚ ΠΟΤ 6Ὶ ΔΙ ΘΧΌΠΙ επί, 

ἰὰ αβι ἴῃ τοιηρίνρα, ᾳφυΔ οοτηυαιηὶ 4υἱ οὐδ εις 

ἀΐψηα (ϑοογιηῖ. Ουΐ8. 6δὲ Ἔγβο ἰδί8 μἰδάϊυδ, ἰδ δὶ 

ΤΟΙ ΡΝ α:ἃ, 4υδπι πΠ05 [οὐ πιάαγα ἀ6 6 ἢυ5 π6 φυλπὺο 

πιϊἰιυ Γ ΘΕΡΟΓ (ΘΓΓΔΏΣ ΠΟΒίΓΆΠΙ, ΒΌΡΕΓ (ΘΓΓΑΠῚ 408Π| 
βευγαιίος δχροβδυϊιηυ8., υἱ οἱ πο} 18 προῦβ886 5} 

ἀιδιηϑῖγα ρὲ φίδἀϊπι ἀπ ρίαχ αἰϊαυΐά Παθδηίεπὶ ἰὼ 
Ραπὰ ἢ Παυλιι5 φυΐρρα ἰρβίυ5 φίδι! ἀϊνιαϊε εἰ ϑϑοδὶ 

δὐυπὶ ἰμ 4υθπ ἱπίδγίαν : 8 γ61Ὸ δ δοιιηιθη δοίοί εἶν 

οἰἰδπὶ ἰϑοίυ5 ἷρ56 ΡΠ 5 68ὲ, ἀυ οἰ Ὁ ἰοΟγαθδίη 

. 4] Ἰιος φἰδάΐο ρυπίενάυ5 68|. ϑογὶρίσμη 6δὶ οηἰπὶ ": 

διαί ἰφπόαηι τοπιρίσαηι, οἰ οἰιογεϑὲπι οιιδίοαἶτε 

υἱαηι ἐϊρπὶ υἱαᾳ. Ἐκ φυοπιοὰο 878, 5ἰ εἸδάϊι.5 δουίι5 
δι. σαηάθῃβ ἰπἰογαίαγ ἰῃ ΘΟΟΥρυδ., ἀυρίίοοι {ἰπθυΐ! 

οὐπεϊδίυπι, Δαἀυδιοη δ, οἱ οο 8, δἷς οἱ γοιπριῶ 

αι δὰ οἰιβιοι απ ρανδαϊϑὶ βίαία!α τμοπβογδ αν, 
4υᾶπι παης ΟΡ Θχροδβίἰοιοπὶ οἰΔα ἢ} ργβϑθι 5 395 
ΒΕ ρ5 Π}}8., ἀυρ!οία ἰηοιῖ ἰογπηθηῖα,, ἀυπὶ δὐυτι 

εἰ αἰνίαἰι. ὕι1 δινίθπι παροββδαγίαπι Δ] υΐ ἐσ φυΐδυ5 
Ἰδ5 56η5.1π) ποϑίγα μι ἰΠΠαπιῖηαὶ ἴῃ ἰοοο ργαβοιιὶ 
ἰπιθγροηϑηι5, δοοίρα ὀχθρίιπι. Αἰαμὶ διυάϊοσὶ 

Ὁ πιράϊεἰ)4}15 ἀἰϑοὶ μ᾽ ἑηφα δὰ φυδϑάδπι σογρογιδι ουγᾶ- 

(ἰοη6 5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΪ ΠῚ 6586 Ὡ0η 5οία πὶ 86Ο Ἰθι168) [ον 

νόγαπ οἰἶδη δἀυιϑιϊοποη. Νάπι δά δ65 4υ] οϑμ ΕΓ 5 
ΥΘίογ πο σοΟπιρυϊγοϑουηϊ, οδηάρηίςπι δἰγα ἡουϑοι 

Ἰαπιίπαπι βῖνα φυούδσιηφας δου 55 πιὶ [ἀγγί θέπὺβ 
δι! θεηι, αἱ ΡῈΡ ἰθῆοπὶ γι ϊοοβ οδηοογὶ8 ΘΥΘ 8ΠΙΒΓ, 

ΡῈΓ ἰῃοἰβίοηοπι δυΐοπὶ ρυτ 48 οᾶγο ἐγῳποοίαγ, οἱ Υἱῷ 

Ραίθα! τηραϊοαπηπίυ8 ἐπ) εἰοιἀἶ5. Οἱδ ρυΐ25 805 

ΒΓ} ΟΔΠΟΟΓΪβ, υἱ ἰ(8 ἀϊοαπι, ἢαθοὶ 5ἰ πη} 6 ρθοῦλ- 

(πὶ, αἱ ποη οἱ β8υΠ)εἶδι δι δἰπιρίοσ δουῶθι (ἐπὶ 

ἃυϊ 5014 ἰψι}δ5 δάυδιῖο, δὲ υαἱγᾶηυς δά θεϑηίογ, 

πὰ ἀγαΐιγ οἱ βοροίαγ ἢ ΑἸ] ϑαϊναίογεπι γαιίθαϑ 

τὸ Ῥεα]. χχνι, ὅ. 1158. χχχιλ, 1. Ὁ θ88, 
5“ 6 ς, τα, 24. 



10) ΠΟΜΙΠΙΑΥ, Ἰοῦ 

ἰξηὶβ οἱ (ἐστὶ ἴθ ἀυοῦυβ Ἰοεἶ8 βἰφηϊ βοδηιαπ). [πὸ 4110 Δ βίμηι τοοοποϊϊατὶ Ὧδο, φυϊὰ ἀθ6 Ὠ60 οδιβδτῖὶβ, ουπὶ 

Ἰοοο 81 5" : ΝΌη υοπὶ πιϊι γα ρασόπι ΣΏΡΟΥ (ΕΥΤαπι, 

τε φίαάϊμπι. ἴπν 8110 Ὑ6γῸ 5 : Ισπεπὶ υδηὶ πε ογὰ δὰ- 
ΡΕῈΡ ἰόγταπιὶ, εἰ μιϊπαηι Ἰαπὶ ατάφαί 5 Ἰρἰταγ ἀοίετγί 

υἱγυπιᾳυθ ϑαίϊνδιοσ, φἰδάϊσιῃ εἰ ἰσποπι, δὲ Βαριἰζαὶ 
42 ποὸπ Ροϊυργυηί ϑρίγιιυ8. 58η6ι1 ρυγιΠοΔ 0 Π 8 

ρυγρᾶτί. ϑδογαπιθηίδ ἀϊνίπα βυηὶ οἱ ἰποβ  }., οἱ 

50} θ60 σορηίία, ρὶυβ ἰἀπηθπ ἷπ φταιίἀγυπὶ ἀ0Πη8 
εἰδλῦ, φηδηὶ ἴῃ ἰΟΓΙΙΘὨΙΟΓΙ ΠῚ γατὶ οί θυ.58. σΟη811 

ι|2. Ναχις οπὶπὶ πηράἀϊοὶ ἐχ ἀἰβο ρ] 1] Π8 ΔΓ([5. 50:0 
ΤᾺ ΠΟ ΠΑ ὈΙΠΠΟΓ 605 αυΐθυ5 πιδάρπίῦ βοοδηΐ, υγυπὶ, 

ἀληιχαὸ ροσυ!υπ) δπηδγίβϑί πὶ (ΟΠ ρογαμηθηιΐ, πλ}}8- 

4ιὲ 4]14 ῥγουΐ ολπ58 ροδίυϊαϊ [Δοΐαπι : Πδυ8 δυΐθηι 

ὑπ γ Γβ (2015 ΠΟΠΊΪΠι18 δἰ 6 τϑι| ΟΠ }}} φυδάδπι 88- 

Ρ᾽ἐπιΐα, οἱ βἷπα ἀἰβραηβαιίοης ἀΐρπα πι) οβίδ 8. 50:5 
Ρῶπαβ ἰδηίυμ ἱπίεγι ρϑοςδίογί 5. Νοαθα οηΐπι, υἱ 
οτδιηδηΐ, δά ος ἰαπίυπη δάἀμῖθαι βυρρ! εἶα υἱ 

ἰογηαθαῖ, 5εὰ αυδοὶ ρϑίογ δοὶζ νυ] πο γα οπηπίυπὶ Ὠ0- 

βιγαπΊ, 5εἶ: αυὰ εχ οδυδὰ φυοὰ υἱοὺ8 παίυπι 5[1, 4 

Ρυιγοάο ἰπ(6 ἰοἷ8. Διΐ πιῶ Οχ 40 ἀυοαίυγ ἀχογαΐο, 

4υ2}}5 σροεῖο5 ἀοἱοτῖθ δχ 4υὺ ρδθοδίο νθηΐδί; βοὶϊ 

Εἰ [Ὀγπηδ5, πηοοϑ, οἱ Πυ ΠΟ ΓῸ5 ροοοδίογυπι, 4υΐ 56- 
πιο}, δὲ5. ἰογαυ ρϑεσαγογίι, ψὰϊ ἰῃ ἀμ βροεὶβ ἀ0- 

Ἰειοταπ, 828ρ6 ΓαοΡὶ, ὐἱ ἴῃ ἀϊνοτβὶβ υἱεογυπι 5ρ6- 

εἰεδα8 5 πσυ 5 ἰδηΐυτι υἱεῖ θυ 5 ογγανογὶῖ. ἤφο οἰπηΐᾷ 

ποὺ ͵πχία βαρίθηςαπι Ποῖ ψιγογα, βδοουπάυπι {Πυὰ 

4υοι} βογὶρίαπι 651 : ϑογκίαπε σογάα εἰ τόπος οι, 

εἰ βυρρί οἷα 4υδ 8) 60 ἱγγορβπίυγ δος ἱπι οἴ ογα, 

ηυλεὶ ἀΐβπα 60, εἰ οοηγοηϊδη τα ἀϊβραηβδιίοηὶ 6018, 

π05 ὙΠ}, ποῦ ἰδηίυπιπιοο ογαείατγί. Οαγπΐα φυΐρρα ς 

δι οὸ οοπαϊαϊι υἱὐ Ἔϑθθηΐ, οἱ βαϊ αἱ γθ8 [6οἷϊ 56 η6- 
ταϊοπθ8 πυπάΐ, οἱ ποη οϑὶ ἴῃ οἷβ πιο ϊοαπηοπίιπι 

Ρεσἀἰοΐβ. ϑοὰ χυΐα αυοὰ [116 νου πῸ5 οθπ- 
(ρηῃθη ὁ ποη [δοἰπιυ8, οἱ ᾿Π 6 ᾳυοά εἰρίοταίϊ ποι 

ἐχεγοῦϊ! ἴῃ πορῖβ. Ὀιβρυϊδιΐο π08 οοορὶ! αἱ αἰϊφυϊὰ 
ἐὲ ραμάγαπι βρθοῖθ ἀϊθεγθιηι8., φυδ ἰηογυπίατ δά 

τΓΓΆΠΙ. 

3. δεροπιὺβ δ 6Π0 Π0586, 4υΐᾶ πδῃ δβίδίϊαι υἱοὶ 

λπιθϑ ΠΟΥ], δθαυδίι δὲ ΠΙΟΓ5. Ροίθοὶ φυΐρρα Πογὶ 

υἱ Αἰ φυ 8 δ πλο πὶ 5υδιϊ ΠΟ Ὴ 5 ρογβουογοί ἰη υἱΐα, Ἰΐοοι 

ἱποάϊα., εἰ βᾳυδίογθ, δὲ πιδοῖα ἀϊβογυςίδίυτ. Ροιςοὶ 

δεγὶ αἱ ἐπι πη 5818. θα 5118. π18}}5 βδίδι [πὶ ΠΟῚ ΟΠΙΠ65 

Ρέτοδηὶ, ἴυψεο δυχ"!ο γαβογναῖὶ. Ῥοίθϑὲ δνθηΐγα αἱ 
ὡράδιϊα Γοιθρ 958, οαϑδοί ἱπίου 5. Μο00 ναυϊπεγαη- 

ἴῃ οδυι518 80} ἰπἰ πη σογαπι ἱπιραγῖο 6586 Υ0]5]51] ἢ 
Δη ἰρηογδϑ ἰάοἶτοο θδιπὶ 8 ἜΡΥρίο ἱπηην 8|856 ἴὰ» 
τογθη], εἰ ἰγδπΊ, οἱ διιφυϑιϊαπι, ᾿πηπι! δ! πὶ ΡῸΡ 8η- 

ξοϊοβ ῥεδϑίαιοϑ, 4υΐ8 ἱπί πιϊοὶ {Π}5 ἐγαηΐ, οἱ ἃ} οἷα 8 
δάἀνουβαγιο γοφαυδηίυν ἢ Ργοοῦ! δυΐίθπὶ ἃρϑίη! ἃ π0- 
υῖϑ φυδλίυοῦ ἰβίδγαπι βυρρ οἶα ρα πάγαπι, [ΔΠ|68» 

Βοϑιί ροϑϑίπηορ, εἰδάΐυβ, πιογβ ! Ουΐἀᾳυϊὰ δηίτη ἸῸ - 

τὰοπι [ὑϑγὶτ ἰΠΠῖυϊπ., δά 608 υδηΐϊΐ αυὶ ἰηϊπιοεὶ θεοὶ 
διηΐ, Δηῖ008 6705 ργΓϑιθεὶῖ, πθάὰθ διιβὺπι) 6ϑδὲ οΟ5 

φομπίίησογα 4υΐ 46 6}0.5 ποροϑϑίἰυἀΐῃα φογίδηίυν. Εἰ 

φυοπιοίο ἀὰ ἷξπα βὲπθ ογεάϊίιπι οδὶ, ϑογιρίυγς 

ἰοϑίδηιθυ5, 4υΐὰ ἰγδηβοδηϊ ΡΟ Θυπὶ ῥι5ι}, οἱ Π0Ι) 

σοι θυγδηΐυν : {Ππἰμι δου μδημε ἐπὶπι οριιδ φιαία εἰς, 

ἰσηὰδ ρτοθαυλι 51 ; εἷς δἱ ἴῃ ἰ8. βῃρρίίοἰϊδ ἱμνοηίαίαν 

αἰΐψυϊθ9 Ῥαπίεὶ, Νοα οἱ 50}, δἱ ἢ1}}}} ραπδγυηὶ δυϑίΐ- 
πουῖι. 

ὅ. Πς ϑρεοία! 6 Ὁ ΡῈΓ βίη ρυ]Δ βυρρ! εἴα Θχροϑιιΐ- 
πλυ8, 4υῷ ἰῃ ἀχίγοιηα ρᾶγΓίδ ἰῃ ἈΜῈΠῚ ργορὶ οί 60η- 

βοοίδηδ, αἷϊ : ἥας αἰεὶ! Αἀοπαὶ Βοηιΐπιις ; δὶ αμίοπι 

φιαίμον υἱπαϊοίας πιεα5 Ῥεδδὶπηιαδ τοπιρίισαπι, οἱ [α- 

πιέηὶ, οἰ ὑέδίϊας ρμοδδίηιας, οἰ πιοτίδηι ἱπιηιΐδετο. Οὐ ἢ 

ΝΟΙ) βυρ6γ ᾿θγγϑηι, 86.} δι ροῦ Φεγμεξαίοηι, ΤΈΓΓὰ δ μη 
δὶ Ρυηίαίυγ, βυϊηοϊς οἱ ὑηὰ σοΙγορίΪο. δ᾽ δυίδιν 

σοΥτὶρίδιυ 76 ΓΌ54]6 πὶ, 5.006 Γ 4υδηι ἰηνοςδίυ 65ὶ 

ποιηθη θοϊ, φυδίυου εἱ οὐ ποίαῖαϑ ρδγῖ 6 ἰηἰδγτυπίατ. 

μι μοΌΐ5. υπ}ὰ9 Πιογαΐ ἀν πο ογοάϊἀϊ556 
βογῃοηΐ, 4υϑιη ρυϑί ογοα ει ϑιεπι δά να γαγβαι δὰ 

Ρθεραία οοηγογιὶ αυς δηῖο σοηϊπιίδίηια5 "8. ΟΟΠ5]-- 

ἄἀδγὰ δοΐπὶ 4φυοπηοάο ϑεγίριυΓΆ ΒΌΡΟΓ [ΟΥΓΓΔΠὶ δἰ 
Ἰλιΐπιὶ δι ρρ! οἷα ἀΐοαί ἰπ[εεεΐ, οἱ ἤθη ϑρηομαῖ αυδιι 

ἰσγιδηι ; φυληἋο γ6Ὸ δὰ δεγυβαοπ 8.75 ναοιίαὶ : 

δὲ αμίοπι οἰ φιαίμοῦ υἱαἰείας πιεας ρεδδίπιαδ,, ΤΟΙΗς 

Ρίισαπι, οἱ [απιθπι,, δἰ ῥοείϊαδ ρεδδὶπιαξ,, εἰ ηιογίεπι 

ἐπιπιΐδοτο ἱπ Φογιδαίθηι; Π058 ἰπαϊολῃ5 δογ54 6}, 

ᾳυὶ ρεςσοληί68 αυϊάθπι Π08 δογιι58 16 π) 811}}}}8 418 

ἀσϑίγυΐμν; ἴθ ῬγΟΘρ 8 Ὑ6ΡῸ ΡαγιηΔηθ 108, δετυδα- 

Ἰεῖη ἀϊείηυγ αυα βαϊναίιγ. Οπμπθ5. Ἰδπιοπία(ίοι 68 

χυδβ Ἰοφίπθβ ἰπ δυγαβδιοη, ΟΠ. Π65 αυσγὶπιοῃΐαὲ 
αὐυϊθυ5 δᾶπιὶ μησὶ θουδ, δὶ ἢοβ ρεγιίποηι αυΐ 

ξυκίανιη5 δογηιοηο Ὠεΐ, οἱ ροδίεδ πιδηιδι!5 εἶαν 

ουμέγαιία [δοΐπιιι8. Νοη μεσ αν δαϊοηυηΐθ. ἰυΓὰ 
ΘΟΠΙΘΙΠΠΠΟΠΒ., ΠΟΙ 5ἷς ρυηίίυγ υγουν αὶ 58εἰ ἀδεῖῖ- 

ἰυ6η5. ΑἸϊυ Βαρρ!Ἰοἴυπι 65ὲ οἦυ8 4υἱ ἰοσϑιη Ποὶ μδῦ 

1 Γ φυϊθαπι εἰ βϑοδηΐιγ, οἱ, υἱ ἰ(ὰ ἀϊοδηι,, ογοῦγὶς Ὁ Μουβϑθπ ἰγδάϊιαιη οοπουϊοαὶ εἰ ἀθβρίοἷ! ἢ πιὰχ πᾶ 
ἰειΐδυ5 οοηοάϊυπίαγ, πος ἰϑπηθη ρδιϑυηι. Ιἀοίγοο 

πυὰς μπᾶ ΠΟΥΐΪβϑίιπα ἴῃ Θηυ ΕΓΔ ΘΠ 6 πὶ ΡΟΘΠΔΓᾺΠῚ 
Τρ Γι ἰμἰεγιαγ. ἰδιυϑπιοὰϊ ᾳυϊἀἀὰπι δἱ ὁδογαί 58] - 

τγυ5 Ἀροβιοίιι8 βθπιΐθηϑ,, Ἰοφυθθδίιτ δ : Νουΐςδίημιιδ 

ἐπίπείομε ἀοδίτιι οί τποτς, ἀυάουο αΐσογα, βοά πουΐδ- 

οὗνες ἱπίπιίοιδ ἀδειτιδίμγ πιατς. Ευἱτ αυϊάαπι ἅπ|6 

πογϑα ἰμἰ που, ἰὰ 658ὲ τοιῃρῆθα; [ςυἱὲ αυϊάδιῃ 

δη16 ΙΟΓί6ΠῚ ἰῃἰιΐου5 θα 51125 ρα βϑί ηλ88 ; {1 αυἱθδπὶ 
8η16 Βαϑι 85 ραβϑίιηδ5 ἰη πιο 8, [Δπ|65. 186 Οἰμηἰ8 

ἰηϊεῖςα δυμὶ γεϊἐσἰοηΐθ ἰμἰπιῖοἶβ. δὶ δῖ ΠΟ Υἱβ 

διυίους δογὶ 0)60 ἐμνηδηι τ δὰ τοοπο  ἰαιίοπαπι, οἱ. 
ἀϊοροι! μὸγ Αροϑίοϊαηι "ὁ : Οὐδθογο υο5 ΡΕΓ Οἰιτῖ- 

λιν. χ, 54. δ6 1.6. τὴς δ9. 8) Ρ5αϊ. νἱῖ, 10. 
δ ΊΕΡΟγ, αν, 31. "ΊΠὐτοχ, 28, 30. 99 ||. 

οπιηΐαπι 6ϑι 6ἦυ8 ραῃ 4υΐ ργαοθρία ΕἸ Ὠεΐ ργὸ 
πἰ πο ἀυχογῖι. ᾿γγίίαπι ὁπὶπι γεὶδ [αεὶοης ἰοσεπε 

Ἡουεὶ, εἶνια μα ηιἰεοταιίοπε ἀμοῦιιδ υοί {γἶϑιι5 ἐδ ειἴ- 

θμ5 πιοτίίατ, φιαπίο πιαρὶς μμιαιὶς ἀφιεγίοτα διρρίϊ- 

εἶα πιοτετὶ {ἰππὶ φιὶ ΕΠ ίαπι θεῖ σοπομίταυετη 97 

ΗΙ εγοὸ 4ι1ι05 δπυπιεγαυίπιυ8. ΕἸ πὶ θεῖ πο ἐοη- 
ουϊοανογαηι, 5804. ἰδπίυπι ἰεφαπὶ Ὠεὶ ἰγλπβϑιθβϑὶ 

βιιηΐ, πιαχίμοιθ εἰ 4υὶ δηῖ6 δάνθπίιπι Βομμ 

Γιδγαμί, 56 παχαθ δἰ φυϊ οτυο!χογαπὶ βδ᾽γδίογοπι 
ταδυπὶ ταὶ δυμὶ ἰπζδηιῖβ ραλῶ5, 5ίουϊ ἢ ααΐθυϑ αἰἷξ 

Δροβίοὶιβ ".: ἘΠίμπι θεοὶ σοποιίοαπδ, δρέτἐ ει 9τα- 

εἶ εομίπηιείϊαπι [αεΐοπδ; οἱ δἱ υϊὰ αἰϊυά 5ἰχιίβοαὶ 

86} (ογ, χν, 206. 5611 Οογ. ν, 30. 571 Οογ. "1, 1. 



ἿἼ ΟΒΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ἘΖΕΟΊΠΕΙΕΜ. τῇ 

ἴηι 60 ἴοςο ἴῃ πὸ οογαπν Ῥοξοϑία τρ σαὶ, φαὶ ροβὶ Α ΟΡΟΓἃ ΠοΟΟΒΒΓΙΪ 805 δὰ τηϊηἰδίγαηάαπὶ; ἄς Ρ4]πι!- 

δάδη ἰῃ Πυυπὶ ροσολνογαυηΐ. 
λ. Π͵ππὸ ργορίον αιδίαου υἱιΐοπος ροβϑὶπιὰ8 4088 

᾿ἀπθασιηαν διρογ δογυβαίοπι. ΕἸ οἴππθ5 χυϊάδπι φυὶ 

ἀἰἀϊοϊπιυ5. ἀἰνῖηΔ5 ΘογΙριΓὰ 5, βῖνα Ὀ6η6, δἶνα π]8]6 

Ὑίνδι0115, Ζογυ βοὴ 51Π|05. 51 τη]. ΥἹΥ ἢ 5, {18 

δονιιβα θη αὐ ογιοἰα! 8. ραπίίαγΓ,, οἱ ϑυδιίηοι 

αυδλίυοῦ υ]ιἰοπ65.; 51 θ6 6, {14 δογιιβαοπὶ αι 'ῃ 

θεῖ δἴμα του ϊόβοιι, εἰ θὲ πιᾶρπα ἀἰδίαῃμϊα αἱ ἴῃ 
το απ ἰΘΓΓᾺ,, δίς οἱ ἴθ ἰρϑὰ δογισϑίοπι. ΟΠΊΙῸ5 
δεἶπὶ αἱ ἴῃ ΕκοΙοσῖα μοσοδίογαβ ϑυηϊ, 4υΐ 56 Γηιο- 

μον Ποὶ ρυβίανεγη, οἱ ἐγδηθσγ ἰαπῖὰΓ οὐ πὶ, τὸς 

Τοηἴαν ΒΌΡΡΙ οἷα, Ὑ ΓΙ ΡΓῸ πΊοι 0 φυϑάαμιηλ τἰπι15- 

αυίΐδαιια. ἰογημει αν, ΜΑ)ογὸπ ρηλπὶ Ια )εῖ αὶ 

ἘρεἸοβα ρυφϑί οἱ οἱ ἐδ! αἱξ. Απμοη πηαρίϑ πιϊ56- 
γἹοογ ἴδιθ. ῬΓΟΙΘΓΟΙῸΡ. δι σομηραγαιοπαπὶ [4615 
οδίσοἸ απ θη15 2 ΝΟ πηᾶρ]5 γνεηΐδ ἀϊσηβ 6ϑὲ ἰδ οιϑ, 

5ὶ αἱ ἀἰδοοιμιη Ομ δΓϑιΓ Ὁ Γυγδιπὶ ἙΟΠΙρΑΓΑ0Π6 

ΡΓΟΒΌγ ΓΟ, ἀϊδουμαβ. νοπΐδι θ᾽ 8. πιθγοίυτ ἢ Θυ 

ΔΘ ΟΠ) δοαιδηίαγ, πιὸ ἰδοοηῖα σΟρηΟ50 115. [ἰοἶτοῦ 

[ον ἀδη5 {ιάἀϊοΐαι ΠΟ, οἱ δῆς οουϊο5. η}}}} ργο- 

Ῥοηθη5. ᾿πἰυπὶ ᾿υεἰοἷ} οὐἀΐθπη φαΐ ἰῃ ϑοτγίριυγὶβ 

οὐπείπδίυν, Γασογάογ αἰοιὶ ᾿Π|ὰ5 : Ροπάιπι5 αἰίτα [6 

μὲ ἰουεδ. ϑεὰ οἱ {Π| 5: Νοίϊ φμώγετα βενὶ Ἰμίίοα, 
"8 ποὴ ναίοαδ αἰι{εγτὰ ἐπί φμΐίαιος. Οὐἱὰ τι]! ργοάοϑὶ 
αἴ ρυΐοι βοίθο ἰῃ σαι! οάγα γϑϑυρίπαθ, ΟΝ ΟΥΟπὶ 

ἸΉΔ]ΟΥἿ8. Δ0Εἰρίο., Π6 0 Ροβϑιπὶ Βάθογα αἀἰμηϊαῖα τηοὰ 
Ορογὰ εοπάϊσηα "ἢ Νυμηθ πιΔ)ογἱ ρθη ογιιοΐα ον, 
αιΐα ΠΟΙΟΓ ι5ι1 πλῖΐ ΔὉ οπηηΐθιι5. ἀοίογίατ, οαπὰ 

Ῥέσοδίον 5ἰπὶ Ὁ Νοοοββαγίαηιν [πῚ ἀϊΠΠφοηιι8. τοῖγα- α 
ΟἸδηίθη) 6 ας 46 4υ (00 (οὐτα αἱ ἰοηΐθιι5. ἀΐοα- 
θδμιιγ, ἰὰ δι άθγ, φιοά Ζαγυβα δπι αυΐρρα ογδὶ ἰῃ 
ἰγτῖθ Βεαη]απλίη ; οἱ βδοογίοίθβ ἰοπρ]}, οἱ [μον 
4] Βεΐ πιῖμ ἰοῦ! 8 βογυϊθθδηΐ, οἱ ορρίογὶ ογάϊηοϑ 
105 ϑεγίρίιγαι. ΒΟΓΙΟ ΘΟΙΠργομοηά ς, ἰπ δὰ πιοτᾶ- 
Ββανίαγ. Ηκο δοοίρίς φυδίιον αἱ 0π65 ραββίπιαβ, αι 
ΠΟ 5.1 5[Π|}}65 ἴῃ 1}}5.4] ἴῃ θὰ ᾿ιδθίιαπί. Νοῆπ8 
ὁπΐπ Θο(ἰ6πὶ πιοίο οἱ δὰ ρορυΐαπ), εἰ δὰ 1 ον (48 
ΘΟΠΝΙΠἾΠΔ110 αἰ ρίτυτ. ᾿ΒΓΔΘΙ 168. οὨΐαὶ ρθοοδη8. ἴῃ 

[βγδθ! πἰοιην ἀδ! οἵα πὶ οογγαΐ!. Ουἱ Δα θη) πηαοῦ 68ὲ 

4} ἴ5γϑδ! ἃ, αυδηῖο πο] ον [ἀ6γ δ ἰη ογάἀΐ6 ἰάδπὶ 
[μον 165 οἱ βϑοογίοβ., ἰδηί0 ΠΊΔΪΟΓὰ ΒΡ] οἷα βιι51}- 
ποθ ῖῖ. 5᾽ δυίοπη ῬΓΪΠΟΘΡ8 βΒδοογάοίιπ) ῬΘΟρΔΥΟΓΙΙ, 

τοῖν ἃ4. οὐαὶ {61} ΦΟΏΒΘΘΟΟΓΔΟΒ 5115 "": δὲ ἀοἰ  Ι)ιοης 
Ῥοσεατοτῖ! υἱν ἴπ υἱγιηι, οὐαδιη! ΡγῸ 60; 5ἷ αμίθιῃ 

ἐπ θοπιΐπιινι μεσοαυογῖ!, φμὶδ οταὐΐ ργὸ 607 ἴπτς ἴῃ 

Θχμοϑιιϊομθπ) 6708 86ΓΙΟηΐ5, 40 ΠΟΠῚ Πλ ΠΔθΔηυῦ 

οἴ βίη αὶ Βρθοίδ! 16 Ὁ ἴῃ ρΘοσδίγί σα πὶ (αΓΓἂπῚ }110- 

πὸ8, αἱ ρΑΡΙΟΓ σου βγοβϑία5 ἴῃ ἰη[6] 166 πὶ Πα γα 586Π). 
ὅ. ΥἹαάοδηλυ5. λυῖθηι οἱ βεαυσηια Βουρίανοο, 5 

᾿σαην ἴῃ ρᾶγΆ οἷα δυάϊοιϊ! ργουρίιοία, ΠΟ5 ἰϑι{{|ΠῚ 

86 η511πὶ ἀ θ6η})08 ΘΧρΡΟΠΟΓΟ, ᾿ρθυπι| (6 50ἸπΠ.0η}} οΥἀΪ- 

ποη ἀδνο! φυθηῖ65, οἱ δι ΠΟ ἢ πὶ 665 Δἀ [1- 

ϑεῖπὶ "5. } ἰσηιπὶ ν 15 αἱ ἴῃ γαῖα δὲ ΒοπΟγα "ἢ υ5 
᾿ἰφιῖ8. ον θι15, τηαχίιηθ 5. ας ἰῃ βίιυ (γυοιὶ- 
οληΐ, 5ἷς δά ουογα ορογὰ ᾿π0{"ΠΠπ8 Οπιπίθι5. Πἰχηΐϑ 
68.. Εἰ νᾶβουα αυϊδάλιη ροβδιιηὶ Πογὶ, οἱ ἴῃ ἀἰνεγβα 

"ι Ἐοῖϊ. νὴ, 6. 5}1 Παρ. τι, 35. 
δ: ότι. πα, 21. 9551 Τίμα. ει, 20, 59 δοδι. χυ, ὃ. 

Β 

Ρ 

92 ἔΖροὶι. χγ. 

αἰθὰ5 δυίΐαπι {18 ΠΟη 5010π| γ5 δἰϊχιιοὰ οἱ ἷπ ορυς 
α1}|6 αυἱὰ ἤοτὶ πο Ροίυθι, 56 ἤθψι8 ρᾶχ ]]5 αιὶ- 

ἀδπὶ οι ᾿{}18. ΑΙΣ ἜΓβῸ βογπὶο ἀϊνίπυβ, φυία υἱ 

ῬΑ η6 5. νἿ18. ΠΟΠΟΓΔΡΙ ΠΟΤ [ἰδ οϑο 1615. [ἰρη5, 5ἱ δε 

Ταὶ (γυοίυ8, 56 Ὁ Οπιη 05 μου ἸοΓ 0 ΠοοίαΓ, εἰ ἰὰ 

ΠΟΙ. Παρθαὶ ἀπο ργθοο! 1, δίᾳυς ἴῃ Ἰναπς πηούμπι 

605 4υἱ ἱπηθυϊ ςυηὶ οἸο4ι}}8 θεῖ ΠΟΠΟΡΑ Πότε 
6556 ΟΠ) Ἶ 05, οἱ ΠΟΘΟΌΠ4 6 τη060 ἰπ Υἱμθ: ροϑί!ο5 
ἀϊφηίιαιθ, οὑπὶ Αἤογδηΐ [Γυοῖι5, ΒΟΙΓΟ5. 5] 5 
46 αὐ 5βοεΐμιιπι 65.3": Εσ0 νέτο 16 ρίαπίαυὶ οἰπεανι 

[᾿οι{ἀγαπι, ἰοίαπι υόταπι. ἘΛ ΑἸ11 "5: Ψίπεα θ0- 

πιϊπὶ ἀοπιις ]δγαοί 6ει. ΕΛ ταγϑαηὶ "ὁ : ἘΪπέαπι ἀὲ 

ξφυριο ἱγαπδιι ἰδιϊ, οἱ το] φῦλ ; δὶ δυο πο δίιυ- 
Ἰεγίμι [γυοίυβ, ἴῃ ἰδηίυπὶ αἱ ἃ Π60 ἀϊοὶ ροβεὶ!, θκ0- 

μιοάο σοπυοῖδα 65 ἷι απιατίιἀΐοπι υἱπὲς αἰΐεπα "ἢ 

ἀὰππς πλ]10 ἀοίογίογος ἰπυθη δ 4}0 ἢἰ5 ᾿ἰσηΐ5, {8 

ἸΙεοὶ υἱ]ογα ϑἰπὶ, ἰἀπιθη 8105 δεγυμὶ [Γυειυ5. θυ0- 

τηοάο δηΐπὶ ργβοθ!Πηΐ Πἰρη8 5᾿1νᾶγαπι Ὑἱπ6885 ἱπίε- 

Γ8065, εδάτ  Π]00Ἃ0 ᾿πιτἃ 4υδηνάδληι ἀΪδροιιβα([οποιι 
βαρίθηι ἀἰνίη χ ᾿ἰρηῖ5. ὙΠ ον θὺ 5. Δ] [αι ἀθπιυΐ 

ηροοϑϑαγί ἰδγιοδηίυγ. Νααιθ ὐογὸ {υΓ εγί8, ρι- 
Δ)8 ΠΟ5 ΘΧΙΓΆ ϑ0ΓΙρίιΓ85 δΠιγηαγα αποὰ ἀϊοίηιυς. 

[υἱαγαη) 6856 υἱ ἀα ᾿ἰφη}5 5. [νῷ ΔΙ 14] αα|6 αι, ἰὰ 
δδβί ἀδ πιὸ 'ρβο, δὶ Π0η δια! 6 ΓῸ ργοργίοϑ δία γα πιο 

Γγυοίυβ ; δἱ αὐυϊάοπι οἱ Αροδβίοία5 ᾿πηδρίμοπι 4υλι- 

ἀλη) δογυπὶ γϑβΟΓῸΠὶ 40 δι ηΐ ἴῃ ᾿υπηδηα σοηγοΓ- 

ΒΔ Π0}6 4580}, ἀΐσοη5 "5 : πὶ πιάσπα αμίθπι ἀ0η10 

ποῖ δοίππι διηί υαδα αἰτοα οἱ 8.76 αἀγφέπίεα, τε εἰ 

ἐΐσποα 6! βειΠπἴα (νοῖλ αυΐα ναξ8 ᾿σηθα πα πουρανοΠ) 
εἰ αἰἰα φιϊάφηι ὧι Ποποτοηι, αἰΐα υϑγο πὶ σομίμιπιεί αν. 

βία νϑϑὰ ᾿ἴφποδ 4ιια" 6556 1") πᾶσα ἀ0ΠπΊ0 ἈΡΟΘΙ0]15 

Ρτγφι θοαὶ, ποη βυηὶ [Δοῖα ἀδ νἱ 5, ποη ἀ6 ραἰπιὶ- 

ἰθυ5. νἱποᾶγυπι,, δὰ οχ δ]11κ ΠΙρηΐβ, χ8ι νἱ Ποῖ 
οΥἰ πὶ ἴῃ ποηοῦίθιι5 (γασιβοανογαηι. Ουδηίυπι 

δΡ60 ΠΊΔ]0πὶ εϑῖ, οἵ ΄υ]6 ἀϊδογίπιθπ υἱ ᾿ἰζπ8 4υ0ι- 

ἀδλπι γ᾽} 14 ἱπυοηϊδηίι ἴῃ πηᾶρπα ρδι ΓΙ [ΑἸ }}1ἃ5 ἀθπ|0, 
Οἵ ρ4]π|65 Ὑἱ{}5 πηθορ ἰπ0 195 ἴῃ ἀύπιο 5[{, οἱ ἴῃ ἱρποπι 

Ργο)εϊδιαγ 3 ΗΟ. οηΐπὶ βογίρίιπι 651, φυΐϑ ἀπημϑιῃ 
Ρυϊδίίοποπι οἷὰ5. συηδαπιαῖ ἰφηΐϊδ. Ητρο ἴῃ Ετὸ- 
ΟἸ 6]θην. ΘΙ ν δ Ὑ6ΓῸ [0718 ρΆΓΑΒΟΪ]45 56 Π5.Πὶ ἰὴ 

Ἐνδηϑο!]0 ἰτἃ ρογϑιγίεχὶὶ, ἀἰορηβ "9: Ε0 διῃ υἱ!ε, 
υο08 ραίπιϊ68, ῬαΙΟΥ πῖσιι5 αστίσοία. ΟἸΙΠΕΙΝ Ῥα ἩΝ ὸπὶ 
φιὶ ἴῃ πι6 πιαηποί δι [γοίπιι αἴογῖ, Ῥαίον πιοῖις μείαί, 
μἱ [γμοῖιι 8 πια)υτὸβ αἤεγαῖ; μαϊπιΐίσπι φιιὶ πιαν ει ἰα 

η16 οἱ [γσίμα ποτ αῇοτι, ῬαΙΟΓ πϊθιις οαοῖαϊ!, εἰ ἐκ 

ἰρηοηι πυ{. ὙἸ46 5. νἱοἰ ἢ τι 6} ὉΠ ΓΟΓῸΠΊΖΙΙΒ 56ΓΠΊΟ" 

μππὶ7 ΥἹάρς φιοπιοίο Ῥϑιογ δχοίιαι, δἱ ἱπ ἱφπὸπ 

͵ιεῖδι 3. Νο8 ἰπβοηβαίὶ αιαϑὶ πος! σοη 8 αυϊδοπι 
Βογίριιγα 511, ποϊδπίο5. δὰ ἀϊδοογὰ φυῶ ποθὶβ ἱποῦ- 
εἴδπι πιδίυπι, 564 δἃ δυάΐγα συρίοηϊ65 αυδ' ργυγίεηιὶς 

λ)ὲ58 Δυγὶ})ι18 ἰηουτυηΐ νοϊιρίαίοι, 196 ΗΠ ΘΓ δυήϊνι- 

ΠῖῸ5 4085 Π05 δι υνογίδηϊ, αι ἀδεϊρίαηι, Οὐἱ ἀεὶ! 
ΡΡοχίπιο δυο, ἱσηοκξεῖι πο] ραοῦδίϑ ποϑιγᾶ θθι8, 

δἰ υίάοπι οἱ ἴῃ (ΑἸ !θυ5 5δογδιποηείβ {πἀΐππι!, Υἱοῖ5- 

βίιῃ ποθ ροΠ] οοπία5, πιᾶρραπὶ πη οὶ Πει5. Εἰ φυΐὰ 

μβοηὺν 65ΐ, δἱ οπημίσμ ρεζολιδ ἀ 850) ], ορογίουδὶ 

5. Ζογθηι, ἢ. 9|. 35 εν, 7. 935 Ρβα] υχτις, 9 
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805 βϑάδγα, οἱ 80]}1οἷ1ο οογὰθ ἀΐφογα : δὶ ῃογὶ ρθοοᾶ- Α ᾳυοὰ ἰπ ἘΖοοὶιΐοϊο δἀμηἶγοῦ ̓  Ουΐα ουπὶ οἱ Γυἱθϑοῖ 

νἱπιυθ, ποάξε ρα πιο πὶ ἀσαηυ5. ὕϑγαπὶ Βυΐς 
ΡΑἸπεὶεὶ (Δηἰπι8] φυΐρρα 6581) αὶ ἀϊοὶϊ : Ροίδη8 δδβὶ 
θουβ οἱ Ροπυϑβ ἀργίοολ, 4] ποὴ τὴϑ οχοίαδί, εἱ ἴῃ 
᾿ξηδϑιρ παίει, γεβρομ οὶ ἀφτγίοοία : 568 5] (815 6ϑί 

Ρδίτοθβ υἱ ἔγυβίγα οἷῖ ἴῃ υἷα, πιιπαυϊά ροίογὶ! γὸ- 

Ἰβᾳυ! 7 Νοηπα δἰ ἀϊπηεἰδίιγ, ἱπιροάϊοι νἱΐθπὶ, ἢ6 

ΡΓῸ δίςοο ρᾳἰπηϊία υἱγί 68 οἱ ἐγισίυυπι ἔθγαοοβ δε: 

τὶ ῬΑΙποΐιεβ ἢ Θυοιῃοῦο οπΐπὶ θοηΐ ἀρτίςοία: εβὶ 

οσείάογο, οἱ δοπιρυίΐίδτα αὐ 5ἰσξᾶ δυηΐ, οἱ ἰγδάθγθ 

᾽Ἰὼ δϑοβᾶπὶ ἰβηῖβ ἰηγυοίυὁ505 ΓΑπυ8, 58:6 ὑοηὶ θεοὶ 

6ϑὶ ἀθ οὐμηΐθυδ υἱ εἰ 5 ἰῃΓΓΆΟΙι05058 ΡΑΙπι [65 ἃπ|- 

Ραίατγα, οἱ ἰφηΐ ἰγϑάδγα ἴῃ ρογα  ἰοηθη, Ὑογαπι ΠῸ5 

᾿ρϑὶ ποβ ᾿αὐΐπιυ5, εἰ ἀδοορί! ρᾶγίιοῦ 46 ἀδοίρίοηι68 

τ απ} ΠηΔ 18 ΘΓΓΆΓΘ ΟἿ] Ρἰ αΟἾ ἢ} 18 4ι18π| ἃἷν ΘΓΓΌΓΘ 

σοηναγῖϊ, οὐπὶ πιαφὶβ ἰὰ αφυφγογο ἀθθοδηηυ5 4ποιὶ 

ποεῖ, αυσὰ (ἰππιογοπὶ θεἱ δυρεδί, φυοι δἀ ραηΐ- 

ἰεηιίδλιη τουοοοὶ, αὐοὰ ἰῃ ΘΟηζοβϑίομ απ 56] 6 ΓΒ 

δάσιςαὶ, αυοὰ π05 ἴδείαϊ ἀΐθθι8 δὸ ποοίΐθυ8 60- 
ξἰῖδγο φυοπιοῦο θοιηΐπο ρ]δοθαπιυ8, υἱ ἢλπιυβ ἴῃ 
τεγὰ υἱτ ΟΠ γίϑιο δεδι {γυοι ογὶ ρδ] 65, οἱ γδάϊεὶ 

ευβΒ δάβωγειίαβ : οὐἱ οϑδί φίογία οἱ ἱπιρογὶαπὶ ἴῃ 

5501} 5950] 0ΓῈ}Π|. ΑΠΊ6Ι. 

ΗΟΜΊΠΙΑ ΥἹ. 

8ὲ εο φιοά αἰεῖϊατ": « ΕἸ Πιοπιϊπδ, ποίαϑ [ας .6- 
τιεδαΐοπι αϑοπιϊμαιἴομ8 διιαδ; » ᾿δφμ; « ΕΠ μαϊειὶ 
[ογπὶεαιοπόπι ᾿μαπὶ ἴῃ οπιμὶ ταμίαι. » 

1. Οοηκίἀογδηι ταδὶ οοηδίδηιληι Ργορ ΘἰΔΡιι ΠῚ, 
πιῖγδου! πὶ 50}}}}, αυοιηοάο Ὑ6ΓῸ ογδάδπιοβ θ60 τηἃ- 

ἱπιρογαίαιῃ αἱ ἰοϑἰαγρίυτ, οἱ ἢο(Δ5 (ΔσοΓεῖ δογι δ] πὶ 

ἰμἰφυϊαι68. 6705, ΠῸΠ Ροϑυΐϊ! ἃπίς Οοιο5 6718 
Ρεγσυϊυλ ᾳιοὰ ὁχ ρμγρθίοδιίοπα ογαὶ βοσαία! ὕμιν, 

866} υἱ θεῖ ἰληίυπι ργοαρία βογναγοῖ., Ἰοουΐυ8 65 

αυπούπαυς πιαπάδνὶ!. ἔδιο, δὶ. πηγϑίου απ, 511 γ6- 

νεϊδιϊο βαογαίς ἱπι6 Προ πεῖ ἀς δογυπαϊοπι, οἱ [5 

φυξουπῆθθ βυρογ δαπὶ ἀϊουπίυγ ; διίαπιθη ργορ!α- 

(Δη8 εἱ (ογηϊοδιίοη β {ΠΠ8πὶ ἀγραΐ,, φυΐα ἀϊναγίοανας 
τίν ρεὰδ8 δὺ08 οπιηὶ ἰγδηβουηιϊ, πιδ]ϑάΐοα υοοὶ (6- 

βιίϑίυγ, ἱπογθραᾶὶ βοοίογαπι οἰνἰδίοπι. 56 ἀ αυΐα οοη- 

βάοθαι Ποῖ 86 ἴδοογα γοϊαηίαίοπ), ρᾶγαία5 οἱ πηοτὶ 

οἱ νίνογθ, Ἰοφυθθαίυγ ἱπιγορίυ5. 

ᾧ, Υἱάδαπιαβ ἜΡΡῸ ᾿ρβᾶπι ργοριοἰΐαη), οἱ ργὶ πιὸ 

αὐυϊάσπι φυοπιοίο ἴῃ ρο(οϑίαί 511 ροβί(υπὶ ρΓΟρ οί: 

αὐτὴ ἀἶοαί ΔΠΠΟΠΝ, οοηϑβί ογαπηυ5. Εδοίιι5. δϑὶ 

800 Βοιηϊηϊ δὰ δυπ), ἀΐσοηβ " : ΕΠῚ Ποπιὶιῖδ,, 16- 

εἰἰβοανα δοτιδαίεπι ἱπίφιία!ε5 6]μ5., εἰ αἴσθδ : Παὸ 
ἀϊεῖε θοπιπις. ΝΟ ἴῃ πιοοοβϑίιαιθ ἀρ γα] Οἢἷ8,, 86:1 

ἱπ 377 υοϊ]υπίδις ἀΐοθμιῖ5, Π)οπηΐπυ5 Ροϑιιὶῖ υἱ ἰ6- 
βιΠοαγοίυς δὰ 7εγαβαίεπὶ ἰπίυϊαίοϑ5 6}}18, οἱ 411 : 
Ῥίοοδ. Ουἱά ἀΐοε5 7 δε 4ιια βαφυπμηίυγ. [μ ργορ]ιο8 

δγδϊ δυάΐθηία : Ψίοσθς, υἱγὰπι ἀϊοσογὸι πθοηθ, 400- 
πῆοάο [υἱξ ροβίίυπι ἰπ 9π8. [π Ροϊοδβίαι6 αυΐρρα 

αἦιι5 ογϑὶ δυάίαηιβ : Ὀὶς "ὁ: Δάλμο {τες αἰθ5 εἰ Νὶ πῖνε 
διδυοτίοίιγ,, οἱ γϑὶϊ ἀΐσεγα υδὶ ἰδοογο. Εἰ αυ͵ΐὰ ἰπ 

αὐθϊιγῖο οὐὰ5 ροβιϊαιη γαῖ, οἱ μοὶ ἀΐσαγθ, υἱάθ 
4υδηῖα οὑπὶ δ0ηϊ σοηβθουίδ Ροβίοα : μεγι οἰ 18 ἐδὶ 

ὨΔΥΪΒ Ῥγορίοῦ ΘΌΠπ), Βυγί Γορογίι5 ὁδὶ Ἰδίθῃ8, οὐζιι8 

εἰβ φιιδπὶ Βοπιϊηίθιβ οοπιοπιρβογίηί ππογίθπι, ρογὶ- Ὁ ἀδνογανίὶ δθ)θοίαμα. ΠΠΐ ΘΓΡῸ ὈΓΟΒΠΙΟΙαΣ αυ]οιπηιι 

οἷα, σοηἰυπ|6} 185, οἱ ΟὨπἶΔ 40:5 ραᾶ58] βυηΐ ἃ} οἱβ 
4πὶ ἀγρυσθαηῖυν, ἀυπι νοϊυπίαι! Πεὶ ἴῃ ῥγορἢοία - 

τίοηα ἀοϑογνίιηι. Αἀπηγαθὰγ συοπάδπι 15 812πὶ Δη- 

Κοσυδην ΠΟΙ ράτάγοῖῃ ΕἸ ΖΘΟΒ δΙΪ, οἱ ΟὈϑίυ ρόβοΟῦΔηι 

φυοτῃοάο ἀΐξεγει " : ἀκπαΐ6 δογπιοπέπι θοπιϊμὶ, ργῖπ- 
εἰρε8 ϑοαοπιοτιιπι, αἰἱοπαάϊ16 ἰόφοηι θοπιϊηὶ, ρορωίιις 

σοπιοττῆω. ()γεο πιλιΐ πιμ ἰτμάϊποπι δαοτὶ βεϊοτιιπι υ6- 

δἰτοτηι, αἰεὶ! Βοπιΐπιιδ " Ὠἰοεθαί ομἶπὶ ᾿ς οὑπὶ ρο5- 
5οὶ ἀΐσεγα, γ6] ἰδοθγο. Νααῦδ οηΐηι (9), υἱ αυϊάδιη 51:- 

βρἰοδηΐυγ, πηθηΐα ἀχοϊ ἀθυθδηὶ ΡΓΟΡ Ιοἰ85, οἱ Θχ πϑοοϑ8ὶ- 
ιλῖ6 βρίγιιυϑ Ἰοφυιοθαπίυγ. δὲ αἰ ὲ, ἰπαυὶ! ΑΡοβι0}ι5 ", 
τενείαίμπι {μοτὶ! δε οπιὶ, ρτίον ἰαοεαί. Ἐχ αυο οπίεπ- 

ἀἰταγ ροϊαϑίδίεπι μάρογα δυπὶ φυΐ Ἰουδίωγ, οὐπὶ νοὶ 
ἀΐφογα, οἱ ουπὶ γοἱ}! ἰΔοογα. Εἰ δὰ Βαίδδιη ἀϊοίμιν ": 

Ρυδὶ δοπᾶπὶ [ὑϑτυπὶ, οοῃβίἀδγδηιεβ [οΓβιδῃ 68 ἡ 

γοπογαηὶ οἷ, βίυα 8}}18 ργορῃείῖβ., υἱάευαηιὶ αυθηΐϊληι 

χ ομμῃΐ ρᾶγία δηφυϑιία εἶδ ἱπιπιϊηθῦδηϊ : δοουπάσπι 

βαουϊαπι ραγβθουιο, δὶ ἀΐοθγθηι γεγᾶ; βου άυπι 

Βδοιηΐπυπι οἴδηβα, δὶ {{π|θηῖ68 Ιοπιΐ 68 Ῥγοίογγθηὶ 

[αἴ5 ργῸ γογὶβ. 
ὅ. Ἰαἀοΐοο ἰοσιΠπσαῖυ 59. 65. ΕΖΘΟΙ 6], οἱ ποίδϑβ [δεῖ 

Φογαβαίοπι ἰηϊᾳιίδι65. 6)5, οἱ ἀϊχὶ! 1: Ησςο αἰεὶς 

Ῥοπιῖπιις : Πααὶα ἰμαὰ εἰ σοποταίἴο (κα 46 ἰοττα Οἰια- 

πααπ. Ῥαίοντ (ἅς Απιοττήιιξ, οἰ πιαίοτ μα (εἰαα. 

θυκ εἰνί(αΐὰπι δὶς (υἷϊ οἰενδία, οἱ δἰίαπι βαρυΐ! ἴῃ 

πιιπάο ὧἱ εἰνίια5 Πεἱ ἢ Εἰ τἀπιοὴ [80 'ρ58 δὶ πιὰ- 

ἔπ ῥτοπιίεπ8, ατι85] ργοχίπια θεἷ, οἱ οἰν 5 6}05, 

αυΐα ρεροανῖί, ἀγρυϊίιγ ἃ δρίγιια βδῃοίο αἱ ἀοσδηοῦ 

γεναπιίαπιθη υοτῦμπι φμοά ἐπηπιΐιο ἐπ ο5 ἱμμπι, ἤος οϑ-- Ὁ εἰ ὀχίΓαπο. Ῥδιοῦ οπίπι 605 ΑΠΠΟτΓΠ υ5, 78π| ΠΟΙ 

ἐοτῦα ἰοφμὶ; αυ.5] ρο(εδίδίοπι ὨΔΌΘηΙ6 60, υἱ Δ666- 

μίο σόῦυο θεοὶ ἀΐξαγεὶ, δὸὺ ἰδοογεί. Ουϊὰ εϑι ἐτρο 

θου8. Ουδπάϊυ πο ροοοδνυΐὶ (10), ρϑίοῦ 6}115 ογδὶ 

ὕδυ8; φυᾶπάο γ6γῸ ῬδοολνΪ,, ρϑίε τ οἦυ8 ΑΠΟΓκαυ8 

1 Εζϑον. χτι, 9-15. "158.1, 10, 11. 51 σού. χιν, ὅ0. " Ναπι. χαιι, δ. δ ΕΖδο]ι. χνὶ, 2, ὅ. “ 30π. 

μι, 4. 1 Ζϑο. χυι, ὅ. 

(9) Νέεφιια ἐπῖπι, εἷς. (αίοηα πι88. : Εἰ τῷ αὐτῷ 
Πνεύματι προφητεύουσιν οἱ τῆς Νέας χαὶ οἱ Πα- 
λαιᾶς " ἐὰν δὲ ἅλῳ ἀποχαλυφθῇ χαθημένῳ, ἐντολὴν 
ἔχει ὁ πρῶτος σιωπᾷν πάντως. Οὐχ ἐξιστάμενοι οἱ 
προφῆται προεφήτευον τῷ λαῷ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ φύσιν 
ἱστάμενοι χαὶ ἑκόντες χαὶ εἰδότες ὑπούργουν τῷ πρὸς 
αὐτοὺς γενομένῳ λόγῳ ὅστις λόγος οὐ χατὰ βούλησιν 
ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ, ἀλλ᾽ ἐχ Θεοῦ φέρεται εἰς 
ἀνθρώπους " οἵτινες ἄνθρωποι ἑχόντες ὑπονργοῦειν 
αὐτῷ, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Βαλαὰμ παραγγέλλεται λαλεῖν 
τὰ ὑποδαλλόμενα αὐτῷ, ὡς ἂν ἐξουσίαν ἔχων χαὶ 
τοῦ μὴ λαλῆσαι αὐτά. Καὶ τοῦτο ὃὲ αὐτὸ βεῦαιοῖ 

Ἰωνᾶς. δὲ ἐοάοπι ϑρίτίια ρτορίιείαπι Νουὶ εἰ Ἐοιοι ἐδ 

Τεειαπιεπίΐ Ῥγορἤοι., ας, δἰ αἰϊὶ ξοάεπιὶ τευείαίμηι 

[ιοτῖϊ, Ῥγΐου οπιπῖπο ἰασετὲ Ἴμϑείιν. Νοιι ἐπιοία πιέμε 

Ῥτορίοία φτοριιείαϑδαπι Ῥοριιίο, δεὦ δαπὶ πιέπία, 

φοἰοηίθ8 αὐ υοίοπίο5, φογπιοπὶ φμὶ αά 608 βόϑαι,, πιὲ- 

πἰείγαθαπί : φιὶ δογπῖο παπημαπι ἱππιαπα νοἰωια!ς 

ἀείαίις 6εἰ, Ξ(ἀ α ἢε0 ΜΈΤΡΟΙΣ αὐ Ποπιῖπεδ, (πὶ {Π} 

Ἔροπίθ ἱπεεγυΐμηί. Οκαπιοῦτεπι εἰἴαπι Βαίααπι ἐα ξ6 

ἰοοιιΐαγιπι ῥτοβιείατ φια 960 αδρίταν!ε ἀὐρέρετη, 

(απφιαπι Ῥοίεδίαίειπ ᾿αθοηιδ ἸῸΝ ἐα ἰοημοπαϊ. Αἰφια 

μος ἴρειπι οοπβτπιαὶ Φοπαδ.. ἢ 

(10) Θμαμώϊμ ποιὶ ρεσζαυῖ!, οἷο, Οδίοῃς Π189. ὃ 



τι 

(Δοἰυ8 651, Ουδηδία ποη ροοοανΐ!, ραίοῦ οἷυβ 5ρ|τγ]- 

ἴι5 βδποῖυβ [υἿϊ ; φυδπάο ροοσανίξ, πιδίογ ο᾽118 (οι } 888 

ἴλοίὰ εδὶ. Ουλπάΐι πο ροσοανῖϊ, γδάϊοοπι παθυϊΐ 

ΑΒγα δπι, οἱ [5846, οἱ Δοοῦ ; ᾳυδηάο ροορανί!, γὰ- 
ἀϊχ ε᾽υβ Ομδηδηδ [Δ0(ἃ 6581. 5206 τηϊγαί5 δὺπὶ ἰά 
ᾳυοὰ ἀϊείυπι εδ5ὶ ἃ Ἰ)απἰοῖθ δὰ ργοβυγιογυμῃ ροοοα- 
ἴογοπὶ, Οὔἱ ΡΓῸ ρϑοσδίο ΠΟΠΊΘΠ ἱπηροηθη 8, 86ΠΊ6),, 
ἰπαυὶ! ", Οπαπααπ οἱ ποι διάα. Μαφηυβ αυΐάδπι θ8- 
ἢἶεὶ] ἐοηϑίδη [55}Π|6 ῬΓΘΒΌΥΓΘΓΙΙΠῚ ρΟΟΟΔΙΌΓΕΠΙ 56 ΠΊΘἢ 

Ομδηδϑη Δρρο  λη5, οἱ ΠΟῚ δυάᾷ ; πι8)σγ Ὑ6ΓῸ (0Π1- 

ῬΑγϑιίοῃθ 605 ΕΖΘΟΙ 6], ΟΠ ὑπ] ΡΓΟΒΌΥΘΓΟ,, Π6ηῸ6 
ἀυοθιβ ᾿οπιϊ πὶ 5. πδιϊν οὶ Ο} οἴ 6 Π5. ΘΟΠ 1ΠῚ6 - 

ἸΙοβᾶπι, 56 γαήέζ, ἰμαιΐθης,, ἐπα εἴ σοποταῖῖο (πα (6 

ἰεγτα Ομαπααπ. Ῥαίογ {π||5 Απιοττῆαηιιδ, οἰ πιαίογ τα 

Οεια. Ουΐα 3ογυδβάϊοπι τυ] ροοοδία σΟΠηΠ βἱξ, 

᾿ά6ο ἱμογορδῃδ {ΠἸδιῺ ργορ]ιοῖἃ, ἤθη απο, πόας ἀυο- 
Βυθ., 5βοὰ εγίθιι5 ποηλῖηΐ 5 ̓ πϑίσηϊν!, ϑορίοπι ἰπ 

Οδποβὶ φομίδβ ΘΠι ΠΙογδημΓ ἃ Ὁ60 ἰη ὑπο ἰ000 αὐδηὶ 

τἀγδαϊαϊε 4158 Ι5γδοῖ. ϑορίθιη δυΐαπι ᾿α5 ϑιιηΐ. [ἢ (6Γ- 
τπῃ, ἰπχυῖ , ΟἸ Δ πδηςοτγαπι, οἱ ΑἸπογγῃφογυπι, οἱ 
Οειμφογαπ), οἱ ῬΠογοβθόγαπὶ, οἱ Εναοτγυπι, οἱ (ογ- 
Κεβογυπ), οἱ ΖθθιβροΓΌΠι. 5: ρο551}116 [υἱδβ6ὶ οἱ 

ΒΕΡίοπι ἰβί35 σοηδΓοβάγα, Οἱ ΡῈΓ 685 ἰσῃο }}} Π Δί 6πὶ 
Ρϑρολιγίοἰβ δογυβα! ἐπ) ἜΧΡΓΟΌΓαγα [δοϊϑβαὶ οἱ 
Ρτορ οί. Νιιῃς γθγὸ ψιὰ [Γδοῖϊ 7 Α Πογγ]ουπὶ οἱδρὶς 
Εχ βθρίθπι, εἰ ΟΠ Δπδηθιιπι, οἱ δἷΐ ΠΆθ6Γα σοηηι- 
πίοποιῃ ροοοδίγϊςθιη δογυβα οπι, ηαυΐρρα δὰ (Ππαπα- 
παη [αχία γαάϊοθιι. οἱ πϑεἰ νι δίθπη, ργοργὶα δά 
ΑἸΠΌΓΡπειηὶ βοεμπάθηι ραίγοπι, ργορτία δά (δ Πα πὶ 
ξρουπάσπι πιδίραπ). 8] ἴῃ δογιβδίοιη ἰϑμΐα ἀϊσαπίαγ, 
ἀδ ψυὰ (πὶ ργϑπάϊα οἱ ἰδπὶ τηΐγὰ ΘΟΠβοΓΙρίἃ ΠΠΠΕ 
4υᾶ: οἱ διπὶ ΓΕργοηιΐβθα, αυϊὰ Γαἱυγα οϑὲ πηΐβοτο 
πὶ, εἰ ρθοοάγεγο Ὶ (5 τη] αγὶξ ῥίον Ὁ Αὐΐ ηἴπα 
πὶ ΘΓΙ ΠιΔι ΕΓ Ταηία (Δ]5αυα (11) ΖοΓαβαΙε πὶ γὰ- 
αἰχ οἱ ψεπεγδιῖο ἀδ ἴογγ ΟμΔΠΔΠΟΓΙΠΊ, ρϑίοΓ ου 
ΑΥΔΟΓΓΙ 508 οἱ πιδίερ (ει Πσα ἠυηουραίυτ. Ερο εἰ 
Ρθέξανοτγο, 4ιειΐ ἰῃ (ΟΠ γίβιο ζοβι ὁγθάο,, οἱ ἰδηίο 8 
τρδρίβιγο ἐγ Ἰἀϊ, χυ]5. πλ ΐ Γα τὺ οδἱ ραιογ } ΝΟ 
υμψυθ Απηογγμθθυβ, 864 πεαυΐοτ φυϊάλιη ραίογ. 
θυΐϑ5 εδι ἰδίε  Οεέυΐδ φιιῖ ρϑεξαίιπι [αοὶΐ, οας ἀἰανοίο 
μαίμι8 651 δ, ἘπῚ ᾿ἰΘγιπὶ ν᾽: Κὸο8 δὰ ραίγ ἀϊαθοῖο 
ἐνεἶ5. 51 ἰφί ταν δεγυβαϊεπὶ ἀϊοίταγ ἀδ γδάϊοθ οἱ ηαιὶ- 
νι ἰογγα ΟἸπαηθθθθ, μὰ ἀϊοοίαγ δά πο5 Ὁ [ηνθ- 
Πἰσηλγ οἵ ΠΟΡΪ8 ραῖγθ8. (υἱ ἢ05 δοιιογαηί ἷπ ραοοδ- 
ι15, ὕι οηΐπι δὶ θοπι8. ἴμοτο, οἱ ἴῃ ΟΡΕΪΠΊΟ δοίυ σοι- 
διξαιυ5, ἀἰοίν πλ}}} δεδὰβ "5: ἘΠῚ, αἰπηπμπιιτ εἰδὶ 
Ῥέέραία (μα; αἰοἷ! πη! ῬΑ] 5 ἀἰδείρυ!υ5 ζ6βιι 15: 
1π ΟἈτίβιο δπῖπι 1 6διι ῬῈΓ Ἐυαπφοίϊιπι 660 υος φεμμὶ; 
ἰτὰ οἱ [Δοῖιι8 [ΘΓ ρεοοδίον, ξθπογδῃΒ π)6 ἰῃ ρα(οἃ- 

5 8η. χη, ὅ6. " οῃ. χν, 30. "91 ]}0Δη. "Ι, 8. 
ΚΣ Ρρα]. ιν, 7. 15 ΕΖθοῃ. χνι, 4. 15 100 χε, 11. 

Ἢ Ἱερουσαλὴμ, ὅτε τοῦ Θεοῦ ἦν πόλις, 
γένος εἶχεν ἐξ ᾿Αδραὰμ,, ἔχουσα Πατέρα τὸν Θεὸν, 
χαὶ μητέρα τὴν χάριν. Φοτιικαίοιι φιαπίίο ἢοὶ εἰν 
ἐταῖ, ταάϊοεηι ὧἀο φθμιι5 ἀμοοϑαί δας Αὐταίιαηι,, ϑόμμι- 
φυς Ῥαίτοηι ἰαϑεϑα!, εἰ πιαίτόπι φταίαπι οἾιις. 

(14) Ταπία ιαἰίεᾳμα, εἰς, (λίθινξε πιβ88. : Τελείας 
ψυχῆς ἡ Ἱερουσαλὴμ πὐβθολονι ἥτις ψυχὴ παρα- 
πεσοῦσα ἕξει ῥίζαν χαὶ γένεσιν ἐχ γῆς Χαναάν- ἐν ἧ 
ἐζῃ ἕξει ερεῳ ᾿Αμοῤῥαῖον, χαὶ μητέρα Χεταίαν. 
ἀναὰν σύμδολον τῆς ἁμαρτίας - ᾿Αμοῤῥαῖος πατήρ 

ῥίζαν χαὶ 
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Α ἷθ ἀἰαιοῖυ8 οἱ ἀββιπιθη8 810] δδπὶ γ 6 πΠῈ αι Ρα- 
ἰογ θεὺ8 δά βναίογεπι Ἰοουΐα5 65,, ἀϊοῖξ δὶ πιὸ": 
ΡΠ πιεὰδ ἐς (μι, 00 ἠοάϊα φεπμὶ (6. Ἐῤ 41} δυίδια 
ῬίυΓα8 ρϑῖγ68 πιοὶ δα, ἃ χυ05 ἰΐαΓι15 5θπη. {]η08- 
αυΐϑαυε δὰ 5005 ρτοί οἰβοϊίυτ ραίγαβ. 51 φαὶβ ἐϑὶ 20 
Αργαθαπι, ἀϊοϊίυγ δὰ ουπὶ : Τὰ δυΐοπι τε δὰ ρᾶ- 
Γ65 (105 Εοὐπὶ Ρ806 οἀϊποτίι5 ἰῃ βοηροίαία Ὀοηᾶ. ϑ8ὶ 
ἀυ}8. γογὸ Θργθα τυ γ 46 ββοα]ο ΠΟῚ Οὐ πὶ ρᾶςε, 564 

οὐπὶ Ροσοδίογα πη Π6}10, οἱ βθηθείυϊ6 πο θόπᾶ, ἰῃ- 

γοίογδίυ 8 ἀἰθγυ πη) τη Δογαπι, υἱΐψιια ἀἰ αἰτμΓ δὰ δυπι: 

Τὺ δυίοπὶ νδάς δά ρϑίγεβ (008 οὐπὶ θ6}10, πυϊηίυς 

ἴῃ δοποοία!6 πιαῖα. ΠΟΘΟΠηΓ ἃ θ60 50} ἃ1{15 πυπηΐ- 

ηἰθυ5 συϊώ ΙΔσοτὸ Δα θα πιυ5. 

4. 1η για αἷο παία 65, ποη αἰ Πἰσαοτιιπί πιαπιις (πᾶς, 

δἷυθ ποῆ ἐδί ὀχοῖδιιδ πηιθὶ σις ππις 35, Τῃ Ἠοῦγαο 

αὐΐρρο 5ἷς βαβοίυνγ : Νοη 68 ὀπεῖδιις επιϑὶ ἴοι ἰαπε. 
ΑἸΠοσοῦῖος ἰμάποί! Πογιιβαϊοπιὶ υδϑὶ ρη 6 18 πὶ 40 ἰη- 
[ππἰὰ φοηΐίλπι. Οὐδ ϑυῖοπι ἀ6 δογυβαίοπὶ ἀϊοιπίαγ, 

δοίδιηιι9 8Δ4 ΟΠΊΠῸ5. ἰνοπιΐπο5 αυΐ ἰη ΕςοΙοεἶδ βυπὶ 

ῬογιΪηο ΓΘ, ΓΙ πλυ ΠῚ 6115 (ὑΠ|ρ013 (416 65ι, δθοιπάππι 

4ηα}]6 ἀοβορ δἰέυγ ; ργοσὰ! δυο πὶ Ἀθ51]1 8. ποῦ ὶβ υἱ 

ἐογιυη 8.78} ἰἐπηρυ5 (416 11Δ)}δδπιι5, 4ια]6 ἀϊοίίαγ 
δὰ δογιιβαίθιη ἢ Ομ 65. Θηἶπὶ αι ργϊπηὰπὶ [υΐπια8 
Ροδοδίοτα5, ζογιι58 6 ὙΟΟΆΠΙΡ ἃ Ὠ60, οἱ ᾿ϑδπιδ 

οἃ 40 ΡΥΪπι8 ἀϊουπίιγ. ϑδεουπάδ διιΐοπὶ 5] ροϑί υἱ- 

δἰ ἐδ] οηθ ΠῚ οἱ ποι πὶ αἱ ροΓΘΘΥΘΓΑν ΠῚ ἰῃ Ρεῦ- 
ολι15, δὶ πο5 ρογιπθηϊ, Τογιῖα ν6ΓῸ πηαΐα υῶ ροηὶ- 

τυκ ἀειοϑίαπιαγ, εοοιηάυπι ογάϊη6Πὶ ῬιΟΒΟηΌΘΠΙΙΓ, 

Ναης αἱ δά ργίπηυπι γοάσδπι, βογὶρίαπι 6ϑί υϑ5ὶ (8 
Αἱ Τεγυβαϊοπι : Πὲ φμα αἀἷφ παία 65, ποι δὶ θχοῖξιϑ μπὶ- 

υἱεῖ ἱκας. Αὐ)υϊογίο Ὠεὶ ἱπαϊσειηα5, αἱ ροβδίπιυβ 

ἀπ ἢ Πἰοα πὶ πὴ Ργδοῖθυπι ροοοδιγῖοἶβ Ζογυβά]οπὶ ἰἢ- 
γϑηΐγα, δὺϊ σογία ργθοΙβ6 1 π1 } Ποὐ πῇ 6705 4υ] ΠΟἢ 

Ῥροσανῖϊ Ἔχρόπογθ. ϑῖνθ ἱφίίυγ δογυβδίοπι, 5ἷγα οὐ- 

᾿υβουπααα δἰ μερί 46 αἴ ϑοτρίατα αύφγοὸ ὑπι ϊ- 

σαπΊ, υἱ 5ρί ΓΙ 14}}}ν8 5 ρ  γἰ(8118 σοπιράτγϑηβ, ἱηνοηΐδπι 
ποπιοο ἤθη 811 ργϑθοῖθ8. ἨΠῚὈ]]Π]Οτ15 δογυβδίοπι. 

δοιρίαπι 651 ἰη 50} ἀ6 ἀτγδοοηθ "δ : Ῥύτγίμδ εὐαδ. ἐπ 
αὐ ϑι ἴσο, 6 [ογεἱπι40 οιι8 ΦΏΡΟΥ μπιθὶ σοπι υϑπιτίϑ. 

οἷο ὁχ [5 αι ΤῊ Π σγαιία ἀϊνίηδ ἰΔγρία 65, εα 

Ρτβοηίθηι Ἰοου ἢ ΘΧΡΟΠΟΓΟΠΊ, Π16 ἀἰχὶ 556 φιοά ἀγᾶ- 

(0 511 (ογι᾿πὐὰο δου γαγίϑ. 56 ὁδὶ δηΐπὶ ἀγδοο, 86- 

Ρθη5 δηίίφαυς 4υΐ νοοδίυνγ ἀΐδθο 5 δὲ ϑαίδηδϑ ἀδ- 

εἰρίοιιβ οὐ θη ἰοτγαΡι πὶ ἀπηΐνογϑαπι, ἰϑἐΐυ5 [ογιϊτ60 

ἴη ὑπ} Ποὺ ὁδί, Νοο ἀυθίπη : ἤδη ρεϊποίρίαπ πιᾶ- 

Ιοτυπὶ οπιπὶ πὶ ἰη ἰμπ|ρ00 γεγϑαίυγ, Εἰ ἰάθο δὐδυς 

ἴῃ Ἰαῖθο ραιν8 ΘοπϑιΠΠαἰὺ5 4] παδοίυγιι5 εγαὶ γὸ- 

(ογίατ, ααΐδ ἰπ Ἰυ πη 005 56Πιη8 ᾿υπηᾶη8 ΟΟΗ οί εαπ. 

Ἑογιίναο ογρο οοηϊγαγία πἰθίουηᾳι6 δαπὶ 56 πη) 8, 

11. ξοδΔη. νι, 44, ΜΔ. τσ, δ. 151 ον, τν, 5. 

ἔστι νοητῶς ὁ διάθολος " Χεταία δὲ μήτηρ, ἡ ἐχ τού- 
του γέννησίς ἐστι" πᾶς γὰρ ὁ ποιῶν ἁμαρτίαν ἐκ 
τοῦ διαδύλου γεγέννηται. Απῖπιι ροετίοοιΦ βφατα 
66, ΖΤογιδαίθηι : συ απίια σμὶ σΟΥΥΝ οὶ, ταάϊοθηὶ 
οτίμηιγιθ ἐαϑοθὶ! 6 ἰόττα (πανααι. 1 πας γαάϊοέ 
Παϑοϑὶε μαίγεπι ΑἸποντίισμπι, ὁἱ τιαίγοπι (διίααικ, 
(πανααν μειταιὶ ἤφιτα ὁδὶ : Απιοττίαιις μαίεν ἐρὲ- 
τί αἰΐ φοπδὰ ἀἰαϑοίνδ 65ι; (δή σα πιαίοτ, ἐα φιί ἐΣ 
ἦμδ0 ὁδὶ παίϊυαδ8. « Οππὶς ὁπῖηι φαΐ [αοἷς ρεοραίμπι, 
ον ἀϊαϑοίο παίει ὁδί ( 1 Ζο0απ. μι, 8). » 



τιδ ΠΟΙᾺ ΥἹ. τ 

ἰδὲ Ἰβδίἀϊδιατιν βυδγιπὶ τἶτι ΘοηδίαΓ οδίδηετο. Αἀ- Α γίυβ ρῥδουπία οομμραγδγὶ, ἰὰ 41ἃ πθη Εδί ἰοίμ8 ἴῃ 

γΟΓΘΌΠΣ Π235611108 ΥἱΓίΕ5 6}1.5 ἰπ ἰαπ) 18 65ί, δάνοῦ- 

βὅπι [πιΐη 88 ΥἱΓγίι!5 6}118 ἴῃ ὑπ 01} 160 νοπεγί8 οί. Εἰ 

υἱὰς αὐοπιοίο Ποιθβι6 υἱγὶ πα! ογίβᾳιυι φομ 8118 

οδίεοιὶα ποιιΐηἰθ5 ϑοτρίιγα πυηουρανογῖ, π6 ρῈΓ 

68 νοοϑδυϊα συ ἱπ Ῥγοιηρία 5ιπιὶ, ἰυγριϊπύΐποπὶ 

δἰρηϊβοδτγει. δὲ ἰητε! δοίαη) 6δὲ ὀχοιηρίυπι φυοέ ργο- 

κτυϊπνυς ἀ6 20}, πίε! ἐσα πλΐμ! φυΐα αἱ ἰῃ νἶγο ργα- 
Ῥυιίατα εἰγεππιοίἀἰΐαΓ, δὲς ἰπ [ΟΠ πᾶ ὑπ) ὉΠ] οὐ5 Δπὶ- 

Ρυιϊδίωγ. Οὐπι οαἰπὶ ῥυάϊΐοα Γυἷ( πα! ἰογ, εἰ πιιιπάϊβ 

υ88 τηυϊδιϊοπὶ θὰ5 διαίπαγυαι,, δο  οοὲ η6 ἰδ δογὰὶ- 

ἀδ5 τεβ,, εἴ ἰῃ ρῥεοσδϊογυπι ἐυτΡ υ ἀΐπο5 ταὶ, (υης 

ὉΠ 11] 08 ο᾽α5 Δρδοίδα5 δδί. δὶ Ὑ6γῸ ρδοοδυθῦίῖ, 05 

6ϑιῖ υσιθὶ!ουβ 6᾽5 ἀθβοῖβιιβ. ἰπογερᾶὶ Ἔγβὸ δογιιβα- 
ἰ6πὶ αυδοὶ πιο! εγοπὶ, οὐ ΠΟῚ 5:1 ργθοῖβαιϑ υ1}0}}}- 
ςα8. ϑορίυλρίπία ἱπίογργοίδιϊ δυμὲ ἐπ ᾿ιοο Ιθ60 : Νοη 

αἰδσανεγμπί πέτα ἔμπα, ΒΘΏΒΟΝΙ Π]Δ 618 6041} ΕΣρο- 

πδηῖ65, φυληὶ τετθαπι ἀθ γεγῦ0 Θχργίπιθηίθα. ὕθεγα 

δαϊεαι (12) ἰῃ δηι εἶθ οδπιἰοοτυπ δβϑυπρίδ βυηὶ 

ἴῃ οοφίἰδιϊοπυτη τυᾶΡι οἱ πγοηι}8 ᾽Ι000. Οἷα δοπα 
πϑέτα (αὰ ϑμρεν υἱπατι 37. ἘΠ τεουθυϊξ ΒΌΡΟΓ ροοῖι8 

δοϑα, υἱδὲ ὑθ6γὰ ἰυἃ 5ιηϊ, ἰ5 ́ ιὶ οοπ πη] ΟΠποιὴ ἰη- 

ιεἰ]εείαυπι οὐυ5 ΒαὈίτυγιι5 ἐγαί. Ουϑπάο ἜΓμῸ δόῆδυβ 
εϑ8ῖ γἰφίάιι5, οἱ ποιῖο οὈδβίγ οἷα δίᾳιβ 80.1.8, πθς ἀἐδ- 

Πυὶξ 5εγαιο, τηδηϊεβίυπι 65. ααΐα δἰ α18 δυηΐ ὑρθογὰ 
τυ. (τ γογὸ οἃ αυξ ἀϊσυμίυγ, ἀΐδϑοϊιία δυηὶ οἱ 

ἀοδυυηῖ, πο δυηὶ πθδγᾶ 4} }}ρ8|8. 
δ. Αφμα ποη ἐς ἰοία ἐπ βαίμίεηι δ. ΥἹάρΔΠη}5 Θὰ 

405 5δυηι ἰπ δεγιβαϊθιῃ, Π6 [Ογ6 οἱ ἰῃ Π0}}}8 Γερό- 

τίδηιυν. Ὑαγθὶ φγαιία ἀϊοῖαπι δἰ: : ἔδὶ αυθεάδηι τηι}- 6 

᾿ΐοΡ πωης ἰοία, γ ΓῸ πὶ 4υφου [0Γ 84ῃ οἱ ἰῃ βα]υΐθπι, υἱ 

οἱ Π05 Εἰπιθαπηι8 ργορίοῦ ᾿ος αυ0μ αἷϊ, ἐπ εαἰμίεπι. 

Νοη ἰανδηίυν (15) οπιῃοβ ἰῃ δαί υΐοπι. Ουἱ ἀεοδρίπιυ5 
ετδιίδηι Βαριίβην! ἰπ ποιηίηθ ΟΠ τ βεὶ, ἰοιἱ ϑυπηυδ; 56 
μποβοΐο 4υΐϊθ Ἰοιυ5 51 ἰῃ ϑα] ἴδηι). ϑἰπιοη Ἰοῖα5 68, 
εἱ ναριϊδιπᾶ σοηθθουίυ5 ΡοΓβουθγαθαὶ ἰη ΡΠ} ρρὶ 50- 

εἰειαῖα ; νϑγαπὶ αυΐᾶ ποθὴ ογαὶ ἰοίυ8 ᾽ῃ 54} υ{6Π|, 60ῃ - 

ἀειαπαίυβ 6ϑί Δ 60 αυΐ ἰη ϑμί τίμα βδηςίο ἀἰχὶί δά 

δὰπὶ 15 : Ῥεειπία μα ἰδσιπι δἰ! ἐπ μετα ίοπεπι. ἰπ- 

ξοιεῖ5. 6δι ἀϊδίου ]ια!18. οαὰπιὶ αὖΐ ἰαναίαγ, ᾿λναγὶ ἷπ 

βᾶϊυϊθπλ.. Διιθπάϊια, οαἰδοϊιαιεπὶ, δυάΐ!θ, οἱ οχ )15 

αυπ ἀϊουπίαν, ργφραγαία Ὑοϑηιοιίρθο8 ἀπ πὶ οδίο- 

εἰμι πηθηΐ δϑι158, ἀυσπι πεοάμπι 68ι15 θδριϊζαιὶ; οἱ νθ- 

οἰδιῖβ δὰ ᾿ἰανδογαιη, οἱ ἰλνοτνΐη ἰῃ 58 16Π|, ΠΟ 

εἷς Ἰανδιηεὶ αἱ αυϊάλιη 4υΐ ἰοιἱ βυπὶ, 86ἀ πο ἴῃ 

βϑίαίοπι, αἱ φυὶ ἀοοὶρὶ( Δαυδπι, οἱ ποη δοοὶρί! ϑρί- 

γἰιυ πὶ βδηοίυπη. Ουἱ ἰανδῖυνγ ἴῃ βαϊ θην, οἱ Δ4Π8Π| 
δοοίρίι οἱ ϑρί γἰϊαπι βαποίυπι. Ουΐα ποὴ [1 Βἰπιοη 
Ἰοίυβ ἴῃ βαϊυίοπι, δοοορῖὶ δαυδηϊ, δὲ πΠ0Ὸ}} ἀζοορὶϊ 

δριγιπὶ βδηοίαπι, ᾿Ῥυΐδηβ αυΐδ ροδ5511 ἀοπιπὶ 5}}- 

"᾽ (δηί, ᾿, 4. 15 ἔζϑο, χνυι, 4Φ. δ" Αοί, γπι, 30. 
ὃ. "5 Εζοιἢ. νι, ὅ. 

(13) ὕϑετα αμίοπι, εἴς. Οδίοηιε : Οἱ μαστοὶ ἐλή-. 
φθησαν ἐν τῷ “Ασματι τῶν ἀσμάτων ἐπὶ τοῦ διανοη- 
τικηῦ χωρίου. ὕὕδετα ἴῃ απίῖοο σαμπιἰσοτιμι ργῸ πιει- 
τς [σομἱαι6 ατοὶριμπίιτ 

(18. Νοη ἰαυαπιιτ, οἷα. Οδίβηδ πι|88. : Καὶ ἐν 
ὕδατι οὐχ ἐλούθης, ἐὰν ὕδατι οὐχ ἐλούθης εἰς σωτη- 
Εν Τῶν βαπτιζομένων οἱ μὲν εἰς σωτηρίαν βαπεί. 
ονται" εἰσὶ δέ τινες ψυχαὶ ἀπονιπτόμεναι καὶ εἰς 

Ῥατκῦι. Οκ. ΧΠ]|. 

58] ἴθπ|. Αἀ Οδιποπὶ δη δι ροοοαίγίοοπι 48 νἱἀοίυς 
ογθάθγο, ἰδ ἀϊομηίγ 4υῷ βθης ἀἱοίδ ἰορίπηυβ δὲ 
δεγυδαῖοπι, ὃὐ ποῦ δὰ πη2)0γὰ οοηδοοπάϑη,, οἱ 68 
φαξγαπὶ αυδ8 υ]1γὰ νἱγαβ Π8688 ϑυηΐ αἱ ἰπξεπίαπι. 

0. Νέφιε εαἰε εαἰΐα "5. Ἐλ᾿ ΠΟ οτίμαη εδὶ δογυ- 
βδ 6, φυΐα ποη (ἀδγδὶ ἀὐφηδ δαϊ6 θεἰ. Εφο δὶ ογὸ- 

ἀΐάθεο Βοπιῖηο πιθοὸ δεδυ Ομγίβιο, 'ρ88 πιὰ βδὶ [8-- 

εἷοιί, ἀϊοοίφαο πϊμὶ 3" : ος θεὶς «οἱ ἰεγτα. ϑ8ὶ ογα- 

ἀΐάογο ϑρίεϊιαΐ ᾳυὶ ἑῃ Αροβίοϊο ἰοουΐιβ 6ϑὶ, βα]6 οθι- 
ἀἴοτ, οἱ ροβδυπὶι ργαοορίιπι οαβιοάϊΐγα,, ἀΐοδηβ ᾽5: 

ϑΕΓΊΠΟ ὑυδδίεν εἰΐ ΦΕΠΙΡΕΤ ἱπ σταίΐα αἰ οοπαϊίωξ. 

Οτγαπάθ ὀρυβ δϑὶ ἰμϑα τὶ, οἱ 5816 οοπάϊιαν φτγαιία 

Ρίδπα8 εδι. Νδπὶ οἱ ἰῃ σοι πὶ ργονογυΐο βαἰϑὺ8 
ἀϊεϊιν φιδιίοβυβϑ, οἱ δοοηιγατίο ἰπβυΐδιιβ φυΐ ποὴ 

μαδεῖ σγδιίδτῃ. δὶ ἱφίίυν σγαιία πο 8 ἃ Π60 νϑηΐξ, 

οἱ οοπρίοπηαγ ἀ0η0 εὖι.5, 5816 5 πη0Γ. υγβυπι 

γΡεοοδίγὶχ ὅϑγιιβα πὶ ΠΟὴ 6ϑὲ ἰηνοί υἱα ραπηΐβ. Οὔβογνα 
ᾳυοὰ ἀϊείπνμδ : Δηΐηνα γβαπδβοθῃ8, οἱ ρείπηυπι ἦι Ἰανα- 

οὁγὸ δἀῆδ, ἱηνοϊ νίιασ ραπηΐ8. ἴρεθ Ποπιίημς πιοι8 

δεδυβ βαηηΐβ ἱῃνοίϊυΐι8 6δῖ, υἱ βογὶρία πη τοίογίαν 
ἰπ Ενδηφοιῖο βθοιπάσπι ᾿υοδπ). Ομονίδὶ ογρο δὰπὶ 
379 401] τοπδεοίυγ, υἱΐφυς ἰπ Οἰιγ βίο γτεπαβοθε- 
ἴοπὶ τι ΟΠ8 6 οἱ βἰηοθιιπὶ ἰΔ6 ἀξδδίἀσταγο : οἱ 
Ρυϊυδᾳυδίη ΓΑιΪΟΠΔ}16 εἰ 81:π6 ἀοἷ0 Ἰὰς ἀοδίιογδ', 

ἀοἰνδὶ β]6 84 }}γΐ, δὲ ρβππογιπὶ ἰηγο οτὶ5. οΟἰ ἰραγὶ, 

π6 ἀϊοαίυν δὴ οὐ, δαΐδ ΠΟἢ 65 58}{|8, οἱ ραηηΐδ 

ΠΟ 65 ἱμνοϊυϊυ8. Ουΐα δυίοιη ἰδία δδγιιβδ] θη) βίηϊ 

οΥγἰ πη, ΠΟη ΟἰΓΟυ ποἰ ἀΪ οαπὶ ὑπ  Π]σο, οἱ 9816 ἤθη 

58||γὶ, δἱ βᾷπηΐβ ποῦ ἰηνοῖὶνὶ, οἱ 841 ποη ἰανδγὶ ἰμ 

5] εἰἴὲπὶ Β6γπ0 ἱπεϊϊοαί ΓαΙ]αι5, αυὶΐ τὰ οοπίοχὶ- 
ἴυγ ᾽5 ; Νέφιδ μορεγεῖ! ἱπ (6 οομίπ5 [μἰ8, μὲ [αεοτοὶ 

εἰδὲ ππμηὶ δὰ οπιπίδας ἰδιὶς. Ῥγορίογοα πἰΠ}} εἰμὶ 

ποῦυκῃ ἔξοὶ, αἱ ραίογοὶ δἰϊφυϊὰ βιιροῦ (6, ἀΐεὶ! θο- 

ταΐπυ8. Εχεμιρ απ) δὺ οπιηΐθιι8 δος ρίϑπι; ἀείπάα δὶ 

ϑρί τυ ϑαποίυβ υἱάδγῖί, δά 96ϑυι ΟΠ γίβίιπι οἱ δὰ 
θεῦπι Ῥαίγθιῃ ἰγαπειηΐθταθο. Θυδηίο δἀ Βοπιίποαι 
Ἰόφιογ, δὲ ἀδργθοοῦ δὰπὶ ρΓῸ δἰΐψυδ Γα, υἱ πηϊϑογοα- 

ἀν τηοὶ : βἱ δίῃ τηἰβογοογάϊα δϑί, πἰ }}} μαι γ᾽ οχ 

μιὶ8 χυῶ ἃ πι6 ἀἰσιπίυγ; δὶ Ὑ6γΓῸ τ} 0 }}} 65ὶ διϊπιο, οἱ 

Ἐ}}}}} ἰπ 60 τἱψίάϊ οογάΐβ ονάυτγαυϊ!, δυάΐϊ πιθ, οἱ π)ὶ- 

βοιϑίυγ πιοὶ, δἱ πιοὶ  ϊυπῖιγ νἱβοογα οὐι8 δ πιθὰς 
Ργϑοθβ. ἴδὶς τε φυϊἀύδπι ἱπίο! Πρ 6 συ ρον ϑαϊναιω- 
γθπι. θεβοθηάϊξ ἰπ ἰΘΓΓἃ5 τ δΟΓ818 ᾿ΠπΔ Πυ} σΘῃι9, 

Ὁ ραββίοπεβ ρβογρδϑδὺ5 δϑὶ ποβίγαβ δηίθαιδηὶ ἜΡΓ οοπὶ 
Ρᾶιογοίυγ οἱ σλγηθπ ΠΟϑΓΔΠῚ αἰ ΠΔΓΟΙΙΓ ΔΒΘΌΠΊΟΓΟ. 

5) δηΐπὶ ποι [υδ86ὶ ρᾶ8808, ὨῸ γΘΠ 586. ἰΠ ΘΟΉΥΘΓ- 
βϑιίοηθη πᾶ ηῷ Υἱί. Ῥγίμιυ πῇ ρά55059 6δὲ, ἀθὶπάθ 

ἀοβορηάϊξ, οἱ νῖβιι5 6δϑὶ. Ου: οϑἱ ἰδίἃ 40 8Π}] ργὸ που ΐϑ 

Ρᾶ8808 681 ραϑϑὶ0 ἢ (]ιδυῖϊ188 δϑὶ ραββϑῖ0. ῬδίῸῦ η00- 

30 Εχροῖ. ΧΥ!, 4. "' Μοιιἢ. ν, 15. ᾽5 601038. ΙΥ, 

χατάχρισιν. Τοῦτο συμδαίνει τῷ ἀναξίῳ. "Ἔχει δὲ 
χαὶ ἀναγωγὴν ὑψηλήν. Καὶ θεώρει τοῦτο εἰ δύνασαι. 
Εἰ π᾿ ἀφμα πὸπ 65 ἰοια, δὶ πο 65 ἰοία ἀηια ἰῃ βαίμ- 
(εἰμ. {π|6γ 695 γμὶ θαριϊχιιπίμγ, δὶ φιιὶ δαρικαπίεγ 
ἐπ δωίμίθηιν ; διμὶ σότὸ φιφάαηι αἀπίπαι σα ἰαυαη 
οἰΐαηι ἰι σοπαοπιπαιίίονθηι. 14. ἀεοϊα! ἱπαάϊσπο. ΡΟΤΤΟ 
μαϑοι οἰΐαπι αἰτἰοτόηι δοιιδιῆι δρὶ Υαἰθηι. Αο δὶ ροῖε8. 
απΐπιιπι αἰἰεπαε. 
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η80 ἶρβ8 εἰ θεῖ υπἰνογβιιαιῖ5, Ἰοηραπίπιὶβ οἱ πια]- ἢ πιμἰρι σαία ἐς, εἰ πιαρφπίβοαια 38, Πα] (6 ἴα τρυϊή- 
ἴστη πη ϊδογίοοῦα οἱ τη ΐβαγαῖου, ὨΟΘΏΠ6 ηυούαπιπιοάο 

Ρδιίίυτ ̓  ΑΔ ἰξηογαβ ααΐϊὰ αὐυληὰο ᾿υπιδηᾶ ἀϊπροηβαί, 

Ῥαββίοπθηι ρδιίυν ἢ πιϑιδπὶ 7 διρροτίαυὶ! οπὶπι πιο- 
τέβ πος δοπιῖπιιδ εις ἱμιι., φιοπιοάο δὲ φιὶδ εἰιΡ- 

Ῥογίεὶ ἄοπιο βίϊμπι δαπι. Ἰρ᾽ΓῸΓ ΠΊΟΓΕΒ ΠΟΒΙΓΟΒ 511ρ- 
Ροτγίδι θθυδ, δἰοιὶ ρϑβϑίοποϑ Πυβίγα8 ρογίδίὶ ΕἸ 5 

θ6ἰ. 'Ρ86 Ῥϑίογ ΠῸ0} οδί ᾿ἱπηραβ8:}}}}}8. δ᾽ “τοβϑίῃυγ, 

Το ϊϑογοίυγ οἱ οοπάοϊοι, ρϑίϊτγ Δ] 1αυ]ὰ οἰνατίιαι 8, οἱ 

ἢϊ ἴῃ οἷβ ἐπ φυΐθυϑ [αχία πιδρηϊυὐϊποπι παίυγ δὺς 
ποῇ Ῥοίεβὶ 6886, δὲ ῬΓΟΡΙΘΓ Π05 ᾿0Π|88 δυιδιποί 

Ῥϑβϑί0ῃ685. 
Ἴ. Νοπ ρερετεῖς οομίας ἵπις., ἰη4αὶ! ν᾽, ἐπ (6, εἴ 

[αοετοὶ (ἰδὲ κμπμπι ἐὰ οπιπίϑιις ἰει8, μὲ Ῥαίεγέν αἰΐ- 

φιϊά δωρεν ἰ6. Ἐϊὺ αυΐα (4}15 οβεοία 65, ργοϊεοία ἐς ἱπ 

[«εἴφηι σαπιρὶ. θουβ, π6 Π05 [8168 6856 ρδ(ἰατ'8, αἱ 

Ῥγοἠείαπιυῦ ἃ (6, οἱ ἃ" Εςεϊεβία ἰυδ ἴῃ [Δείεπὶ 

οαπιρὶ, 868 πιαρὶα αἱ Δ. Δηφυβι)18 βουβιιυπι Ἔργα ϊα- 

τὴ δὰ σαηριη). Εἰ ργο͵θοία ἐς ἱπ [ἀεΐοπι οαπιρὶ. 
()υᾶγο ἢ βγαυϊίαίε απίηα (μα ἱπ φια αἷς παία ἐ6 "ἢ. 

Ροιοϑίῃβ δ᾽ φυΐβ ἰῃ οδάδπι ἀΐθ ᾳυὰ παῖυ8 6ϑῖ, ᾿δἤο ΓΘ 
δηϊπη ρΓαν ἰδίθιῃ 7 Π6βΟΥ θ}1 ραβϑίομθβ ποϑέγϑϑ, οἱ 

υἱεῖ Πυπιᾶπα, οἱ 50}1128 ργανίἰδι68. Ῥγαυ δία θη πὶ 

ΠΟΒΙΓΑ,, 81 Ὡ0η ΓΘ πὶ [Ὡ6ΓΪϊ ΟΟΥΡ, ργο] οἰ πηαγ ἴῃ 

οδρΡυπὶ ἰῃ ἀΐδ αι παβοίμηγ. ϑ᾽ ροδὶ γοβθηθγᾶ- 

τἰοηοπὶ ἰανδογὶ, δὶ ροϑί βεῦιῃοηθπὶ Ποῖ ΓυΓδιιπὶ ρ60- 
ἐδνδγίπλι8, ἰν ἀΐδ 48 Παβοϊπηυγ, ργυΪοἰπιυν. ΤΑ] δα 

διδρ βϑίπ|6 γορογίυπίυν Ἰανϑίϊ αν ΆοΓΟῸ βθουπ 85 ΓΕζ6-- 
πεγδιϊοηΐβ, οἱ ποθὴ [δοίθη(ο5 ἀΐφη08 (γυσίυς ρα ηἰί6η- 
εἶξ5, πεᾷυθ εχ ϊαγϑηί68 πηγϑιθγίαπι Ὀαρι βπιὶ {ἰπ|0ΓῈ 
Π]Δ]ΟΥῈ 40 60 4π6ῖ ἀυπὶ οΑἰδ ΟΠ υπλ6ηὶ 6586ηΐ μα θυ6- 

τυηΐ, εἰ ομαγί[αἴ6 Δηιρ] οτὶ ἃ 68 4ι18π| Θχθγοιυογαυπὶ 

ἀυπὶ δυάϊίογεδ βογιμοηὶβ δβϑϑθηΐ, οἱ β8ηοι γί 5 

ξοδιὶ8 4υληὶ ἃηία βαβϑογιηῖ. ϑοαυϊυν ἰβιυδπηοάὶ 
μιομλῖπο5 ΒΟ. αυοὰ ἀϊείίυν : Ῥτοεοία ἐς ἐπ [αεῖοπι 
εαπιρὶ ρταυϊίαίς απἱπιῶ [π ἰπ ἀΐα φια παία ες. ϑδ6ὰ 
Υἱὰδ πνἰϑεγοογάϊαπι θεοὶ, υἱύς οἰθπιθη δπὶ βἰηρυΐδσ 
τε. [ἱοεὶ ῥγοΐοοίδ 5ἰ1 δ γυβδ]θπ ἴῃ (δοίεπιὶ ἐδιηρὶ, 

ΟΠ ἰΐὰ δᾶπὶ ἀδβρίεἰϊ, υἱ ρΓΟ]ΘεἰΔ 51 ΒΕΠΊΡΟΓ; ποι 

᾿ιἃ ργανίίαιὶ βυδ γαϊπαυ!, αἱ ἰῃ ἰοἰὰπὶ 6}05 ΟὈ]}- 

σἰδοαίυγ, υἱ ποη υἱίγα οἰονοί ἰδοοπίοπι. Αἰἰ6π66 υϊά 
βοαυΐίυγ ᾽5: ΕἸ ἰταπεῖυὶ μὲν (6. Ῥτοθοία 68, 630 ἰἃ- 

ΠΙ6ἢ Γυγϑιηλ γνοηὶ δὰ (6 ; Υἱβιίδίΐο ππθὰ ποη [0] ἀδ- 

[υἷι ροβι γυΐϊπδηι. 
8. Εἰ υἱαὶ [6 εοπερέτεαπι ἱπ ξαπσιιῖπε ἱμοὸ "1. Ουδϑὶ 

ἀΐοαὶ, νἱάϊ 16 γϑὰπὶ ποπιϊοἰἀϊογιιπι, γᾶπὶ βϑδηφυϊη5 

οἱ πιογίδ!υπὶ ρεοοϑίογιπι. Εε αἰπὶ εἰδὲ ; θὲ δαπσωΐια 
{μοὸ υἷα αἀϊηιρίοτο. διιΓ06 46 εαπρεῖνε [μ0, εἰ αἀϊηι- 

Ρίοτε υἱἱα. δίοιι! οτίας αὐτὶ ἀφραΐ ἰ6. Μίβεγίυ5 δι1πὶ 
ταὶ ροπίψυδπι ργο͵θοία 65, Υἱὰΐ (6 βαηρυΐηδ ρα 4118- 

06 οοηδρογβᾶπι, οβὶοὶ τ6 δίου! οί οϑί ϑ6γὶ, οἱ 

ΤῊ] ρ]ἰοαία 68. Ουἱα δά (6 υδῃηΐ, εἱ νυἱβίίανϊ [6 ὑγο- 

εοίδπι, οδυδβὰ εἰ] [Δοῖυ5 δυτῃ υἱ την} ἰμ!ςατγαγὶ5. ΕἸ 

3) ΕΖροῃ. χυὶ, ὅ, 38 1818. "4014.6 5 ἰυἱ4.. 6, 7. 
δὲ 1υἱὰ.. 35 101. 8. 5111, π!. 

(4) δὲ ΡῈ εἰπριίας, οἷς. Οαίοπ τη55. Πόλεις 
πόλεών εἰσιν αἱ αἱρέσεις. Ἑχάστη γὰρ αἴρεσις ἴδιον 
νόμον ἔχει χαὶ ἰδίαν πολιτείαν, καὶ ἢ χρείττων χαὶ 
αἱ χείρονες. Πῶς δὲ καὶ ἐχ ποίας εἰσέρχεται αὐτὴ ἡ 
φυῇ, ζήτει, Οἰυδίαίες εἰυϊίαίμηι ξιπί ματέξδοβ. δὶν- 

τυάΐποπι, οἱ πιαφη υάΐποπι, ἰά δδὶ ὄγθβοεγε (6 [εεὶ 
οἱ πε ἰρ! οατγὶ. ῬῈΡ ἰά δηΐπι φυοὰ οταδοίπηι8, εἰ 
τ Πρ] οαπιιγ. Εἰ ἐπιταδιὶ ἐπ οἰνϊίαιος οἰυϊαίμπι Ὁ, 

Ἀυγθυπὶ ἜΓγΌΓο8. Ἔχροηΐὶ δοτγιιβαίοπι ἱπίγοδυπίδ ἴῃ 
εἰν (4165. εἰν ἀἴαπη. Ουοιιηοάο δυΐεπ) ἰημταββα οἱ! 

ογἰπηη986 ἰῃ οἰν᾽ αἴ65 οἰν ἰδία πὶ οοηϑἰἀδγειηυ5. 8, 

ΡῈΓ βἰπρι}δ5 ([ 4) οἰνι ἰδῖ65. ἴθ 4υ 5 ΠϑΕΓ6868 δυί, 
Εἱ ἀοσειγίποε 8]16 πα ἃ Πὲο0, ἰπρτγεάϊδιυγ αυϊδρίᾶπι οο- 

Οἰοβ᾽ϑίϊουβ, δὲ ρϑγι ΘΟ Ρ8 {ἰαὶ (4}}πἢ εἰ ν᾿ ἰδία), 8. - 

αἷιϊ "5 : ἠπιταειὶ ἱπ εἰν ἑαῖσε εἰυϊαίωπι. Μαπιηια πα 

ἐτεεί επί. Ῥοβὶ τδηΐδ οΟΥἰπηἶπα ταγβυηι ΠοΓυϊκιΐ, εἰ 

γϑηΐ 1} ἰαπιρα8, οἵ τοπηρὰς ἀϊνεγίομείιαπι. Ὠίοἰίας 

ΔΝ}! : ΝΟΙῚ Αἰ! φογίζαγα, Π0}} ρδῦ ὥριγᾶμη ἜΧροπεγα. 

Βεθροηάοϑιι! αὐυλ50 : δογιι 58! 6) ΠηϑΠλπ)85 ᾿αθεί, οἱ 
Β δεῖ ᾳυδηάο ποη ΟΟἰΠἰχαπίυγ, εϑί χυδηάο ογίραηίυγ; 

εἰ ἀπῃ θυ] ΐοιπι μαυδὶ, οἱ φαΐ ποὴ δδὶ ργϑείσυβ ἃΓ- 

ευΐϊϊυν, Ουοπιοάο μοββυπὶ ἰδία βία δἰ! οφογίοα Ἕσρο- 

βἰ(ἰοπα ἱπίο  ἰς!  Μαπιπις μα ἐτέεία επί, εἰ ςαρί!- 

ἰμς {μι ἐχοτίιις οδι 3). Οὐ Οπλπὶ Ποποϑίδιθ΄ οἃ 

ᾳυῶ Βοϊνοπὶ νυἱγρίηιπι δνθιΐγα σονρογίθυ5 ἀδϑοηθί! 
Β6ῦπι0 ἀϊνίμυς. ΕἸ σαρὶ{{ἀς (ἀπ|8. ὁἐποτίιις 6: ᾿ (ἁ νΈΓῸ 
ἐτας ππάα, 380 ἐ! ἀεἰιοποείαία 3. Ουἱ πο εδὶ ξεϑυδι 
Ομ νεϊβϑίυπι ᾿πἀαΐι5, [6 πυάυϑ 681; 40] ποι) δὶ ἰμ-ς 

ὄυϊυ8. Υἱδοδγα πιἰβογαϊοηΐβ, θαπίρηί(διῖ5, Βυπι!} ι8- 

ιεἰ5, πιδιιδυθίι !πΐ8, Ἰοπδδηΐ πη (118, υὐ ῥτγοχίπιυπι 
βυιδιϊποαϊ, ἰδις ἀδῃοποϑίδιυβ 65ῖ. ΤῊ, ὑθγοὸ ἐγας ππάα 

εἰ ἀεποπέεδίαία, εἰ ἰγταπεὶυϊ μέγ [6 33. ϑοσυπάὰ Υἱὲ 

τοηϊΐ δά ἐδη), Υἱαάϊὶ θᾶπὶ ροοοδηίθπι, ᾿ἰΘγαπι ρΓΟΡΙΕΣ 

( Ρέθολία ἀϊβοθαθι; εἰ ἴδιηθι) Γάγβαπι γονθγιίίαγ, 1ϊ65 
Τα Υἱβὶ αι οἰόπηθη8 οἱ με ΐχηυβ θευ5. ΕἸ νεπὶ αὐ 

16, Θἱ υἱαὶ (6, Εἰ ἐγ06 (δηῖριιδ ἔμμαιπι, δὲ ἐθπιρι8 ἀἶδετ- 

ἱεπιΐμπι ᾿ς. Οὐϊά 651 0. 4υοά αἷϊ ἐεπιρας ἱμαπὶ 

Τοπιρυβ βἰφηϊῆσαι δαο]οβοθηίίαπι, ἴῃ 4υο 78Π| ρὲῦ 
δοἰδίοπι ΡΟβ80η1 [Ὀγηϊοαγὶ. Εἰ συγβυπὶ : ΕἸ ἰεπιραϑ, 
ἰπᾳυ!, αἰυογιοι μι. Ουΐ 8ιηὶ ἰβεὶ ἀϊγεγίθηιδ ῖ 

θυπὶ βυπηι8 ράγνυ}], Βἰ φυὶ ἀϊνογίογα ροαπὶ δά 60 
4 πἰυπιαγ ὀνογίθγα, αἱ διιηΐ ΟΠ βεϊδηὶ ραβϑἰπιΐ, 

ἀιππιοπία ἱπιπιμηάδ, ἃηρ6}} ἀΐαθο}}, πο μάθοπι ἴο- 

οὐ 4υθηιο 0 πο ροββδίης ἀΐγογιογθ. Ουπὶ δυίοῖβ 

Γαδ πλ}}8. ἑοῖδί Π]Δ͵0Γ6, οἱ 81} ρθοοᾶγα ρόβϑυπηδ, 

φυτογιηὶ δεἰϊεπὶ δ ποὸ5 ἀϊνοεγίαπάϊ, δὲ Πος ἰδπὶ 8η- 

6} δὶ φυλπιὶ Δηρ6}1} ϑδίδπϑ. ἱπηροβ5: 8118 δαΐόπι 65 
αἱ αἰτίαιια δά πο5 ἀϊνεγίδι!, δ᾽ ρϑοοδπηὰβ, δηροὶὶ 

Ὁ ἀΐφθο!! εἰνογίθηι 341 τος: 5ἱ βἰϑιηυβ ἶχο φγᾶάι, 
ἀϊνογίαν! δὰ πὸ5 ἀῆφο!! Πεὶ. γομὶξ δγροὸ (δπηρι3 
ἴυσσπι, οἱ ἰθπηρι5 ἀϊνοεγιηϊίαπι, οἱ Βοιΐπυ 5 ποϑιοῦ 

6505 ΟΠιγἰβίυς9 Πδι}8 Ποβίδν γι γϑαπὶ υἱϑι δὶ τί βϑι πὶ 
δεγυβδίοπη,, 11 ὁ5ὲ μδουδιγίδοπ) δι ΐπ8πὶ πΠΟΡΙΓΔΠΙ. 

Ἐχραπαϊΐ αἰαδ πιθας δίρον (6 "δ, Οουδυονίς ϑογρίυΓΑ 

Ῥεπη85 Ὠυπουράγο Ὑθβι 1 Π} 51 η} τη {8(65 ; αἱ ἐπ 0 

4υ85 νϑηἶὶ δϑβοοπάϊί οἱ ἀϊδοοορογίο ρϑ}Π10 δὰ ροίες 
ΒοοΖ, ἀογηλἶνί! 80} ἀχ!]]ὰ Ὑδϑι θη! οὐ 5 ᾽“. ϑ 65 

38. 1θ]4. "5 1014. 39 ἰυἱ4. 55 1014. γ"1υἱ4. 551υ14. ἴ, 

σία ἐπῖπι βιδτόδοδ ρτορτίαπι ἰοσοπι καϑεπί, ρτορτίαηι- 
4μ6 ἀϊεοὶρ!παηι αὐ τεπιρεϑίϊσαπι, τἀπὶ σῷ ργιείαγε 
υἱάοπίων, {πὶ σφι διιπὶ ἀδίοτίοτος. Ὁ μοπιοάο αἰδπὶ 
εἰ ἐὰ φμώπαπι ἴρεα απίπια ἱπργοαίαιίμν, ἱπφμϊτὶίο. 



111 ΠΌΜΑ. ΥἹ. τς 
ἜΓξῸ αυδ5ὶ νοϑίθ Ἰοσυγ ἰμάαιυ5 5. Εχραπαϊ αἰαε αὶ ἐπ αἰτίας ἱμὰς 38. 1 ποπ ΞΟ μη δυγίουϊα, βοὰ 
ΙΕ αΣ ξρεΥ (6, εἰ ορετγιὶ σοη [πϑἰοπδηι ἱμαπι. Βοδίις 

οὐ υ5 418 βυἷὶβΒ 61:18 ργοιδρίς ἐοη[ιβίοπθιη : 8ὶ ἐδ- 

ἴῃ ἐπ ΡΟΓΒΟυΘΓΑΥΘΡΙ  ἱπ Ὀδδ τ ἀἷπ6, ἰῃ φυᾶ δ ΓαΒ8|6ΠῈ 

ουΐϊ! ρογβονογαγο. ΕἸ ιιγαυὶ εἰδὲ ἱπ ἐοδαπιόπιππι, εἰ 

ἐπίτγαυὶ ἐπ ἰδεαπιέπίιπι (δον πὶ 35. Ῥοβὶ ἰΔηϊδ' ον αι 

Τύγβυπι ΓΟΥΘΓΙ ΙΓ, τοοσάϊΐί : ροϑὶ ἰδπὶ [Γο]αθη- 

ἰοπ Υἱβ (δι 10ηδ πὶ, ὨσΠῸ ργίπηινν ἱπσγϑάυ ΟΠ} 6 
ἐπ ἰοδιδτηθηίαηι. 

9. Εἰ [αοία 68 πιδιὶ, αἰ ἰαυὶ (6 ἵπ ἀημα, Ῥοδί ας 
Ομιπία ἀεομπιρεὶ (6, εἰ ἧἵρεε ἰαοὶ 6 ἷπ δξαίἰμίεπι, οἱ 

αϑέιιλ εαπσμΐπεια (πππὶ αὐς (6 3. πο ἰπι6}}Ἰσαπιοβ, 

Ογεπλι8. υἱἱ σοηΐαί τα βογίοογΐα Ποὶ δΡΟΓ 058, οἱ 
Δυϊυδί βαπρι] 6πὶ 80 Δηἰπηϑῦυ8 ποϑίτίδ. 51 ηυϊὰ 
εηΐπὶ τπόγιθ ἀΐφπυπὶ [δοἰπια8., ἰβιυὰ βδηβαΐς οϑὲ 

οἰἴαπὶ βγαπὰϊβ γοίἃ δυγοα 511 εἶγοδ δυϑϊειην (τυ πη. 
Αὐγὸϑ Υ6ΓῸ τοῖα δβδί, αι πιο] οι 08. νοὶ νίαν 
βϑογὶβ. ΕἸ οούοπα φίοτὶ βσαιἱοπἷδ διιρον σαρι τπμπὶλ, 
Οιπηΐροίθη8 θοὺβ, οἱ ποθὶ8 ἰγίθας υἱ ἀϊκπὶ οἤὶοῖα - 
ΤΠῸΓ Θογομᾷ ΕΟ ΠοδιϊοηἾβ ευροῦ σῆρυϊ ΠΟΒΙΓΙΠΊ. 
Εἰ οτγπαίᾳ 658. απο, ἰὰ δϑὶ ἀϊνὶπὶ8 Βοηβίθαδ; οί α7- 
θέπίο "3, Ἰὰ 6βι βεγπιθηΐθι}8 5 γὶ5. ΕἸ ορετίοτία ἱπὰ 
ὑψκεῖπα. Ῥτοίανἀ 185 βοηδαυπι, ΟρΘΓΙΟΥίτπὶ οδὶ υγ8- 
βίπυπ). Εἰ βοτεπιῖα ; ῬιῸ 410 γοῦθο ϑοριπαρίπια τρί- 
χαπτα ροβυδγυηΐ, 5.}}}{Π6 πὸ ἢ ἰ πι}8 ἀπιϊοίαπι, οἱ ηυδςὶ 
84 σΔρΙ ΠΟ πὶ δἰ πη Π πιὰ πθιη δι θπυδῖδπι νεβίαπὶ εἷ- 
δηϊβολπίο5. ΕἸ νετεϊοοίοτία. Ἐροα ἰοΐΔ δεῖ δογυβᾶ- 
ἢ) Ργοίθοιδ 418, νϑϑιϊἃ ΜΑΡΙ5., ΟΓΠΑΙΆ ΒΟΠΊΠ}}3. 
Ουἱὴ ροβὶ μβὸ [λεῖὶ πιᾶρῆὺβ οἱ Βοιηΐπυπι ἀπιαΐον 

ποβίεγ. Αὐϊμὶ δαπρπίπεπι ἵμαπὶ ἃ 16, εἰ ὡπαὶ τ δ Ποι8} ΑἸΐ: δαιῃ ἀο]Ἰοα 8 οἰθῖβ. δίηηίαπι οἱ ηϊθὶ εἰ 
οἰεο "δ, Επ ΠΠγΙ8105 πο Υὐῖι ἔλοογε Πουβ. ΕἸ ἱπαεὶ 
15 τετεϊεοίοτία "', Αυδαπίδ δὶ θεηἰφηίϊ85 [λοὶ ἴῃ 
ὩΠΔΙΠ 4 ΔΠΊ4Ι6. ΔΙ ΠΊΑΓυ πὶ δογιιβαίθη : πο υπΐυ5 
εοἷοτγῖβ ἰυπἰοᾶπ), 56 ἀ πιι} 185 γαγίοι αι 8 Ἰαγεξίιυτ ογα- 

ἀεπιείθυ5 [0]. Ηδης υϑγβί οϊογοπι {ππΐσϑαι 72πὶ ἔπ 

ἴα οἴξηυπι [δοἰ᾿ 5860}, ἰπάποης Π]ΐαπι ϑυθπι ΖΟ56ρἢ, 

εἰ γϑϑεῖνῖ! οαπὶ γογβίοοϊογία. 851] σοηβίάθγαβ ἰμία}}6- 

οἷὰ5 κδεοίαϑ, [18 ΒΟη8, ψϑγ υἱά]νἷβ γαγίδπι ἰυηϊ- 

ἐπι, 4υπ| Υἱβὶ(4110 Ὠεἱ ἰΔγρίαΓ ΗΪ5 4υΐ νοσαι! βυηὶ 
ἷμ βδἰυίεπ). [οζαπὶ ἱπι6 80, ῥγορθείδβ ΘΟΙρΓο- 
Βεπάο, ἃ3"|0800 ΕΥΔηρΘ ΙΔ, ΠΟ π)6 ἰαίει Ἀροβίοϊυϑβ, 
οδυίαβ δι1Π), [5ἴ1.5 5. Π), τ βογίοοῦβ βυπὶ|, οἱ δίδυς 

υτῖὶθ δἰΐαπιὶ ἰυπίοαπι νὙϑγϑίοοιογαπὶ ηὐλπὶ ἰηάαυϊ! 

Βοιμΐπ8 Ζογυβ8]6 πη) ἀΐοοη5 "5 : ΕἸ υδείϊυϊ [6 υδγδῖοο- 

ἰοτῖα,, οἰ εαἰεεαυὶ (6 ἀψαοὶπίπος ἢ Ὑα]1 οαἰοαδιποιῖα 
ΒΟΘΙΓᾺ 6586 βογεηί(ἷα, οἱ θοπο {ἰποία. Οὐδ δα ηὶ ο4]- 

ἐεαπηοηίδ ̓  ΑἸ] Ῥαυϊυιῃ ἀρογϊαβ. ργορϊοδιίαπὶ " 

(αἰεεαίὶ μείες ἱπ ργωραταίίονια Εναπροίϊ ραεῖε. 

40. Εἰ ρμγαεϊναὶ 16 ὕψεεο ", Μδιϊοϑιίυβ ἀ6 ᾿ος 
εἰποίογίο Δροϑβίοίι8 Ἰοαυΐίυγ "5 : δίαπίες ργαοϊιοιὶ 
ἰκηιϑος ὑϑδῖτος ἐπ υθτί!αί6. ὙΟΥΪΔ5 Θηΐπὶ ΡΓῸ ὕγ550 
δοοίρίιγ. ΕΠ οροτμὶ [6 (τίοηαρίο "5, Νοη ἰηνὸ- 
πἴεπϑ (15) πϑᾷαθ ἐπι} Πᾳοη5 αυϊὰ εβ86ὲ {τ ομδρίυπι, 
ἰδυθηὶ ἰπ Αἰ δαϊοπα ΡΓῸ (πο αρίο, ἤοτγόπε, οἱ ἴῃ 

4112, ἐπάμιπιεπίμηι. Ἰφίίαγ ἰμάυΐι πο5 θουβ ροϑὶ νἃ- 

τδιη γϑδίοπι, οἱ Πογοηϊὶ ἰυηἰοα. Εἰ οτπαυὲ [6 ογπα- 

πιεπίο, ἱπιροεμὶ εἐἰδὲ ατπιλ ας οἶτοα πιαπμς (μας "1. 

Ουνὴ τλ ἀδάοτὶι οοοδείομαα θοπογυπι δοίυυτῃ,, 

οἰθηι πιαπάμεαειϊ 55, Νοη δἷῖ εἰ πιρ! οἱ [6 (γί πδηι, 
Ὠθηυδ Πογἀθϑοθι πὶ ρᾶηθη : ᾿ος αυοά πιοο δὰ 
05. ἸΟΖυΪΠΊυΣ., δἰ πη] 68ι, 56 πιῖβογ}}}}5 δογὰ- 
5816 Π| ροβὶ 81}}]}8π|, ροβὲ π|ε}]α, ροϑί οἱδαπὶ σὰγ- 
50) 4ιυιλδὶ τηργοίγῖχ ἱπογορδίιγ. ἸΔοῖγοο σανοδηλι5 
381 λιϊοηηυβ. πα ΓΟΓ6 05 ροϑί γθγθα τηαμἀὰ 51]- 
ἸΠ1188» Ροδύ ΒΕΓΠΊΟΠΟ5 ἀυ!οἶββ Π)08. Ῥγοριιείαγυι, 
Ροδβὶ οἴδὰπιὶ χυοὰ Ἰφιἴσαι [Δοΐοπη, φὰ0 γο]ιίμυα 
Ρόγυηβεγθ ἐδρυΐ, υἱ 6) ΐυπι ποδβίγαπι Δοοορί Δ υΐ 18 
ἔλι, ἰίδγυμη ἀοἰ!παυδπια8. Νοὴ βοϊαηι δαΐθιη ραγαη- 
εἰζμαγ πος 0160, 56 γοβοίπηιν, ΕἸ [αεία ες Ῥκίεὴτα 
ναίάε πιϊπιῖς "ς, {δυάδι ρυ ον ἰυαΐποηι οἷαβ, ᾿σιάδὶ 
Βρεοίθιη., ργβάϊοαί [Ὀγπιδπ). ΕἸ αἰγθοία 65 ἷπ τθς 

( 95{πὶ 53, Οὐλπίι8 ργοίοοί5., υὧἱ οἰϊδπὶ 84 τοξηυπὶ 
αἀἰγίραιαγ ) Εἰ ἐαἰλι ποηιῖϑιὶ ἐμιπὶ ὧν φοπιϊδι 58, ως 
Δρία δύηι οἱ, 4υΐ ροβιᾳιιὰπι 06 6886 ορὶ! ἃ 
τυ πο, ἴῃ οοηνεγβδιίοπα ρῥγοίοίθηβ δὰ θοδίλπι 
ἢ ἂπ|., ΠΟπΊθη ἀ4υοαυ8 ρον οβα πὶ ἢ βόβουϊο οΟη56- 
Εὐ5 651, 56 ῥγοσι! Δ 51: [Δ φυοά δοφυΐαγ; δὰ Πιοα 
δἰ πΊ βογίρθυπὶ 681, υἱ ἱπουϊίδι Δυυϊδηιθυ5 πιοίαην.᾿ 
Ροβιὲ μυ]εϊιγιἐαἀΐατπι., ροϑὲ ποπιθιὶ πᾶ φπιηι δογυβὰ - 
16ΠΊ πιΐβαγα (ογηίοϑίιγ, [460 πὸ φίοτίογῖς ἐπ σταριῖ- 
πμηὶ ; πὸπ ἐπὶηι εοὶς φαϊά ματίαιί αὐνονῖδιι5 ἴδ 57, 
Εἰ αἰνθὶ "5: γαίτος,, οἰΐαπι δἱ ργαοσοιραίις [μοτὶξ 
βοιιο πὶ αἰἶφμιο ρεσοαίο, τὸς ἐἱ δρίτίαἰο5 ξιιδιἰποῖ6 

ἐδημδηιοαΐ ἐπ ἐρίτί τε πιαπεμοιμαϊπίδ. ἘΠ τυγδυπ) δ᾽: 

(οπείάοόταης (6 ἵρεμηι, Η2 δ ἰὼ (επίετὶς. 

{1. Εἰ εαἰϊι ποπιὸπ τπμηὶ ἐπ φοπιίϑιις ἵπ ἐρεοίείμα, 
ἈΓΠῚ}}125 οἰγουπιάδί τηδηΐθι8 τηεἷ8. ΕἸ σαίεπα εἶτοα Ὦ ημοπίαια σὐπδιιπιπισίμπι ὁταὶ ἧι ἀδοογα δροεὶεὶ φμαηι 
εοἰϊαπι ἐμωπὶ "5. 81] τη ροϑί ραδβίΔ [8ι{{|4 ἰη 6] Θεία 

ογηδυθγὶὶ νϑγῖιδι18, ἴα ης τ ἢ] ογπϑιηθηίιηι πα ριἰ4}6, 

ἴὰπς ολίθπα «010 ἀδοογὰ εἰγουπιάαιγ. Εἰ ἀεαὶ 
ἵπαιγεπι εἶτοα πατέπι ἱμαπὶ Ν᾽, Ουδηο γ γῈ ροβϑυπὶ 
δυδνα}8. οἱ Βοπὶ οἀογὶίβ βου Ἀπ διιδοίμαγθ. 
ἴσος πα ΐ ογπδί θου8 ᾿πδυγ 08 πάγθηι. ΕἸ τοίμί 8 

“ Ἐζροῃ. χυι, 8. 5 [υἱ0. 35 1014. ὃ, 9. 48 0. 9. 

εοπειἱ πὶ ἱπ (6, αἰεί! Αἀομπαὶ θοπιΐπις; εἰ οοηῇϑβα ἐς 

ἐπ ἀδοοτε πο 3. Μαριὰ βλρυΐ!, εἰ οοπβοϊοηιία ρυ]- 

ομγιιυ ἀϊη]8 δ:8 ογθοίδ οδὶ βρεοίοϑα δαγιβαίθπι.. Εἰ 

4υ͵8 41} ΒΆρυ}}, Π66 36 πυπι αν, μθς φρο βοδνῖι 
θευπι, 9 φυϊδ ἀϊοαίαγ δὰ θαπὶ “: ΕἸ [οτηϊσαία ες 

ὧν ποπιπα ἰμο, οἰ οἢμιιὶ. εἰ [οτπίσαιίονεπι ᾿μαπὶ ἷπ 

δ. 1ῃ14.410. 55 1.4. 55 Ερ]ιο5. γι, 15. δ ΕΖϑοῇ, 
τυ, 10. "5 ἔρ!ιο5. νι, 16. 56 ΕΖοοῃ. χνι, 10. "7 ᾿υ4.. 11]. "8101... 55 1014.1}2.. δ 014. δι 1014. 55 101. 15. 
104. 8 ..4.,15. 5 1010. 
τι, 14, 15. 41 1014, 15. 

δ6 014. 14. 

(15) Νοι ἱπυεπῖοπδ, οἷς. ΟλίοητΒ πι85 : Τρίχαπτον 
ἐρμφήνευσαν οὐ ἄλλοι ἑρμηνευταὶ ἄνγθιμον καὶ ἐπέν- 
ἕυμα. ΓἌνθιμον δέ ἐστιν ἱμάτιον λαμπρὸν καὶ φω- 
τοειδές, Καὶ τοῦτο ἐν τῷ χόσμῳ τῆς ἀρετῆς θεω- 

51 Ῥγρν, χχγυι, 1. δ5 (υἷι. νι, 1. δ᾽})06.,. 949 ΚΖροϊ). 

ρεῖται. Ττιειαρίμπι αἰ ἱπίεγρτοῖθ5 τἀ αϊάοτιπι ε ο- 
ΤΟηδ,ν οἱ « ἱνπεἰπιπιον τι πῖςν ΘΙ ἫΝ εἰ ἐπένδυμα. "Αν- 
θιμον, υεδίὶς 65ὶ δρίεπάφιι5 εἰ ἰμοΐάα. 1άφιιο ἐπ υἱτια"" 
εἰς οὐαί σοποὶοΤαίμτ. ᾿ 
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οπιμὶ ἰταπδῖ"μ. Θυϊὰ 651 πος {υοὐ αἷι: Ε μα δι [οὁγ- Α ἰογὶ οογγαδγαοί. Εδὶ δυίοπὶ τὶ ποὶρία πη Ἰιοάίοτις 

ηἰεσαιϊονόπι (αηὶ ἐπ οπιπὶ ἱταμείία ̓  Οἰγουΐ δηὶ- 

τὴ88 (16) ποϑίγδβ [ογιἰΔ0 σοι γαγία,, οἱ νδγίδ ρθὺ- 

Ἰυβίγδῃϑ ΄υφγὶῖ Ἰθοα πὶ ΡῈΓ 4ι6 πη ροβϑὶΐ ἰγγυτηρογα. 

1γἃ βὺ0 ποιηΐῃθ Ὑ]} (ογηϊοϑγὶ πιθοι : Ἰυχία οοη- 

Ἰυηεία τηοτγί!νι15 πιδἷβ 810 Βοιηίπα {γί δι 8, οἱ νυ]ῖ 

116 ἴδοογ πιγθῃίθηι ; βυ8 ρᾶγι6 ἀναγ ἰα ἱπίογι ἀδ- 
οἰἀογίαπι φυτγὶ οἱ ἀγῴεπιὶ, οἱ 4ιογαπιειπαιδ δβἰπ)}- 
Πὰπὶ; δὶ πιὸ ποη ουδίοὐϊαιο, οἱ οἰλυϑαγο ΟϑΕ πὶ 

ὨΔΘΙΠῚ, 5641 ΒδΌΞΟΟρΡΟΓΟ ΟἸΠΗΘΠῚ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΙ) ἰπἰμϊοΐ, 

ἀϊείιαγ πιπὶ ὁ: ΕΠμαϊειὶ [οτηὶσαιἑοποηι ἱμανὶ ἐπ 
οπιπὶ ἰγαπείίι. Εἰ αοοερὶδιὶ υφεε5 μας, εἰ [ἐεἰδιὶ ἰδὲ 

ἑάοία διε ἶα. [6 1ν15 ιιΐίνυϑ [6 ὁυηδυΐ, αυΐδυ5 ρμυ]- 
εἶἰγα [δοία 65, [δοἰϑεὶ εἰδὲ (4018 5..}}18., Υοῖο δάδυς 

ΘΧχρόποῖο αυα εὐπὶ ἰάοία δυμ|8., 4ι8 φυϊάοπιὶ ἀ6 
ταβιϊθυ5 οομϑιδγαηῖ. γ᾽ βί68, ἀϊνίηφς (17) ϑογρίυγ 
διηῖ, δἱ 86 η808 4] δὲ ἰῃ οἷβ. Οοπβοϊάδγαπὶ [25 
νϑοίθϑ Ὠφγοιϊοὶ, οἱ σοηβυδγυηὶ ἀϊοίυπι ἀἰοῖο, γνοῦθᾶ 

γογθὶβ ᾿υηξεηία5, δε πο απ ορροτγίυπα ῥυποίαγα 

ϑρίδηιιο, δἱ δοηϑυθηί68 ἱπιρίὶἃ β'}υἱ δἰ πγειίδοτα [606- 

γυῦὶ, αυΐθυ5 Πδχοραπὶ φυοβάδπι ογθύθγα, οἱ οθη- 

δαηέίγα δὰ οὐἱίαπη οοτυπι, οἱ Πεἰᾶπὶ βυδοίραογα ἀϊδβοὶ- 

ΡΠῈπαπὶ: [)6 08 Ὑ6ΓῸ ΟΠΠ65 Π08 Δ})} [8 οἱ 8}}}8 βίιηι- 

ἰλογῖβ ἰθογαῖ, αἱ πιϑρη ἰοοιιυν ἴῃ ΟὨ 810 δε88, οὐἱ 
51 ρογία οἱ -ππηρογίαην ἰῃ βθουϊὰ βεουϊοταπι. ΑπΊθη. 

ΒΟΜΙΜΙΑ ΥἹΙ. 

8 60 φιιοά ἀἰεῖϊίιιν "3: ε ϑιαπιέπε 46 υεξιἱπλοηιἷς πεεὶς 
[ἐοἰειὶ ἰδὲ ὀχοοίδα ἰἕπὸ ἱπήθ οομδμία, ν μᾶφμέε, 
4 εἰ πὲ δἷς δβαϊἰαία 68. ν 

4, Ολίδίοσυβ ραροδίογιιπι δεγυβαὶθ υἱουπαια 

τιθεῖς. Ἰηιο!!δοῖι5. φὡ  ἰοαὶ δυάϊοηίοῃ. ΟΘυοπιοο 

δηΐπὶ δὶ ἰῇ ἀοπιὸ 508 αιοιηρίαπι ἀ6 (Δ πηι} Βομηΐηυ8 

φοΥγί μίαϊ, οἱ ρθοοϑίδ 608 ἐχροηϑί, 41108 4} πυροῦ 
ΘΠΊΡίυ5 68. β6ῦνυ8 υἱθη5 μι 5{2Π|}}15 ἀἰβο ρ πᾶ πὰ 

40 οὐἱροὶ, φαφνο οΟἸ]Δμαεί, ἱπδιγυΐϊίυγ δά πο [ἃ- 

εἰοινάσην 408 ῬΓΐΟΓα5. ἰθοογ οοηβογνὶ, οἱ δὰ ος 
Θτμμΐ ἰΆθΟΓα [δϑιϊηδί, υἱ οἃ (δεϊδὶ ΡῈ Γ υα 4}}} Βο- 
ΠΟΓΘΩΙ οἱ "Πα γίδίοωι ἃ ἀοιμΐηο ργοπηθγαθγηηῖ: ἰΐὰ οἱ 

μοῦ διιάϊδη!ο5 ἰῃ αυΐ)ει5 ου]ροὶ [λει βἰγς δε γυβϑίθιη, 

βῖνα υπίνογβϑαπὶ δυίαιδηι, οἷν ὑπδηὶ 4υ8πι|}})6ῖ εχ 

ἐγ διιθυ5 βροοίδ! αν ἀο παυδπίθπι,, ποθὴ ράγυπι υ{}}}- 

1λιἰ56 δοοὶρίπιιβ, π6 οἱ ἴῃ πο σογγυδιηυὰ ἰῃ 4088 (28- 

4 Ἔριν. χγυι, 15, 16. 45. 014. 16,29. 4. 1014. 16. 

Ἰδοιίοι δ, φυΐα νϑβίθβ ἃ 1)60 δοοδβραγίί δεγυβδίομι, εἰ 

[ἐοογῖξ οχ ἢ 5 δὲ 0] δα} }} 1 φυσάδπι βἰμυΐδοΓα, εἰ [οτ- 

πἰολῖα 811 δι ρ6 ν οἷἰβ. θ6 φυΐθυβ [ιχία ροβδὶ υ ἰιδίοαι 

ΠΊΘΔΠῚ ἷ) ΡυΪΟΓὶ ΒΟΓΠΊΟΏΒ αἀἰδβογαὶ, ἀοοθη8 ἰφῖο5 αυὶ 

Βογίριυγαβ ἰδοογδῃϊ, οἱ ἃ υδγ οὶ νϑγῦα ἀϊδυυπιραηι 
οοηβυθδηίο5 68, 6ἱ οὐπιηθηἰ 18 ἀοφπιδῖδ ΟΟΠπροηθη- 

68, ΒΟΓΥΪΓΘ ἰάυ} 8. φυα δαγυπὶ νυϑϑίϊθιιβ ἰράσπογυηι. 

Νοῖ ἴπ (ωϑογπασμίμηι πιομπὶ ἱμίταδὶδ,, [οτὶς ἐς, εἰ 

[οτἷς πιανεϑὶς δ᾽. ϑΘοῖ( Βεγὶ ρίαγα βδηοίοβ ἱπίι5, ρθ6- 

ΠϑΙΟΓΘ5 [0Υ]5 6586. [φ᾽τ0γ ΖοΓυβα] θη) ἀυ͵8 (2118 ρθὸ- 
οϑία ΘΟΠΊΠΙΪ 81, υἱ ΒΟη πιεγθαίυνγ ἱπίγᾶγα Γοργοπιὶδ- 

βἴοι)δβ δεῖ, οἱ ἀϊοαῖυς δὰ θη: δὶ ποπ ἱπιταδὶς; 

ον δι 8 6 ἴοτία οἱ Π0]}}8 δἰἰφυδηάο ἀϊεαῖυν: δὶ 
ποι ἱμιταϑὶδ. Νόει ἤει. Νοη οδὲ οοπιρίοίαυι ἢος 

Β αιοὰ ἀϊεἰίαγ, πέφιδ βεῖ; εἰ ἰάθο βυυαυμίοη πηι οχ- 

ἐἴηδοουρ, 382) υἱ β5θηδυ8 ρΡοδδ8ὶῖ1 Ἔχμὶογὶ. Εδ αιιῷ 

αἰδὶ ταργοπηῖδδα δυμΐ θΟΏ8, οἱ δοοερίιγα Ἵγᾶδ, ποθὴ 
βεηῖϊ. 

ᾧ. ϑεαυϊίυν αἰἰυὰ ἀο]!οἰαπὶ “5: ΕἸ αεεθρὶειὶ ναι 
φίοτὶ βοαιιονὶδ μα ἀδ ἀγροπίο ἴμο, εἰ ἀὲ απτγοὸ [19 εξ 

φυΐϑει5 ἀφαὶ ἰδὲ, εἰ [δεἰπιὶ εἰδὲ ἱπιασίποε πιαεομίϊηαε. 
ϑεουπάυπι ΘΟΠΙΠ ΠΏ ΘΠ ΒΘΩΒΌΠῚ δῖα ἐη 16 1]. μοίοϑι. 
γαεα φίοτὶ βεαιϊοιῖδ, ἀ6 αυΐθυ5 Μόγεδς βογίροίι ἰἃ 

Νυπιογὶβ “4, {πυγί υυ]α,, ρὶιΐα]Δ5, σδηοϊαυγαπι δυ- 

ΓΟυΠΊ, ἈΓΟΔΠ 8}} ἰπίι8 εἴ ἃ [(ογὶϑ ἀδϑιγαϑίδι, εἱ 

ἐφίοσα ασοερίδιὶ, οἱ σοηἤαϑιὶ 68, οἰ [ἐοἰετὶ εἴ σὶες πια- 
δομίπαδ, εἰ [ογπίαία 65 ἴπ εἶδ. ϑϑουπάσπι δἰϊοφο- 

τἶδη) γ6γῸ ἰϊ8 ὀχρίληδθίίυγ. 88 δυγοᾶ οἱ διρθηίοδ, 
1άὰ 6δι (υγίθυϊα, Ρῃ 188, οἱ οϑίογα ἰδιϊι βίοι [ἃ- 

Ὀεῖηυ8 ἰῃ δϑογίβ {6 Γ]8 : 4840 ΘΓΖῸ ἰογαυθηιιδ 
δ6ῃϑ0Π) δοΥ ρίυΓα ἴῃ Δία πὶ βθηϑαπὶ) αυΐ 6ϑΐ 001- 

ἰγδγί5 νοῦ ιδιΐ, γοῦρα ἀἰνί πα οοηἤδηιις, οἱ γεϑ θεοὶ 

ιν 4188 Π) 1 4Π|05 εἰ] ᾽65, Οὐ [Δοἰαπῖ: 8. ἱποίἀΐπνιϑ 
ἴῃ ροροαίαπι αιοά πυπς ΘΙ πηΐβεγαὶ 6 γυβδίοπῖο 
αβι ρ]οτι Πολιϊοπ 8 ποϑίγα;, βαηὶ ἰὲχ οἱ ργοριιδίξ: 
ΒΌΡΟΓ ἷ5 Θχβυ]Π 8π|ι5, ἴῃ ἢΐ5 οἰεγίημυγ. Ουο08 εὐπὶ 

4Π|16Γ ΘΚ ροηἰ πη 40 8Π| 86 γον} 858 ἰαρδὶ, οοηνογιέπιι 
γνδϑᾶ ρογὶ ἤσαιοηΐ8 ποδίγϑ 46 ἃγβαπίο σαιομδυ, 
οἱ ἀδ δυγὸ 86 η51}}}} φιιοά πουἱβ ἀδαΐι Ὠους, αἱ [46]- 

Πηῖ1ῖ5 ποὶβ ἱπηᾶϑ᾽νδ8 ᾿ηΔ50 0} 25, εἰ (ογιίοϑιηυῦ 

δ οἶβ. ᾿ 

4 ἱῃ14. 17. 45 Νυπη. Υ111. 

(16) Οἰγομίε απίπιας, εἰς. (λιΘη:6 πη88. : Παροδεύει Ὁ αὐταῖς νοῦς. Ἢ οὖν ἐχπεσοῦσα τῆς ἀληθείας ψυχὴ 
ἡμῶν τὴν ψυχὴν ποιχίλη δύναμις ἀντιχειμένη, χαὶ 
ἡτεῖ τόπον τοῦ εἰσελθεῖν χαὶ πορνεῦσαι μετὰ τῆς 

ψυχῆς, οἱονεὶ ὡς ὁ δαίμων τοῦ θυμοῦ, ὁ δαίμων τῆς 
χε ίας, ὁ δαίμων τῆς λύπης, χαὶ ἀπαξαπλῶς 
ἑχάστου πάθους ἡ δύναμις; παροδεύει διὰ τῆς ψυχῆς 
καὶ θέλει πορνεῦσαι μετ᾽ αὐτῆς, ἐπιπλαχεῖσα τῇ 
προαιρέσει αὐτῆς. Τοιοῦτόν τι ἠνίξατο ὁ Νάθαν πρὸς 
πὸν Δαυὶδ, χαλῶν τὸν δαίμονα τῆς πορνείς; ὁδοι-. 
πόρον. Οἰτομῖ απὶπιαπι τποδίταηι υατία μοιθδίας αά- 
τογδατία, ας ἰοοιπὶ φιατῖι μὲ ἱπργραάϊαίμν, εἰ ει 
απίιπα [οτιϊοοίαγ : ρμία, ἀκπιοη ἱγῷ, ἀηπον ἱμανὶς 
σίοτίω, ἀαπιοη (τὶ δι, οἰ, μι τόγϑοὸ ἀΐσαμι, ππὶμ8-- 
οἰ)ιδῆνε υἱιἱ υἱδ εἰτομὶ! απίπια! ας σμπὶ δα ομρὶϊ 
οτπισατὶ, ομπὶ 67:8 υοἰμιίαία ςσοποτεάϊοπάο. Ταίε 
φιυϊά ἱπείπιιαυϊ Ναίπαπ αὐ ἰ)ανὶά, ομπιὶ ἀφπιοποῖπ 
Ιοτηϊσα!ονὲδ « μογεστίπιπι ν τοςαυΐί. 

(117) γεδίες αἰυΐπα;, εἰς. Ολιδι: πι88. : Τὰ ἱμάτια 
ἐστὶν ἐν τῷ μέρει τούτῳ αἱ ἱεραὶ Γραφαὶ, καὶ ὁ ἐν 

σχίζει τὰ δοθέντα αὐτῇ εἰς εὐσχημοσύνην ἱμάτια. 
Οἰονεὶ διελεῖται τὰς ἐπ ἀρὰς, βεδν ΜΎΘΩΙ ητὸν 
ῥητῷ οὐ μετὰ τῆς δεούσης πλοχῆς᾽ χαὶ συῤῥάψασα 
ποιεῖ εἴδωλα τὰ ἀσεόῃ νοήματα, ἐν οἷς λατρεύουσα 
πορνεύει. Τοιαύτη ἐστὶν ἡ χὴ τοῦ αἱρετιχοῦ. Αἱ- 
ρεπικὸς δέ ἐστιν, οὐ μόνον ὁ χατὰ τὸ φρόνημα ἀπη- 
σχισμένος τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ ὁ κατὰ πρᾶ- 
ξιν. γοειίπιοιία μος ἐπ ἰοτο ϑμιπῖ ξαῦτα δετγίριιγα, 
εἰ ψιὶ εἰ ἱπεδί δέι8ι8. Απΐπια ἰφί(ιγ, ἡμα α νετήαία 
ἐχοίαϊί, σοποδδεα εἰδὲ υδειϊπιόπία φεῖϑεις πυνεεῖε ορὲ- 
τίαίμτ, δεῖμα! !. δοτίριιτας σομὰ ἐπ ματος ἀἰερεξεῖ!, α 
δεπίθπι απὶ δεμ!θπιῖι, ποπ ἐα {μα ἄθεοι (ἐχίατα, α8- 
διε σοπδιιθηδμα δἰϑὲ ἰάοία, ἱπιρὶος υἱάοἰϊεθξ δέπδμ5 
[αεἰῖ, ἴπ φιίθως [ογπιοοίατγ. Ἐ)μϑιποάϊ ἐεῖ απὶπια 
Πατειεὶ. κει ἀμίεπὶ ἠατοῖϊειια, πον δοίμηι φμὶ πιέη- 
ἐἰξ δέπδῃ ἃ υονίίαί6 αὐδείδδιις 6δὶ, τε εἰ φαΐ 
αοἰἴϑιι. 
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δ. ϑοηιίαν “1: Αδοορίδιὶ υφειἱπιόνΐα τατία, εἰ ορδ- αὶ ΠΘ406 χπεὶβ ἀθ!!ε[18 φαΐ Υἱάθον ἴα Εοοϊοδία ργϑαϊ- 

τμειἐ ἡ Ια. Ὑατὶδ γδδι}5 δβὲ, δὲ ἰἰς ὑπὰ8 ἀς ϑετρία- 

τῖβ Ιοδυβ, 480 ἰπἀυἑ πη Γ Δ55ὈΠΊΘΉ 165 ΥἱΒΟΟΓᾺ Π|]56- 

- φιοογύϊα, Βειφηϊτ81}8., ἢ πλ}{Π{2115, πηδηϑαδιυ αἴ η}5, 

Ἰουφαπίπβ 4(}5 δά βυεγοηάπ πὶ ἰηνίοεπι. Ηδλϑβ ναγίδ8 

γνοβίεβ, οἱ ρυ οι γο5 ἀπιϊοί 5 4008 πΠοθΐ5 Ἰαγρ (0.8 ε5ὶ 
Βεῦ8, 5 ἰδ ΓΑΠῚ8 δίφι6 σοηβοϊπάΐπηυ8, οἱ εἰγουπὶ- 

ἀαπιυβ [δ5ϑ8 ἀσοίγι δ δὰ ἀξδοορίοηαπι ΠΟΙ ΪΠυ 1, 

βοῃ ἀυδίσαι 658ὲ αὐἱηῃ γαὰγὶ 8 σθϑιῖθ8 ΟρΟΥΪΔ ΠῚ υ5 

ἸάοϊΔ. [μιεἢ 65 ἀυιϊόπὶ ἢο. αυοΐ ἀϊοίαΓ, δὶ ἱρϑϑηὶ 

γΘΙῚ τηάηἰεβηυ9 ἀεβογ δάτηυ5. ΥἹάδ πλὶΐ Δ] χυθπὶ 

Μαγοϊοηίβιδῃ, 5ἰνα ἀϊβεὶ ρα! υπὶ Ὑαϊοηιίηὶ, ἂυ σαγία 

ΘΙ} 5 }}νεὶ Πογοβϑὶϑ ἀοδηβϑογεπι, οἱ ΘΟηβ ΘΓ αυ0- 

τηοῦο ἰ.1ο]4 5:18, ἰά 6εϑὲ ἢφιηοηία αυς 'ρβ6 σοη)ρο- 

8]:, τηδησυοιμαΐης οἱ οδδιἐΔί6 γοϑιΐδὲ υἱ ἴῃ δυγοβ 

δυάϊοηιἴυπὶ (Δο 1} 5.6χ υἱα5 θοη (6 οΥμδίυ 8 56 ΓΠΊΟ 

δι Ὀγαραῖ. Εἰ ουπὶ ἢος ἐδοοτίς,, ἰπι6 !} 6 Θι1πῈ Δ5511Π|- 
ρ5ἶ586 Ὑδϑϑίοπι ὙΔΥΪΔΙ ΠΊΟΙ ΠῚ, Οἱ σΟΏΥΟΓΒΔ θη 15 

ορεΐπηας,, εἱ [0115 δι} δ Θοἶ586 {5 'ρ86 σοηδίγυχίί, 

Ἂς )υχία πηοὶ αυΐά6πι Δηϊηνΐ ΒΘ 50 πὶ ΤΩ. 0]10 πΟΟΘΠΕΟΥ 

651 Βργοιῖουβ ΒοηφῈ Υἱῷ, οἱ ρ]υβ ἰῃ ἀοοίγίηδ 808 

Ἰιαδοὶ δυοιυγί(αἰ5. 60 4υΐ ὀοοιτίηπι δοηυθγβαίϊοι8 

τιηϑου!εῖ. Οὐ οπὶπὶ Υἱίδ ραβϑι πιὰ οϑί, πο [Δ6 116 

ΠΟ π)η 68 δι (αἰϑυ πὶ ἀοβπιᾶ 50}]Ἰοἰϊαι,, π66 ροίεβδί ρὲ 

Ὁπηῦγαπὶ σαποι[8|15 Δυ ἀἰδητιηι ἀδοΐρογα βἰπιρι οἰια- 

ἴδ). Ὁ. ὙΘΓΟ ΒΘΓΙΊΟΠΟ ΡΟΓΥΘΓΒ03 65, οἱ ἀἰβοὶρ! 5 

411] σοΟη ΓΑΓίι:8, ΠΊΟΓΕβ δυΐδῃ οΟΙΠροβἰ(05 δἱ ΟΓπᾶ- 

108 Παρδί, Π18}} (εἰ! δἰ ά,, ηἰβὶ δοοῖρὶ ἰηἀυπιδοηία 
ΥΑΓΙᾺ ἰποιτυι] Ὀοηΐ, οἱ σοηγαγβδι οἱ φυϊοία, οἱ 

εἰγουπιάδι δὰ [40]15 δ}.18, αἱ πηαρὶδ ἀδοἰρίαι δυάΐβη- 
(ε5. [ἀοἴγοο 5011|ςἷτ6 οανοαπηιβ Βογθίϊςο5, φαΐ οοη- 

γεγϑδ ἢ 5 Ορι[π|. 80η|., φυάγαπι [ογί νἱΐδπι ποθὴ 

(Δπ| Ποὺ αυλπὶ ἀΐαθο] 85 ἰηβίγιχὶ!. Νὰπὶ φαοπιοἋ0 

υδδβάδπη) [Π]6ΟΘ Ὀγα5. ἐβοᾶγαπι Δ Ουρ68 ὑγοροπαηΐ, αἱ 

(20 1118 ἀνθ8 εαμίδηϊ ρ6ὺ οὨ]οοἰαπιθπίυπι ρυϊα, βίο, 

αἱ δυάδείυ5 ἀϊζαπι, 6δί φυδύλιι οαδι [α{ἰ5 ἀΐαθο]!, 

4 δὲ ἀδοῖρυ]α ᾿υπιδης5 δηΐπιθ, υἱ ΡῈΓ ἰδιϊα5πιοιὶ 

δ25ιΠ|{816π|., οἱ πηδηβαοίιἀϊπαπι, οἱ [υδι}118πὶ ροπ58)1 

(015 σάροΓα, οἱ []5ἷβ Βαγηοηΐθυβ ἰγγοίίγα, Ὀῖνοῦ- 

5'8 ἀἰδῦοϊ 5 ρυξπαὶ ἰῃϑ.ἀ 8, υἱ τρΐβανυπι ρογ αὶ 
μοπιΐποπι, δὲ θΟη8Πὶ π|4}}9 ἐγίυυϊ: νἱίδῃ δὰ ἀδεεὶ- 

Ρίοῃο5 νἱάδθηϊοβ8, οἱ πη πὶ θοηΐβ ἰπυτὶ! οοηβοίθη- 

ὕλην. ΜΊΝῚ ἱροὶ ηυΐ ἰη Εςοἰεδία ργϑάϊοο, ΙΔ4υ 608 
882}06 ἰδηαϊι, υἱ ἰοίαπὶ ΕΟ Θϑἰαπὶ ὃχ πιθᾶ σοηϑοῦβα- 

τίοπα ἐοηαπάδι. Εἰ 460 ρ[115 Πὲ 4υΐ ϑειπὶ ἴῃ πιρϊο 

Ορρυφηδηίγ 4}} ἰηἰ πιο, υἱ 96Γ γαΐπδηι απΐυ5. 1ο- 

πε δ 4088 ΘΕἰαγὶ πῸμ ροί6βέ, οπιηΐθυβ βοδηἀδί πὶ 
ἢαι, εἰ Ἰηνροάϊαιαν 468 ΡῈΓ σοηγογβα ΟΠ οπὶ ρα 581- 
πιᾶπὶ Οἰογ σοτιπλ. Οπηηΐα, υἱ ἀἰχίπιυ5, ἀἰΔ θοἾ 115 Ορο- 

τίν, οἱ 6 4υ8 νἱἀδηίιιν 6886 ΠΟη8, "66 δυηῖΐ, εἱ 

68 485 ΡΟΓ ΠδΙΓΑΠῚ δύ ᾿η818 56πὶ; οπηηΐα δἀ- 

ΥὙργϑυπὶ ἢ Πλληδηϊ ΟΟμπηοηϊδίαΣ ἀπἰπιπι. ὕπάε 4υὶ 

(ατϑη) Βδθδί Υἱ 85 ϑι5, ἤδαυ πιϑηβιθί ἀπ 6 ἰϑογο- 

τἰεογυη) οϑρίταν, Δά οοπδοπιθμἀιπι ἀοοίΓ Πο8 ΘΟΓΌΠῚ, 

41 ἔχρεϊι. χυι, 18, 55 Μδιίἢ. χχῃ!. 3, 
-» 
ὃ. 

{8) Εἰ πιοίία ἀραπι, εἰς. (δίδηθ π|58. : Μέλι ἂν 
ει τὺ εἰσιν αἱ ἐχ τῶν προφητῶν θεωρίαι χαὶ τῶν 
ἡὐαγγελίων " σεμίδαλις, αἱ ἐχ τῶν ἐντολῶν πράξεις, 

εᾶγο, βοδηἀδιζαθίϊυν, 5δθὰ ἰρϑυπὶ ἀοβπιᾶ οοΟμϑἰἀογ8 8 

οἱ ρεγιγδοίδηβ Ἐοοϊθϑίε Πάθ πὶ, ἃ Π16 αυϊοπι δνόγ- 

δαθίτιν, ἀοοιγπαπὶ γ γὸ βυβεὶρίοι βεουπάυπι ργῶ- 

ἐερίυπι θοπιίπὶ, 4υΐ αἷς “δ: ϑμρόγ οαἰκοάταπι Μοὶ 

δεάστιιπι εοτίϑα εἰ ΡΠατὶ δαὶ, Οπιπῖα φιαοιπημε υοϑῖς 

ἀϊομηῖ, αμάϊίο, εἰ [αεἰίο, ἡμαία ορέτα απίεπι ἱϊοταπι 

ποίϊι [ἀοεῖϑ; ἀΐσαπι φαῖρρε, οἰ ποὴ [αεἷπηὶ, ἴϑιϑ 

ΒΟΓΠΊΟ ἀ6 π|8 6βί, 41 Βοπὰ ἀοοε0, οἴ ΟΟὨ ΓΑΓΙᾺ Μ6ΓῸ, 

δἱ 5 πὶ| 86άθῃ8 βυροῦ οαϊμβοάγαπ) Μογϑὶ 4υδϑ8ὶ ϑογὶθα 

εἰ Ῥμαγίβαυβ. Ργοθρίυπι εἰδὲ 681, ὁ Ῥορυ δ, 8] ΠὺῸπ 

μδθυογὶϑ δοουβαιίοποπι ἀοοιγηθ ρϑβδὶ πη, οἱ 8]16- 

πουπιὶ 80 Ἐσοϊεβία ἀοφηηϑίυπι,, ΘΟΠΒΡΟχογῖδ Υ6ΓῸ 

πιοᾶτῃ ΘὈΙρΡΔΌΙΠ δ Υἱϊδπὶ, αἴαυθ ρεθοϑία , υἱ ΠΟΠ 

ΒΑΡΘ48 ἠυχία ἀΐοαπι}8 ν]ίδπὶ ἰυδπὶ ἰμϑι!Ἐ06 Γ6, 564 ἃ 

Β ἴδδεγε φυβ ἰοαᾳυον. ΝΆ πὶ ἱπιίοπιυτ, εἴ δὶ γοϊυπηυ8 

α 

4“. Ε26 εἰ). χυὶ, 18. ἶὁ Αρος. ν, 8. 

᾿ηἰτδνὶ φαοπηρίαπι, ργοροϑίίυ8 δὶ πορὶβ δὰ ἰτηϊι- 
ἀυπὶ Ομγἰβέυβ δοδα8. Ὠοβοσὶριΐ ϑιιηξ δου 5 ἀροϑίο- 

Ἰογαπι, δἱ ργορμῃοίδγυπι φεβίἃ ἀ8 βδογὶβ νοϊυπηἱηὶθυ3 

δρηυδοίπηαδ; ἰΠαἀ οχοιηρίαν Πγηγυπὶ 68ι, Πυἀ Ῥγο- 

Ροβίϊιπι βοϊἀυπι, φυοὰ 4υΐ ϑοᾳυϊ ουρίϊ, δθουγυβ 
ἱμφρεάϊίαγ, 5.᾽ νϑγοὸ φυδγίπιυβ ποῦΐβ οὐ! ρα 1168 δὰ 
φἰηυϊαπάσπι, υἱ οὐπὶ ἀϊοαπιι8, ἰ||6 ἀοοοὶ, δὲ ἰδ 

κυ ἀοοοὶ (Δοἱί 'ρθ6 οὐπίξατίϑ, δάνθγβυπ) ργβοδρίιπι 

Βοπηϊπὶ (δείπιυβ, αυὶ πιαπάονί! ἀοοίγί 88 πιδείβίγο- 

τὰπι τηδβὶδ σοπεἀογδγὶ ἀθθθγα αυδηὰ υἱϊ85. τες ἀΐ- 
εἰπλ5 ἀθ 60 αυοὰ 5οτγίρίυπι οϑὶ : Αδοορί δὶ υδείεπι 

ἐμαηὶ υετοὶεοίοτεπι, οἰ ορεγωδείς, μα, ἰά 6581 νῶϑᾶ 810- 

εἰβοδιϊοπί, φυῖ ἰῃ ἰάο]8 οοιμπιυ δι, 

483 4. δεαυίτον “᾽ : Εἰ οἰόκπι τεόμηὶ, οἰ ἑποὲν- 

δμπι πιεμπὶ μοεεϊειὶ ἀπι6 [ἀφίετε ἐοταπι. ϑογὶρίυγα 

ἀοοοηιὸ αἀἰάϊοίανι8, φυΐα βαποίογυδι ΟΥΑΙ δἰϊ ἰῃ- 

ἐδηδυπι. Αἰξ δπΐπι Γ : “ποόπόμηι αἀμίδαης ΟΥ̓ ΟΉΘΒ. 

Ξαποίοτιμη δμιμ1. δ] Ἔγθ0 ἰμϑεα!! δά οτδίίομαπι, ουπὶ 
ἐπΠαπὶ θ60 ἀοθδαπιι5 οὔδεγγα, ἰά 6δβὶ 1)}60 1665 οἱ Βγὸ- 

Ρδδίδγυπι, θε0 Αθγμϑιι,, θε0 5880, θ60 9800}, οἱ 

Ῥαιγὶ Ζοβὰ Ομγίβιὶ, οδεγίπιι5 4085 ἱρ5ΐ σοηΠηχὶπη08, 

ἴῃ ἰδπίυιμη αἱ ἰποδηβυπι θεῖ ργοροιᾶπη8 ἰ40]15, [8- 

οἰαὰβ ἰά φυυά ἀϊοίίαν 'π ργαδβθηιὶ : Οἰεμπι πιειπὶ δἰ 

ἐποοπεμπι πιθμηὶ ροδιεἰὶ απ [αοίεπι ἐοτμ. δ γαι 

136. ἀδ ἰπεθηβο 8ὶ1 ἱπιθ!δοίυ5. Θαϊὰ τεβροηάοθίπιυϑ 

ἀα οἷοο ἢ ΟΙδυπι 6ϑὶ ι0 νἱἷν βδηοίιβ ἀπρίϊαγ, οἰθαηι 

Ομγίβιϊ, οἰδαπι ϑδποίδ ἀοοιγίπα. Οὐπὶ γᾷὸ δοεερῖς 

ἰϊφυϊβ ποὺ οἴδαπι 480 υηρίτυν βαποίαϑ, ἰά δὲ ϑ6γ- 

Ρέυγᾶπι 5δογὰπι ἰμϑ({ποηϊοπὶ φυοαιοὰο Ορογίεδί υ4- 

γευϊξατὶ ἰπ ποηιΐπο Ραιτὶ58, οἱ ΕἸ], οἱ ϑρί γιὰ 5ϑῃοιϊ : 

οἱ ρᾶιοα σοπμ μευ 8η8 τη χο τ ηὐυθηιρίδαι, οἱ ᾳυοάδπι- 

πιοίϊο ἀϊχαιῖι, ζλπ| ποῦ 65 οί ΒΘ Πυ 8, ΟΟηϑΈ0α- 

ουΐῃ8 69 Ἀν ΔΟΓ βθοιμάδ βοπογϑιΐυμίδ ; αἰ οπῸ 

δοοίρί! οἴδυπι ])οΐ, εἰ ἱποδηβαμῃ, εἰ ΡΟηΪ᾿ ΠΠΠυὰ δηί8 

[δεϊαπὶ ἰδοίοτιπι. ΕἸ ρᾶπες πιεος ιο8 ἀεαὶ εἰ, εἰ- 
γιΐία, οἱ πιοίίε, οἰ οἰεο εἰϑαυὶ 16 Ἶ. ἘΠΟΘ ΡᾶΠ65 Π0- 

βιτὶ δἰ πη ϊα τπηυμαάϊββίπια ἱπ ϑογρίυγίβ,, δἱ πιθ]Ὰ 

δρυπὶ (18) ργορμδίδγυπι. [βία οπιπία ἀδά!! π0}}}5 

Βου8, εἱ εἰθανὶι πο8 ἀ6 ραπίβιιβ ργορμείδγυῃ, οἱ ἀδ 

τι Εχεοῖ, χνι, 49. 

ποιοῦσαι τὸν ἄρτον τὴν καρδίαν ἀνθρώπου. Ταῦτα 
ἀνατιθέασιν εἰδώλοις, οἱ ἐν δόγμασι καὶ πράξεσιν 
ἁμαρτάνοντες. Μεὶ ἀρμνι, σοπιεπιρίαίτονες διμ! ἐλ 
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δἰ πη Ἰοψι8, πη} 116 Ἐνδηρο!!, 6 αιΐθι5 εἰ θαι ροπΐ- 
Χ τὯυϑ Θδά6πὶ ᾿ρ88 ἰΔ0115. τη δηἰπὶ οχ ἀοφηιναι!5 [α]5ἷ5 

γΟΙ η(65 Δϑϑυποῦα ἀρίοπϑίσμοπ, ἐἰχί!ηι.8, Βοεϊ ρία Πὶ 

65ί ἴῃ ργοριιθίϑ, ἰοϑίδίυνγ ΜΟ 565, ἸοχιυιΓ ΑΡροβίοίιϑ; 

4}. Δ|1ὰ8 (Δοἴηνι8, 4Ὧπὶ Δοοίρίαη!65 ρᾶμ65 γϑι - 
εἷ8 ργοροιυηι8 605 5: πη οΥ 5, 4118 ἱρδὶ ἤρ τίπιιϑ ἢ 

Μαγοίου [6οἷ( ἰάοί τ), οἱ ργοροκυΐ! εἱ ρᾶη658 ϑογίρίι- 

ΤΆΓυπι ; Ὑϑιδἶπι5, Β15:}165., οἰίογίᾳας Ὠφογοιί οἱ 

(δοσγιιηὶ 5 πιο γ. ΕἸ ροδιι δι {{|α ἀπο [αοἰθπι Θοτγιπ 

ἑη οἄοτειη διιαυϊ αἰ 13. ΝαιΙΓΔΠ ΠΟ δυαν βϑίτ! οἀο- 

Τὶδ δυηῖ ἢδ0 488 ΠΟΛΐΪ5 ἰΑγρῖ 185 ε8ὲ θδυβ8. υ6Πὶ 

οὐογοπὶ βυδν ϑϑἰπμιτ 4η16 ἰάο[4 ροηϊϊ, 4υὶ Δάνογβυηι 

Ροιἐδβιδίθιῃ ϑογίριυγαγαπι δυΐ φογ} 1, δὰϊ ἰι6}}1σἱ!. 
ὅ. Εἰ [αφίμπι θεί, αἰεὶ Αἀοπὰϊ θοπιΐπιιδ, οἱ ατοορὶ- 

δ[ϊ βίϊος ἱμοδ, εἰ βίϊαδ ἰμια5 γιιαα σοπειϊδίδ, ἐξ ἱπιηϊο! 4. 

δἰὶ ἱ{|05 ἐπ οοπδιπιρίϊοποπι 15. Οαπν φοπιοῦῖ! (19) ροο- 
οαιγὶχ δογαβαίθηι {108 οἱ ἢ}148, ἢηἶ5 δογυπι 4υΐ πᾶ- 

βουπίυγ Οοοἰδο 681. Νϑῆυδ δηΐπη 8418 ἤπηΐ8. δϑὲ 
Ῥοϑβϑίπιογυιῃ. ἰἀοἶγοο βουϊρίαηι 6ϑὶ 15 : 1ηιπιοίαδιὶ δος 
ἐπ ἐο᾿διιπρίλοπόηι. Ομαπηι πιοάϊοα Τοτπίοὰία 68, ἱπ- 

(ογ[ἐοἰδιὶ παίος πιθο5 εἰ ἀφαϊδίὶ ὁοΩ. Ῥτορτία αἷϊ : 46- 

εερίειὶ βίϊοα ἱμο8 ; εἰφηϊποδηίονηυα δἀάϊαϊι : Οοοἰαϊ- 

διὶ πίο5 πιεας. Ουϊουπαυς Θηΐπὶ ΠαβΘυ ΠΥ ἴπ [185- 

Τοιϊοοτυ ἀοοίγπἰ8, οἱ ἴδἱ ΠἰΔοὶ 8085 ΡΠ ποὶρία 

δυπιρβογμηΐ, μὲ Π}Π} δυηΐ ἰογηϊοαγία οἱ ρϑεοαιΓὶ οἷβ 
δογτυδαίοπι. Οαἱ Δυΐοπι πδῖι}5. 681 ἰῃ Ἐκοϊεϑία, οἱ 46- 

σθρίυδ ροβϑίεα [υοτὶϊ Πωγοίϊοδ [αἰοιίαία, ἰβίς πὶ 

“Πυ5 Βεἰ 511, ἀρργθθϑ5 6ϑὲ ἃ ρεοοδίγίοθ δογυδᾶ- 

ἰθπὶ., οἱ ρμοβί[8 υἱοίϊιωὴα ἰμ0118 οἷυβ. Ηος φιρτα 
ὁπιπέηι [οτηϊσαιίοπέπι ἐμαηι, εἰ αϑοπιϊπαίίονιος μας 15, 
ΕΠΠο5 Εοἰαβίδβ ἀροίρογα, ἰπιπηοίαγε ἰἀο 5, πος διρΓΆ 
Οπλη6 ρεοοδίιπι πὶ 651. ΕἸ ποη [μὲδιὶ πιοπῖοῦ αἱοὲ 
ἐπίαπιϊ ἱμέδ ἐὐπὶ ἐτας ἡπάα εἰ {ΓΡΙΙῸΓ αρεπς 15, 

15 Ἐχροῦ, χτῖ, 19, 15 1υἱὰ. 19, 90. 
19}} ὅογ. χι, ὅ. 89 Εροῃ. χυι, 95. 
Ῥτορβεῖίε εἰ Βυαπροίἐϊδ ; δοπιϊἀαἰἷς, φιιπὶ δα πιαπάαις 
ἀοίίον δ, φια (ΟΥ Ποηιϊπὶδ Ῥαποηὶ οἰβοίιμ!. ας 
ἑωοἱἷς εὐ λένε: φιι ἐπ ἀυσπιαίὶς οἰ αοἰἰοπῖθιις Ρέεεαμι. 

(49) απ φενμοτῖι, οἷς. Ολίθῃς8 πιβ8. : Θύει υἱοὺς 
αὐτῆς καὶ θυγατέρας ἡ ἀσεδὴς ψυχὴ, ἣ πράξει, ἣ χαὶ 
λόγοις ἀναγευνῶσά τινας ἐν καχίᾳ. Τὸ γὰρ τέλος τῆς 
τοιαύτης γεννήσεως, σφαγή ἐστι. Καὶ μετ' ὀλίγα" 
υὐ ἐν τοὺς ἀναγεννωμένους ἐξ αὐτῆς ἀδιχεῖ 
ἀσεθδὴς Ψυχὴ, κατασφάζουσα τοῖς εἰδώλοις - ἀλλὰ χα 
τινας τῶν ἐχ Θεοῦ γεννηθέντων χατασφάζει τῇ πλάνῃ 
«ἧς χαχίας. Τοῦτο τὸ ἀμάρτημα, φησὶν ὁ Θεὸς, παρὰ 
πᾶσαν ἁμαρτίαν ἐστὶ χαὶ βαρύ. ἰηιπιοίαι [108 5μος 
ἐἰ (ἰΐας ἱπιρία απῖπια, φια υεὶ αοιΐοπα, υεί οίϊαπηι 
νετὺϊδ αἰἴθιιο8 τερενόταὶ ἴῃ πιαιἱεα. ΕΠιιΐς οπὲπι 6)μ4- 
πιοράϊ φοπεταιἰοπὶς, ᾿σα 465 ἐεί. Εἰ ροδὶ ρϑιιοᾶ : Νὺμ 
δοίμπι τέρεμοόταί!5 ἐὰ 86 πορεῖ ἱπιρία απΐπια,, 608 ἰηι- 
πιοίαναο ἰάοἰἷδ, το4 δἰἶαιπ φιιοδάσιι φεπόγαιος δα ἴ)60 
πιαρίαί ἜΥτοΥΐ πιαϊιῖα. Ηος μεοσάϊιηι, ἱπφμῖς θα, 
ΦΈΡΕΙ ΟΠΙΠῸ ρεσοαίμνι 6δῖ, οἰ φγταυθ. 
ν᾿ 920) δὲ ἐυνιδίάοὁτο8 απὶπιαηι, εἰς. ΟδίθπαΣ Ἰη88.: 
Ἐὰν ἴδῃς ψυχὴν ἐγχειμένην τοῖς βουλομένοις ἐρα- 
σταῖς, ὄφει ὅτι πεποίηχεν οἴχημα πορνιχὴν, χαὶ ἐπι- 
δέχεται πάντας ποὺς προαιρουμένους πορνεύειν μετ᾽ 
αὐτῆς " δηλονότι τὰς ἀχαθάρτους δυνάμεις. Καὶ μετ' 
ὀϊίγα " "Ἔχει ἡ ψυχὴ κάλλος ὑπὲρ τοὺς μοιχούς. ᾿Ἐχεῖνοι γὰρ ἀπώλεσαν τὸ ἑαυτῶν κάλλος. Οἷμαι δὲ 
ὅτι σαρχὶ συνέζευχται ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ, καὶ διὰ 
τοῦτο ἐρῶσιν αὐτῆς τὰ πονηρὰ πνεύματα, φιλόσαρχἀά 
τινα ὄντα. Μοιχεύει δὲ ἡ ψυχὴ μετὰ τούτων ἐπαχού- 
ουσάα αὑτοῖς, χαὶ δεχομένη σπορὰν ἐχ τῆς χαχῇς 
αὐτῶν διδασχαλίας, χαὶ τίχτουσα τὰ καταθύμια αὖ- 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΕΖΕΟΠΙΕΒΕΜ 

το [ϑἱ4. 90, 91. 
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Α Ριαίδίυϑ ἐδ ἀδ πιιάϊίαία εἰ (υγρίυἀΐης  ογικαὶοπι. 
Ορονίυϊε ἀγβὸ ἴα ἰφυίδία. τηθειἰηἶδεα πιοιποάθ 
ῬΒΠΠΔ8 ΠΊ6858 Θχρδηάογί πὶ ΒΌρΕΓ (6, αἱ 435 ΠΊρ 86 

16 46 βδηφυΐηθ [υ0, οἱ Ἰαναγὶπι ἰ6. Τὰ γϑγὸ ἰιοτυτα 

οδηηΐμπ) ΟὈΠ ἃ (υἱεῖ, Ηξες αι οοπάδοοπι πυάλπι, 
Εἰ {υγρίτον δϑθηίθηι, εἰ ςοπι αἰ βί8πι ἰῃ δῆ συΐηθ δυο. 

6. ΕἸ [αεἰμπὶ 651 ροδί οπιπὸς πιαίϊπας (μας : τὰ, 

τῷ εἰδὶ, αἰεὶ. Αἀοπαὶ Ῥοπιΐπιις; εἰ ααϊβεαειΐ ιἰδὲ 

ἀοπιμηι πιετειτεἶαπι, οἱ [εοϊδιὶ εἰδὲ ἐπροείοπει, ἱπ 

οπιπὶ ρίαίεα "7. 81 οοηδίάογϑ δηϊπιδ (90) ἀχρο- 
5 18π| ἀιηϑίου θ05 50.158, ν}.16}}}8 φυοιηοάο ἰδείδι ἀ0- 

πλπ Ὠ)6  εἰγί οἴδηι, οἱ βιιβοίρίδι ομπε5. 4005 ργϑάϊ- 

χἰπιαβ διηδίογοβ. [μ 16 ἶσα γογοὸ 4ιοά ἀϊείπηυβ εχ 

βαφυθδηίίνυβ, ἰά 68ὲ αυὶ διιηὶ ἀπιδίογοβ δεγυβαίοπι. 
Απΐπια Πυπηδηᾶ πη πὶ Θροοίοβα 65,, οἱ τη ἰγα επα 

.ιδοῖ ρυ]ο υυϑηθ. ΑὐἸ δ χ αὐυἱρρα ο᾽υ8., οὐπὲ 
648) ργιπιαπ σοπάδιοὶ, αἱϊ 15: αοίανιι 5 ποηιίπϑη αὐ 

ἑἐνμιασίνοηι εἰ δἰ πε ἐἀΐπεης ποδξίταπι. Οὐἱὰ μ4ὸ ρυΐ- 
ον υἀϊπθ εἰ δἰ τα ἀΐηα ρυϊο τος ἢ Ουϊάδῃῃ ογξο 

δάυ]ιογὶ οἱ βογύ αὶ ἀπιδίογθβ, ἀθοοτγα 6}15 {Π|δοιὶ, ἀ6- 

βἰάδγαηὶ δδπὶ ΘΟΓΓΒΙΉΡΟΙΘ οἱ [ὈΓΠΟΔΙΪ 50. ΡῸΓ δι. 

ΟυλιμοῦΓοιη 58 [16 Π8 Υἱγ Ῥαυὶυϑ ἀϊοὶι 1 : Τίπιεο ἀμίθηι 

8 Ά, πὸ [οτγίδ, μὲ δέγρεης ἀδεορὶ! Ενώπι ἱπ πεφελια 

δια, δ ΘΟΥΤΙΠΙΡΟΜΙΏΥ δον διι5 υδοίτὶ. ὅ6η80.5 ΠοδίΓὶ 

ἴπ Γοτηϊοαιίοπο σάγιδ}} ΘΟΓΓΟΠΙΡυηϊΓ : ἴηι 8ρ  γ(ἃ- 
θὰ 8 γΘΓῸ βίυ ργίὶ5 βθηβυ8 ΘογΓι πραγ, εἰ ἰρδὰ Δη ἃ 

γυϊηθγαίυγ. 
Ἴ. Εἰ εοπίαπιϊπαειὶ ἐρθοΐδηι ἐμαπὶ "5, ἘΠῚ λπι5ὶ πο 

ιοπιο ἱπ Ρθοοϑίβ τπαδχὶ πιῖβ ΠΟηβιαἰ05, ἰλπιοπ 4υ δ 

( ἰπβθηβ ἐϑὶ δηΐινϑ ρα οἰγτἀ0, πιϊπογθιη φυοχαὰ 50- 

οἰοιαία ἰυγραίαν, Ἀδδρίοθ υἱγία 65 δηϊπια (21) συ 

εἱ Ἰῃ81 125 δἰ! ἃ 1)60, υἱάδ ρυϊομειαὐΐηαπὶ 6}}.8, ἰη- 
γϑ ΠἸΟηομ,, ἀϊδβροϑίἰοπαπι, οἰοουοη απι, πηοπιοτίδπ), 

τὸ θὰ. 92. 16 108, Τ᾽ ἰυϊὰ, Φ5, 24, 78 6εη.:, 26. 

ποῖς. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Ἕν τῇ σωματικῇ πορνείᾳ 
σώματα φθείρεται" χαὶ ἐν τῇ πνευματιχῇ πορνείᾳ 
νοήματα φθείρεται. Καὶ τοῦτο δηλοῖ ὁ ᾿Απόπτολος. 
δὶ οοπείάοτες απἰπιαηι υοἰεπιΐϑεις απιαίοτίνιια ἐχροοΐο 
ἰαπι, υἱἀοδὶς ἱρδαηι δἰ δὲ πιοτίοτίανα ἀοπιμπι φάϊβ- 
ξα886, οἰμιοίοδηιθ σιὶ υοἱμοτῖη! σι δα [οτγπίεατὶ,, 
αὐηιλίίοτο, ἱπιμιπάας υἱάείϊοοι υἱγίμίε5. Εῤ ροϑὶ 
Ρᾶιοα : αείιὶς ρείοϊιτίον 6ε1 απίπια. 1 επὶπι Ῥαί- 
εἰν τά διόπι διιαπι ἀπιϊδοταπί. ΑΥ̓ΔΙΙΤΟΥ͂ ἀμέπι, 4μ|α 
εαγηὶ συρυίαϊα 651 απίπια,, δάπι οὐ τέπι ἐ͵ι8 απιοτὰ 
τοποτὶ πιαίΐσποδ φιοξάαηι Θρίτίιιι8 σατηὶδ ἀπιοτε ἀε- 

Ὁ ἱποίος. Εογηπίοαιατ απίεπα ομπὶ {{{Π8 απΐπια, ἀἀπι {5 
αὐγεῖα μτγαθοῖ, αἰφμε ἐπ ργαυα ὀοτιπι ἀοοίτίια δέπιεπ- 
(θη τεοὶρίεπδ, φιοα ἐ{{ἰ8 τοίιρε [1 ρατῖϊ. Εἰ ραυς8 
ἰμ!ογ)θοι5 : 1 σογροταϊὶ [ογπὶ σαι ΐοη}6 σΟΥ̓Ριιδ ΘΟΥΤΙμΝ- 
»ίίιτ, ἱπ δορί τί αἱὶ [οτπϊσα!ἰοπε σοΥΓμπιρμι 7 δέμδμὲ : 
Ἰάγιιο ἀεείαται! Αγοείοίι8. 

(31) Πιεβρίοο υἰγίμιο5 απίηϊα, εἴς. (Διο 85 Π|85.: ἀυ- 
νάμεις εἰσὶ τῆς ψυχῆς, ἐν ἦ καὶ μνήμη, ἐπιθολαὶ, εὖ- 
φυίαι, νοήσεις, ὑρῃ σεις, ἀφορμαὶ, συγχαταθέσεις, 
ἔμπνοιαι περὶ Θεόν. Ἐμπεριέχονται δὲ αὐταὶ ταῖς 
ἐνικαῖς δυνάμεσιν αὐτῆς, ἐν τῷ λογιχῷ, ἐν τῷ ἐπι- 
ἀρετήν, ἐν τῷ λογιστικῷ. Ταῦτα πάντα φθείρει ἧ 
ἀσεθὴς ψυχὴ τοῖς ἀλλοτρίοις δόγμασι καὶ ταῖς ἀλλο 
τρίαις πράξεσιν. ὅμας υἱγὸς ἰαϑεὶ απίπια, ἐπ μα δικὶ 
μιθηιοΥα., σοποθρίι8, ἱμσεπὶϊ αοσιιηῖοι,, ἱπι δι φο!ἰοπέδ, 
ἀρροίἐΐονες, αρρτεδδίονθδ, αϑεόπδις, αῇ!αίμς εἶττα 
ϑέευηι. Οοπιρτοϊιοπάμπιαιν τότο ἤωο σεμοταί δι υἱτῖ- 
ὑπι5, [αεμ{ιαἰϑιις υἱαείϊοεῖ ἱγα, σι ριαἐαἰἐ8 αὐ ταιῖο- 
πῖδ. ὑπποία ἐδο εοττιπιρὶι ἱνμερία απίπια αἰϊοπὶς 40- 
εἰτὶ πὶς, αἰϊοπίεχμς αοἰἰϑιιδ. 



1γ ΒΟΜΙΠᾺ ΥἹΙ. 130 

ΡγοπυπιίδιίοΠ6ΠΊ, οὐ}ι15 5ἷ1 ἰπφοηὶ!, αυοιποίο μεῖ-  (0}Π|σᾶπϑ υἱ ὰη6 ἴοπφο, οἱ δίδαι ἰογο λφὶ νἱΐακκο ἰπὶ- 
ἢ66} ἰη (6! ΠΠσαι, ἰηἀ6 ἰηι6]]οῖα ἀϊιάϊςαι, αὐ ἰποίίο- 
1 διὰ δθι5ι18, υἱ τε Π|} 56Π58 ΘΟπηπηοι οἱ, 4105 118- 
θεὲ ἱπιροίυ8., 4008 οορί(αἰιι5 ἀ6 Πὲο. Ηξς ροβϑίἀθπ8 
Ἰπᾶρηα; ρυ]ΟΒγ 1 π|8 65ι, 864 ΒωΓοιίοοταπι 8608, 
εἰ ἐσίγδηθδ γα! ἰοπὶ5 ἰπϑιϊτυτοη6 ουτταπηρίιαγ. Εἰ 
ἐγαπαίεγμπί ογκτα ἔμπα ΡΥ οπιπέπὶ ἱταπείίμηϊ, οἴ πιμί- 
εἰριἰσαειὶ [οτπίεαιίοπειπ ἱκαπὶ 5. Ἐπ᾿ [οτηϊοδιίο ἃ ἴοτ- 
πἰοδίϊοπο ἀΐδεγεηβ : οἱ φυοπιοάο ἰῃ (ογηἰοδιΐοπα σἂγ- 
ἨΪ5 6ϑὲ 8] 1χυἱδ 0 πἰμηΐα (ογπἰοδιϊθηἷβ, οἱ ἰδπηθι 
[ογπἰσϑιΐοπα ρο ! ἴα 8., 8118 γεγὸ πιὰ εἰ ρΠ| 8 η8 [οτγπὶ- 
ΘΑ ΩΠΕΘΠΙ 8118Π| ; 5'6 οἱ 'π δὰ [ογηϊοαιϊοης αυᾷ δηΐ- 

τηδ πὶ 5 18Π| 565 406 ΟΠ δου αὶ, [1.5 πλ}}1π- 

ἀΐπο (ογηἰοδιϊοπΐς ΟὈγυΐταγ, 4118 ν6ΓῸ Ποη ἴδῃ) ἅ 

[οτηϊοδιϊοπο 6ϑὶ βοἀιοίυ8. Ιἀοἶγο0 418 ΤηΘηϑΌΓᾺ πιθηβὶ 
(υδγί πηι, Γοηγο( 6 ἊΓ ΠΟΡΪ8. 

8. Εἰ [οτπίοαία ἐς ἐπ βίϊος ΤΠ σῃριὶ εοπβηεε τὰο2 55, 

ΕἸΠῚ ΤΕ ργριὶ (22) σομγατία Γογιυἀΐπε 8 δυπι. Νος 
ἸλΪΓῸ ΠῚ 691, δὶ “θη πεβ ποϑίγὶ ὐ υρί!! ἀϊσαπίυγ ; 
οοπε68 Ασγριὶ εἰ λγυπΑ]6π ἴῃ 808 οἰν 816 βυηὶ 
Ροβίεῖ. Ουἱ βυπὶ πιαρηὶβ σαγηϊθ8., πο αυΐα ἰβιὶ 
ΑΕ φΥρι! ἰηροηι68 σγη68 αῦδδηι (οἱ φυϊάαπι Ποπαβία 

τἱἀοῖυν ρυάδηάα δογαπι ἱπιπιίδίο νοσδθυ]ο δἰφηϊῇ- 

4556, ἰὰ 65ῖ πιδϑηΐβ ολγΠἼ 008), βαὰ αυΐδ οἀτηεὶ ἰη- 

(εἰ!]οείυ8 πιλρηαΓα πὶ Π08 ολτηίΐυπ) (δεΐϊδηϊ : υἱ δδοη- 

ἰγαγὶο δὶ φυφιίδπν οᾶγο ἀδ[ εἶα η8, ἀδ 4υ ἀϊεοϊίυν 5): 

Θποπιοάο ξατὸ πιέα ἷπ [ογτα ἀδδετία, εἰ ἱπυΐπ, εἰ ἱπα- 

4ποδα, δἷς ἵπ δαμεῖο ἀρρατεὶ εἰδὲ. Ἐογπίοδίυνγ ἰφίίυγ 

ϑεγυβδίθηι, δερεῦ βίϊος “Ε συριῖ, εοπβπες ἐκοδ, εἰ πια- 

σπατμηι οαγηΐαπι, ΕἸ πιω εἰρη εἰίον, ἴηχυΐ 55, [οτηῖ- ς 
ἐαία 68 ἀἀ πιὲ ἐχαεροταπάμπι. ΜΌΪ15 Ξροοὶο8. ἰοτηΐ- 
οδίϊοι 8 σΟπιΠ}}818311 δά τη6 οοποϊϊΔηάυη). Ωμοά εἰ 

ἐσίεπ άδρο πιᾶνμπὶ πιέαηὶ ἵπ (6, αμ[ογαπι ἰεφἐεἴπια (μα, 

εἰ ἰνταάαπι (6 ἵπ απἰπιαδ ὀογαπι φιὶ (6 οὐδταπι,, β ϊος 
αἰϊεπί φεπαταπι "5. ὙἹΔ65 χυΐα ἴῃ Δηϊη88 δἰϊθπίψαπα- 
ταπι ἰγδάϊγ, 8.5 ἱπάϊ ΠΆ δβἰῖ υ80 1618, οἱ βουηο- 

πῦτὴ 1)εΐ. Οκὲ (6 ἀϊσετίετωιμ! 46 υἱα (πα. 1πιρὶε ἐσὶδιὶ 
εἰ [οτπίσαία 656 ἘΡΕΙ͂ βίος Αδδιγ 5. Ῥυϊησπ) ΒΌρ6Γ 
1105 ἀπ φγριὶ., ἀοίμα βυροῦ ΠΠ]05 Αββιιγ. Ηξξβο 8ρ6- 
εἷεβ ρεςοδίογυπ) βυπ|. Νὰπι δὲ ουπὶ οἀρίϊνο8 ἃις6- 
Ρέγυπί Αδϑυγίὶὶ {Π198 ἰβγδὸϊ, (δοίυπι 6βδὶ αυϊάδπι ἰὰ 
"φυοὰ ϑογίρίαγα τοίεγί, βογ ρίυπι 681 δυίθπα ΡγΟρίοῦ 

{τεφαδηίοπι ΠΟΒΙΓΑΠῚ ΘΔρΕν ἢ Δίθπι., 4125 ἃ βρὶ γι []}} - 

θὺυ8. ΑΒ γγὶ 18 ρογρϑίγαίυν : ἀ6 φυϊδυβ ΑΡοΟΒίο]5 ἀἱ- 

αυΐιδι65, πυπηυᾶπι 56 δὰ τπεἰϊογὰ Θοηνεγίθηβ, Π6408 
Ραπίιοπιϊδην ἀφέη8 Β0ρ0 Ππι8}18 διἷβ., ἀϊοίυγ δά 

οὐπὶ δ: Εἰ ποι εαίἰαϑετὶδ. Εἰ πιμἐεἰρίἱεαςιὶ ἰοξία-- 
πεηΐα κα αὐ ἰεγταηὶ (παπααπ. Ουδηάο θει8 05 

(Δοἰϊ ἰοοἰαπιοηίλ, οἱ Π05 Θοῃβϑηϊίηυ8 αἶ5, "θαι 80- 

1η08 ; φυδηάο Υ6ΓῸ [ΟΓηΐϊςαπιιγ δὰ βρί γι (αἰ πραυΐ- 

εἰς, ἴσης οοηνοῦι 8 οὶ ἰεδίδπηθηία δά (ογγϑι 

Ομδηδδη, οἱ ρϑοίυπι βίδίυΐπιυ8 οὐηὶ ὁ. Ηος αὐυΐεπὶ 

τὲ ἱπι6ΠΠσ6 οἱ ἴῃ ΟἸνἰ εἷς, οἱ [πῃ οί οΓῖβ σαμιθυ5, 

υδηθο ἴῃ 4υο! θεῖ αἰΐφαο ροοῦδίο γεργεϊθπαϊπιυγ. 

Εἰ ιεεἰαπιοπία αὐ Οἰιαίά τος, εἰ πε 5ἐς ξα(ἰαία ἐξ. 

10. Ροϑί οδίαἰοσυηι ρεοοδίογιπι, διὰ ραοοοδίγίοσηι 

ϑογυ5816π), φιΐά σοπείἑμαπι ἱπ (6, αἰεὶ! Αἀοπαὲ θο- 

πιΐππδ, σαπὶ [αοἰας ἴα πε οπιπία ορέγα πιμίϊοτὶ4 [0Υ- 

Β. πίρατίᾳ ῥτοοαεῖς "Ὦ Αφοθηάδπιιβ ραυ βραγ εἰοαυΐο, 
φυΐὰ πο βϑιηρεῦ υ{|16 651 ἀδ (ογηπἰ δι οπίθυ5 ἰοᾳυΐ, 

δὲ φγοου! δ᾽βὶὶ υἱ 4148 ἰπ ΕοΟἸοβἰα δῖ, φυὶ ἀὰ 
Βογίδιονἰς ἃ Γογηϊοϑιϊοπο ἱπάϊζοαϊ βογηιοηΐθ5. Νδπὶ 

δὶ 415 πθο6886 μᾶθεὶ δυαΐτα "᾽ : ΝΟ [οτπὶαϑετὶε ; 

86 "ἰἸυἀ "" : δὲ φιοὲς (οπιρίμπι Βεὶ υἱοίαυετὶ!, ἀΐδρετ-- 
ἄει ἐπι λοις; 516 5 π|}}18 6δὲ 18 4005 ΔΡρΟΒίο] 8 

ἀἰεῖι "5: “κείο ἰος ποὴ δε, γροξίία, 864 ἱπὶ δ, εἰ ποπ 

δυϑαϊιὶς, ἱπιρὶϊδ εἰ ρεοσαίοτίϑιδ. ()αοπιοίο ἜΓφῸ 50 
ἰὸσ πθῃ εδὶ ροβίίδ, νϑγυπὶ ἰηἰ 8, οἱ ποη δυνά 8; 

βἷς ἀοοιγίηα 6 αι ἃ [ογηϊοδιίοπα πηοποὶ γοοθάρη- 

ἀυπὶ, οα810 ΠΟῊ 6581 ροβἰΐἃ, 564 ἰπ᾽4υΐβ, οἱ [ὈΓη68- 

τοτίδυθ, οἱ ἱπορϑάϊοηιὶθυ5. Νόη Βαροπιυ8 ἰίΔ 46 "6- 

ΟΕΒΒ ΓΙ Π), υἱ ἀϊβοδη5 ἃ [ὉΓηϊοΔιίοΙ6 ἀἰδοδύθΓα : 

γεγυτ Δ ρον θοιίογα ἰοηἀδηι85 ἃ ρυϊηςἰρ᾽ 18 6] ΘΠ] 6 ἢ- 

ἰογυμ ΟἸιγίϑιἱ. Εἰοπὶπι οαπι ἀθϑεγειὶδ, αλὶ "5, πιασὶ δ τὶ 

ἐ886 ῬΓΟΡΙΟΡ ἰθπιρμδ., ταγδῖα ἱπαϊηοιὶδ μὶ υθ8 ἀ0- 
εθαπιϊπὶ φμα εἰμί οἰδηιεπία ἐποταϊϊ δετπιοπμῖα 

4805 δεῖ, εἰ [αοἰὲ οειἰ4 φαῖδιις ἰαοῖ6 ορμϑ εἰ(, ποθ 
δοἰἰάο εἶϑο. Οπμι 8 86 γπ|0 40} ργαοορὶ! " : ΝοΝ [07- 
πἰοαθετὶδ, ποθ αὐἀμίιογαϑὶς, ποη [ἀταδετῖς, ποη 5011 4ἃ 

6508 Εβί, βοὰ αυδεῖ 146 ργυδίυν ἰηΔηιθυ5, ΑἸ ]οί4- 
τυπι εἶδυ5 68 ἀδ οπιηἱροίαηιϊ! Π60, ἀδ πιγϑ(6γὶ [8 6708 
υῶ ἰδοίἃ δυμϊ, οἱ ἰαία πο Ὁ ἴῃ δεγίρίυτί5 δἰ ξηϊ Ποδιαν 
βθηϊίγα. Υἱὰ6 φαοπιοῦο διὲὶ Οογίηιμΐο5 Ῥαυϊυ8 ἰοᾳυΐ- 

ἰυγ " : Καοῖευοε ρμοίαυὶ, ποι εἶδο, ποοράλιπι ἐπὶπι ΡῸ- 

ἐεγαιὶς, δεά πόημ6 πιιπὸ μοίεδιἰὶς. Εἰ αυΐὰ ἰΔεῖ6 δάϊι!ς 

ἰηάίψεθδηι, εἃ ἀϊδβουηὶ αι ἀΐβοθγα ράγυυ}} 5016. 
Βοπαπὶ εἰ ποπιϊπὶ πιμἰΐετεπι ποπ ἰαπθότο, ῬΤΟΡΙΕΥ [οτ- 

εἰι5 : Νοη δεῖ ποδὶς ξογαηιοπ αὐἀυετϑιις εατηόπι οἰ δαν.- Ὁ πίεαϊϊοπεπι αμίέπι 5, οἱ οφίογα. Ἀυγβυαι ἰηδιὶ- 

φαΐπεηι, δοά αὐυότδιηι 90 τ (αἰΐα πεφυϊία. 

9. Εἰ εἰς εα(ἰαία 68, εἰ [ογπὶσαία 68, δἰ ΠΟ ξα(ἴα- 

ῥετὶς. υϑηάο ᾳυΐδ ποὴ ἱπηρίοίυγ ἀδ! πηυδθηβ : βαιὶ 

ΒΘΙΏΡΟΓ ΓΟ δυ8 ρεοοδιἰ8 πονὰ ροούδία οοπυμρί!:, 

δι. ἘΖϑοὶι., χνυὶ, 85. 55 [ν]ὰ. 96. 5) Ὀ988]. ὑχιι, 5. 
“1 Ἐρίι68. γι, 14. 55 ΕΖαοὶ,, χυι, 28,39, 8910]. 20. 

(ἀὐηῖυγ πα ἱπηπιο]αι 4 οοπηοάδηϊ. ἰδι8 οἴμηἶθ ἀ0- 
οἰνίπα ἰϑς μαγνυ!ογιη 68ῖ, οἱ δάμυς ἰμπίδμιϊ απ) ἴῃ 

ΟΠ τίβίο. Ουδιιὰο σνόγοὸ Ἐρὶ)θβ 18 βογί υἱλιγ, βοϊ πὶ 

1115 ργῶθει εἰθυπι. Νοι δυάϊιαν αυΐρρα ἰῃ ΕΡρΙΙ650 

δ. Εχεσὶ). χυι, 26. 56 ἰθἰ4. 42. 55 ἰυἰά, 421, 98. 
99 Εχοὰ. χχ, 14. "10 ογ. 1ὲ, 17. 551 Τί. ΄, 9. 

ῬΉΡΡτγ, νυ, 12. "" οι). χη, 9. 551 ὐγι τη, 3. 351 Οογ. νὰ, 1, ὃ, 

(22) ΕἸ ΦΕσυριὶ, οἷς. Οδίδπα πιβ8. : Υἱοὶ Αἱ- 
γύπτου, δυνάμεις εἰσὶν ἀντικείμεναι. Καὶ μήποτε οὖν 
ἅι ἃ οὗτοί εἰσιν οἱ χαθήδονοι ραν Ἂν οἱ φιλαμαρ- 

μονες, οἱ συνηδόμενοι τοῖς πάθεσι τῆς σαρχὸς, χαὶ 
πὰ πολλὰ χινοῦντες ἡμᾶς εἰς ταῦτα. Οὗτοι δὲ ὁμοροῦ- 
σιν ἡμῖν. Τὰ γὰρ ὅρια τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς Αἱ- 
Υὕπτου ἐγγύς εἰσιν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα Μεγαλόσαρχοί 
εἰσιν οὗτοι οἱ Αἰγύπτιοι: οὐ σάρχας φέροντες " ἕξω 
γὰρ σαρχός εἰσι" υεγαλόσαρχοι δὲ λέγονται, ὅτι πολὺ 

χεχήνασι περὶ τὸ σαρχιχὸν φρόνημα. Ε ΐ 4 γυριὶ 
φλμμοα ἸΝΙ νοιθείαίος. Πι|αφιο ἐὶ βιϊϊ, [οτίε διιπῖ 
εἰὐϊαϊποεὶ ἀἀπιοπες, ρεοεαιὶ απιαπίεξ, σατηἷδ αἢεειίδιις 
φαιάοπίος, ας ἐπ δος μίεγμ μι πος ἱποίίαπίεδ, δμπῖ 
ὑ6γῸ ἐιὲ ποϑὶς εοιβπες. Εἶπες ὁπῖα Δοτιιδαίεπι οἰ 

 Ἐρυριὶ μνοαιηιϊ ἐαπι. Ἐ πιοχ : Ἠασπατιηι κατηΐμπι 
διπὶ πὶ ΑΕ συριϊϊ, ποτ φιοά σαγλιε8 θόδί6π|, δι} ἐπῖμι 
ἐτιτα φαγηδῆι ; 864 πιασπατιηὶ ςατηΐμπι ἀἰσιπμιτ, φμοά 
εαγηαί Ζεπειὶ πιμίνμηι ἀεα ιὶ δἰ. 



121] δ- 

Τογηΐοδίϊο, ἤθη δυΐϊίυν ἴῃ Ἐρ!ιδδο ἰϑοϊοϊαιεία, οἱ 
6508 ἱπηπιο]δ]οηυτι. Εχ αὐυΐθὰ8 ἀοοθηνανγ φυϊὰ εἰϊ 
50! 1ἀυ8. εἶθυ8, οἱ φυοά ται θηλθὶ!θ οἱ βἰπα ἀοίο Ἰὰς 
ἸΏ ΓΆ]18 Ἰοευ5, 4υοα 501] 05 οἶδα 8 ηιγϑείοιδ ἰηι6}}6- 
εἰι18. Βεαίυπι εβὲ ἰφίιυν ὧἱ [ἐβειϊηειηυβ δὰ δᾶ, ᾳυα 
ἱπιρονίθοιίογ βδυπὶ ρτϊμοίρία ἰγδηβθυηίο5. Εἰ αὐυοὰ 
ΠΟΥ} Ἰοου5. ἰδ δἰῖ, Αροβιοίυς ἀοοθί, οὐδ 8π| 
«ἰίφυα ἀδ ἰλοία ἀἰχίςβοι διἰάθῃβ "7: Νόη τατϑμηι 7α- 
εἰοπίθ5 [κπαάαπιρπίιπι ραπ θη αὐ ορογίϑι4 πιοτιμὴξ. 
ΤΆ]68. ΟΠΙ68 δυπὶ φυὶ δάδυς ἰΔοία Ροιδηίαγ ; ρογία- 
Εἰ 5 δυΐθπι 4115 ἱπάϊμει ἀϊδεὶρ! 8, ας ἴῃ πηϑιϊο 
ἀἴοίδ 5ἰπι, φυΐϑ ΒΘγπι9η 6 ΘΟηβοαπάθΓΆΠι, π6 8} ἃ[16- 
τῖυ5. χροβί ἰοπα [ογηϊοδϊοι 8 βιδί πη αἰίδπὶ [ογηϊοα- 
τἰοημαπὶ ἱΠΟΌΓΓΟΡΟΙΩ, 4α8Π| πάπα Θχρίαπαῦο. ὈϊοἰἑυΓ 
αυΐρρὲ δά δογυβαίειι "5. ΕἸ [ογηίσαία 66. (τρί ϊοῖίοτ 
ἦι Πἰἰαδιι5 τμῖδ. Οὐἱὰ 65 φαοιὶ αἷϊ, φυοὰ {τἰρ! οἶτον 
[ογηϊοδία 681 ἴῃ ΠΠΐαθυ8. 508 δογιβαίθι ἢ αὶ ἰηαὶ- 
ϑΈμλ.18. Δυχ 9, ὧὐ ἰρθ6 Π0}}}8 οὐδουτί(δίαπι ἰδιϊα8 
Ἰοοὶ οὐΐδβογαὶ. Εἰ χυοπιοὰο Μογ68 δυάϊευαὶ θρυηι, 
δἰ ἀοἴηάε οὁἃ φυξ ἃ Ποὺ δυθεγαίὶ, ργοίογοθαι δὶ ρυ- 
Ρυϊυω ; δἰ ποβ ἰπαάΐφεπιυ5 ϑρί τυ βαποῖο Ιοφαδηις 
ἴῃ ποῦΐβ8 πιγϑίογίια, υἱὲ ογαιἰοηΐδυ5 ποβιγὶβ ϑογίρία- 
τὰπὶ ροϑϑίπηι8 ἀιἀΐγα, οἱ γιυγθαπι αυοὰ δυάἰνίηναβ 
ῬΟΡρι}18 ἱπίαγο. Ουϊὰ εδεὶ Οἴκο : Τρὶριἰοῖιον [οτπὶ- 
ἐα(α ἐδ ἴπ βίϊαϑει {αἰς ἢ 81 ἸηιοΠΠ|σα5 (35) (οτηϊεαιίο- 
Π6ΠΊ σᾶΓηΐβ, οἱ δηΐπις, οἱ δρί για 5, οἱ νἱάθαβ }}- 
4υεπὶ ἰοτηϊοαγὶ ἴῃ 18. οῃηηΐθυδ, νἱἀθυὶβ τ ρ ἰοἰίοῦ 
[ογῃϊοϑηῖθπι 7Ζ6γυβαίθπι. Ουΐ σεῖο ἀρ] ]οἰι6Ρ. οα- 
βἴ0}5 68, ἰδι6 80 Αροβίοίο πιδγθίαν. δυάϊγα"Ῥ: δ διε 
ἀμίεπι ραοὶς ξαποιίβεοί πος ΡΥ οπιπΐα, μἱ ἐπίεφον ἐρὶ- 
τίς ποδίετ, οἱ απῖπια, εἰ σογριι8 εἰμὸ φιεγοία ἐπ αά- 
νεπίμ Βοπινιΐ ποδιτὶ 16δι Οἰτὶδιΐ δετυδίμτ, ουἱ οβὶ 
Εἰοτίδ δἱ ἱπιρεγίαπι ἰπ βϑβοιιϊα βϑβοι!ογαπι. ΑὨιοη, 

ΒΟΜΊΠΙΑ ΥἹΙ]. 

}ὲε ἐο φιοά δογίρέμηι δ}: « [ἡ 4μ0 οΘηδίἑπαπὶ ΠΟΥ 
μη, αἷς θοηιΐπεις ἔδοιι4, ομηι [ἀεΐας τι ως οἰππῖα 

δ᾽ ΠΣ θγ, υὙἱ, ἔς 
5} ον. χν, 52. 

(25) δὲ ἐπιο σας, εἰς. ΟΔίδηδ πη85. : 
ψυχὴ τρισσῶς χατὰ τὰς γενικὰς τ 
ἂν τῷ λογιστιχῷ, ἐν τῷ θυμιχῷ, καὶ ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ, χατὰ πνεῦμα, χατὰ σῶμα, κατὰ ψυχὴν, κατὰ τὰς τρεῖς ἡλιχίας ταύτης. Πνεῦμά ἐστιν αὑτὸ τὸ λογικόν" ψυχή ἐστιν ἡ ξωτικὴ δύναμις " σῶμά ἐστιν τὸ συνέχον ὄργανον τὸ λογιχὸν, χαὶ μὴ περιέχον. Αὐτὴ ἡ Ψυχὴ, χαὶ περὶ ἧς ὁ ̓ Απόστολος εἶπεν, οὐχ ἔστι λογιχὴ, οὐδὲ ἀντὶ λογι- χῆς φύσεως, οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν δύο λογιχὰ ἐν αὐτῷ ἀνθρώπῳ" ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶ περὶ ἧς γέγραπται, ὅτι χαὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὑτοῦ πνεῦμα ζωῆς" καὶ ὀνομάζει τὴν πνοὴν ταύτην ψυχὴν, εἰς ἣν γενό- μενος ἄνθρωπος γέγραπται ὅτι ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Οὐχοῦν οὐχ ἕτερος ἄνθρωπος ἡ τοιαύτῃ ψυχῆ, ἀλλὰ κατάστασις ψυχικὴ τοῦ πνεύμα- τος, εἰς ἣν πᾶς ἄνθρωπος γίνεται διὰ τὴν διὰ σαρχὸς γενεῦ εἰς τὸν χόσμον τοῦτον. Ἣν ἄμεμπτον τηρη- ἤναι τοῖς πιστοῖς ὁ ̓Απόστολος εὔχεται, ὁ δὲ θεὸς ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁιοτε,λεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πγεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως τηρη- θείη ἐν τ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" ὡσεὶ ἔλεγε, χαὶ τὸ πνεῦμα χαὶ τὸ σῶμα, χαὶ ἡ ἐν τούτῳ ζωή. Ἠνίξατο γὰρ ἤνυε, ἡμῶν, τὸν ἕπω ύρυτον καὶ τὸν ἕξω, χαὶ τὴν διὰ μέσου ζωὴν, τὴν ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ πολιτείαν, ἣ χκατά- 

Ἐχπορνεύει 
εἷς δυνάμεις αὐτῆον 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΕΖΕΘΗΙΕΙῈΕΜ 

55. ΕΖ266}). χγι, ὅ0, 39] Τ665. ν, 95. 
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ορονα πιογοιτὶοἰδ ργοσαοσὶεῦ ν πδσμε αὐ ἐμά ᾿: « θε- 
αἰδιὶ πιστούς οπιπῖϑιιδ απιαϊοτίϑειΣ (ως. ν 

1. Οὐκ ρεϊπηυπ) ἰδοίδ δυηΐ, δχροδυΐπιυ8 Ποάϊα, 

δυπμαηιυὺ δχογύΐα τη. ἃ) 60 αυοὰ βογίρειμι εδὶ : [π 

ιιο σοπδίξίμαπι ΠΟΥ ἐμιπι, ἀἰεῖ! Δἀοπαὶ Ποπιΐπμς, σμπὶ 

[εἶα (μι ἰκδς οπιπῖα ορέτα πιοτοιτὶοὶδ ῥτοσαεὶς, οἱ [ογ- 

πἰραία 65 (γἱρίἰοἰίδν ἱπ βίϊαϑες [μἰς  ΒΠυρυδααα κα 

ἀϊχίμιυδ. ϑοφαίίς ἢ: Ομαπάο ἱμραμαν τωμηι αάϊ- 
βοαδιὶ τι σαρὶ!ε οπιπὶς υἱα, οι ϑαδόπι ἔμαπιὶ [δεϊεἰϊ ἰῃ 

ομμιὶ ρίαιθα, δἰ ποπ ἐ8 [αεία μὶ πιοτείτὶΣ σοπρτέφαης 

πιεγοοίεδ. Μποὺ σφι πιωοίιαϊων δἰ ἰς εἰϑὲ, ἃ υἱτὸ 

80 ἀσσερὶ! πιογοθίί68, οἱ (ι ἀραάϊδίϊ πιοτοδάθε ; υπμιΐθυΣ 

απιαίοτίθιις διιΐδ ἀφαϊ! πιογοθάδα, οἱ ἴμ ἀσαϊϑιὶ πιετ- 

εθ4ε5 οηιπῖθμδ ἀπιαίοτίθιιδ (εἷ5, οἱ Ποποταϑας ὁος μ! 

υεπίγεπὶ αὐ (6 ἰπ οἰγομῖίι α [ογηϊσαίϊον (πα. Εἰ Ἰοπ1) 

Ἰιοπλ οὶ ΟΠ βἐ 86 ΓῈ Ροίοϑῖ, πηαϊαβ ἰὰ πι|810, Βοπυ8 

ἴα "οῃο. Οοττιπιραηέ δηΐη πιοτθδ ῥοπος ὁοπ[αθεία- 

τοπθ8 ρεδοίηι ". Νοο ἀσλθίυπι αυΐη ἸοΟχΒδιν 8 56 γπιο 

δυάϊιογοπι δὰ ρα)ογὰ 501]1ο[16ϊ, οὔπὰ δφΓοιίουϑ ἰο6- 
406}8 σοηβίυδι δυθἰτογοι βυυπὶ ἴῃ Ἰγοιἰοᾶ ργὰ- 

νἰϊαιο. Εἰ υὧἱ δὰ τηο]ΐοτὰ νυϑηϊαηλ8, 5ἱ ροίοβί ὑγὸ- 
ἀ6558 4υἱ Ἰοφυΐίατ, οἱ νἱῖα οὐ οἴπλ βογιηοηβ 6ὁ0η- 
ϑ6η{, ἰη θοπὶϑ σοηϑίϊ(υἷι ἀυσ λόγοι δαππὶ. Νοδ φιὶ 

τῃἰηἰ πηΐ διιπλι15 Ἰοοὶ, 5ἱ διιάϊθγί πη γογθυτὰ ἀθ οδϑι,- 

ταῖ6 ῥγϑοίρίθηβ, σοηϑίυ1] ΒΌΡΟΡ 608 οοηδηλαγ. δ, 
᾿ἰρϑὶ Ἰοφυίϊηυν ἀ6 ριηαϊο εἶα, οἱ μοβιθιμϑὶ δυάϊϊοτεῦ 

βίδιυϊπηυβ ἰπ ρυύίοἰ εἶα. 51: ἀ6 Ϊυϑειἰ ργαιϊοληιιδ, 
δὰ ᾿υδε ἴδηι ᾿προ} 8. 51 ἀ6 ἢ46, [1ἀ6ῃ ἰπδίπυᾶ- 
ταῦδ, τπιὶ ἀΐφῃα π)δ)οδίδιὶ ἀϊνίης 2:8) οὐεάϊαμυϑ ἴῃ 

( Ῥοκιίηο. δ᾽ ΘΓξ0 Π08 ἰιοπηίπα 8 οὔπὶ βίαι τηδ]ΐ, 50- 

Ἰθαυβ ΟΟηδίϊ Π6Γ6 οΟΥ δυάϊθηι8, δἰνα ἴῃ Βοηΐβ, δὶ 

Ῥοηΐ δυπιι}8 ; Βῖυ6 ἴῃ 2818, 8ὶ π|816 ἀφίτην 5, ρυιίϑβ8π8 

4φυοά !)ει.ι5 ποῖι ᾿)ᾶθθδί ρο(θβίαιεπι φιυοιωρίαιι ἰῃ 

το! ογῖθυ5 οοπδιϊΐμ 6 Γ6 ἢ Αυϊ οογία ἀδγο! παᾳυθῶβ δυπὶ, 

ἐοεῖ εἱ οοοαβ0 υἱ ἰ" ρα 55:π}}8 οοηδιϊιδίις  Μυϊυαι 

υἱἱφυθ ἰαχία ργῶβθηβ οἰοφυίΐίυπι ροεσανὶς πιΐίϑογα 96- 

Τυβδ] ἐπ), ́ υδια δ ρ 55 π|6 γὙ0}1}} Π 618 ρ6γ ργορίιοδίδ8 

3 [δἰ 4. ὅὅ. 5 ἰμνϊά. ὅ1, 52, ὅδ. 

Α 

1 Εχθοὶ, χυι, ὅ0. 

στασιν. ΤτὶρΙ οἴ ανΐπια [οτπί σαι δεομπάμπε ἱτὲρ 
φομταί65 δια8 [αοιἱ!α!ο8 ταιϊοπὶδ, ἱτα, εμρὶαἰιαεῖς, 
δρί τί μι, ΘΟΥΡΟΤΟ, οἱ απίπια Ἰμαία ἱτῶς {{{{πιιΦ αἰαίές. 
μέγ ιι8 6δι υἱαῖρδα ταιϊοπὶδ ; απἴπια, υἱαιὶς [αφυἱιας; 

φοΥριιδ, οὐσαμνμηι υἱπι ταιϊονὶδ συμ ἰιδλι8 εἰ ποῖ (ΟΤᾺ- 
Ρτγεϊιοπάοπδ. τὸ απΐϊπα, πὸὸ ποπ ἱἰα ὧς φια Αρο- 
δίοίμδ ἰοφωΐίμγ, πον ἐδ απίπια ταιϊϊοπαίἰς, πὲς ῬΓῸ 
μπαίμτγα ταίΐοπα ργαάϊια διιπιΐιν (πέφια οπῖπι ἀμο τα" 
εἴοια ργφάϊία ἀΐοσενα 6εὶ ἐν ἴρδο ἰοπεῖμε), δοα ἱ{ἰα ἀε 
ιια δογί μένηι 65. : « ΕἸ ἐπδιιῇ!αυὶε ἰπ [αεΐοπιὶ εις ἐρὶ. 
τασμίιπι υἱἱ (οη. ν), 7)»; υοραίψιε Ρανίμης βαίμΑ 
ἄμπς απΐπαμι, ὧι φιαηὶ δοτίρειηι 65. ποπιΐποηι {πεἰμῖα 
ἐ886: « ΕἸ [αοἰμι8 65: ποηϊο ἴῃ απίιπαπὶ υἱυοπίοπι (1 ὕοτ. 
χν, 4δ).» Νοπ ἰφίμαν ο]μδηιοάϊ απίπια αϑπις ἰιοπιο 
651, δθἀ σΟΤΡΟΤὶ ὁ δ(αἴπι5 απἰηια δ, φωδηὶ μὲν σαγπαίεια 
οΥίμηι ἱῃ ἤθ πηι πα0 οπιηΐδ ἤύπιο παποϊδοίίμτ, εἰ φαεῖπ 
ἰαὐὶς ρατιπι βαάοίἰθμι5 δοτυατὶ ρμτοραίατ Αροδίοίι : 
« θοιΣ αμίόπὶ δαποιβοοῖ ὑο8 067 οπιπῖα, δἰ ἐπί θεν" 
δρίνἑμις υδδίθτ, οἱ απῖπια, οἰ ΠΟΥΡ δ δι ἰαϑ 56 ΕΘ ΆΤ 
ἐπ αὐνοίι ]οπιϊιὶ ποσιτὶ {266 Ολγδιὶ (1 ΤΊΙο55. Υν 
25). ν Οκαδὶ αἴοόγοι ; ΕἸ Θρίνίτιδ, οἰ εοτριι5, εἰ φμῷ 
ἵπι ἴρδο ὁδὶ, υἱία. Ποφιφηαυῖ ἐπὶπι ἱπ ει ποδίγα σοὴ- 
δῖδι1 ἐπορτγίίας ; ἱπιθγίοτοπι ὁαιοτιονθμιιι6 ἢοἩΝΝ Ενη, 
ας υἱίαιη ἱπιονπιφάϊαπι, ποδίγαηι υἱάριϊσει πὶ ἰιος πιμὰ» 
ἀο ςοπτογβαιἰοπθηι, ὑϑίὶ δίαίιηι. 

" 



[ΓΑ] ΠΌΜΑ ΥὯΙ. τοῦ 

8005 ἰ ῃϑ γί θυ. οοη δε υογο ; βοὰ 4αΐϊα ποϊυῖϊ! ὁ0η- Α ΔΙΙ6 ΠΟ ἃ γϑγίίδι6 τ ἢ οδη 658 θοπυπι εχ ᾿ι18 561 1Π0-5 
οἰ δυάϊγα, ποϊυἷς Πεὶ γεοίρογα ργσερία, ἀυθίμαὶ 

θεῦς, οἱ 56 ἀΐεῖς βεβοῖγε αυϊὰ ἰδοίαι. 1π φμο σοηξιῖ- 
ἱκᾶπὶ ον ἰμπη, ἀἰεῖς Αἀοπαὶ δοπεὶπμε ῦ Ουἱὰά [Δοΐδηι 

ἴῃ 4π0 οὐηδι υδπὶ ἢ Μυ 115 ρεοοαίογυπι νἱ που} 8 διγίπ- 

ξετ5, ἀδ! οἵα ἴυα ρτο οι γἰαπὶ ἰυϑπη, υἱ ἃ πλοὶβ 
βοποηΐθα5 εοπεοιϊυδγί5. ΕρΟῸ 'ρ86ὲ ΓΓΕ]ΠυρΩΙΟΓ ὁοη- 
δεἰίθεγα τοὶ υἱ, Ἰοφυδηβ {0 ] μὲ ῦ βδποῖοβ π|608, οἱ ποῇ 

δυύῖοι!. Ναπο ἰξηογο φυϊὰ (Δοίδην, οἱ ἀΐοο εἰ] : [1π 

φκο «οι διμαπι ΘΟΥ (αμην, αἰοῖ! Αἀοπαὶ Ροπιῆιμδ, 

ἐς ἰ [αεἷαδ ἠο οἵππῖα ορότα πιοϊἰοτὶς πεοτειτιοἰς 

Ἡτοοαεὶδ  ὅτεμα αἰχίημδ φυΐὰ ἰογι αὐ π68 οομίγατγῖδ 

ΔπΊΔ ΡΘΙΟΒγ ἐπ ἀπ 65 ̓Δηΐπιδ ᾿απιδη85, οἵ φιδο 

δυδεὶρὶξ δι ΐπια πυπιδηᾶ 56 Πἃ ΔΙΏΔΙΟΓΙΠΙ 5ΒΟΓΙΙ ΠῚ, 

φυράδηιπηοάο ΓΟγηϊοοῖυῦ οαπὶ οἷβ; βαὰ αυΐᾶ οἱ ἰη 

ἐσπιρηυηΐ Υἱία ϑυηὶ Δ|14 85 πιογοί γί, αυ8 [ὈΓηΐ- 
ἐδηίυγ εἴτι γογεουηάΐα ἰδίογο σαρίοπίθ8 ; 8188. Υ6 ΓῸ 

ᾳαξ ποη οἰ: μυΐύοτα ἀθ οί πο νεἰδηΐ, 86] ουτῃ 

οππὶ 86 Ῥγοσδοίίδιθ ργοϑίυυηί; ἰά60 δϑϑυπηρδὶϊ 

ἐχοθιρίαπι Δ Ἶ πη88 ΠΩΘΓΟΙΡ εἾ5 ἰη ρεοσδίεοα ἰδία δδγι- 

54|6Π], οἱ αἷΐ 68") δ᾽} |6πὶ (Φείδιη) πη 615. Γογηϊςα- 

τίδΣ ργούδοῖβ 'π [ὉΓηϊοΔιομα 588. ϑῶρα ἃ ποδίβ ἰδ ἷἃ 

εοπἰ πηΐυγ. ΟΟἱὨ δεΐπι ἃ τοὶ βίομθ πο μεηίίυ 9 
τεορββεγυδΐ, ὙΣΠΟΌΠΙΌΓ ΥΟΓΟ ἃ ρΘεοδῖο, οἱ ρθοοϑηίθ 6 
ἰδίοτε ἀοβίἀδγαηΐ, 5’ π|} 11 [δοϊυ πὶ τηογοίγὶ οἱ ογυ })6- 

β6δηι, Θυΐ νογὸ τοὶ ρίοποπι μη 5 ἀνογβαηίν, ἴῃ 
ἰὩπίθῃ αἱ ποη συγοηὶ 6 δρίβοορο, 46 ργοϑογίογίβ, 

ἐε ἀϊδϑοηΐβ, ἀ6 ἔγαίγίθιιθ, 86 οιπὶ ομμπὶ ργοσϑοί (δι 

ἀοϊπφυν, δἰ παν} 165 {πὲ πηογοίγὶ οἱ οὐπὶ Πἀποἷα ρΓῸ- 

οἵας. ΘυογίιαΓ ἀγξο ἴῃ ργβϑθηιὶ 000 46 ρμαεσαίγ 6 

ὀεγυβαίοια θου8, αυΐα [Δεἰξ ΟΡΟΓΆ τυ} 168 πδγοι γι οἷδ 
ἰυτοιδουηάς, οὲ ἀΐοὶ! δὰ οἂτπ : Εἰ [ογπϊοαία ἐδ (τὶ» 

γνἠεϊ εν ἐπ βίΐαδμς {μὶ8. Ἐχροδυΐηνυ5. Βοος αυδιὰο 

ηυλὴς οία τη) δαὶ "245 αἰ βεαειὶ ἰαραπαν ἐμπηι ἐπ σαρὶ!θ 
ΟΜΝ 5 τί, οἱ ϑαδθηι ἴμαηὶ [ἐσὶ δὶ ἱπ οὶ ρίαίφδα. 

2. Υοϊυπιὺ 5 δυΐίθπ) οἱ πυδς ἰπίογρτείαν! 416 οἷϊ 

φἰνίσανα ἱπράμαγ, πο δ ΠΥ ἴπ οπμηὶ Υἷϑ, 564 ἰῃ 
ταρῖ!ς οἵην υἷα; Π6 8 {6ς͵556 νἱἀδαίι 26 1 Π|0 4858 

᾿μϑνλτ ἣν ἙΘΡΙΕα ΟΙηΠ 5 Υἱοδ, δ6ὰ ἰΒΘΌΡΘΡ οἱ Ὀᾶ561η 

δ. ΒοΞι 556. ἴῃ Οπληΐ ρ]αῖοα, 00 ἜΥ50 9θηθγ]} ἃ 
Βεθια μοσσαν, οὐπὶ τἀ! σαν! ᾿ρᾶΠΔΓ βυθπὶ ἰη 

(Αἴ οἷ Υἶὰν, εἰ σαὶ [οἷς θ486π) οἱ σοπϑίίυϊ! 

ΘΝ (ἢ Ομ} ρἰδίοα πιογοιγὶχ δου υδδίοιη. Ου διιιὶ 

Ἔτρὺ ἰδ15 νὰ} διαί ἐπ υἱὲδ, οἱ ἐπογγοσα 6 8ϑηιΐ ας 

ὑοιηὶ τἰεγηαδ, οἱ υἱάφδι6 φῶ εἰ! υἱα ον, οἱ απιϑιι- 

{πιε ἱα ἐα ὃ, ΔΙ αἸτῈ συηΐ νἷα: βϑι ἰἰογια. 51 γοιηοι 18 
(Δὴ] ΘΜ μΘ ΠΟ δ απαπὶ [Γι οοῦ ἀχ ἢ ει], 560 }118 
Ἱ δονοοη νἱδη 6550, Οἱ σἴπσα!ο5 ργοριιοίαγαπι. Εἰ 
ἀπῆν πα} {00 δ᾽} ἸΠΔΓΚΑΓΙ, 40 28 ΠΟΟ6556 65ἱ 

᾿ϑδους ον 40] νομμαγι5. 65ὲ δή ὑπ3πὶ ρτοιοβίσ- 
ΜΙΠΔΙ ΒΒ ΓΘΆΥΠ25), δἷο ὀροτίοι ἱπστοά! τπ0} 185 υἱᾶϑ 

Μογοὶ εἰ ργθρ! οἴ γίνει οπινέτιμι δύῃ 4" γθηίαταβ δὲ 
δ ἀϊεθπίοιν : Ε70 διιπὶ οἷα δ. 504 ἀϊεὶξ π}]}} αἰ χαυῖς 
(ΜΝ δ) ργοροβί (ιν ρουεποι φαοά Ἰοραῖα8 652 Ουἱ 
εἰς τρρροιίονο : ΜΠ ανῖι ἰπ οπμαὶ νία δογ 5816 Π| 

ἰσμάμᾶγ 5.1}. 81 σΟΠβΙ ἀογανογὶβ ἤυθίϊοο5. Ομ ΠΟ 8 

ὁ ογθι, γι, 10. 

Π 

Βίθυϑ9 φυϊ ἰῃ Μογβα Ἰεφυπίυγ, 6χ ἢἰβ 4105 ἰῃ κα ϊΆ 
οἱ δεγοπηῖα, οἱ ργορ οι !8 γε! αυΐβ ἱπνεπογαηι, ᾿μ:6}}}- 
εἶδ πουᾶϑ ἀοοίτίπαβ (υγη!οδιἰομ πὶ 6586 Ζογυβαίθπι, 

4υὺ5 φαἰῆοδι ᾿υρϑπαγ δυυτὰ πο ἰπ ομμηἱ νἷϑ, β6 ἴῃ 
ολρίι6 ομ ἰδ νἱξὲ. δ᾽ διΐπὶ ργϑυθηίι8 40}5 Πδοεῖϊ ρο8ὲ 

Ρυγϊβεϊρίυπι Μογϑςὶ, ἐχογάϊαπι ργορμῃοίαγαπι, δὰ ψγο- 

Γυθάμπι ε}ι.8 οἱ βοἰδη(4π οσηπίμπι ρεγνθηΐγα, Ἀἰ 1 

ΡΘιρϑὲ ἔδοθσθ ἰδί πιογειγὶχ τ Πςαπ8 Ἰαράμδγ ἴῃ ο8- 

Ρέι6 οἰμπίβ υἱῷ ; δυυἢι χυφγὶ! αυὶ ργίιπαπι Ἐσοϊεοίατα 

ἰδφγοάίίαγ, φυὶ εἰ οἱ εἰοπιαπίᾶ βυϑείρί!, φαΐ γυάὶς εβὶ 

ἴῃ βϑογδηθι 5, οαπὶ 4] ἰῃ ΘΧΟΓαΪΟ ἐἀδἱ σοπδι αἱ 

681 νι ἰαιΓθάσοογε ἴῃ Ἰυρᾶπϑν βυυπι, φ ἰοδη5 τπ6- 

τοι γἰοἰδπὶ ἀομιυπι. Εἰ αυΐλ [γεφαόπίον (ογηϊοδιῖο ἴῃ 

ϑογρίυτγία πουηίδιαγ, Θχρόπογα ν0]0 βου η 5 ἰϑιϊυ ς 

οϑυβδη). ἘοοΙοαἰαϑεοἱ αι] ἴῃ ΕΟ Θβία ϑυηῖ πηδρίϑἐτὶ, 

ἸΏΟΓ68 Ρυγβδηὶ ἰδπὶ 5008 40}8Π| 50 0Γηπὶ, οἱ ἐχ ἢδς 
αἰ! σοηιία φὐϊθσλπι ἀοηυηι Ὠοὶ Εοοἰοδίαπι, οἱ οραϑ 

ὀοτυπ Ξ! βοδιο θεἰ εδι. ἤπγοιοἱ οὐϊοαπι Ια ρδηαῦ 

ἰη οπιηί Υἱὰ ; υἱ ραϊα πιαψίδίεν ἀδ οἴδείπα γαϊεπιϊεὶ, 

τηδείϑιον ἀ6 οὐἰυ ΒΑ5: 415, πα κί δίεγ ἀς ἰἀθογηδοι} δ 

Ματείοιν 8, οἱ οξδίογουιπι μιργοιἰοογυπὶ δι οδη1 Π|8- 

Τεϊγίοεἱ ἀοηλυπι. Οοπστγοραιὶο δμΐπὶ οπιηΐ απ) πλ8}}- 

ξυοταπη ἰυρθηδγ 68. ὅ6ι αυϊά εἐἱεῖι ϑοτίριυγα ἢ ΕΠ, 

πὸ ἰμπ!ἐπάας ἱπ πιαίαπι πιιιίίοτοπι, πιοί ἐπὶπὶ ἀἰειἡ [αἰ 46 

ἰαϑὲϊς πιωϊἰοτὶδ πιογοιτίεἰδ ᾿, Ὁπἀ6 οἱ πιο] ἀϊ5}}Π|8} 

θ πε αι δινπι πηθὶ ἀ6 149} 15 πηι} 6 γ]5 ᾿πογοιγοἶβ. [85 

βτοβϑᾶ 6δὶ δὰ Μογυβεη, δὲ [93δἰ8π), δά δεγοιηΐδηι, θὲ 

ἀο δοετίρίαυνίβ δοτγιιπὶ δ: πιο 18 οοἸ]οςίι. δά δὰ Π20- 

γοιΐοο9 Ἰοηιθηίθ8, πὸ ἀἰοίι ΜΟΥδ68, 0 ᾿5ίϑϑ, 

Πῶς 7ογθιηΐδ58, οἱ νἱἀ6}}15 φιοπιοάο ἀδ [Δ 18 δογιιη 
πο ἤυδι! πι6}18, βο ἀϊβι]}οπὶ ἀδοογραδιίυπι ἀ8 

δογίριυγίϑ νογυα ραυοἰββ πη. Εἰ ἰά60 τηο} αἰδι!} δὶ 66 

1α 18. πη} γὶ8. πιϑγοιγιοἶβ. [πη ὀαρί (6 ἜΡ50 Οπηηΐδ Υἱδδ 
φυϊίοαι Ἰαραμαγ. Εϑίο, ἰμ οἰ !δοία αι 811 ᾿υρᾶπαγ, ᾿"- 

ἱεγργοίθιγυῦ οἱ θα86πὶ 4 δπι ἰῃ οπληΐθι}5 ρ]Δ(οἰ8 ρ0- 

50υ1ῖ πιογειγῖχ δδγυβαίεηι. δογρίαπι οδὲ ἴμ δἰῖο ἰοςο, 

4υοιῆοάο ἰμ ρ]αιεἰ5 πιδηἰἰεβία δάνοσαί ργβίθι ουμθ 5 

τηθγοιΓὶχ ἢ ναγὶ αυΐρρα ραοοοδίι πὶ ΠῸΒ 8ι} 88 ἐγΆ ΠΟ ΓΘ 

[ὑβεϊπαί, 8ίνα θὲ} ἢΠϑοροβὶπΊ, δίυθ ρὸγ βοη }6πὶ 60η- 

νογβϑιοπεπι. Εἰ ρον 3687 Πεαγεϑὶπὶ αυΐάαπι, αυληπ 0 

Θ ῆσδι ἸυρᾶπᾶΓ ἰμ σαρίτ6 Ομ πΐ8. Υἱ!δ ; Ρ6Γ ροῃι! 6 πὶ 

δυΐοπι σΟπγογβδι ἢ 6Π), αυλπ40 "8561 Ροπΐὶ ἰἢ 011“ 

εἶ Πνι18 ραιεἶβ. Γαία ὁδὶ δπΐηι δἰ ραί6η8 υἱα φιια ἀποεῖξ 
αὐἀ γεταϊιϊοποηι ". Οὐπὶ ὄγρὸ αυ ἀϊεὶί, οἱ ἰη φυΐνυ8 

Δυβίαιίθ5. ᾿πϑίγαογα σοηδίυγ, ἀδ δεν ριυγὶ8. δϑϑογὶ, 

αὐ οαι Ἰυραπὰγ ἴῃ οαρὶ(6. οπιηΐβ νἱ, Οὐ πν νΈΓΟ. 
ἸΠΟΓΆ 15 θεὰ 5 (ποτὶ! ἀϊ5βοϊα!.8, δἱ ἰυχυγίοβα ρτγῶοῖ- 

Ρίθι5. ἰαβοίνα πε (δοογὶς δυάίογοιη, υϊὰ ἀἰἰυὰ ἴδεἰξ 

4υδπιὶ "86 ροϑβυΐί ἰπ οἰπηὶ νἱὰ ἢ 

ὅ. Νὺη 6δῖ [αοα αἱ πιοτοίγὶα σοπφτόσαπδ ΠΙΕΓΟΘ- 

ἀε85. -ἱάδαπηυβ. πιογοι γίοαπὶ τηϑγοθ 65 οοιβγοβᾶπ- 

ἴδ, οἱ δἰΐδπι συγϑβ ἤθη οοηφγοβᾶπίοπι, 6 ἰΝΔ6 

διεΐπὶ αυφγιαν αυλϑοὶ ἀ6 τηογοῖτ 66 ποη ΟΟμ τοβΆη(6 

πιογοθάθθ, ὑπ νἱίοτο 6856 πιογείεϊςοπι (24) αυδὸ 

ποη ἐθηβτγοβοῖ πιϑῦοθεθ, οἱ ἰθξογο δά ἰβίδηι ἀΐ - 

κ φοαν. χιν, θ. ὕΡτον. ν, ῷ, ὅ, 5) λιν, τι, 15. "ΈΖΘΟΙΝΙ. χυ! ὅ]. 
ἢ ὑμιε εἰάστο δεβε νιγοιγίεοπι, οἰς. ΟδίθηΒ δοῦσα ἑαυτὴν μοιχᾶσθαι ταῖς ἀντιχειμέναις δυνάμεσι 

πῖ5, ; Πόρνη ἐστὶ συνάγουσα μισθώματα, ψυχὴ ἐν- διὰ τῆς ἀμαρτίας, ἵνα τροσποιήσηται ἑαντῇ τὰ παρὰ 
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εἴαπὶ, αυΐα [Δεῖ 51 ὧἱ πηεγθιεῖχ ἤθη ΟοηζΓαθδη8 

πιδγοθάθθ, ἀΐοαπι Ἑοηργοραγὶ πηθγοθίαβ 6586 ρ60- 
ολπ00 ἀἰνίίοην ἤει, ροοοδιάο ροτγίαηιν ἐπ βθουϊαγὶ- 
"νὰ σοΠΊράγαγθ, ρθοσδηἋ0 [6] Οἱ [6 ἦπ πηση 0 ἈκοΓα. 
υδη0ο μὲν ρμεξοαίαπηι, υἱ ἀϊχὶ, ἰδία παδουηῖιν, ἴον- 
ποδία δηΐπιᾶ οἱ ουπᾷτασαΐ πιογοθά 8 [υγηϊοϑ οη 5 
βυῶ, ρἰογίδη), αἰγὶ 1145. οἱ γοϊίψυα χὰ ἱπ ροτάϊεο- 
ΒΟΙῺ ΔηΪΠπ)ῶ5 515 σοπηυϊδἰνί! ; φυδηο γὰγὸ [Ὀγηΐοῶ- 
ἴὰγ οἱ πο 61: ργόβρογα ἰῇ βεβου γίθυβ τοῦ, βδὰ 
ΡῈΡ Βο6 ΄τποά ρθοοοανῇὴς οἰΐαπλ ἰη(οἰϊοίταν γἱνίι ἴῃ 8ώ- 
ου}0, πιογθίγῖχ ἐδὶ βοὴ ΘΟΗβΓΘσΔΠ8 ΠΙοΓΟΘ 168 οἱ οοη- 
ἰγαγία [Δοίθηβ, [4 6ϑὶ [Ὁγη σα 8 πηδγοθάθϑ υἱΐγο ἐγὶ- 
υυθη8. Εν τὰ ἀφαϊειϊ πιοτοεάος οπιπίϑεις αἀπιαιοτίδειδ 

ἐμῖ8. 5", Νοηπιηαυδπι δηΐπ) «ἰἰν 65 [Δεἷϊ (95) 4π|8- 

ἰοΓγΕῈβ 5108, ἰξβίδιιδ8 ἴῃ 60 404 ἀορορογίηϊ πιογοο- 

ἀ68 αὖ 64. ϑ6ιἱ ἀϊεῖτ 1} δασίίοῦ : Μδηϊίβϑιϊυ5 οχ- Β 

ῬΟῃ6 4ιοπηο60 [ὈγηΐοοίιΓ δι ϊπηα πιδγοθάθϑ ἐγ θυθη8 

ἀδ γε νἱγὶ βυΐ. ϑ)᾽5 δηΐμῃ δἱΐ δἱ ἴπ ργββθηιὶ, εἱ ἴῃ 
4118 ἐγ οι θΏ 6Γ Ιοο5 ΒογπιῸ ἀϊνίηαϑ, φυΐα βυδίυϊατὶς 
δὰ αυὰ δυμὲ Υἱτὶ, οἱ ἀδάδγιε πιογαίγὶχ δογυβαίθηι 

διπϑίογιθυβ βυΐ8. Ουἱά δθὲ Πος αυοὰ ἰανιφίυ5 εδὶ 
εἱ νἱἷγ 5108, 4υ8 μοβίβα ἴδε δάυ]δρα οπμηδ αυοά 
δορορῖς ἀοπδὶ δισδίου θυ5 8018 ΥἹΡ ΔηΪ πη ΒΟΓΠΊΟ 
θεῖ εβῖ, Βροπϑι5 ἀπηϑίογ γογιβ, αὐἱ ἀθα! οἱ οαβίὶς 

ἰΔίοη), ἀσαϊι κι ἴλην, ἀδάΐ οφίθγα θοπλ. ()υᾶπάο 

ἜΓ30 γον 1 δηΐηια βοαυΐ [γιὰ Δ η6 5. οοηϊΓανία8, 

ἰὰ 6ϑΐ, υἱ μἰαπίας. ἀἴοαπν, ἀδοθπι δημἷβ ρυάΐοδ νἴνθηβ 

δ οχίγθπιαπὶ [ἀογὶ 1 ἰογηἰοαία, δροὶρὶς θοπᾶ υἱτγὶ βαΐ, 

4028 πηῸ]10 ἰθπιροῦα οὐπὶ ἰΆθοΓα υφείογαι, οἱ ἀδἱ 

68 Διῃδίου 8 βυΐ58. Ουἱ βδηρυϊηδνι! διρϑίογοβ Γὰ- 
Ρίυπι δὰ 56 υἱγίυι6δϑ πηίβογα δηΐηφ, οἱ ἱποθάσπι 
᾿λοιαινυπαὶ διιρογ ἀἰν 18. οὐὰβ οἱ ἀΐουπε : ἀρδβίυ!ὶ 
οἱ ἀδοθιηδῖοπι οαβιϊδίοπι, Ἔγῖρυΐ ἃν δα φυϊηααδηηὶ! 
᾿αδείδτα, νἱηἀϊοανὶ τὶ (ογεϊινάϊπο5 6͵μ5 : ΟὈΙιυκ 
ἐδῖ οπληΐαπὶ ΒΟΠΟγυΏ 6)08 Ὠοὺ8 χυθ δἰ᾽ᾳυδηάο 
(δεἶ!, αυοηίαπη ΘΟπηργειθπβὰ δβϑὶ ἰπ ρεβοοᾶίο, οἷ 
Οὐ ει8 δ8ὲ ευ8, αυΐα οοηίεδθα ὁδὲ πο 8 δηνίοᾶ 
ὨΟΒίγὰ δθεγοία αι δυσίογαι, οδἱ ἰγδυϊάϊε οἰμμ 
νοῃᾷ πο υΐῖβ ἀπιαίογί θυ βυΐ8. Οια5 ἀΐβοδηίοβ, οπιηΐ 
οὐδοῦ ΒΟΓΥΘΠ) 8 ΟΟΓΡ ποδβίγυπ), οἱ δἰἰδῃάδηγι8 

ποαυδηο δὰ 485 τἱγὶ βυηΐὶ ἰγδάδηιυγ δηγαίογίυυ 
ὁ 115: φαΐη Ροί08 ἰῃν 6 Πλ}}8 ΒρΡΟΏϑιΠ| ΒΘΓΙΏΟΠΘΙΉ 
οἱ νεογδίθπι, ὧἱ ΠΟΡΐ5 ἴδοϊδὶ ΟΥμαπιοπία δυγοᾶ 
γαγΙΪβ ΟΧργοβθὰ βἰβη}β ΡῈ υδγία ργαωςζθρία, οἱ οὔ- 
ὨΔιΪ εἴἴδοι! ργφραγοηυγ νἶγο ποβῖρο ὅθβα (ἢ γίβιο: 
Οὐ 658: φίονἷδ δἱ ἐπηρθγία πη ἰῃ βϑδουϊα Βφου]ογαπ). 
Διηρδη. : 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΙΧ. 

δὲ ἐο φιοά ἀϊοῖϊίιν 19: ε Μαιϊδτ υδείτα (είαα, εἰ 
ΡῬαίενγ Απιογγία"ιδ, ν διε "1 « ΕἸ πιαμίίπι 66 6η0 
ἐἰ ραιρετὶ ποη μοττίεθαϊ. » 

5 Ἑζϑοῆ. χνι, ὅὅ. 19 []ὰ. 45, Κα [014. 49. 
ὅν. 15 204η. χνι, {], 23]. “ Ερίιοβ. τν, 15. 

ἀνθρώποις, δόξαν χαὶ πλοῦτον. Μογοιτία φοπηγόθαπε 
πιέγοθθ8, διι απΐπια 651 φιια μϑεσαμάο δείρδαπι (οπ- 
δίμρταπάαηι ξοη ταν δ ροϊἐείαιθιι5 ροτηι 11, μι ἐπάδ 
ἀριιά ποπιΐπες δἰδὲ φίοτίαπι οἱ αἰυϊῖας ρανεῖ. 

(25) Ανέπια αἰυϊίε5 [αοἰἷϊ, εἰς. Ολίθη: πη88.: Πόρϑη 
ἐστὶ προσδιδοῦσα μισθώματα, Ψυχὴ ταῖς ἡδοναῖς 
πορνεύσασα ἕν ταῖς ἀχαθάρταις δυνάμεσι, χαὶ διδοῦσα 

ΟΠΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ΕΖΕΟΘΗΙΕΙΕΝ 

1101. ὅ, 

Ἴ8 

1. θὁυἱ Ιεφὶῖ ἴω ργιποίρίο ργορμεδίίς Ζογαβαίοω 
αυοπιοιίο ἱπογαραιᾶ βὶι φυδϑί μαῦθηβ τδαΐοθαι εἰ 
«Βορογδ ἤθὰ 6 ἰογΓἃ Οἰιδηᾶϑη, ρϑίγοπ) Απιοῖ- 
τἰνυϊη, πλαίγοιη μα (ἰδ μϑΣ8ΠῚ ; 18 5' Ἰδρδῦὶ! εἰΐδιη 
Ἰδδο αὐ πυης ἱπιοΓργθίδτὶ ηἰεἰιπεγ, ρα Δ)ι δαόδ 
τορι, οἱ ὉπῸΠ) ΒΟΓΙΏΘΠΘπὶ ἀρ! οἰ (6 Γ ῥγϑαϊοδη, 
56ι χυὶ ἀἢΠκοι5 ἸΙδοῖον οβι, οἱ δὰ συγᾶπι οἦι8 ἀϊτίης 
ϑοηρίαγ δἰ φηϊοαπιία ρογιῖποι, δἰ ΘΟὨΓΘΡΙ ργδίο- 
ἴα ρυϑοπεθυβ δὲ γϑῦθαπὶ γῈΓθῸ ΘΟμΙρΟΗΪΙ, Υἱόθ- 
υἱὲ ἀἰδεγθινεῖαπι πόα [ογιυ ίδηι. 10] φυΐρρα γαδίς, 

ἰπαυὶι 15, μα, δἰ φοπεγαίΐο ἵμα ἀφ ἰόττα Οαπαπῃ; 

υσὰά ἰπ ργάξθηῖϊ πο ἀϊοίιαγ : Ῥαΐδῦ ἱπὰδ ΑἸπο- 
τιαυδ, εἰ πιαίον μα (εἰδσα; φαυὰ ἤὰπο ποη δἰφηΐ- 

Πελίαν. Εἰ ᾿ἰογαιῃ ἰδὲ μτίπηι τι ροπίϊιν - Ῥαίον ἱκκε 
Απιογτίιεδ ; βοουμάϊμμη : ἈΪαίεν (μὰ Οείαα ; ἢἰε 

Υ6ΓῸ : ἤαιϊον υοδδίγα (ρίμίδα, εἰ ραίεν υϑξίεν Απιρ- 

γιαια. ἴὈἱ ᾳυδϑὶ δὶ υπδηὶ βθγῆμο {Π|, Ὠΐο φυδεὶ 26 

ΡΙυτίπηὰ8. Νεο δηΐπι, αἱ βυρογῖτβ ἀϊχογαί, αἰϊ, πιδίογ 
ἰυἃ, 864 πιαίονγ υϑξίγα. Ουϑηὰο οΓζοὸ ἀϊθιπάϊιην 

- Ρθροδίυπι, οἱ ἸοηφίῃΒ πιϑ]ἰὰ ργοσδάϊι, οἱ ρϑουδίο- 

ΤῸ δι.8 ἰμί6Γ 86 ρϑοῦδία ἀἰβοογραῃί, ἴθης πο ῥεὺ- 

οδίου ὑπ08, ὙΘΓᾺΠΙ ἦῃ ὑπ0 δυηΐ ρἰυτίΐ, 5ἰου ἰῃ 

ὀσχογάϊο φυδηάο ογαὶ ργίποϊρίαπη ἀο!ἰπαποηάϊ, πεὲ 

ἀυπιὶ ογᾶπὶ ἰδηία αυδηί πυης 5υηΐ πηι υὐΐηεϑ. 

ὕπάθ ὑκ16 πλλπΐ νἰάοδίυνγ ἃ ργαβοηιὶ 5ΘΊ ΤΉ η6 ρδ0- 
ἴα!απι τϑοθθηίθτ παίιγαπι ΠΟΠβί ἀδγάγα ροοῦδίὶ 8," 

406 νἱτίαίυπι. 0] ρεοοδία βυμι, ἰδἱ 68ὲ πηυ εἰ υάο, 
ἰδὲ βοβπιδία, ἰδὶ ᾿ῶγθβθ5, ἰνὶ αἰββϑδηβίοῃθδ; υὐἱ 

δυΐεπι) Υἱγῖιι8, δ] δἰ ηγυ!αγίιδβ, ἰδὲ ὑπῖο, ΕΣ 400 

( 9ιϑαίαπι ογοἀθηϊίαπι Θγαὶ οοΓ υπυπὶ οἱ ΔΠί πη ὅπλ". 

Εἰ αὐ μιδηϊ δι αἰοαπι, ρῥγίποίρίαπὶ πηδίογυπι 
οπηῃ πὶ ὁδὶ τηυϊἰυ40, ρῥτϊπεὶρίαπι 488. ϑυιοπ 

Βοπόγυπι οοδιβυδίδιϊο, αἱ ἃ (υΓ}ν}8 ἴῃ βἰησυϊαγδίθαι 
τούδοιϊο : υἱ Ρᾳ (ἃ ΠΟΒ ΟΠΊΠ68 81 88 νὰ πα] δυμιαϑ, δ] 
ὑπϊοπαπὶ, υἱ ρογίδοι! οἰοίαπηαΓ ἰῇ δοάοπι 5δηο, 
οἱ ἰῃ οδάεπιὶ βεηιθηιίδ, οἱ δ πι8 ὑπ ΟΟΓΡΙΒ εἰ 

ἀπὺ8 δρίγ 08. δὲ γὙ6γΓῸ (8168 5ἰπιὰ8, υἱ ΠΟ Π05 

ἀηΐ185 οἰγουμηϑοῦ θαι, 56 οἱ ἀ6 ποδὺὶς ἀϊοὶ ροϑϑί! ": 
Ἐρο φμίάσπι διιπι Ῥαμὶδ, 40 ϑέγο Αροίίο, 0 νεῖ 
Οερῆα, εἰ δάμυς 4 πια! ἐιΐα βοἰπάϊπηιγ δίηυς αἰτίἐΐ- 

ἸΔῈ, ΠΟ Β0Π}08 {αν} Ὁ] δυπς {1 φαΐ γοάΐφυπ- 

ιν ἴῃ υπίοηεπι. Νδηιὶ αἱ Ῥαΐοῦ οἱ ΕἸ Πὰ8. ἀπαπὶ δυπί, 
δἷο αυΐ υπυπὶ δρίγίίαπι πα θθπι, ἴῃ ἀπίῃ ΠῚ ο0ΆΓ- 
οἰδηίυγ. Αἰ φυΐρρα ϑδίνδιον "δ : Εθο οἱ Ῥαϊέν ἀπαπὶ 

Ὁ διπιιδ; οἱ : αν δαποίθ, τοηο, μὲ δοκί ε{0 εἰ (κ 

πἀπιιπὶ δι ηῖιι δ, ἴα οἱ ἐδ ἐπ ποὐὶς πππηὶ εἶνε "ς Εἰ ἰα 

Ἀροβίοϊο Ἰορίιυν 7: Βοιδς ὀσοιγταμιμδ οπῖπεε ἰη υἷ- 

ταιπι μεν [δοίμηι δἰ  πιθιδιταηι αἰαιὶς ρίεπιιιαἰεὶς ἴα 

μηΐαίεπι Οἠ τίει. ἘΠλῚ τυγϑυπὶ: ϑόποο ρετυεηίαιμα: 
οπιπὲς ἱπ πηϊαίεπι σογροτὶβ εἰ δρὶτιίμ5 Οπτὶειὶ. Ἐκ 

4.0 5δἰφηϊποιίαγ, φυΐαὰ υἱγίυβ8 δχ ρἰγίπιὶβ ὑπ 

: Αοὶ, τιν, 522. 151 Ο(ογ. πὶ, 4. 

Α 

15 08. Σ᾿ 

αὐταῖς μισθώματα, ἐμπαρέχουσα τὰ ἐχ Θεαῦ δοθέντ 
αὐτῇ αὐτοῖς, χαὶ χατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις ὑπουρ- 
γοῦσα τοῖς θελήματιν αὐτῶν. Μογοιτὶα ργατοφαηδ 
πιογοοάοδ, απΐϊπα 6δ, φῶ υοἱμρίαίιπι {{ἰδοοὐτὶς [οτηῖ" 
δαῖαν ἵπ ἱπιριινὶς ρμοιδείαι δι, εἶδφιδ ἀκα! πιεγοέάεεν 
ἄοπα για 65 [60 αοριερὶ! {{{8 ργαϑεπε, εἰ, φιαπίμα 
ἐμ 86 εδί, ἐ{{ατμπὶ υοἱμπιαἰὴδιι8 ξογυΐθηδ. 
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(χοἰαὶ, δὲ βϑϑῦβδὲ Ὠ0ὉΪ8 δἷῖ υπυπὶ ΡῈ δᾶπὶ ἢοτὶ, οἱ Α δυπι8 ᾿ιδεγειοογυπὶ δίᾳυδ φοηι ΠἸυπὶ ψααπάο ἀο!ϊη- 
ἴαφεγα πιυϊεἰτυἀΐποπι. Εἰ Βς αυΐάοιι ἀΐεία δυηῖ, 
4υΐδ ἴῃ ργϑβίογιια Ἰβοιοηθ οοηϑογίρίυπι 6δί : βαΐεΓ 

ἱππὸ, εἰ πιαίενγ (μα, εἰ ταάϊα φεποταιἑοπὶς μα; ἷῃ 

φγαβοηιὶ γΈΓῸ : Μαίεν υδεῖτα οἱ ραίεν υδείετ. [δ] Ὠθη 
ἀἰϑϊείπιυϑ, ᾿οοὶ Ποῦ ΘΟ γπιὸ ἀδ ραίγο ΑἸΠΟΓΓ 8 Ο, 

εἰ ἀδ πιαῖγε (δι Ππϑο8, Βογογο8 Πάθ ΓΟ ϑογυϑαίοιῃ, ἢΐς 

γερο δϑυϊάϊι : Μαίδτ, ἱπαυΐδηβ 15, υϑφίτα Οείῆσα, εἴ 

ῬΑΙΕΓ Ὁϑείεν Απιουγήης, ἐΐ δΟΤΟΥ͂ υξείτα 86ηῖ0γ δα- 

ππατία, ἦσο εἰ βί] ε͵με φμα παϑί!αἱ α εἰμὶ εῖτὶς (ἰδ, 

εἰ ἑοτοῦ μα ἡμπῖίον φμ μαϑίίαί α ἀεχίγὶ4 δϑοάοπια. 
θυοπιυάο νἱγίιι5 πιὸ (δοῖ! {Π1᾿0πὶ ΑἸ ΓΑ 85, 5] βϑεῦη- 

ὀυπὶ ὁΔπὶ Υἶχθγο; ορεγᾶ αιὴΐρρε Αὐὔγαιδιῃ ἰβδοίθηβ, 

ἡϊυ8 εδι Αὐγαμδαὶ ; οἷς νὰ (δοίπηὶ τς ἤ]ίυπι ἀϊὰ- 
νοὶ]. Οιππὶς ἐπδπι φαὶ [αοἷ! μεεεαίμπε,εας ἀἰαϑοίο παίμε 

εἢ "3, ὙἸγίυ8. π|8 (δεὶὶ οἰΐδπι [γδίγεπι παῦογο Οἢγὶ- 

δι), υἱ οὐπὶ θοπι15 ἃς θ6Π6 τπογϑίι5 ἴΌ6γο, ἀΐοδὶ 

Ῥδιγὶ δο ᾽: Νατγταϑο ποηιθη ἱπμπὶ [γαϊτίθιις πιεῖα, ἐπ 

ποία Ε᾿οίοεία εαπίαθο (6. Εἰ Ἰοφυίίυν δὰ δδπὶ αι 
πυπίαγα ροίογαὶ νογθὰ 6}08 ᾽ : Ῥαάε εἰ ἀϊο {ταιτὶ- 
ἐμ πιεῖδ. Θαοτηοάο αἰίδπι Υἱντι.5 γαίγθην Π}}}}} (δοἰξ 

Ῥουπιίηυμι 76ϑιιπ|, ᾿ϊὰ πι8}}{|8 μ᾽ τ πιο ἴγαιγο8 δοαυΐ- 

ἡ, εἰ Πο5 ροοοδίοτοβ, οἱ ἢφο ἰρ88 (πὸ πα ιὶ (γαῖγα 8 

βεπεγδί οπ) ογευεγί!. 81 χυϊάεπι φαδηάο ἐχονγάϊυπὶ 

εγᾶὶ ρεοοαίν οἶδ δεγυφαίεπ), πδοαπι θεαὶ 50Γ0- 

τεῦ ϑαιηδγίϑηι, ποεάϊιπ οἱ ογϑί βογηιδπ ϑοι οι; 

εὐτὸ γΈγῸ ρσγοσαϑεῖξ ἰῃ βοαοῖθγα, ἱ μγίογί 15 56 ΓΠῚΟ 

πιοηϑίγανί!, εἴδοιλ 6ϑὲ πιθ ὰ ἀπάγυπὶ βογογυπὶ, 86- 

πἰογὶς ϑαιηατίς οἱ ἰυπίογί5 ϑυδοπῆφ. Οὐ δυπὶ ἰϑ188 
ἀυξ δογογθβ ραροδιγοἶβ δεγιβαίεπι ἢ οἰ ϑηιὰ εἰ 

βοράγϑιο ρορυ]! (οογιιηῖ ϑαπιδγίπ). δ᾽ αυϊάθπὶ 60 

᾿οπιρογὸ ουὐπὶ ἀδοὺπι ἰγθὺ5 οοββογιηΐ, ἀϊοοηίοϑ ᾽": 

Νοκ ἐεἰ ποϑὲς ματα ἐιι θαυὶϊά, πὸ δοΥς ἴηι βίϊο 6286, 

ἴὰπς ἀυ5 ναοοῦΣ ΔιιΓοὰδ σομδίί 185 δα πὶ ἃ δεγΟθοδη), 

εἰ [2.2 εδι ϑασηδλγί βοϊϑδίο; 4υδ8 τη ρὶ8 ρμοβὶ 08- 

μἰπιδίοπι ἀόοθπὶ (γί θυαπι ἐγανϊ αυδηὰο ουβίοιε8 

0 Αβϑγτγὶ 5 δὰ [3γ86}1}8. ἰθῦγδτι πιϊδϑὶ διιηΐ αυὶ νὸ- 
οηῖαγ ϑαμπηδγἰδηὶ. ϑοιποῦ δηΐπὶ σπδίο4 ἰπίοΓρΓοίδ- 

ἴοΣ πευα ΗἨευγαογυπι. Εγρο, υἱ ἀΐσογα ΟΟΡΘΓΑΠΙ, 

πεούυῃ ΒΟΓΟΓ πιθᾶ 6ϑί ϑαπιαγίῷ, συδπάϊυ ἃ ρϑοςϑι8 

Ἰοῦφα δῦπι ; φυδληὰν γῦΓυ ρδσσᾶγαγο, ογοβοιηΐ π[Πι] 

ἀμ δυΓΟΓΌΒ, δϑηὶοῦ ϑδπιαγί, οἵ ᾿υηίοῦ ϑοάοπιδ. 

θυ ευὐυ8. ἤρυταπι παρθοαπὶ ουμπδίἀογειηυ5. Θυΐ- 

οὔθαυα ργοπμϊαην γογρα ἀϊνίη8, οἱ ποη δίοιυι ρο}]]- 

αυΐηηαδΒ, 4υΐλ ϑαπιαγία δοορίζηγ ἰὼ ἰωγοβὶ, οἱ 50- 

ἀοπιᾶ ἰῃ φοημ 16. ΠΑὈϊίαι δυίοπι ἃ αἰ πἰϑιγίβ ρδὸ- 

οϑιγίεἰβ δεγυδαίοπη ϑδῃιαγία, ἃ ἀδχίγὶ5 ϑοάοπιϑ. 

Ἠομπονγδθὶ! υ5 φυΐρρα ἀρυὰ δ8πὶ ρεοοδίιπηῃ 681 φυοὰ 

ἴδοιο φοπηπἰἰτυτ, οἱ ἰάθο ἃ ἀδχιτὶβ ο᾽υ5 ϑοάοπηᾶ ἐϑί. 

Βυγβυπιας πᾶς βϑιηαγία ἰοηα6 οδῖ, υἷα ἃ 5ἰηἰβιτ8 

οἾυ8 ΠΟΠΙΟΓΔΙΌΓ,, οἱ ἱπογοραίαῦ αυἱ Δπ|}υ]δνοτίϊ 

οὑπὶ δἰΐαθι5 εἰ Βογου 5 δυΐβ ἐπὶ οπμηἶθα.5 ᾿πἰ 1185 

τἰθυ5, εὐ ἴῃ τδηΐπὶ δια θυ νοῦς, αἱ σοπηραγδίίο 

ἀεἸἰϊοιογαπι 6}1:8 ΠΠ|άταπὶ ἰπϊαυϊαῖο5. (ἐσογῖ! [811}- 

εἰαπι. ὕπάδ ορογῖοὶ ϑρηόβοῦγα ἰπἰφυϊίαῖο5 5040- 

πιοῦυπ, υἱ οὐσοία δ οὐϑίοἀΐδπι πι6 Ὁ εἶϑ, "6 σδρί8 ῦ 

ἱφξηογδίίοης, φυξ δυπὶ ἰπἰφυϊίαι65 ϑοἀομιυριπι. 
ᾧ. ΨῬοτιπιίαπιόπ ἐπ φαίίαίος δοάοπια δοτοτὶς μα. 

θυα ἰηϊᾳυϊα57 διιρεγδία. 1π| ξατιτί (αἱ ραπμηι, εἰ τπ 

αὐωπάαπιϊα αἴδμεϑαν ἵρεα εἰ βίϊα 6Ἶις,, εἰ πιαπιιπι 

μαμρετὶ4 ἱπαϊρφοπιὶς ποπ εμεριοἰεϑαπι ᾿. Ουοὰ ἰη- 

φαυλ)α 5ἰπί ρεζοαία ϑογίρίαγὶ8 υἱοπι 05 π0}}} ἀυ- 

δίυπι 681. ΑἸΐὰ χυΐρρε πηᾶβη8, 4118 πιΐπογα 8}} [9 

6586 ἀϊοευπίυτ. αὐπὶ δυΐδι δυμΐὶ ἰμοραυδ)α, ἰὸς 681 

Ρᾶγνα, νοὶ πιαχἰ πιὰ, [ογβίιδη δἰϊᾳυΐβ ἰπαυΐγαὶ φυοά 
ἰπίοῦ υηϊγεγβὰ ροοοϑία 511 Π|8}05.; οἱ ὈῬγοοῖϊνα διι86ἷ" 

Ρίϊατ, οπιπΐαπι Ρεσοδίογυπι 6886 ὨΙ3}118, δῖ να [0Γ- 

πἰοδιίίοηδπι, δῖνα ἱπηπι πα ἰᾶπὶ, δῖνα φυοάσυπηιμα [1 - 

νἱάἀϊπἰ8. ἰπηυϊηαπιοπίαπι. ϑδυμῖ αὐυάθηι οἴ ἰ5ῖδ ΥὙ6ΓῸ 

δὐυοπιϊπαυῖα δίψυς ρο  υϊα, δα ποη 14}18 φυα]ε πος 

«φυοὰ πῆς δὺ ϑεγιρίυγα αυδϑὶ πια} 8 οπιπίι πὶ 

δοπἀεπιπδῖυγ, ἃ 400 π08 Οὔϑογναγα ἀδθεπιυ8. θυοά 

( Ἔγξο εβὶ ρδοῦδίυμῃ πιϑ}8 ΟΠΉΠ ἢ Ν.8 Ροοεδίις ὕ τυ 

"Πυἀ ργορίον φυοιΐ οἱ ἀΐδθ0108 οογτυϊ,. Ουοὰ εεὶ 
πος φρεροδίυπι ἴη 400 ἰΔηῖδ 80}: π||148 σοὐϊάϊ, υἱ 

εἰαίις ἱπ )μαϊεῖμπι 889 ἱποίααί αἱαδοίϊ "57 αἱϊ 
ἈΑροβίοίιι5. [ηδαιίο, βυρεγυΐα,, ἀγτογχδηιία ρεοςοαίαπι 

ἀϊδνοὶ! 681, εἱ οὐ ἤϑς ἀεϊϊεῖα δὰ ἰθγγὰθ πηΐργανὶ 
ἀε εαἷο. πάρ δεμε εωροετϑΐδ τοεϊει!., ἀμ ἔδει 

απίοπι ἀαἱ φταίΐανι "5 1 Ἐλ σκία ἐμρετθϊὶ ἰέττα εἰ εἰ- 

πὶς ", αἱ ΒοΙη0 ἀγτγορδητία δου ἱονοίυγ οὈἢ 5 αὐϊά 

δγΐῖϊ, οἱ χυδτ γϑ φῆ! γαβου]ο σοπεϊπεδίαγ, εἰ φυΐθυ8 

8: γοου ΒΒ ἱπη πιο γδι5 δἰῖ, οἱ αυϑι ἃ ΒΕΠΊΡΟΓ Ρυγβα-' 

πιθηία ἀδ βιὰ οάγῃθ ργο)ϊείαι ἢ Ουἱὰ οπΐπὶ δῖ ϑογὶ- 

ΡίυνΔ 7 Ομίά δι ρετδῖ! ἰόττα εἰ εἰπὶε ῦ οἱ : Ϊκ υἷα ε)π8 

»γτοὐδεὶ! ἱπιόγαπεα εἾμε 35. ϑυρογθία ρέρζοδεϊα ομηΐ- 

θυ5 πηδοῦν δῖ, οἱ ἱρβίιβ ἀΐδθοὶ! ρυϊπεῖρα!α ρβθοςας- 

βεπίαν ΒΔ ΡΘπὶ ἰῃ 56 ργααϊοδιίοηβ γϑγδίοπι, ἰν ἴα Ὁ (απ. 81 φαλπάο δοτίρίαγα ἀΐαθο]ϊ ρεοοδία ἀεβογ!}}, 

δεηρίαγὶα θφυγα!ιοῦ ϑδπιδγία ποι ηδηίαγ, Κα, ἰὰ- 
φαΐ! "5, ερογπεπίϑως δίοπ, οἱ βαθηιθως ἐπ πιομ 6 δα- 

πιατὶφ, υἱπάεπιϊαδιὶ ρτὶπείραιια φοπιῖμπι. Ουδϑὶ ἀϊ- 

χορῖ!, γα ἢἶ5. φυὶ βρογηυηὶ Εοοϊοβίαπι, οἱ οοπῆάυηϊ 
Β0ρ6" ἀγγοφδπιὶὰ οἱ ὙθΓὈ 5 (απο η 1018 ὨδΕΓΘ ΙΟΟΓυπι. 

ἤος οηΐμὰ 6δϑὲ βρθγῃοσγα ϑίοῃ οἱ οοῃῇάογα ἴῃ πιοηίθ 

ϑαπιγίῷβ. 51] δγβοὸ ρϑοῦδπηυ8 δὲ ποδ δου οἰ ϑϑιϊεὶ, 

Β0ὴ φυηϊ ἃ πο}} 8 9116] ᾿ιφογϑί!οἱ ἴῃ ἀοριμαίιπι ρΓὰ- 

γἡδλίς. Μα]6 δπΐπι ογοάϊι φυϊουηαυθ ροοςαϊ, δὶ σ0η- 

γεγβαϊίοποιῃ πη λ᾽λπὶ Πα θ6πι8, ϑοάοπηα ΒΟΓΟΥ ΠΟϑίΓἃ 

ει. ΟοηΠ165 αυΐρρα δυηι Βοάοιια. Αἰᾳιι6 [(4 ἔγϑίγββ 

Μ χοροῦ. χυι, 45, 66. 1 [2}60λη.π|, 8. 
᾿ τι. Ὁ. Σχορῇ, συὶ, 49. 35} ΤΊ). Η], θ. 

30 Ρς4]), χτι, 36. 
36. 210. νΥ̓́, . 

ἱπγθηΐεβ δᾶ ἀθ βιρεγοί [!0η16 πιδηδιία : Αἰΐ 

αυΐρρε ᾽"" : Υ᾽τγίϑιι9 [αείαπι,, εἰ δαρίοπιῖα ἐπιο([ἐείας 

απμ[εταπι βποε φονεῖμπι,., εἰ [οτιἡμάϊπε ἐοτηπὶ ἀθρα- 

ξίατν, εἰ εοπιπιουεῦο εἰυϊίαίο5 φμα ἱππαῤ᾿απίατ, εἴ 

οτϑεπι (ἐτταγαπι μπὶυετδαπι σοπιρτείιεπ ἰαπι μὲ πίάμηι, 

εἰ φμαεὶ ςοηίταεια οὐα αμ[εναπι. ΥἸΔ6 ΒΟΓΠΊΟΠΕΒ 6)υ85, 

αυοπιοάο βυροτγθΐ βἰηΐ, φυοπιοὰο ἀγγοββηίοβ, εἰ υηἰ- 

γογβᾶ ΡγῸ πὶ Π]1ο ἀυςαῖ, Ταῖο5 βυηὶ ΟΠΠΠ68 ͵δοιαιίοιιθ 

οἱ δυρογθία ἰηῆαι!. Μαίιογία βυρογἴα, ἀϊνμῖιβ, ἀϊ- 

ἐηὶι85, φἰονΐα βϑβοι!αγὶ8. ΕγΈαυ ΘΠ 6 Γ ὁδυ58 ΒυροΓη 

ἐϑὶ οἱ φαΐ ἰφποτγαὶ βάθογο εςοἰ οβἰ αι οαπὶ ἀΐ πη! 4161}, 

331 Πος. χιι, 16. "5 ΑἸη08. 31: Ζο5η. στ. 17. 
38. 014. 9, 10. 5 5. χ, 15, 37 ΕΟ]. χ, 9. 
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βδοθγάοία ! δ ογο οἱ ἰουϊἰοιι8 σγαιβ. Ουδοιὶ ργα- Α )υδιϊβοδιιν δ δ γυβα!θπι, αυΐα Δ} 88 86ε!ογδίϊοτὰ 
δϑγίουΐ σοηβεῖιαι! Οἱ δαπὶ πα ΜΠ {2115 : φαδ5ὶ ἰδ - 

αἶγοο [πογίη! ογαϊηλιὶ, υἱ Νὰ π|}}65 6586 ἀδϑἰβίαγοι. 

ιυιη ροιῖυβ λυ πὶ} {{δί6π 56ηυἱ ἀεθυδγαηῖ, αυΐὰ ἐϊ- 
διυϊδίθιη ἰυδγαμὶ σοπβθουι, ἀἰοθηία ϑοριρίαγα ὃ : 
Ομαπίο πιαθιιιι5 {ποτὶς΄, ἰαμ|0 ἱπιπιϊ α (εἴρεμηι. Εἰ 

ἀϊ!οοίαπι ϑυπαροξο 6 [46]ϊ, ΠΟΡ 5 δυταταῖ(6 οΆ - 

Ρυϊ ταυτὶ; ἀυσθηὶ (6 ἰπϑι αδγαμῖ, πο}} εἰοναγὶ, η0}Ϊ 

Περὶ ἴῃ δἷϑ φυλϑὶ ἅ}8 6χ ἰρ5ἷ5. Θροτίοί ἰυ Π] ]6 ιν, 

ορογίθὶ 6556 ἀδ)θοίεπι, οροτίοι [ἀβέγα βυρογθίϑηι 

᾿χηδίογα τι οπτηΐαμι οἀριιί, Οσοηδίάογὰ Εναηροι πη) 4ι8}} 

«οπάειηηδιίοπο Β]ναγ βοΐ βυρογθῖα αἱ ᾿δοίαιἱο [ἐγῖα- 
ἴυτ. Βιαῦαι Ῥ]αγίβθου5 οἱ [8118 ἱπιγα 88 ογδρδὶ ὅ" : 
Ῥεῖ, σταιΐαδ αγὸ (ἰδὲ, φιὲα πον διπὶ αἱ εἰδιστὶ ἰ0- 
πιΐπέδ, Ταρίοτεδ, ἱπὶφμὶ, αὐαμ τὶ, οἱ μὲ ἰδίὁ ρεϑίἴσα- 

πεδ. 9ογμνο ὑὶς ἐπ ϑαδϑαίο. Αἱ γαγο ΡιιὈ} Θδι08 υ- 

τ 6 οἱ πιδηβιεῖα Ἰοηφί8 δἴδϑη8 ΠΟ Οἴδὶ 8ιι818 

πδαυς οευϊοβ ἰονᾶγα, οἱ ἀϊοοραὶ 5 : Ῥγορ μηδ δδίο, 

Ῥειιε, πεῖ ρεσοαιοτὶ. Ἐπ ἀδϑοσπήϊι ἴθ ἀοιηυπι βυδηὶ 
Ρυθιὶοδη8 ᾿π5ιΠ᾿Ἰςαιυ5. ΝΟη δἰ πιρ! οἰ (6 Γ 0:51} 6118 : 

βαὰ ᾿υδιἰΠοαίυ8 σΟπιραγαιίοηδ ΡΙιατγῖ58:). ΟὈϑογνδη- 

ἀυ8 αυΐρρα εδι αἰ] οι ββἴπη6 ομμηΐἶβ ϑογίριιγ 

86ΓΠ|0, ογάο, ἰυποίυγα. ΑἸϊμὰ 68ὲ [υξεἰΠεατγὶ, αἰϊυὰ 

οχ 4110 ᾿υϑιΠ]οαγὶ. δ. π}6 651 μυ}]}οδπαπὶ ἃ ῬΠδτὶ- 

88:00 ᾿υ8{Πςϑιαπὶ (υἷ886.,, }}} ᾳυοὰ ϑοάοπιδ δὲ ϑ8πι- 

τία ἐχ φομραγδίίοπθ ρϑοοδιγὶοἷδ δογυβδίοπι ἐπ5{18-- 
οδίῷ δυηΐὶ, Εἰ ἤθο6586 65ἱ Π08 ἰά βεἶγα, φυΐϊὰ πῆυ8- 
αὐυΐβᾳυ6. ποβίγιπι ἴῃ ἀΐα αἰεὶ! Δ ἰΐο ψιϑιϊοοιυτ, 
εἰ Δ} 4110 οομπάειηηοίαν. Εἰίδπη οὐπη πο αν }ε8ι1- 

Πα} ὃχ 4110, 7618 {Π|Π4 πο ἰδπὶ Ἰαυ 18 φιδηι οτὶ- 

τηΐπἶ5 ἰοοο ρον. ὕιρυΐᾶ 5ἱ Ἰηνοηίυ5 ἴυογο δοάο- 
τοϊιἰοα ΒΩΌΕΓ ροςοαία, δἰ 41108 ρΓΟΙΓΔΒΔΙΡ ἰη τη6- 

ὀϊυπι φαΐ ἀυμ! οἷα 5εοίθγα δοιητηίβογῖ᾿, [8160 οΥ υΐ- 
ἄδτ, δϑἀ ἰ[υϑιἰῦσονΡ ποὴ υἱ υδίυ8, νογυπὶ υἱ ΟΧ 

οοπιραγαϊΐοηθ οἷυ5 αἱ ῥ᾽ γα σΟπιηι δὶς, Ἰυἀίοον [υ- 
δίυ8, οὑπὶ ἃ ᾿υ {114 ἰθηᾳθ 5'πι. Υάὰ 1} Βοπιίηϊ αιιὶ 
ἃ πιυ}1|8 ρεοροαιογὶθα8. }181Πδίυγ ; αἱ δοου Γατὶο 

τουϊίυπι θοδίυ 59 αυΐ οοΙηράαγδιίοηα ᾿υϑίογαπηι ᾿υ5108 

οϑιθηθίταν, [ηγνβδηίπιι8. ἰη ϑογίρίυγοο Ἰαυάϊ᾽υ8 ρο5ὶ- 
ἀμ πι|, ΒΟμἶ8 6586 τη ογϑῖῃ : αἰρυί4 πυΐ8. εἰς [δεὶϊ 

Γδείθη) δηίθ [δοίθπιὶ Βοηινίηὶ, αἱ 16, οἱ 1116, πα! Β 

δίς Ῥαβοίια οοἰθυγανὶε αἱ δοβΔ8. Εχ 4υο οβίοπεϊ- 

ἴυν φοπιραγϑιίοηεπι ἤδτὶ ἰυδίοτυπι, οἱ {Ππ πὶ Ὑ6Γ6 

6886 δέν πι 4] βἰς [808 ογὶ τηϑγοάῖυν, ὕπ8η} οἱ 

660 (ΟἸ]Δῖι8 58 ρ θη θυ8 βαρίθῃβ γαρογίαγ, δἱ [υδι8 
ἡπαίοεγ )υδῖ58. ΝΟΙῸ χυΐρρα ἠιβιΠΠσαγὶ 40 ἰηἰᾳαΐδ, 
4ιυΐα 14}15 }1|8{{π|4 οΥΙ 0588 6βί. 

5. Ηφο Δπιἰοἰραηϑ Ἰοουϊυ5 56πὶ., 4υΐ8 ἴῃ 8 4085 

Ἰθεῖδ δυπὶ ἀϊείμιν 5 : 2 εἰ βοαδίὶ ξοτοτας (μας ἴῃ 

οπιρῖδιιδ ἐπὶ φιιϊαἰϑιι8 {μὶδ φιας [ἐεἰξιὶ. Τυϑιϊ βοαῖς 

, βπι Θηἶπὶ ϑδιιδγία οἱ δοάοπια οΧ ᾿πί χυϊδιΐδυν δότυ- 

βαΐθιη. [π οπιπίϑεδ ἱπέσι αι θιι5 (8 φιιι5 [φοἰ δὶ λει. 

βεαδιὶ {{Πὰ5 ξερὸ 16. Ἰάοῖγοο ἀϊ!φοπιίυ5 διϊοπάδπιιδ, 

αν Ροββίπιι8 ΔΡΏΟΒΟΘΓΘ ΟΠΊΠ68 Ὧ05 ἴῃ αΐδ [υἀϊοὶ! ἃ 

Ρα)οτῖθυβ ποϑίτ8. [ϑιΠ Δ πἀ08, οἱ τυγθυπη ἃ ποθ ὶβ 
1105 [υϑιΠςατὶ. ὕηυ5 8018 οϑ( αυὶ ᾿πι81Π σαῖς 80 

οπηνηΐ θυ, οἱ ἱρ56 πυ !υ πὶ 7υφἰοαι. υἱραυΐα ϑοάοιηα 

320 Βοοιῖ. πὲ, 90. 8: [ς΄ χνι, 1}. 
39 2021.. 1, ὅ. τ “τ Βρ!ι68. νι, [2. 

8: 1014. 15. 

οομεηἰϑὶὶ, οἱ [ογία δογυῤάϊοπιὶ 40 δἰΐα δἰΐᾳαδ χυῖς 9ὲ 

Ρδονῦ οβὶ εἰναι. 8. δϑὲ συ ϊάδην [8}Πἀηάυ8 ἃν 

Αμεϊοῃγδῖο, φυὶ δὰ ἐπὶ οοπιραγαῖαν,, οἱ {ΠΠΠυδ ἰαὶ- 

αυϊιαῖο δ β6ο!οίδυβ πεΐποῦ τορογίϊαγ, Ρεββίπυς 
γ6ΓῸ ἀϑιῆοη οὶ, οἵ, αἱ δἰυηί, πιῖβοῦ αὶ δὺ {|}0 }.- 

δι Ποδίυν : [οτί8 οἱ ραίογ ἢ]ΠΠ05 40 60 ποη ᾿υ5{{{Π|ᾶ- 

τὰν, πιυΐιο ἰο ἐοοἰετδιίοῦ τορογίαϑ. οπλΐπιι8 γετὸ 

πιοὺβ 76805 ΟΠ γίβίιι5. 54 οαῖιγ ͵αχίδ ἐϊϑροηθαιίο- 
πο οΑΓηἶβ. 4υ8πι ΟὉ ποδίγαπι βϑυΐοπν οἰγουπιυ, 

80 Αθγαίιδπι, αὖ ᾽5386, Δ 7.0}, οἱ ἃ γῆ 4018 βγὸ- 

Ριοεῖβ. Ουδλπάο δηΐπὶ οπιηίθα5. ᾿5ι15 οἱ μτορβείϊε, 

80 Βαδι8 φαϊδυθααα ἴῃ οοΙπραγαιοπθιη πιϊβ818 ἰηγο- 

πἰίυν σοηίγαγίαιη ἢυἷς φυοά ἀϊοίτιν ἀδ ϑοάοπι εἰ 

δεγυβαίεπι, τηϑρὶ8 σίου ἤοο ϑ᾽ γδίουοπι ποϑίγαι, 
Β Ουοὰ δαίοπι ἀΐοο ἰδιϊυϑπιοαϊ δὲ, οἱ [9560 ἰλγείθδι8 

ογαπθυ8β υοϑὶβ ργῶθοθο ἀδ ϑογίριυνίβ Ἔχριδπϑίίο- 
πο). Κροὶι ϑοάοπιᾶ ροθοδίυπι; ϑϑπιλγία 4υοῆῦθ 

Ροοοαν!, ἰπἰφυϊαινυ5 οὔτυΐϊδ 68ὶ σογαβδοπὶ, βοή 
πηϊπογὰ ρερθδί ἃ πιλ)ογῃθαβ8 ἰπ8ι1Πσᾶπίυγ, δυὉ 

ΘΧΘΙΡΙ0 40 ϑοάοπια ᾿υ5Ποϑίυτ ἃ ΒΟΡΟΓΟ 508 δδ- 

τυβαίοαι!. Θυοπιοάο ἰφίίυς ἰπίᾳυ 58. 5068], εἰς 

οοπάεπιπαὶ αἰϊᾳυδιιάο 5.8. Ὑεγυπιὶ, 40.480, ἐχ- 

βΡΘοΙα ρ] βραγ, ἀθπος ἀοοοαγίβ φαοπιβάπιοάμμ ἀΐ- 

εϑίυνς οοπάσπιπαγα 7814. Τηΐ χυ 188. πιοᾶ 058 

681 δοιηραγδίίοῃα πιδονὶβ ᾿πἰ υ 415. 6 οἱ 5{{|8 

τἸηθᾶ 6Χ ΠΟΠΙρΡΑΓΔΙΪΟΠ6 πη Εἰ }}1οἷ58. [0ι5ι{{|8. ἰμ! αὶ 85 

τορυίαίαν. Ῥιορίογθα πὸ ἠδέ βοαδίϊαν ἱπ οοπερέοίν 

ἐκὸ οπιπὶς εἰυονε ᾽ν. Ἐποτὶς [ἰοοῖ ἠυκῖυ5 390 Αὐτὰ- 

Βπι, εἱ ᾿υβίυ8 ΜΟΥ 868, [υβὲ05 υπυϑαυΐδαυε {ΠΠυδίτίυπι ΐ 

υἱγογυπὶ : 564 δά οοιηραγδιϊοηθηι ΟΠ γΙϑιϊ πο δυπὶ 
αβιῖ. μὰχ δόγίηι οαπὶ 6}101.8 ᾿υ06 σΟΠΉρΟΚἰ18 (ἘΠῸ 

τορουϊαπίαγ. Εἰ φυοπιοῦο ἰυπιθπ ᾿μοδγιῷ δ 5015 

γταὐῖοβ οὐϑουγδίυγ,, οἱ νϑυϊ Δ} αυσάϑιη οἰδολ Π3. 

τογίαβ οοπίθῃοὈγοβοῖ! ; δὶς ᾿ἰοθὶ (υἰφοϑὶ ἐι8ιογαπὶ 
οπμηΐυτι απιθη ἃπίς ΒΟΠπιΐπ68, ΠῸΠ (Δπι6η [αἱρεῖ 

816 ΟΠγίϑίαπι. [οδα! αυΐρρα ἱμπιδη ὈΘΕΙΓΆΠΙ γ ΠΟ 
δἰπιρ εἶτ ῦ ἀϊοίιπι θὲ, βεὰ ἱμεσαί απ μομεῖπει ἢ. 

Αηίς ΟὨγίβιαπι πο ροίαϑι [πππ6ὴ [υ]φΈ γα 0 ϑίογυτ, 

ὕτ σρίοπάον ἰυπε δὲ πιϊοδια οΟΘΙΪ βἰάογα, ΡΠυ5- 
ηυδπι 5οὶ ογϊδίυγ, ἴῃ βίδιἰοπὶθι5 βοΐ γυ ! 8}, 0Γ10 

γΈΓῸ 5016 Ἀβοοπά πίον ; ἷς Ἰαπηοπ Ἐφοίοβίδὲ υἱ ἰ0- 

θη ᾿ππ80, ργίυβααδαι οΥϊδίαγ Ἰυπιϑη {Πυ4 ὙοΓαπὶ 

8015 ἡιι511{|58., τεβρίθηοὶ,, οἱ οἰᾶγαπι 651 δη1ὲ Πο8ι}- 

Ὁ 565; ὁυπὶ δυΐοπὶ ΟΠ γίβίυ5 νεποσῖι, δηϊὸ ἐππὶ ἐ0Π- 

τοπουγοβοαῖ. Ὀοἰταγ οἱ δἰ "οἱ 36 - μια ἐπὶ ἰσπεϑτίε ἰκ’ 

εεἰ. Ου 681 Π|Π4 Ἰυχ φυξ Ἰυδσεὶ ἴῃ τορουτίβ᾽ διυδιο- 

Ττὰπι ἰαχ ἴῃ [ΘΠ ὈΥ 5 ἰυσαί. ἴῃ αυΐθυ5 τοπουτὴδ} [Π] 

6ει ποὐὶξ εογίαπιειι αὐνεδιιδ τοοίοτες [ἐπούτατΗΠΙ ΜΗ 

ταπὶ Ἐς ας 4υἱ ἀἰΠροπειβ Ἰοπρίαθαι ἀἰβουθβ6Πι, 

μβοη μοίογίι ἰηδατγὶ, νἱάδη8 ἰαπιδη βυυη δὰ ο0π|08" 

γαϊοπδπη πηϑ]οτίβ Παπηΐνἷβ ἰοποῦγαϑ τερυϊλτί. τὰν 

6δὲ ἠυδι εἴα πιθὰ οἰϊαπιβὶ Ῥϑυΐυβ ϑροβίοίυϑ ἢ): 

Ουϊὰ εαϑεἶ48,, οἰἰαπιδὶ 7οβθρίι ἢ Ουἱά ἰοτεϊιυάθι 

. οαϊαπιβὶ 9645 Μαοπαθαιβ οχϑἰϑίαπι ἡ Ου] 4112 ΙΓ 

τὰ βαρίομία, δἰίαπιβὶ ϑαίοπιοπ δρραγεδηὶ, 3 ἡἀὐδὰ 
ρϑγδιίομοιι θδὶ οἱ δά δογαμι φαΐ πιο!ίαγθβ διΜὶ 

35 Εζροῦ, χυὶ, δῖ, δ Ῥβαὶ χει, 3. ἢ Μαι!. Ν᾿ 
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Εγγο, υἱ ἀΐοεγα ορογαπιυβ, ἰηἰχυΐ 48 ̓ιειἰθει, εἰ Α ἀγδηι ρεθοδία ϑυάοπιῶ, υἱ ἰῃ δαί γ δῖ 6 Ῥηπηι οἱ ἴῃ 

Ἰυϑι εἴα οἰίογυπι φοπιραγαίίθπα οοπάεπιηδὶ, ἰΔείγοῦ : 

0 κεἰἰβοετὶς εετηιοπὶθκε ἐπΐδ, οἱ υἱποαδ ἐμπὶ ἡ άἶεα- 

τς 88. ἀἰοίαν αὐ θεῦπι. δ: τὴ τὰ! βαίναγο θθυ5, 

μοῃ ἅεγι ἐπ ἑυἀϊοίαπι ᾿ππηθῃ δυμιη ; δὶ ν}}} 6586 

ἱποοίαπιοπι, 0. ἀοΐεγι Ιαπ|68 ΟἸ γἰδιϊ βυϊ; Δ οαυ] ἢ 

Ρυπίεί πιὸ; ἀείεγί Υ6γῸ Ἰυηδη τηϊπογυπ), σορᾶγαὶ 

εἰμ ἱπίογίογαβ φυόβφυθ. Ουδηίο δηιρ 8 πηδ70Γ68 

φἰμὶ πιεϊογεβαυς οοηίυϊεγὶ!, ἰΔπί0 ῥ᾽ [υδῖι18 6ΓΟ, 

εἰ ΝΠ ἃ πὴ τερογιὶ Γαδγί πὶ ̓ πίποτθβ. ϑ᾿πη 16 Ὁ οδὲ 

{Πυἀ ἱπιο! ετα, αὐυοὰ 80 Αροϑίοῖο ἀϊείίυν ᾿᾽ : Αἰΐα 

φίοτία τοἰϊα, αἰδα φίοτία ἱππα;, αἰϊα φίοτία διεἰαταπι; 

ποία ἐπε α δἰεἰία ἀϊῇετί ἰπ εἰατί αἱ; εἷς τόδετγτε- 

εἰἷο πιοτίποτμπι. ὙΟΤΌΐ φγαιία, (αἶχοη 5 οἱ ᾿Πυἀ 8ἰάυ, 

ποῃ ἰῃ δοηβραοίι ἰυοἰἀϊοτὶ5. 816 }125, 864 ουβουγίοτίΣ, 

πἰοϑί. Ουἱβ ποδίγυπι ροίθβι 84 ἱπϑίδν [Ὁ] το πῶ ἢ 
θεῖε Ἰυείᾳϊοτ5 δἀθγαπὶ σΟΓΌβΟΩΓΘ ἰυπηῖη6  βοουη- 

ἀπ ἰά ιιοά δοτίρίυη ὁδὶ ἰῃ Θδηΐθ!ο "᾽ : Καί σεδμηί 

εἰομὶ εἰείία ἱπ δαομία. 

4. Εἰ πδο ᾳυϊάοπι πορδϑϑαγίο ἀϊΐϑρυίλπη5, υἱ 

Ρθου! ἃ 8 ραγ οἷα γοοθάδλπιιϑβ : ϑοἀοιηἰουπὶ φυΐρρα 
ρεοολίυπι 6δὲ βυρογθὶ πἰᾳυΐί458. Ηφοο Βούοιηοι υη 
5008 (085 δῈροΓ θα ὑπᾶὰθ πϑβοϑίυγ, οἱ 4085 μδθδαὶ 

τὰάϊοοδ, δάϊυησίι δ" : [π δαίενίαἰ6 ραάπιπι, εἰ ἐπ 
δὐκπάαπιία αἰϊπεθαπί. δὶ 50}} ΠΟ ΓΩ δίιοπάδϑ, πὴ0}18 

δυυπάϑη!α δηιΙ 4185 ἰη βούοῃ!δ (υἷι. Εγαϊ φυΐρρθ 
ἰοστὰ ούσα υἱ ραγα 585 ΒὨεἷ, οἱ υἱ ΓΟΡΓᾺ Ασγριὶ. 
δὶ δυίδδι! ἃ σαΓΠΔ}} ἰπιεἰϊθεῖυ δά βρί γί ἰδἰθπὶ ὁθη 

ϑοοη εγ5, υἱ Υἱάδ88 αυοπηοάο δυρογθὶα Βοάοπιογυιι 

ἰῃ βδίθδι6 ρϑησπι οἱ ἰπ ἀθυπήδηϊία Πυχοεὶί, 6}}}- Ο 

τΔίοπη ἐδ ρ᾽68 οἱ δὰ υἱίϑ υἱδοίυπι, οἱ Διὰ 4]18 φυξιάδπὶ 

πιδῆογὰ π|8͵ γί θα5 οογγίβεπάα. ΡΓΟΡΟΠΔΙΠῚ5 ὈΓ ΠῚ} Πὶ 
ἰά φιοὰ δηΐδ πηυ]ῖο5 ἀΐδ5 Ἰοοίι πὶ οϑί, ἀϊνί 6 πὶ νοϑι- 

ἴα Ὀγ5580 οἱ ραγρυγα χυοίἀϊς ἐε} οἰ 18. Ἰαυχυγίαααθ 

Ἰδίαπίεπι, οἱ Τ,ἀχατυτὰ νυϊπογαηιὶ (406 οἱ νϑγιηΐυ πὶ 

Ῥϑύογα οοηίδοίιπι., φυφογεπίεπι βοἰδίϊα (Δ Π|}8 ϑ0:5 

πῖολβ φας ἀδ πιθηϑὰ 6.8 ἀδοίάευδηι "5. Ορροτγίυπα 
Δ016Π) πυης ἴα σης Ἰοοσιπὶ δχοπιρίυη ἰβίυὰ ἱποίαἰ!, 

υἱ ρογϑρίουππι δι ηαδ ἰηἰᾳυϊία 5. ἀΐνὶ 5. Γἀϑγῖ!. 
ἰρκυμίεβ ἐγαί, ἀϑυηπάδιυαι ἀ6} 115. Νοη Θπΐπι δοου- 
811} οὐ! ϑοτγίριιγα, 4υδϑὶ ἀἰν} 1128. ἴῃ ἰπἰ φυ δια 
Ρϑεϑοάογι!; ποη οὐπὶ οΥἰ πη παῖυ 8 68ὲ Β6Γπ|0Ὸ αἰ νίηυ8, 

φυοῖ! μογοι γι οἶνυ5 ἀδάϊ! : ηθη Ἰιοπι οἰ ἀΔπη), δαὶ δὰ 

ὐυθάευηαυ 566] γυτ [Δεἰδηῖθπι. ὅ6ιἱ 5ἱ οοπδίἀθγεϑ 
μος ᾳυοά ἴῃ ρταβθηι βογίρίιπι δδῖ, εἰ {Πυἀ φυοά Ὁ ἀΐοεη 
ἰῃ Εγδηχοὶϊο ἀἰϊεϊταγ, υἱ οἷ φαΐ οἱ {}}}π5 πγαχί λυ τὰ 

Ρέδολίαια ἰΠΊ6Υ απίνεγβα ροεσαία δυ ρου (ὑδπ : ἰῃ 
βδίυγιδῖα ράπυπι, οἱ ἰῃ αἰιπάδηιϊα ΔΠ6η8. ΠΟῚ 

μλϑϑὶ! πιϑογαιϊομ 5. αἰοοίαπηι αἀ οὐπὶ 4] δΔη[6 γμοτ- 
125 δ028 σοῃίδοϊι 9 υἱοοεγίδυδ ᾽αοοθαϊὶ; 56ἀ ἰη ἰληίδπι 

ϑθρογθδπὶ οἰδίι5 6ϑι ἀδβρίοἰθηβϑ ρδυρογίδίθ), υἱ 

50} ἙΟππρυ γαῖ ΠΘ416 ἰπογίογ 1 δα ρρ] οἶδ, Π6411 
οὐπιηαηΐα Βυπιδηΐδι}5 ἦγ, αυΐα οροτίογοῖ Ποπνὶ- 
μΕΠ ἨΔ Πἃ 8ΆΡ6ΓΘ, εἰ ἴῃ δἰϊθηΐὶβ οαἰαπε ίδιῖθυ8 

μῸῸ ἰδ! οοπάμίοπα βαἱ φυοάληιπιοιο πρὶ βογεγὶ. 

ἔδι ἰρίιατ εἰ ἀΐνο5 1116 ϑοθοπίια. δ᾽ δαΐπι ἰδ]ία 

Ἢ Ρεαὶ. ᾿, 6. “1 οτ. χν, 41, 42. 5 Πδη. ΧΙ, ὅ. 

"ἃ βχεοῆ. χυὶ, 49. "5 ἰυἱὰ. 56 ᾿μ]ά. 50. 
αι, 15, Μ βγον. χαχ, 8,9. δ 10τγ. ΥὙῊ:, 1. 

4τ θ 666 χιν, 10. 

δϑυηπάδπιία (υδτγὶϊ, (4118 δυΐοτ οδὶ οἱ ἀΐνθ8 φυὶ ἴῃ 

Ἐνδηροϊίο ἀδβου ον, π}}}}} ἀυθήυπὶ αυΐπ ἀΐνορ {16 
δοάἀοηδ 5,1. Θυοπιοάο δυΐδπι δοάοπῃᾶ εἰ ἢ] 1 5040- 

ΠΆΟΓΙΠῚ ΒΌΡΟΓΡ {ὑδγαηΐ, [2168 διιπὶ 9ΓΓΟΘΆΠΙ6δ 
δηΐπιϑο, οἱ 6]15 ϑοάοιηοτυπι φυδοιηηθθ πεϑοίαηί 

ἀϊεῖυπι 5 : Οπιπὶ φεὶΐ εα ἐπαίίαι, πηι ϊαϑὶμτ, εἰ 

φμὶ ε ἐμπιήϊαί ἐπα αὐϊίωτ. 
δ. Ηος εταῖ εἰ εἰ βίϊαθιια εἾμε "», Ὀεμΐης 5δηυ 

Δυά ϑοάσπμε ἀοϊϊοίαιπι, αυοι ἀδυδηλυ5 ἀΐοαρο, Π6 

ἴῃ δἰ πὶ! ογἰ πεῖπα γορογίαπιαγ. Εἰ ππάπεπὶ μαι ρετὶδ 
εἰ ἐφεπῆε πὸ Ἂμεοὶρίεθαι "5. (οπβίἀογα ἢ ΟΠ ΟΤ 

δηυπιογαιίοποῖη ροοοδίοτυπι ϑοάοπιξ. ΕΠῸ ἰρδ86 5ὶ 

ἦυχιϑ νἱγὸδ πιθὰβ8 πιδηυπι ραυρογίβ δἱ ψϑηϊ δ ΟΠ 

δάϊυνογο, ϑοἀομβηιίουπι Π81.60 Ῥϑοσδίμπι, ϑϑαυϊυῦ 

Β δἰία ἀσουβαιῖθ. Εἰ ἐπρέγϑε φίοτίαϑαιειν "8, Εἰ )δοίαι!ο 
αἰοτία: ϑοἀοιηίεἰουπι ογίπηιθη εϑί. ϑυηὶ δυίεπι ἡυ2- 
ἄδπὶ ἘΠ ᾳγριία ρεοοαϊα, φυδάληι ϑοἀοπιίεἶοα; βυμΐ 

αἰία Βαυγίοιΐοα, 4|1ὰ Αβϑυγί, δία Μοδθίοα, αἱα 

Διαπιδηϊίοα. Ομίς δαρίεπς εἰ ἱπιείσεῖ ἰδία ἢ απ 

4,ἷς ἱπιει{ἰφεης εἰ ασποεοεί ὁα "Ὺ Αυοι(ἰοβουηαυθ 

Ιεφίπιιβ δα αας ἀς ϑοϊοπιτυῦι δυῦυνυογδίοπα ο0η- 

δουρί βιιπηῖ, ποὴ ἀϊοδπιαβ, ταΐβογα δα ϑοάο- 

πεῖι, φυογυτη Β]ιογίυ5 ἔγυοίι8 ἰογγὰ ἤθη αεςί, πιὶ- 

βου δὴ ε5 390} πιυϊυπίαυθ Ρἰδηρθπαϊΐ, 4υὶ ἴδπὶ ἰὰ- 

Εὐθεῖα οἱ ἐλπὶ ἀἶγα ρογρεϑϑὶ βυηὶ : 4αΐῃ Ροίιι.5 (0ῆ - 

γογίδιθ 5 ἤππῸ ἰῃ οὐγάδ ποδίγα βου ΠΟ Π6Π), δογυῖθ- 

ΤῸ ΤΘΠ68 οἱ σοφἰἰδ[0η65 Ποδίγ85, εἰ ἰυης Υἱά εἰ ἐπιυδ 

605 4008 μἰαπείπιιδ, ἰπ ΠΟΌΪ8 ἐμ γί μΒθ 008 φομε ποεῖ, 

οἱ φυία ϑοἀοπι οι οἱ ΤΕ φγριϊα οἱ Αϑδγγίβ, δὲ ἰὰ 

υπίνογβᾶ ρϑεοαίδ 428 οδϑίίβϑηβ ϑουρίυγα δηυπι|6- 

γαῖ, γουβοηῖογ ἰη πουΐ8. ΡΟἸ  οἰτἰ ϑυρτα βυπιὰβ πι|8- 

᾿ι5 διέφα! ἃ ἀς ϑουίριαγα ἀϊοίυγοδ. ϑοάοπια ἰπ βδίυ- 

τἰϊδῖο ραπὶβ, δἱ ἐπ διυιάδηια δίψιθ ἀδ! οἰ 8, εἰ 

ἰδιϊαβιιοαϊ ρεροϑιῖβ ἀεἰπηθεηιὶ Ἰὲχ ἰοαυΐιαγ"" : Α:- 

ἐὁπά εἰδὶ,κα οοπιοάοης εἰ δίδει τορίεῖμα, εἰ ἀοπῖοα 

θοπαἊς «αΐβεανε, ουΐϑιις (μἰς εἰ δοϑει ἐμῖς πιιἰρίΐοαν 

εἰς εἰϑὶ, ἀγφεπίο εἰ αὐτὸ πιμἐ ἐρ[ἰςαίκα οὐ ἐοϊδεατὶδ 

Ῥοπεδικηι θεμπι. ἘΠ᾿ Ὶ ἢ 4110 Ιοοο : πιδπἀυσανί!, εἰ 

μὲυιι, οἱ εδιαγαῖιβ οδί, εἱ ᾿μογαϑβαίι8, τορι οἰ ρανὶ 

ἀϊϊοοίυβ "9. Β᾽ αν ἴα δἷ5 Βϑαϊοιθοη ἰῃ Ργονογ 5 δἰ 1: 

Οοπειἑεμέια παϊλὶ ἀπίενι πϑοεεβατία εἰ δμβιοίεμίία, πὶ 

ποι τερίοίιις πιεπάας βαπι, εἰ ἀΐξαπι, φιΐε πιε υἱάει ὃ 

αμί ἐφεπδ [μγεν, Εἰ ἡμγαθο ΠΟΝΙΘΗ θεὶ. ϑιιορ! οἰιοταυο 

ἀσπι φυΐα αἰ} ϑίο ἰβ ἀγγοραπιίαπι εἰονθῖ, υἱὲ 

ἀϊνίιϊα οἱ βδιυγίί45, οἱ αἶθυ8 ορυπὶ ΡΒἰυγάγυπι, 

ἀϊφηίιδ5 φυσι οἱ ροίεβί88. Εδι δυΐοπι οἰϊᾶπι δὰ 

Δηΐογα ἰγαπϑαγοβϑυπ) Υἱάδγε, ἡαἷὰ ϑυροη!ίδι ἴτο- 

υθηίον πυϊγίδαι, δὶ ἀἰνίπαπὶ ΒΈγπιομθ τι πιο! !όχθγο, 

8ἱ βαρίμεῖογ οί γίὶβ ἴμθγο. δοίεπεία φυΐρμα ἱπβαι δ᾽, 

πο 60 ἀΐεο, βοὰ Αφοβίο!υβ. Εἰ ἰάεο ὑδγοοῦ μ6 εἰ 

ἶρ86 διβίο!ὰγ. θαμίυγ οἱ οἰατβιμδία δά ἰὰ φυοὰ 

ἐχρϑάϊι, 5] δὰ μος ἀδπίυῦ ηυοά εχρεάϊι, 4015 εεὶ 

ΠΠ6 οὐὐ πο δχρϑαϊεῦ Εἰ οὐγ Ποη ἐχροάίαι, δυάϊ.' 

Τιεγίον δυυ] εὶς ἰπδαιίοηεπιὶ οἱ αιαπιάδῃῃ ρἰΔοἰ ΠΟ Ππ6πὶ 

βυὶ, ἀὰπι 86 μυϊδὶ ἰπίοῦ οί ΟΓῸΒ δμλΐπεῦο. 88 

Ὁ 1.06. ΧΗ", 1 ο 
κι Εχροῦ, χτυὶ, 49. κ᾽ [υς. χΥΙ. ἩμτμΝ, 

Φ . θδυι. νη, 44, 19, 15, 14. 



1.09 ΟΝΙΟΕΝ:5. ΙΝ ΕΔΕΘΙΕΙΕΝ τ 

ἰείτυν βδιυγ 85. ροπυηὶ οἱ δυυπάδηιϊα πιαιογία οδὶ Α ροϑὲ οπίυβίοη 5 ΟΡΟΓᾺ 6556 ΘΓΠθΟΒ0ΟΓ6, Οἱ ΡΡῸ 9(0- 
ἀγγορφϑιί. ϑθρα δὐΐεπι οἱ ἐἶἰὲ ερί εἰ} }}νὺ58. «ἰοιΐ8 

ΒΌΡοΓθ οτγίπιθα οχογίψιγ, οἱ ποι ὁδὶ υἱγουΐηῃο 

ἀἰδεγίπιθη. Ταπίι5 νἱγ ἃροβίοί υ5 Ῥδυ]5 προ ΒΘ ΓΙ} 
μιδυυΐε οοἰαριννην ἀηο}! ϑαίδιναυ, αἱ οὐ! ΟΟἰρ} χα- 

τοὶ π δἰδνάγοίαγ μη ἢ}, «αυΐα ΟΥΔΠ5 οἱ ἰσρΓΟΟΔΙ5 
Ῥουιϊῃ ἐππραίγαν!ἑ ΡΓῸ Ὠλ1}{18 5 ορ6 φυοί μοι; οὐἱηὶ 

δυΐδη οἰἶδπὶ ριῸ [06 ρει ἰ556ῖ, πεο ὁβϑαὶ αυοὰ ρ6- 

εἰεγαὶ οομππθοιιῖι5, ἀϊοίυ!η 65 οἱ δ": δι εἰ (ἰδὲ σταίϊα 

πιρα, υἱγίια ἐπὶπι ἱπ ἱπβγηιίαίς ρετβοϊίμτ. Οροτίοὶ 

ἐᾶι {6 γα δυπὶ 4υὶ δἀΐν!ςα ἰῃ ΚΘ ΠΘΓΟ ᾿μ!δη0, οἱ 

ἴῃ πᾶς ριφδθι ἰυθοα νογβϑοίυγ, ἤθη βδοίυπι 68 αὐ 

θόπα Ρυϊδηΐον ἴῃ 8ό οι}, 564 οἰΐδηι 40:8 γαγὰ θουδ 

Βυ πὶ : 4υΐα πιβη8 "ΟΠ ΡΟΘ81Π)1:5 5υβιίπογο. ἔχ 60 
δὰ ρτοβυαιοποπι ΡΓΡΒΘἢ 5 δϑπίθηι ἰἰειογίπὶ [)8- 

τἱ, ἴῃ αι οομϑογ ταν ἐπ υἵϑιη οὰπὶ σοππι  5σἰ550 

Ριυροδίυηι. Αηια ὕτΐδπν πα! πὶ ἀε!ϊοίυην ταρουιυν 

ἰῃ θανὶἀ.: νεδίυ8 ᾿οπ0 οΓἂϊ, οἱ βδὶπα αυδγαὶα ἴῃ 

εοπϑροεία θεοὶ. Ουΐα νΟΓΟ σοπβοΐι8 δἰ] νἱιδ ἱπηπ|8- 

οὐυἰαία; Ἰοουίι5 ἐδ φυοὐ ποη ἀδθυθγαὶ εἰἰοὸπθ δ: 

Ἐχαμαϊ, Βοπιῖνο, πε ἰαπὶ ἢϊδαηι; ἱπίεπαε ἀερτθοα- 

εἰονιὶ πιδα:. Αμτγίϑιις ρεγεῖρε ογαίΐοπεπι πιξαπὶ ἠο ἐπ 

ἰαϑὶϊς ἀοἰοεῖδ. 2)6 να (μο ἡμαϊοίμπι πιδιπι ρτοάφαί; 

οεμίϊ (μὶ υἱάραπί “φείίαίες. Ῥτοϑαξίξ ΟΩΥ πιδιιηι, εἰ 

τἰδίαειὶ ποοίδ; ἰσης πὸ ὁπαηιϊπαξφίὶ, εἴ ποη 651 ἱπυεπία 

ἐν πιὸ τηἰφμίίας; οἱ Ἰλα ἀἰχί!, φυΐα νἱδἰ(αιἱο Ὠεὶ ργο- 

Νήεγ οοηβοϊοπιίαπι οἱ υἱΐϑ δα άλωοπα οἰθδπι το- 

μγθομιδγοίυν, ἰοπιδίιδ ἐξ, πυαάλίυβ αυτι!}0 υἱ υἱ- 

ἀστοί αἰἱὰ αμναπα ροβϑὶὶ ἱπῆγη!88. Βϑδθάθπίρ 

απ ργϑίαϊο θεὶ, [16 οαϑιϊβδϑίπηυβ, [116 8 ἀπιὶγ8- ς 

᾿Πυἷ5. ἴῃ ρυάϊοιιία, φυΐ δυάίογαί : δὶ πιμιπαάϊ διιπέ 
Ρπονγὶ, πιαχίπιθ α ηνμίΐοτο ὅν, οἱ δοοορογϑὶ Ευοθδτὶ- 

διΐδν απ ϑὶ τυ π 8., ΠῸΠ ρΟίυἷ ρούβανογᾶγα, 56 

ἴῃ 60 τορογίι5 δὶ ογἰ πεῖπο, ἰπῃ 400 5:}}] 448] οοηιΐ- 
Π6η5 Δρρίδιι ναι. 51 φυΐδ ἜΓφῸ δοηβοῖυβ ρυτί(8{|5 

51}:.: δα μδιιπ ρἰογ ἰοα νοῦ: 0} Δ ΒΘ ἢ 5. ΠιοπΙΟΓἰὯΠὶ 
᾿ππτυῖς ἀἱοι! δ5 - (κά ἀμίο ᾿αθοα μοί ποη αεεερὶ εἰ} 

δὲ ἀπίθηι αοοορὶ ει, φεὶά σίοτὶ ατὲδ φμαδὶ πο ατοεροτὶς ὃ. 

το μχυΐίατ, οἱ ἀογοϊ οἴ ἀϊδεϊα ὀχρογί πιο, 4υΐλ ἴῃ 

[ν}5 νο"}5 φυογυπὶ 510] οοπ βοΐ α8 ἜΓαῖ, ποθὴ ἴϑωι 'ρ56 δυὶ 

οτϑιε δβα, φυλπὶ αὶ θου5 νἱγιυῖυπι οπλίαπς [ἢ 85 

ο84 Εχαυΐθυ8 ἀρρᾶτγεὶ οἱ βαίυνιδίοπι ράηυπι, οἱ ἀοπἃ 

ϑρ᾿ εἰ Π1ἃ οἱ 4} δὰ ΠΟη ροίοδί β})}8: 1:6 6, θΟΠΟΓΩΓΘ 

δι ρογθΐαπι. [Δοἴγοο [ἰρίπνι!5 ἃ ϑοιίοπιδ οἱ ρϑοοϑί δ 

605; [ιρίαπιυ8. 84 ϑαιπατγία, οἱ ον πὶ ἶδυϑ. αΐθι8 
οαϑιίσαιαγ πιΐβογα δογιιβα 6π), αἱ ἴῃ πη ναΓϑὶβ 60 
πο 5. (οτγι ἀΐη δαὶ πιϊηἰςίγαηίο, ἢυτη  ΠΠαϊδη οἱ υ-. 

δι᾿ {ἰὰπὶ ΘΟηβοαιδίηυγ ἴῃ ΟἸνἾ510 56 5ι., ουἱ 651 φἱογία 
εἰ ἱπιρεγία πη ἔῃ βόθρου ]α βου ϊοῦιιπι. ΑἸηδη. 

ἨΟΜΙΠΙΑ Χ. 
θὲ 60 φιοά δετίρίιπι 65: "5" « ΕἾΘΟ εἱ (μι σοπ[μηάφτο, 

εἰ μοτι« ἱφποιπὶπίαπι (παπὶ; ν μασι 57: « ΕἸ διιδεὶ- 
(αϑο 640 ἰ6διαηιοπίμηι τιδι ἰΘοιιηι. ν 

4. Ῥείπηυπι φυϊίδηὶ 651, ἢ] πὶ Ορυβ8 ΓἌΘΘΓΟ 601- 
[υϑἰοπὶβ, 86 οπηυΐα [18 φυα ροββυπί θδυπιὶ ΠΠθογᾶ 
ἴγοηῖα τοϑρίοεγθ. Ουΐα νθγο, αἱ Ποπιΐποϑ, δῶ 6 ρ60- 
φΑπ|0}5, 50ἰοη απ βου λπι|, αἱ τἃ ἀΐοληι, πᾶνοπὶ 

δι δ Ὡς " ἽΝ 9. ὅῬ'Ῥρ4). χνι 4, 9, ὅ. 

ΗΠ) 

Ἰεγίϑυ5 5βιιῖδ νθγδοιιμάυβ οουΐο5 ἀὐδίοογα,, πες εἰς 
Ργυσιοὶ νυ ἱποδάδγα, φυαϑὶ ὨΝ} 1} οἰ ΐμ0 μοοιἃ- 

γον. οι υπὶ 6δὲ αιΐρρα ροϑί δομυδίουΐθ Οροι 
σοι} : αυΐα θαρα οἱ μος πιδὶ ἴα ἁγιοχ ἱπορὸ- 

ΓΑίμΓ, Π6 ροσοδίοῦ διἱ ροπἰ οι δὴ) γεάσαὶ, οἱ εἰὸ 

δβδι 4υαδὶ δι δνις ἴμ ἢπϑι|ἃ ρογϑουογαί.  ύογα 006. 
δι1π}05. οἱ ἂχ αιιοι {ἶαινἃ νἱῖα ἀΐβοογα πιμϊο5. ἰιθηι- 

Ὧ1}} ροδὶ ροροδία 5 ΠΟη δοϊυπὶ πο ἰυδΌΓΕ ψυοὰ 

(ροογυμ, γογυηὶ οἰίδηι ργοσαςὶ [γοηΐῈ ἀοίδιετς 

Ρτοργίαβ Γυΐηαβ. Ογαπά ἰίδαιια "οποίείαπι ἴμ ἐεγι- 

εϑίοι σοηβογνδίι, 5] ἰδοη ογοάα! ἀἰσοηιὶ Ποπνο: 

Εἰ κε εοπ[μνάοτο. Νοαια ρυῖ65 δὶ ΠΠ᾿Ὸγυϑαίθιι [υ- 
ἴαπὶ ἰδ 0 6580 ἀΐοία, οἱ ποὴ δὰ ϑδίηξυ!οβ ποϑίπίπι 
4 ἀο! οε}5 ἰοασπνυν ουὐπυχί!. {π|156}|548}6 δμνΐμ 58- 
ἰρϑυπ) οομῃϑίἀογοι, αυἱὰ (εοογὶ! σοι μδίοπε ἀΐσπυμι, 
αὐυἱὰ τυγρο Ἰοουϊυϑ 511, δυμοῦ ὁὸ πο ἢαθοᾶὶ δι- 
ἀλοίαπι ἀυαδὶ ἀϊοίο νοῃο, αυἱὰ ΦΘ4. εοφίιαγὶι [αἷς 
αυοά τυῦοτο ἀΐφηυπι υἱάοίυγ ἃ} οὐ φιὶ ςουνυὶς εἰ τίς 
ηἶδ οοου]ῖα οσηδβί(οται ; οἱ οὐπὶ αἰ] φαπίογ ρογνίψετῖς 
οοφ διϊοποβ, (λοᾶ, βογπιοπο5, απο δυάδοι ῥτορῆε- 

ἰλη) υἱσοπίειῃ : Εἰ ἐκ εοπίμίετο. Ῥοσδὶ αυοί ἃ μγ0- 

Ρ ιθία ᾿υπφίιυν "5: Εἰ αεεὶρο ἱσποπεϊνἴαηι ἰμαὶῃ ἴῃ ἐο 

φμοά Ἰμειϊδουδιῖ ξογοτος ἰμα8. ϑοαι τ συμ υϑίοποιη 

ἱφξηοτα ἑν" α, οἱ ἀδὶ οὺ5 εἱ φυὶ σοπίυβίοης ἀΐδηὰ 

ξοϑδῖι., εἰἰδην ἱσπομιί βίας, ἀϊχίίᾳφιια δὶ ομπὶ ; Εἰ 

αοεῖρε ἰφιοπιὶπίαπι (μαηι. Ῥοιαγί5 ϑυίοπι ἱπιεϊἐφειε 

ᾳφυοά ἀϊείταγ, δὶ οοπϑίἀὀγανογὶς αυδ αυοιί 6 ἰὼ 

εἰν δι υ5 ἐἰδηϊ. 1Π]ΙΟπογδιΐο οἷν! δέ 46 ρμαίγίἃ 58 

δχϑυίαγα, οἱ ἰηαπιΐα ἀδουγίοι! δα ΐ ἐδ ἰθὺ ευτάν 

οἱ οὐλιδοιηᾳυο δἰμογίυ 8 οοπαϊεἰοηΐ5 Ποιμΐη: τοϊϊηυὶ 

φιυίΐάσπι ἴῃ νἰ8, 56ἀ οὐπὶ ἱφηοηνηΐα, δἰνα ἴῃ Ορογ Νι8 

φυυ! οἶδ, δἷνα ἰμ ἰπδυΐα αἰΐψυδ βοιυἀΐι5. γί ΝΟΓΟ. 

Ἰμμ Πα ἀυΐοπὶ παΐ ᾿αδίυπι ᾿υϑΐσοηι οἱ 4υὶ ἀϊβιᾶ 
ἰηΠληνΐα ΓΘοογὶι ἀἰσοιην : Ο ἴὰ αυὶΐ Ραμα Γου5 (5, 
ΠΟΙ Ϊ οχϑι πὶ ἰσσπὶ οὐ ΠΙΘΓΟΓῈ δυβείροιο : Μ0Ι 

Θιἶπν ἸΠογοθοσὶβ βου οογάΐϑη), 5ἱ ᾿γάϑοογὶ5 δι ρα" 

πᾶ ; αὐΐπ Ροιίυ5 πιο} 56 ἀΐσης ἰς ραιὶ αυοι μᾶ- 
ἰογῖβ.; οἱ ουπὶ (6 μη} νογίβ, αἰψας οἀἰχογίν [υδίαπὶ 

ἀδ ἴ6 [λοίυπὸ 6586 [υ(ϊοίυπι, [γί ἰδ ἢ πιἰβογίοογ δι 
οομβοαυοτὶβ ἃ) 60 αυἱΐ ροίοδί ρο5ὲ σομπάσπμιαιοπεπι 

δὰ ρτίδιίμυπι 16 5ἰδίιιπι γουοσᾶγο. Ουοιποίο ομίπὶ 

Ἰεθί πιαβπο ρῥγϊποὶρὶ ἐἰθϑγαγο δἰϊαιιθην (6 ἰηδυ, αὶ 

ἀδ οχβι!ο, οἱ ἀθ ρυθ! οἶδ νἱμου!ῖβ ; πηυ!!0 πιαφίϑ Πἰοεὶ 

απἰνογβίιαι5. θὲ0 οὑπὶ χυΐ ἰηϊιοποιαίυϑ ει, ἦϊ 
ἸΙοπογο ρΓἰβιϊθυπὶ ταοιογα, δὶ [πίοι 56} |0Π5 

ἀο!ϊοίαπι δυλιπὶ οΟιέδ5ι5 [πογίν ἀΐση!6 56 5υϑιἰηυ 550 

4υοά φᾶβ5ι.8 οβί. θ40ο οἱ δ] Θχδιρίμπι (8 οοοίον 
βἰδϑίιίοα οοπβυδιιάϊπα. [μδηνία οδὶ ἃ ρορυΐο θεὶ εἰ 
ἘκσοΙοβία βορογατὶ. ϑάδουβ 6δ8ὲ ἴῃ ΕροΙοςἃ ΒΓ" 

ξύν ἀδ οοηβοϑϑὰ ργοβογίαγὶὶ, ργο) οὶ ἀ6 ἀϊδορῃλίυϑ 
δταάυ. Εἰ φυΐάεπι δογαπι φυΐ δ) οϊαπιαν, 401 θυ ς 
εἰοιο8. οοιμπιονοηΐ, 8}}} γθγο ᾿αα!οίυπι ἴῃ 56 [Δοία!ι 

οὐπὶ οπμηὶ ᾿απἰταις συδεὶρίυπι. Θαΐευπᾳις ἰρίίας 
οχίφυπίυν, δἱ ἀοίογε ἀξροβιοηἱδ βυ8 εοηργερϑηὶ 
ΡΟρυ]οβ δὰ βοἰνίβπια (δοίθπάιμ, εἰ 50} 1οἰϊαπί πηα] 
τυϑίποπι πιδι! βπογαπι., ποῦ δροὶρίαπι ἱμ]ομογοιίον 

δ. 186(. χχι, Δ. δ 1 (ον. ιν, 1. δ᾽ ἔχδοῖν., χυ!, 53. “7 ἔνα, 
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πη] δ02π| ἰῃ Πγθβθηΐ, βοὶ (ποβουτίχαηιϊ δἰ δὶ {Π6- Α ἀυθηίογδὶ ἀυδγβίοποπι δι} πιοΐογὰ οοηνογες : μγί πιο 

δδυγαηι ἰη ἀΐο ἰγῶ. Ουἱ δυίδπι οὐπὶ οπγηΐ Πυπι}}}- 

(οἷο, δ'ν6 ἀΐψπθ, εἰν ἱπάΐσηθ ἀδροβὶιῖί βυηῖ, θ6Ὸ 
Ἰπἀϊοίαπι ἀδγεϊπαυυηΐ, οἱ ρϑιϊθηίογ δυβίϊηεπι φυοά 
ἀὲ 46 [πἀϊεαίαπι εϑὶ, ἰδι} εἱ ἃ 60 πιϊβογ ξογάΐδηι 
εοοπροηυθῃίυγ, οἱ ἰγοαυδπίοῦ οἰΐδπὶ δῦ Ποπιί θα 5 

γετοοδιυγ ἴῃ ργίβιϊηαπι φγδάπη), οἱ ἰῃ φἰογίδπι φιιδπὶ 

Ἀπιίβογϑη!. Βοοίγίηἃ ἜΓρῸ Οριΐηα 681, φαοπιοὰο ᾿ς 
φυοί ἀϊείταγ : ΕἸ (μ εοπίαπάετε, εἰς οἱ ἱΠΠαὰ ᾳιοά 

βρηυίυν : ΕἸ αοεῖρε ἑφποπιϊπΐαπι μας. Ἐς ἀΐοο, 

νἱ ρροίμπάϊοτεπι δἰίᾳυσπι βθηδιιη ἀδ (υΐυγα ἱπῆο- 

πογδιίίοη ἱπίεγροπαπι. Εἰ ἰδὲ αυΐρρα ογὶ( δἰΐψυ 

ἱφιοαιίνα ᾿ν5 φιΐ ἀΐσηυπι ορυβ ἱφποτιϊηΐα [δοδγυηῖ, 

ϑἰφυϊάοπι τεϑυγζδηὶ 4}}} ἰῃ υἱίδη) δίογπαπι, οἱ 2}1| 

ἴα ὀρργουγιπὶ δὲ εοθηυδίοποπι τ ἰθγπᾶπὶ "᾽ν. Ουϊά 

ϑοάοιηογιπι, ὀοηἀ6 ϑδηιδγία, ἰδγιΐο υογῸ δογυβαὶο πὶ. 
Οὐπὶ δυίΐεπι, Αἰϊ, ἀυθγίθγο δυδγβιοῃοπι ϑοἀοιρφοόγαπι, 

οἱ ϑαπιαγίςβ, εἱ δεγιιβαίδπι, ἰαπς ἰὼ ἀπιίφυυπι τοϑιὶ- 

ἰυθηῖυγ, ργίπιιπι ϑούοιηδ,, οὐὐυδ Ῥυγίογος ἀνθγιὶὶ 

ΔΥΘΓΒΙΟΠ6Β; βθοιηθο ϑαιηδγία, αυ8πὶ ϑϑουμάο οοπ. 

γεγίογὶ! : ἰογιὶο  ογυβαοπι, οὐἱ ἰογιϊα δυθγείθπος 

ἀγθυυπίυτγ. ἰφἰίυν βδμαι68 ροοοδηιίθυβ ἰῃ ἄἃγοῦ- 

βίοηβ ϑοάοπιογυμθ εἱ {ΠἸἰγὰπὶ 618, ἰῇ ἅγδγ- 

βίοιιβα ἰρϑίυδ ογυβαίθῃῃ, οἱ ιτἰθανηίυγ ἢἷ8 ηὶ 

τη δἷβ ἀπιδηίΡ ἃ Ὀδ0, (ἀγάΐυ8. ϑοάοπια αὐυΐρ- 

ΡῈ ῥυδιϊῆοιια 40 7εγυβαίαπι, ργίπια δοιιβοαυΐ!ῦ 
τοϊδογοογἀϊαπι, ἰά εβὶ ροημ 8. ϑαπιδγία ὑθγὸ 
893 ἰιος εϑι," Ββωγειϊοὶ, ἴῃ δοουμάο Ιο60 δοοίρίυηὶ 

βδη δίθπ). ΤΟΓΙΪΟ γεῦῸ 4υδ8ὶ ἱπάϊηϊ νοϊοοίον 8 π|6- 
ἅπίθπ 681 Πο6 Αἰ πἰϑὶ ρίθπδπι ἱπίδηνίς βυβιϊπογα Β μος}: ἴῃ ΡΓἰδιϊπαπι βίδι πὶ γαβι τυπίυν φυΐ ἐαδγυπὶ 

θαι ἐγρο δάμωυς ἰοεὶ ποὺ 8, ἀδθδπηιβ πηϊπογδιϊοιθηι 

ποϑίγαπὶ βδΠ ΘΏΟΓ [ΈΓΓῸ, υἱ οὕ ΐ6 ἐγ δι εἴα ἢ [ὉΓ-- 

ὑπο Ρ βυβιϊπυεγίπλι5, ἴῃ Γαΐ ΓΟ 8 συ !ο τον ϑΏΝ}8, 

αι [18 ἀΐολπι, νβοθγα πηϊβεγίοογάϊς Ὠεΐ, εἱ ββηϊψηϊ- 

(Διεπὶ αυ8, υἱ π05 τευοοοί ἰῃ μγὶδιϊηι τ δίαίυ μη ἀ8 
ἱφποπηίηδ οἱ οοη [βίοι ; φιοπιοάο δοοηίγαγίο ἱπὶ- 

ΡΟΘΒΙ Β1]6 δδὲ Ἰαρί ἀοἱ οογαἀϊβ αἰΐφυδπιὶ οἱ ρεῃίτι8 ποη 
δεῃιεπίοπι ἀεἰ οἴ πὶ 5υῦπι, εἰ δηΐα νυϊία πὶ θεαὶ οὁπὶ- 

τήρυΐεη!}5 Ξυ ρεΓΙ Θπίθπ., τηἰβοτί οογάΐαπι ςοηδβεαυΐ. 

γἸδεπηιβ δπΐπὶ φαοϑάαπι θΟΠ05 αυΐάαπι Πρ πιο ἀδ 
ὃς Ἰλίδπ; ἔξγεα βαεπιδηςίδηι, οἱ οὐ βα υἴδπιὶ δυδπὶ θεὶ 

Ἰυευ σατο [υά! ἴηι ; τη8108 νογὸ Ὀ]αβριιεπιαγα δάγον- 

55. ῥγουϊἀδηιίδ Ὠεὶ, εἰ ἀΐοεγο : Νοὴ βυπὶ ἀΐᾳηθ 

δὐϊυδίεδία5 πυΐς ἱπίαπιϊε, ἰηιδία ἰδία ρεγρεϊίονγ. 8ὲ 

ἡιδοαιαυ5 Ρεον  ἀδηεἰδπι, βοϊνίπν8 ποβίγδπι ἱπία- 

τηΐδπ). 8,1 γ6γὸ 1.0 γβεὶρίπιυβ ἰυάϊοία Ὠεΐ, τυ ΡῈ: - 
ἐληυ5 ἰπίδηνίαπν. Ουοπηοάο δυΐοπι ἰηἰδηίδπι, δὶς 6᾽ 

δ} οἶδ, ἷς οἱ οβίογα. θυθ βυηὶ διΐπὶ υἷος, δοοὶ.- 

ἄτα οουδυσνδγαηὶ με 4υῖ ἃ Ὠ60 ὑγὸ ἀε!ϊοι 8 ρτο- 

ΡΠῚ5 οὐπάδιηηδίϊ δυηὶ. ᾿ 
3. Εἰ τὰ οοπίμπάετνε, εἰ αοεῖρε ἱφποπιϊπόαπι ἐμαπὶ 

ἷν ἐ0 φιρά 7μϑιὶ βοαειὶ δοτοτες ἰμας. ῬΊὰ8 ΠΊΘΓΟΠΙΌΓ 
ἱξμοπιϊπἴδπη, φυδπάο 1818 [Δοΐπιι8 αυΐ θυ ροοοδίογαβ 
ἈΠ [υδ βοδπίυν : οἱ σομιραγαίίοης ἀδἰεἰογαπι πιθὸ- 

ΤυπΊ, πδογαπι δοοϊεγὰ δη(αυΐυ5 σοπάοπιηδία πιὶ- 
βοπςογάϊα Πἰθαγοῖ, 60 αυοά 660 βυϊβαεχύοπι ραὐογᾶ 

εὐμπηἰβοτίπι. ὨΙ οἰ ογροὸ δὰ ροροαίγίοομι δογυϑ- 
Ἰεῃ: Αεεῖρο ἱρποπιϊπίαπι [παπὶ ἱπ ἐο φιοά ὑμειἱβοαειὶ 

ἀδ δεΓυβαίεμ). Απία ἐγξοὸ βοηιίοβ, δηΐο ᾿φογοιϊ εἰ οἱὸ- 
1η θη 8π| σοηβδηϊ πίυῦ, 408Π| Π08, 8Ϊ ἰδιπΠ ἢ [ποι]- 

τυ ἱπηρὶϊ, δὶ οἱ Π08 ροοραία ἀξδργαβεογίηι. Ουδηῖο 

Θπἰπὶ ῥγορίογεβ [υδτίπιυ8 Π60, οἱ δ υοδιϊυἀϊηθιῃ 

Υυἱεἰπίογεϑ, ἰδ η10 ουπὶ ροοσδνυογί πη Ἰοπαίυβ ἤσδπια8 

ἃ} 64, ργοχὶ νηΐ ἰοττὶ ΟΠ πὸ τπαχὶπιαγυπιάι ροπἃ- 

τυτῃ. δυδίυπι 65. αυΐρρα ἰυἀϊοίαπι Ποΐ, οἱ ροίεπίεε 

Ροιεπίον ἰοτπιεπία ραϊμπίων 4᾽. Οἱ ἀυίεπι πιϊηΐηυ 8 

681, πιογοίυγ οἰ 58 πρὶϑογι οογι ἰδιῃ. ΜΙΝ οδὶ 80- 

ἀοπηᾶ, οἱ ροβϑί 68πὶ ᾿Π οοΟπιραγαιϊίυπο Τογυβαϊ θα) πηΐ- 

εἶπα; Ποὴ ἰϑπίθη βίοι: ϑοίοπια, ϑαπηϑγία οϑὶ; οἱ 

ἰάδο ρῥγίπιααι {Πγὰ πῦρ ἀνογιῖ!ς ἀνογβίομοϑ, οἱ ρυβίθα 

δογυβδίθπι, ἀΐςοη8 “᾿ : Αυετγίαπι εἰ αὐετδίονόπι ἔμώιν. 
Τογιῖο δηΐπὶ φγδάυ μος ἀΐοίίυν δά ΤοΓυδαίομ. ὕηυπι 

ὐυδη4ο Δγογιϊὶ ἀνθγβί ποι Π]θᾶΠὶ, δὶ ἰηγθ πηι ἤιθΓῸ 

δογυκδίοπι, εἰ ροοοδίοῦ ἰὼ πηθἷο ΒΟΓΟΓὰ ΠῚ πηθα ΓΈ Π). 
Οὐπὶ δυάϊετο : ὕ {τας ἰοτπιεπέμπι ἱμαπὶ 55. [60 

τογιῖο Ι000 Αἷϊ : Αυότγίαπι ἀϑετείοπεηι ἰμαηι; οἱ ροϑὶ 
ΟΠη68: ὕ [εγας ἰοτγπιεπίμπι ἵμαπι, εἰ ἀεἠοπεείονὶα 
ἀε οπιπίϑιις φια {εεἰειὶ. Ἐπὶ αυσάδπι πηδηϑυγᾶ ρος- 

οΔΪ, φυᾶπὰ υπ84υΐδ4ι6 γεοὶρίοὶ ργο 60 φυοά ρμϑοςᾶ- 

γἱϊ. 81 Βαῦθεγο φιυϊηαυδρίηϊα ροοσαία, φυϊπαυαρίηια 
8060 ἱφποπιίπἰδβ; δὶ οδηίυπι, ἀρ! οα ίίυν τι ἰ 

Ραιᾶ ρῖὸ [δοι18, οἱ ὑγοὸ πιαρπίιἀΐηθ ἀδ!ϊοιογαπὶ 

εὐἰδυοῖαν πλλ ἱπποιιίπία. Μαχίην}8 ροοο2115 πιᾶδηυ5 

οτυείαι α8 δὐὐυηρίίυγ. [)ευ5 δυΐίοπ) 50] υὰ νΟΓῸ5 [6 Χ 

πιδφηϊυὐΐπο5 ρΡαοοοδίογιμη, οἱ ἱφιοιη ἶφι} 868, 

οἱ ρϑερδιὶ πυμηογιιπὶ ρυϊθδὶ ρογνίάοτγο. Ὠοίτυν δυο 

τοτοτε ἱμας. Ὠοίπάδ δὶ 4υΐδ οοπιρίενίς ᾿ος αὐυοΐ Ὁ δά δογιιβαίθπι : 1 {ἐγαα ἰοτηιέπίμπὶ ἱκαπι οἱ ἀδίοπε- 
Βιηρίυμν εδὶ : (οιζιπάδγε; δὶ 45 μιοβδουίυ5 ει 

δεπίδη![2πὶ Πεἱ βδεααθηίθπι : Αὐεῖρε ἱρποπιϊπίαηι ἔμαπι 
ἐπ εὐ φιοά ὑμειἱβεαείἑ ἑοτοτες (μας; νἱ δαὶ οἰϊδῃ 

ἐτλιίδαι, φυοίποάο ῥγὸ οοηυδίοης Υἱεἰβδίαἀ0 εἰε- 

πηρηϊ γεβιυδίηγ, αυΐα ποη οοπίοιηρβογί! ᾿υἀϊοίυ πὶ 

θεί, βοά οὐπὶ οπιοΐ υπη τῶι 6 διιβοδρογίι φιοά (8 
5ὲ (μετα ᾿υἀϊοδίι. Ομΐὰ ογζοὸ γοργοπιηιυν 
Αμετίαῃα ἀϑεγείομοε δοτμη αὐετείοπε δο(οπιογαπι εἰ 

τοτόγμηι ἐἾμς., ἐπ ἐ0 φιοά ἡμειἱβοαδιϊ δΟΤΟΤΕδ (μαδ 

δοάοιμαπι εἰ ϑδαπιατίαπι 30. ϑοάἀοπιᾶπι πιΐπογοηι οἱ 
δοιηδγίδι βαπίογοαι, υἱ ἴῃ ρῥγαίεγι 5. ἀἰχίπιυδ : 
Ανετίαης αὐετεϊοπεηι εοταπι, ἰὰ 681, {γἰαπὶ φυλγυϊῃ 

5 ὕλῃ, χι!, 9. “ Εζοοὶ). χει, ὅὅ. 5: 88ρ. νἱ, 7. 
“ΡῈ ὑσχν. 

εἰοτὶς 46 οπιπίδει φμα [ἐοἰδίὶ ἐπ ἐχασότϑαπάο πιε. ΥἹ 6 

δοοηίγατίο 8διἰϑίδοϊδηϊοπὶ [)6π), οἱ φυοάδηιμπιο..0 

Ρ6Γ ᾿ιᾶβο γογθὰ ἰθβίδηϊθπι αυοι! ἰγᾶπὶ ἱρ58 ἤθη ἐδ" 
Ἀοδὶ, 86 ρ:οοδίου εἰδὴ δὰ ἰγὰπὶ οοποίίεὶ θευπ. π- 
ἀκ οἱ Αροβίο!υς δἷΐϊ δ" : 4 ἀἰυϊα8 δοπἑ 8 Εἰ πιαῊ - 

διε μαϊπὶ 6 ε)ιι8, εἰ ἰοπραπὶπιϊαιἷα σοπι ηιἷδ, ἱφποταμε 

φμοπίαπι ῥοπίίας δεὶ αὐ μαπίιεπίΐαπι [ὲ ααάιιραί ὃ 
Ζυχία αμίοπι ἀμτί (ἰαπὶ (καπὶ εἰ ἱπιραιιίίθτις ΠΟΥ {πὲ- 

δαιιτίζας (ἰδὲ ἔγαηι. ϑΘραγανΐὶ ᾿ς 56! ἰγδου πα ΐαπὶ 

ἃ θεο. όνεγᾷ δπίϊη ἰγαουπάϊα δἰ φυϊ άαπι ἃ 60 
65ῖ, π66 εἰ υἱ ἰηβίία σορυϊαίατ. ὕπ46 οἱ 46 ρεροδίο- 

τἰϊνιια ἀϊοίιαν “5 : Ἐπιῤεὶδιὶ ἰγαπι τμαπι, οἰ σοπιεαϊ 605. 

4“ Εζϑοῖ. χυὶ, ὅὅ. 42 [ν]ὰ. ὅδ. 4) ἤοπι. ι., 6. ὅ. 
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Νδιιο συοὰ δἰ δὲ βοοίαπι δϑὶ εἰ οοφπαίαιη θη 6γα Α ἐμο, ἐπ ἀἶοδι.6 ἐαροτυϊα (πα, φμεπιαάπιοάμηι πὰπε ορ- 

Ροιοϑῖ, γόσπλ ΘΠ Ἢἰτγ αυοά αἰϊαἀ 651 ἃὉ 60 αυΐ 

δἰ. δ[ς. οἱ π95 ρϑοοδπάο ἰνγί8πλὰ5 θοῦπι, υἱ 

τη] αἱ ἰγδὴν 48Π| 'ρῃ86 ΠΟῊ [να )οῖ. ᾿ 

ὃ. Ροβὶ Πφο, 1 651 ροϑὶ ἀνδγϑίοποπι, αἰεϊυν “6 : 
ϑοάοηια βοτοῦ (πα, εἱ βίϊα 6716 τοδιοπίμ δἱοιῖ 

ἐγαμί αὐ ἱμἴο. ὙΘηΪΟ 84 ᾿παρίπ68 οἱ Πβατας, οἱ νὶ- 

ἀ6ο ιδηίο ἰδηρογα δχογιιοἰδίδ ϑούοηδ γοϑϑιϊυδίυγ 

ἰν ἀπείφαμηι. δ᾽ δυίοπι ἰά αὐυοι ροῦ {φαγαπὶ ἀϊοίυ πὶ 

οϑἱ ἰἴὰ 56 ῃδθοῖ, φιυΐϊά ἀδ6 60 ἤδὶ ηαὶ γ6γ ϑυάοιηδ 

(υδεῖι ἢ διαιΐπι ροβὲ αἰϊανίυπι ἀϑοίμηα ροπογαιίοῃθ 
Ρα5888 εβδί ϑοιοπιᾶ οἃ αὐ ἴθ Οδπαϑὶ ἰασυηίαν 4. 

Εγαί επὶπὶ ργῖὰ5 συδεὶ ραγαάίβι5 θεοὶ, οἱ αφυδϑὶ [6 γΓἃ 

Κφγριὶ; νογυπιίδπηοη (δοίπι 65 ϑοάοπιο ἰά φυοά 

διἶἰδπὶ πυπς γοϑιΐα 8 γαφίουΐἶβ 6705. ρογϑρίοὶ Ἰίοαὶ. 

Ἐσοθ αυδηεὶ πὶ (δΠΙρογαπ) Οἶγοα! ἡ ἰγδηβίογυηιϊ : 

6668 (γα π}}}}|ἃ δῃπογυπὶ δυηΐ, οἱ ϑοάοπιἃ ποπάππι 

681 γϑϑίϊατα; ποη ἢ|ὰ ϑούοινδ αὐ ἴῃ οἶζπο εἰ ἴῃ 
φηϊρπιαίο ροηίτυγ, 56 [ΠΔ 40: ἴῃ νϑτὶ ἰϑ115 τϑ 018 

Ῥογδρίείίυγ. Αἰαμὶ Ηδυγαὶ ϑοάοπιαιη ἰπ δυπιάσοιη 

βίδίαπι γοδι ποηάδπὶ ἴῃ 400 οἱ δηῖθα σοηβί, υἱ 

ΓΉΓΒ1 ΠῚ ραγΓδάΐ80 Ὠεἱ εἴ ἰαγγς “Εσγρι! σοπιρᾶγειαν. 

51 οο 86 5βἷς Πδθοῖ, οἱ εἶν [υ{ὑΓὙι}π| 651, δίνα ποὴ : 

αυφγθηίιγ οπὶπὶ ἰβιἰυϑηη0ἀ ϊ Γ65 ἀρυὐ 605 χυὶ ἀοοιϊ5- 

δἰπιὶ δ ηῖ; ὧἱ διίοπὴ θαι αυοά ἀϊείίαν, σοπιρίο"πη- 

ἀυγ πα ΐ δπποόγυπὶ (γἷ8 αὐ}, οἱ (τὴς ΓΔΒ. Π ΙΘΕιΓ 

ἐχογυοίλια {τ θ018 πα} θὺ8 ἀππογυπὶ ϑοάοπια, ἰ( 6ϑὶ 

Δηΐπιᾶ πηϑὰ : ϑοάοπιᾶ, πιοὶβ ρπα ροροδιῖβ, Ογαπάθ 

ἰπίδγνα! πὶ (ΘΙ ροΓΪ5. ἰπίο ν᾽ γοϑετἱοηστη οἱ Γαΐ 8 Πὶ 

Ῥοβί(απὶ 681. Εἰδπὶ 5] γεβιτυδνὶβ ἢ αἱ δηιφυΐιι5 

ἐγδβ, Υἱ 6 φυδηία δχ Δυνῖ85 πιᾶ]8, φυδη {19 ὨΓΪπιαἢὶ 
οαἰδην δι υυ.5 ορρυϊἠδγῖ5. Ηος δυίοπῃ αυοὰ ἀε 80- 
ἀοπιᾶ ἀϊχίπιι!5.,, εἰ ἐδ ϑαπιδιίδ αυοαυθ πιο! Πἴ σογθ 

ἀοθδιιαβ. Εἰ ἐμ8ὰ αυΐρρα ποοάυπι 68. γοϑιϊτυϊα, βοά 
ΟΣ 60 (ἐηρο0.6 4110 ἀέοσθπηι {1005 6͵ 6 εἴα: δυηϊ ἀδ δυ- 

ἀκ οἱ ἀ6 ϑαπιαγίδ, οἱ οαριϊν ἰϑιθπὶ βυβιπυΐ!, οἱ πο- 

ΤΏΘ ΔοσΘρίΐ ΠΟ ΠΔΌΘΩΒ Δ060[28 5008. ᾿ξοβι ποῖ Γ 

δυίθηι οἱ {18 5ίευϊ ἴῃ ργποὶρίο {υἷξ οὑπὶ ἀδοδηι (τὶ- 

λ8 (υοτίηι γονογβα, υἱ βοϊναϊυνγ ἰά χαρά δογίρίμπι 
ο5ι δ : (αριΐνις ἀμοίις δεὶ ρορμίμς ἷἴν Αδϑητῖος 

πμδφιε ὧν ποάίοετπμηι ἀἷσπι. 81 δυΐοπι ἰανῖ0 μρο51 ἰ6πι- 

Ῥογα γεϑιἐποῖὰγ ἰᾳ φαρὰ ργβοοββὶϊ ἴῃ οἰρηιπι, Πλη- 
40 ἰυ τοϑιϊυογ8, 581 (Δ πηθη τγοϑιϊυογὶβ ϑϑιηδγίίδηα οἱ 

μιϑλθιϊοα ἀπίῃιᾶ, 4188 δ᾽ πηυ δογίβ οἱ [ΓΙ 5 ΠῸῚ γνογί8, 

ἃς ἤςπιοπιῖὶβ ἀδ δεγοθοᾶπι οὐτὰ6 νοπί θη θυ ογοάϊ- 

ἀἰβε:} Θυδηάο ταβι τι ογ]β, ὁ δηΐπιδ ἐπ 8 χ, οαπν ροοὶ 

ἴλη 55 ο0}]Δ Γαδί ἐπ ΘΧΟτρ τ ἀυ]} 7 Θ᾽ δυίοηὶ 

μος βιιροῦ ϑοάοπηᾶ οἱ ϑαπ)διὶδ {ϊϊ, φυδ ᾿υ51Π0α185 

58.η| 4}} δεγαβα θη), ψυ}} ἀϊοομάσπι 681 ἀ6 'ρ88 δοτυ- 

586 πὶ 4 βυργαθίοίαγαπι 56  ογα [υ5ιἰΠοανὶϊ 7 ΕἸ 

τοδί μοηϊπὶ οἷσι αὖ ἱπίἴἰο [εἰδιΐδ. ΕἸ τὰ εἰ βία τα 

τεειϊμιϑιϊπὶ δἰοιι [υϊδιῖα ἐν ΡΥϊιοὶρὶο 55. ϑεῖ: Βος 

αυοι ἐϊοὶξ : δίομ! {μ|5ὲϊ8 ἐπ μγὶποὶρίο; οἱ ᾿ςαἰαϑβ ἀϊ- 

ο6ὴ)5 79 ; Εἰ σοπδιίμαηι ἡἀϊοος ἰο5 μὶ μυῖμ8 οἱ (0}- 

εἰ ϊατῖος (08 μι ἱπ ὁαοτάϊο. 

4. Εἰ πἰδὶ ὁδδεῖ ϑοάφυηια δΟΥῸΥ μα ἱπ αμαϊίιι, πῃ ΟΥΟ 

56 ΕΡΟΝ, χυ!, ὃ. “7 6οη. χη, 10. 
χυι, 80, δ7, ὅ8. 15 ᾿μυ14., 59, 60. 
75 Εχοο!. χνὶ, Θ᾽, 77 1014. 01,.02. 

4 ΗΥ Παρ χνι!, 2ὅ. 
τὲ ἢ δι}. 

15 ἰδ}... 02, 66. 

Ῥτοῦτίμηι 66 βἰϊαγιαπ δυτίαι, εἰ οπιπίϑμε σασ τπηὶ 
ἐπ εἰτοιδία το βίϊαταπι αἰεπϊ σοπαταπι φια εἰτεαιι- 

ἀαπί (6 ἐπ σῆτο. ἱπιριοίαιε5 ἰμα8 (μὰ ροτία "", Ὁ εἰο- 
πιϑδηιἰοδίπιαπι Ὠδυπὶ βαιἰδἰδοἰδοῖοπι (6. Γαδ υ 000 
δίηυς ἐϊοοηίοπι : Πππρὶοίαίες μας εἰ ἐπίφεδίαίεε (καὶ 

ρβοτία ! Νοῃ [Γ8|Γὰ ἀἶοο : γβϑι 06 Γ]5 ; ϑ6ἀ ΟὐὯι ἱπιρίε- 

ἰδι65 290 ΚΑ, (05 εἰ ἰπἰαυϊιαίοϑ ἰθ85 ΘΧ δυο Γ5, ἔπης 
ἴπ Ισουτα ρεβιϊπυπι γεβιἐπογῖ5. ()υοπιοίο νυϊπετὰ 

40 ἰῃ ΘΟΓΡΟΓΘ δυηΐ, 58ρ6 ρᾶγνο ἰθροτγα δοοάθηι, 

πιράαἰ νογὸ νυϊπογυπν οὐπὶ ἰοτγιηϑε ἐς δἀ δ  θοοίδΓ 

ἐμρδηι1}5 ποι ἠυχία Θαυλὶ ΐσιη ἐδιιροτίδ 400 ἰ"- 

Ἰδιϑ8 ϑ8ηϊ, 564 ἠαχία ταιοπαπὶ ουγαιῖ! ΟΝ ἶ8 ; ὙΘΓ} δτ- 

εἶα, ἰπ ρυπεῖο ποτῷ Γιδοίυγα πηᾶπι!5 οἱ ροϑἷβ οοπι- 

τἷο δοοίαἶι, ἢος ᾳυοὰ ἱπ πιράϊοο [(Δείααι αβι, τηθηβὶ- 

Β νυ ἴεγα {γῖθι5, ἃς Ιοῆψο (διηροῦα υἱσ οαγδίαν ; 5ἰς 

οἱ νοϊ αρί85 4128 ΠΕΓνῸ5 δηΐμι βυσοὶαϊ!, εἰ Ἰυχυτί, 

δἰ βοῃμθὶ υπίγδγθα ροοοδίΆ, ΟΕΠῚ ἰῃ ῬΑΓΥΟ [ΟΠΙΡΟΓῈ 

ἰοίδιίοοτι δηΐπηαπὶ ἢ] χΘΓ!, οἱ δὰ νἱτῖα ἰγασεγυηΐ, 

πιδζηυπι ροϑίοα ἰθπηρι5 ἐπ βυρρ οἱ ἰδ οἱ ογυείφιίθα5 
Ῥτοιπμογοίαγ, Ῥγορίογ ᾳυθὰ ἰος αἰεὶ! δοιπίηυς "-: 
Εἰ [αεἴαπι ἐπ (6 δἰομί [εεϊειὶ, δίομί ἐρτουὶδιὶ [Ὁ ΡΓα" 

ναγίοαπάο ἰφδἰαπιοπίιιπι πιδν}λ, οἱ ἨΙΘΉΙΟΥ Ετο. τὶ" 

ΒιυΠι., φιιοπιοιίο [ἐεἰδιὶ Π αεἴαηι (ἰδὲ; ἀφίμάθ , πιεῖποῦ 

ἐτὸ ἰθδιαπιοπιὶ πιεὶ φιοά [εἰ ἰθοαπα ἐπ ἀἰθϑας ἰΆ{απ- 

εἶα μα. Ἐδοεῖς αὐΐρρα (οδίαπιθπίσπι ἰπ ἀΐεθυβ ἦ- 

(δηιία ο}υ5. Ὠἰχίπλυδ δυΐςπὶ δυργα αυοτηοῦο Οὐ 68 

[δοοτὶς ἰοδιατηοηίαπ). ΕἾ διδοίίαδο [ἰϑὲ ἰεεἰαπιοπίαπι 
ἐπ σἰότηπηι. Εφο οὐεῖάο, εἰ 660 υἱοὶ βεαῦο, εἰϊ ".. 
Θυϊ οὔτ ἰδίᾳ ψγοπηῖἰ1, ἀοίογοβ ἴδοϊξ, δἱ τίγθμηι 

γοϑίίαοι, Ῥογουβδῖϊ, εἰ πιδθὺβ οὐ 5 βδπδθυηί. δὶ- 

εἰἴυν ἴῃ Μιοίιρα 1" : [ταϊη οπιϊπὲ διδιίπεδο, φεία 

ρθοσανὶ εἰ, ἄοπεο ἡμδιΐβεοι ἵρδ6 σαμδαπι πιέαπι. (,υ6- 

πιοάο ᾿υβεΠἸοϑέιν οδι88 πηθ ἢ Θυδηάο ἴγδηὶ Βοπιίηὶ 

βιιϑι!υθΡρο, 4υΐ αἀἰνιεἰλ5 Νοπίδ118 6} οἱ ρα( επιϊα, 
δἱ Ἰοπριη μη δι}5. σοηιοιηρςὶ, εἰ Ἰυτία πρϑδη ὑμΠ- 
εἴδη εἰ ἱπιραηϊίθῃβ οοΥ {Πδδδυγίζανί τρΐ ὶ ἰγαπὶ, ἴα 

ἀΐα ἰγϑὲ οἱ σανίδι δ 151] Ἰυσ!οἱϊ Βεὶ "3, 

ὃ. Εἰ ἀεβοπεδιαϑεγὶς ἐπ 60 φιιοι διιοοερίδ!ὶ ΞΟΤΟΤΩ 
{τας ξοπίογος εὐηὶ αὐοίοξοφι 8, εἰ ἀαϑο εἰϑὲ εας ἱπ 

φαϊΠοαιίοπεπι 15. ϑιιρτα ὑπᾶπὶ ἀἶχἧ! δογόγεπὶ ϑούο- 
ΠῚ}, οἱ 4]18π| ϑαπιδυῖδπε, πὰ πο τϑροιὶί οἱ ἀϊοῖὶ! : 

δοτοτέβ μας δεπίοτοδ, ΟὟΠῚ δα πίοῦ ἰδπίυπ) 54) Πὰ 

βἷι, οἱ δἀοϊδβουπίίον ϑοάοιῃϑ; γνεγιιπὶ υΐδ ἢ 

Ὁ βϑτγυπὶ ἰδ. Θοππυπηθγαηῖιν, ἀἴοῖᾳ ΟΠ ἴα πΠδΠΙ 6558 
βροοίσμῃ. Αυλπία δυϊὸπὶ Πα ϑοάοπιοτιιπὶ δυνί, 
ἰληίξ εἰ ϑαπιαγίςβ. ΕἸ ἀαδο (ἰδὲ εας ἐπ φαϊβεαιίο- 
πόπι, οἱ πον εα (ἐδίαπιεπίο ἰμ0., οἱ διιδείαὐο 60 [ἐς 

δἰαπιοπίιηι πιοπηι ἰδοιηι 7, (οπϑί ον ΠΠΠ6Πὴ ΓΟΡΓΟ- 

πιἰβϑ! οπἰβ : Εἰ σοσιοδοῦδ φιὶα 660 Βοπιΐπας, κἰ τιν 

πιϊποτὶδ οἱ τοη[μπαἀατὶς 18, 14 ἐδι οὐπὶ γαοδρογὶβ ρθῦ- 

δία ἴυα, οἱ τοπιογαία [πο Υἷ8, ἰαης οοη[υπετίδ. ΕἸ 
μέϊτα ποι οΥὶς εἰδὴ οα αρογῖτο 5. ἀὐπὶ ΓΟΘΘΡΟΓΟ ρέοΟΣίἃ 

τη08 οἱ Γοβιϊιατυ8 (Ὅ6ΓΟ, ἴδοι τηθουηὶ ἰοδί4πιεηῖο, 

τας ΔΗ} 15 ᾿πι6 }} 150 πιδ]ὰ πιόα., οἱ Θοη υη0Γ, εἴ 

ςομβοία5 τα ΐ αἢτγῸ τηϑιποὶ ραηΐο. γ 46 αὐυίοιῃ φυὶά 

49 Εχροὶ). χυι, ὅδ. 7 8.1, 96. " ΕΖΕΩΝ. 
ΧΧΧΙ, ὅ8. 5 ΜίοΙ. νι, 9. 8 Βοιῃ. ᾽1, ὁ) ὕ- 
«ΤΡ 1. 
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γαῖ! ουεηΐδὶ, αἱ υἱὲγὰ ποη εἰΐ Πἰθογσπὶ 95 ΔρΡΟΡΓΘ 8. Α ποοοββδνὶο Βἀΐκοπιιβ, υἱ ΠῚ (3Π| 660 4υ8Π| ΟΥ̓Α ΠΕ Ἶ)}15 
[λεῖα ἱφησιωϊπίο, οἱ φυαπὰο εὐεηΐδι. 1π 60 φορά ρτο- 

γι θίαν εἰθὲ 5. Νἕο τυης αυϊάδπι αἰαπάο ΡΓῸΡ - 

εἰδίαν εὐ ὲ βου ρϑοσδηιῖ, ροβδυπι ος ΔρΟΓΙΓΟ, Π6Ὸ 

φυδπάο ἱρποβοὶ! βϑο]ογίθυβ πιαὶβ αἰΐδωυβ δα 4} 

ἱψιιθανηΐω, δοἀ βδπ θη 5 βοδίθγὰ πηθὰ ρογρείο οοη- 

βαϊοπεῖς πῆθρρ 'ᾷπὸ ἀἰδογιιοῖίον. ἀογορ φυΐὰ ἱσποιν- 

Βἷδ οἱ σοπίυπίο Φίθγπ8 θυ Γαροφι(ἃ εβὶ δὶ ροοσᾶ- 

ταῦ πῸ 9., ΟΠΊΠἾ ΟΟΥά6 ΡΓΘΟΘΒΙ Ἴλουπὶ, υἱ ἀεὶ πο- 

58 υϑαυς 24 ἤπεπι οἱ δηϊπιΐ οἱ σογρουὶβ πἰδὰ ῬΓῸ 

τεγ 96 σοηίοπάσγα ; υ οἰἰΔπι|81 Δ] χυοὰ ἰδπηρῃβ ἰη- 

βιϊἰοσὶ! φυοὰ ηθδίραπι ὀχ δπιΐποὶ ἤσπι (δ) ιἴ αυτῦτὰ 

Ῥγοθδίων ἴῃ (ΙὈγηΔ66, 8ἷς 468 ποϑίγα ἱπ Ῥβογίουϊο οἱ 

Ῥογϑθοι!οηΐθυ5 οχϑηηϑίυγ), οἰϊδηηδὶ ρογβοουι!ο 

ἐγυρογῆ, ἱπνθηΐϊδί η05 ργΓραγδίοβ, π6 ἀσθη!8 πο- 

ϑῖγα ἴῃ ἢϊο πη ΠΟΥΓμ δὶ, ΠῈ αὐ οϑι10 4υδδὶ ἰῃ ΔΓΘΠΔ 
εοηϑέγιοιλ ἰοιροϑίδι θυ5 (5βί ρθίιγ: υἱ σαπὶ ἥλνε- 

εἶμι! υϑηί! ἀϊαθοὶ!, 14 65ὶ βρί γίυ5 μαϑϑίηνὶ, ρογᾷ πο- 

διΓἃ ρογϑίβίαπὶ 48 Π666 δὰ ἢδης ἀΐδπὶ ρογϑί! 6- 

τΌηΙ, 5 ἰΠΊ|61} ΠΟῸΙ) 80 ηΐ ΟΟΟὨΪ 6 δι Ὀγε 8, οἱ ᾿ἢ οχρα- 

ἀϊεϊοη 8. δοοϊπεῖυ πηδη  δδίθπηι8 οπαγὶ ἰΔί6 πη πολ! 8Πὶ 

φυλαὶ ἰδ πὶῦ5 δ( ᾿)ευπι ἰῃ ΟΠ γβίο δ6δα, ουἱ 68ὶ 

εἰοτίδ οἱ ἐπυρογίυπι ἴῃ βϑουϊα βου ]ογυπι. ἀιπθῃ. 

ΠΟΜΊΠΔ ΣΙ. 

βε ἐο φιοά ἀϊείιπι ἐει δ᾽: « ΕΠῚ ποπιῖϊπῖς, ῥτορονε 
α'πίσηια εἰ αἷς ραταϑοίαπι αὐ ἀοπιιηι Ἰδγαοί, εἰ 
αἴεες : Αφευΐία πιασπαταπι αἰατιιηι, ν οἷς. 

4. Εχογοίίδιϊο δογροριπι, οἱ ἰη ἰοίαπὶ ΓΟ μαι 

ἐοΙΏραΓΆὶ [ΐ5 4υἱ ὀχ ογοθη Ὁ Γ, δὲ ρῈΓ ραΓίθ5 πηππιχιοῦ- 

γορίβ εγαιία θεῖ ἴῃ τς οὐΐξϑεγαὶ βοϊαἰΐομεπὶ Ῥτγο- 
Β]οιμαι8 οἱ φηϊρπηδι!β, βῖνο ρα ΓΑ} 0128. 

ᾧ, Ουὰ 6δι δγβὸ ρᾶγάυοΐα δι! αυδὰ ἰπ ργῷ- 

δδηϊ! ϑρίτι 5 βδῃςίιι5 οβίοπαϊ! ἢ ΟΣ: πο βοϊυπὶ 
δαυΐϊα, βεὰ εἰἴδαι σοπιραγαίίοηθ οςίογαταμὰ 840}}1- 
τμπ τηᾶσπᾶ δηυ}}8, οἱ ἰηροπίίατᾳ δἰάγαπ), οἱ Ἰοη 3 

οχίθοϑιι, οἱ ρίεπ υηϑυΐθυ8, δἶνα, αἱ φυϊάδη ἰρίογ- 

μ οιαῖι5 6δῖ, ρίθπα ρα πι}8 βοῦὶ ἐίαγ. Νόη βοίυηι ἢ} }8 

ηὐα ἀϊχί πηι Π}8}0Γ 65ι σίογὶ δ 841}}}8, νόγμη) ἰῃ 80 

γε ργαοίρυα δορὶ, αυοἀ ἀϊποίαπι παραὶ ἱπιγαπάϊ ἷμ 

[ιθάπαπι. Νάπι ἱηργούΐθηβ {ΠΟ 40 ἀγθογα οογὶ αυθ 

ἴῃ ίθδμπο 514 δγαὶ οἰδοςίδ, ἰδῃθγ ἀΐπο8 οἱ βυῃιπα 

ᾳυφαμε ἀδοογρϑίί, 6ὲ διαὶ! ἴῃ ἱἐγγαηὶ ΟΠ ἀπάβη, ἴῃ 
εἰν δίοπι 5ἰνθ ποφοιδίογαπιὶ., 5|Υ6 ποροιϊδιγίςθ., 

Β 5'νο {᾿δηβίδιογαπι, βὶνρ οδγίβ, αἱ. ϑερίμαρίπια ἰηίογ- 
Ργοίδιὶ βυηῖ, πηι Γδίδτῃ ; οἱ ροβυϊ ἢος φυοὰ ἀδ οοάτο 

μἰθαιὶ βυμηρβεγαί, υἱ ῥίαπίδγϑίιγ δὲ ΟΓοβοογοῖ ἰῃ (6 γ- 

την Οἰιϑηδδη. Ῥοϑί ϑὸ δδάθῃηῃ δαυὶϊδ ἀθ δϑγίπα 
(θγγϑν υΠἀ6 δυπιρβογαὶ βυμηπι(Αι68 οοἀτί, Ἔχί γί ῃβ6- 
Οι158 5}}} ] βδεθίθῃ δοοθρίϊ, δἱ ρ᾽δῃίδυ!! [14 ἴῃ ολιηρυ 

{[τΓοπά δγο βυρογ λαυδιὴ πηυ]απι. ΠΣ ἀυΐίθπι ἰρβιπὶ 
ᾳυοά ἀς ἰογγὰ (Ἰαπδᾶη [υϑγαί ἀββυπιρίαηι ἃ} 68 45 
Πιθδηΐ βυπηπηδ αυξάιια ἀδοογρβογαὶ, ἰά θϑί, {ιιοά 586- 

αυμάᾷ νἱοα δοοθρογδὶ, [δοίη δβὶ ἰῃ υἱΐεη) ποη [ὉΓ- 

16π), 86} ἱπῆνπιϑην, γΘΓ πὶ οἰἰδπὶ βιϑίυγα ρι5}}}8π| ; 

οι. Ρα]Πλ 165. ἰι}.5. Υἱ 15. ̓πἤγπηϑα γοο πϑιὶ δα πὶ, ργὸ 
40 ᾳυρά ἐξ {᾿᾿θᾶπο εἰ οογο [αογαὶ δϑϑυμρίαπ), ἴῃ 

(δηίυπι υἱ γϑύΐοθ65 δι.85 88 ἰρβίβ ἰγθη 0 σοηδέϊδο 

μδθογεῖ, Εἰ φυΐάδπι [οἰ δι νἱ1}8, οἱ [6ο}} ργοραρὶ- 

486 πιϑηθΓα ΠῚ 86 Πθ 8406 ΠΟΘΙ ΒΓΟΓῸΠΊ νοβειΙΟΓ65 [Δ- Ο η68, οἱ ὀχίοπαϊι ἀγθυρία δυα. Εἰ ροβί ἰν8ς γϑηΐ! ἃ! 1ὰ 
εἷς αὐ κυὔεγοπάυπι αυϊά, Δυι δ βεμιοηάυπι : αἱ μυ α 

Θὐμ]ογαπι εἰ68, δὶ ἐχογ Εἰ οίαν ἴῃ νἶϑιι, δουιίοῦ ἢαϊὶ δὰ 

νἱἀεπάϊιαι : ἀυΓα8, δὶ ἰγαχιιεηιΐυ 8 ἀυάλληϊ, τη6}1}8 Ρ08ν 

θη τοσῦπι οΔραγα εἰβϑοπδη 88. Ηοο δυίθμι οἱ ἴῃ οδ- 

ιοτὶ5 τπιϑι υτὶϑ ἰοοί ἀδργομδηάογο, αιοά ἰῃ ραυ οἶδ 05- 

ιεπάϊπιυβ. όγαπι αὐϊά πα μὶ μγοάοδί δὰ ᾿βαιἀΐποπι 

εἱ δὰ νἱῖλπι βαπιρίιογπϑιι, δὶ οογρι5 δχθγοϊ Δ] Ο πη θυ 8 

τοθογοίυν 1 Ουοὰ πε μὲ 68. Θππο! απιθηίιπι, οἰἰδηλαὶ [ογ- 

εἰδαῖταο σόγρογα ἤδῆι, οἰϊαπιδὶ ὁπειίυυ πιο 5 νορο- 

τὰ ἱποράδῃῃ  Εοοπίγαγίο 016 Π| δὶ Β6π8018 δΒπη [ἃ- 

Ῥύστο δχογοί[δι08 δὰ βοπιϊθθάυπι αυἱά, δὰ ἀἰδοαπάσπι 

ἀϊοβ ποοίδβηυα οοηϊγίναγο, Ποη 5010πὶ ἰπ Πᾶς Υἱία πλμ] 

εὐπάυοῖι, 864. οἰΐαπι τοοθάδηϊοπι ἀ6 ΘΟΓΡΟΓΟ ρΓΟ56- 

υείαν. [ἀεἶτοο ἰπ μαγΔ ΡΟ 158 οἱ ἴῃ φοπἰρπιαιιθα5. 10- 

αϊαβ. 6οι θοιβ, αἱ οχιθπάθγαι 86 πιθῃ8 ποϑίγα, Ὑεὶ ι 

ρΡοῆ5. ἐπ ὑπυπὶ (ΟἸΠψ6η8 ἀϊείοτυπι ἰπιυθδίαγ 80ὰ- 

πα, 6( ἃ ΘοΥρογί8. ΥἱΕ}5 γεοθάθηϑ, ἀ0πὶ ἱπιο  σὶν 

νϑγϊιδίοιῃ., υἱἱ5 δυ5 ουγβαπι δοουπάσπι ουπηάεπὶ 

ἀϊγῖφαι. Ππς ἴῃ ργοῶπιΐο ἀϊκίπιι5, φαΐ δογῆιο θεὶ [- 

οἴυ5 68ὶ δά ἘΖϑο 6] 6 πὶ ἀΐοοπβ : ΕΠ  ποπιϊπὲδ, πατγτα 

πατταιϊοπόπι, δἰ αἷς ραταϑοίαπι αὐ ἀοπιιπι ]ετγαοί. 

Ρτγὸ ἰος δυΐθηῃ χυοά ϑερίυδαίπία ἰπίογργείθβ ρο- 

διόγαηι παγγαίἑὁπδηι, αἰϊυ8 ἀδ ᾿ῃιοΓργαῖῖθιι8 ἰγαῃῶ- 

ταἱιῖ, ῥγόροπο ρτοδίοπια ; αἰϊα5., ὑγο[εν ρτοϑίοιπα ; ΑἸ1α5, 

εἰσπίβεα απίρπια. 89 5 Ἰρίτυν οἱ ργουίαπιᾶ εἰ δι βπιὰ 

εἰ ρδγαθοὶδ οδί φυοὰ Ἰεείυπι εϑι. δ᾽ φυδηάο {ΠΠαπιΐηδ- 

ὕομδ ἰπάϊσαϊπιυ 5οἰεπίία Ὠεΐ, πυπο γα πηᾶχίπι εἰ 

89 6 οἢ. ωχι], θ5. 5' ΕΖΘΟΙ͂ν. ΧΥΙ, 8, ὅ. 

Ῥατβοι.. (δ. ΧΗΠΙ. 

δαυΐϊα, οἱ ᾿ρ88 πιᾶβηβ, πηϑϑηὶΐβ 4}}5 εἰ ουρίοκΞἷ5 ναὶ 
Ραμα δῖνα υπσυΐθιδ; οἱ δ066 ἰδ Υἱ(ϊβ ἀ6 4υὰ 
πυης αἰκίαν, νοπίθηι δεουηάδ Δ4υ}]8, ἀδο!ηνιι 

τοβίδπιδηίυπι βασπ] δ] 68ΠΊ|, ΒροΓΉΘη5 ἰὰ [65.ΔΠπ|61]- 

{ὑπὴ φυοὰ ρείυδ οὐπὴ ἀγῦοτα (ἐοοΓαὶ, ἴῃ 48 τϑο πϑι8 
υἰνὶβ (ποτγαὶ οὔδοια, οἱ ργοραξίπίθυδ [Δ0ι}5 Δγθιδία 

Ἰαιίυς (πἀογαῖ, οἱ σοπηρίεχᾶ οϑὶ βοουπᾶδπὶ Δαυ 1}, 

οἱ τδάϊοοβ δυλ8 ἃ ργίογε ἐγαηῃβίυ δ! δὰ 56]: θηίαπι. 

Βεΐπάθ ραἰπιῖίο5. δπνϊϑὶὶ δ4 δηι ϊδπι βϑουπάδηι, υἱ 

ἰγεϊαγοὶ οδη οὐπὶ ρίεθα ῥίαπιδίίοη 5 608 ἰῃ οΔπηρῸ 

γθὸοπο οἱ δηπὰ μι]. Εἰ αᾳυΐάεαι ἰγγίψαία 651 ἰνδϑ6 
ἰρ88 υἱεῖ5, οἱ ἰγδηβίδία δὰ δαυ πὶ βοουπάδπι, υἱ [4- 

ἐογοὶ ἱπογοιηδηί, υἱ δἰἴδβεγοι (γιοίυπι, υὧἱ ἤδγοὶ ἰπ 

υἱΐδπν πιδφυδπν. [ἀοῖγοο ῥγορ οί ἱπιρογδίυν αἱ ἀΐ- 

ολι, φυΐα ἰαϑίδιπδπίυπ) ἰγαμϑ γ ἀ 65 υἱτ18 αυοὰ [6- 
φογαὶ οὐπὶ Δαυΐϊα ρτίογα, οἱ δίδίιθηβ ΠΠυἀ οὐΠ) 56- 

οὐπάδ, ποη ἀϊτίφϑίυγ, ποηθα τδάϊοθβ ἰθμου υ η}5 
ο]08 εΠογοδι ; αυΐπ ροιίυ5. ἔγιιείυβ 6}08 ΡΓΟΡΙΟΓ 

ἀγδπϑοθηβίοῃοπὶ 675 ρυΐγεληῖ, οἱ δγθβϑοδπΐ ΟΠλΐα 
4ια 116 δὰ αὐεθαηίυν, οἱ διη αἱέγα ποι αρθαὶ ὑγὰ- 
οἰΐαπι πιᾶαπιιπὶ οἱ ρορυϊυπὶ τηυϊαπι ; ονοι αίυγ 80» 

οπὶ τδαϊεἰτυ5, οἱ Ἰἰοοὶ ἰγγίψαία 51, [ἃ πηθη ΠΟ Ρ6ΓΒ6- 

ψεγοὶ, οἱ ποη ἀἰγίφϑιαν πῃ υνεγίαίεπι ; διδπαὰθ ὧἂἱ 

εοηεϊ φαγί: οδπὶ γοπῖαβ ὑΓθΠ8, ἀγοδοδῖ, οἱ ὁὰπι β᾽εὉἃ 

Οἱ απιδιϊοηΐβ 5υ8 5ϊοοοίμτ. ΗῸς ρτγοροβίιϊο ἰρβία5 "]- 

δβίογίᾳ: Ἔχροβοῖϊ, υἱ αυϑ οὐδουτίαβ ἀϊεία δυπηί, αυἱ- 

μνυβάαιι δάξαποιϊθ βαγαιοπῖθιβ ρἰαπίυδ ΘμΑπγοπιυδ, 

Ὡ"- 
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Βὶ 981 (λπίαϑ ἴθ 68ῖ, αἱ ἰρϑπι φυοὰ ἀϊοίιαν ἰηιο!- Α 80 δυτί!ο Πεΐ, οἱ ρθ)ογῷ ρδίϊίαν 4υλπι ἀπίο ρογροῦ- 
Ἰίγδιαγ, αυϊά προ65886 651 ἀΐσογα ἰρβᾶπὶ αυδίί 6 πὶ 
αυδηίλπι ἰιαῦοδὶ ΟὈβοιγὶ ἐδόθη), αὐ 511 Δη0}}8 ΡΥΐον, 

͵ ᾳυϊὰ 5'ι Εἰ θϑηυβ, φυς οοάγα8, αὐ ϑιπιπια ἐδάτί,, 

ων {885 840} βοουμάδ, 4υ85 ἐγ η514110 ν᾽ 118. ἃ ῥτίογα δά 

᾿ βρἭαθηίοπι ἢ 51 δἰἰψυδηάο θεῖ ἱπάϊρυϊπιυβ. Δυχ! 0 

(ϑθῖιρμθγ δυΐίαπὶ ἴῃ ἐπε]! δοῖα ϑογιρίαγαγυπι ϑρί γι 

βδηοίο ἱπάϊψοιηυβ.), ἢυης ρΓΟίδοῖο ἰδῃηριι5 6ϑὲ φυοά 

ΠΟδΐ8 ργϑϑίοί δυχ πὶ, οἱ ραπάδϊ ἴρβ6ὲ αι ἀἰχὶξ, 

Ουοχηοάο ϑαίναῖοῦ ποϑίογ ἰῃ Ενδηρο! !ὶς αυδϑάδπι 
ΡΑΓΔΒΟΪΔ8 ᾽ρ86 ἰπίογργοίϑίαγΓ, 816 δὲ ἤππο Ῥγορίοία 

ἰη βθουπάα ρῥγορμοίία φυς ἴῃ το 18 Ἰδοία 6δὲ, 581- 

αυϊῆοϑι φυΐδ 441} ργῖογ ΝΑ οάοποϑογ (26) δἰΐ 

τὸχ ΒΑΌΥ]ἹΟηΐ8 αυΐ ἰπργοβϑυβ 6δΐ ἴῃ [υἱθαηυπι, [ἀ 68. 

δογυβαῖοπὶ ; οἱ δοοορὶῖ ἀθ βυπ)πι)ῖβ οαὐἰτὶ, ἰὰ 651 γθ- 

ξοπι δογυδα]οπ) οἱ ργίποῖροβ 605; οἱ δἰίυ!θ θὰ ἴῃ 

τογγαπὶ ΟΠ δ] ἀφόγιπι, 50 Π1|οοἱ ἐπ ΒΑὈγίοιοπι. ΡΙΔη- 

Υἷι φυΐρρα ἴῃ σδρεἰνιιαιοπὶ δΔοοΙ ρίΘἢ8. {Π||05 [8γδ8ὶ, οἱ 
ἀ6 γοξίο βεπιῖπθ, οἱ ἀ6 ξεπογθ ργποῖρυμῃ ἴῃ ὁΔάθιη 
ἴογγὰ οοηδιυἷϊ1. Ροδὶ ἢος δΔαΐοηι, οἱ ροϑί γΓορίδπι 

εἴ Γραπὶ, 4118 φυοφαδ πηυλ αι 0 οαρί8 6581 40 60, οἱ 

Υἱιἰθ εὔοία οϑί, ποὴ ἴδ γορυϑία αυδπὶ [ΘΓαΐ οὐ πὶ 

[υἱ5δ86ῖ ἴῃ νἱηδὰ θεῖ οἱ ἴῃ (οΓΓΔ βδποί8, υἱνὶ 5δογ οἷα 

Ῥοὶ οοἰεθγδηίυνγ, 8564 ογδῖ ἰη Βα .]οπὸ ἰγαηβίϑίδ νἱ- 

εἰ5 ᾿πῆγπια. ΗΠ8 [4 χαβι18, ἰπίον Ῥιδγδόπαπι (37) τὸ- 
ἔεπὶ ΤΕ γριΐ, εἰ ΝΑ θυ σΠοΟάΘΠΟΒῸΓ γαροπὶ ΒΑ Υ]οπ 8, 
ΒοΙΙυπὶ ογίυπ 651. ᾿σίτυγ ΡΟρυ] 5 {1 οὐπὶ τορίρυ8 

505 ἃς διΐγρε οριἱπηδίυπὶ 3906 αὖ Αϑϑυγὶϊ8 (Ὁδγὰϊ 

αἴδιοίυ8, τορεγίᾷ οσοαβίοπ 4υὰ ᾿υσυπι ΝΑθυοἰο40- 
ὨΟΒῸΓ δἰ) οογεῖ οἱ 65 ἱπηρογίο ᾿ἰδαγαγοίυν, ἱπι 

86 δι δβεοουπάδη Δ64}}4Π| φγδη 6Π), ΠΑ ΠΑΡυπὶ 4[8- 

Ῥυπ), ἰά 68ι Ρῃδγδομιθπι. [οἰ ηάα 5ἷς ογάϊηα ουγιοηῖα 

ΤΟΙ πὶ, αἰἷὰ Ποιι5 ποι Ρ[γδοηὶ ἰγλάϊἀογαὶ, 5εἀ Νὰ- 

Βαοϊιοάοηοϑογ, οἱ {||} ποη δ ϑιπαηι65 ᾿ιἰοσίτ πὶ οἱ 

πηρογίυπι οἦυ5, ἀχουββογαπὶ υσαπι ΝΑΡΌΟΠοΟἀοηΟ50Γ 

ἀα οογνίοἰ νὰ 5ι15, οἱ δὰ Ρ]ΙΔγδοηοηι ἰΓαηβατεβ8ἱ [06- 
ταί, ἱγὰ θοἱ ΒΌΡ6Γ 608 ᾿πσγαϊ, εἰ ἐοηίγα ουθηἶ 4υ8Π) 
Γυϊαναγαη!. Οροιίοι χφυΐρρα δυπὶ αυΐ ἃ 1)60 ἀδπ)"8- 

ἴα, Π2η [ὉΠ 6ΓΟ βθηἰοηιἰδπὶ 6118, ἢ6 6 νΟΪ] πίοι ι- 

ἀϊοαπε}8 γθ]8Ὲ πηυΐᾶγα, ὙΘΓΌΙη ΡΔι1επ|85}Π|6 50511- 

ΒΘΡΟ, ἄοπας 'ρ86 θ6ι5 ᾿ἰΠαταῖ 4} ἀδπγηνίι. Ιχιυγ 

αυΐα δ ΡΙιΔγαοπ πὶ ἰΓΔη5.0}}1 56 ρορυ]5, γο παι τ 

4 ἴβᾺ.. λι., 51. 55 ἀδη. χεῖχ, 9. δ Ροιγ. νυ, 8, 9. 

Β 

» 

8.18 681 ἃ ΝΔΟυΘΒΟάΟΠΟ90Γ. θ᾿ χίπιυδ δοϊ υ]0η6πὶ μ8- 
ΤΆΒΡΟΪ [υχίὰ {πιογᾶπὶ., οἱ ἰά αὐυοὰ 5ογὶρίυπι οδὲ : 

δοαυΐίυγ ἀυγίογ ἱπίογργοίδεϊο, οἱ ἐπΠ6}}15 δὰ ἰηιοἩ} - 
ξεπάυμ, δβοουπάνππι νογυηὶ Ναυυοιοάοποβου., εἰ 

νϑγυπὶ ΡῬΒαγδοησθι, οἱ Θὰ νερὰ 4υς ἀ6 Δ4υ0}}}5 ργῶ- 

ἀΐεία δυηῖ. Ἰὐεῖγοο δυΐθιη δηΐα ἱπίογροβιἰοῃθ ἢ 86- 

ᾳυρηικ8 ἰδο!οηἷ5., διὸ ΘΧροβι ποθ βοπιπδίνιη 

βίγοἰπηαυθ ργααἰχίπιιβ, υἱ οἱ ρῬΓάΒΟη5 ἰοοι5 (Δ- 

οἰΠ᾽α58. ἸηιοΠ]}Πραῖαν, οἱ πὲ Π]οτπΐ 08 βαγνοίυν ἰοοο 500 
Ῥίοπίοῦ δχροϑίιϊο, εἰ οοηδθυθηβ ράγαθοΐα οἰἰὰπὶ 

Ῥυχί Δ!οροτίαπι [αἰ ββίπια ἀἰδβαγϑίαγ. 

ὅ, γογυτ πᾶῃο ράσο ἀ θΘπηι15 ΔΒΒΌΊΡΟΓΕ, εἴ αιιλοὶ 

υοάδϑηι! γπιδθη 9 [{ιγῷ ἱπιογργοίδεϊοηὶ υἱᾶπὶ 

Βίθγηθγα ἀ8 ]ν}8 αυξ πο} 18 θεοὶ ρτϑιί Ἰαγρίιυγ, βοίθῃ- 

168 χυιά ἴη 56αιδπηιὶ ρίοπίυ8 Θχροιδηνιβ. Ας ργίπηυπι 

αιΐάσπι νἱἀδάυπι 6δὶ, φυᾶγὸ ΝΑθυοἰοἀοηοϑὺγ οἱ ΡΒᾶ. 

ΓΟ 8401}: ἀϊοδηίυτ. Εογβίίδη υτὶς αι δρίαπι αὶ 

ΠΟΙ Οἰἶο86 οἱ ᾿ἰγδηβί(οσί ϑογίρίυγαβ ἰϑσὶὶ : Ναθυ- 
ΠΒΟδοπΟϑΟΡ 84}1ἃ 681 πιᾶρπα, οἱ πιδζπᾶτγαπι δἰλγυμ, 

δὲ μἷς β]ιαγαο [18 Δ4υ}]ὰ πιᾶϑπα δι πηι δῦ αἰϑγυτ 

ἰηφθοηείαπι, δὲ ᾿π ἰ6ρ6 ἰπι6 ἱπιπνιπάα δεΐπιαὶ ἰδ Ρ0- 

δἰἴδ 6δὲ ἀχιυίία ; αφυᾶγα οἱ ᾿υϑίι8 ἀΐνα5 εῇθοίι5 ρΓῶ- 

Ρᾶγδὶ δἰ δὶ 418 840}}:6, υἱ ροβϑί! οοηνοτιὶ ἰῃ ἀοιπυαὶ 

ΡΓΪπεὶρὶ5 δὺ] ὃ Θυλγὸ οὐΐαπὶ γοργὸ πηΐβϑῖο αιφάδηι 65 

δρυὰ [54ἰὰπὶ ργορ δίδην ἀϊξοηίεπι 55: Κ᾽ μαι αρεὶρίοκί 

Ῥεππα8 μὶ αφμῖί, οἰιγγεμί δἰ ποπ ἰαδογαδωπί, φγαάίοη- 

{ιν οἴ ποι ἐδιιτίἐπ19 δὶ απ ἰπηπη ηἀα 6581 δαυΐία, "θη 

ΟΡογίοϊ ΠῸ5 ρθηηδ8 δοοίραγο υἱ Δηπ 81, ουπὶ [051] 

[υδγίπηυ 5; π6΄06 οὑπὶ ἀἰνίεἰῶΡ ποθὶβ Ἔγονδγίη! ορογς 

θὲ ρΓΡΑΓΆΤΘ ΠΟῸΒ ΠΟ 8 ρδηηδ5 Δ40}}:8. Ουΐ ργίαηυπὶ 

Γοϑροιἰδηάππι δδί, αυϑάλπι ποπιΐηα δηϊπιαιίαπι ἰῃ 

βογρίυγα ἰπῃ ὈϊΓΟ΄ῸΘ βοπογα, ἰὰ 65ι ἰπ πηϑῖο δὲ ΒῸΠῸ 

Ῥοϑβίίἃ : 81 ρυϊα 60 οἵ ἰπ Ῥοπᾶπὶ δοοίρἑ υΓ οἱ ἰπ πι8- 

Ἰδδβὴ ρᾶγίθηῃ. ἴπ Ὀοπδπὶ δὶς δ᾽ : (αϊμίμς ἰδοπὶς μάα, 

ΟΣ φονπιϊπαιίοπο, βἰὶ πιὶ, αδοοπαϊεῖϊ, ἀσομπιϑοης ἀοτ- 

πιϊδιὶ μι ἰ[60, ο΄ μι σαϊεῖπι5 ἰοοπὶδ; φιιὶς διεδοί αὐ! σιπιἢ 

[ἴῃ ΠΙΔΪΆΠῚ νογῸ ρΑγίοπι εἷς δὴ : Απυργβησγίμς ΠΟδΙθΥ 
αἰαϑοίιιδ μι (60 τιισίεπ5 φιαγοηβ ἀενοτατγὸ οἰγομί!, εμὶ 

ἐχρεάϊε πο8 τέξίδίετε ἤγπιος ἐπ βά6. ϑ6ὰ οἱ τηδι φη"ν 

δυρρΙΔηΐλγα συΡ ΟἢΒ ἐπδίαίαίιγ ἐπ οσσμέῖο, μὶ ἰεο 1 

δρείμποα δια ἱποίαἰαιιγ μι ταρίαι ραμροτεπι "δ. Οιο- 

5 Ῥς4], ιχ, 9, 10. 

(26) Αφαΐία ρτίον Ναθιοϊμοάοποεοτ, οἰς. Οδίαπ ἢ πι58. : Ὁ δεύτερος ἀετὸς ὁ Φαραώ ἔστι. Γέγονς δὲ 
Πη155. : Κατὰ μὲν τὸ ῥητὸν, ὁ πρῶτος ἀετός ἐστιν ὁ 
Ναθουχοδονόσορ, ὃς εἰσῆλθεν εἰς τὸν Λίθανον, τὴν 
Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἔλαδεν ἐχ τῶν ἄχρων τῆς Κέδρου 
τὸν βασιλέα τῆς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τοὺς ἄρχοντας 
αὐτῆς, χαὶ ἤνεγχεν εἰς γῆν Χαλδαίων, εἰς τὴν ὕιαῦυ: 
λῶνα. Ἐφύτευσε γὰρ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ, λαθὼν τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ σὺν τοῦ βασιλιχοῦ σπέρματος καὶ τοῦ 
ἀρχογτχοῦ: χαὶ τὸ ἄλλο πλῆθος γέγονεν εἰς τὸν ἄμ- 
πελον" οὐχ οὕτως ἰσχυρὸν, ὡς ὅτε ἣν μετὰ θεοῦ. Αά 
ποτάμι φμίάθηι, μυῖα ἀφμίία πιασπαγμηι αἰαγινι, 
Ναιπιοοάονοδοτ 6δί. 15 παπιφιθ ἰπ 1 ἰϑαπμηι ἱποτος- 
διιδ, ἰα 65|, δεγιδαίθηι, σθρὶϊ δ δμνιπιϊαϑιι6 ἐράτὶ, 
τέφεπι υἱάοίίοοι Φογεξαίοπι οἱ ρτίλοὶρες ει8, εἰ (εἰ 
ὧι ἰεγταπι Οαίάφοτιηι, πόπρὲ Βαθψίοποηι. Ρίαμπία- 
υἱ ονὶπι ἢ σαριυΐιαί6, δαμιθπς β ϊο5 1ςγαοί οἰιπὶ 86-- 
ἨΔῈ ΤΈΘ10 Εἰ δεμαίοΥΐο, οἰ γοίἰφια πιμἰ 0 [αοία 66ι 
πδνώρο, ποι τοὐμδίαηι, μί οἰΐπι, φιαπάο ἐγαὶ οἰιπὶ 

Ὁ. 
(31) Πὲς ἐία φοδίὶε, ἱπίου Ῥκαταοποπι, εἰς. Ολλοηῶ 

πόλεμος τοῦ Φαραὼ πρὸς Ναθουχοδονόσορ" καὶ λαδό- 
εγος ἀφορμῆς ὁ λαὺς ἡδουλήθη ἀφηνιάσαι ὑπὸ τοῦ 

ἔογοῦ τοῦ Ναδουχοδονόσορ" εἰς ὃν παρέδωχεν ὁ θεὸς 
αὑτοὺς διὰ τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν, καὶ προσγενέσθαι τῷ 
ζυγῷ τοῦ Φαραὼ ον χατὰ βούλησιν Θεοῦ ἡρετίσαντο, 
χαὶ οὐχὶ τῷ τοῦ Θεοῦ μᾶλλον. Διὰ τοῦτο δεινότερα 
πείσονται παρὰ τοῦ Φαραὼ, τῶν παρὰ τοῦ Ναδουχο- 
δονόσορ. Ταῦτα δὲ περὶ τοῦ λαοῦ ὑπολειφθέντος χαὶ 
τοῦ ληφθέντος ὑπὸ τοῦ Ναδουχοδονόσορ, χατὰ τὸ ῥη- 
τόν. δεσιπάα ἀηπίία Ρίιαταο εδῖ. μὶ! οπὶπι θείη 
Ῥματαοπὶ εμπὶ Ναθιοοίοποεοτ, αττορίαφιε μορκίπα 
οεεαδίον υοἰμὴϊ Ναὺμοϊοαοποδοτὶς ἐμσφιπι ἐαομίοτα 
οὶ ἴθι ἵρδος ἱγαάϊἀοταὶ ῬΥΟΡΙΟΤ ρέεεαία ἐογππι, 
πιαϊμοτιπίφιο σοπίτα οὶ νοϊμπίαίεπι ῬΠαταοπὶς εἰ 
πον μοίἰιις θεῖ ἤισιπι τϑῖτο. Ἰάοῖτοο φταινίοτα μα- 
εἰεηῖμγ α Ῥιιαγαοηο, φμαπι α Ναθμοϊοάοκοεοτε. σε 
αὐ {ἱπἰόταπὶ 46 ρμομμίο φαὶ τείφιιας {μόταὶ, οἱ κει" 
Ναϑιιοποάοιιοβοτ ἰταπείμίεται. 
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θο ἜΥχο 160 ἀϊοἰυΓ εἰ 'π τηδίαδιη ματγίθιῃ οἱ ἰη θῸ- Α αἱ δαυΐΐα, εἰ ἰη θεῖ ρατίς ἀΐνθβ εἰΐεοίιι5 δαυ δ δἰ υἱ 
Βϑῖη, ΠΟη 6ϑ5ὲ ἰποοῆργυυπι οἰΐδπὶ ἃ αι} 4πὶ ἰῃ υἱγϑηι- 

ηυς ματίοηι δΔοοὶρὶ. Εἰ ἐ60 δυβρίοογ, [08 ΒΟη 6ϑ8ὶ 
8440}}8, 864 ᾳαδεὶ Δ4υ}]ὰ, Φηλυίδίαν αυΐρρα δαυ}]Δη}. 

Ἐπ φυοπιοίο 5ογροβ Φ ΓΘ ἰγρὰ5 [υἱί ϑαϊνδίουίϑβ : 

ὨΘῆσυ6 ΘΠΪΠῚ ΒΟΓΡΟΠ5 οΓϑί Υ6γθ, δβοὰ ᾿π} 4 δι 56γ- 

Ροηίΐεπι, ἀϊοοηία θοπίπο δ᾽ : ὕὲ Ἤουϑξες εἰουαυὶϊί ξ6τ- 

Ῥεπίθηι ἵν ἀοξετίο, δἰο οροτίοἰ ἐπαίίατὶ ΕΒ  ἴιπὶ ἢοηιΐ- 

πὶς ; εὐάδπι πηοἀ0 οἱ ᾿ιδιυ5 "οη ἰδπὶ 84} ἃ -65ὲ, 

αύυδιη Δ4υ}}2 βἰη}}}}8, φυΐ8 οἱ υ1}}6 6ϑὶ ἐπηδφίηοπ) δαυΐ- 

15 βοοίαγί. δυχία ἤυης ἰηἰοἰἸδοίιπι., οἱ ἰπ ἈΠῸ ἰοοῸ 

Ῥτϑοορίυπι δορερὶϊ 7505, υἱ δἷῖ 520,68 5δἰομί 56 Γ- 

ῬΘΏϑ, ΠὺΠ υἱ ἢδί 5όγρθῆδβ, βοά Π6 ἃ ὑὐϑδιῦϊ ϑθγρϑῃι δ 

αδρίδιυγ δϑίυϊία. 51 δυίΐίδπι βδεγηο εὶ δοτρίυγαβ ἀΐ- 
Ἰϊφομίογ ὀχουί,θη5, οἱ βρ᾽ [05 ἀθ 4υο βογίρίυ πὶ 68ι 57: 

ϑρίγιιμ5 οπιπὶα εοτιαίων εἰἶαπι αἰία οὶ, ἴῃ 4]1ο}18 
ΔηΪΠηΔΠ} ΥὙΘΠΘΡΙΐ, τηδη [65{|558]Π16 Οβίοιαὶ ἀδ ϑογὶ- 

Ρίυγὶδ5 οἱ δαυϊ διη οἱ ἰθοῆθη ἴῃ ρᾶγίθ πιαπάογαπὶ 

Δηϊηγα πὶ ροϑίίἃ : οἰογαυ πὶ Ὠεὶ πᾶῦθογα [Δοΐ6πὶ 

Βιοπιῖηἶβ οἱ [οἰ πὶ ἰ60η 8 ἃ ἀοχίγὶ 5 φυδίυον ραν πη], 

οἱ [πεΐοπὶ νἱυ}1 οἱ (Δοΐοπι Δ4υ 6 ἃ 5 πἰβίγὶ5 φυδίιο Ὁ 

Ραγιΐυπι : δἰ δ. 40:8 ἴῃ Ομ τυ] ἶπὶ νἱ θηίυτ, ἰζ4 65ὶ 
84υ}}4 αἱ 60, τηυπἀᾶ βυηι. Ν᾿} φυΐρρα πηπιαπάυπι 

δβὲ ἰπ οὐγγι εἰ. Εἰ αυοπηο6ο ἰὰ ἀδ φοπείθι5 οΓ6- 
ἀθηϑ8 τηυπάυ5 εἴξδοίυ8 68 : Εἰ φμοά θειια πιιιπααυὶ!, 

ἴα πὲ σοπιηῖηπε ἀἰπετὶς δ, ἀἰοίΓ ἀδ ΟἸπηίθυδ 406 

εοοἶο ρμοηοηιϊδοϑίεηϑδ 5υηϊ ῬοΙΓΟ; δἷς πιυπάασιυϑ 65ὶ 

ἰοο εἰ δαυϊϊὰ 4 ἰῃ οἰδγυ τ Δρρᾶγυογυηῖ. Νἕα 

Ποἢ 68ῖ δἰϊνὰ ᾳυοὰ ἴῃ ΟΠ γὶϑεὶ δὐνθυῖυ Γαγυτῃ ργῶ- 
ἀϊελίυν : ῃονῖ! πυπάσπ) ἸδοΘηθη,, πη πιἰπὶ οἱ δαυΐ- 

18), ᾳις πυπουραίυγΓ ἱπηυπθᾶ : ἔμρειδ οὲπι οἰ 

ασφηϊρραδεοεπίμν εἰπιιί δ. Δαρυβ οπὶπὶ 4υΐ οὐπὶ ονα 

ἱπῃοχίυβ ρῬΔ5Ο ΙΓ, ΠΟῚ οἱ υἱἱγὰ οὈϑεγνδράθβ. Νοη 
τα ΐεἱ ἀἰείϊυν ἀὁ ἰδ} [πρὸ "Ὁ : Αἰὁμα 1:6 αὖ οἷς φιιὶ υ6- 

πίιωιϊί αα4 υος πη υδείι ουΐμηι, ἐπίμιδ αίθηι διπιί ἱμρὶ 

γαραεεε. ϑὶφηδηίογ ἰοευίι5 65ΐ, ἀἰσ6Π8 : {π|μ5 ἀμέοπι 

δπί ἰμρὶ ταρατεβ. ϑυηὶ 4υΐρ06 4}}} ΠΟὴ γᾷρϑοθϑ, 

ᾳυληάο ἰιερὶ οἱ ἀφηὶ ραβεθηίυγ βἰπιὰϊ, οἱ νἱιυ]υ8, εἰ 

ἰδύυγυβ, οἱ [60 ραγίίεγ δάβηϊ. αὐπι δυΐοπι (ἀ6Γἰἱ ἰΔπὶ 

ἀϊνογβαγυτ ἰπί6Γ 56 παι υγάγυπὶ ἰῃ ΒΔ 6 ΟΠ γΙϑεὶ (δοίἃ 
βοοἰλιΐο,, 60 ποὴ ογὶ! 78πὶ ἱπιμηυπάυϑ, τοῦτ [ἐγ (ἃ- 

εἰ 505» ΟὈ] ν᾿ ϑοοίυγ, οἱ ατίνογεα δηϊπη}]}18 υ88 ἰῃ ἰοξ6 

θεὲ ἀϊουπίυν ἱπηπιαπήδ, οοπα  οε85 ἀπιίᾳυδ γοοϊρίεηὶ 
Ρυτδίοῃι. Ηοο δυΐθπι οἱ εχ ρδγίθ ͵δπὶ (Δοίι πὶ οδὶ,, 

Ρέπιδϑ ργωρᾶγεί δι γοϊδπάυπι. 

4. δογυα ὺἱ δὰ ρῥγοροβίίυπι γϑάθϑῃ), βρθοϊϑ! 6 Ὁ 

ᾳυϊάάδπὶ 5ἰηϊοαίυν ἀς ΝΑΡυ ΟΠ ΟἀΟΠΟΒΟΥ, ηαΐα πιᾶ- 

ξια οἱ πιαρῃδτγυπὶ ἀἰάγιπι, οἱ δὶ οχιοπδίοπθ ἰθη- 

εἰδδίπηα, ἴῃ ἰδιίαπι αἱ 4υ81:5 [πογὶ! ἀΐοογο "": γιγίθμδ 

[πεῖαπι, δαρίοπιία ἱπίοίίοοιι8 ἀμ[εγαπι β65 σεπίμπι 

εἰ υἱγίμίθηι δοΥμπὶ ἀσραδοαν, οἰ σοπιπιονοῦο οἱυϊ αἰδ8 

φι ἱππμαῤτίαπίμτ, εἰ οτϑόπι ἰἐΥΤαγίιπι ππὶυογξιπι σοπι- 

Ῥτειιοπάαπι πιαλμ μὶ πίάμηι, εἰ φιαδὶ εοι[γτασία ουα 

αμ[ογαηι. ἘΠοδ ἰδία δϑί δχίθηϑὶο ἰγιιπ) 6}:8. Νὲς 

Ἰιος οἱ βυῇῆοῖ!, γϑγαπιὶ ἀὐρυϊθυδ ρίθπι5 6δί, οἱ πιι}- 

115 ρἰτυπιῖδ, οἱ Β9})ὲῖ ἀπεσίυπι ἱπιγαπαϊ ἴῃ [ιϊθάηυπ), 
αἱ οοὐγὶ 6115 δυπιπιὰ ἀσοογραί. Ουλπάϊι ΙΝ] φαΐ φοιῃ- 
τηογαθδιίιγ ἰῃ θη ποη ρδοιᾶνογυηῖ, ἰά δὲ 

Β φυδησία ἰπ ΦοΓΟΒΟΙ πιῖ8 ροϑὶεΐ, δαπὶ ἴῃ 5. ογίμθιι9 

ἀθργομδηϑὶ, πο δοοορὶϊ ροϊοϑιδιὲπὶ ἰδία τηρῶ 

8411} ὧἱ ἱπαγοάθιθίυγ ἴῃ 1 θάηαμι, ΠΟ 6 ἃ8501- 

Ῥϑΐι οἰ εἰθεία, οἱ δθατὶ δαηιθη τϑρίυπι, οἱ ρῥγίποὶ- 

Ρυπὶ 5ιίγροιη. ἰϑῖ8 φυΐρρε δυμι (ἐπουιυἀϊπὶβ 608, 
ψι φυοιίαπι [αΠΊροῦα ἤθη {ποτὰπὶ ἀυγο οὐγάθ ; δί- 

ἰλιηθη ΓΑΡΟΪ 68, 4ιἰὰ ρΡαοοαγόγαηι ἰη Βοιρίημπι. 

ΑΧυΐα ἰϑία φγϑη 18, οἰ Δγθογὶθ. σΔουπιΐπα ἰῃ 

ΟΙναηδδη ἰγϑηϑίυ, αυἱὰ Εχιγα! ογ ΒΑΡγ]οπίογαι 

ἰογγὰ πιδὶοἀΐοι! Ομαπαδὴ ἀἰοίίαγ, ἀ6 αυο αἷϊ Νοὺ" : 
ἩΜαϊοάϊοιις ριον Ομαπααν, [απιμίμς οΥ {ταιτίθιι 8 

εἶδ. ἴῃ οἰν᾽ 16 φυοαυδ περοιϊαίογαπι, βἶνα ποροιία» 

ἀτοα, δἶνα ἰγδηβίογοηι πη, 80} σοΓίδ Ἰηυγαίδ, ροκυΐᾳ 

πος ᾳυοά ἀξ οοάγο δυϑβιι]ογαῖ, οἱ δορὶ βἐ οἱ ἀ6 86- 

τηΐπα ἱογρρ, πὶ θη ἀ6 Δ] ἰογθυ.5 5010π|, δοά οἰ} 

ἀς πιϊποῦίθυβ, οἱ ἀὰ μόρυὶυ δυάδοτυιμ, οἱ ἀθάϊε 

{Ππἀ ἴῃ οαηρυπὶ [γοπα δγυ πι, ΘΌ ΡΟΣ Δ4Π8Πὶ πιυ 8 πὶ 

τεϑρίοἰδμάυπι οοηῃϑιί(ε} {Ππ4, δἱ οὁχογίαπι οι, οἱ 
[Δοίυπι δὲ ἰμ νἱ πὶ γηδιη. ᾿πῆγηηδίι5 6ϑι γα γα ρὸ- 
Ρυϊυ5 θ6ἱ ἰη ΒΑΡ ]οη6, εἰ ἰά60 ποαὰδ οδηιίουπι θοὸ- 

τιΐηὶ οαδιᾶγα ροϊοταὶ, ἀΐσοηϑ "" : Οπομιοάο σαπίαὐὶ- 

πῖιδ σαπίϊοιιι δονιὶπὶ ἵπ (ογγα αἰΐοια " Ἀδνεγὰ ποη 

Ροίογαὶ ᾿πηἰγπηὰ ΠΟῸὴ 6556 αὐ ρ[Διϊίαία χθγαὶ ἴῃ 

Βαυγίοπθ. θ00 Ρϑ010 Υἱγθβ ργίβιϊ πὰς γθϑούναγοὶ αυῃ8 

ΥἱΕ8 Βα γι οι ία 6586 οορίβ86ι} φυώ αυΐὰ ἰῃ βαποία 
(ογΓἃ ἔτυσίυ 5 πο [δρογαῖ, ἰάθο ἰγδπϑβὶδία 40 ἃαυΐ]α, 

οἱ ἴῃ ἴογγα ροϑια Οἰιδηδδη, [λεία δι ἴῃ υἱίθηι ἰμ{}Γ - 

πιδιὴ οἱ ἴῃ ρυ5}}18π| βἰδίυγα. Ουδπάϊι ἴῃ (ΘΓ βποίᾶ 

[υἷἱι, ἰηψαπϑ Υἱεἷ8 αγδϊ : φυδπάο Υθγὸ ἰγδηῃβίδία δϑί ἴῃ 

οἱ ῥΙοπί βϑίπιθ ἰη δεουπάο Ἑοπιρί μίτον δνεπίυ. ΡγΩ- Ὁ ἤπεο5 ροροδιογυπι, οἱ ἱπῇιπια οἱ ρᾶγνὰ οἰϊεοία ἐϑί. 

τουΐν ἐκίνουν βδογαπιοπίυῃ 400ι} οΟϑίθηδυπὶ οδὶ ἰῃ 

οἰογυθέπι, ταὶ νοῦ δίθῃ : δὲ ἴῃ ἰδηΐυη ἰδοηὶδ οἱ 

δαυΐα [Δεοίε8. οὔπὶ 8}}}15 (δοίθθ5 οὐβηδίε βυπὶ, υἱ 
ταλ}115 πο 16 υἱάθδίυγ νἱάι]0, οἱ ἰδυγο, οἱ Ἰθοηα δβίπιυ] 

ψαβουπείθυβ, ἰά φιοά ἀρρᾶγυϊί ἴῃ ομογυθίπι. ΑΙ ἰϑαϊὰ 

φαυΐρρε- Π11}} ἀδ |ν}5 αυα ργφαϊοίᾶ βυηΐ δἰ θὲ ΘΟ! ΓΘ 5 
εἰ 3977 ἰπνίοοπι οομπεχ απὶ ΓΟρΓΟδλ τ. [π΄ Ε]ιο- 

τυθίπι υθγοὸ ὑπυπιαυούψυρ 8η|π}}] αὐτὴ 8110 σοριᾶ- 

(απ 6ϑι, [Δοἶδ5 ν᾽} (Δ οἰδὶ Ἰδοηΐ 5, οἱ νυ] 5 Βοιμ  μ 5 

σαϊιαἱ Δ4υ}}.». Νοη ἰφίταν ΠὨΆΚΠΟρΟΓ τα "Ὁ 8, οὐ Τὰ 

Ῥιιαγδο οἱ ργβοθθθηβ ἐππὶ ΝΑ ΟΠΟἀΟΠΟ5ῸΓ 84:88 

πυπουρδηίυγ ; Ἰυβίυ}8 Υ6ΓῸ ρ6Πη88 Ἀ5ΒΌΠΊΕΓΕ ἀϊοδίυΓ 

δι Ι0Δη. "1, 16. 571 6 ὁγ. τ’, 10. 5 Αοὶ. χ, 1ὅ. 

“. θρῃ. τιχ, 30. 5) Ρ58]. οχχχνι, 4. "" Εχοά. χχ, 2 

Εἰ (ει ἰφίταν, νἱεῖ8 φυὰ πιὸ δυά 5, δἰ νἱ8 6888 ΠιΔΒ1)ἃ, 
πο}1 αχῖγα (Ἃ Εςοϊοϑίς ἤηὶυ8, ΡογηδηῈ ἐμ [ΘΓΓᾺ 

βδιοία δογυβαίδηι. Ουοά 5: ψγορίεγ ρϑοσαῖα ἴῃ ρ6- 

Ἴοτᾶ φογγιιογ]5, ἰγδηβίγογίβ. ἰη Δ} ἴδῃ (ΘΓΓΑΠι, οἵ ΘΓ] 5 

ἰὼ νἱΐθπη ρα δὶ ]απὶ, οἱ ρδἸ πη ι65. 1] ἀδεϊάθῃι, οἱ τὰ - 

ἀϊοαβ ἰᾳ85 δἰοσαυ αμίυγ, ἴῃ ἰδλὰπιὶ υἱ ροδιεἃ ἀφοίάο- 

τδϑ Γοαιίθβοα γα ΒῈρῈΓ Αἰ ίδπὶ 840} 181, αἱ πα πὸ ἀϊεῖ- 

τον, πιασπάγυπὶ δἰᾶγυπὶ εἰ Ρἰατγίπιοτίπη ἀπραΐαη). 

Βοηαπὶ οϑὲ οοπἀοιμηδιαπὶ ἰπ οΟπἀεπιηϑίίοηἷ5 ΡΘΓγ- 

τᾶηθγα βαπίομεα, φυδηάϊα εἱ ᾿ἰθ6ὶ 401 ἀδπηπανῇί. 

ΝοΟΙ ουγΓΆπι5 νοίθη!ο5 δά ΡΙαγδοπαπι. δ᾽ δηΐπὶ δι] 

διπὶ οὐτγείπιυ5, οοηίγα θδαπὶ (Δοἴπιι5 αυὶ ἀϊχ!ι5 5: Εσο 

80 [5Δ. χ!,θ. "Ὁ Μαίἢ, υἱἱ, 1. 5 58. χ, 1, 14. 



0] ΟἈΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ΕΖΕΟΜΙΕΙΕΜ 152 

«πὶ βοπηπιι8 Ὥσιιδ μι, φιὶ (6 οὐαὶ 46 ἰοττα Ἐ συρίὶ, ΑΙ ῬΟρΡυ]Ὸ ροσοδί, οἱ ἀδ Ὠεὶ ρ]οδ)6 ἀξ }»0}} ἰαιχυοῖς ργα- 

ἀξ ἄοπιο εογυϊιμι8. Αὰ ΝΑΡΟΘ ΒΟ ἀΟΠΟ50Γ δηΐπη ΠῚ 
ἰλπὶ Βροῃῖδ Ῥγορογαηυϑν 4 4π| σοπάοπηηϑιὶ οἱ Ρ6Γ- 
τδοῖὶ δὰ δυπὶ 80η)05. 

δ. δεηυίυτ"»: Εἰ [αοἰμπὶ 6ε., ἀφεΐία αἰἴοτα πια- 
σπα, πιασιὶδ αἰΐδ εἰ εορὶοδὶς μπσεΐθιιδ, εἰ δεγ6 υἱῖἱδ 

δία απιρίοχαν τεῦ δαηὶ, ἰά 651, βεουπάδπι 841} Π|. 

Εν 5606 υἱ Δ) υπ8 οοηιΓαγία (ὉΥΠΠυἀΐ 6 διἱ 2}12π| 
{ΓΔ η5 [ΓΑ ΠΊῸΡ. δυδβογαὶ οηΐπὶ Ποι5, υἱ [5ΓΔ 6} ΠΑ Γυ ΠῚ 
ῬΟρυ]ὰ5 50} ΝΑυυοσμοάομοβοῦ ᾿υψυπὶ 60114 δυθηι- 

τογοῖ, υἱ Ἰαρί πη ἰπ δαγαηηΐδ, ἴῃ ἰδηιαι υἱ ΘΟ η)Ϊ- 

μϑγοίαγ οἱ αυἱ δὺ ευδ βουνϊἷο ἀφο πατεῖ; οἱ 60 
(πΊροΓ6 400 δεγοπηΐαπὶ ΘΧρΟϑαΪ 8, 64 45 ΠΟ 8 
ται θ6ἱ ογαηεν5 γοδἷβ ἸΔγρί (ἃ 6ϑι, βἰνθ οϑγίθ υἱ- 

ΟὐΠ4ι16 Β6Η5᾽Π105, ΘΧΡΟΠΟΓῈ ΟοΟΠΑιΐ 5ιῃι5. ΝΟ οἱ! 

δαΐοπι ἰά ἴλοθγο χιοὰ {πδγὰΐ ἱμηρογαίαπι, βοὰ ρᾳ]- Β 

τηΐ65 51.058 δχίθπάϊι δὰ ῬΠΔΓΔΟη6πὶ ἴῃ φορὰ ρ]λπία- 

το πἶ8. 608; 840 60 οοηϑεϊυϊα 68. ἴπ ΘΑΠΡΟ ΒΌΡΟΓ 
Ἀ4ΠᾶΠΙ πη] 2π|, υἱ ἐγυσίη5 Δθογγοὶ ὩθδΡγίπη05; οἱ 
ἀεβεγία Ἔρυρίο τυγθυπὶ ΠΕ ργρίαπι οοπουρίνί!, ρυ- 
ἴλη8 5ὲ θροΡίλι6 πὶ θτίβιπᾶπὶ σοπϑθουϊαγαπι : ἴθ6 
ἴῃ ΡῬγπιῖβ οσρίίδηβ 4υοά 8ἱ Ναθυο!οάοποβοῦ δὰ 
ῬΒΑΓΔΟΠΟΠῚ ἰγαπβοδηάεγοῖ, γτδάϊοος βυιηδτοῖ, ονθ]16- 
Γοΐ βἰδίυγαπι, [γυοίυβ8 δὔογγει. ϑεὰ ἴῃ σοῃίγαγία πὶ 
αὐᾶπι| μυίαν!! οπιπία τεοϊἀογιηί, Ἐγυσίαβ αυΐρρ6 
εἶπϑ ΟΠΙΗΪ5 σΟπιρυΐγαϊ!, δἰ ρυ]]υ]αϊίοπο5. 4υς 58}16 πῇ 
πιοάϊοα: 'π ΒΑΌΥ]Ο ἐπὶ νθπογδηΐξ, πηυϊϑιίοη ταρίοηίβ 
οχδγυδγπηι, ἰπῃ ἰδηίυπὶ αἱ τδαϊοἰτυ5 ΘνΏΪβα 5ἰῖ, π6 
Πιγὰ ἴῃ ὈγδοΙΝο πιᾶρηο δαϊ ἰπ ρορυ]ο ρ]ατίπιο οοη- 
νΔ]Θβοθγοί. Ουἱά ἴῃ 86 Πῶθο ἰδηίδ γοὶ (]ὰ οοπεϊποηὶ ε 
ΒΔΟΓΑΙΙΘΠΙΑ 7 Οὐ ὑπηβηυίβαι!α. Βογπιο 5ἰηϊοαί ἢ 
Ῥοβδυπιαβ, 81 ἰἀπιθη ΠαθΘαπιῸ5 δυάϊϊοτας, δὰ 4] ἴλη 
υδιη ἀδπὶ ΖοΓυβα]6πὶ σοηβοθηάογο, οἱ Εἰ] Δα πποηείγας 
τὸ 4αοπηοἋο Δ4υ δ πιᾶρπα ἀυποίαπι ουυπὶ Γδοοτῖς, οἱ 
ἴῃ ΒΆΠΟ αυᾶπι| πυης ΠῸ5 ροβϑίδπις ΒΑ ΟΠΟΙΩ 

Β0Π|Π| 8168 οἦ08 ἀοιυ]ογῖ!. Ῥοβϑιπι8 ΒΘ ΓΘ ΪΟΓΆ 
ᾳαφύλπι ἀδ Ρμδγαοπα ἰοαυὶ : γΘΓῸ πὶ 4υΐδ ΓΘΠΊΡΟΓΟ 
σΟΔΓΟΙΔΠΙΓ, οἱ ἰΌγί6 δυάθηίον ρΓΟΠῚ Εἰ πη 8 αυοά ποἢ 
γἸθάπι8 ἱπηρίογα, δά πιίπογα γϑάθδηιυβ, οἱ βθουη- 
ἀυπὶ πιδηβυγϑη) μι] δοίυ5 ποβίγὶ δἷς ροιίυ5 ἐχρο- 
πδηυ8. 6} δά ἰδίιη 1 θάπυπι, πος 658. ἘοοἸοβἴδιη, 
δὶ Βοϑιῖα Ὀεῖ, εν ἱποδῆβαπι ογϑιοπαπι 6}115 6616- 
ὑραῖυγ, ἰδ πιᾶρῃᾶ οἱ γβγᾶ 8641} ΝΑ Ὲ ΟΒΟΘΟΠΟΒΟΓ, 
4 εεἰ 398. ἀἸΔῦο]υξ, οἱ ταρυΐι. Αὐβὶϊ δυίΐθιη ἃ ὑδιη- 
Ροτγίθυβ ποϑβίγίβ, υἱ ἀα βυπιπιΐὶβ οδατί, ἰὰ δδὲ ἀθβ 
Ρτγϊμορίθιιβ, δὲ ἀ6 γϑφίο βϑιμηΐμα ἴῃ ΟΠδηϑδη ἰγϑη8- 
ἴογαί. Οὐθπηβ πὲ ἤδι ᾳυοιὶ 5806 [Δείυπι 6δί. Α8- 
5ΌΠΡΕΙ Θηΐπὶ βυηΐ αὐυἱάωπι, οἱ ἴῃ ΒΑΌΥΙΟΠΘΠι [ΓΔΉ8- 
ἴδε], αυΐ ἴῃ ΕφοἸοδῖα ρτϊποῖροβ ἴθογαμι, οἱ ργορίοῦ 
Ρθυέδιυπὶ 5υτπὶ ἀ6 1 8} βαπι πη δῖα 80] δι}. ϑιι ρον 
μὲ5. ἀϊφοπάυπι οδῖ, φυΐα 44 πιᾶσπᾶ πηϑβπογιπι 
ἀπρυΐαπι, ΡΒ] .Ππι|}5 ὀχέθ 58 Δοσθρογῖ! ἀ6 οδοιηπίθ8 
σοιἰγῖ, οἱ ἀδιϑβογὶῖ ὁ05 46 {ἡθάηο, ἰὰ 6ϑὶ ἀα δαγυβὰ- 
ἰὸν, οἱ ρ᾽αιιανογῖ! ἴθ ἰθῖγα Οἰδυδαη. Νοιι βοὶ πὶ 
δυϊόπ) Δη0}1ὰ ἰδία βαπηην σοἀγὶ, ἰά 68. ἀθ ορεἰπ|λ- 
ἴυπι σθῃοΓα 5:0] υἱηϑίολι, βοὰ δὲ Ἰθγγῶβ βοηθη γαρὶξ, 
οἱ ἰγϑηϑίδγε. ἴῃ [ΟΡΓᾺΠῚ ΟΠδηᾶδι,, αυᾶπάο 48 ἀδ 

Ροάϊυτ. Οὐδργορίοῦ ἀΐδθιδ οἱ ποοι να ἴ8πὶ γγὸ πο- 
.υἱβ 4.2πὶ ὉγῸ [γαίγίῦυβ ποβένϊ8 [)οὶ ᾿πιρ! ΓΟ 
δυχι! πὶ, πὸ αυΐδ ἀδ φεγυδβαίθη, ἰΓϑηβίβγαίγ ἰδ 

ΟἸιδηδᾶπ, πὸ βθηίοηιία οἷι5 ἀδβογίδ 3 υοἱυδίαία ἰἐ- 

[88 δὰ δἰϊδπὶ ἰδπάδηυβ δαυϊίδη, οἱ υϑηΐδὶ βυροῦ 
ΠῸΒ ἰγἃ πι8}0Ὁ» οἱ ρμηυϊΓαβοαΐ ὈΠίγ ΓΒ Ῥ[απίδιϊο, οἱ 

{ταοῖιι8 ῬαγοΓ οὑπὶ γϑάϊοίδιι5 διββοαί. Ρἰδηίδιΐο 

αυΐρρα Τογυδαιθηι ποὴ ροίοδί 'π Δ}}4 ἰδγγα [61τὸ 
[νυοέυβ, ποη (Δοῖξ ραἰπιῖ65 ἔπη βηΐθιυ5 4] θηΐβ, 86ὰ 

βίδιϊπι οὐμ ρα) 8ι}18 δἰοοδίυγ δὶ πΠθῃ Ῥδυβανογαῦος 

τι 'μ νο]υπίαίο Ὠεὶ, οἱ ἴῃ Ἐροϊοβία οἦυβ, ἰὰ δϑὶ ἴη 

[Δ.115, οἱ ΒοΡΠΠΟηἾ 0.8, Οἱ δοίοπιία νοῦ αι}8δ ΟΠ γί δαὶ 

δεδυ: ουἱ 6δὶ φἰοτία οἱ ἱπιρογίαπι ἰῃ βθουΐα βθου]ο- 
Γιπὶ). Απηθη. 

ΒΟΜΠΠ1Δ ΧΙΙ. 
})ὲ 60 φιοά δοτίρίμπι 6855: « ΡΠ ποπεπῖς, αἷς αὐ 

ἀοπιμηι ἐχαδρεγαπίειη ; Νεοδοῖ(ἰ ημῖά δία εἰσηΐβ- 
σεπί.ν 

4. ὰ εὑ λπ| 50 ρΓ8 πεοιηογανὶ ἀ6 ἀυλῦυδ δαυ!ῖς 
τηλρηΐθ, οἱ ΠηΔαπϑγυΠ) ΔΙΑΓαΠΙ, οἱ ᾿πη ΚΠΟΓΌΠῚ ὑ1- 

φυΐαμη, πΘόποη 4υδ ῥγΐαια εἰ βοουηὰάα 441} ᾳ65- 

δόγυηι, πυπηα υδδὶ ἰῃ ργορίιοί! ἃ 5. }]ϊοοὶ συνρδία ναὶὶ 

ΘΧ ὈΆΓ(Θ Β6ΓΠΙῸ αἰγὶ }08 ἜΧΡΌΠΟΓα, 80.015 δὰ ἰη6}}}- 

ξοπάυπι τοἸ πα θῃ8. αὐδὲ 'ρ56 ἀϊπιῖϑι! ἱπιϑοία. ᾿ς 

Ῥγϊηυ αυϊάθη ἰἰοοὶ 506 ͵δπὶ ἀϊχογίῃη, 3 π|0Ὲ 

δἰἰδπὶ πυῆς αἰϊᾳυϊὰ ποῦ πογὰπὶ ἰηΐδεγα οοπᾶθοῦ 
αυοὰ ποβίγα δηΐπιθ {πἰυδί 58] αίθ), ἰπ 60 ᾳυοὶ 

ἀϊοίυπι 681 δι ργορίιοίδῃ " : δίς αὐ ἀοπιμπε αἀπιατὶ- 
εαπίοπι, δἷνα ἐχασογϑαπίεπι. Νοη οπΐπη δἀάϊάϊι δὲ 

ἀοπιαϊῃ ὀχδοογθαηίοπι, δῖνα οχϑρογδηΐθπὶ πιο. Εἰ εἰ 

νοϊυπιαβ νἱάο γα οὐ υϑηιοαάὲ 5:1 ρεοοδίυπι ὀχϑβρογαίίο, 

δυάϊαπιαβ φυλη) ἀυϊεΐα οἱ 4ιὶ ἱπι6}}φὶι οἰοαυία Ὠεὶ 
βυηί, ἀϊοοηιΐ "5 : Ομαπι ἀπίοῖα σμιιγὶ πιθὸ οἰοφαὶα 

ἐμα. ἤκιο ποιυγα]ίεγ ἀυ]οία οὐπὶ ἀδϑυπηρβοῦίηι ογὸ- 

ἀδηίθβ, διή. Ῥδθηδ νἱγυηῖ, δας νϑγα σοηϊγαγίυπι [ἃ- 

εἶυη!, Εκ 91 ᾳυΐάδπι [υχία ἀϊνίπαπι τορι! πὶ ἰηστο- 

ἀϊυπίαν, τοδογυδηὶ οἰοαυΐα οὶ ἰπ 80 ἀυϊεοτα χυοὸ 

παῖδ βυηϊ. διιχίδ πιο δυιίδπι δηἰμιὶ τοί πὶ ρυΐο χυΐα 

φοηΥ̓ ΓΒΔ" πὶ5 Βοηἰιδι6 οἱ δυροδηὶ οἰοφιίογυπι θεῖ 
βυδνί (αἴθοπι πιϊϑοθη(68 4] οοἀἴπεπὶ νἱῖδ5 ὀπ!οοτὶ 860- 

πιοηβ. ἰη ν6Γ0 4υΐβ ρϑοσαῖ, οἱ δχίγϑ ργϑθερια θεοὶ 
Ῥόρνογϑα8 ἱποοάδὶ, ἰδία δοοίρίοπ8 ἀ εἰ 55 πὰ οἰοφυΐα 
061, μα παίῃ γ π) ἀμ αγ δβ᾽ πιὶ ροοοδιὶ (ἀηάγυπι 4υρ- 

Ὁ ΡῈ Ρεροϑίιπι 65ῖ αυοα ἀυ!οοάϊποπη βογιηοη δ οχίογ- 
εἰ), ἵη ΔΓ πὶ ΒΘΡΟΓΘΠ) ΟἸΉΠΘΙΏ ΓΘ ἰρὶὶ βυδν!- 

ἰΔίοπ). Θυοά ἀϊοίιηιι5, ρἰομίυ8 δηϊπηδάγνεογιοβ, δοοὶς 

Ρΐοπβ ὀχοημίαιη. ἤδεθα αυς ἀρκϊπιδιυπι ποιηϊηδίαγ, 

μδῖμ ΠΡ αηᾶγὰ οϑ( : ΠΔΠΟ δὶ δδουιία 4υλι}18» 

ἴδηι οἱ φυδηι δῖοι) τ 6}}}8 ἰη τηδὶ ἱπ’ εἶ88, 8πιαγία- 

ἀΐπο 808 υἱποῖϊ ου8 βυδνυι αίθη), εἰ οορὶς διηάγυαι 
6586 4ιιοά ἀυ]ο6 ε5ι. Ηυΐᾳ8 πορθ νἱπὶ παθας ρϑοολ. 

ἰππ|. δ᾽ ρίυνα Ρδοσᾶγυορο, ρ᾽υ8 δπιαγιδυδίπί5. πιΐυ 

ἴη ἀυ!οο θτι βογπηοηαπι Πθ,. 51 σγαηάδ Πιογὶϊ φαοὰ 

ἀεἸΐπαυο, ἰοἰαπι ἀα!]ΟΟΓαπῚ Π}6}1}8 γογίο ἴῃ Δοουθα δὶ 

βϑρογθηι. Εἰ ἰἀείγοο θδθυ8, 4] ΒΟΓΠΊΟΒΘΙΙ 818} ἃ 

Ῥεροδίογίιι8 φοπουϊοδιαμη υἱοϊδείίατ, υπἰουΐψαδ ρΓῸ 

“ Ἔζροθ. χνη, 7. 55 Ετροὶι. χυῖ, 13, 57 1014. 53 Ῥ5.!, οχνα!, 10. 



15. ΠΟΜΙΜΙΑ ΧΙ. Ἴδὲ 

γα: 3ι6 ἀπιδυϊογὶβ υἱίῶθ, δἱ ργοὸ πιοάο ἱπιθημ πα ἃ 7οβἰαθ, δυὶ οοτία ηὐἰϊσυπιο ᾿μδῖι.8 τὸχ ταρηδὶ ἴῃ 

διηδιϊυάΐποπι δαηάγυπι Βυρρ οογαπηαυ γοϑίϊιυϊι. 

Εἰ δὶ ᾳυΐάδπη πο5 φυΐ μας ἀϊοίηᾳ5, οἱ βεῖηεὶ ογοάϊ- 

ἀϊπιι8 60, Ρδοσδυθυί πη08, ΘΧΔΒΡΟΓΆΓΟ ΗἰἰΠ}ΒῪ 56Γ- 
ΠΒΟΙΘΙῺ αἶπ8 : αἱ γογῸ ροπίίυ8 ἃ 46 6708 ΡΕς6886- 
γυαμῖ, ποᾷπ6 ἰηατγεβϑὶ δυηί Εςοἰοβἰδαι, μἷἱ πο (ϑεμιῶὶ 
Φιυιᾶγλ οἰοφαίλ θεἰ. Θαοιηοίο οηΐπὶ ροβϑυηί βυανὶϊα- 
ἴθ Ἔχ ΔϑρογΓῶΡῈ ΞΕΓΙΠΟΏΒΙΩ 4αἰδὺ8 ποηύυπ) ογοάϊἀ6- 
Γυπεῦ [ἀεοαια ποῖ αἰΐὰ βογυδιηίαῦ ἰογηιθηῖδ 4υΐ 
νἱύοσσον ἐγοάθεΒ, δὲ ἴῃ ἰρθα οὐ ϑί6 ρΘΟΟΒΠΊ8, 

δὺ δογυπι ϑυφρίίεἶο αυὶ πο ἰδἰ απ φυϊάθηη ἐγοά υ}}12- 

εἷἰ5 παθαοευδι. Εἰ ἢ6 5010Ππ|88000 ραΐοπηυ8 νοῦν 
Β05 Ἔχϑϑρογαγο θοπιϊηὶ βὶ ρεδεθίηυδβ, ἀεἰϊοίυπι π0- 
δίγυδι ὑδ66 δὰ ἱρείιι5 Ὠεὶ ἰπ)γῖαπὶ ρογνεηὶ!. ϑογὶ- 
ΡίυΕ) 6δὶ οηΐηι "ἢ 4υοὰ 4υἱ ροοοδὶ, ρὲγ ργυλιὶοδ- 

Ρορυϊο, πο ρμοί(εϑὲ ἰδία Ναθυοβοάοηοθον Υἱποίοβ 

Δθθυοογο δὺϊ ρεποῖροβ, δαί ρορυϊυπι ἀς υάαα. δὲ 

δυϊοιη π05 (28) αυὶ νἱάδηυν ΕΟΟΙοβἰδΒ ρυῶοβδθ, ρ60- 

σανογίμηιϑ ἰοουπι ἀδηῖο8 ἀΐάῦοϊ]ο δάνογβυπι Ραυϊὶ 
ργϑοθρίιπι ἀϊοεηι5 δ : Νοίίίε ἰοσιι ἀατα ἀϊαθοίο ; 

φυοάδτηπιοάο μεὲγ ἀεἰϊοία ποϑίγα φυδ (ϑεἰπιι5 ἴπ 96- 

Γυβαίοπι, οοοδοίομοαι ἐγ θυΐπια5 ΝΑ ΟάθΠο 80 υἱ 

ἱηφγο αν οἰν δίοπ, δαποίδδι, οἱ αἰν υοδὶ 4008- 

εὐπαυθ νοϊαδτῖι. Ουΐ νογο πὸη ρεοοαὶ, δου 
Ναθυοϊιοάοποϑογ, υἱ ποη ροϑδὶϊ ἴῃ ἰογγὰπὶ θεῖ ἰμ- 
ἐτοάϊ. Ετξο οπιπίραϑβ υἱγίθυβ ὀχοϊαἀδπιι5 ΝΑΒαΟΔΟ- 

ἀοποβοσ, υἱ δὰ μοδίυπι ἰβιἰυ5 ΕΟ ϑἰφ ΘΟπΥθπίυ πὶ 

δοὴ δρργορίπᾳυοί. Εχοϊαάἀαπιυϑ δυΐθιη οὰτλ 858.- 
τιδηῖο5 οἰδυθιῃ δος ; χοϊυἀδπιιβ Θατ ΟΟΠΥ͂ΘΙ':- 

εἰοαξαι Ἰερῖ5 θουδὶ ἰοβοπογαί. Ῥαγαπὶ ογαὶ δἰ ἀϊχὶϑ- Β βαϊυπε εἱ [Δοι18 Ὀοπίβ, αἱ ποῦ γδρίϑι γοβεπὶ δεγα- 

βεῖ, ἱπῃϑιογδί δηφοϊυπι; πὰ δυΐοπα, ΡῈ Ὀγρναγὶ- 

εἀιϊοηοπι, ἱπαυΐὶ, ἰοςἷδ δ υπι ἱπποηυγαί. Ουοιίοδευπ- 

ᾳυς ΡΓΩΏΥΔΓΙΟΔΙΝΙΓ ἰεσοπὶ οὶ, (οι168 ἱπ]ΟΠοΓΆΠῶ 8 
Βουμ; οἱ 4Δη10 πηδἼοτα ἀεϊἰπαυΐπνυ8, ἰΔη10 π1470- 

τίνας οθηίαπιο} 5 δἤίοϊπιιΒ Ὀδυπὶ; αυϑδηίο ῥίυΓα 

Ροςοᾶπιι5, ἰΔηί0 ρ]85 ἱπΒοΟπογϑιμα5 Ῥδίγομ οἱ Ομ τὶ» 
δἔιιπι ο͵υς, δἰουΐ δογίρίυπι 6δὶ " : ἡμαπίο πιαφὶς ρα- 
αεἷ5 ἀείοτίοτα ᾿ποότετὶ ευρρί εῖα φμὶ Εἰ πιπι θεὶ οοη- 
εὐἰεαυετῖ!, εἰ δαποιΐπεπε (οςίαπιοπεὶ ροἐμίμπι ἀπ 6. 

τί, παι φμὸ δβαπειὶ βοαίις 6ε,, δἰ ερὶγἱ εἰ σταί οοπέμ- 

"πείίαην [δεοτῖ! Ὦ Ιαἰτυγ αυϊσυπαυθ ροεοδλί, ὀχδϑρογαῖ, 

εἰ οοηίυπιείίαια [(Δοἷϊ, οἱ ἱπποιογαὶ ἰΔπ) θεἰ οἰοααία 
φαδ βυδεορίϊ, αυᾶπι οὕ 4αἱ ἀἐθουϊ. 

4Φ͵ δίοπωπο οα ἀοιεμπι σσαδρεγανίεπι : Νοφοὶ 8 φιλά 
εἶνε ἰεία", ἰΔ οϑὶ αὐ ἰῃ ρᾶγϑθο]α ἀΐεία δυι} 848. 18- 

ταηι. δὲς : ὄμπι ϑεποτγὶ! τὸς Βαῤψίοπὶς αὐ Ζετεδαίδηι, 

εἰ ἀαεοςερογὶί τόσέπι εἦὖιι8, οἱ ρτὶποῖρεα 6}μ8 ἃ, Ουδηίυιη 

δά Πίβιογίδπι ρογίποὶ ργορμείδῃι 5, Ἔχροϑίτυπι 6δί, 
φιθὰ ΝΑθυς ΒΟ ΟΠΟΒΟΥ τόπον ἱπ δοΓΟβο  γπηδηὶ, 

8,99 εἰ εὐριϊνοβϑ ἀυχογῖι ϑεἀοολμίαπι τοζοπὶ δυάα, 
εἰ ργίπεαῖροβ 4] Ἔγδηὶ οὐπὶ 60, ραγίθιηηι ρορυϊὶ 

δυϊδεαογατῃ : πϑοηοη οἰἰδπὶ ἰἢυ κά δηυδ, αυοιποάο 
ῥἰδι μανοῦ 608 ἰη ἰεγγὰ Βαυγ!οηΐϑ. δὰ πη βίθηοιβ 
ἴῃ Ἰιίογα, πὸ μογδᾶηιι5 ἴῃ Πἰδίογία, πιαϑῖ5 διιίΐίθιι 

ἰὰ ηαἱ ἴη βεηριυτίθ θεῖ ργοίδαιαπι μα 068, εἰ πο58ὶ 
4υΐδ ἰδία οπιπία βριτγαί ον οοπίπσεϑαπὶ {{{ 8, δοτίρια 
διπὶ αἀμίεπι ῬΥῸ ποδὶς, ἱπ φιοεὲ βπὸς διθομίογαπι ἀ6- 

εμγτέσμηΐ ". ἰπϑῖαὶ δοο6 υϑῦβ ΝΑΡΘΟΒΟἀΟΠΟΒΟΥ 

8816π|, οἱ ργίποῖραβ οἦὐυ8, υἱ ποῦ ρύυοαι 608 ἰῃ 

ΒΑΒΥ οι πὶ οδριϊν 4118. δυδ (τἰαπηρθυπι. δ᾽ γοΓῸ 
ΔἸ ́ υθΙη 6Χ ΠΟΡἿ5 Υἱπόογο ροϊυογὶῖ βνυ5 ἰαἰπιίου», 

βυοῖς δυπι ἰῃ Βαδγίοπθιι, Ὡθὰ ἰπ Ἰοοῦπι διρίυπι 

δίουΐαβ ἰοτγῶ, βοὰ ἱπ Βαθυϊοπεπὶ δι ΐπηεΒ, ἰὰ δδὶ 

φοπίυϑίοποιι (29). Ετοαυδηίογ αἰχίπιυ8 ΒΑΡΎ] Ομ πὶ 
ἐδοπ[μδίοποηι ἰπίογργοίατὶ. Θυϊοιηυς οηΐπι 80 60 
υἱοῖαβ δὐϑσυςσίίαγ, ἰν οθηΐυδίοποπι Ι6Π||8 βυῶς 

ἀγϑηβίογιυν ἰῃ ΒΑ γίοπεπι. Ἀαδρίείαπιυϑ δὰ φυοιἀΐα- 

πϑη νἱίδπι. 51 φιαπάο νυἱάθγίπιι8 δηΐπιδπ) ἃ ρεοίλ» 

εἶθ, ἃ Υἱ 118, ἃ (εἰδιιἴα, αν ἱγα, ἃ ἀθϑί οι ]8, ἃ ἂνᾶ- 

τι δοηίαπάϊ, βοίδπιυδ ἰβίαπι 6586 4υδπι ἀἰαθυΐαα 

Αἰνίυοαι ἰὼ Βαυγιοπθαι. 5: νΈγῸ ργίποῖρδ}} οοτὰ ς 

ἐγδηυ ια6. δογρηΐλ8, ρᾶσ ἰγυοίμμῃ (ἐοετῖς, βοία- 

Ὁ ἴωὺς αυίλ λογαθαίοπι νθγβθίυ ἱπ δα; Υἱδίο φυΐρρθ 

ψμδοὶβ ἱπιγηδθουδ ἐδ. : 

ὅ. Εἰ ἀμοῖ! ὁ0ε αὐ 46 ἐπ Βαὐψίοπεπι, εἰ δμηιῖί ἀὸ 

δοηιῖη6 τοθπὶ εἰ ἀϊδροπὶ! αὐ ἴρεμμι (ἐδιαπιεπίαπι ἢ. 

Θμποα αυΐ (50) δογιμομθι θεαὶ βυδοθρίταιβ, Γαβίιηι 

86ΙΠ6ῃ ϑιπιι8 : Εἰεπὶπι σέπις εἰφοίασι γοοδαιυγ, 6, 

τεραίο ξαρογάοιμπι, φεπ8 δανοία,, βοριι{ι48 αὐσφιϊδὶ ο- 

πὶδ Ἵ. 81 4υὶθ Ἔγξὸ 6χ πολῖβ αυὶ ἰμ ογάμιο σεβα]ς 

δοιηϊἷβ οοηδί ἰαιΐ δαπιιδ, ΡΘΓ ΡοοοαίαΒ δια ὁᾶ- 

μιίνυβ δϑάμείίυν ἃ ἀΐαυοῖο, μααὰ ἀυθίιτμ 65ὲ φυΐῃ 

ἀδ τοϑὶο ξβεπθγα 811 αἰνασῖυ8 ᾽8 Βαργίοπθαι, οἱ [- 

εἷαι τοδιδτηδπίαπι οὐπὶ ΝΑθιιομοἀομοϑογ, φυΐα διὰ 

ιοϑίδιηοηίυμι Π)εῖ Βργδυογιῖ. {προ ϑ5: 0118 φυΐρρα ἐϑὶ 

μοπιίμθιι δἰπα ἰθβίδιηθηῖο 6886. δ᾽ (8068 (51) (6- 

Λυζγεηβ ἈΪἸ4008 ΘΆρΟΓΘ 46 που 8. ΕἸ ῥγίβιυηι 4υϊ- ἢ) 5:Δριεπίυ τα θεὶ ἴμ (6, ποη ροίεδί ἰοβιαπιεπίυτῃ ἰἐ- 

ἀδια ουρί!, δἰ ἤερὶ ροιθϑὶ, 46 ργὶποϊρίνυβ Ἐρεϊοδία: 
ελρίϊνο δ'}1] ἀυοθγ : ἡόγαπι αυδηάΐα ΕΖΘΟμΙὰ8., 

99 Ποπ).}1, 35. "Ηδεῦν. χ, 39, " ΕΖθοῖ. χυι, 18. 
χτη, 12, 15. ΤΓ Ροῖν, τι, 9. 

(28) δὲ αὐΐοπι πος, 6ἰ6. Οδίδῃ π|885. : Διὰ τὰς 
ἃ αρτίας χυριεύεταί τις ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, διδοὺς 
αὐτῷ τόπον μεταδῆναι ἐπ' αὐτόν. Καὶ τοῦτο εἰδὼς ὁ 

Παῦλος ἔλεγε" Μὴ ἦστε τόπον τῷ διαδόλῳ. Ῥτορίεν 
Ῥεοραία οοπίπαὶ!, μ! φιιὶδ πιαϊ ἱσπὶ ἀοπιϊπαιϊοπὶ δῦ- 
ἀαίωτ, απ εἶ ἰοσιπι, μἱ ααἀ ἴρειιπι (ταπδεαί. Ἰἀφιιὸ 
ξεῖοης Ῥαμίμαε αϊοοθαί; « Νοίϊ6 ἰοοιπι ἄατα ἀἷα- 
βοίο. » 

(39) [ἃ εεἰ, σοπ[ιδίοπεπι, εἰς. ΟΔίεπ πιδ5. : Βα- 
Θυλὼν ἑρμηνεύεται σύγχυσις. Βαδυλών ἐστιν ἡ τῆς 
χαχίας ἐξα Συγχέεται γὰρ αὐτὴ οὐδὲν εἰρήνης 
ἔχουσα, οὐδὲ ὁμονοίας. Βαδμίοπ οοπ[ιδίοπεπι δοπα!ί, 

οὐ ἴλοογο Ναυυομποάοποθον. Ρογτο 8ἰ γὸρυ δεῖ τ6- 

βιδιαοηίυϊιῃ θοαὶ μὲ ργνδγοα!οηαπὶ πιδπἀδίογαιη. 

οἰθϊά. 1 ογ. τ, 11. δ Ερθεθ. .Ὁ, 37. “ Εξθο.. 

Ἐπεὶ αμίοπι Βαὐυίοπ παδίιιθ6 πιαα, Οοη[κπαϊίατ 

επὶπι ἀ{6, ἀππὶ ΜΙΜΙ ραοὶς αἰ! ἐοποοτάϊα Παϑϑί. 

(50) Θπιπὸς φαὶ, δἰς, Οδίθινδβ π88. ἃ Σπέρμα βα- 

σιλείας εἰσὶν οἱ παραδεξάμενοι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 

ἰοῖος ὁ Δανιὴλ, χαὶ οἱ τρεῖς παῖδες. δόπιεπ τεφίμηι 

4ἰπ|, φμὶ θεὶ νετύμπε ἐιδοερόταπ!, φι αἰ [μἰε θαμιεί 

δἰ (τὲ Ῥεενὶ. , 

“ (51) δὲ λαϑεδ, εἷς. Ολίοπῦβ Π158. : Ὁ ἔχων ἣν 

διαθήχην πρὸς τὸν Θεὸν, οὐ δύναται διαθεῖναι διαθῆ- 

χην πρὸς τὸν νοητὸν Ναδουχοδονόσορ. ()μὶ “μὴ 9εο 

(ὀξίαηιοπίπι καϑοῖ, (οδιαπιθηίιπι ἐμπὶ ερί τι αἰδ. Ναὺν» 

εἰοάοπαξοτα ἀἰδθΟΠΟΤΕ πον ροίεξί.. 
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εἶυ8, ϑυδβοορίϑιῖ (οϑίατηθηίαπὶ ΝΒ ΟΠΟἀΟπΟϑ0Γ. Α ἀϊιοο8 ἰοττὰ 615 δοοίρίοῖ, αἱ ἤδηϊ ἴῃ γερηυηι ἰπ- 

Θογὶρίαπι δ᾽ δηΐπὶ ἡ : δίδροιί! αὐ ἐππὶ ἰ6δίαηιθη- 

(πὶ διμηι, δὲ ἐιάμοῖ! ὁαπὶ ἐπ πιαίοὐϊοϊϊοποιη. Ὀδὺ8 

ἰπ Βοῃοαϊοιϊοπα ποίβουπι ἐδδιδιηθιίαπι (δεῖ! ; Νὰ- 

Βυσιιοάοηοθοῦ γα γῸ ἰδϑίαπιθη πΊ 5θ0πὶ ἰη πιαίοὐΐ- 

εἴἴοπα σοποιίίυϊι. Νοη ροίοδὶ ἰπ θαπδάϊοι ΟΠ 6 6556 

4υΐ μδοίυπι [δοογῖ οαπη ΝΡ οοἀοηοβον. ϑ6ὰ ἀἰοῖξ 
πλΐ μι! 4] ἰαυ5 φαΐ ἴῃ δουϊριαυτγὶβ ἀϊνίπἷ8. δδί δγιάϊιυϑ : 
Ϊηνβηΐο ἴῃ ἰοφα Μογϑὶ πια]θάϊοιίοη68 οοηϑι 185. ἰπ 
Ρϑοσδιογοπι. 8: οὐὸ ργϑσερίο θὨεὶ πιαϊοἀϊοίυπι ἐοη- 
βιϊϊαϊαπι δδὲ ἴῃ ροοσδίογαβ, ΟΡ πο οἱ δοοη ΓΑΓΟ 

ἀρυὰ ἀϊδθοαπι φυάδηι Βοηθαϊοιϊο 51, αἱ 4}}} ἀρυά 

δυαν ἰπ Βαποιϊοιίοηα ἤδηϊ, 4}}} π΄ πηα]οάϊοιίοηο 7 

Ηυΐς Ἔγζο δοιιίθ οἱ δοδαγγίιηθ ἰηίθγγοϑδηί, δ. ο0- 

ΘΆΟΓ ΟΟΟΊΡΓΟΡΟ, οἱ ἀΐδξεγο αυΐα εἰ φυςφάδηι 511 6- 
ποβίοι!ο 4 Ναθυοιοάοῃμοβοῦ, ηἰᾶπὶ θοὺβ ῥγοοι] 

8}}}}οἰδὲ ἃ πο 8; οἱ πιαϊϑάϊοιο ἀ6 αυὰ ἤυπς αἴσοΓα 

ἀορθηλυβ, αυς ἀΐβηθ διιρῈῦ ραοοδίογαβ ὑδηΐ!. θυ 

δι ἰρίίυγ θοποάϊοιῖο ΝΑ ποάοπο80 2 Οιδπᾶὰο 

Δἰἰαυΐθ ἰὰ τηηᾶο ἰδίο ἰοοιρ 68 Γἀαγϊ, οἱ [6] οἷ το 

ξοββοτγίί, οἱ οἰπηΐα οἱ ργοόβρογο ουγϑι διχογίηϊ, ἴῃ 

τδηίαπ υἱ {Ππὰ φοά πογίριυτῃ δι οἱ μοβϑὶϊ δρίδιϊ ἢ. 
Βοδ 6Ἶτιι5 ποπ [αεἰοῖ αϑογιϊοποηι; οἱ δὶ ἀπ ν γ θα} 828- 

Οὐ παθαΐϊ! ργοβρογίιαίθηι, Ὀοποάϊοιο ΝΑΡυο οί ο- 

ΒΟΒΟΓ βύυρον οὐ πὶ 65ϊ. ΜΙ] ἀ]ο 110 γ6ΓῸ ἴῃ 60, φυδπάο 

ΔἸ 4υ}5 γεοθάϊι ἃ θ60, εἱ ἢ ἡ] ον πιι5 ἴῃ ρᾶγία ἀΐα- 

ΒΟΠῚ εοπδιιυ!.5 πη 56 Γ[ 18. βυρρὶ οἰΐδηυθ ἰογυίυτ. 

γαΐϊι ἰχίίαγ θθυβ, αἱ παῆς ϑογιρίυγα σοπιπιοπιογαῖ, 

ἰοδίδηιθ πὶ 8ΓᾺ6}} τη 8] 6 οΠ] ΟΠ) 6586 ἃριὰ Νὰ- 
Ὀυομοάοηοβογ. Εἰ ἰάθο αυΐᾶ νο]υἱε βρογηθγὰ ἰδϑίᾶ- αὶ 

πιθηίιπὶ ΝΑΒυΟΙΙΟἀΟΠΟ50Γ τὸχ δεγυβδίθπι, οἱ τι 65 

ΦΔηθ6105 8008 ἴῃ σγρίαπι ἰο5ἰαπηδη αι πὶ οὑπὶ Ρ]Ιᾶ- 
ΤΆΟΠΕ ἴδοογο σοηδίυϑ 6δἰ, 311 βοῦῃηυ ἀϊνίηυβ "ἢ : Νοη 

αἰγὶ φοίμγ,, ποι δαϊυαθίίμγ. ΑυϑΡγορίοῦ Ορου οὶ 105 

ἔοιγὸ ρδιϊθηίογ, οαπὶ ἃ [60 ἰτδάϊμιυν υἱιοηΐ. ΤτγΑ- 

ἀἰάϊι φυριμάδλιῃ ἐδ οὐἰὰ ἘροΟΙαδῖα Αροϑβίοϊυβ ἀΐαθο}0 

ἰπ ἱπιογιιαπὶ σΑΓΠ8 : οἱ ἰγδάϊἀϊδ ἴῃ σατηΐϑ ἰμ θγὶ- 

ἴσπ), πο υἱ ρογάογεὶ ζ,90 ἱγαθίυπι, 566 αἱ 5ρὶτὶ- 
ἴππ| ἀρδά εἰ ςομβογγαγοί. Εχ αυὸ ϑογίρίανγα αἷὲ Σ : 
Τειαάογο ἰδ ἱιδηιοαϊ δαίαν δ ἱπ ἐμ οτέίπι σατγηΐδ, κί 

δρίτίιι5 βαίνει βαί ἱπ αἷς ἡμάϊοῖϊ! Βοπιϊπὶ 766, Ττὰ- 
αἰναγ δυίθη ΤΟΣ ΘΠ 5 ΡοΟΟϑΙΟΓ, εἰ τϑοὶρ᾽ δι ̓π ργῶ- 
Βοη[ὶ βυρρι οἶα, οἱ ῥγὸ ροροδιῖβ 816 ογαοίδιι8, ἴῃ 

ξαϊαγο τοίη ξογίυτη οοηβοψυδίαγ, 6 ἀΐοὶ ροβδὶι 46 
60, ΓΟΟΟΡΙ τη] ὁ08 ἴῃ νΥἱία 508. 5: 45 ἰρί τ, 

Ροηΐ5 δχογυοίδίιβ ᾿υχία πιαϊοἀϊοία τ) ἴῃ 4υὺ 615 

Ροϑυ  ρϑοσδίογοθ, πιδί θεῖ! ἴὑρονῈ βυρρ εἶα, οἱ 

τηϊογ δὰ ΚΕ αΥρίαμη ργὸ δυχὶ ἷβ οοπ ραγδηάἷβ δὰ 

Ρμδγδοποπὶ ἃ 400 ᾿ἰμεγανὶξ 1)ε05 ρορυϊυη 8υιπὶ, 

ποη ἠϊγίφοίαγ, πο βαἰναθίυγ. δ᾽ ᾳυΐδ δυΐοπι ρὰ- 
εἰοπίογ τηδ]οἀϊοι Ομ πὶ δυδιπαογι!, οἱ βυρμι οἰα Νὰ- 

θυοποάοηοϑβογ, οἱ ἰθίηριι8 ρβοοϑίογυπι 500 γα) ἰμ 

ὁγυοίδίαᾳ οοπιρίθνογι!, φυομηοθο 116 φυὶ βθουπάμιῃ 

Ἐρίβίοίαβ Ραα! ὀχογυοίαίυβ δῖ, υἱ δρίγιιι15. 6}115 

ΒΆΪΎῸ5 ἰἰογοὶ ἴῃ ἐἷς ἰιἀἰοἷϊ, ἰδία ἤποπι οριϊπιαμι οοη- 

βϑηθείιγ. [πάυοὶν ὄγᾷὸ ουπὶ ἴῃ πιαἰδαϊοιϊοπθπ,, οἱ 

5 ΕΖθοῖι. αν, 1ὅ. 9 30}} χχι, 10. 
Χν!, 1. 35 1018.,.16. 15 1014. 10, 11. 

" 

10. Εχροί). χτῖ, 1. 
16 ἔρος. χυι;, 22. 

ἔγπιὶ. Ἰηϊσιναπι οἰ οίιαΓ ταβπυπὶ, χαρὰ ἀδ 88η018 
ἰογγα ἰῃ ΒΩΡγ]οπαπὶ ἰτγαποίοτίυγ. Νυλυθ αιΐίρρα 
[οτγιῖβ ' Βαρυ]οπα, ἰὰ 65ι ᾿ σΟη αδίοθηα τμθη 15 802, 

Οπιηΐπο πο ροίοδι δχίο! Ποιηο 48] σΟμΐυδιι5 6εῖ, 

υἱ οὐπιοάϊαι (65 Δ πιοηιαπὶ τηθιιη), υἱ οἰδίυδί ΠΠυἀ εἰ 

ἀϊβοεάδι ΔὉ 60, υἱ πιϊιϊδὶ πυπι105 δυ05 ἰῃ ργρίαμ. 

ἰδίας αυὶ ἃ ΝΑ υο Βοἀοποβοῦ ργορίογ ροοοδίᾶ βυᾶ (ον 
τιθηΐϊὰ ραογροι αν, δὲ τὰ 1 παπεῖοθ 5805 ἴῃ 28 67- 

Ρίαπι, πο (Ι͂6ΓΘῊ8 ἰγα  Οη6 πὶ 404 ἢΟΒ[1 σΟΠΟΘ5515 

6δι ἃ ἢ60, υἱ ἀει αἱ δ4ᾳι08 οἱ ρορυΐϊαπὶ πηα!ίαπι, ἰά 

Ροβεῖῖ ᾳφυοά ἰπ ἰἴοοὺ ργο θυ πὶ 69. : ποη οηἰπὶ 

πα! ρ  ᾿οΔ Ὀ15 10} 6405 "5, «Ἂἷΐ ϑεγίρίιγα, δὶ ἀΐτί- 
φεῖμγ, δὶ δαϊναθϊτιν φιιὶ [αοι αάνετεα, οἱ ργαυατίοαπε 

ἐεδιαπιεπίμηι 15, Ορογίαογαῖ δὰ η 4υΐ ἰγαάίιυ8 [πεγδὶ 

ἰοϑἰαπιοηίυπ ΝΑΡαοΠοἀυποϑ0 δυδίϊπεγα δυρρὶϊ- 

οἰυπι : νϑγυηὶ ΠΟη βυδβιίποῖ, οἱ ἰάσίγοο ἀϊοϊίυ ἀ6 

60 : Νοη δαϊυναθέδιτ. 
. 4, γ᾽ νο 660, αἀϊοῖς Αἀοπαὶ Βοπιΐπια, πἰδὲ ἐπ ἰοτ0 

τεσὶς φιὶ σοπει μι σμπὶ, φαΐ δρογπὶξ πιαίοαϊοιίοπεηι 

πιθαηι, οἰ ἰΓαπδηγθ8διι8 6δι (6δἰαπιοπίμπι πιομηὶ 5, Ἐπὶ 

φυϊάαπι 41 ἱπμοηοτγαί τηδἰ δἀϊοιίομεπι Ὠεὶ, οἱ 68, 

Δ᾽ἴὰ5 φυΐ ᾿ιοπογαὶ δᾶπι. Νὸς ἀυβθίυπι οὐΐ, φυΐῃ ἕἰῃ 
Ῥγφϑθιὶ ἀθ ἰδι0 φυογαίυγ θοι5, φυὶ πιδὶοὐϊοιΐοηδιι 

β8υδι} ἰημοπογάνοῦὶί. σὰ πὰ δμΐπι 4υ}5 ἐγαήϊίυ5 ἰαοτὶς 

ΒΌὈ οἶ 5. αἱ οαβιϊοίαγ, οἱ πο βιδεϊηυογῖ! φυοά 

Ργβοθρίυπι δβῖ, ἰμμοηογαὶ ἱπαἰδἀϊοιοποια Ἀεὶ. δὶ 

νΘΙῸ 8115{1ππ|6Γἱ 1 οὐπὶ οπμπὶ τηδηδαοίαἀΐηα, αἱ Ὀ6Π6- 

ἀϊοιίοης, εἰ φτγαιίδγυμ δοίίοπα δὶ θυ), ἰϑί6 Β0Π0- 

γὶ πηδἰ δἀϊοιοηο πὶ 605; οἱ δὰ πὶ Ποηογανοσὶϊ π|8}6- 

ἀϊοιίοπθῖη, π6665586 68 υἱὶ οἰΐδπι Ὠαπδάϊοιοπαιὶ {Π|Π|π8 

οοπβοαυδίυν. ΕἾ ἐΤαπδρτθδδιιδ ἐδι ἰδδίαπιοπίμπι πιέμπι, 

οἴιῆι ἱρδο ἐπ πιοάϊο Βαϑυίοπὶς πιοτὶοίμτ, ἐξ πολ ἱπ 

υἱτίμίο πιαφσπα, πόφμδ ἐπ ἰμτϑα πιιίία [αοἰεῖ Ῥἤαταο 

βείίμπι ᾽δ. ΝΟ ροίόδβι οἱ φυὶ ἰγδηβξγθϑϑυβ [ιογὶΐ, οἱ 

ἱημοηογανεγὶὶ πηδ]δαϊοιοποπὶ Βοΐ, Ρ]ᾶγΔΟ {θυ Γὰ 

δυχὶϊ τ, νογαπὶ ἰμ τηοάϊο ΒαθγΟὨΐ8 ρΓῸ 5018 ρΓῶ- 

ὙΑΓΙΟΔΙΙΟΠΘ ΠΟΓΙ ΘΓ. 
δ. θεϊπάξ βοφυΐίυγ, οἱ παργαὶ φυϊὰ ραοοδίογεβ ρ85- 

δυτὶ βιπ|, οἱ ροβὲ μᾶδο ργοθρογίοῦα 4υ:Β4ι}6 (ΟΙΠΠΊ6- 

πιογαῖ, ἀΐθθιιβ "6 : Αδοὶρίαπι ογρο. ἀε εἰθοιἐς οεατῖ, 
δἰ (6 υετίῖοα σοτάϊς αὐοίίαπι, εἰ ρίαπιαθο ἱρδιπὶ ἐπ 

πιοηίε αοοίδο. Ῥοϑὶ πιδ]δἀϊοιίοπη68 4085 5ιιρΓὰ πιὸ’ 

πιογδυΐτ) 18, ΓΟΡΓΟΠ 5510 θαι} 18 6ὲ ἀυ]οἰ 85: πι8 

ΡοἸ] οἰιδεϊοπὶ5 ἰπ ἢπ6 βογπιοηΐβ ργοίογιαγ; 4υΐδ [3πὶ 
φυὶΐ βυρρ! οἰΐ8. ἱπάϊψοθϑιι, ΓἀΘγᾶπὶ ὑγῸ ρεοοδιὶδ 505 

τοτιπθιία ραγροϑϑὶ. [πιγᾶ πιθπηϑιΐρϑιιπι γὙ6}Ὸ οΟηΒβὶ- 
ἀδγαηβ, εἰ αἰ σοπίογ ἰδιϊ5 Ἰοοἱ 5611811Π}| ρδΓ ΓΔΟΙδ18, 

ΔΡθΙγοῦ ἀο ἀροϑίο 5. ργορ θίαγὶ. ἴϑι1 αυΐρρα 5υιὶ 

ἀδ οἰυοι}8 οοαἀγὶ, 46 βυμμηηίαίθ, ἀ6 τις, 4108 

ἀοάϊε Πει5 ἰῃ Υἱγογθπὶ 8650 }}, γα δἢ5 οογάδ δοῦυιῃ, 

οἱ ρἰδηίδη8 605 ".- ποη16 ΘΧΟΕ]50 Ζαβα ΟἸιγίϑίο θ0- 

πὴΐποὸ ποϑίγο. ΕῚ διδροπάαηι ἕρδιιπι ἧι πιοπίθ αἰΐο 

]εταοί, εἰ ρίαπίαθο, εἰ Ῥτοάιιοοῖ μτοραφίνεπι, εἰ [«- 

οἷοι [τιοίμπι "7. Εδορογυὴῖ ἰδεῖ ργοραρίηθϑ, δί(υ]6- 

ταί ἰγυοία5. ΕἸ ὁγῖ! ἐπὶ σσάταπι πιαφπαηι 18, Οθμδὶ- 

ΤΠ 0 ο᾽. ν, ὅ. "3 θουϊ. νι, 16.- "5 Εσοοὶ. 
“τ ιυ4., 25. 18 [0]. 
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ἄετα πιλφηϊαὐΐποπι οἱ δυθ) πηϊιδίοπι ΒοοΙοβία ΟΠ τὶ - Α οπιπὶ ορεταπίΐ δοπαπι, Ζυιάσο γτίπιμπι ἐἰ αταοο. Ἐκ 

8ι1, ὧδ πιο} Πἰχζα8 [υχία ργοτηϊδδίοπθηι Ὠδὶ [Δοίυηι 

6850 ᾳυοὰ ἀϊείιυν “᾽ : Εἰ οτῖ! ἱπ σεάτμπι πιασπαπι, εἰ 

γεφεϊδδοεί ΦΏΡΟΤ 60 οπιπὶβ αὐἷδ, δἰ οἸ:Ππ6 νοίαι6 διιῦ 
μηῖδτα 6}}8 τεφμΐεδοοῖ. ᾿ΑΘΒ0Ππ|6 {Π0|] ρόΠ 88 ΒΘΓΠΊΘΗΪ5 

θεοὶ, οἱ ροίοΥγβ ΓΟρυβᾶγα 50} ἢδς ἀγθογο αυ ρἰδη- 

τλῖα 681 ἰῃ πιοηίς ὄχθθὶθο. ΕἸ τοριίθεοοί, οἱ γτορα- 
σίπες ε)ι5 τεφιϊ επί ᾽5. ὙἹά6 αοπηοίο ἰῃ θοπἃ 

ρΡᾶτίε ργορμιειία ἢιυίΐαιυγ. βϑαμίίαν οπἰπι ν᾽ : ΕἸ 60- 
σηποκοοηί οηιῖΐα ἴφια ἑἐαπιρὶ, φμοά ὁ40 δομιΐνηι86 φαΐ 

διπιῖο ἰἰσαμηι αἰέμπι. ἰσῆυπὶ αἰΐαπν ρορυ υ5 δυ- 

ἀξόσγυπι 65ὲ, ΄υΐ ππης Ὠυπ 4 ἴ}.8 500] 6Γ]8 50} ΡΟ πἃ8 

ἰαἷι, φυΐα πα θευην ποβίλεπὶ δ050πὶ ΟἸ}ν ἰδία πὶ ΠΠ8Π 05 
Δυ50.5 6ϑῖ πἰιίοτα. ΕἸ ὀαιοίίο ἰἰσπαπς ἱπιπιῖ 6 ν᾽. Τὰ 

ἐΓὰ5. ᾿ἰψηυπὶ ἰατ}} 16, ᾿ἰσηαπὶ ἀο᾽δοίαπι,, ᾿ἰρπυπὶ 
ἰδγγ Βαγοηβ; ψνοταπι ἘὈ] αν τα Που5. ΕἸ αἀτε- Β 

[αεἷο ἰἔφιινα υἰγὶά6 "5. Τάφπαπι νἱτί 6 οἰγουπιοίβ 015 

ἐδῖ ρορυΐία5, φαΐ αιιοιίαπι ρα} ]8Π5 οἱ Πογθη5 αι, 

γογαπὶ ηἰπιΐα πυης 5ἰοοἰϊαία σοιίδθυΐ! ; αἱ αυΐρρα 

ϑύης Υἱνίἀτι5 56 Γ0 ἃρι4 609 ὕ}͵ νυἱγίμευτη Θἢὺ- 

τὰ ΕἸ τουϊγοβοῦγο [αεἰο Πσαμηι αὐἱάμηι 5, Τὰ [υΐδι] 

᾿Ἰἰσιιαπι δγίάυπι, οἱ [6οἷϊ 16 γονίγεϑοογ Οἢγίϑηὶ δά- 

τϑηίυ5. Εφο [)ονιῖπιι5 ἰοσιίιι5 διηι εἰ [αεἰαπι 5, Ουἱ- 

θὺ5 ἀΐειῖ5 αἱ οἱ "05 ΤΟΥ Γοβοδῆλι5, υἱ (μοίι5 να]οᾶ- 

ΤῈ} Δογγα, υαἱὐ ρογἶηΔη5 ἰἰρηαηι οἱ ποη βἰοουπὶ 

εἴδείδηνιγ, υἱ πυηαιδπι δὰ γδάϊοοδ ΠΟϑίγ5 ροῃδίιΓ 

βασυγὶβ ψι ἴῃ Ενδηρο!ο ργϑ!εδίαν, δἰιθηιῖι5. 926- 

διὰ ΟἸιγϊδίαπι Βοτηϊηαιη ποβίγυπι οὐπὶ Ραΐγα δυὸ 

ῬΣΘοΘπῖαν : οὐἱ 681 ροτία οἱ ἱπίρογίυπι ἷμ δου α 

ΒΈΘΌΪΟΓυΠ,. ΑἸΠΘΙ 

Δ01 ΠΟΜΠΠᾺ ΧΙ], 
θὲ ἐο φιοά αἱείιιν ν5: « ΕΠ ποπιϊπὶδ, ἰόνα ρίαποίμπι 

ΔΉΡΟΥ τοηθηὶ Τυτνὶ, οἰ γοιὸ [αοἰόπὶ ἱαθι ΘΟ τα 
ϑὲδονδηι. ν . 

1. Ῥγαοίρί ιν ποθ 40 δρίβοορὶβ ἀϊδουίατγα 86 γ- 

πιθηθπὶ ργϊηερὶ5 Τγτγὶ, υἱ ἰδυὰε8 6͵}8 ου]ράδῆυ8 
ἰοαπιαϑ : ΠΘΟΠΟἢ ἠι5ϑυπὶ δϑὶ, 1 ἰδ ῬΠΑΓΔΟ6 Γ686 
Ἀ κγριὶ αἰΐψυ τοιγδοίοιηυ5. ΡΙδηρίίαγ 4406 ργπ- 

ἐορ5 Τγγὶ, πὸ ρυϊαπάυπι 681 [πο ΒΟΠΆΪ ΘΙ 6856. 

1ι πιράϊο φυΐρρα οἰ Θγυ πὶ πα}} 5 ποπιίηυπὶ 6ϑ1 ογθᾶ- 

ἰυ5, οἱ ἴπ ραγαάϊβο Ὠεὶ, 8ἷ βἰ ιρ οἴ τ Ὁ ΠΠΠ ἜΓὰπὶ 86- 

φαΐπηαγ, Βοπιΐπυπι πα} 18 δεῖ Θηυ Γ[{05. Εἰ οὐπὶ ἴῃ 

ρᾶγδάϊβο ἀεἰϊείαγαπι, δῖε! ἀϊχίπιυ8, ΠΘΗ.Ὸ [υϑεῖῖ, 

πῦας εἰϊοίταν ρεΐμποορ5 Ὑγνῖ ἴῃ ραγα 80. ἀο]Ἰοἰ γι 

δι ϊανατο ργὶποίρθηι ᾿ϑγδοι άγυπν, γί ποίροπ τοροὶ 

Οτδοογυπι, [ογίαϑϑο πὶ (δεία πὶ 6δῖ. [π δάνθηϊα 

αυΐρρα Βοπιϊπὶ πιεὶ 965 Ομ γϑι:, ῥγίποορβ ἰβγδεὶ 

δάὐανίι ῥυϊπείροι γοσηὶ ἀγοογυπι, υἱ βθηί68 (0η- 

ΒΘ ΓΕ πὰ Γ. βαἰαΐθπι, αἱ 1}}} ἐγαάθπαο δ ναγθηίαγ. 

Αἰχυδ [16 ἴῃ δυης τποάμπι ἀϊοίυν 4} 8 π) ρτί πο. 08 

γεφηΐ Ρεγβάγαπι, βίου! ἀϊοίαϑ δὲ ΜΊΟΝΔΘΙ ργίηςορθ 

Ι5γδδ ἄγη, εἰ δ] 5 στϑοογααι. ΝΟ διηὶ ἐγρὸ δὲ 

Ιιοπαΐποβ, πὲς βδούπάυπι ἰοσθταπι νούδυΐα ἴῃ 4υΐς 

Ῥυϑ8 ἱπιρογδη! ποπιϊπαηίυν. ὕπ46 οἱ Αροϑίοίυ8 αυδεὶ 

ῃοη ἀδ Ποπιίπἰθυ5 ἀϊδρυίδη5, αἱϊ ν΄ : δαρίοπιΐαπι 
ἐνΐπι ἰοφιιζνιιτ ἱπίου ρογ[θ6105, «αρὶοπιΐαπι αμίόπὶ ΠΟῊ 

μυΐμς βασι, πεφιθ ρτίποῖριπι δαὶ ἰφεῖιι8 φιὶ ἀ6- 

δἰτιιι αν, δά ἰοφμΐηιμν Βοὶ ταρὶεπίΐαπι ἵπ πινδίοτῖο 

αϑεεοπδαπι, φιαπὶ ργασαεειἱπαυὶ ὃ θιι5 απ16 κομία ἱπ 

φίοτίατι ποδίταπι, φιαπὶ πεΐίιι6 ρτὶπεῖριπι Ζαεἰΐ 

ἐἰδιῖιι5 σοφιουΐ!. δὲ επῖπι εορπουΐϊδδοπὶ, παρ φιιαμι }ο- 

πιΐπιπι σίοτί οτιιεἰβαίδδεπί. ἘΠῚ φυοά ἰπιϊα8. 8680 }}} 

μγίποῖροβ ογυοίχογυπι ϑαϊναίογεπι εἱ ΒοπιΐημΠ), 

Ρτγορίιειία (6515 ε5ι, ἀἸςο 5": Αδε 6 Τα: Γο64 ΕΤΤ, 

εἰ ρτϊπεῖρος εοπυεποτγαηι ἐπ ιπιπὶ αάνέτδιι8 Ποπιῖπμπι εἰ 

αάνοτειις (κτίδειηι ειι5. ὕπάς εἰ ΔΙ 10 1 ἴῃ Ρϑἰπιΐβ βου 

θίτυν "ὃ: Εσο αἰπὶ: Ὠϊὶ οδιὶς, εἰ ΒΔ Ἐποοϊδὶ οπιπὸὲδ ; νος 

απμΐδηι αἱ λοηιΐιοε πιοτίοπεϊηὶ, οἱ (αν φιιαπι ες 46 ῬΤίΝ - 

εἰρίϑις εαἀοιῖδ. Ἐκ 65ι 1 Βατπιο ἀ6 πα 10 ρεπί τυ 5 ΡῬεΐα-. 

εἶρα φογρογαὶ!. 51 ἰφίτυτ εδι αυϊάδπι ργίποθρβ γθ- 

ξπὶ Ῥογβᾶγυηι, 8] δϑὶ ρυΐ πο ρ5 ̓ 5γΔ 6 ΠΤ γα μὰ ΜΊΟ ΔΕ, 

ςομβθηθηΐογ οἱ ΤΥτγὶ ργίποθρβ δδὶ : εἱ 46 Ἰ18 πθης 

ῥγίπεϊρί θα. Ργορὶιδίίοιι8. 56 ΓπῸ ΙΟΑυΪΠΙ. Ουοινϑηι 

δυίοπι οἱ ἀ6 Μογβ6 (θϑιπιοπίαπι ΡΟΙΠ οἰ] δυπηι8, 8- 

560} αυοά βοφυΐυν᾽ : Θμαπάο ἀϊυϊάοϑαι Αἰεἰεδὶ- 

πιιι8 φθιίο8, οἰπὶ αἰδοοναϊπαυὶ! βίος Α(ἰανα, εἰαϊἱ 

ἢπες φεπιΐαπι δεοιμιάμπι ππιπιέτιιπὶ απρείοτιπι Βεὶ, 

βἶνθ, αἱ τοὶ 5 Βαθεῖ, δεσμά μπε πμπι ΕΓ ῚΙΙ βιΐοτωπι 

Ἰοταοί, εἰ [αεἰα 6δι ρατγ8 δοπαϊπὶ ρορμίιι ἐ)ιις Ζαοοῦ. 

ΔΙΠΕ ρεϊμοῖρὶ ἴλοῖα δὶ ρᾶγϑ ΤΎΡυ5, 4111 ΒΑΌΥΙΟΙΙ, 34[}}8 

ΑἸ παιίοιιθϑ : δίαυο ἰ(ὰ ἴα Ἰθης πιοάιπὶ ῥγϊπεῖρο 

Ροβϑοήογιηι οπιηθθ ἤπ68 βθηι τη. 51 4υΐβ δυίεηι 

Ρυϊδῖ Ιαριβ ἴῃ ϑογίρίυνὶβ φυδϑὶ ἀδ ποπϊηίριυ5 ἀΐ- 

οἴαπι, ἐπι! φαι αἰευ5. Βρί γι ι4}18, εἰ ἃ πα]ῖο ὑυάϊοα- 

ιι5. θιφποδουπίαν οπὶπὶ φυφάδπι ἀς Ναδυοιοάοπο- 

80Γ Ταῦ Αϑβυγίογαπ), 415 ΠΟΩ ΘΟΠΥΕΠΙΠΐ ΡΟΓΒΟμδΒ 

ε)ι5. δίχίν οαὶπι ᾿ἢ : [πὶ [οτιϊιμάΐηα [αοἰαπι, δἰ δα“. 

πδίι5 δίᾳφυο δπυίτίιυ5. Ουΐβ 68. ἰβίδ ρυίμοορο Τυτὶ ἢ ἢ »ἱθηιῖα ἱπιοιίδειιι5 αὐζεναπι βπεδ φεπίΐμηι, οἰ σοπιπι0- 

γεπίδιηυϑ δὰ Ὀδηίοίοπι, οἱ οσοαϑίομθπι ᾿μ{6}ΠΠ5 6 η 0188 

τορεγίβηι65, ἀἰολπιι8 ΠῸἢ 586. ΓΙ ΠΟἾρ65 ΦΟΓΡΟΓΘΟΘ 

᾿ἀαίθυβ οαπὸ φιαηίαγ, Ῥοβι δι οίοπι ἃ} ρο- 
θεἰπάδ τυγϑυιη ργορ εία- 

5 οἸππΐ}}115. οἰἴαπῃ 1116 

ΟΥ̓6 ἦν ΠΟ Π}10 
ι1- 

᾿» 

τ, ὃ. 
ῬΑ]. ", 2. 

τοϑο εἰυϊίαίος ἱππαϑίιαίας, εἰ οτϑόπι ἑόγταταπι οπιπέπι 

εοπιρτειοπάαπι; οἱ : αδοεάαπι ΦΏΡΕΥ εἰάοτα εωἰὶ, εἰ 

πιϑεδ, οἱ τοϊᾳφιια, δέ ὁγὸ δἰπιι ἐδ Αἰϊεεῖπιο "3. τς 

ΝαΡυοιοάοποβογ, ϑ:'ς οἱ γψγίποορβ Τγτγί οἱ Ῥθδγδο. 

Νοαθο οἠἷπι ἱπ ἰδπίυπι ἀρίαίυ8 65 [τὴ]. νθγι8 οἱ 

οογροτουϑ Ρίιαγαο, υἱ ἀϊοοΓεῖ : Μεα 5ιπηὶ βαπιὶπα, εἰ 

640 [ἐεἰ εα. ος δυΐθπὶ ἅπὶε ᾿βοίυτῃ ὁδὶ ἴῃ ργορμιοίία 

4υᾷ 681 δάνογϑῃβ ῬΒΔΓΔΟΠΘΠΙ. Νεφας ὑπαυδπὶ ρτὶη- 

εἰραπι ἰΠΠαπι, ἰὰ ἐβέ οογρογοὰπὶ ΡΔΓΔΟΠΟΠΙ ἀγδοο- 

μ6π πυποιραββοί, ἀἰοδιβ᾽: Κοοθ 660 διιρεγ Ῥἤαγαο- Ὁ 
"αῷ ποπὶ ἀγαοοποπὶ φιὶ δεάεὶ ἐν πιεάϊο βιυπιπαηι Ἐ συριὶ, 

1.104. 35 10). "5104... 35 104. "5 Επεοῖν. χχνῖι, 1:, 

80 Ῥρὰ], υχχχ], ὃ, 1. ὅ θὲεὰϊ, χχχι, ἃ, 9. 
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φιὶ αἰεὶ! : Μεα διιπί βαπιῖπα, οἱ 660 [εἰ φα. οΓάτη 

Βοο ἴῃ Ἰοσο'ργοργίο γββογνείυγ, 4φυοὰ παης ἰάεῖτοο 
δδβυπιροίπηὰδ α. ΡΘΓ πΟιΙΟΠΘπὶ ϑοῦρίυΓΔΓΒ πὶ Ππηδι1- 
ζεοιΐαδ ἤεγοι ἰά φαοὰ νἱἀουδίαγ οροιμαην. Αἀναγβυπὶ 

Β05 γμεϊποίρθϑ 6ϑί ποῦ 5 ρυρηᾶ. Εἰ υθδιὶ Δροβίο]! αυὶ 
πιἰδϑὶ [}ἀϑγᾶηὶ δὰ ργι οαπάυ πὴ, φυδη 0 80 [ι͵8 αυὶ 

ἔπ65 φαπίϊιπη ροβϑοάθιληϊ οπΐη6 5. ἀρ υςοῦδηϊί, 

Ραιουδιίυν ἰηδάϊ45. ον δὶ γναια ἀϊοίαμι 5ἷι : ἰη- 

τεϑϑί βυμὶ Δροϑβίοἱ Τγγυπι, ραγϑθσυιι5 68. 608 ριη- 

οΕρ8 Τγτγὶ ; ἀδοδηάεγυμὶ Αμμοοἰΐαπι, ἱπιρυφπανῖ! 608 
Ρυΐποορ5 γορηΐ ϑγγί:ρ, ἰδία ογδὶ {υἱ θο Πα θαὶ δάνογβυβ 
608, 201) ΟἸΠΠ5. 41 ρυ δ αμίυγ, υἱ δα ἀ85 ργοαϊίονγ. 

Ουοπιοάο επΐπὶ ἢ||6 ποη ργϊ πο ρα] 6 Γ ρυϊαπάιβ οί 
ΡῬτοά  ἀϊ556 ϑδἰνδίογοιη, δἰ διΐδιη δΔροβίοἹΐβ ουμηΐθὰ5 
4] Ρογβθοιοπθη) ρα 581 διηΐ, 4]15 (1 ρυίῃοδρς 
Ῥογβθευιμοηΐ5. ϑογίρίαπι 681 αυΐρρα ἀθ δυάδα δ : Εἰ 
Ῥοεί θιοσοοίίαπι ἱμγοίυδ! ἐπ ἡ“ ππὶ Βαίαπαδ. ΝΟ 6βὶ 
θηἰπὶ ΠΟ ἷ5 ρυβια δάναγϑιβ ΟἌΓΠΘ πὶ οἱ 5ΔΠρυ ΠΏ), 
Πἰθεῖ υἱάθαπίαγ ἐσ οᾶγπα οἱ βαηβυΐπα αυἱ ΠΟΒ ρεΓδὸ- 
ἀυυηίαγ. ΝΟῊ 605 οὐδείπηι5, φαΐπ ροιίυ5 ἀΠΠράπιις, 
ΤἸἰεθὲ ἰπίπηΐοὶ πουΐβ νόϊμ! ρου πΔΠ6 ΓΘ, ΠΡ ΒΟΓΘΔΙΏΩΡ 
Θόγμη, ἀθιμοπία μη Παθθηΐ, ραιαηῖυν ἰηδβϑηΐδηι. 
Νόοὴ (πὶ μὲ διηϊ δάνεγθυπι πο5, αἱ ΠῸ5 Ρογβοαιη- 
ἴυγ, 4υάπι {||} 4] οογἀΔ δογυπὶ 2494 γορ! βνογυμί. 
ϑγαπν Βοπιίηΐ ἀδργθοσπιὰῦ δαχη αι, ὧἱ ἰπῆγπιοβ 
παρθδδηὶ οοηδίι5 ἰΔη1| δἀνογβαγὶΐ σοηΓΓ8 ΠΠΊΔΗΔΙῺ 
Ἀπ μη ᾶπὶ Αἰ ποι ί65, οἱ ἀϊοάπηι δ᾽ : Νιδὶ φιΐία }ο- 
τηΐπει8 ἐγαὶ ὧπ ποδὶδ, ἴπι 60 σιιπὶ ὁ δι  ΘοΥθΠὶ Ποηιληι68 
ἐπ ποδ, [ογδίίαπ υἷσοῦ ἀδρ!μιἱδϑοπὶ ποδ. Ἰφίταν 6δὶ 4υϊ- 
εἰδπὶ ργίμποομϑ Τγτεῖ, οἱ ργορ!ιοιία ποὴ ἀ6 Ηϊγᾶπι πο8 
ἀοοεῖ, πος φυΐρρα ὨοπΊβῃ ἴῃ ἰδτιῖο Βορηόταμι Ἰἰθγο 
δυγίρίσμι 6δῖ, ποῃ ἀθ 8110 ργίπεΐρβ Τγτεῖ, ποαυο ἀδ 
ἀυοαυδῃι ᾿ομλΐπ6, ΠῸ) 05 δ ππ]8η ἀοοομὶ οἰοηιία, 
δὺ ἀϊνῖπα, οἱ χυκάδπι ᾿πο 1118, οἱ βδογαία δ ὺ 
ΡΟΓΒΟ 8. ΠΟΠλΪΠαΠ). ῬΏΔΓΔΟ ΠΟΠΙῸ οβί : δα αυϊι- 
ἄδπὰ δγιιάϊον ᾿μιε!]σογα Ῥμαγάοηθπι, Εἰ ΝΑθα] (δγ- 
1261} ΠΟπ,Ο 6ϑι, δἱ Πέγϑαν Π πο, 56 αι ἀ 50 δογὰπι 
ἀοίθογ οἤ σία. Ουι5. 65. [ἀπια8 οἱ (4115 4υΐ ἃ οοΥρο- 
γα 5 Θοηβοθμἀαί, φαΐ ἃ νἱ 5" ΠΠλυ5. ἐν 5: Βα ουη- 
τῃρ δίαγ, οἐ ροϑϑῖς απυπμαυοάψια Βοταμῃ ςθοιῃ- 
ἀυπὶ θεοὶ ἱπ 6! ἢ ζαγο νοϊαπίδίδιη ἢ 

3. Ουἱκ εδί ἜΓβῸ ῥγίποθρβ ἰβίβ ἀϊβοδπηιβ, υἱ οο- 
Βηοβοεπί68 Δ πιθπίμ!!0Π 6), εἰΐαπι αυσά ἤυπο ΒυροΣ 
ἐἃ αἰείϊτυν, ονίμθπια5. ΡΙΔπρίθαν ργίμοορβ Τγεῖ. Ουδηὶ 
θοηυβ θευ5, αὶ οἰΐδπι 608 4υΐ 88 προϑάγεγυμὶ, ἀ6- 
δει! Εὸ πος γεηὶϊ ουΐδπὶ δχ διηογίς αδοία. Νοιηο 
ηυΐρρο ῥἰαηρῖ! αιιοπη οὐϊ! ; οἱ φυΐ Ρἰδηρίτυν, ραηφίν 
(υγ ἀυϊάεπι αἱ Ἰηογί5., ταγι πὶ αιαδὶ 8616 αυΐς 
γαίυγ, 4φυλϑὶ Υἱν]8 ἀδϑἰἀογῖο δἰ}, ἀἢΠρίταγ, Εἰ Ζομιιβα- 
ἰϑιν φυδπάο ρῥἰδινίτιν βογίρειπι 6ϑὶ ὅ7 : ΕἸ [αείμηι 66, 
Ῥοδίψιαπι «αρίμα ἐδί Ἰδγωεί, εἰ ἀφδοίαία 65ι Ζοτιιξαν 
ἰσπι, «ϑάϊι ] ἐτοπιΐαα ἤδπε οἰ ἰαπιοπίαπς ἰαπιοπιαιἰομόπι 
ἐδίαπι ξιρεῦ δ εγμεαίοπι, εἰ αἰ: ΑΟμοπιοάο 36εἰ βοίαᾳ 
εἰνία8 φία αϑαπάαι ρμορα!ὶδ : [ἀοία δι μι υἱάμα φιῳ 
πιπἐ ἰρίϊσαίᾳ ὁται ἐπ παιϊομῖθες Ρτίποθρα ἐι τορίοπί- 
ὑμδ8 [αοἰα 6δὶ ἰπ {ἐγ ϑμίμηι. Ριληρίίυγ οἱ Ναθιυο!οάο- 
ποβογ, {Π0] βαῃὶ Πιδρ 565} δὲ βδυπὶ 4υΐ δἴυηι ἰϑιὺϑ 
ΗΙ Φολη. ΧΗ, 27. 35 Ρ58), οχχιι, 1, 93. “1 Τηγθη. γι δόδῃς α, δ]. 45 ]Ζ6γβιη, γμι, 4, 9) 188, Σιν, 4. 

47} (οἵ, χύ, 41, 49, ᾿ 

ΕΖΕΟΠΙΕΙΕΜ τοῦ 

Α ἴῃ ρμεγάϊἰομοῖη οΓοδῖο5. 6556 ΟΥἰηλπηπίιγ Ο(γοαίο- 

γ0η), οἱ 86 ΟΥ̓ ΠΗ πἰ να 5 Δυποϊγαηι. Δεεὶρο ἰαπιειία- 

εἰοπθηι Ἰδίαπι δ ΡΕΥ γοσὲπι Βαθμίυπῖο, εἰ ἀἴξες, φα0- 
πιοάυ εὐδεαυΐί σμὶ τορείεθαι ἢ φιοηισάο φαϊδοῖ! γιὴ 

οαίφοϑαι 35) 1} γοφοίη δα Υ]Οη 8 ἰδία ἀϊουπίυν Ἐ : 

Οπιοπιοάο σοεἰήϊι νεῖ [ἐγ 46 οσοἰο, φιΐ πιαπὸ οτίεϑα- 

μγ΄, σοπίγῖ 8 65. ἐπ ἰότγαμι 3 Εἰ 1Π6 ἀ6 σοο σδοίάϊι, 

οἱ ἰβι6 δἰ ψιιδουϊυ πὶ δ᾽ πΠΠυ ϊπΐ5, σογόηδ ἀδοογίβ, ἰῃ 

Ραγϑΐθο ἀδὶ οἴαγυπι πυϊρί 0.8. ἔσο ΟΠ Π68 ἀ6 οἰθ 

σοοἰἀἶ856, ΠΟ ἀδβοθπάϊδβα γοίθγαηψιγ; Βοιηίμι9 

ΥΘΙῸ ΙΏ6 08 46 ΘΟ ἀδβοθηάϊι, οἱ 4φυΐ ἀδϑοθηίι ᾿ρθ6 

65. Π] 058 Βοιηΐηἶβ. Αἱ ποη ἴσαι ϑαίδπϑ5. Νόοιι ἐπὶ 

ἀδβοθπάϊι ἀδ εαϑο, ποαὰδ οἱ μ)δ]ῖ αυϊψαυδπὶ Δοοί|6- 
γί, 5[ ἀδϑοοι ἰθ8οῖ. Αὐυμ δὶ δόδυι ἀϊοδηΐδηι δ᾽: Ὑὶ» 

ἀοθαπι ϑαίαπαηι φιαδὶ [μἰ σὰν 46 οωΐο σαἀοπίδηι, πθη 

Β μοϑοεπάορηίθηι. Ὑδγαπι πη 5015 ϑαϊνϑιοῦ 6 αὶ 

ἀεδορηάϊε : αυοιἀΐα πνυ!ἰυάο ἀσποδηάϊι, οἱ ἀ866η- 

ἀϊι δυρογ ΕἸ απ Ποπιμνΐ5. γι οϑἐ δ Θμΐπι εαἰμπὶ 

ἀρεγέμιπι, οι ἀπρείος θεῖ ἀδοοιάοηίος οἰ ἀοδοδι 46 Εἢ 
διρεν Εἰ ἑμπν ποπιϊπὶς ν᾽. ἘΠῚ τι Ἔχϑρθοῖα Δβοοπβίοη 6 

ἰυδηι. Ταηίιπι ἃ Γυΐ 8 σουδύγ!α, οἱ δυάΐ : ἐσϑυγξα, 
δεγυβά!οπ), ἃ Ταΐηδ (18, ΘρΟΓᾺ αι 515 ΔϑΟδΏβυΓΙ5 

ἴῃ οὐἴαπι, εἰ οᾶνθ π6 {0| φυσι ἀϊοαῖατν "5 ; Ναπ- 
φιϊά φιῖ σαὶ ποτ γοδιιγηθί ἢ ἀμ| αἀὐόγδιιδ ΠΟῊ ΠΟΠνΟΤ 

(ομιν 3 Ὑ 401] σοπνουίπγ σοηγδιβίοπα ρθ58}1Πᾶ, 

ἀϊεῖι Βοπιίμιι5. Εἰ ἰϑώ ἰΐδφυια 46 ᾿νἷβ αὐλι8 ἐϑὶ φαΐ 
τυοθιυμῖ, οὐ ῬΙδησίίαγ Ὁ Ποπιΐηθ ργίρςθρϑ, Οὐ 

Ῥγίμοθρϑ ποπιίπθηι γα ἀοθυογῖι. ΠσΙμο 68. Εζθοβίεὶ, 

οἱ ἤἸΐυ5. Ποπιίηΐβ; 4υΐ γθγοὸ ρῥἰδηρσίιυν, Ναθυςποίο- 

0501 6δί γεὲχ Βδθυ]οηΐβ. Ασοὶρθ εἰ (τ ἰδ πη ἢ Δ |Ἰ0Ώ6 8} 
ἰυδηι ΒΡ0 Ὁ Γοροπὶ Βα. ]Οη 5, οἱ ἀϊς68 "5 : (μοπιράθ 
αϊουῖϊί φιὶ τερείοϑαι, εἰ τεϊίψυδ. (ηδίθαγα ἰπ ηυλη- 

18} ΒΡ6Πὶ ΥΟΘΔΙ15 518, Ὁ ἴι0110, 4υἱ ΘΆΓΠ6 ΕἰΓοαηι- 

ἀλίυβ αἰοἷβ "" : Ομαδὶ ἰαο ἡ! 6 οπιμίδἰδιΐ, σοασμίαεί! 

αμίοια ἢι6 σα δἰνι Πμἀἴπιρπ σαδοῖ, σμ6 οἱ σατπῖϑως 

πιὰ υἐξι δι, οδείϑιιδ δἰ ποΓυΐδ πιὲ σοπιοχϊδιῖ, Τὰ οΓΡῸ 
4υἱ ἀδ οοπαϊίοης ἰᾳΔ ἀο]εἰνα5, Θο06 μίαῃσῖβ, οἱ {Π|6 

40] ὀΆγμ6 01 68ὲ οἰγουϊη δίι5, ἃ (6 ρίαηρίιαν ; γο- 

οϑῖυβ 68. ΘιἾΠ| ἢ) 68 Π| 5ρ6Π| ἀ6 αι ἐΠ|Π6 οοε ἢ. Ρεὸ- 

οδίυ ἰβγϑθὶ βὰ}5 ρθη 5 δαθἱπίγανιι. Αὐμονὸ αἱ} - 

αυϊὰ βαογαι 8. ἀΐοογα : ἰη Ιοοὰπν δηφοϊογυ 4υΐ 

ταθγυμ, τὰ ΔΘΟΘΙΒΌΓ.Β 66, οἱ πηγϑίογί πὶ φιοιὶ ἃ[1- 

υληο 118. ογοδϊτα πὶ 65, {1} ογθάθηδιιπι ογὶ!, 46 

αὐ0 ἀἰοίιυν "5 : Ομοπιοάο εροϊαϊι 1μιοί ἐγ, φαὶ πιαπὸ 
οτἐὐαιμτ 3 Τὰ γεγο Ἰὰχ [Δοἴι15 65. γυμαΐ, τὰ ργὸ {Π|0 
[λοίυι8 65 ἱυυοίίογ : απ08 ἀδ 8.615 Ἔγαὶ [μιοϊ τον «υἱ 
(6 οα]ο γυἱι, δι τὰ, 5ὶ ἰᾶπιοη 46 βειπίπα 65 Αὐὔγαμ!ιϑιη, 

ἰμίον 5.6 185 οὶ σοιμρηαθογὶ8. Εἀυχὶϊ ομΐπι Αἰνι ἃ- 

μιᾶπι [ὉΓ45, οἱ αἰχὶι οἱ Πδαϑ." 6; Ποδρίοο, δὲς δυ ϑειπεη 
«μαπι. Π10 6 Δυίδι τὰ πο αγίῖ, ἀυδηάο 5.015 οαθηῖ 

αὐ (Οἷα ἀδ εα]ο, δὲ οι δία φίοτία βοίΐς, οἱ αἰΐα 

φίοτία ἱμπιθ, αἰΐα φἰοτία διοἰατιίπι. διοίία δπῖπι αὐ 

δίο!]α αἰ εγι πῃ οἰατίίαιο, οἷς δἰ γοβιτγτθοῖο πιοτίμο- 

ταηι ". ορυπι πο} ρἰογίαγί ἀάἀνογδαπι ἰβιϊυβπιοαί 

ΤΆΠΙΟ5, 4υ] ἴῃ ἱπ|| 46] 46 σοοἰάδγυμ!, οἱ (γαοιὶ δυη: 

(0 φιΐα ἴῃ [46 5145, 46 οἱ δόξεπάββ. Εἰ ῥὲῖῦ [θὲ 

φυοά ραηρίθ ρῥγίποίροπι Τγτγὶ, οἱ δὰ τυπὶ ἰαπιθηίἃ- 

., 1. 88 ἴξᾳ, χιν, ἅ, 9 1014., 12. 9 {μι6. χ, 43. 
2070 χ, 10,41. "5158. χιν, 12. 66 ὕει. χύ, ὃ. 

Ὁ 



Ἴο ΠΟΥΙΠΙΑ ΧΗ. ἼὉΣ 

εἰσῃα ἤδρίογαβ αὐῶ δηρογίυβ ἰπιογροθυίπιυβ, 64ο- Α ὑἱ θεἰ 68ι δἰ ππὶτυάο 3 ὕκηι πἀρραγιστῖς, εἰπιδίος οἱ 

ἕὐγα Π6 ἴυγία ἴῃ ἰδ ὈοηΐΒ γορογίυβ 418 ὈΓΙΠΟΘΌ5 
Ὑγη Βαρυϊῖ, ἐϊίαπι τὰ ἰποῖρ᾽α8. ΓΌΕΥΘ, 5ἱ ρϑιυΐυαπι 

{πϑγὶβ οἰογίαιι8, δ( ἤθη ουδίοὐΐογὶ5. ὁπηιηΐ ουϑιούΐα 
οογ ἴυυη). Ὑἱάδ ααΐρρα «υϊά ἀΐοαιὶ δὰ ρηπείραπι 
Τγτὶ. Τὰ εἰσπασμίεηι εἰπι μα πα "5. ΥΟ]0 ῃσ558 
αυἱά Γπδεῖς, υἱ δ᾽ ξηδουϊαη) δἰ 41 η15 πυπουραῖυϑ 

εἷϊ. Οὐπὶ ργοίδοοτίβ, δοοθρίβιὶ οἰ σπαουϊαμι ; φιοηίδπι 
θέα γὸγα Βυ7α8 ῬΑΙΟΓ 4υ6πὶ δίξπανῖς οἱ πιἰβἰῖ, οἱ 

ἰάδο βΘ6ΠΊΡοῦ ὈΓΘάθπί68 βἰφηδηίυν ἃ θυπιῖπο. ὅλιη 

δυιΐίοπι οἱ ΘΟΠΊΠλ11Π6 ρΓΟΥΘΓὈΐ πὶ σθηϊ, υἱ ΠἸοαπιυϑ : 

116 οὐ [116 βοὴ δερορίιϊ βἰπδουϊαπι, οἱ 1Π6 βίχη δου! πὶ 

βαθεῖ. Ου͵θ Βα αὶ βἰρπδου πὶ 3 {Π|6 4αδπι βἰσματίς 
θεσθ. Αὐάεθο δ] ᾳυϊά ἀΐόογα, φυΐα βίφπϑου!ὸ ἰδίο 

᾿1Π6 δἰ φιιδῖα8. εϑί, 4υΐ θαριΐζαι ἰπ Βρίγία. βαποῖο 
εἰ ἰβπθ, 116 φυὶ Ἰαγρίτυτ ἱπιαρίποπι οἰεβιῖβ, χαΐ 
[οπηδὶ 6 δὰ διρογίογα, αἱ υἱϊγἃ ΠῸΠ ροΓΙε8 
ἱπιλρίπομῃ ἰογγοβιγῖὶβ. ὕανα, δόπιθ, Π6 5850} Π| 

08 ἰϑιυὰ εμτοάΐοπ5, βίφηδοι!ο ἀΐαθο}] 5.5 ἰπιργοβ- 
88. Ηαῦδι αυΐρρε {Π|16 δἰ ρηδουυπι. δίοιμἑ ροτίαυὶ- 
πεῖ ἱπια σέ πηι (οΥτοδι τὶς "Ὁ, ἀπή6, ν6] {π8π40, γεὶ 
ηὐὶ 55 η σανῖς, ἢ β'5πΠ0 ροτγίδυογ πιι8 ἱπηδρίπεπὶ 
(εγγοδιγῖϑ. Οἴγου!ε ἀΐδθ0} 8 οἱ Ἰυδῖγαϊ οἰηπία, νο ἢ 8 

Εἰ 'ρ86 βίζηπδγθ βι 7 θο058 8:0]. δίψηδί δυίοπὶ βἰη- 

βυ])ογαπὶ σογάδ σοηβίἀδγδη8, οἱ ἱπιργίπηϊς ἴῃ οἷβ 
ἤξφυγὰπι (Θγγαπΐ ῥοῦ ροοοδία,, Φοῖ Υἱτΐα, υἱ ρονίοπὶ 

ἱπιβφίποπι εγγεβίγίϑ. Αὐαΐ δδβυπι χυΐά γοβροπάραι, 

φυληάο ἱπιαρίποπι οἱ ἰπβογριϊοποπὶ (ιοβαγί9 ρο- 

βιαἰδίην : Ὁ μὲ παδεὶ αἰγός αμαϊοπαϊ, αἰάϊαι 55, ΝΔΙΏ 

υΐα πο ΒΑΡ θδὶ ἐδην ἱπιαφίπθπὶ 4υᾶπι μοίο θαι, 

που 'ρ56, ποι ἀϊδοίρυ!υ5 5005, ἀοοοὶ αἱ γαϊοαὶ 

τερεγγὶ ἧπᾶσὸ αὐ φυξτίιυγ : γαάθ, ἰπαυΐ! 5), αὐ 
πᾶτε, εἰ πεῖ6 ἰαπιαι, δἰ δαπὶ γίδοοπι φιὶ ργίπιια 

αδρεμάετί!, (οἰΐδ, οἰ ἀροτῖθ5 08 εἶμ; οἱ σμηὶ ἱυοπο- 

τίβ δἰαίεγομηε,, (οἱ {Πωπι, εἰ ἀαὐὶς ῬΥῸ πι6 εἰ ἴε. 

Νεααθ ἐῦὸ Βαρθεὸ ἴδης ἱπιασίποπη οἱ βιῃρογβογίριϊο- 
πὸ, ΠΘ]ΌΘ ἴα ; 5] ἰἀπιοη τογὸ ἀΐβαίρυ!ι5 τη6ι}8 65, 

5] ρογίξ ἱπίδγογαπι ΟῚ ργναΪθηι δάγθυβιη (6. 

Εγξο εβὺϑ δι τον ἀδἱ ῥΓῸ 58 ἱπηασίπδπι ἀ6 πιαγὶ ΠΠᾺ πὶ 

Δοοὶρίδη8, στ ἐπ ρίβεα [ὑογαϊ ἰμοίι5α, 5[π|}}}15. [5 
Μβεῖθυιβ ἀς φυΐπυ5 ᾿οάϊδ Ἰδοΐαπι οϑ1, φαΐ δἰ πογοηί ἴῃ 

δήυδηι5 ἀγδοθηΐθ ααἱ βθεὶ βυροῦ Πυπιὶηδ ΚΕ ργριΐ. 

ὕεγε φυῖρρα ἰδι 5 πηοαϊ ρί5665 ᾿ἱ δά μαγεηι, Ουδμὶ 

εἰ μοάϊθ Ρίβ8668 ϑυπὶ 4υοτγυπ) τὰχ οϑὶ ἰβί6 αὐυΐ ἰη 

ἐτγὶπιμ5, φιοπίαπι υἱά οὐ ἱπινδ ἐπι δἱομιὶ ἐδὶ "δ. Εφο εἰς 

δοοῖρίο οἱ ῃος αυοᾶ ἀϊείΓ ἃ Ργορδεῖα δ: ὕδως, 
4 ἷς εἰπεῖ (ἐδ αὐυ881] Πυἀ ὅδ : ᾿ς μκίας βαοίϊε 
ἐἰ εαρίεμς αϊδροπεαίον " 5ἷοαὶ εἱ Ὦος : μπὲ δπΐπη 

ἀρραγμοτίῖ, δἰπιΐίος οἱ οτίπιιβ. Ουΐβ ὁδῚ αυἱ 45851- 

πιῆειαν εἱ 5 Ραυεςὶ δάιηοάμηι βυηΐ φυὶ γεοδρογυηὶ 

δἰ πη αὐ πὶ τ Δροϑίοὶ!. Ε αοίαπιεδ ποπιϊπεπι αα 

ἐπιαφίποια εἰ δἰ οι μαΐποηι ποδίγαηι. ᾿ϑῖθ οὐσὸ αυΐ 

ἢυπο ρἰαηρίίυν, δἰ σηδουϊΐαη ἀγλί, οἱ ρ᾽εμ βιρίεη- 

εἶδ, 4φπ6πὶ οἱ (ἃ ρδημοβ, 5ἱ (Δεῖ ι15 {ποτὶ ΕΖΘΟΠ 6]. 

Ναδεῖο δυίθπι βὶ οἱ ἰι: βαρίδηιί ρθη 5. {π|6}}5 : [δ 
τοῦτα ἰδία αυἱ ραπαίίυν, Ρίθηυβ δγαΐ βαρίθηι(ί, 
οἱ δγἅϊ ἀξοογίβ οογοπᾶ. (ηβ᾽ ἀογἃ 4}8}18 [υοτγὶϊ, φαὶ 

[υἱι σογοπᾶ ἀδοογί8. ΝΟΥ 5ἰπιρ] ἢ ογ ἀδοογ, αδς ρ]οτία 

Β ογαὶ 'π 60, δὰ σογοῃᾶ εἰοτί:. ἔυηπς δυΐοπὶ ἀδοογαειῃ 

μοὶ! αχίγα ἰ6 4υξρεγα, 864 οἷγοᾶ δηϊπι ΓΟΡΙΟΠΟΠΙ, 

ανὶ οὐσᾳίἰαιοτίυτα, αὶ [πιο Θεία !6 οσπβίβι, υδί 
γογὰ δϑὶ ρβ) εἰ γίτυὰο. Θυοά 5] νοϊυ ον} ᾿δὶ φηξγογο 
ἀθοογοπὶ υὐἱ ἄγου 6δί, οἱ βδησηΐδ, ἢθΠΟΓ, εἰ δι, 

υδιὶὶ πιοιογία ΟΟΥ̓ΡΟΓΩ 8, ΠΟ Ροίογὶβ ᾿ηγθηἾ "6. δὲ 

αυϊάδιη νογυβ ἀύοογ ἰῃ ϑαϊνδίογα δβῖ, οἱ ἰϊὰ δὺ "10 

Ἰυχία ἰατρίἰοποπὶ οἱ πιϊϑογ οογἀΐλπι 6705 ἰπ οὐποίο- 

γιπὶ ἀἰνίθυϑ 681 δηΐπδ5. Αεείησετε σίααΐμμι {πὲ 

εἶγεα [δ] ΜῪ (πηι, ροίεπιϊδδῖπιο, δρεοὶθ ίμα, εἰ ἀφσοΥα 

{ιο, οἱ γεἰειγ μά μα 55, Ἐπὶ ἰσίταγ 4145 ἀδοον 

δι ρυϊβεῖρα! οορὺΐδ ποϑιτὶ, οἱ [ἢ δηΐππδ. Ουΐὰ ἁυϊοπὶ 

ἰδιϊυϑιηο  ἀδοῸΓ οἰἰδπὶ δὰ δι ἰπιᾶπι ρογιϊηραί [α- 

πηΔηΔη), Ρνορ οῖο5 (6 ἀοοσαί, ἀἴο6ι}5 "7: Αμαὶ, βίϊα, 

εἰ υἱάε, εἰ ἱπείϊα αὐτόπὶ πανὶ, οἴ οὐἐϊυΐδοενε ροριεῇ, 

ἐἰ ἄοπιις γμαιϊτὶς μὶ, φεῖα σοποιιρίυδε τοῖς ἀέεσοτεηι 

ἐμμηι, ἰὰ δδὲ ὁροπβα8. (υἱδ ἰἰὰ θεῖ ρυ ο  γϑπὶ 

δηΐπιδπ), 4υ}8 ἰαηίυπι ροπϑί οἱ ἀδοογεπι), 4018 "Δ 

65, οχίγαπουϑ 4} οπιηὶ (ἰὐἀϊίαῖα, υἱ ροϑ5ὶ! οἱ ἀϊοεὶ : 

(οποιιρίυϊί τεῦ ἀδοοτοπι ἱμαπὶ ῦ Εἰ ἰὰ φυϊάθπ) ἀὐ 00 

βίαι αυφγὶϑ ἀδοογοηι, οἱ ηἰ οὶ 8 δὰ ρίδοοηθυπι : 

ἰβίβ γϑῦο ἃ ἀδουγα φυσι δθυϊ}, ἴῃ τυγρί τἀ δὴ 

εοποίάϊι. Εἰ φυοπιοάο ἰῃ σογροῦῖθι8 5ρα υἱάεπηυδ 
᾿δοοίάδγα, υἱ τυ !ἶοῦ βρϑοίοβα εἰ ρυϊοίιγα [Δοἰ6 4} 

Φιεγοιδίίοηθ ἀδοοτοπὶ δύ πὶ Ρεγί δὶ, εἴ ΡῈΓ βθῃῆθοίι- 

ἰδ βρ᾽δηθογθη συ τι ἀπι δὲ : δοάθπι πηοὰο εἰ 

αηῷ ρμυΐοῆτα ογαῖ, μοῦ ἱπι γι ἐδίθιη πλΣ11} ἀδοο. 

ΓΕπΊ, δὲ ρ6Γ βαπϑοίυϊοπι ἀείογπιὶβ εἰοίιυγ. Οὐηι 

διἶπὶ δυβοορεῦῖι! νοίογθῦ ποπιίηοπι ουϊη δοιϊθυ5 

405 τη 118. γόρηδι ἢ ϑογὶρίαπι 681 αυΐρρα ἀδ ἰπ- Ὁ 5υῖ8, δαπεοία!6 ε͵889 ῥγίβιϊίηαπι ρΡεγάϊ! ἀθοογοπι. 
Υἱ 18} ἄγδοοιθ, φυΐα 'ρβ8 τὸχ 511 οὐγηπίπι 4υ] διπὶ 

ἴῃ ἃ4αΐθ ; ΟΡ ἴθ ΠΟῚ 65 ἴῃ 8418, 86 ἰη ἃ 

(τὰ ας 10] γαργοιη ἰυτ. Εἰ ππὸ ἀϊοία δυηΐ, υἱ 
ἀΠσοηιίυ5. Ὑεπι]αγθιηυϑ ἡυοα 511 5 σηδου]υπὶ 84- 

τυ π|5. Θυᾶπιὶ Ῥϑϑιυϑ [υἱέ ἴῃ ΠΠ|Ὸ ἰαπηρογα 480 

βίρπδουϊυπι δἰ π ΠἸ4}}}}8 ὅγαϊ. ΤΊΝΙ δάδας ἀθαδὶ 
υἱ δἰ Β}}Π0Δ0 5ἰσιδευ}! [145, οἱ ργόσυ! 65 840 6}115- 

πηρϊ τηϑπεγο. θἰχίς αὐἱάδιῃ Που5 δ᾽ : αοίαπιμδ ἢο- 
πίπεηι αὐ ἐπιασίπεηι οἰ δἰ μα ΐποηι ποδίγαπι; αἰϊἃ- 

πιὲπ βεοάυπι ΘΟμβΘου 8 68. 51π||ΠΠ{π|||π6 πὶ : [δαὶϊ 
ηδῖρρε θει8 θμΐΠ6πι, δά ἱπηιαρίποπι θεοὶ [60}. 

“1 (ογ. χν, 49. 
88 {2081}. 1.1], 2. δ᾽ Ρ5.]. εχτὶ 19. 

" Ἐχζροῦ. χχυμ, 13. 
ὅρη, α, 20. 
Δ Ἐρ]ιεθ. ν, 91. 

80 Μ2(1},. χι, δ; Ματγο. ιν, 9 :1π|6. ν, ὅ. 

γοιΐι 688 υἱ ἰΓαπδίοταί Π08 ἃ γϑίεγα Ποπηΐηθ, οἱ 

βαπθοίαι 5 ἱπϑὶρηῖθυϑ : τυξὰ φυΐρρα βοηθοί πά - 
οἰτιπν 65ι, ἃἱ αἷι Αροδβίοίυς ὅδ : Π|{ ἐχηΐϑεαι εἰϑὲ 
σίοτίοεαπι Ἐοοίδείαπι, ποη παδεπίεπι πιασέαπι, ἀεὶ 

ταφαπι, ἀμ αἰϊφαϊα ἐξεϊμδπιοαϊΐ, υετγαπι μ( οἷς δαιοία 

εἰ ἱπιπιασιίαία. [66ι ἰφίυγ ἃ ϑβθηθείυ(8 οἱ Γυβὰ 
Δ Ἰυνδιιυίοπι ἰγϑηβοοπάογο : οἱ ΠΠ0ς 65 π᾿ ᾿δ6 
Ῥαγία παὶγαθ!ϊθ, φαοὰ οογραβ ἃ0 δἀοἰεδοθπιία ρογαὶῖ 

δὰ βοιηΐυπι ; ΔηΪ πη Υ6ΓῸ δὶ ὑϑποῦὶὶ δὰ ρογίδοϊιπι, 

ἃ δεθοῖα ἰῃ Δἀοίοϑοοη πὶ (γα ΠΒμ Πα. ΠΔΟΙ͂ΓΟΟ 
οἰϊαινδὲ ὁα(ΟΥοΥ Ποῆϊ0 ΜΟδΙΟΥ ΘΟΥΤμαρ (ὯΥ, 864 ἱπ- 

δι λμῇ, χνιιν 26 
δδ6υς. χε, 4. 6 ῥ58]. χμῖν, ἅ, ὅ. δ᾽ θα. 141,12. 



ἼΟΝ 

ἰεγῖον τοπσναίῃν 46 ἀἷε ἱπ αἷεπι ὅδ, Ορογίιῖι [6 μ0558 

ἀδοογοπι 4υδπὶ τσ οοπουρίβοῖ!, ορογίυϊ! (6 501}6 

δυπὶ 4υΐ Δ΄14υλη0Ἃ0 [υἷϊ ἀδοου5 οογοηᾶ : οἱ ἴα δὺπὶ 

[αογῖβ οοηβδουίυ5. ἤᾶπς ρἰογίαπι, σὰν Ὡ6 ΟΟΥΓΙΔ5, 

ἰ αυϊάοπι εἱ ἰδία φυΐ οογγυῖ!, βἰ απο! ογδὶ 8]- 

τα  ἰυἀἰηἶ5, ρίον5 βαρίθηιία, οἱ ἀθουγὶ5 οογοηᾶ. {π 

ἀεἰ οὐδ ραταάϊδὶ θεοὶ ( ἱπφιίπαιιι8 65 5, Νοη ἷϊ 

βἰ περ οἰτῈΡ ραγϑΐβο, 56 ἴῃ ραγδάϊβο ἀδοἰδγαιῃ. 

θυξῖοὸ υἱτὰπὶ δἰπὶ αιδάμπη ραν δὶ αἰ εγεηιίε, 

οἱ οὐπὶ 4υ5. ἰη ρμαγαάί5ο θ6ΐ [Ὡ6Γ]}, ἰΔπιδη ποη [1 

ἴῃ ρδγδἶ80 ἀδἰοἰᾶγαια,, δίοαι Ἰδῖγο {Π|6 ργίπιἃ ἢογᾷ 

οὐτῇ ὅεδυ ἰπφγαβδιι8 6ϑὲ ραγαῦίβαπι. δὲ ἃ 16 ΓΟρΕΠΊ, 

ΡιυΠᾶ8η6 ἰῃ ραγαι ϑυπι ἱπιΓΟβΓΘ 85:18 Θϑὶ, ΔΠΠ0.}, ΠΟἢ 

ἀινθίυπι φυΐῃ δύ γεθροηπθα5 ἰπιγοφγοβουπι. θοϊπ 6 

8] γυγϑαιη ἃ ᾧθΆ, (6 αιιῶγαπι, 4}}}}} ἀγᾷοὸ ἱπίγοριθβ- 

805 βιΓΔή δ πὶ, 5.8 1}π}}6 ἀδἰοἰάγαπι ἰοο0 Θχοθρίυβ 

ο50} ἀΐολ5 [Ὀγϑἰἴδ), 4αΐα ρηΠη8 ΠΟΓᾺ ἰπφγα55115 ἷΐ 

Ραγδάϊβυπι, ἰπ ραγαάϊδο ἀεἰϊοἰαγαπι θεοὶ [ἀοῖ8 ποη 

6581. δι) δυίδπι 78πὶ Υἱάδγί8. θιιπὶ δοοϊρί θιΐθπι ἀ6 "Ϊ- 

ὅπο Υἱί(ῶβ, οἱ ἀδ ουὐποιῖ8. ἀγθοῦγίθι5 018. ποη ἰπίδΡ- 

ἀϊχὶῖι θϑυβ, ἰἰὰ αἱ ἀδ οἰῃπὶ ᾿ΐξηο μαγϑι δὶ νϑβοθη- 

1οπὶ; 8] δβρθχθγὶβ διιπὶ, οἱ {Π|ι8 Πἰσηΐ, οἱ οπηηΐυ πὴ 

συ ὐπὸ ργο δἰ 1ἃ ἤθη δ᾽ηὶ, οἰθαπι δάδγα ; αἱ ἃ ἴθ 
τοξθην, ρυίάϑη6 ἰ5(6 η0) 80΄υπι ἴῃ ρᾶγαάΐ50 (Δοίι8 

ἐδί, νοῦν οἰἶδπὶ ἴῃ ραγαάΐῖθο ἀδἰἰοἰαγυπ [λεὶ : φυϊὰ 
τὴ Αἰΐυἀ ταϑροηβυγιι5 68, πίϑὶ 61Π}) ἴῃ ραγδιϊϑὶ 

ἀ6]1ο15 οοηϑιιτατι ἢ ΑΔ θλμς Βοδιἀΐηο πὶ ἰὰ [δ- 

Βι1π88, 4υΐ Υἱογ]8. ρΙάηβαγθ. ἰβ6 γθγὸ 4] ρίδηφί- 
ἴτυν, [1 φυοπάδπι ἴῃ ἀφ [ε}15 Ὠ6ἱ. 

ὅ. Οτηπεπι ἰαρίάθηα ϑονιπι ἱπώμίας οδὶ, ξατάϊπμτη 

εἰ ἐαγϑιπομίμηι, δαρρί για δι ϑονψ πὶ, οι ᾿ψαοὶπ- 

ἐδπι, εἰ Ἰαδρὶπι 5", δἱ τε ίᾳυο8 ἀποάδοίηι Ἰαρίι 68. 

ὈΙΠΙΟΙ 5. 681, οἱ αἱϊγα υἶγὲβ Ποϑίγαθ παι γα] 8 

Βυ}5 Ιοαἱ 86 δχροβίεϊο βυ βίοι. Ουἷ8 οηΐπι μοιαδί 

πδίυγαιη υπἰ 86} 5406 ἰΔρ[ 8 Ἔχ ρόπογο, εἰ ἀ6- 

ΒΟΓΙΡΕΓΘ, δἰ ΘΟΙΌΓΟΠ), δ γ6 Υἱπὶ 68, υἱ γαϊθαὶ 

ΤΕρογῖγθ αυᾶγο ἰαρίἀο ἰδεῖ Δ55πι|ριΐ 5.η}  ΑἰἰΔηθῃ 

Ἰἰσθὶ ΠΟ δἰ πιὰβ 8165, ααἱὶ οὐπεία ἰμι 6} σατο ρμοβ8ἷ- 

πη018, Ρδιοᾶ υΥἱάδδιηι5, φυοπιούο ἀποιδοίμη ἰϑβεΐ5 

Ἰαρίἀΐθυβ ἰηάσ!υ5 Γἀδτῖς, 51 ουἱ αἰνίηα: {ΠΠ|6Γ18 ου γα 

δυηῖὶ : δ( αι} ΓΘ] 528ρ6 ΘΧΠΟΓΙΆΠΙΙΡ Διο βοθη- 

(ε5, 5864. αἱ νἱά6ο, πἰ}}} ρτγοῆείπηιιβ., ἰδμλ πο 0 

(ΘΙ ΒΟΓΔ (ΟΠ: ΠΙ6Πί68 : ΠῸΠ ΘηΐπΠΊ ροϊαἱπηυ8 Δ] |4υ05 

Θογιπὶ δὶ ἰὰ ρογάυοογα, υἱ βδοτγὶβ νο]ιπιίἶθι5 ἰπ- 
δἰϑίεγθηϊ : δἱ ἀυοάαεοίιη {1108 Ἰαρίά65, οἱ οσξίοια τὸ- 
4υΐγαι ἴμ ϑογίριαγὶβ, ἰηνθηΐδὶ δὲ ἰη Αροσαϊγρβὶ 60- 
ἄἀδπι πιοὰο δίᾳυδ ογάϊ πυποαραίο8 5. Ουἱ ἐμὲ ρτῖ- 
ΤῊ115, δὲ ἰνΐῖς ργίπηυ8 6ϑὶ ροβίϊι8, 4] δοσιηι8. 56- 
οὐπάι5, 4υὶ ἰογει9. ἰογιίιι5, αι αιιατγίιβ υδνίυϑ, 
δίφυς ἰδ υϑᾳυς 44 ἀποάδοϊπμηι Ἰαρίάθηι ογάὰο 86Γ- 
γδίυ8 δβί. ΟἿν δγᾷοὸ δἱ βδιροῦ αὰὺ ἰαρίἀ6β ἰϑβιὶ 
ἶπ Αρορδὶγρδὶ πιυπουραιὶ 80} ὉὕὈἱᾳυθ δυροῦ 
Ῥοτγίδ8 δειυϑαίεπι εὐἰθϑιϊ8Ό [θαυ ἀϊοίίαν «υἱᾶ 
Ρτίτηα μογία ἰοραζίιιπι 5:1, βθουπία βιπηδγαβάι8, 
ἰογεΐα ἐγ υπου 8, αυλτία Βαρρμίγυϑ : δίας ἰΐα ἴῃ 
Βυπο πιυάυπι ἰη 5[η611148 ρογί88 βίηφῃ!! Ιαρί 685 ἀΐ5- 

ΦΠΠῸ ον. τν, 16. 90 Εζροῦ. χχυμ!, 15. 
ὄχχπι, 7. δ Εθοι, χχιχ, ὅ. 46 ΒΡ]. Οχυχυ!, ]. 
9 705η. νι, ὅ38. 

“1 Εζροῃ. χχνπι, 15. 

ΟΠΊΌΕΝΙΒ ΙΝ ΕΖΕΘΉΙΕΙΕΜ ΠΝ 

Α ιεἰθυυπίυν. 5: ἱμι6!]οχονὶ8 ρογίᾶ8 ϑογυβδίαπι, οἱ 
Ροτίδϑ ἢ] δίοη, υδἱ οἱ οροτίει ἴα οᾶπεγα [)}ι0: 
(απίαϑο ᾳυΐρρα, αἷϊ "5, οπιπος ἰω465 ἱμᾶς ἴῃ Ῥοτιΐς 

δια δίοπ; δὶ δπἱπηδάνεγίεγίβ φυοπηοὰο ἱπάυιυϑ εἰ! 

ΔΙΊχυΐβ ἀποάοοῖπι ἰδρί ἀν ὰ5, εἰ ἰπαταβ8δι5 δεγιβαίει, 
Οἱ ΡῈ 4125 ρογίδθ ἰῆργεβϑϑυϑ,, ἙΟΠΒρ οἶ68 Υἱγξίπος 

ἀυοάοοῖπι. [ἢ το Ῥαείοτὶς, ἴῃ αὖυὸ Δηψοίυ5 ραιΐ- 

ἰεηιϊίαπι ἐοοοῖ, ἀποιίθεϊ πη Υἱτζὶπο5 Δ δι ποπιήιᾶ 
518, Πὰ68, σοηεϊποηιία, οἱς. Ροίαϑ8ι15 4ιΐρρε ἰεζετα 

δὶ νυ}18. θείηα αυδηάο ἰυγεῖδ ἐρἀϊῇοκίαγ, οὐπὶ 

ἈΘΒΟΠΊρβ6Υ5 [ὙΠ ἀΐ 65 Υἱγρίμα Π|, ΡΑΓΙΓΟΓ δροίρίο5 

οι ἰά φιοὰ ἀ6 ροτγιὶδ ἀϊοϊίυν : ΟΥΑΙ θη πὶ αυΐρρὲ 

εἰδὶ δϑὲ υπαχυδᾶυδ Υἱγίυβ : δίψυθ ᾿ἴ4 ἴῃ ἢυπς πιο- 

ἀυπὶ βιρεγρ οδηι Γαμὐδιμοπῖο ΟἸγίϑιΐ, ποι 50- 

ἴυπὶ δυγυι οἱ ἀγβθηίυπι, νογαπὶ οἱ Ἰδρίἀθ5 ργὸ- 

Β' εἰοβοβ. Ῥγο ηθἐλιπὴ 6βί δαΐδων φο ἤσαγὸ [ἰσπᾶ,, (6- 

Π0Πὶ δὲ δι ρυΐαπ). [Ιπ|π8 δϑὶ ἰφίεαν. ἰδὲς ἰδρὶδ ἀυο- 
ἀδοϊη8. ᾽ 

4. Εἰ ηυ}]8 δύϊιυο ᾿πηραγαίυμη 6ϑι αἱ ἀϊοδπιυβ ἐὲ 

Τγιο, οἱ δίδοπθ, οἱ Ρ)ιάγαοπθ. Αηριιδιϊα (οπηρον8 
Ὠρ]06 ϑυρογίογα αὐδὸ ΘΟΡίπιι15 ἱπιρ]6 γα ῥαγηἰδί!, 

οἱ ᾿ς αὐ νο 8 ΘΠΔΓΓΑΓΕ 4025] ΟΟΙΩΠΙΘΠΙΙ 

ΤΟΙ 6 ρο βίγηροινάα βαηὶ ὈγΟΥ 6 Γ. (οπμ πιο ἐϑὶ 

ἴῃ 5᾽άοπθηι, 4525 ἱπίογργθίδιγ. ϑεπαίοτέξ. Απὶππα 
ποδίγα δίομ! βαξδ0 7 ΘΤορία 65, 46 ἰαφμξο νεπαπίλανι".. 

51 Ἠεθνδῖος ἰορίο, Βαρὲ5 ἀθ ἰδάιιδοὸ διθοηίογιῃ. 
Ἰξίιαν δι ἀοηΐ νϑηδίογαβ δϑιιηΐ, οἱ οοιηηίμαιίο 4 

ἢϊκ ἴῃ 608, ργορίον 6 ἢϊ, φυοηΐαηι νοίαηι 16 οἀροΓὸ, 
οἱ αἰ οηίον ὀυδαγνϑαί φιοπιοάο δυάϊιοτεβ ϑοτίρίυ- 

ταύαῃ ἀ6 ΕροΙοϑῖα ἀνο δηΐ, φιοπιοίο 46 Ππίθυϑ δυ- 
ἀα: αὐ (θη) Θ᾽ 40μ185 ἰΓαπδίδγαπὶ ; σόγαπι τὺ οἴμηὶ 

ουδιοαΐα βαγνὰ ὁοογ ἰσυη,, οἱ ἀΐξεα φυΐα οὐτηπιὶπι!ο 

ἰ νϑηλίογοϑ ἰυΐ οδυβϑᾶ 8:1, 6 ΡΠ ΔΓδΟΩΘ ΥΟΓῸ [3Πὶ 

δίψα 56ΓΠΙΟ πιοηογανὶ, Δ γπηδ 5. δα πὶ γάρ πε πὶ 

βθἀθηΐοπι ἰῃ πιοάϊο Πυπιίπυπ), ἀἰφυθ ἀϊοριίοπι “: 
Μεα δινι Πιμπιὶπα, οἱ ὁ [εοἱ ἱ{Πα. Νονὶ εφ0 4Ϊδὲ- 

τοηιἶλ5 Πυπιΐναπι, οἵ 5010 Πυαπηῖπα ἴῃ ψυΐθι8 ἀγϑοῦ 

βθάίδδι, φρο" αὐ ἤυπιηᾶ δἰ φυὶ ἀδ 15γ86] οδριὶΐ ἴυ- 

ΓΑ, 6 ἀ6η165 ΟΠ ΘΔΓΠΊΟΙ; 5, Οη ση6ΓῈ ΠΟ ροϑϑεμΐ, 

ἤερθαπὶ, βεουπάυπι ἰά φυοὰ ἴῃ Ρβαϊη 8. ϑογιρίυιη 

εδι δ : ϑιιρεῦ βιπιῖπα Βαϑυ!οπὶς ἱ{{Π ςραϊπιμς εἰ βε- 

υἱπιιιδ. ἘΠῚ 5οῖο δία Παπιοη, ουὐὰ5 ἱπιρείυ5. ἰφι|8- 

οδὲ εἰν δίοπι Ὠοΐ, [ατῖα Ρϑα]ηνἰϑίθς νόσοῃ ἀϊΐοδη- 

ιἷἰ8. “1 : διαπιλ δ ἱπιροίιι5 [αἰἰβοαι εἰυϊαιίεπι θεῖ. 

Ὁ Υἱβ δυάῖγθ φυὶβ δβϑὶ ἰϑδι6 Πυνίι5 ου͵α5 ἱπιρείυϑ [διἰ- 

ἐἰεαὶ εἰν (Δίαπι θ εἰ ἢ 655 ΟἸνγεἰβίυς. Ποπλΐπι}5 ΠΟΙ 

δὲ ἤωυνίι5. οὐὐα5. ᾿πιρεία8 ἰφεῆοαι οἰνίδίδιη θεὶ, 
[56 δϑὶ αι] αἷΐ ροὺ ᾿ϑϑίϑηι "δ : Εζοδ 66ο ἀδοίϊπο ἱπ 

υο8 φμαδὶ Πιιυῖτια ραοῖδ. ϑεῖὶο 660 φυοϑηδπι 6856 ἤπ- 
Υἱοβ ΓΘργΟΠΊΪ8505, αυΐ ὁχ Π06 δπνῖο πηαηδηΐ, θπιηὶς 

δηΐϊῃ φιὶ ὀίϑοτὶ! δα ἀφια ἰδία, δἰεἴοι ταγεαπε : φαὶ 

αμίοπι δἰθοτὶ! θα ἀφια φμαπι 690 ἀφάετο, ἃἷϊ 36505, 

ΠΟΙ δἰ(ἰει ἐπ αἰουπιηι., δο4 ον! βμυὶμδ ἐπ 60 [0Ν8 

ἀφια βαἰϊοπιὶς ἐν υἱίαπι αἰότπαπι “ἢ: οἴ : Εἰκπιίνα ἀὲ 
ῬΟΠΙΤ6 6}: ὀστοι ἑθπιιν 19. ἨΔ Ό68. ἰφί(υν Πανὶο8 88Π- 

οἴο5 ἃ αυϊνιβ ῥγοου! οδί ἄγδθο. Οποιῃοάο επίπι 

“4 Αροδ. χχπ. ὅδ ἢ 64]. ιχ, 15. δ᾽ Ρε]. 
41 Ρ92]. χυν, δ. 4558, υχνὶ, 12, 59 708η. τν, 15, [(» 



Ἰρῦ ΒΟΜΙΠᾺΑ ΧΙΥ͂. τοῦ 

"τι δἰιπί ἱπιροεει δὶ Πα πιὰ αὐ ἱπιοἰ {ἰφοπάμπι, στα αὶ στεαϊείαν δφεσμάμπι υἱαπε εἶπα, εἰ ἐργεαϊείμτ 15. 0- 

Σέγροιἶξ δαργα ρείταπι ', μοῖγα δυΐϊδπὶ ογαί ΟΠ} γί - 

85, 6( πο 65ΐ νἱδ δογρϑηις5 υ}}} οϑὶ 56 81:15 ; 55 πὴ 

Ροβδαπι ἰῃ 8 Πυπηΐπὶ!)ὺ8 ἀγδθοηΐβ ἰηνθπίγα νεβίί- 
εἰ. ἔϑι δυίεπη αυϊάδιῃ ἤυνίυβ 46 ἄγαοο [δοὶϊ: 
ἀἰεῖϊ φυΐρμα ἀτᾶεο, οἱ οοιητηϊπδίυν Ὠδυ8 ἴ2πὶ ἐἰγὰ- 

φοηΐ, φυδη) ἤπιν! 5 ἰπ αυΐθυ5 65ὲ ἀγδοο: δα φιπί 

βεπιῖπα, εἰ ἐφ [ἐεὶ {{|Π 1". Αυὰ! Πιργοίϊουπι σα 
οπιηὶ νογϑυϊία οἱ ἰηφοηΐο ρῥγωἀοπίοπι ποοάυπη να- 

πἶθ86 δεβιῃ ΟΠ γίβίυπι. ἰδία ϑιιηι Παπηπα ἰπ 4! θὰ8 
γεγδαῖαΓ ἄγδοο, οἱ 'ρβα [δοἷξ 68, οἱ ἀΐεῖξ ἄγδοο: 

Ἠκα εαπὶ ὅθ 53 Πβιυπιΐπα, εἰ ἐο [ἐοὶ {{ἰπ. Ἰαεἶτοο 

αἰ ροηίογ διίεπάθ οὐπὶ δάυδπὶ δἰ θογὶβ, ἢ6 [ὉΓΐδ 

ἐς {Π 0 Πυνίο Ὀὲθα8 ἴπ αυοὸ βθὰἀϊι ἀγᾶθο ; σϑὰ Ὀΐ08 

ἐσ ἅ4ιἃ νἷνὰ οἱ 46 δο ἤυνίυ ἰῃ 400 εδί βεύπιο θεΐ, 

πιΐπυ5 Βεὺς υπϊνεΓοίίδι}8 οΘοπ 0Υ ΡΘΓ αἰϊᾳφυλπι ροτ- 

ἰϑιν, 488 6Χ 86 ῃ5.}}}1 πηϑίογίἃ οϑὶ, δία εἰϑυδὰ 56)» 

Ρόγ, ἱπαγϑάϊιν οἱ δφγδϑάϊιν, οἱ οὐυ5 οϑυδα αυὶ οαἴαπι 

ἰογγαιη]υς [υπάδν᾽ δ, ἱπργοΐθηβ οἱ δργοά!θη8 ἢϊ8- 

φυδῆ) ρογία γοδογαυϊιυγ. 

ᾧ, Ὑαγαπὶ 8118 γδιὶο δϑὶ ρογίῶς δχίθγίουϊβ, δἱ 56- 

οὐπάυπι νἱᾶπὶ βαποίογυπι. ()υ 8 ὁ81 ἐγφο {}}4 γϑίο υἱ 
αἰαιιβᾶ ρεγιηδηραί ἢ Βυργδι ἰοίυ8 ἄχ ἰδ] 5θάδὶ., υἱ 

Β6ΩῸ δηὶ Υἱ θαὶ δἀδηίθηι ράπδη) ἴῃ οθηδροοίυ θ0- 

τρϊηὶ. Ουἱ εεο ΟὈὐδογνδίο ἰθαὶϊ ποῆπθ αυοιίδιμεμο ὁ 
δογίρίυγαπι δυάϊι Ἰοφιδηίαηι 1 : ϑμεγρο φμὶ ἀοτηιὶς ὃ 
Νοηπηθδ διἰδιυϊαίυγ υἱ ἐχδυγμαὶ ἃ πιογίαἶ8, οἱ δ 45 
εἰλυδᾶ δυμὶϊ χυδναι " Εξο δυάθδηίεγ ἀϊοδπι δϑογοιίονα 

αυφαιο οἰαιι5ᾶ 6556, οἱ πιαηἰ δι γα Γοϑογαῖδ, οἱ ΠΟ 
ἴῃ 410 Βοπηΐηυϑ ποβίογ δδϑυβ ΟἸ γἰδίαβ : ουἱ 65ὲ φἰογία Β 6886 οἰδιιβα. Αρεογίθηϊεβ εἃ 4υ8 οἰδιι58 δα μΐ, Βῦο6 ΠῸΒ 

δἰ ηρμογία πη ἴῃ 885 611 βϑβδουϊογαπι. Αἴηθη. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΙΥ͂. 

Ῥεεο φιοά ἀἰεῖμιν 15; ς Ῥοτία ἤφο εἰαμβα ετγὶϊ, ποπ 
ἀρετίείμν, δἰ πόπιὸ ΡΕΥ ἐαπὶ (ταπειδὶ(, φιῖα [)οιεὶ- 
κι θόιις ἰγανιδίϑὶ! ΡῈΓ δαμ!. » 

4. Εἰ αἷι δοπιίπμδ αὐ δϑμπι: Ῥοτία ἰς εἰαμβα 
ἐπ , ποὴ ἀρογϊδίμν, εἰ ΜΕΊΠΟ ΡῈ δαπὶ ἰταπεὶδίϊ, φιῖα 
θοπιῖπιμε θδμ6 ]ςταοί ἰταπεῖδὲϊ βὲν δαηι, εἰ φρτοάϊείατ, 
εἰ ετῖ! εἰαμδα. ΡοτίΔ8 Ρίυγ68 (52) (Θπιρ!ὶ ἀδβογί οὶ! 
φρο οἰ Δ! τον ΕΖθοθΐ6! ἢ 18 Βοπιΐηΐβ, οἱ ηυοά ἀδ βἰῃ- 
Ε0}}5. ἀδδοτγίρβαγίι ρογίϊβ, ἤυὴς Γυγδὰς Ἔχροηΐ! Ηἷ5 
φυὶ μαθβηϊ ἂυγαβ δά δυϊϊεπάμηι, 46 ροτία βδποίογυτη 
εχ!εγίογο φυξ8 γαϑρί οἷς οοηίγα ογίθηίθπ), οἱ οἰϑυβᾶ ἰϊ 
ϑΕΠΠρεΓ. Εἰ αἱέ Βοπιΐπις αὐ δαπὶ: Ῥοτία καὸ εἰαμδα 
ἐπὶ! ποπ ἀρεγίθίμν, εἰ πεῖπο ῬῈῚ ἐαπὶ ἰγαπεὶδίι!, φεία 
θοπιίπις θένα Ἰἐτγαοί ἱποτοαϊοίμν Ρὸν θαπι, εἰ ἐστε- 
ἀἰειατ, εἰ ἐτὶς εἰαμδα. ἘΠῚ Δ]ἴδτν ουβᾶπι (55) δὐὰί 
ΟἿ εἰλυβᾶ 5ἰῖ ρογία, ποη 80] τὰ 4υ͵α Βοπιένυβ ἤδυ8 
ἰγδῃοῖ δὶ! μοῦ δᾶπι, βϑὰ αυΐα οἱ ἀυχ βϑιίθυϊὶ ἰπ δ, υἱ 
οὐμοάαί ρδπθτῦ ΠΟΓΔΠῚ [)οπηΐμο., δϑουπάιϊιπι νἱᾶπὶ 
Εἰοδπι,, φυοά ἰπίογργαίδίαν υεειἐδμίμπι μοτία. Εἰ ἰπ- 

ἭΡροΥ, χαχχ, 18. 15 ΕΖΘΟΝ. χχιχ, ὅ. 75 ΕΖΘΟΝ. χειν, 3. 75 ἰ0]α. 5. 
τ μα, σχιχ, 12. 8 Αρος. ν, 9, ὅ, 4, ὅ. 

(53) Ροτίας ρίωτεξ, εἰς. (Δίοη πη85.: Πολλὰς πύλας 
διαγράφει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Ἰεζεκιὴλ, χαὶ περὶ 
ἐχάστης διηγήσατό τι" νῦν δὲ διηγεῖται τοῖς ἔχουσιν 
ὦτα περὶ τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς 
χετὰ ἀνατολάς" περὶ ἧς γέγραπται, ὅτι Ἷ πύ.η 
πῶ κδχιϊεισμένη ἔσται, καὶ τὰ ἑξῆς. Ἡ μίας ρμοτ- 
αι ἀεξεγὶδὲι βίϊμ4 ποπιϊπὶς Εἰ χεοπίοί, οἱ 46 εἰπισι δ 
φυϊάρίαπι ἐπαγταυΐ! ; πιιπο ἀμίοπι 18 φμὶ ἀμτοϑ Παθοπὶ 
ἀϊμετῖ! ἀᾳ μοτία βαποίογιμν δα! ογϊοτὶ αὐ οτὶθπίθπι" 
εἶα, ἀε φιια εξοτὶρίμηι ἐξ : « Ροτία ας οἰαιδα οΥὶϊ, » 
εἰ σπᾷ δεφμμπίαγ, 

(55) Εἰ αἰἕαπι σαιδαπι, οἷς. (δίοπῷ π|88.: Οὐ μόνον 
ὅτι Κύρως ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ διέρχεται διὰ τῆς πύ- 
λης, χέχλεισται, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὁ ἡγούμενος ἐπιχάθη- 
ται ἐν ἐχείνῃ τῇ πύλῃ, τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον 
Κυρίου χατὰ τν ὁδὸν Αἰλὰμ, ὅπερ ἑρμηνεύεται πρό- 
θνρον πύλης, ΝΠ δοίαπι φμία ᾿οιπῖπως θεὶς ]βταεὶ 
᾿ταπεῖί μὲν ἐαπι, εἰαιδα ὁ8ῖ, ξ6ἀ οἴΐαπι φιΐα ἀπ δράοῖ 
ἴπ κα, κί εοπιεά αἱ ραπεπι σοταπὶ δοπιΐνο ἡπαία υἱαηι 
Αἰαπ, ΠΡ ἱπιενρτείαίμν υδειἰϑιίμηι ροτία. 
(δ) Εει ἰσίμιτ φιαάαπι εἰαυὶς, εἰς. ἔδινα [Π85. : 

Εἰ ἡ γνῶσις χλεῖδα ἔχει, ὡς ὁ Κύριος λέγει τοῖς νο- 
μιχοῖς, ἄρα πύλη ἐστὶ τοῖς μὲν ἀνθρώποις χεχλει- 
σμένη" τὰ γὰρ ἔνδον τῆς πύλης ἐστὶν ὃ ὁ ὀρθαιϊμὸς 
οὐχ εἶδε, καὶ οὖς οὐχ ἤχουσε, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ 

ἀϊοίμηυβ, 564 Ενδηροὶία ἰοϑίδηίυν ὁ; γὼ υοὐΐς, 

δογίθα εἰ Ῥιματίεαὶ ᾿ψροοτγίία, εἰ νοὐὶς ἰοσὶς ἀοοίονῖ- 

ϑιις υα, φιιῖα {ὲἰ|2{ἴ6 οἰαῦεπι δοϊοεπ ἴα, εἰ ἱρεὶ ΠΟῊ ἰπῖτα» 

διϊ5, εἰ ἱπφγεάίεηίες ῥτοἠ θἰδιὶδ. Ἐδι ἰκξίιατ φυπάδηι 

εἰανὶβ (54) βοἰδηις δὰ ἃ 4. δυηϊ οἰαιδᾶ, Γ6856- 

τὰπάδ; οἱ δυπὶ ῥ᾽ υγίπιΐ ΠΟ406 ἱρϑὶ ἱπρφιδαϊμ65, Π6- 

406 608 ΡΕΡΙ 6165 αυΐ ἰμφγααὶ νοϊυπὶ. Εἰ ἴῃ 8|10 

Ιο60 86ιι808 δογὶρίυγαγαπι ᾿θοιν ἀΐοἰ (Ὁ 6856 δπαίυϑ. 

Εἰ ἐτππί δεγπιομος ἰἰδτὶ ἱδίΐως φμαεὶ δογιηοηές ἰἰδτὶ 

δἰσπαιὲ : σμόηι δἰ ἀεα τίν! ποπιΐπες {|Ἔγαα πεδοὶοπϊ, 

ἀϊοέπιες εἰ : [666 εἰ αἴσει: Νεδοὶο {πθτας; εἰ ἀαθωμὲ 

ἐπι ποηιϊπὶ δοϊοπιὶ {6 Γα8, ἀἰοόπῖοα εἰ : 1,666; εἰ αἷ- 

εεἰὶ ; Νοη μοδδιιηὶ ἰέφετε, εἰσπαίμα ἐδί ἐπὶηι 7. Μαηὶ- 

(ἐϑιϊυ5 δυΐεπ; νοϊαπ!δῖδηι ἢ} 8 ΘΧΘαρΙ,, ΑΡΟΟΔΙγ- 

Ρῥ5ὶ8 δοδῃηΐβ σοπίϊηδί, πιθιηογδπδ δ : ΟἰγονέσίἘ απ- 

φείμε αἴσεπε, φεὶδ ἀἰσπμς ἀρετῖτε εἰσπαομία, εἰ 2οί- 

νότε δα, Εἰ ἰόφετα φμ βοτίρία διπι Εἰ πόπιο ἱπυθμίαδ 

ἐδ! ἱπ οαἰο, πέφιιε ἱπ (ΘΥΓα, πέφιια δι ἰεττα, φυΐ ροε- 

δἰ. ἀρετίτε εἰσιασμία, εἰ ἰέφετε φι δοτγίρία ὁγανὶ ἐπ 

ἐἶϑτο. δ.4 ἐγο ἤφϑαπι, εἰ υοπὶϊ φμίάαπι αα πια, εἰ ἀ- 

αἷς πιὰ: Νοίϊ βετε. ἔδεε υἱοῖς ἰεο ἀε ἰτῖδιι μάα, τα- 

τὸ Ερμεδ8. Υ, 14. 16 [μυς. χι, ὅ2. 

μετ' ὀλίγα" Ἐμοὶ δὲ τῆς πύλης ταύτης ἔχει νοῦν 
χαὶ τὸ γεγραμμένον ἐν πσαῖᾳ βιθλίον ἐσφραγισμέ- 
νον. Τὸ αὐτὸ βιδλίον λευχοτέρως εὐρῆσεις χαὶ ἐν τῇ 
᾿Αποχαλύψει Ἰωάννου" χαὶ τὰ περὶ αὑτοῦ γεγραμ- 
μένα" χαὶ πῶς ἤνοιξεν ὁ ἐχ φυλῆς Ἰούδα τούτο χαὶ 

Ὁ μόνος. Μέχρις οὗ γὰρ ἦλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ 
π Χριστὸς, ἐχέχλειστο ὁ νόμος, ὁ λόγος ροφητιχός" 

χαὶ κάλυμμα ἦν ἐπὶ τούτοις, ὁ λίθος τῆς πωρώσεως, 
ὃν ἀφεῖλεν ὁ Ἰαχὼδ ἐκ τοῦ φρέατος. Ἐν πολλοῖς γὰρ 
τόποις τὸν νοῦν περὶ τῆς πύλης ταύτης ἡ Γραφὴ ἡνί- 
ξατο. δὲ εεοἰοι ως εἰαυθηι μαδεῖ, φιονιαάηιοάμηι αἷϊ 
Ῥοπιΐπιις ἰοφίδρονὶ [ἰδ (16. χι, 52), ἐτοὸ γοτία 62, 
χια "οπιϊπῖθιι5. εἰαιιδα 811. Ομα ἐπῖηι ἱπιτα ῬοΟΥ απ 
διιπῖ, ἐα δι! μα « οσμίιι8 ποπ υἱαϊί, πεὸ αμτὶς απ- 
ἀἰυὶε (1 Οὐτγ. 11, 9). ν» δὲ φιια δοφιιμιίατν. Εἰ τπὸχ : 
ΜΙπὶ νότο οἰΐανι ἠμ7ι8 ροτέι5. δόβδαπι παϑετο υἱάεί εν 
ἐδ φιὶ ἐπ 1δαῖα δοτὶρίιδ 68. {δεν δἰσπαῖιδ. Επιηιάθπι 
λμπο ἰἰϑτῶηι οἰατίιι5 οἰΐαπι ἱπυοπὶθδ πα δοαππὶς Αγρο- 
εαἰψρεῖ, εἰ φμα ἀὁ ἴϊ|ο δοτγίρια 5μηι; οἱ φμοπιοάο 80- 
ἰμ8 Μίμιπ ἀρογωΐ φαὶ 684 6 ιτῖϑιι “μάα. θοπεὸ ἐπὶνε 
συεϑηΐδδοί δοηιΐνιις ποδίον 9655 Οἰτίδίιις,, εἰαμδα ὁτγαΐ 
ἰδὰ οἱ δόῦπιο ργορἠειΐςιδ; δγαίψια υεἰαπιθη εἷς ἱπιμο- 
δἰίμπι, ἰαρὶ5 ὀχοαεαιϊονὶδ, μεπι αὐείμίδί ΔΦασοὺ 6 
ρωίοο. Μαωὶς δπῖπι ἵπ ἰοοῖς μἦμδ ροτία δοπδιιπὶ 
ϑογίρίατα φαϑἠινμῖ, 
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ἀἷπ εἰ φέππε θαυὶϊά, αἀρετῖνο ἰϊϑνππι, οἱ δοίνετε εἶσπα- Ἀ ορμς εἶμι. ΟἸαυθ88 68ἱ ἰίδαι ᾽ϑπυ8, ὑ( ΠοηιῸ Υἱόεαίι 

μία 6)α4. Ἐπ δρατυΐ! φυὶ ὁγαΐ ἀδ (τὰ δι 8, οἱ τηᾶ- 

εἰ(οοίϑνιε αὐα ογαπὶ βευρία. Θυϑηπάϊι ποι} γομὶ 
Ὀεας πιδυ8, οἴδυϑα ογαὶ ἰοχ, οἰδιιθϑ 56 Π|0 ῬΓΘΡΙ6- 
εἴοσυδ, νοίδία ἰοςιὶο γειυγὶς Τοδίδιπθηι, οἵ πη αὐ 

μαπὸ αἷοπι φμαμάο ἰοσίμιγ υμ8έ5, υδίαπιοπίιπι ἐπ 

εοτάο δυάφοτιιπι 6δ, ρυδὶίμηι 15. δῖ Δ 16Πὶ αι  ἀπὶ 

αυΐ ἀπιδηὶ νϑἰαπιδπίυπι, οἱ οάθγυμι! 605 αυἱ ἀθ νε- 

Ἰ4βη)ῖ})» ἱπίδγργοίδηιυν : 56} ἢ08 οοηνογίδπιυν 4. θ0- 

πιΐμαπι, υἱ Αυ]αῖο νϑ]δηνίπα (ἰἰσᾶπι}8 δ : ΝῸς αμίδηι 

ομῖηθ8 γουοίαια [αεὶφ φίοτίαιη Βεὶ ἀρεσυίαπ!6δ, ἐπ θαηι- 

ἄδπι ἱπιασίπενε ἰταμ5[ΟΥπιαημιγ ἃ σίοτία ἐπ φίοτϊαπι. 

γοτγυπι 658ὲ αυύδπι ρογίϑ, οἱ ὑπ, 6ἱ οἶδα ρὲῦ 

4υδηὶ ποίηο ἰγαῆϑι ἢ. δυμῖ αυΐρρὸ αυσύδπι Βηΐνογ- 

888 ογοδίυγα ἰπουξηϊία, οἱ υπὶ ἰδπιυπηπιοάο πΟΙΆ. 

Νοαυσ οηἶπὶ ααϊάαυϊά οονὶϊ ΕἸ 15, ἢος ηυπ 80 ἃρ6- 

τυΐι. ΝΟΥ οομὶϊ ἐγεδίυγα αυοὰ οαρὶϊ Πεὺ8 : οἱ υἱ δὰ 
τηδίοτα νϑηΐδπὶ, Π01}} σαρίυηι βίρηα φαυλιον 406 
οὐρηίείοποιη. ΡΊα5 ογϑι ἴῃ Ραυΐϊθ αυδῖὰ ἰπ Τἰ μοί! 60, 

οὐη 6886ὶ ν5 εἰδοιοηἰς. Εἰ ναγ τηαρηυπιὶ ἴῃ ἀθιμ0 
γδβ ΤΙ παυΐ θυ, Γυγβυη Τοδρὶ! 4088 ἐβ0 ΟΑΡ6ΓΘ ΠΟῚ 

Ῥοβϑιιπ). Εἰ 65 ([Ὁγϑϊδ:) ἈΠ 45 αὶ Θἰἰλπι ογ16 πα 5 

οδρίδί : δυηϊ ΄φυσύλπι 4υ: 8008 ΟΠ γἰπῖυ8 οαρὶϊ, εἰ 

ἰάείγοο οἰδυδβᾶ 68{ Ἰδηυ8 ἰεπρ!}} θοἱ. θυὰ» 658ὲ δηΐτῃ 
ἰβίβ, οὔβεογο Υ Εχιθγίοῦ 40: ὀχίγα πιυμίδηδ5 Γ65, οἱ 

ἱποογροόγεββ, οἷ, υἱ ἰἰὰ ἀΐσαηι, ἱππηδίογία!οα ἀρεγίξ. 

Νδῆθδ ἐπίπι [Γυϑίγα ροβί πὶ 68, Ἔχιθγίογα πὶ [Δ Δ Ω 

ΒΕΙΆΡΟΓ 6886 Οἰλυϑδιη. Οὐ 681 ἰβία ἰλπι οσίθγίου ἢ 

ϑδποίογυπ). θυᾶγα εἰδιιϑα ἢ Αια Ποιηίπιι Πρα8 

τηδζηιμη 5δοογἀοίθι Ρδηδπ ἶτ ϑϑηοί!58 βδῃοιογυπι 

ςοπιθάθηίθμ. 

ὅ. Αά θο δυ 16 πὶ ργορθαπάα φυς ἀϊοίπιι5, ηυ] μὲ- 
νἱτἰουπὶ Ιορὶς 55, ἀθϊδίο ὁχ δοόγιθ ϑυ0 νεἰδινίης, ρο- 

(εγῖ τα Ἀφπόβοῦγο τηγβίογί απὶ βδοογάοίαπι. ΕΝ αυΐρρὲ 

ἐδ 5δογ οἰ 18. οἱ οἷδὶ 4108 8501] ϑιοογάἀοίοϑ οοπηδήμηί, 

γοίεγίαν. δυηΐ αυϊάλπι εἰθὶ βασεγάοίϑ]68, 1105 πο 

οοπηοάϊε 5ϑδοογάο8 ἰη ἀοπη0 508, ποῖι οὐπὶ 115, ΠἸοοί 

βϑοουοί4168 εἰηΐ, ποη δυτὰ ὑχογα, ᾿ἰσοῖ Ἰοίπιὲ εἰ 

πυρδογίῖ, βοὰ ἴῃ ἰ060 58Ππ010 ΟΠ] 64} 608, Οἱ οὐπηο- 

ἀΐι [0] 6βοαπὶ ἰῃ ϑϑῃςία βδηποίογυπι. Θυοπλοά0 580εἴ- 

ἀοβ ποη οοπιραϊιὶ 6ϑ6ᾶπὶ ἰπ ἀοπιο 508, δυΐ ἴῃ 8110 

φυο΄ύδηι ἰοςο, 868 ἴῃ βδποι5 βδποίογῃπι; 56 δδ!- 

ΥΑΙΟΥ ΠΙ6Π5 8065 οοτηδάϊ! ρΆΠ6Π), ἢ} 0 ν]οπίο ΟΠΠΙ- 

δάργα ουπ) 60. δὶ δαυίεπι αὐυἱάδιῃ Ἰοουδ, ἰδ 400 

οοπηοάδη8, δὲ π6 86 υπὶ ΔΓ δἰ 4 γεϑοδηάμπι. Ερ 

οδηΐπι, ἰηαυΐ! 55, σά οεἰΐπηι δίο, εἰ μείδο ; δὲ συὶς πιῖδ! 

ἀρεγμοτῖί, ἱπστοάϊαν αὐ ἐμπι, οἰ σαπαδο σειπε 40, εἰ ἰριε 

τπϑομηι. Ἐχ 40 δρραᾶγεί, Εἰ 4 .πὶ ΡΟ586 ΘΠ ΔΓῈ οὑπὶ 

60. ΡοτῦγῸ φυτάδηι 6808 681, 40Δ 8010.5 [Δπίυπιπιοίο 
γεβοί αν. Εχοθ]θπ5 φυΐρρθ ἃ υπὲνειβα δοπάϊοπε 
ῃϑίυγα ο᾽08, οἱ 8 οπιηΐδυι8 βοργδαψϑίδ, (δαὶ! δυδὶ 
υοιἀΐδησηη ρᾶπεῖῃ ἀθ Ραδίγὶ8 πϑίυγα οοπιθθεγε. 
ὕπυκᾳυίΐίδηυα ποβίγυπι ρμοιϊὶ ρθη) αινοιΐδηιπι, οἱ 

ρϑίθῃβ φυοι ἰδηιπὶ ρᾶηοπὶ, ΠῸἢ Οὐ πηάδπι, Π66 6}05- 

ἄ6πὶ πιδηδυγα δου τὴ δοοὶρὶϊ, νΘΓΠῚ ΒΟΠΙΡΟΓ ἷἰῃ ΟΓὰ- 

εἰοηΐ 8 ρυτγίδ, οἱ πιυηάδ οοπεβοϊδη εἶθ, ἰη [Δ0ι18 }.- 

βι1|ώ, φυοιἀϊαπαπι σοπηδάϊπιυ3 ρΆπαπι. 51 4υΐβ γογῸ 
5γδ6! βοῖιιδ ἰηφγθαίιαγ, οἱ δργθα ταν ρὲ ὀδπ). θύρα ( πιΐπαβ Ρυγι5 65:, 8}10 πιο αιοιϊάϊδηυπι οοπιοίϊι 
ἰπφγούϊιυν 3 Ὁι οορηοβεδίαυγ, Α 400} Α ἀμποα. (5 
8 οἰδιιβᾶιῃ ρογίαπι ἀεχ ἰδίς ἢ ϑαίναιογ οϑί, πὶ ρᾶ- 
61 ΘΟπιθαΐ!, αἱ ρογίδῃ) ἐὐπὶ ραῖγα οἰδυθἶε, ηαὶ 
ΒΡΙΓΙ(411 ραδοί (αν οἷνο, πόσος οἶϑιιδ 6εὶ, ἀΐσοηβ δι, αἱ 
[αεΐαπι νοἰμπίαίοηι 67μ8 φινὲ ηιϊδὶ! πε, με μετβοίαηι 

Ρᾶνθιῃ. θοιηΐηυϑ δυίο, 4υἱ οπιπία πὶ ἡπάοχ εδὶ, ἀεὶ 

ΒΟ 8 ραποπὶ υἱνθηΐθπ), οἱ οὗν δι! 6, οἱ οογγονογϑιὶ 

Ροϑδβίτηυβ ἴῃ ο(θίαπι ἰτ6 Ὁ ἴδοογο, φ ογηϊ  οδπίοβ θεῦπὶ 

οἰππροιδηίθπι, μὲν ΟὈγίβίυπι δεδυπὶ : ουἱ 68] αἷοι}3 

οἱ ἱπυροῦίν τι [ἢ 5500} δϑθου ]ογαπι. Ατρθῃ. 

ΕΚ ΤΩΝ ΩΡΙΓΈΝΟΥΣ 
ΕΚΛΟΓΑΙ ΕἸΣ ΤΟΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. 

ΕΧ ΟἈΙΘΕΝΕ ΒΕΙΕΟΤΑᾺ ΙΝ ΕΖΕΘΗΙΕΙΕΜ.. 

ΟΘΑΡ. Ι. 
Εἰ [αεἴμπι 68, ἱπ ἰΥἱσεδίπιο αππο, ὧν φιαγίο πιθιιδὲ, 

φιυΐπία πιεηδὶδ; εἰ 660 ἐγαπὶ ἱ πιθάϊο σαριἰυϊ! αἰἦ οῳ- 

ῬΕΙ͂ βανῖμηι Οἤοϑαν,, δἰ αρετιὶ διμιέ οαἰί 55. ἘΣΖΘΟΠ οἱ 

ἴὰ πλυ}ε15. ΟΠ τ δι γρυιπὶ φαγί, οὐ υδια6 ταὶ οοηβ᾽ἀ6- 

Ταϊϊοπθιῃ ᾽ν ἱμ80 ργορμοι 5 ἀχογάϊο διιϑρίοδ θ ΓΙ, 

Ῥαοίπηι 6δι ἐπ (γι δδῖηιο απὸ, ἐπ φμαγίο πιθηδὲ, 

φιιέπία πιειιδὲδ ; Εἰ 640 ὁγαπὶ ἐπ πιθαΐο σαριυἱαἰἷς 4ιι- 

11 (ον. "1,15. 50 014. 18. 5) 708. ΙΥ̓́, 84. 

ξεετωαιε,:.....-- -- ,..........--- - 

ΚΕΦ. 4’. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ ἔτει, ἐν τῷ τὸν 
τάρτῳ μηνὶ, πέμπτῃ τοῦ μηγὸς, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐν 
μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
Χοδάρ" καὶ ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί. Ὁ Ἰεζεχιὴλ 

τύπον φέρει τοῦ Χριστοῦ κατὰ πολλὰ, χαὶ ἄρξῇ 
θεωρεῖν τοῦτο ἐν τοῖς προοιμίοις τῆς προφητείας. 

᾿Εγένετο ἐγ τῷ τριακοστῷ ἔτει, τετάρτῳ μη», 

“1. [μογΐι, γι. 33 Αρος, μι, 30. ἢ σεν, 1, 1. 

- “-«-...-------- πῖον 
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πέμπτῃ τοῦ μηγὸς, κἀγὼ, φησὶν, ἤμην ἐν μέσῳ Ἀ γεν βευΐκπι Οκοϑατ ; δἱ ἀρετιὶ ἐμηι εαἰϊ. Ἑδἄδτν ἰρεα 
αἰχμαλωσίας ἐπὶ ποταμοῦ Χοδάρ " καὶ ἠνοίχθησαν 

οἱ οὐρανοί. Ταῦτα καὶ περὶ τοῦ Χριστοῦ γέγραπται, 
ὅτε ἦν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ ταύτῃ 
ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου, ὅτε ᾿Ιησοῦς ἦν ἀρχάμενος ὡσεὶ 

ἐτῶν τριάκοντα, χαὶ ὅτε ἠνοίχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοΐ. 

Τὰ δὲ τριάχοντα ἔτη τὰ ἐν τῇ προφητείᾳ κατὰ τὸ 

αἰσθητόν ἐστιν ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ προφήτου " τῆς 
ὧξ αἰχμαλωσίας ἀφ᾽ οὗ κατῆλθον πέμπτον ἔτος. ᾿Αλλὰ 
μὲν χατὰ τὴν προσηγορίαν χαὶ σύμθολον ἔχει τοῦ 
Χριστοῦ Ἱεξζεχιὴλ, ὃς ἑρμηνεύεται χράτος Θεοῦ. 

Καὶ τὸ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰς ἀναγωγὴν τοῦ χρημα- 
τίσαντος υἱοῦ ἀνθρώπου. 

Ἑτγὼ ἤμην ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας. Ὁ μὲν 

νοῦς ἐστιν ὃν ἔχει τὸ ῥητόν " αὐτὸ δὲ Ψιλῶς οὐ " οἷον- 
εἰ φησιν" Ἐγὼ, ὁ μτδὲν αἰχμαλωσίας ἔχων, ἐν μέσῳ 

αἰχμαλωσίας ἤμην δι᾽ οἰκονομίαν. Οὕτω χαὶ ὁ Χρι- 

στὸς οὐχ αἰχμαλωτισθεὶς ἦν ἐν τῷ τόπῳ τῶν αἰχμα- 
λώτων, ἀλλὰ λυτρώσεως αὐτῶν χάριν" ὡς καὶ ὁ προ- 

φήτης οὐ δι᾽ ἀμαρτίας ἣν ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας, 
ἀλλ᾽ ἰατρείας. 

Καὶ εἶδον ὁράσεις Θεοῦ. Ὁ Θεὸς τὴν ἀόρατον 
χαὶ νοητὴν φύσιν ἐν τῇ ὁρατῇ καὶ αἰσθητῇ φύσει 

ἐξζωγράφησεν, ἵν᾽ οἱ ὑπὸ αἴσθησιν γυμνασθῶσιν ἐν 

αὐτῇ εἰς θεωρίαν τῆς νοητῆς. 

Καὶ ἐγένετο «1όγος Κυρίου πρὸς Ἱεζεκιή.1. Λό- 

Ὃς ὁ ἐν ἀρχῇ, Θεοῦ Λόγος. ᾿Εγὼ εἶπον" Θεοί ἐστε 
καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες. Τὸ Πνεῦμα λέγει θεοὺς 

πρὸς οὖς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, ὁ Θεὸς Λόγος " 

οὗτος γὰρ θεοποιός ἐστι. 

Ἐν γῇ Χαλδαίων. Χαλδαῖος ἑρμηνεύεται πᾶς 
πόγος. Οὗτοι δέ εἰσιν ἀστρολόγοι τὴν εἱμαρμένην 
λέγοντες, καὶ ὅλως τοῖς αἰσθητοῖς προσηλωμένοι, καὶ 
ἐν αὑτοῖς διαπονούμενοι, θεοποιοῦντες αὐτά " Γῆ ἐστι 

Χαλδαίων ὁ τότοος καὶ ἡ ἕξις ἢ χειρίστη. Ναὶ μὴν 
γαὶ τῶν ἐν ἀσεδείᾳ ὑπερηφανῶν ἔχουσι σύμθολον οἱ 

Χαλδαῖοι. 

Καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον. Πνεῦμα ξξαϊρόν ἐστιν 
ὁ θεός - πνεῦμα γὰρ ὁ Θεὸς, ἑξαΐρον δὲ τὴν καχίαν. 

Καὶ γερέλη μεγάλη. Αὐτὴ ἡ νεφέλη ἡ διχαιο- 

σύνη, τὸ ἀγαθὸν τὸ ἐχ τοῦ Θεοῦ διῆχον εἰς ἡμᾶς, ἀφ᾽ 
ὦ φωτιζόμεθα τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας. Καὶ φέγγος 

Ὑὰρ καὶ χύχλῳ αὐτοῦ. 
Ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὁμοίωμα 

τῶν τεσσάρων ζώων ἐσμέν. Ζήτει δὲ τίνα τὰ τρία. 

Ὁ ἡνίοχος τῶν τεσσάρων τούτων ζώων οὐχ ὅλος ἦν 

τὸρ, ἀλλ᾽ ἀπὸ ὀσφύος ἐπὶ τὰ χάτω, καὶ ἀπὸ ὀσφύος 

καὶ ἕως ἄνω ἤλεχτρον. Οὐ γὰρ μόνα χολαστήρια 
ἕξι ὁλόγος, ἀλλ᾽ ἔχει χαὶ δι᾽ ὧν ἀναπαύει. Κολάζει 

ἃ διὰ τῶν χάτω δυνάμεων. Οὐ γὰρ εἶδε πῦρ περὶ 

τὴν χεφαλὴν, οὐδὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐπὶ τὰ ἄνω ἡνίο- 
χς πῦρ ἦν, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐπὶ τὰ χάτω πῦρ 
ἦν, ἵνα δηλώσῃ, ὅτι οἱ ἐν γεννήσει τυγχάνοντες, οὗ- 
τὸ δέονται πυρός " ὀσφὺς γὰρ γεννήσεως σύμδολον. 

Οὐ μόνον δὲ τοὺς ὑπὸ γέννησιν ἐδήλωσε τὸ, ἀπὸ 

“Τὰς. τ᾿ 21. 56 Εζοοῖ. 1,1. 
Ὑ δα. 953 ο]ά., 96. 

51 [η1Δ., ὅ. 55 ΡοἍ}Πη. ἀχτχι, 6. 

ἐς 2οδβὰ 5ογίρίἃ δυπὲ, ἰρβὺπὶ πϑῆρα [υἱβθ6 ἴῃ 

προ ποὺ, ἴῃ πδὸ σλρε νι δ(6 ΘΌΡΟΓ δογάδποπι., 

αὐλπάο Ζέξες ἐγαὶ ἱπεὶρίοπε φιμαφὶ ἀπποταπὶ (τἰσίπια, 
εἰ φυδηάο αρεγιὶ «πηἰ εἰ εοἰἱὶ 58, Ουἱ «πίοηι Δηηΐ ἐγὶ- 
Εἶπα 'π ργορ διία μδϑοπίανγ., δὰ ΠΠΠ|ΘΡᾶπι ΓΘΠΊρι5 
Βιπι 4.0 Ργορ δία πῃ Βυπηθη}3 [πδγΓαί, οἱ ἃ δαριϊνὶ- 
ἰδ16, 40 γε] σασγαὶ ραιγίαπι, ἅπηι5 χυΐπιι5. Ουΐη 
οἱ βεουπάιπι "0Π)18158 οἰγηγοίοφίωπι ΟΠ γί βιὶ {ἰδ πὶ 
Ργϑίεγι Εζβομίεὶ, φυΐ ἐπιδγργοίδίυγ [ογθμάο θεῖ, 
Ουοά ἰοπὶ οἱ ἀϊείίυν : ΠῚ Πονιϊὶς,, δὰ αἰ εἰογοπὶ 
Β6Π5.1Πὶ γείεγεπυπι 6βῖ, εἱ {16 δἰ χη ἰθοίν φαΐ νορᾶς 
(05 δϑὲ βέϊμς ἐονιὶπὶδ. 

ἅΜ07 Εθο ἐτανι ἐπ πιράϊο εαριϊυϊ αἷς. Ἐπὶ ααΐ!οπὶ 
ἶρδα 56η505 Π06ΠῚ ργϑίεγί {ΠΡ : 564 ποη 5ἰπ|ρ)]- 

Β οἰιοῦ ἃς πιιὰδ; χιδϑὶ ἀΐοαΐ : Ερο ευἱ π 8} οαριϊνὶ- 

ιδιὶ οθηοχίαπι ἱπογαῖ, ἰᾳ πιϑϊο δγδπὶ οαριϊνίιαι 5, 

ἀἰβρθιβδιιοηΐβ οδι88. δίς οἱ (] γίβίι 5, "σοι ἤθη οἃ- 

Ρίΐνυδ, 'π Ιο60 δγαϊ σϑριἱνογαπι, 50 υἱ 'ρθο8 ταάϊ- 

τοογεῖ ; αυοιπδαπιοάιηι δἰἰλη) ργορ δία, ποη μγορίοσ 

Ρεεοδίδ ἴῃ πιϑύΐο δγαὶ σδρευ διἰ5, βοὰ υἱ οδριϊνὶς 
τοπιθόϊι πὶ δογγοῖ, 

Εἰ υἱάϊ υἱδίοπες Βεὶ "56, ὈδὰΒ ἰηνίβἰ ὈΓΠ6πὶ οἱ αι 
801 πιοπίθ ροίοδὶ ἰμίο ἢ ἱ, παίυγαπι, ἴῃ παΐμγα νἱ- 

δἰ 0}}} δι 4υ8 δὰ 0 86"δυπι οδαἶ,,, νθίυι] ἀδρίηφιι, ὲ 

4υΐ δέῃβυΐ οὐποχὶϊ βιιπὶ, ἰπ ἢΠ8 δὰ οοπιοιρ!αοηοαι 
πδῖαγῷ ϑρὶν 1418. ἐγυ δ ϑηίιγ. 

Εἰ [αοίμπι 65. σοτϑαηι Ποπιπὶ αὐ Ε κϑοἠϊείφηι 51. 67. 

Ἀυπὶ φυοὐ ἐπ ρῥγϊπεὶρίο ἐγαὶ, δὶ γέγθυηι, Εσο ἀϊεὶ: 
δ ϊὶ ἐδιἴ8, εἰ βιὴ Εαεοίεὶ οπιπθ8 55. ϑρὶγιιυ5 νόοᾶι 

ἀδο5, δὰ φυο5 γογνυπὶ [)οἱ (Δοίυπι 65ι, θου5 γοιθυηι. 

Τδηίᾶ ἐπΐπι 6δὶ 6705 Υἱγίυβ υἱ ἀοἰΠοοί. 

1πίεντα σπαίάαοτγαπι ". ΟΠα! ἀδου8 ἱπίογρεοίδίοΣ 
οπιπὶς ἰαϑον. ΗΪ δυΐοπι βυηὶ Δδίγοϊοσὶ:,, (δία πὶ 4586- 

Τοηί68, (ΟΓΓΟΠΐ8 ΓΔΙ8 ρΓΟΓΒ8 διἰάϊοι!., ΘΓ 408 

δβίυσίο ὀοάϊεϊ, οοηςο58α οἷβ ἀβί[δίε. Τογγα Οἰναϊ ἠξο- 

Ταπι Ἰοουβ δϑὶ δίχυθ [αὐ ῖι18 ροϑδίπηυβ. Ουΐη οἱ 605 

τῦπι αυὶ ἰπ ἱπιρὶοἴ416 δυρεγῃίυηι, ἔφαγα βυηέ 8 }- 
ἀκ]. 

Εἰ δοεὸ ϑρίτἧιιια απ [εγεπε 39, ϑρί γίια5. δυΐογοηβ δδὶ 

θει5. ϑρί γί 8 δηΐπι )ου5, δυίΐδγθῃβ π|6} 18}. 

ἔτ πυϑὲς πιαρπα "'. ἤπες ἡ 68 υϑεϊ εἶα 68 : "ο- 

πυπὶ πο ρ6 συορά δχ Ὦθο δὲ πο8 ἀϊπιϑηδὶ, 70 υ6- 

τίει! 5 βοϊεηίία {ΠΠυ8ἰγϑιηυγ. ΝᾺΠπι οἱ δρίοπαοτ ἱπ οἷγ- 
Ὁ οἐμέίε εις", 

διε μάο φιρεὶ ἐρεοΐος ποπιὲμπὶδ 55, ϑυπηυβ πο5 

δ᾽ π}]τυἀ0 φυδίυογ δι πηαἰίπν. Ου5 Γ6 γ6ΓῸ 4υϑηδπι 

«τία βίηϊ. Ηογυπι αυϑίθονῦ δηϊπιαὶ πὶ δυγίψα., πὸπ 

ἰοίυ5 ἰρηΐβ ογαί, 868 ἃ ᾿υτ}}]18 ἀδογευπι ; ἃ ᾿0π|}}8 

ΥΘΡῸ 5Γβυπὶ οἰδοίγαπι. ΝῸΠπ Θηΐπὶ 86Γ20 ἰοΓπιθπίδ 

801πὶ ἢαθεῖ ; βεά ᾿δῖνδὶ δἰΐδη} υϊνι8 του ΐοπ) Ὁ ΓΏ - 
υβδι. Ρυηΐ γ6ΓῸ Ρ6Ρ ἰη(ογίογεβ ροϊοϑίδίο5. ΝΌΏ 6πἰ πὶ 
ἰξποῖῃ υἱάϊί οἰγοα οἂριΐ; πεάυθ δυγίρα ἃ ἰυπι} 8 

δ ΓΞΙ ΠῚ ̓6η15 ἜΓαὶ, δοὰ ἃ ᾿υπ|θ 8 ἀθόγβηηι, υἱ οϑῖθη- 

δὶ 608 αυἱ παιϊν 118 ογίαπι Πδθθηϊ,, ἰφπθ ἱπάϊ- 

ξοτα. δυμῖ οηἶπι απ] ραπεγϑιοηΐβ βυπιθοῖατη. ΝοΩ 

ϑοΐαπ) δὐίθπι 605 411} φαηογαιίοπὶ ΟΡηοχὶΐ συπί. δἰ» 

5 Ἑζροι. 1, ὅ. 59 Πγ]ὰ., 4. "' ἰδ. 
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Νδιιο χυοὰ 5, μὲ βοοίαιπι 6ϑι οἱ σοκπαίιι ϑπεϊ (Ἔγα Α ἐμο, ἐπ αἶθϑι.6 δερενδὲα (κα, φμεπιαἀπιοάμπι ἘπΝε ορ- 

Ροιοδῖ, υϑῦπ) Ομ ΔΓ 004 Αἰΐυἀ 651 80 60 αυΐ 

δι εἰ. 5]. οἱ π08 ρϑοσᾶπῦο ἰνγί[ἀπιι5 θοαπι, υἱ 

τηὐτιαΐ ἰγδπὶ 4υᾶπιὶ ἰρ86 ποη [6 ῖ. . 
5. Ροβί δα, ὦ. 6βδί ῥοϑὶ δυδγϑίοπθη, ἀΐοίίυγ 6 : 

ϑοάοηια ΒΟΙῸΡ (α, Εἰ βΙΠ εἾκι8 τοδιϊοπίιν δἱομὶ 

ἐταπί αὐ ἱμεἴο. Ὑδηϊο δὰ ἐϊπαρίπθ5 οἱ Πρ γαϑ, οἱ νἱ- 
ἄἀδο 4ιδηιο ἰδηρογα δχογιοϊδία Θούοπα γαϑιλίυγ 

ἴπ δπιίφιιπι. δ᾽ δυΐδηὶ ἰά 4υοἀ ῥοῦ ἰφαγαπὶ αϊείυ αἱ 

δδὲ ἰ(ὰ 86 Βαϑεῖ, φιϊά ἀξ 680 ἤδὶ ααὶ νεγὸ ϑυάοπ)ᾶ 
(υοτῖς Ὁ διαιΐπη ροϑὶ ἀϊυνίυπι ἀθοίπηϑ σοπογαίίομα 

Ρᾶβ88 εδὶ ϑοιίίοιηδ οδἃ αὐυϑ ἰῃ Οοδηθϑὶ ᾿οσυπίηγ 4. 

Ἐγαΐ δηἰπὶ ργΐι5 αυδοΐὶ ραγαΐδυϑ Ὠοὶ, οἱ φυδϑὶ ἰθΥΓᾶ 

ΖΕ φγριϊ; νου υπιίδπιοη (δοίαπι 65ὶ δούοπι ἰά φυοὰ 

οἰἰδπὴ πῆς γοϑιΐρ 8 τα φίοιἶβ 6705 ρογϑρίοὶ Ἰϊσοί. 

Εσοθ 4υδηξ [δπὶ ἰσπιρογυπὶ οἰγοι!! ἰταπβίογαηι : 

6668 (τἰϑ Π}}}}1 Δῃηπογαηιὶ δυη!, οἱ ϑοάοπια ποπάππ) 

6851 τϑϑίυ 4; ποθὴ ἢΠ|8 ϑοάοιια αὐ ἰπ εἰζπο οἱ ἰπ 
φηϊ πιδία ροπίταγ, 56 {ΠΠὰ ἀυ: ἰῃ νοῦ δ1}5 τίου 
Ῥεγβρίοἰίαγ. Αἰυσὴὶ Ἡρθγοὶ ϑοἀοπιαιη ἴῃ δαππίθιη 

βἰδίυ πη γοβιϊποηἀδπὶ ἰπ η00 οἱ δηΐθα οοπϑίἱ, υἱ 

ΤΉ Γϑι1 ΠῚ ραγαι ΐ80 Ὠεὶ οἱ ἰοῦσα “Εσγριὶ οοπιραγεῖαγ, 

81 Βος 86 86 ὨΔθοῖ, οἱ εἶν Γυτυγιπὶ δὲ, δἰ να ποη : 

αυφγοηίυγ δπἰ πὶ ἰδι[υ5:)0ἱ Γ65 δρυ 605 αὶ ἀοειί5- 

δίῃ! βαπί; υἱ δυιοπὶ ὕλὶ χυοά ἀϊοίτα, σοπιρ δ! πη- 

τὰν πλΐ πὶ Δππογυ πη} {γἰ8 τ}, οἱ (ὑπς τοδὶ! Θ[ιΓ 

Θχογαοίδία (γἴ}).8 τ] 08 Δηπογυ ϑοάοηπμα, [Δ 6ϑὲ 

δηΐπιὰ π|θὰ : ϑοάἀθπιᾶ, πηδῖβ ρθπᾶ ρούςϑιῖβ. σγαῃάα 

Ἰπίογ γα! απὶ (ππρονὶβ ἱπίον γοϑι αὐ οηθπὶ οἱ γαϊπδηι 

Ῥοϑίϊυπι 651. Εἰ 8 πὶ δἱ γαβϑιϊυδγίβ ἃ αἱ δηκυΐίυϑ α 

ἐγδ8, Υἱ 6 αυληίδ Ἔχ Δαν 85 πη], αυδη 115 ὨΓΪΠΊυἢΙ 
οα]απν ἰδεΐθιι5 ορρτίτἤατῖ5. Ηος δυίοπι αυοὰ ἀς 80- 
ἀοπια ἀἰϊχίπιθ5., οἱ ἀ6 ϑαπιατία συόαυθ ἱπιο!!σογο 
ἀευοιηυ5. ΕἸ ἰμ8α αυΐρρα ποοάυμηῃ 6δὲ γϑϑι 8, βοὰ 
ἐχ 60 ᾿θρο.6 400 ἀέσοηι {γῖ}νι}5 ο͵δοῖϑ: δυπι ἀκ δυ- 
ἀκ οἱ ἀ8 ϑαπιδγίϑ, οἱ οδριϊν (ϑίθπη βδυβιίπαΐι, οἱ πο- 
161} δΔοσδρὶξ Πρ ΠΑθΘΠ8 ΔΟΟΟ 8 8005. ᾿οβιϊ αδίυν 
δυΐίθηι οἱ {ΠΠἃ βίου: ἴῃ ργϊποὶρίο [αἱ οὐπὶ ἀδοδην ετἰ- 

Ῥθ58 (ὑἀοτί! ΓΟνΟΓβαΣ, αἱ οἰ γδυγ ἰά χαρὰ βοτίριιπι 
οδὲ “ὁ : (ἰαριἴνιις ἀποῖιι5. δεῖ ροριιίιδ ὧν Αδδητῖος 
μόφιο ὧι ποάϊοτημπι ἀἴεπι. δὶ δυΐοπι ἰαθίο Ροϑί (6πι- 

ῬΟΓΘ γεϑιϊ ποίαν ἰᾳ αυοά μι οββὶϊ ἴπ δἰβηιπι, απ 8η- 
40 ἰὺυ τοϑι 6 ΓἾ8, 58] ἰΔπηθη τοϑι ἐπ ογὶ5. ϑαιηδγιίλι οἱ 

ἢ οἰἴοα Δηΐηλᾶ, αυ85 δἰ πε ]Δογίβ οἱ (γι 18 Ποη υογίβ, 

ἃς ἤφπιεηι5 ἀ6 δογοθοδπὶ οογὰβ υθηϊοηιθι5 ογοαὶ- 

ἀἰ5ι1}} Θυδπάο τεβιϊτογὶβ, ὁ δηΐπια ἰδ  ἴχ, οὐαὶ ροοὶ 

ἴλη}8 5:50 0}]Δ Γοβι δ ΘΧΟΙ ρ πὶ (υ] Ὁ 51] δυϊοπὶ 

Ἰοὺ δι μεῦ ϑοάοπὶᾶ οἱ ϑδπι)αιία {Π|, χυδ απ Ποαιὰ 

δπηῖ 4})} δογυβαϊοηι, ψυΐ ἀϊοδηάυπι δεῖ ἀ6 ἶρ58 δογὰ- 

ΒΔ |6ΠῈ 4.18 διιργδϊοίαγυπι βοοίογα ἰυ5ιΠ ραν! 7 ΕἸ 
τορι μοπιϊπὶ δἰοι αὖ ἱπι 0 [ιἰἰδιῖδ. ΕἸ τὰ εἰ μια τι 

τοειἱἀδονϊηὶ δἰσι! [εἰδιῖδ ἐκ ΡΥἰιεὶρὶο 55. 56: πος 
ᾳυοι ἀϊοῖς : δέοι! {μὲ δεῖδ ἱπ ρτὶποὶρίο; οἱ 5819 ἀϊ- 

οὐῃϑ 1 : Εἰ φοπδιἰίμαηι Πιιάϊοος (πι05 μὶ ργὶμδ εἰ 60}- 
εἰἰατῖος ἰμο5 μι ἐπ ἐπογάϊο. 

ἃ, Εἰ πἰεὶ 6886, ϑοάυηιϊα δΟΙῸΤ ἔμπα ἰπ απαϊίιι, ἴῃ οτο 

46 Ε760}). χυ!, ὅδ. 57 (ὁπ, ΧΗ, 10. 
χυι, ὅθ, δ7, ὅ8. 18 ᾿υἱά., 59, 60. 

4 ΤΥ Ποζ. χνι!, 3. 
τὸ Π δι}. 

15. χορ! χνὶ, 61. 17 14. 01, 02. 15 101.. 602, 05. 

Ῥτοϑτίμηι ὁς ξἰίαγτιιη δυτὶς, εἰ οπιπίϑως φὰσ «πὶ 

ἐπ εἰτομίίμ ἰὰ0 Πἰδατεπι αἰϊοπί φεπαταπι φια οἰτοαπι- 
ἄαπι (6 ἐπ στο. ἱπιρίοίαιδς (μας (μὰ ροτία 1!, Ὁ εἰο- 

πηϑηιἰδδιηαι; Ὀουπὶ βαιδἰδοϊδοΐεπι ἀδ τοδί (υμ0η8 

δἰησυο ἐϊοοηπίοπι : Πππρὶεἰαίε5 μας εἰ ἐπ φαξίαίες ἱμαι 

ρῬογία ! Νοὺ [Γυβίγα ἀἶοο : γϑϑι υδγὶδ ; βιὰ ΘᾺ ἱπιρίε- 

ιδῖε5 329 Κ, ἰυσὯ5 οἱ ἰπἰ φυίιαίδ9 ἰμ85 Ἔχ διιδογίβ, {πὸ 
ἴῃ ἸΙσευπι ργβιίπυπι γεβι ποτὶ. (υοπιοάο νυϊποτ 

4088 ἴῃ ΘΌΓΡΟΓΘ διηὶ, Βδρ6 ρᾶγνο ἰθροτγα δοοίάθηι, 

πιο οῖα γθγοὸ νυϊηθγυπι οὐπὶ ᾿ογτοε 5 δ δι θοπίαν 

ἱπροπινυ8 πη ἤυχία διᾳυλι αίοι ἐδιροτὶβ 400 ἰ!- 

Ιδίϑε δθηϊ, 8οά ἠπχία γδιίοποπι συγ! ἠδ ; νογθὶ ργὰ- 

εἰα, ἴῃ ρυμποίο πογῷ [Γδοίυ τὰ ΠηᾶΠι}8 δ ῥοῦ ἷβ σου τ- 

τἴυ δου ϊ, μος φυοὰ ἰῃ πιοάϊοο [δοίατι 6βι, πηδῃ8- 

Β μνυβ ἴογα {γίθιι5, ἃς Ἰοῆζο (ΘΠροΓα υἱχ ουγδίαγ; 5ἰς 

οἱ νοϊαρί28 4ι185 πορνοβ δηΐβιθ βυσολάϊξ, εἰ Ἰυχατίϑ, 

οἱ βοημοὶ ὑπίνογβα ροϑοοδία, οὐπὶ ἰπ ῬΆΓΥΟ ἰοπΉροτὲ 

Ἰηζδἰίοατ δηϊπηπὶ ἤἸόσθγι αι, οἱ δά υἱτα ἰγασεγυηί, 

πιδϑηπὶ ροδίθᾶ 1ΘΠηρι15 ἐπ Βαρρίἰοἰ 5 οἱ οτυοίαιίθι5 
Ρτγοιμδγοηίυγ. Ῥγορίογ χυρὰ ἰὸς ἀἰςεὶ! ϑοιπίηυβ "ἢ: 

Εἰ [οεἴαιπ ἐπ (6 εἰσι [εοϊεϊ, εἰσι ἐρτουϊειὶ ἰδ ρτα- 

υαγίραηἋο (εξ: απιεπίμηι ΤΙΘΆΉΣ, Εἴ ἨιδπΊΟΥ ετο. Ρτὶ- 

βιυπὶ,, φιοπιοιίο [ἐοἰδιὶ [αείαπι εἰδὶ; ἀοίπάἀδ, ΜΊΕΙΝΟΥ 

ΕἴῸ ἰοδίαπιοπίὶ πιεὶ φαοά [δεὲ ἰϑοαπι ἴῃ ἀὐέϑμς ἱπ{απ- 

εἶα ᾿πῳ. δεῖς φυΐρρα ἰδειαπιοπίαπι ἰπ ἀΐοθαβ ἷῃ- 

[δηιΐώ ο᾽υ8. ὈΙχίπλυβ δυίοπ δυργὰ αυοιοῦο οὔπὶ ὁ 
(δοονῖὶ ἰεβιαπιοηίατῶ. ΕἾ διδοίίαθο {ἰδὲ ἰεεἰαππεπίαπι 
ἴπ αἰότππηι. Ἐφο οὐοοῖάο, εἰ 6η0 υἱνέβεανο, αἷϊ "". 
Θυὶϊ ευπ ἰβίᾳ γγοηη 1, ἀοίοταϑ [δοϊξ, δὲ ΤΙΓΘΙπῚ 

γεϑιαεῖ, Ῥεγουδδῖῖ, οἱ πιᾶπα8 εὐυδ βἂπαίμιηί. ἢ] - 

οἶα ἴῃ Μίοίρα 15 : Ιγαη Π)οπιὶπὲ φιιξιἑπεῦο, φηϊὰ 

»Ῥοεσοανυὶ οἷ, ἀοπεε ἡιδιἰβοδὶ ἱρ86 οαμδαάπι πιεαπι. θα0- 
πιοίο ἠιϑεΠΠἸσαίυτ οδπ58 πηθὰ ἢ Θυδηάο ἰγᾶπὶ Πομιϊηὶ 

βηϑιίπυοτο, φυΐ ἀἰϊν 5 Ἰνοπέιαι 8 6}υ5 οἱ μαι επιία, 
οἱ Ἰοπρηπίμηἰ 4:18. οοπιοπιρβὶ, δἰ [υχία τπϑδ ὑυή- 

εἰδπὶ εἰ ἱπιρορυἰ θη 5 ΟΟΡ (Πδδδυγίζανὶ πὶ ἰΓαπ), ἴῃ 

ἀἴ6 ἰγξὲ οἱ γϑυβίδιϊοπὶβ 51] [υάίοὶ! Ὠεὶ 15, 

δ. Εἰ ἀφμοποδιαθετὶἘ ἱπ 69 σιιοά ξιιξοορὶδιὶ ξΟΤΟΤΙΣ 
{πα δοπίογες οι αὐοίοδοσι δ, εἰ ἀαϑο (ἰδὲ εας ἱπ 

φαϊβοαιϊίοποπι ὁ. ϑιιργὰ ὑπλπὶ αἶχὶ! Βογογοπὶ ϑυίο- 
ΠῚΔ1)., οἱ 4[183π| ϑαπιδγίϑπι, "πὸ τοροῖὶ οἱ ἀἰαὶ! : 

δογοτθβ ἰμα8 δοπὶογοδ, ΟἸΠῚ 56 ηἶοῦ ἰΔηίυ πὶ βΆπιλ γᾶ 

δἷι, οἱ δὰοϊθϑδοεπίϊος ϑοάομιδ; συϑγιπὶ 4υΐδ ΠΠΠ 

Ὁ βΆτυπι οἷβ. ΟΠ Πα ΠΊΟγΔη 7, ἀοἷς Οπιπΐ ἢ πΠΔΠὶ ἐ558 
βρϑοίοῃ. Ουδπία δυϊεπὶ Β]1 ϑοάοπιοΓγιιπι 58ηΐ, 

ἰδηια εἴ ϑδπιδγίς. Εἰ ἀαϑο εἰδὲ ἐας ἴῃ «αἰβεαιἴο- 

πόηιὶ, οἴ ποπ δῷ (ἐδίαπιοπίο ἰμο, εἰ ειξείαϑο 660 [ἐ- 

δἰαπιοπίιπι πιθαπι ἰδσαπι 7, (οπϑίἀοτγα ΠΠΠ6Πὶ ΓΟρΓΟ- 
τη βϑίοηΐβ : ΕἸ σοθηοδοῦς φμὶα ὁη0 Βοπιῖπεδ, κί γηδν 
πιυϊποτὶς οι σοηζιπἀατὶς 5, Ἰὰ ὁδί οὐ ΓΘΟΘρΕΓΙ5 ρέζ- 
οἱ ἴθι, οἱ τοιηογαία Πιοσὶβ, ἰθηο οοηυραετία. Εἰ 

μέτα ποιὶ οΥὶ( ἰδὲ ο5 ἀρογῖγο 8. (πὶ ΓΕΘΘΡΟΓΟ ρέοολίδ 
πηο8 οἱ Γοβιϊαίυ5 {π6ΓῸ. ἴδοι 9 πιθοῦ πὶ ἐθϑ.4πιεηῖο, 

ἴαης δηνρὶ 5 ἱπι6 }} 50 πιαῖα πιόα., οἱ σοηίιῃθογ, εἰ 

ςφοηϑβοίαβ παΐ πὶ αἰτγο πηοπιδὶ ρυηΐο. Δα δυΐθπ φυϊὰ 

4“ Εχδϑοῦ, χυι, ὅδ. 1988. 1,96. "7 Εζεῦῆ. 
χχχ, ὅ8. 5 ΜΊοΙ. νι, 9. "8 Βοιη. τι, ὁ, ὅ: 
«9 διὰ, 
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μὲ δνεηΐδὲ, οἱ αἰτγὰ ποη εἴ ΠθΟΓΒπὶ 05 ΔρΟΓΙΓῈ ἃ Α ποοθββδγὶ ἐμά ἑμαπιι5, αἱ ΠΟΩ (4π| 650 40 8Π| ΟΥ̓ΩΠ Εἰ 5 
(λεία ἱξποιιϊπίς, οἱ φυαπάο δνεηίαὶ. ἐπ 60 φκοά γτο- 

ριβοίαν εἰθὲ 5. Ναο ἴθπὸ αὐἱάεπι αἀθαπάο ῥγορὶ - 

εἰδίαγ αἰ πηυΐα ροοοσλπιΐ, ροβδιτα ὁ5 ἀρογίσθ, πος 

4πδπᾶο ἰρβοβοῖν βδοδ εγῖθιι8 πιδὶβ δ᾽ἴδθι8 δα) 840 
ἱξιοανηΐω, 564 δε πε π8 5066 γα πηδὰ ρογροίθο ο0ῃ- 

βεὶθηιἴ25 πεθῖδ ἰᾳπα ἀϊδογιοῖον. ἰἀοίγοο αυΐα ἰβποαῦν- 
βΒἷδ οἱ οὐπίυϑ[ο φίθγπα Πθ 8 Γεροφίία εβὶ δὶ ρεοζᾶ- 
τεῦ πι., οπληΐ οογὰδ ΒυΘΘΘΉΙΓ ὕου πὶ, υἱ ἀεὶ πο- 

Β5 υϑαυς 8ὲ ἤπϑη οἱ δηἰπιΐ οἱ σογρογὶβ πἶβι ΡΓῸ 
τε 36 οοπίδηάεγα ; υἱὶ οἰἰΔπι8ῖ αἰϊαυοά ἰδπηραδ ἰη- 

διἰπογὶῖ φαρὰ Πθδίγδπὶ Θχαπιὶποὶ ἤἀεπὶ (π2πηὶ υἱ ΔυΓΌ ΠῚ 
Ῥιουδίῃγ ἰπ ογπδοθ, δὶς 6685 ποβίγϑ ἱπ ραγίουϊο οἱ 

Ῥεγβθου πὶ 8 δχϑπηηϑιιγ), ΟἱἰΔΠΊ8ὶ ρογβοου 0 

ἐγυροτί, ἱπνθηϊϑί Π08 ργδραγϑῖθθ, πὸ ἀοπιβ πο- 

ΒΓΆ ἰῃ ὨϊαπΊ6 σογγυδί, π6 ἘΠ οΔ1}0 6851] ᾿ῃ ΔΓΘΠἃ 

ἐοὐηϑίγιςοῖ το ροβίδι θ05 ἀὐδδίροιιν; εἰ οαπὶ ἥανο- 

εἶμ! τοπι! ἀἰαροὶ!, ἰὰ 651 βρί γίι5 μαββϑίηνΐ, ὀργᾷ πο- 

5:2 ρεγβίβίδπι συ δαυα δὰ πὸ ὁΐδπ| ρογϑί! 6- 

ΤΌηΙ, 5] ἰᾳΠΊ6 1) ποθὴ δυπὶ Θσου 6 βυ Ὀγι 8, οἱ ἢ ὄτρο- 
ἀϊιίοπὶ5. δοοίποιι πιδη [6βθπη8 οἰϊαγ  [δίθηη πολίν8Π| 

φυλὴν ιᾶδπιας δά ᾿γλευπι ἴῃ ΟὨγίβίο δ6δι}, οὐ! 6ϑὶ 

Εἰοτία εἰ ἱπυραγίαπι ἰῃ βϑου]δ βου! ογαπι. ΑΠΊοη. 

ΒΟΜΙΠΔΟ Σι. 

ὃ εο φιοά αἴοίιηι 6ει δ᾽: « ΕΠῚ ποπυϊηῖε. ῬτοροηῈ 
σπίφηια οἰ αἷς ραταϑοίαπι ααὐ ἀοπιιπι Ἰδγαοί, εἰ 
ἀΐεεδ : Αφμίία πιαηπαγαπι αἰατιιπι, ν αἰς. 

4, Εχογοιιδιῖο οογρογιιπι, οἱ ἰη ἰοἱὰπὶ (Ογι μά αϑιῃ 

ἐοιβραγᾶὶ ἐϊ5 4υΐ ΘΧΘΓΟΘΠ ΌΓ, οἱ ρ6Γ ρϑγίοβ ππππιαυοά- 

48 πιοπΙ ΓΙ πῇ δε πβι 8486 ΠΙΘΠΊὈΓΟΓυΠι νοβοιίΟΓ65 [Δ- (ὶ 

εἷϊ λὰ κυδογοπάυπι φυϊά, ἀυὶ δὰ βοπιϊοπάσιῃ : αἱ ρμυϊὰ 

οοπογυπὶ δεἰ68, δὶ σχϑι οἰ θέαν ᾿ νἶδιι, δουϊίον ἢαὶ δὰ 

νἱδεπάϊ : δυτε8, δἰ (γαφιοπιίυ5 δυάΐηϊ, πιο 118 Ρ08. 

απ γοσαπι σΔρΟΓα (ἰββοπαπιί8. ἤος διυίθτῃ οἱ ἰῃ οὥ- 

ιετῖς ιθι υτὶϑ οοὶ ἀδργαμθηάογα, φιιοά ἴῃ ρϑυ εἰ 08- 

ἐεπάϊπιυβ. Ἄόγαπι αὐἱά παϊμἱ μγοάοδι δὰ Νεϑε ποῖα 

εἱ δά νἱαπι βϑηιρ 6 ΓΉ8}}, 81 οογρυ8 δχογοϊδιοαΐ δυ8 

τουυτοίυτ ἢ ()υοὐ πα εὶ Θδὲ Θπμο  απηθη πὴ, ΘἐἰΔπιδὶ [0Γ- 

εἰδδίγμο σογρογα ἤδηι, οἰϊδπιδὶ οπληὐυ5 πηθιΓῖ5 νορο- 

τὰ ἰηςοατα Εοοηίγαγὶο δυΐο πὶ 5] 86η5118 δῃϊπι ᾿ὰ- 

Βυδῖο ὀχογοίίδίοβ δὰ βοπιίεπάυπι αυϊὰ, Δ ἀϊδοοθπάππι 

ἀϊος ποοίεβαυς οοητίνογο, ΠΟ 50] υπὶ ἴῃ ἢδ0 νίτα πὴ ἢ! 

εὐπέυςί!, 564 οἰἴδπι τοοθάδπιθπὶ ἀ6 ΘΟΓΡΟΓΕ ῬΓΟΒ6- 

φιοίυν. [ἀεἶτοο 'π ῬΑγαθο 5 οἱ ἰπ ἐοηἰρπηδιί θυ 10- 

οὐἱὰς. οφἱ θουβ, αἱ οχιδηάθδγοί 56 πι6ῃ5 ποϑβῖγα, νοὶ Ὁ 

ροίυϑ ἴῃ ἀῆυπη (ΟἸ Πᾳ6η8 ἀϊοίοτγαπι ἰηιυθαίαγ δεὰ- 

πίμα, οἱ ἃ φογρογὶ8 υἱεἰ 8 γεοθάθηβ, ἀὰπὶ ἰη 6 Πρὶϊ 

τη τδίοι., Υἱἱδ δις οαγδαπὶ βοουπάσηι ουπηθεπὶ 

ἀϊνῖφαι. ξος ἴῃ ργοωηνο ἀϊχίπιυβ, φυΐδ βόγπιο θεοὶ [ἃ- 

εἴυβ εβί δά Εἰζϑομίθιοπι ἀΐοοπβ : ΕἾ ποπιὶπὲδ, παῦτα 

πατταιΐοπόπι, οἱ ἀϊε ραταϑοίαπι αὐ ἀοπιιπὶ ]εγαεί. 

Ριὸ μος δυΐεπι φυοὰ ϑερίυδρίηία ἰηίοΓρτγείο8. Ρο- 

βυθγυηι παγγαίἑυπεπι, 4}108 ἀθ ἰῃιεγργειθυ5 ΓΔ Π9- 

τυἱϊι, ργοροπο ρυοδίοππα ; αἰϊιι8, ργο [6Υ ρτοϑίοπια ; αἸ18, 

εἰσπέβεα φπίφπια. 496 ᾿εἴτυν εἰ ργο ἐπι οἱ τηΐξπιὰ 
εἰ ραγδῦοὶδ ὁδὶ φυοὰ ἰεσίιπι 68ι. 5] φυᾶπάο "Παπιῖμ8- 

ὕοπο ἰηάφαϊπιυβ. 5οἰεπις οὶ, παπο γὙο] πηδχίπι οἱ 

“Ὁ ΕΖΘΟἢ. αχτὶ, θ5. 5' Ε:θο]ν. ΧΥΙ, ὦ, ὅ. 

Ῥάτδοι.. δ. ΧΙ. 

γορὶβ ργαιία Ὠεὶ ἴῃ πῆς οάΐδβεγαὶ βοϊαιἑοπθπ) ῥγο- 
Βιοιμα 9 οἱ φηϊρηιαῖ!, δῖνο ρά ΓΔ 0012. 

ᾧ. Ουξ οδῖ Θγρὸ ρᾶγαυοϊα αι}: αυδα) ἴῃ ργῷ- 

βοηϊὶ ϑριγιδυς βαρεῖ οβίθηαϊ! ἢ Ουά5 πο φοϊ υὩὶ 

δαυΐ!α, 56ἀ οἰἰδπὶ οοιηράγδίίοπα οὐδίογαγασα 841}}1- 
ΤᾺΠὶ πιδϑηᾶ ἀη0} 1, οἱ ἱπροπίίϊυτα ΔἸάγαπ), οἱ Ἰοη 8 

ἐσίθηϑα, αἱ ρίομα υπρυΐθυ8, δῖνα, υἱὐ ψυϊάδαν ἰηίοῦ- 

Βὲδίδιιϑ 6δϑῖ, ρ]6 πᾶ ῥ᾽ υπι}5 80 Ἰἱυτ, Νοη 50] πὶ [}}8 

ἢν ἀἰχί πη Π|8}0Γ 6ϑὶ ἐξ ογ 5 Δ40}}}8, νθγμπ) ἰῃ 60 

γε ργϑοίρυα 6δῖ, αυοὰ ἀκποίυπι Πα δὶ ἰηίγαπαϊΐ ἐπ 

ρθανυπι. Νδιι ἱπργευδηϑ {|| ἂν ἄγθογα οθάγὶ αυα 

ἴῃ {ίθαπο 5᾽14 δγαὶ εἰδοίϑ,, ἐϑρογ ἀμ δ8 δἰ Βα ΠΊΠἃ 

ᾳφυφᾳμα ἀδοογρϑὶῖ,, δὲ δια} ἴῃ ἰἐΓγὰπὶ Ομαπλαη, ἰῃ 

εἰν ιδίοπὶ δἰνθ ποφοιδίογυπι., 5ιγ6 ποφοι δι γίςθιῃ., 

Β εἶνε ἱγδηβιἀιυγαπι, βίνρ οογίθ, αἱ. ϑεριμαρίηία ἱπίδγ- 
Ργοίδιὶ βυηΐ, πηι γαίδτῃ ; οἱ ροβυ!! μος φυοά ἀξ οδάτο 

μἱθαιὶ βαπηρβογαὶ, υἱ ρΙΔῃίδγοίαΓ οἱ Ἕγοβοθγαί ἴῃ [6 Ὁ- 

τῶηι ΟἸδιδδη. Ῥοϑὶ ϑδὸ δδάθῃῃ δηυΐϊδ ἀθ βϑῃ) πα 
ἴσγγαβ, ὑπ 6 διπιρβογαῖ δυμηηι δι 8 οοὐτὶ, οχίγίηβος 

6118. 5}}] 5σθπιθῃ δορθρίϊ, οἱ μἰδωίαυ!! {ΠππΔ ἴῃ οαιηρυ 
Γτοπάϊογο 5υρ6Γ Ἀ4η πὶ τυ] ίδπι. ἤος δυίεπι ἰρβιιπὶ 

ευοὐ ἀς ἰογγὰ (Ἰ)απδδη [υϑγαὶ Δοβυπιρίαπηι 8} δὰ 485 

[Δθαπὶ δυμηπιὰ αυξαι6 ἀθοογρβογαὶῖ, ἰὰ οϑὶ, χιοά 56- 

ουηάδ νἱοθ δοοορογαῖ, [δοῖι πὶ 65ι ἰῃ υἱίθηπὶ ἤθη [ὉΓ- 

ἰθπ|, 5860) ἱπῇγπηϑην, νΘΓι πὶ οἰ ἴ8πὶ δέδίυγα ρει. πὶ; 

δ( ρα] 165. ἰν} 05. νἱ 5 ἰμγπνϑα ΓΟΟΙπδιὶ δυπὶ, ρτὸ 
40 ᾳφυοὰ ἀδ 1ἰθᾶπο εἰ οθάγο [αθγαὶ ἀββιιπηρίαπ),, ἴῃ 
(Δηίυπν υἱ γα 065 δ0.458 500 ἰρβίυβ ἴγυῃοο οοπβίίδν 

μιαθογοῖ, Εἰ φυϊάεπι ἔιοι4 αδὶ υἱε8, οἱ (δεῖ ργορδρὶ- 
Π68, οἱ οχιοηάὶι ἀγ) δία δου. Εἰ ροϑβὶ 86 γϑηὶ Αἰΐὰ 

δαυΐϊα, οἱ ἰρ8α πιᾶξῃᾶ, τηλϑηΐβ 4}}8 οἱ ουρίο515 ναὶ 
Ῥἰυμι δ δἶνθ υῃσυΐθυδ; οἱ δοος ἰδία υἱιἱβ ἀ6 αυδ 
πυης ἀἰχίπιι8, νϑηΐδπιθ βεουπάδ Δα4υΐ]8, ἀδο!πᾶνὶϊ 

κτοϑιδιηθηίυπι δαυαι δὲ δᾶΠΊ, ΒθοΓΠ6Π5 ἰά [65ἰδπηδη- 

ἰσπὶ φυοά ρεῖυδ οὔτι ἀγῦογα δοδγδι, ἴῃ 408 γα! πϑία 
Υἱϊὶβ ἕπογαὶ οἤδοία, οἱ ργοραφίηἰ θυ ἴΔ6ι}15 ΔτθυϑίΆ 

Ἰδιΐυ9 Γυὐογαὶ, οἱ οοπιρίοχα οϑί βοουπάδπι δαυ ]δη), 

οἱ τ ϊοθϑ ϑυλ8 ἃ ργίογε ἰγϑηβίυ!! δὰ βθημθηίθπι. 

Βεΐπάθ ρα πιῖι68 δπιϊδὶς δὰ δαᾳυϊϊαπὶ βϑοιπάδηι, υἱ 
ἰγγίψαγοι θά οὐπὶ ρίθθα ρἰδηιϊδιίοηΐβ 6}.8. ἴῃ ΘΔ ρῸ 

θόοπὸ οἱ 4ηπἃ π|}}14. Εἰ αυϊάδαν ἰγγίψαία 681 ἰνδδ0 

ἰρ88 υἱιῖ5, οἱ ἰγληβίαία δὰ 840} πὶ βδευηύδπι), υἱ [Δ- 

οοΓοῖ ἱπογοιησηίδ, υἱ Αἤδγγει (γυιοίυτη.,, υὧἱ ὕσγοι ἴῃ 

νἱίαπι πιδρυδηη. [ἀοῖγοο ργορίνοιΒ ἱπηρογϑίυγ τὲ ἀϊ- 

ολι, φυΐα (ἀϑἰανπδηΐιπι ἰγαηϑ θά θἢ5 ν}1}8 αυοά [6- 
οὶ οὑπὶ Δαυΐ]α φγίογα, οἱ βίδίιιθπϑ Παἀ οὐπὶ 56-΄ 

οὐπάδ, πόα ἀϊτίραιυγ, ποήηυα ΓΑΙ ε65 1ϑῃθγ 118 

ο͵υ9 εἴδοτοαι ; χαΐπ Ῥοιί5. [γιείι5 6708 ΡγΟρίαῦ 

ἀγδπβοθηβίοηοπι δἦὰ5 ρυΐγεδηϊ, οἱ ἀγθβοδηΐ Οπλΐᾶ 

χιᾶ 116 οἃ αὐἱεθαηίαν, οἱ διη υἱέγᾶ ποη μαρθαὶ Ὀγᾶ- 

οἰΐαπὶ τηλφηππν οἱ ρορυϊαπι πιυ! απ; ἀνθ! ίυν δυ» 

ἰαπὶ ταάϊοϊία5, οἱ ᾿ἰοοὶ ᾿ἰγγίραί 511, ἰδ πη ΠΟ Ρ6Γ86- 

σογοῖ, οἵ ποὴ αἰτγίζαιαγ ἴα αθοΓιδίοπ) ; διδιπ|4ι6 ὧἱ 

φοπεϊφοτί! οαπὶ νοπίυβ ὑτθη8, ἀγεβοδὶ, οἱ ὁὰπὶ ρ] 608 
νἱαπιδιϊοπίβ ϑυδ 5ἰοσοίιγ. Ηος ργοροϑὶιο ἰρϑία5. Βὲ- 

βίογία: ὀχροβοῖί, υἱ φυφ οὈβουτίι8 ἀϊοία βυπί, φυΐ“ 

νυβάαπι δὐὐυηοιῖ5 βθγμοπίθυ5 ρίαηΐυ 8 ΘΠΆΓΓΟΠΊΙ5, 

ὧΝν 



141 ΟΒΙΟΕΝΊΘ ΙΝ ΕἘΖΕΘΗΙΕΙΙΕΜ ἪΒ 

Εἰ οἱ ἰλπίυ ἴΔθον 6βῖ, υἱ ἔρβυπι φυοὰ ἀϊείταν ἰπιο!- Α 80 αυχί!ο Βεὶ, εἰ ρΘ)ογῷ ρδιΡ ἀυλπη δηίο ρογροθ- 
Ιἰγαίαν, φυϊά ποο65886 6δὲ ἀΐσογο ἰρθαπὶ αυθϑιϊο πα πὶ 
αυδηίληι ᾿νᾶθοδὶ ΟὈΒΟΙΓ Γ΄ῖ6π), αα8 811 Δ40}}8 ῬΓΙΟΓ, 

᾿ αυἱά 5'1 ἱθᾶπυβ, αυῶ οδάγυβ, αὐ ϑυπηπιὰ ἐδαγί,, 

. 08. δαυῖϊα βθουη λα, φυς ἰγαη βίο ν᾽ 118. ἃ ργίογα δὰ 

βοσυδηίοπ) 7 51 δἰϊψυλπάο Ἀεὶ ἱπήϊρυϊπιυς. αὐχὶ]!ο 
(ϑθπῖρογ δυΐαπὶ ἴῃ ἰμ 6]! δου ϑογίρίυγαταπι ϑρί γι 

βδηοῖο ἱπάϊζοιπ 5}, ἤυπο ῥτοίδοϊο ἰδ πΊριι|5 658ὶ φυοὰ 

πο 8 ργϑϑίοὶ δυχ!]! υπ), οἱ ραπάδι ἰρ86 αι ἀϊχὶϊ. 

Ουοπηοάο ϑδίνδίογῦ ποβίογ ἱπ Ενδηροὶ ας αιδϑάδη 

ῬΑ ΟΙας 'ρ86 ἱπίογργοίδιΓ, δἷς οἱ ἤὰπὸ ργορίιοία 

ἴῃ βδϑοευπάδ ρτορἢοίϊ αι ἴῃ ΓΕΙ 15 ἰδο4 68, 5ἷ- 

δυϊῆοαι φυΐα Δαυῖϊα ργίον ΝΡ ΘΒ οάοποϑογ (26) 81 
τὸχ ΒΑ Υ]Οηἶβ 4υ] ἱπβγα 5818 δϑὶ ἰπ [ἰθᾶπυπ), ἰὰ 6δὶ 

ϑογυβδίοπι ; οἱ 80 ἀδ διπ|π|ῖβ οοὐ τὶ, ἰά 6ϑ8ι γθ- 
βοπη δογυδαίοπι οἱ γί ποῖρθ8 6715; οἱ δια! θὰ ἴῃ 

τογγδπὶ ΟΠ δἰ ἀδδόγυπι, οἰ] οὶ ἐπ Βαυγίονθπι. ῬΙδηί8- 

Υἷι φυΐρρα ἴῃ οδρεν ίοπι ΔοοῖρΊ 68. {ΠΠ|05 ἰ5γαθὶ, οἱ 

ἀδ γορίο βαπιίηθ, οἱ 48 ρθποῦο ρῥγπείρυπι πῃ δδάθη 
ἴογγὰ οοηϑίϊ1. Ροδὶ ᾿Ο6 Δαίεπι, οἱ ροϑί γορίϑπὶ 

βἰγροπι, 4] φυοαὰθδ πιυϊεἰλαο οαρί8 65. 0 60, οἱ 

Υἱτἰ5 οἴϊδοῖα οϑὶ, ποιὶ (Δπι|ὶ το υβία 4υ8πὶ [παγαί οὐ ΠῚ 

[υἰ586ὲ ἰῃ νίηθ οὶ οἱ ἴῃ [ΓΓὰ φαποίϑ, υ}} δδογι(ἰοῖα 

Ῥεῖ οοἰἐθγαπίανγ, δὰ δγαΐ ἴῃ Βδθν] πὸ ἰγδηβίαίδ υἱ- 

εἶδ ἱμῆτπιδ. Ηἰ8 [1 ρ65115, ᾿πί8ν ΡΠ Δγδοπαηι (27) τα- 
ξεπὶ ΠΕ γγριὶ, εἰ ΝΑ ΠΟ ΒΟἀοποβὸν γοφοπὶ ΒΔΌΥ]ΟΠ 8, 
ΒεΙυπι ογίαπι 651. συν ρορα 15 ψαῖ οὐπη τορίθυ5 

8015 86 5ι'γρὲ οριἱηϑίπη 3966 40 Αβϑυγὶ19 [ιογαὶ 

δἴδιοιυβ, τοροῦίᾶ οσοαβίοπθ 408 ᾿υζυπὶ Ναθυοσιοάο- 

ΠΟΒῸΓ Δ}}]ςεγεῖ εἰ εὐ8. ἱπηρογῖο {Πθαγαγοίμγ, ἰπί}} ὦ 

86 δ βοουπάδη) Δ4υ}}82π|ὶ σΡΔη6η), πηδφπᾶγυπὶ 8]8- 
Ταπι, ἰά 68ὲ Ρῃδγδοιθι. βοΐ 46 δὶς ογάϊΐηθ εουὐγιοηία 

τόγυῶι, αὐἱὰ 65 ἢ) ΡΠ ΔΓΔΟηΪ ἰγδάϊογαὶ, 564 Νὰ- 

Βυο!οάοποϑβογ, οἱ 1} πὸπ βυϑίϊπθηι65 οι π) οἱ 
᾿πηρογίυπι 6708, Θχ οι 586 ΓΑπὶ ᾿υσυπὶ ΝΑ υ ΠΟἀΟΠΟΘῸΓ 

ὧδ οογν οἰ νυ5 5ι115, οἱ δὰ ΡΠ ΔΓΔΟΠΘΩΙ ἰγϑηβαγεβϑὶ [Ὁ 6- 
ταηῖ, ἱγὰ θοἱ Β0Ρ6Γ 605 ᾿πστυΐ!, οἱ ΤΟη ΓΔ ὀνθηϊί αυλη) 

Ρυϊανογαηῖ. Οροιίοι αυΐρρα οὰπὶ χυΐ ἃ 1)60 ἀδηηηᾶ- 

ἴυΓ, ΠΩ [ὙΦ 6ΓΟ δοη( η(14Π| 6118, Π6 6 γΟΪ πίαία πὴ }11- 

ἀϊοαπεῖβ ν6}]6 πιαΐϊᾶγθ, Ὑθγαιη ρδίϊ πε 55: πη6 88.5}-- 

Β6ΓΘ, ἀοηδς 'ρ86 Π6 15 ᾿ἰθογοὶ χυὶ ἀδπιιανῖ!. [κἰιυγ 

υΐλ Δ ΡΠ ΔΥΔΟΠΟΠῚ ἰΓΔηβί.} 11 86 ρΟρυ]115, γο! αι 

81 [β8.. χι,, 51. 58 (δῃ. χεῖχ, 9. δ ΄ΊΡοιγ. νυ, 8, 9. 

8.5 6δί ἃ ΝΑθυσποάοηοθογ. Ὀἰχί πιὰ 8 βοϊ]0Π6πὶ ρ8- 
ΤΑ ΟΪα Ἰυχία ΠΠπταγαπὶ, οἱ ἰὰ αυοὰ δβογὶρίυπι οδὲ : 

δοαυΐίυγ ἀυγίον ἱπιογργείδιο, οἱ ἐἰΠῆ0}}15 δά ἰμιο ἢ - 
ξεηάυμ), δεουηάσπι νογι Ναυυοιιοάθηοθου., εἰ 

νϑγυη ῬΒΔΓΔΟΏΘΠ,, οἱ 68 γ6Ρ0)8 402 46 44υ1}}8 ρτα- 

ἀϊοία δυηῖ. Ἰἀοῖγοο δυίθιῃ δηῖ6 ἱπίοΓροβὶ ἰθ ΘΙ 86- 

αυεηι8 ἰδοι]ΟηἾ8., ἰδ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠ Θτ Βαπιπιδίίιῃ 

διγοιϊπιαυς ρῥγαάἰχίπιυβ, υἱ οἱ ργάβθηβ ἰοοῦβ (- 

οἰ 5. ἱπι6!}Ἰφαίαν, οἱ πὐ οιπίυ8 βαγυθίῃγ ἰ000 δι0 

Ῥίθπίοῦ ὀχροϑίεἷο, εἰ δοηβοηιθηβ ραγαῦοΐα οἰἰᾶπὶ 

᾿υχίᾶ Δ)]εφογίδπι ἰδιϊδδίπηα ἀἰδδογαιαγ. 

ὅ. νέγυμη ἤθηο ρϑυολ ἀἐβ6Πη08 ἈΒ8Ι ΠΡ ΟΓΟ, οἱ χιδοὶ 

υοάδπι Δγπιδπίθηῖο [πίυγῶ ἱπίεγργοίβείοηΐ νἱῶπὶ 

βίθγῃθγ ἀ6 ἷ5 φυς: πο 5 θεὶ ργϑίίᾳ ἰαγρίίυν, βοΐθῃ- 

Β (65 χυιὰ ἴῃ βοχιδηιΐ ρἰδηίυ8 Θχρομδηλυϑβ. ΑἋ ργἰπηυπὶ 

αυϊάδπι νἱἀθινάυπι 6δι, φυᾶτα ΝΑθυςβοάἀοποϑὸγ οἱ Ρ δ᾽ 

τ80 Δ40}}: ἀδοδηιυγ. Εογβίίδη 4} αυϊδρίαπι φαΐ 

ποη Οἰἶο86 οἱ ἰγϑῃβιοσία ϑογίρίυγαβ Ἰοφὶὶ : Ναῦυ- 

Ἄοδβοάοῃοϑοῦ Δ4υ ] 6ϑὶ παπᾶ, οἱ πιδζῃδγαπι δἰδγυπ), 
οἱ πἷς βῃαγαο 8114 δ4υ}}ἃ πιάση 58ἰπι}} {6 δἰδγυπι 

ἰηφεπιίμπι, οἱ ἴῃ Ἰεφα ἰπιοῦ ἱπηπηαπάδ δι π|8}18 ΡῸ- 

δἰ 6ϑὶ Δ4υΐ ; αὐγὰ 6ἱ Ἰυϑυ8 ἀἶνα8 οβροίι8 ργῶ- 

ΡᾶΓδιί β' δὶ α]Δ8 δαυΐ!:θ, υἱ ροβϑ: συηνθτι ἴῃ ἀοιηυπι 

ΡγΪπεὶρί 5 δυὶ ἢ Θυᾶγα οἰΐαπὶ γοργο πη βθῖ0 φιφάδαι εδὶ 

δρυὰ ᾿5αἰαπι ργορ! δίδει ἀϊσοηίοπ 55: δμει ἀρεὶρίοπ! 

Ῥεππ δ μὶ αφιϊίᾳ, σιιγγοπί εἰ ποι ἰαδοταδιηί, σταάϊεη- 

ἐμν δἰ ποῖ ἐδιιτίοπι3 δὶ Θηΐ πη) ἱπηπιὰ πάα δϑὲ δαυΐία, ποθὴ 

ΟΡΟΡΙΘὶ ΠῸ5 Ρ6πη85 δεοίρεγ υἱ Δαυ !ᾶπὶ|, οὐπὶ [υ8ι] 

[ἀδτίπηι5 ; Π6406 οὐπὶ ἀἰν᾽ (ἰ ποδὶα Ἔγανϑγίη! οροῦς 

ἰδὲ μΓραΓΆΓΘ ΠΟΒ ΠΟ 5 ρεπηᾶς 840.1:8. (ὐυἱ ρει ηυπὶ 

γοϑρομθδηάμπι 6δῖ, φυδάλπι ποηινίμα Δηπἰπια!υπι ἰα 

Βογίρίυγα ἴῃ υἱγοαυα φόπογα, ἰά 68. ἰῃ πηδῖὶο ἃς θῸΠῸ 

Ῥοβίία : 9] ρυΐδ [60 οἱ ἱπ ΒΟΠ4Π) Δεοίρ᾽ ἐὰΓ οἱ ἷπ π|8- 

πὴ ρᾶτίοπι. ἴῃ θοΠπὶ οἷς δ᾽ : (αϊμίμς ἰδοηὶς ἦναα, 
δὰ φογπιϊπαιίοηπο, ἢ δ πιὶ, αδοοπαάϊδιδ, ἀσοιπιϑοης ἀοτ- 

παϊδιΐ μι ἰθο, οἵ μὶ σαξείμ5 ἰδοπῖς; φιιῖα ξιιδεϊαὐϊ! ἐππι" 

ἴπ ΠκΑΪΆΠῚ νογῸ ρηγίοπι εἷς δ᾽ : Απυργβηγίμα ΠοδίΘΓ 

αἰαϑοίιιδ μί (δ0 τιισὶεπ8 φιιστοπς ἀξυογατα οἰτομί!, οὶ 

ἐχρεάϊι πο8 γοδίδίογε βγηιος ἱπ βάδ. ϑϑὰ αἱ πιδιῖξη": 

δυρρ᾽ηίγα ουρίοηβ ἱπδίαἑαίμν ἐπ οσομάϊο, μἱ ἰδο 1. 

δρείιιποα δια ἱποίἀϊαιιν μὶ ταρίαί ραιρετεπι "5. Ουὸ- 

85 Ρς8]. ιχ, 9, 10. 

(26) Αφαεΐία ρμυίον Ναθιεϊιοάοποδοτ, εἰς. (λίοπῳ ἢ πι55. : Ὁ δεύτερος ἀετὸς ὁ Φαραώ ἔστι. Γέγονε δὲ 
158. : Κατὰ μὲν τὸ ῥητὸν, ὁ πρῶτος ἀετός ἐστιν ὁ 
Ναδουχοδονόσορ, ὃς εἰσῆλθεν εἰς τὸν Λίθανον, τὴν 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔλαδεν ἐχ τῶν ἄχρων τῆς Κέδρου 
τὸν βασιλέα τῆς Ἱερουσαλὴμ, καὶ τοὺς ἄρχοντας 
αὐτῆς, χαὶ ἤνεγχεν εἰς γῆν Χαλδαίων, εἰς τὴν Βαδυ- 
λῶνα. Ἐφύτευσε γὰρ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ, λαθὼν τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ σὺν τοῦ βασιλιχου σπέρματος καὶ τοῦ 
ἀρχοντιχοῦ" χαὶ τὸ ἄλλο πλῆθος γέγονεν εἰς τὸν ἄμ- 
πελον" οὐχ οὕτως ἰσχυρὸν, ὡς ὅτε ἦν μετὰ θεοῦ. ΑἉ 
“ποτανς φιΐάθηι, ργίμια ἀφμίία πιαφπανιπι αἰαγίηη, 
Ναιμηιοϊιοάοιιοϑογ 6851. 14 παπιφμθ ἵπ 1, ἰϑαπμηι ἱποτο8- 
δι.8, ἰά ἐδί, δεγιδαίθηι, οθρὶϊ 65 διιπιπιϊαἰϑιι8 ὁράτὶ, 
τέρεηι υἱαοίἴοοι Πεγαιδαίομι οἰ ῥγίλοῖρεδ 6)μι5, οἰ {μἱλ] 
ἐμ (ἔγταπὶ Οαίάφοτμηι, πεπιρε Βαὺψίοποηι. Ρίαμία- 
υἱέ ἐπῖπε ὧι σαριϊυΐϊια! 6, διρλθης ἢ ϊος ]ςταοὶ οιηὶ 86-- 
ΜΠ ΤΕΘΊΟ Εἰ δεππίοτὶο, δὲ τοί ἴσια πιμ πῶ [ἀεία 6εί 
ἮΝ ϑ ἐπι, πὸ τοὐμδίωπι, μὲ οἰΐπι, φμαπάο ἐγαί οεπὶ 

ἐο. 
(91) ΠΗ! ἰία φοδιὶα, ἱπίον Ῥἤαταοποπι, εἰς. Οαϊοπῶ 

πόλεμος τοῦ Φαραὼ πρὸς Ναθουχοδονόσορ' καὶ λαδό- 
ενος ἀφορμῆς ὁ λαὺς ἠδουλήθη ἀφηνιάσαι ὑπὸ τοῦ 

ἔξ γοῦ τοῦ Ναθδουχοδονόσορ" εἰς ὃν παρέδωχεν ὁ θεὸς 
αὐτοὺς διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, καὶ προσγενέσθαι τῷ 
ζυγῷ τοῦ Φαραὼ ον χατὰ βούλησιν Θεοῦ ἡρετίσαντο, 
καὶ οὐχὶ τῷ τοῦ Θεοῦ μᾶλλον. Διὰ τοῦτο δεινότερα 
πείσονται παρὰ τοῦ Φαραὼ, τῶν παρὰ τοῦ Ναδουχο- 
δονόσορ. Ταῦτα δὲ περὶ τοῦ λαοῦ ὑπολειφθέντος χαὶ 
τοῦ ληφθέντος ὑπὸ τοῦ Ναδουχοδονόσορ, χατὰ τὸ ῥη- 
τόν. δεομπία ἀημΐα Ῥίιαταο εδἴ. Εμὶδ οπῖηι θείς 
Ρματαοπὶ ἐμπὶ Ναθιιοποάουποεξογ, αττορίαφεε μορείκε 
οεοαδίομα υοἰπὲξ Ναϑμοϊοαάοποδοτὶς ἐμφιπι οαομίετα 
ομὶ ἤει ἰρδυς ἰτααϊἀοταὶ ῬΤΟΡΙΘΥ μέσιαία ἐΟΤᾺδΙ, 
ηιαϊμογιπίφιθ σοπίτα δοὶ υοἰμπίαίοηι Ρ]ιαταοπὶς εἰ 
πον μοίϊις Βοὶ ἤιισιιπι διιϑίγο. Ἰαοῖτοο σταοίοτα μα- 
εἰοπίαγ α ῬΙατγαοπο, φμαπι α Ναϑιμοποάοποεοτε. ἢ σε 
αὐ {Πἰοταπὶ ἀθ ροραίο φεὶ τοίἰφιιαις {μόταὶϊ, Εἰ φμειὸ 
Ναϑιιοἠοαοιιοδοτ ἰταπείμίοταί. 
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τλοῦο 6ΓΡῸ ἰ60 ἀἰοἰ(αν οἱ ἰπ πιαϊδιη ματγίομι οἱ ἴθ Βο- Α αἱ 24υ]]α, εἰ ἰη Πδὶ ραγίβ ἀΐνεβ οἴδεείυβ Δαυ}]8 δἰ ὶ 
πδῖ, ποῇ ὁδὶ ἱποοηξγυυπὶ οἰΐαπὶ Δ4υ} πὴ ἰὼ υἱγᾶπι- 

406 ρατγίεπι δοεὶρὶ. Εἰ ε80 δυδρίοογ, ἰυϑίι9 ΒΟη 6ϑὶ 

δᾳυῖδ, βοὰ ηυδοὶ Δαυΐϊ, Φπλυ δίυγ φυΐρρα Δ4υ}]4Πὶ. 

Ἐπ φυογμοιίὶο βορρθηβ ξγευβ ἰγρὰ5 (υἱϊ ϑαινδίογίϑβ : 
ποηυδ Θηΐπὶ ΒΈΓΡθπη5 ογδὶ ὑδγο, δὰ ἱπη!!υδίυγ 56 γ- 

Ρεηίοπ,, αἰσεηία θοπιΐπο "ὁ : [1 Ἤουδεε οἰθυαυΐί 56τ- 

Ῥεπίεηι ἐμ ἀἐξότίο, εἰς οροτίεἰ ἐπαἰίατὶ ἡ ἴωπι ποπιΐ- 

πὶς ; δὐάδῃ πηοὰο οἱ [ιδίυβ ποὴ (ἃπ) ἃ4υ}]8 -εβὶ, 

4υλιῖῃ 84}}5 βἰπ}}}18, 4υΐ8 οἱ υ.}}6 65. ἱπιδφίποι) 84ι}- 

Ια βοείδγὶ. δυχία ἤυης πιο! δου πη., οἱ ἴῃ Ἀ}10 Ιο00 

Ῥγςερίυπι δοοορὶϊ αβίαδ, υἱ δ᾽. ΒΔ ΡΙ6)8 δίουϊ Β6γ- 
Ῥδη8, ΠΟὴ υἱ δὶ ΒΟΓρΡΘΠ5, δε Π6 ἃ νοὶ βθγροηι δ 

οδρίδιυν δβιυιϊία. 51 δυΐδπι βογηιοὸ θ εἰ ϑοῦριυγαβ ἀΪ- 
ἸΙξΟΏΙΟΓ ὀχου δ η5, οἱ 5ρ᾽ γι 5 ἐδ 40} ϑογὶρίυπ) 65ι 57: 

ϑρίτιμ8 οπιπία δογιμαίιγ οἰἴαπι αἰία ἐ)εῖ, ἴλ ἃ] Ἰου} 115 
δε ϊ πηδΠ} ὙοΠοΓΪ , πηδη [651}55πὴ6 Οϑίθιν δὶ ἐδ ϑδογὶ- 

Ρίυγί5 εἰ δαυϊΐδηι οἱ ἰθόῆθιη ἰῇ ρϑγία τηυπύογυπι 
δηϊπηδι πῇ ροϑὶία : Οπογαθίπη Ἀεὶ πᾶ ογα ἰδοίθπὶ 

Βοπηῖπἶβ οἱ (δοΐαπὶ Ἰδοη 5 ἃ ἀδχιγὶβ αυδίυογ ραγίΐ πὶ, 

εἰ [αοεΐοπι νἱλυ}} οἱ [δοἰθπὶ 44} 8 ἃ βἰηἰδιγίβ φυδίθοῦ 

ραγίίυαι : οἱ [βδο 40:8 ἴῃ σΠΟΓυ πὶ υἱάθπίυν, [Δ δι 
δαυΐϊα οἱ ἰδ0, τηυηάα 88ηι. ΝἸ}}}} φυΐρρα ἱπιπηαπάσμι 

εβὲὶ ἰῃ ευτγγιι Πεἰ. Εἰ αυοπιούο ἴθ ἀ6 φοηιίθυ5 οΓο- 

ἀδὴβ τυπὰϊ5 εἴδοιυ5 65 : Εἰ φιοά θεῖς πιιπάαυϊί, 
ἵκ πὲ εουηιμπε αἰχετὶς 58, ἀἰοϊ αν ἀδ οπιηίθυ5 40: 

εἴο ρεπάοηϊία οδίδηβ88 βυηὶ Ρείγο; δὶς πιαηάαδιυδβ 68ὲ 

ἰεὸ εἰ δαᾳυΐϊ φῃφ ἰῃ οπογαῦὶπὶ ἀρράγιογυηι. Νος 

δοη 65ἱ δἰἰυὰ αυοὰ ἰῃ ΟΠ γὶϑιὶ δύνθιία Γαταγυ πὶ ργθ- 

ἀϊεδίαγ : πονὶὶ τυπάυπ ἰδοη6π), πα πίίδηι οἱ δαυΐ- (ὶ 

Ἶδπι, 4.8 ηὐπουραίυγ ἱπιηυπθα : ἔμριιδ οέηι εἰ 
ἀσπὲρραδοεπίατν εἰηιμ δος. Δαρυβ οηἷπὶ 4υἱ οὑπὶ ον 
ἱπποσίυβ ραβοϊυγ, ΠΟῺ 681 υἱἱγὰ οὐβεγναηυβ. ΝΟοὴ 
τη ἀϊεϊυγ ἀθ [8}} ἰ|ρ0 ν᾽ : ΑμδπαΪ!6 αὖ εἰς ηιιὶ υ6- 
κπίανι! αὐ υοῦ ἐπ νοφίϊμ ουΐιπι,, ἱπίμ8 αμίθηι διιπι [ρὲ 

ταραςε8. ϑιφηδηίογ ἰουυ!ι5 65ῖ, ἀἴσ6Π5 : 1π|ὲ5 αϑέοπι 

διπ| [πρὶ ταραεεδ. ϑ'ηὶ αυΐρρθ 84}}} ΠΟῚ Γϑρδο68., 

φυδηάο Πυρὶ οἱ ἀφηὶ ραβεθηίυγ βίπλι!, οἱ υἱίυ]υ8, οἱ 

ἰδυγι5, οἱ 160 ραγί!ογ άδηϊ. Οὐπὶ ἀυϊοπὶ [Ὁ Γἰκ [8 πὶ 

ἀϊνογθαγυπι ἰΠ!6Γ 56 πδίυγαγιμὴ ἰη 46 ΟἸεἰϑιὶ [δοία 
5οοἰδιῖο,, ἰ60 πο ογὶϊ ᾽πὶ ἰπιπιυπάυϑ, γογυπὶ [ἐγ (ἃ- 

εἶδ βια Οὐ ἐν βοοίυν, οἱ αὐὐνογεα δπἰ πη} ἃ αυδ ἰῃ ἰα968 

θεῖ ἀϊευπίυτ πιπηπήδ, Θοπα ΕἸ οε}5 ἀητίαυ: γοοὶρίοπὶ 

νυγι δίειμι. Ηος δυίεπι οἱ ὁχ ρᾶγία ͵δπὶ ἰλοίυπι ἐδ, 

Ρόππδ5 ργωρδγεί δι νοϊδπάυπι. 

ἀ. γόγυμα υἱὐἱ δὰ ργοροβίίυπι γοάθδμῃι, βροοΐδ! μοῦ 
αυϊἀάδπι 5ἰκηϊῆολίαν ἀ6 ΝΑ λυ ΠΟἀΟΠΟΒΟΥ, 4υΐὰ τηᾶ- 

ξηᾶ οἱ πηαρηλγαπι αἰασυπ), οἱ δυὶ δχιθηδίοηα ἰοη- 

εἰββίπια, ἰπ ἰδιιίαπι υἱ ἀυ8ι15 [ογῖ 1 ἀΐοογα ν᾽: γιγδμ8 

[αεΐαπηι, ξαρὶοπίῖα ἱπιοιϑοίιις αμ[οταπι πος σεπίδιιπι 

εἰ υἱτίμίθηι θοτμπι ἀδραδοαγ, δἰ σοπιπιουοῦο οἱυϊ(α68 

φιῶ ἱπμαῤϊιαπίμωτ, εἰ οτϑοπι (ἐτταγαπι πὶ υόγδιπι σ0η1- 

Ῥτοιοπάαπι πιαπὶρ μὲ πἰάμπι, εἰ φιαδὶ σον[ταοία ουα 

αἰ[εγαηι. ἔξοδα ἰδία δϑί θχίοηϑίο Δἰδγιη 6}1|5. Νὲσ 

οο εἰ βυῇηιοϊί, νογυπη υηρυϊθυδ ΡΙΘπα5 65ΐ, οἱ τπηὰ]- 

115 ΡΓυπι|8, οἱ ἢ θ6ῖ ἀυοίαπι ἰπιγαπάϊ ἴῃ [ἰθαηυπ), 

αἱ οοὐτὶ 6}115 δυπιπηα ἀδοογραί. Ουλπάϊε ἰν] φαΐ σοπι- 

πιογαθαμίνγ ἴῃ Πἱθᾶηοὸ πη ροούάνογυηὶ, ἰά οδὲ 
ᾳυδπάΐα ἰῃ δοΓΟΒΟΙΥΠιΪ6 ροϑἰἰ, δυπι ἴῃ οι ογίθιι8 
ἀοργομθηδὶ, ἤὺη δοραρίϊ ροιϊοϑιιὸπὶ ἰδία τηᾶϑηᾶ 

4411 υἱ ἱπατοαθιθίυγ ἴῃ Πθδηθμ, ΠΟ]. 6 8550π|- 

ῥϑ11 οἰ μὶ δἰθοία, δὲ οθάγὶ βαηίθη τϑρίαπ), οἱ ῥγίηοὶ- 

Ρυπὶ 5ιἸγροπη. βία αυΐρρα δυμὶ ἰοπογίτυ 115. 6118, 

τ φιοίδηι ἐοπιρογα πο [Ὡδγυηΐ ἀθγο οὐτγάα : δἵ- 

ἰΔιίθη γὰρυΐί 68, αιΐα ρεοοασογυηι ἰῃ Ὠομπιίηυμ. 

Αψυΐα βία σταπήϊβ, ἰοί 5 ΔΡθογ 5. οδευπιπα ἷἰμ 

ΟἸναπδδη ἰγϑηβίυ, αυΐα ἢξιγα! ον ΒΑΡγΠοπίογαμι 

(ογγᾶ πιδἰ άϊοιΐ ΟΠ απδδπ ἀϊοίίαν, ἀ6 400 αἱ Νου " : 
Μαιοάϊειις μὸν Οἰιαπααπ, [απιμίιις ογὶ! [ταϊτῖθυς 

διεἰδ. ἴπ οἰν 816 αυοαὰθ παροι(ἀιογαη), δῖνα ποροι ἃ» 

{τὶς 6, δ'να (γδηῃβίδγθηι απ, δὰ σογίΘ τη υγαΐδ, ροκιΐι 

μος υοά ἀκ οράτο ἀυβίυ]!εγαῖ, οἱ Δοοορὶ δἰ θἱ ἀ6 56- 

ταΐῃ8 ἰΟΓΓΙΡ, Δπ| ΠΟη ἀδ Δἰιἰοτίθυ5 50᾽11π2, δοἀ οἰΐαι 

ἀδ πιϊπογίυυ5, οἱ ἀὰ μόρυ!]υ δυύαοτγυπι, οἱ ἀθάϊξ 

ἘΠ ὰ ἴῃ οατηρυπι ΓΓΟ ΠΟ [ΘΓ ΠΊ, ΒῈΡΟΓ Δη τ δπὶ τ Δ πὰ 
ταβρίοἰθηάυπι οοπϑιίίαἷ! {ΠΠππ|4, δὲ ὀχορίυπι δδὶ, οἱ 

[λοἰυπὶ 65. ἴῃ Υἱοπὶ {γιηδιη. Τῇ γημδῖι5. 65. γα γΓ ρο- 
ΡυΠ05 )6ἱ ἰπ Βαυγ]οΟπα, οἱ ἰάδο που οδηίίουπι θο- 
τοΐηὶ οαδιᾶγα ροίεταὶ, ἀἰσθηβ "ἢ : Οπομιοάο σαπίαΡὶ- 

ηῖις εαπίϊοιμα θοηιὶπὶ ἀπ ἰογγα αἰΐόλα 9 ἈΘνοΓὰ ποη 

Ροίεγδι ἰπιϊγπᾶ ΠΟ 6558 4ιι8 ρ]δηίαί [υδγαϊ ἴῃ 
ΒΑὈΥΟΠ6. ()00 ρᾷοῖ0 Υἶγθ5 ργίβιϊμ8 γθβϑογυδγοὶ 488 
νἱἰ5 Βα γ]οια 6586 ΘΩρ 5561} Ουϑ 4υΐα ἰπ δαηοία 

ἰογγὰ γυςίι5 ποη [δρεγαῖ, ἰά60 (ΓΔ π58]ῖδ ἃ} δαυΐία, 
οἱ ἴῃ ἰδγγὰ ρο5118 Οἰιδῆδδη, ἴδοι 6ϑὶ 'π υἱθπὶ ἱμ} - 
τηϑιη οἱ ἰῃ ρυβ}}}8πὶ βἰδίιγα. ΟΘυδηάϊα ἴῃ ἰεγγὰ ϑϑησία 

[υἷϊ, ἰπφαηβ ΥἱΕ|8 δγὰϊ : ἀυδηἋο Υ6ΓῸ ἰγϑιβ]δία αϑι ἰπ 

οἱ ρΙαηϊβϑίπια ἰῃ βεσαπάο ΠΟΠΙΡΙΘ  ὰγ δάνεπίυ. Ριτ- Ὁ ἤποβ ροεεδίογυπ, οἱ ἱπῇνπιδ οἱ ρᾶγνὰ οἰϊεοίδ 6ϑι. 

τοῖν ἰφίίατ βδοταπιδηϊυτ αὐυο Οβίθηϑιπ),) 68 ἴῃ 
εἰνογυθῖπι, ταὶ νοῦ ίδίθ : οἱ ἴῃ ἰδιιΐαιη ἰδ η 8. οἱ 

δευΐα [ἀοἰε8. οὐπὶ 4}118 (δοίεθιι8 οορηδίθε δυηί, υἱ 

πιααδ πο 8. νἱάραίαν Υἱλι}0, οἱ ἴδυγο, οἱ Ι60Π6 δίπη] 
φραβούπιίνυ5, ἰά φιοά Δρράᾶγυΐ! ας οδαγυμίπι. ΑΙ ἰϑαΐα 

φυῖρρα᾽ ΠῚ} ἀ6 5 χυδ ργαάϊεία δυηὶ 50] οΟ ΝΒ ΓΘη 5 
εἰ 3977 ἰπνίοοπι σομπεχ απ) τγαργομη {{γ. [ὰ Οἰο- 

τυθίαι γεγο υπυπιαυοάφυς 8η͵η}8} οὐτὴ 4110 οοβιᾶ- 

(πὶ 681, (Δοἶα5 ν᾽ 10}} (Δοἰοὶ Ἰδοη 5, οἱ νυ ιι15 Ποιμ 8 

γαϊιυἱ 440}15. Νοα ἰφι ιν πηλβηορογα ταὶ γογί8, οὐ πὶ 

Ῥιδγϑο οἱ ργϑοβίθηβ οὰπὶ Νϑυυοποάοποβοῦ 8488 

παΠΟΌΡΔΠΙΩΓ ; [υδί08 ΥΘΓΟ ΡΘΠΠ88 55 ΠΊΕΓΟ ἀἰυδίυΓ 

86 ]οδη. ἢῖ, Δ. 511 Οογ. τι, 106. 55 Αοί. χ, 15. 

πιθρι. τχ, 30. 5 Ρ58], σχχχυι, ἃ. " ἔχοι. χχ, 2 

Εἰ τὰ ἰρι τον, υἱν]β φυς πα αὐ 68, 8 ν15 6556 Π)Δ 318, 

ΠΟΙΪ δχῖγθ 46 Ἐροοϊοϑίς ἤπίθυ8, Ρογπιᾶπα ἦτ ἸΘΡΓᾺ 

ϑαμῃοὶδ δογυξαίοῃ. Οιοὰ 5ἱ ψγορίογ ρβοσϑία ἰπ Ρ6- 

Ἰογα φογγυεγὶβ, ἰγϑηβίδγογ 8. ἢ 8} 18π| (οΓΡΑΠΊ, οἱ Θγί5 

ἴω νἱίοπι ρα βι απι, οἱ ρ] πη 65 ιυἱ ἀδεϊάσδηϊ, οἱ Τὰ - 

ἀΐϊοοβ τὰ 5ἰοοαυανίαγ, ἴθ τδηΐαπὶ υἱ ροδίθα ἀδ5[46- 

Γα8 Γαι ΒοΘ γα 506 Αἰ ἴδηι δαυ ϑηη, αἱ πὰπς ἀϊεὶ- 

ἴαγν, πιλπατιπὶ ΔίδυαπΊ εἴ ΡΙυγ που τη ππρυϊιη). 

Βοπυπὶ 6δϑὲ οοπἀοιηπαίαπι ἰῃ οοπάριπηδιίοπὶ5. Ρθι- 

πιᾶπογα βϑηϊομία, φυδπάϊα αἱ Πἰυ6ι 4υϊ ἀαπηπανῖ. 

Νοῖι οὐτγᾶπιβ νο θη 5 δά Ῥμδγδοπθηι. δ: δηΐπὶ δὶ 

διπὶ ουγγίπιυ 5, οΘοηίγα 6 απὶ [Δοἰπιι5 αυὶ ἀϊχὶ 155: Εφο 

80 [ς8. χι, δ. "9 Μαίιἢ, νιι, ἰδ. 5' 158. χ, 16, 14. 
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συηὶ βοηιηιι8 Ὅς (8, φιὶ (6 δάιαὶ (6 ἰοττα Ε συριὶ, αὶ ῬΟΡυ]Ὸ Ροςοϑι, οἱ ἀδ Βοεὶ ρ]οῖ6 ἀϊ2)»0}} Ἰαχαοῖς ργα- 

ἀξ ἀοπιο βεγυϊίμἰς, Αἀ ΝΑΡΟΟΠοάἀοΠΟβοῦ Θηΐπὶ ΠῚ 
(Δπὶ βροπῖδ Ῥγορογαπηυβν αυλπη ΘΟ ἀομηηδ1} οἱ ρ6Γ- 
{τδοιὶ δὰ δι) 80η)05. 

5. Βεηυΐϊίυτγ" : Εἰ [αοἰμπὶ ὁδί, ἀφιΐία αἰΐοτα πια- 

πα, πιαρπὶδ αἰΐδ εἰ τορὶοδὶδ πὠπρμΐϑιιδ, δἰ δ006 υἱτὶδ 

ἑδία απιρίεσαϑίμιν δαηι, ἰὰ 651, βδεουπάδπι 241} 2Π|. 

Ἐνθηΐ! 5606 πὶ Δ) υπᾶ σοηιγαγία [οὐἱ τά ϊ 6 διἱ 8}12π| 

{τα πϑίδγαπιιγ. δυδβογαὶ οηΐτη Ὠ6015, αἱ Ι5ΓΔΘΙ ΠΔΓῸΠῚ 

Ῥορυΐὰ5 500 ΝΑραοοάομοϑθοῦ ῥυρσυπι 6011 βυ θην1- 
ἐογοῖ, υἱ Ἰερίπιυδ ἰπ δογοπιΐδ, ἴῃ ἰδηίυπι αἱ οοπηηιῖ- 

μϑγδίυγ οἱ φυὶ ΔὉ οἷυ8 βουυϊἷο ἀδοϊπατγοῖ; οἱ 60 
{ἐπΊροῦθ 400 δεγοπηΐδπι ΘΧρΟϑυΪΠη5., 68 4085 ΠΟΡ 8 

ται Πδὶ ογαη 15 γὙ0}}}8 ἸΔγψ [ἃ 65ὲ, δῖνβ δοῦία υἱ- 
ΟὈΠΑΙΙΘ 580 Ἐ 5108, ΘΧΡΟΠΟΓΟ ΘΟΠΑΙΐ 51:15108. ΝΟΙυἱ 
ἀυΐοπὶ ἰά ἴδοεγα χυοά ἔπογαὶ ἱπηρογαίαπη, 86ἃ ρᾶ]- Β 
τρΐῖ 8 5005 δχίθπαϊι δὰ ῬΏΔΓΔΟΠΘπὶ ἴῃ φίορα ρ]ληία- 
εἰοπὶβ οἦυ5; 80 60 σοπριϊϊαϊα 681 ἱπ ΘΑΠΊρΡΟ ΒΌΡΟΡ 
Ἀ4ΦΌΔΠῚ ΠΊᾺ]Π 8π|, αἱ (γιοίυ5 δὔδγγοί Ὁθογγίηοβ; οἱ 
ἀεβογία ᾿Εφγρίο τυγϑιπὶ ΞΕ γρίυπι οοπουρίνί!, ρὰ- 
ἴΔη8 58 ὈθοΡγίδίο πὴ Ὀτίβιπᾶπὶ σοπϑοουϊυγδη) : ἢ0ς 
ἴῃ μγπηῖβ οσρίίλπβ ηυοά 5ἱ ΝΑΡΟΘΠΟάοποβοῦ δὰ 
ῬΒΔΓΔΟΠΘπῚ ἰταπϑοθηάεγοί, γϑάΐοθς Πγηηαγαῖ, αὐ6}16- 
ΓΟ 5ἰδίυγαη), (γυοίυβ Δθὔογγαί. 6 ὰ ἴῃ σοηίτγαγίυμη 
αυλπ) μίαν! ἐ οπιπία τϑοίἀσγιπί, Ἐγαοίαβ φαυΐρρθ 
εἦι5 οπιϑῖς οοπιρυϊγαΐ!, οἱ ρυ υ]διίοη 65 αι: βδ (6 
πηοάΐος ἰη ΒΑΒΥ ΠΟ ὁπὶ νοπογδηΐ, τηυϊϑίοῃ 6 τορίοηί 8 
Οχϑγυθγηηί, ἴῃ ἰδηΐυπι υἱ γδάϊοί 5 ἀνα ]βα δἰἴ, π6 
Πιγὰ ἰπ ὈΓΔΟΝΪΟ ΠΊΔ5ΠΟ δαΐ ἴῃ μορυΐο ρΙατίπιο εοη- 
νδθβοθγεί. Θυϊὰ ἴῃ 56 ἢξς ἰΔη1ἃ υὙδ] (Δ]4 δοοπιίηδης 
ΒϑΟΓΑΠΙΘΠΙΔ 7 Ουϊά ὑπηβηυΐϑ4!!6. βογηιο 8ἰρηϊῆοαι ἢ 
ῬΟΒΒΙΠ1.5., 81 ἰΔΠΊΘ ἢ ΠΑ ΘΔΙΠῺ5 δυδίίογοϑ, δά 4] 181} 
4υλτη ἀδπὶ 7ογΓυβα] πὶ ΘΟηβοθπάστα, οἱ {0 ἀοπιοηξίγα- 
τὸ φυοπιοάο 84υ}}8 πηϑρῃὰ ἀυοίυπι δυυπὶ δοοεῖὶ, οἱ 
ἴῃ Βαης 4υΔΠῈ ΠΙΠΟ ΠῸ5 ροβϑίἀθπη8 ΒΔ} ]ΟΠΟΙΆ 
ΠῚ ἰ [68 605 ἀοιυ]οτῖ!. Ῥοβδιιπι8 86 ΓΟ ἰοΓᾺ 
ᾳὐφύαπι ἀδ Ρ]δέδοπα ἰοαυΐ : νϑγιπὶ αὐΐὰ ἐΘΙΏρΡΟΓα 
ΠΟΔΓΟΙΔΠΉ., οἱ (ογία διιάθη! 6 Ὁ ῬΓΟΠΝ Εἰ πιι5 αυοά ΠΘἢ 
νϑθδηνυϑ ἐπυρίο γα, δά πιΐπογα γϑάθαπιιβ, οἱ βδοιπ- 
ἀππὶ πιεπβυγαπι ἰμι6!!δοῖι}8 ποδβίγὶ δὶς ροιῖα5 ὄχρο- 
πδι}05. Υοηΐι δά ἰδίαν [}θᾶπυπι, μος 65. ἘοοΙοσἰδιη, 
αὶ ποδί Ὠοὶ, υμ] ἱποδηθυπι ογϑιϊοπυτη 6}1:5 σαἰδ- 
ὑτδίαγ, δι πιδβηϑ δἱ γϑγὰ δ4υΐα ΝΟ ΘΠΟἀΟΠΟΒΟΡ, 
ἰά εει 398. 41Δ}00]υ5, εἰ ταραΐ!. ΑΒδὶι δυίδπι ἃ ἰδιη- 

Ροάϊτυγ, Ουδργορίογ ἀΐδθυδ οἱ ποοιϑδ ἴδπὶ ργῸ πο- 

δὲς 4υ8πὶ ῥγῸ [τϑίγ υυ8 ποβίτϊ8 [οἱ ἱπιριογαπηῷ 

Δυχ  Πυπὶ, π 4υὶβ ἀδ φεγυβαίθων ἰγαπϑίδγαϊιγ ἰῷ 

ΟἸδπδᾶπ, π6 βθηίθηιία 68 ἀσβογίδ ἃ νομιπίδία ἰ- 

[88 δὰ 4}18π| ἰοπάδηπνιβ δαυϊίδιῃ, οἱ υθηϊδὶ ϑυρὲῦ 

γ08 ἰγᾷ Πι170Γν δἱ ρμυιϊγοβοᾶὶ ὑπίγεγβθ μ]δηίδεῖο, οἱ 

[γαοίτι8. ῬΑΓΪ ΟΡ οὐπὶ γϑάϊοίιιβ ἀγεβοδὶ. Ριδηίαιίο 
αυΐρρε δογυ5816 5) ΠΟ Ροίδδὶ ἰῃ Δα [ΘΥΓΔ ([ΕἸΤῸ 
[νυοέι 5, ποη [8οῖῖ1 ρβἰπιϊ65. ἴῃ ἢηίθυδ 4])δηΐβ, βοὰ 

δίϑι1 πὶ οὐ} αἰ 8 808 5] 0 Δ. 8] ΠΟη ῥΘΓΒΟυΘΓαγος 

τι ἴῃ νοϊυπίδίο θεοὶ, δὲ ἰῃ Ἐροϊαβία οἷυδ, ἰὰ δϑὶ ἴῃ 

[ἀοἰ15, οἱ δουπηοηΐθυ8, οἱ δβοίθηία νογ αι ΟΠ γίβεὶ 
δεδυ: ουἱ οδὲ φἰοτία εἰ ἱπιρογίυπὶ ἰῃ βιθουϊδ δθουϊο- 
τυ. Απηθη. 

ΗΟΜΠ11Δ ΧΙΙ. 
})ὲ ἐο φιοά ξοτίρίιπι 66ι35: ς ΒΗ ποπιϊπὶς, ας αὐ 

ἀοπιιηι ἐχαδροταπίοηι ; Νεδοϊἐς μία ἰδία εἰσηὶβ- 
σοπί.ν 

4. δ (πὰ [1π| 5} ργ8 πγεπιογανὶ ἀδ ἀυλυῦυ5 44} 

πηδϑηΐβ, οἱ ΠϑοπΆΓ ΔΙΆΓΌΠΙ, δἰ ΠΙΔΦΠΟΓΕΠῚ ὕ}}- 

ϑυΐυπι), πϑόποη 40: ῥΥίπσια οἱ βοουπάα αι] ρ65- 

βόγυηϊ, πίῃς αυδϑὶ ἰῃ ργορἰιϑίϊα 5εἰἰοοῖ {υναίδ ναὶϊ 

ΘΧ ρΑΓΘ Β6ΓΗΙῸ ἀἰνίπι8 ΟΧΡΟΏΘΡΘ, ΠΟ 5 δὰ ἰη(6}}1- 

φοπάυπι ΓΕ πα θΠη5 αυδὲ ἰρ86 ἀϊπιϊδὶϊ ἰπίβοίδ. ας 

Ῥγΐαυπι αυϊάθιη ἐἰοοὶ φῶρα απ ἀϊκαγίπι, (Δπηοα 

οἰἰαπὶ πυπο αἰϊαυϊά ποῦ ποναπὶ ἰηΐεγτα οοπϑνοῦ 

υοὰ πορῖγϑε δπίπιδ ἰγθυδί δα] αίθπ), 'π 60 ᾳαυοὰ 
ἀϊοίαπι 681 δι} ργορ ιείδπι ") : δίς αὐ ἀοπιεπι απιατὶ- 
εαπίοπι, βἶνα ἐσασοτϑαπίοηι. ΝΟ δοΐπὶ δἀάϊάϊι αἱ 

ἀοπλαπι Ἔχ δῦ θΔ"|6Π), δ'να Οχϑϑρογϑμΐδπ) πιρ. Εἰ οἱ 

νοϊυπιὰδ νἱάδγα ουυδηισάΐ 811 ρεοοϑίυπι ἐχϑβρεγαδαίίο, 

δυάϊαπιαϑ 4υὯπ| ἀυϊεΐδ οἱ φυΐ ᾿πιο Πρ: οἰοχυΐα θεὶ 
ϑυπηί, ἀΐοθηι "5 : Οὐαπι ἀμέοία σμιγὶ τπεὸ οἰοφαῖα 
μα. πιο πδιυγδ)ογ ἀυϊοία ουπὶ ἀβϑυπηρβογίηι ογο- 

ἀδηίοβ, διήὶ Ῥθηδ υἱνιιηῖ, διιξ γυϑγα σοη γαγίυπι ἴ- 

εἶυπι, Ε΄ 91] φυίάδπι ἰυχία ἀϊνίπαπι τοραΐϊδπι ἰηφτο- 
αἀϊυπίαν, τοβογναηὶ εἰοφυΐα Ποῖ ἴῃ 60 ἀυΐεςογα 400 
πδῖϑ 5}η1. διχίδ πβεἱ διΐδπι δηϊπιὶ πιοίτπι ρυΐο χυΐα 
οοηγογεδιοπὶβ. Ὀοηϊίαῖ6 οἱ δυφοδηῖ οἰοαιίογαηι θεοὶ 

ϑυανι αἰοπὶ πιϊβεθηῖθ5 ἀυἱοράϊηςεπὶ νἱίϑβ ἀυ!οογὶ 86γ- 

πιο 8. δίῃ Υ6ΓῸ 418 ρθοσεῖ, οἱ οχίγα ὑγϑθθριδ οὶ 
᾿Ρογν Γθ05 ἱποδάδί, ἰδί6 δοοίρίθι5 ἀυ]εἰβοἴπιδ οἰοφυΐδ 
οῖ, Ρ6Γ ἢδίθγ Δπη ΔΓ δ᾽ πιΐ ρΘοοδιΐ (ἀπιγαπι αυΐρ- 

ΡοΥΙθυ.8 ποβίγιβ, υἱ ἀθ βιπιπιῖβ σοί, ἰά δϑὲ ἀθ ἢ) μα ρεοοϑίιπι 6δί αυοά ἀυϊοδάϊπεπι ϑογιηοηίβ ὀχίδγ- 
Ρυγϊπείρίθυβ, οἱ ἀδ γϑφίο βϑιηΐμ ἰπ Οαπϑδη ἰγϑι8- 
ἴεγαι. ΟΥθπη8 πὲ ἤδὶ ᾳυοά βῶρα [Δείυπι 6δί. Α8- 
50Π0Ρ1] ἐπὶπὶ δυμῃῇὲ αυϊάϑπ), οἱ ἴῃ ΒΑ Υ!ΟΠοπι [ΓΔΠ8- 
αν, φυΐ ἴῃ Εροἰοδία ρυϊποῖροθ Γαδγαμί, οἱ ῬΓΟρΙΟΡ 
Ρθιοδίυπι δυτπὶ ἀ6 [4] Ξυπιπμ αἴ βυθδι!. Θαροῦ 
μιῖ8. ἀϊξοπάππι 6δῖ, φυΐα Δ4υ ἃ πιᾶσπᾶ ΠἸΔΒΠΟΡαπι 
υηρυ απ, ΡΙ απ 5 Θχίθμ58 δοοθρουὶ! ἀδ σδοιπλπίθι8 
ἐοιἰγὶ, οἱ ἀδγϑβογί! ὁ05 ἀθ {ίθανο, ἰὰ 681 ἀδ Ζογυβᾶ- 
ἴοι, οἱ ρίανιαναγίε ἴῃ ἰοῖτὰ ΟΠδαπδαη. Νοι βοί απ 
δυϊόπὶ Δ} 1 58 βυπηπιὰ οογὶ, ἰὰ οϑὶ ἀθ οριίπιΑ- 
ἴυπὶ ΦΘΠΘΓΟ 5.0] νἱπθἶοδι, 864 οἱ Ἰογγο ϑοπΊθη γαρὶΐ, 
οἱ ἐγληβίδγε ἴπ ἰδγγὰπι Ομδηδδῃ.,, 4ιλπάο 4ιυΐβ ἀδ 

αλΪη)41), ἴ ΔΙΏΔΓῸΠι ΒΘΡΟΤΘΙΣ Ομποπι Γο ἰρἰξ βυδυΐ- 

ιλίεπι. Θυοὰ ἀϊοίιηι5, ΡΙοπἰα8. δηἰπηϑάνογιθβ, δος 

Ρἰεπ8 Θχθηλμίαιη. ἤδγυα φῦ δρϑιιδβιθη) ποιηίηδιυγ, 

“δίυν! 6 ΔμδΓᾶ 681 : ἤδη δὶ βοουνάσπι ᾳυλ δῶ» 

ἴθι οἱ 4φυδηι 8.66} ΤΩ 6}}}8 πῃ τη] ἱπ᾿  εἷα8, διηϑεί!υ- 

ἀϊπθ 808 υἱποὶϊ ο᾽08. βῃδν (αίθη,, εἰ οορῖξ ϑιηάγυπι 

6886 4ποὰ ἀι|06 68,. Ηυΐυ5 ΠΕΣ νἱπὶ δῖνος ῥρϑοολ. 
πὶ. δ᾽ ρίανα ρμδοόϑυοῦο, ΡΒ δπιαγίευθίπἰς. πιεῖ 

ἴῃ ἀυ]οδάϊ δαὶ βογπιοπαηι Ποί. δ᾽ ργδηάθ {ιπογὶ! φαοά 
ἀο!παυο, ἰοίαπι ἀυ!οογοῖη Π16}}}5 γογίο ἰῇ δοοιθυπὶ 
βϑρογθπ. Εἰ ἰἀείγιο θθυ8, 4υὶ ΒΕΓΙΏΟΒΘΒῚ 8008} 8 

Ῥοοοδίουμνυ5 σοπουϊοδίαμη υἱοἰδοίίυγ, υπἰσυΐφαθ ργῸ 

" ἜΖοΟΒ, χνι, 7. 36 Εζϑον. χυι, 12, 57 914. 55 Ρ5α], οχναι, 105. 
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αὐυδῆϊδίο διηδυιογὶς υἱίθ, οἱ ὕγο πιοάο ἱπιθηι!οηὶβ ἃ δοβίαβ, δὺυϊ οογία χυϊουπάυδ ᾿υδίιι8 ΓΕχ τορηδὶ ἰῃ 

διηδιϊυὐΐποπι ΡΟ ΠΑΡ πὶ Βυρρ]ἰοἰογυηηι γοϑίϊιυϊι. 

Εἰ εἰ φυΐάοπη πο5 4φυΐ δες ἀϊεί5, οἱ βϑπιοὶ ογαὰϊ- 
ἀϊπνπ8 Β60, ρα νου πηῦ5, ΘΧΑΒΡΟΓΑΓΘ Ηἰ Δἰ)Γ 86 - 
ΒΒΟΙΙΘΙΆ οἷ08 : 4υἱ γΥ6ΓῸ ρεηΐ 8 ἃ ἢ 6 6}0}8 Γες6886- 

τυρδ, ἤδάθ6 ἰπογεβϑὶ δυηὶ Ἐς οδίϑη), ἢΐ δοὴ (ϑεμι!ὲ 

ἃπηϑγᾶ οἰοφαίδ Ὠεἰὶ. Θ)ποπιούο οαἰἷπὶ ροβϑυηὶ βυδνὶϊἃ - 
16) ΘΧΔΘΡΟΓΆΓΕ ΞΕΓΠΊΟΏΒΙΩ 4αἷδυ8 ποηύππι ογθϊάθ- 
γταπι  Ηἰεθᾷθα ποὶὲβ αἰΐαὰ κογυδηίαγ ἰογιηθηΐδ αυὶ 

Υἱοῦ ἙΓΟΔΕΙΕ, οὐ ἰῃ ἰρϑᾶ ἐγ μ! λί6 ραοοδηλι8, 

ἂὺ δόγυπι βαρρίϊοῖο φυὶ υ ἱπἐἰυμὰ φυϊάοιη ἐγοά }}8- 

εἰ8 παῦσεονυδι. Εἰ Ὧ6 5010π|βοοἀ0 μυΐδπιι8 υϑγυυῃ 

Π05 ΘΧΔΒρΡΟΓΆΓΒ Ὠοηιηὶ 8[ ρμϑοθδπιιβ, ἐεἰἰοἰυ πη ΠΟῸ- 
εἴγυῶι ὑξ{66 4 ἱρεὶυ5 Πεὶ ἰη) αγδη ρογνοιὶ. ϑογί- 
Ρίυμῃ 68ὲ οῃΐη) ἢ 4υοά αυὶ ροοολί, ρ6Γ ργυδγίοδ- 

Ρορυϊο, ποὴ ρμοίοβὶ ἰδία Νδυυσβοάοποβον υἱποίοβ 
δϑύιοογο δὺϊ ρῥτὶποῖραβ, δὰϊ ρορυϊυπὶ ἀθ δυάς. δὲ 
διυιίθη πο5 (28) υὶ νἱάδσιηυν Εοοἰαδίϑα ργόβαβδ6, ρθο- 
ξανοτίπη8 ἰοουπὶ ἀδηίε8 ἀΐαθοϊὶο δάνεγβυπὶ Ραυϊὶ 

ρΡγϑοθρίιπι ἀΐοδη 8 ὅ :. Νοίί6 ἰοσμπι ἄατα αἰαϑοίο ; 

φυοάδιηπιοῦο μεῦ ἀοἰϊοία ποϑρίτα αυθ (θοἰπιὰ5 ἰῃ 96- 

ΤΌ58]6πι, οοσαβίοιοιι ἰγ θυ ΐπιι5 ΝΔΟΘΟΒΟάσΠΟ50Γ υἱ 

ἱηφγο δία εἰν δίοπι βαποίδαι, εἱ αἰχκίυσδι 408- 

οὕπαυς νοϊυοτῖι. Ουἱ νόγὸ πόὴ ροοοαὶ, χρυ 

Ναθυσ!οάοποβοι, αἱ ποι ροβδὶ! ἰὰ ἰογγατῃ θοὶ ἰπ- 

ἐτγοάϊ, Εγρο οπιηΐθα5 νἱγίθυβ ὀχοϊαὐδπλυ8 ΝΑΡυΟδο- 
ὀοποθοῦ, υἱ 44 Ὀοδίυπι ἰδιίυ5 ΕςοΙοβϑἰα δοηυθηίυηι 

ποῦ Δρργορίπαυοί, Εχοϊαάαιηυβ δυίοιη οππὶ 8581:- 

τηθηΐο65 οἰάνγοιι 80 θη ; ἐχοϊ υἀδπ}08 Θυ1) ΘΟΠΥ͂ΘΙ᾽- 

εἰοηδαι ἰορὶδ θουπὶ ἰβοπογαί. Ῥαγάπι ογαὶ δὶ ἀἰχὶϑ- Β βαϊΐοπε εἱ (δοι 8 βοπὶβ, υἱ ποῦ γαρίϑὶ γοβοπὶ ἤοτα- 

δοῖ, ἱπμοωογδῖ δηχεοίαπι; πυμς δυο πὶ, ΡῈΓ ργναγὶ- 

εδιΐομοπι, ἱπαυΐὶ, Ιερὶβ "λοι πι ἱπῃοηυγαί. Ουοιϊοδουη- 
4π6 μεγυδγίςδγ ἰεσὲπὶ Ὠεὶ, ἰΟ1168 ᾿ἰπΠΟΠΟΓΆΠΙ 5 
θουιη ; δὲ αυλιυΐο πηαΐογα ἀεἰ πχυΐπιιβ, ἰΔη10 π184]0- 

τῖραις οοηίαπιο} 5 δἰϊείπιυ9 θουπὶ; 4υδηῖο ρίυγα 
Ῥοσςᾶπημ8, ἰλῖ0 ρῥἷα5 ἱπβοπογδβυβ Ρϑίγοῃ οἱ (ἢ γὶ- 

βἴυπι οἶπις, βίου! βογρίυπι οδί ' : θναπκίο πιαφὶ8 ρα- 
αἰ ἀείετίοτα ᾿πετοτὶ ξιρρίξεϊα φμὶ ΕΪ πὶ δθεὶ οοπ- 
εὠἰεαυθνὶ!, εἰ φαποιίΐπεπε (ἐδίαπιοπεϊ μοί μίμηι ἀπιπ6- 

γι, ἐπὶ φιὸ ἑταποιὶ βεαίις 64, οἰ ερὶγἱ εἰ σταιΦ οοπέμ- 
τεείΐαην [ἐεοτί! Ὦ αἰ τὺΓ αυϊςυησις ροίοδί, Ἔχδϑρεγαῖ, 

ἐξ οοηϊαπιοίίαπι (Δοἰϊ, οἱ ἱπποιογαί ἰδπ θεοὶ εἰοαυϊᾶ 
φαδ βιιβεορὶϊ, 4υ8πὶ| εὐ 4υἱ ἀθουϊ!. 

4͵ δίοπμηο αὐ ἀοπιμπι ἐσ αϑρεγανίεπι : Νεεοἰ ἐδ φωϊά 
εἶπι ἰοία ", ἰά 651 4υ85 'ῃ ράγϑ οα ἀΐοία βυ δ᾽ 848.}- 

ταπι. δίο: Οἰὰπὶ ϑοποτὶ! τεῦ Βαθυίονῖδ αὐ Ζεγεδαίθηι, 

εἰ ἀτεερεγὶ! τόσεπι οὖς, εἰ ρτὶποὶροα 67:5 ἃ, Ουδηίαα 

δὰ πίβιογίδπι ρογι ποῖ ργορμείδοι 8, Θχροβίτιπι 68, 
φιοὰ ΝαΑθυς πο οποβοῦ τόπους ἰπ 6ΓΟΒΟΙ ΥΠπηΔπὶ., 

499 εἰ εὐριϊνο5 ἀυχογῖϊ Φοἀδομίαπι γοζοῖη δυάδθθ., 
εἱ ργίπεῖροβ 4] δγϑὴὶ οὐπὴ 60, ραγίοιηαθ ρΟρΟΐ 

δυαάεφογαπι : πϑοηοη οἰΐαπὶ ἰΠυὰ κά δπιι8, φυοιηοάο 

Ρἰαιδνθῦὶῖ 605 ἰπ ἰεγγὰ Βαυγοηΐβ. ὅ'ϑι "θη δίοιουβ 
ἰῃ Ἰιτόγα, ποὺ μογδαιηι5 ἰη ἰδίογία, πιαρὶβ δυΐδια 

βϑ]οπι, δἱ ργίποῖρθϑ εἦυ8, υἱ πο δράυοαὶ 608 ἷῃ 
Βαβυοιθαι οαριϊνίΔι18 δύ (υἰαπιρίπι. 5᾽ ὙΕΓῸ 

ΔΙαυθιη 6Χχ ΠΟΡὶδ Υἵθοογα ροϊαοῦῖϊ βονυ8 ἸηἰτϊουΝ, 

ϑυοῖι εὐδὲ 'π Βαδγίοπθηι, 0 ἴῃ ἰοοῦπι διμρίιιπι 

Διϊουΐι5. ἰογτῶ, βοὰ ἰῃ ΒΑ] Οποπὶ διΐπ)α5, ἰὰ 6δὶ 

οοπίυδβίοπεπι (39). Ετοαυδπίοῦ ἀἰχίτωυβ ΒΑΡΥ]ΟΏΘπὶ 
εοπ[μείθπόης ἰηϊογργοίατὶ. Θυΐϊουπαιθ οπΐπι ἃ0 60 
Υυἱοὰβ ἃθύποϊίαγ, ἴϊ οοπίυδίοηθαι Πη6Π|}8 8085. 

ἐγαηδίδγιυτ ἴῃ ΒΑΡ] Οπαπι. Βεβρίεἰδιηι5 δὰ αυοιίϊα- 

πδηὶ Υἱίαπι. ϑ:᾽ φυδηὰο υἱάδγίπιιβ δηΐπηδπι ἃ ρεοίᾶ» 

εἶ5, ἃ Υἱε116, ἃ εὐἰδιιι18, Δ ἴγβ, ἃ ὀδβϑι δ β, δῦ ἃν - 

εἶτ φδοηζαπάϊ, βοίδπιυβ ἰβίδπι 6556 4υδπὶ ἀϊαθυξιο 

αἰκίυοαι ἴα Βαυγιοηθα,. 8: νεγὸ ῥγίποιρα! οοτὰ 5 

ἘΔ Παυ ἘΠ 188. ΒοΓρι ἰ88, ρᾶχ (γυοίμτῃ (6οετὶῖ, βεῖα- 

τῶῦβ8 αυἱὰ Τογαδαίοπι νογϑοίυ ἰμ 68; Υἱβίο φυὶρρθ 

μδοῖβ ἱπεγίη860118 65]. 

ὅ. Εἰ ἀμοῖ! ὁ0ε αὐ 46 ἱπ Βαθμίοπεμι, εἰ ἐμηιδ ἀὲ 

δοπιϊπ γοϑπὶ εἰ αἀἱεροπὶς αὐ ἴρφιμι (ὀειαπιεπίμηι ἢ. 

Θεηθα αυἱ (50) βαγπιοιοιη Ὠεὶ δυξοθρίτηυβ, ΓΕΒίτηι 

βοιηθῃ 8Π|8 : Εἰεπὶπι θόπιις εἰφοίμισε ὙθοΔιπῸΓ, 6ὲ 

τεφαίο δασογάοἴζιπι, φέπς δαιιοία,, μορεμι8 αοφεεἰεἰο- 

πἰδ 1. 8 4υΐβ ἜΥξῸ 6χ πο)ῖβ αυὶ ἱπ ογάϊμ6 γερα!ῖς 

βοιιὶεθ οοπδί αι δυπλιδ, ΡΘΓ ρΡεαοοδίυΒ δυθη) ὁἃ- 

μιίνυβ δάπείίυν ἃ ἀΐαυο]ο, δα ἀυμδίιαι ἐ8ὲ αυΐω 

ἰὰ αὶ ἰη ϑεγριυτνὶ8 δὶ ρτοίδείιπι Δ )68, οἱ μ"ιοϑβϑιὶ ἀδ τοῖο φθῆθγα 811 αἰνἀιοίυϑ ἰΒ Βαργίοποαι, εἰ [Ὧ-- 

4υΐα ἰδία οπιπία βαιταίἑ ον σοπεἰπσεϑαπὶ ἐ{ 48, δοτίρια 

ἐππί αἀμίοπι γγὸ ποὶς, ἱπ φμο5 ἥπος βισομίογιπι 46- 

εὐγγέγμμὶ ", ᾿πηϑίδιὶ 6006. σνϑγυ8 ΝΑΌΘΟΒΟἀΟΠΟΒΟΥ 

εἰδι ἰοβιαπιοπίααι οὐπὶ ΝΑθιο οι οηοϑον, αυΐα Ἶᾶμι 

ιοϑἰδπιοηίαπι Μ)εἰ Βργϑυύδγί!. [πιροϑϑι 116 φυΐρρα εϑὶ 

μοιαίποιη βἰμθ ἰοδίδπμθπίο 6886. ὃ: ἰᾶ 065 (91) ἰ6- 

ΔΓΕ Πδ Δ]ἰηυ08 ΠΆρΘΓΟ ἀ6 ποῦῖβ. ΕἸ ργίδιυοι αυϊ- ἢ διΔπιθηίατα θεῖ ἴμ (6, πὸπ Ροίθδί ιεϑίαπιδηίατη (ἐ- 

ὀδα ουρὶ!, 51 βεγὶ ροιδβὶ, 46 ργίποίρί νυ8 ΕΟ ο8185 
ερίϊνοϑ δ} ἀυοογα : νόγὰπὶ αὐυδηάίι ΕΖΘΟΙἾα8, 

9. Βοῃ. ᾽1, 35. ᾿δοῦγ. χ, 29. 
συμ, 12, 15. 11 Ρείγ. πὶ, 9. 

3 ΕΖοοῖ. χυῖ!, 183, 

οὐ ἴλοογο ΝΑθιοποάοποβον. Ῥόγγο 8ἱ γερυ 811 ὲ- 

βἰδιαθηίυιῃ οὶ Ραῦ ῥγϑυδιϊοαιίομθπὶ πιλπἀϑίογαιῃ 

οἴδά.. ὁ1 ον, αν 41. δ ΒΕρμοθ. ᾽ν, 31. “ Εξεεὶν. 

(98) δὲ αμίοπι πος, οἴ6. ὕδίεπι π|88. : Διὰ τὰς Εδί αμίεπι Βαὐψίοπ ἱαδέμι8 πια{ ιΐα. Οοη[κππαϊίκν 

ἃ ρτίας χυριεύεταί τις ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, διδοὺς 
αὑτῷ τόπον μεταθῆναι ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ τοῦτο εἰδὼς ὁ 
Παῦλος ἔλεγε" Μὴ δότε τόπον τῷ διαδόλῳ. Ρτορίεν 
ρεσεαία οοπιίποὶ!, μὲ φιὶς πια ἱσπὶ ἀοπιμιαιϊοπὶ ἐμ- 
ἀαίμτ, ἀαν5 οἷ ἰοσιπι, αἱ αὐ ἴρειπι ἰταπδεαὶ. Ἰάφιὸ 
εἶπε Ῥαμίμς αἴορδαι : « Νοίϊ6 ἰοσεπι ἀατὰ ἀϊα- 
ϑοίθ. Ι 

(29) 14 εεἰ, εοπ[μδίοπεπι, οἷς. Οδίοη:Β πι85. : Βα- 
ὀυλὼν ἑρμηνεύεται σύγχυσις. Βαδυλών ἐστιν ἡ τῆς 
χαχίας ΠΝ Συγχέεται γὰρ αὐτὴ οὐδὲν εἰρήνης 
ἔχουσα, οὐδὲ ὁμονοίας. Βαϑψίοπ ἑοπ[μδίοπεπι δοπαί͵ 

επὶπι ἡ{|6, πηι ἡ  ραοὶς ἀμ οοποοτάϊα ἐαϑεῖ. 

(50) Ονιπος φεὶ, εἴο. (ὐδίθινδδ Ὠ188. : Σπέρμα βα- 

σιλείας εἰσὶν οἱ παραδεξάμενοι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 

οἷος ὁ Δανιὴλ, καὶ οἱ τρεῖς παῖδες. δέῖπέπ : 

διπι, φμὶ θεῖ υετίνιιπα δα ΣΟ ρΟΓΆΠΙ, φμαί4 [μῖε θαμίεί 

εἰ (τὸς ρμενγὶ. 

βέη τοθίμηι 

(51) δὲ δαϑεξ, εἰς. Ολίοπα π|38. : Ὁ ἔχων ἯΝ 

διαθήχην πρὸς τὸν Θεὸν, οὐ δύναται διαθεῖναι διαθή- 

χην πρὸς τὸν νοητὸν Ναδουχοδονόσορ. ρυΐ ον })ε9 

ἰοδιαπιοπίαπι καϑεὶ, ἐοδίαπιθιίαπι ἐμπὶ ἐρί τι αἰδ. Ναθω» 

εἰοἀοπαεξοτὸ αἰδροποῦς τοι ροίεξῖ.. 
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εἶυβ, 58086ερίϑι: τοβιδπηθπίυπὶ ΝΡ Ο]οἀοποϑον. Α ἀσο68 ἴοττ 6765 δοοὶρίοί, υἱ ἤδηϊΐ ἴῃ γοφηυπ ἰπ- 

ϑογίρίαπι εθὺ δεΐπὶ " : δίδροιῖε αὐ οἰιπι (ἐδἰαπιδη- 

{μηὶ δίμηι, οἱ ἱπαπιοῖς ὀπὶ ἐπ πιαίοαϊοίἑονιομι. Ὀδὰ8 

ἰῃ Βαποάϊοιίίοπα πουΐβουπι (οϑιδιμοοΐυπι (4οἷξ ; Νὰ- 

Βυοσίιοάοποβοῦ γογὸ ἰδϑίδπιθη πὶ 50ιπ ἴῃ πιδ]οαἷ- 

οἴΐοπα οοπϑεαϊ!. Νοη ροίαϑι ἴῃ ὈΘπραϊοιΐοπ6 6556 

4υἱ μδοίιπι Γοογὶ᾿ οὐπῃ ΝΑθυ ΟΠ οἀοποβογ. θὰ αἰεὶ! 

τα ΐ Αἰ αυΐβ αὶ ἴῃ Βογίριυγὶβ ἀν! ῃ]5. 6δι γι τ8: 
Ἰηνοηΐο ἰπ ἴεφε Μογϑὶ πιαϊϑάϊοιοπ 65 οοπϑι 188. ἴῃ 
ΡΘοΟΔΙΟΓΟπ). 8: δγᾷοὸ ργϑοερίο Ὠεὶ πιαϊἀϊείαπι οοη- 

διἰταϊα πὴ 6δὲ ἴῃ ρροσδίογ 5, ΘΓ πο οἱ Θοοη ΓΑΓΟ 

δΡυὰ ἀϊδθοϊαπι ᾳφυφάδπι θοποάϊοιϊο 5[1, υἱ 411} ἀρυά 

διιπὶ ἴῃ Βαπραϊοιίίοπα ἤδηϊ, 41} ἴθ πιφ]οάϊοιοπο ἢ 
Ηυΐς ἐγξο δεοιιῖα οἱ δοογγίπιθ ἰπίογγούϑηιϊ, δίς οο- 

ΩΆΟΓ ΟΟΟΊΓΓΕΓΟ, οἱ ἀΐσεγο αυΐὰ οἱ 4φυα44π) 511 "6- 
ποὐῤϊοιῖο ἃ ΝΑὈυο ΠΟ οποθοῦ,, απὰπὶ θυ. ῥγοουὶ 

8}}}}εαὶ ἃ πολῖβ ; οἱ πῃδιθαϊοιῖο ἀ6 αυὰ ἢυῃὸ ἀΐσογα 

ἀοθδηλβ, αυθ ἀΐξπα 8106 Γ ροοοδίογαβ γθηΐ!. θυο 

ἐδὲ ἰρίίατ Ὀοηποάϊοιῖο Ναθυομοάοποθβοῦ ἢ Θυδηάὰο 
ΔΙΙαυΐθ ἰῃ πυπάο ἰβίο ἰοσυ [68 ἔπογὶϊ., οἱ [(ὉΠΠοἷ το 

δοδβϑοτίι, οἱ οἰηηΐα οἱ ργοβρεῦο ουγϑὺ Πιχογίηϊ, ἴῃ 

τδηΐυπι οἱ {Ππὼ φιοά βοτίριυπι 6ϑὶ οἱ μοδδὶ( ἃρίδτί ". 
Βο9 ἐἾμ5 ποη [αοἰοὶ αϑοτιϊοποπι; οἱ 5ἷ αὐ νογβϑιη 82- 
Ὁ} Παθαΐ! ργοσρεγαίθπι, Ὀδπθι οιῖὶο Ναθιομούο- 
ΠΟΒΟΓ ΒΌΡΘΡ οἰ!πὶ 6ϑί, Μαϊεάϊοιϊο υογο ἰη 60, χυδηάο 

αἰϊᾳυΐβ γθοθαΐὶ ἃ 60, εἰ πἰ μου πὰ5 ἴῃ ρᾶγὶς ἀΐα- 
ΒΟ οοπϑιϊυυ8. πιίβογὶ 8 ϑπρρ ϊεἰΐδψυς τοταυοίυτ. 

γα ἰφίταν θουβ, υἱ ἤυης δοτγίρίυγα σΟμΠΙπιαπιογαί, 

τοβίδπιομίυ πὶ 19 ΓΔ6}} τη] οι ΟΠ πὶ 6586 ἃρη4 Να- 
Βαυομοάοποβογ. Εἰ ἰάθο φυΐᾶ νο]υἱξ Θρθγπθογὰ (θϑιἃ- αὶ 
πηθηίυπὶ ΝΑΡΟΘΠΟὐἀοποβοῦ Γὸχ δογιβ8}6π), οἱ πὶ: 16 ἢ 9 

ΔηρΟ]05 5108 ἰῃ ΑΕ γριαπι ἰοδἰαπιοι πὶ οὐπὶ ΡΙΙὰ- 
ΓΆΟΠ6 ἴδοογθ σοηδίι5 6δί, δἰῖ βϑγῆηυ ἀϊνίηυ "5 : Νοπ 

αἰγὶ φοιαν, ποῖ βαἰναδίίατ. Ουδργοριον οροτγίοι Π08 

ἔδτγα ραιοπίογ, οὐπὶ ἃ 60 ἰγδάϊιηυγ υἱιϊοηὶ. Ττὰ- 

ἀἰάϊι φυοιηάδλῃῃ ἀ6 οοἰυ ἘσφοΙοβϑἰ: Αροβίοὶ5 ἀΐαθοὶο 

ἰα ἱπιθγί(απ) οαγπἶβ : οἱ ἐγδϑϊάΐε ἴθ σαγη 8 ἰηίογὶ- 

ἴυπι, πΠοη υἱὲ ρογάογεὶ ζ,00 ιἰταὐϊίυπι, 8564 υἱ 5ρί τὶ - 

ἀππ| ΓΔ ςοηβογναγοὶ. Εχ αυὸ ϑεγίρίιγα δἱἷϊ “ : 
Τταάοτο ἰειλιιδηιοάΐ ϑαίαπο ὧν ἀιοτίιπι σαγηὶς, αἷ 

ὁρίτίιι5 δαίυιις βαί ἱπ αἷς ἡιαϊοὶϊξ θοπιϊπὶ ότι. Ττὰ- 
ἀἴυν δυίοπι ΟΓτηΘη([5 ρΘΟΟΔΙΟΓ, υἱ γοοϊρί αὶ ἰῃ ργο- 

Β0η11 βυρρ ϊοῖα, οἱ ῥγῸ ροροδίβ 8ι:16 ογυοΐδιι5, ἴῃ 
ἔυΐυγοὸ τοί κογίατα οοπϑοᾳιδίαγ, δ ἀϊοὶ ροσϑὶϊ 46 

60, ΓΘΟΟΡΪΣ πι|8}Δ δ08 ἴῃ Υἱίᾶ 508. δ᾽ 4υἷ5 ἰρίίυν, 

Ραπίβ δχογιοίδιυβ αχία πιαϊϑἀϊοῖαπι ἴῃ φυο “Ὅου5 

ΟΡοϑυϊ ροοσδίογαθ, τηϑ᾽ οὶ [υφοια βυρρ!οεῖα, οἱ 

πὴ ογο δὰ ΝΕ γρίαμη ρτὸ δυχὶ ἷν ΘΟΠΙρΑγδηα 5. δά 

Ρμάαγδοόπθῖι ἃ 410 [ἰθεγανΐ 1)δυ 5 ρορυϊι δαιη), 

ποη ἀϊγίροϊυγ, ἤθη βαϊναθίίαγ, 851: αᾳυἷἱς δυΐοηι ρᾶ- 
τἰοπιοῦ τηδ]θἀϊοιίοποπὶ δυσιϊηιογὶι, εἰ βαρριϊοἰα Νὰ- 

θυ Ποάοποβοῦ, οἱ ἰθηρι8 ρϑοοδίογυπ, ϑυογιι ἴῃ 

ὁγυοίδία οοπιρίονοτίί, φυοπιοῦο ᾿||6 4υΐ 5εουπάιϊιπι 

Ἐρίβιοϊαβ Ραυ ὁχογυοίδίυβ οϑῖ, υἱ βρίγί5. ο͵08 

βά γυ5 Πἰδγοὶ ἴῃ ἀΐα [υάϊοὶ!, ἰδία θηφπὶ ορί(ἱπλιπὶ οοη- 

Ββααυδίιγ, ᾿πάυοῖς ἀγξοὸ ουπὶ ἴῃ πια]οαϊοιἰοποπι, οἱ 

5 ἘζΖθοῖι. ΧΗ, 1. "70}} χχι, 10. 
Χν!, 1δ. 10 101... 10. 15. 1]4. 16, 17. 

Η) 

19. ΕΖ6Ο]Ν. χτῖ, 18. 
16 ΚΖροος. ΧΥΙΙ, 22. 

ἐγπιὶ. Ἰπσιῆυπ οἰδοίιαν Γαβηυπι, αὐυοά ἀδ 8δηςοίἃ 
ἰεσγα ἰπ ΒΟΌγ]Οποπὶ ἰγαηϑίογίυγ. Νυυ8 αιΐρρα 

(ογιῖθ ἴῃ ΒΑΡΎ] ΟΠ 6, ἰὰ 6δι ἰμ ουπίιδίον!6 πηθινε 5 ϑιι25. 

Οιμηΐμο ποη ροϊαϑὶ ΘΧ(0}}} ᾿οπιο αυΐ οδομἴμϑυ5 δεῖ, 

ϊ οὐϑίοάϊαϊ ἰοϑἰδπιοηίυπι ποι], υἱ 5ἰαίυαὶ ᾿Πἰυἀ δὲ 

ἀἰβοθιίίαι 80 60, υἱ ταϊιι πυπιΐ058 5005 ἰη ΠΕ Υρίθπ). 
βία αυὶ ἃ ΝΑ υοΒΟἀΟΠΟΒΟῸΥ ργΟρίογ ρϑοοδίδ 5.18 ἴον 

πηρηΐα ραγροίαγ, οἱ τ ἰξ πυπιῖοθ 5005 πη ΞἘξγ- 

Ρίαπι, ΠΟ [ἜΓΘΠ8 ἰγϑα  !οη6 πη) 4 [0511 ΘΟΠΟδβ5ι5 

Ε8ὲ ἃ θ60, υἱ ἀεὶ αἱ δ4υο8 οἱ ρορυΐϊυμ τηυϊυπι, ἰὰ 

Ροβεῖὶ φυοὰ ἰπ Ιοοὺ ῥγομ ίαπι 6ϑὲ : ποη οηίΐπι 

του ἰρ! 415 Εἰ οαιο8 5, αἷἱὲ βογίριυγα, δὶ αὐτὶ- 
φείμτ, δὶ δαἰυαδίϊιν φιιὶ [αοι! αάνετδα, εἰ ρταυατίοαπε 
ἐεδίαπιοπίμηι 15, Θρογίαογαὶ Θυπὶ αυΐ ἰγδάϊιυ5 [ιογδὶ 

(ἰοϑἰδιηθπίυπι ΝΑΡΌΟΠΟἀυΠΟΒΟΓ διυβίϊπογα διυρρὶϊ- 

Οἰππὶ : ΥΘΓΌ ΠΟ βυβιίηοὶ, οἱ ἰάεσίγοο ἀϊοϊϊυΣ ἀθ 

60 : Νοη βαἰυαθίϊαν. 
4. Υἱ᾽υο 660, αἰεὶ! Αἀοπαὶ Βοπιΐπειδ, πὶδὶ ἐπ ἰοοο 

τερὶς φμὶ σοπδιϊ μὴ! δι, φιΐ δρεγπῖ! πιαίραϊοιίοπεπι 

πιεαπι, εἰ ἰγαμδοτδδειιδ 66. ἰἐδίαπιεπίμπι πιδιηὶ '". Εσὶ 
αυϊάδπι αυἱ ἰπδοπογδι πιδϑἀϊοιίομδπι οἱ, οἱ εβὶ 

δἰΐα5 φυὺϊ ποπογαὶ δὰπι.. Νες ἀυθίυμη δοὶ, 4υΐη ἰῃ 

Ῥγϑ βοΐ 46 ἴβι0 φαογαῖυνγ 6015, αυΐϊ πη] οι οπ 6 πὶ 
δύ 81} ἱπῃοηογανθγίι. απ δηΐπι αυΐβ ἰγαήϊυ5 (υογὶς 
ΒΡ οἰ 18. αἱ οαϑιίροιυγ,, οἱ ποὺ ϑυδβιϊπυοῦῖι χυορά 

Ργοθριαπὶ δδῖ, ἱηποηοναὶ τπϑἰοἀϊοιοποιὰ δαὶ. δὲ 

Υ6ΓῸ δβυβιϊ ποτ οὐπὶ οπηηὶ πιδηϑαοιυἀϊΐη, οἱ θ6η6- 

ἀϊοιίομα, εἰ ργϑιίαγυπι δοϊΐοπα δὰ θθιπι, ἰδία "οη0- 

Γϑὶ τηδἰδἀϊοι ΟΠ πὰ δ᾽05; 6ἱ οὑπὶ ΠΟΩΟγδυθρὶ! πι8]6- 

ἀϊοι!οπρίη, Π60 6558 68ὲ υἱ οἰἰαπι θαηδάϊοιοποαι {Ἐπ 

οοπϑοαυδίυτ, ΕἸ ἐγαπεργόξδιιδ ὁδὶ ἰδείαπιοπίμηι πιόμπι, 
οπὶ ἱρ60 ἱπ πιοάϊο Βαῤυίομιϊς πιογίδίγ,, οἰ πολ ἱπ 

υἱτίμια πιασια, πόσμθ ἐπ ἰμαγϑα πιμία [αοἰοὶ Ῥῆαταο 

θείίμηι 15, Νοη ροίύδι οἱ 40} ἰΓδηβγαϑϑι1ι5 {πογ]!, οἱ 

ἱπῃμοπογδυθγίι πῃδ]θαϊοιοηδι Ὠεὶ, ῬΙΔγδῸ {γ θυ ΓΘ 

δυχλ]ΐτη, νόγαπὶ ἴῃ τπηρΐο ΒΑ γΙΟὨἶ8 ΡΓῸ δυ8 ργῶ- 

γαγίοδίίοηθ ποῦ θί. 
δ. θεϊπάε βοαυΐιαν, οἱ δτγαὶ φυϊὰ ρθοσαίογεϑ ρ88- 

ΒΓ] βιιηϊ, εἰ ροϑί ᾿δὸ ργοβρογίοσα αυξαυθ οΟΙΠΠ)6’ 
πιοταὶ,, ἀΐςδι8 "5 : Αδεὶρίαηι εγφο. 46 εἰθοιὶς εεάτὶ, 
εἰ 46 υοτιΐτο οοταὶς ανοίίαπι, εἰ γῬίαπίαϑο ἱρεμπι ἱπ 

πιοπίε ἐφεοίδο. Ῥοϑὶ τη δἰ οἰ 068 4088 βυρΓὰ πι6- 

ΤΟΓΑΥἾΠλ115, ΓΟΡΓΟΠΙἾ5510 Ὀδα 118 οἱ ἀυ οἰ 55 π| 

ΡοἸἰεἰιδιϊοπἶβ ἰπ θπ6 βογιποηΐβ ργοίδγίαγ; αιυΐα ͵δ 
4υΐ δι ρρ οἱ 8. ἰηάϊφεθαιί, [αθγαηὶ μγῸ ρεοοδιὶδ 5015 
ἰογιπθηῖᾶ ρογραβϑὶ. [ηἴγα ᾿πϑημθιρουι γθγῸ οθηδὶ- 

ἀδγδηϑ, εἴ Αἰ ΘΠ 6 Γ ἰϑιϊι5 Ἰοοὶ 56 ηΒ1}Π ΡΘΓΙΓΔΟΙΔ118, 
ΔΓΌΙΓΟΥ ἀ6 ἀροβίο 5. ργορθίαγὶ. ἴϑι1Ϊ αυΐρρα δυηὶ 

ἀδ οἰύο(5. οοαγὶ, ἀδ βυπιηιηΐίαία, ἀθ υθγιϊοθ,, 4ι05 

ἀεάϊς Βευ5 ᾽ῃ Υἱγογα πὶ δόθου}!, γϑιθῃβ οογάδ δογυμη, 

δι ρἰδηίδι5 605 ἷ!- πιοηί6 Ἔσοθίβο Ζεδβιι Οἰιτϊδίο θ0- 

τηΐπο ποϑῖγο. ΕἾ δμδρεπάαπι ἴρδιπι ἐπ πιοηὶθ αἰτο 
1εγαοί, εἰ ρίαπίαϑο, οἰ μτοάπιοοί ρτοραφίπεπι, οἱ [α- 

οἷοι [γιοίμπι 17, δοογαης ἰδεῖ ργοραρίπθ8, διίυ!ε- 

γυπηὶ [γυοίυ8. Εἰ ογὶ! ἐπὶ οράτιηι πιασπαπι 8, ΟΟμδὶ- 

Μ Ἴ οι. ν, ὅ. 3 θουϊ. χγι, 16.- "» Εσοοὰ. 
" υϊὰ., 25. 15 1010. 
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ἄσγα πιλρηϊυὐΐπειλ οἱ βυθ! πα ἰδίοπι Εςοϊοβϑίς ΟΠ γὶ- Α οπιπὶ ορεγαπιὶ ϑοπαπι, ΖμΔΦοὸ γμτΐπιιηι οἱ ὄταεο. ἘΠ 
δι:, υἱ ἰπιο} |ζ 889 }ιχία ργοπιἰβϑίοποη Ὀαὶ [Δοίυηι 
6856 αυοά ἀϊείιυν ἢ : Εἰ δῖ! πὶ εράταπι πιασπαπι, εἴ 

Τεφμίδεοοί δι}6 7 60 ΟΠ Πὶδ αὐἷἱδ, οἱ Ομ Ππ6 υοἰα("6 διιῦ 
τοῦτα ε͵μ5 τεφιίεδοοί. ᾿Αβϑυτηδ {ΠῚ ΡΟ ἢ 88 δου ΠιΘἢἶ5 

θεῖ, δι ροίογῖβ γοραυβᾶγθ 50} ΔῈ ἅγθογε φυδ ρμἰδη- 

(λα εδὲ ἴῃ πιοηῖθ ὄχι θίβο, Εἰ γοφιίοεοοῖ, δἰ ῥτορα- 

9ῖμε8 6786 τεδιϊμέπίιγ Ἶδ, ὙἹά6 φαοπιοάο ἰῃ θοπᾶ 
Ρᾶνγ6 ῥγορἢειία ἢιΐαιαγ. ϑααιυίαν δηΐπι 3 : ΕἸ δος 
φποδοεπί οηιηΐα ἰἴσια οαπιρὶ, φμοά ο60 Βομιΐμις φεὶ 

παμηιἶο ἰἰσιμπι αἰίμπι. 1ήσηυπι δἰ ίαπν ρορυ 5 δυ- 

ἀξογυπι 68, 4ι} πυπο Βα ΠἸαἴυ 5 5οε]ογῖ8 501} ροΠα8 

1αἷϊ, φυΐα ἴῃ θϑδιιη ποϑίγι πὶ δοςιπι Ομ ἰδίι πη πηδηὰ5 

8 5:.5 Εϑί πιἰιίαγθ. Εἰ ἐσιοίίο ᾿σπαπς ἱπιπι 5, Τὰ 
εγἃ8. ᾿ἰξηυπὶ ἢθ 116, Πἰφηιπὶ ἀο᾽δοίαπι,, Πἰρπαπι 
ἰογγοθ ἤγθη5; ψϑιὰ πὶ βιιυ] πηᾶν (6 Που58. ΕἸ ατε- Β 

[αεῖο ἰΐσημηι εἰνῖά6 35. Τιιρηυπὶ νἰγία οἰγου πιο β᾽οπ 8 

ἐδῖ ρορυ]υ5, 4] αιιοι απ) ρα} } 14 Π5 οἱ ΠΌΓΘΠ5 {εἰ 

ὙοΓα πὶ εἰπιΐα ἤυ πο 5ἰοοἰίαία σοπίθυΐ!; δ] αυΐρρα 

δαης Υἱνίἀιι8. 56 ΓπΠῚ0 ἃρυὰ 605 {Πν} νἱγι πῇ οἰὺ- 

Γυ57 ΕἸ τευϊγέδοογο [αοἰο Πσπιιηι αὐἰάμπι ᾿ς. Τὰ [υἱδι] 

Ἰίσηυπι δγίάσπι, οἱ [601 16 γανυΐγεβοογα ΟΠ γίϑεὶ δά- 

γϑηΐι5. ἔσο θοινῖιι5 ἰοσιίι8 βιιμι οἱ [αοἰαπι 35. Ουΐ- 

νυϑ ἀἴαιἰ5 αἱ εἰ π08 του γοβοδπιαβ, αἱ {πολυ 5 ναϊοᾶ- 

Ὠ5 δίΐδγι δ, υἱ ραγπηδη5 ᾿ἰσπαη οἱ ΠῸη δἰσουτη 

οἰἴδοίαπηαγ, αἱ πυηφιᾶπι δὰ τδάϊοοδ ποϑίγαβ ρυπᾶιιν 

δου γὶ5. 4υπ ἴῃ Ενδῃρο! ὁ ργ ϊεδίιτ, διίθπε 18 26- 
διπὶ (μγίϑιιπὶ Ποτηΐμαη ποβίγυπι οὐπὶ Ῥαίγα δυὸ 
ῬΙΘΟΘΙΏῺΓ : ουἱ 65 φίοτία οἱ ἰπιρογίυπὶ ἧπ 55 οι ἃ 
8ΈΘΟΪΟΓυπ. ΑἸΠΘΙΙ 

ΔΖῸῚ ΠΟΜΠΠΑ ΧΗ, 
δὲ ἐὸ φιοά αἰείμν "5: « ΕἸ ποιιϊνὶς, ἰουα ρίαποίμπι 

δερεΓ τΤεηθηὶ Τατὶ, εἰ μον [αοἰόπι (παπὶ σοπτα 
ϑἰάοιιδηι. ν : 

1. Ργῳοίρί ον πο ]5 40 ορίβοορίβ ἀϊδου!ογα 86γ- 

πηθηθ ργὶποἰρὶ8 Τγγὶ, υἱὐ Ἰδυ 68 6708 οὐ] ράβ4υ6 

ἀἰοαπηὰϑ  ΠΘΟΠΟἢ ᾿υβθιπὶ δδὶ, αἱ ἐδ ῬΠΔΓΔΟΠ6 γὰ86 
Ν εγριὶ δἰΐφυδ τοιγδοίθπιυβ. ῬΙδηρίίαν 446 ρτίπ- 

οορ5 Τγγὶ, ποὸ ρυϊδινάυπη 65ὶ ᾿ππῸ ΠΟΙΆ Π6ΠῚ 6586. 

[η τπϑάϊο φυΐρρα οἰνιαγυαυΐπι Π.}} 8 Ποπιΐητιπὶ 6581 ογθᾶ- 

(85, αἱ ἰῃ ραγϑάϊθο θεοὶ, δὶ δἰ Πρ! ΟἿ 16 Ὁ {ΠῚ 6 ΓᾶΠῚ 856- 

4υΐπηαν, Βοηιῖπυτ πυ}}ὺ5 δεῖ δηυϊγ 5. Εἰ ουπὶ ἴπ 

ΡΑγαάϊϑο ἀσὶϊείαταπι, βίου! αἰχίπγυθ, παπιὸ [ποῦ ῖ, 

ἢυης ἀϊοϊψαγ ρυϊηοορ8. ΤΥ ἴῃ ραγαι 80 ἀ6]]οἰλΓιμὴ 

πϑίυς9 Δἴ4ιι6 Θηυτίτ05. Οι}5. 651 ἰδία ργίμοορθ Τγτὶ 

γοπίδηνι5 δὰ ὈΔηϊ!ο θην, οἱ οοσαϑίομθη ᾿μ 16} Πσ θη 185 

τρρουϊθπίαβ, ἀἰοπι8 ὨῸη 6586 ΓΪΠΟἾρ65 ΠΟΓΡΟΓΘΟΒ 

ἀδ φυϊθὰθ πυθο φιυῖαγ. Ῥοσί θαμίοοπη ἃ Αρο- 

5010 μείαπνιβ ὀχοιηρί. θείη γιιγϑίπη ργορ]εία- 

τιπὶ ἰοϑιΠποπῖᾶ νοσθη5. ἢ 5 οἰπηΐθυ5 οἰΐδπι 11|6 

οορυϊαηα5 68ι ἰσου5, 4υἱ ἃ Μογϑοα ἰῃ θουϊογο ΠΟ ΠΊΪῸ 

ποι ἰΔοοίαγ. Αδ6, ἤὰης ταρ] ςαπιὰ5 Ἔχ ΠΡ 4, ἰηεἷ- 

Ρίοπί68. ἃ θαηίοϊθ. Ρυΐηθερδ, αἴ}, νἱάοιυν ΜΙΟ 86}, 
Τυΐᾳυσ τυγϑυπι, ρυΐποαρ8 [5Γ86] ; δ᾽ ἰπ σοηβοσιδηιὶ, 

ΜίοδΔ61 δἀὐαναθαὶ ργϊποίμαπὶ γορβηὶ ξοηιίαπι. Αἀ Ὁ 0 
διίλὲ Αροβίο!αϑ " : Οἰοτία αἰδηὶ δἰ ἤυμοῦ εἰ ραΐ 

19 Ἐχροῖ. χυι, 432, "Ὁ ἰδἰὰ. 55 "4... 24. 
4|. 5 Βοιν. κ., 10. 
ΜΒ |ς. χ; 15. 3458. χιν, 12. 

Η) 

3. ΒΖ6Ο}). ΧΧΙΧ, ὅ. 

12 [01ἀ. 
381 60οὐ. νι, 0, 7, 8. ᾿ Ῥρ4]. 1), 2. 

δίζαναγα ργϊποίροπι 5 γδο! ἢ ἀγυπ), Ὀγποίραπι τςηὶ 

Οτγϑοογυπι, [ογίαββα ͵δπὶ [Δοίιπη 681. [π δάνεηϊα 

αυΐρρε Βοπιίηϊ πηεὶ δεϑὰ ΟΠνῖβιῖ, Ῥγίποορς [βγδεὶ 
Δά αν ῥγϊποίροπι γορηὶ σγοογαῃ, υἱ ζαηί65 60η- 

ΒΘ] ΘΠΘΓΘΉΛΟΓ δα υΐθ, οἱ Ν}}} ογοάθηο βαϊνδγθηίυγ. 

Αἰᾳὰθ [ἃ ἰπ δυαης ᾿τηοάσπι ἀϊοί(υν φυΐἀᾶπὶ ργΐ πος 08 

Τορηὶ Ρογβάγιπι, βίου ἀἰεία 5 65. ΜΊΟΙΔΘΙ ᾿γίπεορδ 

586} ἀγα π), οἱ αἰϊυ5 σγϑοογι. ΝΟ δυπί ογρῸ ἰὴ 

μοι ΐῃο8, π6 6 βδοζπάσπι ἰοοθταπὶ νούδθυΐ ἰπ υΐς 

θυ ἱπηρογδηΐ ποιηϊπδηίυγ. ὕπ46 οἱ Αροβίο! β αυδοὶ 
ποῃ ἀδ Πομϊηΐθ5 ἀϊδριιίδηθ, «ἰϊ "5 : δαρίοπίΐαπι 
ἐμῖπι ἰοφιῖπῦ ἵπί 6 ΡΟΥ[66108, δαρίοπίϊαπι αμίοπι ποπ 

με δαομίδ, πόψμο ρτίπεῖριπι δαοιὶϊ ἰςεῖιι8 φεὶ ἀ6- 

δἰτιιμείαγ, 866 ἰοψμΐπιιτ θεὲ δαρὶἐπίΐαηι ἐπὶ πινδίοτῖο 
αὐδεοπδαπι, φμαπὶ ρταάδειίπαυὶϊί ἴ6ιι8 απί6 εαομία ἱπ 
φίονίαπι ποδίγαηι, φιίαπι πιίίαδ ρτὶπεῖραπι δας 

ἐφεῖμιδ οοφιουΐ!, δὲ οπίπι σοσπουΐδδοπί, πιριφιανι θο-. 

πιπαπι σίονία ετιιεὶβαΐεδοπι. Ελ αυοὰ ἰπιῖα8. 58 0} 

ΡΓποῖροβ ογυοϊἤχογιηί ϑαϊναίοτοπῃ οἱ Βοτηΐπυηι, 
ΡΓγορ θεῖα ἰθϑι}5 6ϑὶ, ἀϊοθη5᾽": δ ίοταπι γοηθὲ (ΕΥΥΩ͂;, 

εἰ ρτὶπεῖρο5 σοπυθπετιηι ἱπιιπιπὶ αἀτονδι5 Ποπιΐπμηι εἰ 

αάνογδιις (ἢν ϊδέμπι ει. Ὁ ηἀ6 οἱ 41} ὲ 'π Ῥοαἰπιΐβ βοτὶ- 

θέαν " : Εσο αἰαὶ: δὶ οδιἷς, οἱ βϊ Εποοί δὶ οπιπὲς ; υος 
αμίδηι μί ἢοηιὶν68 πιογϊοπαὶιὶ, οἱ (αλιφιίαπι απι8 ἀ4Φ ρτὶν - 

εἰρίϑιις εαὐἀοιῖε. ἘΠ 651 101 Βαγπιὸ ἀδ πα Π1}0 ραπίἐυ5 ργΐα-.- 

Εἶρα σογρογαὶῖ. 51 ἰφίίυγ εϑὲ φυϊάληι ργΐποορ9 ΓΘ- 
πὶ ΡογβδγαπΊ, δὶ 6ϑὲ ργίποθρϑ ἰβγδοι ιάγιπὶ ΜΠ] 186], 

σομπδθηυθηῖοῦ οἱ Τυγί ργΐποορβ 681 : οἱ ἀ6 ᾿ἴ8 ἡσς 
Ρτἰποίρίθυι5. ῥγοριιοιοὰ8. Β6γηο ἰοααυϊίατ, Ουοιήδπι 

Δυίοηι οἱ ἀδ Μογϑβ6 (6βιἰπιοηίυ πὶ ΡΟ] οἰ] δυπη5, 881- 
500} φυοά βοχυΐυν": ὑ καπάο αἰυίάοθαι Αἰμδδῖ- 

πιι8 4668, ομπὶ αἰδδονιϊπαυὶϊ! β{ϊ06 Α(ἰαπι, δίαιεἷϊ 

ἤπιος φεπίϊιπι δεσιπάμηι πππιότιιπι ἀπροίοταπι θεὶ, 

βἶνδ, υἱ προ! πι5. Ὠδθοῖ, δεσινάμπι πιπιόγαπι βἰἰοτιιπι 

Ἰβταεί, εἰ [αοία 651 ραγ8 Βοπιϊπὶ ρορμίιι 6}ι Ζαοοῦ. 

ΑΙ ρυϊποῖρὶ [δοία 68 ρᾶγβ Τυγυ, 81} Βα γίοι, 4118 

ἰϊ ηδιίονβ : δίφυβ ἴα ἴῃ ὰπο πιοάππὶ μγίποίρεδ 
Ροββοίογιαηι οπιη68 ἤπθ5 βοηϊίθτα. 51 418. δυΐεῃι 

Ρυϊαῖ ἰεβοη5. ἴπ ϑογρίυτί8 φυδ8ὶ 46 Ποιηίηίθι5 ἀΪ- 
οἴυηι, ἰπ|6} σαὶ δἰ εἶἰυ5 5ρ γι 118, δὲ ἃ πι}10 υάίοα- 

τι5. Ὀἰσηοθουπίυν οπὶπὶ φυφάδημ ἀ6 Ναδυσμοάοπο- 

Θ80Γ ΤΕσ6 Α5ϑυγΟΓ τ, 4.5 ΠΟη ΘΟΠηγΥΘηΐηΐ ΡΟΓΒΟΉ 88 

εἷιι5. Ὀιχὶι οηΐπὶ ᾽5 : Πι [οτιἱιάΐπ6 [αοΐαπα, 6 8ῶ-ς 

Ρἱθνιῖα ἱπιοι ϑοῖιι5 αὐξέγαπι βπε8 φεπιέμπι, εἰ οπιπιο- 

ὐοϑο εἰυϊαίο5 ἱπἰιαδ αἰας, εἰ οτϑεηι ἰότταγαπι οπιποπὶ 

εοπιρτεπόπάαμι; οἱ : ἀδοοπάαπι δΏΡΕΥ εἰάεγα οαἰὶ, εἰ 

πιθοδ, οἱ γοϊαυδ, δὲ εγῸ δἰπιι δ Αἰ ἰδδί πιο 55. ἤδσς 

Ναθυο!οάοποβοῦ. ϑὲὶ6 οἱ γμγίποορβ Τγτὶ οἱ Ρἢαγϑο. 

Νοαυς οηἷπὶ ἰπ ἰδηίυτα ἀρ ἰδίυ8 6δὲ [ὉΓ118 Ὑθγι}8 οἱ 

ΘΟΡΡΟΓΘα5 ῬΊΆΓΔΟ, υἱ ἀἰοογεὶ : ξα δμπὶ βιπιῖπα, εἰ 

690 [εεἰ εα. ἤος δυΐοπὶ Δηί Ἰδοίυπι 6581 ἰῃ ρτορ Ποία 

4υξ 68. δάνδγϑθιιβ Ῥῃδγαόπθηι. Νααθ 6 θηαυδπι ῥΓῖιι- 
εἴροπι ἡΠυπὶ, ἰὰ ὁδὲ οογρογθὺπὶ ῬΠδγδόποπὶ ἀγδσο- 

μ6 πὶ πυπουραββαί, ἀΐσθη8 ᾽ : Εδοθ ε60 διρεν Ῥἤαταο- 

πϑηὶ ἀγασοπθηι φιὶ θεοί ἐπ πιοάϊο βωριῖπαπι Εσυριΐ, 

35 ἰρ[ὰ. ν10[{8. 55 [δ]6. 
80 ῥα]. εχχχι, ὅ, 7. 

26 Εχροῖ. χχνπὶ, 11, 
3: θθευϊ, χχχ, 8,9. 
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φμὶ ἀϊεῖ! : Μέα διιπὶ βαπιῖπα, οἱ 690 [οεἰ ἐα. δ Ἔγατῃ Α ἴπ ρογα οι θι ογθϑίο5. 6556 7 Οὐ παπίυγ Ογοδίο- 
Βος ἴῃ ἸοοοῬγοργίο γϑβογνείυγ, φυαοὰ παης ἰάεῖγοΟ 
δδδυ πιρϑίτηδ υἱ Ρ6Γ ποίϊοηθη) δεγίρίυγαγπι πη8}}- 

[δοιῖι5 ἤογοὶ ἰὰ φαοὰ νἱἀομθδίαν οοουαπι. Αἀναγβυπὶ 
ΒΟ5 γμεϊμοὶρθθ δϑὲ πο ἷ5 ρυφηα. Εἰ θοδιὶ Δροβίο!! φυὶ 

πιἰδϑὶ {Γἀϑγϑὴὶ δὰ ρει οαηάἀππ, αυδη10 δ} [ν}5 φαΐ 
{π85 φάη) ροβδοάθύδηΐ Ποιμΐπο8 Οὐ ΟὈαηΐ, 

Ρδιθυϑηίαν ἰησἀΐα5. ΟΡ φναιΐα ἀϊοίαπι 51 : ἰη- 
δτεβδὶ βιιῖ ΔρΟβ10}} ΤΎγυπι, ραγβθουιι8 65. 608 ρι1η- 

(6Ρ85 Τγτίὶ ; ὡβοδπάογωμ! Αμεοοἰνΐαπι, ἱπιρυρπαν!ι 608 

ῬΓΐπς6ρ8 γοθηὶ ϑγγίο, ἰ56 δγαῖ ψυὶ ΟΠ ]αθαὶ δάνογδιι 

608, Π01} ΟἸΠΠὸ8. 4] ρυ α θαίαγ, αἱ δα ἀλ5 ργοαϊίον. 

Θυοπιοάο οηΐπὶ {ΠΠ6 ἤθη ρτὶποὶ ρα] 6 Γ ρυίαπάτι8 65. 

Ῥτοάϊ ἀ1556 ϑαἰνδίογειη, 55 δἰΐδτῃ δροβίο}}8 οἰωμίθι5 
41 Ραγβθουοπθη) ρα581 διιηϊ, 4]118. [1 ρτίμοθρς 

Γ0Π], υὲ 86. ΟΡ ΠΡ 9 Δρποϊνδηι. Δ ςεῖρε ἰαπιενία- 

«ἰοπθηι ἰδίαπι δ ΡΟ τέφεπιὶ Βαθψίοπῖς, εἰ ἀΐξες, φεο- 

ῃιοάυ οοδεαυὶϊ φμὶ τοροιοϑαῖ ῦ φιοηισάο ηαΐευῖ! φιὶ 

ἐχίφοϑαι 3) ἴῃ γοφοὴ [δ] ηἾ8 ἰδία ἀϊουπίυν ̓ 
Οιιυπιοάο σοοΐήϊι 1μιεῖ [οΥ 46 εσὐαίο, φμὶ πιαπὰ ογίεθα- 

ἐμ, σοη τ 8 681 ἐπ ἰοτταηι Εἰ 1116 ἀδ ουῖο οροϊαϊῖ, 

οἱ ἰβίς βίψηιδουϊ πὶ 510} ΠΠϊπ|5, οογοηδ ἀδοοτίϑ, ἴῃ 

Ραγδάϊθο ἀοϊϊοίαγυπι πυϊ!)}8. Ἑδοα οπιη68 46 οαἰϑ 

οοοἰάἀΐ556, ποη ἀδδοθηάϊθςα τοίογαπίιγ; Ποιηΐμα9 

γΕ]Ὸ ΠΙΘ15 46 σΟἾΪο ἀδβοθηάϊ!, οἱ 4ι| ἀδβοθηάὶι 'ρ56 

681 ἢ] ΐὰ5 Ποπιϊηἶ8. Αἱ ἤθη 5ἰσαὶ βαΐίδη35. Νόοιν ἐπίῃ 

ἀδϑοθπάϊι ἀθ οο]0, ποιὸ οἱ τη8]} αυϊ αυδπὶ δορὶ 6- 

Κϑί, 8ἰ ἀδβοθπάϊβϑοι, ΑὐΔ΄ δόβυιῃ ἀϊοδηιαπηι "᾽-: Ὑὶ- 

ἀεθαπι δαίαπαηι φιαδὶ [μἰσιιν 46 οοίο σαάσπίδηι, ποθὴ 

Ῥογβθοα 05. ϑεγίρίαπι ἐ8ι αυΐρρα ἀδ διά ᾿" : Εἰ Βὶ ἀρξοδπάρηϊοπι. Ὑδγαπι ποπ βοῖυ5 βαἰνδίου 6 οαΐο 
Ῥοεί ὑπεσοίίαπι ἱπἰγοὶυδ! ἴπ ἡ ππὶ Βαίαπας. Νοη δϑὶ 
Θηΐπὶ ΠΟΙ ΐ8 ρυ θη δάναγϑιβ σγποίὴ οἱ 5ΔΠρυ 61), 
Ἰίςοι νἱἀδδηίυ δχ σᾶγηδ οἱ δϑδηβυίηδ 4υΐ Π05 ρ6Γβ6- 
ἀαὐυπίυγ. ΝΟη 605 οὐδγίπηυ5, φαίη ροιΐα5 ἀΠΙράπιι5, 
Ποοῦ ἱπί πιο πο 5. γό!πξ ῥΘΓΙ ΔΏΘ ΓΘ, ΠῚ ΒΕΓΘΆΠΊΙΓ 
Θοτυαη, ἀϊδπιοιΐυπη ΠθΘηΐ, μαι απίυγ ἰπβδιίδιη. 
Νόοη τὯπὶ μἱ βιπὶ δἀνεγϑυπι πο5, ααΐ Π05 Ρδγβοααι- 
τγ, φυάπι {ΠΠ| φυΐ οογάλ δογυπὶ ζ404 τρί ονονυμ. 
γογαπ) Βοπιηΐ ἀδργθοθπλυῦ δυχ᾿ΠΠυτἢ, αἱ ἰῃΠΓη]05 
Παθδδηΐ οοηδίις (Δη{| δάἀναογβαγὶϊ οθηιγ ΠΠΙΔΠΔΙῺ 
ἈΠ Δπὶ Αἰ μσαι (65, οἱ ἀἰσᾶπιι5 "' : Νιδὶ φμία ἢο- 
τηἶπιιδ ὁγαὶ ἦν ποὐΐδ, ἱπ 60 σιπὶ δα δμνφοτθπί ποπιῖμοδ 
ἐπ πόδ, [ογδίίαπ υἱοῦ ἀφ! μἰδδοπί ποδ. ἰφίταν 6δι φαϊ- 
εἰδιν ργίμοομβ Τγτί, δ( ργορδιία ποῖὶ ἀς ΗΪνἂπι ἢρ8 
ἐοοσοῦ, ΠΟ6 φυΐρρα ἢοπιθῃ ἴῃ ἰδγιϊυ Βορπόγαμι ᾿ἰῦγο 
δυγίρίαιν 65ῖ, ποη ἀθ 4110 ργίπεῖρβ Τγεῖ, πααυα ἀ6 
υοαυὰπι ᾿ομλ 6, ΠΟἢ Ὡ05 ᾿ατηδιὰ ἀοοοηὶ οἰοᾳυΐα, 
Βυὰ αἰνίπα, οἱ φυάλπι ἱπο 11, οἱ βδογαίδ δὰ 
Ρογβου 8. ̓ιοπιίηυπ). ῬΙΑΓΔΟ ΠΟΠΊῸ 6βὶ : δἰ υά φυϊἀ- 
ἀπὸ ἐγιιαΐογ μι 6! ζαγα ῬΒαγδοηθι. Ελ ΝΆΡΑ] (αν- 
126}} ΒοπιΟ 6ϑί, οἱ ΠΠίγϑην ᾿οπη0, 564 αἰ᾿αᾷ δὰ δοῦατι 
ἀοίθογ οἰφία. (υυ͵8 658. (Δηΐι 5 οἱ 1215 4υΐ ἃ οοτρο- 
ΓΑΒ 5 Θομϑοθμάδι, φαΐ ἃ νἱ 5: υἱ] νυ.5 ἰηνἰ 5. δ. Π4 οὐμ- 
μηρί δίυν, 6. ροδϑὶι απυπιαποάψια Βοτυπη ξϑοιη- 
ἄασπι θεῖ ἰπιθ} ἢ ζαγὸ νοϊυμιδίοιη ἢ 

3. Οαἱδ δδὲ δγβὸ ῥγίποθρβ ἰβί8 ἀϊβοδπιυβ, αἱ οο- 
Βιοβοθη[65 ἸΔηηοΠιμΙΟΠθὴν, οἰΐδπὶ φασὰ πὰπο ΒΌΡΟΓ 
68 ἀἴείευτ, αν βαυ8. Ρ]δηφίίυν ΡΥγΐμοορβ Τγτγὶ. θυδπὶ 
θοπυ5 Πει5, 4υΐ οἰΐδπι 605 υΐ 56 ποράνεγυμ, ἀ6- 
βεῖ 8 Εὸλ ο. γθηΐί οἰΐπὶ οχ διηογίβ αθοία. Νοπιο 
αυΐρρα ρ]απρὶ! αυδπὶ οὐΐὶ ; δἱ χυΐ Ρἰδηρίτυν, ρληφίν 
ἰυτ φυϊάοπι αἱ τππογίυ 5, ὙΘΓῸΠῚ ᾳυδδὶ 86] ας 
τϑίυγ, 4υδϑὶ Υἱν]8 ἀθβἰ ἀεγῖο δἰι, αἰ ίίυτ. Εἰ ]ονυβα- 
ἴθι φυδπάο ρἰδιρίιαν Ξογὶρίυπι δι 51 : ΕἸ [αοίμηι 65, 
μοδίφμαπι σαρίμδ ὁδί Ἰδγαρί, οἰ ἀφεοίαία 68 οτιξα- 
ἰεπι, «οάϊι “ ὁγοπιΐαδ ἐπα οἰ [απιεμί αν ἰαπιοπίαιἑοπόηι 
ἰδίαπι διρεν δεγωμξαίειι, οἰ αἷΐ : Ομοηιοάο δει(δί βοία 
εἰσίία8 φια αὐιιπάαι ρορμιὶς : [ἀοία ὁδί μὶ υἱάμα για 
πιδξεἰρίϊσαίᾳ ἐται ἐπ παιϊοιῖϑας : ρτίποαρδ π τορὶοπὶ- 
ὑὰς [αεἰα 6δι ἱπ (τὶ ϑιίμηι. Ριληρίίαγ οἱ Νανθυομοάο- 
ποβογ. {Π}}} βυπὶ ΠαΡο565} υ8] φαηὶ φαΐ δἴαπι ἰβίυ8 

δ: Ϊόάη. χη, 37. 35 Ρ9Δ]. ΟΥχῖ, 1,3. 
ὁ. ἥόλῃς 1, δ΄. ὁ Ζ6γθιην ὙΠ), 4, 
41} (οἵγ, χύ, 4], 42, : 

21 Τῃγρη. «τ, 1. 
5 1βᾺ, χιν, ἀ, δ) Φδοὸ0 χ, 10,11. 

ἀδδοοηάϊε : ́συοιαῖα πλυ] υἀο ἀδποδηἶ, δὲ 4560 6η- 

ἀϊι βυροῦ Εἰ απ Ποπιίΐβ. γέ οδ δ ον πι εαίωπι 
αροτίιπι, ει απροίος θεὶ ἀδοοάσπίος οἰ ἀφδοεν ἀδπίδς 

διρεν Εἰ μπὶ ποπιϊπὶδ κ᾽. ἘΠῚ τ Ἔχορθοία ΔβΟθ 5:06 Π| 

ἴυδπηι. Τἀηίυπὶ ἃ γυΐμ σου βαρ, οἱ δυάὶ : Ἔσβυῦξα, 

δεγυβά!οπ, ἃ τυ ΐηᾷ (ἃ, ΒρΡΟΓᾺ 4|ἰ4 515 ἀϑοθηβυγιιϑ 

ἴη οσωϊυπι, οἱ σὰν π6 {Π0| φυσι ἀϊοαίαν "5 : Νὰπ- 
φιά φιὶ σαάϊί ΠΟῊ Ὑδδιι γῆι ἢ ἀμ αὐθγξιις ΠΟΤ ΠοΉν07- 

(εἰμν 3 Ὑ αυϊ οοπνουαΐυγ σΟΠΥΘΙ βίοΠ6 ῥΘοβἰπιᾶ, 

ἀϊεῖι θυπιηυβ. Εἰ ἰϑίῳ ἰίδηαθ 46 ἰνδ απὰ8 επί φυΐ 
ταθύπηῖ, οἱ ῥἰδησίίιγ, 40 ᾿οπιΐηθ ρΓΪΠΟΘΡ8, ΟἸΗΙ 

Ρτγίποαρ5 μοπηΐηθηι ἤθγ ἀοθυογῖι. ΠΎπιο 681 ἘΖϑο οὶ, 

οἱ ἢΠἴπ5. ποπλἰηΐβ; 4ἱ γόγοὸ ρῥἰδησίίυν, ΝΑθυςδΒοιίο- 

ΠΟΒ50Γ 6δἰ τὸχ Βαυγίοη!β. Ασοῖρὸ εἰ ἔτ ἰΔπηρμ ἐΔἰ0η 618 
ἰυδῃι ΒῈρΟῸΓ τοβοηι ΒΆΡΥ]ΟΝ 5, οἱ ἀΐσθ5 "5 : Ὁ μοπιοάθ 
ημὶουϊί φωὶ τερείοθαι, οἱ τεϊχαλ. (οηδίἀογα ἴῃ χυδη- 

11} Βρ6ἢϊ νοοδίι5 515, Ο [ἴθ 10, 4υΐ σᾶγπ6 Εἰγουῃι- 

ἀδίυ5 αἰοἰδ "": Ομαοὶ ἰαο 6 θπιμέδἰδιϊ, σοασμωίαείὶ 

αἰδηῖ ἢι6 αὐ δἰπιϊ μά ϊπιθπ σαφεῖ, σ6 οἱ σατηῖδας 

116 υδδιϊδίϊ, οεδίδιιδ οἱ ποΤυΐδ πι6 σοπίοαϊειῖ, Τὰ δΡρο 

αυἱ ἀς σομαϊίίοπα ἰᾳἃ ἀ016})45, 6006 μη ῖβ, οἱ {Π|6 

40] ὁΆγι6. 01) θ5ῖ οἰγουηἀδίυ5, ἃ [6 ρἰδησίίαγ ; γο- 

οϑῖα15 65 6 ἷ πὶ ἢ) 6ΔΠ) 8ρ6Π) ἀθ ᾳυ {Π|Π οοξείαϊι. Ῥεο- 

οδῖο 5.88] δὰ ]5 ρθη νυ5. βυθἰπίγανιι. Αὐμονὸ 411- 

αυἱὰ βαογδιῖ8 ἀΐξεγα : ἰΏ Ἰοοῦηι δηροϊογύ αυὶ 

γαθγυμ, τὰ ΔΘΟΘΙΒΌΓΙΙ5 68, οἱ τηγϑίθγί πη} φιοιὶ δ]1- 

αυληάο }Π|8 ογθαΐιαπι 65ι, εἰ] ογθάθηάιπι ογίι, 46 

400 ἀϊοίίαγ "δ : ΘΟ κοπιοάο εϑεϊαϊι 1 αιοἶ[ον, φιὶ πιαπθ 
Ὁ ογόαιμν ἢ Τὰ γ6γῸ ἰὰχ [οί 5 68. πηυμαΐ, τὰ ρτὸ ἢΠ0 

[λοίαι5 65 [υοἰἴοῦ : ἀπυ8. ἀδ 516}}18 δγαὶ [μιοῖ τον «υἱ 
ἀὲ οαὸ γυΐ, οἵ τὰ, δὶ ἰἀπηδπ 46 βϑιῃΐπ8 65 Αὔγαθδιη, 

ἰμίον φ(6 1185 οὶΐ σοιμριιαθογῖ5. Εἀυχὶϊ ομΐπι Αἰνἃ- 
μαπὶ [Ὁγ5, οἱ ἀἰχὶι οἱ θθαβ"δ : βδδρμίοο, δἰς δτἧϊ δέπιθη 
“μην. ΠΠ0ς δυίδι τυπῸ δῖ, ἀυδηἋο 510 }|55 ολϑδηὶ 

υἱ [0]. ἀδ οα]ο, δὲ οὐῖι δία οίοτία κοἱϊβ, οἱ αἰΐα 
φίοτία ἱμπα, αἰἷα φίοτῖία διοἰατείηι. ϑιοίία ὀπῖηι αὐ 

δίοίία αἰ ότι ἴῃ οἰατίία!θ, εἰς δἰ τοβμγτοοιϊο πιοτίπο- 
ἡμὴ ". ογαπι Π0}} φίοτγίαγὶ ἀἀνογβαπ ἰσιπδηοὰὶ 
ΤΑΠΊ05, 4 ἴῃ ᾿πΠ 46] {6 σοοἰάδγαμ, οἱ ἔγαοι βυπῖ: 
( φιΐα ἴῃ 416 8.45, 46 οἱ δϑοθηάββ. Εἰ ῥὲγ [06 
4υοὰ ρ]απρίθ ρῥγϊποίροπι Τγτγὶ, οἱ δὰ οὐπὶ ἰΔπιθηί- 

ὅδ ἴξᾷ, χιν, ἅ, 85 1η|4., 12, 9 [μυ6. χ, 43, 
“158. χιν, 14, 86 ὕρῃ, χΥ, ὅ. 
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εἰσηὸ ἀδρίογαθ αὐ δηρογίιι5 ἱπίογροβυΐπιι8, οἀο- Α ὑὑὶ θεὶ 65. 5 ιυ 40 πηι ἀρραγιστὶς,, εἰηνὶίός δὶ 

(ΟΓα η6 ἴογια ἴῃ ἢἷ5 ὈσΠ5 ΓΕρογίυ5 4118 ΓΙ ΠΟΘΌ 5 

Ὑγη ΒαΡυΪϊ, ἐξπὶ τὰ πο ρἷΔ8 Γαορα, δὶ ρδυ!υ πὶ 
{πεγὶβ ρἱογίδιιιθ, δὲ ἤθη ουδιοάΐογί5 Θπηνηΐ οσυδίοὐΐα 

οογ ἴπππ|. Υἱάθ χαΐρρα ᾳυϊά ἀΐοαι δὰ ρεϊπείραπι 
Τρ. Τὰ εἰσπασιξμπ εἰπε πα ϊηΐ5."5, ὙΟ]0 πσθδὸ 
αυϊὰ Γπογῖῖ, υἱ δἰξηδου]απι 51 6}}}Πυ41π|5 παπουρϑίυβ 

εἶϊ, Οὐπὶ ργοΐδοοτβ, δοοορίϑβι! οἰσηδουΐαπι; φυοπίληι 
θεα8 γογ Βυΐα8 ῬΔΙΟΡ 4ιι6πὶ βίσπανίς οἱ πιϊϑὶὶ, οἱ 
ἰδθο 56 ΏΡΟΓΡ Ὀγοάθπίεβ δἰ σηδηίυγ ἃ θυπιὶπο. 7λι1η 
Δυΐϊοπὶ οἱ ΟΠ 0Π6 ΡΓΟΥΘΓ Ἶ υ πΔ ψοηΪ, υἱ ἰσαπΊυϑ : 

{|| οἱ 116 ποὴ δεοορίι β᾽βπδουαῃι, οἱ [6 βἰσῃδουΐαπι 
Βαθοῖ. Θυἱ8. ἢδυδΙ βἰξηδουϊυπι 7 ΠΠ6 4α6πὶ βίσπατις 
θεαβ. Αὐὐοθ αἱϊᾳυϊά ἀΐδαγθ, αυΐὰ βίσηβου]ὸ ἰβίο 

Ἶ|6 δἰσιαίαβ εϑὶ, φαΐ θαριΐζαι ἰπ ϑρίγιια βδποίο 

εἰ ἱξπο, {Π|6 φαΐ Ἰαγρί(τ ἰπηαρίποπι οοἰεβίίβ, αυΐ 
[οππᾶῖ ἴ6 δά δβυρογίογα, ;ἱ ὉΠ ΓᾺ ΟΠ ρογίεβ 

ἰηιδρίηθπ) ἰογταβίγῖὶβ. αν, ἤοόηο, "6 5856} 

03 ἰΞιαὰ εγτοάΐθης, βίξπδοι!ο ἀϊΔ}00}} 518 ἰπιργθβ- 
. 88, Πλθεὶ αυΐρρα [116 βίπδουϊυπι. δίοιμ ροτιαυὶ- 
πικβ ἱπεα σίποηι ἰεντγδι τὶς "Ὁ, ἀηήδ, ν6] {πᾶπ60, γοὶ 

ηὐὶ 8 χη σανῖς, ἢ 5,5π0 ρογίδυθγί πη8 ἱπηϑρί 6 ΠῚ 

(εγγοϑίγὶϑ. Οἰγουΐ ἀΐάθο} 5 οἱ Ἰυϑῖγαὶ οἰηπία, νυ θη 9 

Εἰ 'ρ86 βίβῃδγδ 5.) ῖο5. δἰ ἱ. ϑίρπδὶ δυϊοπὶ 5ἰη- 

φυϊοταπι οσογάα σΟηβἀΘΓΆἢ8, οἱ ἱπηργίπιὶς ἴῃς οἱϑ 

ἤφυγάτη ἰδγγεπὶ ΡῸΓ ρούοαίδ, Φεῦ νἱ 18, αἱ ροιίοηι 

ἱπιϑκίποπιὶ ἱδγγεϑίγίϑ. Αὐάΐ δδδυπὶ αυϊά τεβροπάοαί, 

4υλπὰσ ἱπιδφίποπι οἱ ἰηϑογριίοποπη Οαβαγίβ ρο0- 

βιαίαν : Ομὸ παϑεῖ ἀεἰγό5 αμαϊοπαάϊ, αμάϊαι 55, ΝΔ1Ὼ 

ηὐΐδ ποη ᾶθεθδὶ ὁᾶπὶ ἱπιαρίποπι αυᾶπι μείουδίυΓ, 

μπεῆυ ἷρ56, που ἀϊβείριυϊι5 συυ5, ἀοοοὶ αὐ να]δαὶ 

τερογιγὶ ἵππασο ἀυ8 συξηίίυγ : γαάδ, ἱπημΐι "', δα 
πιαρε, εἰ πεῖτ6 ἰιαπιαπι, δ δὰπὶ ρίδοοηι φαμὶ ρτίπειιδ 

αφεεπάετὶ!, [οἱ δ, δἰ ἀρετίθ8 ο5 οἶμδ; οἱ εἰπὶ ἱπυθπθ- 
τὶς ϑιδίεγοπε,, (οἱἱε {{{ππ|ὶ, δἰ ἀαὐὶς Ῥγὸ πι6 δἰ (ε. 

Νεας ἐσὺ δα θῸ βδης ἱπηϑσΐποπι οἱ 5} ΒΟ ρί[0 - 

πο, που 6 ἴυ ; 5ἷ ἰάπιθη τογὸ ἀἰβαίρυ]υ τη 6115 65, 

5, βοΓίδδ ᾿πίΈΓΟΓΏΠΙ πο ργωναϊθπι δἀνογβυτῃ (6. 
ἔγχο δθβὺδ ΔΊ θδι ὑγὸ 56 ἱπηαφίνεπι ἀο πιᾶτὶ ΠΠᾺπὶ 

διοίρίοεῃ8, απ ἰπ ρίδεα ἴυογαι ἱποίυβα, 51π|}}18. ἢ 5 

Ῥέβε 5 ἀς φυΐπυ5 ἰοάϊα Ἰδοΐαπι ο8ι, φαΐ δὐπόοηι ἴῃ 

δηυδπι|}5 ἀγδοου 5 απ] βθ δὶ βαρεὲῦ Πυπιὶπα ΠΕ ρνριΐ. 

ὕεγα φυΐρρο ἰβεϊιβπηο ἀϊ ρίϑο65 ἰθἱ δἀματθηῖ, Ουδηιὶ 
εἰ μοι 6 ρίβ8668 δυηΐ φυοτυμ γὰχ 681 ἰβῖ6 αὶ ἰη 

ἐτίπιπϑ, φμοπίαπι υἱάεδίπεμδ δι αἴομιὶ 6ϑὲ 58. Ἐπο εἰς 

δοοῖρίο εἰ "ος φυοά ἀϊεϊ( ἃ Ργορίιεία " : δέξε, 
ῳ ἰδ εἰπε δὲ φυδϑὶ Πα δ : Οεἷϑ ρμίαϑ βαοίϊδ 

ἐἰ εαρίεπς αἱδρεηξαῖον ̓  εἷοαὶ οἱ ἢος : ὕππι θηΐπὶ 

ἀρραγμετίί, εἰπιΐίος οἱ οτγίπιμβ. υἷ8 ὁδὶ αυἱ 48591- 

πιῆδίαν εἱ ̓  Ρδυοὶ δάπποάδη βιπὶ 4υὶϊ γεοορογυμὶ 

δἰ πη τυ ἀδΐποῖη αἱ Δροϑβίοὶ!. Εαείαπιεδ ποπιΐπεπι αὐ 
ἱπιασίποιπ οἵ δἰ ἢ μάΐποηι ποδίταηι. σα οὐσὸ φιυὶΐ 

πυης ρἰαηρίίυν, δἰ χηδου! αη ογλί, οἱ ρθη 8 ρίεπ- 

ιἰᾶ, 4φυθπὶ οἱ ἰὰ ρἰδηγμθ5, 5ἱ (εῖ5 Γογὶ5. ΕΖΘΟ ο]. 

Νοβεῖο δυίεπὶ 5ἱ οἱ ἴὰ βαρίδηιί ρ]ομ5. [6115 : ἰλ-: 

ἰοτίαι ἰδία 4] ρ᾽Απαί αν, ΡΙ6Πι18 ογαΐὶ βαρίθηιϊ ἃ, 
δὲ ἐγ ἀξοογίβ σογοηϑ. (Οη5᾽ογ8 4114}18 Γυοτῖ!, αὶ 

[υἱἴ οογοπ8 ἀδοονῖ5, ΝΟιι 5: Πρ  Ἰοἢ16Γ ἄθεον, αθο φογία 
Β δγᾷὶ ἴῃ 60, βεἀ οογοπᾶ φίογίς. Πυης Δυΐοπὶ ἀδοογθιῃ 

ποὶΪ σίγα (6 φυῶγεγα, 86ιὶ οἷγοᾶ δηϊ πιῶ ΓΟ ΟΠΕΠΙ, 

δὲ οορί(διογίατα, αὶ ἰηιο!!δοίι816 οσπϑίϑιϊ!, υδὶ 
γ ΓᾺ ἐδὶ ρΒ] γί υΔ0. Θυσά 5] νο]υδν 8 ἐνὶ φηξγογο 
ἀθοογοπὶ υἱ}} οἄγυ 6ϑ8,, οἱ ΒΔῃηρι}}5, ΠΌΠΒΟΓ, οἱ Υ6 18, 

Δὲ πιϑίογία ΘΟΥΡΟΓΑΪ 8, ΠῸΠ ροίογὶ ἰηνθπίνο. δὶ 

αυΐάοπι νογυϑ ἀύσοῦ ἴῃ ϑαϊνδίογα δβὶ, οἱ ἰἴὰ αὖ 10 

Ἰυχία Ιατρὶεἰοποπὶ οἱ τ βεγ σογ λπὶ ο᾽0.8 ἴῃ οὐηεῖο- 
τιιπὶ ἀἰνῖδι8 εϑί δπίνιδ8. Αεοίησοτο σίαάϊμη (με 
εἶγεα [δηιμν ἰμιιπὶ, μοί επιἐδδίπιο, δροεὶθ ια, εἰ ἀἐσογα 

ἐμο, εἰ ρμεἰεἠτ μαάϊπε μια 5, Ἐ5ι ἰξίίυγ αἰϊαυΐδ ἀδοοῦ 

Ὧι ρυϊβοῖρα!! οογὰϊδ ποβιγὶ, οἱ ἰῃ δηῖπδ. Ουΐα Δαυίδ 

ἰδιϊασιηοὐΐ ἄδοὺγ οἰΐαπὶ δὰ δι ΐπιᾶπ) ρογιϊηραὶ ἰα- 

1η88Π}, ΡΓΟρ οί65 (6 ἀοεραῖ, ἀΐς6ι18 δ : Αμαϊΐ, βία, 

εἰ υἱάε, εἰ ἱπείἑα απτοιπ ἱπαηὶ, οἱ οὐ λυΐδοοτα ρμοριϊΐ, 

εἰ ἄοπιις ραιτὶς (ιἷ, μία σοποιιρὶυδε γε ἀέεξοτεηι 

ἐμμπι, ἰὼ οδὶ ὁροπϑι8. Ουΐδ ἰἴὰ θεῖ ρα γϑπὶ 

ΔηΪπ]8Π|, 48 ἰϑπμιπὶ ροσϑίἀοὲὶ ἀθοογαηι, 40}5. ΜΆ 

ο81 οχίγαπους ἂὺ οπιηὶ [ἀϊίαῖα, υἱ ροβοὶ! οἱ αἰεὶ : 

(οποιιρίυϊι τεῦ ἀδοοτόπι ἰμαπιὶ " Εἰ τὰ αυϊάθπη ἀὐϊηὺς 

ἰβίιπι αυττὶς ἀδοογοηι, οἱ ηἰίογὶβ δἰ ρ᾽δοθηάμπι : 

Ιδῖ6 γθῦοὸ ἃ ἀδθουγὰ φυθὰ δῦυϊ, ἴῃ ἰυγρίἐυἀΐη σι 

εομοίἀϊ!. Εἰ φυοπιοάο ἰπ σΟΥρογ "8 8:8}06 νἱἀεπιυδ 
᾿δοοίάογα, υἱ πιο βροοίοβα οἱ ρυϊοίιγα [δοῖθ 40 

φοφγοιδίίοπο ἀδοογθπὶ βυυπὶ ρεγι δῖ, οἰ ΡῈΡ βαπθαίιι- 

ἰθ βριθπάογθῃ Ὑυϊὲυ5 ἀπιϊαὶ : δοάδῃ τηοὰ0 εἰ 
445 ρυϊοῆγα ογαΐ, ρὲῦ ἰπῆ γι ἰδίθιη ἃπιΐ {1 ἀεςο 

Γοπὶ, δὲ μῈΓ βαποοίυϊοπι ἀοίοτπιϊ8 οἰδοίιαγ. ὅυηὶ 

δηΐπι βυβϑοοροῦῖι νοίογοπι Βοπιίμοπι οαϊὰ δοιίδυ5 

δῆυϊδ τη} 18 γεζηδι ἢ ϑογὶρία πη οβὶ υΐρρο ἀ6 ἰπ- Ὁ 5υ͵ἱ5, δοπδείυ!ϊ6 6}88 ῥγιβίϊηυπιὶ Ρογάϊξ ἀθοογοπι. 
ΥἱΒΙ 1} ἀγασοιθ, φυΐα ἱρ58 Γοχ 811 οπιπί πὶ 4υ] 5ιπηὶ 

ἴῃ δηῖβ ἢ ὙΘΓΙΠῚ ἰᾳ ΠΟ 685 ἰῃ 3618, 568 ἴῃ 68 
ἴσα φυς ΕἸ] τοργοι ἢν. ΕἸ πὸ ἀϊοία 58πὶ, ἂἱ 

ἀΠΠρεπια5. Ὑδη δγθιθαβ ηὐυοά 5[1 5ἰσηδουϊαπι 581- 

τ  Πυη15. Θυδπιὶ ᾿δαι5 [αἱ ἴῃ 110 ἰαπρογα αῦ0 

βφπδοῦϊαπ 5ἰπι ΠΠυἀ}}8. οταϊ. ΤΊ δἀΐυς ἀδαβὶ 

81 5 Β}}ΠΠ 0 5ἰσιδοῦ!! (145, οἱ ργοου] 68 40 6}05- 

πιρῦϊ πῆϑπεγο. Ὀἰχίς αὐυἱάδι Ποὺ "5 : Βαείαπιαδ ἢο- 

πιίποηι αὐ ἱπιασίπεπι οἱ δἰ  μαΐπεπι ποδίταηι; αἰιδ- 
ΠΙῸΠ Βοοάμπι ΘΟ ΒΘΟΌ 18 68 5: πι} Παὐΐποπι : [δαἰξ 

ηθῖρρα θεὺβ Ὠθιηίποιη, δὶ ἰπηαρίποπὶ θοὶ [δο , 

Μ] (ον. χνυ, 49. 
δὲ Ρ5}}. υχτ, 19. 

ἡ Ἐζροι. χχυ, 19. 
πὔρῃ, αι, 30. 45{ 204. 1}, 3. 
ἡ Ἐρίιεϑ. ν, 31. 

80 Μλι}). χι, ἴδ; Ματγς, ιν, 9 {{πι|0. νἱἢ, 8. 

γεορΐὶ 36δυ8 υἱ ἰΓδηδίογαϊ ΠῸ5 ἃ Ὑδίεγο Βοπηίηθ, οἱ 

ϑϑηθοίυι 8 ἰπϑ᾽πίθυϑ : Γυρὰ αυΐρρα δεποοίυ εἶ ἱπάϊ- 

αἴαπι 681, αἱ αἷὶ Αροβίοϊιιβ ὅδ : 1 ὁπ έϑοαι εἰθὲ 
φίοτίοεαπι Ἐοοίδδίαπι, ποπ παδεμκίεηι πιαεμέαπι, αὐ 

τισαπι, αμὶ αἰἰφοϊά ἐδεϊμςπιοάϊ, υϑγμπὶ κί οἷξ δαπεία 

εἰ ἱπιπιασιίαια, [μἰοοὶ ἱστοῦ ἃ 8δηθοίυία οἱ γυξὰ 

δὰ υνοιίυίδηι ἰΓΔηϑΟΘΠ6ΓῸ : οἱ 06 65 ἰῃ ἢδο 
Ῥαγίθ πλὶγα}}}6, φυοὰ οογρυ8 αν Δἀοἰεβοθπιία ρογαὶῖ 
δὰ βοηίΐυηι ; δηἰπιᾶ Υ6Ὸ δὶ Ὑδηϑεὶϊὶ δὰ μδυγίθείιπι, 

ἃ βοῃδοῖλ ἰπ δἀοϊοϑοθηιαπὶ ἰγαη 5 ἰτΓ. ΙΔΟἶΓΟΟ 
εἰξαινδὲ αι ον ᾿οῆϊο ποδίονυ δοτγμπιρίίαν,, 866 ἷπ- 

δι Ἄδλμῃ, χνι, 26 
δας, χα, 2. ὅ6 ῥ58]. χμῖν, ἅ, ὅ. Κ' ἰνία. 14,12. 
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ἰεγῖοῦ τοπσυαίαν (6 αἷς ἱπ ἀἷθηι δ. Ορογίυΐϊ! (6 "0586 

ἀδοογοπὶ 406πὶ γὸχ οοπουρίδοϊ!, οροτίυ, 16 561}8 

δυπὶ αυἱ ΑἰἰφαδληἋο [υἱὲ ἀθοοι5 οογοηᾶ : οἱ ἰὰ δυπὶ 

(ἀθγ8 σοηβδουίυ8 ἰἰᾶπς ρογίδιη, σαν Π6 ΟΟΓΓῸΔ5, 

εἱ φυϊάοπι οἱ ἰδί6 φυΐ σογγαΐί, βἰβηδουθαπι δγαί 5]- 
τι  ΠΠυἀἰϊηἶ5, ρίθηιι5. βαρίθηἶα, οἱ ἀθοογὶβ οογοηδ. {π 

ἀοἰϊοὶϊϊδ ματαἠἰδὲ Πεὶ (κὶ ἱπημίπαιιιδ 65 50, Νοι αἱϊ 

δἰ τηρ! οἰι6Γ ραγαι ΐβο, 564 ἴῃ ραγδάΐβο. ἀ δ! οἰᾶγαμι. 

φυῶγο υἱτὰπι 5ἰμὶ αἰούκλπι ματα δὶ αἰ ογοηιίε, 

οἱ οὐπὶ (υ}5. ἰπ ραγαίίθο Ὠεί [ιθογὶϊ, ἰΔπιθὴ ἤθη 511 

ἴῃ ραγδ 50 ἀδ!!οἰάγιιπι,, βίου! ἰδῖγο [116 ργί πὰ ΠΟΓᾺ 

οὐπὶ 658 ἰῃφΡαβ805 δἰ ραγα βαπ). ὅδ᾽ ἃ 6 ΓΟβΘΠῚ, 

Ῥυίά8η6 ἰῃ ραγδϑαπι ἰπιγοβγθ55118 δϑί, ΔΏΠ01), ΠΟῚ 

ἀυθίανμα φυΐῃ διπὶ τεβροη 685 ἱπίτοσγοβδιπι. θοϊπὰθ 

δὶ γυγϑαπὶ ἃ ᾧθ, ἰ6 φυῶγαπι, 40}}} δγᾷοὸ ἱπίγοργθβ- 

805 ρηγΓάΐβυϊη,, δι {1 πηη6 ἀ6]οἰαγατιμ ἰ000 Θχοθρίβ 

6547 ἀϊοαθ [υγϑβίίδι), χυΐα ρυΐη8 ΠΙογὰ ἰηϑΓθβδβιι5. δ. 

Ῥαγδάϊβυπι, ἴθ ραγαάΐθο ἀοἰ οἰαγαπι Πεὶ (δου. πυη 
68(. 5[η) δυίΐδπι ͵ᾶηι νἱἀδγίβ δὰ πὶ δοοϊρίθιοπι ἀ6 |1- 

ὅ00 νυἱίῶθ, οἱ 46 ουμοι5 ἀτθογίθυ5 4Ζαλ8. ἤθη ἱπί6Γ- 

ἀϊχίι θδυθ, ἰὰ ἂἱ 46 οῃηὶ ἰΐσηο μαγδάϊϑὶ νϑϑοθη- 

6πὴ ; 81 Δβροχθγίβ δι πὶ, αἱ {8 ᾿ἰσηΐ, οἱ οπμηίαηι 

αὐ ὐπὸ ρΓΟἸ δἰ πομ 5ἰηι, οἰθυιη δάθγα ; οἱ ἃ ἴε 
Γοϑθπι, ρυΐϊάϑη6 ἰδί6 Π01}) 500 π| ἴῃ ρᾶγδάϊβο [δοίυ8 

ἐδί, νόγιὴ οἰδη ἰη ραγδάΐϑο ἀδ]οἰγυπ [οἱ : φυϊὰ 

τη αἰϊαἀ ΓΟΒΡΟΠΒυΓιΙ5. 65, δὶ Θὰ πὶ ἴῃ ραγϑι δὶ 

ἀο οἷ ἷ8. οοπδιίιαταπιὶ Αἱ πο δας μιἀϊ μα πὶ τὰ [6- 

8.1π48, 41 υἱάογ!5. ρίδπραγθ. [586 νθγοὸ αὶ ρἰδηφὶ- 
ὐυτν, [πἰΐ φυοπάδηι ἰῃ οἰ εἰ} 5 ΠὨεἱ. 

ὅ. Οπιπεηι ἰαρίάφης δοπιίηι ἱπάμιιι5 6δῖ, δαταϊπιηι 

εἰ ἐατϑιπεμίμηι, δαρρίιίνηπ ει δοτμ!ιι, οἱ Πψαοῖπ- 

ἐλππι, εἰ αδρίπι 5), οἱ γεϊᾳυοβ ἀπυάδοϊπ) ἸΔρί( 68. 

ὈΠΠ|Οἢ 5. 681, οἱ αἱιγὰ Υἶγαθ ποϑίγαθ παι ΓΔη 408 

Βυ}5 Ἰοεὶ δὲ. δχροϑβίεϊο 58.0}1. Ου}8. δηΐ πὶ μοιοδὶ 

πδιυγαιῃ Ὀπ᾽ υδοι θαυ ἰΔρίἀἶ8 Θχρόπογο, οἱ ἀδ6- 

ΒΟΥ 616, 5016 ΘΟΙΌΓΘΠ), δἰνα υἱπὶ 6}8, υἱ να]θδὶ 

ΤΕρογῖγα αυᾶγα ἰδρίἀδ ἰϑι1 Δ5ϑυπιριὶ 5ἰμ! 7 Αἰἰδηιθῃ 

Ἰϊσθί ἤθἢ 5Βί π|15. τ4|65, φαΐ οἰπεία ἰη 6}! σα γα ροβ5ὶ- 

08, ρϑυοὰ νἱάθαιηυβ, 4υοπιοίο ἀποάθεοὶπι ἰ5(15 

Ἰαρίἀ!υυ5 ἰπάσιίιϑ (πογῖῖ. δὲ οὐἱ ἀϊνίπα: ΠΠΠ|6ΓῚΒ οὐ 

διιηΐ : δά αιιᾶι} τὸπιὶ δθρθ ὀχ ογίδιηυν [0] 686 θη- 
(68, 560 υἱ νἱ6ο, ἢ} ρτοβείϊπηυβ., ἰδιτα ει πηοά 0 

(ΘΙ ρΡΟΓΔ ΟΟΠϑΠΠΙΘΩ(68 : ἢθη ΘΠΪΠ ρου πη0}85 Δ]141105 

Θογαπὶ δ ἰά ρογάσοογα, υἱ βδογὶβ υο]υπηϊἶθι5 ἰπ- 

δἰϑίεγθηὶ : δὲ ἀυοάδοίιη [1105 ἰαρίἀ68, οἱ οϑίονα γο- 

αυΐγαι ἴῃ Βεγίρίανίβ, ἰμνθηϊθί οἱ ἰπ Αροοδι γρϑὶ 6ο- 

ἄδπὶ πιοὰο δἰψυδ ογάϊπα πυμουραίοβ 5". αἱ νἱ ρεί- 

τη08, δἱ ἰνΐο ργίπηι8 δδὶ ροβίϊυϑ, φαΐ βδοοιπ 5. 56- 
οὐπάυ5, ηυϊ ἰογιϊα59. τογιΐι5, αὶ χυδτίιι8 αυδνίυ8, 

δίᾳυθ ἰΐὰ ἀδ4υ6 Δἀ ἀποἀοοίμηιπι Ἰδρίάαπι ογίο 56Γ- 

Υδίυβ 68ἰ. (Ἕ(ἷυγ ΘΓΘῸ δἰ βρὲ 0 Ἰαρίι(ε5 ἰδβιὶ 

ἴῃ Αροοδὶγρδί πυποιραῖ ϑυῃ! ΓὉὈΠᾳυΘ φυροῦ 
Ῥογίαϑ δειυδαίθηῃ οοἰθϑι8. ἰυΐᾳφυθ ἀϊείίαΓ αυΐᾶ 
ΡΥΪπηα μοτία ἰοραζίυπι) 5ἰῖ, βοουπὰδ βιηαγαράιϑ, 

(εγιἴα οατθυπουΐιβ, φιαγία βαρρῃΐτιι : δίχυ ἰΐὰ ἴῃ 

δυπο πιυάσῃ ἰῃ 5ἰηφυ 48 ρογίδβ βίηφι! Ἰαρί 468 ἀϊ5- 

δ 1 (ον. ιν, 16. 49 ΕΖρο!), χχυη!, 15. 

ΟΠΙΌΕΝΙΒ ΙΝ ΕΖΕΓΘΉΙΕΙΕΜ 

“1 Εχζροῃ. χχνπῖ, 16, 

8 

Α ιὐρυυπίυν. 5. ἰμιο!]! χοῦ ρογίαβ δεγιβδίοεπι, εἰ 

Ρογίδ8 ΠΠΠ ϑίοη, θὲ] οἱ οροτίοι ἰ6 δᾶπεγα "00: 
(ἰαπίαϑο ᾳυΐρρα, αἰϊ 55, οπιποὸδ ἰαμάες [μας ἱπ μοτιΐ! 

Πιία δίοι; 8ὶ δυϊπιδάνθγιογὶ8 φυοπιοίο ἱπάυϊυϑ εἰ! 
Δ]χυΐβ ἀποάδοίιη Ἰαρίἀ θα, εἰ ἰΠᾳτα55115 δεγυβδίειι, 

δὲ ΡΟΡ 8[129 ρογίδ8 ἰπργθβϑυϑ, ΘΟ Βρ οἶ68 Υἱγρίπεα 

ἀυοιδοῖπι. ἴυ ΠὈγο Ῥαδίοτίδ, ἰῃ 00 δηφείυ5 ραιΐ- 

τοητἰὰπ) ἀοοοί, ἀυοίδείπι Υἱναίπθ5 [μα Ὀθηΐ Ποπι ιᾶ 

88, {465,Ὰ σοι! απιϊ8, ο᾽6. Ροίαϑι}5 αιῖρρα ἰοξοτα 

81: συ ]ι5. )εϊηἀα ᾳυδηἋο ἱἰπγγὶβ «οὐ οκίυγ, οὐηιὶ 

Ἀ5ϑυπηρβογὶβ [ΟΥἰἰυ ἀπ 65 Υἱγρίπα πη, ρΔΓΙΓΘΓ δορί ρίεο 
οἱ ἰά φιοὰ ἀδ ρογιὶ8. ἀϊοϊίυτ : ΟΥΠΑΠΙδηΐυ πὶ υΐρρὲ 

Φἰ] δὲ ὑπδαυθαυθ νἱτυβ : Δί4ᾳυ6 ἰΐα ἰπ πυπο τπὸ- 

ἄυπι βυρογρι ἤοδηι Γαμἀδιμδηῖίο (Ἰεγῖβιϊ, πο 90- 

[πὸ δυγαιη οἱ ἀγροηίυπη, Ὑογυπὶ οἱ ἰϑρί 65 ργὸ- 

Β υἰοβοβ. Ῥυο θέ ψιπι δι δαΐθηι φαϊῆολγα ᾿ἰξπα,, [ὸ- 

πιιπὶ δὲ βιϊρυϊαπη, [9 6δι ἰρίίαγ ἰδῖ8 Ἰαρὶβ ἀυυ- 

ἀξοίηυϑ8. ;: 

ἀ. Εἰ ηὐδὶ5. δάϊιυς πηρογϑίαιη δὶ αἱ ἀϊοδπιυθ ἐὲ 

Τγνο, οἱ δίθοπα, δὲ Ῥῃδγδοπα. Απϑυβῆϊδ (οΠιροτβ 

ὨΟ 06 ΘΌΡΘΓΙΟΓΆ αι σΟΡίμηι15 ἱπηρ γα ΡαΓα ϑὶί, 

οι ᾿ς αὐ νοϊαμ) 8. ΘΠΔΓΓΆΓΕ 4881 ΟΟΠΜΠΏΕΠΙΪ 

το ρδυβιγ σοι δαηι Ὀγον 6 ν. (ὐοπμηἰηδίο 65 

ἴῃ ϑἰάοπθι, 4η85 ἰηϊογργοίδίυγ υδπαίοτεδ. Απὶπια 

ποδίτα δίομὶ Ῥβαδδ6 7 ὀγερία 6δὶ 46 ἰαημθο υϑπαπίαμιΝ. 

5ι Ηερθναίος ἰορίο, αῦ 65 ἀδ ἰδᾳυθὸ ϑἰθοπίοπιμ. 
Ιφίτων Θ᾽ ον} νοηδίογαϑ δυηὶ, οἱ οοτηπ) μδι0 4ι8 

δι ἴῃ 608, ρΙΟΡΙΟΡ 16 ἢϊ, φυοῃΐδπι νο]ιηὶ 16 οΔροΓὸ, 
οἱ ἐπ φοπίὸγ ὀθϑαγνδηῖ φυθιποί ο δυάίίοταβ ϑεγίρίυ- 

ταῦ η 66 ΕςοΙοϑία δυο δηΐ, φυοηοίο ἀδ ἐπί θυ δυ- 

ἀκα: αὐ {Π6 πὶ 5. ἀοη18 ἰΓδηϑίογαπί ; νεγυπὶ ἰὼ ομπὶ 

οὐβίο(ία 56 ν8 ὁοογ ἰαπιη,, οἱ ἀΐξοθ φυΐα οὐτηπιίπαι!ο 

ἰμ νϑηδίογθϑ ἰυΐἱ ουβᾶ 8:1. Π6 Ῥ]ΔΓΔΟΩΘ ΥΈΓῸ [2Πὶ 

Δ᾽ἴψἃ 56 ΓΠΊΟῸ πιοπηογαυϊ, [ἢ γη8Π8. δια πὶ ἀγδοοπειῃ 

βϑάβηίοπὶ ἰῃ πιράϊο Πυπιΐπυμη, διφυθ ἀϊοομίοπι “: 

Μεα διπὶ Πιπιΐπα, εἰ ἐσὺ [εἰ ἰ{ἰα. Νονὶ εξ0 ἀϊ8ε- 

Γαηιἶδ5 Πυπιίπαπι, αἱ βεῖ0 Πυαπιΐπα ἴῃ αυΐθυ5 ἀγϑοὺ 
βθιίδαὶ, φῦ μοῦ συ Πυπιῖπ πἱ φυΐ 46 15γδδὶ οδριΐ ίυο- 

Γαπὶ,βαάθπιθ5 οὐτῇ ΟΔΓΠΊΘΙ, 5΄0Π ΟΔΠΘΓΘ ΠΟῊ ροϑϑεηί, 

Πεουδηι,, βοευπάυπι ἰά αυοὰ ἴῃ Ροαϊτνβ ϑογρίυη 

651 66: ϑρεν Πιπιίπα Βαθψίοπὶς {{ π᾿ δεαϊπιως εἰ βὲ- 
υἱπιμ5. ἘΠ δοἷο αἰϊυιά ἤαπηθη, ουὰ9 ἱπιρείι5. ἰδι!- 

οδἱ οἰνιιδίοηι οὶ, [αυτά Ῥβδ᾽ην βία σόοοθῃ ἀΐοδη- 
εἰς “1 - Εἰυπιϊιῖδ ἱπιρείιι6 ἰαΘιἰβοαὶ εἰοϊίαίεπι θεῖ. 

Ὁ ΥἹβ δυάΐνθ φυὶβ εϑὶ ἰϑία Πυνίιβ ουΐα5 ἱπιροίυϑ [2|}- 
ἤσδαι εἰνιίδίοπν οἱ ἢ ὅεϑυ5 ΟἸνγδίυ5 Θοπλ ἢι}5 ΠΟΒΙΕΓ 

68. ἤυνίτβ. οὐὰ5 ἱπυρεία5. ἰαιἰῆσαι οἰνίἀίοιι θεῖ. 
516 65 φυὶ δἷι μδὲὺ ᾿βϑίδιῃ 8: Εεοθ 640 ἀεοίἷπο ἰᾷ 

υοδ φιαδὶ ΠΠιυΐτι5 μαοῖδ. ϑεῖο 660 φιοβιίϑπι 6856 ἤῃ- 
νἷοϑ Γεργοπιῖβθοϑ, 4υἱ ὁχ πος ἤμνίο πλαπδηΐ, θηππίς 
δηΐιν φμὲ δίϑετι! ἐα ἀφια ἰξία, οἰεἶἰδι γαγϑιπε: φαὶ 

αμίοηι θἰθοτὶ! δα ἀφμὰ φμαηὶ 0 ἀφάθτο, Αἱϊ δε505, 

ΠΟΉ δὲ ιἰει ἐπ αἰογπμηι, δά οτὶς βωνΐμς ἱπ 60 [08 

ἀφ δαϊϊοπεὶς ἐν υἱίαπι αἰόγπαπι ": οι: Εἰμαπεπα ἀὲ 
ὉΘΠ γα 675 ἐργο ϊοπίιτ 19. ΗΔ 068. ἰρίίαν ἤυνῖοϑ5 88π- 
οἴο8 ἃ αυΐθυβ ργοσυ! οδὲ ἄγᾶφος Θαυοπιοίο ἐμίπι 

4: Δροο. χὰ. Ὅ59ὃὈῬ94]. ιχ, 15. 5 Ρ62]. 
οχχπι, 7. “5 ΕΖΘΟΝ, χαῖχ, ὅ. 86 Ρ98], ὀχχχγι,Ἷ. “ ῥΡρα]. χυν, ὅ. 8958, εχν!, 19. 55 7ο8η. ιν, 1, ἐν 
19 ολη. γι, 53. 



Ἰρῦ ΒΟΜΙΠᾺ ΧΙΥ. "δῦ 

"πῖι ἐμηῖ ἱπιροδει δια πιιὶ αὐ ἐπε" Πἰφοπάμππι, στα Α φτεαίείαν δεοιμιάμπι υἱατα ἐ͵μδ, εἰ ἐργεαϊεῖμν 15, θ0- 

Σετροη ἶς δαρτα ρείγαπι τ", μοῖγα δυῖϊοθπὶ ογαί (ἢ γὶ- 

δι, οἱ ἡθη 6δὶ νἱϑ δογραῃεῖδ υ}}} 6ϑὶ 68:15 ; δος ποῃ 

ΡΟβ50πὶ ἰῃ ἢ8 Πυϊηΐπίθυ8 ἀγροῦ 8 ἰηνθηΐγα υὙδϑί - 

εἶα. ἔξι δυΐειῃ αυϊάδπι ἤυνίυ8 4 πὶ ἀγδοο [6εἰϊ: 
ἀἰεῖξ φυΐρμα ἀγᾶεο, δἱ οοπιπηί δίων θθι}5. ἰδηὶ ἐγα- 
εθηΐ, 4ιδηι Παν 5 ̓ν αυϊθυβ 6δὲ ἄγᾶζο: δα ἐμπὶ 
ἢεηιπα, δἰ ἐφο [εεἰ {{|Ππ41". Αὐάϊ Ππιργοιίουπὶ σαϊῃ 

οἰπηΐ γαγβυια δὲ ἰμηρεηὶο ργωάϊοαμίοιη πϑούθπι ν6- 

πί588 δδβινη Ομ γίβίμπι. ἰδία βυπὶ Πυπῖνα ἴῃ φαίθυ8 

τοιβδίυγ ἀγδοο, οἱ ἴρβα (δεὶξ 6, οἱ ἀΐεὶὶ ἄἀγδοο : 
Μεα ἐμπὶ ὅθ Πυπιῖνα, εἰ ἐγο [ἐοὶ {{ἰ4. Ἰαεἶγοο 

αἰ ψοπίογ διίθπθα οὰπὶ Δαυλπὶ δἰ ραγίβ, ἢ6 [ογία 
ἀς {Π0 Πυνίο ἱθαβ ἴῃ απὸ βϑάϊι ἀγᾶθο : βδὰ 106 

ἐσ ἅ4υδ νἶνα οἱ 6 60 ἤιινίυ ἴῃ ᾳυο 6ϑὲ βεγπιὸ θεοὶ, 

πιΐηυς θαυ υμἰνεγδὶιϑι15 οΟπ 0 ΡῈΓ 4] ᾳυλπὶ ροΓ- 
181), 488 ΟΣ 56 }5.}}}}} πιαίογία δϑί, δίαυ εἰδυδᾶ 56}}}» 

ΡΕΓ, ἱηργοάίιιν οἱ οφγοάϊυτ, οἱ 605 ολυ88 4υ] οαἰυμη 

τογτδιηαυα Γυπάανὶς, ἱπφγθιΐθπβ οἱ οργοΐθηβ πὰς 

4υλπι ροΓίᾶ Γοδθι 1}. 

4. ότγυπι δἰΐα γί δϑὶ ρογίϑ δχίθγιουὶβ, οἱ 56- 

οαμάμσπι νἱλιη βαποίογυπι. (υ 65. Ἔγξο || ἃ γαῖ υἱ 
οἰλυϑα ρογπιδηθαί ἢ δυργδυϊοίυ5 ἀὰχ ἱθὶ δϑάθι., υἱ 

πθπιῸ δυπὶ νἱάεδὶ δἀθηίθπι ράποπι ἰῃ σοι ρθε θ0- 

τοΐηϊ. ΟΘυἱ πδὸ ουδβεογναία ἰαρὶὶ ποῆπὸ αυοιίδιπμοῦο 

ϑογίριυγαη) δυάΐι Ἰοφυδηίοπι ὃ : δγρε φιὶ ἀοτγηιὶς ἢ 
Νοπηδ ϑβιἰπιυϊδίυν υἱ ἀχϑυγραὶ ἃ ποΓί 18, οἱ θὰ 48 

εἰδυδᾶ βυηὶ υῶγαὶ 3 Εξο δυάθδηϊεον ἀϊίδπι βϑογοι ον ἃ 

αὐυκαμο οἰδυδᾶ 6586, αἱ πιδηί[65ι}1.τὰ γοϑογαῖᾶ, οἱ Π0ὴ 

ἴπ 410 Βοπηίηυ ΠΟϑι6Γ 6805 ΟἸ"γἰδίυ8 : ουἱ 65. φἰοτία Β 6856 οἰαυβᾶ. Αρογίθηϊοϑ δᾶ 40:8 οἰδυιϑᾶ βιηϊ, Πᾶς ΠῸ5 

εἰ ἱπιμογίυπι ἴῃ 8:5ου δ βδου ] γα). Απιθη. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΙΥ͂. 

Βκεο φμοί ᾿αἰοἴίαν 5: « Ῥοτία ἤφε εἰαιιδα ετῖ!, πο 
ἀρέγίεἴμγ, εἰ πόπιὸ ΡέῚ ἐαπὶ ἰταπδὶδὶϊ, φμῖα 1)οπεῖ- 
πες θέ ἰγανδῖδὶ! ΡδῪ δα. » 

4. Εἰ αἷι δϑοπιίπις αὐ ὀμπὶ: Ῥογία ἤώς εἴαμδα 

ετῖϊ, ποὴ ἀρετίθίμτ, εἰ πόπιο ῬῈῪ δαπὶ (γαπεῖδί!, φιιΐα 

θοπιῖπιις θεῖς ]ςταοί ἰγαποῖδί! βῈῪ θαηι, Εἰ φρτοαϊθίμιγ, 

“ἰἐτὶ! εἰαμιδα. ΡῬοτίας ρἴυγαβ (52) [δπιρὶῖ ἀδδβογίοὶς 
δρεοίλ! 6 Εχθομίεὶ ἡ! }υ8 Βοπιϊπἰβ, οἱ αυοά ἀδ 5ίη - 
615. ἀοδογίρβεγί! ρογεῖϑ, μὰς Τυγδα8 Ἔχροηΐς Ηἷ5 
4] μα δηὶ δυγεϑ 84 ἀὐάϊδηάαηι, ἀ6 ροΓιΆ βδποίογιτα 
οχιεγίογα αὐ88 γοϑρίοἷς οομίγα ογίθηιθπι, οἱ οἰδυβᾶ δἰ 
δοΠροΓ. ΕῚ αὐ! Βοπιΐπιδ αὐ δμηι : Ροτία Κας εἰαιιβα 
ετἰϊ, πο ἀροτίδίμγ, δἰ πϑόθπο ῬῈῪ θαπι ἱγαπεὶθίϊ, γαῖα 

θοπιΐπιις ἢ διι8 1δταοί ἱπρτοάὶοίε Ρὲν ὀάπι ,. 6ἱ ὀρτο- 
ἀἰοιατ, εἰ ἐγ, οἰαμεα. ἘΠ αἰΐαπη οαυδᾶπι (55) ἀὐάϊι 
ἐὰν οἰδιιδᾶ 51 ρογίβ, ἤθη βοίυτῃ αυΐα Ὠοπιίνυ8 Ποὺ8 

ἰταῃ οἰ. μοῦ Θαπι, βαὰ αυΐὰ οἱ ἀυχ βϑιίθθῖς ἰῃ δὰ, υἱ 

εὐῃοάδί ρᾷπϑ πη) οΟΓᾺΠπὶ [])οπιΐο, βθουπάμππι νἱδπὶ 

Εἰοᾶπι,, φυοά ἰηίετργοίδιυν σεειἐϑμέμπι ροτία. Εἰ ἵν 

ἜἜΡΙΟΥ, χχχ, 18, 75 ΕΖΘΟΝ, χχιχ, ὅ. 15 ΕΖΘΟΝ. χαν, 2. 75 ἰυϊά. ὅ. 
Τρ, χχιχ, 12. 16 Αρος. ν, 3, ὅ, 4, ὅ. 

(53) Ροτίαϑ ξιυῖαὶ οἷο. (δίοπϑ π|85.: Πολλὰς πύλας 
διαγράφει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Ἰεζεκιὴλ, καὶ περὶ 
ἐχάστης διηγήσατό τι’ νῦν δὲ διηγεῖται τοῖς ἔχουσιν 
ὦτὰ περὶ τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς 
χατὰ ἀνατολάς" περὶ ἧς γέγραπται, ὅτι ᾿ πύλη 
εὐω χδχιεισμένη ἔσται, καὶ τὰ ἑξῆς. Μμίίας ροτ- 
ας ἀεδογίϑί! βἰ μα Ποπιϊπὶ Εἰ χοολὶοί, οι (6 δἰπισιι 5 
φιϊάρίαπι ἐπαγταυΐϊί; πιισ αμίοπι ἴϊ5 φμὶ ἀμ γοδ παϑεπὶ 
αἰρεετῖε ἀᾳ ροτία βαποίογμηι δαίοτίοτὶ αὐ οτί οπίδηι" 
εἶα, 46 φιια δοτὶρίμιη ἐδί Σ « Ροτία ας οἴαμεα οτὶ!, ν 
εἰ σι ξεφιμπίιγ. 
, (56) ΕἸ αἰΐαπι ξαμεαπὶ, εἰς. (Δίοη:8 π|55.: Οὐ μόνον 
ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ διέρχεται διὰ τῆς πύ- 
λης, χέχλεισται, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὁ ἡγούμενος ἐπικάθη- 
ται ἐν ἐχείνῃ τῇ πύλῃ, τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον 
Κυρίου χατὰ ἐν ὁδὸν Αἰλὰμ, ὅπερ ἑρμηνεύεται πρό- 
θνρον πύλης. Νοη δοίωπι φμῖα θοπιῖπιδ θές [δγαοὶ 
(ταπεῖ! ΡῈ δαπι, εἰαιιδα ὁδί, 564 οἰΐαπι φιιῖα ἀπ ἐράεὶ 
1π εα, κί σοπιεάαί ραπόπι σοταπι ἰδοπιΐνο ᾿πία υἱαπι 
Ἄἰαηι, φμοά ἱπιοτρτείαιεν υϑδιϊϑείμπι ροτία. 
(5) ει ἰσίιυν φμαάαπηι εἰαυὶδ, εἴς. ἔδιοιις Π|85. ; 

Εἰ ἡ γνῶσις χλεῖδα ἔχει, ὡς ὁ Κύριος λέγει τοῖς νο- 
μιχοῖς, ἄρα πύλη ἐστὶ τοῖς μὲν ἀνθρώποις χεχλει- 
σμένη᾽ τὰ γὰρ ἔνδον τῆς πύλης ἐστὶν ὃ ὁ ὀρθαιϊμὸς 
οὐχ εἶδε, καὶ οὖς οὐχ ἤχουσε, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ 

ἀϊείμηυβ., 56 Εὐνδηφαιία ἰοϑίδηίυγ ὁ: γὰ υοὐϊδ., 

δοτγίθα εἰ Ῥιιατιξαὶ ἐψροοτίια, εἰ νοϑὶς ἰἐσὶδ ἀοείονὶ- 

ϑμδ υῶ, φιῖα (εἰϊδιἷς οἰανεπι δξοἰεπίϊα,, Εἰ ἱρδὶ ΠΟῊ ἐν τα» 

εἰἷς, εἰ ἱπφτεαϊεπίος ργοἠἐθϑεἰειῖ5. Ἐπὶ ἰφίταγ υδάδηι 

εἰανὶβ (54) βοἰθηπιίς δ θὰ αυθ δυηὶ οἰδυδα, Γ656- 

γϑπάᾶ; οἱ δυμὶ ρἰυγίπαϊ ἤο4υ6 ἰρδὶ ἱμσνοάϊομθ5, π6- 
408 605 ρεοΓπ οπ.65 αυΐ ᾿πφγεάὶ νοϊυπὶ. Εἰ ἴῃ 4110 

Ἰο60 86)8115 ϑουὶ μίυγατγυπι [61 ἀἰοί τα Γ 6856 5 5η 8.18. 

Εἰ ὀγιπὶ δογπιοποβ ἰἰτὶ ἰδίϊιι5 φμαδὶ δεγπηοπες ἰἰδτὶ 

δἰσπαιὶ : φμέπι δὲ ἀοάοτίμ! ποπιΐπος ΠΠ ΠΟΤαδ ποδεϊοπεϊ, 

ἀϊοοπίες εἰ : {66; εἰ ἀϊσει: Νεεοῖο {ἰόταδ; εἰ ἀαθμιῖ 

εἰμππὶ μοπιϊπὶ δοϊοπιὶ {6 Ταα, ἀἰσεπίεε εἰ : ἔ,ε6ε; δἰ ἀϊ- 

εεἰ : Νοη μοδδιιπι ἰεφέγε, εἰσπαίις 66, επὶπι "", Μληΐ- 

(ἐδβιΐυ5 δυΐίεπὶ νο αι πιδίθπὶ ἢ} 8 ὀχ ΠΡ Ϊ, Αροολ γ- 
Ρῥβἰ8 δοαπηΐβ οοπιϊηδί, πηοπιογᾶπβ 15 : Οἰγεμέυϊξ απ- 

φείμϑ αἴοεπε, φαὶς ἀΐσπιδ ἀρετῖγο εἰσπασμία, 6, 8οί- 
νότε δα, εἰ ἰόφότε φα φοτίρία διμὶ ᾽ Εἰ πέηιο ἐπυοπίμ ὦ 

δε! ἱπ οαἰο, πέιε πίττα, πέρι διὺ ἰεττα, φμὶ ρο- 
δἰ! ἀρεγίγε δἰσηασιία, εἰ ἰἐσόγο φμῶ εογίρία εγαπί ἐπ 

{ἶϑτο. 5.4 εο ἤεϑαπι, εἰ υεπὶϊ φμίάαπι αὐ πιε, εἰ αἀἐ- 

αἷς πιδὲ; Νοίὲ ἥετο. Εσεε υἱεῖ! ἰ60 ἀε ἰτίϑιι “«αα, τα- 

Ἴ Ἐρμεβ. υ, 14. ἷ75 [μις. χι, ὅ3. 

᾽ ὀλίγα" Ἔμοι δὲ τῆς πύλης ταύτης ἔχει νοῦν 
ΑΒ μὰν νὸν ἐν Ἡσαῖᾳ βιθλίον ἐσφραγισμέ- 
νον. Τὸ αὐτὸ βιδλίον λευχοτέρως εὐ δῆ σεῖς χαὶ ἐν τῇ 
᾿Αποχαλύψει Ἰωάννου" χαὶ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμ- 
μένα καὶ πῶς ἤνοιξεν ὁ ἐκ φυλῆς Ἰούδα τοῦτο χαὶ 
μόνος. Μέχρις οὗ γὰρ ἦλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ 
Χριστὸς, ἐχέχλειστο ὁ νόμος, ὁ λόγος προφητιχός" 
χαὶ κάλυμμα ἦν ἐπὶ τούτοις, ὁ λίθος τῆς πωρώσεως, 
ὃν ἀφεῖλεν ὁ Ἰαχὼδ ἐχ τοῦ φρέατος. Ἐν πολλοῖς γὰρ 
τόποις τὸν νοῦν περὶ τῆς πύλης ταύτης ἡ Γραφὴ ἡνί- 
ξατο. δὲ εοἰεμώ εἰαυθπι μαδοῖ, φισπιαάηιοάμηι αἷὲ 
Ῥοπιΐπιις ἰορίδρεγὶ 8 (ἴμις. χι, 52), ἜΥ00 μοτία 68ΐ 
φια ἱιοηιϊπῖθιι5 οἰαμδα 81. Ομ οπὶπι ἱπιτα μοτίαπι 
διιπῖ, δα διηί φμῶ « σοιίι5 ποπ υἱαϊ, πθὸ αἱτὶ5 αὐ- 
ἀϊυϊε (1 ον. 11, 9). » εἰ φμα δεημμμίιν. Εἰ ποχ : 
Μιμὶ υότο οἰἴαηι ἠμ7ιι5 ροτέα δϑιιδιιπὶ ᾿αϑθγο υἱάθίι 
ἐδ φιὰὶ ἰπ Ἰδαΐα βογίριμδ ὁδὶ {8 7 δἰσπαῖιι5. Ἐπιηιάοπι 
βμπὸ ἰἰϑτιπι οἰατῖνιδ οἰΐαπι ἱπυσπὶοδ ἴπὰ Ζοαππὶς Αγρο- 
εαἰψρεὶ, οἰ φιι ἀ {0 δετίρια μη; οἰ φμοπιοάο 50- 
ἰως5 ἡίωπι ἀροτι! φιὶ 664. ὁ ἰτῖίϑει 4μάα. ϑόπεο ὀπὶ 
υδηΐδεοί Βοπιῖπιιε ποείον ζεόδιι5 Οἰιτίδίι5,, οἰαιιδα 6Ταῖ 
ἰοα εἰ δθγπιο γτορίιειἴσιδ; ἐγαίψιι6 υνεἰαπιθη οἷδ ἱπιρο- 
δἰέμηι, ἰαρὶς ἐπειδοαίἑονὶδ, φιόπι αὐείμδ ]αουὺ ὁ 
Ρμίοο. Μκιιὶς ὀπὶπι ἴὰ ἰοοὶδ ἠμλμδ ροτί δόπδιμα 
Θογίρίωγα δι ϑιιναῖε, 



Ἱ8Ὶ ΕΧ ΟΒΙΘΕΝΕ, 68 

ἀΐχ εἰ φεημε θαυὶϊά, ἀρενῖγο ἰἰϑγαπα, οἰ ξοίϑεγε εἶσπα- Ἀ ορεδ ἐει8. Οἰαυβ88 6ϑὲ ἰίδᾳυβ ἦδθυλ, υἱ ΠοπιῸ Υυἱόθαὶ 

οὐἰα ας. Ἐκ ἀροτυΐὶ 4! ὁγαΐ ἀδ ἰγῖνι δυ.4, εἰ πιὰ- 
εἰ οβιϑνῖὶ αὐ οἴαπὶ δβοιρία. Θυδηάΐ! 01) γϑεΐὶ 
δας πιδυ8, Οοἴδιι58 δγαΐ ἰθχ, οἰδυβι}9 56 1120 ρΓΘΡΙ6- 

εἴουϑ, νοίαία ἰοοιῖο ὕδιογὶ5 Τοϑιαπηθηίὶ, οἱ μσφμθ δά 

μαπς ἀἷοπι φμαμάο ἰεσίιεν Ἡουδες, υεἰαπιεπίιπι ἱπ 
εοτάο δυάφουιιπὶ 66, μυδέίμπηι 75. 5.1 δυϊοπὶ χυ ίαπι 

αυἱ ἀπιδηὶ νϑἰπιδπίυμῃ, οἱ οὐθγυμὶ 608. 4υ] 46. νὲ- 

ἸΔπ|ΐι)» ἱπίδγργοίδηιγ : 56ι1 π08 οοηνεγίδπιν ἃ θ0- 

τηΐμαηι, υἱ Δυϊαῖο γεϊδπηπα σα πη}8 3 : ΝῸς αμίεπι 

οπιη68 τουοίαία [αεὶς φίοτίανι θεῖ «ρεσμίαν!68, ἧι θαπι- 

ἄδπι ἱπιασίπενε ἰγαπϑ [ΟΥ̓πιαηλα ἃ φίοτία ἰη σίοτίαπι. 

γογαπι 6ϑὲ αυρύίαπι ροτίλ, οἱ ὑπ, δἱ οἰδυϑᾶ 6 

4υδπι ποίπο ἰγδῆϑὶϊ. 50} αυΐρρο αυκύδπι Βηΐνοῦ- 

888 ογοδίυγα ἱπουρηϊία, οἱ υπὶ ἰΔηιυπηπηοὰο πΟΙΆ. 
Νοααο εηἶη ααϊάηυϊ πονὶϊ ΕἸ 5, πο. πυ50 806- 

τοῖς, Νοὴ οαμὶϊ ογοαίυγα αυοὰ οἀρὶ! Π608 : οἱ αἱ δὰ 

ΤΆ] ΟΓὰ νϑηΐδπ), Π01) σαρίθηι βρη φαυλιῖίογ 406 
οοκηϊιίοποιη. ΡΙυ5 ογϑὶ ἴῃ Ραυΐθ φιλὶ ἰῃ ΤΊ πιο 60, 
οὐϊῃ 6886ῖ νδ8 εἰδοιοηΐς, Εἰ νοῦ ππάθηυπὶ ἰῃ ἀοι0 

γὰ8 Τίτηυιθ8, Γαγβυμ οδρὶ! ψυ 6βᾷ0 ΟΑΡΘΓΘ ΠΟῚ 

Ῥοβϑιπὶ. Εἰ 651 [ογοϊιᾶη Δ] 408 φυὶ αἰ πὶ σ16 πιία5 

οδρίδι : βδυη: φυσύίαπι αὐ: 50[08 ΟἸγἰπίυ5 οαρὶς, εἰ 

Ἰάἀοίγοο οἰδυδᾶ 6ϑί ζδῆυᾶ (οπρ|} θοὶ. θυ; 68: δηΐῃ 
βία, Ουβεςτο ̓  Εχιογῖοῦ 401 Ἔχίγα πιιμάδιδ5 Γ65, οἱ 

ἱποογροόγθββ, οἷ, υἱ ἰἰὰ ἀϊσατι, ἱπηπιδίογία!οθ ἀρονὶξ. 

Νδαμ6 δπὶπὶ [γυϑίγα ροβί (πὶ 651, ΘΟ ΘΓ ΟΓΘΙΩ ἰδ Πα ϑ τὼ 

ΒΕΙΉΡΟΓ 6886 οαἰαυϑδιη. Οὐδ 68 ἰβία Ἰδημᾶ οσίογίουῦ ἢ 

ϑαῃοίοτυμ), Ουλγα εἰδυ88 3 Ουΐα Ποιίπιιβ Πραβ 

τπλφηυπι βδοογάοίο πὶ ΡΑΠΕπὶ ἷπ ϑδιο 116 ΒΔ ΠοίΟΓαπὶ 

οοπιθάθηίθομι. 

ὅ. Αά πο δυῖοπι ργορᾶπάδ φυᾷξ ἀϊείπιι5, 4υἱ [μὲ- 

νἱτἰουπι Ἰορὶι 55, δ δῖο ὁχ σογὰδ 580 νεἰδιιΐηα, ρο- 

(ον: ἀρηπόβοογο πηγβίογί πὶ βδοθγάσιαπι. ἢν αυΐρρὲ 

46 58ογ οἰ 8. οἱ οἰ δὶ 4008 5011 βδοογάοίθϑ σοπηράηϊ, 

γοίεγιαν. δυηΐ αυϊάληι οἷὶ βαοογάοίϑ 68, 1105 πο 

οοπηούϊι 5ϑδοογά08 ἰῃ ἀοπ)0 508, ποι: απ ΠΠ|15, [ἰοοὶ 

βδοεγ οί 68 επί, ποη δὺπὶ ὑτοτγα, ᾿ἰσεὶ Ἰοριί πιο εἰ 
πυρδβογὶ!, βοὰ ἵπ ἰοοῸ ϑ8ποῖ0 οοπιθάϊί 608, οἱ ὁθ1ῃθ- 

ἀἴι "θὲ Ἔβοᾶπὶ ἰῃ ϑδηοίδ βϑποίογαπι. Θυοπιοάο βδεῖ- 

ἀοβ ποη φοπιράϊϊ 6βοᾶπι ἰπ ἄοπιο 508, ἃυΐ ἴῃ 4110 

αυουδηι ἰοοο, 86ὰ ἰπ ϑδηοιΐβ β8ποίογυπι; 5. δδ!- 

ΥΔΙΟΥ ΠΙ6Π18 50108 σΟπιοάϊ! ρ4Π6Π), Π0}10 νϑθηίδ ΟΠΠΙ- 

δάδγα οιπὶ 60. Εδί δαίοπι ηυϊάδιη Ἰοσυδ., ἰδ 400 

δοπηθάρη8, δ πη6 86 υΠῚ Δ {ΓΔ} Δι νεβοθηάππι. Κρ 
δηΐπι, ἰηχυΐι 55, αὐ οδέΐππι δίο, εἰ ρμίδο ; δὲ σεῖς πιΐϊι 

αρεγμετΐς, ἱποτγοάϊαγ αὐ ἐμπὶ, οἰ σαπαδο οππι 40, εἰ ἴρδὲ 

πιεομηι. Ἐχ αυὸ δρραΓεί, εἰ [πὶ ρ0586 Θ(Βπᾶγα οὐπὶ 

60. Ρογγὸ φυράϑηι 6868 6ϑϊ, 48 501.8 [ἀπίυμπηπιοὶο 

νοβοίίαγ. Εχοϑ!]οπ5 φαΐρρο 80 απΐνογδα φοπάϊἴοπὸ 
πϑίυγα α͵υ5, οἱ 80 οπιηΐθυβ8 βοργαβϑία, (δαὶϊ 6.Δὶ 
υοιἀΐαπυμη ρϑηθῃ ἀθ Ραίγί8 ἤϑίυιγδ οοιηθύεγε. 

ὕπυβαᾳπίδαυς πυθίγυπι μοι ράποπὶ αιοιτΐδιμπι), εἰ 

ρΡοίθῃβ φυοι[ἀἰδηυπὶ ρηδπὶ, ΠΟ οὐ πγάσπι, 166 608" 

ἀ6πὶ πιθηϑυγα δυτὴ δοοὶρίϊ, νϑγΠ ΘΘΠΡΟΓ ἷΠ ΟΓᾺ- 

τἰοπί δα ρυγὶβ, οἱ τηυπὰδ οοπβεϊοπιϊα, ἰα (Δ6115 [υ- 

βιἰ εἰς, φυοιἀλαπαπι δοπηδάϊΐπηι3 ράπαπι. 51 415 γΕΓῸ 
ἰβγαθὶ βοίυβ ἰμβεθάϊαν, οἱ δρυευίεαν ρῈΓ δᾶπι. Θιδ 6 (ΟΣ πηΐπβ ρυγὰβ 6βῖ, 8110 πιοάο χυοιϊἀϊαπαπι δοιποάι 
᾿πφγεάϊουν 5 Οἱ ἐορποβοδίυγ. ἃ ψυ0} Α ἀμοα. βαΐ5 

δ οἰδιιβδῖῃ ρογίαπι ἀπχ ἰδί6 } ϑαίναιογ οϑί, ηπὶ ρᾶ- 
ἢ6 πὶ οοπηθαΐι, αυἱ ρογίᾶπι οὑπὶ ραῖγα οἰαυθ, αὶ 
δρί γἰι8}1 ραφοίίαν οἷνῸ, πεσε εἶϑεε ὁεἰ, ἀἴσοηβ δ, αἱ 
[αεΐαπι νοἰμπιαίθηι 6)ιιε φιιὲ πιϊδῖ! πε, πὶ ροτβοίαην 

Ρᾶποιῃ. θοπιπαϑ διιίθηι, φυὶ οπμπίαπι ἤυάοχ ει, ἀεὶ 
πΟθΐ8. ρᾶπεπὶ υἱνθηῖθπ), υἱ οὗθαι) 60, οἱ σογγοθογϑιὶ 

Ῥοϑδβίπηυβ ἰῃ ο(ρίεπὶ ἰϊ6Ρ ἴδοογα, φίογ ΗΠ οδηίοβ θευπὶ 

οιηπἰροιδη!θη), ραῦ ΟὈγίδίαπι δοδυπὶ : οὐἱ 6δὶ 4101} 

οἱ ἱπηροῦῖ: ἰῃ βου ΐα 5ϑο οι! γα πι. Αἴβθῃ. 

ΕΚ ΤΩΝ ὩΡΙΓΕΝΟΥ͂Σ 
ΕΚΛΟΓᾺΙ ΕΙΣ ΤῸΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. 

--ο 

ΕΧ ΟἈΙΘΕΝΕ ΒΕΙΠΕΈΘΤΑ ΙΝ ΕΖΕΘΗΙΕΙΕΜ.. 

ΟΑΡ. Ι. Ὁ ΚΕΦ. Α΄. 
Εἰ [αοέμπὶ 68 ἰπ (τὶ οοδίπιο αππο, πὶ φιαγίο πιθιιδὸν, 

φυΐπία πιοπδὶδ; εἰ ἐθ0 ἐγαπὶ ἱῃ πιθάϊο ἐαρ(ἱυϊ( αἰὲδ δὼ- 
Ῥεν Πμυΐωμπι Οἰμοθαν, οἱ ἀρετιὶ διιι οοἱ( 55. ΕΖΘΟ οἱ 

ἴῃ πιὰ ἶ5. ΟἹ} 511 ἰγρυπὶ φαῦῖί, οὐυδιαδ ταὶ οοπβ᾽.6- 
Ταιϊοπθίη ἃ ἦν80 ργορμοιἰ ἀχογάϊο διιβρίοα θογίϑ, 
Ῥαροίμηι ὁδὶ ἐπ (γἱοθδίπιο ἀππὸ., ἐπ φιαγίο πιόπεα, 
φιήπία πιοιιδὶδ; οἱ 660 ὀγαπι ἱπ πιδάϊο σαριἰυϊαἱἷδ διι- 

ΓΙ (ον. "Ἱ, 15. 80 014, 18. 51 7}04η. ιν, 34. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριαχοστῷ ἔτει, ἐν τῷ τε- 

τάρτῳ μηνὶ, πέμπτῃ τοῦ μηνὸς, καὶ ἐγὼ ἥμην ἐν 
μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
Χοδάρ" καὶ ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί. Ὁ Ἰεζεχιὴλ 
τύπον φέρει τοῦ Χριστοῦ κατὰ πολλὰ, χαὶ ἄρξῃ 
θεωρεῖν τοῦτο ἐν τοῖς προοιμίοις τῆς προφητείας . 
᾿Εγένοτο ἐν τῷ τριακοστῷ ἔτει, τετάρτῳ μην}, 

“1 [μογΐι, γι. 35 Αγροῦ. 1, 30. Φ' Εσεοβ. 1, 1. 
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πέμπτῃ τοῦ μηνὸς, κἀγὼ, φησὶν, ἤμην ἐν μέσῳ Ἀὶ Ρὲν βευΐμηι Οκοϑαν ; οἱ ἀροτιὶ ει! εαἰὶ. Ελἄοτῃ ἦρβᾶ 
αἰχμαλωσίας ἐπὶ ποταμοῦ Χοδάρ " καὶ ἠγοίχθησαν 

οἱοὐραγοί. Ταῦτα χαὶ περὶ τοῦ Χριστοῦ γέγραπται, 
ὅτε ἦν ἐν τῷ χύσμῳ τούτῳ, ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ ταύτῃ 
ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου, ὅτε ᾿Ιησοῦς ἦν ἀρχάμενος ὡσεὶ 

ἑτῶν τριάκοντα, καὶ ὅτε ἠνοίχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί. 
Τὰ δὲ τριάχοντα ἔτη τὰ ἐν τῇ προφητείᾳ κατὰ τὸ 

αἰσθητόν ἐστιν ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ προφήτου " τῆς 

ὃ αἰχμαλωσίας ἀφ᾽ οὗ κατῆλθον πέμπτον ἔτος. ᾿Αλλὰ 
μὲν χατὰ τὴν προσηγορίαν χαὶ σύμδολον ἔχει τοῦ 
Χριστοῦ Ἱεξεχιὴλ, ὃς ἑρμηνεύεται χράτος Θεοῦ, 

Καὶ τὸ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰς ἀναγωγὴν τοῦ χρημα- 
τίσαντος υἱοῦ ἀνθρώπου. 

᾿Εγὼ ἥμην ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας. Ὁ μὲν 

νοῦς ἐστιν ὃν ἔχει τὸ ῥητόν " αὐτὸ δὲ Ψιλῶς οὐ “ οἷον- 
εἰ φησιν" Ἐγὼ, ὁ μηδὲν αἰχμαλωσίας ἔχων, ἐν μέσῳ 

αἰχμαλωσίας ἤμην δι᾽ οἰχονομίαν. Οὕτω καὶ ὁ Χρι- 

στὸς οὐχ αἰχμαλωτισϑεὶς ἣν ἐν τῷ τόπῳ τῶν αἰχμα- 

λώτων, ἀλλὰ λυτρώσεως αὐτῶν χάριν" ὡς καὶ ὁ προ- 
φήτης οὐ δι᾽ ἁμαρτίας ἦν ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας, 
ἀλλ᾽ ἱατρείας. 

Καὶ εἶδον ὁράσεις Θεοῦ. Ὁ Θεὸς τὴν ἀόρατον 
χαὶ νοητὴν φύσιν ἐν τῇ ὁρατῇ καὶ αἰσθητῇ φύσει 

ἐζωγράφησεν, ἵν᾽ οἱ ὑπὸ αἴσθησιν γυμνασθῶσιν ἐν 

αὐτῇ εἰς θεωρίαν τῆς νοητῆς. 

Καὶ ἐγένετο «1όγος Κυρίου πρὸς ἹἸεζεκιή.1. Λό- 
τς ὁ ἐν ἀρχῇ, Θεοῦ Λόγος. ᾿Εγὼ εἶπον" Θεοί ἐστε 
χαὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες. Τὸ Πνεῦμα λέγει θεοὺς 

τρὸς οἷς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, ὁ Θεὸς Λόγος " 

οὗτος γὰρ θεοποιός ἐστι. 

Ἐν γῇ Χαλδαίων. Χαλδαῖος ἑρμηνεύεται πᾶς 
πόνος. Οὗτοι δέ εἰσιν ἀστρολόγοι τὴν εἱμαρμένην 
λέγοντες, χαὶ ὅλως τοῖς αἰσθητοῖς προσηλωμένοι, καὶ 

ἐν αὐτοῖς διαπονούμενοι, θεοποιοῦντες αὐτά " Γῆ ἐστι 
Χαλδαίων ὁ τόπος καὶ ἡ ἕξις ἡ χειρίστη. Ναὶ μὴν 

γαὶ τῶν ἐν ἀσεδείᾳ ὑπερηφανῶν ἔχουσι σύμθολον οἱ 

Χαλδαῖοι. 

Καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον. Πνεῦμα ξξαϊρόν ἐστιν 
ὁ θεός - πνεῦμα γὰρ ὁ Θεὸς, ἐξαΐρον δὲ τὴν καχίαν. 
Καὶ γεφέλη μεγάζη. Αὐτὴ ἡ νεφέλη ἡ δικαιο- 

σύνη, τὸ ἀγαθὸν τὸ ἐχ τοῦ Θεοῦ διῆχον εἰς ἡμᾶς, ἀφ᾽ 

οὖ φωτιζόμεθα τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας. Καὶ φέγγος 
γὰρ χαὶ κύχιλῳ αὐτοῦ. 
Ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὁμοίωμα 

τῶν τεσσάρων ζώων ἐσμέν. Ζήτει δὲ τίνα τὰ τρία. 
Ὁ ἡνίοχος τῶν τεσσάρων τούτων ζώων οὐχ ὅλος ἣν 
τῦρ, ἀλλ᾽ ἀπὸ ὀσφύος ἐπὶ τὰ χάτω, καὶ ἀπὸ ὀσφύος 

καὶ ἕως ἄνω ἤλεχτρον. Οὐ γὰρ μόνα χολαστήρια 
ἕξι ὁλόγος, ἀλλ᾽ ἔχει καὶ δι᾽ ὧν ἀναπαύει. Κολάζει 

ἃ διὰ τῶν κάτω δυνάμεων. Οὐ γὰρ εἶδε πῦρ περὶ 

τὴν χεφαλὴν, οὐδὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐπὶ τὰ ἄνω ἡνίο- 

γος πῦρ ἦν, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐπὶ τὰ κάτω πῦρ 
ἦν, ἵνα δηλώσῃ, ὅτι οἱ ἐν γεννήσει τυγχάνοντες, οὗ- 
τοὶ δέονται πυρός ᾿ ὀσφὺς γὰρ γεννήσεως σύμόολον. 

Οὐ μόνον δὲ τοὺς ὑπὸ γέννησιν ἐδήλωσε τὸ, ἀπὸ 

Τὰς. τα, 21. 56 ΕΖοοι. 1, 1. 
δὰ, 55 υϑἱά., 96. 

51 101., ὅ. 55 Ρ5λ)}η, ὑχχχι, θ. 

ἀς ὅοβὺ βεγίρία βυπῖ, ἰρβὺπὶ ΠΕΙΗρῈ [ςυΐδ86 ἰῃ 
πλαπὰο μοῸ, ἴῃ π8ο ΘΑρ ν᾽ 86 ΒΡ ῦ δογάδποπι, 
4θδπ6ο 7έδεδ ἐγαί ἱπεὶρίθη8 γμαδὶ ἀπποτιπι (τί σίπια, 
εἰ ᾳυδηᾶο αρετγιὶ ἐππὶ εἰ οσαἰὶ δ, (αἱ «αἴεπι δηπὶ ἐγὶ- 
Εἰμα ἴῃ ῥγορῃθιία παθαπίογ., 2 {|| 68 πὶ [ΘΠΉρΡΗ5 
δυηί 400 ῥγοριιδία ἱπ Βυπιδη}8 [υἀγαΐῖ, οἱ 8. οαριϊνί- 
ἰδ6, 40 ταϊηυαογαί ρδίγίδπι, δηνι5 αυϊηίαβ. Ουΐη 
εἰ δεειπάμπι ποη)ΐπῖ5 οἰ γηνοϊοσίαπι ΟΕ γί δὶ ἐφ πὶ 
ΡῬγϑίεγι Εζβομ οὶ, φαΐ ἱπιογργοίαίυγ [ογημάο θεῖ, 
Ουοά ἰίδπὶ οἱ ἀϊείϊίυγ : ἘΠῚ Ποιπίηἷδ,, 84 δι ϊογοπι 
Β6Π511Π) ΓΕΙΘΓΘΠά πὶ 6βὶ, τι {Π|ὸ δἰ ση ἰοοῖ αν φυὶ νοοᾶ- 
0.5 ὁδὶ βέϊμε ᾿οπιπὶς. 

07 ἔρο ἐταιη ἰπ πιεαϊο σαριἰυϊ(αἰἷς. Ἐβι ααΐ 6 πὶ 
᾿ρβὲ βθῆϑυ5 Π06Πὶ ργαίεγι {ΠῚ Γᾶ : 864 πο 31π|ρ}]- 

Β οἷϊεῦ 86 πιὰ ; φυδϑὶ ἀἰοαῖ : ΕφῸ ουἱ μἱ ΜΝ} οαριϊνῖ- 
ἰδι1 ορηοχίαπι ἱπογαῖ, ἰῃ πιθΐο δγῶπὶ οαρεϊνίιαιῖς,, 
ἀϊδρεοιιβϑιιοιβ οδυ58. δία οἱ ΟΠ γίβίῃι5, ᾿ἰοοὶ πο οἂ- 

Ριύύνυς, ἰῃ Ιο60 Ἔγαὶ οδριϊνογιπι, 8604. υἱ 'ρ505 γαάϊ- 

τηθγοῖ ; αυεπιαιπιοάμ!η δἰΐδηι ργορίνοῖδ, ποπ ργορίον 

Ῥεροδία ἰπ πιϑάΐο δγδὶ οδριϊν ιδιὶβ, βαὰ υἱ οϑριϊνὶς 

τοπιούΐυπι δἴδεγγοϊ, 

Εἰ υἱαὶ υἱείοπεε Βεὶ "5, θδὰ5 ἰην δἰ δ] 6 πη οἱ ιια: 
80 πιοηία ροί(εδὶ ἱμίο αὶ, παίυγδηὶ, ᾿ῃ ἢδίυγα νἱς- 

δἰ 0}}} δι αυ88 δὰ βϑιιβαπι οδαΐ!,, νθιυἱ ἀδρίηρίι, υἱὲ 

αυὶ δΒεηβυῖ Ο"ποχίϊ βιιηὶ, ἐπ ἢ δὰ σομ θη ρ]αἰοποῦι 
πδιυγῷ ϑρ "Ἶ18}}5 ογα ἀϊδθι. 

Εἰ [αοἰμπὶ ὁει ϑοτϑωπι θοηἐπὶ αα Ε  οοἠίοίφηι 57, Λ 6 τ. 

Ἀυπη φυοί ἴῃ ργποὶρίο ἐγαί, θεοὶ γέγθυσι, Κο ἀϊτὶ : 
θὶϊ ἐειἴς, εἰ δι! Ἐχεείεὲ οπιπθε 38. ϑρὶρίυ5. νοοᾶι 

ς ἄ6ο8, Διὶ φυοβ γογιιπ) [}εἱ (Δεἴαπι 6δὲ, δου γϑιθυπὶ. 
Ταηιᾶ δπΐπι 6ϑὶ 6}05 Υἱγίυβ υἱ ἀοὶ ἰοοί. 

[πιετνα Οπαίάσοτγαπι 5, (Πα! άδυβ ἱπιογργοίαιν 
οπιπὶς ἰαϑον. Ηϊ δυΐδιη βυηῖ δείγοϊοσί, (δίυπι 8586- 

ΓΠία68, ἰΘΓΓΘἢἾ8 ΓΟ) 8 ὈΓΟΓΒῸ8 διἰάϊοι!., δαγυπιαυθ 

δίυὐίο ἀφέ εἰ, οοιορβδα οἷς ἀεἰῖδιθ. Τογγα Οαϊ ἤϑο- 

Τῦπι ἸοοῦΒ 6δὶ δίφιι6 ῃδυΐίι|ι8 ραββίμυβ. Ουΐη οἱ 605 

γππὶ αὶ ἴῃ ἱπιρίοἴϑι6 δι ρεγῃΐυη!, ἤφυγα βυηέ σΠ8- 
ἀκα. 

Εἰ φοοο δρίτλιιια αμ[ετεπε "5. Βρί γἰ [5 δας γ ἢ 8. ὁδὶ 
θευδ. ϑρὶ γἰ(ὰ8 δπΐπὶ θθ υ5, δυίδγθηβ πη] εἶδι. 

Εἰ παϑέὲβ πιαρπα "". φξος ηἢν068 ἡιδϑιἰεἰα 68ὶ : ")ο- 
πυπὶ Ποπρ6 Πυοι 6χ 60 δά ποβ ἀϊπιθῃδὶ, πὸ ν6- 

τί δι! 5 βοϊεηιἰα {ΠΠυϑιγαιηαγ. ΝΆ οἱ δρίεπάοτ ἐπ εἶτ 
Ὁ ομδία 6}. 

δίηιάο φιαεὶ δρεοῖοα ποπιὶπὶ ", ϑυμγι8 Πο5 
δἰ πι  ΠΠὐἀο φυδίυογ δι πηδἰίυπι. Οὐδ γα νθγῸ 4φυδηδπι 

ιτἰδ βἰηι. Ηογυπι αυδίυογῦ δηϊιπαϊίαπι δυγίψα,, ποπ 

ἰοίυ8 ἱφπὶβ γαῖ, 86 ἃ μππ]8 ἀθόγειιπι; ἃ ἰυπιθὲβ 

ΥΟΓΟ βυγβυπιὶ οἰδοίγαπι. ΝῸΠ ΘηΪΠΊ Β6ΓΙΠΟ ἰΟΓΠΙθη(Ά 

β0ίυπι Παθοῖ ; δεὰ Παῦδὶ οὐδ πὶ 4υΐι}8 του. ΠῈ ῃΓΩ - 

μδαὶ. Ρυπὶϊ γ6γῸ ΡῈῪ ἰη(ογίογαδ ροϊοϑίδίθβ. ΝΌη θη ἷπὶ 
ἰφηοπὶ υἱάϊε εἰγοϑ σαραΐϊ ; πεάυθ δυγίρα ἃ ἰυπ|}}}5 

δυγϑιῖπὶ ἱζη 8 ογαὶ, δο ἃ ἰυπι|θὶ8 ἀθόγβυπι, υἱ οβίθη- 

δὶ 608 αυἱ πϑδιϊν 118 οτίυπη Παῦοηϊ,, ἰσπα ἱπάϊ- 

βθτα. 5πηῖ δηΐπι ᾿απι}} φαπογϑιϊοηΐβ δγιηροῖυπι. ΝΟΩ 
8010πὶ Δυ 16 605 411 φαπογαϊϊοηἱ ΟΡηοχὶΐ ϑυπῖ, δἰΡ 

89 ΕΖθΟΝ. τ, ὅ. "9 []4., 4, 5 Ἰϑἷα, 



11 ἘΣ ΟΒΙΟΕΝΕ τι 

βπἰποανῖι φυοὰ 4 Ἰυπι0 8 ἀδοιϑυηὶ ογαῖ, υοῦυ τὶ οἰἴαπι Α ὀσφύος ἕως χάτω, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ὄντας χάτω 

οπθ68 4υΐ ἴῃ (ΟΡΓΪΒ ὙΘγβάπίῸΓ ἃς ἰθῦγαπὶβ ΓΕΡῈ8 

δὐάϊοι! βυηῖ. Οτίυιβ δηΐπὶ οἱ ἰμίογίυδ π΄ (ΘΡΓΘΗΪδ 

8δυηῖ. ΕἸοοίγαπι γοτὸ αυοὰ ἄυγοὸ ἀγβεπίοαι οοηῇδίυν 
τδησηυδπὶ γοθὰ5 ἴῃ (ΘΓΓᾺ ρΓΟΙΟ5.551Π|}5, ργϑϑίδη } πὶ 

ΒΡΘΙΠΟΓΙΠΏ4Π6 580 ΔΓ ἢ) ροΙ βίαια δρηηΐηυ πὶ οδὶ 
5 1} 90 ἢ}. 

(08 Ο(ΑΡ. 1]. 
ἘΠῚ Ποπιϊπὶδ, δία διρῈῦ ρεάθε (μος 5". Ουληίιπι 

τηθπηϊ πἰηγι5, οΟπεἰπιι6 ἃ6 Ρ6Γ ἰοίδπι ργορμοιίαπη δὰ 

ἘΖδο ίοἴσπ ἀϊοϊϊαν : Εἰ  ἠοπιϊπὶδ; ταν βϑὶ πΠ|6 ν6ΓῸ 

δι} Ι)πίβιθπι : 4ᾳυ] Διο ᾿μ οαρίἰνιται6 ροϑὶιὶ, Υ0ι8 

δγᾶπι ὅοδυ ϑαϊνδίογὶ 8 θεἷ, φυὶ δὰ ἢ08 οσἀριίνο5 Ἔχ νυ. 

δὲ [ὁτὲ αμαάϊαπί αμ| ραυραπί "". Πυὶς ἀυθ (δι]0η] 51. 

ταΐ]Ὲ 6ϑι 404. οχβίαϊ ἀρυὰ δεγοπηίδπι "5: ἔοΤι6 αὰ- 

ἀἴοη!,οἱ οοπυδτίοπίιγ, Αἰεθδηιϊ δυΐίοπὶ (υἱ 86 Θχρο- 

πονδηϊ, ἀΐοία ᾿ς 6550 δά δυάϊογυπι ργογοοδιάοβ 

Δηΐιποβ, Π6 αυδϑδὶ πὶ θἱ Θφοιρϑμίο βεἰθηια, 4088 

ἃ πο)Ῥυῖὶβ γϑεῖβ ὑεὶ πιδῖθ ραγιπίιγ, 68. ΔΠΠ 16 Γ ἤν] ποθὴ 

ΡΟ556 Πιυιπὶ 5[η1 ριφβοῖια οχἰβϑιἰπηθηὶ, ἀπ πὶ ΒΈΓη0- 

π65 δυά΄ΐῇαηι. δὶς οηΐπὶ ρογί 6 ποῦ δ ἰ θογα πη 68. 811- 

ἀΐγε γδὶ πο ϑυάϊγα, ἃς 8] θ6ι}5 πο ργϑϑοϊν 586 : 

οὐπὶ Πανὶ δύ! ἠοβεγὶ νῖβ π60 πῖον ὁχ ρυϑ5αίθη- 

εἶα αἰ νίηα, πο πη8]0Ὁ δχ ποι ργϑϑείθπε8 ἢδι. 

Ἐ)ιξάφηι. Ταιϊ5 ΡΙῸ ραυεαπί, ἀϊσογοίαν ἀδδίποδί. 

ϑβογίρίιπι) 68. δαίοιῃ ἢος Ι000, ραύδαπί, ἀ6 1}}}8 αυὶ 

χαὶ τῇ ὕλῃ προσπαθοῦντας. Γένεσις γὰρ καὶ φθορὰ 

ἐν τῇ ὕλῃ ἐστί. Ἤλεκχτρον δέ ἔστι τὸ ἐχ χρυσίου χαὶ 

ἀργυρίου χύμα, ὡς τῶν τιμιωτάτων τούτων τῆς ὕλης 

συμδόλων ὄντων τῶν τιμίων καὶ ἄνω ταγμάτων τῶν 

ἁγίων δυνάμεων. 

ΚΕΦ. Β΄. 

γιὲ ἀγθρώπου, στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου. 

“Ὅσον ἐφ᾽ οἷς μεμνήμεθα συνεχέστατα μὲν χαὶ δι᾽ 

ὅλης τῆς προφητείας τὸ, Υἱὲ ἀνθρώπου, λέγεται πρὸς 

τὸν Ἰεζεχιὴλ, σπανιώτερα δὲ πρὸς τὸν Δανιὴλ, ὧν 

ἕχαστος ἐν τῇ αἰχμαλωτίᾳ τύπος ὧν τοῦ πρὸς τοὺς 

αἰχμαλώτους ἡμᾶς ἐξεληλυθότος Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος 

θεοῦ. 

Ἐὰν ἄρα ἀχούσωσιν, ἣ πτοηθῶσιν. Ὅμοιον 

τούτῳ τῷ δισταχτιχῷ ἐστι τὸ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ" Ἴσως 

ἀκούσονται, καὶ μεταγοήσονται. Ἔλεγον δὲ χὰ- 

χεῖνα διηγούμενοι, ὅτι ταῦτα ὑπὲρ προτροπῆς λέγον- 

ται τῶν ἀχουόντων, ἵνα μὴ δοχῶσι, προχατειλημσ 

μένων ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν χει- 

ρόνων ἣ κρειττόνων, μὴ δυνατὸν εἶναι τὸ ἐναντίον 

τῶν προεγνωσμένων γενέσθαι, ἀκούοντες τῶν λεγο- 

μένων. Οὕτω γὰρ ἐπίσης ἐφ᾽ ἡμῖν ἔστι τὸ ἀχούειν, 

χαὶ τὸ μὴ ἀχούειν, ὡσεὶ καὶ μὴ προεγνώχει ὁ θεὸς 

οὔτε ἐλάττονος γενομένου ἐφ᾽ ἡμῖν διὰ τὸ προεγνω- 

χέναι αὐτὸν, οὔτε πλείονος, εἰ μὴ προεγνώχει. 

Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Ασφαλέστερον ἂν λέγοιτο ἀντὶ τοῦ 

πτοηθῶσι, κοπάσουσι. Τέταχται δὲ τὸ, πτοηθῶσιν 

αἰνί πα ὁγδου 8 τπουθπίυγ, οἱ ἃ ρᾶνοι υθπὶ 6 ὁϊ- ς ἐνταῦθα ἐπὶ τῶν ἀπὸ λογίων θείων χινουμένων καὶ 

οὐἷβ οοποορογηηῖ, δὰ (ἰποιοπὶ θεοὶ ἰγαπβουηί. ΑἸϊυὰ 
δύυίοπι δοχἰβι πδηάιπι 681 βἰβηι σαγὶ 06 γ Γθ0 ρα- 

νεαπί, ηυδηὶ ἰά αυοὰ ἀδ ρᾶνοτα ἀἰϊοῖιιγ ἃ Ογϑείβ, 

αυ {ΠΠπὶ 6886 ἀεἤπίαηϊ Ἰπιδη:5 δηϊπη αἰϊεεσίυπι. 

Εἰ ἱπ δα εαρὶταἰμηι {τὶ 51, Οἱ νί πα σοῦρα, αιιοά οχ 

Ῥαᾶτγίς δἰηΐ, οἱ ὈγθΥ 58, Π|8, 8] πὶ ἰο0 ΒΟ ΓΠΙῸΠ6 ἃ1- 

416 οπιηὶ βορίοἶα ΟΠ Ογδ ΙΓ, πο Πθογ, 86α |ἰ- 

Ὀγὶ οἀρίἰυἱαπι φυοάάδπι ἀΐοι! βυηὶ. Ομοά ἰιαπὶ ἴῃ 

Ῥϑδϊπιο μαθοίυγ ᾽5: [π. σαρὶ(6 {τὶ δοτίριιπι ἐδι ἀε 

ΐ, ϑιταῖ 6 φυϊά ρίαπι βἰφη ἰεαι. Νόη ἰάπιοι αυϊ δὰ 

ἀοχίογλῃ οδΐ βοά6π|}8 ἰπ ἰῃγοπο, ἰἰϊνγὶ σὰρυΐ ἀἰοίίυτ, 

βοὰ ἰἶϑεγ δοτίριιι8 ἱπίμι8 εἰ [οτί. Ναταπιίδιπθη, ἰπαυὶὶ 

δοδῆποβ "", πόηῖο ροίογαί πϑῆμε ἐπ εοίο,, π6ηιι6 ἷπ 

ὁδευόντων ἐκ τοῦ πτοεῖσθαι ἐν τοῖς εἰρημένοις χαὶ 

ἐπὶ τὸ φοθηθῆναι τὸν Θεόν. Καὶ ἄλλο γε ἡγητέον ἐν- 

ταῦθα σημαίνεσθαι ἀπὸ τοῦ πτοηθῶσι παρὰ τὸ ὑπὸ 

τῶν Ἑλλήνων λεγόμενον ὑπὸ τῆς πτοίας ὁριξομένων 

αὐτὴν ἀνθρώπου ψυχῆς πάθος. 

Καὶ ἐν αὐτῇ κεφαλὶς βιδλίου. Οἱ θεῖοι λόγοι, διὰ 

τὸ ἐκ μέρους εἶναι καὶ ἐλάχιστοι συγχρίσει τοῦ ὅλον 

λόγου καὶ τῆς πάσης σοφίας, οὐ βιδλίον, ἀλλά τις χε 

φαλὶς βιθλίου εἴρηται. Καὶ ἐν ῬΓαμοῖς δὲ τό" Ἐν 

κεφαλίδι βιδλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τὸ ὅμοιον 

δηλοῖ. Οὐκέτι δὲ χεφαδὶς βιδλίου λέγεται τὸ ἐπὶ τὴν 

δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τὸν θρόνον, ἀλλὰ βιό ον 

γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν. ΠῚ ἣν" Οὐδεὶς 

ἠδύνατο, φησὶν ὁ Ἰωάννης, οὔτε ἐν τῷ οὐρανῷ, 

όττα, Ἰιδ4λι6 διιϑίιι8 ἰοτταπι ἀροτίτε {ἰδτιπε ἐπι, πὸ- Ὁ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς, οὔτε ὑποκάτω τῆς γῆς, ἀγοίξαι 

φμε υἱάετγε ὀμπι, πἰὶδὶ οί {Π|{6 φαὶ υἱεῖ! ἰεο (δ [τῖϑε 

“ιάα, ταάϊε θαυϊά. (αἷπ ει αἰϊιὰ οαρίαἱατη Ἰἰ τὶ 

βου ρίι πὶ οοιηο 886 3οΔηποπὶ ᾿πνθηΐ 68 ἰη ΑΡΟΟΔΪΥ - 
Ῥ5ὶ. Νόη δηΐπι ρ}118 αυδην σαρίταϊυπὶ οθηηθάογα ρ0- 

651 Πυπηᾶπα Ὠδίυγα. 

Εἰ εοτίρια ὁγαπί ἐπ 60 ἰαιπεπίαίϊο οἱ ἐαγπιοη '. σατ- 

πιόπ αυϊάσπι 5βαηοιΐβ; ἰαπιοπία!ο ὙΟΓῸ [18 ραοοϑίουῖ- 

νυδ, φυογυπι ποη 5ἰῖ1 ἀδβρεγδία βαΐαβ ; υΖ ἀδπιπὶ 15 

ψαυὶ νυπίοηιυτ. 

ν΄ ΕΖΘΟΝ. τ, 1. 35 1.2, δ. 35 δογόπ), χχν!, ὅ. 
4, ὅ. 1 Εζοοι. πι, 10. 

τὸ βιδαίον ἐκεῖνο, οὔτε βιλέπειν αὑτὸ, εἰ μὴ μό- 

γον ὁ νιχήσας έων ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα 
Δαυίδ. Καὶ ἄλλην δὲ κεφαλίδα βιδλίου γεγραμμένην 
εὑρήσεις ἐν τῇ ᾿Αποκαζύψει τὸν Ἰωάννην χατε- 

σθίοντα " πλεῖον γὰρ χεφαλίδος οὐ χωρεῖ φαγεῖν ἡ 
ἀνθρώπεια φύσις, 

Καὶ ἐγέγραπτο ἐν αὐτῇ θρῆνος καὶ μέλος. Μέ- 

λος μὲν τοῖς ἁγίοις, θρῆνος δὲ τοῖς οὐχ ἀπεγνωσμέ- 

νοις τῶν ἡμαρτηχότων: οὐαὶ δὲ τοῖς χολασθη- 
σομένοις. 

31 ΕΖροΙν. αι, 19. 98 Ρ98]. ΧχΧΥΠ!, 9. "δ ΑΡΟΟ, Υ͂ν 



ΤΙΣ 

ΚΕΦ. Γ', 
Καὶ ἐψώμισέ με τὴν κεφαλίδα. Ἐντεῦθεν μάλιστα 

ἔΐλον, ὅτι πλεῖον τῆς χεφαλίδος οὐ χωρεῖ φαγεῖν ἣ 

ἀνθρωπίνη φύσις, καὶ ταῦτα ὑπὸ τῆς χειρὸς τοῦ Θεοῦ 
ψωμιζομένη. Ὃ μέντοιγε ἐσθίων ταύτην τὴν χεφα- 

λίδα, ἀνειλούσης αὐτὴν τῆς ἐχτεταμένης χειρὸς πρὸς 

τὸν ἐσθίοντα, φάγεται αὐτὴν ἵνα διὰ τῆς ἀνειλήσεως 

τς χεφαλίδος ἑνὸς ἑχάστου τῶν ἐγγεγραμμένων ἐν 

αὐτῇ ἀντιλάδηται, χαὶ, μασσησάμενος τὴν χεφαλίδα 

χαὶ τὴν ἀνείλησιν αὐτῆς πάντα λάδῃ εἰς τὴν νοητὴν 

αὐτοῦ χοιλίαν τὰ ἐγγεγραμμένα οὐ μόνον ἔμπροσθεν, 

ἀλλὰ χαὶ ὄπισθεν. Νομίζω δὲ διὰ μὲν τῶν ἔμπροσθεν 
τῆς χεφαλίδος δηλοῦσθαι τὰ προηγούμενα τῶν δογμά- 

των, χαὶ τὰ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ τὰ περὶ τῶν ἀπαγ- 
Ὑελιῶν, καὶ ἀπαξαπλῶς τὰ περὶ τῶν μαχαρίων καὶ 
τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ζῇν αὐτῶν" διὰ δὲ τῶν ὄπισθεν 

τὰ περὶ τῶν χολαξομένων χαὶ τοῦ τρόπου τῆς χολά- 

σεως αὐτῶν χαὶ τῶν ἐπαχολουθησάντων ἐν τῇ χτίσει 

τοῖς προνγγουμένως γεγενημένοις. Καὶ δηλοῦται τὰ 

μὲν προηγούμενα χαὶ τὰ ἔμπροσθεν διὰ τοῦ μέλους, 

τὰ δὲ λοιπὰ διὰ τοῦ θρήνου χαὶ τοῦ οὐαί. Τοὺς μὲν 
οὖν ἐν ἁμαρτήμασι γενομένους καὶ πάντη ἀποπεσόν- 
τας τῶν τῆς σωτηρίας δογμάτων θρηνεῖσθαι ὑπολαμ- 
θάνω " τὸ δὲ μέλος ἀπαγγέλλεσθαι τοῖς μαχαρίοις" τὸ 

δὲ, οὐαὶ, ποῖς τέλεον ἀποπεσοῦσι τοῦ μαχαρισμοῦ. 

Δύναται χαὶ οὕτως γεύεσθαι χαὶ ὁ ἐν γνώσει τοῦ ζῶν- 

τς ἄρτου τοῦ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταδεθηχότος γεγευ- 

μένος, ὁπότε θρηνηθεὶς ἄξιος γενέσθαι τοῦ μαχαρι- 

σμοῦ. Καὶ ὁ μὲν οὖν Θεοδοτίων ἀχολούθως τοῖς Ἑ6- 
δυμήχοντα ἐξέδωχεν" ὁ δὲ Σύμμαχος οὐ πάνυ ἀπᾳ- 

δόντως, θρήνους καὶ κατάλεγμα, καὶ μέϊος πεν- 

θιχόν" ὁ δὲ ᾿Αχύλας, γεγραμμένον, φησὶν, ἦν ἐπ᾽ 
αὐτοῦ κείσις καὶ ἀντίδιἴησις " καὶ ἔσται. Καὶ τάγα 

διὰ τούτου δηλοῦται κατ᾽ αὐτὸν, ὅτι περὶ τῆς χτίσεως 

ΒΕΙΒΟΤΑΊΊΝ ΕΖΕΘΠΙΕΙΕΝ. τ. 

ΟΑΡ. "Ι 
Εἰ εἰϑαυῖι πιὸ σαρίμίο κ. Ἡϊπςο πιαχίπιο ᾿ἰχφυοὶ Βυπιᾶ- 

Π8πὴ ΠΔΙΏΓΆΠῚ ΕἾ }}}} Δ ρ 5 οοπηράδγο ρο586 αυλπὶ 68- 

Ρίχυἱυπι, φαοά ἰρϑαπὶ Πεἱ πη Π118 νογαηάιπὶ ᾿Γαύδι. Οἱ 

εηἷπὶ 4,0)29Ο νετὸ σοπιθαϊι {ΠΠπ|ὰ, ον οἰ νοΐ ἰρβὰπη ΒΔ} 
οἰοἴονοηιο σοπιοάϊ, υἱ 6} 8 56 1661 ΘνΟἸ 0η6 δίπφιυ!α 

θῶ ι6 ἴῃ 60 5ογὶρία ρεγοὶρίαι, πιδηάδιιβηυα ολρὶ- 

τυϊαπι, ᾿ρουπφιο ονοϊνυπάο, οὐποία ἰῃ 60 δχϑγαίδ 

ΠΟΙ 50]11Π0 8116, γΘΥΓΌΙΏ δι14Ππ| ΓΕΙΓΟ ἰῃ βρὶ ΓΙ (416 πὶ 

νοηίγοπ Γοοὶρίαί, Αὐϊίγοῦ αὐυίαπι, ΡῈΓ οδρία! 

4πΔοπὶ Ὡπίογίοτα δἰρηϊοδγὶ ργφείρυα ἀορπιδία, 

ἰἴϊθπι 48 δι βαποίοβ, οἱ βγοπη ββϑίομθβ, πεοποῆ 

4 δ] θοδίοβ δογι πι 486 ΥἱίδῈ ἰηδιϊυιἱοποπὶ 86 ἀΐ- 

βαρ! Δ ΘΡοοίϑηϊ ; ΡΘΓ ΡοΟΒίθιογὰ Υ6ΓῸ, αὐ δά 

Ρυπίοηθοθ, ἃς τπηοὐ ογυςίδί 5. δοόγαη ρογι πο Ωῖ, 

Β γὲ] αι 'π γϑγαμπη οΓοαοηα δοηβθοιἃ δυηϊ 68 αυδ 

ΡΥΪπιατο νοϊίαυς ὁχ ἰμβιϊυτο οὐ Γυσγαηῖ, Ας 
Ρυϊπιδνία οἱ αυὰὶ Δπ|6 5:1, ΟΑΓΠΙΪΠ6 5  σηἰΠοδηίυΓ : 
ΓοΙχυδ γθγοὸ Ἰδπιθπίδίΐοπο οἱ νῷ. ἘῸὺ5 ἰψίιυγ 4{| 56 

Ρέςοδιῖ5 ΟὨποχὶοβ [Θοογαηὶ, δίυ ἃ 541υ{}8 ἀορΠ)8- 

εἰδ ργΌΓγβιι5 Δθαγταγυηί, ἰροῦγὶ οχἰϑίϊιθο, οδγπίοῃ 

ΥΘΓῸ ᾿νθδι]ῖ5 ΓΟρΓΟΠΉΠ ΜΙ : [15 ἀδηΐψιθ αι 6 Ὀοδίῖι- 

ἀϊηα οὐνΐπο δχοίάσγιπι, νῷ ἀδηυμιίαγὶ. Ροίοβί οἷς 

4υοαυο διυϑίαγο, οἱ 4υ] γμϑιδπὶ νἰνυπὶ εἶθ οοἶὸ ἀ6- 

Ἰάρϑιη) ἴῃ βοἰθηεα ρσυκίανὶ!, φηΐααδ αἰϊχυδηθο ἀ6- 

Πειι5 684, ἀἴφπυβ ἤδγὶ θεοδιυἀΐϊηα. Ας ΤΙιοοίοιο 
αυϊάοπι) ἠυχία δ ϑερίυδρίηϊα; ϑΥτ Δ ΟΠ 5 δυίδην 

μοη νϑ!δ ἀϊβογοραπίον, ἑαιποπία!ΐοπος, εἰ φμετὶπιο- 

πίαπι, αὐ σαγτπθὴ ἰμσιῦτε ; Ααυΐα νόγο, δογίρία, ἰ᾿- 

αι, ἐγαὶ ἐπ 60 ογθαίἷο, εἰ οοἰίαιΐο, οἰ ογὶ(. Ας [οτί 

ΡΘῚ ἰὸς χα Πα πὶ δἰφηϊποδίῃγ ἀθ οὐθα τη 6 6558 
δορί), ἃς νοι 46 ρᾶγία αυδλπὶ τπ001541|84118 

μδοίυ5 65561, Βοπογαπι ἰἀηάδηιὶ 4υ: βυηϊ οναπίυν, 
Ῥγοι 55] 0065 Ρ4]ᾺΠὶ 6ϑὲ νόθα, ἐγ , ἀδϑιφηδτί. 

χαὶ οἱονεὶ μερίδος ἑχάστου ἐγέγραπτο. Δῆλον δὲ, ὅτι τὰ ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθὰ ἃ χαὶ ἐχόήσεται, σημαίνεται διὰ 
ποῦ ἔσται. 

Οὐ ρὸς τὸν λαὸν βαθύχειλλον. Εἰ γὰρ μὴ ἧσαν 
ἐξ ἐπιπολῆς ἔχοντες τοὺς λόγους αὑτῶν, ἀλλ᾽ ἡ χαρ- 

δία αὐτῶν διὰ τὸ βάθος τῶν νοημάτων στόμα ἦν αὐὖ- 
τῶν, χαὶ οὐχ ἂν σὺ εἰσεληλύθεις πρὸς τὸν οἶχον τοῦ 

Ἰσραήλ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ βαρύγλωσσοί εἰσι " βάρος γὰρ 

καὶ χομψόν τι οὐχ ἔχει στίθος ἡ γλῶσσα αὐτῶν, ἧτοι 

ὁ λόγης - εἰσὶ δὲ χουφόγλωσσοι" ὅθεν ἀναγχαῖόν σε 

βαδίσαι πρὸς αὐτοὺς ὑποκάτω βαίνοντας τῆς ξξεώς 

σηυ. Ἔν ἐπαίνῳ οὖν εἴρηται ὁ βαθύχειιος καὶ ὁ 

βαρύγλωσσος. Ἐΐρηται δὲ ταῦτα. Καὶ ὅρα εἰ περὶ 
τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οἱ ἕτεροί εἰσι τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ, ἢ) 

ταῦτα προφητεύεται, ὧν οὐχ ἂν ἤχουσε διὰ τὸ ἕτε- 

ρόϊγλωσσον αὐτῶν ὁ Ἑδραΐος προφήτης. Βαθεῖς δὲ 

χείλεσιν οἱ αὐτοὶ δύνανται λέγεσθαι διὰ τὸ μὴ ἐξ 

ἐπιπολῆς τὰ θεῖα χαταλαμθάνειν γράμματα, ἀλλὰ 

, πιστεύειν εἰς τὰ βάθη τοῦ νόμου. 
Καὶ τοῖς ὡσί σου ἄχουε. Ὅτε γὰρ ἅγιος ἐπιθου- 

λεύεται ὑπὸ τῶν ἀντιχειμένων ἐνεργειῶν διωχόμενος, 

χρήχει τοῦ Κυρίου διαχόπτοντος τοὺς διώχοντας ἀπὸ 

τῶν διωχομένων, χαὶ οἱονεὶ ὀπισθοφυλαχοῦντος. Τού- 

τοῦ δὲ σύμθολον χαὶ τὰ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ οὕτως ἔχοντα " 

Ἑξῆρο δὲ ὁ ἄγγελος ὁ προπορευόμενος τῆς παρ- 

5 Εζδομ. τι, ὅ. ὃ ἰν]ά. μι, ὅ. δ Ιυἰὰ. 10. 

Νοῖ αα ρμορείμηι ρμτο[μπαὶ [αὐ ϊὲ 5. Νῖδὶ οηΐπ 51:- 
Ρογίϊεἰς (θ08 ΒΕΓΠΊΟΠ65 5108 ᾿ΔθοΓΘηΐ, δοὰ ΟΟΥ 

Θογαπὶ Οὐ 56ηϑιι πη Δἰ Εἰ ποπὶ ἢ ογυ πὶ 05 6586, 

παουϊίφαδπι ἴὰ 4 ἀοηηιπὶ ἰ8Γ86] ἰηργθβϑιιβ 65868. 

56ι1 ποᾷᾳὺς φγανίβ ᾿ἰπζαϑ συμ ; δογαπι Πα 1}}- 

θυ 560 56ΓΙῊῸ ΠΪ] βγᾶνα οἰοβαπθαυρ δϊ Πἰγπλιι 

Ἰιᾶθοί, ϑοἀ γδηὶ δου! σαηι. πὰθ Πδοθ556 6βΐ υἱ 

δ “1105 νδάδϑ, 4αϊ πιογίθιι8 (υἷβ ἐπ ογα 5. βαπι. Αἀ 

Ιδυάδιῃ ἰρίτν ἀϊοίυπι 68. : Ῥτοζωιπαϊ ἰαὐϊΐ εἰ σταυὶδ 

ἐπσμα. Αἰχυθ ᾿ς φυϊάδαι ἀϊοία δυηι. Εἰ νἱ ς στὰ 

μιδς γαιοἰηϑία5 5ἰ1 ργορ ιοία ἀθ ροπιῖθι}8, αι: 4115 

50π| ἃ ἀ0π|0 [5Γδ6|, οἱ 4υ58 πΠοη διάϊν 5561 ργορμεία 

Ἠοδραᾶιβ ον ἐΠΠαγὰπι ἰϊησια ἀϊνογβίιδίοπι. Ργοίαπαϊ 
ϑυίοιη ἰ4}}}} ροδϑυηῖ ἀϊοὶ φυοὰ ποη διιρδγϊ οἶα (618 
ἀἰνίη85 ΠΠπΠ|6γἃ8 δοοὶρίαπί, βθὰ ἴῃ αἰ ευἰπεϑιη ἰὸρ 5 

εγθάδηι. 

410 Εἰ αιτίϑιις (μὲδ απάὶ ". Ουδηάο δηΐμ βδποίυ8 
ἰπϑι εὐ !5 ρου τι, ΘΟη ΓΑΓΙῚ5 υἱγίυ 0.5 ΘΠ ΡΟΓΒΟ 16 η- 

αἰδυ5, πεοαβϑαγίδηι ἤαρθοὶ Π6ὶ ορθπι, αἱ νοϊυϊ ο]»- 

͵θοῖο γ}Π0 ρϑγβθαιθηίοβ 80 60 ἀϊδβροβοδί, ἃς αυδ5ὶ 

ἃ ἴαγρο Θχουθ! 5 ἰρβὰπὶ ργοίεραϊ. Ηυ}ὺ5 τοὶ ἤφιινα 

5} οἱ ᾳυῷ ἱπ Εχοάο ὨΔυΘηαΓ ἴμ ᾿5 6 γοῦθᾶ  . 
δΒΈχοϊ χιν, 19. 
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Το θηδφμθ 86 ἀπσοίπιδ φιΐ ργαοοάοθαι! ἐπείτα βἐϊοτιιπι 

Ἰςγαεί, αὐὶϊ! ροδί 608, εἰς. 864 αἱ πος οὐβϑοῦνᾷ φυοά 

ΟνΟΧ ΓΟΙ͂ΓΟ δυ ψιι8 5|1, πυπὶ θα Ἰϑαιεπάϊ [ογπιυΐα ρο8- 

εἶι γϑπὶ δι ργίοιἅγιπὶ σΟρη 0 δἰρπιἢεαν!. 5] 
αυἷϑ8 διιίοτι ᾿λης ἃ 60 ργϑιϊδη ΘΟ βΘου 8 Θδί, υἱ οἱ 

68 πώ (υἱυγὰ δυηί δούι!0 οοηίεπιρίείυτ, [ν᾿ νοοῖ 
ἃπί6 856 γόοο δυάϊοὶ. Θυοι Δη αἰΐσυν! ἀϊοίυπι 51, 

ἀυσγαϑ. 
Βεπραϊοία φίοτῖα δοπιϊπὶ 46 ἰοοο δι 3. [ωοοὺυ5 Ὠεὶ 

ἱμιε! ροπάϊ δαηΐ ομμ65 4} Ἄδρίυμ! υἱτίυίοπι Βοὶ, 

Ῥεοργία ἰἀπιθη οὶ ἰοςιβ 6ϑί ϑαϊναίοῦ εἰ θοιηίηυδ, 

φυσπιδἀπιοάυπι οἱ ἰρβὶτι5 δα ϊνδιουὶς ἰοου5 δϑί Ῥαιγ. 
Αἴας μος πιοίο ἱπι6}}᾽πιὺ5 οἰΐαπὶ ἰά φυοὰ ἰῃ Μὶ- 

οΠεᾶ δχϑίαί [15 γογ 8 7 : Εσοο ἐπῖπι θομιῖπιιδ 66γ6- 
αἰϊοίμν ἀξ ἰοεο διι0, εἰ ἀθδορπάεί, ἐἰ πϑοθθί δΈΡΟΥ 

ἐχεείεα ἴόττω, εἰς. ΑΥΡΐΊΓΟΓ δπἰ πὶ ̓ 8δ6 6. ν Γ5 ργῶ- Β 

ἀϊοὶ ἴογθ, αἱ ϑδιίνδίοῦ ποϑίθγ ἀοβεθηιίδί Ὀγοοθιίθῃβ 
εἶδ Ἰο60 8.0, οἱ νϑῃΐθιιϑ8 6 Ῥγόβοίρι!0 500 οὑπὶ ΡαίγΓα 

βδίαϊι. Ροίδβί ἰϑιῆθη οἰίδη) ἰοου5 θ6ἱ νοοδγὶ ἰὰ ἀιοὰ 
δρυὰ Ῥαυϊαπὶ Ἰὰχ ἱμ8ο Θ55:}}}}}8 ἀἰοἰ ταν μ18 νϑγ!ΐβ ὃ: 
Θὲ ξοίας μαϑεῖ ἱπιπιοτιαἰϊίαἰθηι, ἐοοπι ἐ αὐ αλιδ 1)1- 

α᾿ερεείδίίοπι. Ουϊὰ νογὸ [Π|ὰ ὁδὶ 3 Α]ιϊβϑίπηα Β οἱ 

φοφηϊο, δὲ φυδπὶ ποπιὸ ροῖοδὶ δοοοίογο, πδς {{Π|ὺ5 

ΘΟΠΊΡΓΘ ΒΘ Π5᾽ 06 ΠῚ σᾶρΘΓΘ. 

δρεομίαίοτοια ἀφάϊ 16 ἀοπιιὶ ]ἐταοί 5. Ουδηδοηιι- 

ἄθ Φργα [δγτὶ ἀθθδὶ ΠἸυὰ : δρεοσμίαίοτέιι ἀεαΐ (6 

ἀονιιὶ Ιόταοί, ἤθ 6886 6ϑῖ Π08 δὐοοοῦὶ φυοπιοᾶο ρΓο- 

Ρβοια [Δοίυ8 811 δρθουϊδίον, υἱ αποιίϑην πΟημ}}}}} 

ἐὰ αι: βογίρία βδιιηΐ πο ΟὈΒαγνΆΠ168, Βρθουϊδίοτ 

πΟΙΔ6 ἢ οδγηηΐ, οχ ἰοία ϑογίρίυγα 608 οοπἰυπάδπιυ8, 

οβίοηύδηιοβ φυοπιοῦο ἢϊ εἰ ἀδίιΓ βρδοιλίογ [15 αυΐ 

σόγα δυμὶ Π}}} 16γ86]. Εἰ δαυς ἰη ἤσης πιοράυπι 

ΒΡΘΟυΪΔΙΟΓ,, ἀυαπάο ΠΕπΙρα ῥγθίοῦ δὰ αὐ αἰοία 

ϑαμΐ, ΠῚ πιδη5 Βοιηΐηΐ ΒΌΡΘΓ 4]|1406π|, 60 5|π|ρ]]-- 

εἰιον Τδηυ5 Βοπιϊηὶ, 86 ἰρθα [οτγιἰβ δίᾳυδ γουυδβίδ. 

Βογί 5915. δπὶπὶ ΠΟῚ ΒΒΡΟΓ ΟἸΝΏΘ5, ΒΠΡῸΓ 4005 {ἰΐ 

τλιῖς. Πλοτηἰηΐ, ἢϊ πιᾶπι5 Βοπιηὶ [ΟγιΪ8 δίψιιθ τὸς 

μυκία, ᾳυορά 510] Ἰῃνίοοπι βἰπι}}65 πο δἰηΐ, υΐ ἰὸς 
οοηβοαυμππίαγ υἱ δ 86 [ἰδῖ πιδηι5 Βοπιὶπὶ. Νξοθ556 

651 δυο αἱ 4] 5}} ἐφ όδϑι 5. ἴῃ ΘΔρ ναί 6 πη, Ποη 

Βυπη 15 ἐπ Θαπὶ ἱηφγθθϊατυτ, πος ϑοάξηι ἀιΐπο δεοια, 
4" ἱροὶ οδριῖνϊ, δε Ἔχῖγα σοπηπηιηθπὶ ᾧ. 1. 1 46 νυ]ρὶ 

ΒΟΥΐΘ πα οοἰβὶ δηϊπιὶ 5ἰ1, οἱ ὐὰ }} ὁχ ΒρΘου]Δ υπ|0560}15- 

416 φςἀριϊνογαπι 4υΐ ἠυχία ἤσαπίδ ἤἥπν}} σαρεἰνιιαι18 

τοθυϑ ἰπβι 4} 5 οσσυραπίυν, ργοργιθίϑι65 οθη56- 

τοῖ. Οροτγίοθῖι εἰἰδην αἱ γανθγίθη 40 ἀΐθ5 54 005} πὰ- 

πιογοὶ, υἱ αἰ χα πίογ βοῖδι ααδ8 βιηὶ οϑριἱνονυηι. 510- 

406 δυάίοὶ : ϑρθοιμίαίοτεηι ἀφἀϊ (6 ἀομιιὶ ἸἜταεί. 
1ῖφαις {6 ἐπ δια ἐι δια πιοτίοίατ ᾽. ΝΟι 50- 

Ἰυπὶ ἱπίᾳυϊίαι}8, σϑυαπι δἰ πὶ ΥἱΑΓΌ ΠῚ ΠΙΘΠΗΪ 
ΠΘΏΡ6 ἰπἰφυϊίαίοπι νυοδη8 υοὰ δἰποῖ Δ ἱπηρίοί- 

(οπὶ οἱ ἰἀοϊογιιπι οὐίαπι; νἱ85 ὐυίοι, ἰὰ φυοὰ αἀ 

δειοπεδ οὐρὰ ργοχίπιυ πὶ βροοίδί. 

Εἰ εἰ ανοτίεγὶ! 86 ἡδίιι5 "", Ῥγϊησπι 4! 46 πὶ 886 

ἀϊεία βυηὶ, φυοά πἴ}}} γοίθί φυοπηίπυϑ 15. αυΐ }5108 

οβ8ι οὐαί; ἀοίπάα φυοά οἱ {Π|| Οριι5 51 βθουβὶ} 5ρ6- 

4 Ἐχρεῖν. 1, 13. 1 Μίο)ι. 1, ὅ. 51 Τίπι. νιν 10. 

Εχ ΟἈΙΟΕΝΕ Τιὸ 

Α εμθολῆς τῶν υἱων ἸΙσραΐμὰ, καὶ ἐπορεύθη ἐκ 

τῶν ὄπισθεν", χαὶ τὰ ἑξῆς, Καὶ τοῦτο δὲ πρόσχῃς περὶ 
τοῦ χατόπισθεν ἠχοῦσθαι τὴν φωνὴν, εἰ δύναται 
ἡ μὲν περὶ τῶν ἤδη παρεληλυθότων γνῶσις δηλοῦ- 
σθαι ἐχ τοῦ ἀχούεσθαι φωνὴν κατόπισθεν" εἰ δὲ τις 
χάριτος θείας τύχοι πρὸς τὸ θεωρῆσαι χαὶ τὰ περὶ 

τῶν μελλόντων ἐπιμελῶς, οὗτος ἂν οἱονεὶ ἀχούστ, φωνῆς 
ἐχ τῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ὅπερ ζητήσεις εἴπου εἴρηται, 

Εὐιογημένη ἡ δόξα Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου αὖ- 

τοῦ. Τόπον Θεοῦ νοητέον πάντας τοὺς χωροῦντας 
δύναμιν Θεοῦ" πλὴν χυρίως τόπος ἂν εἴη ὁ Σωτὴρ 
χαὶ Κύριος, ὥσπερ ἂν χαὶ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος τόπο; 
ὁ Πατήρ. Καὶ τοῦτόν γε τὸν τρόπον νενοήχαμεν χαὶ 

τὸ ἐν τῷ Μιχαίᾳ οὕτως ἔχον - Διότι ἰδοὺ Κύριος ἐχ- 
πορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, χαὶ χαταδήσεται, 

καὶ ἐπιδήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς, καὶ τὰ ἑξῆς. 
Οἵἷμαι γὰρ διὰ τούτων προφητεύεσθαι τὴν τοῦ Σωτῇ- 
ρος ἡμῶν χάθοδον, ἐχπορενομένου ἐχ τοῦ τόπου αὖ- 

τοῦ καὶ χατεληλυθότος ἀπὸ τῆς σὺν τῷ Πατρὶ προὴ 

γουμένης χατχστάσεως αὐτοῦ. Δύναται μέντοιγε τό- 

πος χαλεῖσθαι Θεοῦ τὸ λεγόμενον παρὰ Παύλῳ ςῶς 

ἀπρόσιτον ἐν τῷ "Ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φὡῶς 
οἰχῶν ἀπρόσιτον. Τί δὲ τοῦτό ἐστιν ; Ἢ βαθυτάτη 

γνῶσις τοῦ Θεοῦ, ἧ οὐχ οἷόν τε προπελθεῖν τινὰ, 

οὐδὲ χωρῆσαι τὴν χατάληψιν αὑτῆς. 
Σχοπὸν δέδωχά σε τῷ οἴχῳ ᾿Ισραή.Δ. ἜἘπειδή- 

περ βαρέως φέρεσθαι μέλλει τό - Σποπὸν ἔδωχά σε 
τῷ οἴκῳ Ἰσραὴ.1, ἔχρτιν ἡμᾶς διδαχθῆναι πῶς γέ- 
γοόνεν ὁ προφήτης σχοπὸς, ἵνα, ἐπειδάν τινες ἐχ τοῦ 

( Βὴ τετηρηχέναι τὰ γεγραμμένα ἐπιπηδῶσι τῷ ὁνό- 

ματι τοῦ σχοποῦ, δυσωπήσωμεν αὐτοὺς ἐξ ὅλης “ἧς 
λέξεως, παραδειχνύντες πῶς γίνεται σχοπὸς χαὶ δέ- 

δοται τοῖς ἀληθῶς υἱοῖς Ἰσραήλ. Γίνεται τοίνυν οὗ- 
τως σχοπὸς, ἐπὰν πρὸς τοῖς προειρημένοις γίνεται 
ἐπί τινα χεὶρ Κυρίου " καὶ οὐχ ἁπλῶς χεὶρ Κυρίου, 

ἀλλ᾽ αὐτὴ χραταιά. Τάχα γὰρ οὐκ ἐπὶ πάντας, οὖς 
γίνεται χεὶρ Κυρίου, γίνεται χραταιὰ χεὶρ Κυρίου, 

τῷ μηδὲ παραπλησίους ἀλλήλοις εἶναι τοὺς ἀξιουμέ- 
νους χειρὸς Κυρίου. Δεῖ δὲ τὸν εἰσελθόντα εἰς τὴν 

αἰχμαλωσίαν μὴ ταπεινὸν εἰσελθεῖν εἰς αὐτὴν χαὶ τὰ 
παραπλήσια πάσχοντα τοῖς αἰχμαλωτισθεῖσιν, ἀλλά 

τινα διῃρημένον καὶ μετέωρον, καὶ ὡς ἀπὸ ὕψους χα- 

τασχοποῦντα τὰ ἰδιώματα ἑνὸς ἑχάστου τῶν πεπον- 

θότων τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ παρὰ τοῖς ῥεύμασι τοῦ 
Ὁ ποταμοῦ τῆς αἰχμαλωσίας χατοιχούντων καὶ τοῖς 

ἀστάτοις αὐτῶν πράγμασι. ᾿Αριθμὸν δὲ δεήσει ποιῆ 
σαι ἡμερῶν σαδόάτου ἀναστρεφόμενον, ἵνα ἐπιμελῶς 
ἴδῃ τὰ τῶν αἰχμαλώτων. Καὶ οὕτως ἀχούσει " Σχο- 

πὸν δέδωχά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραή.1. 

Ὁ ἄνομος ἐχεῖνος ἐν τῇ ἀδικίμ αὐτοῦ ἀποθα- 

νεῖται. Οὐκ ἀνομίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁδῶν ἐμνημύ 
νευσε, τὴν ἀνομίαν φήσας, ἐπὶ τῇ ἀσεδείᾳ καὶ τῇ τῶν 

εἰδώλων θεραπείᾳ " τὰ δὲ ὁδοὺς ἐπὶ τῶν πράξεων τῶν 
εἰς τὸν πλησίον. 

Καὶ ἐν τῷ ἀποστρέφειν δίκαιον. Πρῶτον μὲν, ὡς 
δυνατοῦ ὄντος τοῦ δικαίου μεταπεσεῖν, ταῦτα εἴρηται" 

δεύτερον δὲ, ὅτι καὶ δεῖ τούτῳ διαστελλομένου αὐτῷ 

16 1014. 19. 9 {Ζοοῖ π᾿, 17. ᾿ Πηά. 30. 



[1] ΒΕΓΕΟΤΑ ΙΝ 

σχοποῦ" χαὶ τρίτον ἐπὶ μὲν τοῦ ἀνόμον ἁπλῶς εἴρη- 
και τὸ" Ὁ ἄγομος ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται. 

Βάσανος τέταχται ἐπ᾽ αὐτοῦ" Δώσω γὰρ, φησὶ, τὴν 

βάσανον εἰς πρόσωπον αὐτοῦ. 

Καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου. Ἐπειδὴ οὐχ 
ἐδύναντο ἑστηχότος αὐτοῦ ἀχούειν οἱ ἐν τῇ αἰχμαλω- 
σίᾳ, διὰ τοῦτο ἐκαθέσθη ἐν μέσῳ αὐτῶν. Ὅτε δὲ αὐ- 
τὸς μέλλει βλέπειν τὴν δόξαν Κυρίον, ἀνίσταται καὶ 

ἐξέρχεται εἰς τὸ πεδίον, συλλαμδανομένου μόνου τοῦ 

πλάτους τοῦ πεδίου τῇ ὄψει τῆς δόξης Κυρίου, ἣν 

ἔμελλεν ὁρᾷν ὁ προφήτης. 
Εἴσε.ιθε, καὶ ἐγκιλείσθητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴχου 

σου. Ἐπεὶ οὐχ οἷόν τέ ἐστι διαχεῖσθαι προσδιατρί- 
ύοντα ἐξεληλυθέναι χαὶ ἑστηχέναι τὸν ἕτι ὄντα ἐν τῷ 

σώματι" χαλεῖ γὰρ ἣ σωματιχὴ χρεία πρὸς τὸ χαὶ 

μετὰ τὰς θείας θεωρίας πάλιν εἰσελθεῖν εἰς τὸ σῶμα 

χαὶ οἱονεὶ τὰ τοῦ χεχλεισμένου πάσχειν" διὰ τοῦτο 

λέγεται μετὰ τὸ ἑωραχέναι αὐτὸν ἐστηχυΐζαν τὴν δό- 

ξαν, χαὶ μετὰ τὸ ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐστηρίχθαι τὶ 
«ὧν ποδῶν αὐτοῦ, τὸ, Εἴσε.ῖθε, ἐγχιιείσθητι ἐν μέσῳ 

τοῦ οἴχου σου. 

Ἰδοὺ δίδονται ἐπὶ σὲ δεσμοί. Καὶ τίνες ἂν ἄλλοι 

εἶεν οἱ δεδομένοι ἐπὶ τὸν προφήτην δεσμοὶ ἣ αἱ σω- 
ματιχαὶ ἀνάγκαι, ἐν αἷς εἰσιν οἱ δεσμεύοντες ἡμᾶς " 
ὡς μὴ δύνασθαι πάντη ἐχφυγεῖν αὐτὰς χαὶ ἐξελθεῖν 
ἀπ' αὐτῶν; Διὰ. ταύτας συνδεῖται ἣ γλῶσσα ἡμῶν 

ἀπὸ θεοῦ πρὸς τὸν λάρυγγα " ὥστε μὴ τὸν περὶ τῶν 
πλειόνων λόγον καὶ μυστιχώτατον ἐν ἡ μῖν εἶναι μετα- 

διδόναι τοῖς παραπιχραίνουσι τὸ Θεῖον καὶ μὴ χωροῦσι 

λόγους ἐλεγχτιχούς, Πλὴν παρατηρητέον, ὅτι ἔνθα ς 
πλείονά ἔστι τὰ ἁμαρτήματα, χελεύεται ὁ προφήτης 
μηδὲ ἐλέγχειν ἔτι διὰ τοῦ " Καὶ οὐκ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς 

ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι οἶκος παραπιχραίνων 
ἐστί" οὔτε δὲ ἀεὶ χελεύεται σιωπᾷν καὶ μὴ ἐλέγχειν, 

ἀλλ᾽ ἐν καιρῷ καὶ τοῦτο ποιεῖ» διὰ τὸ εἰρῆσθαι" Καὶ 
ἐν τῷ 1αλεῖν με πρὸς σὲ ἀγοίξω τὸ στόμα σου, 

καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς " Τάδε «έγει Κύριος" Καὶ 

ἀχούων ἀκουέτω, καὶ ὁ ἀπειθῶν ἀπειθείτω. 

ΚΕΦ, Δ'. 
Λάδε σεαυτῷ πλίνθον. Οἶμαι τὴν λαμδανομένην 

αλίνθον ἔχαστον εἶναι τῶν πρὸ τοῦ πεπιστευχέναι, 
πλίνθῳ τὴν διάνοιαν ἑοιχότων. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πλίνθον ἐνταῦθα νομίζω λέγεσθαι τὴν 
τοῦ ἀπαιδεύτου χαὶ ἀνοήτου ψυχὴν, ἐν ἧ διαγράφεται 

ὑπὸ τοῦ προφήτου χαὶ τοῦ δυναμένου διδάσχειν τὰ 
πνευματιχὰ χαὶ τὰ χρείττονα παραδειχνύναι, πόλις 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ τὰ ἐν αὐτῇ μυστήρια, χαὶ ὁ λόγος 

τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐμπολιτευσαμένων 
αὐτῇ. Περιοχὴ δὲ τῆς πόλεως ἂν εἴη δόγματα ὀχυ- 

ροῦντα τοὺς λόγους τοὺς περὶ αὐτὴν προμαχῶνες δὲ 
αἱ χατασχευαστιχαὶ ἀποδείξεις. Τάχα ὃὲ χαὶ χαθ᾽ 

ἐχυτὴν ἡ λογικὴ θεωρία, ἧς ἐν γνώσει δεῖ εἶναι τὸν 
ὀχαταμάχητον, σημαίνεται ἐχ τοῦ " Καὶ περιθα,εῖς 

ἐν αὐτῇ χάρωκα " ἣ δὲ ἀγγελικὴ φρουρὰ ἐχ τοῦ᾽ 
Μὴ δώσεις ἐν αὐτῇ παρεμδοιϊάς" αἱ δὲ βελοστά- 
αἸς αἱ χύχλῳ τῆς Ἱερουσαλὴμ, οἱ ἀποχρουόμενοι λό- 

ΕΖΕΟΙΠΕΙΕΜ. 18 

Α ουἸλίογα; 80 (ογίϊο, φιοὰ ἀ6 ἰπίχυο αὐϑο 6 ἀϊείαπι 
οἷϊ : [πἰφιιμα π΄ δι φμίίαίε φια πιογίοιμτ. ῬοηΐαΡ 
1ογπιθηίι πὶ δυροῦ θα : θαθο οηΐπι, ἰηαυΐ! "5, ἐογ Ὁ 
πιεπίιπι ἱπ [αείθηι 672. 

Εἰ [αοιαᾳ ὁδὶ ΦΌΡΟΥ πι6 πιαπιι8 Ποπιϊπὶ 13, Ουΐα ποη 
Ῥοίθγδηι οδρίϊνὶ βίδηίοι ἱΠ]ιπὶ δυάϊτα, ἰἀοίγοο δϑαΐὶ 

ἷπ πη ΐο δογυῃι. Αἱ οὐπὶ 'ρε6 Βοπλλι φἰογίϑηι οθα- 

βροοίυγυϑβ 65, (ὑπο δυγρῖς εἴ ἰη σδιηρυπὶ οὐγαάϊίυτ, 

αἱ 5014 οδπρὶ ἰδεἰτΔ0 ἀπ οὑπὶ ἀβροείυ ρἱοτία θῸ- 

πιΐηΐ 40 λπὶ δίδῃβ Υυἱδυγυ8 ογαὶ ργορ δία, ΘοΠΊρΓος 
Βοπάδγειιγ. 

Ἱπητεάοτο, οἱ ἱποίμαογε ἧι πιραϊο ἀοηιι (μα "δ. 

Ουΐϊα ἢενί ποη ροίεβὶ, υἱ αυἱ δάϊιις νογϑδίαγ τὶ 

ΘΟΓΡΟΓΘ, ἰπ ἰοπαίογοϑ ΠΙΟΓᾺ5 δχίγο ἃς βίαγα δυπλιοίαϊ 
(οοΙῬΟΓ8118 δίῃ ἢΠΠ|ς ποοοββ᾽ 859. δδὶ υἱ οἱ οὔπὶ αἶν]- 

μ4 φἰυγία ἴῃ ΟΟΓΡΙ8 γυΐδιπὶ ἱπαγοιϊδίυγ, δ γϑ]υὶ θὰ 

41:8 ᾿πεϊϑὶ σάγοθγα, ρα! γ), ἰἀοἶτοο ἀϊοεϊίαν, ροκὶ 

ξΟπϑρβοίδπι βίϑιίθπι σ]οτίαπι, οἱ ροβίᾳιδηι Θυπι 5ρὶ- 

τἰτι 5 βυργα ροί[68 5005 ΠΡ (ΩΓ διαί μογαί : [ποτεάετε, 
ἐπείμάρτο ἵπ πιραάϊο ἀοιπιιδ πώ. 

Ἐσοο ἀαπίμν δον (6 υἱπιομία "8, Ν τ αυπαπι ἃ[18 
ἄἀδιὰ [ὑδγίπι 5 ρα γ ργυρμδίδπι νἱπουϊα, 4υδπὶ 601 - 

ΡΟΓΆΪΕΑ προαβϑἰ(δῖ65, ἴῃ ἡυΐθι.8 ϑυηΐ αὐ Π05 Υἷι!- 

εἴαπι : [ἃ αἱ ποι Ἰίοοαὶ 648 υπηπῖηο οἤυσετα οἱ δὉ 
οἷ δχίγε ̓  ΟἹ 688, [)εἰ γοϊυπίαιθ, ᾿πσυα ποβίγὰ ἴδυ- 
αἰδυβ ποβίγῖ8 φυδϑὶ υἱποία δμεαγοὶ : [ἃ υἱ ποη 518 

ποϑίγϑ ἴδει αι ]5. υθαγίογεμη ἀοείτ απ δίαθα ἂ08- 
ἰγυϑίογοπι {|5 ἱπιρογι τὶ 4] θοῦ πὶ ἀχαδρογδηΐ, πα 

ολρίυπϊ νογθὰ ΟὈ) υγραίοτγία. (δίογυ) οΟὐβογυδηάιυπὶ 
ὁ5ῖ, αὶ Ρ᾽ γί πη ϑυι} ροοίαίϑ, ᾿θ, ἢ6 Δηρ! 118. ο]»» 
ἦυγέοι, ρτορ είς ῥγωοῖρὶ 5 υϑι 8 15 : Εἰ πον ονὴα 

εἷς ἱπ υἵτιιπι οὐ)ιτραπίοηι, φιΐα ἀοηιμ8 ἐχαδρετγαις 

65. Νὰ ὑογῸ 5:16 πλὰπὶ ΒΟΙΏΡΟΡ ἱπιρογαίατ, οἱ ἢ8 

ΟὈ͵υγροι; νογυπὴ 06 4υοαθθ ἴῃ ἰΘΠΙρΟΓΟ ὈΓαιδίατὸ 

Ἰυθείυγ, ἀϊείυπι 651 δεΐπὶ " : Εἰ ἰοφμεπάο αὐ (6, 

ἀροτίαπι ὁ8 (μμπὶ, εἰ ἀἶσοδ αα ὁος : ἢ19 Πας αἰεὶξ 

Ῥοπιῖπιιδ; ()εὶ ακιαϊ!, αἰάϊαί; οἱ φαὶ 68, ἱποϑεξαϊονδ, 

ποι οεάϊαι. 

ΟΑΡ. ΤΥ. 
ϑιπι (ἰδὲ ἰαίετοπι "δ, ΕΧΙ δ. ]π|0, ΠΟΙ δι} ἰΔ16- 

Το, ὑπυπη4ιπΊ40 6. 6586 ΘΟΓΌΠῚ Αυἱ τηθηΐ6 ἰδιογὶ 

8:Π|1105 δι πὶ δηΐθ βιιβεορίαπ) ἐ66Π|. 

Ε)ωιδάοηι, 1 ,ίοτοα ἤο6 Ιοο0 ἀΐοὶ δγθίιγοῦ τασδὶ 
Ὁ ιοπι  πἾ8 80 ἰμϑδὶρίθηι 8 δηΐπιᾶπὶ, ἰῃ αυὰ ἃ ργορΠείδ, 

οἱ δῦ 60 φυΐ ρμοιεδϑῖ ἀοοεγα 5ρ γ118}18, ἃ. ὈγδϑίΔηΠΟΓΆ 
ΠηΟηβίγαγα, ἀθβογὶ θυηίιν οἷν 85 9 γυβα!]οπι.,, αὐ 

δηὶ ἴῃ 68 πιγείογα, Γαι οἰν (αι18 θεοὶ, ἃς Θογιη 

αυἱ ἴῃ ἃ εἶγα8 δβογίρι! βυπί. Οἰν διὶ δυΐθπὶ οἷτα 

οὐπιάποίι8 πυΓυ5 οἵ ἀρϑογ δγιπὶ ἀορπιδία πλυπΐδη- 

ιἷα 6705 ΓΑΙ ΟΏΘ5 ; ργορυβηδοι] γογὸ, δι: υ.η4]14- 

ΤΠ) γαγυηὶ ἀδπιοηδίγαιἰοπο5. ΕὌΓΙ6 υογο ἰρβᾶ βεοῦπ- 

ἄυηι 86 γδιϊοπὶ πἰΐοηβ οοηοπιρίαιΐο, οὐὐὰ5. ποι ἰδιη 

παροᾶὶ μΘο0558 οδὲ αὐυἱ ἰπαχρυφπΆ}}}}8 (αἰ γὺ8. 68ι, 

118 νοῦ 5 δἰ συ Ποδίαγ “ : ΕἸ εἰγοιιπαάαδὶδ ἱπ ἐα ναΐ- 

ἰμπὶ; δηρϑίογυπι δυΐδιη οἰϑιοι"ΐα, οαηὶ ἀϊοίίυν Ὁ : Εἰ 

ἀαϑὶς δμρεν εἰηὶ σαδίτα ; το ΒΒ. πὶ πη ο πᾳ ἰῃ ΟἿΓ" 

" Ἐχροῇ. πὶ, 49. 1 [0] 4. 42. "" ἰυ4ά. 24. "5 ἰυἱ4. 285. 16 |υ]4. 26. "7 ἐν]4, 21. 6104. " τοῖα. 8. 
"Νὰ. ' ς 
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119 ἘΧ ΟΆΙΟΕΝΕ. Ἴϑυ 

οὐἶία 3ογιβαίειη), ται] 0η685 ὁυηἴ συ ὁοπίγαγὶἃ τοίυη- Α γοι τοὺς ἐναντίους λόγους εἰσί, Ἐπεὶ δὲ καὶ δυνατόν 

ἀυπὶ δυρυπιθνι. ἰδ γ6ΓῸ ροβί ἰδηίᾶ ρϑοσᾶγα 

διίλπὶ Ροίοϑί, ΤΟγβι [Δη 40:6 μοροδη 5. Δηϊ πη πῇ Ρ6Γ- 

βίγησυιὶ ΓΔΙΙΟΠ65 οἱ οϑϑιϊσαηΐ ἰρθαπιὶ, βαγίᾶσο ἴδ - 

το δρρο!]δηΐιν, αιιοπηδτηούμπ βθουπάτιπι ργορ δ- 

1Δπ| τηυΓυ}8 [ΟἸΤΟΙ5 651, σοι δῦ οριῖπιο μοὶ πθη 

οχοίίαί. ΠΙιὰ διίαπη 3" : Ῥατγαδὶςβ [αοἴθιι ἱμαπὶ, ἰνιη 6 

Ἰιαϑδὲ ΒΘῃΘ.ΠῚ : ῬΟΓΒρί οσδσοῖη δηΐπλὶ (αἱ νἱπὶ 5ῈΡ6Γ 

ὉΓΒοΙὴ ΠΟΠ ἶσο5, αἱ ἴῃ Ἰδίδύου] 681) χϑίγυδϑ. Εἰπὶ1- 

αι οἰν 5 6 σομοΙυ88. (οποίος ομΐπὶ δαπηι Ἶ3, 

ΠΗΡΓΪΠΙ6Π8 Θλπὶ Δία ἰμο 68 ἰπ ἀπίπια δυῤίεοτὶς 
σΟΓΡΟΓΟ αἰγοιπηάδι!. ᾿ϑιιἱ γόγο αυϊἀχυϊὰ 68ι, ἴῃ 

δἰσπυπι 1}}}|8 οϑὲ αυΐ σοπογὸ ἰηροηυΐ βυηΐ, ἂς {ΠΠἢ 

5γ801] νοσδηίυν. ΕὌΥΙΘ ν6ΓῸ οἰ ΠῈ ΘΟΓΙ ΠῚ ΒΘ ΓΠΊῸ αυΐ 
ὍΠΗ ρἰοἰαιἰ5 ἀοφπηαι5 ᾿ηϑ(υ{ἱ δ᾽ηΐ, πο 6χ ἀυοίτ!- 

η: βαῃοιἐαια νἰναμ, 681 ἴῃ ἰδίογο ἠδβογίρία εἰνί ἃς 
ΔΦοντυβα!6π), ΟὈ86 558 400] ΔΠ]Π1060, Δί! ἀσφογα γδ]- 

Ἰαία αὖ ποϑβιϊθαβ ργορυφηδουϊα Πα θΘπιΡι.5, γα] ] 116 

αἰρουπιδαμείθα8, ἴα 588 {{Π| ολβιγὰ δἀπιοναπηθιυ5, 

οι ἰῃη ΠΠ6ΓᾺ8. ἢ 55} π| πΙΔΟ }ἶ π85, αἱ (οἷα ἴῃ 68ηὶ 

ουπιοταυδδηῖί. Ἰἀεἶτοο οἰΐδιῃ δαυα 50 [ΌΓΓθα ροη τυ, 

αὶ οἱ πη ῸΓᾺ5 (Ἔγγου8, Πυ0ἀ ΠῸΠ 511 (415 ργομἰιοία, 

4υλ|65 ||} βυμΐ, ϑοὰ 511 ἴρ56 ἱποχρυφῃ4}}}}}8, θομ θη 

εἰνῖιδ8 ργϑίϊο πιὰ η! 8. ῬΡραγαῖα δυίθη) δδί ργοὸ- 

ρος [Δοΐ65. [ἢ ο8ΠῈ 4ι85 ἴῃ ΙΔίθ ΓΟ] 6ϑΐ οἰν! (6 η) 

δθρίο σοποΙυϑπι ΡῈ ρΓΟΡ ΘΙ οογα πὶ βου οπὰπὶ ἀ6- 

μιοηϑίγδιομοπι. Αἴχὰθ πος ἰρϑυπὶ ἰοἴυ πη δίσημπι δῖ 
βιϊὶδ 1εγαοὶ "8, ας 4165 οἰποίϊαπίιγ. 

Εἰ τὰ δὐπια εἰθὲ ξατίασίνοπι ᾽". Ὑατβἰπ}}}]6 δϑὶ 

ΒΌΡΡΙΙοΐα 6586 ἴδυυ θα ΠΊ ΒΑΓ "ΘΠ ; γὙ6] βοουπάμ πὶ 
Ἰνδιογίδια,, φυοὰ θαγθᾶγα8 ἢ]108 γε 15 ἴῃ βϑγιδρίῃο 

. Κη χαγὶ!. 

413 Εἰ διιπιθ5 ἐπί φείαιε86. ἀοπῖιδ ἴδταοί Ὁ, Εἰ 

αυΐϑ 504 ἀογηηξίοπα {ΠΟΥ} ᾿5γαοὶ ἰπἰαυ 8165. 86- 

εορὶς ἀυρι!οα8. πιπθγο, ποηρα ἴῃ Ὠθιπ), οἱ γαιΐο- 

Δ Όἢἴ4, ηἰδὶ βαϊναίον ποβίον ἢ θοοθθαὶ δηΐπὶ ῥτὸ ἰ18 

«εἱ παΐβονρ ἀε!φαδγαηί, ἀϊεἶ5 ἀυοαυθ ἰρϑυπι ἐἰογ- 

ΒΓ, 0 ἴῃ ἀοχίοΓΑΠΊ,, 8561 ροΟΙἰογδπ ραγίαπι, 56 

ἴῃ βἰπἰβίγαπι; ΡγῸ 115 γϑγὸ φαΐ τϊπογὰ οἰδηιογδηῖ, 
πνΐποτγὶ ἰδπροῦο ἴῃ ἀθχίγυπι ἰαίυ8: 06 Πἰ ΠΆΓΟΙ 
εἰφηϊδοληίο δοτγὶρίυγα, ρ]υγὰ Ῥαβϑὰπ) 6556 ϑαϊναϊο- 

Ξρηϊ ὑΓῸ ἰἴ8 φυὶΐ πηδ͵)οῦὶ ουγὰ ἱπάϊφοῦδηί. 

Εἰ τὰ δαπῖ δὶ {τὶ ἰσνηι 35, 51 φυϊδρίαιη ᾳαφϑίογίς 

εὖ Βοπιίπυβ ποϑβίοῦ ΕἾ 5 ̓ οπι 8. 815 ἱπηαηαῃηὰο 
Ρᾶ"6 νϑϑοαίαν ἰῃιον βοηι65, οοηϑίἀογοῖ ἰρϑαπὶ γϑϑοὶ 
115 φυῶ οἱ δρροϑυθγαηὶ Ποπιΐπθ8 ; ΥἱΔεθαπίαια 4υο- 
τηοὰο δἱ ἤέπιο ρᾶπϑιῃ πη ΠἀῸΠῚ ΔΡΡΟΠΟΓῈ ροβϑἰϊ. 

ι) 

ι 

Βιδί οηἷπι δὰ οβίίυπι οἱ ρυϊδαϊ, οἱ 5ἱ ηυ]5 {11 ἀρθ-. 
Τυσγῖ!,, ἱηφγοσίυν δὰ οαηὶ, οἱ οοπαὶ ουπὶ 60. Νόη 

Ῥυϊο διιίθπὶ πυπά0 ουπὶ γοβοὶ οἷθο, δοά ρᾷπθ αυΐ 

ἰπ ἤπιο Ροιι [1 δο βϑίβθγοιιβ δχϑίϑίαί. ΝῸ5 υθγΌ, δἰ 

4υδπάο ἀδίπάδ οπδυ θυ πι8 οὐπὶ 60, ῥΓῸ ἱπληλη}5 
εἰυῖθ φυο5 {ΠῚ ἀρροϑυΐπιι8, πιυηἀδ8 ἃ 60 65088 

δοοίρί οαυ5. Αἱ γ6γὸ 8:06} ΕἸ τι Ποπλ  πἰ8. Ὑθηΐθη- 

τ ἰα τηοάϊο οδριϊ ν 1.118 ποβίν ἀδηιι}ν υἱποῦ]ὰ 
ΤΡΓΟΏΔ δ σΟΓΡΟΓΑΙΪὰ. Οιυαπο Θηἶ πὶ ἀρυἋ ποὸβ 6βῖ, 

ἔστι καὶ ἁμαρτεῖν μετὰ τοσαῦτα, τάχα οἱ ἁπτόμενοι 

τοῦ ἡμαρτηχότος λόγοι χαὶ χολάζοντες αὐτὸν σιδη- 
ροῦν λέγονται τήγανον, ὥσπερ τις κατὰ τὸν προφή- 

τὴν ἐστὶ τοῖχος σιδηροῦς διὰ τὸ μὴ μεταπίπτειν ἀπὸ 

τῆς καλλίστης ἕξεως. Τὸ δὲ, Ἑτοιμάσεις τὸ πρόσ- 

ωὠπόν σοῦ, τουτέστι συντενεῖς τὸ διορατιχὸν τῆς 

ψυχῆς σου ἐπὶ τὴν πόλιν εἰς τὸ οἰχοδομῆσαι αὐτὴν 
ἐπὶ τῆς πλίνθου, ἣ τῆς πόλεως ἔσται συγχλεισμό;, 

Συγχλείσεις γὰρ αὑτὴν, ἐντυπῶν αὐτὴν χαὶ ἐγχαϑ- 
ειργνύων τῇ ψυχῇ τοῦ ἀχροατοῦ σῶμα περιχειμένου. 
Τοῦτο δὲ πᾶν σημεῖδν τι ἔγχειται τοῖς ἐν γενέσει εὐ- 
φνέσι χαὶ χαλουμένοις υἱοῖς Ἰσραήλ. Τάχα δὲ χαὶ ἐν 
τοῖς διδαχθεῖσι μὲν τὰ τῆς θεοσεύείας, μὴ βιοῦσι δὲ 
ἀξίως τῶν ἁγίων μαθημάτων, λόγος ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς 
πλίνθον διαγεγραμμένη πόλις Ἱερουσαλὴμ περιεχο- 
μένη καὶ συνεχομένη ὑπὸ πολεμίων, προμαχῶνας 
ἐχόντων καὶ χαραχούντων αὐτὴν, τἀς τε παρεμθολὰς 

αὐτῶν ἐπιστησάντων αὐτῇ χαὶ μυρίας ὅσας βελοοτά- 

σεις, ἵνα αὐτὴν τιτρώσχωσι. Καὶ διὰ τοῦτο τήγανον 

σιδηροῦν τίθεται ὡς τοῖχος σιδηροῦς, τῷ μὴ εἶναι τὸν 
προφήτην τοιοῦτον, ὁποῖοί εἰσιν ἐχεῖνοι ἀναμέσον 
αὐτοῦ καὶ τῆς περιεχομένης πόλεως. Παρεσχεύασται δὲ 
τὸ τοῦ προφήτου πρόσωπον ἐπὶ τὴν ἐν τῇ πλίνθῳ 

πόλιν οὖσαν ἐν συγχλεισμῷ συγχεχλεισμένην ὑπὸ τῆς 
ἀποδείξεως τῶν προφητιχῶν λόγων. Καὶ τοῦτο πᾶν 
σημεῖόν ἐστι χαὶ αὑτὸ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴϊ, ἵνα μὴ 

τοιοῦτοι γίνωνται. 

Καὶ σὺ 1άδε σεαυτῷ τήγανον. ἘΪχὸς τὰς πυλά- 

σεις εἶναι τήγανον σιδηροῦν " ἢ καὶ κατὰ τὴν στο- 

ρίαν, ὅτι ἀπετηγάνισε τοὺς υἱοὺς τῆς βασιλείας ὁ βάρ. 

θαρος. 
Καὶ τήψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἵχου Ἰσραή.1. Καὶ 

τίς ἔλαθε τὰς ἀδιχίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὔσας δύο 

τὸν ἀριθμὸν, τὴν τε εἰς Θεὸν χαὶ τὴν εἰς τὰ λογιχὰ, 
διὰ τῆς οἰχείας χοιμήσεως, ἣ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ; Ἐχρῆν 
δὲ ὑπὲρ τῶν πλείονα ἡμαρτηκότων “πλείονα αὐτὸν 

χοιμᾶσθαι χρόνον, οὐχ ἐπὶ τὸ δεξιὸν καὶ χρεῖττον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν μέρος - ὑπὲρ δὲ τῶν ἐλάττονα 
παραπεπτωχότων ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρὸν ἐλάττονα 

χρόνον" τοῦτο ἐνδειχνυμένου τοῦ λόγου, ὡς πλεῖον 
ἔπαθεν ὁ Σωτὴρ ὑπὲρ τῶν πλείονος χρῃζόντων τῆς 
θεραπείας. 

Καὶ σὺ λάδε σεαυτῷ πυρούς. Ἐάν τις ζητῇ πῶς 
ὁ Κύριος ἡμῶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὕτως ἀχάθαρ- 

τὸν ἄρτον ἐσθίει ἐν τοῖς ἔθνεσι, νοησάτω αὐτὸν 
ἐσθίοντα ἃ παρατιθέασιν αὐτῷ οἱ ἄνθρωποι" χαὶ 
ὄψονται τῖνα τρόπον χαθαρὸν αὑτῷ ἄρτον οὐδεὶς δύ- 
ναται παρατιθέναι. Ἕστηχε γὰρ ἐπὶ τὴν θύραν χαὶ 
χρούει, χαὶ ἐάν τις ἀνοίγῃ αὐτῷ, εἰσέρχεται πρὸς 

αὐτὸν, καὶ δειπνεῖ μετ᾽ αὐτοῦ οὐχ οἶμαι δὲ, ὅτι χα- 

θαρὰ, ἀλλὰ τὸν ἐν βολόίτοις βοῶν γινόμενον χόπρον 

γινόμενον ἄρτον. Ἡμεῖς δὲ, ἐὰν ὕστερόν ποτε δει- 

πνῶμεν μετ᾽ αὐτοῦ, καθαρὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἀνθ᾽ ὧν οὐ 
πάνυ ἀχάθαρτα παρεθήχαμεν, ἀποληψόμεθα. Δεδο- 

μένοι δέ εἰσιν ἐπὶ τὸν ΥἹὸν τοῦ ἀνθρώπου δεσμοὶ εἰσ- 

ελθόντα ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν οἱ ὑλιχοὶ 

Λ ΒΖΘΟΝ. 1Υ, ὅ. "5 1018. 55 1018. 5} 1υ14. 5 10] 4, τν, 4. "5 θά. 9. 
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χαὶ σωματιχοί, Ὅτε γὰρ παρ᾽ ἡμῖν γίνεται συμπά- Α 86 6δι ἐπὶ πο) βοῦπι ρϑεἰ αν, πο δου πὶ νἱποϊα5. ὁβῖ, 
σχὼν ἡμῖν, χαὶ σννδέδεται ἡμῖν, καὶ σὺν ἡμῖν, ἐστιν 

ἐν τῇ φυγῇ τοῦ βίου τούτου, συμπεινῶν ἡμῖν χαὶ 
συνδιψῶν, χαὶ συνεσθίων χαθαρὸν ἐσθίουσιν ἄρτον, 
καὶ συμπίνει τὸ ὕδωρ, πλὴν ἐν σταθμῷ χαὶ μέτρῳ. 

Οὐ γὰρ ἐπιμεριεῖται ἐνταῦθα τυγχάνουσι τὸ πρὸς 

ἀξίαν. Ὅσον μὲν οὖν ἐχρῆν ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτή- 
μᾶσιν ἐν βολδίτοις τῆς χόπρου ἀνθρωπίνης ἐσθίειν 

τὸν τοιοῦτον ἄρτον - ὅσον δὲ ἔστι τεθαῤῥηχότι εἰπεῖν" 

Ἡ Ψυχή μου οὐ μεμίανται, καὶ θηράματα οὗ 
βέδρωκα, καὶ τὰ λοιπά " συγχωρούμεθα τὸ τοιοῦτον, 

χαὶ γηΐνοις μὲν καὶ χοπρώδεσί τισιν ἀναμέμικται 
ἡμῶν ἡ τροφὴ, οὐ μὴν ἐπὶ τοσοῦτον χαὶ εἰς ὑπερῦο- 
λὴν ἀκαθάρτοις χαὶ δυσώδεσιν. Οὐχ οἶδα δὲ ὁποῖαι 
«ἧς ψυχῆς τροφαὶ πυρὸς ἂν λέγοιντο, χαὶ αἱ ποδαπαὶ 

χριθὴ, καὶ τίνες κύαμοι, καὶ αἱ λοιπαί. Εἰς ὀὁστράχι- 

νον δὲ ἐμβάλλονται ἄγγος, εἰς τὸ ληφθὲν καὶ πλασθὲν 

ἀπὸ τῆς γῆς σῶμα. Ἐσθίειν δὲ χ' σίχλους χελεύετα!. 
Οὐχ ἐχρῆν γὰρ τὸν οὕτως ἀχάθαρτον βρωθησόμενον 

ἄρτον ἐν ἁγίῳ παραλαμδάνεσθαι ἀριθμῷ, ὁποῖός ἔστιν 
ὁ τῆς δεχάδος, καὶ ἑδδομάδος, ἣ τριαχάδος, ὀγδοάδος, 

ἥ τινος τῶν ὁμοίων ἀριθμῶν " ἀλλ᾽ ἐν ἀριθμῷ δὲ τοῦ 

Κυρίου, ὃς διὰ τὴν δυάδα χαὶ σχίσιν περιέχειν ἀκα- 
θάρτων ἐστὶ συγγενής" ὡς δῆλόν ἐστιν ἐχ τῶν ἐν τῇ 
χιδωτῷ γινομένων ζώων ἀκαθάρτων χαὶ τῶν ἀπο- 
στελλομένων τῷ Ἠσαῦ παρὰ τοῦ Ἰαχώδ. Τὰ γὰρ 
πλεῖστα αὐτῶν τῷ χ' ἀριθμῷ ἀναπέμπεται πρὸς αὖ- 

τόν. Καὶ ὁ ἕξ ἀριθμὸς εἰς τὸ μέτρον τοῦ ποτοῦ παρα- 

λαμδάνεται, χαὶ ἀπὸ ἐξ ἀριθμοῦ ὁ ἄρτος γίνεται πυ- 
ροῦ καὶ χριθής, χαὶ χυάμου καὶ τῶν λοιπῶν " ἐπεί- αὶ 

περ ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς οὗτος πάθους σύμόολον χαὶ χα- 
χώσεως τοῦ Σωτῆρος τῇ ἔχτῃ ἡμέρᾳ πεπονθότος, καὶ 
ἐν τῇ ᾿Αποκαζύψει Ἰωάννου τοῦ ὀνόματος τοῦ θη- 

ρίου τὸν χξς’ ἔχοντος ἀριθμόν. Οὐχ ἀγνοοῦμεν δέ τινα 

τῶν ἀντιγράφων ἔχειν ρ' καὶ ν' ἡμέρας" καὶ ἄλλα {' 

χαὶ ρ' ἡμέρας" καὶ τὰ πλείονα δὲ 1 χαὶ ρ' ἡμέρας. 

᾿Αλλ᾽ ἐπισχεψάμενοι τὰς λοιπὰς ἐχδόσεις, εὕρομεν τ’ 
εἶναι καὶ μ' ἡμέρας. Ταῦτα δὲ πάντα γίνεται τὰ 
προειρημένα, ἵνα ἐνταχῇ ἕκαστος ἐν ταῖς ἀδιχίαις 

αὐτοῦ τῶν ἠδιχηχότων͵ καὶ τῷ ἄδιχος εἶνα: ἀποθα- 

ται. 

“" δέδωκά σοι βόλδιτα βοῶν. Οὐκοῦν αἰνίττε- 

ταὶ τι μυστικὸν περὶ τῆς ψυχῆς τῆς αἰχμαλωτισθεί- 

σης ὁ προφήτης, οὐ δυνάμενος τροφὴν πάντη ἀχα- 

θαρσίας ἀπηλλαγμένην λαμθάνειν. 

Ἰδοὺ ἐγὼ συντρίδω στήριγμα ἄρτου. Διὰ τοῦτο 

ὑγιὴς καὶ ἀσύντριπτος ἄρτος οὐχ εὑρίσχεται, οὐδὲ 

στήριγμά ἐστιν ἄρτου τοῖς ἐν αἰχμαλωσίᾳ νηπίοις, 

οἷς καὶ διαχλᾶσθαι δεῖ τὸν ἄρτον. 

ΚΕΦ. Ε΄. 

Τάδε λέγει Ἀδωναῖ Κύριος. Ἐπέτρεπεν, ὅπου 

μὲν τὸ κρῖμα, μὴ λέγειν Ἕσται κρῖμα ἐν μέσῳ, 

ὠλὰ, Ποιήσω κρῖμα ἐν μέσῳ σου" καὶ διὰ τὸ με- 

μιαγχέναι αὐτοὺς τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ, λέγεται τὸ, Κἀγὼ 

ἀπώσομαί σε" ὅπου δὲ πατέρες υἱοὺς ἤσθιον, Οὐχὶ 

ποιήσω, ἵν᾿ οἱ πατέρες φάγωσι τέχνα ἢ τέχνα τοὺς 

9. 1.. 10. 27 Εχοοῆ, τιν, 4. "5 Ιἱ. 15, 30 1014. ν, 8. 

ἀπᾶψαα πουίβουπι 6δὲ ἴῃ Υἱμ5 υὐυ5 οχβι!ο, η0}0}8- 
οὐμὴ ΘϑΌ ΓΙ 68 οἱ 5.105, δἱ ΠΟΡ βουπι σΟπμθάθη8 ρυτο 
γδβοθη 9115 Ρ8Π6, βἰπιι! 6 πορίβουπι Ὀἱἱ1 Δαυδιη, 

56ἀ ἴῃ Ροπάδγθ ἃς πιθῆβυγα, ΝῸΠ οηΐπ ἰϊᾳ αὶ [εὶς 

ἀδσυηῖ, ργὸ πιϑεῖὶ τγαιϊΐοια τορδηάϊιυν. Ουδηίυϊη 

Ἰφίιυν ἀδοεθαὶ πΠο8, 0} δἃ αι ροσοδνυΐπηι8, ἷ! ἤηιο 

᾿νυπιδιΐ βιθγοογίβ (411 ρᾷπ6 νϑβοὶ; φιδηΐαπι γογο 
τἰοοὶ Πύάθηιον ἀΐοογα ᾿ : Απίηια πιέα ποὴ 66 μοίμία, 

εἰ ἰαοοναίμι α δέδια ποη εοπιεαάϊ, οἱ τοὶ : τἅ16 

αυϊά ποῖ ἐμά] φείατ, ἃς (οΓΓ ἢ 8 συϊθυιβάδηι 56 Γ- 
οοΥγίθυ5. ΕοΙμπ)ἰδίυ8 6ϑὲ εἰθυ8 πΠΟΒίΕΓ, δυὰ ἰᾶπιθι 

(Δ ΡῈ ΓΘ δἰ βυργα πηοιία πὶ ἐπ ηλ1. 15 ἃς πιᾶ]δ Οἷοι- 

εἰνυ5. Ναβοίο δυίθπι αιΐμαπι οἷ δηλ {υἰοαπὶ 

ἀἰϊοδαίυν, φυΐηαπι Βογάδυπι, οἱ φυΐπαπι [ἀ0α", εἰ μα 

βεαφυυπίυγ. Οοπ)ϊοϊαπίυν γΓῸ ἴῃ γὰ8 ἰεβίϑοθυμη, ἰὰ 

ΘΟγρυ8 50] ]1οδὲ 6 ἰΘΓΓὰ διπιρίυτ οἱ 6 ἰογ 8 ρἰα5ιἃ- 

ἰυι. γ6βοῖ δυΐδη ᾿υθοίυν νἱφίπιὶ 58ϊο105. Νοη δεΐμι 

ἀσοοθαῖ, δυπὶ 4υἱ 516 ᾿πηπλυ πα γαϑοθγοίυγ ραμ"6, ἧμ 

58(0 Δ55ΌΠΊΘΓΒ ὨΌΠΏΘΓΟ; Οὐ υδπιο! οὶ ἀδπαῦίυϑ 

Εἰ βερίεπαγίυβ, ἰογιδυϊυϑ40}6 ἃς Οςἰοηαγίαβ, δ] 16 

οὐυδιηοάϊ πυπογὶ ; 56 ἰῃ ἢυπηογο Βυπιίηΐ, φαΐ ργο- 

Ρίεγοα αυοὰ υἱπαγίυπι πυπιογιιηι οἱ 56 586 πῈ Θ0η1- 

Ρἰδοιατ, ἱπεπηυ πη ]5 αἤϊηὶς εδὶ, υἱἱ ᾿ίφαθὶ οχ ἰτη- 

πιυη αἷς ἀηἰ πη} 005 αυδ ἰῃ ἀγοᾶ δγδηΐ, δίῳ οχ "Π ἰῷ 
48 ἠλοοῦ δὰ Εϑδυ πιίβίι. 1 2, Μαχιιδ φυΐρμα 

ΘΟ ῬΆΓΒ Υἱβίπιϊ πυιηθιοὸ τ ππῖυγ. ϑαπαγίιῷ 

ἴθ δὴ ΒΘ Ε015 διἱ Ὠγδηϑυ 81) ΡΟΐ15 8550 ΠΙΪΠΓ, οἱ 6 

868 γ10 ΠυπΙΘΓΟ ρδμἷ5. {πὶ (γημιθι!, Πιογάἀοἱ, ἔα, 

οἱ εβίογογαπι : αυδπάοασιυίθοπι ἰνΐς πυπηθγυβ8 μ88-- 

δἰοηἷβ ἔφυγα αβὶ οἱ ἃΠ]οἰἱοι}}8 δαί ναῖον 5 4ιΐ βοτία 
ἀΐδ ραβϑὺ5 65ῖ, ἤβοῃοη ΠΟΠΐ 5 Ὀεβιϊ αυς ἰὼ Δρ0- 

σαἰγρϑὶ δοδπη δ πυπηθγαπὶ ᾿ιάθει 606, Νοη ἰφιογα- 
πὴ} ἰΔπδη ἐπ υϊθυβάδπι οχοηρ] γί θιι8 Πδἰρογὶ σοη-. 

ἰχπὶ εἰ αὐυϊπαιδρίηία ἀ͵68; ἴῃ 4118 ποιοφίηϊα οἱ 
οοπίυμ ; ἰη ῥἰεν 5416 48,6) ποπᾶφίπιἃ οἱ οοπέι πὶ. 

γϑγυηὶ ᾿πϑρθοι 8 8115 οἰ οπ θα8, ἰγθοθη!09 οἱ πὸ- 

παρὶμία ἀἰδ5 ἰηνϑηΐπηι8. ΕἴσηΣ γ6ΓῸ αυς ἀΐοία 5ιηὶ 
οπηΐδ, αἱ φυΐϑᾳιθ ἴῃ ἰ] 51111}8 διιϑ φιήθυι5. ἰμ)υς 16 

οσὶ!, οοπίαιδδοαὶ, οἱ ἱπ) υδε 14 πγοτίαίαν. 

Εσοο ἀεαὶ εἰδὲ δίότοοτα ϑοιηι ᾽3, Μγοίίουπι ἰρίτιν 
αἰϊχυϊά ἀδ δηΐπιὰ οὐρίϊνα ἰηδίηυδί ργορ!ιοίδ, αἱ οι 

Ροιίαϑι οἰδυπι οἸη8. Θχρογίθη ἱπηπηὰ πα {128 δι ΓΕ. 

Ἐσο ἐφ εοπίετο βτπιαιποπίμηι ραπὶς 35. ἸΔΟΙΓΟΟ 

πο ἰηγοηϊίαγ ρᾶ1}8 58Π0}8 οἱ ἱποοπιιηίηυῖι8.: Π66 

βγπιδπιθηῖο ρϑηΐβ σαυάεπέ ᾳυΐ ἰπ οαριϊν] 16 ρᾶγ- 

Υὐ} δυπι, αιίΐᾳφυθ υἱ ρϑιΐθ [118 [γδηξαίιγ,, Οριι5 

ιναυοηὶ. 
ΟΔΡ. Υ. 

ἩΗας αἰεῖς Αἀομαὶ δοπιλιῖι8 3. Ὠοοουαΐ, υἱὲ {ιι- 

ἀϊοίυπι 6586ῖ, ποὴ ἀΐοογο: τὶς ἡμαϊεῖμπι πὶ πιθάϊο, 

86, Βαοίαπι ἡμαϊοῖμηα ἐπ πιθάϊο (πὶ 5", Εἰ αι βαποιὰ 
Ἀεὶ ροϊαογαπι, ἀΐοίτυν ᾿: ΕἸ 690 αὐ)ιείαπι 46. 

Θυδληάο δυίδπι ρδίγοβ {108 Ἄοοπιεάεθαι, οἱ δ} 

Ραίγυθ, Νοη [Δοΐλιη, αἱ Ρδῖγα5. Π|θ6ΓῸ5 εοππούδηι!, 

3.104. Ὁ5101..11. 
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δαὶ Πυοτῖ ῬΙΓΟΒ : πὶ 66 ραίγίθυ8 ἀδγοίυγ οτὶ- Α πατέρας" ἐπεὶ οὐχ ἣν ἁμάρτημα τῶν πατέρων τὸ 

γηἰπΐ, φιιοά 4} εἶ8. {11 οἀδγεπίαγ, ϑ6ἀ πϑᾷια θεὶ 

Ῥγοργίαπι 6ϑὲ ᾿νϑ8ο ρϑῖγαγθ. δ. διΐπὶ Ηθργογυμι 

τϑδείϑίον δχροϑιίὶ ΠἸυὰ "5 : Οἰογίβοαπίοα πι6 φίοτὶ ἢ-- 

ταϑο, οἱ δρογημεπίεδ πε ἐγμπὶ ἱσποδίεδ. Ὀδοοθ αὶ Θηΐπὶ 

εἰ οριι8 6586 φὶοτ Ποδι ΟΠ ὁπ), ποπ δυίδπι 'ρ50 Ορθ- 

γϑπίο, 56 δθηβοαυδηίδῦ, φυὶ ποπόγοῖα Ὠ60 ἀθίΓα ἰ:, 

ἔρϑυπι φυοαυδ ἱφποπαϊπῖα ποῖϑτὶ, Εδάθπι μᾶο Οὔβεγ- 

ναθάα σας ἴῃ Βαποάϊοιϊοηίυυ5, ἀϊτίβϑαιθ. αυῶ ἴῃ 

Βουϊεγοποπίο 8 μονίμἶοο παοπίυγ, πος ποὺ ἰῃ 

ογπιοιῖθι8 Ργοριιοίάγαπι. Ουἱά ἰρίίαν δι! νὐὴι! 

Πυὰ 35 : Ῥτορίοτοα οοπιθίοπι ραίτο5 ἰἰϑότοδ ἴῃ πιθαϊο 

ιἀϊ, οἱ βιϊὰ σοπιοάοπα! μαίτεδ ἢ δαχίδ ΘΟΠΊΠΙ ΠΘΠΙ 

αυδηιάδηι 46 5ἰπιρ!οἴογοιι δχροβιιοποπὶ ἰὰ νἱάθγθ 

'δϑὶ ἴῃ τυ υϑ! 5. ἃς Βοα οδ᾽8. πιδιφυδηιυπὶ 

φοοΙοδ5. 5 ρα δπὶπη ἀοοίοτεβ εἰ αυἱ ἱπ ΟΠ γίδίο 

βομυΐθ56 ραϊδηίαῦ 605 αυὶ 8'ν εἷβ ἀἰϊνίπαπι ἰδβθπὶ 

δυσϊονιη, ἀϊδοϊραίονααι ροιι! ἰηϑιἀϊς, ἃ 8}1}8 μὰ- 

ττὺ5 σοπιουηίαγ. δὶ δυΐίοια ἰρϑὶ ἱπίᾳυϊαβ ἰπ 605 

δροσίηϊ {005 αὐ ἀϊνίπυιη νογυαπὶ δι ἀυχογμηῖ, Ρᾶ- 

ἀτοβ δι! 1. 5. οοιηεάομεβ. Πθ6γο5. Ουοὰ δυίοπὶ 

Δἰϊου 5 φάγῃ 5. ΘΠ Δ 6γ ἀ6 οὐ ι5πιοαϊ ἰυπια 8 

δὲ ξοἀϊτϊοιίθιι5 ἀϊοαίυν, ρα]απὶ ἢτ ὁχ ρβϑϑίπηο υἱξθ- 

ΣΟ 5οχίο ὅδ : θκηι ἀρρτορίπφιαπί δΏΡΟΥ τη ποζεπ- 

ες, εἱ οάαπι ξατηθδ πιθαδ; οἱ 6χ ὅ0} ἀϊοθπίο "ὁ : δὶ 

νόγ0 οἰΐαηι ἀϊχογιπί αποὶ 8 πιρ : Οεἷβ ἀ6ι ποϑὶς μι 

εατηῖϑιις εἾνις νεδοαπιαν, οἰιπὶ ϑόπα δἰ! [απιο8 ἢ Ε)ι8- 

τθο 0} 5υπὶ εἰ {Π4 ἀραι Αροβίοϊαπι 4] ἀἰδοίἀθηΐε8 ἃ 

86 ἰηνίοοπι 86 πηι! υδηίο8 ἰπ φυϊυυβάδπι Ε60165}}8 

εἷς νἱτυρογαι 7: δὲ υόγο αἰ Γ αἰίετιιπι πιοτά οἶδ, υἱάοῖ 

ὯὯὡ ἱπυΐσοηι σοπεμιπαπιϊπὶ. Ηος πιογάογα οἱ οοιηδάθΓα, 

ποι οἰδεῖς θοιι5, αἱ ρδίγοβ ἢ]105 οσοπιοάδι!, οἱ {|| 

Ραΐγοβ, βοὰ ἰὰ ββαυϊίαῦ ὃχ ὀρογῖθυ8 θογυπὶ αυἱ 

Ἰυφιοδιίομεβ οἱ το ϊοϊυπι, πεὸ ἀπιθυϊδιΐ ἴῃ Ἰθᾳί- 

4ἰη}}8 6708. 

Εἰ εοπιρίθδί(μτ ΔΙΤΟΥ πίοι 8, Ἠοὸ δἰ φηϊῆοαι ἤποπι 

μαϑιαγια Ὠοἱ [ἀτοόγϑ πὰ πὶ παπάϊ οοπδαμῃ- 

τηαιίο.6. 

Ε)μεάοηι. Ἠεὶ [ὍΤΟΥ 6ϑ8ὶ οολγρυιίο ; ἱγὰ δυίΐθηι 

ἐδδιϊφαιϊο. Οπιπΐ8 δυΐεπι αυΐ ἀγρυῖΐϊ οἱ δογγίρὶῖ, 

Ρϑιον οεἰθμαϊίυν. 
Ε)μεάοηι. Ῥυωϑβίαι αἱ πιλ]} ἰη!εγαπὰϊ δυάϊα ἃ (6 

ἐσθίεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν τοὺς υἱούς. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ οἰχεῖον 

Θεῷ τὸ ταῦτα ἐνεργῆσαι. Οὕτω γὰρ χαὶ ὁ τῶν 
Ἑδραίων διδάσχαλος ἐξηγήσατο τό“ Τοὺς δοξάζον- 

τάς με δοξάσω, οἱ δὲ ἐξουθεγοῦνγτές μὲ ἀτιμα- 
σθήσονται, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Βασιλειῶν χείμειον. 

Ἐχρῆν γὰρ θεοῦ μὲν ἔργον εἶναι τὸ δοξάζειν, οὐχέτι 
δὲ ἐνέργειαν, ἀλλὰ παραχόλουθα τὸ τὸν ἀτιμάζοντα 
Θεὸν ἀτιμάζεσθαι. Ταῦτα οὖν παρατηρητέον χαὶ ἐπὶ τῶν 
εὐλογιῶν καὶ καταρῶν τῶν ἐν Λευϊεικῷ καὶ Δευτερο- 

γομίῳ, καὶ ἐπὶ τῶ. λήγων τῶν προφητικῶν. Τί τοίνυν 

ἐστὶ τὸ, Διὰ τοῦτο φάγονται πατέρες τὰ τέχγα ἐν 

μέσῳ σου, καὶ τέκνα φάγονται πατέρας ; Ὅσον μὲν 
οὖν χατὰ χοινήν τινα καὶ ἀπλουστέραν ἐχδοχὴν ἔστι 

τοῦτο ἰδεῖν ἐν ταῖς ἀκαταστατούσαις χαὶ στασιαζούσαις 

Β πονηρευομένων ἐχχλησίαις. Πολλάχις γὰρ οἱ διδάξαν- 

τες καὶ ἐν Χριστῷ γεγεννηχέναι τοὺς παρ᾽ αὐτῶν 
ἀχούσαντας τοῦ θείου νόμον νομισθέντες, ἐπιθου- 

λευόμενοι ὑπὸ τῶν διδαχθέντων, οἷον ἐσθίονται ὑπὸ 

τῶν υἱῶν πατέρες. Εἰ δὲ αὐτοὶ πλεονεχτοῖεν χαὶ ἀδι- 

χκοῖεν τοὺς προσαχθέντας δι᾽ αὐτῶν τῷ θείῳ λόγῳ, 

πατέρες εἰσὶν ἐσθίοντες τοὺς νἱούς. Ὅτι ὃὲ χεῖται τὸ 

ἐσθίειν τὰς σάρκας τινὸς ἐπὶ τοσαύτης ἀχαταστασίας 

χαὶ στάσεως, ἔστι μαθεῖν ἐχ τοῦ χς’ ψαλμοῦ᾽ Διὰ 

τὸ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς 

σάρκας μου καὶ ἐχ τοῦ Ἰὼδ λέγοντος Εἰ δὲ καὶ 

εἶπον αἱ θεράπαιναί μου" Τίς ἂν δοίη ἡμῖν τῶν 
σαρκῶν αὐτοῦ φαγεῖν, λιμοῦ χρηστοῦ ὄντος; Τοιαῦ- 

τά ἐστι χαὶ τὰ παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ αἰτιωμένῳ τοὺς 
στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους ἕν τισιν Ἐχχλησίαις " Εἰ 

δὲ ἀλλήλους δάκνει καὶ κατεσθίετε, βλέπετε 

μὴ ὑπὸ ἀλλήλων» ἀναλωθῆτε. Τοῦτο δὲ τὸ δάχνειν 

καὶ κατεσθίειν, ὡς γίνεσθαι τὸ, Πατέρες φάγονται 

τέχνω ἐν μέσῳ σου, καὶ τέκνα φάγονται πατέρας, 
οὐχ ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ, ἀχολουθεῖ δὲ τοῖς τὰ διχαιώματα 

τοῦ θεοῦ ἀπωθουμένοις χαὶ ἐν τοῖς νομίμοις αὑτοῦ μὴ 

πορενομένοις. : 
Καὶ συντελεσθήσεται ὃ θυμός μου. Τοῦτο δηλοῖ, 

ὅτι πέρας ἕξει ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ ὁμοίως τῇ συντελείᾳ 

τοῦ χόσμου. 
Τοῦ αὐτοῦ. Θυμὸς Θεοῦ ἐστιν ἐλεγμὸς, ὀργὴ δὲ 

παιδεία. Πᾶς δὲ ὁ ἐλέγχων χαὶ παιδεύων πατὴρ δεί- 

χνυται. 
Τοῦ αὐτοῦ. Κρεῖττον παιδεύεσθαι ἐν τῇ ἀχοῇ τῆς 

ἦρβο δγυ ϑτὶβ, φυδπὶ υἱ τεϊρϑᾶ ᾿μδίοιαπι οϑίϊφα- Ὁ θλίψεως καὶ μὴ αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς παιδείας πειρᾶ- 

εἰοιΐβ ρωηᾶπὶ Ἔχρογίδγὶβ; φυϊάδηι Θπἰ πὶ νογὉ 8, δἰ 

ἦρθ0 ρΡαωπὸ 56η5ὺ ἐγυάἀϊυπίυγ. 
ΟΑΡ, ΥἹ. 

Εἰτηια [αεἰεπι ἱμαλι δ᾽. Ἐδ5 4υἱ ργοίρυΐ 6886 

ν᾽άσηιιν ἃς τοι 4υΐ5 πιδογοβ, γδὶ ἱπιρογὶϊ μο(οϑίδίθ, 

γϑὶ ᾳυοά 5οἰοηί 4) βδρίθητίϑαις πᾶνθηΐ ΟρΟΓΆΠΩ, 

χποῃίοδ ἴϑγϑϑὶ ἃς οοἱϊθβ νοοδγὶ δχἰδιϊπιο. Ῥγορμϑίἰ οἱ 
εἰδηΐπι θη }8 Βροοίο, 4.88 (Δ0165 Δρροὶ!δίυγ, 

ΒρΡΙοπἀογθηαι8 603 ποοθ858 ογἱὶ δὰ [05 πηοηίο8 

(τιπαῦὶ, υἱ οἰἴδπι δὰ 6ο8 ργορίιθιῖδ ἀϊοδίαγ. ΑὉ βᾶη6 
οὐδογναπάμπι 6δί, τηοηιθυβ αὐΐάθπιη ἀπηυπεϊδγὶ δὰ 

33} Πὸᾷ. ", ὅ0. 3) Ἐζοοῦ, ν, 10. δ Ῥ811. χχγι, 3, 5 20} χχσι, 2]. 
νυν, ἰδ. " ἔζεεϊι. Υἱ» 2. 

"πππὰ..«..ϑ..ὅ..- πὩεὦὋὁὌὔὕὃἄυν τ τἅ«-......----- τι πὐπππἰπππππππ᾿ἔ ------- --π -- 

θῆναι - τινὲς γὰρ παιδεύονται τῷ λόγῳ τῆς χολάσεως, 

ἕτεροι δὲ αὐτῇ τῇ χολάσει. 
ΚΕΦ. Φ. 

Στήριξον τὸ πρόσωπόν σου. Τοὺς εἶναι δοχοῦν- 

τας χαὶ μείζονας παρὰ τοὺς λοιποὺς, ἤτοι χατὰ τὴν 

τοῦ ἄρχειν ἐξουσίαν ἣ χατὰ τὸ περὶ γνῶσιν χαὶ σοφίαν 
διατρίδειν ἐθέλειν, ὄρη νομίζω λέγεσθαι τοῦ Ἱσραὴλ 

χαὶ βουνούς. Τὴν ἐπίφασιν οὖν τοῦ προφητιχοῦ λόγου 
πρόσωπον ὀνομαζομένην καὶ τὴν λαμπρότητα αὐτοῦ 
δεήσει στηριχθῆναι ἐπὶ ταῦτα τὰ ὄρη, ἵν᾽ ἡ προφῇ- 

τεία καὶ ἐπὶ ταῦτα λεχθῇ. Καὶ παρατηρητέον γε, ὅτ 

21 (α]αῖ. ν, 15. 8. Εσροι. 
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«τὰ μὲν λεγόμενα ἀπαγγέλλεται τοῖς ὄρεσι, προφη- ἃ αυᾷ αϊοαπίιν, ναἰοἰἶτ! ΥΟΓῸ 6856 ΠΟ. ἀδ ἢϊοιι- 

τεύεται δὲ οὐ περὶ τῶν ὀρέων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 
βουνῶν χαὶ τῶν ναπῶν χαὶ φαράγγων " ταῦτα γὰρ οἱ 
βουνοὶ χαὶ αἱ φάραγγες χαὶ αἱ νάπαι, τὸν στηριγμὸν 

μὴ χωροῦντα τοῦ προφητιχοῦ προσώπου, οὐδὲ δέξα- 
σθαι τὰ λεγόμενα οἷά τε ἦν. ᾿Απαγγέλλεται δὲ ταῦτα 
τοῖς ὄρεσιν, ὅτε ἤχο:ον, ἀξίοις οὖσι τοῦ τὰ ἐπιφερό- 

μενα παθεῖν οὐ πάντως ἵνα πάθωσιν αὐτά - δυνατὸν 
γὰρ τοὺς ἀχούοντας, ἐπιχειμένων τινῶν χαλεπῶν, 

μεταδαλόντας μηχέτι περιπεσεῖν τούτοις οἷς ἤχου- 

σαν, ὥσπερ καὶ περὶ Νινευϊτῶν γεγένηται. Καὶ ἐν τῷ 

Ἱερεμίᾳ δὲ, Πέραν λαλήσω, φησὶν, ἐπὶ ἔθγη καὶ 
βασιλέας τοῦ ἐξᾶραι καὶ ἀφανίσαι αὑτούς. Καὶ 
ἐὰν μεταγοήσωσι, κἀγὼ μεταγοήσω περὶ πάντων 
ὧν 1ε1άληχα περὶ τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. Διὰ τοῦτο 
δὲ πρὸς τὰ ὄρη μόνα λέγεται, ὅτι χωρητιχά εἰσι τοῦ 
πιϑΚ πάντων λόγου " οὐδὲ γὰρ ἂν παρὰ τὰ ὄρη συνεῖεν 

τοῦ βουλήματος τῶν λεγομένων. Ἅμα δὲ παραθετέον 

τὸ ῥητὸν τοῖς ἀδιαχρίτως διαλεγομένοις πᾶσι καὶ τοῖς 
τυχοῦσι χαὶ περὶ τῶν μειζόνων τοῖς ἁπλουστέροις καὶ 
ἀχεραιοτάτοις ἀναχοινουμένοις - χαὶ λεχτέον αὐτοῖς, 

ὅτι ὥσπερ ὁ προφήτης τὰ περὶ ὁρέων χαὶ βουνῶν 

καὶ γαπῶν χαὶ φαράγγων μόνοις τοῖς ὄρεσι χελεύεται 
λέγειν, τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς διαχόνοις τοῦ λόγου 

φυμδουλεύεται ποιεῖν. Ἡγοῦμαι δὲ τοὺς μὲν πρὸς 
Ὑνῶσιν ὑγιῆ πεφυχότας τὰ ὄρη εἶναι " τοὺς δὲ ὀλίγον 
τι παρὰ τοὺς ἄλλους διαδαίνειν τῇ γνώσει δυναμέ- 

γνοὺς λέγεσθαε βουνούς" τοὺς δὲ Ψιλὸν τὸ πραχτέον 
ἐζηλωχότας λέγεσθαι νάπας - τοὺς δὲ πάντων ταπει- 

νοτέρους τὰς ψυχὰς ὀνομάζεσθαι φάραγγας. 

Καὶ ἐξαρθῇ τὰ τεμένη ὑμῶν. Πᾶσι τοῖς προτιθε- 
νένοις τὰ τῆς γνώσεως ἐξετάζειν καὶ βιοῦν κατὰ τὸν 
νόμον, χαὶ ἢ ὀλίγον τι ὡς πρὸς τὴν γνῶσιν διαθαίνειν 
ξιναμένοις μόνον, ἣ πλέον τοῦ πραχτιχοῦ μηδὲν ζη- 
τὐῦσι χαὶ ἀρχουμένοις τῷ τῆς εἰσαγωγῆς λόγῳ χαὶ 
ἔργοις βραχέσι φησὶν ὁ λόγος τό" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ῥομφαίαν, καὶ ἐξοοθρευθήσεται τὰ 
ὑφηλὰ ὑμῶν, ἅτε ἐν τοῖς τοιούτοις δυναμένον εὑρί- 
ὄχεσθαι τῦφον χαὶ φιλοδοξίαν χαὶ οἴησίν τινα. Καλὸν 
ἐξ τὸ ἐξολοθρευθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι φυσίωσιν καὶ 
οητιν, ἄπερ ἐστὶ τὰ ὑψη.1ά. Αὐτὴ δὲ ἡ λογικὴ ῥομ- 
φαία, ὅσα παρὰ τὸν λόγον οἰχοδομοῦμεν τὰ θυσιαστή- 
ρια οἰόμενοι δεῖν τῷ Θεῷ τὴν λογικὴν λατρείαν, συν- 
τρίδει αὐτὰ, καὶ τὰ ἱδρύματα ἃ νομίζομεν χατα- υ 
σχευάξειν τῷ θείῳ λόγῳ" ἅπερ τεμένη νῦν ὀνομάζει 
ὁ θεῖος λόγος. 

Καὶ τοῖς ὀρθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς ἐχποργεύουσι. 

Προσεφαρμοστέον τούτῳ τό: Ὃς ἂν ἐμδλέψῃ γυ- 
ταῖχα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ " καὶ τὸ ἐν τῷ Δανιὴλ 

χείμενον περὶ τῶν παρανόμων πρεσδυτέρων ἐπὶ Σω- 
σάγνης" Οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀναχκαλυφθῆ- 
γαι αὐτὴν (ἦν γὰρ κατωχεχωϊλυμμένη), ἔπως 
ἐμκλησθῶσι τοῦ κάλλους αὐτῆς. Καὶ τοῖς νοητοῖς 
ὃὲ ὀφθαλμοῖς πορνεύει ὁ ἀποστὰς τοῦ ἐνορᾷν τῷ χάλ- 
ἀξι τοῦ τῆς ἀληθείας λόγου. 

55 ογθῆι, χυμ!, 7. Μ Εζοο]ι. νὰ, θ. "} ἰδ... ὅ, 

ιἴνα5 50118, νϑγυπι οἰΐαπὶ ἀθ (0 θυ5 οἰἰνίβαᾳι!6. π6- 
Τηυγοβίβ, οἱ ν} } θυ5. ΗΟ δυΐ δαὶ Ο01168. ἃς να]. 

168, 58 1υὕὅδά16, αυῷ ἢττα!αίοπι ργορμειοἱ ναϊίυ 9 
ἙἄΡΟΓΘ πεαυιδυμί, π66 68 αυ8ὲ ἀϊουπίιν γϑοίρεγο. 
Νυπιεϊδηίιν δυΐθι δες πιοη θι8, 4}, φυδηάο δὺ- 

ἀϊεθδηὶ, ἀϊπηὶ ἐγδηὶ φυὶ ἰηἰἐγοηἀδ πη ρα! ἐγθηίυΓ, 

πη ΟΠΙπΐπο υἱ ραϊογεπέυν: ἤαγὶ δηΐπι ροίδδί αἱ φαὶ 

ἱησγυδηιία αυφάληι) πι8]84 δυύϊαηϊ, πηυϊδηϊ ΠΟ ΓΟ 8, 

οἱ ποι! ἱποίἀαηι ἰη δὰ συῶ δυάΐογιην πιαὶλ, 406 8)- 

δἀπηούυπι Νίηϊ ν 8 οοπι είς. ἴα δεγεπία φυοημὸ : 

ὕἱετα ἰοφματ, ἱπαυὶὶ "5, δρΕΓ φοπίε8 οἱ ϑΡῈΥ τέρθθ 
κι απ[εταηι εἰ ἀϊδρετάαπι 606. Εἰ δὲ ραν ίοπιίαηι 666- 

τίη! εἰ 60 ρωπὶοπίϊαηι αἀφαπὶ 46 οπιπῖθε φια ἰοεωίμα 

διεπὶ [ασετε εἷς. Ἰὰοῖτοο ζ.1 6 ἀυίεπι δά πηοι69 50109 

8 ἴμὲς ἀἰουπίυν, φυοὰ οπιηίυπι γα οπθαι ροϑδίεϊ ἐἀροΓο: 
ΠΔΠ| ῬΓΘΙΟΥ πηοηῖ65 ἀἰσοπἀογυηι ται] οηθπὶ ἃ}}} μαι 

88:15. ρεγβρδχϑγιεΐ, 5.1} αυυάᾳὰδ ἀρρονομπάυπι 68ὶ 

{Πυ8 ἀϊοίαπη 1.8 φυὶ πυ}1ὰ [υἱοὶ ταιίοηθ οὐποι8 

Ῥδβδϑίπι νυϊκίψυς μουν ίπἰυυ8 ἀ6 γοῦυ5 τρϑ)ογὶ 5 ἀΐδ- 

δογυηὶ, εἴ 688 βἰπιρ! ἰοἱογὶθυ5 οἱ οἰ ἱπορι 8 ἐ0π}- 
πηυπηίεδληΐ. Αἴχυς {118 ἀϊσοπάμηι 6οὶ, φιδιαὐπιοάυη 

ΡΓΟρίιοία ᾳὔυς δὰ πιοιιίαβ. οἱ Ἂ0}168 βϑὶ 5406 ἃ6 

γ 4165 ϑρεείδηι, 68 5018 πηοηιί 5 ̓υφαΐ }υθοίυτ, 5ἰς 
γογὶ πη ἰδ γ5 οΟι 511} π} ἀδγὶ αἱ ἀοίίοιι πιοάο 580 

ξόγδηι. Εχἰϑιΐμ!ο δυ θη) 608 αυἱ 8 54)δ:η βοἰθπεϊαπι. 
μδιΐ βυηΐ, πη (68 6586; αυΐ ρυπ ϊιην αυϊὰ ριφ τὸ- 

Ἰψαΐβ βεἰομεία ρον ροϑϑαμ!, οοἰϊο8. ππουρατὶ ;. 
4υΐ παύαπι τεπιυϊδηίγ Δοιομθηι, βδ! 05 ἀϊεὶ ; φυΐ 
γ ΓΟ Οἰπηΐθὰβ ]ΠἸΟΓῸ5. θη 4}1})48, γ4 165 

ποιιἰῃδγὶ. 
Εἰ αμ[οναπίμγ ἀοίμϑτα υϑδῖτα ν᾽. Οιημπίθυ5. αυὶ 

ᾳυῶ δά 5οἰδηιία πη βροοίδυϊ, ἱῃαυΐγογο οἱ βοσιπ υηὶ 

Ιοφοῖῃ νἵνεγθ δὶ υἱ ργοροηυμί, αυΐφιια γὲ] ρῃβ ΠΝ 
αιὰά δἀ 5εἰεπίίδμι ργορσγοάϊ ροίαέγυηΐ, ν6] πἰΜ}} 
Ριφίθν δοιϊοπειὴ φυφρυμὶ, 54 (184806 ΠΑ ουὶ οἱ στιὰ ΐ- 

πιοηίαγία βοϊαιῃ ἀοοίγίπα ἱπιθυδηιυν ἃς ὀχ μα! ορο- 

τίθι5 Γυἱοίαπίαν, δἱϊ ἀϊνίηυ5 δόγπο ν᾽: Εσοα 660 

ἐπάμοο δΏΡΟΥ τὸς φίαάϊιπι, εἰ αἰδρεγάθη τ ἐποείδα 

υδδίγα, αυοά 50 ΠἸ060 ἢ (ΔἸ 105 [Ὧ5118. αι ϊάλπη οἱ 

Ιαυἀ 5 ἀρρειὰ5 γαοιληπλαὰς ροβϑὶι ἰηνθηϊγί. Βοηυπι 

δυΐθιῃ 681 ὶ ἰα 58 ἐϊδρογίδίυγ, διϊηίααθ (ποῦ 

80 Γλοίαπιία ἀοἰοδίαν, αυι βυμὶ ἐπορίςα. ᾿ρ56 δυΐο μι 
ται }}18 φἸδαΐϊυα5 ᾳυδοιπαὰθ οομίγα γαιϊοποπι 
δχϑίγυϊπηυβ δἰίαγία,, γῶϊὶ ἀθθθγῦὶ 60 γι Ὀ]]οτὰ 

ουίαπι, ἰρϑἃ οοπίοε δ, πεο ποὴ πιυηἰ } ΟΝ 65 4185 Ν08 

ἀἰϊνίηο νογθο ἐβἀϊῆοαγα δα  βεϊπηδηυβ, φυδϑαυθ ἀἰνὶ- 

Ὧ0.5 Β6ΓΠ0 ἢθπῸ ἀο! υυ τὰ γυοδί. 
Εἰ οομὶς φοτιη [οτπισαπιῖθις "5, Πυΐο ἀρίαπάυπι 

αιιοά ἀϊοίυπι 651": Οὲ υἱάοτγί! πιμίΐοτεπι ααἀ οοποι- 
γνἱδοεπάμπι ἐαπι, ᾽απὶ πιφοίαῖμ δ. 6εὶ ἐαπὶ ἴῃ οοΥγάς δ; 

ηυοάφιια ἴῃ θαηΐς]8 ἀδ ἰμίψυ!5 5ομογιθι15 ογξᾶ ὅ..- 

ΒΆΠΏΔΩΙ Παθοίαιγ : Αὦ {{Π| ἐιφαὶ ἡμδδοταπέ μὲ αϊδ0ο- 

ομογι γί (οταὶ οπὶηι σουρετία), μὲ υεί δἷο δαιἰαΥ ον Ὡ Ὁ 

ἀδοοτα 65. ϑρὶ τι! υ5 φαοαιια οου}}8 [υγηίᾳμίυΓ, 
4} 856 ΔΥΟΓΙΪΙ πῈ ἀθουγθπι γον] δι 18. ὙΟΓΌΪ 6085 
ιυθαίι!», 

Ὁ 1014. 9. 5 Ναί, ν, 28. 
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Δὸν [γαδίτα ἰοσμίι8 δμηὶ "5, ΝΟῚ [γυβίγα ονθηΐγα αὶ οὐκ εἰς δωρεὰν .1ε.1ώληχα. Οἴομαι τὸ μὴ μάτην 

ρυ10 φυξ ἀϊφηῖ5 ἀἰϑιγὶ θαυ πίαν οΔ] Δι 4065 π)η]ογυ ἢ 

ΒΟηἶ 6 ̓ἶο ἈΡρΟΙ]αΙ 85 : 06. ΠΟΠῚΡῈ 6556 40] ἰνὶς 

γ»)λυοίαν : Νοη [τἰδίγα ἰοσκίιδ δαπὶ οἱ οἰσια ἰαε: 

ἔχ ΠΠοσαπι δπἰπὶ ἐὐθη!α οἰϊοίυν Δ|]᾿αυϊά, οὐηι ἰΐ φυὶ 

δὰ ρογροιυπίαγ, υἱ]Πἰίοπὶ γοίδγδηϊ, οὐ σοηνοῦ- 
ἐν 

ἰδηΐιτ. Βα. δυίθι οἰἰδπὶ ροϑί ἰηΠ]οῖδ5 ρθπδ8. ποη- 

Δ.}}} [ἢ ΡΘΟΟΔίΟ ΡαγβοΥ γαυύθυίηϊ, δῖ ῬῸΓ δογοπ) πὶ 
ΒΟΡΙΠΟ ῥΓΟΡΙ ΘΙ ἰο5 δ᾽: Εγμδίγα ρμογοιιδδὶ ἰἰϑότυς 

υθϑίτοϑ : αἰδοὶρίΐπαπι 0 Ὲ διιξοορὶδιἷ8. ἢ,.1.7 ὙοΥΙδ᾽ π}}16 

ομΐπι 68. ροτουβϑόγυμι ᾿ἰθογογαπὶ ποιμΐη6 16 ἐμ|6}- 

Ἰϊαὶ πϑα μία Θρογα, πη8]5: δηϊπη ροη πη, αυΐθυ8 
801υ{15 Οἱ ρ6ΓΟΙ 5815, ἢ ΠΟΤἾ}}5 πηδιιοὲ τ) Δ} {{18. 

θα δηΐπι ὁρογί 5 ἐπηρβα 5, ̓ ρϑα θοὴν 5651] 

ἀοῆείι ργᾶν 85. 

Ρίαιάε πιαπιι δὲ οὐδίτορο μοά6 "1, Οαδηίαῃι δι} [{{- 
το ἢ) διιποῖ, Ἰυθοίυγ ῥγορίιοία Οὗ πηι τυ! πὸπ 

Δυοπλ  πδιϊοηυ πη) ροριΐ ααϊνίαγὶ ἢοι 501 .πὶ γΟ66, 

564 οἱ σοΓΡοΥ 5. Παθίϊα, υἱ πιδιὰβ αυϊάδπι ὑγϑ 5ίυ- 

Ρογδ Ὁ} πιυ μά ηαπι ρδοοδίογυπι ρ᾽λυάδληϊ; Ρ68 

ΨΟΡῸ ἴδγγαῃ ὙΘΠ ΘΠ ΠΟΥ ηυδίϊαῖ, αἱ ἰηἀ6 50} 5 

Ῥοιβίγαραί. ΗἸυά δυίοπῃ "5 : Εἰ αἰαὶ ; Επσο, ρᾶτα- 
Ρ᾽"γαϑὶ υἱθι}5 ΘΥΤΙΠΊΔΟΪ.05 γὸγ : Γαπιοπί αι 5. διιηὶ 

εἰ εἰαμιοτθηι πιϊδογαῦἑἰθηι ἐπ πιοάπηι οὐαὶ, ΕΛ πος 

ἰσιΐυγ 3. ἰηϑίδν ργορίνοῖξ ἀδοοῦῖς ἰηαΐρης [ογθηίος 

065 ραίγδηϊυν Ἰη418, οἱ ᾿υσυθγίίοῦ Πογα, οἱ πὰ}]Ὸ 

ἸΏ040 ργορθδηῖοδ5 αὐ ΡΓΏΙΟΥ γϑοῖδπ) γι! οποπὶ ἤυπὶ, 

{11ὰ Ροηΐειι5 ἀδιοβιαγί, ΕΟγβί ἃ Π γ γῸ πιᾶπυ ρἰαυμ1- 

γὴα8, αυλπἋο ρδοοαῃ θυ 8 ΠΟῚ ΘΟΟΡΟΓΔΙΙῸΓ; ρο6 

διιί6η] ΡΟΓΒΙΓΘΡΟΓῈ ἀϊοίπηυγ, αυδη ὁ ἤθη ἀπινυϊα- 

"υ.8 οὐπιὶ 1118. θ]οἰ πη 05 ̓16 πὶ τη 56 ΔΊ 16 πὶ ἰπ πιοάυπὶ 
Επιρθ, οὐπὶ π0}}} Δυυπιϊπαιΐοη γ γ 00 δὲ οραγα ἕθη- 
δύῃιπ)08. 

ΠᾺΡ. ΥἹΙ. 
τες ἀἱεῖι Λἀοπαὶ Ποπεῖπιδ ἰοττ 15γαθὶ "9. Θυληάο- 

αὐΐάοπι (αΓΓα: [5Γ86} ργορ θιία ἀδ {πὸ νοηίαγο ἀΐοἰ- 

ἀιὴῦ, ΘΧ βεπ|0 8188 ἰθ γι 605 6856 4υἱ ραογβρίοδοίουὶβ 

δηϊηνΐ δυηΐ, αυϊχιο 80] πιὶ γοϊδία θη! πιο δυργα 

ΘΠ.65 4υΐ 51} 5006 ἰαγγϑιη. Εἰ οαγιὰ ᾿ρϑὶ ῬΓΟΡΙΘΡ 

ὀυΐρυϑ αυυϊζαημηοὰο ἀΐεὶ αυδδηὶ 6 ἰοΓγΓἃ 6586, δί- 

408 ᾿5γ86] Θγὶϊξ 8.15 ἰθγγα, εἰ φυΐ βαοιηάυπι ἰοροιη υἱ- 

γον δὐοοιΐ βυηι. ΑἹ» 8. δηΐπὶ 4118. (αγγ ριοάϊ σα 

δυ δ νὴ 8, 4ιδιηϑἀπηοάυπι αἷΐ 5145 ὅδ : δοηιΐπο, 
αὖ αἰΐδ τεγτῶ Ῥτοάϊᾳία αμαϊνΐπιιδ : οατὰ 11 αὶ ἰάγαπι, 
αἱ 510 ἀἰοδη), Θχρογίοβ. ϑπηϊ, ργοιϊρία ἀΐσαγθ ἤθη 
πονουίη!. Ουοπιοάο δμΐπὶ ἃ1.5 ἸΟΥγρ ποθὴ Γπδγίπι φαΐ 
᾿τὰ βυμ: 8. παίιιγα σΟΙΏΠρΑΓα , υἱ 4115 510] βυπιδηὶ 
τὰπαυλιη Δ.  " Οὐδίμον δυΐοπι α]65 ἀϊουπίυγ ρ6- 
ΠΟΡΆΠΔ αυδίυοῦ Δρηιῖη8, ἰῃ αυς ἀἰνί απίυν ρεΐπαπι 

οἱ δυργα ΟΠΊη65 (0ηὺ38 ΑΔΙΌη, ἀεἰηάἀ6 ἀοπλι5 [(ΕΥΪ, 

Λππὶ ἀμ 5 ἴ5γΔ 6}, 86 Ροβίγθπιο ἰδηπιιδιη 811 ργῶ- 

τὲ Γ ἰδίοϑβ, ἢ φηΐ εἰπιδηῖ Βοπηίπαπ). θοπιμς δηΐτῃ 15 - 
ταοὶ δρεγιυῖ! ἱπ Ῥηναίνπιηι Σ ἀα)ΟΥ οἰ ργοίθοίον ο0- 

τῶι 65. δῆ, ἴῃ 4110 δυίΐοπι ρ581100 ὈΓΙΡΙΟΓ ἰδῖ05 ΠΟ- 
τΐηδίαΓ ἀοπια5 ΠΥ] : 86 ἀοιηυ8 αυΐάαπι ΑὍγοι 88- 

ἐεροιο5 διπ|; ἀοπιιβ [μονΐ, φυΐ, υἱ ἰΓἃ ἀΐοδιι, ουϑ 

45 Ἐζρολ, γὲ, 10. 56 3ογοηι. 11, ὅθ. 
δ. Ῥρα]. αχ!, ἴθι 

ῃ τεῦ 

Ὑ ἔχου. νἱ, 11. 

συμθαίνειν τὰ ἐπιμεριζόμενα τοῖς ἀξίοις συστατιχὰ 

νῦν λεγόμενα χαχὰ, τοῦτ᾽ εἶναι τό Οὐχ εἰς δωρεὼν 

«1ε161ηκα αὑτοῖς ἅπαντα ταῦτα. ᾿Αγύετα! γάρ τι 
ἀπὸ τοῦ τάδε γίνεσθαι ὠφελουμένων τῶν πασχόντων 
αὐτὰ χαὶ ἐπιστρεφόντων. Ἐὰν δὲ χαὶ μετὰ τὰς χο- 
λάσεις ἐπιυμένωσί τινες τῇ ἁμαρτίᾳ, φησὶ διὰ Ἱερε: 

μίον ὁ προφητικὸς λόγος " Μάτην ἐπάταξα τὰ τέχγα 

ὑμῶν" παιδείαν οὐκ ἐδέξασθε. Εἰχὸς γὰρ χἀχεῖ τὰ 

πατασσόμενα τέχνα τὰ ἔργα εἶναι τῆς χαχίας, γεννή- 

ματα ὄντα τῆς μοχθηρᾶς ψυχῆς, ὧν ἔσθ᾽ ὅτε λυομέ- 
νων χαὶ πατασσομένων, οὐχ ἧττον μένει ἡ χαχία᾽ 

πολλάχις γὰρ, τῶν ἔργων ἐμποδιζομένων, χαὶ ἡ χα- 
χία ὑπεχλύεται. 

Β Κρότησον τῇ χειρὶ καὶ φῬόρησον τῷ ποδί. θσον 

ἐπὶ τῇ λέξει χελεύεται ὁ προφήτης διὰ τὸ πλῆθας 

τῶν βδελυγμάτων τοῦ λαοῦ σχετλιάσα: οὐ μόνον τῇ 
φωνῇ, ἀλλὰ χαὶ τῇ ποιᾷ καταστάσει τοῦ σώματος, 

ἵνα αἱ μὲν χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐχπλήξει τῇ ἐπὶ τὰ 

πολλὰ ἁμαρτήματα χροτήσωσιν" ὁ δὲ ποῦς σφοδρύτε- 
ρον τύψῃ τὸ ἔδαφος ὡς ἦχον ἀποτελεσθῆναι. Τὸ δὲ, 
Καὶ εἶπον, Εὖγε, παραφράζων ὁ Σύμμαχος πεποίη- 

χεν' Ἐπέγθησα καὶ ἐσχετλίασα. Καὶ ἡμᾶς οὖν 

δεήσει μιμουμένους τὸν προφήτην καὶ σχετλιάξειν 

ἀγαναχτοῦντας ἐπὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις, καὶ ἀφο. 

σιοῦσθαι ὡς οὐδαμοῦ εὐδοχοῦντας τοῖς γινομένοις 
παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον. Τάχα δὲ καὶ χροτοῦμεν τῇ 

χειρὶ μὴ συμπράττοντες τοῖς ἁμαρτάνουσι" ψοφεῖν δὲ 

( λεγόμεθα τῷ ποδὶ, μὴ συμπορενόμενοι αὐτοῖς" καὶ 
λέγομεν σχετλιάξοντες τὸ Εὖγε, ὀὐδενὶ βδελύγματι 
λόγῳ ἣ ἔργῳ συγχατατιθέμενοι. 

ΚΕΦ. Ζ' 
Τάδε λέγει Ἀδωγαῖ Κύριος τῇ γῇ ᾿Ισραήλ. Ἡ- 

γοῦμαι, ἐπείπερ ἡ προφητεία τῇ γῇ τοῦ Ἰσραὴλ λέ- 
γεται ἡ περὶ τοῦ ἥχοντος πέρατος, ὅτι αἱ πτέρυγες τῆς 

γῆς οἱ διορατικώτατοί εἰσι καὶ μετεωροπόροι παρὰ τάν. 
τας τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ αὐτοὶ διὰ τὸ σῶμα λεχθη- 

σόμενοι ἂν εἶέν πως ἐχ τῆς γῆς" καὶ εἴη ἂν ὁ Ἰσραὴλ 

αἱ πτέρυγες τῆς γῆς καὶ οἱ κατὰ τὸν θεῖον νόμον 

βιοῦν δεδιδαγμένοι" ἀπὸ τούτων γὰρ τῶν πτερύγων 

τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν, χαθώς φησιν Ἡσδῖας' 
Κύριε, ἀπὸ τῶν πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠχού- 

Ὦ σαμεν" τῶν, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, ἀπτέρων τῆς γῆς τέ- 
ρατα λέγειν οὐχ ἐπισταμένων" πῶς γὰρ οὐ πτέρυγες 
τῆς γῆς οἱ πεφυχότες πτεροφυεῖν ὡς ἀετοί; Τέσσα- 

ρες δὲ πτέρυγες λέγονται τὰ γενικὰ τέσσαρα τάγμα- 

τα, εἰς ἃ διαιρεῖται, πρῶτον μὲν καὶ πάντων ὑπερέ- 

χων ὁ οἶκος ᾿Ααρὼν, ἑξῆς δὲ τούτῳ ὁ οἶχος Λευῖ' 
καὶ τρίτον ὁ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἕτεροι παρὰ 
τούτους οἱ φοδούμενοι τὸν Κύριον. Οἶκος γὰρ Ἰσραὴϊ 
ἤλπισεν ἐπὶ Κύριογ' βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς 

αὑτῶν ἐστιν. Ἐν ἄλλῳ δὲ ψαλμῷ παρὰ τούτους ὄνο- 
μάξεται οἷχος Λευῖ' χαὶ εἰσὶν οἱ μὲν οἶχος ᾿Λαρὼν 

οἱ ἱερεῖς, οἱ δὲ οἶχος Λευῖ, ὡς ἂν εἴποι τις, οἱ ὑπὶ᾽ 

5 1ρια. Ὁ Εχοο}ν. νῷ, 1. 55 ἰβὰ. χινῦ]. 
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τοὺς ἱερεῖς νεωχόροι" οἱ δὲ οἶἴχος Ἰσραὴλ οἱ ἀπὸ τῶν Α 5δεογάοίίθυ5 5ιπὶ φὐϊαἱ ; ἀοπιὰβ ἴβγδοὶ αυἱ ὁ ἀυ0- 
ιθ' φυλῶν" οἱ δὲ φοδούμενοι τὸν Κύριον οἱ ἀλλότριοι 
τοῦ Ἰεραηλιτιχοῦ σπέρματος χαὶ προσχείμενοι τῷ 
Κυρίῳ καὶ προσήλυτοι. 

. Καὶ ἀποστεῶ ἐγὼ ἐπὶ σέ. Παρατηρητέον τοῦτο 
παραδόξως πεφρασμένον εἰς παράστασιν ἀποῤῥήτου 

χαὶ θειοτάτου νοήματος, Ἐν ταῖς ὁδοῖς σου, φησὶ, 

ταῖς χολαζομέναις ἐχδικήσω σε. ᾿Αδιχούμενοι γὰρ 

οἱ ἁμαρτάνοντες οὐχ ὑπὸ ἄλλου τινὸς ἣ ὑπὸ ἑαυτῶν 

ἐδιχήθησαν. Καὶ οὐχ ἄλλοι καθ᾽ ὑπόθεσιν ὄντες τῶν 
ἐδικημένων χολάζονται οἱ ἀδικήσαντες, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ 
αὐτοὶ ἐχδικούμενοι καὶ χολαζόμενοι. Ἐχδικῶν τοίνυν 
τοὺς ὕφ᾽ ἑαυτῶν διὰ τὴν καχίαν ἐδιχημένους ὁ Θεὸς, 
χολάζει αὐτοὺς χαθὸ ἠδιχήχασι. Καὶ διὰ τῆς χολά- 
σεως μὲν ἐξαφανίζονται οἱ ἐδιχηχότες, χαταλείπονται 
δὲ οἱ ἠδιχημένοι οὐδαμῶς ἔτι ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τοὺς 
ἠδικηκότας" οὐ γὰρ ἕτι ἔχουσι τὴν ἐδιχηχυῖαν αὐτοὺς 
χαχίαν χαὶ τὰ ἔργα αὐτῆς. Πρόσχες δὲ χαὶ τῷ" Δώ- 
σω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου" οὐ γὰρ τινὰ 
μὲν δίδωσι, τινὰ δὲ οὐ δίδωσιν, ἀλλὰ πάντα ἐξαφανί- 
ζει" χαὶ εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, καὶ εὐεργετῶν καὶ χαρι- 
ζόμενος τοῖς τὰ βδελύγματα πεποιηχόσιν ὁ Θεὸς, δί- 
ἕωσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ὡς 
ἔστι μαθεῖν καὶ ἐχ τῶν ἐν τῷ ᾿Αμὼς οὕτω γεγραμ- 
μβένων' Πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν 
τῆς γῆς" διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς πάσας τὰς 
ἁμαρτίας ὑμῶν" οἱονεὶ γὰρ χἀχεῖ τοιοῦτόν ἐστι τὸ 
λεγόμενον: Ἐπειδήπερ παρὰ πάντας τοὺς ἐπὶ γῆς 
ὑμᾶς ἔγνων ὡς ἐμοὺς ἐπιλεξάμινος, ὅπερ ἀχόλου- 

ἀοείπ ἀὐἰθαῦυ8 δυπ; {{π|6η.68 Δυίαπὶ Ἰ)οπιὶηυπ)ν, 

αυὶ 80 [5γδθ! Πἶς 0 8θπλΐπθ δἰ ἰοπ! Ὠοπῖμο δἀϊογοηί, 

86 5υπΐ| ρνοβα) γί. 
418 Εἰ πιϊείαηι 60 ἐπ (6 ΟὈδογνδηάαπὶ ἰδ πόνο 

ηυοάδπι πιοάο δαργίπιϊ δὶ δισδηυπὶ αἰνἸογοπι 08 

ἱπιο!!δοίαπι τορι βαπίαπάιιπι. {π υἱὲδ {μἴς, ἰηφυῖι "ἢ, 

αυς ρυπίυπίαγ, οἰπάϊσαϑο 16. Ἰηὐυγία οπἰπὶ φυδπὰθ 

δἤϊ!οϊυπίυν 4υϊ ρέσοαιϊ, ΠοῚ Δ0 4110 4ι)8πὶ 8 56 ἱρ- 

[58 δἰδοϊαπίυν. Οὐαπηασα ποη 84{| εἰπὶ αἰίαν ρογδοπᾶ 

φιιδπὶ αυὶ ἰη)υτγία «Βδοιί δυηΐ, ραπίυπευν 4υὶ ἰθ)ατῖα 

ἁϑδεογυηῖ : ᾿ἰάδπι ἰἀπιδη δυηὶ αυἱ ΥἱπάϊοϑηιΓ εἰ ρυ" 

πἰυπίυν, {Πςἰ 8668 406 θαυ 608 4ευΐ ἃ 56 ΡΓΟΡΙΕΡ 
πλϑ!"ἰδπ ἰο)υγῖα ἴδοι βυηϊ, Θἃ γϑιῖοπ 608 ρυμἷϊ, 408 

β')] ᾿π] υτία διιοίογεβ (θθγυπί. Ας ροηΐβ φυΐϊάθην ἃ}0- 

Ιδπίυν ἱπἼυγίδ φιιοίογα5, τηϑηθηΐ Υ6ΡῸ αυἱ ᾿π]γὶΔ 8{{6- 

οἵἱ βδυπὶ, βοὴ διηριϊυ5 605 4] ἰπ)υγίαπι Γὀσθγιηὶ, ἱπ 
86 ᾿ρβ818 "αῦδηί}β. Νὴ ϑηΐπιὶ ΔΠΊρ] 105 ᾿π) υγῖα ρϑιοπς 

ἴοπὶ π|4}}|3π| οἰ υβ4ια Ορογὰ πϑθεηι. δε οἱ ᾿Πυ. 

δἰίοηἋο δ᾽ ; Εἰ ἀαϑο ξιιροῦ (6 οπεπὲβ αὐοπιϊπαιϊονεα 

μας. Νοη οἰΐπὶ αυδοάδπι 4ιἰ|ἀεπὶ ἀαὶ, 4ιυδϑίδει 

ΥΕΓῸ ΠΟῚ ἀδὶ; 804 Οπ!η65 ἀο]οί. Εἰ, 5ἷ βίο ἰοχιιΐ [35 
εβί, οἰΐδι} θ6πη6 ἀδ 15 πιθγεπίο, Ὧ6 [8 ἱπ υΐοη 
4υἱ Δνοπιίπαιΐοποβ [δοοτιηῖ, 608 δΌΡΟΓ 008 ἀδἱ 

ΟΠ Π68 ΔΡΟΠ Δ Ι0Π65 δογαπι, αιοιηδάπιοάιπι ἀΐ- 

ΒΟΘΓΘ 6ϑ( δἰΐδπι ἐχ 118 48 ἰπ Απι|Ὸ8 [(ἃ δβογὶ ῖὰ 

ϑυπ δ; Ῥογμηιίαπιοη υο8 σοφπουὶ 46 μπὶυετοὶς {τὶ . 

ὑπθυιδ. Ἰαἀοἶτοο εἱοίδοαῦ διιροῦ υο8 οπιπία ρεϑοζαία ὑέ- 

δἰγα. Νᾷτῃ οἱ ἢΠ| ς φιιοά ἀϊοῖ!, εὐυϑηηου! 6δὲ : Ονδη4ο- 
θόν ἐστι τῷ, Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὑτοῦ" διὰ ( 4υἱάοπι γ08 σοβῃονυΐ ργῶ οπιηἶθι8 4αἱ δυπί Β0Ρ6 
τοῦτο ἐχδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ὡς ἐμοὺς (καὶ οὗς ἔγνων 
ἐγὼ εὐεργετῶ) πάσας τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. Καὶ ὡς 
ὁ χαλός γε ἰατρός, φησὶ τό" Οὐ φείσεται ὁ δρθαλμός 

μου ἐπὶ σὲ, οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐλεήσω. Ὥς γὰρ ὁ φειδό- 
μενος τῶν μείζονος τομῆς καὶ χαυτηρίου δεομένων 
ἰατρὸς καὶ ἐλεῶν αὐτοὺς δεομένους μειζόνων βασάνων 
χαὶ πόνων, ἐλλιπεστέραν προσάγει θεραπείαν " οὕτως 
ἂν ἐποίησεν ὁ λέγων" Οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου 

ἐπὶ σὲ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω" εἴπερ ὡς ἑταῖρος ἐχέδετο 
χαὶ ἐλεεῖ, Τὴν ὁδὸν οὖν ἐχάστου ἐπ᾽ αὐτὸν δώσει, χαὶ 
τὰ βδελύγματα τοῦ βδελυχτὰ ἡμαρτηχότος ἐν μέσῳ 
τοῦ ἡμαρτηχότος ἕσται οἱονεὶ χατανοούμενα χαὶ βλε- 
τόμενα χαὶ χαταγινωσχόμενα, ἵνα μετὰ ταῦτα γνῶ- 
σιν οὗτοι περὶ ὧν ὁ λόγος, διότι Κύριος Κύριος, καὶ 

(ΘΓΓΔΠῚ, ἑάοίγοο εἰ οἴδοαν δΙΡΟΥ υο08 ᾿ΔΌΠΈ9Π) ἸΠ608 (εἰ 

4005 σΟΡΠΟΥΪ 50, ᾿Ϊ5 Βοπείαςϊο) οπιπΐα ρμεσραία ὕ6- 

δίτα. Ας ἰδῃυδπὶ "θη08 πιράΐουδ, 811: Νοπ ρατοεῖ. 

οουίμ πιεῖ! δΏΡΟΥ 6, ποι πιϊδοτεθογ. Ουδπιδάπιο- 

ἄυπι οπΐπὶ τηθἴου8 118 ῬΆΓΟΘΠΒ 48} 08 ΠΙ8]ΟΓΘ 86- 
οἰἰοπα αὐ οΔυίογίο Οριι8 6δὲ, δογυπιαια πηϊβογίυ 

οὐπὶ Πη8]0Γ6 5 ογυοἰδί5 86 ἀΟΙΟΓΕΒ παοθϑβαιΐοβ [Ν8- 

Βαγδηῖ, ᾿πράγαπὶ πΙΟΓθῸ ουγαιοπαπὶ δ θοί, 516 [6 -- 

οἷι αυἱ αἷϊ 55 : Νοπ ρατοοί οσμ 8 πόλι δΈΡΟΥ (6, ΜΘ" 

416 πιϊδετοῦοῦ; αὐυοά 50 ]ΠἸ66ἱ νοΐ διηϊοὰδ ουγαΓοὶ 

86 τιβογογοίιγ, Ὑ᾽δπὶ ἰφίιγ απἰυ δου) υδ86 δυγ} Ὁ 

ὀυπὶ ἀδ 1, οἱ Δθοπλϊ παιϊοπ 68 608 (υἱ Δοπιΐπδι0- 

Π65 Ῥογροίγανίι, ἴῃ πιράϊο ο᾽υ8 4υἱ Ρϑοσαν!, ογυηὶ 

ἰδπαυδπὶ δηϊιοὶ ἰηιο!!οοίμ5 46 ὁο0}}8 Οὐ νΟΓβ (658 80- 

πῶς ἔστι Κύριος" χαὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ δέ φησιν’ Ἐχδι- Ὦ τεργουδίθβ, αἱ ροϑί πδο βοίδπὶ ἰβεὶ, ἀ6 αυΐϊθιβ ὁδὶ 
χήσω τὸν Ἰακὼδ᾽ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, χαὶ κατὰ 

τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὑτῷ" τὸ 
ὅμοιον χἀχεῖ ἐν τῷ ἐχδικήσω δηλῶν ὁ λόγος. 

Κακία μία, καχία ἰδοὺ πάρεστι. Καχίαν μίαν 

προαγορεύει ὁ προφήτης ἐν ἧ τὸ πέρας ἥχειν φησὶ, 
τὴν τῶν Ἰουδαίων κατὰ Χριστοῦ τόλμαν’ πιλοχὴν δέ 
φησι τὴν ἀναπλήρωσιν τῶν ἁμαρτημάτων. Τούτῳ 
γὰρ τῷ λόγῳ καὶ οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι ἐξωλοθρεύθησαν, 
ὅταν ἐπληρώθησαν αἱ ἁμαρτίαι. Καὶ ὅταν δέ τις ἁμαρ 

τάνων πολλὰ ἕν τε μὴ ἁμαρτήσῃ, διότι τῆς μαχρο- 

5 Ἐζρεῖι. τὰν, ὃ. 55 7014. 5. 8» 1014. 9. 
τι, 10. 

ὅδ᾽ ΑΏ)05 ΗΙ!, 3. 

560, ΄υοπίδπι θοπιίπυ5 Βοπηΐπι5 65ῖ, οἱ συοπιοάύ 

Βοπιίπυβ 651. ἴθ Ο866 ιοχὰθ ἀϊεὶϊ "᾽ : {{{π85-- 
ἐαΥ Ζαοοῦ δἰ υἱας 6Ἶ8, οἰ ξεειμιάππι εἰμάϊα 678 

τοάάαπι οἱ; υἱὴὶ ἰάδη) βἰρηῆοδί ϑουίρίαγα γν γ}Ὸ 
εἰοἰδοαῦ. 

Μαϊδια ἀπα, πιαϊϊεῖα ὁεοε αὐεδὶ 58. ΜΑΙ Δπὶ ὑπᾶπὶ 

Ργϑπυπεαὶ ργορποῖα, ἴπ 4υὰ ἤποτὶ γοηί ΓῸ ΠΊ 6558 

ἀϊεῖι, αϑάδχ πἰπηῖσιπὶ δυάμοτυπι ἴῃ ΟἹ γἰ δι πὶ [Δ οἷ- 

πυ8. Ρίοαιιπι δυίαπιὶ γοσδὶ ρθοσϑίογυὴ ΟΟΠΊ ΓΟ! ἸΟΠ ΟΠ. 

Ἦλαο οπίπι γαϊΐοηα οἰΐδπὶ Απιοτγῃαὶ Θχιθυ πιΐπαῖὶ βιιηῖϊ, 

4υᾶπα0 οσοπιρ]οἰᾶ διη1ὶ θοτυπὶ ροοοδίᾶ. Π{6π| οὐτὶ φυΐδ 

τα Ποταπι ροΟοδίογα πὶ Γουβ ὑπυ5) ζ.8 αιιοάίδπ) ἤθε 

86 χροὶ, ν, 11. 5 Ο56. 1᾽1ν, 9. "᾽ Εζοοίι" 



Ἴι ἘΧ ΟἈΙΘΕΝΕ 2 

Δὐπ {1 ργορίο φυοὰ ραιϊεπεῖα Ὠοΐ υἱἱυν, οἱ οἱ Π]ἀ Α θυμίας ἀπολαύει τοῦ Θεοῦ, ἐὰν μετὰ ταῦτα κἀχεῖνος 
δΌΠΟΓ οὐ θυ5 ροσσαιῖβ δυἱ8 δἀιϊάοτγὶ, 46 110 ὙΘΡῈ 

ἐϊοαίυγ : αἰ α πα, πιαϊπἶα ὁσο6 αὐἀθδῖ, ὁε06 νϑπῖϊΐ 

γίοχιιδ δΙΡΟΥ 6 ὅδ. 

ΕΙοταῖς υἷτρα, Ερτια αυΐὰ ροεὶ οδοιἱχαιίοποβ, θεὶ 

Μνοπειοῖα αἰυοοπὶ, ἤογεγ ἀϊοίίυν υἷγρα ὑδηῃοῆοϊ! 

αυοά εχ ρῃποηἀδιίοης οαϑιίραι! οτὔἴμαγ. Εἰ ἴῃ ᾿5ϑία 
1:8 ργορἰιοιάγυπιὶ ἀδ Οἢ ΓΙ βίο δἷς μαθοὶ "᾽ ; Εσγοάϊε- 

ἰμν υἷτρα 46 ταάΐϊοο 26886, ἐἰ [108 (6 ταάϊτςε ἀδεθη- 

ἐει; ᾳυδῃ ἰρβᾶπι, ορίπον, ργοριεία ἱπάϊοϑί, ρδῦ 
χίγραηι αὐ άαπι, Υἱπὶ δα] υἱα τὶ νογθὶ δὰ ἱπογορᾶπάοϑθ 

αἰ ρυνίοηο8 δυάϊογοβ, αφυλπάο τΓοργοϊιοπάυπιαγ ; 

ῬῈΡ ἤογϑιῃ νογὸ ᾿υ5.5 ἱπογορβίίοη δ [γαοίυπι οἱ γεά- 

δισυιοηΐβ. Ὀπυδαυΐδαυδ ἰφίιυγ ποβίγυμῃ σφυδηο 858 

εἰἰνίπα υἷγβὰ ρογουβϑιιη δοηι 1, ἀδὶ ορογᾶπιὶ αἱ Ρ6Γ 

ῥαιϊοινἶδπ) οἱ σομπηρ!οοσηιί4π ᾽ῃ 115 αυῶ Οὐσαγγυηϊὶ, 

βὺς τνίγρο οἤὶείαίαν. ΥἹΔ6 παπὶ Ἰυ] 5 γαῖ ἤσιγα ρο5- 
εἶς 6586 υἱγβὰ Λάγοη, 4υ ροϑὶ πιυϊ (οπηριι5 6Χ 

450 {Π|ὰπὶ ᾿ιϑυυθγαῖ, Πογαθῦῖ ἃς (γαοίυπ δἰλυ] τὶς δ᾽, 

Νδπὶ ἰδηαυδπι Υἱγρὰ θεαὶ δγαὶ {1}, βίου! βογίρίυπι 
εδί "" : δὶ υἴτραπι φια α θ60 6δί. διπιδ8. (υληὶ αὶ 

ταῖς, αυδημδθπιούυπι ἀθοοὶ ἴδεν] υἱγραπὶ Ὠοὶ, ἰ5 

ΠΟ 5υΐυπὶ ἤογοίη, βοὰ δὲ [γυοσίιπη υἱάδυΐι ἴῃ 56, ἰἰἃ 

υἱ ἀΐξπυ8 εἰποίδιυγ αυΐ ἰῃ ϑδηοιῖβ βαποίογαηι ἰῃ 
δῷ (05{Ππ0 1} ΓΟρΡΟΠΔΙαΣ, 

θρπὲα νἱδῖο πε οπιποπι πιμ ἡ μαΐποηι 55, Θοἴροιε δηΐπὶ 

τορι οιία ροϑὲ ϑαϊναιουὶβ διἰνεηίαπι. Άθοια Δυΐθηι 

προσθήσῃ τὸ ἁμάρτημα τοῖς προημαρτημένοις, εἰκό- 
πως λεχθείη ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ" Καχία μία, κακία ἰδοὺ 
πάρεστι, ἰδοὺ ἥχει ἡ πιοκὴ ἐπὶ σέ. 

"Πνθησεν ἡ ῥάδδος. Τάχα ἐπειδὴ μετὰ τὰς παι-᾿ 

δεύσεις αἱ εὐεργεαίαι τοῦ Θεοῦ ἀναλάμπουσιν, ἀν- 

θεῖν λέγεται ἡ ῥάδδος τῆς ἐχ τῆς διορθώσεως τοῦ 
παιδευομένου εὐεργεσίας. Καὶ ἐν τῷ Ἡσαῖς δὲ μία 

τῶν περὶ Χριστοῦ προφητειῶν οὕτως ἔχει" Καὶ ἐξε- 
«εύσετωι ἡ ῥάδδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, καὶ ἄν- 

θος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναδήσεται. "Ἦντινα χαὶ προφή- 
τῆς νομίξω δηλοῖ, διὰ μὲν τῆς ῥάδδον τοῦ σωτηρίου 

λόγου τὸ ἐπιπληχτιχὸν χαὶ χολαστιχὸν τῶν ἀχονόν- 
των, ὅτε ἐλέγχονται" διὰ δὲ τοῦ ἄνθους τὸ ἀποτέλεσμα 
τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς ἐπιπλήξεως. Ἕκαστος οὖν ἡμῶν 

Β τε αἰσθάνεται ὑπὸ ῥάδδου θείας πληττόμενος, πειρά- 

σθω, διὰ τοῦ ὑπομένειν καὶ εὐαρεστεῖσθαι τοῖς ἀπαν- 
τῶσιν, ἄνθος ποιεῖσθαι πρὸς τὴν ῥάδδον. Ὅρα εἰ τού- 

του δύναται σύμθολον εἶναι ἢ τοῦ ᾿Ααρὼν ῥάδδος 
μετὰ πολὺν χρόνον ἐν ᾧ εἶχεν αὐτὴν βλαστήσασα χαὶ 

καρπὸν ἐνηνοχυῖζα" οἱονεὶ γὰρ ῥάδδος Θεοῦ ἐχείνη, ὡς 

γέγραπται" Καὶ τὴν ῥάδδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ 
ζήνῃ" ἥντινα ὁ ἐνεγχὼν ὃν δεῖ τρόπον ῥάῦδον φέρειν 

Θεοῦ, ὕστερον οὐ μόνον ἄνθος, ἀλλὰ χαὶ χαρπὸν ὅψε- 
ται ἐν αὐτῷ, ὥστε ἄξιον αὐτὸν γενέσθαι χαὶ τοῦ ἀπο’ 

χεῖσθαι εἰς τὰ Δγια τῶν ἁγίων ἐν τῇ τοῦ μαρτυρίου 

σχηνῇ. 

“Ὅτι ὅρασις εἰς πᾶν τὸ πλῆθος. Ἔχλέλοιπε γὲρ 

ἡ προφητεία μετὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἐπιδημίαν. Κα- 
ἀἰίυν : 15 οπιμόμι πιμ ἡ μαϊΐποπι, αιιαπάοχυϊάεπι ( λῶς δὲ, Εἰς ἅπαν τὸ πιλῆθος" μὐρ δὶ λῆμμο κατ᾽ 

ἈΞΒΌΠΙΡΙΪΟ βεουηάμπ) οἰδοἰϊοποπι σΡϑιΐ (δοῖα οϑῖ. 
Εἰ δοπῖο ἱπ οοιις υἱτα ἐἾιι8 "". 8ϊ βαποίυι5 4φυΐδ [ὰ6- 

τὶς, σοπηρο8 οὐἷὶ οπιπίυπι αυογι οΟπιροίοπι 6586 

Ὁρογίραϊ, οἱ υἱεῖογ οὔ: βοὴ δ᾽ φυδρίπι γΓὸ συ Δπ) 
ὁΟυ]0 ῬγΟρΥΪ: νἱιδθ, 40} οϑὲ πιοηβ, ἴῃ 408 6Δηι αι 

ἦπ νογίϊδί6 65ι νἱ!δ 1 ΘΟΓΗΙ 18 Οἱ ΒυρΘΙΊΟΓΟΒ Β1Π015 
οτγριΐθυ5 αι) αἀνογβαηιυν ΠΟ 8. 

Οἰαπρὶι6 ἰαϑα 55, ῬΙαγίθυΒ 46 (υδὰ ἀἰδβαγαΐπηιβ 
οὐ Θτα γα πλι5. {πιὰ 46 : (αποὶ ομΐπι (μϑιι, οἱ 

τπογιμὶ τέσμγφθηί ἱποοττωριὶ, οἰ πος ἱμπιπιμαϑίπιαγ, Δ ς 

πο οΔάθπι) τοροίϑπιυ8, ᾿νὰΐ 6 060 ΒΟ ἱπηπηογα ἱπιι. 

Ταπιυϊηπιούο πιοιμογίδ γον! σδηἀς οαυ88 ἀἰσοη απ : 

δὶ πιλ}08 φυϊάιλπι ὁδὶ ῥυθίοαγα οἰμπία, αυδπὶ [04 ϊ- 

οαγα ἀυοιοοίπι ἰτῖυυ5 ἰ5γ80}, νοὶ ἠυἀϊοδγα δηροῖοβ, 
ΥὉ} )αάϊοαγα πηυπάυπι, ργουΐ ἀἰοίυμη ο5ι 57 : διάθ- 

δὲιϊ6 διρον δϑάος ἡμαάϊοσαπίες ἀπιοαθοῖηι ἰτῖθις5 ]ςταεῖ ; 

εἰ : Απροίοδ Ἱμαϊσαϑίνπμα; οἱ : 1" υοϑὶδ πιμπάαδ }μ- 

αἰοαθ ιν 45, Θχογοθηα 8 οδὲ ἀπίπηυ8 8 οἰδησαπάυπι 

τὰ, ὧὐ ομ}68 ἡἀϊοοπηυ5. Ουγοιάμῃι οϑὶ ἰφ!ιυὉ 

αὐυἱά 5'.ι ἰυὐὰ Ὠεΐ, οἱ φυϊά πιᾶρῆα Ποὶ νοχ χυς πιΐ- 
.:{ὲ5 δὶ ὀχοίιαι 9,0 δι) εογίδπηθη σοη ΙΓ ᾿ιο5.65. "860 
Ὑυογὶ 5. π|}}6 681 0.505 [υἷ556 Δροπίυ!ο58 4ἱ γ066 (08 

᾿τΔπίορογα δχοίϊαγυηΐ πηθηΐ68 δι ργα] πὰ οοη γα μ0- 

δί68. ΟΘυοηϊδη) γ6ΓῸ οἰϊὰπὶ ἰπ [δι νὰ τἰ9ὰ5 οὶ, οἱ 

ΔΙ οδίθπαΐπιιιθ, ἀπ05 δϑϑιυπηίυγ, οἱ ἢ δβ85ι:- 

πιοπάς βυπῖ, αἱ ΡῈΓ 0λ8 84 οΟἸΘθ ῃ 425 [65 ν} {468 

θεῖ ριγοβ οἱ νέγυβ [-γ } 28. δχοίιομη5. ηυβαυθ- 

55 ἔρον. νι, 10. “0 158. χι, 1. 5 Ναπι, χν!, 8. 

ἐχλογὴν χάριτος γέγονε. 

Καὶ ἄγθρωπος ἐν ὀνθαλμοῖς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν 

ἅγιός τις: ἦ, χρατήσε: ὧν κρατεῖν δεῖ, χαὶ περιέσται 

οὐχ ἄλλῳ τινὶ ἣ τῷ ὀφθαλμῷ τῆς ἰδίας ξωτῷ ὃς ἐστιν 

ὁ νοῦς, ἐν ᾧ τὴν ἐν τῷ ἀληθεῖ ξωὴν βλέπομεν, χαὶ 

περιγινόμεθα πάντων τῶν ἀντ τιπαλαιόντων ἡμῖν. 

Σαλπίσατε σάλπιγγι. Ἐπὶ πλεῖον περὶ σάλπιγ- 

γος διειλήφαμεν ἐξετάζοντες τὸ, Σα.ϊπίσει γὰρ, καὶ 

οἱ γεχροὶ ἐγερθήσονται ἄφρθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀι- 

"αγησόμεθα" χαὶ ἵνα μὴ παλιλλογήσωμεν, οὐ προῦ- 

διατρίδομεν τῷ τόπῳ μόνον δὲ ὑπομνήσεως χάριν 

λεχτέον ὅτι, εἴπερ μεῖζόν ἐστι τὸ χρίνειν τὰ σὺμ- 

παντα τοῦ χρίνειν τὰς δώδεχα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ, ἣ 

χρίνειν τοὺς ἀγγέλους, ἢ χρίνειν τὸν κόσμον εἰρημέ- 

νον ἐν τῷ' Καθήσεσθε ἐπὶ δώδεκα θρόνων κρίγον- 

τες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραὴ.1, καὶ ἐν τῷ" 

Ἀγγέλους κρινοῦμεν" ἕν τε τῷ Ἔν ὑμῖν χρίνεται 

ὁ κόσμος" ἀσκητέον ὑπὲρ τοῦ χρῖναι τὰ σύμπαντα 

σαλπίσαι τῇ σάλπιγγι. Ζητητέον οὖν τὴν σάλπιγγα 

τοῦ Θεοῦ χαὶ τὴν μεγάλην παροξυντιχὴν τοῦ θεοῦ 

φωνὴν τῶν στρατιωτῶν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸν χατὰ τῶν 

πολεμίων ἀγῶνα, ὁποίᾳ εἰχὸς ἣν χρῆσθαι τοὺς ἀπϑ- 

στόλους τοσοῦτον τὰ φρονήματα διεγείροντας διὰ τῆς 
φωνῆς τῆς σάλπιγγος ἐπὶ τὸν χατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀγῶνα. 
Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐν ἄλ- 

λοις παρεθέμεθα, σάλπιγγες παραλαμθάνονται, χαὶ 

6. Εχοά, τιν, 20. 55 Σοῦ. νι, 13. 4 10ὲ. 17. 
“4. 14. 441 (ογ. χν, δ. 57 Μία}, χχ, 8. ΔΚ] Οὐγ. τι, 9 οἱ ὅ. 



9 ΒΕΙΕΟΤΑΊ ΙΝ ΕΖΕΟΗΙΕΙΕΜ. 194. 
οαὐτας ἀναληπτέον, ἵνα προτρεψώμεθα δι᾽ αὐτῶν τοὺς Α φυδ ἰφί(υν ποϑβίγιπι δυάϊαί ΠΠ|ὼΔ "Ὁ : [η| ᾿πϑα ἐααία 

«καθαροὺς χαὶ ἀληθεῖς Ἰσραηλίτας ἐπὶ τὸ ἑορτάζειν τὰς 

, ἑορτὰς Κυρίου. Ἕχαστος οὖν ἡμῶν ἀχουέτω τοῦ" Ἐν 
.. σάλπιγγι ὕψωσον τὴν φωγήν σου" καί" Σαιϊπίσατα 
ἐν γεομηρίᾳ σάλπιγγι, ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς 

ὑμῶν, ᾿Αλλὰ μὴ ἔμπροσθεν ἡμῶν σαλπίσωμεν, ὡς οἱ 
ὑποχριταὶ ποιοῦσι" Μὴ σαϊπίσῃς γὰρ, φησὶ, ἔμ- 

αροσθέν σου" ἀλλ᾽ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ χατὰ τὸν 
πνευματιχὸν αὐτοῦ νόμον ποιήσαντες ἑαυτοῖς τὰς 

ϑοζσόπὶ ἰμαπὶ; εἰ : Βιοοίπαίε ἱπ Νεοπιοπῖα ἰμϑα, ἐπ 

ἱπεὶσιὶ ἀ16 εοἰεπιπὶ: αἰ υξείτ 5. ϑὲὰ "6 δηΐ6 Π08 
ἴω α οαπδπλι5, δου (αοἰυπί ᾿γροογίί (Νοίϊ δηΐπι,. 

ἐπαυΐ!, ϑα σαποῦο απίε (6 13), 564 Δη6 Πδιὶ δθοιιπ- 

ἀυπὶ 5ρ᾽ Υἰ Δ] 6 ο͵υ8 ἰεφθπ) [δοϊοπ 68. π0}}}5 (88 

ἀν .} 168 ἀγξθη!6 88, 816 Πορα οΟμηρᾶγδίδ8, υἱ ἀἰνὶ- 

π85 τουάδῃϊ νυο68 δὺ γγθα 405 ρυρβήάγο ἀοοοδηΐ 86 

[ἐδβία Θο]6γα, υἱ δἷς οπιηΐα [υάἀϊοαγα ροβϑἰπη08. 

λογιχὰς ἐλατὰς ἀργυρᾶς σάλπιγγας ἐν ἕξει ἀποτελεστιχῇ θείων φωνῶν χαὶ λόγων πολεμεῖν χαὶ ἑορτάζειν 

διδασχόντων, ἵνα οὕτω χρίνειν τὰ σύμπαντα δυνηθῶμεν. 

Καὶ ἐπὶ πᾶσαν κερωλὴν φαλάχρωμα. Τάχα τοῦ Εἰ ἐμρον οπῖπὸ σαρμ! οαἰυλμπι τ. Ἑστία Ἰυσίυδ 
ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι πένθους σύμδολον ἡ τοιαύτη αὐἱ ρῥῖῸ ρεροδιῖθ Δ ΟΙΌΓ ΒΥΠθΟΙυπὶ 6δὲ δ) αϑπιοά 
λέξις, Ὥσπερ γὰρ εἰσὶν οἵ ποιοῦσι φαλάχρωμα ἐπὶ μὶ ἀἸειίο. Ουδπιδἀπιοάππι οαΐπν ϑυπὶ 4υἱ 5ιιρδν νηογίυο 

νεαρῷ, οὕτως οἱ αἰσχυνόμενοι ἐπὶ τοῖς ἰδίοις πταίσμα- 

σιν, ἀποθέμενοι τὸν χόσμον τῆς νοητῆς αὐτῶν χεφα- 
λῆς, καὶ ξυράμενοι, φοροῦσιν ἐπ' αὐτῆς τὸ σημεῖον 
τοῦ πένθους. Τοῖς δὲ ἁγίοις οὐδὲν οἰχεῖον πρὸς ἐχθροὺς 

ἔχουσιν ἐνομοθέτησεν ὁ νόμος μὴ ποιεῖν' ραλμάχρωμα 
ἐπὶ γεκρῷ, ὅτι, φησὶν, ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. 

Καὶ εἰσελεύσονται ἐπ᾿ αὐτὰ ἀφυλάκτως. Νομι- 
στέον μιαίνεσθαι τὰ Ἅγια ὑπὸ τῶν μιαινόντων τὴν 

ἐπισχοπὴν καὶ εἰσερχομένων ἀφυλάχτως ἐπὶ τὰ 
“καῦτα. Οἷον ἀφυλάχτως λεχτέον εἰσέρχεσθαι εἰς τὰ 
ἅγια τῆς ἐχχλησίας, εἰ μετὰ μίξιν ἀδιαφόρως τις 
ἔχων πρὸς τὴν ἐν αὐτῷ ἀκαθαρσίαν ἐπιδῴη ἑαυτὸν 
ἐπεύχεσθαι τῷ τῆς εὐχαριστίας ἄρτῳ. Βεδηλοῖ γὰρ ὁ 
τοιοῦτος τὰ ἅγια καὶ ποιεῖ φυρμόν. 

οΟπιδπὶ ροηϊηΐ, 8160 4005 ῥγοργίογαπι ἀυ]οιογα 
Ρυάει, ρμοβί(ο βρί γι 18}}5 σα γ᾽1}8 πιυπάο, ἃς ἀδταϑβὶ, ἴ 
ἐ0 δγυηὶ βἰφησμι Ἰυοἴυ5. ϑΔποι18 γ6γῸ φυΐνι5. εἴ} 

οὐἱπὶ πηογίι15 ἙΟΠΠΠΊυ 6 651, ργθορὶ! ἰοχ 5 πό, διρεῦ 

πιούίιο οαἰυἱείιπι [ἀεϊαπί, φαῖα, ἰπαυΐ!, δαοίμ8 ἐδ 

Ῥοπιῖπο ἢθο [μο. 
Εἰ ἱπργοάϊθι! αν ἱπ θα τόπιοτα Ἶ". Ἐχ᾿Ιβυἰπιδπάππι οδὶ 

ῬΟΙυἱ βαποίδ αὖ {18 φαΐ ρο!υὐπῖ νἱδιἰΔιϊοπαπ), δα 

(ΘΙΏ6Γ ἴῃ {4 ἰμστεἀϊαμίυγ. Ρυΐα, ἰοπιογα ἴῃ βϑδμοὶα 
Θοοἰαϑίϑ ἰπϑγοΐ ἀϊσουάτ5 οδβὶ, 5ἱ φυΐβ ροϑδὶ οορυΐδπι 

6)υδᾳαδ ἱπιπιυιηἀϊεΐαηι, ἰεπιοτα δὰ μαογοϊρίεπύυ αι ρᾶ- 

ἤδη δυσπμαν βίϊουπι Δοοοββογίί. ΡΟ εἶ εἠΐπι αἱ 
δ)υϑεποά! 68. 5δῃεία, οἱ [δοἷϊ ἰηφιηδιϊοηαιη. 

Οὐαὶ ἐπὶ οὐαί. Πρῶτον μὲν οὐαὶ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ 5 Υα φἱρετ να 15, Ὀτίπιυπὶ φυΐδοπι τα’ ἴῃ [86 Υἱί8, οχ 
χατ᾿ αὐτὸ τὸ εἶναι αὐτὸν μοχθηρὸν, χαὶ ἀσεθεῖν, χαὶ 
μὴ ἔχειν τὴν ἐπισχοπὴν τοῦ Θεοῦ" δεύτερον δὲ οὐαὶ 
χατὰ τὰς μετὰ τὸν βίον τοῦτον χολάσεις. Ἀγγελία δὲ 
ἐπὶ ἀγγελίαν ἔσται, ἴσως τὸ μετὰ τοὺς προφήτα; 

τολλὰ περὶ τῆς αἰωνίου χολάσεως ἀπειλήσαντας εὐαγ- 
γελικὸν χῆρυγμα τηλανγῶς τὰ περὶ γεέννης χαὶ τῶν 
ἄλλων ἀτελευτύήτων βασάνων διξεξιόν. 

Καὶ ζητηθήσεται ὄρασις. Ἐπὰν, ἐντυγχάνοντες 

τοῖς προρητιχοῖς λόγοις χαὶ τοῖς νομίμοις μυστηρίοις, 

Εὴ βλέπωμεν τίνες αἱ τῶν προφητῶν ὁράσεις χαὶ τί 
τοῦ νόμου τὸ βούλημα, τῷ χαὶ τοὺς αὐχοῦντας τὴν 
τοῦ θεοῦ ἱερωσύνην οὐ μόνον παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ 

ἀπολλύναι τὸν ἀληθῆ τοῦ νόμου νοῦν, τότε πληρωθή- 

σεται τὸ Ζητηθήσεται ὅρασις ἐχ προφήτου. ᾿Αλλὰ 

φθάσαι δεῖ ἐπὶ τὸ εὑρεῖν τὴν ζητουμένην ὅρασιν ἐχ 
τοῦ προφήτου. Εἰ δὲ καὶ ἐξ ἱερέως ἀπώλετό ποτε 
νόμης, ζητεῖ πως εὑρεῖν διά τς τοῦ νοεῖν καὶ ποιεῖν 
ὀμερεὺς τὸν νόμον, ἵνα χαὶ ἄλλους χειραγωγήσῃ ἐπὶ 
τῇ τηρήσει αὐτοῦ. Καὶ ἐπὰν δὲ μὴ ἰχανοὶ συμθου- 
λεύειν, μηδὲ ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ τὰ δέοντα σχοπεῖν προ- 
χαθέζωνται, λεχτέον ὅτι ἀπώλετο βουλὴ ἐχ πρεσδυ- 
τέρων, Καὶ ὁ ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμὸν, εἰ μὴ ἐν- 
δύσεται τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν καὶ τὸν θώρακα τῆς δι- 
χαιοσύνης χαὶ τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύ- 

νασῇαι ἀντιστῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαθόλου, 
Πᾶς γὰρ ἁμαρτάνων ἄρχων ἀφανισμὸν ἐνδύσεται" 
χαὶ αἱ χεῖρες δὲ τοῦ λαοῦ ἐκλύονται, ὅταν ὑδαρὴς 
χαὶ ἄταχτος χαὶ ἐχλελυμένη ἔσται ἡ πολιτεία τοῦ 

1 Ῥραᾳ]. υτχχὶ ἅ. 
τὸ μιν, 20. 16 011. 1 ὑϊ4, 

Ὁ Ἰξα, ἀν, 1. 
νι 322, 

τὸ ΜΆ(|}. νἱ1, 2. 
τὸ Βχοοι, νι, 27. 

60 φυοὰ οἱ ἰρθ8 πι8)ἃ εἷ( οἱ ᾿πηρῖα, "66 ιλῇῃοδὶ υἱβὶ- 

ἰαΠοπδηλ Βοἱ ; Δἰϊογ πη) δυίαπὶ να Οὐ ἰογπιθηίδ ϑοϑὲ 
Ἰιαπς νἱίαπι ἔυϊυγα. Νιιιπιΐμδ Ὑ6ΓῸ ΈΡῸΥ πμπίΐεηι 

ετῖ! 16, (ογἱ6 φυοὰ ροϑὶ ργορίιοεῖαϑ τοι} ὰ 46 δίεγηο 

δι ρρ οἷο σοπιπιΐηδιοϑ, ζυϊυγἃ δἰ ονδηροιίςα ρῥγααὶ- 

φαιο, 4:8 ἀϊ!υνεϊά6 φοϊιοηᾶπι, πυ!]υπη4υθ ἤποηι 

Ἰιαμιίαγα ἰογπιθηίδ, ὀχρ σαὶ. 
Εἰ φιατοίμτ υἱεῖο 11. Ουδηάο Ἰοφαπὰ δ ργορ ει οἶδ 

βου θυ 8 οἱ Ι6ρ4]}ῦ 05 τηγδίογ 8. πο Υυἱά δ ἐπι} 
υηδῃ) βἷηὶ ργοριιοίαγαπι Υἰβίομοϑ, 6᾽ φυΐ ἀ δἰ ἱ νο- 

Ἰὸχ, 60 φυοὰ ᾳυὶ θεὶ βαορογάοιϊο φἰογίδηιαγ, πο 
βοίυι ἰηΐαυΐ σἰμῖ, β6ὰ οἱ ὐδγυτη [6615 56 δι 8Π}}- 
βογὶπῖ, τὰπὸ ἐπι ρ!ευϊίυν {Π|6 : ΘΟ ματείμν υἱεῖο ἐς ρτο- 

μιιεία. .4 1. δ όγιιπ ὁπ οηάυπὶ 651 υἱ ἀυμρ5 18 ὁχ ργο- 
Ρ ιδῖδ υἱβῖο ἱπυθηϊδίινγ. Θυοὰ 5ἱ οἰϊαπη ἐσ βδοογύοία 

αἰϊφυαπάο οχὶς ἰΘχ, φυφεῖὶ φυοιϑαπιπιοίο, ἰμηι ἰη- 

(6! ἰφοπάο ἰὰπὶ ἰδοίθηο, 5δοογ 05 ἱμνθηΐγα ἰθβθῃι, 

αἱ οἱ 4}}18 Δά οἀπὶ οὐδεγγδηάδπι ἀυχ ργιβθδὶ. Οὐπὶ 

δυίδηι ἱποριΐ Ἀὰ ἀδπάυπι σΟμ δ᾽] ), νοὶ δὰ Οἰδρὶ 

εἰδπάυπι φυϊὰ ταὶ ρυ }ς:5 ἱπιοΓϑὶ!, ργβίάοηι, ἀΐοσοη- 
ἀυπ 68ὶ ρογί 586 οοῃβὶ απ ὁχ δδοογάοίθ. Ῥυγίποορ5 

υοᾳυθ ἰμάσποίαν ἱπίογίιυ, πἰδὶ ἰπἀυδγῖι Οἰιγβίυπὶ 

δόβυπι, οἱ {πογϑοοπὶ ῥυδι 155, οἱ δγπιδίυγδηι θεὶ, ὧἱ 

Ροβϑὶξ γοϑίβίθι8 δάνθγβιιβ αϑίαι(,8 ἀΐδυο!!. Θπιηΐβ 
οπἶπὶ ργίποερδ φυΐ ρεςοδί, ἰμίογίία ἰηἀμείυν, ϑ6ά οἱ 
πιαπιδ νορμίὶ αἰδεοίυμηιιν 18, οὐπὶ ἀΐ!υῖα οἱ ἱποοτα- 

Ροβίϊα, γτοπιίββααιια ἃς βου [Γὑαγὶϊ ρορυ} ἀΐδοὶ- 

Ρἰϊηδ. Θυδηάο δυίοπὶ νἱργίυία θοὶ υἱοίυγ οἱ δυῤϊεγὶξ 

1. Ἐζρο, γι, 18. ὑϑθουϊ. χιν, 1. 7 χερὶ, 



τὯ5 ΕΧ ΟἈΙΌΕΝΕ Ἴϑῇ 
᾿Πυὰ ἦ᾽ : (οη[οτιαπιδιῖ, πιαμῖις ἀἰδδοίΘ, ἴὰπς ἀο81- ᾿ λαοῦ. Ἐπὰν δὲ τῇ ἰσχύϊ τοῦ Θεοῦ χρήσεται, τοῦ εἶνε: 
Ποῖ θς58 ρορυ]08 ἰογγ, οἱ ἢί ροριΐυ5. (Ἰ, αυγθη5 
τοφητπ) ΘΟ ΟτΠι. 

Εἰ σονιδί τι 46 ξοπίοτίϑιις "8, Ναας Παπιδημπι, ἰη- 
απ, 1115 ργοάονῖς οΟηβ πὶ, πθο φυϊάφυλπι Ὀοπὶ 
ΟὐπΒ1ΠΠ| Πα θόθαηῖ. 

ἤρα ἀφοῦ! οἰ ρτγίνιοορ8 81, ΠΙυὰΔ : Ποα ἐμφεϑὶϊ, 
ΟΟΠΒΠΘΙ0 ΒΊΟΓΘ ΠΑΓΓΔΙΌΓ, [Ογί6 ποη γοαάάίϊιπι ἃ 86- 
Ρ[υαρίπιδ ἰπιογργοίυυ5, φαοὰ [γα ποθὴ οχίβεϊηια- 
γ6η} αἱ ϑαϊναῖου Ἰυρογαί, υϑὶ φιοὰ {Πυὰ ἰυπς ἤθη 
ἰηνοηθιίηι ἴθ Ἠρῦγαο (οπι6. ΝΙΝ τ[Δπηδη αὐϑεουγάσμπη, 
δοΡγϑιἃ ἐπὶ ΠΠΠ6 τὰ, Γαδ πὶ ΔυΟ4ι6 ᾿πρ6Γα, 4υδη- 
ἀοαυίάεπι [υχὶς ΘΙ ναῖον βαροΡ θυ βδίθῃι. 

Εἰ δι Μιαϊοῖϊα δοτιιπὶ εἰείδοατ {{Π|ος 55, ἘΠΙΔΉ δχ }ι- 
ἀἸοἰ 5 65 φιΐ ρβοοανίι, ἰαάῖοαι Βοπηΐπιι5 Θὰ πη αυ] 

λαὸς γῆς; χαὶ γίνεται λαὸς οὐρανοῦ, ζητῶν τὴν βαο:- 
λείαν τῶν οὐρανῶν. 

Καὶ βουὴ ἐκ πρεσθδυτέρων. Οὐδὲ ἀνθρωπίνη 
βουλὴ ἔσται αὐτοῖς εἰς ὄνησιν, φησὶν, οὐδὲ ξξουσί τι 
συμθούλευμα χρησῖϊόν. 
Ὁ βασιλεὺς πενθήσει καὶ ὁ ἄρχων. Τὸ, Ὁ 

βασιλεὺς πενθήσει, συνήθως ἱστόρηται, τάχα διὰ 
τὸν Σωτῆρα οὐκ ἂν νομισθέντα πενθεῖν, οὐχ ἕρμηνεν» 
σάντων τῶν 'Ἑδδομήχοντα τὸ ῥητὸν, ἣ μὴ εὑρηχότων 
τότε ἐν τῷ Ἑθραϊχῷ τὴν λέξιν. Οὐδὲ ἄτοπον, σωζο- 

μένου γαὶ τοῦ ῥητοῦ, πενθεῖν λέγειν καὶ τὸν βασιλέα, 
εἴγε ἔχλαυσεν ὁ Σωτὴρ ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ. 

Καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδιχήσω αὐτούς. 

Καὶ τοῖς χρίμασι τοῦ ἡμαρτηχότος χρίνει τὸν πταί- 
Ἰρθι8 68 : βίφυϊἀοθπι γον πὶ δι ΠΠΠυἀ : Ομεπιαάπιο- δὶ σαντα ὁ Θεὸς, εἴπερ ἀληθὲς τὸ, Ὡς χρίνετε, χριθή- ἄκμι ἡ αϊεαις, ἡμαϊοανἐπἰπὶ; οἱ ἰδία : Πι 780 δπῖμι 
)μαϊεῖο ἡμάϊοαδ αἰϊιιπ, (6 ἰμδιμπι σοπάθηιπαε. Επάομι 
ἐπὶ [αοἷδ φιὶΐ Πιάϊσας. 

ΟΑΡ, Υ|. 
ΕἸ [ἀεια ὁδί δι} 6Υ πι6 πιαπιιδ Βομιϊηὶ "8, ἴῃ συΐθιι5- 

ἄλιη δυΐοπὶ Θχθηρ τίθει βεοιϊρίυπι 68 : απιις 
θοπιϊπὶ θοπεϊηϊ. Αἰφαὶ Δ! 0] Οϊχίηνυδ, φυοά δχργίπη- 
ἀυι Ὑ006 δοκεῖν, Ἰὰ 538: ρ6 6588 Ὑθῃ ΓΔ Δ. Π) δρυΐ 
ΗΘ θγθοβ ποπιθη θεῖ, φυοὰ ποη εἶΐο ρτοίδεγυπι. γ6- 
Γι πηθη νὸχ ἀοηείπες ἈΠ Ζαδπὰο ἀδυγραίαγ δἰ 8 Π2 
46 ἀομνίηο βθγνόγυπι. ὕ0] ἰρί(υῦ ροηίτυν δΘοπιίνιις 
Δθοπιΐνιις, βοϊδηάιιη 6ϑΐ, ΔΘ ΓΕ ΠῚ αυϊάδπι 6556 νοϊυμὶ 
Ῥγοργίιιπι οἱ ἱπεα}}}} 6 ποιμηθη Ἀεὶ, Δ1ογα πη. γογο 
Φοπεῖνις, Ἠρρναῖςς Ααοπαὶ, ἀα Ὠοηρίηο υϑαυγραγὶ, 
ἰηϊογάαπι ργοϊδια Πὰς νοῦθ ἀδ ποπιΐῃβ πο ΠᾺ Ὁ}}}, 
ἰπἰογάθπι φυδδὶ ἀ6 ΠομηΐπῸ δβογγόγαῃηι. ΤΙαἀ ἰρὶ- 
(υγ, Αἀοπναὶ Βοπιΐπιις, ἰπι 6] χοηιὶ 4υ ἀϊοίἃ 5υπὶ 
46 ἰπ6 40}}} ποιμΐμδ, ηἰ ἢ} ἀϊαοτι ἃ γ066 δοηιΐμιιδ, 
τι ἐχροϑιυϊπυ5. 

Εἰ ἀνδμηιρδὶξ πι6 υϑγιϊς 6 τπδ0 δ, ΟἿ ΠῚ ῬΙΈΓ68 δἷηι 
οἰἴϑηι ἰπίθγίογαβ ρογίαβ, δἱ δ] ἴα αυΐάεπι γαβρί οἰαἱ δὰ 
δ 5έγυπι, ἃ}14 δά ογβπίδπ), οἱ ἄμ "11 δά οοοἰάδη- 
1ἐπ}, ἀυείταν δὰ 6δῶπὶ χυπ τ ϑρίοἷἱ δὰ δαι!οηοηι, υἱ 
ἰπι δ τβρί οἰθηβ νἱ θαι ΠΠ]δ1ἃ πηα]α οοηίγα 608 4{| ἰη 
θογΘΑ}} μος πλαμ0 ρροοδηΐ, ὅϑ.πὶ Θηἰπὶ οἰΐλπν αἰ ὶ ἴῃ 
ἰόγγὰ πηυ 0}, υὧἱ οἱ πηι Π6πιδιΐοα οβίοπάμηὶ αἰβεῖ- 
Νἰΐπαν. θ]οἷν σαοαια ΟἸοιμδηβ : Οεθαπιις ἐπιρογηῖθα- 
ὑδ 8 ποπιϊαῖθιια, οἱ φιὶ Ῥοδί ἐἰπὶ πιμπαΐ ἰαη!ἰς ἢ0. 

σεσθε" καὶ τὸ, Ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνεις τὸν ἔτε- 

ρον, σεαυτὸν καταχρίνεις" τὰ γὰρ αὐτὰ πράττεις 
ὁ χρίγων. 

ΚΕΦ, Η’. 
Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου. "Ἐν τισι δὲ 

γέγραπται, Χεὶρ Κυρίου Κυρίου. Καί γε ἐν ἄλ- 

λοις εἰρήκαμεν, ὅτι πολλαχοῦ τὸ ἐχφωνούμενον ἐν 

τῇ Κύριος φωνῇ τὸ σεδάσμιον παρ᾽ Ἑόραίοις ἐστὶν 

ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὅ τι περ οὐ ταχέως προφέρονται. 
Πλὴν ἔσθ᾽ ὅτε τὸ χύριος τάσσεται χαὶ ἐπὶ τῶν δού- 

λων χυρίου. Ἔνθα οὖν χεῖται τὸ, Κύριος Ἀύριος, 

χρὴ εἰδέναι, ὅτι τὸ μὲν ἕτερον οἱονεὶ τὸ χύρ!ον ὄνομα 
χαὶ ἄῤῥητόν ἐστι τοῦ Θεοῦ" τὸ δὲ λοιπὸν τὸ, Κύριος, 

Ἑόραίοις ᾿Αδωγαῖ, ἐπὶ τοῦ Κυρίου τάσσουσιν, ὁτὲ μὲν 

προφερόμενοι τὴν φωνὴν ἐπὶ τοῦ ἀῤῥήτου ὀνόματος, 
ὁτὲ δὲ οἱονεὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου τῶν δούλων. Τὸ οὖν 
᾿Αδωναῖ Κύριος τῷ νοήσαντι τὰ εἰρημένα περὶ τοῦ 

ἀῤῥήτου ὀνόματος οὐδὲν διαφέρει. τοῦ Κύριος, ὡς 
ἐχδεδώχαμεν. : 

Καὶ ἀνέλαδέ με τῆς κορυφῆς μου. Πλειόνων Ὁ» 
σῶν καὶ τῶν ἐσωτέρων πυλῶν, καὶ τῆς μὲν βλεπού- 

σης πρὸς νότον, τῆς δὲ πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ ἄλλης 

πρὸς δυσμὰς, ἄγεται ἐπὶ τὴν βλέπουσαν πρὸς βοῤ- 
ῥᾶν, ἵν᾽ ἐχεῖθεν ἀναθλέψας ἴδῃ τὰ ἐπιφερόμενα κατὰ 

τῶν ἐν τῷ βορειοτιχῷ τούτῳ χόσμῳ ἁμαρτανόντων. 
Εἰσὶ γὰρ καὶ ἄλλοι χόσμοι ἐν τῇ γῇ, ὡς δείχνυσι μὲν 

καὶ τὰ μαθήματα’ φησὶ δὲ καὶ ὁ Κλήμης" Ὠκεανὸς 
ἀἁπέρατος ἀνθρώποις, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν κόσμα 

νιεϊηΐ ογαλιαιϊονῖθει φιιϑογπαπίαν. Εἰ 4υΐα πηυ]τὰ βυηι ἢ τοσαύταις διαταγαῖς ᾿ τοῦ Δεσπότου διοικοῦνται. 
Ρέροδία θογυπὶ 4υΐ ἰπ πιπάρ φυοπὶ ἀϊχὶ 44 δηυϊ- Καὶ ἐπεὶ πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι εἰσὶ τῶν ἐν τῷ τς ἰοπθπὶ ροϑί(ο γδγβϑηίαν, ἰἀοῖγοο ἰπ δἰγ 5 Ροτίᾳ ρτῖο- μένῳ πρὸς βοῤῥᾶν χόσμῳ, διὰ τοῦτο ἐστὶ πρὸς τἰβ 4088 Γϑβρ' οἷἱ διὰ δι οποπι, δϑὶ βίδιυδ ἱπιαρί ηἶβ 
2611, αυοπὶ ζοϊδίυν αὶ Αἱΐ δ : ἔγφο θέμις χοίοϊο8. 
Εν ἴβι0 πιοῖαϑ Ζ6ῖο 608 4υΐ 5658 ΡΟΓ ᾿η4}}{|{8π| 8|ν8- 
᾿ϊδπαυθγάμι, 58|}ὲ Αϑοίβοίϊ, ἰῆὰθ βιιϑιη τη ἂς ἀϊ- 
εἰοπαπὶ ἀγα τ. Αραΐ Ποπιΐπ68 αυΐδοπι ποη ἰρβα Ζο]υ5 
ἐδί ῥγοίοι ρυ8, 56} 26}} ἱπηᾶψοὸ υξ μαιι88 οἤεϊϊ δο 
υδάδπι οομ51}}} τδιίοηα ἀἰδβιυναῖι. 1 ἀΐαθο!ο δυ- 
ἰθπὶ δἰ Δη6615 618 201) 6ϑὲ ἰπηᾶϑο Ζ6}}, δδὰ ζο] 8 
ἰρέᾳ. 

Ψίας ἐπί φαίίαίος ροδδίπιας φιιαδ ἰδ!ὶ [αοἰμπι 5, ΕΔ- 
δ. χχχν, ὅ, 86 Εζῤρῃ), γι, 936. 8. Β]4. ΦῚ, 5: 1υἱά. 

απ, ὅ. δὲ Βχρρῇ, γαῖ, 9, 

προθύροις πύλης τῆς προτέρας τῆς βλεπούσης πρὸς 
βοῤῥᾶν στήλη τῆς εἰκόνος τοῦ ζήλου, ὃν ζηλοῖ ὁ λέ- 
γων' Ἐγὼ Θεὸς ξηλωτής. Καὶ διὰ “τούτου γε ζήλου 
τοὺς διὰ τὴν χαχίαν ἀπαλλοτριωτάτους ἱδιυοποιεῖται 

κτώμενος αὐτούς. Παρὰ μὲν οὖν ἀνθρώποις οὐχ ὁ 
πρωτότυπός ἔστι ζῆλος, ἀλλ᾽ εἰκὼν τοῦ ζήλου ἐνερ- 

γοῦσα ἣ οἰχονομοῦσα τὰς χολάςεις. Ἕν δὲ τῷ δια- 
θόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ οὐκ ἔστιν εἰχὼν ζήλου, 
ἀλλ᾽ αὐτόζηλος. ᾿ 

Ἴδε τὰς ἀνομίας τὸς πονηρὰς ἃς αὑτοὶ ποιοῦ» 

85 Εχοιῦ, γι, 1. 86 14, ἃ, 5 Εχοὰ, 
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σι. Ποιοῦσιν εἴδωλα οἱ ἁμαρτάνοντες πρεσδύτεροι Δ εἷυπί ἰάο]4 ροροληιΕ5 βοηίογεβ, ἀυπὶ ἱμίγὰ 86. 601- 

ἔνδον ἑαυτῶν χατασχευάζοντες διὰ μὲν τοῦ τῆς χα- 
χίας ἰοῦ πᾶσαν ὁμοίωσιν ἑρπετοῦ, διὰ δὲ τῆς ἀχολά- 

στου ἐπιθυμίας πᾶσαν ὁμοίωσιν χτήνους. ΕἸ δὲ καὶ 
ψευδοδυξήσαιεν περὶ τῶν θείων, μάταια βδελύγματα 

χυτασχευάζουσι' πᾶν γὰρ τὸ περὶ τῶν θείων ψεῦδος, 
ἅτε ἀτεδὲς τυγχάνον, χαὶ μάταιόν ἐστι βδέλυγμα. 
Εἰσὶ δέ τινες, τοὺς, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, τοίχους τοῦ οἵ- 

χοῦ τῆς ψυχῆς ὅλους διαγεγραμμένους ἔχοντες πάσῃ 
ἐμοιώσει ἑρπετοῦ καὶ χτήνους, χαὶ ματαίοις βδελύ- 
Ὑμᾶσι, χαὶ τούτοις δουλεύοντες. χαὶ ὡς θεοῖς θύοντες 

χαὶ θυμιῶντες, ὥστε τὴν ἀτμίδα τοῦ ϑυμιάματος 
ἀναδαίνειν, τουτέστι τὸ περὶ αὐτῶν θαῦμα ὑψούμε- 

γῶν χαὶ ἐπαιρόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν. Ἐγγράφουσι δὲ 
ταῦτα ταῖς διανοίαις αὐτῶν χύχλῳ, μηδένα χενὸν 

χχταλείποντες χαχῶν ἐν αὐτοῖς τόπον, ὡς δι᾽ ὅλον εἷ- 

ναι γεγραμμένον τοῖς χαχοῖς, καὶ τὸν ἱερὸν τὸν ἐδδο- 

μάδος χύχλον μετατεθειχέναι ἀπὸ τῶν ἁγίων ἐπὶ τὰ 
εἴδωλα, ὥττε καὶ τὴν οἱονεὶ βεθαιότητα ἐν τοῖς χεί- 
ρόσιν αὑτοὺς ἀναλαθεῖν. Τοιοῦτον γάρ ἔστι τὸ, Καὶ 

ἐξδομήχογτα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσδυτέρων οἵκου 

Ἰσραὴλ. Ὅτε δὲ ἡ διάνοια τοῦ προφήτου ὁρᾷ τὰ ἐν 
τῷ οἴχῳ τῆς ἐχάστου τῶν ἁμαρτανόντων ψυχῆς, εἰσ- 
αγομένη ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς 
αὐλῆς βλέπει, χαὶ ἔστι γε ὁπή τις καὶ ἴχνος ἐν τῷ 

Μεγομένῳ τοίχῳ, δι᾽ ἧς ἐπὶ πλεῖον ἐξεταζομένης χαὶ 
τῷ ἐρευνῶντι λόγῳ ἐξορυττομένης, ὅλα δύναται βλέ- 

πϑιῖν ὁ ὑπὸ τοῦ θείου Πνεύματος πεφωτισμένος, βλέ- 

τῶν μετὰ τὴν ὀπὴν χαὶ θύραν, δι᾽ ἧς ἔστι τὸν αὐτὸν 
χαὶ διεξελθεῖν τὸ νενοημένον. Φησὶ δὲ περὶ ταύτης ἢ 

τῆ; θύρας ἐν τῇ Ἰωάννου ᾿Αποχαλύψει ὡς ἐν ἐχά- 

στῳ τυγχανούσης χαὶ ὁ Σωτήρ' Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν, 
“εύσομαι πρὸς αὐτὸν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ. 

Διότι εἶπον" Ἐγκχατα,λέλοιπεν ὁ Κύριος. Οὐκ 
ἦν περί τινα ἕνα ποτὲ ἐναποτεταγμένον τάπον, ἀλλὰ 

τερὶ τὸν ἑχάστου χοιτῶνα τὰ ἑωραμένα" χαὶ χοι- 
τῶνά γε τὸν χρυπτὸν, ἔθους ὄντος τῇ Γραφῇ τὰ χατὰ 
τὸ ἡγεμονικὸν χαὶ χρυπτὸν χαλεῖν, ἔσθ᾽ ὅτε δὲ χαὶ 

ταμιεῖον. Τοιοῦτον γάρ ἔστι τὸ, Εἴσε.ῖθε εἰς τὸ τα- 

μιεῖόν σου". χαὶ τό Ὃ βιέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 

ἀποδώσει σοι. Οὐ μαχρὰν δὲ τούτων ἐστὶ χαὶ ὁ λε- 
τόμενος χρυπτὸς τῆς καρδίας ἄγθρωπος. Πιθανώ- 

ἡ περὸν δὲ ἔστι χαὶ περὶ τούτου τοῦ χρυπτοῦ τοὺς 

ἁμαρτάνοντας ὑπονοεῖν, ὡς ὁρῶν οὐχ ὁρᾷ αὐτοὺς ὁ 
Κύριος. Δύναται δὲ τὸ, ᾿Εγχαταιλέλοιπεν ὁ Κύριος 

τὴν γῆγ, λέγεσθαι ὑπὸ τῶν νομιζόντων τὴν θείαν 
πρόνοιαν μὴ διήχειν χαὶ ἐπὶ τὴν γῆν χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ. 
Εἰσὶ γὰρ οἵ ἀπὸ τῶν οὐρανίων χαὶ αἰθερίων οὐχ 
ἀφεῆοον τὴν Πρόνοιαν δυσωπηθέντες τὴν ἐν ἐκείνοις 

κἀξιν᾽ ἀπὸ δὲ τῆς γῆς περιεῖλον αὐτὴν καὶ [τὴν θείαν] 
δύναμιν, λέγοντες τὸ, Ἐγκαταμέμλοιπε Κύριος τὴν 

τῆν. 
θρηγοῦσαι τὸ Θαμμούζ. Τὸν λεγόμενον παρ᾽ Ἑλλη- 

σιν λδωνιν, θαμμούξ φασι χαλεῖσθαι παρ᾽ ἙἭ ραίοις 
χαὶ Σύροις. Ὡς οὖν ἐπὶ τῇ λέξει, ἑωρῶντο αἱ γυ- 

ναῖχες ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης οἴχου Κυρίου 
βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν καθήμεναι χαὶ κατά τι ἔθνι- 

51 Ἐζροῦ. σὰρ, 11. 88 Αρος. τι, 20. 
" Ἑχοοῖ. νι, 19. 5 ἜΝ 35 1014. 11- 

89 δος, γι, 18. 

βιτυυμι ΡὲΡ πη] 5 αυΐάεπνθ Υἶγιβ βἰ μη} νἀ ἴπὸπὶ 

Βογρϑηί8, ρῈῦ ἱπίθ προ γϑηθ πὶ Ὑ6ΓῸ Ἄοοπουρἰβεοηιίαπι 

οἴμποῖι 5ἰ μι} ἰυἀϊπαπ) ροροτίβ. δίῃ δυίοιῃ οὐἰαιη ἀ6 

ἀϊνίπὶβ [αἰΞὰ ἀοοσιογίη!, δινοπιίηδίϊο 65 [αοἰυπί. 

Οπηπα οπίαι ἀδ6 ἀϊνίπἰ5 πιεπἀδοίαπι, υἱροία ἱπιρίαιη, 

γλῃᾶ οἰ δὲ διιοπίπαιῖο. ϑ6ηὶ λυϊεπὶ ποηη}}}, 

4υΐ τοῖο5 ἀοπιιι8 διπ|ῦ ΡΑΓΙΟΙ 8 μαρδηί ρἰοῖοϑ οπληΐ 

δἰ μα Πἰτυἀίμ6 τορα}}}18 οἱ ρθοοτγῖβ, γδηΐβηιθ ΔΟοπιὶπἃ- 

ἀἰοηΐθαβ, φυΐψας 1115 βεγυϊυηῖ, 86 νεὶυΐ ἀἰϊϊ8 ᾿Ιο581185 

δίφυρ ἰποδηϑ8 }}Π|5 οἴϊδγυμι, δίθο υἱ γᾶροῦ Ἰπουπϑὶ 

δϑοθηᾶαΐ, μος οδῖ, δἃ 4 ἰδ ἀδρεγουπηί, αἰ αιῖο 

ἰρβόγαμὶ βίυ 15 δα ]δίδ δία οἶδια. θαρίμθυηι γεγο 

μας ἴῃ δυϊπιῖϑ δυῖβ ἰη οἰγουΐίι, αὐ] !ὰπὶ ἐπ 115 τιαϊο- 

ταπὶ σδουσπ γε ηφυθηι68 Ἰοουπι, υἱ υπάϊαια 164}}8 

ἀορίοιϊ κἰπί, εἰ 5δογυπὶ πιοθάοπιαάφ, αἰγοῦ! πὶ ἃ 581:- 

οἱἷβ δὰ ἰάοϊα τ’χσαπβίυ!ετίηϊ, νεϊυΐ Π γιπίογεπὶ ἴῃ Υ} 15 

μαθίναπι πδοιὶ. Εὐαβπιοῦϊ επίπι ἐδὲ ΗΠ “΄ : Εἰ δ6- 

»ιμαρίπια υἱγὶ ἐπ φοπϊοτίδειδ ἀοπιις ]Ἔταοί. Οὐπὶ ἅὺ- 

ἰοπὶ ργοριοίῶ πηθη8 6 υἱάειὶ 4υδ ἴπ δἰ βαφυίογιιπιὶ 

αυΐ ρεσολπί δηΐπια ἀθπ|0 ἄυπι, ἰπιτοάσοθηια δρὶ- 

γἶτα, ἰὴ 4υ] νϑϑι θα! υνῃ τεϑρίεἰϊ, δβϑίφιιθ ἰὼ ἀΐεῖο 

τυτο Τογαπιοη αυοάάδπι οἱ νοϑιϊρία πὶ, οὐ} 5 πιεᾶμιὶ 

αἰ φοπιυβ ρογνθϑιφαίο δίαιθ ἃ σόγῦο βογυίδηιο 6 - 

ἴοβϑο, ουποῖα τοῖγο ΓὈγαπΊ ἢ ῬΟΓΙΔΠΙΠ 6 Ῥοοίία νἱἷ- 

ἄδγὸ ρμοϊοδὶ αυὶ ἃ ἀϊνπο δρίπία Πα πιϊπαίυν, 86 

αυοὰ πιεαια οοποορίιπι Θδβῖ, εἰοαυὶ. θὲ ας μοτῖλ 

τληησᾶπι ἰθ υμποσυοαπὸ ποϑίγιπι οχδίϑίθηί 6, αἷϊ 

δἰἴΐλτα ϑυϊναίον ἴῃ Δροοαι γρϑβὶ δ": Εὐοε δίο αὐ οδἰΐμηι, 

εἰ ριιίεο : δὶ φιῖδ πεκὶ 4,443. αρετιιετί!, ἐπιγοῖθο αὐ 

εὐπῖ, εἰ εαπαϑο εἰν ἱ{ο. 

καὶ κρούω' ἐάν τις ἀγοἰγῃ μοι», εἰσδ- 

πα ἀϊπετιπίν ἀετοί ἐφιῖ θοηιῖνιις κ᾿. ἕὰ αυς ο)"- 

͵θοία οαυ}}8 δι}, ΠΟ ἴπ σατο αυοάλπι ἰἴοοο ἐγδπῖ, 

βδα ἴμ υπἰυδουζυδᾳυα ουθίοι]ο, δἀδοχυς ουδίοι!ο 

αὐδοοπάϊιο ἃς βθογϑίίοσβ : υΐρρὲ οὐπὶ πιογ8 5ἷῖ 

ϑεοιρίυτα, υἱ υῶ δὰ ρεϊποῖροπι δηἰπιὶ ρᾶγίοπὶ ιιἰ- 

πϑιΐ, δἰαπι αὐδοοπάϊμιπι γοῦδῖ, ἱπιογάσπι εἰἰδιῃ 

εοπείαυδ. Ἐ]αδινοὰί οηΐπι 681 ἢΠΠΠυἀ "0: 1ππταὰ ἵπ ἐον- 

εἰανε ἰμιπι; εἰ {Πὰἀ": Θὲ υἱάει ἐπ αὐεοοπάϊιο, τεα ἀεὶ 

εἰνὶ. Νέα Ἰοπφε 8} 5115. οϑί αυὶ ἀἰϊεϊτυν αϑεεοπάίίι 

εοτάϊε κοπιο "". ὙοΓΙ δι πϑ ΠΠ5 ἀυΐθι ὁδὶ Ρδοοδι[685 

διἰαπι ἀ6 μος Δβοοπα 0 βυβρίοατὶ, φυοηΐαπι υἱάέπ8 

ποη υἱάει 606 Βοπιΐπιε "3. ΠΙυ ἀὐυϊὸπι ᾿'; βετεῖ- 

φιῖν Βοπιΐπιιδ ἰετταπι, Ῥοιοβὶ υἱοὶ αὖ 15 4" ρυίδηι 

ἀϊνίπαπη ργυν  ἀδηιίδπὶ ὩΘη οἰἴδπι δὰ ἰογγαπι οἱ δά 

Ὁ οὰ φυα ἴῃ [14 δυηΐ, Ρεγίίηφογο. ὅιηι δηΐπὶ αυὶ ἃ 

οοἰοδιϊθυιβ δὲ βιμογεὶ γον ἀθηιίδπι ποη δυβίυ!θ- 

τυπί οὗ ογἀϊποπι ἴῃ {1158 οἰαοθηίθπι ἴα οἀπὶ αὐδυοιὶ 

βοηϊοπιίδη ; ὁ ἰθῦγὰ Υ6ΓῸ ἐ81Ὼ θεΐαυς ροϊεπιίατη 8)» 

δἰυ!ογαηι, ἀΐσοπίοθ : θεγεί μῦν Ῥοπεῖμιιδ ΔΕΥΤαΝΙ. 

{πιροπίες Ταπιπιμα "5. Οπειη Θτοὶ Αἀοηία το- 

οαηϊ, Τρδηῆπιι2 δἰυηὶ νοοατὶ δρυὰ Βουγιοοβ εἰ 8γ- 

τοβϑ. θυδπίυμη ἰφίυτ αὐ Ἰϊπιόγαῖ διεποί, πα} 6108 

ἴῃ αἰτίο ρουίιβ θοηλι8 θοπιϊηὶ υ γεϑρίοἱ! δὰ δαυΐ- 

Ιϑπδαι φογμδυδυϊυῦ βοάθηϊεβ 46 ῬΓὀίδηο ἀυοάδπι- 

Μαῖα, νι, 6. " ἰυ]4. 551 Ρεῖγ. μι, ἂς 



109 ἘΧ ΟἈΙΘΕΝΕ 80 

6 πε ΠΠὰπὶ πιογὰ ᾿πφαπίο8 ΤΠ πηπιιΣ. Ὑ᾽Δοπίατ διΐπι Α κὸν ἔθος τῶν ἕξω τῆς θεοσεδείας θυρῶν θρηνοῦσαι 

δηπιᾶ8 φυλβάδπι (ογί5 1} ἀφογα ; ργίπιυπι αυΐϊδαπι 
αᾳυοά δυπ ἰυφεπὶ ἰδηχυδηι πηογίναπι; ἀοίπὰθ Υ6ΓῸ 

αϊοά ἀθ {ΠΠ0 ραυάδηι ἰΔπαυδηιὶ ἃ πιυγίυἷδ βυβοί (810. 

Θιυιῖ δυίΐοπι δηΐπιΐ 80] γί 5 δι, υἱ φαηεΠ πὶ [Δ00- 

125 δογυ παι ργοίδηδηι {ποοϊοσίλπι δὰ βθιιϑ08 8ρἰ- 

τί τ4 165 ἰγαμδηὶ, ἀϊουπὶ Αἀοηΐπι 5γι ΒΟ υπὶ 6586 ἴτυ- 
δυπὶ ἰοττρ, αυῶ Ἰυφοηίαν ᾿φυϊάοπη αυδπάο δοῃιΐ- 

πδηΐαγ; Γοβυγριμΐ γ6γὸ οἱ σαυάϊο ἱπιρίεπι ἀργῖοο- 

125, ἀυπι πδϑουπίαγ. ΑὙΤΌ ΊΓΟΥ δυΐθιη πηι! οΓο 8. ἰυ- 

Εοι 65 ΤΙιαπηηυξ ἤφυγδιη 6586 δὐγυπ), αυΐ αυθ ρυ- 

ἰδηίυτ πιυπάϊ θοηὰ οἱ ςΟΥΡΟΓ 05 ἔγυοιῃϑ ἀθδί ἀογϑηΐ, 

Ἐΐ ΝΠ 46 ργαίογ πιδίθγ δ] ὰ οἱ 586 η51}} 118 δείθηίθϑ, 

οοπιγίβίδημαΓ αυ  ἀθ πὶ αια0 [18 ργϊνδηιυν; Ἰδίδη- 
ἴὰγ δυίοπι αυδηο 801 ῥγῳβθηίία. οἱ ᾿ἰ8 Πυυπίαγ. 

Ουοίᾳιυοι ἀυΐαπὶ οἰ υϑπιοάϊ βυπὶ., 605 ΠῸΠ Π18]6 οΓ6- 

ἀἰδογίϑ πιυ! εῦγοβ 6556 ΔΠΪΠ|88. 

Νοη γατοοί οομίμς ηϊομς "5, ἰπσυϊγοπίίαπι αυΐὰ 
δ. 1ν νοι {10 : ΝΗ ρατοεῖ οσμίιιδ ηϊθις. Νοη δηἰπὶ 

ἀϊειαπι ε8ι, Νοὴ μάγοι. Εχίβιΐπιο ἰιάφυς νυἱπὶ Πεὶ 
ἰωϑρυσίγίοοιη νοῖας ἰμίθηι}8. Οο0}}8. ἰῃ 608 φυοταπὶ 
ΘΟμδοϊ οἶα 506 ΙΓ αἰΐχυαο Ρο ἃ 651, ριθηδ8 εἱϑ 
᾿μΐεγγο, Να2πι δι ποδίετ ἰσιιὶδ σοηδιιηιδη8 68ι "Ἷ, 
ΠΟΙΊΡΘ οΟΠδυπιθηὰ 68 4008 σοηϑίαὶ π)δ] ιἶ. Ουπι- 

406 Πέδο 611, ΠΟῚ ράγοδ οΟηΙΓΆ νἱ εἶα δεὶϊ, ψφιοὰ 5ἷς 
ὭῸΩ ρᾶγοδὶ [15 φυΐθυ5 (4114 Οὐνθηθγυηίὶ. 

ἄδλδ, Νεο πιϊξοτεϑον "8. δὶ φη θοαὶ Ἰιος ἴοοο ἀϊΐ- 
οἴδηι 6556 Πλἰδογ οΓάΐαπι, αὐε ἀ6 ἀΐαθο!ο ἰμπ|6}1ᾳἷ-- 

τὸν Θαμμούζ' δοκοῦσι γὰρ κατ᾽ ἐνιαυτὸν τελετάς 
τινας ποιεῖν, πρῶτον μὲν ὅτι θρηνόῦσιν αὐτὸν ὡς 

τεθνηχότα' δεύτερον δὲ ὅτι χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ ὡς ̓ 
ἀπὸ νεχρῶν ἀναστάντι. Οἱ δὲ περὶ τὴν ἀναγωγὴν 

τῶν Ἑλληνιχῶν μύθων δεινοὶ χαὶ μυθιχῆς νομιζο- 
μένης θεολογίας, φασὶ τὸν “Αδωνιν σύμόολον εἶνα: 

τῶν τῆς γῆς χαρπῶν, θρηνουμένων μὲν ὅτε σπείρον- 
ται, ἀνισταμένων δὲ, καὶ διὰ τοῦτο χαίρειν ποιούν- 

των τοὺς γεωργοὺς ὅτε φύονται. Ἡγοῦμαι τοίνυν 
σύμθολον εἶναι τὰς θρηνούσας τὸν Θαμμοὺξ τῶν τὰ 
τοῦ χόσμου νομιζόμενα ἀγαθὰ καὶ τοὺς σωματιχοὺς 
χαρποὺς ποθούντων, χαὶ πέρα τῶν ὑλικῶν χαὶ αἱ- 
σθητῦν μηδὲν ἐπισταμένων, λυπουμένων μὲν ἐπὶ τῇ 
τούτων στερήσει, ἡδομένων δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ αὖ- 
“- - ᾿ . 

Β τῶν καὶ τῇ τῶν τοιούτων χτήσει. Γυναικχώδεις δὲ εἶναι 

τὰς ψυχὰς εὐλόγως ἂν πάντες οἱ τοιοῦτοι νομίζοιντο. 

Οὐ φείσεται ὁ ὀρθαῖλμός μου. Ἐξεταστέον τί τὸ, . 

Οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου. Οὐ γὰρ εἴρηται, θὺ 

φείσομαι. Ἡγοῦμαι τοίνυν τὴν ἐνορατιχὴν δύναμιν 

τοῦ Θεοῦ, οἱονεὶ ἀτενίζουσαν τοῖς τὸ νοητὸν ὑπό τίνος 

πονηροῦ συνειδότος μεμολυσμένοις, χολάζειν αὐτούς" 

ἐπείπερ Ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ ἔστι καταγαλίσκχον" 

χαταναλίσχον δὲ δηλονότι τὰ χαχίαν ὑποστάντα. Καὶ 

ὅτε ταῦτα ἐνεργεῖ, οὐ πεφεισμένως ἐνεργεῖ χατὰ 

τῶν χειρόνων, τῷ οὕτω μὴ φείδεσθαι τῶν οἷς συμ- 

ὀέθηχε τοιαῦτα. 
Οὐδὲ μὴ ἐλεήσω. Σημαίνει ἐνταῦθα, ὅτι ἕλεος ὁ 

ἐπὶ διαθόλου νοούμενος εἴρηται" ὄντινα ὡρίσαντο οἱ 
τὰ : συᾶπὶ ἀδῇπίογαηὶ ΘΑΓᾺΠῚ ΓΕΓᾺΠῚ ΡΟΓΙΕΪ, 6886 (;Σ περὶ ταῦτα δεινοὶ λύπην εἶναι ἐπὶ τῇ τοῦ πλησίον 

ηγἰβι ἰδ ἀθ π|4}}5 ργοχίπιΐ ; ἰυπίφυθ πηραΐουηι δυΐ 

ἡυάϊοεπι ἤθη ἀουαγα 68 τηἰβεγίογάΐα ἰΔηρί, η6 [οτί 6 

ιεἰδι εἶα φὰς δὰ οὐ υϑιηοήϊ πιϊβογ οογϊδπι ἱπάσοϊ!, 
οοπἴυδ᾽5 πιοηιθυ8,, ἱπιροἀϊαηίαγ αυοπιίμυβ οἱ αυὶ 
εὐυτγαπάυ8 5.1 δὶ ᾿υἀεαπάμ5, τεἀήδηι! φυοὰ οχ πηϑὰϊ- 

(2 ἅΓ[15 δὰϊ ᾿υδι{155 ται οὐΐἶθυ5 οοπάυοϊί. 
ΟΑΡ. ΙΧ. 

Εἰ κοπα βαρρίιϊτὶ διρετ [μπιϑειπὶ οι ᾽ν, ὙαΓυ πὶ 

ΡΓῸ ζονα δαρρβϊἰγὶ διρεῦ [ὠπιϑιπὶ ο7ιι6, Ἀ4υ}]4 οἱ 

Ἡποοάοιίο δαδίο δοτὶρίοτῖα οὐϊάδγυπί, Ηδθνγαϊοδιῃ 

νοσθῖῃ, αἱ αυϊάδπη οχίβιϊ πη), τοι πθηῖ65. : ποαῦα 

οεΐαν Δι ΓΟΥ νο66 ἢΠ|4 οαδίο δρυὰ τεεοβ 5'ξηῖ}- 

ολγὶ ἰαδείίας δογὶριογῖὶς διροῦ τόπες δι08 ἤαθόγα. 

Αἰερδι δυίειι Ἠδυγογυι αυϊδρίαῃμ, φυοά εταίαπια- 

τίμηι νοζϑίιγ, ἃ 6556 σαδίο. 

Εἰ ἀα εἴσπμηι ". Δϊαηι αυΐάοπὶ ϑεριυλρίηια οἱ φυὶ 
νοϑίθπι ἰδἰάγοπι ἰηάυυ5 ἐγαὶ, ργβοθρίυπι Γυ͵556 μέ 

«ἀαγεῖ εἰσπμηι σα ρεΥ [τολ165 φεπιθμ ἑμηι εἰ ἀοἰοπίϊμπι; 

Αφια νογὸ οἱ Τ|δούοιίο : δίρπιπι Τήαι ἐμ [τομπιὶ- 
δμι5 φοπιεμ μια οἱ δογμηι φμὶ ἀοίογτε εοπβείμπιατ. 

Τηιογγοβαι 8 δυίοπι ΠΟυγαῖν, πυπὶ ράαίΐδγηδ ἰγϑὰϊ- 

τἰθηθ ἀοεουπιεπίυπι δἰ ψ0ἀ ἀδ Π γα ΤΊ δυ ροβϑθηὶ 
Δθέγγο, μ8ς δυάϊνίπιυβ., Αἰεῦδι υπὺ5 ᾿ΠπΠογᾶπι Τῆδα 
μὲν νἱρίηι! ἀμο εἰεπηθηία χυΐδυ5 ΠΘὈγαὶ αἰυπίυτ, 

αἰ πιαπὶ 6586 φυδηίαπι δά ογάϊποπι ουἱ {1 ΠΠπΠ|6 85 

δυ!)εοετυμὶ. ὈΠίπηυπι ἐρίτυν οἰαπιδηίαπι ἀθϑαπιρίιπι 

δεῖ δά 5ἰρι!εληάυπι δογυπι ρογίθοιοποπὶ αυὶ ργο- 

δ ἜΖοΟΙι. νη}, 18, ἡ θοαι, ιν, 94. 8 ΈΖΟΘΟΙ. να, 18. 

δυσπραγίᾳ" καὶ φασὶ μὴ δεῖν ἰατρὸν ἣ δικαστὴν τοῦ- 
πον τὸν ἕλεον ἐλεεῖν, μήποτε, συγχυθέντες ὑπὸ τῆς 
ἐπὶ τὸ οὕτως ἐλεεῖν ἐναγούσης λύπης, ἐμποδισθῶσιν 
ἀποδοῦναι τὸ ἰατρικὸν ἣ τὸ διχαστικὸν συμφερόντως 
τῷ θεραπευομένῳ ἣ τῷ διχαζομένῳ ἔργον. 

ΚΕΦ. θ΄. 
Καὶ ζώνη σαπρείρου ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ. 

᾿Αντὶ μέν γε τοῦ ζώνην σαπρείρου ἐπὶ τῆς ὀσφύος 
αὑτοῦ, κάστω γραμματέως Αχύλας καὶ Θεοδοτίων 

παρατεθείχασι, τὴν Ἑδραϊχῆν,. ὡς οἶμαι, λέξιν τὴς 

ρήσαντες " οὐδὲ γὰρ ἡγοῦμαι παρ᾽ Ἕλλησι σημαίνε- 

σθαι διὰ τῆς χάστω φωνῆς πιγαχίδιον γραφέως 

ἔχειν ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ. Τῶν δὲ Ἕ ραίων τις 
Ὁ ἔλεγε, τὸ καλούμενον χαλαμάριον, τουτέστι χάστω. 

Καὶ δὸς σημεῖον. Οἱ μὲν Ἑδδομήχοντα τῷ ἐν- 

δεδυμένῳ φασὶ τὸν ποδήρη προστετάχθαι ὑπὸ τῆς 
δόξης τοῦ Κυρίου, σημεῖον δοῦναι ἐπὶ τὰ μέτωπα 

τῶν καταστεγαζόγτων καὶ ὀδυνωμένων᾽" ὁ δὲ 
᾿Αχύλας καὶ Θεοδοτίων φασί: Σημείωσις τοῦ Θαῦ 
ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν στεγαζόντων καὶ τῶν κατο- 
δυνωμένων. Πυνθανομένων δὲ τῶν Ἑδραίων εἴ τι 
πάτριον περὶ τοῦ Θαῦ ἔχοιεν λέγειν μάθημα, ταῦτα 
ἠχούσαμεν" τινὸς μὲν φάσχοντος, ὅτι τὸ Θαῦ ἐν τοῖς; 
παρ᾽ Ἑδραίοις χύ" στοιχείοις ἐστὶ τὸ τελευταῖον ὡς 
πρὸς τὴν παρ᾽ αὑτοῖς τάξιν γραμμάτων. Τὸ τελεὺ- 

καῖΐον οὖν εἴληπται στοιχεῖον εἰς παράστασιν τῆς τε 

"9 014. 1χ, 3. ᾿ἰυἱά. 4. 
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λειότητος τῶν διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀρετὴν στεναζόντων Α ρίεγ 5ιδηὶ νἱγίυ ὁ! φεπηθμι ἃς ἀοίδηι βυροῦ ρορυὶ! 
χαὶ ὀδυνωμένων ἐπὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐν τῷ λαῷ, 

γαὶ συμπασχόντων τοῖς παρανομοῦσι, Δεύτερος δὲ 

ἔλεγε σύμθολον εἶναι τὸ Θαῦ τῶν τὸν νόμον τετηρη- 
χότων᾽ ἐπείπερ ὁ νόμος παρ᾽ ᾿Εδραίοις Θωρὰ χαλεῖ- 

ται, χαὶ τὸ πρῶτον αὐτοῦ στοιχεῖόν ἐστι τὸ Θαῦ" 
χαὶ σύμδολον εἶναι τῶν κατὰ τὸν νόμον βεδιωχότων. 
Τρίτος δέ τις φάσχων, τῶν χαὶ εἰς τὸν Χριστὸν πε- 

πιστευχότων, ἔλεγε τὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα ἐμφερὲς ἔχειν 

τὸ θαῦ τῷ τοῦ σταυροῦ χαραχτῆρι, χαὶ προφητεύε- 
σθαι περὶ τοῦ γενομένου ἐν Χριστιανοῖς ἐπὶ τοῦ μετ- 
ὠπου σημείου: ὅπερ ποιοῦσιν οἱ πεπιστευχότες 
πάντες οὑτινοσοῦν προχαταρχόμενοι πράγματος, καὶ 

μάλιστα ἣ εὐχῶν ἣ ἁγίων ἀναγνωσμάτων. 
Ὅτι ἐπιλήσθη ἡ γῆ «“ἰαῶν ποιλλῶν. ᾿Αντὶ τοῦ 

Δαῶν,, αἱμάτων οἱ λοιποὶ πεποιήχασι " χαὶ ἔστι παρ᾽ Β 
αὐτοῖς σαφὲς, πάντων τῶν πρὸς θάνατον ἁμαρτα- 

νόντων πληρουμένων αἱμάτων, διὰ τοῦ πλήθους τῶν 
πρὸς θάνατον ἁμαρτανόντων. Καὶ ἐὰν δὲ ἧ τὸ παρὰ 
τοῖς Ἑδδομήχοντα, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῇ λαῶν, ἐρεξ 
τὰ πολλὰ χαὶ ἀλλόφυλα καὶ ξένα τῆς θεότητος ἐγγι- 

γόμενα ἡμῖν δόγματα εἶναι, οὐ λαὸν, ἀλλὰ πολλοὺς 
ἀπσυμφώνους λαούς. Μήποτε δὲ ἀμαρτήματά ἐστι, τὸ 
τὴν γῆν δέον πεπληρῶσθαι χαρπῶν, ἑτέραν οὖσαν 

παρὰ τὴν πόλιν, τούτων μὲν εἶναι χενὴν, ἔχειν δὲ 
τοὺς χαταλείποντας Ξὴν πόλιν λαὸν ἣ καὶ τὰς πόλεις. 

δεμεγάλυνται δὲ σφοδρότερον ἡ ἀδικία ἔθνους Ἰσραὴλ 

χαὶ Ἰούδα τῷ καὶ τὴν πόλιν πεπληρῶσθαι ἀδικίας 
καὶ ἀκαθαρσίας. Ἔχομεν δὲ ἐν ἑαυτοῖς καὶ γῆν ἣν 
γρὴ γεωργεῖν, καὶ πόλιν ἣν δεῖ οἰχοδομεῖν, εἴπερ 
ἰσμὲν Θεοῦ γεωργία, Θεοῦ οἱχοδομή. ἿὯΩν δὲ οὐχ 
ἐπιμέλεται, ἀλλὰ μόνον ἔχει λαοὺς καὶ ἀδιχίαν, τού- 
τῶν ἡ ἀδιχία μεμεγάλυνται σφόδρα μόνον" ὧν δὲ 

πω μεμεγάλυνται, ἄλλο δέει ἐπὶ τὸ μεγαλύνεσθαι" 

ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῆς ἀχαθαρσίας. Πλὴν αἰτία τοῦ ταῦτα 
γεγονέναι ἐστὶ τὸ ὑπολαμδάνειν, ὅτι οὗ φθάνει ἧ 

Ἰρόνοια ἐπὶ τὰ ἐν τῇ γῇ. Εἶπε γὰρ, ᾿Εγκαταλέλοιπε 

Κύριος τὴν γῆν οὐκ ἐρορᾷ ὁ Κύριος. 

α 

Ρεςσαιΐ8, δίᾳυθ σοπιραιϊηίγ ργεναγίοδιογί 8. 

ΑἸ ΟΡ. δἰθθδὶ Π{{ογῶπὶ ΤΊιδυ δι οατθ 6556 δογιτι 
4υΐ Ἰεροπι βεγνανεγιηΐί, φυδιάοφιίάςπι 1ὲχ ἀριά 

Ἠεργδοβ Τοῦτα δρρο!δίυγ, οὐ͵υβ νοοὶβ ῥγίηνι τι 
οἰεπιθηίαπι 5ἷῖ ΤΒαυ ἃς δἰφηϊῇοοι 608 ΄υὶϊ δεουμάυπι 
Ἰοβοπὶ νἰχογαηί, Τογιΐαβ γογο αυϊάδπι 6χ δογαπὶ ἢι- 
ΤΏ6γῸ 4πὶ ΟΠ γβίο ποίμθη ἀδάδγυῃι, δἰθθαὶ νείογὰ 

Εἰοπδηίἃ δίς ᾿πιογα Τιαὰ ὀχ ίθατο, υἱ Πἰμυγαπι 
ογυ οἶδ γοίογαϊ, Ἔϑβθαια νδιἰοἰπίιπι {15 βἰψεὶ αυοά 
δρυὰ ΟἸ εἰ βιίμη05 ἴῃ [τοηΐο οὔϊησίίατ, ησυοάφιιο θ66- 

1ε8 Οἴη65 ἰδοίπ!, αυϊάφυϊ. ορογὶβ ἀὐφτειἀίαηίυγ, 

ἃς. πηᾶχίμηθ γνεὶ ργθοιη) Ὑδὶ δϑογϑγιὶπη ἰΘΟΙ Ομ τὶ 

ἰμῖ 10. ᾿ 
ρμία ἱπιρίοία εεἰ γοριιἷς πιμί ἰδ ̓. Ῥτο ρορωίϊς, 

Το φαΐ δαησιϊν δες ἱπιδγριειδιὶ δι, ἢΠυ4ι6 ο5ὶ 

δΡρυκ [1108 Ρεγβρίουπι, οὐπὶ Οπιπ65 411 δ πγοτίεπὶ 

Ρθοσδι, ρἰοπὶ βίης βαπφυϊηΐδυ5, ῥγὰ τοι αἶμα 

οογυπι αυὶ Δὰ πηοτίεπι ρεοούδηϊ, 8:1 γθτο ἰοουπὶ 8- 
νεαὶ {Πυ0Δ φυοὰ δρυΐ Βεριυδρίπία δογὶρίυιη 68ί, γὸ- 
Ροίαπι 6586 ἰΕΓΓΆηι ρΟρυ 18, ἀἴοεὶ αιΐϊθ ἅ 5 τυ} 

οἱ αἸ]ορίιγα δίᾳυια ἃ ἀεἰἰδί6 α᾽ΐεπα ἀοβη)αὶδ ποῦ δ 
δοοὶία 6856, ΠΟ ρορυϊυπι, 580 πιι!ῖ05 ἀἰδδίἀθπίθ8 

Ροριιο8. Εοτγίθ γεγο ἰπίαγ ρεοοϑία πυπιεγαπάυμι 

6581, αυοά ἰδγτὰ ητ8π| [τυρὶ θι.8 ρίεπᾶπὶ 6586 ἀροοθαὶ, 
φυΐρρα δἰϊπὶ ἃ εἰνί(αίε; [15 φυΐάσπι νᾶουᾶ εἷ!,, δἵς- 

ἤυδλι δυϊόπι Ροριΐο αυἱ εἰν αίεπι νεὶ εἰἷδπὶ εἰν! [α- 

65 ἀδβεγαὶ. Μαρηίϊβοδία 6δι διΐοπὶ πηΔ͵ογαπὶ ἱπ η0- 

ἀνπὶ ἰπἰᾳυΐ (85 φεη!18 15γ86] οἱ 4, 60 ᾳυοὰ οἰἶαπε 
οεἰνί 45 γερίεια 6εἰ ἱπίφμί(αἰΦ 6ἱ ἱπιπιμπα Πα ἃ. ἨΔ Ρ6- 
τὴ ΡΟΓΓῸ ἰπ ποὺΐφ οἰἶδηὶ ἰογγαηὶ οοἰεπ ἀπ) οἱ εἰνὶ- 

ἰϑίεπὶ δἰ οαπάδπι : ᾳυδηδοαυϊάεπι δεὶ αστίομίίμιτα, 

Ρεὶ ααϊβεαιίΐο βυτιυβ ". 6 4υΐϊθυβ γεγο ποὴ ευτγᾶϊ, 

βὲὰ βοίυπι ἰιανεῖ ρορυῖοβ, οἱ ἱπίψυϊιαίοια, μοναπν 
ἐνϊᾳι 88 πα ρηὶ ἤσδία ὁδί να] 6; αυογυῦι γ6ΓῸ ποη- 
ἄν πιαφηϊβοιία ο5ῖ., αἰϊυὰ αυϊὰ ἀθο5ὶ υἱ πιαρηϊῇ- 

οοἰ"γ. Ἐδαδιηαυδ γαιΐο 68ι (6 ἱπιηυπαϊἰα. Οδιο- 

Τῦπι ολυδὰ οὐ Ὦδο ἀνθηΐδηϊ, ἃ δδὶ ᾳυοά Ρτγονϊθη- 

υἷὰ δά ἰδγγδῆδ δὲς ροΓ ΓΙ Π ΈΓΘ Ὠθη Θχἰβιἰπιοίαγ : δίχεγμημι οηΐπι, Βετειφαὶ! Ῥοπιΐπες ἰετγαηὶ ᾿ ποπ ἱμπδρίοῖ, 
θοπιΐνπ8 ". 

ΚΕΦ. 1. 
Ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾽ αὑτῶν. Οὐ θρόνον δὲ, ἀλλ᾽ 

ὁμοίωμα θρόνου ὁρᾷ ὁ προφήτης" ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς 
ἀνωτέρω φησὶν οὐ τὴν δόξαν Κυρίου ὁρᾷν, ἀλλ᾽ Η 
ὁμοίωμα δόξης Κυρίου, λέγων" Αὕτη ἡ ὅρασις 
ὁμοίωμα τῆς δόξης Κυρίου. Καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ 
οἱ μηδέπω προσώπῳ πρὸς πρόσωπόν τὰ πράγματα 

χαταγοεῖν δυνάμενοι πάντων ἐχείνων ὁμοιώματα βλέ- 
πουσιν, ὅτε ἀξιοῦνται τοῦ θεωρεῖν. Νομίξω δὲ, ὅτι 

χαὶ ἐνύπνια περὶ τῶν βασιλειῶν μέχρι τῆς συντε- 

λείας χαὶ τῆς ἀναστάσεως βλέπων Δανιὴλ ἐν φαν- 
«ταὶς ἐγίνετο δειχνυμένων ὁμοιωμάτων αὐτῷ. Οὕτω 
χατὰ ὕπαρ τις βλέπων, τυπουμένου αὐτῷ τοῦ ἥγεμο- 

γιχοῦ ἀπὸ τοῦ προφητιχοῦ Πνεύματος, ὁμοιώματά 

τα φαγτάζεται, συμθολιχὰ τῶν ἀληθινῶν " μὴ συγ- 
χωρούσης τῆς ἀνακεχραμένης πάχει καὶ γεώδει σώ- 

ματι ψυχῆς τρανέστερον καὶ σαφέστερόν τι θεωρῆ- 

"ΕΟ. τσ, 9. 3,011. 9.51 Οὐτγ. 1τ.,, 9. " ΕΖ6Ε}}. 

ΟΑΡ. Χ. 

δἰπεμάο τ᾿τοπὶ δμρον 0". Νοὴ {Ππγοπυπὶ, δοὰ 
{πγοιΐ δἰ πα τυ ποῖ υἱάδὶ ργορίνεί, φυσηιδίπιο- 
ἀυπὶ οἰἴδηι ἰῃ βυρογίογθιι5 δἱΐ υἱάἶ586 ξὸ ποι ἢο- 
πνἰεΐ φίογίδπι, ϑθὰ βἰ πη ἀΐηο πὶ φ]ογία Ὠοπιλιΐ, 

ἀΐοδηβ  : Ησοὸ υἱδὶο εἰπιυϊἐμάο φἰοτῖα Ροπιϊπὶ, Νοῃ 
πΐγυπὶ δυΐθηι δ' αἱ ἠδούμπι [εἰς δά [Δεΐδπ) γοϑ 

Ρεγορίοογο συδἱθπίὶ, ᾿ΠἸγυπν ΟΠ πα π) δἰ πὶ} Δ) 65 
νἱάομί, οὐπὶ 1188 ΟΟΓΠΓα οἷβ ρεδίαίυγ. Εχβιΐϊπιο 

διιίοπι, δυπὶ οἱ θαι ΐεὶ ἰπϑουη ἃ νἰάθγοί (6 ππηροι 5 
υϑαι16 δἀᾳ δομπϑυιηπ)δίίοιιοη) εἰ ΓΕΘΌΓΓΟΟΙΟΠΘΙΝ, 

πιο} 6}.8 ΟΟΟυΡΓΪ556. δὲ} }}Ππ4|168. δ: 5. αυληἋ0 
4υῖ5 νόγᾶπι ἢαυαὶ νυἱβίοιθηι, ἱπίογπιδηία {Π}ὰ5 ΠΙ6Ὶ - 

1επὶ ϑρίγια ΡιΟρμοιῖοο., δἰ πὶ}! τυ π68 αυδϑάδι) 

διΐηιο σοφίαι, νϑγογιπὶ βίη : αὐ Πἰπλίγιι πὴ 

ΔΪΠΙΔ ΟΓΆ550 6 (6ΓΓΘΙΟ ΘΟΥΡΟΥΪ ἰμηπηϊδῖα, εἰαγία. 4}}- 

αυἱϊὰ δὲ πηληἰ [6 5{11|8 ΘΟμ ΟΓὶ Π0}} δἰ}. Οὔϑαγνλη- 

ΤΈΖΘΟΙΙ. 11,1. ιχ, 9. "Εζοο!.. χ, Ἱ. 
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ἀππὶ δυϊοπὶ ἱπηριτοβοπιϊδνιιην, νίρυεν ἰπάἀ!απι {586 Α ὅαι. Σημειωτέον δὲ νῦν, ὅτι ὁ ἀνὴρ οὐχ ἀνενδέδυτο 
ΒΟΙ! ναϑία (δἰαγὶ, 56ι} ἰυΐοα. ιυ4 δηΐηὶ δυύί τ γυ8 

εἰδί : 1ηστεάδυε ἐπ ηιοι μην τοίαγμηι διθίι8 οἱογι- 

δὲπι, εἰ ἱπιρίς πιανῖιι5 (μας σατϑοιῖϑι ἰρπὶς , 10|18- 

τίογα νϑϑια ἀοιδιάιι5 οὐαί, φυΐρρα Εἰν ἰδίου ὁχ- 

Ὀίαιιγιι5. Υἱγῖθ ρίοπαπι, φισιδιπιούυπι βιργα ἀϊχίϊ, 

ΘΑΡ. Χι. 
Οιἱὶ ἀΐσιπὶ : Νονμ τϑοθμίοῦ ὐϊβεαί δι 40- 

πῖηδ " ἢ Πυ)05 Ἰοοὶ 5655 1ἰς οδὲ : ΗΙ, ἰηφυὶ,, τὶ- 
ἀἰδπῖεβ τθοθι5 δ ἰΠοδίαπι εἰνί δῖοι ἃ ϑυρογίογα οἷυ8 
ολρεϊνίιαι6, ἀΐουπὶ : Εἰϑὶ τεοεηίοῦ φ ἰδ δυὺΐ 

ἀοπλυβ, ἰρβὰ ἰἀπιθη οἰν} 48 51π|}}18. 6ϑὶ [6 θδιὶ ρίεδ0 

οδύλνονιυι5 ζ283.6 αὐα [Π0 σομεϊποδηίαγ. Νὸβ γΈΓῸ 
ΘΔ 05 ἴῃ ο114 ρΟ51115 51 }165 511π|81.5, οἰγουπηθδιίο 

105 Βα γ]οηίοτγαπι ἰσι6, υἱ ἃ Παπηπιὰ ᾿ξη18. ἱπἰπιΐο0- 

Ταμπ) ον γο Π0}} ροϑδίπιυ5. ϑοὰ πο Ὑ ΓΙ} 6ϑί, 

πᾳ, φυοά ἀϊχίδεῖα. Θυοά δἰ πιῦσηα οἰν (85 51 
ΟἾἸα, ἰώ νὰγὰ αἰχίβιὶβ ἢ πολ διϊίθη), αυθ4] νῸ5 5118 

οδιῸ 4υα ἴῃ |Π|ὰ 6581. Μογιαἱ αυϊάδπι 4005 ἰῃ τηθαϊο 

οἷὰ5 ΡαΓουβδίβιβ, ᾶγη65 51ηϊ; Οἰν 85. Υ6ΓῸ 6068. 

Ὑος δυΐοπι Π0η ἷπ Θὰ ΠΙΆ ΠΘὈ 5. Εα!υγυπὶ 651 δηὶπὶ 

πὶ νὸ8 οὐυσᾶπι. Οἰν 185 ἰδίτιγ ἰδπιοιϑὶ 41}}15 [665 

οδῖ, δἱ ποῃ νο ἱϑ : εἰ 5ἱ φυϊάδην ἰῃ ᾿Π6 10 6}115 ογυηὶ 
δι οᾶγι68, 86. ΠΟη ν05 ογἰ (5. δυάΐοαυο θηΐπι νο 8, 

Ὁὰπὶ πῃ δυημη05 ἸΠΟὨ πΠ 5ΓΔ0] νοῦ 068 Θυα βου 5 Σὲ 

(αἰϊα πιὸ το })ὴ5 ργϑοὶρίοηια, αἱ ροδίρα 80ἰαι}5 αιιΐία 
650 δύ )οπιΐ 1118. 

ΟΑΡ. ΧΗ. ΠΩ 
γαιίοϊνατα ϑΏΡ6Ρ Ῥτορβείας ]οτγαοί 18. Ῥτορ ιοίς 

βυπὶ αὶ θ6Π6 πιἰπἰβίγαπὶ ὕΆγῦῸ ἀοοιγίπιΒ, οἱ ας 

᾿Θεῖ δυηΐ νδιϊοϊμδηίαγ, 
Εἰ ἀϊεθς αὐ 608 φιιὶ να(ἰεἰπαπίμν οα ἐογά6 δ "", 

Ῥοοιάσργομρίνει5 δυηΐ, 41} ὃχ ΓΟρΙΟῦΟ ουγάο 5110 

ογδουΐα οοπμηἰπἰδουηίυγ, οἱ αὐουηᾳαὺς σομίΓατὶἃ 

Ροιεοϑία5 βυφφογίί. 
Ε)υδάφηι. Ομ ΐα αὐ ἀδ ργορ] ει 8 Δαϊ ρβοιάο- 

ῬτΟρΙΝοιΐ5 βογίρια βανί, ἀ6 οπλη 8 πιαρ 5.15. οἱ 

ῥϑου(οπημαἰβιγῖ5 ἰμ(6ΠἸσαπιαν,, Υἱβὶ ΒΠ} 1} 15. οἱ ἰην δ ]- 

θΗΠυ 9. 
Ἐμιδάφηι. Οεΐ οχ οογὶς Ἰοχυΐτιν δἰπα ἁΠῖλια ἀἰ- 

σἰηὶ ϑρίτί 8, μβϑουἀορτγορ νοι 68. 
Ψῳ Πὶδ φιιὶ ρνορἢείαπι ἀδ εοτάθ διο 13 1 Αυἱ 4πιλ- 

Ιδι ροβὶ βρίγἰατι δια τι, δηΐπιΐ γοϊυπδί65 βοηιυήίαν; 

«υἱ δὐΐοιῃ δθ]αὶ ροϑὶ ϑρίγι πὶ βδποίιη), ροϑὶ 

θοινιΐπαπι θόαι διιθιϊαι, οὐ υδ4ιι6 νο]πἴδι65 Οχβ6-- 
αυΐίυν. 

Ε)μβάθηι. Ἀταθυ]απείθυ5 ροβϑὲ δρίἰταπὶ δυαπὶ ἀΐ- 

εἷι Ἀροϑβίοίιϑ 1} : Οτγαϑο δρὶνῖιαι, οταὺο πιθπίε. Ουιο- 

το5 πιῇ 00 6 ὑπ ἰάθηχηθςα 511, 6ἱ αυϊὰ ᾿ 6 

δἰ ἤοθυι. 

Ρτορίιοίώ {ὶ, Ἰδταοί, εἴσιι υτιρος ". Οοιιι5 ἢ ος, 

8611: ΡοΙ{ι58 ἀαηΐπια], νογϑυϊαπι οδὲ, (Ἔγυπὶ οἱ ἀργοβίο, 
ΠΟΟ 5οἴπηι ἐς πηα]0, δἱ νογϑιο, ἘἈ}ΠΔο486 ἰιοιῃ 6 

Ἰρ 9} ΠἸρίτασ, 561 οἰαπι (ὁ ϑρί εἰ 5 αὶ οἰ πα }} 15. χ6- 

μἷ δὰ}. ΠῚ δηΐην ργορτγίἃ Ορογαηαγ ἴῃ ἀπ ηλδ αυ188 

5ΈζΖοοΙ. ν, 9. 
χε, 4. 

ποδήρη, ἀ)λὰ στολήν. Ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλεν ἀχούειν, 
Εἴσε.λθε εἰς τὸ μέσον τῶν τροχῶν ὑποχάτω τῶν 

χερουδὶμ, καὶ πλῆσον τὰς χεῖράς σου ἀγθράχων 
πυρὸς, ἔδει αὐτὸν ἱλαρώτερον ἀμφιέννυσθαι, χα- 
θαίρειν μέλλοντα τὴν, καθὼς εἶπεν ἐν τοῖς πρὸ τού- 
του, πεπληρωμένην πόλιν ἀνδρῶν. 

ΚΕΦ. ΙΔ΄. 
Οἱ «“ἐγογτες" Οὐχὶ προσφάτως φκοδόμηγται αἱ 

οἰκίαι. Ὁ νοῦς τοῦ προχειμένου τοιοῦτός ἐστιν" Οὖὗ- 
τοι, φησὶ, λέγουσι, νεωστὶ ὁρῶντες ἀπὸ τῆς προγε- 

νομένης αἰχμαλωσίας οἰχοδομηθεῖσαν τὴν πόλιν, ὅτε, 

εἰὶ χαὶ προσφάτως ᾧχοδόμηνται αἱ οἰχίαι, ἀλλ᾽ ἡ 

πόλις αὔτη ἔοιχε λέδητι πεπληρωμένῳ νεχρῶν τε- 

ριεχομένων ὑπ᾽ αὑτοῦ. Τῶν δὲ ἐν τῷ λέδητι χρεῶν 

Β λόγον ἐπέχομεν ἡμεῖς, τοῦ τῶν Βαδυλωνίων πυρὸς 

περιχειμένου ἡμῖν, ὡς μὴ δύνασθαι ἡμᾶς φυγεῖν ἀπὸ 
τῆς φλογὸς τοῦ τῶν πολεμίων πυρός. ᾿Αλλ' οὐχ ἀλη- 

θές ἐστι, φησὶν, ὃ εἐρήχατε. Ὅτι μεγάλη γὰρ ἡ πόλις 

ἐστὶν ὁ λέδης ἡληθεύσατε "οὐχὶ δὲ χαὶ ὅτι ὑμεῖς τὸ 
ἐν μέσῳ αὐτῆς χρέα" οἱ γὰρ νεχροὶ οὖς ἐν μέσῳ 

αὐτῆς ἐπατάξατε, οὗτοί εἰσ: τὰ χρέα" ἡ δὲ πῶλ:ς ὁ 

λέδθης. Ὑμεῖς δὲ οὐ μενεῖτε ἐν τῇ πόλει" ἐξώσω γὰρ 

ὑμᾶς. Οὐχοῦν ἡ πόλις εἰ ἄλλοις ἐστὶν εἰς λέδητα, 

ἀλλ᾽ οὐχ ὑμῖν" χαὶ εἰ ἔσονταί τινες ἐν μέπῳ αὐτῆς εἰς 
χρέα, ἀλλ᾽ οὐχ ὑμεῖς. Κρινῶ γὰρ ὑμᾶς, πρὸς αὐτοῖς 
τοῖς ἄχροις γενομένους τῶν τοῦ Ἰσραὴλ ὀρέων" τοῦ- 

αὐτά μου ἐπάγοντος ὑμῖν, ὅπως καὶ ὕστερον ἐπι- 
γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἶμε Κύριος. 

ΚΕΦ. ἹΓ’. 
Πορφρήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ἰσραή.. 

Προφῆταί εἰσιν οἱ καλῶς διαχονοῦντες τῷ λό, ᾧ τῆς 

διδασχαλίας, χαὶ προφητεύοντες τὰ τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ ἐρεῖς τοῖς προφήταις τοῖς προφητεύουσιν 

ἀπὸ καρδίας αὐτῶν. Ψευδοπροφῖχταί εἰσιν οἱ χρη" 

ματίζξοντες τὰ ἀπὸ τῆς ἀδοχίμου καρδίας αὐτῶν, χαὶ 

ὅσα ἣ ἐναντία δύναμις ὑπαγορεύει. 
Τοῦ αὑτοῦ. Ὅσα περὶ προφητῶν ἰστόρητα: ἢ 

ψευδοπροφητῶν, λαμθάνονται εἰς πάντας διδασχά- 

λους χαὶ ψευδοδιδασχάλους, ὁρατοὺς χαὶ ἀοράτους. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὁ ἀπὸ χαρδίας λαλῶν ἕξω τοῦ θείου 

Πνεύματός ἔστι ψευδοπροφήτης. 

Οὐαὶ τοῖς προ;ρητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν! 

Ὁ Ὁ πορευόμενος ὀπίσω τοῦ πνεύματος αὐτοῦ τοῖς 
θελήμασι τῆς ψυχῆς ἀκολουθεῖ" ὁ πορευόμενος ὀπίτω 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὀπίσω Κυρίου τοῦ Θεοῦ, ποιῶν 

αὐτοῦ τὰ θελήματα. 
Τοῦ αὑτοῦ. Τοῖς πορευομένοις ὀπίσω τοῦ πνεύ- 

ματος αὐτῶν ὁ ᾿Απόστολος λέγει: Προσεύξομαι τῷ 
πνεύματι, προσεύξομαι τῷ νοΐ. Καὶ ζητήσεις εἰ ἐν 

τὰ ἀμφότερα, ἣ οὔ" χαὶ τί ταῦτα. 
Οἱ προφῆταί σου, Ἰσραὴ,ῖ, ὡς ἀλώπεκες. Τοῦτο 

τὸ γένος, μᾶλλον δὲ τὸ ζῶον, πανοῦργόν ἐστι χαὶ θη- 

ρ'ὥδες καὶ ἄγριον" χαὶ οὐ μόνον εἰς τὸν χαχὸν χαὶ 

πανοῦργον καὶ ὕπουλον ἄνθρωπον λαμθάνεται, ἀλλὰ 

χαὶ εἰς ὅμοια πνεύματα. Καὶ οὗτο: γὰρ ἐνεργοῦσι τὰ 

9 χοοι χι, ὅ. " Εζθοῖ, χὶ, 3, " Ἰυ]ὰ. 15 104. ὅ. 151 (ογ. σιν, 15. "" Βσεοίν 
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ἴόια εἰς τὴν ἔρημον ἀπὸ Θεοῦ φυχὴν καὶ τῆς διχαιο- Α ἃ Πὲὸ εἦυδᾳυδ ἰυδι πα ἀδδεγία 6δί. Ουῶγο διίοηι 
σύνης αὐτοῦ. Ζήτει δὲ χαὶ τὴν πρᾶξιν τοῦ ζώου. 
Οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι. Τὸ ἀβδέθαιον χαὶ 

ψεῦδος καὶ ἀδύναμον ἡνίξατο ἐν τούτῳ. 

᾿ Καὶ συνήγαγον τὰ ποίμνια. Τοὺς αἱρετικοὺς ἐπὶ 
τὴν Ἐχχλησίαν " τὰ χτηνώδη δόγματα ἐπὶ τὴν ἀλή- 

ξειαν. 
Οὐχ ἀγέστησαν ἐν ποιέμῳ. Οὐκ ἀνέστησαν σὺν 

Χριστῷ, διότι οὐ συνετάφησαν αὐτῷ οἱ λέγοντες χαὶ 

βλέποντες ἡμέραν Κυρίου ψευδῆ. 
Οὐχὶ ὅρασιν ψευδῆ ἑἕξωράκατε; “Ὅρασις ψευδὴς 

ἔστι τὰ χατὰ ψεῦδος νοούμενα δόγματα. 

Ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὖχ ἔσονται. Διάφο- 

(δι παρὰ Κυρίου αἱ παιδεῖαι. “Ἔστι παιδεία ἡ λεγο- 

μένη ἐν χρίσει, καὶ ἔστι παιδεία ἡ λεγομένη ἐν θυμῷ. 

Οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴχου Ἰσραὴ.1 ἔσονται. Ἐξα- 
λειφθήσοντα: γὰρ ἐχ βίόλου ζώντων. 

Καὶ εὶς τὴν γὴν τοῦ ἸΙσραὴ.1 οὐχ εἰσελεύσονται. 

Ἐν τῇ μελλούσῃ ἡμέρᾳ δηλονότι. 

Διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ εἰδῆτε. Τουτέστιν, Οὐ 
μὴ συγχωρήσω εὐοδωθῆναι ὑμᾶς, ἵνα τὸ ἑξῆς πλη- 

μωϑῇ. 
ΚΕΦ. ΙΔ’. 

Εἰ ἀποχρινόμεγος ἀποχριθῶ αὑτοῖς. Εἰ ἀποχρ:- 
νόμενος ἀποχριθήσομαι αὐτοῖς, χρίσιν ἐξ ὑμῶν’ ἤτοι 
ὃχ τοῦ προφήτου λαμδάνει ὁ Θεός" ἢ δῆλόν φησιν. 

ἀτηχρίνεσθαι αὐτοῖς τοῖς τοιούτοις" ὅθεν ὑπερνιχῶν 

αυἱά ορεγείαγ Δηἰπι8]. 

Νοῦ εδἰείεγιπί ἐπ βτηπιαπιεπίο 15. Ἡ8. γϑγ 8 οογιι πὶ 

ἱπεοηβίδηιϊί2π) οἱ πηοπάδοϊπ) ἰπηροιθη(Δηλχαα δι:0- 
οὔβευγα ποίαν]. 

Εἰ εοπρτεραυότιπι σγεη68 35. Ἡ:τοιΐοο5 δὰ Εσοὶθ- 
βίδιῃ ; Ὀ6}}υἱπα ἀορφτηδία, δὰ νογι ἰδίοιη. 

Δ Νοη εἰττόχενιηι ἰπ ρτωίϊο "1. ΝΟ δυγγοχο- 

τυπὶ οὐτπ ΟΠ γίδίο, φυΐα ποὰ οὐπὶ ἴΠῸ σοηβορυλὶ 

βυηϊ, αἱ ἀΐευηι οἱ νἱάσηϊ ἀΐο Ὠθοιηΐπ! [4]58π|. 

Νονπα υἱδίοπεπι [αἰδαπὶ υἱα εἰς 5 Ὁ Υ 510 (4188, Θὰ 

ἀορπϑῖ βυηῖ, φυξ δοουμάσπι πιοηἀϑοίαπι ἰηι6}}}-- 
ξυπίυγ. 

1π αϊδεὶριἱπα ρορμίὶ πιοὶ πον ὁτιπι δ. γατὶα βυπὶ 

ἃ Ὠοπιΐηο ἀϊβεὶρ!ης. Εδι ἀϊδεὶρ! πα χυς ἀϊείίυν ἴῃ 
7υϑίοῖο ; οἱ δϑὶ ἀϊβοϊ ρ!ηα, αυς ἀἰείίαγ ἴῃ {πγοίο. 

Νέφιο ἱπ εεπδ ἀοηιις [ςταεί ἐγ! 8, ὈΟΙ θα παι 

δηΐηι ἀς ᾿ἰυγο νυἱνοηίίυπι. 
Εἰ ἐπ ἰέτταπὶ ]δγαοί πὸπ ἱπιγοίϑιρι ᾿᾽. Ἰῃ [Γυἱὰτο 

πἰπλέγαπι ἀἷδ. 

Ῥγορίοτῥα πιεπαάαοία ποπ υἱἀοὐϊιὶς 33, Ηος 65ι, ποι 

δἰ π80) υἱ ΡΓΟΒΡΟΓΘ ΥΟ}}38 οδαὶ, υἱ φυοά δοχαυίιαν, 

ἱπηρί ἀΐων, ὃ 

ΟΑΡ. ΧΙ͂. 

δὲ τεδρονιάεης τοερομάφνο εἰς "5. 51] Τοβροπάσιιβ 
ΓΟΘρΡΟΠάο}0 εἶ58, [ὐϊοίυπι ἐχ νυῦἷδ : νεὶ δχσ ργορίιοιἃ 

δυπηἷς ου5 : γ6} πηδηϊἐδιδὶ 86. 14}}}}}5 Γοβροηθδι.- 

τὰυπὶ : ποι δάσο, βδυριυγνίνοειδ υἀϊοίιπι,, τ16- 

τὴν χρίσιν, ἐπαγγέλλεται ἀποκρίνεσθαι ὡς ἐλεήμων. (, βροπϑαγαπι 56 ρΟ σοι Γ (ΔΉ 4ιΔΠ ΠΟ ΓΙ ΘΟΓβ. 
Ὃς ἂν θῇ τὰ διαγοήματα αὐτοῦ. Ἕν τούτοις 

διδάσχει πῶς δεῖ ἐχάστῳ ἀποχρίνεσθαι τὰ προσφό- 
ρως συναρμοστέα, χαὶ μὴ ὡς ἔτυχε" χαὶ ὅτι αὐτὸς 

Κύριός ἐστιν ὁ ἀποχρινόμενος διὰ τοῦ προφήτου. 

Ἐγὼ Κύριος ἀποχριθήσομαι αὐτῷ ἐν αὐτοῖς, ἐν 
εἷς ἐνγέχεται ἡ Διάγοια αὐτοῦ. Τουτέστιν, ἀχολου- 
θεῖ, τέρπεται, κεχόλληται. Διὰ δὲ ταῦτα τοιαῦτα, ἅτινα 
παρέχει πρόφασιν τοῖς χαύνοις καὶ ἐχλελυμένοις τῇ 

καρδίᾳ πλαγιάξειν ἀπὸ Θεοῦ. ᾿Αλλ’ ὅμως εἰ καὶ τοιοῦ- 

τοί εἰσι, χαὶ τοιούτοις ἔχεται αὐτῶν ἡ χαρδία" ἐπειδὴ 
δὲ ἤθελον πυθέσθαι παρὰ Κυρίου, ἀποχρίνεται αὐὖ- 
τοῖς διὰ τοῦ προφήτου, ὡς χρήζουσιν ἐπιστροφῆς, 

λέγων Ἐπιστρέψατε καὶ ἀποστρέψατε, καὶ τὰ 

ἑξῆς, 

Ουΐ ροδιιοτὶς οορίιαἰΐοπεα δας ἷπ εοτάς δἰ ᾿ν. 

δι εἶθ ἀοοσεῖ, φιοπηυάο υπϊοιίΐίψυς, φυς Π1| οοπ- 

σγιδηῖ, τοβροηἀοπάμπι 5'1, δὲ Π0) ἰϑπιόγ ; θοηιΐ- 
μυπΊηϊι6 6556 ααΐ Γαβροπ δὶ μ6Γ ργυρ)ιοίδηι. 
ὁ Ερφο δοηιΐπιιδ τεδροπάεδο εἰ ἱπ ἴδ, φιῖϑιιδ ἰεπείμν 

πιο εἶις "δ. Ἦοο ἐδβῖ, 4 εομῃδοοίαία, αυΐλιι» 
ἀεϊοείαιαγ, φυϊθυ5 δάμιφγοῖ. Ῥγορίογ [418 ως 4υ8 
πιο 8 86 ἀϊδϑοίυιϊ5 οοσαβίομαπι ργθῦδι! ἀ66- 

οἰοηάϊ ἃ 60. ογι πη Δπιθη αἰδὶ [4165 βυηῖ, (4'}8ι15- 

πὸ δογυπὶ δηΐυ8 ἤθει 18 68ὲ, 418 ἰδ! μθῃ ρ6γ- 

οοματγὶ 4 Βοιηΐπο γοϊπσταμ, ΓΟΘΡΟΠ δ 65 ρὲῦ ργο- 
Ρἢδίαπι, Ορυ}8 605 ΠΔΌΕΓΘ ΘΟΙΥΘΓΒΙΟΠ6, ἀΐς6ῃ8 ἤ᾿: 

Αυπυετιἱπιδιὶ εἰ τεσοάϊίο, οἱ 4υς βεαιυπίυγ. 

Γῆ, ἣ ἐὰν ἁμάρτῃ. Ἔθος τῇ θείᾳ Γραφῇ πολλά. ἢ Τέτγα, φιαοιπημθ ρμεσοαυεγῖ! πε ". Μοτῖβ δὶ 

χις ὀνομάζειν τὸ οἴχημα ἤτοι τὴν χατάστασιν εἰς 
πρόσωπον τῶν οἰχούντων᾽ χαὶ πάλιν τοὺς οἰχοῦντας - 

εἰς πρόσωπον τοῦ οἰκήματος. ᾿Εὰν οὖν γῆ ἁμάρτῃ, 
τοὺς γηΐνους διὰ τῆς γῆς ὠνόμασε" δι᾽ ἣν αἰτίαν 
ἐξολοθρευθήσεται ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ χτῆνος. 
Καὶ ἄλλως ἡ γηΐνη ἕξις ἐὰν ἁμάρτῃ (πέφυχε γὰρ 

αὕτη ἀμαρτεῖν), ἐξολοθρευθήσεται ἐξ αὐτῆς ἄνθρω- 
τὴς χαὶ χτῆνος ὁ χτηνώδης ἄνθρωπος χαὶ ὁ λογι- 
χώτερος ἄνθρωπος. Οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν τὴν γῆν 
ταύτην ἦν πατοῦμεν εἶναι λογιχὴν, χαὶ αὐτὴν ἁμαρ- 
τάνειν, ὥς τινες ἐφαντάσθηταν. Εἰ γὰρ τοῦτο δώσο- 

Ἅ ἀρ 14, 15 1014. 1, 5 Ἐχοοῃ. χη, ὅ. 15 101. γε υἷα. ὃ ἰνὶα, 9. Χν, ὅ, Κ΄ (οἷ. 4, 5101. ὅ. 
"1014, 9. 

31 Ἰυἰ4, 1. 

ἀϊνίπα ϑετίρίυγοθ, ᾧὦἱ ΠΟῚ Τάγο ἰδ υ δι ἰοπθ δοῖὶ 

δἰδιἰοποπὶ οοτιπὶ ποηηΐῃθ 4] ΠΔθἰΔηϊ βυπ)αδὶ, Υἱ- 

εἰββίπιᾳυδ ΠΔθ δ πίο5. ποπλῖπθ Βαθ Αι 1οηἷ8. Ὠίοεη 0 
ἰφίτν, ἰόγτα δὶ ρεσσαυετὶί, ἰΟΥΤΒ ποπιίηθ ΘΓΓΘΏΩ8 

Ὠσπουρανῖι; φυδργορίοῦ δα γα ΒΔ ὈΠῸΡ Ἔχ 68 Ποη)Ὸ 

οἱ ρϑουβ. ἃς ργίογοᾶ, ἰσγγθηι}5 Βα τυ 5 8] ρεοσανογὶς 

(ϑοΙει. δηΐπὶ ρθθοϑγο) οχιθγπαί παῖ αΓ Ἔχ 60 ΠΟΠΙῸ 

οἵ Ρδουβ : ποπῖρα ποιθῸ Ραςουὶ πιορίθυ5 δβὶηἰ8, οἱ 

ποπο 48ὶ δ)ίφυδηίο Δηιρ!υβ 6δι τδιοπα ον. 

Νοαιδ δηἰπὶ ἀϊοὶ μοίεδὶ ἰογγὰπι ἰδῆς 4υδπὶ οὐ] εᾶ- 

πιυ8, 6556 ταϊΐοῃα ργαι 4π|, εἴ ΡοΟΟΆΓΘ, υἱ αυϊάδπι 

᾿ 1υ1ὰ. 95. 55 ΕΟ. 19 1014. 5101. 
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βοπιηΐδγυπι. Νὰπὶ δἰ πος ἀδάουϊ πιυβ., (θΠηρι8 681 Α μὲν, ὥρα τὰ πάντα λέγειν ἔμψυχα, καὶ συνηγορεῖν 

αἱ ουποία δηΐμαία ἀϊοαπηυ8, αἰχα8 15 ρα ΓοΟ  ΠΟΠΊΠΡ 

ᾳυὶ πιοιεπιρϑυοι 5865 ἱπάπουηϊ. 
Εἰ εοπίοταπι θα θα μι εἰνποπίαπι ραπὶς νδ. Οὐϑὶ ἀϊ- 

ςοΓοῖ : ῬγῸ ἰηἰφυΐδι}5 508 Γαιΐοπ6 ρα] ΘΓ. 
Δ,.8. Ε)μεάοηι. Ταγγα ποβίγα ρϑοσϑηβ, ΠΟΙΠΟ 86]- 

Ἰίδαι δχίθεΐοῦ, β6ῃβ᾽}}}} ἴαπια φυπίοιυγ; ἱηίογίοῦ 

δαϊαπι Ποη0 απ16 5ρ ΓΙ [4}1, σαγθηιία πἰπιίγυπι ρΔ}}8 
ϑρ᾽ τ ι8115. Αὐρυβιί25. βυδιϊπεῖ, οὐ οχίογίοῦ, ἴυπὶ 

ἰμιοτίοῦ ; δὲ φυϊἀφυϊὰ οχίοτῖοῦ βαβιϊποῖ αυδηίαπι 4ι} 

βοηβυπι, ϑδυϑιϊποί οἱ ἰηίογίοῦ φυδηίαπὶ 84 Ἰπθηίθιῃ. 

Ε)ωεάοηι. Ἐλίδηι υπἰυϑουυδᾷιια ποϑίγαπι δηϊπια 

(οτγα αἰοίταν; οἱ αἰΐα φυϊάδαι ρανδάϊβυπι,, Αἰϊὰ βρὶ- 

πᾶ8 Πιᾶροῖ, αἰϊα θοπ ἀϊοίίαν, Αἰἴα ππαϊα. Αἴᾳφὰς Βῶο 

οβιδμάϊι Βοπιηὶ γμᾶγϑθ οἶδ. 
Ει δἱ {οτῖπι τὲδ υἱτὶ ἰδιὶ ἐπ πιεάϊο εἦιι5, Νοὺ, 7οὺ, 

Ῥαπὶοὶ 3. ΠΌΒΟ6 84πεῖο5. γοίεγί οπιηΐβ αυἱ υἱίᾶπι 

808 Π| 506 ἰΘΓΓΔΠῚ 0} ΟΟΥΓυρὶ, 60 ἰΐὰ ἴοι ΟαΓΙΘ 

ἱπιθυίυ5 6581, υἱ ἰδοίαι βδϑῆϑυιι σΓηΪ5 εἰ ἰΟἴ08 6556 

σᾶτο δδηβοδίαγ, δο ἰυοοὶ ἰδπαυᾶπι ἰυπιΐμᾶγα ἴῃ 

του, βιυι5ι1η6η5 γΟΓθιιπὶ Υἱ (25 ἴῃ πηοάΐο δοηοτϑί:0- 

εἶδ ῥγαν δίψυθ ρεγνοῦβθ, υἱ δὰ ουπὶ Π6ι5 ΓΕΒρΟΙ- 

ἀθαὶ : Νουὶ (6 δοίμια ἡμδίιπι ἐπ σεπογαίϊον ἰδία ὃ. 

Ουΐϊβηυΐβ ἰρίίυτ (4118 οδι, Νοα εβί; εἱ φυῷ ἀθ {||0 
οοηδοτὶρία βυμί, οἰΐδιι δὰ ἰδίυπι γείογυηίαγ. ὕοη- 

ἀἰϊείοπ ονΐπι ρᾶγοϑ 8η}}00 ἴδοιΐ ὁυμΐ,, ἰ(ἃ αἱ Δ}0 

Νοο πυπευρθπηίυγ. 

Ἐ)κεάοπι. Οπιπΐβ φαΐ ροϑαθγῖι ἴῃ οοτὰδ 500 πο 

ΡΟΙ αὶ ἴῃ οἰ 5 οἱ ροιίθυβ. βρί γίια} 18 Ναθιυιοθιούοπο- 

80Γ, 86 ἀηΐιπᾶπὶ βυᾶπι [6715 ΔΠΠ κότα ἰῃ θὰ. Βὰ- 

ῬΥ]Οπ6 ριορίοῦ οορφῃὶἰοπεπὶ γαγί (δι; 4αΐ, ἰπαυᾶπι, 

οἰαδπιοάΐ 65, θαπίεὶ εδι, οἱ φυς ἀδ 1ΠΠ0 παγγδηίυγ, 

ἀδ πος φυσι οοηβγαδ ἀϊοδπίαν. [ἀ6πὶ ἐπὶπι αἰγίτ8- 

406 5ἰαίυ8β, ἰάδπι υἱγίιϑ4ι6 μϑ 05, (18. αἱ ἀτεγῆι6 

πιεγίίο θδηΐοὶ ροβϑὶϊ νοοϑγὶ. 
Ελιδάοηι. υἰδψιῖβ ἴῃ Υἱία ἰγγοργθθη5.}}} 18, ἂἱ- 

406 ἰπ θεῖ ουὐἱτα γαγυ8 οχϑειιογὶ!, 8 ἃ} ὁπιηὶ 86 

πῖὰ]ο δὐϑιϊποηβ υἱ ἀϊαθοϊυ5 τινα! διίοπο ἴῃ οὐπὶ ΕΧ- 

δγάδβοαϊ βοπυβᾷυδ οπῖπθ ἰεῃίδιοπιτὰ 1 ἱπίογαι, 

πθα ἰΔπηδη ἰμϑὲ νοὶ ἰδυϊογαπι 56 ΠΠΏ0Π6 αυϊθηιδιν 

οἴδΠηδαι, ἰ8 δοῦ ο5ῖ, ἃς αι ἀθ 20} βογίρία βυηὶ, ἴῃ 
παν 6 φαοηια σοηνθηΐρηῖ. ΑΠΡῸ Θπὶπὶ ἢ Δ (Ὁ ΡΆΓΟΒ 

ἱν, Βοπιῖπο, 86 υἱογαυα 80} γοσδυ Γ. 

δὶ βιἐϊὶ εἰ βί εαἰναθμιπίαν 3). ϑεοιπάνπι ΘΔ πη 6 ΠῚ 
δρὶ εἰ ιδϊοεπὶ σαπογϑιίοπο Ὀδπηίεὶ ἢΠ108 ᾿ρυδί, 4005 
ξοπαΐε οὐ5 ργορ]ιοίία. ΕἾΠ05 δπΐπι οάγ πα. 68 ἤθη [8 - 

θυ, φαΐρρα φυὶ βραὰο ογαὶ, υἱ δἰαπί. [ἀπχὰθ πιδηὶ- 
[δία 6βδὶ ὁχ 60 ΄υοὰ ἰγδάϊίυ5 65ὶ ργϊποὶρὶ ϑρϑίο- 
πη. 8] ἰφίψιγ ἰγ8 ἰβι} υἱγί Νοθ, 50} οἱ θ.416] ἴη- 
γϑιὶ (υοτγίω! ἴῃ ἰοτια ροοοδίγίοδ, Εἱ ἐπ )μδιἰα 5μα 
εαἰναυμπίιτ 3. Δ δἱ ἀΐοαι : Ειίδηι φυὶ ἱπνθηι [π6- 

τη 1118 δἰ πὶ 168. 
δὶ ΝΙΝ οι βίϊα τοιϊἱπφιθπίιν "3. ῬΊῸ 60 80 ἀϊοαὶ : 

ΠΟΙ Γοἰπαιθηίυτ. Ιρβἱ 501 Νοα, θδῃίεὶ οἱ 10} ἴῃ 
͵υβε 8 δυὰ ᾿ἰθογαθαπί δπὶπιὰ5 ζ,3.9 5ι115. ργοργὶὰβ 

Υἱ εἰ ΐςοι. Εδὶ δηΐιῃ οἰΐαπι ἴῃ 4118 αἰνίπῳ ϑογίριατι 

35 ΕΖϑοῖι. σιν, 15. 3) ΕΖϑοὶι. χιν, 16. 39 ὅδ). ΥἹ}, 

«τοῖς τὰς μετεμψυχώσεις εἰσάγονσι, 

Καὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτου. ᾿Αγὴ 
ποῦ" Κατὰ τὴν ἀδιχίαν τιμωρηθήσονται. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἢ γῇ ἡμῶν ἡ ἁμαρτάνουσα, ὁ ἕξω 
ἄνθρωπος κολάζεται τῷ αἰσθητῷ λιμῷ" χαὶ ὁ ἔσω 

ἄνθρωπος χολάζεται τῷ νοητῷ λιμῷ, τῇ στερήσει τοῦ 
πνευματιχοῦ ἄρτου. ᾿Αγωνίαν ὑπομένει χαὶ ὁ ἕξω, 

χαὶ ὁ ἔσω᾽ χαὶ ὅσα ὑπομένει ὁ ἔξω χατὰ τὸ αἰσθητὸν, 

τοσαῦτα ὑπομένει χαὶ ὁ ἔσω χατὰ τὸ νοητόν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Λέγεται καὶ ἡ ἑχάστου ἡμῶν ψυχὴ 
Υἦ᾽ ἢ μὲν παράδεισον γῇ ἔχουσα, ἡ δὲ ἀχάνθας’ ἡ δὲ 
χαλὴ λέγεται, ἡ δὲ πονηρά. Καὶ ταῦτα δηλοῖ ἡ τα- 

ραδολὴ τοῦ Κυρίου. 
Καὶ ἐὰν ὦσιν οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ 

αὑτῆς, Νῶε, Ἰὼδ, Δανιή.. Πρόσωπά ἔστι τῶν ἁγίων 

τούτων λαμύανόμενα, πᾶς ὃς ἐὰν μὴ φθείρῃ τὸν 
βίον ἑαυτοῦ ἐπὶ γῆς, οὐ ποιούμενος ὅλος τῇ σαρχὶ 

διὰ τοῦ ποιεῖν αὐτὸν τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς, ὥστε 

χρηματίσαι αὐτὸν ὅλον σάρχα, ἀλλὰ φαινόμενος ὡς 

φωστὴρ ἐν κόσμῳ, ἐπέχων λόγον ζωῆς ἐν μέσῳ γε- 

νεᾶς σχολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ὥστε χρηματίσαι 

πρὸς αὐτὸν τὸν Θεὸν, ὅτι, Σὲ εἶδον δίκαιον μόνον 

ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. Πᾶς οὖν ὁ τοιοῦτος Νῶέ ἐστι, 

χαὶ τὰ ἱστορούμενα ἐπ᾽ ἐχείνου ἀνάγεται χαὶ ἐπὶ 

τοῦτον" τῇ γὰρ καταστάσει γεγόνασιν ἴσοι ἀμφότε- 

ροι, ὥστε χρηματίσα: αὐτοὺς Νῶε. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πᾶς ὃς ἐὰν θῇ ἐπὶ τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ 

μὴ μιανθῆναι ἐν τοῖς βρώμασι καὶ τοῖς πόμασι τοῦ 

. νοητοῦ Ναδουχοδονόσορ, ἀλλὰ χαχῶσαι τὴν φυχὶ" 

αὑτοῦ νηστείαις ἐν τῇ Βαδυλῶνι ταύτῃ διὰ τὴν γνῶ 

σιν τῆς ἀληθείας, ὁ τοιοῦτος Δανιὴλ ἐστι, χαὶ τὰ ἰστο- 

ρούμενα ἐπ᾽ ἐχείνου ἁρμόσει καὶ ἐπὶ τούτῳ λέγεσθαι" 

μία γὰρ κατάστασις, χαὶ τῆς αὐτῆς ἕξεως οἱ ἀμφό- 

τεροι, ὡς καλεῖσθαι αὐτοὺς Δανιήλ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πᾶς ὃς ἐὰν ἧ ἄμεμπτος ἐν βίῳ, ἀλη- 

θινὸς ἐν θεοσεδείᾳ, ὥστε ἀπέχεσθαι αὐτὸν ἀπὸ χαχοῦ 

παντὸς, ὥστε παραζηλοῦσθαι ἐπ᾽ αὐτῷ τὸν διάθολον, 

καὶ πάντα γενιχὸν πειρασμὸν ἐπαγαγεῖν αὐτῷ ἐν 

πειρασμοῖς, καὶ οὐχ ὀχλάσῃ ἕως λόγου χειλέων ὁ 

τοιοῦτος Ἰώδ ἐστι, καὶ τὰ ἱστορούμενα ἐπ᾽ ἐχείνῳ 

ἀρμόσει καὶ ἐπὶ τούτῳ. ᾿Αμφότεροι γὰρ ἴσοι ἐν μὲ 

ἕξει ἐν Κυρίῳ, καὶ Ἰὼδ χληθήσονται ἀμφότεροι. 

0 Εἰ υἱοὶ καὶ θυγατέρες σωθήσονται. Υἱοὺς ἔχει ὁ 

Δανιὴλ χατὰ τὴν αὐτὴν πνευματικὴν γενεὰν, οὖς 

ἐγέννησεν ἡ προφητεία αὐτοῦ" υἱοὺς γὰρ σαρχιχοὺς 

οὐκ ἔσχεν" εὐνοῦχος γὰρ ἦν, ὥς φασι. Καὶ δῆλον 

ὑπὸ τούτων γὰρ παρεδόθη τῷ ἀρχιευνούχῳ. Ἐὰν οὖν 

οἱ τρεῖς οὗτοι ἄνδρες, Νῶε, καὶ Ἰὼδ, χαὶ Δανγιῆλν 

εὑρεθῶσιν ἐν τῇ ἀμαρτούσῃ γῇ, οὗτοι ἐν τῇ διλαιο- 

σύνῃ αὐτῶν σωθήσονται: ὡσεὶ ἔλεγε᾽ Καὶ ἐὰν εὖς 

ρεθῶσιν ὡς Νῶε, καὶ Ἰὼδ, καὶ Δανιήλ. 

Ἐὰν υἱοὶ καὶ θυγατέρες ὑποκλειφθῶσιν. ᾿νὶ 

τοῦ, οὐχ ὑπολειφθήσονται. Αὐτοὶ μόνοι Νῶε, χαὶ 

Δανιὴλ, χαὶ Ἰὼδ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύσονται 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν, τὰς ἰδίας δηλονότι᾽ ἔστι γὰρ χαὶ 

Β 

1. ΜΚ Εζροι, τιν, 16, 18, 20, " ἰνϊὰ, 30, "ἰὴ, 



809 ΘΕΙΕΟΤΑΊ ΙΝ ΕΖΕΟΙΠΕΙΕΨ. 810 

ἀλλαχοῦ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς τοιοῦτον εἶδος φρά- Α ἰοοἰβ οὐ υ5πιοα! Θρδαἶ68 Ἰοουμο͵8, 4:8 ποραιίοησιι 

σεως, ἄρνησιν ἔχον πρόδηλον, ὡς τὸ εἰρημένον τῷ 

Ἡλέᾳ πρὸς τὸν ᾿Αχαάδ: Ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυ- 

γάμεων, ὁ Θεὸς Ἰσραὴ., ᾧπέρ ἐσμεν ἐνώπιον 
αὐτοῦ, εἰ ἐπὶ τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὲς ἀγὰ 

πᾶσαν γῆν ἔσται. Οὕτω καὶ ὁ Κύριος ἐν τῷ κατὰ 
Μάρχον Εὐαγγελίῳ, ὅτι, Ἧ γενεὰ αὕτη σημεῖον 

ἐπιζητεῖ. ᾿Αμὴν, ἀμὴν «έγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται 

τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον" τουτέστιν οὐ δοθήσεται. 

Καὶ τὸ ἐν ψαλμοῖς εἰρημένον τούτοις ὅμοιον: Ὡς 

ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 

χατάπαυσιν. ᾿Αντὶ γὰρ τοῦ, οὐχ εἰσελεύσονται, εἴ- 

ρτται. 
Οὗτοι ἐξάγουσιν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. Τοῦτο 

γατὰ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον" Εἰ ἐχείνοις, φησὶ, μίαν 

πλθοῖ τηδηϊδβίαπι, χαυδπιδπιοάυπι ἀΐείαπι 651 ἃὉ 

ΕἸΐα λὰά Δο Ὁ) : γΠὴ δοιπίνιι5 ἢδι5 υἱτί πηι, 

εις ]εταοὶ, ἴπ σα}ι5 σοπϑροοία διπιμδ, δὶ ἀπο ἰδι 18 

ὁτῖϊ τὸς οἱ μίαυΐα ΡὲῪ ἰοίαπι ἰόγγαπι. δὶς οἱ θοπιίηιβ 

ἴη Μαγοὶ Ενυδηροιίο 5 : Οδποτγαῖῖο μίθὸ δἰρηπαπι σι. 

γε Σ ἀπιοπς αηιθη αἶσο υοὐῖδ, δἰ ἀαϑίτιγ σοποτγαιϊοπὶ 

μεῖς εἰσηαπι, πο 651, ποη ἀλυΐμαν. ΗΠ5 116 πὶ δ᾽ πι}}6 

αδὲ αυοά ἴῃ Ρβαϊπιὶβ ᾿ιδθδθίιν ὅδ : δίομε ἡμγαυὶ ἱπ 
τα πιθα,, δὶ ἱπιγοίϑιιπί ἰπ τϑημίθηι πιθαπι, Ὠ οίτ 

ἀ5 ὁπ} ΡΓῸ, ΠΟῸῚ ἐπινο θυ]. 

Πὶ οαἀιιειμι βἰϊο5 οἱ βίϊας 31. Ἰπιοτγοραιῖνα ἰδία! 
Ἰοσοιίαπ). δὶ 18, θαυ], ροϑί ἀπῖι}5 υἹ δ! ΟΠ 5 πΐἢ85 

ἐχδίκησιν ἠπειλημμένοις οὐκ ἀρχήσουσι Νῶε καὶ Δα- Β 01 βυϊῆοίοηι! Νοο, θδηΐοὶ οἱ 70}), πυπαυϊ Πἷ, οὐ 

νιὴλ χαὶ Ἰὼδ, οὗτοι δυνήσονται, τῶν τεσσάρων ἐχ- 

διχήσεων ἐπαγομένων, ἐξαγαγεῖν τοῦ ὀλέθρου υἱοὺς 

αὐτῶν καὶ θυγατέρας; Ἰδοὺ αὐτοὶ ἐχπορεύσονται: 
πρὸς ὑμᾶς τοὺς προαιχμαλωτισθέντας, καὶ τῇ παρα- 

θέσει τῶν ἐπελθόντων αὐτοῖς χαχῶν ὑμεῖς παραχλη- 

θήσεσϑς ἥττονα πολλὰ παθόντες. 

ΚΕΦ. ΤΕ΄. 
Τῶν ὄντων ἐν τοῖς ξύζοις δρυμοῦ. Ξύλα ὄρυ- 

μοῦ χἀγεῖ τὰ ἄγρια νοητέον, πεύχην, χαὶ τὰ ὅμοια. 

Συγχρῖναι δὲ βούλετα' διὰ τούτου πρὸς τὰ λοιπὰ 

ἔθνη τὸν Ἰσραὴλ, ὡς ἄμπελον γεωργίας ἀπολαύσαντα 

νόμου, ἱερέων χαὶ προφητῶν ἐπαγγελίας, χαὶ ναοῦ 

ἁγίου, καὶ πολλῶν τῶν θαυμάτων, αὐτομάτου πυρὸς 

ἀναλίσχοντος τὰς θυσίας, φωνῆς φερομένης ἀπὸ τοῦ 

ἱλαστηρίου τῶν χερηυδιμ, χαὶ ἑτέρων ὁμοίων. 

Ἐχ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται. Ἐχ τῆς αἰχμαλω- 

σίας τοῦ Ναδουχοδονόσορ ὅταν ἀναχληθῶσι, λήψεται 

αὐτοὺς ἑτέρα ἡ Οὐεσπατιανοῦ, ἤγουν διὰ Τίτου. Τὴν 

συνέχειαν τῶν συμφορῶν μηνύει. 

ΚΕΦ. ζ΄. ᾿ 
Καὶ οὖκ ἔδησων τοὺς μαστούς σου. Ὁ ἕν 

πρώτῃ θεωρίζ γενόμενος οὐχ ἔξω τῆς σοφίας θηλά- 
ζει, ἀλλ᾽ ἔνδον ἐξ αὐτῆς τρέφεται. Καλῶς οὖν εἶπόν 

τινες δύο μαστοὺς τὰς δύο Διαθήχας, ἀφ᾽ ὧν θηλά- 

ζουσι τὰ νήπισ " χαὶ οἱ θηλάζοντες οὗτοί εἶσιν, ἀφ᾽ 
ὧν κατηρτίσατο Κύριος αἶνον, τοῦ χαταλῦσα: ἐχθρὸν 
χαὶ ἐχδιχη τήν. 

Οὑδὲ ἐφείσατο ὁ ὀφθωῖμός σου. Τουτέστιν, οὐ 

συνεπάθησας ἑαυτῇ, φεισαμένη τοῦ ποιῆσαι χἂν ἕν 
τῶν προλεχθέντων, ἵνα κἀμὲ χινήσῃς εἰς συμπά- 
θείαν. 

Καὶ διηθον καὶ διὰ σοῦ. Ὁ θεὸς ἀπαθὴς ἐστιν, 

ὡς χαὶ ἄτρεπτος, χαὶ ἄχτιστος. Ποιχίλαι δὲ αὐτοῦ 

αἱ πρόνοιαι κατὰ τὴν ποιχιλίαν τῶν οἰχονομουμένων " 

πάντων γάρ ἐστι ποιητῆς ὥς τινας μὲν εἶναι οἶχο- 

μίας θυμοειδεῖς, τὰς δὲ ζηλοτυποειδεῖς - ὁμοίως δὲ 

χαὶ τοῖς πντυματιχοῖς δούλοις εἶναι οἰχονομίας χά- 

ρ'πος, χαὶ δόξης, καὶ ἀγαλλιάσεως, ἐχ τοῦ ἑνὸς χαὶ 

ἀτρέπτου, καὶ ἀπαθοῦς χαὶ παντοδυνάμου Θεοῦ. 

αὐυδάτυρίεχ ᾿ΠἸαῖὰ Γπόγῖς αὐτο, ροίογαηιϊ οὐυσογο 6κ 

ἱπίουαι {Π105. 511058 οἱ {ΠΠ|Π45 3 Εσος ἱρϑὶ οφγδαϊοπίυν 

. 84 νο5, 4υἱ ΡΓΙΟΓΟ5. σδριϊνί δάσο! 6818, ΘΟ} }4ι}5- 

ἀτ6 ναβ.}15 τη8}15 σα ἢΠΟΛα! ΠῚ ΦΓαΠιπΐἶ5, Π00 ὙΟ]ΐ8 

δὶ! βοϊαιῖο χυοά [}15 πιΐποῦ ἰοηρα ρᾳβϑὶ 6ϑ15. 

ΟΘΑΡ. ΧΥ͂. 

ΘμΦ διπὶ ἱπίον ἰἰφηα εἰἰνα "δ. Τίψηδ βιϊνα "Π|ς 
αύοαιιο 5 ἰνοϑιγία ἰμ16}Πσοιεἶα δυηῖ, ρῥίοσα, οἱ 5ἰ- 

2118. Ὑ αι δυο 5 Ὑ6Γ}}}8 Βγϑ ἢ ουπὶ το {15 

φοπεθυ8 ΘΟΠΙρΑΓΆΓΘ., ἰδῆ] πλπὶ νἱηθᾶηι αι Ἰοβὶδ 
ουϊυγα ῥτυΐδοεγι!!, ϑβδοογιοίυ πη ρΓΟρ]Οἰαγυ 406 

ΔΒΠῈ ΠΕ ΠΝ 6, (ΘΙ 010 δᾶ ποίο, ΤΠ ΓΔΟΌ]ΟΓ ΠῚ οΟρΐϑ, 

ΔΡΟὨΙΆΠ00. ἰσπὸ Υἱοι π|λ8. ΘΟΠΒΌΠΙΘΠ(6, γ0 06 ῥΓῸ- 

πιδηληΐα 6Χχ ΟΠΟΓΟθ ποταπὶ ῥτορίἰιονῖο, 8 ἰβαυα 

δὶ 105. 

δὲ ἴση ὀργοαϊοπιαν ὃ. Οὐπὶ ἃ οηριἱν[Δῖ6 Νὰ- 
Βυοσ!οιοηοθοῦ τανοζϑιί [ἀδγί!, ρργοιθηάοῖ ο08 

4Π1ὰ Ὑοβραβίδηϊ, αι βο σοὶ μὲν Τίσιν. ἰμάιιοιδ 

6ϑ5ί. Οοεηυα5 [ὉΓ6 ΟἈΪΠἰΙ.65 ἀοπαμίϊα:. 

ΟΑΡ. ΧΥΙ. 

Εἰ ποη ἰἰφαυετιμιί πιαηιϊ ας (μας "9, Οαΐ ἴῃ 

ὈΥΪπηιὰ ΘΟμ ΘΠ ρ ΔΙ ΟΠ 6 ἀ5ῖ, πο] Οχίγᾷ βαρ η ΐϑη) 

ἰὰς ϑιιφῖι, 86 ἱπίγα ὃχ 'ρβᾶ πιυίγίίαγ. Βυπα ἰρίτον 
ἀϊχογυηὶ αυϊίαι, ἀπὸ Ὁθεγὰ ἀυο ΤοβιΔ θη ἃ 6556, 

6χ 4υΐθι5 ας βυθαηι ραγνυ]ῖ, δαπίχας δἱ ἰλοϊοηΐας, 

ὁχ 4υ}0ὺ8 Βοπιλῖπυ5 ρογῇοί Ἰλυάδπι, υἱ ἀδβίτυδι 

ἰπ τη ϊεα πὶ δὲ αἱ] οτα πὶ "". 

0 Νεφιθ γμερονοῖξ οσμίι8 τιι8. 5. Ἦσς 6βῖ, ποι ἰαΐ 
᾿ρ88 πηϊβογία 65, βάγοθῃβ ἴδοθγα υδὶ ὑῆυπῇ αὶ! 

ΘΟΓΙΠῚ 408 Δηιοἃ ἀἴοία δυηΐ, αἱ π|6 δά φοΟπιπιῖβ6- 
τδιίϊομθηι ΠΙΟνΟΓα8. 

Εἰ ιτγανιδὶυϊ ΡΩΡ 16 "3, Ὅσδιι5 Α΄ Οιηηὶ ἱπηπιμηῖς 

ἁΠᾺ}Ὰ6οχ 651, αιοπιαάηχούυπι οἰΐϑιη 681 ἱπητυυ 8 Ὁ}}}8 

αἱ ἱπογοαῖι9. γατγίας διιΐοπὶ δυπὶ ο᾽υ5 γγον  ἀθῃ}88 

ΡΓῸ δὐτῦπι αυἱ ρτονϊἠδηπα τασαμιιγ, ἀἰνογϑίιδίθ. 

Οἰμμΐππι οπἰπὶ δυςίον 4.40 65ϊ : 516 υθγὸ τ οἿ.8 
ᾳφυσάδηιν εἰἰθροηβαι ὁπ 6 5. ἰγαιὴ ργβίργαη!, υιβ λπὶ 
φιπυϊαιίοποιη, Δά νἱίγοβ ἰἴθαὶ δρὶ γί [4168 φοά 811 

ποῖ, αἰδραηϑαίοη6 89 Γαι δυηΐ, οἱ φιογίς, οἱ ἐχ- 

βυΠϑοπΐθ., Ἔχ ὑπο, {πηπη 040}, ἱπηρα55}}}}} δἱ οπιπὶροιθηίθ θ)60. 

Ὁ 1. Πρ. χυ 1. ὅδ Μάγος, ν!, 12. 35 Ρ5α], ΧΟΙΥ, 4. τ ζροι. χιν, 93. 
48 701. 8. 4101. χνι, ὁ. κ᾽ Ῥςα]. νη, ὅ. 

ῬΡατμοι, ἅμ, ΧΠΠ]- 

42 Εχρο]), ΧΥῚ, ὅι 
25 101. χν, ὦ. 5 Ινἱ4. 7. 
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᾿ 

δὶ! ΕΧ ὈΒΙΟΕΝΕ 813 

Ε)μδάφηι. (οπιραιίίας θουβ πιβαγοηὰο : πον δ ἃ Τοῦ αὐτοῦ. Συμπάσχει ὁ Θεὸς τῷ ἐλεῆσαι" οὐ 

υἰβοονῖθυ8 οᾶγοί, 
Εἰ ἰαυὶ τ ἐκ ἀγια "". Ἰνδοῦ εἱ ριϑίϊα βδποιὶ 

ϑρίγίιι.5, γουθοηι6 54 ΠΟ ΠἸοδηῖ6. 
Εἰ υπαὶ (6 ἱπ οἷοο "δ, Ὁπρυσπίυηι οδί ᾿]}Δ 1410 

588 )011 ϑρί γί (π5 ἴῃ δοίη ία γϑγ [8115.- 

Εἰ ἱμπαπιὶ ἰὰ ναγὶϊς "5. Ιπἀυπιδηίι αν ναγίνιαν Δ} - 

(0.8 681, νΔΓΠ5 ΟΥ̓ Δι5 Υἱγιαι.8., ἀοφημδίαπι νοι ]- 

ἰδῖρ, ρ δια δοιϊοη θυ. 
Εἰ οαἰεθδανὶ [6 ἡψαοίίμο ". Πγδοίπιο πιαπιὸ 

οΥμανὶν ΚΓΘΘ511Π), ΘΧΌΘη5 6Χ 60 ᾿ππ μο[4}}} 10} 1.}}18- 

46π|. Εϑί οἱ 5Υ πο] πὴ Ὁ ΠΊσΈΓθ8Ὲ Υἱΐδ. 

“ Ἐ)ώβάοηι. Ἀπὶπιθ αυοαυα Πδς Δρίαγὶ φυθᾶπὶ ΔὉ ε0 

αυΐϊ ολοουπὶ ἀϊχογῖς ορογαηιί! [ἀου]ιδίθιη ἱπηροιϊ- 

τηθη 15. ΠΠΡΟγαιῃ ; αἰπριίαπι, {ἃ πιδη 118 ΟΟμΒΙ 8 ; 
Ἀιηΐοίυ ἢ), ἀ6π 8515 οὐ 5 ἰῃ γογί (δία βίδνδ ; δγιῃ}}- 

48, πἰμῃ! αφυοά «αὐδυλάυπι 511, ἴδοι ; ἰΟΓΑΠΘΠῚ, 

ἀϊοοπαϊ ἱπ θοπο ᾿ἰθουἰαίθπ ; γοία 8, ουϑοαιθηίοπὶ 

Ἰοφὶ δινϊιθαπι ; σογοηδηι ρον Ι0η15, θ)6] ργου 5510- 

πόπ), αὐυδη} Γοοῖο ἀσοηπιυ5 ἀδδιϊηαν!. 

Εἰ εἰπαὶ (6 ὑψ880 "5. Οπιηΐῃο θγββ808 νϑγὶ (418 ν6- 

τῶσυς οαδι [4118 βυπθοίυπ) οδὶ ; ἃ6 δὶ ἀἷδαὶ : Τῷ 

τι ϊῃΐ δβοῖνὶ πηθουπηχιδ ἀπχὶ, υἱ 485] ὙΠ] 408 π|- 

ἄδην τη] γο δ πὶ ἰηγεγεουαηάθ εἰἰδοϊ ποίαπι οἰτουπ)- 
ἄυοεγεπι. 

Ἐ)ιδάοηι. Αταϊεί πὶ {Π|Ὸ φαοηυθ Πιδπιϊρ οτγὶ πὶ 

(φυδδὶ ὕγονα ρ81}Π 0] απ) ἀϊεῖι. ΤρΙομαρίυπι οἰΐδηι ἰδὲ 
νοβίθπι ἃ0Γ0 ἰΘχίδπη) (ἰοἰ!. 

ΕἸιδάοηι. Ῥαι Ὀεὲὺβ Δγην}1858 ᾿π ΠΙΆΠῸ8. ΔηΪΠη88, 

ΟὐΟΟλϑίοπθ8 πομα ὈΟΠΟΓυ πὶ ΟΡΟΓυ πη), βίου! οἱ ἣγβᾶ 

ΟρΘγὰ υἱγίυ!6 ϑρ γἰι}5 δϑησιὶ. ϑυηι δηΐη ΔΓ 
5 Ππθο πὶ Δι] 01} 18. 

Ε)μεάσπι. Ἐπδαγὶβ οΕἶγοὰ ΠΔΓΘΒ, 6ϑΐ βιΔΎΘ 8 }}8 Υθ05 
ΓΔ4116 ΠΥ ΟΓΙΟΓΙ πὶ βοϊ θη δ. 

Ε)ιδάσηι. Ἰλοία]δ5 ΞῸΡΟΓ ἃυγα5.,, νοὶαΐ ᾿πδυγὶβ πιὰ- 

πὰ δυγδὰ, ἀἰνίηδ 5ι1 οΙοφαΐα, 6χ 4υ}} 5 Τη6ἢ5 γὲ- 

εἰκ41}5 οἰ θη 8} δ᾽ δὶ οοη δι. 

Ε)μδάοπι. Οογουδ ρίογία θη ἷθ., 68. οπηηὶ 1406 
ΟἝΓΟΏΒ ΟρΡυ.5, ἀοοίγῖ 3 νου 18:15 Ραγδοίι πὶ. 

Ε)μεάοπι. Μυπάίυβ Δ}Ὸ ἀγρεπίοψαα οοπἤαία5, |Π|6 

δεῖ αυθ 6 ἀἰνί 5 5θη 115 ἃ ΒΔ 05 6] 041ι}}8 Π)6η8 

5:01 ὁοιηραγαῖ. 

Εὐμεάοηι. Τρίχαπτα βυηὶ, 86 5ἱ ἀϊοογοὶ, 86 1158 
γδ]ὰθ ἀθπθα, ργοίια πα, ναὶ ναγίϑ Οὐ ἀΐνϑγβα νἱγία- 

(πη φοησγᾶ. 

4.31. Εἰ ἱποθιδίηι "". ἸῃοΘη διαὶ οἱ οἸθιιηι, δ δϑὶ 
ογδιῖο 408: Δά θουπὶ Οὐ" 5οἰθῃι ἃ διη  Π0 6 πηθηίο, 
εἰ 4υὰ ὕειι5 ἀεἰεοίδιυν. 

Εἰ ἀϊυατὶςαφιὶ οτιτα ἐπα οπιπὶ ἰγαπεομμὶ δ, Ονὰ- 

τίσι ποπιῖῃθ ποίηϊ βαδίπηι!, 4110 τηοϊλ 65ὶ 

ΤΏ6Π15 ᾽ ΟΠΊΠ6 πὶ ἰΓϑηβίίαη). Τ ΔΗ δ [05 δι δι (οἰ τὰ 

ἰά αυοά ποι φιηθι αὶ ϑοουπάππ), νου αΐθπμ. Ὑου δ 5 
δηΐπὶ ἀϊχὶϊ δ᾽ : Εσο ξιιπὶ υἱα, Οιϊαχυϊὰ ἰρίταν οχ δά- 
ΥΈγ80 ἱπιο ! ΠΠἰρίιαν, ἰτδηϑιίυ8 ἀϊοίίυγ. 

Εἰ [οτπίσαία ὃς (ἐτὶρίἰεϊ ον", [ἃ οϑὶ [γϑαυθῃίογ. 

Μ ΕζροΝ. χυι, 9, δ 104. 55 014. 10. 51 10ὲ4. 
33 ὕζροῃ. χυι, 29, 

γὰρ ἄσπλαγχνος ὁ Θεός. 

Καὶ ἔϊουσά σε ἐν ὕδατι. Τῷ λουτρῷ καὶ τῇ χά- 
ριτι τοῦ ἁγίου Πνεύματος, χαὶ τῷ ἁγιορποιῷ λόγῳ. 

Καὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ. Χρίσμα ἐστὶν ἐνοίχη- 

σις τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐν γνώσει τῆς ἀληθείας. 

Καὶ ἐγέδυσά σε ποιχία, "Ἐνδυμά ἔστι ποιχῇλον 

ἡ ἐχ τῶν ποιχέλων ἀρετῶν χοσμουμένη ἕξις, ἐχ ὃο- 
Ὑμάτων ἀληθείας καὶ πράξεως εὐσεθοῦς. 

Καὶ ὑπέδυσά σε ὑάκινθον. Ὑάχινθον χαθαρὸν 
τὴν χίνησιν ἐκόσμησεν, ἀποδύσας ἐξ αὐτῆς τὴν ἐπει- 
αχθεῖσαν νεχρότητα. “Ἔστι δὲ χαὶ τοῦ παντὸς βίου 
σύμθολον. 

Τοῦ αὐτοῦ. Δύναται δὲ τις χαὶ ἐπὶ ψυχῆς αὐτὰ 

ἁρμόσαι, ὑπόδημα λέγων τὸ ἀπαραπόδιστον τῶν ἔρ- 

Β γων᾽ τὴν δὲ ξώνην, τὸ ἀσφαλίζεσθαι τῆς διανοίας τὰ 

βουλεύματα " περιθόλαιον δὲ, τὸ χάτω νεύοντα ἐπὶ τῆς 

ἀληθείας ἑστηκέναι" τὰ δὲ ψέλλια, τὸ μὴ τι τῶν ἀτό- 
πων πράττειν " χάθεμα δὲ, τὴν ἐπὶ τῷ χαλῷ παῤῥη- 
σίαν " τροχίσχους δὲ, τὴν περὶ τὸν νόμον εὐπείθειαν᾽ 

στέφανον δὲ καυχήσεως, τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπαγγελίαν, ἦν 

τοῖς χατορθοῦσιν ἀφώρισεν. 

Καὶ ἔζωσά σε βύσσῳ. Σύμθολον τῆς ἀληθείας ἡ 
βύσσος πάντως καὶ τῆς ἀληθοῦς σωφροσύνης ἀντὶ 

τοῦ, Ὠχείωσά σε, χαθάπερ τινὰ γυναῖχα εὐτελῆ 

ἀσχημόνω; ἄζωστον περιάγειν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Περιθόλαιον δὲ κἀκεῖ τὸ ἡμιφόριον. 
Τρίχαπτον δὲ χἀχεῖ τὸ ἀπὸ χρυσοῦ χατεσχευασμένον. 

Ο τοῦ αὐτοῦ. Δίδωσιν ὁ Θεὸς ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας 
τῆς ψυχῆς, ἀφορμὰς τῶν ἀγαθῶν πράξεων, ὡς χαὶ 

αὐτὰς τὰς πράξεις τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Σύμδολον γὰρ πράξεως τὰ ψέλλια. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἐνώτιόν ἔστι περὶ τὸν βυχτῆρα, ἡ 
εὐωδεστάτη τῶν μυστηρίων ἀληθὴς γνῶσις. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τροχίσχοι δὲ περὶ τὸ οὕς, οἷον ἐνώτιον 
μέγα χρυσοῦν, τὰ θεῖα λόγια, ἐξ ὧν ὁ νοῦς συγχροτεῖ 

ἑαυτῷ τὴν τῆς ἀληθείας γνῶσιν. 
Τοῦ αὐτοῦ. Στέφανος χαυχήσειυς ἐστι τὸ ἀνεπί- 

ληπτον ἔργον, δόγμασιν ἀληθείας τετελειωμένον. 

Τοῦ αὐτοῦ. Κόσμος ἐστὶν ἐχ χρυσίου καὶ ἀργυ- 
ρίον, ὁ ἐχ νφημάτων θείων καὶ λόγων ἱερῶν συνιστά- 

μενος τῷ ἡγεμονιχῷ. 
ἢ Τοῦ αὐτοῦ. Τρίχαπτά ἔστιν, οἷον ὡσεὶ ἔλεγε, 

σφόδρα ἰσχνὰ νοήματα, βαθέα, ἣ ποιχίλα δὲ διὰ τὰ 

διάφορα εἴδη τῆς ἀρετῆς. 
Καὶ τὸ θυμίαμα. θυμίαμα καὶ ἔλαιόν ἐστιν ἡ μετὰ 

γνώσεως ἀναπεμπομένη προσευχὴ τῷ Θεῷ ἐχ τοῦ 
νοῦ, ἧ συνήδεται Θεός. 

Καὶ διήγαγες τὰ σχέλη σου παντὶ ἐν παρέδῳ. 
Τὴν χίνησιν τοῦ νοῦ ἠνίξατο διὰ τοῦ σχέλους, ἐν ᾧ 

ἐχινήθη εἰς πᾶσαν πάροδον. Πάροδος δὲ λέγεται, τὸ 

μὴ ὁδεῦον κατὰ τὴν ἀλήθειαν" ἡ γὰρ ἀλήθεια εἶπεν, 
ὅτι, Ἐγώ εἶμι ἡ ὁδός. Πᾶν οὖν τὸ ἐξεναντίας νοούμε- 

νον πάροδος λέγεται. 

Καὶ ἐξεπόρνευσας τρισσῶς. ᾿Ἀντὶ τοῦ, πολλαχοῦ" 

18 114... 14. 18. 59 114. 25. 5. Ζοη. σιῦ, θ. 
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οἱ γὰρ τρεῖς χρόνοι εἰς πάντα αἰῶνα παραλαμθάνον- Α Τιίρίεχ ομΐπὶ (Θπηρυ8 ὉΓῸ ΟΙΠΝΪ 5ῳο.]0. 50} 

ται. 
Σόδομα ἡ ἀδειλρή σου. Σόδομα σύμδολον τῆς 

πραχτιχῆς χαχίας, ἦτοι τῆς διὰ σαρχὸς ἁμαρτίας. 

Αὕτη καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς. Θυγατέρες Σοδό- 

μων εἰσὶ ψυχαὶ μὴ μαθοῦσαι, ὅτι, Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυ- 
τὸν ταπεινωθήσεται. Θυγατέρας δὲ αὐτῆς τὰς λοιπὰς 

λέγει πόλεις. 

Τηρῶν ἐν τῇ Γραφῇ τὴν διαφορὰν τῶν ἁμαρτημά- 

των, μιχρῶν τε χαὶ μεγάλων, τὸ ἀχρότατον τῆς χκα- 
ας ὑπερηφανία ἐστὶ, τὸ πάθος τοῦ ἀρχεχάχου " εἰς 

ἣν χαὶ οἱ Σοδομῖται φαίνονται" καὶ τοῦτο ζήτει. 

ΚΕΦ. ΙΖ΄. 
Εἰπὸν δὴ πρὸς τὸν οἶχον ᾿Ισραὴ1 τὸν παρα- 

πιχραίγοντα. Παραπιχρασμός ἐστιν ἁμαρτία - πικρὰ 

γὰρ λέγεται τὰ ἐπίπονα. 
Ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. Ἱερουσαλήμ ἔστι σύμδολον 

τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἁγίας Ἐχχλησίας χαὶ τῆς 

ἀρετῆς. Τὰ τρία ἐν ἑνὶ πρόσωπά ἐστιν. Ὁ ἐν ταύτῃ 

ὧν, καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ ἐπιδοὺς ἑαυτὸν, τόπον ἐπεδέδωχε 
διαδόλῳ, τῷ νοητῷ Ναῤουχοδονόσορ, ἐπιδῆναι γατ᾽ 

αὑτοῦ, καὶ καθελεῖν τὸ τεῖχος Ἱερουσαλὴμ χύχλῳ 

(τὴν τῆς ἐγκρατείας ἀγωγὴν), διὰ τοῦ ἀρχιμαγείρου, 
τοῦ ἀχρατοῦς βίου" χαὶ παντελῇ αἰχμαλωσίαν ἀπὸ 
Ἱερουσαλὴμ, τῆς ἀρετῆς, ἄξει εἰς Βαδυλῶνα, χαὶ 

φντεύσει εἰς Χαναάν. 
Καὶ εἰσάξω αὑτὸν ἐν ἀρᾷ. ὋὉ διάθολος εἰσάγων 

εἰς τὴν διαθήχην αὐτοῦ, οὖς εἰσάγει, ἐν ἀρᾷ εἰσάγει" 
ἀρὰν γὰρ τὰς συνθήχας χαὶ τὸν ὄρχον φησί. 

Ὃς ἠτίμωσε τὴν ἀράν μου. ᾿Ατιμάζει τις τὴν 

ἀρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ μὴ ὑπομένων ἐν τῇ παιδείᾳ ἧ πα- 

ραδίδωσιν ὁ Θεὸς, ἀλλὰ προσελθὼν τῇ ἐχ τῆς ἁμαρ- 

τίας ἀναπαύσει. Διὸ ὁ τοιοῦτος οὐχ ἐχφεύξεται. 

Καὶ λήνρομαι ἐγὼ ἐκ τῶν ἐπιλέχτων. Καὶ μετὰ 
ταῦτα λήψομαι ἐγὼ ἐχ τῶν ἐπιλέχτων τῆς χέδρου. 

Μετὰ τὸ παιδευθῆναι τοὺς αὐτῇ παραδοθέντας, ἔσται 

τὰ προχείμενα. Κατὰ μὲν τὸ ῥητὸν τοῦ λαοῦ ἐχείνου 
τὴν ἐπιστροφὴν προφητεύει" τὰ δὲ ἐπίλεχτα τῆς χέ- 

δρου εἰσὶν οἱ ἀπόστολοι χαὶ οἱ παραπλήσιοι, οἱ τὸ 

χατ᾿ ἐχλογὴν σπέρμα χατὰ δὲ τὴν ἀναγωγὴν, τὴν 
ἀναχαινισθεῖσαν διὰ τῆς παιδείας ἕξιν ἀγαθὴν φύσιν 

λέγει. 

Κατα:φυτεύσω ἐπ᾿ ὄρος ὑψηϊόν. "Ὅρος ὑψηλόν 

ἔστιν ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας, ὁ Χριστός. Καὶ χρε- 

μάσω αὑτὸν ἐν ὄρει μετεώρῳ" ὄρος μετέωρόν ἐστιν 

ὁ οὐράνιος τόπος, χαὶ ἡ χατάλληλος ἕξις. . 

Καὶ ἔσται εἰς κέδρον μεγάλην. Τὴν Ἐχχλησίαν 
λέγει, καὶ τὸν κατ᾽ αὐτὴν λόγον, ὑφ᾽ ὃν ἀναπαύσονταί 

ποτε τὰ ἀχάθαρτα ὄρνεα χαὶ τὰ πετεινὰ τὰ ἀχάθαρτα. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὃ πτερωθεὶς ὑπὸ τῶν λόγων τοῦ 

Θεοῦ ἀναπαύσεται ὑπὸ τὴν μεγάλην χέδρον, τὴν φυ- 

τευθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ. 

31» Ἐχορὶ), χγι, 18. 
80 014. 32. 5» υυἱὰ. 

88 Ἰ1. 
4 ἰθ]4. 26. 

δ᾽ Τας. χιν, 1]. 
δι }}}4. 

55 ΕΖ6Ο]). χΥ, 12. 

δοάοπια δΟΤῸΥ πα 83", ϑοἀοη)ᾶ ἤξιγα 651 6}05 ργᾶ- 

Υἱ ΙΔ 115. ατι85 ἰὼ δοιίοης6 οΟπδίβί[, 868 ρασολιὶ αιοά 

οᾶτῃα Ρογροίγδιυγ. 
Ηας εἰ Μιϊ οἾιι5 "5, ἘΠῚ: Βοἀοπιογιιπλ δηἰ πη 

βιηΐ, 404 ποη ἀἰάϊσεγαηι : Οπιπὶδ φαὶ δ6 ὀχαίία!, 

μεπε ἰαδίταν ᾽ν, ΕἸΠ.5. δαϊοηι οἿ115. γο! {085 οἰ ἰδ168 
ΔΡΡρΘΙΙαῖ. 

5] οὔβαγνοϑ ἴῃ ϑογὶρίυγα αἰ Πογοη [2π| ρεσοϑίογι! ἢ) 
ΤηΪπογυπὶ ρΑΥΟΓ Δ.4116 ΠΑ ΙΌΓΊΙἢ, πη} }{|8 50 Π|Π}} 85 

ΒΌΡΕΓΒΙΔ ο5ι, ἰρϑῖι8. πηδίογα ΠῚ δυοίογὶ 8 ἰ8 68 : οὐ}1|5 
οἰἴδιη ϑούοπιῖίς ργθῦδοι βροσίπιει, Αἴχυθ ἢ θῶ 

αυῶγο. 
ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂Π. 

Β δὶς πιιπο αὐ ροριίνηι Ιςταοί ὁχαξρογαμπίοπι "5, Ἐχλ- 

βρογδί10 ρεοοδίυηι εδῖ. Αϑρδγᾷ δηἷπὶ αἀἰσιῃίυγ, αυ88 

Ἰαθοτεπι 85 ἀοίογεμι ἤδθθηι. 

δρῦν δοτιδαίοπι 55. ΦοΓυϑα 6 πὶ ἤρυγα οδὶ βοϊοη τα 

βϑιοίϑαθο Ἐςοϊοβίς οἱ νἱγυ 115. ΤΊΟΒ ἰπ ὑΠῸ ῬΘΓΒΟΉ88 

ΒΌπιῖ. Ουἱ ἴῃ 6ἃ 6581, αἱ ρδεοδίο 86 ἰγδάϊὶ, ἰοευπὶ 

ἀδι ἀΐϊηθο]υ, δρὶ γι 8}} Ναθυο!οάοποβοτγὶ., υἱ ουπὶ 

ἱπνδάδι, οἱ ἀΐγιυδι πηιγαπι δου 586 πὶ ἰη οἰγουΐία 

(μοπῖρα δοπιΐ ποι ἀἰβο  υ}᾿Π81}), ΡῈΓ τηδρὶϑιΓὰπὶ 

ξοηυογυι,, νἱίαπι υἱἀθ!!οοὶ ἱπιοραγδηίθπι, απὶ- 
γογβαπιαις σαριἰ ν᾽ ἰαΐ6 πὶ, 80 7 Γιβα]οπὶ., πἰ πιὰ πὶ 

νἰείιο, ΒΑΘ] ΟΝ πὶ ἀσοαὶ, οἱ ρἰαπίοι ἰῃ ΟἸαπδδῃ. 

Εἰ ἱπινοάμοαπι ομοι ἐπ πιαίοαϊοίϊοπο "1. Ὠϊλθο]υ85 
ἱπάασαπάο ἴῃ [οϑι Δ  π.}:πὶ 5 πὶ, 4005 ἱπάυοἱτ, ἴῃ 

τλδὶοἀὐϊοιίοπα ἱπάυοϊ!. Μαϊοάϊοιοπθ πὶ δηΐπὶ ἰ6518- 
χῃδηΐαη οἱ 5] υγαιάσ) νοῦδι. 

6 μὶ δρτουῖ! πιαίοαϊοιϊονόπι πιοαπὶ "δ, ϑρεγηὶ οὶ 
πηλί οὐϊοιϊοποπὶ 8 ψυὶ πο βυϑίϊποι ἰμ ἀἰ5ο  ρ! πᾶ 

4ιάᾶπὶ ἰγαάΐι θευβ, 56 δὰ γα θπὶ 4185 6Χ ρθοοαϊο 

6ϑι, δορϑάϊι. Θυδλργορίοῦ αυΐ δ) υϑηιοάϊ 661, ποπ 

εδυφίει. 
Εἰ διίπαηι 660 ἀὁ οἰδοιὶς "ν. Εὶ ροβίθα δι Π|8Π) 660 

ἀθ αἰδοῖ οοάγὶ, ὕδὶ εαϑιϊφϑιὶ Γαδτῖηϊ αυὶ ἀϊβεί- 
οἰϊια5 ἰγδαϊι! δυπί, ἃ αὐᾶὴ ᾿ος ἰοςο ἀϊσυηΐυγ, 

δνοηίυγα δύ, Αὐ δ έΠΠπ|ογαπὶ αυϊάσηη 1118 ΡΟρυὶ 
γράϊιαπι γδιοϊηδίυν (ϑυπὶ διῖοπὶ οἴδοῖα οοὐτὶ, ἃρο- 

501}, δίᾳυβ μἰ8 βἰπι]εβ, ζ.84 εἰδθοίαπι νἱάθ!!ςοι 

Β6 16) ; βαριά πὶ πιγϑι οπι νΘΓῸ 56η511Π|, ΓΕΠΟ- 

γαΐιπι ἀϊβοῖρ! να Παθίια πὶ, θοηδπὶ πϑίυγαπι ἀἰοῖϊ. 

Ρίαπίαϑο δι Ρ6Υ πιοπίοηι ὀασεοίξιηι δ", Μο0η5 6χοοὶ- 

5808 δε. οοφηϊἶο νογίίαιῖα, ΟΠ γἰϑειι5. νἱἀεἰίοοῖ. Εἰ 

δμδροπάαπι ἴρδιπι ἰπ πιοπ! 6 διϑί ἐπι "5. ΜΟΠ5. 50}}}}- 
"ηΐ5 οΟ οἰ θβι}8 γορίο 6ϑι, ἀίχυς Παθίϊι5 οἱ «ΠΠη 8. 

Επὶ ετῖε ἱπ ἐοάταεπι πιαρπιπι “. Ἐρσοϊεβίαπι ἀεί, 

οἱ ἀοοιτίπαπ) 6}0.8, δ 4υὰ Γααυΐαβοοι Αἰϊφυδπάο 

ἅΥ65 ἱπηπιιηἀδ οἱ νο]δι!ἶα ἱπιπυηά. 

Ε)ιδξάοπι. Ουἱ ἀἰαῖυ9 οβδοίυβ 68 ἃ οὶ νϑγθΐβ, 

«ται ϊοβοοὶ 80) πιᾶρηὰ οοάγο, 4 ἃ 60 ἰῃ πηοηίς 

Θχοθίβο Ἑοηδὶ[8 65. 

δ6 014. 57 1ν14. 16. 58 θά, 19. 



8ιῦ ΕΧ ΟΚΙΟΕΝΕ τ 

Ει ταηιὶ ο)ει8 γοδιϊοπ ιν 55, Ἀδδιασπίαν ἰμ ΟἸγὶ- ἃ Καὶ τὰ χλήματα αὐτοῦ ἀποκαταστήνσεται. πο: 

βίο. Ρτγορίιεια ᾿ 60 οΘοηαυίεβοεὶ. 

Εἰ εοἰοπι οπιπῖα [ἴφια σαπιρὶ, φιοπίαπι ἐη0 δθοπιὶ- 

γι8. 55. Ε1ρηιΠΊ ὁ5᾽ ἡδίαγα γι] Θη Ὁ} 15. Οδιηρα8 θδ5ὶ 
Αυἱ Ἰα(ὰὰο Βογιηοη απ), γα] ἰοσα ἰη[6ΓΙΟΓΆ. 

Ημπι απϑ Πφπιπι δαϑ ἴηι δ᾿. Τήρηυπι βυ π6 ρο- 
Ῥυΐ5. 6ϑὲ 4υδπὶ Δ᾽] πλπᾺ.0 υἱγίι5 οἱ ἀοϊμάθ Θχα]ᾶ- 

νἱι πι4} {ἰ8, ργορίον αὐδιῃ δεΐλιη τ }]}]1410}8. 6ϑ. 

Εἰ ἐχαίαν8. ἰΐσαμηι πηι 6 δ, Τήρηαιη Βυμη]6 

δίφιιθ υμ τορομπ8, ΡΟΡΌ] 5 6ϑὲ ροηίίααι ; ἢ }}}}16 

ἴῃ Ρασοδιίθ, ματη}]6, αυοά 6 τογγὰ οΟρὶϊ, νϑίυν ἃ ἀἱ- 

80! }} 18. ἣν δ᾽ νου ἴσον ΘΧ δ 40} {πῚ, δἰθαιὶ 5ον}- 

Ρίυπι ο5᾽ δ᾽ ; Εγμπί πουϊδδίπιϊ ρυἱηιὶ. 

Εἰ ατύ[αοῖοια ἰἰφπιιηι υἱνίαα 5’. Τἰρηυπὶ νἰγίιὶα οϑὶ 

᾽Δ φιοὰ υἱνῖν νίτα 5. ἰ ; σῆμ. ἁγίάαπι, χαρὰ 

γίνα γα ῬΘοΟδ 1 Σ ἀυδιΟθγο οἰἴδιη ΔΓΘΒΟΙ . 

Ε)ιδάοηι. ϑϑρ για! α ομΐπν ᾿ἴσαμι δὲ παίυγ Γᾶ- 

1ἰ0}8}}}}}5, 4φυ8 ἃ τηοῦϊο σΟρὶϊ., ἂς πδούάυμ ἰη }51}- 

ιἰὰ νἰνῖι. 
ΟΑΡ. ΧΥΙ. 

Ῥαίτοδ σοπιθάοτιπι πυαηὶ ἀσόγϑαμι ὅδ, οσεί Πνΐς, 

αυοὰ ἴῃ Ἰερίθυ8 5.861] ἀϊοίταν, γα ροσοδιυπη μὰ - 
ἐται ἴῃ {Π|08, ρϑγΔθοΙΔτ 6556, 4885 ἰηἀἶσοαί σομεὶ- 

ἀογϑιίοπθ. 

Ε)ιδάοιν. ὕνα δοογθα ρθοϑοϑίιπὶ 681 οοηίγα 16- 
φοῖι. ὕνα δοοῦθὰ ἀἰοίίαγ, φιοιί οχ [5 φυ ποϑβίγια 

πϑίυγ δ ηΐ, ὁ 1585 [3615 ουῃβ βίαι, Ουδηδάπιο - 

«ἀϊῃ παι α ΓΑ 6 ΟΥ̓ ΔΟΘυ})ὰ ΟΧχ Υἱ16 ἐδῖ, δἷς οἱ ποϑ, 

χαταστήσονται ἐπὶ τῷ Χριστῷ. Τούτῳ χαταπαύσει ἡ 
προφητεία. 

Καὶ γνώσονται πάντα τὰ ξύλα πεδίου, ὅτι ἐγὼ 

Κύριος. Ξύλον ἐστὶ φύσις λογική πεδίον ἐστὶν ἦτο, 

τὸ πλάτος τῶν λόγων, ἣ οἱ χατώτεροι τόποι. 

Ὁ ταπεινῶν ξύϊον ὑψη,ϊέν. Ξύλον ὑψηλόν ἔστιν 

ὁ λαὸς ὑψωθεὶς κατ᾽ ἀρετὴν ποτε" ὑψωθεὶς δὲ χαὶ χατὰ 
χαχίαν, δι᾽ ἣν χαὶ ἐταπεινώθη. 

Καὶ ὁ ὑψῶν ξύϊζον ταπεινόν, Ξόλον ταπεινὸν χαὶ 

χαμαίζηλόν ἐστιν ὁ λαὸς ἐθνῶν ’ ταπεινὸν ἐν ἁμαρ- 

τίαις " ταπεινὸν, ὅτι χάτωθεν ἧρξεν, οἱονεὶ ἀπὸ πα!- 

᾿ δείας ἐπὶ τὸ ἄχρον ὑψωθήσεται κατὰ τὸ γεγραμμέ- 

νον " Ἔσονγται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 

Καὶ ξηραίνων ξύκϊον χλωρόν. Ξύλον χλωρόν ἔστι 
τὸ ζῶν ἐν ζωῇ διχαιοσύνης " ξύλον ὃὲ ξηρόν ἐστι τὸ 

ζῶν ἐν ζωῇ ἁμαρτίας διὸ χαὶ ξηραίνεται. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ξύλον γάρ ἐστι νοητὸν, φύσις λογιχῇ, 

ἀπὸ μέσου ἀρξαμένη, μήπω ζῶσα ἐν διχαιοσύνῃ. 

ΚΕΦ. 1Η’. 
Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα. Διδάσχει ἐν τούτοις, 

ὅτι τὸ λεγόμενον ἐν τοῖς νόμοις τοῦ Ἰσραὴλ, ἀποδί- 

δοσθαι ἁμαρτίαν πατέρων ἐπὶ τέχνα, παραθολή ἐστι 

χρΐήζουσα συνοράσεως. 

Τοῦ αὐτοῦ. "Ὄμφαξ ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ παράνο- 
μος. Ὄμφαξ λέγεται, ὅτι ἐχ τῶν φυσιχῶν ἡμῶν τὰς 

ἀφορμὰς ἔχουσα συνίσταται. "Ὥσπερ φυσιχῶς ὁ ὅμ- 

φαξ ἐχ τῆς ἀμπέλου ἐστὶν, οὕτω χαὶ ἡμεῖς, ἐὰν ὡς 

δἰ {γϑ]}δατἶι15 πδιμ 4] 15. πηοι!}}8. Ουδδαυδπιων ἴῃ ( ἕλχουσιν αὐ φυσικαὶ χινήσεις ἀχολουθήσωμεν ἐν τῇ 
Ῥυίπια φἰδίθ, υΥ̓ΔΠῚ ΔΟΟΓΠ Δ ΠῚ ΠΟΠΊ ΘΑ Π1}5. 

Ε)ώδάενι. ὕνα δΔ06γ}}} ροσοδίαπι 68. ; βίαρον ἄθη- 

εἶα, δ αυς ἰη ροοοᾶίο οἱ Ρ6Γ ροοοδίαη) τη Γ(8}18 
οομάϊεϊο 6δὶ ; ἀδηίθβ, Υἱβ δῃΐηνο. 

δὲ {κογῖ: ἱ{ἰτα ραταϑουία 55. ῬΆΓΑθΟΪα πο 8,33 
τοῖρϑα δι} αυοά ἀϊοσυμίι, 56 δρίγἰ4}1} δθηβὼ βιυιηὶ 

ἰπιο! ρος. [μ6χ 4υὰ: αἰχὶε τὰ! ροοοδία ραίγι πὶ 

ἐμ ἢ] 105, ἀϊχὶε ἀαο] 16. ὨΟΙ πηογίΓ08 ἢΠ108 ΡΓῸ ρᾶ- 

τἰνυϑ. Νόαια σοι ϑὶ αἱ ΔΙΓΟΓ ΡΓῸ ΔΙΊῈΓῸ,, ρϑίδγ 

ΡΓῸ ΠΠϊο, οἱ νίοθ γογϑα, ρϑοοδία γϑοὶρίαι. 

Απίπια φμα γοροσαυετί!, ἰρδα πιοτίοίιτ 15, Μοτίς 
Ῥδοοδιῖ ραῦ ῥυϊναιθηθιῃ 6}ι.5 φαΐ ἀἰοὶ! 1! ; Εσο διιπὶ 
τα. 

Ποπιο δὲ [μοτὴϊ ἡιιδιιι5 1". ἢ 5105 681 Ποπ|0 αὖἱ (4οἱΐ Ὁ 

}ιϊοίαπι, ῃ6 6 φυϊάφυδλπι β'πο ἰπάϊοῖο [Δοἷϊ, 5864 

οἠηπία οὐπὶ ἱμάϊοϊο οἱ ᾽ν }ιδι}|8. 

ϑμρεν ἡιοπίοδ ποΉ σομι θα εΥ}} 13. Ἐϑοδπὶ Δ] Δ] - 

τυὐΐηαπι δχ!ο !]Θη Δ πὶ 566 Δι ἰνεγϑι}5 βοϊθηι πὶ Ὠεί. 

δυηΐ γ6ΓῸ Ι0Πη[68 Βρ᾽ (465, ὁχ δίνογβο ογάϊηδίιὶ, 

4ἱ δα αἰσπυπί. : 

Αα ἰάοία ἀοπιιδ Ἰδτγαοὶ 15, δεοιπαπι ΠΟΙ ΟηΘ πὶ 
αἰἼεοίυυπι νοολί ἰά4018. 

Αα πιιιίέοτοηι πιθπδίγιαίαηι 15. Ὁ] 05 φαΐ θυ.5 Θπηυῃ- 
ἀλῖαν. Ηϊης ραυϊδιΐπι δὰ βυμπηπιλπὶ οδϑ {16 πὶ 855116- 
ἤλοϊς. 

πρώτῃ ἡλιχίᾳ, ὄμφαχά ἐσμεν τρώγοντες. 

Τοῦ αὑτοῦ. Ὄμφαξ ἐστὶν ἡ ἁμαρτία" αἰμωδια- 
. σμὸς ἡ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ἐστὶ δι᾽ αὐτῆς νεχρότης " ἐδύν- 

τες, ἡ δύναμις τῆς ψυχῆς. 

᾽Εὰν γένηται ἔτι «εγομένη ἡ παραθδο.1ή. Αἱ 

παραθολαὶ οὐ κατὰ τὰ πράγματα ἀχούονται, ἀλλὰ 
χατὰ ἀναγωγήν. Ὁ εἰπὼν νόμος, ἀποδίδοσθαι ἅμαρ- 

τίας πατέρων ἐπὶ τέχνα, εἶπεν, ὅτι οὐκ ἀποθανοῦν» 

ται υἱοὶ ὑπὲρ πατέρων. Οὐχ ἔστι γὰρ ἄλλον ὑπὲρ 

ἄλλου, πατέρα ὑπὲρ υἱοῦ, ἣ ἀνάπαλιν, ἀπολαῦςν 

ἁμαρτίας. 
᾿ς ἯἮΙ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα; αὐτὴ ἀποθαγεῖται. 

Θνῆσιν τῆς ἁμαρτίας, χατὰ στέρησιν τοῦ εἰπόντος" 

Ἐτγώ εἰμι ἡ ζωή. 
Ἄγθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος. "Ανθρωπός ἐστι 

δίκαιος ποιῶν χρίμα, ὁ μηδὲν ἀχρίτως ποιῶν, ἀλλὰ 
χεχριμένως ἐν διχαιοσύνῃ. 

᾿Ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται. Τὴν βρῶσιν ἐχείνην 

τὴν τῶν ὑψωμάτων, τῶν ἐπαιρομένων χατὰ τῆς γνώ- 
σέως τοῦ Θεοῦ. "Ὅρη δέ ἐστι νοητὰ, τασσόμενα ἐχ τῶν 
ἐναντίων, οἱ ταῦτα γεννήσαντες. 

Πρὸς τὰ εἴδωλα οἴκου ᾿Ισραήλ. Κατὰ τὴν διά- 

νοιαν τῶν παθῶν τὰ εἴδωλα λέγει. 
Πρὸς τὴν γυναῖχα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν. Τὰς τῆς 

χαθάρσεως ἡμέρας" ἐχ τούτου χατὰ μέρος ἐθίζων 

εἰς σωφροσύνην ἀχροτάτην. 

4“: ΕΖροὶ). χυι!, 33, 45 10|Δ. 98. 5) [υ]4. 4104. 55 Μλι{. χσ, 16. 47 Εζδϑοι. χγι, 26. 45 ἐν], χγπι, 3. 
4. 914. ὅ. 19 1ρ14. χγμ, 4. 1! δοδη. χιν, θ. 1. ἘχΘΟἢ. ΧΥΡ, ὃ. τ Ἰθι4. 6, 15 [0]. "5 1010. 
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λέγεται τὸ ἀδόμενον ἐπὶ ἀργυρίου πλεονασμός ἐστι 

τὰ ἐπὶ τῶν λοιπῶν διδόμενα βρωμάτων ἣ πομάτων. 

λοιμός ἐστιν ὁ λυμαινόμενος, οἱονεὶ ὁ ἄρπαξ, ἄδιχος, 

χαταπίνων πάντα. 

Καὶ χέοντα αἷμα. Αἷμά ἔστι σύμθολον ζωτιχῆς 
δυνάμεως ψυχῆς. 

Καὶ πτωχὸν καὶ πένητα. Πλούσιον οὐ δύναται 

χαταδυναστεῦσαι ὁ λοιμός. Λύτρον γὰρ ψυχῆς ἀν- 
θρώπου, ὁ ἴδιος πιιοῦτος " πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφτίστα- 

ται ἀπειλήν. Πλούσιός ἐστιν ὁ πλουτῶν ἐν ἔργοις 

ἀγαθοῖς, ἐν λόγῳ Θεοῦ, καὶ ἐν πάστ, γνώσει. 

Καὶ εἰς τὰ εἴδωιλα ἔθετο τοὺς ἐς θαιϊμοὺς αὑτεῦ. 

Πάντα τὰ ἀναπεπλασμένα εἴδωλά εἰσι. Τιθέχσ, δὲ 

ταῦτε ἐν ἀποχρύφῳ οἱ αἱρετιχοί. 

ΒΕΙΕΟΤΑῚΊΝ ΕΖΕΘΟΠΈΒΕΝ. 

Τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόχῳ οὐ δώσει. Τόχος Α 

518 

Ῥοσιμιῖαπι 5διιαηὶ αὐ πδγανι πο ἀφάογι! 15, ὕπινα 

ἀϊείιατ ρεγνυ ραίυπι ἢΠπΠππ ἷπ ρθουπία ἴδηυ ; 
Δθυπήδηια, ἰά φυοά ἴῃ ΓΕ 118. οἷ δ5. δυΐ ροίίθυ8 

ἀδίιγ. Ῥοδιῖς οδί 15. 40] νδϑι! δίθπι ἰμίεγι.,, ρα, 

Ἰδίτγο, ἐπ) υδῖυ.5, αυΐ ἀοσία  οπηπΐδ. 

Εἰ οἤιπαρπίοηι βαπσμΐπθηι 7. ϑληρυ δ ΘΥΠῚ ΟΠ ΠῚ 

51 Υἱ ἴα "5. υἱγίυτ5. δἰ πιῶ. 

Εἰ ἐσονμηι οἱ ραμροτθηι 8, ὈΪνῚ (6 πΔ ΠῸη Ροίοϑὶ Υἱγ 

Ῥδβ ἢ 5 ορρεΐπιεγα. Πἰραάδηιριῖο ἐπῖνμι απίπια υἱτὶ, 41. 

υἷα εἾπ8; ἱποὸρβ αμίοπὶ ποπ διδίϊπεῖ σοπιηιΐπα!ϊο- 

πϑρὶ ἴϑ. Ὀΐνοκ 681, 4υἱ ἀΐνα5 οϑί ἴῃ ὀρογίθι8 "0118, 
ἴῃ γνϑῦρο [)οὶ, οἱ ἴῃ οπιηὶΐ βοϊθηιϊία. 

Εἰ αὐ τάοία μοδμὶ! οὐιοβ διιος 80, Οιφπουαυδ 

οοπἤεσία 5υπηῖ, ἸΔοἷΔ ση1. Ῥυηυπί δ |6η} ἰδὲ ἢ 6 - 
εἰεὶ ἰν οσοι]ο. 

Ἐὰν δὲ γενγγήσῃ υἱόν. Ἢ γένεσις ἡμῶν χατὰ Β κἱ ακίφηι φεμιιοτῖ! βιΐμπι "ι. ΘΟ Θπογδιῖὶο ποϑίγα οἂτς 

σάρκα οὖσα" ταύτης χαὶ πατέρας χαὶ μητέρας ἔχο- 

ἅξν. Οὐ γάρ ἔστι ψυχῆς μήτηρ ἣ πατήρ' ταύτης γὰρ 
ὁ Θεὸς μόνος ἐστὶ ποιητὴς καὶ πατήρ, Καὶ τοῦτο δι- 
δάσχων ὁ Θεὸς λέγε:, ὅτι, Πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί 

εἰσι" καὶ ἑκάστη ψυχὴ ἰδίαν ὑπόστασιν ἔχει, ἐν τῷ 

ἰδίῳ λόγῳ ἱσταμένη, καὶ οὐχ ἐν ἄλλῳ. Καὶ οὐχ ἔστιν 

εἰπεῖν ἄλλην ὑπὲρ ἄλλης τὰς ἁμαρτίας ἀποτίνε:ν. 

Ἐν τῷ παραπτώματι αὑτοῦ ᾧ παρέπεσε. Πάντα 

τὰ παραπτώματα ἕν παράπτωμα λέγει" χαὶ πάλιν τὸ 

ἂν τὰ πολλὰ εἰχονίξεται. Καὶ παρέπεσε παράπτωμα 
ἐχεῖνος ὁ λαὸς, ἀποχτείνας τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

Χριστόν. Παραπίπτει δὲ ὁ χαθεὶς, ἀπολλύων τὸν λό- 

γον εἰς ἀλογίαν. 

Οὐ κατορθοῖ ὁδὸς Κυρίου". Ἰσραὴλ λέγουσιν, ὅταν 

ἴδωσι τὰ ἔθνη εἰσερχόμενα. 

Οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ; Ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστιν. 
᾿Αποῤῥίψατε ἀσεδείας ὑμῶν ἀφ᾽ ἑαυτῶν. 

Καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινήν. Ἀαὶ πῶς 
τοῦτο γενήσεται; Ἕὰν ἐχδυσώμεθα τὸν παλαιὼν ἄν- 
θρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσώμεθα τὸν 
γέον, τὸν ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰχόνα 
τοῦ κτίσαντος αὐτόν. Ὅταν ἀναδῶμεν ἀπὸ τῶν γηΐ- 

νων πραγμάτων εἰς τὸ ἀνώγεων τὸ μέγα τὸ σεταρω- 

μένον ἀπὸ πάτης χαχίας, χχὶ χεχοσμημένον δὲ καὶ 

ἐστρωμένον τελείᾳ ἀρετῇ, καὶ ἑορτάσωμεν μετὰ Ἰη- 

σοῦ, λαδόντες τὸ ποτήριον τῆς καινῆς Διαθήχης, χαὶ 

τὸν τύπον τοῦ σύματος αὐτοῦ ποιούμενοι ἐν τῷ θνητῷ 
ἡμῶν σώματι διὰ τῆς μετοχῆς αὐτοῦ. 

ΚΕΦ. ΙΘ΄. 
Τί ἡ μήτηρ σου σχύμγος ζῶν ἐν μέσῳ «εόν- 

των; Τροπολογεῖται εἰς λέοντα, εἰς ἕκαστον θηρίον 
κατὰ τὴν ἕξιν τὸ λογικὸν, καὶ εἰς πᾶν ζῶον καὶ ἐρ- 
πετόν. 

Τοῦ αὑτοῦ. Μητέρα τοῦ λέοντος ἡνίξατο τοῦ ἄρ- 
χοντος Ἰσραὴλ συναγωγήν" ἥτις καὶ αὐτὴ ἀπεθη- 

ριώθη ἐν πολλοῖς, καὶ μάλιστα ὅτε ἔδωχε τὴν φωνὴν 

αὐτῆς ἐπὶ τὸν Δεσπότην αὐτῆς, λέγουσα" Αρον, ἄρον, 
σταύΐρωσον αὐτόν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν διαφέ- 

τὸ ΕΖροῖν, χτῖι, 8.17 [υ4. 10. 15. 104, 12. 
δ 1υ]14. 24. δ᾽ 1014. 29. 55 Εχροῖν, χνμι, 99. 
Φ0 208η. χιχ, 1ῦ. 

ΤΦΡέοΥ, ΧΗ, 8. 
86 1014, 51. 57 101, 

ὨΔ8}15 651: ᾿1}}05 Οἱ ρα "68. οἱ πηδίγοβ Παθδηλ5. ΝΟΠ 

Θηΐπι ΔῃΪ πη δδὲ Π.ΔΙΟΓ 801 ρ8 ΙΓ : ηΔπ| Ποὺ 6ϑι {ΠΠ5 

801058 ΟΥΓΘΔΙΟΥΓ οἱ ραίογ, Ἰάψι6 ἀοοοπβ θδυ5 δἷϊ "5: 

Θπιπὸς ἀπίηι 5 πιῶ 8μη1, ᾿δυοίαυθ υὑπδαυάαδ 

δηΐπιᾶ ργοργίαπι βυ βίαι απι, ἰῃ ργορτία Γδίίοιθ 
σοΟηδβἰβίοβ, οἱ πὸ ἴπ δ᾽ο. Νὸς ἀϊεὶ ροίεϑὶ δ᾽ΐδπὶ 
ΡΓῸ [12 δῃϊ πιά} μΘοοδίογι! πὶ ΡΟ ΠᾺ5. ΠΠῈ ΓΟ, 

[π| αοἴϊειο διὸ γιὸ ἀεἰϊφιῖι 53, Οὐ μαῖα ἀε!οῖα υηυηὶ 

ἀε!οίαην νοσδὶ; 86 ΓυΓΒαΝ ἀπῖπῃ Ἰη0}18ἃ γοργῳβοηίδί. 

Ῥογγοὸ ἀο!ΐείαπι ἀσ! αυΐι 116 μορα5, παοὶ ἰγϑάθπάο 

Θοπιΐηιη ηὐδίνιπι δόδαπὶ (“γϊδίατη. θ6ΠΠ4υἷ{ νογῸ 
πἀπυθαυΐϊβαᾳιο, ἀυπὶ ται! οηἶθ ἀοινα ὑτυ δ ἁῇδοι πα 
νογάϊι. 

Νοπ 6ει ἄηια νἱα ϑοπιὶηΐ δος Ὠϊοιαγὶ σα ηι [5Γ 25, 

οὐπὶ νἱ Δοτίη! φοηῖθ5 ᾿ἰμ ΓΟΘ  Πί65. 
ἄϑ4, Νιυπφιϊά ποι ὁδὶ μα υἱα υδείτα δ ἢ ἴῃ 

νοϑίγ ροβίιαπὶ οδὲ [ἀου] 16, το οἶα ἃ νΟ}}}5 
ἐπιρίοίαίο5 τοδίταϑ "δ, 

Εἰ [πεῖτεὲ νοῦ ῖβ σον πουμηι κ΄. ΕἘλ αυοπιοάο ἤεϊ 

ἰδιυά Ὁ 51 οχυουῖπηι8 νοίογθπι ἰοπιίηδπὶ δ Οὐ 

δοιῖθυ8 515, δἱ ἱπάυῤγίανι5. πονυην 4] τον ἢπ 

ἀαηϊ τόπον βϑουηάιπι ἱπηϑϑίπθη) 6}18 αἱ ογεᾶν!! 

Πα πι. 81 ἃ (ογγοηΐβ ἀϑοομάδγίηι5. ἴθ σαηδου πὶ 
ΠΙΔΦΠαΠΊ 500} 15 πριν δίιιπι ἃ) οπίηΐ πλ41 ||, ΟΓη8“- 

(ἀπ4ι0 οἱ βίγδίαπι μογίδοία υἱγίυ!8, ἃ6 οἰμ δ68)5 

Γυεγίπηυϑ δρυϊαιῖ, βαπιθηι68. Ο] 1ς6 πὶ πονὶ Τοβίαπηοη- 

αἰ, {σαΐαῃ ΘΟΓΡΟΓΙ8 6115 'π πΟΒΙγΟ πιο 8} } ΘΌΓΡΟΓΟ 

Ρδγ ραγιοἱραιοπόιη 6}ι15 [Δα πίε 8. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ. 
Ουἱά πιαιεν (μα σαςαίπιε υἵθεπα ἰπ πιοάϊο ἰδοπῶπι δ᾽ 

Εἰξατγαῖα παίαγα γαϊϊοπα γα ϊία ἀἰοἰ τυ 160, Εἰ 4ις- 

Υἷβ. θεβίϊα ργὸ ἢ λιι5 γαϊΐοπθ, π60 πο οπιηα δηΐ- 

π|8] οἱ γϑρι!]6. 
« Ε)ιεάοπι. Ἰμδοηΐ8. πιδίγαεπι ἰπηυΐι Ργΐπεὶρὶ5. [ϑγϑοὶ 

δὐπδροφᾶπι, αὐ οἱ ἴρθα ἴῃ πιυ 5 οἴἴεγδία εδί, ἴὰ1} 

ριϑογάια φυδηὰο ἀδάϊι νοθεπὶ βυδπὶ δομῖγα θ0- 

πιϊπαυπι δυσπι, υἱζοπβ ᾽᾽ : Τοίϊο, ἰοἰΐδ, ογμοὶβηε 

ἐιιηῖ. ὶ 

Ε)υδάοια. Μαϊιὶ οπιΐπο5. ἈΠ} 4. θ651}15 ἀϊἴεγυηι; 

89 Εχροι. χνηι, 19, 5 ἴ14. 14. 55101..4. 
88. (0]055. 1, 10. 5 ΕΖΘΟΝ. χιχ. 3, 
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αὐἷη οἱ {ΠΠ|5 ογυάο!ία!6 οἱ βῳν ἃ ἀοιατίοτοβ βδυηί; 

ουὐυδιοαϊ ογαΐ οἱ ἰδ αὶ ἀἰοίμμγ ὈΓΙΙΟΘΡ5 [5γ86]. 

Εἰ ναβιαυΐ! ἰόγταμι εἰ Ρίονϊιιαΐποπι 6718 α υοσε Υαι- 

φίμις φαΐ ν᾽. ΑἸΙΟΥ [ἧς 160 ποι βοΙ απ ἱπιρ 15 4ΥΠ005 

1ὼ0 δγὰ! ναβίαίου ποπιῖμα πὶ, σογῖμ οἰΐδιη ΘΟΡΌΠῚ 

δ] οΪα αΐ ἢμ} |551Ππ||5 βιι}8 ἀοο ΓΙ 8. ἸΘΓΓΆΤΣ ἀ6- 

βοἰδηΐ, οἱ φαΐ δᾶπῃ ἐμ δθίιαπι. Αὐ Ππ!Θγατὰ ἰφίιυγ μιὶ 

Ἰδοπο8 ἦσαν 58ηῖ τοραπι δεγαβαίθιη, 4ιΟΓαπι ΓΙΟΥ͂ 

ἴῃ Φ“γρίαπι ἰγαΐίιυ5 681; ΔΠ1Ὲ Ὁ ΎΕΓΟ, αυοὰ 5υροιῖο- 

τοπὶ ἰπηρίοαῖα νἱηοογαὶ, ἰῃν Βαθγίοπθιῃ. Νδο οαγεῖ 

8658 5ρ᾽γ114}} 1ν]}8. υΐ ροβδυηὶ ἰμιοΠσοτο, Βνθηΐαηὶ 

δυΐοιη (2118 οἰΐδπι ἱπιρ 15 ποτ οἷ8, φαΐ ἀοοίεῖπϑμι 

πη βοῦγδηῖ, 864 δᾶπὸ σοποι!οληὶ ; ααύγαπὶ 4}}} ἴῃ 

[ιος βθου!ο ϑρ γα] ἰγαδαπίαν Πὐφγρι 5, 4}}} νοὶ 

ἔπ πος δϑθου]ο Ὑ6ὶ ρυβί πιογίοπ δρ᾽ γί [411 Ναθυο!οίο- 

ΠΟΒΟΙΪ. ᾿ 

ΘΑΡ. ΧΧ. 

Εἰ ἀραὶ εἰς ρταεορία ποπ ὑοπα 5". Ουξπᾶπι ΠῖδῸ 
δύ, εἰϑὶ οοοϊάδηβ ᾿|6γὰ ἰΘςῖ9., οἱ ἰοβἰδιηδηίαπι 

πιογιὶβ "παγὶς ἀοίογηαιαπι ἴῃ ἰΔρίἀΐυι5, δίαιθ πὶ] - 

εἰδίγαιίο ἀδιηηαιίοπίϑ 7 σϊγαπιφαο ἰφίτας δδάθι νοθῸ 
γιδοῖρίταν, ἐπα γὰ οἱ δρίγιυ8. 584. ας βθουπάϊ 

Ἀειογᾶπι ϑυηΐὶ ργθοορία, πο 80π1 [Δοϊθη δ; 4 δ- 

θη) Βοοιπάιτηι 5ρί γι διηΐ, ῃσῃς δυηῖ δἀϊπιρ᾽εηάὰ. 

Ῥγῴιογοὰ ἰὰ φυοά οὐ υϑατοιϊ 65|. ΓΕΡΓΘ ἢ Θηβἱ Οἢΐ ΠΟῚ 6588 

οὐυποχίυμ, οἱ ργξοορία 5.35 αυδάδπι ρΟ]]ποΓο, ἀΐ - 

δοίηι8. ΠΟῚ 50] πῇ ἃ Αροβίοὶο Νονὶ Τοβίαπιθηιΐ, 

Β6 οἱ ὁχ {Π|15 τηδηϊδϑίι πὶ 681 41 δηὶθ ϑαϊνδίογὶβ 

δἀνδπίαπι ὀχϑι γι! : ἴπἀ6 εἰ πλῖτυπι φαοὰ βδοθγάο- 

(65 ἴῃ (θα ρ]0 ϑδυμυναίατ νἱο δηί68, δἰ π6 οΥἰ πη 6 65- 

δθηὶϊ "", οἱ ἴῃ ϑαῦθαιο οἰτουμηοίἀδγοία μοιηο, ἰϊὰ αἱ 

Ἰὸχ υηἃ 50] νγοίαγ, οἱ 118 βϑγυδγοίαγ  ἱπάθ δἰ ΠᾺ 

αᾳυοὰ θενὰ ἐχ ραηΐθιι5 ργοροϑίι οι 8 σοιποιίογὶ!, 
αυο5 ποη ᾿ἰοοθαὶ οἱ δέδγε βθᾷι6 1Π|5 4υΐ οὐηὴ 080 

ἐγδηῖ, εἰβὶ 5018 βδοθγάοιΐ υυ8 "5; ἰϊει ἰπ46 αυοὰ 51- 

του] Δ γὰ σΠΘγαθὶπη πὶ ἰμ ἰΔυδγηδου!ο (δ 5. 0}, 

ἴσον ἰῃ ἰΘπΊρ]0ὺ ἰδοία βἰηὶ "5, εἰ ΜΟΥγ568 βοῦρϑιηὶβ 

Φοηδὶ 5᾽ Π]ΔοΡι πὶ οοηἤονογίι "5. 
ΟΑΡ. ΧΧΙ!. 

Ερσοθ [αοἰὲ ἐμπὶ πιϊιὶ ἀοπηιδ ]δταοί αὐἀπιϊδιὶ οηι- 

πὲς "7, δ6άοι θοπίπιδ ἰη πιοάΐο 7ογυβαϊθπι οοη ἤδη 8 
ΟἸΠΠ65 δάτηϊδίο05 ἌΓβΘη(Ο οἱ βίδιιηθ, οἱ Φ γα οἱ μ᾽ υπι- 

ῬἨὸ "5, τεργθιδπάϊιιιθ 605 4ι1 πιδίογίδηι υἱ οτη οἷτ- 

οὐ 86 ΠΑΡοηϊ, οἱ αἱ: Αγϑοπίμηι αἀπδίαιπι [αοιὰ 

διιπί. ἀὐπὶ οπἰπι ογθαίυγο Ὠοὶ αυς Ὀθπᾶ 68, ΘΧ Π0- 

βίγα Ὀγαυΐαῖθ 50 ρα γὶ πάϊιοἴπηι5 πιδ]α, ρα θυ, 885, 

βίδππαπι δυρογίμἀυοίμηυ8, πη] 4π} Υἱἀ 6! οὶ δοι ΟΠ 6 πὶ, 

ἱπηρίδφιια ἀορπηαῖα ἃ0 ἰᾳγροιη ΕΠ ἀΐπαπι. ΡΓΟΡΙΘΓΘΔ 
ΘΠ ἰθη6 ΟΡι18 68. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 
Οπιπὶ ϑοπο ἰαρίἀ6 εἰτοιπιάαίιε ε6 ", ἨΔΌουδί ἴῃ 

Ἰνα πη Υἶβ ροηεοχ ἀποάθοϊπι ἰΔρίἀ68 υΐθυ5 οὐπαθλίαγ, 

οὐπὶ Γαὶ 580 Γ88 ἀα)αῖ Ορογᾶπι. Ηυ5 ἰαρὶ 4658 δι ιρογιβαϊ- 

Ἵ ΈρΟΙ.. χιν, 1. 93 Εσροι. χχ, 35. "3 ΜΔ}. χα, 5. " Εχοὰ. χχυ, 18. "5 ΠῚ Άδρ. νι, 19. 
"7 Εζοοι!. χχι, 18. 55 ΜΑΪΔ0}ν. μ"1, Ὁ. "᾽ ΕΖρο),, χχιι, 18. ΧΔΙ, 8. 

ΕΧ ΟἸΠΟΕΝΕ 830 

Α θόνσι, μᾶλλον δὲ χαὶ χείρους εἰσὶ θηρίων τῇ ὠμότητι 

χαὶ τῇ ἀπανθρωπίᾳ οἷος ἦν χαὶ οὗτος ὁ λεγόμενος 

ἄρχων τοῦ Ἰσραήλ. 

Καὶ ἠφάνισε γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὑτῆς ἀπὸ 

φωγῆς ὡρυώματος αὐτοῦ. Οὗτος ἁ δεύτερος λέων 

οὐ μόνον πράξει ἀσεδείας ἦν λέων λυμεὼν τῶν ἀν» 

θρώπων, ἀλλὰ χαὶ σύμβολόν ἔστι τῶν ἐν τοῖς ἀσε- 

δεστάτοις αὐτοῦ δόγμασιν ἐρημούντων τὴν γῆν χαὶ 

τοὺς οἰχοῦντας αὐτήν. Σύμθολον οὖν εἰσιν οὗτοι οἱ 

λέοντες τῶν τῆς Ἱερουσαλὴμ βασιλέων κατὰ τὸ αἱ- 

σθητόν᾽ τοῦ μὲν πρώτου παραδοθέντος εἰς Αἰγυπτον' 

τοῦ δὲ δευτέρον, ὡς ἀσεδεστέρον, εἰς Βαδυλῶνα. "Ἔχει 

δὲ καὶ τὴν ἀναγωγὴν τοῖς δυναμένοις θεωρῆσαι, 

Τοιαῦτα δὲ πάσχουσι καὶ οἱ ἀσεθεῖς αἱρετιχοὶ, οἱ μὴ 

φυλάσσοντες τὸν λόγον, ἀλλὰ χαταπατοῦντες᾽ οἱ μὲν 

παραδιδόμενοι ἐνταῦθα τοῖς νοητοῖς Αἰγυπτίοις, οἱ 

δὲ ἣ ἐνταῦθα ἣ μετὰ τὴν ἔξοδον τῷ νοητῷ Ναύουχο- 

δονόσορ. 

Β 

κεφ. Κ'. 

Καὶ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὗ καλά. Τίνα 

δὲ ἣν ταῦτα ἣ τὸ ἀποχτεῖνον γράμμα τοῦ νόμον, χαὶ 

ἡ διαθήχη τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη 

λιθίνοις, καὶ ἡ διαχονία τῆς χαταχρίσεως; ᾿Ἀμφό- 

τερα οὖν διὰ τῆς αὐτῆς προστάσσεται φωνῆς, τό τε 

γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα " ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ τὸ γράμμα 

προστάγματα οὐ δεῖ ποιεῖν " τὰ δὲ χατὰ τὸ πνεῦμα, 

ποιητέον. Ὅτι τὸ δὲ τοιοῦτον ἀνέγχλητόν ἔστι, χαὶ 

βεθηλοῖ τινα τῶν προσταγμάτων, μανθάνομεν οὗ 

μόνον ἀπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῆς χαινῆς Διαθήχης, 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ Σωτῆρος 

Ὁ δῆλον, ἐκ τοῦ τοὺς μὲν ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸν Σάδθα- 

τὸν βεδηλοῦντας ἀναιτίους εἶναι, καὶ ἐν Σαθθάτῳ πε- 

ριτέμνεσθαι ἄνθρωπον" ἑνὸς μὲν λυομένου νόμου, 

ἑνὸς ὃὲ τηρουμένον" χαὶ ἐχ τοῦ τόν τε Δαυῖδ καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ βεθρωχέναι ὁπὸ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως, 

οὺς οὐχ ἐξῆν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὑτοῦ, εἰ 

μὴ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις" καὶ ἐχ τοῦ ὁμοίωμα γεγονέ- 

ναι ἕν τε τῇ σχηνῇ τοῦ μαρτυρίου χαὶ ἐν τῷ ναῷ τῶν 

χερουδίμ" καὶ ὑπὸ Μωῦσέως ὁμοίωμα χατεσχενά- 

σθαι ὄφεως χαλχοῦ. 
ΚΕΦ. ΚΒ΄. 

Ἰδοὺ γεγόνασί μοι οἶχος ᾿Ισραὴ.1 ἀναμεμι- 

γμένοι πάντες. Κάθηται Κύριος ἐν μέσῳ τῆς Ἱερου- 

σαλὴμ χωνεύων᾽ τοὺς ἀναμεμιγμένους ἀργυρίῳ χαὶ 

χασσιτέρῳ, καὶ χαλχῷ καὶ μολίόδῳ, καὶ αἰτιᾶται τοὺς 

ἔχοντας ὕλην εὐτελῇ περὶ ἑαυτοὺς, καὶ λέγει " Ἂρ- 

γύριον ἀναμεμιγμένον ἐγενήθησαν. Ὅταν γὰρ τῇ 

χτίσει τοῦ Θεοῦ τῇ χαλῇ ἐπεισηγάγομεν ἐχ τῆς χα- 
κίας ἡμῶν τὰ φαῦλα, μόλιόδον ἐπεισηγάγομεν χαὶ 
χαλχὸν, καὶ κασσίτερον" τὴν καχὴν πρᾶξιν χαὶ δύ- 

ματα ἀθείας, καὶ τὴν πρὸς τὸ σῶμα συμπάθειαν. 

Διὰ ταῦτα γὰρ χρεία τοῦ πυρός. 

κεῷΦ. ΚΗ'. 
Πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι. Δώδεχα λίθους 

εἶχεν ἐπὶ τῶν ὥμων ὁ ἀρχιερεὺς κοσμοῦντας αὐτὸν τοῦ 
ἀρχιερᾶσθαι τῷ Θεῷ. Τούτους τοὺς λίθους ἐποικοδο- 

") 

“Νυ. 
1 ΕΖ6 01}. ΧΧΥΤΙ, [ὅ. 
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μεὶ ὁ ἐνάρετος ἐπὶ τὸν ἀσάλευτον θεμέλιον, οὺς τὸ 

πῦρ χαταχαῦται οὐχ ἰσχύει" ἐποιχοδομεῖ δὲ τοῖς ἰδίοις 

ὥμοις, τουτέστι πόνοις ἰδίοις. ΔΙέσον δὲ τούτων ὁ 

χεχτη μένος ταῦτα ἔχει ἐπὶ τοῦ στήθους τὸν τὴς δη- 
λώσεως χαὶ τὸν ἀληθείας λίθον τέμιον. Καὶ οἱ μὲν 

δώδεχα λίθοι λόγοι εἰσὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἐν οἷς 
λίθοις θεωρήσεις τὰ νοητὰ ξύλα τοῦ παραδείσου" χαὶ 

τὸ μὲν ξύλον τῆς ζωῆς, ὃ ὁ χτησάμενος τυρωθήσετα: 

τὴν χεφαλὴν τῷ ἁγιάσματι Κυρίου. Ἐχ τῶν τοιούτων 

ἁγίων λίθων συνεστήχεισαν αἱ πύλαι τῆς Ἱερουσα- 

λὴμ, καὶ πᾶσα ἡ Ἱερουσαλήμ" οὗς πάντας ἐνδεδύχει 

ὁ ἄρχων Τύρου ποτὲ, οὐ πόνοις ἰδίοις, ἀλλὰ χάριτι, 

ὡς ὁ λόγος Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὡς ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ. 

᾿ἸΑλλ᾽ ἐκ τούτων ἁπάντων πέπτωχεν, εἰπὼν ἐν χαρ- 

δίᾳ- Ὅτι Θεός εἰμι" κατοικίας Θεοῦ κατῴχηχκα ἐν 

καρδίᾳ θα.Ἰάσσης. Καρδία ἐστὶ θαλάσσης οἱ βαθεῖς 

λόγοι τῶν βαθέων, τὰ ἐσώτατα τῶν ἐφωτάτων- ἐξ 
ἧς καρδίας χαταπεσὼν ὁ ἐπὶ τούτῳ ἐπαρθεὶς χατε- 

λήθη εἰς αὐτὴν τὴν θάλασσαν τὴν αἰσθητήν. Καὶ 
τοῦτο δὲ πάσχουσι χαὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις 

πόνοις ἐπαιρόμενοι. 

Σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως. ᾿Αλήθεια σφρα- 

τἰς ἔστι καὶ στέφανος χάλλους. Ὁ ἐν ταύτῃ ὧν ποιω- 

θήσεται ἐν αὐτῇ" χαὶ οἱ δεχόμενοι τὴν ἀλήθειαν γί- 
νονται ἐν αὐτῇ. 

Διὰ τὸ πιλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν 
ἔῤῥιψά σε. Ἔχ τῶν οὐρανῶν ἐῤῥίφη ὁ ῥιφεὶς ἐπὶ 

τὴν γῆν" ὧν τῷ ὑποδείγματι καὶ τῇ σχιᾷ ἐλάτρενον 
οἱ ἐν τῇ σχηνῇ λατρεύοντες. 

Σεήρισον τὸ πρόσωπόν σου. Ἢ θεία Γραφὴ, τὰ ᾿ 
καθ᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους γενόμενα ἱστοροῦσα, παι- 
δεύει ἡμᾶς ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς, καὶ ὁδηγεῖ δὲ τὸν ἀχο- 

λουθοῦντα ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς, χαὶ ἀνάγει, καὶ ὑπο- 

δείχνυσιν ἐχ τῶν αἰσθητῶν τὰ νοητά. Καὶ ἐχ τῶν 
ταρ᾽ ἡμῖν γενομένων ὑποδείχνυτι τῷ πνεύματι τὰ 

γενόμενα ἐν τοῖς πρὸ ἡμῶν " τοῖς ἔξω σαρχὸς λέγω. 
Μετὰ γὰρ τοῦ ἔχειν τὴν ἱστορίαν τὸν ἴδιον λόγον, 
οἷον τὸν παρ᾽ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις γενόμενον, ἔχει 
χαὶ τὴν ἀνανωγὴν κατάλληλον ἐν τοῖς πρὸ ἡ μῶν. 

ΚΕΦ. ΚΘ'. 

Ἑτγὼ ἐπὶ σὲ, Φαραὼ, βασι(εῦ Αἰγύπτου. Ὁ μὲν 

Φαραὼ ἦν μὲν ἀληθὴς ἄνθρωπος βασιλεὺς ταύτης 
τῆς Αἰγύπτου, τῆς παρὰ τὸν Νεΐλον ποταμόν " ὁ χαὶ 

τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τότε θλίδθων, καὶ τὰ βρέφη αὐτῶν 

πνίγων " ἐπεῖχε δὲ λόγον τοῦ διαθόλον " χαὶ ἕχαστος δὲ 

βασιλεὺς ἱστορούμενος ὅμοιος τούτῳ, τινὸς διαδολι- 

χῆς χαὶ ἀποστατιχῆς δυνάμεως ἐπέχει λόγον. Καὶ 

τοῦτο δηλοῖ τὴ, ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ τὸν δράχοντα τὸν 
μέγαν, τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ τῷ ποταμῷ Δὶ- 

Υύπτου, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ταῦτα δὲ οὐχ ἔχει λόγον αἰσθη- 

τῶς ἐπ᾿ ἀνθρώπου λέγεσθαι. 

Τὸν λέγοντα" μοί εἰσιν οἱ ποταμοί. Οὐ μόνον 
λέγει, Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἶσι, κἀγὼ ἐποίησα αὐτοὺς, 
ιἀλλὰ καὶ Κύριον ἐγκαθῆσθαι ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐ- 
«οὔ οἵτινές εἰσιν ἐχ χοιλίας τῶν συλλαδόντων αὖ- 

3 Εχροῖ). χχυμ, 2. ὃ ἰυἱ4.. 12. 3 

παν ΚΙ σ᾽ ἀσλά. αν Ἰρΐηι δ ἔχις χιχ, ὅ. 

5ΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ἘΖΕΘΟΙΠΕΙΕΝ. δ23 

Α ἤσδι νἰγίυθ οὐ] 101 ΒΌ ΡΟΣ ἱπημοίι!} Γαι] ΔπἸδιία πη, 

ΠῸΟ 605 ᾿5}}}15 νΔΙοὶ σΟΙ ΙΗ Ο᾽ Ὁ. Θυ μονα σαὶ νογῸ 

515 ἢ) πιο ν 8, (ἃ αδι Ἰαυογίυιι5, 1115 Ἰρί ἀἰθι}5 αιὶ ρος 

ἐὰν, ἰοῦ 105 πιο δία ϑυριδ ροοια9. ᾿ἰιᾶθοι ρΓο- 

ιἰοδυη) Ιαρί ὑυδιὴ τ δι Γὁδίδιϊομἷ5. οἱ νοῦ δι}58. ἃς ἀπο- 
ἀδοίηι αυΐάδην Ἰλρί468, γι! ουν 5 βιιι {ΠΠῚοταιπι ἴσγας.. 
ἴῃ αυΐθυθ ᾿Ιδρίἀϊθυ8 οομ δι αγαυ δ ̓ἶσπα βρὶ γ ἰδ] ἃ 

Ραγϑιϊϑβὶ, ἃς ᾿ίφθαπι συ άοπ νἱϊαῦ, απο αι! ἡδείυϑ 
[ἀοεῖϊ, σἀρυϊ οοαφυαίμηι ᾿ΔΠῸ}! σα ποι Ποαιίοης ἢο- 

πιΐηὶ ". Ἐχ 1}}5 ϑϑιοιἾ5. ἰδρί 1 }ι}5 οομ βίαι ρογία 70- 

τι βδ]οπι, ἔρθη ἰοία δεγυβδ] οι. ΠΠ15 οπιηίθι15 αυθῃ- 

ἀλη εἰγουπηίαίι5. ἜΓαὶ ργίμοορ5 Τγγὶ, ποθὴ ἰαυοτίθυ5 
Ργορε 5, 80} σγϑι αν, ᾿Δηι 8} Γαι δα α5 8] πὶ, οἱ 

ἰΔηηιδπι ὁϑοογάοβ [)ε]. ΥΟΓῸ ΠῚ ΟΧ [}15 ΟΠ θ015 ἜΧΟΙ 

ἀϊε, οὐ αἰχὶς ἴῃ σον δυο ὃ : Θ κἰα δεῖς 5μηι. {|α- 

Β δἰιαιΐοποε οὶ μαϑϊαυὶ ἐπ σοτάε πιατὶς. ΟΟΥ πιδγὶβ 

Ριοίυμάδ δυμ ργοίαιογαμι γαιοη68, ἰμεἸπιϊδϑίπιο- 
Ταπι ἰηιη 55ἰιηα. ἔχ ᾿ος σοί ἀδοϊάς5. 4 ἐπ 60 

εἰδίυι.8 οδί, ργοδοίυβ δϑί ἴμ ἰβϑπι πῆγα (υ04 ευθοϑὶ 
δβθηϑῖθυ5. [χὰ οἰἰδπὶ 115 Ἰοπιΐμ 5. ἀοοί ἢ, φαΐ 

ἀξ 5158 Ἰδθογίυυ5 σἰοτίδπιυ. 

Τιι εἰσααοσμίμηι δἰ με Π|πά1ηϊ8 ν. οΥΙ (85 δἰ σηδουϊαπι 
681 οἱ σογοπἃ ( οΟΓΐ58. {π οἃ (υἱ νογϑδίαν, {Πα θυ 6- 

ἰυγ, οἱ φυΐ νεγ δίδουν γοοϊρίυηΐ, ἴῃ 68 διηῖ. 

4.36 ῥτεορίεν πιμ ἰμαΐπόηι ρεσσαιογίηι [ποτα ὧι 
ἐεγταηι ῥτο] οὶ (6 δ. Ἐ ΘΩΟἴο ργοὐοοίυϑ ο51 4εΐ ρτο)ε- 

Οἴυδ Θδὲ ἧϊι (ΟΥΓΔΠῚ : αυογα ΘΧΟΠΊΡΙ τὶ οἱ ἀῃ} Γὰδ 

βογυίθυδηι 5, 4υΐ ἰῃ ἰΔθογηδουΐο βογνίθθδηί. 

Οὐῇτηια [πεΐεπὶ (μαηὶ τι Οἰνίηα ϑογρίαγα ἀσπι θὰ 

ΠΑΓΓΑὶ 4085 ΠΟΙ ἷ5 Ἰομἶηἰυ01ι5 ἀνοπίυηϊ, ᾿πδίγυε Π05 

ΤΟθυ5 ποϑίγὶβ, Δί4ι:8 Θὰ] ᾳυἱ 56 οοπιίεπι ρταθοὶ, 

ἀποῖι οὐ {Π1Π5 ἃς δι θν 6}, ΠΟΙῸΝ Οχ 56} 5} 1] 05 ϑρὶ- 

τἰια] 1 οοτρ)πιοηδίγαι. Ὠοπίᾳιιδ χ 1|Π|8 αυῖξ οοὐὶς 

οθπιησυηὶ, οϑιθηδΐε υα βρί γί σον ρογυμῇ [15 αυΐ 
Δ} 16 πο5 ἔπδγιηι, ἀδ 1118 Ιοφίοῦ πὶ οχῖγὰ ΟϑΥΠΘ ΠῚ 

δγϑηϊ. Ῥοϑίθδαυδπι δηΐη] ἰνϊβιουὶδ ργορτγίϑηι ΓΑΙ ΠΟΙ 

μβαθοὶ (ουιβπιοά! οδὲ αυοα ἀρυ 1108 ΟΠ) Π68 δίψα 
ΠυΠΙΔΠΟ ΠΊΟΓΘ βαδίιπ) 651}, ἐΟΠΥΘΪΟ ΟΠ Οἰΐδπὶ 

βρ[ "1416 π| 56 πη) ἢ θὲ ἰι 5 4υΐ ἃηῖς π05 δχϑίὶ- 
ἰογυηὶ. 

ΘΑΡ. ΧΧΙΧ. 
Εσοο ἐφο διιρέν (6, Ρίιαγαο, τος “Εἰ γυριὶ 5. ῬΙαγΔΟ 

αυϊάθπι νογὺ5 ΠΟΠῚῸ οΓγαΐ ἢ1}08 Ἔσγριΐ, αυῷ ΝΙΪΟ 
Ὁ ἤἥυνίο Δἀΐαεει, τοχ, αυΐ εἰ Ι5γδθ} 85. ἴμῖς ἀΠΠ ρουαῖ, 

δἰ δογιπὶ ἰμ ἴλη 65 δι ΠΌσΑ αὶ, 50Δ΄ ἀἴ4}00}} ἤραγαπι 

βεγοθαῖ, ἃς ΄υϊϑα4υ 5. Γοχ οἱ βίπη}}}8 πγγαίαν, ἀΐαυο- 

Ἰίοα ευ͵υϑάδην αἰᾳὰ6 Δροδβίλιϊος ροϊαοϑίδι}5 {ὙΥ̓ᾧῥρυ πὶ 
ρΡγΓίουα, Ι΄4π6 ἀδοίαγαι Πα " : Εδοθ 660 δΊΓΡΟΥ ἰὰ 
ἀτασοπδηὶ ἠιαρπιιπι, δε οπίοηι ἱπ πιθαΐο βμυϊ! ΚΕ φγριὶ, 

οἵ αυξ δεαυυηίαγ. Να}}4 αὐυΐαπὶ ταιΐο οδί, οὐῦ δά [}|- 

(6 4}} 188 ἀθ ᾿οπλῖα ἀϊοδηίυγ. 

Ουἱ αἰεὶς, πιῆ δἰον βαπιθια "9. Νοη βοϊυπι ἀϊεὶ!. 

ΜΕ διπὶ βιμπίπα, οἱ ἐ90 [ἐεὖ ἱ{|α, 56ἃ οἱ θοπιέπαπι 

Βθίογα ἴῃ πιδάΐο Πυμηΐμυ πη 6115 : αι Πυπιίπα ἐὸ 
γΟΠΙΓ6 Θοτιπὶ αὶ σοπούρογιηῖ ᾿Π1ὰ, Παυπὶ, Ἰοφυοη 9 

᾽ Ἰν4. 11. “Π|Ὸῦγ. νι, δ, 1 Εχοομ. χχυμι, 21 
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μδπἰδεῖο ρουϊάοηθα θυ}, ΔΌΘΙ ΠΕ λιι5. ἴι το λτοπὶ Α τοὺς, ἱχανοὶ ἐν ψενδολογίᾳ, ἐχπορευομένων εἰς θά-- 

φιογπαιη 40] δχ {ΠΠ|5 δἱθυιι. Ηες Πδη5 Πυνηΐμα, μ6 

γνιυδιΐαν, ἴμ βϑαησυΐμοπι πιαίαὶ 5, π6ς ἴῃ δηυ8 "ἃ- 

τὐγϑπὶ μοβιπηούυπι ὖὺ 'ρ50 γόβιϊυἱὰ [υἶδ5586. υδηϊδηι 

δοιϊρίυιϊῃ 6ϑ5ι. 

Εἰ ἐγο ἀαϑο ἰαφιιθιιηι ἵν τπαχί ας ἐα5 "5. ἸΔ]Ό0Ὸ8 
χπΐμι θοὺ5 ἰπ πηϑχὶ 5 ἀγασοι!δ, αἴ {Π}1|5 Οὐδίγυ (0 

ογα ἐπ ρίαπι ἀοοὐνίπαπι ἀσδίνυαι, αίχυς ᾽ν ἰσὐ]ἀὰ ἰμ 

ἃγϊὰδπὶ δυθάαοαί. 

Εἰ αροίμιπαϑο γρῖδοος Πιιπὶπὶ5 { “ἢ. ῬΙίϑου5 ἄσυ- 

ριϊδεὶ Πιυιπλὶηΐβ ϑαπῖ, ααἱ ἴῃ Αὐεγριϊλοῖβ ἃς σογρογοῖβ 

Ἰϊυ!ἀϊηΐθυι5. νἱίαῆν ἀρογα νἱἀδηίαγ. ΗΠ δηΐη ἀνὰ ΟΠ 5 

Ῥόπηἶθ οἰαδηυθ. 864 δη)18. δή Π ρθη , 4] Πυοίυδληΐ 

εἱ οἰγουπιίολαπίαγ, οπλ}} νου ἀοοίγί 5 ἰῃ δϑίυ τί 

ποιρίπυπι “", 

Ἐ)μεάφηι. ΡΙβοὺβ ἐο γθηῖθ5 μἱπηἶ5 βρ γ᾽ 1418 Ρ]ν8- 

τϑοηΐβ αὶ ἴῃ πιοάϊΐο Πυπιίπαῃι ΠΙΆ] 1:8. ἢ θαυ αι, 

111 ϑαμε αυΐ νἱ 5. πθυίαν, 4.37 Ὀἱνυπίᾳυα οχ 

δηυὰ ΞἘργριὶϊ, ἂἃο. οὐὰπ ὀγάσομθ ἴῃ απο Παθέία 

ουρυδπίυγ "5, {ΠΠ15. πη ρογὶ ὁ πηδηοὶραι!. 

Ρτὸ 60 σιοά [αοἴνι5 ὁ5 υἷτσα αγππαΐιθα 5. Ὧι ποη 

ἐπηϊ τὰν υἱνρὰῦ οχ γαάϊος 6556, πδὸ γι ἡ νἱγρὰ 

αυὰ θευβ νἱβί(δἱ ἰπί αυϊίαπι ΠΙγυ πὶ Ὠανὶ ἃ, πδα 

Δροϑίο!οα νἱγρὰ οδϑιϊραιαν, 5οὰ νου θὶβ πδηάδοίθα8 

νδηΐβαυδ θη  ἶπΡ, 15. ἀγι αἰ ποῖ νἱγρα, ἀγδοομὶ υἱ- 

ἀο!ΐοοι ΡΠ αγδοιὶ, ἱππμ ταν. 

Κι ρογάαηι 4616 Ποπιΐνθ5 οἱ ἡμηιεηία "Τ, Οὐδτηδάπιο- 
ἄυπι Ὠουδ ᾿νομι 68 Ποῖ οἱ ᾿υπηθηῖα, 4108 βαϊναί., 

δἷ0 οἱ Ριιδι 80 [ΟΠ 165 οἱ Παπηδια ἢ δ )οῖ, 41105 [)6 5 
ΡοΓαΐ,, ποῖ 5 Πρ] ]οἰμογ, 564 ἃ ἀγδθομθ. Αὐἱ [Ὁγι6 
᾿ἰάοπη ἰμ5ὶ δαμὲ ααὶ βαίυϊαεπι ἤπιος πΑΠΟΙβουη("", 

αυοὰ Διρ᾽ 5 ἀγδοοιι 5 ΡΗΑΓδΟΙΝἶ5 πραγ ποὴ δἰπὶ 

"1 ηεῖραι! 

ΠΑΡ ΧΧΧ, 

ΕἸηὶς φομίλιηι ον 8. ῬῚΠΪ5. φομείι πὶ 681 ΠΙΔΙ115 

Ἰ)ομἶι! δα ροῦ οπηθη Εσγρίιμ εἰ “ΕΠ ορίαια. Εἰ 

«πἰάθπι αὐ: δὰ Ποιμΐηοβ ϑροοίληϊ, ἀ6 ΖΕ Κγριϊ δ 41- 

οὐπίυγ; αὐ νῈγῸ δὰ σομ Γγαγί 8 Υἱγιι65 ρογιίμοηϊ, 

τα ΔΙ ΒΙΟρα8 τοίδγυπιυγ, 

Εἰ νυεπῖοι σίαάήμδ διιρον ΚΕ συρίϊος 5. ΔΈ γρίαϑ ἴῃ 
πλυΐεῖς ἰητ6}} Πρ! τὰν ἀδ ἀνα πάο πο Βιιπι8Π0 Οἱ [ΘΓΓΘΠΟ, 

ἐχ 4ὺ0 ἐχϑυηῖ γϑγὶ ᾿βγϑϑ (85, [ἐγ ας μάθαπὶ ἴῃ 5λη- 
εἴδη) ἰΟΓΓΆΠΙ. 

Εἰ εοποίάοπι [μπἀαπιθπία ομς 35. Ἐνοτγι θοι5 
[υπάδηηοηία ΤΕ ργριΐ ἰδηφυᾶπι θΟμ5., υἱ πα! πὶ 
ΦἘξγριϊδευπι τοιρᾶποαὶ :ραϊπείαιη. Ροροδίαπη ἀΐοο. 
εν πὶ Θπἰπὶ ΘΥΘ ν οὔυϑίίᾳιιο ας ρογαϊι τη] ἰδίῃ, 
εἰ οὐπσαι υἱγιυῖθπ). 
Ῥενδ δἰ (γείοπϑθϑ οἱ {μἀἱ οἱ {ἰϑμ δ, δἰ ομμιθδ 

εοπιπιϊδίὶ 46 [{ἰ]6 ἰϑδιαπιεη!ἱ πιοὶ φἰααϊο σαάθμι "", 
θυΐ5 ροιεϑὶ υπαπιφυλίηηιε φδηίοιη ἐχριϊοᾶγα, ἃ6 δρὶ- 
γ14}} 56 η58:1 Δ4 φιδπὶ ρᾶΓ 6ϑι υἱεἱΐ πιοάαπη φἀϑυοογοῦ 

" Ἐχοά. σιν, 19. 15 τος. χειχ, 4. "} [υϊ4. 
“ Εχρο}»» χχχ, ὅ. "9 1014. 4, 19 104. 5. 1014. ὅ. 

νατον αἰώνιον τῶν ποτιξζοξένων ἀπ αὐτῶν οὖς, ἵνα 

μὴ πίνωνται, μεταθάλλει ὁ Θεὸς εἰς αἷμα, χαὶ οὐ γέ- 

γραᾶπται, ὅτι ἀποχατέστη τεν αὐτοὺς εἰς ὕδωρ. 

Καὶ ἐγὼ δώσω παγίδα εἰς τὰς σιαγόνας σου. 

Παγίδας βάλλει ὁ Θεὸς εἰς τὰς σιαγόνας τοῦ δράχον- 

τὸς, ἵνα, φιμώσας αὐτοῦ τὸ στόμα, χαταργήσῃ δυσ- 
σεδῃ διδασχαλίαν, χαὶ ἀνάξη ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς εἰς τὴν 

ξηράν. 
Καὶ προσκχοιϊλήσω τοὺς ἰχθύας τοῦ ποιαμοὺ 

σου. Ἰχθύες τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ εἰσὶ ποταμοῦ οἱ ἐν Α'- 
γυπτίοις χαὶ σωματιχοῖς παθήμασε διαξῇν δοχοῦντες. 

Οὗτοι γὰρ προσχολλῶνται ταῖς πτέρυξι τοῦ δράχον- 

τος, καὶ ταῖς λεπίσιν αὐτοῦ, χλυδωνιζόμενοι χαὶ πΞ- 

ρ' φερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ διδασκαλίας ἐν τῇ χυύείᾳ 

τῶν ἀνθρώπων. ὶ ᾿ 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἰχθύες εἰσὶ χολλώμενοι εἰς τὰς πτέ- 

ρυγας τοῦ νοητοῦ Φαραὼ, τοῦ ἐν μέσῳ τῶν τῆς χα- 

χίας ποταμῶν, οἱ μαθητεύοντες τῇ χαχίᾳ, χαὶ ποτι- 

ζόμενοι ἐχ τοῦ Αἰγυπτιαχοῦ ὕδατος, χαὶ συνενούμε- 

νοι τῷ δράχοντι ἐν τῇ ὑγρᾷ ἕξει, καὶ ὑπὸ τὴν ἔξου» 

σίαν αὑτοῦ γινόμενοι. 

Ἀγ»0᾽ ὧν ἐγενήθης ῥάδδος καλαμίνη. Ὃ μὴ ἐπε 
ρειδόμενος ῥάδδῳ ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, μηδὲ πα!- 
δευόμενος ῥάδδῳ ἧ ἐπισχέπτεται ὁ Θεὸς ἀνομίαν 
υἱῶν Δαυῖδ, μηδὲ ἀποστολικῇ ῥάθδιῳ νουθετούμενος, 
ἀλλὰ λόγοις ψευδέσι καὶ διαχένοις ἐπερειδόμενος, 

ἐπερείδεται ῥάζδῳ χαλαμίνη, τῷ δσάχοντι τῷ Φαραώ. 

Καὶ ἁποιϊῶ ἀπὸ σοῦ ἄνθρωπον καὶ κτήνη. Ὥς 

ὁ Θεὸς ἔχει ἀνθρώπους χαὶ κτήνη, οὃς σώζει" οὕτως 
χαὶ ὁ δράχων ὁ Φαραὼ " οὃς ἀπολλύει ὁ Θεὸς, οὐχ 

ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ δράνποντος, 4! τάχα οἱ αὐτοί εἰσι 

σωτηρίαν ταύτην λαμβάνοντες, τῷ μιδέτι εἶναι τοῦ 

δράκοντος Φαραώ 

ΚΕΦ. Δ’. 

Πέρας ἐθνῶν ἔσται. Πέρας ἐθνῶν ἐστι Κυρθν 

χεὶρ ἐπὶ πᾶταν Αἴγυπτον χαὶ Αἰθιοπίαν " καὶ τὰ μὲν 

πρὸς ἀνθρώπους ἐπὶ Αἰγυπτίους λέγεται, τὰ δὲ πρὸς 

τὰς ἀντιχειμένας δυνάμεις πρὸς τοὺς Αἰθίοπας. 

Καὶ ἥξει ἡ μάχαιρα ἐπὶ Αἰγυπτίους. Αἴγυτπος 
ἐν πολλοῖς νοεῖται ἐπὶ τοῦ χόσμου τούτου, τοῦ ἀν- 

θρωπίνου καὶ τοῦ ἐπιγείου τούτου, ἐξ οὗ ἐξίχσιν οἱ 

ἀληθινοὶ Ἰσραηλῖται, καὶ ὁδεύουσιν ἐπὶ τὴν ἁγίαν 

γῆν. 
Καὶ συμπεσεῖται τὰ θεμέλια αὑτῆς. Καταστρὲ- 

φει ὁ Θεὸς τὰ θεμέλια Αἰγύπτου ὡς ἀγαθὸς ἵνα μη- 

δὲν μείνῃ Αἰγύπτιον οἰκοδόμημα" τὴν ἁμαρτίαν λέγω. 
Ὁ γὰρ Λόγος ἐχριζοῖ χαὶ κατασχάπτει, χαὶ ἀπολ- 

λύει τὴν καχίαν, χαὶ οἰχοδομεῖ τὴν ἀρ:τήν. 

Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίδυες, καὶ 
πάντες οἱ ἐπίμικτοι τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μοὺ 

ἐντὴ μαχαίρᾳ πεσοῦνται. Τίς δύναται ἔχαστον ἔθνος 

διηγήσασθαι, χαὶ ἀναγαγεῖν ἔχαστον ἐφ᾽ ὃν δεῖ τρόπο! 

" Ἔρ.ν, 14. "δου χι, 16. 16 Εζοοι, χχιχ, ὃ. "ἰδία. 8. 
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μοχθηρόν; Θεοῦ χαὶ μόνον παρασχεῖν τὸν περὶ πάν- Α θεΐ Βο]ΐυ 651 γΘτῆπι οπιμΐυπι ἰὐΔάθγα γαιϊοποπι. Τὰ 

των ἀληθῆ λόγον. Ἐρευνῶν τὸν ἐγχείμενον νοῦν' τῇ 

Γραφῇ, αἴτει παρὰ Θεοῦ φωτισμόν. 
Ἀπὸ Μαγδω.οῦ ἕως Συήνης μαχαίρᾳ πεσοῦν- 

ται. Μαγδωλά ἔστιν ἀρχὴ τῆς Αἰγύπτου ἐπὶ τὰ ὧδε" 
Συήνη δὲ ἡ ἐσχάτη τῆς Αἰγύπτου, πλησίον εὐθὺ τῶν 

Αἰ)ιόπων. Οἱ Αἰγύπτιοι δὲ σύμῥολόν εἰσι τῶν ἐν . 
ἁμαρτίαις βιούντων ἀνθρώπων. Αἴγυπτος δὲ κόσμος 
ἐσὸν ὁ ἐν τῷ πονηρῷ χείμενος, ἣ κατάστασις τῆς 
χαχίας. Συήνη δὲ καὶ Μαγδωλὰ ὅριά ἔστι τῆς Αἰγύ- 

πτου. Οἱ ἐν Συήνῃ οὖν οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς 
χαχίας ὄντες ἄνθρωποι, οἱονεὶ ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς. 
Πλὴν ὅμως πάντας τοὺς Αἰγυπτίους δεῖ χολασθῆναι 

ἀπὸ τοῦ πρώτου ξως ἐσχάτου. Πάντες οἱ οἰχοῦντες 

Αἴγυπτον, μᾶλλον δὲ ὄντες, χολασθήσονται ἐν αὐτῇ. 

40ϊ βόηϑαπι Βογυ ἢ γ18 ἰν δοιυρίυνα γοοοηθίίαπι, ρεῖδ 

ἃ Πὸο τ. "Πα πε π  }8. 
Α Μαραυίο πεημε αὐ ϑψόηθηι θἐααϊο οαάοηι "3. Μδρ- 

ἀοϊι5 ΑΕ κυρ ρτιποϊρίαπι δὶ οἶγοα Π05: ϑύ6ῃ6 Υ6ΓῸ 
Κ εΥγριὶ ρᾶτα ὀχίγθινα, ῬΓΟΡΟ εἱ γὲοία Προ 5. ϑυπὶ 

δυίοηι ΚΥΡΕ σαγα Βοπνίπυπι φιυὶ ἴῃ ρεοςαι}5 νυν αι. 

 εγρίυ5. ἰίδν πηυηάὰ5 116 οϑὲ 4υὶ ἰῃ πιαϊσηο ρο- 

δἰ(ι5 6δὲ, νοὶ] δϑί πη} 1:8 μα θυ 5. ὅγοηθ οἱ Μανύο- 

108 ἤπθ8 βυρι! δυμῖ. Ουΐ ἰρέίαν ἴῃ ϑγϑηα δυμὶ, 
Βοιηΐπα8 βυμῖ [ἢ μτγὶποὶρίο τη }Π58, νϑ 1 τη ἰμίγοῖα 

6)ὺ5. οὐπδιαι. ίογυϊη πθοθθϑ0 681 υἱ ἜρΥρΙ 

ΟΠλ65 ρυπίδηϊν ἃ ργίπιο δι εἰ πιυηι. ΟἸΏ ἢ 68. 4] 

ΦΕ;γρίυια οοἰυμῖ, γ6) ροιίυ5 ΞΕ φγριυθ ϑιηϊ., ἰπ εἃ 

Ρυπὶβοηίυν. 

ΜΟΝΙΤΟΌΜΝ. 

ὅ38 Εαεοδῖμς Ηΐκι. 66 61658. ἐδ. γι, οαρ. ὅθ, αἷΐ 8ε ἐπροεί(ἴοπιπι Οτἰ σοηὶς ἴηι ἀποιεοὶηι ΡΥΟΡΙ οἰ ας πιΐποτος ἡεῖη - 
πὸ ἀππίακχαι οἱ υἱσὶ εἰ {τοῖα Τοροτῖδ86 : φια ἰοηιονἀϊ ταιῖο ρίαγοδ αὐΐις αὖ Οτίηοηε θα 08 [πῖ886 διιδρίσαπιὴ 
ἕυηι ρτγαϑοί. Ῥγορτία πιανιὰ 6085 ἀφδοτίρδεται Ραπιρί πα πιαγ τ, οἰ)ιι8 ἐβνδξι μὰ οδίεα τποΐάϊέ ἰπ ἢιαπιιΣ 

Πιετοπϑηιὶ, πὶ ἵρεο [οεἰαίμν ἐπ Οαἰαίοσο, εαρ. Ἴ. Εἰ ἰοἱ ἰδτὶδ ἀπίσιιη Ποάϊε δι ρον δὶ [Γασηπιδνίμηι ἡμοα ἐπἢϊϑον 
Ριἱοεαί εαρμὶ οείαυμπι ἰαπημαπι ὀτεοτρίαπι 6 Οοπιπιεπίατὶο ἰ Οδεαπὶ : φαὶ Οοπιπεπίαγίις (ἰ6516 ΠΊ τοη ΗΟ, 
Ρτοίοφο ἐπ Οςεθ) ρατυο οοπϑίαθαι [ἰδεἰ ο, ομὲ ἰμίμπι [ερογαι : Ουᾶτα δρρε! λίαν ἴῃ Ὅ566 ΒρΙιγαίμι ̓  δἰ αὐΐο 
ϑοϊμπι φιοά οἱ σαρὶϊε εἰ βπε σατεϑαί. 

ΕΚ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΟΝ ΩΣΒΕ 
ἘΞΗΓΗΤΊΚΟΩΝ. 

Ε ΟΟΝΜΕΝΤΑΆΙΒ ΙΝ ΟΒΕΕ. 

Ἐπειδὴ (55) τὰ σολοιχοειδῶς εἰρημένα κατὰ τὴν Β Ουοπίαιη φὰς ἰπ ϑογίριυτίβ 5ο᾽ οἶϑπιῖ [ογπηᾶπὶ 

Γραφὴν ὅσα κατὰ τὴν λέξιν συγχύνει τὸν ἐντυγχά- 

γοντα, ὡς ὑπονοεῖν οὐχ ὀρθῶς. οὐδὲ ἀκολούθως, οὐδὲ 

ὡς ἔχει, γεγράφθαι τὰ ῥητά" ὡς καὶ τολμᾷν τινᾶς, 

προφάσει διορθώσεως, ἀλλοιοῦν, μετατιθέντας τὸν 

ἐγχείμενον περὶ τὰ δοχοῦντα ἀχολούθως γεγράφθαι 

ῥητὰ νοῦν" ἀναγχαίως χαὶ ἐνθάδε τοῦ ὁμοίου ἐμπε- 

σόντος, ὅσον χατὰ τὴν λέξιν περὶ τὰ προχείμενα 

ὑπτὰ, ἴδωμεν τὸν ἐν αὐτοῖς ἐγχείμενον νοῦν. Πλη- 

θυντιχῶς γὰρ εἰπὼν, “Ἔχλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν 

μου" χαὶ πάλιν πληθυντικῶς τὸ ἑξῆς δηλώσας, Ἔν" 

τῷ οἴχῳ ὧν, εὗρόν με, τὸ ἑξῆς ἐπὶ ἐνικοῦ ἐπιφέρει, 

λέγων" Καὶ ἐκεῖ ἐλαλήθη πρὸς αὐτόν. Τῇ γὰρ λέ- 

ξει φιλῇ τις ἐνιδὼν κατὰ πλάνην ξοχῶν γεγράφθαι, 

ἢ χαὶ τὸ τελευταῖον πληθυντικῶς γράψει" ἣ τὰ προά- 

ἩΒΣΘΟΝ. χχχφθ. 2 056. ΧΙ ὁ. 3: 1014. 35 1014. 

παυδιΐὶ, ἀϊοιίοπο 'ρϑα Ἰθφθηΐοπι σοηυπ πὶ, οἱ διι- 

βρί οϑίιιγ, πο τοοίθ, ποι αἱ 56 ιά επί, [ἃ 56ΓΙρΙᾺ5 

6588 αἰνίπα5 {ΠπΠ|οτᾶ5. : οἱ οἱ διιάθαηι δ ψυὶ 685, 

δηβθμ διϊοηΐβ ργίοχίι, ἰπηπγυΐαγο, οἱ οἰγοσημροβί ϑιη 

18, φὰς οὐμπδθοιοποπι πιθοῦ υἱάδηίυγ, γογυ 5, ἐπ - 

(0}}Π|σοπεῖϑαι ἐγδηβρόπετὸ ; ἀπ05 ἐὐπὶ 6 ἰα|6 αὐἱά- 

Ρἴδιη. περεϑϑϑγίο ἰποϊ θεῖ, αυδιίι πὶ ὁ Ἰοου 006 ἴπ 

Ρτοροβί εἰ νον]νΐ5 ον σον Ἰίσοῖ,, ἰλίοπίοπι, ἴῃς ἰρδ5]8 

βϑηιθηιίαπι νἱθδαινϑ. αὐπῃ δηΐα πθμηθγο πιὰ 6}- 

πἰβ ἀϊχουίι : Δπσογιηι, οι οταυθγιιη! ηϊε ᾽5., οἱ ΤΌΓΒΆΠΙ 

οοάδππ παπιοτο αὐ Βε]ασγ ἐχροϑυθγῖι : δοπιῤ 

δμηὶ 6δδθηι, ἱπυθποτιπί πιὸ 5, ΤΠ απ ἴῃ πυπιοτὸ ἀπ|ϊὰ- 

εἰ αἴϊογι, ἀΐοοηϑ : Εἰ ἰδὲ ἰοοιίμς 66, αὐ ἵρειηι δ΄, Νὰ- 

ἀλιὰ ἀϊοιϊοπθιη δἱ αυ}δ5 ἐιυοὐταγ, ΡῈΡ ογρόγθῖῃ βοῦὶ- 

(25) θεδαιιρίυπι. 6δι πος (τηβπιοπίαπι 8 ΟΑΡΊ1 Οοἴῶνο ΡΙνοεαίία,, οαὐυ5 οὐἀ. σας. παθαπὶ αι! υπὶ ἐς - 

Προ τοῦ μὴ δεῖν τὰ σολοιχοειδῇ. χαὶ μὴ σώζοντα τὴν χατὰ τὸ ῥητὸν ἀχολουθίαν ῥητὰ τῆς Γροφῆς, ἔπιχει.. 

εἶν διορθοῦσθαι, πολὺ τοῖς συνιέναι δυναμένοις πὸ τῆς διανοίας ἀκόλουθον σώζοντα. 



821 ΕΧ ΟΒΙΘΕΝΕ, 

Ρίυπι αἰ βιϊ πηδη5, ροβίογίυβ οἰϊδπὶ πα πΊ6ΓῸ τηυϊἰα- Α γοντα εἰς ἑνιχὸν μεταθείη. ᾿Αναγνοὺς γὰρ, "Εχιλαυ- 
ἀἰϊηΐβ βογί θαι, δὰϊ βυρογίονα δὰ βἰμβυ!αγο γϑάϊρεί. 

Θιυιἱΐ επί Ἰορογίι : ΕΓονέγμηι, δἰ οταυότιιπῖ τπ6, οἱ : 

Ῥοπιὶ εἰιπι 6589ηι, ἱπυσποόγμπί πιὲ, Δ ΓΔ} ἰ(ἃ 16- 

ξοπάδ 4φυὰ βϑαυμπηίυγ : Ζ1ῤὲ ἰοομίι8 ὁδί αὐ ἴρδο5; 

ος 6δβῖ, φυὶ Πανογαπί οἱ ὀγανϑγιηῖ, οἱ ἀθη θόιιπὶ 

ἱηνγαπογιηΐ, Αἰχυΐ ὁχ οὐβαγνυδίίοπ δι Π}}} πὶ γΘγθ γι πὰ 

οἰἴαπι Πα οΟἸγθηιοῦ ἀϊοῖα οβίοπάδπιι5. [η (σῃοδὶ 

θοὺ5 Αάδπηο ργοορίυπι ἀδη8, αἰ Ἶδ: δὲ οπινιὶ ἰἶσπο 
φιοά ἱπ ρματααΐξο ὁδί, σοπιδίε : 46 [ἴσιο αμίθπι σοσπὶ- 

εἰοπὶς ὑοπὶ οἱ πιαίδ, ποι σοπιθάοι8 δὰ ἷρδο : φιιὰ αμίεπι 

ἀϊε σοπιδάοΥἱ ἷξ 6 ἵρεο, πιοτίε πιοτὶ οι ἑπὶ. Οὐπι ΘΙ ΐ πὰ 

ἰυἱ φυοηυ 8 δἰ πϑι!αγὶ οορίβ8εῖ, 46 οπιπὶ ἀγϑοτε, 
φιθ ἱπ μαγα΄ῖδο δεξί, σοπιθάθδ,, 50) αηφὶς ΠυΠΊ ΓΟ 

Ρίυγα!!, ἀΐξεηθ, ὧδ ἰἶφπο αμίόηι σοσποδοοάξ δοπιιπι 

εἰ πιαίμηι, ἤ,39 πὸ σοπιοαϊ!6 ἐα ἴρ5ο ; φιασιπιε απ- 

ἰθπὶ αἷς σοπιθάετἶιἰδ εα 1ρδ0, πιοτί6 πιογίαπιϊηῖ, Οαϊῃ 

δηΐπὶ ργοθρίαπι, 4110 νὰ] {ΠΠπππὶ νίνεγθ, φυδοάία 

᾿ιος Οὔβογυδυθῦ, ὨΠΠΏΘΓΟ υηϊιαιῖ9 ἀδὶ, οἱ αἷϊ : )ὲ 

οπιπὶ ἰἶσπο, φμοά ἧι ραταάῖδο 6δ|, οοπιράο8. Οἱ οπΐπὶ 

βεουπάυπῃ Πϑυπὶ Δηθυϊδηΐ οἱ τη ά δία ο᾽}5 Δπιρ|6- 
οἰυηίυν, οἰβὶ πιὰ} ϑίηι, φιοά ἰδιπθη οοιοογά68 
δυηὶ εἴ υπ]0}5 Βόηβιι5, Π10}} αητιπὶ βυμῖ. ΡΙορίογοα 

οὐπὴ 46 θοη0 ργϑφοδρίπι ὀδίυν, δἰηφυίανῦὶ πυπιογο, 

ἐοπιθάθδ; οὕ Ὑ6ΓῸ (68 ἰγδη Γβϑίοπο ΓΘ ΘρίυΠΑ 

αἰν᾽θΐταν, ποη δι δἰησυ!ατί, 86} ΡΙαΓΑΙ ΠυΠΊΘΓΟ : 

Νοπ εοπιράοίϊδ θὰ ἷρδο; χα υετὸ αἰὲ εοπιράονἱἰξ θα 

ἵρδο, πιουῖε τποτὶἐπιϊπΐ. ὅς ἰφίταγ {11 οὐαὶ ἤδη οἱ 

οτδιν ἂρυὰά Πευπὶ, ᾿υπΊ6ΓΟ Ρ] ιν} ἀϊοίιαν : ΕΙουό- 

ταπι εἰ ργεοαίὶ διπ!; ουτὴ γ6γῸ θδυπὶ ἰηγαηΐαπῖ, Ποη 

ἦλπι ρἰυγα!ογ ἀϊοίιυν : 19ὲ ἰοσιίας 6δι αὐ ἴρδο8, 86, 

αὐ ἴρειπι. 7δπν δπ τὰ ἀηιπὶ [οἰ δαηὶ τα}, φυοὰ 

Ἰωηνθηθγίηι θεὰπι οἱ δυθίδη! βαγπηοηθπὶ εὖπ5. ὕπυ8 

Θηΐπι οὐπὶ ρθοοΔι, πηῸ ΠΡ ]6χ δϑὶ, ἃ 60 Δ} 5οἶββι8 οἱ 

ἰπ ραγίοϑ ἀϊνίϑυβ, οἱ 40 υηΐίαἴὸ ἀδοϊάοπβ. ΜΌ]1 δὰ- 

ιὸπ), 4υἱ θεῖ πναπάδία βεαηπηῖυγ, ἅπὺ8 δυηΐ, ἀιδιι- 

δὐιηούυπι οἱ Αμοβίο! υβ ἰθϑιδίυγ, ἀΐδσθης ᾽6 : μία 

ττι8 ραπὶβ οἱ ππμηὶ σοΥριι5 πιμἐ δαημιδ; οἱ ἀοί μα 

τς ὕπεις ἤει, ιπμ5 ΟΝτίδιμ5, ἐπα βάδς, ἀπμηι δωριὲ- 

8η|α; οἱ Δ[}0ὲ1 "5 ; Ομἷα οπῖπες ππμπὶ δηλ ἴῃ Οἰιν- 

δίο 7265; οἱ ἄδηυο ᾽ : Πεβροπαϊ δηΐπι υο8 οπιηθ8 μπὶ 

υἷτο υἱγσίποηι σαδίαπι δα! ογα Οπτίδίο, Ἐπ αυϊάδη 

608, (υἱ ρίδοθηὶ Βοιπΐο, ἅπη πὶ 6556 ἐσ ῥΓΘΟδιΪοΠὰ, 

41 ϑδγνδίον δι ῬΙγῈΠῚ ρΓ0 Δροβίο 5 οοη!αηαϊι, ἰά 
πιδη δία! 681. Ῥαίθν βαπείε, αἷΐ, ἀα, φιοπιαάπιοάιηι 
640 εἰ τὰ πππιπὶ διπιμδ, δὶς οἱ ἠΐ ἐπ ποὺὶς τἀπιιπὶ δὲηι 39, 
Οὐπὶ 6 ΓῸ δὲ ἸΏ ΠῚ ὈΓᾺ ἰπίογ 56 6886 βδηοίϊ ἀϊςφαπίιν, 

αὐ} αἰΐαα εἶδί ἀπαπὶ ϑαηΐ οογρυβ} Εἰ ἴῃ Πἶδτο 4υὶ 
Ῥαδβίοτ ἰηβον θίταγ, Ὡά Ποαιίοπαπι ἰυγτῖβ. δχ πιὰ 8 

(δοίλη) ἰΔρ[ ἀΐγυ8, ἐσ ἅπὸ νϑγὺ ἰδρί 8 ΓΙ2οἰππὶ νἱθογί 
δἰ Πποίυην, φυΐά ΑἸ ἰυ ἃ αυδπὶ 6 πιὰ εἶθ σοηςαπίμπι οἱ 
πο! ἰδίοιη, βογίριαπι ἰιὶ οἰ σι Ποαι 

σ 

Η) 

σαν καὶ ἐδεήθησάν μου" χαὶ, Ἔν τῷ οἴχῳ ὧν, εὗ- 

ρόν με, εἴποι ἂν, ὅτι χαὶ τὸ ἑξῆς οὖν ἐστιν, ᾿Εχεὶ 
ἐλᾳλήθη πρὸς αὐτούς" τουτέστι τοὺς χλαύσαντας 

χαὶ δεηθέντας, χαὶ ἐν τῷ οἴχῳ ὧν, εὑρόντας τὸν 
Θεόν. Ἐχ παρατηρήσεως δὲ ὁμοίων ῥητῶν χαὶ τοῦτο 
ἀχολούθως εἰρῆσθαι δείξομεν. Ἐν τῇ ΓΕενέσει ὁ 
Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ ἐντολὴν διδοὺς, οὕτω φησίν" Ἀπὸ 

παγτὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει 

φαγῇ" ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσχειν καὶϊὸν 

χαὶ πογηρὸν, οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ" ἧ δ' ἂν 
ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ' αὑτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. 

᾿Αρξάμενος γὰρ χἀχεῖ ἀπὸ ἑνιχοῦ ἐν τῷ εἰρηχέναι͵ 
παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει 

φαγῇ, ἐπιφέρει πληθυντικῶς, εἰπὼν, ἀπὸ δὲ τοῦ 

ξύλου τοῦ γιγώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν, οὐ φἀ- 

γεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ" ἦ δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ' αὖ- 
τοῦ, θαγάτῳ ἀποθανεῖσθε. "Ὅτε γὰρ περὶ τῆς ἐν- 
τολῆς δι᾽ ἧς αὑτὸν ἐν ζωῇ ταύτην τηροῦντα ἠθέλησεν 

εἶναι, ἑνιχῶς ἐντέλλεται, καὶ φησίν" ᾿Απὸ παντὸς 
ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ. Οἱ γὰρ 
χατὰ Θεὸν περιπατοῦντες καὶ τῶν ἐντολῶν αὑτοῦ 
ἀντεχόμενοι, χἂν πολλοὶ ὦσι, τῷ ὁμόφρονες εἶναι οἱ 
πολλοὶ ἕν εἰσι. Διὰ τοῦτο ὅτε περὶ ἀγαθοῦ ἐντολὴ δί- 

δοται, ἑνικῶς αὐτὸ λέγεται τὸ, βρώσει φαγῇ᾽ ὅτε 

δὲ ἤδη περὶ παραδάσεως διαστέλλεται, οὐχ ἑνιχῶς, 

ἀλλ᾽ ἤδη πληθυντιχῶς φησιν" Οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὖ- 
τοῦ" ἦ δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. 
Οὕτως οὖν χαὶ ἐνθάδε, ὅτε ἕτι χλαίουσι χαὶ δέονται 

πρὸς Θεὸν, πληθυντιχῶς λέγεται τὸ, "Εχιλαυσαῦ 

καὶ ἐδεήθησαν " ὅτε δὲ εὑρίσχουσι τὸν Θεὸν, οὐχέτι 

πληθυντιχῶς φησι τὸ, ᾿Εχεῖ ἐ1α.1ήθη πρὸς αὐτοὺς, 
ἀλλὰ, πρὸς αὐτόν. "Ἤδη γὰρ ἐν γεγόνασιν οἱ πολλοὶ 

ἐν τῷ εὑρηχέναι τὸν Θεὸν, καὶ ἐν τῷ ἀχούειν λόγον 
αὐτοῦ. Ὃ γὰρ εἷς, ὅτε ἁμαρτάνει, πολλοστός ἔστιν, 

ἀποσχιζόμενος ἀπὸ Θεοῦ χαὶ μεριζόμενος, χαὶ τῆς 

ἑνότητος ἐχπίπτων " οἱ δὲ πολλοὶ ταῖς ἐντολαῖς ἐπό- 

μένοι ταῖς τοῦ Θεοῦ, εἷς εἰσι " χαθὼς χαὶ ὁ ᾿Απόστο- 

λος μαρτυρεῖ, εἰπών " Ὅτι εἷς ἄρτος καὶ ἕν σῶμα 
οἱ ποιλλοί ἐσμεν" καὶ πάλιν" Εἷς Θεὸς, καὶ εἷς 
Χριστὸς, καὶ μία πίστις, καὶ ἕν βάπτισμα: καὶ ἀλ- 

λαχοῦ- Ὅτι πώντες ἕν ἐσμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" χαὶ 

αὖθις" Ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς τοὺς πάντας ἑνὶ ἀν- 
δρὶ παρθένον ἀγγὴν παρωστῆσαι τῷ Κυρίῳ. Καὶ 

ὅτι οἱ εὐαρεστοῦντες τῷ Κυρίῳ ἕν εἰσιν, ἀπὸ τῆς 
προσευχῆς ἧς ὁ Σωτὴρ εὔχεται πρὸς τὸν Πατέρα περὶ 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἔστιν ἰδεῖν. Πάτερ γὰρ, φηδὶν, 
ἅγιε, δὸς ἵνα, καθὼς ἐγὼ καὶ σὺ ἕν ἐσμεν, οὕτω 

καὶ οὗτοι ἐν ἡμῖν ἕν ὦσι". Ὅταν δὲ χαὶ ἀλλήλων 
μέλη λέγωνται εἶναι οἱ ἅγιοι, τί ἄλλο εἰ μὴ ἕν σῶμά 

εἰσι; Καὶ ἐν τῷ Ποιμένι δὲ τὴν οἰχοδημὴν τοῦ πύρ- 

γου διὰ πολλῶν μὲν λίθων οἰχοδομουμένην, ἐξ ἑνὸς δὲ 
λίθου φαινομένην εἶναι τὴν οἰχοδομὴν, τί ἄλλο ἣ τὴν 
ἐχ πολλῶν συμφωνίαν χαὶ ἑνότητα σημαίνει ἡ Γραφὴ; 

ἤθη. , 16, 11. 361 Οογ. χ, 17. 57 ΕΡ 68. ᾽ν, ὅ. 8 Ποπι. χη, ὃ. 5 11 Οὐτιχι, ἃ. 39 204η. χν, 11. 



839 ΒΕΙΕΟΤΑ ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΌΝ. 

ὩΡΙΓΕΝΟΥ͂Σ 
ΤΑ ΕἸΣ Τὸ 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
ἘΞΗΓΗΤΙΚΑ. 

ΟΒΙΘΕΝΙΒ ΟΘΟΜΝΕΝΤΑΒΙΑ 

ΕΥΑΝΟΕΒΙΠΌΝ ΘΕΟΝΌΌΝΜ ΜΑΤΤΗΖΌΝ. 

ἙΤΟΜΟ ΡΆΙΝΟ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΚΌΜΊΝ ΜΑΤΤΗΖΌΝ. 

Ιηἰογργοίθ Ηθηγοο Υ δ] 6510. 

Ὡς (4) ἐν παραδόσει μαθὼν περὶ τῶν τεσσάρων ὶ μ᾽ 5'ε!ϊεχ ἰγδάϊἴοπα δοσορὶ ἀδ φυϑίυον Εναῦψο-. 
Εὐαγγελίων, ἃ καὶ μόνα ἀναντίῤῥητά ἐστιν ἐν τῇ 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν Ἐχχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ" ὅτι πρῶτον 
μὲν γέγραπται τὸ κατὰ τόν ποτε τελώνην, ὕστερον 
δὲ ἀπόστολον Ἰησοῦ Χριστοῦ Ματθαῖον, ἐχδεδωχότα 
αὐτὸ τοῖς ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ πιστεύσασι, γράμμασιν " 
Ἑθραϊχοῖς συντεταγμένον" δεύτερον δὲ τὸ χατὰ Μάρ- 

χον, ὡς Πέτρος ὑφηγήσατο αὐτῷ, ποιήσαντα, ὃν καὶ 

υἱὸν ἐν τῇ καθολικῇ Ἐπιστολῇ διὰ τούτων ὡμολόγησε 

φάσχων᾽ « ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαδυλῶνι συνεχ- 

λεχτὴ, χαὶ Μάρχος ὁ υἱός μου"» χαὶ τρίτον τὸ χατὰ 
Λουχᾶν, τὸ ὑπὸ Παύλου ἐπαινούμενον Εὐαγγέλιον, 

τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πεποιηχότα᾽ ἐπὶ πᾶσι τὸ χατὰ 
Ἰωάννην. 

1115, αυδ 5018 ἰῃ υηΐνεγβᾶ Ὠεὶ Εοοἰοβἷα αυδ δυ Ὁ οὐοὶο 

681 εἶἴγα οοηιγονουβϑ πὶ δ η ἰυ Π1ῸΓ : ῬγΙ πιὰ πὶ 86ϊ- 

Ἰίεοι Ενδηβειυπι βογὶριυπ 6586 ἃ Μαδι!ο, ρυίυο 
αὐυϊάδπι ρυθ] οι), ροβίθα γθγοὸ 8ροϑβίο]0 δόβυ (Ἰεγὶ- 

δι}, αυΐ ΠΔ ΠΕ Ὀγαῖοο βογηοιθ σΟηδοῦ ραπὶ διά οἷ5 

δὰ ΠἸάδπι σοηνοῦβῖβ ρυ ὈΠοανὶ!. Θθουπάυπι [556 80- 

οορίπιυ8 Ἐνδηφοϊιπ Μαγοὶ, αυΐ, γγουϊ Ρείγιδ ἱρϑὶ 

οχροβυογαῖ, ἰ ᾿πΠ6Γὰ5 σοί. Αἰχυς ἰάείγοο Ρείγυϑ 

πη Ερίδβιοία οδιῃο]οα ουπὶ ΠἸ πὶ δυυτα ἀρῃοϑβοὶϊ μῖ8 

ὙΟΓΌΪΒ ὁ: «ε βα]υϊαῖ γοὸβ αοἰθοία θεῖ Ἐρςοϊοθία, αυ28 

ΒΆΘΥΙΟΠΘ, εἰ Μᾶγουβ ἢ]}18 πιευβ.» Τογιίυπ Ενδη- 

ξεϊίυπι ἴυοξ, φυοά ἃ ΡΩ0]0 οοπιπιαπάδίυγ, ἰη μΓᾶ- 

τἰαπὶ φαπε πὶ οοπεογὶρμίυπι ; Ροδίγθηπὶ Υ6ΓῸ 

Ἐνδηρο] πὶ δοδηηΐ8. 

Ἐχ ΠΡΡῸ ῥγίπιο Ογίβοηὶθ ἀθ ΕΥδηρθ]}10 βδϑοοαηάυμ Μδι {ΠπϑΠ,. 

8, (ΩΗ) Ομ τίβιυβ δθββ « ευπη ἰῃ [Ὀγπιὰ οὶ οββδὶ Β υἱ 4υδοὶ 4ιυϊ Δπῖ6 ποη ΖυοΓὶϊ, 6886 ορογὶῖ, βίου ἀθ 

ΒΟῚ ΤΑΡΙΠΔΠῚ ΔΓΘΙ ΓΑΙ ὁδὲ 6586 86 5 4υλ]6πὶ 60, 

δε βειηοίίρβιιπι οχϊπδηϊνὶϊ [οττηδηι βεγνὶ 8 ΟΡ 6118, 
Εἰ ἴῃ 5 τυάΐποπι ποπΐηα [Δοΐυ8, Πα ται γορογ- 

ἴὰ5 υἱ Βοπιο εδί, δυπι 81:5 βοίρϑαπ), [Δοῖυ8. Ο"δ- 

ἀἴδῃβ υδᾳι6 δὰ πιογίθηι, τηογίθπι δυΐθι ογαοὶβ ᾽, » 

ἀπθήυπι που 6βὲ 'χψυοὰ ηδιἰνι!α8. 65 ἤθη εϑὲ (818, 

ΤΡει. ν, 15. "ΡΒ ΙρΡΡ.Ν,6,7, 8. ὅ1υς. 1, ὅ8. 

() ἤος [γαρπιθηίαπι ὀχμίθει Εμβοθία8. 110. ὙἹ, 
δι. εζοίεα., ἑλρ. 25. 

παι νίιαϊα ποπιΐηυπι ρυϊαίυγ : 564. αυὶΐ μγὶυ}8 ἐγδὶ, οἱ 

δγὰϊ ἴῃ (ογπα οἱ, νϑηΐὶ ὧυἱ οἰΐαπὶ (ΟΥπδη) ΒΟΥ Ϊ 

ϑυϑείρεγει. θοηΐφας φυοΐ παῖυπι ὁδὶ ΟΧ ΆΓΠΘ, Ο81Ὸ 

ὁδὶ, ἰπαυΐ ; ἰά 6, φυοά παίῃπι δϑὶ οχ δὰ αυ28 ἀϊ- 

χίιδ: ε Εσοα Δηοῖ! θοπιϊπὶ, θδι πὰ ἢ! βθουμπά πὶ γϑγ- 

θυπὶ ἰυυπι. » Ητς 68 [ογη8 βονὶ 4αφ υἱΐσ 6 ΟΆΓῸ ἐδὶ. 

(3) Εχϑίδι μος γαρπιθηίαπ) ἴῃ Αροίοσία ΡΑΩΡΙ 
Τ ΔΓ Υγ8 ργὸ Οτίθεμπο. 



δδὶ ΕΧ ΟἈΙΟΚΝΕ 

.----........,....ὅὕΧχὔὕν.ὐτοσασικαια..........» ....τὍῦθὃ»6ὃοὃΟὨΟὉὨΥὖὦΧ(Ὅ ὦ. .-΄΄ρπ“΄΄ ΓΚὈ, ΓΤ -“ρ“  σπχΧτῷᾺμχκἀι “3 ΑΙ - 

ἘΚ ΤΟΥ͂ Β' ΤΟΜΟΥ͂ 

ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΜΆΑΤΘΑΙΟΝ 

Εἰς τό" Μαχάρι. 

Ε ΒΕΟΙΝΘΟ ΤΟΝΟ ΙΝ 

Δὰ ᾿ΠΠυά : 

Ἡυΐο γογὸ υἱτααὰθ ταιΐοηθ ῥδοϊςο, π ἢ} δϑὶ ἴῃ 

ἀϊνὶπἰβ ΠΠΠπ τ 8. ργάνιπὶ ποάυ6 οἰδιοτίυπι : οπιηΐδ 
οηΐπι ᾿π|6}}Ἰσαπεῖθυ5 2.4.1 0} οου108 νϑγβδηίυγ ; εἱ 

4υΐα π’Π}} 6ϑί 1) υϑπιοαϊ νἱγοὸ ΟὈ χυσπῃ ἂυΐ ἰογίυο- 

81:1πΠ|, ργορίεγθα δυυηάδηιίδπι ραοἷδ ν] δὶ ἴῃ ϑονγὶρίυ- 

᾿ Υὴ5, Θἰἶδπὶ ἴῃ 1ν}5 αυξ υἱἀθηίυγ ἰπι6Γ 86 ρυφηδηίο5 

οἱ σοπίγαγία:. Εβὶ δυΐϊοπὶ οἱ (δγιυ5. ρδοϊἤουθ, ααὶ 
41τ|8πὶ 41} ρυυίδηις ρυρπᾶπὶ δογίριυγδγιπι, Ρυζηᾶπὶ 

. ΒΟῊ 6556 5.6 η4},, οἱ Πᾶγα πὶ σΟΙΒΘΗΒΌΠῚ ΡΔΟΘΠΊ 06 

ὀχ ροί, γϑίθγιιπι υἱ οἰ ΐσθί δα πὶ πονΐδ, ἰ6σΆ] πὶ οὐπὶ 
ΡΓΟΡΠοΙοἶ5, δ ο σᾶγυτη οὐπὶ Δροβίο  ἰοἶβ., οἱ 

ΔΡΟΔΙΟΙ ἀγα ΠῚ Οἰπὶ Ὡροϑίο] οἾ8. ΕἸἰΘΠἶπῚ ΟΠΊΠ6Β8 

ϑεγίριυγῷ βοουηθυμη Εοϊοδίαβίθ δ ε ΒΟΓΙΏΟΏ68 

βαρ ϑηϊυπ), υἱ 5[]π}8}} οἱ οἰανὶ ἀοἤκὶ, φυΐ ἀδ οὐπ)- 

γνϑοίο ἀ811} βυτΐ 4.) ὉΠῸ ρᾶβίογα ", » δἱ Ὡ] 8} βυρογ- 
ἤσυυηι ἐχ ἰρβ8ῖ5. ὕυ5 δυνόπι ρΔ5[0Γ δογυμι, ἀυς Γᾶ 

«ἰοιὶ οοησγυθηΐ, νϑῦθυῃ) 68, αυθ ἀἰδογορανϊβην 

Παενα νἱἀδηίυγ [15 4ΐ ἀυΓ68 ποθὴ μδθοηΐ δὰ ἀυβίθη- 

ἀσπι, Γὸ διιιεπὶ πιᾶχί πη οομ θη αηϊ. ὕ! Θηΐηι ρβ8]- 

111} νοὶ οἰ νᾶττδ (465, φυάτμμι ὑπδαυθαᾷυ8 ργορτγίμιη 

δΟηθΠπ), οἱ 4υἱ Δἰ(ΟΓΙι15. ΒΟΠΟῸ δἰ π}}}}8 6556 ἢθη νἱί6- 
ἴων, Δυβο] ἡ, νἱεϊδηίαν ἱπουιάϊίο οἱ πιιϑῖοὶ οοηοοη- 
118. πη ΠΙΠῚ6. μΘΥ ΠΟ, ρΓΟρίαΡ ἀἰββι μι υἰΐπ6 πὶ δοιο- 

τὰπὶ ἀἰδογαρδιιίθβ ; δἷς ηὶ διιπίἧγα ποϑοίαμε εἰν πηι 

ἴῃ β86015 ϑ ΓΙ ρίΌ15 ΘΟησοηίι πὶ, Ὠ0η θ6 6 Θομγθηΐγα 

Νονὸ Ταβίδιμθπίο οὐπὶ Υοίογὶ, δυι Ἰασὶ ουπὶ ργο- 
Ρθοι18, πες Ενδηροια δ᾽ υἱ πιυΐιο σομβον εἶτα, ἀυΐ 

Ἀροδβίο!ι Ενδηρειῖο, ν6] ἰδὲ ᾿ρϑὶ, υὙοὶ δροβίο!ὶβ 
Ρυίδηϊ. 564} 51 4115. δοσοββουῖ αἀἰνίμα πιιρίοα δγιμϊς 
ἰυ8, 6ἱ ΓΘ οἱ Βοῦιοη6 βαρίθηδ8, ἰἀθοήθο φυϊίδπι 188 
θανί 4, αυἱ Ἔχροηίιαν αρίμδ οἱ ἑάοποιις πιαπιι, ἃ})- 

᾿ ΒΟΙν ΘΙ Β0Π11ΠῈ πηπϑἷςα: Ποῖ, οὐλεν 2}} δὰ αἰ οογῖ!. ορ- 

Ρουυη6 ῥυΐδαγο ἤιἰ68. πιο 0 Ἰαρὶβ, πιοιίΐο ητα 1118 
οομποίπαμ! ον 96} 1085, ἰμίθυ αν ργορ δ ϊσι5, αἰ ΐ- 

φιδηάο, οὐπὶ [ἃ τ 10 ὀχροβοί, 4:8 ᾿ρ5ῖ5. δοοίυπι 

ΔΡΟΒ[Ο] 648, [1 οἱ Δροβίο! εἰς Ἔν δι  }: 088 ΠΟ ΠΟΙ ΠΘη - 

168. ὕπυπι πη 6886 ΠΟΝΪ ρου δοίυ μι οἱ ἀρίιπη ἰη- 

βιγυμπηεπίαπι Π6ΐ ΘΟΓΙρίυΓΔΠῚ ππἰνοΓβδΠΊ, αα:6 ὑπ 

ἈΠ ΒΟΙΥ οχ αἰνοιβὶ8 80η18, [18 ψι} ἀἴδοογο νοϊαηί, 

δ] υἱΆΓΘΠὰ γΟΟ6ΠΊ, Υἱ μη ΟΠΊΠΘΠῚ 108}} Βρί γί (8. βϑαι- 

οἱ .οἱ εἰρηγο.τοιοί. 

ΕΥ̓ΔΝΘΕΙΙΌΜ ΜΑΤΤΗΖῚ 

Βεαιὶ ραεὶϊβεϊ. 

Α Τούτῳ (53) δὲ τῷ ἑχατέρως εἰρηνοποιῷ οὐδὲν ἐν τοῖς 
θείοις λογίοις ἔτι ἐστὶ σχολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες" 

πάντα γὰρ ἑνώπια τοῖς νοοῦσι. Καὶ ἐπεὶ μηδέν ἐστι 

τοιούτῳ σχολιὸν, μηδὲ φτρφγγαλιῴδες, διὰ τοῦτο πλῇ- 

θος εἰρήνης βλέπει ἐν ὅλαις ταῖς Γραραῖς, χαὶ ταῖς 
δοχούσαις περιέχειν μάχην χαὶ ἐναντιώματα πρὸς ἀ)- 

λέλας. Γίνεται δὲ χαὶ τρίτος εἰρηνοποιὸς, ὁ τὴν ἅ)- 
λοις φαινομένην μάχην τῶν Γραφῶν ἀποδειχυὺς εἶναι 

οὐ μάχην, χαὶ παριστὰς τὴν συμφωνίαν καὶ τὴν εἰ- 

ρήνην τούτων, ἦτοι παλαιῶν πρὸς χαινὰς, ἣ νομιχῶν 

πρὸς προφητιχὰς, ἢ εὐαγγελιχῶν πρὸς ἀποπτολιχὰξν 

ἣ ἀποστολιχῶν πρὸς ἀποστολιχάς. Καὶ γὰρ πᾶταί 
εἰσι κατὰ τὸν Ἐχκχλησιαστὴγ αἱ Γραφαί" « λόγοι σ0» 

φῶν ὡς βούχεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι, οἷ 
παρὰ τῶν συνθεμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνὸς,» 

χαὶ οὐδὲν περισσὸν ἐξ αὐτῶν. Εἷς δὲ ποιμὴν τῶν λο- 

γικῶν ὁ λόγος, δόξαν μὲν ἐχόντων διαφωνίας τοῖς μὴ 
ἔχουσιν ὦτα εἰς τὸ ἀχηύειν, τὸ ὃξΣ ἀληθὲς συμφωνύ- 

τατα. Ὡς γὰρ αἱ διάφοροι τοῦ ψαλτηρίου ἣ τῆς χιβά- 

ρᾶς χορδαὶ, ὧν ἑκάστη ἴδιόν τινα φθόγγον χαὶ δ᾽. 
χοῦντα μὴ ὅμοιον εἶναι τῷ τῆς ἑτέρας ἀποτελεῖ, νο- 

μίζονται τῷ ἀμούσῳ καὶ μὴ ἐπισταμένῳ λόγον 

μουσιχῆς συμφωνίας διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν φθύγ- 

γων ἀσύμφωνοι τυγχάνειν" οὕτως οἱ μὴ ἐπιττάμενοι 

ἀχούειν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ἱεραῖς Γραφαῖς ἁρμο- 

νίας, οἴονται ἀνάρμοστον εἶναι τῇ Καινῇ τὴν Παλαιὰν, 

ἣ τῷ νόμῳ τοὺς προφήτας, ἢ τὰ Εὐαγγέλια ἀλλήλοις, 

ἣ τὸν ᾿Απόστολον τῷ Εὐαγγελίῳ, ἢ ἑαυτῷ, ἣ τοῖς ἀπὸ- 

στόλοις. ᾿Αλλ᾽ ἐλθὼν ὁ πεπαιδευμένος τὴν τοῦ θεοῦ 

ς μουσιχὴν, σοφός τις ἐν ἔργοις χαὶ λόγοις τυγχάνων, 

χαὶ διὰ τοῦτο χρηματίζων ἂν Δαυῖδ, ὃς ἑρμηνεύεται 

ἱχαγὸς χειρὶ, ἀποτελέπει φθόγγον μουσιχῆς θεοῦ, 

ἀπὸ ταύτης μαθὼν ἐν χαιρῷ χρούειν χορδὰς, νῦν μὲν 
νομιχὰς, νῦν δὲ συμφώνους αὐταῖς εὐαγγελιχάτ' χαὶ 

γυνὶ μὲν προτητιχὰς, ὅτε δὲ εὔλογον ἀπαιτεῖ, τὰς 

ὁμοτόνους αὐταῖς ἀποστολιχὰς, οὕτω δὲ χαὶ ἀποῖτον 

λιχὰς εϑαγγελιχαῖς. Ἕν γὰρ τὸ τέλειον οἵδε χαὶ ἦρ- 
μοσμένον ὄργανον τοῦ Θεοῦ εἶναι πᾶσαν τὴν Γρᾶ- 

φὴν, μἱαν ἀποτελοῦν ἐχ διαφόρων φθόγγων σωτήριον 

τοῖς μανθάνειν ἐθέλϑυσι φωνὴν, χαταπαύουσαν χαὶ 
(ὅ) ἤος [ταφηπθηίυηι ὀχ μΐ θεῖ ΡΛ οσαί Θ σλραὶϊ βοχία μι, 

5 ΒροΪ6. χη, 11. 



δ. ΒΕΙΕΟΤΑ ῚΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΝΜ. 8534 

χωλύουσαν ἐνέργειαν πᾶταν πονηροῦ πνεύματος, ὡς Α ἰδ οἱ ΘΟΝΙ ΘΠ 6πν ; αιοηηδι πιοαπι οοπηροβοουαὶ 
χατέπαυσεν ἡ Δαυῖϊδ μουσιχὴ τὸ ἐν τῷ Σαοὺλ πονη- 

ρὸν πνεῦμα καὶ πνίγον αὐτόν. Ὁρᾷς οὖν χαὶ τρίτως 
εἰρηνοποιὸν τὸν ἑπομένως τῇ Γραφῇ βλέποντα τὴν 

εἰρήνην πάσης αὐτῆς, χαὶ ἐμποιοῦντα ταύτην τοῖς 
ὁρθῶς ζητοῦσι χαὶ γνησίως φιλοχρινοῦσιν. 

αν ϊδ πηυϑἷ68 5ρ! "Ἰ{ππ| πιά] απν, αὐ ἱπνόβογαι ὅδ] 

οἱ 'ρβϑυπὶ βιῃῇοοσαυαί. ΥἹ465 ἰφίτιγ ἰογι 10 οἰἴϑπὶ ποι 

Ρδεϊίοιιπ, αἰ σοηφγυδηίοῦ ϑεγίρίατβ [75 υ]- 

γογϑδδ ρ866π) οἱ ὁσηοογ απ) Υἱάρί, δαηψυὸ τοοίο 

φυφγαπείθυθ οἱ ἱηρθηυθ «ἰβεορίδηινυ5 οοποἰ- 

Ἰϊαί. 

Ε ΒΕΡΊῚΊΜΟ ΤΟΜΟ ΙΝ ἘΥΑΝΟΈΠΙΙΌΜ ΜΑΊΤΗΕΙ. 

θυϊάφηη (4) ἠυϊάοιη ορίπαιΐ βιιηϊ ὃχ δο χηοὰ ἀϊ- 
ἜΠΗ} 651 ὅ : εἴρ56 68ὲ ΕἸἰΔ5. 4 Ὑοπί 118 651,» 

δηϊπιδηλ ΕἸ 88 δα πη άθπ) 6888 αυᾶπὶ Φοδημπἷβ. Οιοά 

οπἰπὶ ἀὐχὶῖ : «[ρ86 651 ΕἸ ̓48.,.» ποη δὲ] δἰ δὰ, βοιὶ δὰ 

Δηϊπδηὶ Γυογαπάυπι μυϊγυπῖ, εἴ 6χ ΠΟ Ρ6Π6 5010 86Γ- 
πιοπδ ἀοσπιὰ ἱπιγοθ χορυηυ μ,μ8. μετενσωματώσεως, 
᾿4 ἐδὲ ἰγαιιβπιυ αἰ 0η}8 ΔηΪἰπηϑγι πη), 4υαϑὶ διἰδιη ἰρ50 
Ιος δεδι: οοπήϊγηηδηῖο. 56 ορογίυογαὶ ἰηἰογὶ, χυΐα 
δἰ Π0ς ν θεῖ πὶ 658θὶ, ἱπ τη0}1}8 αἱ7016 ργοΟρ]οίδγιη 

τοῦ Ενδηροι) νυ 5ογὶρι15. δἰ π}} 6 αἰΐᾳυϊά ἱηνδιΐγὶ 

ἀεθογοῖ. Τιιην ἀαίπάα οἰἴδηι 1116 56 γπιὸ {υἱ πυϊς δἀ- 
ἡπεφίναν, οδϑίθπαϊ! βθογειίογοπι 4ιθπιάδπι οἱ ἃγοδ- 

ἸΏ 56 ΠΏ 511 [η. [15 48 αἰεί 80}, Του Γοπάσιη 

πιᾶβ.8, 4141 δὰ 4πᾶ5 1}}1 βϑουη πὶ Ἰ ΘΓ 5015 
ἰμ16}Πφαπιαπὶ δυξοδραγαπί, οὐπὶ ἀἸεῖς δ : « Ου! |ὰ- 

Ἰνοῖ ἀπτὸ5 δυσϊοημ!, δυάΐαϊ. ν Αὐδοιηάυπι δια πὶ) οἱ 

᾿Ππυὰ ε8ι, φυΐὰ 51 ργῸ ρϑοοαιβ, δδουαπάυπι αιοαὰ ἰρϑ5ὶ 

“δϑηϊυηϊ, ἰγαπϑιηυίο (0 ἢδι Δ ΠἸΆΓΌΠΙ, ὈΓΟΡΙΟΙ 41:8 
Ρεοοδία ΕἸ" δηϊπιᾶ {για Θδῖ ἴῃ ΦΟΔΏΜΟΙΣ, 

4πὶ 420 'ρ50 ληφοῖο παβοϊϊαγ15 ργωητη(ἰἀ10}}, 4 410 

οἱ δαθυ8 ϑαϊνδίου ποϑίθγ ἢ ()υοπιοίο δγβο 01) Θν]- 

ἀδηιἰδδί πη ηἸ πηοηἀδοί πη 6δὲ πος, αἱ ἢΠ|6ὸ 4} ἴΔηὶ 

Ρογίδοίυβ [αἷν, αἱ πΘ δοπμηθηθηη μη άθῃι ἰδίδιἢ πιο Γ- 

Ἴδη) φυδβίαγοῖ, νϑηΐγεὶ δά. ἰγδποπιυϊδι! θη 6 πὶ ΔΗ Ϊ 1188 

ψυ8 δϑεουπάσιη ᾿ΠΟγι πὶ 8556 ΓΟ ΘΙ ΠΟῸΠ ροίοδὶ Δ6- 

οἰάεγο ηἰϑὶ οχ ρεοῦδιὶθ 3 Βεΐμὰθ αυοτηοάο ἰι00 ὁχ- 

Ροποηὶ 4ιυοὺ ἀϊοίυπι οδὲ δὰ οδημοπὶ  : « Τιι Π]118 
681 Εἰ αἰεί! : Νοη 50π). ν δε πὶ οβἰοπάδίυν σοηγθ- 

πἶτ Βοος οἰΐδηλ ὉΠ} σὑογρο αυοὰ ἀϊχίι θοπιίηυ5  : 
« 851 νυ} 18. βυϑιυίρογα, ἱρ56 δὲ ΕἸϊ88 συΐ νϑηΐυγα 8 

οδῖ,ν πος φυοά ἀϊχὶ! " : « ΕἸΪΔ8 ἴρ86 αϑί,» τοίθξοι")- 

ἀϊιπὶ 681 δά βρίγἰία πὶ οἱ υἱγίυίπι ἱρβῖυ5 ἘΠτΘ..3οδη- 
Ἠ65 Θηἰπὶ ργρβοοϑϑὶ! ἰη βρί γτα οἱ υἱγίαϊο ΕΠ ὀϑηνοῦ- 

ἰογα οογάδ ραίγυη) δὰ ἢ]108. 

(4) Πὼος [γαφηγοπεσιν οχϑίαι ἴῃ Αροίοσία ΑΛ }}} πιαγίγγὶϑ ργὸ ΟΥ̓ σθης. 

δ Μλιἢ. χι, 14. 5 Μαιἢ. χι, 15. 1 ϑοόδη, ι, 31. 5 Μαῖίιῃ. χι, 14. " [,υο. 1, 47, 



ΟΒΙΟΕΝΙΒ 

ὩΡΠΈΝΟΥΣ 
“8) ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ (6) 

ἑ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ἘΞΗΓΗΤΊΙΚΩΝ 
ΤΟΜΟΣΤ ὦ, 

ΟΒΙΘΈΝΙΒ 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΑΌΜ ; 

ΙΝ ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΜΌΝ ΘΕΟΟΝΡΟῸΝ ΜΑΤΤΗΖΙΝ 
ΤΟΝ5 ὈΕΟΙΝΘΒ 

Ιπἰογργοία Ροίγο Ὠδηΐθὶ Ημυοίϊο. 

ἃ, ε Τύυης ἀϊπιϊ85}5 (πΓὉ]5, νι ἰῃ ἀΟΠΊΙ ΠῚ 508Π), 

οἱ δοοββοῦυπὶ δὰ εὐπὶ αἰβεῖρυ} 6}.8, ἀϊοδηίεϑ : 

ἘΠ ββογα ποὶβ ρδγδὈο] πὶ Ζίζαπίογα πὶ ἀστγὶ 15.» 
Ουδπάο νογϑϑίιγ 6505 οἰ! [Ὁ Γ}}}5, ὨΟη 65. ἴπ 8118 

ἀοιῃο : αυἱρρα οχίγα ἀοιηυπὶ (υγ])5 δυηὶ : δίηυ8 

Ἰρϑίυβ φυϊάοπι ᾿πηδη} 418 ρΆΓΙΟ5 1}}08 ϑυηῖ, ἀοπειηι 

ἄἀδβογογο, δὰ 605416, αι] 4, 856 γθηὶΓῈ ΠΟῚ ΡΟΒΘυΏΙ, 

δρίγθ. υπὶ δυίεπι ἰυγ}}85 7Δπὶ 5415 (Ὁ6ΥΠ ΡῈΓ ρᾶτᾶ- 

ΒΟ 5 δ]οουϊυβ, ἀΐπ)}551}8 1118 ἀοπηυπὶ ϑι8πὶ γὐϑηϊὶ : 
μὲς {Πυπὶ οὐμνεπίιηί ἀϊδοῖρυ! ἰρϑῖαβ, 4ι} οατῃ [}18 

ΠΟῊ ΓΟΠΙΔΗΒΘΡΓΙΠΙ 4108 ἰΠ|6 ἀϊπηἰβογαί, Εἰ γοτὸ 4}- 

19 Μδιῃ. χα, 50. 

(8) ΟοἸ]αῖα δυηὶ αγροα αι ἷπ ἰυσοπὶ δἀϊάϊι 
Πυρσιϊυδ, οὐτη φυλίθογν οὐ ά. πη558., υη0 ΠΟΙ πἰ Θη5ὶ 
οὐ]5 ναγίδη!οθ ἰδοιἰοπ 65 δα δι ἰάοπὶ οἰ ΔΓ 55.101} 
ΓΒ. ἰπ ποι}8 : πὸ γαισληο ηὐπὶ. 597, ἀπὸ 60]- 
δορὶ! ϑαιοίς Τυγίπιιδι]ῖ85 Οδηι Ὀτ ρ ον 55, οἱ υη0 
αυόπὶ ποβοῖο ὑπ ργοργὶἃ πιᾶηὰ Θυβου ρβογί! δοδη- 
168 Τατγίπυϑ, βοὰ 4"] 5816 ἃ {τῖθι18 ρυϊου!θυ5 ἀϊ- 
γΟΓΒὰ9 65ῖ, υἱ ᾿ἰψφυθυῖι ἐχ νϑγὶ 5 Ἰδοι!0η1}}}8 4185 
8015 Βυρρεά αι. ΠΌς ἀπόγραφον 4 ΤατὶμΝ ᾿νατοα - Β 
Βὺδ ῬΓΘΙΙΟ ΘΙΠρι πὶ υΠῸ [ἢ ΠΟΒΙΓΟ τηθηϑϑίθγ 9 ἃ5- 
βογνδίιγ. [ἀδιη Ταγίηυ8 διἱ πιαγρίῃθπι 501 ἀροσναρ 
Δϑογρ5ὶῖ χυοψαθ νυ δη.65 Δ οὐα ἢ, φυογυ τη ποηιὶμἃ 
ἰδεῖ, οοἀΐϊουμ ἰδοιἸοπ65. 

(0) Τῶν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον. (οιϊά. Ηοϊπιΐοι- 
515, Οδη Δ Ὀν ρ ΘΠ δἰ5, Ταῦ ἰδηυβ Πα υδμί : ἐχ τῶν 
εἰς τό, ρΕΓΡυΓΑΠι, π8η} ἰδ ΘΧοοΓρία 10} δ8ηῖ; 
αυλ|4 δαθόπιυν πῃ Ῥηοσαίΐα, αυΐυυ8. οὐ ϑπιοάὶ 
ργαπἰφυπίυν (ἰυ]} ; 5εὰ ρθη, αἱ ουβεγνανὶῖ Πιυιειλι5, 
δι ἐοπιίνυὶ ἰοπη!. Οατιθ δἰ πλ}]6 αἰϊψυϊά παραὶ ὑδι- 
Ἰοξυδ ανουβ, αυθπὶ οομοίηπαν! ΑἸ] 5, οἱ αἱΐ 
ΠΠδιΐυ5 βοοαιη οὐπηπηαπἰ 556 Βίφοίϊυπι : Ἐχ τῶν 
εἰς τὸ χχτὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν τόμοι «', 
ια΄, τ6΄, ιγ΄. Οοιαχ ἰΔιηθη γδιίοδι5. ΠΌπιΈΓΟ 597 
δοίη ᾿αυθι, Ὠριγένους εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Ἐξη- 
γητικῶν τόμος δέχατος. 
ΑἹ) Τόμος ὑ΄. 1Πιἃ αιοχια Ἰιϑθοπί οοὐά. Πο]ηΐοη- 

818, Ὑυμβολη 8, Τογϊηίδιιι5. οἱ (ληίαυγ αἰ 6515 μγῖ- 

Α «Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους (8) ἦλθεν εἰς τὴν οἰχίαν αὐ 
ποῦ, χαὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ, λέγον» 
τες’ Φράτον ἡμῖν τὴν παραδολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ 

ἀγροῦ. ν Ὅτε μὲν μετὰ τῶν ὄχλων ἐστὶν ὁ Ἰησοῦς, 

οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ἐν τῇ οἰχίᾳ, ἔξω γὰρ τῆς οἰχίας οἱ 
ὄχλοι" χαὶ τῆς φιλανθρωπίας αὐτοῦ ἔργον ἐστὶ χα- 

ταλιπεῖν τὴν οἰκίαν, χαὶ ἀπεῖναι (9) πρὸς τοὺς μὴ 

δυναμένους ἧχειν πρὸς αὐτόν. Αὐτάρχως δὲ τοῖς 

ὄχλοις διαλεχθεὶς ἐν παραθολαῖς, ἀφίησιν αὐτοὺς χαὶ 
ἔρχεται εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰχίαν, ἔνθα προσέρχονται αὖ- 

τῷ οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ, οὐχ ἀπομείναντες μετὰ τῶν 

πιἃ πιδπα. Ετα9Π1}8 'ἰπ δρί βίο αυδῆ) Οτἰ φοηίλη0 
ἰῃ Μδιιπυθιμη [γαρπίεηῖο ἃ 86 δἰ ργεῇχίί, οἱ εχ 
Ἐτγϑϑιηο ΚΒ χίι5 ἔπ νεηϑῖν, βουίθυμ! ἀΘΟΟΠῚ ὈΓΙΟΓΟ5 
10π|05 Ἔχροδβὶτἰοπυμη ἰη Μαινδιι πὶ ἀσϑιἀδγαγὶ, υπ- 
ἀδοϊπηθ!η οὐπὶ βααυθηι 5. ΒΙρΟΓ65856. Ουΐῃ οἰΐλπὶ 
Οτί οινίβ πι|8. Πυθα γ Ὀ] 9] οἱ] 695 ἀποὶς βαναγί ἂὺ 
ἀπάροίπιο ἀυϑρίοαίυγ, οἱ σοάεχ (δηιαυγὶ φίειιβἰ8 56- 
οὐ 44 πιϑιι Πα υ6ὶ τόμος ια΄. Υδγυμδηῖδι πᾶγγαηί 
αὶ (οϑιογίδπαπι Ὀἱ]ΠοΕἰΘοᾶπι πῃ ορ᾽  οπλει (οπίΓΔ" 
χογυμ, Υδηοι 5 (1556. ἀριὰ θίόσαπι Πυγίδάυνι Πο- 
Γαϊα ΘΟ δε αγί αν [ΟΠ Ό ΠῚ 1. ΧΙ, ΧΗ, 00] Ἰερυπύμπι 
ῬΙΌΘΩΙ ἀπ 0, χη ΧΙ. Οὐπιπθιηογδηΐ ἰϊάθιῃ ἰμ - 
ἈΠ οι οςα φυδύδιι ΠᾺΠ σα δαυναγί ἐἰδοίνηιιπι ἰοιμὰπὶ 
ΟΡδΥ 8 δ᾽ δ οπι, Οεγιθ ἴῃ σοὐΐοα Ὑαιίολμο ἰομ}5 
ἀδοί 5 ἱπεῖρις ἃ νοῦ θῖ5 Μαι!οὶ τι), 50, οἱ ρέΓγεὶ! 
υδαια δά ΜαιΠοὶ νόγυὰ χιν, 18, ἃ αυΐθυϑ ἱμοὶρὶι 
ἴοπι. τι. Ἡυετιῖ8. 

(8) ᾿Αφεὶς τοὺς ὄχιλους. [14 οοἀά. γαιοδηυ5 οἱ 
Ταυιΐδη. [ἢ 4}}18 ἀθοϑί δγιίου!αβ τούς. ΡΔιΐο ρύει 
εοὐεχ γαιοληι8, καὶ προσῆλθον αὐτῷ. [πῃ 4|{|ς ἀεβὶ- 
ἀογαίυγ αὐτῷ. 

(3) Οοάοχ Τανϊπίδιιϑ, ἀπᾶραι. Μοχ ἰάοπι 60“ 
ἀεχ: Αὐτάρχως δὲ διαλεχθεὶς τότε τοῖς ὄχλοις. (0- 
ἀοχ γαιίοανι5 τηαὶο : Αὐτάρχως δὲ ἑαυτοῦ τὴν οἰχίαν 
τοῖς ὄχλοις διαλεχθείς. Ραυϊο ρυδῖ οοάοχ Ταυϊπίδμυ, 
χαὶ ἔρχεται εἰς τὴν αὐτοῦ οἰχίαν. 
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ἀφεθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ὅσοι γε γνησιώτερον ἀχού- Α εἴπ 6 δόδιιν ἢγοπί6 ρετγίονΐ δυιάΐυ πηι, ῥγϊηλη βὸ- 
σι τοῦ Ἰγσοῦ, πρῶτον ἀχολουθοῦσιν αὐτῷ, εἶτα, 

πυνθανόμενοι περὲ τῆς μονῆς αὐτοῦ, ἐπιτρέπονται 

βεῖν αὐτὴν (10), καὶ ἐλθόντες ὁρῶσι, χαὶ παρ᾽ αὐτῷ 
μένουσι, πάντες μὲν τὴν ἡμέραν ἐχείνην, τάχα δέ 

τινες αὐτῶν χαὶ ἐπὶ πλεῖον. Καὶ τὰ τοιαῦτά γε οἶμαι 

δεδηλῶσθαι ἐν τῷ χατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίῳ διὰ 
τούτων (11) ε Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἰστήχει ὁ Ἰωάν- 
νης χαὶ ἐχ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.» Ἔτι εἰς παρά- 
σταδιν τοῦ, ὅτι τῶν ἐπιτραπέντων σὺν τῷ Ἰνσηῦ 
πορεύεσθαι χαὶ ἰδεῖν αὐτοῦ τὴν οἰχίαν ὁ διαφέρων 

καὶ ἀπόστολος γίνεται, ἐπιφέρετα'ι τούτοις- « ἯΙ ν 

νδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο 
τῶν ἀχουσάντων ὑπὸ Ἰωάννου, καὶ ἀχολουθησάντων 

αὐτῷ.» Καὶ ἡμεῖς οὖν, εἴπερ βουλόμεθα (12) μὴ ὡς 
ἔοι ἀχούειν τοῦ Ἰησοῦ, οὖς ἀφίησι, χαὶ ἔρχε- 

ται (15) εἰς τὴν οἰκίαν, ἐξαίρετόν τι παρὰ τοὺς 

ὄχλους ἀναλαμδάνοντες, οἰχειωθῶμεν τῷ ᾿Ιησοῦ, ἵν᾽ 

ὡς μαθηταὶ αὐτοῦ ἐλθόντι εἰς τὴν οἰκίαν προσέλθω- 

μεν, χαὶ ποοσελθόντες ἀξιώσωμεν περὶ φράσεως (1.4) 

παραθολῆς εἴτε τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ, εἴθ᾽ ἧστι- 
νοσοῦν, Ἵνα δὲ ἀχριδέστερον νοηθῇ πίνος παραστα- 

τιχόν ἔστι πράγματος ἡ τοῦ Ἰησοῦ οἰχία, συναγαγέτω 
τις ἀπὸ τῶν Εὐαγγελίων ὅσα περὶ τῆς οἰχίας Ἰησοῦ 
εἴρηται, χαὶ τίνα ἐν αὐτῇ λελάληται, ἢ πέπραχται 

αὐτῷ" ἐπὶ γὰρ τὸ αὐτὸ συναχθέντα πάντα ([ὃ) πεί- 

σει τὸν προσέχοντα ταύτῃ τῇ ἀναγνώσει, ὅτι οὐχ 

ἁπλῶς, ὡς οἴονταί τινες, ἔστι μόνον τὰ τοῦ Εὐαγγε- 

λίου γράμματα (16), ἀλλὰ τοῖς μὲν ἁπλοῖς, κατ᾽ οἱ- 

χονημίαν, ὡς ἀπλᾶ γεγένηται (41), τοῖς ὃξ ὀξύτερον 

ἀχούειν αὐτῶν βουλομένοις χαὶ δυναμένοις ἐγχέ- 
χρυπται σοφὰ χαὶ ἄξια λόγου Θεοῦ πράγματα. 

«Μετὰ ταῦτα ἀποχριθεὶς εἶπεν ἀπὸ τοῦ (18) Ὁ 
σπείρων τὸ χαλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-. 

τοῦ. ν Περὶ ὧν εἰ καὶ χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐν τοῖς 
πρὸ τούτων διειλήφαμεν, οὐδὲν ἧττον χαὶ νῦν λελέξε- 
ται τὰ δυνάμενα ἐχείνοις προταρμόπαι, εἰ χαὶ χαθ᾽ 

ἑτέραν διήγησιν ἔχει λόγον. Καὶ πρόσχες γε εἰ δύνα- 

σαι τὸ χαλὸν σπέρμα τοὺς υἱοὺς τἧς βασιλείας πρὸς 

τοῖς προσαποδεδομένοις χαὶ ἑτέρως λαδεῖν, ὅτ: ὅσα 

ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύεται ψυχῇ χαλὰ, ταῦτα ὑπὸ 

« τοῦ ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγου Θεοῦ ν γενγή- 
ματα ἕσπαρται τυγχά οντα (19) τῇς τοῦ Θεοῦ βασ:- 

1.101. 40. 33 ΜδιΠι. χιη, 51. 

(10) ἔγαβιηυβ Ἰοσὶ! αὐτόν. Ραυΐο ροβὶ οοοχ Τὰ- 
ἤη., τάχα δέ τινες χαὶ ἐπὶ πλεῖον. 5:6 16 εὐὐὸχ 8- 
ὕκλβ. Πυΐἀσιη ϑοῖυ5. σον Ταγΐϑ5. Καὶ τὰ 
τριαῦτά γε. ἴῃ 4}}}5 ἀοοδβὶ τά. 
(1) ΟυΔά. γακίοληι5 οἱ Ταγιπίδινυϑ, περὶ τούτων : 

φρο ργαιβίαι Ιοοι10 διὰ τούτων, 5δἰοηιο νἱ ἀεί ἰερ 550 
ΒγΆφιη 8. 

(12) Καὶ ἡμεῖς οὗν, εἴπερ βουλόμεθα, οἰε. θεϊ- 
ξδνεδ 11}. 11 ἐοηγα (ἰοἰδ., ὧν (παραθολῶν) ποῖς ἕξω 
ἐλάλησεν Ἰητοῦς, τηρῶν αὑτῶν τὴν σαφήνειαν τοῖς 
ὑπερθεθηχόσι τὰς ἐξωτεριχὰς ἀχοὰς, χαὶ χατ᾽ ἰδίαν 
αὑτῷ ἐν τῇ οἰχίᾳ προσερχομένοις. θ)υ15 10}} δ6η0} το - 
ΡΠ μος ᾿ἰυγο. ΥΊΔα ἰλσι οὐ υϑίσπ) 9 η}. ἰῃ ἀπ 68. 
{πετιις. 
(18] Ἔρχεται δὶς οπιπο8 σοι. πι55. Ὑἰοιν Ν]- 

ἈΠοιπίμιις βου οδίαμη ἔρχεσθαι. θΆμ]ο μο5ι Πα}: 
οἰ ν ἵνα ὡς μαθηταὶ αὐτοῦ᾽ οομ!. Υαιϊςαα5 οἱ Τὰ- 
Πήώη5 : ἴν᾽ ὡς; μαθηταὶ αὐτοῦ. 

Δ ]08η. 1, δῦ. 

αυυπυνγ {ΠΠπ|π|, ἀοἰπάθ ρορίφυλπι 46 ἀοπιο {18 

Ρεγοοῃίδιϊ διιπί, οαπὶ νἱἀθπαϊΐ (Δοι]!416πΔ οὐϊϊηοηΐ : 

Υἱθδηὶ 58η6 ροβίψυδη) γθησγιηὶ, οἱ δριιὰ 4.5.3} ΠΠὰπὶ 

πιϑηοηΐ, ΟΠΠΠ68 αι είδην ἀΐδπι ἰαης, ποπηι}}} οἰϊαπι 

ΠΠογυπὶ [ογια856 ἐϊιι8. πο, Ορίπου, 15 νου ΐβ 

βἰψηϊποαῖα δυμὶ ἴθ Ενδηρο!ο δοδηηὶβ ᾽" : « Αἰιδγῷ 
ἀϊδ ἰἰογυπὶ δίδει Φολη68 εὐ δχ εἰδβείρι}}8 ο}15 
ἄυο.» Ῥγαίεγοα, υἱ ἄρρᾶγοαὶ σοῦ πὶ, αυΐ}ι15. Εἴιπὶ 

φεδ5υ δυπαϊ ἀοπιιπιηια ἰρϑὶι8 νἱάσμϊ οορία ἴλοία 

[υοτγαῖ, ρνϑϑιδηι ογοη Πδγΐ Δροβίο! πὶ, ἰγ5 6 51}}}}- 

οἰίαν ᾽5 : « Εγδὶ δυίοπι Αηγθᾶ5 [γαιογ Θἰπιοηΐβ 

Ροιγὶ, ὑπὺ8 οχ ἀυοθυβ 40} δυνυύΐεγϑηι ἃ Ζοᾶπηδ, εἰ 

βϑουιὶ (υδγανδ ὀὰπι.» ΝΟῸ5 ἰφί τιν, 81 νο πλ05 6507), 

ΜῸΠ πΊΟΓΟ {πὰ ΓὈΔΓαπι 4085 ἀϊπε{{1, δι ΐγα, οἱ ΕΠ 5 

υὑ8406 ἀοπιαπὶ τεηΐγο, δαὶ πηΐαη Δ] 4} ἃ δυργὰ ἰ0Γ- 

θδ5 δυϑεϊρμίοπιίθ5, λἀ} ππραπιὺγ 965ι., υἱ φυσπιδάηιο- 

ἄυπι ἱμϑίυ5 ἀϊδοίρυ)!, δὰ θιπι, ροβίφυδπι ἀοπλιπὶ γὙ6- 

ποι, δοοδάδιηυβ; ροβίαιδηι δυΐθπι δοςοϑϑογίηιυδ, 

Ρεϊδπιιδ υἱ πο} }8 ρᾶγαῦοία 5ἶνα χἰζαηίου πὶ δ 6τ], 

δἰγα αἰίογα φυσνὶβ οχρ]οοίωγ. {1 δυίθπ δοουγδίϊυβ 

Ῥοβϑὶι ἐπι}! ὶ οοαιιϑπήπαπι γαπὶ πο 5 ὀχ ἶροαὶ ἀο- 

Ὧι 7650, ΟΟΠἰ αὶ δ]αυΐὶς ἐχ Ενδηρο δ φυουπαυθ 

ἂς ἀοπιο 465 ἀΐοία 5ιηϊὶ, οἱ φυδευπαια 'ρ86 ἰπ 68 
γ6] [εεἰϊ, γν6] Ἰοουΐι5 δῖ ; Βς δηἰη οπηηΐα ἰῃ ὑπθι 

οοπῃροβίία πογυμοα ἰδοιοῦὶ ρογδυλάθυυμί ἤθη δὶπ|- 

ρἸἸεἰτογ, αἱ ρυϊδηῖ ποπηι}}, βογὶρία 6586 Ἐνδηρθίία, 

5608 ἰϊὰ υἱ 5 Πρ] οἶθυ5, βογνδίδ ργΟρΡΟΓΪ9Π6, 5:π|ρ}}- 

οἷ ρραγοδηῖ, 115 Ὑ6γῸ 41 μαπίίυ δ ̓νφ8ς πιο} Π 66 0 

οἱ γοϊθι! οἱ ροίογυηῖ, φυδπιριυγί πιὰ δαρίθηίοῦ οαΐί8, 

οἱ νοῦῦο )εὶ ἀΐξπα ἰδείνογα τεοοῃ ἃ οοηίὶ- 

Δηίιγ. 

9, « Ῥυβὶ ας γοβροπίίθι8 αἷϊ {1115 : Οἱ ϑοπιϊηαὶ 
Βοιεπὶ 8016}, ὁδὶ ΕἸΠἰυ5. Ποιμΐη}5 "Ὁ..» ΟΝ ἀυδιη- 
Υἶβ βυρνα ἃ ΠΟ 5 ῬγῸ Υἱγὶ! ἀϊδρυίλια δυπὶ, πἰ}}10- 

πλ πι15. οἱ πυπο, Δἀιυσοιίυγ θὰ αυς [ν8. Ροίοιιηὶ 

οομπνοηΐγα : ἰΐσοὶ αἰϊογα δχριοαιίο γϑιϊοηὶ σοι βθη- 

δηθὰ 8ἰ1. Ἂς δινΐπιιι υΐάοπὶ δάνθγιθ ΔΠΠῸη Δ] 116 
οὐἴδπι ροϑβϑὶβ, ῬΓΘΙΟΓ ἃ αὐ ἃ πο} ἱγαϑὶ ἃ δυμὶ, 

ῬΓῸ "οη0 βοιπῖπα γαρηὶ Π]105 δοοίρογο, φαΐ φυουη- 

(6 ἴα Πποπιίπυπι Δηΐπιὶδ θθπ4 δυρογοδουπί, Π80 Γδ- 

συΐ Ποῖ [οἰὰ8 δυπι, 8.» 60 « φιοά δγδὶ ἐπ ργίπεὶρίο 

ἀριιὰ Θοιπν Υ γθῸ » ργούποιὶ "5, [ἃ αἱ 58] τοσιίψαθ 

1. 7οΔη. 1. 1. 

Γ (44) Ἀξιώσωμεν περὶ φράσεως. ϑυϑρίοον! 4υ}5 
5511 ἰοσοιτιπι ἐπωθομεν περιφράσεως 584. φαΐ! 
[ρϑϊο οπλΐπο αα! γον πὶ 6581. Ηυετιυβ. 

(1Ὁ) Συναχθέντα πάντα. τὰ ο04ι}. Υλιίοδι, οἱ 
Τανίη. ΑΠΠ ἐπισυναχθέντα ταῦτα. Νοχ Τατίη., ταύτῃ 
τῇδε ἀναγνώσε:. 

(10) Εγαβιηυϑ υἱάδίυν Ἰορί856 γεγραμμένα. 
(11) ἀοάοχ γαιίσδηι8 ὡς ἁπλῶς γεγένηται. 
(18) Εἶπεν ἀπὸ τοῦ. ἴιὰ οἴππο5 ἐο 4. Π|58., ἰἴὰ οἱ 

ἘγΆβηνϑ ἰορὶ᾿, 1 Δρραγαὶ οχ ἰμϑῖπ5 ᾿γργειδίίοης : 
υοά «υἷα φοηϑιι οατοῖ, ἰρϑα Μαιν8) νοχ γτροποιία 
681 ; ἀποχριθεὶς εἶπεν αὑτοῖς. Π0ῈΤΙυ8. 

(19) Ὑπὸ τοῦ ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν «λόγου 
Θεοῦ γεννήματα ἔσπαωρται τυγχάνοντα. [19 Ἰνυῃς 
Ἰοευπι ᾿μ οὐἰοπα ΠΠσο.}} πάπουι οἱ Ἰυχδίαπι 82πὶ. 
τδεἰ γοβιϊψιαμ οοὐ. Ολαιϊαυγί φἰοι515, γι οᾶπυ8 οἱ 
Ταυὶυἴδιι5. 



859 ΟΕΙΟΘΕΝΙΒ 8ι0 

ἀδ τὸ υδίϊθοι (ἀοι] βου η65 ἢ τοσηΐ βἰηϊ. θαι ἃ λείας, ὡς εἶναι τοὺς περὶ ἑκάστου ὑγιεῖς λόγους 

γ ΓῸ ἀογιμίσηι ἰΐ ααϊ πο (Δοοβδιηῖ τηϑηδαία δ0ϑιι 

ἀϊεδηιβ “δ : ε ΥἹαί!αια οἱ ογαῖθ, υἱ ποὺ ἰμίγει 8. ἴῃ 

ἐεηιαϊοποη), » ἄκζι, ἀΐαῦο}υ.8 Οὐβοῦνδη8 ὁὰ Πι|8) 
Ξἰτδιῖα Δρρο!αηίυγ, ρῦᾶνα πθπῚρ6 ΘΟ 511}, πδιιγα- 

Ἰθυ5, αν αυϊδαπι νόσδηὶ, σορὶ ϑιϊοιθιι8, οἱ θου δ 

ΒΟ ἶθι5 ἃ Ἦογθο Βοιηἶ Π8115 5 ΡΟΓΘρΡΟΓΡΙ!. Οἰδίο- 

ταῃλ, δαουηάυπι ᾿Δ αὐοά ἀἰχίτηι5, ἀν 6 Γ ΟΠ}}}5 πυη- 

ἀυ5 ἀϊεὶ ροβδὶΐ, πος ἴρδᾷ ϑυίΐυμι Ὠδὶ ΕροΙοβίὰ ; ἴῃ 

τοῖο φυΐρμα πραμνάο ΕἸ 5. Ἰιοπιπὶς θα πη 80 Πι6 

δου  ΑΥ  Ἰη81}}}8 γ6Γ0 ζΖἰζαμΐα, 408 αὐϊδπὶ βυπὶ 

ῥινὶ 86γ0η65, {ΠῚ} ᾿π8}} δχ πϑαυϊιῖα 5, Οροτιθθὶῖ 

δυίοιῃ ἢδγὶ πιθϑϑθηὶ ἴῃ πὸ ΓοιΌπ, ἄθδη νοοδιΐ 

οὐπβα μη δι 0 Π6 8} 5.60.1}, αὐ αὐ ἰά Ὠγυθοεὶβ ἀοδιϊμδιὶ 

Δ 6}} θεῖ, ριᾶνα ἀορπιαὶα δηΐπη Δ} γβοη ἃ 

ΘΟ] ραμπΐ, θα ]6 δυθνογίθη 65. ἰσΐ φυὶ ἀἰοίτιιγ οοπλ- Β λοι τοῦ Θεου ἀναλέξωνται τὰ προσπεφυχότα τῇ ψυχὴ 

θυνότα ἰγαϊδηῖ, ὧὐ ἀυδυπαπίυν 7, ΕἸ δἰ ψυίάεπι 

ΔΏφο}} ΥΟΥθὶ οἱ τα ἰ ἰβεγ! 6χ οἴηηΐ Γαδ ΟἸ γἰδε! 60}- 

Ἰσεμί βοδηθαϊδ 405 δηηΐβ ἰηϑυηΐ, δὲ οορίΔι10Π68 

αυδ ἰπἰαυϊιαίοπη φῆι, αυᾶ5 ᾿ρ5] ἀϊξρογάθηίοϑ ἰπ 

δινάδιίοι ἰξπῖ5 [οὐ πδοθηὶ οομ ϊεΐοηι. Ταμο ν6ΓῸ {16- 

Ὀυπῖ ἰϊ, φυὶ 86 τ]! δοιμ π8 Βοπληο πῃ ροα 08 5ιιδ60- 

Ῥίβ56 ἰθπὶ γι πὶ ϑοπίίεν, δ᾽ αυθ υϑ]ι ἰγάϑοαη - 

ἰυτ δ: 5 6δῖ ροῦγοὸ ἀδμιιμη βίγί ἰοῦ, ὑπ 6 ἀϊοιυπὶ 

ἘΠ δδὶ ἰπ Ῥβδὶπιβ  : ε Εγδηάυδγαη! ΒῈΡ6Γ πιὸ 

ἀομεἶθυδβ δυ}8. » Τυπο πιαχίηια (υἱφαίπιιι [051], πθα 

7 ἀΐνεογβα, υἱ ἰπμἴο ; 564 οι 65 (Δη αι 81η, υηΐο0 118 

80]. ἴῃ τόξο Ρδιίγὶ5 5ι}}. 86 ἰδη]η8} Β᾽ ση ἰοδ 5 

᾿Θογγαίον, [5 ᾿Π6886. ΠΥ ϑίθι πη}, (Οτίαϑϑα ρεῦ 8:6 

οί 408 ἴῃ ΘΧρ οδηια ρλγαθο ἃ Δι1}}}, (Οτία556 

ΡῈΓ ας 80. πὴ Ὁ : « Τιιιο 51} [Ὠο θη βἰου! 50] 

ἦπ Γαῦπο Ραιγὶβ. ΘΟ. ΠῚ, » 50} 6 οι : ε« Ουΐ αρεὶ 

δυγὺβ δυύίαπαϊ, διαί, ν» 605 ἀθοδη5 4] ἰπ ρᾶγὰ- 

θοϊς ὀχριϊθδιίοπα, ἤδη 8160 ρεγϑρίοθ [586 Ὁ 

110 ὀχροβίιϑηι δυθ  γαπίι, υἱ Υ6] } πλἰηἾε}}5. ἰμῖ6}- 

Τὶ ροδϑὶϊ, ἰμβᾶπη ρᾷγαρο δ ἐχροϑίοηθην Ιθ66 ἀ]ίηυᾶ 

οἱ ρΡογϑρίουϊαια ἰπάϊμογα. 

φέστατα αὐτὴν ἐχτεθεῖσθαι, ὡς καὶ ἐν τοῖς τυχοῦσι δύνασθα: νοι, ϑῆναι αὐτὴν, ὅτι χαὶ αὐτὰ τὰ τῆς διγγὴ" 
σεως τῆς παραθολῆς δεῖται σαφηνείας (26). 

ὅ. βιὰ ᾳυοῃίδη) [8Π| δυργα αἰχίιπιι5 8. θα 

νεῦρα : « Ταιο ᾿υδιὶ [υ]ροῦυυηι βίουϊ 50], ν» }δῖ05 

ποη, ἰΐὰ αἱ δηΐοα, ἀΐνεδι 56 βρίο ἰυ5 ἔογο, 5641 ΟΠ 65 

αυνδδὶ υπίοαπὶ βοϊἐπιὶ (υΓ05, ποοδϑϑαῦῖο ΠΟ} 5 αυϊὰ 

τοὺς νἱοὺς τῆς βασιλείας. Κοιμωμένων δὲ τῶν μὴ 

χατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Ἰησοῦ (20) πραττόντων, λέγον- 

τος " « Γρηγορεῖτε, χαὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσὲλ- 

θητε εἰς πειρασμὸν, » ὁ διάδολος ἐπιτηρῶν ἐπισπεί- 

ρει τὰ καλούμενα ζιζάνια, τὰ μοχθηρὰ δόγματα, 

ταῖς χαλουμέναις ὑπὸ τινων φυσιχαῖς ἐννοίαις, χαὶ 

σπέρμασι χαλοῖς τοῖς ἀπὸ τοῦ Λόγον. Κατὰ δὲ τοῦτο 

ἀγρὸς χαὶ ὁ χόσμος πᾶς λέγοιτο ἂν, χαὶ οὐ μόνον ἡ 

Ἐχχλησία τοῦ Θεοῦ " ἐν γὰρ παντὶ χόσμῳ ὁ μὲν ΥἹὺ; 

τοῦ ἀνθρώπου ἔσπειρε τὸ χαλὸν σπέομσ, ὁ δὲ πονη- 

ρὸς τὰ ζιζάνια, ἄπερ εἰσὶν οἱ μοχθηροὶ λόγοι, οἱ ἀπὸ 

χαχίας υἱοὶ τοῦ πονηροῦ. Δεήσει δὲ γενέσθαι ἐπὶ 
τέλει τῶν πραγμάτων (321). ὃς χαλεῖται συντέλεια τοῦ 

αἰῶνος, θερισμὸν, ἵνα οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι ἄγγε- 

φαῦλα δόγματα, χαὶ παραδώσωσιν (22) αὐτὰ εἰς ἀνὰ» 

λωσιν τῷ λεγομένῳ χαίειν πυρὶ, ἀνατρέποντες αὐτά. 

Καὶ οὕτω συλλέξουσιν οἱ τοῦ Λόγου ἄγγελο: χαὶ 

ὑπηρέται ἐκ πάσης τῆς τοῦ Χριστοῦ βασιλείας πάντα 

τὰ ἐνυπάρχοντα ταῖς ψυχαῖς σχάνδαλα, χαι τοὺς τὴν 

ἀνομίαν ποιοῦντας λογισμοὺς, οὕστινας ἀναλίτχοντε; 
βαλοῦσιν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην' 
ἔνθα καὶ οἱ συναισθηθέντες ἑαυτῶν (20) διὰ τὸ χοι- 

μᾶσθαι τὰ σπέρματα τοῦ πονηροῦ ἐν ἑαυτοῖς εἰλη- 

φέναι χλαύσονται, χαὶ ὡσπερεὶ ἑαυτοῖς θυμιθήτου- 

ται" τοῦτο γὰρ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, διὸ χαὶ ἐν 
τοῖς Ῥαλμοῖς τό" ε "Εόρυξαν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντα; 
αὐτῶν, ν» λέλεκται, Τότε μάλιστα οἱ δίκαιοι λάμψο.- 

σιν, οὐκέτι (34) διαφόρως, ὡς κατὰ τὰς ἀρχὰς, ἀλλὰ 
πάντες ὡς εἷς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὖ- 
τῶν. Ὡς μυστήριον γοῦν δηλῶν ὁ Σιωτὴρ, τάχα αὲν 
χαὶ διὰ πάντων τῶν ἐν τῇ φράσει τῆς παραδολῆῃ 
τάχα δὲ μάλιστα διὰ τοῦ, ε Τότε οἱ δίχαιοι λάμγ"ν" 
σιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν, " 

ἐπιφέρει" « Ὁ ἔχων ὦτα ἀχούειν ἀκουέτω, » διδάσχων 

τοὺς οἰομένους (3) ἐν τῇ φράσει τῆς παραθολῆς σ1- 

Ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀνωτέρω ἐφάσχομεν εἰς τό " « Τότε οἱ 
δίκαιοι λάμψουσιν ὡς ὁ Ἥλιος, ν ὅτι οὐχ ὡς τὸ πρὸ 

τερον διαφόρως λάμψουσιν οἱ δίκαιοι, ἀλλ᾽ ἔτοντα: "ὶ 

πάντες ὡς εἷς ἥλιος, ἀναγκαίως ἐχθησόμεθα τὸ τ" 

ΒΌΡΘΡ Βοος Ἰθοὺ 5δπιϊδμηνι5 ἀδοϊαγαηθυπι 6βι. Ὑ᾽άοιυν Π) νὲν ἡμῖν εἰς τὸν τόπον. Ἔοιχεν ὁ Δανιὴλ (27), φῶς τοῦ. 

15 ΜΔ}. χαν!, 41: Μάτο. σιν, ὅ8: ἔκι|6. χχαι, 40. 16 Μδιιῃ. χιι, 50. “7 ἰυ14, 41, 42. 15 Μαιιμ. ν}}, 
12, οἱ χχι, 410. 39 Ρβα!. χχχῖν, ἰύ. 39 Μαι. χα, ἀδ. 

(20) Ἰησοῦ. Άδοια οοὐά. γαῖς., σαιίαῦγ., Ταῦ. 
ΑἸἰϊλ8, υἱοῦ, π)8}6. 

(21) Πραγμάτων. Τατίμι5. οχ  βιϊηνα αὶ Ἰοσθι άπ 
σπερμάτων: Μὸχ ἰυρο ὃ χαλεῖται, τοίὑγΓὶ δυΐμ) ἀο06ὲ 
ἃ] τέλος, ποι δι θερισμόν. 

(22) Παραδώσωσιν. Π|ἃ τοεία σοὐ(. Υλιϊοδηιῖι5 οἱ 
᾿ Τα ρίλουβ. Εσο ΠυδΕ παραδώσουσιν. 

(:5) ἔονιδ Ἰεφοινάσιῃ ἑαυτοῖς. 
(2) Οὐκέτι. Διαφόρως, ὡς χατὰ τὰς ἀρχάς, εἰα. 

αὐει οαΐπ ἐ0 ρ[ι5 φ!οτῖα: οἱ Ἰυοἷ5. Διδρίαν! 5Ό1}5, 
40. πλέ!8 ᾿ΘΓΙΓΟΠΑΓΙΙΏ δου ίαι ΠΟ} 15. ἀρ γοβοαὶ, 
δχἰϑι παν ΟΥβόποβ. ΘΟἸ εν θη) Π4π| μο51 το 
ΔΘ Ρουθ ἢν ουγγιουϊα δχρηγφαίυπι ἰγὶ, οἱ ἀν 505 
Πομ 65, ἢν δϑποῖο5. δοίυμι, 506 ἐππρῖο5. οἰ οἱ 

ἀλπιηϑίοβ. δαπιἀδπι σίου πιθηβαγαπι 8 θρίμΓ05. 
Ἠυετιυβ. 

(88) Διδάσκων τοὺς οἱομέγους, εἰς. Τοὺς οἰομέ- 
νους ἀοδίἀδγαίυν ἴῃ οοάΐοα γαίίοαμηο οἱ ἀπογολτῳ 
Ταγϊπίδιο. Μοχ γ1Ὸ ἐν τῇ φράσει, ΤΑΓίπι5 5υ5ρι(- 
θαΐιν Ἰοσαμίαπι ἐν τῇ ἐχφράσει; οἱ μι μο5. θιὺ 
ὡς χαὶ ἐν τοῖς τυχοῦσι, 5010] γΟ 6041, ὡς χαὶ τῶν 
«τυχοῦσι. 

(20) Δεῖται σαφςηγείας. ἴῃ φοάϊος γαιίσλῃο ΟἹ 
ἀπογράφῳ Ταυνϊπίαπο δα τὰν οὐ Δη|ς δεῖται. 

(81 Ἔοικεν ὁ Δαγνιή1, εἰς, Ὑίάα ἰπίείυαι {ἢν α 
(ἰονιηιθπίαν. ἱα 1 οὐ, αι Οτίξεηὶ [1850 ἀϑογιμ] ϑυ!ειν 
ἸΠυετιυς. 



8ὲ1 ΟΟΥ̓ΜΕΝΤ. ἵΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΝ Χ. 811 

κόσμου ἐπιστάμενος τοὺς συνιέντας, καὶ τοὺς πολλοὺς Α Θαπίεὶ δγυϊϊ!οδ, τηυἱἰταἀϊποιηφυδ ᾿υδίογαπι ρἰοτίΆ 
τῶν διχαίων διαφέροντας τῇ δόξῃ, εἰρηχέναι τό" 
« Καὶ οἱ συνιέντες ἐχλάμψουσιν ὡς ἡ λαμπρότης τοῦ 
στερεώματος, χαὶ ἀπὸ τῶν διχαίων τῶν πολλῶν ὡς 

οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας. » Καὶ ἔτι χαὶ ὁ ᾿Από- 

στολος δὲ ἐν τῷ " ε« ΓΑλλη δόξα ἡλίου, χαὶ ἄλλη δόξα 

σελήνης, χαὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων " ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος 
διαφέρει ἐν δόξῃ, οὕτω καὶ ἢ ἀνάστασις τῶν νεχρῶν, » 

τὰ αὐτὰ λέγει τῷ Δανιῆλ, τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς προφη- 
πείας αὑτοῦ τοῦτον λαθών. Ζητήσχι οὖν ἄν τις, 

πῶς (38) οἱ μὲν περὶ διαφορᾶς τοῦ ἐν τοῖ; δικαίοις 
λέγουσι φωτὸς, ὁ ὃὲ Σωτὴρ τοὐναντίον" ε Ὡς εἷς 

ἥλιος λάμψουσιν. ν» Ὑπολαμδάνω οὖν, ὅτι παρὰ μὲν 
τὴν ἀρχὴν τῶν ἐν τοῖς σωζομένοις μαχαρισμῶν, ὅτι 
οὐδέπω ἐχαθάρθησαν (29) οἱ μὴ τοιοῦτοι, τὰ τῆς δια- 
φορᾶς γίνεται τοῦ τῶν σωζομένων φωτός - ἐπὰν δὲ, 

ὡς ἀποδεδώχαμεν, συλλεγῇ ἀπὸ τῆς βασιλείας ὅλης 
Χριστοῦ πάντα τὰ σχάνδαλα, καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν 

ἀνομίαν λογισμοὶ βληθῶσιν εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυ- 
ρὸς» καὶ καταναλωθῇ τὰ χείρονα (50), χαὶ τούτων γι- 
γομένων εἰς συναίσθησιν ἔλθωσιν οἱ παραδεξάμενοι 

«οὺς υἱοὺς τοῦ πονηροῦ λόγους, τότε ἕν γενόμενο: 

ἡλιακὸν φῶς οἱ δίχαιοι λάμψουσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
Πατρὸς αὐτῶν. Τίνι: δὲ λάμψουσιν (51), ἢ τοῖς ὑπο- 

δεεστέροις. ἀπολαύσουσι τοῦ φωτὸς αὐτῶν, ἀνάλογον 

τῷ νῦν λάμπειν τὸν ἥλιον τοῖς ἐπὶ γῆς ; οὐ γὰρ δῆ- 

που ἑαυτοῖς λάμψουσι. Μήποτε ὃὲ χαὶ τό" « Λαμ» 
ψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀπο- 
χράψασθαι δυνατόν ἐστιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς χαρ- 

Ῥγοο]δηϊυι ᾿υπηθὴ τηυπϊ 6886 Ξοἴδηβ, Ὡς ἀϊΐ- 

αἶβδ6 ᾽ : « Ουἱ δυίΐδη ἀοείΐ [πδείηϊ Γ]φοθαηι φυδδὶ 
δρίθνάου ὥγπδιηθηι  , οἱ ἀδ ταν ἰταἀϊπο ἰυβίογυπι 
αυδοὶ 56} 15 ἰπ ὡἰογηϊαι65. » Ἀροβίο!ϑ Δ, ργϑίογ- 
68 αὑτὴ «4|1 " : ε Αἰΐὰ Οἰατγί 8 5018, 114 οἰαγί(δς5 

ἴυμ;, οἱ αἰΐα οἰαγὶ [85 5.6 }]}ἀγὰπὰ ; δί6 114 δηΐπι ἃ βίο} ἃ 

ἀϊἴεγε πὶ οἰατγίιδις : δἰ οἵ ΓαβΌΓΓΘΟΙΪΟ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΠῚ, » 

εδύσπι ἀϊοῖς απῷ Ὠδηΐοὶ, δὉ οὐ πδαιὸ ργοριοιϊα πδης 

8:8] βδϑπίοηϊδιη Δββυπιρϑῖῖ. Ουξγοὶ ἜΓσῸ αυϊβρίδπι 

αιιοπηοάο ἀ6 ᾿υπιὶπὶδ ᾿υδίογιπι ἀἰ εγεηια πξς ἀἰοδπὶ 

ΒΟΠΠΌΪΝΐ, οὰπὶ βουνοῦ σοηϊγαγίυπ) ἀϊτοῦὶϊ : ε ϑίους 

ὉΠ 09 50] {5 ϑθμπι. » δῖ. 660 οχἰβιίηο, ἴῃ ἶρθ0 
βίδιϊπη ἐπί εἶο θϑδι 1 η15, αυᾶ [γΓαυπίιν ἰΐ αυΐ 5αἰνὶ 
βυηι, φυοηΐδπι ποιμθαπὶ ριγραῖϊ δαὶ 41} Δ |6 5 Π0 ἢ 

δυπὶ, ἰπὰθ οτἰγὶ {ΠΠῶπὶ Πυππι|ϊηἷ8 Ὀοοίογυ ἀϊογοη- 

εἰλπν ; 864. ροϑίυδπι ἃ (οἷο ΟΠ γῖδιὶ γεξηο οππία οοἷ- 
Ἰοεῖδ (ποτὶ! δελπάδ!, φυθπιαιπιοάυπι κυ ργὰ ἃ πος 

ἐγ απ οί, ραγ ομίθ 8456 ἰἰαυϊιο πὴ οορί[4[0η68 

ἦπ ἔογπδοθπὶ ἱψπὶ8 (παρ πὶ σοι ͵οεία», ἀξίου! ογδη116 

Διδυϊηρία, οἱ ἰηιοτγὶ πὶ 8 56 γϑάϊθγϊ ηἰ πὶ 4υΐ 86 γΠ|0- 

65 πιδ]} ἢΠἸο5 δἀϊηϊδογϑηΐ, ἴαης (υΤἀτυ πὶ ὧἱ ἰῃ ΡΔ- 

ἰγῖ5. δυΐ γορηοὸ {μἰφοδΐ [υδι}, ὑπυιη 5οῖογο ᾿χπιοπ 

(δειΐ. γογαπὶ ουΐϊπατα (υἱρουυπί, πἰϑὶ ἱπίογίογθυ5, 
4υὶ Ἰυεὶφ θογυ) ρϑη οἶρ65 ἐεμξ, φυεπιδθπησάυτῃ 5δοὶ 

5. ᾿Τυσὔοπ δυυπὶ μγαθεὶ 4ι} 80 ρ6Ρ ἐογγαπι ἀδξυηι 7 

πες δηΐπὶ 5:0] ἱρβὶ [υ]ρεθυπι. 5. αὐϊοπὶ (γί 558 

τοῦδ “5 : «Ἰμυοοαὶ ἰυχ νοϑίγᾷ οογϑπὶ Βοιῃίη 88, » 

ΒΙΡΟΡ ἰδιϊιἀϊηο πὶ οογάϊβ, φυσπιαι πιοάυπῃ αἷϊ 5810- 

δίας (53), κατὰ τὸ εἰρημένον τῷ Σολομῶντι, τριχῶς, (, π!οη, εγἰ (τ απὶ 80} }}9] ροδϑαπηί, αἱ ἰυχ ἀϊδοϊρυϊογαπι 

2: Π)η. σιι, 5. 351 Οογ. χύ, ἐ!, 42. 15 Μδι}}). νυ, 10. 

(388) Ζητήσαι οὖν ἄν τις πῶς, εἰς. Ουξβι!οποπὶ 
εὐιηάοτ ριοροηϊϊ, εἰ βοῖνὶ: δ (ποῖ οἂρ. ὅ 86 
»τὶπο᾽ ρὶἐ8, τεϑβρομάθίᾳι δὰ Βαης κἰαίι πη ρογνθηίι - 
τῶϊη Ποῖθγδπὶ ΟΟΥΡΟΓΘΔΠ,, οὐπΊ 881011|5 ΟἾ5Ε }}}π|5 
ἰηβεαιδθ δηΐπδ8 60 Ραιτὶ (μγίβιυ 5. 50] 6 εγὶ!. 
Ἠγνετιῦβ. --- [ὼ οοὐά. Πλορίο εἰ Ηοἰι!εηθὶ ἀδα8ὲ ἄν, 
φυοά εχ 515 πιλινυβογῖρι!δ ΓΟΒΕΠΪΠ1018. 

(89)ὴ Ἐχαθάρθησαν. (οὐοχ Ὑαιίοδηι5, ἐχαθαρί- 
σαν. 

(50) Καὶ καταναλωθῇ τὰ χείρονα, εἰς. Ηϊε οἱ 
ΔΙ ϑάδρα ἀλιππδίογιιμ ροπἰ5. ἔπριη ἰδπὶ ἰβεγίθ 
βίλίυογα υἱθδίυν Ογίφεμθβθ, θο 416 Ποπλΐ 6 (Ο1}65 ΓΘ- 
ΡΓεμ δι 805 δίηυς οχαρίδίυ5 6581, υἱ ααἱ ἰά πορβαΓΘ 
δυύοδι, πἰ πεῖιπὶ ΟΥβο ΘΠ Δ Π)8 ΓΘ 80 ρΓΏΙΘΓ Φ5400Π| 
υἱάοδιις, 864 φυοηίθηι ἰπ Οτ σον ανῖδ (1}}). ,, φυ. 11, 
πυπι. 306) 54115 ἃ ΠΟ[ν)8 ἀἰβοιι588 δὰ 4υ: 8110 6ϑϊ, 
[τυξῖγα ἢϊς δοίάπι ἀρογειηι5. ἤσυετιῦϑ. 

(51) Τίνι δὲ ἀάμψουσιν,, ἤ, εἰς. Ρυμπᾶγε ἰὰ νἱ- 
ἀοίυς οὐαὶ βυρουϊογθυ8;; πᾶῖν 5] Ὠυ πὶ γα ἰπιοῦ 
Οππ68 οἰατί(δι15 ἰδοῦ, ΟΠ 6846 6Χ Θαυ0 π6- 
4: Δδϑυπιρία δγυηΐ, φαΐπϑπι δ Ωἱ 50ΠρΟΓΙΟΓΕΒ Υ 
δΓΌ πα τηθιηἑ ΠΟ ΓΙ ΠῚ015 861518568 ΟΥΙ ζϑηθ, {δε η - 

40ε Ιοουπὶ μαδιϊιδι}8 ᾿Ἀηθδηὶ δδηοιΐ, ρέροαι 8 608 
ΘΕΠΉΡΟΣ Γαἰπτού ΟὈποχίοϑ, οἱ 6 5. π|Π|0 1110 (6! οἰ Δι} 
δρίς ἀδρεϊοπήο8 αυϊουπαυδ βονΐβ οτἰπιϊηΐθυ8 5688 
Αἰ κανει ει Ε15 ἐγᾷο δὰ βυπηπᾷ τυγϑιηὶ θη οηἰἰ θυ 
Ἰυπιδη δαυπὶ ϑυρογίογεβ [ἐπογαθιηὶ. Αἰφθ Πῶς ἰμ 
Οτὶφοπὶ απὶς (110. 11, 4ὰ. 11) ἀϊδρυϊαπίυν. Ησετιυϑ. 
--- ὑδίογαπι Ταγίηι5 ἤος 060 ρυίδι Ἰἰοροπάυπι Τίνι 
δὲ λάμψουσιν 1 ὑποδεέστερον ἀπολαύσουσι τοῦ 

αὐτῶν. Ραυ)ο ροϑὶ ἰπ οοὐΐοο Οδηιδθγ αἰεηϑὶ, 
εἰ ἀπογράφῳ Τατὶπίαπο, ἰερίτυγ Λαμψάτω τὸ φῶς 

δὴ Ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας. ΖΕ 5 Ύ]υ9 
Ῥταπιοι. Σ Ἐτγράφου σὺ μνήμοσι δέλτοις φρενῶν. 

Ῥατβοι. ἀκ. ΧΗ]. 

ΡῬιπάαγας Οἰυπιρ. : Πόθι φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται. 
Τετγομιίυβ ἀπάτγία ; ε Εἰϊδιηηιπὶ πὶ βογρία {1 
ἀϊεῖα δυμῖ ἰὼ δηΐιπο ΟΠ ΡΥ 5115.» Γ0618 ΟΥΙ 615 ρ6- 
«ἰιὺς οϑὶ ὁ ΡΊΟΥ, υἱ, ὅ, δὲ νι", ὅ, οἱ 6γϑι. ΧΥΡ, ἴ, 
εἰ χτχι, ὅὅ, οἱ οι. νι, 1δὅ, οἱ ΠΟΌΓ. χ, 10. Ὑεγιὶ- 
Π|}8 : « ϑυρογ ἰαἰϊυδίποια οογάϊΐδ; » [14 νϑγίογα", 
Ετγϑβιηυβ. δῖς ἰδϑϑὶ φαοαυο Υυϊκαῖα δογαπι. ΧΥΙ,, { : 
« Εχδγαϊιπὶ δυρογ ἰδιϊυἀΐποτα οοΥ 8 ΘΟΓΌπι,» δὲ 
ΠΠΘγοηγηυ5 ἢθς δοάδιῃ δογοπλῖρα ἰ000 : ε Εχαγδίυτη 
δυρεν ἰϑεϊτυἀΐπαπὶ οογὰϊβ ὀογυιη : » οἱ ἴῃ ἤδθδους 
ὁ. πι, νογβιιπὶ γον. μι, ὅ, ἃ 856 ἰδινάδιυ πὶ [ἴὰ νϑγιῖ : 
« θεβογίθα δᾶπι δῦροῦ ἰδιυἀΐποιω οοτγα 8 ἰυΐ, » Ηρ» 
Ῥοϊγίιϑ ἀ6 Απεεμγίδιο, φυοῖ ἤὰρορ ἄγαοθ οὐϊα ς 
γὶγ᾿ δγυάϊιυ5 Μαγαιδγὰυς αὐάϊα5 : Ἐγχατασπάρῃς 
τῷ πλάτει τῆς καρδίας. ἢ εὔγαίοα ἰΔιπδῃ 510 58 δὰ- 
Ῥεηὶ : ΒΩ ΠῸ ὕν, « δυροῦ ἰαλυϊλπὶ οοτγὰϊς εὐ- 
Γυπιὶ : » αυοΐ (ΟἸιδίάξδυβ, Κ'0Γι15, εἱ Αγδὺθ βθουϊὶ 
βυηῖ. Αἀ ἰνθο αἰαὐϊε Ῥδυυ9 ΠΗ (ἰοτ. }}1, ὅ : ἐν πλαξὶ 
χαρδίας. Μειαρίνογα Υἱθδίαῦ βιμηρῖΆ ἃ « (8}}0}}5 1Δ- 
Ἰᾳδἷβ (δε πλοι! δογὶριῖ5 ἀἰφίιο Ὠεὶ, » Ετοά. χχχὶι, 
8, οἱ χχχιι, 15, οἱ 1}} Βὸρ. γε, 9, εἱ Π Ῥαγδιῖρ. 

νυ, 10. ΧΧ [πιργργοῖθβ, υἱἱ νου βὶ π}}}6 οϑί, νογίθγδηϊ 
πῖθ Ῥγονδγθίογυτῃ Ἰοοἷβ, οἱ ἀρυά ϑεγεπιίδηι : ἐπὶ πλα- 
χὸς τῆς καρδίας σου. [14 (ὐπιρίυ!6 815 οἀΐιο τον. 
ἩΙ, ὅ : [8 οἱ ΑἸαΐπᾶ : φυδ γοῦνα ἰῃ ποθ 15 δ εἴ 0- 
ηἶθυθ ἀδδίἀογωμῖυτ, αυθάια ἱπίογριεθ. ΑΓΔ 5 ΠΟἢ 
Δαηποϑβοῖ!. Εδάδπι ΟΟΙηρΙ υἱ Π518 δογθπ). χΎ, 1, γε- 
γραμμένη ἐπὶ πλαχὸς τῆς χαρδίας αὐτῶν. θυ 
για οὐπὶ δααυδηιθι5 ἰγὶθυ5 νογϑὶ θὰ 8 ἐπ 815 Π]6- 
τίϑαιο τῶν Ο' οὐϊοπίθυ5 ρᾶγιδογ ργϑίογπιἶδδ βυῃΐ, 
αυδπινΐα ἀρυὰ γο] 4α05 ἰπίεγργείθϑ σοπηράγθϑηί, Ργο- 
γογῦ. ὙοΓῸ Υ1}, ὅ, ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς χαρδίας σου, 

εὐπὶ ἰάπιοη Ἰοραίυν ἴῃ Ηδογαΐοο οοπίοχια πὮ 

ἽΝ » 4 δυρεγ ἰδ θυ δπὶ οογὰἶ5 ἐπὶ, ν 1Δ [Δοίυτι νἱἀ6- 
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Γμείσιϊ Ἰασθαὶ οογᾶπι Ποπιϊηῖθα8, πυῆς οἱ ροϑί το γ- 

16ηΊ, δΔηϊ6 ΓΟΒΌΓΓΘΟ ΟΠ οἱ ροϑὲ ΓΘΒῸΡΓΘΟΙΙΟΠΘΙΝ, 
᾿ ἄὐπδο ἀηυδηδαιι6. Υἱνρ ρογίδοι 8 ονϑάδί, ἤδηϊ]ια 

ΟἸΠΏΘΒ. {1Π|15 501] : ἰᾳθης {πἰροθυπὶ ΟΠΊΠ65 ἰΔηίδιη 

50] ἰῃ ΓΟΡΏΟ «8ιι1} Ῥαιγὶ5, 

ἄδι6 "ε ναναϑοία {ἱοδαυτὶ ἱπ αθνὸ αὐδεοιναιλιϊ. 

4. ε« Ἀυγθυπὶ 5ἰπ|}}86 ὁϑὲ τοφῆυῃι οΟἸογαπὶ {116- 

ΒΔ:ΓῸ Δυβοοπαΐίο ἰῃ ἄσγο, ααθπι αι ἱπναηὶξ Ποηιο, 

δὐεοομάϊι "᾽. » Ῥγίογεβ αι ΐάθιῃ ρᾶγΑθ0 145 (05 ἀΐ- 

χὶὶ : ΠδπῸ διιίθιη οἱ 5640 6658 ἀλ5, ΠΟῚ ρΆΓΔθΟΪΔ 5, 
86 51 πι}ΠΠπΐ65 δἀ τορηὰπὶ σαἰοτιιπι ρ γι ἢ 68. 
μπγα ἀοπηθπι ἀϊβοῖρυ 5 νἱἀδῖυν ἀἰ55θγιυ 586 : 4113Π|, 

αυἱ δά οἷυ8 Ἰδοοιοη πὶ δηΐπιαηὶ δάνογιαί, οαπὶ [8 

ἀυδθυ5 αυδὲ ἀοίποορ8 βιπὶ Δοουγϑία ρογροηὐδαῖ, πὺ πὴ 

(ογίαβ86 βᾶγ 015 Π0.) δίηϊ; 115 οπΐπὶ πὸη ἐυ]ιἃ- 

γὶ( Βογὶρίιγα ρϑγά 0 ]5 ΠΟΠΊΘἢ ργιῆραῦο ; ἢΐἶ8. γ6ΓῸ 

ποη ἰἴδπ). Εἰ Δρροϑίία φυϊάεπι ἰά [δοἷΐ ; πη] 5ἷ (Ὁ Γ- 

θᾶ8 ΡῸΓ ρῬΔΓΔΡΟΪΔ5 Δ] οαυευαίαγ, ε εἰ ἢδο οἸηπία 

ῬΟῚ ῬᾶγΆ 0148 Ἰοουϊυ5 65, ποαυθ αυϊάιυϑπὶ 5116 

Ῥᾶγαθο 8 ἀἰχὶ! ᾽5 1» δὶ ροβίᾳφυδπι ἀοιπυπὶ 86 τοορρίϊ, 

ΠΟ ἰΔπὶ ΔπΊρ] 1185 τὰ Ὀΐ5 γογθα [δοὶϊϊ, δὰ ἰΐ8. χυὶ 

δυπο ἴῃ ἀοτλο δάϊνογαηι ἀϊδείρυ 18. : ρεγβρίσαιπι 6ϑί 

ῬόΓΆΒΟΪΔ8 ΠῸΠ 6556 6ἃ 418 ἰη ἀοπιο ἀΐοία 5.11; 6χ- 

ἰγδιεΐϑ ΘΠΪπ) ΡῈΓ ρΆΓΔθΟΪΔ5 Ἰοαυίυγ, οἱ ηυΐθυ8 
4 ἀλίυμη ποη 65ῖ π05388 πιγϑίογία Γαρηΐ ΘΟ γυπὶ ν5.» 

δαὶ νϑγὸ φυΐϊβρίδπι : Θυ͵ἱὰ βυπὶ 1156, 51 ρδγδθο 
ΒΟ ϑ5πηι|ῦ Ναὰ ἰφίίυς Βεγιρίαγα νοολθυ] ἢ) 56- 

αυρηϊοδ, ἀϊοθπλ8 6856 δ᾽ Π}}ΠΠπἀΐη 65 ἢ ὨΠΠΟΡὶ δυΐθ πὶ 

ΟΚΙΟΕΝΙΒ δι} 

Α ὥστε καὶ νῦν λάμπειν τὸ φῶς τῶν Ἰησοῦ μαθητῶν 
ἔμπροσθεν τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, χαὶ μετὰ τὴν 
ἕξοδον πρὸ τῆς ἀναστάσεως, καὶ μετὰ τὴν ἀνάστα- 

σιν, ἕως ἂν χαταντήσωτσιν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλειον, 

χαὶ γένωνται πάντες εἷς ἥλιος " τότε λάμψουσιν ὡς ὁ 

ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν. 

Περὶ τῆς παραδοιῆς τοῦ θησαυροῦ τοῦ κεχρυμ- 
μέγου ἐν τῷ ἀγρῷ. 

« Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θη- 
σαυρῷ χεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρω- 
πος ἔχρυψε. » Τὰς μὲν προτέρας παραθολὰς τοῖς 
ὄχλοις εἶπε" ταύτην δὲ καὶ τὰς ἑξῆς αὐτῆς δύο, οὐ 

παραθολὰς, ἀλλ᾽ ὁμοιώσεις πρὸς τὴν τῶν οὐρανῶν 
βασιλείαν τυγχανούσας, ἕοιχεν ἐν τῇ οἰκέχ γενόμενος 

πρὸς τοὺς μαθητὰς εἰρηχέναι" περὶ ἧς ὁ προσέχων 

Β τῇ ἀναγνώσει ἐξεταζέτω, χαὶ τῶν ἑξῆς δύο, μήποτε 

οὐδὲ παραθολαί εἰσιν" ἐπ᾽ ἐχείνων μὲν γὰρ οὐχ 

ὥχνησεν ἡ Γραφὴ χαθ᾽ ἑχάστην προτάσσειν τὸ ὄνομα 
τῆς παραθολῇῆς ἐπὶ δὲ τούτων τὸ αὐτὸ οὐ πεποίηχε, 

Καὶ εἰκότως γε τοῦτο πεποίηχεν " εἰ γὰρ τοῖς ὄχλοις 
ἐλάλησεν ἐν παραθολαῖς, « χαὶ ταῦτα πάντα ἐλάλη- 

σεν ἐν παραθολαῖς, καὶ χωρὶς παραθολῇς οὐχ ἐλάλει 
αὐτοῖς (55), » οὐ τοῖς ὄχλοις δὲ ἐλθὼν εἰς τὴν οἰχίαν 

διαλέγεται, ἀλλὰ τοῖς προσελθοῦσιν αὐτῷ μαθηταῖς 
ἐν αὐτῇ" δῆλον, ὅτι οὐχ εἰσὶ παραδολαὶ τὰ ἐν τῇ 

οἰκίᾳ λελαλημένα - τοῖς γὰρ ἕξω ἐν παραδολαῖς λαλεῖ, 
χαὶ οἷς ε οὐ δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασι- 
λείας τῶν οὐρανῶν. » ζήσει τις οὖν, Εἰ μή εἰσιν αὖ- 
ταὶ παραθολαὶ, τί εἰσιν; Μήποτε οὖν τῇ λέξει τῆς 

Γραφῆς ἀχολουθοῦντες φήσομεν, ὅτι ὁμοιότητές εἶσι; 

βἰ εν !Πτ40. ἃ ράγα 08 ; βουὶρίυτη οδὲ δπΐπι ἀρὰ Μαγ- Ο Διαφέρει δὲ ὁμοιότης παραδολῆς " γέγραπται γὰρ ἐν 

αὐτὴ 5" : ε Ουἱ 4551π||14 Ὁ] Πλι8 τοδηυιη οὶ, δυῖ οἱ 

Πομραγαυΐπιυ5 ἢ] 1.» Εχ 60 δπΐπι ργουαϊαγ ἀϊβογὶ- 
ΙΏΘΩ 6586 δἰ ΠῚ} ἘΠ ἢποηλ ἰμτὸν οἱ ραγαθοἸδπι. Υ]ἀ6- 

ἴτυν ΘΓΡῸ 5 πη ἀ0 6556 ΘΟΠΘΓΔ 15; ΡΑΓΆ ΟΪΔ ΥΟΓΟ 

ἴμίογ βρ60168 γοίδγγὶ ; ΟὐΠῈ ΥΘΓῸ δ᾽ Π} ΠΠυἀ0 ἸΔΊΟΥ 5ἰῖ 
ρᾶγαθοΐα, φυοπιδάπιοάιι πη 50}} 86 ρϑγΆ}0]8η) οΟηΙΪ - 

ποδὶ ἐππαυδπὶ βρϑοίομι, 5ἷς οἱ βἰ πα} τα δίηοαι σοηδΓδ]}} 
γοΟΆΡυ]0 ΘΟ ΠΟΙ Π6πὶ : αυοὰ οἱ ἴῃ 8118 σοπιηρῖι, 

Ῥτγοαῦΐ 118 ουϑεγνδίαπι 6ϑί αι οἶγοα ῥ᾽ ΓΙ ΠΟΛ πὶ ΠῸ - 

τηΐηι πὶ ἱπηροϑ᾽ 06) οἱ 5ἰψη} Π Δ!Π]0η6 πὶ νογβαιὶ 

διηι; αυἱ ἀϊευμὲ γόσθη ὁρμῆ ᾿Δ|}1Ο0Γ6 ἢ 6556 τη }{}5 
ϑρΘοΙθθ8 4.85 81}}} 88 σοπίϊηοί, 118 νἱ 46} 166. ἀφορμή, 

εἰ ὁρμὴ, αἰψας 460 νοραθυϊαπὶ 06 ὁρμή υϑυγρατὶ 

ἴῃ βρδοῖθ, βεὰ ποπιῖπα δοιπληΐ σαπὶ φΘη6ΓΔ]}} νοοᾶ- 
}υ]ο ὁρμῆ, αἱ ἀἰδοογηδίαν 40 1110 ΔΙί6γο ἀφορμή. 

ὃ. Εἰ οἶγοδ πο αυσγθηθυ 6δὲ ΒΘΟΓΒΌΠΣ ἈΘΓΙΠῚ 

3. ΜΔ ἢ. χα, ἀ4. 5 1014. 54. 45 101ὰ. 11. 

ιν Πθρατίογυπι οβοϊ δια, αἱ μΓῸ πλαχός ἰερογαπὶ 
πλάτος. Ετγᾳο Υυϊραία διιοιοῦ γϑοῖὸ Πα οὲ 60 Ἰ000 : 
« ἷῃ αθυ}}9 οοτά δ τὰ : » ποη ᾿ΐα γαοῖα 3 γαπι. ΧΥ͂Π, 
4 : « ϑυροῦ ἰοιἰτυἀΐποπι οογ δ ΘΟΓυ πὶ : ν 406 πιὶ- 
ΤΟΥ δϑουΐαη [586 Ηϊοτοηγπιθπι, υὶΐ ἰηϊογργοίϑιϊο- 
Π6ΠπΊ 5ι14π| δὰ Πουγδίοιπὶ ἐχθιηρίαν ἤηχίί. ΑἸΝ οδὶ 
δυίοπ) αυοὰ Βαρεῖ Ὑισαῖα ΠΠ Βορ. ιν, 20 : ε Πράϊι 
αυοαυς Ποὺ βαρϊοείϑτι ϑδ᾽οτο,, οἱ ργυθηιπη 
του ιϑιη αἰ πι}5. οἱ ᾿αυἰ τἀ] 6 πὶ οΟΥ 415, φυδοὶ ἀύρηδιῃ 
υὰ 651 ἴῃ ΠἰΠΠογα πι8118.» Ναιηη Ποργαίοα ἰορίίυν 
᾿ ΣΧ ΟἸΧΧ, καὶ χύμα χαρδίας. Ου0 δθηδ δἰῖ 
ΔΡΟβΟ} 8 ἢ] Οὐτ. νἱ, 11, ἡ χαρδία ἡμῶν πεπλάτυν- 
ται. ὕπαε Οτίξοη65 Πογη Ἰΐα απο ἴπ ἰθγυμ Ἄρα: 

τῷ Μάρχῳ᾽ ε Τίνι ὁμοιώσομεν (54) τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ, ἣ ἐν τίνι αὐτὴν παραδολῇ θῶμεν ; » Ἐχ τού- 
τοῦ γὰρ παρίσταται διαφορὰν εἶναι ὁμοιώσεως χαὶ 
παραθολῆς (55). "Ἔοιχεν οὖν ἡ μὲν ὁμοίωσις εἶναι 

γενικὴ, ἡ ὃὲ παραθολὴ εἰδικήῆ. Τάχα δὲ καὶ ἡ ὁμοίω- 

σις γενιχωτάτη οὖσα τῆς παραθολῆς, ἔχει ἐν εἴδει, 

ὥσπερ τὴν παραθολὴν, οὕτω καὶ ὁμώνυμον τῷ γε- 

νικῷ τὴν ὁμοίωσιν " ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμ- 

δέθηχεν, ὡς τετηρήχασιν οἱ δεινοὶ περὶ τὴν τῶν 

πολλῶν ὀνομάτων θέσιν " οἵτινες λέγουσι χαὶ γενιχω- 

τάτην εἶναι τὴν ὁρμὴν πολλῶν εἰδῶν, ὥσπερ χαὶ 
ἀφορμῆς, καὶ ὁρμῆς, ἐν εἴδει λέγοντες ὁμωνύμως 

τῷ γενιχῷ παραλαμθδάνεσθαι πρὸς ἀντιδιαστολὴν (50) 

9 1 ἀφορμῆς τὴν ὁρμήν. 

Καὶ ἐν τούτῳ ζητητέον ἰδίᾳ τὸν ἀγρὸν, χαὶ ἰδίᾳ 

1 ΜΑγο, τν, δὅ0. 

« ὕι φροβϑίπιαϑ οαπὶ Δροϑιοὶο ἀΐδθγα : (ογ πέμπε αἷ- 
ἰαιαΐ θεοὶ αα υο5, ὁ (ονὶμιπἰΐ : οχ Δι π6. ΘὨΙΠΙ 
οογάΐϊς δρυπάδιεϊα οτὶ βαρ. πη ἰδίγαιαγ. » σε- 
τιῦς. : : 
. (58) Οὐκ ἐλάλει αὑτοῖς. Ἐτάβπλυ5 ῥγϑίθγ 5! 
νούοπὶ οὐχ. Οοάοχ. ορίυ5. αῦὸι οὐχ ἐλάλησεν αὖ- 
τοῖς. ᾿ηΐγα οὐχ Πορίυ5 δηλῶν, ὅτι οὐχ εἰσὶ πα ρὰ- 
δολαί, εἴς. 

(6) Ὁμοιώσωμεν. Οοάσχ (φπίαυτὶ ἰοπδἰ5, ὁμουώ- 
σομεν, οἵ πιοχ ἰοςο παραδολῇ θῶμεν, ὑπο νοίὲ μιᾶ- 
μοὶ παραθοληθῶμεν. . " 

55) Παραδοῆς. Οοὐοχ Ἀθρίι8, παραδολῶν.. 
(50) ̓Αγτιδιαστοιλλήν. Οοάεχ [ἰερίυδ, ἂν εἰδιχῷ. 
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τὸν χεχρυμμένον ἐν αὑτῷ θησαυρὸν, χαὶ τίνα τρόπον Α {ΠΠ᾿π|, 5οοΥϑα πὶ Εἰἰδηὶ {Ππϑαυταπλ ἴῃ 1110 Δυσοοηαὶ- 
εὑρὼν τοῦτον χεχρυμμένον τὸν θησαυρὸν (57) ὁ ἄν- 

θρωπος, ἀπὸ τῆς χαρᾶς ἄπεισι χαὶ πωλεῖ ὅσα ἔχει, 

ἵνα ἀγοράσῃ (58) τὸν ἀγρὺν ἐχεῖνον. Ζητητέον δὲ χαὶ 

τἰνα ἐστὶν ἃ πωλεῖ. Δοχεῖ δή μοι χατὰ ταῦτα (59) 

ἀγρὸς μὲν εἶναι ἡ Γραφὴ καταφυτευθεῖσα τοῖς φανε- 
ροῖς τῶν ῥητῶν τῆς ἱστορίας, καὶ τοῦ νόμου, χαὶ 
τῶν προφητῶν, καὶ τῶν λοιπῶν νοημάτων" “Ζολλὴ 

γὰρ φυτεία χαὶ ποιχῆλη ἐστὶ χαὶ ἡ τῶν ῥητῶν τῆς 

ὅλης Γραφῆς ὁ δὲ τῷ ἀγρῷ (40) κεκρυμμένος θη- 
σαυρὸς, τὰ ἀποχεχρυμμένα καὶ ὑποχείμενα τοῖς φα- 

νεροῖς νοήματα τῆς σοφίας ἐν μυστηρίῳ ἀποχεχρυμ- 

μένης, καὶ τῷ Χριστῷ, « ἐν ᾧ εἶσιν οἱ θησαυροὶ τῆς 
σοφίας χαὶ γνώσεως (41) ἀπόχρυφοι. » ΓΑλλος δ᾽ ἂν 

λέγοι ἀγρὸν μὲν εἶνα! τὸν ἀληθῶς πλήρη, ὅν εὐλό- 
γησε Κύριος, τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ " τὸν δὲ ἐν αὐτῷ 

χεχρυμμένον θησαυρὸν τὰ εἰρημένα παρὰ τῷ Παύλῳ 

χεχρύφθαι ἐν Χριστῷ, λέγοντι περὶ Χριστοῦ τό᾽ 
« Ἐν ᾧ εἰσιν οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας, καὶ τῆς γνώσεως 

ἀπόχρυφοι. ν» Τὰ οὐράνια τοίνυν πράγματα, καὶ ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὥσπερ ἕν εἰχόνι γέγραπται 

ταῖς Γραφαῖς, αἵτινές εἰσιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, 

ἣ αὐτός ἔστιν ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων, ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὡμοιωμένη θησαυρῷ χεχρυμ- 
μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ. 

Γενόμενος δὲ χατὰ τὸν τόπον, ζητήσεις πότερον 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μόνῳ τῷ θησαυρῷ ὡμοίω- 
ται τῷ χεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὡς ἄλλον (43) νοεῖν 
πἧς βασιλείας τὸν ἀγρόν" ἣ ὅλῳ τούτῳ ὡμοίωται θη- 

σαυρῷ χεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὡς τὴν τῶν οὐρα- α 
γῶν βασιλείαν ἔχειν χατὰ τὴν ὁμοίωσιν χαὶ τὸν ἀγρὸν, 

χαὶ τὸν χεχρυμμένον ἐν τῷ ἀγρῷ θησαυρόν. Ἑλθὼν 
δὲ τις ἄνθρωπος εἰς τὸν ἀγρὸν, εἴτε τὰς Γραφὰς (45), 

εἶτε τὸν Χριστὸν τὸν ἐκ φανερῶν χαὶ χρυπτῶν συν- 

εστηχότα, εὑρίσχει τὸν χεχρυμμένον τῆς σοφίας 
ϑησαυρὸν εἴτε ἐν Χριστῷ εἴτε ἐν ταῖς Γραφαῖς" ἐμπε- 

ριερχόμενος γὰρ τὸν ἀγρὸν, καὶ ἐρευνῶν τὰς Γραφὰς, 
χαὶ ζητῶν νοῆσαζ τὸν Χριστὸν, εὑρίσχει τὸν ἐν αὐτῷ 
θησαυρὸν, χαὶ εὑρὼν χρύπτει, οὐχ ἀχίνδυνα εἶναι 
νομίζων τὰ τῶν Γραφῶν ἀπόῤῥητα νοήματα, ἣ τοὺς 

ἐν Χριστῷ θησαυροὺς σοφίας χαὶ γνώσεως ἐχφαίνειν 
τοῖς τυχοῦσι, χαὶ χρύψας ἄπεισι, πραγματευόμενος 
“ῶς ἀγοράσει (44) τὸν ἀγρὸν, ἦτο: τὰς Γραφὰς, ἵνα 
ἴδιον χτῃμα αὐτὰς (49) ποιήσῃ, λαθὼν ἀπὸ τῶν τοῦ 
Θεοῦ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ἃ πρῶτον Ἰουδαῖοι ἐπιστεύ- 
θησαν" χαὶ ἀγοράσαντος τοῦ μαθητευθέντος Χριστῷ 
τὸν ἀγρὸν, « ἀφαιρεῖται ἀπ᾽ ἐχείνων ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ, » ἧτις ἐστὶ χατ᾽ ἄλλην παραδολὴν ἀμπελὼν, 

3 (0105. 11, ὅ., 3 [}.8. 35 Ευπὶ. τπ|, 3. 

(51) Τοῦτον κεχρυμμέγνον τὸν θησαυρόν. Οοάοχ 
Βερίυβ, τὸν κεχρυμμένον θησαυρόν. οὐχ Ταγὶμὶ, 
αποῦτον τὸν χεχρυμμένον ϑηφαύρον, τας 
- (58) Οοάεχ Ταγίηὶ τεοίθ, ἀγοράσῃ, Ηποιίυ5. ἴῃ 
ἰεσὰ ἀγοράσει. ΡΑυΐο ροϑὶ Ἡυοιίυ8 τίνα ἐστὶν ἃ 
πωλῇ, 566 οοὐεχ Ταιΐηὶ τίνα ἐστὶν ἃ πωλεῖ, πιο! 118. 

(28) Δοκεῖ δή μοι κατὰ ταῦτα, εἰς. Υἱάς ΗϊδιῸ- 
ἀν ἴθ σης ἘΠΕ δουδιν ᾿ ᾿ 

(40) Τῷ ἀγρῷ. 1,οφοπάυιη νἱάοιυν, ἐν τῷ ἀγρῷ. 
(μ Σορίας καὶ ὑπερ ομοῦνα ἴῃ οοὐ. ορίο ἐδα5ὶ 

καὶ γνώσεως. 
(42) Ἐν τῷ ἀγρῷ, ὡς ἄλλον, εἰς. [τὰ ΒΑροαὶ 

υπ|, εἰ 4υ0 ρΔε0 ᾿ιοπηο ||} φαΐ {πΠοβαυτγιιπὶ αι βοοη- 
ἀϊιαιῃ τερογὶϊ, ἀ068ι ργῶ ραυάϊο, ναπάδι 6 θοηᾶ 
4υα: ροβϑί δὲ υἀπίνεγϑα, υἱ ἀσγυπὶ {ΠΠΠ1π| 5.0] δηγα!, 

ΑΟυφτγοπάυηι οἰἶᾶπὶ ἐ5ῖ 4:5 η8481 ὁᾶ δ᾽ 4 νοπάϊι. 

Υἱάδίατ δυΐοπι πὴΐῃΐ βθουηάυπι) ᾿ς 456 {Π|6 ϑοιῖ- 

Ρίυγα 6586 ΘΟΙ5118 [16 απ85 ροτϑρίουα βυμΐ ᾧ.3,.7 ἰπ 

Ἰηδέουΐω νον 8, οἱ Ἰοφὶ8, δὲ ργορβοίδγαηι, οἱ σι αυΐβ 

θη ἴοι }15. Οορίοϑα αυΐρρα οἱ ναγία 59110 δϑὶ ἰοἱἱυ 5 
ϑοτίρίαγα γογθόύγιηι : {ποϑαυγαβ λυΐδπι ἴῃ ἄργο }08- 

σΟΠ ἢ 08, ΟΟΟΌ} 1 δι} δἰ 88} ρου 5 ρ οὐ 5. νοῦ ΐβ. 808- 

ἀρ 8] 56 5115 54ρ,6 ΠΕ 1:8 (οἰ 65 οαμ 115 πῃ πιγϑιθγῖο, οἱ 

Οἰιγβίο, ε ἴῃ 400 δ! οπιπ65 1μεϑϑυγὶ δορί δηιἶα οἱ 
βοϊειιία ἀρβοοηάίι! ν5.» ΑἸιὸΓ δυίοπὶ ἀἴχογὶ! ἐρτὰπι 
ἱΠππὶ 6556 γούθγ ρίδηυπι, οὐἱ ναηθυθϊλίι Ποπιίηυς, 

Β Ομείβιιηι θεοὶ » ᾿βαδδυγιπι γ ΓΟ πη {||0 ἀρβοοπαϊ απ), 

Θἃ 6586 4υ ἴῃ ΟἸιγῖϑιο γοροϑίια 6556 ἀἰχὶὶ Ραυὶις 

δἷς Ἰυψυδι5 ἀδ ΟἸηγίϑιο ᾿ : « 1 410 βύπι ομηηο8 [Π6- 

ΒΔΓΐ ϑαμί θη 8 οἱ βοϊθηιίς ἀυβοοηα !., ν 65 ργο- 

ἴεειο εα]οδι65, ἰρδυίαια δίεὸ οαἸοῦταπι γοβημπὶ 

ἰλπαυδπὶ ἰπ ἐπηα ρί6, δὶς ἴῃ ϑογίριυνβ το ργβθηίδ:- 
ἰυτ, 410 αυΐϊάοπι δυηὶ Γορηθπὶ σΟΙογὰ πὶ, γα] ἴρ58 

Οἰμινίβίυβ βϑευ!ογυπὶ γοχ, γόσπιπ) οοὐἰογυιη οδὶ {Π|6- 

δᾶυ0 ἴῃ Φ0Γ0 Δ᾽ΒΟΟΘΠ 0 ἃ55|πι}]Δίυ πη. 

0. Ουγοβ δυίοπι, ροϑίᾳυδπι δὰ σης ἰοουπιὶ ρος 

γηοΡΪβ., τἰγὰπὶ Τοσηυπὶ «Οἰογα) 501} (δι γΓο 

Δβαον 9 δβδί μη ]διυ πὶ 5ἰΐ, αἱ δἰ ἃ αὐἱά ἃ Γαβηο 

6886 ΔῈ Πηρθιά 8 δἷ} : 8ὴ [οἱἱ ᾿ς Δβδἰπιϊ]αῖυ ἢ 

δ'1 {πόϑᾶυγο ΔΌΒΟΟΠΪ 0 ἰπ ἀῳτοῸ, (8 υἱ γτοφηυπὶ ο- 

Ιογυ πὶ ἤυχία δἰ μι Ππἀἰ ποι, δὲ ἀβγυπὶ, οἱ ἰῇ ὩρΓῸ 
ὐϑοοπάϊιπ (Ὠθδαυγυπι ΘΟΙΠρΓο δαὶ. Ὑϑηΐοη8 

διιίοπη ΟΠ Δ] 4υΐ8 ἐπ ἀργῦυπὶ, βίνα 11|6 ἀζον δου - 

Ρίυτῷ 5ἰηϊ, οἷν (ἢ γί βίυ8, 4υἱ 6χ πηλη εϑι}8 οἱ τὸ- 
οοπάϊιϊ5 οοπϑίδϊ, τορογὶϊ ὀσου!απη ϑαρίθηιίς (Π658- 

ΤᾺΠῚ, δἰνα ἰῃ ΟΠ γΓίδιο, βδἶνα ἴθ ϑογὶρίαυγίβ. Αργυπὶ 

δηΐπὶ Οἰγοιηιΐθι5, δὲ δου ρίυγ85 ρογβογυΐδηβ, 5ἰυ- 

ἀδηδαυθ Οἰιγβϑέυπι δηΐπηὸ ΘΟΙΠΡΓΘὨΘηά6Γ6, (μόβᾶυ- 
Τὰπὶ αυἱ ἰῃ 60 651 τοροῦῖ!, γορογίυπηιο ΔΟβοομάϊ, 

ποη ἰμ0 Θχἰϑεἰπ|8118. ΟΟΟΙ 05 ϑογρίυγαγαπὶ δ6η51.8, 

οἱ 1Πποβϑυγοβ βαρίοηι οἱ δ5οἰδητ5 4] ἴῃ ΟΠ γδίο 

βδυηὶ, οὐν ϊθ φυϊθιδηια ἀδργοπιθγα ; Θοῆπ6 ἀδιηυπὶ 

Διυδβεοοπάϊιο ἀϊδεθάϊι, βία ροηβ φῃοπιοάο ἀρτιπὶ ομηδὶ, 

ἰος 68ὲ δογίριυγας, υἱ 685 [Δοἰδὶ ργοργὶπι ρΟ05568- 

Ὁ ςἰομϑῆι, εὰπὶ οχ ᾿ἰ5 αυὶ θεῖ βιιπὶ δοοαρογὶὶ αἰνίηδ 

οὔδουϊα 4υ8 ρτπαπι δυάπογυπι ἤιδἱ ΟΘΟΠπμηἶ58ἃ 
ϑιηὶ ᾽5. Ῥοβίοδηιαπι Δ 16 ΠῚ ΔσΡῸ ΠῚ ΘΠΙΟΓΙ 15 4] ἃ 

Ομείϑιο ργιβοοριὶβ ἐπηθιιῖυ8 δῖ, ε δυο γ 40 11} 8 

Βορίὰ 9]! οὐ]θο οοάεχ, φυα ἰδοιῖο νοὶ βϑί πη δϑί; 
αἰϊοψυὶΐ βόπϑι8 πο} οομδίαι. Αἱ Ενᾶϑη}115, οἱ οοάθχ ἃ 
πιὸ ὁχ Ηοϊπιϊοπϑὶ ἀσβογίρία5 ᾿μ886 νογθὰ ργίθγπ - 
{πη}: ὡς ἄλλον νοεῖν τῆς βασιλείας τὸν ἀγρόν" ἣ ὅλῳ 
τούτῳ ὡμοίωται θησαυρῷ χεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ. 
Ἐχ ροβίγοιμαγαπι 56! ΠἸοοἱ παγυμὸδ νοοσπὶ ᾿ξΟΓΔΙΟΙΘ 
Ργαϊογπι βϑίο {Π|ὰ οοπιρίι; χυοὰ ρεοοδίιπι 115. [ΓῸ - 
{ιδη5 οδὶ, αυΐ πι55. οὐ ίοο5. δχβογίθυμι. ΠΌΕΤΙΙΒ. 

(45) Εἴτε τὰς Γρα;άς, οἷς. Οούοχ Τανὶηὶ, εὗρα 
τὰς Γραφάς, εἰς. : 
- (4}} Αγοράσει. Οοάδχ Τατῖπ., ἀγοράσῃ. 

(Ὁ) Αὐκάς. [ἀεπὶ οοάοχ, αὐτός. 
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ταφηαπν Ὀνὶ 81.» υοὰ Ἰυχία αἰ ἰαπὶ ραγϑθοἴαπὶ υἱπθᾶ αὶ « καὶ δίδοται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς αὐτῆς, " 

Ε8ῖ, « ἀλίυγαυδ φοπιὶ [Δοίθηςὶ [γυοίυ5 6}05 35, » 

αυααῦθ ΡῈ Πάἀδπὶ ΘιηοΥγἰ 1 ἀστυμι ΠΟΠΟΓΙΠῚ δυΟ ΓΙ ΠῚ 

Ὑδηα οπθ., οὐ 4ι0 510] Β18}}} ἐχ οπμηΐθυ 15 φυ8 

Ροβδίἀουδι γεϊίψυιπι Γδοογ!, πη} ἰὰ ἀυίοη ζ.,8β ἐχ 
᾿ἰβ αγαὶ, {δπὶ ν γῸ Δρρ! (5, δὶ 58 ν (βόβϑιγα 
αὐβδουηάϊπυπι οοπιΐποη5, ΟἸνεἰςία5 οἷι ; αυἱ δηΐῃ εἰ- 

ΤηΥ85815 Ομ θ0.5 ἰρϑαπὶ βοα|ιιυπίυγ, 4ιδ5ὶ βοσυπάθηι 

Αἰϊδῆ οὐηδιἀογαιϊοηθδὶ ὕυοπᾶ 508 νϑδιαϊάογιηῖ, ὃἱ 

Ῥ6Ρ ᾿ϊογυ οὶ νϑηάϊιἸοπθπ) οἱ ρ6Γ βυβοδριᾷ ργῸ [1|}3, 

θεὸ δυχ]! απο, ρυΐογα “0 η81}18., διηδγοηΐ ἱπροηιὶ 
Ρτγδίῖο οἱ ἅξγοὸ ἀΐξῃο ἀργυπ) βαθδηΐθπη ἰῃ 56 Δυβεοοη- 

ἀϊίυπι {πΠοϑαύυγαπι. 

Ἴ. « Τιδτυπὶ δἰ πη} ]6 65ὲ τοβπυπὶ σΟἸογὰπι Ποιηΐηὶ 

προροιϊαίαγὶ 4υξγοηι! θΟΠᾶ5 πηογραῦ 8 ὅδ. ν Ου81- 

ἀοηυϊάδην τορηῦτα εαἰοντυπὶ δἰ} 16 651, ποῖ α}}} ἃ 

Ῥἰυνῖπι 5 πιεγοδίογίθι 8. ρ]υγίηγ τηογοδηθρυ5, 866} οἱ 

αἱ ρυ ει γαβ πιανραγ 5. αυςτῖί, ἀπδηαυδ τορονὶς 

τουἱι8 φαυΐνϑ!οαίο πη, Ῥγθίϊοϑϑιἢ ΘΠ γ ΓῸ πηᾶραγὶ- 

ἰλπ|, αὐδπὶ ΟΠ ΐθυ8 ΘΟηΐΓ 6πι|]ῖ ; ΓΑιΪοηΪ 601:- 

ϑθηίδιιθυπ) 6886 Οχίβίϊη]0 ἐφ ΠηΑΡΓχΑΓΪ [85 λίγ 

αἰιδη 5 ἀϊδρυίατο. Νοῖὰ γόγοὸ αἰ σθοῖοῦ ἡ] Ππιπὶ ποα 

ἀἰχίθϑα ἤυ)ς ΟΙΏΠΟ5 γϑηαϊἀΐ856 4}45 Βα ΘΡθαὶ ; πο 

Θιὲπι 1}}5 δοῖμπι 40}8 ᾿δπιαγαί νηΐ ἰ5 4υὶ αυφγίϊ 

Ρυ]οδν" 85 πιδγραγι 8, δ6ἀ οι ϊᾶπὶ θοΠἃ 5:18 οπιβία, αἱ 

μηδ ραν Δπ| μλης απιαῖ. 1550 ἰφίτυγ ΒΌΡΟΓ πιδνξἃ- 

εἶπε πδίυγα ἰηυθηΐμηι8 ἀρυὰ 608 αυἱ ἀδ φοιπμηνβ 
δΟΓΙΡΒΘΓΌΝ : πη γραγί γι π} ΠΟΏΏ1}148 6556. ἰογΓθ- 

3ιΓ68, ΤΡ (ἰπ|88 ΠομΠ}]45. Εἰ τοργοοίγεβ αυϊάοηΐ 

ϑρυὰ Ἰηάο8 ἰἀπιυπιπηοὰο ῃδβοιηίιγ,, ἰάοπο ὃχ 

4υΐθυ8 5:41}18, δηπυ!ογυπὶ ρΆ12, οἱ πῃθη δὰ ἤδηι : 

ὦ πηΔΓΙἰΠλΐδ γῈΓῸ αὐ το  4υ88 ἀϊχηΐίδία βυμοτγϑηῖ 
ρυά οδοϑάθπι 05 ἱπυθηϊυπῖαν, αυλταπη Οριϊπι 

3: Μλιιὴ. χχι, 45. 33 1010, 35 Μέλ8. χα, 45. 

(6) Παρατήρει. ἀοάοχ Τατῖ!. Παρατηρητέον. 
Ἢ ἐπέ ηΣ Βορίαθ. Βιθεῖ, ἵνα ἀὐοράδη, δὲ βυθοῖς 
μαργαρίτην ἐχεῖνον. 

(41) Εὔρομεν οὖν παρὰ τοῖς περὶ λίθων πρα- 
πε ἐμκα κὐβει Επ ράι]ο ἰηίονῖυ8. : χαθὸ ὁ ἀνα- 
γράψας ἔλεγε περὶ τῶν λίθων. [ἰ6πὶ : Ταῦτα δὲ συν- 
ἀγαγὼν ἐκ τῆς περὶ λίθων πραγματείας. Α μγοίαπὶ 5 
δυοίογίθυβ. ἰδυάαπαϊθ ἔδρα ἀρϑιποῦδηι Ῥαϊγος, οἱ 
ποϑίοΓ ργϑθγιίιῃ Οτγίρθιιθβ, ηἰϑὶ ἰά ἴογίς Παρ δτοῖ 
ποροϑβϑἰ.85, νϑὶυΐ ἴῃ ἢ υγὶ8 ἐοπέγα (εσμπι. Ἠυ υϑιηοάϊ 
υΐεπὶ {ι|586 υἱάδιυν 18 υεπὶ Περὶ λίθων φοτ!ρ81888 
οἰξηϊῇοαι. δυ θάμα ἰυΠῸ 6856 γΓαβοπὶ οΟη εἰ! νἱν 111 - 

τῷ διὰ τῆς πίστεως ἀγοράσαντι τὸν ἀγρὸν ἐχ τοῦ πε- 
πραχέναι πάντα τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ μηδὲν τῶν πρό- 
τερον ὑπαρχόντων, χαχία δὲ ὑπῆρχεν αὐτῷ, ἕτι ἔχειν 

παρ᾽ ἑαυτῷ. Τὸ δὲ αὐτὸ ἐφαρμόσεις, χἂν ἀγρὸς ὁ 

ἔχων τὸν χεχρυμμένον θησαυρὸν ὁ Χριατὸς ἢ᾽ οἱ γὰρ 

ἀφέντες πάντα, χαὶ ἀχολουθοῦντες αὐτῷ, οἱονεὶ χατ᾽ 

ἄλλον λόγον πεπράχασι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, ἵνα διὰ 
τοῦ πεπραχέναι χαὶ ἀποδόσθαι ἐχεῖνα, χαὶ ἀντ᾽ ἐχεί- 

νων χαλὴν προαίρεσιν βοηθουμένους αὐτοὺς εἰληφέ- 

ναι ἀπὸ Θεοῦ, ὠνήσωνται τῆς πολλῆς τιμῆς χαὶ ἀξίας 
τοῦ ἀγροῦ τὸν ἔχοντα θησαυρὸν χεχρυμμένον ἐν 

ἑαυτῷ ἀγρόν. 
« Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀν- 

θρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι χαλοὺς μαργαρίτας. » 

Β Ἐπειδὴ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὁμοία ἐστὶ, πολλῶν 

ὄντων ἐμπόρων πολλὰ ἐμπορευομένων, οὐδενὶ ἐχεί- 

νων, τῷ δὲ ζητοῦντι τοὺς χαλοὺς μαργαρίτας, χαὶ 
εὑρόντιἕνα ἀντάξιον τῶν πολλῶν, πολύτιμον μαργα- 
ρίτην, ὃν ἀντὶ πάντων ἠγόρασεν, εὔλογον ἡγοῦμαι 

τυγχάνειν τὰ περὶ τῆς φύσεως τοῦ μαργαρίτου ἐξ:- 

τάσαι. Παρατήρει (46) δὲ ἐπιμελῶς, ὅτι οὐχ εἶπεν, 
ὅτι πέπραχε πάντας οὖς εἶχεν" οὐ γὰρ μόνους οὗς 

ὁ ζητῶν καλοὺς μαργαρίτας ἑώνηται πέπραχεν, ἀλλὰ 
χαὶ πάντα ὅσα εἶχεν, ἵνα ἀγοράσῃ τὸν μαργαρίτην 
ἐχεῖνον. Εὕὔρομεν οὖν παρὰ τοῖς περὶ λίθων πραγμα- 
τευπταμένοις (41) περὶ τῆς φύσεως τοῦ μαργαρίτον 
ταῦτα, ὅτι τῶν μαργαριτῶν οἱ μέν εἶσι χερσαῖοι (48), 
οἱ δὲ θαλάττιοι - χαὶ οἱ μὲν χερσαῖοι παρ᾽ Ἰνδοῖς 

μόνοις γίνονται, πρέποντες σφραγῖσι χαὶ σφενδόναις, 
χαὶ ὅρμοις" οἱ δὲ θαλάττιοι, οἱ μὲν διαφέροντες παρὰ 

τοῖς αὐτοῖς Ἰνδοῖς εὑρίσχονται, οἵτινές εἶσι χαὶ ἄρι- 

στοι, ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ γινόμενοι (49). Δευτι» 

(αἰυγᾶπι 6586 ΟΓΥ5.4}1}, ποῺ φοῖα σοπογαβοοπ 8, 5οὴ 
ζ055}}}..» Ουοά 581 τοοῖθ εὐη)οἰπηι8., (ΟΓΓΟΘΙΓΕΙΏ 
ἤθους πηαγραγί πὶ Δβπον Αγγίϑηιιβ, ΜΙοραδίμεια 
δυσίογα ; ἃ 40 ἰάδπι φυοηυθ ΕΠ διν8. οἱ Οτίβοιε5 
δοςσοροῦίιι. 5.6 δηΐην Αγιΐδην8 ἰη πα ϊεὶς ; Καὶ εἶναι 
(λέγει Μεγασθένης) παρ᾽ Ἰνδοῖσε τὸν μαργαρίτην 
τριστάσιον χατὰ Τ ΡΙΝ πρὸς χρυσίον τὸ ἄπεφθον, 
χαὶ τοῦτο ἐν τῇ Ἰνδῶν γῇ ὀρυσσόμενον. [ον] 55ϊπ|ἃ 
τιυαιίοηα ἰαρο χαὶ τοῦτον ἐν τῇ, οἰς., φυδηννῖὶθ 4υδ 
ἀδ Ἰηάϊεο ἰγδἀυπίυῦ υγὸ ποη ἱβπόγεμι. « Εἰ 6586, 
ἰηχυῖι Μεραβίδϑιιθβ, δρυὰ ᾿π 405 πιαγραγίίδιη,, 4φι8 
γῖρῖο Ρ]ι.5 ᾳυϑιὴ ΟἰνγγΖυ πὶ ΔΓ 5 δῖ; δίψυὸ 

τεγῖ5. [υγΔη 615 οἵ ργοιηουθη 8 πᾶίυ5 ᾿βδβουβ γο5510.8, ἢ) δᾶπὶ αὐϊάεπι οἰοδϑδπι ἴῃ ᾿πάογυπὶ ἰεγγ. » υς εἰἴαπι 
ὁχ Θοίοιη!4υ6 ἀγγίρυΐ556 ΖΕ] Δηυπὶ 4υ85 Ὁ. χν δὲ 
απδιπαὶ., α. 8, ἀδ τπηαγφαγ 18 ἀΐδβαγυϊ!. ΡΙΪἰυ 5 οογίΘ 
ἴῃ σοπιροηθηἋ0 1. ΧΧΧΥΒῚ, 40 φοιηπιδτυπι οτἶρο 
οοπίϊποίυγ, δυ α δυσίογα ὑϑυτὰ 56 δογὶ δὶ}, δυπηάδηι- 
4 ποηληαί πὶ ἰδυθαὶ 11}. 1σ, οἂρ. ὅδ, υδὶ [υ56 ἀδ 
ΜΠΔΓΡΑΓΙ 5 ΘΟΠΙπιοπίδίυβ 65,1, ὕτυΐ 651, ἐχ δοάθπὶ 
88}}6 ΤΪυ0(6 56 ΒΡ] ἴση ΠΔυι81556 οοηδίαϊ, υηἰ6 80 
ἀεργοπηρβεγαηι Οτγίμαπθϑ οἱ ΤΠ ΠΪαπυ8; οδθιη χυΐρμα 
δίσυθ Ι5βά6πὶ ἴδγα Ὑδγῖβ ἴγθ8. ἰβιὶ γοϊυἱόγυμὶ. ΕῸ 
φυιάοπι ποη Μορβιβοηδπὶ πη π}5, δἰ ἰοϑνὸ,, 48 πὶ 
υδᾶπὶ, ΔΟΙΟΓΟ8. ἰ8[05 [1586 866105 οΡΘαϊ οί πὶ. 
Ρμίθα δυΐοηλ ϑο ηυ8, ΒΟ] παπὶ Αμληΐλπα 5 84588- 
οἰδίι5 651. Ησετιῦϑ. 

(48) Τῶν μαργαριτῶν οἱ μὲν' χερσαῖοι, οἷς. ΤΕ }1ὰ- 
ΠΠ5: Ὁ δὲ ἐν Ἰνδίᾳ χερσαῖος μάργαρος οὐ λέγεται 
φύσιν ἔχειν ἰδίαν, ἀλλὰ ἀπογέννημα εἶναι χρυστάλ- 
λου, οὐ τοῦ ἐκ τῶν παγετῶν συνισταμένου, ἀλλὰ τοῦ 
ὀὁρυχτοῦ. ε ΜΑΓρΑγτίια δυϊοπὶ (οΓΓαβίτγί 5. ἰη [πε ΐὰ ρτο- 
Ὑθμΐθη5. ΠΟῚ ἴογίυΓ παίυγαπι μά θογὸ ργοργίδπ), δὰ 

[λοἷϊ αυοά πιϑγραγίιδπι πηᾶτῖπαπὶ δρϑοίδιίπι ἰθἱάεια 
ἀαδίχποι, αυοΐ οογία ἐπδρίιπι ἐϑβοῖ, δὶ πιδγ πῶ οἢ- 
π68 6βϑθηῖί : Καὶ Ἑλλήνων δὲ, ἰπι)γὶ!, πάλαι, χαὶ 
Ῥωμαίων νῦν ὅσοι πολυχτέανοι, καὶ εὐδαίμονες, μεί- 
ζονι ἔτι σπουδῇ ὠνέονται τὸν μαργαρίτην δὴ τὸν 
θαλάσσιον, οὕτω τῇ Ἰνδῶν γλώσσῃ χαλεόμενον.ε δ 
οἱ αυοίφυοί ἀρυἋ Οτεοος οἰΐπι, οἱ σης ἃρυά Πο- 
ΠΙΔΠΟΒ Οἰξίογεβ δυπὶ, πηϑΐογα δύδις βιυάΐο ἐπιυπ 
ΤΥ ΑΓ ἴΔΩν Πδγίηδη), [4 πάογμιη ἰἰησαλ ἀϊοίϑ!. ᾽ 
Πσυετιι. ᾿ , 
(9) Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ γιγνόμενοι. ΡΙϊ- 

πἰαϑ |ἰ0. ᾽1χ, οδρ. ὅδ, [πάϊολς ἰδυάληβ ᾿ϑαγρατ} 85, 
ΘΔΓΌΠΊΠΙ6 γαγί βθηΘΓα ΓοροηβθηΘ : ε χεῖρ δ0- 
(6πι, πὶ, ἰδυδδηίαν εἶγοα Αγδυίδαι πη ῬεΓδίοῦ 
5.11 ἸΠΓΪ5. ΌΒΥ ; ν ἰΐθιη : ε ΟἸασίοῦ ἰῃ ἈυθγΟ ὨιᾶΠ 
ΤΟρΟΓΙ 5 [πάἀΐοι5. » Μᾶγὸ αυἱρρα {Ππ4 πιοιϊαπυπι, 
δυΞίγα!οιη ογδ Δηθίοπδ, ἰῃ ἱπάϊομ οἱ ΖΦ  εορὶ- 
οαπὶ ἀϊνίἀεθαίαγ. [ηὐΐοᾶβ ἰλιθθη πιογβαγίί5 ἃὉ 
Ετγιμιγαὶρ ἀϊδιϊι αὶ, Αἰ δι υ5. Πνετιυϑ, 
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ρεύουσι δὲ ὡς ἐν μαργαρίταις (50) οἱ ἐχ τοῦ χατὰ Α παβοιπίαν ἴῃ υῦτο πηᾶτὶ. Οὐ γαγὸ ἰῃ Θοδᾶπο 
Βρεττανίαν Ὥχεανοῦ λαμδανόμενοι" τρίτοι δὲ χαὶ 
ἀπολειπόμενοι οὐ μόνον τῶν πρώτων, ἀλλὰ χαὶ τῶν 

δευτέρων, οἱ χατὰ Βόσπορον περὶ τὴν Σχυθίαν εὖ- 
ρισχόμενοι. Ἔτι δὲ ταῦτα ἐλέγετο περὶ τοῦ Ἰνδιχοῦ 
μβαργαρίτου, ὅτι ἐν χόγχοις γίνεται (51) προτεοιχόσι 

τὴν φύσιν εὐμεγέθεσι στρόμθοις" οὗτοι δὲ ἔστο- 
ροῦνται οἱονεὶ χατὰ ἴλας τὴν θαλάττιον ποιούμε- 
νοι νομὴν, χαθάπερ ἀγελάρχου τινὸς ἐξηγουμένου, 

περόπτου τὴν χρόαν, καὶ τὸ μέγεθος (ὅ3), χαὶ δια- 
φέροντος τῶν ὑπ᾽ αὐτόν" ὥστε ἀναλογίαν αὐτὸν 
ἔχειν (55) τῷ καλουμένῳ ἐσσῆνι μελισσῶν. Ἱστόρη- 
ται δὲ χαὶ περὶ τῆς θήρας τῶν διαφερόντων, του- 
πέστι τῶν ἐν Ἰνδίχ, τοιοῦτον " ὅτι περιλαμδάνοντες 

ϑὲ ἐπιχώριο: (584) διχτύοις χύχλον αἰγιαλοῦ μέγαν, 

καταχολυμδῶσιν, ἕνα ἐξ ἁπάντων τὸν προηγούμενον 

ἐπιτηδεύοντες λαθεῖν" τούτου γὰρ ἁλόντος, φασὶν 

ἄμοχθον γενέσθαι τὴν θήραν τῆς ὑπὸ τούτῳ (58) 
ἀγέλης, οὐδενὸς ἔτι ἀτρεμοῦντος τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς, ἀλλ᾽ 

οἷον δεδεμένου ἱμάντι, καὶ ἑπομένου τῷ ἀγελάρχῃ. 
Λέγεται δὲ καὶ ἡ γένεσις τῶν ἐν Ἰνδίᾳ μαργαριτῶν 
χρόνοις συνίστασθαι, τροπὰς λαμδάνοντος τοῦ ζώου 

πλείονας, καὶ μεταθολὰς, ἕως τελειωθῇ. Ἔτι δὲ χαὶ 

τοῦτο ἱστόρηται, ὅτι διοίγεται ὁ χόγχος χάσμῃ πα- 

ραπλησίως (50), ὁ τοῦ φέροντος τὸν μαργαρίτην ζώου, 

καὶ διοιχθεὶς τὴν οὐράνιον (57) εἰς ἑαυτὸν δέχεται 
δρόσον - ἧς ἐμπλησθεὶς χαθαρᾶς καὶ ἀθολώτου, πε- 

ριαυγὴς γίνεται, χαὶ λοχεύει μέγαν καὶ εὔρυθμον τὸν 

λίθον. Εἰ δέ ποτε ἐπηχλυμένης, καὶ ἀνωμάλου χει- 

μερίου τΞ μεταλάθῃ δρόσου, ὁμιχλώδη χύει μαργα- 
ρίτην, καὶ χηλίσιν ἐπίμωμον. Ἔτι δὲ χαὶ τοῦτο εὕ- 
ρομεν, ὅτι εἰ μεσολαδηθείη ὁδεύων ἐπὶ τὴν πλήρωσιν 

(50) Δευτερεύουσι δὲ ὡς ἐν μαργαρίταις, εἰς. 
ἴα εοἀΐςο5 ἤοϊπ). οἱ Παρ, 1 μοφόπάμπι [ΟΥγί8856 δέ 
πως. ἰπ6 1615 ργοχ μηδ 50η1, ΠΙΔΡΠΟ ΠυϑΠιν 5 ἰπίογ- 
τα}|0., ΒυϊίαππίοαΣ πιδγραγὶ (85. : ἰἰρθὺπι δχβίδι ὁχ 
Αιιαπὶ, ΡΠ πἰϊ, οἱ Απγηνϊαπὶ υογἷβ. ΝΟἷ5 οοτῖα αυο- 
εἰάϊα πηλτράγι 5 ἀδίογπιοβ οἱ οχϊσυδθ ἀδπὶ οβίιθ8, 
ἷπ Βεϊίαπηιοο πος πιδτὶ ἀθργθιθηϑα : Εὐ}ιϑιηοιὶ 
4υόαια ἴεγι (οἵα ΒοΓ68118 ογὰ. Ηυετιῦβ. 

(51) Ἐν κόγχοις γένεται, εἰς. Ελάδη) ἢφὸ μαθεὶ 
Ξϊαπυ5. ΐ 

(53) Περιόπτου τὴν χρόαν καὶ τὸ μέγεθος. εν 
Ἐγᾶβημϑ : ε Εχρίονδίογα 4] γοίεγαϊ, 4119}15 511 οἱ 
απδηῖα γαρίο, » υἱάθιυν ἰορί886 : περιοψομένου τὴν 
ὦραν, χαὶ τὸ μέγεθος, 564 εοάΐειπι Ηο]πι. οἱ Ἀδρ, 
δοἰϊοπϑίη ἀϑβοόσυπὶ πο ΦΕΠαπὶ : ᾿Αχούω δὲ εἶναι 
καὶ τοῦτον διαπρεπῇ καὶ τὴν χρύαν, καὶ τὸ μέγεθος. " 
Ἠσυετιυϑ. ᾿ 
(δ) Ὥστε ἀναλογίαν αὐτὸν ἔχειν', εἰς, 18 45]18- 

πὺ58 οἱ ΡΒ] εἶ ι8, απ ᾿ρθὶ ἐχ Μϑβδβίθαπα ἀδβογίρβα- 
τοι. σου ἰηϑἰηί5 6βὶ ἀρυιὰ Αὐγίδηυπι ἴῃ ἱπαϊείδ : 
Καὶ λέγει Μεγασθένης θηρεύεσθαι τὴν χόγχην αὐτοῦ 
διχτύοισι, νέμεσθαι δ᾽ ἐν, τῇ θαλάσσῃ χατ᾽ αὐτὴν 
πολλὰς χόγχας, χαθάπερ τὰς μελίσσας" χαὶ εἶναι γὰρ 
χαὶ τοῖσι μαργαρίτησι βασιλέα, ἣ βασίλισσαν, ὡς 
τῇσι μελίσσῃσι. Καὶ ὅστις μὲν ἐκεῖνον χατ᾽ ἐπιτυχίην 
συλλάδοι, τοῦτον δὲ εὐπετέως περιδάλλειν χαὶ τὸ 
ἄλλο σμῆνος τῶν μαργαριτῶν: εἰ δὲ διαφύγοι σφᾶς ὁ 
ἐπτιλεῖξι τούτῳ δὲ οὐχέτι θηρατοὺς εἶναι τοὺς ἄλ- 
ους. Τοὺς ἁλόντας δὲ περιορᾷν κατασαπῆναι σφίσι 
πὴν σάρχα, τῷ δὲ ὀστέῳ ἐς χόσμον χρῆσθαι. « Εἰ «ἷϊ 
Μοφαϑίμδηθ68 ΘΟ ΠΟ 8ΠῚ 608 (τ Γξαγ}.:8) τοι θυ5 ὁ- 
Ῥί, νεγβαγί διυΐθπὶ ἰ} πηᾶγὶ οἶγοα ΘΔΠῚ πηι} 15 Θοη- 
εἰν5, νϑὶιἱ ΔΡ65 : Γοβὸπὶ ααΐρρα βυυπὶ δυΐ γορίδαι 
Ὠλγραγ (5 ΠΆ 6 ΓΘ, υἱ ὯΡ68 : 80 5 Παἷ5 (ὉΓί6 ΓΟξΟ.) 

Βεϊαπηΐοο ἀδργεμοπάυπιυν,, ἰμίογ Πηλγφαγτα5 86- 

οὐ 488 ράᾶΓί68 ἰοπθ!. Τογι δυίοπι, 4υθαυα ποη 

Ῥυϊπιῖ8 ἀυπιᾶχαὶ ᾿πἶογίογοϑ διιηΐ, Ὑθι πὶ οἰΐδπὶ 86- 

οὐη6 5, |}5 ἐπί αι ἰῃ Βοϑρθογο οἶγοα ϑΟυἾδπὶ 

Τορογαπίυγ. ΠΙ5ὸ ρυδίογοδ ἀδ τηδγφαγία [ησϊρα 

ἀϊοευδηίαγ, φοπογαῦὶ ζ,.9 {Ππὶ ἴπ σοηοἸν8, 408 
Ῥγϑον δ θυ5 θυοο 5 5. 1}}165 βαηὶ : ἰἐγυπίυῦ δὺς» 

(6πὶ {125 ᾿ΙΔπηυλπὶ ΒΕΓ ἰὈΓΠῚΔ5 ἴῃ πιαρὶ ραβεὶ, ὑπᾶ 

Ργουηΐθ υϑὶπ σγορὶβ ἀυςθ, οοἴογα οἱ τηδσηϊυἀΐπα 
οομπδρίουδ, οἱ ἃ το 4}5 4085 5. 86 βιιηΐ, ἀΐογαη- 

το; ἰιὰ υἱ νἱάδαίαγ δ ααδη Ῥγομουγοηθηὶ ᾿ϑθΟΓα 

Εἰ δἰ πη! Πυδηθπν οἰπὶ 6ὺ 40] ἀρυπὶ γὸχ ἀϊοϊυΡ, 

ΠΠ0Δ νὰγὸ διΐδπὶ ἀθ ριιβοίφηιίυπι πιαγραγίίδγιπι.,, 
ΘΑΡΙΏΝ 50]! οοἱ αυς ἰ 118 γαρογίαπίυγ, νοπϑίοπα 

Β ματγγδίυγ : ἱπάϊμδηδϑ τηϑϑηυη τ οτίβ οἰτουΐίαιι τα- 
αἰδυθ σΟΠΊρΓΘ ΘΠ ἀ6η168 ὑτίπαγο, ὑπὰπὶ μοι οἴ π|ι πὶ 

6Χ οἰ θυ8 ἀυσοπὶ σΆΡΘΓΟ δἰυθοηίε5: δος δηΐῃλ 
(λρίο, οππθ Δγπιθηϊαπὶ απο {|| δυθοδὶ σαρΟΓα 

[4618 6886 πθοοίίαταν ἀΐευηλ ὧδ. ργοείϊνε,, υἱροῖθ 
Π0}}8 505 8ι6πι6 6χ 1ν8β αυ ἰρβυπὶ βοαυθηίυν, βοὴ 

γνοατ [τὰ η6 νἱπεῖα, οἱ ἀυοοπ) βοαθηίο. οἶα τ οἕ 

[πἀϊοδγὰπι παν φαγί ἀγυη φομοΡα ὁ ἰθπηροτγαπὶ ἰη- 

(ἀγν4}}}8. ρογῆς!, οὑπὶ πα πιο 85 σοηνογθίοπος οἱ 
Ἰηυἱδίίοπο5 ρδιίδίυγ Πυἀ Δηΐ πη], ἀονιος αὐβοίναίϊυγ. 

Ῥγφίθγοα ν6ΓῸ [γί γ δὲ {Π0, ἀροῦὶγὶ οἱ νοῖυϊ ἀδ- 

Πἴβεθγθ οΟποΒᾶπι ΔηΪη)8}18 τηαΓραυ πὶ (ἀγοης8., 

δρογίδηυα 1114, οο]θβίαπὶ ἰῇ 56 γογοπὶ γοείρογ ἃ 

4.0 8[ ρυγὸ πος ἱμγυο {πον} τορι οί, Ἰυοΐάα {{ 

τηλΡβαγ!8, ἰδρίἀδιηαυθ πιᾶρηυπὶ οἱ οοποίηαπι σ0η- 

οἷα ραγίαγιι. Ουοά 5] αἰϊφυδπάο εἶφγαπι, ἱπαυδ- 

οι οἱ Πθ γῆι τὰ ΓΟΓΟΙῚ Ἔχ οΘροΥ(, ποθι] 5 8πιὶ Π)ΔΓ- 

εϑρίαι, γε  φυὺπὶ οἰἶδπὶ πιΑΓραγ ἀγαπὶ ἀβπιθη βἰδιἰπι 
ἰρϑαι Εἰγουπιβίϑογα : 81 Ὑ6ΓῸ Γαχ ἰρ805 οἴιιρίαίι, 
Ἰνυὴς 78π| ΔΙ] 188. ΤΟΙ 488. ἙΟ10}188 ΟΔΡΘΓΘ. πο 
ΡΟΞ858 : αυἱ δλυίοπὶ 68. ξαρογίπι, ἰρβᾶγιιπὶ ΟΔΓΠΘΒ 
αἰγοβοογ 5, Π6ΓῈ; 0586 ϑΔυίειη δ ΟΓΠαΐαΠπὶ υἱΐ. » 

(84) Περιϊαμδάνοντες οἱ ἐπιχώριοι, εἰς. ϑοτῖρϑὶς 
Μοραβί!θ 68 ΘΟΠΟΠ85 ΠΔΓβΑΓΙΠἜΓὰ8 ΓΟι 018. οαρὶ Σ 
Ριϊηΐυ5, Φ] Δηυ8, οἱ Οτνίφθηοδ, υγπαηι!πὶ οὐγά, θὲ 
γοιθυβ; αὐ ἀσο ᾿νδή αν αἰνονιβα βϑῆθγᾷ ἰῃ 
ἀπαπὶ σοημάογυη!. Εχοίον! ργορόπιούυ ἰδία ρἱ-- 
δοδηδίΐ ται, υ88 {Πϊ γοιϊπὶ Ορα, βιϑιεγυθοὶ ἴῃ 
υἱδυβάαπι Νονὶ ΟΥθἷβ γος οπθι5. Ῥαηΐτ5 ν6ΓῸ ἴῃ 

πρινοιιβϊπειι ΔὈΪΠι {Π8, φυδὴν ἀόβοῦίθιι ΡΠ]Οβιγα- 
15 0. αἱ 26 υἱϊ. Αροίί., οαρ. 106, ΄αυῷ [ογίδββα δι 
[θυ] ε51, φυδιϊα ἰόγα δυπὶ αὐουμηια ᾿ς ΠΌΓῸ 
Ῥγοροϑβυῖΐί οἰἰοϑιι8 5ορ} δι. ϑ0]ὰ [ογ8 {11 ἴῃ δι 68, 
αὐ ἢξ ροὸΓ υὐἱπαίογαϑ. [0. : ᾿ 

(δ) Ὑπὸ τούτῳ. Οοίοχ Βερίι5, ὑπὸ τούτων, 
δὲ ρβᾶυϊο ροϑὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀλλ᾽ οἷον. 
μὰ Διοίγεται ὁ κόγχος χάσμῃ παραπλησίως, 

εἰς. πο αὐτολεξεὶ (αγα ἀρυὰ Ρ] πα πὶ γΕρο ΓΙ 65 : βδὰ 
ἱμδρία δυηὶ οἱ (58, πιαγμαγί[: θη) Ἔχ δδύθιῃ 
εὐμπογοβοιμ πηϑίογίδ, οσ αὐὰἃ μίπης ἰμίθγίοῦ (θϑίῷ 
εοδἰοϑβεῖ!, αἱ ἀοοοῖ Βυοίίιϑ; Ποπιρα 6Χ ΒιπΊΟΓῈ 46 πὶ 
ΔηΪ 68] ἰρϑαπὶ φοηογαί, οἱ δὰ (6818 παϊΓ ἰοηοπὶ ρτο- 
Γυμάϊι : φυλ!ῖθ ἰδια δδί φυθπὶ δὰ οϑβίιηι βυογη πὰ- 
ἐὐἰππθηῖαπι (δΓγοβίγῖ αι) ΔηΪπ8}} πὶ σΟΓρΡΟΓᾺ δυρρ6- 
ἀϊληι ; αυαί!β οἱ }}16 681, ᾳυθηὶ 84 πυς]οὶ δἰ ἱπιδηίυηι 
ὍΓΌΟΓ ᾽ρ88 ϑυμυπλ!. Ουαρτγορίογ ἰπιθγίογὶ [οβίω 
ΘΟποΟΙΟΙ 68. ΠΠΔΡβΑΓ (88 Ἂν τες 4|}}}8. 4105, εἰ 118 
πΐξγβ, συιβίηου  'ρβ6 νἱάϊ. ἤσετιυ8. 

(81) Αυὐοχ Βορίυ5, ἐπουράνιον. 



ΝΣ] 

ξϑυίίδπη οἱ ΠΥ 8 ἀοίογ θη) οοποίρί!. Θαΐη οἱ ᾿Πυά 

ΓΟΡοΥπιαϑ, δὲ ἃ [υἰσυγο ἀοργομβοηάαίιγ πιράΐο ἴῃ 
ἐείπογο, ἀυπὶ δά ἰὰ ρτγοβοϊβοϊίυγ υἱ Ἰορίἄοπη χὰ φτγὰ- 

σύ οδι, ρογίζεοίιι γοὰάδι, σοπιργὶπιἰίυν, οἱ γεϊαΐ 

ΡΓᾶΣ {{πΊ0Γ6 δραγφίϊ ϑθπιθη οἱ οἴϊυπάϊι, υἱ οἴεῖαι 6ἃ 

αυῷ ΡΠ γϑοπιδίἃ ΔρροΙΔηίαγ. Οοπεηρίς οὐΐληλ ποη- 

πυπαιδηλ αἱ οχίσυα {1} οἱ δ θοῦ θουγα, οοποίπηδ 

ἄδοΘΡρ ἰᾶπιοη, ᾳιδϑὶ Ἰαφιεπηθ πὶ πηριβϑία πὶ ᾿Θ ΠΡ Κ 
ποπάυπι δὐδρία, φἰαπαπίυγ. ἴπδυμοῦ οἱ ΠΙυ Δ ρτῶ 

οφίογίβ παρθοὶ Τηἀΐσα τπηαγράγίία : σΘΟ]ογο οδησίἀᾶ 

δϑῖ, ἄγροηΐο ἰυ οἷο 51}}}}}5, [ἃ αἱ ρθη ἀογ 510ρ4]- 

᾿Ἰ4ὰ5 Ἰεπίίογ οἰ σοὶ ς ὧἱ ρἰυτίαγυπι νογὸ ἤραγδηι 

Βαθοῖ γομυπήδη. δι οἱ βυρογοία δηΐοτὶ οἱ Ἰονίογὶ 

αυδηὶ ἰΔ} 18 παίυγα [ἐγαὶ. ἴὐβαιια δάδὸ δυιίοπὶ Δ5ρ6- 

οἷὰ ασυπά ἃ 65., υἱ αὖ [15 αἰἴδπὶ φυὶ ΠΠβιγίοΓ65 δυπὶ 

φοἸδυγοίατ, ψιριηδιπιούιπι αἱΐ 18 αυΐ ἀ6 Ἰαρίἀ θι5 

βογίρβίι. ΠΙυὰ ργϑίδγαα ορεϊπη τδγρϑυία βἰβηυτῃ 
ὁδὶ, τγο(ι 416 88] δὰ ἰοτηυπὶ ὀχδοία ργρ 8Ππ| 

6856, ΟΟΙΟΓΘ ἰΐοπι οΔη αἰ 5ϑἰπιὰπιὶ 6556 οἱ 5ρ] 6 115- 

5ἰπη8Π)., ἴψπὶ οἱ τπηρρηϊ απ Δηιρ 55 πιαπὶ. Ηθς 
ἰφίίυν ἀς Ιπάϊοα. Οὐ δαΐσπι γορουίίυῦ ἴῃ Βυϊδπηΐα, 
φοΙοΓα 400 6}05 δυρογοἶο8. ἰὴ υῖα 68ὲ διυιγὶ ϑρθοίοηι 

Γαίογί, ποϑι!οβα αὐϊαπὶ ἐϑί, οἱ πηλγρβαγίεἶἰβ Ἰηἀϊοὶς 

(88) Ὑπὸ ἀστραπῆς, μύει, καὶ ὡσπερεὶ τῷ δεί- 
μαξι, οἷς. ΡΙΪηΐυ5 : « δὶ [υἱσύγοῖ, σοιῃρτίπιὶ ο0η- 
οΠ|85; δὶ γ6ΓῸ οἱ ἰοηυογὶῖ, ρᾶν 88 Δ6 ΓαρΡοηϊὸ οοπ|- 
ΡΓ65585, 4088 γοσδης ρῃγδ5θη)δία οἰἥσαΓο, βροοὶα 0 Ἃ0 
Ἰηδηὶ ἰηβαίαϑ 5')}6 σΟΓρογα; [05 6586 σΟΠΟΠΔΓΙΙΠῚ 
ΔΡΟΓία5 : » δὶς δηΐπὶ Ἰορθηάσπι 6οί., θη αἱ γα ]ρο, 
« ΒρΘοίθ πΠιο060 ἰηδηὶ ἰηβαίδη)., ν» Αββϑοηδὶ Ρ,ϊηἶο 
δοίηυ8, 50 Π0 Απιπλη88 ᾿ἰ0. ΧΧΗῚ : ε« ΟΟπουβ85 
ΨΘΙῸ βϑρίβϑί πη 6 πηϑῖὰ [υἱσυγι!η ἰπαποβουπί, 40} ἀ6- 
ἈὈ}} 1 ραγίαῃι, δ} ἐθγια νἱ}}1}8 ἀουαπι Δὐυογίϊν! 8. » 
146πὶ 46 οΥἱβ ργοάϊι Αγίβιοιθῖος ἢ ἰδὲ. απΐπι. 11}. ΥἹ, 
οδρ. 2: Ἐὰν δὲ βροντήσῃ ἐπωαζούσης (ἀλεχτορίδος), 
διαφθείρεται τὰ ὠά, ε Θυοά 8] ἱπειιθᾶπια (μ8}}}π8} 
τοπυογὶῖ, σΟΓΓυπΙρυημιγ ονὰ. » Οοηιγαγίαπι ἰΔηηθῃ 
ἀς τηᾶγραγὶ 5 ἀοεαὶ ἰδ ογυ5 ΟΠ δγδόθπι8 ἀρὰ ΑἸΠ6- 
ϑυπὶ 11}. 61, ΟΡ. 14 : Φασὶ δ᾽ ὅταν βρονταὶ συνε- 
χεῖς ὦσι, καὶ ὅμδρων ἐχχύσεις, τότε μᾶλλον τὴν 
πίνναν χύειν, χαὶ πλείστην γίγνεσθαι μαργαρῖτιν, 
χαὶ εὐμεγέθη. « θϊοιηι ἃιι16πΊ, σᾺΠ} 10] Γυ ἃ ΟΓΘΌΥΆ 
δυμῖ, οἱ ἐπιθεΐπαπὶ οἰυβίομ δ, ἰης ΡΟ  ςϑἰ πηι πὶ ρίη- 
Πᾶπι οὐπείρογα, οἱ μ᾽ υγὶ πηΔ8 φσίσηὶ τηλγραγί85, οἱ 
ἰηδίσηΐβ πιάση τυὐΐη!α. » Τάριη παρθεὶ. ΤΙ ΟΡ γ]δοίυ 8 
ἴῃ Μαιμν. χη, 45: Ὥσπερ οὖν ὁ μαργαρίτης ἱστο- 
ρεῖται γεννᾶσθαι ἐν ὀστρέῳ, ᾧπερ ἀνοίγοντι τὰς 
πτύχας ἐνσχήπτει ἀστραπῇ, εἶτα πάλιν συγχλείοντος 
ταύτας, ἐκ τῆς ἀστραπῆς καὶ τῆς δρόσου συλλαμδά- 
νεται ὁ μαργαρίτης, χαὶ διὰ τοῦτο λευχότατός ἐστι. 
« ΟΘυοσπηδαπιοάυτη ΘΓΘῸ πΓραγ ἃ ΓΟ ρσοηδγαγὶ ἴῃ 
ΟδίγΓοΟ : η00 δρογίθηίε (6585, ἐπρτυν {ἀρ : ἀυ ηΔα 
Γυγϑιπὶ οἰδυάθηίο 645, ὁχ [υἱρῦγα οἱ ΓΟΓΘ ΘΟΠΟΙΡΙ0Γ 
ΤΆΤ ρΑΓΙ ἃ, ρΓΟρίογοδάυδ σα Πἀ 1} 55] πιὰ οϑί.  Πυετιῦϑ. 

(29) ἀργύρῳ διαφαγεῖ προσφερής. Διαφανὴς 
ΒΟΠ 56 ΠΡῸΓ ῥΓῸ ε ἰγΓδηϑιυεί 9, » 801 ΠΟΠηΠΠ4 081 
οἰΐδπὶ ΡτῸ « βΒρ[6πάϊ4ο » ρονίμιγ. Ποσγοιίυϑ : Δια- 
φανής, ἐπιφανὴς, ἐπίσημος. [ἰὐ : Διαφανές, λαμ- 
πρὸν, διάπυρον. ΟἸο555: ΟΥ̓} : Διαφανῆς, « Π᾿πρ]- 
ὁϊι5, ᾿Ἰσοϊά5, ΒροΟυ]αγί5. ν ΤΙ ΘΟρ γηϑίυ5 δὲ ἰαρὶά.: 
Τῶν σπουδαζομένων δὲ λέθων ἐστὶ καὶ ὁ μαργαρίτης 
χαλούμενος, διαφανὴς μὲν τῇ φύσει, ε [ἀρ ἀὰπὶ γΕΓῸ 
αυἱ 5ἰαθίοθα γοχαίγαηεν αἢ5 65. 15 4υἱ πηΡ ρα ΓΙ 8 
ΔρροΙδίμγ, ἤδίπγα αὐπἰοπῃ Ἰαο᾽ἀ05. » ΤοΙΠ6 ΓΘ δα 
Ἰούυπι ἰὰηο 50] }}εἶλι1. Υἱγ πηαση5 (0]. Βλ]πηὰ5. ἴῃ 
δοίίπ.), τοροηία νυ]ῖ : οὐ διαφανὴς μὲν τῇ φύσει, 
οὐπὶ ΡΓΦ5ΟΥ πὶ [κ8 6 νου θα ἈΠ|8Βη06 ποραπὰϊ ρατγιίοιἃ 
γοροίδί Αἰμδηζθιθ. δοηϊ 6 δὶ ΟἸοπιθπ5 ΔΙοχδη- 
ἀνπ5 ἢ Ῥαάασορο, 109. 11, σαρ. 12, Ομ γδίαπι ἃΡ - 

ΟΒΙΟΕΝΙΘ 858 

Α οὗ κύει λίθου ὑπὸ ἀστραπῆς, μύει, χαὶ ὡσπερεὶ τῷ 
δείματι (8) σχορπίζει, καὶ διαχεῖ τὸν γόνον εἰς τὰ 

λεγόμενα φυσήματα. Ἔστι δὲ ὅτε χαθάπερ ἡλιτόμηνα 
γεννᾶται βραχέα, χαὶ ἀχλύος τι ἔχοντα, πλὴν εὔρυ- 

θμα. Ἔτι δὲ χαὶ τοῦτο ἔχει ὁ Ἰνδιχὸς μαργαρίτης" 
παρὰ ποὺς ἄλλους λευχός ἐστι τὴν χρόαν ἀργύρῳ 
διαφανεῖ προσφερὴς (929), αὐγήν τε ὑποχλωρίζουσαν 
ἠρέμα διαλάμπειν, ὡς ἐπίπαν δὲ σχῆμα ἔχει στρογ- 

γύλον" ἔστι ὃὲ χαὶ τρυφερόχρως, χαὶ ἁπαλώτερος ἣ 
χατὰ λίθον. Οὕτως δέ ἐστιν ἐπιτερπὴς ἰδέσθαι, ὡς 

χαὶ παρὰ τοῖς ἐμφανεστέροις, καθὰ ὁ ἀναγράψας 
ἔλεγε περὶ τῶν λίθων, ἀφυμνεῖσθαι. “Ἔτι χαὶ τοῦτο 
σημεῖόν ἐστιν ἀρίστου μαργαρίτου τὸ τὴν περιφέ- 
ρειαν τετορνευμένην (60) ἔχειν, χαὶ τὸ χρῶμα λευ- 
χότατον χαὶ διαυγέστατον, χαὶ τῷ μεγέθει μέγιστον. 

Β Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ Ἰνδικοῦ" ὁ δὲ χατὰ Βρεττα- 

νίαν (61), φασὶ, χρυσωπὸς μὲν ἔστι τὴν ἐπίχροιαν, 
ὁὀμιχλώδης δέ τις, χαὶ ταῖς μαρμαρυγαῖς ἀμδλύτερος" 

ὁ δὲ ἐν τῷ πορθμῷ τῷ χατὰ Βόσπορον χνεφωδέστε- 
ρος (02) τοῦ Βρεττανιχοῦ, χαὶ πελιδνὸς, χαὶ τέλεον 

ἀμυδρὸς, ἁπαλός τε χαὶ μαχρομεγέθης. Καὶ γεννῦται - 
δὲ ὁ ἐν τῷ κατὰ Βόσπορον πορθμῷ οὐχ ἐν ταῖς Αἰν- 

ναις (θ5), ὅ ἐστιν ὀστράχων εἶδος μαργαριτοφόρον, 

ΡΕΙαπ5 μαργαρίτην διαυγῇ, χαὶ λόγον διαφανῆ. (2- 
ἰογυπὶ [ηἀ1685 ΠΙΔΓρΔΓΙ (5 Ὡγροηίο 5 Π|}[65 6586 δοτί- 
δὲς Οτίσθηθϑ : ἀπάγοβιθηθϑ δυΐοπὶ δρυὰ Αἰπεπδαπι, 
Τηάϊοαγαπὶ αἰϊᾶ5 010, 8]185 ὩΓβΘηΐΟ 5ἰ12}165, ἢθη- 
Π0}1458 σαπάϊια5, οἱ μ᾽ ποῖ υπι 061}}15 ῬΆΓΘ5 6888 ἀθοεῖ, 
ῬΆμ]Ὸ ροβι αὐγήν τε ὑποχλωρίξουσαν, οἰο. Πἰ οὐάά, 
ΠΟοἷπι. εἱ Άδᾳ., 56 Ἰοφεπάυπι : αὐγὴν τε ὑποχλωρί- 
ζουσαν ἢρέμα δισλα τεῦ γο] : ὥστε αὐγὴν ὑποχλω- 
ρίξουσαν ἠρέμα διαλάμπειν, φαθιηδάιτησάμπι Ἰοβ͵556 
υἱάοίις Εγαϑηνϑ, αι γ γι} : ε δἷς υἱ βρίαπάογ ουῦ- 
Υἱγ ἀϊ8 ραυϊαπι δι] υςθαϊ, » Αἱ 4υΐβ ὑπαυᾶπι ΥἱΓΘΓὰ 
ΠΔΓ ΑΓ [45 νοὶ [Δ ηἋ00 ΔΟΟΘΡΪ Ὁ γοΡ᾿ΪΠγ}8. ΠΟ8, « 5υ}» 
ῬΆΠΠ|60.5,.» φαο ἸηλΡραγ δγυιη σΟἰογὶ δ} ἢ 6 ο08- 
γϑηΐ!. 5:᾽6 ϑάδηϊα5 ρϑ]}ἀυ.8 40 Ἠεβίοάο ἀϊείυς εϑὶ 
χλωρός, ἀοϊηάς οἰἶλι) ἃ ΡΙΪΐΟ., 5δ'ς δυγυπι ρα! απὶ 
ΧΧ, Ρ5)]. αχν, 14, υὐἱ ἐν χλωρότητι χρυσοῦ, 

Γοοῖο νογιϊὶ Π{4|10ἃ γοίι!58 ᾿πιουργοίδιῖο, ε ἴῃ ρΑΠΟΓα 
δυγὶ; ν» Π|316 ΗΠ ΔΤ 15 οἱ Αὐσυδιίηι!8, «ε ἴῃ Ὑἱγὶ 416.» 
Μα]Ὲ εἱ Ηϊογοηγπιυβ ἦτ ἱπιεγμγεοίδιίοης Πιοπι 9] 
Οτίφεηὶβ ἰη υσᾶπι, « ἰῃ νἰγογὸ δυγὶ. ν Αἰ ἴῃ ἱπίογς 
Ργοίδιίοπθ ΠΟΠΊ 25 ἃ ἰῃ μηο., εἴη νἱγια δῖα δυγί, 
αι αυΐϊάδηι ἰοσυηί, νοὶ, αὐ 4}}} δογὶμίαπι Βαρεηὶ, ἰῃ 
ΡΑΠΟΓα δυτγὶ. » Οδί]} 5 : 

Ἱπαπταία ρα{ἰαϊον δἰαίμα; 
δι ἰη Αγσοπαμιϊεὶξ ; 

Θπαπίμηι δρὲ πιαφὶς ἰμτοτο ἐτραί{μὲ4 αμεὶ 
Δίαγι 115. 1}. 1χ, δρὶαγ, 63 : 

γοίίοτα παιῖυο ραίίοπι εὐ ῇιυα πιειαίίο. 
ΑΔ}}}. χα, ορίστν, 15 : 

Μίταμινγ ϑεψι σας οἰτοπίὶς αἰγὶ 
᾿ς, Εἰαπιπιαδ διρίιον. 
ὙΊγου 5. [ὉΓίᾶ556 ΕἰχῚ! ρΓΟΡΙΟΓ βπιᾶγασίοβ. ἰρ. 

(60) οάθχ γαιίσθηι5, τετορευμένην. 
ἫΝ Ὁ δὲ χατὰ Βρεττανίαν, εἰς. ΑἸληυ5. ὧδ 

πιλνμαῦο ᾿βυΠδπηΐοο : Γίνεται δὲ χαὶ χατὰ τὸν 
ἑσπέριον ὠχεανὸν, ἕνθα ἡ Βρεττανιχὴ νῆσός ἐστι. 
Δοχεΐ δέ πως χρυσῷ ὁπότερος εἶναι. (ονΥτῖβα ἐσ Οτ- 
ἔθι)6 : χρυσωπότερος, αυοί γεοίς οοπ͵θοογαὶ σθ5π6- 
Γυ5. ει ᾿ιος Ἰμαΐοα οἰΐδηι την φαγὶθ {τυ Αη- 
ἀνοϑι!θιο8 : Καὶ ἔστιν, ἱπαυϊί, ἥ μὲν χρυσοειδὴς 
σφόδρα, ὥστε μὴ ῥᾳδίως διαγνῶναι, ὅταν παρατεθῇ 
παρὰ τὸ χρυσίον. )ὲ πιαγραῦίεἰ5 Βείιδπηΐεῖα ρυγῶ 
α068 δρυΐ ΡΙΪεΐυπ, Ταοίυηι, δοϊίπυαι, οἱ Α πιαινδ- 
πηι. Ησετιυβ. 

(03) Ουάοχ ορῖτ5, χυφωδέστερος. 
(05) Οὐκ ἐν ταῖς πίγναις. Ὀίππλ βοηιι5 65ὶ ὀστρα- 

Π 
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“, 
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ἀλλ᾽ ἐν τοῖς προσαγορενομένοις μυσί" τούτοις δὲ, αὶ ὁ! αδΐογ. Ουὰ νθγὸ ἴῃ διφυβι 5 Βοβριιοτὶ ἱπνϑηΐ- 
λέγω δὴ τοῖς χατὰ Βόσπορον, ἡ νομὴ ἐν τέλμασίν 

ἔστιν. Ἱστόρηται δὲ χαὶ τέταρτον γένος εἶναι μαργα- 
ριτῶν περὶ τὴν ᾿Αχαρνανίαν ἐν ταῖς τῶν ὀστρέων 

πίνναις" οὐ σπουδαῖοι δὲ οὗτοι ἄγαν, ἀλλὰ χαὶ ἄῤῥυθ- 

μοι, χαὶ τὸ σχῆμα, χαὶ τὸ χρῶμα τέλεον διατεθολω- 
μένοι καὶ ῥυπῶντες. Καὶ ἄλλοι ὃὲ παρὰ τούτους εἰσὶ 

περὶ τὴν αὐτὴν ᾿Ακαρνανίαν πάντων ἕνεχεν ἀπόδλητοι, 

αν, ΟὈβουγίοῦ δϑὶ Βιϊδηηΐοα, βυθηΐσγα,, οπμπΐᾳυθ 

ΠΆΓΘΏΒ ἰυ68 ; ἰονἷ8 δυΐθπ), οἱ σγαι)ΐδ. Ναβοϊ Γ Ὑ6γῸ 

64 αὐ ἰη Βοβρθοτγί δηρυϑι 8 τορογίιγ, ποι, ἰπ 

Ρἱπιΐ8, 4υς Θρθοῖθ8 ἰ6ϑίς 6ϑι τπηλγραγίξδ58 [γθῃ8, βοὰ 

ἴῃ [ἰδ 4υϊ πιγ68 Δρρο!!δπίυν ; 08 ἀΐοο φαΐ Γεροτίαπίὰν 
ἴῃ Βοβριιογο. {Π| δυίοπι 4.51. ἰῃ ρα! υβίγνυ5 Ἰοοἰ8 ρᾶ- 

βουπῖιν. Ουΐη οἱ αυδρίυηι αγραν ἰγυπι σοη 5 οἶΓοᾶ 
ΑὐρΑΓΠΔηἰΔΠῚ π ΟΒἰ ΓΘΟΓΆ ΠΝ ΡΙΠΠΪ8 6586 ἴδγίυ ; ΠΟΙ. πηι] ίαπι Ἰδυιἀδίτε {Π|25, Θ6ἀ ἱποοποίημα, ἤχυγααυθ ΟΠ ηἷῃῸ 
βογάϊἀς οἱ 5408) ]ϑηέεξ. ΑἸΪ4: δὰπι δἰἰδπὶ ργῖοΓ ἰβίαβ ἴῃ μ8ς θαίδπι Αδαγπδηΐὰ οπηηΐ ἀδ οδιιβᾶ τορυάϊαηά δ. 
Ταῦτα δὲ συναγαγὼν ἐχ τῆς περὶ λίθων πραγμα- 

τείας, φημὶ τὸν Σωτῆρα, ἐπιστάμενον διαφορὰν μαρ- 

γαριτῶν, ὧν ἐν τῷ γένει εἰσὶ καὶ χαλοὶ καὶ (04) ἄλ- 

λοι φαῦλοι, εἰρηχέναι τό" « Ὁμοία ἐστὶν. ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι τοὺ; χκα- 

λοὺς μαργαρίτας" ν εἰ γὰρ μὴ καὶ φαῦλοι ἧσάν τινες 
ἐν μαργαρίταις, οὐχ ἂν εἴρηται (0), « ζητοῦντι 
χαλοὺς μαργαρίτα;. ν Ἐν τοῖς παντοδα πηῖς δὲ ἐπαγ- 

τελλομένοις ἀλήθειαν λόγοις χαὶ τοῖς φέρουσιν αὐτοὺς 

ζητεῖ τοὺς μαργαρίτας " χαὶ ἔστωσαν, ἵνα οὕτως ὀνο- 

μάσω, οἱ ἀπὸ τῆς οὐρανίου δρόσου συλλαμβάνοντες 

χόγχοι, χαὶ χύοντες ἐξ οὐρανοῦ λόγον ἀληθείας, προ- 
φῆται, οἱ χαλοὶ μαργαρῖται, οὗς ὁ κατὰ τὴν προχει- 
μένην λέξιν ζητεῖ ἔμπορος ἄνθρωπος. Ὁ δὲ ἀγε- 

λάρχης τῶν μαργαριτῶν (66), ᾧ εὑρισχομένῳ χαὶ οἱ 

Ὡ ΜΆ}. χα, 45. 

γοδέρμου, Υ]}]|08 ᾿ΓΟΠῚ5505 ρΈΓΘΙ4, [Ὁ ΠΔ0 τηλγὶβ ἂἵ- 
ἤτυην, Ρἱππορῃγίδοα, 560 {προς Ρἶδεθ ΠΟΙ 56Π|- 
ΡῈγ ςοπίδιυπι, ὧἱ οτοσϊἀδγαηι δηιαψυΐ, 864. αἱϊ- 
4ιδη6ο, εἴ ἃ τοορϑηιογῖθυ5 Οὐβογνδίαπι οὶ. Ατίϑίο- 
{εἶε5, Ρ]Γπἰι8, Βοος, 411}. Βαρογίυ πεν ρίππα ἴῃ 
Δραγηδηΐδ πιδγραγι δι ἴδγοηίοϑ; ΡΙϊηΐυ8 : 4 Αἱ ἰη 
Αρδγηδηΐδ 4085 γοοδίυγ ρίπιια πιλγραγίίδη ρἰηί!. » 
Ῥιορίογ δἰ μη ἢ ταἀΐπεπὶ ἰ4 οἴϊαπι ποπηϊηΐθ δθορι 
ΒυΠῚ σΟΠΟΪ5 Ιηἀἶο85 πιλγραγ ἰ(6γῶ ; [5᾽ 0 Γ0}8. Θηἶτ 
Οἰογδοθηυβ ΠοΠΟ Δ πὴ ΤΠ] ΟΔ1Π τηλγχαῦ Εἰ Γ!ἜΓᾶπὶ, ρὶπ- 
πη Δρρε!||Δι ; Ργοοορίῃϑ Υ6ΓΟ, χτένα, Ποη 4ιυοά οοι.- 
ἐθ8 [π6|68 πηϑγβΆΓ}Π18π| [ὉΓΟἢ8 τε] ρἱ πη 5}, γε] ρ6- 
εἴδη ; 564. αυοὰ ρμίππα;, νοὶ] ροοιίηϊ, γε] δἰΐδη θ116- 
εἶπο, στρόμδῳ, κεἱ νοίϊπη! “ΕἸ δῆς οἱ Οτίροποϑ, 
51Π|}}15 δί(. Ἡ᾿ΠΘορ γαβίι5 τυ 86 ἰαρίαίϑειις : Γίνεται 
δὲ (ὁ μαργαρίτης) ἐν ὀστρέῳ τινὶ παραπλησίῳ ταῖς 
πίνναις- φέρει δὲ Ἰνδιχὴ χώρα καὶ νῆσοί τινες τῶν 
ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ. « Ναβείιυγ γ61Ὸ ΠΆΤΡΙΑ ἴῃ ΟϑίγθῸ 
αυοάδη), αυ04 δἰ πηι !]8 68. ρἰπηΐ5. ἤος αὐίθιῃ [ἐνὶ 
Ἰπάϊοα τορῖο, εἰ ἰμβι α φυδάδη οχ [18 4118 δυπὶ ἴῃ 
τοδὶ Πα ΓΟ. » Απαγοβί! θη δρυὰ Αἰποηθυιη : Ἔστι 
δὲ ἡ μὲν τοῦ ὀστρέου ὄψις παραπλησία τῷ χτενί, 
« δι δυιὲπὶ οβίγαὶ δβρθοίι}8 δἰ π)}}}5 ρβοι πὶ. » ΡΙΪ-- 

Β 25. Δ ρμγοπυπιίαββο ἦ" : 

8. Ηἰ5 ᾿φίίυν ἃ πιὸ φοἰ οι 8. δχ 118 δοπιπιεηίδιϊο- 
πἰθυς αιῶ ἀ6 φαπηπιΐ8 βογίρις βυηῖ, ἀΐοο, ϑοῦναίο- 

ΤϑΙη, πιλγραγἀγὰπὶ αἰ Ποροη ἰδην Δρργίπια οοξῃοβοθη- 
(6π|, ἱπί6 Γ 4υ85 ρυϊοῖγ χυδάλπι ἐυπί, Δ|ἴα ἀοίογ- 

« δ΄} 6 68ὲ γοβηυπι 
ὁοογαπι Ποπιϊπὶ ποροιίδίοτὶ φυφγαηι Ρι ΟΠ ΓΔ 5 

τ ΔΡφΑγ 85; ν πἰδὶ δηΐπὶ ἰδία πηᾶΡραγ (85 ἀοἰΟΓΠΙ65 

οβϑ0ηῖ δἰίαυς, ποὴ ἰὰ [ςυ͵8561 ἀϊείυπι, «ε φυφγοηίὶ 

ΡυΪο γα8. τρλΡ αΓ (5. » ()υφτὶϊ δΔυϊόμη παγζαγ (85 

ἴῃ Ομ ζοηἾβ5 βογπιοπὶυ8 γογὶ(δίαπι ργοῆιοπι υυ, 

ἴῃ ἰΐδφιθ 4ιΐ ΒΘΓΠΟΠ65 ᾿|108 ΡΓΟΙδΓΌΙΝΙ ; οἱ βἰηϊ, ἃ. 
ἰϊα ἀρρε! ει, σοηοπθ 6 σΟ οδι1 τογὰ οοποὶρίθι 68, 

εἴ γ 00 γϑυ αι}8 στανυὰ 6 οΪο, ρῥγορθοίῶ, ρὲ}- 

ΟἾΓΩ ΒΆΠ6 Τ]ΔΓρΑΓ 8, 4115, [υχίδ αὐτὴ 40} πῃ πιᾶ- 

μἶθυ5 οδί ϑογῃοη θη), ἰἸ0Π10 πιογοδίον φυδτὶίί. θυχ 

Ῥίππα δυγὶ 8 σΆγοιΐ, 4088 ἀρ] 165. Παροπί ραοῖτ- 
Π68 : (0Π01118 δυῖίαη) ΠΙΔΓσΑΓ 6 Γ]5 ᾿ηἀ οἷ8β ὑπδιῖῃ 
(Δΐυπι 6556 Δ ΟΙΟΓ 6ϑὶ Αμάγοβι θηθβ. Θυϊάφαϊά 5]:, 
ἃ Ῥίππα, πιννιχόν [Δεἰυπὶ 65ΐ, 410 ΠΟΙηΪη6 πιϑῦμᾶ- 
Υἱιᾳ8 Ἱπάϊο28. μοι 55 πιυπι ἀοηΔ185 6556 50ΓΙ, Ατο 
Γίδπιυβ ἴῃ Ρενὶμί. πιατὶδ Ετμίαν. Ὑοοὶβ ᾿υ}15 Δ πὶ8 
γυχ Ὠ2)22., 4] πηλΡρδγ μα 5 η! βοδηίυγ. Ρδυΐο 
Ροϑὶ ἀλλ᾽ ἐν τοῖς προσαγορευομένοις μυσί. Μῦς 810 
ποηνΐπ μύαξ, οἱ μύτιλος : [α{1π6 πιμεμ8; οἱ πιῷ- 
ἐμᾶς, οἱ πυμιδομίμδ  ἰη]6 Οδι] οὐ πὶ, πιοιίο. [18 ἀϊ- 
οἴυπὶ νοϊυπι ἀπὸ τοῦ μύειν, φυοά οἰδυάδίυγ οἱ ἃρ6- 
Τίδίυῦ τυγβιδ ΠΟ ΟΥΘύῸ ; 81} ΟἸΠΘ5 δ γα ΘΟΠΟ 88 
εἰ οϑίγρα ἰτὰ ἀεθογθηΐ ἀρρο! τὶ. Αἢ ροιίι8 ιιοά 60- 
Ιογτα οἱ ἤφψυνα πλαγὶ δἰ Π}}}}5 511} ῬΟΥΓῸ Π0})} οἶγοᾶ Βο8- 
ΡΒογαπι ἰδηϊυπὶ,, 56 ἰπ ἴο10 00 Εοἰϊαπ ΒΟΓΘΔΗ 
ἰγϑοῖι τηΔγραγ[ἃ5. (Ἔγιηὶ οϑιγοὰ ; [ἀγα μἱ αἱ πηγίυ]}}ν 
ΔῸΠ ΠΑΡ Ϊηἱ ἀιϊηίαχδὶ, 56 οἱ Πυνίαι}}68, 86. ὨΙξΓδς 
ηυδπάοαι, οἱ 50] σοΠΟΟΙΟΓΟ8, οἱ ργβγϑι 465 ΠΊΔΓ- 
ΑΓ 88. Αγομδηοῖ 5 [μΑΠΊθ Γίι5. ἐπ ἀδϑογ ριΪθη6 

Ἱππηορτοῖια, πᾶγγᾶϊ ἰπ ογὰ ΟΟἰοἰἶοᾶ Ροηι! Εὐυχὶπὶ Γ6- 
ΟΓΙ05 ἃ 86 ὑπίοηο5 ΓΙΓῸ5. ἰῃ ΟϑίΓεΐβ ηἰργ5, 06 68ὲ 

1η ΠΙΥ 115, οἱ ροηΐ 8 δου πὶ 51Π}|}165 008 οἶτοᾶ 
ΒρδΡ ΠΩ ΤΠγδοίυπι ἀσργοιοηα! ἰγαϑϊε ΡΙΪηἶι5. 

πἴυϑ: « Ζυθα ἰγαϑίν Αγαυΐοὶβ σοῃοἰιδηι 6586 δἰ πη] θαι Ὦ δογὶυϊι 1ωμ60 Αἰγίοδηυβ ἰῃ Οδγείαπα ργονληοἷδ Ε βϑϑηὶ 
Ρέοιϊηἱ ἰμδθοίο; » (6 τηδυφαν ἀρὰ οποία Ἰοαιαι- 
τῦγ. Ῥεοιίηΐ 5} }|6Π| 6586 ἀἴοιηῖ, 568 ΠΌ}1ὰ5 ραει- 
πεῖ ργϑίογ Ῥγοςορίαπι Δρμδ ] αν}, οἱ γϑᾶρ86 ρϑοίθῃ 
ΠΟη δϑῖ : 5644 Π66 6586 μίπηδπι)ι γοὶ δχ 60 ραίεί αιοά 
Ατήβιοις 65 ρί πη 8 βοπιραν [ὑπ ἸΩΔΓῚΒ ΠΈΣΓΘΡΘ, ἰη- 
ἄοημυε 5ἷ δυθ]πῖαγ, οἵηον Ομ οϑιῖπι ἀοοοαί : 15]- 
ἀογυβ δυιοπὶ ΒΟΥ 1 ΘΟΠΟΙἸΔ5 [πε ϊϊοα5 πηδγρδγ {6 γᾶ 8, 
4028 μίπηλ8 3ρρε}|δἱ, ρῈΓ πιᾶγα ᾿ἰ θα γὰ8 ναραγὶ : τοῦ 
δὲ χειμῶνος εἰς τὰς ἐμδυθίους θαλάσσας δύνειν εἰώ- 
θασιν αἱ πίνναι: θέρους δὲ τὰς μὲν νύχτας χεχή- 
νασι διανηχόμεναι, ἡμέρας δὲ μύουσιν. « Ἠΐεπιο δυ- 
(6) ἴῃ μγοίυπι8 πιδτῖὰ ἱπηιηοΓαὶ 5061 ρ᾽ 85 ; ἐ5ῖδία 
δυίδιη ἡοοίι ἠδ }18ουηΐ παίληίό8, ἱπῖογ ἢ ν6γῸ οἰδυ- 
ἀυπίυν. » ΖΕ ΠΙΔπυ5 Βογῖἱ!, οχιγϑοία 6 πιὰγὶ ΒαῦτΟ 
ὠποῆα, ἀνυϊβοηυθ 6 σοποίια ἰαρίάδ, ᾿ἰθόγαπὶ ΠΔΙῺ 
ἴῃ τηᾶγα ἀσηηἷ, πονοϑῆυα ἰπ δὰ γϑηδϑοὶ Ὀηἰ0η685 ; 
4υοά ἐογί6 ποή “οπιϊηρφετΓοὶ, 5[ θχίγδοὶᾶ ρυοί 15 πι0- 
ΓΟΓΟΙΌΓ ς ΠΟΓΟΓΘῖαΙ δα θπὶ 83] ρ'ΠΏ8 6586.. Ργίογοᾶ 

ταρηὶ δά μογίυπι ΜοΙ6Ιθπβαπι, οϑίγοᾶ οἰ μὴ πηϑυραγίιᾶς 
τ 1556. ΑἸΐα ρατααυθ ἰὰπὶ τηλΓ Ἶ}8, πὶ τά 6 Γ- 
ΓΆΠποΔ ἰοοὰ γοοοβοὶ Αὐποϊάυς Βοοίϊι8, 86 ἰαμὶά. εξ 
φοηιη1., 1. 11, 6. 51, τργραγηατιπι [ἐγδοία. Ησετιῦδι 

(64) [π᾿ οοἀΐοα ναιίεδιο ἀθαϑι ἄλλοι. 
(65) ἀοάοχ Βερίιβ εἴρητο. - 
(00) Ὁ δὲ ἀγεάρχης τῶν μαργαριτῶν. δατρα- 

τὶ 5 ῬγῸ σοη6}}}5 ΠηϑΓραΓ 615 ροϑυΐ!. δὶς Ταοιυ8 
ἰπ γέια Αυτιοοία : « ἔοτι Βγίιδππῖα ἀυγαπὶ, εἰ ἂτ- 
βδυίυϊη,, οἱ δἰΐα' τηθίδα, ργειίαπι νἱοιογίς. Οἰρηῖ 
δι Οοδθδπυβ πιαγρανρίϊα., δε βυθίυβει δ ᾿ἰνυθηιία. 
Ουϊάδηι ἀγίθηι 6586 Ἰοφθη 8 ΔΓ  Γαπίυγ ; πᾶπὶ 
ἰῃ Βαργο πιατί υἷνὰ ἃς βρίγδι εἶα βαχὶβ ΔΥῸ} ; ἰπ 
Βιϊιληπία, ρου! χρυ θα δίηΐ, φοΠ Πρ. Εξο [δε 5 
ογοαϊἀογῖπι ποίϊαγαπι πιαγραγ Ἶ5 ἀ66556, φυλπὶ ΠΟ 8 
ἀναγ εἰδπι.» Ῥαα]Ὸὺ ροϑί Οὐΐφεπαβ, ὁ πολυτίμητος 
μαργαρίτης, εἰρ. πο γεργαϑομηιαὶ Ἠϊογοπγιηυβ ἴῃ 
εὐμμάριῃ ἢυης ΠΠΔ(1Π)] ἰοσυπι. Ηυξτιῦϑ. 



855 ΟἈΙΟΘΕΝΙΒ 8 
Αυΐθη ξ ΓΘ 618 ΠιαΓρ ΑΓ Ἄγυ τι, 48 ταρογία δἰ πη τος Α λοιποὶ συνευρίσχονται, ὁ πολυτίμητος μαργαρίτης, 
γογίαπιυν οἱ γοϊΐχυς, 111 δδὲ ργείἰοβα πιδγραι δ, 

Ομ γίβιυ5 νἱἀοἸοεῖ οὶ ογθυπη ΒΌΡΟΓΔΠ5 ργο 585 

ΘοΓΙρίαΡΑ8., δ᾽ 56Πη808 ἰδρὶβ 86. Ὀγορθθίαγαπι ; 400 

Τορογίο, γοΐαυδ ομηηΐ (Δεῖ 6 οαρίυπίαγ, ΔΙΪοαυὐ Ὁ Γ 

δυίοπι ἀἰδοῖρι!}08 δι108 ϑέγυδίογ, ἰδπαυδπὶ ΠΟΙ πο 5 

ΤδΓΟΔίογαΒ ΠΟῚ ΡΟ] ΓᾺ5 δοϊαπι πηϑυραγὶ [45 4ι188- 
ΤΘΏ65, 866 οἱ 4] 685 ΓΟρΟΓΟΓαμΐ δὸ ροβϑίἀδηϊ, οὐ] 
αἷι δ᾽; «Νὲ τι αι}8 πιαγραγίία8 ἃπί6 ΡορῸ058. » 

Πς δυίοπὶ ἀΐοία [α͵586 ἀϊδοὶρι}}8 γὶ ὃχ ἰΐ8 δρραγοὶ 

αὐ ριοσοίυηϊ δ : ε« Υἱάοηβ ἃυΐδ 2680.5 {υγ088, 

ΔϑΌΘΠΟ ἴῃ τηοηίοπι, οἱ οἰ 56 ΐδδοί, δοοοδϑογυπηὶ 

δὲ οὐπὶ οἀἰδοῖρυ!! 6᾽5; ν ἴῃ ξαιΐθ δηΐ πὶ δοΓ ΠΟ Π.Πὶ 

ἩΠθταπὶ ἀϊοία τα ο5ὶ 5 : « ΝΟΙΠΠ6 ἀδτγα βδηοίιπι δι 

θυ, ΠΟ πιϊ 4115 τηλτραγ δα δηῖ6 ρογοῦβ. » Υἱά6 
ρίζαν πυϊὴ ἰογῖα 8 αὶ πιδγφαῦί88. νοὶ ργοιοϑαπι 
τολγζαγ πὶ ποὴ ἢδθαῖ, πος δογναίογίβ ἀϊβοίρυ!υβ 

δἷι; ρυϊοιγα ἀΐοοὸ πιλγρϑγίία, ἤθη ἠδθυΐοβα οἱ οὔ- 

80 .Γ8, 4118168 δυπὲ Πγοισογυπι ΒΟΓΊ ΠΟ π63, πο δὰ 

οτίθηιοπι, 986ὰ δά οδολδυμ οἱ δὶ δαυϊϊοποπι ἰη 1ὰ- 
οδαι ῥγυϊλία, δὶ πιοὰο εἱ ἴϑζδδὸ σοιαργαμβεπάδηάα 

50η1, ΡΓΟΡΙΘΓ οᾶπιὶ 4υ8Πὶ ἰπίοῦ τηδγραγία ἀϊγογϑίς 

ἰὼ Ιοοἱβ παδοεδιία γερουίπιιιβ αἰ δογοηιΐδπι. Εογία556 

δυίθπι ἰαγθ αἱ βογπιοηθα, εἰ ἴῃ ορογίθιιβ οαγηΐβ ροῦ- 

νου! δγθβ68, οὔβοιν5 βιπί οἱ ἰμ ραϊυἀίθυ5 πὰ- 

δοδηῖ65 Παυάαυδαιδηι θομδῈ πιδγρατί 5. 

Δ,52 9. Εἰ δυίοπι φυΐ ρυ ]οθγαβ πιαγραγίία5 αυοτὶϊ 
δεροημηοίαῦ!5 {ΠΠπἃ 35. : « Ουφγῖί6, 6. ἰητοηίοι5: ν 

11. φυοχιο 5. : ε Οπηηὶ5 ᾳυὶ ᾳφυωγίί,, ἰηγθηϊ. » 

ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὑπὲρ τὰ τίμια γράμματα χαὶ 

νοήματα τοῦ νόμου χαὶ τῶν προφητῶν λόγος, οὗ εὖ- 
ρεθέντος χαὶ τ᾽ ἄλλα πάντα εὐμαρῶς παραλαμδά 
νονται. Διαλέγεται ὃὲ ὁ Σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς πᾶσιν, 
ὡς ἀνθρώποις ἐμπόροις, οὐ μόνον ζητοῦσι τοὺς χα- 

λοὺς μαργαρίτας, ἀλλὰ χαὶ εὑροῦσιν αὑτοὺς, χαὶ 

χεχτημένοις, ἐν οἷς φησι" « Μῇ βάλητε τοὺς μαργα- 

ρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων. » Δῆλον δὲ, ὅτι τοῖς 

μαθηταῖς ταῦτα λέλεχται ἐχ τοῦ προτετάχθα: τῶν 

λόγων τό" ε« Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος, 

χαὶ χαθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ " » ἐν γὰρ τῷ εἱρμῷ τῶν λόγων ἐχείνων εἴρη- 
ται ε« Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς χυσὶ, μηδὲ βάλητε 

τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων.» Μήποτε οὖν 
ὁ μὴ ἔχων μαργαρίτας, ἣ τὸν πολύτιμον μαργαρί- 

τὴν, οὐδὲ μαθητής ἐστι τοῦ Σωτῆρος (67), τοὺς μαρ- 
γαρίτας τοὺς καλοὺς, οὐ τοὺς νεφώδεις, οὐδὲ τοὺς 

ἀχλυώδεις, ὁποῖοί εἰσιν οἱ τῶν ἑτεροδόξων λόγοι; οὐ 

πρὸς ἀνατολὰς γεννώμενοι (68), ἀλλὰ πρὸς δυσμὰς 

ἢ πρὸς βοῤῥᾶν, εἰ χρὴ ταῦτα προσπαραλαμδά- 
νειν (09), δι᾽ ἣν εὕρομεν διαφορὰν μαργαριτῶν ἐν 
διαφόροις γινομένων τόποις. Τάχα δὲ οἱ τεθολωμένοι 
λόγοι καὶ ἐν τοῖς ἔργοις σαρχὸς χατειλιγμέναι αἱρέ. 

σεις οἱ ἀχλυώδεις εἰσὶ χαὶ οἱ ἐν τέλμασι γινόμε- 
νοι (720) μαργαρῖται οὐ χαλοΐ. 

Συνάψεις δὲ τῷ ζητοῦντι χαλοὺς μαργαρίτας τό" 
« Ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε (71)" » χαὶ τό" ε Πᾶς ὁ ζη- 

τῶν εὑρίσχει. » Τί γὰρ ζητεῖτε ; ἣ τί πᾶς ὁ ζητῶν 
Ουΐάπαπι δυΐοπὶ φυφυὶ 8} δυὶ φυϊὰ 11 651, φυοὰ αὶ εὑρίσχει; ᾿Αποτολμήσας εἴπω, τοὺς μαργαρίτας, 
Ομπἶ5 φυὶ αυφτῖς ἰηνοηὶ 3 Οοηἤάεπίεν ἀΐοο, τηδγ- 

ξλιϊία, οἱ πιαγφαγίυπὶ ἰΠΠυἀ 6586 φιοΐ ἰ5 ροβδίἀοἱ 

4υἱ οπιηΐδ ἀλὲ, δογυ πα ἰδοίυγαπι (δοὶς ; Ῥγορῖοῦ 

αυοὰ αἷι Ῥαυϊι5 "δ ; « Ομηηΐυπι ᾿λοίυΓαπι [δοἱ, οἱ 

Οἰμινϊβίυαι ἰυοτι (Δοίδιη, » ΟἸηπΐα ἀρρδ ΙΔ Π8, ρα] οἾΓ8Β 

τ λΓραγὶ 28; «αἰ ΟΠγίβιυπι Ἰυογ Δοΐλπι, » ρΓοιοϑυι 

80 Π}ο6ὲ αμίουπι τηδγβαγί αν. Ῥτοιίοϑα ἰσίτ ΙΒ ΘΘΓηᾶ 
1ἰ8. φαΐ ἴῃ ἐδπουγὶ8 δυηΐ, υϑυβαπα Ἰυασογης, ἀθῃθα 
ΟΥ̓ΔῸΣ 50]; μΓοίΐο5α αυοαυδ φίογία αὐ βιργὰ τὰ]- 
ἰυπὶ Μογοῖβ εδί, οἱ ἰρβογυπὶ ἡυοηυθ, ορίπον, ργο- 
Ρἰιδίάγαμι ; Ῥυ!οπτυπιααθ 860 βρβοίδοι!απν : ροΓ 
αὐάπὶ ρ]οτίαπὶ 60 ἀδυοίπηυγ, υἱ φίονίαπι Ομ γί βιὶ 

ΒρΘΟίλτ Ῥοϑϑίπιι15, 08 πὶ (5. π|οηῖ0 500 δοΟΙρΓο- 
Ἰ)Δὴ8 Ῥαίθν αἱΐ "" : ε Ηϊς οβδί ΕἸΠῈ 5 Ἰηθι8 αἰδοῖα ἴῃ 
400 π}}}ν} σοπιρίλου!. 564 πες φιορ ἤσδιιπι ὁδὶ φιοα 
εἰδγυῖς ἴῃ μᾶς Ραγίθ, ργορίεν δχρα]θηιεπὶ αῖο- 
τίαπα ν,.» οἵ ργίιι8. Π0}}}8. 6Ὰ 6]ο"ἴα ορυβ 68ι 4υδ 
Δργοβαιίοπεπη γεοὶρὶς Ἔχ θη εἷ5 φ]ονίαι οδιιβα; νϑγθὶ 
ἔτγαδδ, ἱπιρεγίθεια βεἰθπιϊα ορυι8 δϑί, αιιδ δηιϊΐψυλ- 
Βέταγ οὐπὶ ραγίδοιο δἀνοπογὶι "5 : Ομ 5 δηΐιη ΔΠΪ ΠῚ 
8 ἰηΔηιἰδιη νοπίθηϑ, οἱ δὰ μεογίδοιϊοποπι οοπίοη- 

δ. ΜΆ}. γὴν, 0. 6 Μδίἢ. ν, 1. 57 ΜΆ}, γι, 
νι, 17, 55}1 Οογ. Χμ, 10. 535} (ογ. χη, 9, 10. 

(67) Εχοίάοται δχ δἀϊιίομα μοι τὸς Σωτῆρος, 
48} ΟΠΠ68 Π|88. οΟὐΐς65 ΓοϑΠιυυηὶ. 

(68) Οοάεχ γαιίοδη., γενομένην. 
(69) Οοάοχ γαιίοαη., προσλαμθάνειν. 
(70) ΑΙεον οοάοχ, ηαθαι γἱαῖι Τατίπυσ, μαῦοι γεννώ- 

μένοι, ΔΓ γενόμενοι, 

χαὶ τὸν μαργαρίτην, ὃν ὁ πάντα δοὺς (73) καὶ ζη- 

μιωθεὶς χτᾶται, δι᾽ ὅν φησιν ὁ Παῦλος" « Τὰ πάντα 
ἐξζημιώθην, ἵνα Χριστὸν χερδήσω, » πάντα λέγων 

τοὺς χαλοὺς μαργαρίτας" ε ἵνα Χριστὸν χερδήσω, » 
τὸν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην. Τίμιον μὲν οὖν λύ- 
χνος τοῖς ἐν σχότει, καὶ χρεία λύχνου ἕως ἀνατείλῃ 

ὁ ἥλιος" τιμία δὲ χαὶ ἡ ἐπὶ τοῦ προσώπου Μωσέως 
δόξα, ἐγὼ δ' οἶμαι ὅτι καὶ τῶν προφητῶν, καὶ χαλὸν 
θέαμα, δι᾽ ἧς εἰσαγόμεθα πρὸς τὸ δυνηθῆναι ἰδεῖν 

τὴν δόξαν Χριστοῦ, ἧ μαρτυρῶν ὁ Πατὴρ φησιν' 

«Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ὃν ηὐδόχησα. 
“Αλλ᾽ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ 
μέρει ἕνεκεν τῆς ὑπερδαλλούσης δόξης, » καὶ χρεία 

ρ ἡμῖν πρότερον δόξης τῆς ἐπιδεχομένης (15) χατάρ- 
γησιν ὑπὲρ τῆς ὑπερδαλλούσης δόξης, ὡς χρεία γνώ- 
σεως τῆς ἐχ μέρους, ἥτις χαταργηθήσεται, ὅταν 
ἔλθῃ τὸ τέλειον. Πᾶσα τοίνυν ψυχὴ ἐρχομένη εἰς 
γηπιότητα, καὶ ὁδεύουσα ἐπὶ τὴν τελειότητα δεῖται, 
μέχρις ἐνστῇ αὐτῇ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, παιδα- 

γωγοῦ, καὶ οἰχονόμων, καὶ ἐπιτρόπων, ἵνα μετὰ 
ταῦτα πάντα ὁ πρότερον μηδὲν διαφέρων δούλου, 

Ὁ. 85 1018. 3 [0ὑἱ4ἅ. 8. 0 ΡΒΠΙΡΡ. ᾿,, 8. 5 Μαιιὰ, 

(11) Εὑρήσετε. ΑἸΐυϑ οοὐδχ, φαθπὶ οοηδαϊεὶ! 
Τατίηυϑβ, εὑρίσχετε. 

(72) Ὃν ὁ πάντα δούς. ὕπυδ 6 Ταγίηἰαη 8 οοὐά.ν 
ὃν ἅπαντα δούς. 
{Πν τῆς ἐπιδεχομένης. ϑῖς Βαροηϊ ομθπεδ οοήά. 

1138. Ῥογρογαῃ δυίοιη οὐϊο μοι, ἐχδεχομένης. 
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Κύριος πάντων ὧν, ἀπολάδῃ ἐλευθερωθεὶς ἀπὸ παι- Α ἀοῃ5, ραράδλρορο, δἀπιἰηἰβέγαιοτ»π8., οἱ Ῥγοουγαῖο- 
δαγωγοῦ, καὶ οἰχονόμων, καὶ ἐπιτρόπων τὰ πατρῷα, 
τὰ ἀνάλογον τῷ πολυτιμήτῳ μαργαρίτῃ, χαὶ τῷ ἐρ- 
χομένῳ τελείῳ χαταργοῦντι τὸ ἐχ μέρους, ὅταν τὸ 
ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ χωρῆσαί τις δυνηθῇ, 
προεγγυμνασάμενος ταῖς, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ὑπερε- 

χομέναις γνώσεσιν ὑπὸ τῆς Χριστοῦ γνώσεως. ᾿Αλλ᾽ 
οἱ πολλοὶ, μὴ νοήσαντες τὸ χάλλος τῶν πολλῶν μαρ- 
γαριτῶν νομιχῶν, χαὶ τὴν ἔτι ἐχ μέρους γνῶσιν τὴν 
πᾶσαν προφητιχὴν, οἴονται δύνασθαι χωρὶς ἐκείνων 
τρανου μένων χαὶ καταλαμδανομένων δι᾽ ὅλων εὑρεῖν 

τὸν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, καὶ θεωρῆσαι τὸ 
ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, οὗ συγχρίσει 

πάντα τὰ πρὸ τῆς τηλιχαύτης καὶ τοσαύτης γνώσεως, 

οὐ σχύδαλα τῇ ἰδίᾳ φύσει τυγχάνοντα, σχύθαλα ἀνα- 
φαίνεται, ἅπερ ἐστὶ τὰ παραδαλλόμενα τάχα τῇ συχῇ Β 
ὑπὸ τοῦ ἀμπελουργοῦ χόπρια, αἴτια τυγχάνοντα τοῦ 
αὑτὴν καρποφορῆσαι. 

τῖθυβ ἰηάϊμεῖ, ἄρπος οἱ (Ἔπιρογί8 Ρ]εηἰ τυ 0 Δάνεπε- 

τί, αἱ ροβιπιοάυπι 4υΐ Π1}}}} ἃ βεσύο ἀϊβογεθδῖ, 0ὁΠ)- 

πίστη Ῥοπιῖπυ5, Πἰθ6Γ [δ ο υ5, ρϑίθγηα ὈΟΠ8 ἃ ρθἀλ- 

ξοζο, αὐπιἰηἰδἰγαιογῖθυ.8 δἰ ργοουγαίογῖθυ5 γϑοὶ ἰδ, 

ας φ΄΄υα ργορογιίυπα Γαβροηάδθηϊ ργοιΐ050 Πηᾶγχᾶ- 

γἰίο, οἱ δάἀνοηι θη ρογίεοιοι! ΠΠἸαἀ ἱπυρον(ἐεία πὶ εἰ 
ἐσ ρᾶγία βο τ πὶ ΔὈγοβδηι!, ψυᾶπάο λυ εἸ ΘΠ! 12π| ἀ0- 

οἰτίπ ΟΒγίδιὶ ἀββθαυΐ αυΐβ ροίυογί!, δχογοϊ δίυβ 
Δηί6 ἷπ ἰἰδ οὐφηϊἰοηΐθυ5, 4υ8, υἱ [16 ἀΐϊοαπι, ΟΠ γί- 

διϊ οοφηλίοηὶ δυθήοοηῖ. 5εἀ ρἰειίᾳυς ῥ᾽ υγὶ πιαγυ τὰ 
Ἰορφὶβ πιαγαγ Ἄγυπὶ ρυ]ο τ Δ η 6 πὶ, δἰ αι οἰἰδπι- 
πυπὶ 6χ ραᾶγίθ δϑὶ, σοζηλ! οἤ θη Οπιμο πὶ Ῥτορ]νεί8 - 

τῦπι Βοη νἱάξηί68, δῦβαιθ 1}}}8 Ἔχ ! οδ113 οἱ πηθπίθ 

φοποορεΐϊβ Ῥγοι συ πὶ ὑΠ0Π) ΠΡ ΑΙ ΠῚ ΟΠ ΠἾΠΟ Γέ- 

ΡΟΓΙ͂ΓΕ 56 ρο856 ΔΓΡΙΓαπίυγ, οἱ Θχςθ!]Θ Ἶᾶπὶ δε εἢ- 

τἰα Ομ γίϑεὶ 5681 οοπιοπιρίατὶ ; δὰ 4υδπι, σΟΠΙρΑΓἃ» 

«ἰοπα [δοῖδ, οπριιΐα αυα ἴδ]6πὶ ἰΔπίδπιη]16 οοξφηϊίί0- 

ΠΟΙἢ ΡΓΟΒΟΘ5ΒΘΓΌΏΙ, Οἰἰαπιϑὶ ργυργίδ παίιγα βΒίδγοογα ΠῸῚ 50ηϊ, βίθγοοτα ἰϑπΊοῃ Υἱἀθηίυγ, 4:5 [Ὀγί4886 οἱ 
βίεγοογα δυηΐ 4.18 ἃ Υἱηΐδογ δ)ὺ ἤσαπ' δάἀιηονοηῖυγ, αὐδαυς τς δα [τυοίυπὶ αἴδγαι, οὔϊοίυπηι 5, 

Τοῖς πᾶσι τοίνυν ὁ χρόνος, καὶ καιρὸς τῷ παντὶ 
πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, καὶ ἔστι τις καιρὸς τοῦ 
συναγαγεῖν τοὺς χαλοὺς μαργαρίτας λίθους, χαὶ χαι- 

ρὺς μετὰ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν τοῦ εὑρεῖν ἕνα πο- 

ἁύτιμον μαργαρίτην, ὅτε χαθήχει ἀπελθόντα πωλῇ- 

σαι (14) πάντα ὅσα τις ἔχει, ἵνα ἀγοράσῃ τὸν μαρ- 
γαρίτην ἐχεῖνον᾽ ὥσπερ γὰρ πάντα τὸν ἐσόμενον 
σγφὸν ἐν λόγοις ἀληθείας δεήσει στοιχειωθῆναι πρό- 
περὸν, καὶ ἐπὶ πλεῖον διαδῆναι τῆς στοιχειώσεως, 
χαὶ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν στοιχείωσιν, οὐ μὴν 

ἀπομένειν ἐν τῇ στοιχειώσει, ὡς τιμήσαντα αὐτὴν 
χλτὰ τὰς ἀρχὰς, ἀλλὰ διαδάντα ἐπὶ τὴν τελειότητα, ," 
χάριν ἔχειν τῇ εἰσαγωγῇ, ὡς χρησίμῳ γενομένῃ κατὰ 
τὰ πρότερα" οὕτω τελείως νοηθέντα τὰ νομιχὰ χαὶ 

τὰ προφητικὰ, στοιχείωσίς ἐστι πρὸς τελείωσιν νοού- 

μενον (75) τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ πάντα τὸν περὶ τῶν 

Χριστοῦ Ἰησοῦ ἔργων καὶ λόγων νοῦν. 

« Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σα- 
γῆνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν. » Ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
εἰκόνων χαὶ τῶν ἀνδριάντων αἱ ὁμοιότητες οὐχ ἐξ 

ὅλων εἰσὶν ὁμοιότητες ἐχείνων πρὸς ἃ ταῦτα γίνεται, 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ (76) ξύλῳ, φέρε εἰπεῖν 
χηρογραφουμένη εἰχὼν τῆς: ἐπιφανείας μετὰ τοῦ 
χρώματος ἔχει τὴν ὁμοιότητα, οὐχέτι δὲ σώζει τὰς 

40. Οπιπΐθυβ ἰφίαγ, δυυπὶ ἰαπιρὰ8 6εδὶ, οἱ οπριιὶ 

Γοὶ ΄υῶ δβῖ δι οἷο ϑ08 6ϑβὶ ἰθιῃροϑίϊν 85, οἱ εϑὶ 
ᾳυφάλπι ορρογίυηἰϊ45 σΟἸ φοηἀϊ ρυ οἴ Γα5 τηαγρατὶ- 
(48, οἱ ροϑί δϑγιπὶ ΟΟἸ]οοἰἰοΠαπὶ οοςαδβίο γερογεηάϊΐ 

ὕηυπ ὈΓαιΪοϑυπὶ πιδγραγίι πὶ, αυαπ 0 ΠΟΙΠΡ6 (θη ̓  

γϑηΐς δϑευηίο ἅ 5.8 αυεπιρίαπιὶ οπιηΐα αυξουη- 
406 μοϑδίἀοι ἀϊνοιίογα, υἱ πηδγραγίίαπι [Δ δπηιϑί. 

Ουοιπαἀιηοάσπι δηΐηι 15. 411 [Π ΒΟΥ Πι ΘΠ θ0}5 νοῦ 8115 

ΒΔ ΡΙ6η8 [ὈἰυΓ15 ἀδΐ., δἰ οπηοη "8 ργίυβ 6ϑὲ ἱπίογιηδη- 
ἀυ8; ἀοϊηάδ ἰη ἱπίογηιδιίίοπο 114 υἱοῦ υ5 ἀοθοὶ ργο- 

ετοάϊ, οἱ γυιάσπι ᾿Π14πὶ ἱπίογπιδιϊοπθπι πηᾶϑηὶΐ [ἌΠΘΓΟ, 

ΠΟ ἰδηθη ἴῃ 68 ἱπηπογαι, υἱ 4αἱ δᾶπὶ ἃ} ἰῃ 1110 

Βδϑυδεῖν ἴῃ Ῥγοῖῖο, βοὰ δά ρου δα! ] ὁποῦ μογ οηίθη 

Ἰιαθογθ φγαίίαπι ἰηϊγοάυοιίοηΐ, αἱ 485 α{}Π|ξ6  οἶγοᾶ 

ἰπἰεἴα (Δςῖα ΓἀοΓΪ( : βίο δὰ αυς δὰ Ἰερβδηὶ εἰ ργορῇδ- 
[15 ρότγιϊποπι ρογίροια ᾿μ 16] εἴα, ἰηϑι α1}0 συ} δὰ 
Ροτίοοια ἰπιο!!Πσοπάυπι ἘΕναμπροίίαπι, οἱ οαιποῖ) ἀθ 
265 ΟΒγίϑβιΐ ἔδοιὶβ εἰ ἀΐοι}8 6 50). 

11, « Παγυπν 5ἰ π}ῖ}]6 δδί γοξπαπι σΟἰογυπι βάβ θη 88 
Τηΐβϑα5 ἴῃ τηᾶγα "δ, » Ουεπηλἀπηοάυπι αυ ἴῃ ᾿πη8- 

εἰδῖθυ5. δἱ βίαϊυΐϊβ βυηί δἰ π}}} τυ} η6 8, ποη ρΡογίβοις 

δἰ πα! Πα π65 δυπὶ δογαπὶ 4υογυπ) οαυ58 {ΠΠπ ἤσηϊ; 

δοὰ φυς ἴῃ Ἰΐξῃο ρίαπο, ὑοῦ φγδεῖα, οογᾷ ἀορί εἰ 
68. ἰπιᾶξδο, 5ἰπι} τυ ἀἰ ποῖ φυϊ πὶ δι ρον Ποϊ εἰ εἰ οοἷο- 

τὶβ οὐπιίπεῖ ; ποη δυϊοηὶ ἀδρΓαβϑί0η 65. ἰπβιροῦ οἱ 

εἰσοχὰς καὶ τὰς ἐξοχὰς, ἀλλ᾽ ἔμφασιν μόνην αὐτῶν" Ὁ ΡΓομαΙποη 28 βογναὶ, βθὰ θᾶγιπι ἰλπίαπι Γεργθϑοπ- 

ἡ δὲ χατὰ τοὺς ἀνδριάντας πλάσις τὸ μὲν χατὰ τὰς 

εἰσοχὰς καὶ τὰς ἐξοχὰς πειρᾶται σώζειν ὁμοίωμα, 

οὐχέτι δὲ χαὶ χατὰ τὴν χρόαν" ἐὰν δὲ χαὶ χήρινον 

ΜΊΜΙΟ. ΧΗ, 8. "Ὁ Μαι. χη, 41. 
| 

Π Οοάοχ γαιΐσληυβ, ἀπελθεῖν χαὶ πωλῆσαι, οἱ 
ἰοίτα,, περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν στοχείωσιν. Νοχ 
81:09 οοάδχ αιοπὶ οοπδυϊυΐ! Ταγίπα5, οὐ μὴν ἐπι- 
μένειν ἐπὶ τῇ στοιχειώσει. ' 

(15) Πρὸς τελείωσιν νοούμενον", εἴς. [18 Π|88. 
Βοία. οἱ Ἄρα 80 δἷπθ βθηῆδι. ϑουῦ θοππη νἱά6- 
ἴων, τελείως. ΕγΑ5ΠΙῸ5 ἀοἰοῖ γοοοπὶ τελείωσιν, γοΥ 
βηΐηὶ : « δὰ ἰπ:ο!]Π σου Ενδηρο! υπι. » 

(76) Ἀ.1.2᾽ ἡ μὲν ἐν ἐγὶ ἐπιπέδῳ, εἰς. ΤΓο5 ηἷς 

ἰαιἰυποπι : βίδι υϑταπὶ δυΐοπιὶ ἤοίίο, 51π|}}π6}π|6 πὶ 

ᾳυϊάεπι αυᾶ ἰῃ ἀδργοβδιοηῖθι8 δἰ ῬΓΟΠΙ 6118 οθης 

ἰδεῖ δογναᾶτα πἰμ τ; ας γαΓῸ ἴῃ ΟΟἰυγυυ8, ΠΟῚ 

ἱπιδρίπυπι Γογπιδηάδγιπν ταιίοη68 γϑοεηβεῖ : ΓΪΠῚΔ, 
οὐαὶ οοΓἰ8 ρίηρίτυν ; Διο γα οὐπὶ δίδίι8,, 16 ΓΠ1Ὰ Οἱπὶ 
οαΓοα δἰπιυίδεγα οἰϊηρυιίατ,. ΡΓΙπια ΟΟΙΟΓΕδ δίωθ 
τοι ΠΟ ΠΕ}15:; βοουπάδ ργΟπλΪ πο η 88 51η6 οΟ]οτί- 
μα τορι Ῥγοπηίποηι 88 οἱ οοίογεβ οὐπιϊπεῖ. υὶ 
Διο τι ςοτὶβ Ρίηφοπάϊ δσχογεουδηϊ, ἀϊσουαηπῖυν χήρον 
γράφοι ; φαΐ Πηρευάπε βίδία 8, ἀνδριαντοπλάσται αὶ 
4υυἱ οογοα5 οὔ ρίο5, χηροπλάσται. ἢυετιῦδ. 
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ἐκοη : ἱ γ6γῸ σαγοθὰ δἰΐ οἴδρίος., υἱρυπιαυ 6 δογναγο 
σθηδίυγ ; ΘΟἸοΓοπὶ ἀΐδο, οἱ ἀδργοβϑίοποβ, 86 ργοπιΐς 

ποηιίαϑ ; δοῦαπι Υ6ΓῸ αι δυηΐ ἰμίγΓᾶ, ἱπιᾶζο ποῃ 

Εβί : ἰἰδ οἱ ἀδ 5: π|}}Πυἀϊηῖθυ5 αὐ ἴῃ Ἐνδηροὶὶο 
σοηποπίυΓ 5ἷς Πα οῖο, γαρηιπὴ οσαἰογαπι, οὑπὶ ἃ5- 
Β᾽ Π|ΠΔίΓ 4116} Γοὶ, ποθὴ β5θοιηάυ πὶ Θηλἶ 4115 οἱ 

ηδιηΐὶ οὐπὶ 4118 ᾿μπ5}{ϊπ|ς΄᾿ ΘΟ ραΓδίΐΟ, 551 Π)}]ατὶ, 

86) 8δευπαηι ποηη } 8 ατ5 τὸβ ροβίυϊαϊ ἀ6 ηιιᾶ 
δείιαγ. Εἰ 1εἷς ἰρίταν ε δ 116 65 γορηαπὶ ΘΟΙθγιπι 

ΒΆΦΘΠΩ ΤῊ 5525 ἰῇ ΠΡΟ; » ΠΟῊ υἱ δχἰ ϑἰ᾿πηδΔηϊ Ποῆ- 
1} ἀοοσοπίοβ ᾿νἷ8 νΟΓΌΪ5 δογπὶ 4υἱ 50} τοίθ γ6- 

πίαπι, πηδ]ογι πὶ 56 }}}6 αἱ οἱ ξκίογυπι ἀ ἢ Π γοηο 5. πᾶ- 

ἴγλ5 οἰ φηϊ Ποαγὶ, υἱ ΡΓΟΡΙΟΓ 3. γοῦνα "ὁ: « ἔχ 

Οπληΐ βδηθιιὰ σΟηΓοζΔηΠ, » ᾿υδίογυπι τη] οἱ 

ἀπ ἴογθηιθ8 μαίιγῶ, δι π ον οἱ Ἰμδ᾽ογ η 6536 0Γ6- 

ἀδηίυγ. Ταὶὶ οπὶπι δοσοριίομϊ οπηπα5 γαείγασαηίιγ 

ϑογίριυγα δυθ γι Πθογιδίθπὶ δβίγυθηίβ, αυφβαι8 

Ῥοεοδηί68 δοοιβαηΐ, 608 διιίαπ) ἰλυάδηϊ αυὶ Γεοία 

δευηί; οὐπὶ ΠΟ ᾿υδῖ8 51 δοΥα πὶ ΓΟρΡΓΘΙΘηϑ0 αὶ 

Εχ ξόπογα δυηΐ, χυοά ηδίιγα βυϑρίο 1816 ὁδὶ ; πθς 
δοτγ ἰΔ0.8, αυΐ 5ι1π| 6χ φΈΠΟΓΟ πηοίΐογο. θυ δηἰπὶ 
οδυθἃ 6δ5ὲ υἱ ρί5665 ΟΠ Υ6] ΠῚΔ]Ϊ βἰηΐ, 301} ἰὴ ρὶ- 

8οίιπὶ ΔΠ 0118 ροϑἰίᾶ 6δὶ, δϑὰ ἰῃ 60 αιιοι βοίθῃβ 

γόγθυηι ργοηυμηίίαν!! "7 : « ΡῬγοήιποαηὶ ἀφυῶ γαρῖ]6 

Δηϊπια: υἱνθηι 8; » αὐυδπάο 4.58, 5εἰ]ΠἸςοὶ ε ογοανΐι 
Ὀϑυβ οεἰ6 φγανάΐα, δἱ ὁπιηθπ δηϊηιδιη Υἱνθηίδιη, 

δί4ι.6. πηοίαυ  ] ον, 4πᾶπι ρῥγοάιϊιχογιπὲ δαυδ ἰῃ 5ρ6- 

οἶο8 8088.» ΠΙΙς ἰρίίαγ ργοάυχογυηι δῆτ ΟΠΊΠΘΩ 
δηϊηϊδιὴ υἱνθηίθ ἃίᾳυς πηοί Δ 116 π)., ἴῃ Βρδείββ 

585 8, ΘΠ) σαυβθα ΠΟῚ ἷπ 08 6δ58οὲ : δἷς Ὑ6ΓῸ 

ΠΟΡ 80Π|}}8 Οᾶ188, ΟὈΔΠΙΟΌΓΘΠ) ρυ] γα οἱ ἀΐξπᾶ 

ΒόπεΓΆ 5ἰπηι5 115 4ιι85 γαϑὰ Δρρε!δηίαγ,, νοὶ ραϊτἀἃ 
οἱ ἀΐφηα υὰ [ὉΓ5 ργοἡ οἰ πὰ “᾽; πδὸ δι ΐτῃ ἴῃ π0- 
δ ἠδίινα Υἱ ἰοβ [115 οὐ 58 65ΐ, 56 αἰδθοιΐο βροηίᾶ- 

68 Π)8]π [Δοΐ6π5. 5:1}}}Π}Π|6Γ δα 6 πδίυγα οδυδᾶ 

68. ᾿υ δε, φυΔ8ὶ χυξ ᾿η] ιϑ0}π|4πὶ δὐἀπηϊίαγα ποη 

Ροϑ5ϊ., 56 Θοῃβ απ ἃ ΠΟΡ]ς δυϑεθρίαπι, φυοὰ ὰ- 

8105 6ΠΠοἷϊ. Εἰοηΐπὶ νυἱνοπιίαιη ἰῃ 461}5 σα ποτα νἱ6 γα 

ΠΟη δὶ, αυφ ἃ ἀεοίογίογιθυ5 ᾳυδ ἰῃ ῥἰϑείνυβ δίηϊ 

δοπογίθυ5 ἴῃ πιο] ογὰ πλυϊθηΐυγ, νοὶ ἃ πιο ογί θα 8 

ἴῃ ἀοίογίογα : ΠΟΠλΠ68 δΔυίοη) [5.08 οἱ πι|8105 νυἱ- 

ἄδτα ᾿ἰοοῖ, νοὶ 4} ἰπ] υϊίαία δ Υἱγίαιοπι δυδάθηί(αδ, 

γα] ἃ ῥγοίδοία ἴῃ νἰγίυις δὰ υἱεἰοϑἰ [8115 ἀϊ 550} {106 Π| 
Τονορίθη 65. ̓ Δοίγοο οἱ ἴῃ ΕΖθο 616, 46 60 αυἱ ἃ 

ΟΕΙΟΕΝΙ5 800 

Α ἐκμαγεῖον γένηται, σώζειν μὲν πειρᾶται ἀμφότερα, 

λέγω δὲ καὶ κατὰ τὴν χρόαν, καὶ χατὰ τὰς εἰσοχὰς 

χαὶ ἐξοχὰς, οὐ μὴν χαὶ τῶν ἐν βάθει εἰχών ἐστιν᾿ 
οὕτω μοι νόει χαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον 
ὁμοιώσεων, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁμοιουμένην 

τινὶ ὁμοιοῦσθαι οὐ διὰ πάντα τὰ προσόντα τῷ εἰς ὃ 
ἡ ὁμοίωσις, ἀλλὰ διά τινα ὧν χρήζει ὁ παραληφθεὶ; 
λόγος. Καὶ ἐνταῦθα τοίνυν ε ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν » 

οὐχ ὡς οἴονταί τινες (17) περιστάντες τῷ λόγῳ φύ- 

σεις εἶναι ὑποχειμένας διαφόρους τῶν ὑπὸ τὴν σα- 

γήνην ἐληλυθότων πονηρῶν χαὶ διχαίων " ὥστε νομί- 

ζειν εἶναι διὰ τό: ε« Ἐχ παντὸς γένους συναγα- 

γούσῃ (78), » δικαίων πολλὰς χαὶ διαφόρους φύσεις, 

ὁμοίως δὲ χαὶ πονηρῶν" τῇ γὰρ τοιαύτῃ ἐχδοχῇ 
ἐναντιοῦνται πᾶσαι αἱ τὸ αὐτεξούσιον ἐμφαίνουσκτι 

Γραφαὶ, καὶ αἰτιώμεναι μὲν τοὺς ἁμαρτάνοντας, 
ἀποδεχόμεναι δὲ τοὺς κατορθοῦντας " οὐχ ἂν διχαίως 

μέμψεως τοῖς ἀπὸ τῶν γενῶν φύσει τοιούτων τυγχαᾶ: 

νόντων ἀχολουθούσης, ἢ ἐπαίνου τοῖς ἀπὸ τῶν 

ἀςτειοτέρων. Ἰχθύων γὰρ φαύλων καὶ καλῶν ἣ αἱ- 
τία, οὐ περὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἰχθύων ἐστὶν, ἀλλὰ περὶ 

ἐχεῖνο, ὅπερ ἐπιστάμενος ὁ Λόγος εἴπεν" ε« Ἔξαγα- 

γέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, » ὅτε χαὶ 

ε ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ χήτη τὰ μεγάλα, καὶ πᾶσαν 
ψυχὴν ζώων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ 
γένη αὐτῶν. » Οὐκοῦν ἐχεῖ μὲν πᾶσαν ψυχὴν ζώων 
ἑρπετῶν ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, οὐχ 
οὔσης τῆς αἰτίας περὶ αὐτὴν ἐνταῦθα δὲ ἡμεῖς 

( ἐσμεν οἱ αἴτιοι τοῦ εἶναι χαλὰ χαὶ ἄξια τῶν λεγο 
μένων ἀγγῶν γένη, ἣ σαπρὰ καὶ ἄξια τοῦ ἔξω βλη- 

θῆναι: οὐ γὰρ φύτις ἐν ἡμῖν αἰτία τῆςς πονηρίας, 
ἀλλὰ προαίρεσις ἑἐχούσιος οὖσα καχοποιητική. Οὕτως 
δὲ οὐδὲ φύσις αἰτία δικαιοσύνης, ὡς ἀνεπίδεχτος 

ἀδικίας, ἀλλὰ λόγος ἣν παρεδεξάμεθα, ὁ χατασχενά- 
ζων δικαίους " χαὶ γὰρ τὰ μὲν τῶν ἐνύδρων γένη οὐχ 
ἔστιν ἰδεῖν μεταθάλλοντα ἀπὸ φαύλων ὡς ἐν ἰχθύσι 
ἐπὶ τὰ ἀστεῖα, ἣ ἀπὸ τῶν βελτιόνων ἐπὶ τὰ χείρονα " 
τοὺς δὲ ἐν ἀνθρώποις δικαίους ἢ πονηροὺς ἀεὶ ἔστι 

θεωρεῖν ἣ ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἐχ καχίας φθάνοντας, ἢ 
ἀπὸ τῆς ἐπ᾽ ἀρετὴν προχοπῆς ἀναλυομένους ἐπὶ τὴν 
«ἴςς καχίας χύσιν. Διὸ καὶ ἐν τῷ Ἱεζεχιὴλ (79) περὶ 
μὲν τοῦ ἀπὸ ἀνομίας ἐπιστρέφοντος ἐπὶ τὴν τήρησιν 

τῶν θείων ἐντολῶν τοιαῦτα γέγραπται - ε Καὶ ὁ 
ποηυ ἴα οοηνετίίταν δὰ οὐδαγναιίομθιι ἀἰϊνίπογυπι Ὁ ἄνομος ἐὰν ἀποστρέψῃ ἐχ πασῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ ὧν 

πιδηδίογιιπι, ᾿ς βογὶ ρία βαπὶ δ᾽ : ε 81 δυϊδίῃ ἰπ- 

Ῥίυβ ἀρεογῖὶ μα μἰοηιδπὶ ἃ οπηηΐ 05 ρΘΟΟΔ 8 50}8, 

αὐ ορθγαίιι8. 6ϑί, » οἱ αυῷ βοαυυηίυν ὑδᾳυς δά 

τἰά : εὕι οσοπνογίδίυγ ἃ υἱ]8 ϑυ]5. οἱ νἶναι. » Ὅ6 60 
ΥΘΓῸ αυἱ ἃ ργοίδοϊα ἰῃ νἱγίαια δά νἱοϑἰιαι 5 1580 - 
Ἰαιϊΐοησηι γθοϊἀογῖι, ᾿ς δογίρία βυαῃῖ δ᾽ : « 5ὶ αυίοπὶ 

ΔΥΘΓΙΟΓΙ 86 805 ἃ ᾿υι{18 508, οἱ [(ἐσεγῖς ἰπίᾳυϊ- 

46. ΜΔ}. χα!, 47. "Γ΄ ὕδη. 1,30. 55 1014. 41. 

(71) Οὐχ ὡς οἵονταί τινες, 610. γαϊδηιϊπίδηϊ, 
401 [Γ65 ποπηῖηυπι ηλίαταβ δϑίγι θη, πνευματι- 
χῶν, ψυχιχῶν, εἰ ὑλικῶν. Ερίρίιαη. τ. χχχι, 
διρ. 7 οἱ 49 οἱ 564. ἢσυετιτ. 

(78) Οοάεχ Ἀεριυδ, συναγούσῃ. 
(79) Διὸ χαὶ ἔν τῷ Ἱεζεχιή.1. Εἰ δοφυσηιία υϑ8- 

ἐποίησε, » καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ ε« Ὡς τὸ ἀποστρέψαι 

αὐτὸνὲχ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ ζῇν αὐτόν" » περὶ 

δὲ τοῦ ἀναλυομένου ἀπὸ τῆς ἐπ᾽ ἀρετὴν προχοπῆς 
ἐπὶ τὴν τῆς χαχίας χύσιν, τοιαῦτα" ε Ἔν δὲ τῷ 
ἀποστρέψαι δίχαιον ἐχ τῆς (80) δικαιοσύνης αὐτοῦ, καὶ 

ποιῆσαι ἀδιχίαν, ν» καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ " « Καὶ ἐν ταῖς 

ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς ἀποθανεῖ- 

“9 δαιἢ, χα, 48. δ9 ΕΖΟΟΙ. χυμι, 321. " ἰυἱά, 24. 

4 δὰ ἴμῆὸ : τοιαῦτα " ἐν δὲ τῷ, ἀοδίἀογαθδηίαγ ἰπ 
εοὐΐος Ηοϊιιἰεπεὶ, υὐ πιοπαῖϊ Ηυδίϊιδ, πες 'π 
Ἐγαϑιὶ ἰμιογργοιείφῃο σομμραγθηί : δὰ ΡῈ [ἰδγαγίου 
γίατη ἱπουγίαπι δχοίἀογαμ!, 4ια 6 οο64, Βορίο εἰ 
γαιΐίοδπο βυρρ!οηίατ. 

(80) Οοάι.. Βορφίυ5 εἰ γαιοδηυ8, ἀπὸ τῆς. 
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και.» Ἢ λεγέτωσαν ἡμῖν οἱ ἐχ τῆς χατὰ σαγήνην πα- Λ ἰαίοπι, » εἰ 4085 ὁοαυνπίαν υὑϑηπ δὰ ἱπυὰ : « [πη 
ραδολῆς φύσεις εἰσάγοντες, ὁ ἄνομος ὕστερον ἀπο- 
στρέφων ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, 

χαὶ φυλάσσων τὰς ἐντολὰς (81) τοῦ Κυρίου, καὶ 

ποιῶν διχαιοσύνην καὶ ἕλεον, ποίας φύσεως ἦν ἄνο- 

μος ὧν; οὐ γὰρ δὴ τῆς ἐπαινετῆς. ᾿Αλλ᾽ εἰ ἄρα ψε- 

χτῆς, χαὶ ποίας φύσεως εὐλόγως ἂν λεχθῇ, ὅτε ἀπο- 
στρέφει ἐχ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ἑαυτοῦ ὧν ἐποίησεν; 
Εἰ μὲν γὰρ τῆς φαύλης διὰ τὰ πρότερα, πῶς μετέ- 

ὄαλεν ἐπὶ (82) τὰ βελτίονα; εἰ δὲ τῆς ἀστείας διὰ τὰ 

δεύτερα, πῶς ἀστείας φύσεως τυγχάνων ἄνομος ἦν ; 

Τὸ δ᾽ ὅμοιον ἐπαπορήσεις χαὶ περὶ τοῦ ἀποστρέφον- 

τος διχαίου ἐχ τῆς διχαιοσύνης αὑτοῦ, χαὶ ποιοῦντος 

ἀδιχίαν χατὰ πάσας τὰς ἀνομίας " πρὶν γὰρ ἀποστρέ- 

ψλι ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης ἐν δικαίοις ἔργοις τυγχά- 

νων, φαύλης φύσεως οὐχ ἦν φαύλη γὰρ φύσις οὐχ 

ἂν ἐν διχαιοσύνῃ γένοιτο, ἐπεὶ μὴ δύναται δένδρον 
πονηρὸν, ἡ χαχία, χαρποὺς ἀγαθοὺς ποιεῖν τοὺς ἀπὸ 

ἀρετῆς. Πάλιν τε αὖ οὐχ ἂν, ἀστείας καὶ ἀμεταθλή- 
του φύσεως ὧν, ἀπὸ τοῦ καλοῦ ἀπέστρεφεν ἂν, μετὰ 

τὸ χρηματίσαι δίχαιος, ἐχ τῆς διχαιοσύνης αὐτοῦ, 

ἐπὶ τὸ ποιῆσαι ἀδιχίαν κατὰ πάσας τὰ; ἀνομίας αὖ- 

τοῦ, ἃ; ἐποίησε 

Τούτων δὲ εἰρημένων, νομιστέον « ὡμοιῶσθαι τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θά- 

λασσαν, καὶ ἐχ παντὸς γένους συναγαγούσῃ (85), » 
εἰς παράστασιν τοῦ ποικίλου τῶν ἐν ἀνθρώποις προαι- 

ρέσεων, διαφορὰν πρὸς ἀλλήλας πλείστην ὅσην ἐχου- 
σῶν, ὡς εἶναι τό: ε« Ἐχ παντὸς γένους συναγα- 

γούσῃ (84), ν» ἐπαινετοὺς καὶ ψεχτοὺς ἐν ταῖς πρὸς 
τὰ εἴδη τῶν ἀρετῶν ἣ τῶν χαχιῶν ἐπιῤῥεπείαις. Σα- 

γῆνῃ (85) δὲ πλοχῇ ποιχίλῃ ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν κατὰ τὴν πεπλεγμένην ἐχ παντοδαπῶν χαὶ 

ποιχῆων νοημάτων παλαιὰν χαὶ χαινὴν Γραφήν. 

Ὥσπερ τῶν ὑπὸ τὴν σαγήνην πιπτόντων ἰχθύων οἱ 

μὲν χατὰ τάδε τὰ μέρη τῆς σαγήνης εὑρίσχονται, οἱ 

δὲ χαθ᾽ ἕτερα, χαὶ ἔχαστος ὑφ᾽ ὃ χεχράτηται μέρος " 
οὕτως εὕροις ἂν χαὶ ἐπὶ τῶν ὑπὸ σαγήνην τῶν Γρα- 

φῶν ἐληλυθότων τινὰς μὲν χεχρατημένους ὑπὸ τὴν 

προφττιχὴν πλοχὴν, φέρ᾽ εἰπεῖν, Ἡσαΐου χατὰ τόδε 

τὸ ῥητὸν, ἢ Ἱερεμίου, ἣ Δανιὴλ ἄλλους ὃὲ χατὰ νο- 

μιχὴν, χαὶ ἄλλους χατὰ εὐαγγελιχὴν, χαὶ τινὰς χατὰ 

ἀποστολιχήν. Πρῶτον γὰρ ἁλισχόμενός τις ὑπὸ τοῦ 
Δύγου, ἢ δοχῶν ἁλίσχεσθαι, ἐχ τινὸς λαμθάνετα: μέ- 

ρους τῆς ὅλης σαγήνης. Οὐδὲν δὲ ἄτοπον εἴ τινες τῶν 

ἁλόντων ἰχθύων ἐμπερι:έχονται ὅλῃ τῇ τῆς ἐν ταῖς 

Γραφαῖς σαγήνης πλοκῇ, χαὶ πανταχόθεν συνέχονται, 

χαὶ χρατοῦνται, διαδράναι μὴ δυνάμενοι, ἀλλ᾽ ὡσπερ- 

εἰ πάντοθεν χαταδουλούμενοι, χαὶ ἐχπεσεῖν τῆς σα- 
γήνης οὐχ ξώμενοι. Βέδληται δὲ ἡ σαγήνη αὕτη (86) 

" Μγι}). χῖὶ, 47. 

ὯΝ Ἰδοτη οοἀά., φυλάσσων πάσας τὰς ἐντολάς. 
(82) Πῶς μετέδαινλεν ἐπί, εἰ αὐὦ βοφιιηίυῦ 

πβα8 δ] ἰὰ : πῶς ἀστείας φύσεως, 40 ΠΟοΙΪπιϊο δὶ 
ἐυαΐοα οἱ Εγδϑπιΐ ἰηιδρργοιδιϊοπθ δθθγαηί,, βυρρίοη- 
10γ Δυίεπὶ α οι. Ἀδρῖο οἱ γαιίοδηο. 

(δ5) Οράεχ γαιίσαπυ5, συναγούσῃ. 

Ῥδοςϑιῖβ βυΐβ, συ ρούον 9 ἷπ ᾿ρ8}5 πιογϊβίαγ. ν 

Υεὶ ἀϊσδηῖ ῃ0}}}]8 4] 6Χ βδρΌΠεΒ ρΆΓΔΠΟΪΔ δλίιΓῶ5 

ἱμνθῆαηι ; ἰπίφυυϑ ἰδηάεπὶ ἀνογίθηβ 86 80 Οὔ 88 
Ροοοδιὶβ αυφ (οἷς, εἰ Βοπιῖΐ πιληάδία οὔβθγνδηβ, 

οἱ (δοΐοπϑβ ᾿51}|2π| Δ. πιβεγ σογ πη, ουὐὰ8 ογαὶ 
παίυγι ἀππι ογαὶ ἱπ͵ υδίυϑ ̓  ποη ἰδ ἀ 8 0}}}8. φυΐά θη). 
5] ΘγβῸ γαργεῃοεπάθηάα", οὐ ποία το 6856 Γὸ Π16- 

τίιο ἀϊσοίυν, οὐπὶ ἀνογιῖ 86 80 οπηπίθυ ρεςοϑίϊ8 

αὐ [661 5ἱ ργορίοῦ δα αυς ργϑοθββογυηί, π|8}28 

[υἶβ586 ἀΐολ5., υοπιοάα πιυίαίυϑ 651 δὰ πιβιΐογᾺ 7 δὶ 

νοῦ θοης, ῬΓΟΡΙΟΓ δᾶ 4φυ βεσυ!ἃ 5021, αυοπιοὰο 

ἰη]υβίαβ ἐγαΐ, βοηθῆ πϑίυγαο οὐπὶ 6556 7 ϑ.π|}16 00- 

ουτγοί ἀυθίυπι διὸ ῦ ἰυδῖ0, 4] ἃ ᾿υδί| δυἃ 56 

δνεγιῖι, οἱ ἰπ)ιδιλιίαπι δοῖ ἰυχία οπμπΐα ροςοδίᾶ " 

Β ρεϊιιϑηιιαπι δηΐπὶ δυογίογοὶ 86 ἃ [δι 8, οὐπὶ ἰπ 785 

8ι15 οββϑοῖ ορογί θυ, πη8 12 ἡδίτπιγθο ἤθη δγδί : πηδᾷ 

δπίπι παίυγα ἰη ᾿υδ}{|ὰ ποη 6δῖ ; φιδηάοαυϊάεπι ἰηΐ- 

αυϊα8. ηυδι ἀγροῦ πιαΐα δὶ, (γυαοίυϑ ΒΟΠῸΒ ἴδοθγθ 

ποη ροίοϑι, φυὶ ὁχ νἱγίαϊο παϑουπίυγ, Ἀαγβυϑ δυΐεπι 

οὔπι ἐβ886ὲ θοπτ οἱ ἱπηιηθ18}}}}18 πδίυγα, ποη δάθο 

πιυίαίυν Δ 5:5 ἃ "οηο, 408}}5 Δηῖ6α δγδὶ, ροβίψυδι 

5616} ἠυδίι5. [αἷΐ, υἱ ἀγεγίδί 86 ἃ ἰυϑι 8 808, δὰ 

(Δεϊοπδπι ἰη)βεἰαπι, δεουπάυπι οπηηΐδ μϑοθδία 

818 χυῷ [εεὶ!. 

44. ΠΙ5. δυίοπι ἀϊοι5, ὁγοαπάμηι 6ϑὲ ε 4551 Π|}|8 τὶ 

τοηαπὶ οαἸογυπι 8,6 Πα; Πιϊ555 πῃ ΠΊΔΓΘ, οἱ ἐχ 

οπηῃΐ ρόπογα σοπρτοραηῖϊ 55,» 24 οϑίοπάεπόαπι ναγίθ- 

τϑίοπι φοηβ ΠΟ Ραμ, αι ᾿πῖοῦ ΠΟΠλΠ65 διηι, πιᾶχὶ- 

Οἱ πθθπι ἰμίογ 586. ἀϊβογίπιθη πρειείαπι, [8 οἱ ΠΠ]υά : 

« Εσ οπιπὶ βόπογα σοπργαρϑηι, » λυ ]δη405 εἰ Γα- 
Ργεμομἀοηάος, γορίογ ργοροπβίομοπι δὰ υἱγίαϊυπι 

νἱἰογιιάαθ ρόπογα ἘοΙηργοϊιδηάδί. Αδδβὶ πι!]δίτ πὶ 

5 ΥῈΓῸ ΓΟΡΠΙΠῚ ΠΩΒΙΟΓΙΙ ΠῚ βϑροπῶ γΑγί Ἰοχίυγα, 

Ῥτορίογ υϑίογεδι ἃ6 πούδηὶ ϑογίρίυγαπι, 6Χχ οπιπἶρα- 

ηἶθ γαγίϊβαυδ βοηίθη 5 οοπίοχίαπμ. Ελ φιθιηλάπιο- 

ἄσηι ρῥἰβοῖυπι ἰπ βοροπαπ ἰποϊἀεηιίπι ἰηγθπί μη Ὁ 

ποπη }}} ἴω ἢΪ5 βαφοης ματι θι5,, || υ6ΓῸ ἴῃ 4118, 

οἱ ἀπιιβχιίδασθ ἴῃ 4υὰ ρᾶγίθ ἀδργοϊιθηβυβ 68 ; δὶς 

τορογία8. οἱ ἱπίογ 605 αυΐ ἴπ 5ογὶρίΠΓΑΓΌΤη ΒΘΆβΡΘΠΑΠΙ 

ἀονοηογαηΐ, αἰΐχιιοβ χυὶΐ 580} ργορείλγυπι ἰοχίαΓ 

ΟΟΠΙρΓΠοηϑὶ δι}, ᾿58155, νογθὶ στϑι18, ΡΓΟΡΙΘΓ Βοο 

ἀἰοίαπι, νο} δεγοιηΐα, γὙ0} Ὀδη 6 }18 ; 41105 ὑΈΓῸ 580} 

ἐοπίοχία Ἰορῖβ, 4105 δι Ενδηϑοιίογυπι, εἰ ποπηυ]}- 

Ὁ 108 δυὺ ἀροβίοϊογιιπι. Ρτίπιιπι δπὶπὰ αὐ ἃ 6000 

εαρίταν,, νοὶ οαρὶ νἱἀδίαγ, )ὖ αἰΐψυα τοι8 Βα βεη88 

ρΡάγιθ οἀρίιατ. ΝΙΒΙ δαΐοια υδαγάυπι 65ι, δὶ θογι:πὶ 

4] εἀρίππιιν ρἰβεῖαπι, ἰοῖ8 βαραηδὲ αυ88 ἰη δογίριαγίβ 

δϑι ἰὐχίιγα ποπηα}] ἱμνοϊνυπίυγ,, οἱ υπάραυδαυθ 

(οποπίυῦ 86 Θοπιργοποπάππίυν,, π66 οθαρβεγα Ρο8- 

δυηί, 5οὰ νεϊυϊ οπιπίηο ἴῃ βουν  τ|6πὶ τού δοι δυηῖ, 

πος Ροϊοϑβίαίοπι Βαυθοπὶ ὁχουπάϊ. Ηπο ἀυῖεπὶ βαβοπᾶ 

84) Συγαγαγούσῃ. Οοάδχ γαι!οᾶπαβ, συναχθέν- 
( Σαγήγῃ δέ, εἰς. Εογία 5ογθεπάυπι, σαγήνης 

δὲ, εἰς. Υἱάς ΟὈτγίφομοι Βοπιῖ!. 106 ἰῃ δόγθαι.. ἢ 
(86) Βέδιηται δὲ ἡ σαγήγη αὕτη, εἰς. ἤφοε δετὶ- 

ρυθεαμπὶ Ηϊογοιγιπιβ οἱ ΤΠΘΟΡ ΙΔ οι8, 
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ἴῃ πηλγ8 αὐΐν88 οδὶ, υἱἱλπὶ 50 Π1οδὲ ᾿Ποπνΐ πη, Ρ6Γ ππὶ- 
ψογβυπὶ ἐδυγάγυπι Οὐθόπὶ Πυοίίθυβ 7Δοἰδίληι,, οἱ ἐπ 
διηδγὶ8. Υἱἱ5 ποφυι}}5 παιδπίθπι. ἰρϑὰἃ γϑῸ βϑβοπᾶ 

8πί6 ϑδυνδίογθη) ποβίγυ πη δθϑιπὶ ποπάσπι ἰοΐὰ οὐπι- 
γί] οία οὐαὶ, οἱ ἰθτίυτ Ἰορῖ5. δ. ργορ)ιοίδγιηι 15 ἀ66- 

Γαὶ αυἱ ἀἰχὶι 85 : « ΝΟΙΠ6 ρυίδγα φυοηΐδπ) γδηὶ 501- 

γογο ἰθβοπὶ 81} ργορμείδϑ ; ποη γαηὶ βοΊνογο, 86 
δά πηρ]ογ. » Εἰ οοπιρίοία δοὲ βδροηδ ἰὀχίυγα ἰῃ 

Ἐνδηβο! 5 οἱ βογπΊ ΟΠ θ8 4008 ΡῈΓ Δροβίοϊος (ἢτί- 

δίυ5 Ἰθειῖι5 68{. Ῥγορίεγοδ ἰρίίυν « 5ἰπιῖ!]8 6ϑί γθ- 
δηαπὶ σΟἸΟΓῸΠῚ 52 ΖΘ Π85 ΠιΐΞ 585 ἴῃ ΠΊΆΓΟ, οἱ ὁχ οπηπὶ 

βόμῈΓῈ σοπργοραηι. » Βοίοβι οἰΐδηὶ {Πυὰ : « ἔχ 

οαγηΐ βοηογὰ οΟηβγαρδηιϊ, » ργϑίογ δὰ υᾷ ἰγδάϊ 

διιοΐ, νοσϑίίοπθπ) φοηίαπὶ χ οπμηὶ παιΐομο δἰ ρα - 
οᾶγα. Οὐ γε ΓῸ βϑαϑθηὰ ἰῃ ΠΙΆΓΘ "5885 ΟρΘΓΆΠῚ 5112Π| 

Ῥγαβίαπί, 6505 ΟΠ γίδιιι5. οδὶ βᾶρθι ἀοιῃηΐηυ8, οἱ 
« δοοϑίίοιο5 ᾧ 5.6 Δῃςοὶΐ, ἱρείψῃθ πηϊ πἰβίγαπίοβ δ", » 
4υἱ δδββῆδῃι 6 πιδτὶ πύῃ οχί "Δ! πὶ, ποι (γαπὶ ἴῃ 
ἐϊῖυφ ὀχίγα πιᾶγο, ἰός 65, ποροιία 408 Ἔχίγᾷ υἱ ίδπὶ 
δυμί, δὶ οοπιρ!οία [ὑεγῖς βαζοηα, ἴθ δβί, ηἰϑὶ 

φομείαπιὶ σοἸηρ! ἐπιθηίυπι ἴῃ ἰρβαπὶ άἀνοηοῦίς : οὐ πὶ 
δυΐειη αὐνοποῦξ, ἴθπς ἰρβᾶπὶ οχ ἰῃ γί ογὶ 05 ἐν 806 
οἱ Βυμ]θυ5 τοθὰ5 δἀσσυηΐ, δαῆχας ἰπ Πὰς. 8 
ἐτορίοα Δρρο!δίαπι ἀοίδγαμϊ. Π|16 δογαπὶ αι ἤδπο 
ΟΧΙΓΑΧΕΡΙΠΙ ράγίο8. ογυπί δὰ ΠΠπ|{ι|8 βθάδγδ, βθβθῆιδ 
ἴδ ΘΟ !οοάγθ, αἱ ἀπαπιαιοάσυδ Βοπογαπὶ 4υα ἀγαπὶ 
ἦι βάβροῃᾶ ἴῃ ῥγοργίαπι ΟΡ ποΠῚ βιαίυδηΐ, ἰαχία δυ8 
υὰ [ς΄ ἈΡρΟΙΙΔηιυγ νᾶ8ὰ : ἀμ ὙΘΓῸ ΟΟΠίγαγίο 
040 58 Πα δι οἱ πη ]ὰ Πα ποιραηΐΓ, ἴογᾶβ 6]}- 
αεἰδηΐ. ΠΠπΔ ἀυϊοπι., ε« [Ὀγᾶβ., » οδηνίηιι5 δϑί ἰφηΐβ, 
αυδπιδἀιπούυιη ἴρ56 ϑΌΓνΏΙΟΓ ἰμ!δγργοίδιας δϑὶ, εἷ- 
615 δδ᾽ ;ς 516 6ΓΪ ὁ ἴῃ σοηβυπιπηδιίοης βθουί : οχί- 
Ἀυπὶ 866}, εἱ δοραγαθιηΐ πηϑ]ο05 ἀ8 πηϑίϊο )υβίογυμι, 
οἱ πρἰτἰθη 605 ἰη οαπιΐπαπι ἰκηῖδ. » (δίογαπι απΐμη- 
δινογίδπάυπι δϑὲ ἴλπὶ ΡῈΓ ρΑγΓΆ ΟΙ ΔΩ δἰλ  ΟΓα πη, 
Εἰ ΡῈΡ ριϑθη(οπὶ 5 Π|}}{πἀΐποπὶ ἀσοογὶ 05 δηρθὶῖβ 
Ἰιδης ἱπιροδίτιπι ἰγὶ οραγϑηὶ, υἱ ἀϊβοογηδηῖ δἱ ἀϊνὶ- 
ἀδηὶ πηϑῖο5 ἃ [115118 : ϑιιργα δπΐπι ἀἰοίίαν 56, « τηΐ5- 
βυγαπὶ ΕἸ] ἢ ὨοτηἾ5 Δη ΒΟ [05 5008, οοἸδοἰανο5106 
ἴΠο5 46 γοβῃο οὐι5 οἰηπία βοδῃθαία, οἱ 605 αυἱ [Δ- 
οἴυπι Ἰμφυϊίαίεπι, το ββυγοβα!θ ὁ05. ἴῃ ΘΑΠΊ ΝΜ η 
ἰφηΐδ ; 10] Γαταγαπι Πδίαπη δἱ βιγ ογοπ ἀδπιϊυι ; ν 
Ἰνὶς δυίεπι "Ἶ, « οχίίαγο8. δηρθῖοβ, εἱ ΒΟρΡΔΓΔΙΓΟΒ 
τηϑίος ἀὁ τροὐΐο ῥιδίοναπι, οἱ πιϊδϑυγοβ 608 ἰπ οαπιὶ- 
απ ἰχη]8. » 
ὅτι, « ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, χαὶ ἀφοριοῦσι τοὺς 
εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρός. » 

158. Ηἰβ δυίεπι σοπβροίαγία πη {ΠπΔ ποη 6581, ᾳφυοὰ 
ἐσ  βιίπιδμ! ποηημ}}}, Ποπιΐμο8. υἱἀ δι ϊοοῖ χαΐ β]νὶ 
βυπὶ ἴῃ Ομγίβιο, 8 ροιίογοθ 6588 ϑδηοια Δηρο 5 ̓ 

ὉΒΙΟΕΝΙ5 

Δ εἰς τὴν θάλασσαν, τὸν πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης τῶν 
ἀνθρώπων χυματούμενον βίον, καὶ ἐν τοῖς ἁλμυροῖς 

πράγμασι τοῦ βίου νηχόμενον. Αὕτη δὲ ἢ σαγήνη 
πρὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ (87) ὅλη μὲν πεπλη- 

ρωμένη οὐκ ἦν, ἔλειπε γὰρ τῇ νομιχῇ καὶ προφητιχῇ 

πλοχῇ ὁ εἰπών - ε Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλθον χαταλῦ- 
σαι τὸν νόμον, ἣ τοὺς προφήτας " οὐκ ἦλθον χαταλὺ- 

σαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. » Καὶ πεπλήρωται ἢ τῆς σδ- 
γήνης πλοχὴ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις χαὶ τοῖς Χριστοῦ 

διὰ τῶν ἀποστόλων λόγοις. Διὰ τοῦτο οὖν ε ὁμοία 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς 

τὴν θάλασσαν, καὶ ἐχ παντὸς γένους συναγαγούσῃ. » 

Δύναται δὲ χωρὶς (88) τῶν ἀποδεδομένων τό" « Ἔχ 
παντὸς συναγαγούσῃ, ν δηλοῦν τὴν ἀπὸ παντὸς υἱ- 

γους ἐθνῶν χλήσιν. Οἱ δὲ διαχονησάμενοι (89) τῇ 
Β βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν σαγήνῃ ὁ χύριός ἐστι 

τῆς σαγήνης Ἰησὸῦς Χριστὸς, χαὶ « οἱ προσελθόντες 

ἄγγελοι, καὶ διαχονησάμενοι αὐτῷ, » οἴτινες οὐχ 
ἀναθδιδάζουσιν ἀπὸ τῆς θαλάσσης τὴν σαγήνην, οὐδὲ 

φέρουσιν ἐπὶ τὸν ἔξω αὐτῆς αἰγιαλὸν, τὰ ἕξω τοῦ 

βίου πράγματα (90), ἐὰν μὴ πληρωθῇ ἡ σαγήνην 
τουτέστι τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτὴν εἰσέλθη" 
ὅταν δὲ εἰσέλθῃ (91), τότε αὐτὴν ἀναθδιδάζουσιν ἀπὸ 

τῶν τῇδε καὶ κάτω πραγμάτων, χαὶ φέρουσιν ἐπὶ τὸν 

τροπιχῶς καλούμενον αἰγιαλόν - ἔνθα ἔργον ἔσται 

τῶν ἀναθιδασάντων αὐτὴν καὶ καθίσαι παρὰ τῷ αἱ- 
γιαλῷ, καὶ ἱδρύσαι ἑαυτοὺς ἐκεῖ, ἵνα ἔχαστον μὲν τῶν 

ὑπὸ τὴν σαγήνην χαλῶν εἰς τὸ οἰχεῖον τάγμα χατα- 
στήσωσι χατὰ τὰ ὀνομαζόμενα ἐνταῦθα αὑτῶν ἀγ- 

( Ὑεῖα " τὰ δὲ ἐναντίως ἔχοντα, καὶ σαπρὰ χαλούμενα 
ἔξω βάλωσι. Τὸ δὲ, « ἔξω, » ἡ χάμινός ἔστι τοῦ πυ- 

ρὸς, ὡς ὁ Σωτὴρ ἡρμήνευσεν, εἰπών " « Οὕτως ἔσται 

ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, 

χαὶ ἀφοριοῦσιν αὐτοὺς τοὺς πονηροὺς ἐχ μέσου (9) 

τῶν δικαίων, χαὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν χάμινον 
τοῦ πυρός. » Πλὴν τηρητέον, ὅτι ἤδη διὰ τῆς τῶν 
ζιξανίων παραθολῆς, καὶ τῆς προχειμένης ὁμοιώσεως 

διδασχόμεθα, ὅτι ἄγγελοι μέλλουσι πιστεύεσθαι τὸ 

διαχρῖναι, χαὶ διαχωρίσαι τοὺς φαύλους ἀπὸ τῶν δι- 

χαίων. ᾿Ανωτέρω μὲν γὰρ λέγεται, ὅτι, ε ᾿Αποστε- 
λεῖ ὁ ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, χαὶ 

συλλέξουσιν ἐχ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σχάν᾽ 

δαλα, καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, χαὶ βαλοῦσιν 

αὐτοὺς εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρός" ἐκεῖ ἔσται ὑ 
Ὦ χλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, » ἐνταῦθα ἃ 

πονηροὺς ἐχ μέσου τῶν δικαίων, καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 

Τούτοις δὲ οὐκ ἀχολουθεῖ, ὅπερ οἴονταί τινες (35), 
ὅτι καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων εἰσὶ χρείττους οἱ ἄν 

θρωποι οἱ ἐν Χριστῷ σωζόμενοι" πῶς γὰρ δύνανται 

55 λ{|). ν, 17. δ᾽. ΜΔ1.}}. τν, 11. 5. Μόιι. χαὶ, 49, 50. 85 1014. 41, 48. 5 ᾿ϑἱὰ. 49, 80. 

81) Οὐ, Παρίυβ εἰ γδιϊολπυβ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
μι Δύναται δὲ χωρίς, εἰς. γιὰ ΠοπΠΐαμ ἢ 

θ:1ρεηἷ5 ἴηι [μονἱϊ, οἶγοα ΠΠπ6π|, αὉ] πλᾶτγα νι Παΐς, 
Ρίδβεθβ Βοπη ἶθι15, γειὰ οἱ οΟπηραιδηίυγ, 

83) Ουΐοχ Ηθς., ὅθεν δὲ διαχονησάμενοι. 
ἫΝ Τὰ ἔξω τοὺ βίου πράγματα. Μα]ε Ἐτάδπηι8, 

« δχίγα Υἱἱῶδ πδσοίία : ν ἰὰ ομἷπὶ δββοὶ : ἔξω τῶν 
τοῦ βίον πραγμάτων. Πἰὰ δυίδιι 65( : τὰ πράγματα 

ἔξω τοῦ βίου, ε ποροιίὰ 4118 βυπί δχίγα Υἱ!δπὶ. » 
1 Οτίζθηθϑ ἴῃ Ζολη. χι, 46, 44. : Τὰ ἔξω τοῦ τῶν ἐβ- 
γιχῶν ἕζου. Ἠυετιυβ. 

(91) (οὐ. Βορίυ5 οἱ γαιτίσαηυς, ἔλθῃ. 
Ἰμρ Οοάοχ Βερία5 Ἢ κέύ 
(95) Ὅπερ οἴονταί τιγες, εἰς. Ὑ]άο ὙῇοπΙΔΏ 

Δᾳυίη. Ρ. τ, 4. 108, ἃ. 8, οἱ ᾳ. θῦ, ἃ. 9, εἰ τ, 3, 4. 
») ἃ. ὃ. 
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οἱ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἷς ἄγγη βαλλόμενοι τοῖς βάλλου- Α φαοπιοάο διεΐπι ροβδιπί ἢΐ 4υΐ ἃ δδποίΐβ δηροὶΐε ἴῃ 
σιν εἰς τὰ ἄγγη καραδάλλεσθαι, ὑπὸ τὴν ἐχείνων 

πεταγμένοι ἐξουσίαν ; Ταῦτα δέ φαμεν οὐχ ἀγνοοῦντες, 
τινῶν ἀγγέλων, τῶν μὴ τοιαύτην οἰχονομίαν ἐγχε- 
χειρισμένων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων πάντων, διαφέρειν 

τοὺς ἐν Χριστῷ σωθησομένηυς ἀνθρώπους " ἀνέγνω- 
μεν γὰρ χαὶ τό" ε Εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρα- 
χύψαι" » ἔνθα οὐχ εἴρηται, ε πάντες ἄγγελοι. ν Οἵ- 

ὅαμεν χαὶ τό" ε ᾿Αγγέλους χρινοῦμεν, νὅπου μὴ λέλε- 

χται (94), ε πάντας ἀγγέλους. » Τούτων δὲ ἀναγε- 

γραμμένων περὶ τῆς σαγήνης, χαὶ τῶν ὑπὸ τὴν σα- 

γήνην, ὁ βουλόμενος πρὸ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, χαὶ 

πρὸ τοῦ ἐξελθόντας τοὺς ἀγγέλους ἀφορίσαι τοὺς πο- 

νηροὺς ἐχ μέσου (95) τῶν δικαίων, μὴ εἶναι χαὶ πονηροὺς 
ὑπὸ τὴν σαγήνην ἐχ παντὸς γένους, ἔοιχε μήτε τὴν 

νδϑὰ τὴ! ἰὐμ!Ό, οὐ} 115 ΘΟ ραγΆγὶ ἃ συΐθυβ ἰῃ νῶ98 

τοὶ τυπίυγ, δογυ πὶ 5076 οι] ροίοϑιαι}} Ηξζδο δυίοπι 

ἀϊείϊπηυ8, πο ἱψπαγὶ αυϊθυκάδη) Δηρ6}18, 118 86 ]ἰςοὲ 

φυΐϊρυβ πα δάιηϊ ἰβίγα 9 γα ϊα ποἢ ἐϑῖ, βθὰ ἤθη 

οἸηηΐθυδ, ργΓωϑίδγθ ἢ ΟΠ} 65 4υἱ ἰ ΟΠ εἶϑι0 βαὶνὶ Πδτὶ 

ἄθθθηὶ : πη} οἱ ἰά Ἰερί πηι δ᾽ : « [πῃ αυὰ ἀσδίἀογδηὶ 

ΔηρΟΙΪ ργοϑρίοογο ; » ἴθῖ ποῃ ἀϊοίιπι 68ΐ, ἐ Οιππεϑ 

Δη66}}. » δείπηυ5 ἰ{ υοαηο δ᾽ : « Αηροϊος ἐπάϊολ)}1- 
διυ5, » ὈΝΪ ἀϊοίυπ) πο δϑῖ, « οὔθ 8 ἀηρεῖοβ. » ἢΪ5 

δυίοπι ἀθ ϑϑζθηδ 50] ρι}8, οἱ ἀδ 115 4188 81 68 60}}- 

Ετοξαπίυνγ, ἰ8. αυΐ σοηίο πα ἃηῖ6 σΟηϑυπιπι8 [0 Π6Πὶ 

5500}, οἱ δηίθαυδη) δαάνθηΐθπίοϑ Δ} 56 }} βορογθηΐ 

ΤῊ8]08 ἀδ πιοάϊΐο ᾿υδίογιπι, πη8108 6Χ ΟΠ πΐ σΈΠΘΓΟ 

877 50} βέρεπδ ποὴ σοπιργοϊθηδὶ., υἱάδίυγ ποαυα 

Γραφὴν νενοηχέναι, καὶ ἀδύνατον ἐπιθυμεῖν. Διὸ μὴ Β δογρίυγα βϑβπὶ δϑϑδουία5, οἱ ἱπιροβϑὶ θα αι 

ξενιξώμεθα, ἐὰν πρὸ τοῦ ἀφορισθῆναι τοὺς πονηροὺς 

ἐχ μέσου τῶν δικαίων ὑπὸ τῶν ἐπὶ τοῦτο ἐξαποστελ- 

λομένων (96) ἀγγέλων, ὁρῶμεν ἡμῶν τὰ ἀθροίσματα 
πεπληρωμένα χαὶ πονηρῶν. Ἀλλ᾽ εἴθε μὴ πλείους 
οὗτοι τυγχάνοιεν ὄντες τῶν διχαίων, οἱ βληθησόμενοι 

εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρός 1 Ἐπεὶ δὲ ἐλέγομεν ἐν 
ἀρχῇ, ὅτι αἱ παραθδολαὶ χαὶ αἱ ὁμοιώσεις οὐχ εἰς 

πάντα οἷς παραδάλλονται ἢ ὁμοιοῦνται, παραλαμ- 
ῥάνονται, ἀλλ᾽ εἴς τινα, ἔτι τοῦτο χατασχευαστέον 

χαὶ ἐχ τῶν λεχθησομένων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἰχθύων, 

ὡς πρὸς τὴν ζωὴν αὐτῶν, φαῦλόν τι αὐτοῖς συμθαί- 

νει, τὸ ὑπὸ τὴν σαγήνην εὑρεθῆναι“ τῆς γὰρ κατὰ 

φύσιν αὐτοῖς ζωῆς στερίσχονται, χαὶ οὔτε εἰς ἄγγη 

βαλλόμενοι, οὔτε ἔξω ῥιπτόμενοι πλεῖόν τι πάσχουσι ς 
τοῦ ἀπολέσαι τὴν ὡς ἐν ἰχθύσι ζωήν ἐπὶ δὲ τῶν, δι᾽ 
ἃ λαμβάνεται ἡ παραδολὴ, φαῦλον μὲν ἔστι τὸ εἶναι 
ἐν θαλάσσῃ, χαὶ μὴ ὑπὸ τὴν σαγήνην ἐλθεῖν, ἐπὶ τῷ 
εἰς ἄγγη μετὰ τῶν χαλῶν βληθῆναι. Οὕτω δὲ ἰχθῦς 
μὲν φαῦλοι ἔξω βάλλονται χαὶ ῥιπτοῦνται " οἱ δὲ χατὰ 
τὴν προχειμένην ὁμοίωσιν φαῦλοι βάλλονται εἰς τὴν 
χάμινον τοῦ πυρὸς, ἵνα τὰ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ περὶ τῆς 
καμίνου εἰρημένα καὶ ἐπὶ τούτους φθάσῃ " « Καὶ ἐγέ- 

νεῖο λόγος Κυρίου πρός με λέγων Υἱὲ ἀνθρώπου, 

ἰδοὺ γεγόνασί μοι ὁ οἶχος Ἰσραὴλ ἀναμεμιγμένοι 
πάντες χαλχῷ χαὶ σιδήρῳ, » χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" 

« Καὶ ἐπιγνώσεσθε, διότι (97) ἐγὼ Κύριος ἐξέχεα τὸν 
θυμόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς.» ᾿ 

ε« Συνήχκατε ταῦτα πάντα ; Λέγουσι, Ναί. » Ὁ γι- 

γ6 116. Οποοίγοα π6 τηΐγατα Π0}}18 δοοϊάαὶ, 5ἱὶ δηί6- 

αυδην π|8}} ἀ6 πιϑάϊο υβίογαπι ΒερΆΓΘπ(ῸΓ ἃ} Δηᾳ6-- 

118 δὰ ἰὰ πλῖ5518, νἱάθδηλυϑ ποϑῖγοθ εοίι8 Π18}1}5 Γ6 - 

ΡῬίοιο8. Αἰχφυθ υἱἱπαᾶπὶ αυὶΐ ἰῃ οαπλη πὰ ̓ σηΐ5. ΓΟ)! - 
οἰδηἀϊ βυπὶ Ρ᾽αγα5 ΠΟ δἰηΐ αυᾶπὶ [υ51], (ιοηΐδπι 

δυίΐθαι ἰπ εἶο εὐχίπηυ8 ράγαυοῖΔ8 οἱ σὴ ἀϊπ6 85 

Βοη δ οπιηΐα 86δβιὴ} ἡ ἰΐ5 ἰπδυηί, αὐΐδι5 οοη- 

ζογυηίαγ γ6] δβϑι μα ἰπίυγ, βοὰ δὰ ποπηυ δ; ἰΠυἀ 

θυρεοῦ ὁχ ᾿ἴ8 48 ἀϊοοηἀδ δυηὶ ἀσπιοιδίγαγα οροῦ- 

ει, ρἰδεῖθυβ ποιῖρα, συδηίθπι δά ᾿Πογυπὶ υῆϑ 
Ρεγε μοί, τ) }} αἰϊᾳυϊά οοπίίηραγο, οὐπὶ 80} βδᾶβθῃδ 

ἀεργεμβοηάαπιυγ : ρυνϑηίυγ δηΐὴ) Υἱΐα 408 λυχίδ πᾶ- 

ἰυγδ κυδηὶ [γυυηΐην ; οἱ δῖα ἰ νὰδα πιἰἰδέυγ, 

δῖνθ [ὉΓ88 το) οἰ δηΐιγ, διμριυ5 φυϊάφιιδι ἤθη ρᾶ- 

εἰυηίυν, ᾳυδη) Υἱίρ5, 4υ3}1}5 ρἰδοῖθιι8 ἱπεϑί, διηἰβϑϑὶο- 

Β6Πὶ : ἰῃ ἰνΐ8 δυίεπι ργορίοῦ αυϑὲ ρῬάγαθοία δϑϑιιμὶν 

ἴυτ, τηδίιπὶ δὲ ἴῃ τηϑιὶ 6696, οἴ ΠΟῚ 50} δαβθηδπι 

γϑηΐγο, υἱ ἴῃ νῆβὰ τη οὑπὶ Ρομΐ8. δὶς δυίδιῃ 
Ρίβοθβ τηλ]ϊ ἴογδβ ταϊππίαν οἱ Ργο)είαμίαν; 1 αὐ- 

κοι αυἱ )υχία ρτγαββθηίθη 51}}}ΠΠΠπ|||ποιὰ πλ8]}} ϑιιὼῖ, 

ταλιπλιιγ ᾿ν οὩΠλ ἢὉ} ἰφη 59 υἱ φυφ ἰη ΕΖοο 66 49 

οδπιΐηο ἀἱοία δυηὶ, 1}}19 φυαηυα οοπίίηφϑηϊ : « ἕι 

(λοιπὰ 6δὲ νεγρυπὶ Ὠοιαΐηΐ ἀἰοοηβ : ΕἾ μοπιϊηΐδ, 
[Δείὰ δϑἱ τι ἀοπι5 ἰβγδαὶ δα πηἰϑεϊ ομγμθ5 γα δὲ 

ἴογγυ δ,» οἱ αι δοσυυηίυ υβ4υ6 δὰ ἰά δ : « Εἰ 

86016{15 4(υἱὰ Ἔζο θοιηΐπυ8, εὐπὶ οδιάογίη) ἰμάΐξηα- 
τἰοη δὶ ΤΠ 621} 51} ΡῈ γ08. » 

1Δ.. ς« Ἰη.6]16χ]51}5. ἢς οαηΐα ἢ Ὠίουπί, ΕἰΔιη 53. ν 

νώσχων τὰ ἐν ταῖς χαρδίαις τῶν ἀνθρώπων Χριστὸς ὮὉ Οοξποβεθηβ 4υδ ἰῃ οὐγάϊυ.5. Ποτηΐ μα) δπὶ Ομγὶ- 

Ἰησοῦς, ὡς καὶ περὶ τούτου ἐδίδαξεν ἐν τῷ Εὐαγγε- 
λίῳ ὁ Ἰωάννης, οὐκ ἀγνοῶν ἐρωτᾷ, ἀλλ᾽ ἅπαξ ἀνα- 

λαδὼν ἄνθρωπον, χρῆται καὶ τοῖς αὐτοῦ πᾶσιν, ὧν 
ἕν καὶ τὸ ἐρωτᾷν᾽ χαὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ ὁ Σωτὴρ τοῦτο 

ποιεῖ, ὅπου γε χαὶ ὁ τῶν ὅλων (98) Θεὸς τροποφορῶν 

τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἴ τις τροποφορήσαι - ἄνθρωπος 

τὸν υἱὸν αὑτοῦ, πυνθάνεται, ὡς ἐν τῷ" ε« ᾿Αδὰμ, ποῦ 

εἶ; ν χαί" «ε Ποῦ ἐστιν "Αθελ ὁ ἀδελφός σου ; » Βια- 

ΜΊΡρΙγ, ᾿,13. 591 (ον. υἱ, ὅ. 
5. 4“ σε. 1,9. 55 ὅδη. ιν, 9. 

(91) Οοάεχ Ἀερίυ3, ἔνθα μὴ λέλεχται. 
495) 1ἀ6πι|, μέσον. 
(90) Ἐπὶ τοῦτο ἑξαποστε.λλομένων. [4 ΒΑ)}6- 

Ἰαὶ υπυ5 6 οοὐϊείθυ5 4005 οοηδυϊπεγαί Ταγίμυ8, 

59 ἔὕζοοῖι. χχιι, 17, (8. 

βίυβ 76508, φυεπιδαπηοάμ!η ἀκα ἰΠ|ο ἰῃ Ἐνδημοὶίο ἀ0-- 

ουἱϊ Ζοάπη65 δ᾽, ΠΟὴ ἱβπάγυϑ ἰπἰεγγοραί, 56 Ροϑίᾳυδπι 
586Π16} ᾿)ΟΠλΪ Π6Πὶ ἀβϑυ πη ρ 511, Ομ ἰδ 5 40: {ΠῚ 8 5ιηΐ, 

αἰϊίυν ; φυογυῃ οἱ ὑηυπὶ μ00 658, ἰμ ΘΓΓΟβΒΆΓΟ : Π6- 

406 πιϊγανάυ 68. δὶ οἱ ἰά ϑεγναίογ ἴδοϊ!., φυδπάο- 
αυϊάοπι τογὰπὶ οπιπίαπλ θδι5, ᾿ιοπιπ Πὶ ΠΊΟΓΟ5. ἴδ- 

Τθη8, 4υλϑοί 4υἷβδ ΠΟπΊῸ {ΠΠ|Π| 5] ΠΙΟΓῸ5 [δγαί, ἰῃίθγ- 

τοχαῖ, γϑῖυΐ ἴῃ ἢΐβ γθγ}}8 " : ε« Δάδπι, 0] 653.» οἱ Φ : 

81. 1014., 92. “5 Μαῖίῃ. χη, δ᾽. 55 708ι..1:, 

το] υ5 φυδπὶ οὐἰμο Ηποι!, ἐπὶ τούτῳ ἑξαποσταλη- 
σομένων. 
ἀμ Οοίοχ Βορίυ5, ὅτι. 
98) Ὅνλων. [ἀδτη οσοαεχ δᾳ.. ἀγγέλων. 
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«δὲ ἐδ. Αθεὶ] (γαίοῦ (05 3.» ΥἹ δυίδπι ἢ γεν 9]5 1 ἃ 
ἀΐοοι αἰϊψυΐβ, ἤθη ἰπιογγοσαιίνο, 56 δι αἰΐνα ἀἱ- 

οἰαπὶ 6556 ἰΠΠυ,, « ἰπ|6]]6χ  5ι15. ν ὈΙςαί δυΐίδι οἱ ἀἰ5ε,- 

ΟΡυ]08 οηυηιφιίοηὶ {ΠΠΔ5 ἀϑϑθιἰδπι65, υἷος Πα ἀϊ- 
χίϑβ6 : ε Εἰίδιη. » ἡ δγυπιίαπιει δἶνα ἰυ!ογροραῖ, δῖνα 

Ῥγοπαἶα!, ὨΠΘΟΟ55 8110 ἀἰοἰαΓ, ΠΟ «᾿ς ν βοίυμ, 

αιοα ἀοιποηῃϑίγαινυπὶ δϑῖ, πσχας {Ππ, « οππΐα,, » 

564 {Πὰ4, «ας ομμηΐὰ “6. » ὙἸάοιυν δυΐδηι ἤὰηΟ 
δἰ ρηΠοαγο ἀἰβοίρι!υ58 διὸ τοσηθηὶ ΘΟΘΙΟΓιιπὶ ΒΓ θα 5 

ζαΐ586, 56  ἰναΐϊὸ γαρυφηαῦῖι ἰὰ φιοά ἴῃ Α ι18 Δρο- 

δίοϊογαπ) 60 τηοὰο ἀϊοίίυγ 57: «ε Ὑ](οη 65. δυίΐδιῃ 

ἄ.88 ῬειΡὶ οοηδίαμ εἶ αι) οἱ δοδηπὶβ, οοπηρογίοχια 
αυοά Ἰιοτΐ 65 6ϑϑθηΐ β'η6 ᾿ {6 γ15 οἱ ἰ οἵα, αὐ ῖνα- 

ῬΡναηΐαν, οἱ οοξῃοβοοιδπὶ 6085, Ζιοι δῆ εὐπὶ 7650 

(υογδηί. ν Δὰ πὸ ἰρίίυν. αυδιίνογι! αἰΐαιι 5. : δὲ 

5011}8 ἐγδηΐ, φυοηηοίο 5ἰηα {ἰμογὶ5 οἱ ῥάϊοίῶ ἴῃ 
Ἀοιδ ἀρρο δια Ὁ δἱ ὙοιῸ ϑδίπθ {Π|6|18 ογδηὶ οἱ 

Ἰάϊοι, φυοπιοίο βουϊθ ἃ ϑϑγνδίογθ ἃμδγι 58: Π16 

πυπουρδηίυγ 1 Δά αυξδῖια τοβροηάδδίιγ ΠΟ ΟΠΊΠ65 

οογίθ, 864 βαοίγαπι οἱ δοδημοηὶ δἰ ΠΠπ|6}]5 οἱ Ἰἰοί 8 

ἰη Αοιἰ5 6556 ἀἰοίοϑ ; ΡΙυΓ65 δΔυίθη [ι|856 ἀϊδοίρι!]058, 

ἀδ ᾳυΐνυβ οπιηΐδ ἱπι6}} θη 5 ἰΔ ἀϊοίυπι 68ι 55 : 
4 Θιῃηΐβ βουῖθα, » οἱ ψιδ βδαυθπηίαγ ; νϑὶ βου θδ τ 

ΔΡΡΘΙ γί, ααϊουηχυο ἀοοίγίηα ἰαχία 16 18. ̓  {6 Γᾶπὶ 
ἰηϑίγυοίυδ δῖ, ἰἴ8 υἱ αυὶ βῖπ6 ΠΠ{ιγ5 οἱ ἰἀϊοιβ βαπε, 

δϑὰ 50} ΠΠ{ἰγὰ 6518 ἀυσυπίυγ,, βογῖ!αα Δρραι!διίαΓ 

βϑουπάυπι αἰ φυὰπι δἰ ρηϊ Ποδιϊοηθη. Εἰ πηαχί πιο 5808 
ἰαϊοίαγυπι 68ὲ, φυὶ δοτίρίυταβ ἱγοροϊορίοθ ἱπιογργοιογὶ 

ποδοίυαμ!, αυαυθ δὰ οαγυπὶ ἀηδϑοβθη βροοίδηϊ, ΠΟἢ 
οδρίυηὶ, 56 πυάφο ᾿ἰ6 γα ογθάπηι, Θαιη406 (πϑηΐαΓ, 

Βοῦῖθ8 ἀρρεὶἰγὶ. 5:1. δυϊθπ 4|140}5 ΘΧρ! οαθὶι οἱ 1}- 
Ἰυά 59: εἵφ νοῦῖβ, δοῦρε οἱ Ρ] Αγ βϑοὶ ΠΥΡΟΟΓ 55, » 

ᾳυδϑ5ὶ υπϊουΐχυδ ἀϊοίυπι δἰῖ φυὶ ργφίογ ᾿ΠἰΘγαπὴ αἰ 8}} 

βεἷι. Ηἰς συξγθ8 δὶ φυδιιδἀπηοάμπι δογὶ)8 166 15, ἰ(ἃ 6ϑὲ 

οἱ ουδηρθίίουδβ; 6ἱ 5ὶ [8 6ϑί αυὶ Ενδηροιία μι, αιοπιλά- 

τηθάυπι αυΐ Ια φοπὶ ον οἱ ν  , οἱ ἰη 6} Π}χῖ 1, οἱ « 4 δυηι 

Ρδὺ αἰϊθξογίδπι ἀἰοία » Θχροηίί " ; αἱ, βογυδία [ἰδίου 
͵υχία τόγυπὶ φοϑίαγιιπ οι  δίθηι,, ααοπιοάο οογίᾶ 

δά βρί γιεα]}ἃ δηᾶσοϑο ἰπϑιιυΐ μοϑϑῖν ἰπι6} Π ρϑτηιι8, 
οἱ ἤθη 5ἰπὶ ἀοοσυπιοια ε ϑρ τ]ὰ πουλί 1" ;» 

βϑὰ οομίγαγίο πο 56 ΒΔ) οἶα ϑρὶγἰ ἔα α}}0 05 π6αι}- 

ιἰα;, βρί γἰιαα "Πα Ρθοηΐ αι15. Τπϑιϊυἱταγ δυΐθη δά τὸ- 
δυύυ οὐὐἰογατῃ 5610, [υχίδ δἰ πρ! σα π αυϊάθπὶ 856Π- 

δυπὶ, αυδληιο, γο]οῖο δαι!ἴδπιο, δδβυ ΟΠ γῖβιὶ 6οο]6- 

5᾽δϑιοαπὶ αἀἰ5οἰ Ρ ̓Π4Π| δυδβοὶρὶι 41}1413 : [υχία γθτὸ 

Τεοοπαϊογθη), αυϑηάο 415 ΡΥ δι ἦπ ϑογρίαγα- 

ταμι 1 ποτὰ ἰπϑε} 1] ΟΠ 6 ηὶ 5101 Ομ ρᾶγαη8, δϑοθηαὶς 

δι βρίγἰτι αἱ, φυπ γοσπυτ οΟἰογαιῃ δρρεϊδηίιτ. Εἰ 

ἦυχια υηδπιαυληαι6 56πίοηϊ πὶ 402 οσεουγτὶϊ, οἱ 

46 ΜΔ). χη, ὅ3. “ΤΑΟοΙ. τιν, 12. 648 Μαι. χαὶ, 
44. 1ι Ερ!εβ. υἱ, 1. 

(99) Τῇ ἀποφάσει. ὕπυϑ 6 οοὐϊείθυβ αυο5 Τατὶ- 
πὺ5 Υἱάϊί, θα υαί τὴν ἀπόφασιν, 

(1) Οοάεχ Ιλε(., τὸ τοῦ νόμου γράμμα. 
(2) Καὶ ὥσπερ τὸν γόμον ἀναγιγώσχων, οἴ(. 

ὙΙά 5. ἷο ΔΙΙοφογίου ἢν 56 51} υθίογὶ ἰὸρ], ἀπασορὶ- 
οὐαὶ πον ἃ} Ογίξεπα ἰσὶθυΐ : απδπὶ ἀπε οἰ] ΟΠθιἢ 
διιιρίοχυβ οδὶ ΤΙοιη85 Ρ. 1, 4. 1, ἃ. 49, ὁὰπὶ πὴγ- 
Βιϊου!η δϑηϑιπὶ (1{ἀτίαπῃ ἀἰν!ἀϊ] ἀοσοί, ἰῃ δἰ!ορου!- 
οὐ, ἱτοροϊοξίουμι, οἱ δηασυρίοιπι; αὐγαὶ ῥγίον 

ΟΒΙΟΕΝΙΚ 808 

Α σάμενος δέ τις ἐνταῦθα φήσει οὖχ ἐρωτηματιχῶς εἰ- 

ρῆσθαι, ἀλλὰ ἀποφαντιχῶς, τό" «ε συνήχατε. » Ἐρεῖ 
δ᾽ ὅτι χαὶ οἱ μαθηταὶ μαρτυροῦντες αὐτοῦ τῇ ἀπο- 
φάσει (99) λέγουσιν αὐτῷ τό" ε Ναί. » Πλὴν εἴτε 
ἐρωτᾷ, εἴτε ἀποφαίνεται, ἀναγχαίως λέγεται, οὐ τὸ, 

«ταῦτα, » μόνον, δειχτιχὸν ὃν, οὐδὲ τὸ, ε πάντα, » 

μόνον, ἀλλὰ τὸ, ε ταῦτα πάντα. » ἽἝοιχε δὲ νῦν τοὺς 

. μαθητὰς παριστάναι πρὸ τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλεία: 

γραμματεῖς γεγονέναι" ἀλλὰ τούτῳ ἐναντιώσεται τὸ 

ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων τοῦτον εἰρημένον 

τὸν τρόπον᾽ « Θεωροῦντες δὲ τὴν Πέτρου παῤῥησίαν 

καὶ Ἰωάννου, καὶ χαταλαθόντες, ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμ- 
ματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσχόν τε 

αὑτοὺς, ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν.» Ἐπιζητήσαι τις 
οὖν πρὸς ταῦτα: Εἰ μὲν γραμματεῖς ἧσαν, πῶς ἀγράμ- 
μᾶτοι ἐν ταῖς Πράξεσι λέγονται χαὶ ἰδιῶται ; εἰ δ' 
ἦσαν ἀγράμματοι χαὶ ἰδιῶται, πῶς σαφέστατα γραμ- 

ματεῖς ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ὀνομάζονται ; λεχθείη δ᾽ ἂν 
εἰς τὰ ἐζητημένα, ὅτι ἤτοι οὐ πάντες, ἀλλὰ Πέτρος 
χαὶ Ἰωάννης ἀγράμματοι χαὶ ἰδιῶται ἐν ταῖς Πρά- 
ξεσιν εἴρηνται, πλείονες δ᾽ ἦσαν οἱ μαθηταὶ, ἐφ᾽ οἷς 

συνιεῖσι πάντα λέλεχται τό ε Πᾶς γραμματεὺς, » 

χαὶ τὰ ἑξῆς" ἣ γραμματεὺς πᾶς ὁ μεμαθητευμένος 

τῇ χατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου διδασχαλίᾳ ὀνομάζε- 
ται, ὡς χαὶ τοὺς ἀγραμμάτους μὲν χαὶ ἰδιώτας, ἀγο- 

μένους δὲ ὑπὸ τῷ τοῦ νόμον γράμματι (1) γραμμα- 
τεῖς λέγεσθαι χατά τι σημαινόμενον. Καὶ ἰδιωτῶν γε 

μάλιστά ἔστι, μὴ εἰδότων τροπολογεῖν, μηδὲ συνιέν- 

των τὰ τῆς ἀναγωγῆς τῶν Γραφῶν, ἀλλὰ τῷ γράμ- 
( ματι ψιλῷ πιστευόντων, χαὶ τοῦτο ἐχδιχούντων, τὸ 

χρηματίζειν αὐτοὺς γραμματεῖς. Οὕτως δέ τις διηγή- 
σεται χαὶ τό" ε Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι 

ὑποχριταί,. » ὡς παντὶ εἰρημένον τῷ πλὴν τοῦ γράμ- 

μᾶτος μηδὲν ἐπισταμένῳ. Ἔνθα ζητήσεις εἰ ὥσπερ 
νομιχὸς γραμματεὺς, οὕτως ἐστὶ καὶ εὐαγγέλιχὸς, 

χαὶ ὥσπερ τὸν νόμον ἀναγινώσχων (2), καὶ ἀχούων, 
καὶ λέγων ε ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, » οὕτω χαὶ 
τὸ Εὐαγγέλιον" ὡς εἰδέναι, τηρουμένης τῆς χατὰ τὰ 

γενόμενα ἱστορίας, τὴν ἐπὶ τὰ πνευματικὰ ἄπταιστον 

ἀναγωγὴν, ἵνα μὴ ἧ μαθήματα ε« πνευματιχὰ πονη- 

ρίας, ν ἀλλ᾽ ἐναντίως ἔχοντα πνευματιχοῖς πονηρίας, 

πνευματιχὰ ἀγαθότητος. Μαθητεύεται δὲ τῇ βασιλείᾳ 

τῶν οὐρανῶν γραμματεὺς, κατὰ μὲν τὸ ἀπλούστερον, 

ὅτε ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ ἀναλαμθάνει τις τὴν Ἰησοῦ Χρι- 
Ὁ στοῦ ἐχχλησιαστιχὴν διδασχαλίαν " χατὰ δὲ τὸ βαθύ- 

τερον, ὅτε, τὰς διὰ τοῦ γράμματος τῶν Γραφῶν εἰδ- 

αγωγὰς παραλαθών τις, ἀναθαίνει ἐπὶ τὰ πνευμα- 

τικὰ, ὀνομαζόμενα βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ καϑ' 

ἕχαστόν γε διανόημα ἐπιτυγχανόμενον, χαὶ ἐπαναύε" 

ὅ8, “ Μαιι. χχπὶ, δ; [κ|ο. χι, 48. 78 64]. 1Ὁ] 

δὰ οἂς ναίδγὶβ 16 σὶ5 μαγίεβ ρογιηθδὶ, φυΐθυ8 δα αυβ 
ϑ0ηΐ πον ἰορὶ5 5 ψη  Ποδηῖα; βοουμ άπ. ΠΟΥΩ [665 
μιἰδιογίϑηι δὰ πιοιὸϑ. ἰπίογπιαπάοβ οοι γαῖ; οἱ [ἐγ- 
εἶπ ἀσηγαμι {πυγὰς να δάυπιυγαιίοηθηὶ ἴῃ πονῶ 

1658. ἱπνοίποιῖβ ὁοσυ!ίαιῃ γθνεὶεῖ, Οοηβυ!επάι5 οἵα- 

ὨἶΠῸ ΒΌΡΟΡ ἐ8 Τὸ ϑίχίυϑ ϑεποιβὶβ Βίῤέϊοι. δαβεί. 
1. νι. ἤδης τδιποη 4}}) Οτίρεπο ἀἰδιϊ οι !οπέαι Ων 
εἰϊσὶ αἰϊφυληάο οὐβογνανίμν5, Π 0 τὴῦϑ. 
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δηχότως νοηθὲν, χαὶ παραδειχῆὲν, χαὶ ἀποδειχθὲν, Α ἀναάεπάο δἀ αἰιΐογα ὀχοορὶ δίαγ, οἱ συ πὶ 41118 οοη- 

ἔστι νοῆσαι βασιλείαν οὐρανοῦ, ὡς τὸν περ: σσεύοντα 

τῇ ἀψευδεῖ γνώσει, ἐν τῇ βασιλείᾳ γίνεσθαι τοῦ πλή- 
θους τῶν οὕτως ἀποδεδομένων οὐρανῶν. Ὀὕτω δὲ χαὶ 

τροπολογήσεις τό" ε Μετανοεῖτε " ἤγγιχε γὰρ ἡ βασι- 

λεία τῶν οὐρανῶν, » ἵν᾽ οἱ γραμματεῖς, τουτέστιν οἱ 
τῷ γράμματι ψιλῷ προταναπαυόμενοι, μετανοοῦντες 
ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐχδοχῆς, μαθητεύωνται τῇ διὰ 1η- 

σοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐμψύχου Λόγου πνευματιχῇ διδασχα- 
λίᾳ, καλουμένῃ βασιλείᾳ οὐρανῶν. Διὰ τοῦτο χαὶ ὅσον 
μὲν Ἰησοὺς Χριστὸς, ὁ ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν Θεὸς 

Λόγος, οὐχ ἐπιδημεῖ ψυχῇ, οὐχ ἔστιν ἐν ἐχείνῃη ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν " ὅταν δὲ ἐγγὺς γένηται τοῦ 

χωρῖσαι τὸν Λόγον, τούτῳ ἐγγίζει ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν. Εἰ δὲ ταυτόν ἐστιν ὑποστάσει, εἰ χαὶ μὴ 

ἴογοπάδ ργοροηΐ!αγ, οἱ ἀδπιοπείγδίαγ, ἰη (6 σογο Ποοὲ 
τοβξηυπι οΟἰογιπι, αἱ φαΐ γογα δθυπάδι βεϊθηιία, ἴα 

ΤΕξηο εβϊοϊαίαγ ὑπ ἐχ πη υἀϊη6 οὐὐἰογαπ) δά 

Θαπι πιοάιπιὶ δοςσορίοτυπι. 85 δυΐίδπ) οχροπεβ οἱ 
Πππ4 τροροϊοφίες 15: « Ραιἰτοηιίαπι ἀρίίθ, ἀρργο- 

Ρἰμαυανῖ δπΐπὶ γεβημπὶ οοἴογυμπ,» αἱ βοῦς, μος 

ο81. ἢἱ αυἱ ἴῃ πυάὰ ΠΠΠ6γὰ δοφυίόβουηι, οὐπὶ 608 [4:8 
δορθριϊοη 8 ροπἰταογῖῖ, ἰηϑιγυδπίυν ἅ.59 ἀοοιτίηα 
δρί γί ειι8}}, αυς 651 ρὲῦ δδθῦπι ΟΠ τ βίαι δηϊιηδίι πὶ 

γεγθυπι, φυᾷια γοβηιιῃ οσαἰογαιη ἀρραοϊίδιιν. Ργο- 

Ρίογθα δἰΐδιῃ, φυδίοπυβ δόθι5 ΟΠ γϑίι8., φυΐ ογαὶ ἴῃ 
ΡΥϊπεὶρίο ἀριιὰ Ὠέυη θόυβ  ογθατ, ἴῃ δηϊπηδπὶ ΠῸ 

δάνϑηϊϊ, ἴῃ {14 ταφηαμη ΘΘΙογὰ πὶ ἢοι δϑ( : φιδηο 
Δυῖ6 1} ριΙΌῸρ6 6δὲ Ὁ] ϊ αι αἱ Υοιθυ πὶ οἀρίαί, ἀρρτγο- 

ἐπινοίᾳ (5), βασιλεία οὐρανῶν καὶ βασιλεία Θεοῦ, δη- Βὶ Ρίπαυδὲ {1 ταριυμα ἙσΟΘΙογαπι. Οαοα 5] ἰ46π 6δί γθ 

λονότι πρὸς οὺ: λέγεται" « Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐν- 

τὸς ὑμῶν ἐστι, » πρὸς τούτους ἂν λέγοιτο χαὶ τό" 

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστι, χαὶ μά- 
λιστα διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ γράμματος ἐπὶ τὸ πνεῦμα με- 

κάνοιαν" ε Ὅτε (4) ἡνίχα ἂν ἐπιστρέψῃ τις πρὸς Κύ- 

ρίον, περιαιρεῖται τὸ ἐπὶ τῷ γράμματι χάλυμμα"» 
« ὁ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν. » Ὁ δὲ ἀληθῶς οἶχο- 
δεσπότης χαὶ ἐλεύθερός ἐστι, καὶ πλούσιος " πλουτῶν 

διὰ τὸ ἀπὸ γραμματείας μεμαθητεῦσθαι (Ὁ) τῇ βασι- 

λείᾳ τῶν οὐρανῶν, ἐν παντὶ λόγῳ τῷ παρὰ τῆς Πα- 
λαιᾶς Διαθήχης, χαὶ ἐν πάσῃ γνώσει τῇ περὶ τῆς 
χαινῇς Χριστοῦ Ἰησοῦ διδασχαλίας, χαὶ τὸν πλοῦτον 

τοῦτον ἔχων ἀποχείμενον ἐν τῷ αὐτοῦ θησαυρῷ, ᾧ 
θησαυρίξει, ὡς βασιλείᾳ μεμαθητευθεὶς τῶν οὐρανῶν, 

ἐν οὐρανῷ, ε ὅπου οὔτε σὴς ἀφανίζει, οὔτε χλέπται σ 

διορύσσουσι. » Καὶ ἔστι γε ἀληθῶς ὁρίσασθαι περὶ 
τοῦ, ὡς ἀποδεδώχαμεν, ἐν οὐρανοῖς θησαυρίζοντος, 

ὅτι οὐδὲ εἷς σὴς τῶν παθῶν ἄψασθαι αὐτοῦ τῶν πνευ- 

ματιχῶν καὶ οὐρανίων δύναται χρημάτων. Σὴς δὲ 
τῶν παθῶν εἶπον, λαθὼν ἀφορμὴν ἀπὸ τῶν Παροι- 
μιῶν, ἐν αἷς γέγραπται" « Ὥσπερ ἐν ξύλῳ σχώληξ, 
οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει χαρδίαν" » σχώληξ γὰρ 
χαὶ σῆς ἐστιν ἡ λύπη, βλάπτουσα χαρδίαν, τὴν μὴ ἐν 

οὐρανοῖς χαὶ τοῖς πνευματιχοῖς ἔχουσαν τοὺς θησαυ- 

ροὺς, ἐν οἷς ἐάν τις θησαυρίξζῃ, ἐπεὶ ε« ὅπου ὁ θη- 
«αυρὸς, ἐχεῖ χαὶ ἡ καρδία, ν ἐν οὐρανοῖς ἔχει τὴν 

χαρδίαν, χαὶ δι᾽ αὐτὴν λέγει" « Ἐὰν παρατάξηται 
ἐπ᾿ ἐμὲ παρεμθολὴ, οὐ φοδηθήσεται ἡ χαρδία μου. » 

Οὕτω δὲ οὐδὲ χλέπται, περὶ ὧν εἶπεν ὁ Σωτὴρ, ὅτι, ἢ 
« Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ χλέπται εἰσὶ χαὶ λῃ- 
σταὶ, » διορύσσειν δύνανται τὰ ἐν οὐρανοῖς τεθησαυ- 

ρισμένα, καὶ τὴν παροῦσαν αὐτοῖς καρδίαν, χαὶ διὰ 

Ὧ λιν. τες, 2, οὐ ν, 17. [υ6. χ, 11. 
τι, 30. ΤΤΡεον. τ᾿, ὅ, 20. 
“ Ἐρ!νθ5. ., θ; ΡΙΗΙρρ. ει, 20. 

(5) Εἰ χαὶ μὴ ἐπινοίᾳ. ἘγᾶδΠι., « φυοὶ 5ἱ ἴῃ τ 
πυϊαπὶ 6ϑὶ ἀἰπογίπνθη, αἰ400 δι Δπὶ 5688 ;» νἱά6- 
ἰυγ Ἰοεφίβ556, εἰ χαὶ ἐπινοίᾳ. Ἡυετιυδ. 

(4) Ὅτε. Βοτία βεγι δεηιίαιη ὅτι. 
(5) Διὰ τὸ ἀπὸ γραμματείας μεμαθητεῦσθαι, 

εἰς. Γραμματεία [ἰϊ ἃ γραμματεύς. Γραμματεύς λι:- 
ἰ6πὶ εἰ8) γο αἰ πιι15, ε« ΒΘ τ, » υἱ γυϊραίληι ποπΙρ6 
Ἰμδογργοί δι! 6 ἢ] ΤΟΙ ΠΟΓΟΙΏ.5; οὐ πὶ ἰδ η 6 ἰὰ- 

π5 1.υς, χσιι, 9. 
18. δι}. νἱ, 21; ἴμπς. χιι, 54. 

ρ88, δἰϑὶ ἤοη οορ! (Διο, γοξηαπὶ σΟἸοτγιιπὶ οἱ γος 
ἔπυπι Ὠεἷ, πεῖρα αυΐθυ5 ἀϊοίιαγ 15: ε« όρησαι Ὠιὶ 

ἰηῖγα ν08 65ΐ, » [138 ἀϊοδίαγ οἱ {Ππ4: Παρηιπὶ οῶ - 

Ἰογυπὶ ἰμγἃ γ0Ὸ9 ὁδί, πιὰ αἰ 6416 ΡΙΌΡΙΘΓ γοϑὶ ρίβοθη- 

εἰδπν ἃ {π{{θτὰ διά βρίεϊμαιν. ς Οὐχ οὐΐην ΔΙ φυΐδ ἐθη- 
γοΓβιι5 (ὑογὶ δὰ Βοιηίπαπι, δυ(εγοίυγ νοἰδιηθη 15» 

αυοά 5ιρτὰ ᾿ἰμογᾶπη δὶ ; « Βοπιΐῃι5 διιίθι βρὶ εἰ 9 

ἐϑί Ἶδ.. ») Ουἱ δυίοπι ΓΕνΟΓὰ ραιογ Δ [188 6ϑὶ, οἱ Ποῦ 

αὶ οἱ αἶνεβ; ῥγορίογοα εἶνθϑβ, ᾳφυοά ἃ (δοίδιοηδ 

᾿ἰίογα οάοοιυ5. 51 δί γϑξυυῦπὶ οαἰογυπι, ἴῃ οπηὶ 

ΒΘΓΙΊΟΠ6 4υἱ 65ι ἴῃ Ὑείογὶ Ταβιδιηθιίο, οἱ ἰη ομπὶ 
δβοίεηια 4υπ οἰνοὰ πονὰπὶ (ἰ γἰϑιὶ δ εδιι ἀἰβοὶρίίπδαι 
γεγβαίαγ, οἱ αἰνιεἰλ5. 1118 Γεροβίίαβ δ η8 ἴῃ βὺ0 

(μοϑᾶσγο, 406π|, υἱροίθ δὐοοίι 8 δά τοβηῦπὶ οἷος 

ταπι, ἐπ οἷο γοοοηάΐι, ε αδὶ παχὺς [ἰηθὰ ἀδπιοϊϊίυν, 

εἰ αὶ ἴαγοβ ποη οἰοιίαπι "5..» Εἰ σοῦ ὀχ δι πηᾶγα 
Ἰϊοοῖ, αἱ ἰγαίαπλι5, ἀ6 10 αυὶ ἐαϑαυγααι τοσομπαὰϊξ 

ἴῃ σοἷο, ἢ6 ὑπᾶπὶ αυϊάσηπι «ἰοοι,οπυιῃ ᾿ἰηθαπὶ ἀἰνὶ- 

«ἰλ9. ΠΠ{π8 δρ᾿ γ 0 .3168 οἱ οο θϑίθβ ρ0856 Δι 5 ΓΘ. 
θϊχὶ εἴποαπι αθδοιοημηι, οοὐο βίο θη) βυπιδιν ἃ Ργο- 

γ ΓΙ 8. ἴῃ φυΐθι8 βογίριιπι 6ϑὲ 7 : ε δίουϊ νϑγη δ 

Ἰίσπο, ἰίὰ (ὑἰϑε ἴα Υἱγὶ ποςοοὶ σον ϊ ; 9. Ὑογπι8. Θηἰπὶ 

οἱ τἰμοᾶ (γί ϑε! 12 σ᾽ οοῦ ἰϑάθηβ, αυοι π δρί"Ἰτυ88}- 
νὰν οἱ οσοἰοβιθυβ. 1 δαυγαπλ ἤθη ἀρεῖ, ἐμ αυΐθυ8 

5ἷ γεἷ5. (ποδαυγαπὶ τεοομάαΐϊ, φαοπίδην « υδὶ ἐα588- 
Γυ5, θὲ οἱ ον 15,.) ἰπ ΠΟ ]Ὸ ΘοΥ δαροῖ, ργορίογοααυθ 

αἷϊ 19: ε ϑὲ οοῃδίβίδηϊ δἀνδγβι Π|6 ΟΑΒιΓᾶ., ΒΟὴ 

εἰπιοθὶς οοΥ πηθυη. ὁ δίς δυίοπ) πδάὰ6 ἴμγεθ, ἀ8 
αυΐϊθι5 ἀἰϊχίς δεγνδίου δ᾽ : ε Οπιπθ5 αυοίαιοι ἃηίβ 

πι6 γαπογυμί, [ὈΓ65 511 εἰ ἰΔίγοπϑϑβ, » εἤοιϊδγα ρο5- 

βυηΐ {ΠπΠοϑαῦγοβ ἰη οαἰἷο γοοοπα (05, οἱ τοῦ αυοὰ {115 

Δβ5δϊ : ργορίθγθδχψυ 1ὰ αἰεὶ! "' : εΟοηῃγοδυξοίίανι! 

15. 160 ον. πι, 17. 16 Μλι}}. τ ΠῚ (ον. ν1, 16. "ἢ ὃ 
οδῇ. χ, 8. τὸ Ῥβ81]Π|. ΧΧΥΪ, ὕ. 

(6111 ς΄ πλι8. οὐπὶ ΟΥίᾳοπο, αὶ ἰμμογίουῖθ 86 η58}5 δὺ 
βρί γι ἐι4}}8. νοὶ πόπάστ σαραχν γὰ} ΠΟΘΙ χθη)5, {6 Γᾶ: 
ἀυμίοαχδὶ δὐϊιγοῖ, Γραμματεία ἰφίλυν ογὶς Δα δθϑ 9 
Πα ΠΟ γαο, 56 τρδοιλίίο ᾿πἰ γα, υἱ οριίπι6 σοηνοῦ- 
εἶἰι Εγαβίηι8, 416 πὶ Π05 56ειἰ δι π|05. Α ἰγδοίαι0η9 
δυίοπ {ποτ δυβρίοιγὶ ἀοθοὲ ἰ5 φυὶ δὰ τοοομάϊ(ϊ. 
γθὰι ϑογίρίαγαι δοηϑυπὶ ραΠδίγαγο νυἱι, Πσετιῦϑ, 
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οἵ οοηβοίδγα [δοῖς πος ἴῃ βυρογοο δϑιἴθυ8 πῃ Οἢγί- αὶ τοῦτο λέγουσαν " « Συνήγειρε, καὶ συνεχάθισεν ἡμᾶς 

βῖο : ποβίτα εηΐπὶ οοηγογβδί0 ἰῃ (ΟΠ Ϊ5 651.» 

Ουοηίδπι Δυίαπι ἐ ΟΠιηΐβ βογίθα δἀοοίυβ δὰ τὸ- 

δηῆυπὶ οΟΪογαπι, β᾽π}}}}8. δὶ Ὠοηνΐπὶ ρδιγ πη Πὰς, 
αυΐ φῥτοίεγι ἀθ {ποϑᾶυγο δ80 πούᾷ οἱ ὑδίθγα δ":» 

ἄ80 ρνεγβρίδυυπι εἰ ᾿]υὰ 65ι, Ἰυχία ργοροβὶἰοηΐβ 

δηιἰδίγορ θη, αυεπηδἀπιοίυπι Δρρο!]αίυγ,, αι ΐβηυΐβ 

ΟΠ ρΓοΐδιι ἦδ {Ππόϑϑ0 0 50 πονὰ οἱ νοίθγῷ, ποῇ 

6556. 80γΡαπὶ δἀοοίαπι δἰ γοφηυπὶ οΟἰογαπι. Θηληΐ 

Ἰφίταν γδιίοηθ σοηδηάῃπι δϑὲ ἴῃ ποϑίγο Ἴοογὰθ οὐἹ]ὶ- 

ξετο, δηϊπηλἀνογίοπ 0 δι δου οπ6 πὶ, ᾿ηγυοθοΔ [06 6Π|, 

εἰ ἀοειγίπαηι,, οἱ « ἴῃ ἰασα Ποηινίηὶ πηδάϊΔηΔ0 ἀΐὸ 86 

ποσί ὅδ, » ΠῸΠ 801 πὶ ποτὰ Ενδη ΘΙ ογα τ, ἃροδβίο- 

Ἰογυπὶ οἱ ΘΟΓα ΠῚ ΑΡΟΟΔΙΥρ5605 ογδουΐα ; 5064 οἱ δηιὶ- 

41 ἰερὶς, [υἱυγογιπὶ θοηον τη ἀπ Ὀγᾶπὶ σοηκἰπαηιὶβ, 

Ῥγορ)ιοίαγαιηαια 4ι] μοϑὲ ῃδς Γυἱὰγὰ ργϑαϊχογυηῖ. 

Πᾶς δυίΐθη οΟἸ ΠἸ φοιτυγ, ροβίφυδπι Ἰοραγίπιιβ. δὰ οἱ 
Ἰηιο χορ πηι5, ᾿ογαπια 6 ΠΙΘΙΊΟΓ68. δρὶ γἰ081ἃ 5ρὶ- 

γἰ τα Π|0 15. ορροτίαπα οοπιοηδογίπια8, ΠΟῚ οἃ 48 

σΟΙραγαι οι πὶ ἤ0η δἀπηϊαη ᾿πνίςοπι σου ΠΙ ΘΠ (68, 

56ἀ εἃ αὐ σομηραγδγί ρόββϑυηι, οἱ δ᾽ ἢ Δ᾽ 6 ΠῚ 

αὐλπιίαπὶ Ια )νδεν ὁἱοιϊ ον 5. ἰδ πὶ] 5 φπιἤοδηι5, οἱ 

βϑηϑυσπ), οἱ ἰοσπιαίαπι, υἱὐ ἷπ ογα ἀμποτυπὶ ναὶ 

{γίτη, νοὶ οἰἰδη ρ]ασίαιη 6 ϑογίρίαγα (απ πὶ 5ἰα- 

τ΄υδηλι5 οἱ 5(4}}}8π|118 οὔ π6 νόγθυπὶ Ὠοὶ. Εἰ ΠΟΥυ 

ΟΡ6 δοηνηοοπΐ διε} ἰΐ φυΐ, αυδηίαηιϊ ἱπ ᾿ρ515 αϑβί, 

ἀἰϊνιπἰείδηι ἀἰνίἀαηΐ, οἱ πον 40 δηι4υ}5 ἀϊδβθοδηῖ, 
αἱ 4ϊ ργοοαϊ γοπιοιΐ δἷηὶ ἃ δἰ} υ ἀΐ 6 σαπὶ ρϑίγα- 
{Δι} 5 6 510 ᾿πδϑαυγο πουὰ οἱ γϑίθγα ργοίογοπίαθ. ς 

Ουδπἀοαυϊάσπι δυίοπὶ 18 αυΐ 55: πι Ἰδίι δ᾽ σαΐ, 4118 

εβῖ ἂς 416 ουνΐ 551 πη }||δ0|Ὁ, βουῖθα οἀοοίαβ δὰ τοβηυπὶ 

εαἴσέυτι οἶς ᾿ς αἱ 55: πη ]δίαν ; 4|1}.5 δυίαπι δῸ ἰ|1}0 
εεἰς γαϊογία πη} 15 48] ργοίδγι ἀθ {Ποβαῦγο 800 γ6- 

(ογὰ οἱ μονα. (υἱ διυιίοπι αϑϑί ἰδίαν {1}, ναῖαϊ δυπὶ 

ἰπιϊδι8, αυς 51:π|}}}1ἃ δίηι ἴδοθγθ τὰ]ῖ. Υ16 ἰίάφια 

πη] [Ι͂Οτῖ8 ΠΟπΊΟ ραίογίαμ "188, 'ρ56 511 δεβυβ, ργο- 

{ὐγθὴβ ἀθ {ῃδϑϑιιγο 500, δεουπάσπι ἀἰβοὶρ πα: ἰθιη- 

Ρἐϑιεϊν θη, πούὰ αὐἱάθπι, 5ρ γι 8118, οἱ ΘΠ ΡΟ 
4ΌὉ 1110 τοπογαίδ ἰῃ Ἰιοιΐπα, αυΐ ἰμγα ᾿υδἰογυπὶ ηα- 

τ ΘΓΌ ΠῚ ΟΟΠ5153111, αυΐ οἱ ἱρϑὶ « γὸπονδηίαγ 46 ἀΐθ ἴῃ 
ἀἶεπὶ δὴ; » νϑίαγα δυΐίθῃ ΡῈ {{||ὲ 88 ᾿πηργοβ88 Ἰδρὶ- 

ἀΐδθυ, γε] Ἰαρὶ ἀο͵5 οογάϊ 0.5 νοίου 5 Π ΟΣ Ἶ18, αἱ ΟΟΠ- 

Ῥαγαιϊΐοῃα Ἰ ογα, οἱ οοἰϊαιίοιιο Ξρίγιυ5 ἀἰεἰ ΞοΥγ "8Πὶ 

δὰ τεριιπὶ οοἰογαπι οὐἀοείυπι), 5: θ᾽ {6 5: πιῖ]6 πὶ οΠ- 
εἶαῖ, ἀοπος ἀϊβεΐρυ!υβ 511 υἱ ᾿Ἰη8ρ 186 Γ ἐπι ΔΠ5 ρΓὶ- 

τὰ πΊ ἱπι αἰ πὶ ΟἸγϑι1, ἀδίηἀθ γοτοὸ οἱ ἰρϑυπ 

(Ομ γιβίαπη,, ἰυχία ἰά χυοὰ ἃ Ῥαυϊο ἀΐοίυπι 68ὲ δ : 
« [πηἰἰΔίογοβ πιοὶ δϑίοίθ, σαποπιδάπηοάυσηι 46] εἰ 

ἐρο ΟΠ γῖϑιϊ. » Ροίβϑὶ διιίθηι οἱ οἰ πρὶ] οἷι5 56508 ρᾶ- 

τοΥ Δ π}}}1ἃ5 ρτοίεγγα ἀ6 50 {πόϑᾶυγοὸ πον 4υϊά46Π), 

82 ΜΔ}. χιι, ὕ2. 55 Ρ98]. 1,3. δ᾽ 11 Οογ. '΄ῃ, 

(θ) Οὐ μόνον τὰ καινὰ Εὐαγγε.ιίων,, εἰς. Ἡΐϊεγο- 
πγπυδ 'π ἤσο ΜΑ,|}. Ἰϑσυ πὰ, ΟἸγγβοϑίομι8. μ0- 
πὶ! 417 ἰη Μδίίῃ., Αὐυφυδιίπυ5 αυσϑῖ. ἴῃ Μαίὶι., 
Ογεῖ!!α5 110. νεῖ 06 αὐοταὶ. ἐπ ερὶτῖ!. εἰ υογῖ!.. ΤΠ6ὸ- 
Ραγϊδοία5 ἰπ Μαί. χει, ὅ3. Πυετιυβ. 

Ἢ Καὶ τῆς ᾿Αποκαλύψεως αὐτῶν. Ἐπαυπιογαὶ 
δἰηζυϊαθ Νονὶ Τοδίοπιθηι! ραγίο8, Εν! ἴα 50 ]ΠἸοοὶ, 

10. 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ "» καί" « Ἡμῶν δὲ τὸ 
πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. ν : 

Ἐπεὶ δὲ « πᾶς γραμματεὺς, μαθητευθεὶς τῇ βασι- 

λείᾳ τῶν οὐρανῶν, ὅμοιός ἔστιν ἀνθρώπῳ οἰχοδε- 

σπότῃ, » δηλονότι χαὶ, χατὰ τὴν χαλουμένην τῆς προ. 

τάπεως ἀντιστροφὴν, πᾶς ὅστις οὐ προφέρει ἐκ τοῦ θη- 

σαυροῦ αὐτοῦ χαινὰ καὶ παλαιὰ, οὐχ ἔστι γραμματεὺς 
μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Συνάγειν οὖν 

παντὶ τρόπῳ πειρατέον ἐν τῇ καρδίᾳ ἡ μῶν διὰ τοῦ 

προσέχειν τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασχα- 
λίᾳ, καὶ ε ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου μελετᾷν ἡμέοας χαὶ 
γυκτὸς, » οὐ μόνον τὰ καινὰ τῶν Εὐαγγελίων (6), 

χαὶ τῶν ἀποστόλων, χαὶ τῆς ᾿Αποχαλύψεως αὐτῶν (1) 

λόγια, ἀλλὰ καὶ παλαιὰ τοῦ σχιὰν ἔχοντος τῶν μελ- 
Β λόντων ἀγαθῶν νόμου, καὶ τῶν ἀχολούθως αὐτοῖς 

προφητευσάντων προφητῶν. Συναχθήσετα: δὲ ταῦτα, 
ἐπὰν χαὶ ἀναγινώσχωμεν καὶ γινώσχωμεν, χαὶ με 

μνημένοι (8) τούτων πνευματιχὰ πνευματιχοῖς εὐχαί- 
ρὼως συγχρίνωμεν, οὐ τὰ ἀσύγχριτα πρὸς ἄλληλα 
συγχρίνοντες, ἀλλὰ συγχριτὰ, καὶ ὁμοιότητά τινα 

ἔχοντα λέξεως ταυτὸν σημαινούσης, καὶ νοημάτω", 

χαὶ δογμάτων, ἵν᾽ ἐπὶ στόματος δύο, ἕἣ τριῶν, ἣ χαὶ 

πλειόνων μαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς Γραφῆς στήσωμεν, 
χαὶ βεθαιώσωμεν πᾶν ῥῆμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ διὰ τοί- 

τῶν δὲ δυσωπητέον τοὺς ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς τὴν θεότητα 

διαιροῦντας (9), χαὶ διαχόπτοντας ἀπὸ τῶν παλαιῶν 
τὰ καινὰ, ὡς μαχρὰν τυγχάνοντας τῆς πρὸς τὸν οἶχο- 
δεσπότην ὁμοιώσεως, προφέροντα ἐχ τοῦ θησαυρῶ 
αὑτοῦ καινὰ χαὶ παλαιά. Ἐπεὶ δὲ ὁμοιούμενος τινι. 
ἕτερός ἐστι παρ᾽ ἐχεῖνον ᾧ ὁμοιοῦται, ἔσται ὁ μὲν 

μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν γραμματεὺς 

ὁ ὁμοιούμενος" ἕτερος δὲ παρὰ τοῦτον ὁ οἰχοδεσπότης, 

ὃς προφέρει ἐχ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ χαινὰ χαὶ πα- 
λαιά. Ὁ δὲ ὁμοιούμενος αὑτῷ, ὡς τοῦτον μιμούμε- 
νος, τὸ παραπλήσιον ποιεῖν βούλεται. Μήποτε οὖν ὁ 

μὲν οἰχοδεσπότης ἄνθρωπος, αὑτός ἐστιν ὁ Ἰησοῦς, 

προφέρων ἐχ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ, κατὰ τὸν χαιρὸν 
τῆς διδασχαλίας, χαινὰ μὲν τὰ πνευματιχὰ, χαὶ ἀεὶ 
ἀναχαινούμενα ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ ἔσω τῶν δικαίων ἀν’ 
θρώπῳ, καὶ « ἀναχαινουμόνων ἀεὶ ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ) 
παλαιὰ δὲ τὰ ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένα λίθοις χαὶ 

λιθίναις καρδίαις τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἵνα τῇ 

συγχρίσει τοῦ γράμματος καὶ τῇ παραστάσει τοῦ 

Ὁ πνεύματος πλουτίσῃ τὸν μαθητευθέντα τῇ βασιλείς 
τῶν οὐρανῶν γραμματέα, χαὶ ποιήσῃ ἑαυτῷ ὅμοιον, 
ἕως ὁ μαθητὴς γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος, μιμούμενος 
πρῶτον τὸν μιμητὴν τοῦ Χριστοῦ, μετὰ δὲ τοῦτον χαὶ 
αὐτὸν τὸν Χριστὸν, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Παύ- 
λου" ε Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς χἀγὼ Χριστοῦ." 

Δύναται δὲ χαὶ ἁπλούστερον Ἰησοῦς ὁ οἰχοδεσπότης 

86 6 ογ, σι, 1. 

Δροβίοϊογιπι Δοί8, οἱ Ἐρίϑίο48, δογυπηψῃο, 70Δηη18 
βο Ποῖ, Αροραϊγρβίπ. Μ8]6 δγζὸ Εγϑϑιβὰβ ἤθη ἰο- 
οαπὰ ἰϊ νϑγι : ς Νόνα Ενδηροιογαπι ογδοι, εἰ 
δροβιοίοτυπι, εἴ πογυπὶ ἐχρίπαιίοπαβ. » Ησετιῦϑ. 

8) Μεμνημένοι. ὕοάεχ Βορία 8, μιμνησχόμενθι» 
9) Τὴν θεότητα διαιροῦντας. ατοϊοη[[35. 
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προφέρειν ἐχ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ μὲν τὴν Α ονδιφε!οληι ςοἰΠἸοοἱ ἀοοί ΓΙ πη ; γοίογὰ δυίοῃ, οὈπι- 
εὐαγγελικὴν διδασχαλίαν, παλαιὰ δὲ τὴν σύγχρισιν 
τῶν ἀπὸ νόμον χαὶ προφητῶν παραλαμθανομένων ῥη- 

τῶν, ὧν παραδείγματα ἔστιν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις εὑ- 

ρεῖν. Περὶ δὲ τούτων τῶν παλαιῶν χαὶ χαινῶν ἀχου- 
στέον χαὶ τοῦ πνευματιχοῦ νόμον λέγοντος ἐν Λευῖ- 
τιχῷ " ε Καὶ φάγεσθε παλαιὰ, χαὶ παλαιὰ παλαιῶν" 

χαὶ παλαιὰ ἐχ προσώπον νέων ἐξοίσετε, χαὶ θήσω 
τὴν σχηνὴν μου ἐν ὑμῖν. » Ἐσθίομεν γὰρ ἐν εὐλογίᾳ 

τὰ παλαιὰ (10), τοὺς προφητιχοὺς λόγους, χαὶ τού- 

τῶν παλαιῶν τὰ παλαιὰ, τοὺς νομιχοὺς, καὶ ἐλθόν- 

των τῶν νέων χαὶ εὐαγγελιχῶν, βιοῦντες χατὰ τὸ 

Εὐαγγέλιον, τὰ παλαιὰ τοῦ γράμματος ἐκ προσώπου 
γέων ἐχφέρομεν, χαὶ τίθησι τὴν ἑαυτοῦ σχηνὴν ἐν 

ἡμῖν, πληρῶν ἣν εἶπεν ἐπαγγελίαν" ε« Ἐνοιχήσω, 

χαὶ ἐμπεριπατήσω ἐν αὑτοῖς. » 

« Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραδο- 

λὰς ταύτας, μετῆρεν ἐχεῖθεν, χαὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πα- 

«ρίδα αὐτοῦ. » Ἐπεὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐξητάσαμεν 
μήτοτε τὰ μὲν τοῖς ὄχλοις λελαλη μένα παραθολαὶ 

ἦσαν, τὰ δὲ τοῖς μαθηταῖς ὁμοιότητες, χαὶ τὰς εἰς 

τοῦτο ὑποπεσούσας παρατηρήσεις ἐξεθέμεθα, ὡς οἷ- 
Ἐξι, οὐχ εὐχαταφρονήτους τυγχανούσας " χρὴ εἰδέναι, 

ὅτι δόξει ἐχείνοις πᾶσιν ἐναντιοῦσθαι τὸ ἐπιλέγε- 

σθαι οὐχ ἐπὶ ταῖς παραθολαῖς μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ 

«αἷς, ὡς ἐξεδώχαμεν, ὁμοιότησι, τό" ε« Καὶ ἐγένετο, 

ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραθολὰς ταύτας, μετῇ- 
εν ἐχεῖθεν. » Ζητοῦμεν οὖν πότερον ἐχεῖνα πάντα 

ἀθετητέον, ἢ δύο γένη παραδολῶν λεχτέον, τῶν τε 
τοῖς ὄχλοι; λαλουμένων, καὶ τῶν τοῖς μαθηταῖς ἐπαγ- 

γελλομένων " ἣ καὶ ὁμώνυμον τὸ τῆς παραθδολῆς ὄνο- 
μανομιστέον᾽ ἣ τό᾽ ε« Ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς 

τὰς παραδολὰς ταύτας, » ἐπὶ τὰς ἀνωτέρω παραδολὰς 

μόνας τὰς πρὸ τῶν ὁμοιώσεων ἀνενεχτέον. Διὰ γὰρ τό" 
ε Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν 

οὐρανῶν, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραδολαΐς, ν οὐχοῖόν τε λέ- 

γειντοῖς μαθηταῖς, ἅτε οὐχ οὖσι τῶν ἔξω,ἐν παραθολαῖς 

ἐχείνοις τὸν Σωτῆρα λελαληχέναι, Τούτῳ δὲ ἀχολουθεῖ 
ἧτοι τό“ « ᾿Εγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραθολὰς 

ταύτας, μετῆρεν ἐχεῖθεν, » ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὰς ἀνω- 

τάτω εἰρημένας παραθδολὰς, ἣ ὁμώνυμον εἶναι τὸ 
τῆς παραθδολῇς ὄνομα, ἣ δύο γένη εἶναι παραδολῶν, 
ἣ μηδ᾽ ὅλως εἶναι παραβολὰς, ἃ ὠνομάσαμεν ὁμοιώ- 
σεις. Πρόσχες δὲ, ὅτι ἔξω τῆς πατρίδος ἑαυτοῦ λέγει 

πὰς παραθολὰς, ἃς « ὅτε ἐτέλεσε μετῆρεν ἐχεῖθεν, 

χαὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ, ἐδίδασχεν αὐτοὺς 

ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν" » χαὶ ὁ Μάρχος δέ φησι" 
« Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ν Ζητητέον οὖν καὶ κατὰ τὴν 

λέξιν, πότερον Νάζαρα λέγει τὴν πατρίδα αὑτοῦ, ἣ 
Βηθλεέμ" Νάζαρα μὲν, διὰ τό" « Ναζωραῖος χληθή- 

ται" » Βηθλεὲμ δὲ, ἐπεὶ ἐν αὐτῇ γεγένηται. “Ἔτι δὲ 

ἐφίστημι μήποτε δυνάμενοι οἱ εὐαγγελισταὶ εἰπεῖν, 
ἐλθὼν εἰς Βηθλεὲμ, ἣ ἐλθὼν» εἰς Νάζαρα, τοῦτο μὲν 
οὐ πεποιῆχασι, πατρίδα δὲ ὠνομάχασι διά τι μυστι- 

χῶς ἐν τῷ τόπῳ περὶ τῆς πατρίδος αὐτοῦ δηλούμε- 

ΜΊρτ, χανι, 10. 51 ἰυἱὰ. 12: Η σον. νι, 16. 
5: Κλ}. ν., 95. 

(10) παλαιά. Οοὐοκ Βορὶι5, πνευματιχά. 

᾿ Ῥλτποι ἀκ. .ΧΠ]. 

48 Δι}. χη, ὃ, δ6. 

ρᾶγαιοπαπι ποηιρα ἀἰϊοίοτι ἢ) 48 ἃ [656 οἱ ργορίιο- 

εἷς ἀβϑυπιιπίυγ,, φυοταπι Οχθιηρ]ἃ γορογίγα ἰϊοοαῖ ἴῃ 

Ἐνδηζο 5. θ6 [5 δυιίθπι νϑίογὶ θυ5 οἱ ΠΟΥ 5 δυϊ!οη 8 
οϑὶ οἱ ϑρίτἰυ4}18 ἰὸχ ἀΐοεπθ ἴῃ ἱμονίοο0 86 : ε Οθη)0- 

ἀδιὶς νβίθγα, δι υδίδγα γοίογ πὶ; οἱ νοίογα ἃ ὁ0η- 

δρϑοία ρονόγιπὶ 6} οἰοηίυτγ, οἱ ροηδηὶ ἰαϑθγηδοῦίυ 

γηθεῖπὶ ἴῃ γ0 5. » Ουπιοάϊπη5 διΐπι ἴῃ θαποϊοοπ6 

νοίογα,, Ῥγορ!οιΐοο8 νἱάἀο] οὶ βογιῃθηθθ, οἱ ἰιογαπιὶ 

νοΐογαπι γο0 Γᾶ, 50 ]Π1σαὶ ἰοσὶβ ΒΟΓΠΊΘ 65 : δἱ βῈροῦ- 

τοηἰθθυ8 Ωονἷ5. οἱ ονδηροί εἶθ, μιχία Ετληροϊαπι 

γίνθινοβ, νϑίογα {ΠπΠ| γὰρ 6 ΠΟνΌγ αὶ ρτϑθη (ἃ εἶα. 

τί αγ0.8. Οἱ ροιῖῖ ΓΑΘγηδοῦ πὶ ϑυ 0 ἴῃ ΠΟ 15; ρΓΟ-ς 

τη ΐβϑιπ), 4υοά ἀϊτί!, ρογοἴθη 9 δ΄ : « ἸηΠαθ 0 ἴῃ 
1118. δὲ ᾿ρδιμθυΐαθο. ν 

10. « Εἰ [Δοίυηϊ 65ῖ, οὰπὶ ΠΟη5Π)η)4586. 76 505 57 

ῬΑΓΆΡΟΪ ας ἰβί85, [ΓΔ 5} ἰη66, οἱ ὙΘῃ 68 1) ρϑιΓίδπὶ 

δυλπὶ 55.» Ουλπἀοηυϊάθπι ἴῃ [18 αι Ὀγοούυες 

4υκηϑὶ ν᾽ πλ8 8η δᾶ 4129 {πτ8 ἀἰεῖα δυῃϊ, ρᾶγαῦο δα 

εγᾶπί; 4085 ΥΘ6ΓῸ αἰθ6! ρ8}}5, δἰ αν υ ἀΐπ68 ; ποίη - 

ἰέβυς ἴῃ ἰά ουϑογναίίοιιθθ, δυψφυδαυλπι), ΟρίΠΟΓ, 

Δϑρογηδηάδθ ργορυβυΐπιυϑ ; βοἰδπ 8. 6δὶ [αἰυγυπὶ 

αἱ Ἰνΐα ΟὨΝΝἢ)}5 Γορυφηπᾶγα νἱἀῤαιυγ, φιοὰ ποῦ αἱ 

ῬΆγ8001|48 βοίυπι, 86] οἱ δὲ ἰρβ885, υἱ ἰγαδάϊἀϊπ)υ8., 

δἰ πα Πα π6 8. αὐδοίαπι 651 Π]αιϊ : ε Εἰ [Δοίαπι οεξ, 
αὐτὴ σθπδυμηπιαβϑοί 6815 ρΔΓΔ 0185 ἰβίδ8, ἰγδη δὶ ὶ 
ἰπάθ. » Ουκτίπιυβ ἰφίίυν υὐγτυην ἐς οπμηΐδ γα) - 
οἰοηἀδ βἰμὶ, δὴ ἀϊεθηθιπὶ ἀϊο 6556 ρδγαθοϊγαπι 

ξέπεγα, σαγὰπ) 50}Π|6οὲ φυ85 ἰυγ} 5 ἀϊευπίιν, οἱ 64- 

ταυπὶ αυς ἀπο ρυ} 5 ργυηπυπιϊδηιυγ; γὙὲ] δὴ οχίδιϊ- 

πιδπάυπι ἰΙΟΙΠΟΠΥΠΊΙΠ) 6558 ράγα ΟἿ ποηιθη ; να} 

υαἱγυπὶ ᾿Πυἀ : « Εἰ [Δοιυπ 68., οὑπὶ σοῃδυπιμδβϑοὶ 

3ο58 ρᾶΓΔ)0145 ἰδ188, » γοίβδγσεῃπάυπι 5ἰῖ δι 50[48 50- 
Ῥογίογοβ ῬΑγΆΡΟ]88 4085 δἰ π)ΠἸ υἀΐπο5 ργϑοοάμηΐ. 
Ργορίον ἐἸυδ οηΐπὶ δ᾽ : ε Υουΐβ ἀδίυπι 681 "0858 
τηγϑίοτία γορηΐ οἰ ογαπι, οφίογὶ 5. δυΐοπι ἰῃ ρᾶΓ800- 

Ἰἰ5; » ἀϊεὶ ἤθη ροίοϑι ἀϊδείρι} 8, αἱ 4} ἀθ πυμηθγο 

Θχίογογα ΠΟΙ 6556, Ρ6Γ μᾶγα} 0128 1}}}8 ϑεγναίο- 

Τὸ πὶ [υ͵586 ἰοουΐυπι. Η8 Δυϊο δομβθοίατίιηι Θὲ, 

σοὶ ἱυὰ : ε Εδοιυχ 6δί, οὐπὶ σοπβυμμδιλδδεῖ ὅδδιιδ 

ῬΆΓΔΌΟΪΑ5 ἰδία, ἰγαηϑὶϊ: ἰηἀ6, » γείδγγὶ δά βυργδάϊ- 

οἴΔ8 ραγδθο 5, γ0}] Ὡᾷφυϊνοοῦπι 6586 ρᾶΓΆΟΪδΣ Π0- 

τη6ῃ, γα] ἀι0 6556 ραγαυοίαγυ ιν σθηθΓΆ, γα] ομμηΐηο 

ΠῚ ΡΑΓΔΌΟΪα5. ΠΟ 6856, 4088 51π|}}{πἀ1η68 Δρροὶ αν ]- 

πιυ5. Αἀνεογία δυίθηι Ἔσίγα μαι γί βυϑιη ἀἰχ 856 Ρἃ - 

ΤΆθοἾΔ9, 48 4 οὑπὶ οοπϑυκμπαθϑοῖ, ἰγδηβὶϊι ἰηἀ, 
οἱ νηΐ 5 ἰῃ μαι Γίαπι δυδπὶ ἀοοθυαὶ 605 ἐπ βύπαᾶρο- 

Εἰ5 δογυηι; ν» όγοιβ δυίεα 8119 : « ΑὈΠ πὶ ραιγίαπι 
βυΔπΊ, οἱ βοι!υθραπίυγ οὐν ἀϊδεὶρυ! δα]. » θυῶ- 

τοπάυπ ἄθΘ, ἰείίυτ, οἱ Ἰυχία οοπιθχίυβ γϑῦρᾶ, 

υἴγυπι Ναζαγείἢ ἀΐσαὶ ραίγαπι δυδπι. δη ΒΕ] 66Πὶ : 
Ναζᾶγοιἢ αυϊάδπι, ργορίογ ἰᾳ "" : « Ναζαγϑυβ υϑϑδ- 
δῦ; » Βα] οα πὶ δυίθπι, 4υϊλ ἰῇ δα ἠδῖυ.8 68,. 

Ῥιφίογθλ δηἰπηαπὶ δάνουιο ἤυηὶ [ογίο νη 6 1ϑ.8) 

φοβϑϑηΐ ἀΐοεγα, υδιιΐοπς ἐπ Βοι ίεεπι, γε] υδπίεπδ ἐπ 

8 14. 11. 55 Ματο. υἱ, 1. 
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Νδζάγοῦν, {Ππι] φυὐζδιη ἤθη ἀΐχοῦυν, δοιὰ ραιγίαπι ἃ νον, ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἧ ἠτίμωται χατὰ τὸ" 
που πΑΓυμ, ὈΤΟΡΙΟΡ Δ] υ!ὰ πιγοίϊος ἀδοϊαγϑίυηι ἴῃ 

ε0 ἼοοΟ αι 681 46 μαι οἦι.5, (οἱ πδπῖρα δυάδα, 

ἴη ἃ ἀοδραοίιι5 681 χία ΠΠἸυ8 55: « Νοη οδί ρῥτο- 

ῬθΟΙΔ δ'πθ ἰιοποῦα ηἶδὶ ἰη ραιγία εὐ. » Εἰ δἰ 418 

Δηϊπιαάνογίογιι ϑόβαπὶ (Ἰιγ βίην, « δι ἀ:615 φυΐάοπὶ 

βοδμάδ᾽ πὶ "", » Δρι 405 ΠΌΠῸ ι15η116 ΡΕΓΘΟΟυ ΙΟΠΟΠῚ 

Ραιταρ, ἰῃ φαηι θυ 6 ΓῸ ργάσαίαη οἱ ογοά πὶ 

(ἴῃ οπιποπὶ Οεΐπὶ [ΘΓΓΑ πὶ ΟΠ ΟΌΓΓΙ  Βαγπνὸ 11Π105)., Υἱ- 

ἀδθῖι 3εθαπι ἴῃ ραιγία φυΐ6πὶ 5118 ΠοηΌΓοπὶ ποθὴ ἢἃ- 

Ἴραϊδ56, σα! πὶ ὙΟΓῸ [{|5586 Δρ.] σα π|68. « ᾿οβρ [65 

τοσίδπηομογανη ὅν. » Ουὐξηδιη δυΐδπ) ἀοοοης ἰῃ 60- 

γαη) ϑυηάροφα ἀἰχοῦϊί, ΠΟ 50 Ἰρϑογιαηῖὶ ουδησο] δίς, 
561 ΠΠπ|Δ ἰδηίαπι, δα ἰΔηΐα Δ] δι (558, υἱ Οα- 

68. τη γγθίαγ ὅδ. δὲ ὙΟΓΙβ. 116 681 [586 50} 18 

« Οὐχ ἔστι προφήτης ἄτιμος (11) εἰ μὴ ἐν τῇ πα- 
τρίδι αὐτοῦ. » Καὶ ἐάν τίς γε κατανοήσῃ Ἰησοῦν 

Χριστὸν, ε Ἰουδαίοις μὲν σχάνδαλον, ν παρ᾽ οἷς μέ- 

χρι τοῦ νῦν διώχεται, ἐν δὲ τοῖς ἔθνεσι χηρυσσόμε- 
νον χαὶ πεπιστευμένον (ἕως γὰρ πάσης γῆς ἔδρα- 

μεν ὁ λόγος αὐτοῦ) " ὄψεται, ὅτι Ἰησοῦς ἐν μὲν τῇ 
ἰδίᾳ πατρίδι τιλὴν οὐχ εἶχε, παρὰ δὲ ι τοῖς ξένοις 

τῶν διαθηχῶν ν τιμᾶται τοῖς ἔθνεσι. Τίνα δὲ διδά- 

σχων ἔλεγεν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, οὐχ ἀναγεγρά- 

φασιν οἱ εὐαγγελισταὶ, ἀλλ᾽ ὅτι τηλιχαῦτα χαὶ τοιαῦτα 

ἦν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι πάντας " χαὶ εἰχὸς, ὅτι ὑπὲρ 
γραφὴν ἦν τὰ εἰρημένα. Πλὴν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν 

ἐδίδασχεν, οὐ σχίζων ἀπ᾽ αὐτῆς, οὐδὲ ἀθετῶν αὖ- 

τὴν. 
50Υ  δίιΓᾶπιὶ 68 488 ἀϊεία δυηΐ. ΥοΡυπμίοτηθι ἰὴ ΘΟΓΆΩΙ 5Υπασοσα ἀοοουνδί, ποθὴ 80 6 ἀϊνίεη5, πεῆὲ 

ΘΔ ᾿πηρΓΟ Δη8. 
11. ος δυίδιπ : « ὕπἀ6 ᾿ς βαριοπιία π 67» ὶ Τὸ δέ " «ε Τούτῳ πόθεν ἡ σοφία αὕτη ; » πλείονα σα- 

ΤῊΔΘΏΔΠῚ οἱ ΘχἰΠλΠ} ΒΟΓΙΠΟ.. δόδθυ βαρ Θη [Δ πὶ 
αΐϊδδ6. ἈΡΟΓΙῈ οβίθηα!ί, πος οἸοφίο ἀΐφηδπι 5" : « Εἰ 
Ὅ666 Ρ]υ8 4υλπι ϑἈ]οπιοη ᾿ς, » οἱ νἱγία(68. ΠΊΔ]Ο 68 

1οοἷ [15 απ δ ΕἸ ἴα οἱ ΕἸ5:3ο (δοί: βυπὶ, οἱ ἰηϑ8- 

ῬῸΓ Διῖθα ἃ ΜοΥ56 οἱ δι 110 Νάνβ. Ὀϊοθῦδηι 80- 

οι ἰΐ φυὶ αὐἀπιϊγα θαι, ᾿ςπογαπίαβ ἰρϑιιαὶ ΥἹτοὶ- 

πἶθ 6586 {ΠΠΠ 1 ἢ1., πος ἰά φυΐάοπὶ ογοάθδηία8, οἰἰδηηϑὶ 

115 ἀἰοαγοίυν, 56 Πα τὶ δυβορὶι (Δυγὶ δα βιἰπηδπι68 : 

«Νοιηθ Βα 65ι (γί ΠἸ 5 "73 ν Εἰ οπιποπὶ απ δὰ 

Πα πῇ ργοχίπις ρουἵπογο υἱθοθαίυῦ σΟρπδιΟΠΘ πὶ 

ξοπίοπηποηί65, ἀϊοοθδηι ΠΠΠὰ ἃ : « ΝΟηΠπα πιϑῖογ 6}118 

αϊεῖιυγ Μαγία οἱ ἔναίγοβ ο᾽ὰ5 δάσοθι5, οἱ δοβθρὶν, οἱ 
ϑιπποη, οἱ δυάς Ὁ Εἰ ΒΟΤΟΓΟΒ οὰ8 ΠΟΠΠ6 ΟΠη 5 ἃρυά 

"Ἴ05. δύιι 51» Ῥυίαθαηι ἰρίίαγ ΠΠππὶ 6586 Ζοβθρ)ιὶ 

φῶς ἐμφαίνει χαὶ ἐξαίρετον σοφίαν τῶν λόγων τοῦ 

Ἰησοῦ, ἀξίαν τοῦ " ε Καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος 

ὧδε, ν» καὶ δυνάμεις μείζους ἐποίει (43) τῶν ἐν 

Ἠλίᾳ χαὶ ἐν Ἐλισσαίῳ, χαὶ ἔτι πρότερον ἐν Μωῦσῇ, 

χαὶ Ἰηδοῦ τοῦ Ναυῇ. "Ἔλεγον δὲ οἱ θαυμάζοντες, οὐχ 

εἰδότες αὐτὸν Παρθένου υἱὸν, οὐδὲ πιστεύοντες, εἰ 

χαὶ ἐλέγετο, ἀλλ᾽ ὑπολαμδάνοντες εἶναι Ἰωσὴφ τοῦ 
τέχτονος " « Οὐχ οὗτός ἔστιν ὁ τοῦ τέχτονος υἱός; » 

Καὶ ὅλην γε τὴν φαινομένην αὑτοῦ ἐγγυτάτω συγγέ" 

νειᾶν ἐξευτελίζοντες, ἔφασχον τό «ε Οὐχ ἡ μήτηρ 

αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ ; καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάχω- 

θο:, χαὶ Ἰωσὴφ, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας; Καὶ 

αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; 

γθοντο οὖν αὐτὸν εἶναι (15) Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας 
οἱ Μαγία: Πιΐαπι : [ναϊγὸβ. δυΐοπι ὅθδα, Π]105 6588 δο- (Σ υἱόν" τοὺς δὲ ἀδελφοὺς Ἰησοῦ, φασί τινες εἶνλι, 

ΘΡΡΙΙ αχ ῥγίογα οοη)υσο, 4υ8π| ἰρ56. δηΐς ΜΆΡΙΔΠῚ 

ϑυχονῖι, αν πηαπὶ Ομ Π1}1, ὦ ἰὰ ζ,653. 5.ἰ]ΐοεῖ δ - 

"3 ΜΔ}, χη, δ7. 551 Οογ. ι, 35. 
11 Μ{|). χι, δὺ. 55 1014. δῦ, 56. 

(1) ἍἌτιμος. ἔχ οὐϊιίοπο ΠΟΙ δχοίδογαι πο 
νοχ αὐ Βυρρ οι» 6Χ ΟΠ. 115 158. 

(12) Δυνάμεις μείζους ἐποίει, εἰς. Π26 ργοίογγα 
πἰάοίυν ἰδπαυδπὶ ὃ Νονο Τοπίλπιοηιο, αὐ: ἴῃ 60 ἴ8- 
μιοη π0}} τορογίαπιγ. Ἠστετιῦϑ. --- Ἰυϊθοπι οοάοχ 
ΠΟΙ 518, καὶ ἔτι πρὸ τοῦ ἐν Μωῦσῇ. 

([8) “βοντο οὖν αὑτὸν εἴγαι, εἰς. Οτγίζοποβ. ἴῃ 
(λίθηα Οοτἀογϊδηᾶ πῃ δοληΠ6ΠΊ, δι σᾶρ. 11, ν6Γβ. 12 : 
Ζητεῖται παρὰ πολλοῖς περὶ τῶν ἀδελφῶν Ἰησοῦ πῶς 
εἶχε τούτους, τῆς Μαρίας μέχρι τελευτῆς παρθένου 
διαμεινάσης᾽" ἀδελφοὺς μὲν οὐχ εἶχε φύσει, οὔτε τῆς 
ἀϊαχρθένου τεχούσης ἕτερον, οὐδὲ αὐτὸς ἐχ τοῦ Ἑωσὴφ 
πκυγχάνων. Νόμῳ τοιγαροῦν ἐχρημάτισαν αὐτοῦ ἀδελ- 
φοὶ, υἱοὶ Ἰωσὴφ ὄντες ἐχ προτεθνηχυίας γυναιχός " 
χαὶ ἐπεὶ χαθ᾽ ὁμολογίας γυνὴ αὐτοῦ ἡ Μαριὰμ ἐχρη- 
μάτισε. Τοῦτο γὰρ ὁ Μωῦσέως διδάσχει νόμος, μοι- 
χείας τιμωρίαν ἐπάγων κατὰ τοῦ ἐπιδαίνοντος μνη- 
στευθείσῃ παρθένῳ ἐπιφέρεται γὰρ τό" ε« ᾿Ανθ᾽ ὧν 
ἐταπείνωσε τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ "» τὴν 
χατεγγυηθεῖσαν αὐτῷ παρθένον γυναῖχα λέγων “ ἀχο- 
λούθως τῇ τοιαύτῃ διατάξει ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ εἴρην- 
ται οἱ ἐχ τοῦ Ἰωσὴφ, εἰ χαὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ μὴ τυγ- 
χάνει. θυ άαπὶ ορίπιοπθπὶ ἀπιρίοσχὶ δαὶ ΕἸ) ΟηΪ 65, 
ἸἼΧΟΓΟΒ ἀ0.28 ἀἰχ᾽556 Φ05 ρ Π ; ρυϊοταπι ΕβοΠδπ), 
6 408 παι δυηῖ ἤοοῦι5, Φοδορ, ϑδίμοι, οἱ δυάδς: 
εἰ ΠΠ1 ἀυς, Εϑίμπον, οἱ ΤΙ διπαγ ; νοὶ, υἱ 4}}}Δ, Μαγία, 
οἱ ϑδοιῃα : δ᾽[δγαπὶ ΜανΔη) τηδίγοπι ΠοπΊηΐ, 6χ 
ΔΡΟΟΓΥρ 5. 15. ἐγ8 φῦ05 Ἰλυύαι Οτίξθηοβ ἀειϊνδια 

ἐχ παραδόσεως ὁρμώμενοι τοῦ ἐπιγεγραμμένου 
χατὰ Πέτρον Εὐαγγελίου (14), ἣ τῆς βίόλου Ἰα- 

5. Εριιθ5.. π, 149. "5 Μαί. χῖι, δ4. "6 Μλ0}). χιὶ, 83. 

ἰδ ποη6. ΘΟΠΙρΡΙυγο5 ἀγροὶ, μα πίηπο ῬΑϊτδβ Ε[6- 
ἀϊάογυηι. Ρείπλι8 οαπὶ ορίπἰομθιη σομ[υἱανῖι ΠΠοτο- 
ΠΥ̓́πυ5 δάγογϑιιβ ἢ Ι ν {ἢ ὰπὶ ἀϊδρυϊαη5, οἱ ἰῃ Μδίι. 
ΧΙ, ροΓροίυδπιαιο οΟἰυΐ856. Υἱγρὶ πἰιίθην δοβερίνυπι 
ἀοουΐϊι. Αἱ ρογνυ φαι} 5 γΑΓΙΟΓΙ ΠῚ ΒΙΡΟΓ 68. Γ6 Ορίμ0- 
πἰθυ5., 681 δια φυδηὶ ργοροπὶι ΤΉ ΟΡ ΙΔΟ 5: 
᾿Αδελφοὺς δὲ, ἰηυϊ!, καὶ ἀδελφὰς εἶχεν ὁ Κύριος τοὺ: 
τοῦ Ἰωσὴφ παῖδας, οὺς ἕτεκεν ἐχ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ 
αὑτοῦ Κλοπᾶ γυναιχός. Τοῦ γὰρ Κλοπᾶ ἄπαιδος τε- 
λευτήσαντος, ὁ Ἰωσὴφ ἔλαθε χατὰ τὸν νόμον τὴν 7υ- 
γαῖχα αὐτοῦ, χαὶ ἐπαιδοποίγσεν ἐξ αὐτῆς παῖδας ἔξ, 
τέσσαρας δρόθ ες χαὶ δύο θηλείας, τὴν Μαρίαν, ἧ 
ἐλέγετο τοῦ Κλοπᾶ θυγάτηρ χατὰ τὸν νόμον, καὶ τὴν 
Σαλώμην. « Εταίνο5. οἱ ΒΟΙΌΓΟ5. ΠΑΝ ἰλοπηίι5 80- 
ΒΘρ ΠΝ ̓ Προγοβ, 4008 δβδορί! οχ [γαίγὶβ δυὶ (Ἰορδ 
οοηἑυφο. Οὐμ Θηΐ"} ἱμηργο 5. Οἱ 55δοὶ ΟἸΟρᾶ5, πχὺ- 
ΓΕΠῚ 6}1.5 δο5θρὶι }υχία ΙΘ9ρη1 ἀβϑιΠ|ρ5}1. ὃχ δααιιο 
ἸΠθῈΓΟ5 56χ ριοογόαν!!, φυλίιονῦ πηϑβουΐϊοβ,, (μι π85 
ἀν5, Ματγίαπι, αυᾷ ΟἸορΒ {14 ἀϊοαυδίιγ ῥαχίδ Ἰε- 
θθιη, οἱ ϑαϊοπιβη. » ῦε τι". 

(14) Τοῦ ἐπιγεγραμμένου κατὰ ΠΡῸΡ Εὐαγ- 
γελίου, εἰς. Πὺς 651 ὀνδῃζοϊίαηι Ρειγὶ οἱ δλοο ῥγοῖ- 
Θνδηροι απ), φιοι! Ποάίοᾳια ἀχϑίαι : ποαίτ δυο 
ΜῸ] ΦΔ00}}}, νὸ} Ροινὶ, 56 1μοιοἱ! οὐ υϑάαπι οριιδ 
4586. ἀοοδὶ ᾿μπῃοσοπι 5 ρᾶρ8, δρίει. ὅ δὶ ἤχυρετ. 
οἂρ. 7: « (βίοι δυίθπὶ, ἰπημῖῖ, απ νοὶ δὺ} 
πομλΐηθ Μαι!εεὶ, βῖνα ὅδοοῦ! ΜΠ πογὶβ, γὸ} δὰ} π0- 
πίη Ῥοιγὶ οἱ δολημ 5 αυΐδ ἃ φυοάλπι μυυοἷο 50}. 
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χωήου, υἱοὺς Ἰωσὴφ ἐχ προτέρας γυναιχὸς, συν» ἃ ἀυοῖ! ἰγαἀ!ἑοπο Ενδηρο!! ᾳυοὰ 5βεουπάυπι ΡείΓυ τη 
ῳφχηχυίας αὐτῷ πρὸ τῆς Μαρίας. Οἱ δὲ ταῦτα λέγον- 
τες τὸ ἀξίωμα τῆς Μαρίας ἐν παρθενίᾳ τηρεῖν μέχρι 

τέλους βούλονται, ἵνα μὴ «ὁ χριθὲν ἐχεῖνο σῶμα δια- 
χονήσασθαι τῷ εἰπόντι Λόγῳ « Πνεῦμα ἅγιον ἐπε- 
λεύσεται ἐπὶ σὲ, χαὶ δύναμις ὙΨίστου ἐπισχιάσει 
σοι, » γνῷ χοίτην ἀνδρὸς μετὰ τὸ ἐπελθεῖν ἐν αὐτῇ 
Πνεῦμα ἅγιον, χαὶ τὴν ἐπεσχιαχυῖαν αὐτῇ δύναμιν 
ἐξ ὕψους. Καὶ οἶμαι λόγον ἔχειν, ἀνδρῶν μὲν καθα- 
ρότητος τῆς ἐν ἁγνείᾳ ἀπαρχὴν γεγονέναι τὸν Ἰη- 

σοῦν, γυναιχῶν δὲ τὴν Μαριάμ. Οὐ γὰρ εὔφημον, ἄλ- 
λὴν (15) παρ᾽ ἐκείνην τὴν ἀπαρχὴγ τῆς παρθενίας 

ἐπιγράψασθαι. Ἰάχωδος δέ ἔστιν οὗτος, ὅν λέγει 

Παῦλος ἰδεῖν ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας Ἑπιστολῇ εἰπών’ 

« Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐχ εἶδον εἰ μὴ Ἰάχωθον 
τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. » Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ διέλαμψεν 

εὗτος ὁ Ἱάχωδος ἐν τῷ λχῷ ἐπὶ δικαιοσύνῃ, ὡς 
ὁλάδιον Ἰώσηπον, ἀναγράψαντα ἐν εἴκοσι βιδλίοις 

τὴν Ἰουδαϊχὴν ἀρχαιολογίαν, τὴν αἰτίαν παραστῆσαι 
βουλόμενον τοῦ τὰ τοσαῦτα πεπονθέναι τὸν λαὸν, ὡς 

χαὶ τὸν ναὸν χατασχαφῆναι, εἰρηχένᾳ! κατὰ μῆνιν 
Θεοῦ ταῦτα αὐτοῖς ἀπηντηχέναι, διὰ τὰ εἰς Ἰάχω- 

ον (10) τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τετολμημένα. Καὶ τὸ θαυμαστόν ἐστιν, 
ὅτι, τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ χαταδεξάμενος (17) εἶναι 
Χριστὸν, οὐδὲν ἧττον Ἰαχώδῳ διχαιοσύνην ἐμαρτύ- 
ρησε τοσαύτην. Λέγει δὲ, ὅτι χαὶ ὁ λαὸς ταῦτα ἐνό- 

μιξε διὰ τὸν Ἰάχωδον πεπονθέναι. Καὶ Ἰούδας ἔγρα- 

ψεν Ἐπιστολὴν ὁλιγόστιχον μὲν, πεπληρωμένην δὲ 

ἰπβου ταν, γε ἸΠυγὶ ὅδοοῦὶ. Ουὶϊ γὰγὸ ἰὰΔὰ ἀΐουπι, 

Ματία ἀϊᾳηϊίαιοπι ἴῃ Υἱγρίηἰαἱ6 δά {ηδπὶ υ5416 νο- 
Ἰαπὶ ΠΟΙ ΒΟΓΥΆΓΘ, Π6 ΟΟΤΡΙ5 ἢ] οἰδοίαπι δὰ πιϊη] 

βίγαπέάυπι ὕορ"ο ἀϊσοηι! 55 : ε Βρί 5. βᾶποίιι8 δυ- 

Ρογνϑιϊοί ἰη (6, οἱ νἱγίυ 5. ΑΠ1155}π}} ΟΠ Υ ὈΓΔΌΪ, {1}0],} 

υἱγὶ οομουθ αν σΟρηοβοογοῖ, ροβίᾳμαπι ἰη 1141} 
ΒυΡογνθηογαὶ ϑρι 05 δδηοίι5, οἱ υἱγμ5. ΑἸΕ1551π|ΐ 

111} θυ θγδη5. Ας οχίϑεῖπιο γϑιϊοπὶ οθηβοηίδηδυ 

6886, νἱγοῦυπη αυϊάεπι πιυπάϊιϊοὶ φυα ἰη οδϑιδιρ 

εϑι, Ὀγϊ πηι εἰδ5 [αἾ886 ζθϑιιπὶ; τη] δγα πη δυίοπι, Μὰ- 

τίδτη. [πιρίαπι 6Πἰπὶ ὁδὶ 411} δος ἢΠΠ| ργΙΠ}} 185 Υἱγα - 
πἰϊαι18 αἰἰγίθυογα. δδοοῦυβ δυΐοπὶ 5 δϑί, 406Π) 568 
τἱ ἀΐδβ6 Ραυΐυδ ργοιοίυν ἰῃ Ερίβίοϊα δὰ (α]αίδ5 ἀΐ.- 

66Π8 ᾿: « ΑἸΐυπὶ δυΐοπιὶ Δροβίο]ογα πὶ νἱαΐ Ὡδ 6, 

πἰοὶ ϑδοοῦιπὶ [γαίτθπι Βοπιἰηὶ.» ὕδαυα δή60 δυίδπη 
ὅδλοουυβ πἰο ᾿8ι{|{4 δι12 ἀρυὰ ρορυΐϊυπὶ σα 6 Γ [{}, 

υἱ ΕἸανίυ5 δοβθρηυδ ᾽ν, 4} νἱφίῖπι ΠὈγ]5. υάδίοδηῃ 
δηιἰφυϊλίοπι οοηβουίροὶί, γαιϊοπαπὶ γοάάσγα υο θη, 

αυᾶτα (8118 ρργροβδευβ [υδεῖξ ΡΟρυ]ὰ5, αἱ ἰδ ρ! απ 

εἰἰαπὶ ἀϊγαϊαμῃ [ἀοτῖῖ, ἀΐοαι ἤας 1118 ἰγα οὶ οθης- 

εἰκί586, ργορίος. δὰ αυ8 δάγνεγθυβ ὅδοοθυπὶ γίγοπη 
δεδυ, φυὶ ΟΠ νἸδίυβ ἀϊοϊίατ, ρογροίγανογυηί. ᾿ς τηΐ- 

ΓΆΡ116 αυϊάδπι {Ππ 0 6δί, οἰπὶ 26βυπ) ΠοβέΓιιΠῚ 6888 

Ομγίβιυθι ποι οΓο ἀοΥ, οαπὶ [ΔΠ|6}}) ἰδηΐδτῃ δ4- 

ΟΟΡῸ }υϑε}ἰ8η} (Θδιἰ πιο ΐο 800 (γί θυ ΐ856. Ὠ[οἱὲ Δυΐθιη 
αχἰβίϊιηδ586 οἰἰδπὶ Ρορυΐυπὶ 56 πδς ἤδοοῦ! οάυ58 

δυυδιϊηυΐ556. Εἰ δυάδ5 ΕΡ᾿5(011πι 5ογίρϑὶί ραυφοτυτῃ 
αυΐάοιη γεγϑυῦπι, ρ]επᾶπὶ γεγο οἰοδοῖθι8 Ὑογοὶς 

τῶν τῆς οὐρανίου χάριτος ἐῤῥωμένων λόγων, ὅστις (, δταιία σαἰοδιῖ5, 4] ἀϊχὶϊ Ἰηἰεο : ε δυιάδ5 ὅόδὰ Ομιτῖ- 
ἐν τῷ προοιμίῳ εἴρηχεν᾽ ε« Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δοῦλος, ἀδελφὸς ὃξ Ἰαχώδον. ν Περὶ δὲ Ἰωσὴφ χαὶ 
Σίμωνος οὐδὲν ἱστορήσαμεν" τὸ δὲ" « Καὶ αἱ ἀδελφαὶ 
αὑτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι ; ν δοχεῖ μοι τοιοῦ- 

τὸν τι σημαίνειν. Τὰ ἡ λέτερα φρονοῦσιν, οὐ τὰ τοῦ 
Ἰησοῦ, καὶ οὐδὲν ξένον ἔχουσιν ἐξαιρέτου συνέσεως, 
ὡς ὁ Ἰησοῦς. Μήποτε δὲ ἐμφαίνεται διὰ τούτων ἐπα- 

πόρησις περὶ τοῦ μτδὲ ἄνθρωπον εἶναι, ἀλλά τι 
θειότερον τὸν Ἰησοῦν, υἱὸν μὲν ὄντα, ὡς ὑπελάμ- 
θανον, Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας, ἀδελφὸν δὲ τεσσάρων, οὐ- 

δὲν δ᾽ ἧττον χαὶ ἑτέρων θηλειῶν, χαὶ μηδὲν ἔχοντά 
τινι τῶν ἐχ γένους παραπλήσιον, μηδ᾽ ἐχ παιδεύσεως 

χαὶ, διδασχαλίας, ἐπὶ τοσοῦτον σοφίας χαὶ δυνάμεως 

ἐληλαχότα. Καὶ γὰρ ἀλλαχοῦ λέγουσι" « Πῶς οὗτος 

δι βϑύνιιϑ, ["δίογ δυΐοπη δαοου.ν θς. δοβορὶϊ δυΐαπι 
εἱ Βίπιοηδ Ὠἰ }} Πα θοπι 5 σοι ρογίπι. ΠΟς γοσο ὅ: 

« Εἰ ΒΟΙΟΙΟΒ 60} 5 ΠΟΙ ΘΠ 65 δριἃ Π05 δι}}1} ν 

νἱάδια πλ}Π} 1416 φυ]ρίοπι 5, φη ἰοαγα : Νοϑίγα 88- 

Ρίυηι, ποὴ δἃ 408: δ8ηι Ζέδυ, πους φυϊίᾳυδη) ἰηυ-᾿ 

βἰἰδίυπι οἱ πον μπὶ οι} Θχ  Πλϊδ5 ᾿16}}Πσα πε, φυσπι- 
δυϊιηοάσπι ἰαθοῖ δοδυ8. ΥἹάδηθυ 806 πὶ ἤσπιὶ 

ἴογι6 ἀυνίυπι ἰπὰδ Αἰφαοά οΥἰδίαγ, δόϑυπι πο π6πὶ 

ποη [ςυ͵556, 56 4] 404 αἰνίηἰυϑ, υὐ 4] 6536 φυΐ- 

ἀδπι ΠΙυ58. υ1] οχ βυπιαθδηι, ὅοβορὶι εἰ Μαγίξβ, τὰς 
τοῦ ν ΓῸ αυδίιον, δ] ἰἀγυνηιια ἰἰΔ6πὶ [δπιϊηαγυῖ ; 

111 νὸγοὸ οὐΐαᾳυδη οορπαίογαπι 5ἰπιῖΐα ἢδθοτεῖ, 

παααδ ἰηδι υἱἱοπο οἱ ἀ 5 οἰ ρ᾽ πα, δά 1816 βαρί θη 

οἱ νἰτίαι!δ (Δϑιϊρίαπι οὐδϑίββεὶ. Εἰθηΐπὶ 8}}0] ἀϊσαηι ": 
γράμματα οἷδε μὴ μεμαθηχώς; » Ὧν παραπλήσιόν ἢ « Θυοιποάο μἷο ἰδ γἃ5 δοἷ 1, οιπὶ ποη ἀἰαϊςοτῖ! ἢ» 

ἔστι καὶ τὸ ἐνταῦθα λεγόμενον. Πλὴν οἱ λέγοντες 

ταῦτα, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐπαποροῦντες, χαὶ ἐχπλησ- 

σόμενοι, οὐχ ἐπίστευον μὲν, «ε ἐσχανδαλίξοντο δὲ ἐν 

αὐτῷ,» ὡσεὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας χρατούμε- 

3 7110.1, 55. 
5. Μλιν. χα, 57. 

ΡἰΆ διιηΐῖ, οἷς. πονογὶβ 6856 ἀδτηπδηδδ. ν θ6 Ενδη- 
εΕεἶϊο Ρειγὶ Ἰἰθ γι πὶ βογίρβογαι ϑογαμίοη, δ ἰμρβϑαιη ἂς 
Ρίογυπι πιδηΐρυ8 ὁχουμἐπήαπι. Εταρπιοηιυ πὶ 6}05 
ἐπδογυὶ Ευ 368 ἰπ Η ἰδίου. ϑοοίοβ., 110. Υἱ, ἂρ. 
12, ἀπά ἀἰδοϊπιυ8 [δἰαπὶ [556 τῶν Δοχητῶν ἰϑιι 
ορυϑβ. ΥἹἱάδ ἰἰοπὶ ΗΪογοπυπιαπὶ |ἢ}. 426 δογὶρί. δοοί68.» 
18 Ρεῖγο, ὅδοοθο οἱ ϑεγαρίοπο. Πυξτιῦϑ5. 
ΠΗ "Αλλην. Ἐοτγίθ βου θδπήμπι ἄλλῃ. 
10) Διὰ τὰ εἰς ᾿Ιάκωδον', εἰς. Ὑἱ.6 χυς δάπο- 

Ιγίην5 δὰ ἢ}. 1 οπίγη (ἰδίδιινν, απ. ἀ7, ᾿ἴγ Καὺ 

5 (δἷαι. ᾽ν, 19. 1. χχ, Ληιίᾳ. Τυμαῖς., ορ. 8. 

Θυΐυμ8 σοηϑοηδὶ αυοά ἰιὶς ἀϊοίτατ. ΝοτγιΑπιθη 4υὶ 

68 αἰοοθαιῖ, εἰ δάθοὸ ἱποοῦ!ὶ οἱ 68, 5ιυρείλειϊ 
ογδηΐ, πο ογβάθθϑδηί ψυΐϊά6π), « 56 5. ηα 4} ΖΔ θδη- 

ἰὦγ 'π 60 ἦ,1 υἱροία φυογαπὶ πιθηἷ οουΐο5 ὑγογθηὶ 

5. Μαίἢ. χ, ὅθ. “ 3υδη. νἱ!, 15. 

τὸ θαυμαστόν. Εοτία βοτἰθειάυπ) καίτοι θαυμαστόν, 
γ6] χαὶ τοῦτο θαυμαστόν. 

(11) Τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ καταδεξάμενγος, εἰς, 
Εδιίοπη ᾿ς με γαροῖῖ "0. 1 Οοπίτα (οἰδ., ὑπὴ8 
τορυϑίαπαϊ μ0}}}}15 Π|ι5. δἱ Ἰασυ!επιῖ ἀ6 ΟΠ γίβιο (6- 
βἰϊπιοηϊ!, ααοὰ ὀχϑίδι ἀρυὰ δοβθρῆυπι [10, ΧΥΡΣ 
Απιΐφ., ἐἂρ. 8, ἀτρυπιθιίαπι διπρϑογαπὶ ΠΟΠΉυΠ, 
δι {Πὰς ρἰὰ αυΐάσιν [0464 864 [ταν ἀ6. ἰάπιδη [υἾ880 
ἰμίγυϑυῃ οοηϊοπάοτυμι!. θὲ 60 208 8188, 
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εἰ οὐουραγοηϊ ροιεδίδίο6, ἀ6 Φυΐθυ5 (οπηροτο Ρθ5- 

Ἠοπὶβ βὺ ἴῃ Ἰσιὸ ἀγαΐ {γυπιρ ιδίυγιβ. 

(8. « 16505 δυίοπῃ ἀϊχὶϊ οἷἰβ : ΝῸπ οϑῖ φγορηεία 

βἷπα βοῆόγο, πἰβϑὶ ἴῃ ραϊγία βδυὰ “.» Θυσπτεπᾶυμ 

αἴτυι ἰά χυοά ἀϊοϊζατ, υμΐνογϑα ἴῃ φυει θεῖ ργὸ- 

Ῥίιείαπι τεϊδίαπι ελπηάοπὶ Ρϑἰ δία οΕὶ ἃς δἰσηίϊῆοα- 

τἰοποπι παδοαί, φαλϑὶ ἀπυϑηυΐϑηθα ργορμεία ἴῃ 508 

βοΐαμῃ ρϑιγί δἰ. Ἰπῃοπογαίι5, σα πὶ ΠΟῊ οτηηΐβ αυὶ 

οοἱ ἱπμοπογδῖίαβ, ἱπ ραίγία ἱμμοῃογαίιβ δἰ; γε] 

αἴτι ἀ6 ἀπο πος ἀἰοίιιπι 5᾽5, συμ δἰ ηφυϊαγίίον ἀϊ- 

οἀίατ, 51 ἰδίαν ἀθ απὸ ας ἀϊουπίυγ, βυίποίθηι δὰ 

4: ἀϊεία 5υπί, οὐπὶ π08 δὰ ϑεγυδίογεμι ἰά φυοά 

βουϊρίυπι 651 ΓΘίΟΓΔΙΠΒ.; δίῃ δυο πὶ αηΐνογθα ἀϊ- 

οἴαπι εδί, ὁχ ᾿νἰδίονἷα ᾿Ιᾳφαοί ὙΕΓῸΠῚ ΠΟῚ 6856; ποὴ 

οπΐπι ΕἸϊα5 'θ Τεβθοῦ ΟΘα]λϑιὶ (ες ἰμποπογαῖνδ, 

ηδο ΕἸβαουβ ἰῃ ἘΡΑΪπιλυ]α, ποὺς ϑβϑηνθ6} ἰδ Ατ- 

πιλιαὶπι, πα 4116 Ζεγεπιϊ8. ἴῃ Απαίμοι!. Ῥοτ ἰγορο- 

Ἰοφίαπι δυΐεπὶ σχρ! οϑίι|Π2, οὐππΐμο νογι πὶ 65. : δυ- 

ἀσαπὶ δηΐη Θοτυτι 6556 ραϊΓίαπι ρυϊλπύυπι 65, οἱ 

ςορηδῖοβ. ᾿βγδοῖοπὶ ηο, ἀοτηαπι δυϊεπὶ [ΟΥα 586 

ὉΟΤρυΒ; οθπδ8 δηΐπὶ πῃ δυάιεα ἀδάδοογε δἰεοιὶ 

δαπι αὖ ᾿βγδοῖα βδεαοιπάσπι οἄγηθ, οὐπὶ δύῃυς 65- 

βοηὶ ἴν ΟΟΥΓΡΌΓΟ : φυοιῃδἀπιοάυπι) βουρίαπι 681 ἰῃ 

Αοιΐβ δροβιοΐογυπι, ἰά φυοὰ ρορυ!! γοάδγρυθπαί 

καυβα ἀϊείιυν : « Θυσπὶ ργοριιδίαγυπι ΠΟ δαπὶ 

Ῥογβθουιὶ ραίγεβ νεβίγί, 605 40] ψγϑηυπιίαρθαπι 46 

αλνθιία }υ5ι1}» Θ᾽ π}Π|ἰ ἀϊοία Δυμῖ 8 Ῥϑι]ὸ ἢ 

Ῥγῖηλ δὰ Τῇ σΒΔΙ θη ΘΈπ565 ὃ: « 08. Δι|6 1 ἐη}18- 

(οτο8 ἴδοι 6ϑι15, [γαίγοβ, Ἐσοϊδϑίαγυπι θοΐ, φυδ ἐυηΐ 

ἤη λεάδα, πῃ Οἰγβίο δαδὰ : φαΐ οϑ θη) ρϑδϑὶ 65.158 

δἰ ναοβ ἃ οοπίγι θυ} 168 νοβίγὶ5, βίου οἱ ἱροὶ ἃ δ8- 

ἀκὶς : φυΐ οἱ δοπιίπιιπι οοείἀογαηι 650Π) οἱ ργορ]Θ- 

118, εἰ Π05 Ῥαγβϑοιυὶ βυηὶ, οἱ 1)ὲ0 ποη μίϑοθηϊ, οἱ 

Ὀπληΐνυ5 μου ηἶθυ8 δἀνεγθαπίυγν ΝῸΠ δαί ἰφίυν 
Ῥτορ νεία ϑμοπογαίυ8ϑ ἰμίον φοηῖ65; δἃὺϊ Θηΐπὶ 01}}- 

πἶπὺ δυπὶ ποη Ὠογυηῖ, νοὶ ροβιησδηὶ πονϑγιηΐ οἱ 
ϑυδοσρογυηΐ ργορἢοίαπι, οοἰθηι. ΤΆ]65 81 δΔυί6ΠΊ, 

αυἱ βϑυπι ἐχ Ἐροϊεϑῖα. θοἀοοογαπίυγ δθΐθιη Ργο- 

φϑοίᾳ, ῥγί πηι φυϊάδιη οὐηὶ, [υχίὰ 1ι]ϑιοτίδπι, 608 
ἰηβδοίδίυγ ΡΟραΪυ8 ; δου π40 Δ016Π|, οὑπὶ ρτΟρ]Π6- 

εἰσ ἐογυπὶ ἤδη ρορυΐϊὰβ πο δάμ αὶ, δὶ οηΐπὶ Μογϑὶ 

δὲ ῥγορθιοῖίβ ογοα  ἀἰββοηΐ ", ἐγοἀϊ ἰββεπί δὲ ΟἸγἰ βίο 

ἀοοοηι! οὐσπβοοίλτίαπι 4888 οτγαάθηιὶθυ8 Μογϑδὶ οἱ 

φτορθοί15, ἐγοάθγο οἱ Οἰεἶβίο; οἱ ἤθη ορθάθηι θυ 
Οδτγίδιο, Μογϑί ποὴ ὀγθάδγο. Ργίογολ. δυΐθιν, αυδπ)- 

δὐπιοάυπι) ΡῈΓ ἰγδηδβραβϑδίοπμθῃ ἰοϑὶβ αυΐ ρβοζαῖ, 

Ῥεο ἀϊείμις ἀοάδουβ ἰπίογγα; ἃ ΟΠ ογθάσηἊο 115 

48 ρνγδάϊουηίαγ, Ἰφηοπηίηΐδ αὐοϊΓ Ὀτγορ  οῖδ ΔὉ 

60 αυἱ ρτορ οι 18 ἤάοπὶ ἤθη Δ θεῖ. ὕ||6 Δυϊοιη 
Γαογῖι μιχία Εἰβίογί δι Γοίδγγα 4188 ἰῃ ρΟρυ]0 ραβϑϑὺ8 

δῖ δογοπιῖαϑ, ἀ6 αυΐθυ8 ἀϊχίι 16: ἐ Ε΄ αἰχὶ, 265 
Νοη Ἰοᾳυᾶγ, ἤθάῦθ ποηιΐπαῦο ποιποῖὶ Ὠοηϊηΐ; » 

οἱ τυγϑαβ ΔΙ Ὁ] - « Ῥεγρείυο βυυβαηπαίυβ βδυιῃ "".» 

Θυδαειμηυο γοτὺ ᾿υθδηία γορα 15γ86}}5 (0 Π0 ΘΠ ροΓὶ 8 

τοβηδηίο ρ4588.5 6δί, ἰπ οὖ118 ργο!] οἷ βογρία δυιῖ. 

Νοθηυ 05 οἰἶΐαπὶ 6 ροριῖο δά Μογβοπὶ ἰ3ρἰαΐρυ5 

ΟΠ ΘΠ ΠΊ 5:ῈΡῈ Δοροββίββο, [4 οἰΐδιῃ βογὶ ρίαπι) 65; 

4 Μαιι. χαι,17.. ΤΑοι. νι, ὅθι 51 ΤΙνοβ5.}, τι, 11, 10... 3 20αῃ. ν, 40. 
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3 νοι ὑπὸ δυνάμεων, ἃς ἔμελλεν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ πά- 
θους θριαμδεύειν ἐν τῷ ξύλῳ. 

« Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" Οὐχ ἔστι προφήτης 
ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.» Ζητητέον πό- 
τερον χαθολιχῶς ἴσον δύναται ἐπὶ πάντα προφήτην 
ἀναφερόμενον τὸ λεγόμενον, ὡς ἑχάστου τῶν προφη- 

τῶν ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι ἀτιμωθέντος μόνῃ, οὗ παντὸς 

ποῦ ἀτιμωθέντος ἐν τῇ πατρίδι ἀτιμωθέντος" ἣ διὰ 
τὸ ἑνιχῶς εἰρῆσθαι, περὶ ἑνὸς ταῦτα λέλεκται. Εἰ 

μὲν οὖν περὶ ἑνὸς ταῦτα λέγεται, ἀρκεῖ τὰ εἰρη- 
μένα, ἀναφερόντων ἡμῶν τὸ γεγραμμένον εἰς τὸν 

Σωτῆρα᾽ εἰ δὲ χαθολιχόν ἐστιν, ἀπὸ μὲν τῆς ἔἰστο- 
ρίας οὐκ ἀληθές" οὔτε γὰρ Ἡλίας ἐν Θεσδὼν τῆς 

Γαλαὰδ ἐτιμώθη, οὔτε Ἑλισσαῖος ἐν Ἐδαλμαουλᾶ, 

οὔτε ὁ Σαμουὴλ ἐν ᾽᾿Λρμαθαῖμ, οὔθ᾽ Ἱερεμίας ἐν 

᾿Αναθώθ' τροπολογούμενον δὲ, χαὶ πάνυ ἀληθές. 

Χρὴ γὰρ πατρίδα νομίξειν αὐτῶν τὴν Ἱουδαίαν, χαὶ 

συγγενεῖς τὸν Ἰσραὴλ ἐκεῖνον, οἰχίαν ὃὲ τάχα τὸ 
σῶμα: ἡτιμώθησαν γὰρ πάντες ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὑπὸ 
τοῦ χατὰ σάρχα Ἰσραὴλ, ἕτι ἦντες ἐν τῷ σώματι, 

ὡς ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων Πράξεσι γέγραπται ἐν 
ἐλεγμῷ λεγόμενον πρὸς τὸν λαόν’ ε Τίνα γὰρ τῶν 

προφητῶν οὐχ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν, τοὺς προ- 

καταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Διχαίου; » 

Παρὰ δὲ τῷ Παύλῳ ἐν τῇ πρὸς θεσσαλονιχεῖς κπρο- 

τέρᾳ τὰ ὅμοια λέλεχται" « Ὑμεῖς δὲ μιμηταὶ ἐγενή- 
θητε, ἀδελφοὶ, τῶν Ἐχχλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν 
ἐν τῇ Ἰουδαίχ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπά- 
θετε χαὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς 
χαὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, τῶν χαὶ τὸν Κύριον 

ἀποχτεινάντων Ἰησοῦν χαὶ τοὺς προφήτας, χαὶ 
ἡμᾶς ἐχδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσχόντων, χαὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων.» Οὐκ ἔστιν οὖν προφή- 
πῆς ἄτιμος ἐν τοῖς ἔθνεσιν" ἢ γὰρ οὐδ᾽ ὅλως οἴδασιν 

αὐτὸν, ἣ μαθόντες καὶ παραδεξάμενοι αὐτὸν προφή- 
τὴν, τιμῶσι. Τοιοῦτοι δὲ οἱ ἀπὸ Ἐχχλησία:. 'Ἅτι- 

μάζονται δὲ οἱ προφῆται, πρῶτον μὲν διωχθέντες 

χατὰ ἱστορίαν ὑπὸ τοῦ λαοῦ" δεύτερον δὲ, μὴ πιστενο- 

μένης αὐτῶν τῆς προφητείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ. Εἰ γὰρ 
ἐπίστευον Μωῦσεϊ καὶ προφήταις, ἐπίστευον ἂν Χρι- 

στῷ, τῷ παραστήσαντι, ὅτι ἀχολουθεῖ τοῖς πιστεύουσι 
Μωῦτῇ καὶ προφήταις πιστεύειν Χριστῷ, χαὶ τοῖς 

μὴ πιστεύουσι Χριστῷ τὸ μὴ πιστεύειν Μωῦσεϊ. “Ἔτι 
δὲ ὥσπερ διὰ τῆς παραδάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν 

Ὁ ἀτιμάζειν ὁ ἁμαρτάνων λέγεται, οὕτω διὰ τοῦ μὴ 
πιστεύειν τῷ προφητευομένῳ ἀτιμάζεται ὑπὸ τοῦ 
ἀπιστοῦντος ταῖς προφητείαις ὁ προφήτης. Χρήσιμα 
δὲ ὡς πρὸς τὴν ἱστορίαν ἀναλέξασθαι ἃ πέπονθεν 

Ἱερεμίας ἐν τῷ λαῷ, ἐφ᾽ οἷς εἶπε: « Καὶ εἶπα" Οὐ 
μὴ λαλήσω, οὐδὲ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου» 
χαὶ πάλιν ἀλλαχοῦ" ε Διετέλεσα μυχτηριζόμενος.» 
Ὅσα δὲ χαὶ ὑπὸ τοῦ τότε βασιλέως τοῦ Ἰσραὴλ πέ- 
πονθεν, ἐν τῇ προφητείᾳ αὐτοῦ ἀναγέγραπται. Καὶ 

Μωῦσέα δὲ ὅτι ἦλθον πολλάκις λιθόλευστον ποιῆσαι 
οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ τοῦτο γέγραπται" καὶ ἦν αὐτῷ 
πατρὶς δ. οἱ λίθοι τινὸς τόπου, ἀλλ᾽ οἱ ἀχολουθής- 

σαντες αὐτῷ ὁ λαὸς, παρ᾽ οἷς χαὶ αὐτὸς ἡτυμώθη. 

"9 Ζοῖοηι. χχ, 9. "" ἡ, ἦν 
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Καὶ Ἡσαΐας δὲ πεπροίσθαι (18) ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἰστό- 
οηται. ΕἸ δέ τις οὐ προσίεται τὴν ἱστορίαν, διὰ τὸ ἐν 
κῷ ἀποχρύφῳ Ἡσαΐᾳ αὐτὴν φέρεσθαι (19), πιστευ- 

σάτω τοῖς ἐν τῇ πρὸς Ἑδραίους οὕτω γεγραμμέ- 
νοις" ε« ᾿Ελιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν" » 

πὸ γὰρ, ε ἐπρίσθησαν,» ἐπὶ τὸν Ἡσαῖαν ἀναφέρεται" 
ὥσπερ τό' ε Ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον,» ἐπὶ τὸν 
Ζαχαρίαν φονευθέντα μεταξὺ τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσια- 

σττρίου, ὡς ὁ Σωτὴρ ἐδίδαξε μαρτυρῶν, ὡς οἶμαι, 
Γραφῇ, μὴ φερομένῃ μὲν ἐν τοῖς χοινοῖς χαὶ δεδγ,- 

μευμένοις βιδλίοις, εἰχὸς δ᾽ ὅτι ἐν ἀποχρύφοις φε- 

ρομένῃ. Ἠτιμώθησαν δὲ ἐν τῇ πατρίδι παρὰ τοῖς 
Ἰουδαίοις, ε χαὶ περιελθόντες (20) ἐν μηλωταῖς, ἐν 

αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιδόμενοι,» καὶ 
τὰ ἑξῆ;. ε« Πάντες γὰρ οἱ θέλοντες ζῇν εὐσεδῶς ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται.» Εἰχὸς δ᾽ ὅτι τοῦτο δ 
ἐπιστάμενος ὁ Παῦλος, τὸ προφέτην (21) ἐν τῇ ἰδίᾳ 

πατρίδι τιμὴν οὐχ ἔχειν, πολλαχοῦ τὸν λόγον χηρύ- 

ξας, οὐκ ἐχήρυξεν ἐν Ταρσῷ. Καὶ οἱ ἀπόστολοι διὰ 
τοῦτο χατέλιπον τὸν Ἰσραὴλ, ἐποίησαν ὃὲ τὸ προσ- 

τεταγμένον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος" « Μαθητεύσατε πάντα 
«τὰ ἔθνη, » χαὶ τό’ « "Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἕν 

τε Ἱερουσαλὴμ, καὶ πάσῃ τῇ Ἰουδαίχ χαὶ Σαμα- 
ρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.» Πεποιήχασι μὲν οὖν 

τὸ προστεταγμένον ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ χαὶ Ἱερουσαλή μ᾽ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐχ 

ἔχει, μὴ παραδεξαμένων Ἰουδαίων τὸν λόγον, ἀπε- 
ληλύθασιν εἰς τὰ ἔθνη. Πρόσχες δὲ, εἰ δύνασαι, διὰ 

τό ε Ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρ- 

χα, χαὶ προφητεύσουσι,» πεπληρωμένον μετὰ τὴν 
παρουσίαν τοῦ Σωτῆρος ἐν ταῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν Ἐχ- 

χλησίαις λέγειν, ὅτι οἱ πρότερον ἐχ τοῦ χόσμου, χαὶ 

διὰ τοῦ πιστεύειν γενόμενοι οὐχέτι ἐχ τοῦ χόσμου, 

ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, τῷ κόσμῳ, ἅγιον Πνεῦμα λαβόν- 

τες, χαὶ προφητεύοντες, τιμὴν οὐχ ἔχουσιν, ἀχλὰ 

ἀτιμάζονται. Διὸ μαχάριοί εἰσι τὰ αὑτὰ τοῖς προφή- 
ταῖς παθόντες, χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος λεγόμενον" 

« Κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες 
αὑτῶν. » Τούτοις δέ τις ἐμμελῶς προσέχων, εἰ διὰ τὸ 
πάνυ εὐτόνως βιοῦν, καὶ ἐλέγχειν τοὺς ἁμαρτάνοντας, " 

1. Πον, χι, 57. 15 101. 5 Μά}. χχιι, δῦ. 
19. ΒΑΣΙ. ᾿, 8. 15 λύε π, 28. 

(8) Καὶ ᾿Ησαΐας δὲ πεπρίσθαι, οἷς. Οἰΐφοιο5 
ποη!}]. 3 ἴῃ ϑαΐδι : ε« ΟΡ ποη ἀϊολιηι8 ἴῃ ρι:8- 
δϑηιὶ ἐγδ ἰοποῖη φυδηχάδηι δι σου, να γἰ 5 10 πὶ 
φιήίοι, πος (ΔΠ|6}} νογϑηὶ, δἰ δο᾽ α{Π 0061} 6}1|5 ἬΠΓ6 
ποῃ ἱπνϑηΐδηηιβ  Αἴαμι ἰάθο ἰϑαϊπὶ 6558 560 [0}}} 
ἃ ρορυΐο, ηυδὶ ἰόφειη ργωναγιοδηίοπ), οἱ ὀχίγα ϑον}- 
ΡίυΓ25 ΔΝ ΗΌ ΜΔ πί 6 πὶ .. . Εἰ ῬΓΟρΙῈΓ ᾿Ι06 ὁὰπὶ 56- 
ουύγιμῖ, οἱ σΟποιμπανόγυηδ οὐ υἱὐ ἰπηρίτΠ}.» 
Ἰςαίδῃ ἃ ΜΆπϑ886 β6ΓΓὰἃ ἰΐσπθὰ αἰδβδοίμ [ι580, 
ξθηϑι1η5 65ὶ δ) γϑοτυι ἰγασ 0 : [Δ ργωιὸγ Οτγῖσο- 
ποηὶ ἀοςοὶ ΕἸ Γοπ πη ἰπ ᾿σαδπὶ ἤθη ἴῃ ὉΠ0 ἰοςο, 
εἰ ἴῃ ϑυθεκογυα) ἰἰθγῖ8 μοὐίόᾳιια τοροιυν. Πυε- 
τιῦβ. 

(19) Διὰ τὸ ἐν τῷ ἀποχρύξρῳ Ἡσαΐᾳ αὐτὴν φέ- 
ρεσθαι. Βυιπάθιη πο ΠἰὈγαη ἀδοίσηδγε νἰ δι 
Οερορβοῦ ἰῇ 6. χα Μαιι}ν. : « ουτν ἀγρὸ ἴῃ 
Βεγιρίυγίβ ΠΟ πΊδι [6515 (ἀποχρύφοις) 56ΓΓΔΙΜ πὶ 
6556 ἰΞαίλιῃ οἱ Ζϑο)νδυίαμι οοοίβιμι, εἱ ΕΖΘο 6] πὶ.» 
Εἰ ραυ]ο ροβί : ε 56] ροπθ δἰΐψυδπι αἰκίαν Ερὶ - 
βιοίαπὶ δά ΠΟ γθο5, 415] πὺπ Δ], πθόποι οἱ 
δοογοῖμπι δἰ ίοογο ἰϑαϊα.» ΕἸ ἴῃ ορὶδί. δι] δ! πὶ 
Αδίσδη. : « ὅ5ι πιδη ὁδί πὶ πο ἀἰξαμι (γϑ ἰ οι. 5 

ΟΟἾΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΕΜ ΤΟΥ Χ. 

156. ΠΡγ, σι, 57. 

δὺ 

Α οἱ ραιγία αι ΐάσπι ἢΠΠ1| ἐγαὶ, ποη δἰΐου}15 Ἰοοἱ ἰαρὶ 68. 

56 4υἱ βοουίυβ 651 δὰ} Ῥοριιΐ 8, ἃ 400 εἰ ἰρβ8 
ἱδποιιίηἶα αἤδοίυϑ οεῖ. 5 πὶ 4Π04116 Β6ΓΓᾺ (ἀ556- 
οἴατῃ [υ͵556 ἰγδάϊ οδί. Θ᾽ 4υ}5 γδγὸ ἰνἰϑιογίδην 

Ἰιαπο πο δάτηἰτα], αὐο 6 ἰπ ΔΡΟΟΤΥΡΙΟ ἰϑαΐα γα- 

[Γογαίητ, [5 ογούθαι! φυδ ἰῃ Ερίϑίο] δὲὶ Πουγιθοϑ ἰὰ 
δορί δυηῖ "5 : ε [ἰἀρίἀαι} δυηΐ, 566} συπι, ἰοηϊδιὶ 

551; {0 ΟηἾπι, « δεοιΐ βυηΐ,ν δι ᾿καϊδηὶ Γϑίοῦ - 

τὰν : φυοιπδιιηοίαπι {ΠΠππ4 35 : «1 οοεϊδίοπα οἰλα 
προῦίυΐ 5ιη1,ν δά ΖΔο!ιλτίδπι οοοΐδιπὶ « ἰμ0Ὁ 16 ηγ- 

Ρἴυπι οἱ δἰίδνο ᾽ν,} δίου! βαϊνδιογ ἀοαι! ; ἰοσεἰπιοηΐο 

8110, ΟρίμοΓ, οΟμ βυτηΔη5 ϑεγίριιγαιῃ ἴῃ σοπηπλιηΐ- 

"ὺϑ αυϊάοια. αἱ ρυ}}οἷ5 ΕΠ 015 ποῦ ἀϊνυϊρα!απὶ ; ἴῃ 
ΔΡΟΟΓΥΡἢ 5 δυΐειῃ ᾿ἢγῖ8,. υ1] ν θυ 51 Π}}}8 ὁδί, Θυβϑί3.5- 

16πι. ἴῃ 50 δυΐοιῃ ραϊτία ἃ δυάιοῖα ἀσήδοοτα «6- 

οΕἱἱ δύπὶ, « οἱ οἰγουπιδυ 68. ἴῃ πιο] 5, οἱ ρ6 13 

σλργὶπἷ8, οροηί68, δηφυιϊαι! 15,» εἰ 4 δα πί0}", 

« Ουϊουηᾳαυα οπΐπι ρ᾽6 νοϊυτὶ νἴνογα ἴῃ ΟἸιγίϑίο δθδυ, 

Ροιβθουι θη πὶ ραι μίαν 15.» ῬτΟΡΔὨ 6 681 δυίοπι 

Βυΐζυδαα τοὶ ρηάγυπὶ Ραιίυπὶ, ργορ δίδπι 5 Πἰοοί 'π 
58 ραϊγία ὨΟΠΟΓΘ σΆΓΟΓΘ, οὐ πὶ πη }{18 ἴῃ ἰοοἾ8 γ6ῦ- 

Βύπη μγϊοδνοῦὶ!, Ταγϑὶ πο ργ ] 3556. Εἰ δροβίο!ἱ 
Ρτορίογοα [5γ86] γοϊἀυθγαηι, οἱ ϑογναιογῖθ πδηάᾶ- 
ἰαπὶ ἰΔοοβδίνογιηὶ "7: ε Βοσοία ΟΠῚ)68 ζαπίοϑ; » οἱ 

ΠΠπ4 15.: ς ΕΥΠ15 πὶ πΐ ἰα5.695 πῃ δοεγαϑαίοῖη, οἵ ἐπὶ 

οπιηΐ δυΐίαα, εἵ ϑαπδιΐα, οἱ ὑδαυθ δά υἱιϊηναπι 

τοῦτο.» Ἐχβϑου! 80ηὶ ἰφίταν πιδηάδίυπι ἴῃ δυάιθᾶ εἰ 
δογυβαίθηι ; 5βε φυοπίαπι τόρ Ποία ἴῃ 8118 ρίτίδ 0 - 

Βυιϊὸπὶ πο Παῦαῖ, οἰπὶ νοῦ θαπὶ δυάιοὶ ποὴ δ ηϊ!- 

ἰογοηϊ, διὰ σεῃίο5 δῃίογυμί. Αἰ πιδάνογίο δυίο πὶ 90 
Ροβ5ἷ5, ργορίονγ ἰὰ 1": ς« Εὔυπάλπη ϑρίγἴυπιὶ πιοὺπὶ 

ΒΕΓ ΟΠΊΠΟΠῚ σαΓη6Π,, οἱ ργορΠοίαθυηί, » ἀΐοοῖα 

[υἱ556 ΠΠυἀ σοπιρϊοίυπι, ροϑὶ δὐνδηίαπι ϑογυϑίουϊβ, 

ἴῃ ἘςοΙοσἐἷ5 6 φομεῖθυ5 σοηἤαι15 : ηΠυσηΐαπι φαΐ ργίυ8 

ἀδ πῆῦηΔ0 δγϑηΐ, οἱ ργορίογοα αυοά ογοϊθεγίηϊ, 8- 

οἵἦ κυὴλ ποὴ Δ }0}}8 ἀδ πηυπάο, ἴῃ διιἃ ραίτία, 

ψπσηἋ0 Υἱάο] ςοι, ϑαηείυπι ϑρι για πὶ γοορίοπιθ8, οἱ 
4.66 ν»τορ!ιείδινιοβ, μβομόγεπι πο Παρδηϊ, 56 ἀ6- 
ἀσοογαηίαγ, Ῥγορίογαα 6811 δὴ! 40] 5.1 ρα(1π- 

ἴὰγ ἃς ῥγορ οί, ἰυχία ἰά ηυοά αἰείίιγ 2 ὅϑογνα- 

16.}} Τί. αι, 13. "7 Μλ1}}. ΧΑΡΤῚ, 

βοοίαπι 6556 δδἰδπι ργορ"οίαιη, οἱ 06 ΒαθοίυΓ ἴῃ 
αυούδλην δροοσγγρίνο.» Παης δυΐοτη Πα πὶ ΘΠ 580 

Ὁ Ριπο, ουἱ ᾿Αναδατιχὸς ᾿Ησαῖου εἰϊυ]}5 Γαἷ! : ἢ υ}1.8. πιὸ- 
τιΐοΐε ΕΡΙΡμϑηΐι 5 ἢ Γ. χαιν 40:6 Θϑὲ Αγοοπ ΙΘΟΓιπΊ, 
εδρ. 8: Λαμδάνουσι δὲ λαθὰς ἀπὸ τοῦ ᾿Αναδατιχοῦ 
Ἡσαῖον, ἔτι δὲ χαὶ ἄλλων τινῶν ἀποχρύφων. ε Α5- 
βίη υη1 δαΐοπι ἀγρυπιοηία οχ Απαθαιίοο ἰ5ϊς, οἵ ἃ} 
4 1118 ργιβίεγοα φυϊθυβάδπι δροογγρίν8.» Εἰ ἰιῶγεβ. 
ΠΧΎΉ, αυ 681 Ἡϊογδοϊιαγαπι, οὐρ. ὅ : Βούλεται δὲ 
πὴν τελείαν αὐτοῦ σύστασιν ποιεῖσθαι. ἀπὸ τοῦ ᾿Ανα- 
θατιχοῦ Ἡσαΐου. « [ἃ υΐοπι ργρεῖρι6 ὁχ ΑΠΑΒΔΙΪΟῸ 
[5αΐ οοιϊγπιᾶγθ γαῖ. » Μοπιίηΐ! ἴνοπὶ ΠΙΘγοπυπευϑ 
ἴῃ ᾿ϑαϊα χὶν : ε Αβοθηβὶο ᾿βαΐθ, οἱ Αροο δ Υρ518 Ε}}:8 
ἴος ᾿αυθηΐ ἰοϑιποηΐυπι. Εἰ ΡῈΓ Ὠδης ΟΟΟΔΒΙΟΠΘη), 
τ] άχυθ δι )υϑοοιηοαϊὶ, Ηἰϑραπίαγαπι οἱ [υ5ἰΔιηἴτ8 
ἀοροθρίξ βαμῖ τρμ]αγου! Ομ ογαῖο ροςοαί 8.» ἔν. 
αὶ Περιειλθόντες. 1ἴὰ ᾿ιάθοι! οοὐά, αι ᾶπυ8 

οἱ Τατινΐδιιβ; δἰ ἶο νόγοὸ Ημοιϊ ὑπελθόντες, 5ἷ0- 
416 οὐὐοχ Απρ οδηι5. . 

(31) Τὸ προ;ήτην. Εονία βογιθδιιάμιη, τὸν προ- 
φέτην. 
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ἴογα ᾽ὃ : « Βύυοιμδιπὶ ᾿ας οεΐπὶ [οἰ Εὔ ΔΗ ὈΓΟΡΠΘΙΪ5. Α μισοῖτο, καὶ ἐπιδουλεύοιτο, ὡς διωχόμενος, καὶ ὄνευ- 

Ῥδῖγδβ θογιιπι.» Ουΐ δυίομῃ διὰ δ ἀἰ!Πσδηιοῦ δί.6η- 

οἱ, 51 ργορίογοα χυοὰ γἰφίἀϊογαπὶ νἱίδηι ἀποἶϊ, ρ6ο- 

οδυίοθααε ἱπογαράϊ, ἰῃ οὐΐαπὶ ἰηουντῖι, ἰπϑἰἀ βαια 

ροιίαγ, προς χυΐ ρογβθουζομθπὶ ργορίοῦ [υ5ι|- 

αἴδην ραι αν, ργΟθΓΙ54}16 Ἰϑοθϑϑίίαγ, ποὺ ἀο]ουι, 
ᾳυΐη ροι{π|8. σαυύθουῖι, οἱ ἐχϑυθυῖ, δῖ. δηϊηυπὶ 

ἰπάσοοηϑ, ριΌριοΓ πο ᾿πογοθάσῃι 86 πη] πὰ ἰῃ οΟ- 
118 80 60 γϑοδθρίιγι πη, ἃ 400 ργορ[θι15 [αἿ{ Δβϑἴη}}- 

ἰαίυβῳ φιοά ἤδο ρά551::18 [ιθγῖϊ. Θοαθεογαγὶ ἰϑίιαυν 

διζόμενος ἕνεχεν διχαιοσύνης, οὐ μόνον οὐ λυπηθή- 
σεται, ἀλλὰ καὶ χαρήσεται, χαὶ ἀγαλλιάσεται, πειθό- 

μένος διὰ ταῦτα μισθὸν ἔχειν “πολὺν ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ἀπὸ τοῦ ὁμοιώσαντος αὐτὸν τοῖς προφέταις, ἐχ τοῦ 

ταῦτα πεπονθέναι. ᾿Ατιμάζεσθαι τοίνυν ἐν τῷ χόσμῳ 

καὶ παρὰ τοῖς ἁμαρτάνουσι βαρουμένοις τῷ βίῳ τοῦ 
διχαίου χρὴ τὸν ζηλοῦντα βίον προφητιχὸν, χαὶ χω- 

ρήσαντα τὸ ἐν ἐχείνοις Πνεῦμα. 

Ορονίδι ἰπν ππυπᾶν, οἱ ἃ ρεοσολίονίθιιβ νἱίατι ὑυβιὶ 

δγανΠγ Γερο θι5.,. οαθὴ αυἱ ᾽πὶ ργορ οι οᾶπὶ ἐμ ΠᾺΡ, οἱ ϑρίγιαπε υΐ ἴῃ ργορ οι 8. εδί, 80- 
οορὶι. 
19. Ὀοΐπάς νἱάονα ἴἰοοὶ {Πιὰ ν᾽: « Νοῦ [6εἰϊ ἰδὲ 

αἰγίυϊοϑ. Ἰη} {25 ργορίογ. ἱπογοὐυ!  αῖοπι ΠΠ]Πογαπ). » 

Ῥὸγ 114 δυίαπη ἀοσοπηὰγ νἱγίι!65 ἴπ ογοθοπιίθυ8. ἴα- 

οἰδ5 διϊθβ6, αυλπἀοηυϊάσπι « οπιπὶ αυἱ Βαθεῖ, ἀΔ01- 

ἴασιν, οἵ ἀδυπάαθιι ᾽ 2». ἴῃ ἱπογθάυῖ5 δυΐθπὶ πο 
[ποἀ0 πθη 6δρ᾽586 νἱγίυ 65, 564 φυδηιαἀπιοάυπι 56γ]- 
γϑι1 Μάγοιβ, πδὸ ροίυἶ588 ἃθδγθ. Αηϊπηιπὶ ΟὨΪπΠΙ 
ἀἀνοτῦία δὰ {Ππὰ 35: « Εἰ ηοι) ροίεγαί ἰδὲ νἱγίαϊοῃι 

αΠ]Δπ| ἴδοογα :» ποὴ δηΐπὶ ἀϊχὶί, « ποθ )αὶ,» 56, 

« ποη ροίογαϊ,» ἰΙ᾿παυδπὶ ἱπ νἱγίμίοπ) Δφθηίο δ - 

ναηΐγοί δὐαπιδοῖυ τι ὁχ 1108 16 ἴῃ αὐυθιη νἱγῖυ5 

ἀξοθαι ; ἱπιρράϊγοίυσ δυιίθπι 80 ἱπογθάυ δίς, αυὸ- 

παΐπυ5 ἃρογοῖ. Νοία διίοιῃ αυφγθ 8: ε« (υὯγα 

ποὴ Ροιαΐπιυ8 οἰΐσογα ΠΠ Ὁ.» ἀϊχῖδθ6 {Πππὶ: « ῬΓο- 

Ῥίον ἱπογοά δ πη νθϑίγαπι "" :» εἱ Ῥείγο 74 π|78 πὶ 
τηογοὶ ορίο ἀϊοίυπι ε558 : ε Μοάΐοξ ἢἀεΐ, αυᾶγρα 

ἀυδθιιαβιὶ ν52ν δοὰ εἱ ας βδηρυΐηἷβ ργοδυνίο ἰἀθογὰ- 

θᾶΐ, ποῃ βαπαγὶ ροβίυϊδη8, 884 ἰΔηΐιπὶ οΟρὶ(4Π8., 5] 
ἰδηρέγοι πηι γίαπη νϑϑιϊηνθηι ΠΠἰπι8, (αἰυταπι υἱ 88 - 
ΠΆΓΟΙΣ; ϑίαι πῇ δδηδῖα οϑῖ, οἱ βδηδίίοῃὶβ ἤδπὸ 

[υΐϑδ5α ταί οποπὶ 'ρ86 ϑδγνδίοῦ ἀϑποβοὶί ἀΐθοιβ ᾽ : 
« Θιυιῖθ πιὸ (οὐ 1} πᾶπὶ ὁ50 πονὶ νἱγία!οπι ἀδ ΠΊ6 

οχὶ 8556.» ΕἸ (υγοϊίδη αφυδηιδάπιοάυπι ἴῃ ἙΟΓροΥίθυ5 
᾿ποϑὶ αυϊθυιϑύληῃ δὰ φυφάδπι ἡδίυΓγ4}}8 αἰϊγδοίίο, 

αποπιδαπιοάυη ἰΔρίἀϊ πα ση6810 δα ἔδγγυπι, οἱ οἱ φυοιὶ 
ἘΔΡΠΠ Ια Δρρο δίαν δά ἴφηδιη, ἰτὰ 18}} ἤεἱ δὰ ἀϊνὶ- 

81} Υἱ ες θὴὶ : [υχί φυοά δἱ {Πυἀ ἀϊοίαπι 651 : ε 5ὶ 
παυπον εἶσ [6 δἰουϊ ργδηιῖπὶ δ᾽ ηΔρ8, εἰ 6115 πηουεὶ 

Ἰνὶς : Τιδηβὶ Τΐπς ἢΠυς, οἱ ἰγαηϑίθῖῖ.» Ορμιΐπιθ γθγὸ 

Ψἱδοπίαν πλἢ Μαι σου5 οἱ Μάτουδ, Ἔχ οο δπιΐδιη ἀἰ- 

δῖος νἰγίυ 85 ΟΧρόπογα να θηῖοβ8, αὐ οἱ ἴῃ ᾿πογοάα}}- 

ἴδ16 αὐἱάοπι να]οῖ, 5σδἀ ἤθη τϑπιππὶ γαΐοὶ φυδηίαπι ἴῃ 

“ἰὼ δοτυπὶ 4υἱ] θοηοῆςο! 5 δἰβοϊαπίυγ, αἰχῖ 556, ἤθη 

λιυπς νἱγιυία5 ποη [δοἾ8356, ρΓΟρΙΘΡ ΘΟΥα ΠῚ ἰπογο- 

Ἰαιθηι, 564 πσιὶ [ἐοἾ536 ἰδ] νἱυει {68 πη} 45. ΕἸ ΜΔΓοι 5 

πη εἰχίϊ ποη ροιἶδ556 [01 υ]] πὶ [δοαΓα νἱτιυΐ6Π), οἱ 

407 ἰυἱ δυυδείειι, 86 δήΐθοὶϊ ᾽5: ε Νῖδὶ ρϑιιοὺβ 

ΤΠ γΠΊ 08 ἱπηρο5}115 πηδη 8 ουγαγνί!, ν» υἱγίυ6, αυς 

ἴῃ {ΠΟ ογαιὶ, ἱπογαάυ δία πι βυρογαηίο. ὙἹΔ δία δι:- 
το} ΠΝ} φυοά 5ϊου! ἰ σοθυ5 σογρογοῖβ πϑῆϊι 8ιι- 

Π οἷς ἀρφτγϊουϊαγα δά (ρα οίσαπι σΟἸ]δοἰ] ΟΠ 6 ΠῚ, εἶδ] οἷγ- 

ΟἸΠΉΓυΔ118. Ὧ6Γ δὲ ἰᾳ. οοηίοιαι, νοὶ ροι8 5. αυΐ 

δογὸπὶ οοΓ8 4} λϊ6 ἰπδίγα!!, δα πη αι6 ιαίθι νοὶ 

ὅ!, 6 [π6. νι, 4δ, 40. “1 Μδιιι. χνὰ, 19. "8 

Ἑξῆς ἔστιν ἰδεῖ) τό ε Οὐχ ἐποίησεν ἐχεῖ δυνά- 

μεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὑτῶν.» Διὰ τούτων 

Β δὲ διδασχόμεθα, ὅτι αἱ δυνάμεις ἐν τοῖς πιστεύουσιν 

ἐγίνοντο, ἐπεὶ « παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, χαὶ 

περισσευθήσεται"» ἐν ἀπίστοις δὲ οὐ μόνον οὐχ ἐνέρ- 
γουν αἱ δυνάμεις, ἀλλ᾽ ὡς ὁ Μάρχος ἄνεγραψεν, οὐδὲ 

ἐδύναντο ἐνεργεῖν. Πρόσχες γὰρ τῷ" ε Οὐκ ἠδύνατο 

ἐχεῖ οὐδεμίαν ποιῆσαι δύναμιν» οὐ γὰρ εἶπεν, « οὐχ 
ἤθελεν,» ἀλλ᾽, « οὐκ ἐδύνατο, » ὡς ἐρχομένης μὲν 

ἐπὶ τὴν ἐνεργοῦσαν δύναμιν συμπράξεως ὑπὸ πί- 
στεως ἐχείνου εἰς ὃν ἐνέργει ἡ δύναμις, χωλυομένης 

δὲ ἐνεργεῖν ὑπὸ τῆς ἀπιστίας. Ὅρα οὖν, ὅτι πρὸς 
τοὺς εἰπόντας" ε Διὰ τί οὐχ ἐδυνήθημεν ἐχθαχεῖν αὖ- 
τό; εἶπε' Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν"» καὶ πρὸς τὸν 
ἀρξάμενον καταποντίζεσθαι Πέτρον λέλεχται" « Ὁλι- 

γόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας :» ᾿Αλλὰ χαὶ ἡ αἱμοῤῥοοῦσα, 
μὴ ἀξιώσασα περὶ τῆς θεραπείας, ἀλλὰ μόνον λογι- 

σαμένη εἰ ἅψαιτο τοῦ χρασπέδου τοῦ ἐματίου αὐτοῦ, 

ὅτι ἰαθήσεται, ἰάθη παραχρῆμα, καὶ ὁμολογεῖ τῷ 
τρόπῳ τῆς ἰάσεως ὁ Σωτὴρ λέγων" « Τίς μου ἥψατο: 
ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ ἐμοῦ.» Καὶ 

τάχα ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ξστί τισι πρός τινα 

φυσιχὴ ὁλχὴ, ὡς τῇ μαγνησίᾳ λίθῳ πρὸς σίδηρον, χαὶ 

τῷ χαλουμένῳ νάφθᾳ πρὸς πῦρ, οὕτως τῇ τοιᾷδε 

πίστει πρὸς θείαν δύναμιν' χαθὺ ρηται χαὶ τό" 
« Ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς χόχχον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ 
ὄρει τούτῳ’ Μετάδηθι ἔνθεν ἐχεῖ, χαὶ μεταδήσετα!. » 

᾿Αχριθῶς δὲ δοχοῦσί μοι ὁ Ματθαῖος χαὶ ὁ Μάρχος, 
τὸ ὑπερέχον τῆς θείας δυνάμεως παραστῆσαι βουλό- 

μένοι, ὅτι καὶ ἐν ἀπιστίᾳ δύναται, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ πλεῖον 

δύναται, ὅσον δύναται ἐν πίστει τῇ τῶν εὐεργετουμέ- 

νων, εἰρηχέναι, οὐχ ὅτι οὐχ ἐποίηδε δυνάμεις διὰ τὴν 

ἀπιστίαν αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐποίησεν ἐχεῖ δυνάμε:ς 

πολλάς. Καὶ ὁ Μάρχος δὲ οὐχ εἶπεν, ὅτι οὐχ ἐδύνατο 

ἐχεῖ οὐδεμίαν ποιῆται δύναμεν, καὶ ἔστη ἐπὶ τούτῳ, 
ἀλλὰ προσέθηχεν" « Εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤῥώστοις ἐπιθεὶς 
τὰς χεῖρας ἐθεράπευσε,» νιχώσης τῆς ἐν αὐτῷ δυνά- 
μϑεως χαὶ οὕτως τὴν ἀπιστίαν. Δοχεῖ δέ μοι, ὅτι 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωματιχῶν, οὔτε αὐτάρχης γεωργία 

πρὸς συγχομιδὴν χαρπῶν, ἐὰν μὴ τὸ περιεχόμε- 

νον (22) εἰς τοῦτο συνεργῇ, μᾶλλον δὲ τὸ περιέχον 
ποιότητι ὁποίᾳ βούλεται ὁ χησμῶν, χαὶ ποιῶν αὐτὸ 

ὁποῖον θέλει’ οὔτε τὸ περιέχον χωρὶς γεωργίας, μᾶλ- 

Ὠ 

δ μυο, νι, 35. " Μλι}ν. χα, 8, 104. 12. 35 Μανς. τι, ὅ. "ΜΆ. χνὰ, 18, 19. "5 ΜΆΓ}. σιν 
Μᾶϊο, νι, ὅ. 

9329) Περιεχέμεγον ϑιτιθειίαπι ἴοι, περιέχον. (33) Περιεχέμ ρ'ἐκ 



88) ΟΟὝΜΕΝΤ, ΙΝ ΜΑΤΤΗΕῸΝ ΤΟΥ ῦ5 Χ, 866 

λου δὲ ὁ προνοῶν οὐ’ ποιήσαι ἂν ἀνατεῖλαι ἀπὸ τῇς Δ [Δ0ἷϊ : Ποῆυ 6 86Γ δ! ἀρτίου! γα, το] ροιΐα5 8 εΐ 

Υἧς τὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἀνατέλλοντα χωρὶς γεωργίας" 

ἅπαξ γὰρ τοῦτο πεποίτχεν ἐν τῷ: ε Βλαστησάτω ἡ 
γῇ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος χαὶ 

χαῦ᾽ ὁμοιότητα» οὔτρ᾽ δὲ οὔτε τὰ ἐνεργήματα τῶν 
δυνάμεων χωρὶς πίστεως τῆς τῶν θεραπενομένων τὸ 

αὑτοτελὲς ἔργον ἐπιδείκνυται πρὸς ἴασιν, οὔθ᾽ ἡ πί- 

στις, ὁποία ποτ᾽ ἂν ἧ, χωρὶς τῆς θείας δυνάμεως. 

Καὶ τὸ γεγραμμένον δὲ περὶ σοφίας ἑφαρμόσεις χαὶ 
τῇ πίστει χαὶ ταῖς ἀρεταῖς χατ᾽ εἶδος, ὥστε τοιοῦτον 
ποιῆσαι λόγον' « Κἂν γάρ τις ἧ τέλειος ἐν πίστει ἐν 
υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ δυνάμεως ἀπούσης, εἰς 
οὐδὲν λογισθήσεται.» ἢ τέλειος τῇ σωφροσύνῃ, ὡς ἐν 
υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σωφροσύνης ἀπούσης, 
εἰς οὐδὲν λογισθήσεται" ἣ τέλειος ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 

Ρτγονίαοι, πο (δεῖς αἱ οἃ 481 ΟΥ̓ Ὁ 6 ἸΟΓΓΔ, δ᾽ δα 

δρτηϊευϊίυτα οΥἱδηίυν : ἰὰ δηϊπὶ 56}}}6} [οἷς [νἷ8 γοτγ- 
υἱ5 3 : « Οογἶποὶ ἰοῦγὰ μέγ θδπὶ νἱγοπίθη), οἱ [λοἰδη- 

ἴθ] 566 ἰυχία φ6Π05 801πὶ οἱ δ᾽ ΠΗ Π ἀΐπθπι ; » 

ἰϊὰ που ορογδαιίοπϑϑ υἱγίαίυπι, αὐβθαι6 ἐογυπὶ 4υ] 

βδηδηίαγ Π6, δυϑοϊαϊαπὶ ἀρὰ δὰ 5δηἰίαίθι) οοπίε- 

τεπάδιν δάση; πρηυ ἢ 68, υδιδουηᾳυδ ἰἀπάδπι 
1114 5[1, δἰπθ ἀϊνίπα νἱγίυϊ6. ἂς ἰά χυϊάεπι 4φυο! ἀδ 

βδρί θη ϑοτίρίιπι) 651, δεοοπηηοί δῦ οἱ δα εἰ οϊ 

Υἱγίυτ 5 δροοίλι! πΊ βυπιρι 8, ἰἰὰ οἱ ἰα]ϊα ἀΐοα5 "΄: 
« Νδπι οἱ κἱ φυΐβ οὐἷτ οοηδιπιηδίυϑ ἰ 6 ἰι6 [ἰ- 

ἸΪο5. ιοπεί πη, δἰ αν {10 ἀϑίαογὶι νἱγίυβ ἰθ8, ἰπ οἷν 

Βέϊαπι οοπιρυϊαθίιυν ; » δι} οοπϑυπιπιδία 8 ἰπ ἰΘπηρ6- 

ταηιία, φυδηίαπι 8 ἔπε θ]108 Ποπιΐηυι) 6558 
ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς, τῆς ἀπὸ σοῦ δικαιοσύνης (25) [δ ροίεϑί, 5ἱ αὐΓαοτί! ταπιρογϑηῖία (αα, ἰπ αἰ] πὶ οοπι- 
χαὶ τῶν ἀπὸ σοῦ λοιτῶν ἀρετῶν, εἰς οὐδὲν λογισθέ- 
σεται. Ὅθεν" ε Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ 
αὐτοῦ, μηδὲ ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ"» τὸ γὰρ 
χαυχήσεως ἄξιον οὐχ ἡμέτερον, ἀλλὰ δῶρόν ἔπττι Θεοῦ, 
ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ σοφία, χαὶ ἡ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἰσχύς" χαὶ οὕτω 
τὰ λοιπά. 

« Ἐν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ ἤχουσεν Ἡρώδης ὁ τε- 
τράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, καὶ εἶπε τοῖς παισὶν ἑαυ. 
τοῦ Οὗτός ἔστιν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. » Παρὰ δὲ 
τῷ Μάρχῳ οὕτω;, καὶ παρὰ τῷ Λουχᾷ οὕτως. Δια-, 
φύρηςς δόξας εἶχον οἱ Ἰουδαῖοι, τινὰς μὲν ψευδεῖς, 
ὑποίας ἐφρόνουν οἱ Σαδδουκαῖοι (234) περὶ ἀναστά- 

στως γεχρῶν, ὡς οὐχ ἐγειρομένων, χαὶ περὶ ἀγγέ- 

λων ὡς οὐχ ὑπαρχόντων, ἀλλὰ τροπολογουμένων τῶν 
περὶ αὐτῶν ἀναγεγραμμένων μόνον, χαὶ μηδὲν ὡς 
πρὸς τὴν ἱστορίαν ἀληθὲς ἐχόντων" ἑτέρας δὲ ὡς 
ἀληθεῖς, ὡς περὶ ἀναστάσεως (95) νεχρῶν, ὅτι ἐγεί- 

ρόνται, ἐδίδασχον οἱ Φαρισαῖοι. Τὸ οὖν ζητούμενον 

χατὰ τὸν τόπον ἐστὶν, εἰ τοιαύτη τις ἣν περὶ ψυχῆς 
δόξα ἣν ἐφρόνει Ἡρώδης ἐσφαλμένως, καί τινες τῶν 
ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ὅτι ὁ πρὸ ὀλίγου ἀναιρεθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

Ἰωάννη; ἀνέστη ἀπὸ τῶν νεχρῶν μετὰ τὸ ἀποχεφα- 
λισθῆναι, καὶ ἦν ὁ αὐτὸς ἑτέρῳ ὀνόματι χρώμενος, 

χαὶ χαλούμενος νῦν Ἰησοῦς, δεχτιχὸς τῶν αὐτοῦ (96) 
δυνάμεων, αἴ πρότερον ἐνήργουν ἐν τῷ Ἰωάννῃ. Ποίαν 
οὖν ἔχει πιθανότητα τὸν ἐπὶ τοσοῦτον γνώριμον παντὶ 

λαῷ, καὶ διαξόητον ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, ὃν ἔλεγον 
υἱὸν εἶναι τοῦ τέχτονος χαὶ Μαρίας, χαὶ ἀδελφοὺς 

ἔχειν τοιούσδε χαὶ ἀδελφὰς, νομίζεσθαι εἶναι οὐχ 

ἕτερον Ἰωάννον, ᾧ πατὴρ ἦν Ζαχαρίας, καὶ μήτηρ 
Ἐλισάδετ, οὐδ᾽ αὐτοὶ ἄσημοι ἐν τῷ λαῷ; Εἰχὸς δ᾽ 

Ἀ ΄ρη. 1, 11. 35 βαρ. τχ,θ. 3) 76γ. ιχ, 95. 

25) Ροβὶ δικαιοσύνης 8ογ θοπάτιπι, 4:1 σοτία 5ι}}- 
πΠΠΠραπί υπι νἱἀοίυΓ ἀπούσης. 

(24) Ὁποίας ἐφρόνουν οἱ Σαδδουχαῖοι, εἰο. 
Δεῖ, χλΠ!, 8, θοβ6μ}}8 ρακβίπι,, οἱ 11}. Πυροὸ 6νο- 
{18 Υἱν ΘΟ 6115. ᾿ΠρΈ!}} οἱ ἀοειγίπῳ, ἴα Μαῖ- 
{δῦ πὶ χλ, 29. 8 ΓΙ πΐ 81} δά πη !δῖϑθ6 Βαάδάυοθοβ 
4υ8πὶ αυοά ἰῃ ΠΠνῖ5. Μορὶ5 αὐταῖς ταῖς λέξεσι οοι- 
δίπουν ; Δ] ρογί8. δυϊοπ οἱ ἰγομο!ομίαϑ ΓΟΒριΐ588 : 
Ομ ΓΑΓ 1 [Δ1Π6}} ᾿ς ὥρογέα ἀοοοὶ Οτίβθηθβ,, ἤν: 
Δειρα ἰ ἰεβῈ ἀὸ Δῃρ6}15 ἀϊοία διμϊ, αυοαι γυγυᾶ 

8: ΜΔ. χιν, 1. 

Ρυιϊαυίίατ; δὺϊ σοηδυμπηπιαίυ8 ἰὼ ἠυβε 4 εἰ το] αυὶς 
Ὑἰειαθθιι8, δὶ δϑίμονι δι 4 τυ8 οἱ γοϊϊᾳυδ νἱγ- 

165... ἴθ ἰ]απὶ σοπιρυιαθίίαν, ὕπάς δ᾽ : « Νοα 

εἰογίοιαις ϑαρίοηβ ᾽ν βαρίοπιία ϑυᾷ, π6ς [Ὁτι18 ἰη [ὉΓ- 

εἰτυδΐηα συᾶ; » δὴ αυοὰ φοἰοιϊαιίοης ἀΐϊφηυπὶ οί, 

ποβίγαπι ΠῚ 6ϑ8ὲ, 5868 ἀοηιιπ) Ὠεὶ 6581; 80 ἰ||0 6δὲ 

ϑϑρί δια, 40 110 δὲ τον ; εἱ δίς γεϊίᾳυδ. : 

20. «1 ἴΠ0Ὸ το ροόγὰ δυάίνίι Πεγοάθβ (οἰ Γαγεὶια 
δλιηᾶπὶ 7εδὺ : οἱ αἷΐ ριογὶβ δυΐβ : Ηἰς οϑὲ δοδῆποβ 
Βιριϊϑία 33...» {πὰ δρυὰ Ματγουπ ν᾽, ἰΔ οἱ δρυὰ [χι- 
ὁδηὴ δ᾿. αν (ἀθγαηὲ δι θογαπι ορίμοη68 ; δ[ϊὰν 

αυΐάειη [Α1585, α0.8]65 Διῃρίοχὶ δυηὶ ϑαϑάυςαὶ ἐδ 
πιοῦιυογυηι ΓΟϑΙΓΓΘΟΙΙοΠΟ, 4ιδ58ὶ 4υΐ ποη Γοδυγδηῖ; 
οἰ ἀ6 δηφ6}15 χυὶ πιϊηίπια ἐχβίϑία ; 86, ἰδηηυδπὶ 

Ο ᾳυκ ἀκ ἰἰ5 βογίρίἃ δαμι οἱ ἱγορο]ορίαπι βοϊυπι ρθῦ- 
εἰηδαηὶ, δὰ Ἰν]δίοτί δ δυίδαν νου ἰδίοπι π0}]0 τηοθο ; 

4115 δυΐϊδαι νεγῷ, αυοσπημδἀπιοάυα Ῥηατίβαὶ ἀθ Γὸ- 

βαγγθοιίίοπα τπογίιογιπὶ ἃβ6η.68, ΓΕΒΌΡΕΓΕ 105 ἀ0- 

ουθγυηῖ. Ουοὰ ἰφίίαν μος ἰοοο αυφείιυγ, ἢΠυ4 οδί, 
Δ} (} 19 ἐδβεὶ αυφρίαπη ΠοΓΟΪ5 οἱ ποπηυ ογιιηλ 8 

Ρίοθα ἀθ δηΐπηα (188 ηυΐάδπι β8θηίοηια, φυοὰ {16 
νἱἀο]οει δοδηπ68, 46 πὶ ρϑυΐο δπῖθ ἷρ 6 ῥμηιογίθυθ- 

γαῖ, ροβιφυδηὶ οσαμῖ6 ἰγυποιλίι3 ἐπὶ, ἃ πιογίι 8 ΒΓ ς 

τοχογίι, ἰἀθιηψιθ 68861, δἰίυά ποιπθὴ υϑυγρᾶμῃ8,. 

Ὠυποχυθ ἀΐεῖα8. 4518, δαγυπιάθπιαιο νἱγι πὶ οἂ- 

ρᾶχ, 468 4υα ἰπ δοᾶπιδ μεῖιβ ορεγαθαηίυν, Θμδπι' 
ἰξίταν ργορδυ!Πδίθπν θδθαῖ, αὐὴι φαΐ ἴ(ἃ 6586ί αηΐ- 

γ6γ80 ΡΟρυ]0 ποίι8, οἱ ἰῃ ἰο(ἃ δυύιεα ΟΕ] γῖ5, αυθηι 

(αὐτὶ εἱ Μαγίῳ: ἢἰϊαπὶ 6556, οἱ [4168 ΠΑ ΌΘΓΟ ἔγδίγοϑ οἱ 

ΒΟΓΟΓΟΒ ἀϊοοθαηῖϊ, ποὴ αἰΐαπὶ οσἰδιϊπιαγὶ ἃ “08 8Π8, 

ουἱ ρϑιοῦ Ζδομαγίαβ ἴα, πιαίοῦ ἘΠβα οι, πθς ἰρϑὶ 

αυΐάσπμ ἰφπο}}}65 ἰὼ ρορυ]ο  Υοτὶ δυίοπι 51 π||18 688: 

2 ατγο. νι, 14. 5 }μυς. τχ, 7 

τοριάΐαββα ϑαθθυοξοβ, φυθαὰ ἰγοροϊὀσιᾶπὶ Τδοα- 
Ρἶβ86. [46π|ὶ ατοιία5 ἰπ ΜΔ}. χα, 21, φαθῦῖι απο- 
πιοΐίο διφοῖοβ 6586 πορᾶγοηὶ ϑαθάποα!, φυὶ δ οδὶ8 
βογρία δὐπήϊοθαηι, ἴῃ αυΐθυ8. ἴδηι ἴγθαυθηβ οδὲ 
ΔΗ ΦΟΙΟγαπι πηθπιο : γαϑρομάδιὶ ΟΥίζθηθβ [856 ἦρ805 
δ] τπορο]οφίαπι γείυ ἴ556 ; δὶ αγοίία8 ἀη46}05 4}» ΐ5 
ργο οὶ ἀτμήτοις οἱ ἀχωρίστοις. δυνάμεσι [ιᾶῦ}05 
[υΐδθ6 σαηδ56ι. Ἡυετιυϑ. 

(358) Ὡς περὶ ἀγαστάσεως. Υἱάς λοι. χχμ, 6, ὃ. 
(26) Αὐτοῦ. ϑενυὶοηάυι αὐτῶν. 



887 ΟἈΙΟΕΝΙΒ5 8ὲ8 

Ῥορυϊαπὶ ᾿ἴ8 ἀδ δοδιιπδ βϑηιϊθηίθπι, ργορβοῖϑιν τθ- Α ὅτι ὁ λαὸς (27) φρονοῦντες περὶ τοῦ Ἰωάννου, ὅτι δν- 
νϑγ ἰΠυπὶ [υ͵586; οὐ] 08. ρορυ]ὶ ἃ δγὰς πια!υἀ0, 
αἱ ῬΠΔγίδδῖ, π6 4αϊὰ ρορυ] ταΐπθ8. ργαίαπη ἀΐοογο 
Ὑἱἀδγθίυγ, Γεβροη γα ὑϑε εἰ οἰηϊ, ε δὴ ΠΠ| 88 υαριΐ- 

5:08 ὲ ΟἾΟ δβ50ῖ, 8ὴ ΟΥ̓ Βοπιίηϊθα5 5, » Πα αὶ 
ἢΠΠυπὶ Ζδεἰταγίας 6556 ποη ἰφηογαββο. ΕὈΡίΆ558 οἰΐαγῃ 
δὰ ποηπυ]ο8 οχ ἐΐ5 υἱβίο {Π Ζδο ον δ Υἶϑᾶ, οἴτὴν ἴῃ 
(ἘΠΊ ρΡ10 ἀρρᾶρυ Οδυγῖοὶ, ρογνθῆογαῖ. Ουδῆν [0] 
ῬγΟθΔ ΝΠ τδί θη 2 06. ΘΓΈΟΓ, βἶνα Ἠενοι 8, βίνα |0- 
τυ ἀδπὶ 6 ρ]εθ6 αὶ ρυϊανογίηϊ πῃ ἀσοβ [υΐβδ8 
δολμηδπὶ οἱ δόβιιην, 56} ἀπ πὶ δαμηάδοιηχιια δϑοδηηθη), 
4 ροϑὶ διηρυίδίιπι οἂραϊ ὁ τιογιαΐς ΓΟΒΌΥΘἢ5 
φεδυδ Δρροιδιυς 51} ΙΧ! τϑγὸ φυϊβρίαπι [1555 
1: ἀΘ Σογροόγαπι ρογηγυιαιίοπα βοηιαπιίος Πδογοάρῃι, 
εἰ 6 Ρἴθθε ποππα}]08 Δ δ 5|586, 4ὺ8 δαἀύἀυσογομίαυγ 
αἱ ἐγδάσγθηι ἰμιτο ΟἹ πὶ ΖοΔπηοπὶ [αἶ586 ΘΙ πᾶβοδ- 
ΤΟΙΌΡ, εἴ 6 τρογίυ 8 ΓΕΠΙΘΔ586 δι] Υἱίϑην, (Δ ῃυδπι 
ϑέθυπι : 564. ἀιοηηίμε8 [2158 60 ορίπίο ΡΓΟΡΑ}}15 
μι) θαιαγ, ἱπηρθαϊ πηθη ὁ 6δί ἐοπηραβ πο 86Χ τηρηβὶ- 
ἱμι5. Ἰοησίαβ, φυοά οτίυπι Ζοληηΐβ δἱ 26βὰ ἰηίογοοθ- 
511. Εογίδββα ὑεγὸ βἰς οχἰϑεπιαναι ροιυ5 Ηογοάθς, 
Υἱγίαϊε8 φυοΣ ἰη Ζοδηπθ ορογαία [Ὠθγηΐ, ἰπ δαβυπι 
ἰγδη511588, υὑπ.6 δοδῆπο8 Βαριϊϑία 6586 ογοάθθαϊιγ 
ἴθ Ρορυΐο : εὐ 181} αυϊδρίαπι υἱαίυν ἀγρυπιοηΐο : 
Θυεπιδάἀμηοάυμη. ρτΟρίον βρί εἴτι οἱ νίγιαίοπι ΕἸΪΏ, 
ΠῸΠ ΡΓΟΡΙΘΓ ο͵α8 Δηϊπιαιη., ἀθ Ζοϑπηο ΒΟΥ ρίιΠὶ 
ἐπὶ δ: ς« [ρ86 681 ΕἸΪ88 4ῃὶϊ νεπίυγυβ 65ῖ,» φυοὰ 
ΒΡὶγίι8. εἰ υἱγίας φὰς δγδηὶ ἴῃ ΕἸἰα, ἴῃ ὅσαπηδιι 
ἰρδ 5  ἰ8ϑθηὶ ; δἷς αχἰβιϊπιδῦδι Πογοιία5 νυἱγίυ 65 φυς 
ἐγᾶπιὶ ἱπ “θάμα, 'π δοᾶπηθ αυΐάδπι 6 {ἰ|886 ὁρ6- α 
Ῥδία8, απ δ4 ΡΔριϊϑιπαπὶ εἰ ἀσοιτίπᾶπι ροτγιίηο- 
Ῥυλδηΐ : ε ϑοᾶηπεβ δηΐπι βἰσπαπ [δοἰς πα} }π|πὶ 57: ν 
ἴθ 468 ϑυΐίοπι ρτγούϊρίοςας νἱγίαί68. Ηος ἰάδπι 
608 ΕΧἰ5ι[π|λ886 (ἴσα φυϊϑρίαπι, αυΐ 69 (ἶχε- 
Τυπὶ ε αυΐα ΕἸΪὰ8. ἴῃ δθδὰ Δρραγαΐί, νοὶ ργορΒοίλ 
υηυ8 ἀδ δη!4}}8 βυγγοχί! 8,» ΝᾺ}10 τηοὰο δυΐοπι 
δὰ Πᾶηο «υδβιίοποπι ρεγιϊποὶ δόγαπὶ Ορίπίο, αυὶ 
ἀἰχεγυηὶ ε φυΐα 3 6508 ργορίιεία δγαΐ φυλϑὶ ὑπὰ8 δχ 
Ῥτορ εἷς ̓ς.» Κα ]50.5 ᾿ἰΔχιι 651 Βογῖιο ἀδ ζοδι, βίνα 
ἶδ φυΐ Ηδγο 5 ξιΐπβ6 βου ρίυβ εβί, βῖνα {16 φυΐ δὺ 
8}}1}5. {11 ῥγοϊαία8. γα πὶ ἰοηφα τ ῃΐ ν᾽ Δθῖυν 6586 
ΡτΟΡΔΒΙΠΟΓ βοπιοηιε {Π|π|8, 56 Π1ςεὶ ε Ζοδημθπὶ μτῶ- 

32 Μλι}}. χι, 14. 

(21) Εἰκὸς δὲ ὅτι ὁ λαός, εἰς. Μὶτα 6δ5ἱ δίς 
Ἐνδϑιμὶ πα σοπείᾳ ; δῖος δι σου ἐπίσσΓὰ πὶ 60η- 
γος : « γογΙβί α}}6 681 δυῖοπὶ απο ρορυΐυ5 οχἰϑεῖ- 
ΙΔ Π5. δΟΔΠΠ6ΠῚ 6586 ὙΘΓᾺΠῚ ρΓΟΡ Ιοῖ91}, οὔ}1|5 ἰδ πιἃ 
Γυῖν πιυ!ἀἀ0, αἱ ΡΙναΓίϑαν! πιοιαδτῖηι ; οἱ αυοηίδιη 
νἱἀουναίαν ἰά ρίδεθγὸ ρόρυ]ο,, Πακίιασαπι ἃ ΦοΔηΠ6 
ΓΟΘΡΟΙΒΙ21. ὈμΡΕΪ5Π111:5 ᾿ρϑὲι5. αἱγ πὶ 6 ΟΟΘ]0 6556ΐ, 
Δ ὁχ ΒοιῃΐπΙθυ.5. ΟΠ ἰφηοτγαυθγί οι πὶ 6586. ἢ] ΐυ Πὶ 
Φλοματί. » Αἱ πηδπηϊηἰθθεῖ πο ἃ θοδῆπα Ρἢατγί- 
Βίρ08, 864 Δ} ᾿ρ5]8 ῬΠδτγίβοο5 ΟΠ γἰβίυτη αυδεεὶν 386, 
« αἰγαπι θαριϊδπη8 δοᾶπηΐβ ὁ σαἶο 6δβδῖ, ἀη ὃχ [0 - 
ΒΝΪΠΙθυ5 : » Π66 ρΓὼ {{Ππ0ῸΓ6 μΟρΡυΪ 8ι1508 [{|556 
4υϊδδιοι! τεβροπάογο, Υ᾽άς Μδίι. χχι, 24. ἤσυετ. 

(28) Ἐν τῷ γαῷ. Οοεχ Πυϊπιίεηδ55 ἐν τῷ λαῷ 
Ἰὐ τ ὰα Υἱδ [μπς. 1 22. ᾿ 

(29) Ποίαν δὴ οὖν ἔχει πιθανότητα, εἰς. 1υ[6}}-- 
εἶἴαγ φυρψῃ ἴῃ [Ν}115. Ἰοοἱ οχρι!ολιίομα νϑυβαμ}5 οδὲ 
γδαϑῆυϑ. δῖ. ἢΠ|ς : ε Ῥγοίμἀδ ργο"αὈ}}ὸ 68. ναὶ Π{6- 
το ἰετῆ., Υοὶ ἀπιὸν βίαπι 6 θ}00 6 5'5 Ἔγγϑθβθ, υἱ δγθῖ- 
ἀατοίαν Π0 ἀϊι05 [585 δυλμπη θη οἱ όϑυμῃ ; 504 

88. Μαι}}. χχι, 9 ὅς Ἅ1 Ζύλη. χ, 41. 

τως προφήτης ἦν, καὶ τοσοῦτοι τυγχάνοντες, ὡς φο» 
θεῖσθαι τοὺς Φαρισαίους, διὰ τὸ μὴ δυσάρεστον δο- 

χεῖν τῷ λαῷ λέγειν, ἀποχρίνεσθαι, « πότερον ἐξ οὐ- 

ρανοῦ ἦν, ἣ ἐξ ἀθρώπων τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, ν οὐχ 
ἡγνόδυν υἱὸν αὐτὸν τυγχάνειν Ζαχαρίου. Τάχα δὲ χαὶ 
εἴς τινας ἔφθασεν αὐτῶν τὰ τῆς ἑωραμένης ὁπτα» 

σίας ἐν τῷ ναῷ (28), φανέντος τῷ Ζαχαρίᾳ τοῦ Γαὰ- 

δριῆλ. Ποίαν δὴ οὖν ἔχει πιθανότητα (29) ἡ τοῦ εἴτε 
Ἡρώδου εἴτε τινῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἀπάτη, πρὸς τὸ νο- 
μίσαι, ὅτι οὐ δύο τινὲς γεγόνασιν ὁ Ἰωάννης χαὶ ὁ 

Ἰησοῦς, ἀλλ᾽ εἷς καὶ αὐτὸς ὧν Ἰωάννης, ἀναστὰς, 

μετὰ τὸ ἀποχεφαλισθῆναι, ἐχ τῶν νεχρῶν, ἐκλήθη 

Ἰησοῦς ; Λέγοι δ' ἄν τις τὴν τῆς μετενσωματώσεως 

ψευδοδοξίαν (50) γεγονέναι ἐν τῷ Ἡρώδῃ καί τισι 
ΒΒ τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἀφ᾽ ἧς ῴοντο τόν ποτε Ἰωάννην ἐν 

γενέσει γενέσθαι, καὶ ἐχ νεχρῶν ἐληλυθέναι εἰς τὸν 

βίον, ὡς Ἰησοῦν " ἀλλ᾽ οὐδὲ ταύτην τὴν Ψευδοδοξίαν 
πιθανὴν ἐᾷ νομισθῆναι ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς γενέ- 
σεως Ἰωάννου καὶ Ἰησοῦ, οὐ πλεῖον μηνῶν ξξ τυγο 

χάνων. Τάχα δὲ μᾶλλον τοιαύτη τις ὑπόληψις ἦν ἐν 
τῷ Ἡρώδῃ, ὅτι αἱ ἐνεργήσασαι δυνάμεις ἕν τῷ 

Ἰωάννῃ μετέστησαν ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, ἀφ᾽ ὧν ἸΙωάν- 

νὴς Βαπτιστὴς εἶναι πεπίστευτο ἐν τῷ λαῷ καὶ 

χρήσαιτό τις ἐπιχειρήματι τοιούτῳ" “Ὥσπερ διὰ τὸ 

πνεῦμα καὶ τὴν δύναμιν Ἠλίου, καὶ οὐ διὰ τὴν ψυ- 

χὴν αὐτοῦ, περὶ ᾿Ιωάννου λέγεται " ε« Αὐτός ἐστιν 

Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι, » τοῦ ἐν Ἠλίᾳ πνεύματος 

χαὶ τῆς ἐν ἐχείνῳ δυνάμεως μετεληλυθυιῶν ἐπὶ τὸν 

Ἰωάννην" οὕτως ᾧετο ὁ ᾿Ηρώδης τὰς ἐν Ἰωάννῃ δυ- 

νάμεις ἐν μὲν τῷ Ἰωάννῃ ἐνηργηκέναις τὰ τοῦ βα' 

πτίσματος καὶ τῆς διδασχαλίας " « Ἰωάννης γὰρ 

ἐποίησε σημεῖον οὐδὲ ἕν" ν ἐν δὲ τῷ Ἰησοῦ τὰς τέ: 

ρασπτίους δυνάμεις. Τὸ δ᾽ ὅμοιόν τις φήσει ὑπειλη- 

φέναι τοὺς εἰρηχότας « Ἡλίαν πεφηνέναι ἐν τῷ 

Ἰησοῦ, ἣ προφήτην ἕνα τῶν ἀρχαίων ἐγηγέρθαι. » 

Οὐδὲν δὲ ζητήσεως ἔχεται τὸ δόγμα τῶν εἰρηκότων, 

« Ὅτι προφήτης ὡς εἷς (51) τῶν προφητῶν ἦν Ἰη- 

σοῦς. » Ῥξεευδὴς μὲν οὖν ὁ τοῦ εἴτε ἭἩρώδον λόγος 

περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἔστιν ἀναγεγραμμένος, εἴτε ὁ ὑπὸ 

τινων εἰρημένος. Πλὴν δοχεῖ μοι μᾶλλον ἔχεσθαι πι- 

θανότητος τὸ ἀνάλογον, « τὸ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει 

38 [06. ὄ1χ, 8. ὅ δατς. Υἱ, 15, 

ἀπ πὶ οἱ δυιη ἀ6 61 ΦοΔη "6 ΠΊ,, ροϑιδαηυδιη ΒυγΓΟΧα- 
Γϑὶ δχ τπουίυΐθ, μοβὶ ἀδοο  Δείομοπι νσοδίμηι [υ͵550 
Φεβυπ). » Εδο] 6 ρουβρίοίει διϊοινίαϑ ἸΘΟΙΟΓ ΠΟᾺ ΠῚ 
Π6Ω6886 ΠΑ Ὀΐ556 Οτβθι πὶ οχ μγοθάθηθυ8 οὐῆ- 
οἴυάογα,, ΄υοὰ ἀΐπογιε βουίρβογαις Μαιίνιι5, Μλγ- 
οἰ8 οἱ 0648. Ργαίογοα ὑμἀ86 ἰά ςοποϊιάογει θε- 
6Π608, δπὰ ρῥγοδιίθἷ οοπίγαγί δϑιγυδηι 
ὉΩΜΝ 

(20) Τὴ» τῆς Ἱμβεξεσμδτώσεως ΨΦ ΟδΟΣΙΟΥ, 
θυἱά ᾿ν8. ορροποπὶ, 4 θνείφροινεπι ἦι) αρϑυγόα || 
ετενσωματώσεως 56ῃίθη(8 {586 ἐγθάμηϊ, 4υδιῃ 

[ἴς εἱ ἰεἴγα ἴῃ Μδίιἢ. χὺ οἱ ἀἴβεγια ἴῃ Μδιι. ΧΥΙ, 
ταεῖια Μαγοίοηθην Π06 ἜΓΓΟΓΟ ἱπιθυταπι ΡΘΓΒΙΓΙ ἢ 9618, 
[(υἱϑίιδιῖα. ἰπδίμηυϊαι Ὁ 50 μ05 μὰς οΟρΙ656 ἴῃ θγ- 
ξεπίδηΐδ ποϑέι 5 νη ἢ] πν18. ἤσετιῦ8.. 

(51) Ὅτι προφήτης ὡς εἷς, οἷο. Ὁ) 4}}} οὐὐΐοδβ 
Ἰαρυπί : ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφήτων 
[ἢ : ὅτι προ τις ἐστὶν, ἣ ὡς εἷς τῶν πρηφητῶν. 
Πυετιυϑ, ν᾿ 



4380 ΟΟὝΜΕΝΤ, ΙΝ ΜΛΤΊΙΕΌΜΝ ΤΟΝ Χ. 890 

Ἵθίου προεληλυθέναι τὸν Ἰωάννην, » τοῖς νῦν ὑπο- Α οα551886 ἴῃ δρί τίει ΕἸ1α οἱ υἱγίαίς "5, ν γαιἷο οἱ εοη- 
“ηυμένοις περὶ Ἰωάννου καὶ Ἔησοῦ ὑπὸ τούτων. 
Ἐπεὶ δὲ πρῶτον ἐμάθομεν, ὅτι μετὰ τὸν πειρασμὸν 
ὁ Σωτὴρ ἀχούσας, ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρη- 
σεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, δεύτερον δὲ, ὅτι ἐν τῷ δεσμω- 

τηρίῳ τυγχάνων, ἀχούσας (53) τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, 

« πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ “ Σὺ 

εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοχῶμεν ; ν» χαὶ τρίτον 
ἁπαξαπλῶς, ὅτι Ἡρώδης εἶπε περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι 
εΔὐτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴῆς, αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ 

τῶν νεχρῶν, » οὐδαμόθεν δὲ προέγνωμεν τὸν τρόπον 
τῆς ἀναιρέσεως τοῦ Βαπτιστοῦ" διὰ τοῦτο νῦν χαὶ 

τοῦτο ἀνένραψεν ὁ Ματθαῖο:, χαὶ ὁ Μάρχος δὲ αὐτῷ 
παραπλησίως " ὁ δὲ Λουχᾶς τὰ πολλὰ τῆς παρὰ τού- 
τοῖς παρεσιώπησεν ἱστορίας. 

Ἔχει δὲ οὕτως ἡ τοῦ Ματθαίου λέξι: ε Ὁ γὰρ 

Ἱρώδης, κρατήσας τὸν Ἰωάννην, ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
τῇ φυλαχῇ. » Εἰς ταῦτ᾽ οὖν δοχεῖ μοι ὅτι, ὥσπερ ὁ 

νόμος χαὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου, μεθ᾽ ὃν ἕλη- 
ξεν ἡ προφητιχὴ ἀπὸ Ἰουδαίων χάρις " οὕτως ἡ τῶν 

βησιλευσάντων (53) ἐν τῷ λαῷ ἐξουσία, μέχρι τοῦ 

ἀναιρεῖν τοὺς νομιζομένους ἀξίους θανάτου αὑτοῖς 

ὑπάρχουσα, ἕως Ἰωάννου ἦν, χαὶ ἀναιρεθέντος τοῦ 
τελευταίου τῶν προφητῶν παρανόμως ὑπὸ τοῦ Ἡρώ- 
δου, ἀρῃρέθη ὁ Ἰουδαίων βασιλεὺς τῆς τοῦ ἀναιρεῖν 

ἐξουσίας" εἰ γὰρ μὴ ἀφήρητο αὐτὴν ὁ Ἡρώδης, οὐκ 
ἐν ἐδίχγασεν ὁ Πιλάτο; τὸν Ἰησοῦν τὴν ἐπὶ θανάτῳ, 

ἀλλ᾽ ἤρχεσεν ἂν εἰς τοῦτο Ἡρώδης μετὰ τῆς τῶν 
ἀρχιερέων (5), καὶ πρεσδυτέρων τοῦ λαυῦ εἰς τοῦτο 

ΘΠ] υς. τ,.17, δ ΜΔ}. χι, 2, ὅ: υς. νι, 19,30. 5") Μαιιι. χιν, 3. 

νη θη οὐπὶ 115 48:0 511} ἀ6 δολππα οἱ Ζὲδι οχοὺ- 

Εἰϊατυηι. Ουδηάοφιήάοπι Δυ16πὶ ρεϊπιυπι ἀϊἸεϊηυ5 

δογναίογεπι, ροβίψυδαι αὐἀἰνίθ56ι ροβὶ (οπίδιίοπομι 

Φολπηθηι 6586 ἰγαἀἰίυ πὶ, 5οοοββῖ556 ἢ! (αΠ απ : 
ἀεῖπάς 410] εἰπιυβ δσαιιμοπι οὐπὶ αβδοῖ ἴῃ σᾶγοογο, 

οα4υ6 ἀυάϊδθοεὶ ᾳφυα ἀδ ὅθδυ ἀϊσουδηῖαγ δ᾽, « πιἰ5}5- 
δοίᾳυς ἀυο08 ἀ6 ἰδεῖ ρυ}}58 5.18, ἀϊχίβϑαε "ΠΠ}: ἴὰ ὃς 

πὶ νηί γ5 65, 8Π δἰἴωπι ΘΧΒροοίΑπιι87.» (οτι10 

Πογούδθηι 801υπιπιοο ἀἰἶχῖβ56 ἐδ 7θθυ, ε δυπὶ 6886 

δοάππεηι ᾿βαριϊβίαπι, ἴρϑιιπι ΒΌΓΓοχ 556 ἃ πιογίι 5 "",» 

πόας (δι δη ρεῖτ15 σούπονίπλι5 4.8 ΓΑΙ θπ6 ἰπίογς 
[δει5 5:1 Βαριϊδία ; ργορίογοα ἡσης {ΠΠ||| 8ονῖρδι. 
Μαι δυϑ, εξ ἃ ργοροηπισύυπι Μογοῦδ : {μπ0ᾶ5. γΈΓῸ 

ΠΙΆΧΗΠΔΠῚ οἦυ8 αὐτῷ δρυἀ [Π08 ἐδὶ [νἰϑίοτ 5 ρατγίοιη 
ΡΓΙΟγΠ 511. 

41. δῖς δυι6πὶ 56 μᾶβεηι ΜΙ πὶ τογυὰ "ἃ : ε Π16- 
1Ὸ.165 δπὶπὶ ἰθυἷ ΤοΔημ απ), οἱ 4} σαν! διιην ἴῃ οατα 

ξεγο. » Αἀ ἰά ἰφίτυν νἱἀοίυγ πν}, αυοπιδάπιοάπι 
Ιὸχ οἱ ὑτορβείς ἰοουπὶ Πα θθΘγιηξ δ᾽ Φολ πη 6 πὶ ὑϑ4υ6, 

Ροϑὶ αυεπὶ Γαςασϑὶ ἃ δυάαὶα ργορβειῖοα ρταῖία ; [ἃ 

γερηδηεπι ἴῃ ΡΟΡυΪ. ροιεϑίαίαπι, 48 84 ἱπιδι}- 

αἰενάοβ 605, 411 πιογία ἀΐρηὶ ἠυάϊσατοιίυγ, Ρυ]|6- 
"Αι, 8. οδηθδην υϑ4ι6 ρεγβόνογαββα; οἱ Ὀγθίοῦ 
[5 ἰμιογίοειο 840 Ηργοάδ που ϊβϑίπιο Ῥγορδείδγηπι, 

ϑυύπρογιῆι γαβοη ροϊ δια ἱπιοτῇεϊεπαΐ [586 μτ]- 
ναί. Νἰπὶ θη οἃ Ἔσο ͵856ι Πογοάθβ, δοδαπι ο8- 
Ρίι6 βοὸῃ ἀλπιπαβ56ὶ Ρ᾽δίυϑ, 56} 5.118 δὰ ἰἃ« [υ͵85ιῖ 
Πεγοάεβ, σα π σοη5.}10 ροπιϊῆοιπι 4.70 εἰ βεηϊογυτὰ 
Ρορυ!. Εὰ (πο, ορίμογ, ἱπιηρίθίαπὶ ὁδὶ ἰὰ αυοὰ ἃ 

"5 1014. ὅ. - 

(3) Ὅτι Ἰωάγγης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εὶς (, τὶ θα5 ΟΠ τίσι! αἰ γα τοροὸ8 ἀριὰ δυΐδδο58 πο δχϑι6- 
τὴ» Γαιιιλαίαν, δεύτερον δὲ ὅτι ἐν τῷ δεσμωτη- 
ρίῳ τυγχάγων ἀχούσας. Ἦκπιε αιια ἀδδἰ ἀ γα θαηίῦ 
ἴα οϊηνδηϑὶ οἱ θρίο σοὐϊεῖθυ8, δίᾳυθ δάθο ἴῃ 
ΤΙυειῖ οὐ ΐοπα, βυρρίαπίαγ 6 Ὑαιϊΐσδηο,, Απρ σᾶπο 
εἰ Ταγὶπίδηο Ἵοάἀ. π|58. 

(55) Οὕτως ἡ τῶν βασιλευσάντων, εἰς. (ὐυπὶ 
Τυάξοταπη γερὶβ μοα Ι060 πιοπιϊηἰ! Οὐΐσοποθ, πθη 
λυάποβ ργορτγία ἀΐοίο5 ἰπιε!!οχὶι, 56 ἀ Ο]}|508, φαΐ 
υύκα ἰαῖ6 ϑιιπιρίδ ρᾶγβ δγδηῖ. Νοπηυηηυδπι ΘΠ]Πὶ 
δυάδα ποπιῖπα νεπίπηι {γῖθι8 ἀποάδοίπι : ποιπαη- 
αυδλιη 501. (γίθυ5 υάκ εἰ Βοη)απιῖπ. "ἃ ΡΙΟΙΪΕπηδυ 8 
ἵθτο ἀεοσταρίι. Υ. οὔρ. 16, ϑυάααπι ἀεβεογίθδη5, 
(Δ! ᾶπὶ ἰῃ 4, ϑαπιαγίαμι, δυύδαπι ργορτίς ἀϊ- 
εἴδπι, οἱ ᾿ ππηρᾶπὶ σοπιργοιεπαΐ!. Ηος 5θηβιι ἰπίε- 
Ἰίφεηάυ5 θαν  ἀΐβ ἰσσιι8 : ε« Νοίιι5 ἴῃ διά Π6 1151» 
οἱ {Π 6 : ε Εδεία εἐδι διιάα βαμοι σαι. ο͵υ8. » Μὶ- 
ταπάυτη ΒΟΓΓῸ δϑὶ οοιιϑυ 556 Ογίβοηθπι ΠῸ]ΔΠὶ Δη}- 
Ρ υ5 Πογοάϊ!, ἃ μὰ τὸ δ! 550 05 [1556 ΡΟ(Ο518- 
ἐπὶ ἃηἰ πιδιϊ γαγίοη 
61π| πιΐδὶὶ ΡΙ]ἰα 5, 4] ἐ4}}}18 σΔαπδιη οογάμι 60 (Ϊ- 
οὐτοῖ, ροβθιαυδπι ἰπης ἈΠ Πα πὶ 6586, δά ο͵υβηιθ 
ἀὐείομειπ. ρυγιΐπογα ἰμεο!Παχὶς, αἴ 666 δριιά Μυς.Ψ 
χα, 7. Εἰ ἃ}ν 60 ἀδηιῃδηᾶο ἰἀδ0 86 ἰδῃίιπὶ 4}05ἰ- 
πεῖ Ηδγοίσθ, οἱ δὰ Ριϊαία πὶ ταπλ 511, τοὶ 4110 ρᾶΓ 
ο)υ5 σοι ἑιϑιἱ γοίογγοι, γο] φιοὰ ᾿πϑοπίοπι ΟΠ γίβιι πὶ 
Τοροτίγοῖ. Αατίρρα οἰἰλπι, ἤει οὐ 5 περ Βυισσ 580, 
ο͵υδηαα [ταἰγὶ5. {ΠΠΠ5., διοοίνιιπὶ Ζο οὶ {Π᾿πὲ ο8- 
Ρίι6 γίεχυν, υἱ ἀοοεὶ ἰδ 06. ΔΟΙ. χη, 2. Τμἰοχγα 
Ἰίίαγ (υἱι 1115 οἱ ρίαπα γορία ροδί δοδηι8 πιου ἐὸπὶ 
Γρὺ5. ρυπίσην! ρο(οθί85. Ν᾿ 0 τηαρίβ γ γα} οδὶ, 
αυοά 10. 1ΚΆ΄Ὺη΄ Περὶ ἀρχῶν, οἅρ. 1, ἀἰδοογῖς Αὐἀδηηδι- 
(08: « ΜΔ Έ651|58[1η6 δηἶπὶ οχ ἰρβα ἰδίογ ἃ δρρᾶ- 
Γεὶ οχ [8 απ Ποάΐα ρογνί ἀσπίς, φυΐα ἐχ το ρο- 

γυηί, » Νᾷπι Αργίρρα τόρυῦῃ Εδγο 8. πη ρᾶγί68 
βθοίυ πὶ Οχ 3586 ρ0586}. ())0 μιογίυο ϑυγί:β δι θεία 
ἐ8ι υίαα. Ουοί διίΐδην πα οῖ {1}. 00 1.) Ερίϑι. δὰ 
Ἐοπιδποϑ : « Απποῃ {16 ἀἰοίτυν ἴῃ Πὰς ρᾶτί6 ΠΟΓ- 
ἰυ 56Γπι0 ἰομ᾽8., οἱ ηυ}}ἃ δδου εἶα, ἡ] πὶ 588- 
οονἀοιαη., ηὐ [μον  ἰοὶ ογάϊη 5 ἀείογαπιυγ πηϊηΐ- 
δίογίδ  Ποιη οἰ ἀδηλ Ρυηἶγα πο ΡΟί68ι, πος δα! 6- 
Τα πὶ ἰαρίάαγα : ᾿α6 Θηΐ πὶ 510} υπνΐσαὶ οιππ πογιῃ 
Οἰαϑί25; οἱ ἀυ 85 Δ] δὲ πιογίιια 81 Ἡςοτ 
ὁχ ἢν }}} ρογιείπεὶ δὰ Οτγὶ ξϑι 8 τίδίοπι, 408 ἰ4πὶ ΓΘ" 
εἶα ροι(εϑῖα5., εἰυβαια ροιοϑί:}5. ἱπιᾶο ἰη ΒΟΠΙΔΠΟΒ 
ἰ᾿αηϑβίοναῖ, θυ ἰσηροῦα φυϊἀαᾳυϊά διιάογυ πὶ οἰ ΒΔ Γ- 
ον Ροιογϑηῖ, Οθϑαγα ργαι οαπίς ἱπιροιγαραιῖ, νοὶ 
ἰρ50 αἰπϑἰπιαίδηια διϊεπίαυδιι!. τίει. δα Αἰτγίοδ- 
πῃ : Νῦν γοῦν Ῥωμαίων βασιλευόντων, χαὶ Ἰου- 
δαίων τὸ πἐρχμα αὐτοῖς τελούντων, ὅσα συγχω- 
ροῦντος Καίσαρος ὁ ἐθνάρχης παρ᾽ αὑτοῖς δύναται, 
ὡς μηδὲν διαφέρειν βατιλεύοντος τοῦ ἔθνους, ἴσμεν 

ἱ μι Γθὺβ ; παπὶ 84 Ἠθγοάειη 56- ἢ οἱ πεπειραμένοι " γίνετα! δὲ καὶ χριτήρια λεληθότως 
χατὰ τὸν νόμον, χαὶ χαταδιχάζονταί τινες τὴν ἐπὶ 
θανάτῳ, οὔτε μετὰ τῆς πάντη εἰς τοῦτο παῤῥησίας, 
οὔτε μετὰ τοῦ λανθάνειν τὸν ἀαοιλεύενέας χαὶ τοῦτο 
ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἔθνους πολὺν διατρίψαντες χρόνον 
μεμαθήχαμεν, χαὶ πεπληροφορέμεθα. Πυετιύϑ5. 

(54) Μετὰ τῆς τῶν ἀρχιερέων, οἷα. ἰςσει ϑγηθα 
ἀντὶ! ροιϊοδίαίοπι να! 6 ἰμΠΠΠΔπ 4551 Ηεγοάε8 Μάρβηυ, 
αἰΐφυδ τἀπιϑη ργίβιίπο {ΠΠπι5 δυσίοτ δ 118 οἱ αἰ μη}18- 
εἰθ ἱπιῶρο βυρεγογαῖ : ργοριογοῦηυθ ἴδηι} ΠΟΙΜἾΠΙ5 
γθυτὶ Ποτγοϑοίγιης, μος 65 ἰπ ἰρϑίυ5 ϑυπρυτγὶ! ἀἰπ0 6 
ΠΟη ἀςπηπδβϑδοὶ Ἠογοίαβ, {ἢΠι8. ᾿η} 8550, γὙ6] οογίΘ 
110 δάἀνδιβαμῖθ, οὐ ἰδηιιπὶ (εἰ θυου δὶ 'ρ86 ΡΠ δίυ8» 
αι (μγίδιϊ ἐδυβαᾶπὶ ἰρϑὶ ἀϊβρυϊαπάδηι ΓΕ παυεγοί. 
δοδη. ΧΥΠ!, Ὁ]. [Ὁ. 

᾿ 
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ὅδοοῦ ἀϊοίυαπι 68ι δι δὰ ἤυπο τηοάμα δ : « Νοὴ Α βουλῆς. Καὶ τότε, οἶμαι, πεπλήρωται: (50) τὸ ὑπὸ τοῦ 
ἀοἤεοίοί ρυίησαρα (6 δυάδα, εἱ ἀυχ ἀκ ᾿θγδϑὶ, ἀόπος 

γοηΐϊμς ἰά αυο.} ταροβίιυπι 6βι, εἱ ἴρβ6 δχβροοίδιο 

θοπιίαπι. » ΕὐΓίΔ556 οἰΐδπὶ ἢΔ6 ροί(εβίδῖο δχοίἀογαηὶ 
δυδαὶ, ἀἰϊνίπα ργξρθοηια Ῥγου θη, ὧἱ ΟΠ γῖϑε! ἀ0- 

εἰγίπα βόρυ]ο ἀϊϑιγι λυ! ροϑϑθοὶ; υἱ 5ἱ ογίγαίαγ {Π] ἃ 

δυι ἷ5. ἱπιρεάἑπηθηΐυπι, διὰ πθο6 ἢ) υ5416 ογδἀδηιίαπι 

ποῃ ργοσούοτει, 4υὉ ἰυχία Ἰόσαπὶ ἤογὶ νἱἀδγοίυγ. 

« Πεγοάο5 δυίδιν ἰΘηυ} δολιιηδηι οἱ 8}}Π[πανἱ! ἴῃ οαγ- 

ΘΓ αἱ ταροϑυΐ "δ, ν 60 5ἰφηϊἤοληβ, φυδηΐαμῃ ααϊ- 
εἰδὴ 'ῃ 86 δββϑοῖ, ρορυ!ᾳυθ πη] ἃ, Δ}Πρᾶγα 56. ἃς 
ἰμο!άθγα βογθοπαπὶ ΡΓΟρΙ δ Ιου π), θα ηᾳας ἰπηρ6- 

εἴνα, φυοπιίηυ5 Π 6 Γ διηρίϊυ5 πηδηδαὶ γοτίαι}5 ργῶ- 
60, φυοιηϑάπιούυσπι ργυ8. [ἃ διίθη [δοῖς Ἡδγοι ο5 
« Ῥγορίον Ηεγοαίάδη ὑχοόγοαὶ ΡΠ Πρ οἱ {Αιτγ8. δαὶ; 

ἀϊοοθδαῖ δηΐπὶ 1} δυδππὸβ : Νοη Ἰΐοοὶ 410] ΠΑΡ ΘΓΟ 
φδπὶ "δ. » 15 υὐϑγὸ Ρ]}ΠΠρΡΡρι15 (οἰ γάγοὶα Γι ΠΠαγοθα οἱ 

Τιδομοη {415 γορίοηἱβ "7. Εχἰβεϊπιαπὶ ἰσίἐαγ ποπηυ]- 

ἸΪ, ροβίχιιαπι οὐ ἰ586ι ΡΠ] ρρυ8 ἢ αηψυς γα ᾳυΐ8- 

8εῖ, Πεγούίάσπι γδιυ18 ὑχόγοη ἀυχί8θ86 Ηδεοίδιη, 

Ἰὸρ6 οὐιιδιηοὰϊ 4.71 πυριϊὰ5 Ραγπ 6ηῖ6 οὐπὶ ἢ - 

Βογὶ ποθὴ δυρογοβϑοηῖ "8, ΝΟΙ}}15 δυϊδπι οὐτ ποι ἰἰ- 

αυθαὶ οὐ 556 ῬΠΠ ρρυπι,, πιδυβ οἰἶδπὶ Πανὶ πὶ 

Ηοτοάθιῃ δαἀην 5556 ριιϊδιηι5, θὰ ἢ μαπῖρα ἃ [γαῖγα 

οἰἰδηληαπὶ νἱνθηῖα δοηἑβαπὶ αἰ υχί858. 

ρανόμημα τῷ Ἡρώδῃ λογιζόμεθα γεγονέναι, ὅτι χαὶ 

δ ὅδη. χιῖχ, 10. "5 ΜΆΠΙ|. χιν, ὅ. 55 ἰυἱ4. 4. 
Βαι. ἵν, ὃ; Μλι ἢ. χα, 24; Μᾶτγο. χη, 19; μὰς. χχ, 38. 

(5) Καὶ τότε οἶμαι πεπιήρωται, εἰς. ΑἸἰΐιοῦ 

Ἰακὼθ πρὸς Ἰούδαν τοῦτον εἰρημένον τὸν τρόπον" 

« Οὐχ ἐχλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα, οὐδὲ ἡγούμενος ἐξ 
Ἰσραὴλ, ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ ἀπόχειται (56), χαὶ αὐτὸς 

προσδοχία ἐθνῶν. » Τάχα δὲ χαὶ ἀφῃρέθησαν τὴν 

ἐξουσίαν ταύτην Ἰουδαῖο! (57), τῆς θείας παρασχού- 

σὴς προνοίας τῇ τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίᾳ ἐν τῷ λαῷ 
νομὴν, ἵνα, χἂν χωλύηται ὑπ᾽ Ἰουδαίων αὕτη, ἀλλὰ 
μὴ μέχρι ἀναιρέσεως τῶν πιστευόντων χωρῇ, ὃ- 
χούστς χατὰ νόμον γίγνεσθαι. « “Ἡρώδης δὲ, χρα- 
τήσας τὸν Ἰωάννην, ἔδησεν ἐν φυλαχῇ, χαὶ ἀπέ- 
θετο, ν σύμδολον ποιῶν τοῦτο, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, χαὶ 

τῇ καχίᾳ τοῦ λαοῦ, χαταδῆσαι καὶ χαταχλεῖσαι λόγον 
τὸν προφητιχὸν (58), καὶ χωλῦσαι αὐτὸν ἕτι μένειν 
τῆς ἀληθείας χήρυχα ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ, ὡς τὸ πρότερον. 

Β Τοῦτο δὲ πεποίηχεν Ἡρώδης « διὰ Ἡρωδιάδα τὴν 

γυναῖχα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ " ἔλεγε γὰρ 

αὑτῷ ὁ Ἰωάννης" Οὐχ ἕξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. » 

Οὗτος δὲ ὁ Φίλιππος ἣν τετράρχης (39) τῆς Ἰτου- 

ρίας, καὶ Τραχωνίτιδος χώρας. Τινὲς μὲν οὖν οἷον- 
ται, ὅτι, ἀποθανόντος Φιλίππου θυγατέρα χαταλι- 

πόντος Ἡρωδιάδα, ἔγημε τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖχα 

ὁ Ἡρώδης, τοῦ νόμου τὸν γάμον ἐν ἀπαιδίᾳ συγχω- 

ροῦντος (40). Ἡμεῖς δὲ, μηδαμῇ σαφῶς εὑρίσκον- 
τες (41) τεθνηχέναι τον Φίλιππον, μεῖζον ἕτι τὸ πα- 

ζῶντος ἀπέστησε τοῦ ἀδελφοῦ τὴν γυναῖχα. 

ΜαΟ. πὶ, ἅν. 45 οι. χάχνηι, 8; ὨουϊεΓ, στ, 5) 

Ῥγαβἰ θἰθι15,, δἷς δηΐπὶ διαὶ ϑοδη. χυπι, 50 : «Νοβής 
βοηϑὶϊ 'ρβα Οτίβεπεϑ ποπὶ, 47 ᾿ ὅοι,. οἱ απ Οτὶ- Ο ποπ ᾿ἰσοὶ ἰμιογίσογα συοιηηυδιη; » (ποῖ ἴῃ τοθς 
ξόπο Εὐυδϑοθῖι5., μἰατι πα Αἰ}, ΡΟΓΓΪΏΘΓΘ πθιρα 
Ργρϑϊοιοθδῖι ἤᾶπο δὰ θγοά 8 ΔΙ αρη ἰοιηρογα,, 4υὶ 
εὐαπῇ ᾿υχία μ᾽ υγί ποι απι βοηομἶδιη Δ᾽ 1δηἸ σοηᾶ 68-- 
861, εἱ δυϊεογυπὶ γορπα πὶ (010 Π)8]0 ἰηνδϑίββαῖ, οἱ 
τοί Βιγρὶ5 δα το! 1128 ϑυβίυ ἰ856ῖ., της ΟΥΙΙ5 
δϑβὶ Ομ ιγἰϑιυβ θοπιΐπυ 8. Νά ης νὸγοὸ βγα ο110}}5 Β6Π- 
5πὶ 4110 ἀδίογᾳιεί ἀλληγοριχῶς, ριῸ πιοῖα 500, 
νυ] αυ6 5 ρη οαγὶ τόσο δυοτγιὴ μοιοϑίδι γορίἃ 
Γγυαϊτυνο5. δὰ ΟἸ γϑιΐ ὑϑάυδ δίδι 6); ᾿ὰ ποι ἰρ508 
68 ργίναίσιη γί, ρΓΟρίΟΓ ποίδγία ᾿μ!ογοπιρίαπι δυδι- 
ποῖη. ΝΟ ἰνἶο δου) 56 μ.6}18πῈ ΓΕΙΈΓΟ 4105 60 
δϑάαιιχὶι Ηοτοιίο5 νἱν ναίογγι 8, αἱ ἔρβυπὶ ογαάεγδης 
ναι !οἰηδίϊο6 [86 ἀσϑίμπαγί, ὙΘΓαπΊ 46 6556 δ΄65- 
βίαπῃ. Υἱ 6 Τογιυ ἰδηυπ δὲ ρμγαξεοτῖρί. ματεῖ.; 
Ἐριρῃδηΐαπι ἰμθγαβ. χχ ; Ηϊδγοηγπιη Δ ίαίος. ἱπ 
Δεῖ [οτ., οἱ ἐπ αι. χχιι, 15 εἴ 5ε4., οἱ π08 ἰηΐγα 
8 (Σοπιπιοπί. ἱπ αι. χχιι, 15 οἱ 864. Πυετιῦϑ. 

(590) “ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ ἀπόκειται. Οὐΐμαποβ. ἐπ 
ἀοαν. ιν, δῦ, 0 οπι. (ἰοίς. οἱ ΡΙιίοο., οἂρ. 1, 
Ἰερῖι : Ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ. Αἱ 11}. ΄ν 
Περὶ ἀρχῶν, ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀν κείται, ΕἸ μοι}. 11 
ιν θη. πὐγαπίαυ δαης ἰοοιομθαι ϑρηοβοὶῖ, φυδη- 
δὐπιοάιμῃ οἱ Ερ᾽ριδηΐυβ ἢγο5. χχ, ΑἸ δηβ᾽0 8, 
Αὐυγυδίίηιι5, ΔΠ|406; οἱ δηῖα ΠῸΒ. ΟἸ}}}68 διιβίϊηιιδ, 
θἱαίοφ. εμπι Ττυμίιοπο. Ἡουγαῖοο Πα) οί : ΝΠ 
ταῦ Αι ΠΡᾺΣ νοὶ βἰσηϊῆολι, βίϊμ8 οἾι5, γνεὶ, ρμαοῖ- 
βοιδ, ᾳυοά Μιβοία (τἰθυΐϊαν παῖ τχ, Ὁ, 7, οἱ 
Πρ, ναι, 2. Οαΐάδιι ϑιαηιδγιιδηΐ οοάϊο δ δυοιουίίαι δ 

[τϑε1 Ἰοραπι ΓᾺΣ, οἱ δχροπυμ : ε θόμθς γϑηΐαὶ 
οὐ, » ΒΌΡρΙα, ε γϑροϑβί (πὶ 6ϑὶ γυβπιπι : ν 86} ρ 6 Ὁ 
Οὐ βου (ἃ ο 86η5118 Γαρυϑσηδὶ Π ρΓῸ Ἵ, οἱ Ὁ ρτὸ 
ἼΩΝ ουὐὐυ5 δοηιγδοίίοπὶ5. Δμ6 Ἰλανίἀθι ᾿Ἔχοιημία 
1} ὀχϑίαηι. 10. 

(51) ᾿Αρῃρέθησαν τὴν ἐξουσίαν ταύτην Ἰου- 
δαῖοι. Νοὴ δυάδος. ρτοργία ἀἰεῖο5 ἱπιο!! ῖι, αυΐθυ9 
Ἴδη ΟἸἸπὶ [0.5 νἱτ:8. οἱ πϑοὶβ ἃ Ποιηαπὶθ [ὐγλϊ 4}}}ἃ- 
1}; 5 Πς5. Ὑἱ οἰ! οοἱ Αγο]οαο ἴῃ οχϑ πὶ ἃοῖ9 

ἀοίῃοαρ5 δηϊιπδάνογιίδδο δ! 4υϑπ 0 ἐρϑογυιη ΟἸΠΠᾶΓ- 
ον γΟΡΟΓΙ3πΠυ . Υδὶ σααπιὶ 1115 1.8. τϑην οπινυ5 
Ἐοπιδη!8., νοὶ ἀἰ 55 πιυϊδη! 8 ;}) 5θά ἰμβυπὶ Γθβοῖα 
ΟλΠΠπογαπὶ, 4υΐ οἱ ἱρϑὶ ἀϊσευδπίυν δυάιεί. [ν. 

(58) Καταχιλεῖσαι 1όγον τὸν προφητικόν,, Εἴ. 
ΠΠ᾿Αγίαβ : ε ΟὉ αης ἰίδαυθ Αβρεγθδ διἰπηοη 0615 
νου (λίθπι., δοληπα8 ἰδηηυλῃ ἰὸχ ἰπ οάγοογα οοπίϊ- 
ποραίυν. 10. 

(59) οὗτος δὲ ὁ Φίλιππος ἦν τετράρχης. εἰἴο. 
δοβορίιυβ Απεφιῖί. 11). χνητν ς. 1, Πογοάθιηι εὐπὶ 
[υἱβ586 γαΐι, Απεὶρα {ΠΠ|ι|8 Γγαίγαπι, ἤθη ὁμομήτριον, 
80 Μαυγίδηιηθ 5: Π]0π15 ρου {165 ἢΠἴὰ παῖυπι, εὐ}85 
υχογοπ Πογοίίδ πὶ Δ) υβιυ] γι Απιρ88 ; εὐπιᾳυὲ ἃ 
ῬὨΠΙρρο ΤΡδοοη 1158 τθίγΆγο δ, οὐ 5 οΔρίϊ6 50" 
διΐογα πηεπιίοποιη [δρογαὶ, τηδηϊίθϑῖο ἀἰϑιϊηφι, 
Ἰυρο Ογοιίυ8, ου͵8 δυσίοι αι, ἐαπὶ ἰπ 4}}15 οἰμμὶ- 
Ρνβ, τἀπὶ ἰὴ πος ἴοοο πιυ]ίυ πὶ ἐγίθιιο, αἱ Ἔνδηφε  βι28, 
48) ΡΠ ρραπι ἀρρο πὶ ἰυπο Ἡογοάϊαἀϊ5 πιγιίυπ), 
οαπὶ Τοβορίιο οὐποῖ]ϊοι, ἀπ! ον ῬΒΠ ρριπὶ ἀν, 
αὐγυπιηι6. Ηδγοι 5 Αβοδ]ομ τ {Ππ|πῦ, φυαουυ }6 
Τιδοβομ αἱ ρτοίπονιῖ, ΔΙ16γ οαπὶ ΡΆΠΙΡΡΙ ΠΟΠΛΙΠόν 
Ἠοτοάῖ5. οἰἴδηὶ ἀσηοηνθι μα) θδγὶα, υτἱ Αὐερ85 {Π|80- 
8.6}, αὶ ΠΟγο 65 [6 πὶ ἀϊεία 5 Γαἱΐ, φυο αν 411ο Ααιΐ- 
Ρᾶϊιο οτοάϊς ἰεἰάδπν Μασηὶ {10 ἀϊβοδγιθγοίυν. ἰν. 

(40) Τοῦ νόμου τὸν γάμον ἐν ἀπαιδίᾳ συγχω- 
ρούυντος. ϑαρρία μόνον. «ἰ,με56 ο͵υϑπιο.}} πυρι!ὰ5 
ἴσης 5οίυπη ΡοΓηλ απ 6, οὐπὶ ᾿Ιθαγὶ ποη 5006" 
6586Πη1: » ΒιραΓαγαί δυίθιη βαϊίαιτῖν Πα. τὰ Ομ γγ- 
βοδίοιηι!8 : Ἐπεὶ οὖν ὁ Ἡρώδης παιδίον ἔχουσαν 
υναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ ἔγημε, διὰ τοῦτο ἐγχαλεῖ ὁ 
Ἰωάννης. « Ουομπίδην εὐρὺ Ἠογοάο5 ΕΠ ϊᾶπὶ ἢ Βεμ Έπὶ 

[ταἰτἷ5 ἀχόλθηι ἀσχὶι; ργορίοτοα δοουβαὶ δοδημ65.} 
Εἰ πιοχ : Τέταρτον, ἡ κόρη, δι᾽ ἣν παράνομος ἦν 
ὁ γάμος. « Ουϑγιαι, Ραοΐ αι, ργορίον αυδ πρῶ 

υ 

(41) Ἡμεῖς δὲ, μηδαμῆ σαφῶς εὑρίσχοντες, οἷς. 
θυ μοῖς γερο Υβϑει ππουίααι [υ͵586 ῬΒΠΙρΡρυ δ0ῖ6 



ξϑ5 

Διόπερ προφρητιχῇ παῤῥησίᾳ χεχοσμημένος ὁ 

Ἰωάννης, χαὶ μὴ χαταπληττόμενος τὸ βασιλιχὸν 

ἀξίωμα τοῦ Ἡρώδου, μηδὲ διὰ τὸ δέος τοῦ θανάτου 

παρασιωπῶν περὶ τοῦ τηλιχούτου ἁμαρτήματος, 
ἕλεγς τῷ Ἡρώδῃ θείου πληρωθεὶς φρονήματος" 
« Οὐχ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν᾽ οὐ γὰρ ἔξεστί σοι ἔχειν 

τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ σου. » Ὁ μὲν Ἡρώδης, 

χρατήσας τὸν Ἰωάννην, δήσας ἀπέθετο ἐν τῇ φυ- 
λαχῇ, μὴ τολμῶν πάντη ἀποχτεῖναι, καὶ τὸν προφη- 
τιχὸν λόγον ἀνελεῖν ἀπὸ τοῦ λαοῦ" ἡ δὲ τοῦ βασι- 
λίως τῆ: Τραχωνίτιδος γυνὴ, πονηρά τις οὖσα 

ζόξ (43), καὶ μοχθηρὰ διδασκαλία, θυγατέρα ἐγέν- 
νῇσεν ὁμώνυμον, ἧς τὰ δοχοῦντα εὔρυθμα χινήματα, 
ἐρίσχντα τῷ Ἡρώδῃ τὰ γενέσεως ἀγαπῶντι πρά- 
ματα, αἴτια γεγένηται τοῦ μηχέτι εἶναι ἐν τῷ λαῷ 

χεγαλὴν προφητιχὴν. Μέχρι δὲ τοῦ δεῦρο νομίζω τὰ Β 
διχοῦντα χατὰ τὸν νόμον εἶναι χινήματα τοῦ λαοῦ 
τῶν Ἰουδχίων μὴ ἄλλο τι τυγχάνειν ἣ τῆς Ἡρωδιά- 
δος θυγατρός" ἀλλ᾽ ἡ Ἡρωδιάδος ὄρχησις ἐναντία ἣν 
ὀρχήσει ἀγίᾳ, ἣν οἱ μὴ ὀρχησάμενοι ὀνειδισθήσονται 
ἀχούοντες " « Ἡὐλήσαμεν ὑμῖν, χαὶ οὐκ ὠρχήτασθε. » 
Καὶ ἕν γενεθλίοις δὲ παρανόμου βασιλεύοντος αὐτῶν 

λύγου ὀρχοῦνται, ὡς ἀρέσχειν ἐχείνῳ τῷ λόγῳ τὰς 

ἡ Μά}. χιν, 4; Μαγς. υἱ, 18; [μονἱϊ. χυτμ, 16. 

εἰπ|8 Ἔγϑης πυρί. » {1 οἰΐδπὶ ΤὨΘΟΡ  γ] δοιὰ : 
Ἤλεγχε δὲ ὁ Ἰωάννης τὸν Ἡρώδην, ὡς παρανόμως 
ἔχοντα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τὴν γυναῖχα. Ὁ ᾿ τος 
ἐχέλευε τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖχα τότε λα 
ἀδελφὸν, ὅτε ἅπαις τελευτήσοι ἐχεῖνος. ν 
ὁ Φίλιππος οὐχ ἄπαις ἐτελεύτησεν" ἦν γὰρ αὐτῷ 
παῖς ἡ ὀρχησαμένη. « ἈΕρτγοϊοπά οναὶ Δυΐδηι ἰραημην 
Πεγοάσπι, αἱ αυϊ οοηῖνα ἰαρθηὶ παθογοί [δι γ5 δυὶ 
Βτόγοη. [6 χ ἐπΐπὶ Ἰυ θεῖναι γα τὶδ ἃχοόγθιῃ θη 6 ἃ8- 
ΒΏΠΕΓΟ [Γαίγοπὶ, αυδπὴο ΔΌ5 408 1106 γ8 }|6 46665- 
βἰδϑαῖ, ΗἸς δυίοπὶ ΡΠ Πρρυ8 ἀὔϑαυς [θα τῖὶβ ἢ π 
οὐὐ; οἱ δηΐπι βα!δἰγὶχ [Π|8 {118 ὀγαὶ. » --- -.- Αἴ ποι 
5ἰπ6 ᾿Πμδγὶβ, οὐἱ γδὶ ἅπὸ8 Π|Ὶ 8, ὕπαᾶνα {Π}4 6ϑῖ, ν αἱ 
δὶῖ (δίυς Ἰυτ  5οουβυΐ5 : 8η) δἰ Π|5] {ΠΠ1Δ ΠΟπΊθη 
Ῥϑλέγμ πὶ ΒΟ ΓΟΡΓΆ 56ΙΠγοὶ, Πεδγο ἴθι ἰΔιηθ 
δὐΐθαι., εἰ ποροίοπι ἀδ 56 [ὉΓ(8556 ἀδίυτα ἐγαὶ, φυΐ 
ἴα ἃνΐ ἰδ} } 8 πὰ ἰη5ο γὶ ροβϑοῖ. ϑιηὶ αυἱ ἀοοδδηὶ ἰ6- 
ξὲπὶ ἰδῆς 4ἃ ἴγαιον [γαιγὶ δῦ571:6 {06 Γ15, πιοῦίι0 
ΒΟΠΊΘἢ 5050: 186 ΘΔ ΔιΓ,, δὰ διιπὶ οἰίδηι ραγιὶ- 
πΐβ56, οι} 05 ἔγαῖον (Θπηΐ πο ἰδπί! Β6χὺ8 ρΡΓΟΪ6 Γα- 
Ἰΐει οὐ 5561, ργορίογοα βαποίία δὰ ἰεβ8,, π8 [ἀπιϊ- 
Ἰίαγσυ πη ποιηΐῃ8 ἱπιογίγοηι ; ἰπιογίι γα δυο πὶ [01886, 
δ᾽ ΠΣ εο] πὶ δυρογίυϊδβοηι, φυς ἴῃ Αἰυἀ ποιηθη 
(λι ΠἸαπηᾳιθ πυθεμάρ ἰγαῃβίγοπὶ : ἰάψυθ 6χ 00 
θευϊογο: ΟΠ} ἰοοο ραίθγα νοϊαηΐ : « Θυαπάο ᾿αῦ]- 
Ἰνοιΐηι [ΓΑἴγο 5. φίμ]}, οἱ ἅμ 6Χ οἷ5. δυ5η6 ᾿ἰθ6γ85. Ὁ 
ππογίυι5 {πατγὶ!, χοῦ ἀοίυποι! ποη πυθεῖ Δ]16τὶ, 86 
ϑευίρίει δαπι ἔγϑιθγ 675, οἱ δυβοθὴῖ ΒοπΊοη {ΓἈ{Γ15 
81, οἱ ργιπιοσδηί πὶ εχ 6 {Πὰπὶ| ποπιὶηὸ ᾿Π}}18 
Δρρ.Παΐ1, αἱ πο ἀοἰεαία! ποπιδη 6115 Ἔχ 15γ86}]. » 
ΤΊ δυίθπι αυογυμη μος πιεμοηεπὶ ἴαοία Ογίρθπεβ, 
ποι Ὑἱοπίαν θη β588 ἤθιούεπι Ηεγοάίδάθηι Ρ]}}- 
Ἰρρὶ υχούδπι ρὲγ [5 ἀυχί586, οὐ) {ον ], πηϑβου]! 
τι δε! ϊοαῖ., ἠοῖ! δυρογαββοηΐ : Οὐν᾽ ΘὨΪΠΊ δυσοοηδυ 558 
ἀΐξεγεηι Πεγοάϊ ολπηθπι ἢ ΟΥΓ ᾿ποχ δου ρ5,556ὶ 
Οτίξενοβ εγοάεπι 1η8}}}8 δι ιη οἶδα Πυρι πὶ, 
αυδ ἰΐ ρυϊδηϊ, 5ἱ οοηῖτα ἰΘ ΖΘ ΟΠ ρΘύθα556 ρι- 
Ἰτεηι Ηυετιυβ. 

άνειν τὰ - 
νταῦθα ὃὲ 

ς 

Πεγοάϊαἀΐβ ςοπ 18 ἀἰδοοβδίοπαπιὶ, Πυ6 πὶ ΔΠΏΟ ἱπὶ- 
Ρεηΐ Τιθογὶϊ νἱοοϑίπιο ρογ1556 ἰγϑάϊὶ Φο56ρ)ν5, ΠΙος 

τ θδῖ, δαυδπίο ἰδιρογα ρμοβὶ Ὁ γῖδεὶ πιουίθπ), 8π|- 
Ῥίϊογα οἰΐαπι ἃ δοδηπίϑ ἰπίογίία ἴ 5 τ 01} ΗΙΕΓον γπῖυ5 
᾽ὰ δυμο Μαμ αὶ Ιοουπὶ Αγοίδπι γόροιῃ, ΠΟγοάϊ δ 5 

ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΖΕΌΜ ΤΟΜῸΡ Χ. 89ι 

42. Οὐυδργορίοῦ φγορῃειίοα ΠΙΡονίδίθ ἱποιγυοίυ8 
2Ζοληιθ8, π66 τγορίαπὶ Ἡεγοὰΐ5 ἀἰϊφηϊ(αἴθη νογίυ5., 
πδαὰ8 ῥγῶβ πιογίἰ8. {ἰπ|ογὰ ἰδηίατη 506108 δ᾽ ]6πιΐο 

Ργωϊθυιμίειθπβ, ἀΐσεναί Ἠδγοάϊ ἀϊνίνο ϑρίγίια γερίδ- 
08" : ε« Νοη Ἰΐοοι Εἰ ΠάθΟΓῈ δᾶπὶ : ποη Θηἰπὶ σοὶ 

101 Βαθογα υχοόγαπὶ [γϑιγὶβ (1, ν Ηδγοα8. αυϊάοπι 

ΡΡΓΘΉΘΠ50 Ζυδῆπὸ νυἱπείυπι ἰπθ οάγοογο ἀδσροϑιυὶῇ, 

ΠΟη δυ 818 ρ΄πηα διιπὶ ἱπίεγίσογα, οἱ ργορδοιϊουπὶ 

ΒΟΓΙΏΌΠΟΙΝΙ ἃ ΡΟΡυ]Ὸ δυΐεγγο. ορὶβ δαίθιη ΤΊΔΟ]ο- 
εἰ 8. υχον, πιαία χυςφάδην ορὶ πἷο, ᾿μαἰδυθ ἀοοίτὶ- 

π8, ἢἰΐαπη ροηυΐ! 5.0} σορὨοπιΐηοπὶ, οὐ͵08 πιοίι8 

οὐπὶ Υἱάθγεηίυγ δι πυπιογαυπὶ οἰ οϑϑηίοῦ ΘΟπιροϑ 1], 

οἱ Π γον γὸβ δὰ μδίδ! ἴα ρογ ποηίο58. ἀπηδηὶ ρ[4- 
οὐΐεβοηι, οδυ54 ([ἀδγαμ! οὐ ποπ δηιρ 5 ρτορ] οί! - 

οὐτῇ ορυ! εδϑθῖ ἰῃ Ροριο. ΠΔοίδηυ5. δυίαπι οχίβιῖ- 

πιὸ πιοΐυ8 ρΡορυ] δυιάδοτγαπι), αυὶ Ἰυχία Ιεφοπὶ 6556 
νἰἀδπίυγ, πἰ}} 6556 αϊυὰ αιιαπὶ 1105 Ηδνοά δι 5 (ἰ- 

1:8 : 5δεὰ Ηογοάϊαἀΐβ βα!διο σοηίγαγία ογδΐ βδηοῖϑ 

58] {4]10η], αι8πὶ 4υἱ ΠΟΠ δαἰίδηι ἰἰ8 Ἔχργουγαυίίυν 

|ν}5 νου υἷβ δ ; ε δηϊανίπιυϑ νοῦ ἱ5 110}18, οἱ ποι βαὶ- 

ι453115. ν ϑα]ίδη δυΐδηι ἰῃ πα} {{|8 σαγπιοι 8 ἰ} 181] 

ἰμίαγ ἐΠ08 ταρηδηῖ5, ἴα υὧἱ βαγπιοηὶ ἰυἷς πηοία9 

δοταπι ρίαοογοηϊ, ΟὈβογνανὶ! νθγο 8] 1408 ἐογυπὶ αὐὶ 

89 Μμμ|ι. χι, 17: κας. γι, 53. 

Ρϑίγαπι, « δχ ογι 8 χιίϊδθυδάλπι δοηίγα βΌπογυπὶ δὶ- 
που! δι ἰθυ5 10} 1556 ἢ] αι βυδιῃ, οἱ ἰη ἀοίογοπι ργίογὶ 5 
πλαγίεἰ, ΠΡΟ 8 ἰἰ οὶ δὐυ8. πυριΠ}5 οορυ]ᾶ586. » 
Βαβι 5 ϑεϊθιιςίοη 515, οταῖ. 18, ΗἩογοάεπι ἀδελφιχῆς 
εὐνῆς τοιχωρύχον, αἰυβαᾳυα εὐηι ἩετγοιΔὰ6 πυρι28 
ΤΑ ΥΤΝ Δρρεῖϊαι : ἀοίηάο δἷς αἷς : Ζῶντος οὖν τοῦ 

ξλφοῦ τὴν γαμετὴν σφετερίζεται, συμπράχτορι 
τῆς ἀχολασίας τῇ βασιλείᾳ χρησάμενος, εἴ(. ε Υἱ- 
νεῃῖθ Ἔγζο [γαῖγα ὕχόγεπὶ 685 αράποϊ!, εἴ υβυγραί : 
ΤΟΘΩΟ υἱθι5 ΠΙθἰ ἀἰπῖ5. δἀπιϊπίδιγο. ν» ὙΠΕΟΡἢγ]αςίυδ ; 
Τινὲς δὲ λέγουσιν, ὅτι ζῶντος ἔτι τοῦ Φιλίππου ἀφεί- 
λετο ὁ Ἡρώδης καὶ τὴν γυναῖκα χαὶ τὴν τετραρχίαν. 
« Ουϊάδλπι νογοὸ ἀΐουμὶ νυἱνοηία οἰἰαπιηαπι ΡΠ Προ, 
Δ ϑἴ.} 556 Ἠδγοάδπι οἱ ὕυχογοιη οἱ γαπαι. » Ευΐιγ- 
τπὐΐυ8 Ζίφαθοπιβ ἴῃ θυης Μαιναὶ ἰοσυηι : « θυαθυ8 
γΈΓῸ ἀ6 οδυ518 οὕππ ἰηογεραῦαϊ (904 65) : ΒΓ ΠΩ 
αυϊάεπι φυοά νἱνοηια [ΓῖΓ6 80 δυδιι!ογαῖ υἱο]θμ 6 
δἱ ἐΠΠ8 ἀχόγθηι, οἱ ἰδ γγο δι ; ἀδίη δ φυοὰ εἰδῶ 
οὐπὶ ἰρ58 {{Π|Πππ|ὶ εχ ἰΠῸ βέραπεμει ἀυχαγαὶ 64Π|, 
ἀὐυογαπὶ αἰγαπιαια οοηίγα ἰοραπι ογαί, δα θεῦαι δηΐπὶ 
Ἰὸχ [γϑιγ8 υχογθῖὴ ἀυσογα, πο ἰδιηθη δάϊιυς νἱνθης- 
ιἰ8, πδαᾳδ δᾶπι 408 Ὁ {10 ργοίεπι ϑυβοορίββθί, » 10. 

(43) Πονηρά τις οὖσα δόξα, εἰς. Ἰεγοάί αι θηι 
Δρραῖίαι : πονηρὰν δόξαν, οἱ μοχθηρὰν διδασχαλίαν, 
φυοσημδάπιοάμπ) Ἠογούδιν,, παράνομον λόγον, εἰ μο- 
χθηρὸν λόγον, υἱἱ πιοχ Οὐδεγνδθίιπυβ; οἱ ᾿μΐ. ἐπ 
Μαιιαιπι χνι, 3, τοβὲ5, ἐνεργείας : 80 π|00 400. 
Ῥμδγδοποηι, τὸν τὰς θεοσεδείας σχεδάσαι δεινὸν τρό- 
πον δρροίϊαι ῬΗΪΟ; Αἰγαιυΐαβ, ἀεάθοια., ποπλῖηθπὶ 
ἱπίλπιθηι ; μι ἐΠι8. σαγοθγονι εἰ ὀγραδιμίμηι, Ἰοπιὶ - 
π6πῚ ΘΆΓΟΕΓΘ αἀἴσηυηι; οἱ Τεγοιεῖα8, δοσίμδ, Π0πι}- 
ποιη βοοἰδβίυπι; οἱ Οδίυ}5, ὀέμροτοπι, Ἰνοτηἑ ΠΘΙῚ 
βίιρίάυπι, οἱ, ἐμίιπι, ἱμράπαν, πο γε ΓΙ θη ; εἰ 8ὲ- 
μθοα, Ηδοίοτῖς σοπ)μηὶα, σου )υφειι ; οἱ δανι Π8}15, 
υἱεἱα., ᾿ιοπιΐμ 65. Υἱεἷα ἱπφαϊηδίυϑ; εἰ Μαυ18}15 υἱμίων 
8) Δρρο γί νϑίαι Ζοίϊαιν, 56 υἱέμπι αἰεὶ υθεῖ, 
[18 βϑῃέχ ἀδογερίμι8, σορός Ατἰβιοριαμΐ, οἱ ΜΑρΠοηΐ 
ΔΡ0. Αἰμοηφυιη, δἰ εσγιίαπι [μα11η18 ποι μδίυτ. 

Πίδης ἰγαπβίαιοηΐ5 Γογπιὰπὶ αἰ φὶϊ ὑγάβϑι8 ϑρυά 
Οἰεον. τι δὲ οτγαῖ.: « (0 ἰΐαπὶ ἢ φΘΠΕΓΕ (ιγαπϑίδ' 

εἰομαπι) οἱ νἱγίαι65, δἱ νἱεῖα ργὸ ᾿ρ51}8 'π αυίνι8 "18 
βιηῖ, ΔΡροΙΙΑπίυτ᾽ : ΠυχιιΓΙ68. ἀυδιῃ ἰπ ἀοπλυηι ἱττὰ- 
μἱῖν οἵ, 4 ἀναγίἰὰ ροπείγαυ!!, δ}, θἀε5 νδἰυἱι, 
ἰυδι[ἰὰ ουμδοῖ! » 1». 
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μ68 ργροαβϑεγιηί, ἀΐδπι Ῥμαγϑοηΐβ πδίαϊοπι ἰπ 6- Α χινήσεις αὐτῶν. Ἑτήέρησε μὲν οὖν τις τῶν πρὸ 
ποσὶ ἀδδοτγίρίαπι δ", ἀϊχίίπα ἱμργοῦυ πὶ γα 5 δὶ πδί8- 
πεϊὰ ρογιϊμθη ο8 ἀπιαπίθηι, ἀΐδια μαι! ἐπὶ ΘΟ ΘὈ ΔΓΘ. 
Νοβ δυϊοιη ἂὺ ἢΠῸ ᾿δῃς οοραϑίοποιη πδοῖϊ, ἢα ΠΠυὶ 

βουϊρίαμπη ΓΟρΟΓΙη5 ἃ υ510 υορίαπι [α͵586 αεἰο- 

γυνϑία παίδεία : ἰησίον 4.7 αυΐρρα μος ΡΠ άτδοπο 

(υἱν Πογοάεβ ; Ὁ ἰΠ|0 δαΐνα ἴθ μδίδ {118 Ρἰδίογυηι 

Ργΐμοορϑ 50} δίι5 6581 ; ἃ} "'Ὸ 6 δυίΐθηι διδημπθα, 400 
ἴρίοῦ πί05 ὨΠΠ]ΟΓΌ ΠΏ Π]Δ]ΟΓ ΠΟ δυγγοχὶ! δ᾿» ἐδ 

400 ϑογνδίοῦ εἰἰεῖι 53: ε δὲ 4υ}} οτχίσιϊα ἢ ὙἹΔΘΓΟ 
Ῥιοροίαπι} Εἰίδη ἀἶςο νοἷ5, εἰ ρὶτπι5 αυδαι Ργορ6- 

Δ1. ν 564 ργαιΐ θ60 αϑδιιάδβ βυμί, αυοὰ ἰδ ἃ 
Ρορυΐο ργορ]ιοιΐοα φγαῖϊα ἀΐδια 6ϑῖ, π|8}0Γ [Π|ὰ οπππὶ 

ἀϊδῖυβα 681 ἰῃ ροπίο8 ρ6ῈΓ ϑεγναίογοπ ποδίγυμῃ δ6- 

51π|, « υὶ (Δείυ5 δὲ ἰμίοῦ πιογίαο85 Πἰ]νογ δ" : πᾶπὶ 

ἡμῶν (45) τὴν ἀναγεγραμμένην ἐν Γενέσει τοῦ 
Φαραὼ γενέθλιον, χαὶ διηγήσατο, ὅτι ὁ φαῦλος τὰ 
γενέσεως ἀγαπῶν πράγματα, ἑορτάζει γενέθλιον" 

ἡμεῖς δὲ, ἀπ᾽ ἐχείνου ταύτην εὑρόντες ἀφορμὴν, ἐτ' 

οὐδεμιᾶς Γραφῆς εὕρομεν (44} ὑπὸ δικαίου γενέθλιον 

ἀγόμενον ἄδιχος γὰρ μᾶλλον ἐχεένου τοῦ Φαραὼ ὁ 

“Πρώδης " καὶ γὰρ ὑπ᾽ ἐκείνου μὲν ἐν γενεθλέῳ ἀρχυ- 

σιτοποιὰς ἀναιρεῖται, ὑπὸ δὲ τούτου Ἰωάννης, « οὗ 

μείζων ἐν γενητοῖς γυναιχῶν οὐδεὶς ἐγήγερται" » 

περὶ οὗ ὁ Σωτὴρ λέγει" « ᾿Αλλὰ τί ἐξεληλύθατε; 
Προφήτην ἰδεῖν; Ναὶ λέγω ὑμῖν, χαὶ πιιρισσύτερον 

πρηφῆτου. ν ᾿Αλλὰ εὐχαριστητέον τῷ Θεῷ, ὅτι, εἰ 

χαὶ ἡ προφητιχὴ ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἦρται χάρις, ἡ πάτης 

ἐχεξίνης μείζων ἐξεχύθη εἰς τὰ ἔθνη διὰ τοῦ Σωτῆρος 

οἰϑὶ σγυοἐ χὰ δβί ἐσ ἰμΠγη δία, 564 υἱνῖ! οχ νίγίαιο ὃ ἡμῶν Ἰησοῦ, « ὃς ἐγένετο ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος" εἰ 

θεὶ 35.» Ῥρίδγδα υἱάθ ΒἜΓΙΏΟΠ6ΠῚ ρῸΓ αὐ πιυπάα 
οἱ ἱπηιπιαπάδ οὐ Ἔχριοτοηίυγ; οοῃ ΘΠ, Ὁ Δα 6 πὶ 

ΡΓΟΡΒ δ ἴῃ ΙΆπ6 6 Ῥγὸ οὐδοπίο {Π|ῖ8. ὕαρυ!ϊ διυϊομ 

Ῥ:Ορ νοιία: δυθιοῖ ἤθη να δηι, ΟΠ εἰδία ιν δόβατη οδ- 
ηἷδ Ῥγορ δ ἴο νογι σα 6) υΓΔΉ [65 ; οἱ σαρίτα ᾿γυῃοᾶ- 

ἴυῦ ῥγορ]ιοία ργΟρΡίοῦ λιν απλοηταιη, ἴῃ οἃ γα ἰπ 4υ8 

Ῥα]δγδιείιηὶ ροιίυ5 ογᾶὶ, αυδηι [υγαιηθηῖο βίδηήμιῃ, 
Τοηιεγα φυΐρμα }τπιγᾶβ86. πορ 460 ουρϑηάυπι ογαῖ, 

αὐλὴ Ῥγοριὲγ ἢπ ΓΑ] 1 ἰδπιοῦἰδίοπι ρτοροΐδη) 

Ἰειο ἀδαΐθ56. Νβο ργορίογθα βοϊαιῃ οαρί(α ἰΓγαποδίυγ, 

δε] ργορίεῦ 608 οἰΐδην αυὶ 5ἴπι}} δοςυπιθοθδπί, πιἃ- 

Ἰεθδηίψυθ ἱπιεγῆςὶ ργορμιδίδηι, χιιᾶπὶ νίνογα. Ασουπι- 
θυπὲ δυΐθι οἱ δρυϊδηίυγ βίθηαὶ οαπι ἱπηργοῦο 86Γ.- 

τῆθ06 ἱμίον ϑυΐίθοϑ τορηδυΐίθ, αυἱ ῥγορίογ οτίυπι 

ἢΠΠὰ5 οὐϊεοίδηπίυν, Οοπείηπα δυϊόπι ποημπθηηυλπι 118 

4υ ἀἰοία βυηϊ υἱον 8. ἴἢ ἰοπιογα ᾿πγαηίεβ5, νοϊθη- 

(6546 ᾿υΓΆΠ ΘΗ ἰἃ δΌΡΕΓ Πασίεἶο [ἀοἰἃ βεγνᾶγα, εΪ- 

Σὰ δῃ. χι,, 30. 5 ΜΑι. σι, 11. ὅ5 1μις, γι, 96. 

(45) Ἐτήρησε ΕΗ οὖν τις τῶν πρὸ ἡμῶν, οἷο. 
[5 68ι, [ογίαςβε, Ῥι|}Π0 δυάτυβ. [πάδ ρυιτὸς οἱ οχ 
116 ΓῸ, 4 θη δαργὰ ριο[οι ΟΥσοηο5 ἐπ Δ] αἰ{ἰι. χα, 
ὅδ. δοβερῃ! (ἐβιπιοιο δχίβίϊπιοι Ἰδοῖογ, ὙΘΓΘΠ8 
ΒΟΙΊΡΘΟΥ ἤρα νἱγ γα {{ι|8,. 46 πὶ ΠΟ ΠΟΥ }5 σαι 58 
ἸΟΠ ποπιΐπὺ, Δυοίογο5. ἰδυάαγα Οτίφεποπι πθη 80- 
Ιεγθ. Ἡσπετιυϑβ. 

(44) ᾿Επ' οὐδεμιᾶς Γραξῆς εὕρομεν οἷς. Οτί- 
6Π65 [Νοπη}}. 8 ἴῃ [ονΐ!.: « ΕΝ ΟΧ ΟἹ ἢ ]}15 58Πη- 
οἰἰ5 ἱπνδηϊίαγ ἀΐοπὶ [Ιοδῖυμι, γο] οοην ν᾽ απ Ἰηλϑ Πα πὶ 
οξί556 ἴῃ αἶα παιλ}}5 βυΐ, ν οἱς.., υδὲ Ῥγο χα “οςεὶ 
ΠΟΙ ΠΊΟ(0 ἃ 58ηει15 ῃδία ! {ἴὰ 6] ΕὈγαῖὰ ἤθη [υ͵586, 
βαὰ {Π|Π05 οἰΐλπὶ ἀΐσπι δ πὶ π ΔΙ] 6 πὶ [α͵586 ΘΧΘΘΟΓΔ-. 
ἐ08. Ονδαηο5 ἐπ Οοπ68. χι,, 20, εχ Ολίθηδ Ποιπαᾶπα: 
Τῶν μὲν πρὸ. ἡμῶν ἐτήρησέ τις, ὅτι φαῦλός ἔστιν ὁ 
τὰ γενέσεως τιμῶν πράγματα, καὶ τὴν ἡμέραν τῇς 
γενέσεως αὐτοῦ ἀποδεχόμενος" ἡμεῖς δὲ βεθαιοῦμεν 
τὴν διήγησιν χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἡρώδου, τὸ παραπλήσιον 
ρθε ὅτε γαὶ ἡ θυγάτηρ ᾿Ηρωδιάδος ὠρχήσατο, 
χαὶ ἀπετμήθη ἡ Ἰωάννου χεφαλή. Καὶ οὐδαμοῦ δί- 
χκαιος φαίνεται γενέθλιον ἄγων ἡμέραν. ΠῚ δ Όμγπι. : 
« ΝΟΠΙυπὶ αἰΐαμν ᾿ην δι 5 Οὐδογναϑδα αἴθ πὶ Π8.4}}5 
511}, πἰδὶ Ποιοοπὶ οἱ Ῥ] διοη πὶ, αἱ ἀΠΟΡα πὶ γαῖ 
ΡῺΓ ἐπηρίοια8, ο556ῖ οἵ ππὰ δο θη 45. ν Ουἱά Πυϊ 
ἐγ Αρτγίρρα τερο, ψυϊ Αμποεῖνο,, αὐἱά τοὶ 4115 
008 ΠΝ δαπὶ πδίδιοπὶ σοί ουγαϑβ {δύσι [͵5(0 - 
ΤΙ 10. 

(45) “Ὅρα τὸν λόγον, εἰς. γον. Ἐγαβπιυϑ : «ΥἹάα 
γαιηπεπὶ ᾿υχία αυδιη ΡυΓγοτισι οἱ ἐπρυ όγαην εἶθος 
γυπὶ ἀἰδοεγίπιθι ἜΧρεπα ταν : ἀδϑρίοἰϊαγ αὐ ίοπι, γοι0.» 

Ὁ ἐπὶ τῇ 

γὰρ καὶ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐχ δ: 

μεως θεοῦ. » Ἔτι δὲ ὅρα τὸν λόγον (49) παρ᾽ ᾧ χα- 

θαρὰ μὲν χαὶ ἀκάθαρτα ἐξετάζεται βρώμτ:τα" χατα- 

φρονεῖται δὲ προφητεία ἐπὶ πίναχι ἀντὶ ὄγου προαγο- 

μένη. Ἑὴν δὲ χεφαλὴν τῆς προφητείας Ἰουδαῖοι οὐχ 

ἔχουσι, τὸ χεφάλαιον πάσης προφητείας Χριστὸν 

Ἰητοῦν ἀρνούμενοι χαὶ ἀποχεφαλίξεται ὁ προγήτης 

δι᾿ ὄρκον, ἐφ᾽ οἷς μᾶλλον ἐπιορκεῖν ἢ εὐορχεῖν 

ἔδει (16) " οὐ ταυτὸν γὰρ ἦν ἔγχλημα προπετείας 

ὄρχων, καὶ τῆς διὰ τὴν προπέτειαν ἐπιορχίες ἔγ- 

χλημα ἀναιρέσεως προφητιχῆς. Καὶ οὐ διὰ τοῦτο 

μόνον ἀποχεφαλίζεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς συναναχειμέ- 

νους, βουλομένους μᾶλλον ἀναιρεθῆναι τὸν προφήτην, 

ἢ ζῇν. Συνανάχεινται δὲ χαὶ συνεστιῶνται λόγῳ μο- 

χθηρῷ Ἰουδαίων βασιλεύοντι οἱ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ 

εὐφραινόμενοι. Χρήσῃ δέ ποτε χαριέντως τῷ ῥητῷ 

πρὺς τοὺς προπετῶς ὀμνύοντας, καὶ θέλοντας ἐμπε- 

δὲ Ῥφ}}, υχχχυ, ὃ. δὴ 1 Οογ. χα! ἄ. 

βοιἰβ σοιηπποίίο βοιβι, [4 ἐπί νὰ] τ Μίνατο {Πα} 
νᾶχ πὶ ὃ θυ εοῖβ ᾿αυδγὶ τι! ομοιη Οἱ ογιμ πιὰπν 
ἀοτγαπι οἱ ἰπηπιυῃάογιπι, ἰυχία᾽ ἰὸᾳ15 Ὀγάαοερίυπ,; 
ἀεδρίοἱ δυΐίδηι ργορμειίαπι, εἰς, Εξο ἰἀπιθη 4ΠΠΠῦ 
δοηίΐο, ἤυπα νἱάθ! σαὶ λόγον 60} ΠῈ 6586 ἐς 400 βυφγᾶ : 
Καὶ ἐν γενεθλίοις δὲ παρανόμου βασιλεύοντος αὑτῶν 
λόγου ὀρχοῦνται, ὡς ἀρέσχειν τῷ λόγῳ τὰς κινήσεις 
αὐτῶν. « Εἰ ἴῃ ἀΐθ παιδὶ! ἰπ}ι51} δαγιμ "8. ἐπ 05 
τύδηυπὶ ἰαπαη[38 δα] 8ηὶ, [18 αἱ δε  πιοηὶ πιοίυϑ ἐἢ- 

ταν ρίασοδηῖ. » Εἰ Ἰηγα : Συνανάχεινται χαὶ συγε- 

στιῶνται λόγῳ μοχθηρῷ Ἰουδαίων βασιλεύοντι οἱ 
ἢ γενέσει αὐτοῦ εὐφραινόμενοι. ε Ὀἰδευπιθυμ, 

εἱ ἐρυΐϊδιλιγ οαπὶ πα ]0 δογπηοης ἴῃ διε 05 τοξπηδὶ 
ἰδηθηῖο, 4υΐ ἴπ ἀΐα ο}08 παι! ὈΡΡΡΟΉΙΝΝΣ ᾽ χὰ 
γα : Καὶ γὰρ μετὰ παῤῥησίας ἀρνεῖται ὁ νυν ἰ0. 
δαίων δος 8 ὑπ μαι « Εἰκα τ οὐ ϑεμμοῦ 
γϑ οἰ 115 Πάδηι ἐδἰγθοίδι, αυΐ πο ης δ ἀᾷρογι!Π} 5670 
ΠΝ Ἢ 114 Οεΐβεης5 ΠΟΡΜΌΡΕ, ἐπι τ ἩΈΜΈΙ 
ο ὺς λόγους Δρρο |α! ἐπ Ἡ αἰὰ. χει, ὅ0 εἰ 567. - 
ὟΝ πράσα, Ὥκο εἰσὶν οἱ μοχθηροὶ λόγοι, οἱ ἀπὸ 
χαχίας υἱοὶ τοῦ πονηροῦ" ἴ1ἃ δυδιποιῃ 8ι:1ρΓΔ προφῆ" 
τιχὸν λόγον, ᾿ϊὰ Πογουϊδάδιη πονηρὰν δόξαν, χαὶ μ0- 
χθηρὰν διδασχαλίαν. 1Ὁ. Β ζ 

(0) Ἐρ’ οἷς μᾶλλον ἐπιορκεῖν ἣ εὐορκεῖν ἔδει. 
ΑΙ Οτ φύποπι ἴοι. ὅ ἴῃ μον, Οοηβυ!ο ργα γε 
ἴω απο Ναιιμα Ἰοοαπι Ηϊογοηγηναῃν, ΤμεορΆ  ." 
οἰυπι οἱ Ευμμγαιίαπι. Πεπίηιθ δ ριοπιϊδδὶδ ΜῸᾺ 
βογγϑηθἷβ αὐ πιονα} 8. οἰμηἰοογασι ΠΝ Ποθριιἰ 
Ρ:ποὶρίαι, ἀἴδοθ. ἐσ Οἰσογοηα 11)... 1 οἱ ΜΙ Γρωὼ 



801 ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΉΗΕΌΜ ΤΟΥ 5 χΧ. 808 
δοῦν ὄρχους ἐπὶ παρανομίᾳ παραληφθέντα;, λέγων, Α 665 ΠΟ" 6888 ΠΟΠβοηίλποιη αἱ ηητονὶβ Ἰυγαπιδηία 
ὅτι οὐ πᾶσα τήρησις ὄρχων ἐστὶ καθήχουσα, ὡς 

οὐδὲ τοῦ Ἡρώδου. Ἔτι δὲ πρόσχες, ὅτι οὐ μετὰ 
παῤῥησίας, ἀλλὰ χρύφα χαὶ ἐν φυλαχῇ φονεύει τὸν 

Ἰωάννην ὁ Ἡρώδης. Καὶ γὰρ οὐ μετὰ παῤῥησίας 
ἀρνεῖται ὁ νῦν Ἰουδαίων λόγος τὰς προφητείας, δυ- 
νάμει δὲ (47) χαὶ ἐν χρυπτῷ αὐτὰς ἀρνεῖται, χαὶ 
ἐλέγχεται: αὐταῖς ἀπιστῶν. Ὥσπερ γὰρ, εἰ ἐπίστευον 
Μωῦσῇ, τῷ Ἰησοῦ ἐπίστευσαν ἄν οὕτως, εἰ ἐπί- 
στενὸν τοῖς προφήταις, προσήχαντο ἂν τὸν προφη- 
τευόμενον. ᾿Απιστοῦντες δὲ τούτῳ, χἀχείνοις ἀπι- 
στοῦσι, χαὶ ἀποτέμνουσιν ἐν φυλαχῇ χαταχλείσαντες 
τὸν λόγον τὸν προφητιχὸν, καὶ ἔχουσιν αὑτὸν νεχρὸν, 
χαὶ διαιρεθέντα, χαὶ μηδαμοῦ ὑγιῆ, ἐπεὶ μὴ νοοῦσιν 
αὑτόν. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς ὀλόχληρην ἔχομεν τὸν Ἠησοῦν, 
πληρωβείσης τῆς περὶ αὐτοῦ λεγούσης προφητείας 
« Ὁστοῦν οὐ συντριθήσεται. ν» 

Οἱ μαθηταὶ δὲ ἐλθόντες τοῦ Ἰωάννου θάπτουσιν 
αὐτοῦ τὸ λείψανον, «ε καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ 
Ἴητοῦ. ν Ὃ δὲ ἀνεχώρησεν εἰς ἔρημον τόπον, τὰ 
ἔθνη (48) χαὶ μετὰ τὴν τῶν προφητῶν ἀναίρεσιν 
ὄχλοι αὐτῷ ἠχολούθησαν ἀπὸ τῶν πανταχοῦ πόλεων, 
ὅντινα πολὺν. ὄντα θεασάμενο:, ἐσπλαγχνίσθη, καὶ 
ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν, χαὶ μετὰ τοῦτο 
τρέφει τοῖς εὐλογηθεῖσι καὶ πλεονάσασιν ἐξ ὀλίγων 
ἄρτων τοὺς ἀχολουθήσαντας αὑτῷ. ε ᾿Αχούσας δὲ ὁ 
Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐν πλοίῳ ἐκεῖθεν εἰς ἔρημον τό- 
τὸν χατ᾽ ἰδίαν. » Τὸ. μὲν ῥητὸν διδάσχει (49) ἡμᾶς 
ὅση δύναμις ἀπὸ τῶν διωκόντων, καὶ τῆς προσδοχίας 
τοῦ διὰ τῶν λόγων ἐπιδουλεύεσθαι, ἀναχωρεῖν" τοῦτο 
μὲν γὰρ κατὰ εὐλόγιστον γένοιτ᾽ ἄν" τὸν δὲ δυνάμε- 
νην ἔξω εἶναι τῶν περιστατιχῶν ὁμόσε χωρεῖν αὑτοῖς 
προπετές ἐστι καὶ θρασύ. Τίς δὲ ἔτι ἀμφιθάλοι ἂν 
περὶ τοῦ ἐχχλίνειν τὰ τοιαῦτα, οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς 
χατὰ τὸν Ἰωάννην τοῦ Ἰησοῦ ἀναχωρήσαντος, ἀλλὰ 
χαὶ διδάτχοντος, χαὶ λέγοντος" « Ἐὰν διώχωσιν ὑμᾶς 
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ν Ἐπελ- 
θόντα μὲν οὖν οὐ παρ' ἡμᾶς πειρασμὸν ἀναγχαῖον 
ὑπομένειν εὐγενῶς λίαν χαὶ τεθαῤῥηχότως" παρὸν δὲ 
ἐχχλίνειν, τοῦτο μὴ ποιεῖν τολμηρόν. Ἐπεὶ δὲ μετὰ 
τὸ ῥητὸν χαὶ χατὰ ἀναγωγὴν τὸν τόπον ἐξεταστέον, 
λεκτέον, ὅτι ἐπιδουλευθείσης παρὰ Ἰουδαίοις τῆς 

Ἡ Ἰοαη. νυ, 46. 
ἡ λιν. χ, 95. 

ΒΟΣΥ ΗΓ, ἀυσπιλάπιθάπηι πος [Δ Ἠογοάΐς. Αὐἀνογίο 
ἰπϑυροῦ πο ρϑίδπι δἱ οοπίϊ θπίοῦ, 6 οἰδῃ οἱ ἴῃ 
οάγοογα δγοάδπη ἰηιεγἤοθγα δοδηποπι. Νοὺ δηΐπι 
ϑρεγία μοφίογηυβ δυάδαογαπ) 56ΓΠΊΟ ργορ οι ἰ88 Γ6- 
δραϊῖ, γεβρυΐ! δυΐοπὶ γένογὰ, οἱ οἸδπὶ, ἰἴβαιδ τα Πἰ Πα 

ἤάοχῃ μά δγ ἀγρη την. Οὐδ πι8.1πιοάτιπὶ 6Πἰ πὶ δὶ Μογϑὶ 
«γε ἀΐδβθηὶ, δδδιι ἐγ ἰἀΐδϑαηὶ δ; [ἃ οἱ ῥτορποι» 

ογρ ἀϊββθηῖ, εαπη Γϑοορίϑβοδε αυΐ [ὑδγαὶ ἃ δυάτεὶς 
Ργαππηιίαιυ5. Ηυΐο δυϊδη) οὐπὶ ἤοιη ποη δ δηΐ, 

πδς ᾶθθηὶ [1 8, δἰ βογ θη 6 πὶ ργορ μοι οὰπὶ ἴῃ ἐδτ- 
ΘεγῈ εοπεϊαάοιηίο8. οἰμγυμεαπὶ, ουπΊαι6 τηοτίασηι 

μαθοηὶ, οἱ αἰ νίσυπι, οἱ τιϊπίπιὸ βάηυηι, φυδπάυφυΐ- 

ἄεπι πεὸ ἱπίε! ἴσαπι {Πὰπ|. 564 πο5 ἱπιοσταπι Π806- 
Ἀλυδ δεδυπὶ, ἱπβιρίοία ργοριοιϊα ἀδ 10 ἀΐςοιῖς 7: 
« 08 ποη ὁθιηπηυοιυτ. » 

478 33. Ἰολιιηἷθ δυίαπι γομΐοη 68. ἀϊβορι}} γα ]]- 
αυϊλ5 {ΠΠ|πιβ Βορο πὶ, ε οἱ γοπίθη!θ8 πιιπίϊανογιπὲ 

ϑύϑυ ὅδ. » ἰς Δυΐοπ) βθοθϑϑὶὶ ἴῃ ἰοουτι ἀδβοῦίι πη), 

861Π|6εὲ διὰ ροπι68, εἰ μοδὶ ργοριιθίατυ πὶ ΠοΟΡΠὶ 86- 

ουἱξ 5ιη1 ἡΠυην ἰυγ] δα 6χ Οπηη}}}}}5 υηάἀδημᾶι}6 α1- 

δἰθαβ ; 4υᾶπὶ οσὐπν Υἱ ἀϊ586ὶ 6556 ἵγοαυδηΐοιη, ἢ} ΐ50]- 

ἴα: 65ῖ, ΘΟΓΟΒη06 (0 ἰῃ ΘᾺ ΘΛ 58 ηΔν, οἱ 608 

Ῥοβίοα 4υἱ 56 δοουτὶ [πογαμ! ρᾶιοἶδ ρϑηΐθυ8 8}: 

υοηοάϊοιὶβ. δὲ τυ Πρ  1ς118. « Θυοὰ οἰπὶ δὐάίβεοῖ 
ϑιδῦς, βεσοϑϑὶί ἰμ6 ἢ} πανίουϊα ἰη Ἰοσιην ἀσβαγίιηι 

βθογϑυπ) δἢ. » Υοχαίογοβ ἔυξογα, οἱ ρογϑρθοίαβ ἀ.- 

ν᾽ ᾿πϑἰ 125, 408 Ῥ6Τ ΘΟΓΙΠΌΠΘ5 δίγυσμίΓ μΟν}8, 

αὐυλπίυπι οὐπάποαϊ, [5 νου 5 δ ἰοσειην : ἰᾳ δεΐτη 

Ῥιυάδιμι! οἱ σεῦ σΟη 5110 ϊ ; τοππογανὶ δυ!θη) 65ὲ 
οἱ ργ  ἀ6η1}5 ἀη η αυδ5 πι81}2 ἀδοἰἸμᾶγα μο55}ξ, οἃ 

δάνογβαπι ἷγθ. Ου5 δυΐθηι ἀοίπουρβ διηυ σαὶ φυΐπ 
(418 ον ἀπάα 5ἰηί, εὐπὶ πΌη βοϊαῃ ροϑὶ δὰ αυ 
δοδπηὶ σομἰσογυπί, δ 5118 86 6556 1}, 6 δἰἰλπὶ (0-- 

ὁρδὶ οἱ ἀϊεαί δ᾽ : ε 581 μεγβϑοιιὶ [ὑδγῖη! γο5 ἴῃ εἰἶν]- 

ιαϊο ἰδία, (ϑ τι ἴῃ Δ] Δ π| » ᾿ιρτυσηίοπι ἜΓσῸ ἰοηί- 

υἰυπθη), φυπ ἴῃ ροίδϑιᾶ16 Ποϑίγα ΠῸΠ 681, ἤ666886 οἐὲ 

[οτείιον οἱ οοπἤιδηίον βυβεϊπογα; σαπὶ δυ 16 πὴ ἔπ σοι ὃ 

. τοοῖ, ἰϑιπορδυΐιπι 65. [ἃ ποπ ἴασογ. Θυδπάοαυϊοπι 

δυῖθηὶ ροϑὶ δὰ αυξ ἀἰεία 81ιῆι, Ιοειι5 οεΐληι ΐο [χα 

δηὴδφοζοη 6βῖ ὀχαηϊπδηάιβ, ἀἰοεβά πη ο8ι ροβὶ ἂρ- 

Ὑ Εχράς χη, δ; Ναιη, ᾿χ, 12; ολη. χιχ, ὅθ. "᾽ δι. χιν, 13. δ᾽ ἰδ. 15. 

(67) Δυνάμει δέ. ἢδυότα : ἴιὰ ἘτΆθηλι5, 4υδπὶ 56- Ὦ πιὶ}]. 9 ἰπ δυάϊα. : ε Τιἰσοῖ ἰλπνοη οὐἶδπι ἰὸς ἴῃ πι Πἰ8 
εὐ βιηι!8, ΠΙΘοΣ δ ψαία αἰνὰ βοθᾶγα νἱ οαίαῦ νοχ 
Ὀγρρᾶ ; 5εἀ [08 ὙΘΥ0ΠᾺ αυδ8 τοδροηύθδηΐ ποη }ιὰ- 

υ. Πυετιῦς. 
(48. Ἀνεχώρησεν εἰς ἔρημον τόπον, τὰ ἔθνη. ἴπ- 

[Ὡ: ᾿Αναχωρεῖ δὲ εἰς ἔρημον θεοῦ παρὰ τοῖς ἔθνεσι τό- 
πον. Ἰιθ : Καὶ οἱ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὄχλοι ἀχούσαν- 
τες, εἰς, μοου8. {ΠῸ ἀγὶ ργορα Βοιϑαϊάαπι, 1,06. 
τα, 10. Βοιῃβα! ἀλη νονὸ Δ Π|:625 ανίνοὴν [586 ἤ6Π.Ὸ 
πέδεῖῖ, τς δυίθιη ἰσσα σοπτυ5 πα ἃ νὶ δογίθις Οὐἷ- 
ξόπεα, 4υοιἱ πιδρηαπι λα} ΠΡ ρανίδι) πὶ ἱπήθ ἃ 
δα ηβ (απιρογίθυ8. ψύπίος οοοιιράγοπί. ΟΠ 
ἐμΐπη Πφπα οοάτίμα οἱ ὐϊομπα, ἰμβδιμοηιαια δατὶ 
Οὐρία ἃ σοηϑί αοιοη μι (6 Π}}}} συ ρροα α556ει ἢ ]- 
τῶ γὸχ Τγτῖ ; Υἱσίηι! 41} ορρία ἴμ τόγγα ΘΔ] Π]ὰρα: 
(ρηρο55ῖ: ϑιαιομοη. 1} Πρ. τχ, 11. 146 σα! Πληὶ 
ἐρπίίαιη ἀϊείλπι σα χ, 1, οἱ δι. ἐν, 15, ἀοορι 
δ ΠἸον ρᾶΓ5 ἱπιδιργείιπι. ἴὉ. 

(49) Τὸ μὲν ῥητὸν διδάσκει, εἰς. Οτίξοπο8. Ιο- 

Ομ γίβιϊ, υἱ 5] [Ὁγῖ8 Δ φυδη6ο ἱπίογίογοιη ἴὸ νἱ] 05 
Β6ηδυγὶ 5. [) ῬυγΘΘου ΓΙ ΟηΙΡ05, οἵ πο} ϑῇυπι {0 Ὶ 86- 
ΥΘΓϑα! ΘΓ ΔΘ 8.61} {Υ ΓΘ, ΡῈ {γὰρ ἡ ΐθηι οογ- 
ΡοΥΪ5. νἀ} }8 6556 οογίαπιθη, ἀἈ γα Ἰόσανε ἰγοὺ, οἱ ἴυ - 
ξεγα ἀδ ἰοεο δὰ ἰοσυπι, μ66 {1} ἢ ΠΟς ἉΒΟΓ τυ Σ 
ἸΏ} Π|8γὸ σοπιπιίβϑυιη. Παβίρπαιαγ μοο δείϑη ἰη ἐερὶ- 
θυ5 Ομγίϑιϊὶ ἀϊοεπιῖβ : δὲ συὸς ρετεεριαὶ [κοτὲπί ἐπ ας 
εἰυϊ αι, [πσί!6 ἰπ αἰϊαηι. ϑυπηπια πϑιηῆυυ Γοὶ 651, 
δόδιυιπη 4ιι6 μὴ βϑπιοὶ ἙΟη 5508 05, ΠΘ1) πεβᾶγθ. (δγ- 
ἴσπη οδὲ δηΐπὶ απο] ΟΠγ βία πη οὐπίοίυν {Π|6|, αι 
Ργορίογθα {πρὶ}, πὸ παίοῖ. ν Εὶ ἐν Ζὼοαπ. χε, δῇ : 
Ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις παραπλήτια ἀναγεγράφθαι νο- 
μίζω βουλομένου τοῦ λόγου ἐπιστρέφειν ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ θερμότερον καὶ ἀλογιστότερον ἐπιπηδᾷν τῷ ἐν τῷ 
ἕως θανάτου ἀγωνίζεσθαι περὶ ἀληθείας χαὶ μᾶρτυ- 
ρεῖν, ἐμὲ [}ἀθπὸ μαϑοπι ΠΠΙΘγο γι 5. ἐΐ ΤἼΘΟΡἢγ]4- 
Οἴι15. 'ν. 
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Ροξϊίαπι ἰηβὶ 18 ργοριοιαπὶ ἀρυὰ δυάφοβ, 50}. - Α προφητείας, καὶ ἀναιρεθείσης, διὰ τὸ τιμᾶσθαι παρ 
ταπαιθ, ργορίοτοα αυοὰ ταϑ δὲ πδίδ! εἶα ρογι 6ἢ - 

(65 δρυὰ ΠΙο5 οΟἰογθηιυγ, οἱ ρ6Γ δά πὶ 55] 0 η6 πὶ γὰ- 

πογυμ πηηίμπη], νου 16 αυΐάοπὶ [πος 6, ἱποοιηρο- 

δἰίογαπι οἱ οχίγα ΠῸΠΊΘΓΙΠΊ, 50, αἱ οχϑιίμηαι ργίη- 

ἐορ5 ἱπιργοῦογπι αὐ 5416 ΘΟΗΥ γι, ΘΟΠΟΪΏΠΟΓΟΠΊ, 

Πβᾳας ρἰδοδηιίαπι, δασθάθγο δοϑιπὶ 4 ἰ060 ἴῃ 40}0 

ῬιΟρΡὨοιΐα ρὲς ἰηϑιἀΐαὰ8 σοπάθπηδία 6δὲ ; βθοθάθγο 
δυίοπι ᾿ῃ ἰοουπ [)60 νδουῦπὶ δρυὰ φεπίο5, υἱ Ὠεὶ 
Υογθυπι, 4] ῖο ἃ) οἷβ γοζῃπο, ἀδίοαιια « σϑηϊὶ [ἃ- 

οεἴοηκὶ [γυοίυ5 605 δ΄,» ἴῃ σοηιθυ5 8ἰ1, οἱ ρὸν "Ἰυά 

ΡΙ Γο5 ϑέηι « 4}}}} ἀῤϑογίϑε “᾿,. » πϑῆυδ ἰΙοφδιη, ποάὰδ 
Ργορ)]ιρία9 δἀοοία;, «4Δηὶ 6708 4088 Υἱγαπι ᾿α δὶ 45,» 

ΠΟΙΩΡΘ ἰόφεδιη. Οὐπὶ δηΐπ ΟἸΐπὶ Ὑ γυθπὶ ογαὶ δρυὰ 

δυύαυβ, πο} ἴϊ8 Γλϊ δρυΐ 105, φυθπηδάιηοάυπι δρυὰ 

αὐτοῖς τὰ γενέσεως πράγματα, χαὶ χατὰ ἀποδοχὴν 
χενῶν χινημάτων γεγενημένων, ὡς μὲν παρ᾽ ἀληθεί) 
διχαζούσῃ, ἀῤῥύθμων καὶ ἐχμελῶν, ὡς δ᾽ ὑπολαμιθά- 
νει ὁ τῶν φαύλων ἄρχων χαὶ οἱ συνεστιώμενοι αὐτῷ, 
εὑρύθμων, καὶ ἀρεσχόντων ἐχείνοις, ἀναχωρεῖ ὁ Ἶη- 

σοῦς ἀπὸ τοῦ τόπου ἐν ᾧ προφητεία ἐπιθουλευθεῖσα 

χκατεδιχάσθη᾽ ἀναχωρεῖ δὲ εἰς τὸν ἔρημον θεοῦ (6) 
παρὰ τοῖς ἔθνεσι τόπον, ἵνα ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, αἰρο- 

μένης τῆς βασιλείας ἀπ᾽ ἐχείνων, χαὶ διδομένης 
« ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς, : γένηται ἐν 
τοῖς ἔθνεσι, χαὶ δι᾽ αὐτὸν πολλὰ γένηται « τὰ τέχνα 

«ἧς ἐρήμου » μᾶλλον, μῆτε νόμον μὴτε προφήτας δε- 
διδαγμένης, « ἣ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα, » τὸν νόμον. 
Ὅτε μὲν οὖν πάλαι ὁ Λόγος παρὰ Ἰουδαίοις ἦν, οὐχ 

δοηίε5, Ῥγοίπας ἀϊοίαπι 65ι, ἰῃ πανίουϊα, 4.74, μος Β οὕτως ἣν παρ' αὐτοῖς, ὡς παρὰ τοῖς ἔθνεσι" διὸ λέ- 

65ὶ, ἰπ οογρογα, ἰμ ἰθσιην ἀδβογί απ βθογϑυη ἰνῖ550, 

Ῥοβίᾳυδπι ργορὶιοία πιο γα πιρι!οποῖη δοοορὶῖ. αὐπὴ 

δυϊοίη διὶ ἀδβοῦία! ΡΟΥΘ ἶσ5θῖ, βΘοῦβ ἢ ογαΐ ἰὴ 

110, φυοιὶ οχίγα πηογὸπὶ οϑϑαὶ {ΠΠΠ8. 56 ΓΙη0, ἀοθοίτὶ- 

Ππδῆι6 608 ργΩίογ οομπϑιδιυ αἴ 68 οἱ βΔηο[10η68 ρ6η- 

τἴυπι. Εἰ Ἰνοπιῖηαπὶ πιὰ] ἰτυ0 αυδ ογδὶ ἃρυὰ φ6η!68, 

εὐπὶ διε νίββεῖ Ὑαγυαπι 4.16556 ἰῃ 8500 ἀδδβογίο, ἰ]- 

[Ιυἄᾳυ6 6886 560 ΓΒ Π), 11} 8 ργὰ ἰγαυϊάἀΐπηυδ, ΠΠ πὰ ἃ 
ῬτγΟρΥΪΪ8 αγθῖθι}8 θθουἃ 65|, αυοὰ υπυϑᾳυϑ4υ6 ΓΟ]Ϊο 
4υΐβ8εῖ ρϑι ΓΔ 5 γο σίου π 5. ΘΟ ϑυδιυἶ65, οἱ φυοὰ δὰ 
ΟἸεεἰϑιὶ ἰΙοροιῃ δοοθβϑιβϑοί. Ῥοθδίθυβ δυΐδιη, Π0η ἴῃ 

Ὠδνίσυϊα Ἰυμο ϑθοι8 651, υἱροῖο πῸπ ΘΟΥΡοΓΘ, δοὰ 

πυάο δπίπηο οἱ σοῃ δι] ἃ ογ)0 βυξοορίο Βοὶ ᾿πηᾶ- 

Εἴπαιη βου : οἱ δὰ ἐπὶ αι άδπι δόδυ5 Θφγοι Ὁ Γ, 

οὐπὶ ᾿ρϑᾶ ποῃ Ροϑβ51} δὰ δυπὶ Δέροίθγο, υἱ οἰπὶ δὰ 

6058 4υἱ [(οτἷβ Θγϑιῖὶ ἰπίγοϊϑδοὶ, 608 4υἱ ΘΓϑιὶ [ὉΓὶ5 

Ἰηϊὐγοάποογοι. Νυμπδγοβὰ δαίοπι ἰαγῦα οδι. δὰ 4υ3πὶ 
θεῖ οχὶὶ Υογθυπι), οἱ «απ άδη5 ἴῃ 1Π18πὶ Ἰᾳπηδη ἰη- 

ΒΡΘοιΙοπί5 δυς Υἱαϊι δι, οἱ υἱάθηϑ {Π|05 ρου 5 τη]- 

βογαϊίΐοπε ἀΐξιιοβ, φυοά ἴῃ (Ἀ}}}05 Ὑογϑαγθγ, υἱ- 

Ροῖδ ΠιομαΐηΠπ| ἃ πη Π8, ρὲ Γ πιβαγϑιοηθη) ᾿Π]8 πὲ αἰ - 

αυἱά ραβ8805 651 ἰ5 αυΐ «Πδοιον 8 πρὶ ἶπι8 δγαί 9Ὁ- 

ποχίιι5, Π6 6 πιϊβαιαἰυ8 6ϑὶ 50}11Π|, δὰ φοῶγοϑβ οἰϊλπὶ 

ἡΠοτυμη βαπανῖ, γαν 5. δὲ πη ηἰ Ζε 5 6χ πη] 118 πιοῦ- 

}»8 Ἰαθονδι 8. 
ΦΆ, δὶ δυΐϊδπι νἱάογα Υἷ8 408]65 5'η1 δηϊη}} πιοῦθὶ, 

οοαίίᾶ παῖ} ἄγάγοβ, οἱ ϑ]ογ 0305, δἱ ρυΘΓΟΓΌΠῚ 8Π|8ἃ- 

ἴοτο8, οἱ 8ἷ 4υ͵θ οδὲ πηι}! 6ΓΟ50.8 : [08 δπίηι ἰη (υγ}}5 

νἰάδηϑβ, οἱ δογιιπὶ τ ϊβαγίαβ βᾶπαν!. ΝΟὴ νΘΓῸ οχἰ δι - 

τιδπάυπι 68. οπιηθ ραοοοδίαπη ΠΟΓΌυ ἢ} οϑ5ὸ, 56 1]- 

Ἰυὰ φυοιὶ τοιἱ δπίπιο ἰβδιυυῖ. [18 Θηΐπὶ νἱάσγα [ἰ0οὲ 

ΔΥΆΓΟ5 (Οἱ05 ΔΓροηΙΟ, 6 υ5η0} 8 οοηβογνδιίοηΐ οἱ ο08- 

οογυδιίοηὶ ἱπίθηίοϑ : δι} |0508 φἰοτίοἰα ; ἰμΐἶδιῖ 

ὁ Μδιε. χει, 452. “58. υἱν, 1. 55 64]. τν, 27. 

(50) ᾿Αγαχωρεῖ δὲ εἰς τὸν ἔρημον Θεοῦ, εἰο. 
Οτῖψοιθβ ποι}. 9 ἴῃ μον. : « ΕἾμ5. 501118. (115 
ΘΓΘΙ.5 6ϑι. ἰὰ ἐϑῖ, Ἰοου8 ἀδεογίυβ, ἀσβογίυ5. ὙΠ1- 
εἰθυθ, ἀεβογίυ5 .0., ἀδβοῦίαβ 8ι|, ἀεβοῦίιβ 
Ομεϊβίο, ἀδβογῖυ οὐμηὶ ὕπο. ν» ΤΠΘΟρ ΙΝ] Δοῖι5. : 
᾿Αναχωρεῖ λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς εἰς ἔρημον τόπον, εἰς τὰ 
ἔθνη τὰ ἔρημα τοῦ Θεοῦ. « λδεοά!! ροδιιποάσπι 76- 
80.5 ἴῃ ἀδδοιϊαπι Ἰθοιιπι, σοηῖ658 ποπῖρ Π60 γου}85.} 
Πυετιῦϑ. 

λεχται ἐν πλοίῳ, τουτέστι τῷ σώματι, εἰς τὸν ἔρημον 
τόπον χατ᾽ ἰδίαν γεγονένα!, ἀχούσαντα περὶ τῆς ἀναι- 
ρέσεως τοῦ προφήτου (51). Κατ᾽ ἰδίαν δὲ γενόμενος 
εἰς τὴν ἔρημον, ἣν ἐν αὐτῇ, τῷ ἰδιάξοντα εἶναι τὸν 
λόγον, γαὶ τὴν διδασχαλίαν αὐτοῦ παρὰ τὰ εἰθισμένα 
ἐν τοῖς ἔϑνεσι γίνεσθαι χαὶ νενομισμένα. Καὶ οἱ ἐν 

τοῖς ἔθνεσιν ὄχλοι ἀχούσαντες Λόγον ἐπιδεδημηχέναι 
τῇ ἐρήμῳ αὐτῶν, χαὶ τοῦτον χατ᾽ ἰδίαν τυγχάνειν, 

ὡς προαποδεδώχαμεν, ἠχολούθησαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν 
ἰδίων πόλεων (53). τῷ ἔχαστον καταλελοιπέναι τὰ πά- 
τρια τῆς δεισιδαιμονίας ἔθη, καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ προῦ- 
εληλυθέναι νόμῳ. Πεζῇ ὃὲ αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἐν πλοίῳ 

ἡχολούθησαν, ἅτε μὴ τῷ σώματι, ἀλλὰ γυμνῇ τῇ 
Ψυχῇ χαὶ τῇ ἀπὸ τοῦ Λόγου πεισθείσῃ προαιρέσει 

ἡἠκχολουθηχότες τῇ εἰχόνι τοῦ Θεοῦ (55). Καὶ πρὸς τού- 
τους γε ὁ Ἰησοῦς ἐξέρχεται, μὴ χωροῦντας προσιέναι 

πρὸς αὑτὸν, ἵνα, τοῖς ἔξω γενόμενος, ἔσω τοὺς ἔξω 

εἰσαγάγῃ. Πολὺς δὲ ὁ ἕξω ὄχλος, εἰς ὅν ἐξέρχεται ὁ 

τοῦ Θεοῦ Λόγος, καὶ ἐχχέας τὸ φῶς τῆς ἐπισχοπῆς ᾿ 

αὐτοῦ εἰς αὐτὸν, εἶδεν αὐτὸν, χαὶ ἰδὼν τοῦ ἐλεεῖσθαι 

μᾶλλον αὐτοὺς ἀξίους, διὰ τὸ ἐν τοιοῖσδέ τισιν εἶναι, 

ὡς φιλάνθρωπος, πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς τὸ σπλαγχνι- 

σθῆναι, καὶ οὐ μόνον ἐσπλαγχνίσθη, ἀλλὰ χαὶ τοὺς 

ἀῤῥώστους αὐτῶν ἐθεράπευσεν ἔχοντας ποιχίλα χαὶ 

παντοδαπὰ ἀπὸ τῆς χαχίας ἀῤῥωστήματα. 

Εἰ ὃὲ θέλεις ἰδεῖν ποῖά ἐστι τὰ τῆς Ψυχῆς ἀῤῥω- 
στήματα, χατανόει μοι τοὺς φιλαργύρους, χαὶ τοὺς 
φιλοδόξους, χαὶ τοὺς φιλόπαιδας, καὶ εἴ τις ἐστὶ φ:- 

λόγυνος" χαὶ τούτους γὰρ ἐν τοῖς ὄχλοις ἰδὼν, χαὶ 

σπλαγχνισθεὶς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐθεράπευσεν. Οὐ πᾶν δὲ 

ἁμάρτημα νομιστέον ἀῤῥωστίαν εἶναι, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐνατ- 

ἐσχηψεν ὅλῃ τῇ ψυχῇ. Οὕτως ἔστιν γὰρ ἰδεῖν τοὺς 
μὲν φιλαργύρους ὅλους τεταμένους ἐπὶ τὸ ἀργύρ!ον, 

(81) Τοῦ προφήτου. Ἰμορουᾶὶ Ἐγαβπιυϑ τῆς προ’ 
φητείᾳς. τ ν ᾿ 

(82) Ἡκουιούθησαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἰδίων πό- 

λεων, εἰς. Β:δ6 ἀνγίρυϊ! ΠΙΘγοηγιμι5. ἐπὶ ΜαΙΠΦΆΠΙ. 
(88) Ἡκολουθηκότες τῇ εἰχόγι τοῦ Θεοῦ. 1] 

(ον. τν, 4; (οἴοβ5. 1, 15; ἤδυγ, αν ὅ, ἦν γο[ειεπήᾶ 
8δύηι αὐ Ἰεριηιογ βρίθει, 20. Ὀτγίβεν. [υξὸ 
ΒΌΡΟΙ ἐἃ τὸ 1}. Περὶ ἀρχῶν, οἱ }1}0. τ΄, ἴῃ Πμὸν 
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χαὶ τὴν τούτου φρουρὰν χαὶ συναγωγήν᾽ τοὺς φιλοδό- Α δπΐπι 8 ᾿Ἰλυάε5 νυ]οὶ, Βοτηϊπαπιαυα οχ ἰηῇηιᾶ μ]ορα. 
ξους ἐπὶ τὸ δοξάριον" χεχήνασι γὰρ περὶ τὸν ἀπὸ τῶν 

πολλῶν χαὶ χυδαιοτέρων ἔπαινον. Καὶ τὸ ἀνάλογον 
νοήσεις ἐφ᾽ ὧν ὠνομάσαμεν λοιπῶν, χαὶ εἴ τι ἄλλο 

τούτοις ἐστὶ παραπλήσιον. Ἐπεὶ οὖν διηγούμενοι 
τό « Ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν, » εἴπομεν 

μὴ πᾶν ἀμάρτημα εἶναι ἀῤῥώστημα, ἄξιον ἀπὸ τῆς 
Γραφῆς καὶ περὶ τῆς διαφορᾶς. τούτων παραμυθήσα- 

σθαι. Φησὶ δὴ ὁ ᾿Απόστολος Κορινθίοις, ποιχίλα 

ἔχουσιν ἁμαρτήματα, γράφων" ε Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 
πολλοὶ ἀδθενεῖς, χαὶ ἄῤῥωστοι, καὶ χοιμῶνται ἱχα- 

νοί. ») ΓἌχουε γὰρ ἐν τούτοις τοῦ χαὶ σύνδεσμον πλέ- 
χοντος, χαὶ συμπεπλεγμένον ποιοῦντος ἐχ διαφόρων 

ἁμαρτημάτων, καθὸ οἱ μέν εἰσιν ἀσθενεῖς, ἕτεροι δὲ 
ἄῤῥωστοι πλέον ἢ ἀσθενεῖς, χαὶ ἄλλοι παρ᾽ ἀμφοτέ- 
ρους οἱ χοιμώμενοι. Οἱ μὲν γὰρ ὁλιαθηρῶς διὰ τὴν 

τῆς ψυχῆς ἀδυναμίαν πρὸς τὸ ὀτιποτοῦν ἁμαρτάνειν 

ἔχοσπες, κἂν μὴ ὅλοι ὦσιν εἴδους τινὸς ἁμαρτίας, ὡς 

οἱ ἄδῥωστοι, ἀσθενεῖς εἰσι μόνον’ οἱ δὲ ὅλῃ ψυχῇ χαὶ 

ὅλῃ χαρδίᾳ χαὶ ὅλῃ διανοίᾳ, ἀντὶ τοῦ τὸν Θεὸν ἀγα- 
πᾷν, ἀγαπῶντες ἀργύρια, ἣ δοξάρια, ἣ γυναῖχα, ἣ 
παῖδας, οὗτοι πλέον ἢ ἀσθενείας πεπόνθασι, καὶ εἰσὶν 

ἄῤῥιυστοι. Κοιμῶνται δὲ οἱ, δέον προσέχειν καὶ ἐγρη- 

γορέναι τῇ ψυχῇ, τοῦτο μὲν οὐ ποιοῦντες, ἀπὸ δὲ 

γολλῆς ἀπροσεξίας νυστάζοντες τὴν προαίρεσιν, καὶ 

ὑπνώττοντες τοῖς λογισμοῖς" οἵτινες ἐνυπνιαζόμενοι 

σάρχα μὲν μιαίνουσι, χυριώτατον δὲ ἀθετοῦσι, δόξας 

δὲ ϑλασφημοῦσιν. Οὗτοι δὲ διὰ τὸ χοιμᾶσθαι ἐν χεναῖς 

εἰσι φαντασίαις, χαὶ παραδαλλομέναις ἐνυπνίοις, ταῖς 
περὶ τῶν πραγμάτων (ὃ4)" τὰ μὲν ὕπαρ χαὶ ἀληθῆ ς 
οὐχ ἀποδεχόμενοι, ὑπὸ δὲ τῶν ἐν ταῖς χεναῖς φαντα- 

σίαις ἀπατιύμενοι" περὶ ὧν χαὶ ἐν τῷ Ἡσαΐῖχ λέγεται ᾿ 

τὸ « Ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται ὁ διψῶν ὡς ὁ πίνων, χαὶ 
ἐξαναστὰς ἕτι διψᾷ, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς χενὸν ἤλπι- 
σεν" οὕτως ἔσται ὁ πλοῦτος πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι 

ἐπεστράτευσαν ἐν Ἱερουσαλὴμ (85). » Εἰ καὶ ἐδόξα- 

μὲν οὖν παρεχθεδηχέναι, διηγούμενοι διαφορὰν ἀσθε- 

νῶν, χαὶ ἀῤῥώστων, καὶ χοιμωνένων, διὰ τὸ τὸν ᾿Από- 
στόλον ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους εἰρηχέναι ἃ ἐξεθέμεθα, 

τὴν παρέχδασιν πεποιήμεθα, βουληθέντες παραστῆ- 
σαι τί σημαίνεται νοητὸν ἐχ τοῦ" ε« Καὶ ἐθεράπευσε 
τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. » 
Μετὰ τοῦτό φησιν ὁλόγος, ὅτι, «ὀψίας δξ γενομένης, 

προσῖλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες. Ἕρημός 

δι πη 116 ᾿ἰ6πὶ 86 η 0165 ἀ6 ΟΡ ογὶβ 4105 ποπιλιανίπηιϑ, 

οἱ 5ἱ αφυϊι αἰϊυὰ [118 αἴϊης δι. Ουοηπίδηι ἰφίαΓ οἃ 
γοῦθα ΘΧρ οΔη (68 δ : ε ΟΡΑΥΙ ᾿Ἰληφυΐάο5 δυτιιηι, ν 
ΟΠ ΟἸΏΠ6 ρΡοΘροδίυπι 6586 ΠΟΥ πὶ αἀΐχί!πι15, 601}- 

ΒΟΠΔΠΘΙΠῚ 6οὲ χ δογίρίυγα ἀ6 ἰἰΐογιπι ἀϊβογθη 118 

γ ΓΔ Δε6γα. Αἷν φυϊάεπι Αροϑβίο]υ5 Οουϊπι ἢ 5, αυὶ 

νΑτ 5 ογαηὶ ροοσδι8 ἀθαὶ, ΘΟΓΙ ΘΠ 5 δ᾽ : « Ἰά60 ἰη- 

(6Γ γὸ5 τη} 1] ἰπῆγπηὶ, οἱ ἰπ θοο1}1 656, οἱ ἀογηιίυδὶ 

τὴ}. » Αὐάϊ δἰφυϊάοπι ἰ 18 ποχυπὶ ἰοχοπίοπ,, 

οομοχίπ4υ6 6 νΑΓ]Ϊ5 ρ6ος8118 [Δοϊθηίαπ), ἰιχίἃ 
4061 |Ν αυϊάδηι βυπὶ ἰηῇΓπιΐ, 411} δυΐθιη ἱπιῦθο}}165, 
Ρίιιθ. φυδπὶ ἱπῆγπηὶ, οἱ 8}}} ργϑίθγ υἱγόβαμθ, ααΐ ἀοτ- 

πίονι, 4.7 5. Θυΐ δπΐπι Ῥγορίθγ δηϊπὶ! ἀεὈ}}Πδῖοτ δὰ 

υοάνί5 ρεσοαίυπι ργοηὶ δυπί, πος τοιΐ Δ|1οδἱ οὐγίο 
Β ρεροαι φεπογὶ δἀάϊοιί δυηΐ, γϑὶαΐ πη ΘΟ 105, ἰηΠγιηὶ 

δύυηϊ ἰδηΐυπη ; αἱ τοῦ οαπὶ θουπὶ Δηᾶγα ἀθῦσγοης 

ἰοίο ϑηΐπι10, 010 σογά6 αἱ (ο[8 πηδη!6, ΔΡβοΠίυΠ ῬΓῸ 

60 να] φἰογιοίαπι, νοὶ πη] γα πὶ, Δι} ρυθΓο8 διηδηΐ, 

Ραιυμίυν μ! Δ φυϊὰ ᾿πἢγπιίδια μεα8, οἱ ἐπι θες 1} 68 
διυηι. θογπίυπὶ δυΐοην αὶ οὐπὶ ἀευδαηι δεΐιηο δἱ- 

ἰοπάεγα οἱ νἱ φίίαγθ, ἰΔ φυΐάεπη ποη (πε απὶ, β6ἀ ργῶ8 

πἰπηΐα βορηΐι6 νοϊυπίδια ἡυϊδηΐ, οἱ οορίδιοηΐθυβ 

ἀογπηίδηὶ : φυὶ δοπιηϊδιίο5 οάγηθπὶ ροϊυυπηί; ἰὰ 
ΥὙΕΓῸ αυοά πιαχίπιϑπ Παθοὶ δυςσίοτ[ἰΔίεμι ἐπιρτοθδηΐ, 

οἱ εἰογίαπι ργοῦγὶ8 ἰποοββυηι. ΗἹ αιίάδπι ργορίογοα 

αυοά ἀογηΐυμι, νᾶηδ5 "δι γογὰ πὶ δ ρὶ πα 0068 
ΒΟΠΊἢἶ 8 ΡΘΓΠΠ ΔΗ 5. Π|}168, γ γᾶ αυΐάοπι υἱϑᾶ πο 

δἀπη6πι65, ἱπαηΐθι15 δυίοπὶ ἱπιδοϊ παι οπΐ 8 ἀθ- 
εοριὶ : (6 φυΐθυ8 εἱ ἰά ἀϊείτυν ἴῃ ᾿5αϊ8 "6 : «ε Εἰ 5ἷουΐ 
βυπηηΐδί 511}61}8, οἱ 011, οἱ ροβίψυδπι [πος Ἔχροῦ- 

ξείλοιυβ, δάϊηιιο δἰ 11{, οἱ πὶ πιὰ οὐυ5 [Γυδίτα Βρθι 8. 

νἱι; δἷο οῦυμὶ ἀἰν εἰ οπιηΐιπ ροπιίαπι, φυδουηαιια 

ταὶ ανδγιῖ ἴῃ Ζογυδα]οιη. » Εἰϑὶ Ἔαγβοὸ δχριϊοδηί65 
ἀἰδεγοπιίαπι ἱπῇγπιογαπι, ἐπ θθο Ποτὰπι οἱ ἀογιηΐθη- 
εἰυπὶ, ἀἰνογ 586 υἱἀθδηιυγ, ἰάθο αἰ φγοϑϑίοηθπαι ῃ8η6 

[ἐοἴπιυδ, αυοά 6ἃ ἀϊχογίί Αρυδβίο!υ5 ἢ Ερίβίοῖα δὰ 

Οοτίμμΐο5, αυ δχμοϑυΐπιυβ, νοϊοη 5. οβίθηἀθγο 

φυϊά ιἷ8 νογυΐδ ἰμ 6] φρο άυπι 5 φοϊ Ποίαν 5 : ε Εἰ 

ουταν! ἰδηρυϊ 05 Θοτυπι. » 

45, Ῥοβίθα οἷς μδροῖ βϑυο 8 ΟΟμίοχίυβ δ : 

« ἤξϑρογο δυΐοπι [Δοῖ0, ἀσοοϑβογιηΐ δὰ οἰπὶ ἀΐδοῖ- 

ἔστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα παρῆλθεν ἤδη" ἀπόλυσον ἢ) Ρυ]] 6͵ι8 ἀΐξοηιε5 : Ποδβογίυϑ ὁδί Ἰοοι5, οἱ ᾿ιογ [8π| 

οὖν τοὺς ὄχλους, ἵνα, ἀπελθόντες εἰς τὰς χώμας, ἀγο- 

ράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ν» Καὶ πρῶτόν γε τήρη- 

σον, ὅτι, μέλλων τοὺς τῆς εὐλογίας ἄρτους διδόναι 

τοῖς μαθηταῖς, ἵνα παραθῶσι τοῖς ὄχλοις, ἐθεράπευσς 
τοὺς ἀῤῥώστους, ἵνα ὑγιάναντες τῶν τῆς εὐλογίας 

μεταλάδωσιν ἄρτων" οὐ γὰρ δύνανται οἱ ἔτι ἄῤῥωστοι 
χωρῆσαι τοὺς τῆς Ἰησοῦ εὐλογίας ἄρτους. ᾿Αλλὰ καὶ 

ἐάν τις, δέον ἀχούειν τοῦ" «ε Δοχιμαζέτω δὲ ἕκαστος 

“ἡ Μλι}ν. χιν, 11. 46 [Ὁονύ. χι, δ0. 

(58) Ταῖς περὶ τῶν πραγμάτων. {1-πὸ ργια,οΓη 5! 
Ἐγϑβπιπς. ν 

(66) Ἐπεστράτευσαν ἐν Ἱερουσαλήμ. Μβ. 

46 58. ΧΧΙΧ, 8. 

ργϑίογιϊι ; αἰπιῖ!6 ἰυγθαβ., υἱ Θυπι68. ἐπ σδϑίο!]α, 

Θηηδπὶ 5'ἱ οϑοᾶβ. » Δ ργίπι|ο φυΐίοπι οὔβογνα σης 
Βη4586 ὥΡΓΟΘ, ΟΠῚ ρΆη68 ᾿οποιοἰἰοη 5 αἰδοῖ ρι}}8 

ἀδίυγυβ 65861, 4108 1υΓ]}}8 Δρροπογοηΐ, υἱ βαηϊδι 

γεβιϊυτἱ ρᾶπιπ) θαποάϊοιϊοπ!5 ἤσγεπι ραγιϊοίρεδ; 
ἢ66 δίῃ 4υὶ οἴἰαπιηῖιπὶ ἱπῆνπι! ϑιιηΐ, ρᾶη685 "6η6- 

ἀϊοιϊοιβ δοθὰ ᾶρογα ροβϑυηί. δοά εἰ 5ὶ 4015 ουτὴ 
μας δυάϊτα ἀδυογοῖ : ε Ργοθοὶ δηίθπιὶ ὑπυϑαυ 455 

σ᾽ ΜΔ.1}}. χιν, 14. 55 "14. 15. 

Αἰοχαπάνίηυς.. Ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος 
Σιών. Ουοι βοοσιίι5 ὁ5ι Αὐδθ5. Ἀοαυθ ΘΠ ΠΟΠ65 . 
« ομίγα πιομίθι ϑίοη. » Ἡυετιῦν 
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βοίρβιιπι, εἴ βἷς ἀδ Ῥδῃ8 || οάδί 59, » οἱ σαόγα, εἷς Α ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐσθιέτω ἐχ τοῦ ἄρτου, ν χαὶ τὰ 
Βοη ΟὈϊαπιρογλι αὐ δπη, δοὰ Ἰαπιογα ρᾶποπὶ Ὠομιϊηὶ 
εἦύβαᾳι οΑΙ!σΘαν φαπηϊῖ, ἱπ] 6 ΟΠ 5, γ6] ἰηἤγιηιϑ ἔπι, 
τοὶ ἀογπηΐθι8 αχ ο8, υἱ ἰΐᾳ ἀΐοδην, ολρίτἰ5 στανϑαϊηα 

αυδηὶ ἃ Υἱ μδ:)}5 σοηίγα ἐ! 

λοιπὰ, τούτων μὲν μὴ καταχούῃ, ὡς ἔτυχε δὲ μεταλαμ 

δάνῃ ἄρτου Κυρίου, καὶ ποτηρίου αὐτοῦ, ἀσθενὴς ἃ 

ἄῤῥωστος γίνεται, ἣ χαὶ ἐχ τοῦ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, χα- 

ροῦσθαι ὑπὸ τῆς τοῦ ἄρτου δυνάμεως, χοιμώμενος. 

ΤΟΜΟΣ [Δ΄ 66), 

ΤΟΝυ5 ὈΝΡΕΟΘΙΜΝῦΞΒ. 

476 .« γέβθρεῦο δυίοπιίδοιο, δεοοββογυηὶ δ διιπὶ Β 
ἀἰδοὶρυη οὐυβ 75 : »]06 δδῖ, ἴῃ ΘΟΠΒαΠιπιδιΐοπ6 8:- 
Οὐ, ἀ6 φὺυὸ ορρογίυπο ἀΐοεγα ἰἰοοὶ ἰὰ φυοά οχδίαὶ 

ἴῃ Ερίβιοία οϑημΐβ Τ᾿ : « Νονβδίπια ἢυγὰ 681: υ 

4ἰ ποηάυπι δηϊπιλύνογίοηϊθ8. αυἱά (ΔοίμΓιιηι 698 

ψορθυπ), ἀΐσυπι ἢ « ἀδβοίυηι 6556 Ἰἰοουπι), » Υἱ- 

«ἀδηι65 γασυϊιαίοτη ἃ Π60, εἰ ἰεφα, οἱ γῦρο ἴῃ ρμἷ6- 
εἶδ|ας; ἀϊσυνί δυΐαπ) ᾿ος ΕΠ : « Εἰ μογὰ ργωίογι!,. 

νἀ οοι, ρταιοηϊι οι ροδιϊνι (85 ἰ6σἰ5. οἱ ῥτορίιοῖδ- 

1π|1π|. ἔογίλσβα σάγο ἐἰπ ἀϊχογυηῖ, δά μὶ γοίδγθηιοθ 

ΒΒΓΙΠΟΉΘΩΙ, 40 ρΤΟρΡΙΘΡ αἰηρυίδίυπι δουπί οδρυΐ, 

οἱ ἰοχ, οἱ ργορ οί, ψιὶ δὰ δοληιδιῃ υ5416 {ποΓδηῖ, 

ἀεβίονηξ. Ργίογ ἢ ἰρίίυγ, ἰμβαιίαμ!, Βογα, βοαυθ 

Φύεϑι οἰρυβ, φυρά ἰοπῖριβ {ΠΠ|}|8 πθη Δηιρ 1.5 511 ργϑ- 

86ῃ5, 1 ἢ αυἱ ἰη ἀδϑθογίο [6 8601 βυπί, ἰοφὶ οἱ 

« Ὀψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ" 9 τουτέστιν ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος, χαθ' ὃν 
ἔστιν εὐχαίρως εἰπεῖν τό᾽ ε« Ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, » ἐν 
τῇ Ἰωάννου Ἐπιστολῇ χείμενον. οἴτινες, μηδέπω 
γοοῦντες ὃ ἔμελλε ποιεῖν ὁ Λόγος, φασὶν αὐτῷ, ὅτ: 
« ἔρημός ἔστιν ὁ τόπος, » ὁρῶντες τὴν τοῦ Θεοῦ, χαὶ 
νόμον, χαὶ Λόγου ἐρημίαν ἐν τοῖς πολλοῖς" λέγουσι δ᾽ 

αὐτῷ τό" « Καὶ ἡ ὥρα παρῆλθεν, » οἱονεὶ παρελήλυθε 
τὸ εὔχαιρον νόμου χαὶ προφητῶν. Τάχα δὲ τοῦτο ἕλε- 
γον, ἀναφέροντες τὸν λόγον, χαὶ διὰ τὸ τὸν Ἰωάννην 

ἀποχεχεφαλίσθαι, καὶ τὸν νόμον χαὶ τοὺς προφήτας, 

οἱ ἧτα) μέχρι Ἰωάννου, πεπαῦσθαι. Παρῆλθεν οὖν, 
«φασὶν (Ὁ7), ἡ ὥρα, καὶ οὐ πάρεστι τροφὴ, τῷ τὸν χαι- 

ὸν αὑτῆς μηκέτι ἐνεστηχέναι, ἵν᾽ οἱ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἀχολουθήσαντές σοι, νόμῳ χαὶ προφήταις δυυλεύ- 

ῬΓορ νοι 5 βουνίαι, Ῥυρίογοα ἀΐοιπι ἀϊεοὶρυὶ ᾿5 : ( σωσι. Καὶ ἔτι φασὶν οἱ μαθηταί’ ᾿Απόλυσον οὖν αὖ- 

Ῥιπίιια ὄγφοὸ 108, αἱ υπυδιᾳυΐσᾳυθ, 5᾽ δ ἀγθὶθυ8 

“Ὥοη Ροίο8,, φοτίθ ἃ νἱοῖϑ, ἰοοῖβ πϑίῃρα ἱφηοθὶ!οτὶ- 

νυ, οἰθαγίδ οπιαί. Ηφος φυΐδεπι ἀϊοοιδι ἀϊδοῖρι}} 

ΡΕΓ ἀἰϑϑομιθηδι βου ρίαγω ᾿ορὶβ οἱ οοββαίθμθπὶ 

Ῥτορ ιοιίαγαπι ἀδϑραγδηῖοβ (15 γοροῦ γί ρο886 Ποη 

Θχϑρθοίαϊοβ εἰ ΠΟνῸΒ εἶἰυῦο5. 864 υἱάδ αυἰὰ 768ι8 

ἀἰβεῖρυ}}8. γεβροπάθη! ἰδιμυπη πῸπ γοοΈγϑηβ, οἱ 

ΔΡΕΓΙΘ ἀΐοσδηβ : Εχ᾿ϑιἰπηδι18 αυϊάστη γοϑ, δὶ ἀΐβεθβ586- 

Στ ἃ πη6 ἰῃρθῃβ ἰνδὸ πι!υἀ0 οἶθο μη ΐβθη8, ΓΘ- 

Ῥεγίαγαπι ροίίυ5 ἰπ νἱοἶδ, αυὰπὶ ἀρὰ πι6; εἰ ἰῃ οο- 

εἶδθιι8 ποπιίπαιθ ποι ἀγθδηόγαιη, 864 ραφΑΠΟΓυΠΙ, 

Ῥοίίι18 αὐληι 81 δρυὰ π|8 πιδηβογὶῖ : α00 γ6ΓῸ ν0}}}8 

Ῥτοπυηιθ δὰ ΓῸ πο ἱπάϊΐφεμ 1108 48 ἱπάϊεγθ 
-Ὁγοάϊι8 : μθο δηἷπὶ δοξίουα 1118 ορι5 651 : 418 γ6ΓῸ 

18 50. ΘΒΌΓΟ ἰΠ08 ΟΣ δι πι8 818, τὰς υἱἀοϊϊοοῖ, αἱ αυὶ 
Ροΐο 1058 πυιεῖγα πὸπ μοδδίνῃ, 68 ργῷίθν Ὄχϑρεοίδ- 

εἰοποπι γεδίγαπι ορὶδ Βα ϑηΐ. Ουδπάοηυϊάθη ἰγίτυΣ 

ἰμϑιϊἰυ 68 γ08 ἰάοῃθοβ γι ἀϊιὶ δι ἀδινάμπι ορθηιίθυ8 

ΤΑΙ ΟΒΔΌΪ6 πυϊριιποηίυπα : (αἰ νο85 ᾿ρβϑὶ ἰυγυΐβ {85 

ΤΏ βθοιιῖο8 5, αιιοὰ οὐδηϊ : ᾿ΔΡνο 15. ἀμ ροίοϑίδ- 

41 ὍὉογ. χι, 28. 19 Μλι|}. χιν, 15. 

(56) Τόμος ΙΑ’. σοἀὐ. γαιοδηι5. οἱ Ταγίπίαπιβ 
πυπο (ἰϊα!απὶ ὀχ ΐ θα πὶ, οἱ οχ βαιασηιυυς9 Ὀψίας δὲ 
γενομένης, οἰα., ογάϊαπίυγ ἰοιητπὶ υης υπάδεὶ- 
τουπ. ἰη δάϊ! οη6 δι τ}}} 5 651 δ᾽ υϑηνο {10}, 
Π6Ο βίξηυπι ἱποὶρίθι 15 Ἰοπιὶ, ἀπά οἰ ἰσομαὶ ργθοο- 
ἀδηίϊα ποι) 6856 ἀδοίπιὶ, δ6ι] τ 6εΐην ἰοπνΐ, Δ}}|6ὶ 
βϑηὰὺ δχἰϑιϊτηϑίυγυδ, δὶ ἰ) ἀσοὺ ᾿υ566 σΟ {65 π0- 
βίγοϑ ἰηοἰἀϊ586ι, ἰ αυϊθι5 πηαη δϑῖο αἰ 56} 1546 

τι 1 ολη. τ1, 18. 

ποὺς, ἵν᾽ ἔχαστος, εἰ μὴ δύναται ἀπὸ τῶν πόλεων, 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν χωμῶν, τῶν ἀτιμοτέριυν χωρίων, ὠνή- 
΄σηται βρώματα. Ταῦτα μὲν ἔφασχον οἱ μαθηταὶ, ἀπο" 
γινώσχοντες τοῖς ὄχλοις εὑρεθήσεσθαι, μετὰ τὸ χα- 
ταλελύσθαι τὸ γράμμα τοῦ νόμου, χαὶ πεπαῦσθαι 
προφητείας, παραδόξηυς καὶ χαινὰς; τροφάς. ᾿Αλλ᾽ ὁ 
Ἰησοῦς ὅρα τί ἀποχρίνεται τοῖς μαθηταῖς, μονονουχὶ 

βοῶν χαὶ σαφῶς λέγων: Ὑμεῖς μὲν ὑπολαμβάνετε ὅτι, 

ἐὰν ἀπέλθωσιν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁ πολὺς ὄχλος χρήζοντες (98) 

«ροφῶν, ταύτας εὑρήσουσιν ἐν χώμαις μᾶλλον ἣ παρ᾽ 
ἐμοὶ, χαὶ ἐν συστήμασιν ἀνθρώπων οὐ πολιτῶν, ἀλλὰ 
χωμητῶν μᾶλλον, ἣ ὅτι παραμενοῦσί μοι’ ἐγὼ δὲ ὑμῖν 

ἀποφαίνομαι, ὅτι οὗ μὲν ὑπολαμθάνετε χρήζειν αὖ- 
τοὺς, οὐ χρήζουσιν" οὐ γὰρ χρείαν ἔχουσιν τοῦ ἀπελ- 

θεῖν’ οὗ δὲ νομίζετε αὐτοὺς μὴ ἔχειν χρείαν, τουτέ: 

στιν ἐμοῦ, ὡς μὴ δυναμένου αὐτοὺς τρέφειν, τούτου, 
παρὰ τὴν ὑμετέραν προσδοχίαν, χρείαν ἔχουσιν. Ἐπεὶ 

οὖν παιδεύσας ὑμᾶς, ἱκανοὺς ἐποίησα πρὸς τὸ διδόνα 

ποῖς δεομένοις λογιχὴν τροφὴν (59), ὑμεῖς δότε τοῖ. 
ἀχολουθήσασί μοι ὄχλοις φαγεῖν" ἔχετε γὰρ δύναμ: 

τ. Μαιἢ. χιν, ὃ. 15 10:4. 16. 

᾿οπηὶ, ἀεοίην!, ἀπά δοῖπιὶ οἱ ἀποάοοϊην! Πϊηλδίδς δ ἰπ- 
ΥἱΟΟ ΠῚ ΟΡ Ϊπι6 βθοθγηπηίαγ. 

(51) Φασίν. ἴ[1Δ τοοῖθ μαθοῖ οοάδχ Ὑαιοδηῦϑ. 
Ἑάιο Ηυοιΐ, φησίν. 

(58) Χρήζοντες. ϑ8ϊς οοἀά. Απρίϊοδηυς. οἱ γαιίω- 
Ὡυ8. Βαϊ πο ποι, χρή στες 
(0) Δογικὴν τροφήν. 1 Ῥεῖγ. τ, 3, λογικὴν γάλα 

Υα)., « ΓΔΕΟΠΆ0119 ἴας. » Ἠτετιυβ. 
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ἀπ' ἐμοῦ λαθόντες τοῦ δοῦναι τοῖς ὄχλοις φαγεῖν, ἧτινι Α ἴδπι ΄υδπὶ ἃ π|6 δεοορίϑιϊς, 4.757 ἀκηάὶ (υτρΐς ἀυοι 
εἰ ἦτε ἐπιστήσαντες, χατενοήσατε ἂν, ὅτι πολλῷ 

πλεῖον ἐγὼ δύναμαι αὐτοὺς θρέψαι, χαὶ οὐχ εἰρήχειτε 

ἄν « ᾿Απόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες ἀγορά- 

σωτιν ἑαυτοῖς βρώματα. ν 
Ὁ μὲν οὖν Ἰησοῦς, δι᾽ ἣν ἔδωχε δύναμιν καὶ ἐτέ- 

ρὼν θρεπτιχὴν τοῖς μαθηταῖς, εἶπε « Δότε αὐτοῖς 

ὑμεῖς φαγεῖν. ν Οἱ δὲ μὴ ἀρνούμενοι μὲν τὸ δύνα- 
σθαι διδόναι ἄρτους, πολλῷ δὲ ὀλιγωτέρους αὐτοὺς 

νομίζοντες εἶναι, καὶ οὐχ ἱκανοὺς τρέφειν τοὺς ἀχο- 

λουθήσαντας τῷ Ἰησοῦ, οὐδὲ θεωροῦντες, ὅτι, ἔχα- 

στον ἄρτον, λόγον (00), ὁ Ἰησοῦς λαδὼν, εἰς ὅσον 

βούλεται ἐχτείνει, ποιῶν αὐτὸν διαρχῇ πᾶσιν ὅσους 

ἐὰν θρέψαι θέλῃ, φασίν" « Οὐχ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ 
πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας" ν» πέντε μὲν ἴσως αἱ- 
γισσόμενοι ἄρτους εἶναι τοὺς αἰσθητοὺς τῶν Γραφῶν 
λόγους, χαὶ διὰ τοῦτο ἰσαρίθμους ταῖς πέντε αἰσθή- 

σεσι (01) δύο δὲ ἰχθῦς, ἤτοι τὸν προφορικὸν (02) καὶ 

τὸν ἐνδιάθετον λόγον, ὡσπερεὶ ὄψον τυγχάνοντας τῶν 

ἐν ταῖς Γραφαῖς αἰσθητῶν χειμένων, ἣ τάχα καὶ τὸν 
φθάταντα ἐπ᾽ αὐτοὺς περὶ Πατέρος καὶ Υἱοῦ λόγον. 

Διὸ χαὶ αὐτὸς ἔφαγεν ἰχθύος ὀπτοῦ ἀναστὰς, μέρος 

λαθὼν ἀπὸ τῶν μαθητῶν, καὶ ἀποδεξάμενος ἣν ἐδύ- 
ναντο ἐχ μέρους ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ περὶ τοῦ Πατρὸς 
θεολογίαν. Ἡμεῖς μὲν οὖν οὕτως τῷ περὶ τῶν πέντε 

ἄρτων χαὶ δύο ἰχθύων ἐπιθαλεῖν δεδυνήμεθα λόγῳ" 
εἰχὸς δὲ ὅτι οἱ μᾶλλον (05) ἡμῶν συναγαγεῖν δυνά- 

μένοι τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας παρ᾽ 

ἑαυτοῖς, πλείονα καὶ κρείττονα δύναιντ᾽ ἂν ἀποδοῦναι 
περὶ τούτων νοῦν. Παρατηρητέον μέντοι, ὅτι τοὺς 
πέντε ἄρτους χαὶ τοὺς δύο ἰχθύας οἱ μαθηταὶ λέγου- 

σιν ἔχειν παρὰ τῷ Ματθαίῳ, καὶ τῷ Μάρχῳ, καὶ τῷ 

Λουχᾷ, οὔθ᾽ ὅτι πύρινοι, οὔθ᾽ ὅτι κρίθινοι ἦσαν ὑπο- 
σημειωσάμενοι" ὁ δὲ Ἰωάννης μόνος χριθίνους εἶπεν 
εἶναι τοὺς ἄρτους " διὸ τάχα οὐδὲ οἱ μαθηταὶ ὁμολο- 

γοῦσιν αὐτοὺς παρ᾽ ἑαυτοῖς ἐν τῷ τοῦ Ἰωάννου Εὐαγ- 

γελίῳ, ἀλλὰ λέγουσι παρ᾽ αὐτῷ, ὅτι, « “Ἔστι παι- 

δάριον ὧδε, ὃ ἔχει πέντε: ἄρτους χριθίνους, χαὶ δύο 

ὀγάρια. ν Καὶ ὅσον μὲν οἱ πέντε ἄρτοι οὗτοι χαὶ δύο 

ἰχθύες οὐχ ἐφέροντο ὑπὸ τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ, 
οὐχ τὔξανον, οὐδὲ ἐπλήθυνον, οὐδὲ ἐδύναντο τρέφειν 

πλείονας" ὅτε δὲ λαθὼν αὐτοὺς ὁ Σωτὴρ πρῶτον ἀνέ- 
ὄλεψεν εἰς τὸν οὐρανὸν, ταῖς ἀχτῖσι τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ οἱονεὶ χαταδιδάξων δύναμιν ἐχεῖθεν, τὴν ἀνα- 

οἀδῃῖ ; δὰ αυλμ 5' δἰνογι ββθεῖβ, ἱπίς!!οχίββοιίβ ῥτο- 
ἴδοι Ἰοηβδ πιδρὶβ μβο886 πὶ ἢ88 πυϊγίγα, πθῆ}8 

αἰχίββοιίς "5: ε« ΠΩ 6 ἰὐγθδ5, αἱ διηῖ68 οΙγδηῖ δἰ δὲ 
68088. » 

2. 26δθυ5 ἰφί τ Ῥγορίογ δαπὶ, φυηπι ἀβοὶρ υ}19 ἀ6- 
ἀϊι, Δ1}105 δον άϊ νἱπι, ἀϊχὶ! 75 : ε Παίθ {115 γὸβ τηᾶη- 
ἀυοσᾶγο. ν» ΠῚ δυίοπι ποὸπ ἰπεἰ πίθ8 ρο586 88 ρᾶπ68 
ἄδγα, 86 ραυοίογοβ 608 δχ βιπιδη 68 6556, πος διὶ 

605 Δ]6 6108 αἱ δόϑιιπὶ βϑοιὶ (Ὀδγδηΐ δι οἰδηθ8., 
Πδήυ6 σοηδ᾽ ἀοΙ 865,  βυΠ), Οἰπὶ δοζδρετῖ! ἀπυπι- 
4υθη]υο ρᾶποπὶ, ᾿0ς δὲ υογθυπὶ, αυδληιυπὶ νυ 

ὀχίθπαογο, βυϊβοϊοπίαπιηι τε ϊίδγα οπηηίδυβ 4ι105- 
οὔπηυο ηυϊγίγο υοϊαογὶι, ἀϊουπί 15 ; « ΝΟῚ ΠΑθΘΠΙα5 
᾿ς πἰδὶ φυίβαυθ ρᾷῃ68 οἱ ἀυο8 Ρ8668 : ν ΟὈ5ΟΙΓΟ 

Β [ογβίιδη βἰσηϊβοδπίθθ ηυΐϊπ] δ. Ρᾶπο8 6586 βδηϑβὶθὶ- 

ἸῈ8. ϑετί ρίυγαγυπι) ΒΟΓΠΊΟΙ 68, οἱ ργορίογθα πυπιογο 

Β ΠΒΠΠ| ΠῚ ΓΕΒΡΟΠΙΪΘη (65 ; ἀ1105 ὙῈΓῸ μίβοθβ., Ποιηρὰ 

ΒΘΓΙΊΘΠ6Ν ΟΥΌ θγοπαμἰαῖυπι, οἱ δὰ δὶ 40] Πιοπία 
ςοποίριυγ, 4υΐ βυηὶ νοι} οὐδβοπίαπι 56 ηβ ἢ Π ὰ πὶ 
αὐ ἰῃ ϑογιρίι 5 ὀχβίδε ς ὙῈ}] [Ογία956 ΞΟΓΙΒΟΠΘΙΗ 

ἀδ Ῥαίγθ εἰ ΕἸ] ο, φυὶ δ 1105. [δπι ρεγυδηδγαῖ. Ῥγο- 

Ρίογοδ οἱ 'ρ86 ροϑίᾳιια Π) ΓΘΒΠΓΓΟΧ 586ὶ ἢ 5Ο6ΙΏ Δ5350Π| 
οοπιθόθαι, ρᾶγίο ϑιπηρία ἃ ἀἰϑερυ} 8, οἱ δοούρια, 

αὐδπὶ {ΠῚ ὁχ ρᾶτίς ροίογαηι ὀχροιοῦα, ἀδ Ρδίτο {Π60- 

Ιορίὰ 15. 516 πο5 ἰφίτπιν, δι δοβοφυδπάυη 86 Γπηομ5 

{Π||8 ἀ6 φυϊπηυὸ ραμθυ5 οἱ ἀυσοῦυϑ ρἰϑείθιι5, 86η- 

5)ηι 60] ϑᾶγὸ ροίυΐηνυδ. Υ γί 5 πὶ 6 ἐβὲ ἁυΐοπι 608 

401 ρ᾽"8 4181ῃ Π08 αυϊπῆθδ ρᾷη68 οἱ ἀ805 μίβο58 

δρυά 5686 ροϑϑυηῖ οΟἸ ἰδ Γο, Δ ρ] οτοηι οἱ πιο! ογθῆὶ 

ΡΟ5586 5006 1115 56ῆϑι:ὴ) ἀγα. Διἰπιδάνογιθηθαπι 
εϑ[ δυΐδηι δρυὰ Μαπἢφιπι, Μάγου οἱ [μλπ|, ἀϊ5εἰ- 

Ῥυ]08 ἀϊεσοτὰ 56 αυΐηααο ὨΔΡῈΓΕ ρᾶη65 οἱ ἀππ05 ρἷ- 
8065 Ἴ : ῃοη ἱπαἰοδηίθ5 υἱγαπὶ {ΓΠἸοοἱ ϑἰηῖ, δπ ᾿ογ- 

ἀοδοοῖ; 8οἴαπι διιίοπι δοαιηθιη ἀἰχίϑ86. Ὠϑιάδαοδος 

6556 Ρᾶπ65. ἰάθο0 [ΟΓίαϑ86 ποι εἰβοιρα! 605 6556 

Ῥαηαξ 868 πη δοδιηηῖ5 Ενδηρεῖϊΐο [Δι δηί Ὁ . 56 δρυὰ 

διιπὶ ἀἰοιηιὶ 18, « 6556 ριιθιυτη ἰΝἶς, 4αὶ 06. αυΐη- 
αυ8 ΡΔΠ65 πογάθαοθος, οἱ ἀμ Ρ5665. » Εἰ ασυδηπέϊα 

υϊάσπι φαυΐπαυο {ΠΠ| ῥράᾶποϑ οἱ ἀιι ρίβα 5. ἃ ἀϊβείρυ 8 

Φ6ϑι: ΠΟῚ [ἘΡΟ ΠΡ, Π01 δυρουαπίυγ, ποαυ8 τηυ]ι - 

Ρἰϊοαθαπίυγ, πϑαῦυο ΒΡ] υΓΙπιὺ5. ΔΙογα ροίοιδηΐ ; 864 

Ροβίχιιδο) ϑογνδίοῦ, δορερι5 1185 ρυπαπὶ ἰη σαϊυπὶ 

ϑιιβροχὶι, γι 15 Θου]ογα πὶ βυόγαιη νον ἱπάς νἱηι 

χραθησομένην τοῖς ἄρτοις καὶ τοῖς ἰχθύσι, μέλλουσι Ὁ ἀθ!μοοι5. ασ8" πΙΒοογείαγ ρϑυΐνι5 οἱ ρίϑοἴθυ5, ἅ78 

ἢ Μλμ}. ιν, 16. 75 1014. τὸ 14. 47. 
15, 15 7ὁδῃ. νι, 9. 

(600) “Ἕκαστον ἄρτον», .1όγον. Ἀιαθγοβῖι 5, Π1}). 1χ 
ἴῃ {μιὸ, γι: «Αἱ νϑῦὸ ᾿ς ρα 8 4υ6πὶ [ΓΔπρὶϊ 6505 
τηγοίϊοα φυϊἀ6πὶ Ποἱ σόγθαμ! δῖ, οἱ βθῦπ0 (6 Ομτῖ- 
5.0, αυΐ οὐπὶ ἀἰνίἀΐαν, δυφείατ. » Ηυετιυβ. 

(01) Καὶ διὰ τοῦτο ἰσαρίθμους τιῖῖς πέντε αἱ- 
σθήσεσι. Οτίφονοβ, ᾿οπι. ὅ ἱπ [μενΐϊ. : « Ουἰπαθδ 
ΠΟΠΊΘΓΙΙΒ (γα ΘΠ ΕΓ, ἱπη0 ΡΘΙ6 56 ΠΙρΟῦ ρΓῸ ἀυΐϊπαια 
βϑηβίθυ5 δοοὶρίιαγ. ν ἴρ. 

(62) Ἥτοι τὸν προφορικόν, εἰς. Ενδβπλι5 ΓΟ}, 
«Ῥτορίιοισαπι, » Ἰοφοθαὶ πϑῆρα προφητιχόν ρΕΓρ6- 
γᾶπι. Ῥίαπι ἰαροπάσιη προφοριχόν, 4υΐ ορροῃίίυτ 
ἐνδιαθέτῳ. Ουἱὰ 511 56Γπι0 προφοριχός, απ] ἐνδιά- 
θετος, ποίιηι 6ὁ8ι. Πδγιμοβοπθϑ8, 10. 1 26 [Ὁγηϊ. ΟΥ̓.» 
ς. Ἵ, ἐνδιάθετον, βεγπιοηεπι, ἀληθῆ, χαὶ οἷον ἔμλψυ- 
χοὸν ἄρρο!δὲ : υπὰ6 [υγί8556 πιο ἀτὶ ροβϑὶὶ ΠΟγαιὶ 

Ῥατβοι,. ἀκ. ΧΙ. 

6 ,υς. χχιν, 42. τ Μαιι. χιν, 17; Νανο, νι, 58 ; ας. 1λ, 

ἰπίαθγμγοϑ πῃ 56Γ1}. 1, 581. 1Υ: ε ΘΟΓΠΊΟΠῈ5, ἰηααῖ, 
ἄυο 5υμῖ, ἐπιχὸς, χαὶ προφοριχός. Ἐπιχός, 4υο υἱἱ- 
την οογ ίδηιο5 ; προφοριχός νότγο, ουἱ πθυ8 δυρρο- 

ἀλοτ Απμοι ἰοφαπάυπι, ἔμψυχος χαὶ προφορι- 
χός Ὁ 1ν. ᾿ 

(05) Εἰκὸς δὲ, ὅτι οἱ μᾶλλον, εἴς. 515 650 Ἰοσαπι 
Βαπο δαρίίοο. θἰχὶς συρτὰ φυϊηαθ ραπίθυϑ δ φῇ αν 
ΒΘΠΒ51105 ϑΘοΥρίαγοΒ ΒΟΓΠΊΟΠ65 ; οἱ ἀθοι.5 ῥ᾽ 50. 005, 
ΒΟΓΙΠΟη6δὶ προφοριχόν, εἰ ἐνδιάθετον, (] 8:1 νε] υἱἱ 
ϑογίρίυτε οοπάϊπηθηιδ. Να πο αἷΐ 608 ἰοηβθ [εἰ οῖυα 
μαης ἴοουπι ἐχρίδηδίτγοϑ, 4υἱ πιὰ ῖϑ ροϊιοτὶπί δριδ 
868 Ζυϊπαι8 Ρ8η65 οἱ ἀι08 ρίβ065 ΘΟ Πἶφαγα : 00 6εί, 
41 πηδλογοπ ϑογίρίατο [166 δι ταῖν [ἀοτ]ηὶ δόρι: 

Ρ. 
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901 ΟΚΙΟΕΝΙΚ 908 
αυΐθυβ Βοπιίπαπι ααίῃαυο πλ}} 1 41} ἀθθεναπὶ, οἱ Α τρέφειν τοὺς πενταχισχιλίους, καὶ μετὰ τοῦτο ηὐλῖ- 
Ῥοβίοα βοιοάϊχὶξς φυΐπηυθ ραπίθι8 οἱ ποῦυ5 ρἰβοὶ- 

8, ΒΟΓΠΊΟΏ6 δὲ Ἠαηθάϊοιίοπα δυβθη8 οἱ πηι} | 1685 

1108, οἱ ἰογιΐο ἀϊνί6η5 οἱ [γδιβθηβ ἀδάϊι ἀπο ρυ}}8, 

αἱ ἰρϑὶ (πγθῖ5 Δρροηθγθηῖ; πῆς βυ δοογυπὲ ρδη68 εἰ 
Ρίδεδ5, υἱ σομηθάογδηϊ ΟΠΊΠ68 οἱ δ] γοπίιγ, οἵ 41105- 

ἀλπὶ 6 ρδηΐθυ8 "δ ηθαϊοε5 Θάαγα ΠΟ ροββθηὶ. 58- 
Ρθγεγδηὶ δηΐπὶ ἐγ ΐβ 18 πὶ ται}, αυ8 ἀρυὰ τὐγθα5 

αυϊάθιῃ ποη ογδηΐ, 56 δρυὰ ἀϊξοῖρι)ο8, (0116 "6 νὰ- 

επί 5 τϑϑί ἀπ πὶ Γγαρτηθηιοναπι, οἱ ἰῃ οορ πο8 ἀ6- 

Ῥοόπογθα το] αυαγὰπὶ ΡΙῈΠῸ5., αυΐ (Οὐ ἀ6 1 ηυπΊογο 

ογαπί, αυοῖ ἐγίθυ5 ἴ5γ86]. 6 δοβορί) αὐυϊάδπι βογὶ- 

Ῥίαπι δὶ ἰη Ῥϑδἰπ18 Ἴἢ : ε« Μη 6}118 'ἴῃ ΠΟΡἢΐπῸ 

ΒΟΥΨΙΘΡΙΗΪ ; » (6 ἀϊβοῖρι}}8. γονῸ 5681, βυϑίυ 1556 1]- 

105 τοϑίδυυπι [γαφπιθηιογαπ); ἀυοάθοίπι, ορίπον, ἀυο- 

ἀδεῖπι ΟΟΡ 08, ΠῸΠ ΒΘ ΡΙθΠΟ5., 56ἀ ρίθποβ : οἱ 

βυηΐ, Ρυϊο, δάμυς, 6δἱ δὰ Θοηβαπιπδιίο πο πὶ 5406 

βου, ἀρυὰ ἀϊδοίρα!ο5 Ζεβὰ (αγὈ}5 τη ]ογ 5, ρ᾽ 6 πὶ 

ἀυοάδοίιη σορΠΐηϊ [ΓΑρΠΉ ΘΠ Ἶ8 ῬΔηΐ5 ΥἸΥΘΠΕΪ8, 4005 

τυγθο σοπηθάογα ἤθη ροβϑυηὶ. (υἱΐ σομηοάσθαηι λυ- 

ἴοπὶ ἀς φυΐπαυς ρΡαπίρυ5, αυὶ ρεΐυβ [πΘγᾶηὶ αιδπὶ γὸ- 

ἀυπάδτοηι ἀυοάδοϊπι οΟρ ιἰΐ, σορηδι} Ἔγἂηὶ πυπιοτο 

φαυϊηαγίο : δὰ 56115}}1ἃ υ58 ρεγυθηδγδιΐ 8] οοΠ16- 

ἀεγδηῖ, φυδπάοχυϊάδπι οἱ αὖ 60 αυΐ Ξυβροτὶϊ ἰπ οο- 

Ἰυπι, Βοποάϊχι!, οἱ γορὶς 1105, κὲ || σαηΐ, οἱ ποη 

Ρυογί, μ66 ἴδιηΐπε, 86 υἱγὶ. ϑυηι δηΐπι, ορίπογ, εἴ 

ἴῃ 8615} 115 οἰ ὲβ ἀϊεγοπιία ; [18 υἱ φυϊάδην οχ [8 
βἷπι δόγυπὶ 4υΐ « ΘνΔουδυθγηΐ 41128 ΘΡΔ πηι ράγνα]ὶ 50,» 

υϊάδπι νεγῸ δογαπὶ αυΐ οἰἰδηληαπι δυηὶ ράγνα}!} οἱ 
φἌγηδἷθ5 ἰη ΟΠ γίβίο. 

ὅ. Εἰ ἰδ φυϊάθπι ἃ ποῦ !5. ἀΐοιδ διιηΐϊ ργορίογ ἤθο 

γογῦα δ᾽ : ε Μαπαιϊοδηπιίυτη {αἱ ἠθμοῦ αυϊπηὰο 

τ Πα νἱλογαπὶ, Ἔχοορεὶβ πη] ΘΓ 8 οἱ ράγνα} 18, » 

αυοὰ Δηνθίφαιπὶ 681 ; νοὶ] οηΐπὶ φαΐ οοπιοάογδηϊ ογϑιὶ 
Υἰσὶ αυϊηᾳυ!δ 5. Ὠ}}116, οι π0}}5 ἰμΐοῦ δαθηί68. ΡΝ 

εἴαῖ, δὰϊ [οπηΐπᾶ ; ναὶ ρῥγορίογοα φυοὰ υἱγί βου 

4υϊηφι! 68. ἢ}}}16 {ποῦῖπὶ, πΠοη πυτηοΓαι5. ρα 6Γ}8 οἱ [6 - 

μιἰπί8. Ουϊάδιι ἰσί αν, αἱ [Δπὶ ἀϊχίπη5, 516 ἱπι 6! 16 χὸ- 

ταί, ποη δι [υ556 ριιαγοβ Υ6] (πη 8., ἰδ αυῷ ἐχ 

φυΐπαυς ρϑηΐθυ5 οἱ ἀυοθυ5 ρΡἰβοῖθυ8 δυοίᾶ οἱ τηυ]11- 
Ρ᾽ οδια βυηϊ. Ὀίοαι δυΐθαι 8114.18, οὐπὶ πλ}}}} Ῥτὸ 

τροτγῖιο οἱ υἱγίθυ5 οοπιριογίηι, οἱ ραγοἶρα5 [οι] 

Τυθτῖηϊ ραπυϊῃ Ὀοποαϊ οἰ Οηἶ8, 608 αυὶ Ππυπιοῖο ἀϊψηὶ 

γησε τοὺς πέντε ἄρτους, χαὶ τοὺς δύο ἰχθύας, τῷ 

λόγῳ καὶ τῇ εὐλογίᾳ αὔξων, καὶ πληθύνων αὐτοὺς, 
καὶ τρίτον μερίξζων, καὶ χλῶν ἔδωχε τοῖς μαθηταῖς, 

ἵν᾽ ἐχεῖνοι τοῖς ἄχλοις παραθῶσι " τότε διήρχεσαν οἱ 

ἄρτοι (64) χαὶ οἱ ἰχθύες, ὡς φαγεῖν πάντας, χαὶ 
χορεσθῆναι, χαί τινας τῶν εὐλογηθέντων ἄρτων μὴ 
χωρῆσαι φαγεῖν. Ἐπερίσσευσε γὰρ τοῖς ὄχλοις τοῦ- 

αὔτα, ἃ κατὰ μὲν τοὺς ὄχλους οὐχ ἦν, κατὰ δὲ τοὺς 

δυναμένους μαθητὰς ἄραι τὸ περισσεῦον τῶν χλα- 

σμάτων, καὶ ἀποθέσθαι εἰς χοφίνους πληρουμένους 
τῶν περισσευμάτων, ὄντας τὸν ἀριθμὸν τοσούτους 

ὅσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραήλ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ Ἰωσὴφ 
ἐν Ψαλμοῖς γέγραπται" « Αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ χο- 
φίνῳ ἐδούλευσαν" » περὶ δὲ τῶν Ἰησοῦ μαθητῶν, ὅτι 
Ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν χλασμάτων, οἱ δώδεχα, οἷ- 
μαι, δώδεχα χοφίνους, οὐχ ἡμιτελεῖς, ἀλλὰ πλήρεις" 

καί εἰσιν, οἶμαι, μέχρι τοῦ δεῦρο, καὶ ἕως τῆς συν- 
τελείας τοῦ αἰῶνος, οἱ πλήρεις χόφινοι δώδεχα τῶν 
χλασμάτων ἄρτου ζῶντος, οὖς μὴ δύνανται οἱ ὄχλοι 

ἐσθίειν, παρὰ τοῖς τῶν ὄχλων χρείττοσι μαθηταῖς 

τοῦ Ἰησοῦ. Ἦσαν δὲ οἱ ἐσθίοντες ἀπὸ τῶν πέντε 
ἄρτων, τῶν πρὸ τῶν περισσευσάντων χοφίνων δώ- 

δεχα, συγγενεῖς τῷ πέντε ἀριθμῷ" μέχρι τῶν αἱσθη. 

τῶν ἔφθασαν οἱ φαγόντες, ἐπεὶ καὶ οὗτοι ἀ τὸ τοῦ 

ἀναδλέψαντος εἰς οὐρανὸν ἐτράφησαν, χαὶ εὐλογή- 

σαντος, χαὶ χλάσαντος αὐτοὺς, καὶ οὐ παῖδες, οὐδὲ 

γυναῖχες, ἀλλὰ ἄνδρες. Εἰσὶ γὰρ καὶ ἐν αἰσθηταῖς, 

οἶμαι, τροφαῖς διαφοραὶ, ὡς τινὰς μὲν αὐτῶν εἶναι 
( “ καταργησάντων τὰ τοῦ νηπίου, » τινὰς δὲ ἔτι τῶν νη- 

πίων καὶ σαρχίνων ἐν Χριστῷ. 
Καὶ ταῦτα δὲ ἡμῖν λέλεχται διὰ τό: ε Ἐσθίοντες 

ἦσαν ἄνδρες πενταχισχόλιοι, χωρὶς παιδίων χαὶ γυ- 
ναιχῶν, » ὅπερ ἀμφίδολόν ἐστιν! ἣ γὰρ οἱ φαγόντες 

ἦσαν ἄνδρες πενταχισχίλιοι, καὶ οὐδεὶς ἣν ἐν τοῖς 

ἐσθίουσι παιδίον ἣ γυνὴ" ἣ ὅτι μόνον ἄνδρες πεντα- 

χισχίλιοι ἦσαν, μὴ ἀριθμουμένων μήτε παίδων μὴτε 
γυναιχῶν. Τινὲς μὲν οὖν, ὡς φθάσαντες εἰρήχαμεν, 

οὕτως ἐξειλήφασιν, ὅτι οὔτε παιδία, οὔτε γυναῖχες 

παρῆσαν τοῖς ηὐξηχόσι χαὶ πεπληθυσμένοις ἀπὸ τῶν 

πέντε ἄρτων χαὶ τῶν δύο ἰχθύων. Εἴποι δ᾽ ἄν τις ὅτι, 

πολλῶν φαγόντων, χαὶ χατ᾽ ἀξίαν καὶ δύναμιν μετει- 

ληφότων ἀπὸ τῶν τῆς εὐλογίας ἄρτων, οἱ μὲν ἀρι- 

θμῶν ἄξιοι (65), ἀνάλογον τοῖς ἐν τῇ βίδλῳ τῶν 

ἐγδηὶ, φυθπηαἀπηοάαπι ἰἱ φαΐ Υἱφῖπι! ἀπ η05 παι] ἴῃ 11- Ὁ Ἀριθμῶν ἀριθμηθεῖσιν εἰχοσαέτεσιν, Ἰσραηλῖται 

ὕγὸ Νυιπογογαπὶ τοοδηϑὶ δυπὶ δ᾽, ᾿βγδθ 85 νἱγοβ 

(υ͵586 : 4υἱ νοτο 4.79 ἀϊξηΐϊ ποῦ δγᾶπὶ φυογαῃ) 

ἰδηῖα γιὸ οἱ πυμῖογυβ ΠΔθΘΓΘίαῦ, ΡΌΘΓΟΒ [0586 οἱ 

ἄνδρες ἦσαν" οἱ δὲ μὴ ἄξιοι τηλιχούτου (66) λόγου 

χαὶ ἀριθμοῦ, παῖδες ἧσαν καὶ γυναῖκες. Τροπολογεῖ 

δέ μοι χαὶ τοὺς παῖδας, κατὰ τό ε« Οὐχ ἐδυνήθην 

τ Ροαὶ, υχχχ, 7. 5] (ογ΄ χει, 11. 5᾽ Μαι. χιν, 21. δ Ναυη. 1, ὅ. 

(θ4) Τότε διήρκεσαν οἱ ἄρτοι. [τὰ οοἄ. Ηοϊπι. οἱ 
Οδίεηδ ἴῃ υυ6. κχ, 4υτ5 πι|5. Πα ροίυν ἴῃ Ὀἰμ] οι οοα 
Μαζαγιἰδπᾶ. γιάοίυν δἰ ει μα θυΐ556 Ετγαβηϊν οοίδχ; 
5ἷο δηΐπη 'ρθ6 νϑγιϊϊ : «ἰὰπς 5050] 16 υΔηὶ 1}}} ρ8:65.» 
Πσυετιῖ8. 

(68) Οἱ μὲν ἀριθμῶν ἄξιοι. ἤφοιο [6] 6 τοί} 
ΗΙοτοηγιηι5. 10. 

(θ0) Οἱ δὲ μὴ ἄξιοι τηλικούτου, εἰς. Νοίυτα 
Ῥγιμίο τοδροηβϑυῦ Μοραγεμπβὶθιι5 ἀδίι : 

Ὑμεῖς δ', ὦ Μεγαρεῖς, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ, οὔτ' ἐν ἀριθμῷ" 

φυοά τοί}: Ὠτεΐ88 : ουἱ Δ|1υϑῖι ΤοοοΓία5, [ἅγ}}. χιν : 

ἤΆμμες δ᾽ οὔτε όγω τιγὸς ἄξιοι, οὔτ᾽ ἀριθματοί, 
Δύσταγοι Μεγαρῆες " 

οἱ (δι πιδεμυ8», ερί σγδπηπι. ἀ6 (Δ! ἰβποίο : 

τρρνν δ τ . Τῆς δὲ ταλαίνης 

Νύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ «λόγος, οὔτ' ἀριθμός. 

Ἦτο γεβροχὶϊ ργοου! ἀυυΐο Οτίροῃοβ. Ηυετιῦδ. 



909 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΙ ΘΕΌΝ ΤΟΥῸ5 ΧΙ. 

ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματιχοῖς, ἀλλ᾽ ὡς σαρχίνοις (67), Α [ἐπιΐη45. ΜΙ ἀὐυίοπὶ ἱροροϊοσίοθ Ἔχρίϊοᾶ ριιογοβ, μπᾶ. 
ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ  » καὶ τὰς γυναῖχας κατὰ τό" 

Βούλομαι δὲ τοὺς πάντας ὑμᾶς ε« παρθένον ἁγνὴν 

παραστῆσαι τῷ Χριστῷ" » τοὺς δὲ ἄνδρας κατὰ τό" 
« Ὅτε γέγονα ἀνὴρ, χατήργηχα τὰ τοῦ νηπίου. » 

Μὴ παρέλθωμεν ἀδιήγητον καὶ τό ε Κελεύσας τοὺς 
ὄχλους ἀναχλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου (08), λαδὼν τοὺς 
πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναθλέψας εἰς τὸν 

οὐρανὸν ηὐλόγησε, καὶ χλάσας ἔδωχε τοῖ; μαθηταῖς 

τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις, καὶ ἔφαγον 

πάντες. ν» Τί γὰρ σημαίνοι τό" « Καὶ ἐχέλευσε πάντας 

τοὺς ὄχλους ἀναχλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, » καὶ τί 
ἄξιόν ἔστι τῆς χελεύσεως Ἰησοῦ νοῆσαι χατὰ τὸν τό- 

πον ; Νομίζω δὲ, ὅτι τοὺς ὄχλους (09) ἐκέλευσεν ἀνα- 

χλιθῆναι ἐν τῷ χόρτῳ διὰ τὸ ἐν ᾿Ησαῖΐᾳ λελεγμένον" 

ΠΠυ4 58: «Νοη ροιυϊ γοθίβ ἰοαιιΐ φιδϑὶ βρίγ αδ! θυ 5, 

564 σαΓΠΔἰ ἰν}5., 1Δ04:18πῈ μάγνυ] 5 ἴῃ ΟΠ γίβῖο:; ν 

(ἐπἰπὰβΒ ἰυχία ᾿ΠΠυὰ δ᾽: 010 δυΐθπὶ νῸ8. ΟΠΊΠΟΒ 
« Υἱγρίηδπι οἀβίδηι Ἔχ Ὠΐροτο ΟἸΓΙϑῖο; ν Ὑἱγοβ8 δυΐθι 

Ἶαυχιδ Πυὰ 55 : ε« Ουδηάο δυϊοπὶ δοίιι5 51 π| Υἷγ, δνἃ- 

ουανὶ 4υδὲ ἐΓᾶμΐ ράγνι]!. ν Νὰ ργαίογοδιηυβ οἱ ἢ πὰ 

Δθ5ηυ6 οχρ!!οαἰίοηα 56 : « Οὐκ [ι|8εΐδ561 ἰατυᾶπι ὁ}5- 

Οαπθογο βυρογ (ηυ πὶ, δοοορῖῖ5 φυΐπαυς ραηΐθυ5, 

δι ἀυοθ5 ρἰβείνυβ, γοβρί οἰδηϑ ἰὼ οαίυπι υεηραϊχί!,, 

οἱ Π" ρὶ!, οἱ ἀοράϊι ἀἰδερα}}5 ρᾷη65 ; ἀἰδοῖρυ! δυ πὶ 
υγ}5, οἱ πηδπάιιοδυδγαμ! ομμη65. ν Ουἷὰ δυΐπι δἰ δὶ 

γ ] 1 ΠΠυἀ : «ε Εἰ 5811 οπηηο5 ἀϊδουμθογο βαρεῖ (α- 

πη, » οἱ υϊὰ μος Ιυο0 ἀϊζηυπι πιδηάδιο ( γβιὶ 

ἐμμο" Προνά πὶ 68ὶ ἢ Εχ  βπιο δυΐοπὶ 15581556 {ΠΠ} 
« Πᾶσα σὰρξ χόρτος, ν» τουτέστιν ὑποχάτω ποιῆσαι Β ἐυγῦ45 ἀϊδοιπηθαγο Βυρογ ΓΘ παπὶ, ργορίεν ἰὰ φυοά ἴῃ 

τὴν σάρχα, καὶ ὑποτάξαι ε τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς, » 
ἵν᾿ οὕτω τις δυνηθῇ ὧν εὐλογεῖ ἄρτων Ἰησοῦς με-᾿ 

παλαθδεῖν. Εἶτα ἐπεὶ τάγματα διάφορά ἐστι τῶν δεο- 

μένων τῆς ἀπὸ Ἰησοῦ τροφῆς, μὴ πάντων τοῖς ἴσοις 

λόγοις τρεφομένων, διὰ τοῦτο οἶμαι τὸν μὲν Μάρχον 
πεποιηχέναι (70) " «ε Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς πᾶσιν ἀνα- 

χλιθήναι συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ, 

χαὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ ἀνὰ ἑχατὸν χαὶ πεν- 
τήχοντα᾽ » τὸν δὲ Λουχᾶν “ « Εἶπε δὲ πρὸς τοὺ: μα- 
θητὰς αὐτοῦ, Καταχλίνατε αὐτοὺς χλισίας ὡσεὶ ἀνὰ 

πεντήχοντα. » Ἔδει γὰρ τοὺς ἀναπαυσομένους ἐπὶ 

ταῖς Ἰησοῦ τροφαῖς ἤτοι ἐν τάγματι εἶναι τοῦ ἑχατὸν, 
ἱεροῦ ἀριθμοῦ (71), καὶ τῷ Θεῷ διὰ τὴν μονάδα ἀνα- 

χειμένου, ἢ ἐν τάγματι τῶν πεντήχοντα, ἀριθμῷ 
περιέχοντι τὴν ἄφεσιν (72), κατὰ τὸ μυστήριον τοῦ, 

Ἰωδηλαίου, γινομένου διὰ πεντηχονταετίας χαὶ τῆς 

43 6 ογ.,1. ΝΜ}! σον. χι, ἢ. 5} ον. χει, 11. 
106. 55 Μαιο. νι, ὅ9, 0. ") [,υο. τχ, 14. 

(67) 4.1.1 ὡς σαρκίγοις. ἴιὰ Οτίροπο5. ἰπῆν. ἐμ 
Μαιαι. χιχ [τᾶ οἱ ω!5. Αἰοχϑηὰ. Βεϊίψυὶ οοὐίςο8, σαρ- 
χιχοῖς. ΠσΕτιυ5. 

(08) ᾿Επὶ τοῦ χόρτον. υϊ;ο ἐπὶ τοὺς χόρτους. 
ΓᾺ 
(09) Νομίζω δὲ ὅτι τοὺς ὄχλους, εἰς. ΑἸ θτοβίτ8», 

10. ὕ1τχ ἐπ᾿ Δμδ., δὰ οᾶρ. ᾿ιχ; Ηϊδογοηγιμ. ἐπ Μαιμι. 
ν ἧι Ἑ ὀεμὰ Πῶ 
( Διὰ τοῦτο οἶμαι τὸν Μάρκον πεποιη- 

κέναι. Ἐταβιυ8: « Ργορίεγεα, ηἱ (84110γ, Μάᾶτγουδ 
ἀϊχιι Ὠοιπίπουπι [06 ἴδοϊ556. » γεγο : « Ῥγυρίεγοα 
εχ βϑιϊπιο δγουπὶ αὐϊάδπι ροϑυΐ556. » Ποιῶ οηΐπι 
ΡΓῸ τίθημι [Γδαυδηιοῦ υδυγραγὶ βοῖυπι ργαπιβγδιϊοὶ, 
εἰ 5:ορ βδθἰπιῈ ἀρυά Οείφεποπι οὔϑεγναγα ἰϊσεῖ. ἴρ. 

(171) ᾿Εχατὸν, ἱεροῦ ἀριθμοῦ, εἰς. Οτίᾳοηα8 
ἰηίγ, ἐπ Μαιικ. χναῖ, 21: Ἐπεὶ δὲ αἱ χατὰ τὰς μο- 
νάδας δεχάδες χαὶ ἑχατοντάδες λόγον μέν τινα ἀνα- 
λογίας ἔχουσι πρὸς τὸν ἐν μονάσιν ἀριθμόν, εἰς. ΑὉ 
υὑπίίδια δά ἀδολίειη, ἃ ἀξδοδα δὰ ᾿διδιοπιλάθιῃ, 
ἂν 18 δϑά οἰ! δάθηι ἢδίυΓΔ}}8 6ϑὲ πὰ πιογοῦυπι ρτο- 
βγαϑϑίο : [ἰδ υἱ οὐπὶ δὰ ἀδομάδιη, ναὶ διὶ ῃοοϑδιοι δ-- 
ἄἀδπι πυπηογᾷπάυ νϑηΐυ 681, νἱἀοαϊυῦ Ταϊ οἰ μα 0 Γ 
οἀ υμδίοτ) γουοὶνΐ, βου 6 ΟΑἰου πὶ ΡΟΠΘΓΘ ; 
αηϊδίδπι εὐΐπι {6 ρτορογίίοια βογναῖα γορι 556Π- 
κλεῖ. ΟΥἹά. εἱ Εαεί., νϑῖβ. 125, 126 : 

δέει φιοί οὐ τιμὲς ἀδοθηι πη 6ΤῸ οΥοδρεπί6 υεπὶϊμγ, 
Ῥτϊποεὶρίαμπι δραιἰϊ5 διιηιίίιν ἐπα πουῖδ. 

Ουπι ἐγβο υπἰϊ8 Δ460 ρτορτγία δεὶ 511, υἱ ἃ ΡΠ ΟΠα 
εἰ ΟἸεπιεηῖς ΑἸεχληύγ. ὑπ! 81] Πθιι5 οοππραγοίυτγ, οἱ 
4 ΄΄ϑυμδβίο Ὀγπιὰ ομμηἰθ πη ὑπ }18{{|πΠ] απίϊα5. [)6 0.5 
ἀρροίίοιυν, ἀοοοδίᾳφιιο ΤΏΘΟ Θπιγγιθθῦ5. ἴῃ ἀμί 18 

Ιβαἷα ἀϊεσίι αι 681" : « Ομ 8 σᾶΓῸ [ΟΠ υ1, » 06 65 

ΠΔΥΠΘΙῺ 5.0} 66, Οἱ 50] ΘΓ ε ργυάομπιίαπι οἂΓ- 
πἰβ5 5.» αἱ [8 αυϊδρίϑη) ροβϑὶϊ ἢογὶ ραγιίοορβ ρὰ- 

ηυτ αὐἰθυ5 νεηοάϊχ!! δ65ι5. )εϊη 6 ᾳφυδισοχυΐάθηλ 

γαγὶϊ συηὶ ογάϊποϑ δογὰπὶ 4] Ἔροηί μεἰτἰπιοπιο φυρὰ 

ἃ 3680 6δῖ, οὐπὶ ΠΘἢ ΟΠΙΠ65. 25710}}}}.5 ΒΟΥ  θὰ8 

πυιϊγληία, ργορίογοα Μδγουπὶ Ορίποῦ ροϑυ 556 "᾿ : 
« Εἰ ργβοθρὶ! {ΠΠ|8 οπιηί 8 υἱ ΔοουνΟΓΘΩ! βου - 

ἄυπι οοπίυθοΓηἶα ϑυρογ [πυπὶ νἱγί 6, οἱ ἀϊδουθυ6. 

τυπῖί ἴῃ ρᾶγίθ5 ΡῈ Γ οδθπίβῃοϑβ οἱ αυϊπᾳυδβοηοβ. » Εἰ 

[μυολ8 "9 : « Αἰξ δυίδπι δὰ ἀϊΐβείριι!οβ κυοβ : Εδοὶιὸ 
608 ἀἰδουπθογο ΡῈ Γ σοη νὰ 4υϑὶ φυϊπαυδβοηο8. ν 

Ορογίοραι δηΐπὶ 608 αυἱ ἰπ δἰ πηοηι}8 δδ8ι δοχυϊοίυτί 

δγληΐ, γοὶ ἰῃ ογάϊπα ΘΘη ΘΠ ΠΟΓῸΠῚ 6586, 4υΐ ΠυΠΙΟΓΩ5 
58 06Γ 6δῖ, οἱ θ60 ργορίεγ υπἰϊϑίοπι συῃβθογᾶιυ8, τοὶ 

ἴῃ ογάϊπο φυϊπαυδροπογαπι, φυΐ πυμπηθγι5 ΓΘ 5810 - 

Ξ: Μλμιῃ. χιν, 13,20, 547 15. χι,, θ. 56 ΒΟ. Ὑ11, 

Βουμ πηᾶπογα, οἱ Ῥβ6}}08 υπῃϊἰΔ.6πὶ ἰη 86 Ὠεὶ ἰπη8- 
Εἰἴπαπι συπείποῦα, εἱ ἃ Ρυι παροῦοἶβ υη 188, Θεός 
ΔΡροΙ]θίαγ ; σοπίθϑγί 8 ργοίεοιο ΠυπΊ6Γι}8, αἱ απὶ- 
ἰδι1 τοϑροιμ) άεί, ΘΔ ΠΊ4}6 ΓοΙδγι, 1)60 9806 Γ 6556 ἀ6- 
θυΐι. Π ἀ6 {Π|0 4} υὲ Ογίψεπαβ : « (δηιθηδηῖι8 δι! 6 πὶ 
ΠΌΙΠΘΓῸΒ. ρΙδιυ5 πῃ Οπιηΐθυ5 οἱ ρογίθοϊυ 8 Οβίθηκὶ- 
ἴυγ. » Εἰ πιοχ : «ΗΠ ἐγροὸ οοηιοηδγίυ8 ἰοιἱὰ5 ογοῶς 
ἰυταν ΤΑΙ! 0Π4}}5 ΠυΠΊΘΓΙ5, ΠΟ ἶΔἢ! ΠΟῚ ΘΧχ Ββε6πιοί- 
ἦρθ80 5} 5,βιίι, 864 εχ Τγίπίίδιθ ἀσβοθηαϊί, ν οἷα. 
ΑἸ γοϑυ5, 86 βά6 τοδιγτοοιἑομῖα : «ε ἴῃ σοῃ(αϑἰπ|}8 
ᾳυθᾳὺθ οἱ ἴῃ 416 5ἰ πιῖβ βδοιΐ ουϑογυδιίο πυπιετὶ 
πλἰ εἶ πιὸ ρΓϑιογίιυγ.» ΠΙΘγοι για : «Τύμο ΡῈ ηυΐη- 
ααφοηδῦ πυπιογὶ ροπἰϊοι πὶ δ ροτίδοιαπι ο6η- 

Ὁ ἰΘ5ι ποῖ πυπηεγὶ σα! πέη ἀβοαπἀδπί. » ὐγἢ] 5, "10. ΧΙ 
ἐπ ἰοαπ. : Τοῦ μὲν ἑχατὸν, ὥς γέ μοι φαίνεται, χαὶ 
δοχεῖ χαλῶς ἔχειν, τὸ ὧν ρτὰς τῶν ἐθνῶν σημαί-. 
νγοντος " πληρέστατος γὰρ ὁ ἑχατὸν ἀριθμὸς, ἐχ δε- 
χάδων δέχα συγχείμενος. ε (δπίοῃαιῖὶο Πιπιδγο, εἱ 
τὐ πὶ αυΐάθπλ οριΐμ!8 58 μά θαγα υἱάδιυγ, ρἰδμἀΐ- 
ἢ 6η] φοὨ πὶ 5 ση ΠἸοαπίδ : Ρἰ δι 55 πη υΐρρα 66ῃ- 
θη Γ5 ὨΘΠΊΘΓα8., ἀδοθπὶ ἀδοδάϊυ5 Οσοηρίδηϑ. α 
Αἱ Οτγίψοιδϑβ, ᾿οπηὶ!. 10 ἴῃ 1 ονίι., μη πηϑ]δηὶ ἢ ἀδι ὧὐ 
ΒΟΠ8ΠῚ βαΓί6Π), ΟΘμ ΠΥ 1 πὶ ΠΌΠΊΘΓΙΙΠῚ 511} ΡΟ586 
ΒΓ} : « Ουϊ χρῆν ὨυΠΊΘΓΙ5 οἱ ἰπ ἰδ ἀδ} θυ 
Ροπίτυγ, δἐ ἐμ συ] ρα Ὁ ΠΡ 5. ... 5᾽6 ΘγβῸ οἱ οθηΐθ- 
πατὶυ8 πυπη6 08 δὰ υὐγϑπηαιια ράγίθιη δοςὶρὶ ρ6- 
“τ Ιν. ᾿ ᾿ ὰ 

Πεντήκχοντα, ἀριθμῷ περιέχοντι τὴν ἄφε- 
σιν. ἴον. χχυς 10; θεὶ ἀπὸ πμο σῇ 4 ᾿ ως 
68}. ΥἹ, οἱ ποπιὶ!. ὃ οἱ ἴῃ Νυιῃ.; Ηϊεγοηγαιας, 
Ἰοου ρῥγοχίπιε Ἰαυύαία. ἴΌ. 
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Β6ηϊ ἐοηϊϊπεῖ, [υχία, τηγδίοτ πὶ 5011], αυἱ ἢν ἴῃ Α χατὰ τὴν Πεντηχοστὴν ἑορτῆς (15). Οἶμαι δὲ, ὅτι οἱ 
8115 απϊηφυδρίπίᾳ,, γ6] [ἐδιῖ χαρά οοἰοὈγϑίαν ἷπ 
Ρεηίεοοϑίθ. Εχίβεπηο δαΐθπὶ ἀυοάδοϊὶπ) ΟΟΡρ 08 
[υ͵556 ἀρυά ἀϊδοίρυ!ο5. φυΐθιι8 ἀϊοίαπι 651 3" : ε 86- 
ἀδ 15 δυραῦ 86465 ἀυοάεοίηι, 28:0 }υἀϊοαιῖο5 ἀυο- 

,ἀροῖπι {15 σταοὶ. ν» Εἰ φαοπιαδιηοάμπι αἰοἱ ροϑ5}1} 
Βοὸβ }Ποδηι5 ὑγίθαπι Βα θ6 ἢ, 6556 πηγϑβίθγίιη ; οἱ 
86 665 υσαπιῖϊ5 γί θαπιὶ ϑγπηθομ, οἱ αἱΐα {γί θαι πὶ 

δυάα, οἱ ἰϊὰ ἀδίποορϑ ; δῖ διΐδπὶ 511 ορ ηι15 οἷ )α- 

τίογι πὶ Βυθ απ, οἵ 4}}5 ϑγπιθοη, οἱ αἰι}5 [μον]. 58ἀ 
ΟῚ 651 ρυϑο6 {15 ἰγδοίδί 158 054116 Δ46 0 ΠῸΠῸ ἃ ρτῸ- 

Ροβίιο ἀἰνογίογο, αἱ 68 σοηρογδηίυγ 4υὰ ἀ6 ἀυοάο- 

δώδεχα χόφινοι ἦσαν παρὰ τοῖς μαθηταῖς, πρὸς οὗς 

εἴρηται" ε« Καθήσεσθε ἐπὶ δώδεχα θρόνους, χρίνοντες 
πὰς ι6' φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. » Καὶ ὥσπερ λέγοιτο ἂν 
μυστήριον εἶναι θρόνος χρίνοντος φυλὴν Ῥουδεὶμ, 

χαὶ θρόνος χρίνοντος φυλὴν Συμεὼν, καὶ ἄλλος ςυλὴν 

Ἰούδα, χαὶ οὕτω καθεξῆς " οὕτως εἴη ἂν χαὶ χόφινος 

τροφῆς Ῥουύεὶμ, καὶ ἄλλος Συμεὼν, χαὶ ἄλλος 

Λευΐ. Οὐ κατὰ τὸν παρόντα δέ ἐστι λόγον νῦν τοσοῦ- 

τὸν ἐχδῆναι τοῦ προχειμένου, ὡς συναγαγεῖν τὰ περὶ 

“τῶν τ6' φυλῶν, καὶ ἰδίᾳ τὰ περὶ ἑκάστης αὐτῶν, καὶ 

εἰπεῖν τίς ἑκάστη τοῦ Ἰσραὴλ φυλή, 

αἶπι ἰρῖ θυ υ5 ἀϊοὶ ροβϑυπὶ, οἱ βϑογϑῖιπὶ ἀθ βίηφι} δ, οἱ αυφπᾶπὶ (ποεῖ. υπδαυφαθθ (γθὺ8 5Γδοὶ δχρο- 

ὮΘΓΘ. 

4. « Εἰ 5ίδιϊπι σοπηρυ!  ἀἰβοῖρυ]ο5 δϑοθηάθγα ἴῃ Β 
πϑυϊουϊαπὶ, εἰ ργοθιίεγα δὰπὶ ἴγδηβ [γοίυτη., 40- 

πὸ ἀϊπη!ογοί τὐγθὰ5 "".» ΟὈδογνδινάαπι 6ϑῖ, 400116 5 

ἴῃ ἰἰβάδηι Ἰοοἷ8 ἀϊοίαπι 6ϑὲ νοσλθ.}}}, « τὰγῃφ, ν οἱ 

αἰϊὰ νοσαθυϊαπι, « ἀϊβοῖ ρα! ; ν᾽ αἱ ἂχ Οὐδογγαιίοηθ, 

οἱ δογυπι νοσλθυ!ογαπὶ ΟΟἸ]δοιΐοηα μαγβρί οἰλίι, 

[υ͵556᾽ ἜΥΔη ΚΟ 15115 ργοροβίιαπι ραγ δνδη οι σαι }ν}- 

βιίογίδηι αἰ Πδγθη 5 θοῦ πὰ αἱ δὰ δοϑπὶ δοσοάιηὶ 

ἀδοίαγαγα ; φυογαπὶ ἢϊ υΐϊάθπηι 5υπὶ ἰὰγυς, οἱ ἀϊδοὶ- 

ῬΕΠῚ ἤθι ΔρροΙ]απίυτ ; 4}}} γογὸ ἀϊβεῖρυ!!, (αν }}5 πλο- 

᾿ογα5. δι ΉΠ|οἷϊ δυΐοπὶ 'π ργῶβθι τα ραυσα γογθα ΠῸ5 

Ργοίεγγθ, υἱ 8} 113 Ἔχοϊίδιυ5 αυϊβρίαπι δἰ πη}]6 [δοϊδίὶ 
ἵπ οπιπΐθι5 Ενδησο } 15. Ουδδὶ (υγ 15 ἰσίίυγ ᾿ηΓ6γίογα 

Ἰο00 τωδπϑηξίθυ5, οὐπὶ ἀἰδοῖρι}} δὰ 3οβυη), φυὶ πιοπ- 

ἴθ οοηδοοπάεογαι, δάϊΐγ ροβϑθηΐ, 400 {πΓθ ρογνα- 

Ὠἶγα ΠῸΠ Ροϊοτᾶπί,, δ ϑβογίρία βυμὶ 35 : « Ὑἱάθπ5 ς 

ϑιυιίοπ) επυ8 ἴαγυδ5, Δϑοοπάϊ! ἴῃ πιοηίαπι : οἱ οὐπὶ 

βϑάΐββοι, δοοθδβθγαηὶ δά πὶ ἀἸςεῖρυ! ο᾽ 5, οἱ ἀρ6- 

τίθῃ8 05 δυυπι ἀοοοθᾶῖ 605, ἀΐσθη5 : Βεδῖϊ ρᾷυρον88 

δρἰ για, » οἱ 485 βδαιυυπίυγ, ΕἸ ΤυΓϑῸ5 4110 ἰοοο,, 

οὐπὶ πη! υἀΐπὶ 58η8410 Ορυ5 [οτοὶ,, ἐϊοίαπι 68. δὴ: 
« ϑ6ευκ βυηὶ δυπὶ π}0}1], οἱ ουγαᾶν! ΟἸη68. » ΝΟ 

ΓΘΡΟΙ 5 Δυί6πι δογρίιπι ἀς ἀἰδοὶρι}}8 ΘΠ 8105 05 

[υ͵856, 4ιυιϊ 5ἱ 4υΐβ αι 681 ἀἰβοίρι! 5 5658., να]εὶ 
1116, οἱ γβοίθ 86 ΒΆθ96η5 ορυβ μδθοὶ δεβι, οι υἱ τη6- 

ἀΐοο, 861 ργορίθν 8)145 605 υἱγίυϊοβ. Βυγβ118. 4110 

Ιοοο "" : ε« Π͵οφαθηίθ 60 δά τ0γ}}88, ΠηΔ1ΟΓ 6} οἱ ἴγω- 

ἰγ685 βδἰδ)δηὶ [Ὁγ8 συξγαηίεβ ἰοαυΐ οἱ ; » φυυὰ || 

δἰφηϊπολίυπι 6δι αὖ αἰΐψιιο, ουἱ Γοβροπάϊξ ε ὀχιθπάθη8 
Ιηδηθπι, » ποη ἴῃ ἰυγθᾶ5, 564 ε ἰπ αἰδείρυϊοβ, ἀἰχὶι- 
416 : ΕΠ66 πη ον τηθὰ οἱ ἔγδίγοβ "π6ἷ ; ν» οἱ (δβιΐμιο0- 
πίυπι ρογ θα η5 ἀθ ἀϊδοῖρυ!} 5, αἱ αυΐ ε νοϊυπίλιο πὶ 
Ῥαιγῖς » [Δοόγθηῖ ε υϊ ἴῃ σα 8 68. : [ρ56 Ὠγευ8 οἱ 
[γα Γ, οἱ ΒΟΓΙΌΓ, οἱ ΙηΔ(6Γ 65.» Εἰ τυγδι8 4}}}] 86γὶ - 

Ρίμιη οι "5 : « Οπηποηὶ ἰυΓθαπὶ 5060 1886 ἰὴ [Ποτο, οἱ 
Ἰοουμιπι [{|15586 πλυΐα ἴῃ ράΓΔΒ0}}8.; » ἀδίπάθ ροϑβί 

Ῥϑιδνοίδιῃ βαιοιΐδ, Δοοούδηῖ68 Ποη [πὶ (0845, βορὰ 

αἀἰδείρυ!ο5, ἀϊχί586 οἱ, ποη : 8} « Οιιαγο' ̓η ρᾶτα- 

θο}15. Ἰοηυ τὶ. ποῦ 5 3.» 806) : « Ουδνε ἰπ ράΓΑὈ 0] 15 

ἸΟΦΆΟΓῚΒ οἷ5 7.) Οὐυο ἰϑιηροι 6 ΓαβρΟμάθι8 αἰχὶι πῃ 

δι ΜΔ]. χιχ, 28; υς. χχῃ, ὅυ. 
406, 41, 49. 55 Μδιιῖ. χη, 2. 7 Μδιἢ. χιρ, 10. 

(75) Τῆς κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν ἑορτῆς. {Πυ4 
δὶ μοθαοιιδάλγυπι [ἐβία, ἀ6 40 1μονὶι. χχπ!, 1Ὁ, 

99 ΜΆΠΗ. χιν, 92. 

« Καὶ εὐθέως ἠνάγχασε τοὺς μαθητὰς ἐμδῆναι εἰς 

τὸ πλοῖον, χαὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὖ, 

ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. » Παρατηρητέον ποσάχις εἴρη- 
ται χατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους τὸ ὄνομα, « οἱ ὄχλοι, ν 

χαὶ ἄλλο ὄνομα, ε οἱ μαθηταί, » ἵν᾽ ἐχ τῆς παρα- 

τηρήσεως χαὶ τῆς περὶ τούτου συναγωγῆς θεωρηθῇ, 

ὅτι τὸ προχείμενον τοῖς εὐαγγελισταῖς ἦν διὰ τῆς 
εὐαγγελικῆς ἱστορίας παραστῆσαι διαφορὰς τῶν 

προσερχομένων τῷ Ἰησοῦ" ὧν οἱ μέν εἰσιν ὄχλοι, καὶ 
οὐ χρηματίξουσι μαθηταὶ, ἕτεροι δὲ οἱ μαθηταὶ, χρείτ- 

τοὺς τυγχάνοντες τῶν ὄχλων. ᾿Αρχεῖ δὲ ἐπὶ τοῦ 

παρόντος ὀλίγα ῥητὰ ἡμᾶς παραθέσθαι, ἵνα ἀπὸ τού- 
τῶν χινηθείς τις τὸ ὅμοιον ποιήσῃ ἐπὶ ὅλων τῶν 
Εὐαγγελίων. Γέγραπται τοίνυν, ὡς κάτω τῶν ὄχλων 
τυγχανόντων, τῶν δὲ μαθητῶν ἀναδάντι εἰς τὸ ὄρος 

τῷ Ἰησοῦ δυναμένων προσελθεῖν, ἔνθα οὐχ οἷοί τὲ 
ἧσαν οἱ ὄχλοι γενέσθαι, τοιαῦτα " « Ἰξὼν δὲ τοὺς 
ὄχλους, ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος" καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, χαὶ ἀνοίξας τὸ 

στόμα αὐτοῦ ἐδίδασχεν αὐτοὺς λέγων - Μαχάριοι οἱ 
πτωχοὶ τῷ πνεύματι, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πάλιν ἐν 
ἄλλῳ τόπῳ, ὡς τῶν ὄχλων δεομένων θεραπείας, λέ- 

λεχται" « ᾿Ηχολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, καὶ ἐθε- 

ράπευσεν αὐτούς. » Οὐχ εὕρομεν δὲ περὶ μαθητῶν 
ἀναγεγραμμένην θεραπείαν" ἐπεὶ, εἴ τίς ἐστιν ἤδη 
μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, ὑγιαίνει ἐχεῖνος, χαὶ χαλῶς 
ἔχων δεῖται τοῦ Ἰησοῦ, οὐχὶ ἰατροῦ, ἀλλὰ χατὰ τὰς 
ἄλλας αὐτοῦ δυνάμεις. Πάλιν ἐν ἄλλῳ τόπω" «ε Λα- 

λοῦντος αὐτοῦ τοῖς ὄχλοις, ἡ μήτηρ αὐτοῦ χαὶ οἱ 

ἀδελφοὶ εἱστήχεισαν ἕξω» ζητοῦντες λαλῆσαι αὐτῷ" » 

ὅπερ αὐτῷ ἐδηλώθη, πρὸς ὃν ἀπεχρίνατο « ἐχτείνας 
τὴν χεῖρα, » οὐχ ἐπὶ τοὺς ὄχλους, ἀλλ᾽ « ἐπὶ τοὺς μα- 
θητὰς, καὶ εἶπεν ε« Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου χαὶ οἱ ἀδελφοί 
μου" » καὶ μαρτυρῶν τοῖς μαθηταῖς, ὡς ποιοῦσι τὸ 

θέλημα τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" « Αὐτός μου 

χαὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, χαὶ μήτηρ ἐστί. ν Καὶ πά- 
λιν ἐν ἄλλῳ τόπῳ γέγραπται, ὅτι, ε Πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ 

τὸν αἰγιαλὸν εἱστήχει, καὶ ἐλάλησεν ἐν παραδολαῖς 
αὑτοῖς πολλά" ν εἶτα μετὰ τὴν τοῦ σπόρου παραθο- 
λὴν προσελθόντες οὐχέτι οἱ ὄχλοι, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ, 

δ. Μαμἢ, ν, 1, 3, ὅ. 5" ΜδμΕ. χιν, 15. 358 [δϊ4. 

εἰ θουϊ. τνι, 9, Ρεμίδοοδβία Δρραϊίαιυπι ἢ] δίας. χι!, 52, 
οἱ δρυὰ δοβ0ρ}). 110. ὅν 86 δείίο 4 μά., ς. 3. Πυετιυϑ 
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εἶπον αὐτῷ, οὐ, ε Διὰ τί ἐν παραθολαῖς (74) ἡμῖν Α (υγΐ8, 5ρὰ ἀϊδοῖρυ 5": « ΥοὈΐθ ἀδίυπι δϑὶ ποϑβὸ 
λαλεῖς; ν» ἀχλά" ε Διὰ τί ἐν παραθδολαῖς λαλεῖς αὐ- 

ποῖς ; » ὅτε καὶ ἀποχριθεὶς εἶπεν, οὐ τοῖς ὄχλοις, 

ἀλλὰ τοῖς μαθτταῖς τό᾽ ε Ὑμῖν δέδοται γνῶνα! τὰ 

μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν" » τοῖς δὲ λοι- 
ποῖς ἐν παραθολαῖς. Οὐχοῦν τῶν προσερχομένων τῷ 

ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ οἱ μὲν γινώσχοντες τὰ μυστήρια 

τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μαθηταὶ χρηματίξοιεν 

ἄν" οἷς δὲ τὸ τοιοῦτον οὐ δέδοται, ὄχλοι, οἱ τῶν μα- 
θητῶν ἥττους λέγοιντ᾽ ἄν. Πρόσχες γὰρ ἐπιμελῶς, 

ὅτι τοῖς μαθηταῖς εἶπε τό" ε Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ 

μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, » περὶ δὲ τῶν 

ὄχλων τό" « Ἐχείνοις δὲ οὐ δέδοται. » Καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ 

ἀφέησι μὲν τοὺς ὄχλους, ε καὶ ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν, ν 
οὐχὶ δὲ τοὺς μαθητάς" χαὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

πηγϑιουΐα γαρηὶ ΘΟ ογιμη ; » ΓΕ 418. δυίοπι ἰῃ ῬΔΓΆ- 

μο! 5. σίταν οογὰπι 4α] δὰ ποπιθη δεθ δορσροάυμί, ἰἱ 

ΔΡΡΕΙΙδυίαν ἀϊβεῖρυ!, φυΐ ποβουμ! πη ϑι6γᾺ γοβῃὶ 
οαἸόγαπι τ υΐθυ5 δυίοπι 1416 αυϊὰ ἀδίιια) ποη ὁδὶ, 

ἴυγθα, αυς ἀϊδοίρυ}}8 ἀαιογίογαβ ἀϊοὶ ροδϑίηϊ, Αἀ- 

νος οηΐπὶ ἀἐΠἸκοη τον ἰΠυπὶ αἰ χἰ556 ἀἰβο ρα} 15 : « Ὑο- 

υ͵β ἀδίυπι 6δι ἢο556 πιγϑίεγ τερηὶ οοἰογαπι; ν» ἀ6 
ἀγ}}8. δυίθηι ") : « {18 ἀαίυιη ποη οὶ. » Εἰ δ᾽! ὶ, 

ἀϊπιίιει φαϊάθην τ 085, « οὐ νοηϊ ἴῃ ἀοπλπὶ ἧ, » 

πΠΟῊ δ .6η} αἀἰδείρι!08 ; οἱ ἐν }}Π}68 ἀοηγυπὶ « Δ006 55 

βοῦυηΐ δὰ δ πὶ, » ΠΟ (υγ})α, 561 ε ἀϊδείρυϊ! 6}118 ἀΐ-- 

Οδη(65 : Εάϊββογα ποιὶίβϑ ρᾶγαθοϊδῃι Ζ᾽ζαπίογυμι 

δρτὶ ". » ϑ6ὰ οἱ [10], φυᾶπάο διά 8. 118 45 δὰ 
ϑοδηηοπὶ ρογι δ", ε ΒΕΟΟ5511 » 5681:18 ε« ἰὴ Πανΐ- 

« προσῆλθον αὐτῷ, » οὐχὶ οἱ ὄχλοι, ἀλλ᾽ ̓ε οἱ μαθη- Β οὐά, ἴῃ ἰΙοοαϊη ἀῤβογία πη ΒΘΟΓΒΌΠῚ., [υτίδδ 560} 185 

ταὶ αὐτοῦ λέγοντες " Φράσον ἡμῖν τὴν παραδολὴν τῶν 

ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. » ᾿Αλλὰ καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ἡνίκα 
ἁγούσας τὰ περὶ Ἰωάννου ὁ Ἰησοῦς « ἀνεχώρησεν 
ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν, οἱ ὄχλοι ἧχο- 

λούθησαν αὐτῷ, » ὅτε, « ἐξελθὼν εἶδε πολὺν ὄχλον, 
καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤ- 

ῥώστους αὑτῶν, ν τῶν ὄχλων, οὐχὶ τῶν μαθητῶν. 
« ᾿Οὐίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ, » οὐχ οἱ 
ὄχλοι, ἀλλ᾽ «ε οἱ μαθηταὶ λέγοντες, » ὡς ἕτεροι τῶν 

ὄχλων’ « ᾿Απόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 

τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. » ᾿Αλλὰ 
καὶ ἡνίκα « λαθὼν τοὺς πέντε ἄρτους, χαὶ τοὺς 

δύο ἰχθύας, ἀναδλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, χαὶ 
χλάσας τοὺς ἄρτους, ν» οὐ τοῖς ὄχλοις, ἀλλὰ « τοῖς 

δηΐ 6 πὶ; » 400 ἰΘροτα Ἅ ὀχίθη5 Υἱἀ1 ταγῦδια τη0}- 
(λπ|, οἱ πλΐβογιυ8 οἷ8 βδηλυὶϊ ἰδηρυ 08 δογυηὶ ἦν, » 

τὐγθάνγυπὶ 50}}16οἱ, ποη αἰδοϊρυϊογαπι. ε Ἴεθρεγα δι- 
ἰ6πὶ ἴβοίο Δοοοββογυηΐ δὰ θυ}, » πο ἰυγῦς, 568 

« ἀἰδεοίρυ!}! 6} 05 ἀϊοοθηίθ5, ν» πὲροίο ἀϊνογβὶ ἃ ἱαγὺ 5 : 
« Ὀιίπη 6 ἰυγθλ5, υἱ ουηίο5 ἴῃ οΔ5ί6 114 διηδηῖ δὲ 

ο50858 ". ν᾿ Ουΐπ οἱ οὐπὶ « Δοζοριῖ5 ααΐηαιθ ρδηΐθυ8 

οἱ ἀυουυϑ ρἰβείθυ5, ἀϑρίοἰδηβ ἰη οοίυπι θαπαάϊχὶϊ, οἱ 

Γγογῖῖ, οἱ ἀφάϊι, » πο (018, δεὰ ε ἀϊβείρυ}}5 ρμᾶ- 

Π65 ὅν, » αἱ ἀϊδοῖρα!! ἀάγαπὶ ἰυγ δ 415 οαρᾶθθ5. ποη 
ογδηΐ ἃ}} 110 δουοϊρίεπάϊ, βεὰ νυἱχ δεείρογε ροίογδηί ἃ 

ἀἰβοῖρυ! 8. ρᾶπε8. θδηδαϊοιοπΐ8 δδϑιι., 60 ὙΘΓῸ 608 
ΟΠΊΠ65 οοιῃμοάογιιηῖ ; βαίυΓαία. ΘΠ πῈ (υΓ] 5 τοδί ἀαΠ| 

τε χιιοσιμιὶ ἴῃ ἀποάοοίπι οορμἰ πἰ8, 4] φυΐάοπ ρ]επὶ 
μαθηταῖς ἔδωχεν, » ἵνα οἱ μαθηταὶ δῶσι τοῖς ὄχλοις, (Ὁ οδγλμι. 

μὴ χωροῦσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ λαθεῖν, ἀλλὰ μόγις διὰ τῶν μαθητῶν δεχομένοις τοὺς τῆς εὐλογίας Ἰησοῦ ἄρτους, 

καὶ οὐδὲ τούτους πάντας ἐσθίουσι" χορτασθέντες γὰρ οἱ ὄχλοι καταλελοίπασι τὸ περισσεῦον ἐν χοφίνοις 

οὗτσι πλήρεσι δώδεχα. 

Οὗ δὲ ἕνεχεν ταύτας παρειλήφαμεν (75), ἐστὶ τὸ 
προυχείμενον. ὅτι, χωρίσας ὁ Ἰησοῦς τῶν ὄχλων τοὺς 

μαθητὰς, ε ἠνάγχασεν αὐτοὺς ἐμθῆναι εἰς τὸ πλοῖον, 
γκαὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ 

αὐτὸς τοὺς ὄχλους" » οὗ γὰρ ἐδύναντο οἱ ὄχλοι εἰς τὸ 
πέραν ἀπελθεῖν, ὡς οὐ μυστιχῶς Ἑθραῖοι, οἴτινες 

ἑρμηνεύονται Περατιχοί (76)" ἀλλὰ τοῦτο ἔργον ἣν 
κῶν Ἰησοῦ μαθητῶν" λέγω δὲ εἰς τὸ πέραν ἀπελθεῖν, 

χαλ ὑπερθῆναι τὰ βλεπόμενα χαὶ σωματιχὰ, ὡς πρόσ- 

χκαιρα, φθάσαι δὲ ἐπὶ τὰ μὴ βλεπόμενα, καὶ αἰώνια. 

Σὐεργεσία οὖν αὐτάρχης ἣν τοῖς ὄχλοις ἀπὸ τοῦ Ἰη- 

σοῦ αὐτοῖς διδομένη, μὴ δυναμένοις, διὰ τὸ ὄχλους ἢ 

εἶναι, ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν, ἀπολυθῆναι ἀπὸ τοῦ 

58. Μὴ. χιμ, 11. δ 1»]α. ὅ 1014. 56. " 10. ὅ Μαιῆι. χιν, 15, 14. "1014. 15... 5. 10]4, 19. 

(14) Διὰ τί ἐν παραδομαῖς, οἷς. [ῃ ΗοἸ πιϊ 65] οο- 
ἀΐςα οὐ ᾿ηβογίσ δ' αἱ πιᾶπυ τοσοπιίοιΐ : Οριίηϊο ; 
πᾶπι Οἱ δεηϑι5 ἰὰ μοϑίυϊδι, εἰ ΕΓΑΘΠΊι15 ὀχργαϑβὶϊ. 
1 οοάϊοὶυυ5 Απρίΐοαηο, γαιίοαμο οἱ Ταγι διὸ ργὶ- 
1η8 Πηδπὺ 5ογὶρία) 65ι. 

(75) Ταύτας παρειλήφαμεν. Ἐτοβηυ8: ε (εί6- 
τοπὶ ουὐ8 ρταίία 88 δι] ποϊδι9η68 ΟὈἾΟΓ Δἀιπχο- 
γπιυβ. » Αἢ δίψυδηι νοίθπὶ βυρρίδιθαπιὶ τοὶ υϊὶ 
Οτείψεποϑ, υἱ διασαφήσεις, ἐξηγήσεις, ἐπισημειώσεις, 
ταὶ φυϊά δἰπηῖ]ο ἢ ΑΠπ Π05 ἴῃ Ἔχβογί θη ὁ πἰπιἰυ 
Ῥγθοιρίιοβ γόοθπὶ δἰ πὶ ργριογτ  βίπιι5 ἢ Αἢ ῬτῸ 
ταύτας, ἰεφοπάυπι ταῦτα ἢ Ὑἱάἀοτὶς ἰοοίον, Πυξτιῦβ. 
τ ὰ Θσϑοῦραπο0. πἰπιΐυπι ργάοορ8. ποι) [υἱΐ νἱῦ 

ὅ. Ἰὰ αὐΐοπη ῥγορίοῦ φυρά ᾿γς δϑϑυπιρβίπηυϑ, 11- 

Ιυὰ ἐ5ι1 ἀ6 αυὸ πυης σία, αυθὰ ΠΘΙῚΡ6 50 ΟΥΏΘἢ5 

δόβυδ ἀϊδείρυ!ο8. ἃ ἰυγθὶθ, ε« σοι ρυ [1105 506 η- 

ἄδγα ἰπ πανὶ ουϊαπι, οἱ ργβοδάσθγα δὰ πὶ ἰγδη5 [γοίαπι, 

ἄοηθο ἰρ86 ἀϊπιιιογοῖ τυγ 085. δ: » ἢ6 6 Θηἶπ Ροίογδηί 
1ταγθς ἴῃ υἱκαγίογοπι γί ραπι ἰγδηβίγα, υἱροίθ 4υς ποι 

οββθηὶ πηγϑίϊςς ΠΕΡγαὶ φὰΐ οχροηιπίυν, ΤΡ) ; 
566 ἰὰ ορυϑ ογαὶ ἀϊβεϊρυ!ογαπ) 9658; ἀΐσ0 δυίθπι, ἴῃ 

υἱιαγίογαπι γί ρᾶπι ἰΓηβῖγο, αἱ δὰ αι νἱἀθηΐιτ, οοΥ- 

Ρονόϑιο βυπηΐ, πυροῖς (ἀπιρογαγία, ἰγαησαγοάϊ ; ρὲ - 

νοιίγα δυίοπὶ δ] οἃ 4:8 ποη νἱάοηίαγ, οἱ βυῃὶ 

βίεγηδ. Βοποῇοίυπι ἰφίίυτ βυηοίοηα. ὅγαὰὶ {τ} ἃ 
δόβὺ ἴῃ 1458 ΘΟ] Δίυ πὶ, οὐ πὶ Πο ροϑϑεηὶ 48. ἰγᾶπ5- 

4 1014. 22. 

οἰαγίβϑιιηυβ, βἰφυΐάδη ἰη οοἀά. Απρ]οᾶη0, γΑιοδπῸ 
οἱ Τγιηΐδηο, βἰπ}}}} πιοάο ἰὲρίίυν ταύτας παρειλήφα- 

ν. 

βΕμ0) Ἑδραῖοι, οἵτινες ἑρμηγεύονται Περατικοί. 
Ονϊρόποβ, ἐπ Νμηι. ο. χχῖν, ΠΟΙΏΠ. 19: ε 1516. ὀγρῸ 
Ῥορυ!υ8. οἰἰαπι ΠΕΡΓα5. ἀἰοαγ, αυΐὰ ἰγδηϑὶϊ (6 
ΕΥΡΙΟ δά ἰθγγϑπὶ Γαργοπι 558] οηἷβ. ν [4 οὐπὶ θΘτὶ- 
βύμ8 ΒΘΠΒΘΓΌΩΣ Υἱγί σιάνο8. ΠΙΣΠΙρΙ αὐ πη ; 50, πΠ6 
Ἰηο ορογᾶπι πηθᾶπὶ ἰἀπι, νἀ ΝΑΙ οἱ ργοίθβοπι. ὅ 
δά Βιθ|. Ῥοί ιυηα, οἱ ογυά ἰδδἰ πιὰ πη ΟδοσγαρίΣ 
δαῦγ ορυβ, {Π. 1, ς, 14: ράᾶγῖ. 1. 1πίοτῖπι δ πδά- 
νογία νοοθπὶ, Περατιχοί, οὐλ 8.10] ἴογς αἰοδηίυν, 
Περάται. Ἠυετιυϑ. 
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ἴγα ἰπ ὉΠ γίογαπι γίραην, φιοά ἰαγίναΣ 6856η1, ἃ ὅδ8ι 

ἀἰπηῖμ! : φυδ ἀϊπιϊβϑίοηθ ἢ0]]ὺ5 Βα εὶ ἀϊπι 6 μά ρο- 

(ἐδίδίθπι ργῶίογ ὑηπ) ΟἸιγίβιαπι ; πδς ροϑβ5: 0116 δϑὶ 

ἀἰμαΐει] φυδηαυδπι,, 4ιΐ Πο ρΓΐὰ5 ρᾷη68 οοιηδάδ- 
εἶξ, φυΐινιι5 δδβι5 θαποαϊεἶς ; 66 γθγῸ ροββ Ὁ} }6 φιαθηι- 

ηὐλδὴὴ ρᾶπο5 "επραϊοιϊοι 5 768 οοπιράθδγο, ψαϊ ἤθη 

[μμ (δοδγί( βίσυ: [υβ5: δεβυ8, οἵ ποὴ βιιργᾷ [πυπὶ 

ὀϊδουθυοτίς, υἱ ἐγαα!αΐπιι5. 564. πόθ Π06 ροΒ810}}6 

6ϑί (Ἄ 6 γα [Γ088, 0188 ἸΘΠ 6 8ι118 υγΐϊυα5. δ6ου 85 
Τυογίηι δοβύπι ϑοοοάθηίεπι ἴῃ ἀδβογίαπι Ἰοσυπι 550Γ- 
διπὶ. Εἰ ργίπηαπι φυϊάδπι τοραίι5 ἃ ἀἰδβείριη 8 υἱ ἀϊ- 
ποι ἰαγθαθ, πὸπ αἰπιϊδὶι, ἀοηῆθὲ δᾶβ ἁ]υδγίὶ 
Ραηΐνυ8 θαηοαϊοιοηΐ5 ; απο δαίοιῃ ἀἰπεμῖε, Ρυ.- 
φύδπηι οοορὶϊ ἀϊδοὶ ρα ]058 παυΐπὶ σοιβοαπάργα, οἱ ἀϊ- 
πείτεἰϊ 6845 δου δὶ π ἰπῆπιο ἸΟΟῸ νογβδηίββ : ἰηἴγα 
αυΐρρα εγαΐ ἀδβογίιπι ; ἧρβ6 διιίαπι ε δβοδπᾶϊε ἴῃ 
ΤΉΟΠ 6 ΟΥΆΓΟ ἧ. » [ἃ νὲγοὸ οὐβογναπάυπι ὁδί, βέδίϊ πὶ 
ΘΟὨΙρι}1556 Φαϑ πη αἀἰδοίρυ!οβ ε ἀβοθπάδγα ἰπ παᾶυΐπὶ, 
εἰ ῥγϑοθίίαγα διπὶ ἰγδηβ [γοίυπι δ, ν ροφί]πδπι αυΐη- 
406 Ἰνοπιίηυπι πὰ αἰυΐι.  όγυπὶ ποη ροιϊυδγυμὶ 
ἀἰβεῖρι!! ργϑοδάδγα ϑαβαπι ἴῃ ἩΜΘΓίογθηι τίρδπι, 5οὰ 

υδὶ δὰ υ5ηπὸ πηράϊαπ) πιαγὶβ ρεγυδπίββθηι., ἰδοίαγθ- 
ἴπγαιι6 πανΐβ8, φυοά ουπιγαγίι8 ἱρ58 δββοῖ νϑηίυβ., 
{πη Ρογουϊϑῖ διπί, οαπὶ οἶγοᾶ 4υλτίδπι ποοίί5 νἱὶ- 
εἰ απι νεπίββοὶ δὴ [105 76505. ΕἸ ηἰδὶ 265ι:18 πᾶνϑια 
οοηβοοπάΐ5θ6ῖ, πο4η6 πλν απ θι8 ἀἰβοίρυ!5 φάγος 
8Π8 Υγεηΐυ8 ΓΕ ϑἰϑϑεῖ,, πρῆηῦδ ἧππ υἱίογίογαπι 
τίραιη, ροϑὲ ἐγϑ)δοία πη πιᾶγθ, πανί σϑηΐθβ υθηίββθηϊ. 
Εἰ νοϊθηϑ [ν[2586 ΘΧροΡ πθη0 ἀοοαγα {Π|05.,. πο 
ΡΟβθ86 ἀ᾽βα8 568 {ΓᾺΠ5 ἰδοῦπὶ ἵγα, ἐ ΘΟΠΊΡΙΠ}  αυΪ- 
ἀθπὶ δϑοδηάδγο ἴῃ παυϊουϊδπη, οἱ 86 ἱγᾶῃ8 [γϑίυπὶ 
Ργδοδδγθ ; » οὔ ἤθη ροββϑηΐ δυΐθῃι {1 αἱίγᾶ πη6- 
ἀἴαπι πιατὶβ ργορτγϑαΐ, ἈΒράγθηβ, εἰ 6ἃ 4υδ8 5ογίρί8 
5π| [Δοΐ6η8, οπίθη ἀξ εατη 4υΐ [ΓΔ Π8 πιᾶγα ΡεΡγθπο- 
τί, δοδὺ βίπιυϊ οαπὶ 10 πᾶνίφαπία {ΠΠπ|ς ρογνοη 556. 
Θυούπαπι 68 δυΐαπι πανὶ ίτιπι, υοὰ ἀϊδβείρι]08 76- 
δ08 ΠΟΠΙΡΕΪΙ ΘΟ βαθιά ογα 40 [Ογία 586 ἰδιδιϊοπυπι 
εἰ Δ(ΠΙ οὐοη πὶ οογίάπηδη, ἦῃ φυορά ἃ  γῦυ 4118 οοιη- 
Ρυϊβυ8, οἱ {ιδϑὶ μιν {8 Ὑθηΐ!, γοΐδπιθ ϑαγνδίογα ἴῃ 
᾿δοίδιο {110 πανί ρίο ἃ Πυσεθυβ, εἰ νθηιο δάνεογϑο ἀϊ- 
δοἴριι]05 Θχθγοογα ἢ Ουοηΐαπι δυΐθηι « δίδιπι οοπ)- 
Ρυΐιε ἀἰδοίρυϊοβ ἀβοθπάδγα ἴῃ ρανίουϊδηι οἱ Ργϑφοθάογο 
ΘὺπΠὶ ἴγ8}}8 ἰγοία π., » ἱπηπηυαίο ῬΑ. ΠΒΡῈΡ 5ΘΓΠΊΟΠΘ 
βογίρϑιι Μᾶγοιιβ" : «ε Εἰ 5βἰδιΐπη οοορὶς ἀϊδοῖρυ!ο5 βυ05 
Ἀβοθηάογθ μαΥΐπὶ, υἱ ργαεδάδγοηὶ δὰπὶ ἐΓδΠ5 [Γϑίιπι 
84 ΒεοιΠβϑί δι ; » πϑθεββο δϑὶ Θχρ)ίοαγο Πυ, « ο06- 
Εἰς, » αυδηἋο ρῥτίυβ. νἱάδυίπιυβ δᾶ ᾳυς 883 αεἀ 
ὀχίβαλη) Μαγοὶ ἀἰβογαραηιίϑπ Ρογιίποι, αυὶ 4}1- 
ΤΜΑιμ. χιν, 385, 4104. 99, ᾽ Ματα. νι, 48. 
(71) Τοῦ ἐναντίου. ϑετἰθοπάυπι καὶ τοῦ ἐναντίου. 
[18) Καὶ εὐθέως ἠγάγχασε τοὺς μαθητὰς αὐ- 

τοῦ, οἴ0., υ506 8 τάχα οὖν. ἴηἀ6 ἰἴφαθι Ιοροπάμυπι, Μαιίῃ. χιν, 48: Καὶ εὐθέως ἠνάγχασεν ὁ Ἰησοῦς 
τοὺς μαθητὰς ἐμόῆναι εἰς τὸ πλοῖον. ΝῸΠ υἱ ΟἸπποΒ 
Θὐϊιίοπε8 αταος, τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, οἱ ΟΠηπ6ς, ργθῖο Ὑυ βαίαπὶ εἰ Ῥογβίοδιη, ἐμιθγργοί!η68. 
Βυετιυβ. 

(79) Ὡρισμένον πιλεῖόν τι" ἐμφαίνοντος, εἰς. ΕΥ̓ΘΠ05 : ε (δγίδηι ἡλυὶπὶ δἰ φηϊοδηι5 ρογ διϑϊίαπι 
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Α Ἰησοῦ" ἥντινα ἀπόλυσιν οὐδεὶς ἔχει ἐξουσιαν ἀπολύειν, ; 

ἢ ὁ Χριστὸς μόνος" χαὶ οὐχ οἷόν τε ἐστὶν ἀπολυθῆναί 

τινα, μὴ πρότερον φαγόντα ἄρτων, ὧν ὁ Ἱησοῦς 

εὐλογεῖ οὐχ οἷον δὲ φαγεῖν τῶν ἄρτων τῆς εὐλογίας 

Ἰησοῦ, εἰ μὴ ὡς ἐχέλευσεν ὁ Ἰησοῦς. ποιήσαντα, χαὶ 

ἀναχλιθέντα ἐπὶ τοῦ χόρτου, ὡς ἀποδεδώχαμεν. 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο οἷόν τε ποιῆσαι τοὺς ὄχλους μὴ ἀχο- 

λουθήσαντας τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῶν ἰδίων πόλεων, ἀνα- 
χωρήσαντι εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. Καὶ πρότε- 

ρὸν μὲν ἀξιούμενος ὑπὸ τῶν μαθητῶν ἀπολῦσαι τοὺς 
ὄχλους, οὐχ ἀπέλυσεν, ἕως ἔθρεψε τοῖς ἄρτοις τῆς 
εὐλογίας: νῦν δὲ ἀπολύει, τῶν μαθητῶν πρότερον 

ἀναγχασθέντων ἐμόῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἀπολύει 
αὐτοὺς κάτω που τυγχάνοντας" χάτω γὰρ ἡ ἔρημος" 

αὐτὸς δὲ « ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. » Καὶ 
Β τοῦτο δὲ παρατηρητέον, ὅτι εὐθέως μετὰ τὸ τραφῇ- 

ναι τοὺς πενταχισχιλίους ἢνάγχασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

μαθητὰς « ἐμδῆναι εἰς τὸ πλοῖον, χαὶ προάγειν αὖ- 

τὸν εἰς τὸ πέραν. » Πλὴν οὐ δεδύνηνται οἱ μαθηταὶ 

προάγειν τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πέραν, ἀλλὰ μέχρι τοῦ 

μέσου τῆς θαλάσσης φθάσαντες, βασανιζομένου τοῦ 
πλοίου τῷ τὸν ἄνεμον αὐτοῖς εἶναι ἐναντίον, ἐφοδή- 

θησαν, περὶ τετάρτην φυλαχὴν τῆς νυχτὸς ἐλθόντος 

πρὸς αὐτοὺς τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ εἰ μὴ ἀναθεθήχει εἰς 
τὸ πλοῖον ὁ Ἰησοῦς, οὔτ᾽ ἂν ὁ τοῖς πλέουσι μαθηταῖς 

ἐναντιούμενος ἐπαύσατο ἄνεμος, οὔτ᾽ ἂν διαπερά- 

σαντες ἦλθον εἰς τὸ πέραν οἱ πλέοντες" χαὶ τάχα 

βουλόμενος τῇ πείρᾳ αὐτοὺς διδάξαι, ὅτι οὐχ οἷόν τε 
ἐστὶ χωρὶς αὐτοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν, « ἢνάγχασε 

μὲν ἐμδῆναι εἰς τὸ πλοῖον, χαὶ προάγειν αὐτὸν εἰς 

τὸ πέραν" ν μὴ δυνηθεῖσι δ᾽ αὐτοῖς πλέον τοῦ μέσου 

τῆς θαλάσσης διελθεῖν, ἐπιφανεὶς χαὶ ποιήσας τὰ 

γεγραμμένα, ἔδειξεν ὅτι ὁ εἰς τὸ πέραν γιγνόμενος 

Ἰησοῦ αὐτῷ συμπλέοντος φθάνει ἐχεῖ. Τί δὲ τὸ 

πλοῖον εἰς ὃ ἠνάγχασεν ἐμδῆναι τοὺς μαθητὰς ὁ Ἰη- 

σοῦς ; ἣ τάχα ὁ τῶν πειρασμῶν καὶ περιστάσεων 
ἀγὼν, εἰς ὃν ἀναγχαζόμενός τις ὑπὸ τοῦ Λόγου, χαὶ 

οἱονεὶ οὐχ ἑχὼν ἔρχεται, βουλομένου τοῦ Σωτῆρος 
γυμνάσασθαι τοὺς μαθητὰς ἐν τῷ βασανιζομένῳ 

τούτῳ πλοίῳ ὑπὸ τῶν χυμάτων τοῦ ἐναντίου (77) 
ἀνέμου. Ἐπειδὴ δὲ « εὐθέως ἠνάγχασε τοὺς μαθητὰς 
ἐμδῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ 

πέραν, ν ὀλίγον ἐναλλάξας τὴν λέξιν ἀνέγραψε χαὶ ὁ 

Μάρχος, ποιήσας" « Καὶ εὐθέως ἠνάγχασε τοὺς μα- 

Ὁ θητὰς αὐτοῦ (18) ἐμόδῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προ- 
ἀγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν εἰς Βηθσαϊδᾶ" » ἀναγχαῖον 
ἐπιστῆσαι τῷ « ἠνάγχασεν, ν ἐπὰν πρότερον ἴδωμεν 

τὰ τῆς ὀλίγης παραλλαγῆς τοῦ Μάρχου, ὡρισμένον 
πλεῖόν τι ἐμφαίνοντος (79) διὰ τῆς τοῦ ἄρθρου προσ- 

᾿ 

Δγιϊου] πὶ: » Ἰεβογαΐ πλοῖον, ρυϊαθαίᾳαο ἰπ 60 νοι 
ἀἰδριιδιϊοηεηι ἤδης ΟΥ ξοηΐβ, φαοὰ νοοᾶθυ]ο, πλοῖον, 
ΡΓα χὺ5 6556ὲ ΔΡιο]5, τό, ἀρὰ Μαγουιῃ ; Πϑ1 
50 εἰ 116 ϑυργα: ε Μάγοι ραυΐιπὶ ἱπιπηυιδιῖ5. νογ- 
05. 5ἷς. ροβιῆὶ : Εἰ οοηίεδβιϊπι οομηρα! ἀϊβοί 108 
5Β1105 ἱῃηρΓοα εἰς τὸ πλοῖον, [( 68ῖ, ἰῃ ΠΑΥΘΠ,. » ῥυοεὶ 
ΠΟΗ Θἰἴδπὶ ρΓρχαπ) 511, τό, ἀρυὰ Μαιιμευπι. Πεϊπάθ 
4ιοπηοάο οοΟ αγαγθηΐ οὐπὶ {|}|8 δοχαδιία πὸ : Οὐ 
γὰρ ταυτὸν ἐμφαίνεται ἀπὸ τοῦ ε εὐθέως ἣν σε 
τοὺς μαθητάς" » ἔχει δέ πι πλεῖον τὸ, « τοὺς μαθητὰς 

᾿ Ὑοουϊλπι τι, ἀυδπι ἐπὶ ποις ὀχίθοηι Βυδυ5 Ἠυοιίυβαυο, ἰῃ ἰσχία τοϑι υΐπηαβ. Εριτ. Ῥάτϑοι.. 
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θήκχης “ οὐ γὰρ ταυτὸν ἐμφαίνεται ἀπὸ τῶν «ε εὐθέως 
ἠνάγχασςε τοὺς μαθητάς" » ἔχει δέ τι πλεῖον τὸ, «ε τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ, » παρὰ τῷ Μάρχῳ γεγραμμένον, 

παρὰ τὸ ἁπλῶς, ε τοὺς μαθητάς. » Τάχα οὖν ἵνα καὶ 
τῇ λέξει παραστῶμεν (80), οἱ μὲν μαθηταὶ, δυσαπο- 

σπάστως ἔχοντες τοῦ Ἰησοῦ (81), οὐδὲ χατὰ τὸ τυχὸν 

αὐτοῦ χωρίζεσθαι δύνανται, βουλόμενοι παρεῖναι 

αὐτῷ’ ὁ δὲ χρίνας αὐτοὺς πεῖραν λαθεῖν χυμάτων 
καὶ ἐναντίου ἀνέμου, οὐκ ἂν γενομένου, εἰ ἦσαν μετὰ 
«οὔ ἽἼησοῦ, ἀνάγχην αὐτοῖς ἐπήρτησε χωρισθεῖσιν 
αὐτοῦ ἐμόῆναι εἰς πλοῖον. ᾿Αναγχάζει μὲν οὖν τοὺς 

μαθητὰς ἐμδῆναι εἰς τὸ. πλοῖον τῶν πειρασμῶν ὁ Σω- 
τὴρ, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, καὶ ἐπέχεινα 

τῶν περιστάσεων διὰ τὸ νιχᾷν αὐτοὺς γενέσθαι" οἱ 
δὲ εἰς τὸ μέσον τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν ἐν πειρασμοῖς 
γενόμενοι χυμάτων, χαὶ τῶν ἐναντίων ἀνέμων χω- 
λνόντων αὐτοὺς ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν, παλαίοντες 

οὐ δεδύνηνται χωρὶς τοῦ Ἰησοῦ νιχῇσαι τὰ χύματα 

καὶ τὸν ἐναντίον ἄνεμον, χαὶ φθάσαι εἰς τὸ πέραν. 

Διόπερ ἐλεήσας αὐτοὺς ὁ Λόγος, πάντα τὰ παρ᾽ ἑαυ- 
τοὺς πράξαντας, ἵνα εἰς τὸ πέραν γένωνται, ἦλθε 

πρὸς αὑτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν, αὐτῷ μὴ 

ἔχουσαν χύματα, οὐδὲ ἄνεμον ἐναντιοῦσθαι δυνάμε- 

νον, εἰ χαὶ ἐδούλετο" χαὶ γὰρ οὐ γέγραπται, ε« Ἦλθε 
πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὰ κύματα,» ἀλλ᾽, « ἐπὶ 

τὰ ὕδατα" » ὥσπερ ὁ Πέτρος (83), ὅστις, χατὰ τὰς 

ἀρχὰς εἰπόντος αὐτῷ τοῦ Ἰησοῦ" ε« Ἐλθέ χαταδὰς 

ἀπὸ τοῦ πλοίου, περιεπάτησεν, ν» οὐχ ἐπὶ τὰ χύματα, 
ἀλλ᾽ ε ἐπὶ τὰ ὕδατα, » ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 

ἐπεὶ δὲ ἐδίστασεν, εἶδεν ἰσχυρὸν τὸν ἄνεμον, οὐχ ὄντα "Ἢ 

ἐσχυρὺν τῷ ἀποθεμένῳ τὴν ὀλιγοπιστίαν καὶ τὸν 
δισταγμόν. Καὶ ἀναδάντος τοῦ Ἰησοῦ μετὰ Πέτρου 
εἰς τὸ πλοῖον, ἐχόπασεν ὁ ἄνεμος, μηδὲν ἔτι δυνά- 

μενος ἐνεργεῖν, εἰς αὐτὸ ἀναθάντος τοῦ Ἰησοῦ. 

ΘΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΛῸΝΜ ΤΟΝῸ5 ΧΙ. 918 

Α 4ι πιαρῖβ ργαἢηϊυπι ΡΘΓ γίΐου !! δαἀάιιοποπὶ δὶ" 

δηϊῆοανίι. ΝΟ επΐπὶ ἰάθπι ἀδοἰΓΑΜΙΤ [}18. ὙΘΓΒΪ5 : 

« διδιίχι σομρυ} 1 ἀΐβοίρα!ο5; ν ΒαΡροὶ ὑυθῦὸ δ᾽αυϊά 

ΔΙΡ 15, « ἀἰδείρυ]οβ 5005,» ἃ Μαγοο 80) ρίυ, 
4υδῃι 5 π|ρ οἰ 16 Γ, « ἀϊδείρυϊοβ. » ΕὈγί4558 ἰφίίυγ, 

υἱ 234 δῆς Ογδιοποπὶ δηϊθιη δγογίδηναϑ, αἰδοὶς 

Ρυ}} ἤγη ον μθγθηΐθα δθθ, ΠῸἢ 4υδνῖ8 ἀδ18 οοε8- 

βίοπο 80 {Π|0 βθρασγαῦὶ βοβϑιηὶ, νυ επίθ8 δά6556 {Π]]}, 

᾿ [5 δυΐδπι οὐτη ἀθδογονίββοι ὧἍ. 11} Πυείυσσπι ρογίους 

Ἰυμ (δεογθιῖ, οἱ διἰνογϑί νθηϊὶ, αὶ πὰ} 15 [υ͵556ὶ, 5ἷ 

οὐπὶ 688 [|556η|, ἰημροϑυΐ! 1}18 παοοϑϑιίαίοπι ς0η- 
βοομἀθηκὶ πανἷπὶ, ροβί ΔΗ} ἃ 56 [υ͵856η1 βδραγαδίΐ. 
(ορεῖι ἰρίιατ βεγνδίογ ἀἰβεῖρυ!ο5. οοηβοθηάθγο (θη 8- 

εἰοπυπι παν ρίιηι, οἱ ργαοδάθγο 56 ἰη υἱοτίογεπι τὶ - 

Ῥϑ), οἴ ρὲ} θάγυι υἱοίογίδη), υἱέγὰ ΠῚ Ο(101165 Π0η- 

ϑοἰβίογο. {Π| δαΐίδθηῃ οὐπὶ δά τηϑάϊαπι τηγ}8, οἱ Πιοίυσπι 

4υἱ ᾿η ἰοη δι οη θυ συηὶ, ρερυ θη ϑ5θηΐ, ργΟ 6008 

δάνεογϑίβ υθη 5 "6 ἰγδῃϑ8 ἰδσύπὶ ᾿γθηΐ, πο ροϊυσΓαυηῖΐ, 

αὔϑαυθ δεϑυ (ΟἸοιΔη6 5, νἴποογα Πυσία5, οἱ γϑη- 
κι) δὐνογθαπὶ, οἱ δὶ υ] γί ογοπὶ ΓΙ ρΆ1 ΡΟΓΥΘηἶΓα. 

Ριορίοτοα πιϊβογίι πη δόγυπὴ Ἶογθαπι, 4υἱ οπιπία ρΡΓῸ 
νἰνίθυβ ἴδοογοπὶ, υὧἱ δὰ {Ππ|ὰ8 ορροβίτυπι μεγνϑηΐ- 

τοηΐ, δὰ 608 υὑδηὶϊ δπι 8 }}8 ΒΌΡΟΓ πιάτα, αυο0ἀ 

Παςίιι5. πο ΠαθΘ θαι, πα νοηίυη οἱ δάνογϑθατγὶ γϑ]θη- 

θη, οἰ ῃδὶ γο] υἶ55εῖ. Νὰς οηΐπι βογὶρίαπι οὶ ᾽ὃ : 

« οηὶΐιϊ 2 605 Δ 0}]ΔΠ5 δυροῦ Πυοσίι!5, ν Β6ἀ « 51:1- 

ΡῈΡ δηυ88, » 4υδπιδαπηοάθπηι Ρεΐτυ5 40}, οπὶ ηἾ 110 

ἀἰχίββοὶ οἱ δθϑυ3 1" : ε Ὑοιηΐ ; ἀδβοθμάοης 606 ἡδνυϊ- 

εὐἷα., Δηιθυϊαῦαι, » ποθὴ ΒΙΡΟΓ Πυσίυ8, 564 « 5006 

8405,» υἱ δὰ 3όδυπι ἰταί ; ροβίιδηι δυΐοπὶ υ}}]- 

ἰαγῖ!, νυἱάϊι νδ᾽υπὶ 6586 γθη!υπι, 4υἱ να] άιι5 1}}} θη 

ογδὶ φυὶ οχίρυδην Πάοπι οἱ ὀυλ  αι!οπ πὶ ἀθροϑαθ- 

ταὶ. Εἰ δἰ πηυ δ! αια οἰπὶ Ῥεῖγο παυϊσίαπι ΘΟΠβοθἢ- 

ἀϊι 26505, ΓΘ δ᾽1 νου 5, Πἰ}}] διηθ! 8 ἷῃ πᾶ- 

Β 

Υδὴ ΔΡΟΓῈ νδίθῃβ, ροϑβίφιδη) δᾶπὶ οοΟημβοδηάογαΐ δ6808. 

Καὶ τότε οἱ μαθηταὶ, ε διαπεράσαντες, ἦλθον εἰς 
τὴν γῆν Γενησαρὲτ (88), » ἧς τὴν ἑρμηνείαν εἰ ἔγνω- 

16. Μλι}). χιν, 328. 1014. 29. 5 01. 54. 

αὐτοῦ, » παρὰ τῷ Μάρχῳ γεγραμμένον, παρὰ τὸ 
ἁπλῶς, ε τοὺς μαθητάς. » Οπγηΐηο ΕΤΔΒΠΊι πη Τακὶι τοὶ 
ταο ; ἰοσοπάυμ δηΐη) : ὡρισμένον πλεῖόν τι ἐμφαί- 
νοντος. Υυ]ῖ ἐπ Οτίζοιιθβ δΔιηρ! 5 υϊάρίαπι) [ι8- 
Βεγθ Μάαγοῦπὶ αυἱ 5Βογίρβί!, τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
αὐυλπὶ Μαιι πα 4υΐ, τοὺς μαθητάς, δἰπηρ!ἰοἰϊοτ. 
Νες φυδπιᾳυδπὶ πλόνογα ἀθυδὶ νοοδθι πὶ, ἄρθρου, 
4ια5ὶ, τό, εἰῖ ἄρθρον, αὐτοῦ ποῃ 5]ῖ ; ποη ΘηΪἰπὶ 
βιυίοίς ἄρθρον βυπιρδθὶ!, 564. ῳ ἰαχίι5 ρϑυϊαηι, οἱ δά 
ὑδάυ 6 ῬΓΟΠΟΠΊΪΠΔ 5 βη ΠἸοαιοποπὶ ἰρϑίυ5 δχίθηαί : 
Δ 95Π8}}} 4υΐρρα 6586 ργοῃοβίθη ἱπίεγ οἱ ἁγίου ]υπὶ 
αὐ! αι οπὶ ρον δὸπε φγαιηπιδίϊοὶ, υἱ πῆγα πὰ Ὡ0ἢ 
81 υἱγυπιαια ἄρθρον Δρρεϊατὶ. Ηυετιῦβ. 

(80) Τάχα οὖν ἵνα καὶ τῇ «“έξει παραστῶμεν. 
Εγϑϑιθὰ5. ὙΠ ΠΟΓΠῚ οπὶ ργβοθ θα θυ5 ἀμ δπι 6588 
βεγίθ πη, υδγίίιααθ : ε Εοτγίαβϑίβ αἱ οἰΐαπι αἰοι!οΠ}5 
᾿Ἰῃη0 40 ἢ ΠΠΟΓΑΓΘΠΊΙΓ, » Αἱ δὰ μεγιΐπογα οχἰ βίϊπιο δὰ 
βεηπθηιϊία, οἱ δηία τάχα, Δϑογὶ δαπάδιῃ τελείαν στι- 
Ὑμὴν, ποι! ροβὶ παραστῶμεν. ἴον. 

(81) Οἱ μὲν Πάθηται: δυσαποσπάστως ἔχογτες 
τοῦ Ἰησοῦ. Δαὶ ΠΙΘΓΟΠγΠλιπὶ, ΟΠ Γγβοϑίθιηυπι οἱ 
Βαιϊῃγηιίυπι. 

(82) Ὥσπερ ὁ Πέτρος. ξ νοξὲ5 ἀδογϑηῖ ἴα οἀϊξ 
ον Ηυοι!!, βοὰ βιιρρίθηιυγ ἃ οοὐὰ. ϑδιίοδπο εἰ 
Τοανϊμΐαμο. 

6. Εἰ ταπς ἀϊπεῖρυ!ϊ 4 οαπὶ ἰγαηϑίγοίδϑβθηϊ, ν6Πη6- 

ται ἴῃ [οΡγὰπὶ ἀθη βάγια! ᾽5, οὐ}5 ἰπιογργοίδ Ποῖα 

(85) Εἰς τὴν γῆν Γενησαρὲτ, ἧς, εἰς. Γεννησαρὲτ, 
Γεννησάρ, Οςπηοβᾶτα οἱ ΘΠ ΟΒΑΓ, ΓΟρΟ οἱ ἰδθὺϑ8 
τορίοηί νἱοἰπυβ. ΝΌΠ Δ ἀχϑίδιὶ νοοΐβ ἢυ}}5 ΠΊΘΠΕΪΟ ἰπ 
γοιογὶ5 Τοβίδπηοηι Ηδυταϊοο σονοχία ; ἴῃ Νονὶ 850 - 
τίδοα δαϊποπθ δα βουῦι ϑιυν “ΘΔ: Ο}}05 ἀϊο( ον 5 
οΥἰφίποπι τοίουγο βρίβϑυμι δϑὶ ποφοίίυηι. Ηϊογοηγ- 

Ὁ πι8, "0. 26 ποπι. Π εὐταῖο. ; « ἀΘηθ684Γ, ογίυ5, ργὶπ- 
οἰβίαμη. ν 14 διμδηπιίίδι ϑϑηί68 Ραφηίηυβ, εἱ ἰδρὶῖ: 
« Ποτίυβ. ρυϊποίρυπι,» ὩΣ Δ. ΠΩ ΘΡΡγοίδιγ ᾿Γρο. 

(εγοᾶ Ῥαρηΐπυϑ : ε Ῥγοίθοι]ο ῥγποἰρῖ8, » ἃ ὯΔ « ῬγῸ" 

ἰοχίϊ. » 56 Ἰεφεπάυπι οπηπΐπο ἰπ ΠΙΘγοηγιηο : « Οτιιι5 
Ῥυεϊπείρυπι ;» Ηδβγομίυβ : Γεννισαρὲτ, πατρὶς ἀρχόν- 

των, ἃ (Παϊ]άο ὍΣ οἱ Ὡγ 2. Ὀεενδηι Δ} ἃ τΝΔ 

“22, ηυοα ἰπ οΡρΓοίδπιυν « γ8}}18 Πουῖἀᾶ : » ΠΙΆ] ]6ῖη, 
« γ8}}}18 σοηβ ἴα,» ἽΧ2 υῖρρθ βυγευϊυπὶ βἰφηὶΠοαί : 
[γδοθῖ οπἶπη 6856 Γορίοηοπι πᾶπς δά ρῥγοάϊρίτ 
υ54υ6 (65{ΠΠοαιὰν Πο5αρῖνι5, 110. 1. δὲ θεί(. δμά., 
(80. 18, εἰ Ποβεριὶ ρεγροίυαυϑ Ππηἰδίοῦ ΠΠοκοϑίρρυϑ, 
ι0. μι Εχοὶά. Ηἱοτοδοί., οἂρ. 20. Α ΣΓῺΣ [Δείυ αι 
εοπ͵θοίδης αυϊάδιι “ἿὮΣ., πιυΐϊαίο ἃ ΟΠ] 4618 (δρὶι 
ἴῃ Οἰπιεὶ, εἱ ἰπβογίο ϑδηῖθοῖ : φυοὰ νοιυπὶ ΘΒ. 
Ἰιδᾳιια ραϑβϑίπι ἰῃ γειογὶ Τοϑίδπιοπίο γορίοποπι αἷμ - 
πογοιὶ ἃ (Δ! ἀτὶβ ρᾶγαριμγαβιῖὶβ σι οβὰγ οἱ θη 69 
ΘΆΓΘΙ Δρροἰδίλπιὶ ΠΔμΟἰβοα 5. ἴῃ 6ἃ δυΐίθπι ἃρρεὶσ 
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ἄδβῆ, 51 5Ξεἴνθηνβ, ἂν 1Π4 ὑυναγοπιυγ Δ απδίθπυϑ Α μὲν, καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς ὠνάμεθα ἄν τι πρὸς τὴν τῶν 

δὰ δοτιπι), ἀ6 αυΐθι5 ἀείπνι5, ἀχροϑίοποιι. Οὐ βοῦν 
δυίοιι, αυληἀοηυΐδεπι Πι 6} 18 66. Πδι8, ποι} β'ΠΘ ἢ 8 

ἰθηῖδν} ἐγ θὰ5 συργα ἰὰ φιοΐ ροββυηι, αυὰ γαϊίομα 
ΕἸΠ 5 Βεὶ ἀἰβοῖρυ!οβ ἐοομεγίι πανυϊσία μι σοπβοοηάδγα, 
πἢ φαΐ [ΟΥΙΙΟΓα 5 οββθηΐ, νϑ]οηίοβηια δὰ πηραϊιτη πηᾶ- 

τί ῬΡοῦυθηΐγθ, οἱ ϑυβίίηθγε Πυοίιμπι ᾿φοίιίοηθηι, 

ὄομος αἀΐφηὶ οναβίββϑοηι αἰνίηο δυχί!ο, οἱ υἱαΐβϑθος 

Φοδυπι, δυι ἰβδθιία 8 Θὰ πὶ ροβίητ"ΆΠ) ἀδοθηἰβϑοὶ, οἱ 
(γα ]οογο, οἱ ἴῃ ἰού γῆ Οοποβαγθα ρογνθηΐγα. « Εἰ 

αἰ 5815. ἐγ} 5 15,» χα υἱροία ἐμ οἰ Πογ8., η8- 

τἱ εἰ !, οἱ Πυοίυσμι, δἰ νοπιΐ δάναιβὶ ρογίοι αν ἢυν 

[δοογϑιῖ, 4 δϑοθηθὶι ἴῃ πιομ δι βοῖα 5 ΟὐΆΓα 5.» ΡΓῸ 
400 ϑυίθη) ΟΓΔΓΟ᾽ 81} [0 11556 ργῸ (υγυΐς, αἱ ροϑί- 
4αδπὶ αἶπιΐθ8α: δύ} οὑπὶ Ραμ ΐθιι5 μδιοι οἰ ομΐβ., 
ΜΝ} οομίγανίαη (Δείαηι ἀἰπνοβίοιϊ ἃ δοβιυῦ ΡγῸ ἀϊ- 
Βορυ}}8 γοΓῸ, αἱ, ἃ 86 δοδοιὶ πᾶνῖσίτπι ΘΟ ΒΟΘηάρΓο, 
Εἰ 86 ἴῃ υ]! ον Ἰογοη στίρϑι ργβοθίίογα, αἰ} ἴῃ πιδτὶ 
Ραιϊληΐιγ, π6ς ἃ σοηϊγαγὶο τθηιο  Ας 690 αυϊάδηι 
Ἐοι ἰϑηίον ἀἰχύτγίιη, ργορίθῦ Φοθὰ ργϑααβ δὲ βοίγοιν 

ΡΓῸ ἠϊδβοίρι"}5, 11} 1108 ρᾳβϑθὴβ 6586, οἱ πιαγὶ, οἱ 
Πινοι Πι5.. εἰ σοπίγαγῖο νϑηῖο ἰμϑῖ8. ὐνογβδηιίθι5. 
δἰ πιρ οἷοι! φυϊάσιῃ δυβίοϊαι ᾿ς ΧΡ  οδι]0 : πο 5 

8.16Π} δὶ 4 πὰ ἴῃ ἰδπ διϊομ αὶ μον 10} 810,6 μὰ ἰη- 

εἰάαπλυβ, πιθπη ΠΟΥ ΐ Π}118 ὅθϑιιπὶ οοομί586. πῸ5. ὁ01- 

βοοιίθγο ἢ γιιπὶ πανὶ βίαν, νοϊομίθπι π08. ργθθοο- 

ἀ6ΓῸ 5656 ἴῃ α] {61 ΟΓῈπὶ τίραιη. Ν α ἐπίπι ἤογὶ ροίοϑι 

οἱ φαὶ (οπιϑιϊοηοβ Πυσίαυπι οἱ νοηιὶ οομΓΑγὶϊ ΠΟη 

5υδεϊπυθτίηι!, Δ υἱογίογαπι τίρλην ρεγνοηίληϊ. Ὠεῖμ- 

ἀ6 ἐὐτὰ νἱἀδγίηγιβ η08 τα] υἀΐπο τδυὰπι αἰ ἐ Π αΩ 

οἰγουπηνθη τὶ, οἱ πιϑάἸοογί [6 Γ ἸΔθογϑη 65 θὰ Δ ]υδίο- 

ΠΙῚΒ ἐγαη νου πυ8., ΘΟ  ΘΠγι5 πᾶν απ ἠοδί Ω ἰμ 

πιοάϊο πιδὺὶ 6586, ἰμης Δοίαλιπὶ ἃ Πυοίίθυ5, νοϊοη - 

εἰυυβ Π058 εἶγοα ἤδη) δι δἰίφυδπι 6 νἱγίυμθιι5 πδα- 
Γναρίυπι ἴΔεογο, βϑὲ ρμοβίᾳιϑιη βρί γίϊυ πη π|8}} νἱὰδ- 

τί πλι8 ΓΘ 5 ποϑίγὶ 5 δἀγογβδηίοιη, ἔυηο Ποὺ 8 σοπίγα- 

γίυπι 6886 νϑηίυτῃ ἴῃ δηϊπηιιη ἱπάποαπιυϑ. Ὁ] ἰφίταν 

ἰά μογροίίθπιθα Ἔχόβογ  ΠῚ15 {Γ65. υἱ κι ]α5. ποοιΐ8, πος 

6δί, ἰθηοθγάγαιη, 4085 ϑη1 ἴῃ ἰομ δι ϊδηΐνυ8, ῥτο νἱ-. 
τἰθι5 ἀρταρὶα ἀξεογίδη!θβ, ολνθηί6β4116 ἃ ηδυΐιαρὶο 
εἶγοῦ ἤάθπη ἃυϊ ΔἸ φυδπε 6 υἱγίμεἶθιιβ.; ρνίιπδπι υἱὶ- 
᾿ίδη ζ,8. 5. δάνεγϑυβ ρϑέγοπι (Ἔποργαγιπὶ οἱ ἰπΐαυὶ- 
ἰϑ5, βεου νἀδπι δάνογϑιβ {Π| πὶ 6}118, « Πα] δάνογβδ- 

15 ΜΔ}. χιν, Φ5. 15 014. 

Ἰαϊίοπθ ρδουδγυηὶ δἰ δὶ, φυοὰ 5υ8, υἱ ἀϊχὶ, ἀϊα]οοῖο 
εἰρηϊΠοᾶγεί : ε Ογίυπι ργϊποίρυπι ; ν δὲ οχ ἐγίρα 
ΝΈΡΜΠ}Α}}, αυδ οἱ 5:1 6δί, π}}}}68 ρνίμεῖροβ ργοίδειϊ 
αν  ἀδη) ΘΟΠΥΘηΪβ8θηῖ, 1 Ῥάγ. χιὶ, 56. ᾿οη36. νογῸ 
ἱποριϊβϑἰπηὰ 681 βίγβ οἰγπ]ο]ορία, ον 4} υ810, φυδηι 
Ἰδεο Ἰδυιάδίο αορι Ἠδροβίρριβ: « ἀδπθβαγ, ἱπαυϊῖ, 
ἀϊείταγ ατῶοο νοσᾶθυ]ο, αυδδὶ σθηογϑιβ 5᾽ δὲ Δυ ΓΔΠῚ 
δῆυλδ αυ]εἶβ, οἱ δὰ μοιϊφιαπι ΠΔ 018...» Οαπὶ ἰφί τας 
γυοἶβ ἢυ}5 Οὐβουγὰ 5ἰ1 οτἶϑο, τηἰ πἰπηδ πηΐγυπι ἰη80]- 
ὕδπι βιιδπὶ ᾿ς ἀρογία Ογίθηθιη ργοῇιογὶ. Ηϊθγοηγ- 
νη118 Ὑ6ΓῸ ἰδπὶ βίγὶοία Οτίφθηὶ ἀ μρογεὶ, υἱ ἰρθᾶ εἰἰδιη 
γϑῦθα φυϊθὰβ ἱφηογαηιίδηι δαδπὶ ᾿ς (οϑίδιυγ, {16 
τοργῳβοηίδγουϊ ; βίο θηΐμι Δ Ὀοῖ : «51 βοἰγοιηι5 αυϊά 
ἦῃ Ποδίγα Ἰΐησια Γεβοπαγοὶ Οθηθβάγθι, ἱπιθ ἔογο- 
μηῦ8 αυοιηοάυ 9650.8 ΡὴΓ ἴγρυπιὶ ἀροβίοἰογαπι, οἱ 
Ὠενΐ8, ἘοοΙαβίδην ἀὰ ρογβοουϊομο οἱ παυΐγαρίο Π|86- 
γαίδῃν ἐγαηβάμολι δὰ Π}πἰ05, οἱ τσ }}} 1551π|ὸ ρογία 
[λοἶφι τοχιΐδβοογο. » υετιυβ. 

(81) Τὸν πατέρα τοῦ σκότους, οἷς. Νοία μὶς 

προχειμένων διήγησιν. Παρατήρει δὲ, ἐπεὶ πιστὸς ὁ 
Θεὸς, οὐκ ἐῶν πειρασθῆναι τοὺς ὄχλους ὑπὲρ ὧν δύ- 

νανται, τίνα τρόπον ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοὺς μὲν μαθη- 

τὰς ἠνάγκασεν ἐμθῆναι εἰς τὸ πλοῖον, ὡς ἰτχυροτέ- 

ρους, καὶ δυναμένους ἐπὶ τὸ μέσον τῆς θαλάσσης 
φθάσαι, καὶ ὑπομεῖναι τὴν ἀπὸ τῶν κυμάτων βάσα- 

νον, ἕως ἄξιοι τῆς θείας βοηθείας γένωνται, χαὶ 

ἴδωσι τὸν Ἰησοῦν, χαὶ ἀχούσωσιν ἀναθάντος αὐτοῦ, 

διαπεράσαι, καὶ ἐλθεῖν εἰς τὴν γῆν Γενησαρέτ᾽ ε τοὺς 

δὲ ὄχλους ἀπολύσας, » οὐ λαθόντας πεῖραν, ὡς ἀσθε- 

νεστέρους, πλοίου χαὶ χυμάτων χαὶ ἐναντιουμένου 

ἀνέμου, « ἀνέθη εἰς τὸ ὄρος χατ᾽ ἰδίαν προσεύξα- 

σθαι. » Περὶ τίνος δὲ προσεύξασθαι ; ἣ τάχα περὶ μὲν 
τῶν ὄχλων, ἵνα, ἀπολυθέντες μετὰ τοὺς τῆς εὐλογίας 

ἢ ἄρτους, μηδὲν ἐναντίον τῇ ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἀπολύσει 

πράξωσι; περὶ δὲ τῶν μαθητῶν, ἵνα, ἀναγχασθέντες 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐμόῆναι εἰς τὸ πλοῖον, χαὶ προάγειν αὐτὸν 
εἰς τὸ πέραν, μηδὲν πάθωσιν ἐν τῇ θαλάττῃ, μηδ 

ὑπὸ τοῦ ἐναντίου ἀνέμου ; Καὶ θαῤῥήσας εἴποιμι ἂν, 
ὅτι διὰ τὴν τοῦ Ἰησοῦ πρὸς Πατέρα περὶ τῶν μαθη- 

πῶν εὐχὴν, οὐδὲν πεπόνθασιν οὗτοι, θαλάσσης χαὶ χυ- 

μάτων χαὶ ἐναντίου ἀνέμου αὐτοῖς ἀντιπρασσόντων. 

Ὁ μὲν οὖν ἀπλούστερος ἀρχείσθω τῇ ἱστορίᾳ " ἡμεῖς 
δὲ, εἴ ποτε ἀνάγχῃ πειρασμῶν περιπίπτομεν, ἀναμι- 

βνησχώμεθα, ὅτι ἤνάγχασεν ἡμᾶς ὁ Ἰησοῦς ἐμβῆναι 

εἰς τὸ πλοῖον αὐτῶν, βουλόμενος ἡμᾶς προάγειν εἰς 

τὸ πέραν. Οὐ γὰρ δυνατὸν μὴ πειρασμοὺς ὑπομεί- 
ναντας χυμάτων χαὶ ἀνέμον ἐναντίου, εἰς τὸ πέραν 

φθάσαι. Εἶτ᾽ ἐπειδὰν ἴδωμεν πολλὰ τὰ περιεστηχότα 
ἡμᾶς πράγματα, καὶ χαλεπὰ, καὶ χάμνοντες μετρίως 

αὐτὰ ἐπὶ ποσὸν διανηξώμεθα, λογιζώμεθα, ὅτι τὸ 

πλοῖον ἡμῶν μέσον ἐστὶ τῆς θαλάσσης, τότε βασανι- 

ζόμενον ὑπὸ τῶν χυμάτων, βουλομένων ἡμᾶς ναυ- 

αγῆσαι περὶ τὴν πίστιν, ἢ τινα τῶν ἀρετῶν" ἀλλ᾽ ἐπὰν 
τὸ πνεῦμα τοῦ πονηροῦ βλέπομεν ἀντιπρᾶττον ἡμῶν 

τοῖς πράγμασιν, ἐννοήσωμεν, ὅτι τότε ἡμῖν ἐναντίος 

ἐστὶν ὁ ἄνεμος. Ἐπὰν οὖν ταῦτα πάπχοντες τρεῖς 
φυλαχὰς τῆς νυχτὺς, τοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς σχότους, 

διανύσωμεν, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀγωνιζόμενοι καλῶς, 

χαὶ τηροῦντες ἑαυτοὺς πρὸς τὸ μὴ ναναγῇσαι περὶ 

τὴν πίστιν ἢ τινα τῶν ἀρετῶν πρώτην φυλαχὴν, τὸν 
πατέρα τοῦ σχότους (84) καὶ τῆς χαχίας, χαὶ δευτέ- 

Ὁ ρδίγομῃ ρεοοδιὶ, Ἰδοις θἸΐσπλ, οἱ βρίγατη πιᾶϊυπὶ 
ι ορροπὶ 960 Ραιγί, ΕἸ]ο οἱ ϑρί γιιυΐ βαπεῖο. Ογίψαποϑ, 

ἰῃ Μαιῃθυπὶ χνι, 2] : Ἵνα, ῥυσάμενος (Χριστὸς) 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, χαὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν ᾧ τὸ ψεῦδος 
ἦν, χαὶ ἡ ἀδιχία, καὶ ὁ πόλεμος, χαὶ πάντα τὰ ἐναντία 
οἷς ἔστιν ὁ Χριστὸς, ἔτι δὲ τοῦ μετασχηματιζομένου 
εἰς ἅγιον Πνεῦμα ἐρθννην πνεύματος, περιποιήσῃ 
τοῖς ῥυσθεῖσι βαπτίζεσθαι τὸ πνεῦμα, χαὶ τὴν ψυχὴν, 
χαὶ τὸ πρ θα εἰς ὄνομα τοῦ Πατρὸς, χαὶ τοῦ Υἱοῦ, χαὶ 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ρογγο ἀϊφυολιη ἀρρεἰ αὶ πατέρα 
τοῦ σχότους. δ᾽. Ραυϊυ5, Ερίνε8β. νι, 12, τοὺς χο- 
σμοχράτορας τοῦ σχότους τοῦ αἰῶνος τούτου. Οτί- 
ἔδη68, ΠΟπμΪ. 8 ἰῃ Εχοά., ΘΔ}. χα: ε ὕι αυοπίδπι 
Ρϑίγεβϑ, ἰά οδϑί, ἀΐδθοϊυ8β οἱ δῆροὶ! ο᾽υ5, οιογί]υς 
ἔΠΠΡΙΡΙΣ ταυπαϊ ἢυ}8., οἱ γϑοίογοβ [ΘΠΘΌΓΔΙΙΠΙ 
ΔΓΌ ΠῚ, οἱ ᾿ρϑὶ δηΐπὶ οἰ οἰ απ ρα Γα8 ροοσαιὶ, 5ίειΐ 

οἱ ἀΐάθοὶιβ ; φυοπίδιη, ἰπαυδηη,, ρα ῖΓ68. ἰϑιϊ,» οἱα. 
Καὶ τῆς κακίας, οἷο. ΜΑ1}. χη, 58 : ϑολπ. νη}, 46; 
Ἀοἱ. χιρ, 10. εὐ 1 1042. μι, 8, 9, 10. Οτγίροης5, ἰυ- 
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ρανοτὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀντιχείμενον, χαὶ « ἐπαιρό- Αὶ 
μενὸν ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἣ σέθασμα" » χαὶ 

τρίτην, τὸ ἐναντίον τῷ ἁγίῳ Πνεύματι πνεῦμα (85): 

τότε πιστεύομεν, ὅτι τετάρτης ἐνεστηχυίας φυλαχῇς, 

ὅτε ἡ νὺξ προέχοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγιχεν, ἐλεύσεται 
πρὸς ἡμᾶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵν᾽ εὐτρεπίσῃ ἡμἷν τὴν 
θάλασσαν, περιπατῶν ἐπ᾽ αὐτῆς. Καὶ ἐπὰν ἴδωμεν 

τὸν Λόγον ἡμῖν ἐμφανιζόμενον, ταραχθησόμεθα μὲν 

πρὶν τρανῶς καταλαθεῖν ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῖν ἐπιδεδῇ- 

ἡῆχεν, οἰόμενοι ἔτι φάντασμα θεωρεῖν, χαὶ φοδού- 
μενοι χεχραξόμεθα " ἀλλ᾽ αὐτὸς εὐθέως ἡμῖν λαλήσει 
ἄγων" « Θαρσεῖτε, ἐγώ εἶμι, μὴ φοθεῖσθε" » χαὶ 

θερμότερον χινούμενος ἀπὸ τοῦ ε θαρσεῖτε, » εἴ τις 
ἐν ἡμῖν εὑρεθείη Πέτρος, ὁδτύων μὲν ἐπὶ τὴν τελειό- 
τητα, οὐδέπω δὲ τοιοῦτος γεγενημένος, χαταδὰς ἀπὸ 

τοῦ πλοίου, ὡς ἔξω τοῦ πειρασμοῦ (80) γινόμενος 

ἐχείνου, ἐν ᾧ ἐδασανίξετο, περιπατήσει μὲν χαταρ- 

γὰς, βουλόμενος ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐπὶ τὰ 

ὕδατα" ὡς ἔτι δὲ ὀλιγόπιστος, χαὶ ὡς ἔτι διστάξων, 

ὗγεται ἰσχυρὸν τὸν ἄνεμον, καὶ φοδηθήσετα!, καὶ 

ὄρξεται μὲν καταποντίζεσθαι " οὐ πείσεται δὲ τοῦτο, 

διὰ τὸ τὸν Ἰησοῦν μεγάλῃ χαλεῖν φωνῇ, χαὶ λέγειν 

Β 

4} ΤΊ65841. νι, 4. “7 014. 0. 

πὶ}. 8 ἰη Εχοὰ., σ8ρ. χα: « Οἀπι ἃ ἀΐαθοϊο δὰ ρθο- 
οΔίυηι ϑυδά ΘΠ}, 566} 6}115. ΟΠ οἰ πιὰ : ΟἹ ΠΊ ΥΟΓῸ 
εἰἰδπὶ πηρίοπι8 αυοὰ δυδβαγῖ!, ας 78π| οἱ σοπυΐὶ 
ἢ08, ΠΩΒΟΙ ΠΡ Θηἰπὶ οἱ ἢ} μ6 ν᾽ Ῥοοοαίμμ. » Εἰ πιοχ: 
{Εἰ ὦἱ δά οἃ ατι28 δογιρία διιηΐ νη ΐδιη15, θΟΠΉ 118 
τῃδ)θϑἰδι18 δ651:5 (8115 δα ναοῦ ποβίου ογιοἰἶχιι8 
6; θυ} 05. ρίφου διιοῖοῦ οἱ ρϑίον β8θο]ογ 5. δίῃδ 
ἀυνίο ἀϊαθο 9 6ϑὲ, δἷς δΐπὶ βογίρίιπι δῖ : ὕμηὶ 
αμίδηι ἱπιγο5ε64 ἀἰαθοίιι5 πὶ σον Δα Ἰςοατὶοιΐδ, μῖ 
τραάετοί ἐμηὶ. ῬΑΙΘΓ ἜΡσῸ ΡΘΟΟΔΙΐ ἀϊ 00 }15 681, » οἷς, 
Εἰ ἴῃ Μαιι. χα, λἀὅ : Οἱ παραδεξάμενοι τοὺς υἱοὺς 
τοῦ πονηροῦ λόγους. « Ου͵ ΒΟΡΠΙΟΙ65 Πη4}} {105 84 - 
Ἰπἰδεγαηῖ: » δα ργιθεῖρυθ ἴῃ 7Ζοδη. νι, 44: Τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀντιχείμενον, εἰς. }} ΤΊιο55. 2, ὅ. 4, 
ἀντιχείμενος χαὶ ἐπαιρόμενος, εἰο., 651 ριυρεΐο τῶν, 

« λὐγογβαγι8,, ἐπ ΠΊΪοἸ15., » ἀἷδ}0}} σοφηῃοπιθηίαπι. 
ϑδίληα5. δυΐοπὶ Ὠεὶ ΕἾ] μοι εβίπιιπν δι ναγβαγία πὶ 
δἰ ται, Ονίψεποβ, ἢ}. νι. σοπίνα (ἰδίβιηι : Ὁ δ᾽ 
Ἑδραίων διαλέκτῳ Σατᾶν, καὶ Ἑλληνικώτερον ὑπό 
των ὀνομασθεὶς Σατανᾶς, μεταλαμθανόμενος εἰς Ἔλ- 
λάδα πε, ἐστὶν ἀντικείμενος " πᾶς δὲ ὁ τὴν χαχίαν 
ξλύμενος, χαὶ τὸν κατ᾽ αὐτὴν βίον, ὡς τὰ ἐναντία πράτ- 
τῶν τῇ ἀρετῇ, Σατανᾶς ἔστι, τουτέστιν ἀντιχείμενος 
τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ ὄντι δικαιοσύνῃ, καὶ ἀληθείᾳ, χαὶ 
σοφίᾳ. ὈΙΔθοΙαπὶ ἀΐαθο}} Π]ΐα πὶ ἀρρεῖ αι Οτγίψθηοϑ, 
ηυοπιδάἀιηοάυπι οἱ δοαμ. νι, 44: Ὑμεῖς δὲ ἐχ πα- 
-ρὸς τοῦ διαδόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ ταλρὸς 
ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐχεῖνος ἀνθρωποχτόνος ἦν ἀπ’ 
αἴχη» χαὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηχεν " ὅτι οὐχ ἔστιν 

Τ' 

16 Μλ{μ||). χιν, 97. 

Γ 

Ρ 

ἤθεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐχ τῶν ἰδίων 
λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ, χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ε υβ 
ἐσ ρϑίγε ἀΐβθ}0 65:18, δἱ ἀδϑι θοῦ ρϑιγὶ5. νϑϑίγὶ 
τυ εῖβ ΙΔςογα. ΠΠ6 Ἰοπηίοἰ ἃ δαὶ 40 ἰπίτο, οἱ ἰπ νὸ- 
Τιδῖα βοη βιοίΐι : φιιΐᾶ πο εϑὶ γδγὶιᾶ8 ἰῃ 60. Ουπὴ 
ἰοψυΐϊαν πιθπἀβοἰαπι, οχ ῬΕΟῦην Ἰοφυίίαν, φαΐα πιοη- 
ἀλχ 651, 6Ἱ ρδί6Γ 6͵05. » 5010 δηνθί μη πὶ 6556 ἸΘΘΌΠῚ 
ναῃς, εὐυδᾳυς διηθιφυϊφίοτη 8} Οιΐψαπα ργοροηΐ, 
1π Ἴοαι. ν!, 41, οἱ θυ ηὶ ἢ Ρ]ΕΓΟ5 4116 ΘΧΡΟΉΘΓΘ, 
πλ8ὶ αὐτοῦ γε[εἐγδηάιι πὶ 5ἷ1 δι! ψεῦδος. ΗΟ γπιυ8 
Ἰῃ ΧΊΥ. [58.: ε [μοφίπνα5 ἢν Ενδη σοῖο αιοι ἀϊαίο 5 
ἃὖ Ἰηϊο πιοπάαχ δἰϊ, οἱ ρϑῖδγ οὐυβ, ἰά δι, πιθῆ- 
ἠλεῖϊ, φιο παι! ποι Ἰμ ΠΠἰσθηΐ 68. ρϑίγεπι ΘΙ200}} 
νοΐαμ! 6566 ἀγδούποιπ 40] τοσποί ἴῃ πιατὶ, ΠΊ6ΠῚ 
Πουγαὶ ἀρροι!απι 0.» Νυπηὺβ νοτο δὰ ἀϊλ)ο- 
υῃ) τοίοτγι : 

ΟΟΥΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΔΝ ΤΟΥ ΧΙ. 4954 

(υγ, οἱ ὀχ Πν ϑιιργᾶ πη ΄υοὰ ἀϊείιιν Πδυ8, δυὶ 

ηποιὶ οοἰϊίυν δ. », ταγιϊδ} σΟη τ ορί γί ἔπ πὶ ϑρὶ γα 

βδηοῖο δύνογθυηι; [0πς ογΘἀϊηγ0}8 γϑηϊ γι ἃιΐ ᾿08 

ΕἸαπ Ὠεῖ, ἰποίδηϊο αυϑτγία ν᾽ σι Πα, οὐπὶ ποὸχ ρτὸ- 

φοβ5ϊῖ, οἱ δρργορίηαυδανη ἀϊθ5, αἴ πηᾶγα ΠΟ) 5. 60η1- 

φονδὶ βιιρον ΠΠππὰ 81 θυ ]Δη5. Εἰ θὲ νἱἀθγηυ5 τ 

λυπὴ ΠΟΡὶ5 Ἀρρϑύθηβ, ἰυγυδ πῸ φυΐάσπη, ἀπΙ η ̓πὶ 

ἀεργοιθπι γί πηι5 δίθβϑθ ποθ ϑργυδίογοπι, ρίιδπ- 

ἰΔ5π)8 νἱάθγα οχἰϑε πηδπίθβ, οἱ {{πΠ|0ΓῈ μαγοι δὶ οἷα- 

ΠΠΔὈἾ ΠΈ115 ; 56 ἃ ̓ρ86 5:4{1η] Ἰοαασία ΠΟ Ϊ8. ἀΐσαι8 "6 : 

« αυείς ἢάυοσίαπι, ορὸ 80}, πο! 6 (ἰπλονο ; » οἱ 

γνοΠ θη (8 ΠΟΠΊΠΊΟΙ5. ἰΔς γ0686 : « ΠΙαυοῖς {8 - 

αἶδιη, » 8] αυ͵β 'ῃ ποῦ 5 γτορογῖα5. [υδγὶι Ροίνι 5, δι] 

Ρογίθοιοποπὶ αὐυΐάοπι ἰομάἀθ "8, δοὰ ποημάσηι οδιη 

Αϑβδουίυ5, ἀοβο 0 ἢ 5. 6 πανὶ ρῖο, 4138] οχ θᾶ δ ΓΟΒ- 
8505 ἰοη!αιοη6 408 ΔΠΠΟΙυδίαν, ἰμἢ 10 φαΐ πὶ 8}}- 

Ἰλ] τ, νοἹΡ 5. δὰ δόϑιπι ΒΌΡΟΡ Δ4υ45 ἱγο ; 50εἰ ψιιδϑὶ 

οχίσυδ δἰδηηυπὶ Δ 6 μγιβ [{π|5, οἱ δάϊηις ἀμ .λη5, 
ν  ἀο}}}} να! ἀν σοητυηλ, οἱ ᾿ογγοῦϊαγ, οἱ ἡπουρὶ ἴῃ - 

εἰρίοι ; [ἃ ἰαπγθ ἤθη ραϊ εἴπ, ργορίογοᾶ αυοιὶ φέδαπν 

πῶ σηα νόθα νοσλθῖ!, οἱ ἀϊοοῖ Π} "7 ; « Θυῃῖρο, 54]- 

σαιην τὸ ἴΔ6. » Τυη διατπι οἰϊληνηθηι [4}} Ρεῖγο 10- 

“.... Ὅτι “λοίγιον ἦθος ἀέξων, 
Ψεύστης αὐτὸς ἔξυ, Ψευδήμονος ἐκ γεγδτῆρος. 

ἐενονς πα ροτηϊοϊοδὶς πιοτίϑιι5 ργθαϊίμδ, 
Αἰοπάαιν ἴρβ6 ὁδί, πιοπάαοο ἐν ρμαίγε. 

Εἰ τονόγα δυιίίουϊυβ ργωϊχαβ τῷ πατήρ, ἰά νἱάοίυν 
οοηἤγιπᾶγα. ΔΙΙΟΖυί ἤπης Ἰοσιπὶ ΤΟΒΟΥ ΠΗ 5 40 - 
βηγλιίθυ5 5015, 4ι 005 πδῖ08, οἱ πλίογαηι παῖος ἀΪΔ- 
"ο}15. ἐγ! θυ υδηι, ργοίδγγο ποὴ μοι 586ηῖ (ἰΔίϑηὶ εἰ 
Λτομποπηιῖεῖ; ηυἱ, αἱ τοίεγι ΕΡΙρ 8 ηἶι5., πὸ [18 
οοποορίυπι Ἰοσοθαηὶ: Ὑμεῖς υἱοί ἐστε τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν τοῦ διαθόλου, ὅτι ψεύστης ἐστὶν, ὅτι ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ ψεύστης ἦν. Ογτ!υ8 ργιδίογοα ΑἸθχ πιϊγίμι}5, 
ΤΠ». (οπιηιομῖ. ἐν Ζοαπ., ΠΟΙ Πὁ5 τοίογι οχ  βι  πᾶγα 
ἀϊδθουπι, ροβίφυδπι 6 ἐοἷο ἀθίμθδι15 δϑὶ, ἰπ ἰμγ- 
πα [υἷθ586 ἀοίγιυθυπι οἱ αἰ σαίιη ; ἁἰϊυη νότο 
Ενᾶπὶ οἱ Αἀδπιυπὶ ἱπ γδιιάθπι {6 χ 586., ΘΠ ΠΊ4 06 
δυραγίοτὶ8. {ΠΠ| 5 {ΠΠὰπὶ ἃ ΟἸνεβιο Ἰηΐσ Δρρο!!ατγὶ : 
υρά οοπιπιδηΐι πὶ πηογίο ΟΥτί!}Π|5 ὀχρίοὐϊ!. [4 οογίς 
σομπϑδίαϊ, τὸ πατήρ, Δ ἀϊαυοϊαπι, ποι δὸ πιδιάδ- 
οἷυπι ᾿ρ805 τοί} 1586. Ἡσετιῦβ. 

(85) Τὸ ἐναντίον τῷ ἀγίῳ Πνεύματι πνεῦμα. 
Πνεῦμα πιο! ρα τοῦ πονηροῦ, ἀὰ αυοὸ [μπ6. γ, 1], 
οἱ νηὶ, ὦ, οἱ πνεῦμα ἀχάθαρτον, ἀ6 ηιιὸ ΜΔ. χι!, 
45, οἱ ραβϑὶπι, πνεῦμα ἄλαλον χαὶ χωρόν, ἀ6 ΄ηυὁ 
Μᾶτο. τσ, 9, φιια ἰῃ ϑριγίιι βδηοῖο βρὶ γι εἰθυ8. Πι8}}8 
δάνογϑο ἀποροῖ Ομινϊβίιιβ. Ἰμι 6} Πἶᾳα οἱ ϑρίτιίυπι 
ἡΠὰπὸ πιοηἀδοῖϊ, ἀ6 φὰο ΠῚ δα. χχιι, 22, 25 ; δάνοι- 
βαγίτιπι ϑρι γί 5. νϑριδιϊβ ἀ6 ἀὰο δοδη. χιν, 17, οἱ 
4101 ΤοΡυ απ δὁ6 πιοποφαπιία; «Ἐγαο, ἰπ 45, 
Ἰὰς διριμμοπίαμοπθ ηυϊάν!8. πονα οπογοϑπι ᾽8- 
γδοίθιο βου ροιογ, οἰϑὶ 80 ἀὐνουβαγίο ϑδρί τυ 
(υογῖι. Νοη υἱἱ4α6. Αὐἀνεγβαγία8. δπὶπὶ βρί γίιυ5. οχ 
αἰνογει δι ᾿" ἰςαιϊοπὶβ ἀρραγεί. » Εἰ Οτίξθηεβ, 
ἴοι. χα ἐπ Μαιιπαμα: Ἐπαπορήσαιμ᾽ ἂν τοιαῦτα, 
ἄρα ἔστιν ἀρνήσασθαι τὸν Ἰησοῦν, μὴ συνόντος τῷ 
ἀρνουμένῳ πνεύματος ἐχθροῦ τῷ διδομένῳ πνεύματι 
χαὶ σοφίᾳ τοῖς πρὸς τὸ ὁμολογεῖν κατά τινα ἀξίαν 
αὐτῆς ὑπὸ Θεοῦ βοηθουμένοις. Ἶρ. ἕ 

(80) 'ῶς ἔξω τοῦ πειρασμοῦ, εἰς. Εταϑπηυ8 : «θυλδὺ 
Ἶαπι μοϑίιαβ δχίγα [ομἰδιοποπὶ ἢΠΠ1}5 πδν}5. πῃ 413 
Ἰβοιαθαῖυν. » Ἀπ παρυΐϊ. Εγαβπιὶ οοίοχ : ἐχείνου 
πλοίου, υἱ οἦυ5 ἰπίογργοίαιίο νἱάοίιγ ροδίυϊαγο 7 ἀυί 
ἰά δυρρ!απάιπι ογοίαϊι ἢ 10. 
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οχίθηάδι. πἸλπιπὶ γι πι, δυχὶατῃ οὐ υϑπιοῦ! ᾿0- 

τηΐηΐ ργθοη5, δα ιηηυς Ζ88: 6 ἸΔπηγαιη πιογρὶ ἐαρίμπι 

ΔΡργοβθηάεί, οἱ ὀχίσυδιη {}Π| Πάθιη ἂς. ἀυμὶιδιϊοποιη 

Ἔχριοῦγδθί!, εγυηηαπιθ Ομβογνα πο ἀϊτίββα ||- 

Ἰυαπ ᾽5 : ς« Πιογράυ!α, ν 564, ε πιοάϊς Πάεϊ » νἷν, οἱ 

ἀἰοίαπι 6886 : « Ουἱά ἀυλ ιαϑι} 3 » υἱροίς φαΐ Πα! δεῖ 

αυϊάδπι Βοπ 1} Πἀ6ἱ, νογβογοῖ δυίθιῃ ἴηι δου Γαγ πὶ 
Ῥάτγίθηι. 

Ἴ. Ῥοβίθα δυίοπι οἱ 76βυ8 οἱ Ρείγυβ πάνθ Θ0η- 
βοοη θη, οἱ γθη(}}5 σοϑβαῦϊ : ε Ουἱ δυΐδπι ἴῃ πᾶνΐ- 

οὐ δρυηί Ὁ,» ἴηι Πρ ηι68. ἃ αυΐθυ8. 5ἴηι βογναιὶ 
ῬΘγΙου 15, ε Δἀονάθυμι! ἀϊσομί65,» πο δἰ πηρ οἷ 6 : 

« ΕΠΙυ 5 οὶ 68, » φυσπιδἀπιοάμπι οἱ ἀθο ἀφπιοηϊδοὶ, 

56 : « ὕεγα ΕἾ ΠΠ5 Π6ὶ 65 ᾽5; » φαοΐ ἀϊσυμπὶ αἰεί ρα! 
αυΐ 5ιπὶ ἰπ πᾶνΐ ; π60 δπίηι 4]105 ἀἰβοίμυ!ου δυθὶίγοῦ 

Ἰὰ ἀἰχ[586. Ροβίφυδιη διιίθπν ἴῃ οἰηπῖθιι8 ᾿ΐα [ἀδτὶ- 

πῖυ8 γογϑδιῖ, (Γ7 6615. 115. 2.1 (γρᾶηὶ ΔρρΘ ]Θπλι 5, ῳ00 

ΡΓαοοήσγο 856 δου πὸ9 δεϑυ8. ΕὈΓί586 ν6ΓῸ 

δρογίίαν ἀγοδησπὶ Δ] 404. οἱ οοου πη πηγϑίθυ πὶ 

ἀδ ποπηυ}}}8 φυΐ ἃ 65 56γναιΐ βιιπΐ, ΡῈ γ δὰ ᾽ : « Εἰ 
οὐπὶ οοβπονἝβδαηί δαπὶ Υἱτὶ Ἰοοὶ 1108,» θη ρα {ΠΠ{π|5 

αυὶ 681 ἴῃ υἱιοεγίογα σἷρα, ε πηΐβθγαν ἰῃς υ ν ΓΒΔ ΠῚ 

Ππἰεἰπιδπι γθρίοποπι {}]ὰπ|, » Ππἰεἰπιδπν γί ρι5 αἱ ονϊονῖν 

πΟὴ ἴῃ 'μβ8α υἱἱοτίογα τίρα, βρὰ εἶγοα {Π|8π|, « εἱ οὔ- 

ἰα]αγυηι εἰ οπλη68 πλ8]6 Πα οη (68. » Ηΐς δυίθι ο- 

ΒΟΡΥὰ 05 Οὐ 1586. 11 ποθη πλυ]108 βοίαμα ε π|416 

μαθάπί68, » 864 « ΟἸΠ68 ν» 608 αι δγδηὶ ἰπ Πηϊείπια 

114 τοσίοπθ. Ηἰ δυΐδηι φυὶ οΟὐ]αιὶ ἤιιογηὶ οἱ πιδ]6 

Βθεηίθ5, ε τοφδῦαπί διπὶ υἱ γ6] Πηιυγίδπι ἀπηιαχαΐ 
νεβι πιο πιϊ 6718 ἰαηρόγθηῖ ᾽5, » ᾿8ΠῸ 4} |||0 ψγϑιϊανη 

μηϑιυϊληίο8, φυδηἀοσυϊάεπὶ (8165 ποη δδηΐ, αυ8}}8 

« πιυ] ον αι δδηρυπῖ5 Πυχηπὶ ραιουδιαν ἀυοάο- 

οἶπι ΔΠη8, οἱ δοοθϑβὶί σγεῖγο, οἱ ἰδιϊρὶς Πιηθγίδιη 

νοϑΕἸπιθη!! 6705, οαπὶ ἀἰϊχίββαὶ ἱμε:Ὰ 86 : 5' (δι ἴθ ΓῸ 

᾿ἰδηιαὰπὶ γβΕ[ΠἸΘηλι1πὶ 6085, δαῖνὰ 6ΓῸ ", » Ουβοῦν 
οηΐη οἃ 4ὰ ἀ6 ἢπιθγία γϑϑιϊπηθπι! 6}115 ἀϊσαηίηγ, 

υηι6 βίαι ργοἤινίιπι βαπχυΐη 5 βίοι11. Οὐ Δυ!θπη 

6 νἱ εἰπἶα (αγγᾶ! ΟΘμΘβΆΓθ.}} γοπογαηΐ, δὶ ιϑιη {Γἃ- 

Ἴεεῖο πιατὶ ἀρρυΐεγαί 6508, ἰρβίυβαια ἀϊβοῖρι}, ποπ 
ἘΣ 8686 δἃ 7650.π| Δι οβδεγυηί, δοὰ 8.0} [18 φιὶΐ πσπι 05 

μι βογδηΐ δά άποιΐ ϑιπὶ ; φυΐρρα ὁχ 5686 δΔοοδάδγθ ῃ0}) 

Ροββθηῖ, φυοὰ ναίἀ6 ἢγ81]6 8 θδγθηὶ : 561 ἢθ486 50] 
ἀπ θγίαπη διιϊφογυμί,, νϑῖυν 11 ργοῆπανίο Ἰαθοτδη8 

ΟἈΙΘΟΕΝΙΘ Θι. 

ηυθηῖθ οἱ εἰΐςθηῖο : ε Βοιηίηθ, βαϊνυ πὶ πὲ ἴαθ, » Α αὐτῷ ε Κύριε, σῶσόν με" » εἶτ᾽ εὐθέως ἕτι λαλοῦν- 

τος τοῦ τοιούτου Πέτρου, καὶ λέγοντος " « Κύριε, οὦ- 
σόν με, » ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα ὁ Λόγος, ὀρέγων τῷ 
τοιούτῳ βοήθειαν, καὶ ἐπιλήψεται αὐτοῦ ἀρξαμένν 

χαταποντίζεσθαι, χαὶ ὀνειδίσει αὐτῷ ἐπὶ τῇ ὀλιγοπι- 

στίᾳ καὶ τῷ δισταγμῷ. Πλὴν τήρει, ὅτι οὐχ εἶπεν, 

« ἄπιστε, » ἀλλὰ, ε ὀλιγόπιστε, » χαὶ ὅτι λέλεχται᾽ 

« Εἰς τί ἐδίστασας : » ἔχων μέν τι τῆς πίστεως, χὶ!- 

νων δὲ καὶ πρὸς τὸ ἐναντίον αὐτῇ. 

Καὶ ἐπὶ τούτοις γε καὶ ὁ Ἰησοῦς, χαὶ ὁ Πέτρος 

ἀναθήσεται εἰς τὸ πλοῖον, χαὶ χοπάσει ὁ ἄνεμος" 

« Καὶ οἱ ἐν τῷ πλοίῳ » ἐννοήσαντες ἀφ᾽ οἴων διεσώθη- 

σαν χινδύνων, ε« προσχυνήσουσι λέγοντες, » οὐχ 
ἁπλῶς, « θεοῦ Υἱὸς εἴ, » ὡς χαὶ οἱ δύο δαιμονιζόμε- 

νοι, ἀλλ᾽, « ᾿Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ" » ὅπερ λέγουσιν οἱ 

ἐν τῷ πλοίῳ μαθηταί" οὐ γὰρ ἄλλους τῶν μαθητῶν 

νομίξω τοῦτο εἰρηχέναι. Ἑπὰν δὲ ἐν τούτοις ὅλοις 
γενώμεθα, διαπεράσαντες, ἐλευσόμεθα εἰς τὴν γῆν, 
ἔνθα προάγειν ἡμῖν ἐχέλευσεν ὁ Ἰησοῦς. Τάχα δὲ χαὶ 
δηλοῦταί τι ἀπόῤῥητον καὶ χεχρυμμένον μυστήριον 
περί τινων σεσωσμένων (817) ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπὸ τοῦ" 
« Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐχείνον,» 

δῆλον δ' ὅτι τοῦ ἐν τῷ πέραν, ε ἀπέστειλαν εἰς ὅλην 

τὴν περίχωρον ἐχείνην, » περίχωρον τοῦ πέραν, οὐχ 

ἐν αὐτῷ πέραν, ἀλλὰ περὶ αὐτὸ, ε καὶ προϑήνεγχᾶν 

αὐτῷ πάντας τοὺς χαχῶς ἔχοντας. » Ἐν τούτῳ ὃὲ 

τήρει, ὅτι (88) προσήνεγκαν αὐτῷ οὐ πολλοὺς « χαχῶς 
ἔχοντας » μόνον, ἀλλὰ ε πάντας » τοὺς ἐν τῇ περί. 

χώρῳ ἐγείνῃ" οἱ ὃὲ προσενεχβέντες αὐτῷ καχὼς 
ἔχοντες « παρεχάλουν αὐτὸν, ἵνα κἂν μόνον ἅψωνται 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἑματίον αὐτοῦ, » χάριν ἀπ᾽ αὐτοῦ αἱ- 
ποῦντες ταύτην, ἐπεὶ μὴ ἦσαν ὁποία ε ἡ αἱμοῤῥοουσα 
γυνὴ τὰ ιθ' ἔτη, καὶ προσελθοῦσα ὄπισθεν, χαὶ ἀψα- 
μένη τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, ὅτε ἔλεγεν ἐν 

ἑαυτῇ" ΕΙ μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ (89), 
σωθήσομαι. » Τήρει γὰρ ἐν τοῖς περὶ τοῦ χρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, διὸ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ 

αἵματος αὐτῆς. Οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ περιχώρου τῆς γῆς 
Γενησαρὲτ, εἰς ἣν διαπεράσαντες ἦλθον Ἰησοῦς χαὶ. 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτῶν προσῆλθον τῷ Ἰη" 
σοῦ, ἀλλὰ προσήχθησαν ὑπὸ τῶν ἀποστειλάντων, ὅτε 
μὴ δυνάμενοι, διὰ τὸ σφόδρα καχῶς ἔχειν, προσεὶς 
θεῖν ἀφ᾽ ἑαυτῶν " χαὶ οὐδὲ μόνοι ἥψαντο τοῦ κρασπέδυν, 

ὡς ἣ αἰμοῤῥοοῦσα, ἀλλὰ παρακαλεσάντων ἐκείνων. ᾿ 
Δη ] 6, 86] δά πογίδηεῖθυβ 118. Ὑδγυπὶ οχ [15."",6 φαϊ- Ὁ Πλὴν καὶ τούτων «ε ὅσοι ἥψαντο, διεσώθησαν. » Εἰ δὲ 

οὐηη486 ἐοιἰρογυηιῖ, βα]νὶ (δοιὶ δυηΐ, » ἀίογα πη Ὧη 

᾿ 4||αυἃ 51 ἀϊδγοπιῖα νοὶ {ΠΠ1ι.8, διεσώθησαν, αυοὰ 
(6 1118 ἀϊδίιιπη 651, ἃ} [10 νοῦθο, σωθῆναι (ἀϊείσῃι 

ει δηΐπ πη ]]6γὶ ϑαησυΐπῖ5 Πυχυπὶ ραίοηι "5 : ε ΕἸΔ65 

ἃ σέσωχέ σε),» 'ρ56 ΔΗΪπιι πὶ Δάνογίο5. 

τις διαφορὰ (90) τοῦ, « διεσώθησαν, » ἐπὶ τούτων 

εἰρημένη (91), πρὸς τὸ, « σωθῆναι, » (εἴρηται γὰρ 
πρὸς τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν' « Ἡ πίστις σου σέσωχέ δε᾽» 

χαὶ αὐτὸς ἐπιστήσεις. 

“ Μαιῃ. χιν, ὅ1. 39 10]. δὅ, "5 014. ὅδ. "1014. 428. "1014. ὅδ. "5 Μαίεν. τσ, 90. "5 ΜΆ. ιν, ὅθ. 

(87) Σεσωσμένων. (. 11. Βαθεῦαῖ ἐσομένων, βοὰ 
8] ογδην γοσοηιογἱὶ πλιὰ ποίϊδίαη ογαῖ, σεσωμένων. 
[με66, σεσωσμένων. Εναβπιυϑ : « Π6 }}}8 αυΐ 5οιγαιὶ 
διῖ.» Ἠ ΕτΤιῦβ. 

(88) Προσήγεγχαν αὐτῷ πάντας τοὺς χκαχῶς 
ἔχοντας. Ἐν τούτῳ δὲ τήρει, ὅτι. κι 45 νὶἀ6- 
τὶ Εγδβπιυβ, ἰῃ σου οἰ θυ5 5815 ποθὴ γορογὶς Ηυδιίι, 
564. Ἰΐς διιρρίδῃιυς 6 οοὐὰ, Απριίοαμο, γδιίϊοαπο 
Εἰ Δροβγαμ!ιο Ταγὶ πο. Ρδιΐο ροϑὶ τοὺς ἐν τῇ πε- 
ριχώρῳ; 1ιὰ μιδνεῖ οοάεχ γαιοδηυϑ8. 1η 4118 ἀθθϑὶ ἐν. 

(89) “Ὅτε ἔλεγεν ἐν ἑαυτῇ" Εἰ μόνον ἅψωμαι τοῦ 

ἱματίου αὐτοῦ. Οπιϊ588 [8:6 δυπὲ ἴῃ σοὐΐοα 400 58. 

681 Ηυειίυ5, οἱ "ἷς ΤΕΡ ἐδηιες 6 ςοἀά. Αηρίολπο, 
γαιίΐοαμπο, οἱ ἀρούγαριο Ταγὶηΐδηο. ἢ 

(90) Εἰ δὲ εἰς ναρυρα, Ευκὶι ἘΕγαβπιη ἰροΐ 
Ἰνι}ι|8. βεηίοπιία ; δῖα θηΐπι ἱπιθγργείϑιιγ : ε οτὸ 
μαπὶ 4υ8 ἀἰδάτθηιία 5ῖ1 μ}5 γΓῸΙ : 54}0] [λοι] βυπίν 

αυοὰ ἀδ |ν}8 ἀϊείαπι 65, φιδηΐυπι 8 δα] υιεπὶ ἀδίαπ; 
πδιν ργοδανίο βαηριηἰβ Ἰθονδηιὶ [επιῖπο ἀἰοιαπὶ 
6βι: ἔμ τυ (6 54ἰνδπὶ [δοἷΐ, ἰρ86 οἰΐδπι ΡῈ (6 
ἀϊδρίεἰε5. » ἤυετιυβ. - ᾿ ᾽ 

(91) Εἰρημένη. Οἰππΐηο 5ογίθεπάαμι, εἰρημένον. 



925 ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΤΟΜΙ5 ΧΙ. 926 

Περὶ τῶν προσελθόντων οὐμὸ Τορσο ον καὶ γγαμ- ἃ 8,847 υε ΡΠατὶεαὶς εἰ δετίθὶδ φιὶ ἀοοθδδεναπί αἀἴοοπ- 
ματέων καὶ ἐπερωτησάντων" « Διὰ τί οἱ μαθη- 
ταί σου παραθαίγουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρε- 
σδυτέρων ; ν 

« Τότε προσέρχονται αὐτῷ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φα- 
ρἰταῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες " Διὰ τί οἱ μαθηταί 
οηυ παραθαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσθδυτέρων ; 
οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσι. » 

Παρατηρήσας χατὰ ποῖον χαιρὸν προσῆλθον τῷ Ἰησοῦ 

ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι χαὶ γραμματεῖς λέγον- 

τε" « διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραδαίνουσι τὴν παρά- 

ὄγτιν τῶν πρεσδυτέρων ; » χαὶ τὰ ἑξῆς, εἴσεται, ὅτι 

ἀναγχαίως ὁ Ματθαῖος οὐχ ἁπλῶς ἀνέγραψε προσ- 

εληλυθέναι τοὺς ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαίους χαὶ 

γραμματεῖς τῷ Σωτῆρι πυνθανομένους αὐτοῦ τὰ ἐχ- 

(65: «()ματε αἰδείραε (ὶ ἐγαπερφηεάϊμγ ἰγααὶ- 
«ἰοπειι δενΐογιπι ὃ. ν 

8. «Τυπο δοροββογυηΐ δὰ οὐπὶ δὉ ΦοΓΟΒΟΙΎ"}}5 
Ῥῃαγίβϑὶ οἱ βου να ἀϊσοηιθ8 : Ουδγα ἀϊδεῖρα!! (οἱ 

τγαηϑατοϊπηΐυγ ἀγα! οηο πὶ βαπίογυπι ἢ ποπ δηἷπι 

Ἰανδηΐί πιᾶπ0.8 50.825 πὶ ράποπ) πιδπάποδηι δ. ν Θυΐ 

Οὐβογυδύθγὶῖ 410 ἰθπηρογα ΔΟΟΟβΒ ΘΓ} ἃ}0 δ Ό80Υ- 

τοῖβ [δι ἰ8] οἱ 56} }0)α: ἀϊοοηία8 : ε« Θυᾶγο ἀἰδαῖρυ! 

. ἴαϊ ἰγδϑϑγεθϊυπίην {τἀ ΠΟ η 6 πὶ δομίογη πὶ 7.» οἱ {015 

δοφυυπίυγ, βοῖθι. 1}}]|6 πϑορεϑαγίο Μαδιαν 20} 

ΒΡ οἷον ΘΓ ρϑῖ586 Ρ] ΑΓ 52508 οἱ 5.1 }025 68 5εἶβοὶ-. 

ἰΔηΐο5 ἃ.) 60 ΄υᾶ" δογὶρία δχϑίδηϊ, 864. ροϑι}}588 : 

« Τυης δορσοββαγμῃῖ δι] ουπὶ ἃ} δ γοβο  γπιῖ5. » θυδη- 

χείμενα, ἀλλὰ πεποίηχε" « Τότε ἀπέρχονται (95) Β ἀο ἰρίτιις {Ππὰ, «ταης, » ἐμ 6}Πφοάππὶ οδε ἢ Οὐπι 

αὐτῷ ἀπὸ Ἱεροσολύμων. » Πότε οὖν, ε τότε, » χα- 

τανοητέον; Ἡνίχα διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν 

Γενησαρὲτ τῷ πλοίῳ ὁ Ἰησοῦς, χαὶ οἱ μαθηταὶ αὐ- 
τοῦ, χοπάσαντος τοῦ ἀνέμου, ἀφ᾽ οὗ ἐπιθέθηχεν ὁ 

Ἰησοῦς τῷ πλοίῳ - καὶ ὅτε, ε ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ 

ἄνδρες τοῦ τόπου ἐχείνου, ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 

περίχωρον ἐχείνην, καὶ προσήνεγχαν αὐτῷ πάντας 
τοὺς χαχῶς ἔχοντας, καὶ παρεχάλουν ἵνα χἂν μόνον 

ἅψωνται τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ χαὶ ὅσοι 

ἤγαντο διεσώθησαν. Τηνίχα προσῆλθον αὐτῷ ἀπὸ 1ε- 

ρϑδολύμων Φαρισαῖοι χαὶ γραμματεῖς, μὴ χατα- 
πλαγέντες τὴν ἐν τῷ Ἰησοῦ δύναμιν, ἰασαμένην τοὺς 

χἂν μόνον τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἁψαμέ- 
γοὺς, φιλαιτίως ὃὲ ἐγχαλοῦντες ἐπὶ τοῦ διδασχά- 

λου (94), οὐ περὶ παραδάτεως ἐντολῆς Θεοῦ, ἀλλά 
παραδόσεως μιᾶς Ἰουδαϊχῶν πρεσδυτέρων. Καὶ εἰχὸς 

ὅτι αὐτὸ τὸ τῶν φιλαιτίων ἔγχλημα παρίστησι τὴν 

τῶν μαθητῶν Ἰησοῦ εὐλάδειαν, μηδεμίαν ἀφορμὴν 
διδόντων ἐπιλήψεως, ὡς περὶ παραθάσεως ἐντολῶν 

θεοῦ τοῖς Φαρισαίοις χαὶ γραμματεῦσιν, οἴτινες οὐκ 

ἂν προσηνέγχαντο περὶ παραθδάσεως τοῖς μαθηταῖς 

ἔγχλημα, ὡς παραδαίνουσι τὴν ἐντολὴν τῶν πρεσδυ- 

τέρων, εἴπερ εἶχον ἐπιλαμδάνεσθαι τῶν ἐγχαλουμέ- 
νων, χαὶ ἀποδειχνύναι αὐτοὺς παραδαίνοντας ἐντολὴν 

θεοῦ. Μὴ νομίσῃς δὲ ταῦτα χατασχευαστιχὰ εἶναι 
τοῦ δεῖν τηρεῖσθαι τὸν χατὰ τὸ γράμμα Μωῦσέως 
νόμον, ἐπεὶ οἱ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ ἕως τότε αὐτὸν 

ἐφύλαττον" οὐ γὰρ πρὸ τοῦ παθεῖν « ἐξηγόρασεν 

50 Π|οοἱ τγα] σοῖο πηαϊΐ, πανὶ νοποῦυπὶ ᾿π ἰογγϑη (6- 
ΠΕΒΆΓΘΙΝ 76588, ἰρδίυϑαυ αἰβεῖρυ!!, βεάδιο υθηίο, 

6Χ 400 πᾶνθπὶ ΘΟΠ5ΟΘηΪ! 6508 ; οἱ αυδη60, « αὐτὴ 
οοὐηον ββοηῖ οὐ νἱνὶ Ἰοοἱ {ΠΠ|Ππι8, πηΐβογαηΐ ἴῃ αηΐ- 

γΟΓβ8 ΠῚ ΓΟφίομ πὶ ἰΠΠ8π|, οἱ οὈυ!ογυηὶ οἱ οπη1 65 πι8]6 

ΒΑθΕπι68, οἱ τοραθαπὶ υἱ νοὶ (πιθγδπ) νοϑιϊπιθηὶ 

6}05 ἰδπρογοηί; οἱ αιΐϊουμαις τοιΐρογαμι, βαὶνὶ ἴδοιὶ 

δηῖ "7, Τυηο δοσοδβογαι! δὰ διπ ἃ) Φ6ΓΟΒΟΙΥΠΙΐ5 

ϑοῦῖθθ οἱ Ῥμαγίϑαδὶ "8, ποῦ δάπιίγαηι68. νἱ για 6 πη 

αὐ εἴαὶ ἴῃ 7ε80, 4:8 605 βϑιδυεγαΐ 4υὶ γεὶ 

διυγίαπι ἰδπῖυπὶ νοϑι θη] 6}115 (οἰ ρί586η!, 56ἀ 

δηΐπιο τίχδηαϊΐ νίο, ἀϊβοίρυ!ο8β ἀρυὰ πιαρίβίγυμι 

Δοουϑδᾶηίε8., ΠΟΙ ἰγΓαηϑβγεβϑίθηΐβ ργοοριὶ Βεΐ, 

β6ἀ παΐὰ5 ἰγδἀϊεοπΐς ἠυάφογαμι βαπίογυπι. ΕΠ 

γογί βἰ π}]8 ο8ὲ ᾿δης ΓἰΙΧΟΘΟΓΌΠ,) ἀσουϑαί[0Π6Π1, 

ὅεβα ἀϊδεϊρυϊοταπι ρῥἱοίαίθπι ργοράγα, π] πὶ ἀδη- 

ἰἰυπι ΓΟΡγ ΘηϑἰοηἾ8 8η58Π|), γοὶυϊ ἀ6 ἐγ ηβθ ΓΟ 55:00 

πιδπάδίογυπι θεοὶ, Ῥηαγί εἰ οἱ ϑογὶ 8; φυὶ ᾳυϊάοπὶ 

46 γα ϑϑγοββίοηθ ἀΐθεὶρυ!ο8 ΠΟ Δοοιιβαββθηῖ, 4φυϑ8ὶ 

ἀτδηβργοαϊθ 8 ργοορίυηι βοηίογαπ), 8Ϊ (δου 8.6 πὲ 

Βα ΐββεηΐ οογγὶρίεπάΐ 608 αυΐ δοοιβαβδηίυγ, οἱ 

οϑιοηἀδηάί ἰγδηβαγοαὶ 1|105 πιλπάδιυπι εἰ. ΝΟ ρυι65 
δυίοπι μἷ8. ργοθαγὶ βογνδηάδπι 6586 ἰθρεπὶ Μουβὶβ 

ἦυχία ᾿ἰπογαπι, φυΐα νἱάεἰΐοοι ἀϊδοῖρυ!! δθβὰ δὰ μος 

5406 (δἸηριι8 δ4π|ὶ 5εγυδυδηῖ ; π66 δηΐπὶ δηίθαυδαι 

Ρϑιδγοίυγ, ε« πΠ08 γϑάριηϊί (6 πιαϊθάϊεϊο Ἰὲφὶ8, » ἰδ 

αυἱ, ρϑιοπάο ῥγὸ ποπιϊπίθυβ, « (Δοίυ8 6δὲ ργΓῸ ποῦ ὶβ 

πιδδἀϊοίυπι ᾽᾽. » 564. αυοιηδἀπηούυπι συπυθηίθηίοῦ 
ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου » ὁ ἐν τῷ παθεῖν Ὦ Ραυ]ὰβ δι τῖβ [Δοἴυ5 681 « Τυθμειιβ, υἱ δυάςοκ ἰὰ- 

ὑπὲρ ἀνθρώπων «ε γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα. » 

᾿Αλλὰ ὡσπερεὶ καθηχόντως καὶ Παῦλος τοῖς ἾἸου- 

δαίοις « Ἰουδαῖος ἐγένετο, ἵνα Ἰουδαίους χερδήσῃ, » 

τί ἄτοπον τοὺς ἀποστόλους ἐν Ἰουδαίοις ποιουμένους 

τὰς διατριδὰς, χἂν τὰ πνευματιχὰ νοῶσι τοῦ νόμου, 
γρῆσθαι τῇ συμπεριφορᾷ, ὡς χαὶ Παῦλος Τιμόθεον 

᾿ Ἐ ΜΆΜΝ. τσ, 388. "6 δι}. χν, 1, 2. " Μδ1}. χιν, ὅ8, ὅ6, 15 Μαι|ι. χυ, 
ιι, 30. 

, (33) Περὶ τῶν προσελθόντων, εἰς. Ηϊς εἰπυ]5 
ἷη εὐϊίοπα Ημοῦϊ ποι σουρᾶγεί, 564 βυρρίείυγ ἐχ 
ἈΡΟΡΡΏΡΠΟ ΤὭγίπίδηυ. 
ον ̓Απέρχονται. Ἰμεροηάσηι νΥἱάδίογ υἱ ΞυρΓᾶ, 

Ξρησέρχονται. ᾿ 

σΓΑΓ οί δ,» αὐἱὰ ἀρδιγάυπι 65 δροβίοϊοβ 88 
πῖον δυο σΟΙΠΠΙΟΥΔΏ(65, οἰδὶ πιγϑιϊ 085 [ὁ }8 56ῃ- 

808 ΘΑ] οτοηΐ, 8656 ἰἅπιθρη δὰ 4]}16π8πὶ υὐ]υπίδίαπι 

Δεσοπηηράδβεα, ΄υειημδἀπιοάππ) οἱ βαυδι5 εὐ Τὶ- 
ποίμαυηι οἰγουγηείἀΐ!, εἰ δδογεἰααι Ἰυχία νοίαπι 

ᾳφυοάάδπι ἰαρα]6 οΡίυ], αἱ ἴα Αοιἶβ ἃροβίοιογαπι 

-“ 64]. ], 15, 9 1(ογ. 

(94) Ἐπὶ τοῦ διδασκάλου. Πυείῖι5 80] θεπάν πὰ 
Ρυΐϊαῦδι, τοὺς μαθητὰς ἐπὶ τοῦ διξασχάλου. ϑ6ᾳ τοὺς 
μαθητάς ἴῃ πι]!|0 οοὐΐοα πη5. τεροτῖο. σοάοχ Ταγὶ- 
μΐδηι8 ᾿αθοὶ ἐγχαλοῦντες περὶ τοῦ διδασχάλον. 
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βτρίαπι ἐϑ7 ΌΓΟΠῚ ΓΙΓΘ15 Υἰχοϑὶ Δρράγοηϊ, 4υΐϊ Α περιτεμὼν, καὶ θυσίαν κατά τινα (95) νομιχὴν εὐχὴν 

εἶ}! πδθοπί αυοά δο5 ἀϊδοίρυ]ο5 δοουβοπὶ ἀδ πιλη- 
ἀι0 θεῖ, 564 ἰΔηίαμη εἰγοα ἐγδα ΠΟ ΠΘΙἢ 01}8Π| 56- 

μίογυπι ; οἱ ἰΐα ρογϑρίουυπ), οδὲ ογιηἰπαπάϊΐ βλυάίηι, 

αυοὰ ἀρυὰ 608 41} οχ ΠΊΟΓἾ5 δὶ ἴδοι [υδγδηΐ, 

Δασιυι 88 110Π6Π| ἰη!ρίησῸ 1 ; ἰπ ϑροοίθιῃ αυλ]οπὶ δάνεῦ- 

5115 ἀϊβείριι!ο5, γούορα δυΐθῃ) πηδοβίγα πὶ 68} ΠῚ Δ ΓΙ 

νοϊδηίο5; αυδϑὶ ηοοοϑϑαιυπιὶ ἰογοῖ δ ρἱοίδίαπι, 

αιιοά ἃ βοηΐϊουΐθυ5 ἀς Ἰανδιίομο ἰγδάϊιαπι ἐγαὶ. Εχὶ- 
δ θδηῖ δηΐπν ἱπηρυΓᾷ5 6556 οἱ ᾿ηηπ)υηι.48 ΘΟΓΌΙΩ 

ΠΙΔΠ5. 40], Δυίδαυλπὶ ρϑιθπὴ Θάθγθηΐ, Π0Ὸ ἰανἶβ-" 

δὺμῇ; ΡυΓΔ5 8ι||6Π| οἱ δδηοίαϑ (9125 6556 ΘΟΓΆΠῚ, 

4] δαυᾶ 65 Δ] υΐβ5θ!, οὐπὶ ἰἀ ΡῸΓ ργορογιοπειη 

ΠΟΙ! Γεβροιόδαὶ Μοβὶβ ἰυχία Π6γαιῃ Ἰοαὶ. ΝῸ5 δὺ- 

(6) ΠΟ {εχ γα οη6πὶ βεπίοτυπὶ φυὶ ἀραιὰ [1105 

προσαγαγὼν, ὡς ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων γέγραπται 

Πράξεσι; Πλὴν πάλιν (96) φαίνοντα: φιλεγχλήμον:ς 
οἱ περὶ μὲν ἐντολῆς Θεοῦ μηδὲν ἔχοντες ἐγχαλεῖν τὰς 

Ἰησοῦ μαθηταῖς, μόνον δὲ περὶ πρεσδυτέρων παια- 
δόσεως μιᾶς" χαὶ μάλιστα ἐμφαίνεται οὕτως τὸ φι- 

λέγχλημον, ὃ παρ᾽ αὑτοῖς (97) ἰαθεῖσιν ἀπὸ τοῦ χα- 

χῶς ἔχειν προσάγουσι τὸ ἔγχλημα " τῷ μὲν δοχεῖν 

χατὰ τῶν μαθητῶν, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τὸν διδάσχαλον δι2- 

θάλλειν προαιρούμενοι " ὃ καὶ (98) παράδοσις ἦν τῶν 
πρεσθυτέρων τὸ νίπτεσθαι, ὡς ἀναγκαῖον πρὸς εὑσέ- 

ὄειαν. ἤβοντο γὰρ χοινὰς μὲν καὶ ἀχαθάρτους εἶναι 

χεῖρας τὰς τῶν μὴ νιψαμένων πρὸ τοῦ ἀρτοφαγεῖν" 

χαθαρὰς δὲ χαὶ ἁγίας γεγονέναι τὰς τῶν ἀποπλυνο- 

μένων ὕδατι, οὐ συμθολιχῶς ἀνάλογον τῷ χατὰ τὸ 

Β0η1, 804 ἦυχία Γαοίδπ) ται οποη) ΠΟΒΙΓᾶ5 δοιΐοποθ Β γράμμα Μωῦσέως νόμῳ. Ἡμεῖς δὲ οὐ χατὰ τὴν τῶν 

ῬυγρΑΓΟ ΘΟΠΘΙΠΙΡ, οἱ 5'6 Δ} ΠΠΟΓῸΠῚ ΠΠ8ΠῸ5 ἰανδγὸ, 

αὐδηο εοπιαβίινΐ δυπιι5 ἴΓ65 ρᾶπ68, 405 ἃ δέδυ 

νοίθη!ο ΠΟ] 8. 6556. ἅ1η100, ροδίυΐδηγιϑ ; ἱπιπιι πα β 

δηΐτν, οἱ {Πουἷθ, δὲ ἱπηρυτγὶβ πηδηΐθυβ ποῦ Οροτίοϊ 

4556 ΡΔηΐ8 ραγιἰοεἰρεβ. 

9. 96β118. δυίδπι ποθὴ δοσυδαὶ 608 ἀδ ἰγδϑ ἱοηα 

δ6ηϊογιηὶ δυάιδογιπ), 56 ἀ6 πιδη αι θοὶ ἐσοῦυ8 

γα] ὁ ἠροοϑϑαν 5, 4υογαπὶ 41πΔ αὐἱπίσπι ἀγαϊ ἴῃ 

ὨροΆϊοσο,, 56 μάβθη5 δ᾽ : ε Πόπογα μαΐγομη {ὑὑπὶ 

οἱ ηιδίγθηι ἰσ8η1, υἱ "6η6 Εἰ] 5|1, οἱ 8 ἰσῃσίονις 

ΒΙΡΟΡ (6 ΡΥ), αιιᾶπι θοπιΐηι8 θοι5 ἴθι15 ἠδὲ εἰν]. » 

ΑΙκογιι νόγὸ ἴῃ Πονἰ του 60 ρᾳοίο βουϊμίυπι ογαὶ 3": 

« 51 Ποπ!0 πιδίυὐϊχογὶι ραιτὶ 800, δυΐϊ πιδιγὶ δια, 

τογίο πιογίδιυγ ; ρώ1 μηϑιιΐψυα τηα!εάϊχι!, τοὺς 

οὐδ. » ϑυά ᾳυδιιϊοαᾳυΐάοπι ἰρϑυπὶ ΒΟΡ ΟΝ ΠῚ Ο0Π- 

δίάδγαγο νυ πηιι5, αιοπ οὐἰάϊς ΜΑΙ 5 5, υἱ 

ΠΟΙΡ6 « 4υἱ πια!ο χοῦ ραιγὶ,, Ὑ6ὶ τηδῖγὶ, πηογία 

ΤΟ ἸΔίυΓ, » δ νογία πὰ Πὶ ἀδβυπηρίιπι 8[1 6 Ιοοο υδ] 

δου Ρίυη) 68. ": « Ουἱ ρογουββοῦγὶῖ ραίγθη δύ δὶ 

ΠΙΔΙΓΟΠῚ δ.181Π|, ΠηΟΓίΘ τηΟ 410, οἱ αυϊ πἸλ]οάϊχουί 

Ῥδιγὶ 8.1.0 δυΐ πηαίγὶ 8188, τηοτίς πηογίδίυγ. » δὶς 

ἰσίταγ 86 πα θαπί γογθὰ 1648 5υρογ ἀυουθυβ πιδη- 

(4ι|5. 4,89 Μηι!ιιβ διιοπὶ 1114 6χ ραᾶτία οἱ ἐοη- 
οἶβ6 ργοι  ἶι, οἱ ποι ἰἰβάοπι νογΐβ. Οτἃ 66 γα Διΐθη] 

ΡΠ αγίβθοβ. δὲ ϑογίθαβ, χυὶΐ σϑρργαηὶ 6ΓΟΒΟΙΥπιΐ5, 

Ἀδουδοί ϑβουυδίογ, ἀΐθθπβ 605 ἰγδηβαγοαϊ πιαπάδιυπι 

βεῖ ργορίδγ βυδπὶ ἐγαάιοπθη), δυϊππϑἀνογίοηάαπι 

" Εχοΐ, χχ, 12; Πουίον, ν, 106, 38 [μονὶι. χχ, 9 
“ ἔχοά. χχι, 1ὅ; [ονΐ!. χχ, 9. 

(35) Καὶ φυσίαν κατά τινα, εἰς. Ναπιρ6 οὐπὶ 
ἕάρυὶ γαϑὶὶ θη γοὶβ, Ἰαχία νοίαπι ργίυβ ἃ 56 οθη- 
φορίμηι, ΑΙ. χνη!, 18, να] οἰηὶ φυδίμοῦ ΠΠ|05 νἱ"Ὸ8 
νοίιηι ᾿Δ θη 65 ΒΌΡΟΓ 56 γδθΐ εὐγανί!, οὈ]διοποι- 
ηυ6 [γο πο 4υοαυθ δογυπὶ οἴδογγὶ, Αοὶ. χχι, 24, 20. 
1μοραῖα νοίαπι Δρρε] αἱ, φιοά [αχία Ιαφοπὶ [λοι μη 
(μεγαΐῖ. [μὸχ δυΐίοι) δὰ ΠΑΒοίαν αἰβογία Ναπι. (Ο10 
ΤΡ. ΥἹ : θυσίαν αἰοἶτ ; οαπὶ δ πὶ οροβδγίθ πὶ ἀθρ0}}6- 
θδμὶ Ναζαγαΐ, ἀρηο., ΟΥδ οἵ δγίοίβ (δοίβδυαι βᾶςεγ- 
ἄο8, ρϑ)68 ζυι05, δίδφιο ποπῆυ}]α οἤδγουαδι, οᾶ- 
ῬΙΠοσψυδ ἀοιοίδο5 σοπιθυγουαί, Ναπι. 6, νι. Ἠυετιῦ8, 

(96) Πάνλιν. Οοάοχ Τατὶπίϑηιβ8 πάνυ. 
(91) Παρ" αὑτοῖς. ἴάδταν οὐχ, ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
(98) Ὃ καί. Οοὐες γαιίοαπυϑ ὃ εἰ καί. 

; ἔχομ. χχι, 17; γον. χχ, 20. 

παρ᾽ ἐχείνοις πρεσδυτέρων παράδοσιν, ἀλλὰ χατὰ τὸ 

εὔλογον χαθαίρειν πειρώμεθα (99) ἑαυτῶν τὰς πρό" 

ξεις, χαὶ οὕτως τὰς τῶν ψυχῶν νίπτεσθαι χεῖρας, ὅταν 

μέλλωμεν ἐσθίειν οὃς αἰτοῦμεν ἀπὸ τοῦ φίλον ἡ μῖν θέ- 
λοντος εἶναι Ἰησοῦ τρεῖς ἄρτους" χοιναῖς γὰρ χαὶ 
ἀνίπτοις καὶ οὐ χαθαραῖς χερσὶν οὐ χρὴ τῶν ἄρτων 

μεταλαμδάνειν (1). 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐχ ἐγχαλεῖ περὶ παραδόσεως αὑτοῖς 

πρεσδυτέρων Ἰουδαίων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐντολῶν θεοῦ 
ἀναγχαιοτάτων δύο, ὧν ἡ μὲν ἑτέρα πέμπτη ὧν τῆς 

Δεχαλόγου, οὕτως ἔχουσα « Τίμα τὸν πατέρα σον, 
χαὶ τὴν μητέρα σου, ἵν᾽ εὖ σοι γένηται, χαὶ γένῃ 
μαχροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σοὺ δίδωτί 

σοι" » ἡ δὲ λοιπὴ ἐν τῷ Λευιτιχῷ τοῦτον ἐγέγραπτο 
τὸν τρόπον" « Ἐὰν ἄνθρωπος χαχῶς εἴπῃ τὸν πατέρα 
αὑτοῦ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω" 
πατέρα αὐτοῦ, ἣ μητέρα χαχῶς εἶπεν, ἔνοχος ἔσται. » 

᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ αὐτὴν θέλομεν ἰδεῖν τὴν λέξιν, ἣν ἐξέθετο ὁ 
Ματθαῖος, ὅτι « ὁ χαχολογῶν πατέρα ἣ μητέρα θανάτῳ 
τελευτάτω, » ἐπίστησον μή ποτε ἐλήφθη ἀπὸ τοῦ τόπου 

ἔνθα γέγραπται" «Ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἣ μητέρα 
αὐτοῦ, θανάτῳ τελευτάτω καὶ ὁ καχολογῶν πατέρα 

αὐτοῦ ἣ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ τελευτάτω (3).» Οὕτως 
μὲν οὖν εἶχον αἱ ἀπὸ τοῦ νόμου λέξεις περὶ τῶν δύ» 

ἐντολῶν. Ὃ δὲ Ματθαῖος ἐχ μέρους χαὶ ἐπιτεταην 

μένως αὐτὰς ἐξέθετο, καὶ οὐχ αὐταῖς λέξεσι. Τί δὲ 
ἐγκαλεῖ τοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαίοις χαὶ γριμ- 

ματεῦσιν ὁ Σωτὴρ, λέγων αὐτοὺς παραθαίνειν τὴν 
Ὁ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἑαυτῶν παράδοσιν, χατα- 

32 Μλι}ν. ΧΥ, ἐν 

(99) Καθαίρειν πειρώμεθα, εἰς. ἨΗϊογοηγιηυΝ 
᾿ἰβάδπὶ ρεπ υογθΐβ: ε ΜΆπιι8, ἰά 6ϑί, Ορεγδ ποὴ 
φοΓρουΐβ υἱΐαθ, 868 δηΐπια Ἰαυδηΐδ δυμὶ, υἱ ἢ8ι ἰα 
11Π|5 νϑῦθυπι θεῖ. » Οτγἴζεποβ ἰηΐγα ἐπ αι. ΧΥ͂, 
49, 90: Τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ ΤΠ ἐσᾶν τς εἰπεῖν, χοινοῖ τὸ 
ἀνίπτῳ καρδίᾳ ὁτιποτοῦν φαγεῖν, ὃ πέφυχε τὸ ἧγεμο- 
νιχὸν ἡμῶν ἐσθίειν. 

(ΠῚ) Μεταλαμδάνειν. Ἰάδτη, μεταλαθεῖν. 
(3) Καὶ ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἣ ἘΠ} 

αὐτοῦ, θανάτῳ τειϊευτάτω. ἤϊες αυα νίἀεγϑι ἘΓΔη- 
π8, Θὲ 4185 ἰ ΘΟ ἴο6 510 ποη τθράγί! Ηυειίυ5, Βἰὸ 
τοϑυϊαπμίυν 6 οοἀὰ. ΑὨρΠοΔηο, αιίοδηο εἰ Τοή- 
πίδπο. ᾿ 
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νοητέον. Καὶ ὁ μὲν Θεὸς εἶπε" « Τίμα τὸν πατέρα Α 651. Ας θδυ5 συΐοπι ἀϊχὶ! "δ : « ΠΟπογὰ ραίγοπι ἐμπιπὶ 
500 χαὶ τὴν μητέρα σου, » διδάσχων τὴν δέουσαν τ'- 

μὴν ἀπονέμειν γονεῦσι τὸν ἐξ αὐτῶν γεννώμενον. Ταύ- 
τῆς τῆς πρὸς τοὺς γονεῖς τιμῆς (2) μέρος ἦν χαὶ τὸ 

χοινωνεῖν αὐτοῖς τῶν βιωτιχῶν χρειῶν εἰς διατροφὰς 
χαὶ σχεπάσματα, χαὶ εἴ τι ἄλλο οἷός τε ἦν χαρίζε- 
σθα: τοῖς ἑχυτοῦ γονεῦσιν " οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 

γραμματεῖς τοιαύτην ἐναντιουμένην τῷ νόμῳ παρά- 
ὅγσιν ἐχδεδώχασιν, ἀσαφέστερον ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ 

χειμένην, ἦ οὐδ᾽ αὐτοὶ ἐπιδεδλήχαμεν ἂν, εἰ μὴ τῶν 

Ἑδραίων τις ἐπιδέδωχεν ἡμῖν τὰ κατὰ τὸν τόπον 

οὕτως ἔχοντα. Ἔ5θ᾽ ὅτε, φησὶν, οἱ δανεισταὶ, δυσ- 

τραπέλοις περιπέπτοντες χρεώσταις, χαὶ δυναμένοις 
μὲν, μὴ βουλομένοις δὲ ἀποδιδόναι τὸ χρέος, ἀνετί- 
θεσαν τὸ ὀφειλόμενον εἰς τὸν τῶν πενήτων λόγον, οἷς 

οἱ πιδίγοπι (0ΔΠ},» ἀ0661)5 ΒΟΠΟΙΓῈΠῚ ἀ6] ἐτπὶ ρᾶγοπ- 

εἶθ γοἀδοηάνιῃ 6856 ἃ 60 αυἱ ὁχ ἰρβὶβ σαδηΐιι8 
εδι, Πυΐυ5. δυΐδπ) οΥξα ρᾶγθηϊεβ ΠΟηΟΥΪ8 ρᾶΓΕ ΘΓΔΙ, 
να σοτηπιοάδ 84] νυἱοίυπι οἱ νϑϑι πὸ Δ θ 6" 6 οὐ ηὶ 

1115 σοιππιαηΐα, οἱ δἰ αυδπὶ δ]ίϑπι τὸπὶ φγϑιοαγὶ 

Ραγοη θ.5 8018. ροίοιαι, Ρ]ΙατΙ βοΐ δυΐοιῃ οἱ ΘΓ!) 

(]6πὶ Ἰοφί ἐοη Γαγίαπι ἰγϑ ΠἸυπ6 πὶ μγοάίἀογυμῖ, οὉ- 

8615 ἰη ΕνΔησΟ 0 Ἔχργαβϑᾶπι, Π18Π| Π6 "05 4ι}- 

ἀ6πὶ [υΐββθπηι}8 ἀββθοιμΐ, πἰϑὶ δι. οχ Ἠδθγαὶβ 

{ὐ8.16|5561 ΠΟΡΪ5 δὰ αὐ δά [πππς ἰοοιπὶ ρογιϊποπΐ, 

5ἷς 586 μαδοημα, Οοπιίηρὶί ποπηυπηυαπι, ἱπ4}}, 

[Ὡπογδίογαβ οὐπὶ ἴῃ αἰ πο 65. ἀσυϊτογοβ. ἱπείἀυηι, 
4] ροδϑυυῖ αυΐάοπι, βοιὶ ποίυηι ἀδθίίαηι το άργο, 
ἀεμίιυ) ἴῃ ρδυρογυπὶ γαιϊυποιπ οοηβθογοι, αὐυΐθυ 

ἐδάλλετο εἰς τὸ γαζοφυλάχιον ὑφ᾽ ἑχάστου, ὡς ἐδύ- Β ἴῃ βϑΖορ γ]δοίαπι ραδοιηΐη πιο δία ργὸ υἱγίθυβ 
νατο, τῶν βουλομένων αὐτοῖς χοινωνεῖν. "Ἔλεγον οὖν 

ἐπ᾽ ὅτε τοῖς ὀφείλουσι κατὰ τὴν οἰχείαν διάλεχτον" 

Κορθᾶν ἔστιν ὃ ὀφείλεις μοι, τουτέστι, δῶρον (4) " 

ἀνέθηχα γὰρ αὐτὸ εἰς λόγον τῆς εἰς Θεὸν εὐσεδείας 

τοῖς πένησιν. Εἶτα ὁ χρεώστης, ὡς μηχέτι ἀνθρώ- 

τας, ἀλλὰ τῷ Θεῷ ὀφείλων, χαὶ τῇ εἰς αὐτὸν εὖσε- 
δείᾳ, οἱονεὶ συνεχλείετο πρὸς τὸ, χαὶ μὴ βουλόμενος, 
ἀποδοῦναι τὸ χρέος, οὐχέτι μὲν τῷ δανειστῇ, ἤδη δὲ 

εἰς τὸν λόγον τῶν πενήτων τῷ Θεῷ, ἐξ ὀνόματος τοῦ 
δανειστοῦ, Ὅπερ οὖν ὁ δανειστὴς ἐποίει (8) τῷ χρεώ- 
στῃ, τοῦτό ποτέ τινες τῶν υἱῶν τοῖς γονεῦσι, χαὶ 

ἔλεγον αὐτοῖς, ὅτι, Ὃ ἂν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς (6), πά- 
τερ ἢ μῆτερ, τοῦτο ἴσθ: ἀπὸ τοῦ Κορδᾶν λαμθάνειν, 
ἐχ τοῦ λόγου τῶν Θεῷ ἀναχειμένων πενήτων (7). 
Εἶτα ἀκούοντες οἱ γονεῖς, ὅτι Κορδᾶν ἐστιν ἀἁναχείμε- 
γὴν τῷ Θεῷ τὸ διδόμενον αὐτοῖς, οὐχέτι ἐδούλοντο λα - 
βάνειν, εἰ χαὶ πάνυ ἔχρῃζον τῶν ἀναγκαίων, ἀπὸ τῶν 
υἱέων. Οἱ οὖν πρεσδύτεροι τοιαύτην παράδοσιν εἰς 
τοὺς ἀπὸ τοῦ λαοῦ ἔλεγον, ὅτι, "Ὅστις ἂν τῷ πατέρι 
ἡ τῇ μητέρι εἴπῃ τὸ διδόμενόν τινι αὐτῶν Κορθᾶν 
εἶναι, χαὶ δῶρον, οὗτος οὐχέτι ὀφειλέτης ἐστὶ πρὸς 

ἡ Εσοά, χα, 20; θευίογ. ν, 18. 

(5) Ταύτης τῆς πρὸς τοὺς γονεῖς τιμῆς, εἰ6. 
Βαάοπι [56 δεῖ Π]δγοηγπηι5. ἨυετΙυ8. 
(ἢ Κορδᾶν ἐστιν ὃ δρείλεις μοι, τουτέστι ᾿ 

δῶρον. Ὦφ. Οὐ!αιίο, ἀοπυιη, βδουοἴαπι.» Τἢ6ο- 
ῬΑ γ! ρίας, ἰν ΜΔ 11". αν, δ. Κορδᾶν ἐστιν ὃ ὀφείλεις 
μοι, τουτέστι δῶρον τῷ Θεῷ ἀνατεθειμένον " ὁ οὖν 
ἐύστης, ὡς τῷ Θεῷ ἔχτοτε ὀφείλων, καὶ ἄχων χατ- 
ἴξς υ. 

(5) “Ὅπερ οὖν ὁ δαγειστὴς ἐποίει, οἷο. ἔδη6- 
ΤΑΟΓ αἱ μϑουπίαπι ογθά πὶ τεοίρογοῖ, πδης Π60 
ὀδηβ οΓΑ δι, δίαυς ἰἰὰ ΘΠ 50}0 ΠΟΠΙΪΠ6 ἰπ ράζο- 
ΡΙγί λεία πη ̓πΐδγγα ουθή πο γαπὶ οοφοθαί, φυοά εδγαὶ 
ἐᾶπι Δ) ͵ 4υοπι0 0 γθοίρογα. ΕἾΝ δυίθην, μι ρθοι Διὶ 
βΓοη ἴθι5 ἀοἰἱδπὶ ἀλγθηῖ, οἂπν θ60 ρϑγ ΟΡ οοη- 
ϑΟΑθΔηϊ, Ἰφί τ δἰἰδηηδὶ ἀϊνογβὶβ ἀ8 ἐδιι5ἰ8, [46 Πὶ 
ἰάτηβῃ ἢ} Ὁ|| πϑαυᾶπὶ [Ἀοίοθαηὶ δὸ ἐγοάϊυγοϑ ; 
ὈΠΖα6 δηΐην ΟοΥθδι οδυβαυδηίι: ||, ὧὐ πιυϊυσπ 
ΤΕσίρογεηί, 1111, π6 φιη 4 ραγδπείθι5 ἀδγοηὶ. ἴρ. 
(0) Ὃ ἂν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, εἰς. 1,οοἱ οὐβαυτῖ, 

δαΠρηὰ 8!» ἱπίθγργβι 8 Δοοθ ρα οἰαγα ἢξβα δδὲ οἱ 
Ἰἰυεί!4 Ἔχροβίεϊο : « θυᾶ τὸ ἃ πι6 δάϊυϊι8 [υΐ8868, 
θα ΕΓ, ἐΔ ΓῈ5 ᾶπι θ660 ΘΟηΒθογδίδ 6ϑί ; βίνθ 18 218 
ΘΕ 400 ἃ πιο 7αναγαγίβ.» Θγίβθπθϑ. ἐπ Μ απ. κιν, 

" ἐὰ Οδίδημδ π|858. ὈΙὈΙοι ἢ. Βομ.: Ἐπαίδευσαν τοὺς 
νέους εὐσεδείας σχήματι χαταφρονεῖν τῶν γονέων" 

Ὁ ᾳυᾶπι 

80 υποφυύαυα δον αὐυἱ νο εθαμ! οὐπὶ ἢΠΠ15 νου 
ἐΟπηπλπίσατο. Ὠοο θη ἀυϊ6π) ποππυηαυδι ἀθ})- 

ἰοτίθυϑ 50 ᾿ἰπσια : Οογρᾶη δβὶ ἰὴ φυο( παῖ ἢ ἀ6]νγ68, 
Ιος εδὶ, ἀοπυπὶ ; ἀοάϊοαν! δηΐπν {Ππὰ ραυροτγίθυς ἰπ 
γαϊϊοπαπὶ ρἰοἰδιΐβ ἐρᾷ Πόιπι. Ὠοΐπὰς ἀδθίιον, ἰΔη- 
αὐληὶ ποη οτηἰ πἶθι5 ΔηαρΠ 8, 5864 ΠθῸὺ ἀδθδιβ, 
δι 5616 γμὰ ἰΠυπὶ ῥἱοἰδιΐ, νο αθ! {Πὰς σοποϊαβουα- 
τὰγ, αἱ δἰ!α πὶ ΠΟΙῈΠ 8. ἐδ ί την τοίδυ γαῖ, ἤθη ΔΠ}ρ] 15 
(ϑινεγδίογὶ., βθὰ πὶ ἤδῸ ἴῃ γδιΐοπθπι βΙΡΘΓΙΠΙ, 
ποιηἶπα [ἐπογδίογίβ. (}ὰο 6} ἰρί τιν [οπογϑίου (λοίοραὶ 
ἐγο οτῖ, 10 ἰά6 πὶ ποπη}}}} φυὰπάοᾳιια {1 [Δοίο- 
"ᾶπι ραγθη 8, αἰ Θοθαπιη]6 {115 : ΠΠ1| 4ὰο ἃ πι8 
Δὐ͵υΐαϑ [υ͵8568, ραίογ γα] μδι οι’, Βοῖ 10 16 ΔοοδριυΓα πη 
6 ὕογθϑη 46 γδίϊοῃθ ραυρογὰπὶ 60 σΟπβθογδίογυπι. 

( θεῖ μἀθ δυθίδηϊδ8 ράγθι!ο5 ΟΟγθδη ὁ586 θ60 φ0η86- 
ἐγϑίυπι, ἰά αυοὰ 5ἰ0ὶ ἀΔιάυπι ογαϊ, ποὺ διηριίυβ ἃ 
Π}118 δοοίρθγα ὑυοίθυδηΐ, διϊδιιβδὶ γοθι5 ἡθορββϑαγίὶα 
ΤΟΑΘΌΟΡΟΓΕ ἰμαΐσεγεηι. Τα]οπι ογρῸ ἰγδά ἰοποιη 86- 
πίογεϑ αρυὰ μι δἷο5 ργοίθγεμαηΐ : 290 θΘυϊευπηυα 
αἴχοεῖ! ραιγί ν 6] πηδίγὶ, πη φυοὰ Δ] ϊσαΐ δογαπὶ ἀδι- 
ἀυπ ογαὶ Οοῦθδι 6588 δὲ ἀθῃθπι, οὕην ποη Διηρ ἰυ8 

οἷον εἶπε τῷ ἰδίῳ υἱῷ" Δός μοι τὸ πρόδατον τοῦτο ὃ 
ἔχεις, ἣ τὸν μόσχον, ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον " ἔλεγε πρὸς 
τὸν πατέρα' Δῶρόν ἔστι τοῦτο τῷ Θεῷ, ὃ θέλεις ἐξ 
ἐμοῦ ὠφεληθῆναι, καὶ οὐ δύνασαι λαθεῖν. « γα Π 685 
ἀοειγὰπι Ρἰοίαι5. οὈϊοηῖ ράγοπ68. ΘΟ" ΘΙΊΠΘΓΘ. 
Υ̓ Ρΐ σταιία,, αἰχὶξ ἡΠΠ0 δὰ : θὰ πηὶπὶ ονθῖι ἤδηο 

068, Υ6] γ τυ! πὶ, γ6ὶ δ υἱ αιυ!ά 5ἰπιμδ ; 
αἰχίε ρϑίγῖ : θόιπὶ ἢ υπ ἐδ θ60., -Πυσ ἃ πιὸ Δ6}υ- 
γαγὶ υἷβ, π66 δοείροεγα ροὶβθβ.» ἤλπο ΘΧΡΟΞ ΠΟ ΘΙ 
ΓΘΙΪπτ 1 ΟὨΓΥϑοβίομ 8: ε Θυοά ἃ πη ἴῃ πὲ ι6πὶ 
ἰυδπὶ ροῖΐ8, ΡαιΘγ, ᾽8π) ἄοηο ἤδο ἀϊοαίαπι δβί, τιθὸ 
πὰ βυϊπδγ ρΟί6Β ; ν οί ροβί ΟἸιγγβοβιοπηπὶ ΤΠοΟ- 
Ριγ!δοίυ5. : Δῶρόν ἐστιν, ὦ πάτερ, ὃ ζητεῖς ἐξ ἐμοῦ 
ὠφεληθῆναι. « θ)οινιη 651, ὁ ρϑίβι", ἰὰ φυορά ἃ πι8 ἰπ 
(ΟΠΠΠΙΟΘΙΠΙ (01) με 15. » (0 ἸηΔσ᾽8 ταΐγοῦ γθηΐε80 
ἴῃ πλθῃθπὶ [Οἱ τηδ σι 8 Υἱγὶ5 χαο8 ἰδυαὶ ΤΗοπιᾶς ἴῃ 
Οδίθη., οἱ ἰδπὶ πιϑὶδ Ἰοουπι ῃς ἰογᾳυεγοηΐ, 4ι} 118 
Ργϑβογιπι (Δ θη! μγφιμ!ογαὶ Ογίρθιθβ. ἀδυβαπ αἰ{- 
Που δι 5 [{|856 ρι!0 νοουΐᾶπὶ ἐάν, ηυα ΡΓῸ ἄν Πηὶς 
Οἱ δε ρμίβϑίμθ ϑυγραίυγ. ἴν. 
( Τῶν Θεῷ ἀνακειμένων πενήτων. Ρπδ]τη. ΙΧ, 

55, ὅδ : ᾿Ιϑαίαβ χεχ, 15; ὅς. ,1, δ. Μοπδπάργ: 
᾿Αεὶ γομίζονθ' οἱ πένητες τῶν θεῶν. 
δΟΝΙΡΟΥ οαϊξίϊπιαΠῊΤ ραιιροτος ἀρογιηι ὁδε6. ἴο. 
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ἀθθίιογοπὶ 6886 Ῥϑιίτὶ Ὑδὶ πηϑίγὶ δά βιιρρο ἰδηὰδ 11} Α τὸν πατέρα ἣ μητέρα ἐν δόσει τῶν πρὸς τὰς τοῦ δέου 
Υἱΐα: ποοοϑϑατί. Ηλης ἰφίίυν ἰγδ ἰοηθῖθ ϑογνδίοῦ 

τοργοδηάίξ, νοϊαιϊ ποη 58η8πι), 566 θεὶ πιδηθδῖο δι - 

νογβδηίοη). Νδηὶ δἱ Ποὺβ ἀἶεὶξ : « Ηυποτγᾷ ρϑίγθπι 

οἱ πιδίγϑηι, » ἀϊοοθαὶ δίθα ἰγδαάϊῖο : Νοη ἀδῦοι ἰ.0- 

ΠΟΓΆΓΟ ΡΔΙΓΟΠῚ δὲ πηδίγο πὶ ἰλγαιοπα, αυὶ ἰὰ φυοά 
ἀδλίυτας ογὰὶ ρατγεμιθαβ, θεό, υἱ (ογθαη σΟμβθοΓἃ - 
σἰςς πϑη ὑϑιαπιὶ 651 [Ὁἶ556 ΓαβΟΙ 551 ὈγΓϑοθρίυπὶ 

θεῖ ἀ6 πιοποόγα ραᾶγοηίαιῃ, Ρ]ιαγίβθογυπι οἱ ϑοῦὶθα- 

ταπι ἰγδ ἰοπα ἀϊέθηῖϊα ΠΟῚ ΔΠΙΡ}}18 οπὶ ἀθθο ΓΘ 

Ραίγοιῃ ΠοπΟΓΆΓΘ οἱ πιδίγρθπι, αὶ 60 56Π|6] 60η56- 
ογανθγὶι 14 φυοὰ δοοαρίϑβοηιϊ ρᾶγοηῖθ5. Εἰ Ρ]ιαγίβοὶ, 

αἰροιῖα ἀναγὶ, θὰ ἀθοοῦδιϊ, υἱ 51} ραιιρογαπι βροαὶθ 

6ἃ οἰἶδηι Δοοϊρεγοηΐ, αυδὲ ράγΓοηι θυ 5. 8116 0118 ἀδηιία 

ὁγδηῖ, Ας δοΥυπὶ αυΐάειη ἀναγ δπὶ ἰοϑίδίυγ ἔνλη- 

φοἸΐυην ἀΐοθηβ ᾽ : « Αὐἠοῦθαμ! δυίαπιὶ οπμμΐα ας 
Ρ)ιαγίβεὶ, φυὶ δγαᾶπὶ ἀναγὶ, οἱ ἀδυϊἀθραηὶ {ΠΠὰπ|. » 5] 

αυΐβ ἰφίταν δοταπὶ αυΐ ἰμῖο ΠΟ 56πίογοβ ἀϊοαηία!", 

γὙοὶ φιοᾳαοηιοάο ρΟρυΪὸ ργϑυηί, ραυμογίθυ8 πιᾶ- 

συ οδίδηίυ ταῖρυθ!ϊςς ἀδτὶ, ααδπὶ ργορίηηυ}5 60- 

ταιπὶ αυΐ ἀδηῖ, 5ἱ οοπιρογὶὶ 605 ΠΟΟΘ5584Γ}15 ἱπα ΐβθγθ, 

ποᾳυο ροδϑϊμὶ ᾿ἰ αὶ ἀδηῖ υἱτυπηαυα ρ΄ ϑίαγο, }0γ6 

πιοῦιο Δρροϊ]οείαν ἰΠ|6 [γαίογ Ῥ] να ΓΙ βρογι πὶ, 40] 86 Γ- 

τρόποι ἰλεὶ ΡΓΟΡΙΟΓ δυϑιη ἰγδα οποιῃ ὐγοράγυηί, 
αυΐφυο ἃ ϑεγνδίογο Ὠυροοῦῖ45 6836 οοην οι βυηῖ. 

Ας να] άδ ηυϊάοπι ἐδίογγεγα ροϑβϑαηί, συοπΐηιβ ἀθ 

ΓδΙΙ06 ραιρογυπὶ 4υ Β4}:8Π) ΘΡΟΝ 6 διπιδὶ, οἱ « οχὶ- 

βιἰπηδὶ αυθφδίμιη 6556 ρα! Αἰοπὶ 57 ΔΙ 0Γ0 Π|, » ΠΘῊ ἰδ 

8οἴυπι, 56ἀ οἱ 45 εἰς ργοὐϊίογα δυάδ δουρί 58ηῖ, 
4υΐ ρῈγ βροοίοπι αυΐϊάδπν ραυρογθπὶ οαυδβᾶπὶ ϑρολδί, 

οἱ ἰπθϊιδηβ ἀϊοοθαὶ ὅδ : ε Ροιογδὶ υπραδιίαπι ἰδίυεὶ 

νϑηυμἀ αὶ Ἰγθοθη 5 ἀδηδγ ἰ5, οἱ ἀδὺὶ ρδυρογίδυδ; » 

τονογὰ δυΐὸπ) « [ὉΓ οΓδὶ, οἱ Ἰοου]ο5 μβαῦθηβ, ζ9} ἐἃ 

4ι5 τἰἰεθαηίυν, δι γι ρίεθαι 3.306.» 5] αυὶϊδ ἰφίτατ 

πύηο αυο4ὰ6 Εἰ οοἰοκἷς Ιοου]05 ᾿ 406 ῃ5, ἰοαυΐίαν 4}- 

8. ΜαλιΠι. χυ, ὁ. ἽΤυς. χνι, 14. 

(8) Ἵνα τῇ προφάσει τῶν πενήτων, εἷς. ὕιτι ἴη 
68 4υ5 ἰῃ ρϑυραγεδ [ιδγαηὶ Ἔγοφαία, ἰηυοίδγου! ἢο- 
τοΐπο5. γΓλρδοϊβϑιπηΐ, οἱ σϑΖορὨυ]δυϊπὶ Οχρ ἀγοηΐ. 
ΤΠΟΟΡΠγ]Δοίυ9 : Ἐδίδασχον γὰρ τοὺς παῖδας μηδὲν 
διδόναι τοῖς γονεῦσιν, ἀλλὰ ἀνατιθέναι ὅσα ἔχουσι τῷ 
γαζοφυλαχίῳ τοῦ ἱεροῦ. « ἰθατοθ δηΐπὶ ἀοσοραηι 
πἰ 1] ράΡΟθι18 ἀᾶγα, 56α [δου 8.68. 5125 ΟΠΠΠ68 ἴῃ 
1ΘΙΏ 0}! ρϑτορἢγ] δοίη ἰηΐογτα. » ΝΌΩ « (Δου 68 
δι135 ΟΠΊΠ68, » 564 ἰΔδίιιπιὶ ὃ ἔλαθον οἱ γεγεννηχό- 
τες, « 4ιο ράγοηίθ5 ἰρβογυπὶ δΔοοορίδβομι, » αἱ νυ! 
Οεΐρομοβ ; αυδηδαϊιποάσπι οἱ 'ρβ6 ΤΙΘΟΡΠγ]λοῖυ5, 
ΘΟΓυ1} 4ιι85 ρᾶ0}0 δυρογίυ5 ἀθοιοΥαϊ, ρ ΓΙ ΠΙΘΠΊΟΥ : 
Καὶ οὕτως ἐμέριζον αὐτοὶ μετὰ τῶν παίδων τὰ χρή- 
μᾶτα, καὶ οἱ γονεῖς χατελιμπάνοντο ἀγηροχόμητοι. 
«Εἰ 56 οὐτὰ ΠΙθογβ θόπα αἰνίἀαῦδηιϊ, οἱ ραγθηίοβ 
τοὶ φυοαηίαν ἴῃ βοπθοίυϊα Ἀρ54υ6 υ{Π0 διιυ δἰ ϊο. » 
Ουἱΐ ροία ραν [υ5ϑθης Ορα 5.648 οὐπη 1} 6γ]5 ΡΠ γἰβυοὶ 
εἱ οι θα, δὶ ὑπ νεγβᾶβ 685 Δ δι} 556. Ἠυετιυϑ. 

(3) Εἰ τις οὖν καὶ τῶν .εγομένγων, οἴο. Ῥγόθιγ- 
τογογυιη ἰηίογογαὶ αυδηιρί απ 5. ρα ρογίθυ5. ΟΡ] Δ- 
τοι 65 δνοψαγὶ, υἱροία αυᾶγαπὶ ρᾶ 5. δὶ 56 ρογίί6- 
τοῖ. 1ἃ οοἸΠρίιυγ ἐχ ὕνυδι! ραριε ἀδογοίδ!! ορίπιοἶα, 
Ηυ)ὺ5 οἰίδιη βδίαρδῦδηι ργιποὶρᾶβ γοὶρυ! Ιοῦ8 οαι88, 
Π6 4υ]5 ἴδπιδ οἱ ἱπορία μιίογίγοί, ἀυϊὴ 4}}1} ἰὑχυγὶθ 
ἀἰπησενοιι. ΡΙαγίβαυγαπι ἰφίιυγ ἔγϑίγαβ 605 δρρε!!αὶ 
Οτίψθινεβ8 αι), σοπβδησι πῃ Θογαπι οἱ ΠῚ πὶ ἐπ Ορυ πὰ 
ουνὰ ηρμίδοι8, Ρδιυρογίθι8 οοηίεγοη πὶ 6558 5106) 
φὐπιθηάθθδηϊ. δαποίία τη οἱ τίς δὲ ἰῃ ἀροϑίο!οἷ5 οἃ- 

σ 

361 Τίτη, Υἱ, ὅ. 

Ὁ 

χρείας. Ταύτην οὖν ἐλέγχει, ὡς οὐχ ὑγιῶς ἔχουσαν, 
παράδοσιν ὁ Σωτὴρ, ἀλλὰ ἐναντιουμένην τῇ ἐντολῇ 

τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ὁ μὲν Θεὸς λέγει τό" ε Τίμα τὸν 

πατέρα χαὶ τὴν μητέρα" » ἢ δὲ παράδοσις Ὡεγε" 
Οὐχ ὀφείλει τιμᾷν τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα τῇ δόσει 
ὁ ἀναθεὶς τῷ Θεῷ, ὡς Κορόὰν, τὸ δοθησόμενον ἂν τὰς 

γεγεννηχόσι" δῆλον, ὅτι ἠχυροῦτο ἣ τοῦ θεοῦ περὶ 
τιμῆς γονέων ξἐντολὴ ὑπὸ τῆς τῶν Φαρισαίων χαὶ 

γραμματέων παραδόσεως, λεγούσης μηχέτι δεῖν τιμᾷν 

τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα τὸν ἅπαξ ἀνατεθειχότα 

τῷ Θεῷ ὃ ἔλαθον οἱ γεγέννηχότες. Καὶ ὡς φιλάργυ- 

ροΐ γε οἱ Φαρισαῖοι, ἵνα τῇ προφάσει τῶν πενήτων (δ) 

λαμθάνωσι χαὶ τὰ δοθησόμενα ἂν τοῖς γονεῦσί τινος, 

τὰ τοιαῦτα ἐδίδασχον. Καὶ μαρτυρεῖ γε αὐτῶν τῇ τι- 
λαργυρίᾳ τὸ Εὐαγγέλιον λέγον" « ἽἭχονον δὲ ταῦτα 
οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὄντες, χαὶ ἐξεμυχτήριζον 

αὐτόν. » Εἴ τις οὖν καὶ τῶν λεγομένων (9) ἐν ἡμῖν 

πρεσθυτέρων, ἣ ὅπως ποτὲ ἀρχόντων τοῦ λαοῦ, μᾶν- 

λον τῷ ὀνόματι τοῦ χοινοῦ βούλεται διδόναι τοῖς πὲ- 
νησιν ἧπερ τοῖς οἰχείοις τῶν διδόντων, εἰ τύχοιεν τῶν 

ἀναγχαίων χρήζοντες, καὶ μὴ δύναιντο οἱ διδόντες 
ἀμφότερα ποιεῖν, ἀδελφὸς ἂν οὗτος ἐνδίχως λέγοιτο 

τῶν ἀχυρωσάντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παρά- 

δοσιν ἑαυτῶν Φαρισαίων, καὶ ἐλεγχθέντων ὑπὸ τοῦ 
Σωτῆρος ὑποχριτῶν. Καὶ σφόδρα γε ἀποτρεπτιχά ({0] 

ἔστιν ἐκ τοῦ λόγου τῶν πενήτων λαμθάνειν τινὰ προθύ- 
μως, χαὶ «νομίζειν πορισμὸν εἶναι τὴν ἑτέρων εὑσέ- 

όειαν, ν οὐ μόνα ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοῦ πρ- 

δότου Ἰούδα γεγραμμένα, ὃς τῷ μὲν δοχεῖν ἐπρέσδευε 
τὰ τῶν πενήτων (11), καὶ ἀγαναχτῶν ἔλεγεν" « Ἠδύ- 

νατὸ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι δηναρίων τριακοσίων, 
καὶ δοθῆναι πτωχοῖς " » τὸ δ᾽ ἀληθὲς « κλέπτης ἦν, 
καὶ τὸ γλωσσόχομον ἔχων, καὶ τὰ βαλλόμενα ἑδάστα- 

ζεν (9). Εἴ τις οὖν καὶ νῦν, τὸ τῆς Ἐκχχλησίας 

39 διε} ν. χχν), 9. Ν᾽ Ἴοδη. ΧΙΙ, 6. 

ποιΐθυβ, υἱ ἱμεῖ ἘροΙαβίϑ δηιίϑει (65 σοπϑδηρυϊπείς, ἡ 
δροηι 05 οραπὶ [ἐγαμΐ. ἴρ. ᾿ 

(10) Καὶ σφόδρα γε ἀποτρεπτικχά, εἰς. ίΔοιατ 
δρίβοορόγυπι ἀναγ εἶα πὶ ραγδίγί σοῦ, 4υὶ οὐπὶ ΠΟδυ- 
Τυπὶ Εἰ σοΙ5᾽85 ΘΓ οἰδουπαογυπι ἄγ ὶ τὶ ὀϑϑθηΐ, ΠΠΙΨΕΙΡ 
88 ἴῃ ργοργίοβ υϑὰ8 σον θθαπὲ, οἵ ΔΙίογαπὶ 4] ἐὰ 
Ἰγϑῖεῖ ὀγϑηὶ, ρἰδίδίθπλ ἰη Ἰθογο ἀδριίαραπι. θΠξε- 
π68 ἰηίγα, ἰῃ χρλν: ΧΥ, ἌΡ ἐρὴ δ᾽ ἐτῶν ἴς χαὶ 
ἐπὶ ὀρεγομένου ἐπισχοπῇς, δι ν πα ποις 
δόξαν ἢ τὸν ἀπὸ ἀρ ΠΝ κολαχείαν, ἢ τὸν ἀπὸ 
τῶν προσιόντων τῷ λόγῳ πορισμὸν, διδόντων προφᾶ- 
σει εὐσεθείας ὁ γοῦν τοιοῦτος ἐπίσχοπος οὐ χαλου 
ἔργου ἐπιθυμεῖ. 10. 

(11) Ἐπρέσδευε τὰ τῶν πενήτων. 51ς «οὐά. Ὗ- 
εἰεδπυ8 οἱ Τανϊμίδπυβ; οοάοχ δυίοιν Περί, ἐπρὲ- 
σόευε περὶ τῶν πενήτων. (οάεχ ΠΟ] πιϊ !515, ἐπρέ- 
σθευε τῶν πενήτων. 

((4) Καὶ τὰ βαλλόμενα ἐδάσταζεν. υϊρϑία οἰΐ- 
εἶο, ϑιγγίδοδ, Αγα)ήοδ, Ρογβίεδ, Εἰ ϑπιίδηδ, Ραρηὶ- 
πἰδηᾶ, Ομ 5406 [6 Γὰ ἰπίογργεῖθα γοϑάυμι : « ΕΔ 
4υπ τηἰεθαπίυν ροτγίαθαι. » 564 ἡππὶ 885 "δὰ 
ὁομφγομὶ : « ἰοσυϊος μαυναῦαί, οἱ δὰ φυς πιμεβαη- 

ἴυγ ρογίαυδι » φυλϑὶ 41} ἴ Ἰθου]08 ἡ δ88 Ρογία δὶ, 
ποι οιΐαπι ἰοοευΐϊοβ ρμοναγνογὶὶ. θείης οὐ δὲ θειρέ- 

π68 : Εἴ τις, τὸ τῆς Ἐχχλησίας ἔχων γλωσσόχομον, 
λέγει μὲν, ὡς καὶ Ἰούδας, ὑπὲρ πενήτων, τὰ δὲ ὁ- 
μενα βαστάξει, εἰς., πιϑε δδίο ὀρροηὶ! τὸ, τὰ 
μενα βαστάζειν, τῷ, ὑπὲρ πενήτων λέγειν. Ῥγαιεγδ, 



985 ΘΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΚΕΌΜ ΤΟΜῸ5 ΧΙ. 91: 

ἔχων γλωσσόχομον (15), λέγει μὲν, ὡς καὶ Ἰούδας, ὑπὲρ Α ἄδπι αἱ συιθαβ ΡΓῸ ρδυρογῖδας ; 68 δυΐοπι αυς πη π΄ 

πενήτων, τὰ δὲ βαλλόμενα βαστάζει, τὴν μερίδα ἑαυτῷ 

τιθείη μετὰ τοῦ ταῦτα πράξαντος Ἰούδα, δι᾽ ἃ, ὡς 

γὐγγραινα νομὴν ἐσχηκότα (14) ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὁ 

διάδολος ἔδαλεν αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν τὸν Σωτῆρα 
παραδοῦναι, καὶ παραδεξάμενον τὸ πεπυρωμένον περὶ 

τούτου βέλος (15), ὕστερον αὐτὸς εἰσελθὼν εἰς τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἐπλήρωτεν αὐτόν. Καὶ τάχα ἐπὰν λέγῃ 
ὁ ᾿Απόστολος" « Ῥίξα πάντων τῶν χαχῶν ἣ φιλαρ- 
τρία, ν διὰ τὴν Ἰούδα λέγει φιλαργυρίαν, ἥτις ῥίζα 

πάντων τῶν χαχῶν ἔστι χατὰ τοῦ Ἰησοῦ. 
᾿Αλλὰ γὰρ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὰ προχείμενα, ἐν οἷς 

ὁ Σωτὴρ δύο ἀπὸ τοῦ νόμου ἐπιτεμνόμενος ἐντολὰς 
ἐξέθετο, τὴν μὲν ἀπὸ τῆς Δεχαλόγου ἀπὸ τῆς Ἐξό- 

δου ([6), τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Λευιτικοῦ, ἣ τὴν ἄλλην ἀπό 

(απ, βυυτὶριί, ραγίοπι δὶ δὲ ροπαὶ οἰιπὶ δι 8 αυΐ 
(αἴϊα (δοῖ! ; ργορίον 4υ8, υϑὶυϊ ρϑηργῶπα δηϊπιαπε 
ἰρϑίαᾳ8 ἀδραβεθηιία, αΐ)»0}8 ἱπιπιῖδὶ( ἱπ σῸΓ 6}08 

Θογυδίογεπὶ ργούδγα, οἱ εὔπὶ ὀχοορίββεϊ ἰρηϊίαπι ἀὸ 

ἃ Γδ (δτππὶ, ἰδηάδπὶ 'ρ56 'π Δηϊπηδπὶ 6}08 ἰπίτδἢ8, 

γορίουϊὶ ουπι. Εἰ [ογίδβϑο φυδηάο ἀϊοὶϊ Αροϑίο]υβ " : 
« αι ϊΐχ οπιηΐυπι πηδἰογπὶ δδὲ υδυγίἶα, » ὈΓΟΡΙΟΓ 

δνδγ  Ὧπ| δυάαΣ ἀΐοῖ!, αὐδ8 Οὐδ ΐαπὶ πιδίογυπι 488: 
οὐηΐγᾷ δοβὰπι δἀπ)ῖθθἃ δυμί γϑΐχ οϑὶ. 

10, 56, γοάδαιηυβ δὰ ργοροβίία, ἴῃ 4υΐθυ5 ὅ6γ-. 

γδίογ ἀυο 6 ἰθ66 πιδπίίαία βἰγϊοἰΐπὶ ὀχροϑυ; 8]1ὲ- 

τυπὶ αυϊάοπι 6 Βερσαίοσο, αἾἢδ παθοίαγ ἰῃ Εχοάο; 
δἰϊαὰ νϑγοὸ α [αν ἶοο, νοὶ δα ἀ δχ αἰΐσυο ἰοοο οχ ἰΐ: 

τινος τῶν ἐν τῇ Πεντατεύχῳ. Εἶτα ἐπεὶ διηγησάμεθα Β αυΐ 5υηὶ ἴῃ Ροπίδίοιοιο. Ρυαίογοδ ψιοπίαπι ἀἰχὶ- 
πῶς ἢχύρωσαν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ φάσχοντα" « Τίμα 
τὸν πατέρα σοῦ χαὶ τὴν μητέρα σου, » οἱ λέγοντες " 

« Οὐ τιμήσει τὸν πατέρα ἣ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὃς ἂν 
εἴπῃ τῷ πατρὶ ἣ τῇ μητρὶ αὐτοῦ" Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 

ὠφεληθῇς, » ζητήσαι τις ἂν πῶς οὐ παρέλχει τό" 
« Καχολογῶν πατέρα ἣ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω.» 

Ἕστω γὰρ, οὗ τιμᾷ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, τῷ 

χιλουμένῳ Κορθᾶν ἀνατιθεὶς τὰ δοθησόμενα ἂν εἰς 
τιμὴν πατρὸς καὶ μητρός (17) πῶς οὖν ἡ τῶν Φαρι- 

(Π15 400 Ρϑείο ἀυγοφανογίηϊ βϑυμοπέηι Ὠεΐ ἀΐδθιι- 

ἰοπὶ δ" :; ε« Ποποτὰ ρϑίγοπι ἰθαπὶ οἱ πηλίγοη) ἰυλπ|, » 

Ἦ φυΐ δἴαπι "5 : « Νοῖὶ ΠΟπΟΥ ΠΑ 1 ραίγο βυυπὶ οἱ 

πιϑίγαπι δυληὶ, αυϊοιηαυς ἀϊχοῦὶί ραϊτ] νοὶ πιδιγὶ : 
Μυμπὺβ οβί ἰὰ αι ἃ μ|6 ᾿πναγογ8, » 4ιιξγαὶ 4] 140 }9 

4αοιηο.0 ἠοῖ δυ ρογνδοδηδύτῃ οδὶ ἢ υἀ : « Ουἱ πηα]έ-- 
ἀϊχογὶι ραιγὶ νεὶ πιδίγὶ, πηοτίς πιουίδυνγ. » Εϑίο δηΐπι, 

ποη Βοπογαῖ ρϑϊγόπι οἱ τραίγθη, 4υΐ ὁΟΠΒΘΟΓΔΙ οἱ 

«ποιὰ νοσδίαγ ἀογθαη, φυῶ ἀλίυγυβ εγδὶ 'π ἸΟΠΟΓΘΠν 

ἍΤΙη, νι, 10. 5 Μδι. χιχ, 19. 55 Νδιι}}ν. χν, 5, θ. 

ἰηφυὶι : Εἴ τις, τὸ τῆς Ἐχχλησίας ἔχων γλωσσόχο- ὕ]} ποίαπάυπι ολίτορ χίστην Δρρε!αγὶ, αφυδηὶ οὐδη- 
μον, λέγει μὲν ὑπὲρ πενήτων, τὰ δὲ βαλλόμενα βα- 
στάζει, μερίδα ἐσυτῃ τιϑοΐ, μετὰ τοῦ Ἰούδα. ΠΤΕ 
ΔΔΠῚ ἘΓΡῸ 5.610}5 {ΠΠπ|ὰ 681 μαυρογαπι ἐδ θᾶπι ἄβογα, αὶ 
εἰ ἴα Ἰοου!ο5 πηῖβϑα ρογίαγε ἢ Νὰ Ἰδοίογοπι ἀϊαειι8 
ἰθποδη), (Ἶ00 ὅρον βαστάζειν . ΠΟἢ τα μενα ἀυη- 
ὡχΐ, « [ΘΓΓΘ, » Εἴ, « δυΐογγα, βυδγίραγα, [ὑγὰ- 
ἡ, » ϑυϊάαβ : Βασταχθείη, ἀρθείη, κλαπείη. Ὁ δὲ 
λαχύδης͵, δφραγισάμενος, διὰ τῆς ὁπῆς τὴν δαχτύλιον 

πτει, ὡς μηδέποτε αὐτοῦ περιαιρεθείη, καί τι 
φασταχθείη τῶν ἀποχειμένων. « βασταχϑείη, αϑία- 
ἰνπὶ {ποτὶ !, {ἰγῖο ξιαϑτορίμπι [ιοτῆ!. [,δογάοβ Δ016Π|, 
ἸΡΓΟ850 δἰ! !} 0, Δ ΠῸ πὶ ρὲῦ [Ογαπηθη 7Δοἰουαι, υἱ 
ΝΠ] ἃ τοὶνὰβ ἔρθὶιι8 βαῦυγιραγοίμγ, ἢ6ς φυϊάᾳυδπὶ 
ΕὐΓαπι αυ γεοοηάϊία ἀγαηΐ δυΐογγοίαγ. » Θυσ 10- 
εν ὑκιηὴν 6 [μλογιῖο ΠΑΜΠΕΣ δίς ἢΠ|Ὸ : Ἐπειδὰν 
γὰρ τι προέλοι τοῦ ταμείου, σφραγισάμενος πάλιν, 
εἴσω τὴν δαχτύλιον διὰ τῆς ὁπῆς ἐῥῥίπτει, ὡς μηδέ- 
ποῖς αὐτοῦ περιαιρεθείη, χαΐ τι ἡαστὰ θείη τῶν 
ἀποχειμένων. Μαθόντα δὴ τοῦτο τὰ θεραπόντια ἀπε- 
σφράγισε, χαὶ ὅσα ἐδούλετο ἐδάσταζεν. ε Ροδβίυιδηι 
ἐμΐτῃ 44 υἱὰ ὁ ρόπι ἀδρΓΟπΊρβ᾽5861, τυγβιιπὶ 60 0Ὁ- 
ϑιβξηδῖο, Δηηυ} πὶ ἰμΓῸ ΡῈΓ [ὈΓΑπΊδη 7Δοία αὶ, πῈ 
μὰ ὁ Γέθυ ᾿ρβἴ15 το] οταίαγ, οἱ ἐχ [8 4υδ5 ΓΘΟΟη - 
1|ἃ ἐγᾶηί δ ίεγγοίαγ, (104 οὐπὶ ἱπι0}]οχίβϑοης 86Γ- 
τὰ], 5: 1] πὶ τοδὶ χπαθδηί, οἱ φυδειηαιδ νοϊρθδηὶ, 
δυδεηρίευαμπί, » ἸΔθῃ 681 γοοὶβ μι} 5 ἰηι6]]6οίυ5 ἀρυὰ 
εἰπηάδπὶ ονδηρο  ἰϑι8π|., σᾶρ. χχ, 1δ: Κύριε, εἰ σὺ 
ἰδάστασας αὐτὸν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας. ε θοηιὶ- 
86, δῖ ἴθ 05.051} διιπὶ, ἀΐο πλΐ θὲ δαὶ ροϑυὶ- 
511,» ὐπὶ ἰσίτν ποὴ ὑπᾶ 5'1 νογἱ βαστάζξω 5ἰρηὶ- 
βωιΐο, ροβιδγίογα 10 5βἜπϑιι δοοῖρὶ θδυδί ᾿υς δοδη- 
εἷς ἰοοο : Καὶ τὰ βαλλόμενα ἐδάσταζεν. « Εἰ ἐἃ ηυ: 
πἰμοθαμ αν 8 Ὀγὶρίουαι. » Νδα δ) 16 πιο! }6χὶϊ 
Ἀιμιορία ἰμ!οΡριοίλιϊοηΐδ δυςίοῦ, μ5ὸ 416 ΝΟῊ - 
υϑ: 
ξ “ον, Εἶχε δὲ κίστην 

Τῇ ἕνι χαλκὸς ἔκειτο, καὶ ὀππόσα βούλλιετο, χηλῷ 
Αὐτὸς ἀνηέρταζ φύλαξ καχός.... 

ον, ἢαϑοϑαι πιιίοηι εἰδίαηι 
ἴπ για ρεομπῖα Ἰασεϑαϊ, οἱ φμαειπηιε νοίοναϊ, ἰοσυίο 
[με αι ετεϑαί ἐπείος πιαίιιδ.... . 

γε! 514 γλωσσόχομον Δρρε! αι. Ρειϑἃ ᾿πίαΓρΓοβ. γΘγι 
« Ολρϑάπι πυμμπιογυπὶ. » {{ }} Ραγ. χχιν, 8, ΤῸΝ 
« ΔΙΓΟΔΠῚ, » ΕΧΧ νογίυηϊ, γλωσσήχομον, 4υᾶπι ἃ 
αγαοίβ γοοο πὶ πηι: 50} δυη δῖ 81} οἱ δογοβοὶγ.- 
πιἰταπι18. ἐπ ογρι 9, θη. εν], 26, εἰ ΒΎΓΙΒ., 9081). 
χη, 6, εὐ Ηδῤργαὶ πιλρίβίγὶ αἰΐχυοῖ. Ἡδδγο ίυϑ 
Γ.λωσσόχομον θήχη" σορὸς ξυλίνη τῶν λειψάνων. 5.α 
8 Γδπὶ : ἀνηέρταζε, ἤδυι( δ6ει15 ἃς ἐδάσταζε, υἱγυ!η- 
406 δἰ ψηιοαί, ε Ιἐγουαὶ, δυΐεγαυδὶ; » αφυοά αἱγαπι- 
406 5Ιν6 68511, δῖ Υβ 60} 5}1}10, Ἔχργθϑβϑίί Αὐρυβίϊηι5 
(πὰ 3οδη. ἔγᾶει. 580) : ἐ Μίπίβίογιο ρογίδναϊ, ἔανίο 
Ἔχρογίαθαὶ. » Κάθε δὲ δρυἀ ἀτιοοβ 5ἰρηϊοδιΐο 
νοοβ φέρω. [πά6 φώρ. Ραυΐωϑ, |Πν. 1. 22. ἀε {ιτι. ς 
« ἀτεοὶ ἀπὸ τοῦ φέρειν, ἰιος ΠΝ [ἐγεπάο, φῶρας 
ἀἴχοργιη!, ν» Εἰγιποίομιιβ : Παρὰ τὸ φέρω, φὴρ καὶ 
Ὁ: 11 ἀρὰ [,4ι}105.,. « [61Ὸ.,. ν» ΒγῸ ε δυΐθιο. » 

ἰνυϑη τ5, ΚῈ}. χ, δὲ : 
Οπινία {ἐγ αἰαδ, ἀπίπιμπι φιοφμδ.. . .. 

᾿ιοὰ Βεὶ. ν, δὲ : 
... Ροείηιαηι (6 [αἰα (μἰότιπί. ἨἩσυετιῦϑ. 

(16) Εἴ τις οὖν καὶ νῦν τὸ τῆς Ἐκκλησίας, οἷς. 
ἘρίϑοΟρο58 ἀδδβίφπαϊι, φοΟΓυΠΙ ΠλΝ 18 γαῖ, αἱ ΒΙΡΓΆ 
ἀϊχίπ)υβ, θοη 8 Θοοἰ οἰ ϑίϊοα, οοπδὺΝ ριΠ8, ἀσοὶπι88 
οἱ ομ]αίίοΠο5 βογνᾶγα, δά416 5}}ν}}, οἰε γί οἷβ, οἱ δύθι 
ἀϊδιγίαοτα. 10. 

(14) Δι ἃ, ὡς γάγγραινα γομὴν ἐσχηκότα. 
Ἐνγδβηνυβ : ε ΟὉ 41:8 νϑ᾽ υεἱ σα σγθηλπι ὨΔυ θη; » 
νἱαδίυν 16,556, δι᾿ ἃ ὡς γάγγραιναν μὲν ἐσχηχότι. 

Ῥ- 
(18) Τὸ πεπυρωμένον περὶ τούτου βέλος. ΑΙΪα- 

εἰν 2 Ερμῃοβ. νι, 16. [5. 
(((6) ἀπὸ τῆς Δεχαλόγου ἀπὸ τῆς Ἐξόδου. Ῥιτ 

τὴ ποὴ 5ίδλι αυΐῃ ροπίγοηαπι {Ππ4, ἀπό, ἀο]6διι. 
Γ. ἢ. Βοῖοι, δεχαλογίας. Δεχάλογος δυΐεπι [δπιϊ- 
ΠΘυπὶ 5.0} ] βθηι5 ΠΟῚ ΓΆΓΟ Υἱηάίοας δρυά ΟἸδιηθηι. 
ΑἸεχ., ϑίγοηι. 1Υ, ᾿ρϑυπὶ Ογίβθποπι, οοπίγα (οἰδιι53 
1. τις Θὲ 4}105 μ]ΓΟΘ4Έ6. [ν. 

(11) Εἰς τιμὴν πατρὸς καὶ μητρός. Ἐναδιηυ8 
« ἴῃ 55 {1 ππ|, πὶ ΠΟ ΟγΘπι., » Ου} 5 ΠΟΠΟΓΪ5. ρ818 
δγδὶ 51:51 10πὸ ραγΓΘη 0.58. ἴογγα, οἱ ἀοσοιυΓ ΒΌΡΓ8. 
ἩΠης,1} Τίπιοιι. ν, 17 : ε Θαΐ θαι ς ρτδϑιηΐ ργοϑθγ- 
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ραιρὶβ οἱ πιαίγὶβ ; φυιοπιοάο ἰρίτυγ Ρ᾽ΙΔν ΘΙ ΘΟΓΆ ἢ [{ἃ- Α σαίων παράδοσις ἀχυροῖ χαὶ τὸν λέγοντα " « Ὁ χαχο- 
αἰεῖο οἱ δὐπν ΔΌγοσϑί ΒΘΡΙΏΟΠΟΠῚ ἀΪ ον οη δ᾽ : « ΘΟ 

πιδί οἰχογὶι ραινὶ νοὶ πηδινὶ, πότος πιουϊδίυγ 3 » 50 
[ογίλ856 4υ] ἀϊκοτὶι ραιγὶ νοὶ πιαίγὶ : ε Μυπὰβ οι ἰὰ 

40ὺ 8 πι6 διυϊιι5 [͵5565,.» 8.1} οἱ ῃιϑίγὶ αυδϑοὶ 

οομνίεἰυπ 92 ἴλεϊ!, νεῖν ϑδογ] 505 Δρρο! Ιλ 5 

Ῥαγοηΐοβ, απ 6 δοοϊρίαηὶ αὐ: Οογθ δὴ σοηβθογαία 
8}, 400 60 αυὶ ᾿ὰς {1 οοπδόογανι, δαΐι ογρὸ 

ΠΙϊοΒ ἰδπαυδᾶπι τη] ΐσοπι65. ραιγὶ νῸ] Ἰηδιγὶ Ἰυχία 
Ἰορόπὶ ρυπίαηι, απ ἀἰοσιιη" ρϑι}] ν0] ππδινῖ : ε ΜΌπι8 

6δὶ ἰά ᾳφιιοά ἃ πιὸ [5865 Δ) 15; » γ05. δ1{6ΠῈ 11Πἃ 
νοϑίγα ἰγαθιίοπα ἀυο τπαπόλία θοἱ γοϑοϊη 1115; πος 

ἀδἰπάα ρυάδιὶ νὸβ8 ἀἰϊδβείρυ!ο05. ἤιθ0ὺ8. οτἰπιϊπαγὶ, Π6 
απυπ αυϊάδηι πιδηἀαίαηι ν᾽] .65, ΔηΝθι]Δηιὶ δπΐπτη 

ἴῃ οπιηΐθας πιδπιίδι 5 6.5 οἱ }50{||5 516 γαργο!θλ- 

Βίοηθ; ἰΓΑηϑρΙἀΓ δΔυΐθιη ΘΒ ΟΓα πὶ {ΓΔ }110- 

Π6ιι), Ὧ6 ἰΓαῃϑθγοῦϊδηίυγ πιδη δίαπι Ὠεὶ ; αυοὰ ᾿ἀὁπὶ 
δὶ νοἹἱβ δϑϑδί ργοροβίψιπι, μιαπύδλιαν ἀθ Ποῦ 
δΓξᾶ ρϑίγοπὶ οἱ πηλίγο πὶ Οὐϑογναββθί 8; οἱ {Ππ4 6 πὶ 
υοά, Παθοι : « Ουἱπιαϊοἀϊχορῖ!. ραΐ] γ6ὶ τηδιγὶ, 

πιογία πιουϊδίυγ ; » πιδημι}]5. ἁα!6πὶ 1115 διἰναγβδη- 

θαι βαπίογιπι ἰγδά!ἰοῃ 6) 0. ΟΠ) Βογναββοιίβ. 

11. Ῥοϑὲ 1143 δυΐθπι, ΟπΊΠη68. 8185 αι ἃρυά δὰ- 

ἀδο8 βιιπὶ βϑηΐογαπι ἰγϑ ἴ 0} 68. ΟΧχ ΡΙΟρΠ ΟΕ 8. ἰη5ὶ- 

Τηυ]ᾶγο υο θη 5, ἰά φυοά 40 [5 ἀϊοῖυπι 651 ἀρροϑβεὶι, 
αιοὰ ἱρ5}5 νϑ 5 85 36 ἴϑθοι "δ ; « Εἰ αἰχίε θοηλ!- 

)05 : Ἀρργορίπασο! τΐ δ ρορυ]υϑ ἰδία ΟΓ 810, » οἱ 
αὐ βοαιπηίαγ, Αο δηΐθα αὐυϊίοπη εἰχίπ 5. 0 

᾿ἰδιίθη) νοῦ} 5. Ἰοσιν 6 Τεορί δι ἃ ΜΆΘΠΟ 

[υἱδ86 ἀφδογίριαιη. 51 γόγο ὀρ! οι 05 {|| 81. ργὸ αὶ 
υἱγίθυ5, ργορίεν Ενδησο τη 4ιοι 60 ἀπὸ, νὸν θα 

αὐ ργϑοθύσηϊ ΓΟΒΙ ΘΙ 0}5, 4 Π16Ρ, ρυϊο, ἃ ΠΟὈΪ5 
οἰβεγνδίβ, 8ιΪ ἐπαγγϑιϊ θην ΘΟΙ ἢ απ» ἢ Εναημθ- 

ο 6 Ῥεορὶιθία μεϑιἴα δυη!. 5:16 Ἀυΐθην 86 ᾿ιὰθοὶ αὖ 

ἰπίεἶο ἰά ᾳφυοὰ ἀϊοίυμ) 6ϑὶ ἴῃ ἰβαία "δ : « θαιεἰ!ο, οἱ 

οὐδιίυραδοίία, ᾿μ 6 υτίπνπὶ ποῖ ἃ δίθεγα, βθᾷιο ἃ 

Υἷηο ; αυΐα ροίάπάυπι γον 5 ἀφἀϊε Ὠοπλίπιιβ βρί γι πὶ 

φοπιριμοἰοηΐ5, οἱ εἰλθ δι οου]05 δόγιμι, οἱ ργορἢρί- 

1Π|Π| ΘΟΓ1}), οἱ θυ ποίραιη δον ηι, 41 νἱάθιὲ ὀσου ἃ, 

Εἰ ὀγυμΐ γΟὈ]5. νογθὰ μας Ομ μὰ βίου νοῦθα Πνεὶ 5ἰ- 

ἘΣ μον. χχ, 9. 6 158, χχιχ, 15... "6 1014. 9. οἱ 804. 

(ετῖ, διπλῆς τιμῆς, ἀπρ! οἱ Ἰιοποτα ἀΐχηΐ ΠΩ θοδπίαν ;ν 
Ἰοο 6βὶ, ἀυμὶιοἱ 5ιϊροηάϊο. Εοιϊδιη 5θιβιι ῬιΟν. Π|, 
9 : « Ποποτὰ [ϑοπιῖπαπι ἀδ ἰυἃ 5 5ιδηιία ; ν» ἰὰ οϑὶ, 
Ἰαγρῖγο, ΕἸοραμε ϑδιημα Οἴσογο ἀἰΐχὶ! : ε« Οὐγῖο πιἰδὶ, 
υ.. πιράϊοο Ποτ05 Πα ογθίυν ; » μος 651, Οροῦ8 ρΓ6- 
τίυπη γοἀϑογοῖαν. [πὰ6 « Ποποναγίι. ν Ἠυετιῦϑ. 

(18) Οπιηθ5. οοἠά, ηἴ55., ὑμᾶς. γ᾽άιλίυν, Ἰορίθ58 
Εγλβηνι5 υἱούς, νΘνἘ ὁπίιη, ε« δυάι ἰδίαν ΠΠ1|05; » 
αυὰΣ ΙΘΟ110 γΟΓΙ 551}. 651. 

(49) (ἱοεϊὸχ ΠοϊΪπιοπεί5, ἢ μητρός. 
(20) ᾿Απὸ τῶν πρυφητικῶν βουιλόμεγος ἀπε.1έγ- 

ξαι 1όγων.. [τὰ ἐοὐὰ. γηιοληυβ οἱ Ταν ἴληιδ; Πυδ- 
εἰδῶ δυο οἰ ἶυ, ἀπὸ τῶν προφττῶν βουλόμενος 
διαβάλλειν, λόγον παρέθετο. θυ: ἰδοιίο 6θι δείδηι 
οοὐ οἰ5. Ἰλὸσ], 4} Ξοἰαπι πε. προφητῶν ἴῃ προφη- 
τιχῶν, π0) Π)8]6., πιοίίο ροβίθα ργὸ λόγον ἰόνϑίαν 
λόγων, οἱ Ἰοσιι5 ᾿ς 56 οοποϊρίαιαγ, ἀπὸ τῶν προφη- 
τικῶν βουλόμενος διαδάλλειν λόγων. 

(21) Πνεύματι καταγύξεως. ΠΟΌτ. ΠΤ ΠΤ: 
ορίίπηα γυϊσαια, « 5ρἰ Ὧν ΒΟΡΟΓΪΒ; » οἱ Ληυηὰ, 
χαταφορᾶς « ρσγνίβ5 1} ἸΟΡΡΟΥ 6; » 4υοι! ἰ δὴν ᾿ὰ- 
νεῖ ϑγγυδ; δοηδίμαῃ, ε ϑρίγίϊαμη ἀἰδοδριϊοη δ; ν» 

Ρ 

λογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω; » ᾿Αλλὰ 
μήποτε ὃς ἐὰν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί" « Δῶρον, 
ὃ ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, » ὡσπερεὶ λοιδορίαν ἐπιφέρει τῷ 
πατρὶ ἣ τῇ μητρὶ, οἷον ἱεροσύλους λέγων τοὺς γονεῖς, 
λαμθάνοντας τὰ ἀναχείμενα τῷ Κορθᾶν, ἀπὸ τοῦ 

ἀνατεθειχότος αὑτὰ αὐτῷ. Ἰουδαῖοι οὖν ὑμᾶς (8), 
ὡς χαχολογοῦντας πατέρα ἣ μητέρα,, τοὺς λέγοντας 

τῷ πατρὶ ἣ τῇ μητρί" « Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφελη- 
θῇς, » κολάζουσι κατὰ τὸν νόμον" ὑμεῖς δὲ τῇ μι 
ὑμῶν παραδόσει δύο ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ ἀχυροῦτε. 
Εἶτα οὐχ αἰδεῖσθε ἐγχαλοῦντες τοῖς ἐμοῖς μαθηταῖς, 

οὐδεμίαν μὲν ἐντολὴν παραθαίνουσι - πορεύονται γὲν 

ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ χαὶ δικαιώμασιν ἀμέμ- 

πτως " παραθαίνουσι δὲ πρεσδυτέρων παράδοσιν εὖ- 

λαθείᾳ τοῦ μὴ παραθῆναι ἐντολὴν Θεοῦ" ὅπερ εἰ χαὶ 
ὑμῖν προέκειτο, τὴν μὲν περὶ τιμῆς πατρὸς χαὶ μη- 

τρὸς ([9) ἐντολὴν ἐφυλάξατε ἂν, καὶ “τὴν λέγουσαν' 
« Ὁ χαχολογῶν πατέρα ἣ μητέρα, θανάτῳ τελευτάτω» 

τὴν δὲ ἐναντιουμένην ταῖς ἐντολαῖς ταύταις τῶν πρὲ- 

σδυτέρων παράδοσιν οὐχ ἂν ἐφυλάξατε. 

Μετὰ δὲ ταύτας, ὅλας τὰς παρὰ Ἰουδαίοις τῶν 

πρεσδυτέρων παραδόσεις ἀπὸ τῶν προφητιχῶν δ80.- 

λόμενος ἀπελέγξαι λόγων (20), παρέθετο ᾿ῥητὸν ἀπὸ 
τοῦ ᾿Ησαΐου, ὅπερ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως ἔχει" « Καὶ 

εἶπε Κύριος " Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι 

αὑτῶν, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ προείπομέν γε, ὅτι υὐχ 

αὑταῖς λέξεσιν ἀνέγραψεν ὁ Ματθαῖος τὸ προφητιχόν. 

Εἰ δὲ δεῖ, διὰ τὸ Εὐαγγέλιον χρησόμενον αὑτῷ, χατὰ 

τὸ δυνατὸν αὐτὸ διηγήσασθαι, προσληψόμεθα τὴν ἀνω- 
τέρω λέξιν, χρησίμω;, οἶμαι, ἡμῖν τετηρημένην εἰς 
διήγησιν τῆς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ἀπὸ τοῦ Προφήτου 

εἰλημμένης. Ἔχει δὲ οὕτως ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ ἐν τῷ 

Ἡσαῖᾳ ῥητόν" « Ἐχλύθητε, καὶ ἔχστητε, χραιπαλῆ- 
σατε οὐχ ἀπὸ σίκερα, οὐδ᾽ ἀπὸ οἴνου ὅτι πεπότιχε) 

ὑμᾶς Κύριος πνεύματι κατανύξεως (21), καὶ χαμμύ- 
σει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν, 

καὶ οἱ τῶν ἀρχόντων αὑτῶν ὁρῶντες τὰ χρυπτά. Καὶ 
ἔσται ὑμῖν τὰ ῥήματα ταῦτα πάντα, ὡς οἱ λόγοι τοῦ 

ΑὙΤΆ, « Βρί γίναπι δ᾽ θοι!οπΐ8; » ΤΙδοδοιίοη ἐχστὴς 
σεως, γα] ροιίι5, ἐχστάσεω;. ΑΙ ᾿"δο δ᾽ η  Ποαιίοιε 
σαηὶ πηυίιπὶ γϑοθύονα νἱἀὐδίαν πνεῦμα χατανύξεωξ, 
εο Ὁ δϑιγίιι8 Ἰεφοπάσπι οοπβοὶ ρι ΧΧ,, χαταν 
στάσεως, 56} (ἰἸὰτ ; πλπὶ Ῥαυ]}05 ἔπη ΙΟΟΙΜΏ γέ’ 
Ροίδηβ, ἰορὶ! : πνεύματι κατανύξεως, οπ!. 1, 8, εἰ 
᾿ς εομϑβίαπιον Ογίροποβ. ΗΠ οἰ βία ἀἰχογαμί, χατὰ- 
νύσσω, ριίῸ, κατανυστάζω. [14 Ρ84]. χχιχ, 1: « ὕι 
οαηίοι {{0] φίοτία πιθᾶ, οἱ ποὴ δοπιραηραγ. ν» ΕΧΧ, 

καὶ οὐ μὴ χατανυγῶ. Ηφθγ. ὩΤῸ Ν᾿» ποη αἱ ταὶθὴ 

Ἰορίυν : Ὁ νι, αιπὶ Ἰδοιοηθπι ἰϑηῆθπ 56 ΌΠ0Γ 

Τιναναυπι. Εἰ θαῃ. χ, 9: « Εἰ Δυιάϊθῃ8 1Δοεθᾶπι οὐ" 
Βίαγῃδίιι9 ΘΌΡΟΓ λοίοπὶ πιθᾶπὶ. » υΧΧ,, ἤμην χατα- 

νενυγμένος" ΤῚΣ ὙΠῸ ὩΝΊ. Ὀιτουίυς ΩΤΊ γαϑ- 
ἀγα ρὸγ. νογναπι,, χατανύσσω " αιεπιδιίπιούυπι 
ΠΌΤΊΏ ασυοά ἐχ ὉΤῚ [Δείυπι ὁ51 ρ6ῦ ποπΊρῃ, Χατ' 
ξις. γον ργϑίουθα αἱ. χατανύστασις, 0}}}}ὲ] ὑπαυλπὶ 
Ἰεσογῖι (ὐαϑίτί5. Οἰδίογυπη οοὐ. Πο]ιη. μανεθαὶ 

πνεῦμα, τοϑβογίροίπιι5 πνεύματι, πδιὴ ἰπγα [Ερ 0 Γ: 

πεποτισμένων πνεύματι κατανύξεως, εἰ ΧΧ, πεπὸ- 

τικεν ὑμᾶς Κύριος πνεύματι κατανύξεως. ΒυεΤιυ5, 
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βιδλίου τοῦ ἐσφραγισμένου (233), ὃ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀν- Α απαῖιϊ, φιδπὶ 81 ἀδογίπι μοπιϊπὶ βοἴοηι ΠΠόγας, ἀϊοδη- 
θρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμματα, λέγοντες " ᾿Ανάγνωθι 

ταῦτα» καὶ ἐρεῖ" Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι " ἐσφράγι- 
“ται γάρ. Καὶ δοθήσεται τὸ βιδλίον τοῦτο εἰς χεῖρας 

᾿ ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου γράμματα, καὶ ἐρεῖ αὐτῷ" 

᾿λνάγνωθι τοῦτο " καὶ ἐρεῖ" Οὐχ ἐπίσταμαι γράμ- 

ματα. Καὶ εἶπε Κύριος - Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος.» 

χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ " «ε Οὐαὶ οἱ ἐν χρυφῇ βουλὴν ποι- 

οὗντε:, χαὶ ἔσται ἐν σχότει τὰ ἔργα αὐτῶν. » Προσ- 

λαδὼν τοίνυν τὴν προχειμένην ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ λέ- 

ξιν, ἐθέμην τινὰ τῶν πρὸ αὐτῆς, χαί τινα τῶν ἑξῆς 

αὐτῆς, ἵνα παραστήσωμεν τίνα τρόπον ἀπειλεῖ χαμ- 
μύσειν τοὺς ὀφρθαλμοὺ; τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ ὁ λόγος, 

ἐχστάντων, καὶ χραιπαλησάντων, χαὶ πεποτισμένων 

πνεύματι χατανύξεως - ἀπειλεῖ δὲ χαμμύσαι χαὶ 

(65: 666 86; δὲ ἀΐξοῖ: Νοη ροβδυπὶ ἰόβεγο, βίψια- 
ἴυ5 Θινΐπὶ 65ι. Εἰ ἀμθίταγ Εἰ 6γ 16 ἐπ πιδην 5. μοι οἷ 
4.93} ποβοϊεπιβ "πο γὰ 5, οἱ ἀϊσθὶ οἱ : [μὸφς ἤπια ; οἱ 
ἀΐοοὶ : Νοδεῖο ᾿ϊθγαβ. Εἰ αἷι Ποιμΐμιβ : Αρργομίη- 
αὐὔδὶ πλἰ}ΐ ΡΟρυ]ὰ8 1116, » εὐ οἰδίονα, ἀβᾳυο δά ἰὰ : 

«χα αυἱ ἴπ οὐσι!0 σοΠδ πὶ Γἀοίαπ, οἱ δγυμὶ ἴῃ 

τοΠθυγὶ5 Ορογᾷ ΘΓ ΠΊ. 9 ΑΘΒ0 1615 ἰρ᾽ 1 ΒΘΓΠΊΟΙΘΩΙ 

αὶ ἐχϑβίδι ἰῃ Ενδηρο!ο, δρροβυαΐ πυπει!α δΟΓμπὶ 

ᾳυς ργϑεδάυμπὶ {ΠΠ|π|, δι ποῃλὰ}!]α δογαηὶ αι 86- 

ηαυυμίυγ, μὲ ἀοέδλιηθ 60 ρᾳοίο. τηϊποίαν 56ΓΟ 

αἰδυάογο οου]05 Π]Ποναπὶ ἀα ρορι!ο, αυὶ ομδίαρυδ- 
τυμί, οἱ ἱπθῦγίαι! ϑιηϊ, οἱ μοι! ϑυμΐ δρὶ για οθην- 

Ρυποιοηὶβ ; πιϊηδίυγ οἱ οἰδιμίονα ὁοι]05 ργοροίαγυ πῃ 

δΟΓΌπ), οἱ ργποίρυπι θοῦ 4ι ργοἤιίθδηιαν 86 νἱ- 

τοὺς προφήτας αὐτῶν, χαὶ τοὺς ἐπαγγελλομένους Β ἄδγα οοου!ία; αὐ, ορίπογ, ἐοπιϊβογυη!, ρυδὶ 56γ- 
ὁρᾷν τὰ χρυπτὰ ἄρχοντας αὐτῶν" ἄπερ, οἶμαι, γεγέ- 

νηται μετὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἐπιδημίαν ἐν τῷ λαῷ 
ἐχείνῳ γέγονε γὰρ αὐτοῖς πάντα τὰ ῥήματα ὅλων 

μὲν τῶν Γραφῶν, χαὶ τοῦ ᾿Ησαΐου δὲ, « ὡς λόγοι βι- 

Θλίου ἐσφραγισμένου. ν Τὸ ὃδ, ε« ἐσφραγισμένου, » 
εἴρηται, οἱονεὶ χεχλεισμένου τῇ ἀσαφείχ, καὶ μὴ ἣνοι- 
Ὑμένου τῇ σαφηνείᾳ " ὅπερ ἐπίσης τοῖς μηδὲ τὴν ἀρ- 

χῆν, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι γράμματα, ἀναγνῶναι αὐτὸ 

δυναμένοις, καὶ τοῖς ἐπαγγελλομένοις εἰδέναι γράμ- 
ματα, ἐστὶν ἀσαφὲς, οὐ γινώσχουσι τὸν ἐν τοῖς γε- 

γραμμένοις νοῦν. Καλῶς οὖν ἐπιφέρει τοῖς, ὅτι, ἐπὰν 

ἐχλυθεὶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων ὁ λαὸς, καὶ ἐχστὰς 

μβανῇ χατ᾽ αὐτοῦ, οἷς καὶ χραιπαλήσει χατ᾽ αὐτοῦ 

πνεύματι χατανύξεως, ὃ ποτισθήσεται ὑπὸ τοῦ Κυ- 

ρίου, χαμμύοντος αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς, ὡς ἀνα- 

ξίους τοῦ βλέπειν, χαὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν, καὶ τῶν 

ἀρχόντων αὐτῶν, τῶν ἐπαγγελλομένων βλέπειν τὰ 
χρυπτὰ τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς μυστηρίων " χαὶ 

ἐπὰν χαμμύσωσιν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, τότε αὐτοῖς 

ἔσται τὰ προφητικὰ ῥήματα ἐσφραγισμένα, καὶ ἐπ:- 

χεχρυμμένα " ὅπερ πεπόνθασιν ὁ λαὸς ὁ τῶν μὴ πι- 

στενόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν ὡς Χριστόν. Ἐπὰν δὲ γέ- 

νητα! τὰ προφητιχὰ αὐτοῖς «ε ὡς λόγοι βιδλίου ἐσφρα- 

γισμένου, » οὐ μόνον τοῖς μὴ εἰδόσιν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς 
ἐκαγγε)λομένοις εἰδέναι γράμματα, τότε εἶπεν ὁ Κύ- 

ριος μόνῳ τῷ στόματι ἐγγίζειν τὸν λαὸν (35) τῶν 

Ἰουδαίων τῷ Θεῷ" καὶ τοῖς χείλεσι τιμᾷν αὐτόν 

φῆσι, διότι ἡ χαρδία αὐτῶν διὰ τὴν εἰς τὸν Ἰησοῦν 
ἀπιστίαν πόῤῥω ἐστὶν ἀπὸ Κυρίου. Καὶ νῦν μάλιστα, 

ἐξ οὗ τὸν Σωτῆρα ἡμῶν ἠρνήσαντο, λεχθείη ἂν ὑπὸ 
«οὐ Θεοῦ περὶ αὐτῶν τό" « Μάτην δὲ σέθονταί με" » 

οὐχέτι γὰρ διδάσχουσιν (34) ἐντάλματα Θεοῦ, ἀλλὰ 

41 Μδι}. χν, 9. 

(ὃ) Βιδιιίου τοῦ ἐσφρραγισμέναυ. [τὰ Πο αἰ α 
εἰ νι χαια, οἱ τειίψυι ἰπ!οΓργοίδιίομοβ. ΧΧ εἰ 
Ερὶριναηῖι5 ἢν, αχιν, βιδλίου τοῦ ἐσφραγισμένου τού- 
του, Πυλοὶ ἀδ 800 ᾿ἰῦτο ἰοουίυ5 Γυοτἰϊ Ἰπαἰδ5. Ηυετιῦ5. 

(22) Μόνῳ τῷ στόματι ἐγγίζειν τὸν «ἰαόν, εἰς. 
Ππρυγᾶθ. οἱ ᾿ΠἸοϊα5. πλᾶπυ8. ΟΥ Δ ΠΊΟν ΘΙ μου πὶ 
διἂι Ῥαγίβοθβ, "6 βει Ποῖ Ἰδυΐα δἰ 08 ΡΟἸ υθγθηι. 
Ἰπϑιἰαίατη, {Πι| ἀχαρίἰλη5 Ομ γίβιιιϑ, ἰβαΐ νθι}νὰ ἀρ- 
Ροβίι ἴῃ {1105 ΘΟΠΙΟΥΒΙ : « Ῥυν8. ἐδῖ ρυρυΐυ8 ἰδί6 
ἸδὈϊΐ5 οἱ θγα ἰδηυ8:; οοτὰβ δυϊὸπι οΟπίδι"} 8 {|551- 
τ05. (158. χχιχ, 12.) » 1. Ἢ ᾿ 

(2ὼ) Οοὐχέτι γὰρ διδάσκουσιν, εἰς. Τῶν Ο’ οὐϊ- 

Ραάτβοι,. ἀκ. ΧΗ. 

γδίογί5 δἀνθηί(ε, ἴῃ {ΠΠππὶ ροραϊυιη, ἠδμὶ (Ἀοία βυηὶ 

118 σεγθδ οπιηΐδ ομηπίιιπη δογὶρίαταγιπι, οἱ ᾿ϑαΐδ, 

« δἰοιεὶ γϑῦθνὰ "τὶ δἰψπδιὶ. ν δοιαὶ δὲ δυίοπν Ἰυὰ, 

εαἰρηαι, » φαδ5ὶ ἀϊολ8, οὔβουνίιαις βδ04 οἰαθ5ὶ, ἢ6- 
4υ6 μεγβρί οι δίς ἀροῦιὶ ; 4] αιάοιη φηυ4 } 6 ΓΟ} - 

Βου05 65ι, δὲ ἰΐ5 4ἱ φιοά |᾿π6γὰ5 ἱφηογανογίηϊ, 

Ἰεξογα ἐΠυϊὰ οπιηΐπο ποι] ροβδυηι, αἱ [8 4υὶ ΠΟ τᾺ 5 

αυϊάεπη β8εἶγα 86. ργοί ΘΓ, δδηϑιιη ὙῸΓῸ 4} ἰῃ 

δογὶρι18 γοοομαϊυ8 658., ποι! αββεαυμηίυν. Οριν8 

ἰφίιυν 118. διάϊΐι, φυοά μοβίφυδη) αἰδβοίιυ8 ροριυ!υὸ 

ἃ ρθοσδίῖ8, οἱ 26 1}118. ̓ π}ρ05 [γοτα δοίαϑ Γπ6γὶ1 δὰ 

γὙοΓ508 ἰρβυπη, 4υΐ.8 ρΟΟΟΔ115 δἰίδι ἰμϑαμίοι σοι ΓΆ 

ἰΠυπν ἱποθγίϑέυϑ δρί για ΘΟ ρα ΠΟΙ ΟΠἾἶ5, υξῃ ρο- 

ἰϑηπάυπι ἰρ8ὶ ργθοῦϊι Βοπιίμι5, εἰδιιάθπβ Ποῦ πὶ 

οὐυΐϊοϑ, 4υϑοὶ ἐπε φηΐ βίηϊ δαρίοογα, οἱ μγοΟρ] θίατα [2 

δονυπι, δὲ ρεϊμοίρυπι δογυπὶ 4ὶ οσου ἃ πλγϑίογὶυ- 

γυτῃ 4083 ΠΟ ἰηοηίψγ ᾽ν ἀἰν δ ϑογὶρίυ ἰδ νἱάθγο 56 

Ρτοβιοπίυν ; οἱ ροβιηυδπι οἰδυδὶ [πὶ πὶ δον) ΘΟΕ], 

ἴὰποὸ ῥγορίνοιϊοα ναγθδ ογυηΐ 1ΠΠ|8 οὈδίρυλίδ οἱ 405- 

οοπάϊΐϊα ; φυο4 αυϊάδπι ρᾳ550υ8 681 ρορυΐυ8 ποι εἴ 6- 

ἀεδηιίυν πῃ δοθυπι, ἰδιᾳυαιν ΟΠ γι βία. Ροκιφιδιῃ 

δυίοιη ρτγορ δι σα νοῦν (ει [πϑγῖηἱ 1115... « βίους 

Ὑ θὰ ΠΠΡγὶ βίαι, ν» ἤθμ [15 Ἰη060 4} πορεία μ!, 56 

οἱ ἰϊ αυὶ {π|πγᾶ8 50116 86 ργοῦιδηιαν, τὰς 500} - 

χὶὶ θοιηΐπυϑ 5040 οὔ Δρργορίναυδγο δυμογιιηὶ ρὸ- 

ρυΐϊυπὶ 00 ; οἱ 14}0}}5. ἔνα ΠομονΆγα ἀἰοὶ, αυοὰ οοΓ 

δοτυτι ρτορίοι" ἱπογοά ΠΠ ἰϑίοπι ογρα δόβυπὶ Ἰοηβὸ 58 

ἃ θοιμηο. Ελῤ ὐπὸ πιαχὶ πα, ἐχ 40}0 ϑεγυδίογοι "0- 

ϑίγιιην οὐυγάταηι, ἀϊοὶ ροδδὶι ὁ ἃ θ60 ἀδ }}}}8 "7 : 

Ὁ « ϑίηδ οϑυιδὰ δυίθηι οοϊσηἱ πι6; » μῸη δμἶη ἀμ ρ 8 

ἀοούιι Ὠοὶ μαπάλιία, 56 ᾿ιοπηϊπυι : οἱ ἀραιὰ 

ποι. ΔΙη}Π π5 ὁΔ8 408 ϑυπὶ ἃ βαρίοι εἶα βρίγι 5, 50} ἢ 

ιἰομΐ οοπϑοπίίηῖ ΜΠ 5 οἱ Μάγοι; οἱ {15 ΟΥί- 
605 : Μάτην δὲ σέδονταί με, διδάσχοντες ἐντάλματα 

διλρ κων χαὶ διδασχαλίας. Αἰΐτ6γ Υυ]ραίᾶ : « Εἰ τἰ- 
τηαόγαμὶ πὶ πιδῃμἀᾶῖο Ποιηΐψι πὶ οἱ ἀυοίγ ΐ5, » εἴ 
αιοίηυοι Πδνγαῖοο ςομοχίυΐ 158: 0ηϊ, ου}}5 ναγίἂπη 
[υ͵586. δος 060 Ἰδοιοποιη, Χ {86 ἱμιεγριοἰδιϊοπαιῃ 
γαυϊοίδί σοη)ϊοίαν! φιάλαι. Εσο ΑΙ ΠΠοΓ γυ 00, πᾶπὶ 
τριογηυαπι αιοι πυ}]ὰ οὐ υδιηοα 1 ποίαις νϑιΐαιο ἴῃ 
[κν οἱ Και, ποιια ἰπ ναγὶἶβ Ἰοσιἰομ νι 5 ΟΥίομ 8" 
Ἰϊη οἱ Θεεἰἀοπία! στ, ποαπὲ ἴῃ ΕΠ|5 Βοη Αο ογ, οἱ. 
Βοι Νυρίμνα!} ; δ᾽ γοιῃ ΡΓΌρΡΙ 5 βρθοί 5, διἰδημδὶ γα 
τοορίδλμί ρΠΠ5ΡῸΓ, βθμιθι ἰδ ἰῃ ἐιἰθιὰ γὰςὶ- 

80 
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᾿Ιιϑπιδηλ5. ὕὉπά6 ζθ , οἷπὶ [ιϑοὸ 1118 δοοίἀογίηΐ, Α ἀνθρώπων, καὶ διδασχαλίας οὐχέτι τὰς ἀπὸ τῆς τοῦ 
ἰγδηϑίυ} Πθὰ5 ρορυϊυπι δαάφογιπι, οἱ ρογι αὶ! 88- 
Ρἰοπαπι ἱΠογὰπὶ αυὶ ἀρυὰ 605 δγδηὶ βδρίθημιπι : 
πος δηΐπὶ ΔΠΙρ] 105 ἀρὰ [1105 6δ5ι βαρ θη, αἱ ποῦ 

Ῥγορδοίία, 86 οἱ ἱπίο! } οπείδπ ἰπι6]}Ἰσαπιΐαπιὶ ρ0- 
Ῥυ ἀείοάϊ!, δἱ οξουλυῖε  υ5, π6 6 Διηρ[1 18 5ρ|6η- 

ἀϊάα δ5ι εἰ ἢ]υκίγὶ5 ; ργορίθγοδ, δἰϊαηιϑὶ υἱἀδαηίυν 
οοπϑι τὶ δἰχυοὰ ργοίυμα, ἀρίίαγο "5, ουπὶ ἰὰ ργο- 

Ρίογ θοιαΐπυπι πο [Δοἰδηΐ, τα ἰβογὶ ἀϊσυηίυγ; οἱ δἱ 
οοουϊία αἰΐᾳυα ἀἰϊν!ηἱ σΟη51}}} ΘηυπεἰαίυΓΟ5 56 ῥτοῖ- 

ἰοδηίυν, πιοη παν, αυοπίαπι Ορογα ἰΠἰογυπι ποη 

1υοἷ8 Ξαηϊ, 564 1οηΘὈτάτυΐῃ οἱ ποοῖῖ8. Υ᾽δὰπι 68. ἃυ- 

οι ΠΟΡῚ5 ραυοἷβ γὙΡ}}5 ργοριοιΐαπι, οἱ 1118 δᾳυδ 

6χ Ραγία δχριἰοδιϊοηθ πη ϑμογῖγθ, φυθηΐδηι πηθπιἰηἰ! 
ἡπἰ5 Μαιίπαουδ, πιοιηῖπῖς οἱ Μάγουβ; ὑπὰθ οἰγοᾶ 

ἰΓΔΠ ΒΦ ΓΟΘΒΙΟΠ6ΠΊ βθηΐογυπι βιδίυδητ πὶ αἱ οὐπὶ Ρᾶ- 
ποῖ οοπιοάοηϊ γυάφὶ, ἰἸᾶνθηί τηᾶπυ5, Ὁ{ΠΠΠ16 ργοάι- 

φΘΙΏι8 6ἃ 4188 ΠΟΟ ΙΟ00 5ἷς 56 Βα δηί "5" : ε Ῥῃδτὶ- 
89οὶ 6ηἰη), δἰ ΟΠ 68 δυάτρῖ, εἷδὶ ογεῦγο ᾿άυθγὶηΐὶ π|8- 

Ὧὰ5, ΠΟ τηδηάιποδηΐ, ἰ6Π6ΠΙ65 (Γδαϊ!οπθπὶ 56 ηἷο - 

τυ, Ἐξ ἃ [ὉΓῸ Πἰδί θδρ(Ζαπίυγ, ποὴ οοπιδ υηϊ; οἱ 

4118 τη} βυηϊ φυξ ἰγδάϊᾶ βυμί 1118 βαγναγα, ὑδρι1- 

ΒΠηδία ΟΔΙΟι1Π|, οἴ ὈΓΟΘΟΓΌΠΊ, δὲ ΦΘΓΔΙΠΘΠΙΟΥΌΠΙ, οἱ 
Ιεοἰογυπι. » 

12. « Εἰ οοηνοοδιὶβ δὰ 86 (υΥ]}}5 ἀϊχὶϊ οἷβ : Αυ- 
ἀΐϊι6 οἱ 1π|6}Π|αΐι6 56, » οἱ φυϑ βοφαυηίυγ. ὈΙ]υοἱ 6 
ἷ8 νϑυθὶ8 ἃ ϑογναίογε ἀθοθηαγ, ουπὶ ἴῃ [μου]ιῖοο, 

γὙ6} ἰπ θουμογοποπιῖο Ἰδρίπιιβ δὰ 405 ἀθ πιυπάϊβ οἱ 

ἐπηπιιη 15. οἰ ἷ5 ἐγαάϊία βυπῖ, ῬΓΟΡΙΟΡ 4αδὴ ΠῸ5 υἱ 
Υἱοϊδίογοβ δοουϑδηὶ δυἀδοὶ ΘΟΥΡΟΓΔ]68, οἱ ράγιπι 80 

μνἷβ ἀϊδοτοραηίορ ΕΡὶοηδῖ, ἤθη ϑεογίριίυγα ΒοΟρυπὶ 

6586 δἰ γαγὶ, δαπη αὐ] ΟὈν9. δὶ ΒΌΡΘΓ ἰἰβ ΓΘθυ5 

βαηβῦπι. Νδη 5ἱ ἐ ποὴ αυοά ἰπίγὶ ἰῃ 05 οΟἰαυΐηδὶ 

ποιηΐποηι, βδὰ φιοά ργοοθάϊι ὁχ ογὸ "', » οἱ πηλυίπηθ 

αυοηΐδπη), ᾿υχία ΜάΓουπ), Π856 ἀΐχὶ! ϑογνδίου ἐ ρυγ- 

ἔϑη8 ΟἸ265 65098 δ", » πιληἰ[6ϑαπὶ Θὲ ΠΟ ἰπ6.}- 

ΠΑΡΙ Π05 ὁἃ οσοΟΙδάδη(65 ας δυἀρὶ ΠΟ γα Ι6 65 86 - 
νἶτο νοϊθηιθ8 ἱπηπιθηάδ 6886 ὈΓΟηυπίϊδηϊ ; (υῃς 

δυίαπι ἰηαυϊπατὶ, φυδπὰο οὐπὶ οροτίθαι ἸΔυ}ὰ ποβίγα 
ΤΓΑι0η6 Υἱποῖδ 6586, ΠΟΒΑῸ6 [18 αὐ88 ἀἰοίπλι5 51416» 
ΤΙ οἱ Πργδὴὶ Δ ΒΙθ6 γα, οὐνία φυθαιθ οαυΐπιαγ αυΐ- 

ἄδιη, οορίίατηυβ δυΐεπ) ΠΟ Πρρδβϑαγία, ἅπά6 [8 

ΠΟ) ἷ5. δοδίυτὶ! ραοοαίογαμῃμ. Ας ἀεοοῖ αυϊάθῃι ΒὨεἰ 16- 

πνεύματος σοφίας, ἀλλὰ τὰς ἀνθρωπίνας. “Ὅθεν «τού- 

τῶν αὐτοῖς συμθαινόντων, μετέθηχεν ὁ Θεὸς τὸν τῶν 

Ἰουδαίων λαὸν, καὶ ἀπώλεσε τὴν σοφίαν αὐτῶν τῶν 
παρ᾽ αὐτοῖς σοφῶν " οὐχέτι γάρ ἐστι σοφία παρ' αὖ- 
τοῖς, ὡς οὔτε προφητεία, ἀλλὰ χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν 

συνετῶν τοῦ λαοῦ χατορώρυχέ που, καὶ ἔχρυψεν ὁ 
Θεὸς, καὶ οὐχέτι ἐστὶ λαμπρὰ καὶ ἐπιφανής διὸ, 
χἂν δοχῶσι βουλήν τινα βαθέως ποιεῖν, οὐ διὰ τοῦ 

Κυρίου αὐτὴν ποιοῦντες ταλανίξονται χἂν χρυπτά 

τινα ἐπαγγέλλωνται βουλῆς θείας, ψεύδονται, ἐπεὶ τὰ 
ἔργα αὐτῶν οὐ φωτός ἔστιν, ἀλλὰ σχότους χαὶ νυχτός. 

Διὰ βραχέων δὲ ἔδοξεν ἡμῖν ἐχθέσθαι τὴν προφη- 
τείαν, καὶ τὴν ἐπὶ ποσὸν σαφήνειαν αὐτῆς, ἐπείπερ 
ἐμνήσθη αὐτῆς ὁ Ματθαῖος, ἐμνήσθη δὲ χαὶ ὁ Μάρ- 
χος, ἀφ᾽ οὗ χρησίμως παραστησόμεθα περὶ τῆς πα- 
ραδάσεως τῶν πρεσδυτέρων δοξάντων νίπτειν τὰς 
χεῖρας, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν Ἰουδαῖοι, τὰ χατὰ τὸν 

τόπον οὕτως ἔχοντα" « οἱ γὰρ Φαρισαῖοι, χαὶ πάντες 
οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐχ 
ἐσθίουσι, χρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσθυτέ- 

ρων" καὶ ἀπ᾽ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐχ 

ἐσθίουσι. Καὶ ἄλλα τινά ἐστιν ἃ παρέλαδον χρατεῖν, 
βαπτισμοὺς ποτηρίων, καὶ ξεστῶν, χαὶ χαλχείων, 
χαὶ χλινῶν, » 

« Καὶ προσχαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς " 

᾿Αχούετε χαὶ συνίετε, » καὶ τὰ ἑξῆς. Σαφῶς διὰ τού- 

τῶν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος διδασχόμεθα, ἀναγινώσχοντες 

ἐν τῷ Λευϊτιχῷ, καὶ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ τὰ περὶ 

χαθαρῶν χαὶ ἀχαθάρτων βρωμάτων, ἐφ᾽ οἷς ὡς πα- 
ρανομοῦσιν ἐγχαλοῦσιν ἡμῖν οἱ σωματιχοὶ Ἰουδαῖοι, 

καὶ οἱ ὀλίγῳ διαφέροντες αὐτῶν Ἐδιωναῖοι (95), μὴ 

νομίζειν τὸν σχοπὸν εἶναι τῇ Γραφῇ πρόχειρον περὶ 

τούτων νοῦν. « Εἰ γὰρ οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 
στόμα χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐξερχόμενον ἐχ 
τοῦ στόματος, » χαὶ μάλιστα ἐπεὶ χατὰ τὸν Μάρχον 

ἔλεγε ταῦτα ὁ Σωτὴρ, « χαθαρίζων πάντα τὰ βρώ- 
ματα, » δῆλον, ὅτι οὐ χοινούμεθα μὲν ἐσθίοντες ἃ Ἰου- 

δαῖοί φασι, τῷ γράμματι τοῦ νόμου δουλεύειν ἐθέ- 
λοντες, εἶναι ἀκάθαρτα - τότε δὲ χοινούμεθα, ὅτε, 

δέον τὰ χείλη ἡμῶν δεδέσθαι αἰσθήσει, καὶ ποιεῖν 
ἡμᾶς οἷς λέγομεν ζυγὸν χαὶ σταθμὸν, λέγομεν μὲν τὰ 

παρατυχόντα, διαλογιζόμεθα δὲ τὰ μὴ δέοντα, ἀφ' 

ὧν ἡ πηγὴ ἡμῖν ἔρχεται τῶν ἁμαρτημάτων. Καὶ 
ξδπὶ οἃ αι 6 ποηυἰἰα ρτοῆυυπί, γείϑΓγα ; 4υ88 ν6]Ὸ ἢ πρέπον γέ ἐστι Θεοῦ νόμῳ ἀπαγορεύειν τὰ ἀπὸ χα- 

δὰ νυἱγίυ(ὁπι) ρογι ΘΠ, ὈΓΘΟΙρΟΓΟ; 488 ὙΘΓῸ 6Χ 5088 

διηΐ πα ἰ Πογοπεῖα, δὰ. 1000 τα αιογο, θᾶ υἱά δ! ϊοοὶ 

υδ τη8]6 ἤδγὶ ροββυηι, δὶ οχ ἰηϑίαῖ0, οἱ ἐχ δὰ αυ 

ἴῃ πο ]5 δϑὶ γϑίοηβ ἴῃ 115 ρεοθοπγ5; γθοίο δυίθιῃ Ποι], 

χίας, χαὶ προστάσσειν τὰ κατ᾽ ἀρετήν " τὰ δὲ τῷ 

ἰδίῳ λόγῳ ἀδιάφορα, ταῦτα ἐᾷν ἐπὶ χώρας, δυνάμενα 

διὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν ἐν ἡμῖν λόγον, ἀμαρτανό- 

μενα μὲν χαχῶς πράττεσθαι, χατορθούμενα δὲ γί- 

Μ [58. χχιχ, 18. “ Ματο. νι, ὅ, ὁ. δὴ ΜΠ}. χν, 10. δ᾽ 10]4. 11, δΈ Μᾶτο. νι, 19. 

ἄσηϊ, οὐπὶ ργβογὶπὶ διδάσχουσιν, Πἷς 5ἰσηϊβολιίο- 
ποπὶ πο ἀοορηαὶ, 564 ἀϊδοδηάὶ ΟὈιΠοΡα νἱἀθαίυγ, υὶ 
Ἰηἴγα αυόχυς ποίαθίπηυδ5. Ηυετιυϑ. 

(28) Καὶ οἱ ὀλίγῳ διαφέροντες αὐτῶν Ἐδιωγναῖοι. 
θυδηι ργυχίηὸ δὰ διἠο05 δοορύίογο! Ἐμοὶ ἀ0- 
οοπὶ ᾿ἰγοπαῦθβ, Ερίρῃδηίυ8 οἱ Τ]ιθοδογεῖι5. Νοπ ΔΡ 
ἐπηρυ 8. υίθπι ΟἾ}}1}5 βοϊαπιοάο, 564 οἱ ἃ} Δ πη 8115 
ΟὨΠΐθ8 603 40511Ππΐ586, ἃ0 ΡΓῸ ἰπιραγὶφ Βαθυ 556, 
δυπιίθπηαυ8 ΟΓΓΟΙῸΠῚ ῬοΐγΟ ΔΠΠχ 1556 (6515 Θ5ὶ ἰάθη} 

Ἐρὶρμδηῖιθ, ἢῶγο8. χχχ. Νοὸ ΕΠ οπφογιπι ἀπηίδχαὶ 
ΟΓΓῸΡ {ΠΠ6 [υἱ}, αι188 δηϊπηαίῖα [υἰδδθηΐ γοσρ" θη 48 ὁ6η- 
8618, 564 οἱ Νλζαγογιπ, οἱ Ποβὶ Ποάπογηπὶ, οἱ 74- 
Ἰοβίογυμη, οἱ φιογυπιάδην 6 ϑδίυγη Δ ηῖ5. οἱ Μαγοίο- 
ηἰδιϊς, οἱ, 81 Ῥ}  ιϑιγίο 65 681, Αογίδιογαπι, οἱ Επ- 
εγδιϊγυπι, οἱ Μαιοογυπι, οἱ 4] ἐχ {Π}|5. οτιὶ 
διμν, βυ βο Π Δηἰδίαναπι, οἱ ἈροϊδοιοοΓιη), 560. ἀμο- 
810]ὁογυπι. Ουλη ἰπδλπίδιη ἀδηγηδνῖν δγηοάιϑ 
ὕδηρν, ὁπ. πι, δἰίδφυδ βυθίμὰς οθηοὶ!. [Ὁ. 
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ἕνεσθαι χαλῶς. Ταῦτα δέ τις ἐπιμελῶς νοήσας, ὅψε- Α 95 εἰ λὰ Βοπυπι ἤποπι ρεγἀσυοληίυγ. Αἀ Πξ86 γ6γῸ 
ται, ὅτι καὶ τὰ νομιζόμενα ἀγαθὰ οἷόν τε ἐστὶ, χαχῶς 

χαὶ ἀπὸ πάθους λαθόντα, ἁμαρτάνειν, χαὶ τὰ λεγό- 
μενα ἀχάθαρτα, δυνατὸν κατὰ λόγον ἐν χρήσει ἡμῖν 
γινόμενα, λογίξεσθαι χαθαρά. Ὥσπερ γὰρ τοῦ ἀμαρ- 

τάνοντος Ἰουδαίου ἡ περιτομὴ εἰς ἀχροδυστίαν λο- 
γισθήσεται, τοῦ δὲ χατορθοῦντος ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἢ 

: ἀχροθυστία εἰς περιτομὴν, οὕτως τὰ μὲν νομιζόμενα 

χαθαρὰ λογισθήσετα! εἰς ἀχάθαρτα τῷ μὴ δεόντως 

αὐτοῖς, μηδὲ ὅτε δεῖ, μηδὲ ὅσον δεῖ (26), μηδὲ ὅθεν 
δεῖ χρωμένῳ " τὰ δὲ λεγόμενα ἀχάθαρτα « πάντα γί- 

νεται χαθαρὰ τοῖς χαθαροῖς " τοῖς γὰρ μεμιασμένοις 
καὶ ἀπίστοις οὐδὲν χαθαρὸν, ἐπεὶ μεμίανται αὐτῶν 
χαὶ ὁ νοῦς, καὶ ἡ συνείδησις " » χαὶ ταῦτα, μεμια- 
σμένα, ἅπαντα ποιεῖ μιαρὰ ὧν ἂν ἅψηται" ὡς πά- 
λιν ἐχ τοῦ ἐναντίου ὁ καθαρὸς νοῦς χαὶ ἡ καθαρὰ 

συνείδησις πάντα ποιεῖ χαθαρὰ, κἂν δοχῇ ἀχάθαρτα 

τυγχάνειν " οὐ γὰρ ἀπὸ ἀχολασίας, οὐδὲ ἀπὸ φιληδο- 
γἱας, οὐδὲ μετὰ διαχρίσεως περιελχούσης εἰς ἐχά- 
τερα οἱ δίχαιοι χρῶνται τοῖς βρώμασιν ἣ πόμασι, 
μεμνημένοι τοῦ " «ε Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε 
ἄλλο ποιεῖτε, εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. » Εἰ δὲ χρὴ ὑπο- 

γράψαι τὰ κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἀχάθαρτα βρώματα, 
φήσομεν, ὅτι τοιαῦτά ἐστι τὰ ἀπὸ πλεονεξίας πεπο- 

ρ'πμένα, καὶ ἀπὸ αἰσχροχερδείας περιγεγενημένα, 

χαὶ ἀπὸ φιληδονίας λαμδανόμενα, χαὶ ἀπὸ τοῦ θεο- 

ποιεῖσθα: τιμωμένην τὴν γαστέρα, ὅταν αὐτὴ, καὶ 

αἱ χατ' αὐτὴν ὀρέξεις, καὶ μὴ ὁ λόγος, ἄρχῃ τῆς ψυ- 

χῆς ἡμῶν, ᾿Αλλὰ χαὶ γινώσχοντες δαιμονίοις χεχρῆ- 

«υὶ ἀἰΠΠ ἰφοηίογ διιθηάδὶ, υἱάδθὶ! ἰῃ 115 αὐ ὈΟΏΔ 6586 
ογοάσημιγ, ρο886 δῦ πι ρΘοοᾶγα, 4ΐ π|8}6 οἱ ὁχ ργᾶνο 
αἴπεοϊια δα βυβοορογὶὶ; οἱ φυδ ἱπιπιυπάα ἀϊσυμέυτ, 

ῬΟο556 ῥγὸ τη υπαϊΐβ γερυίαγὶ, δὶ οὐπὶ γαιῖοια ἰἰ8 υἱᾶ - 
τυ. Θυριηδάπηοάιϊηι εηΐπὶ Π εἰ παυεηι}8 δυάτὶ οἷγ- 

Οὐπλοἰβὶο 'π ργφρυϊπι γορυ αθιιαγ, οἱ δἰ οἱ τοί 

(λοϊθητῖ8 ργαρυϊίαπι ἰῃ οἰγουπιοϊδίοΠ6ΙῺ δ ; 5ἰς οἱ 
αυξ Ρυγᾷ Θχἰϑεἰπηδηΐυγ, ΡΓῸ ᾿πηρυγ]5 ᾿πηρυϊδθυπίυν 

οἷ, φυὶ πρὸ ἀδοδηΐεγ 1ϊ8, πα αυδηάο ορογίεϊ, π6- 
406 υμᾶὰδ οροτγιεῖ, υἱϊίυγ; αὐ δυΐίδι ἰῆρυτὰ ἀϊ- 

οὐπίαγ, « οἷα ἤυηϊ πιηὰδ τη άϊδ : οοὐἰηφυϊπλῖία 

οηΐπι οἱ ἰμΠη 6! }}ὺ.5 πἰ8}} οεὶ πιυπάυπ), φυοπίαπι 'π- 

αυϊπαίξ5 δυηΐ ΘΟ δἱ πΠΊ6 8 οἱ σοηβαϊοηιία δ᾽; » οἱ 

πῶς ρο]υία οὐπὶ βαηΐ, ὑπιηἷδ πηραγὰ εἰοίυπι 4υ8- 

ἐύπαια δἰἰφογίηι : φιιεπιδάπιοάυπι γυγβυ8 6 ΘΟηιΓὰ - 
το Ρυτᾶ τηδη8 οἱ φῬρΌΓγΔ οὐηϑοίοη(ία ρυγᾶ ΟἸηηΐδ ἴα- 

οἰθηῖ, οἰἰδιμ5ὶ ἱπιρα γα 6556 Υἱάδδηϊογ; ῃ66 ΘΗΪΠῚ ὈΓδδ 
Ἰαβοϊνία σδὶ βιιάΐο υο]υρίδιβ, π6486 οὐπὶ ἀυθὲϊ - 

(ἰοπα ἰῃ υἱγϑιη406 ρᾶγίει ἰΓδθηΐα, υἱυπίαν ᾿υβίὶ 

οἶνο οἱ ροία, πιοίθογοβ ἀΐοῖ! 1}}1}8 δ᾽ : ε 5[ζὉ6 τηΔῃ- 
ἀυοδιῖϑ, βἰνα ὈΠ01115, β' σα αυϊὰ (Δοίεἰ8, οπιιΐα ἰπ ρἷο- 

τίδπι Ὠεὶ (δοῖι6. » Ουοά 8] ἀδδίᾳπαπάϊ δαηὶ ἰΐ αυὶ 

ἦυχιὰ Ενδηροὶυπι προτὶ δυπὶ οἷν, ἀΐδσοίαυ8 8165 

6856 {Π|05 φυὶ ἂ'ν ἀναγ εἶα βυ θπιηἰ βιγαπιὰγ, οἱ ἱαγρὶς 
Ἰυογὶ βιυάΐο ΘΟμμραγαηίιγ, οἵ ργ γο]υριαῖθ δυ ματι 

κὰν, οἱ ἰἀεἶγοο ᾳυοὰ ποπογαίαπι γοπίγοπι ῃγο διῸ 

Βδυθαπιυβ ; φυδηάο νἱ 6] 106. 'ρβ6, οὐ υ8406 δρρεοι υ8, 
ΠΟῊ ΓΟ, δι πλδ5 πορίγαΣ ἀοηνπδηΐίιγ, 56 ἃ 6ἱ βοίθης- 

σθαί τινα, ἢ μὴ γινώσκοντες μὲν, ὑπονοοῦντες δὲ, καὶ (, (65 ἀΞιηοη 5 υπαπι Δἰἰ΄υθπι [ἷ556, νοὶ ποη οοξηο- 

διαχρινόμενοι περὶ τούτου, εἰ χρησαίμεθα τοῖς τοιού- 
τοις, οὐχ εἰς δόξαν Θεοῦ αὐτοῖς κεχρήμεθα, οὐδὲ ἐν 

ὀνόματι Χριστοῦ, οὐ μόνον τῆς περὶ τοῦ εἰδωλόθυτα 
εἶναι ὑπολήψεως καταχρινούσης τὸν ἐσθίοντα, ἀλλὰ 

χαὶ τῆς περὶ τούτου διαχρίσεως " « Ὁ γὰρ διαχρινό- 
βένος, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, ἐὰν φάγῃ, χαταχέχρι- 

και, ὅτι οὐχ ἐχ πίστεως" πᾶν δὲ ὃ οὐχ ἐκ πίστεως, 

ἁμαρτία ἐστίν. » Ἐχ πίστεως μὲν οὖν ἐσθίει ὁ πεπι- 
στευχὼς μὴ ἐν εἰδωλείοις (27) τεθύσθαι τὸ ἐσθιόμε- 

νον, μηδὲ πνιχτὸν αὐτὸ εἶναι, ἢ αἷμα - οὐχ ἐχ πίστεως 
δὲ ὁ περὶ τούτων τινὸς διαχρινόμενος " καὶ χοινωνὸς 

δὲ τῶν δαιμονίων γίνεται ὁ χαὶ αὐτὰ εἰδὼς δαιμο- 

νίοις τεθύσθαι, καὶ οὐδὲν ἧττον χρώμενος μετὰ με- 
μολυσμένης τῆς περὶ τῶν δαιμονίων χοινωνησάντων 

τῷ θύματι φαντασίας. Καὶ ὁ ᾿Απόπστολος μέντοι ἐπι- 
στάμενος μὴ τὴν φύσιν τῶν βρωμάτων αἰτίαν εἶναι 
βλάδης τῷ χρωμένῳ, ἢ ὠφελείας τῷ ἀπεχομένῳ, 
ἀλλὰ τὰ δόγματα καὶ τὸν ἐνυπάρχοντα λόγον, εἶπε " 
« Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ θεῷ " οὔτε γὰρ 
ἐὰν φάγωμεν, περισσενόμεθα, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, 

ὑστερούμεθα. » Καὶ ἐπείπερ ἠπίστατο τοὺς μεγαλο- 
φυέστερον νοοῦντας κατὰ τὸν νόμον τίνα τὰ καθαρὰ, 
καὶ τίνα τὰ ἀχάθαρτα, ἀποττάντας τῆς περὶ τοῦ 

χρῆσθαι ὡς καθαροῖς, καὶ ἀχαθάρτοις διαφορᾶς, χαὶ 

Β0θη165 αυϊάδηη, 5υϑρίοαπίοβ δυίΐθιῃ, οἱ δὰ ἀδ Γὰδ 
ἀυλ ιδηι65, δὶ (4}}}}ὺ8 αἱδιηγ, ποη δὰ Βοὶ φοτίδπι 

1118 υϑὶ βυπιι8, ποῦ ἰη ποπιΐης ΟΠ γβιὶ, οαπὶ ποη 

ἶρθα 80] 0 πὶ 50 5ρίεἷὁ οἰο8 Ν|0}15 ἰπηθ!ο]δί08 δ558, 

οομποάεηίοπι οσοηἀδηϊηοῖ, 5οὰ οἱ (6 δἃ τὸ ἀυλιδιϊὸ ; 

« φυὶ οηἶπιὶ ἀυβλίιαί, ἰυχία Αροδίο!ιιηι ὅδ, δὶ τηδηὰα - 
ολγοτῖ!, ἀδημηδλίυϑ 65ι, αυ͵ἷὰ ποι ἂχ 46 ; οῃ!π δυ- 

1θηὶ αιοὰ ποθὴ ὃχ ἢάδ, ρεσοδίυπι 65[. » ἔχ {Ἰὰ6 διι- 

(οΙῺ τηδηθυολὶ ἰ8 φαΐ ογοάϊ! ἴῃ ἰἀΟ]ογμῺ (ΘΙΩρ} 18 

ἱπηπμο αι πῆ ΠΟ 6586 ἰὰ ΄φυοὰ οοιῃηρά τυ, πος δυδὸ- 
οδίιτα ἢΠυἀ 6556, Π60 δϑηφυϊΐηθη) ; ὨΘἢ ἐσ [46 ὑδγυ, 

4υἱ ἀα Δἰἴφιιο δόγιιπι ἀυθίϊαι, οἱ ραγιίςερβ αυϊάθῃι 

ἀφιηοπίονιπι Ηϊ, χυὶ |Π14 ἀφπηοη 8. ἱπη πιο] αἰ 6580 
ποΥΐι, ἴδια πἰ μἰΠοπιΐη18 ἰδηθη υἱἱλν, ουπὶ ΡΟΪ - 

αἴ ἐπιαςὶ παιϊοηὸ ἀθ ἀδηιοηὶθυ8 δδογ βοΐαπι ραγιϊοὶ 
, Ραπιίθυβ. Εἰ Δροβίοϊαβ αυϊάδπι Βοίθῃ5 πδίαγαπι οἷ" 

Βογυ 0} 1105 ἀοί γί πιο 1] οαυδϑᾶη) 6856 οἱ υὶΐ υἱἱίγ, 

πας διμοϊ ποθ οἱ αυὶ ἀὐϑιϊποὶ, θά ορίῃΐοηθβ, εἰ 

δδπ 408: 1}|8 ἰποϑι γαιϊοπθπι, ἀἰχὶ! "7 : « Εβοᾶ δυΐδῃ) 
η08 ποη ἐοιμπιοπίδι Π60, ποατὸ ὀπίπὶ 81 πιϑη ἀπ08 - 

γερίπιι5, Δα πη δ) πι5 ; πααᾳ6 8ἱ ζθι ποη μιᾶι. 
ἀυσανοτίηηυβ, ἀδἤοϊοιηυδ. » Εἰ φυομΐδηι δοίθθαὶ 608 

φυὶ 5βυθ)ΐα8 Ἰη(οἸ ἰσαπὶ Ἰυχία Ιοροπὶ αυθπᾶπι ρυΓὰ 

βἷηι οἱ φυξηδηὶ ἰπιρυγα, Δ᾽Πουτ πί68. ἃ ἀἰβογιΐη8 

5. Βοῃ). ", 6. Ν' Τίι. ι, 16. ὅδ [Ὁογ. χ, ὅ1. 56 Βριῃ, χιν, 95. 51 ΟΟΥ. νη, 8. 

(86) Μηδὲ ὅσον δεῖ. Ηα'ις ἀοσδίἀογαπίυν 'ῃ πηΐο0 
οοὐΐοὶ Ποἷπι. ᾿ 

(21) Εἰδωμείοις. δὶς ορίίπηα οὐ. γαιίοδηυβ οἱ 

Ταρὶπίδηυ5. Βαρίυ8 νορὸ οἱ Ἠο]πιίθηβὶβ, εἰδωλέονξα 
(δίογυμπ νἱάα Αοὶ, χνυ, ὃ0, οἱ χσι, 29. 
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ἴῃ αἱτηά40 αἱ ρυτῖδ, οἱ ἱπηριιγίβ, οἱ βυρεογϑί ἴοης, ορὶ- 

ΠοΓ, εἰγοὰ αἰ αγαηίθϑ αἾ}05, [15 ἱπ ἰϑογ  διϊ πὶ αἱ], 

Ργορίογραχυδ ἃ υ 215 ἰδπαυδπι [6618 ΓΔΒ ΤΘΒΒΟΓῸΒ 

ἀδηιηαγὶ, ἰάοίγοο ἀϊχὶὶ Δίου 58: « ΝΘ] ΘΓσῸ πῸ8 

7υἀϊοοῖ ἴῃ οἷθο, δὺυΐ ἰῃ μοί, » δὲ 4085 Βοηπαηἴαγ, 

ἀοοδηβ Π085 δἃ αὐ: 51} ἰυχία 16 Γαπι, ὑπῃ Ὀγᾶπὶ 

6888; ΥΕΡῸ5 Δ }16Π) 6 ᾽3 56η81:15 4υΐ ἰη ἰ15 σΟπι! πο η- 
τὰν, [αὐγὰ 6556 θοη8, ἰ 4 0.8 ΓΟρΟΓΙΓα 6ϑὲ 4υ} η 81} 

ϑδἰπί ρυγὶ δηΐπιϑὲ βρ  γἰυ4165 οἰ, δἱ φυΐϊπαπι ἱπερυτὶ 

ἐπ βαγηιοπίθυβ [α]5]5., σοηίν δά! οηι1}}}5, ἰάθη 68 

δυπὴ ηυἱ ᾿ἴ8 ἱππαϊγί 5 65ι : « {Ππηθγαι δηΐπὶ ᾿8 θοαὶ 

ΙῈὲχ Γυἱυτογαπὶ θΟΠΟΤ πὶ δ. » 

15. ΟΘυοιηδάπιολυπι Διο πὴ ἴῃ πλ01}8. δηἰ πη γογ- 

τοηαπὶ 6ϑὶ ἰὰ φιοά ἴῃ ϑογναίογὶβ δουπιοηΐθα9 86 πι|ῖ- 

τδυϑηιυν δι οὶ, φιοά ἠδαρα ἴῃ ροίεϑίδίο ῥγοΐου- 

τϑηίαγ, ἷς δὲ ἴμ 18 αὰϊ Βαμθαπίυγ μος ἰοθο. Οὰπὶ 
δανοοδϑβδὶ ἰφίίυν ᾿αγατη, αἰχὶ! }}}18." : « Αὐυάϊίθ οἱ 

ἰπιο} ἰχῖια,» οἱ 4υα ϑπηὶ ἀδίηοερϑ; οἱ ἱΠυὰ ἀἰχὶϊ, 

οὐπὶ οὔεπάογοημις ῬΠαγϑοὶ ΠΟ ΒΘΓΠΊΟη6, υἱροῖα 
4υὶ ργορίνγ. ργαγὰβ βοη τ ηι85 οἱ ργαύϑιη 68 80- 

οοριϊοηο ΠΟῸῺ 6β5θηΐ μἰδηίδίὶο Ῥδιγὶ8 81 4υ] ἴῃ 

ΘΟ 5 δϑὶ, οἱ ἰάθο δγδάϊοαγθηΐϊιν δ' ; φυΐρρο δγδαϊοδίὶ 

80], φυοά ποη τοοοροῦηί ὀχου! πη) ἃ Ρδίγ Υἱ 6 πὰ 

νοῦδι) δοδυπὶ ΟἸγϊδίαῃ. ΟυοπηθᾺο δηΐπὶ ροίθΓϑι 
6886 ρἰδηίαίίο Ραίΐνῖβ ᾿ἱ φυὶ οὔππαάορθαπίυν δ6θὺ 56Γ- 
τηοηΐθυ5 ἀνογίθπιίθυ5 αυΐάθη 40 60 : ε Να [(οἰἰ- 
φογῖβ, Π6406 φυδίαγὶ5, ποαυθ (ΟηιΓΘοίΑΥ γβ, 4085 
δι ηΐ οηληΐα ἰη ἰηιογίτηὶ 'ρ50 ἀΡρ05α, βαοουηάσῃῃ ργῶ- 

οορία οἱ ἀοοίγϊ 5 ἰιουπίμαη δ᾿; ἀοαυοσοηίθυ8 γ6ΓῸ 

ΟἈΙΟΕΝΙΘ 9μ 

Α δεισιδαιμονίας, οἶμαι, ἐν διαφόροις ἐνδιαφορεῖν (38) 
τῇ χρήσει τῶν βρωμάτων, καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ Ἴου- 

δαίων ὡς παρανόμους χρίνεσθαι, διὰ τοῦτο εἶπέ που' 

« Μὴ οὖν χρινέτω τις ἡμᾶς ἐν βρώσει, ἣ ἐν πόσει, » 

χαὶ τὰ ἑξῆς, διδάσχων ἡμᾶς, ὅτι τὰ μὲν χατὰ τὸ 

γράμμα σχιά ἔστι, τὰ δ᾽ ἀληθῆ τοῦ νόμου ἐναποχεί- 
μενα τούτοις νοήματα μέλλοντά ἔστιν ἀγαθὰ, ἐν οἷς 
ἔστιν εὑρεῖν τίνα τὰ χαθαρὰ τῆς Ψυχῆς πνευματιχὰ 
βρώματα, καὶ τίνα τὰ ἀκάθαρτα ἐν λόγοις ψευδέσι, 
χαὶ ἐναντίοις, βλάπτοντα τὸν τρεφόμενον ἐν αὐτοῖς" 

« Σχιὰν γὰρ εἶχεν ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγα- 
θῶν. » 

Ὥσπερ δὲ ἐν πολλοῖς χατανοητέον τὸ θαυμαζόμε: 

γον παρὰ Ἰουδαίοις ἐπὶ τοῖς τοῦ Σωτῆρος λόγοις, ὅτι 

ἐν ἐξουσίᾳ ἐλέγοντο, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν τό- 

πον. Τὸν ὄχλον γοῦν προσχαλεσάμενος, εἶπεν αὐτοῖς" 

« ᾿Αχούετε χαὶ συνίετε, » χαὶ τὰ ἑξῆς " χαὶ τοῦτ᾽ 

ἔλεγε, Φαρισαίων σχανδαλιξομένων ἐπὶ τούτῳ τῷ 
λόγῳ, ὡς διὰ τὰ μοχθηρὰ δόγματα, καὶ τὴν φαύλην 

παρὰ τοῦ νόμου ἐχδοχὴν, οὐχ ὄντων φυτείας τοῦ ἐν 

οὐρανοῖς ἑαυτοῦ Πατρὸς, χαὶ διὰ τοῦτο ἐχριζουμένων᾽ 
ἐξεῤῥιξώθησαν γὰρ μὴ παραδεξάμενοι τὴν ἀπὸ τοῦ 
Πατρὸς γεωργουμένην ἄμπελον ἀληθινὴν Ἰησοῦν Χρι- 

στόν. Πῶς γὰρ ἠδύναντο εἶναι φυτεία τοῦ Πατρὸς οἱ 

ἐπὶ τοῖς Ἰησοῦ σχανδαλισθέντες λόγοις, ἀφιστᾶσι 

μὲν τοῦ" « Μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς, ἃ ἦν 
πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα 

χαὶ διδασχαλίας τῶν ἀνθρώπων" » προσάγουσι δὲ 

τὸν συνετὸν ἑαυτῶν ἀχροατὴν τῷ τὰ ἄνω περὶ τοὺ- 

βαρίθηϊοπὶ δαππὶ Δι Πογεπθ δ αυφγοπήδ, Βυροῦ (, των ζητεῖν, χαὶ μὴ ἐπὶ γῆς, ὡς οἱ Ἰουδαῖοι; Καὶ 

1118 δὰ 4.88 ΘΌΓΒΙΠ 51}, ΠΟ 4185 ΞΌΡΟΓ ἰθΓγδη,, 

αἱ δυάεὶ ἢ Εἰ φυοπίδην ρΓΟρΙΡ ρῦᾶνα 56η98 Ρ]) γί β8ὶ 

Ρἰδηίδιϊο πο δγᾶπὶ Ραιγὶβ φυὶΐ ἴῃ ΘΟ 8. δῖ; ἰάοῖτοο 

(ὁ {1Π|18 ἰδπαυδπι ἰ88 ΠΑ} θυ, αἷϊ ἀἰδοίρα 5 55 : 51- 
πἰίο Ποῦ; » 8ἰπἰῖ6, ργορίθγθα αυοά οὐδοὶ οὐπὶ βἰηί, 

ἀθθογοπὶ οφρο Δίοιη ϑυδΠι|) δοηίΐγα, δὲ ἀθοθβ νἱί 

ΦΌΦΓΟΡΘ; ᾿ρϑὶ νΘΓῸ οϑβο  (ἀΐ6 ἢ 5.8ΠῈ ΠΟΙ) 5661} 168, 

Οὔδ005 ἀμ οοῦα 856 σἰΟΓδηίαγ, ΠΟ ΘΟρ Δ Π.6 8 ΟΔ50Γ05 

86 ἰῃ (ονθᾶπι, ἀ6 αυὰ ἰῃ Ῥϑδὶ δ βου ρίι πὶ 65." : 

« μδοῦπι Δρογιὶ οἱ οοάϊι δου πὶ, οἱ ἱποί δι ἴῃ [ονθᾶμη 
4ιδιῃ Γ6οῖ1..» ΑἸ βογίρίαμπη 6ϑὶ δ : (πη υἱά 586 

τυγθᾶ8 Δ50οηἶ556 ἰπ ᾿ποπίδπι, οἱ Ομ 56 55οὶ, 86- 
ορ58856 δὰ διιπὴ ἀἰϊδβοῖρη!08 6}05 ; » Πἷο δυΐαπη πιἃ- 

πυπὶ τὐγθο ροτεαὶϊ, οἀ πὶ δάνοοϑηβ, οἱ ἀράθοθηβ ἃ 

Βυργδάϊοία δοοθρίΐοπο αυδοϑι! πα πὶ 40:6 5υηί ἰη ἰοβα, 

οὐπὶ Ργίπιατη ἀϊοοθαὶ 1118: ε« Αὐάϊα δἰ πῃ 6} σία, » 

ποπάυπι ζ,977 οαρί πε }ι5 φυο δυδίεθδηι; ἀεϊπάα 

ὙΕΙῸ ἰδπαθαπ) ἰθ ῬΆΓΔθΟΙΪ5 ἀἰσεθ)αί [}18 δ : « Νοη 

4υ08ι ἰπίγαί 'π 05 οοἰπαυΐϊηαί Ποιηΐημδπι, 56 αυοὰ 
Ργθοοάξ ὁχ οὁΓα.» 

44. Ρυϑὶ {ΠΠΔ οραγϑὲ ργοί τη οϑὶ ΔΗ πμ1πὶ 86 ᾿ος 

ἀϊοίυπι δάνογιογθ, 400. οἱ δύ! ]δηϊθ5 ρογνογίαμι, 

88. (]. 1ι;, 10, 17. 59 γ.|4. 17; Ηδῦτν. χ, 1. 
41, 22, πὶ, 1, 2. ὁ Μλιιῃ. χν, 14. “" Ρ54]. νἱι, 16. 

28) Ἐν διαφόροις ἐνδιαφορεῖν,, εἰς. ἘΡΔΘΠΙ8 : 
4 (ομίθηηρία Βα ρογϑι οπα ἰῃ ΓΘΡι8, υἱ ορίηογ, ἰπ- 

ἀἠΠυγοπείθι5 : » Ἰέροθαι : ἐν ἀδιαφόροις. ΡιῸ ἐνδιαφο- 
ρΞῖν ἀυίεοι οθάοχ Βοσίι8 Πα]λοῖ, οὐ διαφορεῖν. [,6- 

40 δι}. χν, 10. 

ἐπεὶ διὰ τὰ μοχθηρὰ δόγματα οὐ φυτεία ἧσαν τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς Πατρὸς οἱ Φαρισαῖοι, διὰ τοῦτο ὡς περὶ ἀνι- 
ἀτων αὐτῶν λέγει τοῖς μαθηταῖς τό" « Λφετε αὖ- 

τούς" ν ἄφετε, διὰ τοῦτο, ὅτι τυφλοὶ ὄντες, δέον αὖ- 

ποὺς αἰσθάνεσθαι τῆς τυφλότητος καὶ ζητεῖν ὁδηγοὺς, 

οἱ δὲ ἐπαγγέλλονται, ἀναισθητοῦντες τῆς ἑαυτῶν τὸν 

φλότητος, ὁδηγεῖν τυφλοὺς, οὐ λογιζόμενοι ἐμπεσεῖ- 
σθαι εἰς βόθυνον, περὶ οὗ ἐν Ῥαλμοῖς γέγραπται" 

« Λάχχον ὥρυξε, χαὶ ἀνέσχαψεν αὐτὸν, χαὶ ἐμπεσεῖν 
ται εἰς βόθρον ὃν εἰργάσατο. » ᾿Αλλαχοῦ μὲν οὖν γέ: 
γραπται, ὅτι, « Ἰδὼν τοὺς ὄχλους, ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος, 

χαὶ χαθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" » 

ἐνταῦθα δὲ ὀρέγει χεῖρα τῷ ὄχλῳ, προσχαλεσάμενος 

αὐτὸν, χαὶ ἀφιστὰς τῆς ῥητῆς τῶν χατὰ νόμον ἐρω- 

Ὁ τημάτων ἐχδοχῆς, ὅτε πρῶτον μὲν ἔλεγεν αὐτοῖς" 

« ᾿Αχούετε χαὶ συνίετε, » οὐδέπω συνιεῖσιν ὧν 

ἤχουον " ἑξῆς δὲ ὡς ἐν παραθολαῖς ἔλεγεν αὑτοῖς" 

« Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρω- 

πον, ἀλλὰ τὸ ἐχπορευόμενον. » 

Μετὰ ταῦτα ἄξιον ἰδεῖν λέξιν συχοφαντουμένην ὑτὸ 

τῶν φασχόντων (29) οὐ τὸν αὐτὸν εἶναι νόμον χαὶ 

41 νὰ. 15; Ζοδη. χν,!. “4 00]. 1) 

“5 Μδ}.ν,}. κ᾿ Μδίιι. χν, 1ὅ 

βοπάσπι οχἰβεἰπιαὶ Ηποιΐυ8 ἀδιαφορεῖν, νεὶ ἐναδιαφο- 
ρεῖν. ᾿Ενδιαφορεῖν διι6πὶ ᾿Π50]6}5 6δί. ἪΝ 

(89) Ὑπὸ τῶν φασκόντων, εἰ0. Ῥαϊοηεἰπἰδη0- 
γα, Ματγοϊοηϊδίαγαμ, αἰϊοραπιαιο. Ηυετιυδ. 



9ι5 ΟΟΝΜΕΝΊ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΣῸΜ ΤΟΥ ΣΙ. θέ 

Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Θεόν οἵτινές φασιν, ὅτι Α 4υὶ δία! ποη εὐπηόδηι 6586 Ἰεφὶ5 οἱ Ενδηφ6}}} 1658 

οὐχ ἔστιν ὁ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐράνιος Πατὴρ γεωργὸς 

τῶν χατὰ Μωῦσέως νόμον οἰομένων Θεὸν εὐσεόεῖν. 
Αὐτὸς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Φαρισαίους, οἱ ἦσαν λα- 

πρεύοντες τῷ χτίσαντι τὸν χόσμον χαὶ τὸν νόμον θεῷ, 

οὐχ εἶναι φυτείαν ἣν ἐφύτευσεν ὁ οὐράνιος αὐτοῦ Πα- 
πὴρ, χαὶ διὰ τοῦτο αὐτὴν ἐχριζοῦσθαι. Εἵἴποις δ᾽ ἂν 

χαὶ ταῦτα, ὅτι, χἂν εἴπερ Πατὴρ ἦν τοῦ Ἰησοῦ « ὁ 
εἰσαγαγὼν, καὶ φυτεύσας » τὸν ἀπὸ Αἰγύπτου ἐξελ- 

θόντα λαὸν, « εἰς ὄρος χληρονομίας ἑαυτοῦ, εἰς ἕτου- 

μὸν χατοιχητήέριον ἑαυτοῦ, » εἶπεν ἂν Ἰησοῦς ἐπὶ 
τοῖς Φαρισαίοις τό" ε Πᾶσα φυτεία ἣν οὐχ ἐφύτευσεν 
ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. » Πρὸς 

ταῦτα δὲ φήσομεν, ὅτι ὅσοι διὰ τὴν μοχθηρὰν περὶ 

τῶν χατὰ τὸν νόμον ἐχδοχὴν οὐχ ἧσαν φυτεία τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς Πατρὸς, οὗτοι τετύφλωντο τὰ νοήματα, ὡς 

μὴ πιστεύοντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ εὐδοχοῦντες τῇ ἀδι- 

χίᾳ, ὑπὸ τοῦ θεοποιηθέντος ἀπὸ τῶν υἱῶν τοῦ αἰῶνος 

τούτου, χαὶ διὰ τοῦτο λεγομένον παρὰ τῷ Παύλῳ 

θεοῦ τοῦ αἰῶνος τούτου. Καὶ μὴ νομίσῃς Παῦλον 

ἡμᾶς ἀληθῶς εἶναι (50) λέγειν αὐτὸν Θεόν ὡς γὰρ 

μὴ οὖσα θεὸς ἡ χο!λία τῶν ὑπερτιμώντων τὴν ἡδονὴν, 
φιληδόνων μᾶλλον ἣ φιλοθέων, λέγεται ὑπὸ Παύλου 

εἶναι θεὸς αὐτῶν οὕτως μὴ ὧν θεὸς ὁ ἄρχων τοῦ 

αἰῶνος τούτου, περὶ οὗ φησιν ὁ Σωτήρ᾽ ε Νῦν ὁ ἄρ- 

χων τοῦ χόσμου τούτου χέχριται, » Θεὸς εἶναι λέγε- 

ται τῶν μὴ βουληθέντων τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας 
λαθεῖν, ἵνα γένωνται υἱοὶ τοῦ αἰῶνος ἐχείνου (51), 

χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεχρῶν, χαὶ διὰ τοῦτο 

Ομ γὶβϑιὶ θουπὶ ; φυὺυὶ αυἱάφπι ργοπιπιδηΐ οΟἸεβίθηι 
ἦξεδιι Ομ εῖϑιῖ Ῥαΐίγειη. ὩῸΠ 6886 ΘΟΓᾺΠῚ ΔρΓΙΟΟΪΔΏ), 

4υΪ 5101] νἱάδηιαν ἰυχία Μοβὶβ ἰαρεπὶ θοῦυπὶ ρῥἷθ οο- 
ἰεγθ. 'ρβ6 δέξβυβ ἀΐχὶι ΡΠ ΔΓ 5505 ΄αὶ θδυηι οοἰδυαιὶ 
οοπόϊιογεπὶ πιυηαὶ οἱ Ἰὸσὶς, πΠοη 6586 μἰληίδιϊοι πὶ 

4ι8π| ρἰδηπί5βοὶ σο 65ι}5 ἱρδίυβ Ραίθυ, εἴ ργορίεγοα 

Π4πὶ ογδάϊοαγὶ. Ὀ᾿χογὶβ δυίθπι οἱ 1}|8, δἰ ῃ)5ὶ ρϑῖθῦ 

ἐβϑεῖ δεβθὺ ἰ8. 4υἱ « ἱπιγοάιχὶ!, οἱ ρἰαπίανὶν 7» 

χθυηίδπι ἀδ ΑΕ αγρίο ρορυ]υπὶ, « ἴῃ πιοηία ἰιδεγοάϊ- 

4118 8υ85, ἰπ {ἐγ ϑϑῖηο Πα ίδου!ο 800,» ἀϊχί556 

ἰΔπιθη 6ϑυπη) ἀ6 Ρ] ΓΙ 5905 : « Θιῃ 15 ρἰαπίαιο αι δ) 

ποὴ μ]δπίαν!! ῬΑΙΟΡ ποὺ ΠΟ 65:18, γα σα ίιυγ ".» 
Δά ᾿ς υεγοὸ ἀΐσθηνι8, αὐϊοιπαυ ῬγΟρίοι ργάν8 ΠῚ 

δεροριίοηδηὶ δογαιῃ αὐ συ} ἴῃ ἰορα, "οη οταηὶ 

Β ριαιίδιῖο Ραιτίβ υΐ ἴῃ οἰ 5 δϑί, ἰρβος υἱροίο γϑῦὶ- 
11 ποὴ εγόάθη!68, 56 ἰπ)υϑε| φαυάδιίοδ, 6586 

πηθηΐ6 Θχοθοϑίο5 Δ} 60 αυΐ ἃ {1115 δβου}} ἰν} 8 ρΓῸ 

θεὲο παρθοίυγ,, ρῥγορίθγοοχυβ δρυὰ Ραυϊυπι δι 

μὰ] υ3 δου} ἀϊοίτυν “᾽. Νοο νϑγο δχἰ βιηιο8 Ῥδυ μη} 

ἀἴοογο θουτῃ συ πο ΓΕνΘΓἃ ΠΟΒΊΓΌΙ 6556; 4υθπιαῦ- 

πιοάυπὶ οπΐπὶ Ὑθῃίογ, οὐ θθι}5 ΠΟῸ. 511 δογυπὶ 4υΐς 

νοϊυρίδλίοπι ῥ]υγίπιὶ [Δοϊθη(6 5, νομί 118 ροῖΐα5 

ᾳυδηὶ Ὠεὶ διηδίοσοβ δυιΐ, ἃ Ῥαυ]ὶο θὸυ5 ᾿ΠΠογυπὶ 

Δρρε)]δίυν 1; [14 ο(ἰλ δὶ θδὺ8 ΠΟΙ) 5ἰΐ ργίμοορβ 
5856 }1 6}15, ἀ6 αυὸ δἷϊ ϑεγναῖου : ε« Νυῃο ργίποορβ 
Βυΐυ5 τη ϊ Ἰυσίεδίυ5. 6581 1',» θοὺβ 6556 αἰείίας 

δογαπὶ ηυἱ 5ρί γι δἀοριϊοηΐβ ἀοοίρογα ποία, αἱ 

4}1{| ὕδηι δόβου Π|ὰ5, οἱ νοϑανγδοιοηβ ἃ τποτγία 5 
μεινάντων ἐν τῇ υἱότητι τοῦ αἰῶνος τούτου. Ταῦτα (, εἰ ργορίθγοδ πηᾶπθηῖ {Π}} δϑου!! μι} 5 1". τς μὲ 
δέ μοι ἔδοξεν, εἰ καὶ παρεχθατιχῶς εἴρηται, ἀναγ- 

χαίως παρειλῆφθαι διὰ τό" « Τυφλοί εἶτιν ὁδηγοὶ 

τυφλῶν" » τίνες δέ; Οἱ Φαρισαῖοι, ὧν ὁ Θεὸς τοῦ 

αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα, ὄντων ἀπίστων 

παρὰ τὸ μὴ πεπιστευχέναι εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν, χαὶ 

ἐτύφλωσεν ε εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν 
τοῦ Εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ τοῦ 
Χριστοῦ. » Οὐ μόνον δὲ ἀπ᾽ ἐχείνων φευχτέον ὁδη- 
γεῖσθαι τυφλῶν, τῶν αἰσθανομένων δεῖσθαι ὁδηγῶν, 

παρὰ τὸ μηδέπω αὐτῶν ἀπειληφέναι τὴν δύναμιν τοῦ 
δ αὑτῶν (62) βλέπειν" ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐπὶ πάντων, 
τῶν ἐπαγγελλομένων ὁδηγεῖν ἐν ὑγιεῖ διδασχαλίᾳ ἐπι- 
μελῶς ἀχουστέον, καὶ χρίσιν ὑγιῆ τοῖς λεγομένοις 

προταχτέον, μήποτε χατ᾽ ἄγνοιαν τυφλῶν, χαὶ μὴ 

υἶδᾶ 50 ΠΟΟΟΘΘΆΓΙΟ [1586 Δ550πι)|ρί8, οἰΐδαιδὶ ΡῸΓ 

αἰφγοϑϑίομοιῃ ἀἰοία [πογίπΐ, ργορίοῦ ἐὺ : « Οπεὶ 
δυηΐί ἀυσοδ σοογυ75; » φαίη Δα ΐοι Ὁ Ρ] αν Ἰβϑὶ, 
φιυογυ « Που5 ᾿}}1}8 5256 0}} Θχοοδυῖ πηθηίο5 Ἶ", » 

υἱροια φυὶ ἱπογοῦυ}} αἰαὶ, ψυοιὶ ἴῃ δϑατα ΟἸεἸ δέν 

ποι ογο ἰἀογίμε, οἱ ὀχοιοαν φαυΐϊίθη), «αἱ ποι [Ὁ}- 

θα οἷα "Πα παιῖῖο Ενδηροὶ!! φίοτία θεῖ, ἴθ [Δοἷ6 
Ομιγίϑιι "55.. ν Νοὴ δοϊυπ δυΐοπι σαυθηά πὶ 651 6 8}} 

15 ἀυσαιηαγ ἐδοῖβ 4υΐ 510] ἱρϑὶ ορὺβ 6586 ἀυοίθυ8β 

βοηίυηι, ααυά ποιάσπη Δορορογίη! [φου]ιδίοπη ἐχ 
8656 νἱἀδμηαὶ ; 56ἀ εἰϊᾶπὶ 506 οἰμπὶᾷ ζ98 οὐτῃ 

τηϑρνὰ αἰ φοιεϊ οἱ ουγὰ ἀυαϊθη δ θην 111, φυΐ 58 

ἴῃ β8πἃ ἀοοίγίηα ἀυ065 6556 ὈΓοΟβίρηι, οἱ δδηυηιὶ 

Ἰυιοίαπι 118 αυδ ἀϊσυηίυγ δὲ θα μάμπι, π6 [Ογί8 

βλεπόντων τὰ πράγματα τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας ἢ) ἀυοι! ἰυχία ἱξποταπιίδηι οΘοογμη, οἱ γὸ8 οὐ δὰ 
ὁδηγούμενοι, τυφλοὶ χαὶ αὐτοὶ διὰ τὸ μὴ βλέπειν 

τὸν γοῦν τῶν Γραφῶν τυγχάνοντες φανῶμεν, ὡς ἀμ- 

“ Εχοά. χν, 17. 55 Μδιιι. 15, 15. 
τ, 15: 00, χχ, ὅ4, 55, ὅ6. 15 Μλι}Ξ. χν, 14. 

(90) Ἡμᾶς ἀ.ληθῶς εἶναι. δῖς ὀἴμπθ 5 οοὐι,. πη55. 
Ρηόγθιῃ ΠΠ1ὯπΔ νοσθιι ργθι γἶβὶὶ Εγαβπλαβ. μερβθη- 
ἄυπι ἡμῶν. 

(501) ΥἹοὶ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου. Ὑ᾽468. ες ἀθο5 
αἰῶνα;, οἱ ορρυβίίυπ) αἰῶνα ἐχεῖνον, αἰῶνι τούτῳ, υἱ 
τεέγθνα ἀσο δυμῖ. ΗοΡυπὶ ἅΠ16Γ ἰάδπι οδὶ 4] αἰὼν 
ἐμόμενος, Ματο. χ, ὅ0: [μυς. χγη!, ὅ0, αἰὼν μέλλων, 
Μδμι. χιι, 52: Ηθῦγ. νι, ὅ, αἰὼν τοῦ αἰῶνος, ἤουν. 
", 8, αἰῶνες τῶν αἰώνων, εἰ δῶρα αἰών 5 }Π}οἱ 16 Γ, 
γε! αἰῶνες. ΑΙΔΡ γΈΓῸ αἰὼν τοῦ χόσμου τούτου, ἔρὶ!. 
", 3, ἐνεστὼς αἰὼν πονηρός, ΟΔ]. 1, 10 ὁ νῦν αἰών, 
Τῆς ν, 42, εἰ αἰὼν οὗτος, ρμαᾳδ5ϊπι. Ὁ ταπιφαα οριϊπια 

49.}} ὐγ. τιν, 4. : 
ΤΣ ἢ (ογ. ἣν, 4, 6. 75 ΚΧυ14 

βἰποογα ἀροίτηδπι ρδγιΐηθπὶ πιϊηΐηθ υἱἀδημί τ, 

οδοὶ οἱ ἱρϑὶ 6586 νἱἀδαπλν, 404 ϑογΙριιγγαμ 561- 

19 ΡΒΠΠΡΡ. μι, 19. Ἷ: δοᾶη.χνι, 14. 13 Ποηϊ. 

ἀἰδιϊεχὶ! υο85 χα, ὅ4, ὅν. ὕὉπάς οἱ ἤυης Ἰἰοσυ 
ἀχργοδϑῖὶ Ογίρθηθϑ : Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γα- 
μοῦσι, χαὶ ἐχγαμίσχονται - οἱ δὲ χαταξιωθέντες τοῦ 
αἰῶνος ἐχείνου τυχεῖν χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐχ 
νεχρῶν οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐχγαμίσχονται. δίο δρυὰ 

Ηδυγαοβ ἀυο βυπὶ βιουΐα, ΠῚΠ ὩΣ « βϑουϊιηι 

Ιος, » οἱ ὩΣ ΝὩΠ « 5δου πὶ [Ὀϊαγιη, » 410 
γ6] αἀἷο5 Μαβϑίς ἰθ 16 }ἰσυ 1, Ὑ6ὶ οι ρυ5 αυθά τηυΓ- 
(ὁπ 5(δίϊπι βοαυίίιν, νοὶ 4υ0ἀ βοαπθίυΓ ΘΟΓρΡΟΓυ 
ταβιιγγθοιὶομοπι. ἤυετ. 

(52) Αὐτῶν. ϑουνοηάσπι αὐτούς. 



921 ΟἈΒΙΘΕΝῚ5 [1 

5}}ΠΊ ΠΟῚ ραΓΒρί οἰδπια5; (ἃ αἱ υϊογαυθ, οἱ '5 αυἱ Α φοτέρους, τόν τε ὁδηγοῦντα χαὶ ὁδηγούμενον ἐμπε- 
ἐπὶ, οἱ 18. 41 ἀνοίαν ἰπ [ονθᾶπὶ οδάδηϊ, ἐ6 αυ 

5. 0Γα ἀἰχίπιυ5. Βοΐπάθ νοῦῸ βογὶρίυπι 651 αυὸ ρ8οῖ0 

Ῥοίγυφ τεϑροπάθῃβ ἀϊχογὶὶ ϑογνδιουὶ, 4υλδὶ ποὴ 

ἐπι} 6 η5 ἰᾳ δ : « Νοιι υοιὶ ἰμίται ἰῃ ο8, οοἶπαυϊ- 
παᾶὶ Ἰιοπιίηθι, βοὰ χιοὰ ργοσθϊε ἂχ ογὸ, » ᾿θὸ 
γοτρὰ Ἵ: ε Εἀίθβογα πο ΐὶβ ρδγδθοίδη.» Ἀά αυβ 

ΘΟΥΥΔΙΟΥ δἷς αἷϊ δ : « Αὐδιυς οἱ γ05 βἰπα ἰμίθ]δοία 
οδ5.18,» 4φυλ5ῖ, νο5 π)θοῸπι ἰΔηῖ0 ἰΘΠΊΡΟΓῈ Οθηγ6Γ- 
δαιἱ, ποπάιϊιπι δοτιπὶ 4υ86 ἀϊσυηιγ 5απϑυπὶ ΟΡ ἰ5, 

οἱ ποπάσχπῃ ᾿η(6}}}ς 1118 ργορίογοα Ποιηΐμθηι πη οοἴη- 

αυΐηλτα ἰὰ ιιοά ἰηῖραί ἰπ οὁ8 {ΠΠ1ι.8, φυΐδ 'π νϑπέγοπὶ 

4018, οἱ πὰς ργορτδάϊβπϑβ ἴῃ βϑοοββαπι πα τ υν. ΝΟἢ 
ῬΓΟΡΙΘΡ Ἰαραπὶ ουΐ βογυΐγα ν᾽ ἀθμδ μίαν, Ρ]Δπιδίϊο ΠῸΠ 

οὐδηΐ Ῥαιγὶ8 γεβιι Ῥῃδγίβα, 86 Ῥγορίοῦ ῬΓΑΥΔΠΙ 

Ἰορψῖθ οἱ δοῦυπὶ, 4φι ἰπ δὰ δογὶρί διη1:, δοοθριίο- 

ποπι. Οὐπὶ Θπἰπὶ ἀπὸ ἱπιο! Πβαπίυγ ἴῃ Ιοζα, πιϊπὶ- 
δίγαιίο πιογίἷ5 ἐπιργοβϑᾶ {ΠῚ 6 γἰ8 “5, ποθ υ]]πὶ 

Ἰῦδη 8 Αἤϊηἰ 8.6 πὶ οὐπὶ βρί γἰία, οἱ τη ἰβιγαιὶο Υἱϑ 

αὐ ἰπιο  Πἰφίυν ἴῃ δρίγιυδι} Ιαρα; 4υϊ ροίογδηι 

οχ δἰϊἽοίυ δίησογα ἀΐσογα [856 : « ϑοἰπι}5 δπὶπὶ αυΐᾶ 

Ἰὰχ βρί γίι4}}5 οϑὶ "9, » οἵ ργορίογθι εἾδχ βδηοίἃ οἱ 

π᾿δηάϑίυπι βδποῖαπι, οἱ διϑίυπι, αἱ Ὀοπιπὶ 55", » ΠῚ 

ογδηὶ ρἰδηϊδίϊο χυδπὶ ρἰδηίαν! Ῥαΐοῦ οΟἰοβιὶβ : αυὶ 

ὙΟΓῸ (4168 ΠΟῚ ογδηϊ, 86ἀ πΊΟΥ Ὁ Ρἂπὶ 80] υπὶ 1{{|6- 
ΤΆΠῚ (0 ὈΔηΓὉΓ, ΠΟῚ ΘΥϑηὶ ρἰδπίαιϊο Ἀεὶ, 8604 οἷυ8 

συΐ ἱπάπτγανογαὶ οοΥ ΠΠΠογυπι, οἰφαθ νϑ]δηηθη ἱπιρο- 

βυογδῖ, συοά ἰῃ [1118 νἱπὶ ΟΠ ποθαΐ, αυηάϊα δὰ Βουιΐ- 

09} ΠΟῚ ΠΟ ΘΡΙΘΟΔΗΙΌΓ : ε δ᾽ 4υΐ8 ὁηἿΠ) ΟΟΉΥΘΓΒΙ 5 
[υοτῖῖ δὰ δοπιίηυμι, δυΐογείυγ νοδηηθη : Βομηΐηυβ 

δυίοῃη βρ᾽ γἰἴ18 6ϑι "". » Ὀίχογὶι δυίοπὶ δ᾽᾽ᾳυ δ φαΐ 

πῃ ἤσπο ἱποϊάογὶε Ιοοὰ, αυσπιδάμηοάυμη « πο 

αποὰ ἱπιραὶ ἰῃ 05 οοἰπηυϊηδί ᾿οπηΐποπὶ "5, » οἰἰδπηδὶ 

εχ βεϊπιοῖιγ ἃ διε ᾽8 ἱπηραγαπὶ ; [δὰ χυοὰ ἱπρτοάϊ Ὁ 
ἴν ο8, Ποη 88π0ΠΠσᾶγα Ποπιΐποπι, οἰἰαπηβϑὶ ἃ δ᾽ Πρ }1- 

εἰογῖθυ8 δαὶ εἰ ποία δδηοίβοαγο, ἰὰ φυοὰ Βοιῃμϊηὶ 

Ρδπὶ8 δρροιἰδίαγ. Εἰ 56γπ0 αυϊάδπι ἰ|16 πη] Π16, 
Ορίποῦ, δφρογηδη 8 68, ῬΓΟΡίογοϑ4116 Ρογϑρίουδ 

ἰπαΐζοηβ ὀχρ!!οδιΐοηο, 4 ππ! εἰ [8 56 ΠΆΡΟΓΘ νἱάδ- 
τὰν. Ουδπιδάπιοάιπ), ποη οἶθυ8, 56 δοῃϑοίθη δ 6}}5 

4 οὐπὶ ἀυθδιιλιίοηα οοιηοάϊ,, ζΦ,99 οοπιοάθηϊοπι 

οοἰηφυϊπαὶ : « Νὴ αἱ ἀυυιλῖ, δὶ πιδηιιοανογῖ, 
εἰδπηηδίι8 6δῖ, αυἱΐὰ πο δχ [ἰὰ6 55; ») [οἱ φυοπ)δ- 

ποάυπι ἱπαυΐπαῖο οἱ ἱπογθάυ!ο πἶἢ}} ρυγαπιὶ οϑί, 

"0 αυϊάδι ΡῸΡ 56, βοὰ ρῥγορίογ {1118 οοπίδπλίηδ- 

(ἰοπθπὶ οἱ ἐπογθ αίθπ ; [18 ἰὰ φυοὰ «ε βαποιῆοα- 

1.πὶ 681 Ῥ6Γ υγθυπὶ [εἰ οἱ ογδι[οηθπὶ δ᾽,» ὨΟῺ ΕΧ 

16 Μλίι}!!. χν, 11. τ“ [0 ἀ. 15. 
4“. ΠΙῚῸΟογ. τ, 16, 17, 83 Μλδιίῃ. χν, 11. 

(55) Εἴποι δ᾽ ἄν τις, οἷς. Ηος ἴο60 πιυ]ίυπὶ 86 
͵δοίδι! μεϊογοάοχὶ. [πᾶς οεγίθ Ῥαίγυβ πηδγίγν, ΡηΪ- 
Ἰΐρρυ5 Μογηδουβ, δ[}}|116. ΠΟΡΙ]68. Πᾶσα πῦ ραγιϊαπὶ 
ποηβθοίδησὶ γοπι δ᾽] Θοηφοίδπὶ γυΐδηί. δἰχίι5 86- 
πρηβ88 ἸΟΟΌΠι 8} ἰϊξογοιἰοῖβ, Ῥοῦγοηίυβ οαγ πα ϊβ, 
εἰ ἀεπουγαγάιβ ἂ Εγδβπιο ἀδργανϑίιπι δὲ δι] ιθγα - 
ἴὰπ| βυβρίοδηΐαγ. Ουοπὶ ἰδπιοη ἰηίορταπι 6586 ἤά6πὶ 
(Δοϊθηϊ οαἰλπιο βογίρία στο δχθηιρίαγίᾷ. Νοῆθδ 
ΨΟΓῸ ΕΓ δὰ δ) υβιποῦ γαβροπβίοηθπι ἀδςιΓΓαϊαΓ, 
ΓΩ[Ὸ 0}}6 65ι ; ουτῃ οπηηΐβ ἐπάδ 1115 Δγοθϑβθηἀὶ σϑιι588 
δύ: ῬΔίγΟΟΪ ἢ Δη88 [4016 ργοϊἀδίιγ. Ομ ΠΙΥ 5 8ι:- 
ἴθπὶ Αἀδπηδηι! ἀθ οιιεϊνατίδιία ορίπίο, 58115 πὶ ἴα 

16. Ἰυϊὰ. 16. 
58 βρη. χιν, 25. δ Τί". ιν, ὅ. 

σεῖν εἰς τὸν βόθυνον, περὶ οὗ προειρήχαμεν. Ἑξῆς 

δὲ τούτοις γέγραπται τίνα τρόπον ὁ Πέτρος ἀπτηχρι- 

θεὶς εἶπε τῷ Σωτῆρι, ὡς μὴ νοήσας τό" « Οὐ τὸ εἰσ- 
ἐρχόμενον εἰς τὸ στόμα χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ 
τὸ ἐχπορευόμενον ἐχ τοῦ στόματος, τό" « Φράσον 

ἡμῖν τὴν παραθολήν. » Πρὸς ὃ ὁ Σωτήρ φησι τό" 
« ᾿Αχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἔστε, » οἱονεὶ τοσούτῳ 

μοι συνόντες χρόνῳ ἔτι οὐ συνίετε τοῦ βουλήματος 

τῶν λεγομένων, χαὶ ἕτι οὐ νοεῖτε, ὅτι διὰ τοῦτο οὐ 

χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἐπεὶ τὸ εἰσερχόμενον αὐτοῦ εἰς 

τὸ στόμα εἰς τὴν χοιλίαν χωρεῖ, χαὶ προχωροῦν ἀπ' 

αὑτῆς εἰς ἀφεδρῶνα βάλλεται. Οὐ παρὰ τὸν νόμον ᾧ 

πιστεύειν ἐδόχουν, οὐχ ἧσαν φυτεία τοῦ Πατρὸς ἴη- 
σοῦ Φαρισαῖοι, ἀλλὰ παρὰ τὴν μοχθηρὰν περὶ τοῦ 

Β νόμου, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ γεγραμμένων ἐχδοχήν. Δύο 

γὰρ νοουμένων κατὰ τὸν νόμον, διαχονίας τε θανάτω 

τῆς ἐντετυπωμένης γράμμασι, καὶ οὐδὲν οἰχεῖον ἐχού- 

σης πρὸς τὸ πνεῦμα, χαὶ διαχονίας ζωῆς τῆς νοουμέ- 

γῆς ἐν τῷ πνευματιχῷ νόμῳ, οἱ μὲν δυνάμενο: ἀπὸ 
διαθέσεως ἀληθενούσης λέγειν τό" «ε Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι 

ὁ νόμος πνευματιχός ἔστι, χαὶ διὰ τοῦτο ὁ νόμος 

ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία, καὶ δικαία, χαὶ ἀγαθὴ, » 
οὗτοι ἦσαν φυτεία ἣν ἐφύτευσεν ὁ οὐράνιος Πατίρ᾽ 
οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοι, ἀλλὰ τὸ ἀποχτεῖνον γράμμα πὲ 
ριέποντες μόνον, οὐκ ἦσαν φυτεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
τοῦ πωρώσαντος αὐτῶν τὴν χαρδίαν, καὶ χάλυμμα 
ἐπιθέντος αὐτῇ, ἰσχύον ἐν ἐκείνοις ὅσον οὐχ ἐπέστρε- 

φον πρὸς τὸν Κύριον. ε Ἐὰν γάρ τις ἐπιστρέψῃ 

πρὸς τὸν Κύριον, περιαιρεῖται τὸ χάλυμμα᾽ ὁ δὲ 

Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν. Εἴποι δ᾽ ἄν τις (50) χατὰ 

τὸν τόπον γενόμενος, ὅτι, ὥσπερ οὐ τὸ εἰσερχόμενον 

εἰς τὸ στόμα χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, χἂν νομίζηται 
εἶναι ὑπὸ Ἰουδαίων χοινόν " οὕτως οὗ τὸ εἰσερχόμε- 

νον εἰς τὸ στόμα ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπον, χἂν ὑπὸ τῶν 

ἀχεραιοτέρων νομίζηται ἀγιάζειν ὁ ὀνομαζόμενος 
ἄρτος τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔστιν, οἶμαι, ὁ λόγος οὐκ εὖ- 
χαταφρόνητος, καὶ διὰ τοῦτο δεόμενος σαφοῦς διηγή- 
σεως, οὕτως ἐμοὶ δοχούσης ἔχειν. “Ὥσπερ οὐ τὸ 

βρῶμα, ἀλλ᾽ ἡ συνείδησις τοῦ μετὰ διαχρίσεως 
ἐσθίοντος χοινοῖ τὸν φαγόντα " « Ὁ γὰρ διαχρινόμε- 
νος, ἐὰν φάγῃ χαταχέχριται, ὅτι οὐκ ἐχ πίστεως" , 

χαὶ ὥσπερ οὐδὲν χαθαρὸν οὗ παρ᾽ αὐτό ἐστι τῷ με- 
μιασμένῳ χαὶ ἀπίστῳ, ἀλλὰ παρὰ τὸν μιασμὸν αὖ- 

τοῦ χαὶ τὴν ἀπιστίαν᾽ οὕτως] τὸ « ἁγιαζόμενον (δὲ) 
διὰ λόγου Θεοῦ χαὶ ἐντεύξεως » οὐ τῷ ἰδίῳ λόγῳ 

ἁγιάζει τὸν χρώμενον (55) " εἰ γὰρ τοῦτο, ἡγίαζε γὰρ 

“1 Οογ. ἢ, 7. 80 οι. νι, 14. 59 ἰἱἀ. 18’ 

Οτ φοηϊδηΐβ νϑηι δία 5':, δοουγαῖία5 ἰΔπιοη ἰοόυπὶ 
᾿υης ΘηυσἸοα ίπιυ5. Ησυετιῦβ. 

54) ᾿Αγιαζόμενον. ἀοήοχ Βερίι5, ἁγιάζων. 
55) Οὐ τῷ ἰδίῳ λόγῳ ἀγιάζει τὸν χρώμενον, εἰς. 

Οὐ 4ιι δ σοΓρΌΓ 5 ΟΠ τῖδιὶ {11 ραγιΐσαθρβ, ποη βυβιεῖ! 
8014 ρϑγιϊοἱραῖῖο μδ56, υἱ ϑδῃοι{αϊο πὶ σοπϑεφυδίῃγ 5 
80 Π6(6886 68[ ργξίεγοα υἱ Πυ}} 105 510] 5οο γί (085 
δαΐι15, 56ὁ ραγᾷ πηθηΐα διὰ 5Δου Δ ΘΠ ι}ΠΊ Δροοῦαὶ 
ΔΙΙοηυΐη « νου εὴν δἰ ἱ πιαπάυοαί οἱ υἱ έν (1 Οογ. 
1", 39). » δυο ἰρίιαγ γοαυϊμηιαγ, υἱ αυὶ ραγιίοερδ 
[ἀδγὶῖ ΘοΓροΓγὶ 8 ἔμηοιν ΒΔ ΠΟΙΙΟΡ οὐδάδι; ῥγΙΠΊΌΠΙ, 
αἱ ρογιοορ5. Παί ; ἴᾳπὶ υἱ ρυγὰ Ο}1}5 51 πῃεῃϑ Εἰ 1ῃ- 
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ἂν καὶ τὸν ἐσθίοντα ἀναξίως τὸν ἄρτον (56) τοῦ Κυ- Α 56 υἱδηίοπι) 58ποι[ῆσδι ; πΠᾶπὶ 5ἱ ἰά [18 65βεῖ, βδηοίϊ- 

ρίου, καὶ οὐδεὶς ἂν διὰ τὸ βρῶμα τοῦτο ἀσθενὴς, ἣ 
ἄῤῥωστος ἐγίνετο, ἣ ἐχοιμᾶτο᾽ τοιοῦτον γάρ τι ὁ 

Παῦλος παρέστησεν ἐν τῷ " «ε Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολ- 
λοὶ ἀσθενεῖς, χαὶ ἄῤῥωστοι, χαὶ χοιμῶνται ἱχα- 

γοί. » Καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρτου τοίνυν τοῦ Κυρίου ἡ ὠφέ- 

λεια τῷ χρωμένῳ ἐστὶν, ἐπὰν ἀμιάντῳ τῷ νῷ, καὶ 

καθαρᾷ τῇ συνειδήσει μεταλαμδάνῃ τοῦ ἄρτου! Οὕτω 
δὲ οὔτε ἐκ τοῦ μὴ φαγεῖν (57), παρ᾽ αὐτὸ τὸ μὴ φα- 
γεῖν ἀπὸ τοῦ ἁγιασθέντος λόγῳ Θεοῦ χαὶ ἐντεύξει 

ἄρτου, ὑστερούμεθα ἀγαθοῦ τινος,) οὔτε ἐχ τοῦ φα- 
γεῖν περισσεύομεν ἀγαθῷ τινι" τὸ γὰρ αἴτιον τῆς 

ὑστερήσεως ἡἣ χαχία ἐστὶ χαὶ τὰ ἁμαρτήματα "" καὶ 
πὸ αἴτιον τῆς περισσεύσεως ἣἧ διχαιοσύνη ἐστὶ χαὶ τὰ 

χατορθώματα᾽ ὡς τοιοῦτο εἶναι τὸ παρὰ τῷ Παύλῳ 
λεγόμενον ἐν τῷ’ ε Οὔτε ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν, 

οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα. » Εἰ δὲ ε πᾶν τὸ 
εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς χοιλίαν χωρεῖ, χαὶ 

εἰς ἀφεδρῶνα ἐχδάλλεται, » χαὶ τὸ ἀγιαζόμενον 

βρῶμα διὰ λόγον Θεοῦ χαὶ ἐντεύξεως χατ' αὐτὸ μὲν 

τὸ ὑλιχὸν (58) εἰς τὴν χοιλίαν χωρεῖ, χαὶ εἰς ἀφε- 
δρῶνα ἐχδάλλεται" χατὰ δὲ τὴν ἐπιγενομένην αὐτῷ 
εὐχὴν (99), κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, ὠφέ- 
λεμον γίνεται, χαὶ τῆς τοῦ νοῦ αἴτιυν διαδλέψεως (40), 

85 1 (ον. σι, ὅ0. 

τόστα οοπβοϊεηιία. θεαοτί! ροβίΓγθιηα 1 ἢΟΟ, ΒΘ ρ511Π) 
ΒῶΠΟ.Ἶ Βδογαπιϑηιϊ (γαοίι [γαυάανογιῖ, [ἃ 5:0] ν6}16 
υλάδέυγ Οτίροηθϑ, τὸ] (Πγγϑοβίοπηιβ, γδὶ χυΐϊδαυΐθ 
δι] Μδίι. χιν, δύ, [ἃ βογίρϑιι ἴῃ Οδίοπα τ οηἰϑηἃ 
4. Οοπινοῆπίο οοἸ]θοῖδ, οἱ ποπάιϊιπι θάϊία : Τὸ δὲ 
προσελθεῖν μετὰ πέστεως οὐ τὸ λαδεῖν ἐστι μν τὸ 
προς γον, ἀλλὰ χαὶ ὍΣ καθαρᾶς διανοίας ἅψα- 

αι. οὕτως διακεῖσθαι, ὡς αὐτῷ προσιόντας τῷ 
Χριστῷ. « Νοη ἰρὶ ΒΓ εχ 86, » Υ8ὶ] «βυδρία πϑιυγᾶ, » 
αἱ γοῦαϊ ΕΓΆ5Π)15, 50 1, Π6 6 5ἰ Πρ] ἰοἶτοῦ εἰ 4050- 
Ἰυ16 υἱἱοπίοπι βδιοίαπῃ 6Π οἷ! ΘοΥρυ8 (.ἢγίβιϊ ; 8] οι 
οὐἴδπὶ ἱπάϊγπα υἱοπίθιῃι βαποίαπι οἤοογεὶ : 56 δά- 
ἡ θὲια ῥυτὰ σοηδοίοηιία, οἱ οοὐ ἃ 46 υἱθηΐδηι 58η- 
αἴυπι [Δεἷϊ, οἶχας ἢϊ υκ}}18. Ηθετιῦϑ. 
πω Τὸν ἄρτον. Ἦος ὀχοϊάογαι ὁχ οὐϊίονα Πα, 

ΠΟ ΓΟΘ ΠΡ ΟΧχ Οπληΐθυ58 πιϑηαδβοτ ρε 8. 
(27) Οὕτω δὲ οὔτε ἐκχ τοῦ μὴ φαγεῖν, εἷς. Μοχ 

ἀοοσυΐϊε Οτίροπος ηἰεὶ δὰ ἤυπε σογροῦὶβ ΟΠ γίϑιὶ 
δδυ πὶ, πίθου ργϑιόγοα οἱ ἱπιλπι δίυ}8 ΔΠΙΠ|ι15 86- 
φεϑβογῖϊ, [Γυτυτυπὶ ὧν πα}}}5 ἰπἀ46 Δ4 π08 [γυοίυ8 Γα- 
ἀππάει: πυηὸ 50] απφίι ἢ60 5:π|ρ]}οἰ6᾽ ἐχ 5.1 π6.}- 
εἷα 280 ὃος Βϑογαπηθηίο αυἱάφαδπι πο5 ἀδιγ πιθηιὶ 
οἈρίιγοβϑ, νοὶ θῸΠῸ διψιο ργίναῖαπι ἐνὶ; οὐπὶ {Π|0 
Δυβείμογα ἀδυροαϊ ποηνὺ 5 0ὶ ποπάππὶ 84115 ργοθϑίυδ. 
γεὶ οἱ ἱπηροϊηιοπίυπι αἰϊφυοά οσσαγγογῖι, δὰ δ 
Ἰεφίεἰπιᾶπὶ φἰδίεπι ποπάσπι ρεγνδπογὶι ; 564 ἰυπὶ ρο- 
ει1ι5 οὐπὶ ἱπϑίποοῦὶ ροοίοτί 5 δῦ 65 δἰ πορὶ θη 65 
"ος δβὰ ϑροηῖθ δὐρβιϊπειηυβ : Τὸ γὰρ αἴτιον τῆς 
ὑστερήσεως ἡ καχία ἐστὶ καὶ τὰ ἁμαρτήματα χαὶ τὸ 
αἴτιον τῆς περισσεύσεως ἡ δικαιοσύνη ἐστὶ χαὶ τὰ 
κατορθώματα. ἢιΈτιῦδ. 

(28) Κατ᾽ αὐτὸ μὲν τὸ ὑλικόν, εἰς. Ηοο 651 δεοὶ- 
ἀδπῖἃ πιδιουὶα ρϑη15 ΡΓΪα5 ἰΠΠΞογοπ 8, ουδαυο ργο- 
ρΡεΐα; αὐδ ροβϑίᾳυλπι ἴπ Βι0Π)Δ 01} πὶ ἀθμη 588, ἃ 
0456 ΘΟΓΓΌΡΙΔ διηΐϊ, ἰῃ ΠΟΥΔΠῚ ΘΟΠΥΘΓΆ ΠΡ 51}}- 
εἰδιτίαπι, οἱ ρατγιϊπι [να πΊδηὶ ΘΟΓρΟτΪ8 [ΟΓπι8 πὶ ἰ1- 
ϑυυηῖ, ρατιῖπι 6} οἰππιυγ ἴῃ ΘΘΟΘ351Πὶ, ᾿υχία ἐοιτὶ- 
πᾶπι βᾶποῖϊ ΤἼΟΠηδ5, Ρ. 11. 4. 77, ἅγὶ. ὅ οἱ 0. ἴ0. 

(589) Κατὰ δὲ τὴν ἐπιγεγομέγην αὐτῷ εὐχὴν, 
οἷς. ἢ δυργὰ ἔντευξιν, οἷ. παῃης εὐχὴν Δρρε δὶ 58- 
εἐγοβδηοίυη ἢ πὶ ΘΘΓΠΊΟΠΘΠῚ 4110 Ρ8}}}8 ΘΟ ΒΘΟΓΔΙΙΤ. 
Μὰ λυδιίίπυβ πηαγῖγγ Αροί. 2 δ Αι. ἴπηρ. : ᾿Αλλ᾽ ὃν 

Ἢ 

Ὁ 

Ποαταὶ δὲ ἢΠΠαπὶ αυΐ ἱπάϊφηα Βοπιὶηο σοηλ θα !, πιδα 
{1108 Ρτορίογ οἶθαπι ἤσπο ἰηθγπι5 δοίυ8 [υ886ῖ, 

δυῖ ἱπ 66 .}}}8, δὺς πιογίυυξ ; [4160 ἐπὶπιὶ αυϊάμίδπι 

Ῥαυϊὰβ ἀοουΐι 8 νου ἷβ δ : « Ἰά60 ἱπίεγ γὸῸ5 πιυ}ε] 
ἱπῆγηηΐ, οἱ ἱπιθοο 65, οἱ ἀογηιίαῃ! πλ0}1}. » Ας 

Ρτγοϊπὰδ ἰῃ ρᾶπὸ Θοπιηὶ {1188 6δὶ οἱ αυὶ υἱἱίυτ, 

οὐτὰ ἰηιοιιογαία τηθπῖο, δὲ ρυγὰ οοηβείθηϊἃ ρΔη18 

ἀϊ ραγιίοθρϑβ. 55 δυίθῃ) πρᾷυδ Ὀ0η0 δ᾽ίφυο ρτίνᾶ- 

πῆυ, 6Σ 6δὺ φυοὰ ποῃ οὐπηθάδπιαβ ἀδ ΡΆΠ6 ΡῈΓ γ6γ- 

θυπὶ Ὠεἰ οἱ οΥδίΪΟΠ6ΠΊ ΘΟηβθογδῖο, ὨΘΠΡΘ ΡΓΟΡΙΟΓ 

ἰρβᾶπν 8 658 Δθϑιϊποπιίδπ), ἰπθαθ ἐχ 60 αυοὰ 

οοηοάφπιιβ, ὈΟπ0 δἰΐψυο δυυπάδημυβ : ΠΔη1 ὁδιυι5ἃ 
Ργίναιϊοπὶβ, πα! 18 ὁδὲ οἱ ρεοραία, οἱ ἀϑυπάδηίία 
οδυβἃ, ᾿υδε1ε1 681 οἱ σϑοίϑ ἰδοίδ : αἱ [416 511 1ὰ ᾳυοά 
ἃ Ῥδυΐο ἀϊοίίαγ Πἰ8 νογῖβ δδ : « Νααυθ οπἰπὶ 8' πἰδῃ-- 

ἀυοανογίαγαβ, ἀθυπάδθίπιυ8, πρηυ6 51 ἢθν πηδηάα - 

οαγνογίμηυϑ., ἀδῇείαπιι5. », Ουοά δἰ γ6γὸ ἰά « Οπηῃῶ 

υοά ἱπίγαὶ ἴῃ ὁ5, ἰπ νϑηΐγοιι γα], οἱ ἰπ βθοθβϑυ πὶ 
δἰ τον δ΄,» οἱ οἶδυβ 'ρ58 ροῦ νδγρυπὶ θ0] οἱ ὁΓᾶ- 

εἰομαπὶ σοηβοογδίυβ, δεουπάυπι Π]υὰ φυϊάσπι ἰρϑυπὶ 

φυοὰ τιδϊοτία οοπϑίαί, ἴῃ γθηίγοπὶ ΔὈΪ 1, οἱ 'π δθ088- 

δυπὶ οὐϊοίτατ ; βοουπάιιπι οΥΓαιοποπὶ δυΐθπι 405 ΠῚ 

δοορβϑὶί, ἰαχία ργορογιίοηεπι Πἀ6ἱ 55, υ}}158. ὅι, οβῆ--, 

541 (ον. νι}, 8. 5 Μαι}). χυ, 171. 5 Ἀοῃ. χιὶ, θ. 

τρόπον διὰ λόγου Θεοῦ σαρχοποιηθεὶς Ἰησοῦς Χριστὸς 
ὁ Σωτῇρ ἡμῶν, καὶ σάρχα, χαὶ αἷμα ὑπὲρ σωτηρίας 

ἡμῶν ἔσχεν’ οὕτως καὶ τὴν δι᾿ τὐχὴς λόγου τοῦ θεοῦ 

παρ᾽ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφὴν, ἐξ ἧς αἷμα χαὶ 

σάρχες κατὰ μεταθολῆν τρέφονται ἡμῶν, ἐχείνου τοῦ 

σαρχοποιηθέντος Ἰησοῦ χαὶ σάρχα χαὶ αἷμα ἐδιδά- 

χθημεν εἶναι. « 56ἀ φιοπιδάπιοάυπι ΡΕΓ γψεγθὰπὶ δοεὶ 

ΟὍτῸ [δοΐυ5 6808 ΟἸγἰδίυβ ϑογυϑίου ποϑῖοῦ, ὉΠ πὶ 

οἱ βδπρυϊποιῃ ΡΓῸ βαίυ!6 ποϑιγὰ μδθυὶὶ : [ἃ εἰθυπιὶ 

μοῦ ργδοθι Υ ΓῸ] Ποΐ 80 ἰρ50 Ὀοποάϊοίαπι, 00 580- 

αἷβ οἱ ΟΆΓΠ65 ποϑίγῃ πηυςϑι0π6 [Δοία Πα ΓΙ ΌΠΙΌΤ, 

ΠΠ 15 ἰμοαγηδιὶ οϑὰ οἱ ΘΑΓΠΟΠῚ οἱ 5Δη 91 ΠΕΠὶ 6556 

δος βαπιιβ8. » ΤΗΘΟρΡἢ 15. ΑἸοχϑπάγί 5 ἴῃ ργη 

ἐρίβῖοϊα ρϑβοία!! : « Ουοά Δ886γΓῈη8 ΠΟῆ τουορίιαὶ 

Δ΄υ85 ἰη Ὀαριἰ5πηᾶί6 πιγϑίϊοδ5 δάνθηϊιι 5801] ϑριγῖ- - 

115 Θοπβοογαγί, ρᾶποπίηυς οπιϊηΐουπι, Πι0 ϑ ινα- 

τοτῖβ σοῦραβ οβίοηάϊυν, οἱ φυοπὶ ἔγαπρίπιυϑ [η 58η- 

οἰἰδοδιϊομοπι μοϑῖτὶ, οἱ βϑογιπὶ οἰ οοπὶ, 4υ 1π 

τηθιβἃ δοοΙοβἷι οΟἰ]οοαπίυγ, οἱ υὐΐφας ἰπαπὶπι βυηί, 

ΡΘΓ ἱπνορδίίοποπι οἱ δάνθιϊιπι β4Ποι] ϑρί γιυ8 58}- 

εἰἰΠολτὶ. » Απαθγοβίαβ 96 [46 11}. τν, ΟΡ. ὃ : «Νο8 

αυοιδδουπαιε ϑδογαιηθιία βυπιῖπιι5, 4088 ΡΘΓ ΒΔΓ 

ογαιϊοη β. τηγϑίθγίαπὶ ἐπ σάτηποιη ἰγαηϑίβυγαπίυ οἴ 

βδηφυπαπ), ππογίο θοπιηὶ ἀπηυπιίϊδηυθ, » Αυ- 

φυϑιϊπυβ 110. πηι 86. Ττὶπῖε. οαρ. ὁ : « Νεο ᾿ἰηριᾶπι 

αυΐρρα οἦυ5, π66 πιρ υγΓᾶπ85, ἢ66 ἀἰγδιπεηίυπι, πὸ 

βἰση}ΠἸσλην 8 50005 ἰπραδ οὐ 108, πος 5:88 Μοτα- 

τα σοηβογρία ρΡοΠ Ιου 15, οογρὰ5 Ομ τϑιὶ οἱ βάηρυ!- 

μοπὶ ἀϊεϊηυϑ; 5864. {Πυἀ τἀπίυπ) αυοά εχ {τυφῖθυ5 

ἴοσγα Δοορίυπι, οἱ ρΓΘ06. πιγϑίϊοα σοπβοογάξυπι ΓΘ 

διπλὴ πιι5 δι β᾽ υἱδιη βρί Γἰιυ 816 πὶ, πῃ τη πη Γῇ ΡΓῸ 

ποθ Θοπιϊηΐοα; ραβϑἰοηΐ8. » Ῥγθοῦπὶ Δρρε]]λἱ πιγυ- 

βίίοα τοῦθ ἃ βδοογύοία ργοϊαία, αιοά [18 ΠΕΣ 

οὐπιεϊποαίαν, αἱ οϑἰοπάϊπιι5 ἰπ Οτί σεν απίδ. 1ος ἰρὶ- 

τὰν βϑγθοῃα {1158 11 οοπιδάθιι! ἢΠ6 εἶμ 8 »ΓῸ ΡΙ6- 
(ϑι|5 {Π|π5 οἱ ἀοἱ πιοάο ; δος δητῖα δυΐοπι, πιϑί Γ᾽ 

Ρᾶι 5. ῥγίυ8 δὐἀπογοηῖία, ᾽θ νθηίγοιῃ αὐθυμῖ, Ρο8ὶ 

ἀυδπὶ ἰπ πονᾶπὶ 5:)51Δπιϊλπὶ ΘΟ ΨΕΓβὰ 50ῃῖ. ἵν. 

({0) Διαδιλέψεως. Ηΐο 6δι οηΐπὶ γογα8 1116 [γποίυβ 

« ἀδ αυὸ ἰῃ φυοουπαυθ ἐἶ6 οοπιοαογπιὰ5, Δρθι]οη- 

ἴα ὁου}} ποϑιγὶ, οἱ δυϊπηυϑ βοίοιθ5. θον απ Οἱ πιᾶ- 

Ἰαπι. » Μὶο βϑὲ νογὰβ 16 ρᾳηΐβ, ἴῃ οι}5 ΠΡ πε 
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οἴἰψαθ υἱ ρμογορίοαχ αι δηϊιηιβ, βρθοίδηβ δὰ ἰὰ ἃ ὁρῶντος ἐπὶ τὸ ὠφελοῦν" χαὶ οὐχ ἡ ὕλη τοῦ ἄρ-: 
5.00 σιοΐ μγοάεβι ; πο ρϑηΐ5 πηαίθγί ἃ, 564 βιρ 6 Ὁ 

δ ρτοΪδία ογϑεϊο, οα 51 φυ αι γειναὶ αὶ θη 

ἐπάϊφηθ Ποο αης σοπηθθ 1. τ ̓νο αὐυϊίδιι ἐδ ἰγρὶο0 
εἴ 5 π 00 0 οογροτο. Μυΐα ἀυΐοπὶ ἀθ ἶρ50 6 γ)}0 

αἰεὶ φυθαπὶ, φιιοά οᾶγὸ (δοίυπι 68, σογυ θαυ Οἶθι8, 

ὐυθιη αἱ οοπιράοεῖ!, οπηπίπο ἰπ τἰογημ πὶ Υἱνοῖ, 

οὐπὶ π}}ὺ5. πιαῖαβ οἴ ροβϑίς σοπιοίίοΓο : ΠαΙῺ δὶ 

θοτῖ ροββοὶ υἱ ἴῃ νἱΠοκ᾽ δῖα ΡΟΓβου ΡΠ 58 οοππούογοὶ 

οὑπὶ 40] σγο [8615 6βί, αὐτὴ Υογραπ) 51 οἱ Ῥϑηΐ8 
Υἶνι!5. 50Γρίαπι πο [5561 δ᾽ : « Ουϊοιηηθθ πιδη- 

ἀπισανοῦῖ πο ρδηοι, νἹοΓΙ ἢ) ΘΌ πΊ ἰῃ ΦΙΘΓΠαΠΙ. » 

1δ, Ῥοδβίοιλ υἱψόδλιηβ 488 ταιοης 4: οστοάϊ!η- 

τυγ οἱ ροϊυνηῖι ποπιΐηοπι), ΠΟ Ργορίεγοα ᾿οπιΐη6Πὶ 

Ῥο υυπι, χαοιὶ δχ ὑγὲ ογγοιδηΐαῦ ; 564. σΔ58Π) 

ΡΟ αοηαΐ ἴῃ οογ α ̓αῦδη!, αιδηἊο οσγο  απίιγ ὃχ 

Π|0 οὐσι δι! οη65 πη], δηῖς 1Πὰ 4018 Θαγο ἰθ Π1ΠΓ 

ΓῸΓ 05, 4υλγαπι) ϑρθε 65 δ0ηι ε ᾿οτϊοἰἀΐα, δά αἱ ογία, 

Γογπίοαϊοηθβ, [ατία, [4188 [6500 ηΐα, Ὀ] ΔΒΡ 6 ΠΆ 1 : 

π86 Θη ἢ δι ας οοἰμαυϊηδηι ᾿οπιΐηθπη 9,» Οα 

6 σογς οχουηΐί, οἱ ᾿πι} ορΓαϑϑὰ ἰγδηϑοι ΡΟΓ Ο5: 

δίδο υἱ, 5] αχίγα σοῦ ἤοη ργοι γοπῖ, βοὰ ἰδ οἶγοα 

ΘΟΥ ΤΟΙ ΠΟΓΘΠΡ, ποη οοπούβ8ὰ [Η8 (λου δῖ αἱ ΟΥα 

οἰϊογγόπίαγ, οἰμἰβϑῖ πα ργοίρθοιο δνδηόϑοογοιῖ, πα 

ΔΙΏρΠ108 ᾿οπ] 0 ΡοΟΙ ὀγοίαγ, Εὐη5. ἰἴδαια οἱ οπληΐβ 

Ρδοοδιΐ ργίποὶρί πὶ βυπὶ πιδ]ὰ: οορ το Π65., πἰβὶ 

δηΐπι [185 νἱ] οἰ ΓΙ 65 [που ϊηΐ, ποαυα Ποπλ οἰ ἶα Γἀ{πΓὰ 

51η}, πος δάυ!ογῖδ, πος αἰϊαἀὰ χαΐά 5[ην}}6 ; ργορίογ- 

88 υπυϑαυΐδηυς. Οπληὶ ουϑίοἀϊα 801:ΠΔ ΟΟΥ 5ΟΓνΏΓΟ 

του (41), ἀλλ᾽ ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ εἰρημένος λόγος ἐστὶν ὁ 
ὠφελῶν τὸν μὴ ἀναξίως τοῦ Κυρίου ἐσθίοντα αὑτόν. 
Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ τυπιχοῦ καὶ (43) συμθολιχοῦ 

σώματος " πολλὰ δ' ἂν χαὶ περὶ (45) αὐτοῦ λέγοιτο 
τοῦ Λόγου ὃς γέγονε σὰρξ, χαὶ ἀληθινὴ βρῶσις, ἣν»- 

τινα ὁ φαγὼν πάντως ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα, οὐδενὸς 

δυναμένου φαύλου ἐσθίειν αὐτήν " εἰ γὰρ οἷόν τε ἦν 

ἔτι φαῦλον μένοντα ἐσθίειν τὸν γενόμενον σάρχα, 

Λόγον ὄντα καὶ ἄρτον ζῶντα, οὐχ ἂν ἐγέγραπτο, ὅτ: 

« Πᾶς ὁ φαγὼν τὸν ἄρτον τοῦτον ζήσεται εἰς τὸν 

αἰῶνα. » 

Ἑξῆς τούτῳ ἴδωμεν πῶς τὰ ἐχπορευόμενα καὶ 

χοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον οὐ παρὰ τὸ ἐκ τοῦ στόματο; 

ἐχπορεύεσθαι χοινοῦῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν 
ἔχει τῆς χοινώσεως ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅτε ἐξέρχοντα! ἀπ᾽ 

αὐτῆς, πρὸ τῶν ἐχπορευομένων διὰ τοῦ στόματος, 
διαλογισμοὶ πονηροὶ, ὧν ἐν εἴδει εἰσὶ ς φόνοι, μοι- 
χεῖαι, πορνεῖαι, χλοπαὶ, ψευδομαρτυρίαι, βλασφη- 

μίαι" ταῦτα γάρ ἐστι τὰ χοινοῦντα τὸν ἄνθριυπον, ν 

ὅτε ἐξέρχεται ἀπὸ τῆς χαρδίας, χαὶ ἐξελθόντα ἀπ᾽ 
αὐτῆς διαπορεύεται διὰ τοῦ στόματος" ὡς εἰ ἔξω τῆς 

χαρδίας μὴ ἐγίνετο, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ποὺ περὶ τὴν χαρ- 
δίαν χατείχετο, οὐχ ἐπιτρεπόμενα διὰ τοῦ στόματος 

λαλεῖσθαι, τάχιστα ἂν ἢφάνιστο, χαὶ οὐχέτι ἄνθρω- 

πος ἐχοινοῦτο. Πηγὴ οὖν χαὶ ἀρχὴ πάσης ἁμαρτία; 

διαλογισμοὶ πονηροί " μὴ γὰρ ἐπιχρατησάντων τού- 
τῶν, οὔτε φόνοι, οὔτε μοιχεῖαι, οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν τοῖ- 

οὕτων ἔσονται" διὰ τοῦτο πάσῃ φυλακῇ τηρητέον τὴν 
ἀεθεὶ : εἰθηΐπι οὐπὶ νϑπογὶὶ Ποιμίηυ5 ἰπ αἷδ ἐυ εἰϊ, ας, ἑαυτοῦ (44) χαρδίαν - καὶ γὰρ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἐλ- 

89 7οδη. νἱ, δ1. "Ὁ Μά ἢ. χν, 19, 20. 

δρογίθηϊυν ΟΟ}} ποϑιγὶ, οἱ θυ πὶ οορηοϑοδηυ8. ἴῃ 
εὐὐΐοο Βορὶο Ἰορίινγ διαλάμψεως. Ησετιυ8. 

(41) Καὶ οὐχ ἡ ὕ.η τοῦ ἄρτου, εἰς. Ηος ει, τὸ 
ὑλιχόν, ἀ6 4110 5018. Δεοϊἠδηι1ἃ 80 σαὶ φὰς ἰυδγαπὶ 
Ἰηδίβγϊα ρϑηΐβ. ΕΔ διιΐδηι ἢ1}}}} δ βαποι ἰλίοι! οοπιδ- 
ἰθεὶ οοπίογιηϊ, 56] ΒΟΙΠΟ 5ῈΡῸΓ ρᾷη6 ρῥγοϊαίαϑ; 
οὐ δηἰἶπὶ νἱ 80 νἱγίυια {}Π|π|5 ἢδὶ τπῖγὰ {Π1ὰ ραπΐθ ἴῃ 
ΟΡ 5. Ομ γι ἐοηνοιθίο, 4ιᾶπὶ ρίδου! Ευοοβῖς 
(γδηβϑι ει πιο α πὶ ΔρροΙ Αγ, οἱ σογρα5 ΟΠ τίσι 
οὐδ δηίειη μ᾽ αγίιυ πὶ δά βαηοιἰ ἴθι ΘΟ ΒΘ. η- 
«λι ανοῖ, 5] μυγὸ μοοίογα δχοορίυηι 511, υθμοἤοϊαα 
ιος βϑγπιοηΐ 1}} τη! θ0 ΘΌρΟῦ ρᾶπ6 ρΓΟΙΪΪΟ ἃ666- 
Ρίυπι φυοάἀληηπιοάο ΓΟίΈΡΓα ροββυτηυ8. [Ὁ. 

(42) Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ τυπικοῦ καὶ, οἷο, 
Οὐουρυβ ΟἸνγίβι! δὰ} {γρο οἱ βυμηθο]ο ραηΐβ οοομ αι 
οὐ ἰηνοίαιαμι, οὐπὶ Δοοίἀοη 5. ῥδιῖξ 48 σΟΓρα8 
Ομεῖβεῖ ἰὐσυπὶ, ἰγρίοι πη δὲ βυθθΟ] ου πὶ ΟΟΓριι8 αἰεὶ 
Ροίθβι ; βίνὸ αυοά βρβϑοῖὶο οἱ δἰ πη υάΐηα, ᾿οὼ 65ι, 
γρ0 6ἱ ΒΘ ΠΊθ0 10 ρΡΔηΪ5 δἰ ̓, Θοῦρυϑ ΟΠ ΓΙϑι1 γονογὰ δἰι; 
δῖνο, υἱ νυ}ῖ ΒΟ γπιῖπι5, 4υοὰ « Ἐπ ΑΥ βι}:6 88 - 
σγδιηθηίυηι, ΠΟΟ 681 δἰ σηαπι, 560 ἘΠ θΟΪυπὶ Γγοὶ 5ἃ- 
οἰ, ΠΘΠῚΡ6 ΟΟΥΡΟΓΙδ (ἢ γὶβιῖ δὰ} 1|10 Θγ 010 ἀο]ῖ- 
16δοθηι 9; » 5ῖΥ6, υἱ ἰ(6 πη) ἀοοοῖ, φυοά « ἰρδυ πὶ νογιιη 
σΟΥΡυ5. Οἰιγίδιϊ, αἱ 651 ἴῃ ΕΘ αν δι18, 51 ἰγρὰ5 ἃς 
ΒΥΠΙθΟΙυπὶ 80 ᾿ρβί 5, αἱ ἑαΐε ἢ ογαςα, οἱ αἰ 6ϑι ἢ ς 
ἰπ οοἶο ; » δίνα φυοὰ οογριι οἱ ϑδηρυΐβ ΟΠ γίβιὶ δἰμὶ 
ΓΟΒΌΡΓΘΟΙΙΟΠἾ5 ΠΟΒΊΓαΣ ΘΎη} 0012, » αἱ 8050} ΝΙΟΒ ΠῚ 
ἙΟπο απ; ν6], αἱ οοποϊ πὶ Τυϊἀσημπαπ), ε αυοά 
ΒΆΘΡΑ ΘΠ απὶ ΕυΟ Αγ  ϑεϊ 511 ρίξη. [λιτὰ ΠΟΒΙΓΩ 
δἰογίιβ, δἱ ραγροῖυαι [6] εἴτα 115, δήθοαυο Βγπιθο αιη 
υμΐα5. ΠΠ|85. ΘΟγρογίβ, αἰν}ι18. 'ρ86 (5δναῖον) οδρυΐ 
Οχβ1561}, οὐἴᾳαθ 05, Δ] Ὁ ΔιΠ μ] Γᾶ, Δγο  βδι ἃ 
(Δεἱ, δροΐ οἱ φῃαριίαιθ σοηηοχίοηδ Ἀπιἰς[05 6586 
νοοῖ; } δῖίνα ἰδηάοιη αυρὰ φοΥρυ5 Ομ γδεὶ οἱ 58η- 
βυ}5 δ᾽ηΐ {ἰἀ6] δι μι νη! 5,015. 5. } 000 πὶ οἱ ἰγρὰ5 
)υχία ΟἸδηϊοηιὶβ ΑἸοχδηάγ. δοηίοπίίδηι Ὁ. τ ΡῬώάαφ.: 

Ρ 

᾿Αλλαχόθι δὲ, ἰπηυί!, καὶ ὁ Κύριος ἐν τῷ κατὰ Ἰωάν- 
νην Εὐαγγελίῳ ἑτέρως ἐξήνεγχε διὰ συμθόλων᾽ « Φά- 
γεσθέ μου τὰς σάρχας, εἰπὼν, χαὶ πίεσθέ ον τὸ 
αἷμα,» ἐνλέγες τῆς πίστεως χαὶ τῆς ἐπαγγελίας τὸ 
πότιμον ἀλληγορῶν. « ΑἸδὶ δυίοπι οἱ Βοπιίπυϑ ἱῃ 
Ἐνδηρθῖίο βδοιμάυην δοδημαπι, Δ] 16 ρῈΓ βυπι οί 
βἰφηϊίοανία : Εαδ6 πιθας σαγηές, ἰπᾳαΐθη5, εἰ ῥί δή 
πιθι δαπριίπθπι, ΜΔ η 6510. Πἀοὶ δἰ ργωπη! 55ἰοη 5 
Ροιυϊοπίυιη ἁἰοφογίοα ἀοβίρηδῃβ. » Ρεφοίαγε Ἀ21|- 
ΠΙ15 ΠΙΔΓΙΥΓ ἰη 50}}0}115 αὐ ιοηγδίαπι : Οὐ ΟΝ 
αὐτοῖς τοῖς θείοις ἐντυγχάνομεν πράγμασιν, ἀλ 
συμβόλων τελούμεθα, οἷον τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλο- 
υγίας, οἴς. « Νοι πα υπὶ 50}}166ὲ ΘοΓρυ5. ΟΠ γΙβιΪ ἐ0η- 
{πρἴηνι8, 58 δ} 5ΥΠ1}}0}18 (6 }1656 618. ᾿ῖμιν 5 γπ|- 
Βο οι οογραδ ἰ οπὶ 65ι, φιου πιγϑίϊουμι ΟΟΓΡΙδ, 
4004 ἐδῖ ρι᾽ ρτγία 5δουϑι)δηία!θ. » ἴρ. ᾿ 

(45) Ποιλ.λὰ δ' ἂν καὶ περί, εἰς. Ὑιάειυτ ἃἴϊις 
δϑι5 σογρουῦὶς ΟἸΙγϊϑεὶ οἰ η οατὶ, δίφυσ 116 ἐδ 400 
πιοὸχ οσίι ; αἰ νόνογα ἀυρίοχ 681, 5 ον μηδ 1815 Δ᾽, 
δὰ. ΥἹΔΘΙ σοί ουγρὰβ ΟἸ γί ϑιὶ ογὸ γθοὶρίμνα; 4|{6Γ 
οὐ ἢ46 γεγθμπι ὀάγηθιι (φοίμηι οοπιρά μι. {10γ- 
4υς 6505 ἀἰδοῦῖο ὀχριοαιυγ σαρίϊα δολι. ΥἹ, εἱ β05 
διδγίον. φυϊάθην ἃ νογβ. 51 δὶ [πὸ νόγυα ψεῖβ. δ΄, 
χαὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω" ργίογ ν6ΓῸ ἂν [ν}8 γΟΡ 5 
δὰ νοῦβ. ὅϑ. 11 ἀοοθπι οδιο! οἱ ἰμίογρύοιο5. [ἘγῸ 
ΟἸΏΠ65. ΘΔΟΓΔΙΠΘΠΙΆ]6Ν δι ἢ Βυρ γᾶ ρΙΌΡΟΒυΐ, θ.]σ 
θθμοα : 46 8110. Πὲς αφίψιν. 1 5[ δαυϊὰ δηϊιμδάνοῦς- 
ιἰδβοι Υἱποθιεία5. ΒΟ ονδοδιβ5, ἔθος, ργοίοοιο μῸα 
βεγίρβίββεὶ : « 56 ἦμ σοπηπιομίατϊο εὐι5. (Οτἰβεμ 8) 
5000. Μαιμθυι σανοθ πὶ αϑὲ αὐοὰ ἀἰεἰς μϑΠ. 
ἡΠὰπὶ φαθῖ ἀοάῖι Βοιλλιι5. ἀἰδοῖρυ! 8, ποι [|5ϑὺ 
νΟΡιηΙ ΘΟΥΡΙΙΒ 6}05, Ἔχ ρομθη 5 ἡ]υ πηγϑίῖοο ἀὸ μᾶμῈ 
Ἀεὶ Υογυϊ. ν Ιν. " 

(44) ὑοάϊ. γαιΐοδηιβ εἰ Ταγίἰληυ δ, τηρῆτϑον 
πάντα πιστὸν τὴν ἑαυτοῦ. Βορίυ5 Τηρητέον ἑκάστῳ 
τὴν ἑαυτοῦ. 
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θὼν ὁ Κύριος, « φωτίσει τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, χαὶ Α « ᾿ΠΠπηῖ 401} Δ ϑεοπά ἃ (ἀπε υτανγυιη, οἱ τηληϊ [68(8- 

φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν » μεταξὺ πάν- 
των τῶν λογισμῶν ἀνθρώπων χατηγορούντων, 
ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἡνίχα ἐὰν χυχλώσῃ αὐὖ- 
τοὺς τὰ διαδούλια ἑαυτῶν. Τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν 

οἱ πονηροὶ διαλογισμοὶ, ὡς ἔσθ᾽ ὅτε χαὶ τὰ δο- 

χοῦντα ἀγαθὰ, χαὶ ὅσον ἐπὶ τῇ χρίσει τῶν πολλῶν 
ἐπαινετὰ, ψεχτὰ ποιεῖν. Ἐὰν γοῦν ποιῶμεν ἐλεημο- 

σύνην ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τοῖς διαλογι- 
σμοῖς ἡμῶν σχοποῦντες τὸ θεασθῆναι τοῖς ἀνθρώ- 

ποις φιλάνθρωποι, χαὶ ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ δοξασθῆναι, 

ἀπέχομεν τὸν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων μισθόν" καὶ ἀπαξ- 

απλῶς πᾶν τὸ γινόμενον μετὰ τοῦ ἐν τῷ πράττοντι 
συνειδότος ἐπὶ τῷ δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων οὐχ 
ἐἔχει τέλος (5) ἀπὸ τοῦ βλέποντος ἐν τῷ χρυπτῷ, χαὶ 

ἀποδιδόντος τὸν μισθὸν τοῖς ἐν τῷ χρυπτῷ χαθαροῖς͵ 

Οὕτως οὖν καὶ ἡ δοχοῦσα ἁγνεία, ἐὰν διαλογισμοὺς 

ξχητοὺς ἐπὶ κενοδοξίχ, ἣ φιλοχερδίᾳ καὶ ἡ νομιζομένη 
ἐχχλησιαστιχὴ διδασχαλία, ἐὰν ἐν λόγῳ χολαχείας 
ἀνελευθερία γίνηται (40), ἢ προφάσει πλεονεξίας, ἣ 

ζητοῦντός τινος τὴν ἀπὸ ἀνθρώπων ἐπὶ διδασχαλίᾳ 

δόξαν, οὐχ ἔστι λελογισμένη ἀπὸ τῶν « τεθέντων 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλων, 
δεύτερον προφητῶν, χαὶ τρίτον διδασχάλων. » Τὸ δ᾽ 
ὅμοιον ἐρεῖς καὶ ἐπὶ « τοῦ ὀρεγομένου ἐπισχοπῆς » 

διὰ τὴν παρὰ ἀνθρώποις δόξαν, ἣ τὴν ἀπὸ ἀνθρώπων 

χολαχείαν, ἢ τὸν ἀπὸ τῶν προσιόντων τῷ λόγῳ (47) 

“ (ον. τν, δ. " Μαίιἢ. νἱ, 1, 9. 351 (ογ. σι, 98. 

δὲ. σοπϑ}} 1 οογάΐυτη ᾽" : ν οπηηῖθυ5 ἰηϊογῖπιὶ οοαί4- 

εἰοπίθυυ5 οπιΐπος δοουβαπίνυ5, γα] οχουβδηιθι5, 

οππὶ νἱ 6]! οδὲ {Ποτυπι σΟη 5.11 605 Οἰγουπιϑίοίογηί. 

Τα]ο5 δαίδι) βυιηΐ τη812 οορίΔ[10Π65, αἱ Ποππυ πῆ υδπὶ 

50] 68 4 "οπᾶ νυἱάδηίΐυν, οἱ ορϊ πίοπα πηι όγαηι 

Ἰδυάαπάα, γαργοῃοηβίοπα ἐΐφηα οἰποίδηϊ. 51 ἰρίταγ 

ΟἸεοπ ΟσΥηδπὶ (Δ οἴ πηι8 οοτγαπὶ ᾿οπιϊηΐθυς, ἴῃ οοφίία- 

τἰο θυ5 ἠοβιγῖ9 δὰ ἰά αἰϑιιάδι!θα, υἱὐ Ποπιπῖθ 5 

Υἱ ἀδα πη 6556 Πυπιδηϊ, οἱ ᾿υπιδι141}5 Ποιλΐη 6 66- 

Ἰουγοπιαν, πιογοθάδπι τγοσορίπι8. 40 ποηιὶηΐθυ3 "5: 

εἴ ἰη υπϊνεγβα αυϊἀᾳυϊά ἴα ἢϊ, τ 15 αυὶ [λοὶϊ, 
ξοπβοῖυ 5 5:}}] 8511 8ὲ πὰς ψίογίδην 80) ΠΟ πη 1 }}}8. 6Χ τ 

δροοίδγο, πιογοθάθπὶ πο Ππαρθὸϊ Δἢῇ 60 αυὶ νἱάδὶ ἴῃ 

οὐουο, δἰ πιογοδάοθπι γοϑ {ϊπι [15 4} ἴῃ οσσι!ιο ρυτὶ 

Β βυηὶ. 5|ς ἰφίευγ οἱ φυ νἱθϑδίιγ. 6886 οδϑεϊπιοηΐα, 8ἱ 

οορί!διϊοιαβ ἤαῦοαὶ δὰ ἰμδηΐβ φἰογί:θ, γ6ὶ Ἰυογὶ οα- 

Ρἰἀ δίθπὶ ϑρθεϊδηίεβ ; εἱ 4υ δχἰβϑι παιΓ 6858 

ἀσδοιγίηδ ἐςοἸεβἰαςιϊοα, δἱ θ6Γ δάυϊαϊογί πα βαγπιο- 
πθπὶ {Πρ γα} 18 ἢδι, γὙ6} Ιυογὶ 4]16ι}}118. οὐ δῖα οοὐᾶ- 

βίοηβ, ναὶ οὐτῃ 40}5 ἃ} Βοπηϊπἰθ8 ἀοοίτί πα μην 8 
εἰογίδπι αυωτγῖῖ, πο οὐγὰπιὶ οοηβοίαγ εβϑό, 4008 

«Ῥοβυΐϊξ θοὺβ ἰῃ Ἐροϊοβία ρυγίπιιπὶ Δροϑβίοἶοβ, 56- 
οὐπάο ρῥτγορ[είδ5, ἰοΓ[10 ἀοοίογε8 "5. ν δ᾽ πηῖϊα δυίθῃ) 

ἀΐϊοθ8 ἀθ 60 « φιηῆὼλ ορἰβοοραίυπι ἀεδίἀογαὶ ᾽", » υἱ 
εἰοτίαπι ἀρυά πομπιΐποθ οοηβοαιδίυγ, ν6] ποπιίαπι 

Δϑϑϑηίδιίίοηθπι οδρίοϊ, ναὶ φυςϑίαπι 4}} [18 δοοίρίδὶ, 

δ᾽ 1 Τί. τ᾿, 1. 

((5) Οὐκ ἔχει τέιϊος, εἰς. « Νοη ΠΆΡΕΙ ππογοθς Ο Ῥγρδίαγοα πιοϑ ἢΠ|6 ἰη νδίογὶ Εςοϊοβϑία οὐίπυϊι, μοάΐο- 
4ειη, » ἰὸς ὁδί, ζωὴν αἰώνιον, αι τοοῖα [ἈΡΊΟΓΙΠῚ 
διὲς 6δϑὲ οἱ πιθγοθβ. αἱ πιοῦβ ροοοαι!. Πυετιῦβ. 

(40) Ἀνελευθερία γίνεται. Υἱἀοίυτ Ἰερί5586 ΕΓΔ5- 
ἴη08, ἀνελευθέρας, νοΓιΐ ΘηἾπὶ : « 81 ἴῃ γ6ΓΌῸ ρ6γ ἰϊ- 
τἰθογά πὶ δά υ]αιίοηθπι, ααϊ ᾿υογὶ οϑυδα (ἴλ1. ν ἴν. 

(41) Ἢ τὸν ἀπὸ τῶν προσιόντων τῷ Δόγῳ, οἷα. 
β6π808 681 : « γαὶ δπιοἰ απιθιιίι πη 2} 18 οαριομνάυι, 
401 τεεθηβ δὰ (ῃγίϑεὶ ἤοπὶ ἐοηνογβί, ρίο  με15 οαυϑ8 
ἄοπᾶ οἄφγυπε. Οιοῦ 4110], λόγος βασιλείας, λόγος 
σω ρίας, λόγος Ἐὐαγγελίου, λόγος σταυροῦ, λόγος 
χαταλλαγῆς, λόγος ἀληθείας, λόγος ζωῆς, λόγος πί- 
στεως, λόγος δικαιοσύνης, οἱ 5: 55πη6, λόγος Θεοῦ : 
{Π4 πος ΙοοΟ λόγος Ἀρροϊ]οιν.  αθδιρδαπποάτμ 
δρυιὰ Μάτγο. χιν, 4, εἱ τν, δῦ, εἱ οὶ. νη, 4, οἵ ρα8- 
5'π). ἰρίιΓ προσιέναι τῷ λόγῳ, ἰάσπι 65ι ἃς προσιέναι 
τῷ λόγῳ πίστεως, 5ἶνα τῷ λόγῳ Εὐαγγελίου, Ἰιος 6δί, 
αὐ Ενδηρϑι!ὶ ΡΆΓι65 ἰγδηβίγο, δἱ {(|6} Διῃρ 6οι}, 
προσέρχεσθαι τῷ λόγῳ Χριστοῦ, υἱ ] Τίπι. τι, ὅ, εἰ 

χιχ, 29, ΕΔιπ αν 15. 68ὲ δλυϊοπὶ υἱγάηυο Ἰοουιϊο Οτὶ - 
βθηΐ, 4] εἴ ποημυπῆσδπ) προσέρχεσθαι εἰ προσιέ- 
ναι 8Π ρ ] ΠΟἴοΓ ἀϑυγραὶ. [π||6 ἀΐοι! προσήλυτοι ἡ, 
ΤΕ οι}5. σον Ὁ] πὰ 5. ρογϑαἸοηἾθυ5, οἰγουνιοϊἀδυλη- 
ἴυγ, Εογαπ ηυΐ ΓΘΟΘΠ5. νογθπι [εἰ τεσθρδγηὶ ἰπ 
μᾶροοη 15. 1}}}5 ΕοςΙοβ᾽:8 ργϊπηογα 18 ἰῃ βρη 5 6γϑὶ Ζ6- 
ἵν, οἱ ργο[υβἰδδίπια ἰῃ Ἐςοϊοβίαπη ἰαυρίιαβ, δάθο υἱ 
« φιονγοὶ ροββϑθβϑόγοῦ ἃριΌγαπ 8111 ἀοιπόγατῃ 
ἐγδηΐ, νθῃάδηίο8 δἤδγγοηι ρι θεῖα δογ τη ἡ νθη 46 

ἢ, οἱ ροηδγθηὶ ἀπὲ ρείίθ5 δροδβιοϊογυιῃ : ἀἰν]ἀ6- 
τέμίυγ αυΐοιν ργοι εὐΐαυδ Ορὰ5 δγηῖ, ν Ἰμεγοπιθη- 
ἴυπὶ ἀδίηο οἀρίοπία ἰῃ ἀἶ65 ΟΠ εἰ βιίδπα γθρο ον, 
ἕπῃ ἐχ δ᾽ υϑπηοάϊΐ υϑηὐ οι θυ.8 πο εἰ ἰμοθεεὶ ἔγὰ- 
εἰυ5 Δ δδοουθοίυν εἴ ρᾶυρογιπὶ ἰἰπιοηΐαπιὶ οαρὸ- 
ΓημεγΓ, Π6Ὸ οοπδίδηβ βοπούῖμη Ερείου Β ποδί 81} 0 
Πεγὶ ροδβεῖ, ρίασυϊε ἀοπι05 ἰρδᾶ5 εἰ μγιράϊα ΕοοΙα5ἰ}5 
διιΓ θυ, 6 υΐθιι5. σεγιΐ γούλε5 ψιοίαπηΐδ ργονθηὶ- 
τεηῖς [4 ἀοοοι Ὀνθδμιβ ραρὰ ἴῃ ἐρίβιοὰ ἀξογοῖα!!. 

16 ἴδγα 'π δι 65ὶ, υἱ ΟΠ τ δι απὶ δά ἰἐπιρία Δ066- 
6ηΐ65, Υδὶ 'ἰπ σοποθᾶπι, υἱ (ΟΠ δὶ μοίαϑι ἐχ ΕἸ106- 

Υἰἰδηΐ σοποἶ σα, ΧΟ γ6ὶ οοΓίΘ ἴῃ ἃγοαπὶ δὰ ἰά 
Ρᾶγδίδπι ργὸ {ΠΠ}}{π| οἱ ρἰοίαια δίΐρεπι ἀδπιορθηῖ. Ἰὰ 
8 Ῥδυ]οὸ λογία, 1 Οογ. χνι, 1, ἃ, οἱ εὐλογία, ἢ! Οὐν. 
ιχ, ὃ, 6, ἀρρο!ϊδιιγ; μος 6δὲ συλλογή, ρτορτίθ εοέ- 
ἰδοία. Τ81 μη}5 6ϑι διιβιϊηϊ Ιοσυβ Αροίοφ. ννρτὸ Οἰιτίδι.: 
Οἱ εὐποροῦντες δὲ χαὶ βουλόμενοι χατὰ προαίρεσιν 
ἕἔχαστος τὴν ἑαυτοῦ, ὃ βούλεται δίδωσι, καὶ τὸ συλλε- 
γόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, χαὶ αὐτὸς 
ἐπιχουρεὶ ὀρφανοῖς τε χαὶ χήραις, καὶ τοῖς διὰ νόσον, 
ἣ δι λην αἰτίαν λειπομένοις, καὶ τοῖς ἐν δεσμοῖς 
οὖσι, καὶ τοῖς παρεπιδήμοις οὖσι ξένοις, χαὶ ἁπλῶς 
πᾶσι τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι κηδεμὼν γίνεται. ε Οἱ ἐἰ- 
Υἱ68 δυῖ οἱ νοϊυν, διὶ Πρ ταν ἀπ 5 4546 δυυμην, 
ᾳυοὰ γυ]ῖ, Ιαγρίιυτ; οἱ ψιοῦ οΟΠ ίμν, ἀρὰ ργῶ- 
βἰάοι ἀδροπίτυγ; ἰρ56 δυίδην ὁροῖι [ἘἸῚ ΟΡ 5. οἱ 
νἱάυ5, ἰἰϑαθ6 αυΐ νοὶ ργορίον ογθαμ, γα] ἃἰϊὰ ἀ6 

προσέρχεσθαι τῷ θείῳ λόγῳ, αἱ Οτγίρεποβ ἴῃ Δα. Ὁ οαυβᾶ οσοβίαι ργοιυμί τ, δὲ αυΐ δυπὶ ἴῃ Υἱμου 8, δ Ρ Η 
οἱ ποϑριἰθυβ ρονόργα διἰνθι οι ἶθυ5, οἱ αἱ 50 Π}6] ΑὉ- 
80Ί]ν8Π), ΟΠ ἰ ΠῚ ἱμΟρι 8 ουγᾶπὶ φογίῖ ; » 40 αὗτο- 
λεξεὶ ἴδγα γοίυλῖ Τόγίι!}}. ἴῃ Αγροϊοσφοίϊοο, οἂρ. ὅ9ϑ : 
« οἰπηυ5. ἰπηαυΐι, δὰ {Ππι|ογάγαμν αἰν! μᾶγ πὶ 60}- 
τρογοίππη, » δἰς., οἵ τθοχ : ε Εἰϊδιηϑὶ ᾳυοὰ τοῖς ρ6- 
μΠ5 68ι, βοὴ ἀδ ἰοπογαγία βυπιηιὰ αυδδὶ ΓΟ επιρίς 
γε! φιοπὶβ σοπρίοραίυτ. Μοάϊσαπι υπυβαυΐβ4ι6 5ι1- 
Ρὸπι πιδηβίγυδ ἀἶθ, οἱ 5ἷ ᾿ηο40 νο!}ὶ οἱ δἰ πιοίίο ρο8- 
δἰ, ΞΡΡΟΝΙς : ΠῚ ὨΘΠΊΟ ΘΟΠΊΡΘΙ ἢ ἔπ, 5681 Βροη δ 6011-. 
[οτι, Πῶς φυλϑὶ ἀῤμοβίία μίειαιϊ8. δυηῖ. Νάπι ἱπ66. 
πη δρυ 5, πας ροίϊδοι5, 66 ἰπϑγαι 8 γ γαίγ 18 
.ἀϊερομβαίαν, δοὶ ορθηΐβ δἰθη 5, ̓υπηδηάίπαιο, οἱ 
Ριυδεὶβ ἃς ρι6}}}8 τὸ 86 ραγϑιείθα5 ἀθδιι{π||5, [4 πη 4ι6 
ἀοπηοδεϊοἶ5 βαηΐθυ8, ἰΐοπν πϑυίγαρίθ, οἵ 51 φὰϊ ἴπ 1.6- 
1418, οἱ οἱ φαΐ ἴῃ ἰμβι}}δ, νοὶ ἱπ ουϑιοα 8, ἀυμίαχαὶ 
Ἔχ σϑυδβα [λοὶ 56:5, ΔΙαπημΐ ΘΟΠ 655) 015 βι185 ππί.» 
ΡΙυνιηνα 4118 Γαδγιιπΐ ἀοπούαπι) ψΘΠογὰ νοὶ (ἐδίδπθι 0 
το οία, ναὶ δἰΐαὰ αὔᾶν]8 Οοςαϑίοη6 οτοψαίδ, αὐυδὲ 0Π|- 



950 ΟΚΙΟΕΝΙΒ δ. 

αυἱ 5βεγπιοηθηὶ [Πύἀοὶ δπιρίδοίοη68 ρίείαι 8 οαυ8α Α πορισμὸν, διδόντων προφάσει εὐσεδείας " ὁ γοῦν 

ἀδηὶ : (4115. ἰξί γ᾽ ΘΡΙβϑοορὰ5. « Βοπππὶ Ορὺ8 Ποη 

ἀἰοβίἀογαι "5, ν π6΄06 ροιοδὲ 6556 ἐγγοργθἠιοπϑὶ δ ἴδ, 

πόα4ι6 δούτίμδ, ποαυθ ρῥγμάθιιδ 55, υἱροία αυΐ φἷο- 

γἷὰ γι 18 51, οἱ ἱπιοπιρογδηίοῦ 11 [ἀδγῖς ἰη- 

Ευγριαῖυ5. Ιἀϑῖπ ἀυοηια ἀ6 ργαβυγιογίβ οἱ ἀΐδ- 

φοὐἷβ ἀΐσο9. ΠΩ δυῖοπὶ οἰἰαπιδὶ ΥἱάθαπηιΓ ῬΘΓ 

αἰρτγθβϑίοηθπιὶ ἀἰχβ56, υἷε (ΔΠ|61} ΔῆΠΟη ΠΟΟΟ588Γ0 

αἰεί οἰηι, αυυὰ ραοοδίογιιπη Οπιπία πὶ [ῸΠ5 5ἰπὶ 

804 πια]ὰ εοςὶ(αἰἰοηο5, 6ἃ οἰΐδπὶ ΡΟ] ογα γα] 6 ῃ- 

(65, 408 δἰ αὔϑᾳιια [118 ἰδοία [υΐδδθηϊ, [δοίθίο 
Ἰαδίαπι (οεἰδϑοηῖ. Ουδηδῃ ἰξίταΓ δὰ βἰπίὶ 4085 οοἷῃ - 
αυϊπδηΐ, ἃ ΠΟΙ ργῸ υἱγη! ἢ ἀϊδρυϊαίυτη ὁδί : [οι 5 

Θυ 16 Π| πι80}}}}}15 οοπηδάδγθ, ᾿Ποπιΐϊποηὶ ποη οοἰη4υϊ- 

Ὠδί ; 86 51 διιάδοίοῦ. ργοπυηηδπάμπι δβὶ, ᾿ΠΠοῖο 

τοιοῦτος ἐπίσχοπος ε οὐ χαλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ, » οὐδὲ 

δύναται εἶναι « ἀνεπίληπτος, οὐδὲ νηφάλιος, οὐδὲ σώ- ι 

φρων, » μεθύων ὑπὸ δόξης, καὶ ἀχολάστως αὐτῆς 

ἐμφορούμενος. Τὸ δὲ αὑτὸ χαὶ περὶ πρεσθυτέρων 

χαὶ διαχόνων ἐρεῖς. Ταῦτα δὲ, εἰ καὶ δόξομέν τισιν 

ἐν παρεχθάσει εἰρηχέναι, ὅρα εἰ μὴ ἀναγχαίως λέ- 

λεχται, διὰ τὸ πηγὴν εἶναι πάντων τῶν ἁμαρτημά- 

των τοὺς πονηροὺς διαλογισμοὺς, δυναμένους μολῦ- 

ναι χαὶ τὰ, εἰ χωρὶς αὐτῶν πράττοιτο, διχαιώσαντα 
ἂν τὸν ποιήσαντα. Τίνα μὲν οὖν τὰ χοινοῦντα, χατὰ 
δύναμιν ἡμῖν ἐξήτασται τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φα- 

γεῖν οὐ χοινοζ τὸν ἄνθρωπον " ἀλλ᾽ εἰ δεῖ τολμήσαντα 
εἰπεῖν, χοινοῖ τὸ ἀνίπτῳ καρδίᾳ ὁτιποτοῦν φαγεῖν, ὃ 
πέφυχε τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν ἐσθίειν. 

φογάδ ᾳυϊάνὶ8 οοπιράογο, φιοά ἃ πίιγα οοτμραγδίυηι δὶ αἱ ΠΊ6118 ποβίγα οοπιοάδὶ, ΠΠυἀὰ ροττὸ ροΙ υἱΐ. 

θεὲ Οσπαπαπαα. 

16. « Εἴ ορτοββιϑ ἱπίΐα 5651:18., βϑαδββϑϑὶὶ ἴῃ ρϑγίθὺ 
Τγνὶ οἱ δἰάσηΐβ, οἵ δοο6 τυ ον ΟἸαηϑη88 "7. » ὕπ646 
«ἰηά6 3.» 842ὴ 6 ἴογγὰ Οδποβαγοῖ, ἀδ αιἃ βυροτγίυ8 
ἀϊοείυπι δι "5: « Εἰ οὐπὶ ἰΓΑηβίγεϊδβϑϑοη!, τϑηθγυηὶ 

ἐη ἰοαγγᾶπὶ (ἀδποβαγοι 1.» ϑϑοθϑϑὶὶ δι|.6π|, [Ογί45886 

4υο οἴεηάἀογοηπίυν Ρ] Αγ ϑοὶ, ροβίφυδπι δυάΐββθηὶ 

ποθὴ ἰά φιοά ἰηίταὶ, βοὰ φιοά οχὶϊ [νοΐ πο πὶ οοἷη- 

αυΐπατγα. Ουοά δυίοπι ρΓΟρίοΓ 608 ηυἱ ἀφ ἰηδ( 8 

βυβροοίὶ δγδηΐ αἰχογίί, ε βαθαβϑίί, » ὑδὶ οχ ᾿'ος ἰο60 
Ῥογδβρίουμπι δδὲ ἡ : « ὐπ) δυίειη δυάΐδϑεί αιοὰ 

δοδηηθ8 ἰγδάϊυ8 6556ὲ, βθρθϑϑὶξ ἰῃ (Δ! Πᾶπὶ. ν» Εἰ 

ἴ460 Μαγοὺβ δὰ ηυδὲ ρογιίποηὶ δά Ἰναης Ἰοοιπὶ 60η- 

ΒΕΓ 6 ἢ 5 ἀεὶ! " : « ϑυγροπβ Δ0}Π ἴῃ πος Τγτγί, οἱ 
ἰηφγοδβυβ ἀοπιιπ), ποιηΐπαπὶ νο]αἱ  φεἶγθ. » γετγὶϑί- 
τι ὁδὶ ἤυης ἀονίία586 ῬΠῃΑγίβθοϑ ἀοοίΓίπα {ΠΠ}π8 
οἴδξηβο8, οὕ πὶ τθδρὶ5 Ορρογίυπυπὶ λ4 ραιἐπάυπι οἱ 
γΤϑεία ργηἰτιπ) (6 πηριι5 ἀχϑρθοίαγοι. Ὀ χοῦς Υ6ΓῸ 

ᾳυϊδρίαπι Τγγυτῃ οἱ ϑίάοποπι ῥὑγὸ βεηιθυ8 6556 
ἀἰοῖα8. ϑθοθάθηβ ἰβίμγ ἐσ [βγϑεὶ, διὰ βαπίϊιπι ρᾶγι65 

δοροάϊι, Τγι 8 σογία Δρρο αν φυθἃ ἀρυά Ηοῦγθοβ 
507 ἀϊοίιαν, οἱ γεδάϊιυγ ρογ νοθοπὶ ἀπσιδιία : ϑίάοη 

ϑυίεπ) αυφ οἱ [4 ἃ} ΗΘ Ὀγἷβ πυπουραίυν, τοἀάϊαν 

ῬῈΓ νϑγῦυπι σόπαπίέδ. ἴῃ ροπιίνυδ δυΐοπὶ υέπαπίοα 

δπι ἱπηργοθα ροιαϑίδί68, οἱ τηλϑπ 6ϑὲ ἃρυὰ δαϑ 

δηρυδβέϊα, 64 υἱ ο!οοὶ φυδ ἴῃ ποαυΐ ἴα 68ι οἱ αὔδοιϊο- 

δ υ8. Εγτοθϑ5 ἰψί(υν δεθὺ5 ἃ Οβηδβαγοί, βϑοθϑβϑίϊ 

᾽"" Τί. μἱ, 1. 

ηἶὰ Οὐϊδιοπυ πὶ ποηηΐπα Οοηβθθαπίυγ. Αἀ ορίβοορὶ 
4υ16Π) συ ΓΔ ΡΟ δῃ δι, οἰθγίοἰβ 688, 6ζθηΐα ορίθ- 
τίβφυο αἰνίἀθγθ, πθοποη οἱ ᾿ΠἸαγαπὶ ραγίαπι 8} 86Γ- 
γᾶγθ, αἱ Ἰφαδὶ ἐχ ἃροϑβίο!. ο8). χχχῖχ οἱ χιι οἱ 1}τ- 
Βαηὶ δρίβι. ἀδογεῖ. 7απὶ ἰαυάδλία, οἱ οοηοὶ!. σδηρτ. 
48η. ΥἹ1 6ἱ Ὑ}11. Οὐπὶ ΕΥ5Ὸ Δ} 128 ὑρ68 Θρίδοορυβ 
ῬΓῸ ἃυθὶγίο ἀϊδραηϑᾶγοὶ, δρίβοορδίιιπι Δπιθ θη 
π}0}11, αἱ 685 ἰηναάογθηΐ, ρϑυχ υπὶ γῈΓῸ δβθηΐβ ἰπη- 
Ῥεγιίγθηι, οἱ ε Θχἰ βϊπηαθδηὶ φυςεβδίυπι 6886 Δ] Οτὰ πὶ 
Ῥἰοιλίθπ). ν Ηυετιῦβ. 

(48) Περὶ ἧς προείρητο, εἰς. δὶς Ηοϊηϊ. οοἀ. Ηξο 
δυΐειη 6ρ. 6044. ῥτγιοιογιηἐ 1 : περὶ ἧς προείρητο" 
"δὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ, 
υ 
.(49) Σὸρ, ἥτις ἑρμηγεύετας συγοχή" Σιδὼν δὲ 

ιοὕτως καὶ παρ' Ἑδραίοις ὀνομαζομένη μεταῖαμ- 
θάνεται. ἤξξο οπιῖδρὰ δγαπὶ ἴῃ ποβίγο οοάϊοο, εἰ ἴῃ 
ἐμιεγργοιδιίοπα Εγαβΐ : οδυβπὶ ργιδυυσγαῖ οὐ υ πάθῃ) 

96 Ἰμ]4. 3. "7 Μδιι]}ν. χν, 921, 42. 

Περὶ τῆς Χαναγαίας. 
« Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν εἰς 

τὰ μέρη Τύρου χαὶ Σιδῶνος, καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία. » 
Πόθεν, « ἐκεῖθεν; ν ἢ ἀπὸ γῆς Γενησαρὲτ, περὶ ἧς 
προείρητο (48) " « Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν 
γῆν Γενησαρέτ; ν» ᾿Ανεχώρησε δὲ, τάχα διὰ τὸ σχαν- 

δαλίξεσθαι τοὺς Φαρισαίους ἀχούσαντας, ὅτι οὐ τὸ 

εἰσερχόμενον, ἀλλὰ τὸ ἐχπορευόμενον χοινοῖ τὸν ἄν- 
θρωπον. Ὅτι δὲ διὰ τοὺς ὑπονοουμένους ἐπιδουλεύειν 
εἶπε τό" « ἀνεχώρησε, » δῆλον ἐχ τοῦ " « ᾿Αχούσας 

δὲ, ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γα- 
λιλαίαν. ν Τάχα διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Μάρχος ἀναγράφων 
τὰ χατὰ τὸν τόπον φησὶν, ὅτι, « ᾿Αναστὰς ἦλθεν εἷς 

τὰ ὅρια Τύρον, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδένα 
ἐθέλησε γνῶναι. » Εἰχὸς, ὅτι τοὺς σχανδαλισθέντας 

( ἐπὶ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ Φαρισαίους περιΐστατο, πε- 

ριμένων τὸν ἐπιτηδειότερον εἰς τὸ παθεῖν χαὶ καλῶς 
ὡρισμένον καιρόν. Εἴποι δ᾽ ἄν τις, ὅτι Τύρος, χαὶ 

Σιδὼν ἀντὶ τῶν ἐθνῶν λέλεχται. ᾿Αναχωρήσας οὖν 
ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ, εἰς τὰ μέρη τῶν ἐθνῶν παραγίνε- 
ται. Τύρος μὲν οὖν παρ' Ἑδραίοις ὀνομαζομένη με" 
ταλαμδάνεται Σὸρ, ἧτις ἑρμηνεύεται συνοχή" Σιδὼν 
δὲ οὕτως καὶ παρ᾽ Ἑόδραίοις ὀνομαζομένη μεταλαμ- 

δάνεται (49) εἰς τὸ, θηρῶντες. Ἐν δὲ τοῖς ἔθνεσι 

χαὶ οἱ θηρῶντές εἶσιν αἱ πονηραὶ δυνάμεις (50), καὶ 
πολλὴ συνοχὴ παρ' αὐτοῖς, ἡ ἐν τῇ καχίᾳ καὶ τοῖς 

πάθεσιν. Ἐξελθὼν οὖν ἀπὸ τῆς Γενησαρὲτ ὁ Ἰησοῦς, 

98 Μδι{}ν. χιν, 54. ν᾽ Μαίιῃ. τν, 19. ' Ματς. τιν, 3.. 

Ὁ νοοῖ ἱιογδίο, αἱ 1148 β8ρε ἢϊ. Εαὰ ποβ ὁ οοά. Βοξ. 
Βα ρρίονιιηυ8. Ογίφοπθβ ἐπ Φοαπ. νι, 21, 22 : Τύριοι 

- γὰρ ἑρμηνεύονται συνέχοντες. Εἰ Ποπιὶ]. 14 ἴῃ δο5ιι, 
ἀς 5ίάοπα Ἄβθη85 : 504 81, ἰπαυϊῖ!, δὲ ἱπιθγργοίδιϊο- 
π6 ΠῚ ποιηϊπἰ8 γοάσδπι, αι0ἀ 5βἰμηϊῆοαί, Ῥεπαίτ ΕΝ, 
γ6] Ῥομαίογοδ; ν οἱ ποι. 16 βοααοσηίί : ε ϑἰδοηὶϊ 
ἀϊουπίαν δυίαπι, βίου! δηΐθ ἰδπὶ αἰχίπηυϑ, γεπαίο- 
τεδ; » οἱ Βοπη]. 15 ἰπ Ἐζβοΐ. : « Οὐπηη 8110 68. ἴῃ 
διάοποπι, 4υ8 ἰπίογργείδιῦ Ῥεμαίοτοβ. ν Ηϊεγοηγ- 
π08 2,6 ποηιΐπ. Ηοὗτ. : « Τγταβ, αὐ Ἠεργαῖοα ἀἴοῖ- 
ἴτυν Ζοτ, οἱ ἰμμογργοίδιιν Ττίδευίαιίο, 5ἰνθ Απραβί!α, 
νοὶ Ρογι πο. ν ἰάθη, ἰθίάθπι : «ε Βίάοη, Ῥεηαιο 
(τἰδι ἴα. ν Τγγυϑ8 ἃ ὝΧ, « δβιγίηχὶ!, οραγοίαυϊί. " 
Ιπ46 ποπιθὴ ΝΣ « Τυρὸδ;» πὰρ ΤΎΓΟ ποπιθῃ, 
αυοά τῶρί ἱπιροβίια 5ϊ1. διάοῃ ἃ ὙἫΣ « γεηδίυς 
65ὲ. » 1». 

(80) θηρῶντές εἰσιν αἱ πογηραὶ δυνάμεις. Βα 
δδί, ἀφηιοιθϑ : ἰἰὰ ΤΒΘΟΡΒγ]ΔοΙυ5. ἴρ 
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ἀνεχώρησε μὲν ἀπὸ τοῦ Ἰσραὴλ, ἦλθε δὲ οὐχ εἰς Α 
Τύρον χαὶ Σιδῶνα, ἀλλ᾽ εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶ- 
νος, τῷ ἐχ μέρους νῦν πιστεύειν τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. 

Ὡς εἰ εἰς πᾶσαν Τύρον, καὶ Σιδῶνα ἐπεδήμησεν, 
οὐδεὶς ἄπιστος ἐν αὐτῇ χατελείφθη. Κατὰ δὲ τὸν 

Μάρχον᾽ ε ᾿Αναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
Τύρου, » τῆς συνοχῆς τῶν ἐθνῶν, ἵνα χαὶ ἀπὸ τῶν 

ὁρίων ἐχείνων οἱ πιστεύοντες σωθῆναι δυνηθῶσιν, 
ἐπὰν ἐξέλθωσιν αὐτά πρόσχες γὰρ τῷ «ε Καὶ ἰδοὺ 

γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐχείνων ἐξελθοῦσα 
ἔχραξε λέγουσα " Ἐλέησόν με, υἱὲ Δαυὶδ, ἣ θυγάτηρ 
μον δεινῶς δαιμονίζεται. » Καὶ οἶμαι, ὅτι οὐκ ἂν μὴ 
ἐξελθοῦσα ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐχείνων χράζειν πρὸς Ἰη- 

σοῦν ἐδύνατο ἀπὸ μεγάλης, ὡς ἐμαρτυρήθη, πίστεως " 

χαὶ χατὰ τὴν ἀναλογίαν γε τῆς πίστεως ἐξέρχεταί 

τις ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὁρίων, ἃ, ὅτε διεμέρι- Β 

ζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος, ἔστησε χατὰ ἀριθμὸν υἱῶν 

Ἰσραὴλ (51), καὶ τὴν ἐπὶ πλεῖον φορὰν αὐτῶν ἐχώ- 

λυσεν. Ἐνταῦθα μὲν οὖν ὅρια εἴρηταί τινα Τύρου 
καὶ Σιδῶνος " ἐν δὲ τῇ Ἑξόδῳ ὅρια τοῦ Φαραὼ, ἐν 
οἷς, φασὶ, γίνονται αἱ κατὰ τῶν Αἰγυπτίων μάστιγες. 

Καὶ νομιστέον γε ἕχαστον ἡμῶν, ἁμαρτάνοντα μὲν, 

ἐν τοῖς ὁρίοις εἶναι Τύρον, ἣ Σιδῶνος, ἣ Φαραὼ καὶ 
τῆς Αἰγύπτου, ἢ τινος τῶν ἔξω τῆς τοῦ Θεοῦ χληρο- 

δηοτίας" μεταθάλλοντα δὲ ἀπὸ τῆς χαχίας εἰς ἀρε- 
τὴν, ἐξέρχεσθαι μὲν ἀπὸ τῶν χατὰ τὰ φαῦλα ὁρίων, 

φϑάνειν δὲ ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς μερίδος τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἐν 
πούτοις οὔσης διαφορᾶς, ἥτις φανεῖται τοῖς τὰ τοῦ 

μερισμοῦ καὶ τῆς χληροδοσίας τοῦ Ἰσραὴλ δυναμέ- 
νοῖς ἀνάλογον τῷ πνευματιχῷ συνιστάναι νόμῳ. 
Πρόσχες δὲ καὶ τῇ οἱονεὶ ἀπαντήσει γενομένῃ τοῦ Ἰη- 

σοῦ πρὸς τὴν Χαναναίαν γυναῖχα " ὁ μὲν γὰρ ἔρχε- 
ται ὡς ἐπὶ τὰ μέρη Τύρον καὶ Σιδῶνος, ἡ δὲ ἐξελ- 

θυῦσα τῶν ὁρίων ἐχείνων κέχραγε λέγουσα - « Ἐλέη- 
σόν με, Κύριε, υἱξ Δαυίδ. » Χαναναία δὲ ἣν ἡ γυνὴ, 
ὅπερ μεταλαμθάνεται εἰς τὸ, ἡτοιμασμένη ταπει- 

γώσει (823). Οἱ μὲν δίκαιοι ἡτοιμασμένοι εἰσὶν ἐν 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν (5), καὶ τῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
ποῦ θεοῦ ὑψώσει " οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἡτοιμασμένοι τα- 

πεινώσει τῆς ἐν αὐτοῖς χαχίας, χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὴν 

πράξεων, ἑτοιμαζόντων (54) αὐτοὺς αὐτῇ, καὶ τῆς 
βασιλευούσης ἐν τῷ θνητῷ αὐτῶν σώματι ἁμαρτίας. 

Πλὴν ἡ Χαναναία ἐξελθοῦσα ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐχείνων, 
ἐξήει ἀπὸ τοῦ ἡτοιμάσθαι (85) τῇ ταπεινώσει, χε- 
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αυϊάοπι 80 Ι5γδθ], υθῃ! γ6γῸ ἤθη Τγτγαπι γ6] δἰάο- 
ΠαΠΊ, 564 ἴῃ ρᾶγίοβ Τγτὶ οἱ δ᾽ ἀοηΐδ, υἱ βᾶγβ δοῦυπι 

4υἱ 6 ρόηιθυ5 ϑυηι πιης ογοάδί, 118 υἱ 51 Τγγυτν 
τηνε γβ8π) εἴ 5 ἀοηθπὶ ροΓ υϑιγθ5θῖ, Π}}168 ἢ 68 

ΤοΙΙοῖυ5. [υἱδ5εῖ ἱπογθίυϊυ8. Αἱ ἰαχία Βίδγοιιπι : 

« ϑυΐβθη8 δεδϑὺ5 ΔΌΪ ἰπ ἤμποβ Ὑγτὶ, ν δηριιϑι1δ 
ποπρα βοπιίυπι, υἱ οἱ βδί υἱθα) ΘΟη 5640} ροβϑοπὶ 
ογθάθηιοβ 6 ἢηΐ!)5 1115, ροϑιεδαυδπι ἐσ 115 εβγαβϑὶ 
[υἱδϑαηῖ, Ναπι δηΐπηυπὶ δὲ ἰά δάνογιθ " : « Εἰ δοὺθ 
τὸν ΟΠμαπαηδᾶ ἃ 509 ἤπίθυ5 1}}19 οσγοβϑᾶ οἷἃ- 

ΤηδΥΐ. ἀϊοοθηβ : Μίβογογα πιοὶ, ἢΠ θανι ἃ, Ω]184 πηθᾶ 

Π)41}6 ἃ ἀξπηοηΐο νοχαίαγ. » Αἱ 660 αυϊάσπι ἀχἰ βιϊ πιὸ 

πἰδὶ ὁ ἤηΐθυδ 1118 οχ ἰϑϑοὶ, λὰ δοϑυμῃ οἰαπιᾶγο ΠΟἢ 

Ῥοιυΐ586 6χ πηᾶζηδ, τὲ ρογ ἴα πὶ ο5ι, θά : οἱ ργὸ 

Πἰἀοἱ ρμογιίΐοπα δργαάϊυν 4υβδ 6 ἢπίθυβ φοηίίαπι,,᾿ 
υᾶ8, « αυδηὰο ἀϊνίἀοθαί ΑἸεἰ5ϑπιι8 οηῖαβ, 60η- 
βιϊτυἷι ᾿υχῖδ πυπιόγυπὶ ΠΙογαπι ἴ8γδοὶ ἢ, » οἱ ῥγοὶ νὴ - 
θυ πα υἱιογία5. ῥγοίδγγοηιαν, ΗΊς ἰφίίαν ἤπε8. αυΐ- 

ἄδπι Τγτὶ οἱ Β᾽ἀοη 5 ἀϊοιὶ βϑυπὶ; ἴῃ Εχοάο διι6πὶ 

ἤπο5 Ρ] Δ᾽ δοηὶβ ", ἰμ φυΐθα8, ἰπαφαΐυηι, υηἰ Παρεὶ 
άνοῦθυ5 ΖἘφγριΐοβ. Ας οοηϑοπάυπι αιυϊάδπι εϑὲ 

υπυπιαυσπιᾳι6. ποβίγυπι, ἀυπὶ ρεοοδί, ἴῃ Πηΐδυ5 

γογβατὶ Τγτί, νοὶ δ᾽ ἀοη 8, τοὶ Ῥμαγδοπίβ οἱ  φγριΐ, 
γε] δἰ ἰου8 δχ ᾿18 ψυὶ ϑυηὶ ὀχίγα πωγοαά 5 [εἰ 

ἀϊδβιν θυ σηοπὶ ; πιστδηίοπὶ Υ6ΓῸ 8 νἱτἶο δὰ υἱγιυ- 

ἴοιη, δχὶγα 6 υἱόγαπὶ Ππἰυυβ, δά ἤπ68 ν6γῸ ρϑγιὶβ 

Ῥεῖ ρμεγνοηΐγα, οὔτι ἴῃ 5 ἰΔπιθῃ 511 ἀϊεγοηιία, 

408 εἷβ Δρράγεῦ! αυΐ ροβδυπὶ 6 φυα δὲ αἀἰνίβἰο- 

ῃ6πὶ οἱ ᾿ιϑεγοά (4115 [βγοὶ ἀϊ βίδα! πο πὶ ρΡογιϊποπὲ,. 
Ἰυχία βρί για} 18 1ορ5 ταϊοπθαὶ φοπβιί πα γα. Αἰεπ 8 
ἰΐδπι δά ἤσπο 7680 4υδοὶ οοσυγδαπι (δοίαπι ται] τὲ 

Οἠδπδηφθᾶὶ ; ἰδ δηἶπὶ γϑηΐξ ἰδπαυδπὶ ἰπ ρᾶγίθ8 Τγγὶ 
οἱ Βἰάοηΐβ ; μα δυΐδπὶ ἃ ἢηΐδυδ ᾿}}}8 οργεβ88 οἷἋ- 

ΤρΔΥΪὶ ἀΐδδιι5 : ε Μίβογοτγα τηοὶ, θοπῖπα, ΠῚ θανὶά. » 

Μυϊϊὲν τογὸ ογδὶ Ομδηδπϑδ, αυοά ἰπιεγργοίδίυγ αὐ 
μιπιίαιεηι ματαία. δυδιὶ ᾳυϊάεπι ρᾶγδιὶ βυπὶ δὰ 

τερηῦπι οαἰογαηι, εἰ εἰδιίοποπη αὐ ὁδὶ πη γορβηθ 

Βεΐ : Ροθοδίογοβ δυΐδπι ρᾶγδί! δὰ δ] θοιοπθ πὶ Π6- 

φυΐϊί φαα ἴῃ Π}18 681 εἰ (δοϊπογυπι αυς [υχίᾶ {181 

ἔσηι, Βο5 8 6λπ| ργαραγδηίίυπι, οἱ ρϑεσαῖί ἰπ τηυγ- 
141} δογυπι ΘΟΥΡΟΓΟ ΓΟρΠ π |5 ". Οδίογυπι ΟΠδιδηδα 

οὔγεβϑα 6 Πηΐθυ5 1115, ἃ ργραγαίΐοηβ )ὰ δὐ)όσίίο- 

ἤθη οχίγογδί οἰλη8η8 οἱ ἀϊοθη5 ὃ : ε Μίβογογδ υἱοὶ, 

οπιῖπο, 1 θανὶά. » 
χραγυΐα χαὶ λέγουσα" ε« Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυίδ. » 

ὙΜλι}ι. χν, 92. 5 θοιίογ. σχχι, 8. 

(ὅ1) “Ἔστησε κατὰ ἀριθμὸν υἱῶν Ἰσραή... ἴιὰ Ὁ 

16 ἤαῦοῦς Ηδθγαίοα, οι. χχχης, 8, "3 “ΞΟῸΣ 

«Ἰυσία πυπιογιπὶ {{ΠἸ γα πὶ Ι5γδοὶ; ν» φυοπιδά- 
πιοάσαι ἱπιογργθίθϑ οπη68. 501} υΧΧ : χατὰ ἀριθμὸν 

ἀγγέλων Θεοῦ. μεφξεγϑηὶ [οτίλ886, ὮΝ ΠΣ ΠΣΘΏΡ, 
4 )υχίδ πυηογυμῃ ΠΠἸοτυ πὶ Ὠοὶ, » αυρα 4}}}}| φυσι 
ϑεριυδρὶ πα τοϑάϊάογιιηί, ἄγγελοι. ΑΙ ἀπεἰφυ 55) πη 
1θπη ρον} .}5 ἰπ ἱπιθγργοῖι:5 886 Γ8 γαγίϑίδϑ μ686 ἱπο- 
ἰετῖι, πὶ 4υ ἴῃ γνοϊυϑιἰδοἰπιογιπὶ Ρδίγυπι [ἰ0 18 
δρραγθδί. Ονιβθη65 ᾿οπ}}}. 28 πη Ναυη]. : « Οὐ βἰουϊ 
εὐὺπὶ ἀΐδρεγρογοῖ θδυ5. ἤιΐυ5 Αὐληι, βίδιυϊί {Ππ|68 
φΈΠ|} Π| ϑθοι τι πὶ πη πη θυ απὶ Δηροογυι ἢ εἷ,» να}, αἱ 
τ 8.118 Ἔχοπιρ!αγίυυβ Ἰοσίμνι8, «5 ΟΠ 6 1}ΠῈ πα] ἢ 
διογθνη [8γϑε}, » εἴα. οἱ ον. 15 ν Εχθεὶι., « βδοιῃ- 
ὅππῃ πυππόγυηι δι φοϊογαηὶ [)6Ϊ, ν βίνα αἱ πιο 5. [ὰ- 

" Εχοά. τηι, 9; χν 4. 8. Βοπι. τἱ, 13. “Μλ. χν, 22, χσυ, 50. 

γμοΐ, « ϑεουπάσηπι πα πόγυπὶ Π]ἰογα πὶ ἴδγαθὶ]. » Ησυετιυβ. 
(582) Ἡτοιμασμένη ταπεινώσει. Α, γὴ5 υὑπ66 Νὶ- 
ἢ] ΨῈῺ2 «ἰπουγναίυ5, ἀθργοβ808, » εἱ μὲ γ πηοίδρ[ο- 

ΤϑΠ, ἐ αὐτο φρο ᾽ "Ἣν μὴν Ἰοθ0 ΡΟ ΤΙΕδμΙθ Ὁ 
αναναία δὲ, ἡτοιμασ ἢ ταπεινώσει. 0. 

δ (85) ἀπ ἘΣ ἂν βασιλείᾳ τῶν οὐ- 
ραγνῶν, εἰς. ᾿ΑΙυἀἱ δὰ Μαιιν, χχν, ὅ4. μορθηάυπι 
νἱάδιυγ : ἡτοιμασμένοι εἰσὶ βασιλείᾳ, εἰ6.», υἱ ἧτοι- 
ασμένοι ταπεινώσει, ὑψώσει. ΤΙΔΟΡΠγ] οι ὁχ μος 

μων Οἱ γὰρ δίχαιοι τῷ ὕψει τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
ἡτοιμάσθησαν. ἰν. 

(84) Πράξεων, ἑτοιμαζόντων. ἴϊἃ 5ογρίυπι ογαὶ 
ἰπ οοὐά. ἤοϊπι. οἱ ἤδς. δ6ά 48 ηοη νἱάδι οογεῖ- 
ξοηάυπι 6556 ἑτοιμαζουσῶν Υ 10. 

(δὅ Ἡτοιμάσθαι. ϑὶς οοὐοχ Βαρίυβ, 4}}} νϑῖο 
ἡτοιμασθῆναι.. 
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47. ΟοἸΠ χα δυίοπ! ἐχ Ἐνδηρθ δ αὐΐηᾶπη οὐπὶ α Συνάγαγε δὲ ἀπὸ τῶν Εὐαγγελίων, τίνες μὲν αὐ- 

Πηΐυηι θανί ἃ ἀρρε!]δηὶ, 5ἰους {Π|4, οἱ οὐοοὶ φαΐ ὀγαπὶ 

Φουγιοιναπίε ; αυἱηαπὶ γογὸ ΕἸ απὶ θεἷ, δία ἰά φυΐ- 

ἄπ 5'π6 δι ἀϊπηθηῖο νοοαῦυ}}} νεγο, αἱ οἱ ἀφοπηοηϊδλοὶ 

ἀϊεθηίε8  : « Ουἱά πο} }5 οἱ τ|0], 611 Π6ΐ ; » φυϊπᾶπι 

δυῖοπι οὑπὶ Δ δοιίίοπα νοοΐβ, ὑόγ, πα φαΐ ἰπ πᾶν αὶο 
δάογδυδηὶ ἀΐεδι 5 1: ἐὝογο 50 Δ, ΕἸ] 5 1)6] 68.» 
ΠΪοταπι βεὰ δηΐπὶ οοἰ]οοιΐο υαἱΠ18 τὶς εἰ ἱ, Ορί που, 

84 θογυπ οοξηοδοοηάληι οἰ ογοηι8πὶ αυὶ δὲ 7δδυπὶ 

᾿Δοσούπηϊ ; ποηηα}}} φυΐάοπι οαπ, υἱ φυὶ ὁχ δοπηΐῃθ 

Ὀανία βϑοιηϑιη ΟΔΓΠ6ΠῚ δομ υ5 511, δάθῃηι ; φυΐϊ- 

ἀμ πὶ Ὑ6ΓῸ (Δ πη υ2Π| ΘπΠπ|, 4υἱ « ργραοβιϊπαῖι5. 6ϑί 

ἜΠίας θεοὶ ἴῃ νἰνίαιθ, βοουπά πὶ βρί γί τ π| ϑαποι  ςᾶ- 
εἰοηΐ 5", » οἱ Βογαπι αἰϊφυΐ οὐπὶ ἀἰϊοίίοηα, υϑγδ ; }}- 

4υΐ νόγῸ ὔβαμα 18. Δηϊπιδάνογια ργαίογεᾷ Ομᾶ- 

ΠΔηξδΔΙ) ΠΟη ΡΙῸ ἢ10, 461 ῬΓΟΓΒῸ8. 01 φΟΠυἶ558 

ἢΠ|8πὰ ἄρρᾶγει, δ ὑγυ Πα ἃ ἀβιιομα φγαν οῦ νυ6- 

τϑίἃ ΟΓΔΒ56 ; Αἰΐδιπι δυΐθιη πιδίγοιῃ Πιίαπι φυὶ ἀθ- 

[υποῖυ8 οἰογευδίαγ, υἱναπι γϑοερί886 ; εἰ Τυγϑὺβ 

ΔιῸ δγπαφοσυμ ργὸ ἢΠὰ ἀποίεοὶπι ἀπποβ πδίδ. 

νεῖ πιοιίαδ, ογά586 ἰδ; τορι! ῃ) ΥΟΓῸ ΡΓῸ {{Π||0 

αυμ5ὶ οἰ πα πὶ Ὡϑτοίδη! 6, εἰ Δ πη) πὶ τηογίίατο 1". 

Δι {4 ἃ ἀφιβοπε ͵δοιδία, εἰ {Π|Ππ|8 Ἰηογίαυβ ἀυδθιι 

εγδηΐ τηλίγίθι}5 οὐ} : οἱ {ΠῚ ἰϊεπὶ πηογίυα, οἱ 

{ἰϊι5 δὰ τηοτίθηι ὑ8406 φφγοίδι8, ἀυοθυδ ραινῖθι18, 

απόγατα ἢΪς ΔΓΟ  ϑΥποβομα5, Γαφυ]υ5 {6 ὁγαι. Ητς 

διιίθηι ἀδ αἀἰνογδὶβ δηΐιπάγαπι μαηογίυυ8, 408 1650.5 

νἱν ἤοδη8 β8παι, ἀΐβδαγοιἀϊ πηϑι γί πὶ οὐδε Π6ΓῈ ἂγ- 

υξίγογ. Ας αυαουπαια βαπαΐ ἴῃ ροΟρυ]ο, δὰ ρθβ6γ- 

πὶ αυθ βογὶρία βδιηΐ ἃ} ὄνδηρο 5118, ἰαης διιηὶ 

ἴλεια, αἱ ὀγβάδγοι ἰδ 4υἱ αἰϊοψυίη πἰδὶ νυἱβὶβ βἰψηὶβ 

οἱ ργοα 8. ποθὴ ογθἰββθηῖ ν5 ; δὴ φυς 8]1- 
4ιαπάο, ΘΟΓΆΠΙ, 408 5ΘΏΙραΓ νἱγίιε δεδὰ ρετῇ- 
οἰμπίαΓ, Βυη 0018 εγαηϊ. Νυηχυϑῃ δηΐπι οοπεϊηρὶι, 
αι νυ πιηυ 486 δοτυπι αυς Βοῦρα βυηὶ, βεου- 
ἀαπι ουὐυβηυς ἀϊρι!δίοπι νἱγίυϊθ θεῖ πολ [Δεϊυ πὰ 
δἰ1. Ομνδυλμῖθα ἰβ᾽ τὰ ρΓΟΡΙΟΓ ΖΘ Π08 διμιπὶ π6 ΓΟΒΡΟΗ- 

δίοπθιῃ υΐε θην ἱπηρθίγαγα π γαῖ ἃ δ65α, ργοῦ- 

ἰοηΐθ 56 ποη δά αἰϊυά φυϊἀρίδη ἃ Ῥαίγα « πλίβδυπι, 
εἰβὶ δι ονββ φυὰ μογίδγαμί ἀοπιι5 Ι5ΓΔ0] 15, ν 56 ῃ08 
νἰ ΕἸ !οοὲ Δηϊ πιάτα πὶ ρογβριοϑοίυπῃ ρον ϊίυηι : 56 οἷν 

Ριοροβί!υπι οἱ δον διϊοπομ δοδυ οἱ ΕἸ ΠΟ χα ἢ θ᾽ 8 πὶ 
ΓόΒροηδι1ΠῚ ξοηϑοη αν, συοὰ ἰρβἰυ5 ἀδοίηγαι 'φπο- 
θὲ αίθιιι, οὐιδαας πηϑυ ἐὰπὶ βίη σαι, 69πὶ νἱ δ! ϊοοὶ 

τὸν καλοῦσιν υἱὸν Δανὶδ, ὡς αὐτὴ, χαὶ οἱ ἐν Ἱεριχι 

τυφλοί (56) " τίνες δὲ υἱὸν Θεοῦ, χαὶ ἧἦτοι χωρὶς τῆς, 

ἀληθῶς, προσθήχης, ὡς οἱ δαιμονιζόμενοι λέγοντες " 

« Τί ἡμῖν χαὶ σοὶ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ “ » τίνες δὲ μετὰ 
τῆς, ἀηθῶς, προσθήχης, ὡς οἱ ἐν τῷ πλοίῳ προσ- 
χυνοῦντες " « ᾿Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ " » λέγοντες αὖ- 

τῷ. Καὶ γὰρ χρήσιμος, οἶμαι, ἔσται σοι ἡ τούτων 
συναγωγὴ πρὸς τὸ ἰδεῖν τὴν διαφορὰν τῶν προσιόν- 
των" τινὲς μὲν οἱονεὶ τῷ γενομένῳ ἐχ σπέρματος 
Δανὶδ χατὰ σάρχα προσίασι " τινὲς δὲ ε τῷ ὁρισθέντι 

Υἱῷ θεοῦ ἐν δυνάμει, χατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, » χαὶ 
«πούτων τινὲς μὲν μετὰ τοῦ, ἀ-1ηθῶς" τινὲς δὲ χω- 

«θὶς τούτου. Εἶτα πρόσχες, ὅτι ἡ Χαναναία μὲν οὐ 
περὶ υἱοῦ, ὃν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν γεγεννηχέναι φαίνεται, 

Β ἀλλὰ περὶ θυγατρὸς παρεχάλει, δεινῶς δαιμονιζομέ- 
νης ἄλλη δὲ μήτηρ υἱὸν ἐχχομιζόμενον νεχρὸν ἀπο- 

λαμθάνει ζῶντα - καὶ πάλιν ὁ μὲν ἀρχισυνάγωγος 

περὶ δωδεχαέτους θυγατρὸς ἀξιοῖ, ὡς ἀποτεθνηχνίας 

ὁ δὲ βασιλιχὸς περὶ υἱοῦ, ὡς ἔτι νοσοῦντος χαὶ ἀπο- 

θνήσχειν μέλλοντος. Δαιμονῶσα τοίνυν θυγάτηρ, χαὶ 

υἱὸς νεχρὸς, δύο ἦσαν μητέρων “ χαὶ τεθνηχυΐα θυ- 

᾿χάτηρ, καὶ υἱὸς πρὸς θάνατον ἀσθενῶν, τῶν δύο πα΄ 

τέρων, ὧν ὁ μὲν ἀρχισυνάγωγος, ὁ δὲ βασιλιχὸς ἦν. 
Ἔχειν δὲ ταῦτα πείθομαι λόγους περὶ γενῶν ἐν ᾧ.- 

χαῖς διαφόρων, ἅστινας ὁ Ἰησοῦς ζωοποιῶν ἱᾶται. 

Καὶ πάντα δὲ ὅσα θεραπεύει ἐν τῷ λαῷ, μάλιστα 

ὑπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν ἀναγεγραμμένα, γέγονε μὲν 
τότε, ἵνα οἱ μὴ ἄλλως πιστεύοντες, ἐὰν μὴ ἴδωσι σῆς 

μεῖα καὶ τέρατα, πιστεύσωσι" σύμδολα γὰρ ἦν τά 

ποτε, τῶν ἀεὶ ὑπὸ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ ἐπιτελουμά- 
νων. Οὐχ ἔστι γὰρ ὅτε ἕχαστον τῶν γεγραμμένων 

ὑπὸ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ κατὰ τὴν ἑκάστου ἀξίαν οὐ 
γίνεται. Γένους μὲν οὖν χάριν ἡ Χαναναία οὐδὲ ἀποχρί- 

σεως ἀξία ἣν τῆς ἀπὸ Ἰησοῦ τυχεῖν, ὁμολογοῦντος οὐχ 
ἐπ᾿ ἄλλο τι « ἀπεστάλθαι ν παρὰ τοῦ Πατρὸς «ἣ πρὸς 
τὰ πρόδατα τὰ ἀπολωλότα οἴχου Ἰσραὴλ, » γένος ψυ- 

χῶν διορατικῶν ἀπολωλός - προαιρέσεως δὲ ἕνεχᾶ 

καὶ τοῦ προσχεχυνηχέναι Ἰησοῦ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ ἀπϑ- 

κρίσεως τυγχάνει, ἐλεγχούσης αὑτῆς τὴν δυσγένειαν, 
καὶ τὴν ἀξίαν αὐτῆς παριστάσης, ὅτι ψιχίων, ὡς χυ- 

νίδιον, καὶ οὐκ ἄρτων ἦν ἀξία. Ὡς δὲ ἐπιτείνασα 
τὴν προαίρεσιν, καὶ παραδεξαμένη τὸν Ἰησοῦ λόγον, 
ἐπιδικάζεται χἂν ὡς χυνίδιον τυχεῖν Ψιχίων, χαὶ ὁμο» 

μι οἴ8, αἱ οΔ( ΘΠ] πὶ, ἢ π΄ ραπίθυ5 ἀϊσήδηι 6856. σαπὶ Ὁ λογεῖ χυρίους τοὺς εὐγενεστέρους, τότε τυγχάνει 
δαίει ἰμ!δηβίογα διυαΐο, οἱ ἐοπιργοῦαίο 7681: Β6Γ- 
")0η6 [ἃ οὐπίοπαϊ!, ὧἱ νϑαν οϑ (618 πιϊο5. ἱπηρο- 

ἰγοὶ, οἱ ϑ6πογουΐογοθ 6556 ἀοπιΐη08 οΟπἤί(οίυγ, ἰὰ 0 

ΡΡΒΡΟὨΒΙΟΠΘΠῚ Δ] 6γὰπὶ ΟὈμηαῖ, αὐε πιδαιϑιη {Π|π8 

{ἰάδηι (αϑίαίι, (αἱαγαπιηας {1} φασί νοι μο!!οοίαν. 
Εχίβιΐπηο δυΐδπι, οὰπὶ ργορογιίοηα δ ε ἢΠ]18πν 4:8 

δι! ΓΘ ΠΊ 681 δεγυβαίθηι, θαγαπι ῬΩΩΠ τηδίγϑι 15,» 

ἤυβαηϊνια βἰ αι αι, ἰπιθ! Πρϑιἀδπι 6856 ΟἹ Δ ΔΠΙΒΆ1, 

Ἰ)δίγοπιη Ῥυ Ὁ} 5 ἃ ἀξβδιποιΐο γοχαία!, 40:5 πηδίτὶ 8 

τ Μλι}. νει, 99. 9 ἤοιη. 1, 4. 
"311. 48. 

5 Μδῖ1ι. χιν, 54. ΤΣ ᾿ 
αἰ.ν, 30. 1: 1}. χ, ὁ; χν, 24. 

ἀποχρίσεως δευτέρας μαρτυρούσης αὐτῆς τῇ πίστει, 
ὡς μεγάλῃ, καὶ ἐπαγγελλομένης ἔσεσθαι αὐτῇ ὃ 

βούλεται. ᾿Ανάλογον δ᾽ οἶμαι « τῇ ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ 
ἐλευθέρᾳ μητρὶ Παύλου, » καὶ τῶν παραπλησίων 
αὐτῷ δεήσει νοῆσαι τὴν Χαναναίαν, μητέρα τῆς δεῖ" 
νῶς δαιμονιζομένης, σύμδολον τυγχάνουσαν μητρὸς 

τοιᾶσδε ψυχῆς (17). Καὶ ἐπίστησον εἰ μὴ εὗλογόν 

ἐστιν εἶναι καὶ πολλοὺς πατέρας, χαὶ πολλὰς μητέρας, 

ἀνάλογον τοῖς πατράσιν ᾿Αδραὰμ, πρὸς οὗς ἀπήει ὁ πα’ 

1 [00 νι, 19, 15. "' ΜαιιΝ. ιχ, 18; 708ι. τν, ἐδ. 

(86) ΟἹ ἐν "Ιεριχοῖ τυφλοί. ἘΠῚ ΔΙ ἰΐομο οαοὶ ἄπο, 46 φιαΐνυ5. Μά. ιν, 97. Ηυετιῦϑ. 
(81) Μητρὸς τοιᾶσδε ψυχῆς. Υἰάα Ηϊεγοηγιιυπι. 
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τριάρχης, καὶ τῇ Ἱερουσαλὴμ μητρὶ ὡς Παῦλός φησι Α Ο)υβπιοά! Δηϊπιϑ ΞΥΠΊΟΪ πὶ 6ϑί. ἂς διίδδθ πὰ πὴ γᾶ- 

περὶ ἑαυτοῦ, χαὶ τῶν ὁμοίων αὐτῷ. Εἰχὸς δὲ ἐξελη- 

λυθυΐζαν ταύτην, ἧς σύμδολον ἡ Χαναναία, ἀπὸ τῶν 

ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος, ὧν τύποι ἧσαν οἱ ἐπὶ γῆς 

«ὅποι, προσεληλυθυΐαν τῷ Σωτῆρι ἠξιωχέναι αὐτὸν, 
χαὶ ἔτι νῦν ἀξιοῦν λέγουσαν" ε Ἐλέησόν με, Κύριε, 
υἱὲ Δαυὶδ, ἡ θυγάτηρ μου δεινῶς δαιμονίζεται. » Εἷ- 

τα καὶ τοῖς ἔξωθεν, χαὶ τοῖς μαθηταῖς, ὅτε δεῖ, ἀπο- 

χρινόμενος εἶπε τό" ε Οὐχ ἀπεστάλην, » διδάσχων, 

ὅτι εἰσί τινες προηγούμεναι ψυχαὶ νοεραὶ, καὶ διορα- 

τικαὶ ἀπολωλυῖαι, τροπιχῶς λεγόμεναι « πρόδατα 

οἴχου Ἰσραὴλ, » ἅπερ, οἶμαι, οἱ ἀπλούστεροι, ἐπὶ 
τοῦ κατὰ σάρχα Ἰσραὴλ νομίζοντες λελέχθαι, ἀναγ- 
χαίως προσήσονται, ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἀπεστάλη 
ὑπὸ τοῦ Πατρὸς, οὐχὶ πρὸς ἄλλους ἣ τοὺς Ἰουδαίους 

ἐχείνους ἀπολωλότας. Ἡμεῖς δὲ οἱ εὐχόμενοι ἐξ ἀλη- Β 

θείας λέγειν, « εἰ καὶ Χριστόν ποτε χατὰ σάρχα ἐγνώ- 
χαμεν, ἀλλὰ νῦν οὐχέτι γινώσχοντες, » ἴσμεν τοῦ 

Λόγου προηγούμενον εἶναι ἔργον σώζειν τοὺς συν- 
ετωτέρους " οἰχειότεοοι γὰρ οὗτοι παρὰ τοὺς ἀμθλυ- 
τέρους αὐτῷ τυγχάνουσιν. ᾿Αλλὰ ἐπεὶ « τὰ ἀπολω- 
λότα πρόδατα οἴχου Ἰσραὴλ, » παρὰ τὸ κατ᾽ ἔχλο- 
γὴν χάριτος λεῖμμα, ἠπείθησαν τῷ Λόγῳ, διὰ τοῦτο 

« ἐξελέξατο τὰ μωρὰ τοῦ χόσμον, » τὸν μὴ Ἰσραὴλ 

μηδὲ διορατιχὸν (88), « ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφοὺς 
τοῦ Ἰσραήλ" » καὶ ἐχάλεσε ε« τὰ μὴ ὄντα, ν συνετὸν 
ἔθνος παραδοὺς αὐτοῖς, οἵ ἠδύναντο χωρῆσαι ε τὴν 

μωρίαν τοῦ χηρύγματος, » χαὶ εὐδοχήσας σῶσαι 
τοὺς εἰς τοῦτο πιστεύοντας, ἵνα διελέγξῃ « τὰ ὄντα, 

τἰο πὶ σοΟπβαπίδηθιπι δἰ. οἱ ΡΙυΓ6 5 6556 ραϑίγοβ, οἱ 

ΡἴμγΕ8. ΤΏΔΙΓ65 ᾿π5ι8 7 ρδίγῃπι ΑὈγδίιαπι, δὰ αυο8 

Ἀθ11ι ραϊγίδνοιια ᾽δ, οἱ Ζογυ 5416 Π) τηδιγῖβ ψυδπιδά- 
τηοάυπι 34ἰ1 Ῥϑυ]υ5 ἀδ βεῖρβο, βδυΐαιδ βίῃ] θυ. 

ὙοΥ δι πη} 16 6δὲ δυΐοῖα ἐβγοββᾶπὶ {Π|ὰπ|, οευ}ι5 505 

ΒΥΠΡΟΪ πὶ 68. ΟμΔπδηθᾶ, ὁ πη ΐδυ5 Τγτὶ οἱ δἰἀοπὶδβ, 

φυογυ ἤριιγα δγϑμὶ Ἰοοᾶ ἰ6ΓΓᾶ;, ροβίᾳιαπι δορα981} 

δὰ ϑεγυδίογεπ), ογδ850 {ΠΠῸ πὶ, δὲ σης Θἰϊδπ) Ογᾶγο 

ἀϊοοηίοιη 15 : « Μίβογογα ιηρΐ, δοιηΐηα {ΠῚ λ)ανὶἀ, 

ΒΠὰ πηθᾶ πιᾶ]ὲ ἃ ἀππιοιΐο νοχαίυγ. » θεϊμάθ οἱ ἰϊβ 

υἱ [(ογἱ8. δι}, εἱ ἀϊβοῖρι 8, οαπὶ γο8 (8 μοβίυ]αί, 

τοϑροηάοθῃβ ἀϊχὶϊ " : ε ΝΟ 5ῸΠῚ Πιίϑϑυβ, » ἀθοθπ8 

6586 Ρογάϊ 895 φυδϑάδπι ργποῖρα 85 δηΐτηα5. ἰπ|6}}}- 

ἔθῃ!65, οἱ ρογβϑρίοδοθβ, αυδ ἰΓορίο6 « οὐθ 5 ἀοπὶὺυδ 

ἰβγϑαὶ » ϑρρϑι δηΐων 15, 48 5 ΠΙΡΙΙοἴογο8, ορίπογ, ἀ8 

ΟΆΓΠΔ]} Ιϑγαθὶ ἀΐοῖα 6556 Δυθ ἰγαπίθ8, ΠΘΟΟββΑΓο οἵ 

ΠΠυὰ δἀπϊίεπί, δαγνδίογθιι ηοϑίγαπι ποθὴ δά αἰΐοϑ, 

4υδλη δὰ δυΐάδοοβ [1085 αυἱ ρατίδγιιπί, 4 ῬΆΙΓΟ πιὶ5- 

8υπι| 6566. ΝῸ5 δυΐθῃ) ἡ βίμοθγα π05 Ἰοηυΐ ρίοτγία- 

ἴα, « οἰδὶ δ᾽ φυϑηάο σοβπονίπιὰβ βεοιμάμπι οἂγ- 
πόπὶ ΟΠ γίδίαπι, 56 ὰ ἤὰπς ͵ᾶπὶ ποη ὨοβοΘηί68 "", » 

βοίτιιιβ Ὑ γί ρου ϊββι μαι 4. 6586 Ορι5, ρογβρὶ- 

ὉΔοίοΓΘ 8 ΒΘΓΥΆΓΘ : δ] δηΐτη πια)ογὶ ϑαπὶ {ΠΠ| πϑοαϑβϑὲς- 

ταδΐπα σοηΐαποι!, φυδπὶ Βουδιίογοβ. δοιὰ ᾳυομίηηι 
«ΟὙ68 48 ραγίογυμ! ἀοηλι8 ᾿5γδοὶ Ὁ, » δχρθριῖβ 

ΤΟΙ Ι4υ 15 {υ:8 ϑυπηὶ « δεευπόυπι οἰδοιίοποηι σταῖς ν᾽,» 

γ Γθὸ ἤάδπὶ ποη Παθυθγιηΐ, ργορίογεδ ε 4088 δίυ] ἃ 

διιηΐ πυηὰϊ οἰοσί!, » ἰ5γϑ6ὶ διιίαπὶ π6 ΡογΓβριδοθῃη 

ἐχ τοῦ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων χαταρτι- αὶ αυϊάδη), « αἱ οομίυμἀδι ϑΔρίΘἢ 68 » [5Γ86] ; οἱ τοῦδ- 

σάμενος αὐτῷ αἶνον, » ἐπεὶ γέγονεν ἐχθρὰ τῇ ἀλη- 
θείᾳ. Ἐλθοῦσα δὲ ἡ Χαναναία, προσεχύνει; ὡς Θεῷ 
τῷ Ἰησοῦ λέγουσα" « Κύριε, βοήθησόν μοι. Ὁ δὲ 
ἀποχριθεὶς εἶπεν: Οὐχ ἔξεστι λαθεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
τέχνων, χαὶ βαλεῖν τοῖς χυναρίοις. »Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις 

τὸ βούλημα καὶ ταύτης τῆς λέξεως, ἐπεὶ μέτρου μὲν 

παρόντος ἄρτων, ὡς μὴ δύνασθαι χαὶ τὰ τέχνα 

ἐσθίειν ἄρτους, καὶ χυνίδια τῆς οἰχίας, ἧ χαὶ ἄλλους. 
ἄρτων εὖ εἰργασμένων (99), οὐχ οἷόν τε κατὰ τὸ εῦ- 

λογον κυνιδίοις δίδοσθαι τροφὴν (60) τὸν καλῶς εἰρ- 
γασμένον τῶν τέχνων ἄρτον. Οὐδὲν δὲ τοιοῦτον φαΐί- 

νεται ἐπὶ τῆς Ἰησοῦ δυνάμεως, ἀφ᾽ ἧς δυνατὸν ἦν 
χαὶ τὰ τέχνα μεταλαμδάνειν, καὶ τὰ λεγόμενα κχυνί- 
δια. Ὅρα οὖν μήπως πρὸς τό" ε Οὐχ ἔξεστι λαδεῖν 

Υἱι « φυ ποθὴ δ0ηὶ "", » βεπίδθιῃ {}}|8. ἐμ 6} δι ίθτῃ 
ἰγϑύβθηβ, αι ροίογαὶ σᾶραγα « δι} {{ἰὰπὶ ργβ ἴ ἃ - 
εἰοιῖϑ "5,.» οἱ ὙΟ]ῈΠ8 ΒθΓνΓ ἢ υἷος Δ85θηβ.η) ρ::8- 

Βαηΐίεβ, υἱ ταί! ]γοῖ ε 6 42 βυηί ᾽", ὁχ ΟΓ6 ἰπίαν- 

πὰ οἱ ἰδοιοηπία πὶ ρου οἰθη5 8:0] ᾿αυάδπὶ ᾽“5, » φυυ- 

Ὠΐδηῃ || νϑγίῖδι} Ἰηἰ πιο ἰλοῖα βυηΐϊ. Ουπὶ νοπἰββεὶ 

δυΐδπι ΟΠ δηλπαα, δοδαπὶ αἱ θουπη διογαθαὶ ἀϊ- 

ο6Π8 Ἶ : « δοιηΐηθ, δὐΐυνα πι|θ. Θυἱ Γεϑροιάδῃβ δἰΐ : 
Νοη ἰἰσδί ϑυμηθγα ρᾶπθπὶ Πἰϊογαιη εἰ εἰ γα ἐδη]- 

θυδ..» Ουςφβίνογι δυίθιῃ 4|14018 56 )80Π) ΒΘΡΓΙΏΟΠΙ5 

ἐπι, φαΐρρα οὐτὴ [86 δάδδββαὶ ρϑᾷηυπὶ τηθηβιγα, υἱ 

ΠΟ ροϑ86η1 ρΆη88 οομηθάογο ἢ]1} δίπηιϊ, οἱ οΔΠ68 

ἀοιηι8, Πἰδἱ [105 ἃ}0 δἰδθβογαι!β ρδηθυ8 ; ποη Ρο- 
τογϑῖ, [υχία τοοῖδιι γι οηθιῃ, ο86}}18 ἰῃ 4} ΠΟ ἢ 8Π| 

τὸν ἄρτον τῶν τέχνων, » λεχτέον, ὅτι « ὁ χενώσας Ὦ ἀδτὶ ρΔηῖ5 Π]ογαιη οἰδρογαίυβ. ΝῚΜ}] δυΐοπὶ β[η}}6 

ἑαυτὸν τῷ μορφὴν δούλου ἀνειληφέναι, » μέτρον δυ- 

νάμεως, χαθ᾽ ὃ ἐχώρει (61) τὰ ἐν χόσμῳ πράγματα, 
ἐχόμισεν - ἀφ᾽ ἧς δυνάμεως καὶ ἡσθάνετό τινα ἐξέρ- 

νἴάογα δδί ἰπ ὅεδιι ρο(εβίαίθ, οὐ ραγοἶρα8. ἢοτὶ 
Ροίογδηϊ, οἱ ἢΠΐ, δὲ αυὶ οδίο}}} ἀρρε!δπιυγ. Υἰ 6 

ἰκίταν παπὰ (ογία ἀϊοοπάυιη δἰῖ δά ἰὰ Τ :ν Νοῃ 6ϑι 

“ (οη. χν, 48. ᾽5 Μαιῃ. χν, 22. "7 ἰυϊ4. 94. 15 1010. 1] Οογ. ν, 16. δ Μαι. τ, 6. "' ἤοτι. σι, ὅς 
51 (ογ. τ, 41, 28. "5 10ἱὰ.. 21. 5101. 28. 

(58) Τὸν μὴ ᾿Ισραὴ.1 μηδὲ διορατικόν. [1 γεοῖθ 
μαθεπι οοὐα. γαιοδηι8, Λιριοδιυ8 οἱ Ταυγί ἴδηι, 
πος 8] 116 Ἰεραγᾶι Εγδβπιὰ8 4υἱ νογί! : « ΥἹάο]ἰοοΐ 
εὐπὶ 4υἱΐ ποη 6γαὶ ἰβγϑϑὶ, βϑῆια ρογϑρίοαχ. » Μα]θ 
εούοχ ΗοΙ πη θη 5:8, τὸν δὲ Ἰσραήλ, εἴ0. ΜΑ]6 ἰίοπι 
οοίεχ Πορίι8, τὸν μὲν Ἰσραήλ, εἰε. , 

(ὅ9) Ἢ καὶ ἄλιλους ἄρτων εὖ εἰργασμένων. δὶς 
μδθουαηι οοἰά. Ηοϊηϊ. οἱ ας. Οογγοχόγαϊ δυΐοπὶ 
4! 18. δι] ογᾶπι Πἰυγὶ Ποὶπι. ἄρτον εὖ εἰργατμένον, 
4υδ ἰδοιση 6 πὶ Βοευϊιι8 οϑἱ ΓΘ: 816 611 Π| 

38 Ῥρ8]. ΥὙ1|], ὅ. 36 Μλιιῃ, χν, 26. "7 014. 

τοάαϊι : « Ουοπίαπι οὐπὶ Δάο55θῖ εἃ ΠΙΘΠΒΙΓΆ ΡΆ111Π), 
υἱ πο ροββθηΐ βἰπιὺ] οἱ ἢ} οοιμθάεγα ρᾶπθϑ, δὲ 
ΘΔ (6}}} ΓΔ πη }}ϊώ, ἂὺῖ 811: ργίθγθα ρᾶμθιι ὈῈΠ6 60η- 
[εοἴυῃι; » ἱπϊοβίο δὲ ρϑγίμγυϑίο δθηβι, ἰἀ δηΐπῃ 
Ρίδηδ 5101 ναι Ογίμψεποϑ : Οτιπ ὁἃ ἐ5δοῖ ρᾶπιπὶ πηοη- 
διιγἃ, αἴ ποπ ροβϑθηὶ {|| δίπηι! οἱ οϑπ88 ἀθῖπι8 
γμᾶπϑιῃ ἐοπηδᾶάογα, νἶδὶ [γί δ᾽ [πὶ ἃ ρᾷῃ6 οἰ θογᾶϊο 
Ρϑηδπι οδη68 οοπηδάθγθηί, ἩΕΤΙΙ8.. ᾿ 

(60) Τροφήν. Ὀεδδὶ ἱπ οοὐά. γαιίοαπο εἰ Τατί- 
εἶᾶπο. 



ϑθ0ό ὉΚΙΟΕΝΙΞ 96ὲ 

ΒΟΠΌΠΙ ΒΠΊΟΤΘ ΡΆΠΕΠ) {Πφγαπι, οὰπὶ 4αἱ 86πλεί- Α χεσθαι ποσότητα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ " Ἥψατό 
ἐρδβιιπὶ δαί μην} ΒΟΥ [ογτιηδπὶ δοοὶρίθπαο 5,» 
ὨΙΘΗΒΌΓΔΠΙ ΡΟ διδί]5, δδουπάσπι 408π| Γ65 μυπἀὰ- 

Πᾶ5 σοηιἰϊπορυαί, Δι{0 1586 ; ἀ6 ψυᾶ ροίοϑίδια βϑπιϊθ- 

θεῖ φυδηι δίοπι Δ ᾳυδπι ἃ 56 οχίββε, 5006 υἱ γε] 
ἱπᾶε ᾿ἴφιοι : ε Τειῖςίς πιὸ Δ] 145, πᾶ 660 πονὶ νἱγ- 

τ Δαϊαηι 46 πιὸ δχ 586 "ἢ. » δὲ μὰς ἰίδιιο ροί(θ5ιδι}8 
τηθηδυγὰ ἀἰδραηβαθαΐ ; ρυφοίρυΐβ φυϊάσπι, οἱ {1118 

ἀΐει15. ρίαγα ᾿ἰθΘγα ἰοῦ αἰ δι γ θυ Π5 ; ρϑυοίογα ὙΘΤῸ 
115 φυὶ (165 ποῃ ΘΓΔηϊ, ἰδ υδπὶ 6810}}18. 50 αυδῃ)- 
υἱβ ἤφος ἰἰὰ ἤδγοηΐ, ἢ} Οτΐ}5 (ΔΘ ΟΠ ΔΘ ηἃ 

[68 Δἀοδ55εΐ οἱ, αὐ ργΟΡΙΟΓ ροπογῖθ ἰφη0}}}}}τᾶίοτα 

ᾳυα εἴδί ἴῃ Οπαπαηθα, οδίοὶ᾽α ογαὶ, ἰδπαυδπὶ ἢ]10 
Ῥᾶῃαπὶ {Π’οτυπὶ ὁδα1|. ΕὈΓί4556 δἰἰδπὶ ὁΐ ΒΟΥ ΠΟ Π0} 

δεβὺ βυηΐ αυϊάδηι ρᾶπ65, 4105 118 501 πὶ ἄδγα [ἴοι 

ἰδΔηφυδιη {}}18, 4} γαιίΐοηα πηϑρὶ5 ΡΟΙ]οηΐ ; οἱ 4}}} 

ἱΐαπη βογπιοη68, ψοὶαΐ ρεγοχί σα πιθοῦ 46 ΤηΔρη0 1110 

φοηγῖνίο, οἱ φοπογοξίογωῃ πη η58, 80 (ΟΠ ΠΟΓΙΙΠῚ, 

4υΐθυϑ δηΐπηαΣ ποηηυ}} νοὶ σᾶ Π65 υἱδηίιγ. ἂς ἴῃ 

Μογϑ5ἷ5 ἰορα δ ἀδ βορηυ}}15 βου ρίαπι 65. υἱ σαηΐθ1.8 
Ρτο]ϊεϊδπιαν ; οἱ ϑρίγταΐ δδποῖο συγ [υϊξ ἀθ οἱ ]5 
ᾳυϊθυϑάδηι βδπεῖγα, υἱ το ἱπφαδγοδίυν οΔΐθυ5. Εχὶ- 

βι θη ἰρφίίυν (06) 411} ἰῃ δος] 651 1168 Βογ ΟΠ Ἶθὺ8 
Ῥογορεὶπὶ, ἰγαηβῖγα δηἰπιᾶβ Δ} να πιά πῖ5. ΘΟΓΡΟΥθυ8 
ἴῃ οογρογὰ οδηΐηα, ργὸ ναγία ἰπίαυϊίθ : ΠῸ5 Ὑ6ΓῸ 

ἐπ ἀἰϊνίηα δετγίρίατα [4 τα πἰπηδ ΚΓ ρογίθπίοβ, ργοηνη- 
εἰᾶπηι8 γαϊΐοπα πιᾶρ]5 ρΟΙΙΘπί6πὶ σΟμ δια] πο ηὶ ἴῃ 
ἐΔΓΘηΙοΠὶ πη ὶ8 ΓΑΙΪΟΠ6 Πυ181}, 6Χ τηᾶρι}8ἃ ΠΕΙΌΡΘ 

ἰξηανία οἱ ἰπευνία ἰὰ ραιοπιοπη : 5ἰπΆΠΠ 8 οἱ ταις 

πἰβ ἱπορθπὶ γοϊπἰδίοπι ρΓΟρΡΙΘΓ ΘΕ ΘΟΙΔ πὶ ΓΔΙΪΟΉ6ΠῚ 

φοηνοτιὶ ἰϊᾶ ποπυπαυληι, υἱ γα!!0η6 ρα ἃ ονδάδι, 

δάοο υἱ αιυἱὶ ο}}πὶ οί! !υ5 ἴαογαὶ ἀδ πο 8 ἃ ΠΙΘ5ἃ 
ἀοπηποτυ βυούυτη οδἀδηϊ 5 οάθγα διηδηβ, ἢ] 

βίδίυαπιὶ δδβοαυδίαγ. Ρ]υτίπηυ πὶ 5ἰαφυϊάοπη οοηίογι 

νἶγίυβ, υἱ φυΐβ ἢ} 15 οὶ δι ; ἡδαυϊἴα δυΐδῃ), οἱ ἴῃ 

οοηζ 6} } 0518 86] ἢ 0.8 γ8}165 οἱ ηρυΐδθηια, υἱ 

4υΐ5, ἰυχία ϑουγίρίυγαο ΘΟΓΙΏΟΠ6ΠῚ, ΟΔΠ|8 ΔρρΟ]]δ 0. 

ΘΙ πΉ} 16 οἰἰδη) μι. 6}}|ζ658 ἐδ το! υ δ ποῃηϊπῖθιι5, 4υ8 

γαιίοπθ σἀγδη 05 Δη ἢ ΠΔ]} 1005 (τ θυυπῖυγ. Ὑογαπι- 

ἰδιηθη 4υΐ τοργοϊνὸπαϊτυν αἱ ὁΔΐ8, Π6Ο φρο ἴογὶ ἰη- 
ἀΐξηυπι 856 ἀϊοὶ ραν δἰΐογα πη, οἱ οαπὶ Οπμπὶ ρα οη 
ΒΟΓΠΟΠ6 ΠῚ ΟἸιδηδηφθα {ΠΠ1ι8 υϑδυγραῖ, ἀϊορηίοπι δ" : 

μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ 

ἐμοῦ. ν» ᾿Απὸ τούτου οὖν τοῦ μέτρου τῆς δυνάμεως 
ἐταμιεύετο, τοῖς μὲν προηγουμένοις πλείονα ἐπιδιδοὺς 
χαὶ καλουμένοις υἱοῖς, τοῖς δὲ μὴ τοιούτοις ἐλάττονα, 

ὡς τοῖς χυνιδίοις. ᾿Αλλ᾽ εἰ χαὶ ταῦτα οὕτως ἐγίνετο, 

οὐδὲν ἧττον ὅπου μεγάλη πίστις, ἔδωχε τὸν ἄρτον 
τῶν τέχνων, ὡς τέχνῳ, τῇ διὰ τὴν ἐν Χαναναίᾳ δυσ- 
γένειαν χυνιδίῳ τυγχανούσῃ. Τάχα δὲ χαὶ τῶν λό- 

γων Ἰησοῦ εἰσί τινες ἄρτοι, οὗς τοῖς λογιχωτέροις 

ὡς τέχνοις ἔξεστι διδόναι μόνοις " χαὶ ἄλλοι λόγοι, 

οἱονεὶ ψιχία ἀπὸ τῆς μεγάλης ἑστίας, καὶ τραπέξτς 
τῶν εὐγενεστέρων χαὶ χυρίων, οἷς χρήσαιντ᾽ ἄν τινὲς 

ψυχαὶ ὡς κύνες. Καὶ κατὰ τὸν Μωῦσέως νόμον περί 
τίνων γέγραπται τῷ κυνὶ ἀποῤῥίψαι αὐτὰ, καὶ ἐμέ- 

λησε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἐντείλασθαι περί τινων βρω- 

μάτων, ἵνα κυσὶ παραληφθῇ. ΓΑλλοι μὲν οὖν ὑπο- 

λαμδανέτωσαν (08) ξένοι τοῦ ἐχχλησιαστιχοῦ λόγου 

μεταθαίνειν τὰς ψυχὰς ἀπὸ σωμάτων ἀνθρώπων ἐπὶ 

σώματα κύνεια κατὰ τὴν διάφορον χαχίαν " ἡμεῖς δὲ, 

μηδαμῶς τοῦτο εὑρίσκοντες ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ, φα- 

μὲν, ὅτι κατάστασις λογιχωτέρα μεταδάλλει εἰς ἀλο- 

γωτέραν, ἐκ πολλῆς ῥᾳθυμίας καὶ ἀμελείας τὸ τοιοῦ- 

τον πάσχουσα' ὁμοίως δὲ καὶ ἀλογωτέρα προαίρεσις, 

παρὰ τὸ τοῦ λόγου ἠμεληχέναι (65), ἐπιστρέςφε: 

ποτὲ εἰς τὸ λογικὴ εἶναι, ὡς τό ποτε κυνίδιον, τὸ 

ἀγαπῶν ἐσθίειν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ 

τῆς τραπέζης τῶν χυρίων αὐτοῦ, ἥκειν εἰς χατάστα- 

σιν τέκνου. Μέγα γὰρ συμθάλλεται ἀρετὴ μὲν πρὸς 

τὸ ποιῆσαι τέχνον Θεοῦ, χαχία δὲ καὶ τὸ λυσσῶδες (64) 

ἐν λόγοις ὑδριστιχοῖς, καὶ τὸ ἀναιδὲς πρὸς τὸ ποιῖ- 

σαί τινα χρηματίσαι, κατὰ τὸν τῆς Γραφῆς (θὅ) λό- 

γον, κύνα, Τὸ δὲ ὅμοιον νοήσεις καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 

ὀνομάτων, τῶν χατὰ τὰ ἄλογα ζῶα. Πλὴν ὁ ἐλεγχϑεὶς 

ὡς κύων, χαὶ μὴ ἀγαναχτήσας ἐπὶ τῷ ἀνάξιος εἶναι 

λέγεσθαι ἄρτου τέχνων, καὶ μετὰ πάσης ἀνεξιχαχίας 

εἰπὼν τὸν τῆς Χαναναίας ἐχείνης λόγον, τὸν φήσαντα" 

« Ναὶ, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ χυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 

ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν χυ- 

ρίων αὐτῶν, » τεύξεται τῆς προσηνεστάτης ἀποχρί- 

σεως Ἰησοῦ λέγοντος αὐτῷ " « Μεγάλη σου ἡ πίστις,» 

ἐπὰν τηλικαύτην ἀναλάδῃ πίστιν, καὶ λέγοντος" 

« Εἰίαπι, θοπιίηδ, πηὶ οἱ οδίδ!ΐ δἀυπί ἀ6 τη ϊοΐ8, 0“ Γενέσθω σοι ὡς θέλεις, » ἵνα καὶ αὐτὸς ἰαθῇ, καὶ 

38 ΡΗΠΙΡΡ. τι, 7. 35 1ὰς. νὴ], 4θ. 

(θ1ὴ Μέτρον δυγάμεως, καθ᾽ ὃ ἐχώρει, εἴς. 8516 
Ἰδς Ὀόπίσηθ Ῥοββυηι8 ἱπίογργοίδγὶ, ΠΌΔΙ ΔΠῚ 
Οἰνεῖδιὶ ἠαίυγαπι, υἱροῖα ογοαΐδηι, Υἱ8 ἰη πώ πδυιὶ- 
υλπὶ [υ͵856 οαρδοὺπὶ; 86 ἃ δῦ. ἰδησυδπι ἰῃ - 
δίγαδηζι πὶ ΠΟ ΞΌΓα ΠῚ 4] αυλπι ροΟ(οδίδι18 ἃ666- 
Ρἶ586. Ηυετιῦϑ. 

(03) Ἃ.λ.::ὁι μὲν οὖν ὑποιλαμθδαγέτωσαν., εἴς. 
ὅλ βδυργα ἀοοίγίπαπι ἴᾶπο, 4υῷ μετεμψύχωσιν 
δβϑογί:, αν. Ογίροιδ οοῃ[υἱδίαιῃ νἱαΐπηι8. ΠΙΘΓΟΏΥ 115 
ἰδπιθη, δρίβι0]. ὅ9 δὶ Ανίϊυπι, ᾿υὐὰ5 Θγγογ5. Γου πη 
ἰρβιτη ρογασὶϊ. Θ00 [υτα ἀϊδρυϊδηνι5 ἰη ᾿Ογίσοπαπὶδ, 
Ηΐς δυίθι ϑἰπιοηϊδηοῦιπι, 45. ἰδπογινν, Μὰγ- 
εἰοηϊδίδγυπι,, Δ ογῦ 6. οὐ αυΐθα8. ΒΟΙΊρΟΓ Δἀ 
Ῥγοϊ ληάϊιπι Θομηροβίιυ5. 651, 5101} 0815 ΟΡ  ΠΙΟΠΘΙΗ 
ποίαϊ, 408 πηοιοιμρδγοϊοβίη 5ἰδίυαθαης, Οτίσθι 8 
ἐπ Ερίδι. αὐ δοπι. 1}}). ν, ξαρ. ὃ : ε 56} ᾿νκς δλ5ὶ- 
1468 ποι) δάνογίθηβ ἐδ ἰδαρὸ πϑίυγα! ἢ ἀθθογα ἰη16}- 
ἢἰρὶ, ἂΜ ἱπορίδϑ8 οἱ ἐπηρίας ἰαυυλ8 56 ὙΠΟ η6Π) Δ}0- 

"Ὁ Εχοά. χχιι, ὅ]. 5 ΜΔ}. χν, 21. 

βἰοἰϊσαπι ἱγαχὶς ἴῃ Ργιμαψογίουπι ἀόφηια, ἰὰ ἐδ, 

υοὐ δηϊπιῷ ἴῃ ἰΐα αίψυς αἰΐα σογρογᾷ ἰγϑηβίμωι- 

απίυγ, 6χΧ δος ΑρΟΒβι01} ἀΐεῖο σοι δία Δϑιγυ γε.» 

Ὑιάδ ᾿ρϑηφρατα [ἰ. 1, οἂρ. 90. Ερὶρῃδπίυπι, Βᾶτ. 

ΧΗ, Οᾶρ. 4 οἱ 11, υδ] δγγογοπὶ ἤμης γαιεπιῖμο, 

Οὐοἰαγθαϑο, Οποβιϊοῖβ οὐμῖθιι5 οἱ Μδηϊοἰοοῖβ, ργῖον 

Μαγοϊοηθηῖ, (γί θυϊί. 1». ᾿ 
(05) Παρὰ τὸ τοῦ λόγου ἡμεληκέναι. ϑεηίθῃ! 1 

ροβίυϊαι υἱ τῷ ἡμεληχέναι μορδηάϊ ράτγίίου! ρῥγαὶὶ- 

φϑῖυν. Ἰν. 

(04) Καὶ τὸ λυσσῶδες. Ἐτλδιηυδ τοἀάϊι, « πιυ]- 

ὕυμὲ ετανθοϊθιιϊα; » Ἰεροθαὶ μθηῖρα χαὶ τὸ δυσώ- 

ες. ]ν. 

68) Χρηματίσαι κατὰ τὸν τῆς Γραφῆς, εἴς. 

ΤΙ ἫΝ χυι, 9; Ρ58]. χχι, 17; Εςο68. ΧΗ» 42 οἱ 

οὶ. 
(00) Υἱι6 Αροίοσίαπι ῬαΑμπΙρΙ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΕΌΜ ΤΟΜΟ5 ΧΙ. φῦ 
εἴ τινα χαρπὸν ἐγέννησε δεόμενον ἰάσεως, καὶ οὗτος Α 4ι οϑάνηϊι ἀδ πιεηβᾶ ἀοπηϊΠΟΓΌΠΙ δυογαπι, ν π ων 
θεραπευθῇ. 5ἰπιὰπὶ σοηβεηυείαγΓ ταϑρομδίομθ 7οβϑὰὺ ἀΐοοηι5 

ἱραὶ 5: ε Μλρῃηὰ δβί ἤά6β ἰυλ, ν» ροβί{8ηι ἀδϑυπιρβεγὶα ἰδπίδπι ἔθ οπι, οἱ ἀϊοοηι5 55 : « Εἴδί {ἰμιὶ δίουϊ νἱβ, » 
υἱὲ οἱ 'ρ56 88 ποῖ, οἱ δὶ φυδι ργοία δι (γυοίυπι βϑπδίίοηθ ἰῃϊαηίοπι, βᾶποίυγ οἱ ᾿|1ε. 

Περὶ τῶν θεραπευθέντων ὄχλων. 

« Καὶ μεταδὰς ἐχεῖθεν ὁ Ἰησοῦς. » Δῆλον δὲ ἐχ 
τῶν προειρημένων, ὅτι ἀπὸ τῶν μερῶν Τύρου χαὶ 
Σιδῶνος « ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, » 
ἥτις ἐστὶν ἡ συνήθως ὀνομαζομένη Γενησαρέτ τις 
λίμνη" χαὶ πάλιν ε ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος, » ἔνθα ἀναθὰς 

ἐκαθέζετο. "Ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι εἰς τὸ ὅρος τοῦτο, 

ὅπου καθέζεται ὁ Ἰησοῦς, οὐχ ὑγιαίνοντες ἀναθδαί- 

νουσι μόνον, ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑγιαινόντων χαὶ οἱ διά- Β 
φορα πάθη πεπονθότες. Καὶ τάχα τοῦτο τὸ ὄρος, ἔνθα 
ἀναδὰς καθέζετο ὁ Ἰησοῦς, ἡ χοινοτέρως ἐστὶν ὀνο- 
μαζομένη Ἐχχλησία, ἀνεστηχυΐα διὰ τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ παρὰ τὴν λοιπὴν γῆν, καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐτῆς" ὅπου 
προσέρχονται οὐχ οἱ μαθηταὶ χαταλιπόντες τοὺς 
ὄχλους, ὡς ἐπὶ τῶν μαχαρισμῶν, ἀλλὰ πολλοὶ ὄχλοι, 

τινες αὐτοὶ μὲν οὐ χατηγοροῦντο ὡς χωφοὶ, ἤ τι πε- 

πονθότες, ἔχουσι δὲ μεθ᾽ ἑαυτῶν τοὺς τοιούτους. Καὶ 

γάρ ἔστιν ἰδεῖν μετὰ τῶν προσερχομένων ὄχλων εἰς 

τοῦτο τὸ ὄρος, ἕνθα ὁ υἱὸς χαθέζεται τοῦ Θεοῦ, τινὰς 

μὲν χεχωφωμένους πρὸς τὰ ἐπαγγελλόμενα, ἄλλους 
δὲ τυφλοὺς τὴν ψυχὴν, καὶ μὴ βλέποντας τὸ ἀἁληθι- 
γὸν φῶς, καὶ ἄλλους χωλοὺς χαὶ μὴ δυναμένους πο- 
ρεύεσθαι χατὰ λόγον, καὶ ἄλλους χυλλοὺς (07) καὶ μὴ 

Β0Ο7 δὲ εαπαιὶς (μτὑὶδ. 

48. « Εἰ οὐὔπὶ ἰγληβίββοι ἱπάθ 76ϑυβ ᾽ν. ν ἀοῃδίαδι 
ΟΧ διιργα ἀϊοιἰ8, 6 ραγίίνιι5 Τυγὶ οἱ δἰ ἀοηΐβ ε υὲ- 
τΐβθ6. {Ππ| δου πΔΓα (Δ|1|855 5,» φυοἋ νυϊφο 

βίλφηυπι (δα ϑᾶγοὶ Δρροι]δίυγ : οἱ Γυγϑυβ « Δϑοθηαῖι 
ἴῃ πηοηΐοπι ὅ5, » υδὶ ροδίφυαπι Δβοβηάΐβεοί, βϑάευδὶ. 

μεεῖ ἰρίτυν ἀΐσογα πιοπίθιῃ ἱΠυπὶ αὶ 5ϑἀδί 76808, 

ΠΟῚ 608 δβδοθηάδγα 80[05 αι 88πὶ βιηί, 86 οὑπὶ 

15. δἱ 1105 φυὶΐ ναγί!5 δίπίοι δεῖ Γὰογϑμὲ πιογθῖβ. Ἂς 
[ογίδ556 πηοῃβ {|16 ἴῃ 40 δοϑευαὶ 3658 ροβίᾳιιαπι 

ἐπὶ σοηδοοπαϊθβοὶ, ἰ5 δδί ηυΐ νυϊχδιίογὶ ποιηΐνα 
Ἐροϊοβῖα πυμουραίυγ, ογθοῖα μοῦ υϑθαπὶ οὶ δυργα 

τεἰψυᾶπι ἰογγᾶπι, οἱ φαΐ ἰη 6ἃ βυηϊ; 400 Δοοδάαηϊ, 

Ω01) ἀἰδείρι"!, το 18. τατοΐβ, φυσπιδἀπιοάυιη οὐ 
ἀ6 Ροδιϊιυἀἱπἰθυ8 γογθα 118 ΓΔοἰᾶ δυπὶ; 86 ἰυγίναα 

ταῦ] δ, αυ αυϊάεπι ΠῸΠ δοουβοθδηίυν ἰρβδ αυοι 
δυγίδε, ΔΙΙονα ποὺ δἰδοίδβ βἰπὶ, 864 (8165 8601} 

Βαθδιῖ. Ναπὶ ἴῃ 118 (τ 8. φυθ δὰ τηοηίοπι ἐϊυπὰ 
δοοδάσηϊ, ον] βράδι ΕἸ]ΐὰ5 εἰ, Ποπημ}}05 υἱάθγα δὶ 

δά δὰ υξ ργοιεἰὐπιυΓ δυγιο5 [Δοίο5 ; Δ]106 δηΐπιο 

Θχοοδίυβ, οἱ νθγα πὶ ἢ 6 Π ΠΟῚ ἱπίυσπία5 ; οἰδυ θα 

[ΐυθ, οἱ [υχίδ γϑοίδηι γδοποπι δι θυϊλγα Ποη νᾶ- 

Ἰοπίθϑ; 4108 πηῶπο08, οἱ ἰυχίδ γαϑοίδπι σζαϊοηοπι 

δυναμένους χατὰ λόγον ἐργάζεσθαι. Οὗτοι τοίνυν οἱ ὦ 866 Γ6 ποι) γα]οηί68. Ηἰ Ἔγρο 4υἱ οὐπὶ ἐυΓἷ8 πηοπίδιι 

ταῦτα κατὰ ψυχὴν πεπονθότες, οἱ μετὰ τῶν ὄχλων 
εἰς τὸ ὄρος ἀναθάντες, ἔνθα ἣν ὁ Ἰησοῦς, ὅσον μὲν 
ἔξω τῶν ποδῶν εἰσι τοῦ ᾿Ιησοῦ, οὐ θεραπεύονται ὑπ᾽ 

αὐτοῦ" ἐπὰν δὲ, ὡς τοιαῦτα πεπονθότες, ῥιφῶσιν ὑπὸ 

τῶν ὄχλων παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, χαὶ τὰ τελευταῖα 

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ τούτων ἄξιοι τὸ ὅσον 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς τυγχάνοντες, τότε ὑπ᾽ αὐτοῦ θεραπεύον- 
ται, Καὶ ἐπὰν ἴδῃς ἐν τῷ τῆς χοινότερον Ἐχχλησίας 

λεγομένης ἀθροίσματι ἐῤῥιμμένους μετὰ τοὺς τελευ- 
ταίους αὐτῆς, οἱονεὶ χαὶ παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰη- 

σοῦ σώματος τῆς Ἐχχλησίας, τοὺς χατηχουμένους 

προσελθόντας μετὰ τῆς ἰδίας χωφότητος, χαὶ τυφλό- 
τητος, χωλότητος τε, χαὶ χυλλότητος, χαὶ τῷ χρόνῳ 

θεραπευομένους κατὰ τὸν Λόγον, οὐκ ἄν ἁμάρτοις 
τοὺς τοιούτους λέγων, ἀναδάντας μετὰ τῶν ὄχλων τῆς 
Ἐχχλησίας εἰς τὸ ὄρος ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἐῤῥίφθαι 
παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, χαὶ τεθεραπεῦσθαι αὐτοὺς, 

ὧστε τὸν ὄχλον τῆς Ἐχχλησίας θαυμάζειν βλέποντας 
ἀπὸ τηλιχούτων χαχῶν μεταδολὰς ἐπὶ τὸ βέλτιον γε- 

γυμένας, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν" Οἱ πρότερον χωφοὶ ὕστερον 
λαλοῦσι (68) τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, χαὶ οἱ χωλοὶ περι- 

κατοῦσι" πληρουμένης χαὶ τῆς τοῦ Ἡσαῖου οὐ μόνον 

ΜΔ}. χυ, 28. 5 1018. ἡ Μαι}. χν, 29. 85 1018, 

(61) Καὶ μὴ δυναμένους πορεύεσθαι κατὰ .16- 
τον, χαὶ ἄλλους κυ.λλούς. ως ἴῃ οοὐ. δυϊβ ποη 
τρογόγαὶ Ηιπιοιϊα5, 564 ἢϊς βυρρίοπιαγ 6 οὐάι. γαι1- 
(πο, Απρ!οληο, οἱ Ταγίηΐδηο. 

(08) Οἱ πρότερον κωφοὶ ὕστερον «1αλοῦσι, οἰύ. 
θηφεποβ 0. ἢ Οονίγα Οοί8. φαγὶ βϑηίθηιία : ᾿Λεὶ 
γὰρ ἀνοίγονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν τὴν ψυχὴν, καὶ ὦτα 

δϑοδπύυηι, υδὶ γᾶ! ὅθβι8, (2114 δηΐπ)Ὸ ρϑιίθηίθθ, 

ἀιιδηαΐι δὰ μβάδβ ὅθδὰ ποὴ βυπὶ, δὉ {||0 πο 88- 

πδηίυῦ; οὕ Υ6ΓῸ ἃ ἰυγυ 8 δὰ μεθ {ΠἸΠἸὰ8 εἰ 24 

ἜΧΊγΟ ἃ ΘΟΓΡΟΓΙ5 ΟΠ γίδιὶ ργοΐθοιί δυμΐ, υἱροία 4: 

{Δ} } 08 ποῦ 8 Ια θογοπί, Βογαη) δἰϊοφαὶπ φυδηίιτα 
ᾳυϊάεπ) 834 [1105 αἰἰἰπαὶ ἱπάϊρᾳηὶ, ἰαης 40 {10 δ8πϑι» 

(ιν. Εἰ οὐπὶ νἱάογὶβ ἰῃ ΒοοΙοβἰδα νυϊφο ἀϊοία οθη- 

ἐτεραιίοπο οδἰδουπιαπο8, 4υΐ οὐπὶ ργοργὶδ δυγάϊ- 

(4:6, οἱ ἐφοϊιδία, οἰδυἀὶ᾿οαιὁη6, 46 ἀθ}} }Π16 Δ6 065» 

βεῦυηΐ, ῥγοθεῖοβ ροδὶ {108 φυΐ ἰμ 6δἃ υἱεἰπιὶ 5} 0 

οἱ γεϊυϊ δά ρϑάθβ δογροσὶβ Ὁ γίβιὶ αυΐα δδὶ Εἰσοϊ βία, 

ἐΐ ρῥγοοβάβη(θ (ΘΠ ροῦα Ὑογθὶ Ορα δϑηδίοϑ ; "ἰ Πἰπιὸ 
ΘΡΓΆ}}5 οὐπ) ἀΐς68 (4168, ροβίφυδπι δϑδοθῃάθγυῃηϊ εἰπὲ 

υτγὶν!)5 ἘοοΙαϑὶϑ ἰῃ πιοηίθηῃ 0}}} ΕΓαΐ δεβυβ, ργοϊθοίοβ 
Ὁ (ῖββα δὰ ΡΘύδ5 115, οἱ βδηδίοβ, δάθο υἱ Εδοϊβϑί:β 

ἀυγυδ ἃ ἰΔηι15 π|4}18 ἴῃ πιθ} 118 πλι α! 065 Δ5Ρ᾽ οἰ Π5 

γηϊγοίαν, ἰϊὰ τι ἀΐοδί ; φυὶ ῥγὶυ8 ταυτὶ ὀγϑηΐ, ἰοφύυι. 
τὰν ἀείμα νογθυπὶ Ποὶ, οἱ οἰδυαὶ διωρυϊαηί : οὑπὶ 
ἐμ ριθαιυΓ ποθὴ ἷπ ΘΟΓρΟΓΕΟΐβ βοίυπι, 864 εἴ ἴῃ 8ρὶ- 
τ τυ]}0ὺ5 Ῥτοριιοιία ᾿8αἰι8 ἀϊςαηεὶβ 5: « Τυιο 84] Ἰεῖ 

βίου οαγνυ5 οἰαάι8, 508. οἱ ἀρεγία δγὶ! ᾿ιριὰ 
που; » οἱ "Πἰς φυϊάθηι, ηἰδὶ [ογίαἱἱο ἀϊοσίυπι αβί : 

8. 1014. 371]88. ΧχχΥ, 6. 

τῶν ἐχχκεχωφημένων πρὸς λόγους ἀρετῆς, ἀχούειν 
προθύμως περὶ θεοῦ, καὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῦ ( [. αὐτῷ 
μακαρίας ζωῆς πολλοὶ δὲ χαὶ γρΣ τὰς βάσεις τοῦ 
(ὡς ἡ Γραφὴ ὠνόμασεν) ἔσω ἀνθρώπου, νῦν τοῦ λι 
γου ἰασαμένου αὐτοὺς, οὐχ ἁπλῶς ἄλλονται, ἀλλ᾽ ὡς 
ἔλαφος. Ἠυετιῦϑ. 



967 ΟἈΙΟΕΝΙΒ ϑῦο 

« δ4}1εἱ συ! σογνὰ5 οἰαυθ 8, ν ἀἸ ΘΟ Πλι18. ΘαΓνο Δηἰ- Α ἐν σωματιχοῖς, ἀλλὰ χαὶ ἐν πνευματικοῖς προφη τείας 
θη 8}} τπυ 0, οἱ βογρθ ἢ Πο51}, αιιοάχιο ΠἸογα τ 

γϑηοῦ. πιἰηΐπιο θα ροίοϑί, ΠΟ 605 δἰπθ οδυβᾶ 

ἐομραγαν!, 4υΐ ργὶα5 οἰδυΐ δτληὶ, οἱ Ῥγοριογ 7θϑιπὶ 

βϑϊϊυμι βιοαϊ ουῦνυ8. Εχ 60 δυίοι 4υοι πιαιὶ νἱ- 

ἀοδηῖαν ἰοφυΐ, σομρίειαΓ Ῥγοριοιία ἀΐοδης 5 : ςε Εἰ 

ἀρογία οὐ! Πἰπρυδ πιυϊοταιη, ε γὙ6] θὰ ροιΐὰ5 408: 

αἰεῖι : ε δυνάϊ, διά; » οδεὶ δυΐαπι νἱάοηι λαχί 

ΡΓΟροιϊαπι βοχιιδιίθπι, αι δἷς μᾶρθοὶ ὅς ς Βυγαϊ, 

δυάϊΐία, οἱ οξοὶ, ἰηἰαδιηϊηὶ δἰ νἰδοπά απ). » Υἱάδηϊ ἀα- 

ἰοπὶ οδοὶ, φυᾶη 0 πλυά τιπὶ δερίοἰδηίο5, ὁχ ἰηρομίῖ 

Γόγυπὶ ογοδίδγαμι ρυ]ο  γἰἐὰἀΐη 6, σοιῃραγαιτ!οης οὐ 

18 [δοί, οοπάϊογοη) ΘΟ Πρ ΔηίυΓ ; ΟἸΠΠΠ88 

ἰρβίυ8. θ6ἱ ἰηνβ  ΒΠΠ1, φὰς ὁχ ορογίθιι8. 40 οὐ" ἱδ 
ογοδίίοπς ἴδοι! ἰπ 6} Πἰσυπίυγ, ἀπίμηο σαγιαπ, [06 

εεἴ, βιμάΐοδα οἱ ρογϑρίουβ υἱάθηϊ οἱ ἱμιθι σαι. 
Ηκο δυίθπὶ υἱάθηϊθ5 (γα « πη ση ἰοαθδηὶ Ποιὰ 
βγδδὶ ".,.,) οἱ πιδρηϊοληι φυΐάοη οΓΘι δ 65. διπ- 

ὅδ θεῖα Ραίγοπι 6556 {ΠΠ||8 40 608 ϑᾶῃαν ἀ8 

αὐἰϊνι5 ἐξίηυ5, οἱ Πϑιυτὴ ἰσγϑθὶ; πος δηΐη δυθξο- 

Γυπὴ 50 [πὶ [)6υ8 681, δὰ οἱ φϑιίίυιη. ΑϑοοπάοΓα 

88 [5Δ, χχχν, ὅ. 39 [58. υχιι, 18. 

(09) Καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλου " 
“ἢ δὲ εἰ μὴ ἀποχιηρωτιχῶς οἰρήται τό: Ὡς 
ἔλαξος ἀλεῖται ὁ χωιῖός. {8 ἀφοϊἀδγαηίαγ ἴῃ 
ΟἸὨΠἰδ|5 πιδηυϑογρι}5., δὶ υὑπίοιπι ὀχοορογὶβ οοάϊ- 
(θιη Βορίυπι, 6 400 6ἃ βυρρίονί! Ηποιίι 5... 

((10) Ἐμάφῳ καθαρῷ ζώῳ. Βεαυίεγ. χε, 45, οἱ 
χιν, ὅ, οἱ χνυ, 22. 

λέγοντος" «ε Τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλὸς, χαὶ 

τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλου" γἀχεῖ δὲ, εἰ μὴ ἀπο 
χληρωτιχῶς εἴρηται τό ε Ὡς ἔλαφος ἀλεῖται ὁ γω- 
λὸς (09), φήσομεν μὴ μάτην ἐλάφῳ χαθαρῷ ζώῳ (10), 
χαὶ πολεμίῳ τῶν ὄφεων (71), καὶ μηδὲν βλάπτεσθαι 

ὑπὸ ἰοῦ (72) αὐτῶν δυναμένῳ παραδεθλτ,σθαι τοὺς 
πρότερον χωλοὺς, χαὶ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀλλομένους ὡς 
ἔλαφον. Πληροῦται δὲ καὶ χατὰ τὸ βλέπεσθαι χωφοὺς 

λαλοῦντας ἡ λέγουσα προφητεία" ε Καὶ τρανὴ ἔσται 

γλῶσσα μογιλάλων, » ἢ μᾶλλον ἣ φάσχουσα' Οἱ χω- 

φοὶ ἀχούσατε" ν χαὶ οἱ τυφλοὶ δὲ βλέπουσι κατὰ τὴν 

λέγουσαν προφητείαν ἑξῆς τό" « Οἱ χωφοὶ ἀχούσατε, 

χαὶ οἱ τυφλοὶ ἀναδλέψατε ἰδεῖν. » Οἱ τυφλοὶ δὲ βλέ- 

πουσιν, ὅτε, βλέποντες τὸν χόσμον, ἐχ μεγέθους τοῦ 

} χάλλους τῶν χτισμάτων ἀναλόγως αὐτοῖς τὸν γενε- 

σιουργὸν θεωροῦσι, καὶ ὅτε τὰ ἀόρατα αὑτοῦ τοῦ θεοῦ 

ἀπὸ χτίσεως χόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα χαϑο- 

ρῶσι, τουτέστιν ἐπιμελῶς χαὶ σαφῶς ὀρῶσι, χαὶ 

νοοῦσι. Ταῦτα δὲ βλέποντες οἱ ὄχλοι « ἐδόξαζον τὸν 

Θεὸν Ἰσραὴλ, » χαὶ δοξάζουσι πειθόμενοι, ὅτι ὁ αὖ- 

19 Μλι}. χν, δὶ 

αἱ ᾿ἰαυοὶ ἐχ 56υθηίθυ5 νογθὶϑ : χαὶ ἄχοντα προάγει. 
Αὐἀαΐι ΖΕ δυ5 1ὰ Πδτῖ πηαχίτηα ἢίθπχα ἢ ϑγπιθοιι δ0- 
ἰοπὶ Ξοιμὶ, φϑιδίθ, δίας ἰ[8 οογνὶβ. ἃ ὨϑιιΓ8 ΘΟΙΠρᾶ" 
Γαίυπι 6856, αἱ, ἀδνογαιῖβ βογρϑη 5, δηΐ6 οοοιἴο- 
ΘΙ Ροῖὰ Δ᾽δἐΪποδηΐ,, ὈΓρΘιΐα [661 ἀγάθη! 5.{|; ἰά 
δἰ δὶ Ἰείδ! υἱα σαι [υὐύγυιν ργοβοί θη ΐθα - οὐτὰ [ἃς 
τηθη. ἀοοοδί Ερὶ μ)ιληἶι15. ἴῃ Ῥηψδίυίοφο ςατνυηι 56Γ- 

᾿ () Καὶ ποιεμίῳ τῶν ὄφεων. Οτίφοποϑ Ποπι. 27 (Σ Ρδηιθι5. 1να! ἃ 500 οχοὶε]8 ραβίαπι, ηἰβὶ ἰπίγα {γί ο- 
1 απ... οι. 2 ἰπ δι. οδεῖ., οἱ ἢ οιη. 18 ἷν δοΓ., 
οἱ 11}. 11 ὕοπίγ. (είς. Οδῦνοβ οὐπὶ Βαγρθμ θ0}8 ροΓ- 
ΡεῖυΔ8 Θχθγοογο ἰηἰ πη οἰ 85, ΘΟδαι16 ροιβοάυ: οἱ 
ἰιάμει ἌΓΘ., Γ65 6δὶ ρυϊάθιῃ ἀδεδηιδία. ΕἌΠΠ ΠΡ ργο- 
δοῖ0 ΠοΙυ5 ΑΡρΟΙΠΘ οὐπὶ ΘΕΓνῸ5 νἰρθγᾷ Υἶβᾷ [Π [Ὁ 58 Π} 
86 ἀλγὰ βουῦίθιι ; Δπὸ πίη Θοοπίγαγίο ὀογυ πὶ μΓ8- 
θη οἱ οὐογὰ ἔπ χαγί, β8ρ6 δἱ 80 1115. ἀορι εἶν] θ0- 
εοηΐ ΤἼΟΟΡ ν᾽ Δϑῖυ5 1}. 1ν δὲ σαιδα γίαν!. οἱ Βακὶ- 
Ἰυ5 ἴῃ Ηοχαθπι. : ἴῃ]0 οἱ Βθγροπεῃ) ΟἸΠ6 φόηυ8» 
αυο ράθυ]ο φἰϑι}8 αἰβροπι τη γοραγοίυν, 0416 
Ἰανεηοϑοϑεῖ οσογνὶ. Του ἰδηυ5 δὲ μαϊ!.., ορ. ὅ; 
δἰάονι 110. 11 Οτίφ.. οἂρ. 1. Νὸο {Ππ|ΠἨ|| νου ἰδ  π}}}6 

6δβὶ φιοΐ ΘΡΒΠΕΟΣ ἀδδβογίρϑιε Θρρίϑηυϑ |}.11 ὕμποφ. 
ἐδγνο8. ἴῃ ζιἰ γα ἅγθ 8 ΡΙΟ)Θοἴ08 ἃ δεγρθιιίυυς 
Ὠδ1}1) [λοία ἰηνδαΐ ; ΠΔΙΠ Π6Ὸ ΟΕΓΥΟΒ ἢ Αἰγίοα 1108 
6586 ΩΟϊυῈ δδί, π66 ογθΐ μοίοδὶ δὶ {Π 4 διίιηδὶ 
δηξυδδ. ΟΝ} δηΐπ)0 νἱᾶπὶ ἰ]δοίᾶγα, οὐ) 5 ναὶ οὐο- 
γον 8010 π| γο(ογιπ δεῖ. Θυληαυδηι δ γι. Μοφὰ- 
Βῖῃ6 68 ἀρυὰ ΡΙΓἰυτη, τις 14, ε ἐν {παΐα δογροηίοα ΠῚ 
ἐπ ἰαπίαπι πιασιεϊμαΐποηι αὐοίοδεετα, ὧἱ δοίϊος μαμ- 
τίαμι! ἰαιτος σρτυοδημθ. ν» ται ΜΊο 801 ΒΟγΙηι 8. ̓δ 
Ῥίοτα δίπονεὶ ᾿υιϑθηβ φυομάδπι βογροηιϊὶς σομιι 5 
ϑριυαὰ ϑἰηλδ γϑρδεγί, (Δ1η ναϑίβ τη0}}5 υἱ [0105 Θ6Γ- 
γο59 ἀδριἶαι : ποιίθθη 1] ροηίο. δῦναι Δ ο ἴδι 
5110 ΒΟΓρΟΠΙ65 6 ἰλιο υγὶ8. Θχοίταυ δὲ ργούοιμίο5 ἀδ- 
νΟΓΔΓΕ 50 ΓΙ 1 ρει Ὁ 4! 105 σοι ρίυγο5 ΕἸ αλ5 1}. (1 
8ὲ αἀπῖπι.»ν ορ. 9, οὐ}5 νογθὰ [18 ἐπί ο ργθίδμι! 5. 6ϑί 
ΥἱΓ ἀοοιϊδδίμιι5, 45] δρί εἰ 08. ἙΟΥν}] ἈΠΟ 56- 
ΡῬθηίθ5 ργοά οὶ νϑι]οεῖ Ζ ἘΠ Άμι15 : ροῦροιϑιη, 56 ΘΠ 
ΗΠὰ - καὶ ἕλκει, ὡς ἴυγγι, τῷ πνεύματι, χαὶ ἄχοντα 
προάγει. Ουοι} 18 γα ὰ8 : « Εἰ τγϑμἰϊ βρίνιι, (Δ ῃ- 
4υδπὶ ΠΠ|δοουγα,, οἱ ἰηνί τη φγούθυεῖι. » Ἴυγξ δυΐθιῃ 
ΟῚ ΒΘΏΡΕΓ Διπουῦὶβ ΠΠ6 ΘΟ ῦγΔηι δοιαὶ, 56 οἱ χυἱά- 
4Β4. δἰϊγαῃθην! οἱ ἰΠ} εἰδινάϊ νι ᾶθοῖ. Νοία ρτγῶ- 
ἰεγεὰ φυοά υἱ δοίηραῦ, ἴυγξ, ΔπιοΓΪΒ [Π6οογᾶμι 5]- 
βηϊποαγοῖ, οθγνὶ βρίγιαμι ἴυγγα πο ἃρρο δι, βοά 
ἴνγγι σοιηρᾶιίῖ, ΄φαοά ποπρο αἰταπιηυὸ διϊνμθπαὶ 
γέμων αυθᾶι ; Δ γοϊθμίοιῃ, {{Ππά οἰἰαια γι οι οιη, 

τίαπι δἰ δᾳυδ γοϑίϊε χουν, τπογὶ μγαπι. ργορίεγο- 
46 βογὶρίυπι 6586 ρϑ88]. χει, ἃ : « Ουδμιαθιπούυια 
ἀοδίάογαι οαῦνυϑ δά (οπί88 ἀφυάγυπι; » οἱ Εμίρμηδηίο 
οοπβοηοί ΠΠΘΓΟΠΥΠΙΕ5 (ἰὴ ρ81}. 1,χ1), 4|Π|340}6 ρἐ ετγίμηὶ, 
Αἱ οογνίπογυμῃ ουγΓησῖη δι] βᾶχᾶ διιγίυ, δογυμιῆυα 
ἀναθυμιάσει Βογρδηίδ5 6 ἰφίευγὶ5 ἀσὶ ργούυμι δἰ]. 
ϑαηὰ ΡΙυϊΆΓΟ .5 ἐμ το Πότερα τῶν ζώων, 5δ:ρει- 
168 ἃ ΘΟΓΥΪ5. ΔΙΓΓΔΠΐ ργοηππεῖαι, γι οπόιη υόγὸ δι1γἅ- 
μιδηαϊ βἰἰδιιίο ργαίθι μηἰμἶ : 14 Δυΐθα) πο5 πο 5|16- 
υἱπ5. ᾿αΐς ΡΙυίΑΓοΙ ἰΙοοο “ΕΠ ΐδηΐ 110. νεῖ 22 απὶ- 
πια ϑι5 βοχίυμ) ρα, Π6 τηαἴδ1}5 φαίΐάσπι νογ}ΐδ, [ἃ 
δίῃ} 6 6556, υἱ 6Χ 60 ΘΧργδϑϑιτη υἱύθαιανγ, ΕἸ ϑηιοίο- 
σίεἰ νοῦο πιασπὶ Δα ΙΟΥ οἱ Γοϑρίγδίίοηθ, οἱ σογημυπι 
διἰϊγίευ, οἱ δυιι ΒΟ ροπί65 ἃ ΟΟΓΥ 5 ἰγδἰὶ ἐἰοσαί. (τς 
οὐγμα οογυὶηὶ οὐογοι νθηθη8 ἀὸρθ!!ογθ, δἱ βογρθηίευ 
ἔυχαγο ἰγαάυμ! ΤΙΒορ! γαβίυβ., ιοβοογίιε8, οἱ δΠΠ|: 
5 ἰδίγα πὶ Ργοίραυα οοτηι οἴϊοαχ 6556, δἱ υ{{|6 αἱϊ 
Αὐἰβίοιο!οϑ Π1}0. ὄ1χ 26 μἰδί. απὶπι.ν ργορίογοδαιὸ οεἴ- 
ναὶ ἰπν ἀϊοϑυπι δηϊπ)αὶ (ἃ ἴῃ (Θγγϑη ἀδίοιογα, πὸ 
4υοι ἰη δ Ἰιοτ 68. ΘΟ πη θιλι πὶ ὁδρίδι!, Ουοά 
διιοπὶ ἢΠ|6 δἰμδῖγο οὐ, ἀοχίγο ἐπ υἀ ἐγίθυπνι 
ΤΙιοορ γα ϑίιι5 οἱ ΡΙΪΐ 5; ἰρ88ὲ. γεγο Αὐριοίθίος Ἐρὶ- 
τοιίοὶ τᾶπίυμη ΘΟΥνὶ οοτγηὰ ἀσχίτο. Ναα οογνὶ ἀμι- 
ἰχδΐ σογι 80 Υἱ ΡΟ] ΟΓΘ, 564 6ἱ {ΠΠ{|8 βαπχυϊμέι, 
εἰ πιθάυ!!αιη, οἱ Βοη Π18.. οἱ σοι ρ "ΠΟ π6 πὶ, εἰ 
ἀδπίο5, δἰ δἰ ππα δὶ ἐοαψυϊαι βογίωηι θ)οβοογίθεὑ, 
εἰ ὅγιμδθοιι ϑϑιῃΐ, οἱ ΡΙμΐι8, οἱ ϑόγδηιι5 ϑδημπιοηὶ- 
(65. ΑΡ οἃ δυίδπι 86᾽ ραπίϊυπι νοὶ ἀρίταπέογυμι, νοὶ] 
ἀἐνογαπύογυπι [Δου 816 ἀϊοῖο5 τι" οἰβ ἐλάφου; ἐΓο- 
αἀἰάδτίπι : ἰιὰ Αἰ ἢ διναϑίυϑ [|}). ϑε ἀοβπῖι., Ἐρίρια- 
πίυϑ ἰῃ βηνοίοί.; Εποιδιυ5 ἰη Παά. Δ', εἰ Εἰψιο- 
ἰοσίσινι πιαρμιηι ; ἀπὸ τῆς ἕλξεως τῶν ὄφεων, υἱ 
νυ! ΡΙυϊάγοιυ5., γε ἀπὸ τῆς ἐλαφρότητος, υἱ ρο- 
Ρυμὶς Εἰψηιοίοσμδ, οὐπῃ τὸ ἐλαφρός, «υδ5ὶ ἐλαφηρός, 
4) ἔλαφος ἀἰϊείυπι ροιίι5 οχἰϑιϊποὶ Ευδιδι!υ8. 1 
Πιαά. Ἐ’. Πυετιῦε. 
, (72) Μηδὲν βιάπτεσθαι ὑπὸ ἰοῦ, εἰς. Βαϑβ)!ϊυ5 
ἰῃ Πέχαρμι. : Ἐπεὶ τοίνυν ἡ ἔλαφος τοιαύτης ἔτυχε 
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τὸς θεὸς Πατίρ (73) ἐστι τοῦ θεραπεύσαντος τοὺς κα ἰφίίυτ (Δοἴαπηι5 ποὈϊβοαπὶ πῃ πιοπίειῃ, υλὲ οοηδιϊ- 
προειρημένους, καὶ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ' οὐ γὰρ Ἰου- 

δχίων μόνον ὁ Θεός ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ἐθνῶν. ᾿Αναθιδά- 

ζωμεν οὖν μεθ᾽ ἑαντῶν ἐπὶ τὸ ὄρος, ἔνθα χαθέζεται ὁ 
Ἰησοῦς τὴν Ἐχχλησίαν αὐτοῦ, τοὺς βουλομένους ἀνα- 

θαίνειν ἐπ᾿ αὐτὸ μεθ᾽ ἡμῶν χωφοὺς, τυφλοὺς, χω- 
λοὺς, χυλλοὺς, καὶ ἑτέρους πολλοὺς, χαὶ ῥίπτωμεν 

αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα θεραπεύσῃ 

αὐτοὺς, ὥστε θαυμάσαι ἐπὶ τῇ τούτων θεραπείχ τοὺς 
ὄχλους" οἱ γὰρ μαθηταὶ οὐχ ἀναγεγραμμένοι εἰσὶ τὰ 

τοιαῦτα θαυμάζειν, χαίτοιγε παρόντες τῷ Ἰησοῦ χαὶ 

τότε, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ" « Ὁ δὲ Κύριος, προσκαλεσά- 

μενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εἶπε᾽ Σπλαγχνίζομαι ἐ πὶ 

τὸν ὄχλον, » καὶ τὰ ἑξῆς. Τάχα δὲ εἰ ἐπιμελῶς προσέ-. 
χοις τῷ « Προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, » εὕροις ἂν, 

δτιοὶ μαθηταὶ τότε οὐ προσῆλθον αὐτῷ, ἀλλὰ πάλαι 
ἀρξάμενοι ἀχολουθεῖν, καὶ εἰς τὸ ὄρος ἠχολούθησαν 
αὐτῷ. Προσῆλθον δὲ αὐτῷ οἱ τῶν μαθητῶν ἐλάττους, 

χαὶ τότε πρῶτον αὐτῷ προσιόντες, οὐ τὰ ὅμοια τοῖς 

μετ᾽ αὐτῶν ἀναδεθηχόσι πεπόνθασι. Παρατήρει δὲ ἐν 
τῷ Εὐαγγελίῳ τίνες μὲν ἀναγεγραμμένοι εἰσὶν ἦχο- 

λουθηχέναι τῷ Ἰησοῦ, τίνες δὲ “τροσεληλυθέναι, τίνες 
δὲ προσῆχθαι, καὶ τίνες διῃρῆσθαι εἰς προάγοντας χαὶ 

εἰς ἀχολουθοῦντας, χαὶ τῶν προσεληλυθότων τίνες 

αὐτῷ (14) ἐν τῇ οἰκίᾳ προσῆλθον, καὶ τίνες ἀλλαχοῦ 

(υἷι Ζεδυ3 ΕςοΙ65᾽8πι 8υ3π|, 4] σοηβοοπάσγα ᾿ΠΠυπι ἡ 

ποθΐέβειπι νο] γί ηὶ, πιυΐῖο5, οΕ 005, οἸδιάο8, ΠιΔΙ 05, 

5809 οἱ πιυλιο8 1108, οἱ ρυο)]οϊδπη8 608 δά ροὰθ. 
διδα, υἱ βᾶποὶ ἰΠἸ05, δ60 ιἱὶ 58παιίο ἑυτυα δϑηιῖγα- 

ιἰοποπὶ ραγὶϑί : π6 6 δἶπὶ ϑοΡΙρια 681 πδοο δά!ηΐν- 

105 [υ͵ἱδ86 ἀἰδείρυ!ο8, φυϑπινΐβ οἱ ἔυης 26βι: δἀ6.- 
561, υἱ ὁχ 60 ρῥαπυμπι οδὶ "' : ς« δέδυ8 δυίθιῃ Θ0η- 

γοΟΔΕ}5 ἀϊβεΐρυ 8 διι5 ἀϊχὶι : ΜΊΒΟΓΘΟΥ ἰυγθο, » οἱ 

υς βαφυυμίυγ. ΕὈΓΒ (Δ ΥΘΓῸ 8ὶ αἰ φοιίογ ᾿ς ροΓ- 

Ροπάετγὶ5 δ : « Ασροβϑθγιηΐ δὰ δυπὶ (965 πη], ν 

ΤΟρογίθ5 ἰπης 8ὰ οὐπὶ ἀἰβοὶρα!05 ΠΟῚ δοοοββὶ886, δθὰ 
ουπὶ ͵λιπργί οπι εὐπὶ 864ι1 οορίββοηϊ, οἱ οὐπὶ ᾿ῃ 

ποι θη] δοουϊο8 6886. Αὐροϑδογιηὶ δυϊθπ δὰ δυπὶ 
αυἱ ἀϊβεῖρυ} 5 ἀείογίογοϑ δγδηὶ, οἱ ἑυπς ργίπηυπὶ εὐ ηι 

δἀδυηια8 οδάθπι ἢ0η ραϊἰπηΐυῦ δ6 ἰΐ αυΐ βοουηι 
δϑοθηδογυηῖ. Οὔβοῦνα ἰΐεπὶ ἴῃ Ενδηρεῖο αυΐηδπὶ 
Βογίριὶ βἰῃι ξϑϑυπὶ [ι886 δεουκὶ, 4υ] δ) Δοραβ5580, 

φυΐηδηι [556 δι υοεὶ, δ( φυΐμαπιὶ ἀἰνίαϊ ἴῃ ῥγϑοο- 
ἀθηῖθ5 δἱ δι βθαυθπίαβ ; ΘΟγ πὶ ἰἰ6πὶ 4υἱ Δο,6586- 

τυπί, υΐπδηὶ ἴῃ ἀοπηο δά δι! πὶ Δοοοβ8,556, οἱ αυἱ- 

πᾶ δά διιπὶ Δ|10ὲ] ἀδρθηίθηι. ΡΙυΥἴηᾶ δἰαυΐάοπι ἰπ 
γ 65 ὁχ ΟΠ βου ν δι 016, Βρ᾽ εἰ ἐυ 4} 18 δρί γί] νὰ 5 οο- 

ἰοάθη5, ἀΐπα ὀχαυ βιὰ βαρίεηςία αυθ ἰῃ Ενδηρο- 

ἸΠ58 εομεἰποίαν. 

τυγχάνοντι. Πολλὰ γὰρ ἂν εὕροις ἐχ τῆς παρατηρήσεως, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγχρίνων, ἄξια τῆς 

ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ἀχριθοῦς σοφίας. 

Περὶ τῶν ἑπτὰ ἄρτων. 
« Ὁ δὲ Ἰησοῦς, προσχαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ, εἶπεν. » ᾿Ανωτέρω μὲν ἐπὶ τῆς ὁμοίας ταύ- 
τῆς (75) περὶ τῶν ἄρτων ἱστορίας, πρὸ τῶν ἄρτων, 
« ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλα- 
Ὡνίσθη ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους 

αὑτῶν. Καὶ ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ λέγοντες" «Ἔρημός ἔστιν ὁ τόπος, χαὶ ἡ ὥρα 

παρῆλθεν ἤδη ἀπόλυσον αὐτοὺς, » χαὶ τὰ ἑξῆς" νῦν 

δὲ μετὰ τὴν θεραπείαν τῶν χωφῶν καὶ τῶν λοιπῶν 
σπλαγχνίζεται ἐπὶ τὸν ὄχλον τρεῖς ἤδη ἡμέρας προσ- 

μένοντα αὐτῷ, καὶ μὴ ἔχοντα φαγεῖν᾽ χαὶ ἐχεῖ μὲν 
οἱ μαθηταὶ περὶ τῶν (76) πενταχισχιλίων ἀξιοῦσιν" 
ἐνθάδε δὲ ἀρ ἑαυτοῦ περὶ τῶν τετραχισχιλίων λέγει" 
χἀχεῖνοι μὲν ὀψίας τρέφονται, ἡμέραν αὐτῷ συνδια- 

τρίγαντες" οὗτοι δὲ, μαρτυρηθέντες, ὅτι αὐτῷ τρεῖς 
ἡμέρας προσέμειναν, μεταλαμθδάνουσι τῶν ἄρτων, 
ἵνα μὴ ἐχλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ" κἀχεῖ μὲν πέντε ἄρτους 

π' Μλιῃ. χν, ὅ2. "5 [υἱ4., 30. 

δε ξεριθπι μαπίξιις. 

19. «5805 δυυΐδπι σοηνοοδι}5 ἀἰδοῖρα 8 5ι}}5 ἀϊχὶϊ.» 

ϑυργα αυϊάοπι ἴῃ δἰπὴ}}} ἀθ ραν θυ5 [ἰϑιοτία, 8η16- 
Ο αυδπὶ ρδηυπὶ πηθηιῖο [Δεῖ δἰῖ, ε δχΐθπ8 76βιι5 υἱάϊὶ 

ἀυγθδπὶ ηλ}14π|, οἱ ΠἸἾ ΒΘ Γι} 6δὲ εἶθ, οἱ ουγανὶ ἰΔη- 

ευϊάοβ ουτῦπ). δθραγα δυίειη [Δοῖ0, Δοσοϑβογυηῖΐ δὰ 

δἰιπὶ ἀΐδοῖρυ!! οὰ5 ἀϊοοηί65 : Ὠαβογίυϑ δϑὶ ἰσουβ, οἱ 

Ἰιοτὰ πὶ ργϑίθγι! ; ἀϊπιῖε6 |105 55,» οἱ αι δυπὶ 

ἀείποορβ. Νπηο δυίοπὶ ροδὲ τηυ!ογαπ) Βδηδι ΟΠ 61, 

οἱ γι! φαογαπι, τοϊϑογείυγ ἰυγῦς, αὐ (τἰάυο [8Ὡν 

οὐπὶ ἴΠῸ ρογβονογανεγαῖ, πα πδῦθθαὶ φυοὰ δσο0π|6- 
ἀογεῖ : εἱ {Π|Ὸ αυΐάδπι ἀΐδεῖρυ!! ργοὸ αιυίΐίηχυο π}}}} - 

1.5 τοραπῖ; ἷς τογῸ ὑγῸ φυδίυον πα} 0}5 Βρυηιθ 

Ἰοφυΐϊίαν : δὸ {Π| φυΐάθπι νϑϑρογα παϊγίυπίαν, ροβί- 

408π5| ἀΐδη) οὑπὶ ἴΠ|0 (γνεγαηι; {|| γογὸ αυΐ ΡῈΓ 

κτ85 ἀΐθ5 Δ6}}:55ἴ886 1}}} ρου θοηίαγ, ραγιϊεἰρο5 ἤυπι 
Ραηῦπιὶ, πὸ ἀεβοϊδηϊ ἰῃ υἱᾶ: οἱ {Π||π φυϊίοπι ἀΐδοΐ- 
θυ] φαΐμαυα ρΆμ65 οἱ ἀπο ρίβοθβ ποη ἱπίογγοχαηιὶ 

ν5 δι}. χιν, 14, 15. 

τῆς κατασχευῆῇς, ὡς χρείττων εἶναι τῆς ἐχ τῶν ἕρπε- 1) οἰδοδίυγ. [4 ν6ΓῸ πιδίαθη8 οογνὰ5, 00} 84 Β6Ι]απὶ Δη- 
τῶν βλάδης, ἀλλὰ χαὶ χαταρτήριον αὐτῇ ἐστιν, ὥς 

σιν οἱ τὰ τοιαῦτα τετηρηχότες, τὸ τῆς ἐχίδνης 
ρῶμα. « Ουοηΐδηι ΘΓβῸ ἰἰὰ Θαγνοὸ ἃ ἢδίυ ἃ ΟΟΠΙρ8 - 

Ταίυ!) οδί, υἱὐ οἵῃηΐ δεγροηίίυπι ἰπ}υγία 5 ροῦὶον 5.1, 
ἶαιο εἰ νίρογα:" 6505 γαπιοάϊαιπ ἰρϑὶ 5ϊϊ, αἱ αἴθη! χυὶ 
ΤῈ5 6) υ5πιοάϊ ΟὈδογνυδγιηΐ. » ΘῸγροη 0 π| ΠΟΛ πεν 8 
τυ γίθυι5 ΟθπΟχίο8 6886 ΟΟΓνΟ5, 86 ρῃδίδηρίογυπι 
Ργαοίρυς ; ἐδῃοῦ5 0 16Π} ΠΟπι6 515 οἱ ἤθάδγα 5. γα βι] 
5ΔηΔ) ργοάϊυπὶ δδὲ 0 Ατίβιοίεἰδ, Οὑρρίδπο οἱ 
ϊίαπο. θυδηφυληι δυΐοπὶ, αἱ βιιργα αἰχὶ, ποὴ 
(ϑεῖ!α ἐγεάδην, φαρά βογί υἷε Ορρίϑηυϑ,Βεγροπ 8 ΘΕΓ- 
ΤΊ ᾿ιδἰ ἰαγὶ, φυύγαπι ργβθι λπ| οἱ οὐογοπὶ Γγοία - 
«δίαπι εἰ ὀχ ογγθβουης; [ἰδεῖ ἰΔιηθη ρ0886 Θχἰδίϊ πιο, 
ὑϊ ἃ ξοῦνὸ ἀδριθῆθιβιϑ οἱ δχααίϊδιι}5 ΒΘΓΡΘΙ8 ν]ΠῚ 
γι ΓΟΡΟΙ Αι, δὲ τποῦίἐπ) δἰ ͵απ)αιῃ ἰπ!οτοηάδιῃ α]- 

Ρατποι, ἀκ. ΧΕΙ. 

θυΐθυ8 ἰμ δγοπ απ 86 δοοίηφιϊ,, δἰ ρ ΠΟ θΟ500 ρᾶπεὶ- 
ἀυγ, Θ04116 πιυηὶ 18 ΒΟΓΡΟΠιΐθυ8 γοϑίϑε!. θΙοβοου 405 
110. 11, οἂρ. 80; ΡΙΪπΐι8. 10. χχε, οάρ. 22. Ησετιῦδ. 

(25) Ὅτι ὁ αὐτὸς Θεὸς Πατήρ, εἰς. Ματείυ- 
πἰϑιλ8, Δ᾽ ο84116 ᾿νε οι ς05 ρουβιν ηδὶί. [0. 

74) Αὐτῷ. ἀούοχ Βερίι5, αὐτῶν. 
15) ᾿Αγωτέρω μὲν ἐπὶ τῆς ὁμοίας ταύτης, εἰς. 

[πῆ ΟΠ γγϑοβίοπιυβ ἰῃ δυπιάειῃ Μαιμαὶ ἰοσιπὶ : 
Καὶ ἀνωτέρῳ τὸ σημεῖον τοῦτο μᾶλλον ποιεῖν, πρῶ- 
τον ἐθεράπευσε τοὺς τὸ σῶμα πεπηρωμένους. Η!!ὰ- 
τί Ροῦτο δἱ Ηϊθγοπυπιιθ ἤδης Ομ θη 5 δχροϑέιο- 
Ἠ6ΠῚ ΠιΑχἰΠΊΔ ὁχ ρᾶΓία 5005 ἰῃ ΘΟ ΠΙΘΏ ΓΟ (ΓΔ1}8 
ιυϊογιηῖ. Ηυετιυδ. 

(76) Καὶ ἐκεῖ μὲν οἱ μαθηταὶ περὶ τῶν, οἷς. 
ΟΒνγϑβοβίο":ιυ5, ΕΠ ΓΟΉγ "8. [ν. 
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86 ἀυμπίαχαὶ Ὠᾶῦ6 γα ἀΐοιηί ; Πἰς γο}Ὸ ἀδ δθρίθπι ρᾳ- Α καὶ δύο ἰχθύα; φασὶν οἱ μαθηταὶ ἔχειν μόνους οὗ πυ- 
εἶθι5. οἵ ρδιιοῖθ ῥἰϑοίο} 15. ἱπίγγορδηι γοβροπάδηϊ : 

οἱ {Π|ς φιυΐδαπι [Ποῖ οοίογναϑ γος! ηδγὶ, νοὶ ἀΐδοιην- 

ΓΘ ΒΡῈ Γ φγᾶπιοη ; βογρϑβίϊ φιΐρρε 0685 "" : ε Εὰ- 

εἰια 510 ἰΠΠ|ο5 ἀἰδουιθεγα; » δἷι δυΐθὰ Μαγουβ "δ: 

.«« Ῥγοερὶν 116, αἱ δοουμθεγο [ϑοογοπί ΟἸΠΕΒ ; 9 
μεῖς δυΐοῖι πο 70υνοῖ, 56ὰ ἀεμυμείαι τὐγθῳ υἱ ἀϊ5- 

εὐαπηθ αὶ : ΠΠπς τυγϑιι8 ἰάθη νϑυ 5 ἀϊουηί {Γ68 ογλη- 
ξο 58 "6: « Αρρεριϊβ φυΐπιαα Ραπΐθυ8, οἱ ἀυοθυβ 

Ρἰβεῖνυβ δϑρίοἰδηίεπι ἰὰ οαίυπι "οπο ἐχί586; 9» ᾿ς 

'ϑυΐοι, αυριηδιὐπιοόαιη 5ογίρβορυπί ΜδιΠθιι5. οἱ 

Μᾶγευϑ "Γ, ς φγαιἰλ8 δφδηίθπη δοδυπὶ [γε β᾽556 ; » οἱ 

ἍΠΠς φυΐϊάθαν δυραῦ ἔδπαπι αἰδοιπιυαηὶ; ἷο νθιῸ 

ἀϊξοιιαιθαμῖ ϑυροῦ τογιδηι. [π΄ [8 δυίοηὶ ΠυΡΓΕ5 

εἰϊφογαραιείαπι Φολμπὶβ βδουπάππι ἰοοᾶ, φΐ ἐς [Ἀοἰ- 

ΠοΓα ]0 ἅρθη8 βειϊρϑιι δοϑυπὶ ἀϊχίθβ8 "5 : ε Ελεϊίυ 

Ἰιοπιΐη68 ἀἰδουμηθογθ, ν οἱ οὐπὶ ργαϊ 5 Οαίδβοὶ, ἀ6 

γμϑηΐνυ5 ἀοάΐδθ6 ἀἰδουπιθθπι θυ 5 : ἢ0}.18 Δυίθιη ὁπι- 

πίμο ποὴ πιορίηϊ!. Απἰπιδάνον δι δυιοπὶ αἰ εν 6 ἢ- 

τἴαιη, βδουπάσπι Ιο6ᾶ, ΘΟΓπὶ αιϑ8 ἀ6 Ρ1ηἰθυ8 5ογρΡίἃ 

βαιί, [108 Ἔχ βιϊπιο ογάϊη!5 6556 ργα βίη 1015 4118 πὶ 

ἰβίοβ, φιοηίΐδπι {1 παϊγίαπίυν ἴῃ πιοιίδ, 511 ἰπ ἀδ6- 

Βογίο ἰοθο; {ΝΠ ροκίφιδιῃ ἐγίάνο ϑοϑαπι σοηλ δι 
βαηῖ; ἰδιὶ νϑιὸ ρὲΡ ὑπύιη ἀυπίιᾶχαΐ ἀΐ6η), οἸ}118 

γΈΒρΡ6ΓΘ Ὠα Γἰ βυι. Ργρίογοδ 5] ἰάθι πο. ἐδὶ δοϑιιῃ 
(ϑροηῖο [δοἶβ86, 80 [ἐεἶ858 ροβίηυϑιι 4 εἐ588 [λείεη- 

ἀσῃ ἃ ἀϊβεῖριυ}}8 δορορί5δαῖ, υἱὰ6 δῆποι ργοο πὶ 

ΑἹ φαΐ νοπεβείιηι δοσδρόγυηι ἃ φ68ι, δχ ἰθΠρΟΓΘ 

φάβοεηίε ἴΠΠ05, αἱ θαποῆοΐο {Π|08 οὐπιγίηρενοι. Θυοά 

δἱ βδοουπάυπι δολπηοπ ν᾽ ογάθασοὶ οὐδμΐ ραηδ8, 6 

4υΐθυϑ διρογίιογαηι φορίιΐηΐ ἀποάοείιη, πος 8.}}}6 

αυϊαρίαπι ἀδ ἰ5ι18. ἀ!οἰίαγ, φυοπιοίο ΡΥ ον νυ5 Ιιὶ 

ποῖ ργαβίαθαηι ἢ Ας. ᾿Ποτὰ πὶ φυΐϊάεπὶ « ᾿ξ} 05 

δυγανὶι "5; » ΐς δαί ποη ἰδηξυΐ ο5 4υἱ οὐπ ἰὺγ- 

"5 ὁγαμὶ ουγανὶῖ, 56 οὥοθ8, οἱ οἰδιιάοβϑ, δὲ πλιί05, 

δἱ πιδηοοβ; ὑυπἀ6 εἰ δυρογ {118 πιϊγϑεευγ φυδίθοῦ 

ΠΗ] ; 46 Ιδηρυΐ 8 ἀὐΐεπι ἢ} }}}} (416 ἀϊοίιπ οδί : 

ῥΓαϑιληι0γ05 δαΐοιη δυμῖ, ορίπον, φυ] ἀς δθρίθηι 

Ῥϑιΐθιι5. οομμδ δγπί, ργο αυΐθιι8 δοίδ δ} φγαι!8 
18 φυὰὶ ἀ6 φυΐπᾳιθ. μεηθαϊοιῖβ σοπηοάογυμ!; οἱ αυὶ 

δοιηδάδτγιιπι ἀδ ρϑιιοἷβ ῥἰβοίου 8, [15 411 ἀθ ἀσουυβ 

οοιμοάδτυηῖ; [ογϑίϊδι οἱ 1}}} φυΐ δυρθι 161 8πὶ ἀϊβει- 

θπογαμπὶ; οἱ {11 φυϊάοπι 6 ραϑιοίουι θα ραμΐθυ5 ἀπ 0- 

ἀφεΐπι οορῃίμο8 Γοϊαυσμ ; δ γῈΓῸ 6 ρ} τ} 8 ΒΡΟΓ- 

ἰω8 βορίθηῃ), ᾳυοΐ ρῥΙυγα οἱ ΔΙΆΡ]ΠΟΓα οἌρΟΓῈ ΡΟΒ5θηι; 

οἱ [υτία556 φυΐάδπι 1}}} τ[Θγγοηα οπηπΐα ργοου!οδηϊΐ, οἱ 

διρεῦ {14 ἀϊδουπιθυμπε; ἰἱ Ὑ6ΓῸ δυρογ [Θυυην, 50- 

γοῦ βοίδῃῃ υἱαθὶϊοθὶ οαγμαπὶ διυδϑιη : « Οπηηἶς 86ἀ 

διΐη οᾶγο ΓᾺηὐπὶ "". » Ῥοσί {Π|8 οἰἸλιὴ δηϊπηα νοῦ ῖα 

7όδυιι ἀϊπιίαγα 605 76] 08. π0}}8 δ", πὰ ἀοἢείαπι 

υΐροῖα μά" 105 7οδυ γψὰοι], οἱ ἀειγ πϑηϊαιη ῥυτὰ 
οδρίδεϊ ἴῃ νἱὰ, φυς δά γὸβ ἀοιηπιεβιϊοα5 ἀυεὶ!. ΟἹ" - 

δόγν δυίθπ) βίου βογιρίμι δδϑὶ 2εβυηὶ ἀΐπι} 5556, 

Δ μσ. κ, 14. ὃ Μᾶγο. νι, δ9. 
Μαγςο. νεῖ, θ. 58 φοδη. νι, 10. 

(Π1) Ἐνθάδεα δὲ οὐ κε.ϊεύει, ἀ.1.1ὰ παραγγέ,ληλει. 
Παραγγέλλει {ΠῚ ἃρυὰ Μαδγοι, Ὑ}1, 10, βιμ 
χελεύει ἀριὰ δίλιι}). χν, ὅδ. Ηὐυετιῦβ. 

(78) Οὗτοι μὲν ἐν ὄρει τρέφογται, εἰς. Εἰ {1} ἴῃ 

Ἀ6 Μδι.1}. χιν, 
Δ 1υ]., 18. 80 ΜΆ(0}.. χιν, 14. 

θομένῳ: ἐνθάδε δὲ πυθομένῳ ἀποχρένονται κερὶ 

ἐπτὰ ἄρτων χαὶ ὀλίγων ἰχθυδίων: χἀκχεῖ μὲν χελεύει 
τοὺς ὄχλους ἀναχλιθήῆναι, ἢ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τοῦ χόρτου" 
καὶ γὰρ ὁ Λουχᾶς, ε Καταχλίνατε αὐτοὺς, ν» ἀνέγρα-᾿ 

ψε" χαὶ ὁ Μάρχος, ε« Ἐπέταξε, » φησὶν, ε αὐτοῖς πάν- 

τας ἀναχλῖναι" » ἐνθάδε δὲ οὐ χελεύει, ἀλλὰ παρα-- 

γέλλει (77) τῷ ὄχλῳ ἀναχλιθῆναι" πάλιν ἐχεῖ μὲν αὐ- 

ταῖς λέξεσιν οἱ τρεῖς εὐαγγελισταί φασιν, ὅτι, ε λα- 

δὼν τοὺς πέντε ἄρτους χαὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναδλέ- 

ψας εἰς τὸν οὐρανὸν ηὐλόγησεν" ἐνθάδε δὲ, ὡς ὁ Μα-- 
θαῖος καὶ Μάρχος ἀνέγραψαν, « Εὐχαριστήσας ὁ Ἷτ- 
σοῦς ἔχλασε" » χἀχεῖ μὲν ἐπὶ τοῦ χόρτου ἀναχλίνον- 

ται" ἐνθάδε δὲ ἐπὶ τὴν γήν ἀναπίπτουσι. Ζητή σεις 

δὲ ἐν τοῖς χατὰ τοὺς τόπους τὸ τοῦ Ἰωάννου παρτὰ- 

λαγμένον, ὃς ἐπ᾿ ἐχείνης μὲν τῆς πράξεως ἀνέγραψεν, 
ὅτι εἶπεν ὁ Ἰησοῦς" «Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπε- 
σεῖν, » καὶ ὅτι εὐχαριστήσας ἔδωχε τοῖς ἀναχειμένοις 

ἀπὸ τῶν ἄρτων" ταύτης δὲ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐμνημό- 

γευσε. Προσέχων οὖν τῇ διαφορᾷ τῶν, κατὰ τοὺς τό- 
που;, ἐπὶ τοῖς ἄρτοις γεγραμμένων, τούτους νομίζω 

τάγματος εἶναι διαφέροντος παρ᾽ ἐχείνους" διόπερ οὖ- 
τοι μὲν ἐν ὄρει τρέφονται (78), ἐχεῖνοι δὲ ἐν ἐρήμῳ 
τόπῳ" καὶ οὗτοι μὲν τρεῖς παραμείναντες τῷ Ἴητ0ῦ 

ἡμέρας, ἐκεῖνοι δὲ μίαν, ἧς ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ἐτράφησαν. 

Ἔτι δὲ εἰ μὴ ταυτόν ἔστι τὸ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιῆσαι τὸν 

Ἰησοῦν, τῷ ἀπὸ τῶν μαθητῶν ἀχούσαντα πρᾶζα!, 
ὅρα εἰ μὴ διαφέρουσιν οἱ εὐξργετηβέντες ὑπὸ τοῦ 

Ἰησοῦ, αὐτόθεν ἐπὶ τῷ εὐεργετῆσαι θρέψαι τος αὖ- 
( τούς. Εἰ δὲ κατὰ Ἰωάννην χρίθινοι ἧσαν οἱ ἄρτοι, 

ἀφ᾽ ὧν ἐπερίσσευσαν οἱ δώδεχα χόφινοι, οὐδὲν δὲ 
τοιοῦτον περὶ τούτων λέγεται, πῶς οὐ βελτίους οἶτο: 

παρὰ τοὺς προτέρους ; Κἀχείνων μὲν τοὺς ἀῤῥώστου: 
ἐθεράπευσεν’ ἐνταῦθα δὲ τοὺς μετὰ τῶν ὄχλων οὐχ 

ἀῤῥώστους θεραπεύει, ἀλλὰ τυφλοὺς, χαὶ χωλοὺς, χαὶ 

κωφοὺς, χαὶ χυλλούς" διὸ καὶ ἐπὶ τούτοις μὲν θαυμά- 
ζουσιν οἱ τετραχισχίλιοι" ἐπὶ δὲ τοῖς ἀῤῥώστοις οὐδὲν 
τοιοῦτον λέλεχται. Κρείττους δέ εἰσιν, οἶμα!, οἱ φαγόν- 
τες ἀπὸ τῶν ἑπτὰ εὐχαριστηθέντων ἄρτων, τῶν φα- 

Ὑόντων ἀπὸ πέντε εὐλογηθέντων" χαὶ οἱ φαγόντες 

ἀπὸ τῶν ὀλίγων ἰχθυδίων παρὰ τοὺς φαγόντα; ἀπὸ 
τῶν β'" τάχα δὲ καὶ οἱ ἀναπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ 

ἐχεῖνοι μὲν ἀπὸ ὀλιγωτέρων ἄρτων δώδεχα χοφίνους 

χαταλείπουσιν' οὗτοι δὲ ἀπὸ πλειόνων ἑπτὰ σπυρίδας, 
Ὁ τῷ χωρητιχώτεροι εἶναι μειζόνων᾽ καὶ τάχα οὗτοι 

μὲν ἐπιδαίνουσι (79) πάντων τῶν γηΐνων, καὶ ἀνα- 

πίπτουσιν ἐπ’ αὑτῶν᾽ οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ χόρτου, ἐπὶ μόνης 
τῆς σαρχος αὐτῶν ε« Πᾶσα » γὰρ ε σὰρξ χόρτος. » 

Πρόσχες καὶ μετὰ ταῦτα, ὅτι τούτους ἀπολῦσαι ὁ 

Ἰησοῦς νήστεις οὐ θέλει, ἵνα μὴ ἐχλυθῶσιν, ὡς χενοὶ 

τῶν ἄρτων Ἰησοῦ, χαὶ ἔτι ἐν τῇ ὁδῷ τυγχάνοντες, τῇ 
ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, βλαδῶσι. Σημείωσαι δὲ εἴ πον ἀναγέ- 

γραπται ὁ Ἰησοὺς ἀπολελυχέναι, ἵν᾽ ἴδῃς διαφορὰν 

19: Μᾶγο. γι, ἀ{! ἴμις. ιχ᾿ 106, "τ Μδιιἢ. χνυ, οὔ, 
δὲ [58.χ᾿,, θ. δ'ΜλΙ. τυ, 53. 

ἀθβουίο ογᾶπὶ : Μίδιι!. χυ, ὅδ: ε ὕπά46 Ἔγξὸ ποῦΐβ 
ἰη ἀοβύγίο ρᾶπο8 ἰηϊ05 ἢ » [". 

(79) Καὶ τάχα οὗτοι μὲν ἐπιθαίγουσι, εἰς. Τιοο- 
ΡυγἸλοία8. ἴ0. 
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τῶν μετὰ τὸ τραφῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπολυθέντων, χαὶ Α υἱ Υἱάθα58 δογυπι αἰ Πεγεη απ), αυΐ Ροβίχυοπι αἰδιὶ 
τῶν ἄλλως ἀπολυθέντων. Παράδειγμα δὲ ἄλλως ἀπο- 

λυθέντος τό" « Γύναι, ἀπολέλυσαι ἧς ἀσθενείας δου. » 

Πρὸς δὲ τούτοις οἱ μὲν ἀεὶ συνόντες τῷ Ἰησοῦ μαθη- 

ταὶ οὐχ ἀπολύονται ἀπ᾽ αὐτοῦ" οἱ δὲ ὄχλοι φαγόντες 
ἀπολύονται. Καθὰ πάλιν οἱ μαθηταὶ μηδὲν μέγα φρο- 

γοῦντες περὶ τῆς Χαναναίας φασίν᾽ « ᾿Απόλυσον αὖ- 

τὴν, ὅτι χράζει ὄπισθεν ἡμῶν" » ὁ δὲ Σωτὴρ οὐδα- 

μῶς αὐτὴν ἀπολύων φαίνεται: εἰπὼν γὰρ αὐτῇ" « Ὦ 
γύναι, μεγάλη σου ἣ πίστις" γενηθήτω σοι ὡς θέλεις,» 

ἰάσατο μὲν τὴν θυγατέρα αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχεί- 

γῆς οὐ μέντοι γέγραπται, ὅτι ἀπέλυσεν αὐτήν. Το- 
σαῦτα χαὶ εἰς τὸ ἐγχείμενον ῥητὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος 
ἐξετάσαι, καὶ ἰδεῖν δεδυνήμεθα. 

[υδγυης ΔὉ ἴΠ|0 ἀϊπηϊδδὶ δυηΐ, οἱ δογΌ πὶ 401 4118 γᾶ- 

ιἰοπα 511 ἐπιϊδϑὶ ουπὶ. Εχοιρίυπι λυΐοην δ] ου)υ8 
4Ἰῖο ρᾶοίο ἀϊπηβϑί, 5811 {ΠΠπὰ "5: « Μυ]ΐον, ἀϊπιῖ5858 65 
8 ἰπῇγη)ῖδία (08. » ἸΏΒΌΡΟΡ ἀἰδοίρυ! ΒΘΠΡρΕΓ οἰπὶ 

δεϑὰ σοηγογϑαηίθβ, 8} {10 ποὸπ αἰπιη παν : τὐγρα 

δυῖοπ) ρᾶ515 αἀϊπιϊὐπίυγ, Ουδπιδάπιοάππι τυξδυδ 
ἀϊβείρυ π}}}} πηδρηυτῃ ἄς ΟἸαπϑηδθα βρη οπίοβ ἀΐ- 

οὐπι δ᾽ : «ε διπιίεις [Π|4π|, αυΐα οἰαπιαὶ ροβί π08 ; ν 
δἱ δόγυδίοῦ ἀϊπιϊ ἴα γα 1Π4πΔὶ ποη νυἱἀδίυγ, ἢδπὶ συ 

αἰχίββοί {ΠῚ 85 -ς Ὁ τυ ον, πιᾶρηᾶ δὶ ἤδθ5 ἰυᾶ : 

ἢδι υἰδὲ δἰσυι υἱϑ, ν βαηδυΐ χυϊάεπ) ἢΠἸὰπῈ οἷυ8 6Χ 
1}1ὰ Ἰιογᾶ; νϑγυπηϑπηθη δοῦρα] ΠΟη 65ι ᾿ὰηο 6δ 

ἀϊπιϊδἶ5β6. Ας 41} 4υϊ 6} δῖιρον ργουροβίίο Ι000 ρεῖ- 

υΐγεγε οἱ ρεγβρίοδγο ἰῃ ργαβθηῖία ροϊιπιυδ. 

ΤΟΜΟΣ 1Β'. 

ΤΟΝ. ὈΨΧΟΘΕΟΙΝῦϑ. «τ 

Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρα- Β 
γοῦ ἐπιδεῖξαι αὑτοῖς. 

« Καὶ προσελθόντες Σαδδουχαῖοι χαὶ Φαρισαῖοι, 

ᾳειράζοντες ἐπηρώτων αὑτὸν σημεῖον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. » Οἱ πρὸς ἀλλήλους διαφωνοῦντες (80) 

περὶ τῶν ἀναγχαιοτάτων δογμάτων Σαδδουκαῖοι καὶ 

Φαρισαῖοι" πρεσδεύουσι γὰρ οἱ μὲν Φαρισαῖοι τὴν τῶν 
νεχρῶν ἀνάστασιν, ἐλπίζοντες εἶναί τινα μέλλοντα 
αἰῶνα" οἱ δὲ Σαδδουκαῖοι οὐδὲν ἴσασι μετὰ τὸν βίον 
τοῦτον ἀνθρώπῳ ἀποχείμενον, ἦτοι ὡς ἐπ᾽ ἀρετὴν 
προκόψαντι, ἣ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιτηδεύσαντι ἐξελ- 
θεῖν τῶν τῆς καχίας ὄρων’ οὗτοι, ἵνα πειράσωσι τὸν 
ησοῦν, ὁμονοοῦσιν. “Ὅμοιον: δὲ τούτων γεγένηται, 
ὡς ὁ Λουχᾶς ἀνέγραψε, πρὸς -Ἡρώδην καὶ Πιλάτον, 
γενομένους ἀλλήλοις φίλους, ἵνα τὸν Ἰησοῦν ἀποχτεί- 
γωσι᾿ τάχα γὰρ ἡ μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν μάχη 
ἐποίησεν ἂν τὸν μὲν Ἡρώδην μὴ εἰς χάριν (81) τοῦ 
λέγοντος λαοῦ’ Σταύρον, σταύρου αὐτόν, ἀξιοῦν 
αὐτὸν ἀναιρεθῆναι (82) τὸν δὲ Πιλάτον ῥοπήν τινα 

ἔχοντα τὴν ὑπὲρ τοῦ μὴ ἂν αὐτὸν χαταδεδιχάσθαι (85), 

συμθαλλομένης τῆς πρὸς Ἡρώδην ἔχθρας τῇ πρὸς 
τὸ ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν προὔπαρχούσῃ ῥοπῇ. Ἡ δὲ 
νομιξζομένη φιλία τὸν Ἡρώδην ἰσχυρότερον πρὸς τὴν 
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἀξίωσιν» (84) πεποίηχε πρὸς Πιλά- 

ΔΤ υς. χ, 18. 5) δι. χν, 25. ὅ5 101... 28. 

(80) Οἱ πρὸς ἀ.λλήλους διαρωνοῦντες, εἰς. Εἰ 
ρὲ αυοχια ΤἼΘορἢγἰδοίυ5. Ηυετιῦϑ. 

81) Μὴ εἰς χάριν. ἘγΔϑίπὰ8 ργαιογπιΐδῖ! μή. ἴο. 
δ Ἀξιοῦν αὐτὸν ἀναιρεθῆγαι. 5ῖς ἔλυει 601. 

"ΐεφ., οἱ ἰἸὰ 86η88}8 ροβίυἰαϊ. Οοά. Ηοίπι., ἀξιοῦντος 
ἀναιρεθῆναι. [». 
(8) 'πὲρ τοῦ μὴ ἂν αὑτὸν καταδεδικάσθαι. 

Βὶ πα ἰϊ4 Ἰοφίβ, νἱάθίυν δἰἰφυϊὰ δὰ βδοπβυπὶ οχρίθη- 
ἀν ἀοδίἀογαγὶ ; δος ρυΐα αὐ Θχ θεῖ ΕΓΑΘπιυΒ : 

8ὲ ἰὰς φιὶ τοραϑετμηῖ, μί εἰσπιπι αδ 
οαἰο οβἰἐπάογει εἰθὶ. 

ἅς, « Εἰ δοοδββοιυηὶ αἱ οὰπὶ ϑαυάυοσεί οἱ Ῥῃδνὶ- 
85: ἰοπίδηί65, οἱ τορϑθλπὶ οὐπὶ αἱ δ'δηυπι ἀ6 σοΪο 
οβίθηογεὶ εἶ ὅδ. » ϑαθύποιὶ οἱ Ῥῃατγίβοὶ βυρογ πηᾶ- 
χἰπὶὶ πιριμοηιϊ ἀορημδίυυ5 ἰηνίοοπι ἀϊοϑοηιίοηίι 8 : 

8586 Γππὶ αυΐρρα τπηογαογυπὶ Γοδυγγοοιοποπὶ Ῥἢαν,- 

βϑεῖ, Βρθγδηίδβ [υἱυγυπὶ αἰϊχιοὰ 5ϑδου]υπι; ϑαδάπο.υ 
γοΓῸ ηἰ μὲ} ροβὲ ἤδης νυἱίδπι ἢΟπιΐ ΠΘῊϊ ΠΊΔΠΘΓΟ δοίπηΐ, 

εἶνθ ἰπ νἱγίυΐα ῥγοίδοθιϊς, δἰνα 6 ποαυΐία ἤπίθυδ 

Οχΐγα Ομ η0 σΟηδίυ8 πο {πγ|1 : ἱ υἱ ᾿δδπὶ ἔδη- 

το, σοποογάθβ ἤυηί. δἰπη 6 αυΐά ποτύυηι (δοίυνι 

681, φιοπιδἀπιοάυπι ἰγαάίαἶ [ω1688, Ἠογοάοπ) ἰπίοῦ 

εἰ ΡΙ]Δίαπι, 4φυὶ ἀπιοὶ πηυΐὰ0 [δοιΐ βυηΐῖ, υἱ 7οβιηι 
ἀγυοἰάαγοηὶ δ"; [Οτίδββα δηΐῃ πιυΐια ἰμίοῦ ἢ||05 ἐπΐ- 

Ὁ πηϊοἰεἰα εἴεοίββει, αἱ ΠΕγοιϊεβ ποη ἴῃ σγαιίαπι ρο- 
Ρυὶὶ ἀϊοοι ἰδ : ε Ογαοϊῆξο, ἀγτυεὶῃρα οὐαὶ, ν.] πὶ ἡροὶ 

ἀαγὶ ροροβοΐβ86ι; Ρ᾽]Δῖυ8 δυίθῃ) αἰ φαδίοηυβ δι ἰὰ 

ποι Δη8., αἱ πΠοὴ Θοπάοιπμηογοίυγ, δοοδϑάθηίς δὰ 

Ρτγορεπδίοηοπι δεδυπὶ Δυβοϊνοηἀδϊ ας ργίυβ 111} ἰῃ- 

δγαὶ ἱρβίυβ ουὐπὶ Ἠδςγοὰθ βἰπηυὶϊῖδίθ. ΕἸθοῖς δυϊθῺ 
51 τπιϊοἰεἶα ᾿ς αἰτίπαας φονὶ ογούϊια, υἱ δογίτς 

δάνογθυβ δοδαπι ἱπεβίαγοι Ἠδγοάθϑ δρυή Ρι δία π), 
ΥὙοοπίοπι [ογίβ8586 οἱ ἰρϑυῃ), ΓΘΟΘἢ 8 ΠΟΙ ο δ πηι εἶς 

86 Μλι}ν. χυὶ, 1. 

« ΠΙαπι [οτίδ886 ΠῸΠ σοηῃάἀδηηηδβ8οΐ:; » 51η ΔΌ ΓΝ, 
ὑπὲρ τούτου, μὴ ἂν αὐτὸν χαταδεδιχάσθαι, μὲ 
ἀδογὶῖ., δἱ 816 Ἱπιογργοίδθεγὶβ : ε Ρ[Δί.5. 816 πὶ 
δ αμλίθοιις δὲ ἰά ἱποϊπδη8, ὁ πη ΘΟηἀ6ΠΊΠ88- 
86. » ἴρ. 

(84) Πρὸς τὴν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἀξίωσιν, οἷς. 
Αὐἴη Πυο8 πυ}]4 Βυ}}5 Ἔχϑίαι ροϑίυ!διϊοπὶβ πιθῖνα 
εἶο : ἱπ)|οῸ δοηίγαγίυπιὶ ἀΐδαγίο ἀοοδίυγ. Υἱάθ [μι10. 
χχι!, 14, 1ὅ. Νκἕο ᾳιἱάχυδπι ἴλεὶς φιοὰ μάροιαῦ, 

Τὰς, χη! 12. 
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εἰς ξγϑῖῖα, δοσορίαιη Δ] αυὶὰ Πογοὰϊ εἰ ἰοιἱ ϑυάπο- Α τον, βουλόμενον τάχα χαὶ διὰ τὴν νεαρὰν φιλίαν χε' 
τυ πϑιϊοηΐ ἔλοοσο. Ναυη δυΐδι οἰΪΔΠΊ ρΟΓβᾶδρα ἴῃ 
τί τί ογο δὶ 605 4υΐ γα} 6 σοη Γαγία5 δἰγα ἴῃ δἰμηΐ - 

εοταπι ἢ ]Οσορ Ν᾽, δῖνα ἰῃ 4}}}5 ἀἰβεὶ ρ [5 δθηίθῃ- 

εἰλ5 τπδυΐϊυγ, ἴῃ ἰὰ ΔρΡράγογα σοηϑθι θη (68 υἱ φαδὺῃ) 

Ομεβευπι ἰπ ο)υ5 ἀϊδεὶρυ 5. Ἰυάϊογῖο μᾶυεαπὶ οἱ 
ορρυξηθμί. ἱπάδ, ορίποῦ, γι οοϊηδιίοπ ργοβγοεὶὶ 

Ἰίσθι δὰ Ἵσοπϑιἰδγδιάν πη, Δπηοθη Ορροδίϊατυπιὶ ρουί6- 
βδίαϊυιη πυϊὰ0 ἀϊθογορδηίυπ), υἱ ΡθΑτΔΟηἶβ ἃ Νὰ- 

γνυςσμούοποϑον δ", Τμάγαί πο ΕΠ ορυπὶ τορὶ8 ἃ ϑθη- 
πϑοἰ θυ γοζὸ ᾿Αϑϑγγίογυπν δ᾽, δάνογβαβ δθϑυπι, ἱμ- 

βἰιϑᾷαθ ρορυϊυπὶ ἤδι αἱϊψυδηάο ἐοπϑθηβυ8. ἢδε 
Τογί4856 γϑίίομδ « δϑι γι ηΐ ΓΟξ68 ἰογγῶβ, οἵ ργίηοὶ - 

Ῥὲβ σϑηγθηδγυηΐ ἰμ ἀπυπὶ δ,» Π0}}0 πιοάο δηίοἃ 
«οηφοράαβ ; υἱ οοηίγα ἰ)οπιΐπιυηι ἰρϑίυϑηυα ΟΠ τ βίυπὶ 

φοηβι 114 ᾿ναθοηί658, θομιίτυ αι ε[οΥ185 ρου πιθγθμ. 

ᾧ, ΑΔ [κὸς αὐΐοπὶ ἀἰσοπο ῬΘΓΥυΘηΪΠΊ}5, ὈΓΟΡΙΟΓ 

Ῥιιαγβθθοβ εἰ ϑιαδθυςξοβ, ηυΐ 5'1πὺ} δὰ δι 5 86- 
οοαβογιηΐ, ἴῃ ᾿ἰϊ8 φυ δ γοβυγγθοι ὁπ 6π) ροΓΙ ποι 

ἐϊδϑοιεοιῖθ8, οἱ νοι δά ἰὰ οοποογάθβ [Ἀοῖο08, υἱ 

ϑγνδιογοὰ Ποδίμιπι) ἰδηίατοηΐί, οἱ τοφάγοηί υἱ 58ἷ- 

δυυπη ἀθ ΘΟ 53|0ὲ] οβίθηάεγοι. Νοο δι ΐπὶ 18 οοη- 

τοι ργοῦ 8 φιῷ βεγναίοῦ, ἴῃ οιγδηἀΐβ οπιηΐβ 
ξοπογὶβ ποῦ ἷ5 εἰ ᾿Ἰδησυοτίθυ5, [ἐοογαὶ ἴῃ Ρρορυ]ο, 

δἰ ἰἰδαυθδ πλΐγδου} }β 405 ραϊᾶπὶ οἱ 'π πὶ ΠΟΛ πὶ Ο0η - 

δρθοίυ ρεγρείγανεγδι, υοίθθδηΐ ργδθίθγεα ᾿υη0 5ἰ0ὶ 

86 ἀδ οὐἶἱο αυΐάεπι 5ίβπυαι οβιοπάεγο. Αἰᾳυθ οαυΐ- 
ἀδ οοπ]ϊοῖο βιυδρίοαιοβ [υ͵586 ἰΠ|08 βζπα βιιραῦ ς 

ξογγδηὶ οὐΐία Ρ0586 δἰΐαπὶ ἃ 60 ΠΟἢ 6888 : ἰίδηι18 

ΠΟῊ ΥΟΥΪΟ5 6886 ἀΐοεγα δόβυπὶ « 6 σεγὰ ἀξπηοπ65 ἰῇ 
Βεοΐζοθυ! ρῥεϊποίρα ἀφιηθηίογυπι "᾿; » ϑυίδ5δ86 δὺ0- 

160] δίσπυπι 46 οΟἸο ἤδγὶ ποη ρο856 ἃ Ββε!Ζθρα], νοὶ 
ἐπηργοθᾶ αἰΐψυα ροιοδίαι6. ΕΔΙ]ορδμίαγ ργοίοςίο εἰγοᾶ 
αἰγάφυο δἰρηα, 51 3 οἱ ἐἃ 4υῷ βυρτγὰ ἰόγγδ ἤμΐ, 

οἱ αὐ (6 οαἰο ογί ὑπ", πἰηὶπηθ ργοθᾶ ἱ ἰγαροζίι8, 

θὲ δ6ἰαιὑὸ5 Βρί [08 ΟραΓδη θα ἀἰβοογῃογα, φυΐῃδπὶ 

8 ἸΥ͂ Παρ. χχιν. δ 101. χισ. 50 54], ιν, 3. 

Αοἰ. τν, 37 : «ε Οοηγοθοῦυπί δηΐπὶ υόγα ἰη εἰν δία ἰϑί 
δάνογβιβ 5Δη00}}) ΒΌΘΓΙΠ ἰσπὶ δαδιῖιη), 4068) 
υηχίδι!, Πογοάθβ εἱ Ῥοπιίίιιβ Ριδιυ5, οαπὶ φοπιΐθυϑ 

χαρισμένον τι τῷ Ἡρώδῃ, καὶ παντὶ τῷ Ἰονδαίων 
ἔθνει ποιῆσαι. Πολλάχις δὲ καὶ νῦν ὁρᾷν ἐστιν ἕν τῷ 

βίῳ καὶ τοὺς διαφωνότατα δόγματα εἴτε ἐν τῇ Ἔ)- 
λήνων φιλοσοφίᾳ, εἴτε χαὶ ἐν ἄλλοις λόγοις ἔχοντα; 
ὁμονοεῖν δοχοῦντας, ἵνα χλευάξωσι χαὶ προσπολε- 

μῶσι τῷ ἐν τοῖς μαθηταῖς Ἰησοῦ Χριστῷ. ᾿Απὸ τοὐ- 

των δὲ, οἶμαι, ἔστι διαδῆναι τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸ ἰδεῖν͵ 
ὅτι μήποτε χαὶ τῶν ἀντιχειμένων ἐνεργειῶν διάαφω- 
νίαν πρὸς ἀλλήλας ἐχουσῶν, ὡς Φαραὼ πρὸς Ναδου- 
χοδονόσορ (85), χαὶ Θαραθὰ βασιλέως Αἰθιόπων (86) 

πρὸς Σεναχηρεὶμ βασιλέα ᾿Ασσυρίων, γίνεταί ποτε 

συμφωνία χατὰ τοῦ Ἰησοῦ χαὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Οὗ- 
τως τάχα καὶ « παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, χαὶ 
οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ,» οὐδαμῶς πρό- 
τερον ἀλλήλοις ὁμονοοῦντες, ἵνα, σχοπήσαντες χατὰ 

τοῦ Κυρίου χαὶ χατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, τὸν Κύριον 
᾿ τῆς δόξης ἀποχτείνωσιν. 

Ἐπὶ ταῦτα δὲ τῷ λόγῳ ἐληλύθαμεν, διὰ τοὺς ἅμα 

προσελθόντας τῷ Ἰησοῦ Φαρισαίους καὶ Σαδδουχαίους, 

τοὺς ἐν τοῖς περὶ ἀναστάσεως διαφωνοῦντας, χαὶ 

οἱονεὶ συμφωνήσαντας διὰ τὸ πειράσαι τὸν Σωτῆρα 
ἡμῶν, καὶ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν στ, μεῖον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 

ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. Οὐ γὰρ ἀρχούμενοι ἐν ταῖς ἰάσεσι 
πάσης νόσου, χαὶ πάσης μαλαχίας ἐν τῷ λαῷ τερα- 

στίοις, χαὶ τοῖς ἄλλοις παραδόξοις, ἃ ἐν γνώσει πολ- 

λῶν πεποιήκει ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἠθούλοντο αὐτὸν ἐπι- ὦ 
δεῖξαι αὑτοῖς χαὶ ἐξ οὐρανοῦ σημεῖον. Καὶ στοχάζο- 

ϑβαι, ὅτι ὑπενόουν (87) μὲν τὰ ἐπὶ γῆ: σημεῖα, ὡς 
δυνάμενα χαὶ μὴ ἐχ Θεοῦ εἶναι" οὐχ ὥχνησαν γοῦν 
λέγειν, ὅτι, « Ἐν Βεελζεδοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίον 

ἐχθάλλει τὰ δαιμόνια ὁ Ἰησοῦς.» ἐδόχει δ᾽ αὐτοῖς μὴ 

δύνασθαι ἐξ οὐρανοῦ σημεῖον ἀπὸ Βεελζεθοὺλ, ἦ τινος 
ἄλλης (88) πονηρᾶς γίγνεσθαι δυνάμεως. Ἡμάρτα- 
νον δὲ περὶ ἀμφοτέρων, τῶν τε ἐπὶ γῆς καὶ τῶν ἐξ 
οὐρανοῦ σημείων, μὴ δόχιμοι τραπεζῖται, μηδὲ ἐπ'- 
στάμενοι διαχρίνειν πνεύματα τὰ ἐνεργοῦντα, ποῖα 
μὲν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐστι, ποῖα δὲ ἀφεστηχότα αὐτοῦ. 

“1. Μδι}. ιχ, 54, οἱ χιι, 3}. 

ἘΖοομίδπι, » Πδογαῖβ ποπ οοηβοηδί ; ΠΠἰυἀ πἰ πη ΓΌ8). 
« οἱ ἰγοῖ σοί οὐ. » ὁχ ἤδθγῶο, ΣΣΥ, ε οἱ Γὸ- 
γογβυβ δϑὶ; ν μ)6 "5 ΟΧΧ,, χαὶ ἀπέστρεψεν, εἰ )0- 

δὲ ρορυ} 8 ἰ5γϑεὶ; » πας δηΐπὶ ἰπά6 ργοῦϑιιν Η6- Ὁ πδίμδη, 2, « εἵ γϑάϊ!!, » Ουφ δυΐεπι ἐγϑϑΐι 2086 
τούδηι ἃ ΡΙΪδΔῖο όδυ πηογίαπι ροροβείβϑο, ἨΟΕΤΙΠΒ. 

(85) Ὡς Φαραὼ πρὸς Ναδουχοδογνύσορ. ᾿Υ Βεξ. 
ΧΧΙν, 7. 

(88) θαραθὰ βασιλέως Αἰθιόπων, εἰς. ΣΤ 
Ἡεῦγαΐοα ἀϊοίας ; Θαραχά 8}) Ἰπίογργοι 5 ΟΧΧ: 
Θαρσίκης ἃ δοΞορίιο; ΤΊγ!Δς ἃ ϑυϊρίοἷο ὅδνθγο, οἱ 
Ἰὰς ποημ} δυπὶ 6556 ριμᾶηὶ 40 ἃ ϑίγάθοια 
Τεαρχό ἀρρε!ϊαίαγ. ϑθπηδοπθγίυπι ργούνν! βδοτὶ 
ὁοά!ο68 ροϑὶ νδϑίϑίαπι δυάδοε ραγίοπι Βδῦβδεσιι δὰ 
ἐρμιηοπθεα δοΡΟΒΟΪΥ ΠΊΔπΊ Πη}51586, ἰρϑυπὶ 1.40}}}5 
ΟὈθαοάϊθδό, δίσυθ ἰμὰθ οὐδὲ πῃ 1 ΟὈπδπὶ εἰνίδίοιν 
ἱιηρείαπι οοπνογι σϑοῖ, Δ ϑδοθη δεγοβυΐγπβ οὐδὶ- 
ἀϊοποπι βοϊνίββα, εἱ δὰ ϑεπηδομογίθιῦ ο ηᾶπὶ 
οοη!δηἀΐδβα : οὐπὶ γοτο Τδγδολπι γοζοπὶ ἢ 5 46 - 
ΥΘΙΘ11Π| 86 ΘΟ ΓΟ πὶ ἀποογα δοοθρίϑϑεπὶ δι Ζθγο- 
βοἰ γιηδ: Ἔχρυφηδίίοιοπι γρά 586. Νϑιω ΠΟ ΙΥ̓ Βες. 
ΧΙΧ, 9, ἰοφίηυ : « ὐὐπηαυδ δυάΐ886ι ἀς Τ|ιΑγᾶοα τομα 
Δι ορίς ἀϊοθιίεβ : ἔσοθ δβγοββϑυβ δϑβὶ αἱ ρύφηοι 
δύνογβυῃ ἰ6, οἱ ἴγοῖ σομίτα οὐπι, Πιἰδ᾽1 πυπίϊο5 αἱ 

Ρίιυ5 Απεὶφ. "ἢ. χ, οᾶρ. 1, οἶγοδ Ροϊαϑ] οὐ βι ἀἰοθθηὶ 
᾿πιροάϊίαπι ϑαπηδοπογί θη πὶ ἃ Τηᾶγλοα.,, Ὑοὶ {ππῖλ 
Ηετγοάοίυϊ ἃ τπιυτῖθ8 ργοοδάδηϊα οὐνίαπι ϑο,Ποη6 
ΓαζΘ, ἀΐβοθάβ 6 [͵586 οοδοίθηι, ϑ ΓΙ θυ γα 580 
πο τορυβηαηΐ, πᾶπὶ ΟΠ αὶ ϑίυπὶ ΠΟΠΙΟΠάΕΓΟ 
Ῥοΐυί ϑιπηδοίιογίθυβ., ρυϊυβαυδη) 46 ΤΗαΡρδοᾶ ἰπ- 
δι ͵586ὲ φυϊάυλπὶ, 6) ιβαὰὸ δάνομυ δὰ 56 ΡΕΙ] 0 
ἐόργοῦ!. Ῥεϊυβίαοα 6 ἃυ!6πὶ ΟὈΒίἀΐοη6 πιὰχίηθ 
οοπηπιοία8 Υἱάριυν (υἷ5885 ΤῬΠΑγασοα, εἴ ΑΕ γρι 
δυρρειίαϑ' ἰεγγαῖ. Θσοι γογῸ 50) εἰ! ἐχ Ηεγούυιο ἀξ 
τὶ υυ 5, δἰ ἢ!6 ο)υ5 οδὲ αυοὰ Οτγειοηβῖθ5 Απιᾶχὶ- 
ἴαπὶ οὐδ ἀαπινυ8. οομἰᾳ1558 τοίογι ΖΕ δη8. 110. χει 
ὃὲ απὶπιαί., οαρ. ὅ,. οἱ 4"}}, {π46 νεγο δοδερογιὶ 
ϑυϊρίεἰυ8. ϑόνογιι8 ΤὭδγαοαιῃ Αβϑγγίογυασι γεξῆυηὶ 
ἰηνακἶβ86, ἀΐςαι λγίοί 8. [Ρ. 

(87) Καὶ στοχάζομαι, ὅτι ὑπενόουν, εἰς. ΥἹάδ 
Τιδορ γ!άσιυπι, ιν. 

(88) ᾿Α.1:1:ης. Ὀεδδβιὶ ἷν οὐϊίοπο Βυοι, βοὰ δυβρ- 
ΡείυΓ 6 οοὐΐες γαιοδηο. 
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Καὶ ἐχρῆν αὐτοὺς εἰδέναι (89), ὅτι καὶ τὰ πολλὰ τῶν Αὶ 
ἐπὶ Μωύσέως χατὰ τῆς Αἰγύπτου τεραστίων, οὐχ ὄντα 
ἐξ οὖὐρανοθ, σαφῶς ἣν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ πεσὸν πῦρ ἐξ 

οὐρανοῦ ἐπὶ τὰ πρόδθατα τοῦ Ἰὼδ οὐχ ἦν ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ" τοῦ αὐτοῦ γὰρ ἐχεῖνο τὸ πῦρ ἦν, οὗ ἦσαν καὶ 
οἱ αἰχμαλωτεύσαντες, χαὶ οἱ ποιήσαντες τρεῖς ἀρχὰς 
ἱππέων (90) χατὰ τῶν χτηνῶν τοῦ Ἰώδ, Οἶμαι δ᾽ ὅτι 
χαὶ ἐν τῷ Ἡσαῖχ, ὡς δυναμένων σημείων δειχθῆναι 
χαὶ ἀπὸ γῖ)ς χαὶ ἀπὸ οὐρανοῦ, ἀληθῶν μὲν ἐχ Θεοῦ" 
« Ἐν πάσῃ δὲ δυνάμει, χαὶ σημείοις, καὶ τέρασι ψεύ- 
δους,» ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, λέλεχται τῷ ᾿Αχάζ' «ε Αἴτη- 

σον σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σον, εἰς 
βάθος, ἣ εἰς ὕψος"» εἰ γὰρ μὴ ἣν σημεῖα, καὶ οὐ παρὰ 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ τινα τῶν εἰς βάθος, χαὶ τῶν εἰς 
ὕψος, οὐχ ἂν ἐλέλεκτο τό" « Αἴτησον σεαυτῷ σημεῖον 
παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εἰς βάθος, ἣ εἰς ὕψος.» Β 
Εὖ οἶδα δὲ, ὅτι δόξει τινὶ βίαιον εἶναι τὸ τοιοῦτον τῆς 
περὶ τοῦ, «Αἴτησον σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου 

ποῦ Θεοῦ, » ἐχδοχῆς " ἀλλὰ ἐπίστησον τῷ εἰρημένῳ 

παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ, περὶ τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀμαρ- 
τίας, τοῦ υἱοῦ τῆς ἀπωλείας, ὅτι ε ἐν πάσῃ δυνάμει, 

χαὶ σημείοις, χαὶ τέρασι ψεύδους, χαὶ πάσῃ ἀπάτῃ 

ἀδιχίας ν» τοῖς ἀπολλυμένοις ἐχεῖνος ἐπιφανεῖται, μι- 

μούμενος πάντα τέρατα, τὰ τῆς ἀληθείας. Καὶ ὥσπερ 

οἱ τῶν Αἰγυπτίων ἐπαοιδοὶ χαὶ φαρμαχοὶ, ὡς ἐλάτ- 
τους τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἁμαρτίας, χαὶ τοῦ υἱοῦ τῆς 

ἀπωλείας, δυνάμεις τινὰς ἐμιμήσαντο, χαὶ σημεῖα, 
καὶ τέρατα τῆς ἀληθείας, ποιοῦντες τὰ τοῦ ψεύδους, 
εἰς τὸ μὴ πιστεύεσθαι τὰ ἀληθῆ" οὕτως οἶμαι τὸν 
ἄνθρωπον τῆς ἀμαρτίας τὰ σημεῖα μιμήσασθαι (θ4) 

χαὶ τὰς δυνάμεις. Τάχα δὲ καὶ ταῦτα ὑφορώμενοι διὰ 
πὰς περὶ αὐτοῦ προφητείας οἱ Φαρισαῖοι" ζητῶ δὲ εἰ 

χιὶ Σαδδουχαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτων σημεῖον ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς τὸν Ἰησοῦν" εἰ δὲ μὴ 
τοῦτο λέγοιμεν αὐτοὺς ὑπονενοηχέναι, τί φήσομεν 
αὐτοὺς πεπονθέναι πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ γινόμενα 

τεράστια, ἀτέγχτους μένοντας, χαὶ μὴ δυσωπουμένους 

τῶν γινομένων τὰ παράδοξα ; Ἐὰν δέ τις ὑπολαμ- 
θάνῃ ἀπολογίας ἡμᾶς ἀφορμὰς δεδωκέναι τοῖς Φαρι- 
σαίοις χαὶ Σαδδουχαίοις, ὅπου μὲν ἐν Βεελζεδοὺλ 

φάσχουσιν ἐχθεδλῆσθαι ὑπὸ Ἰησοῦ τὰ δαιμόνια, 
ὅπου δὲ ἐπερωτῶσι μετὰ τοῦ πειράζειν τὸν Ἰησοῦν 
περὶ σημείου οὐρανίου" ἴστω, ὅτι μὲν πιθανότητός 
φάμεν αὐτοὺς περιεσπᾶσθαι πρὸς τὸ μὴ πιστεῦσαι 

τοῖς τοῦ Ἰησοῦ παραδόξοις, οὐ μὴν ὥστε χαὶ συγ- ἢ 
ὙΝνωστοὺς εἶναι, μὴ ἐνορῶντας τοῖς τῶν προφητῶν 

λόγοις πληρουμένοις ἐν ταῖς πράξεσι τοῦ Ἰησοῦ, ἃς 
οὐδαμῶς πονηρὰ δύναμις μιμήσασθαι οἷά τε ἦν. Ψυ- 
χὴν δὲ ἐξελθοῦσαν ἐπιστρέψαι, ὥστε ἤδη ὄζοντα, χαὶ 

00 ὴ1,16, 11. 5311 ΤΙο598. , 9. 5 [5ἃ. υἱ}, 11. 

89) Καὶ ἐχρῆν αὐτοὺς εἰδέναι, εἰς. ΠΟ ἰἰοπὶ 
τείεγι ΤὨΘΟρ γ]Δοίιι5, Ηυετιῦϑ. 

(90) Καὶ οἱ ποιήσαντες τρεῖς ἀρχὰς ἱππέων. 

γοῦν, 41, « ΟΒαι αὶ ροβυθγαηι; ν ὩΠΣΝ Ἢ πὰ; 
τορι Ραρηΐηιϑ, ε ἰγβ ἀυοοδ:; ν» υχχ (οπιρίυι. 
οὐΐι. εἰ τ. ΑἸεχαπάγ., χαὶ Χαλδαῖοι ἐπέθηχαν τρεῖς 
ἀρχάς" ὈΣΟΝ Ἢ ἰἰος Ι060, « οὔπουβ νη Πἰἰαπὶ, ἴατ- 
Βιλ8, ΔΊ), ) δἰρηϊῇοαί, [18 ἀἰοία φυο! ὑμᾶᾳυ:- 
4:6 ϑιι!πὶ σαρι, δίνα δυυπὶ ὀσοέπι ᾿ΔὈδδηΐ. τῃ- 
ἄξαι οὐϊίπαι βἰ φη !οδιϊίοηοι δα ἀ. τὰ, 10, εἰ 1 ὅδπ).. 

᾿ ΘΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΜῦ5 ΧΙ. ΠΕΣ 

ἃ [60 5ιιιξ, φυϊπδῖῃ δ {Π|0 ἀυβαπί. Αἱ οοηβθια- 

πΘυ πη οΓδὶ δοῖγα {Π|08 τηυΐϊ οχ 118 Ὀγοάΐᾳ}}8. τα 

δάνογϑυβ ΤΕ εγρίυπι οὐ διιΐ Μογϑὶθ (θη μογίθιδ., 
οὐπλ ἤ0 ἢ. 6 ΘΟ 6ϑϑθηΐ, μηδ  δϑίο ἰληη θη Ὠοὶ ἔι556 ; 

οἱ ἰξῆθῖι ἀυΐ 6 οὐἷο ἀδοίἀϊῃ δυροῦ οὐδϑ 1οὺ "3, ἃ θδευ 

ΠῸΠ ἔυϊ558 ; δ᾽ αβάθπιὶ φυῖρρα ἰψη}8 ἴΠ|6 δγαΐ, οὐλιι5 
ἐγϑηῖ οἱ ᾿ἰ φυὶ ἰῃ οδριϊν δίοπὶ δϑάυχογαμῃι,, δὲ [666 - 
Γυπὶ ἰτ68 δαυϊίαπι ἰυτιπὰ8 Δγογϑιιβ ρθοῦγα ὅ00. 

Ἐχἰ βιΐπιο δυΐθπι ἴῃ βαΐᾶ, αυδϑὶ οβίδῃαἀϊ ροββοις 
βἰσῃϑ εἰ 6 ἰεγγὰ οἱ 6 Ἑῦΐϊο, νϑγᾷ ΄υΐίθπι ἃ Π00 : « [ 

οαιηΐ γ6ΓῸ Υἱγίαϊα, εἰ δ ξηβ,, οἱ ργου 113 πηεπάδιϊ- 

νὰβ 55; » ἃ πι8]0, ἀϊοίυϊη 6556 ΑΟἢ22 δ᾽: ε Ρείδ 

0] δίσπυπι ἃ θοιπίπο θ60 ἴ10.,. 'μ ρῥγοίαπθυη) ἰη- 
(ἐγηΐ, δίνα ἔῆ δχοθιβα πὶ ΒῈρΓὰ ; » ὨΔΙῺ δἰ Πυῇ 6δϑδομὶ 

ϑίξθδ ᾳυκάδῃ δχ [8 αυξ διιηΐ ἰῃ ρτοίυπάυμπ, εἰ ἐχ 
118 φυῖ βυπί ἴῃ δχοδίβυμιμ, ἃ οτιίπο θὸ0 ποη ργο- 

δυηιία., ἀϊοίαπι ργοίδοιο πο ἐδ5δεί : ε Ροία {101 5[- 

ξηυπὶ ἃ Ὠοπιίίηο Πὲ0 00, ἴῃ ρτγοίυπαυπι ἰπίδγηΐ, 
δα 'π δχοαίϑιιπι βυργα. » Ἐχροϑβίοποπὶ Δι! πὶ (Δ- 
ἴδπὶ δυΐι5 ἰοεΐ : « Ῥεία {Π} ϑίφηιυπι 4 Ὠοπιίπο 60 
ἴυο., » ΔΙ᾿φυΐθυ5 οομογίαπι Υἱϑαπὶ ἱγὶ ρογοροοίυπι 

Βαθθο:; καὶ δύνϑγία δὶ [4 χιοά 8} Αροβίοίο ἀϊείυπι 

681 ἀ6 Βοπιίηδ ροεοδίὶ, ἢ]Πΐο ρογαϊιοιΐς, ἀρραγῖιι- 

ται σης ρογουηθυ8 « ἰπ οπιηὶ Υἱγίαί 6, εἰ δἰ ξπὶ5, 
οἱ ργοὐφὶΐς πιοηἀδοίθυβ., οἱ ἰῃ οπιηΐ βοδυςιίοῃς ἱπί- 

αυϊιαιί8 “5,,.» ῥργοάϊρία οπιηΐα ἱπι} 316 πὶ 415 δυηὶ 
νου αιὶς. Εὶ φυσι ασιούυπι ΖΕ σγριίογαπι ἰποδπίᾶ- 

(ογὲβ εἱ τῃδοῇοὶ, υἱροία ἰμ(ογίογοβ οπηΐπα ροοοδιΐ, 

εἰ Π|10 ρεογάϊοιβ, υἱγίυ 68. αφιιλϑάδπι ἐπ 41} δυηΐ, 

οἱ βίρπα, οἱ ρῥγοάϊία υϑγιιδι18, (δοϊθηΐοβ ργοά ρία 
πιεηπἀδλοίδ., π6 γογὶβ ἢ68 Πα ογοίυῦ ; 18 δα ϑίϊ πο 

ποιπίηοπι ροοοδῖὶ βἰρηᾷ ἱπιἰἰδίυγαπι οἱ υἱγίυ!ο5. ἢ ο 
(ογίδεϑο ϑυβρίοδοίθβ ψγορίογ ναι οἰπΐα ἀ6 1110 (με 
Ῥμαγίϑαι ; αὐάγοὸ δυΐοπὶ δι) οἰἶἰδηὶ δαὶ, ἰοπίδι- 

168 τοβανοιυιὶ δρϑυμη., υἱ δἰρηυ!η 5'}} ἀθ οαἷο 
οϑίοπάεγεϊ : φυοὰ 5ἱ ἰά ᾿ΠΠ095 πιϊηΐπιῈ [556 5ι8ρὶ- 
εδίο8 ἀϊοοιηυ8, αυοπιοάο ργοηυπιἰδθίπηυδ ΟΓζ8 ρ᾽Ὸ- 

ἀἱᾳὶα ἃ δεβυ δάϊιδ 1}|08 [υΐ556 αἴθοϊοσβ, 4] ἴῃ ἀυγίε6 
ῬΟιβου γα θαηὶ, δὲ γογαπὶ αι: {Διὶ πΐγϑουϊα πο 
Θυα θοβοοῦδμ ἢ Ουοά 5] ορίπαίυγ αιιϊϑρίαπ) ργῶθυΐ558 
ΠῸ5 Δηῆ581:)) ἀυαπβίοι 8 ΡΠ ΔΓ ϑοἷβ οἱ ϑαδάυσοίβ, οὐτῃ 

αἱ ἰμ ΒοΘΙΖ υ] ἃ 7οδιι ἀφπιοηΐα οὐϊοὶ ἀΐουμπί, ἰυπὶ 

πδὶ δυροῦ σΟἰαϑιὶ βδἰσηο όϑιιπὶ ἰοηίδη(68Β ἰπίογγο- 
ἔϑηι; 5εἰδὶ [1 ἀἰχί586 φυϊάθπη Ὠ05 51 Δ, νετγὶ βἰη)ἷ- 

"πα ἀΐπα φυδάλπι [586 1108 δά ιοίο5, αἱ ῥγοάϊρὶϊς 
ὅεϑα ποη ογοάογθηΐ ; Υγογυ δ ηοη νϑηΐα ΠΟΙ) ΡΓῸ- 
Ρίογοα 6856 ἀΐφηο8; οὐπὶ ποη διὶ ργοριιοίδνυιπι 86Γ- 
ΤΠ0η68 ἴῃ εδὰ λοι 5 Πρ] οἴ05 δηΐμηυπὶ δἀνογίογοι, 

ᾳυα πηδἷὰ ροίο5148 ᾿πιρίογα μαι αυδηιλπ) γοίογαι. 

4“ ΠΠ ΤΊιοβς. αι, 9, 10. 

Χμ, 17, εἴ Δ}}0]. Οριΐπια δα Τπαγρυπὶ: ε (ια:- 

ἀαὶ οοηβιπδγαπὶ ἈΠΌ ὙΙΟΔΙΝ ἔγδ8. ἰὈγΠΊΔ5.,» 
νοοὺ Ογοα ὄχλος βοιναία, εἰ Α4αυϊΐὰ : τάγματα 
τρία" οἱ γυϊρξαία : ε ΟΒο] δὶ (ἐσογαϊ {{65 (Γ1μ8. » 

(91) Μιμήσασθαι. Οοὐεχ Παεῖι5, μιμῆσθαι. δοτὶ- 
Βεηάυμπι ἰογίδςβα μιμεῖσθαι, 56 ἰΔηγθη Ονφθι! {γ6- 
4υθη8 651 Δογίβί πὶ ργϊπιὰπι ρΓῸ {ἰἰπ|Ὸ, Ὑ6] ργωϑθηί 
υϑυγραγα, υἱ μἰυγίθυ5. ἰμπΐτα ργουαθιηυ5. δὰ ομι- 
πιθη!. ἱπὶ Δοαλι. [5.. 

Ὶ 



9179. 

Αὐΐπηδπὶ ἀυΐοπὶ ΓΟ 551ΔΠ) ΓΟίγϑ ογο, [ἃ αἱ Δλπὶ [ὁ- 
Ι6η8 οἱ φυδίγίἀυληυθ δχίγοὶ 6 δορυ ογὶϑ δ, ἢ.}Π1ὺ5 

ογδὶ, ργϑίογ 18π| 6705 1 ἃ Ῥαΐγα δυάίνογαϊ : ε Ε8- 

εἴδη. ποπιΐποπὶ δὰ ᾿πηαϑὶ 6 ΠῚ οἱ 5. }}}}}{π|.}} πὸ πὰ πῸ- 

βίγαπι “7; » ὁοὐὐ οἱ γϑῃ 8 ἱπηρογαγα, οἱ πη Γ]5 ἱπιροί ἢ] 

βαύδγα, π0}}}08 ΑΙ [6 γ1 5 ἐΓαὶ ἃς ἘΠ. ΡῸΓ αΊ6 ΠῚ) ΟΠ] ηἾ8, 

- δὲ πηᾶγα ἰρϑαπι, γοηιη6 ἴδοι! διηι. θοοίγί ἃ ργιΕίογοα 

δὰ Ἀπιογοπὶ Ογοδίογίβ [χα ἰαραπὶ ἃ. ὈΓΟρ οι88 ργο- 
Ὑούδηβ8, ΟΡ αἰ (68 601} 106 5 οἱ πΊΟΓῸ5 δὰ μῥἱείδίοηι 

[ογπηδηβ, 41} «Τὰ 118 οδιοπάουδί φυὶ νἱάοῦα ροία- 
γδηΐ, φύυδπὶ {Πὰπὶ γονογὰ ΕἸ] υπὶ Ὠοὶ 6556, αυΐ ἴοὶ 

ἃς ἰδηι4 (Δοογει ἢ Ὀγορίογ ας αἀἰχίι ἀϊδοίρμυ! 8 δοδπ- 
ηἶ5 5. : ε« Ευπίαβ γοηυπιίαϊα δυδηηὶ αυδ διιάϊδβιϊ οἱ 

Υἱὐϊϑι 15; οαοἱ υἱμσμΐ, » οἱ αι δοαυυπηίαγ. 

ὅ. Ῥοβίοδ ἀϊδρίεἴλταυβ 410 ρδοίο γοζϑί8 βυροῦ 
0 ξἶφπο, αἱ ΠΠυ ΡΙιὰ γε 15 οἱ ϑαϊδάυοιἶβ ἃ φυΐθυ85 

(υογᾶϊὶ τοραίιι5, ἀθ οσοὐἶο οβίθπάοιοῖ, τοβροπάεὶ, οἱ 

ἀΐοῖι “5 : « Ομ γαίῖο ηδἰὰ οἱ δι! ογα ϑἰφπαπὶ 4ι|:5- 

τι, εἰ βἰφιηιπι ποθὴ ἀδ)ῖυγ οἱ, πἰδὶ βίφησπι δοιας 
Ρτγοροία; » 4110 ἰδπηροζγθ, « οἱ γϑί!οι}8. 118. δ Ὀϊ}. » 

ϑἰξηαπιὶ γθγοὸ 3 ομ85, ἰυχία ΡΟ ΠοπΘπὶ ἢΠοτὰ πὶ, ΠῸα 

δἰξηυπι δγδὶ βομηπιοάο, 5θὰ οἰΐδηιὶ βἰζηυπὶ ἀδ 

οαἷο ; "8 υὧἱ (δπιδηι 08, οἱ βίσινιαι ἀ6 ἘΟΪΟ μείοη- 

εἶυυ8, πἰμ]οπιΐπυβ ργὸ οχἰπιΐα συ Ὀοη δῖα δἰθηυη 
ἀοάογίι. Νά 5] ᾳφυσπιδάιηοάμπι 0 ι)88 [γ68 ἀΐθ8. δἃ6 
ἴΓ68 πΟΟΙ65 ἰγδηϑθρίὶ ᾽ γδηῖγα οοιΐ, [ἃ ΕἸΠ 5 ̓οηΐ- 

πἷθ ἴῃ σοΡ 6 ἰογγῶ, οἱ ἐἰθίθ οχ {1 γεβυγγοχίὶι; 

αἀπάς ἀϊσθαιι5 βίψηαπι [αἾ888 ΓΘΘΌΓΓΟΟΙΟΠἶ5. ζδϑιι, 
δὶ 6 ΕἸ» οὐ ργαβοΓ πὶ (ΘΠ ρΟΓῈ ρβϑίθη 8. 81]- 

ξυυπὶ ἔὰ εἶϊ ἰδίγοιΐ, βαπιπιο θα ποι οἷο ἰμ Ποῖ ρᾶγᾶ- 

ἀΐδυπι ὀνθοῖο ; ροϑίοϑ οἰΐδπι, Ορίπου, ἀθβοθηάθῃβ ἴῃ 
ἱμίεγηυπι δὰ πηογίῃοβ, υθὶυϊ ε ἰπίοῦ τιογίιος ἰἰ- 

Βοὺ 195,.,) Εἰ δούνδαίογ αυΐϊάδπι νυἱάἀδίυγ τα! βἰξηιιηι 
« 86 ρῥγοὐϊίατυηι, οὐαὶ Γαϊΐοη 6 βἰφιΐ δοια δοπἼαι Ὁ 

θ6γ6, ἀΐδθηβϑ ΠΟ ἃ δ5ὲ 5ἰσιιὰπὶ ἀδγὶ βἰπι}]8 ἀππίαχαι 

{Π|, 864 1 ἰρβαπι : πᾶπὶ οὔϑαγνα ἰδ : ε« ϑίηυπι ποη 
ἀαθίτυν οἱ, η5] βίξπα αι δοης ργορίιοίδ. » ΠΟ ἰφίταν 

ἰπυὰ γαῖ, ργορίειοα φυοὰ ᾿Π}ὰ5 μος ἀξοϊαγαι οηθηὶ 

φοηςἰηοραϊ, υἱ {15 δ'ξη! οὐβουγιίοπι ἃ 86 ἰδ ῦ δ 15 

50] υ{10 511 ραᾶ580πὶ 6556 ϑευυδίογοπὶ, οἱ ἰῃ οογα 
ἰογι 8 [[68 ἀἶδ5 οἱ [γῸ8 ποοίβ ἰγδηῆβορίβϑε. 51 Καὶ 5᾽- 

ταυὰ οἰἰδπὶ ἰδοίπιι5 Δ᾽ 14υΔ σοηθ γα, ἤθπημα δὶ 5ἰ- 

ξύυπι δἰϊαυϊὰ βιπιποαί, ἀπυπιᾳυοάᾳυθ δἰβπογι πὶ 

408 5εγἰρία διμΐ, εἶν ᾿δηχυδῃ ἰῃ Ὠἰδίογία Γοὶ ρ6- 

5.25, δῖνθ ἰδ παυδπὶ ἴῃ ρΓΒΟΘρίο ΔΙ4υδη) Γοῖ ἀδιπὰς 

ΠΟΠπΊρΡΙ Θἰδιὴ βρη! οᾶγα : δἰσηυπι, νογυΐ φγαιία, δοι 
Ροϑι (τ άσυμπι 6 νθηῖγο οοι] ἐχουη 8, βίσπαπι ογαῖ 

ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΙΟἢἶ8. ϑαϊναιογὶ8 ποϑιγὶ, ροβϑί (65 ἀ165 οἱ 

γ65 Ποοίθ8. ΓΟβΌΓΡΘΙ 5. ἃ ποτ ἶθ; 6ἱ 4125 “Ἰοἰ(υΓ 

Εἰ Γουπγοβῖ0, 5ἰφπιπὶ εγαΐ 1108 αυῷ ἃ Ραυ}0 ἀεεἰα- 

γϑίυν 5 γθγἷβ 7) : ε« ΝῸ8 δπίη) βυπηβ οἰγουπ)οὶ- 

Π 8:0. » θιῶγὰ νϑγὺ οἱ τὰ φυοάουπηῖ 5βἰσηυπι ἴῃ 81" 

46 [ολη. χι, ὅ9. 47 (οη. τ, 25. “5 ΜαιΠι. χι, 4, 
τὸ ΡΒ. μι, ὅ. 

(92) Ἔτι δὲ καὶ ἡ, εἰς. ΕΓΔ]... 4 ο8ἱ αὐυΐϊοιη, » 
οἰι. [μοφθγαὶ ἔστι, 5.0 ρεγρόγᾶπι. ΠΠυῈτιῦ8. 

(95) ἀο4. Ναιϊοδηυβ εὐ Ταγιηΐδιυ5., γέγονε ση- 
μξῖον εὐεργετουμένι λῃστῇ εἰς τὸν παράδεισον εἰσελ- 
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Α τετάρτην ἡμέραν ἄγοντα ἀπὸ τῶν μνημείων ἐξελθεῖν, 
οὐδενὸς ἣν ἣ τοῦ ἀχούσαντος ἀπὸ τοῦ Πατέρος" 
« Ποιήσωμεν ἄφθρωπον χατ᾽ εἰχόνα χαὶ ὁμοίωσιν 
ἡμετέραν.» ᾿Αλλὰ χαὶ ἀνέμοις χελεῦσαι, καὶ ὁρμὴν 
θαλάσσης λόγῳ παῦσαι, οὐδενὸς ἄλλου ἦν ἣ ἐχείνου, 

δι’ οὗ τὰ πάνια, καὶ αὐτὴ ἡ θάλασσα, χαὶ οἱ ἄνεμοι 
γεγόνασιν. Ἔτι δὲ χαὶ ἡ (93) διδασχαλία ἐπὶ τὴν ἀγά- 
“τὴν τοῦ χτίσαντος προσχαλουμένη συνᾳδόντοις νόμῳ 
χαὶ προφήταις, χαὶ τὰς ὅρμὰς χαταστέλλουσα, χαὶ 
τὰ ἤθη κατ᾽ εὐσέδειαν μορφοῦσα, τί ἄλλο ἐδήλου τις 
ὁρᾷν δυναμένοις, ἣ ὅτι ἀληθῶς Θεοῦ ΥἹὸς ὧν ὁ τὰ 
τοσαῦτα ἐργαζόμενος ; ἐφ᾽ οἷς εἶπε καὶ τοῖς μαθηταῖ; 

τοῦ Ἰωάννου ὁ Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ 
ὅσα εἴδετε χαὶ ἐχούσατε" τυφλοὶ ἀναδλέπουσι,» χαὶ 

τὰ ἑξῆς. ᾿ 
Β Μετὰ ταῦτα χκατανοήσωμεν τίνα τρόπον, ἐπερωτη: 

θεὶς περὶ σημείου ἑνὸς, ἵν᾽ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδείξῃ 
τοῖς ἐπερωτήσασι Φαρισαίοις καὶ Σαδδουχαίοις, ἀπο: 

χρίνεται καὶ λέγει" « Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σῇ" 
μεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ 
τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου" ὅτε χαὶ χαταλιπὼν 

αὐτοὺς ἀπῆλθε.» Τὸ σημεῖον δὲ ἄρα τοῦ Ἰωνᾶ, χατὰ 
τὴν ἐρώτησιν αὐτῶν, οὐχ ἁπλῶς σημεῖον ἧν, ἀλλὰ 
χαὶ ἐξ οὐρανοῦ" ὥστε αὐτὸν καὶ τοῖς πειράζουσι, χαὶ 

ἐπιζητοῦσι σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ, οὐδὲν ἧττον χατὰ 
τὴν πολλὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα δεδωχέναι τὸ σημεῖον. 
Εἰ γὰρ ὡς Ἰωνᾶς ἐποίησεν ἐν τῇ χοιλίᾳ τοῦ χήτους 
«ρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύχτας, οὕτως ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν- 

θρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς» χαὶ μετὰ τοῦτο ἀνέ- 
στη ἀπ᾽ αὐτῆς, πόθεν ἂν λέγοιμεν τὸ τῆς ἀναστά- 
σεως τοῦ Ἰησοῦ γεγονέναι σημεῖον ἣ ἀπὸ τοῦ οὐρα- 
νοῦ; χαὶ μάλιστα ἐπεὶ παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ πάθους 
γέγονε σημεῖον εὐεργετουμένῳ λῃστῇ εἰς τὸν παρά- 
δεισον εἰσελθεῖν τοῦ Θεοῦ (95ὅ)" μετὰ τοῦτο, οἶμαι, 

χαταδαίνων εἰς ἅδου πρὸς τοὺς νεχροὺς, ε ὡς ἐν νε- 

χροῖς ἐλεύθερος.» Καὶ δοχεῖ μοι συνάπτειν τὸ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ σημεῖον ὁ Σωτὴρ τῷ λόγῳ τοῦ κατὰ τὸν 

Ἰωνᾶν σημείου, λέγων οὐχ ὅμοιον ἐχείνῳ μόνον δί- 
δοσθαι σημεῖον ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ αὑτὸ ἐχεῖνο' 

πρόσχες γὰρ τῷ" « Καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ 
μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. » Οὐχοῦν ἐχεῖνο 

τοῦτο ἦν, τῷ ἐκεῖνο τούτου δηλωτιχὸν (94) γεγονέναι, 
ἵνα ἡ ἐχείνου λύσις τοῦ σημείου ἀσάφειαν αὐτόθεν 
ἔχοντος τὸ παθεῖν ἧ τὸν Σωτῆρα, καὶ ἐν τῇ χαρδίᾳᾷ 
τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας χαὶ τρεῖς νύχτας πεποιηχέναι. 
“Αμα δὲ χαὶ καθολιχόν τι μανθάνομεν, ὅτι, εἴπερ τὸ 

σημεῖον σημαίνει τι, ἕκαστον τῶν ἀναγεγραμμένων 
σημείων, εἴτε ὡς ἐν γενομένῃ ἱστορίᾳ εἴτε ὡς ἐν» 
τολῇ, δηλωτιχόν τινός ἔστιν ὕστερον πληρουμένου’ 

οἷον τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ ἐξιόντος μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

ἀπὸ τῆς κοιλίας τοῦ χήτους τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
ἣν ἀναστάσεως μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύχτας 

ἀνισταμένου ἀπὸ τῶν νεχρῶν᾽ χαὶ ἡ περιτομὴ λέγον 

τὸ Ῥ98]. εαχχτη, ὕ. ὅδ. “3. Μαίιν. χιι, 39, οἱ χυι, 4. 

θεῖν τοῦ Θεοῦ. ἴπ οὐϊιοπα Ησοι}} ργὸ γέγονε, ΡΕΓρέ- 
Ταιη ὀχϑίαϊ γεγονέναι, οἱ οπμἐἰτὰτ εἰσελθεῖν. »: 

(94) Οὐμὰ, οσίυ5. οι Ταν λπαβ, ἐχείνου φοῦτῦ 
δηλωτιχόν. 
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μένη σημεῖον τῆς παρὰ τῷ Παύλῳ δηλουμένης ἐν τῷ" 
« Ἡμεῖς γάρ ἔσμεν ἡ περιτομῇ.ν Ζήτει δὲ καὶ σὺ 
πᾶν τὸ (99) ἐν τοῖς παλαιοῖς Γράμμασι σημεῖον τίνος 
ἐν τῇ Καινῇ γράμματός ἐστι (96)" καὶ τὸ ἐν τῇ καινῇ 

Διαθήχῃ ὀνομασθὲν σημεῖον τίνος ἐστὶν ἣ ἐν τῷ μέλ- 

λοντι αἰῶνι δηλωτιχὸν, ἣ χαὶ ἐν ταῖς ὕστερον γενεαῖς" 

Καὶ πονηρὰν μὲν εἶπεν αὐτοὺς γενεὰν διὰ τὴν ἀπὸ 
τοῦ πονηροῦ ποιότητα εἰς αὐτοὺς ἐγγενομένην " ἔστι 

δὲ ἢ πονηρία ἑχούσιος χαχοποιία " μοιχαλίδα δὲ διὰ 
τοῦτο, ἐπεὶ τὸν τροπιχῶς λεγόμενον ἄνδρα, τῆς ἀλη- 
θείας λόγον, ἣ νόμον καταλιπόντες οἱ Φαρισαῖοι χαὶ 

Σαδδουχαῖοι, ἐμοιχεύθησαν ὑπὸ τοῦ ψεύδους χαὶ τοῦ 
νόμου τῆς ἀμαρτίας (97). Εἰ γὰρ δύο εἰσὶ νόμοι, ὃ τε 
« ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἀντιστρατενόμενος τῷ νόμῳ 

ποῦ νοὺς, » χαὶ ὁ τοῦ νοὸς, λεχτέον, ὅτι ὁ μὲν τοῦ 

γοὺς, τουτέστιν ὁ πνευματιχὸς, ἀνὴρ ἐστι, “πρὸς ὃν 
ἡρμόπσθη ἀπὸ Θεοῦ γυνὴ ἡ ψυχὴ, ἀνδρὶ τῷ νόμῳ, κατὰ 

τὸ γεγραμμένον: ε Παρὰ δὲ Θεοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ 
νὴ» ὁ δὲ ἄλλος μοιχός ἐστι τῆς ὑποτασσομένης 
αὐτῷ ψυχῆς, καὶ δι᾿ αὐτὸν μοιχαλίδος χρηματιζούσης. 

Ὅτι δὲ ὁ νόμο; ἀνὴρ τῆς ψυχῆς ἐστιν, σαφῶς ἐν τῇ 
πρὸς Ῥωμαίους (98) ὁ Παῦλος παριστᾷ λέγων, ὅτι, 

« Ὁ νόμος χυρ'εύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 
ζῇ . ἢ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται, 

ὄντι νόμῳ" » χαὶ τὰ ἑξῆς. Πρόσχες γὰρ ἐν τούτοις, 

ὅτι ὁ νόμος χυριεύει τοῦ ἀνθρώπου, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 
ζῇ ὁ νόμος, ὡς ἀνὴρ γυναιχός " ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ, 

ἡ ὑπὸ τὸν νόμον ψυχὴ, τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται, ὄντι 

νόμῳ" ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, ὁ νόμος χατήργηται 
ἀπὸ τοῦ νόμου, ὅς ἐστιν ἀνήρ. ᾿Αποθνήσχει δὲ ὁ νάμος 
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Α εἰφυΐδ ϑογίρίαγὶ5 συηιηοῖαγ, σ}}}8 ταὶ ἴῃ τϑθοηίίογὶ 
βοιϊρίυγα δίβπυπι 511; οἱ ασυοὰ ἰῃ Νονο Τοβίαπιθηιο 
βίρῃιπι ποιηΐπδῖαγ, Θοαυδιμπαπι ΓΟπὶ 8᾽ ση οὶ να] 

ἴπ ΓαἰυγῸ 5ϑουΐο, ν6] δον ἰῃ [υἱατίδ ἰοηροτίυ8 ὦ 
Ροπίφυδιῃ [Δοίαπι {πδγῖ! βἰρβηυπ ]υἀ. 

μΞτὰ τὸ γεγονέναι τὸ σημεῖον. 

4. Ας ψαπογαιίοιθηι φυϊάοπ) πιαίδηὶ ἀϊχὶς 11108, 
Ρτορίοῦ υλ|!αΐοπι αυδπη ἃ πη8]0 ΘΟΠ ΓΑχογδηΐ ; Π|8΄- 

Ἐ}|4 Δυΐϊοπὶ 6δὲ νοϊυπίαγία πιδ]οοδηιία : δή] γδιῃ 

δυιΐοπι, ρΓορίεγθα αιοά Ῥ]ιναγίβϑὶ οἱ ϑδάδάιυορὶ τεὶῖ- 
οἴο, 4ιυἱ νἷγ ἱγορίεε δρρϑὶ]δίιιγ, υϑυϊιδι}8. δογηοῃς, 

»6} ἰεβθ, ἃ πιοπάδοϊο δἱ ἰθβ8 ρεϑῦδίὶ δά! γίο ρο]- 

Ἰυ1 βδυηὶ. Νὰπι δἰ ἀν δυηΐ ἰαρ68, οἱ δᾶ αι ε ἰῃ 
Π] ΘΗ υγὶ5 ποϑιγὶβ γορυρπαὶ Ἰοσὶ πιθη1}5 Ἶ",.» οἵ ἰὸσ 
πιοη 15; ἀϊσοηάτιπι 651 ἰοξαπὶ πιϑη(ΐ5, ᾿06 65. βρίγὶ 

Β ἴυλ]οπι, Υυἱγαπὶ 6656, οὐἱ ἃ θ60 ἰγδάϊία δϑί ἴῃ ιχο- 
Γὸπὶ δῖ, Ππορα νῖγο ἰοφὶ, υχία ἰὰ ΄φυοὰ 5οτὲ- 
Ρίυπι ἐ581 75. : « Α Ποὺ δυϊὸπὶ ΟΠ) θηρία Γ Υἷγὸ 

αχοῦ; » ΔἰλοΓΆ ΠῚ Υ6ΓῸ Ἰόφοιῃ, δι! γαπὶ 6858 50}}}6- 

οἷ Π| δηΐπμαθ, οἱ ῥγορίογ {Π|Π2π| δ υ] γος ΠΟΙΠΟΙΙ 

οοπϑβθουίς. Οιιο.} διΐαπὶ ἰθχ Υἱγ δηΐιη: δῖ εἰ] αἰ ὰ6 

1 ἀσοει Ραιή 5 ἰν Ερίβϑίοϊα δὶ οιιίᾶπος ἀΐοοης 1", 

« Ἰεϑοι ἰπ Βοπηῖηθ ἀοηηϊπαγὶ φυδηῖο (οπιρογα Υἱνὶ! : 

Νὰπι, φυὰ δὺ υἷγὸ δδί τυ ογ, υἱνϑηι 4]}Π}μδίλην 

6858 Υἷτο, 4υἱ 681 ἰὸχ ; » οἱ 4υδ 8:η1 ἀείῃοσρϑ.. 
Αἰϊνογίθ φυΐρρα ἰῃ [8 Ιαβθῖ) ἀοπιίηατὶ Ποπιϊηΐ ,. 

αυδιάλι υἱνὶν ἰθχ, χυδιηδάπιοάυπι Υἱἷν υχοιΐ. Νὰπι 
Υἶγο βδυμθάϊια υὑχυγ, δηΐμηα υἱά δ! οοὶ 415 651 βυ Ὁ ἰόρα, 

Υἰνοθὶ Δ|}Πραϊὰ 65ὶ Υἷγο, αυΐ ἐδ Ἰὸχ; δἰ δι} ΠῈ ΠΙΟΓ- 

ἰυυ8 υοτὶς νἱγ, ΒΟ. δὲ ἰαχ, ᾿ἰθαγαϊα δδὶ ἃ ἰόρα, 

τῷ ἀναδάντι ἐπὶ τὴν μαχαριότητα, χαὶ μηχέτι ὑπὸ Ο αἰ 6ϑὶ νἱμ, Μοταν δυίθιη ἰαχ οἱ 4ιϊ δϑοθημ δὰ 

νόμον πολιτευομένῳ" ἀλλ᾽ ὡς ὁ Χριστὸς πράττων, ὃς, 
εἰ χαὶ γέγονεν ὑπὸ νόμον διὰ τοὺς ὑπὸ νόμον, ἵνα 
τοὺς ὑπὸ νόμον χερδήσῃ, οὔτ᾽ ἔμεινεν ὑπὸ νόμον, οὔτ᾽ 
ἀφῆκεν ὑπὸ νόμον τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλευθερωθέντας " 

ἀνήγαγε γὰρ αὐτοὺς ἅμα ἑαυτῷ ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τὸν νά- 
μὸν θείαν πολιτείαν, τὸν περιέχοντα, ὡς πρὸς τοὺς 

ἀτελεστέρους, καὶ ἔτι ἁμαρτάνοντας, θυσίας περὶ 

ἀφέσεως ἁμαῤτημάτων. Ὁ οὖν ἀναμάρτητος (99), χαὶ 
μηκέτι δεόμενος τῶν νομικῶν θυσιῶν, ὑπερδέδηχε 
τελειωθεὶς τάχα χαὶ τὸν πνευματιχὸν νόμον, χαὶ γέ- 

τονεν ἐν τῷ ὑπὲρ αὐτὸν λόγῳ, ὅστις τοῖς μὲν ἐν σαρχὶ 
ζῶσι σὰρξ ἐγεγόνει" τοῖς δὲ μηδαμῶς ἔτι κατὰ σάρχα 
στρατενομένοις, ὡς ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς Θεὸν θεὸς Λόγος 
ὧν, θεωρεῖται, καὶ ἀποκαλύπτει τὸν Πατέρα. Τρία 
τοίνυν χατὰ τὸν τόπον νομιστέον, γυναῖχα ὕπανδρον 

ὑπὸ ἄνδρα τὸν νόμον " χαὶ γυναῖχα μοιχαλίδα, ζῶντος 
τοῦ ἀνδρὸς νόμου γινομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ, τῷ νόμῳ 
τῆς σαρχὸς τὴν ψυχήν᾽ καὶ γυναῖχα τῷ ἀδελφῷ τοῦ 

μεδιυδίηαπι, π6 6 ΔηΙ}Π}ι|8 δα Ὁ 1636 υἱνὶϊ ; 86 ἰάθη. 

ἴλεῖϊι φυοὰ Ομεϊϑίυ8, αυὶΐ εἰϊδπιϑὶ ἰορσὶ 86 50 1 6ογίς, 
ῬΓΟρΡΙΟΓ « 605 αἱ βυ [686 διμιῖ, υἱ 605 4υὶ 50} ἰεξ6. 

Θγδηΐ ἰυογι δοογοὶ 75, » ποραυδ πιδηϑὶϊ 81.}} ἰθξθ, 

ῃααυδ Ἰερὶ βυ] φεῦ ρᾶ58115 6ϑί, αυ05 ἰῃ Πἰθαγιδίθηι 

νἱπαϊοανογαί ἢ [105 δυΐ ἢ δθοὺπὶ 3ιὶ ἀϊν᾽ πὶ νἢϊὰΣ ἐπ 

διαἱὰπλ ἀνοχὶ!, 4ποά οϑὶ βυργᾶ Ἰεθ6π), αυ: βδοι- 
οἷα. ὕγὸ ρεοσαίογυπ) ΚΕ Θ᾽ τὐπιϊβϑίομο, αἱροίθ ΡιῸ: 
πὴ ῃ5 Ρογίδοι 8, οἱ οἰϊαπημναπὶ ραοοϑη "5. δοι}- 

πυυαϊ. Ουἱ ἐγροὸ ρϑεοδίο οὐποχίι8 ἤθη 6581, Ὠθ400 

Διηρ [8 5801}. }15 Ι6ρ 4} 1005. ᾿παΐφοῖ, [υὐῖα556. ροϑι- 

4ιι8π| ρεγίδοιοηοπὶ 68ὶ ἀϑβθουίυ8, βρὶ γ᾿] πὶ οἰ πὶ 

Ἰοξθπι ργϑίογφγοβϑιιβ δϑί, εἱ δὰ υϑγθιπη 4υοὰ βυρια 

“ἢ πὶ 68[, ρεγνοιῖ, αυοι [15 φυὶ γἰνυηι ἴῃ σΆΓΠΘ, 

σᾶΓΟ (Δοίυ πὶ 651; [15 διιΐθπι 40} ΠΟ ἈὨ)ρ]Ϊ 15 560 11Π-- 

ἄυπι σᾶγΠ6Π) ἈΠ ηἰ, ᾿ὰ φυο, ουπὶ Ὑογθα πὶ οδϑεῖ, 
ἴῃ ργὶποίρίο οὐαὶ ἃρυὰ θουπὶ Ὠόυβ, οογηΐϊυγ,, οἱ 

Ῥαΐγοπι ἰδιοσιι. Τρία ἰρίιαν ἴῃ δηίΐηνιπι ἱμάποοινα 

1: Ἄρη. γι, 3, ΤΜΆγο. χ, 9. 1" Βοπὶ. νἱ!,1, 9, ὅ. 151 Οογ. ᾽ιχ, 21. 

(95) Ζήτει δὲ καὶ σὺ πᾶν τό, οἷς. ἘγΑΞΠ8 : 
ε Ουϊηπίυπι οἰἴλπὶ αὐφδτα βἰφηυπ; » ἰοροιαὶ : Ζήτει 
δὲ χαὶ σὺ πέμπτον. Ηυετιυβ. 

(90) Τίνος ἐν τῇ Καιγῇ γράμματός ἐστι. [ἃ δορά. 
Βοίπι. εὐ͵υ3 δὰ ογᾶπι διϊοχίυπι οταὶ 4 16 πὰ ἴἤδηυ, 
γραφῇ. [(ερς : Τίνος ἐν τῇ καινῇ γραφῇ ἐστι. ἜΔΡΡΙΟ 
σημεῖον, υἱ ϑαρτᾷ : τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ, τῆς τοῦ Σω- 
τῆρος ἡμῶν ἦν ἀναστάσεως. ἤδης ἰδοιοηθπι Βδοιμι8 
οκι Εγαβιηυβ: ε οὐὐυδ βἰξασιη 5} ἰὼ Νονοὸ Τοεβίδ- 
τιρηίο. » ἰδ. 

(91) Θυοὸχ Βερίυπ, νόμου χαὶ τῆς ἁμαρτίας. 

(98) Σαφῶς ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους, εἰς. Ονίβοιιεϑ 
ἰπ ἢσπο ΡΑυ] ἰοοῦπι, σἀΡ [6 ΠΘΏΙμΡ6 ΥἹ}, 1τπ0. νι, ἐο- 
οἰγίηδηι μάης (56 ρεϊδεφυίίαγ οἱ ἀϑϑθτὶ!. Πυκτιῦϑ. 

(99) Ὁ οὖν ἀναμάρτητος. θϑαιηποβᾶπι ἰἶς ἀπα- 
θείας οἱ ἀναμαρτησίας ἀοεἰγίηΔ1Ὲ ΒΡΌΒΟΝΝ Οὐ βοιε9 
οἱ 4|1}5. σθοῃας ἰοοἷδ 4υ] ἴῃ π051τὉ18 Οτίρεπί απὶς Π0- 
ιαιἱ 5υηΐ, 0. αν, οἂρ. 2, αὐ5ϊ. 7, ταῖπι. 18. [ὃς 
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βαηϊ οἶγοα ἰνὰης ἰοσυ ; πΊ}]Π16Γ κυ ἃ Ὑἱγο, υἶγο Α τεθνηχότος ἀνδρὸς γαμουμένην τῷ ζῶντι, χαὶ μὴ 
ΠΟΠΊΡΘ αι 65. ἰαχ, οἱ πηυ] !εγ δά] γα, δηΐπιᾶ υἱὰ6- 

Ἰίςει φυα Υἱνϑιῖθ Υἱγο, Υἱγὸ δἱιογὶ, Ἰοψὶ πδῆηρα οαγηὶς 

5658 Δρρ!!ουογῖ!; δ πιὰ} 16 γ φυς ἀδηνογία νἱτὶ ἔγοιγὶ 

πυρδογὶῖ, υἶνὸ 56.116 δὲ οἱ πυμχυδπὶ ἰμιθγιηοῦ υΓῸ 

ΥεῦΡο, φιοά ροβίψυλπι γοϑυγγοχὶ! ε ἃ πιογίυΐβ, πο 

πιο αΓ, ΠπΠΟΓ 5 οηἶτὰ 1}}} αἱιτὰ ἤθη ἀοπιμαθίίυν 15.» 

Εἰ 'θὸ φυϊάδιῃ ργορίοῦ ᾿ΠΠὰ Τ7: « 51 πιογίυυβ ιο- 

τὶϊ νἱγ, Πἰθ γαῖα οϑὶ ἃ Ἰαρ6 υἱγὶ ; » δἵ ργορίαν μος ἴδ : 
« ἰξίίυγ νἰνϑηιθ Υἷγο, νοσδθίίαγ δ}! 6 γα, δὶ [ὑογὶς 

οὐπὶ Δ}10 Υἷγο ; » δἱ ργορίον ᾿]υὰ : « Ουοὰ 5ἱ πιοτ- 

{ιι9 (πο γὶ! νἱγ, ΠΙθογαία δϑὶ ἃ ἰθθ6, αἱ ἤθη δἰ δ 1}- 
ἴογΆ, 5ἱ [υῃοία (6 Ὑἷϊ δἰ ιογὶ υἶγο. » Ἰὰ ἰρβιπ) διυίαπι : 

« Εγρο νυἵνϑηία υἷγὸ δάυ!θγα νοοαθίαν, » ἀϑϑυτ- 

Ῥϑἰπι3, γοϊθηῖθϑ ρογϑρίοια ἀδοϊαγαγο 4ΌΔΓΘ ἰΘη Δ - 

εἰῦυ8. Ρανβοῖβ οἱ ϑαδάυοαίθ, οἱ αυπγεηιίθυ5 υἱ Β 

δἰφηυηι 6 Θἶο οβίοπασγεὶ αἰ ἷ, δοδυβ ποη ἀϊχὶϊ 50- 
Ἰη, « φομογαιῖο πια]α, » βαά αἰΐδηι, ε δάυ!ιονα “".» 

(ΣΕ ΠΟΓΆ ΟΡ ἰρίμυῦ « Ἰὲχ αυξ 65. 'π πιοπηγΐ5, Γορὰ- 

ΒιδΔη5 Ἰορὶ πιθη{1|8 δ, » ἰδηηυδπὶ Υἱγ δή υἱτογ, δά υ]- 

ἴογ δὲ ΔηΪπηθδ; 8Π| Ὑ6ΓῸ οἱ ΟΠΙἢΪ5 ροίθ5185 601- 

ἐνατῖα, δι ϊπηαΣ πα πηλης νἱείγὶχ [Δοΐα, οἱ ΠῚ σΟηληιὶ - 

δια, δι υ!ιογα οδὲ {Π|08 Θροηβιιπὶ ἃ 60 510] ἀδίυπι 

μιν θηι15, θῆρα Ὑογθιπ).- Ροδί ἤθο βογίριιπι 65 δ᾽, 

« τοῦ !οὐἷ8. 1}}15 Ὁ} 1556; » 4υοπιοιίο δπΐπὶ ΒρΟηΒυΠὶ 

γερθυπὶ ποη το ϊαυΐϊ5861 Δα. ] 6 ΓδΠ) φαπογϑίοπ πῆι, 

εἰ ἂὸ 118 ποη γϑοθβε 586. Ὠίχογὶβ δυΐθπιὶ Πεὶ Ὑ6γ- 
ναπὶ το οἷ8 δυάδοογυ βγπαφοραᾶ, ἰΔπημαπὶ δά] ογὰ, 

δῦ ᾿11ὰ ἀϊβοοββϑίϑ88 εἰ Ὀχοῦοπ) βοογία ΟἢἿ8 ΟΟρί556. 

085 ΠΕΙΏΡΘ αυὶ ὁχ φοπ θυ δυηῖ ; φυδηδοφχυϊάοιι 

ἀποθνήσχοντι Λόγῳ, ὃς, ἐγερθεὶς ε ἐχ νεχρῶν, οὐχέτι 

ἀποθνήσχει" θάνατος γὰρ αὐτοῦ οὐχέτι χυριεύει. » 
Καὶ ταῦτα διὰ τό" ε« Ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, κατέρ- 

γηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρὸς, » χαὶ διχ τό" «ε “Αρ' οὖν 
ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἄν γένηται 

ἀνδρὶ ἑτέρῳ, » διὰ τό" ε Ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, ἐλευ- 

θέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοι- 

χαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. » Αὐτὸ (4) δὲ τό" 
« ΓΑρ᾽ οὖν ξῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρη ματίσει,» 
παρειλήφαμεν, βουλόμενοι σαφῶς παραστῆσαι διὰ τἰ 

τοῖς πειράζουσι Φαρισαίοις καὶ Σαδδουχαίοις, χαὶ ἐπι- 

ζητοῦσι σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς, ὁ Ἴη- 

σοῦς εἶπεν οὐ μόνον τό" « Γενεὰ πονηρὰ, » ἀλλὰ χαὶ, 

ε μοιχαλίς. » Γενιχῶς μὲν οὖν « ὁ ἐν τοῖς μέλεσι νό- 
μος, ὁ ἀντιστρατευόμενος τῷ νόμῳ τοῦ νοὺς, ν ὡς 

μοιχὸς ἀνὴρ, μοιχός ἔστι τῆς ψυχῆς “ ἤδη δὲ χαὶ 

πᾶσα δύναμις ἀντιχειμένη, ἐπιχρατοῦσα τῆς ἀνθρω- 
κίνης ψυχῆς, καὶ ἀναμιγνυμένη αὐτῇ, μοιχός ἔστιν 
αὐτῆς, νυμφίον ἐχούσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῇ δοθέντα 
τὸν Λόγον. Μετὰ ταῦτα γέγραπται, ὅτι « χαταλιπὼν 

αὐτοὺς ἀπῆλθε » πῶς γὰρ οὐχ ἔμελλεν ὁ νυμφίος 

Λόγος καταλιπεῖν τὴν μοιχαλίδα γενεὰν, καὶ ἀπεῖναι 
ἀπ᾽ αὐτῆς ; Εἴποις δ᾽ ἂν, ὅτι τὴν Ἰουδαέων συναγω- 

γὴν ὡς μοιχαλίδα χαταλιπὼν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ἀπε- 
λήλυθεν ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἔλαδε γυναῖχα πορνείας, τοὺς 

ἀπὸ τῶν ἐθνῶν " ἐπεὶ ἐχεῖνοι μὲν, ὄντες πόλις πιστὴ 

Σιὼν (2), γεγόνασι πόρνοι" οὗτοι δὲ ὡς ἡ Ῥαὰδ ἡ 
πόρνη, τοὺς τοῦ Ἰησοῦ χατασχόπους ὑποδεξαμένην 
διεσώθη πανοιχὶ, μετὰ τοῦτο μηχέτι πορνεύουσα, 

11} [οἱ ϑυ πὶ τρϑγεῖν]ς65,. οὐπι 6556πὶ οἰγί 45 {{|6 115 (Ὁ ἀλλ᾽ (5) ἐλθοῦσα παρὰ τοὺς τοῦ Ἰησοῦ πόδας, καὶ 

τὸ ἤρῃ. νἱ, 9. “7 Βοηι. νι!,3. 15 10ἰ8., ὅ. 

(ἢ) Αὐτό. Μαὶς οοάοχ ΗΟ πο π5ὶς, ἀπό. 
4) Πόλις πιστὴ Σιών. Αἰ]ιὰ! 82 15. 1, 24 : 

« (υοπῖοῦο (λεῖα δδὲ ποεῖ γὶχ εἰν [5 Π6 115. ρθη ἃ 
ἰυμίρι! Ὁ» Τὴ Ηρθγθο ποθὴ ἀρρᾶγοὶ νοχ, ε ϑίοῃ., ν 
ποαυθ ἰη ομη δι! Δη6, ποαὰ ἴῃ ὅγγο. ΑἹ ΠΧΧ,, 4008 
ἴοτ βδαυυηιυῦ ΑΥΔῸ5 οἱ Ονΐρειοβ : Πῶς ἐγένετο 
πόρνη πόλις πι Σιὼν πλήρης χρίσεως ; ΥοΟΥπὶ 
᾿ιδης, Σιών, ἃ ΟΧΧ ρεγβρίου!δι}8. σγαιία ἰηβογίδιι 
Ρυίδι ΗϊΘγοηγαυ8. Αἱ νογϑα ΧΧΥΙ ΟΔΡ (18. ἢ 705 ὙῸΧ 
ϑαάεπι, Σιών, ἀρυἀ τοὺς Ο΄ γερογίτυγ, φυαθ 8.1 ναγβυτη 
βοηπδηίοπ) ρογ ποῦαι, υἱ Ἠδυγαίοα ἀθπι [δοίαμ!. 
ΠυῪῸετιυϑ. 

(ὅ) Μετὰ τοῦτο μηχέτι ποργεύουσα, ἀ.1.1᾽, εἴς. 
γοιυ8 οἱ γδηοί ἃ οοῃίγονογβὶα δϑὶ, πα]! ογυπίηυς ἴαμ 
γϑοθηιίογαπι ϑογίριυγα βαποία: ἱπίδγργοία ιν, ἴὰηὶ 
ΔηΓ αυϊοῦυ πῃ) ἘΦ βαΝ α ματῳ δφιϊαία, δ ίθηα τὴ - 
Ἰϊογ, Μαγία νἱἀεἰϊοοι Μαρίδιθιθ, βορίθπη ἀαπιοη 8 
ἸΠ γαῖα Γἀϑγὶς ; οἱ ἃμυὰ δἰαιοπαηι Ρ] Δι δέδιιηι, φυθιη- 
Δἀπχοάυπι γοί αι Πμυοᾶ5 ; εἴ πιυ]ῖο ροβὶ ἐπ Βοιμδπία, 
πιϊηἰβίγαηιο Μάᾶγῖμα, οἱ δοσυμθοπία [ᾶΖᾶτο, υἱ΄50Γὶ - 
δ. ΦοΔΉΠΟΒ; δριὰ Βἰπιοπθπ) [μορτγοβυῖπ, αἱ ργοαϊ- 
σπ δὲ ἃ Μϑιίαο οἱ ἃ Μᾶτοο, ΟἸνε βία πη. ἀηχοιῖι. 
Οεγίο ὀρεγα ργοιϊα πὶ ΠΟῚ 6ϑὲ ὀγαπι 61 810 ΓΘΟΟψΠΘΓΟ, 
οὐπὶ δά ἀηππὶ ΟΥ̓ βοηθπ πιύδιη ᾿δη6 ΟΠΊΟΙ ΟΡΘ 81} 
Ῥογιϊπϑγὸ ἰπι6}Π|σ8π|. [104 οὐΐτον ἀϊχογίιη, νοῦ βίη}}}}}- 
τη8Π| ἢ} νἱ ἀογὶ σοι] δοηιθηιϊίαιη., 418 ΠῸΠ ππᾶΠὶ 
ἰμυπι, ΘΔ ἀΘΙ 6 πλυ]Θγθ [586 5ίδίαϊ!, αι 
Ομεϊβιυπι δρυὰ ϑιπόπθπι ῬΒαγίβιθαπι, οἱ δρυΐ δἰπιο- 
ΠῸΠῚ ΠΘργοόδιη ὑηχορὶί ; 56ἀ εἰ Θ᾽ Πηοη 6 πὶ ΘΠ ἢ), 
᾿ᾳόπιᾳιθ [Δοίμιπι. Ουοι! δι! θη ἀυ} ται ὁδάδπηπα Βῶο 
[ἀογὶϊ αυ5 Μαγίᾷ Μαρύλϊθπα, ἀδ πἰ }]0 δι; αἱ Θη η 
ἴλιοαν νογθὰ ΟΠ γι (8 ρο ποία γα Μανία, Μᾶγο. χιν, 
8; δολη. χει, 7, ργῶβθη)β οἰποίυνν, ποι ΓὈϊγα πὶ Γοβρο- 
ΧΙιδδὸ ; ὁογί6 ἡποιὶ υἱὲ Οἰιγίδία πῃ νἰνεμίο πη ἀπ χοιῖῖ 

19. Μδιιῃ. σι, ὅ9. 80 ἤοηι. τι, 3. 5) Μαι}). ΧΥῚ, 6. 

1.228 Βύγοῦ ; πιοτπατπηπ6 ἰίαπὶ πησιοπεῖα ρογίυδο εἰ 
Μαρύαϊθηθ, δαπιάδπὶ ἤδης Μαριίαϊοη θη [586,80 80- 
γόγθπι [μχανΐ, ΔΙ χυδπὶ 56 ΠἸοοῖ υηρυσπίαγίαπι πιυ!ο- 
Γὺπη, ΠΟΙῚ ργϑίογ γαιοποπὶ Θ0}}16} ρυιοϑι. Αἰ} Μαρίᾶ- 
Ἰθηθιι υἱοὶ δ] Π!ΠΡᾶπὶ, οχ Μδῖ}}. χχυι, 56, οἱ Ματο, 
χν, 40. Αἱ 6 Ο8|}|:88 Οἰνγἰβίυπι βοουίδπι {5586 Μ- 
αἰαίδηθι (δίοπηιν, (] Πααπὶ [586 πα σάπιυϑ : 500 
Ἰϑπρῖι ἀδεπηοη 5 Πθογαῖαπὶ [υ͵856 Μαφάαϊοπθη, [μᾶ- 
τὶ ΒΟΙΌΓΘΠΙ ΠΟᾺ ἰ(6πὶ; 650 "0ῃ ρόσοδι}8 5οίυπι, υἱ 
[μ|6. ντι, 47, 48, παιδίιν, 56 οἱ ἀπηπλο}}5 ΠΡΟ τὶ 
Ροίυΐθ56 αγίϑπι Γοβροπάθο : ρεγαὶϊ [0 01Π} ρο51 πᾶγ- 
τα Ομ 6 πὶ ἀ6 [ἐπηΐπα ἀποίγίοα6, 581}! Ο ΓΘ πιο πα Π6 αὶ 
Μαχάλιθπς δἀάδπίδπι εἱ ποῖδπι ΔὉ δ᾽ 6 ἴ}5 ἀδεπιοη 15, 
6' 20) 8Δὺ υποϊΐοηθ; οἱ πιοῦῖο φυΐάθιμ, ἰον 36 ΠΙΔ6Ι5 
διἶπὶ ΠηϊΓΠ] 68. ἀφιηοη 5 ἱρϑαπὶ [α͵556 Εἰ εγδίδηι, 
ἀῶ ΟΠ γί βίαια αηχίθ86, οἱ Ομ ϑιὶ, οὐ} 8. Εἰ ιογίδπι 
βοῦῖθι: {μιο88, νἱτίυμ! (οϑ]Ποαπάς ἰοηκα δρίϊαϑ ἐΠὰ 
681 : τὐπ ΟἸειοη 5 σοῃϑιλαϊ;.οηυπὶ ἀθηλυπὶ δυοίο- 
τἰιδι6 86 ἰπδίυτ, αυᾶπὶ 660 το οῖο. δά τοάεδπιυδ 
Διὶ Οτίφοπθπι : {Π|π|5 ργοίδοιο να! 46 ἱποοῦία οἱ ἀθδυ]- 
ἰοτία 5006 Γ ̓δο φυξφϑιίυηα νἱάοιυν 6556 δϑηιθηιᾶ ᾧ 
"νοο δοίη φυθῶν ἐγαοίϑπηι5 ἰ060, τη ἸΘγοπὶ θΔπὶ Π0- 
(δι, ἀδ φυᾶ «φίιυγ μὰ0. νη}, υἱ εχ 60 πίε"! ἢξαγο δθί, 
αυο4 βυορνιαιτίεσοπι δρραὶϊαὶ, αυυαιο ἠεδ0 ρθἋο5 ἰλ- 
ΟΓΥΠ 8. οἱ υησυσηι5 τἰφαπίοπ ἰπάποῖῖ : οὐαὶ ἃυεπὶ 
ΘΠΠΟΠΟΠῚ οα}115 ἴῃ ἀθηιο πο οομογιηῖ, φυϊαυς ἃ 
10. Ῥηδγίϑδδιιβ ἀϊοίτα,, Ἰαργοϑυπι παθουροῖ, ᾿8 
αι ἃ Μαιεμαο εἰ ἃ Μᾶγοο αἰείυβ 6δὶ, υπαπὶ οἱ εὐπε] 
ἄδιι δἰπηόπεπι 6586, οἱ υἱ πι0} 118 ΔΓρυ πη 5. ΥἹΠΟ 
Ῥοίοδί, απᾶπὶ σου βθηυαηίογ, δαπιάδπηαυο Μαγίαπι Υ}" 
ἀεῖυτς ογοα 556. Πυμ }ΐα σους ἀδοίπια ἴῃ ἀΐνογβοβ, 
4 Οτίψοηὶ [4150 δϑουῦι δίλιγ, μϑθὸ ἰοζα5: ἐ Ια (6 
ἀπ φεθαι, οἱϊπι ἃ Ρματίβοο ἴα ἀδίθη διαὶ, εἰ ἃ 5ογυγὺ 
τυ8 (ΠΠΠφουίον ὀχουβαθαί, οἰμῃ Ιδυάαθαι 6, φυαιθο 
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βρέχουσα αὐτοὺς τοῖς; τῆς μετανοίας δάχρυσι, χαὶ Α ϑΐοιι δ"; ' γόγοὸ αυδπιδἀπιοδιπι Δι} πιογοιγίχ, 

ἀλείφουσα τῇ τῆς ἀγίας πολιτείας τῶν μύρων εὐωδίᾳ, αυκ δοδιια βρδοιλίογοβ Ἔχ σοραγαι "5, οὐ πὶ ὑηΐνοΓβἃ 

δὲ ἣν Σίμωνι τῷ λεπρῷ, τῷ προτέρῳ λαῷ ὀνειδίζων [Διὰ δοεγγαία 517 δὶ; ποι) ΔΠΊρ] 1118 ργϑίογοδ 
ἔλεγεν ὅσα γέγραπται. Βοογίληβ, δ6ἀ δὰ ροάεβ δδδιι δΔοοιάθη8, οἱ 608 ᾿Δογγ- 

γυἷς ΡΟπἰΘη115 τίβδηβ, οἱ βδποίς Υἱί5 πη σα οπίογι πὴ γαργαηιία ᾿ἰπυ Πρ6η8, ῬΓΟΡΙΟΓ 4υδπὶ ϑἰ πιο ἸΕΡΓΟ50. 
ῬΓΟΓῚ ΠΘΙΡΘ ΡΟρΡυΪΟ οὐπὶ Θχργουγαιϊοπα δὰ αἰχὶ! αι βογὶρία βυηῖ 5". 

Περὶ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων. Ῥὲ [ογπιοπίο Ῥιαγὶξαοτιιηι. 

« Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, ὅ. « Εἰ δἴιπὶ νο 586ιι αἰ 5ο  ρ1}} οἦα5 (ΓΔἢ 5 ΠΕ ΠῚ, 

ἐπελάθοντο ἄρτους λαδεῖν.» Ἐπεὶ μὴ χρήσιμοι ἧσαν ΟἾΝΠἰ πὶ ρᾷπο5 δροίρεγε "δ. » Ουοπίδῃ) ἀϊδείρυ 8 
οἱ ἄρτοι, οἱ πρὸ τοῦ πέραν, τοῖς ἐλθοῦσι μαθηταῖς α4υἱ ργαιοΓίοΓγδηΐ, ᾿ΐ πὶ πΠοη {1168 ογᾶπὶ μᾶΠ68 

εἰς τὸ πέραν " ἄλλων γὰρ ἔχρῃζον πρὸ τοῦ πέραν, 4ποᾷ ΠαΡοθαμί ρῥΥϊυβαᾳυλπι ἐΓαπβίγοηϊ; 4|1}15. οἶα 
χαὶ ἄλλων ἐδέυντο εἰς τὸ πέραν διὰ τοῦτο, ἀμελή- ΟΡι15 1118 Θγαΐ, Δηίθαυδηι ἰταηβίγοηϊ, οἱ 4118 ἰ16Π], 
σαντες τοῦ ἐπάγεσθαι ἀπιόντες εἰς τὸ πέραν ἄρτους, μοπίηυδπηι ἰγϑιβἰϑϑοιηῖ ; ργορίογθα οὐ ἰαπάἀδηίο5 δά 

« ἐπελάθοντο » αὐτοὺς σὺν ἑαυτοῖς ε λαθεῖν. » Εἰς τὸ υ]!οΓίογαπι ΓΙραπι, ρϑΠ68 Δδρογίαωγε πορὶοχ βϑοηῖ,, 

πέραν δὲ γεγόνασι μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ, οἱ διαδάντες ῃ « ΟὈΪΠ] βαπὶ » 605 86011Π| « Δοοίρεγθ. ν» Τγδῃβ [γο- 

ἀπὸ τῶν σωματιχῶν ἐπὶ τὰ πνευματιχὰ, χαὶ ἀπὸ τῶν ἴτΠ) δΔιυιί6πι ἰνογαηὶ ἀϊβορ}! δεδι, αυΐ ἃ ΘοΥρογαὶϑ 
αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ νοητά. Καὶ τάχα ἵνα ἀποστρέψηται δι1 δρ  γἰ {4118 ἰΓαιδίνεγαηι; εἰ ἃ βθηβι ἢ θυ8, δὰ 68 
τοὺς διλ τοῦ ἐφθαχέναι εἰς τὸ πέραν ἀρξαμένους 40 ἰπίε!]6οίὰ σΟπιρτοϊιδηἀυμίυγ, ἃς (οὐβίιδη αἱ 608 

πνεύματι τοῦ παλινδρομεῖν ἐπὶ τὰ σάρχινα, εἶπε τοῖς δνογίεγεϊι, 4υἱ δηΐπιο [2 πὶ δὶ οαγηδ! ἃ γδοῦνγαγα ἰη- 

εἰς τὸ πέραν ὁ Ἰησοῦς" ε« Ὁρᾶτε, καὶ προςέχετε. » οἱρίουδηϊ, ροδίφυδι [Γοίυπι (γα) εαἰβδαηΐ, ἀϊχὶϊ 16 

ἦν γάρ τι φύραμα διδασκαλίας χαὶ ζύμης ἀληθῶς δ65ι8 αυὶ ἰγαπβίνογδηϊ δ΄ : « Ἰι!υσπλϊεὶ οἱ σανοία. » 

παλαιᾶς, τῆς χατὰ τὸ ψιλὸν γράμμα, καὶ διὰ τοῦτο Εἰδὶ οηἶπὶ πη8858 αυάδπι ἀθοίτῖ πα εἰ [Ἔγπθηῖΐ νΘγα 
οὐχ ἀπηλλαγμένης τῶν ἀπὸ χαχίας, δίτερ παρεῖχον νοίογὶ5, αυρὰ ογαὶ βθειιπάυπι πηάδπι {ἰ{{ογᾶπὶ, ργο- 

Φαρισαῖοι χαὶ Σαδδουχαῖοι, ἀφ᾽ ἧς οὐ βούλεται Ἴη- ΡίοΓοΛ,ι6 80 [15 αυδὲ δὰ ποηαϊίδπι ρογιϊμθηί 56}0- 
σηῦς ἐσθίειν ἔτι τοὺς ἰδίους μαθητὰς, ποιήσας αὐ- ἴῖθπὶ ποη δΓαΐ, 4υλπὶ πηλββϑδηὶ ΡΠ Αγίβιοὶ ρυ θ υδηϊ, 

τοῖς (4) νέον καὶ πνευματιχὺν φύραμα, ἑαυτὸν παρα- 0 ϑαθάυρσαϊ; ἀδ 408 Διηρ!]υ8 ποη νι]ῖ δόδιι5 5008 

σχὼν τοῖς ἀποστᾶσι τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων χαὶ ἀἀϊφείρυϊοθ σοπιοάογα,, υἱροῖς φυΐ εἶθ γϑοθπίθπι ἐξ 
Σαϊδουχαίων, καὶ προσεληλυθόσιν αὐτῷ, ἄρτον ξῶντα βρί τ 8] 6 πὶ πιλθθαπὶ οΟμοοἶβθεί, 86 'ρθ6 ργῶρθης 
ἐξ οὐρανοῦ χαταδεθηχότα, χαὶ ζωὴν διδόντα τῷ κό- ἰΐβ αυἱ ἃ [ογπιοηίο ΡΙατβογιπὶ οἱ ϑδλάυσδογυπι 
σμῳ. Ἐπεὶ δὲ ὁδός ἔστι τῷ μηχέτι χρησομένῳ ζύμῃ, Οὶ τορεδεογαιί, εἰ δά 58 δοοδββογαιῖ, ρᾷποῖη υἵναπι πὴ 

χαὶ φυράματι, χαὶ διδασχαλίᾳ Φαρισαίων χαὶ Σαδ- ἐ οΟἷΟῸ ἀφεοοπάϊι!, οἱ αυὶ νυἱίαπὶ ἀδὶ πιυπὰο “΄. 

δουχαίων, πρότερον μὲν τὸ θεωρεῖν, δεύτερον δὲ ὸ Θυδπάοσυίάοιῃ αυΐοπι εἶ 4υΐ ποι) Δηιρ [18 Γαγπιθηΐο, 
προσέχειν, ἵνα μήποτε ἐχ τοῦ μὴ βλέπειν χαὶ ἐξ οἱ πιᾶ558, ἃς ἀοοιίεῖμια ΡΙατίδβογυπι οἱ δαάάυοιθο- 
ἀπροσεξίας μεταλάδῃ τις τῆς ἀπηγορευμένης ζύμης τὰπὶ ὑδυγιιβ 511, μας δεῖ νὶδ, ργίπιιπι αυΐάεπι υἱ 
ἐχείνων " διὰ τοῦτο πρῶτον τό" « Ὁρᾶτε, » λέγει τος νἱάδδί, δοοιπάο δυίοπι οἱ ἐανθαί, πὸ 415 αἰφυδπίο 

μαθηταῖς, χαὶ δεύτερον τό" « Προσέχετε. » Διορατι- οχ 60 4υοι ποπ ἰπίιδίυνῦ οἱ πὸπ ονοδί, ργο 1] 
χῶν οὖν ἔστι χαὶ προσεχτιχῶν χωρίζειν τὴν ζύμην ΠΙογυπι Γογιμβοηεὶ ραγιίοορμβ πδῖ; ργορίογοα ἀϊβοίρυ}}8 
τῶν Σαδδουχαίων χαὶ Φαρισαίων, χαὶ πᾶσαν οὐχ Ργίπηυμη ἀϊοῖς : ε Τμταδπιηὶ ; » ἀοίηάα : « Ολνθία. » 

« ἀξύμων εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας» τροφὴν. ἀπὸ τοῦ 8518}. Ρυγορίολοίυπι ἰκίτυτ 681 οἱ διιθπίογαππ, 50ρᾶς 

ζῶντος ἄρτου, καὶ ἐξ οὐρανοῦ καταδεθηκότης, ἵνα τὰ τᾶγα [ογπιύπίαπὶ δα ἀἀμποογαπι οἱ ΡΠ ΔΓ βδθογυπη, 0ΠΊ- 

μὲν τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων μὴ προσίηται, ποπιααο οἰϊπιπὶ αΐ ΠῸπ 6δί 6χ ε ΔΣΥΠιΐ8 5ἰ ΠΟΘγΙ (8118 
τὸν δὲ ζῶντα χαὶ ἀληθινὸν ἄρτον ἐσθίων τις ῥωσθῇ εἰ νοι {18 58, ν ἃ ρ8ῃ6 νἷνο, εἱ 4υΐ 46 εαἷἴο ἀὸ- 

δ [55.1.2]. 53.705. γι, 95. 55 [0ς. γι, 57 6ἱ 8.64. ὃ ΜΆ". χνυι, ὅ. δ ἰυϊ4. 6. 57 704". νι, 5], οἱ 
86. δ [ΟΘἋὐτωΥ, 8. 

πηζηθπίο ρα 65 ̓ρβϑίιι5 ἀη 6045, ἰΔΟΓΥΠπιὶ5 Υἰραθα8, Ὁ οἰδηίοϑ ἴῃ ὕυη0 ορί(υ]ο : ΔΙίἜγαπι δυΐοπι (υἶδδο, ὁ6 
εἰ σαρ᾿}}} 5. τογθῦδβ, ἀοΙογδπὶ ἰσαπὶ πιὰ ]οο "αῖ, ρ6ο- συ δοτίρϑιι Πο85; 4|18π| δυίοπι (ἰ6 ιιῷ δογρϑ5} 
οδἱὰ ἀππίειοραι. ΟἸἶπι αυγεθδί [6 Ομ πὶ ΠῸῊ Δάθββθϑ, 20Δηη68. ν[,666 ἰοίτπὶ ὀρ, απ ἰπιο} 585. οὐ ᾿ΐα 
νροδῦδι 16 οἰπὶ Δ 6 5568, πηιδιν δυδὶ 0] ΡῈΓ Βογόγθιηὴ δοηβοῦίί. Υἱοῖογ Απιἰοοϊιθηι5 ἐν Ἡδατο. ΧΙΥ͂ ΟΧ ἰμ!6 Γ- 
ἰυλπι, υἱ Δά 56 νοηΐγοϑ, δ΄ λρίϑιεΓ διϊθβί, οἱ νοοδί ἴδ.» τοίαιοηο ΤΙ θοι!. ΡαϊΔηὶ : « Οὐΐζοηδϑ ὑθγο 4] [πὶ 
Αἱ Βοιπ Πα Ὀγίπια,, οι 2 ἴῃ δηιῖα. ἀυ858 ἴρβ6 ἀρο- Π|Π4π| 6856 αἰεὶ! χυα ἀρυὰ Μαιιθάευιη οἱ Μαδγοιπη ἰῃ 
κεἶϊ, αἸίαπι 5 ποίδιῃ, 4]13π| βουγίδιτίοδιν . « ποις ἄηπιο ϑἰπιοη!8 μϑργοβὶ ἀπφμθηίαπι Βυρεγ οᾶρυ! δεδυ 
Ἐνδηροι τη, »᾿παηΐι, ἐπι νϑιΐὶ πηι Ποῦ Βα θθΠ5 δ'α- οι; Δ] δπὶ Γυγβυ8. Θἀ πὶ 4028 ουπ) ἴῃ ΟἰΝΠΠα16 ρεο- 
Βαϑίγιιἢ) ἀπφυδηι παγαΐ ρἰϑιϊοὶ ργειοϑὶ, ποὴ 1 οαίγὶχ δϑβοί, ἴῃ ἀοιηυπι ΡΙ Αγ ϑθὶ ἱπργθβϑᾶ, Ρόμ8 

φοερδίγῖχ, 56 βαποίϑ, ἀ6 418 πὰης ΠΗ μΐ Β6ΓΠῸ 65. {Π|π8 ἰδογυπηῖα δ αΐξ, δὲ ἀπσυθηῖο ρεγίαάίι; ν δάἀι 
δεῖο φιΐρρα [ποᾶπὶ ἀδ ροθοαιιίοθ, Μδιπρπὶ γογο, ὙἹοῖοτὶβ ὁούίδχ πι|8. φῦ. Ογίμεπῖ8. ποιηίηθ [4180 ἰπ- 

. ριδοδηπόπι, εἰ Μαγοαπὶ πο ἀ6 ρεοοδίγίοθ ἀἰχίθ86. δουὶρίυϑ : καὶ ἄλλην παρὰ τῷ Ἰωάννῃ ἀδελφὴν τοῦ 
εις ογσο βοὴ ρδδολιγίχ 111, 86} βαποία, οὐ 8 ποὸ- Λαζάρου" « 6ἱ «ἰΐλπι ἀρ δοδπθαπὶ 828 Ὁ] 8010- 
το ἄυοηυς δολπηα8 ἰπβογαϊ!. ν Τὴ Μαιῃὶ δυΐο Ταπ.. » Ηυετιῦϑ. 
ὯΡ. χανὶ δ]ἴαπη Γυγδιιη) ργοβιδία βθηϊθηιλίαπι : (4) Ποιήσας αὑτοῖς. Ἐταβιι8. « Ου08. [βεογαὶ 
«χνδυϊδπι, ἰπαυ, ἐπναςἰ8 ΘΟηβθηιῖ0 ἴΓ65 [υἷδ86, οὲ πονγᾶπὶ οἱ δρίγ[υαδθπι ΟΟηδρεογδίομοια » ἰθβογὰὶ 
πρᾶπὶ ΄υΐ απὶ ὁ 4 οοπβοιίρβθγυηι ΜΑι 58. οἱ αὐτούς. ἰν. 
Μαγοαβ, αὐ λη οἰ Πεγαμ δι ἀχροϑι 18. δυδ5 (ἃ- 
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δ8ηι εἶγοὰ 16 Ἰοσι ; πλι 6 γ βυθ 4 Υἶγο, νἶγο Α τεθνηχότος ἀνδρὸς γαμουμένην τῷ ζῶντι, χαὶ μὴ 
παρα 4ι| 68. ἰθχ, οἱ πηι δῦ δαυϊογα, δηΐπια νἱάδ- 

Ἰϊοδθί φιδ υἱνθηία υἷγο, Υἷγὸ δἰτδγὶ, Ἰοσζί ἤδη}ρ6 σδγηΐβ 

5688 Δρρ!!οιογῖι ; δὲ πΙ}]Π16 Ὁ φας ἀδηϊοτία! Υἱνὶ [γαιτὶ 

πυρδογί!, υῖνο 50} Π16οὲ οἱ πυῃαιδην ἰηίογμογ αΓῸ 

γ γΡο, φυοά ροβίχιιλπὶ τοϑυγγοχὶ! ε ἃ πιογίυΐθ, ΠΟῚ 

ΠΊΟΓΙΕΡ, ΠΊΟΓ5 Θηΐτ 1}}} ἈΠ Γὰ ἤοη ἀοπιΐμδ αν 15.» 

Εἰ ᾿ϑὸ φυϊάδιῃ ργορίον "Πυἃ 17 : ς 5ὶ πηογίυυϑβ ἤτ6- 
τῆι νἱγ, ᾿ἰθαγαῖα οϑὶ ἃ Ἰϑβθ υἱγῖ ; » οἱ ργορίονγ "οὺ ἴδ: 
« ἰξίυτ νἴνθηιθ νἷτο, γοοαθίίαῦ δά! αγα,, δὶ {πογὶϊ 

οὐπὶ ἃ|10 Υἱγὸ ; » οἵ ργορίονς ἱΠΠυὰ : ε« Θυοὰ 5] π)ογ- 

{ιπὰ9 {πογὶ! νἱν, ἸΙθαγαῖα δϑὶ ἃ ἰαβθ, αἱ ποθὴ 511 4Μ1}}- 

ἰογὰ, 5ἱ λυποῖδ Γἀογῖς δἰ ιογὶ υἶγο. » Ἰὰ ἰρϑαπι δυίαπι : 

« Εγχο υἱνοηίο υἱγοὸ δάυ γα νόου! Γ, » Ἀ551Π|- 

μϑἰπιι8, γΟ θη 65 ρογϑρίο6 ἀθοίαγαγθ αυᾶγα ἰΘη ἴδῃ - 

εἰῦ.5 ΡΠΔυ β8 15. οἱ ϑαἀάἀυοροῖθ, οἱ χυφγδηι 5 υἱ 8 

δἰβηῦσηι 6 ΘΪὸ οβίθηἀεγοὶ δἰ θἱ, δθδυβ8 ποη αἀϊχὶς 50- 
Ἰυη, « φομθγϑεῖο πη, » 866} οἶδ, ε δά] ογα 77.» 
(ἀδπογα ον ἰρίθαγ « Ἰὲχ αυξ 651 ἰπ πιθι υΓΐ 5, Γορα- 
Βυδη5 Ἰερὶ πηθηι5 55,» ἰδιιησυδιῃ νὶγ δή υἱον, δαυ]- 

ἴογὰ δδὲ δηϊπιδ: [8Π| Ὑ6ΓῸ οἱ ΟΠΊΠἶ8 ροίθ5185 601:- 

ἀνατῖο, δῖ πη ᾿απηλης νἱείγὶχ (δοία, οἱ 1} σοημηΐ- 

βία, δάυ!ογα οδὲ {ΠΠ|Π|8 ϑροηβιιπὶ ἃ Π60 5ἰδὶ ἀδίυπι 

μαθθη 8, ἢθιηρα Ὑαγίιπι.- Ροβὲ Πδο δογίρίαπι 6515, 

« το ϊοιϊ5 1118 4Ὀ}1556 ; » ιοπιοιίο οηἶπὶ βροηβυπὶ 

γεγρυπὶ πο γοἸφυϊδϑεῖ δάυ!!θγᾶπὶ φΘΠογδ ΟΠ θη, 
ἐὶ ἂὺ {Π4 ποη γθοββϑβϑβοὶ ̓  Ὀίχογὶβ δυΐθπι οἱ Ὑ6γ- 
λνπι το οῖα δυάεοοτγαπι σγηαφοψα, ἰλπαυδπι Δα υ]θγᾶ, 

8 1114 ἀϊβοθϑβϑί888. οἱ ὑχόῦθη) βοογίδί οἢἶβθ Θορί556, 

605. ΠΟΙΏΡΟ αυἱ ἂχ φοιΐθυβ δυηῖ ; φυδπάοφυϊάοιι 

ἀποθνήσχοντι Λόγῳ, ὃς, ἐγερθεὶς ε ἐχ νεχρῶν, οὐχέτι 

ἀποθνήσχει" θάνατος γὰρ αὐτοῦ οὐχέτι χυριεύει. » 
Καὶ ταῦτα διὰ τό᾽ ε« Ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, χατέρ- 

γηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρὸς, » χαὶ διὰ τό" « "Αρ' οὖν 
ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἄν γένηται 
ἀνδρὶ ἑτέρῳ, » διὰ τό" ε« Ἐὰν ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ, ἔλευ- 
θέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοι- 
χαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ν» Αὐτὸ ([) δὲ τό" 
« ΓΑρ᾽ οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει,» 

παρειλήφαμεν, βουλόμενοι σαφῶς παραστῆσαι διὰ τί 

τοῖς πειράζουσι Φαρισαίοις χαὶ Σαδδουκαίοις, χαὶ ἐπι- 

ζητοῦσι σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς, ὁ Ἴη- 

σοῦς εἶπεν οὐ μόνον τό " « Γενεὰ πονηρὰ, » ἀλλὰ χαὶ, 
ε μοιχαλίς. ν» Γενιχῶς μὲν οὖν « ὃ ἐν τοῖς μέλεσι νό- 
μος, ὁ ἀντιστρατευόμενος τῷ νόμῳ τοῦ νοὺς,» ὡς 

μοιχὸς ἀνὴρ, μοιχός ἐστι τῆς ψυχῆς" ἤδη δὲ χαὶ 

πᾶσα δύναμις ἀντικειμένη, ἐπιχρατοῦσα τῆς ἀνθρω- 
πίνης ψυχῆς, καὶ ἀναμιγνυμένη αὐτῇ, μοιχός ἔστιν 
αὐτῆς, νυμφίον ἐχούσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῇ δοθέντα 

τὸν Λόγον. Μετὰ ταῦτα γέγραπται, ὅτι ε χαταλιπὼν 

αὐτοὺς ἀπῆλθε᾽ » πῶς γὰρ οὐχ ἔμελλεν ὁ νυμφίος 

Λόγος καταλιπεῖν τὴν μοιχαλίδα γενεὰν, καὶ ἀπεῖναι 

ἀπ' αὑτῆς ; Εἴποις δ᾽ ἂν, ὅτι τὴν Ἰουδαίων συνάγω- 

γὴν ὡς μοιχαλίδα καταλιπὼν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ἀπε- 

λήλυθεν ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἔλαδε γυναῖχα πορνείας, τοὺς 

ἀπὸ τῶν ἐθνῶν " ἐπεὶ ἐχεῖνοι μὲν, ὄντες πόλις πιστὴ 

Σιὼν (8), γεγόνασι πόρνοι" οὗτοι δὲ ὡς ἡ Ῥαὰδ ἡ 
πόρνη, τοὺς τοῦ Ἰησοῦ χατασχόπους ὑποδεξαμένῃ, 
διεσώθη πανοιχὶ, μετὰ τοῦτο μηχέτι πορνεύουσα, 

Δλ1 ΓΔο1] 8αιπὶ τηθγείτῖςοβ, οὐπὶ 6586ηὶ οἰγίίας {{|6||8 Ὁ ἀλλ᾽ (5) ἐλθοῦσα παρὰ τοὺς τοῦ Ἰησοῦ πόδας, καὶ 

τὸ ἤρῃ. γἱ, 9. 17 Άοηι. νἱ!, 2. 78 [δὲ4.., ὅ. 

ἘΣ Μα]ὲ οοάοχ Ηοϊπἰοηβἷβ, ἀπό. 
4) Πόλις πιστὴ Σιών. ΑἸ ἀ: τ 84 [5. 1, 21 : 

« Ατοπιοῦο [λοίλ 68ὲ πηδγοιγὶχ οἰνί [85 ἢ 6115 ρίθηᾶ 
ἰπαΐρη ὅν Ιῃ Ἠρθτθο οὶ ἀρρᾶγοι νοχ, ε ϑίοῃ,» 
ποηὰθ ἴῃ δοῃμδ!ᾶπα, Βο406 ἰῃ ὅζγγο. Αἰ ΓΧΧ,, αυο8 
ἴετα βεαυυπίυν Ατῶῦβ οἱ Οτίρειθβ : Πῶς ἐγένετο 
πόρνη πόλις τοτὴ Σιὼν πλήρης χρίσεως ; Υοοῦπι 
δης, Σιών, ἃ ΧΧ ρῥεγθρίου δι 8. σγδιῖα ἰηβογίδηι 
Ρυϊαὶ Ηἰδγοηγίυϑ. Αἱ γογϑα χχυν ΘΔρ 115 ἢ α1}15 ΥὙΟῸΧ 
ϑδάδπι, Σιών, ἀρυά τοὺς Ο΄ γτορογίίυγ, 4085 4) να γβιη 
βοηιιδηΐθηι ρουίπαραὶ, αἱ Ἠδυγαΐοα θη (Δοίαμι. 
Πυετιυϑ. 

(ὅ) Μετὰ τοῦτο μηχέτι ποργεύουσα, ἀ.1.1᾽, εἰς. 
γοίυ5 εἰ γδηοί ἃ οοῃίγονογβία δϑὶ, πη ]ΠΠΟΓαΠΙ 416 ἴθι 
τοοθηϊίογυπι ϑουίρίυτγῃ βαηοία: ἱπίθγργδίιι}, 10 
δηι αυϊογυπι ΣΉ ΑΜΑΝ νην δρίταια, δ θη ΠΤ} - 
Ἰογ, Μαγία υἱάυϊίοοι Μαριίαἴδιιθ, βορίαπη ἀφ πιο 8 
Πρεγαί Γαθγὶι ; οἱ ἀριιά δίπιοπδπὶ Ρ] δε βέβιιπὶ, φαδιη- 
δάἀπιοάυπι γϑίμ}!ι Πυοᾶ5 ; εἴ τηυ}ῖο ροϑὶ ἰπ Βοιμδηΐα, 
πιϊηἰξίγαπιθ Μδγίῃδ, οἱ δοσυπιθοπία [ὲ82ᾶγο, υἱ΄50Γὶ - 
δ. δοδηπε5; δριυὶ δἰπιομαπὶ [μαρτοβυιη, αἱ ργοα!- 
ἴα 6δὲ ἃ ΜαιίΠαο οἱ ἃ δτγοο, Οἰιεϊβίαπι υηχοι!, 
Οεγίο οραγῶ ργοί πὶ ποη 65ι ΟΓΆ ΠῚ θ6. δ ΓΘΟΟη θοΓΟ, 
εὐπὶ Δ ππιπὶ ΟΥἴξοηαπὶ πηύδι ᾿δη6 ΟΠΊΠ ΘΙ" ΟΡ 6] 81 
Ῥογίθγὸ ἰη 6} ρ8 πὶ. 1Πιὰ οδίτον ἀἰχατῖιπ, νογίβίη}}}}- 
τηδπὶ ἢ εἰ νἱἀογὶ τοι} ϑθηιθηιΐαι., 4ι|8ἃ πο τ ΔΠὶ 
ἰϑηυτη, οατηἀσπιηυ. Πλ]!Θγοῖ [586 δία αἱϊ, αυ 
Οἰμιεϊδίυπι δρυὰ ϑίιποόπθαι ΡΒαγίβοβαπι, οἱ ἀρὰ 51)10- 
πΟΠΊ οργοσϑιη ἀηχογί ; 86ἀ δἱ ΘΠ Π6Πὶ Θυ πη 6), 
᾿φοπιαυθ [Δαιιπι. Οὐοι] ἀυ!οηι ἀι!ται ἐδάθπηπηα ᾿μ86 
[ὰονῖϊ α:5 Ματγία Μαράλ!οπα, ἀ6 πἰ 110 65ι; αἱ 6πἰμ 
ἴον νογθὰ ΟἸγίϑιϊ ἀ6 ρο ποία γα Μανία, Μάγα. τιν, 
8; δολη. χιν, 7, ργῶβθιιβ οἰποίυμι, ποι Γαδ γα ΠῈ Γαβρὸ- 
ΧΙδδθ; ὁογ6 ἡποιὶ ἱ5 Οἰιγίδία τα νἰνομίοη ἀπ χοιῖι 

τ. Μδιιῃ. χι, 59. 80 ἤοῃ. τι}, δ. 5) ΜΔί(}). χΥῚ, ὁ. 

Ἰ,5Ζατὶ βόγοῦ; πιογτίυππηημο ἰίοπὶ πη συ δηι}5 ρογίαἀι πΐ 
Ναρύδίοπο, δαπιάοπὶ ἤδης Μαρί[ϑοινθη [588,80 50- 
τΌΓοπὶ [0428], ΔΙ φυδηι 50 ΠΠοἱ ὑπραδηίατγίαπι πη! ΐο- 
ΤΟ ΠῚ, ΠΟ. ρΓίοΓ γι π6η) ΘΟ Π}} εἶ ροίοϑι. Αὐαει Μαριίλ- 
Ιεθ υἱάθγὶ ΟΠ Πραπι, αχ Μδι|ι. χχνιι, ὅθ, οἱ Μλτε, 
χν, 40. Αἱ 6 ΟΔ1}|6ὰ ΟΠ νγἰβίαπι βοουίαπι [588 Μὰ" 
αἰαίδηθη (λίοπηιν, σ 8} ΠΠατῃ [α͵586. πασάπιυϑ : 56}- 
ἰαπρίι ἀφπιοη 5 ΠΠθοραῖδπι [υἶϑ86 Μαφάλ!οποη, [μ- 
ΖΔΤῚ ΒΟΙΌΓΟΠΙ ΠΟ ἰίδπι ; 650 π0ῃ ροςοδι}8. 5οἰυπὶ, υἱ 
[μπ|ς. νι, 471, 48, μα αοίυγ, βοιὶ οἵ ἀφ"πιο}}}}5 [ΠθειΑγὶ 
μβοίυΐδ56 Ματίδπι γεβροηίθο : ΡΕΓφίι Πυὰπὶ ρο5ι μᾶΓ- 
γὩ ΕΠ] 0 6 πὶ 46 [οπιῖπα ἀποίγίο8, δ) ΘΟ ΓΘ πιθη ΟΠ. πὶ 
Μαχάλιθπο δἀ ἀδπίοπι οἱ ηοίδπι ΔΌ 6}6 {15 ἀφε ΠΟΙ 8, 
6' 50) 840 ἀποϊίοηο; οἱ πηϑγίο φυΐάδιη,, ἰοβὲ πιᾶ6|5 
οπὐπὶ τιΐγ ἢ] δὲ ἀφο 15 ̓ρβᾶπὶ [556 {ἰΠνογδίδπι, 
ἀυδαὶ Ομ νἰβίαιη υπχίσ56, οἱ Ομγίϑιϊ, οὐ} 5. Εἰ ϑιου!ᾶιη 
βογίϑῖε {μπ|688, νἱγίμ! τοϑΠοδηάι ἰοηφα δριίυϑ ᾿υὰ 
681 : ἴὰπ| ΟἸοπμοη5 σοηϑιϊυτ οὐ υπι ἀδηιυπὶ δυο" 
γἰιϊ6. 86 ἰμδίαγ, 4υᾶπι 690 τεὐϊοῖο. 56 τεάρδιϑ 
ι1 Ογίξοηθαι : {ΠΠ||8 ῥγοίθοιο να! 6 ἱπεογιὰ εἰ ἀδδυ]- 
τοτῖϑ ΒΌΡΟΓ πᾶ αιδϑιίυπα Υἱ οι Γ 6586 δθῃί ημ 8; 
᾿ος δῃΐμῃ φυθῶ ἰγλοίϑηλυϑ 1009, 10 ΠΟ ΓΟΠΊ 68Π| π0- 
ιαϊ, ἀ6 φυὰ «φίίυν [μι0. νη, αἱ 6χ 60 ᾿πίθ 6 Γο οδίν 
4υο4 βεονίαἰνΐοοπι ἀρρο!αῖ, φυοαυς δεϑυ ρθ(65 ἰλ- 
ΡΥ ΠΝ Ϊἶ5. δὲ ἀῃρυθι5 τιφαηίοπὶ ἱπάτιοἱ! : οὐπι ἃυιἐῃὶ 
ΘΠηοποπὶ Ο}5 ἴῃ ἀπο ἤθθ6 οοιφογυπὶ, 4υϊ 46 ἃ 
μια Ρηαγίβδδυβ ἀϊοίζατ,, Ἰεργοβαπὶ παπουροῖ, ΙΔ 
υἱ ἃ Μαιίῃο εἰ ἃ Μᾶγοο αἰοίυ8 6ϑι, ὑηυπὶ οἱ ἐὐπε] 
ἄδην δἰπιοποπι 6586, δἱ υἱ πιυ}{15 ΔΥσυπιοπ 5. ΥἹηΟ 
Ροιοβῖ, ἅπᾶπι ΘΟηβδηυθηῖοῦ, οἀπιάδεηηαμθ Μαγίδηι ΥἹ" 
ἀδῖυν ογοά ϊθ56. Ηυμ ἶα οοι 16 ἀδοίπια ἴῃ ἀἰνγογδοδη 
408 Οτἰραιὶ [αἰδο δϑογι δια, μθ80 Ιοφ85: « 0] (0 
ἀπ ρεθαῖ, οἰΐπι ἃ ΡΙναγίβοο (6 ἀδίοπαειαι, εἰ ἃ ϑογογὺ 
τὰ ΑἸ χθηίεγ ὀχουβαθαῖ, οἱ Ἰδυθαραὶ 6, φιυϑιῦ 
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βρέχουσα αὐτοὺς τοῖς τῆς μετανοίας δάχρυσι, χαὶ Α ϑίοη δ"; δ νότοὸ αἀποπιδἀπιοδιπι ἈΔἢ δ πιογοιγῖχ. 
ἀλείφουσα τῇ τῆς ἁγίας πολιτείας τῶν μύρων εὐωδίᾳ, 
δι᾿ ἣν Σίμων: τῷ λεπρῷ, τῷ προτέρῳ λαῷ ὀνειδίξων 
ἔλεγεν ὅσα γέγραπται. 

405 δοϑιια ϑροουϊαίογοϑ οσοορογαιὶ ᾿", οαΠ| ἀηΐνογϑᾶ 

[Διὰ βογυαία 517 δϑὶ; πο διηρίϊι5 ργίογοα 

ΒΟΟΓΙΆΠΒ, 56 δά ροά65 δο5ι Δοοιάθηβ, δἱ 608 ἴδοτγ- 

πΐδ Ροπ θη γίγϑηβ, οἱ βδποίς Υἱίϑα πηφθοπίογιιπι [Γαργδηιία ἰπυ 6 Π 8, ρΓΟρΡίΟΡ 4υ8πὶ ϑἰπιομ! ἰοργΟ50. 

Ργίογὶ ποπηρ Ρόρυ]ο οὐπὶ Ἔχργοῦγαιίοπα δὰ αἰχὶι χιιᾶ βου ρα βυηῖ δ". 

Περὶ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων. 

« Καὶ ἐλθόντες: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, 

ἐπελάθοντο ἄρτους λαθεῖν.» Ἐπεὶ μὴ χρήσιμοι ἧσαν 
οἱ ἄρτοι, οἱ πρὸ τοῦ πέραν, τοῖς ἐλθοῦσι μαθηταῖς 

εἰς τὸ πέραν" ἄλλων Ὑὰρ ἔχρῃζον πρὸ τοῦ πέραν, 
χαὶ ἄλλων ἐδέυντο εἰς τὸ πέραν διὰ τοῦτο, ἀμελή- 
σαντες τοῦ ἐπάγεσθαι ἀπιόντες εἰς τὸ πέραν ἄρτους, 

« ἐπελάθοντο » αὐτοὺς σὺν ἑαυτοῖς ε λαβεῖν. » Εἰς τὸ 

πέραν δὲ γεγόνασι μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ, οἱ διαδάντες ῃ 
ἀπὸ τῶν σωματιχῶν ἐπὶ τὰ πνευματιχὰ, χαὶ ἀπὸ τῶν 

αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ νοητά. Καὶ τάχα ἵνα ἀποστρέψηται 
τοὺς διλ τοῦ ἐφθαχέναι εἰς τὸ πέραν ἀρξαμένους 

πνεύματι τοῦ παλινδρομεῖν ἐπὶ τὰ σάρχινα, εἶπε τοῖς 
εἰς τὸ πέραν ὁ Ἰησοῦς" « Ὁρᾶτε, καὶ προςέχετε "» 

ἣν γάρ τι φύραμα διδασχαλίας καὶ ζύμης ἀληθῶς 
παλαιᾶς, τῆς χατὰ τὸ Ψιλὸν γράμμα, καὶ διὰ τοῦτο 
οὖχ ἀπηλλαγμένης τῶν ἀπὸ χακίας. διτερ παρεῖχον 
Φαρισαῖοι χαὶ Σαδδουχαῖοι, ἀφ᾽ ἧς οὐ βούλεται Ἴη- 

σοὺς ἐσθίειν ἕτι τοὺς ἰδίους μαθητὰς, ποιήσας αὖ- 

τοῖς (4) νέον χαὶ πνευματιχὺν φύραμα, ἑαυτὸν παρα- 

σχὼν τοῖς ἀποστᾶσι τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων χαὶ 

Σαξδουχαίων, καὶ προτεληλυθόσιν αὐτῷ, ἄρτον ζῶντα 
ἐξ οὐρανοῦ χαταδεδηχότα, χαὶ ζωὴν διδόντα τῷ κό- 
σμῳ. Ἐπεὶ δὲ ὁδός ἐστι τῷ μηχέτι χρησομένῳ ζύμῃ, 

χαὶ φυράματι, χαὶ διδασχαλίᾳ Φαρισαίων χαὶ Σαδ- 
δουχαίων, πρότερον μὲν τὸ θεωρεῖν, δεύτερον δὲ τὸ 

προσέχειν, ἵνα μήποτε ἐχ τοῦ μὴ βλέπειν χαὶ ἐξ 

ἀπροσεξίας μεταλάθῃ τις τῆς ἀπηγορευμένης ζύμης 
ἐχείνων " διὰ τοῦτο πρῶτον τό ε Ὁρᾶτε, » λέγει τοῖς 

μαθηταῖς, χαὶ δεύτερον τό" « Προσέχετε. ν Διορατι- 

κῶν οὖν ἔστι χαὶ προσεχτιχῶν χωρίξειν τὴν ζύμην 

τῶν Σαδδουχαίων χαὶ Φαρισαίων, χκαὶ πᾶσαν οὐχ 

« ἀξύμων εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας » τροφὴν ἀπὸ τοῦ 

ζῶντος ἄρτου, καὶ ἐξ οὐρανοῦ χαταθεθδν κότος, ἵνα τὰ 

μὲν τῶν Φαρισαίων χαὶ Σαδδουκαίων μὴ προσίηται, 
τὸν δὲ ζῶντα χαὶ ἀληθινὸν ἄρτον ἐσθίων τις ῥωσθῇ 

δὲ ἴςγ. 1. 21. 55.708. τι, 30. 
866. δ ΟἋΟτγωΥ, 8. 

δ. [ς΄ νι, ὅ7 6ἱ 866. 

Ῥ}ὲ [ἐγπιόπίο Ῥιατίςαρτιπι. 

δ. « Εἰ δἴιη νϑι βϑαιὶ ἀἰβοῖρι}}} 6) υ5 (γῆς ΠΡΟ ΠῚ, 
ΟἸΝ ᾿εἰ βυηι ρᾶποβ δοείρεγε ὅδ. » Ουομπίδη) ἀϊδοῖρυ} 8 

αυἱ ργωιογίογαηϊ, ᾿ἱ 1Δπὶ ποὴ υἱ}|65 ΘΓ μᾶΠ68 
45 Παθοθαιί ῥγυβηϊαπ) ἐΓΔηβίγοηῖ; 81}15. ΘΝ Ἶ ἢ] 

ΟΡι15 1118 γαῖ, δηϊθχυλπι ἰγαηβίγοηί, οἱ 4118 [166], 

ῬΟΞΙ4υ2Π1 ἰΓαηϑίβϑθηΐ : ργορίογοα οὐ (6πἀοηίο5 δὰ 

ὉΠΘΡΙΟΓῈΠῚ ΓΙραπΙ, ρᾶπο8 δβρογίᾶγε πορίοχιββϑοηΐ , 
« ΟὈΪΠ ΕἾ δαπὲ » 608 δδουπι) ε δοείρογθ, » ΤγδΔη5 [γα - 

ἀππλ δυίοπι ἰνογαηί αἰ βαρ} ὅθι), 4] ἃ σΟΓροΓοὶδ 
δὰ δρί γί 14}18 ἰγϑιιβίνογαηϊ; οἱ ἃ βϑηϑὶθυ5, δὰ δᾶ 

ᾳυδ ἱπίε!]θεῖυ σοι ρτο δη ἀυηίυγ. ἃς (ογϑίϑη αἱ 608 

ἀνογίογοί, φυΐ δηΐηι0 74π| δὶ σλγηδ) ἃ γοσυνταγα ἰη- 

εἰρίεθαπι, ροδίφυδαν [Γοϊυπὶ (Γδοἰδϑοηΐϊ, ἀϊχὶ! ἰΐδ 
δέεβυ5 ΄υὶ ἰγαπβίνογδαηϊ δὅ : « Ἰ υθ πε] οἱ οαγθίθ. » 
Ενδὶ οπἷπὶ πηᾶ8588 αυσάδπι ἀοοιτίπ εἰ Γδγπιθὶ γ γα 

νοϊογῖθ, φυρὰ ογδί ϑδουηάυπι πιάδπι Πἰτογᾶπὶ, ρΓγο- 

Ρίογολαια 40 115 φυϑ δά ποααϊἰαπὶ ρογί Π6η1 5011- 

ἴαπι ποη δγαῖ, 4υλη) τηλββϑᾶηὶ Ῥ] Αγ ϑιοἱ ργ ΘΔ! 

δ. ϑαδάυοαϊ;; ἀθ φυᾶ Διηρ! 18. μοη Ὑι}}} δέδυϑ. 5008 
ἀϊδεῖρυ]οβ. οοπιοάσγα,, υἱροὶς ααΐ οἶθ8. γοςοηίθηι ἐξ 

ΒΡ ΓΙ ]6 πὶ πη Δ551ΠῚ ΟΟΙ οἶ586ι, 886 ρβ6 ργῶθοΠ8 

118 αυΐ ἃ ἰδγηγοηίο ΡΠ αγίβθογαπιὶ οἱ δαβι ποδδογυπι 

τοοδϑβογδιΐ, οἱ δὰ 86 δοοθβδβογδηῖ, ρϑποπὶ Υἱνυπὶ 4ηΐ 
ἀδ οοὐἷο ἀφδοοηαϊ!, οἱ αἱ Υἱίαπ ἀδί πηυπὰο “7, 
Ουδηἀοᾳυϊάδιπ Δυῖοπὶ εἰ φαΐ πο Ἀπιρ 8 [ΘΓ πἸδηΐο, 

οἱ πιᾶ858, 5 ἀοείνἴπα. ΡΠατγδθογαπι οἱ δαδάυοιον 

ΤΌΠΙ υβιγὰ8 5:1, παῖς δεῖ νἷδ,, ρυίπιιπι αυϊ ἐπὶ υἱ 

γΥἱάοαί, βοοιπάο δυίθπι αἱ σανϑαὶ, π6 45 4||4υϑη00 

δχ 60 αυοιΐ ποπ ἱπιυδαίυγ οἱ πὸπ οδνθδῖ, ργο "δ 

ἸΠοτυπὶ Γγιμοηιὶ ραγιῖςομ5 αι ; ργορίογοδ ἀϊβοίρα}}8 
Ρεΐπιιπι ἀϊοῖ! : ε Τυπασπηϊηΐ ; » ἀοἰπάδ : ε (λνείθ. » 

Β18 Ρογορίἐδοίαπι ἰρίυγ 681 οἱ διἱθηϊογαμι,, δερᾶ- 

Τᾶτα Γογπιοη! πὶ ϑαάιϊιορόγαηι οἱ Ῥ] γι ϑϑοτυπι, 0Π|- 

ποθι 0 οἴναιπν αυΐ ἤοπ 6βὶ οχ « ΔΖΎΙη}8 δ᾽ Πεογ (8118 

οἱ νϑιλαιῖα 38...) ἃ ρᾷπ6 νἷνο, οἱ αηὶ ἀθ Ἵωΐϊο ἀὸ- 

85 ΜΔ). χυι, ὅ. ὅ5 θὰ. θΘ. 57 3οδη. υι, δ], οἕ 

πρσηθπῖο ρα 65 ᾿ρβῖιι8 Πηφο 015, ἰΔογγπιὶβ τίραθας, Ὁ εἰδπίος ἰῃ ὕπ0 σαρίτα]0 : ΔΙ(οταπι δυΐθτῃ [υἶθ50. 8 
εἴ ὁ401}}}15. (ον Ά8, ἀοίογοπι ἰυυπὶ πηι] αὶ, ρ66- 
εϑῖ8 ἀἰιπί το θαι. ΟἸπι φυςτγαθδί [6 οὐ πὶ ΠΟῚ Δ 6 8568, 
γηοᾶῦδι ἴ6 οὐπὶ 40,6 5565, πιδινάαι)δὶ {{0] 6 ΒΟΓΟΥΘΙΏ 
ἴυλπ), αἱ δὰ 56 νοηΐγθϑ, δ΄ ϑ[εγ δάθϑι, οἵ νοοδὲ ἴ6.» 
Αι ποιη να ργίπια, οἱ 4 ἴῃ (δηιῖς. ἀυλ5 'ρ86 ἅσπο- 
βεῖι, αἰΐαιη ϑλποίδι, 411π| βοογίἰγίοθι.. ε ᾿οαυατ 
Εναπφοϊαπι, ἰη φαΐ, ἐαυΐα νθ ἢ πηι} 16 ἢλθθη5. 418- 
Βαϑίγιπι ἀπφυδη!! παρὰϊΐ ρἰβίϊοὶ ργθιϊοϑί, πο {18 
Ρορολιγῖςχ, 5 βαποία, 46 418 ἤὰπῸ ΠΙΪΐ ΒΘΓΠΙΟ 65ί. 
ϑεῖο φιΐρρα υσᾶπὶ ἀδ ροροδίιϊςα,. ΜΔ Π θυ πὶ ὙΘ ΓΟ, 

. φιΖοδηποη), εἰ Μαγοῦπι θη ἀα ροοσϑίγίοα ἐϊχίβ556. 
Υεμ ἀφο ποη ραοςοδιγῖχ ἢ}|8, 86ι} βᾶποιϑ, οὐ} ὰ8 Π0- 
τΏθἢ 4046 δοληη65 ἰμβογυΐ!. ν ἔῃ Μδι μοὶ αὐυϊόϊη 
(ἌΡ. ΧΧΝῚ 8|12ΠπΔὼ ΓΌΓΒΗΠῚ ΡγοἤίοίΓ ϑθιθηιδηι : 
«Εκνδυΐϊοπι, ἐπ αι, ἐπι 515 ΘΟπβ πο ἴΓ05 [υ͵586, οἱ 
ὑπ 3πὶ| αυϊίδπι ἀκὶ “ἃ σοπβοιίρβαγαηι ΜΔ πθὺ85 οἱ 
δαγοιβ, ηυ δὴ ἀΠΠογομ δι ΘΧροϑ  {101}15 508 (ἀ- 

4υ 5οτγίροί! Πυυοᾶ5; 4] ἰδπὶ δυΐοπὶ ἐδ σι βογί ρϑὶβ 
Φοδηπαϑ. ν]μογ6 ἰοἰυπὶ οαρι!, τπ86 ἐμ 10 }}|5 8. ΟἿΓ [ἃ 
βοηβουῦῖ!. ΥἹοῖογ Απιεϊοοϊνοηη5 ἐπ Ἡατο. ΧΙῪ ΟΧ ἰμ16Γ- 
γρίαιϊοπ Τηθοϑ. Ρεἰδηὶ : « Οτίψθπθϑ νγο }14π| 

ἢΠ8πὶ 6886 ἀϊεῖ! αυϑ ἀρυὰ Μαιίπεευιη οἱ Μᾶγοιιπὶ ἴῃ 
ἄσπιο ϑἰπιοηΐϑ μερτοβὶ ἀηφυδηΐαπι βιιρεγ οαραΐ ῥέδυ 
οὔ; Δ᾽ 18π| γυγϑιι8 οδπὶ η028 ου ἢ} ἴῃ ΟἰΝΠΔ16 ΡθΟ- 
(λἰτῖχ οβθοῖ, ἐπ ἐοιθυπὶ Ρ αγϑϑεὶ ἰηργοθϑα, Ρυδὸβ 
ἩΠἰὰ 5 Ἰδογγπηία ἀθ] αἷϊ, οἱ ἀπφύδηιο ρουΓαάίι ;» δά! 
ΥἹοιοτίβ ὀοίίθχ πιϑ. αγ. ΟΥίβοπὶβ ποπηῖπ [150 ἴπ-ς 
βογρίυβ : καὶ ἄλλην παρὰ τῷ Ἰωάννῃ ἀδελφὴν τοῦ 
Λαζάρου" « οἱ αἰΐδπι ἀρὰ Φοαπηοπι [,8281] 501Ὸ- 
τὸπι. » Ἡυετιῦβ. 

(4) Ποιήσας αὐτοῖς. Ἐταϑηιυδ. « Οὐο8 (ροργαὶ 
πονᾶπὶ οἱ δρίγίιαδίθπρ ΟΟηδρογδίθῃθια 9 ἰδβογὰὶ 
αὐτούς. 1ρ. 
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διρπάϊι, αἂἱ ὁΔ χυς ΡΒ] Αγ βδογυη οἱ δα υοξογυπὶ 

δη| ΠῸΠ 48 δάη,ϊ81, 5.4. σοπιοάδἊ9 γίνυπι 

οἱ νεγαπΙ ρᾶπαπὶ Δηΐη0 οοηβγπιοίαν, 11 γθγο πο 
ἀϊοϊυπι 681, ορρογίαης 15 Δρρ!!οὐπνι5, αὶ (ΠΥ Ἰϑιἰα- 

ΠΟΙ) ἸΩΟΓΘ ΥἱγΟΠί68, ΠΟΓΡΟΓΔΙ ἰ 6 ργρίοτοα δυΐύιθο- 

Ταπι πιο δ νἴναεγα γοϊυηΐ : ᾿Ϊ δηΐπὶ ποὺ ἰμ πο μ Ὁ 

ΠΕ4η6 οαγθηΐ ἃ [ἀΓπηθηι0 ΡΠ δι βοῦιπὶ οἱ ϑαυάυ- 

ἐαόγυπὶ ; δ6ἠ ργϑίογ τοϊιπίδίοπη δὅεδα αὶ ἢΠΠιὰὼΔ 
Ῥγοϊίθαϊ,, ΡΠ αν βδογαπι ράηθηι οοιηδάσμ!. Εἰ αυΐ- 

οὐη406, Ομΐμογ, δηϊπηυπὶ ἱπάυσογα ποίυπι Ἰόβειη 

6586 βρ᾽ γί (δ! ο πὶ, οἱ [αἱυτοναπι ὈΟμΟΓ πὶ ̓Π ΓΔ ΠῚ 

σοπαίπογα, οἱ ὑπ ὈγδΠὶ 6856 [αἰὐτογαπὶ δ, 66 4υς- 

γυηΐ ουΐυδηδηι [υἱαγὶ θοηΐ ἀπηῦγα 5ἰ1 υπδαυδῆια 

Ιοχ, ποῇ ἱπίυδπίαν, Π6486 ολγοηί ἃ [Ἐγπιθηῖο Ρ]}ὰ- 

τἰββογαπι ; αυΐ ΔιΠ6πὶ οἱ Ἰπογίυοταπ) ΓΘΒΠΓΓΘΟΙΪ ΟΠ ΘΠ, 

᾿πριΌθαηϊ, ΠΟΙ οάγοηΐ ἃ [ἐγπιοηῖο δα άυογαπι: 

οἵ πη} χυϊάδπν ἰπίοῦ θῶ5. φυὶ ἀϊνοι 85 80 ΕφοΙοβίᾶ 

ορί᾽αἰοηΐθιβ δάπγθηϊ., ργΓΟρίογ βιιδιῃ αἶγοᾶ πιοῦ- 

τυογαπι γοϑυγγοοι ὁπ 6ηὶ ἱπογοάυ Πα ῇδιη, ᾿Σ δυηΐ αὶ 

[οὐπιοπίο ϑαδάυοσικογαπι βδυὴς ἰπρυϊ. Ὀυπὶ πὸ 

ἀΐοογεὶ δοδυβ, οοφίιλθδηὶ ἀϊδοίρυ!ϊ, πθη οἰαγα αι - 

ἀδπὶ νοοο, βοᾷ ἰῇ οογάδ 8110 ἀΐδθιίοβ "9 : ε Ουἷα 

Ῥϑᾶπηθ8. ποῃ δοοθρίηιυδ8. ») Ας (4118 (ὉγπῚ6 ογδηΐὶ αι 

ἀϊοθθδηῖ ; 5ἱ φυϊάδην Π8 Πα  πλι5 ρᾶι68, 46 [ἐγηιθηῖσ᾽ 
ῬΒΑΥΙ βροῦν οἱ ϑαη }οογα πὶ ΠΟΘ ἢ ΘΔΡΟΓΘΙΠα8 ; 564 

αυοιΐαπι ρτὰ ρῴπαπι ἱπορία ραγίευ! πὶ 6δὲ π 6 

[ογηθηῖο ἱΠογυπὶ οαρίϑπιυθ, ποι σαὶ δυίαπὶ 56 Γ- 
ΥδῖοΟῦ 205 δά ᾿Π]ογιιπὶ ἀροιγίπαπὶ ΠΙΘΓαΠΊ ἐΘΟΌΓΓΟΓΟ, 

ῬΓΟρίογθα ἢ Πὰ πο0}}}8 ἀϊχὶϊ 5" : « [πιυϑπϊπὶ, οἱ οἃ- 

γοῖα ἃ [ἐγπιθιῖο Ῥ αγίβαογιιπι οἱ ϑαδάἀυοθογυηι. » 

Ἐπ ὸ αυΐίοπι {1} οορί οὕλη! : 7658 δυΐοπὶ δᾶ 
αυα ἰῃ ΠΙΟγαπῚ δγϑηΐ ουτάϊυβ ταδρίεἰθηβ, οἱ 56Γ- 

ΟἸΙΟΕΝΙΒ 988 

Α τὴν ψυχήν. Καὶ τὸ δητὸν δὲ εὐχαίρως ἂν προσφέροιμεν 

τοῖς μετὰ τοῦ Χριστιανίζειν αἱρουμένοις τὸ σωματι- 

χῶς Ἰουδαΐζειν " οὗτοι γὰρ οὐχ ὁρῶσιν, οὐδὲ προσί- 
χουσιν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων χαὶ Σαδδου-- 
χαίων, ἀλλὰ παρὰ τὸ βούλημα τοῦ ἀπαγορεύσαντος 
αὐτὴν Ἰησοῦ τὸν Φαρισαίων ἄρτον ἐσθίουσι. Καὶ πάν- 

τες δ᾽, οἶμαι, ὅσοι οὐ βούλονται φρονεῖν, ὅτι ὁ νόμος 
πνευματιχός ἔστιν, χαὶ σχιὰν ἔχε: τῶν μελλόντων 
ἀγαθῶν, καὶ σχ!ά ἐστ' τῶν μελλόντων, οὐδὲ ζητοῦσι 
τίνος μέλλοντος ἀγαθοῦ ἐστι σχιὰ ἕχαστος τῶν νόμων, 
οὐχ ὁρῶσιν, οὐδὲ προσέχουσιν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 

Φαρισαίων οἱ δὲ καὶ τὴν τῶν νεχρῶν ἀθετοῦντες ἀνά- 
στασιν οὐ φυλάττονται ἀπὸ τῆ: ζύμης τῶν Σαδδου- 

καίων - καὶ πολλοί γε ἐν τοῖς ἑτεροδόξοις διὰ τὴν περὶ 

ἀναστάσεως νεχρῶν ἀπιστίαν εἰσὶν οἱ ἐμφυρόμενοι τῇ 

Β τῶν Σαδδουχαίων ζύμῃ. Ταῦτα δὴ λέγοντος τοῦ 

Ἰησοῦ διελογίξοντο οὐ γεγωνὸς λέγοντες (9) οἱ μαθη- 

ταὶ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς καρδίαις ἑαυτῶν " ε Ὅτι ἄρτους οὐχ 

ἐλάθομεν. ν Καὶ οἱονεὶ τοιαῦτα ἦν ἃ ἔλεγον Εἰ μὲν 
εἴχομεν ἄρτους, οὐκ ἂν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 

καὶ Σαδδουχαίων εἰλήφειμεν " ἐπεὶ δὲ ἀπορίᾳ ἄρτων 
χινδυνεύομεν ἀπὸ τῆς ἐχείνων ζύμης λαδεῖν, οὐ βού- 
λεται δ᾽ ἡμᾶς ὁ Σωτὴρ παλινδρομεῖν ἐπὶ τῇ ἐχείνων 

διδασχαλίχ, διὰ τοῦτο ἡμῖν εἶπε τό" « Ὁρᾶτε, χαὶ 
προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων χαὶ Σαδδου- 

χαίων. » Καὶ ταῦτα μὲν ἐχεῖνοι διελογίξοντο" ὁ δὲ 
βλέπων Ἰησοῦς τὰ ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν, χαὶ ἀχούων 

τῶν ἐν αὐταῖς λόγων, ὡς τῶν καρδιῶν ἐ πίσχοπος ἀλη- 

θῆς, ἐπιπλήσσει αὐτοῖς, ὡς οὐ νοοῦσιν, οὐδὲ μεμνη- 

μένοις ἄρτων, ὧν παρ᾽ αὐτοῦ εἰλήφασι, δι᾽ οὖς χαὶ ἐν 

ἀπορίᾳ δοχοῦντες εἶναι ἄρτων, οὐχ ἔχρῃζον τῆς τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων ζύμης. 

ΤΏΟ0Π68 (αἱ ἰπ 1118. Δ θ απο δυϑΐθηβ, υἱροία σοτάϊαπι γογυ8 ᾿πβροοίοῦ, ἰηβίπηυδί 1|108, ἰδιναυαπι ΠΟῊ 

δἀνεογίθηϊοβ, ΠΟ40}6 ΠΘΟΓΟΒ μάπυΠ) 41108 80 ἶρ80 Δορορογδηῖ; ὈΓΟρίοΓ 4008, ΕΟἰἰδημϑὶ ρΔη1}}.5 ἰμἴοῦα 
ΥὙἹἀογοηθΓ, [οΥπηθηῖο ἰάθη ΡὨδείβθογαπὶ οἱ ϑαδἀυοιογιπι πο Θφευϑηϊΐ. 

0. ἸΙϑεϊπάβ ὀχροπθπβ οἱ δρογίίυ5 δἰ ψπ οδη8. [18 

4.05 ναγία ρδηΐβ οἱ [δγπηθηιὶ εἰφηϊοιιο ἱποογίοβ 

[Δοϊουαῖ, πο ἀθ βϑηϑι}}} ρᾶπα 86 {1118 Ιοουίυπι, 56 

ἀδ [ἐγιπθηῖο ἰπ ἀοοίτί πᾶ οοηΐθηῖο,, διυθηθοι 5" : 

« Ουάᾶγα ποῃ ἱπ|6 1} 1118 αυΐα ποθὴ ἀθ ρᾷηθ ἀϊχὶ 

γοθἶβ, 56 σαν ἃ [δτιηθηῖο Ρ)αγιββογαηι οἱ 544- 

ἀυοαοτπι Ὁ.» Εἰ πι8ὶ ἰπιθυργεϊδι θη αἰϊ!οἀ6 

Ὧ01) ἰδοἰοταββοῖ,, 86] δι απηπαπὶ ἐπ ἐΓοροοζ:60 56Γ- 

ΤΏΟη6 ρεγείβίογοί, ἱπιο!]αχογαηὶ ἀϊδοῖρα}} 5ΘΓΠ 6 ΠῚ 

519 δανεγα ϑεγναίυγοπὶ ἀθ ἀοείγίηα., ἱγορίοθ, 

[ἐγπποηίυπι, ἀΐοία, 412 ἃ ΔΓ 5815 οἱ βαδάιοαβ 

ἐγδάοθαίυν. Ουδηάϊι ἰφίίυν ποθίβουπι [Ια θαηνι5 δ6- 
8π| ρΓΟΙἰβδυπ) (Δοίοπίοηι ΄υοὰ (416 65ὲ ν᾽ : ε Εδσο6 

650. γνοθίβοι πη 511π| οἰ εἶθιι5 ἀΐοθυβ, ἀ8η06 δὲ οοη- 

5:0 Π|Δ010}}6Π| 5550}, » [6  ππᾶγ Ὧθ1 ροδβυπιυ8, Π60 

ΙΓ πηοη 18. ἱπάϊροτα, [τὰ αἱ ργορίογ ἢΠογαπὶ ἱπορίδιῃ, 

Μ᾽ Ποργ. χ, 1; (ο]05. τε, 17. "9 Μλίιἢ. χυὶ, Ἴ. 

(5) Οὐ γεγωνὸς 1έγοντες. Ἐτάβηνια : « Νοη αιϊ- 
ἄσιη [δἰβηίο8 ψαοι! διοϊ ογαί, ν ἰαρογαὶ : οὐ γεγονὸς 
λέγοντες. ϑδδ νϑίδγαϑ ΠΠυγὶ γθοϊδη ϊδηι, διὰ δάθο 
Ἶρβὸ 86η51:18 : τὸ γεγωνός, νε] αιοὰ ἰάθη 65ϊ, γεγω- 
νόν, δρυά Πρδτελια, 68 ἐξάχουστον. Ορροῃὶϊ ἰτἃ- 
4υὺ, γεγωνὸς λέγειν, τῷ ἐν τῇ καρδίᾳ λέγειν : 'ος 

"1: η14.,.0. 

Εἶτα, σαφηνίζων, καὶ γυμνότερον παριστὰς τοῖς 
περιελχομένοις διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἄρτου χαὶ ζύμης, 
τι μὴ περὶ αἰσθητοῦ ἔλεγεν αὐτοῖς ἄρτου, ἀλλὰ περὶ 
«ἧς ἐν ἐῇ διδασχαλίᾳ ζύμης, ἐπιφέρει τό“ «ε Πῶς οὗ 
νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου εἶπον ὑμῖν, προσέχετε δὲ 
ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων χαὶ Σαδδουχαίων;» 
Καίτοι μηδὲ γυμνώσαντος αὐτοῦ (6) τὴν ἑρμηνείαν, 
ἀλλ᾽ ἔτι ἐπιμένοντος τῇ τροπολογίᾳ, συνῖίκαν οἱ μα- 

θηταὶ, ὅτι ὁ λόγος τῷ Σωτῆρι: ἦν περὶ διδασχαλίας, 
προπιχῶς ζύμης εἰρημένης, ἣν ἐδίδασχον Φαρ!σαῖοι 

χαὶ Σαδδουχαῖοι. Ὅσον μὲν οὖν ἔχομεν (7) σὺν ἡμῖν 
Ὦ τὸν Ἰησοῦν ποιοῦντα τὴν φάσχουσαν ἐπαγγελίαν" 

« Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, » οὐ δυνάμεθα νηστεύειν, 

οὐδὲ ἀπορεῖν τροφῆς, ὡς διὰ τὴν ἀπορίαν αὐτῆς ζη- 
τεῖν χἂν παρὰ Φαρισαίων καὶ Σαδδουχαίων τῆς ἀπη" 

3: 0... 11. 55 Μδιίῃ. χχνι, 20. 

68ὲ προφοριχὸν λόγον, λ' ἐνδιαθέτῳ. Ησετιῦϑ. 
(6) καίτοι μηδ) ἐν δεδ υ θλονς αὐτοῦ, εἷς. ΟΠ γγ. 

Βοϑίοπιιβ : Καίτοι αὐτοῦ τοῦτο μὴ ἑρμηνεύσαντις, 
[8 οἱ Βγαν. Επαγγδῖ. ἴῃ. 

(Ἴ Ὅσον μὲν οὖν ἔχομεν, εἷς. ΑἸ]αάῖς δὰ Μαιὰ. 
ισ, 15; Μᾶγο. υν, 19, 30: [ας. ν, 54, 55. [0. 



γορευμένης ζύμης λαμδάνειν, χαὶ ἐσθίειν. Γένοιτο 
δ᾽ ἄν ποτε χαιρὸς συνόντος αὐτοῦ τοῦ ἡμᾶς ἀτροφεῖν, 
ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω λέλεχται, ἐν τῷ" « Ἤδη ἡμέρας 

τρεῖς παραμένουσί μοι, καὶ οὐχ ἔχουσι τί φάγωσιν. » 

᾿Αλλὰ χᾶἂν τοῦτο συμθῇ, μὴ βουλόμενος ἡμᾶς νήστεις 
ἀπολῦσαι, μήποτε ἐχλυθῶμεν ἐν τῇ ὁδῷ, εὐχαριστεῖ. 
ἐπὶ τοῖς παρὰ τοῖς μαθηταῖς ἄρτοις, χαὶ ποιεῖ ἡμῖν 
περισσεῦσαι ἀπὸ τῶν ἑπτὰ, ὡς ἀποδεδώχαμεν ἄρτων, 
τὰς ἑκτὰ σπυρίδας. "Ἔτι δὲ χαὶ τοῦτο τηρητέον, διὰ 
τοὺς οἰομένους μὴ πάνυ τι τὴν θεότητα παρίστασθαι 
τοῦ Σωτῆρος ἐχ τοῦ χατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ὅτι 

τὸ, διαλογιζομένων ἐν ἑαυτοῖς τῶν μαθητῶν, χαὶ λε- 

γόντων ἄρτους μὴ ἔχειν, γνῶναι τοὺς διαλογισμοὺς 
τὸν Ἰησοῦν, καὶ εἰπεῖν « Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, 

ἐλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐχ ἐλάδετε; » οὐχ ἀνθρώπι- 

γὸν ἣν ᾿ μονώτατος γὰρ γινώσχει τὰς καρδίας τῶν ἀν- 
θρώπων, ὡς ὁ Σολομῶν ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Βασιλειῶν 
φησιν, ὁ Κύριος. Ἐπεὶ δὲ, τοῦ Ἰησοῦ εἰπόντος " 

« Προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης, » συνῆχαν οἱ μαθηταὶ, 
ὅτι οὐχ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῶν ἄρτων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς 
διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, ἐπιστήσεις 
εἰ ὅπου ποτ᾽ ἂν ζύμη ὠνομάσθη, εἰς διδαχὴν τροπο- 

λογεῖται, εἴτε ἐν νόμῳ εἴτε χαὶ ἐν ταῖς μετὰ τὸν νό- 

μον Γραφαῖς " οὕτω δὲ μήποτε ζύμη οὐ προσφέρεται 
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον οὐ γὰρ δεῖ τὰς εὐχὰς τρόπον 
ἔχειν διδασχαλίας, ἀλλ᾽ εἶναι αὐτὸ μόνον αἰτήσεις 
ἀγαθῶν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις διὰ τὰ ἀπο- 
δεδομένα περὶ τῶν μαθητῶν ἐλθόντων εἰς τὸ πέραν, 
εἰ δύναταί τις ἐλθὼν εἰς τὸ πέραν ὀνειδίξεσθαι ὡς 

ὀλιγόπιστος, καὶ ὡς οὐδέπω νοῶν, οὐδὲ μνημονεύων 

τῶν ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ γεγενημένων. Οὐ χαλεπὸν δ᾽, 

οἶμαι, πρὸς τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι ὡς πρὸς τὸ τέλειον, 
«ὅπερ ὅταν ἔλθῃ, τὸ ἐχ μέρους χαταργηθήσεται, » 
πᾶσα ἣ ἐνταῦθα πίστις ἡμῶν ὀλιγοπιστία ἐστὶ, χαὶ 

ὡς πρὸς ἐχεῖνο οὐδέπω νοοῦμεν οἱ ἐχ μέρους γινώ- 

σχόντες, οὐδὲ μνημονεύομεν " οὐ γὰρ διαρχῇ, καὶ συμ- 
παρεχτεινομένην μνήμην ἀναλαθδεῖν δυνάμεθα τῷ 
πλήθει τῆς φύσεω; τῶν θεωρημάτων. 

Ἔτι δέ ἐστι καὶ ἐντεῦθεν μαθεῖν, ὅτι καὶ ἐπὶ μό- 
γοις διαλογισμοῖς οὗς ἐν ἑαυτοῖς διαλογιζόμεθα, ἔσθ᾽ 
ὅτε ἐγχαλούμεθα, χαὶ ὡς ὀλιγόπιστοι ὀνειδιζόμεθα. 
Ἐγὼ δ᾽ οἶμαν, ὅτι, ὥσπερ μοιχεύει τις ἐν τῇ χαρδίᾳ 
ιόνη, οὐ πάντως φθάνων χαὶ ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, οὕτω 
γαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀπηγορευμένων ἐν μόνῃ τῇ χαρδίᾳ 
τις πράττει. Ὥς οὖν ὁ μοιχεύσας ἐν τῇ χαρδίᾳ ἀνάλο- 
Ὑον τῇ τοιαύτῃ μοιχείᾳ χολασθήσεται, οὕτω χαὶ ὁ 

τῶν (8) ἀπηγορευμένων τι ποιήσας ἐν τῇ χαρδίᾳ, 
φέρ᾽ εἰπεῖν, χλέψας ἐν μόνῃ χαρδίᾳ, ἢ ψευδομαρτυ- 
ρήσας ἐν μόνῃ χαρδίᾳ, οὐχ ὡς ὁ χαὶ ἔργῳ μὲν χλέ- 
ψας, ἣ καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς ψευδομαρτυρίας ἐπιτελέ- 
σας, ὡς δὲ μόνον ἐν τῇ χαρδίᾳ τὰ τοιαῦτα ποιήσας 

"» ΜΏΆΠΗ. χν, ὅ9, 55 Μ2{{}). χυι, 8. 

(8) ᾿Απηγορευμέγων ἐν μόνῃ τῇ καρδίᾳ τις 
πράττει. Ὡς οὖν ὁ μοιχεύσας ἐν τῇ καρδίᾳ ἀνά- 
«ἴογον τῇ τοιαύτῃ μοιχείᾳ κολασθήσεται, οὕτως 
καὶ ὁ τῶν. Ηξεο ἀἐϑιθοταυαηίαγ ἰὼ αμΐοο οοὐϊςὲ Ηυϊ- 

ΟΟΜΣΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΠΕΌΜ ΤΟΜῸ5 ΧΙ. 970 

ἃ οἰἰδιη ἃ Ρμανγίβωῖβ οἱ ϑδάδιυςϑίβ νοι ἴυπι Τογιηδιίυ πὶ 
δοοίμογε δὲ δθπιθάσγα βιυδοδηυβ. τίν δυίοπι 4Π]1- 
4ιδηάο ἰΠυὰἀ ᾿οπρυβ, οὑπὶ 110 ργώϑοηϊα ἀόδρυμς 

ΠΟ 8 δἰϊπηθηίδ, υἱ ϑιρεγίυ5 ἀϊοίαπι 65 |ι06 ἰυοο δ᾿: 

« Τιίϊάυο ͵απὶ ρογβουθγαηὶ πηθου πὶ, οἱ ποὴ ᾿ϑὈροϊ 
ᾳυοά πηδπύυοσιι; » 864 οἰἰδαιϑὶ ἰά οοπιίηφαὶ, ἀϊπιῖν» 
ἴεγα ΠΟ5 δ᾽ υπο05 ποίθηϑ, πὸ ἀεϊεοϊδηηυ8 ἴῃ νἷ, Βδ- 

ποαΐοῖι ραπίθυβ φαΐ βυηῖ ἀρυι ἀϊδείρυ!ο5, εἰδοίίᾳφυε 

υἱ 6 δορίοπῃ ρδηΐθιι5, φυεῃηδάπιοθσυπι ἰγδι ϊἀΐπιυδ, 
βυρογβίηι πουΐβ βαρίαπι δρογί:. ΠΙυὰ ργϑίθγοα οὉ- 

βογνδπάυπι δϑὶ, ργορίον 605 4υΐ ϑεγνδίογί 5 ἀἰνί εἱς 
ἰδίοπι) ἐσ Ενδηχοῖο Μαι αὶ πορ ναὶ θθ ὑγουδγὶ ρυ- 
ἰηϊ, νυἱαοιϊοοὶ τορυϊδπιίθυβ ἀρυὰ 56 ἀϊδοίρυ}}5, οἱ 

ἀϊοοηιδυθ Ρᾶπ68 86 ΠῸΠ ἰᾶθε ΓΘ, ποϑ86 ἰΠογυπι 

οορίιαιϊοηθ8 δεδαιῃ οἱ ἀΐοογα "δ : ε Ουἱὰ οορί(αι5 
Β ἱπίδν υοβ, πιοάϊος βαεὶ, φυΐὰ ρ8η68 ποῃ Παθει 57 » 

το πη πᾶπ) ΠῸη [|586. ϑδ0᾽08 δηἷπι οοΓά8 Πο0- 
τηΐηαπν ποΥΐ! Πομηΐηυδ, υἱ αἷϊ ϑαϊοπιοη Ἀθξηογαπὶ 

ἰογιϊο "ὁ. Ουοπίαπι δυίεπι), ροβίᾳφιδπι ξεδυ5 εἰχὶϊ : 
« (γοίς ἃ [δγηϊθηῖο,, » ἱπιθ!δχδυυηί ἀϊβοῖρα] πο 
ἀἰχίβϑα ᾿Πὰπὶ οανδπάυπι| 6556 ἃ ρδηίρυ8, δοὰ ἃ ἀο0- 

οὐ 8 Ῥμαγϑογυῃ οἱ δαδἀυοξογιπ),, δὐνονοϑ ἃη 

υθϊσαηᾳυα (ἐγ θη ταπι ποπιϊηαῖαν, ργοὸ ἀοοιΓίη8 ἴγο- 
Ρίοα ὀχριοδίυν, βίνθ ἴῃ ἰ6β6, δίνθ ἰη δογίριαγὶβ φυ: 

Ἰοζοπιὶ βεαυσπίαγ : ἃ εἰἶδπι Δη ἰδγιβοπίΩἹ ΒΌΡΟΓ 

ΔΙίδγα ποη οἰογίυγ ; πδὸ δηΐπὶ ρᾶτ δϑί ργθοθβ ἰΔῦΈΓΘ 
γαιϊϊοπαπὶ ἠοοιγίμΒ, 56 6556 ἀππίαχαι μοι θη 68 

Βοιογυαι ἃ θθο. Ουκδίνεγίι δυίοπι αὐυἱξρίδηι ρτγο- 
Ῥίον δὰ αὐ ἃ ποὺ δ δογὶρί8 βυπὶ 66 ἀἰβείρυ!ϊ5 αιιΐ 

ἐἰγδηβίοσαηι, ροϑδϑὶῖπα δἰΐουϊ, ροβίᾳυδπι (ΓΔ) οοογὶϊ 

τβούϊοα βά65 Ἔὀχργονγαγὶ, φυοάψυε ποπύππι ἰπ|6}}1|6 8 
οἱ ποπάσπῃ δογιπὶ πλοπιϊμδῦῖ αὐ ἃ δόδυ [Δοίὰ 5υμ}, 

Αἀ τις, ορίπογ, ποὴ αἰδιοῖ!α ογὶι ἀΐοαγο., ταί πα 

μαυΐτα « ρογίδοι!., φαοά οὐπὶ δἀνεπογὶι, ονδοι δι ίαῦ 

4υοὰ εχ ραγίο δϑί "7, » Ομ ηΘη,, 40:6 ἢἷς εδί, Π||δμ 

ποβίιᾶπι, ἱποτο αἰ 4! 6! 6856; εἱ {Πὺ8 ταιίοηα ἰνὰ- 

μια ποηάσιῃ ἢ05 ἐπι] ἢ ζεγο, αυΐ ὁχ μάτι οὐδηο- 
βοίιαυϑ, πόάι6 τοοογύδγὶ ; πος ομΐπι δι Πὶοϊ δι ίοια οἱ 

φΦιυσ επὶ πιδαηϊυἀϊι! παιυγα γόγαπὶ Βρθουῃμἀδγι 

ΤΩ ΘΠ] ΟΓΪΔ ΠῚ ΟΔΡΘΓΘ ρΟΒΒ.Π115. 

Ἵ. Ῥτναίογοα οἱ ἱπὰθ ἀΐβοθγα 68ὲ ΠΟ Πα4υ δ πὶ ΠῸΒ 

ΒΓΟΡΙΟΓ 80185 οοφίἰδι}10π68 4.85 ἰπιγ ποριμεί ἀρίιἃ- 

πιὺδ τοὐαγαυΐ, οἱ ἰδπαιλη) οχίσιια 599.00 Ὀγωάϊο8 

βά6 ἰηϑἰπιυϊαγί. ΑὙΟίιγοῦ δυΐοτῃ 680 4ιιοπιλάπιούιπι 
Ὁ ογάβ ἰδπίυπὶ υΐβ δά υ]ιογδίαγ, ποη Οπιπίηο δὰ (.- 

εἶπυβ ἴρβϑυμη ρτοφγούΐομηϑ; ἰἰ8 αἱ τοϊϊψυδ 4υ88 γοιίια 

δαιηϊ βοῖο οογὰδ δἰΐᾳυθαη οοπηηογὸ. Ουθπιδάπιο- 

ἄσπι ογβὸ αυὶ 8010 οογάα δι υἱογαίυγ, ῥγῸ εὐ υδπιαάί 

δαἀυ!εγῖο ρυπίείυγ; ἰἰὰ οἱ φυὶ δογι) αας ΓΟ  θ (ἃ 

βυηὶ αυϊάρίαπι οογάδ ρογρϑιγαγὶ! ; υϑγθὶ φιδιία ἡ 

5010 οογάᾳ [πτίππὶ δάιηϊδογιῖ, γ6ὶ οοτάς ἀυπίαχδι 

(Αἰδυιη ἀϊχονῖς ἰοϑεϊπιοηΐ απ, πο ΡογΙἀθ οἱ αὶ 
ΓΟνΟΡΔ Γἀγαῖαϑ (αοτῖ!, νοὶ Γδοϊπαϑ ᾿ρϑιμ [α]ϑὶ ἰο5ι,- 

ΜΠ Ποσ, Ὑι, ὅ9, 571 6ογ. χεν, 10. 

πιϊδηϑὶ, μδῆμδ ἦν Εγαβηνΐ ἰπιογργοίαιἶοπα ὈΟΠΊΡΩΓΟ 
μναηῖ, ἶἰσοὶ γορογίαπίπτ ἴῃ οοἀ. ορίο, Αια ίοαπ9, 
Υαιολη οἱ Ταγήαηο. 
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10 η1} οοταπιβογῖὶ, δὰ ἰληϊυπὶ υἱ 4] [41:8 οογά6 ἃ χολασθήσεται, χαὶ τοῦτο, εἰ παρ᾽ αὑτὸν μὴ ἦλθε χαὶ 

(ἐοοτῖς, ρυπίοίαγ ἀίφυθ ἰὰ αυϊάθηι, 5] Ρ6Γ ἰρϑαπὶ 50- 

ἴυπ βιἰοίαγι!., χαοπιίπιυ5 διά ποίαγίπι ἰδοίηυ5 ρ6Γ- 

Ῥεϊγϑηάυπι δοροββοιῖ!. Ναὰπὶ 58] ργαίογαιδιη αιρὰ 
νοίαἶ τ, διϊθιίαγὶ! αι πὶ, 564 ρᾶγυπὶ Ὀγοσδββοιὶ : 

᾿ἰάοπι ρυπίοίαγ, υἱ ἀυΐ ΠΟ 5010 οογάβ, 564 ὀρϑγα 

ρΡ50 ρεοολνογῖί. Αἀ Ἰμς αἰϊψυΐβ ᾳφυφϑίνοιϊ!, δη αι} 

εογάθ βοῖο δά υ]ογαίαν, ᾿ἰοδὶ ἴρϑυπ δαυ]εγὶ! ορυβ 

ποη Δ πη ἰβοῦἱ, 56} 8010 οογάδ ἰπιθπιρογδῃ8 811. 51- 

πἶ 8 ἰαοΐα5 ἀδ γοϊυΐβ γοῦυ8 ἰαυάς ἀϊφηΐβ. Ηδθεὶ 

Δυϊ6π) Δ᾽ αυϊὰ Ἰοουβ ἰδία, υὺ ῬγοθδὈ" Ποῦ [Δ}}} 

Ῥοβϑίπιιϑ, αυθ 6ἃ., Ορίπον, Γδίΐοπα γοιηονυθηάι πὴ 

681. Αὐυμεγίαπι ἴῃ οοτθα δαϊηΐβϑιπι, πιΐηυ8 68ὲ ρ66- 

οδίαπ), 4υδπὶ 5ἱ ηὐ15 ορὰ8 ἴρϑυπὶ δάϊαπχεγὶ!. ΕἸοτγὶ 
ϑύϊειη Ποη μυϊοδὶ ρυά εἰ ἴα 6856 ἴῃ οογάο,, 48 
ϑοίίοποπι ρυαἰοαπὶ ᾿πηραι αὶ : ηἶδὶ 4υΐθ ΒΌΡΟΓ 68 ΓΒ 
Δβ5υπ δ ἷ Θχοηρίυη., ἰυχία ἰἀραπὶ, νἱγρίηοπι ἴῃ 

δβοϊϊἰυϑΐπ6 νἱοϊαίαπι 38. Ῥοηδίυγ δηΐπ) ΟΟΓ 8]160}0.8 

6856 ρυγί 55  πιαηὶ ; Υἱτ δι!6 πὶ 1.) ΓΟ ἱπηρυάἀΐοα 00Γ- 

Ροτΐ οαϑίο Υἱ τυ πὶ ἰηαι1556. Πὰς αὐΐάοπι πα ἰπ 

Οὐου]0 οαϑία οἴμηΐηο 6586 Υἱάθίιγ; ΘΟΓΡΟΓΘ γΕΓῸ 

ΠΟ ἰΐδπὶ ριΓΔ 6586, 40.815 εγαΐ δηῖ6 νἱπὶ {ΠΠίδπὶ 

δειὶ ἤθη ῥρτγορίογοα αυοὰ ποι) ραγὰ 5ἷΐ, ἰαπὶ οἱ ἰπι- 

Ρυμ δ εβι, Ηϊδο δυίοπι ἀϊεία βυηί, ργορίεγ ΠΙυὰ 5 : 

« (σοφία δι ἰπιογ 56 ἀϊοσθηίθβ, φαΐ ρΔ1Π658 ΠΟ 80- 

σορίπηυϑ; » Ουΐ βυϊλιπρίίυγ Ἰυὰ 1 : « ϑοίοιβ 4ὰ- 

1εη] δέδι5 ἀἰϊκί! ; Μοάΐοα Πεἰ, αυἱά σορίιαιῖ5. ἰΠῈΟΓ 
ΝΟΒ᾽ » οἱ 4: ΒοαμυῃΈ} ; ΠΔΙῚ ΘΧρΟΠΙΪ ρᾶΓ δγαΐ 
Ὑἰρουίαπη δογαπὶ αυα δυμΐ ἴῃ Οοοιιο ; οἱ βἰπιαὶ 
Ἰδνὶοπὶ οογαηὶ αυΐ δαὶ ἴῃ Θσου]ίο. 

8. Μίγου. δυίοιη ἀἰβείρι!υ5, ἀμ θα ἈΠ} 5ΘΓΠΙΟ 6Χ- 
ῬΙΠοδίυ5. 1115 Γἀογῖς ἃ 3658, ἴῃ δηἰμηαπὶ ἡμἀαχί558 
500Π| ΒΆΠΟΙΓΟ 510] ργβοθρίογθηι ἃς Ποηιίπυπ, αἱ ἃ 
ΡΙΝανἸββογαπ) ὃς διἀὐθποβογαπν 56π5}}1 [Θγιμθμῖο ᾽ 
Κἀπη]υδιὴ ΟΠ ρθΓῸ, 86 ῬΓΟΡΙΟΓΘα γϑί 0 σαγοδηὶ : 
δου αἱ, οὶ οἰἰδ πὶ ρΡᾶπε8 ΠΟἢ δβϑυπΊρϑογίηΐ, ΘΟΓὰ πε 
[δγιποπιο ποη υἱδιίιγ. ϑ Π|}16 Δι οπὶ 4υφγογθηυ 
οἱ ἰπ δ[Π|8; βυ ποῖ! δαίοπι, ΘΧΘΠΊΡΙΪ οαυβ8α, 591} 
410} ἀὰ ϑληναγίίδηϑ βογίρίυπι δβί μἷβ νϑγυῖς ὃ: 
« Θηιηΐβ φαΐ θἰ0ῖ1 ὁχ δια πᾶς, 5ἰεἰδι [ογαπὶ : Ουΐ 
δα ϊθπὴ θἰ ραν: 6χ 840,3, 4 ΔΠὶ 60 ἀΔ}0 οἷ, πο 5ὶ- 
(ἰοῦ ἴῃ φίογηυπι ; ν» {Πϊς Θηἶμι,, ΡΓῸ βίη ἰσαιί θη 
γϑγθόγυην, ϑαιηδγίδηα υἱάδθίμιν δαὶ βιϊπηλγα ϑ1υδιη 
Β6Π5116Π| ῬΓΟΠΙΪΘΓα ϑογνδίογαπι., οἰμπὶ αἷΐ : « Ουΐ 
ϑυίΐθαι ΒΓ ΟΓΙ 1 εχ ἀ4.8, αυϑον 660 ἀδῦ0ο εἰ, ποη ἰ- Ὁ 
εἰεῖ ἴα φίδγπυιπ. » Παῖς ἰφίίαγ ἐγορίςο ὀχρ]!οαπάδ 
δι, Εἰ ἐοηίοπέθηια δ4υδ [οπἰ5 ζϑ00}}, 6 410 
μιδυτίεθαι ϑδηιδιίιδηα, οὐπὶ ἀη8 ὅδδιι : δἱ βιπηί! 
ιος Ιοδο [Δοϊδπάπ πὶ 6ϑί ; [Ὁτίας86 δῃΐπὶ Π6Ω06 ρᾶ 68 
ἐοοι) ἐγδηΐ, 56 ογυάτιπι ἀπηίαχαὶ (ογιμοπίυμ, ἀο- 
Εἰγίπ ΡΠ ΓΙ γαπὶ δὲ ϑαἀθυςοδογυπ). 

46 βευϊ. χχι!, 95, 9 Μδιιῃ. χγυι, 7. 1" ἰθϊά., 8. 

(9) Κἂν μή, οἰο. [τὰ τϑοῖα εοὐά. γαιοαμα5, Αἢ- 
ΕἰἸοᾶπυ8 εἱ Ταγιπίδπυβ. ΕΘΠΟ νοτοὸ ποι! καὶ μή; 
εἰς. Ῥαυΐοὸ ροϑὶ οοάι. ναιίοαπυβ οἱ Τατγ ἴλη, Τὸ 
παραπλήσιον καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ποιήσεις ἐπαινετῶν. 
(40) οὐδ. Βερίυϑ, γαιοδηυ5, ΑμρΠοδηυϑ οἱ Τὰ- 
ΤΠ δ η15, τῆς σώφρονος. Εμἰἶο πο} ἴῃ ἰοχῖν, τοῦ 
οώφρονος. 5 

(4) Τῶν ἐν τῷ χρυπτῷ. 515 τοοία Βαθοῦαὶ τπὺ8 

ἐπὶ τὴν μοχθηρὰν πρᾶξιν. Εἰ γὰρ πρὸς τῷ βεθουλῆ- 

σθαι ἐνεχείρησε μὲν, οὐ τέτευχε δὲ, χολασθήσεται, 
οὐχ ὡς τῇ καρδίᾳ μόνῃ, ἀλλὰ καὶ τῇ πράξει ἡμαρτη- 
χώς. Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις πρὸς τὰ τοιαῦτα, εἰ μοιχεύει 
μὲν τις ἐν τῇ χαρδίᾳ μόνῃ, χἂν μὴ (9) τὸ ἔργον τῆς 
μοιχείας ποιήσῃ, οὐ σωφρονεῖ δὲ ἐν μόνῃ τῇ χαρδίᾳ, 

Τὸ παραπλήσιον δὲ χαὶ περὶ τῶν λοιπῶν ποιήσεις 
ἐπαινετῶν. "Ἔχει δέ τι πιθανῶς ἡμᾶς παραλογίσα- 

σθαι δυνάμενον ὁ τόπος, ὅπερ τοῦτον, οἶμαι, χαθαρ- 

πέον τὸν τρόπον" Μοιχεία μὲν γενομένη ἐν τῇ χαρδίᾳ 
ἔλαττόν ἐστιν ἁμάρτημα, ἣ εἰ προσθείη τις χαὶ τὴν 
πρᾶξιν" ἀμήχανον δὲ σωφροσύνην εἶναι ἐν καρδίᾳ, 

ἐμποδίζουσαν τῇ σωφρονιχῇ πράξει" εἰ μὴ ἄρα τις 
καὶ ἐπὶ τούτου τὴν ἐν ἐρημίᾳ βιασθεῖσαν παραλάθοι, 

Β κατὰ τὸν νόμον, εἰς παράδειγμα παρθένον. “ἕστω γὰρ 
τὴν καρδίαν τινὸς εἶναι χαθαρωτάτην,, τὴν δὲ βίαν 
πεποιηχέναι ἐν τῷ ἀχολάστῳ τὴν φθορὰν τῶν σώματος 
τῆς σώφρονος (10) αὕτη δὴ δοχεῖ μοι σώφρων μὲν 
πάντως εἶναι ἐν τῷ χρυπτῷ, τῷ δὲ σώματι οὐχέτι 
εἶναι καθαρὰ, ὁποία πρὸ τῆς βίας ἦν " ἀλλ᾽. οὐχὶ, ἐπεὶ 
οὗ χαθαρὰ, ἤδη χαὶ ἀχόλαστος. Ταῦτα χαὶ διὰ τό" 

ς« Ἐλογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, ὅτι ἄρτους οὐχ 

ἐλάδομεν" ν ᾧ ἐπιφέρεται τό" ε« Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἴπεν" Ὀλιγόπιστοι, τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ;» χαὶ 

τὰ ἑξῆς - ἔδει γὰρ τὸν περὶ τῶν ἐν τῷ χρυπτῷ ψόγον 
ἐξετασθῆναι, καὶ παραναχειμένως αὐτῷ τῶν ἐν τῷ 

χρυπτῷ (11) ἔπαινον. 

θαυμάζω δ᾽ εἰ οἱ μαθηταὶ ᾧοντο, πρὶν σαφηνισθῖῆνα; 
αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ τὸν λόγον, ὅτι ἀπαγορεύει αὖ- 

τοῖς ὁ διδάσχαλος χαὶ ὁ Κύριος αἰσθητὴν ζύμην Φαρι- 
σαίων ἣ Σαδδουχαίων φυλάξασθαι, ὡς οὐ χαθαρὰν, 

χαὶ διὰ τοῦτο ἀπαγορενομένην, ἵνα μηδ᾽, ὅτι ἄρτους 
οὐχ εἰλήφεισαν, τῇ ἐκείνων ζύμῃ χρήσωνται. Τὸ δ᾽ 

ὅμοιον χαὶ ἐπ᾽ (13) ἄλλων μὲν ζητήσαιμεν, ἀρχεῖ δὲ 

παραδείγματος χάριν τὸ περὶ τῆς Σαμαρείτιδος ἐν τῷ’ 

« Πᾶς ὁ πίνων ἐχ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν" 

ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐχ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ 

διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα " » χαὶ γὰρ ἐχεῖ, ὅσον ἐπὶ τῇ 
λέξει, ἡ Σαμαρεῖτις δόξει οἴεσθαι περὶ ὕδατος αἰσθη- 
τοῦ ἐπαγγέλλεσθαι τὸν Σωτῆρα λέγοντα" « Ὃς δ᾽ ἂν 

πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ... οὐ μὴ διψῆ- 

σει εἰς τὸν αἰῶνα. » Κἀχεῖνα οὖν τροπολογητέον, χαὶ 

συνεξεταστέον ὕδωρ πηγῆς τοῦ Ἰακὼδ, ἀφ᾽ ἧς ἤντλει 
ἡ Σαμαρεῖτι;, ὕδατι τοῦ Ἰησοῦ, χαὶ ἐνταῦθα τὸ 
ὅμοιον ποιητέυν " τάχα γὰρ οὐδὲ ἄρτοι ἧσαν πεφθέν- 

τες, ἀλλά τις ζύμη αὐτὸ μόνον ὠμὴ (15), ἡ διδαχὴ 
τῶν Φαρισαίων χαὶ Σαδδουχαίων. 

3 Ζολη. ιν, 15, 44. 

οο'δχ ΠΠ61}) ΘΟηΒΌΪυΟΓΑΙ Ταγί ἢν. : 
(12) Εὐϊο Πσοι, καὶ ἄλλων, 5οἀ ΟἸΠΏ68 1485.» 

χαὶ ἐπ᾽ ἄλλων. 
(15) Δ.1λά τις ζύμη αὑτὸ μόνον ὠμή, εἰς. Ετϑε-. 

πλι18 ΑἸ Ποῦ παν. Ἰοουπὶ ἰαχεγαὶ: δὶς δυΐοπι Ὑρεε! ἃ 
« 864 [ἐγηιοπίαπι πιοάο αυοάάδιῃ ἀοοιγίπα Ῥμδτιί- 
βῷΟΓαπι οἱ δαϊάυσφογμηι. » 

- 
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Περὶ τῆς ἐν Καισὶ ίᾳ ἐπερωτήσεως τοῦ Ἰησοῦ αὶ θὲ ἱπιεντοραίἑονε 768ὲ ἰπ Οφιατοα, φιδηιπαπι ἱρςοίηι γί 4 Ρ περὶ τοῦ τίνα (ἰ4) αὐτὸν «έγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι. ) 
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς 

Φιλίππου, ἐρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. » Πυνθάνεται 

τῶν μαθητῶν ὁ Ἰησοῦς τίνα λέγουσιν αὐτὸν οἱ ἄν- 
θρωποι εἶναι, ἵν᾽ ἡμεῖς μάθωμεν ἀπὸ τῆς ἀποχρίσεως 
τῶν ἀποστόλων τὰς διαφόρους περὶ τοῦ Σωτῆρος 

ἡμῶν ἐν Ἰουδαίοις γενομένας ὑπολήψεις τότε " τάχα 
δὲ χαὶ ἵνα οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ διδάσχωνται ἀεὶ 
περιεργάζεσθαι περὶ τῶν λεγομένων ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 

πων περὶ αὐτῶν (18) ὅπερ πράττουσι συμθαλεῖται 

πρὸς τὸ, εἴ τι μὲν φαῦλον λέγεται, τούτου τὰς ἀφορ- 
μὰς παντὶ τρόπῳ περιαιρεῖν, εἴ τι δὲ ἀστεῖον, τού- 
του τὰς προφάσεις συναύξειν. Πλὴν ὅρα διὰ τὰ διά- 

φορα ἐν Ἰουδαίοις περὶ τοῦ Ἰησοῦ χινήματα, τίνα ἢ 

τρόπον ἀπό τινων οὐχ ὑγιῶν δογμάτων ἔλεγόν τινες 

μὲν, ὅτι Ἰωάννης ἦν ὁ Βαπτιστὴς (16), ὁμοίως 
Ἡρώδῃ τῷ τετράρχῃ, τῷ εἰπόντι τοῖς παισὶν αὐτοῦ " 
« Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστῆς " αὐτὸς ἠγέρ- 

θη (11) ἐχ νεχρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἕνερ- 
γοῦσιν ἐν αὐτῷ “ » ἄλλοι δὲ, ὅτι ᾿Ἡλίας ἐστὶν ὁ νῦν 

χαλούμενος Ἰησοῦς, ἦτοι γένεσιν ὑπομείνας δευτέραν, 

ἢ ἔχτοτε (8) ἐν σαρκὶ ζῶν, χατὰ τὸν παρόντα ἐπι- 

φανεὶς χρόνον. Καὶ οἱ φάσκοντες δὲ, ὅτι Ἱερεμίας 

εἴη ὁ Ἰησοῦς, χαὶ οὐχὶ τύπος τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἵερε- 
μίας, τάχα ἐχ τῶν εἰρημένων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ Ἱε- 

ρεμίου περὶ Χριστοῦ ἐχινήθησαν, οὐ πληρωθέντων 

μὲν ἐν τῷ προφήτῃ τότε, ἀρξαμένων δὲ πληροῦσθαι 

ἐν τῷ Ἰησοῦ, ὃν «ε ἔθετο ὁ Θεὸς εἰς ἔθνη χαὶ βασι- 

λείας, ἐχριζοῦν, καὶ χατασχάπτειν, χαὶ ἀπολλύειν, 

καὶ ἀνοικοδομεῖν, καὶ μεταφυτεύειν, » προφήτην αὖ- 

τὸν εἰς ἔθνη γενέσθαι ποιήσας, οἷς ἐκήρυξε τὸν λό- 

γον. ᾿Αλλὰ χαὶ οἱ λέγοντες, ὅτι εἷς τις ἦν τῶν προ- 
φητῶν, τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ ὑπελάμδανον διὰ τὰ ἐν 

«οἷς προφήταις, ὡς πρὸς αὐτοὺς; μὲν ῥηθέντα, οὐ 

πεπληρωμένα δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ᾿Αλλ᾽ οἱ μὲν Ἰουδαῖοι, 

ὡς ἄξιοι τοῦ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν χαλύμματος, 

ἐψευδοδόξουν περὶ τοῦ Ἰησοῦ " Πέτρος δὲ, ὡς οὐ σαρ- 

δοπιῖπες 6546 αϊεαηί, 

9. « Υδηΐ! διιίδπὶ 7651 ἴῃ ρᾶγίοϑ (βᾶγοι Ρ[}1- 
Τρρί,, δὲ ἰηίθγγοφαρδὶ ἀϊβείμυ!ο5 5105 ὃ. » Ουξῦ! ἃ 
ἀϊδοίρυ} 5 ὅ6δ8ι18, φυδπιηδιη ἰρβιιπὶ ἰοπαΐπ65 6856 ἀΐ- 
οληϊ, υἱ 6ΧΣ ΔΡΟΒίΟΪΟΓυΠΙ τοβροῃϑίομδ ἀἰβοδηλι ; γἃ- 
Υἷλϑ, αὐ ἴσο ἰδπιροτίβ ἱπίογ δυάοβ Γἀδγυπί,, ἀ6 
ΘΕ ΓΥΔΙΟΓΘ ποβίγο ΟΡ᾿ ὨΙΟΠΒΒ : [ὉΓ[4856 οἰΐλπι υἱ ἀϊβεὶ- 
ΡΠ δεδὰ ουγίοβθ ΒΘΠΊΡΟΓ ΘΟΓΙΠῚ βαίδροτα ἀθοθᾶη- 
ἴυγ, 4υ8 ἀδ {Π0 40 Βοπιίπιθυ8 ἀϊουηίυν ; 400 δὰ 
ἰὰ 115 ργοάογί! χυΐ ΠΠ]υὰ (δοίης, αἱ δὶ αυϊά πιΔ}} ἀϊ- 
οδίαγ, [0}08 Οὐσ 5,0 πὸ8. Ομμηΐ ΟΡ6 ργεϊἀδηΐ; βίη. 
Μνοπὶ 4] χι!, ε᾽ὰ5 οαυβὰς δυροαηΐί, Οαίογυπι νἱάθ 
φυυπηοίο Ῥτγορίον ναγὶοβ ἴῃ δαι 18. εὐρογ 308ὰ δηϊμιΐ 
πιοίτι8, ΕΧ ΠΊΔ]65 818 φυϊθυβίαμπι ορίηἰοπίθυ5 ἀΐςο» 
του αυΐίαπι ΠΟπμ]]} Ἰλτη ο 6586 δοαηηοπὶ Βαρι βίδπι, 
φυριηδάιϊηοίυπι) Ἠογοάαβ τοίγάγοα, φαΐ μυδγὶβ 58 
ἀΐχογαι " : ε Ηἰς δβὶ δοᾶππεβ Βαρι5ία ; ἔρβα βυγγεχὶ 
ἃ πιογίυΐβ, οἱ ἰάδο νἱγίυιιοβ. Ορεγδηίυγ ἴῃ 60 ;» δ! 
ΥΈγῸ ΕἸΪΔι) 6558 δὰπὶ αυἱ 59,2). πυπο 16808 Ὡρροὶ- 
ἰφίυτ, γ6 } τρηδίι πὶ, Ὑ6] 80 60 ἰθιρογα ἰπ ὀᾶγο γἱν 

γϑη οι, 06 δυΐθπὶ (ΘηροΓα Δρραγοηίοηι, ()ἱ ἀΐςα- 

θαι δυίεπι θ65Π) 6586 δογοιηΐαπη, πὸ δογοπη πηι 

Οἰιγίβεὶ ὑγρυπὶ 6586, [Ὁγίαββα ἰΐξ ποι βαμὶ συα ἰηἰ- 

εἷο δυγριηΐς ἀ6 ΟἸνγίιο ἀεί βυμῖ, (πὰς φαΐ 'διῃ ἴῃ 
ΡγοΟρ οῖΔ ἢ9η ςΟΠιρ οι18, δεά πυὴς ἴῃ 965 ρεγῆεὶ 
σαριΐ8, 4υθιῃ ε σοπϑίί 11» Βοὺβ. « ϑιρὸγ ρρηίο8, δὲ 
ΒΌΡΟΓ Γύβια, οἱ δΥ6}14], δἱ ἀθϑβίγιιδι, οἱ ἀϊβρογάαϊι, οἱ 

ἀϊεδὶροί, οἱ δ ΠΠςεῖ, οἱ ρμἰδηίαί δ, ») οἰ οῖθιι5 αἱ 6556ὲ 
Ὁ ργορμιδία βυρογ ρεπίδϑ αι θι8 ΒΟΓΠΊΟΠΘπὶ ἀπηυηα- 

υἷι. δὰ οἱ αυΐ υηυπὶ {ΠΠ πὶ 6556. ΟΣ ῥγορ!)ειῖ5 ἀϊς6- 

υδιῖ, 1418 ἀδ 1110 Θχ  ϑιϊ ηαραηί, ργορίοῦ δὰ χυφ ἴῃ 
Ῥγορ οι 5, ἰδ 4ι4πὶ ἦ ἰρ508 ἀἰοῖα 8001, ἰῃ 1118 δυ- 

τοι πϑϊπἰ πιο οοπιρ δία Γαδγυηί. Αἱ δ :εὶ, υἱροίς νοὶ 
οογάϊ θογιπὶ ργίαπιο ἀϊξηΐ, [4158 46 δθδι ορίηα θαι" 

ιν ; Ροιγαβ δυΐεπι ἰΔη]υ δ ΠῚ ΠΟῚ ΟΔΓΗΪ5 οἱ ΒΆΠ σα 8 

ἀϊξείρυ!υ5, 56} οἱ φυΐ γονοϊλοηβ Ραιγὶβ φαΐ ἴῃ οα 8 
δι σἂρᾶκ Πιογαί, ἤυῃς 6556 ΟΠ εἰδίυτῃ ΘΟΙ 058815 οϑὲ. 

ΥΕΤΟΌ5 ΙΝΤΕΆΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

9. « γεηΐξδῃς διιίοπὶ 76805 ἰη ρά “108 σβαγος ῬΕΠΙρρὶ, ἐπιογγοφανὶ! ἀϊβοίρι!08 5.05 ἀξ θη8 : Οἰο πὶ ἀΐουμπὶ 
Ἰιοιμΐπο5 6586 ΕἸ υπὶ Ποπιὶ 5 Ὁ ΠΠ] δυίδπῃ ἀϊχογαμπῖ: 
411} νογὸ δεγοιηίδιη, δὺϊ ἁὑπυτη ὁχ ριορ οι Ἶ5. Ὠ᾿οἷϊ εἰ : Ν 

νήσας Εἰπς θεοὶ νἱνί. » Ἰη!ογγοραί ΟΠ γβιυ8 ἀϊείμα!ο5 β0 05 4116} Θι1 πὶ τπὶ ϑίπηοη Ροίγυ8, θἰχῖ : Τὰ ὁ5 Ὁ 

υἰάδηι φυϊάοαι δυᾶηηδπὶ Βαριδέδη) ; 4] δυΐδπι ΕΠ Δι, 
γοβ δυίδπι 4υ6π| π|6 ἀἰοἰ εἰς 6556} λοΒροιίίθη8 ἃ11- 

ἠϊευηῖ Ποιμΐμδ5 6586, υἱ 6Χχ Δρ5510 ΠΟΥ πν ΓΟΒΡΟΠϑΙ Ομ 118 Π08 ἀἰδοϑίηι8 αἰ γογβα5. ΟΡ  ΠΙΟΙ)65 [α586 ἱπο ἀρυὰ 
Ἰυάαος ἀδ Ομγίβίο. Νυῃ βοίυπι πος δυιαπὶ, 868 δεΐϑιη {Πππ4 : αἱ πΠ08 4 ΐ νου πιι5 ε856 Οἰνεῖ 511 ἱπιϊϑίογοβ.. 
ΒΟΠρ6Τ ΒΟΓΙΪΘΠΊΌΓ 4118}}5 Ορίὶπἰο 51 ἀρυὰ Ἰνοιηΐπο5 ἐδ πο 8. Θυοὰ πνυϊέιπι ῥγοίεἰ! Π0}νΝ}5 : αἱ 5, αιυἱά τη] } 

ἀϊεῖια, 6 ποῦ 5, οοσϑϑίοιδϑ "ηδ]ἱ {ΠΠΠ5 οἰμηΐ πιο Ρι:οἰάαπιυ5 ἃ ποιῖβ ; 5 αὐυἱά ἃυῖθηὶ ἀΠΕΙδΙΡ ούηι Η͂ 

οἷι5. Θυσα βίο Π68 ΔΗ} Π1}5 Δα σθᾶπιι5. 564 οἱ ἀἰδοῖρυ!ϊ δρίϑοοροτγαπι, Δροβιοἰογιπὶ ἰηϑιγυθμίγ ἐχειηρίο ἪΝ 
᾿Δ] ὀβοιη46 Ορίπίοπο5 ἀ6 δρίβοορίβ βυΐβ αὐήϊογίμι [οὐῖβ, Γοίεγδηϊ 685. Ταπιθη Υἱάο μιμοῦ ἀἰνεγϑᾶβ τ 

ὁγιπι ορίπίοηοΒ 46 ΟΠ γίβιο, φιὰ οαυϑα χιίάδιπ αυΐάοπι δόγαι ἀΐσευδηὶ οὰπὶ Ζοαμεδῖη [βαριἰδίδπὶ : νἱάὸ- 
Ἰοδὶ 8:5. ̓ππδιϊοπϑιη 8661} ΗσΓΟΙ 5 ἀἰοθη 8. δά ΡΌΘΓΟΒ 5108 . 
ἸπογίυἷβΒ ᾿ἀ60 Υἱγίι165 Ορογϑηίυγ ἴῃ 6ὺ ; » ἈΠ} αυΐθπὶ ΕἸίαπὶ 
υν δῖοπὶ βυιβοορὶ! ΕἸ1Δ8, δυΐϊ 6χ 60 [ἘπΊρογο ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΘ νἱνεΠ8, ἃ; 
φῬυΐϊδθδπι, ργορίογ ἢ ραίαυδι! αι:8 ἴπ ργίμοὶρίο 'ρ80 δὲ δεγόπιϊὰ 
Ἰιοαϊα βυρεῦ φθιῖδδ οἱ γϑξθϑ, δγωάίοαγθ δὲ ἀθιῃο}1 6, οἱ Ρογάθγο, 

8 Ζέγϑιῃ, 1, 10. δ΄ δι. χυι, 1ὅ. " Μαι. σιν. 

(14) Οριΐπια οοάοχ Απηριϊοαπαϑβ, περὶ τοῦ τίνα, Ππη816 
δυΐίοηι οὐϊιο Πυοιὶ!, περὶ τίνα. : 

(1ὅ) Οοα«. γαιϊοδηι5 οἱ Ταγιἰδπυβ, αὐτῶν, πὸ 
ΔΙ Ἰερί856 υἱάδιυῦ υδίυβ ἱπίοι ρΓῸ5., Θεἰ 0 ἁυΐθαι 
1Π|υεὩ}} ΠαΡοὶ αὐτοῦ. 

(10) Ἦν ὁ Βαπτιστής. 1ἰὰ τεοία Βαθοπὶ οοὐά. 

« Ηϊες 681 δοᾶπηες Βαρι(5ί8 : ἰρβ8 βυτγγοχὶϊ ἃ 
- ὙΠ σοι φϑιϊπλϑη 68 αι ΐα 80} δεουπάδπι πᾶ- 
ΔΡραάγυὶ! ΠΠ|0 ἴῃ ταπιροῦθ. Ουἱ νϑγοὸ δ ογοπιίδ πὶ 

τῇ [λπ| ἀϊχεγαὶ θδυ8: ε Εσοθ οοπβε ἐμ (6 
ν 0 ἐπι 6} φ6μ 168 φιοιίδιη δεγοιιίαβ ἰγ- 

Αηρὶὶς. οἱ Ταγίη. ἴῃ 4}1|8 οἱ ἴῃ δὐϊίοπα Πυοῖ ἀθ58]- 
ἀογαὶ Ἷ 
ἦς ἡγέρθη. Οοάεχ γαιίοδπυ8, οὗτος ἢγέρ- 

ἴδ) Ἢ ἔκτοτε. Οοὐδχ Τατιἰδηυ5, ἣ ἐχτός. 

» 
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Μάφηυπι ἰσίταγ ὁγαι ἰὰ φυοὰ ἃ Ῥοΐγο ϑεγνδιοσὶ ἀϊοίαπι Α χὸς καὶ αἴματος μαθητὴς, ἀλλὰ καὶ χωρήσας ἀπο. 

ε8ι δ: « Τὰ 65 (Ἰνϊδίυϑ ; » ἰσπογαπίθι5 δυ ἀα!5 ΟἸγ- χάλυψιν τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρὸς, ὁμολόγησεν αὑτὸν 

εἰὰπι ᾿υ ΠΟ 6586 : Π|4]08 αυΐοπι, 56εἰ ν 1586 {Πππ|, ποῖ τὸν Χριστὸν τυγχάνειν. Ἦν μὲν οὖν χαὶ τὸ ὑπὸ τοῦ 
το ο μυμς 6586 ΟἸιγβίυπι, 50 « ΕἸ]Γαπὶ Ποὶ Υἱνὶ, ν Πέτρου λεγόμενον τῷ Σωτῆρι, τό" «ε Σὺ εἶ ὁ Χρι- 
4υΐφαο ρῈΡ ῥΓΟρ οί 5 ἀϊχογαὶ Τ᾽ : ε νυ ὁ60,.» εἰ"; στὸς, » μὴ γινωσχόμενον ὑπὸ τῶν Ἱουδαίων, ὅτι 

« α ἀοτοιφαόγιηι (ομίοπὶ ἀηπ5 νἶνα, » ἔγδί δι:- Χριστὸς εἴη, μέγα" μεῖζον δὲ, ὅτι ἡ πίστατο αὐτὸν οὐ 

(οηὶ οἱ ἷἰξ νἱια φυὶ ἀἰχί! ἢ : ε« Εξο 80πὶ υἱία,» υἱροῖδ μόνον Χριστὸν εἶναι, ἀλλὰ χαὶ ε Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ἃ Ῥαῖγὸ αυὶ ἴοτι5 Υἱῖ8 681. Εἰ δάνογίς ἢ σαπίογ Δη- ζῶντος, » χαὶ διὰ τῶν προφητῶν εἰρηκότος " « 20 

ποη αυριιδιπιοάυπι ἰἀοπὶ ποι δυηΐ [085 ἤν, οἱ ἐγὼ, » καί" ε Ἐμὲ ἐγκατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζῶν» 

δυνίαε ; ἰϊὰ ἴοπ8. ν᾽ 15, οἱ νἱϊα. Αἰφυ 86 αὐυϊάεπὶ τος - ν χαὶ ζωὴ δὲ, ὡς ἀπὸ πηγῆς ζωῆς τοῦ Πατρὸς, 
δὐιἰαίπιιβ, φιοά δὰ 111ι] ρον πογθηξ : ε Τὰ 65 Ομγί- ὁ εἰπών " ε« Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή. » Καὶ πρόσχες ἐπιμε- 

βίυ5 ΕἸΠι5 Πἷ νἱνὶ : » ἐφγορίαπι επὶπὶ φυϊἀρίαπι 05 λῶς εἰ μὴ, ὥσπερ οὐ ταυτόν ἔστι πηγὴ ποταμοῦ, χαὶ 

δὐπάϊπη [Ὁ] βαρογ 60 φιοά ἀδ θ60 οἱ Ραΐγθ τέγαπὶ ποταμὸς, οὕτως πηγὴ ζωῆς, χαὶ ζωή. Καὶ ταῦτα ἃ 

οπιπίαπι ἀϊείαπι δῖ, ἰΔπηυδηὶ υἱνοπία ἔυπὶ ὁχ ῬγῸ- προσεθήχαμεν, διὰ τὸ προσχεῖσθαι τῷ" « Σὺ εἶ ὁ 

Ργΐα δυΐ ἱρβίαβ νἱϊδ, ἴὰπὶ εἰ δογὰπὶ χυΐ {Π|ι|8 ρατιῖ- Χριστὸς ὁ ΥἹὸς τοῦ Θεοῦ, ντὸ, ε τοῦ ζῶντος (9) »ἐξαί- 
εἶρεβ βυηῖ. Οἰιαπάυφιίλεπι δυΐοαι ἀϊχίπηυβ 605 4υΐ δὲ οξτον γάρ τι ἐχρῆν παραστῆσαι ἐν τῷ λεγομένῳ περὶ 
2όβυπι 6556 οληποπ) Βαριἰβίδηι Ῥγοηυμϊδνογυηὶ » ποῦ θεοῦ καὶ Πατρὸς τῶν ὅλων, ὡς ζῶνιος παρά τ 

γοὶ δἰΐψιιθπι χ 15 φαογυπι ἀοίπάδ πηθητῖο ἧΐ, ποῦ τὴν αὐτοξωὴν, καὶ τὰ μετέχοντα αὐτῆς. Ἐπεὶ ἃ 

ἐσ 5δηῖ8 δι φυαΐνιιβ ορίπἰοηῖθυβ [Δ ἀἰχίββθ, ργορε- εἴπομεν μὴ ἀπό τινων ὑγιῶν δογμάτων εἰρηχέναι.. 

πιὰ εἰ {Ππ4 ἀϊοθπίε8, δὶ δθβαπι δὰ δοδηπὸπι 3.8 τοὺς ἀποφηναμένους εἶναι τὸν Ἰησοῦν Ἰωάννην τὸν 
οὐηίοπι Ὀαριΐϊδπιὶ οαυ88, δὲ δοδπηθπὶ δθδυτῃ Βδριἰ- Βαπτιστὴν, ἢ τινα τῶν ἐπιφερομένων, κατασχειά- 

καπίοιῃ οὔεπα βϑθιῖ, Δ0 δ᾽ίονα δυάϊϑ86πηί, πδιι 4 }2Π| σωμεν, καὶ τοῦτο λέγοντες, ὅτι, εἰ παρατετεύχεισαν 
ἀϊοίυτοβ [υἶ856 δεβιι 6556 δοᾶπηθηι ; 8εἀ δἰ 5] ἰἢ- ἢ τὸ βάπτισμα ἀπεληλυθότι τῷ Ἰησοῦ πρὸς τὸν 
το] οχίββθης οἰαίαπι 4ιοὶ ργοπαυηιίανί: 7688  : Ἰωάννην, καὶ βαπτίζοντι τῷ Ἰωάννῃ τὸν Ἰησοῦν, 
« 8ὲ νυϊεῖ5 γϑείρεγθ, 'ρβ8 οϑὶ Ε]135 φυὶ νηί 6δὶ,» ἣ εἰ ἀχηχόεισαν (80) παρά τινος, οὗὖχ ἂν Ἔλεγον Ἶη- 
εἱ ἀϊοίαπι ᾿]Πυἀ αὐ ᾽βθθηῖ ἰδ παυδπι Δι 1Γ65 [Δ ΠΘη.65., ποῦν εἶναι τὸν Ἰωάννην. ᾿Αλλὰ χαὶ εἰ νενοήχασι τὸ 

ποη ἀϊοίατοβ [υΐ8586 Ποπηυ 05 ἰρϑιιπὶ 6886 ΕἸΐδηι : δόγμα ἀφ᾽ οὗ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς (31) " « Εἰ θέλετε δέ- 
εἴ φυΐ ἀΐϊχοτιιης ἤυπο 6586 δογεπιῖαπι, δὶ υἱάϊββθηΐ ξασθαι, αὑτός ἐστιν Ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι, » χαὶ 
Ρἰεγοβαια 6 ργοροιβ ποηηα}}ὰ {ΠΠ1}5 5ἰ η ἰοαιίνα ἰῃ ὡς ἔχοντες ὦτα ἀκηχόεισαν τοῦ λελεγμένου (89), οὐχ 
86 Ξυ 806 ρ͵5586, δαγοιηΐδιῃ ὨΌΠῸ 6888 ΠΙΪΪΠῚ6 ῬγΟπἢ- 8. εἶπόν τινες αὐτὸν εἶναι Ἠλίαν. χαὶ οἱ εἰπόντες 

εἰδίαγοβ [τ||886 ; φυδημδἀπηοάυμη πηι 81108., Αἃ]1- Ὁ αὐτὸν εἶναι Ἱερεμίαν, εἰ ἑώρων, ὅτι οἱ πλεῖστοι: τῶν 
4δοπι ἐχ ῬΓΟΡ ΝΟ Ϊ8. προφητῶν συμθολιχά τινα αὐτοῦ ἀνειλήφασιν, οὐχ ἂν 

ἔλεγον αὐτὸν εἶναι Ἱερεμίαν " ὁμοίως δὲ οὐδὲ ἄλλοι 
ἕνα τινὰ τῶν προφητῶν. 

40. Ουοά διυί6πὶ Γοθροηάοπβ ϑ᾽πιοη ΡΟΙΓΙΙ5 Οἶτὶϊ Τάχα δὲ ὅπερ ἀποχριθεὶς (35) Σίμων Πέτρος εἶπεν 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

58 [ἀογαὶ ΟΠ γίϑιΐ : οἱ μγορίογοα αυς δά δι! πὶ ΓΟ Ἶ888 βίηϊ., ἰη ΟΠ νϑίϑ δυπὶ δαϊπιρίοια , Υλ (ΓΔ η πν 
ρϑυπὶ 6586 δογοιηΐδπι 46 πὶ θ 6.18 ἢ φοη1 0.8 σΟηϑΕ{ι|8856. ἀϑανοβραρα θυΐ αὐΐεπι υηυπὶ ὃχ ργορ ει 8 δα 
ΔΓ γα θαπίιγ, γαιΐοπα βἰ πη 1} πιουθθϑηίυν Ῥγορίοῦ ἢΠ|ὰ αιβεε θθυ8 4υδϑὶ Δ( 'ρ808 ἰοουίυ8 65ὶ Ῥγορ δἰ88, ποη 
(Δπηθη ϑυμὶ ἰπ ἰρ515 ἰπηρίεἰα. Εἰ δυάεὶ φυϊάθπι βοἰθθαπὶ ἀς ΟΠ γβῖο δοϑιϊπηδιίοηθβ ἀΐβη88 υϑϊαπΐης αυοά ρο- 
βἰίυπι ογδί 8006 Γ ΘΟΓ ἐόγυπ). Ρείγυβ δυΐθιη 4088] ποη οδΡηΐ5 οἱ βδαπρυϊηβ ἀἰβοίρυ!υ8, βδοὰ αυὶ τενοίδιοπδ 
θεἱ ΡΔιγὶβ ογαὶ αἰφηϊἤεδιυβ, ἀεπορανὶι φυϊάδπ Δα ΘΟΓΙ πὶ 6586 ὅθϑιι. 4015 ΔΓ γα θα πὲ 6556 δυάί. 
Ὀοηίοδευϑ δδὲ δυΐοῃῃ : « Τὰ 65 (γι δίῃ ; » ᾳυοά πεδείεθδπι ἀεὶ. Εἰ ποθὴ βοίυπι σοη[ε5805 δβὶ : « ἴῃ ἐδ 
ΟὨγίβιυβ, » 5οὶ οἰἴδιπι φυοά πι8}118 65ὶ, ε ΕἸΠ 5 1)6] υἱνὶ, » φιηῆὶλΈοθὶ ρ6. Ῥγορ!ιοῖλ8 ἀϊχογαῖ : ε ἶνο εφ0, ἀἰείϊ 
Βοπιΐηυ8. » Εἰ (ογϑίίδιι ἰἀ60 ἀϊσεθδῖυν υἱνι 5. βϑουπάσπι ἐπιϊποηιίδιη 4118 ϑυρογοιΐποῖ οπιἶ ι18 ΒΔ δ μ }85 
ιῇ 86 Υἱίδπι, αυοηϊδπὶ οἱ βοῖ 8 Πα οὶ ἐπη πη γι Δίαπι, εἴ 65ἱ [0η8 νἱί. Εἰ [0η8 φυϊάεπι νἱϊδ ργοργίδ ἀϊοίιαν θεοὺς 
θδῖογ αιὶ ἀΐοῖι ρὸν δογοπιίαπι : « Μὸ ἀογεοϊφυδγαπὶ [οπίοιη 8418 νἶνϑ. » ἃ δυίθπι 6δὶ φυδϑὶ ἀς [0π|6 Υἱῖ 
θλιγῖ8 ργοοθάθηβ, φυι αἰχὶὶ : ε ΕξΟ 80υπ| ΥἱῖδΔ. » Εἰ νἱ46 φυοπίδῃ δἰουΐ ποη 6δὶ ἰάϊρϑιηι οἢ 85 οἱ Δυνία5, 80 
ποι δϑὶ ἰάϊρϑυπι) [ὉΠ5 Υἱῷ» οἱ νἱίδ. 

10. ε Βεδίυ5 ϑίπιοι Βαγοηδ : 418 οΆΓῸ οἱ βδηκυΐβ βοὴ γουϑίανὶὶ Εἰ], βοὰ ΡΑΙΟΣ πηδιι8 φαΐ 681 ἰη οαἰΐ5. Εἰ 

4 Μλιιι. χνι, 16. Ἴ δ όγοπι. χαῖ!, 34. " δογεπι. 11, 4, 32ολη. χιῦ, 6. "5 Μαδιιῃ. χι, 16. 

συνοίδατε) λέγειν τῷ μαχαριωτάτῳ Πέτρῳ, ὅτι, Σὺ 
εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υὶὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ τ ϑδρὰι σαφὼς 
ὑπ᾽ αὐτοῦ Κυρίου μαχαρισθήσονται, χαθὼς χαὶ ὁ 
ἅγιος ἐχεῖνος ἐμαχαρίσθη, εἰς. ε« ἈδνΟΓΔ οηἰπὶ ηυὶ 
Βα ἰ8εἶπιο Ῥαῖγο Θοηβοη 80 ΘΟΏΒΘΠίΏΠ64 ἀΐξογα 

(19) Τὸ τοῦ ζῶντος. Τό ηποά προθϑβδγίαπι ογαῖ, 
ὅοαϑι ἰθ οαὐϊιίοης Ἠπιει!, οἱ δυρρίοιυῦ 6 οοαΐοα Τὰ- 
τί απο. δ: 6 δυίαπι γογιὶ ἀθθοὶ [ἶς ἰοοὺφ : ε ΑἸ αι 
Ἰαῖς ᾳυΐάεπι δἀἀἰἀΐ πλιι8., χαρά |ν}]8 γογυΐϊβ : ΤῊκν 68 
ὑμτὶδίις Εἰς θεῖ, ἀὐὐαποίαπι 5[1 ΠΠυ4 : γ ὶυέν » 

(20) Οοἀι.. γαιϊοδηυϑ οἱ Ταγὶηΐδηυ5, ἣ εἰ ἀχηχόει- 
σαν. ἴι οὐἰιίοπς Ηᾳοι! ἐθεϑὶ ἢ. 

(321) Ἰησοῦς. ἀοάεχ Ἀερίυβ, Χριστός. 
(32) Οοιὲχ ἀρῶρς ἀχηχόεισαν τοῦ λεγομένου. 
(25) Τάχα δὲ ὅπερ ἀποχριθείς, εἰς. Ἐρίρ!ιδηΐι5 

ἴω Απεοταὶ. ἐς. 3: Ἐπ' ἀληθείας γὰρ καὶ εἰδότες σύν- 
ῳιῳδά τε χαὶ σύμφωνα (58,6 δμίπ ἰοζο, Ὠθη αἱ γαυϊζο͵ 

Ῥοιιοτῖίπι,, ποπηρα : ΤῊ ἐς Ολτγίδίεις ΕΤίϊες θεὶ αἰεὶ, 
τηληϊεβϑία 80 ἰρβθο Βοπιΐπο θεδιΐ ργάϊςδπϊ βυπὶ : 
φυδηπιδάπιοάνπι οἱ βδποίυβ Ρείγῃς Ὀεδίυ5 ἀΐοιῃ5 
681, » οἷο. Αἰηθγοβίυςβ Οοπιπθηί. ἐπ [πις. τχ : ε Οτοάθ 
ἰφιταν 8'6 φυοπιδἀπιοίιιπι Ροΐγας ογοαϊάϊι, αἱ οἱ ἰὰ 
βοδίυ8 518. » Ηυετιῦβ. ᾿ 
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ἐν τῷ " « Σὺ εἴ ὁ Χείστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ζῶντος, » αὶ δἰ νεγὺΐ5 "" : « Τὰ 656 ΟΠ γί κίι5 ΕἸΠ 5. Ὠεἱ Υἱνὶ, » εἰ 
ἐὰν ὡς ὁ Πέτρος λέγωμεν, οὐ σαρχὸς χαὶ αἵματος 

ἡμῖν ἀποχαλύψαντος, ἀλλὰ φωτὸς ἡμῶν τῇ χαρδίᾳ 
ξλλάμψαντος ἀπὸ τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρὸς, καὶ αὐτοὶ 

γινόμεθα ὅπερ χαὶ ὁ Πέτρος, ὁμοίως αὐτῷ μαχαρι- 

ζόμενοι. διὰ τὸ τὰ αἴτια τοῦ μαχαρισμοῦ ἐχείνῳ χαὶ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐφθαχέναι, τῷ σάρχα χαὶ αἷμα μὴ ἀποχε- 

χαλυφέναι ἡμῖν περὶ τοῦ τὸν Ἰησοῦν εἶναι Χριστὸν, 

Υἱὸν τοῦ Θευῦ τοῦ ζῶντος, ἀλλὰ τὸν ἐν οὐρανοῖς 

Πατέρα ἀπ' αὐτῶν τῶν οὐρανῶν, ἵνα ἐν οὐρανοῖς 

πολιτευσώμεθα, ἀποχαλύψαντος ἡμῖν ἀποχάλυψιν 
ἀνάγουσαν εἰς τοὺς οὐρανοὺς τοὺς περιαιροῦντας μὲν 

πᾶν χάλυμμα ἀπὸ τῆς καρδίας, ἀναλαβδόντας δὲ « τὸ 
Πυξῦμα τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀποχαλύψεως.» 

Εἰ δὲ φήσαντες χαὶ ἡμεῖς, ὡς ὁ Πέτρος " ε Σὺ εἶ ὁ 
Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ζῶντος, » οὐχ ὡς σαρχὸς Β 

χαὶ αἵματος ἡμῖν ἀποχαλυψάντων, ἀλλὰ φωτὸς ἡμῶν 
τῇ καρδίᾳ ἐλλάμψαντος ἀπὸ τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρὸς, 
γινόμεθα Πέτρος " καὶ ἡμῖν ἂν λέγοιτο ἀπὸ τοῦ Λό- 
γο) τό" ε Σὺ εἶ Πέτρος, » καὶ τὰ ἑξῆς. Πέτρα γὰρ 

πᾶς ὁ Χριστοῦ μαθητὴς (26), ἀφ᾽ οὗ «ἔπινον οἱ ἐχ 

πνευματικῆς ἀχολουθούσης πέτρας, » χαὶ ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν τοιαύτην πέτραν οἰχοδομεῖται ὁ ἐχχλησιαστιχὸς 
πᾶς λόγος, καὶ ἡ χατ᾽ αὐτὸν πολιτεία " ἐν ἑχάστῳ 

γὰρ τῶν τελείων (85) ἐχόντων τὸ ἄθροισμα τῶν συμ- 

πληρούντων (86) τὴν μαχαριότητα λόγων, χαὶ ἔργων, 

{Ππ4 ἰάαπι ἀΐοαπιυ5 βἰοαϊ Ῥείγα8, 60 ποθ ΡῈ γ οἂγ- 
πηι εἴ δδηρξυΐποπὶ ΠΟη Γογοὶδίο.,, 864 ῬῈΓ ἰυπιοη 

αυοά ἃ Ροίτο εα]οβιὶ οογάϊ δ ποϑιγ 5 δ ἰαϑγὶ!, [οτ- 
ἴα556 ἤπηι8 εἰ ἰρ5ὶ ἰά φιοιΐ Ῥοίγιθ; ΠαπΊρ6, ἰἰὰ “πὶ 

αἱ ᾿Π|ς, (ογιυπαιΐ ργραϊοαπηυῦ, ρῥτγορίογοα αυοὰ ἰνδς 

οἰἶδπι δι. ποϑ ρογυδπογυηΐ, αὐ οδυβα 1}}} [ἀογαηὶ 

οὺγ Ὀοαίυ5 511 οχἰϑιἰπηαίυϑ.; 60 4πο1 πθήϊ6 ΘΔΓῸ 

προῆυ6 βληρυΐβ ΓΟυ λυ γί ΠΟ Ϊ8 565.) 6856 (εἰν 

βίυι, ΕἾ ἢ πὶ Ὠοὶ νἱνὶ, δοὰ Ῥδῖὸῦ φυϊ ἴῃ οἰ 5 ἐδὶ, 

Θ σοἿ0 ἴρ50, ἢ ἢ σαο υἱναπιβ; 60 που ΐϊδ ΓΕγ᾿- 

Ἰαηϊὸ τονοϊδιίοηοηι δι οἰ 1105 δνοβοηίδιη αυὶ 

γΘΙΆ πιο) ἃ τογὰ6 ἀεἰγαχογίηϊ, ε ϑρί γυτὰ δύ15 πὴ δ1-᾿ 

Ρἰοιΐα Ὠοὶ οἱ γαν ἴδιον δ.» δυβεθρογιῖ 5, Ουοὰ 5ἱ 
Ροβίηυϑδιῃ ἀἰχογίπλυβ οἱ π08, αποιηδάἀηιοάυπι Ῥοῖγι8 : 
« Τιι 6κ ΟΠ ιυϊβίυβ ΕἸ] υ5 θ6ὶ νἱνί, » ἤθη 4ιιλϑὶ Γονθ- 

ἰδίυπι ποῖα [Ὁ6Υ]ϊ ἃ σᾶγπα γὙοὶ ἃ βαηϑυΐῃθ, 56} ἰι66 

εογὰϊ πορίγο αἰιϊ οπίο ἃ Ραΐίγα αυὶΐ ἰὴ «18 θϑῖ 9 

Ρείγυϑ οἰποϊηνυν ; ἀϊοαίαγ οἱ πο 5 ἃ ὕογ 15: Τὰ 

65 Ραίγυβ, » οἱ 4φυῷ βοεαυυπίυν, 58 Δ, είν οηΐπὶ 

6δὶ οπηπἕϑ ἀἰβοῖρη 5 ΟἸγῖβεῖ, ἀ6 φὰο ἱυαυαπ!,, αιὶ 
« δἰθεῦδηϊ ἐδ ϑρίγίι}} οομβϑθαυθηία Ροίγὰ "ἢ; »ε 8ι1- 

Ρεῦ αιυδηρεὶ οὐ υδπιο ραίγαπι φρ  ἰοαίυΣ οπιπὶβ 
Β6ΓΠΙΟ δοοϊεβίϑιίουϑ, οἱ ν᾽ 5 Ἰυχία ἰρϑυϊη ἱπϑιιε|88 
ΓΑΙ : υπϊουΐχυδ οπὶπι ρογίδοιο ἰδ θθητὶ οοηργοξαίίο- 
Π6πὶ ΒΟΓΠΊΟΠμ πὶ θοδιϊαἀΐποιη ρεγἢεϊδιίαη, οἱ ορθ- 

ΥΕΤῸΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἐ4ὸ ἀΐοο εἰ] : ΤΙ 65 Ροίγιιβ, οἱ βιιροῦ δῆς ροίγδη) βοἀϊῇἤσαθο ΕςοἸΘβ8[ ἃ πὶ πη68Π|, οἱ ροΓΙΦ ἰΠΙΘΓΟΓΙ ΠῚ ὩῸΗ 
γδὶ δἰοθυμι! οἷ, » Εὐγϑίίδη κ5ἱ οἱ "05 ἀϊχογίπιυ5 φιοὐ ἀἰϊχὶι Ῥοίγυβ : ε« Τὰ 65 Οδεϊβίυδ ΕἸΠ 5 θεΐ Υἱνί, » ποι 

Ἰὴ σἄγῃδ Π0}}18. οἱ βδησυίηδ γουθίγηιθ, δε Ῥαίγα αιὶ 6ϑὲ ἰῃ (0118 πιδηίαπὶ ποϑίγαπ) ἢΠΠυπηϊ παῖ ; γί πη} 8 
Ρείγιβ, οἱ δ πη 6πὶ θεδί εὐ} Π6Π) Θσηδδη  πιιῦ φυδπὶ ἢ}ρ, ργΟρίοΓ οΟι ὀββίρηθην ΠΟΒΙΓΔΠῚ 51}}}}6 πὶ ΘΟι ϑείοηὶ 
᾿Π5. Ταης Δυτδην ΠΩ) οᾶγυ οἱ 88 Πξ:8 Του αὶ Π00}5 δόδαπι 6586 ΟἸιτ βίαι ΕἸ απὶ οἱ νἱνὶ, 564 Ῥδίεγ 4ιιὶ 
οδἱ ἴῃ εἰ : φυληι!ο ΘΟ, γΓϑδίίΟ ποϑίγὰᾷ ἢ οΟ 8 οϑι, οἱ ἀΐψπᾶ γενοϊϑιίοιια Ραιγὶβ οοΪθϑιὶβο ἰθπς γ ΓῸ 165 
γεϊδιϊο θεοὶ Δυβι}} 1 αυΐαπι ἃ π0}}}5 οἰπη6 νεϊαπιοηίι πὶ οοΓά 8, ἀφαΐι Δι δπὶ ΠΟ 8 βρὶ γἰὶ βαρί διε οἱ γος 
γεϊατίοι δ. 51 δυΐθπὶ βοουπάυην ΘΔΓΙΟΠῚ οἰ δ συ 6 ΠΊ ΘΟΉΥΘΥΒΘΠΕΓ, 8188 δυίθιπ οοπἢιοδηῖυγ 26όϑυπν ΟἸιγὶ- 
δίιιἢ) 6556 ΕἸ πὶ Ὠοὶ νἱνὶ, αἱ ριι8. θορπια {1} 5π|οἱ βυδαὶρίθπι 68 ἃ ρᾶγοπίθι5 ἰγαάϊτα πὶ ΠΟ 5 : της "ΝᾺ 
Ῥδιὲγ γον αν! πο 8, 56 σαγο οἱ βιηρυ 5. Ργορίεγοα Π6Ὸ 5: Ὁ 1165 βυπη68 ἰπ ἤάα ἰρβίυδ, βίουϊ Ῥείγιι8,, πὸ 
διηΐοπὶ οἱ υδδι!ἀΐποπὶ ΘΟ 56]. 6 Π}}. δὶ ογροὸ οἱ ποβ5, Ραΐγα ποῦ β, βίοι! ἀἰχἰ πηὴῦ8., τενθίδη!θ.,, οοηἢιοηΘ. 
δεβυπὶ 6586 Οπτίςιιπι ΕἸ] ἰαιη θεἱ νἱνί, [οι] Πιογίπιις Ῥεῖγυβ : υἱΐψυθ οἱ πο)νὴ8 ἀϊοοῖυνῦ ἃ [00 ὕεγθο : ε Τιὰι 
ἐ5 Ροίτυβ, οἱ 5:06 Γ ἤδις ροίγαπι τοὐϊοαθο Εποϊοϑίαπι πιθᾶηι; » εἰς. Ρεῖγ 651 δηΐων οπιἶθ 40} ἱπι!8|0Γ 65 
Οδείβιῖ, ὁχ φυο δ᾽ υευδηιϊ αἱ « Ὀ θαυ διΐ δ ερὶ γι ἰδὲ σοπβοαυθια ραῖγα. » Εἴ βΌρο" οἵμπὶ Βυ)υδπιοῦ! ρεῖγ 
εἰ ἤρδίαν ΒοοΙοδὶδ Βοΐ. 1) 8᾽81}}5 δηἷπὶ φυΐθυεαθ ρονίεσι 5 φυὶ Παυθοπὶ ἰῃ 56 οοηψγοβαι "6. Ὑ γΌΟΓΙΠΙ, 

1: Σίλιι. χνυι, 16. 15 Ερ]ι68. 1, 17. 1 Μλ (ἢ. χυὶ, 18. 11 Ουν. χ, 4. 

(24) Πέτρα γὰρ πᾶς ὁ Χριστοῦ μαθητής, εἰς. Ὁ ταιϊοηΐθυ5 δοπ[ιΔπα5 ΟΥ̓ Ου 5. Δ|16Γ ἃ 88] πιαϑὶο 
ΤΗορ γ!οῖι5: Ἔστι δὲ καὶ ἕχαστος ἡμῶν ἐχχλη- 
σία, οἶχος Θεοῦ γινόμενος. ε δι Διιίδοιη οἱ υπυ5ηυ5- 
406 ποβίγυπι ΒΟοἰ 5᾽8, εἴϊυοί!8 ἀοιηυ5 θεὶ. » χ 
᾿ος Οτίφθηϊβ ἰΙοσο οομίοηπάϊι Εταβηιυς. ΟΠ γ ϑιΐδη 05 
ΟΠΊΠ65 ρθϊΓ Ποπιΐπ6 ἃ Οδγϊδίο ἀθδίκηαγὶ : 56 δχ- 
Ρἰσάϊινγ ἃ Βειδυπλῖπο ᾿ἰυγ. τ᾿ 2,6 βοπι. ροπιϊ., ολρ. 
40. γὴβ μι οιἰαπὶ ἀγζυπιρι 8. γα ἢ] 6 115 681 ΝΊΠ5 
Τινεββδί υπἰ ἐθη5158 οἰ Θρίϑοοραϑ (4), Οὐπὶ ρΆ ΡῈ ρεὶ- 
πιδίαπι ἢ 5 γϑΡἷ5 Δθγομᾶγα βιυδεί : ᾿Αλλ᾽ ᾧχοδόμησε 
Εν τὴν Ἐχχλησίαν ὁ Χριστὸς, ᾧχοδόμησε δὲ αὐτὴν 
πὶ τῇ θεολογίᾳ τοῦ Πέτρον, χαὶ ἐπὶ πᾶσιν οἵ τῆς 

τοιαύτης ὑπλυγ αν φύλαχες ἔσονται. ε διὰ «αἰεὰ- 
Υἱι φυϊάοπι Εοοἰαδίδη) ΟΠ ΓΙ δία 5; 6 1 ΠΟΔΥΪΕ Διο πὶ οδηὶ 
ΒΉΡΟΓ ΒΕΡΙΠΟΠΟ 406} 46 θὺο Ροίν"ιι5 παθιθγαὶ, οἱ 
ΒΉΡΟΓ ΟΠ Ἶ 115 ηυἱ εἰ τάβαν σου ϑϑοηΐβ ουδίοι ε8 
ἐσθ, » πῶ 6 δ πὶ ΝΉΠ05 ποῖ τ Δ] ρογίεο ἐΐοια, 
ἡποπιδαιηοι απ) ΟΥΐξοιε8 ἰθο18. ἰαυάαιῖ8, οἱ πιοχ ἃ 
πο 5. Ἰδυ δ ηα}8 (14 ὧἱ ΗΠ ἀαπηοηβίγαΐ πι5), 56ιὶ 
βιτίοιθ, οἱ δὰ γόγυαμ να]! δοοὶρὶ. βάθη αυοφὰὸ 

(α) 11». κ θὲ ργίπι. ραγρα. 

ἃ ἰΐιι5 : Σὺν τούτῳ χαὶ τὴν τοῦ Σωτῆρος πρὸς ἐχεῖνον 
(Πέτρον) ἐπαγγελίαν χαθολιχῶς περὶ πάντων τὸν 
πιστευσάντων χαὶ πιστευόντων τοῖς θείοις ἑρμηνενο- 
ἕνην Πατράσιν, στενοχωρεῖν ὑμεῖς εἰς μόνην τὴν 
Ῥώμην χαὶ παρερμηνεύειν παραδιάζεσθε. « Ρια΄ἴ6᾽ ἃ 
ϑογνδίογΙ οἱ (βοι) [Δοἴλι ργοπν ϑϑ "θην υῃ  νοΓ 5 
ἐδ οπληΐθιι5 φαΐ ογοάϊαγαπι, ναὶ ογοίυηὶ ἃ 58} 15 
Ραιγίθυ9 Θχροβί 3) : ν05 δι ἀθδην ἰΟΠι ἈΠῈ γοβίι- 
δύ τὸ, δὲ βογρεέγαπι ἐμ ῤΓρνοϊαγί οοπδπιῖ!. ἢ 38ς ρΟΓΓῸ 
ἀἴφις ἰδίην βαηπομεία ἰῃ ΟΥ δια. 8 ΠΟΒΙΓΙ6. δι 
οῃδίίδην8. Πυετιυβ. --- Οδίογαπι ἰπ οοάΐου Τατίη. 
οφίίυν Πέτρος γάρ, εἰς. 

(25) Ἐν ἑχάστῳ γὰρ τῶν τε Ἰείων, οἷς. Απιδιγο- 
β'05 : « Ουἱ δπΐιη σᾶγμθηὶ νἱσοιῖ!., ΕοοΙ βία [υπαὰ- 
ἸδῃιΠ) 6βῖ, οἱ δὶ βοᾳυδγὶ Ρείγο ποῃ ροιθδῖ, ἰπιαγὶ 
Ροιεϑβῖ. » Ηυετιυϑ. 

(26) Συμπιληρούντων. Αἰΐυ8. οοοχ, πληρούν- 
των. 



999 ΟΠΙΟΕΝΙΒ 1. 

τυ πὶν οἱ οοφ Δ!οπιιμς. ἰπο8ὲ Εςοἰοδία ἃ Π00 αὐἰΠ]- ΑΔ καὶ νοημάτων, ἔστιν ἡ ὑπὺ τοῦ Θεοῦ οἰχοδομδυμξη 
ἐδ. Ἐχχλησία. 

11. δὲ γϑγῸ βροῦν υπυπὶ ἰἰαπὶ βοϊυαιηπιούο Ριυΐγιη Εἰ δὲ ἐπὶ τὸν ἕνα ἐχεῖνον Πέτρον (217) νομίζεις ὑτὸ 

τοίδπ| ΕΟ οδίδπι ἃ θ60 τιἀϊοατγὶ ἀγυ ιγαγῖβ, 4018 46 τοῦ Θεοῦ οἰχοδομεῖσθαι τὴν πᾶσαν Ἐχχλησίαν μόνον, 
δοδηπε (οηϊίγυΐ Π]ΐ0, δ᾽ ἀποχύοαι ἀροϑίοἰονυη ἀϊ-ὀ τί ἂν φήσαις περὶ Ἰωάννου τοῦ τῆς βροντῆς υἱοῦ, ἣ 

χογίϑ ᾽ Αἰϊοφυΐπ Δη δυθοθίπηβ8 ἀΐσαγα ρογίδ8 ἰθδι]Ϊ ἑχάστου τῶν ἀποστόλων ; ΓΆλλως τε ἄρα τολμήσωμεν 

ϑρθοϊαι πὶ δι γογϑιβ Ροίγα ἢ) πο ργνδ)  αγαβ, ργ8- λέγειν, ὅτ! Πέτρου μὲν ἰδίως πύλαι ἄδου οὐ χατισχὺ- 
νι ατᾶ8 δυΐοπι δάνογβιιβ γο 49 Δροβί0 108 οἴ Ρ6γ-ὀ σουσι, τῶν δὲ λοιπῶν ἀποστόλων χαὶ τῶν τελείων χατι- 

[δοῖο53 ΝΟΌπηδ νογο οἷ οἵππΐδιιϑ οἱ ἴπ [18 βίπσυ δ ΠῚ σχύσουσιν ; Οὐχὶ δὲ χαὶ ἐπὶ πάντων χαὶ ἐφ᾽ ἑχάστῳ αὖ» 

ἰβιυὰ χιιοί βυρτγὰ ἀϊοίαπι 65 15 : « Ρογίῷ ἰμίογὶ ποὺ τῶν τὸ προειρημένον, τό" ε Πύλαι ἄδου οὐ χατισχύ- 
Ργανδιθθυπί δάνθγϑιιβ ὀᾶπὶ ; » οἱ {Ππ4 φασηθὸ : «5::- σουσιν αὐτῆς, »γίνεται ; χαὶ τό" « Ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρῃ 

ΡδΓ πᾶπο ροίγαπι φι ἤσαθο ΕΟΟΙ ἐβίαπι 5.9. αὶ πηιθαπι}» οἰχοδομήσω μηυ τὴν Ἐχχλησίαν; »ἿΑρα δὲ τῷ Πέτρῳ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΙΈΤΑΤΙΟ. 

οἵ ὀρογαπῃ, οἱ 5οηφῖ.}"} οὐπηΐαπι αυΐ [νι πἰ5πηοιἱἱ θυϑα Δί ηα πὶ Ορογδηίαγ, οοι ἰδεῖ ΕςοΙοσία Βεΐ, ευἱ ροπς 
ΠΟ ῬΓΙΡΥΔΙΟΝ ἢ ΓΟΓΊΠΝ. 

11. 51 διυίθ δαρὸν ἀπαπὶ {ΠΠπ||πὶ Ῥοίγαπι δ θ᾽ ἐγαγὶϑ. απίνθγβαπι Εοοϊοβίαπι τοἀϊβοδτγί ἃ 60 : φυϊά ἀΐξα5 ἀὲ 
ὅλοοῦο οἱ δοάππα ἢ}}}5 τοπίιγυΐ, γν6] 46 βί συ 8 δροϑίο 87 εγο ογρὸ δὶ Ροίγυπι αυϊάδη ἀϊείαμη 651 : « Τὰ 
65 Ροίγυβ, οἱ Β0ρ6" ἤδης ροίγαπὶ ὡο ἀΠοα 0 ΕοἸἐδἰδπὶ πιθᾶπι, δἰ ροῦίἐ ἱπίογογαη ἤοπ Ργανδίθθυπί οἷ; 
ἰλτηθη οπηηΐ θυ 5 Δροβιο 8. οἱ οὐπηΐθυ5 ἀυ θυβαι6 ροτγίοοι 5 ἢ ἀ6} 1018 ἀϊοία νι εἴπγ, αυοιαπὶ ΟπΊη65 δυπὶ 
Ῥοίνγιβ, οἱ ροῖγϑ, οἱ ἴῃ οἰπηΐθυ8 δαϊοαϊα 68ι ΕΟ] βία Ομ γῖϑιῖ, οἱ δάνεογδιιβ π}Π πὶ Θόγα πὶ αυἱ (Α|65 56π|, 
Ῥογίδ ργβνδίοπί ἰπἰογογιπη. Ταπιθὴ αχ 60 4ι04 5ϑᾳυΐϊτυγ ν᾽ ἰδϑιη 5. Ῥυ [88 50}} Ρεῖγο ἀδληΐιγ 4 Ογίβιο οἰ. 
ν65 γοβηὶ οοἰόγι, οἱ Ὠ6πΊ0 ἃ} 18 θθδιογαπ) δοοὶρίαὶ 6457 δ᾽ ϑυΐοπ) σοΙηπηιπ6 δϑὶ ᾿ἱΠ6Γ Οπιηθ5 αυοά ἀϊεί- 
ἴυγ : ε« θΔ}ο 0] οἴδναδβ γαβηί οοϊογυπι; νχυοιηοο ἤθη Οἰηηΐἃ 415 ϑυραγίι5 δυηΐ γοίαια δά Ῥοίγαπ), ΟΊ 
Ὑἱἀθδηι 6556 Θοπηυπἰ7 Αρυὰ Φοδηηεπὶ οΐπὶ ἀΔη8 ϑρίγιυπὶ βαποίυπι 650} ἀϊβοῖρι}}}8 518. ρ6γ ἰπδυῇηιλς 
τἰσηδπὶ δἷς ἀΐοῖ! : ε« Δοείρι6 ϑρίτιιη βδησίυπι : 8ἱ Ο1}118 αἰ πιϊβογί (18 ροσοαία, Οἰπη θη οἱ; 5ἱ οὐ͵ι5 20- 
6πι (6 πιο γ ε|8, ἰοπΘυηιυγ ; » απδϑὶ οπιθυ8 [4}10018 οοπϑιίίυ118 404}}8 ογαὶ οἱ Ροίγιιβ. Οὐγη68. δι πὶ αυΐ 
μι ἰδίογοβ διε ΟἸ νυ ϑιὶ, δἰ π  1Π6Γ ρείγ οοφηποιπϊδηίαν, φυθμδἀιποάσηι ΟΠ γίδια 8, οἱ ἀδ οιμῃίνυϑ ἰαἰίθυν 

"5 Μδιι| ιν. χυι, 18. 

(21) Εἰ δὲ ἐπὶ τὸν ἕνα ἐκεῖνον Πέτρον, οἷς. Οτὶ- Ὦ. το!!αγοίαν οσοδβῖο. » Ορίδίιι ΜΙ]ονίιλπις, 18. την 
βθιηδ5 μη}. 1 ἐν Ζόγέμι. ; Ἐὰν ἔλθω ἐπὶ τὸν χορὸν ε ϑιδηϊ (οἷἱ ἱπποοεπί68, δἱ ρϑούδίογ δοοίρ:! οἰδνον: 
εἴτε τῶν προφητῶν, εἴτ: τῶν ἀποστόλων, εἴτε χαὶ ἐπα- υἱ υἱηἰ!λιὶ8 παροιίαπι [ΟἹ πια δίυγ. Ργουΐϑαπι ἐδ υἱ 
γναδεδηχότων ἁγίων ἀγγέλων, λέγω, ὅτι πάντες Χριστοῦ ρδορῦῖοῦ Δρογίγοὶ ἱπποοδιίθι5, πὸ πη ΟΟύηι685 οἶι- 
μιμηταί. Ὡ; ἐχεῖνος πέτρα ἐστὶ, πέτρα γίνονται. ϑιιμβὲν ἄἀδγοηΐ οοπίγα ρεςολίογοϑ, οἱ 4" ΠοοΘβ ΑΓΔ 65 υη’- 
ἀπ!  ΕΓΒ05 ΔρΟβίο [05 ΕςΟ]65[2π| ἃ 1)60 [υ͵886 οΟῃ δι 1- [85 6856 ΠΟη ροββαὶ. » ΕυΠιγ νι 5 : ε Αἰφυὶ ἀοπυιῃ 
ἴ2π| οἱ (αὐ δίληι [Δ(θιμά πὶ δι, 564 ργϑοῖραο φαοιίϑιη ιος οἰβθιοιὌγαπι εἰϊδηι [υἷ} Δροβιο]υγα ΠΊ, 5661 ργίμννη 
ηυἀο 5υρεγ Ρεΐγυπι. ΕΥἹᾺ 6,» ἰηαυῖ! Ογίρθιθβ πο. ὃ δυΐς ἀδίμηι 6βὶ, φυΐδ ῥγίπηιιβ εἰς ΕἸ πὶ θεἰ ΙΘρὶιὶ- 
ὁ" Ελοϑ., πι 4, εὐιᾶϑηο ||}: ΕἸοἰαβία [ππἀδιηοηίο, εἰ πιατὴ 6585. Οἰ τ βίι πὶ [Ἀ55115 δϑί. » Ηϊηο ἴῃ ερῖϑι. 1 δὰ 

οἰ Γῶ 50{}|55] πγ}, ΒΌρΕΡ 4ιδηὶ ΟΒνἸδίυ5 Γαπάαν! Φαηοοῦαπι ΟἸοιηδμεὶ νυϊχο δἰιεθυῖα Ροΐξυβ Ἐροίεδίς 
(οἸδ5ἴϑιι, 40}. ἀϊσαίαγΓ 4 θοπιίηο. » Ηΐης οιμὴ ἂρυ-' [ὑπαδπιρηῖιπη 6886 ἀϊοίιαγ,, χατ᾽ ἐξοχῆν. « Νοίαπι 

διοίογυι. ργίμοίροπι Δρροι αὶ Ομ). 171 ἱπ ἴμι0. ἰ0] [Δοῖο, ἀοπιίμα, αυΐϊὰ ϑιιποῦ Ῥεῖγυ5 γεγῷ ἢυιὶ 
Αὐμἠόηθυ5. Ταριαἢ ἰφηυ8 0. Δὲ ρμμαϊεῖ!. ; ς 086 προγίιο, εἰ ἰπίοργαι ργ !οδι!οπὶβ οδίθηία, [υπάλπιοη- 
τὰ μα}0 Βαηίθη 8 φαγο απἀ8 μος [8 ΕςοΙοβιὶσ μη 6556 ΕςαΙοβίϑ (δι ηἰτιι5 εϑι ; » οἱ ΡΒ ρρυ5 Β0- 
ὈΒΌΓΡΘΒ. 51, 4υΐὰ ἀϊτεγ! Ρεῖγο Βοπιΐηι8 : δωρεῦ πιᾶπῶ ΕρΟΙΘϑίϑβ ργθϑυυογ, δἱ ἰῃ Ἐρἢδβίπα 5γ1060 ἰἐ- 
Λαπὸ ρείταπι αὐϊβεαῦο Εροίοδίαπι πιδαπι : Τιὐὶ ἀεὶ φϑιιβ : Ὁ ἅγιος καὶ μαχαριώτατος Πέτρος, ὁ ἔξαρ- 
εἰαυθδ τερπὶ εὐἰδδιῖδ; γε] : Ὠμασομηφιιο αἰ Πσαυεγῖδ, υεί χος, ἢ χεφαλὴ τῶν ἀποστόλων, ὁ χίων τῆς πίστεως, 
δοἰνεγὶδ ἐπ ἰόττα, ϑγαπί αἰϊίφαια, υοὶ εοίμία ἐπ οαἰϊαΝ, ὁ θεμέλιος τῆς χαθολιχῆς Ἐχχλησίας. « ϑδπείυϑ οἱ 
Ἰμοῖγοο ῬγϑβιΠ)15 εἰ δὰ 16 ἀδγί 8556 βοἰνθηᾷὶ δἱ δ}}}- ἀδλεν, ἀπε δίκαν, ΡυΐμσΟρ5., Θάρα  ΔΡρΟΒΙΟΙΟΓΆΝΝν 
δδηδὶ ροιἐβίδίοπι, ἰά 651, δι οἰἤηδπὶ ΕἰοἸ δίαπι Ρὸ- δοἰππηη8 {6ἱ, Γἀπἀδιηονία πη) Εςεἰαβίθς οϑιμοιὶς. 
{Ὁ} ΡΓΟΡΙπφαλπι; 40.115 65 ΘΥ̓ΕΓΙΘΠ5 δίαιι6 ΘΟ 208 Βαν]λδιηι8 δυίθπι τηοηδοίι8., υἱροία Οπρολυϊεὶ ἵν 
τε [δίαπη Θυπλιηΐ ἰδ οη πὶ ροΓΒΟΉΔΙ ΙΓ. θ.ς Βοπιδηαπὶ ροπιίἤοοιη οὐἱί ἰαυ ἰπίδεία8, πἰμη}5 διη- 
Ῥοῖγὸ σοη[ἐγθηίοηιῦ ϑαρον 6, ἰπαυϊ!, φαϊβοανο Εο- εἴα δἱ Ἰμνιΐοβα Ροιτὶ ργμπδίυπι διϊοπάεὶ οἱ γεϑθοί, 
εἰεδίανι πιδαπι; οἷς. )αϑο ἰδὲ εἰανοδ, ποη ἘσοΙοδί; » 80 πιᾶφηδ (Δ Π]6η ὁχ ρᾶτ6 ἀσηοβοίί, {}9. 226 ρτίπειρ. 
εἰς. Ομαειριφιιδ δοίυετὶς υοί αἰ Πἰφανετὶς, Ποι,, φιτ 580- ραρῶ, οάρ. 3. Λέγομεν, ἰπημ|, ὅτι τὰ μὲν πρὸς τὴν 
ψογίηι, γ6] Δ|Πμάνϑγίη!. » ΕρΙ ρμδηΐυβ, πῶγ. κι: Ὕστετ. Ἐχχλησίαν ἰσότιμοι πάντες (ἀπόστολοι) ἐτύγχανον' 
ον πάλιν, ὅτε ἡ τελεία αὐτοῖς; ἀπόταξις γεγένηται, τῆς δὲ ἱερᾶς αὐτῶν δωδεχάδος ὁ μαχάριος Πέτρος 
πὸ τοῦ Πέτρου ἡ συνάντησις γεγένηται. Ἐπειδὴ ἐξήρχετο, τοῦτο πλέον τῶν ἄλλων ἔχων, τῶν ἄλλων 

γὰρ καὶ αὐτὸς ἀφηγεῖται τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ, καὶ ἔτι παρόντων αὐτὸς τῇ: διδασχαλίας ἡγεῖσθαι χαὶ πρω- 
δὲ χατὰ τοῦτο, ὅτι Θεός ἐστιν εἰδὼς τὰς χλήσεις (ΔἸ. τοχαθεδρίας ἴσως ἀξιοῦσθαι. « Ι)εἴπ 5 ἰπ τ θ08 Εἷς 
κλίσεις) τῶν χαρδιῶν, χαὶ γινώσχων τίς ἐν πρώτοις οἰδοἰακι οἰβ ραγὶ ΟἸμ68 (Ὡροβίο!05) ἀϊρηίίαια εἴ δυ- 
ἄξιος τάττεσθαι, ἐξελέξατο τὸν Πέτρον ἀρχηγὸν εἶναι οἰου δια [υΐ586. : δἰ 580γδ ἰρβόγυπὶ ἀοάθοϑαϊβ δεᾶ- 
τῶν αὐτοῦ μαθητῶν. « Ροβίθἃ γ6ΓῸ οὐπὶ ἀὐβο!αία {8 τὰπὶ Ρείγαπι ρυϊποίροαι [ιἶ586, 06 ργῶβ οδίθγίϑ ΝᾺ" 
βυβοθρία ἐδί οὐππί πὶ ΓΘΡΙ1} ἃ οαιο., ἰπἰ ἴα δ θομίαπὶ,, ἢ μι βθηιθ.8 811}8 ἀοο 1 π88 ρυῦ56856., 6 
ἃ ΡοιῸ [Δοἴυπι. Ὑ μη Θπίπι 6 ᾿ρϑὲ [Γαιτὶ 810 ργϑὶ- ργίουὶ Ιοθὺ βθάεγ [ογίδββε ἀΐρπυιβ μδυϊτυ5 51. » 80 
Υἱι. Ἀρορυΐι υοιΐ θόυδ Βυπιᾶποτιπι οογάϊιπι πυΐι8 τυδοληθυπὶ οϑϑοὶ Ραίγυμ ἰοοα Ὠἰς ργοίογγε ἃ 4] 
80 ὈγΓΟρθιβἴοι68 ϑηΪ πη ἀγθγιι; 0 αυΐ 51 ρείπιο ’ΙοσῸ δι Ρείγυβ, τοῦ χοροῦ τῶν ἀποστόλων χορυφαῖος 

. ἀΐξιυβ ἰπιο!!Π Πρὶν : φυᾶγα Ρείγαπι ἀἰδοϊρι!υγαπὶ 50- ἀποστόλων χορυφαιότατος, προήγορος, ἀρχηγὸς, πρό 
ΤΌΠΙ Ῥγιμοίρθηι δἰθρίξ, » ΗἸθγοι πιιβ Π}). 1 σοπίτα εδρος, ἔξαρχος, προστάτης, χεφαλή, ρΓγίμοομδ εἰ ΓῸλ 
“ουΐν. : « 1λοοὶ ϑ0ρθι ΟΠΊΠ65 ΔρΟΒΙΟ[08 ὁχ 4110 ἕ6-Ὁ δρρει!ἰδίιγ, 4υι5 ᾿᾿δίγαπῦ δυσίονιίαιο, ᾿υΓ6, οἱ ἀΐξωι- 
οἰἐδίω [ον εἴτ 40 50! Δεἴατ; ἰΔπηδη ρεορίογεα ἱπίοῦ ἀιο- ἰδ6 τγαϊίᾳυΐβ δροβίυϊ!5 Δηιοςο Ππἰ586 5818. υἱπουμί. 
ἀδοίι α5 οἰἰφίαν, αἱ οδρίϊα ἐοηϑιϊ(ι10 56 5 πηὰ1|85 Ἡνετιῖ" 

. 
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μόνῳ (38) δίδονται ὑπὸ τοῦ Κυρίου αἱ χλεῖδες τῆς τῶν ΑΑΠ οἰἰδπι 50}} ΡαΙΓΟ ἀδηίαν ἃ Βοπηΐπο εἰᾶνβς ταξηὶ 
οὐρανῶν βασιλείας, καὶ οὐδεὶς ἕτερος τῶν μαχαρίων 

αὐτὰς λήψεται; Εἰ δὲ χοινόν ἐστι καὶ πρὸς ἑτέρους 

τό" ε Δώσω σοι τὰς χλεῖδα: τῆς βασιλείας τῶν οὐρα- 

νῶν, » πῶς οὐχὶ καὶ πάντα τά τε προξιρημένα καὶ 
τὰ ἐπιφερόμενα ὡς πρὸς Πέτρον λελεγμένα ; Καὶ γὰρ 

ἐνταῦϑα μὲν ὡς πρὸς Πέτρον εἰρῆσθαι δοχεῖ τά" 

« Ὅσα ἂν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, » χαὶ τὰ ἑξῆς ἐν δὲ τῷ χατὰ Ἰωάννην 
δοὺς Πνεῦμα ἅγιον ὁ Σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς διὰ τοῦ 
ἐμφυσήματος, φησί" « Λάδετε Πνεῦμα ἅγιον, ν καὶ 

τὰ ἑξῆς. Πολλοὶ τοίνυν φήσουσι πρὸς τὸν Σωτῆρα" 

« Σὺ εἴ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, » 

ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ τοῦτο φάσχοντες ἐροῦσιν αὐτῷ, οὐ- 

δαμῶς μὲν ἀπὸ σαρχὸς καὶ αἴματος ἀποχαλυψάντων 
τοῦτο μεμαθηχότες, αὐτοῦ ὃξ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Β 

Πατρὸς ἀφελόντος τὸ ἐπιχείμενον τῇ χαρδίᾳ αὐτῶν 

γάλυμμα; ἵνα μετὰ τοῦτο, « ἀναχεχαλυμμέν:» προτ- 
ὠπῳ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου χατοπτριζόμενοι, » ἐν 
Ἡνεύματι Θεοῦ λαλῶσι, λέγοντες περὶ αὐτοῦ τό" « Κύ- 

ριος Ἰησοῦς, » καὶ πρὸς αὐτὸν τό’ ε Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. » Καὶ εἴ τις λέγει τοῦτο 

οΟἸόγυηι, πθς αιυΐϑαιδηι ὈΘΔίοΓι! πὶ 8] 108 688 δειΐ- 
Ρίθι 3 Ουοι 3: οἱ ῥὰ 1115 σοῃιπηιηα δδὶ : ε θαυ εἰν 
Εἰδνθβ γορῃΐ εοϊογυπ) 6, » αυοπιοάο οἱ ποῇ θᾶ 
48 ργβουάηηι, οοπηπιαπΐδ βιηϊ, εἴ αὰ55 βυυπεείαῃ - 
ἴυγ ἰΔηᾳυδι ἴῃ Ῥοΐίγαπι ἀἴοί4 7 Ηἰς δἰδηΐηι νοὶυΐ ἴῃ 
Ῥδίγυπ) ἀΐοία νἱάθημαν δα " : « Ουδθοι 118 Ἰΐρανθ. 
ΤὶΒ ΒΌΡΟΙ ἰΘΓΓΆΠΙ, ΘΓιὶ Ἰραία ἴῃ Ἑο 5, » οἱ συ 56- 
υυπίυγ : ἴῃ Ενδηρο!]ο0 δυίοιη Φοδπηΐβ ϑογυηῖοῦ 
ἄδη5 βρίγίτυηϊ βδποίυπι ἀϊδορ}}5 ρ6Γ ἐπιβυ Δ  ἰομ θα, 
ἀἴεἰι “6 ; ε Αοεΐρί(6 ϑρίγιαπὶ βαποίμπη.,, » οὶ {ΠΠ 
βυπὶ ὀείποορθ. Ῥγοϊπάδ τι} ἀΐσοης ϑεγναδιοσὶ "Ὁ: 
« Τιι 668 ΟΠιεγἰδίυ5 ΕΠ 5. Ποΐ γἱνῖ, ν δὶ ποη οπηπθ5 
Πυ« ἀϊςεπίε5, μαυδᾳυλυδπι ἃ φᾶγηα οἱ βϑησυΐηθ 
γνΟΪ ΠΕ θὰ 5 ̓ος οὐοοι! ἀΐοοιέ ἢΠ|, 5βοὰ δυϊαϊο ἃ} 
ἶρ50 Ραῖγα 4υΐ ἴῃ “018 68. ᾿προβίϊο οογΐ δογυῃὶ 
γοἰδπηΐηθ, αἱ ροϑίθδ « τονεὶδίδ (οἷ βογίδπ δομίηὶ 
ΒΡΘΟΙ]Δη 68 Ἶ5.» ἴῃ βρίγίτα εἰ Ἰοφιδηίαγ,, ἀϊοοπίος 
ἀς ἢΠ|ο : « Βοπιΐηυβ 26βι8.,, » οἱ ἢΠΠ1 : ε« Τὰ 68 ΟἸτὶ- 
βίυ5 ΕἾΠΠ 5. Ὠεἱ νἱνί. ν Εἰ δἱ φυὶβ ἢος ἀΐοῖα 1, οἷυὶ 
ΠΟ ΓΟνΟδί πὶ ἃ σΓΠ6 οἴ βδηρυΐπα, 56 ἃ Ῥαίγ αυὶ 
ἴῃ οἰ 5 οϑῖ, θὰ οοηβοηιοίιγ, αι, αἱ δἷι φυϊδοιη 

ΥΕΤυϑ ἹΝΤΕΆΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Βίρυηὶ ϑρί για θηι ροΐαπὶ μοπλΐπο8 βρ᾽ γ᾿ (4168. Εἰ φιοπιδάπιοάυπι βοουπάυπι ΟΠ γβιὶ ποιηδη οἴππδς αυϊ ευπὲ 
115, ΘΠΡΙΒι 1 ἀἰσηατνν, ἀἴσόμτς Ῥγορ)θία : «. ὕιτ βα]νοβ [δεῖας οἰγῖβι0 8 5008 : ν δὶς αυοηΐαηι Ππ5{{π|4 ἀϊοίταν 
Ομεῖβμιβ, οπιῃ68 ᾿υδι} }0υ8.{{{2 5 η} : οἵ δα ρίθι:8 ϑιηΐ, δοουπάυιη ψφυοά ΟΠ γίβίι5 τἠν πὐόπ 68ι. Εἰ εἰς ἰη- 
γδηΐθϑ ἴῃ ΟΠ ΠἾ 05 ΓΟ 4 }8 ποπιἰηἶθυ5 ΟΠ γίβι!, αἱ γΓαοῖα ἀϊοδίαν δὰ οπμμ65 : ε Τὺ 69 ΟἴΓΟΒ, Οἱ ΒΌΡΟΓ ἤδη 
Ρεΐγα φϑαπίοαυο Εοοἰἐδίαπι πιθαπι, οἱ ρογίςβ ἰπίδιοσαπι ΠΟ ργωναϊοθυηι οἷ.» Ομ « οἷν ὕτγαμι Ρθίγι8 
80 ργνα! ἐυπηι ἴῃ ΄υὰ ἀρ πΠἰοαὶ Οἰεεἰο᾽ὰ5 ΕΟ οκἴδπι, δυϊ οἱ δοΟἰ 6 β8[88. ποη ργρνϑίθθιηι 4υϑι φυϊῆραί 5:- 
ΡῈΓ ρείγᾶπι, μβοὸῃ ἐχργίπη! πιλπίίοϑι 8. ΤΆπιει! πιδη  [δϑίιπι 6βι, ψυΐα μθς δάνογθαϑ ρδίγδιῃ {ΠΠ4Π| 8ιιρ6Γ “πὶ 
πὐϊδεσδιυς Εσοϊοδία, ἠες δύνογδυϑ ΕςΟΙδβίϑιη υ8 δ Ποία βιιρὸν [υ} αδπηου! ροίγαιη, Ρουνίϑ μγωνδίουαυιε 

16 Μδιι}!. χνι, 19. "7 ἰ014..20. 

(38) Αρα δὲ τῷ Πέτρῳ μόνῳ, εἰς. Ουοιποάο 5υ- 
τίογθηι Ογί ζοη 5 ἰοοιμε Ἔχ μ ἰδ ηάυπι 6558 ἀἰχίμηιι8, 

ἴα πυπο ἐχροηὶ ἀθθο γα ργοπυπιίαπιι8, ἰγα 125 Ποπιὶ- 
μὲ [υ͵686 οἶδγνεβ τεβῃὶ σϊόγαπι οἠηηίθυδ Δροδίο! 8, 
569.) ποη Ἶυγα δοάδπι δἱ ρατὶ θη ἰοηα φυλ Ρεΐίγο ἱγᾶ- 
αἀἴτ5 βυμῖ. Τάδε Οὐΐροιθ5 ἰηΐγα ἐπ αι ἠαπι : Πλὴν 
πὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω μόνῳ τῷ Πέτρῳ δεδομένα ἔοιχε 
δηλοῦσθαι δεδωχέναι πᾶσι τοῖς τὰς τρεῖς νουθεσίας 
ἔωσιν ἐν τοῖς ἡμαρτηχόσι, ἵνα. ἐὰν μὴ ἀχουσθῶσι, 

15 ὅοδη. χχ, 22. 

δήσωσιν ἐπὶ Ὡς τὸν χριθέντα εἶναι ὡς ἐθνικὸν χαὶ 
τελώνην, ὡς δεδεμένου τοῦ τοιούτου ἐν τῷ οὐρανῷ. 
᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ ἐχρῆν, εἰ καὶ χοινόν τι ἐπὶ τοῦ Πέτρου χαὶ 
πῶν νουθετησάντων τρὶς τοὺς ἀδελφοὺς λέλεχται, 
ἐξαίρετον ἔχειν τὸν Πέτρον παρὰ τοὺς τρὶς Ὑ τετν 
σαντας, ἰδίᾳ τοῦτο προτέταχται ἐπὶ τοῦ Πέτρου, τό; 
Δώσω σο: εἶς χλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ6., 
φυΐθαβ. εὐπὶ τρὶς νουθετήσαντας ᾿" 0 ἀυπίακαϊ 
οἷο, Ρείγαπι δυΐθπὶ ἰῃ οπιΐθυ8 ᾿ἰσᾶγα οἱ βΟΙν ΤῸ 
βοϑ88 ἀοοσοαὶ, μἱειήοῦοπι οἱ ΔΠΙρ] Οὐ ροϊοϑιαίθπι 
Ῥεῖγο (γῆ θει, φιιαπὶ το 40}5. αι θυδουπημα. Αὐὰ- 
δι1Π15 56 Γὴ. 20, 6 ἀΐνογθ. : « Νυμάυΐ Ιδ᾽ὰν οἴανοβ 
Ῥείγιι5 δοοορὶι, οἱ Ῥαι 8 ποθὴ δοςορὶ Ῥρίγιιβ Ὧ0- 
ἐορί!, οἱ Ζοάημ65, οἱ ὅλοοθιι5 ΠΟΙῚ δεζορίί, εἰ οίογὶ 
ϑΡΟΒ510117 Αἰ ΠῸ0 δυπὶ ἰπίδ ἦπ ΕΟ δα οἰανεβ, 0] 
γΡέοσδια φυοιἀ6 ἀϊπιπιυμιιν" 56. αυοηίλπι ἴῃ 5ὶ- 
ξηϊ σιμόν ρογβοπᾶπὶ Ῥαδίγῃ8 ροδίδραι Ἐφο]εβῖ:., 
αυοι 11} υἱἱ ἀδίιιπ) ὁϑὲ, ἘρΟἰἐβίι ἀλίυηι 681. Εγφο 
ῬΡείγυβ ὕραγαιη φοϑίαθαι Ἐοοϊοϑἰα; ΕοοΙοϑία ουγρὰβ 
Οἰετίϑιϊ! οδι..» Εὶ γι 18 ἐπ δοαπ. : « Βίουϊ ἴῃ δροσίυ- 
115 οὐπῇ Θ5δδὶ οἰϊδιη 'ρ86 πυπιόγα8 ἐπυιϊαπαγὶιθ, ἰά. 
ἐδῖ ιδαγίραυ ἰτυ5 ἰῃ (ΘΓΠΟ5, οἱ ΟΠΊμ68 6556} [π|6Γ- 
τόσαι, 50}118 ῬΘΙΓῸΒ ἡ ϑροπαϊ! : Τὰ ὃς Οἠτίδιμδ Εἰ- 
{ϊις Ὠεὶ υἱυῖ, εἰ οἱ ἀἰοϊίαν : Τίὶϑὲ ἀαὐο οἰαυέδ τερπὶ 
εαἴἰοτμπι, ἰΔμυδηὶ ᾿ἰραποὶ οἱ 80! Υθ ιν} 5015 δοσὸρθ- 

Ράτβοι, ὅπ, ΧΙ]Π. 

19 ΜΔ}. χυι, 16. 

Ε τῖι ροιεϑίδίθιη, οὐτὸ οἱ ΠΠὰἀὰ ὑπ ῃγὸ οπιίθυβ ἀϊ- 

30 1{ (οτ. κι, 48. 

ΧΡΉ, οὐ Β06 οὕτῃ Ομ πΐ 8, ἰαπαυὯΠι ροΓϑοηϑεη ξ6- 
ΓΘΠΒ ἰρϑβίι}δ αι} }181}8, ΔΟΟΟροΓΙ. [060 τπὰβ ΡΓῸ οπιιὶ- 
μειδ, Ψυΐα ὑπ|{88 651 ἰπ οπμμΐθιε. » ΠΑΡ ΙΔδιμ απ δὰ - 
ἴοι Ἑλληνιχὴ ζύμη ΦοΥΓιρὶ(, οὐ δὶς δὰ "1... 26 
Ῥηΐπιαι. βαρ : Ἐγὼ δὲ, ὅτι μὲν ὁ μαχάριος Πέτρος 
χαθολιχὸς Το ν τε χαὶ διδάσχαλος ἀπάσης τἧς τοῦ 
Θεοῦ ᾿Εχχλησίας χατέστη, πάνυ γε ἀληθές φημι" οὗ 
Εν αὐτός γε μόνος, ἀλλ᾽ ἰσοτίμως αὐτῷ χαὶ τῶν δώ 
εχὰ ἕχαστος. Ἔχει γὰρ οὕτω’ τὰς χλεῖς τῆς βασι- 

λείας τῶν οὐρανὼν δώσειν Πέτρῳ ὑπέσχετο - χαὶ 
«ταύτας εἶναι τὴν τοῦ δεσμεῖν τε χαὶ λύειν ἐξουσίαν, 
δι' ὧν ἐπήγαγεν, ἐδήλωσεν" ἀλλὰ μὴν ταύτην γε χαὶ 
τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις δεδωχὼς φαίνεται. Ὃ γὰρ ἂν 
δήσητε, φησὶν, ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον καὶ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς" καὶ ὃ ἂν 1λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
λελυμένον. καὶ ἐν οὐραγοῖς" χαὶ πάλιν: Λάδετε 
Πνεῦμα ἅγιον" ἄν τιγων ἄφητε τὰς ἁμαρτίας, 
ἀρίενται αὐτοῖς" ἄν τινων κρατῆτε, κεχράτηγνται. 
«ἔδφο αυϊάειν Β. Ῥοίρυπι ἀπ νυ βϑ δίῃ ραϑίογοιη οἱ πιἃ- 
ἰδύγιιὶ (ὀι᾽ὰ» θἱ Εροἰοδίαβ φοπϑιί απ 6886, νΘΓΙ ΠῚ 

1Δ αὐ άθη) 6556 [Δί6Ο0Γ : ἂἱ ἤθη {ΠΠ|Πὶ 80}, βΒοὰ Ραιΐ 
οὐπὶ 'ρ80 ἀϊφηίίαια υπυπιφυδπίᾳυθ α ἀποϊαοίπι, ϑ.ς 
ΘΠΪ 1} 88 Γ65 Βα δῖ : ον β γορηὶ οοίογυπι ἀδίυξιιπι 86 
ῬεῖΓΟ Ργοπιἰβίι, δὲ ᾿ρ8ᾶ8 6888 Πρ} οἱ βοϊνεπαΐ ρο- 
τοδιαίθιῃ, μετ 68 4υδ Β΄ υηχἢ,, Οϑιοπα !; 56 ᾿ρθαπὶ 
υσαυδ τε ᾳυῖβ οιὐἷδπὶ ἀροβίο 5 νἱάδίυς ἀθά 556 : 

᾿ϑυοάοσιπομο δηΐπι, ἰπᾳαΐ!, αἰ θανοτὶ δ δαροτ ἰότταπι, 
ἐτὶ: [ἰσαίαπι οἱ ἐπ σαίο; εἰ φμοάσιπηια δοἰυϑτὶ 8 ει ρον 
τότγαπι, ἐΤὶ  δοίμ μπὶ δι ἐπ σαο; οἱ ταγβυτῃ : Αδοὶρί!α 
δρίνιίαπι δαποίμηι; φμοτιηι τοηι δοτι (8 Ῥοροαία, τέ- 
πα μη! εἶδ; ει φμογαπὶ τοίἑπιοτὶ ἶς, τοί πα διιΠ|.» 
Ηυετιυϑ. 
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Ηἱτιογα Βνδηρο!!!, Ῥοῖγο ᾿ς ἀἴοια διπι; 1 ἀοοὺ! Α πρὸς αὐτὸν, οὐ σαρχὸς καὶ αἵματος ἀποχαλυψάντων 
Δηο πὶ Βρ  Γἰ (5 ΠΠῚ 5, σα θαι αυΐ 1418 ἀνϑ ἢ}, παῖς 

οὐϑὶ 16 Ρϑίγυς. Νοιβοη δηΐπὶ ἰγαϊμηιῖ ἃ ροῖγα ΟΠΊΠ65 

Ἰἰυδίονο5. Ομ γιϑιὶ, βρίγῖι4}18. 56 οὶ ροῖγ Θ0η56- 

πυοηιὶϑ 605 ΄υΐ 5] νὶ ἤσηι, αἱ ἐχ 68 Βρ᾽ εἸυ 8] 6πὶ μοί ο- 

μη δ! θδηΐ. ΠῚ] δυΐοπλ ΠΟΠΊΘἢ ἰγαθυμ! ἃ ρεῖγα, 

φυοιηδιπηοάππι (γί βίι5 ; 5δὰ δἱ οὐπὶ ΟΠ γΙ8ι1 πιθπι- 

γυ7γᾶ δἰπί, ποπλΐπθ 80 {10 ἀυοῖο ΟἸιγ ϑιἰαπὶ 5.9.6 ἀρ- 

ῬοΙ δι δα; ἃ ραίγα δυῖθη), ῬοιγΊ. Γπἀ6 γ6ΓῸ Δοοορίἃ 

οοοδβίοηθ, Ἰυϑίοβ ἃ Ο ιγίϑιὶ πιὰ, ϑϑρίθηϊο8 ἃ 

Οἰνῖϑε φαρίοπιῖα ἀδποηλίηδίοβ. 6556 ἀἶσὸδ5 ; ἰ6Π|4}}6 
ἴλοϊοβ ἀ6 γο αϊς 6}05 ποι θι5, ποπιῖηᾶ 'Π 58η- 
οἷο5 ἀσοθηϑ; οἱ αυϊοιπαιιὸ 1168 Γἀογιηῖ, ἀϊσοίαγ [15 

ἃ ϑεγναίογο {Πππ4 χυοι! ἰἰὰ 56 παῦδι : ε« Τὰ 68 Ρ6- 
ἀγα,» οἵ αυρ βοηυμίυγ; ἂἱ ἰά ἀ5408 ν᾽ : «Νοῖ 

φγῳνα θυ! Δ ν Γβιι5. Θατη : » ΟυΔΠ| Δι 6), Θ8Π| Β 

8η ομΐπι ρθίΓΆ ΠῚ, ΒῈρ0Γ φυᾶπὶ ΟἸγίδιιι5 φὐΠἶοϑε ο- 

οἰεβίϑν 5. ἃπη΄ Εροϊοθἰ Δαν ἢ Δαν θῖσαα αὐΐρρο ἸΟΘΙΙο 

6δδί : δὴ ασυδδὶ 8} δαι οιηη6. γοπὶ, ρεϊγαπὶ οἱ 

ἘροΙαβίδμι ἢ "06 ἀρὼ νϑγυ πὶ 6556 Ἔχίβιϊπιο ; Π66 Θιἰπ| 

δάνογβιιβ ροίγϑηι., δι ρ6ῦ αυδιι ΟΠ τὶδία5. Ἐφοἰοβἰᾶπ 

φὐϊθοαλι, πος δὐνογϑαβ Εοοϊ βίη βοτὰ ᾿μογὶ ργῶ- 

νδοθυηί : φαοιηδἀπιοάαπη ποη18 « νά οΟἰ τὶ 8ὺ- 

ῬῈΓ ροίγαπι ᾿3, » Ἰηχίδ (Δ φυοά ᾿μ Ῥγονθγθ}}5. 580 - 

Ρίυπι 6βῖ, τορογί γί ροϑϑῖι. Θυοι 5[ δάνογβιϑ Δ] 6πὶ 

ἰοῦ μοῦ ρινα]οθιιῖ, 4} (415 ΘΥῖ, ποι 16 Ροῖνἃ 

ΒΌΡΟΓ ιδπν ΟΠ τίβιι5. ΕΟ βίαπι ἀραὶ, πος Εο- 

αἰοδβία ἃ Ομ γίβιο βιὰ ρ6γ μοῖγαῃ φὐ  Ποα18 {πονῖϊ. ΡΘΙΓΆ 

αὐἱρρό 5ογρθιεὶ ἰπδορθβϑἃ 6ϑί, οἱ [ὉΓΙ]ΟΥ ῬΟΓΙΪΒ. ἰπ- 

[οΥὶ ἰδὲ δάνθγβαηιβ, δάθο αἱ ργορίργ τοῦυγ {Π}ι8, 

Ροτία ἰπίδγὶ διίνογϑιιβ δἂπὶ ποη ργανδίοδν; Ἐοοίο- 
δα γόῦο, ἰϑιαιδπὶ Ομ γῖσε! τ Πποίαπι,, αι} ϑδρίοπ - 

αὑτῷ, ἀλλὰ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Πατρὸς, τεύξεται 

τῶν εἰρημένων, ὡς μὲν τὸ γράμμα τοῦ ἘΕὐαγγε- 

λίου (29) λέγει, πρὸς ἐχεῖνον τὸν Πέτρον, ὡς δὲ τὸ 

πνεῦμα αὐτοῦ διδάσχει, πρὸς πάντα τὸν γενόμενον, 

ὁποῖος ὁ Πέτρος ἐχεῖνος. Παρώνυμοι γὰρ πέτρας .50) 
πάντες οἱ μιμηταὶ Χριστοῦ, τῆς πνευματιχῆς (5}}) 

ἀχολουθούσης πέτρας τοῖς σωζομένοις, ἵνα ἐξ αὐτῆς 

πίνωσι τὸ πνευματιχὸν πόμα. Οὗτοι δὲ παρώνυμοί 

εἰσι τῆς πέτρας, ὡς Χριστός - ἀλλὰ χαὶ Χριστοῦ μέλη 

ὄντες, παρώνυμοι ἐχρημάτισαν Χριστιανοί" πέτρας 

δὲ, Πέτροι. ᾿Απὸ δὲ τούτων ἀφορμὴν λαθὼν φήσεις 
τοὺς δικαίους παρωνύμους (53) εἶναι Χριστοῦ τῆς δι- 

χαιοσύνης, καὶ τοὺς σοφοὺς Χριστοῦ τῆς σοφίας" χαὶ 

οὕτως ποιήσεις ἐπὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ ὀνομάτων παρ- 

ὦνυμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους, καὶ πρὸς πάντας τοὺς τοιού- 

ποὺς ἂν λέγοιτο ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος τὸ λέγον « Σὺ εἶ 

Πέτρος, » χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ « Οὐ χατισχύσουσιν 

αὑτῆς. » Τίνος δὲ, αὐτῆς; ἄρα γὰρ τῆς πέτρας, ἐφ᾽ 
ἣν Χριστὸς οἰχοδομεῖ τὴν Ἐχχλησίαν ; ἣ τῆς Ἐχχλη- 

σίας; ἀμφίδολος γὰρ ἡ φράσις" ἣ ὡς ἑνὸς χαὶ τοῦ 

αὐτοῦ τῆς πέτρας χαὶ τῆς Ἐχχλησίας ; Τοῦτο δ᾽ οἵ 
μαι ἀληθὲς τυγχάνειν" οὔτε γὰρ τῆς πέτρας, ἐφ' ἧς 

ὁ Χριστὸς οἰχοδομεῖ τὴν Ἐχχλησίαν, οὔτε τῆς Ἐχ- 
χλησίας πύλαι ἄδου χατισχύσουσιν, ὡς οὐδὲ « ὁδὸς 

ὄφεως ἐπὶ πέτρας. » χατὰ τὸ ἐν Παροιμίαις γεγραμ- 
μένον, εὑρεθείη ἄν. Εἰ δέ τινος πύλαι ἄδου χατισχύ- 
σοηυσιν, οὔτε πέτρα ὁ τοιοῦτος ἂν εἴη, ἐφ᾽ ἣν ὁ Χρι- 

στὸς οἰχοδομεῖ τὴν Ἐχχλησίαν, οὔτε ἡ ὑπὸ Χριστοῦ 
οἰχοδομουμένη ἐπὶ τὴν πέτραν Ἐκχχλησία" ἧ τ: 

γὰρ πέτρα ἄδατός ἐστιν ὄφει, χαὶ ἰσχυροτέρα τῶν 
ἀντιπαλαιουσῶν αὐτῇ πυλῶν ἅδου, ὡς διὰ τὴν ἰσχὺν 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

Ἰηίδγογαπι : φυσηδαπηοι πὶ ΠῈῸ ε ὙἹᾺ ΒΘΡρΘΙΝ 5 ΒΌΡΟΓ ροίγϑπ), » βεοιπηδππὶ αυοὰ ἷἱῃ Ῥγονογθ 5 ροϑίυπὶ 
οβί, ρβοίογὶι ἰηνοηϊτὶ. Αὐνοῦϑιβ υδιπ Δυ!6Πὶ ρογίθ ργναϊαοτγίηϊ ἰπἰδγογαπι, ἢΠ|6 ποι ροῖγα ἀϊοοιιάιις εδὶ 
ΒιΡ6Ρ υδτη ΟἸτβιιι5. ἐο  ἶοαι ἘσοΙβίαπι, πο4ι6 ΕΘΟΙοϑ18 4188 5106 ΡΘΙΓΑπὶ δου ποδία ἃ ΟὨ γίβίο : φυοηΐδπι 
δἷνα 40] ροίγα ἱπαπη}}}}4}Μ}18. 65. βογρθηϊὶ, βίνα σαΐ ναγὰ ΕἸ οἰ δϑία ὀϑί, (ογιΐοῦ θϑὶ ρου 8 5:0] δάνεγθδηι δ 
Ἰβ!ογοόγαηι, ρεορίον Ομ γίβίυπ) νίγαπι βαρίθηιθπὶ αὶ ὁ! ἥξανίι ΒΌΡ6Γ ραῖγαπὶ Εἰ Ο]6518Π) δυ8Π1. 

" δι. χνι,18. 

(29) Ὡς μὲν τὸ γράμμα τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς. 
Ετξο αυδειιαα οο ἰοο0 ἀϊοὶϊ!, ΔΙ! ροῦῖοα ἀϊοὶ! : Ἰὰ 
ηυορὰ γε πιαχηηο ἔπ 6 ϑρραᾶγοί, φυοὰ ρογί85 πίοι, 

1 ΓΙΟΥ͂, χχχ, 19. 

Ρεεολία, Πρ 6565, ἀφβπιοη65; Γοβηᾶ ΘΟΙΟΡιΠῺ, Υἷγίι! -΄ 
[65 6856 ἴσαι. ΠΌΕΤΙυ8. 

(59) Παρώνυμοι γὰρ πέτρας, εἴς. Οτίσοπο5 ΠΟηι]. 
10 ἐπ “Ζετεμι. ; Ἑὰν ἔλθω ἐπὶ τὸν χορὸν εἴτε τῶν προ- 
,φητῶν, εἴτε τῶν ἀποστόλων, εἴτε χαὶ ἐπαναδεθηχότων 
ἁγίων ἀγγέλων, λέγω, ὅτι πάντες Χριστοῦ μιμηταί" 
ὡς ἐχεῖνος πέτρα ἐστὶν, πέτρα γίνονται. Εἰ ἐπ Μᾳφαίι. 
ΧΧΥΗ, δ᾽ τ ε ῬΓΟΌΆΠΙ15 δυο πὶ 86 5885 ἰΠ0 ὈοίΓα 5 
(6856 ρΓΟρ]Ιοῖ88, ρυϊθν αν ἀαϊἀ6π) ὁχ 60 αιοΐ ΟΝνὶ- 
δἰιι5 ἀἰοίίατ ροΙΡᾺ δρί γι 4}}5.; δἱ γδιίο 8 οδὶ ΟΠΊη 8 
ἐπιιδῖοτθϑ ΟἸ ΓΙ δ.1} δι ον ροΙγᾺ8. 6550, δου οἱ ἰὺχ 
τὴαπαϊ ἀϊουμίαν, ὁχ ὁ0 40} 'ρβ8 Ἰ)οι 05. οΟΥΠ ἢ 
ἴΙῖυχ 681 πιυηδΐ ; οἰ δ οἰΔΠ) οΧχ 60 ἀιοιί ρθε Ροίι5 
Ἁ Ὠοπιῖπο ρειγ δϑὶ 2ρρε! αίυ5, οὐτῃ ἀἰοίταγ οἱ : Τὰ 
ες Ῥείτιιδ. ν οἰο. Εκ πὶ (πίοια (ογιδγίληδ ' Φ08}., 
δὰ 6. 1,. 42 : Πέτρον δὲ αὐτὸν χληθήσεσθαι εἶπε, 

. παρονομασθέντα ἀπὸ ἧς πέτρας, ἥτις ἐστὶν ὁ Χρι- 
ς᾽ ἵν’ ὥσπερ ἐχ σοφίας σοφὸς, καὶ ἅγιος ἐξ ἁγιό- 

τητος, οὕτω χαὶ ἐχ πέτρας Πέτρος. Οτιφογίυ8 Καμο- 
δἰι. ἐπ νη βδαὶ. ρωπῖϊ, Σ «Ἰρθα (ΟΠιγίβιι.8) 6δδι δμΐπὶ 
Φφοῖνγα, ἃ αὐυὰ Ρεΐγυδ ΩΟΙΠ6Ι) ΔΟΟΘρί!, οἱ 50 ρ0Υ 4υληι 
5.0 φαϊποιίαγτυι Εἰοϊεδίαπι ἀἰχὶ!. » Εὐοογυ5 χα, 

ΒΟΠΉΙ]. ἐπὶ παίαί! 5, Ρειτὶ : « 81 Ροίγαπι ποη ἰηΕ}}}- 
ἀν αν δίυα Γοδρίοθ : ρεῖγὰ δυΐεπι δγδὶ (Ἰιγίϑβίυ5. 

ἰς ἰρίναγ ἃ ρεβίγα Ῥβίγιιβ, βίοει ἃ ΟΠ γίϑίο Ολιγίβιϊλο 

""Ὧ) ̓  Ρ ἐστοῦ τῆς πνευματικῆς, εἴς. Ῥ54]. ΟΧΥΠ}» 
ὅξι 88 ἰὩ χχύμι, 16: ΣΙΝ, πάν, 48..}1} Οογ, χ, ἡ 
υ. - 
(φήσεις τοὺς δικαίους παρωνύμους, εις. 8|ἐ 

ἢΠ|6 Ἰμῇγα ἴῃ θδπμάδπὶ βθηιθη πὶ : ᾿Αλλ᾽ εἴπερ Χρι- 
στός ἐστιν ἡ διχαιοσύνη, ὁ τὴν διχαιοσύνην ἀν μηφις, 
οὐχ ἑαυτὸν, ἀλλὰ Χριστὸν ὁμολογεῖ. θδυβ αυΐάειι }υ- 
ϑ|88 πη η}5 [ὉΠ5 6βῖ; [υϑι{|8 δυΐθη) φαὰ ἰοπιο }1- 
5:05 ἡ ὐύψ τη οἱ ποιηθη οἱ οὔ ίηδπι ἢδθαὶ ἃ }}" 
δια θ6ἱ : ποι φυοά Βαΐς ᾿πιρυϊοίυν γί δι! 5] 
4ιοιηδάπηοάπη) νοίεπὶ Ἰν}1:8. (Θπιροτγὶ5. μειεγοάοχὶ; 
86 αυΐα αἱ }ιδίυ5 οἰοίαιαγ Ποπιο, ε απΐοα ἐυγπιδι δ 
ολ1158 681 }πϑι} 8. Π6ΐ, Ποη 418 'μ56 ᾿ι5ιι5 65,, 564 
4υλ πο08 υ8ι05 [λεἶϊ, 408 νἱά 6! οεὶ ἃ} 60 ἀοιιϑι! τὸ- 
ΠΟ ΠΙᾺ δρίγτὰ πη 6115 ποϑίγα; οἱ ποι πηοῦο τορυ- 
ἰδῆλιΓ, 5644. νϑγὰ [115{1 ΠΟΙ Δ ΠᾺΡ οἱ 5.1Π|085. ,μ- 
5Π|4π| ἴῃ μΟὈἿ5 τοοϊρίεπίθ8, απυδαυΐϑαμ βθουηάυπι 
ΜΘ 5ΌΓΑΙη, 4υ δι ΘΙ (τ|8 ϑϑινοῖιι5 ρϑγιΠ}Γ δἰ πφα]ιϑ 
Ῥγοαΐ ναι, αἱ βεουηάιμη ργορυίαπι οὐ͵υδαι αἶδρο- 
διεἰοηθιὴ οἱ οοοραγοκϊοιοη). » γογυα δαμι Τιιἀθμιίηὶ 
ΘΟΠΟΙ]Ϊ, 8655. θ, ὁ. Ἶ. 10. 



1005 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΦΌΜ ΤΟΝ 5 ΧΙ]. 1006΄ 
αὐτῆς μὴ κατισχύειν αὐτῆς τὰς πύλας τοῦ ἄδου “ ἢ Α [6Γ « ϊΠολνῆ ἀοπιμπὶ Β08Πὶ ΒΌΡΘΓ Ροίνηπὶ ᾽ἢ., » 
τε Ἐχχλησία, ὡς Χριστοῦ οἰχοδομῇὴ, « τοῦ οἰχοδομή- 

σαντος ἑαυτοῦ τὴν οἰχίαν φρονίμως ἐπὶ τὴν πέτραν,» 

ἀνεπίδεχτός ἐστι πυλῶν ἄδου, χατισχυουσῶν μὲν 

παντὸς ἀνθριίύπου τοῦ ἔξω τῆς πέτρας χαὶ τῆς Ἐχ- 
χλησίας, οὐδὲν δυναμένων πρὸς αὐτὴν. 

Νοήσαντες δὲ, ὡς’ ἐχάστη τῶν ἁμαρτιῶν δι᾿ ὧν 
ἔστιν εἰς ἄδου γενέσθαι (55), πύλη ἐστὶν ἄδου, χατα- 
ληψόμεθα, ὅτι « ἡ ἔχουσα σπῖλον, ἣ ῥυτίδα, ἢ τι τῶν 

τοιούτων, » χαὶ διὰ τὴν χακίαν μηδὲ ἁγία μηδὲ ἅμω- 

μος τυγχάνουσα ψυχὴ, οὔτε πέτρα ἐστὶν ἐφ᾽ ἣν ὁ 

Χριστὸς οἰχοξομεῖ, οὔτε Ἐχχλησία, οὔτε Ἐχχλησίας 

μέρος. ἣν ἐπὶ τὴν πέτραν ὁ Χριστὸς οἰχοδομεῖ. Ἐὰν 

δὲ τις πρὸς ταῦτα δυσωπεῖν ἡμᾶς (54) βούλεται διὰ 

τὰ πλήθη τῶν πιστεύειν νομιζομένων ἐκχλησιαστι- 

χῶν, λεχτέον αὐτῷ οὐ μόνον τό“ « Πολλοὶ χλητοὶ, 

ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοὶ, » ἀλλὰ χαὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος 
πρὸς τοὺς προσιόντας αὐτῷ λελεγμένον, ὡς ἐν τῷ 

χατὰ Λουχᾶν εἴρηται, οὕτως ἔχον" « ᾿Αγωνίξεσθε 

εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοὶ, λέγω 

ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς, χαὶ οὐχ 

ἰσχύπουσι" » χαὶ τὸ ἐν τῷ χατὰ Ματθαῖον δὲ γεγραμ- 
μένον τοῦτον τὸν τρόπον ῥητέον « Ὅτι στενὴ ἡ πύλη, 

χαὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἢ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, χαὶ 

ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσχοντες αὑτήν. » Προσέχων δὲ 

τῷ “ « Ὅτι πολλοὶ, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, 
χαὶ οὐχ ἰσχύσουσι, » συνήσεις, ὅτι τοῦτο ἐπὶ τοὺς 

αὐχοῦντας μὲν εἶναι ἀπὸ τῆς Ἐχχλτσίας, ἀσθενῶς δὲ 

χαὶ παρὰ τὸν λόγον βιοῦντας (55) ἀναφέρεται. Οἱ μὲν 

οὖν μὴ ἰσχύοντες εἰσελθεῖν τῶν ζητούντων εἰσελθεῖν, 

τῷ πύλας ἄδου χατισχύειν αὐτῶν οὐχ ἂν ἰσχύσουσιν" 
ὧν δὲ πύλαι ἅδου οὐ χατισχύουσιν, οὗτοι ξητοῦντες 

εἰσελθεῖν ἰσχύσουσι, πάντα ἰσχύοντες ἐν τῷ ἐνδυνα- 

μοῦντι αὐτοὺς Χριστῷ Ἰησοῦ (56). Καὶ οὕτως ἔχα- 

Ρογίδγιπι ἰπίογὶ σαρᾶχ "Οὴ 6δὶ, ργῳνδιειμία ααἷ» 

ἄδπὶ δάνθγϑιιβ Ὁ πΊοι! 4116 ἰΙΟπιΐ οι 4υΐ ἐχίνὰ ρας 

ἔγδηὶ οἱ Εκοϊεβίδπι {δ γ]1, 86 ἰηναιϊάαγι δάνογβαβ 
1Π|4π’. 

12. Ῥοβίιιαπι ὙΕΓῸ 81 πιδάνογίθγὶ Π8 πα πιχυοάς 
406 ῬοΟσΟΔΙΟΓΙΌΠΙ ΡΘΓ 4.85 δά ἰπίδγοβ ἀδβοοπαίιας, 
Ρογίδπι 6336 Ἰη[ογὶ, ἰπι6 ΠΠΠζ 6 Πλ18 ΔηΪπιδπὶ « ΠΔθθη- 
(πὶ πλοιλιη, 40} τσαπι, 80} 41 14η ἃ ̓νε 5πιοάϊ "",» 
αυΐξαιια Ῥγορίογῦ πο]  ᾶπὶ ποη 8 βημοία 651, Ὠθηϊ6 

ἱπηιη συλ, ΡΘΙΓΔΙΏ ΠΟῚ 6858. 516 αυδλιῃ (Ἰι]- 
5{1|5 Ποῖ, ἤθηπ6 Εοοἰδβίδπν, πθηυο ἘσοΙοβὶῳ 597 
Ῥάγίεινν, 418 ΠΔῈ ΒῸΡΟΓ ρείγϑιη ΟΠ γί ϑίι φοὐϊ ἴοαι, 5᾽ὕ 
4015 Δυ6ΠῈ ΠΟΘ Β.Πρ6Γ [νἷ8 ἐθηνίοίο5 ρυάογα δῇοογα 
νυ, Ῥγοριοῦ πιυ εἰ υδἤναπὶ Ποιμίπανη οχ Ἐςοϊοοὶϑ 
αυἱ ἤάεπι ἀπιρίεχὶ ογοάιιητι", ἀϊοαπύσπν 6δὲ ἐαΐο, 
πο ἰΠυἀ πιο 5 : «Μυ] 0 νοσδι!, ρϑυοὶ νογο αἰδοιὶ, » 
566 εἰ ἰᾷά αυοὰ ἃ ϑεγναίογε [18 ἀϊοίυπι 681 αι!ὶ δὲ 56 
δοσοάυη!, υἱ Θχϑίαι ἰη [08 Ενδη 96 }10 [18 γορυ 8 "6 
« ὑομοιάϊία ᾿πίγαγο ρῸγ ϑηφυδίαπη μοτίδιῃ, 4ιυΐ2 
τημ}ιΐ, ἀπο νο]ἷ8, φυῶγοηι ἱπίγαγο ΡῈΓ διϑυδίδιη, 
δὲ 0) ΡοΙογηΐ, » ἀϊοοπάυπι οἱ ἡ ἀ ο8ι, φιοά 
βεγίρίιυν Βαυδίυγ ἰμ Μδι 58] Ενδε οι !ο 60 πιοιο 5: 
« Ουονήδπι δηρυδία ρογί οἱ ἃγοίδ υἱᾶ 661, 4 
ἀνεἶς 8] νἱτ8ην, δἱ ρϑυεΐ δυηΐ αυΐ ἱπνδηϊιηΐ δᾶιῃ. ν 
Απίπνη δυΐοπὶ 86 ἰὰ δανθγίθῃβ : ε Οὐ͵α πη}, ἀΐοο 
το 8, αιροτθηΐ ἰμίγαγα, οἱ ἤοὴ ροίογαηϊ, » ᾿ῃ{6}}}5 
665 “Π80] δά οὐϑ ρογιΐπογα αἱ 56 6χ Εροίαεία 6856 βἷο - 
τίδηλαν αυϊ πὶ, ἱπηθθο  Π 6 δαΐθηι οἱ ΡΓΩΘίοΓ 86γσ 
ΤΏΟΝἾ5. ουδη ρα οἱ ργοθρία πη νίνυμ!. ΕοΓαπι γογο 
αυϊ φυῶτυμὶ ἱπίγαγα, αυϊουπαυα ᾿πΊΡΆ ΓΘ ΠΟῊ Ροίο- 
Γυηϊ, ποὴ Ροϊογιηΐ Ῥγορίογοα απο] ροτία ἰηίογὶ 
Δάνδγϑιιβ 608 ῬγνΔἰθδΐ : ΔάγΟΓΘ8 4ὰ08 δυΐδπι 

᾿ ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΗΕΤΑΤΙΟ. 

42. Ναην οὐπὶ βοἰδπλυδ αυοὰ ὑπυθιαυούψια ρεσοϑίθμι ρθι ᾳυοι! ἀοϑοοη ἢ δα Ἰηδγοβ, ρου 81 ἰηδγο- 
ταπι, ἰη(6}}Πσίπηυ 5 φυοηΐδπι ΟΠηη8 δι ἶ πιᾶ 418 ΓΘΟΙΡ᾿ 1 51}ρ6Γ 58 ροοοδίαπι, οἱ ργορίθΓ 8 ΠΟ 6ϑὶ βϑηοίδ, θυ 
ῬεΙῖΓΆ 681 506 ΄υᾶπι Οηγίβίυς «οὐ ϊοαὶ ΕΟ οβίαπη, πους Εοοἰοβῖα οϑῖ, ἤθηυ 8 ρᾶΓ5 [προ 5ῖα5 φυδπὶ ΟΡ δῖυ 5 
φύϊβολι θυρεοῦ ρμεϊγδηι. δὲ αυΐβ δυίαπι σοη δε ἴσογθ γοῦνα} ριΟρΊΘγ τα Δ 6 ην ἰοπλΐπιιπὶ 4} ΟγΘά ΓΘ 
ϑεδιϊδηΐιΓ, ΘΟΌ δἰ Δϑιῖ 60 "μῶν ΓΟΒρΌη50 εἰϊόθηῖο : « Μυΐ νοοῖ], ρδιοἱ δυΐοπὶ οἰ δοί! : » ἰ6ηὶ [Π|0 φυοά 
θοπιΐπε5 δὐδιπιυ15 86 Γοϑροπάϊ, : « Οοπι πα 6 ἰηῦΓΆΓΟ ρῸΡ ΔηβΌΒιιπι Οβίίυ! ; ἀΐσο δπίπι γ0}}}8 αυοιἶδπὶ 
τὴ} φαςεγοηί ᾿μιγᾶγ6, οἱ πο Ροϊογι; » 6 η : ε Ουϑιη δηρυϑία ροτγίἃ, οἱ {γ λυ]ία νἱὰ 4υ:8 ἀπο} δά γἱ- 
ἴδπὶ : εἰ ρᾶυοὶ δυπὶ ημὶ ἱμνθίαη! δαι. » Οὐπδί 6 Γ8}}8 αὐυΐοπὶ {004 (Ϊοἰ! : « ΜΌΠῚ αυδγθηὶ ἰπιγοῖγθ, δὲ 
ΟΠ Ροίδυυ, » ἐμ. 6} ἢ χ68 φυοπίαπι ᾿ς ἀς {115 68. ἀϊείυπι ψυὶ ρἰογίδηίατ 56 6556 46 Βοοϊοϑῖα, πὸρ! β6Πί6 Ὁ 
ϑ0|6Π| οἴ ΠΟ 56οι πε πὶ μγβοθρίαπι Βοπιίε! σοπγνογβαμίυγ. ῥυὶ ἜΕΓρῸ αυφγυπὶ ἐπ ΓΟΙΓ οἱ ἤθη ρμοβδυηῖ, ἰά60 
πο ροβδιμὶ, φυΐδ μοῦ ἰπίεγογυιῃ ργαναίθηϊ σοηιΓᾺ 6058. Αάνογβυβ 41108 ἀυ16Π| ΠΟῊ μγῆβυδίθηι, β'μα ἀα]νο 
Ροϊεγυηὶ ἰπίγοῖγθ, υοπίϑι οπημΐδ ροβϑηηΐ ἴῃ ΟΠ γίδι9 4υ] 605 οοηίογιδι. Εἰ ἢος 5οἷγ ἀθυδιηυ8, αυοηίδπι 
δἰευΐ ρονίς βίπρυ: οἰν!ΐαπὶ ποπηῖπα ργοργία μαθθηὶ : οἷς ἀπαυαυδ ρογίᾶ ἰηίδγογυπι βεουμπάυπι βρθοίθηι 
υπϊπδουλιδαθς ρεοοδι} ργοργίιη Πα θδὶ ποιμθη : υἱ ρυϊα, ὑπᾶ ρογίδ ἀϊοίίυγ [ογηίςδιϊο, ΡῈ γ 4υᾶπη οΠηη68 
[ογιυϊοδιογὸδβ ἱηργδαϊγ 'ν τγίατα, ΑἸιο ἃ δυίθπὶ ἀδηοζαιίο (γι δι, Ροῦ αυδπὶ ἀθπορδίογοϑ Οἢγίϑεὶ ἀ6- 

36 [6. χ!, 26. 57 Μαίίῃ. νυἱιῖ, 14. 1 ΜΆ. τὰ, 934.  Ερίιεβ. ν, 27. "5 Μαῖι}). χχ, 10, οἱ χχιι, 14. 

(23) Δι ὧν» ἔστιν εἰς ἄδου γενέσθαι. Τὰ Ἰεξαγαὶ Ὁ πυ5, γαιϊοδηυβ οἱ Τδγὶπίληι8.; οὐΐεῖο δυίοπι Ηυοιὶὶ 
τείιιβ ἰπίογργεβ, ψυἱ νοεῖν : ε Ῥογ χυοά ἀδδοοπάϊυς ἰπ ἴθχια, Κυρίῳ Ἰησοῦ. Μοχ χαὶ οὕτως ἕκαστος μὲν 
84 ἱπίαγοβ ἢ ν» πος δἰΐΐθγ ἰόρογα δβί ᾿" οοϑάὰ. Βρείο, τῶν πατέρων. ᾿ δὶς ΠΔ) 61 ΟΠΊΠ68 ΠΊ88. ἰῃ ἰ6Χίι!, 5ο 
γαμίεληο οἱ Ταγίπίδηο. πε ήδη οοὐΐςο5 ἢοϊ-ὀ δ8)ᾳ. ογδπὶ οοὐϊοἰς Ηοἰπκίοι "515 δου ρίυπι εἐγαΐ ἃ} δᾶσ 
πιϊοηβὶ5 οἱ Απαιοληυβ, δι᾽ ὧν Χριστὸς ἐν ἅδου γε- 
νέσθαι, αυο5 5δθοιιυ5 681 Εγᾶβπιυβ αυἱ γοΓ : « ΟὉ 
αι Ονἰδία 5 ἰΐυγι5 δγαὶ διὶ ἰηίεγοβ. » 

(5) Οοἀά. Βερίιι5. οἱ Τατγίἴδηυβ. ποοποῦ Εγϑ8- 
Βιυ5, ἡμᾶς. ΑΙ οοὐά. οἱ γοίυ5 ἱπίογργεβ, ὑμᾶς. 

(25) Παρὰ τὸν «“1όγον βιοῦντας. Ἦος εϑῖ, λόγον 
πίστεως. ᾿ 

(56) Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ϑ8ιὶς μαρθεηὶ οσοὐ. Αμρὶ) τ 

ἀσπὶ πᾶηυ : ἔστι τις πατὴρ μοχθηρᾶς γνώμης. 
Ετδβπιυϑ: ε Αἰφυδ τὰ αιΐίδᾳυθ 40} ρά1ῸΓ 6581 ὑθ 8 
δαηιςηι 5 ; » ὍΠΑ4Θ 5ὶς δυπὶ ἰερ͵856 σΟη͵ οἴδΓ ΟΠ 
Ἠυδιΐο ροβδιιπιυϑ : χαὶ οὕτως ἔχασςος μὲν ὅς ἐστί 
τις. Ῥυϊογθιη ἴδιηθη ἰδοιοποῖ το πυΐπλυ5 νοὶ ο}» 
Βα γνϑγθᾶ 4ιφ Ἰδοοπὶ ράᾶιῖο ἰηΐδτίυδ : Ἤδη δὲ χαὶ 
ἔχαστος τῶν ἑτεροδόξων, Εἷς. 
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Ροτί88 ἰμίογὶ ποὴ ργωνδίθηὶ, {Π| φυθγοπίο8 ἰπίγαγθ, 

Ροϊογυηί, οπιηίϑ ν᾽ 165 ἴῃ 60 4 φογγοθογαὶ 608, 

Βοιηΐπο 71658ι. ΑΙχυ [ἃ υπυβαυΐδαιδ 6Χ 118 41 ρτὰ- 

σὰ βυηίθη ἰδ ρᾶΐῖγα5. δι πί, ἃγο  !θοίι5 ΔοῖυΒ 6δὶ 

Ρογί δου)ι8. ἱπίοτί ; 4υΐ νθγοὸ ἰδ] πὶ ΓΕΓαπὶ ἃγ- 

οἰ ἢ δοιὶ ἀσοιτίπ ομροπὶ βυδπὶ γιββϑίδη!, πα 5ιΓὶ 

ϑιιηἱ, οἱ ἀἰδροηβδίοι 5, βθυν θη! 65 ῬΓΆΝΟ βογπ)οηὶ 

τανρίοίαι 8. ἑδυτγίοϑιοτί. ΑἹ οὰπὴ τηυ}188 δἰπὶ εἰ Υἱχ 

πὐππδιαπάα ἰπδεὶ ρον, πὰ}}ὰ ἰμογὶ ρογίὰ ργῶνα- 

Ἰθθῖι δάνογβιβ ροίγδπι), νοὶ Ἐσοϊοβίαπι 408 ΠῚ ΒΌΡΕΥ 

Πίληι Οἰιγιβίυ5. δι οαῖ. γαγιθ δίμθη Υἱ ποηη}}}ἃ 

ῬοΙΙοπὶ μα ρογα, φυὰ αυοβάδπι ΘΥΟΙηΔηὶ 4 ᾿ἰ5 ἤθη 

γοβίβϑίυπί, πὸ δάνδιϑιιβϑ 688 ρυφηδηῖ; ΒυρογΆΠυΓ 

δυίοαι δἷν 4} 115, 4] ργομίονεα ιοά 40 60 ποῃ Γθ- 

εράυαί αυὶ ἀϊχὶϊ δ: ε« Ε5Ὸ 801) ΟδιμΠ}, » ΟΠΊΠΕΒ ἴμ- 

(ἐγὶ ρογίδϑ δχ διηΐπια δυᾷ ἀεί γθβάγαηι. Αἰᾳυς ἰὰ ᾳυΐ- 

ἄδπι βοϊδπάσπι δβὶ, χιδιιδάνποάιπι υν)ῖτπν ΡΟΓίΩ 

βἰηφυ! ργορτγία μδυθηι μοπἶν» ἐούσιῃ π060 ροῦ- 

εἶδ ἰμουὶ ργὸ γαγ 5 ροσολίογιπι [ὉΓΙΠ8 ποηνΐη ἱπ|- 

Ῥοηΐ ροβ88; (ἃ υἱ ὧπᾶ ἰπίοτὶ Ροτγία [οτηίοδιίο ἂρ- 

Ροἰϊοῖυν, ΡῈ’ αυληλ 110 Γ (δου 5.28. βοοτγίδιογοϑ; 

Αἰίδια δυίϑην ἰμΠοἰδιϊο, ΡῸΡ ἀυδπὶ ἰμ ἰπίδγιηι ἀθ- 

βοδηθυηϊ, φαὶ Ἰϑδυπα ἐμ οἰδηίιγ, δέιη γ6γῸ εἴ ὑπ ι5- 

ΘΆΙΟΕΝΙΒ 

ἃ στος μὲν τῶν πατέρων μοχθηρᾶς γνώμης ἀρχιτέχτων 
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γέγονε πύλης τινὸς ἄδου" οἱ δὲ συνεργοὶ τῇ τοῦ 

ἀρχιτέχτονος τῶν τοιούτων διδασχαλίᾳ, ὑπουργοί 

τινες καὶ οἰχονόμοι δουλεύοντες μοχθηρῷ ἀρχι- 
τεχτονιχῷ ἀσεόδείας λόγῳ. Πολλῶν δὲ χαὶ δυσα- 

ριθμήτων οὐσῶν τῶν ἄδου πυλῶν, οὐδεμία πύλη 

ἅδηυ κατισχύσει τῆς πέτρας, ἢ Ἐχχλησίας ἣν ἐπ᾽ 

αὐτῇ Χριστὸς οἰχοδομεῖ. Πλὴν ἔχουσί τινα ἰσχὺν αὖ- 

ται αἱ πύλαι, ἀφ᾽ ἧς τινῶν μὲν χρατοῦσι τῶν μὴ 

ἀντιτεινόντων χαὶ ἀνταγωνιζομένων πρὸς αὑτάς " ὑφ᾽ 

ἑτέρων δὲ νικῶνται, τῶν διὰ τὸ μὴ ἀφίστασθαι τοῦ 

εἰπόντος" ὁ Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα, » πάσας τὰς ἄδην 

πύλας χαθελόντων ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς. Καὶ τοῦτο 
δὲ χρὴ εἰδέναι, ὅτι, ὥσπερ αἱ πόλεων πύλαι ὀνόματα 
ἔχουσιν ἑκάστη οἰχεῖα, τὸν αὐτὸν τρόπον αἱ τοῦ ᾷδου 

Β πύλαι ὀνομασθεῖεν ἂν χατὰ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτημά- 
των, ὡς μίαν μὲν ὀνομάζεσθαι πύλην ἄδου πορνείαν, 

δι᾽ ἧς ὁδεύουσιν οἱ πορνεύοντες" ἑτέραν δὲ ἄρνησιν, 

δι᾿ ἧς ἀρνησίθεοι εἰς ἄδου καταθαίνουσιν. “Ἤδη δὲ χαὶ 
ἔχσστος τῶν ἑτεροδόξων (27), καὶ γεννησάντων ψεὺυ- 

δώνυμόν τινα γνῶσιν, ᾧχοδόμησεν ᾷδου πύλην, ἄλλην 
μὲν Μαρχίων, καὶ Βασιλίδης ἄλλην, καὶ Οὐαλεντῖνος 

ἄλλην. 

φυΐδᾳυθ ἱἰἰϊογαιῃ φυὶ ἀϊνεγβὶβ αὖ Ἐροἰοβία ορίηἰοηΐθυ8 δάπῷγθηὶ οἱ δἰϊψυλπι [δ|8ὶ ποιηὶπὶ8 δβοἰδηιίααι 

ξοιυδγιηι Ἶἢ, ΡΟΓΙΔΠΙ ἰηἴαγὶ φι σανίι, αἴᾶπι αι ίάοπι Μαγοίοη, Βαβ. 1465 δἰ ίὰιῃ, οἱ δ᾽ίϑιη γα]οπιϊμ5. 

15. Ηἰς ἰφίίαν ρογί ἱπίδγοναπι ἀἰοῖδθ διηῖ. [μ 

Ῥεαϊπιΐϑ νθγο ργϑ 5 οὶ} Ριομίιεία ἀΐοαπ5 ᾽ὁ : ε Ουἱ 

ΦΧ] 85 πιὸ ἀθ ρογί 8. πιο 8, υἱ Δι 1ἰ|6η͵λ ΟΠΠΠ68 

Ιδυϑαιίομδβ (085 ἴῃ ρογιῖβ {Π|π ϑίοπ. » Αίᾳυς δχ Β00 

Ιφοο ἀϊβοίπιιϑ βετὶ πυπανδον Ρύ556, αἱ 4υ] ἡθῃ 

δχοίϊαιαβ Γαϑγῖι ἀ6 ρονεῖβ πιογεἶβ, οἱ 4 ρογι8 δίοηῃ 

βοὴ ΡΟΓΥΘΠΟΙΙΣ, οἰ Π65. ἰδυθδι. Ομ6 8 Ι)εῖ διηυπϊαγο 

Ροβοῖι. Ῥουγίῶ δυίεπι ϑίοη οΟηιΓΑΥΪὰ Ρονε8. που 5 

ἰηι6} }ὶ ροββίμι, δίίδο υἱ ρογίὰ τιυΓι 15. 5ἰ1 ἰυχυτία; 

Ροτῖα δυίθιῃ ϑί0η ολϑα 8 ; πΟΓΙΪΒ ἰΐθῖι, ἰη)υδε εία ; 

οι γΘΡῸ ἡιιι εἴα, αυδιι οβιθιἀδη8 Ρεορίιοία αἰι 8: 

« πες ρογία Ῥϑυπιίεϊ, }υ5ιὶ ἱπιγαθυηι ἴῃ Θ8η1; » οἱ 

ΓυγΘα πὶ ποτ ϊθ ρονί8, 5.1 εἰμι ἀΐταϑ ; Γογυ 0 γΘΡὸ, 

ϑίοη : ἱπιργυιάδιιία,, μιογιβ8; οοπίγαγία δυΐθαι {}}} 

βαρί δια, δῖον. Οπιηίθαϑ δΔυΐοπὶ Ρογιῖ5 δοΐδι 88 

ΓΑἰϑυιπι ΠΟΠΊΘΙ φΘΓΘΙ 5 τ ΟΟηίΓΑγίὰ 6δῖ Ῥοτίδ ν6- 

Ἐνταῦθα μὲν οὖν πύλαι ἄδου εἴρηνται" ἐν δὲ τοῖς 
Ψαλμοῖς ὁ Προφήτης (58) εὐχαριστεῖ λέγων" «. Ὁ 

ὑψῶν με ἐχ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, ὅπως ἂν ἐξαγ- 
γεῦω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυ- 

γατρὸς Σιών. » Καὶ ἐχ τούτου δὲ μανθάνομεν, ὅτι 
μήποτε οὐχ οἷόν τε ἐστὶν πάσας δυνηθῆναι ἐξαγγεῖ- 

λαι τὰς αἰνέσεις τινὰ τοῦ Θεοῦ, μὴ ὑψωθέντα ἐχ τῶν 

πυλῶν τοῦ θανάτου, καὶ γενόμενον παρὰ ταῖς πύλαις 
Σιών. Πύλαι δὲ Σιὼν ἐναντίως νοηθεῖεν ταῖς πύλαις 

τοῦ θανάτου, ὡς εἶναι πύλην μὲν θανάτου τὴν ἀχ»- 
λασίαν, πύλην δὲ Σιὼν τὴν σωφροσύνην" καὶ οὕτω 
θανάτου μὲν τὴν ἀδικίαν, Σιὼν δὲ τὴν διχαιοσύνην, 

ἥντινα δειχνὺς ὁ προφήτης φησίν" « Αὕτη ἡ πύλη τοῦ 

Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ " » καὶ πάλιν 
τὴν μὲν δειλίαν, θανάτου πύλην" τὴν δὲ ἀνδρείαν, 

Σιών " καὶ ἀφροσύνην μὲν θανάτου, τὴν δὲ ἐναντίαν 

ΥΕΤΟΒ5 ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

βοδιάμηὶ ἴῃ ἰπίδγοϑ. Τοτιΐα ουρίἀἰτᾶ5 ραοιπίδνιιπι, ΡῈ αυδιη οὐρίαϊ ροουηΐάγυπ) ἱποθάυηϊ, πο Ὠώ0, βθὰ 

τοι ΠΟ Π88 Βογνίθε8. Δάδυο ἀυ!θπὶ δι ἀπυπαυΐβαι6 Βα Γοϑἰ γον γα πὶ δι οἰο πὶ αι] Δ φυδπι [415] ποιηί πὶ 

βοίδηίδπι ρεπαετυηί, δα! βοᾶν! αἰϊφυδηι ἱπίεγί ρογί3πι. ἔπ αἰ ἴδην αυΐάοιη Μαγοῖοι οἱ Βαβι} ἀ 8 : δίίδιη δὺ- 

τὸπὸ γαἰοπή 5 : εἰ δίς βίηχα! ρϑίγεβ βἰηριυίογανι ἀοφηιαίαπι ρογνθγβογαπὶ,, 4881 δγονέιθοι! ἰηρίε(διῖ8, 
ρογίδβ δ᾽] 4ι88 ἰπίογογαπι ΘΟηΒίΓαχγαηί; δὲ τη ἰμενανν ρὸν 1158 αἱ βεφαμπιυγ ἀοϑιπδία Ραγνογβιιδιὶς ᾿]- 

Ἰογυτν. ὕμη 5ῃι: ΘΓΒῸ ΤᾺ }}18 οἱ ἐμ απηθρα 9} }65 ἐμ όγόγαπι ρου, πα} Θλγιπὶ ργδν ει Θοη Γᾶ Θὰ πὶ φυὶ δυΐ 

Ρϑίγα δβί, δυι ζϑ !οαῖα ἘροΙοβία βυρον ραίγδιη. Τλιηθη ρογίξ ἰϑίφ αἰΐχυλπι μι θθὴῖ νἱγίυϊαπι.,, φιιοιίδιῃ 46- 

ΨνΘΓΒῸ5 84 008 ἀυΐδοπὶ ργθναίθη!, 40] 5ὲ ποι δχιθηάμθηι δάνογϑυβ Θᾶ8., ΠΟΩΗϊ6 σΟμ δι Γαδ ϑίογα οἷδ᾽ αὖ 

8115 δυΐδι υἱποαμίαγ, φαΐ ποι τεοθάπμς ἃ) 60 φυί αἰχὶ! : « Ερο βυιῃ ἰδπυᾶ; » οἱ ἰάδο ἀδϑίγυμιπι ΟΠἸΠ66 'π’ 

(δγογιπὶ ρογίδ5 Δ} ΔηΪπιὰ 5:18. 
15, Εἰ ποη βοίυπι ᾿ΐς ρον ἰηδγογαπι ἃρρο!]ἀπίυγ ρεσοδία, 86 ΕἰΪλπὶ Ριοροία ψιαιϊα8. ἀψεπβ θ60 4] 

ϑυθίοναι Βα πι 168 ἀδ ρους πιογιἰὶβ ἀθογϑιπὶ Θομ δἰ βίθι 1115, αἰεὶ! : « Ουἱ Θχ4}188 π|ὲ ἀθ ρογι 5 τηογ5, υἱ 

μαπυμ δι. ΟΠΊ 68 ἰλυάο 8 (085 [η) μογί!8 θ]ἴ: Βίοη. » Εχ ποὺ διΐηι αἰξοίμιι8 φυΐα (οντ8 ροββί θἷ!6 ποη εϑὶ 

Αἰϊᾳιδιη οἴῃ μ68 ἰααά65 Παὶ δι παμίίαν6, εἰδὶ ὀχ! αίι5 [6 γ]} ἀδ ροΓ 5 πιογι 8, οἱ [οί υ5 ἐαοτῖς ἴῃ οἰημίθι5 

35 ἡοαη. χ, 1,9. ὙΙΤιΩ. νυ, 3980θ. 5 Ῥ52]. ιχ, 1ὅ. ὅἜΡρ4), οχνιι, 20, 

(21) Ἤδη δὲ καὶ ἕκαστος τῶν ἑτεροδόξων, εἰς. (58) Ἐν δὲ τοῖς Ψαλμοῖς ὁ Προφήτης, εξ. 
Ἐρ:ρῃδηΐα5. ἰμ Αποογαῖ, α. 9; ΤΙδορ γίδοῖυβ ; ατο- 
ΚΟ γΗ5. Μᾶχι. Εσχροειι, ἐπὶ Ρεαί. μαπῖι.; Ἐσλμγ πα 5. 
υετιῦϑ8. 

᾿Διμυγοβίυβ 11). 06 ὅοπο πιογιΐβ, οαρ. 12, εἰ (οιπ» 
πιεηῖ. ἐπ ἴμιο. τα, ΤΠΘΘρΙγ]Δοίυ5. 10. 
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αὐτῇ φρόνησιν τῆς Σιών. Πάσαις δὲ ταῖς πύλαις τῆς Α Γῇ βοίοινῖ5. Οίοταπι δάνογίθ δἂῃ Ῥγορίον {πὰ 55 : 
ψευδωνύμου γνώσεως μία ἐναντία ἐστὶ πύλη ἡ τῆς 
ἀψευδοῦς γνώσεως. Ἐπίστησον δὲ εἰ δύνασαι διὰ τό" 

« Οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμὰ καὶ σάρχα, » 
χαὶ τὰ λοιπὰ, λέγειν ἑχάστην ε ἐξουσίαν (59), καὶ 

χοσμοχράτορα τοῦ σχότους τούτον, καὶ πνευματιχὸν 

τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ν» πύλην εἶναι 

ἄδου χαὶ πύλην θανάτου. 11ὐλαι οὖν ἄδου λέγοιντο 
χαὶ αἱ ἀρχαὶ, χαὶ ἐξουσίαι, πρὸς ἃς ἣμῖν ἡ πάλη; 
πύλαι δὲ διχαιοσύνης ε τὰ λειτουργιχὰ πνεύματα. » 

Ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν χρειττόνων πολλαὶ προλέγονται 
πύλαι, χαὶ μετὰ τὰς πύλας μία ἐν τῷ " « ᾿Ανοίξατέ 

μοι πύλας δικαιοσύνης " εἰσελθὼν ἐν αὐταῖς ἐξομολο- 

γήσομαι"τῷ Κυρίῳ, » χαί" « Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου" 

δίχαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ" » οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἐναντίων, πολλαὶ μὲν πύλαι ἄδου χαὶ θανάτου, 
ἐχάστη ἐξουσία ὑπὸ πάσας δὲ ταύτας (40) αὐτὸς ὁ 

πονηρός. Καὶ πρεσέχωμέν γε ἐφ᾽ ἑχάστης ἀμαρ- 

'κία: (41), ὡς εἰς πύλην ἄδου τινὰ χαταδαίνοντες, εἰ 

ἁμαρτάνομεν" ἀλλὰ ὑψούμενοι ἐχ τῶν πυλῶν τοῦ 

θανάτου, ἐξαγγείλωμεν πάσας τὰς αἰνέσεις τοῦ Κυ- 

ρίου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών' οἷον ἐν μίᾳ 

πύλῃ τῆς θυγατρὸς Σιὼν, τῇ χαλουμένῃ σωφροσύνῃ, 

ἐξαγγελοῦμεν ἀπὸ σωφροσύνης τὰς αἰνέσεις τοῦ 

θεοῦ" καὶ ἐν ἄλλῃ, τῇ διχαιοσύνῃ, ἀπὸ δικαιοσύνης α 

πὰς αἰνέσεις τοῦ Θεοῦ. χαὶ ἀπαξαπλῶς ἐν πᾶσιν 

οἷς γινόμεθα ἐπαινετοῖς, ἐν τούτοις γινόμεθα 

ἕν τινι πύλῃ τῆς θυγατρὸς Σιών" χατ᾽ ἐχείνην 
ἐξαγγέλλοντες αἴνεσίν τινα τοῦ Θεοῦ. Ἐξεταστέον δὲ 

« Νοη δδὶ πο)ῖβ οο]] αοἰαιῖο δὐὐνογβιιϑ σάγηθηὶ οἱ δ8η- 

συΐϊποπι, » δἱ φϑίθγα, μβοβϑὶϑ ἀΐσαγθ ὉΒΑΠῚ413}61|6 
« ρο(αϑἰδίαη), οἱ πηι πὰϊ γϑοίογοπι ἰθηοῦγαγυπι ἢ - 

Ταπη, οἱ δρίγίτυδ]6 ποαυ δ ἰη σΟἸ οβεθυ5 35,» ρογί3πὶ 

6556 ἱπίεσὶ, οἱ ρογίδπιη πιογι 8. [φἰτὰΓ ροτ8 ἰπίογοσ 

τοπι αἰεὶ φυδϑιῖ ρεϊποίραίασ, οἱ ροιοϑίαίοϑ, δ νει δῦ 

4088 πο 8 οοἰϊοἰ4|10 ε8ι; ρογίας. ὑθγὸ υδι!α:, 

« πιϊηἰβιγαίοῦὶὶ ορίγίτυ5 δ.» Εν αυσπιδάπιοάυπι ἀς 

τρο]!ογίθυ5 πιι 85 ργίυϑ ΠπΙΘΠΊΟΓΔην ροτγίδ, οἱ ροϑὶ 

Ῥογίδβ, ὑπ 60 ἴοοο δ: « Αμεογίτ6 πλδ}! ρογίαβ }υ5{}- 

εἶκε, ἰπαγαβουβ ᾽ῃ 688 ΟΠ Π 6 θὸγ Ὠοηιΐπο; » ει: 529 
«ΤΠ ροτία Βοπιίηϊ, 511 ἰπιγαϊνιηι ἰῃ δαπὶ ὅδ: » 

Ἶια οἱ ἀ6 ἐοπῃίγαγὶ 8, πλεΠ15 ΡΟ 8. δυὰς ἰη[αγὶ οἱ 

πιοῦιἶ5, βίηφι νὐ Δ εἰΐςοὶ ροιοϑιϑίος ; 50} οπηηΐθιι8 

Β γδγο Ι͵5 Ἶρβ6 πιδὶιβ. 564 οἱ οϑυιὶ 5 Πλ118 5006 ὑποὸ- 
4ηοαια ροοοδίο, αυδδὶ ἴη ἰΐψυδαι ἱπίδγογιῃ Ρ0Γ- 

13π| ἀδβοθιάθι!65, δἱ ρϑοοοπιιβ; 86 δχδ] δι! ἀ6 
Ρογεΐβ Ἰπογιῖβ δηημμ 6 Π|0}5 Οπιη68 ἰδιἀδιίίοπο5 Ὠ.- 

πὶ ἰπ ροτιῖβ ἢ] Θίοη ; νογὮ! οατι5α, ἱη α)8 ΡΟΡΙΆ 

Ια ϑίοη αι οϑϑι [85 Δρ} 6! ]4ιυγ, δα ΠΕ} 0} π|8 

ΡῈΓ οαϑιϊιθπι ἰαυκδιοη68 Ὠεΐ ; οἱ ἴῃ 4118, }υ 5:18 

νἱδο!οαι, ρογ }πϑι{{ἰἸ8πὶ ἰΔυϑαιοη65 Ὠοὶ ; οἵ το ΓΒ 

ἴῃ φυϊθυβευπαια γορυ8 ἰδυ 6 αἰση 8 νογβα πη, ἰῃ 

||8 δαπιυβ ἰῃ αἰΐφυᾶ ρογίᾳ ἢ] δίοη, μὲγ ἢ] πὸ 8η- 

πυπείδιι65 δυάδα! ὁπ απ δ] αυληὶ |)ε͵. 5604 οἱ αυᾶ- 

τοηάθιη δϑὶ φυοπιοάο ἀϊοίι πὶ δ[1 ἴῃ 4]1η10 6 Ῥπ0- 

ἀδοΐπη 5 : « Οὐΐο παδυογυηὶ οογγὶρίθπιόπι ἰῃ ροτΓίδ, 
οἱ Ἰοφυρηίοιι ρογίουια δυοπιίηαι! συηΐ, ν» ΕΟΓίΔ556 

πῶς ἕν τινι τῶν Δώδεχα λέλεκται" « ᾿Εμίσησαν ἐν Ο ἰρίτυγ 15 εδῖ 6 ροτιἰᾳ Π]15 ϑίοι), φυὶ τεἀᾶγραὶϊ! 608 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
τι ϑίου, Ῥογίβ δυῖοπὶ Θ'0η συηιγαγίας ἰη 6} Προπάδ δυὴΐ βΟγΙΪ8. τπουιῖβ : οἱ 9811 4] ἀ6 πὶ ρογί8 πιονιῖς 

υχυτγί, ροΟΓΙδ Δ 16} ϑ᾽0ι. ΟἈ81{88: ρογία που εἶδ Ἰη νι} 125. ρου δυ!6 πη) ϑίοη ᾿υδε{|4 ; ρΟΥΙΔ ΠΙΟΓΙΪ5 {πλοῦ 
Εν ϑίοη νἱγίιβ ; ρογα πιογιἰβ ἰμβὶμίοπεία,, ρογία ϑίοπ ϑαρίοιϊ. ῬγΟμΙΟΓ 4188. Ο1}}}}68 ροτί88 ἀΐσεθαὶ 
τορῃοίδ : « Αροτγῖα τ ΐ ρογίδ8 [υ8ι1{1ώ, αἱ ᾿πστοβδιι8 688 ΟΟυἤιοαΓ θοπιῖπο. » ὑοποίάογα λάϊι!ο δἱ ροίε5 

εἰ 1 φιοά ἀϊείιυν : « Νόη δβὲ ποῖ χοἰ υοἰ4ιἴΟὁ οὰπὶ φοῶγης οἱ βαῃβιίπα, 56 δάνεγϑθιιβ ροί(εβίδίθϑ, 
δύνογϑιιβ Γθοίογαβ. [}}}}8 τπαπάϊ ἰοηαυγάγιπ), δάνθγϑιιβ βρί γι} πϑαυΐεϊ ἰπ ΘΟ δι θυ 8,» ΠΘ [Ὀγίδ 
εἰ υπδηυξα!θ ρο(οϑία5 οἱ ὑπυβαιΐβδη6 γοοῖοῦ παρὰ ἰνυ}ι.8., πησ δ απο γαγιπι, οἱ βδίμβα! βρίγί- 
165. μου} 185 ἰη οΟΙ 65. 1}}}8, ρογίς δἰπί ἱπίδγογυπι οἱ ρογίᾳ πιογιῖ8, αὐ 8. ΡΟΓΙΐ5 ΘΟὨ ΓΆΓΙΩΒ 5} ἀρμε}- 
Ἰλπάας πη} 128 ροτίδ5 [5}1|:8, δρουπαυη 9ηρ6105 Πεὶ 4} « 56 5ρ "1108 Δ πιϊηἰβίογῖ α πὶ ἰΓΦΠΒΠ) 55] ριΌριος 
608 41|ἰ δυμὶ ᾿πεγδαϊδίυτὶ βα]υίοπι. » Βίουϊ δηΐη 6χ ρᾶγία νοπᾶ πιυ! ἀϊσιιίαγ ρογί ; ροϑὲ μν} 958. Δυΐ6 πὶ 
δδὶ ὑπ ἐϑουπάμπι φυο αἰεί ; « ρον τη ]ν ρογία5 [υ5.{π|:0. οἱ ἢν ρΓοΒ58. 688 ΟηΠ 6 Βοιηΐπο : [ας 
Ρογίβ [λοινίπ, }α5ι1 Ἰπίγαθιπι ἴῃ δϑιη : » Βοιηΐμι!5 ἜΓρῸ 681 ροτῦιὰ οιμῖηΐ δίμρυ !αγὶβ : δὶς ἴῃ ραγία πιὰ 
παι 4υΐ εππ 81η1 ροτίιδ ἱπίρογιηι οἱ που εἰς, ἀπϑαυφααδ νἱἀο σοὶ ροι 888 Δάν γβα 8. αιιᾶπὶ ΠΟΙ ε14110 
ποδὶβ οϑὲ, 5: ρὲ ΟΠῚ 65 δυΐθιη ἃ]1115 ἰρβ0 πα Π θη 115 ρογία δι που τ5 οἱ ἐμ! γόγιπ). ϑοίθι 68. ἜΓΡῸ δίηρυ 8 
δρΘΟΙο5. σΑΓΠΔΙ ἢ ̓ ᾶΞΒΙ 001}, ΡΟΓ ἡὰ5. ἀοϑοθπαδηυ5. ἴῃς πιογίοιι 8] ρϑασαυθγί Π}18, ον Θὰ Π} 15. 8}} δἰδ υ. 
Ποη ΡΘΟΟΥΠΊΙ5, 56ι} ΘΧ 1811 (6 ρον 15 πιογ εἶθ Δπη αἰ ΘΙ 8 ΟἸΠ 65 ἰλυα 65. θεὶ ἢ ρον 1158 {Π|: δίοη. ὕτ μυῖα 
ἴμ υπᾶ ρυγία {ΠΠπ δίοη 4ὰ:» ἀἰοίειν οαϑιϊιὰ8, ἰῃ οαϑι δια αι 68 Βοΐ ἀπ πθιηυ5. ΕΓ ἴμ αἰίαγα αὰ: ἀεί Γ 
Ἰαβειι4, ἰδυ}68 θεῖ δηπυμείδην5. ΕΓ σαημδγα τοῦ ἴῃ ααϊθυδευπαας ἰδ θ 1165. {πογί πλι8,. ἴῃ 6᾽8. Ροββυμηυ8 
Ἰδλυιάθβ θεῖ δημυηίίαγα. [ἢ 400 δύ 16}} Π0} [ἀν Ἰπλτ18, μοι ἰΔιιάδτγα ροσϑυηνα5. θδιπ). ἰΔ60 ἀϊχίπι08 ΘΌρΓ ς 
Ηἶδὶ αυΐ {πὶ ἴῃς Οπηπίυβ ρον ε5 ϑίοπ, πολι ρυϊοϑὲ οπλοὺ ἰαα 5 δὶ ἀπμαμιίαγο. Ουονίαην δι 6 πὶ [δοιἱ 
50 1}115 π᾿ 06 αἱ ἀὰ μογιῖδ5 Ἰο μάταν. πὰ φαύψηα πο ρυο ρῥτιδιογουπίαπι αυοὰ ἀΐοῖι ργοριιεία : « Οἰἰεγαμς 
ἴῃ ρογεβ ἀγρυοηίθιη, δὲ συ γθυ πὶ δα πο πὶ ΔΡΟΠλπΔ 1} δαηΐ, » 6 [ογῖθ ὰϊ ἴῃ ρον 8. ἀγραυθί,, διἰδη 1056 
υπὺ8 ὁ5. σομ 5 ΒΘ {πὸ 8. ΡΟΓΙΪδ {ΠῚ 5θη, ἀγβυδηβ 605 4} ἴθ σΟμ Γαγ 8. ρΟΓΕΪΒ σθηδίδίυμί, 14 ἐδ, ἰῃ 
Ροσεαιί5, ρυγίβ πιο 8 οἱ ἰηίογογιηι. Ναο δπίηι ροίεδὶ 4υ}5 Ἀγ ΘΓ βδϑηοίθ. εἶδ ἰμθὸ οομδίδίαι ἴ Ρογιίῷ 

23 Ἐρ]ιε8. Υἱ, 13. 35 ἰδ]ά, 5). συγ, τ, 14. "5 Ρρ8). ον", 19. δ 5 }. οχυ!, 20.  Απιοβ Ὑ, 10. 

(59) Λέγειν ἑκάστην ἐξουσίαν. Μία τας. 
Μλξιν. Εχροεῖ!. ἐπ Υ]] Ρεαίπι. ρωπῖι. Ἠσυετιυβ. 

(0) 'ΥὙπὸ πάσας δὲ ταύτας. Υαιυδ ἰπίαγργοβ, 
εἰ Ἐγάδπηϑ : ς« ϑροΓ ΟΠ 65 δυο. » Υ᾽άδητΓ 
ἰοκί556 ὑπέρ. Ομιποθ ποβίγὶ σοι. πι88. ὑπό, αιοι 
Τεθροηθοι ||8: μετὰ τὰς πύλας μία. Ὑ πὸ δι" 6}} 
Ὠΐς ὀγι μοι, ποθὲν γυϊποίραια ἀοπδίφηαι, (1 Διμο- 
ἐντὶ Παυριῖυ5. 

(41) Καὶ προσέχωμέν γε ἐφ᾽ ἑκάστης ἁμαρ- 
τίας, εἰς. Ηϊατοηγιηι8 |10. νι, ἐπὶ 1δαΐαπι : « 
4υοπιοῦο ρυτγίϑε πιοῦ 5 ΓΕΟΡ 6886 ροροδίᾶ ἀδ 48 
84 Ροιγιπ εἰοϊίυγ : Ροτία ἱπίετε ποη ρταυαίεθιηι 
αανέγδιιπι 16: 8[5 ρυγᾶ8 08. Οἰμπΐα Ορθγὰ νἱῦ- 
ἀυλθ), αὐὰ8. 4φυὶΐ {[πϑγὶ} ᾿ΠρΓΈ5518., ὕμᾶπὶ ἰπνοηϊοὶ 
μυγίαιη, ὁ 4υὰ ον: ας ροτία θοπιϊΐ, γαρε 
Ἱπιγαϑιιηῖ ἐπ ἐφν. ν ἰἰσετιῦΝ. 
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ἐπ βογιῖ8 χυΐ ἰπ οοπίγατὶἰΒ ρογί μυὶς γογβᾶπίαγ α πύλαις ἐλέγχοντα, χαὶ λόγον ὅσιον ἐδδελύξαντο. ν 

Ρδεςατῖβ, ρογίαγυπι ποῖιρα ἱπίογὶ νοὶ πιογιῖβ. Θιοὰ Μήποτε οὖν ὁ ἐν πύλαις ἐλέγχων ἐστὶν ἀπὸ πυλῶν 

εἶ ἰϊα ἰὰ ἤθη ἱπιογργοίδτίβ : ε Οὐΐο μαϑυδγιιπὶ οογ- θυγατρὸς Σιὼν τοὺς ἐν «οἷς ἐναντίοις τῆς πύλη: 

Εἰρίοπίθπὶ ἴῃ ροτιϊβ; » διϊ βαρογνδουο ἀϊοίυμῃ ογῖ, ταύτης γενομένους ἁμαρτήμασι, χαὶ πυλῶν ἄδου ἢ 

«ἴα ρογιῖβ, » νοὶ φυθγθ υοπιοάο ἀΐφηυπι 511 ργο- θανάτου. Εἰ δὲ μὴ οὕτως ἀχούεις τοῦ, ε« Ἐμίσησαν ἐν 

Ρἰιθιῖοο δρίγιια ἰά φυοά ἀϊοίιι 65. πύλαις ἐλέγχοντα, » ἧτοι παρελχόντως ἔσται εἰρη- 

μένον τό, « ἐν πύλαις, » ἣ ζήτει πῶς ἂν ἄξιον πρ᾿- 

φητιχοῦ Πνεύματος εἴη τὸ λελεγμένον. 

44. Ῥουβὶ ας νἱάδαπιθ φυοιηοάο ἀἐϊοίαπι 311 Ρ6- Μετὰ ταῦτα ἴδωμεν πῶς λέλεκται τῷ Πέτρῳ, χαὶ 

ιτο, δὲ οὐ θεῖ φαὶ Ροίγι5. 68. δ. : ε« Π4} {0} οΙᾶνθαδὰὀ παντὶ Πέτρῳ τό « Δώσω σοι τὰς χλεῖδας τῆς βμ- 

τααηὶ οοαἰόγυηι. » Εἰ ργπηὰ αυϊθαπι οχἰ βιϊ πιο 1118 σιλείας τῶν οὐρανῶν. » Καὶ πρῶτόν γε νομίζω ἀχο- 
νοῦ θἷβ "Ὁ : ἐ Ρογιῶ ἰη(ογὶ ἤθη ργνα οθαπὶ δάνθγθιιβ λούθως λελέχθαι τῷ" « Πύλαι ἄδου οὐ χατισχύσουσιν 

δᾶ, » θη οι θηίοΓ [Δ 6558 δα ηθχυ : 530 «Ὅῦ0 αὐτῆς, ν» τό᾽ ε« Δώσω σοι τὰς χλεῖδας τῆς βασιλείας 

εἰν οἴλνοϑ γαξηὶ σωϊογαπὶ : » πᾶηὶ 4] οοπῖγα ἰηΐεγὶ τῶν οὐρανῶν » ἄξιος γὰρ ἀπὸ τοῦ αὑτοῦ Δλύγου λα- 

μοΓίδβ πηι η 1.8 651, οἱ ἀνοΥβ8 60 ΠῚ ΠΟΙ ργΒναΐο- εῖν ἐστι τὰς χλεῖδας τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ὁ 

τοι, ἀἶσπιιθ οδ 4υΐ ἃ. 'ρθο Ὕδῦθο οἰδνδθβ γορῃηὶ Β φραξάμενος πρὸς τὰς τοῦ ἄδου πύλας, ἵνα μὴ χατι- 

οἰβϊογαπι δοοὶρίϑι; 4υλϑὶ ργαηΐαπι, φυοὰ πἰ}}}} δά- σχύσωσιν αὐτοῦ οἱονεὶ ἄθλα λαμδάνων τοῦ μηδὲν 

ψεγβα5 {Πππὶ ροτία ἰηίοτὶ ροιθοτίηι, οἴλνθ8 δοοϊρίθηβ δεδυνῆσθαι χατ᾿ αὐτοῦ τὰς τοῦ ἄδου πύλας, τὰς 

τορηὶ σοϊογαπ), αἱ 510] ρογί8β γϑβαγαὶ οἰδιιβὰβ 118 χλεῖδας τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, ἵν᾽ ἑαυτῷ 

4υἱ αὖ ἰηΐδγί ρουεῖβ υἱοιΐ δαμὶ : οἱ ἰηρτούίαγ φυΐ- ἀνοίγῃ τὰς χεχλεισμένας πύλας τοῖς νικωμένοις ὑτὸ 

ἄδτα αἱ οαϑίυ8 μὲν ροτγίαπι ρυάίοἰε5, εἰν ρυσίοῖ- τῶν τοῦ ἄδου πυλῶν" καὶ εἰσέρχεται, ὡς μὲν σώ- 

εἰδπι ἀρογίθπίθ γοβογαίδπι; εἰ ΡῈΓ 8|18π|, υἱ ᾿ιϑίυ9, φρῶων, διά τινος ἀνοιγομένης σωφροσύνης πύλης, ὑπὸ 
Δροτία ἠυβι} 5 ροτία οἶανα }πϑι{|:8; οἱ 5. ἀα ε- κχλειδὸς ἀνοιγούσης σωφροσύνην " καὶ δι᾽ ἑτέρας, ὡς 

τογὶβ υἱγιυθυ5. Ορίμον δηΐπὶ ργο ἀπδαυδῆιο νἱγίαια δίχαιος, διχατοσύνης πύλης ἀνοιγομένης ὑπὸ χλειδὸς 

βεϊδηιίς, αυφάδηι βαρί δηλ πηγϑίοιΐα υἱνίαι8 [ὉΓ- « δικαιοσύνης “ χαὶ οὕτως ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. 

τῆϑὲ οοηφγαδηιία δρου τὶ οἱ αυΐ αχία Υἱγίυ!οπι νἷχο- Οἶμαι γὰρ, ὅτι ὑπὲρ ἑχάστης ἀρετῆς τῆς γνώσεώς 
τίς; ἀδηία βε !Π!οοὲ ϑαγνδίογα 115 αὶ δ ἰμΐογὶ ρογ- τινα σοφίας μυστήρια κατάλληλα τῷ εἴδει τῆς ἀρὼ- 
ιἷ5 δι θδ οι} ποπ’ Γιδγίης τοιάδ οἴανθβ αυοὶ νἱγίαιοβ τῆς ἀνοίγεται τῷ κατ᾽ ἀρετὴν βιώσαντι, διδόντος τοῦ 
δυηῖ, (οιἰἰάδπν πυπιογο ρογίδ8 δρογίθηι 68 αὐ ϊσυΐψια Σωτῆρος τοῖς μὴ χρατηθεῖσιν ὑπὸ τῶν τοῦ ᾷδου πυ- 
νἰγίαε [υχία πιγϑοιοτίογαιη γονοϊδιοπθπὶ γοϑροπάθη- «λῶν τοσαύτας χλεῖδας, ὅσαι εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ, ἀνοι- 

168. ΕοΓΙ8556 Δυΐοπ) ὈΠΔαυΙΟ486 νἱγι15 οἱ τοσηιπ γούσας ἰσαρίθμους πύλας, καταλλήλους χατὰ τὴν 

δδῖ, οἱ ἰοίὰ βἰπιυὶ τοσπὺπὶ σαοόγαμι δϑὶ; ἀάθο υἱ ἀποχάλυψιν τῶν μυστηρίων ἑχάστῃ ἀρετῇ " τάχα δὲ 

γαχία ἰὰ, 7πὶ ἴμ τεσπο οΟἰογυιη 511 αυὶΐ νἱνὶ! βθοῦῃ-ὀ καὶ ἐχάστη ἀρετὴ οὐρανοῦ ἐστι βασιλεία, καὶ πᾶσα 
ἀαπη νἱγιιίο5; αίφιθ [184 ὧἱ ἡ "6 : ς Ρωμιοπιίδι ἅμα βατιλεία τῶν οὐρανῶν (483)" ὡς κατὰ τοῦτο 

λεία, Ἀρργορί παιάν! δπΐπὶ γοβηαπι ΘΟΙογυπ,» υχίὰ ἤδη ἐν βασιλείᾳ εἶναι οὐρανῶν τὸν χατὰ τὰς ἀρετὰς 

ἰΔ, ποι δ ἰδιπρυβ, βαὰ δὰ δοιίΐοποβ οἱ αἤεοίίοιεβδ βιοῦντα, ὡς κατὰ τοῦτο τό" « Μετανοεῖτε" ἤγγιχε γὰρ 

τοζόγδίυγ, ΟΠ δίι5. δπἰπὶ, ἥυἱ Οπιπΐ8 Υἱγῖ8 6δὶ, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ν» οὐχ ἐπὶ χρόνον ἀναφέ- 
ῬΓδβίο 6ϑϊ, εἱ Ἰοφυΐϊϊαγ, ργορίογδδαιθ « γερηυπὶ θεὲΪ ρεσθαι, ἀλλὰ ἐπὶ τὰς πράξεις χαὶ τὴν διάθεσιν᾽ ὁ 
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118 ϑίοη. 8] δυΐοπὶ ποη [τ ἐμ! 6 χογὶβ ρυορίοῃΐουπι ἀΐοίιπι, φιοπιοάο ἀΐξπα ἱπυδηϊαῖυγ ργοροίῖοο ϑρί γα 
ἀἰοιῖο ἰδία ̓  παμᾳυϊά ποη βιιδευογαὶ ἀΐξογα : « Οὐόγαμ δυριθηίθπι, » δὶ Δ 414 1556., εὐἷπ Ρογεΐ8 7» 

λἀᾷ. Ῥοβὶ ο νἱάδδπιι5 ιιοπιοίο ἀϊοίυ πὶ 6δὶ Ρεῖγο, οἱ οπηιὶ 6146 }} φαΐ Ροίγιι9 6δ8ι : « θαῦο εἰδὲ ἰαγεὰ 
τερηΐ εοἰόγυπν.» Εἰ ρτίπιαπι αυϊάδπι ΔΥῸ Ρ σοπβοαυθηίεῦ Βοπηίμ πὶ ὈΓΐα8 ἀἰχί586 : « ϑύμδνγ ᾿ιᾶπο ρεῖγλῃ 

ἰῆολυο ἘςοἸοβίδιη πιθδπι, οἱ μού ἰῃδγογὰπι ποι ργανδίοθαηὶ οἱ, » οἱ ροβίιᾶ : ε ΤΊδΙ ἀφ θο οἶδνδβ γεβῃΐ 
εὐἰονυ. » ίρπυβ δϑὲ δι 1 πὶ 4}} ΘΟ ἐπὶ 'ρ50 ΘΓ ΝΟ Δοοίρογα οἰανὸθ τορι οοἰονυηι, 4υἱ οὈδίγυχὶ! ροτίᾶς 
ἠἐηΐδγογυπι, υἱ ΠὺΠ ργναίογθηΐ διίνογϑις δα π. Οα5ὶ ρΡγδπιῖανν δ ἑ τ ἴῃ δοσυπάο ἰ060 ὀδηίυγ οἰαΥα5 γοβηὶ 
οοἰογαπὶ οἱ αι ροιϊαθγῖα νἱνιατθι5. ρον 5 ΟὈδίγαθγα Ἰη ΘΓΟΓιπι, τ ἰρ56 5.0] ἀροῦίδὶ ρογίᾶ5. τοριὶ οΟἰοι 
4: εἰδυ5α) δυηϊ εἶ 411} ἃ ροτγιΐβ ἐν όγογυπὶ νἱπουμίαγ, Εἰ ἰπ στοά αν 4} αυϊάσπι σᾶ8ι08 651, βὲγ δ] αυδὰὶ 
ὁλϑε αι5 ροτίδη), ᾿ρθἃ σαϑε [16 5}}}} ὁΔπὶ ἀρογίθπιδ, αἱ οἶανα. Οἱ διίδπὶ }5(05 65ι, ἰπίγαι ρογίδεϊαιη 058 
Ρογίδιῃ, αὐ ἀρογίταγ οἷανα 51:8. Εἰ οἷς. ἴῃ δίῃ σα 8 ααϊθυβααδ υἱγιι 5. Ομ 185. δἶπὶ 5 ρθοῖθ5. υἱγυ- 
1τυηῖ, οαπὶ 45 ΘΔηὶ ΠΘρΟΓΙ! ρου δι, αυδϑὶ ἰρ88 586 δάλρογί δηι6. δὴ 4υΐ δοοθϑβϑοῦῖ δὰ θδπὶ ὃχ οὐγύδν 
Ἰγυπιΐηο νἱἀ δ! θοαὶ θαπὶ ἀροιϊθη δ ρον σγαιίδαι βυϑιη οἱ 4} ἃ ρου }8. ἱμίδγόγα πη ποῖ Γἀογὶ( υἱοῖυβ, αἱ ἰπγὲ- 
πἰδίυγ ϑϑάδιῃ υἱγίυϑ οἱ ρου 8886, εἰ οἰανΐθ ρογία;, δὲ ἴοϊ ἱπνθηίϑι ιν οἰᾶνο5 401 εἰ ρογί. Εοτγβίιδη δυ!επὶ 
εἰ υπδαυθαυδ νἱγίυ8 Γορημ πὶ 6ϑῖ σἰογαπι, οἱ ὁπιη68 δἰ πὴ} 5αηΐὶ τοβπυπὶ ΘΟἰοόγυην, βοουπάμι πος : θυΐ 
φοπνογϑδίυῦ βϑοιηθυη) νἱγίυ 65 ͵διὴ νἱἀοίαν 6586 ἴῃ Γαρπο οΟἸοόγαηὶ. Εογβίίϑη βϑοιπάυμι σης ἰηι6}]Θοίαπ), 

38. Μάμ}. χυι, 19, ὅ5. Ι01ἀ. 18. "9 1] 4, χε, 2, οἵ τν, 11. 

(43) Τάχα δὲ καὶ ἑκάστη ἀρετὴ οὐρανοῦ ἐστε οὐρανῶν. Οὐκ ἐπὶ χρόνον ἀναφέρεσθαι. β)8 Ρ0- 
βασιλεία, καὶ πᾶσα ἅμα βασιμεία τῶν οὐρα- 5δινθινα νογθα Ιος0 5110 πιοίὰ δυηὶ, οἱ ροϑβὶ δ] |4ιοὶ 
γῶν, εἰς. 5. Η. (ἧς Εγαβπιυβ; « Εἰ (ογίαββϑίβ ὕὑπμᾶ- Ψψθγϑ8 γε ϊοίθπάα. γοϊα5. ἰπίασγρΓαβ : ἐ ἔνιτίωαν λ8- 
ασυΐθήαο νἴγιι8. ὁδὲ σοβθαιι ΘΟΙογιια. ; » Ὡ0 γ6ΓῸ ἴθ) οἵ ππασυθηις Υἱνα8. ταρπυῦι ἐβὲ σαΊογυπι, θὲ 
Ρι"ιογη δι : Καὶ πᾶσα ἅμα βασιλεία τῶν οὐρα- ομμ65 5.0] 5ιπηΐ ΓΟΘΠῸ ΠῚ ΟΟΘΙΟΓΙΒ). » (μδίογ μαι 
νῶν, (04. (λὸρ. ᾿αθεῖ : Τάχα ὃὲ χαὶ ἑχάστη ἀρετὴ Τμοοριγίαοίμηι. ΗΠ ΕΤΙυ5. 
οὐρανῶν ἐστι βασιλεία, καὶ πᾶσα ἅμα βασιλείᾳ τὠν 
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Χριστὸς γὰρ, ἡ πᾶσα ἀρετὴ, ἐπιδεδήμηχε, χαὶ λαλεῖ, Α ἴμιγα ἀϊδοίρυ!οβ ἢ] 8 651 "", » ποι δυΐειη Πΐς οἱ ἢἷς, 
χαὶ διὰ τοῦτο « ἐντός ἐστι τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἡ 8α- 
σιλεία τοῦ Θεοῦ, » καὶ οὐχὶ ὧδε καὶ ὧδε. Ὅρα δὲ 
ὅσην ἔχει ἐξουσίαν ἡ πέτρα, ἐφ᾽ ἣν ὑπὸ Χριστοῦ οἱ- 

χοδομεῖται ἡ Ἐχχλησία, χαὶ πᾶς ὁ λέγων’ ε Σὺ εἶ ὁ 
Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, » ὥστε τὰς χρί- 

σεις μένειν βεδαίας τούτου, ὡς χρίνοντος ἐν αὐτῷ τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα ἐν αὐτῷ τῷ χρίνειν μὴ κατισχύσωσιν αὐτοῦ 

πύλαι ἄδου. Τοῦ μὲν οὖν ἀδίχως χρίνοντος, χαὶ μὴ χατὰ 

λόγον Θεοῦ δεσμεύοντος ἐπὶ γῆς, μηδὲ χατὰ βούλησιν 

αὐτοῦ λύοντος ἐπὶ γῆς, πύλαι ἅδου χατισχύουσιν" οὗ 

δὲ πύλαι ἄδου οὐ χατισχύουσιν, οὗτος δικαίως χρίνει. 
Διὸ ἔχει τὰς χλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
ἀνοίγων τοῖς λελυμένοις ἐπὶ γῆς, ἵνα χαὶ ἐν οὐρανοῖς 

ὥὧσι λελυμένοι καὶ ἐλεύθεροι" χαὶ χλείων τοῖς χρίσει 
δικαίᾳ αὐτοῦ δεδεμένοις ἐπὶ γῆς, ἵνα χαὶ ἐν οὐρα- 
νοῖς ὥσι δεδεμένοι χαὶ χεχριμένοι. Ἐπεὶ δὲ οἱ τὸν 
τόπον τῆς ἐπισχοπῆς (45) ἐχδιχοῦντες χρῶνται τῷ 

ῥητῷ, ὡς Πέτρος, χαὶ τὰς κλεῖδας τῆς τῶν οὐρανῶν 

βασιλείας ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰληφότες διδάσχουσί 

πε τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν δεδεμένα, τουτέστι χαταδεδιχασμένα, 

χαὶ ἐν οὐρανοῖς δεδέσθαι, χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν ἄφεσιν 

εἰληφότα χαὶ ἐν οὐρανοῖς λελύσθαι" λεχτέον ὅτι ὑγιῶς 

λέγουσιν, εἰ ἔχοϑαιν ἔργον δι᾽ ὃ εἴρηται ἐκείνῳ τῷ 

Πέτρῳ" « Σὺ εἴ Πέτρος, ν καὶ εἰ τηλικοῦτοί εἰσιν, 
ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Χριστοῦ οἰχοδομεῖσθαι τὴν Ἐχ- 

χλησίαν, χαὶ ἐπ᾽ αὐτοὺς εὐλόγως τοῦτο ἀναφέροιτ᾽ 

ἄν" πύλαι δὲ ἄδου οὐχ ὀφείλουσι κατιτχύειν τοῦ θέ- 

λοντος δεσμεῖν χαὶ λύειν. Εἰ δὲ «ε σειραῖς τῶν ἁμαρ- 

τημάτυν αὑτοῦ ἔσφιγχται, » μάτην χαὶ δεσμεῖ καὶ 

λύει - χαὶ τάχα δύνασα: εἰπεῖν, ἐν τοῖς ἐν τῷ σοφῷ 

οὐρανοῖς, ταῖς ἀρεταῖς, δέδεται ὁ φαῦλος" καὶ πάλιν 

δὲ λέλυται ἐν αὐταῖς ὁ σπουδαῖος, χαὶ ἀμντγςτίαν 

λαδὼν τῶν πρὸ τῆς ἀρετῆς αὐτῷ ἡμαρτημένων " 
ὥσπερ δὲ τὸν μὴ ἔχοντα σειρὰς ἁμαρτιῶν, μηδὲ ἁμαρ- 

τίας παραθαλλομένας σχοινίῳ μαχρῷ ἣ ζυγοῦ ἱμάντι 
δαμάλεως, οὐδὲ ὁ Θεὸς ἂν δήσαιτο" οὕτως οὐδ᾽ ὅστις 

ἂν ἢ (14) Πέτρος. Εἰ δέ τις μὴ ὧν Πέτρος, καὶ μὴ 

ὙΙΔ6 δυΐϊοὶη φυδηία Υἱ ΡΟ] ]68ι ρΘιΓΆ, 51 ρ6 Ὁ 4ιλη ἃ 

Ομείβιο τά ποεῖν Ἐσε]οϑῖα, εὐ φυϊουμαις ἀϊοῖι : 

« Τυ 65 ΟἸιγίδίυ5 ΕἸΠ 05 οὶ νἱνῖ, » αἰ Π|πι8. [υυ!οἰα 

ἤγπια πηϑηθϑηῖ, αὐδδὶ Π60 ἴῃ ᾿ΠΠ0 [υἀΐοαια,, υἱ 

ἰμ 'ρ80 ἴυγα ἀΐξσοπίο ροτί ἰηίογὶ δάνθυβυβ οἰ τὰ 

πΟη μιναϊθδηῖ. Αὐἀνδγϑυβ ουπ] ἰσίίυς 4υἱ ἰῃ- 

ἰυδία Ἰυάϊοαι, 531 οἱ ποιν γυχία γογθυη θοΐ 

ἸΙραι 806} [Ογγᾶπι, ποι 6 6χ ἢΠ|ὺ5. ϑαι οη 8 5ο᾽νὶϊ 

δρον ἰογΓᾶπι, ρου ἱπίοιἹ ριφνυδίθηῖ : δάνογϑβυϑ 

«ὑπ δυίθηι ρογί ἰπίδγί Π0) ργῷνδίοηι, 5. υϑί8 

)υδίοαι, Ἰἀεῖγοο οἰνοβ. ναοὶ σορηΐ οοϊόγυμ, ἅμο- 

τἰοη 5. [15 41] 5011} ϑυ 1} ΒΘ ΡΥ τούτη, οἱ οἱ ἴῃ σο ἢ 5 

δ]! β'πι δο ΠΠ δε ; εἰ οἰδυάοιϑ ἰΐ 4 }αβῖυ Πα. 
Ἰυδτοῖο Ἰἰραι συμ δυραδι (ἀργὰην, αἱ εἰ ἴῃ σα] 5 11 - 

βδιὶ 86 σομεἰοπλι81) δἰηϊ, Ουοηΐδηι δυίοηι αι ορὶ- 

ΒΟΟραῖι85. ἰοουτὰ. νἱπϊσαπῖ, ἀϊοία. Πος. ἀϑυγρϑιῖ, 

βίου! βοίνιϑ8, οἱ δοςερι5 ἃ ϑογνδίογα οἴδνιθι5. ταβαι 

οα]οΥι, ἀοσθηὶ οἃ 40 ἃ 56 [μαι δυμΐ, ἰος δὲ 

σον απ)ηαί8, ᾿ἰραῖα 6556 οἱ ἰῃ οὐ; οἱ φυῶ ἃ 86 

βοίυϊ8 δι}, 50] 118 0556 οἱ ἴπ ΘΟ 5; ργοηυπ δηθαπι 

δ5ί τοοίο ἢ|08 ἀΐσεγα, 5ἱ [οίιμν οἰΐαπὶ Πα υονΐης 

ΡΓΟΡΙΟΓ αυο Ρεῖγο ἰμΐς ἀϊοίαιη 681: ε Τὰ 68 Ρ6- 
ἰγὺ8.;» δἂλ0 8] (4168 δῖ, υἱ δι ραγ {Π|09 δια εοίαν 

ΒροἸοβία ἃ Ομ γίβίο, οἱ δὰ ἢ|105 υγο ἰά τγοίεγγί ροϑϑὶί. 
Ρογία; δυΐοιῃ ἰηΐοτὶ ργϑνδίογὸ 0) ἀοθδμς δάνουιϑυϑ 

ουπὶ αἱ ᾿ἰρανὸ νὰ]ῖ οἱ βοίνογα. θυο δἱ « [υπθυ5 

Ροοολίογυμι δυογυπι οΟὐηδίγρί(υγ δ᾿,» [Γι ϑίγὰ οἱ 

᾿ἰραῖ οἱ βοὶνὶι. Εογίαϑϑο εἰ ᾿ΠΠπἀ ἀΐσογα ροϑϑίβ, ἰΐβ8- 

ἴστ 6556 ᾿πργοθυϊη ἱπ ΘΟ 15 40] δὲ ἰπ δαρίθηίο, 

ΠΘΙΡ6 πῃ να) 08; 86 ᾽ν 1118 ΓυΓϑαπὶ 80] υΐιπὶ 

6886 ρΓΟ θυ, αυίΐᾳφυς οοηβοουιι8 6οὲ υἱ ρέζοαία 

οὐμμἶᾶ ἃ 568 816 Υἱγιυἴοι) δι) 558 οὐ] νίοηα ἀοἰθδη- 

ἰὰγ. Ηδιὰ 8668 δι 61} Δ6 δἴ1πὶ αυὶ [Ὁ Π65 ρμϑεοδίο- 
Τα! ΒΟ πα δῖ, π6ο ραοοαῖα [ἀπ ου]0 Ἰοηφ0 εἰ νἱι» 
ουἱο }υρὶ ν᾽ τ} οοπιρᾶγαῖδ, πα θδυ8 αυϊάοπι ᾿ἰμοῖ : 

ἰιὰ πος αυΐδαυΐβ Ροίγιι5 [υϑγῖῖ. δ: αυΐ8 Δυίσιῃῃ 4] 
Ῥείτυβ βοὴ [δεῖ }, πθ6 θὰ Βαραογίι αὐ ἰἰἷς ἀἰοίἃ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΠΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

εἰ "πὰ ἀϊείυγ : « Ῥαπίϊοηείαπι ἀρὶίθ, Ἡρργορίπαπαν! τορησηι οωϊογυιη,» αὐ ποη δὲ] ἰοπηρυθ τγαίεγαίυν, 
βοὺ λὰ δείιιπη οἱ ργομοϑίψηι απ 56) υδηι 6. αιοα ὁΐοίιυτ : « Αρργορίπαυαν!ε γθβπῦπι οΘἰογι πη), » φυοά 6δὶ 
(μεϊβίιιβ, αι} δδὲ οἰ ἷδ νἱνίυ 8, αυΐ νοι οἱ Ἰοφυΐταν. 5ίοι! οπΐη ὁ τόραπι θοΐ πβοη νϑηΐί οαπὶ Ουβογνᾶ- 
τἴοπο, πεο αἴσοπι : Εροο Πΐς. δοοὸ {Π|Ὸ, ν 58 651 ἰμηῖνα ἀἰβοίρι!5 ΟΠ εἴδεϊ ; δἰ6. οἱ ταβπυπὶ οοΐονλαιη. Νὰπὶ 
νἱ ἀείων δι} ἰἀΐρβιιπὶ τϑίεγεϊ ἰπ μλ 0118 Ἰοοΐ5 Εναμρυ!ογιιπι τόμηαπι ἴον, δὲ γοριὰπὶ θεὶ. ΥἹάθ διίοπα 
Δυδίκοτα Ροἰ ϑιδίθην Π)4 6. μθίνα δυρογ ααδον ἰδ Πἰοαῖαν ἘσοΙαδία Ομ ἴδε], οἱ. οἰμεἷ8. 4αὶ ὁἰεἶ! : « Τὰ 68 
᾿γίϑιυβ ΕΠ 5 Ποὶ νἱνὶ, ν αἱ οἰἴλιῃ γι εἶα 6}118 πιαποῖι! ἤνηνῶ, αμαϑὶ [)60 )υάίολη!6. μοῦ Θμπ, δὶ ἰϑπιθῃ 

ἴῃ 60 'ρ80 400 7ιἀἴςα!, ρον ἰπονόγυτα, πῸ} ριον! αονίηι οἱ. Οἱ] Θγρο ἰμ) 5.6 μιάϊολ!, δὲ πο) βθουπάμπι 
γαγθυπὶ θεῖ, π6 αι Ποῖ ἴῃ ἰοττῖδ, θαι βαουμάτην νοὶ ϑθμ ἰρϑῖι15 50 νι, ρου ἰη!Έγόγαπι ργαναίθηὶ 
ἐοηίγα ουμ!. Αὐνοῦβυβ αιθπὶ ἃ 16 πὶ μοῦ 0 ΓΒ ναίθη } ἰπίεγου πὶ, ἰδῖ6. ῥαδίο ἦυάϊοαι : ργορίογ φιο4 εἰ 
Βαλδὶ οἴδύββ γοβῃὶ σοίογιπ, οἱ ἀρεῖ! οἷβ 40}} 50 {|| {πουηι Θρ6ι' [ΟΡ Δ}, 1 δ} Βο 1} δι ΠΠθογὶ ἐη οῖο, 
εἰ οἰδυάϊι οἷ8. 40] ἠυδίο ἠυδίεϊο 6} 05 ᾿ἰχαιὶ (πον ΐμ! διραγ τργγᾶπιν τὰ εἰ αυμϑὶ Πἰραι ἰῃ σΟἰο, δἱ ἡυίοδι!. 
Θυοηίδιη δυίει αἱ ορίβοορηιι5 νἱπαϊοδαΐ Ἰοσιπι, υἱαπίμγ πος. (Θχῖα αιδηνλάπιοαμμ Ῥοίγυδ, εἴ οἰδνεβ 
ταρηὶ οαὐογαπὶ δοςθρίὰ8. ΠΆ ΠΟ 65 ἃ (ΠνἸϑῖο, ἀοοθιῖ, φασυΐαπι φαΐ αὖ εἶα. ᾿ἶραι! Γυὐγίμ!, ἐμ ο]Ὸ 6888 [ἰρᾶ- 
108, εἰ 4υΐ Δ0 οἷ8 βοίιἱ (στ πὶ, [εἰ 6581, ΤΠ 55] ΟΠ ΘΙ. ΔΟΠΟΡΟΥΊΩΙ, 6556. [} οἷο 50 05, ἀἰσοηάμπη ἐ8ὲ 
ηυοπίλπι θ6π6 ἀΐουηὶ, 51] ΟρΘΡΆ πα θδηΐ ἢ] ργομρίεγ αυι ἀἰοίθ) 65ι. ἢ] Ῥοῖγο : « Τὰ 65 Ρδίγιιβ, ) δἱ (165 
δι1η1 αἱ ΒΌΡΕΓ 605 φὐ!Ποοιυν Εροϊοϑία ΟΠ γίβιϊ, 5 ρογίι ἰμ!ογογιιπν ποι μεβναίομ! εἶδ. ΑἸϊοψαΐη τἰἀϊ οι! πὴ 
δϑὶ υἹ ἀΐσϑιπιβ δι 4} « νἱποι 8. ραοοαίυγαμι 50 γα) Πἰμαῖι8 Θδι, ν ΓΒ μέσο διὰ βίου! {ΠῸ 88 
Ἰοημυπι, οἰ ἰδπαυαπὶ ἐπα Ἰογιιπὶ υἰτα}} ἐπί φυ ίδία5. ϑυ88, ργοριογ οὦ 5011} 4υοη ἰδ ἐρίβ0 0008 ἀἰείίαΣ, 
ΒΆΡΟτα [νυ] αι ο 1] ροιοϑίδίθην υἱ 5011} 4}0 60, 8:1 501 ἴῃ σΟΪΟ ; 8ὺι [μαι] ἰη (ΘΓΓὶ5, βἰηϊ ᾿ἰχδι! ἰῃ ὁΟ]0. 

δ μὰς. χνη, 21. δ Ριον ν, 22. 

(15) Ἐπεὶ δὲ οἱ τὸν τόπον τῆς ἐπισκοπῆς, εἰς. (41) Οὕτως οὐδ᾽ ἴστις ἂν ἶ; Οοάυκχ Τατγί να ηι5 
Υτ06 Οτι φοιιΐαμούμηι 1}1)...1.0 αυυκϑι. 14, ἀμ. ἢ ταϑί τα! οὕτως, 400 ἀθοδι ἴῃ ΠυοΙΐ οἀϊεί 0. 
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δι, βίο Ῥοίγαϑ ᾿ἰφαίαγαπι 568 σγοάϊὶ βιροῦ (6γ- Α ἔχων τὰ εἰρημένα ἐνταῦθα, ὥσπερ Πέτρος οἴεται 

ΡΆπν ἰΐα υἱ αὐ: ἴφια Γἀὐγῖν!, βἰηι Πἰσαία οἱ ἴῃ ο- 

118; δὲ βο᾽ αἱ γι Π} 86 ΒΌΡΟΓ ἰογγαπι, ἰ(8. υἱ 485 βοϊυϊ8 
ἐυονίηί, βἰηι 50] υἱα οἱ ἰῃ ο05}15, ΘΒ ρογ θα 5 || εβι, 539 
πδϑοίθηϑ ϑοῦρι αλλ Γι πὶ ΘΟ Π5.πὶ "", οἱ ἐ ϑυρογυῖα 6ἰα- 

(05 ἰῃ ογαθη ποθι ἀΐδὈο}} 55.» 

15. ε« Τυπο ργοορῖς ἀϊβεῖρι}5. 58, υἱ παπιίηὶ 

ἀϊοθγοηῖ 48 ἰρ56 δβϑϑοὶ Οἰ γιβῖυβ "ν,.» ϑιιργὰ αυὶ- 

ἄδην ργοάϊϊυπι 651 "05 ἀυοάδεϊπι τη 5ῖ55ὲ δαϑαιη ἀΪ- 

Οὐπίθπ) ᾿ρ515 δ : «ἴῃ υἱᾶπι σϑηλα!η π6 ΔὈΪ ΘΓ ἶ5, » 

οἱ αυϊάφιυϊ!ὰ ἀδίποορ8 βογίρίυπι 6581 ἰνὰης οἷ5 ἀἰχῖ856, 

οὐ) δά οὐουπάμππι τἢη15 ΔρΡΟΒιΟΙ οπὶ 608. ΠΙ (6 - 

τοί, Δὴ ἰρίτυγ 605 78πὶ ΔρΡΟΒΙΟΪΟΓΙΙΠῚ ΟΡΙΙ8 δϑθηΐα5, 

Ῥγφάϊοαγα νο]οραὶ 56 6856 ΟἸ ΙΓ βία π ἢ ΠΔΠὶ 5ἱ νο]6- 

θα, Ορογ ργοιϊ πὶ οϑὲ ᾿ἰμπαυΐτογο, οὰγΓ ἤθη ε ρι-᾿ 

εἰρίαι ἀἰβοῖρι 5 δυΐβ. αἱ πο ἀϊοδηϊ 4019. 'ρ86 ο58οὶ 
ΟἸιγ βίυβ ; ν δίῃ δυΐδηι πο] 6] ναϊ, 4ιιοπιοίο βαϊνὰ 6556 

Ροβϑυηΐὶ Δροβίο!οα τηυπ]Δ3 Αἰ]Πμ6 5. αι! ϑρίδῃι 

μος ἴοοο ᾳυφδβίνϑιϊι, 8ῃ. οὐπὶ ἀποάθδεοϊμ πιἰοΓοῖ, 

ΒΟ ἐο5 86 ΟὨΠΓίβιυπν 6586. 86ῃ||6η108. ΜΝ ἰδ Γαῖ : 

4υοὶ 5ἱ ἰά βϑμιίουαηι ἀποάδοϊπι, δορεοθαὶ ργοίδειο 

οἱ ἴρβ86 Ῥείγιιβ ; ουγηδιη ΟΓΡῸ πὰης θα 5 ρυα 08- 

τὰν Ὁ ῬῈΡ πῶς πίη. Οϑίθ ἶν ογαιῖο πη ὈΓΪΠ 1 

ἐοπδβϑιιπι [556 Ροίγιια. ΟΠ γί βίην ΕἸ πὶ οἱ υἱνὶ 

δηι 6586. δυχία 4ικάδπι ἰἰΔγ106 ΘΧαΠΙρίαΓία, βογὶς 

ρϑ5ὶ: Μαιιμαυβ : ε Τιιπς γμγϑοθρίϊ ἀϊβαιρυ} 18, υἱ π6- 

"ηἰηὶ ἀϊεογειῖ, 4υ δ 'ρ56 5501 Ομγίϑιυϑ; » Ναγουϑ 

δυΐοηῃ δ΄ : « (Οπιπι ϑίυ8 651 οἶδ, ἴῃ αυἷ, η6 ουἱ ἀϊ- 

οογθηὶ ἀδ ἢΠ|ο; » [1088 ΥΟΓῸ : « Αἱ {|16, ἱπαυῖ "7, 

ἱμόγαρϑι5. 08, γα ΟΡ πα ουἱ ἀϊοογθηῖ ἰ 06.» 

Ουἱὰ ἀαϊοπν, ε δος » δὴ χιοὰ οἱ ἠιχία {Παϊῃ τοὸ- 

δήσειν ἐπὶ γῆς, ὡς τὰ δεδεμένα δεδέσθαι ἐν οὐρανοῖς, 

χαὶ λύσειν ἐπὶ γῆς, ὡς τὰ λελυμένα λελύσθαι ἐν οὐ- 

ρανοῖς, οὗτος τετύφωται μὴ ἐπιστάμενος τὸ βούλημα 
τῶν Γραφῶν, χαὶ ε τυφωθεὶς ἐμπέπτωχεν εἰς τὸ 

τοῦ διαθόλουρ πτῶμα (45). » 
« Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα μη- 

δενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός. ν ᾿Ανωτέρω 

μὲν γέγραπται, ὅτι τούτους τοὺς δώδεχα ἀπέστειλεν 

ὁ Ἰησοῦς λέγων αὐτοῖς" ε Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλ- 
θητε, ν καὶ ὅσα ἑξῆς ἀναγέγραπται εἰρηχέναι αὐτοῖς, 

πέμπων αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἀποστολήν (46). ἴΑρα οὖν 

πὸ τῶν ἀποστόλων ἤδη ποιοῦντας ἔργον αὐτοὺς ἐθού- 

λετο χηρύσσειν, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός; εἶ τε γὰρ 
ἐθούλετο, ἄξιον ζητῆσαι τί δήποτε νῦν « διαστέλλεται 

τοῖς μαθηταῖς, ἵνα μὴ εἴπωσιν, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ Χρι- 

στός" ν εἴτε μὴ ἐδούλετο, πῶς δύναται σώξεσθαι τὰ 

τῆς. ἀποστολῆς ; Καὶ ταῦτα δ᾽ ἄν τις ζητῆσαι χατὰ 

τὸν τόπον, ἄρα, ἀποστέλλων τοὺς δώδεχα, οὐχ ἀπέ- 

στελλεν αὐτοὺς φρονοῦντας, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός" 

εἰ ὃξ τοῦτο ἐφρόνουν (4θ᾽) οἱ δώδεκα, δηλονότι χαὶ ὁ 

Πέτρος" πῶς οὖν μαχαρίζεται νῦν ; ̓Εμφαίνει γὰρ ἣ 

λέξις διὰ τούτων, ὅτι νῦν πρῶτον αὐτὸν ὡμολόγησεν 

ὁ Πέτρος Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Ὁ μὲν 

οὖν Ματθαῖος πεποίηχε, κατά τινα τῶν ἀντιγράφων, 
τό" « Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς, ἵνα μηδενὶ εἰ» 

πωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός" » ὁ δὲ Μάρχος, 

« Ἐπετίμησεν αὑτοῖς, ν φησὶν, «ε ἵνα μηδενὶ λέγωσι 

περὶ αὐτοῦ" ν ὁ δὲ Λουχᾶς, « Ἐπιτιμήσας, » φησὶν, 

« αὐτοῖς, παρήγγειλε μηδενὶ λέγειν τοῦτο. » Τί δὲ 
« τοῦτο; » ἣ ὅτι καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἀποχριθεὶς ὁ Πέτρος 

δροῃάθηβ Ῥείγυβ ᾿ἀἰχί! δά 14."5 : ε« Ουθδιὴ ΠΊ6 6586 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

« 511 ἐγρὸ δορί βοορὺϑ5 ΠΥΟΡΝ ἈΒΠΕΙΒΕ ΙΕ, » αἱ Δ᾽ίόγαπι Πφαὶ δαϊ βοἰνίι, ἀΐσπυβ Ἰἰμᾶτα νοὶ βοίνδγα ἷπ Ἷαἷο: 
« 511 ὉΠ1115 ὑχογίβ Υἱγ, 500 1115, ΟΔ5{118, ΟΥ̓ (ἃ, ΠΠΟΒρ[[4}18, (061}}}}|5,. πο νἱπο θη 5, ΠΟΘ ῬΘΓΟΌΒ5ΟΓ, 
τυοἀδδίι5, πη Ππἰρίοβιι8, Βθ ἢ ΘΟΠΟΙρΙΟΓ ροειπίδγιτ, θθη6 ργαιδίδηβ ἀοιη} 5015, ἢΠ108. ἈΔΌΘΙΙ5 50 1|05 
οἴνην οπιπὶ οαϑε 816. » 8, (4115 (πον 11, 0. 1} 516 Πἰσα ΐ. Βαρεγ (Θγγαιῃ, πθ4μ6 δίπα ᾿υάϊοῖο 5οἰνεῖ. Ργορίεγεᾶ 
αυπουμαια βοϊναγῖ! υΐ Πα]υδιηοα! 681, βοίαϊα ογυμὶ οἱ ἴῃ οαἰο; οἱ θὲ Πρανεῦῖ: δαραγ ἰδγγδῃι, ἰϊψαί3 
ἐτγαηὶ οἱ ἴπ οαἶο. 51 ὀπίτη ἐπϑτῖ 45, υἱ ἰϊα ἀΐσαιῃ, Ῥείγυϑ, οἱ ποῦ Πιδ 6.1} 4185  ἴος Ἰος0 ἀϊουμίυῦ 
αυδϑὶ δὰ Ῥαίγιπι, οἱ ρυϊανογὶι 86. ρ0858 ἰΐσαγθ, αἱ βἷηι ᾿ΐφαια ἰπ οοὐἶο, οἱ βοίνογ υἱ ϑίηϊ βο]υῖϊδ ἰμ «αἰο, 
ἦρ86 86 [Ἀ}Π||, ποη ἰμ 6} Προ νοϊυμ!αἰὸπ) ϑογίρίιγα, οἱ ε ἸηΠαῖυ5. ἐποια!ε ἰὴ Ἰαθίοἴατη ἀἰ4}}0}}. » μ 

45. « Τυπο ριφοορίι 6505 αἰβοίρι 8 5αΐδ, αὐ ποπηπὶ ἀΐρογθηι, φυοπίαπι ἰρ86 δϑδαὶ Ο)ιγίβιιι5Β. Ἐχϊπάθ 
οὐρὶς 76805 οδίθη ἀγα αἰδοῖ ρα 15. 5ιι15, φυ οι πὶ οροτίδι ϑυπὶ ἰγα ἰῃ δου 5Ά 6}, οἱ μι} Ρα1) ἃ δοηϊογίθυϑν 
οἱ ῥγιποὶρίνυ8, δὲ ϑονί 18, οἱ οφεϊάϊ, οἱ ἰοτιϊα ἀϊα γεβυγρεγο. » ϑυρθυίυ5 φυϊάδπι βετίριαμη ἐδ, φυσηίδπι Π05 
ἀυοιδοῖπι πιϊδὶς 365:18 ἀΐξθι8 οἷβ : « ἴῃ νἷδπν φοημίαιη τ δθίδγί εἶθ, οἱ ἐμ οἰν 168. ϑαπιδιϊἀπόγυπι πὸ ἴη- 
ἀγοεδιῖβ, δ6α ᾿ϊ6 ροϊἴι5 84. ονο8 ραογάϊτα5 ἀθπιι8 5γαθὶ, » οἱ οβθίβγα ηι8 ἀἰχὶὶ 8 605 πλ Π6 15 605 δὰ ριείϊ- 
Ἄελπάυπι. ΥἹθΘΆΠιι5 6ΓρῸ δἰ δροϑίοἰ δι 7ϑιη ορϑγὰ [οί 65 65 γ ϊεθδὶ δὐΐδην ρυάϊεατγα φαοηΐδιῃ ἴρ58 εΓδὶ 
Ομείξιυβ ; δἱ δἱ νοἱεθαὶ, ἀΐφηυπι δδὲ αυρ γον αὐἱά δι φυοιὶ ηππς ργαεὶρὶι ἀἰβοῖρι}}8 815, αἱ πϑπιϊπὶ ἀἴοδιι 
συοπίαιη 'μβὸ 65 Οἰιγῖδίιι8. 851 δυίΐθιῃ ἠ]οθαῖ, φιοϊμοίο βοϊνθιυγ αυὸ ἀ6 [65{Ππ|0}10 τηδιν δι βϑ0υηΐ εἴδι 
ἄυδ!6 εϑί ΠΠπῶΔ : « Ὑγδίδηϊ δηΐπὶ γο8 ἴῃ ΘΟΠΟΙ 0 οἱ βυπαρορὶβ 8018, οἱ Παφο Πα πὶ νῸ5, οἱ δηΐθ ργίβϑί 5 
Εἰ τοξεβ 54 0}|5. Ῥγορίον πὴ ἰπ (Θδιἰπηοπίαπι 1115, οἱ ροιείθαβ ̓  ν 6} ΠΠ : « απ ἰγαάίἀογίπι νο8, βοΠ 
8011 16 11 6888 υοιιοίο δὰϊ αὶ Ιοφυδηλί : ἀαθταν Θηΐμι νοὶβ ἐμ ἢ1Π|ἃ ογα αι ὰ ἀϊο8 115, » οἱ ορίογὰ |υῶ 
ΒΟ4ΌΠΠΙΙΓ Π5.6 : ε Νοὴ ΘΟμϑαπη πη Δ εἰς οἰν τα168. ΙΒγαθὶ, ἄομοο νϑηΐαὶ ΕἸΠ 5. Βοπηΐηΐβ. » Νεβείο 4ιοπιοῦο 
Ἰνδς ἱπιο} αὶ ροβδὶμί, πἰϑὶ ουηἤιογθηίαν ὅθδαπι 6586 ΟΠτγίβιυπι. Νδοποη οιἰδπὶ ἢΠΠυ φιοα (Ποἷϊ : « Οπμηὶ5 
41 σοπίεβδβιιϑ [πδγὶς πὸ οογᾶν ΠΟΙΏΪ Ἶ 05, » φυδίοπι δια σοι οὐπίοπδίομδηι ἴῃ ΟΒεδι0 : ηἰβί διίψυ δ ἀυϑελί 
ἀἴσογα αυΐϊα πο] δθαι της ργοβάϊοαγὶ, φυοηίδη ζθϑυ8. ᾿ρ886 δϑὶ Εἰ γίϑιυβ. δοά ἢ ἀἶχὶλ οἱ ἰπιογρυειϑ 086 πὶ 
Ἰοοὶ ἱα}ὰ5 ποι δά Γατυγυπὶ ἰαπηραϑ ἰγαμ δὶ, ϑοουμάσπι αυοά ροϑίοα ἀἰδοίρυ! 36διι ποηλῖηδι! βαπὶ ΟΒεἰδιίδηὶ, 

481 Τί). νι, 4. 55 1014. 1, θ. 16 104, χ, δ. 
85 Μλιἢ. χνυι, 45, 160. ϊ ἱ 

(18) Εἰς τὸ τοῦ διαβόλου πτῶμα. 1] οοὺς ροιϊτα5 
δϑὶ εχ 1 Τίη). πὶ, δ, ἵνα μὴ τυφωβθεὶς εἰς χρῖμα 
ἐμπέσῃ τοῦ διαδόλου. νείυ5 Οτγίφαι!5 ἰμίογριε5. ΝΟνΐ 
Τορίδιποηιϊ νογ}}}8 ᾿η5ἴϑ1 : «ε ΕἸ ἰηΠαῖι8. ἱποίαἷι ἴῃ 
Ἰαύϊοίαπι ἀἴαθο}!;» ἂἱ Εγδϑπυβ : « Εἰ (υπηρίλοίι5 

εἶπε πρὸς τό' «ε Τίνα με λέγετε εἶναι ; τὸν Χριστὸν 

τ Μδίῃ. χυὶ, 90. 16 Ματο. υπι, ὅθ. δἼ[μυς. χ, 31. 

ἱποίαἶε ἰῃ ἀΐδθοὶ! γυΐπϑηι. ν Ηυετιυβ. 
(40) Ἐπὶ τὴν ἀποστοιλήν'.. (ἰράεχ Τατιπίδηυϑ, εἰς 

τὴν ἀποστολήν. ᾿ ᾿ 
(46) Εἰ δὲ τοῦτο ἐφρόνουν. Οοάᾶεχ Τατϊηί, εἰ δὲ 

χαὶ αὐτοὶ ἐφρόνουν. 
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τοῦ Θεοῦ (ξ7).» Ἰστέον μέντοι, ὅτι τινὰ τῶν ἀντιγρά- Α ἀϊεῖε|5 7 ΟἸιγἰΞίιπι Ποῖ, ν Θοϊθηυπι γογὸ αιυάδη: 
φων τοῦ χατὰ Ματθαῖον ἔχει "τό, ε ἐπετίμησεν. » 
Ἢ μὲν οὖν ἐπαπόρησις δοχεῖ μοι εἶναι γενναιοτάτη" 
λύσις δ᾽ αὐτῆς ἀναντίῤῥητος ζητηθήτω, ἣν ὁ εὑρί- 
σχων, ἐὰν ἢ πιστιχωτέρα τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν λεχθησομένων 

ὡς ὑπομετρίων, εἰς μέσον φερέτω. Πρόσχες οὖν εἰ 

βύνασαι λέγειν, ὅτι τὸ πιστεύεσθαι Ἰησοῦν εἶναι τὸν 
Χριστὸν, ἔλαττόν ἔστε τοῦ γινώσχεσθαι τὸ πεπιστευ- 
Ῥένον᾽ τάχα δὲ χαὶ τοῦ γινώσχεσθαι Ἰησοῦν εἶναι τὸν 
Χριστὸν διαφορά ἐστιν, οὐ παντὸς τοῦ γινώσχοντος 

ἑμοίως αὐτὸν γινώσχοντος. Ὅτι μὲν οὖν τὸ πιστεύε- 

σθαι χωρὶς γνώσεως ἔλαττόν ἐστι τοῦ γινώσχεσθαι, 
δῆλον ἐχ τοῦ χατὰ Ἰωάννην. ε« Ἐὰν μείνητε ἐν τῷ 
λόγῳ τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια 
ἐλευθερώσει ὑμᾶς" » ὅτι δὲ χαὶ τοῦ γινώσχεσθαι 

Θσδηιμίατία Εναπρο!}} βοοιμάσπι ΜΔ ρυιαὶ Πάθογον 
« φοιππιΐηδίιι5 68... » Ὠ ΠΟ Πἰ5 δα οἱ δτγίυα 
τρΐ ιν! νἱάθίυγ 6556 φυφβεῖο : {ΠΠ|||5 Δ 6Πὶ οἰ 110 4υςο- 
ΓϑίῸΓ 68 ἅπ:8 πιίηΐθ 3 ἱιπρυχηατί ροϑϑὶϊ : 

4υὰπὶ αὐ] ἱπνοπδγί!, ἴῃ πηδι αην ρενοΐεγϑι, οἱ τηδ)ο- 
ΓΘῊ ἢ461}) πιογοϑίαγ, αυ8πὶ τα ἃ πορὶβ ἀϊσαιι 
διιηϊ, 4υ 85] 4υ28 Γαὶ μαγία ποη βἷηι. Αὐνθγιθ Ἔγθὸ 

πυπὶ ἀΐσαγα μ05515 ὁγθιϊ όβιιπὶ 6556. ΟΠ βίαιη, μΐ- 

Ὧ05 6686 υδιῇ σοσποθοὶ 4ποὰ ογοάϊιν; [οὐδββῶ 

ϑυίοιη οἱ ἷμ οορηϊίοπα ἰνᾶς, δέδαπ) βοΐοθὶ 6556 

Ομγίβιαπν, αἰ Πυγοπείδπι 6586, οὐπὶ αι 84 ι}8 σοβηο- 

δεῖν {Ππ, δοάρπι πηο] 0 ποπ ἐοφποβοαί. Ογοάϊ ἰϊδαυ 

Δ 8416 σορη 06, Πλΐ 115 6556 ΠΔΠ| σοβηοβαῖ, ρθΓ- 

δ)νἰσυτπι οδί οχ 0. δοδηινῖ5 " : « δὶ νο5 πιληβοῦὶ- 
«-- - ᾿ Η 

Ἰησοῦν εἶναι τὸν Χριστὸν διαφορά ἐστιν, οὐχ ἐπέσης Β εἰς ἴῃ ΞΟΓΠΊΟΙΘ πιο, οοσποβοορίϊς νογ δίθηι, οἱ υογὶ- 
τῶν γινωσχόντων γινωσχόντων αὐτὸν, χαὶ αὐτὴ μὲν 

ἡ ἐνάργεια τῷ χἂν ἐπὶ ποσὸν ἐπιστήσαντι παρί- 
στησι τὸ πρᾶγμα’ τίς γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσαι, ὅτι, 
φέρ᾽ “εἰπεῖν, Τιμόθεος γινώσχων Ἰησοῦν εἶναι τὸν 

Χριστὸν, οὐχ ἑπὶ τοσοῦτον πεφώτιστο εἰς τὴν 
περὶ αὐτοῦ γνῶσιν, ὅσον ὁ ἀπόστολος Παῦλος πε- 

φώτιστο; Καὶ τοῦτο δ᾽ ἂν τίς οὐχ ἂν παραδέξαιτο, 

ὅτι, χἂν πλείονες ἀληθεύοντες λέγωσι περὶ Θεοῦ, 

ὅτι, Αὐτός μοι δέδωχε τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ, οὐχ 

ὁμοίως τρανοῦντες χαὶ χαταλαμθάνοντες τὰ γινω- 

σχόμενα, οὐδὲ τῷ ἀριθμῷ τοσαῦτα γινώσχοντες τοῦτο 
ἐροῦσιν ; Οὐ μόνον δὲ χατὰ τὴν διαφορὰν τοῦ γινώ- 
σχεῖν ἐστὶ τοὺς γινώσχοντας μὴ ὁμοίως γινώσχειν, 
ἀλλὰ καὶ χατὰ τὸ παραστῆῇσαν τὴν γνῶσιν, ὡς κατὰ 

τοῦτο τὸν ἀποχαλύψαντος τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν ἔγνω- 

χότα, ὡς Πέτρος μεμαρτύρηται ἐγνωχέναι, ἔχειν τὸν. 

ἀνωτάτω μαχαρισμόν. Εἰ δὲ ὑγιῶς ἡμῖν ταῦτα εἴρη- 

και, ἐπιστήσεις εἰ οἱ δώδεχα πρότερον μὲν ἐπίστευον, 

οὐχ ἐγίνωσχον δέ" ἑξῆς δὲ τῷ πιστεύειν, χαὶ ἀρχὰς 
εἶχον τοῦ γινώσχειν. χαὶ ὀλιγώτερα περὶ αὐτοῦ ἐγίνω- 
σχον" ὕστερον δὲ προὔχοπτον ἐν τῷ γινώσχειν, ὡς δύ- 

νασθαι χωρῆσαι τὴν ἀπὸ τοῦ Πατρὸς γνῶσιν, ἀποχα- 
λύπτοντες τὸν Υἱὸν, ἐν ὁποίᾳ καταστάσει ὁ Πέτρος ἣν 
ἡνίχα ἐμαχαρίσθη" καὶ γὰρ μαχαρίξεται, οὐχ ἐπὶ τῷ 
εἰρηχέναι" ε Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ν μόνον, ἀλλὰ μετὰ 
πῆς προσθήχης, τῆς, « ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. » 

Οἱ γοῦν ἀναγράψαντες Μάρχος καὶ Λουχᾶς ἀποχρι- 

145 ΠΠΠ γα ΐ᾿ νο5. » [πὶ σοση τ 0}6 δυίαπὶ 118, δοδῦιη 

6586 (Πγϑίυπι, ἐ ΠογΓ δι δι 6586, συ ΠῚ} ΟΠΊΠ68 4πἷ- 

οὐπᾷιδ εὐπὶ οὐσηποδουμ ἐχ Θ΄ 10 ΠΟ ΘΟρποβοδηϊ, 
Ὑ6] πιϊηΐ πηι διιοηάἀθηι γὸπὶ ἀδοϊαγαὶ ἰρβα ρογϑρί- 

ουϊίλα ἃς ον ὐρηιία. Ουἱβ δπἷπὶ ἤθη (Διοαίυν Τί πιο- 

1ουπ), νογνὶ σταῖῖα, σφ ποβοδηῖοπὶ ϑοϑυ!η ἐ856 ΟἸγί- 

βίυπι, ποη ἰδηίυπι [υΐ586 21] "05 σορηϊοποπὶ {|}υ- 
βίγαίυπι, συληίυπι "ΠΠ 81 γαίυ5 (αἰϊ Ῥαυ 5 ἀροϑβιο!ι ἢ 

ΠΠυ 4 δυίδιη αυΐβ ποι δι πιϊβογίι, αυοὰ οἰἰδιηϑὶ ρῥἷα- 

ΤῈ8 νϑγὲ ἀΐοαν! ἀθ θ60 : ἴρδα πνΐῃὶ δογιπὶ αι συπὶ 
οοφη ἰοη6π) νϑγὰπὶ ἀδάϊ : ποη ᾿ΠΠυἀ ἀΐσοπι δἰπη! 

οὐδὲ ρογϑρίοιλἰ6 Θχροποπίθβ, εἰ οοφιία Ραγί 6 Ὁ 
δηΐμπο σομμρτΓο απ θηίεβ, νοὶ (οἰϊἀ ἐπὶ ΠΟΙΠΟΓΟ ΓῸ5 

. ΘΟΞΠΟΒΟΘΠί65 ἢ ΝΟἢ 50] }ηὶ Δ 16 1Π ΡὸΓ ναγίυπι ΘΟ 7η0- 

βόθῃάϊ πηοάνηι Δοοϊἀϊ, αἱ αυὶ σοφποβευπηὶ, οοάαπὶ 

ΠῈ060 πο οοφποβοϑηῇ, 564 οἱ μοῦ ἰὰ φυοὰ σορη0- 
πθπὶ οοηίογι, υἱ Ἰυχία ᾿ΠΠυὰ, 15 φυὶ εορπονίι ΕἸ πὶ 

τουθίδηι Ραΐγο, φυδιηδι πιο οορπονΐ586 Ῥαίγιδ 

Ρογλ θοίαν, βυργοιηδπὶ Ὀοδιϊ υὐΐηαπι οοπβοαυδίυγ. 

Ουοΐ δὲ ἰγωδς ἃ Π0]ν͵5 τδείς ἀΐοία δυηῖϊ, δηϊπηδάνογιοβ 

8η ἀυοάδοϊῃ ργίπιαπι αυϊάδπι ἐγοάθθαηί, πηΐηΐπ)8 

ΥΈΓῸ ΘΟβΠοβοΘΡαΝ; ἀδίμ δ ροκίᾳφυδπι οΓγαιἀδγαηῖ, 

ἐοφη οηἶδ τυϑϊπηθῖα σἀραββαθδηΐ, οἱ ρεγρᾶυοᾶ ἀθ 

1|1ὁ σορποδοθνδμ! ; ροϑίγοπιο ἰδ π 6πὶ 1) σΟφη 0 ηὉ 

Ργοίοἰευδηὶ, αἱ οορπηί εἰ οπ8 ἀδία ἃ Ῥαίγε ΕἸ Πυ πὶ ΓΟ - 
γείδηϊα ΟΡΔ668 6586Πὶ ; Οὐ} 5πι06 1 δίδιιπι Οὐϊὶηὸ- 

θ4ι Ρείγυβ, φυδηάο ὑδαῖα5 ρυφαϊοαίι5 681. Νδθα διἐπὶ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 

Ἰηεὶρίοηις αν ΑμΠοοἰ αι ποπιῖηο ἰ5ι0. ΠΠυἀ οἰΐδην ἰν Πος Ἰοοὼ αυφτγεπίυπι 681 πἴγαπι, εὐπὶ πη ογθηῖυν, 
πὶ σοσηοβοοῦδηϊ 4υοι απ ἰρ56 ογαὶ ΟΠ εἰβίυ5. Εἰ 5ἱ οορποβοδῦδπι ζαην, δἰ ἀπ υΐο οοφιοδοουαὶ Ροίτυϑ. 
Θυοπιυΐο Ἔγθο ροϑὶ ἰΔπῖδ ἰμίθιγορδὶ 605: « 05 ἀυίθιν 061} 6 6556 (1018 » αυληάο οἱ τθὸροπάδιμι! εἰ 
ἀϊοσοιὶ Ρεῖγο : « Τὰ 65 (νυ ϊβίι8. ΕἼ] ἰ5. θ0ΐ νἱνὶ, » αἰχῖς : ε Βοίων ὁ5, δίθιοι Βαγυπδ, 418 σᾶΓο οἱ 59} 4}}5 
ποη τεγοϊανὶι εἰ], 56 ῬαΟΥ πιδι}5 4} ἴῃ σα 5 ὁ5ῖ,.» Ρὲγ πῶς διΐμν βόγμο ἀθιμοπδίιαῖ, φιοηίαπι ἰμης μγὶ- 
Σὺ πὶ οοηίοβ808 [6 Γδὶ οἰπὶ Ροΐτι5 Ομ γι βίυπν ΕἸ μνν [ οἱ νῖνὶ. Εὶ ν 8 5ἱ ρυΐθ8 νυ) δια! ἴδοογο αιυφοβι οι 8 
5ο εἰ οι δι ἀΐοθη8, 4ιιοηίαπι ογθάθγα δόδιι 6856 ΟΠ νυ] βίιην, Πΐπι18 681 ἀμ οορμόβοογθ. Θαομιΐαμ) ἀιοῃ 
ππΐουϑ 651, Δ ηἰἐδιϑίιγ ὁχ οὐ 4υ0με} Γείεγι ὅθδιπὸβ ἰἰὰ : « θίσευδι ἀγζὸ ὅθϑιι8 δὶ 608 4ι| ογοα!ἀο δι οἷ, 
δυύχοβ : 51] νο8 ᾿Ἰπδηβογὶ εἶδ ἰῃ Υ6 }}0 160, ΟΟφΠΟΒοΟὐ[Ὶ5 νου ἰδίθιη, οἱ νοῦ 8. Πθογαθὶὶ γὺ5.; » ἱ ἀἰςϑημ8 ἐ 
αϑληέο πιπιοθαμίυν 4 ργααϊεδικίυπι, ἐγθάευδι! αυϊάο πὶ δόδυιη 6556 ΟΝ γϊδιμμν, πθς ἴϑθ δάμυς σΟβηθαν 
δουυληὲδ. Ροδίοα δαίθιν ργοϊοίεμο5 ρὲ γ ἀοοίγίπληι οἱ μίμγα πηίγδου]α, οἰΐδιη οοριονεναμ!, φιδιάο δἱ ἰμῖθυ- 
τοδιὶ οοπίεϑβὶ βιιπὶ : « Τὰ 68 Οἰιγί5ίυ8 ΕἸ 5 θεῖ νῖν 1. » Δαϊ δὶ δαί βυϊπιθπίυγ ὑδιῃ (απο ἀρο5{0}} οοβιιον 589 
δεβυμ 6586 ΟΠ γβιυπι, [8 65. γεβϑροπάθηάυμ : 4018 ᾿μπί6ι' ΘΟβηΟΒΟΟΓΟ οἱ ἀρπόβοθγο ἀΠΠῸΡ 8 68.. υἱρυνέων 
4υῖ5 βδαρί6ῃ8 ποη ἰμιο}} αἷς φυοηίαπι ΤἸπηο 6015 ΟΟΞΟΒΟΘἢ8 δεόδιιη 6556 (γἰϑίιμ), νθ Ἰἀπίυ τ ἴῃ ΔΘ Η Π0μ0 

“9 70. ΥἹ!, 51, ὅ2. 

(7) ὑοάοχ Βεᾳ., τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, Ῥαγπἰλι8, τὸν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. [εἴτα οοάεχ Τατὶπὶ : 
Ἢ μὲν οὖν ἀπόρησις. 
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Ρτγορίογοα βοϊυπι φιοὰ ἀϊχοιῖι δ᾽ : 

ϑίυβ, » δοδίυβ ργραϊοδίυγ ; 5δὰ οπὰ δ Ππιθηίο,, 

« ΕἸϊίυ5 οὶ γἱνὶ. » Μᾶγοιβ φυΐρρε εἰ 5838, [υυε88, 

401 δονίρβογυης γεβρομβάθπιεπὶ Ρείγιιπι ϊχ 588 

« Τιι 68 ΟἸιυίβιιιβ, ν οἱ ἰά ποὴ δϑάϊογυπι αυρά 

ΟΝΙΟΕΝΙΒ 

« Τιι 68 Ομεῖ- α θέντα τὸν Πέτρον εἰρηχέναι" «ε Σὺ εἴ ὁ Χριστὸς, ν χαὶ 

1020 

μὴ προσθέντες τὸ παρὰ τῷ Ματθαίῳ κείμενον, οὐχ 

ἀνέγραψαν τὸν ἐπὶ τῷ εἰρημένῳ μαχαρισμὸν, χαὶ 

τὴν μετὰ τὸν μαχαρισμὸν εὐλογίαν, λέγουσαν τό" 

« Σὺ εἴ Πέτρος, » καὶ τὰ ἑξῆς. 

δχβίαι δρυά Μαιμαπι, ποη βοτίρβογιηι Ὀθδίθηι ἡπαπι ργορίογ ἀϊοίαπι ἢΠἸυὰ [5586 ρῥτιραϊςαίυμπ, εἰ μοὶ 

" ῥγραϊοδιίοποιι Βᾶπὸ θομδάϊοιΐοπο ἴα 956 ἱπιρογίταν .νϑ νϑγυϊθ.: «Τὰ 685 Ῥοῖγυβ δ΄, » οἱ {Ὁ δεηυππίυγ. 

16. ]13π| νϑῦοὸ ρῥγίιμιπς ἱΠ0ὰ οοπϑιἀογαμάθηι 65, 

ιο8 οδίογα φυΐάεπι ἀθ 60 τᾶπαυδην ἐδ τπᾶρβη0 οἱ 

δάπιίγθὶ υἱγὸ πα η 4586, ΟἸγἰδίυπι δυΐόπι οὕ 

6856, ποηάυπι ργϑρΐς8556 : π6 Υἱάθαίι ϑογνδίου 

ΔΙΈΓΓα ἰρβῖ5 (δου! δίδπι ἀππυηιδηἋϊ 88 6856 ΟἸ τὶ- 

δίυπι, 4υᾶπὶ ρτὶα8. οοπςεβϑίββεῖ. Εἰ αυϊδρίαπὶ [ογ- 

βἰϊδη οὐυβιηοάϊ ογαιίοι! δββαπιίθίιγ, ἀἰοοπβ δὐοοίο8 

(υἷ586 Ζυάφοβ ἂὺ δροϑίοι 8, ἰδηχυδπὶ δἰ οπηθιία, ΓΒ 

685 ἰογίοϑαβ οἱ ᾿ἰΠυβῖγο5 ηι5 84. δοβιπι Ρετγιϊηοραμῖ, 

υἱ Ἰοπιρογὸ ορροτίαπο δά οογοπιαγ δὰ 40 ΟΠτὶ- 

βίυπι δυπὶ 6886 σοῃῇοίορδη!; οἱ ρίδγα]ιθ (ογίδϑβα 

ἐχ ἢΠ|5 φυφ μεἰ5 ἀΐεία βυηΐ, οἰπηΐθυ5 αυΐ ἤάδπὶ ἃπι- 

Ρίθοιὶ ροίεγαινε ἀΐοία 6586 : π66 δῃΐπὶ 5015 ἰά ἃρο- 

Β(0115 ὁοηρτυοθαι : «Αἀ ργαβι 65 οἱ 84 τοβθ8 ἀσοθ- 

πῆηὶ ργορίοῦ ἢθ, ἴῃ (θ5{{π|0η}ιΠ| ᾿Π|5. δὲ. φεπιὶ- 

θυ 5; » (ογδίίδιν δυῖθπὶ "6 ς 5018 ὑΠΠπὰ Δροβίο δ, 

βοι δἱ οἵἴπηίΐθιι5 οὶ ογοάϊιυτὶ ὀγδηὶ : ε Τγαάεὶ δὺ- 

ἐδπὶ [Γδίογ [γαίγοηι ἰῃ τηογίθι δ", » οἱ 48 5661π|}- 

ἔυγ; 564 οἱ ᾿ος δ" : « Ομηΐβ ἜΓ30Ὸ υϊ σοΠ ΘΓ 

τι6, » οἱ γα υ8, ποι! Δρ0810}}8 βρθοίδιῖ πὶ, 564] ὁπ|- 
πἶθυ5 ογοάθμηθι.8 ἀϊσίιη) 681. ἰπι8 ογᾷοὸ βου γ 

ῬΘΓ 68 4υ8: Δρο5.015. ἀἸοία δυὴν δάἀπυπιυγαί πη {1556 

ἀοοιτίηδηι, ας 40 |}Π|5 ροϑίπιοάσπι), οἱ ἃ αυονϑ 

ἀοοσοηία υϑιιγραμ δ 6556. 

41. Ουἱ οοπιοπαϊι νογὸ ργῖπ8 ργοιηυ σαίμπὶ [1586 

πὸ 6856 ΟΠ γί ϑιι πὶ ΔὉ ΔρΟ510}15, αυὶ ἰὰ ἁὐάϊνα- 

βληῖ : ε« ()υοά ἀΐοο γο 8 ἴῃ 166 0118, ἀΐοῖ 6 ἴῃ 1ιι- 

Ἤδη δὲ χαὶ τὸ πρῶτον ἐξεταστέον, ὅτ' τὰ μὲν 

ἄλλα περὶ αὐτοῦ κατήγγελλον, ὡς μεγάλου χαὶ θαυ- 
μαστοῦ" τὸ δὲ Χριστὸν εἶναι οὐδέπω ἐχήρυσσον᾽ ἵνα 
μὴ δοχοίη ὁ Σωτὴρ ἀφαιρεῖν αὐτῶν ἐξουσίαν τὴν 
περὶ τοῦ χαταγγέλλειν αὐτὸν Χριστὸν, ἣν πρότερον 

ἐδωρήτατο. Καὶ τάχα τις τῷ Ξοιούτιῳ λόγῳ παραστί- 

8: σεται, φάσχων ὡς ἐν εἰσαγωγῇ δεδιδάχθαι ὑπὸ τῶν 

ἀποστόλων τοὺς Ἰουδαίους τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἔνδοξα, 

ἵνα τούτοις ἐν καιρῷ ἐποιχοδομηθῇ καὶ τὰ περὶ τοῦ 

Χριστὸν αὐτὸν εἶναι" τάχα δὲ πολλὰ τῶν πρὸς αὐτοῦ. 
λελεγμένων (38) πρὸς πάντας εἰρῆσθαι τοὺς πιστεύον 
τας δυνάμει" οὐ γὰρ μόνοις τοῖς ἀποστόλοις ἐφῇρ 

μοξε τό « Ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσί. 

ἕνεχεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὑτοῖς χαὶ τοῖς ἔθνεσι" » 

«ἀχα δὲ οὐδ᾽ ὅλως τοῖς ἀποστόλοις, ἀλλ᾽ ἅπασι ποῖς 

πιστεύειν μέλλουσι τό" ε« Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελ 
φὸν εἰς θάνατον, » καὶ τὰ ἑξῆς" ἀλλὰ χαὶ τό" « Πῆς 

οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ, » καὶ τὰ ἑξῖς, οὐχ 

ἰδίως (9) τοῖς ἀποστόλοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς τι- 

στεύουσιν εἴρηται. Κατὰ τοῦτο οὖν προῦποτύπωτίς 

ἔστι διδασχαλίας διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους λε- 
Ὁ λεγμένων, ὕστερον χἀχείνοις χαὶ παντὶ τῷ διδάσχοντι 

εὶς χρῆσιν ἐλευσομένης. 

Ὁ δὲ βουλόμενος καὶ τὸ Χριστὸν αὐτὸν εἶναι χεχῆ- 

ρύχθαι πρότερον ὑπὸ τῶν ἀχουσάντων ἀποστόλων 

τό" « Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σχοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί' 

ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
εἦυβ δγδὶ {Πα πιϊπδίι8, φυδπίυπι Ραυ]ὰ5 7 Οὐ Δυΐθηι δἰἴδη ἰὸς ἰρπογαῖ, φαΐ δἰϑὶ ἤναι} σὑάγὰ ἀἴσιηι ἀΐ- ἢ 
φεηίο5 ἀ6 θὲ : θιιοδῆαπι ἰμ86 πν}}}} ἀθάϊι Θογιιπὶ αυδ5 511} 56 16:11} ΝΘΡΓΆΠΙ : ΠΟ [ΔΠῚ6 ΟΠΙΠοδ ΠΠΠΣ 
τηδη [ἐ8ι6 ἀυΐ ρεγίδοια οορποβουμ θὰ αι88 Βεΐπηΐ : αἱ ἀϊοϑιμι5 χιοηΐαπι ἔπης φυϊίεπι ΔρΟ510)1 ἰμἰεἶα οὐρηί- 
εἰοηΐβ ΟἸνεΐϑε! μαθευαμῖ, οἱ δχίψιιδ Θορημοβο θυ δι (6 110 : ρυβίθα δαϊθηι ργοίθοογυμ ἴῃ ἀμηἰιίοπο ἰροίυϑ, υἱὲ 
Ροββθηὶ οαρεγα βοϊβιίδι ΟΠ γἰβι! γον αἰδιη 5|}] ἃ Ραίγο, ψιπδιηδάιπούμιῃ Ρείγυθ, οὐἱ δἱ αἰχὶϊ : « Βυδίυς 
68, ϑιηοη, 4υΐὰ ΠΟΙ) σ3ΓῸ οἱ βδηβ}5 γον ίαν! {Π|}|, 864 ΡΑΙΘΓ πγεὺϑ 4] 681 'ῃ) 8,» Εὲ μοι Ποῖ, ΠΟΙ 
5011} ἴῃ ὁ0 τοα «ἰχὶ! : ἐ Τυ 65 ΟἸνη βϑίιιθ; » κα ἴῃ 60 πιορὶβ ψφυοά ἁὐὐίαϊ! : « Τὰ 65 ΟΠ γίβίυβ ΕἸ 5 ὑεὶ 
ὙἱΥ]. ν Μᾶγουβ ὁμδη οἱ μοὰ8 βογίρβογιηϊ Ρείγαπι γοϑροηἀθμηίεπι ἀἰχίβδα : ε Τὰ 68 Ομιγίβιιιβ, γποῃ λι}}- 
αἰδιῖοα {οι} ἴῃ Μδίιμο ρυδίμαπὶ 6δ5ι, ε ΕἸ Ππ5. θ εἰ νἱνὶ ; 9 ῥγορίοιθα πθα βοιΐρβοαγυηι δὰ οομ(αβδίομθπι ΡεὶΠ 
χοϊλίδπη Ὀοφπ θη πη, πθαυς θαπουϊοιοη θην αἰεδηίθηι : ε Τιι ἐ8. Ροῖγὰβ. οἵ" 506 πᾶπο μείναπι αὐ θῸ 
Ἐσοἰοδίϑιη ποᾶπη, » οἱ οίοι ἃ. 

410. Δυϊ [1ἃ ἰγδοίαπάιπι 6δῖ, ποι αυΐα ἴυπο ἀοοοθαηὶ δδβιμι: 6556 ΟΠ βίιπι, οἱ πιοιΐο ργαβοθρίί οἷσ αἱ μος 
πνΐπὶ ἀϊοδιι; 564 (απὸ υϊάσπι ἰδ νι. Ὁ ἀθ 60 δημαιίαῦδηϊ, φυδϑὶ 46 πιᾶρηὸ δἱ δάμη} νῖγο, ΟἸμηδίιν 
δι 16 πὶ 6588 δ πη πομάππη Δπη απ Δρδηὶ, 56 αυλδὶ δὶ ποι ομοιη δυθαογαπι αυάδπι πιοάίοᾶ Ργῶμ ιν 
υᾶμὶ ἀδ 60, αἱ ρυξραγαι δ ἐχ ρᾶγια πιοιΐοα ἃ ἤ(6ηὶ 6115, ἰθιπρονα οϑρουγίιιηο δἰΐδπιν ΠΟ. δάογθίαγ 
ἰρδ6 εβ80ῖ Ὁ γίβίυβ; δυϊ σαγί6 "18 4υξβί!ο ὁδὶ βοἰνθηίία, υἱ ἀϊελιν5. αα06 ρα α αυς υης, ΟΝ δι 5 αὐ 9ρ0- 
βι0|08 αἀἰχὶ!, νοι ἰϑπίυπι 4)ἀ ἀραβίοίοβ ρου εἰπε, ἀαλι μη δ Ομ !65. οἰβἀθπίοβ 'η ΟἸιγίβιιπι. Νές δηἰμη 
50115 οὐπνδηΐθυδι ἀροϑ8.0}}8 αιιοί δϑὶ ἀϊοίυμ : ε Απιθ θυ δι 85 οἱ γτοβο5 δίδ }{}|5 ῬΓΟΡΙΘΡ πὶ ἴῃ τεϑιΠπ|οηίμιν 
ν11|8 οἱ φϑηινιιϑ.. » θη αι αἷΐ : « Τγαίθι διῖθπὶ ἔγαίογ [γαιγαπν ἰῃ πιογίθηι, οἱ μαίογ Π]ίυπ), εἰ ἱπϑιγβεηὶ 
411} ἴὰ ῬΆγθι!θϑ, οἱ ἰπ πηουΐοπὶ δάϊΐσοηι 605.» 564 δἱ ἱΠυμ : ε ΟἸημῖ5 4υ] Θομἤδβδι5 Γαογῖ 1 πη8 ΟΟγΆΝΙ Π0ΠῚ!- 
Πΐθυ.5,.» Θ᾽ ἐγ, ΠΟῊ 5015 Ὡροβίο δ, 564} οἠιῃηΐ 5 οὐθάάθ 05 ἀἰοία δ}. δαοιμη άπ πὶ ΠΟΟ ΟΓσῸ ἀϊοσιάσπι 
ὁδί αυοα ργεβπηῖββα [αἱϊ 1114 ἀσοιτίμα 4ιι:8 [Δοῖἃ 68: δὰ Ὡροβίοίο8, ροϑίοα ἁυΐθιῃ ἱπιρίθια :- αἱ Υἱθθαιυγ δὰ 
ΠΆΡΕ 488 βυρογίυβ ἀ6 ἀπηιμίδπο Οἰεἴ5ι0 δύ ἀϊοία ἃ ΟἸνγίϑιο,, πο Βὰ ταπιρὰβ ρογιΐπογο υοά Τυ]: 3η|ὲ 

μγῖδι} ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟΠΘΠ), 8664. δὰ ἰδιηρογὰ ρο3[ (Ὀἰαγὰ : δ δυΐθηὶ {185 πιαμάδι υἍΓ ποπλΐπὶ ἀϊεαμ, τι 3Ρ0" 
δι0}}9 σομγθεἶγὰ. 
11. Λάμπυο Δυίοπὶ αυΐ νυ]ῖ οἱ ΟἸιεἰβίυμ 6886 ργϑίοδίυμπ ᾿Υΐι15 ἃ} Δροβίο β, ἀΐοαὶ φιοιίδηι Ἰονίμεγ ρΓδ- 

πιΐιιεγ νο αἱτ 605 μιθπεθηδ ιν πΟΠλἰ 15 511}, αὐ ΤΠ γ 3} ΓΔΟ10 δι οἴ ο μεθα ϊσαιοηΐα μα)υδιμοι Ποὺ ἰρδὰΠὶ 

8. Μλι(. χνυι, 16, δ᾽ 0]... 18, δ" 14. χ, 18. 55. 1014. 31. 55 101. 58. 

(48) ἀοὐεχ Ἀερίυ5, λεγομένων. (49) ᾿Ιδίως, ἀοὐδὸχ Βερίας, ἰδίοις. 
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καὶ ὃ εἰς τὸ οὕς ἀχούετε (50), κηρύσσετε ἐπὶ τῶν Α πιΐπε ; οἱ ηυοὰ ἴῃ ΔιιγΓα δυι εἶ, ργαϊοδίθ βαρογ ἴ6- 
δυμάτων, » ἐρεϊ ὅτι οἱονεὶ χατηχῆσαι ἠθέλησε πρό- 
τερον τοὺς τῶν ἀποστόλων ἀχουσομένους τὸ Χριστοῦ 
ὄνομα, εἴτ᾽ ἐᾶσαι τοῦτο οἱονεὶ πεφθῆναι ἐν ταῖς δια- 

νοίαις τῶν ἀχουσάντων, ἵνα σιωπῆς γενομένης τοῦ τὸ 

τοιοῦτον περὶ αὐτοῦ χηρύσσεσθαι, εὐχαιρότερον ἐποι- 
χοδομηθῇ τοῖς προχατηχηθεῖσι Χριστὸς Ἰησοῦς 

ἐσταυρωμένος, χαὶ ἐχ νεχρῶν ἐγηγερμένος " ὅπερ 

ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὐδὲ αὐτοὶ οἱ ἀπόστολοι ἔδεισαν" γέ- 

γβαπται γὰρ ἐν -τοῖς νῦν ἐξεταζομένοις, ὅτι, « ᾿Απὸ 

τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δειχνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς ᾿Ιοροσόλυμα ἀπελθεῖν, » χαὶ τάδε, 
καὶ τάδε παθεῖν. Εἰ δὲ ταῦτα νῦν οἱ ἀπόστολοι μαν- 

θάνουσι παρὰ τοῦ Ἰησοῦ ἀπαντησόμενα αὐτῷ, τὴν 
ἀπὸ τῶν πρεσθυτέρων ἐπιβουλῆν, χαὶ ὡς ἀναιρεθή- 

σεται, χαὶ ὡς μετὰ ταῦτα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐχ νεχρῶν 
ἀναστήσεται, τί χρὴ νομίζειν ἐγνωχέναι πρότερον 

τοὺς μαθητευομένους (1) παρὰ τοῖς ἀποστόλοις περὶ 

τοῦ Ἰησοῦ, ἣ ὅτι, εἰ χαὶ χατηγγέλλετο αὐτοῖς Χρι- 
στὸς, ὡς ἐν εἰσαγωγῇ χατηγγέλλετο οὐ τρανούσῃ τὰ 

χατ᾽ αὑτόν ; Καὶ γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἐδούλετο, δια- 
στελλόμενος τοῖς μαθηταῖς, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι 

αὐτός ἐστιν ὁ Χριστὸς, τηρῆσαι τὴν τελειοτέραν περὶ 

αὑτοῦ διδασχαλίαν ἐπιτηδειοτέρῳ χαιρῷ ὅτι (2) ἐδύ-- 
γαντο μαρτυρῆσαι τοῖς ἑωραχόσιν αὐτὸν σταυρούμε- 
γον τὰ περὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ οἱ ἑωραχότες 
αὐτὸν σταυρούμενον χαὶ ἀναστάντα μαθηταί. Εἰ γὰρ 
οἱ ἀεὶ αὐτῷ συνόντες (85) ἀπόστολοι, καὶ πάντα ἑω- 

ραχότες ἃ ἐποίει θαυμάσια, χαὶ μαρτυροῦντες αὐτοῦ 

τοῖς λόγοις, ὅτι ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἧσαν, ἐσχαν- 

δαλίσθησαν περὶ τὴν νύχτα τοῦ προδεδόσθαι (94) 
αὑτόν" τί οἴει παθεῖν τοὺς πρότερον μαθόντας, ὅτι 

αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός ; Ὧν, οἶμαι, φειδόμενος ταῦτα 

διεστείλατο. 
Ὁ δὲ βουλόμενος τὰ εἰρημένα πρὸς τοὺς δώδεχα 

εἰς τοὺς μετὰ ταῦτα ἀναφέρεσθαι χρόνους, χαὶ μη- 

δέπω χατηγγελχέναι τοὺς ἀποστόλους τοῖς ἀχούουσιν 

αὐτῶν, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ Χριστὸς, φήσει, ὅτι ἐδούλετο 
᾿ τηρηθῆναι τὴν τοῦ Χριστοῦ ἔννοιαν ἐπιπεπλεγμένην 

τῷ Ἰησοῦ ὀνόματι, τῇ τελειοτέρᾳ, χϑὶ σωτηρίῳ χη- 

οἰἃ ὅδ,» ἀΐοει ἰπδί μαογ ρει μηπὶ νο υἶβδα 605 αυὶ 
8ἃ}} ΔροϑίοἹβ Οἰ"γἶδιὶ ποιπθπ ἀγαηὶ δυάϊτυτὶ, ἀδῖπ.6 

γὙ6ΓῸ ἰῃ διμϊ ογυπὶ δηΐπι5 595 ἰά αιαλαδὶ ἑὀοποοαυὶΐ 

δἰ ν 1856, υἱ 58: 1δῆιἷο ργοϑϑὶϑ Γθῦι5 6] υδπι0} ἀς |ΠΠ0 

Ργϑϊ δῖ, ἀοοιγίμαε ΒυἿὰ8 αἰδπηθηι 5. αι ῥγΐα 5 
ἀραιὰ (ἀδτϑηΐ, ἰοπηρεβι ν᾽ βυρογϑίγυσγείιν ΟΠ τς 

βίυ}5 δοδιι5 οζυςσίχιϑ οἱ ἃ τηογίυ 8 βυϑοϊίίυ8; φυοὰ 

66 ἰρϑὶ ψυϊάοπι ἰηΐἴο δοίεθαηΐ ἃροβίο!ἱ : βεγὶριυπὶ 
68. διειΐην ἰῃ ἰδ ᾳυ παπο δχροηάἀϊηυδ, ε οχϊηὰθ 

εὐρί586 δεδϑυπ) οβίθιμογε ἀΐβοῖρι 5 δυΐβ, 418 Οροῦ- 

(δγεὶ διπὶ γα ογοβο γπηᾶπι,» οἱ ἰιϑδ0, δίσυδ ᾿μδδ6 

Ραιϊ. Ουοἀ 5 δροϑίοὶὶ πυης ργίηνπι ἃ Ζοβυ ἀἰβοιηὶ 

Γι ταγυνπὶ ὧἱ ΠδῈ 1}}} ἀνθηΐδηξ, αἱ παπιρα ᾿Π816|5 ἃ 
βοηϊογίθυβ ἀρρεοίδίαγ, ἃς ἀδ πηϑάΐο 10] δῖ}, ἃς ροϑῖ"» 

68 ἰοὐ1ἶἰὰ αἶα ἃ τηοῦίυ 8 γοϑυγραῖ, αυἱά αἰϊυὰ ἀθ 
δέδια ριΐι|5 σὐσιονΐϑδα 608 αἱ 40 Δροϑίοὶἷβ δγιιἀϊθ- 

Ῥαπίυγ, οχίϑε πηᾶγο οΟηβαπίδποιιπι 68ὶ, ηυδπὶ φιοὰ 

δἰϊλιη5] Δηηυ πη γον ἰἰ5 Οἰγίδιυδ, [14 ἰΔπιθη 8η- 

πυηιαθοίυγ αυδοὶ ρῈΓ αἰδπηθιογι πὶ ΓΔα᾿ ΟΏ 6 ΠῚ 

ἀϊ!υοῖάο ἤθη ἀχροποπίοπι 4 δὰ {Πὰπὶ Βρθοί θαι 

οι εῦδι υΐρρα ϑαγυδίοῦ ποβίβγ, ἀϊβεῖ μι} 8 δάΐϊσθηδ 

π6 ουΐτλπι| 86 6556 (Ἰγἰβίυπι ἀϊοογοηὶ, ρον δοιΙ0Γγ6 πὶ 

ἀς 88 ἀοειγίπδῃι ἰῃ ΠΟΠΙΠηΟάἾ 115 (6 ΠΊρυ}8 ΓΟΒΘΟΓΥΔΙΘ; 

115 φυΐρρα ΄υΐ εὐπὶ ογυο χα πὶ νἱίδγδηὶ ἰοδίαγὶ ρο- 
ἰογδηὶ φυ δὰ 6}08 τεϑυτγγοοιίοηαπὶ ρογ πο θδης ἀΐ- 

βοῖρυ]!, φυΐ οὰπὶ οἱ οὐχ πὶ υἱάσγαπὶ εἰ τοβι. "- 

δεπίοπι. Ναμ) δὶ ἃροβίοὶ! αχυΐ εοιηΐί658 111} ρμδυρθίιιο 

δάεγδπι, εἱ χιβουπῆαυθ τηΐϊγαουϊα οαϊάογαι Ἤοοη- 

ΒρΡοχογδιηῖ, οἱ {ΠΠΠ5 ΒΟΓΠΊΟΠ65 να γ)ἃ 6886 Υἱ (28 ΦΙ ΘΓ 88 
(οϑιἰποηΐο δῦ. σΟΙργοῦαθαπί, δὰ ποοίβ οἴεπεὶ 

δβιυ πὶ, αυοΐ ρῥγοάϊίι5 (υ͵δ8βεῖ ; αυἱὰ ραβδιιγοβ [αἶ886 

οχἑβιϊπηὰ8 αυΐ ργίυφ ΟἸιγβιίυπι πὶ 6886 αἰαϊοἰδδοηι 
θυΐυυϑ, ΟΡ ποῦ, ρᾶγοθηβ ἰμ5ς ρι:Θοορὶϊ, 

48. Ουἱ ρυρπαὶ δυίοη! δὰ 4 ἀυοάεοὶπι ἀϊοίἃ 

δυηὶ, δὰ σοηβοηυσηίία (ορογα Γοίογγι, πεῸ 5818 

Ὁ]]ο τἸηοὰο δυύϊιοτγί 8. Δροβίο! 98 παι εα856 ᾿ρ58πὶ 
6556 ΟΙεἰβίυπι, ἀΐοοι νοϊαΐββα ἢ αἢν ποιίοπαπὶ Οἰ γί - 

διὶ ἱπηρίοχδπι ποιηϊπὶ 536 7ἐ50 δὰ πιεϊΐογεπι, εἰ 
Ἰη8 15 54] ἱᾶγο πὶ ργράϊοδιϊοποιῃ γοϑογναγί, αυδ]ο πὶ 

ΥΕΤυ5 ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αυοά ᾿ενΐτοῦ ἀθ ΟὨνίβιο δυάϊταπι [ἀ6ΓΑΙ], ἀϊσογδίασ ἴῃ 86 πβῖθι:5 δα! ογαπι, δἷς οἱ ὁρρουγίυπὶι5 ἰηϑἰησοίυῦ 
εἷβ δεβυ58 ΟἸγίϑιι5 ἐγαοἰἔχυβ, δἱ ἐχ πιουῖυ}8 δυδοϊίαῖυ5., ΟΘυοὰ ἰπ θΥΪπ|}8 π66 ἱρϑὶ Δροϑίοιὶ Ἵορποβοευδηΐ, 
βίου! ργββ56}}5 56 ΓΠΊΟ (δπίδι ιν ἀἴοαη5 : « Εχίπα σορὶϊ οδίθ ἐγ ἀϊβεὶρυ}}8. βυΐθ, φυοηΐαπὶ ορογίοὶ ᾽γθ 6} Π| 
ἷπ δογυβδίθπι, δὲ πηυ τα ρᾶι] ἃ δοπίογίθυβ, οἱ ργι μοὶ μέϊνυς, οἱ δου 5, οἱ οοοϊαϊΐ, οἱ ἰογιΐα ἀΐθ γβιγβογα.» δὶ 
δυῖαπὶ πὸ ΔΡΟΒΙ0]1 ᾿φς ἀἰβοο θοηὶ ἠ6 δέδια 4005 ἀγαϊ ρϑββυγυβ, αιΐϊά οχἰβεϊπιαγα ἀ6θ6ι15 56.886 ργίι8. ἀδ 
Ομεΐβίο 608 αι δῦ δροβίοἱἷς ἀοοο δπίυν 3 Νδιὴ οἰδὶ ἀμηυ μα θδῖΓ εἶ8 Οἢ γἰδίυβ, 4ιδϑὶ ἰμ ᾿νάυοιίοπθ, οἱ ποπ 
πιδη δϑια δπηυηιίθαίυν. Ιἀ60 οἱ ϑαϊνδιου εἰ {615 ἀροβίοϊοβ, νοϊθυαι δ ποηνίηΐ ἀϊοογθηΐ πιδηϊδϑιθ 400- 
πίδηι 'ρ86 ογαὶ (γί βίιι8, υἱ δ! σεῖ υἱ ρογίδοογθην 46 60 ἐἰοοινίπαπι ἴῃ ροβίδγ πὶ ΟρροΓίαπίυ8 Γαβθγυαγοηί, 
4υδη00 ροίεγδηὶ δημυπίίαγα οἷβ φυΐ δἰιπὶ υἱάθγϑηί ἐγ οἰ χα πὶ 46 ΓοσυνΓθοίοΠ6 6}18 6Χ πιογίι8. δὶ δηΐηι 
ΔρΟΒίΟΙ: 4υἱ 56 πιρ6ῦ υχίδ εὐπὶ [ςἀΘγυπὶ, οἱ νἱογαμῇ ἡ δου! υαηΐνεῦβα αυας (δεἷϊ, οἱ (65 {{π|0Π] 1 ΠῈ Ροτμὶ- 
Βυδγαπὶ γογθΐβ 6}118, φυομίαπι νοῦ θα Υἱ τὰ» ΘΙ ΟΓ8) ΘΓΆηΙ, 50ϑι44}}2Ζ 81} διιηϊ ἰπ 6ἃ πορία αἰ ἀγδάθθαιαν : 
ἡ ΔΙ ΓΑΙ 608 ρΑ55008 {||556 αυΐ ρεΐπιι δαί θαμ!, 5ἰ δι! 5θθη: 4αΐα 'ρθ8. ἐγαὶ Ομ γίϑιυϑ 7 βίουϊ 
οεῖϊ Ῥαια5 Αἰ μϑηϊθηδίθυ5 δάδυο τυάϊρυ5 οοπδιίιυι15, ἀππιιἴ8η}5 65. μοι ΟΠ βίυπι ΕἸ] πὶ θ οἱ, 884 νγα τα 
φυσπιάδιῃ ᾿00 πιούο : « Τεπιροτγὰ ἰφίταν ἱξῃογαι ἴα ἀαδρίεἴει8. θ)ει15, παπς ἀθπαμεῖαι οἰπμΐθα5. Ἰοπα Ὠ1}}8 
υϑίψια ρερη!δηιἰλπὶ ἀφ 6 ΓΘ, 60 ηιοιΐ 5.400 ἀΐδη) ἡαὐϊοάγο ογθοι 'ῃ φαι δία, ἴῃ νἴγυμη φυθη) διδίυ ργῶ" 
δίαγα ἤ6πὶ οπιηΐθυ8, ΓΟΒ 50 (48 δα} ἃ ἸΟΓίαἾ5. » 

τ ΜΆ. χ, 97. 

Ἀχούετε. Οοίεχ γαίίοαηνβ, ἀχηχόατε. 
(51) Μαθητευομένους. (οάδθχ Τανπδηυ8, μαθη- 

τπευπημένους. 
ι52) Ὅτι. Οοράἀμ. Βερὶυ5 οἱ γαισαιυ5, ὅτε, 

(5) ΕἸ γὰρ οἱ ἀεὶ αὐτῷ συνόντες, εἰς. Ἠΐοτο- 
ΠΥ ΠΝ, ΟΠ ἐγϑοϑίομιθ, Τ ΠΟΘΙ γ]Δοῖα8, ΕΠ 180 

(94) (ὐάὸχ Υδίϊολμ., προδίδοσθαι. 
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ποβοθη8 Ῥϑυϊυβ ἀΐοθθαι (ον πι ἢ 8 56 : ε Νοη δπἷπὶ Α ρύξει, ὁποίαν ἐπιστάμενος ὁ Παῦλος ἔλεγε Κορινθίοις 

ἡ! σΑν} π|6 δοῖγθ δίαυϊά ἰμ|6 Γ νο8, ηἶδὶ δοβυπὶ 

Ομ γδίυπι, οὐ πὴ οτυοϊβχιη). » Ργοία δοβυτῃ 

δυπ} 6856 υὶ (2118 ἴδοσγοι, οἱ (4114 αυπρίαπι ἀθ06- 

Τοί ργιμπ ἢ) μγω ἰολθδηΐ : πς δυίαπὶ οὑπὶ Ῥοίγι5 
ΟἸηγιϑία πη 6856 {{Ππ|πὶ οοηϊίοίυς ΕἸ] πὶ οὶ νυἱνΐ, 

«υδϑὶ 7λπὶ πυμεαῦὶ ΠΟΙΘΠ8 56 6656 ΟἸιηἸβίυπ), υἱ 

(οιμροϑιϊ γί 5 δΔηπυη]οίυν, οἱ αυϊάφπι οτυοί χα, ἀϊ- 

Βοίρυ} 5 δαϊοῖι π ουϊᾳυδηιὶ 856 ΟΠ γἰδίυπι 6586 ἀΐ- 

οληϊ, 1 δυίοπὶ γ6 116 δυπι, οὐτὴ ῬΓΟΙἰ θαῖ Π6 86 6556 

Οἰιγίδινπι ργομπη φοίυν, νῈ] 6χ 60 αἰΐαυο ποθ ῥγοὸ- 

υϑιὰγ 51: ε Ἐχίη δ οορίϊ! 1658 οβίεπάθγα ἀἰδβοίρι] 8 
Βιῖ8, φυΐα Ορογίδγδι οπὶ ἷτα δοΓΟΒΟΙΥ πιδπι, οἱ πα ἃ 

Ραδὶ ἃ βϑηΐϊογί 5, » οἱ εχ ᾿ἰ8 αυς 50] υπριπίυτ. 

Νϑιῃ σομποβοθη 18. ἦν Πος ἰΘπηρογα αἰβείρυ} 8, ΡῈ Γ᾿ 

ΤΟΥΘΙ Δ ΙΟΠ6 ΠῚ 5:0} ἃ ῬϑίνῈ ἱπη Πη858Ππ|, 651} 6556 

Θμγίδιν ΕἸ Βεΐ νἱνὶ, φυδϑὶ ργράϊοδι, ἀθοθηϑ 608 

1 ΟἸνγί βείι δόδιπι ἀγα βοηθιπὶ ογοάδγο, ργῸ 60 

αυοὰ ἰπ δόδυπι ΟΠ γίϑίυ αι ογμ οἴ κυπι ογοάἀοι πὶ ΟἸἶπὶ 

δῖ ; οἱ ἴη δδβιιῆὶ ΟΠ γί βίυνη, δίχα πο ἃ πιογίυ 8 
Ῥυδιγγοοίυγαπι οὐδ᾽ 6, ΡγΓῸ 60 αυοὰ ἰπ Οἰιν]βίυπι 
ϑεκιιηι, δία πὸ ἃ Ἰπογίι8. 880 11 ΘΓΘΙΙ61 - Β 

ἄυτῃ οἰΐπη ὁγαϊ. Ουοιδην ἀαϊοπι 4 ΘΧΘθΟ Ἀπ 5. ῥτίη- 

εἰραῖυ8, οἱ μοιοδβίδί65, ἰγαάυχὶ! ουῃἤιομιοῦ. μϑ] πὶ 

(Ὁ ΡΠ 1.6.5 1}}05 ἰῃ Ἰΐβηο ὅδ, » δἷ ιθηὶ ρυάδι σγυοἷβ 
Ομείβε, ρυ οί δαπι διϊπλ!η δι γαι]οηΐ8. ροῦ αυδπ) {ΠΠ| 

τό" ε« Ἐγὼ δὲ ἔχρινα μηδὲν εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ 

Ἰησοῦν Χριστὸν, χαὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. ν Διὸ 

πρότερον μὲν Ἰησοῦν τάδε τινὰ ποιοῦντα, χαὶ τοιάδε 
τινὰ αὐτὸν διδάσχοντα εἶναι ἐχήρυσσον᾽ νῦν δ᾽ ὅτε 
Πέτρος Χριστὸν αὐτὸν εἶναι ὁμολογεῖ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ζῶντος, ὡς μὴ βουλόμενος χηρύσσεσθαι αὐτὸν 

ἤδη Χριστὸν, ἵν᾽ εὐχαιρότερον χηρυχθῇ, χαὶ ἔσταυ- 

ρωμένος, διαστέλλεται τοῖς μαθηταῖς, ἵνα μηδενὶ 

εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός. Παρίσταται δέ 

πως τοῦτ᾽ εἶναι τὸ βούλημα (85) αὐτοῦ χωλύοντος 

χηρύσσεσθαι αὑτὸν εἶναι Χριστὸν, ἐχ τοῦ᾽ « ᾿Απὸ 

τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δειχνύειν τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ, 

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, χαὶ πολλὰ 

παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσδυτέρων, ν χαὶ τῶν ἐπιφερομέ- 
νων᾽ οἱονεὶ γὰρ τότε χατὰ τὸν χαιρὸν ἐγνωχόσι τοῖς 

μαθηταῖς Ἰησοῦν εἶναι Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ζῶντος, ἀποχαλύψαντος αὐτοῖς τοῦ Πατέρος, χηρύσ- 

σει ἀντὶ τοῦ πιστεύειν- αὐτοὺς εἰς Ἴησοῦν Χριστὸν 

ἐσταυρωμένον, πιστεύειν εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν σταυ- 

ρωθησόμενον- ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τοῦ πιστεύειν εἰς Χρι- 

στὸν Ἰησοῦν, χαὶ τοῦτον ἐγηγερμένον ἐχ νεχρῶν, δ'- 

δάσχει αὐτοὺς πιστεύειν εἰς Χριστὸν ἹἸπσοῦν χαὶ 

τοῦτον ἐγερθηπόμενον ἐκ νεχρῶν. Ἐπεὶ δὲ, « 'Λπεχ- 

δυσάμενος τὰς ἀρχὰς, καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισε 
θριαμδεύσας ἐν παῤῥηδίᾳ ἐν τῷ ξύλῳ (50), ν εἴ τις 

ΥΕΤΌΒ ΓΝΤΕΚΡΆΕΤΑΆΤΙΟ. 

48. Οὐ] ογαο νι, ἴνϑο αυξ (ης δ ΔΡΟΒ10108 ἀϊοία βυπί, ρογ ΪΠΘΓῈ δὶ ἰοπρογὰ ροϑβὶ Γυΐυτϑ, δἱ προ ι 
ἀροϑίοϊοβ ἴὰης ρυιβαϊοα586 408 ᾿ρ088 655εῖ (ἢ γίϑίιϑ, Βα} 5110} αἱ ταιϊόποιι : αιοηίΐαπι ἰῃιδτῖπι αυ:ἰο8 
ποηλοῖ δοϑὺ νοι ργαι οαγὶ : ΟΠ τ ϑίιπη δυΐθπὶ ον οἰ χΌ τ [ΘΠΊρΡΟΓῈ Ορρογίαπο ροϑὶ ραϑϑίοπαπι, δΐ Γοβις 
τοοιΐομθη), συδηάο οἱ γορ5 ᾿ρ815 αυοῦ ἀἰσοῦδίιν ροίογαὶ ἀρργοθαγὶ. Οὐοι βοΐθηβ εἰσοθαὶ Αροδίυϊυ!ς 84 (0- 
τἰπιθίοβ : ε Ναὺ δηΐπὶ ἡυϑϊοανὶ πγ6 βοῖγθ νὰ ἢν νοθΐβ, εἶδ δόβαπι ( γίϑίαπι, οὐ ἤυμπο ογυοϊἔχυιη. » Ετρο 
Ρῥγίαυπι φυϊίδην Ζόδυην ργβάϊοανθιυηῖ (4112 οἱ τ 118 [Δοϊοηίθιν, οἱ ΠνθῸ οἱ ἰθθς ρυ ]ϊοδηίειη. Ναπο δυϊοῃ 
Ῥοβίιλι Ροίγυβ σομυ55118 6δ1 οὐ Ομ γίβίι πὶ ΕἼ Π πὶ 1}61 νἱνὶ, 4υϑ51 ποῖδι 8 605. "'ος ἐμίθυ μη ρει ΠοᾶΓο, 
Ῥγϑοορὶ ἀΐοθηδβ, πἢ παπιΐιΐ ἀΐοαπι 4υ} 'ρ86 δϑὲ ΟΠ γἰβίαβ. Ῥγορίθὺ 4υπι| δυιίθπι οαι1584πὶ πΠοΪοθδὶ 56 ἱπίογίπι 
Ργιβι οατὶ Οἰμδίυπι, ἀκ γδιοπέηι, αιοιΐαιη Οροτγιθὶ θυ ἀυΐγα ἰὴ φθΓι}.5416Π), δὲ ᾿πα}18 μϑιῖ. δ᾽ 45 ἐγξυ 
οοὐδπαΐματ ἰῃ ογασα ΟΒτίϑιϊ, ουηαμα αν ἰη ἀϊδροιδαιίοιθ ῥ᾽ 4υδιὴ ἐγ απηρίιδ1} δαπὶ ἰη Πσηο ργιποίμαίαν 
εἰ μοιοϑιδίθβ, 40} βαινὰ8. Ποπιΐ πα πὶ ἀΘ ΡΠ] θᾶηι, οὑπὶ ἀδθδγοῖ ρου 5 ΟΠ 4υδϑὶ ἢάο!)ς, εἰ δβοίθῃϑ ἰδὲ 
αἰξροηιβαια 6556 ἰπ σγιοα θυϊηϊηὶ ποσίγὶ ἦδδι ΟΠ τ ϑι1, ρὲ γ αυοιη ἐγυο ἦχο πιο ἰγδάσοι! δυηὶ, οἱ {πυπ- 

(ιδιΐ 8 ηὶ ρυϊμείραιυ8 οἱ8 8011}5. (υἱ ογοάαμ!. [πὶ 4 θυ.5 ργλνο ραιγυδ ἀγυΐγοῦ [υἾ586. οἰδνν γγιπαίρθιῃ ἰὰ- 
705 πιυπαϊ. Ριορίογθθ λεχία ραϑβίονιοι (βοΐα5 ἀΐοοραὶ : « Ναιο ργίπεθρϑ Βυ)} 5 τιν} [ἀἸοα!5. 651: 
ὨΏΝΟ ΡΙ δ Ρ5 ἰνυ} 5 πηπὰϊ Θχρδι ὰ ἴογαβ.» ΟΘὺ0 δχρυΐδο, ε 5ὶ ἰπθιῸ, ᾿π4υ}}, δχαϊιδίαι5. ἃ (οΥΓΆ, Ομ 

86 Π 6ογ. 11, 3. δ᾽ Μαιῃ. χυι, 21. 55 60]. τι, 1ὅ. 

(85) Βού.λημα. Οοιίοχ γαι᾿οάπ.8. βουλόμενον. 
(56) Θριαμδεύσας ἐν παῤῥησίᾳ ἐν ξύλῳ, εἰο. 

Οὐίρθιδθ ἰἶνᾳ ἐπ Μαιπαιηι χνι, 3ά, οἱ ἐη. Μαι- 
μιαμηι χν; ἢ μι]. 4 ἐπ χοά., Ἰνοπ}}. 117 ἐπ Νὰ- 
πιθγοδ, ἴχυμ). 8 ἐπ {δι Ναῦυο, ἰγλοίαῖα δὺ ἐπ αί- 
ἐαμηι δἰ ἐμ Ζοαππρηι ι, ὅ0, ἰοαἰῖ ἐν ξύλῳ : ἰϊὰ οἱ 
Αὐδρίοα ἱπιογργοίαιϊο, οἱ Οοπιπιθίαν. ἐπ Μᾶατοιιηι 
Οτίροιὶ (ἰσυϊι5, ἰπ ορ. νι, 52. Ὅπας Ἰίαιαι αἰίχυδ 
Ν. ἰὰ ΘΧΟΠΙρ αἶα ἀὨ 455} 1η18. (οι ρογὶ 5 Δ }ι4- 
Ρυΐπ86, φυδιηνὶϑ ἴῃ ἀπῇ Ἢ οὐ! οπίθι5 Ἰοάΐα τγαρο- 
τίν, Γἃἀ οομῆγηναπι νοῦ α υΠπὶ ἴῃ Ἰιοπη. 8 Ογὶ ζεπὶ5 
ἐν. οδιθ: « Πἰϑέγο {τἰμηιρίιανιδ δα ἐπ ἰἰσιο οΥμοὶδ, 
Ἀΐοοι ἴῃ 4183 Ἔχ ιρί γι "05 Παθδδίαγ, ἐγ ππρῆαπδ ἱπ 
δομιοιῖρδο; 56 ἁρυὰ τοῦθ ᾿αθοίαγ, ἐμ ἐΐ6)0.» 
Ἂς μγοϊμπάα ἃ υἱγὶ τπᾶσηὶ }}15. Δ 115. σαι σαι0}6 
υἱΠ οαμά τι5 Πιη 5, 4] νοὶ 510} ΠΠ| 15, ν 6} πο }}- 
Θομεἶ8. ἰδ ααταγ, αυσὰ πα} ἰὰ Πούτο ρεεἰογαηιὶ 
ὀχομρίαγια Σ ἴῃ 60 σογία σιν γ ταργοθομυϑ, 
«το ροείςοροι- αν δὲ Ονίξοιῖς ὁομοχίυ. ἀθ 
50. ϑϑιοι, ΟΠ γγϑοσδίοινθ νοτὺ, ΤΙθοϊο οί, 
ΤὨσορΠγίαςῖυ5, εὐ οἀϊιίοιο5. Νυνὶ Τοδιαπηοιμὶ ρ6Π0 

ΟπΊη68 ἰοριηί, ἐν αὐτῷ, πορα, σταυρῷ : ἱ ϑγγλο 
δὐϊιῖο, οἱ 'ρβα φυοάι6 Οτίξοιιθθ. ΒΟοιη]]. 9 ἐν (ἰοπόν, 
οἱ θῶ ρ6 Δ1Π0}, οἱ Ὑυϊραία, ἐλπιαιιδ 8θουῖυ5 ῬγΙπιᾶ- 
β'α5, εἰ ἀοίπἀα Εταϑπι5, οἱ Ραφηίπι5, εὐ τοθϊάθ- 
τῖμὶ : «ἴῃ ϑοπηοίρθ80, » οἷ; «ρ6ῦ βθιῃθιθϑηηι, » ΥἹΟ 
ὀθιαν ἰορῖπθ8ν, ἐν αὐτῷ νεῖ! σεγίθ, ἐν αὑτῷ 60 80π50 
δοοοροίαμ! 400, μὑγῸ ἐμαυτῷ, σεαυτῷ, εἰ ἑαυτῷ 
ἀϑυγραγί ἰτδύπηϊ σγαπιηδιίοοναπι {||}. 1,8 6γι}}5. ἴῃ 
Ηἱρρατοία : ᾿Αλλὰ μὴ χαχῶς σοι δοχῶ βεδουλευ- 
σθαι περὶ αὐτῆς, ρτο, ἐμαυτῆς. Ρίαμο ἰι σοη! μηδ 
Ηϊογον για ἐπ Εριιθ5..ι, 10: Ἀποκχτείνας τὴν ἔχθραν 
ἐν αὐτῷ, αὶ 5..}}15 ΘσοΙΥΤΙ ἀχαοιιρίαγίαπι, ἰμίογσ 
Ριοἰλεἰον 6. νανίοιαβ, οι Π}, ἐν αὐτῷ, 56}}}- 
(οι, σταυρῷ, 4}}}, ἐν ἑαυτῷ Ιοφὶ γε!ῖπι. 516 δυϊοπι 
6 : « ϑοεγίριαπι δὶ δηΐπὶ : μί γδοοιο ατγεί μιγμρμέ 
ἐπ ιθϊο σογροῦε ἴ)ο, ἐμίδν βοῖεπδ ἱπὶηνοἶαπι ἵπ ἐα; 
πο0ι} ὧἱ ἴῃ [μϑιϊἷθ. σοι οί υιι5. ᾿ιαίνοί αν, ἐμ δεπιοίρεο, 
Ργορίορ ταὶ ργομοηιπί8 διηθἰ αϊδίοπι; ἐν αὑτῷ 
δμΐπι, οἱ ἐπ δοηιοιἐμδο, εἰ ἱπ θα, ἰά ὁδὶ ογιιοα, ἱπίε]- 
Ἰϊφὶ ραϊοβι ; αυΐὰ ὁγαχ, ἰὰ οδὲ σταυρός, ιχίὰ ὕπρ' 
ΕΟ ψ6ΠΟΥΚ. ΠΙΆΒΟΠ 1} ουῖ. » Ηυετιῦ". 
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ἐπαισχύνεται τὸν Χριστοῦ σταυρὸν, ἐπαισχύνεται τὴν αὶ (γί απηρ θαι} 50η1; οὐ πὶ ΡΔΡ 811, φ]οτίδτὶ ἰπ ἐτιιοθ θὺυ- 
οἰχονομίαν, δι᾽ ἣν ἐθριαμόεύθησαν ἐχεῖναι' δέον χαὶ 

καυχᾶσθαι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰτσοῦ 

Χριστοῦ, τὸν χαὶ πιστεύοντα χαὶ ἐγνωχότα ταῦτα 

δι᾽ οὗ Χριστοῦ σταυρουμένου τῷ χόσμῳ τῷ πι- 
στεύοντι (Ὁ7) ἐδειγματίσθησαν χαὶ ἐθριαμδεύθησαν 
αἱ ἀρχαὶ, ἐν αἷς, οἶμαι, ἣν καὶ ὁ ἄρχων τοῦ αἰῶνος 

τούτου. Διόπερ, ἐγγὺς γενόμενος τοῦ παθεῖν, εἶπε 

τό" ε« Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ χόσμου τούτου χέχριται, » 
χαΐ" ε Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ χόσμου τούτου ἐχθληθήσεται 

ἔξω. Καὶ ἐὰν ὑψωθῶ, φησὶν, ἐχ τῆς γῆς, πάντας 

ἑλχύσω πρὸς ἐμαυτὸν, » οὐχέτι τοσοῦτον ὅσον δυνα- 

μένου τοῦ χωλύοντος ἔρχεσθαι πρὸς τὸν Ἰησοῦν τοὺς 

ἑλχομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
᾿Αναγκαῖον μὲν οὖν τῷ χηρύσσεσθαι Ἰησοῦν Χρι- 

στὸν, ἐσταυρωμένον χηρύσσεσθαι αὐτόν " χαὶ οὐχ οὔ- 

τὼς ἐλλιπὲς εἶναί μοι φαίνεται τὸ Ἰησοῦν εἶναι τὸν 

"ηὐηὶ ηοϑίγὶ δθϑιι (ἢ γβιὶ οὐτὰ 4 πο οἱ ογοθίς, οἱ 

ΠΟΥΪ ΡῈΡ υόπὶ Ομ γίβίυπ 537 πιυπάο ογοθεηιὶ 

ἐγυοἴΠχυπὶ ἐγδάυοι κηΐ οἱ (ἰυτηρναι! Ῥγὴπρίραίαβ, 

ἴῃ φυΐθυ5, ρι0, Ἔγαὶ ρεΐποθρ8. βου ἢυ͵υ8. ΟιΆ- 

ῬΓΟΡΙΟΓ οὐπὶ [ΔΠ|}8Π| ρᾶβϑυγιιβ δϑϑοί, ἀϊχὶὶ δ᾽ : 

« Νυῃο δγΐποορθ πηιαϊ ἢιι5 ᾿υάίοβίι8. 65], » 

εἰ δ᾽ : «Νυῃς ρῥγίποορβ πηάϊ [υ}08 οἰϊοϊοίυν [0- 
Γ85; Εἰ 5Ϊ ὀχδίιἃ υ8 [Ὁ6γῸ, ἱπαυΐ, ἃ ἰδγγα, ομιηΐϑ 

τ 8] η}) δά πηθίρϑ811Π), » Π0) 8Π| ΔΙΏΡΙ 8 ἴδηι νἱ 

ΡΟΠΙΕπῖῈ δὸ 4} ἱπηροάΐεθαι φυομηίηυβ δὰ δεβυπὶ 
ἰνοπὶ, 4υ] (γα ραμίυγ 80 110. 

49. Αὐ ἰὰ ἰσίίατ αἱ μν δῖα ππηἰδίυ , ποοοϑϑαγῖο 
Β Ροτγιϊ μοὶ υὧυἱ ογυοἰχυβ πυπιϊοῖυν, Ναο ἴδηι τ ἱ οἱ ἐοία- 

οἰἰνυι) 6856 υἱάθιν Ζόδυπιμ 6886 Ομτ βία, (Δοίο 

ΥΕΤΌΘΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

(ἢ πὶ 84 π|6 Ἰρϑιπὶ : ν» νἱ ἀοἰ σαὶ 8π| Ποὴ ἰἀπίιπι χφυδηίυηι ροιογαὶ Ῥγΐπ5 ροίθηι6 ῥγϊποῖρθ, φαυὶ νεϊδιαὶ 
τομῖγα δά Ομ γίβίιπι 605 4υἱ γα Δ η ιν ἃ}ν 'ρ80. 

49. Νεοθββαυὶδ ΟΥΒῸ Γαδ εδὶ ρυθαϊοαγὶ ΟΠ γί βίιιη δαϑῦηι ογυοἰἤχυπι : 1116 δυΐθηι δϑὶ ἱρὴν ηυϊάδια 
Ῥγϑι σᾶΓθ, ογιοθιη δυῖ6π) ο}05 ἰΔοῦγα. Εἰ ποι δία ἰη1}}5 με] νἱἀδίαν φυὶ ξοδατ φυΐάοπι (Ο 

90 ἐμ] 4. χιι, 51, 52. 

(517) Δι’ οὗ Χριστοῦ σταυρουμέγου τῷ κόσμῳ 
πιστεύοντι. Οτίρεποδ ἰηΐγα ἀπ Μαιιιπι χχ, 28, 
Ἐπεδήμησε γὰρ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων (ὁ Υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου), ἵνα ἴανονηεῆ; χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον 
ὀδεύσῃ διαχονῶν ἡμῶν τῇ σωτηρίᾳ, ὡς δοῦναι τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχὴν λύτρον ἀντὶ πολλῶν τῶν πιστευσάντων 
εἰς αὐτόν χαὶ εἰ, χαθ᾽ ὑπόθεσιν, πάντες ἐπίστευον 

49 208η. χτι, 12. 

εἰς αὐτὸν, δεδώχει ἂν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ αὶ 
πάντων. Εἰ 11}. 1 ἐοηιγ, (εἰς τἶλρα γὰρ εὔλογον τὸν 
ποσαῦτα ὑπὲρ τοῦ γένους τῶν ἀνθριπων τολμήσαντα, 
ἵνα, τὸ ὅσον ἐπ' αὐτῷ, πάντες Ἕλληνες καὶ βάρθαροι, 
χρίσιν θείαν προσδοχήσαντες, ἀποστῶσι μὲν τῆς χα- 
χίας, πάντα. δὲ ΤρτΌσΗΝ ἀρεσχόντως τῷ τῶν ὅλων 
Δημιουργῷ, παράδοξον μὲν χέναι γένεσιν, πα- 
σὼν δὲ γενέσεων παρανομωτάτην χαὶ αἰσχίστην ; 
θυϊ Οεΐψεπθπι μφγθθθ08 ἃ Ῥοϊαρίο ἀείπάδ ἰηϑίλι- 
Γι 8246 ργοραραιίοὸ ΔοίοΓο πὶ [1558 ΥΟ]ηΐ, Δση0- 
βοδῃῤ διιπν [}}5 54|16π| ἰ0015 ἃ Ροίαρὶ! ἀοείγί πα, τεσο- 
ἀόγο; δυπὶ δὰ ἰά ρεφαἀδϑιϊπδίογυπ) ἀοβπιὰ να] Δἢ 
112 ἀἰθθοησιπ νοι 0 ἰδ υ5 δοεθάδί, 400 ΩΗν βίυ 
ΡΓῸ αἰϊᾳυΐθιι5 ἀιιπίαχαι ᾿οπι! ἶι18, ΠΟ ΡΓῸ οπληΐ- 
Ἰνι8 δἱ ϑίῃφυ} 8 βδησιυίμδπι [1556 5οἰϑοουαηῖ. Ὀ χὶ 
γογθῸ ἰθῆυ8 δοοδάδγα : γόγεγα δηΐπὶ δι ΠΟ] σᾶ πὶ 
γε} ἰνδ66, ργουδπιᾳι6 βοπιίοηίλπν σουβίηθηϊ, Θ0408 
δυιῖ οτρι οι πιοάο αὐοὸ ᾿ς 08. Η!], 16 : ε 5΄'΄ 
εηἰπὶ θεὺυπ ἀϊΐοχὶς πιυμάμμη, αἱ ΕΠ πὶ δυσπὶ ὑπ]- 
βεπίιπ) ἀάγαῖ, εξ οηνηΐδ 4} ογϑαὶς ἰπ οαπι, ἤθη 

τραῖ, βϑὰ ᾿μῦθᾶϊ νἱίαπι φοιθγηδπι. » ἢυϊς δυίδπι 
ὁ4η. ἰοοο ἰυσθηὶ αῇογὶ ἁἰιογ ἰἰ6 ΡΔυ];, [ Τίη. ἵν, 

40: « Θυΐα δρογανίπιιιβ ἐ θευπὰ Υἱνα τι, 4] δὶ 
ϑαϊναίον. οἰππ απ) ΠοιΙηΐ ἢ, πιαχίπλὸ {πο πὶ. ν 
θυᾷ 400 56ι5ὺ ιϑυγραηᾷ 5ἰηϊ, ργοίαγα δὲ ἰποὰ- 
Ιεθ ϑχροηΐϊὶ ΡγΓΟΒρΡΟΡ, 8611 αυϊδαυ} δ δυσίοῦ δϑὲ 
οροτῖα 26 υοσαί. φ6π|.. ἐαρ. 51. « ἀταιία, παιυὶ!, Ποὶ 
οἰβηΐθιι5 ποθι θυ δαΐμϊε ργονϊ θη μίάθπι ρϑᾶτγί, 
οἱ θοηΐαία φεησγα!ῖ, βοά μι πο 0 Ορογο, ἀϊνεγβα- 
46 πηδηδυγ. Ουοηϊδπὶ δῖνα σου 6, δἶνα τηληἰ[ὃ- 
δί6, ἰρβε ἐβῖ, υἱ Αροβίοίυς δἷΐ, ϑ νοῦ οἰπηΐμμ 
δοπηίημμν, πηᾶχὶπηα βάσδἰ ἢ. (ὦ βϑηϊδηι δ δυθιὶ- 
᾿ἰδδίιηθβ υγουϊδι5, οἱ ναὶ βϑὶ πὶ γουογ 8, δὶ 1Γ21}}-- 
48} οοῃϑβίἀδγοίυνγ ἱπίυ!α, ἰοιᾶπὶ ἤάπς ἀδ φυλ 65ὶ- 
τη05 ςΟπἰΓογορϑίδηι ἀἰγί πλ}ὰ : ἀἰσοπάο δηΐμ : Ομὲ ἐδ 
ϑαίναίοΥ οπιπίμπι ποπιέπηι, σου γᾶν. Ὀοη  Δίδιη 
Ῥλεῖ δυρμδι ὉΠ ΘΓΒΟ8 ΠΟΠῚΪ 68 6886 ΚΟΠΘΓΆΪΘΠΊ : 96}}- 
αἴδηθο διυίθιη, πιασίηιο βαοίίμπι, οδίθη ἢ} 6586 ρ81- 
ἴθ} φομ 6 Υ8. “πη }}} αι προγ 0 (ἰΔοἱ ἀἰνιπ! 08. ̓ἢ- 

τἰβίυπι ἀἱοὶξ, 

βρίγαί:β, δὰ βιιπιπιδᾶτη [46 δδίογπδη) 88] υ[6Π| Βρ6- 
οἰαἰ θυ Ὀδηθίϊοἰ 8 ργονοδαίιγ. » βοπὶδίθην δυΐδπὶ 
οἱ διηογοπὶ θεοὶ οὐρὰ 86, πο οτίι (ἀπέ! οἱ ὁσοδδιι 
0115, ΠΟΙ Γ6ΙΏΡΟΓΙΙ ΠῚ Ἰηυ141}0Π6, ΠΟ 86 Γὶ8 οἱ 66" 
ΤᾺΘΠΙ ΡΟΝ, 051: ἘΠῚ ΝΘΓΒΕ ΠῚ σου 5 ΠῚ ΔΠ.Π| ΘΧΡΟΓί -- 
ἴὰγ, αἱ νοῦς Εξιϊὰ5 : Δα} οι ε ϑαϊ ναῖουῦ ομηΐτη 
Βοιηίηυιη » ἀυπίαχαϊ, 56ι} οἰΐδηι δα  γδίοῦ ΟΠ ἢ ἢ Πὶ 
οἰογυπὶ οἱ ρδουΐύῃ θοὺβ. ιν αἀἰοὶ φιδαῖ, Θυοά 
οατῃ ἱπορίμη 5.1 δὲ ρδγγί ἀϊου!πι, ἐοὸ Γαουγροηίυπι 
δ5ὶ ὧι [ΑἹσαπιγ ουτ οπιμίθιι5 οἰπἶη0 ἰοι "8. 
86ι} ργαϑευιη, οἱ ργοῖριο «υού αι) μγοιο ἢ ! 8 
δβαϊυθηὶ φἰδγιδην Ορίαγα, ἀθθ8 64. Πἰ5 σοη [ον ἃ 
80} εἰ 6556, αιιοπιδά πιο πὶ ορίΐπια ἐοοθὶ Οἢγγ- 
βοβίοτηιβ : Ὅς ἐστι, φησὶ, Σωτὴρ πάντων, μά.ι- 
στα πιστῶν, τουτέστι, πλείονα σπουδὴν περὶ τοὺς 
πιστοὺς ἐνδείκνυται. ε« Ομὲ δε, ἰπαᾳυ δ, ϑογυσίοῦ 
οπιπίμηι, πιαχίηιο Πα οἰἑμηι, ᾿ος 651, 1} Ἀ]ΟΥ ἢ ΟἸΓΟΔ 
ἢ 6165 ϑυ οἰ τα ἀπθιν οϑίθη. » ὑπ πὶ γῦρο (με ]- 
δίιια πιαμὰο οὐεθομεῖ οἱ ΠἸ46}} γα οἰ χα! 6556 αἰχὶς 
Οτίψζοπϑϑ, ἱμιπο οἴδιιϑὶ ϑΔηρ 18. 50] θθμθί οἰ9 ρδι- 
608 ΠΟΠΙ105, ΘΟϑη0υ6 οΥΘ θη [68 Βροςσίδιϊηι ἀθπιθγοιῖ 
γΟ]υιδ56. ἰμ|6}ΠἸ9ο; 566. ἴα ἰΔηιθπ., υἱ ΓΕ 4 5 
οἰΐδην φυϊθυϑθουπαια πηογία 508 ροηθγαί πὶ ΘΟ0η80- 
θη 6588 ν θυ γι; ααὶ δ' ἴῃ ρου ΠἀΪα θυὰ ροῦβατα- 
Γδηι65 φτϑίίδι ἰδῆς Ραδδυημίδηι, ἃς ρὑγὸ ᾿υάϊ υτῖο 
Βαθομῖ, δὶ « ὐϑγθιΠ} ΘΓ ΟἾ8. ̓ ἰρ5ῖ5 ρεγδι 105 510}- 
εἰι|8 6581, ν ογιμΐης 80 ΟΠ γίδιῖ ογαθθπι ἰγυοία 510 
οἱ οἴϊβοειυ οαϑϑαιῃ γοθάυπῖ, λίψαα [18 111} ἐἀνδου δι! 
οὐχ ΟἸμ ἰδεῖ : » ργορίεγέδαῃ ἀἀπιηδπίαγ, ἤθη χυριὶ 
Ομγίβιυβ ὑγὸ ἰρϑῖϑ πυῃ οθίοτι, 56 φιιοά πο οὐ ἀο- 
τίηϊ : « Ουἱΐ οηἰπὶ πη ογρϊξ ᾽8πὶ }υ]σϑῖ8 65., αὐἱα 
ποη ἐγοάϊι ἴῃ ποιμΐπα αμΐφον!!} ΕἼ θεῖ. ν δοαη. 1}, 
18. Ηδς ἀοοιτῖπδ ἱπιθυΐι8 Ογίξθηθ5 [18 50  ρ5ἱ. {1}. 
γι ἐν Ερὶδι. αα Ποπιανος : « Τάπηοη 4ποἀ οἱ {||6 ργὸ 
᾿πηρὶ 5. τρογίαυϑ 65; 8ὶς δηΐιῃ δἱ 'ρϑ8 Ῥϑι}5 Οδίθι-: 
ἀΐε οὐπι ἀΐεῖι : Αὐἀήμο οΐηι ΟΠ τίδίνδ, οπὶ ἐπ βγη 
Θδδόηιι8, δεομπάμηι ἰθπιριιδ ὕΤῸ ἱπιρὶϊ8 πιογίμιμς ἐδ; 
ϑϑιιοίαβ δπίτ ϑρίν 18 πΠΟη ργ0 ἱπιρὶ 15 781ὴ ᾿μίογρο!» 
ἰαῖ, βοὰ ριὸ βλποιβ. » Θιοά αἷἱὶ ἀ6 ευδγαφαιϊοπθ 
βδηοιὶ ϑριελει8, ἐδ πὶ δοοὶρίθηάιιπι 681 οἱ αιοά 46 
ΕἸ ποῦ δοιῖροὶ!. 564 γΈΓΘΟΓ π6 ς 6 Δυϊηἱ ἰη- 
τοΓργει δ οἱ οἰμα ρτουϊονίαι. αν οὐ ξ0 εχ [ν}5 Οτῖ- 
ἔδινβ. Ἰοοΐ8 κα υδί τ} ἀγοθδϑὶ ρΌ556. ὀχ βίϊΠη68 568. - 
τοδ5. Βυΐϊς 4υ ΟΠ βίην ΡΓῸ ριτει δϑιϊμκἰογα! 
ἰδ οάο, γα ὶ οογία γε θθι 1} δα {6 πιοιαμἢ 
6558 ργοιμίαι, Πυξτιυϑ. 
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Δί, οχ οἦυ8 ργοάϊὶϊδ, ἡυ8Π| ἐγαοιχίοπο οἷὰβ Α Χριστὸν, σιωπωμένου τινὸς τῶν ἄλλων τεραστίων 

δἰἸδηιο Ῥγίθγπιῖβδα. ᾿ϑοῖγοο Ργοβμίοίθηβ υἱ ἃὉ 

ΔρΟΒ[0118 ρετίδοιϊυ5 μγϑϊοαγθηίυν αυα δ β6 ῬῈγ- 

εἰμοθαπί, εργβοορὶι ἀϊβοίρυ! 5. 515. υἱ ποιαϊηὶ ἀϊ- 

οογοηΐ αυΐδ 'ρ56 οδ5δϑὶ Ομ γίβιυβ “", » οἱ δα ἰὰ 1108 

ΡγΓραγαν, αἱ 56 ΟΠ γἰβίυ πι 6888 δρυοϊχυπι΄ οἱ ἃ 

πιοτίιβ. δυιϑοϊδίυηι ἀϊοογοηῖ, οὐπὶ Θρὶτ ποη 501 υπὶ 

ἄϊδογα, πος δὰ ἰὰ υϑ4υε ἰΔηιυτηπιο ο Ριοσοάογα υἱ 

608 ἀοοοτοῖ, 8β6ὰ εἱ ε οδίεπάογα ἀἰϊβεῖρυ! 8 518 υΐϊα 

ὁρογίογαί δὰπὶ ἷγὰ ἴῃ δδιΟϑοἰ γπηᾶπὶ “᾿,.» οἱ 4υ8 86- 

φυυπίυν. Αὐἀγνεγία δπίπι δὰ νοοΆ θυ πὶ, ἐ οβίθηάεΓα,» 

υΐα χιιεπιδἀπιοάυπι 5θηδι}ι5. πηονθηιἰα οβίεπαϊ ἀϊ- 

οὐπίυν, ἰἰὰ ἃ 88. οβίοπϊ ἀϊσμμαγ ααδ 80 {10 

ἀϊδείρυ}}5 οὐυ5 ἀϊεία 5υηι. 538. Νές υπυπιαποάφι 

ἐογαπι 408: ὁ60]}5 νἱἀευδηίαν, ἰ{ΠΔ6 πὶ (αἶ556 τηο- 

αὐτοῦ, ὡς σιωπωμένου τοῦ εἶναι αὐτὸν ἐσταυρωμέ- 
νον. Διόπερ, τηρῶν τὸ τελειοτέρως χηρυχθῆναι ὑπὸ 
τῶν ἀποστόλων τὰ περὶ αὐτοῦ, « διεστείλατο τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὑτός ἐστιν 

ὁ Χριστὸς, » καὶ ηὐτρέπιζεν αὐτοὺς λέγειν, ὅτι αὐτός 

ἔστιν ὁ Χριστὸς ὁ ἐσταυρωμένος χαὶ ἔχ νεχρῶν ἀνα- 
στὰς, ἡνίχα ἤρξατο οὐ μόνον λέγειν, οὐδὲ ἕως τοῦ δι» 
δάσχειν, προχόπτειν, ἀλλὰ χαὶ «ε δειχνύναι τοῖς; μα- 

θηταῖς αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελ- 
θεῖν, » χαὶ τὰ ἑξῆς " πρόσεχε γὰρ τῇ « δειχνύειν, » 
λέξει, ὅτι, ὥσπερ τὰ αἰσθητὰ δείχνυσθαι λέγεται, οὖ- 

τως δείχνυσθαι εἴρηται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
λεγόμενα τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. Καὶ οὐχ οὕτως οεἷ- 

μαν (58) δεδεῖχθαι τοῖς ἑωραχόσι σωματιχῶς πολλὰ 

δἰγϑίυτῃ [ἰδ δχϊδιίπηο αυΐ πια]ὰ ἰπιθο ἃ ϑϑηϊογίθυ5 Β πάσχοντα αὐτὸν ἀπὸ τῶν πρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ ἔχα- 

Ρορυὶὶ ραι!δηίθιῃ σΟΓρΡΟΓΆΙ 116 νἱάογυηι, υἱ ἀἰδεῖρα- 

Ἰῖ5 πιοιιβίγαιἰοπαπὶ, 40 ἀδ δὰ γὸ δι π}8. ᾿Π γα πὶ 

ἴλεϊα οβί. 
40. Τυῖς αιίάοπι οορὶς οβίθπάδγο; γον β᾽ πη} 10 

εϑὲ δυίθαῃ οδρϑοῖον 8. 115. (οἰ 6 [ἀοΕ}5. ἈροΥ 1 1}5 

πιοηβίγΓα556, ΠΟΙ Δ} Π} 15 αυδοΐ Ὀγὶπλὰ ἀοοιιπιοηα 

ολροβϑοπιίθυ5. οβίθηάοτα ἰπεϊρίοηβ, 50 1 οἱ ἴῃ 

οδβίθπάεπιο ργοφγθάϊοηβ : ἃς δὶ γδίίου! οοιβοηϊα- 

πεῖ 6δ. ἴῃ Δηπαπὶ ἱπιίσσογα δθϑιπὶ οὔγηίηο ᾿ΠΠυἀ 

Ῥογίδοϊββα χιυοά ἱποιιοανθ!, οπιπΐμο ΠΠ|4 Δ! υαπάο 

Ῥδνγίδοϊι αυοὰ ἀϊδεῖρυ}8 δι}}8. οβίθοηάογα ἰῃεορίξ, 

ἀ6 ἰδ ποιηρα 425 μαι διεῖα 5}}}} 6856 δουρί δνδηΐ, 

Θυδηάο δεἷπὶ ρογίοοίδπι δογυην οοση πο πι ἃ αγθῸ 

υϊδρίλπι οδιΐποι, (ῆς ἀϊοεπάνπι 68. ἰπ 60 4ιιὶ 

οοπιοιπρίαγὶ μφὸ οἱ νυϊϊ, οἱ ροίοδί, 6ἱ τουϑύᾳ 0ῃ- 

τοι ρίδίυν, ΡογΉοἱ πηοηδίγϑιοπεπι, οὑπὶ 4028 Ο5(θη- 

ἀυπιον πιθηβ ρογϑρίοἱὶ δχ δὰ πιοηϑίγαι ὁπ ἥδ ἴῃ 

δηίΐπιο ρογἤείιιν. Ουδηοᾳυϊθδπ) δυΐοπι « πΠΟη οἃ- 

Ρίεθαι ργοριιδίασι ροτῖγα δχίγα ζεγυβϑοπὶ δὃ,.» 60 
ἱπιογίθα φυὶ μἷ8. γεβροπάθυϑι ' : ε Ουἱ ρογι  ἀοεὶῖ 

στον τῶν ὁρωμένων, ὡς τοῖς μαθηταῖς τὴν λογιχὴν 

δεῖξιν περὶ τούτου. 

Τότε μὲν ἤρξατο δειχνύειν" εἰχὸς δ᾽ ὅτι μετὰ τοῦτο 

τοῖς χωρητικχοῖς γινομένοις τρανότερον ἐδείχνυεν, οὐ" 

χέτι ὡς εἰσαγομένοις ἀρχόμενος δειχνύναι, ἀλλ᾽ ἢδτ͵ χαὶ 

προχόπτων ἐν τῷ δειχνύναι' χαὶ εἴπερ ἐστὶν εὔλογον 
νοεῖν, ὅτι πάντως οὗπερ ὁ Ἰησοῦς ἤρξατο, τοῦτο πάντως 
ποτὲ ἐτέλεσεν ὃ ἤρξατο δειχνύειν τοῖς μαθηταῖς αὖ- 
τοῦ, περὶ τοῦ δεῖν τὰ γεγραμμένα αὐτὸν παθεῖν. Ὅτε 

γὰρ τὴν ἀπὸ τοῦ Λόγου περὶ τούτων τελείαν γνῶσιν 

χαταλαμθάνει τις, τότε λεχτέον ἀπὸ λογιχῆς δείξεως, 

ὁρῶντος, τοῦ νοῦ τὰ δειχνύμενα, τελειοῦσθαι τὴν δεῖ- 

ξιν τῷ ταῦτα θεωρεῖν χαὶ βουλομένῳ, καὶ δυναμένῳ, 
χαὶ θεωροῦντι. Ἐπεὶ δὲ ε οὐχ ἐνεδέχετο προφήτην 
ἀπολέσθαι ἕξω Ἱερουσαλὴμ, » ἀπώλειαν ἀναλογίαν 
ἔχουσαν πρὸς τό" ε« Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεχεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτὴν, » διὰ τοῦτο ἔδει αὐτὸν εἰς 

Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, ἵνα - πολλὰ παθὼν ἐν ἐχείνοις 

τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἐχ νεχρῶν ἀναστάσεως ποιήσῃ ἦν 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τδοοὶ δυίοπι πδιϊνι αίθπὶ οἷα ὁχ υἱγρῖπθ,, δῖ 5.61] 1π| οδίοπάθπιοπὶ παι νἡαίοπι ἰρϑῖι5, ἅμ ΔΏφ6105 ἰη πϑίν 

γἱιδι6 ο)5 ρἰοτίδηιθ5, δίάιια ἀϊοδπίθβ : ε ΟἸοΥία 'π Θχοα βἰ8 Π 60, οἱ ῬᾶΧ 5110 6 Τ γΓΓᾶπΊ ΠΟΠλπἰ υ08 ΒΟΠδ Υ0’ 

Ἰυπίδιδ ; ν ἃυἱ [ἴα πιίγϑου]α γε] βίρπα αὐ ἴδοῖ! : φιοπιοίο φαΐ ΘΠ γίδια πὶ φυΐϊάδηι ἐππὶ ἀϊεἶ!, ογιοἤχαπι 

δυϊθηι δειπὶ ἀθεοομθἶ!. Ργορίογδα γοίθηβ ροβιπιοίυ πὶ ρογίδοιἑ 5 ρει ϊοαγὶ, ργαοθρίς αὐ πϑπιῃΐ ἐπιοτῖπι ἠΐ- 
ολιΐ φυΐϑ ἰμ86 6581 Οἰγἰϑίαβ : οἱ ργθρδγαυδ! 605 υἱ ροδίπιοάιηη ἀϊοαπι αυοηΐδπι 'ρ56 68ι (γί βιι8 φυὶ εταεῖ- 

Ὦχυϑ ἐδὶ, δἱ βυγγοχὶβ ἃ ΠΟ 18. ὧν νἰ 06 αἰ σϑαιογ αυΐα ποθὴ ἀἰϊχίι, Εχίπάδ οορὶι ἀΐδθγα, γα] ἄοδετγε φυΐὰ 

οφουίοὶ εὐπὶ 0 γα ἴῃ δογιιβαίθπι : 86 [ἃ : ε Εχίπ8 δρί! οβίδπάεγα ἀ βοῖρι}}8 5018; » φιιοπίϑηι 5,0} οογ- 
Ῥογϑ 11 οβίεμαΐ ἀϊοιιπίμν ἃ ΟἸνγῖβίο εἃ 4υα Ἰοφιευϑίαγ : εἰ μοη δὶς ρῃι0 εἷδ αυΐ σογρογ ἢ 6 Ρ. ουπὶ πι 8 ρᾶ- 
τἰθηιθιῃ υἱάδγαηὶ, οϑίθηϑᾶ [ἀἶβ86 δὰ ιυδ. νἱἀδθαμίαγ, φαοπιοῦο ἀϊβοίρι} 5 Οβίθη8:18 85ϊ Β6ΓΠΊΟ ΓΙΪΟΠΔ 5 ἀδ 
Τηγϑίθγῖο ρα βϑίοηβ οἱ ΓΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠΪΒ ᾿ρϑὶι5. 

20. Εἰ τὰης αὐΐάοπι ΠΩρὶϊ οβίοπάεγα, σοπβθαυθπίοῦ ἅυ!6πὶ ροϑιρα εδραοίογί 5 ἴδοιΐβ, μ᾽ επί ἀδιμοπ- 

βίγαν!! : ποῦ 7ῖη φυδϑὶ γυαἰθι5. ἰπνοϊ μία π5 οϑίθιάευαί, βαὰ ργοιϊοἰθπϑ ἱπ ᾿ρϑὰ οϑίθπβίομβ ἀεπιοπβίγαυαί. Εἰ 

δἰ γϑιἰοηΐβ ὁδι. ἐμ! Π ᾳ γα, φυΐᾶ πιο 484 σαρὶϊ 6515, "οο εἰ ρογίοοϊ!. ΑἸ αυδιάο ἀοπηοπβίγαιμαὶ 4 

οαρεγαὶ οβίθάθγα ἀἰβείρυ 5, φυ οι πὶ ομοῦιθί διιπὶ Δθῖγα ἴῃ ϑογυβδίοῃ, οἵ ραιὶ. Ουδηάο δπΐπὶ ἀὸ πιγϑι6- 

Τὶ Ι5 ἰϑιῖ5 ρογίβειπι δοϊθινἰαι ὁχ νογθῸ αυἷ8. ἔπ6}1} οοπβοουῖυβ, ἱπης ἀϊοομάυπι) 6δὲ ἐσ τῖϊοηδ}}}} οϑίοη- 

βίοι δ βεηδὺ υἱάθπιδ 40:8 οϑιδμἀσηϊαν, ΘΟ Βα πη πιδίαπι 6556 ΟϑίθῃβΙΟΠ6Π), αιΙΟΠἶΔπὶ ε ΠΟΠ σαρὶϊ ργορ εῖδαι 

Ῥδεῖγα οχίγα δογυβδιεπι ν δὰ ρεγαοπο, 46 48 οἰἴλιη Αἰ ἀϊοίίατ : « Ου] ρορἀ!άογὶὶ δηϊπιϑιη δυδπὶ ρΓῸΠ 

Ρίδγ π!6, ἱπνθηϊδὶ δᾶ. ν Ουᾶγα ορογίοθαὶ ὁὰπὶ Ἀθΐγα ἰπ δογυ δα] 6πὶ, υἱ τπυ} 18 ΡΆ55118 ἴῃ Ζογοβοι γηιϑ οἱ 'π- 

ἰογίδοίαβ ἰμ οἶδ, δγἰ πα εἰ85. τόβιγγθοι θη }5 ἐχ πιογιι5. Γοἷαὶ ἢ δοΓΟΒΟΙΥΠι15 1118 4υ 88 δι πὶ ΒΌΓΒΙΠΗ» ἀογοϊ8- 

ηυεη8, οἰ ἀοδίγιεπδ, οἱ ἀἰββοίνθη8 δεγυξα] πὶ αυ5 ἴσα γαΐ ΒῈΡΘΓ [ΘΓΓΔΠῚ ΟὐΠῚ οππηΐ οὐτατγὰ 6}.5. Θυλπύΐα 

ὀαΐίη ἤοι τοδυιγδχογᾶι ΟἸινίβίαθ, πὸ αἰβοίρα!! ὁἢπ18 οοπδαγγοχθγδμί οἷ, ἀροῦβαπι φυφγουδίυγ οἰνἱ 85 δ, εἰ 

4. Με}. χυι, 30. 4 10]. 91. 5 106. χη, ὅὅ. 2 ΜΆΠΗ. χ, 39. 

(88) Καὶ οὐχ οὕτως οἶμαι, εἰς. Οτίροπὶ δδοτί- «Νοαυο Θηΐπὶ 5[πιρ|1Εἰι6Γ ἀρεῖ, βδὰ υλϑοὶ γϑιίοπᾶ- 

(υ5 Ονπιπισπιατῖι ἱπ Ματο, νι, ὅ1: Οὐ γὰρ ἁπλῶς 
ιδάσχει, ἀλλ᾽ οἱονεὶ δείκνυσι λογιχὴν δεῖξιν, τότε 

μὲν ἀρχομένοις, χωρητιχοῖς δὲ γενομένοις τελείων. 

Ἰοπι πηθηβ Γι! οΠθη πιοπδίται, ταπο αυϊάεπι ἰμεὶς 
Ρἰοπιίυ8, 566 οἴἴδο115 (Δπηθπ οδρδοίθυ8 εὐγυπ 405 

Ρογίροια βυηΐ, » Ἠυετιυδ. 
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τοῖς ἄνω ᾿Ιεροσολύμοις, χαταργῶν χαὶ χαταλύων τὴν Α Δηἰ!)8Π| βιτᾶπὶ ρΓΟΡίΕΓ πΊ6, ἰηνϑιηϊοῖ Ἔϑπη, » Ῥγορίθγοα 

ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ πάσης τῆς ἐν αὐτῇ λατρείας: « ορογίομαι οὑπὶ ἰγα ΖΕΓΟβοἸ γιμδηι, » αἱ πηι ϊα ἐδὲ 
ὅσην μὲν γὰρ ε Χριστὸς νοὐχεἐγήγερται ἐχ νεχρῶν, ΡέΓρεβθ608 ΓΙ) 8 τοϑυγγοοιοηΐβ 8 πηογίυϊβ ἴῃ 
ἀπαρχὴ τῶν χεχοιμημένων, » οὐδὲ συνηγέρθησαν ϑυρετγίοτί δοΓυβά]οιη [δοογαῖ, οατῃ ἰΟ]]16η5 οἱ ἀἰββοὶ- 
αὐτῷ οἱ γινόμενοι σύμμορφοι τῷ θανάτῳ χαὶ τῇ ἀνα- Ὑδηβ ἥμῶ ΒΌΡΓΔ [ΟΓΓΆΠῚ δι, οὰπὶ Οἰππὶ 6.8. τα] - 
στάσει αὐτοῦ, χάτω ἐζητεῖτο ἡ τοῦ Θεοῦ πόλις, χαὶ ὁ φίοῃα οἱ ουἹῖυ : φυδπάϊα επίπις ΟΠ ιν ἴ518» Ποη ἐΓΘΒῈ-- 

ναὸς, οἱ χαθαρισμοὶ, χαὶ τὰ λοιπά »ὅτε δὲ τοῦτο γέ- τοχὐῥ ἃ πιογίυΐβ, ρεί ΠΗ 165 ἀονγπιϊ δι νιπι ἢ,» πο 

γονεν, οὐχέτι, ἀλλὰ τὰ ἄνω " ἅτινα ἵνα ἐνστῇ, « ἔδει οὐπὶ 60 γδβυγγθχθγυηὶ 48] πηογιΐ οὐυβ οἱ γϑβυγτο- 

αὐτὸν εἰς τὰ χάτω Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, χαὶ πολλὰ « εἰἱοιΐ ΦΟΠΙΟΓΙ65 ἴδοι δυπὶ, ἰπίγα αυφίοραίαγ εἰ- 
ἐχεῖ παθεῖν ἀπὸ τῷν ἐν αὐτῇ πρεσόυτέρων, καὶ ἀρ- νἱῖ95 θεῖ, οἱ το ρΙπ), δὲ ρυγρϑιίοποβ, οἱ οβίογα: 

χιερέων, καὶ γραμματέων τοῦ λαοῦ, » ἵνα δυξασθῇ ροδίφυδπι Δι6πὶ ᾿ΠΠινὰ (λοίυτ) οδῖ, ποὸπ ρα ηὐυξεγα- 

ὑπὸ τῶν χωρούντων τὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ οὐρανίων Βαπίμν Διηρίϊι5, 56ἀ 4ιδδ δι ρΓᾺ δυμῖ; αθ 88 υἱ 60η- 

πρεσδυτέρων, χαὶ θειοτέρων ἀρχιερέων ὑπὸ ἀρχιερεῖ δι π ΓΕ ΠΐαΡ, « Ορογίοθαι δυπὶ ἧγα ἐπίογίοτεπι Ζ6γο- 

τῷ ἑνὶ τεταγμένων δοξασθῇ δ᾽ ὑπὸ τῶν γραμματέων δοἰγιηαπι), εἰ πιὰ ᾿μ] ρϑιΐ 4 βθιηϊοιίθ5 φαΐ ἴῃ οἢ 

τοῦ λαοῦ ἀσχολουμένων περὶ γράμματα, οὐ τὰ γρα- ογαπί, 539 εἰ ρεϊποίρίθιι5 βδοογάοίυπι, οἱ βογί οἷ 

φόμενα μέλανι, ἀλλὰ τετρανωμένα πνεύματι Θεοῦ Β' ρορυ!96.57, νὰξ ἃ βοπίοτίθυδ εὐἰεβιίθυβ Βοπεοίογαπι 
ζῶντος, καὶ ἀποχτανθῇ μὲν ἐν τοῖς χάτω Ἰεροσολύ- 6708 οϑρϑοίθυδ, οἱ ἀἰνίπἰογί 8 βδοογάοιυπι ρῥτποὶ- 

μοις, βασιλεύσῃ δὲ ἀναστὰς ἐν Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει μίδιυςβ σοπδιίμυιἷ5 40 60 ργίποῖρε βδοδγάοίιμι αὶ 

θ:οῦ ζῶντος Ἰορουσαλὴμ ἐπουρανίῳ " τῇ τρίτῃ δὲ πηὺ8 68ϊ, ρἰογία οἱ οἱ ἰδὺβ (γἱ αθγοίαγ, πθοποῃ οἱ ἃ 

ἡμέρᾳ ἐκ νεχρῶν ἀνέστη (59), ἵνα, ῥυσάμενος ἀπὸ δ50Γ1}υ]8. ρορυ}ΐ εἶτοα ἢ Π|εγῶ5 οσουρδιῖ8, πο δίγῶ- 
τοῦ πονηροῦ, καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν ᾧ τὸ ψεῦδος; ἦν, πιεηίο βοτίρία5, δ64 εἰ νἱνὶ 5ρίγί(α Π]διγαίδβ, οἱ 

χαὶ ἡ ἀδιχία, χαὶ ὁ πόλεμος, χαὶ πάντα τὰ ἐναντία ἴῃ ἰπήογίοτί αυΐάεπι δεγοβοίγπια οςοίάδιαν, τερποῖ 
οἷς ἔστιν ὁ Χριστὸς, ἔτι δὲ τοῦ μετασχηματιζομένου δυίεπι, ροδίφυδπ) τοβυγγοχοτῖί, ἴῃ πουῖθ βίοπ, δὲ 

εἰς ἅγιον Πνεῦμα βεδήλου πνεύματος, περιποιήτῃ ΖογαβΑ]6πιὶ σω]651} εἰνίιδι6 Βοἱ νἱνὶ ; (ογεϊα δυο 
τοῖς ῥυσθεῖσι βαπτίζεσθαι (60) τὸ πνεῦμα, χαὶ τὴν ἀϊΐὰ γτέδυγραί ἃ πιογίυΐἶβ, υἱ ροβίχυλίηῃ ἃ πιδὶο Πἰθ6γα- 

φυχὴν, χαὶ τὸ σῶμα, εἰς ὄνομα τοῦ Πατρὸς, χαὶ τοῦ νετίϊ, εἰ 6705 ἢ]ΐο, ουἱ πηοπαδοίιπι ἰπογδῖ, δὲ ἰπ)ὰ- 

Υἱοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἅπερ τρεῖς ἡμέραι 5ιἰϊ4, οἵ Β6ΙΠυπὶ, ὁὲ αυφουηᾳι οσοηίγαγία δυηΐὶ ἐΐ8 

εἰσὶν ἅμα ἐνεστηχυῖαι αἰωνίως τοῖς δι᾽ αὐτὰς υἱοῖς " αυξ Ογίϑιυ 8 651, μγρίογθαᾶ οἰΐαπι δὺ ἱπῆριγο βρὶ- 

“οὔ φωτός (61)... για 86 ἐπ ϑρίγυπὶ δαποίαπι ἰγδπϑίογιημδηίο, ἰὰ 1}|5 

δοηυΐγαί, φυὶ Πα γαιὶ Γαδτγίης, υἱ Βρὶ γί, δηΐπια οἱ σογρογο ὑδριϊζοηιυγ, ἐπ ποηιέμα Ῥαίγὶβ, οἱ ΕἸ}, οἱ 

ϑρίγυ8 δαηοιΐ, αυἱ χυϊάοπι ἰγθ8 ἀἶ68 βυηὶ δίθγηαπι 115 ϑἰ πιὰ ργθβθηίδβ, αι δυγαπὶ ορα 0} Ἰυςὶα ὀνᾶ- 

βετὶηϊ. 

Φ 

ΥΕΤΌΘΒ ἹΝΤΕΒΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

τορίαπι φυοά οταὶ ἰη ἐᾶ, εἰ Δ[ᾶγθ, οἱ βδσδεγάοίεβ 618, οἱ Ἰενυΐ8, οἱ ἀθηδ, οἱ 5βδογ οἷα ρτὸ ρεοοδίο, οἱ 
πιυμάαιίοποβ. Ῥοβίφυδπι δυΐθιη γοϑυγγαχὶ! ΟἹ γί 8.118 ργὶ πε  εἴ:8 ἀογιηϊδ ἴα π|, οἱ σοηβυγγοχογυηΐ οἱ αυὶ (86ιἱ 
δῖ ςΟΠΙΟΓΠΊΘ65 ΠΟΓΙΪ 6}115., οἱ Γαβιγγθοιοηΐ ε͵05, 8πὶ ἔσθ πο "0. ἀδόγβιπι ἃ οἷ φαΐ σΟΠϑΌΡΓόχθγυηί οἱ 4085- 
Ττίιυν δογυβαίθη, νοὶ ἀοπηι8 ογαιοηΐβ 'η 6, γ6] Δ112γ6 Ὑε] οη]υτα, γὙδὶ οὐ] ΠΟ Γ65, 5664. βυγϑιπὶ; οἱ 4048 αὶ 
ξοηϑαΓΓοχογαηί οἱ σον οπάογι! ἴῃ σΟἸοϑιθα5 ἢ ΟΠ γίβίο, νἱάθυιπῖ οἃ αυΐάδπι 4085 ἰᾳΓ ἢ βυρογ ἰογγᾶπὶ 
ἀεβιγαςία : 45 δυο πὶ ἀγᾶηὶ ἴῃ σα 5, δροπάδηιϊα. Ου! αἱ ᾿πδιϑγθηίαγ, ορογίθι)αὶ δυπ 40 1Γ6 ἰη ὅθγι!- 
βδίοπι 4:5 δὶ ἀδογθυπι, δἱ Ὠ)}}Π1ὰ θ41] 1}Π|6 ἃ δι ογίθι5 ο}05., οἱ ρυϊποὶρίθυβ βδοογἀοίυπὶ, οἱ Β0Γ 8, υἱὲ 
Εἰογσοῖατ 4} οἷ φυὶ οὐρίην θοηδἤοί 6}..5 σοἸἐβεθυ5. βοπίογ "5, οἱ αἰνί πίον θι5. ργϊμεὶρὶ}8 βδοογαο- 
{μπι, οἱ βου 5 ρορυ}! αι νδοδπὶ οἰγοᾶ ΠΠΠ ΓΝ. ΠΟΙ Δί γι θ0 βου ρί85, 56 ϑρίγίιι θεοὶ Υἱνΐ πιδη  [6βιδίᾶϑ8 : αἱ 
οοοἰάϑιυγ υΐ!οπὶ ἰῃ δογοβο  Υπιΐ8, 405 6581 ἀθοῦβαπι : τοσηοὶ ΔΟΙῺ ΓΟΒΌΓΘΘΏΒ ἱπ βίο πηοπί6, οἱ οἰ ν᾽ 210 
θεῖ νἱνὶ δόγυθαϊοπ), σοἸοδι} δίοη, «ἰς ια ἀϊοίιπι 688 ἢ. ρϑδῖπιο ϑδουπάο : « ἔρο δυΐαπὶ οοηδιϊευυ8 δ0Π| 
ΤΕΣ 200 60 5106 5101 τῃοη 6 πὶ Βα οἴυ ὶ 6}115,, ΡΥ ΘΙ 68}}8 ργβοορίμπι θοπιϊηί. » Τ γι δυΐοπὶ ἀΐα Γοβυγγα-ς 
χἰτ ἃ πιογίυ!5, υἱ ογ ρί 5. ἃ τηλ]ΐσηυ οἱ ἃ {16 65. ἴπ φυο πιδπιδοίμπι ἐγαὶ, οἱ ἰπ]υβιῖ 18, εἰ ργιλιπι, οἱ 
οἴηηΐδ σοπιγαγία εἶδ ἰπ χυΐθυ5 ΟἸνγιβίι5 πα ρϑίυν, δά ΐθς υΐθπὶ εἴ ἃ βρὶ γἶτιι ἱπηπλυ πο αυΐ ἰγδη5Π συγϑίαν ἰἢ 
δρί τί πὶ βαποίαηι), δοηυΐγαὶ οἷ5 ψαὶ Πιογίηι ΠΡ γα πος ἀοηιπι, υἱ θαρι ΖΘ ηίυΓ βρίγία, οἱ Δῃΐ πιο, εἰ 00 Γ- 
Ρότα, ἰῃ ποπιῖπα Ραιγίβ, οἱ ΕἾ, οἱ ϑρίγίιι8 βδηοιὶ, φυΐ δι ηΐ ἰΓ65 (165 δ᾽ πη}} ἰηδίδη:68 ρογροίαθ οἷ8 αυἱ ΡῈΓ 
605 [461] [ἀδγίη {|| Ια οἷ5. ΝΝ τὰν ᾿ πε 

ΦΙ. « Εἰ δοοϊρίοῃβ Ζέβυπιὶ Ρείγιιβ, ξρὶ! δὺπὶ ἱπογορᾶγδ : Ῥγορ εἶ 6ϑῖ0 {0}, Ποπηΐμα.. οἱ ος 10] ποῃ 
εὐῖι; Ουἱ ἀϊχίε : Δα ροβὶ πι6, ϑδίδπϑ, κοινά! υπι πη 685: 40 π͵3π| ΠΟη 8808 αὐ θεἰ δυηῖ, βεὶ ᾳιυδ8 
ποπιΐηΐβ. » Ουοπίϑηι σρογαὶ 9651:5 οβίθῃάθγα αἰβοῖρα}}8 5018. φυΐα ορθτίδι θὰ πὶ Δἰ γα ἰῃ δε ΓΟ βο  Ὑπιδηι, οἱ 
πῆι τα ραδιΐ, δάμυο ἰμδ 8 Θογυπὶ αὐ οβίοπάδραπίυν ἀΐβοθι5 Ροίγυβ, ἱπάϊκπα πο ΕἸ] θεὶ νἱνὶ υυ γα) - 

ἴυτ, οἱ ἰηθΐσπα θ60 Ραῖγα φυΐ γϑνοίδυδγαὶ εἰ. Νδὰ δηΐπὶ γουθίδίαπ) [ὑθγὰϊ οἱ δά ὑρογίθγε Ραιὶ ΕἸ υπι 

θεῖ, εἰ οσοιάϊ ταίδμι οἱ ἰδηΐυπι Ομ γβίαπι. Ιά60 δοοίρίθῃβ θυπι., οἱ φυδβὶ οϑ ἑὰ8 ἀϊκηϊιδίεπι δ γῖδι!, φυο- 

Δ] (ον χν, 20. 54- Μάι. χυὶ, 21. 

(59) Ἀνέστη. 11ἃ οπΊη68 πι88. ΟΥΔΟ ἰἀπιθη οἱ (61) Ροβὶ νοσθπι φωτός, η0}}υ8᾽ ἰη πι58. οοὐΐεἶ 8 
δόῃβὰ8 ροδιυΐατε νἱάδηιας ἀναστῇ, ροϑὶ δοξασθῇ, πίδιυβ 68, 56 ἱπιπιοαϊαία βογίρμιπι δϑί ἐπεὶ δὲ 
ἀχοκαννῆ, βασιλεύσῃ. ἀνάξια, εἰς. ΑἸἰχυΐα ἰάπιαη ἀδβίἀοτγαγὶ ἢ ἀ6πὶ ἴδοο ΓΘ 

(00) Οὐἀ4. Απριοᾶπαβ. εἱ γαιοδηυ8,, βαπτίσα. νἱάδίυν γεῖυβ ἱπίθγργοίδι!ο, χυὰπὶ υἱάοεἰ5 ἰεἴγϑ. 
σθαι. 
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21. ΟΘυοπίδηιδυίεπι ἃ χυϊὰ ραι} ᾿πάϊξηυπι ΟἸγιβίυ αὶ 

ΕἸ. Ὀεἱ νἱνὶ, ἱπάϊηαπι φυοηυα Ραῖγα δχἰδιϊτηδθδὶ, 

αυὶ ἰΔηἴα ἀ6 60 510] γενυδίφνογδί ; Ποιά π1πὶ ΘηἿ ΠῚ ρ581:" 
τῖιπ ΕΠἸαπὶ {πογϑὶ οἱ ἀν πἰ ὰ5 οἰ απ Ποδίιην; ργορίογοδ 
4 880 ΠΘΠΒ ΘυΠ|, ν οἱ ́ αυδϑὶ ἀϊᾳη 415 ΟἹ Υῖ 5.1 ΟὈἸ 8, 

οἱ θεῖ νὶνὶ ΕἸ] υπῦ Π1}}}} γοργθ] θη ϑίοηθ ἀΐρημηι γα] 

ἀΐεοῦα, ν6] ἴδοθγα, ε οωρῖί ἱπογοραγϑ {Π πη}, » οἱ 1δῃ- 

4η8ηι) ρτορἰ ἰαιϊοπἰς 2.0) ἐρεπιὶ ἀϊχὶι : « Ργορίτἶυ8 

εἰν 518, θϑοπιῖα ; » πομά πηι οινἷπὶ ϑοίουαὶ ἐ θυ ἢ ρΓῸ- 

Ροδβιιΐδβα θθυπὶ μγορ ἰδ οη πὶ ΡῈ [ἰάθη 'π 588η- 
Βυΐπο ἰρβίυβ “ὃ; » οὐ]0}8 6015} σπ 4! 06 πὶ ρΡΌθΔ1)8, 

ἰηβοϊαπὶ δυΐθπι ΓΟρΡΙ Πα πάθηβ, ῬιΟρίοῦ ἰὰ οοηϑ5,- 

Ἰίασι ᾳυοά τοοίυπ) γα οἱ ἰδυὰδ ἐΐρηιη}, αἰΐ 1}}}: 

« λάδ ροϑὶ πι6, » αυδδὶ, εἱ 36δϑιιπὶ βοαυλίαν, τι ἷ8- 

δἷ8 ἰἶἰ9 (δο 15 βῈῦ 4υ8 ἰφηάγυβ δγαί, ἢδ6 σεοῖθ ἰ0- 

ΟΠΙΟΕΝΙΘ 1053 

Ἐπεὶ δὲ ἀνάξια τὰ (63) πάθη ἐνόμιζεν εἶναι: Χριστοῦ 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἥττονα δὲ χαὶ τοῦ ἅτ» 

χαλύψαντος αὐτῷ Πατρὸς τὰ τηλιχαῦτα περὶ αὐτοῦ" 
οὐ γὰρ ἀποχεκάλυπτο (65) αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ πείσεσθαι, 

διὰ τοῦτο « προσλαθόμενος αὐτὸν, » χαὶ ὥσπερ ἐπιλα- 

θόμενος τῆς ἀξίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ 

ζῶντος Θεοῦ οὐδὲν ἐπιτιμήσεως λέγει ἣ πράττει ἄξιον, 

«ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ, ν καὶ ὡς δεομένῳ ἴλατμοῦ 

“(οὐ γὰρ ἔδει πω, ὅτι τοῦτον προέθετο ὁ θεὸς ἰλαστή- 
ρῖον διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αὖμαπι)" εἶπεν" ε λεώς 

σοι, Κύριε" » οὗ τὴν μὲν πρόθεσιν ἀποδεξάμενος (δ), 

τῇ δὲ ἀγνοίᾳ ἐπιτιμῶν, διὰ μὲν τὴν πρόθεσιν οὖ- 

σαν δεξιὰν λέγει αὐτῷ « Ὕπαγε ὀπίσω μου, ν οἱονεὶ 

χαταλιπόντι τὰ δι᾽ ὧν ἠγνόει χαὶ οὐκ ιῦ4᾽) ὀρθῶς 
ἔλεγεν, ἀκολουθεῖν τῷ Ἰησοῦ " διὰ δὲ τὴν ἄγνοιαν, 

φυοθαίων : ῥγορίον ἰηβοϊ απ δυίοπι, φυδδὶ οοπίγα- Β ὡς ἀντιχείμενόν τι ἔχοντι τοῖς τοῦ Θεοῦ, εἶπε' « Σα- 

γὑπιπὶ δἰ χυϊά οἱ ορροδίίαπι [18 μα θδμιὶ αι δὰ θειπὶ 

ρει ἰπθηὶ, ἀϊχὶς : ε ϑδιδῃα,» αυρά ἀρυὰ Ἠθθγθοϑ 
αὐνυέγδατίμπι 5οπδί. Θὰ δὶ π66 ργῷ ἰπβοὶ εἶα ἰοου- 
ἴιι5 (εἴ8861, πος ΕἸ απ Ὠεἱ υἱνὶ ἱπογερυΐδβοῖ, ἀΐς θη 8 

Ὧ1| : ε« Αὐϑὶῖ ἃ 6, θοηγῖπα, πο οὐἷλ ἘΠ] πος “,» 

πθο οογία ἰά {1} ἀϊχὶθβεῖ : ε« δά ρυδὲ πι|6,» αυδδὶ 

αυἱ ἴγα Ροϑὲ {Πἰυπὶ, δ 116 βέ4υϊ οοβϑᾶ888ῖ : Π6Ὸ 
αἰχίβϑας ἰἰθπὶ : ε ϑαίδιιδ, » 4υδϑδὶ φυὶ οοηίγαγία [18 

ἥι ἃ 856 ἀἰοία [ὑῤγϑηΐ, ῥγοιυ !θθοῖ. Νυὴς δυΐθηὶ 

ΠΠαπὶ δέδβυ πη) βοιαθηίθηι,, οἱ ΡΟΒί διιπὶ Δι θυ] Δ πι6Πὶ 

Ροΐυϊι ϑαίδηδθ δἰνάποογθ, υἱ ἤυ Πα ΠΟῚ ΔΠΊΡ]15 56- 

4ιογοιγ, π60 6556ἴ ροϑὶ ΕἸ πὶ θεἱ, δὲ ἢ ὑπ ΡῈ 

δὰ ΄η0ῷ 6χ ἰηδβοί(ἰα ἀἰχὶὶ ἀΐξπυπὶ οἰ ογα αυὶ βδια- 

1:88 Δρρεϊαγείυγ, οἱ βοδηάδιιπὶ ΕἾ} Ὠοὶ, ε οἱ ποὴ 

βδρίθιιβ θᾶ ᾳυδ δεῖ βιιηΐ, 5δεἀ δὰ αυς ἰοπηίπι τι 7.» 

Ρείγυπι δυίοιη, ργϊαϑαύδηι Δ ρεσοδιμηὶ ἂὖ {110 [α]5- 
βεῖ, ροϑὶ ΕΠ απ θοὶ [586 οομδίδι ἰπὰϊ6 1" : ε«Υδη 6 
Ῥοβὶ πιθ, οἱ (αοἰδη γ08 δι} ρ᾽βοδίογθϑ ΒΟπλ πηι. » 

τανᾶ, νὅπερ ἐστὶν Ἑδραϊχοῖς (65) ἀντιχείμενος. Εἰ 

δὲ μέτε ἀπὸ ἀγνυίας εἰρήχει, μήτε ἐπιτετιμήχει τῷ 

Υἱῷ τοῦ ξῶντος Θεοῦ, λέγων αὐτῷ τό" « Ἵλεώς δύ 

Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, ν οὔτ᾽ ἄν εἶπεν αὐτῷ 
τό: « Ὕπαγε ὀπίσω μον, » ὡς καταλιπόντι τὸ εἶναι 

αὐτοῦ ὀπίσω, χαὶ ἕπεσθαι αὐτῷ " οὔτ᾽ ἂν ὡς ἀντιχεῖ 

μενα εἰρηκότι τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λελεγμένοις ἔλεξεν ἂν 
τό" « Σατανᾶ. ν Νυνὶ δὲ ἴσχυσεν αὐτὸν ὁ Σατανᾶς 

ἀχολουθήσαντα τῷ Ἰησοῦ καὶ ὀπίσω αὐτοῦ βαίνοντε 

ἀποστῆσαι τοῦ ἀχολουθεῖν αὐτῷ, χαὶ τοῦ ὀπίσω τυγ- 

χάνειν τοῦ ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ, χαὶ ποιῆσαι αὐτὸν, δι᾽ ὧν 

εἶπεν ἀπὸ ἀγνοίας, ἄξιον τοῦ ἀχοῦσαι Σατανᾶν, χαὶ 

σκάνδαλον τοῦ ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ, « χαὶ οὐ φρονοῦντα τὰ 

τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.» Ὅτι δὲ ὀπίσω «ρό- 

περον ἦν πρὶν τοῦτο ἁμαρτεῖν, τοῦ Υἱοῦ τοῦ θεοῦ ὁ 

Πέτρος, δῆλον ἐχ τοῦ " « Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιΐσω 

ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. » 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

πἴδηι ΕἸἸι8. Βοἱ νἱνὶ μ1}}}} ἀἰσηαπι ἱπογαραιίοπα ἀΐεὶς ἀξ δρὶῖ, οΟρὶ. οὐπὶ ᾿πογαρᾶγο, 
τορἰεἰδιίοιθια ἀΐσογα : ε Ρυσρ 5 6810 εἰ], θοπιὶμθ. » 

« ροβυὶϊὶ ἰλου5 ργορίεἰϑιοαοπὶ ρὲγ ἤάθιν ἴῃ βαμβαΐηθ ᾿ρβίιβ.» Ου)5 δδβοιαηι αυὶ ἶ 
« Ὑαΐάδ ροϑῖ πι6, ν 4ιια58] ἀθβίδίθπι ῥοῦ ἰσῃογαπ πὶ, Εἰ ΡΟ δὰ 

4 ποθ γέρα ἀϊοαυαΐ., ᾿γὸ ΡΟ ( δόδυηι Οἰν ἴδιαι. ϑαίδηα δυϊοπὶ ἀϊχὶϊ 
μιαἰνοιεἱ εοπίγατίυπι Π 60 : αιοὰ ΠΟθνὶ ἰμίογρι δίδει! δυμὶ, σοπίγαγίιδ. 
χίβϑοί., πϑᾷθδ ἱπογεραββοὶ ΕἸ απ θοἱ νἰνὶ, ἀΐοθηβ ; ε Ρτγορίεἰα5. 10] 6δῖο, θοιμμιθν υ ΕΓ 

γλᾶδ ροϑί π|δ : » ἡνιδϑὶ ἀδβίῃθηϊι ᾿γὸ ροϑί διιπὶ, οἴ 506} 1}. Ετ 8ὶ βοῃ ἀἰχιβδὲϊ 

μαᾶρδηιὶ 

ἱφπονδιιίδιι υίει ΘΧργοθγαιϑ, Αἰχὶ! οἱ : 

πυμπαυδη) αἰχίββαὶ οἱ : ἐ 

οἱ αιιαϑὶ προρββα γί) 

δῷ δηΐπὶ βοϊεναι δάμις, αιοπίαπν δας 
αυΐϊάοπι δυβοίρίδῃς ῥθου5, 

εἷ, φυλδὶ μῈΓ ἱκπουαν 8 Πὶ Αἰϊψυὶ 

51 διήδαν ΒΟῊ μῸ} ἱφπογϑηιλπι (Ἰ- 
οἱ μος. 10] πο γι, 

οι Γαγία δἷἰβ αυθὲ ἀϊοία Γἀθγϑηΐ αὖ 60, ποι οἱ ἀἰχίβϑοι ϑαίλνα, Ναμο δαῖθπὶ ργιρναϊυογαὶ ἴῃ 60 ϑαίαμϑθ, 

υἱ ὀδδίποτγοι ἰγα ροϑί δ π), εἰ βδααὶ εἰπὶ : οἱ [δοὶς εὐπὶ ρὸΓ 68 αι ἴπ ἰπογαπια ἀϊχιι ἀἰξηαιη υἱ ἀυμίαϊ, 

ϑδίδιιδ : δἱ, βοιηθαίυπι ΒῊΠ θεῖ, οἱ : ε Νοὴ βαρὶβ ΄υα Πεὶ 5ιμι, 566. αυδὲ ᾿ιοπι 5.» Θομΐδιη δυίεπι [υο- 

τι ροϑὶ Εἰϊδααι Ἰ)εὶ Ρεῖγιβ διιθαμδιη ροοοδΓοῖ, το η [ἀβίυ πὶ 66ὶ ὁχ 60 φιοά ἴῃ Ρεϊμείρίο ΨΟςΔΛΟΗ15 ΘΟΥ8}) 

ἢϊὰ ἐδ. ἀἰοίαμι δὰ 605 : « γεμίι6 ροβί 'η6,, οἱ (Δοἰδιῃ γ08 ρίβοδίογεβ μυϊμΐηαπι : οἱ ΤΟΙ οΕ|5 οπμμθυδ δύο 

δι! δα. » 

485 Βοῃ).μ}:, 20. 

62) 
Ππινεὶ χνιι, ἃ : Δύσφημον περιέστησε καὶ ἀνάξιον 
τοῦ Ἰησοῦ τὸ παραδέξασθαι ἀποχτανθῆναι τὸν Υἱὸν 

κοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος τὸν Χριστὸν, ὃν ἤδη ἀποχαλύ- 

δὰς ἣν αὐτῷ ὁ Πατήρ. Οτιρειὶ {Ἰειει5. ἐμ ἤατο. 
υνιπιθπίανίιδ, γι, ὁ : Σὺ μὲν γὰρ νομίζεις, ὅτι 

ἀνάξιόν μοι ἑατὶ τὸ παθεῖν " γὼ δέ σοι λέγω, ὅτι 
μᾶλλον τὸ μὴ παθεῖν. « Τὰ 6μ]πὶ ΟΧΙΒι[π|88 πι ἰη- 
αἰφιδπι 6586 γῸ 1}, ρϑ : 660 γὸνὸ ΠΡ] εἶθ ἰοηβ6 
᾿πὰ φπίογθηι, ποη ραι].» Υἱάθηὰμ5 ἰίοπαι ΕΔ γ ΗΝ. 
Πσυετιη!8. 

(δ) Οὐ γὰρ ἀποκεχάλυπτο, εἰς. Δυοίῖοτ οἷυ8- 
ἄυι Οοπινιεν αν ἐπ Ματοιπι δὰ οᾶρ. Υη}, δ : Φα- 
μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν, οὐ δεξάμενον ἐν τούτοις ἀπο- 

Θ᾽ ΜΙ 21}. χνι, 92, Το 1. 45, 1 ΜΆ1}. τν, 19. 

Ἐπεὶ δὲ ἀνάξια τά, εἴα. Οὐίμοιοθ. ἐπ Μαϊ- Ὦ κάλυψιν τοῦ παθεῖν, περὶ τοῦτο σφαλῆνα:, ἢ ἀγνοεῖν. 
« θιοΐϊμνιβ πἢ}}}} πιπι 6556, δύῃ 4υΐ ἰμ ἰιῖδοὲ Γὸ- 
θυ ρ455: 018 γδυδιδιϊομεπι ποη Δοοερογὶ, οἰγοᾶ ΠῚ 

ἡ ΤΣ ναοὶ εὐναῤηον τονὲ Ἢ» τά ΠΗ 
γν μὲν πρόθεσιν εξάμενος, εἰς. ἰδὲ 

Πα πα ραξει Ματο. ναι, 2 : Τάχα δὲ διὰ τὴν 
Ἐν πρόθεσιν αὐτοῦ, τό: Ὕπαγε ὀπίσω μου, εἰπε' 

τὰ δὲ τὴν ἀντικειμένην ἄγνοιαν τό" Σαταγα, ὅ ἐστιν, 

ἀντιχείμενε. « ἘογίΑ856 ργορίον σοηϑ πὶ ἡΠυ5 ἀἱ- 

χἰς : γαάο ροδὶ τη; ϑ6ι ργορίθν δοηῃίγαγίδιι ᾿διι0 

γϑῃιίδιι. δαίαπα, αυοιὶ οθὲ ασαἀυογεαγίδ. ν ἶν. ' 
(64) Τὰ δι’ ὧν ἠγνόει καὶ οὐχ. πες βυρρίοτρο., 

πιὺ9 ἐσ οὐϊίοιο Ἠμει!. Εριτ. ῬΑΈΒΟΙ,- 
(08) ὑοάοχ Αυρίοδηυθ, Ἑδραϊχῶς. 
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Αμα δὲ συγχρινεῖς ὃ τι πρὸς μὲν τὸν Πέτρον εἷς. Α 22. δίπιι}} δυίΐοπι ΘΟΠΈΓο8. αυοιὶ ῬΕΙΡΟ αἰχίι 15: 
πεν ε Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ" ν πρὸς δὲ τὸν 

διάδολον εἰπόντα αὐτῷ « Πάντα σοι ταῦτα δώτω, 

ἐὰν πετὼν προσχυνήσῃς μοι Ὕπαγε, Σατανᾶ, » χω- 
ρὶς τῆς, « ὀπίσω μου, » προσθήχης " τὸ γὰρ ὀπίσω 

τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἀγαθόν ἐστι " διὸ εἴρηται τό" « Δεῦτε 

ὀπίσω μου, χαὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. » 

Τοιοῦτον δέ ἐστι χαὶ τό" « Ὃς οὐχ αἴρει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, χαὶ ἀχολουθεῖ ὀπίσω μον, οὐχ ἔστι μου ἄξιος. » 

Καὶ ἀπαξαπλῶς τήρει τὴν, ε ὀπίσω, » λέξιν, ὅτι ἀγα- 

βὸν μὲν ἔστι πρᾶγμα, ὅτε ὀπίσω Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
τις πορεύεται, καὶ ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ γίνεται " 

ἐναντίον δὲ, ὅτε ῥίπτει τις τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ εἰς 

τὰ ὀπίσω, ἣ ὅτε παραθαίνει τὴν λέγουσαν ἐντολήν (66)" 

« Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου. » Καὶ ὁ 
Ἠλίας δὲ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Βασιλειῶν πρὸς τὸν λαόν 

φησιν" ε« Ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις 

ταῖς ἰγνύαις ; Εἰ ἔστι Κύριος ὁ Θεὸς, πορεύεσθε 

ὀπίσω αὐτοῦ. Εἰ δέ ἔστι Κύριος ὁ Βάαλ, πορεύεσθε 
ὀπίσω αὐτοῦ. ν Καὶ λέγει τοῦτο τῷ Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς 
στραφεὶς, καὶ τοῦτο εὐεργετῶν ποιεῖ. Καὶ σὺ μὲν οὖν 

πλείονα συναγαγὼν παραδείγματα τοῦ, ε στραφεὶς, » 

χαὶ μάλιστα ἐπὶ τοῦ Ἰησοῦ τεταγμένα, χαὶ συνεξε- 

τάσας αὐτὰ ἀλλήλοις, εὕροις ἂν οὐ παρελχόντως τὴν 

λέξιν χειμένην " ἀρχεῖ δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος παραθέ- 
σθαι ἀπὸ τοῦ χατὰ Ἰωάννην᾽ « Στρσφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, 

καὶ θεασάμενος αὐτοὺς » δηλονότι Πέτρον χαὶ ᾿Αν- 

δρέαν « ἀχολουθοῦντας, λέγει αὑτοῖς " Τί ζητεῖτε ; » 

“Ὅρα γὰρ, ὅτι χαὶ ἐν τούτοις, « στραφεὶς, » ἐπ᾿ εὐερ- 

γεσίᾳ γίνεται τῶν πρὸς οὗς ἐστράφη. 

εἮαίθ ροβϑί πιθ, ϑαίδηδ;» οἱ ἀΐδθοϊο εἰ ἀϊοδηιΐ: 

« ἤξεο οπηηία ({] ἀδὶνο, 51 οδάδῃβ δάἀογανδυίβ πηθ.: 

Υαάς, ϑδί8η8,» Δῆδημ δ ἀϊπδηθηίο, ἐροϑὶ πιθ.» Ῥοϑὶ 

δόδυπι ἀυΐρρα 6588 θοπαπὶ οβί : ργορίεγοα ἀϊοίιπι 

ἐ5ι 75; « γαηΐια ρο5) πιθ, οἱ (δοΐαπ) νὸ5 (ἰογὶ ρϑ6 - 
ἰογθβ5 μοιηΐμμπι.» Τὰ]6 οἱ {ΠΠυὰ α5ι 7" : « Ουΐ ποὴ 86- 

αἰρὶ᾽ ογαθοπὶ ϑυᾶπι, οἱ βοαυΐίοῦ πη6, ποῖ οβί ΠΊ6 
ἀΐξηυβ. ν Εἰ ἴῃ υπἰνόγϑαπὶ 5.2.1 ΟὈΒαγνα υοοδπὶ, 
«Ῥοβί;» Ὀομαπὶ αυΐρρα 65,, οὐπὶ 4υΐβ ροβὶ Βοηι]- 

πὰ θουπὶ Δ θυ ]δι, οἱ ροβὶ Οἰτἰβίαπι : σθηίγα Δ - 

16π|, οὐπὶ 40}8 ΒΟΓΙΠΟΉ65 Ὠοὶ Γοῖγο ργο] οἷ , γ6] συ πὶ 

ἰγδηϑθγούϊς πιδηἀδίυηι {ΠΠπ|ὰ 15 : « Ροβὶ δομποιρὶ- 

806 ΠΈ188 ἴ1|ἃ8 ΠΟ 688.» Εἰ ΕἸ 45 ἰοτιῖο Βορηογαπι 
Ῥοριο ἀΐεὶ! "6: « ὕδηυδαυο εἰδυσίοαιίϑ ἰῃ ἀυδ5 ραγ- 

ἢ το5} 5ἱ θοιηΐπυ 6δὲ θθυ8, βου πηϊπὶ δι! πὶ : βὶ αυΐδτη 
Βα], βϑαιϊπιὶπὶ {Πππ|.» Εξ Βος φυϊάσπι ἀϊεὶϊ Ρ6- 

ἴγ0 6808 ΘΟΠΥΘΓΒιι8, εἰ ἰὰ ἰδεῖ! εἱ ργαιἰοδηξ. Τὰ 
δυίθαι μ᾽ υγὰ Θχθτ ρα ΘΟ] ςΘἢ 8 νοσαθ}}, « ΘΟΏΥΟΓ - 
8.18) » ΠηΔχΪΠ)6 αυὲ δὰ Ζιδιιπὶ ρεΓἰηοδηϊ, οἱ ἃ 8[-- 

Ὧ1}} οΟπΙ ΘΠ ά6Π8, τορογὶδϑ Ποἢ δυρογυδοδηθδη 6888 
ΥΟΘΕΠΊ μΔης. ϑυδιοῖς δυίθπὶ ἰῃ ργϑβοπίία ἰὰ οχ 
Ἐνδηροῖϊο ΖοΔπηΐ5 ῥγοίδγγο Τ : ε Οοηνθγβιβ δυίοπὶ 
φεβ08, εἰ νἱάθηϑ 608 (Ροίγαπι υἱάε!ἰοοὶ οἱ Αηάγθδπι) 
βοαιθηίο8 86, ἀἰοὶϊ οἷβ : Ουἱά χυφτὶε4 3.» ΠΣ δηΐπι 

δάνογίθ, πὶ Ἢ ΘΟΏΥΟΓΒυ5 » ὁδὶ, [Δοίαπὶ ἐΠυἀ [υἱ580 

ἴῃ θοτυπ φταιϊαπὶ οἱ θδμοβοϊυπὶ δ 40.058 οΟμγεγβυϑ 
Θϑί. 

ΥΕΤΌΒ5 ἹΝΤΕΆΡΔΕΤΑΤΙΟ. 

43. δου] δυΐοπη σοηδίἠογα αἰ αγοπιϊλπὶ Ὑϑγθὶ : “Πυοηϊλπι) δὰ Ῥοίγιιπη αὐἱάδπ) ἀἰχίϊ : « αδα ροπί πιο, 
ϑαίδηδ, » διἱ ἀϊαθοί ει δυίθπι ἀϊσαπίοπι 5.0} : ε« Εἶξες οπηηΐα εἰν] ἀαῦο, 5ἱ ργοοίάδηβ δάἀογδνθγὶ5 πη; » ἀ]- 
χἰϊ, ε« αάς ϑαίδιια, » δίῃ διά απηθηίο ἐ ροβί π|8. » Νδη ἱγ ροϑὲ δοδυπι, Ὀοηυπὶ 681. Ῥγορίδγοδ βεοθῃ- 
ἀυπι Μάγοι δἷς ἀϊοῖ! : « Υἱάϊι δἰτηόποῖῃ οἱ Απάγοαπι [γαῖγαπὶ 6}8,, οἱ αἰχὶῖ οἷ : ϑηΐ ροβί πθ, οἱ [ἃ- 
οἶδ γῸ8 ρἰβοδίογαβ ᾿οτηϊπυπ). » Τα]6 δϑῖ εἰϊδηὶ ἰΠΠυ] φιοί ἀΐοὶ! : « 51 χυΐβ πο 1011} ογασθπι δυ3πὶ, οἱ 
δοαυΐϊίυν τ)6, ΠΟΗ 651 πὸ ἀΐδηυ8.» Εἰ αἱ Ὀγανίιον ἀἴοαπι, οοπϑί γα υὐϊοιπηι6 ἀϊοίατ γογθυπὶ « ροϑί πιο, » 
ἴω Ὀοπο ἀϊείτιγ. οπι ὁδὶ θη αυδηάο 415 ρο51 θοιηΐηυηι νδάϊξ : οοπιγαγίαπι δυίθπ), φυδπάο 8148 
ταὐὶεῖς δαγιθοποδ θοπἰηΐ ροβί 56 : ν6ὶ φυὶ ἰγδηβαγααϊίαγ {116} ηϊαμάδίαπι : « Ροβὶ οοπουρίβοθηεα5. [1188 "6 
τδόλβ. » Ἰίδηι Ε]185 ἰῃ ἰογιο Ἀδσηόγυμῃ Πἰυγο δ ρορυυπι αἰεἶς : ε« ὕβαυθαιο οἰδυ( 6 8118 ν05 υτ8486 "- 
ἀϊθιυ5 νϑδιγὶβ 3 51 δοπιίπιβ ὁδί θυ, ἴἰ6 ροϑὶ θοιπι. δὲ δυίθπὶ Βδαὶ θοπιίηυϑ εβὶ, [16 ροϑί {ΠΠ πὶ.» 1126 
Δυϊοπι ἀΐςθη8, ργορίαγ αυοά ἀϊνογίθαμίιν δὰ ἀϊδθοὶυπι, αἷα ἰρ66 6ϑ8ι ϑαίδπδϑ. Εὶ ποη, Υδάδ δηίΐθ Πη6, 
ϑαίδιια, δὶ Ῥοίγινην ἂἷΐ : 5βδά, ε Υδάθ ροϑβὶ πιὲ, ϑϑίϑηδ, » εἱ πος ἀϊοὶὶ Ῥείγο 6808 οηνθγϑυβ δὰ δ. πὶ : Π8Πὶ 
εἰ μος ργοθίἢοαπδ οἱ (εἰς. Εἰ θοαίι5 δὶ ααθπὶ σοηγεγι (αν ΟΠ γίϑέιι8, οἰΐαπι δὶ οογγὶρίοπάϊ σαι δὰ οοηνεοῦιὶ- 
ἴυγ, δίουϊ σΟΏνΘΓΒΙΒ 65ὶ ἀ Ροίγαπι). Εἰ τὰ φυϊάθηι ροιογὶβ ρίαγα σθηρτοβάγα ἢυυδπιοάϊ οχοιβρία,, ἐπ 4υ]- 
θυ μοϑίίυηι 65, ε« Οοηγοῦβυϑ : ν δὲ ἰηνθηΐθβ μἰδγιθαιδ δὰ υ{}Π|Πδίθπὶ Θογαπὶ ροεϊ πὶ 6656, ἃ} 4008 σ0η- 
νεγ ας δόδυ5. ΜΝ δυΐοπι ρτοίεγγα βυΠιοῖν ἰ ργββθηιὶ ἱΠπ4 ργορίιοίίουπι ἀΐσαη8 : « (οηνογίεγα. ἢ - 
τΐπα, δᾳυδηίυ!υι. » Πὸπὶ : 4 ΟΟΠΥΘΓΒῈ8 Γοσροχὶ Ροΐγιπι. » Ὁ] οἱ σοῃνθγβίοπα 6}115 ἢ Π πηληδιι5 ῬΘίΓι5 
οοφπουῖι ρμϑοοδίυηι δύ, οἱ διμαγϑϑίπης ἤονίϊ. [ο βοοιιθαπι δοδηποῃ : « Εἰ δυύθίογυηι ἀπο ἀϊδείρυ!ὶ 
εἦω 5. οἱ δϑουιὶ διην δὅθϑι. (Ομ ν γβιι8. δ 16 1) 965115, Υἱαΐε 1}108 δοαυθηῖεΒ 86, εἱ αἰχὶϊ οἷδ : Οἱ αυῶγι 15 3 
δῖ 1} ἀἰχογυηῖ οἱ : Μαρφίϑιον, υδῖ ᾿πῃηδηθ5  » 

τὸ Μλμ ἢ. κα, 10. ἜΜανο, α, 11. ΤῊ Μαγο. χ, 58, 75 ἘΘΟΙΊ. χνητ, 50. 4 ΠΠ 6 ρ. χνην, 2]. 77 2οΔῃ. 1, 68. 

βίοπιο ἡιπάϊοίυϊν, οἰιπὶ ϑοτίριιγαπι δὰπὶ ΔρρΘΙΙοί : 
ἕ ἀπο- 

(66) Παραδαίνει τὴν λέγουσαν ἐντολήν, εἰς. ΠἸοἴυϊη, ὁ τ ι 
ἤΑχουσον, ἱπηυί!, τῆς Γραφῆς λεγούσης " Ὡς Εχϑίαι ᾿παπάδλίυπι ΠΠυἀ ἔοο!!. χνῖι, 50, ἃ αυὸ ἀὐ- 

Ρτοπιρίδ ἀοευπιοηῖδ οὐπὶ πιαπάἀδίογιιπι Υἱπὶ ΔΘ ΓῸ 

ξοπδολῖὶ ΟΥίροποθ, υἱήδίυγ ἰὔνυπι ΒμπῸ ΡτῸ οἃ- 
ποηΐςο 8 πνΐϑῖ556. [ἐπὶ ἶρβῈ ἐπ Μαμπβααπι χχιὶ, 
15 οἱ 864. : Ἰουδαῖοι ἅτε ἰδίαν ἔχοντες τὴν χατὰ τὸν 
Μωσέως νόμον διδασχαλίαν, χαὶ πολιτείαν ἀπεξενω- 
μένην τῆς τῶν ἐθνῶν ἀγωγῆς, καὶ δόγμα ἔχοντες 
τὸ λέγον" "Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀλη- 
βεέας, καὶ Κύριος πολεμήσει περὶ σοῦ. [μοεὺ9 Πο 
παθείας Εςοἰοβἰαϑιῖς. τν, 55. [ἀ6πηὶ οϑίο ἀθ ἀδγγβο- 

Ῥάτδοι, ὅκ. ΧΙἧ]. 

χτενὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός. 
« Αἰὐιὰΐ ϑογίριιγαηι ἀϊοοηίθηι : Ουαϑὶ 4υ] οςοϊογὶς 
{Πππν οογᾶπὶ μόϊν6; » 18 δηἶσιὶ Ἰοοι5 6χ ἘφοΙ δἰ ϑιϊοὶ 
χχχιν, 24, ρειιυ8 651, Δυρυδίίηι8 γὙ6ΓῸ ἴῃ δρεομίο 
ϑαρίδηιίδη) οἱ ΠιοοἸοαἰ βίϊουπι ἃ δογνδίογίβ ΕΟ  οϑὶδ, 
ποῖ ἃ δυσιεῖ5 τθοθρίο85 [υ͵856 ἀοοοὶ, υδηινῖ5 ΕΘΟ]6. 
βἰδϑιίοαπι ἃ δυ εἶθ φυοίαο δἀπηΐβϑιπι ἰοδίοίαγ Οτὶ- 
ξεπ68. Πσυετιῦϑ. ᾿ 
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Φ5, Ῥοκβίυα ἰπαυϊγοηάϊπι νοθΐὶ ουγηδῖθ ἀϊχοτῖ! 

Ῥείγο δ : ε ϑοδηῃ δια 65. ΠΜΠΝ}: » οὐπὶ ΡΓΘΒΟΓΕΪΠῚ 

ἀΐοδι θανίὰ "Ὁ : ε« Ραχ πε α αἰ ροητθυ5. Ἰοροιῃ 
ἐμ 8πν, οἱ ποὴ 6ϑὲ 118 βοδπάδίιπμ. » Ὀιοδὶ δηΐη 4}}- 

αυἷΐϑ : 51] ριορίογ οογυπὶ ΠΡποϊἀϊηαπι, φαΐ σματ[δίο πη 

Διδθοηῖ, οἱ βοδηάδι 8 ορηοχὶϊ ποη βυπὶ : ε« ὕμαγὰ 5 

δηΐη οπιπὶα βυβογί, οπηηΐα ογοαϊι, οπιηΐᾶ βρογαῖ, 

οπιηΐα βυϑιϊποὶ : ομαγίτα8 πυηχυδπὶ Ἔχοί ἀϊι 5; » ἰά ἴῃ 

φτορδοία ἀϊοίαπι 6ϑῖ ; αυδηδηι γα ῖοη8 « Αἰ ονδη8 θο- 

σηΐηι5 ΟΠΊΠ685 απ] σογΓυθηϊ,οἱ ΟΥ̓ 66 Π5 ΟΠΊΠ65 6]1505.3",» 

Ῥοίνο αἰχίι : ε«ϑοϑηάδιυπι δ 4.38 πι}}}} 653.» Ὀίοαπ]υπὶ 

διυιίοπι βοδηάδιο ουποχίαπι) Ποη 6556, ΠΟ ἰμκιπὶ πιο 

Θογνδίουθπι, κα οἵ απ αὶ ἰῃ οἰαγίιαις ρερίθοιοηθιη 

δίορίυβ 6ϑῖ ; ἃἱ συδηΐιπι ἴῃ 60 6ϑῖ αυΐ (4118 ἀϊεὶϊ 

το] (δοΐϊ, οἰἼηδίοηϊ οἰἶδπὶ 6856 ᾿ΠΠαπὶ νοὶ αἱ αιΐ οἵ- 

ΟἈΙΟΈΝΙΘ 1058 

Μετὰ ταῦτα ζητητέον πῶς εἴρηχε τῷ Πέτρῳ τό" 
« Σχάνδαλόν μου εἶ" » μάλιστα ἐπεῖ φησιν ὁ Δαυΐδ' 
« Εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σον, χαὶ οὐχ 
ἔστιν αὐτοῖς σχάνδαλον. » Φήσει γάρ τις " Εἰ διὰ τὸ 

βέθαιον τῶν τὴν ἀγάπην ἐχόντων, καὶ ἀνεπιδέχτων 

ὄντων τοῦ σχανδαλίζεσθαι" « Ἢ ἀγάπη γὰρ πάντα 

στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑτο- 

μένει, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐχπίπτει " » εἴρηται τοῦτο 

ἐν τῷ προφήτῃ, πῶς αὐτὸς ὁ Κύριος, « ὑποστηρί- 

ζων πάντας τοὺς χαταπίπτοντας, χαὶ ἀνορθῶν πάν- 

τας τοὺς χατεῤῥαγμένους, ν εἶπε τῷ Πέτρῳ" « Σχάν 
δαλόν μον εἶ; » Λεχτέον ὃξ, ὅτι ἀνεπίδεχτος μὲν ἔστι 

τοῦ σχανδαλίζεσθαι οὐ μόνον ὁ Σωτὴρ, ἀλλὰ χαὶ ὁ ἐν 

ἀγάπῃ τετελειωμένυς " τὸ ὅσον δὲ ἐφ᾽ ἑαυτῷ ὁ τὶ 

τοιαῦτα λέγων ἢ πράττων, σχάνδαλόν ἔστι χαὶ τοῦ 

[οπϑι85 δἰϊοψυΐ ποὴ [Ὁ͵5561; ηἰἶδὶ [ογίδ586 δ05ι.85 ἀΐδεῖ- Ὦ μὴ σχανδαλισθησομένου " εἰ μὴ ἄρα τὸν μαθητὴν 

Ρυΐαπι ρδοοδηΐεπι βοδηθδί πὶ, δίψα ἢ φυϊάοπι 

βυσῆν ΔΡρΟΙΙαῖ,, πὶροίθ Ῥγορίοῦ οΠδγί [Διο πὴ πλλ}10 

εἰἴδιῃ πιαρὶβ φιιᾶπὶ Ραυΐυ5 ἀἰοίαγυ5"" : ἐθε5 ἰπἢγιῃδ- 

τοῦ, οἵ ἐσὺ ποη ἰῃΠυπιογ  Θι}5 δοδηἀα] Σαίαν, εἰ 660 

πο ὑτογ ἢ» δυχία ηιοὰ 86γἰ0] ροιεδὶ : Ου͵8 δεδη- 

ἀα]σαίυτ, εἴ 50 ΠΟῚ βολπάδι!οῦ Ὁ Οιοά δ δυΐοπὶ 

Ῥδίγιιβ ργορίογ ἢ 55: ε ΑἸδῖ! ἃ 16, Βοπιῖπθ, ἢ0} 

οτἷς εἰν Ἰιος, » βοδινάδ!υ πὶ ἃ δεβὰ ὑπὸ ἀἰϊοιυ8 ἐδί, 
ηυαϑὶ ἴῃ ἰϊδ αυῷ αἰχὶι εἃ φυα θεαὶ δυπὶ ταϊηίτης 58- 
Ρίοπβ, δοὰ δὰ απ Ποπιίπυπὶ δι}; αυἱὰ ἀς ἰΐ5 

οαμηΐθιι8 ἀἰσοπάαπι 6ϑὶ αυ] ΟΡ 51} ἀθοιγίηδπι 64- 

ῬΘΒβ56Γ6 86 ῬΓΟΙ πίω Γ,, 6 δυίεπὶ 4υς θεἷ δυηί πο 
βδρίτηι, ποὸ 6ἃ ι88 000}}8 Ποη νἱἀδηιυγ οἱ φίθγπα 
ϑυπῖ, δηΐπιο ἱπιυασηίιν; 566. βδρίυπι 488 δυηΐ ἰἰο- 

τοΐθαπι, οἱ οα οοηίοπηρίδηίυν αυς νἱἀθπιυν δ᾽ οἱ 

τοπινογαγία δυηὶ,, πἰβϑὶ δ)υδιροὰϊ ᾿οπηΐηθ5. ἸΟηδ6 
Ροιίι.8 4 26εβι 5βοδηάδιυπι ἰρϑίυβ Ὡρρο!]δίαπι ἰν]; 

οἱ φιοὰ βολπάαϊα {ΠΠΠ8, [τϑίγα τ 4υοηι ᾿ρβίυ8 Θεβὃν, 
ἀπότυαι οαυϑ88 αυοπηαἀπιοάμπι ἰκἰ αἰοὶι δ ; ε Εϑυτίο- 

γ»8πι), δὲ ποη ἀθαἴ815. ταὶ} πηδιἀοαγὸ, » οἱ αυὰ 
διπὶ ἀείϊηοαρδ; ἰἰὰ οἱ ἐΠυἀ ἀΐοαὶ : Ουγγθιεῖ πλ 

ϑοληίααπι Οὐ] οοἰ5ι15} Ργοία. ἤθη ἰανα Θχἰβιίπι6- 

318 6558 ροσοδίαΠ 68 4165 δυηῖ ΠΟΙ ΠῸ ΠῚ βᾶροι ὁ, 

απ ἴῃ οαγηΐ θυ οἃ 4υα θοΪ δυη1 δΆρΡΟΓΟ ΟρΟΓΙΘΔΙ. 

Ἰησοῦς ἁμαρτάνοντα σχάνδαλον χαὶ ἑαυτοῦ ἀποχα- 

λεῖ, ὡς πολλῷ μᾶλλον παρὰ Παῦλον διὰ τὴν ἀγάπην 

λέξων ἄν’ «ε Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐχ ἀσθενῶ ; Τίς σχαν- 

δαλίξεται, χαὶ οὐχ ἐγὼ πυροῦῆμαι; ν παρ᾽ ὃ δυνατὸν 
ποιῆσαι" Τίς σχανδαλίζεται, χαὶ οὐχ ἐγὼ σχανξαλί- 

ζομαι; Εἰ δὲ Πέτρος τότε διὰ τό" « “Ἱλεώς σοι, Κύ- 

ριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, » σχάνδαλον εἴητται 
ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ὡς οὐ τὰ τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς εἶπε φρονῶν, 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. τί λεχτέον περὶ πάντων τοῦ 

ἐπαγγελλομένων μαθητεύεσθαι τῷ Ἰησοῦ, μὴ φρο 
νούντων δὲ τὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ σχοπούντων τὰ μὴ 
βλεπόμενα χαὶ αἰώνια, φρονούντων δὲ τὰ τῶν ἀν- 

θρώπων, καὶ σχοπούντων τὰ βλεπόμενα χαὶ πρόδ. 

χαιρα, ἣ ὅτι οἱ τοιοῦτοι ἔτι μᾶλλον ἂν ὑπὸ τοῦ 1η- 

σοῦ ἀποχαλοῖντο σχάνδαλον αὑτοῦ" καὶ διὰ τὸ σχάν- 
δάλα αὑτοῦ εἶναι χαὶ τῶν ἀδελφῶν, ἐφ᾽ οἷς ὡς λέγε! 

τό" ε« Ἐπείνων, καὶ οὐκ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν, » χα) 

τὰ ἑξῆς, οὕτως εἴποι ἂν χαὶ τό" Τρέχοντα ἐσχανδα- 

λίσατέ με; Μὴ νομίσωμεν τοίνυν τὸ τυχὸν εἶνσι 

ἁμάρτημα φρονεῖν τὰ τῶν ἀνθρώπων, δέον ἐν πᾶσι 

φρονεῖν τὰ τοῦ Θεοῦ. ᾿Αρμόσει δὲ λέγειν τοῦτο χαὶ 
παντὶ τῷ ἀποπεπτωχότι μὲν δογμάτων θεοῦ, χαὶ 

λόγων ἐχχλησιαστιχῶν, καὶ φρονήματος ἀληθοῦς" 
φρονοῦντι δ᾽ ὡς ἀληθῇ, φέρε εἰπεῖν, τὰ Βασιλίδου, ἣ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΠΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

42. Αάϊιις δυίδπι γουΐγο χυᾶτα ἀϊχὶὶ λὰ Ρείγυπι : ε« ϑολπάλι πὶ τα ϊνΣ 65; » πηαχὶ ΠΙΘ ΟΌΠῚ ἴῃ ΘΕΠ 6510 
ἀδοίπηο οοἴᾶνο ρβαϊπιο Ῥγοριιδία ργοπυμίοι, ἀἴοθιβ : « Ρὰχ την] αἰ Πσομε θυ ἴοσοπν (ἀλπ|, οἱ θ0η ὁδί εἰ5 
εοδιάδιαπ), » Ὀιοοὶ δι) δ. ηι}8., φαοηΐαπὶ ρτγορεΐαπι δὶ θοῦὰ πὶ 4 ρογίοοιληι π θ6ηι αἰ ΘΟ ἴοποιῃ οΓβᾺ 
Ιθευπι, αἱ ποη βοδηβ δ! ζθιίιν δἰ φυιδηο. « ΟἸναυ (85. οὐΐ πὶ οπιηΐα δι! π6ῖ., οὐμἷα ογοάϊ τ, οἷα ϑρεγδὲ : 
εἰαγῖι28 παῃαύδιη δχοϊαϊ!. » Θυ ΠΟ 0 ὀγθῸ 'ρ86 θυτηΐπα8, 4} ΘΟπΠἰγπιϑί οπιι68 4 οομΠγπιδηίυν, οἱ τὶς 
θ'1 οπιηεβ 6808, ἀἰοί! δι] Ρείγυπι : « ϑοδινάδί τ πλλι 68 Ὁ» 861 [18 681 γοβροῃάδηδαι, φυοπίδιη "ΟΠ 80- 
ἴὰπὶ ϑθδ5. ποη β80δῃἀδὶ ζϑίαγ, δε πος Οαιπΐβ ἤοπιο 4] ἴῃ αἀἰ!οοιίοηο θεῖ ρεγίδοι 8 651 : 564 φυδηίυμι δὶ 
86 αὖὶ 1316 ΔΙΙφυϊὰ γα] ἀρὶ!, νοὶ Ιοφυίαν, βδοδηδδίυιη οδὲ αἰιογὶ, ᾿ἰσαὶ {16 ἐπ 5οδη441124}0}}}8. 511. Αὐἱ οοΓίὸ 
ομῃθιὶ ἀἰβείρυϊαπι ρεοζαπίοτι βοδάἀδ!απὶ 510] ἀρρε!!αί : βίου οἱ Ῥαυ!υβ ἀ6 Πα) υϑιποάϊ αἰΞείρυ 5. : « Ουΐ5 
ἱπῆτγιινϑίαγ, οἱ 660 μοῃ ἱμηγπιοῦ Ὁ Οι͵5 βοδηἀ δ! ζαϊυγ, οἱ 680 ποὴ τοῦ ν 81 ογρὸ Ρείγιιβ ᾿ς βοίαπι 48 
οἶχιι : « Ρτγορίεἰυ8. εἰν} Θϑίο, δἱ πος 10] ἤθη ΟΥΙΣ : » βοδηάἀδίυπι ἃ (Οιγίβιο δϑὶ ἀϊείιιϑ, 4381 υΐ πὸπ ϑ8ρὲ- 
γοὶ αυ: ()6] δγδηὶ, βιὰ χυ8 ᾿ιοπηίηἷβ : αυϊὰ 6δὶ ἀϊοοπάσηι ἀδ Ἰιοπιϊ 5. 1118. φυὶ ρτο ιοδυ τ 86. ἀϊδοίρυ!ο5 
αν ϊδιῖ, πη δυΐίοπὶ βαρ απ! 4υ85 σι 0], πος ϑρίοίαηι δ 408 ποη νἱἀδηίαγ, ἰοίηδ, 5οά 4υ85 ᾿οπιπυπὶ 
δυι} Δϑρίοίυπι, 4υα νἱάθηίαγ, οἱ τἐπιρογα!ϊα δαπι  δῖπθ ἀυθο πλα]ι0 πηᾶρὶϑ. δι} 8πιραϊ Ποπλ 65 βοδ μά 89 
Ομιεῖβιὶ δι δμρε δι !. 564 δἱ χυΐ [γαιγὸπι βαιπὶ ἰη δοαηάαίαπι πα 1, Θοαἀα!μη ΟἸνγίϑι} οϑί, βασμάσμι φυοι 
ἦρθα αἰεῖϊ : « Εϑυγίνί, οἱ ἀ6 6 15ι15 πλ ἢ] πιδνάσοαγα, » οἱ σξίογα. δίοαϊ οὐ 0 4εἱ [Γἀΐγοιι βύσην οἶμαι, Ομ γίβιυιῃ 
εἰυδι ; δα εἱ χυΐ ἔγϑινὶ 500 βοδιάδ! αι [ἀογὶϊ [οι 5, ΟΠ γ βίο [δου ὁ51 δοὰπάδίυπι. ΝΟΗ 6δί δύ ρῸ [αν 6 ρεοσιδίυπι 
δϑΡΟΓῈ 4085 ΠΟΙ "Ὁ ΠῚ 561, οὐ) ἀομθαὶ 4υ}5- ἴῃ Οπμπί 8 5ᾶραγ 4υοὰ 681 90]. Π0ο δυίονν φυοὰ αἰοὶ} 1 
« δοδληάαίυπι τ 658, φυΐὰ ἢυ 5 ρ[5 4υα! θεἱ δυηΐ, 5εὰ φυ ᾿οιηΐηυμῃ : » οι ϑοίυμα ἀἰοδη άπ πηι ὁδὶ βοῦς 

τὸ Μ8ι{|). χυι, 35, 9 Ρῳ4], ον", 1θῦ. ὃς: 11] (0Γ. 80 [(ογ. χῃὶ, 7, 8. 
χι, 29. 55 Μδί(ι. χυι, 22. "11 οι. 

δι ῬρᾺ]. οχεν, 14, οἱ ἀσεν, δ. 
'Υ, 18. 88 41). χχν, 42. 
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Οὐαλεντίνου, ἣ Μαρκίωνος, ἢ, τινος τῶν διδασχόντων Α Οοπνονίοι δυϊαπὶ ἢΠ|αὐ υπἰουΐααδ ὰ! ἃ Ὠεὶ οἴδατε, 
τὰ ἀνθρώπινα ὡς θεῖα. οἱ ἀοειΐηα οοοἰοβί βιϊσδ, οἱ νον ἃ δϑηϊοία ὁχοί ον; 

ΤῸ γ0}}5 δαίδη ΠΑΡ Ο ἷι ἀοσηϊλῖα, γον σταιία,, ΒΔ. Π15, Ὑδιοιίηϊ, νοὶ Μαγοίοηὶβ, δυϊ δ ἰου 5 6χ 5 Ρ δ δ ᾽ ) 

40} Πυπιᾶπα ῥτῸ αἰν᾽ πἰ5 ἠσοοι. 

« Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" Εἴτις 

θέλει ὀπίσω μοὺυ ἀκολουθεῖν, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Διὰ τού- 

πῶὼν δείχνυται, ὅτι τὸ θελεῖν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ ἐλθεῖν 

χαὶ ἀχολουθεῖν αὐτῷ οὐκ ἀπὸ τοῦ τυχόντος ἀνδραγα- 

ὑήματος γίνεται" χαὶ οὐδεὶς μὴ ἀρνησάμενος ἑαυτὸν 

ἕκχκο: ἂν ὀπίτω τοῦ Ἰησοῦ ἀρνεῖται δὲ ἑαυτὸν 

ὁ τὸν ἑχυτοῦ (07) πρότερον χατὰ χαχίαν βίον γεγε- 

νη μένον τῇ ἀξιολόγῳ μεταδολῇ ἀπαλείφων " οἷον, ὡς 

ἐπὶ παραδείγματος, ὁ πάλαι ἀχόλαστος ἀρνεῖται αὖ- 

21. «Τύυης 26θὺ5 ἀϊτίι ἀϊδοῖρι! 5: 51 φυΐϊβ νοΐ 
Ροβὶ πιὸ νεηΐτγα δό; » οἱ ἐφίογαᾷ. Πΐπὸ οδίθμι {π|Γ 

ΠΟ Ιανα 6586 οἵ φΟπιοπιποηάιπὶ [40] 015, νῸ]}6 ροϑὶ 

δεδυπὶ ἰγα, δι πιηὰ 5648 ; πθὸ συθηυδηὶ ροεῖ 26- 

“Ὁπὶ ἰἰυτυ 4υἱ 511} } 'ρβα ποη γοπαπιίϊανογί! : δἰ Σ 
δυίδπὶ ἱρ56 γϑιυπεῖαι, αυἱ 5.ζ.8. δηιοδοίλιη 510] ἰπ 

ποφυϊιία ν᾽ίδηι, οαγορία σοηνογϑίοπα (ο]οῖ ; ααοπιλά- 

τοοάππ), ἜΧΘΠΙΡΙΪ οαι58, 4υΐ ῥγία5 ΠΟΙ Δ ποϑι8. [οἱ ς 

δἰ ἱπιο προ ΓΆ}8, ροβίηυδλι πιλρὶϑ ἀοἰπάθ. σΟμ Π6Π8 

τὸν ἀχόλαστον, σωφρονήσας, χαὶ χαθεξτις. ᾿Αλλ᾽ εἰκὸς ἢ [Δείιι5 65ι, 5|}0υ}] ἰΔ8οἶνο 'ρβὲ γοπυηιίαι, 56 ἰηίενοα- 

ἀντιπίπτειν τινὰ, εἰ, ὥσπερ ἑαυτὸν ἡ ρνήτατο, οὕτως 

καὶ αὑτὸν ὁμολογεῖ, ἀρνησάμενος μὲν ἑαυτὸν τὸν ἄδι- 
χον, ὁμολογῶν δὲ ἑαυτὸν τὸν δίχαιον " ἀλλ᾽ εἴπερ Χρι- 

στός ἔστιν ἡ διχαιοσύνη, ὁ τὴν δικαιοσύνην ἀνειλη- 

φὼς οὐχ ἑαυτὸν, ἀλλὰ Χριστὸν ὁμολογεῖ " οὕτως χαὶ 

ὁ τὴν σοφίαν εὑρὼν, δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἔχειν σοφίαν Χρι- 

στὸν ὁμολογεῖ. Καὶ “ὁ τοιοῦτός γε, ε χαρδίᾳ πιστεύων 

εἰς διχαιοσύνην, χαὶ στόματι ὁμολογῶν εἰς σωτη- 
ρΐαν, » καὶ τοῖς ἔργοις Χριστοῦ μαρτυρῶν, ὡς ὁμο- 

λογήσας διὰ πάντων τούτων τὸν Χριστὸν ἔμπροσθεν 
πὧν ἀνθρώπων, ὁμολογηθήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔμπροσθεν 
ποῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Πατρός. Οὕτω δὲ χαὶ ὁ μὴ ἀρ- 

νηπάμενος ἑαυτὸν, ἀρνησάμενος τὸν Χριστὸν, πείσε- 

ται τό" ε Κἀγὼ αὐτὸν ἀρνήσομαι. » Διὰ τοῦτο πᾶς 

ἄει [ογβίίδι ΔΠ|4}]8 4 ΘΓΘἢ 5. Δη αυοιηοάο 56 ἰμ886 

αὐυγανίι, ἰἰὰ οἱ 56 'ρ56. οοπηϊεϊυγ, αι 56 ἰπ᾽υδίαπη 

ἴρθ8. δὐαγανῖ!, υδίυπι γοτὸ ουὐμπῇιοίαν οἱ δφηοβοίί : 

αἱ 5ἱ (μγϑιυ5 [υδιἱἴ 65ι, 5 φυὶ ᾿υϑι ἴδηι δυδοσρίϊ, 
ΠΟη 86 ἰρθ6, β6ι ΟΠ εἰβίαπ) οομἤίειγ; [4 οἱ αυὶ 

βδρ θη Δπ| Δϑβϑθου5 6δῖ, ᾿ιαυθοπάο βαρίοπιΐδπι, 

Ομ γίβίυπι ἐοππϊιείατ, Εἰ 4υΐ οὐ υβπιοι! οδῖ, « οογάθ 

αυϊάεπι ογθάθῃβ δὰ ζι5ι18π|, οὐδ δυίθπι οοηῇι!θη8 
δἀ φδἰμίθπ 57,» οἱ ὀρδγᾷ δοϑὺυ (δβιϊ πη 500 60η- 

Πγτηδπ8, υἱροία 4] ἷ8 οπιηΐδυ5 Οἰνε σία πι σΟΥΔΠῚ 

πιοπιηΐθυ8 σοπίοθθυ5. [πογὶς ; δυπὶ αυοια οἱ 18 

οογᾶπι Ραῖγα 4υΐ ἰτ 66}158 ὁδὶ οοηἤιεοθίειγ, [ἃ οἱ 
4υἱ] 5[01 'ρδθ βοὴ γαημπιίϊανογὶ!, οἱ Οἰιγἰσίυπη οἷυ- 

τΑγογῖ:, ἰὰ ραιίδίιγ : «Νορῦο εἰ ογὸ εὐηϊ 3. » 

διαλογισμὸς ἡμῶν καὶ νόημα, καὶ πᾶς λόγο;, καὶ ( Ρτορίεγεδ, οἴηπ6 ΟΟἸΟαυΐαπι ποβίγαπι οἱ σορί Διο, 
πᾶσα πρᾶξις γινέσθω τῆς ἡμῶν περὶ ἑαυτῶν μὲν ἀρ- 

νήσεως, περὶ δὲ Χριστοῦ, χαὶ ἐν Χριστῷ μαρτυρίας" 

πείθομαι γὰρ πᾶταν τὴν τοῦ τελείου πρᾶξιν μαρτύ- 
ρίον εἶναι Χριστοῦ Ἰησοῦ, χαὶ τὴν πάσης ἀμαρτίας 

ἀποχὴν ἄρνησιν εἶναι ἑαυτοῦ, φέρουσαν ὀπίσω τοῦ 

Ἰησοῦ. Ὁ δὲ τοιοῦτος Χριστῷ συνεσταύρωται, καὶ 
ἄρας τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ ἀχολουθεῖ τῷ δι᾽ ἡμᾶς βαστά- 

ζοντε τὸν ἑαυτοῦ σταυρὸν, χατὰ τὸ εἰρημένον οὕτω 

παρὰ τῷ Ἰωάννῃ « Παραλαδόντες οὖν αὐτὸν ἐπέθη- 
χαν αὐτῷ, » χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" ε« Ὅπου αὐτὸν 

ΟΠΊΠἶ8 56 Γη0 οἱ Δοιἰ0 [18 [181, υἱ ΠΟ Ϊ6 συΐ πὶ ἱροὶ 

τοηυηιίθιηαβ; ΟΠ γἰβδίαπιὶ διιίαπὶ), οἱ ἴῃ ΟἸ γἰ βίο 16- 

βίη. δ᾽. δπΐπι ρογϑυλϑυπι Πᾶθ6 0 ΟΠΠ6 ΠΟΙΠΪη 8 

Ρογίοοιἱ ορυ5 Οἰνγίϑίυπι ἰοδιατγὶ ; οἱ οπηηΐβ ρεοοδίΐ 

ΔὈδιϊπαηςἰτη, ΓΟ πα η [810 Π 6} 6556 80 ἐρβὲτ8,4 8 ροϑὲ 

Ομ εϊβιυπι ἀδάυοαλῖι. Ουϊουπαυδ Ὑ6ΓῸ (418 ὁδὶ, ουὐπὶ 

Ομ τβίο ογυιοϊ ἔχυβ οδὶ, αἱ (0116 8 ΘΓΌΘΘΙΩ 5081 Θ0ηὶ 

δο απ Γ αυἱ ΡῬΓΟΡΙΟΓ ΠῸ5 ΟΓυ σοι δι8π| ρογιαϊ, ἰυχίᾶ 

ἰά ψποά ἢιὰ ἃ δοᾶππηα ἀϊΐοίιπι 6διὶ Κ᾽ : « λπο οὐρὸ 
δοοίμίσ68. ἱπιροδϑιογυηῖ αἱ; » οἱ σξδίογα υὑ86ι6 δὲ 

ΥΕΤΟΌΒ ΓΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἐλπαῖθι}8 ᾽π ΠΟΠν ΘΒ 06, 584] οἱ οπηπί]ι5. ἡυἱ 4 ἀοριναιίθιι5 Ὠςΐ σσοἰ οτίπ, οἵ 41) πη ηΐθι15 ἐοοἸἀδἰαϑιῖς 5 
νογθῖπ, οἱ Δ ΟἸπηὶ βϑρίθη ἴα νον 8118. οἱ ἀοκπιᾶία βαριδγῖί, νοῦ] ργαιῖα, Βα 5.}}}5., ν6] αϊομεῖ,, νοὶ] 
Μαγοϊοηἶβ, δυΐ ουυδουπαιια σον πὶ 4} Ὠιπηᾶηα ἀοοθηι αιιαϑὶ ἀϊνῖηδ. ᾿ ᾿ 

24. «Τὴ ΕΠ 0 ἰοπέρογα αἰχὶς δόδι15 αἰβεῖμυ!}5 815 : 51 4υΐβ νι} ναπίγα ρ΄51 πιὸ, δΔποσεί βαπιοι ρβιπ, εἴ 
1οὐϊδι ογμσδη διι8η}, οἱ βδοαυλίυγ πη. » Θυοπίλι βυρατγίι8. ἀἰχίπν8. πιαβηΐ Πομΐ 6556 ἶγὰ ροϑὶ Ομ γίβιι πὶ, 
ἰάεο δοιδγαπιὰβ ΟΝ απὶ δνδηβε ἰβίαγιι ἀ6 ἢος ἴο60 σοηγοη οἶα νου. Ελ Μάτοι5. αυϊάσιῃ ὁἰοῖα 06 
τοοῦο : «ε Εἰ οοὐηνοσᾶπδ μορυϊαιη αἰηι ἀἰβορι}}5 8ι18 ἀϊχὶ! οἷ : 51 φυΐβ νυ} ροϑί πιθ νοι "6, δῦποβοι 56- 
160} 0507, δὲ (0111 σγυσοιη δυδᾶπι, οἱ βου λίγ 6. » ἼπΠ|085 δι 6πὴ ἰὰ : « Βίοουδι δι} Ομ 65 : 5ἱ 4}5 
νυΐι ροϑβί πιὸ γὙθηΐγο, δρηθϑοί βοπιειΐρϑιπι, οἱ (141 ογασθιη 8081}, Οἱ βααιιδίτν πὸ. » ΕνβοῸ ρὲ [05 ΩΠΙΠ68 
πηδηί(οϑι6 οΟςποβοίμι8, ἀυθηΐα μ0η ὁδὶ ἐμν συ ϑνὰν ν χἰρίαι5. ἴγ ροϑὶ Ομεϊβίατη, εἰ θαι οιπη. Εἰ 
ποίηυ ροΙοδὶ ᾿γ6 ροϑὲ ΟΠ γιβίυπι, ἢ ἀδηορανθι! 586. 1)δηδραὶ δυΐοπι δοίρϑιμ, 4υ] ρυϊογοι Υἱΐδη 5081} 
πηϑίαπι Βοι8 σΟηνογϑίομδ γο παι : αἰραία δἰαυδηάο Ἰαχυγίοβυβ ἀομοραι 56. Ἰυχυνιοϑαμ), σΟηγΈΓΒι5. δι 
φδϑιδίεπι : οἱ 4υἱ δγὰι ἰη) υδῖι18, εποραΐ 56 ᾿μ) αϑία πὶ οὐπὶ ΟΘΡΟγῖς βογναγθ υ50{|8π|. 516 οἱ ἡ] ᾿πϑὶμίο5 
Ιὺογαὶ αἰϊηυδηάο, ἀδηοραὶ 56 ἰῃϑὶρίοπίοπι, βαρ οπιίδιη Ὠεὶ βυβεϊρίοη5. Εἰ εἰμι υ5 ΔἸ {4 π|10 ΦΟΙΗ  ἐπηλῖμ5. Ιῃ 
νἱγίυΐ θεὶ, (ἰπηϊύυῃ ἀῤποραιὶ 56. ὅδ. οἱ ἰὴ ὁμμηὶ πια! 18 οδι ἀἰσομάυην : (αἱ 50 40 οα Θοηνογιογῖι ϑεουπάμηι 
4υοὰ ρταούρίι φε8ι5, ἀοπαραὶ φυοὰ [πόγαΐ. Οοπβθαιθηίοῦ δυΐθιη δϑὶ γϑαυϊγοβήτην μα ἤονια 4ι}5 βίου! (ὁ- 
περϑί βοίρϑαπι, βἰς δἱ σοι! θα αν βείρϑαπι, ἀδηθμϑῃ8 56 αυΐἀ6πι ἰπ] υδίιπι, σοῃ!6}5. ἀυειη 86 δέ). 50 
5ἰ )υϑι118 ΟΠ γϑίι5 651, αἱ {ιϑεἴδιη βυβοθρὶῖ, Πθἢ 56 σΟμπΙϊ ίι,, δεὰ Οἢγίβίαπι. 516 οἱ αυἱ 5αρίΘπιίδι ἴπ- 

Μ᾿ ΜΔ}. χυι, 91. “' Ποπὶ. χ, 10. κ᾽ Μδι ιν. χ, 523, δ, [υς. χη, 8, 9. δ᾽ 204. χιχ, ἰ6, 11, 18 

(07) Ἀργεῖται δὲ ἑαυτὸν ὁ τὸν» ἑαυτοῦ, οἷς. 
θ υἷε ἴῃ εὐτηιίειη ΜΑΙ Πνὶ Ἰσεαπὶ βογίροιι ΠΡ ηγ- 
Ὧλι5. 68 ΟΧ [}]15 ΟΥΐχοι5. οἱ ϑθαθθμυυ5, 6 [νοΓθυ τη 

οὐηΐδ ἐχργαβϑίί, Υἱ46 ἴθ Ογοκονίυπι ἐπ ἔσει. εἴ 
μοιηΐ!. 52 ἐπ Ευαπρ. οἱ ἘΠΟΟρΗγίοίαπι. ΗΕτΤΙῦ5. 



1039 ΟΠΙΟΕΝΙΘ Ἰ υΝ. 

δι τ «ΘΠ ονποϊἤχογαηι διπν. ν Αἱ δύθυ5, 4υἱ 65. Α ἐσταύρωσαν. » ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν, ἵν᾿ οὕτω: ὀνομάσω, χατὰ 

δοουπάμυηι οδηποπ, υἱ ουπῇ δῖ. ΔρρΕ  Ιοπὶ, 5:0} ἱρ88 
. Οὐ  6ΠῚ ροΓΙΔΐ, οἵ « Ἰν8}] Δ Π5 Θαπὶ ΟΧΙΥΪΣ ; » 1116 νΟΙῸ 

αυὶϊ εδι βεοιπίιπι, Μαδιπαυῖ, οἱ δγουπι, οἱ [,1- 

ολτΩ, δ᾽ πὶ 'ρ86 πο [ογὶ, ϑίπ|0}) ὁηΐπὶ ΟΥ̓ΓΘΏΡΙ5 
68π| ρογίαι "δ. Εἰ ἰβ ᾳυϊάεπὶ [ογί8858 διὰ Π05 Γγοίδγ- 
ἴα, αυΐ ργΟρΡίοΡ 3 ϑυπ 7651: ΘΓ ΘΟ ΠῈ ΡΟΓίΔΠΙΙ5 ; 'ρ56 
γνοΓῸ 365805 δὰ Ξείρβυηι. 5ζ.ἅ, ΝΑπὶ υϑδὶ ἀυρ!οἶνο Ὁ 

τυχ δηΐπ|0 ΘΟΙΡΓΘΠΘΠἀϊ ροίοδι, ἰΐἰ4 υἱ Δ]16Γὰ 51} 

πὴ πιο Οὐγεησουβ, δἰίοασα 4υδηὶ 58:01} ἱρ58 

Ομβίυϑ ἔδει. ᾿ ᾿ 
45. Ῥγρίογοα δὰ ἰά ' : ε« Αθηδροὶ βαπιο Ἰρ50ΠῚ, » 

υἱάδίυγ π}}}} αἱ1}6 6556 1ὰ φυοὰ ἃ ΡΑυ]ο 5 δὲ τεπυη- 

τἰληίς ἀϊείαπὶ ὁδί, φυοά [18 56 παραὶ "5 : ε Ὑ͵νγο 6ζ0, 

[8π| ποῃ 680 : Υἱνὶ νογὸ ἰμ πὸ Οἰιγβδίυ5. » Νδᾶτῃ : 
« Υἶνο 650, 78πὶ| πΠρὴ 680, » γνοχ ογϑί δὸ δ᾽ υγϑη 118, 

Ιληυδπὶ 481 ργοργίδπι Υἱἱδπὶ δπιἰβἰ5βοῖ, 'ἰῃ 86 δ 6 Πὶ 

ΟἸιγίϑίαπι βυβοαρίδδοί, υἱ 'ρ56 ἰῃ 60 νἱνεγοῖ, ἰδη- 
ηπᾶπὶ [υδι{{|4, οἱ ἰδ 4ιδπη δϑρίθπιϊα., οἱ ἰΔη 4υ31Ὲ 

βϑηοιποαιίο, οἱ ἰδπαιδπν ΡῈ. ποϑίγᾶ, εἱ ἰδῆ πὶ 
ροιοιμία Ὠεΐ, οπμπίϑ ἰπ ἰρ50 οἴδείοπβ. Αὐἀγεγίο 'π0- 

Ροὺ δηϊμηυπ δὰ ἰἀδ, αυοά οὐπὶ μἰυγὶπιὶ δἰ πον θη ΐ 
τπαοάΐ, βυβροηβι5 ἴῃ Ἰἶρηπο ογυο ἔχυδ δι ΕἸ] 5 θεῖ, 

εὖ φυϊουαᾳθ ραοοδῖο ποῦ θπῖυγ, μῸη δ|10 πιοὰο οἱ 

πιογδηίαγ, 4υλπὶ ΒΕΓ ογμοαπὶ. Ῥγορίογοα ἀΐεξοηι ᾽": 
« Ομ γίϑιο οοπῆχυβ 8ι1Ππὶ ογυοΐ, » οἱ " : ε ΜΙδ δϑεὶϊ 
εἰουίαγὶ ηἰβί ἰῃ ογυοα θοπιίηΐ, ρδὺ φυδπὶ παΐῃΐ πηυη- 

5 ογυοϊτυβ 6δὶ, οἱ 630 τηυπάο. » ΕὐγίΔ556 6πἢἢ 

υπυδαυΐδ4υθ οχ 18 401 ουπὶ ΟἸεγῖϑιο ογυοἰῆχὶ βυπὶ, 

« Θχβρο αὶ ϑυϊποί μαι 5 οἱ ροϊοφίαία5, οἱ ἰγδάυεὶϊ 

688, οἱ (εἰαμηριδὶ ἴῃ Ἰφπο ""; » νεὶ Ομγίϑιυϑ ροιμ8 
κῶς (δεῖς ἴα 1}118. 

τὸν Ἰωάννην Ἰηποῦς ἑαυτῷ βαστάζει τὸν σταυοὺν, 

χαὶ ε βαστάζων αὐτὸν ἐξῆλθεν" »ν ὁ ὃὲ χατὰ τὸν 

Ματθαῖον, καὶ Μάρχον, καὶ Λουχᾶν, οὐχ ἑαυτῷ αὐτὸν 
αἴρει" Σέμων γὰρ ὁ Κυρηναῖος αὐτὸν βαστάζει. Καὶ 
τάχα οὗτος μὲν εἰς ἡμᾶς ἀναφέρεται, τοὺς διὰ τὸν 
Ἰησοῦν τὸν Ἰησοῦ σταυρὸν αἴροντας, αὐτὸς δὲ ὁ 

Ἰησοῦς εἰς ἑαυτόν " οἷον γὰρ δύο ἐπένοιαι τοῦ σταυροῦ 

εἰσιν, ἑνὸς μὲν ὃν Σίμων ὁ Κυρηναῖος βαστάζει, ἐτέ- 

ρου δὲ ὃν αὐτὸς ἑαυτῷ ὁ Ἰησοῦς. 

Ἔτι δὲ εἰς τό" ε« ᾿Αρνησάσθω ἑαυτὸν, » δοχεὲ μοι 
χρήσιμον εἶναι τὸ ὑπὸ τοῦ Παύλου ἀρνουμένου ἑαυτὸν 
εἰρημένον, οὕτως ἔχον" « Ζῶ δὲ οὐχ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός" ν» τὸ γὰρ, ε Ζῶ οὐχ ἔτι ἐγὼ,» 

Β φωνὴ ἦν ἑαυτὸν ἀρνουμένου, ὡς ἀποθεμένου μὲν τὴν 
ἑαυτοῦ ζωὴν, ἀνειληφότος δὲ εἰς ἑαυτὸν τὸν Χριστὸν, 

ἵνα αὐτὸς ἐν αὐτῷ ζήσῃ, ὡς διχα'οσύνη, χαὶ ὡς δ» 

φία, καὶ ὡς ἁγιασμὸς, καὶ ὡς εἰρήνη ἡμῶν, χαὶ ὡς 
δύναμις Θεοῦ, πάντα ἐν αὐτῷ ἐνεργῶν. Ἔτι δὲ χαὶ 
κούτῳ πρόσχες, ὅτι, πολλῶν ὄντων τῶν τρόπων τοῦ 

ἀποθνήσχειν, ἐπὶ ξύλου χρεμαδεὶ ἐσταυρώθη ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ, ἵνα πάντες οἱ ἀποθνήσχοντες τῇ ἁμαρτίᾳ 
μὴ ἄλλῳ τρόπῳ ἀποθάνωσιν αὐτῇ ἣ τῷ χατὰ τὸν 

σταυρόν' διὸ ἐροῦσι τό" «Χριστῷ συνεσταύρωμαι (θ8),» 
χαὶ τό « Ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ΄ μὴ ἐν τῷ 

σταυρῷ τοῦ Κυρίου, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, 
χἀγὼ τῷ χόσμῳ. » Τάχα γὰρ χαὶ ἕχαστος τῶν συ- 

σταυρουμένων Χριστῷ (09) ἀπεχδύεται τὰς ἀρχὰς χαὶ 
τὰς ἐξουσίας, χαὶ δειγματίξει αὐτὰς, καὶ θριαμθεύει 

ἐν τῷ ξύλῳ " » μᾶλλον δὲ Χριστὸς ἐν αὐτοῖς ταῦτα 

ποιεῖ. 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΚΕΤΑΤΙΟ. 

Ὑ ΠΣ, ΡῈ Γ ΠΟς ἰρβυπὶ φυοὰ βαρίθη!ογ δεῖ! οοηθίειαν Ομ γβίιημ. Νδπὶ οἱ 5 φιΐ ε οογήα ὀγοα νι δὰ ἰυ5ιεἶδπι, 
ΟΓΘ ϑιιίοπι ΟΠ οἴυν δὰ 84] 16π), ν» οἱ ορογίθιι8 Ομγίϑιο (6ϑιΠπποπίμ πὶ ργαθοί, οἱ νογθ5, φυδ5ὶ φυΐ ρῈΓ Ομ 
διε οοπίθβδιιβ δδὲ ΟΠ τ βίυπι σογΑπὶ [Οπηἰπίθι.58., υἱ σοπίϊδαιαγ {Πυπ σοταπὶ Ραῖγο οπιηιη ΟἸγίβι 5. ΕἾΝ 
εἰ δοομίγᾷ 40] πο ἀθδοραὶ δερμδίΐίρβυπι, 86 φυϊάοπι οοηἤϊοῖυν, ἀθποραὶ δυίοπι ΟΠ γἰβίαπη : οἱ φυλϑὶ 4] ἀὲ- 
φβορανεγῖι ΟΠ γίβίυπν, ἀδποφαυίτυν οἱ ἰρ86 ἃ ΟἸιγίβίωο. Ῥγορίεγοα οἱμηηΐβ οορί Διο μοδβέγὰ οἱ ἰηιοι δου, εἰ 
οἴη 5 ΒΘΓΠΊΟ, Οἱ ΟἸΠΠΪΒ5. Δ0(115 ΠΟΒΙΓΆΠΙ 466 πὶ ἀδηο ρα! ον πὶ ϑρῖγοι, ΟἸγῖβιΐ δυιθιὴ τοβεπιοηίυτη 4.416 001: 
[ἐβϑίοποηι. γθάο δηΐπι μοιμΐηΐδ ρογίθοι! οδιποβ δου} (Θ᾽ ΠΟ! υ πὶ (ΠΓΪϑι1 6556 : οἱ δυβι ἢ ι18π| ΟΠΊΠἾΌΙΝ 
φεροϑίοτγυηι ἀδιοφαι!οποπὶ ΠΟὨλ 8 6556 ἀπ οδη ΘΙ ουπὶ ροδὶ ΟΠ ἰϑίυπ). [516 δηΐπι (4118. ΟὨγίδιο ἐγυοι χα 
Εδί, δἱ 1016 π8 ΟΓΌΟΘΠὶ ΒυΔ1Ὼ Β6αυα οὐ), φυΐ ρΓΟρΡΙΟΓ ΠῸ8 οΓυοὐπὶ δυὰπὶ ρογίαν!ς : δοουπύσπι φυοὰ 5εη- 
ρίαν 6δι ἴῃ δοᾶπιο : ε« ἈΘΟΘΡΟΡΝ ἜΓρῸ δόδυπὶ, οἱ δϑὐἀυχογυηὶ, οἱ ἱπροϑύθγυηὶ βυρογ απ οὐυύθαι, Εἰ 
ρογίδηβ σΓΟ0Πὶ 50 8Π1) ΘΒ ΓΟδ5118 66 ἢ" Ἰοου πὰ 4] αἀἰοίίυν (αἰναγίθ, » ᾿ 

φῦ. Δάϊις δυΐαπι ἴῃ 60 φυοα ἀΐεῖς : « ΑΒηθᾳοῖ δαπιοιϊρβυιῃ; » υἱἀδίαγ τ1Β] 116 6556 Ἔχοπιρίυπι ΡΑιήὶ 
ἀειεξαμε8 δεῖ ρβαπι, οἱ ἀἰοθη( 5 : ε Υἶνο διυιίδπὶ 81} Πθη Θρ0 : ΥἱΥ 1 δι 6 πὶ ἢ: πιὸ ΟΠ εἸδίυβ. » Ουοι οπΐι ἐἿ- 
οἷ : ε Υῖνο 7ϑιῃ πὴ 680 : » γὸχ δδὶ ἀθῃδβδηι5. 86ίρβιηι : οἱ 4ιδοὶ αἱ ἀδροδαΐί βυλπὶ υἱ πὶ : Β050ΕΡῚ 
υίοπι ΟἸ"γ βιυπι ἴῃ 56, υἱ 'ρ56 Υἵναὶ ἰ) 60 ᾳυδοὶ ᾿υ 5118, φυα51 δαρίομιία, ἀυδϑὶ βαμοι σαι, φυδϑί ρᾶχ 
μοϑίγα, αυδϑὶ νἱγίυ8 Ὠδὶ, ἴῃ 60 Ορδῦδῃβ οιμηΐα 86. Αὐδνας δυίΐοι νἱ 6 οἱ μοι:, φαοά οὐπὶ πλ}}}} Ἔβ8θι 
πιοῦϊ πιοῦ δ, ἴῃ Π5Π0 Βυβρθηβιι8 οὐ οΠἶχυ8. οϑὶ ΕἸ] 5. θ δὶ : αἱ οπηῃθ5 αἱ πηογίυπίιΓ ροοσδίο,, ποι 810 
πιο 00 πιογίδηςιγ οἱ μἶδὶ βϑουμμίιπι ὀγασθηι, αὐ ἀΐδσαγα ροβϑίηϊ : ε ΟΠ γίβι9 γα οἰ χα 8ιπὶ. » Πιοπὶ : « ΜΙΝ 
δαυίοηι 4081} φἰογίαγὶ ηἰδὶ ἰμ ογοθ Ὠοηνὶπὶ ποϑιγὶ δαβὰ Οἰγῖϑ(ΐ, ρὸγ φυσι πη} πυπάυ8 ογας  ἴχυϑ 6851, οἱ 
660 πιυπάδ. » Ουδηλνῖβ ἜΓρῸ νἱ ἀδαῖιγ 86 δ )διϊπαγα δ! υἷβ ἃ ρθαοδίο, Οἱ 51 πηογέιι5 αιιϑηίυη) 8. ρεοζδίυμι, 
ἰδιῆθηῃ ηἰδὶ ἴῃ ἐγαοθη) ΟὨγΙδιὶ ογοἀογῖ!,, οἱ ἴῃ ἢάς ο᾽υ5. 4υἱ ογαο χη δϑὶ Ὡθϑι ποτὶ! 56. ἃ μϑοσϑίο, ΠΟΙ 
Ρυϊοδὶ ἀΐξεγα : ε ΕρΟ δυίοπι ΟΠ γίϑίο ογυοίχιιβ 5ιπ|. » ΒΕ γϑί δα δυίοπι οἱ ἀπυϑᾳυΐδαια δογαπι αυΐ οὐ 
(μγίβιο ογυοἰσαμίυγ, « ὀχυΐὶ 86 ργϊποϊραίυβ οἱ ροίοϑίδίαβ, οἱ ἰδ υοὶϊ 685, οἱ εἰαπιρίναι δα5 ἴῃ ᾿ἰξοο; " 
τηλμῖδ δαίθπι (Δ γἸδῖ.8 ἰῃ 60 ἰγ86 οπιηΐα ἴδοὶί, 

; 

"Μλμ}, χανε, 52; Μλγο. χν, 21; υς. χχιι, 20. " ΜΔ. χνι, 98. "" 68]. νν, 20. "Ὁ 1014. 49. "5 0ε]. 
νυ, 14. "5 000]. νἱ, 1. 

(608) Διὸ ἐροῦσι τό, εἰο. Υ᾽ὰδ φιιργὰ ᾿αυδαίθηι ) ; (09) Ουάοχ Ὑαιΐς., τάχα ὃὲ καὶ ξχαστος τῶν σταν 
8 10]»}5 σον δι αγῖμηι ἐκ δίατο. νὰ, σι ρηουμένων τῷ Χριστῷ. 



0. 

« Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπο- 
λέσει αὐτήν. » ᾿Αμφίδολος ἡ πρώτη λέξις (79) ἔστι 

γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς χαθ᾽ ἕνα μὲν τρόπον ταῦτα νοῆσαι εἴ 
τις ὡς φιλόξωος, καὶ οἰόμενος τὴν ἐνεστηχυζαν εἶναι 
ξωὴν ἀγαθὸν, περιέπει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ 

ἐν σαρχὶ ζῇν, φοδούμενος ἀποθανεῖν, ὡς διὰ τοῦ 
θανάτου ἀπολέσων αὐτήν οὗτος ἐν αὐτῷ τῷ θέ- 
λειν (71) τὸν τρόπον τοῦτον σώζειν τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ 

ἀπολέσει αὑτὴν, ἔξω ποιῶν αὐτὴν τῶν ὅρων (73) τῆς 
μᾶχαριότητος. Εἰ δέ τις, καταφρονῶν τοῦ ἐνεστηχό- 
τος ζῇν διὰ τὸν ἐμὸν λόγον πείσαντα περὶ αἰωνίου ζωῆς 

μέχρι θανάτου ἀγωνίζεσθαι ὑπὲρ ἀληθείας, ἀπολλύοι 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, παραδιδοὺς αὐτὴν ὑπὲρ εὐσεδείας 

τῷ κοινότερον ὀνομαζομένῳ θανάτῳ - οὗτος, ὡς δι᾽ 
ἐμὲ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν, σώσει αὐτὴν μᾶλλον χαὶ 

πΞριποιήσεται. Καὶ καθ᾽ ἕτερον δὲ τρόπον οὕτως ἂν 

ἐχδεχοίμεθα τὸ ῥητόν" Εἴ τις, νοήσας ὅ τι ποτέ 

ἔστεν ἡ σωτηρία, βούλεται κομίσασθαι τὴν σωτηρίαν 
τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, οὗτος ἀποταξάμενος τούτῳ τῷ 

βίῳ, καὶ ἀρνησάμενος αὐτὸν, χαὶ ἄρας τὸν σταυρὸν 
αὑτοῦ, χαὶ ἀχολουθῶν μοι, ἀπολλύτω τῷ χόσμῳ τὴν 
Ψυχὴν ἑαυτοῦ " ἐμοῦ γὰρ ἕνεχεν χαὶ πάσης μου τῆς 

διδα πχαλίας ἀπολλὺς αὐτὴν, τέλος τῆς τοιαύτης ἀπω- 

λείας χομίσεται τὴν σωτηρίαν. ᾿ 

Ἅμα δὲ χαὶ τήρει, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τό, « Ὃς 
ἂν θέλῃ, » εἴρηται, ἑξῆς δὲ τό, « Ὃς ἀπολέσῃ αὐτήν.» 
Θέλοντες οὖν αὐτὴν σώζεσθαι, ἀπολέσωμεν αὐτὴν τῷ 
χκύσμῳ, ὡς Χριστῷ συσταυρούμενοι, καὶ ὡς ἔχοντες 

καύχημα τὸ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ὁ κόσμος ἡμῖν σταυρωθήσεται, καὶ 
ἡμεῖς τῷ χόσμῳ, ἵνα χομισώμεθα τὸ τέλος τὴν σω- 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΖΕΌΜ ΤΟΝ ΧΗ. 1044 

Α 90. εθιυΐ Σαπἷπι νοϊαδεῖ! διδιπδπὶ δι 8Πὶ ΒΑ Ί ΔῈ 
ἴλοογο, ρογάδὶ δᾶπὶ 4. » Λιηθίσυυπι εοὶ ἰά υοά 
ρυεΐπιυτι ἀϊείίαγ. Ιπἀ δηΐη ὑπὸ αυΐάοπι τπθὰο ἰιὶ 

ἰηιοΠΠρὶ ροίαδι: 8: 4ι18 Δπιδη8 Υἱίϑ, οἱ υἱίδπι Ῥγδ- 
βοιμίθπι θΟΠῸ πὶ 6586 ἀυσοηδ, ΔΠἰ πη 81} δυ8ηὶ δέ 1056 

σοπδβογγδί, υἱ 'η σάΓ6 Υἱνδί, πηογῖοπὶ γαϊογπιί ἀδη5, 

αυδϑὶ Πιοῦγί6 6ΔΠΊ ΔΙῚ 55 Γ05; 8 ΔηΪπΊδἣι 80 8Π| 60 

Ρϑδιο0 ἀυπὶ ΒΈγυᾶγο δἰ ἀθὶ, πὶ οχίγα [6]16}18118. (6 

παΐῃ05 αἰ ἔπη} Δ }.5, Δι} 6. 5] 4118 Δ 6) ΡΓΟΡΙΟΓ 566. 
πιοῆθπι πηθιτη, 400 δὰ πιογίοπιὶ 5406 ἀδ6 νἱίδ αἰθγηᾶ 

ΡγῸὸ νογίίαις ἀθοογίατο 5. Δ. 5. ρογϑυδϑιβ (υἱϊ͵, υἱῖδπι 
ῬΓδβΘηΐ6Π) ΘΟΠ ΘΠΊΠΘΠ8, ΔηΪΠΔΠ) δυδπὶ ρΟΓ ἢ . ΡΓαΒ 

Ρἰοίδία δᾶπιὶ ἰγδάθηϑ εἰ αιοά νυΐθοὸ πιοῦβ Δρροϊ]αίυν : 
5, υἱμοία αυὶϊ νΥἱίδῃ) δι8π) ΡΓΟΡίΘΓ᾽ πη6 Δη 80γ]1, 
ΒΟΓΥΔΟΐ: 68π| μοίΐ118 οἱ ἰδ 1υΓ. ΑἸΪΟ αἰἴᾶπὶ πιοάυ 

Β ἰά ᾳυοά ἀΐοίυπι ε5ι δοοΐρεγε ροβϑιπιυβ. ϑὲ 4υ}5 ἰῃ 

δηΐϊπηαπι ἰπάσοοιιδ δυυπὶ αυμ 511 58105, δΔηἰπ|8 5.8 

βαϊαϊθη) σΟηβοαυὶΐ ορίδϊ, ΥἱίαΣ αἷς πυπιίυν ΓΘ - 

168, ΘΔΠΠ06 6 υΓ8Π8, οἱ ΟΓΙ ΘΟ πὶ 5118Π| 10]}6η 85, ἃς 

π|ὸ 86Π1|6Πη5, δηΐπηᾶπι 5018π| Γαι ο.6 πη ηἀΐ ρογιἰδι:; 
ΠᾺΠῚ 4υἱ 681 ρΓΟρίοΓ πιὸ οἱ Οπηη6πὶ πιθϑιῃ ἀοοίτὶ- 

᾿ ηδηϊ ρογ 6 ε!, 581 υτετὰ δά ρίδοοίυν, ἤπαπι ρογάϊο- 

πἶβ ἢ υ}1.8. 

41. δἴπη} οἰἰδηὶ Οὔβεγνα ἀϊοίυπι 6856 ἰηϊτίο "7 : 
« Ουἱ νοϊυοτγιι, » ἀοϊπάδ νϑγὸ : ε θυἱ ρετγαϊἀογίι 

6ᾶπι. » 8 νοὶ πιῦ8 δγζοὸ 8 ϊνδπι {ΠΠ31} ἐ6δε, τηυπὶ 
γδίίομο δᾶπὶ ρογάδηνιιδ, αυδδὶ οὐπὶ ΟΠ ΓΙ510 ογμμοὶ- 

Βχὶ,, οἱ φἰοτίαιΐοποπι παρα πί 5 'η ογιιο6 Ὠοπιΐηΐ Π05 
βιγὶ 26διι Ομ γίβιῖ, ρὸγ φυθαν πηυπάυβ ΒΟ 8 ογυοῇ- 

χυβ ογἰϊ, οἱ π0Ὸ8 πηυηάο "5, υἱ 5δ]υΐίοιι Δ ΔΓ Ω 

ΥΕΤΌΒ5 ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

46. ε Ουἱ οπὶπι νοϊυογὶὶ 5 ῖ νᾶπι !ἌΘΕΓΘ ΔηΪΠ|8Π| 8118π|, ρογάοὶ {ΠΠ4πὶ.᾿ Ουἱἱ δυίοτη ραγάϊἀουτῖ! δηἰ πιᾶπι δυϑῖη. 
ΡτΟρΡίογ πιθ, ᾿μνοηίοὶ ο4πὶ|. Θυ͵4 δυίαπι μγοί εἰ! Πυπ)0, δἱ ἰοἴππὶ πιυπάππι ᾿υογεΐυγ, οἱ δηϊπηθ δύ ἀοίγίπιθη- 
ἴσπι [2ο͵α1} Λὺΐ ᾳυδπὶ ἀλυ}} ὨΟπηῸ οοπ)πιυϊαι!οπαππι ὑγῸ δηΐπιᾶ δυὰ ἢ » Ὀυρ!!οἰίοῦ ροββυπιβ ἰπι6Π χοῦς ἢ ος 
γόγθυιη. Ῥτίπιυπι πο. πιούο : 51] χυΐβ διηδίογ Υἱίῷ ργββθηι8, οἱ ραΐϊδηφ ἢΔης Υἱἱδη) ργΓώβθη 6 ΠΊ 6836 οριϊ- 
Πη8π|, ράγοὶ( Δῃ 1 π|ὰ 80:8 {Π|6Π8 πηογὶ, οἱ ριιδη5 δηϊπιδῆι βυδιὴ ῬῸΓ ἰδῆς πιοτγίεπι ρεγίγα, ἰδίθ νυ ]6}}8 ἢ0ς 
τηοῦο 52! άγὰ ΔηΪπιᾶπὶ βυδπ), ρογάοὶ 11Π|4πὶ, Δ θιϑπὶ ἰλοῖοπ8 οᾶπὶ ἃ νἱίδ φἰογηδ. 8, 4υ͵8 ϑυυΐί6π| σΟΠ(ΘΠΊΠ ΘΠ 8. 

" ψῆιδπὶ ργϑεηίοπι ργορίεν ΟΠ γῖβι} νϑῦθιπι, οἱ σομἀθη5 ἀ6 νἱϊα δίδγηϑ, ᾿8409 δὰ πιογίθπι ρΓῸ νου (Ἀ16 66 γ- 
τανεγίς, ρογάεϊ φυ!άαπι ἀηἰιπᾶπι δυ8πὶ σι πίυπι δὰ Υἱίδπι ργϑβθηίθηι, ἰγδάθηϑ ὁᾶπ| ρΓῸ Ρἰεἰδία ἴῃ πηογίεπι, 
αΜ8 δυυδίνα ἀἴοι ει Γ "πο Γ5 : 864 φυοηΐδπι ργορίον ΟἸτίρίυπι μογ  αἶϊ δηΐπιδπι διι8πι, τηδ 818 ἐδπὶ [Δοἰοὶ 58}- 
νδπι ἴῃ Υἱία ϑίογπα. ΑΠ10 δυίθπι ὨἸοάο εἰς ᾿πι6}}|μέπηι8 ᾿χίααι : 5] αυΐδ ᾿πι6 Πα} 408 681 γθγὰ βα]υθ., εἰ 
δοηιΐγογα νυ] οἀπὶ 58}{|6π| Δηΐτης 5112, ἰδί8 Δυγοπιπείδηβ δῆς νἱίδπι, ἀθηα β3η8 86 ἰρβϑυπι, οἱ [0}16Π8 ὁΓι- 
δεῖ 503), Εἰ 564 δης Ομγιδίυπι, Ραγαϊὶ φυδηίυπ) δά νοϊαπίαίοβ οᾶγΠ8}865 Δπίπιλπὶ δυᾶπι ργορίογ Οἰτἰβίυπι, 
Εἴ ΡγΟρΙῈν οπἸηθπὶ ἀοοιΓὶ πᾶπὶ 6}, οἱ ΡΘΓιΙ6π8 δηϊπιαπ) βυδηὶ 0. πιοίο, βαϊνδῖὶ Θ8ΠΊ ρῈΓ ὀρογὰ ῥἰθιία. 
θευΐᾳυθ φυδλϑὶ δά δυρογίογα γοάθθῃ8 γϑίϊομθβ,, δὶς δάδοὶϊ : « Ουἱΐ 6πίπι νοϊυθγὶὶ βαϊναπὶ ἴϑοθγθ ϑηἰπιδηι 
ΒΌΔΠ), ρογίεὶ 1114π|.» Πίοοπάο : « Θυΐ ομἷπὶ νοϊυονὶ, » ργωοθάδηίεπι οἰ βοαυθπίθπι ὑπαπὶ 56 Πϑιπὶ 6586 
οβἰεμπάϊι. 5] θι0 4υοὰ κυρεογίυ αἰχὶ! : « ΑΒποχοὶ βοπιοιίρϑυη), οἱ 10}}Δὲ ογιιοο πὶ 801.4π|, οἱ πδίυ ΠΊ6, ᾿ 
ἀς τϑοῦῖς βοῖδ ἀϊχὶ!, οἱ "νος 4004 ἀνεἰϊ : « Ουἱ νοϊαογῖ! 5] νὰπὶ Γ!ΔΠΘΓῈ δηϊπιδαι συᾶπι, ρογάσὶ ᾿ΠΠ|4η}, » Π0η56- 
4υοπίοῦ ἐς 5018 πιοτία ἀΐοίαπι ἰη {6} ̓ σογα ἀθθοπλυ8. 85: δυΐθπι ΔΡθηβάγα, οἱ 10]}6 τ συ οδι, ἢῸἢ 50} πὶ Θδῖ 
Βιοῦὶ ργὸ ΟἸιγίβίο, 56 σγΠΔ]6 πὶ ΘΟΠΥΘΓΒΔΙ ΟΠ ΘΙ ΓΕ ΙΠΟΓΘ ; δἰη6 ἀυ}ἷο εἰ ραγάδγο δηΐμηᾶπι, πΠοὴ 501 πὶ πιογὶ 
651: 5ϑιἱ οἱΐδπὶ ἀδροιθγο νοϊμηΐδ16 8 ΘΆΓΠ8[65. 

41. 5ἴπνυ! διΐοπὶ σοπϑιήεγα, αιοηίδηι ἐπ ρεϊποῖρίο φυϊάδπι ποη ἀϊοεῖ! : « Ουἱ δαϊνανογὶιὶ ἀπί πηᾶπὶ ϑυλπι, ρόγο 
ὅει "}181;» 56 : Ουΐ νοϊ υθ "11 Δ: πιδηϊ Β0 8 Π| βαίνδγα, ρογάθὶ ὁᾶπι. [η Βοαιεηιθυ5 δυΐοπι ποι ἀΐοὶ! : Ουἱ 8ι:- 
τοι γοἱυοΥ 1 ΔηΪΠῚΔΠῚ δυ 81} ρύγι δ ΓΘ ργορίου πιὸ, [νἶς βϑῖνϑηι [ποεῖ 68πὶ : β6ἀ ἰΐα : ε Ουἱ ρογάἀοτγιῖ Δπ  ΠΊΆΠῚ 
διιῶπι ΡΓΟΡΙΟΡ π|6, ᾿ς δίνϑπι [δεἰοῖ ολιη. » Ὑο᾽θπίο5 ἜΓΩῸ βαίνδγθ ἃπ᾽ πιδπὶ Ποϑίγαπι; ρογάϑπιι8 68η) Βυΐς 
πιπάο, 4υδϑὶ ογμοἰ χὶ οὐπὶ ΟΠ γίϑιο, οἱ μα θθι [68 ρογδιϊοπδιη ἰπ ὄγυσ Ἰ)οπιἱ ποϑίγὶ εϑυ ΟἸιγίϑιΐ, μοῦ 
ἡπδῖν πο β ἐγυοἰ εἶχ 8 ἐδ πλιά 118, δὲ πο8 πη Π60, αἱ ΘΟηΒοαυλπιυν 58 }π|6πὶ ΔηΪ θΔΓα ΠῚ ποϑίγαγη ἰθ Ο0 0 
γογϑδιίοπα νἱ( πιο! ογῖϑ. Π|ᾶ 46 δοουμ άπ 6 αι88 ἀϊχίιη 5, υἱἀδίαγ παῖ! δ᾽ πι|}}6 6888 9. οἱ αυυι ἀϊχὶ! :; 

96 Μλ11}). χνι, 93ὅ. "7101. 35 6α]. νἱ, 14. 

(70) Ἀμφίδολος ἡ πρώτη “έξις, εἰς. Ἠαροίυνγ 
πο ἰἀ ἴθ οοάδπι βυρμτὰ ἰαυάδίο εοιππιενί. ἰη 
Ματε. νι, δὅ. 

(71) Οὗτος ἐν αὐτῷ τῷ θέϊει», εἰς. Υ4ς Οἱἱ- 

δοη. ἐπ ἔμιο, τχ, 35, 
1723) Ὅρων.. Οοίεχ Ἀορ., ὁρώντων, πηϑῖ6, πὶ [δ᾽ 

βαίηγ ὅρων τῶν τῆς. 
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ὩοΒίγατΌπι (λιν οπὶ σΟπβοαπΔπΊΓ,, 8 ἰπἰ ἴσην ἰπἀς ἃ τηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ ἀπολλύ. 

ἀυχοτῖι, οὐπὶ οἂ5. ΡΓΟΡΙΘΡ ΒΟΙΠΙΟΝΟΠΊ Δ} δ᾽ Π108. 

Θυοά δἰ βαἰνδηὶ Δ θ ΡῈ, ΓΕΠῚ 6556 θεδίϑπηι 41} δὰ 58 - 

ἰυτοπι,, οἱ [οἰ εἰιδι65 φυπ ἀρυὰ Ποῖ δυηΐ, τγείογα- 

ἀν, ρογϑυδβυπι ᾿ΔθΟηλι5, 4|14υ}5 ργορίον ΟΠ γί βέι πὶ 

ἀοθοι 6 86 δηΐπηα Ἰθίογίια8., ἰηϊείατη υοδίς δαὶυ 8 

(υἱγι5. Πηϊσαίᾳυδ ἰρίιαγ δηΐ πα δι πε πὶ ρογάδηά δ 

σἸάοιυγ, φυοπιλἀπιοάππι οἰ ἀδ 5υΪ γε πεδίῖοΠ6 {Γἃ-- 

ἀδίυπὶ οθι, Ῥογάδι ἰκίιαν αυΐϊν!8 Δηϊπιδπὶ δυδπὶ ροι- 

σαμίοπι, υἱ μοσίφιδηι Ροσοληίοηι ρογάϊεγῖς, δ] ἴλη 

γτεοἰρίαί, αὐ σοί σοι! 0 δβεγνείαγ, ΝΠ] δυΐδηι 

ρτγοάεγι! ἰιοπηΐηΐ, 58] ἰοΐυῃ τηυπάυπι {ποτὶ Ια ογὰ- 
{5 " 5. δυίοιη πηοᾶ βοηίδηξία πιιπιί πὶ ἰμσγα αν, 

5.118 εὖἱ πηυπέυβ ογυο ἴχυβ πο οδὲ; εὐἱ γα  ΓῸ τηῖ1- 
(08 οΥυεἰἴχυβ ποη ὁδί, 8 Δηΐ πη βυ: ͵Δοίγαῃ ἴα- 

ναι ἡμᾶς αὐτὴν ἕνεχα τοῦ λόγου. ᾿Αλλ᾽ εἴπερ γνοοῦ- 
μὲν τὸ σώζεσθαι τὴν ψυχὴν μαχάριον εἶναι, ἀναφερό- 
μένον ἐπὶ τὴν ἐν Θεῷ σωτηρίαν, χαὶ τοὺς παρ᾽ αὑτῷ 

μαχαρισμοὺς, ὀφείλει τις εἶναι καὶ ἀπώλεια ψυχῆς 

ἀγαθὴ, καὶ ἕνεχεν Χριστοῦ, προοίμιον ἐσομένη τῆς 

μαχαρίας σωτηρίας, Δοχεῖ μοι οὖν, ἀνάλογον τῷ ἀρ 
νεῖσθαι ἑαυτὸν, κατὰ τὰ ἀποδεδομένα, ἀπολλύναι δεῖν 
ἔχαστον τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. ᾿Απολλύτω οὖν ἔχαστος 
τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτάνουσαν ψυχὴν, ἵνα, ἀπολέσας τὴν 
ἁμαρτάνουσαν, ἀναλάδῃ τὴν ἐν τῷ κατορθοῦν σωζο- 

μένην. Οὐδὲν δὲ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν 

χόσμόν ὅλον χερδάνῃ ᾿ χερδαίνει δ᾽, οἶμαι, τὸν χό- 
σμον, ᾧ ὁ χόσμος οὐ σταυροῦται" ᾧ δὲ χόσμος οὐ 
σταυροῦται, ἐχείνῳ ἔσται ξημία τῆς φυχῖς ἑαυτοῦ. 

εἷοι. Οατη δαίοπι ἀπ ργοροπίία 5βἰη!, γε] δά Ἰυογαη- Β Δύο δὲ προχειμένων, ἤτοι διὰ τὸ χερδαίνειν τὴν ψυχὴν 
ἀδπι δηϊπιδπὶ τυπάϊ ἰΔοιυγαπὶ (ἌΘΟΓα, νοὶ δά 1υ- 

ὑγαπάππι πηυμἀππὶ Δηἰπη8 ἰδοίαγαπι ἴδοογα ; ἸΟηθ6 
ὈΡ(ΔὈΪ 8 65. πιιπὰϊΐ λου ΓΑ ΠῚ ΠΟΘ ἴΔΘῈΓΘ , ΔηΠ|8Πὰ 
ΨΈΓΟ ργορίογοα Ἰυογαγί, αυοὰ Θᾶπιὶ ργορίογ Ομ γἰϑία πὶ 
Ρεγάϊἀογίπηι8. 

48. Π|υὰ δυΐοπι " : « Δαϊ φυδπὶ ἀΔυϊι ΒοπΊο δοηϊ- 

του ΔἸ ΟΠ π ΡΓῸ Δηΐπηἃ 5087 » 5ἱ ἀυθ τΔηίοῦ ἀϊοίαπὶ 

δῖ, οδίθπάογα ροββα υἱἀθθίίαγ,, δυπὶ ε σοπιπιυίδιΐο- 

ΔΘπὶ ἀᾶγα ΡΓῸ δἰ πι|ὰ βυα, » 4υἱ ροβί Δάἀπιῖ88ι ρ60- 

οδία (Δου]ιᾶϊ68. οπιηὸδ ἰγδάϊάογὶι 40 Ὀοηΐ5 6}5 

θϑῦρεγεβ ρϑβοδηίαγ, 4ιυιδϑὶ ρϑῦ Δ βαϊυἴοπὶ δάδριι- 

τὐ5; 51Π Δ88θυθγδηίονγ, ἰά οδίπογο ΔΡΌ ΤΟΥ π18}} 

ἀδῦθγα ᾿οπλίηθη), φαοὰ οὐπὶ ἀφ ογῖς ἰδ 3 π| ε δοιη- 

αὐ δι!οηο πὶ ρΓῸ δηϊπιὰ 5118 » 8.0 ἀϊιίοηβ πιοτιἰβ 

οοηδιϊίι4, 68π| ρΡο(εδίαία {Π|υ5 [ἰθαγοί, ΝΕ Οτηΐπι.8 

ζημιοῦσθαι τὸν χόσμον, ἣ διὰ τὸ χερδαίνειν τὸν χό- 
σμὸν ζημιοῦσθαι τὴν ψυχὴν, πολλῷ μᾶλλόν ἔστιν 

αἱρετώτερον ζημιωθῆναι μὲν ἡμᾶς τὸν χόσμον, χερ- 

δῆσαι δὲ τὴν ψυχὴν ἐχ τοῦ διὰ Χριστὸν αὐτὴν ἀπολέ- 
σαι. : 

Τὸ δέ ε« Ἢ τί δώσει (75) ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 

«ἴ΄ς ψυχῆς αὐτοῦ; » δόξει μὲν ἑπαπορητιχῶς εἰρημέ- 

νον δύνασθαι δηλοῦν χαὶ τὸ (74) δοῦναι « ἀντάλλαγμα 

τῆς ψυχῆς αὑτοῦ, » μετὰ τὰς ἁμαρτίας ὅλην ἀποδεδη» 
μένον τὴν οὐσίαν, ἵνα ψωμίσῃ πένητας τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ, ὡς διὰ τούτου σωθησόμενος " καὶ ἀποφαντιχῶς 

δ᾽ οἶμαι δηλοῦν, ὅτι οὐχ ἔστι τι τῷ ἀνθρώπῳ, ὅπερ δοὺς 
ὡς « ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς ἑαυτοῦν χεχρατημένη; 
πὸ τοῦ θανάτου, λυτρώσεται αὐτὴν ἐχ χειρὸς αὐτοῦ. 
ΚΆνθρωπος μὲν οὖν οὐχ ἂν δῴη τι « ἀντάλλαγμα τῆς 

Ἐ0]]Δπὶ ἰοπιο ἀᾶτα 4ιθαὶ «ε οομμπιυίαιϊοηοπὶ ργὸ ὦ ψυχῆς αὑτοῦ" » θεὸς δὲ τῆς πάντων ἡ μῶν Ψψυχῖὶς ἀντ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ε Αὐποβαὶ βοπηδιίρϑυπ), οἱ [0}124ἱ ογθσαπι σιπι. » Ουἱ Θηἰπὶ ἀδποραῖ 86, οἱ 101}}} σγι ΘΟ, ουδπι, 'ρ56 65. 4υὶ 
Ῥογάϊε Δηΐπηᾶπὶ ϑιιΔπ) ργορίοῦ ΟΠ τ σίιη, οἱ ραγάξηϑ, πιθ! 18 δᾶπὶ βιϊναῖ, Εἰ φαΐ ρεγαάϊι Δηϊπιᾶπὶ 5ι8πὶ 468η- 
ἀυπὶ δὰ νοϊυμπιαῖο5 ΘάΓη 8 ]68, 'ρ86 65[ αυἱ ἀδηορβδὶ 56, δἰ (0116 8 ΟΓυΘοΠὶ βοαυϊΓ (ἢ γίβιι πὶ. ε Οὐ] 4 ϑυΐέιη 
ΡΙΌΩ Ποπ]Ο, 5[ οί πὶ πιαηάππι ᾿αογδίαγ, 8} πιῶ Δυϊοτ βὰς ἀοιΓίπιοπίαηι ([λοἰαι 7.» Ραΐο φυοά πιυπάσιῃ 
ἀσγοῖαγ, 4υ] πο δρηθραί ΒΘΙΠΟΙΠρ501ΠΊ, 66 10}}1 ἀγα σοι βυδπὶ οἱ βου} ΟΠ γἰβίυιη, δοσαμπάιπι ἐ8 αὐ 

αἀἰχίπηυϑ., πθὸ βορὰ Δα πηᾶπι βυλιη αιδηϊαλὶ δ! γοϊ απ δί68 ΘΓΠ41658., αἱ δα]νοῖ ἐλ} ἰπ ΘΟΠΥΘγϑϑιϊοπί 5 
Βρ᾿ ΓΙ 4}10ὺ8, οἷα τπαμ 05 ηὐη ογυοί ριον ᾽ἢ ογυσο θομηΐηΐ ποβιγὶ 26διι ΟΠ γίσι!, ΟἿ δυΐαπὶ ποι ΟΓΌΟΙ 1. 
ἴὰγ πη πάυ8, 'ρ856 ἴα ἀπί πιὰ συ ἀειτ πιδπίιπι. [160 ἀμοθα8 πος ργοροβί 5, αἱ δὶ υο! υθγίιπ5. Γι οΓΑΤΙ, 
Ῥογάδηιι5 ΔΠΙΠ|Δ8 ΠΟΘίγα8 : διιὶ δὶ ΔῃηΪπ|858 ΠΟϑίΓΔ5 νΟΙ 1 ΘΥΪΠῚ}8 ἰΠΟΓΑγὶ, ρογάϑηι8 ᾿Π 6 πηι ΠῚ : Π|4 515 
681 οἰρεπάυηι αἱ πιυμάππι ρογάδηιι8, οἱ ἸΠΟΓΘΙΠῺΓ ΔηΪπ)85 μοϑίγα9, 6χ 60 4υοὰ ρτγυρίεγ Οἰιγίϑίμ ρεγαϊ- 
Ὠγ115 688. 
Φ 5. « Δὰϊ φυδηὶ ἀδ0ϊ: οοπηπιη αι ηθ πὶ ΠΟΠΊΟ ὈΓῸ ΔηΪπ)Ὰ 5:47 ν [π᾿ ρεϊπια φυΐάοπι (οῖα σοπιιηα!διΐο, δηΐ- 

τοῦ 6ϑὶ βυ βιδηηῖα, ὧἱ ἀδἰ βυ 8. ιεἴδπι ϑυδιὴ ΠΟ Π)0 ραπρογίθυ5, δὲ βαῖνϑὶ δ ηδηὶ βδυδπι. ΡαῸ αὐϊὲπὶ υυὰ 
θη Πᾶθ6ὶ αἰϊᾳυΐ5. ποπιὸ φυρά ἀδη8 ιυ148] σΟΙητητ [0116 πὶ ΔΗΪΠ115 811.) {065 τοποίαῦ ἃ που, {00 Γαΐ ὁὰπὶ 

50 λιν. χυι, 30, ἍἸΡ]ά, 

(75) Τὸ δέ" Ἢ τί δώσει, οἷς. ἤσχοςο οἰἴαπι αι Ὁ βυΐο ἴλοογα ἀΐρηαθ δἰ δα ποϑυπαβ παρίφαπὶ, [υχία 
ΒΌΡΓΑ ἰπἀδίι5 ἐοηιηιθη!. ἐπ Ματο. γιι, 51. 

14) Δύγασθαι δη.ἰοῦν καὶ τό, εἰς. 05 δο0ι- 
ζυϊαἱὶ Οτίχοποβ αυὶΐ ἐχ 1118 σοθ5 νογΐβ, οᾶρ. ΧΙ: 
« Ὦδί6 οἰδοιη οσ ῃΔΠ,, οἱ ΟἸ ἢἶα πειηάδ δυΐ ν0}5:» 
οἱ οχ {ΠΠ1|5 ὅδοοῦὶ ι, 1 : ε« δυῤίεία ιν ΘηΐἢΙ 51η6 πηΐ- 
βουϊοογάϊα {ΠῚ φηΐ ποη ἔδοϊς πν βου οογἰᾶπι, » δχὶ- 
διΐτηδγα ρμοίθγδηὶ δὰ οἰυοπάδ5 αυογαπι θεῖ μοοοδίο- 
Τυπὶ δογιίίοβ ἰά ὑῃιΠπὶ 6856 5415, αι8πὶ Πλ}18 ἴῃ 
ΡϑΌρΟΓῈ5. ἐγόψαγα, φυσπιδάπιοάι!η Αὐρυδιΐπιι5. Δὺ- 

2 Εἴογ δδβὶ βδυδ Δ αἰἴαίθ ἃ ον η0}}}5 [5568 σγθ απ: 
δἷς δηΐων ἢΠ|6 110. 1. δ) εἰυΐ. δΘεὶ, οἂρ. 2 : « ἀοπι- 
ΡοΓΪ οἰΐδιη φαοβάδηι ραΐδγα 605 ἰδ απιπ]040 ἅγϑα- 
ΤΩϑ {ΠΠ|Π|8 φιογηϊίαιο διρρίϊοι!, αυὶ ὍΓΟ ροσοαιῷ 

ἐπι δαουθνὶ - {μαϊοίνιπι μίση δὲν πεϊδετιοοτάϊα εἰ 
φαμὶ πον [ἐεἷϊ πιϊδογοοτάϊαμι. Ουἱογρὸ [ἐςογιί, ἰῃ- 
φυΐιηι, ψιαπινβ ΠΊΟΓΟ8. ἴῃ πιο ἰι8 ΠΟῊ πιριδΥ ΓΙ, 
5841 ἰΏ6Γ ἰμθ5 8.258 δἰ απ ΟσΎη88 ποίατί 6 80 πθη}- 
ἰοῦ νἰχοιὶ!; ἡπἀϊοίαμν ΠῚ οαπὶ μι βογίοογαΐα Γαΐυγαι 
δ5ι, αἱ δϊ πα] ἀαπιπαιίοπα ρἰθοίδίατγ, δὺυϊ ροϑὶ 
ἰχυοά ἰδιηραβ, δἶνα ράγνυπι, 5ίνο ργοϊίχυμ, δῦ 
14 ἀφπιμαιίοηα ᾿Ιθογοίιγ. » Αὐάΐγοηϊ {|| Αροϑίο- 
απ ἰ ὕογ. ΧΗΣ : « 51 ἀϊβίγι θα ΓΟ ἴῃ οἶθο5. ρμαυρεέγιιπὶ 
ΟΙἸΠ68 ἰδουϊῖοϑ πιοᾶ8, 6ἱ δἰ ἰγϑιϊϊ ἀθιῸ ΟΟΓΡΙΙ5 
τιθυαὶ ἰϊα αἱ ἀγιίοαπι, οἰνατὶ (ϑίθ πὶ δυίΐίθιῃ πο διᾶ- 
Ῥάεγο, 11} πλ}}}} ρυοίοϑι. » ΠΠυετιῦϑ. 



1015 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΠΕΌΜ ΤΟΜΌ5 ΧΙ. ισι6 

ἄλλαγμα ἔδωχε τὸ τέμιον αἷμα τοῦ Ἰησοῦ, καθὸ τι. Α Δηΐῃ)8 50; » Π6118 ν6ΓῸ ῬΓῸ υπϊυϑου)υβαθο ἠοϑέγθηι 
μῆς ἠγοράσθημεν, ε οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ 

ἀπολυτρωθέντες, ἀλλὰ τιμίῳ αἴματι, ὡς ἀμνοῦ ἁμώ- 
μου χαὶ ἀσπίλου Χριστοῦ" » καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ λέλε- 
χται (1) τῷ Ἰσραήλ" ε "Εδωχά σου ἀντάλλαγμα (70) 

δι ΐπις Ρογην δι οηἷ8 Ὀγοιίο ἀσαϊξ ρτγοιίοβυπι 46βιι 

5850} Π6Π|, ΡῈΓ υθη Θηριΐ βυπιι8 ργοίίο ", 4 ἢ01 

ΘΟΡΓΙΡΙ 1.8 ἀυγο νοὶ ἀγζθπίο γοάδιηριὶ, βοιὶ ργΓὰ- 

τἴοϑο ϑδησυΐηα ἀφηὶΐ ἱπηπηδου αι! ΟΠ εἰδιὶ, οἱ ἱμοοιία- 

ΥΕΤΌ5 ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀδ πιᾶπι εἾι.5. ΕΥρΟ ᾿οπὶο αυΐ 6πὶ ποι ροίοϑι ἀδγα 8 14η8πηὶ ΘΟπΙ πε Δ [ΟΠ ΟΠ ργῸ δηΐμη8 58, Πδι5. δυζοην: 

31 ον. νἱ, 20, οἱ νι", 9. 

(15) Καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ «έλεχται, εἰς. Ὑἱὰ6 ΗΪογο- 
ῃγπνὶ εοπιηοηπί. ἐπ Μαιιὴ. 

(70) Ἔδωχά σου ἀντάλλαγμα, οἷς. ΟΕΧΧ : Ἐποίη- 
σα ἄλλαγμά σου Αἴγυπτον, χαὶ Αἰθιοπίαν, χαὶ 
Σρήνην ὑπὲρ σοῦ, Ἠοθγαίςθ, « ΟΠ 8 οἱ ϑ408. » ΠΠ|6-- 
ΤΟΠΥΠΊΙΒ ΟΓῸ ἰπ [δαὶ χμμι, ὅ : « Ῥγο Συήνη το] ἱ- 
4υἱ ἱμίογργοῖθϑ ροϑιθγιηΐ ΝΕῺ  ὑπάδ ἔπ} τορὶηᾶ 
ΑἰβΕΓῚ αιυιᾶΒ γ ηἶΐ βαρ θη ἰλπη δυιάΐγα Θα]οπιοηΐβ ; » 
οἱ Ῥγοοορίυ5 : Σάδα δὲ ἀντὶ Σνένης ἐξέδωχαν οἱ 
λοιποί" « ϑιθ)πὶ 816ΠῈ ῬΓῸ ϑὅγδηθ γοἀάϊαογυμὶ γαὶ!- 
αυϊ; » οἱ πιοχ : Σάθα δὲ ἔθνος Αἰθιόπων, οὗ ἡ βασί- 
λισσα πρὸς Σολομῶνα παρεγένετο’ « ὅΔρα Δυίΐοη) 
Αι ορυπ ξθπ5. ἐπὶ, οὐ 08 τορῖὶπα ϑ:]Οπιοποὶπ 
αὐϊ!. » Ἰάοπι ἱπ 1 Ηδρ., ἀ6 ϑαῦφίβ : Ἔθνος ἐστὶν 
Αἰθιοπιχόν ἐντεῦθεν δὲ χεῖσθαί φασιν αὐτοὺς τῆς 
θαλάσσης τῆς Ἰνδιχῆῇς " ὀνομάζουσ' δὲ αὐτοὺς Ὅμη- 
τας - κατ᾽ ἀντιχρὺ δέ εἶσι τῶν Αὐξωμειτῶν " μέση 
τούτων χἀχείνων ἡ θάλασσα : ε (ἀδη8 ε8ι ΖΕ Πο- 

Ρἰοὰ : πιᾶγα ᾿||05 Ἰπάϊουπι (δγιη: δοοοίογε ; ἢ οηνογὶ- 
115 δυϊοπι 605 Δρροι]δηΐ; ΑἸχυ πη} 15 ορροβίιΐ βυπηὶ; 
τηϑήϊν ΔΓ ἰμῈ6Γ 1105 [αοοῖ. » Βαῃοι οἶα πὶ ἃ 58 
ἴῃ δυάδος οοἸ]αΐιιπὶ Πθι8 ᾿ος 154185 1060 ἙσΟΠηΠπη6πιο- 
ταὶ, αὐπὶ Θεπηδοπογῖ"0 ἴῃ 605 ἰγγυθη, Εφγριΐος 
εἱ τόροιν ΟἸὰ5 Τιιάγδοδιη οὐ δοῖ!. Οαπὶ δαΐδαν 5 
Αὐυυνϊορίλπι πύλην ποθὴ το θδπὶ ἱπίδγργεῖο ΧΧ, 
"ὶς 54 δηι οὐπὶ (15 σοη] ποίλι τορογίθη!θϑ, δἱϊ- 
ησοτὰ ἰοουπὶ ΕΙορίαΣ νἱοίαμν, ϑγθῆθη ραϊδ, 58- 
ΒΔ 6586 ον οαΐάσγιπηι. ΟΠ 15 ἴα᾽80 
πιᾶτῖ, οἱ ϑαῦδηὶ Αγαθί ΒΘ οἷβ πιοιτορο ἢ 6586, 
ἕὐυξ οἱ Μαγίαυα δρρε! ἰδίαν, υἱγὶβ Ἰη8 5}}}5 ΡῈ ΓΒ ΔΒ ΠῚ 
6556 5εἷ0 : αυοάὰ υἱ Δ]ἰφυδπίο νϑγιηῦ 6556 [θεῖα 
εὐηςοίο, ἰδ Δ|1161) ποιπυπῆηυδη)! 56 Πάῦθγα {πγα 
ἐγθάδγ ρΌ556 νἱίθοι, Αγσιπηθηίιπι ἀπυπὶ Δα α[16- 
ταῦ) (6 πεμ} 5 ργοίογαη). ΕβίΠοΓ, α, 1: εἸη ἀϊουυβ 
᾿Αβϑιυογὶ,, αὐ γοσυανῖς ἂὺν Δα ἀβηῖπ6 ΕΠ ορίδιι 
δυρογ σου Υἱσίη!! δορίοιν ργονίποῖαθ. » ᾿ ἐπὶ 
τερον Εϑιμοῦ. νη, 9, οἱ τχ, ὅ9, δἔχιι, 1, 
οἱ χΥ!, 1. φυ͵ἱβ [υδγῖϊ Αβϑθγυβ 16 νανῖα ἃὉ δγαι!- 
ιἰ5. ἀἰδριυιίαίαη. ὅβι; δογυμηαυς ῥγἰμμδγίαὶ ΘῈ Ρ6ν ἃ 
4υδϑι!0Π6 ΞΘ μη οἶδ νἱάθη! [1556 ἀυδίυοῦ ; γε] 1 - 
405 ΘΠΪΠῚ) 405} 18, π66 πλοπιοῦΐα αι δπὶ ἀΐιο 
5.21. Δὸ μείηο αὐἹάδηι Αϑϑυθγιη), δα πὶ [556 θ4- 
τίαιαι αἱ ΠγϑΙ85ρ6 ρΆιΓα πϑίιβ 6δὶ, βοιϊρϑὶι ὅοαι- 
65 (δλιγο ἴῃ Οπἠγονΐοο. ΑἸιὸγα 2οβέρ!! ϑολι ογὶ 
βϑηϊοηϊα ὁδὶ 9. Υ 2)ὲ Επιομά. ἰδπῖρ., αυῷ Αϑ506- 
Τα ΧΟΓΧΡΘΩ) 6586 ϑἰδίυϊι. Βα δα 8 νογὸ ἴῃ ἀὐγο- 

ιἱορίααι οχίϑιϊ- Καὶ 

408πὶ πο σϑἰ πιὰ [ἰΔοοὶ τορίο, 4υ88 ῬοΓγϑιοὶ ἐπι ρϑυ}] 
ΡΑΓΒ 5ἷ1 ποπῆ σοηιοτημδηΐῇ Χομορίοη ὑτγορ. 1}. 
νι", Ἐφγρίαπι ἃ ΟΥτγῸ 8ιιυδοίλπι [586 ΓΔ 6}: τηῆοχ 
ἀϊιϊοι!8. Ογτὶ ΠΠπ||1ὸ5 ἀδβογθθηβ, δὰ ὑϑᾷυθ ΖΕ 1Π]0- 
Ρίϑιπ ρον πυ 556 αἰχὶῖ, Θαπηάθπὶ πϑηηρὰ Γαρίοποῃ), 
αὐυλπὶ (δ ιι5 58ογῶ ἢ πἰγῶ ΔρροΙ]δηΐ : ΠΔΠ] 51 Ρευβὶ- 
οἷ αἰπίοπ᾽8 νοῦβυβ 68 Π| ρΓίοΠι (ΘΓ ἢυ8 δὶ ΖΞ {ἰν0- 
Ρἷα, ἦαχία Χοπορ)ιοηίδη; ΟἸνυ8, [υχίδ σοάΐοθ5 58- 
ΟΓῸ5 ; Ομ υβ ἰσίυν οἱ ΦιΝορία ἰδ ϑυηϊ. Βεῖο 36- 
ΜΟΓΘ8 Ῥογβαβ ΠΟῚ 86Π|6] γϑῦ}! ]556 “Εργρίυπι, οἱ 
ἰπάς ἰά ἀγραπιθη!απι ρεῖϊ ρο586; ρδγ νυ]! οπ 5. [Ὁ Γ- 
(4556 δἰϊει) 5 Ἐσυριϊογυπι, ἰἀπιροτγα ᾿βι ον, Μαγ- 
ἀοο)ιοὶ, οἰ ΑἸπδη}8 οᾶ505 Ομ εἰ ̓5586, πᾶς οὐ 127 
Ργονϊηείδγυπι ΔΌ0 [πάϊὰ διὰ 65 γὸχ {886 ἀϊοίίυν 
᾿Αβϑυθγυδ, ἴγυβιγα ἴῃ εἶ ξχγρίυπι οοπιργοιιθηάν, 
υἱῷ Ρογϑάγυπὶ ἱπιρογίαπι [Δηὶ ἀοιγοοίΔ55θοι. Αἱ ἰά 
Ἅ0Ἷ6 τοιαπάϊτυῦ, οατῃ φυδίαον ργρϊεῖ25 ἀ6 Αβϑίιογο 
56 ῃ16 85 ΘΧ 5610 ἱπιρισιδῖ, πο οὐ ΜΠ} 5.216 
Ροβϑίί, Νϑιὴ δὶ Αβϑυθυη) 6586 ἀΐοδα θδύίυηι γ- 
ϑἰδ5ρί8. {Π᾿πὼ ; δῖνα (δγιϊο0 Ῥ)αγὶ ἀῆηο 400 γαβιὶιὶ 
τορυαΐαία 681, Ε51}}. 1, ὅ, βῖνθ ὑποάδοίηο,, 40 δυ- 
ἀξοόγυπὶ δχοϊάϊοποπι ἀπγδη ἱπηροϊγανὶι, ἔϑιῃ. νπ|, 7, 
40 [πιϊἃ δὰ Οἢι5 δυπὶ τϑβηλδ586 ᾿ἰφιοὶ ἐχ Εϑ1}. 1, 
4, οἱ νηΐ, 9. Νοπάιϊιηι δυίθπι) Ραγϑιου πὶ πη ρογ 1} 
τορυάϊανεγαὶ συρίυϑ; ἰἃ δπΐπὶ θα πηΐο διὸ θΑΓΙ,. 
πιογίοπῃ ὁομ ἰ 856 ργοάΐι Ἡθγοάοιιιϑ 110. ΥἹ1, 6. 4, 
Ἰος δϑί ὅππ0 {εἰροβίπιο φυϑτγῖο ὈΑΓΙ;, γειχία γα ΠΟ" 6 Ὧν 
δυπηηιὶ Υἱτὶ, οἱ οὐὐυ8 πιοιμοῦίϑ μ᾽ εγπαμν ἀθθ00, 
Βιοιγϑὶ! Ῥείδν! 110. Χ1ὲ.. )ὲ ἀοοίν. ἰεπιρ. δὰ δῃμθ πε 
Ρογι οὶ δυϊ αι 4195 εἰ 4237. 51η Βοαϊᾳοτὶ ἀοοιτὶ- 
ΠπᾶπΠι βδαᾳυδγα, 4185 Αϑδβιιθιιπιὶ ΧΟΥΧΘπῚ 6856 δδηοίΐ, 
Θοβάθιμ ἴ6 ἴῃ ο5865 ἰπάυαβ; αι Θἶπὶ Ὀἱοηἷ0 δῖ6 
θαυ πηουύίοιῃ “ἘΠ ργρίυβ ἀοίέσοται, δ8πὶ ΔΙΙΈΓΟ ἃ. 
πιογίς θ Ὁ} δημ0 ΓσΌρΟΓΑΥ ΧΟΡΧΟΒ, δ (010 νἱ 8 
ἀδουγδα Ἰαρῖλι5 5015 διά! επίοπι αρθυΐ. ΑὨηο Ατία- 
χουχὶβ οηχιδηΐ (αγ 0 ἅγιηὴλ ἴῃ οὑπὶ ΠΔρΘΒϑ νι. 
ΚΕ ξγρίυϑ; ἂι ᾿ἰδιρ ἰμίγα δορίθπὶ ΔΠη08 ἀθι ἴδηι 
Ρεγϑῷ γοοορογιηῖ. θυοάθοίπιο ἜΓρῸ γοϑηὶ δυὶ ἅπ0 
80 Ἰμΐὰ δὰ Αορίϑι ἀϑαυδ γοβηανὶ ΑΓΙΆΧΕΡΙΧΘΒ 
Κοιρίμιδηι5. Δα Αγίαχογχοιῃ Μηριοηδπὶ 4ι06. Δι(1- 
"δῖ, ουἰδηιϑὶ ου8 Ἰαρίθυ5 πυπαιδιῃ μραγαθτι “Ἐργ- 
Ρίυθ», ποὴ 68) θγορίογοα 6 Ῥγου ποία γὰ πὶ βυάγι πὶ 
8100 ἀχρυνχὶί, πηιι15 δα ουπηλ οὐπέσηι Υἱθῖη 1} δορί πὶ 
ΤΟΥ ΟἾ5. ἃ ΠΟΡΪ5. Θοηβονῖ ἀδθεῖ : θαγίαπι Θηΐπι 
γϑίδϑρὶβ {ΠΠ’ὰτἢ Δπη0 τορηὶ δι ρεΐπιο ἄπ ργρίιιπι (6- 

Πα ΐ556 5οἰη05; 81 δαπι ἃ0 [παΐὰ δὰ ΖΕ Ομίδιη 51:- 
πἶσυ, δα) 4ι!δ δθοῦλι5. βυ]ρ εἶιι5. ϑόνθγιβ Π|}0. κ1, οἱ Ὦ ρὲ. σοιίυμ νἰσῖμε! βαρίοηι ργουϊ ποῖα ΓΟβΊ 556 5011- 
4111, Ατιαχογχοι ΜηΘΙΟΠ6ΠῚ Θ0ΠῈ 6556 σὐμ!οπάιϊ. 
δυξερίνυβ ἀδπιπῃ 11}. χι Απεΐφ., ορ. ὅ, Αγίαχοῖ- 
χοὴ ΠΟΙ δῆ [556 ἀοοεῖ ; αυδίῃ Ορἰ πο Ποι 
τἀ χίπηα ἀοοιονυπη ΠΟΠΪΠὰΠ ρᾶγ8 ἰπδίυγ. ἱ- 
ΠΠ410 88 ΓΕΒ ἰαυ681, οογίαπιὶ ἐϑὶ ἢἷβ ἢ γὶ Εϑι θοῦ 
Ἰο6.5 Ονιι8 πὸ δἰ ῦ Θχρ  !οαγὶ ροϑ86, αυδηι 400- 
πλοιο ἰπ νυϊφαια ἱπιογργοιδιίομα δχρι!!οαίυ πὶ ἐδί, 
ΖΕιμορίϑπιν νἱϑοἰοοῖ. Ρογβάγαπὶ δ} ρου ρὰ- 
τευδμὶ αγρίυ8, οἱ ΔΕ Ορία" ρᾶγβ ΖΕ σγρίο {ἰπἰ{{π|)8., 
ἦτ ἰπ 8 ἃ Οδπι 8:8 θη ρου θι}8, 4ι1 628 Υἱ Δγπιο- 
ται οοουρανεγαὶ, οἱ δυοσίογοβ. δυμὶ Πεγοαυίυ8. 11}. 
1,9 620. 7 εἱ 97, εἰ δοβδρίνυϑ 1}. χι Απιφαξι., ο. ὅ, 
Οὐ ἐγίο Αϑϑιογιβ 240 [ηἀϊὰ δὲ (8 ὁδηίιηι νἱ- 
φίμε δορίθιη ργονὶ ποῖ8. μη ρβοιαθδο αἀἰοίυτ, υἱοΓ 88 
λπρ γι Ῥεγβάγυμ,, αὐυὦ παχίηα ἰπ Ἰοῃρίυἀϊποιῃ 

ἰδ, (γπἶπιι5. ἀδδιρηδίυν, Θυοά 4υ͵8 ἐδ 6 Ατὰ- 
ἴα" ραγίθ, φυβ δι ὁ81, ὁσίαν ρυιοι } Αἴ οἃ μΓῸ.- 

Υἱηεια Ῥογβιο οἰπἰοηἷ5 ἰἰπ|65 αἰοὶ ροίο581, υαἱννἃ 

Ἰὲξ δοβορίιιβ Απεφ. ἢ. ν᾿, οᾶρ. ἅ. Οὐ ὀγρο [)κ- 
τὰβ 116, φᾷ ἰοπιροῦα Γαίου γι 'φυλπὶ ἀ ΠΟ τ 6 
Ρεγϑιςαπὶ ἄὐσυρίο φυοᾳυδ ροΟ( {15 ὁ5ι, σαί} Υἱ- 
φίμε! δορίαπὶ ΡΓΟΥ ΠΟΙ 5 προ Ἂν, οἱ 6}05 ἴῃ Θούοιῃ 
ἱπηρογίο βυοοθβ8οῦ Αγίάχογχοθ ΜΙ ηοΙηθη μάΓΟΙΙ ΡΓῸ- 
νἰμείδγυιη ππππϑγαιῃ (6 ηι1586 ἀνοδίυγ, ἀυσθίυπι 0. 
(58. αὐἱπ εἰ Δὐφγρίαδ αυοάι6. Δηπυπιογάπαα βἰΐ, 
αυδπινὶβ ᾽πὶ ἃ ΠῚ 5 δμμΐ5. τ θα! Δτοὶ ; αμΐα Υ]Δ46- 
Ἰίςει. ρείπεθρβ, υἱ ἃ 510 ἱπηρογὶο ἀοβοῖν! γον μοὶ 
αἰΐᾳυα., ργο. ἃἰίθινα δαπὶ ἀπὸ ποη Ἰια δι, 566 }ιι5 

δι τη. Υ6ΡΌ0 5ϑἰίθηι δὲ εἰλυ]0 ἰ6πὰ5 ᾿ποίιγ. Αά 6 ἔι- 
(Ἰθι 6586 δὸ πα! 5. τποπηθὶ βοπιδηςπι|, 408 Α5- 
διθγαι δυπιάθιῃ 6580 δογθ. ἃ. Αγιάχόγχοιῃ Μιο- 
᾿ποηθαῖ; ἰἰδεῦτη αΐρρα Εβιογ ἢν απο Πθῦτιθσ- 
γα πὶ σομεὐπθιὶ οογίαι 651 οχ ΠΙΘΓΟΙΎΜ)Ο ἢ ρΓΌΪΟΘΟ. 
φοϊοαίο ; δι ᾿ἰυγο8 Ομ 65 Υἱφῖπι! ἀι05, ὁ 4|θυ5 οὰ- 
ποι ἢΠ|ς ἐοπϑίαι ἅπιὲ ΑὐἰΔχογχ 8 ΠΟΙ πιλη! Οὐΐταηι 
ΒΟΓΊρΙ05 6550 ἰγαὶι δοϑθρί!5 (ο5ε15 Ἰϑουμ ο  βϑίμμυ9 
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ταϊηαιὶ ";» οἱ ἴῃ Ιβαΐὰ ἀϊοίαι 65. 18γ86]1 " : « Πεάϊ Α Αἰθιοπίαν, καὶ Αἴγυπτον, χαὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ, ἀφ᾽ 

ΡΓορ ἰδΠοποηὶ 5.4.7 ἰὐλπὶ ΖΕ μορίδην, ἀὐχγρίιι, 

οἱ βυθποι! ΡΓῸ ἴθ, 6χΣ 400 ΠΟΠΟΓΑΡΙ 5. [ποῖὰ5. 65 ἰῃ 

ΟΟυ 18. πλεΐβ, οἱ ρ᾽ογίοβαϑ; » ργοίϊ πὶ οηΐιη ρογιηυΐα- 

τἰοηΐβ, νϑγθΐὶ φγαιία, ργὸ ργἰπιοφθη 18 [5γαο], ρτίπιο- 
δύπῖ εἶ {πϑγαπὶ Εἰ γριίογυηι, οἱ ΡΓῸ Ι5γϑθ}6, πὐργρεὶ! 

ἴῃ τευ 5 ἀδίαηοι! ρ᾽Δρ᾽5 φυδ ἰῃ ΠΕ αγρίαπη ἱπρύι- 

ὀγυμδ, οἱ ἴῃ ἰρβᾶ Βυθηιογβίομα ψυῖ μοϑὶ ρίασαπ ὁ0η- 

υἱεῖ... Ροβίοα ἱμφυΐγαι φαΐ ροϊοβῖ, 81) ῬγῸ ὑυϑῦὸ 15γᾶ- 

εἰε ἃ ἢθο « τβαϊπιθηῖς 18γ86] χ οπιῃίθυϑ ἰπἰηυαι!- 

Β08 6ὖ15 5,» 1ὴ Ρεγιγαϊδιοποπὶ ἀδίαν γόγὰ “ΕἸ ορία 

δι, υἱ ἢ Δρρο!θπ, φρ τ (8}}5 ΞΕ γρίυβ, οἱ ΤΕ γριὶ 

5Ύ6η6 ; οἵ, αἱ δυΔοηίίυϑ ἰηναβίίψοπι,, (ογίαβϑο σ. 68 
ΡΙῸ δεγυβϑίοπι, Ε φγρίυβ ριὸ δυάτα, ΕΠ ΒΙορία δυίειη 

ῬΓῸ ἰΐβ αυϊ εἰπιδηϊ, οἱ 4}}} ϑυηι δὺ [βγϑο]θ,, εἰ ἀθιῃο 

Ἰμονὶ, οἱ ἀόπο Αδιοη. 
29. « ΕΠΙῸ5 πίων Βοπλἰηἶδ νθηϊυγυβ οδὲ ἴῃ ρ]υτία 

Ῥαιγβ 801 οὐπὶ 8η 66 }}8 8118 δ,» Νυπο φυΐϊάσπι νοηὶϊ 
ΕΠΙὰ5. Ἰνοπιΐηΐβ, β6] πο ἴῃ φίοτγία βιιὰ : ε γ  υϊηυ5 
ὀπΐη δαπη, οἱ ἤθη Βαυουαὶ βροείεπι, 4.88 πεηυς 
ἀοουγθη : δε8 βρθοίθβ 6}0.5 ἱμ!ιοπογιία,, οἱ ἀβῇοίθηβ 
Ῥγῷιοῦ Π}105 Ἰιοπιϊηαπ), ᾿ιοηυ ἴῃ ρίαρᾶ δχβἰβίθῃ8 οἱ 

Ἰαῦογθ, οἱ βοίβῃηβ ἴδγγα ἰηβγιηἰδίοιη, αυΐὰ ἀνογϑᾶ δϑὶ 

[4οἴ65 εἦι5, ἀδδβροοία 68ι, δὲ ποθὴ δϑὶ γορυίδία 1.» Εἰ 

τα ]οῖν {Πα γεηΐγα ὁρογίθθαϊ, ε αἱ ροοοαίἃ ποβίγα 

Ρογίαγεί., δέ ργὸ πο ὶβ ἀοἱογεῖ; » ἢθ6 δηΐπὶ ἀξοοθαῖ 

« ροοοδίᾶ ποϑίγὰ ρογίδγθ, οἱ ῃγοὸ Ποῦ 5 ἀοίθγο, » αυΐ 
Εἰογίοθυβ θϑϑϑΐ ; 808 οἱ ἰῃ φίογία υϑηΐϊ, υἱ ἀϊβείρυ- 
105 ἕπῃ Δρρδγιἴοιθ δυᾶ, ψὑ88 5'π6 ϑρδείς οἱ ἀδθογβθ 

οὗ σὺ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον μου, ἐδοξάσθης" » 
ἄλλαγμα γὰρ, φέρ᾽ εἰπεῖν, ὑπὲρ τῶν πρωτοτόχων 

τοῦ Ἰσραὴλ τὰ πρωτότοχα γέγονεν Αἰγυπτίων " καὶ 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραὴλ οἱ ἀποθανόντες Αἰγύπτιοι ἐν ταῖς 
λοιπαῖς μάστιξι ταῖς ἐπεληλυθυίαις ἐπ᾿ Αἴγυπτον. 

χαὶ ἐν τῷ μετὰ τὰς μάστιγας χαταποντισμῷ. ᾿Απὸ 

τούτων δὲ ὁ δυνάμενος ἐξεταζέτω εἰ τοῦ ἀληθινοῦ 

Ἰσραὴλ ἄλλαγμα δίδοται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ε ῥυομένου 
τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ,» ἡ ἀλη- 

θινὴ Αἰθιοπία, καὶ, ἵν᾿ οὕτως ὀνομάσω, πνευματιχὴ 

Αἴγυπτος, χαὶ τῆς Αἰγύπτου ἣ Σοήνη " ἵνα δὲ τολμη- 
ρότερον ζητήσω, τάχα Σοήνη μὲν ὑπὲρ τῆς Ἱερουσα- 

λὴμ, Αἴγυπτος δὲ ὑπὲρ τῆς Ἰουδαίας, Αἰθιοπία δὲ 
ὑπὲρ τῶν φοθουμένων, ἑτέρων ὄντων παρὰ τὸν Ἰσραἢλ, 

Β χαὶ τὸν οἶκον Λευΐ, καὶ τὸν οἶκον ᾿Ααρών. 
« Μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ 

δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὑτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. » Νῦν 
μὲν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλήλυθεν οὐχ ἐν τῇ δόξῃ (77) 

αὐτοῦ" « Εἴδομεν γὰρ αὐτὸν, καὶ οὐχ εἶχεν εἶδος, 
οὐδὲ χάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, χαὶ ἐχλεῖ- 

πὸν παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ανθρωπος ἐν 
πληγῇ ὧν, καὶ πόνῳ, καὶ εἰδὼς φέρειν μαλαχίαν, 

ὅτι ἀπέστραπται τὸ πρότωπον αὐτοῦ, ἠτιμάσθη, χαὶ 
οὐκ ἐλογίσθη. » Καὶ ἔδει αὐτὸν τοιοῦτον ἐληλυθέναι, 

« ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρῃ, καὶ περὶ ἡμῶν 
ὀδυνηθῇ ".» οὐ γὰρ ἔπρεπε τὸν ἐν δόξῃ ε φέρεεν τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ ὀδυνηθῆναι περὶ ἡμῶν" » ἀλλὰ 

χαὶ ἔρχεται ἐν δόξῃ προευτρεπίσαι τοὺς μαθητὰς διὰ 
ὁδί, ργωῶραγοῖ. ΕἸ ροβίᾳιιαπι 5:1}}Π}5 1119 (δείυ5 6ϑί, ( τῆς μὴ ἐχούσης εἶδος, μηδὲ κάλλος ἐπιφανείας αὐτοῦ" 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΆΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ΡΓῸ ΔηἴπΙΆ 08 Οπηπί πη ἀδι}}} οοΙπ πη αἱ δι οποπ ργοιοβιιπὶ βϑηρηίποπὶ ΕἾΝ βυΐ᾽ - 
« σοΓΓῸΡΕ ἢ} ἄγβθηιο, γ6] ϑυγο, 86 ργϑίίοϑο βδηφυΐπα Αρηὶ ἱπηπιδου]αί!. » 

29. « Νδηι ΕἸ ἰὰ 5. Πονηἰπ8 υϑηϊυγυϑ 6ϑὲ ἴῃ πηδ)οδίδια Ῥδίγὶβ δὶ ουπὶ Δη56}15 βυΐβ; οἱ ἑχὰπο γο  εὶ ππίουι- 
406 Ββεουπύυπι) Ορογὰ ἐ}ι18. » Ναης φυΐάοπι ΕἸΠ 5 Ποπιΐηἰβ υθοΐῖ, βαὰ πο ἴῃ φίοτία διἃ. ε ὙἹάϊπνυ5 δπὶπι 
ἐσπ|, οἵ ΠΟ ΠαθΘυδί ὁρθοῖεπι ΠΘ406 ἀθούγαπ), β6ά βρβοῖθβ αἦι8 ἰῃῃοηόγαια,, εἰ σοπίθιηρ }}}}}8. ργα {18 
Ἰοπεῖπυπι), ΒΟπΊῸ ἐυπὶ 65501 ἰη μίασα οἱ ἀδύροογα, οἱ βοῖθπϑ ἴδγγο ἰμΠ γι ἰαίθαν, φυοηΐδπι ἄνογβᾶ 68ὶ (δοίαϑ 
6708, οἵ ργὸ ῃΐπ 110 «ρϑι"ηδία. » Εἰ νογα ορουιίοθαΐ ουπὶ ἰαἸδὰ νϑηΐγα, υἱ ρθοοδῖα ποϑίγα ρογίδγεϊ, δἱ ὑγὸ πο- 
5 ἀοίεγοῖ, Νδϑα ϑηΐπι ἀδοθθαὶ ουιη ἴπ ρἰοτία σοηϑιϊαὐαια ροοοδία ποβίγα ρογίᾶγα, ποι ἀρίδγα ργὸ πο ἶβ. 
866 οἱ γεπίει ἴῃ ἔμ 808, οὑπὶ Δα ργρδτανογίς ἀϊβοίρι!]05 5.108 ΡῸΓ δάνθηϊιπι θα Π0. Πα θ δῆ πὶ 
ΒΡΕΟΙΘπΊ 6416 ἀδοοῦθηι, [δαί βίουϊ ᾿}}}, αἱ {1108 [ΔοοΓαὶ βίουϊ βαίρβαπι ε σΟμυτιῃ 65. πα φίηἱ » ρ]οτία: ϑυὰ. 
Θυοπίδπι ρει [Δεῖυ.8. 681 'ρ86 οι ΟΓΠΙΪ8. ἐ Θογροτὶ απ  α115 ποϑίγου, φθδπάο 5θιμ οἰ ρδιηῃ Ἔχ  μϑηὶν! [0 γα 
18] ΒΘΥΝΙ διι8οΐ ρίθι8, » υἱ γεϑιϊίυδί ὁπ ἴῃ ἰογπα θ οἱ, φυᾶπάο ἰδία ργυνεπίθιϊ, φυλπάο δροδιοϊουπ ᾿ΠΠ 
ἐιηρ!θθίϊαγ φυοι ἀἰοῖι : ε Οπιπ68 δηΐπ Π05 Ορογίαϊ βίαγα δη16 ἰγίθα παι ΟΠ γίϑεὶ,, αἱ τεοὶρίδὶ υπυδαυΐδαια 
Ῥγοργία ουγρογίβ μον ξαβϑῖϊ, βίνα θοιπι, βῖνθ πιϑ] πὶ. » 5] δυυίδιῃ υπϊουΐψας δοουπάμπι δου πὶ 6ϑί τοι αἷς 
ἰυγα8, Π66 ΒΓῸ 5015 "ο1}8 δοίίθυ.5 γϑά ἀεί βίπε πιδ| 18, Ὡ6 6 ̓ΓῸ 5018 1}4}}5 ϑίμδ Ὀ0 15, 506 βοοπά ἢ Ομ 

ὙΤΡοιν, α, 18, (9, 5158. χεππ, ὅ, ἃ. ἢ Ῥβα]. οχχιχ, 8. " Νδι{}}). χυὶ, 21. 1158. χη, 9, ὅ, 4. 

"10. 1 οοπίγα Αρρίονθηι. Ατιάχογχθαν ὄγᾷὸ Μηθηο- ἢ τϑυ5. Αἱ τοφίπαμῃ {Π|π| πολυθρύλλητον αι 84]0- 

πος οπὶπὶ οπηριΐ βυπι5 

ΠΕ6ΠῚ, ἰρβίυϑηυθ δάου [μοπφίπιδηὶ ᾿μογθ πη) ρτϑοθϑϑὶς 
ἘϑεΠ6ν, δ᾽ υ5406 ποιοῖ αἀἰοίυ5 ἰθ6γ. Αἰφυὸ ἰδο ἂ΄- 
ξυπιοπία 605 4υοααθ ροίυπι αυὶ Θολιαηι Μηδιποηΐβ 
Βυσοθββόγθηὶ [ϑιΠογαη) ἀυχίββθ νοϊαηϊ, ἤωυς [Δοἱϊ 
αυοά Ἴεδᾶγοο τὸχ ΖἘορι ϑίγαθοπὶ πιοϊπογαίυ8 
νἱγῖὶθ δ᾽ίψαοι διυ 8 ογού 8 6βι Τιιαιδοα τὸχ 
ΟἸιυϑ : Βυ} 652 αυΐρρα οἱ ἰδνθ8 γαιίοῃδθβ δῷ βυμὲ 
4υΐϊθυβ Τιᾶγαοα ΑΥ̓ΔΡΙθ118 προ γαβ58 ργοθαίαγ. ΟἸνὰ3 
ἰφίταν, ἢ6 Ιοηρίοῦ δίῃ, ριῸ Δ Π| 018 ἴῃ 58ογὶβ νο- 
Ἰυπιϊμΐθυϑ. Δ} φάθ ἀϑυγραγὶ οοηδίαι. Ου0μ 51 ἰιἃ 
6ϑὶ, υἱ οαγία 65ὶ., ἴοο 58Π6 ἰϑαϊ: 46ηϊ ΓΔΟΙΆΠ05 
Ιοου δαμνάδιη [Ογ8586 ϑδἰρηϊβολιίοηθηι Οὔ γα ΠΟῊ 
ἐόπιοῦα διιφυγαῦὶ αυἰδρίαι" ροιοῦὶ : ἰὰ ἘΠ}πὶ ρυΒι 6. 
Πμογργοῖεβ υΧΧ ἀἰδογία ἀυοεὶ δοβορίυ5. ϑαῦδ νϑγῸ. 

᾿π0ἢ δί6 οαυ88 ἴῃ ἰ μορία ἃ φυϊθυβάαλπι ροηίϊίυγ, 
πλιὴ οἱ ρογίιῃ ϑαθα, οἱ ὁ5 βδθδιἰσιπι, οἱ ΒΔ θ 608 
ὈΟΡυΐο5 ἴῃ «Ἐπ ορία ἀδεοτίθιπι ϑίγαθο οἱ Ριοὶς- 

τοι ηὶ 80 }}}, Αγαθίο 55, ἤθη ΑΕ ΒΙορίοα πὰ- 
705 ἱπιρεγίυπι ομεϊπυΐδ86, ἀπιαυογιπι δυσιογίἰδ(6 οἱ 
γαιοηὸ Υἱνῖθ ΘΓ ἀ[{|8 δοουγαῖθ ἀδπηοπδίγϑίι πὶ οί. 
ῬυοθΑΌΠΠ6 οογίΘ 68. Αγαθοβ ἢΠ|05 Βαθνὶ πηᾶγὶ8 86 00- 
1λ5 ρεΐπηυπι ΟΠ ἔυϊ556 ἀἰοιο8, οἱ π 5508 ἱπα οοἷο- 
πο05, ᾿ια͵θοῖο πηϑρὶ, αἰίαγαπὶ ἀδίπείο ἰηβεαΐδδα γίρϑηι, 
οἱ ἴῃ Αι: ἰορίδιν φυσι ρεποίγαβ86, ἰδίαι ἔχ 5 56. 
ἀΐϊθυβ ποπιὸπ ργίβευπι Οἢυ5 τγοιϊηυΐδεα. Ηΐης υἱτὶη- 
αυὁ ϑαυφὶ. Ηἴπς Ἰοουγυὴ πορπυ για Δρρε ]αιῖυ- 
65 υἱνπᾳυς οαάσι. ἢϊης υἱγυπιαι6 τηᾶῦὶς υθγὶ 
Ἐπ 5 Ατα ΐα, Τγορφίοάγιο  Βορίθυ5 ἐπ ἰπνὶ Αἱ ἃ- 
δίθυ5 οοπιγθυυηίαγ. ΠΟ 8)4. ϑάθθο5. Αγῶθεβ, εἰ 
Αἰτγίουπι ΕοΙο5. Αγαθί τόβοπὶ Αἰἰοδηόγυπι οί ὶ- 
π6 ΠΏ ΠΟΘ} γεϊαίαγαμῖι. Ηυξτιυ8. 

(77) Οὐκ ἐν τῇ δόξῃ. ἴϊᾶ τεοῖο μαϊνοὶ οοάδσ Υ5- 
εἰεδιαθ. μὲ οἀϊο}6 Πψρι} ἀθοσὶ οὐχ. 
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χαὶ γενόμενος ὡς αὐτοὶ, πρὸς τὸ γενέσθαι αὐτοὺς ὡς Α υἱ ἰδγὸμι εἰ ἰρϑὶ δἰ πηῖ ες ὉΠ}, « σον ΟΓπι6 8. ἱπιδϑὶ- 

αὐτὸς, « συμμόρφους τῆς εἰκόνος » τῆς δόξης αὐτοῦ, 
ἐπεὶ πρότερον αὑτὸς γέγονε σύμμορφο; ε τῷ σώματι 

τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, ἡνίκα ἐχένωσεν ἑαυτὸν μορ- 
φὴν δούλου λαδὼν, » ἀποχαθίσταταί τε ἐπὶ τὴν τοῦ 
Θεοῦ μορφὴν, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς συμμόρφους αὐτῇ. 

Ἐὰν δὲ δυνηθῇς κατανοῆσαι τὰς τοῦ Λόγου διαφο- 

ρὰς, ἐν « μωρίᾳ χηρύγματος » καταγγελλομένου τοῖς 

πιστεύουσι, καὶ ἐν σοφίᾳ λαλουμένου τοῖς τελείοις, 

ὄψει τίνα τρόπον ὁ Λόγος τοῖς μὲν εἰσαγομένοις ἔχει 

δούλου μορφὴν, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν αὐτούς " « Εἴδομεν αὐ- 
τὸν, καὶ οὐχ εἶχεν εἶδος, οὐδὲ χάλλος " ν τοῖς δὲ τε- 

λΞίοις ἔρχεται ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, λέγουσιν 

ἂν τό (18) ε Καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν 

ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρὸς, πλήρης χάριτος καὶ 
ἀληθείας. » Καὶ γὰρ τοῖς τελείοις φαίνεται ἡ δόξα 

τοῦ Λόγου, χαὶ τὸ μονογενὲς αὐτοῦ τῷ Πατρὶ θεῷ, καὶ 

τὸ τῆς χάριτος πλῆρες, ὁμοίως δὲ χαὶ τῆς ἀληθείας " 

ὅπερ οὐ δύναται χωρῆσαι ὁ δεόμενος πρὸς τὸ πιστεύειν 
« τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος. » Μέλλει δὲ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεσθα: ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὑτοῦ, » 
οὐ μόνος, ἀλλὰ ε μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. » Καὶ εἰ 

δύνασαι νοῆσαι πάντας τοὺς συνεργοὺς τῆς δόξης τοῦ 

Λόγου, χαὶ τῆς ἀποχαλύψεως τῆς σοφίας, ἅπερ ἐστὶν 

᾿ ὁ Χριστὸς, συνεπιδημοῦντας αὐτῷ, ὄψει τίνα τρόπον 
ἔρχεται «ε ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πα- 
τρὸς αὑτοῦ, μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. » Καὶ πρόσχες 
εἰ δύνασαι (79) ἐν τούτοις τοὺς πρότερον παθόντας 
προφήτας ἀναλογίαν φάσχειν ἐσχηχέναι πρὸς τὸν μὴ 
ἐσχηκότα εἶδος μηδὲ χάλλος λόγον, τῷ μὴ ἔχοντι εἶδος 
μηδὲ χάλλος Λόγῳ, Ὥσπερ δὲ ἔρχεται ε ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὑτοῦ, » οὕτως ἄγ- 
γέλοι γινόμενοι οἱ ἐν τοῖς προφήταις λόγοι (80) μετ᾽ 

πὶ δ.» ρον οἦυ8, φυαπάοχα!ἀὁπι ῥτίπηιπι 'ρβ6 [4- 

οἴυβ δ᾽ οΟηογΠ.β ἐε ΠΟΓρΟΓὶ μα! {1|818 ποβέγε ", 

οὐπὶ Βοιηοίρϑυπι αἱ πδηΐν! [ὈΓΙΠΔΠῚ ΒΟΓΥΪ δ0εῖ- 
Ἀθη 5,» [Ὀγαιδη Ὠεὶ τοεῖρί!, ἐσβαυθ {1} οοηον- 

ΠΙ65 [Δοϊϊ, 

50. Αἱ 9] γοΥὶν 4 γοπ 48 ροῖο5 ἐμ 6} Πσογο, φυοὰ 
ἷπ ε βιυλίια ργαλ οαι!ου 5 ̓ ν ογοάθηιθι3 δηπιπ- 
εἰαίατ, δὲ ἴῃ βαρίθη εἶα μευ ϊοδίαγ ρογίθοι 8, νἱ ἀο]ν}5 

400 ρλοίο ὕεγθυπι οογᾶπι ΟἸγῖϑιὶ εἰγοι 8. βογνὶ 

[οὐπιδηλ μᾶνοδὶ, ἰἰ8 υἱ {Π|Π| ἀϊοαπὶ : « ΥἹἸπη0}5 οὑπὶ, 

εἰ πο πάθοραὶ δρθεΐθιη, ποις ἐδοογοπι ᾿ἢ; » νδιΐξ 
αὐΐοπι « ἴῃ ρἰοτία Ῥαιγῖ5 581 ν οοι'Ἅπι) βογίθοι 8, αυἱ 
ἀϊειυνί δυηι 15 : « Εἰ νἱἐΐπιυ5 ρ᾽ογίαπ οὐ 9, σ᾽ οΥίδ πὶ 

αυδϑὶ ὑπηϊρομ εἶ ἃ Ραιγα, ρίοπυιη σταιία οἱ νϑγίεδι}8. ν 

Εἰοιΐῃν ρογίδοι8 φογία ψογθὶ ἀρραγεῖ, οἱ αυοά υμ- 
οι 51 θ60 Ραιεῖ, οἱ σγϑιῖ45 ρίθπαυπ), αἴαιι6 [πὶ 

γουίτδιῖ8.; φιοά ᾳφυϊάδιι οἄρογα ΠῸπ ροί6βι 8, οὐΐ οἱ 
ογούδι « βιυ "ἴα μγαά! σαι! θηΐ5. » Ορα5 65ι. ε ΕἸΠῸΝ 
δυο η) ἰθπιΐ 8 νοηι Γι οϑὶ ἴῃ ρογία Ραδιγίβ βυὶ, » 

ΠΟΗ 80}118, 864 « οὐπὶ Δηᾳ6}18 808 ᾽".» ΕἸ 8ὶ ὁπιῃθ 9 

οὐπὶ 'ρ50 δάναθηπίθηιο8 δάμῃιϊηἰδίτοβ φιογίς Ὑογυὶ, 

οἱ ταενοϊδιίουΐβ ϑαρίοεϊ5, αὐ ΟΠ Γϑίυβ δυμί, 

5.419 ἰμιο!!ρεγα ροῖθ5, υἱάθνῖ5 αυοπιοιῖο γοηὶῖ 
« ΕΠΙυ5. μουπλί 5. ἴῃ φίογία Ραιγὶβ ϑυΐ, οὐπὶ 8Δη 5611} 

8.18. » Εἰ διίϑηάδ ηυπὶ ΐ6 ἀΐοαγα ρο55158 ργορ] οἰΔ 3 
φυὶ δηῖθα ρϑδϑὶ βυπί, ὑεῦθο ὩῸη Πδθδηίς Βροαίθη) 

πόαια ἀδοογοηι, ργορογιίίοῃαπὶ ἢ84]}υ}556 οὐπὶ ὙοΓ9 

αὐοά ποηι6 δρδϑοίθσπλ, ἤδᾷιθ ἀδοογθηὶ δαθυϊί, 

Ουοιημαἀπηοάυμη ἀὐυΐέπ) γοηὶξ ε ΕἸ Π 5 Ποπιϊ 8. ἷπ 

υἱογία Ῥαιγὶϑ 8υΐ; ν [ἃ οἱ δηροὶὶ νεῦυὰ οὔθοιϊ! φυῶ 
ἴω ργορ ιοιὶβ δαηὶ, οὑπὶ 60 γομἰηί, 58 φ]ογία Ργο’, 

Ῥογείθηπι βοεγνδηίοβ. Ροβίημδηι λυῖοπὶ Ὑόγθι πὶ οὐ πὶ 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δείυ πη θοπαιη, οἱ βθουηάτπι οπιποπὶ δοί αι τπιϑ]υτ γοεὶρίοι υπυδπηυΐδαυς, ΑὙΡ γον δυΐθηι ἴῃ 8.18 φυϊίοδιη 
εἐγεάθηβ Αροβίοίο, ΕΖθοίν δ} δυΐθπὶ ἴῃ 11||8, υοηΐαπι ο᾽ὰ5 ἀεϊδηϊαν ρθοσαία 4] ρογίδοια εοηνοτίί- 
ἰυγ, εἴ 4] ρεπίυδ οδοἰἀογίηϊ, οἷἰ5 ργϑισδάθιβ υ80 8 ποὺ ἱπηρυϊαίαγ. ΝΟΙ»5 δαίθαι 4αἱ ἰπίογ μεγίθοιο58. οἱ 
ἴπίογ δροβίμίλϑ πιϑάϊϊ βυπιι8, γο  ἀθίαγ δη16 ἐγ θυηδὶ ΟἸγδιὶ βοουηάι αιι0 (1 σοπϑίμ}}}8 βίνα Ομ. πὶ, 5,6 
τηδίαπι : αυΐα Π6ς 50 ρμἰδηΐὰ5 σομγογϑὶ δυπ)ὺ8 διὶ Πθιιπὶ, αὶ ΠΟ} 18 Ομ 0 Π)4}1 ἀοίι5. Π01) ἱπιρυϊόπίυ : 
"66 δἷς ἀνθγδί βιπ)ι8, υἂἱ οὐ] νίβοαι αν θθὺ8 8ἱ ηαυ: ἴδοϊπι 8 Ορόγὰ ᾿οΠᾶ. 

, 30. δὲ δινέθπι πιού δ τοῦ ροίυαγβ ἰπιο  Πψογα αἰ ΠΤ γθπεῖος Υ δγθὶ, φυο οἱ 'π δία 8 ργϑ δι ΐοπ 8 ἀππιη- 
τἰδίατ οΓΘ θη θι}5, οἱ ἰη βαρίεπιία ἰῃῖοῦ ρογίδοίοβ, Υυἱάθυἷβ ααοπιοάο αγθαπὶ θεΐ εἷἶ8. απ οπὶ 4υ} πονίιοῦ 
ἰμάπουμπίυν δά Πάδιμ, (Ογπῖᾶπι μαρδὶ βοῦνὶ, αἱ ἀϊοαηὶ :ε ΥἹἀΐ πλι15. δυμν, εἰ πον ΒΔ}. 081 σροοίοηι, ἡθηθο ἀδοο- 

4 Βοιη. γι, 99. 
Ἅ Μδιιὴῃ. χνι, 91. 

(18) Λέγουσιν ἂν τό. Οοιίοχ γαιίοαπιβ, λέξουσι" 
Καὶ ἐθεασάμεθα. 
.(19) Καὶ πρόσχες εἰ δύνασαι, εἰς. Νά Οτῖφε- 

πίαποτιμη 110. ", χυαδῖ. δ, αἰπη. 24. 
(80) Οὕτως ἄγγε.ϊοι γιγνόμενοι οἱ ἐν τοῖς προφή- 

ταις «ἰόγοι. Υἶτος 5ληοι δια δἰ ἢΠυβεγίογίθυ8. ἃ 360 
ἐοινδ ογπδίοϑ, διιβοίυβ 6856. ογϑ άϊξ Οτγίμβθπθϑβ : 8ἰς 
{π|6 τοπι. τ Τολπὶ ι,6 Ξ τε ἐπ ἁπαξαπλῶ: ἐν 
τῷ περὶ τοῦ γνου ἐσμὲν τοῦντες αὐτοῦ 
τὴν ἀποστολὴν, οὐκ ἀκαίρως ἐμόμμθαι ἡμετέραν, ἣν 
περὶ αὐτοῦ ἔχομεν, προσθήσομεν. Ἐπεὶ γὰρ ἀνέγνων 
μὲν περὶ αὐτοῦ προφητείαν ε« Ἰδοὺ ἐγὼ ὁ ποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσῴπου σου, ὃς χατασχευάσει 
τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου" ν ἐφίσταμεν μήποτε εἷς 
τῶν ἁγίων ἀγγέλων τυγχάνων ἐπὶ λειτουργίᾳ κατα- 
πέμπεται τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν πρόδρομος" καὶ μηδὲν 
θαυμαστὸν, τοῦ πρωτοτόχου πάσης χτίσεως ἐνσωμα- 
τουμένου κατὰ φιλανθρωπίαν, ζηλωτάς τινας χαὶ μι- 
μητὰς γεγονέναι Χριστοῦ, ἀγαπήσαντας τὸ διὰ τοῦ 
ὁμοίου τοῦ σώματος ὑπηρετῆσαι τῇ εἰς ἀνθρώπους 

ΡΠ ρΡ.., 2]. 1 ῬμΠΙρρ. νι, 7 1 (ογ. 1,93]. 5158. || 2, ὅ. 5 2οδη. τ, 14. 

αὑτοῦ χρηστότητι. ΠΘΓΟΠΥΠπΊι8 ἴῃ ργοαηι. ἱπ Μαία- 
ὮὉ οἠΐαπι ; « ϑουρθι. ἴῃ ἤυπς ἰἰὔγαπὶ Οτίροηθθ (γίᾶ 
γΟἸἶ πᾶ. . . .. 5Βοὰ διροίαν ρυΐδη8. [5586 4αυὶ 
βογϊρϑὶ; ν δἱ ἴῃ ἂρ. 1 Αρραὶ, Δοῖιο Ονίχοι δ. πὸ- 
πηΐπὸ : ε Ουϊύλπι ρυΐϊδιι δἱ δοάπηοηι Βαριδίᾶπι οὲ 
Μαϊδοϊιΐδιη, χυὶ ἱπίδγριοίδιυγ Αηϑοίι5 θοιπὶιὶ, εἰ 
Αρρϑυπ, 4 πὶ πατις ὨΔθΘΠἃ5 ἢ πιδη 118, [886 
δηροῖοβ, οἱ οὐ ἀἰβροπϑδιίομαπι οἱ [υ5ϑἰυθπ) θοὶ 85- 
δι πηρ5:586 ὨΠηλη)ἃ (ΟΓΡΟΙΆ, οἱ ἰμίθι Ποπη 68. ο0- 
γοῦϑϑῖοβ. » ἰτ6πὶ ἴῃ Ερίδ!. αὐ Ευαφτίνα : «ἴῃ [ἸΌπ10 
(δπα8608 ἴῃ ὑπ Ἰοπ ]γιιπὶ Οτίσθιβ τορονὶ 
βοιϊρίιιπι ἀ6 Μεὶοϊἰβοάοο!ι, ἰῃ αυὰ παρ! οἱ 561- 
πιοι6 ἀἰδρυίδηρ, “Ἰὰς ἀονοίαι.5 651, υἱ ουπὶ δηρ6- 
ἴθπὰ ἀΐοογοι. » Θυΐη οἱ οιῃ 68. οι 1) ΔΉ 85. δ0- 
6108 [υ͵556, δἱ ΓΌΓΒΙΝ (ἰγὶ βογι δὶ! Εμὶρ!ιαπίυ8. Οτὶ- 
ὌΜΝΝΝ ἀοουΐ556, ΘΔ 406 ροϑιιποάιϊπ, Ὀρὶ Ομ 6 πὶ ὁχ 
οἰμοάϊο οομίαίαι. ἀδεις ρΓορἢθία5. δϑοίογυπι Π0- 

16} οιΐλπὶ ἴῃ βαογὶβ ΠΠπΠογὶ5 ΟὈτίηογα Οὐδαγνυδίιηι 
τ 65ῖ, 5046 ἰνως ρογιίηοιι δι ποσῖγα ΟΥ φοπίαπα. ἢυε- 

τιῦν 



105] ΟΠΙΘΕΝΙΘ 1053 

δηροίϊα. 518 ἰα16 δἀνοηοιῖι,, ὑπαπιχυθιαιο βοουμ- Α αὐτοῦ παραγίνονται, τὴν ἀναλογίαν σώξοντες τῆς 

ὄσπὶ ἰ« φιοά σοῦ, φ᾽ογία δ οἱ βρη ον ἶβ λπ- 

δοϊογαπι βυογιπὶ ραγιϊοίροπι [Δοἰθῖ, Ηρα δὐίθι ἀ]- 

Οἶπλι18 πηἰἶπη6 γα  οἰοη 65 δεουμ τη ΕἾ Ποὶ δάνθη- 
τα εἰπιρ! οἰϊον ἰμεο!]! σία. Οιυδπάοπδηι δυ ὲπὶ 

'θα οομεἰπροηί ἢ ἃπ αὐτὰ ἱπιρί οθ Γ ΔροβΟἸ  οὐιπὶ 

116] ογδουλιπι 5 : « Οπιπ65 ΘΠ Π05 ἃ518416 Ορυγ- 

(ει δῃί {τ ραη δὶ ΟΠ γι, υἱ γοίεγαι ὑπυξαυΐδηυ8 

ῬΡιορτία οογρογίβ, ργουΐ βαβϑίί, δίνθ 90Π1"}., δίνθ 

πιαίππὶ ἢ.» Οιοὐ 5ἱ υπϊουΐχυθ τοδὶ βθουπάσιη ἰά 
αυοά ορογὶ!, ποη 8ο᾽απι "ΟΠ απ), Π6Ὸ ΤᾺ πὶ Οἱ12Π| 

δἰ! θῸπῸ ; ρεγβρίοιιαπι δὶ γοἀ αγαπη οὐπὶ αηἰ- 

οὐΐψ6. βοουπάμπι ΟἸΠΠΘ ἢ ΒΟΠΑΙῚ δἰ ΟΠ Ώ6ΠῚ ΠΙΔΙΔ ΠῚ 

δοιίοηοίη. Ἐχ δι πιο δυϊαηι, ἴῃ ἰΐ5. υΐίθην ΑΡρυϑῖ0}0 

{Ἰἀδτ Βα 6 η 5, 86ι} οἃ οἰἰδπὶ ΕΖΘο 6118. δ] οίθη5 5, 

ἴῃ αυΐθυ5 ἀδἰοηίαγ ἢ1}ι|8 ροοοδία αυΐ ρανγίθοια [ποτῖς 

ΠΟΠΥΟΓΒΙ8., οἱ {ΠΠ|π᾿|8 41} Ομ 0 ἀαβοίνου! θγῖιβ 

Τοοῖδ (Δοίογιπι γδιΐο ποη Πα θοίαγ, φηοὰ αυΐ ἴῃ ἰο- 

πα δ πὶ δναβὶί ρογίδοι πη, οἱ Οπημαπὶ παι] ἴα πὶ 4}»- 

[δοἰϊ, {ΠΠ1π|8 ΟΝ ογαηίυῦ ρασοδία ; 41 Δυίοπι ἃ μί6- 

ιΔι6 550 ἀοῇεχ!, 5ἱ φυϊὰ ῥγίυς ᾿ρβὶ γδοία δβοβδίυπι 

ἐϑῖ, ργὸ πἰμο Παθειαγ. ΝΟ} 8. δυίοπη 4ι] ρου δ οἴ 08 

ἵπίον οἱ ἀοίοοίογοβ πιθάϊι ἢ ΟὈΙ 6 πι:}8, δίδει θι8 

8Π|6 {γθαπαὶ! ΟἢγβιΪ, γάλα φυοὰ ορίπια5 βίνα 

Ροπαπ), δίν τη] πὶ. ΝΌη Θηΐπὶ ρυγα 8480 οἱ ολϑία 
ΠΟΒ 8655: 08 υἱ ΠΟΪ5 Οπιηΐῃο ρεοοδία ΠΟϑίΓᾺ ΠΟἢ 

ἱπιρυϊδηῖυγ: που δθ ἀδϑοϊνιηυ5, υἱ 488 ΠΟὈΪ8 

υ6η6 β6ϑί8 βυπὶ ΟἸ] νἱοηΐ (Γαἀδληιαγ. 

51]. « Αππδὴ ἀΐοο νο ἱβ, βυπὶ φυϊἀδπιὶ ἀ6 [ἰἰὸ οίλη- 
εἶυυι5 φυΐ ἤθη φιιϑίαθυπι πιογίοπι 11. » Ηξο γοίογυπὶ 

ἑαυτῶν δόξης. Ἐπὰν δὲ τοιοῦτος μετὰ τῶν ἀγγέλων 
αὑτοῦ ἐπιδη μήσῃ ὁ Λόγος, μεταδώσει ἑχάστῳ τῆς 

δόξης ἑαυτοῦ (8!) καὶ τῆς λαμπρότητος τῶν ἀγγέλον 

ἑαυτοῦ χατὰ τὴν ἑχάστου πρᾶξιν (8323). Ταῦτα δὲ λό» 
Ὑομεν οὐχ ἀθετοῦντες καὶ τὴν ἁπλούστερον νοουμέ- 

γτ» δευτέραν ἐπιδημίαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Πότε δὲ - 

ταῦτα ἀπαντήσεται; ἢ ὅτε τὸ ἀποοτολιχὸν ἐχεῖνο 

πληροῦται λόγιον τὸ λέγον " « Τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς 

παραστῆναι (85) δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ 

Χριστοῦ, ἵνα χομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώμα- 
τος (84) πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον; » 

Εἰ δὲ ἑχάστῳ χατὰ τὴν πρᾶξιν ἀποδώσει, οὐ τὴν 

ἀστείαν μόνην (858), ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν φαύλην χωρὶς τῆς 

ἀστείας, δῆλον, ὅτε ἑχάστῳ ἀποδώσει χατὰ πᾶταν 

φαύλην, χαὶ κατὰ πᾶσαν ἀστείαν πρᾶξιν. Ὑπολα!ς 

θάνω δὲ, ἐν τούτοις πειθόμενος χαὶ τῷ ᾿Αποστόλῳ, 

συμθάλλων δὲ χαὶ τὰ τοῦ Ἰεζεχιὴλ, ἐν οἷς τοῦ τε- 

λείως ἐπιστρέψαντος ἀπαλ)είφετα!: τὰ ἀμαρτήματα, 
χαὶ τοῦ πάντη ἐχπέσοντο: οὐ λογίζειαι τὰ πρότερον 

χατορθώματα, ὅτ: τοῦ μὲν τελειωθέντος, χαὶ πάντη 

τὴν χαχίαν ἀποθεμένου, ἀπαλείφεται τὰ ἁμαρτῆ- 

ματα" τοῦ δὲ πάντη ἀποστατήσαντος (80) τῆς θεοσε- 

θείας, οὐ λογίζεται εἴ τι πρότερον χρηστὸν αὐτῷ πέ- 
προαχται" ἡμῖν δὲ τοῖς μεταξὺ τοῦ τελείου καὶ τοῦ ἀπο- 

στάτου παραστᾶσιν ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χρι- 

στοῦ δίδοται ἃ ἐπράξαμεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον" 

οὔτε γὰρ τοσοῦτον ἐκαθαρεύσαμεν, ἵνα ἡμῖν μηδόλως 
ἐπιλογισθῇ τὰ φαῦλα, οὔτε ἐπὶ τοσοῦτον ἐχπεπτώχα- 
μεν, ὥστε ἐπιλησθῆναι ἡμῶν τὰ χρείττονα. 

« ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἐστηχότων, 
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου. » Ταῦτα ἀναφό: 

πΟΠΩΏ}}} δὰ ττΐαπι δροβίοίογιην ἰπ πιοπίοπι 6χοοὶ- Ο ρουαί τινες ἐπὶ τὴν μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ, ἢ, ὡς ὁ Λουχᾶς 

ΥΕΤΟΘ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΤΟΠῚ; » ρογίβοιϊβ δυίαπι γδηΐ! ἰη ψἱογία Ῥαιγὶβ δαὶ, αἱ ἀΐοαηι : « Εἰ νἱἀΐπιι5 φίογίδηι ο᾽5, σ᾽ ογ πὶ ἰΔηη08Π) 
τἀπὶ ἃ Ῥαῖγο, ρον φγαιο οἱ νον διῖ5.. ν Ρογίοοι!β οηΐπι φ]οτία γογοὶ, οἱ ᾧαΐα πηϊου πὶ 65 ἃ Ρδίγο, οἱ 
«υἷα ρἰδηαιη δι ργαιία βίπλ εἰ νυ 6. Ουὐο ποη ροίδϑι οάρθγα αὶ ἱπάΐβοηβ 681 δια {1:0 ργιδι Πολεοπὲ. 
Νὰπι ΕἸ Π 5. ΠΟ. 5 ναπίθτιι8. 681 ἰῃ πια)οδίαίο Ρδιγὶβ δυϊ ποῃ 5018, 56ι1 οἰ" Δη 5615 8015. Εἰ 5ἱ ἐμ! ΠΠ|βεΓὸ 
ῬΟΙὺΒ οἴ η65 σΟΟρδγδγίος Υογυ], φυοά ἴῃ βαρίοιἶα ἀδπηοπϑίναίαν, 4φιοά 65ι ΟΠ γϊοία5, Θομ θη ἴθ 65 οἱ, ΥἹ- 
ἀομῖ5 σιομηοίο νομπὶϊ ΕἸ Π 5 Ποπιΐηΐθ ἴῃ πηα]δβϑίαια Ῥαίγὶβ δῖ οὰπὶ ΔΗ66}18. 5158. ΑΠδ6]} δηΐτ ἢΠ|05 50Νὶ 
ΡΓΟΡ ΘΙ ΔΓ ΠῚ ΒΘΥΠΊΟΠΘΒ : 6ἱ υἱάδ δί ροῖ88 ἀΐδογο αυοπίδηι ργορ!οἰᾶγαπι 80 ΓΠΙΟΠ. 458 4] Ρ. 1.8 8ι1π| ρᾶ551 ΑΠΙὸ 
Ἰϑιϊυ5 ὙοΥθΐ δάνομειπι, σοη θη: ΕΠ 9} 108 ἀγάηὶ ἢ Πα θεπ 65 βρθοίθπι ποι6 ἀδοώγοπὶ, βόοιθα!η βίη τυ - 

Δ ΘΩ ἐν} 15. ον πο πα οηεἶ5 σροοίεπι ποχιο ἀθοογοηι. 5[ὁι} δαΐοπν γϑμὶ! ΕἸ 5. Ποην 5. 1ῃ. ρον ΡΑΙΡῚ 
81, 516 ργΟρ ΠΟΙ ΑΓΙΠῚ ΒΘΓ ΔΘ Π08 ΔῈ ΡῸΠ ἴΔο1 νοπΐαπὶ οαπὶ 60 ἴῃ πιδ)οϑίδιο ρεουμάθπι 5 πα μα πὶ Υεγθὶ 
νϑηΐδη 5 ἴῃ τι] οδία! 6 : ΄αΐα τ06 ΡοΒβίυ1}6 δὲ δηΐ6 δρὶ εἰ ΠΠ16Γ δοοαπάσπι νϑγιδίθαι ἐμ 6} Πσογα ῥγορίοία- 
ΓΌΠΙ ΒΟΓΙΠΊΟΠΟ5, πἰδὶ οι) ΒΡ 418) ἰμι0Ποοία αν Γασγὶε νϑυθιεὶ ΟΠ ἰδεῖ, υἱ ν᾽ ἀοδηΓ δίμνι! ἈρράΓοΓΟ 1 μᾶς 

Ἰοδίαιο. Ουλο δυΐθιῃ ΠΝ} υβτηοι! Υ οὐ θαι υομοῦῖν οὐπὶ Δ 50}}5 5115 δι} βθησαπι ΟΓΟ ΘΙ 8, ἀδιυλι ἀπϊουϊιδ 
(ἰ φἰογία δυλ οἱ (ὁ εἰλυϊίαιο διροίογι ϑυόγαπι βοσυπάσηη δοίην τ δου )υβαα 6 : υοηλῆν αυδη10 ΠΝ 
[ἀδεῖι ἴῃ. ἀοίῖυι.5 515, [Δ 10. 5ρ01118}108. ἐμ 6} 41 ΟΠ γἰϑίαιη, γε] ργορίνείδϑ ᾿ρϑ5. , 

51. « Απιοι ἀΐου νοθῖβ, φασμίαμνι βυνὲ αι ϊάαῃι [6 δίδπίο5 φαΐ ποι συδίαθαμ! πηογίθπι, ἀοπαο νἰΔθαπί 
ΕἸ Ιατη. Ποιῃἶαἰβ νοπίομ θη ἰ ΤΟ5η0 810. 1 {Π0 ἰοπιρογο, αϑϑαιηρϑὶν ϑόβαβ Ροΐγαηι, οἱ ϑασυθαμι, εἰ ὀυλῃη 

1 ἢ] Οογ. ν, 10. 156 260}. χυμι, 31, 22, 27, 28, 532. 11 Μαιι|ν. χυι, 28. 

81) (οἠι!. ναι οαηυ5 οὲ Ταγίΐδηι5, αὐτοῦ, Ὁ ηἶκὶ βοουπάμππι θα 4118 ραϑϑὶὶ 60 ΜΝ τὲ 40 18 
Ἃ 82) Πρᾶξιν. ὕνι5 σοίοχ Παλοῖ τάξιν. 

85) ὕθιι5 οὐχ, παραστῆσαι. 
(84) Τὰ διὰ τοῦ σώματος. ἴιὰ Ταγεαἰ απυ5 αάυ. 

Ματοῖον. 11}. ν : « ὕι τεείρίοι αμδαυίδᾳθ αυδὲ ρὲῦ 
οοΥνυδ δι πηϊϑὶῖ, οἶνα θομα"}, δἶνα πιαΐαπι; » οἱ 86 
τοδιγγθοίἑοη : « ὕτπ| ἀμυϑαᾳυΐδαᾳιο ταροιῖοῖ, ας μοῦ 
ΠΟΓΡιι5. βδοι πάν) αυ ροπϑίί, ΠΟ ΠΊ, 56 ἈΠ ΠῈΣ» 
[ἃ εἰ ΟἸιγγϑοβίοπιι5, οἱ Τιοοΐοτοίυ 5, οἱ ΟἸζοιινο- 
πἶὰ5 : ἰίσ) γα! 50. δϑοιΐρίι5 Αιμμθγοβὶο σομμθιία- 
τίυϑ : « Βοίὰ οὐγροτῖν; ν οἱ Αὐιβιίπυβ : « βὅθοιι- 
«πὶ ὁ 40 ΡῈΓ ΟὐΓρὰθ βουδίι; ν οἱ Ῥυεϊπιαβίυβ 
« Αυἱά οδί δοσυμάσμι οα πὴ ΠῸΓ ΦΟΡρι5. ζοδὴ ἵν 

τσ πω. -.-- - τὸ τς ------ 

ούγρογα {||} » {1 οἰίαπι Εγαϑιπυβ, οἱ Ῥαρπίηυϑ, εἰ 
Ρίεγαιο Νον. Τοϑι. δι ἴοποϑ. ΝΟιμν}1.5 (Δ ΠΝΕῚΙ ιλ- 
θὸπι : τὰ ἔδια τοῦ σώματος " αυδηῖ ἸΘΟΙΙΟη6Πὶ 560" 
05 681 νυϊφαίιβ ᾿μίΘΓρνῸΒ : ε ὕΣ τοίογαι ὑπυδ40}5- 
απ ῥγορεῖα ςογροῦῖβ; ν» οἱ Ἐδυβίυβ [οἰ οι5ἰ5 ρϑΓΙ. 
γππν ἴοπι. Υ͂ ΒΙυ!. Ραιν. ϑγυίδσα δυΐοηι Θά 0, ΤΊΔΩΩ 
« ἴῃ σοίροτα δυ0, » αυειηφἀπιούυηι ΔΑνδυϊεᾶν εἰ 

ΦΕυορίοα, μος 68ι, διὰ τοῦ σώματος, ργαίογιμ!δδθ 
δὐιίου!ο τά. Ηυετιῦβ. 

(85) μόνην. Ουάοχ Ταγι ἴδηι, ἐκείνην. 
(80) {ἀτ᾿ν, ἀποστήσαντος. 
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φησιν, ὀχτὼ ἀνάδασιν τῶν τριῶν ἀποστόλων εἰς τὸ Α δι1ΠῚ Θ6ΟΓΒΙΙΠῚ ΟἸΠῚ 9081: Δ8ΘΟηβιιπὶ, αυἱ ροϑὶ 5Β6χ 
ὑψηλὸν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν ὄρος " καί φασιν 

εἰ οὕτω διηγούμενοι, ὅτι οὐχ ἐγεύσαντο θανάτου Πέ- 
τ-ρος χαὶ οἱ λοιποὶ δύο, πρὸ ε τοῦ ἰδεῖν τὸν Υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐλθόντα ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ (87), ἐν τῇ 
δόξῃ αὑτοῦ. » Ἰδόντες γὰρ ἔμπροσθεν αὐτῶν μεταμορ- 
φωθέντα τὸν Ἰησοῦν, ὡς λάμψαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 

καὶ τὰ ἑξῆς, ἑωράχασι ε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 

ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει. ν Καὶ γὰρ ὡς περιεστήχασι βα- 

σιλέα δορυφόροι τινὲς, οὕτως « Μωῦσῆς καὶ Ἠλίας ὥφ- 

ἔσαν » τοῖς ἀναδεδηχόσιν εἰς τὸ ὄρο; ε« μετὰ τοῦ 

Ἰησοῦ λαλοῦντες. » ἴλξιον δὲ ἐπιστῆσαι εἰ ἐπὶ τού- 

«οὺς (88) ἀναφέρεται τὸ χαθίσαι ἐχ δεξιῶν χαὶ εὐω- 
νύμων τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, ὡς τό, 

ε ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται, » διὰ τούτους λελέχθαι. Αὕτη 

ἀἶο5, ναὶ, ὧἱ δἷἍ Ποᾶ5 ᾽δ, οοἴο οοπιίεὶς; οἱ αἰυμὶ 

4υΐίθπι 4υἱ ὀχροσβίτοηοπὶ Δι: ἰυδυΐαγ, ποὺ 805 

5δίλ556 πηοῦίθη Ῥοίγυπι οἱ γο 105 ἀι105, δη(Θαθδπι 

« νἱάογίηι ΕἸ πὶ Πομλ πἰ5 ναί θπίθπη ἰπ ΓΟρη0 500, 

οἱ φοτία βιὰ ν᾽, » υἱάδηιθβ δηΐπὶ ἰγαπϑίογπγαί πὶ 
δοθύπι σΟΓΔΠῚ 86, [18 υἱ Βρ[6πιίαγει (Δοΐ68 6}0.8, εἰ Γδ- 
᾿ἰἴᾳυ8, νἱάδγαηΐ ε τορηιη θα γοπίθηϑ ἰμ νἱγία!6 Ἶ5..» 
Θυσπιδάπιοάυπι δηΐπι γέβοπι 5816}}}165 αυϊάδπι οἷτ- 

ουπιδίαῃϊ, ἰ14 1ϊ5 4] σΟηδοσηἀαγαπῖ πηοιίθπ), 4 ΔΡ- 

Ρᾶγυόγυιῖ ΜΟΥδ63 οἱ ΕἸΪὰ5 εὐπὶ δόβὰ Ιου δη (68. Ἶ᾿. » 

Μεεῖῖο δινίθπ δι  πιδἀνογίογίηλι5 δὴ διὰ {Π|05 γοίογδίν 

βοϑϑίο διὶ ἀδλίογαι οἱ δι} δἰ ηἰβίγα ϑοινδίυγί5 ἴῃ 

ΠΠΠ|85 γεσπο, ἴα αἱ ΠΠυἱ 35, « βαἀ αι υ5 μᾶγαϊυηι 

ο5ὲ, » Ῥγορίον ἢΠὺ5 ἀϊοίυπι 511. Πς δυίοιμ ὀχροβίι!ο 
δὲ ἡ διήγησις περὶ τοῦ μὴ γεύσασθαι θανάτου τοὺς 8 ἰοεΐ {ΠΠΠ8, 40 Δροϑίο!! (γὲ5 ᾿Ἰπογίθηι ποθὴ σιιβίλϑϑο 

τρεῖς ἀποστόλους, ἕως ἂν ἴδωσι τὸν Ἰησοῦν μετα- 

μορφούμενον, ἁρμόζει τοῖς, ὡς ὁ Πέτρος ὠνόμασε, 

« γενομένοις ὡς ἀρτιγέννητα βρέφτ,, τὰ ἐπιποθοῦντα 

τὸ λογιχὸν ἄδολον γάλα, ν πρὸς οὖς ὁ Παῦλος λέγει" 

« Γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, » καὶ τὰ ἑξῖς. Καὶ 

πᾶτα δ᾽, οἶμαι, ἡ πρὸς τὸ ῥητὸν οἰκοδομεῖν δυναμένη 

«κοὺς μὴ χωροῦντας μείξονα διήγησις γάλα ἂν εὐλόγως 

ἐνομάξοιτο, τὸ ῥέον ἀπὸ τῆς ἁγίας τῶν Γραφῶν γῆς, 

τῆς ῥεούσης μέλι χαὶ γάλα. ᾿Αλλ᾽ ὁ ὡς ὁ Ἰσαὰκ (89) 

ἀπογαλαχτισθεὶς, ἀξίως εὐφροσύνης καὶ δοχῆς ἣν 

ἐποίησεν ἐπὶ τῷ ἀπογαλαχτισμῷ τοῦ υἱοῦ ὁ ᾿Αδραὰμ, 
ζητήσειεν ἂν τὴν ἐν τούτοις χαὶ πάσῃ Γραφῇ στε- 

ρεὰν (90), οἶμαι, οὖσαν τοῦ βρώματος μὲν, οὐ στε- 

ρεᾶς δὲ τροφῆς, καὶ τῶν ὀνομαζομένων τροπιχῶς λα- 

χάνων, ἅτινα τῷ ἀπογαλαχτισθέντι μὲν, οὐχ ἰσχυρῷ 
δὲ, ἀλλ᾽ ἀσθενοῦντί ἐστι τροφὴ, χατὰ τό" ε« Ὁ ἀσθε- 

νῶν λάχανα ἐσθίει. » Ὁμοίως καὶ ὁ ὡς Σαμουὴλ 

ἀπογαλαχτισθεὶς, χαὶ ἀνατιθέμενος ἀπὸ τῆς μητρὸς 

τῷ Θεῷ (αὕτη δὲ “Αννα ἧν, ἥτις ἑρμηνεύεται χά- 
ρ'ς [91]}, καὶ εἴη ἂν τῆς χάριτος υἱὸς, ὁ ζητῶν, ὡς 

ἀἰϊευπίυγ ἀηίοαύδι δοδιιπ νἱἀογίη! (Γαπϑίογιηδίυπ), 

15. σοηυθη 4, βίου ἃ Ροῖγο ἀρροϊ]δίαν, (λοι 

δι} « δίευ! πιοάο φορὶὶ ᾿ Δπ|6 5, γι! ο }}} 6 51}6 
ἀο]0 ἰδο σοηῃοιιρίϑοοηίο5 "5; ν }}}}}5 41 Ῥδι]ὰ5 ἦἢ : 

« [μ80 νοϑὴβ ροίυπη ἀδαΐ, ποη δϑοδπὶ, » οἱ φυξ 86- 

φυυπίυν. Α΄ς οτμηδπὶ αυΐθοπι ϑοτί ρίας ἐχροϑὶ ΟΠ δῖα 

αὐ 695 δἰ ἰοὰὶ αυΐ πιᾶ)ογα σάρεγα ποι] ροββαῃί, 

ἴδὸ γϑείς ἀρρο!!αγί ρυϊ0, ἃ βδποί δουρί αγάγαιη 

Ἰοῦτἃ δηηδιΔη5, 4005 ἰδοῖα οἱ πη 0} } μι Πα, 564 χυὶ 

ἃ ἰαοίς ἀδρυΐβθιιβ δδὶ, φισπιαὐπιοιδιπ) [δᾶ "δ Ρ᾽Ὸ 

ἀϊφιυΐιαῖς Ἰφελἴ55 οὐ οοηνίν! φιοι 5.51. οεὐπὶ {ἢ πὶ πὶ 
80Π| ἃ ΠΙΔΙΏΠΊ8 ΓΟΠΊΟΥΘΡΟΙ ΑὐΓΔ δηλ ΘΟ ΟὈγΑΥ, ἴῃ 
ϑι18. οἱ ἱπ ἰοία ϑογίριυγα αιςβϑίνογι οἴθυπι, 4υὶ 
Δ]1ΟΥ 65. ἃ}» 60 οἶϊ)ο 4ιΐ οἷυ5 φυϊάοπι αδὶ, ἱ 4]}- 

τηθηίυ π) 501} 11 Π01} οδῖ, οἱ αἰϊυὰ αἷν ἰ}5 αυδ οεγᾶ 

ἰγορίοο ἀρμϑι]δηιι, 4185 οἱ φυϊάθηη εἰθυ5. συ ἀεὶ 

ἃ Ἰδοῖα ἀσριίβιιβ 65., αἱ γοθιϑίυ8. ποη ὁδὶ, βοι ἐπ - 

118, ἠυχία 14 35 : « Οἱ ᾿ΠΠ Γπ 5 651, Οἷ11.5 Ἰπδηυ- 

οαἱ. » δ᾽)  Πογ 4υΐ 40 υθογα,, δίουι ϑδπιιοὶ ἀδάιι- 

οὐ 681 ἾἾ, οἱ ἃ πιδίιγὰ ειἃ 9.60 σοῃβθογαίιβ (866 

ΥΕΤΌΒ5 ΙΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ὠ6ΠΊ [ΓΔΙΓΘΠῚ 6}0}5 ἴῃ Π]ΟΠ 6 πὶ ΘσοοἾσ ΠῚ 8ΘΟΥΒΌΠΙ, οἱ ἰτδηϑρσιγαί!5 δὲ Δηῖο 605. » Θυἱδαπι δὶς ἱπιο!! συηΐ, 
ηυοπίδηι ποη συβίλνογιν! πηογίαπι [νΐ (γ6 5. ἃροϑβίοὶ! θυ υϑαυδπ) νἱάδγοηῖ ΕἸ Ποιηϊηἷ5 νη οηί πη ἴῃ ΓΟΡηΟ 
800, οἵ ἴῃ ρίογί δυἃ. ΥἹάρδηϊο5 Θηὶπὶ 8Δπ|6 56 φ6βιη) ἰγδηϑι ρηγαίαπι, [4 υἱ Γι! ρεγοὶ [Δο]65 615 ἰδ] τ 8πὶ 50], 
εἰ νϑϑαἸ πιο οδπἀἐβοθγθηὶ δἰουΐ ἰπ|6, νἱάογυηὶ Γοσηθτῃ θ6ὶ υοηΐθπϑ ἴῃ νίγίαϊθ, Ναιῃ αυσιδα πο ά 1} δὲ 
εοηῃπἰϑίδηϊ Εἰγοᾶ ἱπηρογδίογομπι 4! ἀλη) δγηϊαιὶ, 5. Μογβδ5 οἱ Ε}1Δ5 υἱϑδὶ σαηὶ εἶγοᾶ ("} γἰβία πη οἷ5 σαΐ ϑύθη- 
ἀδγδηὶ ΒΌΡΕΥ πηοη 6 ΠΊ ΘΧΟΘΙ5 8) ΔΡρΆΓΟΠΙΟ5 ἰπ ΠΙΔ)δίαιο, οἱ Ἰοψιδηῖο5. οὐ ὅόδιι αἰοο δι δχίἐαὰπὶ 705 
ααοπὶ ἱπηρὶεἴατυ5. ἐταὶ ἰπ δογυβαίοπι. ΠΠπς διιίδπ) οχροϑβὶε0 αυδιὴ ἀἰχίπηι8., σοηγνοηΐ! οἷ8 αυἱ (4105 διηϊ, 
νπνὴν μοιηΐπαὶ Ῥοίγιβ, (οι ε δου! πιοάο ροπογαι! ἰπίδη 05, ἀ65: 46 Δ π.6 8 ΓΔ ΟΠ θ}}]6, οἱ οἰηα ἀοῖο [Δ6. » 
ἀ 4008 οἰΐδηι ῬΑι]υ5 ἰοαυθθαίων εἰ 60 Π5. : « μᾶς νοῦῖα ροίατῃ ἐδάϊ, ποι δϑοδπι; ποιάππι δηΐμι ροίθιϑιϊβ 

δβοὰ πο ἀβ4ι6 λἠΠπς ροία8ι|8. » Εἰ οἴπποπὶ Θχροϑί (06 πὶ 4185 δδοιπάτιιν τοχίι πὶ ΘΧροπί Ια Γ, οἱ ροίεϑὲ τεὐϊ- 
(ἰεᾶγα 6058 41 Ἔχροβί εἰσ θιῃ ποθὴ σαρίαπὶ [ὈΥΕΟΓΘΠΊ., ἈΥΡΠῸΥ γοοία ἰὰς ΔΡροΠ τὶ, αιοΐ Πυϊὶ ἀθ ϑαοία 56γι- 
ἀυγΆΓΙΠΊ ΤΘΓΓ. (}} Δυΐοπ) Δ ]δοίαίι 5 66ῖ, φοπμδαπιοάπηι ἰδᾶλς, ἀἶσπυβ ἰμ}}|Ὰ οἱ βιδοοριίουα φηϑηὶ (6οἢ 

1. Δ ]δοιαιίοπα {|| Αθν Πα πη, 81π6 ἀα 0 4ἀανοὶ οἱ ἴῃ 5.15, οἱ ἰη ὁπνηΐ δογίρίαγα [ογιϊογθηι εἰριπη, οὶ 
ΔΙίοῦ δϑὶ δ 60 οἷ"ὸ 4υΐ οἴμυ5 φυνίοπὶ εδί, 561 ἤθη [ὉΓι15 οἶθιι5, 41} Δρροι!αῖαν οἷδγα : 4] ΔὈ]δοία!ο 4}- 
ἀσπ, ποὴ δυίθιῃ [ὉΓΙ], δϑιὶ ἰπἴγηιο ἐδ οἶθιι5, βοουπάυπι 404 αἰ. Αροβίοίυ : « Οἱ Διιΐδην ἰπιδίυγ Οογὰ 
τηληάιιοοῖ; » 5ἷς εἰ βϑπηιὶ δ] δείαϊι5, οἱ ἰΓγδηϑηυΐδίυβ ἃ τηδίτ6 84. θουπ), οἱ δρροβίίιι5 )60 ἃ πιᾶῖγο, {8 
τοσαυδίυν Αππὰ, ἰμιογργθίαϊα ΠΟ γαΐοθ, σγαίία, οἱ 8ἷ αυΐδ [δὶς συϑιία {ΠΠπ|8 αἱ φυγαὶ φυδϑὶ ἴῃ το μ]0 
εἰ πυΐϊγὶυ 5 ΟΔΓΠ65, 5811018}}} 65604}}} ρογίςοίογυ) δὴ} οἱ ϑαοογάἀοίη). 

15 1υς. Ιχ, 28. ." ΜΆΠ}. χνυι, 98, "5 Μῶάτγο. νη, 59, 3: ΜλιΠι. χανε, ὅ. 
"ν 3. 51 (ογ. ν,11. δ᾽ οι. χχι, 8. 35 Τἴ0η]. χιν, δ. 571 Παρ. τ. 35. 

(81) Ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοὺ, εἰς. Ουϊίδην Νονὶ (89) Οοάεχ Βορίυ5, ἀλλ᾽ ὡς ὁ Ἰσαάχ, αἱ ἰηἴτα, ἐπὶ 

35: Μ τ. χχ, 95. 3531 Ροίγ, 

Ταεβίδπιοι! οὐ ιο05. ΠΆθοηϊ, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ, 
4111, ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. τηδίηααδ ἸδοΠΟΠΟ Πα Ονίφοιοβ 
ξοπιρίοχιι!5 68. 

(88) ἀοάοχ γαιϊοδιι5, ἐπὶ τούτοις. 

τῷ ἀπογαλαχτισθῆναι. 
(90) Στερεάν. ἴ,ιοᾳο ἑτέραν, οχ νοίοΓί γογϑίοπο. 
(31) Ἄννα ἦγ, ἥτις ἑρμηνεύεται Χάρις. δ ὯΠ 



4005 ΟΔΙΟΕΝΙΒ 108. 

ααΐοι Αηπᾶ ογϑί, 488 ἱπίοαγργοίλίυν σγαιία )}, 5] Α ἐν ναῷ τρεφόμενος, Θεοῦ χρέα, ἁγίαν τροφὴν τελείων 
αυοίυς οἱ ἢ φγαιία ΑἸ 8, Ποῖ σάΓη68 συῶγοιδ, 
τδποίπη υἱάοἰΐςει ρογίδοιογαπι δἰ πλὰΐ δὲ ϑδοογιοίαπι 

οὐὔυπη, υἱροῖα ἰπ (οιηρὶο θ6] πυιτῖιυ8. 

53. θυα: ογρὸ δ Ἰοσυπὶ ργοροβίίιπι δροσίδηιϊ, 
"86 005 'π ργφβθη ἃ 8ι1| : ἐγὰπὶ ΠΟΠΠᾺ})1 δι ηι685 

ἐο ἴωςο αυο δέδθι5, οἱ χα ΠΑΌΟΘὨΐ65 δρυά 365υπὶ 

Δηΐῃ5 γοϑιϊ βία, οἱ ροάσι! ΠΟγα πὶ βίαγα ἁἤίηθ οἱ 
ἐγας 46 αυο ἀἰχὶξ ᾿ἰἸυὰ Μογβο5 δ : ε« πο δὐυϊδιη 
δίδιὶ ἰὴ τηοηι6 φιλάτγαρίηία ἀΐαθι5, ἂς φιδάγασί 

ποοιθι5; » αυὶΐ οἱ ἀΐζηι8 ΠδὈϊυ5 651, ουἱ Ὸ ἦ : 

« Τὰ γογὸ ἢἰς 5ίὰ τηθουπὶ,, » ἀϊσογοηιυῦ ἃ 60, ἐΐ- 

ἔπυπὶ ουπὶ ᾿υἀϊοαηῖα αμΐ ἀρια 86 βίαγοί. ΗΠ ρογτῸ 

αυἱ ἀρυὰ 36βιπὶ δίδηϊ, ο. 6δὶ, ἰη γεγθο Ποΐ, πο 

ΟπΊπο8 Φ ΠΌΔΙ ΕΓ σἴδῃί; δδί δηΐπὶ σογιπὶ αυϊ δριμὶ 

δεδυπὶ βίαπὶ, δήὲ ἰηνίσοπι αἰ δγοηια. ΝΌΏ Οπιηθ 8 

Ργοίΐμιάα ᾳυὶ δίδῃη! δρυὰά ϑεαγνυαίογοπι., βὰ δχ 1118 

ΠΟΘΏΠΌΝΙ,, υἱροία αὐυἱ πιοὶίνι8 δίθηι, ποη ρυδίδηϊ 

πιογίθη), ἀοποο υἱάδγίπὶ γαγθυτι αιοὰ ἰπι8ῦ ΠοιΝ}- 

Π68 γεγβαίυ πη δῖ, εἰ ργορίεγοα ΕἸ 5 ποπιΐπίβ ἃρ- 
ΡΠ δίυν, νομί ἢ 8 ἴῃ ΓΟΩΠΟ δυ0; π6ὸ θηἰπὶ αυοιΐ68- 

εαὐπαυθ νου ΐς δοδυδ, ἴῃ ΓΟΒΠΟ δ00 γὙϑηὶῖ ; αιιοηΐδπι 

ἐϊ5 φυῖ ἱμλἰδιίυν 14}18 6δῖ, αἱ οὐπὶ ἰρϑυπὶ ὕδυυυηι 
559. πεαὺυς φίοτίοδβιπι υἱάθδηϊ, πδᾷιθ πιᾶσηπι, 

86. πλυ} 5 6χ {ΠΠ|5 ἰπίογίιι5, ἀϊσαηὶ 35 : « Υἱάϊηπιυβ 

Θυπ), οἱ Π0η δ θοθαὶ βρθοίοπιμ, ποαυδ ἀδοογοπὶ, 8.4 

ΒΡΘΟΐ65 608 ἱμμοπογαία, ἀδβοίθϑ Ῥγθθίοῦ ΟΠΊΠΘ8 

Βι108 ποπηΐηυπι. » Αἰφυς ἰὰ αφυΐάοπι ἀδ ρυϊδοὶβ 8υ5 

ἰομῃρογῖθυ5 ἀΐοθηϊ, φαυὶ νἱάοτίηι ρἰοτγίδαι 118, αὐτὶ 
Ἰ646 βρθοίθπι εἶβ, πό416 ἀδοογοη ογθυ πὶ ἢ Δ06- 

μαι ἰμἑεἶο,, Ῥγουί ἴῃ ϑγυάρορα ἐπι !ρεθαίαν. Ὑογθὶ 
ἰξιίυν αυοά ρτίπεϊραίυπι δυροῦ οἴηπα Ὑϑγθυπ) Δρογ- 

εἰδδίπηθ βυπιρδὶ!, τρία ἀϊρη 88 σοηδρίοι 65ι, 4υ:8 

ἅμα χαὶ ἱερέων. 

Τὰ οὖν εἰς τὸν προχείμενον τόπον βλεπόμενα ἐπὶ 
τοῦ παρόντος ἡμῖν τοιαῦτά ἐστιν" ἧσάν τινες ἑστῶτες 

ὅπου ὁ Ἰησοῦς, χαὶ ἐρηρεισμένας ἔχοντες τὰς τῆς 
ψυχῆς βάσεις παρὰ τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἣν αὐτῶν ἡ τῶν 
ποδῶν στάσις συγγενὴς τῇ περὶ ἧς εἶπε Μωῦσῆς στά- 

σει ἐν τῷ" ε« Κἀγὼ ἔστην ἐν τῷ ὄρει τεσσαράχοντα 
ἡμέρας καὶ τεσσαράχοντα γύχτας, » ἀξιωθέντι χαὶ 

τοῦ (93)" « Σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι μετ᾽ ἐμοῦ, » λεγομέ- 
γου πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀξιοῦντος αὐτὸν στῆναι 
καρ' αὐτῷ. Οὗτοι δὴ οἱ ἑστῶτες παρὰ τῷ Ἰησοῦ, 
τουτέστι παρὰ τῷ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, οὐ πάντες ἐπίσης 

Β ἑστήχασιν' ἔστι γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἑστηχόσι παρὰ τῷ 

Ἰησοῦ πρὸς ἀλλήλους διαφορά: διὸ οὐ πάντες οἱ 

ἑστῶτες παρὰ τῷ Σωτῆρι, ἀλλὰ τινὲς αὐτῶν, ὡς βᾶ- 

τιον ἑστηχότες, οὐ γεύονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι 

τὸν ἀνθρώποις ἐπιδημήσαντα Λόγον, καὶ διὰ τοῦτο 

Υἱὸν ἀνθρώπου χρηματίζοντα, ἐρχόμενον ἐν τῇ βα- 
σιλείᾳ ἑαυτοῦ" οὐ γὰρ ἀεὶ, ὅτε ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς. ἐν 

τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ ἔρχεται" ἐπεὶ τοῖς εἰσαγομένοις 

τοιοῦτός ἐστιν, ὥστε εἰπεῖν ἂν αὐτοὺς βλέποντας αὖ- 

τὸν, οὐχ ἔνδοξον, οὐδὲ μέγαν, ἀλλ᾽ ὑποδεέστερον πολ- 

λῶν ἐν αὐτοῖς λόγον" « Εἴδομεν αὐτὸν, καὶ οὐχ εἶχεν 

εἶδος, οὐδὲ κάλλος" ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐχ- 
λεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.» 

Καὶ ταῦτα ἐροῦσιν οἱ ἰδόντες αὑτοῦ τὴν δόξαν περὶ 

τῶν προτέρων ἑαυτῶν χρόνων (95) ὅτε κατὰ τὰς ἀρ- 

χὰς οὐχ εἶχεν αὑτοῖς εἶδος, οὐδὲ κάλλος ὁ ἐν συναν 

γωγῇ νοούμενος Λόγος (94). Ἔστιν οὖν βασιλιχὸν 
ἐμφαινόμενον ἀξίωμα τοῦ τὴν ἐπὶ πᾶσιν λόγοις ἀρ’ 

τα» παπαττεια: Σ.-:... 0 “ΉΉΞΙ:......-.-. τ...... ὦ ... 0 00. ....-΄΄οὃὔὃ ᾿ πὰς ..,.. -- 

ΥΕΤΌΞ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
52. Οὐ" λυῖοπι υἱάθηίαν πη μ] ἰπ ἸοΩ0 ργαβοπίϊ, βιιηὶ ἰδίβ. Εγαπὶ φυϊάαπι δβιϑηίθβ υδ] βιαῦδι δεϑι5, αἱ 

[υπάλια8 Βα Θι 68 δριὰ ΟΠ γί βίυπι δηΐπηᾶ 8565. ΗἾ Ἔγβὸ βίδθδηι [θ᾽ ἀ6πὶ ἀρυὰ θβιηη, ἰά 68. ὕδγθαπι θεὶ, 
464 ΠΟΙ) ΟΠΊΠ65 240 11{6Ὶ διδυδμηῖ. Εδὶ δηἷπι οἱ ἰπι6 Γ 608 ηυἱ δίδυδηϊ δρυὰ 2όϑαπι, δά αἰϊεγαίγυπι ἀἰῇετγεπιία 
βίαπάϊ. ΡῬγορίεγθα "0 ΟΠΠ68 αι διδθαηὶ ἀριιὰ 3οβιπι, βεὰ ηαϊἀδπὶ δχ εἷβ αυδϑί αυΐ πιο! διαῦδη!, ἀΐ- 
οὐπίυν ποἢ ρυδίᾶγε τηοτίοπι ἀοπος νἱάθαηξ γογυυπι Ὠεὶ αᾳυυὰ νεηΐϊ Δ ποπιίμεβ. 460 δυίεπι ογθυπι {Πυὰ 
αυδϑὶ ΕἸΠ 5 Ἰνοπιΐ 8 νθηΐγα ἰὼ ΓΟσΠῸ διι0 τείδείυγ, φυΐϊδ Ποἢ ΦοπΊροΓ αὐυδηάο νηΐ! Ὑγθαπι, ἰῃ ΓΕξΠΟ 500 
νϑηΐι, Εἶθ οηἷπη 40] ἰὼ ργὶπιΐβ ἱπάπουπέιυν δὰ ἤάδπι (816 6ϑὶ, αἱ ἀΐϊσαπὶ νἱάθη!68 θυ πὶ ποη φἰ ογϊοϑυπι, ποι 
πιαϑηιιη), δοὰ ἱπίογι 5. πη {15 Ποπιΐπαπι νοῦὶβ : ε ΥἹαΐπηι5 ουα, οἱ ποῖι μδυουαὶ βρθοοίθηι., πεῆι6 ἀεῶ- 
ΓΘΠ; 864 Βρ6 0165 6]0.8 βὶπ6 πόμα, οἱ Δ γοεία μγῷ {}1|58 ποπιίναπι. » Η:ὸ ἀϊοαπὶ αυὶ νἱάθηι φοτίαπι 6}05 (ὁ 
ρΡιφίογιεἶ5 ἰθημροτγί 08 515, {υδηο ἰμ ργπι}8 ἤθη νἱάθθαίυγ οἷ Ὑογθιπὶ ᾿α θῸ ΓΘ 5ροοῖοπὶ φ] ΟΓΙΟΒ8ΠῚ 566." 
ἄυσαι αυοά ἰπ ρεἰπιογϊο 500 ἱπιοι!φεθδηι. Εγχο οχίγα ἰϑίυμα νυϊσαγοπὶ οἱ πηϑη[65{8ϑἰ πιὰ πὶ ἱπιο !δοίυπι, 
ἀθπὶ ἴῃ ῥγϊριογάϊο δὺ0 ἰηιε! συμ! δοοοάθπιοβ δά Πἀ6π), 6δί 8|1411}5 ἀἰβηΐοῦ, εἰ αι28ϊ γϑκα} 15 ἐπι οἰ οοίυΣ ἰα 
ἜΥΡ0, 406 10) ΠΟῚ ΟΠΊΠ6Β δίδηιθβ δριμὶ δβυπι υἱάθηϊ : βδὰ 4υὶ ροδϑυηῖ εἰιπὶ βοαυΐ ργιβοθθηίθιη οἰ 4βοεῃ- 

ἀδηίοπὶ δυρον Ἔχ θίβαπι δὺδὲ ΠΙΔπἰ [ἐβίδιοπἰ8 πηϑηί6πι, 4υΐ διηΐ σἷουϊ Ροΐγαβ; 4ιοπὶ βιιργα ἀθϑογιρϑίπη8 γεὶ 
δίοαι {ΠῚ τοπίτγαΐ φαΐ παϑουμίν ἐλ πιαρι !οαυΐο θ6ἱ ἐομϑι 18, οἱ τηϑρυ θα ἙΟἸ 5 οἰαπιαπεὶβ δὰ 605 40] 
μά θθη} ἀυγο8 οἱ βϑδρία, [511 Ἔγροὸ φυὶ δυμὶ δίουϊ Ροίγα8, ν6] βίου! {ΠΠ1 τοιΐῖγα! δάσοθι8 δὲ δοδηπος, πὸ 
“ϑίαθυμ! πιογίοπι, ἀοηπθο νἱάογίηι ΕἸ Π πὶ Ποπι 5 νϑηϊοπίθιῃ ἰῃ γορῆο 800, οἱ ἱπ μίοτία 518, δἱ γεβθυπὶ 
θεὶ νϑηΐδιδβ ἰῃ νἱγίαιθ. ὕι δυυΐθιη πιδη οδιΐυ5 ἀχροηδίηι5 αυϊὰ 5.6 νθδγα Υογθαπι νϑιΐθῃ5 ἰῃ) ΓΕβηΟ 800, εἰ 
ἴῃ φ!ογία βδυᾶ, εἰ φυϊὰ 5ἰφηϊβοοῖ νἱάθγα γαρηυπὶ [)εῖ γθιηΐθηβ ἴῃ νἱγία!ο, βῖνα ἄϊπι οχ δὲ δρίϑινδοί ἴῃ οονάϊθυ8 
ποϑιι 8, ϑῖνθ ἀπ πὶ φυφγθιῖθυ5 ἱπνθηίμαν, βῖνα ἀὰπὶ ἰηφγοάϊ τ ἰμ οοφὶ [αἰ 0η.65 ΠΟΒίΓα8, πηυϑαυΐδαμ ἰυά]οοὶ 
400 ἐχροβυίΐμηιβ, ργουΐ νυῖὶ. Ὑ πη φυΐ υἱάαὶ, εἰ ἐομμργθθθηαί! ἐπιϊπεπίίαπι Υ γ}} 8εῖ, αυοί Βο γεὶ, εἰ 
ἙΟηγποδὶ ΟΠΊ6Ε ῬΟΓΒΕΆ8101168 πιϑη ἀδοίογιπι ῥΓοϊ οπιΐαπι νου δίθπι; υἱάδι ΕἸ] πὶ μοι ηἶβ, ἰά δϑὶ οεγύυμι, 
νη ἰδίοπὶ ἴῃ ΓΟ η0 800. Εἰ φυὶ Υαγθυπι Ὠοὶ ΕἸ απ νίάοι, πο 50 νη 80] νθιίθπι εἰ οοην ποθιίοπὶ δ νεγβᾶν 

π΄ Ὅθυϊ, χ, 10. 5) Πουϊ. ν- 51. 9 [50 τὴι,.3, ὅ 

(92) ᾿Αξιωθέντε καὶ τοῦ Ουἱά μἷς ἀφπάϊ σάβυπι 
ρυδίυϊεί πο} νἷμοο : οὐπὶ οἴη ἤδο ργαοούδη : 
συγγενὴς τῇ 
ἠερθιι, ἀξιωθείς. 1 ἐοιἸοπδιν Τϑινοα πιδηιϑογίμί, γ6- 
υἰμαΐμιι 8, Πὰ ᾿πέτα, Χαριέντως δ᾽ ἄν ποτε χρήσαιο 

τῷ ῥητῷ ἐπὶ φιλαργύρῳ, μηδὲν ἀνὰ στόμα ἔχζτ.’ 
ξ ἱ ἣ τὰ περὶ ἀργυρίου ἔχοντος, ργο ἔχοντι. ΠυΒΤΙΙδ. 

περὶ ἧς εἶπε Μωσῇς στάσει, ρίαμο ἀϊοὶ 95) ὕπυϑ οὐἰοχ, αὐτῶν χρόνον. 
9) ἀοάοχ γαϊίοδηυδ, λεγόμενος Λόγος. 
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χὴν φανερώτατι ἀνειληφότο; Λόγου, βλεπόμενόν τισι Α 

“τῶν ἑστηχότων παρὰ τῷ Ἰησοῦ, ἐπὰν δυνηθῶσιν αὐ- 
πῷ ἀχολουθῆσαι προάγοντ: αὐτοὺς, χαὶ ἀναθαίνοντι 

εἰς τὸ ὑψηλὸν τῆς ἑαυτοῦ φανερώσεως ὄρος. Οὗ τινες 
τῶν ὀστώτων παρὰ Ἰησοῦν ἀξιοῦνται, ἐὰν ὦσιν ἔτοι 
Πέτρος, οὗ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύουσιν (95) ἣ οἱ τῇς 
βροντῆς υἱοὶ, καὶ γεννώμενοι ἀπὸ τῆς μεγαλοφωνίας 

τοῦ Θεοῦ βροντῶντος, χαὶ μεγάλα οὐρανόθεν βοῶντος 

τοῖς ἔχουσιν ὦτα καὶ σοφοῖς. Οἱ τοιοῦτοι γοῦν οὐ 
γεύονται θανάτου. 

Τί δὲ τὸ γεύεσθαι θανάτου χατανοητέον. Καὶ ἔστιν 
ἡ μὲν ζωὴ ὁ εἰπών’ « Ἐγώ εἶμι ἡ ζωή" » χαὶ αὕτη 
γε « ἡ ζωὴ χέχρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ" ν 
χαὶ « ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν (96), 
τότε σὺν αὐτῷ φανερωθήσονται » οἱ ἄξιοι τοῦ σὺν 
αὑτῷ φανερωθῆναι ε ἐν τῇ δόξῃ. » Ὁ δὲ ἐχθρὸς ταύ- 5 

τῆς τῆς ζωῆς, ὃς καὶ ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 

πάντων τῶν ἐχθρῶν αὑτοῦ, θάνατός ἐστιν, ὄν ψυχὴ 
ἡ ἁμαρτάνουσα ἀποθνήσχει, ἐναντίως διατιθεμένη τῷ 

γινομένῳ περὶ τὴν χατορθοῦσαν ψυχὴν, καὶ ἐχ τοῦ 

χατορθοῦν ζῶσαν' χαὶ ἐπὰν λέγεται ἐν τῷ νόμῳ" 
ε« Δέδωχα πρὸ προσώπου σου τὴν ζωὴν, » περὶ τοῦ 
εἰπόντος" « Ἐγώ εἶμι ἡ ζωὴ, ν ταῦτά φησιν ἡ Γρα- 
φὴ καὶ περὶ τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ θανάτου" ὧν τὸ ἕτερον 
ἔχαστος ἡμῶν δι᾽ ὧν πράττει ἀεὶ ἐχλέγεται" χαὶ 

ἐπὰν πρὸ προσώπου ἡμῶν οὔσης τῆς ζωῆς ἁμαρτά- 
νωμεν, πληροῦται ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ λέγουσα ἀρά’ «ε Καὶ 
ἔσται ἡ ζωή σου χρεμαμένη σοι ἁπέναντι, » χαὶ τὰ 

ἑξῆς ἕως τοῦ" ε Καὶ ἀπὸ τῶν ὁραμάτων τῶν ὀφθαλ- 
μῶν σου ἃ ὕψει. » Ὥσπερ οὖν ἡ ζωὴ καὶ ὁ ζῶν ἄρ- (- 
«ος ἐστὶν ε« ὁ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταδὰς, χαὶ ζωὴν 

ΟΟΜΜΈΕΝΤΟ ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΌΜ ΤΟΜῸ5 ΧΙ]. 1055 

ἃ ποπηι} 5 δογαπι 4υἱ ἀρΡαι δόβυπι δίδηι οοηϑρίοϊ- 

ἀν, ροβίφυδπι ἱΠΠπιπὶ 56 ργϑοοάδηΐθπι οἱ δχοδί σι} 
Βυπς πιοηίθη), ἰῃ αυ0 πιδηϊ[οβίυ (Δοῖι8. 65, 60Π- 

βοοηδοπίοηι βοαυΐ ροϊυογίηὶ : 408 ΓΘ ΠΟΠΗᾺἢ οχ ἐΐδ 

ᾳυΐϊ δριιά δόϑυπι δβίδηϊ, ἀΐξινὶ οὐπβϑηίυν, δἱ πηϑάο νοὶ 
Ροίγυβ [ὑοτὶηὶ, δάνογθυβ 4υδπὶ ποη υδίδηὶ ἰηίρογο 

τυδι ροτία ν᾽, γε] ἢ}}} ἰοηΐτγα 55, οἱ φϑηΐ! ἃ πραρηί - 

Ιοφυοπεία Ὠοὶ ἰοπλη!5, εἰ παπᾶ 46 οοἶο δυνγίἰ8 δὲ 

ΒΔρίθιἶθ 65 οὐπὶ Οἰαπηογα ἀϊοεπι8. Θυΐ ἰρίίαν (268 
δυηΐ, Π)ΟΓΙΟΙ ΠΟ συπίδλιϊ. 

δὅ. Ουϊὰ δυΐδπι ὁχ ἢιΐ8 νουρὶβ ἰμ 6 ΠἸζοπάυπι δδί, 

τιοτίοπὶ διβίαγε ̓  Ας ἰ5 αυϊάαπι νἱῖα οδί, χυΐ ἀϊ- 

χὶς ὅ : « Εξὸ δπὶ Υἱίδ, » οἱ ἰρεα υίάδηι « υἱία οί 

Δυβοοπαϊία οὐπὶ Ομ γίδίο ἰη 60, ν οἱ ε« εὐπὶ ΟΠ ιγίβιυ5 
ϑρραγμβογὶϊ Υυἱἱὰ ποϑίγᾶ, ἴἅπο δρρδγονυηΐ οὐπὶ 'ρ80 » 

4υὶ οὐπὶ ἴΠ0 Δρράγδεγα τρογοπίῃγ « ἰη ρφίοτία 3".» [πἰ- 

τηΐουδ δυΐοπι Υἱΐδὲ Β0 705, φαΐ οἱ πουϊβδίμνιβ θαιπίθπι 

115. ἱπϊπιϊσογυπι ἱπὶ πιϊου5 δυοίείυ, τπηοῦθ οβὶ δ, 
αυδπ Οὐΐί δηΐτῆδ ρϑούδδ, δοῃέγαι ο πιούο 56 

μΠαϑθπ8 ἰνΐ8 αυφ Δηΐνη85 Γεοῖα δϑοηιὶ οἱ ργορίογ γοοία 

[λοῖα υἱνϑηι! σοπιησυπί, Εἰ οὐπὶ ἰπ ἰεφα ἀϊεΐ- 
ἴυνγ ᾽ : ς«Ῥοϑιῖ ἰη οοηδβροασία ἰπ0 Υἱίδπι, » ἰά ἀθ οο 

Ρτγοπιιηίίαι δου ρίυγα αυἱ ἀἰχίί : « Εφο δυπὶ νἥἃ, » 

εἰ ἀδ ἰἱπίπιϊοο ᾿Π 5, πιο ἢ αυογηπὶ αἰίθγυηι 
553 υπυϑηυΐϑηυς ποδίγαπι ΟροΥθυ5 δυΐβ ΒΟ ΙΠΡ6Υ 

εἰϊείε, Εἰ ουτὴ ἴῃ ουπδροοία νἱίδπιὶ "Δ θθηῖ6ε8 ραςο.- 

πισ8, ᾿ροἴυΣ ἰπ ΠΟΡὲ5 πη ργεοδιῖὶο αι δίς Πα θδί 8᾽ : 

« Εἰ οτγἷϊ υἱία τυ ροῃάοπϑ Δη16 (6, » οἱ 4αυ8 864] υ0η- 

ἰυγ ὑ84}6 αὐ Βες : « ΕἸ ργορίονγ δα αυδὲ ὁου}}6 (υἷ5 
νἱἰου5. » Θυεπιδἠπιοάιη Ἔγχο νἱία, ρϑπὶβ αυοάια 

τἶναβ οδί, ««ἰ ἀθ σθῖο ἀδβοομάϊ!, οἱ ἀδὶ νἱίδπι 

ΥΕΊΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 

εἰογιπι Ῥαγβιδβίοποβ, δ6ἀ οἰΐδηὶ δι148 δυϊἀθηιίδ5 ἀθογδηίεῖω, υἱθθί ἤθη 5010πὶ τορηυπὶ, δε} εἰ φίοτὶαπὶ 
Μοὶ θοἱ. Εἰ ἰδία 14}}8. ἴῃ ϑεῖρϑο υἱάοι τρρπυπὶ θ6ὶ ναί θη 8 ἰπ Υἶγίι 6, ΠῸη ἴῃ ἰῃΠἰγπιΐαι6 ; 4] δυΐθη μῸ ἢ 
6βὶ ᾿ἰὰ εοιυῇάοηβ ἴῃ γοαπο Ὠεῖ αἱ οπιπΐα ρϑ(ἱ οοηίοηίι5 5[1 ργορίον [Π 6, 564. ὁδί ἀυθΐυ8, οἱ {{ππ|ά8 ἀ6 508 
τεφηὶ, {Π|6 ποη νἱάοδι ἴπ 56 γοβῆυπι Ποῖ νθπίεη8 ἱπ Ὑἱγιῖ6. Εὺλ᾿ μος [6 νἱἀοῇ ἴῃ 40 πο. τοβηδϑὲ ρεοδϑίυτο, 
πδῸ ἱρποίαν 5ὺ} ἀοπιίπαιίοπα ροοοαῖὶ φυοά τορπϑὶ ἴπ ΘΟΓρΟΓα πιογία!! μΘΟΟΔΏΣπ|, 866 68. 80} Γεβα Θῃ] - 
πἴιιει Πδο. θ οἷϊ οΐπν Αροβίοιιβ : ε Εἰ ὁρο, ἔγαιγθβ, ποῖν ροϊυΐ νον ἰοαυΐ ηυδϑὶ δρίγι ἰδ] 108, δὰ αυδδὶ 
φΆγη δ" νι8.; 4ι1951 ράτν 15 'π ΟἸνγίϑίο, Ἰὰδ νοὶ ροίυπι ἀδ ΐ, 0 Θβοϑην; ποι υΣ οπΐπὶ ΡΟ ΟΓΑΙ8., δ06 
πὸς υ5η06 ἶνες Ροιοϑεῖ5. ΝᾺ ΠῚ Οἵα 5[η1 ᾿ΠΊῸΓ νο5 ΦΙΠ]ΔΙ0Π 8, οἵ ΠΟΙ ΘΠ ΟΠ65, ΠΟΠ8 ΟΑΓΠΆΪΟΒ 6518, δἰ 
δοοιιηάτπι ποπηίηοῖν Δι υ δι 18 Ὁ » Πίοπὶ Δ}}0] : ε ΘΑ ρ πε ϊδπὶ Δ 16 πὶ 1 4 πη ἔμ 16 Ὁ ρογίδείοβ. » 5 θγρὸ αυὶ 
δάϊιας ΘΏΓΏΆ165 δὲ ραγγυ]ΐ δι} ἰπ ΟἸεγίβιο, οἵ ποι δυπ|ι ρογίθοι!, ποι ροβϑυηὶ ᾿μ 16} δ γα βαρ η!λπι γον, 
πες οδρίαμ! βρί γί δ] 6πὶ οὐυ5 ἱπιθι !θοίιη, φαοπιοίίο νἹάθαπι πιδηῖὸ δυ8 πη ποηιδπι 6}, [Δ 65. γϑβθιπὶ 
Μετ, οἱ φιογίδπι ογθὶ, 4 ἀἰνογϑὶβ δα υΐ ἰηνοῖα! μοοοδι!8. : ᾿ , . 

ὅ5. Ουἱά 65ι λυΐδι) πιοτγίοτῃ σθβίδγα, υἱθδϑιηῖιβ. 115 ΓΕΒ βύι:} Εἰ] οοπγαγίαδ, ὨιοῦΘ εἰ Υἱίᾶ. Ει Υἶ ἃ αιυ]- 

ἄσπι δι [ἴδ χιὴὶ ἀϊχὶ! : « Εφο 5υπὶ νἱΐίδ, » ἀδ 4υδ βογίμίυπι 65 : « Ουοὴ δυίδηι [Δοἰπὶ 6οὶ ἰγ 60, Υἱἃ Θδὶ, » 
ἰά ε8ι ἴπ ὕεγθο. [πἰπιῖοᾶ δαίαπὶ Υἱ 8 ἰνα}118, ΒΙΟΓ5 6δβὶ, φιμῷ εἰ πον βϑίπηα ἰπἰπησογιμ οιμπΐαμν ἀδειγυδίιν, 
484. ροοοδηβ διηΐτηα πιογί(ι, αυϑηο ἀἰείμανγ ἰῃ ἰορο : « 64] δι46 (δοίδπι ἰυαιη νἱϊϑι δἰ πιογίθη : οἰ ρ6 
νἰϊαη. » Εσ υΐθι5 αἰίογυ πὴ υπυβαυίΐδᾳις ποοίγι ἢ) μὲν 68 404: Δρὶξ, οἰφὶ! δϑιμρογ. δία! οὐρο Υἱία δβί, εἰ 
γίνυβ ρΡδηΐ8 ηυἱ ἀδ οἷο ἀδβοει!, οἱ νίιλπὶ ἀοἀπ ἢν νυ Π60 : δἷο εἰ ἰπἰπηΐοα 608 ΠΙΟΓΒ, ρ4}}}58 Θδὲ 3η01- 

τ19.. Ομ ηἾ5 δυιέρια ΓΑΙ ΟηΔ0}}15 διΐπια, δὰϊ Υἶνο ρϑι6 πα Γιὰ, Δα} πισγίιο, ρ6Γ δὰ 408 5050 1}}} Ορέγᾷ, γ ὶ 

ἀυριμοῖϑ μοπᾶ, γδ] τπ8]4. Εἴ φυοιηδάπιράσιη 65. ἴῃ οοιμμνααΐ ράθ, αἱ 415. δαυδη0 4υϊάυ πὶ 8υϑίδι ἐὐιν 

ιδιΐαπι, δἰίᾳυδηθο ἀυίαπὶ οἱ δῃρ! 5 δυτὰ πιδμάυοοί : δὶς οἵ ἦμ ἰδι15. ραηΐμιι8, φιιϊάλπη φυΐάθπι του ΐσιι 

πιδάσοιηί, ἰΔηϊαπὶ συϑδίαι68, αι άαιῃ διϑΐοηι οἱ δρυπάδιι8 ἐχ -εἰϑ τιδοθυοδι : μΝοτι φυϊάφων (6 νἱνο 

Ρ8π6 αι ἀο εὐἰο ἀδβδθιαϊ!, πιδιϊ δα δι δχ Ἰογία 0 ρᾷπα, 4 68ὲ πιοῦβ. Εἰ [ογβϑί ἴλη 4] οἱ γᾷγο, οἱ τποάϊουν 
Ρεοοδηϊ,, ἰΔηϊυπιπΊοίο συδίδηϊ πηογίο : 4} δυίοπη ροΓίοο 5 δυβοδρογίηι δρ " 8] εν νἰκιαῖθπι, πη 

δυβίδ! δδπι, 56 νῖγο βᾷπ ϑοίῆροΓ νεϑοιηίιγ. (θηβθ 4 615 ΟΓ9Ὸ Θγαΐ Ροίγια, Ομ! ΡΟΓιῶς ἰμἰογογυω πὺ8 

3: ΜΔ. χτυι, 18. 35 Νλγο. πὶ, {7. 3. (οἷ. 11, ὅ, 4. 551 Οογ. χυ, 30. 38 20λη. χι, 95, οἱ χιν, 6. 
4 Βειογ. κασ, )ὅ. 57 δοπῖ, χνῆις ὈΌ. ΟἿ. 

(95) 1άδπν, ἦτοι Πέτρος, οὗ αἱ πύλαι ἄδου οὐ χατ- 
ἰσχύσουσιν. ᾽ν} 6 ἰμἴγα, ἀχόλουθον ἣν τῷ Πέτρῳ. 
οὗ πύλα: ᾷδου οὐ χατισχύσουσι, εἰς. ἔμ]6 ὁδὶ αιυὰ 
Βευνδίοιβ πίοι ργος νόγιῖϊ ὮΝ « δἀνόγραιῃ [9 

αὐυλπηνῖβ αγθοο Πα θα, οὐ χατισχύσουσιν αὐτῆς" 
αι Πέτραν αὐ: 6Θγαὶ ΡοΙΓιΙ8 γοίογοιβδ, αυοὰ δα Εὶ 
ἰδ ἃ 4115 τοίονίυνγ, Πυετιῦϑ. 

(90) Ἡμῶν". Ὑυἱξαιϑ, ε Υἶτἃ νοϑῖγᾶ. 
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γαῖ ο ̓5, » ἴα. ἐπ  πιΐοιβ ἩΠΠΠ1π|8, ἸΏ 8. 50 Ποῖ, ρηῖς Α διδοὺς τῷ χύσμῳ, » οὕτως ὁ ἐχθρὸς αὐτῷ θάνατος, 

6ϑῖ πιογίυυ". Οιηΐἷδ ΟΥΘῸ Δ π|8 ΓΔΉΟΙ ΡΓΙΒαΐ 8, 

γεὶ νἶνο, νοὶ που ρᾶπο νοβοίιαγ, ἀϊμιν πο η85 ναὶ 

ργᾶνα8 ορί πΐοπ65 δάμη ἰ1. θοίη6 φυθηγαιπηοάιιπὶ ἴῃ 

ὙΠ γῖθι5 οἰ θῖ5. σοιεἰησὶῖ, ὧὐ ποπηθπησδπι ἰϊ ἀδσα- 

δίθημιν. βυϊυπι, συϑηίοχια νογὸ αὔλιϊπι Θἀδηῖαγ; 

ἢὰ οἱ ἴῃ {ΠΠ18 ραηῖθι5, ἰ5 φυί (αι ραγοὶι 5. 605 ἰΔηίαπ 

ἀεἰθλη5 δυιίησῖι, Π|6 γαγοὸ ἷ5 ἱπσυγρίίαίυν ; 6ἱ 15 

αὐϊάδιῃ αὐΐ Ροηυ 5 δβί, ν6} δά ἰὰ τοθάθηϑ αἱ θῸΠ5 

ονδάδί, ρᾷῃο γῖνο οἱ αυὶ ἐς εὐἷο ἀσβοθηὶῖ ; π6- 

αθᾶπι νΟΓΟ ρᾶπα πιογίθο, ἁυΐ πνογίιι5. 651. ΕἸ ἰἰ 

[οτἴ8556 αἰ γΆΓΟ οἱ ἰθν 1  ροοοδηῖ, ΠΟΡΘ ἢ 5010ΠῚ 

ἐοσυδίδηι ; 40] γα Γ0 Υἱγίυθην ΔΗ ρΙΟΧὶ 51, 6 {Π8Π| 

«αὐἰάοπι ἀσϑιπίδη!, 56} βοίροῦ ρᾶηα νἶνο ἃ μη Γ, 

Ρειγο ἰρίταν, διἰνουβιι5 ] 6 πῸΠ ργονα  θΠὶ ρΟΥ [δ᾽ 

Ἰΐοῦὶ οηνθηΐοθαι πιογίοι ποι ἀοσυδίαγο, ΟἹ Πὶ πηοΓ- 

(ἐπὶ 4υϊδρίαπι ἴυπὶ ἀδραβίοι, οἱ οὐαὶ οὐπὶ δάνθγδυβ 

οὐπὶ ροΟΥΓΙΒ ἰπἴον! ργαν! τατ δαπί ; οἱ πιογίοπὶ 

ἀοραβίοῖ, νοὶ οἷαι δὰ γαϊομα 08 μὲα5. νεῖ τηΐπιι8, 

δ} ΡΙ ΓΟ 5. ὙῸ] ραυοίογ δ᾽ ἱπίογὶ μοῦ δάνοιθπ5 Θυ ἢ} 

Ριφύαϊοι. ϑ6ὰ πδς ἤογὶ ροίδιαι εἱ τοι τυ» ἢ}}} 39, ἃ 

τοι ἰέγα, 4υα ΓΒ 651 σο οβιίβ, σϑηὶὶ, πηογίοηι σιβία- 

ΤῸ, αυα ἃ ἰοπλιν, 400 ἰΔηηυδιῃ τηδίγα σΘη1} 50, 

να]. βοπιοίδ 6ϑί. Πα δαίθπ ργαάϊαῖι γογθαπι 118 

41| ρογίδοιϊοιοπι δά δρίαγὶ δυηϊ, οἱ ὁχ 60 ᾳυοά Δρυά 
γουνυιϊῃ δ!οιογίΐ, ἐπ ἰἀπί ῥγοίεοέριηϊ, υἱ πηοῦ- 

θηὶ ποι ἀερυϑίαγοι, ἀοιος δἀνοπίυηι, οἱ ρον ἴδπ), 

οἱ γοθμθηι νἱάθγοηῖ, εἰ Υ γὶ 6] ἐχοι]δηϊίαπι, αι 

διιρόγαι οπιμα νοῦθυηι, Οϑίθηδιίοι! νοῦ αι5. τ - 
1 ΔΘ 8, οἱ ΓΑρίΘη5. 605 αἱ ἀἰδίγδοιοπί5. νἱηοι! ὰ 

ΓῊΠΊΡΟΓΟ, οἱ 50} πιϊίοπὶ δχοο θη Ὑαγθὶ γϑι}- 

[4115 ΘΟ ϑοθηοΓ6 ποαυδαηῖ. 

δ5Δ, 51. 56 αυοπίαπη ᾿ὰπς ϑογνδαιουτῖθ ῥγομι β8- 

δίοπθηι, ᾿ρ58Π|Π0η ἀσριιϑίδιἀδπ| ΠΟΥ 0}, ΞρΡΟΙ δἰ οι 

1οΠΊροΓο οἰγου ιβογ θ6 ΓΘ Θχ  βιπηδΓ6 41} 5ρ᾽8π| ρμοία5ϊ, 

υοά πεπιρα τηογίοεπὶ πὺη ἀεσυϑίδία γί δἰπι, « ἀοποα 

ΥὙ ]οδηῖ ΒΊ Πα πὶ Ἰοπιΐἢ5. νϑη δι 6 πὶ 16 5Π0 5110 9» 

ρυϑίοα νογῸ {ΠᾺπ| ἀδσυβία! τὶ δἰηι ; ργο θπηι5. λιχί, 
δψιοπι ϑογίριιγορ 51ΠῚ νοσθπι, « ἀοποο,» ἐδ Γ6 

Ῥγοροϑβίία ἰδμπρυς ἰηδίδη}8 δὶ βρη ϊοδγθ, ἢοὴ ἰΐὰ ἀο- 

Ὠἰίυμι υἱ ρμυϑί, « ἀοῃος, » Ο)πίπυ σομιγαγίαμ τοὶ 

ἄρτος ἐστὶ νεχρός. Πᾶσα δὲ λογιχὴ ψυχὴ ἧτοι ζῶντι 

τρέφεται ἄρτῳ ἢ νεχρῷ, δι᾽ ὧν παραδέχεται δογμά- 

των ἀστείων ἣ φαύλων. Εἶθ᾽ ὥσπερ ἔστιν ἐπὶ τῶν 
χοινοτέρων τροφῶν ποτὲ μὲν αὐτῶν γεύσασθαι μό- 

νον, ποτὲ ὃὲ ἐπὶ πλεῖον αὐτῶν ἐσθίειν, οὕτω χαὶ ἐπ 

τούτων «τῶν ἄρτων ὁ μέν τις ἐνδεέστερον ἐσθίει: 

γενόμενος αὐτῶν, ὁ δὲ χαὶ ἐμφορεῖται, ἀγαθὸς μὲν 

ὧν, ἣ ὁδεύων ἐπὶ τὸ ἀγαθὸς εἶναι, τοῦ ζῶντος ἄρ- 

του χαὶ ἐξ οὐρανοῦ χοαταδεθηχότος, μοχθηρὸς δὲ τοῦ 

νεχροῦ ἄρτου, ὃς ἐστιν ὁ θάνατος. Καὶ τάχα οἱ μὲν 

σπανίως χαὶ μιχρὰ ἁμαρτάνοντες μόνον γεύονται 

θανάτου“ οἱ ὃὲ ἀρετὴν ἀνειληφότες οὐδὲ γεύονται αὖ- 

τοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἄρτῳ τρέφονται ζῶντι. ᾿Αχόλουθον οὖν 

ἣν τῷ Πέτρῳ, οὗ πύλαι δου οὐ χατισχύσουσι, τὸ 
Β μηδὲ γεύσασθαι θανάτου, ἐπεὶ τότε γεύεται θανάτου, 

χαὶ ἐσθίει θανάτου, ὅτε πύλαι δου κατισχύσουσιν (97) 

αὐτοῦ" καὶ ἀνάλογον ἐσθίει ἢ γεύεται θανάτου τῷ 

χατισχύειν αὑτοῦ ἐπὶ πλεῖον ἣ ἔλαττον, χαὶ͵ πλείονας 

ἣ ἐλάττονας ἄδου πύλας. ᾿Αλλὰ καὶ τοῖς τῆς βρον- 

τῆς υἱοῖς γεννηθεῖσιν ἀπὸ βροντῆς οὐρανίου χρύμα- 

τος, ἀδύνατον ἦν γεύσασθαι θανάτου, τοῦ σφόδρα 
πόῤῥω τῆς μητρὸς αὐτῶν βροντῆς. Ταῦτα δὲ προφη- 

τεύει ὁ Λόγος τοῖς τελειωθησομένοις, καὶ ἐχ τοῦ ἔστη. 
χέναι (98) παρὰ τῷ Λόγῳ ἐπὶ τοσοῦτον προχόψασιν, 

ὥστε αὑτοὺς μηδὲ γεύσασθαι θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι 
τὴν ἐπιφάνειαν, χαὶ τὴν δόξαν, καὶ τὴν βασιλείαν, 
χαὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, χαθ᾽ ἣν ὑπερ- 

ἐχει παντὸς τοῦ ἀντιπερισπῶντος, χαὶ περιέλχοντος 

λόγου φαντασίᾳ ἀληθείας τοὺς μὴ δυναμένους διαῤ 

ῥῆξαι τοὺς τοῦ περισπασμοῦ δεσμοὺς, χαὶ ἀνελθεῖν 
ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς ὑπεροχῆς τοῦ τῆς ἀληθείας Λόγου. 

᾿Δλλ᾽ ἐπεὶ δόξαι ἄν τις τὴν τοῦ Σωτῆρος ἐπαγγε- 

λίαν περιορίζειν χρόνῳ τὸ μὴ γεύσασθαι θανάτου, 
ὅτι οὐ γεύσονται μὲν θανάτου, ε ἕως ἂν ἴδωτι τὸν 

Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ,» 
μετὰ δὲ τοῦτο γεύσονται αὐτοῦ" παραστήσωμεν χατά 

τινα συνήθειαν τῆς Γραφῆς τὸ, « ἕως, » δηλοῦν τὸν 

χατεπείγοντα περὶ τοῦ δηλουμένου χρόνον, οὐ περιο- 
ριζόμενον, ὥστε πάντως μετὰ τὸ «ε ἕως, » γενέσθαι 

τὸ ἐναντίον τῷ δηλουμένῳ (99). Φησὶ δὲ ὁ Σωτὴρ τοῖς 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΠΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

Ῥγωναϊθυαηῖ, υἱ π64}}6 βιυβίαγοϊ ποΥίΘ ἢ : “ιοπίαπι (ης 415 συδίαί ν0] πιληάτοδ! τηογίοπι, συδινάο ρογί: 
το }β ργΓ δ] μὲ σΟη[Γἃ δυιη, ΟΕ] ράγυπη, γῸ} πηαϊμιπι. 56 οἱ {1115 τοηϊίγυΐ πδι}5 οχ παρη!]!οχυίο, ἰἀ ὁδὶ ἐχ 
τοπλῖτα, Ἰ ρο55}}}}}8 Θγἂιὶ τηουοπὶ δι βίδτο. ΠΟ. ἀγβο ρογίδοι 9 ΒΈγπιῸ ργορμοίαι. αἱ ἐχ 60 φιοιὶ 5βιαπίεϑ 5ιηὶ 
δρυὰ Υαγθυιη, ἰδηίιπὶ ργοι οἰδηϊ, υ1 πΘ406 φιιβίοηι πιογίοπὶ ἀοπδθο νἱ θα δνθηίαπι, οἱ α]ογίϑην, οἱ Γὸ- 
δθυπι, οἱ οπη πο ἶδπν ΘΓ οἱ ϑοουπατιπι φαληη οι ποί 5 ΡΟΓ πη η6. νογθυηὶ φυοά δάμις ᾿ηιογίπὶ εἶνε!!! 
οἐ ἰγαμῖν ΠΟΠΝ 65. δυϑρίεἴοι νου 18115, Θ05 φαΐ ποθὴ ροβδυμί ἀϊγαμραγα νἱμουϊα ἀϊνα!κἰοι δ, δὲ ἀβοθηάογε δ 
οἰ Θη 2π| ΟΡ νϑγιαι8. 

δ4. ϑει [ογβίιδη νἱάδίυνγ φυϊθυιδάληι, αυλϑὶ ρΓοπη 5510 [μεθ ϑαΙνδίουβ (ΟΊ ροΓα ΔΙΙ4α0 (Θγπεϊ ποία, αἱ ποὴ 
αὐυϊάσπι φυδίοηι πηοῦῖοπὶ « ἀὐποο ν᾽ οι ΕἸ] τιπὶ ποι πἷβ νθηϊθηίαπὶ ἴῃ Γεθ 500,» μοϑίθα ψϑῦὸ ψιυδίθηί. 
Ἰάδο ορογίοι υἱ ργοίεγδιμ 8 Ἔχθιηρία, βοουη πὶ αυδηὶ ϑογιρίαγα οοηδαδίμαϊποιῃ ροβίυα) 51 φυοά ἀϊεὶ!, 
4 ἀθηες νἱάθδῃϊ, ν ΠῸΠ ΟἸΠΙἾΠ0 (6! [π|6 115 ΤΘιμριι5, αἴ ροβιχιιδηλ ἰγδηβίογι ΠΠυἀ, « ἄοπας, » ἤδι υοὴ δηΐὸ 
(πο πογαὶ [Δοίὰπὶ : 5664. γον ὐὰ ΠρΟΘβεαγία δὶ Ἔχροηΐι. Ὠ᾽οἷς δπίπι θοπιλίπιι5. αὐ υἱπαοεῖπι ἀϊβοῖρυ!ο8 θι05 
οὑπὶ διγιοχὶ( ἃ τηοτ υ͵8 : ἐ Εἰ 606 660 γοθίβουπι διιπὶ οὐ ηΐ νι5 ἀἰο 5 ἀϑαὰδ δ] οὐπβυμ τη! ΟΠ 6Πὶ 586 οι}}.» 
ΕΥβῸ ὑ84}8 ὁ σοπδυμπηπιΔιοΠθ πη 5856 .}} οὑπὶ {118 ἀγαΐ [υϊυγὰβ : ροϑὶ φοπϑυπηηδιίοπεπὶ δυϊαπὶ βαου 
ἰν)υ5. Ἰῃδίδιν!δ Γαΐ ΓῸ 5Ώ6 10 7Δπ| ΠΟῚ 56 ργοπη αι [ὉΓ6 οαπὶ οἶδ, αἱ πιθ! 15. 6586, (Ἰβοῖρα! 5. ̓ος (ΘΠΙρι5 
αὐυά εδι Δη16 Ομ βυ ΠΙΠ] Δ ΙΟπἾ σου}, φυαπὶ ἐΠυἀ Γαϊυγαπ). Νπὶ δἰδὶ δυΐύοωι δἰ φυὶΐβ ἀΐσατο, φυοπίδιι 

88 ολη. γΥἱ, ὅὅ. " Μᾶτο. πὶ, 17. 50 Μδι). χυι, 98. 

(97) Κατισχύσουσι»". Οὐάοχ γαιίοδηιις, χατισχύ- ἐχστῆναι. - ονσιν. δ. (99) ὕμει5. οὐάοχ ᾿αθευαί, γενέσθαι ἐναντίως τῷ 
(38) ἰάοπι,, ἐχ τοῦ στῆναι. Ταιϊπίαμυ5, ἐχ τοῦ δηλουμένῳ. 
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ἕνδεκα μαθηταῖς, ἡνίκα ἀνέττη ἀπὸ τῶν νεχρῶν πρὸς Α Ργοροβίία: οοπιίίησαι. Ῥοβίᾳιδηι δούναιοῦ βατγοχί! ἃ΄ 

ἑτέροις καὶ τό" ε Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι πάσας τὰς 

ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. » ἿΑρα γὰρ, 

εἰπὼν τοῦτο, ἕως μὲν τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (1) 

ἔμελλεν αὐτοῖς συνέσεσθα!, μετὰ δὲ τὴν συντέλειαν 

τοῦ αἰῶνος, ἐνισταμένου τοῦ ἑτέρου, τοῦ χαλουμένου 

μέλλοντος, οὐχέτι συνέσετθαι αὐτοῖς ἐπηγγέλλετο" ὡς 

χατὰ τοῦτο χρεῖττον εἶναι ἂν τοῖς μαθηταῖς τὸ ἕως 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος περὶ αὐτοῖς κατάστημα, 

τοῦ περὶ τὴν (2) συντέλειαν τοῦ αἰῶνος ; ̓Αλλ᾽ οὐχ ἂν 

οἶμαί τινα τολμῆσαι λέγειν, ὅτι μετὰ τὴν συντέλειαν 

τοῦ αἰῶνος οὐχέτι συνέσται τοῖς μαθηταῖς ὁ Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ" ἐπεὶ ἡ λέξις ἐπὶ τοσοῦτον ἔσεσθαι αὐτὸν μετ᾽ 

αὐτῶν φησιν, ἕως ἡ συντέλεια τοῦ αἰῶνος ἐνστῇ" σα- 

φὲς (6) γὰρ, ὅτι τὸ ζητούμενον ἧν, εἰ πρὸ τοῦ ᾿μέλ- 

που 8, ὈΓρίοΓ δ᾽ 14 αἷν ἀἰβοί ρα} }8 υἷα ἀπάροίπι οἵ ᾿ 

1Πυἀ 5: « Εφοδ ορὸ νου ίβουπι) 5ὰπὶ οπιηΐδυ8 ἀἰεῦυβ, 
υ8406 δὰ σοῃϑΠΙΠΙ Δ ΟΠΘΠῚ 5:50 0}} ; » ΟΥΖῸ υϑηπο, 

δι σΟηΒυ ΠΊΠΊΔ[[0Π}61}) 5.501} οὐπὶ ᾿ρ518 Γα!Γ0}5 οΓαΐ, 

Ροδὶ σοη ΒΟ ΠΗ ΔΙ ΟΠΘηΣ Ὑ6ΓῸ 5Φου, ἰμβίδη!α 41.0 

βόδουο, αυοὰ [αἱ Γὰ πῦ Δρρο!]!]αἰυγ, 56 οὐπὶ οἶβ ΠῸἢ 

ΔΙ} }15 Τα αγαπὶ ἀδπυμείαθαι ; ἴα ὧἱ ἠυχῖα ΠΠυἀ, 

τη 6] οὐ 6556. ἀϊβεϊρυ !ογαπὶ δίδιυβ δά σοπϑιπιηδῖΐο- 

ΒΟ ΠῚ Π56 06 5500}, 4υδπὶ ροβῖ 5ρου! σοηϑιπλη8- 
(ἰσποπι. Αἱ ποθὴ δυβιγιη) αυθιῃηυλπι ἀΐσογα οχἰβίϊ πο, 

Ῥοϑῖ δϑου] ςοηδυπιπιδιϊοπθπὶ ποι ἈΠ} Π 115 οὑπὶ ἀἢ- 

βεῖρι}5 Γυτυταπὶ οὶ ΕΠ απὶ, χα τδινάΐα {ταγίνν 
᾿ιαης οὐπὶ ἢΠ|π ἀσοϊαγοῖ βογπιο, ἤσπος ἱπϑίοϊ βαροι]ϊ 

οΟηδυπηπΊδιῖο. Ῥεγβρίοσιαηι δηΐμν 651 [Δ ἴῃ υϊποι θη 8 
λῆντος αἰῶνος, καὶ τῶν ἐλπιζομένων ἀμοιδαίων ἐπαγ- 5 [υ͵β56, Δη Δ4η16 [πἰυγυηι βου πὶ οἱ ϑρονηία5. Ποῖ 
γελιῶν τοῦ Θεοῦ, ἤδη συνέσεσθαι τοῖς μαθηταῖς 

ἔμελλεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ζητούμενον δ᾽ ἂν ἦν, διδο- 
βένου τοῦ συνέσεσθαι αὐτοῖς, μήποτε ὁτὲ μὲν συνῖν 

χὐτοῖς, ὁτὲ δὲ οὐ συνῆν" διόπερ ἀπολύων (4) ἡμᾶς τῆς 
περὶ τοῦ διστάζειν ὑπονοίας, ἀπεφήνατο, ὅτ: ἤδη χαὶ 

ἐπὶ πάσας τὰς ἡμέρας συνεῖναι τοῖς μαθηταῖς Ἦμελ- 
λεν, οὐ χαταλείζων τοὺς μαθητευθέντας αὐτῷ ἕως 

ἧς συντελείας τοῦ αἰῶνος" οὐ μὴν κατὰ τὰς νύχτας, 

εἴ τινι ἔδυνεν ὁ ἥλιος, συνῆν αὐτοῖς. Εἰ δὲ τοιόῦτόν 

ἔστι τό ε Ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, » δηλονότι 

οὐχ ἀναγχασθησόμεθα παραδέξασθαι γεύσασθαι θα- 

νάτου τοὺς ἰδόντας τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον 
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, μετὰ τὸ χαταξιωθῆναι τοῦ 

«οιἱοῦτον αὐτὸν ἰδεῖν᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐφ᾽ οὗ παρεθέμεθα 

ῥητοῦ, τὸ κατεπεῖγον ἣν ἡμᾶς μαθεῖν, ὅτι ἕως τῆς 

οαὑντελείας τοῦ αἰῶνος οὐ χαταλείψει ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἕσται 

μΞ:θ᾽ ἡμῶν πάσας τὰς ἡμέρας" οὕτως καὶ ἐπὶ τούτου 

σχφὲς μὲν οἶμαι τοῖς βλέπειν εἰδόσιν ἀχολουθίαν 
τραγμάτων εἶναι, τὸν ἅπαξ ἰδόντα ε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀν- 

ΡΓΟΠἰβϑίοποβ, απ ἃ} ἢΠ0 ΓΟ Πογϑιϊο"ἶ8. οα 58 

βεπῖ, ὑπ οαπὶ ἀϊποῖρυ}}8 ἐτγὰβ. ο556. ΕἸ 5 Ὠοΐϊ. 

Δ διιΐοπὶ φυθγοθαίυγ, ΘΟ 6550 60, [υϊηγιπι ἤυης 

οὑπὶ 1118, υἱγὰπὶ οὑπὶ 1Π|5 ἰΐφυδι!ο δἷς Πιιυνι5, 
ΑἸΙαη απο ποι. Ουδηιοῦταπὶ ΘΧβονοθ 86 πο} ἷ5 
δϑίου: ἰ οαπε αι ἴῃ ἀυθίιαινάο οτγί εἰ ροίυογαῖ βυδρὶ - 

εἴανοτῃ, Ταταγιπὶ απο Υἱ 6! Πδθι οἰηι αἰ βοίρα 3 [πὶ 

ππῖπο, δ᾽ ΟἸΠ 05 ἀϊοῖνι5 84 ΘΟΠΒαπηπιδιἰοποπ, ὑβ406 

5550 1}}} 608. ποη ἀδγεϊείαγυπν, ηὐΐθυ5 ἀοοιτίπϑιη 

5110 ΓΔ μογδι ; ΟΠ πὶ ΠΟῚ ΠΟΟΙιΙ, δὶ οὐ 50] ὁ060- 

εἰεγοί, (τὐγὺπὶ εαπλ 1118. Οτιοά 5 (416 οδι Πα ς 

555 - ὕφαυς δι(ἱ σομϑιυπεηδίϊοιοπι  Βθ οι}! : » 05 

οθδοίυπι ποη ἰτὶ Πυθοῖ ἰὰ δάἀνηϊμογο, πιοῦίοιη 608 

ἀόφυδία586 4} νυἱάογυηι ΕἸ υπὶ Ποπλϊ 5. νοηϊοηίοπι 

πὶ γΟθη0 810, ροϑί πᾶπὶ ἀΐηὶ ᾿αυϊιὶ βιιης αὶ ἰα] πε 

εὐπὴ Υἱἀογοιὲ Σ 56 αυθιπααιούυπι ἴῃ 60 Ἰθ60 υθμι 

ΡΓοίυ πη {Π1 ποροβϑαγίο οἷς ἀϊδοθινάμπι οϑῖ, 

υδή06 4. σΟΠ51Π|η8 10} 61 8656} } δι1}} ἃ ΠΟ} 8 Ποῃ 

αἰβεύδϑαγυμν, 86 που ΐδοι πὶ οπνηΐθ5 ἀΐουυδβ ἴαϊα- 

ΥΕΤυδ5 ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

Ροδὶ σοπϑιιπιπλ2 1} 0Π6πὶ 56 ο0}} [πὶ ποι δὺς σα πὶ ἀἰβοῖρυ}}5. 51:15 δθϑαβ, φυοηΐδπὶ 56 γπιὸ (ἀπάϊω οὐπὶ 1118 οὐ πὶ 
[υἱατυϊῃ 6586 ἀδιποηϑίγαϊ : πιδη  δϑιυ τ δὶ ἰδιπεη Φυσπίλιη {αι φυοτεθαιιν πος γαῖ, ἱ δη16 {Ἐπ ῸΡι πὶ 
580} πὶ, οἱ δηῖδ ρΓΟΙη βϑίοη 65 1185 βρογδῖαβ θεἷ, οὶ αἀἰβοί ρα} 8 δὰ15 ογαὶ [υἱυγι8 ΕἼ] 5. θοϊ. ὕοηνο- 
μἰ πίον ϑυίοπι γεηυΐγο, οὐπὶ δἰ! μηδ ηἰ[ὀδίυ πη 418 υ841:6 δ ΠΟΠδιηπιδιίοπθπι 8880 }}}} οὐ αἰἰδοίρι!}8. 5ι}8 
511, αὐγιιπὶ Βα Πρ ππην ἰδεῖ ρα} 5018 δι αυι δἰ] υλη 40 φυΐάεπὶ ἐθῖ, διϊφυδιὰο πὴ δδῖ. Ηοο διίθμι φυῶγο 
Ῥγορίθνρ ἡΠΠπ|ὰ αὐυθα εἰχὶι : « Εἰ 6666 αγὺ νου δου ΠΊ ΟΠ )5 ἀἴουυ5, » π6 [ΟΥ16 ΡῈ αἰ65. φηίΐύθιι κἰἐ σα ηι 
εἰἰϑεῖρμυ! δ 8015, ροι ποοίο5 δαϊοπὶ ποη 5ἰ1. δ᾽ δυΐδπι ριΌρίον ᾿ο6 φυοά ἀϊχὶα 'π ἀΐθθι5 οὐπη αἰδοίρυ} 8 56 
{υἱαγαπι, ποθὴ 6δι ἰῃ που 115, ἀυϑυγά πὶ ρυϊδιθι5 ἀἰσαγὸ φυομηΐαπι ἰη ποοσιίθιι5 ἀδιοραν! 56 οὑπὶ ἀΪ56]- 
Ρυ}}5 5υ}}5 [πὰ γυ πὶ, δία ἀυῖο ποὴ σορίπηαν {Ππυπἢ δυϑείρογα ἰμ ο]δοίυπι αἱ ἀϊοαπι8, ρασπίαγα 605 πιογιὸπὶ 
αυἱ νἱάλγαηι ΕἸ] ατη Ποπιΐ 5. νϑηἰθηίθι ἴῃ γαξιο 810, ροδίφυδιηῃ ἀἰφηὶ ΠΑ Ὁ δυπι (416) οὐπὶ νἱάδιθ. ὅδ. 
αυδπιδάπηούιηι ἴῃ 64 ϑοι!ρίαγα 4υλπὶ ἀἰχί!η 8, "6 ΟΟ 554 ΓΪ1} ΘΓ ΘΟΖηΟβο6Γ6 ΟἾΔ ΠῚ υ541186 41 Ομ 501- 
πὴ οπ πὶ 8500 1}} ποι! [6 ΓΑΪ πΠ05 γοὶϊοίυγιιδ, βοά ποὈἰδοῦπι Γ[πἰγΓυ 9 ΟἸη εἶ υ05 ἀἰ δ 5 : ρυϑὲ Θοηϑα μη [ΟΠ 6 1 
ϑιυίθι δῷου τ! γα ψ} 4υδ5ὶ πιδι δϑιαπ), 4υ]ὰ Πλ}10 πη 18. πο βου πὶ δγαὶ {ξυΓι15 : δ. δἱ ἰῃ ἰος ἰθ00 
ΔΓ ΤΟΥ πηδι 65. 5ϑλ τ 1 6556 ΟΠ Ἶθ05 41 Ἰη(6}Π 6 ΓΘ ροϑϑιιπὶ σοπποηπδπιίδιι ΓΟΓα"., ψιοπίαμι αυΐ 5616] 

8: Μλι{}). χχνι, 90. 

1) ἵἌρα γὰρ, εἰπὼν τοῦτο, ἕως μὲν τῆς συντε- Ὁ [οεἱ {ΠΠ᾿|ι8 δυο Βουγί βθι θη ἃ "νας ον : Ουυμίδηι 
ας τοῦ αἰώγος. μος, φαῖε ἴῃ οὐ ἴοηα ποι! ἀθ-. νούθπὶ 8ις, « ἀυπθὸ, ν δὶ νογινιῃ ἰτΔ οχί σοι: 

5 ΓΑ Γ, 6. διιρρίομτ 6 οοι}. γαιίσαηο, Απ- 
εἰΐίσαπο, οἱ Ταγίηΐδιιο. Ῥαυΐο ροϑὲ ρίο ἐνισταμένου 
τοῦ ἑτέρον, οοὐὰ. γαιϊολυβ οι Ταγιΐδηθν. πα θομὶ 
εἰσενηνεγμένου τοῦ ἑτέρου. ἢ 

(2) Κατάστημωα, τοῦ περὶ τήν, οἰς. Αγιϊοι 5 τοῦ, 
ψ ἴῃ ΠαΘΙΠ σου α ἀοδι εγαυδίαν, Βυρρίοιιγ 6 οοάμ. 
ιίσδηο εἰ Ταγίπίαπο. 3000 δυΐεπι περί, ἰερθηαν 

(ογία556 μετά, αἱ ἰ6φ1556 Υἱάθίι γοί 5 ΓΔ ΓρΓ6Β. 
(6) Ουάεχ Ταγίΐαμα5, σαφῶς, οἱ ἐμγα, διδομένου 

τοῦ συντελέσθαι αὐτοῖς. ᾿ 
(4) ὑοάεχ Τατῖν., ἀπολύων. [Πποιϊὰ5, ἀπολύειν. --- 

6586 οοπίθηα δ. ραγὶ ΘΓρῸ 0Γ6 οομοιπίαπι γα αι 
᾿υΐϑειη βιυνϊοίς οἱ ργεϑ88 6886 ὀχριοαπύίδ. Οὐ διξὺ 
βογρίυπι 81: ΟΠ Ἰδίαπι Ὀπιηΐθι5. ἀἴοθυ8. [αξα α μι 
εὐμ ἀἰδοῖρυ! 5; ἃ αἰδεὶρυ}}5 οοοἰάθιὸ 8016, αὐτῇ 
γἱ οἰ οοι ΠΠπἰτυν ἀϊ65, δυϊυγιη Θυπι σὐπο!υάδιη (μὲ 
{16 φαΐ, ἡαδιναἀπιοάιπι ἃ Οἰοεύοπς 1}. 1 δ) οἤϊε. 
δουρί δὶ, οὐπὶ γί ίια ἀΐογαπη 6βεθηΐ οἰιπὶ Ποσῖ8 
ρδεί ἱπάυοἶ:Β, ποία! ροριυ!αθδίιῦ 5105, αυοῦ 416- 
γαπῃ, ποῖὶ ποοιίίαιη ἰνἀαο:5). 46 διυιίοιῃ βυϑριοίοθ 8 
ὀχβοίνογα πο8 (γίϑιιϑ νοίυ!!. Πυετιυϑ. 



40..5 ΟΒΙΟΕΝΙΒ : 4100, 

ὑπ; τα οἱ Ἰιος Ἰοοο ρογβρίοιμπὴ 115 6846 Ορίποῦ αὶ Α θρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείς αὑτοῦ, » καὶ ἰδόντα 

γογιιπι σομϑ μοι δπὶ ΘΟΠΒἰ ἀΟΓΆΓΘ βοίαμ, ουπὶ ααἱ αὐτὸν ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, « χαὶ ἰδόντα τὴν βασιλείαν 

κοῖπεὶ νἱθουῖ ς ΕἸ] απα Ποπν πἰβ νθηϊδηϊοπι ἴῃ τορηο τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει, » οὐχ ἂν μετὰ τὴν 

800, » δυπιίδ4ας ἴῃ φἰυγία 8868, ε εἱ γαρθαπι θεῖ τῶν τηλικούτων ἀγαθῶν θεωρίαν θανάτου γεύσασθαι. 

νϑηΐοιβ ἰη νἱγίαις "5, » πηϊηἰ πη {Ππὶ, ροϑί ἰληϊογυπὶ Τὸ χωρὶς δὲ τοῦ λόγου τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Ἰησοῦ 

βοπογαηι ἰηϑρθοιοπαιη, πιογίοπι ἀδφυβίαίυγαπ). Νὸπ οὐχ ἀλόγως ἂν ὑπενοήταμεν γεύσασθαι θανάτον, ὅσον 

ποῖον γα ομθη δυο πι δα βιμν πη. ρθη ργο- οὐδέπω χατηξιώθημεν ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

γηἰβϑίουνΐβ δθϑιι ΒοΓΉΌ 6 ἀδρυδίδίι 05 105 ΠΊΟΓΙΘΠ,, ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει, καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

αὐδηὐία ἀΐφπὶ παυϊι! πο Γἀθγίπαδ 4! τορηὰπὶ θεῖ ἐρχόμενον ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ χαὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. 

ἦι νἱγίωϊθ νϑηΐθηβ, οἱ ΕἸ υπὶ Βοπιϊηΐβ γθηϊοηίθιῃ ἰῃ 

εἰοτία δἱ γεᾷῃο 800 Υἱθδγοπιυ8. 
55. Οιυοπίλιη αμίοπι ἷς δριιὰ ἴγο8 δὐδηβο [525 Ἐπεὶ δὲ ἐνταῦθα μὲν γέγραπται παρὰ τοῖς τρισὶν 

βογιρίαπι δϑὶ : « Νοη βυβίαθιπε ταοτίοπι δ"; » δρυά εὐαγγελισταῖς τό" ε Οὐ μὴ γεύσονται θανάτου," ἐν δὲ 

Δ]|105 διιίδπι ἀΐνογβα ἐ6 πιοτίο ἐγδάϊα δυμὶ "ἡ, οχίτα ἄλλοις διάφορα περὶ θανάτου, οὐχ ἄτοπον χἀχεῖνα 

ΤῸ) ποθὴ ΘΓ Ορροβὶία ᾿ξ8ς οὐπὶ νοο6 68, « ϑυδίαγε,» παραθέμενον δυνεξετάσαι τῷ « γεύσασθαι. » Ἐν μὲν 

οοηίεγγα. ἴῃ Ῥϑαὶπιΐβ ἰρίιαν ἀϊοίαπι 681 Ν᾽ : « θυ]8 οὖν τοῖς Ψαλμοῖς λέλεχται" « Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς 
ἐδ. ποηῖο 4υΐ νἵνοι, δἱ βοη υἱάθυϊε πιογίοπιῦ » εἰ ζήσεται, καὶ οὐχ ὄψεται θάνατον ; » καὶ πάλιν ἐν 

τυγϑιι8 δἰ οἱ 56: « Ὑοηΐδὶ ΠΙΟΓΘ. δ0ρ6 {Π|08, οἱ ἀθ- ἄλλῳ τόπῳ « Ἐλθέτω δὲ θάνατος ἐπ᾽ αὑτοὺς, χαὶ 
βοθιύδι ἴῃ ἰμίογινα πὶ Υἱγθηί65 ;» 6' ἰῃ αἰΐψιο 6 ργο- Β χαταδήτωσαν εἰς ἄδου ζῶντες"» ἐν δέ τινι τῶν προ- 

ΡἢΒοιΐ5 "7: ς ΑΠΒουθυΐ, τηογ8 ῥγναίθηβ; » δὲ ἰθ φητῶν' « Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας (5)" » ἐν δὲ 

Αροραϊγρδὶ "5: « οτβ αἱ ἰμπίδγηυβ βαφυυηίυῦ η008- τῇ ᾿Αποχαλύψει" « Ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἀχολου- 
ἄσιη. » Ηἰβ δυίεπι ἰοοΐβ δἰίυά τὶ νἱάθίυγ 6880 θεῖ τισίν.» Ἐν τούτοις δὲ δοχεῖ μοι ἕτερον μὲν εἶναι 
πιοτίοπι ἀοριβίατο, αἰΐι ἃ νἰάογθ θδηὶ,ν αἰΐυι αἰφυΐ- τὸ γεύσασθαι θανάτου, ἕτερον δὲ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν, χαὶ 
μὲ18. δπὶ ϑυρογυθμῖγα; ἔπ ρΓαῖογ ργιραΐοία, φιιὰγ- ἄλλο τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπί τινας, καὶ τέταρτον σημαί- 
τὰπὶ ψυὶα 118 βἰφη σαγί : ε Α δοῦμε ποτα μγῶνα- γνεέσθαι παρὰ τὰ προειρημένα ἐχ τοῦ" ε Κατέπιεν ὁ 
ἰοηβ; » δὲ αυϊπίυπι φυϊά ργαίογοα ἷ8 υϑυθὶβ : θάνατος ἰσχύσας,» χαὶ πέμπτον τι παρὰ ταῦτα ἐχ 
« Μοῖϑ οἱ ἰπίογῃιι8 δεαυυπίι 608.) Τὺ ΥΘΓῸ ρΓΩΙΟΓ τοῦ « Ὁ θάνατος χαὶ ὁ ἄδης ἀχολουθεζ αὐτοῖς.» Καὶ 

628 4.48 ρτοί πηυ}5 ἱμνοηΐοβ8 (ογίαββο αἰογοηιί88, σὺ δ᾽ ἀναλεξάμενος τάχα εὕροις χαὶ ἑτέρας παρὰ ταῦ- 
51 688 ουἸ!εφογίϑ.; 4085 ἰηνίοοῃ! ΦΘ.Θ οοπιρομθηθ8, τας, ὧν ὑπεμνήσθημεν διαφορὰς, ἄστινας παρᾶτι- 

δἱ τϑοῖα ἱμνοβϑιίδηβ, γε ὑποηιόαυς ἰ000 5ἰρη! ο-ὀ θεὶς ἀλλήλαις, χαὶ ὀρθῶς ζητῶν, εὕροις ἂν τὰ χαῦ' 

128 τορογίθβ. {14 δυίεπι ἴῃ ἢἷ8 αυῶγο, δῃ πιῖὶπ8 ἕχαστον τόπον σημαινόμενα πράγματα. Ζητῶ ἃ ἐν 

τηδίαπι δἰ( πιογίοπ) νἱίογθ; Π|8}05 διιίθπι 110, ξυβίαγα τούτοις (6) μήποτε ἔλαττον μὲν χκαχόν ἐστι τὸ ἰδεῖν 

Θά ; ΒοΟ0 ἰΐθα ρ6}υ}8, πογίοπ) βοαυΐ 4] 4υ θη), πο θάνατον, τούτου δὲ μεῖζον τὸ γεύσασθαι αὐτοῦ, τού- 
βϑαυὶΐ βοϊαπι, 501 οὐ {ΠΠ| βυρογνθηῖγα, θαυ ἃΡ- Ο του δὲ ἔτι χεῖρον (7) τὸ ἀχολουθεῖν τινι θάνατον, χαὶ 

Ρτγθθάθγ αυθπὶ Ὀγῖι5 ΒΘ υαίυΓ ; ΑθΒΟγΡοΙ 1 ἃὺ0- οὐ μόνον ἀχολουθεῖν, ἀλλὰ χαὶ ἤδη ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν» 
ἰ6πὴ, οπιηΐυ πὴ Θογ αὐ ἀϊοία 56} πὶ νυἱἀθίυῦ καὶ χαταλαδεῖν ἐχεῖνον ᾧ πρότερον ἠχολουθεῖ' τὸ δὲ 

6586 ψγαν βϑηυπ). Αἀ 86 νερὸ αυϑ αἰχίιηυβ, οὲ καταποθῆναι πάντων δοχεῖ μοι βαρύτερον εἶναι τῶν 

Ρἐσοδίογυπι αυδὲ ροΓροίναπίυν αἰ Πδγοι ἴα 8 διε ὸπθ, εἰρημένων. Ἐπιστήσας δὲ τοῖς εἰρημένοις χαὶ τῇ 

τιία, ορίῃον, ἃ θεἰ ϑρίνϊιυ φυὶ 68. υἱ ἴπ ογϑου!}8 ἀϊνί-ὀ διαφορᾷ τῶν ἁμαρτανομένων, οὐχ ὀχνήσεις, οἶμαι, 
ΗΪ8 80 θΟΓΘηΓ ΡοΓίδοϊ!, δχθορίίδιδ 6586 Δηϊ πηι παραδέξασθαι τοιαῦτά τινα νενοῇσθαι τῷ ἐνεργήσαντι 
ἰπάμοογο ποη ἀν} 18}υ18. Οὐοῦ 5. ργθδίεῦ δὰ 418 ἃ ταῦτα γραφῆναι ἐν τοῖς λογίοις τοῦ Θεοῦ Πνεύματι. 

ΠΟΙ 8 ΘΟΠΙὨΘΠΊΟΓΔΙ8 8πί, ο)διΐα5 ὀχρυομοπάμμ ει Εἰ δὲ παρὰ τὰ εἰρημένα σαφέστερον ἐχθέσθαι δεῖ τί 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΠΕΤΛΑΤΙΟ. 

υἱάϊι ΡΠ Γαπὶ ποπιπ!8. τε πίϑπίθ πὶ ἔῃ Γοβηο9 500, οἱ υἱάϊε οὐ ἴῃ ρέονϊα δια, δἱ γαθπυπι νη ΐθηβ ἰῃ νίγιιηα, 
ἐὰν ἰδηιόγυπι θομογυ τι βρθοίδου!η 78 πη πεηιϑαυδηι φι518 0} πιουίθηι. δ'86 νϑύβο διιίρην ργοπιὶβϑίομὶδ 
θ51}, ΠΟ 5106 γαιῖθη6 (ογβίϊδη ὀχ δα ταδυΐπλυ8 χυβίαγο πιόγιοπὶ αυδηίιι ἀϊᾳπὶ Δ Ὁ Μὶ πη Γαργίπὶ Βοιμίμο5 

ΥἱΔόνὸ Εἰμὶ ποιπίη 5 νοπίεμηίεπι ἰΒ γΓορθῸ 800, δὲ ἰν) φίοτία 8118, οἱ γοφῆῦπι θοΐ ἰπ νἱντίαῖ6. 
55. Ουοπίδηι μΐς φυΐάοπι Βογίρίμπι 68. δριμὶ (γ65 θνδπ Θ ἢ θί88, ε βῸη ραϑίαθυΗ πνοτγίοπι, » ἑῃ δἰ 8 δαίοπι 

δου ριυτ 5 νγίᾷ 468 που ϑι:} (ἰοία : ΠΟ ἢ 6δι διιρογνασίμιπι τὶ οἰλπι ἐϊα ΘΟη δ οη 65. οὐτη ἰβι18 ἀϊδουϊα- 
ΠῚ ἰαγᾳῖυβ 4014. 511 πηογι θη ρα βίαγο, [η Ῥβδίπη!β ἀϊοίαπι Θϑ1 : ε Θι5. 681 βόπιο χυΐ νἱνοῖ, οἱ ἤθὰ νἱδοῦίς 
τ οΥίδον Ὁ ν [οι δἰ ἢν] : « γοηϊαι ΠΊΟΓΒ διιμοὺ ἰ" 05, οἱ (ϑϑοθιύδηι ἴῃ Ἰη ΘΓ απ νἱνθηίθβ. » Π6 πὶ ἀρυὰ ἃ 4υθπὶ 
ΡῬιυορ ιοίδειπι : « Αγδογῦμ!! ΠΙΟΓΒ. ργάναίοι8. ν Π6πὶ ἴῃ Πδνοϊδιίοηθ : « Μυτϑ οἱ ἰῃίδγῃμβ ψιοβάδπι βϑημθῃ- 

᾿ ὁ Μάγο, ναι, ὅ9. δ510... δ Μυς τσ, 27, δ Ῥραὶ. ὑχχχυμι, 49. 5 Ῥραὶ. εἴν, 16. 5758. χχν, 8. 
ΔΊΆΑρος. γἱ, ὃ. 

45) Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας. Ἰφοϊδ: χχν, 8. πο Ααχυΐα, ΤΙδοάοιϊοπ εἰ Θγπιδοῖμιβ. Αἱ χατα- 
ΠῈΠ νὰ ΠΣ. ΠᾺΧ : Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας. ποντίζειν ΗΪεγοπυΎπηιβ ποι 566] ὀκροβυΐὶ ε ργβεὶς 
γιυραία : ε Ρυπποὶρίιαλνῖι ἡπογίοπι ἴμ βαεπιρίίθγπαπι.» ΡίΆΓΘ. ν Π|6πὶ ΤΙΣ, « ΤΟ ῸΓ » δοιαὶ, εἰ ἐθιδ6" 
ἔχ νϑγηβ νόου 8: σα οπἰ θὰ 5 ἀτρίοχ {18 ργοάπε ΩΣ Ὁ υὐγλδνν τ ρον Ὶ τα δ ιν να] ει. Ἡσετιῦδ, 
τ ΘΓργοίδιϊο. ὟΣ ργορείο δαὶ, « ϑογανῖι, Ἀθϑογρβίι.» Ἀν κα πεν ἴς ουάοεχ Τατγίβίδηιϑβ, δὐΐεο δυιθῃ 

ἀδτ μαλ σε οπληΐδ ἈθΒΟγ οί πιαγα, ἱπά 6 νὰν χατα- (7) Ἔτι χεῖρον. 5ϊὶς τϑεῖδ αυθηϊ οοδά, Αηρ!εαπυ8, 
πηντίχειν 886. γοθαϊίογυι! ΤΠ ογργείοβ ΟΧΧ, πθ0- Υδιϊοδηυβ οἱ Τυϊηίδιμιϑ : τηαἱθ δυϊθτη Ὁ}105, ἐπίχειρον. 
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δηλοῦται ἐν τῷ ἰδεῖν τὸν ΥἹὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμε- ἃ αι! ροῦ οαπὶ ΕἾΝ Ποπιηΐθ νεηἰθηιὶβ ἴῃ τοίη βυς, 
νον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ, ἢ ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ, χαὶ 
τί σημαίνεται ἐν τῷ ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει" τὰ εἴτε ἐλλαμπόμενα ἐν ταῖς 

καρδίαις (8) ἡμῶν, εἴτε ζητοῦσιν εὑρισχόμενα, εἴτε 

ὑπεισιόντα τοὺς λογισμοὺς ἡμῶν (ἔχαστος δὲ ὡς βού- 
λεται κρινέτω,) ἐχθησόμεθα. Ὁ θεωρῶν καὶ χατα- 
λαμξάνων τὴν τοῦ Λόγου ὑπεροχὴν, λύοντος καὶ 

διελέγχοντης πάσας τὰς ὑπὲρ τῶν ψευδῶν μὲν, ἐπαγ- 

γελλομένων δὲ ἀλήθειαν πιθανότητας, βλέπει τὸν 
Υἱδν τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὸν Ἰωάννου λόγον, τὸν 

Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐρχόμενον ἐν τῇ ἰδίᾳ βασιλείχ' εἰ δὲ 
βλέποι ὁ τοιοῦτος τὸν Λόγον, οὐ μόνον λύοντα πᾶσαν 

τὴν τῶν ἐναντίων πιθανότητα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια τρα- 

νότατα παριστάντα, βλέποι ἂν αὐτοῦ πρὸς τῇ βατι- 
εΐᾳ καὶ τὴν δόξαν. Καὶ ὁ τοιοῦτός γε ἐν αὐτῷ βλέποι 

ἂν τὴν τοῦ θεοῦ βασιλείαν ἐληλυθυῖζαν ἐν δυνάμει" 

χαὶ τοῦτο βλέποι ἂν, ὡς οὐδαμῶς ἔτι ὑπὸ ἁμαρτίας 

βασιλευόμενος βασιλευούσης ἐν τῷ θνητῷ σώματι τῶν 

ἁμαρτανόντων, ἀλλ᾽ ἀεὶ τεταγμένος ὑπὸ βασιλεῖ τῷ 

τῶν ὅλων Θεῷ, οὗ ἡ βασιλεία δυνάμει μὲν ἐντὸς 
ἡμῶν ἐστιν, ἐνεργείᾳ δὲ, καὶ ὡς ὠνόμασεν ὁ Μάρχος, 
ἐν δυνάμει, χαὶ οὐδαμῶς ἐν ἀσθενείᾳ, ἐντὸς τῶν τε- 

λείων μόνων. Ταῦτα μὲν οὖν ἑστῶσι τοῖς μαθηταῖς ὁ 
Ἰησοῦς οὐ περὶ πάντων αὐτῶν, ἀλλὰ περέ τινων (9) 

προφητεύων ἐπηγγείλατο. 

Περὶ τῆς μεταμορφρώσεως τοῦ Σωτῆρος. 
« Μετὰ δὲ ἡμέρας ἕξ, » χατὰ τὸν Μστθαῖζον χαὶ 

«ὃ) Μάρχον, « παραλαμθάνει τὸν Πέτρον, χαὶ Ἰά- 

χωθον, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀνάγει 

αὐτοὺς (10) εἰς ὄρος ὑψηλὸν χατ᾽ ἰδίαν" καὶ μετεμορ- 
φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.» Τοῦτο δὲ χαὶ πρὸ τῆς χατὰ 

ταῦτα φαινομένης ἡμῖν διηγήσεως γεγονέτω πάλαι, 
χαὶ ὡς πρὸς τὴν λέξιν. Δοχεῖ δέ μοι τοὺς ἀναγομέ- 
νους ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος, χαὶ ἀξιου- 

μένους τοῦ χατ᾽ ἰδίαν αὐτοῦ τὴν μεταμόρφωσιν θεω- 

ρῆσαι, μὴ μάτην μεθ᾽ ἐξ ἡμέρας ἀνάγεσθαι τῶν 
προειρημένων λόγων. Ἐπεὶ γὰρ ἐν ἕξ ἡμέραις (11), 

πελεέῳ ἀριθμῷ, ὁ σύμπας γεγένηται χόσμος, τὸ τέ- 

γῸ] ἴῃ φίογία δὰ Υἱβίοηθπὶ οβίαπα ον, ααΐ χα ροῦ 

ἐαπὶ γοριΐ θεὶ ἰπ υἱγίιι8 νοηϊθηι5. νἱβίοποιι βἰφηΐ- 
Πεδίυγ; 68 βίνβ αυς σογάΪΒ05 ηοϑίγὶ5. ἀἤιίσοπι, να 

48 φυφγοηιθι5 ᾿πνθηἰυπίυγ, ϑῖνα αυς8 σΟς ἰδ ΟΠ 8 

Ποβῖγα5 δ θαυ (ππυ 54 !5η1:6 ργὸ Πἰθὲια τότ φϑεὶ- 

τοι) Θχροηθηλ5. Ουΐ σοι μηρί ,ιι δὲ ἰμ ΕΠ] αἰς οχ- 

(οἸοπεατη Ὑ Ρΐ, ΟἸΠΏ ΘΠ ΤΟΓα πὶ [ἰδάγαιη αὐ 6 γ,, 
ΟΡ ΘΙ} Π απὶ ἰΔπηοη ργΟΌΔὈ  ΠΠΔίοηι Ξοϊ νοις οἱ οοι- 

[υἱλιεῖβ; ἰ5 ΕΠ απὶ μοπλ ἷ8, χυΐ μιχία Ζοαπηΐβ 86ιν- 
πιοηθπὶ Ὑ γι υπὶ θοΐ 654, γϑηϊοῃίθιη ἀβρίοἷ( ἰῃ γοβπο 

510. Οι04 5ἱ ἀϑρίεἰ! 'β ΠΟ. ΟΠΊΠΘΠῚ 50 1πὶ ΘοηίΓᾶ- 

ΤΙΔΓΙΙ ΠῚ ΓΟΓΙΙΏ ῬΓΟΡΔΌΝ ΠἰΔι6 πΊ ϑοϊνθηβ Ὑογθαηι, βοὰ 

δἰ τοῦ δὰ 86 ρογ[ποπίθ5 Ὡρθγ ἰβϑίπιθ βἰ βη! ΠοΔῺ8 ̓ 
1116 ποη σοβηιπὶ 50[υπὶ {ΠΠ}18, 5οἀ αἱ φἱογίαπι δϑρὶ- 

Β ἀι, οἱ τόδησπι Ποῖ φυοήμα ἴῃ νἱγία!α νοι ΐθηβ. ἴῃ 
110 Ἰπιυδίαγ; ο ἰπίαδίαγ ἰά αυ!άδιη, αἱροῖθ ἴῃ ΄άδηι 
ὨΌΠΠ} πὶ ἀπ ρ} 108 ἱπιρογίατη Οὐ ἰποδὶ ροοοδίαπι, υοά 
ἴῃ ΘΟΥΡΟΓΘ ΡΘΕΟΔΙΟΓΙΠΊ ΠΊΟΓΙ4ΙΪ ταρηδὶ "3, 86 56η1- 
ΡΟΓ τΤΕΓᾺΠΊ Οπηἰαπὶ ΓΟρὶ [60 βυιθάϊιι5 5ἰ1, οὔὰς 
τοβπαπι, Ροίοπία ψυΐδεπι, ἰδῖγα πὸ5 δϑβὶ ὅθ. δοίᾳ 
δυίοπι, γε], υἱ Μᾶγοὰβ δρροϊ]αί 5', ἰη νἱγίυίο, ποαιυὰ- 
4ιιὰπι ἀὐυίεπι ἰπ ἱπη 6 οἰ ΠΠτα16, ᾿πιγὰ ρϑγυοἴο5 ΞΟ] πὰ 
681, ας ἰφίιυγ 5βιδπιῖίι5 ἀϊϑεῖρα! 5 δ6βι8, ποη ἀ6 

οπιηΐθυ8β 1118, 864 ἀ6 φυϊθιιδάδῃιν ργριΐςδηβ, ρ0}}}- 
οἰίυ5 68. ᾿ 

557 [6 ϑετυαίοτί δ ἰταπεβσιγαίίοπθ. 
80. « Εἰ ροβὶ ἀΐεϑ5 56χ, » λιιχίᾳ Μδιιπθυηι οἱ Μίαν - 

οὐπὶ δ", « Δ550π|} Ῥαίγαπι, οἱ δοοθυπι, οἱ ϑο ποι 

( [ιϑίγεπι 6}05, οἱ δι θάμεϊ! [1105 μι π)οπίθπα Ἔχαοβαπὶ 

ΒΘΟΓΒΙΠῚ, οἱ ἰγδηβῆσυγαῖ!5 6οὶ δηίθ 608. » Ηὐς δλιεῖθ 

δχρ!οδιϊοπαπ ἃ ΠΟΙ Ϊ5 δυρ6 Ὁ ἰϑι15 Ὀτοροϑβίίάπι, οἱ 

᾿υχία ἰοχίαπι ογϑιΪΟἢ 8 οἱ πὶ σοηιἰ χοῦς : φυΐ ἀσίδηι 

ἃ 7688 ἴπ πιοηίοπι δχοβίβυπι βιι δάσο! βυηΐ, οἱ ἀϊφηί 
ΒΔ ὈΪΙ 4υΐ ἰΓδηϑῇραγαι!Οη 6 πη 11:5 ΘΘΟΓϑαπι βροοίδ- 

Γοηϊ, οἱ ΠΟΙ 51Π6 Οϑιιδᾶ ροϑὲ 86χ ἀΐθβ, ἐχ αὺ0 86Γ- 

ΠΙΟΏ65 δυργὰ ἃ ΠΟ 5 ΠΟΠῚ ΠΟ ΠΊΟΓΑΙΪ ΠΔὈΪἱ δαηί, 

Βιυθάτιοι τὶ νἱάδηϊυν. Οιοηΐδπὶ οηΐπὶ ἱπίγα ἀἶδ8 

δόσ, 4υ] ρογίβοϊυβ πυϊηθγι8 δδί, ρογίοοίααι συ 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΠΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἴὰγ, » νἱΔαίαγ ἀγρὸ τ }}] ἴῃ ἰϑεῖς, φυΐα 41 6θὲ πιογίοπι βιυϑίαγο, Αἰ 1 Δυ16 πὶ πηογίοπὶ υἱ 48 "6, δ] πἃ γθηΐγα 
ΒΌΡΟΓ ἰἴχυοβ πιοῦίθπι, αἰΐυὰ ἀΌβου θα γα πηογίθι, Αἰΐαὰ δυίεπι πιο ἴδῃ) 5641. υ28γῸ δυο πὶ ἴμ ἰδεῖ8, ἢ 
ἴοτιο ξγϑν!08 5ἰ[ φυβίαγθ που 6 ΠΊ, 48 ηι νἱ ογα : [6 η} 6708 65ῖ, αι θηι 8641} 1105, 4υ8ηὶ 48] σιιδίδι : 
εἴ πο βοίυια υὧἱ βεηυδίυν, βοὰ οἰἰδπὶ αἱ νϑηΐδὶ βιροῦ δἰΐψυδπι πιο Γβ, οἱ φοιμργοοπίαιί 4υθπὶ βεαυςμδίωγ, 
᾿ΑΡΒουθογὶ δι 6 Πὶ ἃ Ἰβογίδ, οπηἶθυ5 Υἱάδίιγ τα] αγανία8 6856. 51 δυιίΐθιη Ομ ΒἀΘΓΆνοΓ8 ραοοδηιίι πὶ αἰΠ6- 
γοηίί38, ρυΐο αυοΐ ποη ἀμθὶια}}}8 ϑυϑοίρογα ᾿μ80 48 ἀ6 τηοτι}8 αἰ Πδγθηια δυηὶ ἰγδοίδια ἃ πουΐβ, οἱ ἀϊοὶἃ 
ἴῃ ϑοτιριυτίβ ρὲ γ ϑρί τα πὶ βϑδμοίυπι. 

56. « Ῥοβὶ ἀΐθ8 δυΐδιηῃ β6χ, » βεοιπάυπι Μαιῃυπι οἱ αγουπ), ε δβϑιτηθπϑ Ροίγιπι, οἱ δδοοθιπ), οἱ 
3ολπποῖη [τϑιγὸπι 6}..8, αὶ! 608 ΒυροΓ πιοηίαπὶ Ἔχ εἰσ ΒΘ ῦδιμη, εἰ ἰΓΑΠδέϊ μι δἴιι5 68. δι}16 608. » Υἱάθη- 
ἴὰγ πὴ ἱ 40] ἀϊπουμίυγ ἃ δεδὺ βυρὲγ πιοπίθπι δχοεϊβυπι, οἱ ἀΐμη! παρϑιίυγ Ὑἱάθ γα ἰγαηβι σα δ ΟΠ 61] 6118 
βεογεῖθ, φυΐδ ποθὴ ἴῃ νᾶπιιπὶ ροϑί 86χ ἀἶθ5 ἀποιηῖιγ, Ουομίαπι διαὶ 'π 8ὲχ ἀΐεθι5 ρεγίθοι! πυπμογὶ ἰοἱυβ 
(λεῖυ5 6δβὶ υἱεῖ Ὀ}}}58 την 1.8, ἰά6 0 ΔΓΌΙΓῸΥ ουπὶ αυὶ ᾿ΓΑηϑΟϑηα 1 ΟἸΠΠ65 τυ παΐ Γ68, ΘΟΙ5: ἰ6ΓᾺΠ5 [8π| ΠΟΙ} {085 
νἱἀδηίαγ, ᾿επρογα]ὰ δεΐπὶ δυηΐ, 56 αυδ8 ποι νἱἀθηΐαγ, φιιοηίαπι βιιηϊ ἐβίδγμα, {ΠΠπι|πὶ ρ05868 Δβοθπάθγ βιιροῦ 
τϑοηΐοπι Θχοείβιιπι (Ἰγῖβι0 86 ργβοθύθειθ, ΠΠΠὰπὶ ρ0586 οἱ ρογίαπι ἀϑρίοαγ εγθὶ εἰ. 51] ορφῸ αυΐβ ποβίγιπι 
εὐρὶς Ὀμείδίο 58 ἃϑϑυηδη!8 δϑοθηάθγα ΒΌρΡΟΓ ΠπηθΠ ΘΙ ἐχοοίδαπι, εἰ υἱάθγο βεογοία ἰγαπϑίρι ΓΔ ΟΠ6π ἰρβίυ δε 

Μ“ Βοῃ). νἱ, 13. δ {1π|0. χγιι, 31. 5' Μᾶτγο. ν1, ὅ9, δ Μδίί. χνι, 1,2; Μᾶγο. ιχ, 1. 

(8) Ἑ.λλαμπόμενα ἐν ταῖς καρδίαις. δὶς Παθαί (10) Καὶ ἀνάγει αὐτούς. [ἃ Ἰιλθοηϊ Θχοπιρίϑγία 
ς Ταιΐη, ἰῃ οὐ ον ἀπίοιῃ ΕΠ π6}}} ἀθαϑιὶ ἐν. 

(3) ᾿Α.λλὰ περί τιγων. δὶς ἰλσυηδπι απ σοιῃρᾶ- 
ταί ἴῃ οὐϊιίοια ἤαιει!, δαυρρίοῖ οὐχ Τατγιηϊαπιδ. 

Ῥλτβοι,. (Β. ΧΗ]. 

ον}. Υ̓α!ο ἰορίιαν ἀναφέρει. 
(11) Ἐπεὶ γὰρ ἐν δξ ἡμέραις, εἰς. ΥἹάο Απιῦτο» 

δἰ θη, {νὸν ἐπ δμοαπι τχ, οἱ ΤἼΘΟμμγ]δοί απ. 

8. 
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ὑαπαι; ἢ οἱ Ἰιοο Ἰοθο ρογδρίοιμμῃ 118 6546 ορίποῦ χυΐ Α θρώπον ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ, » χαὶ ἰδόντα 

γόγαπι δομεοαυοι δα οομβίἀογαγα βοίυμ!, ουπὶ 4υ1] αὐτὸν ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, « χαὶ ἰδόντα τὴν βασιλείαν 

ἐομῖεὶ νἱἀθεῖς « ΕἸ 'απὶ Ποπιῖε8 γϑηϊθηΐεπι ἰπ τοβῃο τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει, ν» οὐχ ἂν μετὰ τὴν 

50, » διπιάδηιααθ ἴμ φίυτία 508, « εἴ ταρηαπι θεῖ τῶν τηλικούτων ἀγαθῶν θεωρίαν θανάτου γεύσασθαι. 

νϑιΐοιϑ ἴῃ νυἱγίαια "5, » πιϊηΐπια Πα ηὶ, ροϑί ἰδογαπὶ Τὸ χωρὶς δὲ τοῦ λόγου τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Ἰησοῦ 

μβοροόύμηι ἰμβρϑοιίοπεπι, πιογίθπ ἀδρυδίαίυγαπι. ΝῸπΠ οὐκ ἀλόγως ἂν ὑπενοήσαμεν γεύσασθαι θανάτου, ὅσον 

ρπδίεν γα! οινθπὶ δυ!οπη Ἔχ δε πιλνίπηι8. Δθ5 48 ΡΓῸ- οὐδέπω χατηξιώθημεν ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

πυϊϑδίοιἷα δόδιι βευηθηο ἀδριιϑδίδίαΓ05 Π05 πιογιοη], ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει, καὶ τὸν ΥἹὸν τοῦ ἀνθρώπῳ 

αὐδηάϊα ἀἰρηΐ ΒΑ 1 πη Γαθεΐηι5. φαΐ τοφιαη θεὶ ἐρχόμενον ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ χαὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. 

}ὼ νἱτίαϊα νϑηΐοπ8, οἱ ΕΠ υπὶ Ὠοπιϊη 5 γθη οπίθπι ἰπ 

δἰοτία οἱ γεξῃο 8110 Υἱάδγεπιυ8. 

5. Οιοπίδιη υΐοπη πἶς δρυὰ ἴγο8 δὐδηρο ἰδ(85 Ἐπεὶ δὲ ἐνταῦθα μὲν γέγραπται παρὰ τοῖς τρισὶν 

βογίρίαπι δὲ : « Νοη ρυβίδθυπί πηογίοηι ν᾿; » δρυΐ εὐαγγελισταῖς τό" « Οὐ μὴ γεύσονται θανάτου," ἐν ἕξ 

Δ]105 δαΐδπῃ ἀΐνογθα (6 πιογίο ἰγδάϊια βυμί "", οχίγτα ἄλλοις διάφορα περὶ θανάτου, οὐκ ἄτοπον χάχεῖνα 

γ8 ΠῚ ΠΟ ΟΥ Ορροβίϊα 1886 οὐπὶ ν066 68, « δυιϑίατο, » παραθέμενον συνεξετάσαι τῷ « γεύσασθαι. » Ἐν μὲν 

φοπίεγγθ. ἴπ Ῥϑαϊπιὶβ ἰρί(ιν ἀἴσιαπι 681 δ : ε« Ουἱδ οὖν τοῖς Ψαλμοῖς λέλεχται" «ε Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς 

οϑὲ ποπῖοὸ φυὶ νἵνει, οἱ ποῃ υἱάθυλι πιογίθιῃ 1 » οἱ ζήσεται, καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον ; » καὶ πάλιν ἐν 

Τυϊθὰδ 4110 Ν6 : ε Υφηΐαί ΠΟΓΘ ΒΌΡΟΓ {|108, οἱ ἀθΘ- ἄλλῳ τόπῳ᾽ « Ἐλθέτω δὲ θάνατος ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ 

βοθιθαμ ἴῃ ᾿ΐδγιιπι υἱναηῖαθδ :» 6᾽ ἴῃ ΔΙῸ 6 ργο- Β καταδήτωσαν εἰς ἅδον ζῶντες"» ἐν δέ τιν: τῶν προ- 

Ρἢοιῖβ "7 : ε ΑΙδογθυΐ! τη0γ5 ργθναίθπβ; » δἱ ἱη φητῶν' « Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας (5)" » ἐν δὲ 

Δροσαϊγρϑὶ "δ: « Μοῦβ οἱ ἰμίδγπυβ βαφαυηίυν αυ08- τῇ Αποχαλύψει" « Ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἀχολου- 

ἄλιη. » Ηἰβ δυίεια Ἰοοἷβ δία ὰ τλὶ νἱάθιιγ 6886 θεῖ τισίν.» Ἐν τούτοις δὲ δοχεῖ μοι ἕτερον μὲν εἶναι 
πιογίοπι ἀορυβίαγα, ἃἰϊυὰ υἱάογα οαπὶ, δία αἰᾳυὶ- τὸ γεύσασθαι θανάτου, ἕτερον δὲ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν, χαὶ 
υτῖ5 δαπὶ βυρογνειῖγα; ἀππὶ ργρίοῦ ργράϊεία, ιν. ἄλλο τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπί τινας, καὶ τέταρτον σημαί- 

ἴὰπὶ ψυϊα }}|5 δἰ ψη οαεὶ : « ΑΡδογθυ πιοΓ5 ργανᾶ- νεσθαι παρὰ τὰ προειρημένα ἐκ τοῦ" ε Κατέπιεν ὁ 

ἴδηθ; » δἱ αυΐϊπιυπι αὐυἱά ριφίογοα [8 γι θἷβ : θάνατος ἰσχύσας,» χαὶ πέμπτον τι παρὰ ταῦτα ἐχ 

« Μοιϑ οἱ ἰηίδγῃιβ δεαυπηΐυγ 608.) ΤῸ ΥὙΘΓῸ ργΓΩοΓ τοῦ" ε Ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾷδης ἀχολουθεῖ αὐτοῖς.» Καὶ 

688 40.458 ρτοι πη ἱμνθηΐαθ [ογίδβϑδο αἰδγεηιαβ, σὺ δ᾽ ἀναλεξάμενος τάχα εὕροις καὶ ἑτέρας παρὰ ταὐ- 

δἱ δὰ5 οὐ οφογίβ; 485 ἰηνίοοαι 56 οοπιρομθηθ, τας, ὧν ὑπεμνήσθημεν διαφορὰς, ἄστινας παρατι- 

δὶ τοοῖθ ἰωνθβιίβϑηβ, γΓθ8 ἀποημοαυο ἰ000 δἰφη ῆς4- θεὶς ἀλλήλαις, χαὶ ὀρθῶς ζητῶν, εὕροις ἂν τὰ καθ᾽ 

128 τορεγίβα. ΠΙαὰ δυίοια ἰ ἷ8 φυῷγο, δὴ πηΐη8 ἕχαστον τόπον σημαινόμενα πράγματα. Ζητῶ δὲ ἐν 

τηϑίυτη 5[1 πον 6 Π}) υἱέ; πηδ.υ5 δυίοπι [Π|0, ψυδίατα τούτοις (6) μήποτε ἔλαττον μὲν καχόν ἐστι τὸ ἰδεῖν 

δ ; μος ἰϊὸμα ρ6}118,9 χπογίο πη) βεαυΐ ἀἰίψυαθηι, ποῦ θάνατον, τούτου δὲ μεῖζον τὸ γεύσασθαι αὑτοῦ, τού- 

βθᾷυΐ βοίαπ), δοὶ οἱ 1] βιαρογυθηῖγα, διθσαδ ἃρ- Ο του δὲ ἔτι χεῖρον (1) τὸ ἀκολουθεῖν τινι θάνατον, χαὶ 

ΡΓΘδηάθγο ηθπὶ ρει βααιδραίυγ; ΔΌβου μον ἂὰ- οὐ μόνον ἀχολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἤδη ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὑτὸν, 
ἰδιη, οπιηΐαπι δου 4υθ ἀϊοία βυμὲ τὶ νἱάθίυῦ καὶ χαταλαθεῖν ἐκεῖνον ᾧ πρότερον ἢχολουθεῖ' τὸ δὲ 
6588 βΓΑΥ βϑἰπλιπι. Αὐ [86 σθτὸ αὐ ἀἰχίτυϑ, ἐὲ χαταποθῆναι πάντων δοχεῖ μοι βαρύτερον εἶνα! τῶν 

Ρδεοδίοτιιπι 4ι88 ρεΓγρεϊγαπίυν ἀἰ Πδγοι 85 διε ἀξηθ, εἰρημένων. Ἐπιστήσας δὲ τοῖς εἰρημένοις χαὶ τῇ 

τα, ορίηον, ἃ θεὶ ϑρίνίευ φυὶ δὰ ὧἱ ἴῃ ογδου 8 ἀϊνί-ὀ διαφορᾷ τῶν ἁμαρτανομένων, οὐχ ὀχνήσεις, οἶμαι, 
ΗἾ5 δου θογθηῖαγ ρογίθοί!, ὀχθορ δία 6586 ΔηΪΠῚπ) παραδέξασθαι τοιαῦτά τινα νενοῆσθαι τῷ ἐνεργήσαντι 

ἰμάμοογο πο ἀυ}}18}}18. Οὐοα 5ἰ ργίογ δἃ αυ ἃ ταῦτα γραφῆναι ἐν τοῖς λογίοις τοῦ Θεοῦ Πνεύματι. 

ΠΟΡΐδ ΦΟΙΝΙὨΘΠΙΟΓΔΙΔ βυπί, οἰΔιὶι5 ὀχρυποπάμπι οδὲ Εἰ ἂὲ παρὰ τὰ εἰρημένα σαφέστερον ἐχθέσθαι δεῖ τί 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΛΑΤΙΟ. 

νἱάϊι δ᾿] απὶ Ποπνπῖβ τεπίθμθπι ἔῃ Γοξη0 5:0. οἱ υἱάϊε ουπὶ ἴῃ ρίοτία δύ, οἱ γαρηιπὶ νη 68 ἰῃ Υἱγίιή 6, 
ἴκο ἰδηϊογυπὶ θομογιιῃ βρθοίδοια τη Ἶδπι πδηϊ αυδπι βι518}}}} πιουίθηι. δίβθ νϑῦθο διιίδην ργοπι ββίοπί5 
85, ΠΟ [8 ΓΑ 06 (θ 8ἰ18π ὀχ δι πηαθΐπη5 σι ϑίδγθ τηογίθιη 4υδηιίίι ἀἰκηί αυϊμὶ ποθὴ Πιδγίπι Ποιπίηο5 

νἰάεγο ΕἸ θπὶ Βοιπίη 15. νοπίδιίοπι ἴῃ γορῆο 800, δἱ ἴῃ φίογία δι, οἱ γοβπαπι θοὶ ἴῃ νἱγίαϊο. 
55. Ουονίδηιν μος ηυϊάοπὶ βοτίριιπι Θϑι ἂριμὶ ἐγθ8 θναη κα! 5188, ἐ ΒῸἢ ραβίαθυν: πηογίοπΊ, » ἴῃ 6115 δαίοπι 

δουρί }5 νᾶγία 46 τηον16 5:1} ἀἴοία : πθη 681 δαραγνδοιμαπι εἰ οἰἴαπι Πα ΘΟΠίδθηῖ65. οὐη ἰβι18 ἀἰδουιία- 
ΠΜΠ5 Ἰαγϑίτιβ ηυἱὰ κεἷϊ ΠΙΟΓΙΕΠῚ βυϑίῶγθ. [π ῬΒαΪπιῖβ8 ἀϊοίαμι οϑί : « 5 688 μοπιο 4] νίνοῖ, οἱ πῸ ἢ νἱάουῖῖ 
τ Ογίϑιν Ὁ» ΠΘιῺ δἰ δὶ : ε Υθηΐαί πιοῦ 5 βιιμοῦ "05, οἱ ἀδϑοθιιίδοι ἴῃ ἱπίδγπυπι νἱναπίθβ. » Πθιῃ Ἀρι δἰίυοπι 
Ριορ!ιοίανπτι : ε ΑἸ ΒΟΥθα  ποτδ ργανδίοιβ. » ἰτοπὶ ἴῃ Βονοίαιίοπο : « ΜοΓϑβ οἱ ἰηίεγηυβ φιοϑάληι δθῆμθη- 

Δ Μᾶγο, νὴ, ὅ9. 510... δ Μμαρ, τσ, 27, "δ Ῥε8]. ὑχχχυη!, 4906. 56 Ῥρα]. μιν, 16. 57 58. χχν, 8. 
Δ Αρος. νι, ὃ. 

Ὁ) Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας. Ἰφαΐα χχν,8. ποη Ααυΐΐι, ΤὨεοάοίίοπ εἰ ϑγπιπμδοῖμιβ. Αι χατα- 
ΕΠ ΠΣ). ΠᾺΧ : Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας. ποντίζειν ΗΟ γπλ8. Ποῖ) 5618] δκμοβυΐξ « ῥγξεῖ- 
γυϊξαία : ε Ῥημοὶριαἰνῖε τπογίϑιι ἦμ βοπιρίιογπαπι.ν ΡίϊΆγΘ. 9) Π6πὶ ΠΧῚ, « τόθυῦ» δοιαὶ, θὲ φοιδϑθ 
ἔχ ναγ δ νοουιῃ βἰση οαιοπίθα5 ἀνρίοχ {Πα φτοῦ 066 « δίογηϊ(δίεπι, » αι πὲμ}} να! θΐι8. Ἡσετιῦδ, 
μι ογργοίαιίο. ἦα Ρτγοργὶς οϑ., εϑογαν , ἈθΘΟΓρβι1.» εὐ  ούεοιςς ϑ.0 εὐύθες ΤΑτΙθΊα πε, οὐϊου ϑέρα 

Η͂ . ᾿ 3 
ΤΙΝ δ οηι οπηηΐα Δ0ΒΟΥΡΟί τιᾶγα, ἱπά6 ΡΝ χατα- (7) Ἔτι χεῖρον. ϑὶς τεοίδ παῦθηι οοὐά. Απρ ἰοαπυ8 
ποντίζειν δα. γοθαἀϊογυμι ΤΠ οΓργεῖθ8 υΧΧ, πθο- Ὑδιίσδηυδ οἱ Τανηίδημιϑ : πηαΐο δυίθπι αἰία5, ἐπέχειρον. 
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δηλοῦται ἐν τῷ ἰδεῖν τὸν ΥἹὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμε- ἃ φυΐ ροΡ Θαπὶ ΕἼΠῚ Ἰνοπηΐ 8 νοηἰἐπιῖβ ἴπ γοζηο βὰς, 
νον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ, ἢ ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ, χαὶ γ} ἴῃ φοτγία βιὰ υἱβίοπθπι οβίθπαϊίυγ, αυΐϊαὰα ρὲῦ 

τί σημαίνεται ἐν τῷ ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐδπὶ γερπὶ θεῖ ἰη υἱγίυϊ6 νϑηΐθη 5. Υἱβίοποιῃ βίχηϊ- 
ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει" τὰ εἴτε ἐλλαμπόμενα ἐν ταῖς ἢεδίυγ; 68 5576 4υς σοΓ ᾿θὰ5 ποβιγὶ8 δυΐσεηι, βἶνα 
καρδίαις (8) ἡμῶν, εἴτε ζητοῦσιν εὑρισχόμενα, εἴτε 4:8 φυφγοηίίθιι5 ἱπυθηϊαπίυγ, δῖνα οὐδ ΘΟσ Διο πο8 
ὑπ.ισιόντα τοὺς λογισμοὺς ἡμῶν (ἔχαστος δὲ ὡς βού- ποδίγᾶϑθ Βυ θαυ (ππυβαι 56 ργοὸ ΠΠδἱ τὰ τοὶ φϑιῖ- 

λεται χρινέτω,) ἐχθησόμεθα. Ὁ θεωρῶν καὶ χατα- πι6ι) ΘΧΡΟΏΘΠΊΙ5. Ουἱ ἙςΟμ οΙηρΙ ει δὲ ἐπι οΠ] ἰσίς οχ- 
λαμβάνων τὴν τοῦ Λόγου ὑπεροχὴν, λύοντος καὶ ςοἰϊομιίαιῃ Ὑογ, οπιηθπὴ ΓΟ απὶ [4]δάγαι αι άογα, 
διελέγχοντης πάσας τὰς ὑπὲρ τῶν ψευδῶν μὲν, ἐπαγ-ὀ γονὶς!}ΠΠὰπὶ ἰἀπιθη ργΟθΑ Ὁ ΠΠἀ! οι Ξοϊ νοι εἷς. εἴ οοι- 
γελλομένων δὲ ἀλήθειαν πιθανότητας, βλέπει τὸν [υιδηῖ8; ἰ5 ΕἸΠ πὶ Ποπιὶ ἶβ, ααΐ μιχία δοιπη 8 δ6ιν- 
Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, χατὰ τὸν Ἰωάννου λόγον, τὸν πιοπαπὶ Υθρθιπὶ θοΪ 6βί, γοηϊομ πὶ ἀβρί οἱ ἴῃ γοβηο 
Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐρχόμενον ἐν τῇ ἰδίᾳ βασιλείχ" εἰ δὲ 50. Οιιοα 5ἱ ἀϑρίεἶξ ἴα ΠΟ ΟΠΠΠ6ΠῚ 50] 0πὶ ΘΟηίΓᾶ- 

βλέποι ὁ τοιοῦτος τὸν Λόγον, οὐ μόνον λύοντα πᾶσαν τίδγυπι ΓΟΡΙῺ ῬΓΟΡΔὈΙ δῖα πν 50 νη 8. γογθαηι, 884 
τὴν τῶν ἐναντίων πιθανότητα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια τρα- εἱ τὸν δὰ 56 ρεΓΙΪΠΘΠΙ68 ΔρΟΡ 55 πὶ6 βρη! Π 88 ; 

νότατα παριστάντα, βλέποι ἂν αὐτοῦ πρὸς τῇ βατι-ὀ 16 ΠΟΠ ΓΟβΏΜΠΊ 50101π| {Π|π|8, δοά οἱ φ]ογίαπι δβερί- 
λείᾳ καὶ τὴν δόξαν. Καὶ ὁ τοιοῦτός γε ἐν αὐτῷ βλέποι Β ἔνι, εἱ τοϑηππι Ὠὲΐ φυοηθα ἰῃ νἱγία!α γϑθη5. ἴῃ 

ἂν τὴν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει’ [|| ἱπιυοίαγ ; ἃς ἰπίπείαγ ἰά φυΐάθι, υἱροῖο ἰπ χαθηι 
χαὶ τοῦτο βλέποι ἂν, ὡς οὐδαμῶς ἔτι ὑπὸ ἁμαρτίας πυ]]ὰπὶ ΔΠΏΡΠ1115 ἱππρογίατη οὐπἶποδι ρεοοδίυπι, φυοὰ 
βασιλευόμενος βασιλευούσης ἐν τῷ θνητῷ σώματι τῶν ἴῃ ΘΟΓρΡΟΓῈ ΡερΟΔΙοΟΓΙΠι πηοΥ 4}} γορηδὶ "᾽, β6α 36π)- 
ἁμαρτανόντων, ἀλλ᾽ ἀεὶ τεταγμένος ὑπὸ βασιλεῖ τῷ ρὲ τοῦαπ| Οπηπίαπὶ ΓΟσὶ θ60 5ιιθάϊ!ι8 8[1, οὔυς 
τῶν ὅλων Θεῷ, οὗ ἡ βασιλεία δυνάμει μὲν ἐντὸς τοβπιπι, ροίθηία αυΐλεπι, ἰπίγᾶ π05. δϑί δ: δοία 
ἡμῶν ἔστιν, ἐνεργείᾳ δὲ, χαὶ ὡς ὠνόμασεν ὁ Μάρχος, δυϊεπ), ν6], υἱ Μάγοι Δρροὶ]αιὶ δ᾽, ἴῃ υἱγίυίΐθ, πααυα- 
ἐν δυνάμει, καὶ οὐδαμῶς ἐν ἀσθενείᾳ, ἐντὸς τῶν τες ἀυδηὶ Δυίαπι ἴῃ ἱπΊ 6 ο 116, ᾿πιγα ρογίυοίυβ ΒΟΙ απ 
λείων μόνων. Ταῦτα μὲν οὖν ἑστῶσι τοῖς μαθηταῖς ὁ 65ὶ. ἤχο σι 5ιδη 18. ἀἰϑεῖρυ} 5. δοθι8, ποῦ ἀ6 

Ἰησοῦς οὐ περὶ πάντων αὐτῶν, ἀλλὰ περί τινων (8) οπιπΐθυ8 1118, βεὰ ἀξ αυϊυιιβάαπι ργωιΐοαηϑ, μοὶ} }- 
προφητεύων ἐπηγγείλατο. οἰίυ5 658ῖ. . 

Περὶ τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 557 [6 δεγυαίονγὶδ ἰγαπεβσιγα θη. 
« Μετὰ δὲ ἡμέρας ἕξ, » χατὰ τὸν Μστθαῖον καὶ 86. « Εἰ ροϑὶ ἀἶε5 β6χ, » λιχία Μαιιβρυπὶ οἱ Μαγ- 

τὸν Μάρχον, « παραλαμθδάνει τὸν Πέτρον, χαὶ Ἰά- οὑπὶ "", « ἀ55ιπ) Ῥειγαπι, οἱ Φδοοθυπι, οἱ δοθπποῖ 
χωδον, χαὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀνάγει ς [ταΐίγοπι ο᾽υ8, οἱ δυθάμυεϊ! 105 ἦπ πιοηΐοιῃ Ἔχςο ϑαπι 

αὐτοὺς (10) εἰς ὄρος ὑψηλὸν χατ᾽ ἰδίαν" χαὶ μετεμορ- Β860Γ80πὶ, οἱ ἰγδηβίυγαίι8 οὶ ἃπί8 608. » Ηος Δ" 
φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.» Τοῦτο δὲ χαὶ πρὸ τῆς χατὰ δχρ!!οδι!οπαπὶ ἃ ΠΟΡ8 ΒΌΡΟΓ ἰ8ι18 βγοροβίίάπι, οἱ 

ταῦτα φαινομένης ἡμῖν διηγήσεως γεγονέτω πάλαι, ἰυχία ἰοχίαπι οΥϑ[Ι0η18 ΟἸἸπὶ σοηι οὶ! : φυὶ ἀσίθπι 

χαὶ ὡς πρὸς τὴν λέξιν. Δοχεῖ δέ μοι τοὺς ἀναγομέ. ἃ 768. ἴῃ Ππηοηῖ6 πὶ ἜΧΟΘΙβυπὶ 51:0 ἀπο 80ηϊ, εἰ ἀϊφηὶ 

νους ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος, χαὶ ἀξιου- 4011 4υΐὶ ἰγδηϑῆρυγαιίοποπὶ 1||}ι|5 ϑοογϑαπιὶ βρθοϊα- 
μένους τοῦ χατ᾽ ἰδίαν αὐτοῦ τὴν μεταμόρφωσιν θεω- Τεπί, οἱ Π0ῃ 51Π6 ολιιδᾶ ροβί 86χ ἀΐ68, ἐχ 400 δοῦ- 

ρῆσαι, μὴ μάτην μεθ᾽ ἕξ ἡμέρας ἀνάγεσθαι τῶν πιοπθ5 ΒΌΡΓΑ ἃ ΠΟ 5 σΟΠπμμοπιογαίΐ ἢδυῖ δαηὶ, 

προειρημένων λόγων. Ἐπεὶ γὰρ ἐν ἕξ ἡμέραις (1, δυράυοιί τοΐπὶ νἱάδπίυν. Ουοηίδπι οπὶπὶ ἱπίγα ἀϊ65 
πελείῳ ἀριθμῷ, ὁ σύμπας γεγένηται χόσμος, τὸ τέ- δ56χ, 4υἱ ρεγίεοϊαΒ Πυθογυβ δϑί, ρεγίδοίαπι ]υ 

ΥΕΤΟΒ ᾿ΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τὰν, » νἱδοίαν ΟΓσο πα] ἴῃ 5115, φυΐα αἰ ἐδὲ πιογίαπι συ βίαγα, ΔΙ᾽ ἀυ 6 πὶ πηογίθπι υἱάθγθ, 4} υθηΐγα 
ΒΌΡΟΓ Αἰἴψυο5 πιογίθπι, δ ὦ 4080. ογ πιογίθιῃ, Αἰϊυὰ δυίδηι πηοῦίοπὶ 5041. Ουζτο δυ(6πὶ ἴπ ἰ5ι18, ἢ 
ἴοτια ξγανίυϑ 51 ψυδίαγθ πιουίοπι, αὐϑηὶ Ὑί ΓΘ : [16ΠῚ Ρ6}0.8 65ι, απ θη) 8641} {Γ ΙΠ0Υ8, αυδηὶ 4] ρυϑίϑι : 
εἰ ποη 58οί τὰ υἱ βεχυδίαγ, 56 εἰἰδπι αἱ νεηΐδὶ βιιροῦ δἰίαψυεπι πιογβ, δὲ ἐοπιργοιδπάλί φυθπὶ β8δημο ϑίυγ, 
“Αὐβογθογὶ δῖον ἃ τποτία, οπιηΐθα5 νἰάἀ δέν πα} ] ψγανίιβ 6856. δ᾽ δυΐθιη συμ ϑἰογάνογὶβ ραςοδηιία τ αἰ 8.- 
τεπεϊαϑ, ρυϊο αὐυο πο ἀμ ιια 5 Θυϑοίρογα ᾿νδο 4υι ἀθ τηογι [8 ἀἰεγθηια δυπὶ ἰγδοίαία ἃ ποῦὶβ, οἱ ἀϊοίἃ 
ἴῃ ϑεγίριυγὶβ ρὲγ ϑριὶ γιιαπι βϑποίυπ). 

36. « Ροδὶ ἀΐο8 δυΐθιῃ δ6χ, » βοουπάυπι Μαιῃουπὶ οἱ Μάγοιιη), « δϑϑδυηθπβ Ραίγαπι), οἱ δδοοθι!π, οἱ 
2οληποιῖη ἔγϑιγὸπι 61:8, ἀυχὶ! 608 ΒΌΡΘΓ πιοηίθπι ΘΧΟΘ βιῇ βθογϑαιη, οἱ ἰγαηϑηϊ μι αἰα9 οδὲ ἃπί6 605. » Υ]άθη- 
ἴὰτ πὶ ἀυ} ἀπουμίυγ ἃ δέδὰ βυρογ πιοηίθπ) Θχοδίδυπι, οἱ ἀϊμπὶ παρθοΐυν νἱάθγα ἰγϑηβ ραγαιοπεῖμ 6705 
βεογεῖδ, φυΐα ποη ἴῃ νϑπιπὶ ροϑί 86χ αἶθθ ἀυοιπίυν. Θαομίδηι διΐπὶ ἰπ δὲχ ἀΐεθιδ μεγίθοι! πυπιογὶ (οἱ 
[λοῖυι5 ὁδὶ υἱδὶ Ὁ}|15 πιιμάτ8, 460 Δ τον δὰπὶ αὶ ἰγαηβοδηα!ι Οπμηθ8 πηθηδϊ γθ8, σοι! ἰεγλη5 [8π| ΠΟΙ. 4.8 
γἱδσδπίαγ, [οπιρογα!ϊα δι πὶ 50μ:, 56} 4ιδ8 ποη νυ θηΐαν, 4μοπἰδπὶ βυηΐ δίθρηϑ, {ΠΠπ|Π0 ρ0588 ἀΔδοθπάογα ΒυροΓ 
τϑοηΐθηι ὀχοοίξυπι Ομγίδίο 88 ργβοθθθμ6, Π]Πυ πὶ ρ0586 οἱ φἰογίαπι δϑρίοθγθ Ὑογθὶ 1)ε]. 5] Ἔγ50 415 ποβίγιπι 
εὐυρὶι μεῖβίο 856 ἀϑϑυμηθηία δϑόθιἀθγὸ ΒΌρΟΓ ΠΟΙ ΘΙῺ ὀχοοίδυμ, οἱ υἱάθγθ ϑθογοία ἰγαῃϑίϊ σι γί Οη 6) ἰρϑὶυ δὲ 

“9 Βοι. νι, 19. δ9 {π|0. χτῖ, 21. 5' Μᾶτο. νει, ὅ9, "δ Μδίί!ι. χυι, 1,2; Μᾶγο. Ιχ, . 

[8) ἘΛλιλαμπόμενα ἐν ταῖς καρδίαις. ϑ8ῖ5 Βα οί (10) Καὶ ἀνάγει αὐτούς. [τ ᾿αθεηί Θχοπιρ γα 
οχ Ταιίη!, ἴῃ δα οι 6 ἀπο πὶ ἤυθ}}} ἀ668ι ἐν. Βοημ}}14. Ἅαφο Ἰοφίμα! ἀναφέρει. ᾿ 

(9) Ἀ.2.:11ὰ περί τιγων. ὅῖο ἰλουπᾶπι ἡτῷ σοιηρᾶ- (11) Ἐπεὶ γὰρ ἐν ὃξ ἡμέραις, εἷς. ΥἹά6 Απιθτο» 
τοί ἰῃ δϑμίοιδ Πανιῖ!, βαρρίοι σούοχ Ταγιηίϊδιιυ5. δἰαη, {ἰργο νὰν ἐπὶ Δκίοαπι τχ, οἱ ΤἼΘΟρ γ] οί μπη. 

Ῥατδοι,. ἀβ. ΧΗ. ϑὲ 



1007 ΟΚΙΟΕΝΙΒ 1008 

ορ Π οἴνιπη, παν 5. ἀμίνθγβαβ Ομ Π|ὰ5 6δὲ ; ἰΔοἶγοο Α λεῖον τοῦτο δημιούργημα, διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι τὸν ὑπερ- 
Θι1}}} Ζιύ ΠΟη 68 ἀπιρί᾽5 αυδ' Υἱάδηιυγ, ἐδ σα ὀηΐπὶ 

8001, 564 ͵απι δὰ 50] υπὶ υα5 πο νἱἀδυίιγ, ριο- 

Ρίογοα αυο φίογηα δυμι δ", ἰηιυσπ ὁ Γα5. πηυλ 

ὉΜ νΟΓβἃ5. ΓΙ ΟΓβΓ δδυβ δϑί, ἢΪ8 υογθῖς ἀδεοίχπδτὶ 

οχ δύο : « Ῥοβὶ 80χ ἀΐ68. 4881}}}}} 26 508 ποπηυ]- 
105. » 51 4υΐβ ᾿ρίτιιγ ποβίγαπν ἰῇ πιοηοπὶ ΘΧΟΘ 5. 

ἃ 765ὺ Δϑϑυπιρίι5 καθ άπεὶ ναι, οἱ ᾽ᾳ πηόγθηθο οθι:- 

δοᾳυΐ, υἱ βθούϑαπι ἰΓδηβί φυγαί πο πὶ {ΠΠ18 νἱἀοαί, 
Β0Χ (165 ρΓαϊξογοαΐ, ΠῸη 6ἃ Δη}}} 105 ἀϑρίείδ πο αι 

νἱἀδηίαγ, πος πυπάμπι ον 6 4 ἰῃ πυπᾶο δυμὶ 

αἰ φοηάο, πθὸ α}14 πη πάδμα οὐρά 16 ἸΔΠοΟΓΔΠ40, 
4υα: ουρίἀ 45 681 σοΓρογαπι, οἱ ΘΟΓΡΟΓΘΆΓΙΠΙ Ορυ!, 
οἱ φἰογί φαὼ ἴῃ σΆΓ}}6 65, οἱ φυιϊξεουηᾳμθ δἰ Π] Δ} 

ἀἰδίγαῃογο δοίοη!, οἱ ἃ πιθοῦ θυ5 οἱ ἀἰνι ἰοῦ 5 

ΤΘθυ5 ἀΐνο!!ογο, οἱ ἀσιαγΌΔΓα, οἱ ἰη ορὶυ8, οἱ φ]ογίδ, 

δἱ τ δ νογ δι οομ γα 15. ουρί ἀἰ αι} 0.8, 5όου}} 

05. οὐ τὶ δίηρογθ. Ροβίᾳυδιῃ οἶπὶ δοχ αἶθ5, υἱ 

αἰχίπιιβ, ργϑίουϊοῦῖῖ, ποόναπὶ ϑαθραία πὶ οοἰ ΘΟΓΔΟΙΙ, 

διρτα πιοιίθιῃ δχοοίδαπη σαι ἷο ρεγίυϑυ5, αυοὰ 

τγδηββ ρυτγαίυ ΘΟΓΔΠῚ 56 δέδαμη ΘΟΠΘΡΟΧοτῖ!. Ὑαγίϑ 
δηϊπὶ Ὑεγθὶ [οτῶϑ δυιηΐ, που ΐιιθ ργουΐ ἢ} σοπάπ- 

εἶ!, ἀρραγϑηιῖδ; π0}}} δυΐοι γμγΓ θυ ἱρϑίυ δ σἀρίτ 

8656 Υἱάἀδπάυπι ργθυδπί5. 

558. 51. Ουδγεδ αὐἱοπὶ δη οὑπὶ ἰΓΔΠΒΓΟΓΠγΔΙι8 

651 σοι Ἅπὶ ̓ ἰ8 4005 ἰπ πιοπίοπι Θχοο βιὰ πὶ δυθά ατί!, 

γἱβὺβ οἷδ δῖ [ογιπᾶπὶ θεοὶ ᾿ιΔθ6η5 4υδπὶ ΟὨ 68 ὲ 

οἶπε : φαοιῃδἀπῃηοάυμι ἰΐ5 4] ἰπίγα ἐγδηΐ [ΟΓΠ]8 ΠῚ 
ΒΘΙΥΪ ΒΑΡ Π5 ; [8 δυίοπι 4] οὐπὶ (ἀν δηι ᾽ἢ) ΠΟΙ (6 ΠῚ 

Θχοοίϑαηι ροσὶ 56Χ ἀΐ65 δι! βου, πο [Π14π|, 56 

θεοὶ [ογπιᾶπὶ ΒΆ06η8. Αἱ μς δυΐί, οἱ ροίθϑ, βρί για 

δία! διιθηάθηβ, ΠΟ 5|Π|ρ|1οἰγ ἀϊσία!μη (556 : 

« Ττιδιβ αγαῖυθ. δῖ ;» δ6ὰ οἵϊπ) πΠρουββυγίο α1|0- 

ἄδη δαἀάἀϊιδηιοηίο, φυοά ἃ Μαίίῃο εἰ ἃ Μδγοο 

δϑογίρίαπι 681: ᾿υχία υἱγυπιηυ8 αυΐρρθ, ε ἰγαηϑῆρυ- 

ταῖυπι δὶ δῃῖ6 608". » Εἰ ἀἶεσεβ [υχία ἡΠπὰ ἤδεὶ 

φυΐάδπι ρο556 υἱ 765ι15 σογϑῖῃ Π01}}}}}}18. δα ταιΐοπα 

ἀρδηϑίογπιθίαγ, ΘΟΓΔπῚ 4115 Ὑ61Ὸ 606 ΠῚ ΠΙΟΠΊΘΗΙΟ 

"Οη ἰγδηβίογπιδιιγ. δὶ δυΐϊθιῃ ἰγδηϑῆριγϑι ΘΠ6 1} 

Ζε8ὰ νἱάθγα ουγρίβ, φυς οοτγαπ) [8 οοπίϊρὶ υΐ ἴῃ 
ταθηίδη ΘΧΟΘ δι ΒΘΟΓΒΙΙ οὐπ) 60 ἀϑοοηθογυμῖ; 

δαίνοντα πάντα τὰ τοῦ χόσμου πράγματα ἐν τῷ 
ἐσχοπηχέναι, οὐχέτι μὲν τὰ βλεπόμενα, πρόσχαιρα 

γὰρ ταῦτα, ἤδη δὲ τὰ μὴ βλεπόμενα (43), καὶ μόνα 

τὰ μὴ βλεπόμενα, διὰ τὸ εἶναι αὐτὰ αἰώνια, δηλοῦ- 
σθαι ἐν τῷ’ « Μεθ᾿ ἡμέρας ἐξ παραλαμθάνει ὁ Ἰησοῦς 

τούσδε τινάς.» Εἴ τις οὖν ἡμῶν βούλεται τοῦ Ἰησοῦ 
παραλαμθάνοντος αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀναχθῆναι εἰς τὸ 

ὑψηλὴν ὄρος, χαὶ ἀξιωθῆναι τοῦ χατ᾽ ἰδίαν θεωρῆσαι 

τὴν μεταμόρφωσιν αὑτοῦ, ὑπεραναδαινέτω τὰς ἕξ 

ἡμέρας, διὰ τὸ μὴ σχοπεῖν ἔτ: τὰ βλεπόμενα μηδὲ 
ἀγαπᾷν ἔτι τὸν χόσμον, μηδὲ τὰ ἐν χόσμῳ, μηδέ τινα 

χοσμιχὴν ἐπιθυμίαν ἐπιθυμεῖν, ἥτις ἐστὶν ἐπιθυρία 

σωμάτων, χαὶ τοῦ ἐν σώματι πλούτου, χαὶ τῆς χατὰ 

σάρχα δόξης, καὶ ὅσα πέφυχε τὴν Ψυχὴν περισπᾷν, 

Β χαὶ περιέλχειν ἀπὸ τῶν κρειττόνων καὶ θειοτέρων 

χαταθιθάζειν, καὶ ἐρείδειν τῇ ἀπάτι͵ τοῦ αἰῶνος τού- 

του, ἐν πλούτῳ χαὶ δόξῃ χαὶ ταῖς λοιπαῖς ἐχθραῖς 

ἀληθείας ἐπιθυμίαις" ἐπειδὰν γὰρ διέλθῃ τὰς ἕξ, ὡς 

εἰρήχαμεν, χαινὸν σαθθατιεῖ σἀξόατον, εὑφραινόμε- 

νος ἐν τῷ ὑψηλῷ ὄρει ἐκ τοῦ βλέπειν μεταμορφω- 
θέντα τὸν Ἰησοῦν ἔμπροσθεν αὐτοῦ" διαφόρους γὰρ 
ἔχει ὁ Λόγος μορφὰς, φαινόμενος ἑχάστῳ ὡς συμφέ- 
ρει τῷ βλέποντι, καὶ μηδενὶ ὑπὲρ ὃ χωρεῖ ὁ βλέπων, 
φανερούμενος. 

Ζητήσεις δὲ εἰ, ὅτε μετεμορφώθη ἔμπροσθεν τῶν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀναχθέντων εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος, ὥφθη 
αὐτοῖς ἐν μορφῇ Θεοῦ, ἧ ὑπῆρχε πάλαι" ὡς τοῖς μὲν 
χάτω ἔχων τὴν δούλου μορφὴν, τοῖς δὲ ἀχολουθήσα- 

( σιν αὐτῷ μετὰ ἐξ ἡμέρας εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος, οὐχ 

ἐχείνην, ἀλλὰ τὴν τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ ἄχονε τούτων, εἰ 
δύνασαι, πνευματιχῶς προσέχων ἅμα, ὅτι οὐχ εἴρη- 

ται μὲν ἁπαξαπλῶς, « Μετεμορφώθη, » μετὰ δέ τι- 
νος ἀναγχαίας προσθήχης, ἣν ἀνέγραψε Ματθαῖος 

χαὶ Μάρχος᾽ κατὰ γὰρ ἀμφοτέρους, « Μετεμορφώθη 
ἔμπροσθεν αὐτῶν.» Καὶ χατὰ τοῦτό γε ἐρεῖς δυνα- 

τὸν εἶναι τὸν Ἰησοῦν ἔμπροσθεν μέν τινων μετα- 

μορφωθῇναι ταύτην τὴν μεταμόρφωσιν' ἔμπροσθεν 

δὲ ἑτέρων, κατὰ τὸ αὐτὸ καιροῦ μὴ μεταμορφωθῆ- 
ναι. Εἰ δὲ θέλεις τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἰδεῖν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀναδάντων εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος χατ' 
ἰδίαν σὺν αὐτῷ, ἴδε μοι τὸν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις Ἰη" 

ΥΕΤΟΒ ἸΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἀρδηβοθηᾶδί ΟΡΕΓΆ 56χ ἀΐογαπι, ΔῸη ΔΒρίοἰδἢ5 428 Υἱἀδηΐαγ, πϑῆυθ ἀἰ!φοη5 πιυπάαπι, π6ς 6ἃ 4ι8 βυπὶ ἰδ 
τουηάο, ποὸ σοπουρίδοδί δἰ {π|8π| ΘΟΠ ΟΣ Βοθη πὸ πιηἀΐ8]|6π|, αυι8 651 οοπουρίβοοηιϊα σΟΓΡΟΓΌΠΊ, εἰ ο0γ- 
Ρογδίϊυπι ἀϊ νι ἴδγιιπν, οἱ φίογῖα: ΘΟΓΡΟΓΆ115 : π6 6 οπμΐᾶ αυδοῦῃ 18 Β0]6 πὶ ἈΥΘΙ]Θ ΓΘ οἱ ἰΓΆΠΘΓ ἃ πιο !οτίδι8 
οἱ ἀἰϊνίη5, οἱ δὰ ἰηϊογίογα ἀδροῦθγε. υπὶ Δαίΐθηι ἱΓαηβοθηθοῦὶὶ 86χ, δοουπάυπι αυοὰ αἰχίπιι, ἀϊ658, πούυπὶ 
ϑΑυΡρδίαπι ΘΔ διῖΣαι ὀχ βι 8:8 ἰπ πιοπῖθ Θχοοῖβο, ἰη 60 φιοά νἱάεί ἰγδηϑῆφυγαίαπ) ξθβιιπὶ Δπ16 οου!08 οογὐ δ 
8 ϊ. Ὀίνογβαβ δυϊθπ) πϑθεὶ δ γθαπι Πεὶ [ὈΓΠΙΔ5, ἀρράγθπβ ππἰουΐαιι βεουπάϊπι φυοά νἱάθηι! ἐχροάϊγε οὐ- 
φυονοτγί!, οἱ Ποπλ] ἢ δαργ αυοὰ οδρὶ! 56πιθιϊρδιιπι οϑίθηαϊι, 

51. Οὐξτεθ δυΐεπι αυδηἋο ἰγϑηβεραΓαῖα8 6δέ οογᾶπι εἶδ 4005 ἀιχογαΐ ΒΌΡΘΓ πηοηίεπι Θχοείςιπι, δὶ 2ρ}8- 
γαδεῖ! οἷβ ἰὰ ἴογπιϑ θεὶ ἰῃ 4υἃ {πογαί ῥγίαϑ : αἱ [8 φαΐ 6πὶ 4υὶ ογδηὶ ἀδοῦβιιπὶ ΠΆΡΘΓΘ ἰοτγιμδίῃ ΒΕΙΥ͂Ϊ, 56 
φυθηεῖθιβ αυΐϊθπ 56 ρυδί 56χ ἀἶ68 δι1:ρ6 Γ πλοῖο πὶ Ἔχοεδιιπι, ἰὰπι ΠῸῚ ΠΔΠΘΓΟὶ [Ογπδπὶ βογνὶ, δὰ θεἰ ἢ 
ἃυα] 58ἷ ροί68 4υδϑδὶ βρ᾽ γἰ (8118, υἷα πὸ αἰχὶ! δ μηρ! οἰζογ : ε« Τγαηϑῆβαγδίι8 δϑί, ν δεὰ ουπη αιοάδπι πϑῦϑδ- 
δαγίο δἀάϊιαπιεπίο αυοάὰ βογίρβογαηι Μαιμοουβ οἱ Μάγουβ. ϑοοαπάυπι δι} 05 6πὶ πὶ δὶς δϑὶ ἀϊοίυπι : « Τγδπ. 
φυγαί. 6βί οογϑῃι αἰ8. » ϑεουπάμπι ὄγβὸ ᾿ς ἀΐθε5, ροββί 16 6856 ΟὨγιβίαπι οογᾶπι φαϊπυδβάδπι 404 6πὶ 
ἐτϑηϑήφυγατὶ ἰβι8 (τὰ πϑη ψυγαιίοπο : ΘΟγᾶπὶ 8115 Δ 16 ΠῚ 1} ἰρ50. ἐθῃρΟΓῈ ποη {γδιβῆραγαγὶ, βοὰ 6586 ἰὴ (ογπιδ 
βϑενὶ. ϑὶ δυίθη νἱβ ἰγδηβῆφαυνγδιοηθιη ΟἸγίδιὶ νἱίθγο ἰλοϊαπὶ οογαιη οἷν αυὶ δδοθιάδγιηι βυροῦ ΒΙΟΒΙΟΙ 

821} ὅογ. ιν, 18. "" δι}. χυι, 12. ' 

μι Μὴ βλεπόμενα. 8ὶς τοοία μανεμὶ οὐὐά. γαιίοδην5 οἱ Τανὶπίαπιβ : τᾶ] δαί οἀϊῖο Ηυοι, μὲν 
ἐπόμενα. 
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σοῦν ἀπλούστερον μὲν νοούμενον, χαὶ, ὡς ἂν ὀνομά- Α νἱὰδ πιὶ}ιΐ δεδυπι ἰῃ Ἐνδηκο 15 δἰ πιρ! εἶτ αυϊᾷθπι 

σαι τις, χατὰ σάρχα γινωσχόμενον τοῖς μὴ ἀναθαί- 

νουσι διὰ τῶν ἐπαναδεδηχότων ἔργων χαὶ λόγων ἐπὶ 

«ὸ ὑψηλὸν τῆς σοφίας ὄρος" οὐχέτι δὲ χατὰ σάρχα 
χινωσχόμενον, ἀλλὰ θεολογούμενον δι᾽ ὅλων τῶν Ἐῤαγ- 

γελίων, καὶ ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ μορφῇ κατὰ τὴν γυῶσιν 

αὐτῶν (15) θεωρούμενον - τούτων γὰρ ἔμπροσθεν 

μεταμορφοῦται ὁ Ἰησοῦς, καὶ οὐδενὶ τῶν χάτω (14). 
Ἐπὰν δὲ μεταμορφωθῇ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
λάμπει ὡς ὃ ἥλιος, ἵνα φανερωθῇ τοῖς τέχνοις τοῦ 

φωτὸς ἐχδυσαμένοις τὰ ἔργα τοῦ σχότους, καὶ ἐν- 

δυσαμένοις τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς, καὶ μηχέτι οὖσι 

πέχνοις σχότους ἣ νυχτὸς, ἀλλὰ γενομένοις υἱοῖς 

ἡμέρας, καὶ ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατοῦσι, 
καὶ φανερωθεὶς λάμψει αὐτοῖς, οὐχ ἀπλῶς ὡς ὁ 
ἥλιος, ἀλλ᾽ ἐπιδειχνύμενος αὐτοῖς τὸ εἶναι δικαιοσύ- 

γης ἥλιος. 

Καὶ οὐ μόνον αὐτὸς μεταμορφοῦται ἔμπροσθεν τῶν 

τοιούτων μαθητῶν, οὐδὲ προστίθησι μόνον τῇ μετα- 

μορφώσει τὸ λάμψαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος" 

ἀλλὰ γὰρ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ τοῖς ἀναχθεῖσιν ὑπ᾽ 
αὑτοῦ εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος χατ᾽ ἰδίαν φαίνεται λευχὰ 
ὡς τὸ φῶς (45)" ἱμάτια δὲ τοῦ Ἰησοῦ αἱ λέξεις χαὶ 

ἃ ἐνεδύσατο τῶν Εὐαγγελίων γράμματα. Οἶμαι δ᾽ 
ὅτι καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἀποστόλοις δηλοῦντα τὰ περὶ 
αὐτοῦ (ιθ),ἱμάτιά ἐστιν Ἰησοῦ, γινόμενα τοῖς ἀνα- 
δαίνουσιν εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος μετὰ τοῦ Ἰησοῦ λευχά. 
Ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ λευχῶν εἰσι διαφοραὶ, τὰ ἱμάτια αὐ- 
τοῦ γίνονται λευκὰ ὡς τὸ πάντων λευχὸν (17) λαμ- 
πρότατον καὶ χαθαρώτατον" τοῦτο δέ ἐστι τὸ φῶς. ς 
Ἐπὰν οὖν ἴδῃς τινὰ οὐ μόνον (48) τὴν περὶ Ἰησοῦ 
θεολογίαν ἀχριδοῦντα, ἀλλὰ καὶ τὴν λέξιν τῶν Εὐαγ- 
Ὑελίων πᾶσαν σαφηνίζοντα, μὴ ὄχνει τῷ τοιούτῳ φά- 
σχειν γεγονέναι τὰ ἱμάτια τοῦ Ἰησοῦ λευχὰ ὡς τὸ 

φῶς. Ἐπὰν δὲ οὕτω νοηθῇ καὶ θεωρηθῇ μεταμορ- 

φωβθεὶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἶναι 

ἥλιον, χαὶ τὰ ἐμάτια αὐτοῦ λευχὰ ὡς τὸ φῶς, εὐθέως 

ὀφθεῖεν ἂν τῷ τοιοῦτον ἰδόντι τὸν Ἰησοῦν Μωσῆς ὁ 

ἰη ο]]δοίαπι, οἱ, υἱ ἀΐχογὶι ΔἸ 4υΐ5, δεσμά πὶ ΘΑΓΠΟΠῚ 

18. οοφηϊδαπι 4υΐ ΡῈΡ βυ πα ΟΡΘΓΔ δἰ Β6γΠ ΟΠ68 
Θχοοίϑυπι βαρ᾽ομεἶς5 πηοι 6 πὶ ΠΟ σοηδοοδηάδυηϊ; ΠΟῚ 
Διῃρ 15 Δυϊοπὶ βθοιηάπ πὶ σΔγπο οοσηϊαπ|, 568 

τ«μοοϊορσίοα Ρδγ οπιηΐα Ἐνδηροὶα ργοἀϊεδίαπ) οἱ ἃ5- 
βουίυπ), δἱ ἦη θ εἰ [ὈΓπὰ ΡῈΓΡ ΘΟΓΙΠῚ ΟΟΘΠἰ ΠΟΠ6 ΠῚ 

ἀοηῃϑρθοίυπι : ἐογϑιη [1115 δηΐῃ ἐΓΔΉΒΙΟΓΠΊΔΙΙΓ δοβὰδ, 

ΠΟΣ ἰἰβ 4υΐ ἰηἴνὰ δαηξ. Ροβίφυλαι δυίαπι νυ] 5 οἷυ5 

ἰγδηβ[Ογπηδῖ115 5011 5. π}}}}5 (λοι 5 Γαογῖς, υἱὐ 8115 Ἰαοἷς 

ϑρράᾶγραὶ αυἱΐ Θχυδγυηΐῖ ορεγὰ (ΘΠ θγάγηπὶ οἱ ἰπάϊ6- 
Τυηΐ ΔΓΠῚΔ [π0]5 ὅδ, οἱ ΠΟῚ Δ ]Ἶπ5 ΠῚ δαυλὶ ἴδ πο- 

θνδγὰπὶ γοὶ ποοῖῖς, 864 [δοι] δυηΐ ΠΠΠ] ἀϊοὶ 35, οἱ 

ἰληαιιαπὶ ἀθ ἀΐθ Ποποϑία ἀπιθυϊδηῖ 57, (πη πηδηϊς 

[ἐϑίαπι 56 ἀδι)8 αὔδιϊ ουΐί 65, πο βδοίυπι υλϑὶ 50], 
Β βοὐ υἱ ᾿υβε 1}. 50] 55, 

ὅ8. Αἱ ποὴ ἴ|1|6 5ουιη οογᾶπὶ (8}}}}05 ἀΐδεῖρυ}}5 
ἰγδιιϑίογπηδίαῦ ; π60 ἰά 50] υπὶ ἱΓδηβ[ΟγΠΊ ΔΙ ΟΠ 5088 

δάαϊί, αἱ νυ 08 05 φυλαὶ 50] 559 [ιϊροαι ; 5οὰ νο- 

βιἰπηοηΐα οἰΐδπλ {5 σδιἀἰάα νἱἀθηίαγ βἰοαΐ Ἰππιοπ, 

115 4υ] Βθογβιιην ἰῃ ΠΊΟΝΙ ΠῚ ἜΧΟΘΪ5 ΠῚ Δ0 60 5ὺὉ 

ὅσοι} βυπὶ : γϑϑιϊπηθηίδ ἃυϊο πὶ δοδ ΒΟΓΠΊΟΠ65 δι 

οἱ ποτὶ Ενδηφο]ϊογιπὶ 4υΐθὰ5 ἰπάσ!υ8 68ι. Ουΐπ- 

οἰἰδιη Δροϑίοί οι [16 Γ28, 4185 Γ65 4 δοδυπὶ ρογιϊ- 

ΒΘηΐ65 Ἔχροπιηΐ, ναϑιϊπηθηία δοθα 6856 οχἰ βίίο, 

οΔη0 1.4 }}1Π|8 [4618 4υἱ ὀχοοίδυ Πηοπίοπιὶ οὐπὶ 6βα 

οοηβοσηάιηί. 864 φυδηϊοχυϊίίοπη ολπάϊἀογαπι ἀϊ6- 

ΓΘηΙ45 ὁυπὶ, γὸβι πο ηῖα 6}05 Πδιά βθοὺβ σαπάϊἀα 

ἤυμπι δς οἀπαάϊάογυπι οπιπίυπι ᾿ἸοἱἀἸβδἰ πηὰπη οἱ ρυ» 
τ βϑίπλιπι, ἰαπηθῃ υὙἱ ]ϊοοῖ. Οὐπὶ ἀγρβὸ πυσπιρίαπι 

Υἱάονῖβ., ποη ἱποοϊορίδπη δοϊυηι ἀ6 δδδι δοουγδία 

ἀχρίογδηϊομ, 564 οἱ Ενδηρο] ογυπὶ Βογπηοηθηὶ οχρίδ- 
πδηίδῃ ; ἢυΐϊς γεδιϊπηθηΐα ὅθδι (Δοίᾶ 6556 οδηάϊάλ 

βίου Ἰυπιθὴ ἀΐοογθ 6 (6. ῥἶρεδί. Ροβίφυϑιλ δυϊαπὶ 

ἐγϑιβήρυγαιιβ θεὶ ΕἸΠυ5 [18 Γαο τ! ἐπι ]]δοίαϑ οἱ οοπ- 
δβιἀογδίυβ, υἱ σὰ {.58 6}0}5 506 πη}, οἱ Ὑδϑιϊπηθηΐϊα οδη- 

ἄοτο ᾿υπιθη τοίογδηϊ ; βίαιίπι 5. ργοίςοίο αυΐ [Δ]6πὶ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ἐχοοϊϑυπι 8θογοία ΟἸΠ| 60 : ςΟηϑἰἀογα τ] ἰῃ Ενδηρο}}}5 δδβιιπι, χυοπιοὰο δἰ πηρ! οἰ 6 ἰηι6}} Πὰν 40 οἷα 
4υἱ ποη δβοθηδιπὶ ρῈγ δϑοθηἀοπιία ορογᾶ, δἱ ρὲῦ ὀχαγοϊἰδιϊίοηαπὶ νδγῃογαπὶ 5ρ γί (δἰ ππὶ Βυ ΡῈ. Ἔχοοίβυπι 
δϑρίηιία πηοι πὶ : δἷβ Διιΐοπὶ 4υΐ Δ8οοπάμηι, πὶ ποι βεουπάππι οΆΓΠαπὶ οορποβοίίιγ, δοὰ θυ ὙΟΓθυτα 
ἐπιθ!!ἐφίτα, οἱ ογθά υν, δὲ οΟΠ αν δαουπάυαν Ὠδὶ ΓΟγπηᾶπι. (ογδπὶ ἰνἰ8. ἜΓΡῸ ἰγδιβῆρυγαίυν 9658, οἱ ποῃ 
Φονλιῃ Ν}}}5 4] δι ἀθόγβαπι, ἰπ ΘΟηνθγβδιίοη6 ἰθγγθηὰ υἰνεηίοβ. δὶ χιιδηάο δυίθηι [ἀογῖς ἰΓαπϑφαταίυβ, οἱ 
[δεἰδβ 6}}}8 [66 8}} βου! 8οὶ, αἱ οἰαγιβ ἱμνεπίδίυν {115 [οἷ φαΐ ΒρΟΙ Δ νογα πὶ 88 Ορδγί μι (πο ῦγαγυμι, οἱ ἰῃς- 
ἀαογυηὶ ἀγπιὰ ἰυοἷθ, οἱ πὶ ποῦ βαμι {ΠΠ| ἰαποῦγαγαπι οἱ ποοὶΐβ, βϑὰ (δοιἱ δυπὶ ΠΠ}} 1)λ6ἱ, δἱ βἰσις ἴῃ ἀἷδ 
Βοπεβία διιθυΐδηὶ : οἱ πηδη  ἐδιϊ5 (ΟἸμαὶ εἰ πθη δἰ πηρ!ἰοἰτογ βίαι 50], βϑά οβίθηαίίαν εἶθ 501 6586 ἡιϑι{125. 

, ὅ8. Εἰ ποη 50 πὶ γι δ ιΓϑιαν ΘΟΓΔπῚ 18}}05 ἀἰδοίρα 5 815, δϑά διίαην γβϑεϊπιθιΐδ ἱρβίυβ ἅσηι ολπαϊα 
5β[ευϊ ᾿υπεη, 4υ:8 8}πὶ ΒΘΓΠΙΟΠ65 εἰ Π{{{οτα Ενδηροιϊογαπι αυΐϊυυ5 96δ05 65ι ἰμάυίυβ8. Ρυϊ0 δυΐαπι οἰΐδαλ {Π|ὰ 
ηὐᾷ ἃ} Δροβιοἱἱβ ἀϊσυμίγ ἀθ 60, γϑϑιϊμηθμιᾶ 6886 56βι, 4 ἤσπηι δϑοθπάθηι δ ΒΌΡΟΓ πιοπίοπὶ δχοοβυιῃ 
οαπὶ δεδα οὐπάϊήλ. ϑ6ὰ «υοπίαπι οἀπαϊάογαιη αἰ Πδγθηιϊ 5απὶ, ποη ἤππὶ ᾳφυδι ογουπηυθ οαπάϊάϑ, 56 68η- 
ἀϊάλ βίους Ἰαπιθη. ϑίφυδιάο ἐγβὸ Υἱ 6.18 Δ] 4υ6 πὶ ΠΟῺ δοϊυπὶ οὐρὰ ἀἰνίηἰδιαπὶ (ἢ γί5ι} ἐδυϊυπι δίφαθ ρεῦσ 

5. Ἀοιη. χη, 12. 5] ΤΏοδ8. Υ, ὅ, δ᾽ 1δ] 4. τν, 12. 58 Βουϊ. χη, 1. 

(15) Αὐτῶν. ἀοάεοχ γαιοδηυβ αὐτοῦ. 
(14) Ιάϑπι, χαὶ ἐν οὐδενὶ τῶν χάτω. Μοχ ΟἴΏπο5 

Τα88.: Ἐπὰν δὲ μεταμορφωθῇ, χαὶ τὸ πρόσωπον αὐ- 
τοῦ λάμπει. Ἰη εὐϊιίοηα ἀυΐεπι Πυο}} ἀθοθι λάμπει, 

(45) Ὡς τὸ φῶς. [τὰ ϑγνίαλοα οὐϊίο, ἰϊὰ οἱ Αγλ- 
Ρίεδ, εἰ ΤΕ ορίοα, οἱ Ῥεγβίοα, οἱ οπιηΐα ἴδεγα ἀγιβεᾶ 
ἐχειμρίαγίδ. θυξίδπι δυΐθπὶ ὡς χιών, αιυΐε5 40 }ώ- 
βὶ1 Υυ!ραίδ. Ματς. τχ, ὅ, ὡς χιών, ας Ἠμείίυ5 φυΐ 
εἰΐλτ 5εαυδηϊίυπι γεγθυγὰμὶ ἐμάτια δὲ τοῦ Ἰησοῦ 

αἱ λέξεις βοηδιπι δάἀποίϑι ΠΔΡΟΓΙ ἀρυὰ ΑἸ ΓΟΒ. 
1. τὶ ἐπ μα, τχ, ἰἴδι δρυὰ ΤὨΘορ γ]οίυπι οἱ 
Ευϊῃγπιίυ τ. 

(16) Δηλοῦντα τὰ περὶ αὐτοῦ . Τἰἃ τοοῖς Πα θα δὶ 
οοάεχ Ταγὶπίδμαβ : π|816 δυίθπι δἀϊιο ΗμοΕΪ δηλοῦν 
τὰ περὶ Ἰησοῦ. : 

17) Λευχόν. ἴμοφε λευχῶν, υἱ] πηοηιὶ Ημπείϊυ5. 
18) Ἐπὰν οὖν ἴδῃς τινὰ οὐ μόνον, εἰς. Εδάδηι 

ἴογο μα εῖ ΤὨθορηγίδοίυ5, υἱἱ οὐβογνανῖ Ἠαεί 5. 
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υἱϑοῦῖε δόθαην, Μόβοιν, πος 65, ἰόβοι, οἱ ΕἸΐδιι ρὸν Α νόμος (19), καὶ ὁ Ἠλίας συνεχδοχιχῶς, οὐχ εἷς μό- 

δὐμοοὐοοίνδη, 06 651 Ποη ἰρϑύιη 5010 πὶ, 56 ΟΠλΙ 68 

ΡΙΟρ ΝοΙΔ8 ουὐπὶ 7658 σΟπι πη ἰοαπί65. νἱἀθ 1; 14]6 

οπἷπὶ Πυἀ 651 φιοὰ εἰφοϊοαίυγ δ᾽ : « ἀὐπὶ 60 Ἰ0- 

4υθδηῖο5, » Εἰ [υχία [οᾶπὶ δ᾽ : « Μοϑὲβ εἱ ΕἸΪὰ5 υἱϑδὶ 
ἴῃ πιαοϑίδιο, » οἱ φιιβ βϑηυπηίαγ, ᾿5406 86 : « ἴῃ 

δογυβαϊόπι. » 51 αυΐβ νογὸ Μοβὶβ σἱογίδῃ) υἱάϊΐ, ϑρῖ- 

τί δ] πὶ 1»66ηὶ, ἰΔη4 Δ ΠΊ ΒΟΓΙΏΟΠΘ ΠῚ) στὴ δύδι [1ὰ- 

Μθήταπι, οἱ βαρ οπίϊϑπὶ ἴὰ ρΓΟΡ ΙΘ 5. δυβοομπάϊ τη ἰπ 

πιγϑίοτῖο ἰηι οἰ Πφ6π5 δ᾽, υἱϑιῖ [16 Μόϑοπὶ οἱ ΕἸ δὶ 
ἴῃ φουΐα, φιὰπάο 608 νἱάϊ! οὐαὶ 2658. 

59. Βεϊπάδ φυδηθοηυϊάοπι ἐἃ 48 ἀριιὰ Μάγοι ηὶ 

παθαπίυγ, ὀχρ!!απάδ γνεηΐοηΐ δ᾽ : ε θιιπὶ ΟΓδΓΟοί, 

ἰγδηβίϊ σι γαίτι9 6δί σογδπὶ ἰμ515, » ἀϊσαπάιπιπι 6δὶ φιςτὶ 

ἀθ))εγα ἃπηοη γογθυπὶ οΟτγαπὶ Π0}}}8 ἐγϑηβίογπηδί ΠΊ 

νος, ἀλλὰ πάντες οἱ προφῆται χοινολογούμενοι πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν" τοιοῦτον γάρ ἔστι τὸ δηλούμενον" « Μετ 

αὐτοῦ συλλαλοῦντες᾽» χατὰ δὲ τὸν Λουχᾶν' « Μωσῆς 

χαὶ λίας ὀφθέντες ἐν δόξῃ,» χαὶ τὰ ἑξῆς, ξως τοῦ, 

« ἐν Ἱερουσαλήμ.» ΕΤ τις δὲ εἶδε Μωσέως τὴν δόξαν, 
νοήσας τὸν πνευματιχὸν νόμον, ὡς ἕνα πρὸς τὸν 

Ἰησοῦν λόγον, καὶ τὴν ἐν τοῖς προφήταις ἐν μυστη- 

ρίῳ ἀποχεχρυμμένην σηφίαν, εἶδε Μωσῆν χαὶ 

Ἠλίαν ἐν δόξῃ, ὅτε εἶδεν αὐτοὺς μετὰ τοῦ Ἶη- 
σοῦ. 

Εἶτα, ἐπεὶ χατὰ τὸν Μάρχον (90) δεήσει διηγήσα- 
σθαι τό" « Καὶ ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὑτὸν μετεμορ- 
φώθη ἕμπροσθεν αὐτῶν, » λεχτέον, ὅτι μήποτε μά- 
λιστά ἔστιν ἰδεῖν τὸν Λόγον ἔμπροσθεν ἡμῶν μετα- 

ἴὰπὶ πιαχίπι νἱάδγα Πἰσοαί, δἰ αι βυργὰ ἀΐοία βυπί Β μορφούμενον, ἐὰν τὰ προειρημένα ποιήσωμεν, καὶ 
(δοοτίπιι5, οἱ ἰῃ πηοηΐθηι 5.60 Δϑοθηάογίπηυβ, οἱ 

Υορθυηι ἰρϑαπι οὐτη ῬΑίγα ΟΟἸ]Ο4 6 η8, ου πη] 16 ὈΓῸ 

1ϊδ ογδὴβ νἱ ἀαγίπιυϑ, Ῥγὸ 4υΐθυ5 γϑγι8 Ῥοημοχ 50- 

ἴανὰ νθγυπὶ [λοι πὶ ἀοργοσοίαγ, 01 δΔυίεπη [4 οὐπὶ 60 
ἀΐβϑογδι, εἰ Ραϊγὶ ργθοῦβ [υπάἀαΐ, πιοηίθην ΘΟΉΒ061)- 

ἀἷι : τὰης δυίοιι Ἰυχία Μαγουπὶ “Ὁ, ε γϑϑιπιοπίἃ 61:8 

ἔσει βρίθπ θυ α, δὲ απ ἃ πἰμν8. νου Ἰθηνδιν, 

4υδλιῖλ [Ὁ] πὸπ ροία81 ΒΌΡΟΓ ἰθγγαπιὶ οδπἀ Δ [ἃ- 

δὐγα. » Εἰ [ογῖδ586 4υἱ βιιργα [ΟΓΓΆΠῚ 50η1 {Ὁ]]0 168, 

ἢἰ ϑύιπς βαρίθηί65 βου}! [ν}118, 56 γπιοπΐ 406 πὶ ΡΕῈΓ- 

Βρίσυσπι οἱ οδϑίιπὶ 6556 ἀυσδηΐ ΟρΟΓΔΠῚ ἀδηί68, 

υἱ ἱπηρυγ ποιηρα Οὐρὶ (διίοπε5 δἱ ἴδ ἀοβπ)αῖᾶ 

80 δογυμ (Ὁ]Ἰοπΐα, αἱ (4 ἀΐοαπη, ἃγία Ἔχοῦπδίἃ 6858 

νἱθδαητυν. Αἱ αυΐ γοϑι πο πιᾶ 508 ΓἸσοηιῖία 15 οϑίθη- 

ἀϊι 4ι} ἀϑοοπάθγιηϊ, οἱ 118 βρη ϊΐογα ας (Ὁ}}0- 
πᾷ ΘΟΡΙΠῚ ἃΓ5 δ ἃ εἰ οΓο ροίαϑῖ, 1116 δὲ 6γ- 

θυ, ἴῃ ϑοτὶριυγαγαπι ΒΟΓΠΊΟΠΙθι18. ἃ π|0}118 ὁοη- 

ἀναδῶμεν εἰς τὸ ὄρος, χαὶ ἴδωμεν τὸν Αὐτολόγον 
χοινολογούμενον πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ εὐχόμενον 
αὐτῷ ὑπὲρ ὧν εὔξαιτ᾽ ἂν ἀληθινὸς ἀρχιερεὺς ἀληθινῷ 
μόνῳ Θεῷ. Ἵνα δὲ οὕτω Θεῷ ὁμιλῇ, καὶ προσεύξη- 

ται τῷ Πατρὶ, ἀναθαίνει εἰς τὸ ὄρος" τότε δὲ χατὰ 

Μάρχον « Γίνονται τὰ ἱμάτια αὑτοῦ λευχὰ χαὶ στῇ 
ὄοντα ὡς τὸ φῶς, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύνα- 

ται οὕτως λευχάναι.ν Καὶ τάχα οἱ μὲν ἐπὶ τῆς γῆς 
γναφεῖς οἱ ἐπιμελούμενοί εἶσι σοφοὶ τοῦ αἰῶνος τού- 

του λέξεως ἧς νομίζουσι λαμπρᾶς καὶ χαθαρᾶς, ὡς 

χοσμεῖσθαι δοχεὶν χαὶ τὰ αἰσχρὰ νοήματα, χαὶ τὰ 
ψευδῇ δόγματα ὑπὸ τῆς, ἵν᾿ οὕτως ὀνρμάτω, γναφι- 

χῆς αὐτῶν: ὁ δὲ στίλθοντα τοῖς ἐπαναδεδηχόσιν ἕξι» 
δεικνὺς τὰ ἱμάτια αὑτοῦ, καὶ λαμπρότερα ὧν δύνα- 
ται ποιεῖν ἡ ἐχείνων γναφιχὴ, ὁ Λόγος ἐστὶ, παρ!» 
στὰς ἐν ταῖς ὑπὸ πολλῶν χαταφρονουμένα:ς λέξετι 

τῶν Γραφῶν τὴν τῶν νοημάτων στέλψιν, ὅτε « ὁ ἰμα- 

ΥΕΤΟ5 ΙΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

(δοῖυπι, 56 οἱ ἀϊοία ἘΕναπφο!ογα πὶ οἰ πα πιδηϊ[βίδηίοπι, ποὸη ἀμ 165. ἀΐσογο, χυοῇ οἱ (411 γοϑιἰπιδηῖὰ 
Ομνῖβιὶ [δοῖὰ βυπὶ οδηάϊα οἰουϊ ᾿απιδ. Οὐοι} 5, ἴιὰ ἰπιο! σϑίυγ εἰ ἐοηδρίεἰδίυν ἰτΔηϑῇσηγλιυς ΕἸ 5 θεοὶ, 
υἱ [Δοἴ685 6115 δὶ} βίου! 501, οἱ νϑϑιπηθηα ο}115. σα μἀἸ44. 5βἰσυΐ Ἰυπιοη, βιδιΐηι ἀρρᾶγουΐ! σούϑην νυ) υϑιιοι! 
ποπιϊπὶ 8 νἰ Δ δι ἢ} 5 δ βυπὶ Δ!ειη, οἰΐδηι Μογ5685, ἰ 681 ἰὸχ, οἱ ΕἸἴ25, ἰά δϑι ριορ!ιοιαβ, φΟΠ] οι 65 οἰΠὰ 
Ζοπα. ΤΆϊο 68ὲ δὴ ἈΠ αἱ ᾧυοι! βἰρηϊ οι 56 γπιῸ ἀἰ 665 : ε ΟΟἸυ4ιοηι68 οὐ 60. » ϑδϑοιμι σι [μ|οᾶηὶ 
ἀαίοπὶ Μογϑ65 οἱ ΕἸΪ85 Υἱδὶ ἴῃ βἱογία ἀἰςευθαηι δχϊμαμι δ᾽ 5, αιθιν ἱπηρ!εἰαγα5 δγαὶ ἰῃ δεῖ 58] πὶ. 81] πο ΐδ αὐτοὶ 
ἰπιθἰρὶῖ δρί γί! πὶ Ἰορο πὶ σοηνοη θη [6 Π1) ΒΘ Γπλο 8 650, δ᾽ ἴῃ ργΟρΠοιἰ58 Δυβοοπα δι ἴῃ ΠΙγ βίο ΓΙῸ δὩρίεα- 
εἶδπι, "16 νἱάθι Μούϑδη οἱ Εἰΐδην ἴμ ρίογία, φυδη ὁ νἱἀδγῖῖ 608 υπᾶ οὐπὶ 268. 

89. ΤιΔχυδ οἱ ἐἸυὰ αυοὰ δοουπάμπι Μάγουπὶ ἀϊοίίαγ, Οροι οἱ ΘΧρόπογθ, αιοά οβί ἰϑ6 : ε ΕἸ ἄσηι ογαί, 
ἐγδιβῆφυγαιιδ εϑΐ ;» π6 [Ὁγί6 απο πιᾶχίπηθ Υἱθρδηγ 8 ογθι πὶ ΘΟ ἂπὶ ΠΟὈΐ5 ἰΓϑηβι αγαγὶ, εἰ 68 0 ργ- 
ἀἰοία βύπηι [δοογίπηυ8, δὶ ΔβϑοθῃἀθγίΠ}}}5 806. πιοηίοπ), οἱ υἱάθιΐπη8 δόδαπι ΘΟ] Οαυδπίοην οὑπὶ ῬΔΙΓα, Νὰ 
εβί, οοηγνοηϊοηίίἃ Ραϊτὶ Ἰοφυδηίοηι, οἱ ογαηίθηι. ἰά 65[, 80] 6.6 πὶ 86 Ρϑιγὶ βοἱἱ υθῦοὸ θ60. (αι διιίθηι εἰς 
νἶβιι5 Γπθγὶῖ ἸΙοφαθι5 οὐπὶ ῬΑΙΓΘ, εἰ οὔδηδ θυ πὶ, ἰπθποὸ β8εουπύμιι ΜΆτγουπι ναδιϊπιθπία οἷυ5 βρίοπάϊια εἰ 
οδηϑϊάδ ἤπηὶ δίευν εἶχ, 4φυδ}}4 [Ὁ]10 ΘυρῈ Ὁ (ΘΓΓΔΙΏ ΟῚ μοίδδὶ ἴδοοῦα σἀπὰϊἀ8, οογδην οἷϑ 4υϊ νϊἱάοηι ουπ 
Ἰσφυδηΐθιῃ οὰπὶ Ῥαῖγα, οἱ ὀγδηίοπὶ Ῥαίγειη. Εἰ [Ὀγϑ ἰδ {ὉΠ]|0Π65 5ῈΡΘΡ ἐθγγα ΠῚ ρΟββιΠ|ι8 ΠΙΟΓΔ ΟΡ οχ δι 
1ηΔΓ6 82ρίδη(65 586 01}}} ̓ ν}}08, 4 ρεββδυηΐ, οἱ ἀἡ Προ πιίδαι δ ἢ ] θῖν αυϊνυ 9 ἀλπὶ ΠΟ πν  πίθυ5 ΡΘΓ 56γπι ΠΗ͂Ι 
ἀοοίγίπϑ. 5185, 4υ6πὶ ἱρϑὶ δα ἰβιϊπηδηὶ οἰάγυπ δἰ πηι πάμη), ἃ υἱ ρυϊδηιιγ ΟΥ̓ΠΔΓΟ Εἰΐδηι ἔπ ρα5 ἰη! 6 ]6οὐυ8, 
εἰ ἀοςπιδία [4138 (υἱ]οπίοαγα ἰμ 6115 βιι8. Ουἱ δυίϊθιη βρίεπαδηιία γαβιϊπηθηία δὺδ δϑοθηιδπεῖθιι5 506 

δ Μαλι|]}}. χυι, Ὁ. 5 {μις. ᾿τχ, ὅ0, 51. 511 (ον. τιἱ, 7. 55 101. ιχ, 9. 

19) Μωσῆς ὁ νόμος, εἰς. Οτίχοηοβ 10. νἱ σοπίτα δεῖδϑ αυΐα ἰθχ, οἱ ργορ είς, οἱ Ενδηρο!ία ἴῃ ὑπαπὶ 
Οείεωπι: "Ἔδειξεν ἡμῖν τὴν ἔνδοξον μορφὴν ἑαυτοῦ, δϑρδὺ οοηγνεπίυπί. ν Θυοιὶ ἰϊοταῖαν ἢ. κα ἐν Ἐρὶδί, 
καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν ἐνδυμάτων αὐτοῦ" καὶ οὐχ αὐ οπιαποδ. Ὑιὰδ ἰίαπὶ ΠΠΙΘΓΟΠΥπιι8 οἱ ΤΊΘΟΡΙ.]. 
ἑαυτοῦ γε μόνου, ἀλλὰ καὶ τοῦ πνευματιχοῦ γε νό- ΠΠυετιῦκ. 
[ϑν: ὃς ἐστιν ἐν δόξῃ ὀφθεὶ: μετὰ Ἰησοῦ Μωσῆς" (20) Εἴτα, ἐπεὶ κωτὰ τὸν Μάρχον, οἷο. ἤφε ἢρη 
δεῖξε δ᾽ ἡμῖν χαὶ πᾶσαν προφητείαν, οὐδὲ μετὰ τὸ 5ηϊι ΜαΓοὶ, θα 6 ἰδ θοδ; 5 ρϑγιΐπη Μαγεῖ, 
ξνανθρωπῆσαι ἀποθνήσχουσαν, ἀλλ᾽ ἀναλαμθανομέ- ραγίίπι ἵμιοα. δὶς [ης. τχ. 49 : Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
νην εἰς οὐρανὸν, ἧς σύμθολον Ἠλίας ἦν. ἂν Βοιη}. Υ͂ προσεύχεσθαι αὐτὸν, τὸ, εἶδος, οἷς. ΜᾶΓΟΙΙ5. «ὐίοαὶ : 
ἦι {ουΐ: « Ῥοςοῖ τὲ Ενδηροίίυπι, αὐΐα οἴ (τᾶη8- Καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μό- 
ΤὈγμιδ 8 οσδοῖ ἴῃ φ)οΥδπὶ 56δυ5, οἰἴ2πὶ ΜΟΥ͂Β65. ὁ᾽ νους, χαὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. ἱν. 
ΕἸ 8. 518} οὕ ἰρ80 δρραγυδγυὴῖ ἴῃ φίογία, υἱ 

“1. Ματο. 11, 1. 



1)15 ΟΟΥΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΕΌΝ ΤΟΜΌϑ5 ΧΙ]. 1η7 

τισμὸς τοῦ Ἰησοῦ, κατὰ τὸν Λλουχᾶν, λευχὸς χαὶ ἐξα- Α ἰοπιρι18. β6μ(δη αγαπι οὐ ΘΧρΥ 68. αυλοίο 

στράπτων » γίνεται. 

Ἴδωμεν δὲ μετὰ ταῦτα (21) τί νοήσας ὁ Πέτρος 
ἀποχριθεὶς εἶπε τῷ Ἰησοῦ “ « Κύριε, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι" ποιήσωμεν τρεῖς σχηνὰς. ν» χαὶ τὰ 
ἑξῆς. Διὰ τοῦτο δὲ μάλιστα ταῦτα ζητητέον, ἐπεὶ ὁ 

μὲν Μάρχος ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὡς ἐχ τοῦ ἰδίου προσ- 

ὦπου τό" « Οὐ γὰρ ἔδει τί ἀπεχρίθη "» ὁ δὲ Λου- 
χᾶς, « Μὴ εἰδὼς, φησὶν, ὃ λέγει. ν» Ἐπιστήσεις οὖν 

εἰ κατ᾽ ἔχστασιν ταῦτα ἐλάλει πεπληρωμένος τοῦ χι- 

γοῦντος αὐτὸν πνεύματος πρὸς τὸ εἰπεῖν ταῦτα, ὅπερ 

ἅγιον μὲν εἶναι οὐ δύναται " ἐδίδαξε γὰρ ἐν τῷ Εὐαγ- 

γελίῳ ὁ Ἰωάννης πρὸ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 

μηδένα Πνεῦμα ἅγιον ἐσχηκέναι, εἰπών ε« Οὔπω γὰρ 
ἦν Πνεῦμα, ὅτι (23) .ὁ Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. » 
Εἰ δὲ οὕπω ἦν Πνεῦμα, καὶ ὁ μὴ εἰδὼς τί ἐλάλει, ὑπό 
τινος χινούμενος πνεύματος ἐλάλει, ἕν τι τῶν πνευ- 

μάτων ἦν τὸ ταῦτα λέγεσθαι ἐνεργοῦν, ὃ μηδέποτε 

ἐθριάμδευτο ἐν τῷ ξύλῳ, μηδὲ ἐδειγμάτιστο μετ᾽ 

ἐχείνων περὶ ὧν γέγραπται τό" « ᾿Απεχδυσάμενος 

τὰς ἀρχὰς, καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παῤ- 

ῥησίᾳ θριαμθδεύσας ἐν τῷ ξύλῳ. » Τοῦτο δὲ ἣν τάχα 

τὸ χληθὲν σχάνδαλον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ὁ εἰρημένος 

σατανᾶς ἐν τῷ " « Ὕπαγε ὀπίτω μου, σατανᾶ " σχάν- 

. δαλόν μου εἶ, » Εὖ οἶδα δ᾽ ὅτι τὰ τοιαῦτα πολλοῖς 

τσ 

προσχόψει τῶν ἐντυγχανόντων, οἰομένοις οὐ κατὰ τὸ 

εὔλογον δυσφημεῖσθαι τὸν πρὸ μιχροῦ μαχαρισθέντα 
ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπὶ τῷ τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα ἀπο- 

κεχαλυφέναι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ Σωτῆρος, ὡς ἄρα ὁ ̓  
Ἰησοῦς εἴη, χαὶ ὁ Χριστὸς, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (35) 

τοῦ ζῶντος. ᾿Αλλ᾽ ὁ τοιοῦτος ἐπιστησάτω τῇ τοῦ Πέ- 

τρου χαὶ τῶν λαιπῶν ἀποστόλων ἀχριξείᾳ, χαὶ αὐτῶν 

δεηθέντων, ὡς ἀλλοτρίων ἕτι τοῦ ἐξαγοράσοντος (94) 

αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐχθροῦ, χαὶ ὠνησομένου αὐτοὺς τῷ 

« νροϑίϊυ.5 δ65 41008 οἱ τε αἰ σοι 8, ν υχία υσδιῃ δ᾽, 

οἤϊείαν. 
40. Υἱάδαπιυβ ἀοίπ δ αυΐά νο]θη5 5:01 Ρεΐγι5᾿ 

Γοβροπάθηδο ἐΐχογὶὶ 7650) Ὁ : ε δοιηΐπο, θοπυη Θὲ 

Π05 ἢΐς 6886, [οἰδηνι5 (γα (θα γηϑοι δ, » οἱ 4088 

ἀεΐποορ8 βυηϊ. Ῥγορίογοα νογὸ ἰὰ ροι βϑἰιηαπὶ αιι8:- 
ταηάυπι 6δῖ, 4υΐα 15 Μᾶτουβ 4128] 6χ βεῖρ80 80}» 

ἦυηχί! δ᾽ : « Νοὸι διΐπὶ βοίουαὶ αυϊὰ γοβροπα β56ὶ; » 

[μυοᾶ8. δ 6πὶ, « ὨΘδοΐΘ 8, ̓ π40}} δ΄, φυΐὰ ἀϊοεγοί. » 

Αηϊπιδάνογίοβ ἰἰδαᾳι16 ΔΠ δᾶ ΡῈΓ ΠηΘΠ115 4] 16) ΔἸ} 6 ΠῚ 
ἀϊχογίι, βρίγ ὰ δὰπὶ δά ἢιδς ἀϊξοπάδ Θχοϊιδηῖθ γος 

Ρίοια8, φαΐ βδηοι}8 4α! 16 π) 6586 ποαυδαυδπι ρΟίαϑι ; 

Δηῖα ϑογυδιίογίβ αυΐρρα γϑϑιγγοοι ποθὴ ΠΟΠΪΠΘΙῚ 
ϑρίγαπὶ βαποίυπη ἢαθι 856 ἀοουΐϊ ἰπ Ενδηρο!ο 

Β 7οᾶπηθβ ἀΐδφοηβ 45 : ε Νοπάιιπι διΐπὶ ἐγαί ϑρίἶι.8, 

4υΐα 6505 ποηάμπι [οὐαὶ σον  Ποδῖι15. » Θυοὰ 5ἱ ϑρὶ- 

γἰιυ8 ποηάτιπι ογδὶ, οἱ ἰβ ὶ παϑείθθαιὶ ψαἱά ἀΐοογοί, ἃ 

βρί γα δἰΐψαο Ἔχοϊίδίυβ Ἰοφυοθϑίυγ ; ἰδ αυὶ θὰ υἱ ργο- 

[ἀγγοηίυν οἴδεϊοθαῖ, υμ5 οχ βρμὶ"Πἶθὰ.5 φγοίθοϊο ογαὶ 
αυΐ ποιάυπι ἴῃ ᾿ἶξηο ἔμδγαὶ ἐὐϊυ πρὶ ιδίιι8, Π6 0 οἴνπὶ 

1115 τραἀυοίυδ οἱ οϑδἰοη δίυ5 (αογαί 46 φυΐϊθυ5 5ογρίαπι 

561 ε5ι5: - Εχϑρο  Δη8 ργϊηοἰραία5 οἱ ροιοβίδί65 ἰγἃ- 

ἀυχίϊ οοπΠάἀδπίοΓ ρΔ8]Δπ|, (γἰυπηρ δη5 {|105 ἴῃ ᾿ίφῃο.: 
[5 δυίοιη (Ογία556 δγαὶ 40] βοδηάδ᾽ πὶ ἃ δεδὺ ἀρρε}}8- 

απ 6θί, οἱ ϑδίδῃδβϑ ἴος Ἰοοὺ ἀϊείίυγ 15: « αι δ ροδὶ 
ΒΘ, ϑαίδηδ, δοδηῃάδ!υ πὶ 68 πλἰ ϊ. » ϑεῖο δυίθπι ΟΠ - 

δύσῃ ἱγὶ ῥ᾽ αγίπιοϑ αι} ἴῃ ἰδ. ἱποί δῖ, θαιπὶ ργῖοῦ 

ΓΑϊϊοποπὶ σοηνὶο ἷ5 οἱ ργουν δ ἀρροιϊὶ οχἰϑιϊ πη 68 

4φυὶ Ροδίυ8 ἃ εϑὰ ρᾶυ}0 δηίθ ἐπογαὶ ργωαϊολίυβ, 
ρΡγορίογοα αυοὰ Ῥαΐοῦ αυἱ ἰῃ οΟἰ 5 ὁδὶ, γουθίδυθειϊ 

εἱ φυξ δι ϑεογυδίογεπι ρεγιίηοηΐ, φαοὰ ποπιρα θδι8 

16 δϑι, οἱ Ομιγίβιυβ, οἱ ΕἸ ΐὰ5 [εἰ γἱν!. δι διιοπάδὶ, 

χυΐβαυΐβ 6χ ἰΐ5 ογὶ!, δὰ Ῥϑιγὶ γο! φυογυπιαια ἀροβίο- 

Ἰογυπι, ργαβαγίϊπὶ ἴῃ τοβᾷηο0, δοουγαίδηη αἰ φθη- 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ταῦθ΄ ἵστη Οβιοπέϊι, οἱ βρη  ἀΐογα αιιδπὶ {Πογιιην ἃγβ (Ὁ]]οπΐ [δα γα ροίεϑί, ΒΟ ΓπΠΊῸ 6ϑί ηυὶ οϑίοπαϊξ βρίτί - 
1811 πὶ ̓πΠ6Π]Πδοίυιη δριαπάογθι ἴῃ ἀἰοιῖ5 ϑογρίαγαγυηιν ἱπιρθνὶε}5, ᾧυ85 ἃ ῥ᾽ αγίμ}5 οομ θυ ιν. 
.40, Ροβι ᾿ναες νἱἀθαπλυβ αυ] ἰη(6} Πᾳὲπ5 Ροίγι8 θοπιῖπο ἀἰϊχὶϊ : « θοπιΐηθ, θοπυπ Θϑὲ ΠΟ08 ἰΐὸ 6896. Κὶ 

Υἱβ, [3οἰϑηνιβ5 ἢ (εἷὰ (ἀθαγηδουϊα : ἀπύπι Εἰ], ἀπ πὶ Μογϑὶν ἀπαπὶ ΕἸΪς. » Ρτορίεγεδ ἃπΐθπὶ πηᾶχὶπιθ ἢ06 
εἰ βεῖπιο τοσυϊγεπάιπι, αιοπίαπι Μάγουβ 4υϊάαπι 4ιλϑὶ ὃχ ϑ0ἃ ρθγβοηὰ δι)θοὶΐ ἀΐδεπ8 : ε Νβὰ θῃΪπὶ 
Βείδινδι αυϊὰ γοεροπάεγοι. » {πιοῶ5 δυίεπι ἀϊοὶς : ε Ηοο ἱπαυϊ! ῬΘΙΓΙΙ5. ΠΘΒΟΙ6Π8 αυϊὰ ἰΙοφυδθαῖιν. ν 81 δηΐπὶ 
ΠΘβοῖ 68 4υά ἰοηφυσθαίυγ μϑς ἰοουῖας 68ϊ, σοπϑιἀδγαπάυ πὶ 681 π6 ἔου 6 μῈ" δχοθδϑυπὶ πη η}8. ἢ 6 ἰοαᾳυθ- 
δαίαγ, πιοῖιιδ φυθάδηι βρί εϊω δἰ ΐθπο. ϑρί γί πὸ δυῖοπι βαποιαπι ΘΧ᾿βι ΠΠᾶΓα ΠῸΠ ῬΟΒΒΆΠιι5. ΝΘ Ο ΘΗ Ἶ πὶ γ6Π6- 
Τὶ 50Ρ6Γ Αἰΐψαεῖ ογοάδπείαπι ἰη δοόδυπι ϑρίγ(ι8 βαηοίι5, δίσυὶϊ ἰοβίϑίιῦ δοϑιηθ8 : ε« Ουΐὰ δ65808 ποπάμπηι 
ἴιεγαι Βοπουν οαῖυ5, » 56] 4|16110 βρίγίια πιοίυβ Ἰοηπευδίυτ αυΐ ποδβοίθρδί φαϊά Ἰοφιουαίαγ. Νοοάσπι θη ΐπὶ 
ῬΓΙπεῖραι 8 οἱ ροίοβίδίο ἰγδά θεοί εἱ (γἱαπιρίνδι! Θγᾶηὶ ἰμ ᾿ἶσπο. Εἰ ἰδία [ογϑιίϑη δρίὶ γι 5 Θγϑὶ 46 ΠῈ δι! ργᾶ 
ΒΟΔΠΑΔΠΙπῚ 510] ργοπυμπείαναγαὶ ΟΠ γίβιυβ, οἱ δαίδιδη, ἀΐοθηϑ: ε Ἶδ4ς6 ρμοδί πι6, ϑδίδπ, βοδηἀδ]ιν ὨΝ ΐ 68.» 
ϑεῖο δυΐίοπι αυοἀ ἢπες αια ἀΐοο, πηι εἰ8. Ἰοραπιίθιι5, οἱ ποη ϑδρίθηιθ. ᾿μἸοδπι 5 οομίγαγία δὲ ΔΒρογᾶ 
νἱἀδρυυπίυτ, ιιαϑὶ ἴῃ θ]Δϑρ ιδηΐδπὶ Ρειγὶ ἀϊοία, αυΐ Ρᾶυ]0 Δπί8 θϑαίιι8 ἃ ὉΠ γίδίο ἐϑὲ ἀϊοία5, ουἱ Π0.) οᾶΓῸ 
εἰ δληρυΐβ, 564 Ποιι8 Ῥαίοῦ γονοδνυῖ! ποιἰᾶπὶ ΕἾΠῚ δαὶ, Βϑὰ φαΐ ρυϊαπί Ρείγμπι γ8] οθθίθγοβ ροβίοίοβ ἃπί8 
ΠΡ πρπρηι ΟΠ ντῖϑιὶ (7886. ρογίροιοβ, δἱ {6 ΓῸ 8 40 οπιηὶ βρί γἰια δἰΐθπο, ἀΐοαπὶ φυοιποάο 608 ογίρυϊ! ἃ πιᾶ- 
πο, ν6] ᾿Δ6 608 γι} ργΘιΙ980 βαπφυΐπα διὸ. Αὐϑ ἀἰσαηὶ ἴῃ ἰοπηρογα {Γϑηϑι αι γϑι οι ΟΠ γίβι! τηἀ6 
ἐγδηὶ βγαυϑίΐ ΒυΠηη0, 5ίουϊ Θχροιὴὶ [με88. Αἰἱ σοΓία, υἱ 84 ργώβθηῖοπι Θχροβιἰομθιη ρει ἰογ[ἃ γΓου ΘΟ Πι8, 
Ρυ(35 εβὶ υἱ Δ]1αυ}5 5οδπι [δ] σοί ἰπ ΟΠ γι βίο πα ορογαίΐοπο αἰ 00}} βοϑι 8}! Ζαμ15 7 Εὶ ροιοϑὶ δἰ ίᾳυΐ5 46- 
πέράγε ΟΠ γἰβίαπ), οἱ ἤος πη οοηϑροοίι Δποι! 85, οἱ οϑβιίϊαγὶὶ, οἱ 'ἰπ οοπδβρθοῖυ οτμμηΐυπὶ Δ) Θοἰογυϊη, ηἶ5ὶ 
[υϑνὶϊ Ἰηϊπηίου8 οἱ ἀδιαβαίον βρίγί[υ5 ουϊπ βρί για οἱ βαρίἐπεῖα αυᾶ ἀλιυγ 65 { δαὐιναμῖαγ ἃ θ60 δαοιη- 
ἄυπι ΑἸϊᾳφααπι δηϊπιδ ἀἰρη αἴθοπι ἃ6 οομῆιοιάυπι ἢ 81 ἐὺ [12 δδι, π6 ἰογίθ [Π|6 βρίγίιὰβ φαΐ νοϊυῖι, φυδη. 

4. 106. ὄ1χ, 29. ὁ Δ}, αν, 4. ὁ Μαγο. ιχ, ὅ. “Ἴ[μιο. ΙΧ, ὅὅ. 4“ 208. νι, ὅ9. “᾽ (]. ν», 1. 
79 Μλιιῃ. χυι, 25. ἷ ’ ' ᾿ 
( Οοάεχ γα(ίοᾶπηβ, Ἴδωμεν οὖν μετὰ ταῦτα. πους Ῥεγδᾶ, πθ4ι6 Ογίψθπθβ ἀρποβοιηί. ΗΌΈΤΙυΒ. 
22) Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι. ἐ ὐπὸ δριὰ (25) [π᾿ οοάϊοα Απροληο ἀδεβι τοῦ Θεοῦ. 

δολιι., Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον. Ῥοβίγοιναιι (24) ἀδτη εοάεχ γθοὶβ μοὶ ἐξαγοράσοντος, Ποῖ! 
ιυδπ νοου πὶ ποι νυ ραίι ᾿π!οΓρ 68, ΠΟ46 Κγγιι5, δυίδηι ἐξαγοράσαντος, υἱὶ Ιεφογαὶ ἢ υδίἰιι5. 



1915 

εἴαπι, υἱροίς αυἱ ΔἸἴθιῖ οἰϊατηπαηι 40 60 6β8ϑεηὶ αυΐ Α 

Π]ο5. δὴ ἐπϊπηῖοο γἀεπιρίαγιιδ, εἴ ργεΪ050 500 58} - 

ξυΐπα πιθγοϑίῃ 8 ἐγαὶ : Ὑ6] αυΐ Δῖ6. ΟἸ γί βεὶ Ρ88- 

βἰοπαπι ρογίδεϊοβ [α886 ΔρΟβί0108 οὐπίοπάυηι, ἀϊΐ- 

εαπὶ ποϑὶβ υπ66 ΤΔοίαπν [6 γϊ υἱ ἰοπηροτὸ τοδηϑὶφα- 

γαιϊοηΐβ 7εβὰ « Ῥείγυ8, οἱ αυὶ οὐπὶ 1|10 δγϑμῖ, ξγᾶ- 

γαιὶ (ογοηὶ βοπιο 1’. » ΕἸ αἱ ρεῦ δηιεἰραιίοιθι ΕΧ 

ἐϊθ φυ βεφυυπίυγ, ποπηυ}}ὰ δὰ ργϑβθηίοπὶ ἀΐβρυ- 

ταιϊομοπ ΔοοοπΙπΙΟἀΔῊῃ5 Δ550Π|8Π|; Π5. Εἰΐδπὶ 4ι20- 

βέϊοπϑϑ ργοροηδιῃ, υἱδύτῃ ΔΙΊ 4υ}5 βοδπάαίυπι ἴῃ 05. 

Ρϑι} ροδϑί! δῦδβαι ἀΐαθ0}} φοδηάαδ! ζαηι8 ορογϑίίοπα; 

αὐταπὶ 7όβυπι οἰυγᾶγα αιθαὶ, δίφυς ἰά αὐυϊάοπι ὁ0- 

τδπι ἀποϊ υἷα, οἱ ἠδμίίονα, οἱ ὙἹ βίη ἰβ μοπιϊπῖθα8, 

βὲ δἰυγδηιὶ ποι δά βὶ( βρί γίτι5 τυϊπιῖοι5. ϑρί τὶ }}5 1}Π|π|5 

εἰ βαρίοηιία, φυᾶ [ν]8 οοποράυπίυ φιὶ ργορίον δυυ πὶ 

αἰϊχαοὰ τιοτίτατη δἀανδηίυν ἃ θεὸ υἱδαηὶ οοπἤϊοδη- 

τ, Αἴαυὶ ρϑεοδίογυπι γϑΐοθ5 δὲ Ρβοοϑιΐ ραίγοιι ἀϊα- 

νοΐδπι τείογγο ἀϊἀϊοοτῖν, ἃροβίο!ο5 Δ 5616 1110 βοδηάδ- 

[ππὶ ζυΐ586 ραβ805, γεὶ Ροῖγαπι δηῖ6 ἤυπὸ 6Ά}Π| οδηίαηι 

16 οὐυγα556 τιϊ εἶ πη ἀΐϊοει. Ουοά 5ἱ πὸ [ἴα 86. δᾶ- 

Ρδηΐ, νἱάθ ἤσπὶ 15 (οτβίιδη αι], αἱ δεδυπι, φυϑηίυπι 

ἰπ 86 ογαῖ, βολπάδιζαγεὶ, εἱ ἃὉ δἀτηϊηἰπιγαίί οι 6 

δατῃ πιυΐα αἰδοιίίαια εὐβοαρί οἱ βοϑία ρέῦ βὰδ- 

οδἰοπδαι Βοιηπῖρυ5 βαϊυϊάγοιῃ δυθγίογοὶ, υιθουπαιθ 

δὰ ἰὰ οοηίογγα υἱάεθαπῖαν ρου οἴοναι, ρ86 οἱ μιὶς 

4αδϑὶ [γα ἀν !οῃί6 Ὁ εἴ ἀοίΐοβα ζοβαπι ἀνόοᾶγο ϑϑίαϑαί, 

γαίας θα π6 Δπιρι 8 δά Ποιμΐπο5. 568 ἀσπογοὶ 

δὐμοτίαμβ, 5,64 πονὸ δά 6085 ἰγϑί, γεὶ ργῸ 15 πλοῦς 

ἴοπὶ βυθίτεί, 5οὰ οατι Μογϑ6 εἰ ΕἸΪΔ ἰη πιοπί8 Θχοοἶ80 

ψοεγηιαπεταῖ, Ουἱποίίαπι υγἷα ταθογηϑουΐα (Δοίυταπιὶ α 

06 5ἰφη ἰοαθαῖ; υθὰπὶ αυΐάοπι ρεϊναιίπι 568ι., αἰ(6- 

ται Μογϑῖ, οἱ δἰίογαπι ΕἸ], 4υλϑὶ ἰγῈ5 1105 Προ ΓΘ 

μοι ροίαΐδ8ει ὑπιπὶ (ΔΟΘΓμδου απι, οἱ ἴῃ (θογπᾶ- 

οὐ}}8, οἱ βύρεγ ὅχοοίϑυτι τποηῖθπι πηδηϑιγὶ [υἰδβαηΐ, 

Εονίλεϑα οἵ ἰπ 60 πηδεἰοβα δφοραὶ 5 φυΐ « ποϑβοίθη- 

τοπι αυϊά ἀΐοογοὶ ν δρίιαθαῖ, ουπὶ 2όϑυπι, Μοβ6Ππ), 

εἱ Εἰϊδπν ϑιιπὰ} 6858 ποϊθραῖ, φδοὰ 608 ἂὖὺ ἰπνίοοπι 

εὐἴατα ταθογηδουίοταπι οὐϊοηῖα νοϊοθαὶ δοράγαγα : 

πιοηάδοίιπι ργϑίογεα ᾿Πυὰ ογαί : « Βοπαπ ΠΟ5 

Πίος 6886,» ῃαπὶ 58ϊ θοημΠπὶ [υΐδδοῖ, πὶς φγοίβοίο 

τηδηβίβοθηι; υοὰ 5ἰ πιοπάδοίυπι [υ]}, αυθγεδ 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 

Β λον, χωρὶς ἐχείνου ἣ τοὺς 
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τιμίῳ αὑτοῦ αἵματι" ἢ λεγέτωσαν ἡμῖν οἱ θέλοντες 

χαὶ πρὸ τοῦ πάθους Ἰησοῦ τελείους γεγονέναι τοὺς 

ἀποστόλους, πόθεν « ὁ Πέτρος χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ χατὰ 

τὸν χαιρὸν τῆς Ἰησοῦ μεταμορφώσεως ἦσαν βεόαρη- 

μένοι ὕπνῳ. » Ἵνα δὲ προλαδών τι καὶ τῶν ἑξῆς εἰς 

τὸ προχείμενον παραλάθω, ἐπαπορήσαιμ᾽ ἂν τοιαῦτα, 

ἄρά ἐστί τινα σκανδαλισθῆναι ἐν τῷ Ἰησοῦ χωρὶς τῆς 

τοῦ σχανδαλίζοντος διαόλου ἐνεργείας - ἔστι δὲ ἀρ’ 

νήσασθαι τὸν Ἰησοῦν, καὶ ταῦτα ἐπὶ παιδισχαρίου, 

χαὶ θυρωροῦ, καὶ ἀνθρώπων εὐτελεστάτων, μὴ συν- 

ὄντος τῷ ἀρνουμένῳ πνεύματος ἐχθροῦ τῷ διδομένῳ 

πνεύματι, καὶ σοφίᾳ τοῖς πρὸς τὸ ὁμολογεῖν χατά 

τινα ἀξίαν αὐτῶν ὑπὸ Θεοῦ βοηθουμένοις. ᾿Αλλ᾽ οὐ 

φήσει ὅ γε τὰς ῥίζας τῶν ἁμαρτημάτων ἀναφέρειν 

μεμαθηχὼς ἐπὶ τὸν πατέρα τῆς ἁμαρτίας τὸν διάδο- 

ἀποστόλους ἐσκχανδαλίσθαι 

ἢ τὸν Πέτρον ἡρνῆσθαι πρὸ τῆς ἀλεχτοροφωνίας 

ἐχείνης τρίς {Εἰ δὲ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει. μήποτε τὸ ὑπὲρ 

τοῦ σκανδαλίσαι τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸν Ἰησοῦν, χαὶ 

ἀποστῆσαι τῆς κατὰ τὸ πάθος σωτηρίου ἀνθρώποις 

μετὰ πολλῆς προθυμίας οἰχονομίας, τὰ εἰς ταῦτα φέ- 

ρειν δοχοῦντα ἐνεργῶν, αὐτὸς καὶ ἐνταῦθα οἱονεὶ 

ἀπατηλῶς περισπᾶσαι βούλεται τὸν Ἰησοῦν, ὡς ἐπι- 

χαλῶν τῷ μηχέτι συγχαταθαίνειν 
τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 

ἥχειν πρὸς αὐτοὺς, καὶ τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἀναδέξασθαι 

θάνατον, ἀπομεῖναι δὲ ἐν τῷ ὑψηλῷ ὄρει μετὰ Μωῦ- 

σέως χαὶ Ἠλίου " ἐπηγγέλλετο δὲ καὶ ποιῆσαι τρεῖς 

σχηνὰς, μίαν μὲν ἰδίαν τῷ Ἰησοῦ, ἑτέραν 
δὲ τῷ Μωῦ- 

σεῖ, καὶ ἄλλην τῷ Ἠλίᾳ, ὡς μὴ χωρούσης, εἰ χαὶ ἐν 

σχηναῖς αὐτοὺς ἔδει εἶναι καὶ ἐν τῷ ὑψηλῷ ὄρει, μιᾶς 

σκηνῆς τοὺς τρεῖς. Τάχα δὲ χαὶ ἐν τούτῳ ἐχαχούργε! 

ὁ « τὸν μὴ εἰδότα τί λέγει» ἐνεργῶν, βουλόμενος μὴ 

ἅμα εἶναι Ἰησοῦν καὶ Μωῦσξα, καὶ Ἠλίαν, ἀλλὰ χῶς 

οἰσαι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, προφάσει τῶν τριῶν ἐχεί- 

νων (28). Ἡξεῦδος δὲ ἣν χαὶ τό" « Καλόν ἐστιν ἡμᾶς 

ὧδε εἶναι " » εἰ γὰρ ἦν καλὸν, χἂν ἔμειναν ἐχεῖ᾽ εἰ 

δὲ ψεῦδος, ζητήσεις τίς ἐνήργησε λαληθῆναι τὸ ψεῦ- 

δος " καὶ μάλιστα ἐπεὶ χατὰ τὸν Ἰωάννην, « Ὅταν 

λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων χαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ 

χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ " » καὶ ὥσπερ οὐχ ἔστιν ἀλήθεια 

χωρὶς ἐνεργείας εἰπόντος" « Ἐγώ εἰμιὴ ἀλη ειλ(30)..» 

ΨΕΤυ5 ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἴυπι δὰ 956, Ομ γίβίυπι δοαπἀ8]1Ζᾶτὰ υἱ τοοράογαϊ ἃ 

τδηβ ἰο βοιϊυοίογι ναὶ ἀυθῖογα ΟΠ γί δίυ πὶ 80 σΟἸοΓὰ 

δ 608, ἢ66 διυϑοὶρίαὶ τηογίοπ) ὉΓῸ δἷβν βοὰ τόϊηδηθδᾶὶ 
ἀπππὶ ρτίναιί πὶ 65, ἈΠ ΘΓ πη Μογϑὶ, 

ἸΔΒΟΡηδουϊο ὑπο, ἴῃ 40 ΟΠΊΠ65 5ἰπ|}] σοηβίβϑιογο ἀθθεγθηΐ. Ἑοτϑιίδν οἱ ἴῃ 

δὰπὶ αυΐ πεβοϊθυαὶ φυϊὰ Ἰοφυοθϑίυγ, ΠΟΙθη5 6886 δἰ1η}} Ζοδιιη, οἱ ΜΟΥΘΘΠῚ, 

οὈιοπία : φυοὰ Ποτὶ πο ροίογαί. Νπι δὶ ἴθ ἀπυπὶ βἷηι Ομγίδιυρ, οἱ [εχ Εἰ 

οἱ ἰοχ 

φυοηίΐαπι ἰόχ οἱ ργορ είς τοδιἱπιοπίυτι ἀδάδγυπι ἀθ ἀιιηίβιο, 
τορβιδιῖ5, φυοπίατῃ γογὰ ργορθθιΆγαηὶ, 

Ἰηνίοοπι, ἢ6 6 

δυΐεπι οἱ (δοθγα τὰ ταθογηδουΐα, 

ζηνίοοπι (τἰαπι (ΔΓ ηΔΟυ]ΟΓ πὶ 

φγορ βίϑβ, (πης οἱ (ἢ τίβίυϑ5 θεοὶ ΕἸ] 5. οοιμῃργοραῖινγ, 

ὀὲ (ἢ τίβίαβ. ἐοϑιϊιοηίυπι ἀδάϊι ᾿ερὶ, εἰ 

τοῦυβ. Δάϊπιρί6π5. 5] λπΐθιη Βοράγεη Ὁ ἃ 

ββίοπο οπιπίθαθ ποι ἴθι 8. 58] υἱλτῖ, ἦρθα οἰἰαπὶ Ορέ" 

υυπὶ, αἱ ποη ςοπάοϑοδηάαιϊ ποτοϊηῖλιι5, ποῦ ΜΝ 

ἴπ πιοηία δχροῖθο ουπὶ ΜΌγ86 οἱ ΕἸΪΔ. Ρτοπιμ! 

Αἰϊαὰ ΕἸΐε : ααδϑὶ πῸη 605 οδρίεπιὸ 

μος πιδ] πἰοβα ὁρογθαίυγ μά 

οἱ ΕἸἰΐδπι, 564 βϑράγδγε 608 ἃ 

φγορ βίδϑβο ἰηνορίυπίαγ
 : 

[υΐατα ἀγαηι ἀδ Ομγίδίο 3 

ργορἰοιίαπι θογαπι, ἰρθὶδ 

τορμεία Ὑογὰ αἰ σ ϑϑὸ 

δι ρῥυορ οί Ὑ γᾶ 
Ργϑϊοθηί68 θὰ αι 

ΕΟ γίϑιυ 5. οϑιβηάϊυγ, Β60 

ἱπνοηίαπίαγ, Οὐυοά Ποτὶ ουρίεθαί πιαὶ βυρφοβίϊο Ρειγὶ ἀϊοοπίὶβ : « Ἐδοίδπιυϑ (1 (Δ θεγηδουα, ὑπυπὶ αν, 

υπυπὶ Μογϑὶ, απυπὶ ΕΠ,» ῬΓΟΡΙΘΓ φιοὰ ονδυρο!διθα ἀϊχογυηῖ ἀδ Ρεϑῖτο: «ε Νεβοίθηβ αυϊά Ἰοχυεθδίμγ. 

Ἑλίδυμη δυῖαπὶ ογαΐ {{ΠΠππι4 φυοὰ ἀϊοοραὶ 

6886, πιδιιδίββοηί υαἱΐχφαρ ἰδ], 

τῷ 100. Ιχ, ὅδ. 

(88) ᾿Εκείνων. μαροὸ ὀπὶ Ἠυειῖο σχηνῶν, ὁχ γε- 

τοῦ ᾿μ!ογργοίδί, 
(80) Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια. Ους δοαυυπίαγ, οὕτως 

: « Βομαπὶ 6δῖ ἰἰΐο ΠΟΡ 6558. " 

ποι. Γθοιδαββθηΐ αιοά οΓαὶ θομυπι. 
51 δηΐὰ θοπυπὶ [υ͵δ56ῖ π᾿ 605 

Οἱ. δαΐοτη (αἴδαπι (αἱ! φυοὰ ἀϊχί!: ἐ Βοιυῶ 

οὐδὲ τὸ ψεῦδος χωρὶς τοῦ ἐχθροῦ ἀληθεί, ἴπ Πυεῆὶ 

οὐϊίοης ἀοϑίἀογδηίαγ, οἱ εἷς βυρριοπίυγ 6 δι. 

γλιίοδμο, Αμρῆοδπο οἱ Τατίηϊδπο. 
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οὕτως οὐδὲ τὸ ψεῦδος χωρὶς τοῦ ἐχθροῦ τῇ ἀληθείᾳ. Α 4υ]8 αἱ πιοπάδοϊυπι ῥΓΟΙεγγείαν οἤδεεὶί ; ὁπ ῥγῶ- 

Τὰ ἐναντία τοίνυν ἔτι ἐν τῷ Πέτρῳ ἦν, ἀλήθεια καὶ δετίίπι Ἰυχία 3οδεηοιη Ἶ" : « Οδπὶ Ἰοαυϊίυγ ΠΙ6Π . 

ψεῦδος “ χαὶ ἀπὸ ἀληθείας μὲν ἔλεγε τό" « Σὺ εἴ ὁ ἀδοίιιπι, εχ ΡΓΟΡΓΙΪ8 ἰοηυδίιγ, αυΐὰ τπθηάαχ 6δὶ οἱ 

Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, » ἀπὸ δὲ τοῦ ψεύδους τό: ρδῖοῦ 6708; » οἱ αυοιμδὐπιοάυπι νοτ 88 ΠΟ οδὲ 

« “᾿Δεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, » ἀλλὰ δβηυα {ΠΠΠυ8 ορογϑιίίοπα αυὶ ἀΐχίς "5: ἐ Ερο 8υπι 

χαὶ τό" « Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. » Ὃ δὲ μὴ ὙΘΓΙ(ΔΒ ; » 8ῖ5 πιδπήδοίαπι πΠῸΠ εϑὶ Δ 5408 νοῦ ἰδιϊς 

θέλων ἀπό τινος ἐνεργείας χείρονος τὸν Πέτρον εἰρη: ἰἱπἰπιίοο. Οοηινάτία ἰρίιαν οἰδιαπαπι 'π Ῥεῖγο ὀγϑηί, 

χέναι ταῦτα, ἀλλὰ ψιλῆς εἶναι τῆς προαιρέσεως αὖ- νεΡί145 οἱ πιθπἀδοϊυπι ; οἱ ἐχ νογιαῖο χαϊάδπ ἀἶ66- 

τοῦ τοὺς λόγους, ἀπαιτούμενος πῶς ἂν παραστήσαι Βαϊ ᾿Ἰυὰ ἧ" : ἐ Τὰ 65 Ομ γίβίυ5 ΕἸΠτι5 θοἱ ; » ὁχ π|6}- 

τό « Μὴ εἰδὼς ὃ ἐλάλει, ν καὶ τό" « Οὐ γὰρ ἤδει ἀδοῖο δυΐοηι ἴ" : ε« Αθ5ῖξ 8 16, ΠΟπΝΐΠ6 1 ΜῸΝ ΕΤΙ (ὲ 

τί ἀπεχρίθη, » φήσει, ὅτι χἀχεῖ ὡς δύσφημον ἐποί- δος,» οἱ ᾿Πυὰ αυοὰθ Ἶὁ : « Βομυπι δδί πὺ5 ἷςο 

δε (21) καὶ ἀνάξιον τοῦ Ἰησοῦ τὸ παραδέξασθαι 6886. » Οι ἀυίοπι Ροίγαπι ΠΟΙ ΕΧ πηΔ]α Αἰΐψυδ ὁρΡ6- 

ἀποχτανθῆναι τὸν ΥἹὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸν ΓΑΙΐοΠΟ, 5εἀ Θχ 5010 8110 Δ᾽, 110 μαεο ἀϊχί888 νυ], 

Χριστὸν, ὃν ἤδη ἀποχαλύψας ἣν αὐτῷ ὁ Πατέρ' χαὶ Οὐπὶ 8ἃ}} 60 ροΒ(0! Δ τὰ Γ δχροϑίεϊο Ἰοοὶ {118 77 : 

ἐνταῦθα ὡς τὰς δύ» μορφὰς τοῦ Ἰησοῦ ἰδὼν, καὶ πολὺ « Νοδείειι8 αυἱὰ ἀΐξεγει, » οἱ Βυΐυ5 Ἶδ : « Νοη δἶτι 

διαφέρουσαν τὴν χατὰ τὴν μεταμόρφωσιν, ταύτῃ Β βεΐεθαι φυϊὰ γεβροῃι  ββοι, » ἀἴσϑὶ δι πὶ ἰδὲ οβίθηα 558 

εὐαρεστούμενος καλὸν εἶπεν εἶναι τὰς διατριθὰς ἐν ΤΕΙΏ 6556 ΓΟ γοβᾶπ οἱ 680 ἱΠ 5 ΠᾺΠ| 4550 Εἰ Γΐ ΠΊΟΡΓΙΙ 

τῷ ὄρει ἐκείνῳ ποιήσασθαι, ἵνα αὐτός τε καὶ οἱ σὺν Ομτίϑιϊ ΕἾΠ Ποῖ εἶν χυδπὶ 7διη οἱ τουβίανεγαί ῬΑ ΕΓ : 

αὐτῷ εὐφραίνωνται θεωροῦντες τὴν μεταμόρφωσιν δ ἰεἶο, υἱροί 4υϊ ἀυὰβ δέδι [ΟΥπι88 Υἱἀΐββεῖ, δἱ 
τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τὸ λάμπον (38) πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἰοηξα ργαδιδπιίογεπὶ ἐῶπὶ αὐ ἰπ ΓϑηβῇρυΓϑίίο0η6 

ὁ ἥλιος, χαὶ τὰ λευχὰ ὡς τὸ φῶς ἱμάτια αὑτοῦ, κὶ 5.63} Δρρατγιεγαί, εἃ ἀεἰδοίδίαπι, θοπαπὶ 6588 ἀΐ- 

πρὸς τούτοις τοὺς ἅπαξ ὁφθέντας ἐν δόξῃ ἀεὶ θεωρῶ- χίδ86 ἴπ Π06 ΠΙΟΠΙ6 το πογασί, υἢ Ἶρβθ οἱ 8.1} φυὶ 

σιν ἐν δόξῃ Μωῦσῆν καὶ Ἡλίαν - εὐφραίνωνται δὲ ἐφ’ οὔπι 60 δΓΔιΐ ΘΧ]ΠΔΓΆΓΘΠΙΙΡ ἰΓΔΗΒίΟΓΠΙΔυΙ0Π6Π) ὅ688 
οἷς ἂν ἀκούσωσιν αὐτῶν συλλαλούντων ἀλλήλοις καὶ Υἱίδηὲ5, 6ἱ νυ]τππὶ 6}08 8015 ἰ δῖ γ βρεπάϊάμπι, οἱ 

χοινολογουμένων, Μωῦσέως μὲν καὶ Ἠλίου πρὸς τὸν ὀοδηάίἀἃ 6}0.8 νδβιἑηθη18 ἰδπααδπιὶ Ἰαπιθη ; οἱ ὈΓδ8- 

Ἰησοῦν, τοῦ δὲ Ἰησοῦ πρὸς αὐτούς. ἴδγοᾶ 4ι05 5616] ἴῃ φοτία νυἱάδγαηϊ, Μοβϑιὴ υἱά 6] - 

εεἰ εἰ ΕἸίαην, 6ᾶ 6 πὶ δοιηροῦ φἰοτία ργαάϊο5. ἱπιυονοπίαν ἢ ἰᾳπὶ οἰΐαπι αἱ 115 υδὲ ἰηνίοθπη ἀἰββογθηί 68 
608 δι τυ γὶ ὀγαπι, οὐ]οοίανοπίαν, Μοβαπὶ ποηρα οἱ ΕἸΐδπὶ οὐπὶ δ65ι., δόδυπὶ δας6 πὶ Οὐπὶ 68. 

Ἐπεὶ δὲ μηδέπω περιεργασάμενοι τροπολογεῖν τὰ 5] 41]. Θυοηΐδπι δυΐοπι ποπάυπι ι}}18 4. }} 14 οιιγὰ 
κατὰ τὸν τόπον, ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν βασανίξοντες υἱ 48: ΒβαθοηῖυΡ ΠΟΟ 000 ΔΙΙΕβοΓΙο6 ἃ Π0}}}5 ἐχρ!!- 

ταῦτα εἴπωμεν, τούτοις ἀχολούθως ἴδωμεν (99), ιἡ- ἀοπίαΓ, 86 5014π| ὙΘΓΒΟΓΟΠῚ 5 θη Πσα[Ι ΟΠ 6 πὶ ΡῈΡ- 

ποτε ἀναδιδασθέντες εἰς τὸ ὕψος τῶν τῆς ἀληθείας δοΓυίδηῖ65 ᾿ν50 ἀἰχί πΠη᾽08, ΘΟΠΒΘαυΘηΓ6Γ ἢἰ8 νἱ δᾶτηι8 
δογμάτων, χαὶ τὴν μεταμόρφωσιν ἰδόντες τοῦ Ἰησοῦ, δῃ [ογία Ῥεΐγι!5 [118 ἀ6 400 78η1 εἰχίπιι5, οἱ ΠἸΪ (ο- 
χαὶ τῶν ὀφθέντων ἐν δόξῃ μετ᾽ αὐτοῦ Μωῦσέως χαὶ ηΐϊγιι5 δὰ αἰεἰτυἀΐποιῃ σοῦ 181|5 ἀορηιδῖιπὶ θυθοιΐ, 

Ἡλίου, ὁ ἀποδεδομένος (50) Πέτρος καὶ οἱ τῆς βρον- εἱ ἱπιαἱπ (γαπΒ[ογιμαοηεπ δέδα, εἰ Μοβῖβ ἃς ΕἸ] 
τῆς υἱοὶ βούλοιντ᾽ ἂν ἐν αὑτοῖς σχηνὰς ποιῆσαι τῷ παυΐ ουπὶ 60 ἴπ ρίοτία υἱδὶ διυπὲ 75) (Δθδγπδουα ἴῃ 
τοῦ Θεοῦ Λόγῳ χκατοιχήσοντι ἐν αὐτοῖς, χαὶ τῷ νόμῳ δε ρ5ἰ5 μαβ!δίηγο Υ̓ογθῸ θοΐ, ἰρβίυβφιθ Ἰορὶ οαπὰ 

ΥΕΤΌΒ ΓΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἐδ ΠΟ5 ᾿ΐς 6856, 2 [π|6}Π|{8 4υ}8 δυρραϑδ5ῖ: Ιοφυΐ [ΔἸ8ιπι, πἰϑὶ {116 φαΐ πιοπάδχ δβι, εἰ ραίδῦ 6)υ53 Εἰ οἴουὶ 
θη δϑὲ γοΓΙ (48 5'η6 Ορδγδ 6}0}8 4} αἰχὶξ : « Εχο 801 ψϑυ 88, » 316 Π0ῃ δδί Ιοφυὶ πηοπἀδοίιπι βίη ἀΐαθοο 
τὐῤουνᾳ ρθη άδοῖ!. Οὐπιγανῖα ἜΡβῸ 5:0] δάϊιιο ὀγᾶπὶ ἴῃ Ρβῖγο, γθγί(8 δὲ πιθπἀδοίιπι. Εἰ 48 γϑγιϊαια φυϊάεπα 
ἡνῷ (: ἐ Τυ 685 ΟἸιεϊβίυβ. ΕἸ υς Ὠοὶ γἶνί ; 9» ἴῃ 40 οἱ ΒοαιϊΠοϑίιιβ οδί, οἱ ρὲ ῦ ργοπιβ8ίο πε ΠῚ πμθγαι ἰἰογὶ 
"} θεἴ8 Τυπἀδπιοηίυπι. ἔχ τπηβηἀδοῖο δυίοπι, φυοὰ αἰχίί : « Ργορίτἰι8 εἶν᾽ 6810, οἱ ἤος { ποη οεϊϊ, » 
αἴρρ θηΐπι ἰηνεηίυπι οδὶ απο ἀϊχὶ! : « Ἐξ μος {Π0| πο οὐὶ!. » Ροβίᾳυδπι 6πἰπὶ Δ0}}{ ἴῃ ΘΓΟΒΟΙ ΥΠιΠΙ, 

ἸηᾺ 1 Ράθδυ8 εϑὲ ἃ 4υ]θυ8 ρ858ι8 δϑί, Εὶ αιοά αἰχίι:  Βοπαπι 6ϑὲ Π08 ἢ]ς 6556, » ἀἰχὶ! ϑυρρδγθηίο 510] 
πιοπάδοῖο. Ουἱ δυΐδπὶ πο να]! ὁχ ΔΙ ὀρεγϑίίοπα πια]ὶ ερὶτίι5 Ραίγαηι ἰδία ἀΐχϊββε, 86 οχ δγθ"γίο 50 
0, υοπηοο ἀείρηάαι ΠΠὰ χυοά ἐνδηρο ἰβί: ἀϊχοραηι ἀ6 60 : δας δυο αἰχία Ραΐυιι5. ποϑοίθἢ8 αυϊά 
ἐλ ηρμτοδο γεγα ἀυίεπν, φυοπίδηι οἱ {ΠΠ|ὸ φυλϑὶ Θχβθογα ῖ!8 Θχ βε1π|ὰ 0. ΔΙη 08 ἱπάϊρηυπι οοο 4] ΕἸ] πὶ θεοὶ 
ἡ ῳ {υοαὶ ΠΝ τονοίανογαί οἱ Ῥαίθγ, αἶχί! : ε Ργορί (8 τἰνΐ αβῖο, οἱ 'ιος {0} πόπ ετγίξ, » ΕΔ μίο υὧἱ νἱαΐ! 
μὴξ ΟΥμΝῶΡ τὸ Ομνδιί, πλα] τι} δυίειη ἡ βιϑη θη 681) απ δχ ἐΓδηϑί γα 06 ἴῃ 60 [ἀθγαὶ ἀθπιοπϑίγαίδν 
Ἡήιζος 03 ἴῃ 6 ἀἰχὶι : ε ΒΟΠΙΙ δδὶ π05 ἢ]ς 6558, » αἱ ἰρδϑθν δὲ 4ιὶ ογαπὶ οὐπὶ 60 ἀοεοίαγθηίΓ Υἱάθηῖεϑ 
Ἀὐ κι ἸΘ ΓΑΙ ΠΟΠὶ ἰρϑίυϑ, οἱ Βρ[ ὁπἀθηίοπι. [Δείθιη 6}ι.5 αιιπιδἀπιοάαπι 5016 πὶ, οἱ γϑϑιϊπηθηῖα 6708 οδηαϊα ἃ 
ὠὐβε πριν ΠΘΟΠΟΙ) ΘΕ Π| Νογβθὴ οἱ ΕἸΐαπι, 48}.05 56π|6ὶ ἴῃ αἰογία νἱἀόγαμΐ, ΒοπΊροῦ νἰθογοηΐ, οἱ ἀοἰεοίἃ- 
Ἢ Γ Δι θπι65 605 84 ἰῃηνίς 6 πὶ ἘΟἸ]υφυθιν δ, Μογβθη οἱ ΕἸ ̓ δπὶ δά Ομγβίυπι, Οἰνγἰϑίαπι δυίθιη 8. 608. 

Πα θυΐὰ πϑοάμπι πιοΓΔ 6 πὶ ΕΠ) ᾿ν} 8 Ἰοοὶ οοπείρίπιι8 βθηϑιπ), 56 βἰ πιρί!οεπὶ γαγρογαηὶ ᾿μι6Π} 6 η- 
ὯΝ ἐχβουθηίε8 Πϑο βυπι0β Ἰοομΐ, νἱἀδᾶπιιι8 πυπο η6 (ογί6 ἀβοθπάθηϊθβ 84 αἰψ(υἀΐποπι ἀοβπιαίαπι 

᾿ιδι15, οἱ ἐγδηϑῆφαγδιίοιδπι (ἢ γῖϑι! υἱάθηιθβ,. οἱ φιογίδη) Μογϑὶ, δἱ ΕἸΪα, [υγϑίιδῃ ουρίααπξ ἰπ δθίρϑὶβ 

Ἧ ολῃ, γι, ἀΦ. ΤΕ δ] 4, τιν, 6. 15 Μδιιἢ, χνι, 16, 75 ἰ01ὰ., 43, 76 δὰ. χυπ, 4ἃ. Τῇ [μο, ττ, ὅδ. 
ἜΜ τς, τσ, ὅ. μυς, ιχ, 51. 

(41) (οὐά. γαιϊοαπυβ οἱ Ταείηίδηις,, ἐποίησε. ἱ ᾿ 
ἀϊεῖο Ημοιϊ!, περιέστησε. ἘΑΡΟΣ Ἔ ΒῚ τ ε ΤΡ ΘΝΝΣ ΕΟ ΒΕΣ ἘΙ ΕΘ ΞΗΕΗΕ 
(28) Οπηποβ πιϑ5., λάμπον. Εὐ ἰυ Ἠυοιι!, λαμπρόν. (50) Ιἀϑμ, ὁ ἀποδεδειγμένος. 
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εἰογία οοπβροοίδ8, οἱ ργορβοίϊ τηογίθπῃ ἃ ὅθδι 80}- Α αὐτοῦ μετὰ δόξης τεθεωρημένῳ, καὶ τῇ προφητεία 

ουπάδη) ΘηλΓι9π11 βίγιιθγα συο]]οηΐ ; εἰ υἱροῖθ οοη- 

τοπιρἰδιϊοηὶ ἀδάϊ πὶ νἱϊᾶπὶ ἃπι8}}8 Ῥαῖγιβ, δ) υ54116 

ἀοἰ οἢ 18. γαΐ τηϑρὶβ Ορίδπ8., φιιδὴν οὐπὶ πιο βιὰ ἰμ- 
16Γ ]υγίπη08 60 ΘΟ. 5}}10 γογβαγὶ, αἱ νοϊοπε θυ5 ΟΡΟΠῚ 

δὲ υμ]παΐοπὶ ἴογγοι, ἀΐχογὶι δ : ε Βοπυπὶ 68. πὸ 

Βΐς 6886. » 564 αιοπίδπι ΟΠ Ἀγ 188 ς ΠΟῚ 4ηϑΥ] 48) 

8δυὰ δυηὶ δ', » ΄ιοὰ θοηιπ Ρεῖγο νἱἀοραίυν, ἰΠυὰ 

9ε805 ποὴ ργώϑι} 1; ργορίεγοα ἀδ ποία ἀθδβοδπάϊι 

δὰ 608 ἰΐυγ8 401 πιοπίθη) οοηβοοηογα, ἰρϑίυβ4υ 

γηοἰδπιοΓΡοϑἷ πὶ νἱάθγα ποη Ροίογδηί; υἱ ουπὶ 588]- 

ἰοπὶ ἰδίαπι υἱάδαπί, 4υδίθπὶ νἱάογο φυθυπι. δϑι] 

ἐγξο ορυβ ΠΠυὰ 651, οἵ σμδγίθ πη ἤθη ἀ4υ ΡΠ 6 ΠῚ 

αυῷ δυ8 βυπί ΠΑΡ οη 5, « ΠΙΒΟΓΌἢ 6556 οχ οἵηηΐ- 

μ008, Ομ 5 γΘΙῸ ἰῃ[ ΓΙ ΟΥῚ 5 80 βοῦν) [δοδγὸ, 

δ ρίυγοβ χ {ΠΠ1|8 Ἰυογἰ[Δοϊεηο5 δ. » Αἀ ὁἃ Δυίθηι 

αὐ. ἀδ δ᾽ δηδιίίοηθ πηθηι18 Ροιγὶ, οἱ ποαυΐοτγὶϑ 5ρὶ- 

Υἱὰ9 ορογαιΐοηθ ἰγδΐία δυπί δὶ ϑὸ νοῦρὰ 5 : 
« Ναδβοίθηβ αυϊὰ ἀϊοογοῖ, » Ἔἀχρ! οαιτοηο πὶ ̓ ᾶπῸ ΠΟῺ 

δὐπι 6η5 ααἰδρίλη ἀἰοεὶ 56), φιιοδάλην ἁριιὰ Ραυ- 
Ἰὰτ « Ὑοίθηι6 8 6586 ἰ66}5 ἀοοίογαβ δ,» 0105 ἀθ ΓΘ- 
λὰ5 Ἰοᾳυληίαν ᾿ἰφῃόγᾶγα, β6ἀ θογιθὴ πϑίιγϑιῃ αὐ 

ἀϊουηί πηΐπῆιηα ἀχροηθηΐοβ, δούαπηνο 56 ΠΕ οἃ- 

Ρἰεηί68, ἀθ γεῦυ}8 δἰ υἱ ἴῃ 0115 16:6 ΓῈ ΡΓΟΠΌΠΗΔΓ : 

δἰπὰ}]6 γαγοὸ 4υἱά Ῥεῖγο οοηι 556; δαπὶ δοΐπι αυϊὰ 

ἔπ δἀπιἰηἰδίγαιίοηα δε, δογαπηια φυὶ ἰπ πομ 6 

Υἱδί βδιηΐ, Μοϑὶβ νἱ ἀοἰΐίοοι εἰ ΕἸ, θοπυῃ (τοὶ 

δηΐπη!ο ποη ΘΟ ρΓΟ πάγοι, ἀἰχίβδα {Πππὶ : ε Βυ- 
᾿.11π| 6ϑὲ 05 [6 6556, » ε( 40 βδοφυυπίαῦ, π6- 

δεϊδηίοπι αυϊὰ ἀΐεοτεῖ :ΕΝοι δμΐπὶ βοίοραί αυϊὰ ἀΐ- 

ΟΟΓΕΙ; » ηΔΠ| 5ἰ «3865 ἰη(οἰ οὶ αὐ: 6χ ΟΓΕ δ00 

δχθαπὶ, οἱ ἴῃ [30115 ρογίδῖ1 ἀοοιγίπαπὶ δ; » αυΐ 

ἦα 86 ποὴ δβᾶρεὶ, πῃ ἐμ! }χὶϊ αυῶ ὁΧ ΟΓΒ δὺ0 

φηοβοίι. ᾿ 
42. Ροβίθα ἰὰ βοαφυΐίυγ 56 : « Αὐδπυς 60 Ἰοφυοηίο, 

6606 ἤυθ65 ᾿ἰυοάδ ΟὈυθ γανὶὶ 608, » οἱ αὐ δυηὶ 

ἀοίποομβ8. Εχο νθγο Ὀοῦπὶ οχἰβεπιο οὐπὶ Ῥείγαϊῃ ἃ 
ετἰθυβ ϑιγυθηάΐδ (αυογπδου 8. δὰ} 4} 8. ΠΔὈ ΓΟ 

τὴν ἔξοδον λαλούσῃ τοῦ Ἰησοῦ ἦν ἔμελλε πληροῦν, 
χαὶ ὡς τὸν θεωρητιχόν γε ἀγαπῆσας ὁ Πέτρος βίον, 

χαὶ τὸ ἐν αὐτῷ τερπωλὸν προχρίνας τοῦ ἐν πολλοῖς 
εἶναι μετά τινος ὀχλήσεως, ἐπὶ προθέσει τοῦ ὠφελεῖν 
τοὺς βουλομένους, εἶπε τό" « Καλόν ἔστιν ἡμᾶς ὧδε 

εἶναι. ν» ᾿Αλλ’ ἐπεὶ ἡ ἀγάπη « οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,» 

τὸ νομιζόμενον τῷ Πέτρῳ χαλὸν οὐ πεποίτχεν ὁ Ἴη- 

σοῦς " διὸ χαταδέθηχεν ἀπὸ τοῦ ὅρους (51) πρὸς τοὺς 
μὴ δυναμένους ἀναδῆναι ἐπ᾽ αὐτὸ, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐ- 

τοῦ μεταμόρφωσιν, ἵνα χἂν ὁποῖον χωροῦσιν αὐτὸν 

ἰδεῖν θεωρήσωσι. Διχαίου τοίνυν ἐστὶ καὶ τὴν μὴ τὰ 

ἑαυτῆς ζητοῦσαν ἀγάπην ἔχοντος « ἐλεύθερον μὲν 

εἶναι ἐχ πάντων, πᾶσι δὲ αὐτὸν δουλῶσαι τοῖς χάτω, 

ἵνα τοὺς πλείονας αὐτῶν χερδήσῃ. » Εἴποι δ᾽ ἄν τις 

Β πρὸς τὰ ἀποδεδομένα περὶ ἐκστάσεως, καὶ ἐνεργείας 

πνεύματος χείρονος εἰς τὸν Πέτρον περὶ τοῦ" « Μὴ 

εἰδὼς ὃ λέγει, ν μὴ προσιέμενος ἐκείνην τὴν διήγη- 

σιν (52), ὅτι παρὰ τῷ Παύλῳ τινὲς ε θέλοντες εἶναι 

νομοδιδάσκαλοι, » οὐχ οἴδασι περὶ ὧν λέγουσι, ἀλλ᾽ 

ὅτι μὴ τρανοῦντες τὴν φύσιν τῶν λεγομένων (65), 

μηδὲ νοοῦντες αὐτῶν τὸ βούλημα διαδεδαιοῦνται περὶ 

ὧν οὐχ ἴσασι τοιοῦτόν τι ἐπεπόνθει χαὶ ὁ Πέτρος " 

μὴ καταλαδὼν γὰρ τί τὸ καλὸν περὶ τῆς κατὰ Ἰη- 

σοῦν οἰκονομίας, καὶ τῶν ὀφθέντων ἐν τῷ ὄρει Μωῦ. 

σέως χαὶ Ἠλίου, λέγει τό" « Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 

εἶναι, » χαὶ τὰ ἑξῆς, « Μὴ εἰδὼς ὃ λέγει" Οὐ γὰρ ἤδει 

τί ἐλάλει" ν καὶ γὰρ εἴπερ ε ποφὸς νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ 

ἰδίου στόματος, ἐπὶ δὲ χείλεσι φορεξ τὴν ἐπιγνωμοσύ- 

νῆν, » ὁ μὴ οὕτως ἔχων οὐ νοεῖ τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στό: 

μᾶτος, οὐδὲ συνίησι τῆς φύσεως τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ λε- 

γομένων. 
ὀχουμΐ, 66 ΘΟΓΌΙ αυθ ἃ 56 ἀϊουπίυγ παίυγδπι (0- 

Ἑξῆς τούτοις ἐστὶ τό « Ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, χαὶ 

ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσχίασεν αὐτοὺς, » χαὶ τὰ 

ἑξῆς. Οἴμαι δ᾽ ὅτι, τὸν Πέτρον ὁ Θεὸς ἀ ποτρέπων τοῦ 

ποιῆσαι τρεῖς σχηνὰς ὑφ᾽ ἃς ἔμελλεν ὅσον ἐπὶ τῷ 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΙΙΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τΔθογπδοι!α Ὑ γθο Βοὶ μα  δπεὶ ἴῃ εἶ8, δὲ Ἰοϑὶ ἰρβίαϑ {5 νἶβᾶ [οταὶ ἷμ εἶβ1η φίοτία, εἴ ργορίβοιϊ: 46 Ομ γβιὶ 

δχϊυιη Ἰοψιδθαίυγ : οἱ οοπουρίβοθηβ ἢΠ1Δπὶ βροοιθ !6πὶ νἱ πὶ Ῥεῖγυδ, εἰ ἀοϊοοιαιϊοη θη ἰρϑίυϑ, ῬΓΟΡΟΠΟΙ5 

δι πὴ α1ΠΠ4τοπὰ Ὁ}ΠΠ{41}0ὺ5. ΡΠ γί ππογαπι, αὐ ροίεγδηῖ 
ἀἴσοθαι : ε Βυηυπι δϑὶ Π08 ἢἶς 6586, [ΔΕ 41}}8, 5] ΥἿ8, 

δνοηΐνα μοπιἰηἶ 18 ὁχ ἀθβοθϑὰ ΟΠ 5.1 8. θ08, 
ιγία ἰἀνογηδοῦϊα. » 56 ἃ φυοηίδπι οἰ ΓΙ 85 « ποῦ «0ῶ- 

υἷι 4 δου βυηϊ,ν» ἰοο 4ιοά νἱάθθαίὰγ θοναη Ῥεῖλ ποη [οὶ 265ι.5, δ6ιὶ ἀοβεθιεϊε ἀ6 πιοηῖθ δὰ 608 

4υἱ ποη ροιογδηΐ ἈβοθηάθνῈ δ ρὸγ δα πὶ,. οἱ νἱάθγθ ἰγϑηϑΠ "ΠΟ ποτ ΕἸΠῚ εἰ, υἱ νοὶ φυδ 6) ΟϑρΟΓῈ Εἰ 

Ῥοιογαμί, ἰϑίσηὶ νἱάδγοι!. διι51} ἐδ ἐγρο, οἱ οἰ αγΔθπῈ ΘΕ 5. δ᾽ πῸη αυϊγθη 8 4«υἃ 5ὺ8 βυπῖ, υἱ οὔτ 80 

Θιπῃΐθυ5 αυΐϊδοτη 511 Πἰυδγ, οἰπαΐαια [ΔΠΊΘΗ 56 [Δοῖαϊ Βαυνυ}}, ΘΟΓΌΏ πλάχ ἢ 6 4ΟΟΓᾺΠῚ Ὑ}18 ἀδογϑιμ εδὶ, 

υἱ ρίυγοϑ ᾿υονἸλοἰλι, 
42. «Αὐἰνας 60 ἰοηυοηῖο, η5} 

Π 615 Ποἴι5 ἐπ 0 ηἱ}] οοπιρί δου, ἢ 
ΔσΟΓΟ τΔθογηδου ἃ {τἴἰὰ, ἴῃ αὐυΐθὰδ πὰ ἀν ὸηι βθουπάι πὶ , Οϑΐ [ 

ὑδηὲ 4υα {Π|6 (4 0ο8 ουρίουαι : [(ΔΡΘΡ Δ 00} οἴω μος ὁβὲ ργορείθμι ορῦδ, 110 ρμγαεἰαιϊὰ5 (ΠΛ ΠΟ 1} 
Οθυμθγᾶγα δ υ05 50} 86. θοἰάα δυίοιη πα]θ65 Οὐυ πη γ8 5 608, 

84. 801. 1χ, 49. 80 ΜΆ". χν, 4. 511 6Γγ7. χη, ὃ. 
χυι, 35. 56 δι}. χυι, ὅ. 

(51) Διὸ καταδέδηκεν ἀπὸ τοῦ ὄρους, εἰς. Οτὶ- 
ἔθ Π08 511}. ἵπ Μαπμ. χιμ, ὅ0, καὶ τῆς φιλανθρωπίας 
αὐτοῦ ἔργον ἐστὶ χαταλιπεῖν τὴν οἰχίαν, χαὶ ἐπεῖναι 
πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους ἥχειν πρὸς αὐτόν. ἤσετιῦϑ. 

(52) Ουι4. νοι διι5 οἱ Βορίτς, δέησιν, οἱ ρᾶυ]ὸ 
Ῥοβι πα: δοδιδάσχαλοι, ῃγο νομοδιδάσχαλοι. 

(65) Μὴ τρανοῦντες τὴν οὖσιν τῶν εγομέγων. 
Υοχ, τρανόω, 51 4υϊα οοπϊοῖο,, « Ἔχροιο, πυϑη δ- 

6606 πηθ65 Ἰυοία οὐτιπιθγανῖϊ 608 : οἱ νὸχ 46 πιι6 ἀΐσθιιβ : Ηΐς 6ϑι ΕἸ υ9 

δππ} δυθίτ6.» ΤΑ16 Πα! Βοημο ἴῃ πος ἰθς0. θεὰ5 ργολρδη5 Ρείγυῃ 
νοϊυμπίαϊαπι {Π|ι5, οδιομἶν ὑθσιι, δὲ πιο μι, εἰ 

ἀἰϊνίπίογεπι οἱ βρί ιν! ἀϊογθιῃ γερθηϑᾶιιο- 

8 [υς, Ιχ, ὅὅ. 51 Τίια. ν, 7. ἦΡυυν. 

βίαπι [Δοἷο,.» μΐο βόπῶγα "0 ΥἱάσίυΓ, νυ χῶγεπὶ 

ἰἰοδῖ 5ἰ μη οαιίοποπι τϑιϊπουί θη α8ν 568. 4 οἴδγὸ οἱ 

Ρογϑρίειις ἐμ!!! ο. » 14. οοπείγπιαι Ἰοου5 ἰιογ ὑτὶ- 

κομΐδ ἐπ ἥ αις χχι, ἀδ : Οὐ φθάνοντες, οὐδὲ ἐπὶ τὴν 

ἐχ μέρους γνῶσιν᾽ τῶν ἐκ μέρους αὑτὸν γινωσχόν- 

τῶν, καὶ οὐδὲν τρανοῦντες περὶ αὐτοῦ, υδὶ οδύεπὶ 

υἱάσι δἰ ψη οδίοπο ρο εγο. ἤσυετιυϑ, 
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βουλήματι δχηνοῦν, δείχνυσι χρείττονα, ἵν᾽ οὕτως Α ουρίεθαί, ἀοίογτοΓαί, Ππ|6]188,υἱ [18 ἀΐοϑπι, οἱ ργϑδῖδι- 
ὀνομάσω, καὶ πολλῷ διαφέρουσαν σχηνὴν τὴν νεφέ- 
λην. Εἰ γὰρ ἔργον ἐστὶ σχηνῆς τὸ ἐπισχιάσαι τὸν ἐν 

αὐτῇ καὶ σχεπάσαι, ἡ δὲ φωτεινὴ νεφέλη ἐπεσχίασεν 

αὑτοὺς, οἱονεὶ σχηνὴν θειοτέραν, ἅτε χαὶ φωτεινὴν 

τυγχάνουσαν, πεποίηχεν αὐτοῖς εἰς παράδειγμα μελ- 

λούσης ἀναστάσεως ὁ Θεός " φωτεινὴ γὰρ νεφέλη 

ἐπισχιάζει τοὺς διχαίους σχεπαζομένους ἅμα χαὶ 

φωτιζομένους χαὶ ἐλλαμπομένους (54) ὑπ᾽ αὐτῆς. Τίς 
δ᾽ ἂν εἴη ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπισχιάζουσα τοὺς δι- 

χαίους, ἮἯ τάχα μὲν πατριχὴ δύναμις ἀφ᾽ ἧς ἔρχε- 

και ἡ τοῦ Πατρὸς φωνὴ, μαρτυροῦσα τῷ Υἱῷ ὡς ἀγα- 
πητῷ χαὶ εὐδοχητῷ, χαὶ προτρέπουσα τοὺς σχιαζο- 

μένους ὑπ᾽ αὐτῆς, τούτου χαὶ μὴ ἄλλου τινὸς ἀχούειν ; 

λέγει δ᾽ οὗτος, ὡς πάλαι, οὕτως καὶ ἀεὶ δι᾿ ὧν βούλε. 
ται. Τάχα δὲ χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἡ φωτεινὴ ἔστι 

νεφέλῃ, ἐπισχιάζουσα τοὺς διχαίους, καὶ προφητεύ- 

ουσα τὰ τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῇ χαὶ λέγοντος " 

« Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ ηὐδό- 
χησα. ν Τολμήσας δ' ἂν εἴποιμι χαὶ τὸν Σωτῆρα 

ἡμῶν εἶναι φωτεινὴν νεφέλην. Πέτρος μὲν οὖν λέ- 

γῶν" ε Ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σχηνὰς ν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

μίαν (55), καὶ ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ μίαν, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγίου 
Πνεύματος μίαν " φωτεινὴ γὰρ Πατρὸς, ΥἹοῦ καὶ τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος νεφέλη ἐπισχιάζει τοὺς Ἰησοῦ γνη- 

σίους μαθητάς ἣ τὸ Εὐαγγέλιον, χαὶ τὸν νόμον, καὶ 

τοὺς προφήτας νεφέλη ἐπισχιάξει φωτεινὴ τῷ δυνα- 

μένῳ ἐνορᾷν τῷ φωτὶ αὐτῆς χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ 
τὸν νόμον, χαὶ τοὺς προφήτας. Ἡ δὲ ἐχ τῆς νεφέλης 

φωνὴ τάγα μὲν Μωῦσεϊζ χαὶ Ἡλίᾳ λέγει" ε Οὗτός αὶ 
ἔστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ ηὐδόχησα " ἀχούε- 
τε αὐτοῦ, » ἐπιθυμοῦσιν ἰδεῖν τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
που, χαὶ ἀχοῦσαι αὐτοῦ, χαὶ θεωρῆσαι αὐτὸν καθὼς 

ἐν δόξῃ. Τάχα δὲ οὗτος (56) μαθητὰς διδάσχει, ὅτι ὁ 
κυρίως ΥἹὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀγαπητὸς αὐτοῦ, ἐν ᾧ ηὐ- 

δόχησεν, οὗ μάλιστα ἀκούειν δεῖ, ὁ τότε θεωρούμε- 

νος ἦν, χαὶ μεταμορφωθεὶς, χαὶ λάμψας τῷ προσ- 
ὦπῳ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ ἐνδεδυμένος τὰ ὡς φῶς λευχὰ 
ἱμάτια. 

Μετὰ δὲ ταῦτα γέγραπται, ὅτι ἀχούσαντες τῆς φω- 

νῆς τῆς νεφέλης (57) μαρτυρούσης τῷ ΥἹῷ οἱ τρεῖς 

ιἰἴυ8 τἰἀθογυδουΐατα, παύση δε Ἰοοί, οδιθηάΐἶθϑο ἴῃ 

δηΐ ἰΔθαγηδοι}} {ΠΠ6 οἷηϊ ρᾶγίο8., 4υΐϊβαιυ 5 ἱπ 60 

ὁ5ι απο ΟΠ Ργᾶγα οἱ Ῥγοίορεγο, Π}}0 65 δΔυίοτῃ ἰυ- 

οἶδα Οθυπιθγαγοῖ 605, αιιδϑὶ ἀἰνίἷι5. [1Π8 Δ 0 γπα- 

οὐἱαπὶ, υἱροία ᾿Ἰυο᾽άσπι, Γυἱατα ἰῃ5.8Γ ΓΟΘΠΡγΘΟΙ 0 - 

πἰβ θεὺυβ οοηβίγιχιι. ιδβίοβ δηΐη, ἰοοῖο5. βίη] εἰ 

ΠΠανΐη4108. δὲ {Πυϑίν 2105 ἃ 86, ᾿αοἰἀδ π 65 οὔυπι- 

μναῖ. Αἱ φυδηδηι ᾿υαοἰάα Θὰ ἢυ})65 6ϑ5ὶ }π|ι8ῖ05 οθιιπι- 

θγᾶπϑ᾽ Απ ρϑίδγηῃδ [ογίδ556 υἱγίιι8 εϑί, ἃ αυἃ Ρὰ- 

15 νὸσχ δαὶ, ΕἸ πὶ δἰ 0] ἀΠδοῖυτῃ οἱ ρ᾽δείίαπὶ ἰ6- 

ϑίδῃηβ, 6Θ0540.6 Δ]Πιογίδη5 αἱ 68 απ θγαυδηίαγ, υἱ 

{Ππππὶ,. πος φυσπιρίαπι Αἰἢιπὶ δυάίγθηι ἢ 15. δυΐδπ), 

φιοιηδάπηοάππι ΟἸΪπ), ἰΐὰ Οἱ 5ΘΙΉΡΟΡ ΡῈΓ 6 αὐ νυ] ῖ 
Ἰοφυΐϊίυν. Εγϑιίλη νϑγο δἱ ϑρί εἰϊὰ5 βαποίυ8. πι}}68 
Ἰυςάα 6ϑ8ι, ᾿υϑίο9 Οὔυπηθγδη8., οἱ δἰθπϑ ογδουΐα Ὠοὶ 

ΟΡογδρ 8 ἴῃ 86; οἱ ἀϊορηι8 δ : ςε Ηἰς 6ϑὲ ΕἸ] 8 

πιοιι5 αἰ] δου 5. πηλ δ ἰπ 4ι10 πλ} ] 6 π6 οοιηρίδουϊ, » 
Ουΐη οἱ δυιδαοίον ϑογναίογοπι πορίγυην Ἰυοἰἀδπὶ 6556 

5.6 ΓΚ πυθεπὶ ργοπυηιία"ο. Ῥείγαβ ἰρίίυν ἀΐοοη5 δ᾽ : 
« Εδοίδημι5 ῃἷς ἰγἰα του αου]δἃ..... }) ἃ 56 πηὰΠῃ, 

ἀπυπὶ ἃ ΕἸἾΠΟ, οἱ ἀηυπ ἃ ϑρίΓ! δαηοίο. [μοῖ ἃ 

αυΐρρε Ῥαϊιγίβ, οἱ ΕἾΠῚ, οἱ ϑρίεἴτι8 ϑδ ποι} π})65. γ6- 

ΓΟ5 δεδι ἀἰδεϊρυϊος οθυπηγαί ; νοὶ Ενδηροϊαπι, 16- 

ἔδιῃ,, οἱ μτορ!οίδϑ πυΡ68 Οὔυπιῦγαὶ, ᾿υοἰ ἐδ 4υϊάθπὶ 

οἱ φυΐ ροιαδί ἐπὶ ᾿υπιθὴ ἢΠΠ1|05 ἢ ΕνΔΏ56110., ἰο56 

οἱ ψτορἤειί8. Υοχ δυϊοπὶ ἀδ πῦ}8Ὲ δπιϊϑϑὰ Μοββθιη 

[οτί25586 οἱ ΕἸΐϑηι., ΕἸ] ατῃ Οπν ΐ8 υἱάδγθ, δα πη τὸ 

ϑυύίγο, οἱ ρἰογίδιῃ {ΠΠ}ὰ8 ϑρθοίαγα ουρίθηίε5 δ] ο4υ]- 

1, ἀϊοοηβ : ε Ηἰς ὁδὶ ΕἸ 8 πιθὰ5 ἀἰ!οοῖι5., ει 

4υ0 πιἰὲ θ6η6 σΟΙῃ ρ]Δουΐ ; ἰρβιιπὶ δυάϊίθ. » Εν 4850 

γεγῸ ἀϊδείρυϊοβ ἀοοεῖ οαπὰ αυἱ ργοργίς θεοὶ ΕἸ 8 

65ί, ἰρϑίψα ἀϊ!δοῖυ 5, ἴῃ 40 ἰρδὶ "δπῈ οοπιρδοίατῃ, 
υΐᾳαδ μοι ϊβδί πηι πὶ 65. δυάδι 5... ΘᾺ Πὶ 6556 416ΠῚ 
ἴυπς ἀϑρίεἰοθαπὶ, 4υ] ἰγδηβίογπδί8 ογᾶϊ, οὐ) 5 [8- 

εἰε8 βρίδπάευαϊ οἰουΐ 5601, φυΐψα γϑϑιπηθηΐα Ἰαοὶβ 

ἰηϑίδῦ οδμάθηιί ἰπάυΐυ5 ΘΓαὶ, 

45. ϑεγιρίυμη 6δὲ ἀείηάς δυῤίοιι68. νοθδη) ἀ6 
Ὦσ06 οχοιηΐοπι ἰΓ65 Ὡροϑίοϊος οἱ ἀβ ΕἾ}ΪΟ (θϑιἴπιο- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ὨΘΙΏ ΘΧΘΠΊΒΙΟ 800 ἀδιποηβίγα! δὶ εἷβ [υΐυγαπι, {ὑτ ργοίαβογοι 608 δἰ πηι] οἱ {Πππηϊπατοῖ. Ου 51 διῖθπι 
ΠυθῈ5 Ἰυεἰάα οθυνη γα 8 5ϑηςσίοϑβ, ηἰβὶ [Ὁγία υἱνίυς ραίθγπα ὁχ 408 γϑηἱΐ νοχ αι γῖ5 ἀ815 ἰοϑι οι ΐυπι ΕἾ] 
4υ881 ἀϊ!θείο, οἱ Θσ!ογίδη8 605 4] ΟΠ ΠΓΑθΔΠΙΙΡ 80 60, ᾿ρ5ὶ, ποθὴ) 4}}} οὐοάϊνο ἢ Εογῖς οἱ δρίγιιυς 881)- 
εἴυϑ5 Θεῖ Ἰποἀα. 18 πα }}65 ΟΠ θγΔἢ 8. βδιοίοϑ, οἱ ργορῃοίδηϑ θ00 ἴῃ 86 Ορογᾷηια, δίψα ἀΐοοηί : ε ΗΪς 68. 
ἽΠι|5 πηθι5 ἀΠ]θοι5, ἴπ αι πα μ] οοπιρί δου.» Αὐάθη58 δυίοηι ἀΐοαπι δἰΐδῃν ϑαΙνδίογοιν ποϑίγαπι 6556 [οἰ πὶ 

παθεπι. Νυθ65 δαΐπν Ἰοἰάα ΟἸα πη ΓΑΙ ΒΘ πη ραγ αἰ]οοῖο5. ΟΠ ϑεὶ ἀἰβοίρυ!οβ, οἱ Ενδηροϊίιπι, εἰ Ιεραπι, δὲ ργος 
ἔμόας, δίουϊ ἱμι 6 Πσυηῖ 4υΐ ροβδιηῖ Δβϑρίεθγα ᾿ὰ πιο ἰρϑίι5. ἴῃ ναι ροΙο, γ6} ἴῃ ἰορα, νοὶ ἐμ ρΓΟρΙΘ 8. 
οχ Δυίοπὶ ἀδ παρ 24 Μογδβθη οἱ ΕἸ Ϊ)πὶ ἀἰοὶ! : « Ηἰς 681 ΕΠ 5 τη οι!5 Δ είι5, ἴῃ φαο πὶ ουπρίδουΐ, ἰρϑαμι 

δυδίιο, ) 4υἱ ἀεδίψμεγαυαιὶ νἱάογα ΕἸ υπὶ εἰ, οἱ διιάΐγα δὐπὶ : δὺυϊ ἀϊξείρυ!ο8. ἀοοουαὶ, φιοηΐαπι 4] 
Ρτοργῖα δγὰὶ ΕἸ Πα5 Π εἰ, εἰ ἀ!Θοιἰδδίμνιι5. ἀρυ αιπι, ἴῃ 4υ0 5:8] σοιμρίαουϊ, δαὶ ργβοίραο οροτίοί 80- 
Ἐ ἦρδθ Γαΐ αυὲ ἰθηο οἱ νἱϑι8., οἱ ἐγληισανδιαβ ϑρίθπάυϊβ βίουϊ 501, οδἱ υβϑεϊπιθπία 6}185 ἰδοῖα βυμὶ 

αἰ Ἰμπηθη. 
45. Ροβὶ μος βουὶρίαπι δδὶ φυοηΐδπι ἀυάΐδηι65 Ἰμοἀα πὶ ἢυ θαι ἰοδεϊπιοιίαηι ἀδηΐοπι ΕἸΠΟ Πεὶ δροϑβίο!! 

Δ Μ ΔΜ}. χυι, ὅ. 56 114. 4, 

(84) Οοάοχ γαιϊοπυϑ, λαμπομένους, οἱ ραυΐο ροβὶ, 
ἐπισχιάξουσα τοὺς δικαίους ; οὐνεἶο ΠαΘΙ;, ἐπισχιά- 
Οὐσα τοῖς διχαίΐοις 
(95) Σχηγὰς, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μίαν, εἰς. ὅ5:ς παροιὶ 

ΟλΠ65 ποβίγὶ σρύϊουβ ν)55. ἴῃ 40 }}08. ὨΠΠ]Π. πὶ Ἀρρᾶ- 
πεῖ Ἰλιὰς. νοϑιϊφία αν, Πἰσδὶ Ἰοοὰ5 τπηλμϊίοϑιο ἰδοῦπο- 

505 511, σαΪ π66 50 5 ἴο 6ϑι γϑίιϑ ἱπίθγργοίϑιϊο αυδ 
οἱ ἶρθα "δ νὶ πιδῃοᾶ 6ϑβί. 

(56) Οὗτος. Ὠόδδι ἰπ ςοὐΐςα γαιίίοαπο. Ουἱά 5ἱ 16 - 
βϑιυν τοὺς μαθητάς. θ᾽ άθιι ρίῸ κυρίως οοὐοχ Υγαιΐ- 
ἐπι πα δί Κύριος. 

(61) Νεφέάλης. Ὀφαϑι ἰπ οοὐϊοα γαιίςδηο. 
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πἶαπὶ ἀϊσαηίοπι, φἰοτίαπι {Π|Π8 οἱ υἱπὶ ποη ἔδγαπίθβ, ἃ ἀπόστολοι μὴ φέροντες τὴν τῆς φωνῆς δόξαν, καὶ τὴν 
ἱπ δοίαπι βυρρι εἰ 6 ῦ οδἀδπίοβ θαυπὶ ογΆ8868 5.3 : 
πονδίαπι δηΐπὶ ϑροοίδοι!!, δοτυπιαὰδ 408 ροϑβὶ 

βροοίδου!υπὶ ρτοϊαία βυπὶ ναϊάθ {ἰπηυόγυηι. ΥἹάδ 

ϑυίοπι Πὺ πὶ ΒΌΡ6Ρ ἢΠ|0 Ιο60 ἀΐσογα ροϑββίβ, σατῃ οορὶ- 

1556 1 αἰβοῖρυ!! ΕἸ πὶ Π6ῖ ραῦ ογδουϊιιη πον υΐ558 

Μοβοῖη, ἰρβϑυπιαυθ οὑπὶ 6586 φυὶ ἀϊχί! "" : ε« Νοὴ 

Θηΐπὴ υἱάθ}} ἰλοιπὸ (δοίθπι πιθϑιῃ, οἱ υἱνοῖ, » οἱ θεοὶ 

(οδιἰπηοηΐτπὶ ἀθ ᾿]|0 ἱπίογργοίδηίοβ, αυδϑὶ Υογθὶ 

ΒρΡΙΘμἀογ ΠῚ ΠΟ διι5ι! πο 165., δι να] άα θ6ἱ πιδῆὰ 

Ἀπ Π|}Π}ῖο05 6556. ϑ0 4 ροβίφιδην 605 ἐσσὶ! ὙΟΓΌυπι, 

50 19115. ὁο0}}8 Φ6 50) 501 01, πο ο ΦΙΘΠυΔ πὶ 8}1π|Π| 

Υἱάόγιηί "". Μοβα5 ηπἱ ἰοκ 6ϑι, οἱ ΕἸΪ85, ἰὸς 65, 

Ῥγοροίθβ, ὑπυλη οἱ ἰάση [οἰ] πὶ 80 6515, ἰά 68. 

Ενδηρθ! πὶ; πᾶς υἱ ρτίυβ ἔΓ65 ογαμί, [4 ΡοΓπΊδη-- 

ΒΟΡΏΠΙ, 56 (γΓ65 ἅπύην [αοιἱ δυηΐ. ΠΙΒΟ δἷς ἃ [6 γὸ- 

οἰρὶ νοἰῖπι, φιιδϑὶ δἃ πιγϑίίσυμ βαπϑα!η βροοίδηιίἃ : 

Πδπὶ ἀπΔη 1 πὶ διὶ πυἀυπὶ {{πἰτὰ) δα ηϑι πὶ ροΓΙ ΝΟ, 

Ροβισιδι Μοβο5 εἰ ΕἸΐ85 ἰπ φἱονία υἱβὶ, εἱ 566 

οὐαὶ 65ιι ΠΟἸ]οουἱ 5υηῖ, δϑίθγιαι ἢΠΠπς ἀπι16 νοπε- 

Τϑηΐ, ΒΟΓΙΠΟη.Π) ([ΟΥΙΔ556 41108 5601ΠῚ 6815 ΠΔ0116- 

Τὰϊ Ῥαγ οἶρ6 8 605 [Δοίυγί ἡαἱ 40 60 ρββίοῃΐβ ἰοΠ- 
Ῥόγθ Ροπϑήοίο ᾿δπιΐαιῃ αἤϊοίοη ἀϊ ἐγαπί, οἰιπὶ 561}1- 

ἐοί, « πηυ]ῖα Θογροτγὰ βαποίογυπι αυΐ ἀογπιίογδηὶ ᾽, » 

ϑΡΟΓΙΪβ 81118 ΤΟ Π]6η118, ἴῃ οἰν ίθι νογα 88Π- 

οἴδπὶ, δθγιιβα!] 6 πὶ ΠΘηιρα, Δί4ιι8 δϑηὶ ἃ 6588} πυῃ ἀθ- 

Ποίαπι, ἰίυτα, οἱ ἰμ πα! ογὰπν οοηδρθοίαπι γϑιΐαγᾶ 

δγϑιῖ, Ροβίᾳφυδπι δυΐίαπὶ ᾿θ5α ἴῃ ποπι6 δα πηι! ηἰκίγαία 

δυηὶ, ἀοδοθῃάθηί 5 ἀ6 πιοηια ἀϊεοΐμι} 5, υἱ, ροϑί- 

4υᾶπὶ δὰ {πρρθᾶπὶ δορθββογίηὶ, ΕἸἾἸΪΟ οἱ ΟρΟΓΔΩ) 

βυ δηλ αἰγοὰ ἢΠΠΟΓὰ πὶ σ᾽ υΐοπὶ πανθνΐ, ε Ῥυθοορὶϊ }6- 
Β5 ἀἰδοῖρυ}!5 ἀΐδθηβ : Νοινϊπὶ ἀἰϊχοιῖεῖς. νἰβίοπθπι, 
ἄοπεςο ΕἸ 08. Πομλ ηἾ5 ταβιγραὶ ἃ πηορίι5 5. » ΠΙυὰ 

ϑυίοηι : « Νειηϊηὶ ἀἰχοῦῖ 18. νἱϑίοη6π), » δἰ πιῖ!α οἱ δὶ 

αυοὰ 5ύργα δχδηλ παν  ΠΊ0}8, οαπὶ « ργοορὶ! ἀϊπεἰ- 
Ρυ 5 αἱ παηχὶηὶ ἀϊσογθηϊ χυΐὰ 'ρ56 6556. 565115 ΟἾγὶ- 

βίυϑ "δ. » Ργορίογοα 4 ἃ ποὺΐ5 ἰῇ δυης Ἰοσυ αἰ- 

εἴα βυηῖ. υ}Π18 π0}}}8 6556, οἱ δά ουπὶ 4υοπ) ἰΓαοία- 

τῶυ.8 σοπίογγα ροβϑυμ!; 4υοπίδπι οἱ ΡῈ ἰδία 58:16γὶ 

νυὶι δεδὺ5 αυῶ δ ρίουίδπι βιιδῃ οοπάμποιηϊ, δπία 

ἐπ᾽ αὐτῆς δύναμιν, ἱκέτευσαν πεσόντες ἐπὶ πρόσωπον 

τὸν Θεόν’ σφόδρα γὰρ ἐφοδήθησαν τὸ παράδοξον τοῦ 
θεάματος, καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ θεάματος λελεγμένων. 

Πρόσχες δὲ εἰ δύνασαι χαὶ ταῦτα εἰπεῖν περὶ τῶν 

χατὰ τὸν τόπον, ὅτι νοήσαντες οἱ μαθηταὶ τὸν Υἱὸν 

τοῦ Θεοῦ χεχρηματικέναι Μωῦσεϊ, καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν 
εἰρηκότα " « Οὐ γὰρ ὄψεται ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν 
μου, καὶ ξήσεται, ν καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ μαρτυρίαν 

τοῦ Θεοῦ προσλαθόντες, ὡς μὴ φέροντες τὰς τοῦ Δό- 
γοῦ αὐγὰς, ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα 
ποῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ μετὰ τὴν ἁφὴν τοῦ Λόγου, τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐπάραντες, εἶδον Ἰησοῦν μόνον, χαὶ οὐδένα 
ἄλλον. Ἕν μόνον γέγονε Μωῦσῆς ὁ νόμος χαὶ Ἠλίας 

ἡ προφητεία (58) Ἰησοῦ τῷ Εὐαγγελίῳ " καὶ οὐχ 

ὥσπερ ἧσαν πρότερον τρεῖς, οὕτω μεμενήχασιν, ἀλλὰ 

γεγόνασιν οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν. Ταῦτα δέ μοι νόει ὡς 

πρὸς τὰ μυστικὰ πράγματα" πρὸς γὰρ τὸ φιλὸν τοῦ 

γράμματος βούλημα, Μωῦστς καὶ Ἠλίας, ὀφθέντες 

ἐν δόξῃ καὶ συλλαλοῦντες (59) τῷ Ἰησοῦ, ἀπεληλύ- 

θασιν, ὅθεν ἐληλύθεισαν τάχα τῶν λόγων δώσοντες, 

ὧν ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὅσον οὐδέπω 

εὐεργετηθησομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ χατὰ τὸν χαιρὸν τοῦ 

πάθους, ὅτε ἔμελλε ε« πολλὰ σώματα τῶν χεχοιμημέ- 
νων ἁγίων, » ἀνοιχθέντων αὑτῶν (40) τῶν μνημείων, 

ἀπιέναι εἰς τὴν ἀληθῶς ἁγίαν πόλιν τὴν μὴ χλαιομέ- 

νὴν ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ (41) Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐκεῖ ἐμφα- 

νίζεσθαι πολλοῖς. Μετὰ δὲ τὴν ἐν τῷ ὄρει οἰχονομίαν, 

χαταθαινόντων ἐχ τοῦ ὅρους τῶν μαθητῶν, ἵνα ἐλθόν- 

τες πρὸς τὸν ὄχλον ὑπηρετήσωσι τῷ ΥἹῷ “τοῦ θεοῦ 

περὶ τῆς ἐχείνων σωτηρίας, ε Ἐνετείλατο ὁ Ἰησοῦς 

τοῖς μαθηταῖς λέγων ᾿ Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὄραμα, ἕως 
οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀναστῇ. ν Τὸ δέ" 
« Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὄραμα, ν παραπλήσιον τῷ ἐν 

τοῖς ἀνωτέρω ἐξετασθέντι, ὅτε ε διεστείλατο τοῖς μα- 

θηταῖς, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χρι- 

στός. ν Διὸ τὰ εἰς ἐχεῖνον εἰρημένα τὸν τόπον δύναται 

ἡμῖν εἶναι χρήσιμα χαὶ πρὸς τὸ προχεέμενον (43), ἐπεὶ 

χαὶ χατὰ ταῦτα βούλεται ὁ Ἰησοῦς μὴ λεχθῆναι τὰ 

τῆς δόξης αὐτοῦ πρὸ τῆς μετὰ τὸ πάθος δόξης αὐτοῦ" 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΚΡΆΚΤΑΤΙΟ. 
ἔγεϑ. ΠΟῚ 8:1511π6ηΐ68 ρἰουΐδπὶ υοοἶβ, πθαθ υἱγίυ!οπι ργοοθάθηϊοπι ἐσ θᾶ, βαρρ]οα1) βυπὶ Πθυπὶ, οδἀεξηΐε5 
ἰῃ (δοΐθιῃ ϑυλιη. γα] .06 δηΐην εἰπηδγυμ! δρθοιδοι!! πον δίσπι, εἰ ἰοϑ(πηουΐυ πη νοοΐβ. [{6}}Πφθη 68. οπϊπὶ 
ἀϊδοῖρι!! ἴρϑυπι 6556 ΕἸ ἴθ ην [)6ἱ νἱν!, φυΐ νίβυ οϑὶ Μογϑὶ, οἱ ἀἰχὶὶ : ε Νο νυ 66 9}1 Ποπιο [Δεῖοπὶ πιθάπι, οἴ 
Υἷνεῖ, » ροβίψιδπι υἱάσναπι [εΐϑιη ΕἾ Π6] [Δοίᾶπὶ δου Ἰαπιθη, οἱ δυάϊογαπι ἰδδιποπίαπι θεοὶ ἀδ ἶρθ0ν 
ΠΩῚ 5:1511πΠ6 165, ΠῸ ΠῚ 1411 δαηὶ 50}} να] ἰδ πιᾶπα Ὠεὶ. Ηος δηΐην οβίεπάδγυηιν ργῷ {ποῦ οδάθηίεβ ἱπ 
[δοΐθιη 8:13Π|. ε ΕἸδνγάη! 68. δυίθῃ) ΟΟι|08, δεδιι βοϊαπι υἱάθγαηι. » ϑἰπιρίοχ αυΐ ἐπὴν νοι η!88 Ὑαγθὶ δὶ 
ἰδία, φυοὰ ΜΟγ568. δἱ ΕἸ 85 νἱϑί ἴῃ ρἱογία, δἱ Ἰοοι οὑπὶ 65 αἰήδγαπι ἀπά οἱ νϑϑογδηὶ, [ογβίίδη ἐγαάϊτυτί 
ΒΘΓΠΊΘΠΘΙ αὐ δι Ἰοου 5 οἷ5 [πδγαΐ 7655, οἷ8 4 ποηάαπι Γἀσγηὶ ργο ἀϊ σαί 40 60, φαΐ (ΘΠ ρΟΓΘ ραϑϑίοη8 
ἡδαμηῦ πλα] ἃ σογρογα βαποίογαπι ἀογπιϊδηιίυπι ἀροτίῖα τηοπυπηθη 5 ἰυγὰ πογαπὶ ἴῃ βϑμοίαπι ΟΝ] Δί οπὶ 
ΘΓΌ 8416), {Ππὶ θυ μῈΓ ἀυδπὶ πο ρἰογανογαὶ Ζ6δι8, υἱ {Π|0 Δρρᾶτγοδηὶ πὰ} 118. ΒΡ  γίιι158 δυΐεπ) βοουπάυπι 

πη γβίογί απὶ ἰμ| 6] !6οἴιι8 65ὶ ἰβίθ, φιιοά βδαγροπίοβ. ποιηίποηι ἀἰΐαπι νἱάθγυμι πὶ δαβιιπι βο ιπι. Εδοιὶ θμἰπὶ 
(υεγϑηϊ ὑπυπὶ ΜΟΥ565, ἰὰ 651 ἰδχ, οἱ ΕἸ 145, ᾿ά δϑί ργορ!ιοίξ, οοπυδγϑὶ ἅΠ1}00 ἰῃ Ἐνδηβοιίυπι ΟΠ γῖβιῖ, δὲ μη, 80" 
αἱ ρυΐυ.5 ΓΘΡΔ ἢ {Γ6 8, 510 δἱ πηδηβθραηΐ, 864 (Γ65 ὕπαπη βιπὶ [λοι]. ῬοΒὶ πιγϑιογ Ὁ) ἜΓξ0 Οϑίθπϑιιπὶ ἰῃ πιοηίθ, 
ἀεβοοηάἀθηιι8 ἀ6 πιοιῖθ ἀἰϊδοίρυ! 5 ργφοερὶς 768ιι18, ἀΐοθη5. ι1 ποπλὶηὶ ἀἰοθιοπι Υΐϑηπι ἀοηδς ΕἸ 05 ἰιοπι!πἰ5 
τεβυγραϊ ἃ πιθγίυΐ5. ΠΣ 5,παῖ 8 }}} φαοα βυρογία5 6δὶ 7δη ἰγδοῖδιαπι, αυδηἋ40 ργεὶρὶί ἀϊποῖρυ! 5 αἱ πριν 

89.380 0). χν, θ. 5 Εχοά. χχχηι, 90. 5" Μδιι}}. χυη, 18. 55 1014. χχνη, 53, δ. 55 ἰθ] 4. ΧΥῚΙ, 9, 
4 1014. χνι, 20. 

(ὅ8) Οοάἀ. Απρ!ΐολπιι5, γαιίοδηυβ οἱ Ταυγὶηἰδηι15, 
ἡ προ γτεία, Βαϊεϊο Ἠυειϊ!, οἱ προφῆται. 

(59) Ιάδπὶ πι55., συλλαλοῦντες. Κα ϊ0 Πυρι, συλ- 
λαλήσαντες. 

(40) ὑοάοχ γαιϊελιιυν, αὐτοῖς, 

1 ἀοάεχ Τα μΐδηι5, ὑπὸ τοῦ Υἱοῦ, γαιολπυ8, 
ὑπὸ τῶν υἱῶν. Υ 

(42) Θμνμαβ. πιβ88.., προχείμενον. ΕΟ μοι, 
προσκείμενον. ἤυχ οοάεχ Ταιϊηίδπιϑ μαθαὶ ἐπεὶ καὶ 
χατὰ πάντα βούλετα:. 
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ἐδλάδησαν ἂν οἱ ἀχούοντες (45), χαὶ μάλιστα ὄχλοι, Α δᾶπιὶ 4υδπ) ροδὶ ραδδίοπεπι ΟὈ ΙΠΘΌΐ! : πδ αυΐ Ἰὰ 
τὸν οὕτω δεδοξασμένον ὁρῶντες (44) σταυρούμενον. 
Διόπερ ἐπεὶ συγγενὲς ἦν τῇ μεταμορφώσει αὐτοῦ, καὶ 
τῷ ὀφθέντι αὐτοῦ προσώπῳ ὡς ὁ ἥλιος, τὸ δοξασθῆναι 

αὑτὸν τῇ ἀναστάσει, διὰ τοῦτο βούλεται τότε ταῦτα 
ὑπὼ τῶν ἀποστόλων λαληθῆναι, ἡνίχα ἐχ νεχρῶν 
ἀναστῇ. 

δυάϊνἰδδθηΐῖ, 46 ργβογιί τ (0 0})28., ἰὰ πὶ τηχί πη [υἷ5- 

86ηΐ: οἴδηββ οὐαὶ ου ογυοὶ δὐῆχυπι Υἱἀϊββθηῖ, 

4υεπὶ (411 αἴδοιαπι φίογία δοοθρίββεηϊ, Θυ δι ὈΓΕπὶ 

φυοπίαπι ἰγαηδῆφυγαιίοηὶ {ΠΠ|08., οἱ [ΓΔεἰοὶ 8015 ἰῃ- 

ΒΙΆΓ 3Ρ[δμάογα υἱβῶὲ ΔΠΠΠη6 εγδί ΡῈ ΓαβυγγΘΟΪ ΟΠ 6Πὶ 

εἰογία αὔϊοὶ, ἰάθο ἰατη 40 Δροϑίοἱἱβ μϑὸ δηιππίίατὶ 

γυ]ι, οὐπὶ ἃ τηογί εἶδ Βυγγοχουῖ. 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀϊοογρηῖ φυοὰ ἴμ86 ἐγαὶ (ἢ γίβίι8. Ῥγορίεγ μο. θὰ αυδ Πἰς ἀϊοία βυηί, ροβϑυπὲ ποθῖ8. οἱ ἴῃ μος ἰοθ0 
6886 υ{Π}|. φυοηίαπι οἱ ἰἷς ναὶ! δ6δυ8 υἱ πεμλΐμὶ πιδη βίους ριον 6}08 Δη16 φ᾽ογίαπι ρα βϑίοιβ δὲ γέδυγ- 
Τοοιοπἰ5 ἰρβίυ8. 

ΤΟΜΟΣ 1’. 

ΤΟΝ ΤΕΒΤΙΌΒδ. ὈΕΟΙΝ δ. 
-- 

« Ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λόγοντες" ΤΙίΒ 565871. « ἱπιεγγορδγεγυηί οὐπὶ ἀΐποῖρυ]] ἀϊοθπίαβ᾽: 
οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν, ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν 

πρῶτον ; » Οἱ μὲν συναναδάντες τῷ Ἰησοῦ μαθηταὶ 
τῶν ὑπὸ τῶν γραμματέων περὶ Ἠλίου παραδιδομένων 
ἐμέμνηντο, ὅτι πρὸ τῆς Χριστοῦ παρουσίας ἐλθὼν 
Ἠλίας εὐτρεπίσει αὐτῷ τὰς ψυχὰς τῶν παραδεξο- 
μένων αὐτόν" ἡ δὲ ἐν τῷ ὄρει ὀπτασία, χαθ᾽ ἣν ὁ 
Ἡλίας ἐφάνη, ἐδόχει μὴ συνάδειν τοῖς εἰρημένοις, 
ἐπεὶ οὐ πρὸ τοῦ Ἰησοῦ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐληλυθέναι ὁ 
Ἐλίας, ἀλλὰ μετ᾽ αὐτόν. Διὸ ταῦτά φασιν, οἰόμενοι 
Ψεύδεσθαι τοὺς γραμματεῖς. Πρὸς δὲ τοῦτο (45) ὁ Σω- 

τὴρ ἀποχρίνεται, οὐχ ἀθετῶν τὰ περὶ τοῦ ᾿Ηλίου πα- 
ραδιδόμενα, ἀλλὰ ἄλλην τοῦ Ἠλίου, πρὸ τῆς Χριστοῦ, 
ἐπιδημίαν, ἀγνοηθεῖσαν ὑπὸ τῶν γραμματέων εἶναι 
φάσχων, χαθ᾽ ἣν ἀγνοήσαντες αὐτὸν, ὡς συναίτιοι 

γενόμενοι τῷ αὑτὸν εἰς φυλαχὴν βληθῆναι ὑπὸ Ἡρώ- 

δου, καὶ τῷ αὐτὸν ἀναιρεθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, ε πεποιὴ- 

χασιν ἐν αὐτῷ (46) ὅσα ἠθέλησαν" » εἶτα ἀνάλογον 

Ουΐά το ϑογῖθς ἀϊοσηι ΄υοα ΕἸΐαπὶ ορογίεδι ργίπηυ τη 
γοηΐγο "7. Ουἱ οὐηἴ ξεδὰ δϑεθηάογιηί ἀϊδεῖρα!!, 60. 

τυπὶ ΄σὺς ἀ6 ΕἸ᾿ὰ ἰγαδυπιυν ἃ ϑογὶ 5 γοσογάαδι βαηῖφ. 
δηία Ομγίσιὶ υἱάοϊ σοὶ δάνοπιυπι ΕἸΐδπὶ γοπίθηΐθηι 

Ργωραγδίυγυμ μυΐς "ΠΠοτυπι δηΐπιδ8 4υἱ Θὰπὶ 8056 6- 

Ρίυτί δυηὶ : δῖ υἱϑυ8 116 χυΐ 'π τηοπίθ οοηιἰαῖ., φυο 

δρραγυὶΐι ΕἸ Ἶ48, ταϊ εἶ πη ἢιΐ8 ΠΟ ΒΟΠΙΕΓΕ Υἱὰ δι 4088 

ἀϊοία 5υηῖ, φυλπάοαυϊάεπι ποη ἃπίς, 56ἀ ροβὲ }οϑυπὶ 

}νῖ59 ΕἸΪ48 δάἀνϑηϊ558 Υἱβὰδ8 εβϑὶ. ᾿ οἶγοο πηοθηίος ϑοτῖ- 

Μ)α8 Θχἰ δι πηλη68 ἢ δἰυπί. 118 δυΐίδπι γεβροπάοὲ 
ϑορυδίουῦ, οἃ αυϊάδπι χυα! ἀα ΕἸΐὰ ἰγαδμηίαγ ποη ἰπι- 
Ργοῦδι)5; 5δϑὰ δ] πὶ 6556 ΕἸ1 δάνεπιίιπ) 5} 15 'σπο- 
ἰυπὶ ἀπί6 ᾿ΠΠυ πὶ ΟΠ γαῖ ῬγοπυἰΔη8 ; ἰπ 480 δυπὶ 

ΠΟῚ Δρβηοβοθηῖο5 «ε [δοογμππηὶ ἴῃ 60 φαφούυπαιο νοΐυ6- 
ται "᾽ν φιιδϑὶ οἱ ἱρϑὶ ἐδυβαῖῃ ργθυογίηϊ οὐ Γ ἃ ἢδ- 
τοὰδ ἴῃ σΆγΘΘΓαΠῚ ΘΟΠΙρίΠφοΓΘίιΓ, ἃ} ΘΟ486 ειοὶ - 

ἀαγοίυν : ἀδίηαθ ἴηβίαγ δογὰπ αὐ δάνογβυβ ΕἸΪΔΠπὶ 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

4. « Εἰ ἰπιοτγοράνογαπί δαιτὶ ἀϊβεῖ ρου}! 65 ἀϊοθηί68 : Ουἱὰ Θγρο βεγίθα: ἀϊουπὶ φιοὰ ΕἸ᾿απὶ οροτίοί γὸ- 
πἶγα ὈγΪπη ΠῚ ν ϑ6ΓΠ0 ἰμιογγοραι!οη 8. ἀϊδοὶ ρυ!ογ πῇ ἀἰοθηιίαπ) : ε Ουἱά Ἔγροὸ ἀΐουπι βου] ν δά δ! χυϊὰ 
ΘΟΓῸΠῚ 415 56 ΓΪ.5 βογίρίδ διιηὶ γοβρίοἰΐ : ργορίεγ φιοί, ἴῃ φυδηίαμη γδ] θη, (δηϊ6πια8 πος (ΔοΘΓΘ τηδηΐ- 
(ἐδίαπι. Ὀ᾽ 8εῖρυ} 4! οὐαὶ ΟἸ Γίδίο δϑοθπήθγαπι ΒΌΡΟΡ πιοηΐ6πι, Γθοογἀδηία ἰγαἀἰτοπαπὶ δογ θάγαπι ἀθ 
Εἰΐὰ ργορβεῖβ, φυοηίληι Δη16 δι νθηλαπι ΟΠ γῖϑε! ογαὶ νεηια δ, αἱ ργραγοῖ δηἰπΊὰ8 αι: διιβεὶρίδπὶ Θ0ΠΊ. 
ΥἹ5᾽ο δυιίοπι φυδ (Δοίἃ δγαὶ ἰῃ πηοηΐθ, ἰῃ 408 οδἰἰαπιὶ ΕΠΪΔ5 οἱ νίϑι5, νι ἀαθαίυγ ε8 πΠοὴ δοηνθηῖγα οὐὔπὶ (Γᾶ- 
ἀϊείοπε ϑογίθαναπι 46 ΕἸΐα : ᾳυΐδ ποη 8πί6 (ἢ γἰβίυπι 68 νἱάθθαίυν ΕἸ188 γθηΐββα, δεὰ οὐπὶ ΟΠ τδίο. [ἀ69 
[Αἰβϑᾶπι δχἰβιϊ πιδι 68 ἐγϑαϊμ οηθ πὶ Βογί υδγι πὶ ργορίοῦ Πυ) υ5πιοαΐ νἰϑίοποπὶ ἀ6 ΕἸΐα, ἀΐχογαμι : « Ουϊά ἐγρ9 
ἀϊεαπι ϑεγῖθα φιοηίαπι οροτίοι ΕἸΪΔπὶ νϑηΐγα ῬΥἰπιυ ΠΙᾺ » Τὸ ΘΝ Ἷ πὶ ΠΟ}}}8. π)δη !οϑ.δῖ}8 65 ἃπία Β 8.0, εἱ 
Ῥγίυβαυδπι 1116 δὶ Βδης νἱίδηι ᾿νυπιδηδπ) γαπἰδιϊ. Αἀ ΒΟΟ ΓΕΒροηαἰ 6518 ἤθη Γοργοῦδη8 ΄υΐάοπὶ αὰφ ἃ 56γ!- 

99 Μλ{}. χυι, 10. 57 ἰνϊά,, 12, 

(45) ἀοάμ. Αηρίϊςαπαβ οἱ γαιίοδηυβ, ἐδλάδησαν 
ἂν οἱ ἀχούοντες. 

(44) Οἴπηδβ π|88., ὁρῶντες. Εὐϊεο Ηυει!, θεωροῦν- 
τες. Οοέοχ ΤΑγὶνΐαπυϑ ἰμ ἰοχίυ, ἐδλάδησαν γὰρ ἄνθρω- 
ποι ἀχούοντες, ἴῃ πιαγφὶπο δυίοπι, ἐδλάδησαν ἂν οἱ 
ἀχούσαντες. (οάοχ Βερίυ5, ἐδλάδησαν γὰρ ἄνω ἀχού- 
οντες. γ᾽ άδ ΤΆΦΟΙ ἴδοῖπι. Ραυ]0 ροϑὲ ΟΠΊΠ65 ΠΙ858.» 

. ὁρῶντες, Βαϊ. Ημυοι!, θεωροῦντες. ἱπίτα Ηπει. 

ΒΟΓΪΒοηάιιπὶ υἱάθίαγ αὐτὸν ἐν τῇ ἀναστάσει. 
(45) Ῥεύδεσθαι τοὺς γραμματεῖς. Πρὸς δὲ τοῦτο, 

οἷο. 5. Βαῦβηὶ οἴηπεβ ᾿η88. δῦβαιθ 110 ἰδουπῆ8 
ΤΥ ΕἸ: Αἱ ποπηυ 8 βυρρ!εῖ νθίι8 ἸπίοΓΡΓΘ5 ; ΦΙΘπὶ 
νἱάο. 

(46) Οοἀ. Βερίυβ εἱ γαιίίοδηυς, εἰς αὐτόν. Ιηΐγα 
ἰἰάοπη συνῆχαν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε. Ραι]οῸ ἰΠΙΓΆ 
᾿ἰάδπη χαὶ τῶν ἀποχειμένων ἐν αὐτῷ πραγμάτων. 



ει, 4087 ΟΔΙΟΕΝΙ͂5 τθὸς 

Ραἰγανόγαηϊ, δΌ ᾿ἰβι6πὶ ραβϑυγαπι 56 αἷϊ. Αἴχιια ἢθο Α οἷς πεποιήχασιν εἰς τὸν Ἠλίαν φησὶν ὑπὸ τῶν αὑτῶν 
φυϊάοπι φυδδὶ ἀ6 ΕἸϊὰ φυαγεθαηι ἀϊδεῖρυ!!, οἱ 86Γ- 
νδίου γοϑροηάθθαϊὶ. Ουΐ δλυΐϊοπ) δυιίδγαμι υϑηθᾶ 

ας": « ΕἸ45 [δπὶ νδμϊϊ, » οἵ αφιοὰ ἃ ϑγνδίογ 
ἀείπάα ἀϊοίιηι 6οῖ, δὰ δοάππαπὶ Βαριἰϑίδιη τοἰδίι πὶ 

6886 ἰηϊοίοχογιηί. Ησοο ΡΟΓΓῸ ἀϊοία βίοι ἢΠδιγαηαὶ 

φγϑιῖα ργοροϑί(ἰ ἰοοὶ; [πὴ ν6ΓῸ ΓΘΟΟιμ [85 ἴῃ 60 ΓῸβ 

ΡγῸ Υἱγὴ! ἰηναδιίρθηνυβ. ἴθ ἷδ αυϊάεπι μοῦ ΕἸΪΔπὶ 

ποη τ νἱἀοίυν δηϊπιὰ δἰ χη οαγὶ, πα Γογῖ8 ἴῃ 8}16- 
πᾶπὶ ἃ}}) Εοεἰοβία θεαὶ ἀθ πιϊμγαίίοηβ 6 Θοῦρογα ἰῃ 

ΘΟΥΡυ5 δβθηίοπιϊλπ), ΠΘ416 Δὺ Δροϑβίο} 15 ἰγϑή ὯΠ|, 

ποαυς 5.68, υβρίαπι ἰι ϑεγίρίατ5 ρῥγο]αίαπι ἱποϊ πῃ : 

ἢυΐς Θηΐπὶ ἀνογβαίιῦ αιοά βογρίυπι 6, οδάυοα 6ἃ 

6586 40 νἱάδηιϊυν "3, οἱ Θοηϑυπηπηδίυτ ἱγὶ ββοι πὶ 

Βοοοα ᾿; φυΐπ οἱ δογυπὶ ρογδοίϊοπὶ : ε (οίυπι εἰ 
ἰοῦγα ἐγδηβὶ θυ ηὶ ",» εἰ : ε« τίου! δηΐη ἤφατα ἢυ- Β 
͵08 πιυηὰϊ ὃ; ν οἱ :« ΟΟἸ ρογίθαπί ἡ; » οὐπὶ 15 

αὐ βααυσηίυγ. Νδη 8], υἱ ἰὰ ροπδπηι5, ἴῃ 60 τὸ- 

ΓὰπῚ βίαι! 4υἱ 40 ἰπῖ 10 δὰ σοηϑιυπιπιδιΐοπα πὶ ̓ ι5406 

πιυηδϊ᾽! οὐκἰπορῖδ, οδάσπι δηΐϊπια 08 οοῦρυ8 581 0|Γ6 

Ρυίϊαδῖ, δοαυαπιπδη) ΟὉ οϑυδᾶπὶ 500}: {Πυ8 ἢ 5] 

Ῥγορίεν ρδοοδίαπι 5 σΟΓΡ δ 5.011, οὐ ΠΟ ἴ6Γ οἱ 

ΒΡ 115 500 }0}1, οὐπὶ ΡῸΓ πιϊσγδισηθπ βοϊυτηπιοάο ἃ 

ΘΟΓΡΟΡΘ ἰτ σοΓριι8, Π66 Δ[1Δ υλΥ5 ΓαιΪΟη6 Υἱᾶ ἢδρο, 

ἰα οααυε δάτηϊ988 Παρί τὰ ραηἰαπίυγ 3 (υοἀ 5Ϊ ὁχ ο0η- 

56.605 [Ὁ Γ1 ΘΟποδδϑατα, πα πη 18π| Πθη [ΟΓίΔ556 

Δ. 6 ΘΟΥΡΟΓΟ ἰπ ΟΟΓΡΙΙ5. ἰγδηϑιηἶ σΓ 1, ΘΘΙΡΟΓ 

ΘηΪΠῚ ΡΓΟΡΙΟΓ ῥγίογα ογί πιῖπᾶ ἰῇ ΘΟΓΡΟΓῈ ὙΘγβΔὈ (υΓ, 

ἄϊαιο ἰΐὰ Ἰϑουπὶ ἤθη ΠαῦθὈϊ! ἠοίίο ἴΠ|4 πὰ παϊ, 408 

« οΟἸἰυτ οἱ ἰογγὰ ἰγαπδίδυηϊ. » Ὁ{1Γ] δυΐοπὶ ἐοποδάδίι 

ἑαχία βδὴς ροβι(οποπὶ, θυπι, αυΐ πυ} 5 ροοοδιὶ 

Γουβ ΘΓΪν ΠΟη ΔΙ᾿ ΡῈΓ ογίιτν ἰῃ οΟΥριι8 τοαΐυ- 
Ῥαϊη; Δη ἰοῖ0 ἰοΙρογὰ πὶ ἀδαίιγδι γορογὶγὶ ρο886 οχὶ- 

διἱπηᾶς ΔηἰπιΔπὶ ΟἸη 8 ρυΓᾶπὶ ᾿ἰΔ01]8., πος υἱ]Ππ8. ἴῃ 

δια ουγρυ8 τηἰργαιοηΐβ οροπίθηιῦ" δ πη ἁιηο οἱ 
δὶς δἰϊᾳφυδ ϑ9θηραῦ 6χ ργθηἶ 0 δηἰπηΔγυ ΠῚ ΠΌΝΟ 

πείσεσθαι. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς περὶ Ἠλίου οἵ τε μα- 

θηταὶ ἐπηρώτων, χαὶ ὁ Σωτὴρ ἀπεχρίνατο οἱ δὲ 

ἀχούσαντες συνῆχαν τό" « Ἠλίας ἤδη ἦλθε, » χαὶ 

τὸ ἑξῆς αὐτῷ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, τὴν ἀνα- 
φορὰν ἐσχηχέναι ἐπὶ τὸν Βαπτιστὴν Ἰωάννην. Καὶ 

ταῦτα μὲν εἰρήσθω σαφηνείας ἕνεχεν τοῦ ἐχχειμένου 

ῥητοῦ ἤδη δὲ χατὰ δύναμιν χαὶ τῶν ἐναποχειμένων 
αὑτῷ πραγμάτων τὴν ἐξέτασιν ποιησώμεθα. Ἔν τού- 
τοις (47) Ἠλίας οὐχ ἢ ψυχὴ δοχεῖ μοι λέγεσθαι, ἵνα 

μὴ ἐμπίπτω εἰς τὸ ἀλλότριον τῆς Ἐχχλησίας τοῦ 
Θεοῦ περὶ τῆς μετενσωματώσεως δόγμα, οὔτε παρα- 

διδόμενον ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, οὔτε ἐμφαινόμενόν πῷ 
τῶν Γραφῶν" καὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τῷ τὰ βλεπόμενα 

πρόσχαιρα εἶναι, καὶ συντέλειαν πείσεσθαι τὸν αἰῶνα 

ποῦτον " ἀλλὰ χαὶ τῷ πληρωθῆναι τό" « Ὁ οὐρανὸς 
χαὶ ἡ γῇ παρελεύσονται, » χαὶ τό" ε Παράγει γὰρ τὸ 

σχῆμα τοῦ χόσμου τούτου, ν» καὶ τό (48) « Οἱ οὐρανοὶ 

ἀπολοῦνται, » μετὰ τῶν ἑξῆς αὐτῷ. Εἰ γὰρ, χαθ᾽ ὑπό: 
θεσιν, δὶς δύναται γενέσθαι ἐν τῇ ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι 

συντελείας τοῦ χόσμου καταστάσει ἡ αὐτὴ ψυχὴ ἐν 

τῷ σώματι, δι᾽ αἰτίαν ἣν ἂν γένοιτο ἐν αὐτῷ ; Ἢ δι᾽ 

ἁμαρτίαν (49) γενομένη δὶς ἐν σώματι, διὰ τί οὐχὶ 

χαὶ τρὶς, καὶ πλεονάχις ἔσται ἐν αὑτῷ, τῶν διὰ τὸν 

βίον τοῦτον καὶ τὰ ἡμαρτημένα ἐν αὐτῷ χολάσεων 
τούτῳ ἀποδοθησομένων μόνῳ τῷ τρόπῳ κατὰ τὴν μετ- 

ενσωμάτωσιν; Ὅπερ ἐὰν ἐξ ἀχολουθέας δοθῇ, οὐχ 

ἔσται τάχα ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσωματωθήσεται ἀεὶ 

γὰρ διὰ τὰ πρότερα ἁμαρτήματα ἐπιδτ, μῆσει τῷ σώ- 
ματι, καὶ οὕτως οὐχ ἕξει χώραν ἣ τοῦ κόσμου 

φορὰ (60), καθ᾽ ἣν « Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ- 
σονται. » Ἵνα δὲ, κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, δίδωται 
τὸν πάντη ἀναμάρτητον μηχέτι ἥξειν εἰς τὸ διὰ γενέ- 

σξως σῶμα, διὰ χρόνων (51) οἴει μίαν εὑρήσεσθαι 
πάντη χαθαρεύσασαν ψυχὴν, χαὶ μὴ δεομένην μετεν- 

σωματώσεως ; Ὅμως δὲ χαὶ οὕτως μιᾶς τινος ἀεὶ ἐκ 

ΥΕΤυδΒ ἹΝΤΕΆΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

5 ἰγδάΠἃ Τυογδηί ἀς ΕἸΪΔ, 5θὰ δἰΐυπι ΕἸΐα: δάνοπίυπι ἀπίο 56 ἰπά οᾶπϑ [λοΐαπι, 4υ6πὶ ἱρπογανογαηί βου 8, 
᾿κπογδηιε8 διυιίθι οιιπν, αυσἀαπιπιοάυ ράτιϊεἶρο5 ἴδοι! ἰμμογίβοιοηΐ5 6}05, (δοογυηί οἱ αυϑηίδ νοϊυογιμὶ, δι 
Ἰπ ον (λοίατὶ ΟὨγίβιο. [460 ε τββροπιίθι8 δθβϑυβ αἰχὶ! : ΕἸ185 φιιϊάθπν νθηιυγα8 688 ργίπηυπι, οἱ γοδι μοὶ οπι- 
ηἶα. Ὀίοο δυΐοεπι γοὶΐβ, αυοπίαπι ΕΠΪᾺ5 ἤατη νθηΐ!, οἵ ποη σορπονεγιηΐ δαπι. » Ουοι ἀϊεῖ! ῥγορίεν 7οδη- 
Π6ΠῚ, « ΕἸ1358 [πὶ γβηΐξ, ν οη δηΐπι ΕΠΪδ δὶ ἰμι Ποιά, αι η6 ἐπ οἰ ἀδηγ8 ἰῃ ἀοβπιᾶ ἰγϑηδοογμογαιίοι β, 
410ἀ Δἰαπυπὶ 681 80 δοοἰοδἰβίϊοα νεγίίμι6, Νὰ οἱ οοηίγάγία πὶ οβδί ἢ}15 φυϑὲ αἰεὶ! Αροϑβίοίαβ : 48 ν᾽ ἀεπίυτ, 
1επηρυγ 1} 18 6556. : εἰ πιυπάτιπι ἰβέιπὶ {δὰ ᾿άθεγα, οἱ οἱ φυοά 'ρ5ε6 Βοπιίηυβ δἷί : « ΟΟἰυπι οἱ τόγγὰ {γδηϑβὶ- 
Βυηΐ, » δἱ ργορίνειΐοο οἷ, αιιοά δἷΐ : « ἴῃ ἰμΐο ἰογτᾶπι ἴα Γυπάδει!, Ἰϑοιηΐπ 6. εἴ Ορεγ πηϑηυ πὶ (Δ ΓὰΠὶ 509 
ἙΟἸΙ. ἴρϑὶ ρεγίνυπι. » δὶ απίιῃ βδουπάι πὶ ορί πίομαι δογαπὶ πὶ π|8 υΐ5 ροίοϑι Πδγὶ 'ἰπ σογρογα βοουπάυπι 
βίδίαπι ἐπιάσθη, 840 ἰμ 0 διρο 5486 ἴπ ἤποηι, ἱμίογγοσο αυᾶτα δὲ Ὀἰ5΄ 51 ργορίον ρϑοοδίυπι, αυᾶγὰ ΠΟ 
οἱ [6Γ οἱ [γϑ] θη] 5. δ ἴῃ Θογροῦα δηΐπιᾶ, υἱ ργΌρίογ νἱιδηὶ ἤδηα οἱ ρεοοδία 4π: οοπιπιυπίυγ ἴῃ εἃ, ρᾶ- 
εἰδία Γ ροσπᾶπι (ΓΔ ΒΟΟΓρΟΓΔΙ ΘΗ 8, τ5 8018 δου αι ἤάηο ορίπἰοποπι ἃπίπιδθα5 ροοοδιγΙ οἰ θ5 Πμ γα ἐϑυ88 
νἱηἀϊοιῦ Οὐ 5ἱ σὐηδοχυδιογ ἐπίδγδίιγ, πῸἢ δτὶ! οἷο οἱ Δ ΐπια ἀδδίπαὶ ἰΐϊδγαπι δίααθ ἰἰογαπι δα ϑοίρογα 

ε ΟΟΓρυ5. ϑυιηροῦ δηΐπι ργορίον (οἰ ϊοἴα ργιβοθάθιἴα γϑνυθγιθίαγ, οἱ δὶς Ἰθοιμὴ μοὴ ΠΡ 6 οοηϑαπιρηδιίυ πηυμαϊ. 
5] δπίπ βθοιμιάιπι ᾿ου ἀγαφυπιδηίαην, οἱ δι ΐμναΣ δῖ πη ΓΘάΐγ δὰ σοῦρυ5. 6 ποθὴ Πδιαὲ οπιηΐθο ρεθολ- 
τυπ|, ρὸγ ιιοί Δπι08 οχἰ βίϊμια5 ὑηδπὶ δι πηϑῖι ἰηνοηἶτῖ, 4088 ΟΠΙΠΐΠΟ πριπάὰ 5'1 ἃ ρεοοδίο, εἰ ποῦ ἢαρθδὶ 

γ6 Μδίῃ, χνη, 19. 5911 Οογ. τν, 18. " Μδιι. χα, 59. " [0]. χχιν, ὅδ. 1 ογ. νὰ, δ᾽. 5 68), οἱ, 81. 

(47) ἀοάοχ Ταγὶπίδηνβ, ἐν τούτῳ. ἤπιε γεργβθ- 
Δι ῬΑμρ 5. ἰπ Αρουϊοσία γτοὸ Οτίφονο, ἰἰδηια οἱ 
ὁχ Οτίξεπα ἀδργορηρι!8. 165 ι{π|ο0Π|}5 υἱϊίαν 4 ἐερε!- 
Ἰοιμίδιῃ ἂἷν Ονίβοιθ οὐ!υπιίλιῃ 4 μετενσωμάτωσιν 
δϑίγυδγε ἀΐοίυ5 εβί. Υ᾽ιῈ Ογίφοπίαποταπι 11}... 
φυφυῖ. θ, θη. 17, 18,19 οἱ 20. 

(8) Οοιίοχ γαιίοδηυ, τὸ σχῆμα τοῦτο, χαὶ τά. 
(49) Ἢ δι᾽ ἁμαρτίαν. ειυβ ἰηίογριίοβ ἰορὶί, Εἰ δι᾿ 

ἁμαρτίαν, χυδπηιαιηοάμ οἱ ῬΔΙρΙΝ]} 5. ὄνου 5 - 

ουἰυ8 68) Πυοίΐι8. 
(80) Φορά. ϑ8:1᾽. παθδιΐ ΟΠ πο5 1Ά88.) 864 ἰεροπάυπι 

[οτίαϑ86 υἱ πιοπεῖ Ηπιοιυ5, φθορά. 51. ἰπίγα, ἐν τῷ 
χρόνῳ τῆς τοῦ χόσμου φθορᾶς. ἰθίἀεπι οοὐά. γαιίοδηιδ 
εἱ Τατγϊπίδπυβ μαυθηϊ, ὁ οὐρανὸς καὶ ἢ γῆ παρελεύ- 
σεται. 

(81) ὁοα4, Βερφίυς, Ταγινίδπιβ οἱ γϑιίοαπυ, διὰ 
πότων χρόνων, 48" φρινυηα Υἱἀδίυ 658ε Ἰοοίί0. 
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τοῦ ὡρισμένου τῶν ψυχῶν ἀριθμοῦ μεθισταμένης, Α οχοούθμιὁ, 66 ΔΠΙρΡ]Ϊ05 γοάδιιπίθ ἰῃ ΘΟΓρυΘ,, ΟΥι8 
καὶ μηχέτι εἰς σῶμα ἐρχομένης, ἐπιλεέψε: ποτὲ ὡς 

διά τινων ὡσπερεὶ ἀπείρων χρόνων ἡ γένεσις, καταν- 
τήσαντος τοῦ χόσμου ἐπί τινα ἕνα ἣ δεύτερον, ἣ 

ὀλίγῳ πλείους, μεθ᾽ οὖς καὶ αὐτοὺς τελειωθέντας ὁ 

χόσμος φθαρήσεται, ἐπιλειπόντων τῶν εἰς σῶμα ἐρ- 

χομένων " ὅπερ οὐχ ἀρέσχει (53) τῇ Γραφῇ" πλῆθος 

γὰρ οἶδεν ἁμαρτωλῶν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς τοῦ χόσμου 

φθορᾶς" ὅπερ ἐστὶ δῆλον συνεξεταζομένου τοῦ" 
«Πλὴν ἐλθὼν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εὑρήσει τὴν πίστιν 

ἐπὶ τῆς γῆς ; ν ὡς εὕρομεν παρὰ τῷ Ματθαίῳ οὕτως 

εἰρημένον. ε “Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως 
ἔσται ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ ἀνθρώπου " ὡς γὰρ ἦσαν 
ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ καταχλυσμοῦ, » χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἔσται δὲ τοῖς τότε ἡ τῶν ἁμαρτημάτων εἴσπραξις 

, οὐχ ἐν μετενσωυματώσει " εἰ γὰρ ἔτι ἁμαρτάνοντες (δ) Β 
παραλαμθάνονται, ἦτοι ἄλλῳ τρόπῳ χολάσεως μετὰ 
τοῦτο χολασθήσονται, καὶ κατὰ τοῦτο ἧτοι δύο (54) 
τρόποι χολάσεων ἔσονται γενιχοί" ὁ μὲν ἐν μετενσω- 
ματώσει, ὁ δὲ ἔξω τοῦ τοιούτου σώματος, χαὶ λεγέτω- 
σαν τὰς τούτων αἰτίας χαὶ διαφοράς" ἣ οὐ χολασθή- 

φονται, ὡς ἀθρόως ἀποθαλόντες τὰ ἀμαρτήματα οἱ 

ἐπὶ συντελείᾳ χαταλειφθέντες (5), ἣν ὅπερ βέλτιον, 

εἷς ἐστι τρόπος χολάσεως τοῖς ἡμαρτηχόσιν ἐν σώ- 

μάτι, τὸ ἔξω αὐτοῦ (96) τῆς χαταστάσεως τοῦ βίου 
τούτου τὸ χατ᾽ ἀξίαν τῶν ἡμαρτημένων παθεῖν. Ἔχα- 
στον δὲ τούτων τῷ ἐνορᾷν δυναμένῳ τοῖς πράγμασιν 
ἀνατρεπτιχόν ἔστι τῆς μετενσωματώτεως. Εἰ δὲ ἀναγ- 

καίως οἱ τὴν μετενσωμάτωσιν εἰσάγοντες Ἕλληνες, 
ὡς ἀκόλουθα αὐτοῖς τιθέντες, οὐδὲ φθείρεσθαι βού- ᾽ 

δονται τὸν χόσμον, ὥρα χαὶ τούτους ἀντιδλέψαντας 
ταῖς ἐχφαινούσαις Γραφαῖς φθαρήσεσθαι τὸν χόσμον, 

ἢ ἀπιστῆσαι αὐταῖς, ἣ εὑρεσιλογεῖν περὶ διηγήσεως 

τῶν κατὰ τὴν συντέλειαν, ὅπερ, χἂν βούλωνται, ποιῇ- 
σαι οὐ δυνήσονται. Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο τοῖς τολμῆσα- 

σιν ἂν λέγειν μὴ φθαρήσεσθαι τὸν χόσμον φήσομεν, 
ὅτι, εἰ μὴ φθείρεται ὁ χόσμος, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον ἔσται, 
οὐχ ἔσται ὁ Θεὸς εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὖὐ- 

τῶν. ᾿Αλλ᾽ εἰ ἄρα ἀνὰ μέρος, ἦτοι ἕχαστον εἴσεται 
πρὶν γενέσεως αὐτοῦ, ἢ τινα, καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν 

δἰἰαυδπάν, ροϑί ᾿πιιηθπδιίῃ ρυϊδ ἰΘπηριι5, ἀδβίποι, 

τοάδοίο 50}Π1ςδἱ δι ἀπατ, γ6] ΔΙ γα πὴ, γ6] ρᾶυ]ο ρ]ιι- 

ΤῸ5 πηθπἀο, φυΐθυ5 74π| ρογδοιοπθπ) δίθριΐ8, τῇ υπ- 

ἀω8 ἰηλοτιθῖι, ἀοιἸοἰδ! 5 4αΐ ἴῃ οογρυβ οδηι; φα ἃ 

Βουρίυγα πιίμίπια ΘΟ 6 Πίδπθυ τ 65: ; πη ἢ τἀ ποπὶ 
βἰφυϊάαπι ρβοοδίογιπι (αἱυγᾶπὶ πονὶξ, 400 (ΘρΟΓα 
᾿πίογῖὲῖ παπάμβ, Παρὰ εχ ιἷ8 δίίθι α οοπβιἀδγαι 9 

Ῥογβρίουυπι 6ϑὲ : ε« Υδγυβιηίδιμθη ΕἾ] 5 Ποιῃΐηΐβ γ6- 
εἶθ ηδ, ρυ{85 ἱπνθηΐεὶ ἤδη ἴῃ (ΘΓΓᾺ ὅ 3.» οἱ φυθιηδά- 

τού ἂρυὰ Μδιινηι ἰἰὰ ἀχργθβδυιῃ ἱπνθηὶ- 

ΠΙ}5 δ: « Βδίου! δυίεπι 569 ἰῃ ἀΐεῦιι5 Νοα, ἰϊ4 οτὶὶ 
οἱ δάνρηίυ5 ΕἾ Ποπμἰη 5 : βίου! δηΐπὶ ογαμὶ πῃ ἀΐ5- 

Ὀὺ5 ἀΠυνίϊ, ν» οἱ οφίογα, Ῥαυπίεηϊαγ Δαΐοπι ΘΟΓὰ ΠῚ ρ60- 

οαἴδ 4υὶΐ (πὸ ΘΓ ἢ, ΠΟῚ ΡΘΓ τρἰβγαίί 0181} 6 ΘΟΓΡΟΓΘ 

ἰὼ σΟΓΡὺδ : ΠΔΠῚ 5] δίδιυυο ρἐθοδη!65 ἀδργοθομάυῃίυγ, 

Υ6] 4110 ροπβ ζθπθγα μοβίθα ρυπίαπιαν ; ἃς ἀυ88 
Ριοΐηἀ6 φθῆθγα 85 ρα μΐδηἀϊ Γαι θη 65. ὁγιης : {Π|4 φυΐ- 

ἀεπὴ ΡΟῈΓ ἰΓδηβι [πὶ 6 ΠΟΓΡΟΓ ἰπ ΘΟΓρΡΙ5., {|| νϑῸ 

Θχίγα ἰοῦσα σογρυδ; 80 {Πᾶγαπὶ σλ845 οἱ ἀϊδενδη- 

εἰλδ ἀχροῃϑηΐῖ. 6] ποῦ ρυπίοηίαν, φυδεὶ ροοοδίδ 8ιιἃ 

οοηἰεδιϊπι ΔὈ)θοθγίη! αὶ ἱπ σοηδυμηπιδίίοηθ [ἀδγίμὶ 

ἀδργοθηβὶ : υο], φαρά πη6}1118 65ί, ιπ8 ἰΔηίιπι Γὰ- 

ιἰοηα Ροοίαμιιγ, 4μ} [ἢ ΘΟΥΡΟΥ ροοσαγνογαυηῖ, ΡΟ 88 

ΥἱἀοἸοοὶ οχίγα {Ππῶ4 οἱ οχίγα νἱΐ8 ἡ}1198 ϑἰδίαπι 6Χ 

Ρθεσδίογαπι βυογαπὶ πιο ὁ ἀδηί65. ὕπυπμαυράψμθ 

δυΐθηι ἢΠοτα τ), οἱ [4616 ἐπι6 πὶ 1 φυΐϊδααῖβ γεβ ἱπίγο- 

Βρίοογα ροϊδϑὶ, βϑθη!οη πὶ 46 τ βγ (086 Δηἰπηϑγυπὶ 

6 ΘΟΓΡΟΓΘ ἰπ σΟΓριβ ἐμππάϊιυ8 Ιαθοίδοίδι. Οὐοιὶ 5] 

αυἱ ἰγΓΔ 51 Π1πὶ Δηϊπιάγυπὶ ἴῃ ναγία σογρόγὰ ἱμνιαμὶ 

οἰιηΐοἱ, υἱροῖα σοπβεπίδηοᾶ ἀοοίτγίια πες ἀϑιγαθηίθα, 
τὴ) 4] ἰη(ογίψι πὶ πϑοθϑϑαγίο πολ δ πη ἴαπὶ, δι ροτοβὲ 

υἱ, Ροβίφυδηι δογίρίυτ!δ πὰ] Οσοάϑυπι Ἀ556γθη τ θ08 

Ραϊδῃ γοίγαμαι Γιδγίηϊ, ναὶ Πἰἀθιῃ ἰΐϊβ ποη Βαυθϑηῖ, 

γϑὶ νογθὰ γϑρογίδυϊ! φυΐδυβ θὰ φυξ δά οομβυπηιᾶ- 

Εοηοῖ Ρδγιϊηθης οχριίοαγα ροβϑίηΐ, αυοά ἴδοογθ 

πρυιχυδπι ροίογιηΐ, οἰἰαπιδὶ γνοϊίηι. Ῥγρίογθα ΥὙ6 ΓῸ 

οἱ "Πα 15. φυΐ πειιμάαπῈ πιϊἰπλ6 μαγίατυπὶ βοἰβουηὲ 
ἀϊςοπιι5, θόυπι πΠ0η οπηηΐᾷ διθιυλπὶ ἰδεῖ οορσηία- 

ΓΙ ἢ}, 81 πη πα ι!5 01} ἐπι 6 ΓΙ Ὁ}, 56 ἀ ἴῃ ἰηἶταμι ρ6Γ- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΙΕΤΑΤΙΟ. 

ορι (γδηϑῇ σα ΓΔΙΙΟΠ6ΠῚ διε ρογοῦ Ταηΐυπὶ εἰ δἰα ὑπ αι ἀδπὶ ΔΠἢΠΠ8 ΒΕΠΙΡΟΓ ἐσ ἀδἤηϊ ὁ ΠυπιθγῸ ΔΠΙ ΠΙΔΓῸΠῚ 
ἰρληβίία, οἱ δπι ΠΟη Γανθγίεπια δ οογρυ8, ἀοἰϊοἶει Δ φυλη 40. ΡῈΓ δἰΐψυδ ἱππαπηθγα  Π ἃ βόβου!α παι ν 5, 
πιιπάυ γοάδεϊο χἀ ἀπππὶ Δ] δτη, Ὑ6] ἀπ105, ν6] (Γὸ8; ρυϑί 4105 ουπὶ οἱ ἰρ5ὶ Γπδγίπὶ ργορίθν ρογίδεϊδπι [π- 
διἰίδιτι συδπὶ ἰγγονθν 1165. [οι], σου δα ηδυΐαγ πηυπιίυ5, ἀδἰ οἰ θι5 γἱάἀο! σαι φαΐ τονορίδπιυγ δὰ οοΥ- 
Ρυ5. θυοά ϑοτίριυγάτυπι πο Ρἰαροί γογλι8εΐ : βοΐ Θηΐπ) πη {{{ππΠ|πᾶπὶ ρϑο αι ΟΓῸπι 6556. ἱπυθπίθη ἀδπὶ ἰῇ 
Ἰεηρογα ΘΟΠΒι πη πιδί οι Ἶ5, δοουπάυπι αιοά ρθε Βοπιίπι5 πιδη [βίαι ἀΐσθηβ : ε« Ταπιθη οὐπῃ νοπεγῖ: ΕἼ]}.8 
Ἰιοιηϊπἰθ, ρυϊλ5 ἱπνδηΐοι ἤθη Βα ρογ ἰΘγγϑπιΥ ν ᾿ΐθαι 4}}0} : « ϑίσα! [υἷ] ἴῃ ἀΐεθυ5 Νοα, ἰἰὰ ογῖε δάνεηξι5 ΕἾ] 
μοπιϊεὶρ. ϑίοαι δπίηιν Γ[ὑϑγυηὶ δπ6 ἀϊ υνίατ πηδηάποδηίο5, ὈΙ θοη(65, πυθδι 65, οἱ παρίιπὶ ἐγαθδηΐοβ, ἀοποα 
ἰμέγανι Νουα ἴῃ ἀγοδπι. δὲ υθηϊξ ἀν  ατῃ, οἵ 1}}} Οπιηθ 5 : 5ἷς δὶς οἱ δύνθηῖβ ΕἾ Ποπιϊπίβ, ν» οἱ γί! εἷβ φυὶ 
ἴσο [πϑγαπὶ ροοσϑίογα8 ρυηἾ|0, ΠΟΠ ἰῃ “Δ ΒΟΟΓΡΟΓΔΙΙΟΠη6, 856 ἴῃ ἱβη6. ὕπ46 πΠΘΟΘΒβδγΊῸ, 40] [ΓΙ ΒΟΟΓρΟΓῶ - 
υοηὶς ἀρρπνα ἀδίδηαπί ψ6η8}}65, φυ δὶ ΘοΟηΒα 6 }1145 δὲ ἀϊοονα Εἰρίθι68, ἀδποβδηὶ πιυ πάη 6558 Δ] 40 
οοπβυπηη)διί απ). Οθηγὰ 405 ΓΕΒρΟΝΘΠ08 : δὶ ποι) ἐυπδιιπιηδῖιγ πηυηάυ5, 868. ογίξ βίηθ ἤπθ, ἢθῃ εδὲ 
θευβ οπιιΐα βοΐθηβ ργίαϑαυδιη ἤδηϊ, 56 ἴογι6 δχ ρᾶγί ἀπιιπὶ, γν6] δἰίθγυιὴ 8011 [υἱυγυτὰ ρῥγίυβασδιη ἢαϊ, 

δυο. χνμι, 8. 5 Μδιι}). χχιν, 517, ὅ8. 

(88) Ἀρέσκει. Οὐάοχ Τατὶπίδηυβ, ἀρέσχεται. 
(82) Εἰ γὰρ ἔτι ἁμαρτάνοντες, εἰ. Νοιδηιία ηἷς 

οἱ οαϑιίψαἀὰ Βα ΐ ἰμιολργαι 5. ρον 118, 4 ἢμμο 
μὰ τρί ἴῃ Αροίοσία Ραπιρί :Σ « Νοιι δαῖτ δά 
Ρεςοδινάυη Ἰοοι13 δεῖ. ν Πυξτιυϑ. 

(δᾷ, Ἤτοι δύο. θεϊοινάσπι νἱάοιυγ ἰὸς ἰοου,, ἥτοι. 

(ὅ8) Κατα.Ἰειρθέντες. ἴιαροπάυτῃ [ογῖΔ586 χατα- 
ληφθέντες. . 

(50) Τὸ ἔξω αὐτοῦ. Οοιίοχ γαιίολην8. Παμοὶ τὸ ἐξ 
αὐτοῦ. Ηαοιίι8 νἱἀοίαν ἰορίσϑο τὸ ἔξω αὐτοῦ χαὶ τῆς, 
εἰς. Εσο δαΐοηὶ πιδ]η τὸ ἔξω αὐτούς. 
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βουθγαθὶϊ. Αἱ δἱ [ογία ῬῈὺγ υἱθθ8 οοβρῃηοβοεῖ; γα] ὑπυπ- 
αυούφυο ἀπιδαυδπι οτἰ δίῃ οοφηοϑβαθί; νοὶ ΠΟηηα} 18, 
δἱ γυγδυιη ἀείηὰς 4|18 : ἤδγὶ φυΐρρα ποὴ ροίοβὶ υἱ 

αυῶ παίυγα ἰηθη} ἃ 5υηΐ, σορη οη6 οπιπΐα οορηϊίἃ 
ὃς ἠδίυγϑ δυ8 ἢηίδηίδ ὁομμργοϊδπάδηιυγ : ἱπάδ 8ι- 
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Α ἕτερα ἄπειρα γὰρ τῇ φύσει (57) οὐχ οἷόν τε περι- 
λαμθάνεσθαι τῇ περατοῦν πεφυχυίᾳ τὰ γινωσχόμενα 

γνώσει τούτῳ δὲ ἀχολουθεῖ μηδὲ προφητείας δύνα- 
σθαι γενέσθαι περὶ πάντων ὡντινωνοῦν, ἅτε ἀπείρων 

ὄντων τῶν πάντων. 
ἴοπὶ 5θ4υΐϊγ, πος ἀἀ6 τοῦυβ ομμηΐνυ8 αυϊθυ8) θεῖ γαιοἰηδιοηθβ. οὐΐ ρο886, οὐ πὶ Τα8 ΟἸΏη65 ἱπῇηϊα 

5βἷῃϊ. 

ᾧ, Νρέίοβδβα δι ΐοπι Παθυΐ556 π|6 οχἰβιίπιο 570) ἱπ 
Βυΐυ5 ἀθ πιϊργδίίοπα δηϊπιᾶτυπὶ ἴῃ ναγία ΘΟΓρΟΓΆ 

αυκϑιίοπὶς ἀϊδαυϊβι0η6 5ἰυἀΐι πὶ οἱ ΟΡΟΓΔΠῚ ροπεΓα, 

Ρτγορίογ φυογυπιάδη) βυ 5 μ᾽ οἰ παπι, αυΐθυ8 ρα γϑι ἃ 5 ΠῚ 

6ϑὶ δηϊπιδπὶ [0 ἀα ΄υᾶ ἀσίίιγ, δα πη δ πὶ 6556 ΕἸ125 

86 οληπίϑ, ργίπιιι πὶ αυϊάσπι ΕἸΐΔπὶ Δρρο ἢ] 3.4π|, ἀ6- 

ἴθ γοτοὸ δολπηθη; π66 ἰ[6ΠῈ 56 θεῖ ἡπέϊ Ζοδπηοπὶ 

ἀϊοίιπι {ΠΠππὶ [α586 ΟΡΙΠΟΥ, υἱ 6χ 60 ραίοὶ αυοά 

8δηρο}ι5 Ζϑοῃαγίϑ υἱϑὺ8 ἀϊχογὶῖ οἱ Τ: ε Νἧα {ἰπι688, 

Ζδοματία, φυοηΐδηη οχδυά τα ὁδὶ ἀδργθοδίίο ἴθ, οἱ 

υχοὸν ἰυΔ ΕἸΙΒΑΌ6 1} ρϑτῖδι {101 Πα πὶ, δὲ γυοδ}}8 πο- 

τη ἢ αἦ05 Φοᾶπποπι; » οἱ ὁχ 60 4ιιοὰ νοοθπ γϑοιρα- 
ΤΑΥΘΓΙ ΖΔο! γία5, ροϑίψυδπη δοΔΠΠ6Πὶ οὑπὶ 6586 ἃΡ- 

Ῥο᾿Ιδηδυπὶ 4υἱ παιι5 Θγαΐ, ἴῃ 1806 1184 8ευ 1 ρ5}1 5. Θυοά 

8 δηΐ πη ἤθο ΕΠ 45 δγαΐ, ὁρογίεθδι {ΠΠπ|π| ΕἸΪ4 πὶ 4ι0- 

46 Ἀρρο!]αγὶ, ἐὰπὶ ἰἰϑυπὶ παῖ 5 651, Ὑ6ὶ δογία |]- 

4υδηι μγοίδγγὶ γα! θπθιη Οὔγ τηιἀῖαπὶ ποηθῃ [Ὁεγῖϊ; 

ἀυοπιδἀπγοάιιπι ἀ6 Αθτγαηι, οἱ Αὔγῃδιμ; ἀς ὅδγα, οἱ 

ϑαγγα; ἀδ δδςοῦ, οἱ ἰϑσγδϑὶ; οἱ ἀθ δίπιοῃθ, οἱ Ρείῖγο. 

γεγυπὶ π6 5ἷἰς αυϊάδπι ρὰγ ογαὶ ἴῃ {115 γαιίο; ἰν͵8 θη ΐπὶ 

4005 αἰχίπια5, ἰῃ υηᾶ ΘΔ δηλ νΥἱῖα πη! 100 65 ΠΟῸ- 

Τοϊηυπὶ ἰΔοίδ δυηϊ. Ουτοί νοὶ! δυίΐθιη 41141|}8, δὶ ΠΟὴ 

ϑηϊπιδ ΕἸ128 ρυϊπηυπὶ ἐγαὶ ἴῃ ΤἼΘΘὈΪΔ, οἱ ἀδίπάς ἴῃ 

δοᾶηπα, αυϊὰ ἰδιάοπι {Π|4 ἐγαὶ φυοὰ ἴῃ υἱγοαῦθ 

ΕἸϊα9 ἃ ϑογνδίογα δΔρρο]δῃδίυνῦ Εφο γὐθγὸ αἀΐοο ἀδ- 

Ῥγίθ! ἐπ φυφηδπι 68 6πὶ 6556ϊ ἴῃ Ε]18 οἱ δοδῆηο ηἃ- 

ἴυγα ἰῃ 5γΠΟΠ6 οὑπὶ ΖΔοΠαγία ὨΔΌΪ διιρρο55:556; 

αἷϊ οηϊ ἢ" : « Μυ 105 Π]ογαπι ἴσγδθὶ σομγνογίοὶ δὰ 

θοιπίπυπι θεὺπι ἰρϑόγυπι, οἱ ᾿ρ56 ργϑἼθάδι δηίθ ἰϊ- 

Ἰυπὶ ἴῃ βρίνϊτπι οἱ υἱγίυιο ΕἸ185. » Αἰ[οπἀ6 δηἶπὶ πΟὴ 

αἰχίθδα {Ππ|π, 6 ἰη δηΐπηα ΕΠἸΐω, » αἱ ἰοουπὶ Παῦθδὶ 

᾿Αναγχαίως δ᾽ οἶμαι ἐνδιατετριφέναι τῇ ἐξετάσει 

τοῦ περὶ μετενσωματώσεως λόγου, διὰ τὴν τίνων 

ὑπόνοιαν οἰηθέντων ψυχὴν εἶναι, περὶ ἧς ὁ λόγος, τὴν 
αὐτὴν Ἠλίον καὶ Ἰωάννου, πρότερον μὲν χληθεῖσαν 

Ἠλίαν, δεύτερον δὲ Ἰωάννην χαὶ οὐχ ἀθεεί γε χε- 

χλῆσθαι Ἰωάννην αὑτὸν, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ τὸν ὀφθέντα 

ἄγγελον τῷ Ζαχαρίᾳ εἰρηχέναι αὐτῷ “ ς Μὴ φοβοῦ, 

Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου " χαὶ ἡ γυνή 
σου Ἐλισάθδετ γεννήσει υἱόν σοι, χαὶ χαλέσεις τὸ 

ἤνομα αὐτοῦ Ἰωάννην » καὶ ἐχ τοῦ ἀπειληφέναι τὸν 
Ζαχαρίαν τὴν φωνὴν, κατὰ τὴν ἐν τῇ πιναχίδι γρα- 

φὴν περὶ τοῦ Ἰωάννην χαλεῖσθαι τὸν γεγεννημένον. 

Εἴπερ δὲ ἡ ψυχὴ Ἠλίας ἦν, ἐχρῆν καὶ δεύτερον αὖ- 
τὸν γεννώμενον χληθῆναι Ἡλίαν, ἣ αἰτίαν τινὰ φανῆ- 

ναι τῆς μετωνυμίας, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Αδρὰμ καὶ τοῦ 

᾿Αθραὰμ, καὶ τῆς Σάρας χαὶ τῆς Σάῤῥας, καὶ τοῦ 

Ἰαχὼδ χαὶ Ἰσραὴλ, καὶ τοῦ Σίμωνος καὶ Πέτρου. 
Καίτοιγε οὐδ᾽ οὕτως ὁ λόγος ἐν αὑτοῖς ἐσώζετο" ἐν 

μιᾷ γὰρ καὶ τῇ αὐτῇ ζωῇ τοῖς προειρημένοις γεγόνα- 
σιν αἱ μετωνυμίαι. Ζητήσαι δ' ἄν τις, εἰ μὴ ἡ ψυχὴ 
Ἠλίας ἐστὶ πρότερον ἐν τῷ Θεσδίτῃ, χαὶ δεύτερον ἐν 
τῷ Ἰωάννῃ, τί ἂν εἴη τὸ χληθὲν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος 

ἐν ἀμφοτέροις Ἠλίας ; Καί φημι τὸν Γαδριὴλ ἐν τοῖς 

πρὸς Ζαχαρίαν λόγοις ὑποδεδληχέναι τίς ἡ αὐτὴ 
( οὐσία ἐν Ἠλίᾳ καὶ Ἰωάννῃ " φησὶ γάρ" « Τῶν υἱῶν 

Ἰσραὴλ πολλοὺς ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὖ- 

τῶν καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύ- 
ματι καὶ δυνάμει Ἠλίου. ν» Πρόσχες γὰρ, οὐχ εἶπεν, 
« ἐν ψυχῇ Ἡλίου, » ἵν᾽ ἔχοι τόπον ἡ μετενσωμάτωσις, 

ἀλλ᾽, « ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου. » Σαφῶς δὲ 

οἶδεν (58) ἡ Γραφὴ διαφορὰν πνεύματος πρὸς ψυχὴν 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 
οππηΐδ δυ 16 Π| ΠΘβΟἷΐ : 4188 ΘΠ Π| παῖἃ βιυπί βίη ἤπ6, ἀοἢ πη! ἰ0η6 Δ] υλ ΘΟΠΙρΓΘΙιαπάΐ πὸπ ροβϑυηι : εἴ οθη- 
κὸν ἢ ἐδ υἱ π6ο ργορ ει: ροϑϑίηι Πογὶ 46 οπηΐ θα 5, 495] 5'π6 [6 Οπηη 8 Θομ δι {{π1|8. ν 

. Αια ἀἰοίπιι5 οἷβ 4} ρυϊᾶπί Δηἰπηᾶπὶ δοαι πΐ5 ΔηἰΒηλ 1 [1556 ΕἸ]6, οἱ ΒΝ φοϊάδιη νούδίδπ ΕἰϊΔπ|, 
Ῥοβίθα Ζοδῆπθι, αυᾶτα δ 36 1085 αυΐ νἰϑυ8 οδϑί ζΖδοιανΐα [6 ἀἰχὶς : « Εσοα ᾿ΙβαΡ αν υχὸῦ ἴα οομοίρίοί, εἰ 
ΡῬατγίδι εν] ΠΠΐανη, δὲ γοοϑ 18 ΠΟΘ 6}05 οαππειη ὃ » 81 Θηΐπιὶ δπἰ πη ἰρ588 (11 ΕἸΪ:8, ορογία!! οἱ δθουηάδ Υἱοθ 
παίυπ νοοδτὶ ΕἸΐδτρ, δ οϑίθἀϊ δι} υὯπ) πυΐϊαι! ΟΠ πἰ8. 68 .834Π|, 5ἷοι ἴῃ Αγδη, οἱ ἰη ΑὈγαθδι ; εἰ ἴα 
ϑάγᾶπι, οἱ ἐπ ϑᾶνγᾶ : οἵ ἰὴ θδ 0}, οἱ ἴῃ [5γ86] ; οἱ ἰῃ ϑἰπιοιθπι, εἰ ἰη Ρεΐγυηι. Ταπιθιὶ Π6Ο δὶς γδῖίο νϑἱάᾶ 
νἰποίειιν, φυοηίαιτ Πόσα πὶ π΄ ἀπ οαἀειηαιο Υἱία πιυ!αῖα δαὶ ποαλΐπα. ϑ6α ἀἰοίϊ δἰ 415 δύγυπὶ 81 ποι 
ΕἸΐα αἰ Διΐιπα Ζολπηΐ8, υῖγα ϑο]ναῖον Ε]ΐδπ ἀρρεἰ!ανὶ! Τοαπηδπ ἡ Εἰ ρυΐο ααοά Οδθιῖοὶ νογθ 8 4υρ ἰο- 
ουίυ5 65 Ζδοματγία, ἀἐπηοηβίγαν!! φυϊὶ ΕἸ] ἰτϑινβίδιι μη δὶ ἴῃ ϑοαπηαπὶ : ἀἰεί( δπίηι [ἃ : ε Εἰ ἴρδα᾽ ργβοῦ- 
ἀδι ἅπι6 εὐ ἰῃ βρίγιια εἰ νἱνῖυϊα ΕἸἸα, σοηνδῦῖ.. 6 τοι. ρδίτγ' ὦ Δ {Π|05, οἱ ἐμογθάυ!ο8 δὰ 5αρίδυιίϑιη 
δδηῃοίογυπι. » Εἰ ηοη ἀὐχὶϊ : [ρ86 ριξβοθίει δῖος δαπὶ ἰπ δηΐμ ΕἸ : πιδι οϑῖ6 οηἷπὶ ϑογὶρίαγα οομηυδεὶϊ 
Δἰ᾿υὰ 6856 Δηϊπιᾶπι, 4[}π64 Δι! 6 πὶ 6886 βρί γί, βίου! ἰοϑίδιυγ Ρϑυ]υδ ἀἰσθπ8 : ε θὸυ5 ϑυίθιῃ, βϑῃοι οεῖ νοῦ 
δ ρεγίθοίαιη, οἱ πίε ρα γ δρί γι[ι8 νϑβίενγ, δἰ δι)π)ἃ, οἱ οογρυβ οοιηβδγνείυγ ἰῃ δάνεπιι θοηιΐπὶ ποδιγὶ θδ 
Ομγίϑβιί. » Εὶ ὡρυὰ Ὀίδμοίοπι : ε« Βεηράϊεἰ(6, δρίγιια8. ἐΐ δυϊπιᾷ βδποίογυπι, Βοιμίπαηι. » ΕἸ᾿Δ5 ἜΓρῸ δοδμιοῖ 

ΤΊ υς. 1, 15. 5 ἰδϊὰ., 65. Κγ1{πι6. χγνι, 17. 

(57) !Ἄπειρα γὰρ τῇ φύσει, εἴα. Θπηη65, γοτθὶ 
ξιαιια, Ποπιῖπε 5, 40} ἃ 60 ογόδγὶ ροβϑυηΐ, γ6] οπὶ- 
165 δηϑθίογαπι δι θθδίογιιπ) οορὶ(4110}}65 ΡΘΓ ἰοἰδ πὶ 
τἰεγηϊἰδίο Γαἰυγα, ἱπιηΐ τῷ δυμΐ, οἱ ἰδιιθη οορπο- 
δουπίυγ ἃ Πεο ; 56ἀ (4165 {|| σοφηυβοιηίυν, 44 168 
δβυπί ; ΠΟη δυηΐ δυΐοπι ἰμ{Ἰ π| 185 οΟΙ οἰ νΘ, αἱ 56}}0185 
ὙΟΡΌΪΒ υἱᾶγ, δ'νθ, αἱ Ἰοηυϊίυν Ατἰβιοί!θβ, ὡς τόδε 
τι, δοἀ αἰβιγιθαίινθ, δίνο ὡς ἕτερον χαὶ ἕτερον. 

Ουοὰ Αἷϊ ἐγξὸ Ογίάεπαθβ γὸβ ᾿πβη)185 ΠΟῚ 0586 ὁ0- 
ξηοϑοὶ 9 60, φυΐᾷ οοφηίμ᾽οπ ἴδ {Ἰηἰ Γοιίυ, 5]6 ἴῃ 
16}Π|90 : Ποη Ρο886 δᾶ8 οοσποβοὶ υἱ Πος 9]]4υἱάν 
418 πᾶς οορπίκοηα οἰγοιΒογ θογοηίυγ; βοὶ υἱ 
αἰϊαή, οἱ αἰϊυά, φιυοά τεῦυβ οοφηί5 ἄποαι πυ θα 
βίαιυἱϊ, Ἡσετιῦβ. ᾿ 

(ὅ8) Σα:ῶς δὲ οἷδεν, εἰς. ΥἹάς Οτγίψεποαι 
4οαπ. χη, 21. 
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ὡς τό" ε Ὁ δὲ Θεὸς ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλό- Α {|| ἀ6 Δηϊπιάγαπι 6 ΘΟΓΡΟΓΕ ἴῃ ΠΟΓρΙ5 ἰΓληϑῖμι! ορὶ 
χληρὸν ὑμῶν τὸ πνεῦμα, καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τηρη- 

θείη ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη- 

σοῦ Χριστοῦ "ν χαὶ τό" ε Εὐλογεῖτε, πνεύματα χαὶ δι- 

χαίων ψυχαὶ, » ἐν τῷ χατὰ τοὺς Ἑ δομήχοντα Δανιὴλ 

φερόμενον, παρίστησι τὴν διαφορὰν πνεύματος χαὶ 

ψυχῆς. Ἡλίας οὖν ὁ Ἰωάννης οὐ διὰ τὴν ψυχὴν λέλε- 
χται, ἀλλὰ διὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν δύναμιν, ἅτινα οὐδὲν 

λυπεῖ τὸν ἐχχλησιαστιχὸν λόγον, εἰ πρότερον μὲν ἦν 

ἐν Ἠλίᾳ, ὕστερον δὲ γέγονεν ἐν Ἰωάννῃ" « Καὶ πνεύμα- 

τὰ δὲ προφητῶν (539) προφήταις ὑποτάσσεται, » οὐχὶ 

δὲ ψυχαὶ προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" χαὶ τό" 

« Πνεῦμα Ἠλίου ἀναπέπανται ἐπὶ Ἑλισσαιέ. ν Ζη- 
τητέον δὲ πότερον ταυτόν ἐστι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡλίου 
τῷ ἐν Ἠλίᾳ πνεύματι Θεοῦ, ἣ ἕτερα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀλ- 

ηἷο, 864 ε ἴῃ δρίγίτα οἱ υἱγίαια ΕἸΪα; » οριΐπιδ δυίοσὶ 
ἀϊβογίπηθη οἉ]]οἱ ϑοῦγρίυγα, φυοὰ ἱπίοῦ δηἰπιᾶπὶ οὲ 
βρί γίζυιη ἰηιογοδαϊ; φυοειηδάπηοάυπι {Ππὼ Ὁ : « θοῖιβ 
δυίεπη βδηοι[Πδῖ γ08 ΡῈ οπηηΐβ, υἱ ἰηίο μον βρί γίτυδ 
νοϑίθγ, οἱ δηϊπηα, δ οογριι8 δῖπε φυογοὶα ἰη δάνδηϊι 

Βοπηϊπὶ ποϑίγὶ 26δα ΟΠ γίβιϊὶ βογνοίυγ; ν» οἱ ἐΠυὰ 
αυοα Βαθείυγ ἰη Πθγο Παπίοὶ, ργουΐ ὀχϑίδι αρυὰ ἰπιον- 

ΡΓοίο5 ϑομιυδρίμία ᾽; : ε Βαηδαϊοίιδ, βρί τ ἐα5 οἱ Δηΐ πη 
)υβίογυπι, θοηιῖπο, » δορί γἰιυβ δὲ δηϊπης αἰ δ γθη πὶ 

οχργίπιί!. δοάιπ68 ᾿ρ Γ, ΠΟῚ Διί πη:8, β6ά βρίγἰἔυ8 οἱ 

Υἱγίυἶ5 γαι!θ 6, ΕἸ 185 ἀϊοίυ8 65ι, φυφ φυΐάαηι ΕΠΟἸοβία: 
571. ἀοοιτίπαπι βοὴ ἰϑάσηι, δἱ ργίπιαπι ἰπ ΕἸΐα, 
ἀοἴπάο γεγο (ἀϑγίπὶ ἰπ Φοδῃπα : « Εἰ βρίγίιιι8 ρτγο- 
ΡΒείδγαι ργορ μοιΐ5 5] 6οιϊ βυηὶ "5, ν» δΔηϊπη8 80- 

λήλων " χαὶ εἰ παράδοξήν τι τὸ πνεῦμα ἦν Ἠλίου τὸ Β ἰ6πὶ ργΟρΙιείάΓι πὶ ρΓΟρ οἾ5 βυθ) 6 οἰς πο βυπηί; οἱ : 
ἐν αὐτῷ παρὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἑχάστου τὸ 
ἐν αὐτῷ " χαὶ γὰρ σαφῶς ὁ ᾿Απόστολος παρέστησεν 

ἕτερον εἶναι τὸ τοῦ Θεοῦ πνεῦμα, χἂν ἐν ἡμῖν ἧ, 
παρὰ τὸ πνεῦμα ἑχάστου ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ, ὅπου 

μὲν λέγων « Αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύ- 
ματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμὲν τέχνα Θεοῦ " ν» ὅπου δέ " «ε Οὐ- 

δεὶς οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ 
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ " οὕτω καὶ τὰ τοῦ 
Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. ν» Μὴ 

θαύμαζε ὃὲ τὸ περὶ τοῦ Ἠλίου, εἰ ὥσπερ ξένον τι 

ἀπήντησεν αὐτῷ παρὰ τοὺς ἀναγεγραμμένους πάντας 
ἁγίους, διὰ τὸ ἀναληφθῆναι ἐν συσσεισμῷ εἰς τὸν οὖ- 
ρανὸν͵ οὕτως ἑξαίρετόν τι εἶχε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, ὡς 

οὗ μόνον ἐπαναπαύσασθαι τῷ ᾿Ἑλισσαίῳ, ἀλλὰ χαὶ 
τῷ Ἰωάννῃ συγχαταδῆναι εἰς τὴν γένεσιν, χαὶ τὸν ο 
Ἰωάννην ἰδίᾳ μὲν « Πνεύματος ἁνίου πεπληρῶσθαι 
ἔτι ἐχ χοιλίας μητρὸς αὐτοῦ νἹδίᾳδε ε προεληλυθέναι 

ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ ἐν πνεύματι χαὶ δυνάμει 
Ἠλίου. » Καὶ γὰρ δυνατὸν πλείονα (60) πνεύματα 

εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ, οὐ μόνον χείρυνα, ἀλλὰ καὶ κρείτ- 

τονα" αἰτεῖ γοῦν ὁ Δαυὶδ στηριχθῆναι μὲν πνεύματι 
ἡγεμονιχῷ (61), ἐγχαινισθῆναι δὲ ἐν τοῖς ἐγχάτοις 

αὑτοῦ πνεῦμα εὐθές. Εἰ δὲ, ἵνα μεταδῷ ἡμῖν ὁ Σωτὴρ 

« πνεύματος σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεύματος βουλῆς 

χαὶ ἰσχύος, πνεύματος γνώσεως χαὶ εὑσεδείας, κοὶ 

ἐνεπλήσθη πνεύματος φόδου Θεοῦ" » δυνατὸν χαὶ 

« Βοφιυΐίον!ε δρίτία5 ΕἸΩ διρογ ΕἸϊβδυπι "5, » Αἱ 
υφγεηάιπ) γὙθηΐΐ αἰγαπι ἰάθπ δἷϊ ΕἸΪ85 δρί γι], 86 
βρί γτὰ5 Πεἰ φυΐ ἴῃ ΕἸΐα 6δὲ ; ἂἃπ ἰηνίοαπι ἀΐβογορθηι; 
εἰ υἱταπὶ ἰΠ50] 108 Θγαί μἷς ΕἸ᾿ χυὶΐ ἴῃ {10 δγαϊ βρὶ- 
εἰιυ5, ργαῖοῦ ὑπ] υβουυδααθ Ποιηΐπἰβ βρίγἰίαπη, χυὶ 

ἴπ ἴρ50 6δί, Ειθηΐπι ργίοῦ υπἰαδουυδᾷαα Βοιἰπὶβ 
Βρ  γἰξιιπὶ αὐ ἴῃ 60. δὶ, δἰἴαπὶ ἱπβυροῦ 6886 Ὠεὶ, 

οἰἰαπιϑὶ ἰῃ ΠΟΡΐ8. νογβρίυγ, βρί γι απὶ, ᾿σΟυ]ΘΠ6Γ βἰ- 

ξαϊολν!. Αροβίοϊυβ, πη04.0 ἀΐξοιιϑ ' : « ἰρ86 βρὶγὶ - 
ἴυ8 (οδιἰπηοπίαπι γε άϊξ βρὶγιἰαἱ ἠοβέγο χφυοά δυπιι8 
611 θεῖ; » 41148 γεγο "5: « Νϑῆϊ!ὸ ποπιῖπαπι βεὶ! (125 
δυηὶ ΒΟμΪπίΒ, πἰϑὶ δρί γίϊυ 8 Ἀοτηΐηΐβ 4υ] ἴῃ ἶρδ0 6β8ῖ ; 
ἰιὰ εἰ φυα Πεΐ βδυπί πϑπο ὁορπουῖς, πἰϑὶ βρί τα 
Ῥεὶ. » Θυοὰ δὰ ΕἸΐδπι δυίΐαπὶ ΡοΓιΪ ποῖ, π6 τη γΓογί8, 
8ἷ, αυδπιδἀπιοάμπι ἰηαβί λίπ φαϊὰ {1} ρυθθοΓ β8ῃ- 
Εἴο08 ΟΠΊΠ68 δ φυΐθυβ 5ουρίιπ) 681 σοηεἰρὶῖ οὐπὶ ἴῃ 

οΟἸυπὶ ΡῈΡ ἰυγθΐποπὶ δυδοίυβ οδί 15, [Δ Ῥϑου 8 γϑ 

ΔΠ|40Ϊ 4 ϑρίγίταβ οὐυ Παυυΐ, δάδο αἱ ποη γοαυΐαδυα- 
τὶς ϑυϊυπὶ βυρὸρ Εἰϊβθυπι., β6ι οἱ οἰιπὶ Ζοᾶπηδ, 
Οὐπὶ ἰδ Παβοογδίι, ἀδβοθηογῖ, οἱ ΦοΆΠη68 5607 

811η} αυϊάε πὶ « ϑρίγίτιι βδποῖο γαρίοίιι5 Γἀογὶς 845 
πὰ Ἔχ ὨΓΟΓΟ τηϑίν 8 5188 ; » ΒΘΟΓΘΙΠῚ Υ6Ὸ « ρΓδ- 
(οββογὶί ἃπίς (ἢ γἰ δία πη ἰπ βρί γίιυ οἱ νἱγίυια ΕἸΪξ 17.» 

ϑρί γι οπῖτ ΠΟῚ ΠΘαυΔΠῚ 50}1π|, 86 οἱ ὑοηὶ ἴῃ 
οοάδπη ρΙΓ68 6556 ροϑϑυπῖ; ροβίυϊαί φυΐρρα θανὶά 
« ἴῃ βρί τα ργίποῖρα! οοηῇιπιαγὶ, βρί γιατ γ6γῸ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΠΟη ῬΓΟΡΙΘΓ δηἰπη8π| 65. Δρροἰϊαίυ5, δε ργΟρίογ βρί γί ἰαπὶ οἱ υἱγίυ!οπι : αζδ ΠΟΙ) οοπι τ βίδηϊ Υἱγίυίοπ) 5οτῖ- 
Ῥίυγα δὶ ργίπηαπι Γαΐὶ ἴῃ ΕἾΤ βρίγιιιι5, οἱ ροβίθα ἴῃ Ζοδππα [ϑοῖι8 6βί, δ[οιι: Θοηνθηίθηίοῦ Αροϑίοίυ8 αἱὲ : 
« ϑρίγιτ58 ργορδίδγιπι ργορηει}8 50 }}}6οἴυ8 65ΐ, » ΠΟῚ Δπίπηα: ργορ!δίδγυ!η ργορ δι} 9 511} οἴδ8 δι. Αά- 
δυς φὲ καὶ ἀρυρμναλο δογαπι 4:5 δηροὶυ5 ἀἰχὶ! : ε Εὶ 'ρ86 ργοβοοαοί ἰῃ βρί γα οἱ γίγίυί6 ΕἸ , » δοοίρί4- 
τὴυ8 ἀ6 φυλγῖο ᾿ἰῦτο Βερπογαπ), φυοά 6δὶ (816: « Εἰ [Δοιυπὶ δι οὐπὶ (ΓΑ Πβἰββαὶ, ἀἰχὶϊ ΕἸϊὰ5 δά ΕἸίβαυπι : 
Ρεῖὸ φυϊὰ [Δοίαπι εἰπὲ. ργίαϑαυδπη (Πὰν ἅ ἔ6. Εἰ ΒΈΜΙΓ ΕἸΙύλδυ 5 : Εἴαι βρίγίια8 ἴα ἀυρίεχ ἱπ πιδ. Εἰ αϊχὶξ 
ΕΠα8: θυγα ροιίδι!. ΤΑπιθη δἰ υἱθογὶβ π|6 δβουϊηϊεπίοπι 3 ἰ6, 1 {0] Βἷο : δὶ ἀυϊδπὶ πο, ποη [81. » Εἰ 4ι0- 
πἴληι ἀΐχεγαὶ : ε 81 υἱάδγίβ πιὸ, ἢΔ1 : δῖ Π0η, ποὸῃ βδϊ ; » Ὑ 1618 ϑογρίι γᾶ οβίοπάεγε αυΐὰ [Δεῖαπὶ 68 β'ς 
ΕἸΙϑθδΟ βίουϊ ἴρ56 ροιίογαι, 8ἰς δάϊι : ε Εἰ δβοθηδῖι ΕἸΪ48 ἰπ οοπηπιοιίομθ φυδϑὶ υδ4ι6 ἴῃ ΘΙ πὶ, οἱ ΕἸ ἰθὺ 
ἰπιυεθαίαγ, οἵ ἴρβ6 Ἔχοϊπιανίι, οἱ ἀἰχὶϊ : Ῥαῖον, ραῖθν, Ἀβ᾽Δ1ΟΓ 15γ86}, δὲ βοη υἱά δ Θὰ πὶ ἀπιρ 8. » Ουοπίδια 
Θγγ0 Υἱα 1, ργορίογθα γεαυΐονῖς ϑρί γἰ[18, πο) Δηἰπιὰ Ἐ]18 ἰπ ΕἸ 5:50. [{6πὶ ροβιυδπι ε μεγοιιβδὶῖ δᾷυλ8 ὅο τς 
ἀληΐ5. ΕΠ 5δθιι8, εἰ βοῖββι: 5η} ἰπά6 οἱ 'π6, ἰΓαη 51} ΕἸ 5θειι5, οἱ νἱάδγαπί θὰπὶ {1} ργορ!είδτυπι φαΐ ἐγᾶπιὶ ἴῃ 
δοήοιιο, οἱ ἀϊχογαμ : Βοιυμφυΐενῖ! δρίγιιι15 ΕἸ ἴῃ ΕἸ156 0. ἘΠ νϑηθγυηὶ ουνίατῃ οἱ, οἱ δάογανθγαηί διηὶ ἰπ 

Μ ἹΤΠοΒ5. νυ, 95. 1: Ὀλη. π., 86. 251 ογ. χιν, 51. "1Υ̓ὦΆος. τι, 1ὅ.  Βοπι. νι, 106. 45 1 0 ον. 
", ᾿ς. 161Υ Κεφ. ι, 11.  μυς, ι, 1, 17. 

(59) Καὶ πνεύματα δὲ προρητῶν, εἰο. Υἱάο Οτὶς. 
“910. ΥἹ ἐπ Ζοαπ. τ, 19, 20. . 

(00) Πιλείονα. Ὠδοδι ἴῃ δἀϊιίοπο Παι αὶ ; βεὰ γ6- 

δια» 6 οοάϊος γαιϊΐοαπο.Ό. 7. 
(64) Ἡγεμονικῷ. Μ)εδδ5ι ρᾶγί!ογ ἰη δα ίοης ΒΕ: 

εἰϊ ; βαὰ βυρρίοίυγ 6 οού!ςα Απρίίοδηο. 
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γοίυπι ἱππουαν ἴῃ νἰβοογίθιι5 δι ΐ5 7".» Οὐοα 51 υἴ ἃ ταῦτα νοεῖσθαι πλείονα ἐν τῷ αὑτῷ εἶναι χρείττονα 

ποὐΐ5 « 5ρίεἰταπὶ βαρί διῶ οἱ ἰηις Ποία, πρὶ νίτατα 

σΟη 5111 οἱ ἰογι ἐπ ἀ  ηΐ8, ϑρ γα πὶ ϑοἰδη δ οι ρἰοἰλι δ» 
οοιπιηυῃΐςεῖ δ γυδίογ, ἐγορί δῖ 6ϑὶ ἔρ86 5ρ] {85 τἰ - 

πιογίβ θεοὶ 15,.» ρίυγαβ δὶ βρίγυ5 "οηὶ π᾿ δοάδιῃ 
Δ" άνογὶ ροσϑαηί. Αἰφαθ ἰά ᾳιυΐάοπη ργοροϑι}- 

πιὺ8, 4υΐὰ ῥγϑορβϑὶὶ ἃπῖθ ΟΠ γβίιιη) δυϑῆποβ « ἴῃ 
ϑρίτια οἱ υἱγίαιθ ΕἸί λδηναιὶ ἰδία νογθὰ : « ΕἰΪὰ5 
ἦλπαι νϑηΐι ᾽"Ὁ, » δ4 βρί γα πὶ ΕἸἸΡ φαΐ ἰπ ϑοδπηθ οτγαὶ 

Τοίογαηίν, φυθπιδιπιοάππὶ 4υΪ ἀδοδηάογϑηϊ ΟΠ 60, 

« ἱπίο!!οχθγαηι ἀἰδοῖρι}} (γ65, αυΐὰ ἀ6 ἤόληπα Βἃ- 
Ριυϊδίδ ἀἰχίββαὶ εἷβ 3'.. » Β0115 ἰφίίυν 4 τοχυΐίον! ορὶ- 
Τἰία5. ΕἸ θυρεοῦ ΕἸ βθυιη "5,»)]οά πὴ 65. δΐοπὶ ργῶ- 
φοϑϑ) , Π0η ἴῃ βρί γί βδοίυπι, 86 ἀ οἱ ἴῃ 574 νἱγίαι6 
ΕἸΙΦ, Ρτγορίογθα ΕἸ βθθιι5 ἀϊοῖαβ ἤθη 6ϑι Εἰΐ88, δυδη- 

Π65 δυίΐθπι ἶἰρ56 ογαὶ ΕἸΪὰ5. υοά 58 ἰ5 ϑογίρίυγι 

Ἰοσυ8 ἴῃ πηράἀΐυη ῥτοίθγοημ8 οϑῖ, 4υ0 δάϑιυοιὶ 

ΒΥ γθξαγυηι ρυία5 ΕΠ 4πὶ| ἀϊοουαπὶ, δυάϊ Μ4]8- 

οὨΐδαι ἀϊσοηίοπι ᾽ἢ : « ΕἸ 6006 ο50 πιἰ[ἴὯπὶ γὙοθὶϑ 

ΕἸίαπ ΤΙ ϑθ θη, » οἱ οίογα ὕ54ι8 δὰ ἰά " : ε« Νὰ 

ἴοτι6 νδηΐδπι, οἱ ρογουδιη ἰφγγϑ πὶ ΔΠΑΙΠδπιαίθ. » 

Ηϊ5. δυΐοπη νυϑγἷ5 βἰκη!οαγὶ υἱάδίυγ, Γαϊαταα ὧἱ 

ΕἸΪα5 ρὲῦ βᾶογοβ αιυοϑάδπι ΒΟ ΡΠΠΟΠ65 αἱ ΔηΪΠΠ05 ΘΟΙ- 
ῬοπθηἋο 86 οοῃδι[᾿υ6η40, 608 84 φ]ογίοδυπι ΟΠ γἰ κι 

Ἀἀγοηίυπι ρεὰραγοὶ αιυΐ δὰ ἰὰ ἰΔοποὶ ἴΔοι} [πεγίηι; 

πνεύματα. Καὶ τοῦτο δὲ παρεθέμεθα διὰ τὸ ε ἐν 

πνεύματι χαὶ δυνάμει Ἡλίου » προεληλυθέναι ἐνώ- 

πίον Χριστοῦ τὸν Ἰωάννην, ἵνα τό" « Ἡλία: ἤδη 
ἦλθεν, ν» ἐπὶ τὸ ἐν τῷ Ἰωάννῃ, ἀναφέρηται πνεῦμα 
τοῦ Ἤλίον, ὡς καὶ « συνήχαν»οἱ συναναθάντες. τρεῖς 

μαθηταὶ, ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὖ- 

τοῖς. » Ἐπὶ μὲν οὖν τὸν 'Ελισσαῖον μόνον ἀναπέπαυ- 

ται τὸ Ἠλίου πνεῦμα - ὁ δὲ Ἰωάννης προελήλυθεν 
οὐχ ἐν μόνῳ τῷ πνεύματι, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει 

Ἠλίου " διὸ καὶ Ἑλισσαῖος μὲν οὐκ ἂν Ἠλίας εἴρητο, 

Ἰωάννης δὲ αὐτὸς ἦν Ἠλίας. Εἰ δὲ δεῖ παραθέσθαι 
τὴν Γραφὴν, ὅθεν ἔλεγον οἱ γραμματεῖς, ὅτι Ἠλίαν 

δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον, ἄχουε τοῦ Μαλαχίου λέγοντος" 
« Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσθίτην, » 

Β καὶ τὰ ἑξῆς ξως τοῦ - « Μὴ ἔλθω, καὶ πατάξω τὴν 

γῆν ἄρδην (62). » Καὶ ἔοιχέ γε διὰ τούτων δηλοῦσθαι, 

ὅτι προευτρεπίσει ὁ Ἠλίας τῇ ἐνδόξῳ (05) Χριστοῦ 
ἐπιδημίᾳ διά τινων ἱερῶν λόγων καὶ καταστάσεων ἐν 

ταῖς ψυχαῖς τοὺς εἰς τοῦτο ἐπιτηδείους γεγενημένους, 

ἣν οὐχ ἂν ἤνεγχαν οἱ ἐπὶ γῆς διὰ τὸ ὑπερθάλλον τῆς 

δόξης, εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ Ἠλίου ἧσαν προευτρεπισθέντεξ: 
Ἦλιίαν δὲ χαὶ ἐν τούτοις οὐ τὴν ψυχὴν λαμθάνω τοῦ 

προφήτου ἐχείνου, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν δύναμιν 
αὐτοῦ" ταῦτα γάρ ἐστιν οἷς τὰ πάντα ἀποχαταστῆ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΛΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἐογτὰ. » Ηος ἀϊχίπιυ5, υἱ ἰηι6}}} σά πηι5 Ζοδηπαπὶ ἀϊοία αι ἘΠΙΔ πὶ ΠΟΙ. ργορίογ δαπιδοπὶ Δηἰπιδηι, 86 Ῥτορίοῦ 
δυπιάσπι ϑρὶ τἰΐυ πὶ, βίοι! οἱ ἀϊβεῖρῃ}} ἰμμΠ6χούαιΐ ΟΠ εἰδιὶ. Οιομίδηι δι οι ξρίγι ας ΕἸΐδ ἴῃ ΕἸ 580 αυϊάοπι 
ἰΔηίυπι τοι γαἱον δ, δυδῃπθ5 δυΐοπὶ ργβοθϑοῖ δυίο ΟΠ ν Ἰδίυ ὨΟη δοίαπι ἴπ βρί εἶτα, οι διίδιη. ἢ νἱγίαϊο ΕἸΐῶ, 
ἰά6ο ΕἸΐ5δυ5 αυϊάθιη πΠοη εϑὶ ἀΐσίι5 ΕἸ145, Φοϑ πη 5 δαϊοπη ἐϊείυ 5. 681 ἰρ86 6888 ΕἸΐ45. Εἰ οἱ βέγπὶοὸ δἰ] 4υΐ5 
ἐπι! Πφδίυν ΕἸ15, ἰη ογίοῦ 60 Ἅογθο φυοι! ογᾶὶ ἔπ ργίποῖρίο ἀρ διπι, οἱ δὶς ροίδϑί ργοοθάθιβ ἂἱ υἱάδδίυν 
ΕἸϊὰ5 6858 Ὑθγθιμῃ ποι} ρει {πὰ} 4ααϑὶ δι δα θγοϊ Διὶ οι οιαΐαη ρτιθραγαίογαμ, ἂἱ ἴδηι ρορίεει! δά 
βυβοθρι!οῃθη ὙοΓΌΪ μογίδοι!. Εἰ θυ ο ̓ἰρβὰπι 5θηϑι}), βίοαΐ ροιυΐπηυ5, ὁχ ράγίο ἰδἰἰρίτηυ5 σα ρα αὐὶ ἰγδοίανὶ- 

16 16... 15, 17. "8 Ῥφ2]. α., 1, 19. 
35 ΤΥ Παρ. ι΄, 1δ. 15 Μαίλοι,. τν, ὃ. 

(62) Καὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην. Μαϊδο!ν. τιν, 6. 
γυϊχαι., « ραν συ ᾶπὶ ἰογγῶ δυφίμδη)δῖ6. » Ηθιο- 
Πγπλυ5 ἴπ πη. ΜΆι{|ι. Ἰοοιπὶ : ε [στα δηιοιδηὶ 
γοναὶ αἶ65 γα οὶ! , δὲ ρογουϊίι θοπλὶπ}5. (6 ΥΓᾺ πὶ 
Δηδί θην 6, δίνα οπημΐπο, ναὶ ϑυῦΐο, αἱ ὨΧΧ, 
ἐγ πϑιυϊονιπί, ᾿θ 6 6 πὴ δἰ κῃ αἱ ἄρδην. ν Ηυετιυϑ. 

(06) Προευτρεπίσει ὁ Ἠλίας τῇ ἐνδόξῳ, εἰο. 
Οτιφθποβ ἐμ Φοαπ ιν, ἴοι. ν: Εἰχὸς μέντοιγε πρὸ 
τῆς δευτέρας καὶ γέρας Χριστοῦ ἐπιδημίας ἐλεύ- 
σεσθαι μαρτυρήσοντα τὸν Ἰωάννην ἢ Ἡλίαν περὶ 
ζωῆς, πρὸ ὀλίγου τὸν Χριστὸν φανερωθήσεσθαι τὴν 
ζωὴν ἥμῶν. « ΡεοίμἊ6 ργοθα}}}6 6ϑι ἐαἰυγιιπὴ αἱ 8116 
βϑουπάιπι δὲ αἰνίΐονοπὶ ΟΠ γῖσε! δὐνθιίαπι νοι αὶ 
δοδηποϑ αὖυἱ ΕἸΪὰ5, δά τοϑοαηάυπι ἀδ νἱ 8, ρᾶ.}0 
δη θη. πὶ ΟΠ γίβιυ 5. πιδη  [ὁβίϑη 5 511 νἱῖ8. ΠΟΒΙΓΆ. » 
ὕιοῦ νορίαγα5 δἰῖ. ἀυθίιαι ; 564. νδηιαναιη αἰϊογυϊι ἢ 
δἰἤγηαι. Ρυίογεμι ΟΠ εϑιὶ δἀνθηθι πὶ ργοαβ5.556 ἰγ- 
Ρίεσπῃ ΕἸίδην, ᾿ς 65ὶ δυδηποαι ; δἰ ἰδ) ῬΓΟύ551:- 
ΤαΠῚ νόγυπὶ ἰρθυπὶ ΕΠαπὶ, Θοηϑίλη5 ἐϑὶ ΡΓΓΙΙΠῚ, 
οἠμηίαιν 6 Θοιβειϑὰ ργοθαι ἰβδίηια δὲ γοοθρι 551Π}Ὰ 
σοἰαβίβ Ορί Ὁ : ἢ παῖ19 1 ταγὶ 0.) ρΟ55)Πὶν 40] 

Οαἰνίπο δίᾳυς δόθο οι Π εἶθ πο μ}}}}8 βυσουτιὸ- 
τίς ἴῃ τπηθηίθηὶ ν6 556 14π| ΕΠ ἀπι, δοαηπδπὶ 50 ἰοοὶ, 
π66 αἰϊαπὶ ἀοίη 6 νοπΐαγαπι ΕἸ Άπ ἁἰγιμαγθ. 16 
δηΐπη ἰαθοῖαν Μαϊδοἢ. τν, ὅ : ε« Εδ06 660 πλἰ 81} 
νυ θ5. ΕἸ ργορ)ιοίδιη, διηίθαυδπι νϑηΐδί ἀΐο5 θ0- 
τη πὶ μα ση0}8 οἱ ποτ θ}}15; » ἂὶ ἀυΐϊν ἀπῆυδι} ρε]- 
πηι Οἰν͵51 δάνθηίαπι, ἀΐδηλ πιάφθιπι εἰ ΠΟΥΓΙθὶ - 
Ἰοὰὰ ἀἶχι 1 αυΐβ ροδιογίογαπι ἃ ἤθη ΔρροΠ αν} 3 οἱ 
Μαδιαν. χυη, 11, 12: « ΕἸΪὰ5. φιΐδοιη νθμ μα γι8. δϑὶ 
Ρεΐπιυπι, οἱ γϑϑι(ἀδι οχημΐα : θιο0 ἀυϊοπὶ νυῦ5 4υ͵ἱᾶ 

19. [94. χὶ, 2, ὅ. Ἅ0 7.00.1, 11. 5 ΜΆ ἢ. χν, 12. 55 νἀ. 1ὅ. 

ἃ Εἰϊα5. [πὶ νοηΐ!. » Απ ἀδ δοάεπὶ ἀϊεΐ ροιιῖι, ΕἰΪ85 
νοηίαΓυ8 ο5., ΕΠ 85. ὙΠ} Ὁ δὴ ἀρθογιί5 δἰ ρηἰ δὶ 
ροιυ! νβϑηΐβ56 ΕἸ ἀπὶ, ἰγρίσαιῃ 56 }Πσ6ι, ἃπ|6 ΒΓΙΟΓΕΙΙ 
φἀνοηίμ ; νϑηίυγιιπι δἰίδγαπι, νοῦ πὶ οἰ οοὲ ΕἸ πὶ 
Τιοβυΐοι δηῖα δἀνεπίαπι ροβινοπιπὶ ἢ Ἠτθς δγΙα 
ἀϊθρυϊδηίοιη δυσὶ Τογιυ απ πὶ δὲ απίπια, 6. ὅὉ : 
« ὅρΡέγο ᾿μ}υϑιμο 4] μφΓοιίο05, ΕἸΐς φαοηϊ ἰπνδάδγο 
ΘΧΘΙ ΡΠ πὶ, ἰΔη]υδπι ἰπ ϑοᾶπη6 ΓΟργιδβοηία!!, υἱ ΠΙ6. 
ΟΠ ΡΘΥΟΙΟϑὶ μϑιγοοιπθηΐιγ, ργδιαμο θοιη " 
Εἰϊα5 )αμι υθπϊῖ, εἰ ποι οοφηουθτιμιί ομπι. Ἐὸ αἰ : 
Εἰ εἰ υἱιἷς ἀιιαῖνο, ἐἰς ὁδι Εἰΐα5 φμὶ νοπίμγας ἐεὶ. 
Ναμαυΐά οὐκ εἰ ϑυμεὶ ὁχ ορὶπίοπϑ Ργιϊιαρογίοα ο0η- 
δύ ουδι δυλππθιη, ΤῈ 65 Εἰϊας ̓  οἵ ποη ὁχ ργϑιΐσ 
ολιίομα ἀἰνίνα : ΕἾ δοο6 πε απι υοδὶς Εἰΐαπι ΤΙΝ- 
δϑίιοι ἢ 584 δμΐμν ΠΟ ΘΠ ρο ςο515 ΠΠογαπὶ γθυ οϑι]ο 
68. διιΐμνΒ ἠδ ργ πὶ πιοτ6 ἐπποίαΒ, εἰ ἰῃ δἰυ 
ΟΟΥΡι5 ᾿ἰ6γαῖθ. ΕΠ 145 δυϊθιὴ πο δχ ἀθοοβϑίοιι νἱιῶ, 
56} ὁχ {γδιηϑίδι οι! α νθηίαγυβ ἐγαὶ; π6Ὸ ΘΟΓΡΟΙΙ ΓΘ- 
δι ποπάτι5, 46 400 ποῖ! 68ὲ δχαπιρίιϑ; 56 πιυπάο 
γτοαθθιάτ5 46 400 6δι ἰγδμβίλιαϑ; ἤθη οχ ροϑβι  μ}- 
εἴ 0 Υἱϊ85, 864 δχ βιρρίοιθηίο Ριορβοιίι; ἰάδιμ οἱ 
ἴρδα οἱ δι! ποι πίδ, οἱ διιΐὶ Πιοπμ 8. 86 φυοιμοῦο 
ΕΠ 85 δυδηποϑ ἢ 65 Διο}! νοσεπὶ : Εἰ ἴρεέ, ἰῃ- 
αυἴϊ, ρμγαοοάθι ἐοταμι ρυρμίο ἱπ υἱτιμίς εἰ δρὶπίκ 
Εὐα, ποῖ ἴῃ δι ΐπνἃ 6}08, ἢ6 6. ἰπ σάγηδ. {{4 6ΩΙπὶ 
50 ὕπ᾽ δηι 5 58} οὐ) 546 δύ πὶ Πομν5, ΒΡΙΓί(ι5 γΟΓῸ 
οἱ γἱνῖν8 ὀχ ἱϑθουβ συμδγαμίυν ἐχ θεῖ φγαιία, "18 
οἱ ἐδ σίου υ! ἴμ δ όγαν ρόϑϑυμῖ 6χ [λ6ὶ γυϊυπιϑιθν, 
αἱ [Δσίτιηι 651 Γθιγο ἀὁ Μογϑ5 ϑρίγιτα ; » εἱ δὲ τό- 
διιγγθοίίο 6 σανπῖδ, οἂρ. 22. Ηυετιῦϑ. 
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στήσεται, ἵνα ἀποχαταστᾶσι (04), καὶ ἐχ τῆς ἀποχατα- Α 4ιοπὶ ριοίδοίο ᾿ΓΟρίοῦ εἰογία πιδρη τυ ην ἤθη 
στάσεως γενομένοις χωργτιχοῖς τῆς δόξης τοῦ Χρι- 

στοῦ, ἐπιδημήσῃ ὁ ἐν δόξῃ ὀφθησόμενος Υἱὸς τοῦ 

᾿ Θεοῦ. Εἰ δὲ χαὶ λόγος τίς ἐστιν ὁ ἸΠλίας, ὑποδεέστερος 

λόγου τοῦ ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεὸν Θεοῦ Λόγου, χαὶ 

οὗτος ἂν δύναιτο ὡσπερεὶ προγύμνασμα (05) ἐπιδη- 
μεῖν τῷ ἐτοιμαζομένῳ λαῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα γένηται 

χατεσχευασμένος πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ τελείου Λόγου. 
᾿Ἀπορήσει δ᾽ ἄν τις (66) εἰ τὸ πνεῦμα χαὶ ἡ δύναμις 

Ἠλίου τὰ ἐν Ἰωάννῃ πέπονθε, χαὶ τό" « Ἐποίησαν 
ἐν αὐτῷ ὅσα ἡϑέλησαν " » καὶ πρὸς τοῦτο λελέξεται 
ἀπλούστερον μὲν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον, διὰ τὴν ἀγάπην 

συμπάσχεϊν τὰ βοηθοῦντα τοῖς βοηθουμένοις " χαὶ 
Ἰησοῦς γοῦν φησι" « Διὰ τοὺς ἀσθενοῦντας (67) 
ἐσθένουν, χαὶ διὰ τοὺς πεινῶντας ἐπείνων,, καὶ διὰ 

5150}||586η1 Αἱ ΒΌΡΓΆ ἰὈγγῆπιὶ ἀοσείκιηϊ, ηἰδὶ δῷ 

ΕΠΙα [υΐδβαπὶ ργερραγαίί. ΕἸ πὶ ἀυΐαπὶ ᾿ος ἰοσο, ποῃ 

διιϊπηδιὴ ἢυ} 5 Ργορἢοῖςθ, 56 βρί εἰϊυπὶ {Π|π|5 οἱ γἱγ: 

τυΐοπὶ ἱπίογργοίογ. Εδ δηΐμ δύ αυΐ 08 ΟΠ ηἶΆ Γ6- 

β(ἰσοπίυν, αἱ [15 φυὶ γαδευεὶ Γυδτίη!., ὁ δὲ δὰ γὸ- 

δβιἰἰτυτἱοπς φοτία ΟΠ γῖβιὶ οαρᾶοεβ [ἀοιἰ ἐπογίπι, θεοὶ 
Εἰ υ5 ἴῃ φΙονία νἱάεηάυβ Δάγνοηϊαι. δὶ δυΐθαν ΕΠ 8 ς 
σόῦθυτν δἰ πο ἐδἰ., 60 νΕΓθῸ ἰη[δε ιν 8 ἀυοά ἴῃ ργίης- 
εἰρίο ογθᾶπι ἐγ αρυά θδυπὶ 5.5), ροθδὶ! "μι ρυοΐος- 

εἴο, ἰἀπαᾳύυᾶπι δι 605 ΘΧΘΡΟΘΠη08 οἱ οοπηϑυοίδοϊδη08, 

ἴῃ ῬΟρυ]ο ἃ 868 ρᾶγϑίο γδγβᾶγὶ, αἱ δά γογθιπὴ ρον - 
οἰυπι Ἔχεϊρίαπάυιη ἰπβιγυδίυγ. Ὠυθ Δ υἱῖ αὐΐδη 411-- 
αυΐβ δῃ βρίγίτυβ οἱ υἱγίυβ ΕΠ165 αι ἰῃ δοᾶηπθ δγδμΐ, 
αἰϊφυϊά ρεγρεπϑὰ 5ἰηϊ, ἰυχία {ΠΠυἀ 35; « Εδοδγυηῖΐ ἴῃ 

τοὺς διψῶντας ἐδέψων " » βαθύτερον δὲ, ὅτι οὐχ εἴρη- Β 573 0 υρευπάυθ νοϊιθγαηϊ; » δς δὰ ἰὰ ἰπιρὶ!- 
ται" « ᾿Αλλ᾽ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἐθέλησαν ἐν αὐτῷ " » 
ἣν γὰρ ἐπερηρεισμένα τῷ πνεύματι χαὶ τῇ δυνάμει 

᾿λίου τὰ πεπονθότα, ἡ ψυχὴ Ἰωάννου οὐδαμῶς οὖσα 
Ἡλιίας - τάχα δὲ χαὶ τὸ σῶμα" κατ᾽ ἄλλον γὰρ τρό- 
πον ἐν σώματι ψυχὴ, καὶ πνεῦμα, χαὶ δύναμις “ κατ᾽ 

ἄλλον δὲ τὸ σῶμα τοῦ διχαίου ἐν τοῖς χρείττοσιν, 

ὥσπερ ἐρηρεισμένον αὐτοῖς, χαὶ αὐτῶν ἡρτημένον. 
« Οἱ δὲ ἐν σαρχὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. 
Ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐστὲ ἐν σαρχὶ, ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, εἴ- 

ἄερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν" νἡ γὰρ Ψυχὴ τοῦ 
μὲν ἁμαρτωλοῦ ἐν σαρχί ἐστι, τοῦ δὲ δικαίδυ ἐν 
πνεύματι. "Ἔτι δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἂν ζητηθείη, τό“ « ᾿Αλλ᾽ 

ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, » ἐπὶ τίνα ἀναφέρε- 

ται; ἄρα γὰρ ἐπὶ τοὺς Γραμματεῖς ; περὶ ὧν πυνθα- ο 

νόμενοι οἱ μαθηταὶ ἔλεγον " « Τί οὖν οἱ Γραμματεῖς 
λέγουσιν, ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; » ἀλλ᾽ οὐ 
πάνυ τι φαίνεται ὑπὸ τῶν Γραμματέων πεπονθέναι 
τι Ἰωάννης, εἰ μὴ ἄρα ὅτι οὐχ ἐπίστευσαν αὐτῷ (68), 
ἣ ὅτι, ὡς χαὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, συναίτιοι γεγό- 
νασι (6θ) τοῖς τετολμημένοις χατ᾽ αὐτοῦ ὑπὸ Ἡρώ-. 
δου. "Αλλος δ᾽ ἂν εἴποι, ὅτι τό" ε« ᾿Αλλ᾽ ἐποίησαν ἐν 

αὐτῷ ὅσα ἐθέλησαν, » οὐκ ἐπὶ τοὺς Γραμματεῖς, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν Ἡρωδιάδα, χαὶ τὴν θυγατέρα αὐτῆς, καὶ τὸν 
Ἤρώδην ἀναφέρεται, « ποιήσαντας ἐν αὐτῷ ὅσα 

εἶτεγ φυϊάδπι γοβροηἀθυί(υν ἃ γϑίϊοπβ πο ΔΌΠΟΤοῦΘ 
6ἃ αὐ δυχι πὶ ργθδπῖ, ργορίον οἰναγ  δῖοπὶ, ο0ς 

Γυπὶ αυδὲ αὐὐυνδηίυν τη] 8 δῇθοὶ ; αἷς βἰφυϊάσπι 76- 

508 5: « ῬΓΟΡΙΟΓ ἰηβτιος, ἱπέσπη 8 Γαΐ, εἴ ργορίον 
ἐβυσίθηΐοβ, Θϑυγὶϊ; εἴ ῬΓΟΡΙΟΥ δ Εἰ6η.68, 5.41} ν᾽ 

ΤΕΒρΟΠἀθὈΐ ΙΓ συ ΓῸ δοευτδιΐίυβ ἀϊοσίαιη ὩοΩ 6886 : 

« δε ἔδοογμηι οἱ φυδοιηφιθ γοϊυοευηὶ ἴῃ 60;ν 

68 Θηἷπῃ 4υδ πιϑ]ὶδ ἰοἰεγαθαηΐ, βρί γα οἱ υἱγίυιὶ 
Εἰς ἱπηΐχα ἐγϑηὶ ; δοδηπίϑ πἰτηίγυπιὶ δοΐπια 48 

ΕΠΪΔ8 ποθ θγαῖ; [ὈΓίΔ566 Ὑ6ΓῸ οἱ σΟΓΡ5 ; 4.10 

ὁπἷπὶ ἰῃ ΠΟΓΡΟΓΕ δηϊπ)ὰ εδὶ, εἰ βρίγια8, οἱ νἱγιὰβ:; 

ΔΙἾΠΟΡ γ Ὁ 511 ΘΟΥΡα8 ἰῃ πιο! οτίθυ8, φυδεὶ 8 ἰη- 
πίχυπι, ἃ" ἰἰβαυς ρεπάθηῃϑ : « Ουἱ δὐυΐδπ) ἰῃ ΟΔΓΩΘ 

5681, 060 ρέδσογ ΠΟᾺ ροββυπί. Υοβ δυΐθηι ἴῃ σἄΓη8 
Π0η 655, δεά ἰῇ βϑρί γἰἰα : δὶ ἰαπιθῃ ϑρίγίιυ8 θεἰ ἰ)8. 
υἱαὶ ἴῃ νοὶηϑ "3. ν Ῥϑοσαιοῦ 8 δηΐπὶ δι ἃ ἴῃ ΟΓΏΘ 

δῖ ; [1511 ἀυίοιη, ἴῃ βρίγιιυ. Ουΐ οἱ {Πυὰ αυθεῖ 

γμοίοδβι, δ αυεμηδπι ἰά ρεγι ποδὶ : « ϑειὶ [δεοτιιηὶ 

ἴῃ 60 φυϊδουπαυδ νυϊυδῦυμ!; » ἂη δὰ βογίυαβ, 46 

αυΐθυι5 ἀϊδβοῖρυ!ϊ ἰῃαυΐγθηῖθ8 ἀΐσοῦδπι ν᾽ : ε« Ουϊά 

ἜΥρο ϑοεῖνα ἀἰουμ!, φυοὰ ΕἸ .πὶ ορονίοαί ργίμηιῆι 
υϑηΐγα 1. » δεὰ πο τη} ἃ δοληηὶ υἱαθπίαγ ἃ ϑογυΐ5 
1Π]οία πι814, πἰϑὶ [οτίδ856 αυοὰ {ἰἀδπι οἱ ποη ἰἃ» 

ΡΒυδγυηῖ; νοὶ οδἰΐδηι φυοί, [1ῖὰ αἱ ἃ ποθ βυργα αἷ- 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 
πλ05 : « Εἰ δἱ ναἱεῖβ δυιβοίροτγο, ἴρβε δϑί ΕἸ1λ5 4αΐ νοπίυνιβ 6βί. Θυΐ παθδὲ ἀῦτγεϑ δι ἰθηθὶ, δυσίαι, Εἰ [ε66- 
τὰμὶ οἱ χυδηία νοϊιαταηΐ. » Αάμιυς Δυίοπὶ υἱάδδιην8 ηυοά αἷϊ : « Εἰ {δουγυπὶ οἱ ψυδιία νοϊυδγυηῖ,, » 
αὰ 4υοπὶ τείοείυν : υἱγιπὶ δὰ ϑεγ}ὰ5 ἀὰ αὐυΐδις ἰηιογγοβαηῖοβ ἀϊβοῖριη! ἀΐξερδπὶ : ε θυἱά 
δτροὸ ἀΐσυηι Βογ δ 7.» ϑ64 ποη ἰμνθιίηνι5 ΔΙ φυϊὰ ράδόιππ Τοληπθιη ἃ Βογί θἷ8, ηἰδὶ ογίδν 4018 ποη ἐγδα]- 
ἀορυπξ οἱ. Αὐλ ηἰδὶ (ογίθ, αιοιὶ δι ρεγίαβ αἰχίιθ5, 500} ἤυδγδηὶ [Δο1} ἴῃ 118 αὐ ἐπ τι Ηογοίδβ οδεηΐ. 
ΑΙΐὰΒ ἀὐϊοηὶ ἀΐοῖς, αιοι! αἷι : « Εἰ Γεξογαμι οἱ φυδηία νοϊαδγυμ, » πο δὰ ϑογῖθὰ8 γείδγεὶ, δε δὰ Ἠθγούεμ, 
οἱ δὰ Ηογοιίαιοηι, οἱ ἐ!Παιτη δ᾽υβ : ῥτορίοῦ μος δυΐοπι φαοά δο4υαγ ς « 51. οἱ ΕΠ αΒ Βοιαίπἰβ ρϑεϊθίαν ἃὉ 

85.61 ΠΖοῦη.1, 4. 35 Μδ1}). χυι, 14. "5 ἤοιη. νεῖ, 8,9. δ}. χυπ, 10. 

(64) Ἵνα ἀποκαταστᾷσι. ἴϊὰ πι58. Η, εἱ Β., ἰὰ Ὁ γοῦντας » εἴα. (πη ἤφο τῇ Νονὶ Τοβίδπιθηι ᾿δτί 8 
οϑὲ : « ἰἰξ 4ΐ γϑβι (1 Γποῦῖ! : ν ἴ1Δ ἰηγ. ἐπ Ἠαι- 
ἐααπι, χιχ, 29: Εἰ δὲ δύνασαι νοῆσαι τὸν Λόγον ἀπο- 
χαταστάντα μὲν μετὰ τὸ γεγονέναι αὑτὸν σάρχα, καὶ 
ἀποχαταστάντα, ἵνα γένηται ὁποῖος ἣν ἐν ἀρχῇ πρὸς 
“ὃν θεόν, Πος αϑ8ῖ, « Γτοϑι[ὰ{π|π|.» Θαρά ἰάεξίτου ἃ ΄τ16 
ποίδιιγ, αυΐα Δοίϊναπι 50! ναγῦο δῖος 5 69} ὰ- 
εἰοπδηι ἰοχί σοστγαρὶν ἐγθαυμι. Ησυετιυ. 

(08) Ὥσπερεὶ προγύμγασμα. ὶβοῖοΣ γοϑἐ πὶ 
ΡΓῸ προγυμναστής. [ν. 

(66) Ἀπορήσει δ᾽ ἄν τις. Ὀοά. Υλιῖς., ἀποχωρή- 
σειε δ᾽ ἄν τις. --- [,π|.. 564. ἰαψα χατὰ τό. Ενιτ. 

(61) Καὶ Ἰησοῦς γοῦν φησι" «Διὰ τοὺς ἀσθε- 

Ῥατβοι,, ἀκ. ΧΙἧΠ, 

ἤθη ΒΑΡΘαπίαΡ, δχ ΔΡΟΟγυρο Αἰΐψιιο ἐνδηρειίο ἀ6- 
ΟΡ 6588 ἡ οδην8, ΄υδιία πλα! 8 οἰγουπηίεγα- 

Ἄπιυῦ Οἴἶπι, αἱ χ Οεἰδϑὶὶ ἀδόγειο ἀΐβοῦγε εβί, 
θέον. ραγί. 1, ἀϊβιίποι. 15, νεὶ 6 Νονὶ Τεδιδηιοιμὶ 
Οχορ γίδι5 χοἰ 7586, φιιοα α[[88 εἰίδηι φοἸμ [650 
ἰηΐγα οὈβογναθέηυβ. ΠυΕτΤιυ8. Μ 

(68) Εἰ μὴ ἄρα ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν αὐτῷ. ἴιἃ 
ΘΧοπΠΙρΡΙΑΓ αἰϊφυοα ᾿αθιι 556 βοίμι5. ΜδίαΠπι. ΧΥΗ» 11. 
Υυ!δσὺ ἰορίταγ : χαὶ οὐχ ἐπέγνωσαν αὐτόν. 10. 

(69) Συναίτιοι γεγόνασι, εἰ ἰπίτα δούεηι πυπλ.ν 
καὶ γὰρ ἔοικδ σύμψηφος γεγογέγαι, εἰς. Υἱάθ 
ΠΙογοιν απ ἐπ Δ αμπι. 

9 



1090 ΟἈΙΟΕΝΙΘ 4109 

οἴυπι 681, ἐσϑυβαπὶ οἱ ᾿ρ5ὶ ργυυδγαηι [}}8 4.8: δάγεγ- Α ἠθέλησαν. » Καὶ τὸ ἑξῆς δὲ, διὰ τό" « Οὕτως ὁ Υἱὸς 

δυ8 Θυ πὶ ΡοΟΓΡΟΙΓΔΓῈ δι1508 6ϑὲ Ηογοίθβ. ΑἸΓοῦ γόγο 

εἰχοῦῖι γόγρθὰ ἢαο "᾽ : ε« ϑ6ἀ [δεσγαμΐ ἰῃ 60 αυξοιη- 

αι νοϊπδγιηῖ, » ἤθη δὰ ὅογθα5, δε δ Πογοια- 

ἄδην, ἱρβίυβηυς ἢ] Δα), οἱ Πδγοάθι αυὶ « (δοδγαιΐ 
ἰῃ 60 φιδουησυδ νοι ΓΆ ἢ], » 6558 γοίεγοπάὰ, ΟΘυοὰ 

Δυΐεπὶ 564 Ὁ [118 οχργοβϑύπι Ὑϑγθ 5 "ὁ : ε 5ὶς οἱ 
ΕἸ 5 Ποιηΐῃΐο ράββυγιιδ 681 ἂὺ δἷ8,» 8( 56γ. θὰ5 το - 

τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν, ν ἀναφέ- 
ροιτ᾽ ἂν εἰ μὲν τὸ πρότερον διὰ τοὺς (70) Γραμματεῖς" 

εἰ δὲ τὸ δεύτερον, ἐπὶ τὸν Ἡρώδην, καὶ τὴν Ἡρω- 
διάδα, καὶ τὴν θυγατέρα αὐτῆς, καὶ τὸ δεύτερον" χαὶ 

γὰρ ἔοιχε σύμψηφος γεγονέναι ὁ Ἡρώδης τῷ τὸν Ἰη- 

σοῦν ἀποθανεῖν, τάχα χοινωνούσης αὐτῷ τῆς κατ᾽ αὖ- 
τοῦ ἐπιξουλῇς καὶ τῆς γυναιχὸς. 

[ογτὶ ροίεδβί, 8ὶ διὶ ϑοῦιθαθ 4φιοαιθ τοίογίυγ ἰὰ φυοὰ ργοθαϊὶ : 8ἱ διιίθὴ δὰ Πογοάναι οἱ Ηογοάϊλάδις, 

δἰυ5406 ΠΠ14πὸ; δὰ 608 4υθαυδ ροβίθγὶ 8 ̓ιοῈ ΓΘίδυ ΠΡ : τηοτιΐ βϑὰ οἷπὶ δεδα ΟΠ βοΠϑἴ556 υἱδοίυγ ἤθ- 

τοάθβ, οοηϑβεῖα [υΓίΔ586 {ΠΠΠ05 ἀχογθ, οἱ διγυοίδγυπι δάγθγϑαβ Ομ γδίαπι ἰηϑἰ ἐΐάγαπ) ραγίϊοἶ να. 
Ῥὲ ἱμπαίϊοο. 

ὅ. « Εἰ οὐπὶ νϑηΐβϑοιὶ δὰ ἰυγυᾶπὶ, δοοοϑϑὶὶ διὰ 

578. οὐπὶ ποιὸ φαηΐθι.8 ργον οὶ υἴι18 ἀηι6 ουπι, ἀἷ- 

66η5: θ)οπιΐπ6, πηϑογογα ἢ]10 πιθ0 "7. » Ουἱ πηδ]α (016- Β 

γΤαηΐ, δογιπῆσυθ ργορίηφυΐ, οὐπὶ ἰυγ} 8 γογϑδηίαῦ : 

ἰάδο δὰ 1|108 ἀδβοδπάϊί 6ϑυ5, ροβίᾳυδπι 68 4υξ 50- 

Ῥγᾶ τυτθαβ8βυηϊ, δἀπλϊ ἰδίγαν!!, υἱ αἱ ργΟρΙΟΓ πλοῦ- 

ὕοδ δηϊπιαι εἰοιἰποη.68 Δβοθηογα Ὡ0η Ροβϑυηὶ, 

Ῥοείψμιϑηι δὶ 608 6 δυρογιὀγίθυβ Ἰοοἷ8 Ὑεγθυπὶ ἀθ» 

δοθηθοῦῖί, δὐὐυνοηίαγ. Αἱ αυξνηοπάσπι δὶ φυογυπὶ 
τ ΓὈοΓυ ολυβᾶ 11 ογοάδηί, οἰ ὕγΓῸ βϑπίίδίθ βυ8 Γ6- 

ουρεταηάδ ογοηὶ, 4] αἰὐνεγβαπὶ νο]οίυἀϊποπὶ ρα υη- 

ἴα; φιογυπὶ αυίοπὶ οᾶυβα ρτῸ ἷβ 4}}} ἰᾳ [δοΐδηϊ; 
εβηιυτίο, γοΓὈΐ φγαιία, ργὸ [Ι͂Δπη}]0 ; ῥγὸ 0, τοζα- 

ἰυ8; Ρῥγὸ Β]1, δγο ἰβγπδροριβ; οἱ ΟΠ διιδπηθθα ὕγΓῸ 
[ἐπιΐηθᾶ 808 ΡΓΟ]6; δἱ πυπη6 « ἰιοτο0 φοηΐθα8 ργονο- 

Ἰυϊυβ δηΐα δυπ), ν» ῥγὸ ᾿ππαιΐοο Π]10. ϑίηγ] δυίΐθῃ 
ἀϊδαυΐγοδ ἐοαυδηάοηδιη ϑεγναῖοῦ Βροηίθ, πεῸ 400- 

Περὶ τοὺ σειηνιαζομέγου. 

« Καὶ ἐλθόντων αὑτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν 
αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων" Κύριε, 

ἐλέησόν μου τὸν υἱόν. » Πάσχοντες, ἢ οἱ τῶν πασχόν- 

τῶν οἰχεῖοι μετὰ τῶν ὄχλων εἰσί" διόπερ, ἐπὰν τὰ 
ὑπὲρ τοὺς ὄχλους (71) ὁ Ἰησοῦς οἰχονομήσηται, χα- 
ταδαίνει πρὸς αὐτοὺς, ἵν᾽ οἱ μὴ δυνάμενοι ἀναθαί- 
νεῖν (72) διὰ τὰς χατεχούσας τὴν ψυχὴν νόσους ὦφε- 

ληθῶσι, χαταθάντος (15) πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὑψη- 
λοτέρων τοῦ Λόγου. Ἐξεταστέον δὲ ἐπὶ τίνων μὲν 
νοσημάτων οἱ πάσχοντες πιστεύουσι χαὶ ἀξιοῦσι 
περὶ τῆς ἰδίας θεραπείας " ἐπὶ τίνων δὲ περὶ αὐτῶν 
τεροῖ τοῦτο ποιοῦσιν, οἷον ὁ ἐχατόνταρχος περὶ παι- 

δὸς, χαὶ ὁ βασιλιχὸς περὶ υἱοῦ, καὶ ἀρχισυνάγωγος 

περὶ θυγατρὸς, καὶ ἡ Χαναναία περὶ δαιμονῶντος τέ- 
χνου θήλεος, καὶ νῦν ε ὁ γονυπετῶν αὐτῷ ἄνθρω- 
πὸς ν περὶ υἱοῦ σεληνιαζομένου. Τούτοις δὲ συνεξε- 

πάσεις πότε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὁ Σωτὴρ, χαὶ ὑπὸ μηδενὸς 

4υδπὶ τοξᾶπία αἰΐψυσπι, ρυϊδ ραγαϊ γιΐουπι βαπαὶ ; Βα (ἡ ἀξιωθεὶς ἰᾶται, ὡς τὸν παραλυτιχόν - αὗται γὰρ ἐπὶ 

δηΐπὶ ουγαιίοη}68 ἴῃ απὰπὶ ΠΟ] (28, ΠΙῈΡ 86 οἱ 60Π)- 
Ῥαγδίϑβ, οἱ ᾳφυὶ γοοοπάϊίδηι 'π τηγϑίοσί ο βδρί θη ἰ8πὶ 

τὸ αὐτὸ συγχριθεῖσαι ἀλλήλαις αἱ θεραπεζαι, χαὶ συν» 
εξετασθεῖσαι πολλὰ τῷ ἀχούειν δυναμένῳ τῆς ἐν μνυ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 
οἶδ, » του βου 6 η|6Γ ἀἰϊεϊ(αν, 5] ρυϊπιαπι δά βογίθαβ ρεγιῖποι, οἱ ας δά δογίθαβ8. 51 δυΐαπὶ ργίπιυπι δὰ Ηεγο- 
ἀδιη, οἱ Πογουΐδάοπι, οἱ Δ] απὶ οὐυϑ; οἱ βϑοιμάμπι δὰ 'ρ805 : πᾶπὶ ἱηγθηίίυν οἱ Ηογοάθβ ἰῃ πηογίε Ὁ γί βιὶ 
[υ͵886 σΟΠ56.115. οἱ ΟἸ}}}5 ἰ0π|}8 6}0.5. 

ὅς. «ΤΙ ἢΠ0 ἰοιηροτθ, ἀδβοθπάδηία δθθα ἀ6 πηοηία, Δορ 6551} δὰ δὰπὶ οπῖο, οἦυ5 ροηΐθυβ ργονοϊυίυ5 ἀϊ- 
αοη8 : Βοιμηΐπο, μι ΐβεγεγα ἢ]10 πιθο, αυΐ ᾿απλιῖουβ ἐδὶ, οἱ πηδὶα ραίταγ. ΑἸ ψαοιΐο5 ἐμαί οδαϊὶ ἴῃ ἰβπθῆι, 
εἰ αἰἰϊφυοιίαβ ἐμ ἀ4υδηι, δἱ οὐϊα!! θυ ἀϊβείρυ}}5 ἰαΐπ, δὲ ποη ροϊποναπὶ δἤΐοαγα δυπι. » Οἱ ραιϊαπῖν, λυϊ 
4υἱ ραιϊοηιίυτ) ἀυπμοϑι οἱ δαπὶ, οὐπὶ Ρ] 66 [306 πῆι, Ποη ἴῃ πιοπί6. Ργορίθγοα ρορυ] οαυθὰ δὰ αἰβρθηβα- 
τἰοιαπὶ ἀδοθπι δ ̓υπηαπᾶπὶ, αυδϑὶ ἀς πιοηῖα ἐχοθῖϑο ἀἰνι 8115 : 4:6πιδαπιούππι ἀἰβεϊρυίοτυ πὶ εἰθοίογαδι 
οοπβθα θη πι 856 δγαίία δϑοοη ἴῃ πιοηίοιῃ ὀχοδίϑαηι, οἱ ἰδὲ 86 {ϑηϑίογιηαυῖ ἰπ ρ]ογίαιη δυϑιῃ. Ναὶ 
Ῥγίυβ φυϊάοπι ἀδβϑοθηϊι, ργορίογ ἰδπογαμίθβ 86, δὶ ἐπ ΠΠΠΑιθην ᾿πδηδπὶ : οὐπὶ δυΐοπὶ (ἀοα5 [Γὑογὶϊ εἰ8 
μοίυ8, ἀμεἰϊ 605 Δ4 ποιἰεἰδηλ αἀἰνὶ εἰ 118. δ0α5, ι ἀΐσαηι οὐ Αροβίοϊο. ε δὶ διιΐθιὴ πουΐπηυ5 βοοσηαπι 
οϑγηθι ΟΠ ἰδίαι, 566 41 1101} ΠΟΥΪπλ5. » θεβοοηαϊ! ογαὸ δὰ {γθαπ), υὐ αυὶ ποὴ ροίογᾶης δδοδηιοὸ 
ΤΌΓΒΙ) ΡΓΟΡΙοῦ ἰῃ ἢ γιη (8165 δι πηᾶγαν βυδυμπ), ργοοοτιῦ ἃ0 60. Εἰ απὸ ΟΥΖῸ ΠΟῚ δοοθϑβίββοὶ 8. 
δυπὶ Ποπιὸ σαπίθυ5 ργονοϊίυ5, ἀἰοσθηβ ; ε θοπιῖπα, τηΐβογογα {{ΠΠ0 Π|60, » πἰϑὶ οὐπὶ ἀἰβο) ρ}}}8 5815. αἰδοί5 
νθηΐβ8οι δά ἰὑγυδπ). (οπδί δι απύπιη δὶ δαίθιῃ ἰπ αυΐθυ5 φυΐάαπι ἱμΠ γι δι10}8 αυΐ ραιαπίαν ογεάανὶ, εἰ 
ἀδἐρτεοδηίαν ῥγο 808 βϑίυϊθ, δυϊ ἰαηφαμὶ Πππηυτγίπι γδϑιϊ τη 1} 6}1}8, οἱ ϑαῃδηίατ; ἴῃ 40}}}8 ὐυί6πὶ ἰρ5ὶ υΐ- 
ἐεπὶ 4ιὶ ραιϊυπίιτ ποθὴ δοία! ἢθο, ργὸ εἶδ δυυίδην 40] ἰδεϊαμπί ; υὐρυΐϊα οαπίαν 0 μΓῸ ρύθγο 500, γόφυϊμ5 
ΡΓῸ 4ΠΠ|0, ἀγο ἰβγπδροξιβ ριῸ ἢ}, Οναπληοθα ργὸ ἢ]ϊὰ δυὰ νεχαί, εἰ ἤὐης αἱ φαηΐι5 ῥγονοϊυυγ ΡνῸ 
{ὁ 800 ᾿υπδιῖοο. ὐη [ν5 Ομ δἰ ἀδι4}}18 οἱ {Π|ι4, φαδηλο ἃ 56 πηθίῖρ80. ϑϑίνδιοῦ ἰδ! ἃ πα} γορδίιϑ ἕὰ- 
πδῖ, δἰουϊ ρδγαϊγίίοαι ουμ αυΐ (γί φίμ!α οἱ σοῖο Δ208 μι ἰμθγιι αΐο ὨΔΡοραῖ. [ρϑ8 δπίθ βαϊνϑίομθθ δὶ 

"5 Μαιἢ., χυι, 12. 4 1011. 57 10]4., 14,15. 

(9) Εἰ μὲν τὸ πρότερον διὰ τούς, εἰς. ϑῖς οὐά. [12π| 6708, οἱ βδουπάμυμ δ ἴμ808. » [46 εἷ6 [6- 
Ἀ.: δ Ηο]πι., εἰ μὲν τὸ πρότερον διὰ τοὺς Γραμματεῖς" Πα ρῷ οοη] οἷο : εἰ μὲν χαὶ τὸ πρότερον, ἐπὶ τοὺς 
εἰ δὲ τὸ δεύτερον ἐπὶ τὸν Ἡρώδην, εἰ6., πες «τὸς Γραμματεῖς " εἰ δὲ τὸ πρότερον, εἴο. Ἡσετιῦθβ. 
οοὐά. γαιϊσαηυ8 οἱ Ταῦ πίλπυϑ8. ---- Πσὰ}5 πηοπάοϑβυϑ, 
9 4.0 ΗΝ} Ἰάοπθοιιπι 406 88 Θχίυηάογα : αἰϊψαϊά [νὸ 
πΟ 18. ἴῃ νοίογὶ ἱπιθγργθιδίίοης ργαβϑίαϊ! αι, Ἰἰοοὶ 
οἱ ἰρβὰ βϑρα [αἱ δοϊβϑίπιδ δῖ, δῖος {|ὰ 88. Πδβδὶ : 
« Ῥτορίογ ᾿οο δυίοπι ηυ0ἀ βεαυΐίυν, δὲς οἰ Εἰ εις 
ποπιϊμὶς ραι(ἰϑίιιΓ αὖ οἷδ., ΘΟ ΒΟ] θηῖοῦ ἀϊεί(ν : 8] 
Ρυϊδηυπὶ δ βου 858 ρουιπαὶ,, οἱ μος δὰ ϑειῖραβ. 5ὶ 
δείοιη ρεπυϊη ἃ Πεογοάσπι, οἱ Ἠεγοαίΐδιίρῃ, οἱ Ιἰ-- 

(71) Ὑπὲρ τοὺς ὄχιλους. (οάεχ γαιίσϑιιαα, περὶ 
τοὺς ὄχλους. 

(73) Ἵν" οἱ μὴ δυνάμενοι ἀναθαίνειν, εἰς. Οτὶ- 
ξθιν68. [Νο1}}}. 20 ἐπ μοι : « ῬοΙΤΟ «μιᾷ πο νδ]6- 
ὕδηὶ ἰιὶ φυΐ ναγὶ 8 ὡγοιδιϊοιΐδυ5 ἰαθογαίναπὶ,, ἐπ 
τηοηϊὲπὶ Ομ δούπάογα, ἰἀοἶτοο ἀσδοδιάϊ, οἱ νοηὶϊ δὲ 
605 εν ἀογδιπὶ ογαηΐ. » ΠτΕτιυϑ. 

(15) Καταδάντος. ὕομοχ Ταιίηὶ, καὶ ἀφέντος. 



410] ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΚΕΌΜ ΤΟΝ 5 ΧΠῚ, 10 

στηρίῳ ἀποχεχρυμμένης σοφίας Θεοῦ καραστήσουσι Α ἱπέ 6 Προ γα νο]εῖ, Πεὶ οἶγοδ γἈγΙῸ5 Δι πιογαπι το" 8, 
δόγματα περί τε τῶν διαφόρων περὶ τὰς ψυχὰς συμ- 
πτωμάτων, καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς θεραπείας αὖ- 

“ὥν. 
Ἐπεὶ δὲ νῦν οὐ περὶ πάντων, ἀλλὰ τοῦ ἐχχειμένου 

ῥητοῦ πρόχειται ἐξετάζειν, ἴδωμεν τροπολογοῦντες 
τίνα δυνάμεϑα εἰπεῖν τὸν σεληνιαζόμενον εἶναι, χαὶ 

τὸν ἀξιοῦντα περὶ αὐτοῦ πατέρα αὐτοῦ, χαὶ τί τὸ πί- 
πτειν τὸν πάσχοντα οὐχ ἀεὶ, ἀλλὰ πολλάκις (74), ὁτὲ 

μὲν εἰς πῦρ, ἐνίοτε δὲ εἰς ὕδωρ " καὶ τί τὸ μὴ δεδυ- 
νῆσθαν αὑτὸν ὑπὸ τῶν μαθητῶν θεραπευθῆναι, ἀλλ᾽ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ " καὶ γὰρ εὔλογον, εἴπερ πᾶσα 
νόσος, χαὶ πᾶσα μαλαχία, ἃς ἐθεράπευσεν ὁ Σωτὴρ 
ἡμῶν τότε ἐν τῷ λαῷ, ἀναφέρεται ἐπὶ τὰ ἐν ψυχαῖς 

διάτορα τυμπτώματα, ὡς τοὺς μὲν παρετοὺς τὴν 

δογιπάυδ σα Γδθἀογ}) ΓΔιΪοπ68 ἀσξογοία ἀθοϊαγὰ- 
θυηῖ. 

4. Αἱ φυρῃΐδπι ΠῚ 46 οἵηηΐθι5, βοὰ ἀθ ργωβϑιι 
ἰδηΐυ!η 000 απ ΠΟ 8 ἀφαεηύυμη 6ϑὶ, υἱάθϑηλ 

ΠΙΙΕΠΊΠΔΠῚ 6556 ἰυπδιΐουπι), ργοῆυδ 60 τοφϑηίοπὶ 1}- 

Ἰΐὰ5 ραΐίγεαι ἱγοροϊοφίεθ ἀΐοαγα ροββυπιι8; φυϊά 

φφιο ἢ ΠῚ 5ΟΠΊΡΟΓ, 86 586ρ6 σαύογα, αυδηδοηυθ 
ἴῃ ἰρποπ), αἰφυλπὶο γερὸ ἴῃ δᾷυδῃὶ ; αυΐά ἰίδιἢ ποἢ 

ἃ ἀἰβοίρυ} 8, βεὰ 8} 'ρ50 βοίυπι δεβϑὰ ροίυΐ586 58- 
Παὶ ; Π8ΠῚ δὶ οἵῃμηΐδ πιοῦθυβ, οἱ αάνθγβα ναϊοίαάυ, 

αυκ ἴσης ἰοπιρογὶβ ἰῃ ρορι]ο οὐυγαγνΐϊ! Θογναῖοῦ π0- 

βίον, δ νδυγὶοβ δηϊπηοόγιιη 57 5 πιουῦο5 γοίδγυ!υΓ, 
τδιίοηΐ σοηβοΠίΔηΘ πὶ Θϑί ρ6Γ ρΔΓΔΙγΕ605, ΔΠΙΠΊΟ ΤῸ- 

ψυχὴν, κειμένην αὐτὴν ἔχοντας ἐπὶ τοῦ σώματος πα- Β' πηΐ3805, οἱ ᾿λοδηίοπι ἴῃ σογρογο, 86 γθβοϊυίαπι Π8- 
ραλελυμένην δηλοῦσθαι διὰ τῶν παραλυτιχῶν " τοὺς 
δὲ τυφλώττοντας περὶ τὰ τῇ ψυχῇ μόνῃ θεατὰ δηλοῦ- 

σθαι διὰ τῶν τυφλῶν, καὶ εἶναι τυφλούς “ τοὺς δὲ 

χεχωφωμένους πρὸς παραδοχὴν σωτηρίου λόγου ση- 

μαίνεσθαι διὰ τῶν χωφῶν. ᾿Ανάλογον ἐχείνοις ἐξετα- 

σθῆναι δεήσει τὰ περὶ τοῦ σεληνιαζομένον. Ἔστι δὲ 
τὸ πάθος τοῦτο (75) ἐχ διαλειμμάτων ἀξιολόγων ἐπι- 
τιθέμενον τοῖς πάσχουσιν, ἐν οἷς οὐδὲν διαφέρειν δο- 

γεῖ ὑγιαίνοντος ὁ πεπονθὼς αὐτὸ παρὰ τὸν χαιρὸν 

«οὔ μὴ ἐνεργεῖν αὐτὸν τὴν ἐπίληψιν. Τοιαῦτα δέ τινα 
εὕροις ἂν περί τινας ψυχὰς συμπτώματα, πολλάχις 

θῖν 6 5 δηΐπηαιῃ ἀεί ρτιτί ; ΡῸΓ οἴδ005 ἰοπὶ ἱπάϊοδτὶ, 
οοοϑυὲ ΓΟΥΘΓᾺ 6856, ΄4υἱ οἶγοδ ΓΟβ 501} ΔΠΪΠΊ0 ΠῚΔ- 

πἰοδίαβ οφεουϊζίαηι ; φαΐ γ6ΓῸ 86 5δ)υϊατὶβ ϑογπηοηΐς 

βυδοδριϊοποαι Οὐβανἀυθγιιδῖ, ΡῸΓ βυγάοϑ εἰφοϊῃοιτὶ. 

Οπυθη θη. 6 ιιἷ8, 415 δὰ ᾿υπαι [οὐ π ρεγιϊπεηι ἐτᾶ- 

τηϊηδη 8 ΘγὩϊ. 18 Δ016Π) αἴεείυ5 ξερτοίοβ Ρ6Γ ἴῃ: Γ- 
Υ8}}Δ ποι} Ἔχίρυδ ἱμνδάϊι, ἴῃ αυΐνυβ πὶ} ἃ 8πὸ 

υἱάείυγ ἀἰδγγο φυΐ 60 Ιαθογαῖ, φυλπάο ἢυπο νἱ 46} - 
οεἴ δρ Ιορϑία ποῦ δογγὶρίι. ΤΑΙ θ8 νοΓῸ πηογθ 5 1Δ- 

ΒΟΓΔΏ6Β Δηΐπιοβ ἱῃνθηΐαβ, 4} δθρα ἱπ σλϑί!δίο 
4|184ᾳ06 νἱγίυμδυ5 τοοῖα νδίαγα ογοϊυπίαν; ἀοίπάδ 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΙΡΆΕΒΤΑΤΙΟ. 

ΔΙ᾽ κότα γυπὶ ἰῃ ἰάϊρϑυπι ΘΟΙΠΡάΓαι8 οἱ ἀἸβοῦβ885, τ}}}18 οἷβ φαΐ ροβϑιιηὶ δι ΐγ δυβοοι ἰίαπὶ ἴη πιγϑ ογῖο δᾶ 
Ρἰεπιΐαπι Πεΐ, ἀορπιδίᾶ ἀοπιοπβίγθυπι ἀθ αἰ ἴογρη 18. ̓πΠ] γον Γιατὶ Ἀπ πηα οἱ 6 πποήο βαἰ να 0 η 5 6}18. 

4. δε φυοπίαπη πη ποη εἶδ οπιηΐθυ5, 864 ἀ6 ργοροδί(ᾶ υὑἱοιοπθ βοῦιηο δδὲ πη ΐ, υἱάθδπι8 πιογα 6 Ὁ 
Ῥυγίπηυ πη 4.6πὶ 6580 ᾿υΠπαιϊου πὶ [λ1η6 ἀἴσα γα ρΟ551Πη08. : ἐδ π.8 φυδπὶ Θχἰβεἰπιοπλυ8 ραΐίτθιῃ οἦυ8 τορᾶπίθηι 
ΡτῸ 60: (6Γ(Ϊο αυ}}} ὁδὶ οϑίθγ μαι! θη 6! ΠΟῚ ΒΘ ΠΊΡΟΥ, 56] Γγδαιιθηίαρ, δἰ] 0168 αυϊάθαπι ἢν ἰζηοπὶ, 4}1}- 
ποιΐθβ διιΐθηὶ ἰὴ 44υλη), οἱ 4υ] 68ἱ χυοιὶ πη πη ροίυΐι ἃ εἰδεϊρυ! 15 ΟἸγὶβαὶ 8δπανὶ, 86ι1 ΔΒ ἴρβο θυπιΐηο 
ἐδιι. Νϑηι οἱ δῖ 68 γϑιῖο. 8ὶ φυΐάδπι οπιπἷδ ἰδηβαογ οἱ οπηηΐβ ἰμῇ γιηΐ [85 αιιᾶπι βαπᾶνὶ ϑαϊνδίογ ἰὰπο ἴῃ 

Ροριιΐο, γείεγυμίαν δὰ ἰῃ γι ιλ685 Βρί τ 14165 Δηἰπηλγυπὶ βδουμάσηη αἰ δγοπἶλ8 ραβϑ᾽ομμπι, τ δοία!05 ηυἷ-π 
(ἐπὶ δ ΐη)0, εἰ ᾿Δοαπίθπὶ ΠΦΙ Θἢϊ68 Δ ἾΠΙΔΙῚ ΒΌρΕΓ ΘΟΓρΡυβ, ρΑγΑΙ γι008 8ηΐΠ0 ΧΙ ΒΕ! ΘΠ 08, ΟἸδ005 Δυΐδπι. 
ΔΌΪη0 6588 4υἱ πιδηι6 584 ΠΟ. σοηδίἀογαπί 4006 ᾿υϑίαπι 651, τ] ἰη)υδίαπι  διγάοβ δυΐδηι δι ΐ πιο, 48] ΠΟΠ 
δυηὶ δὰ βιιβεαρίοπθπὶ βα] υἱάγίαπι γι θΟγυ πὴ ρϑγαιὶ ; δοου παι δὰ ΘΟμνοη θη 8 δϑΐ αἱ ἀδ [απϑιϊο0 γόψαϊτα- 

( τοὔνεχεν ἱερὴ" χιχλήσχουσι τὴν πάθην, Αἷϊ Ατείαυπ, 14) Πολλάκις. ὕμπυβ σού ας Παρδὶ πλεονάκις. 
15) Ἔστι δὲ τὸ πάθος τοῦτο, εἰς. Θ ποβξουπηθδ 

ΤΟΟΓΌΟΒ5 ἰμ ΠΟπΙἑ πὶ ΘΟΓρΡΟΥΙ 18 σί Πα Γ ΥἹ ΓΙ θυ18 5015 
απ ἐγούϊυν, σεληνιασμοί, οἱ 411} [15 ἰαθογαπί,, σε- 
ληνιαχοί, ἀϊεὶ ροβϑιπὶ; 56ἀ [ΙΓ ο5ἱ ἴογα, ἀφιποπί οὶ 
δὲ ορἰἰοριϊεὶ ᾿τ8 ἀρρο!]απίυν. γειῖυ5 γα θη, αιδίῃ, 
δἱ θεα8 δηπυογὶί, οἰΐπι 6 (6 ποθ γ8. ἴῃ [106Π} ργοίεγθ- 
τππ18., ἰἰγοὸ Απιμοίορίαταπι τν : Τὸ δὲ ὅμοιον χᾶν 
τὴν σύνοδον ἣ πανσέληνον χαθυπερτερήσωσιν, ἥ 
διαμετηρήσωσιν, ἢ κατὰ μόνας τὴν σελήνην, ἢ σελή- 
γης φάσιν ἔς τινα λυούσης χατοπτεύσωσι, μανιω- 
δεις, ἐχστατιχοὺς, πτωματιχοὺς, ἀποφθεγγομένους 
ἀπεργάζονται. θεὶπάς υἱνὶ ὁ ὀχοιπρῖο ργοόθὰγα νυ ]ῖ, 
μοπιῖθ. φοι αγαπὶ ρῥτοίεγί 4} ἐξαιρέτως ἐσεληνιά- 
σθη. Ριφείριι ἅυ16π) ἐπιλήπτους,, 560, υἱ ροΒίο νυ! Ὁ 
φοῖδλ5 ἰοοἃ 6βὲ, οδάμθοου, Υοὶ οϑάϊνοβ, 06 6ϑί, 
πτωματιχούς, Ἀρρε!!ατὶ σεληνιαχούς ἀ80 γοηϊ!, ΑΥ- 
ιοιίθογυβ : Προστίθησι δὲ τῷ ἀποτελέσματι χαὶ 
νόσον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν π᾿ χαλουμένην" 
ἀνάχειται γὰρ τῇ σελήνῃ. Φασὶ δὲ χαὶ τὴν νόσον 
«αὐτὴν οἱ ταίδινς ἀναχεῖσθαι τῇ σελήνῃ. « ἘΠΙοἰοἢ- 
τ νΌγῸ διογα! πηοῦῦυπι φυοηιθ, 4] βδοοῦ, υἱ 
Ρἱυτίπνπι Δρρο ἰδίαν, αν θυ; Ἰυ πῶ ὀπίπι δορορίυϑ 
τδίονιν. θϊουμὶ διιίθπι νοίογοθ πυγθυπὶ ἢυπο θη: 
αὐἰθιοηάθηι. » ἰδίάογυβ 110. χ Ονφ., ἂρ. 1 : « (ἃ- 
ἀυου5, ἃ σαάοπάο ἀϊειυ5, ἰά 6ϑι, ᾿υηδιΐοι8, 60 αυοά 
φογῖο απ ἰθηρογα ραιἰδίυγΓ. » Δοχέδι γὰρ τοῖσιν 
ἐς τὴν σελήνην ἁλιτροῖσιν ἀφιχνεῖσθαι ἡ νοῦσος ̓  

1. 1, οαρ. 4, γε] αυοά τῶν ἐπιλήπτων τηρεῖ περιή- 
δους (σελήνη), ἐξ ὧν ἡλίου πλέον ἣ ἔλαττον μετα. 
λαμδάνει, κἱ ἴπηυῖι σαίοπι8, 0. 1... 1)6 ἀΐοϑιις ἀ6- 
οΥΕΙΟΥ. : « Βοτυτ αυὶ 6οΙ}}4}} πογθο Ἰδυονδηΐ δ8ὲΓ- 
γαὶ ρογοάο9 ({1|8} ρεοιὶ ρ᾽υΒ πλίμυδνο 5018 ραΓιἰο. 
Ῥαϊ;» νοὶ οἱΐδιαν φυρὰ 

ἴρεε θοις πιοπιοταί ἰδὲ ΡῈΡ ἰοπιροτα πῷ 
οποθρέιιπι, [αἰϊδ φιόπι φῶρα τμῖπα μτο[μαϊ!, 

τ Δυοίοῦ οβί ϑδγοηυβ βοῦ, βδπΊπ). 6. δ8. ΗοΟ ρΟῦτῸ 
Μαιιαὶ [ος0,, οἱ 6. 1ν, γν. Φᾷ, ἰυπαιίου5, Ν᾿ῸῸΝ ῬἉ 

ογγίδοα αἀἰοίίαν, μοο οδί, αἱ ἀτροηΐ! ΕὙ]]Ογὰ 8 Μ δεεί. 
1. ᾿ς Ο. 11, δ)ά νϑγθαπι, ε 40} οχίγα ἰοοῖδ, » δυρρία 
« ἀερῖ!, » φυοά ἰηῖγα ἀοπλιπὶ σομ πες 56 ΠΟΙ] Π085 
δοῖ, ριορίον δαιμονιασμόν αὐὸ ἀϑίαθαϊυγ,, Ορ ΟΡ δὲ: 
Ρογιηἰβίυ πη. 18 Γἀγί 5.15 6, ἀ6 φυο 0.0. ν}}}, 21, 
ἐν οἰκίᾳ οὐχ ἔμενεν. Αἱ {ωυυῤονίουβ ἀ6 )ῖδα νἱν δ. 
υγαῖςθ ρογίιιι8 ἴθ Ουπεηκόπίατ. ἐπ ταπο. λὰ Μαιιβ. 
'Υ, 2, δβοιϊεπείαπι ἰδῆς ουπίιαϊ, ργοθαίψυδ 2 
ἸῸΝ ϑγγίδοο ΠΟἢ β0η8Γ6, «ε οχίγα ἰοοἰᾶ, ν ᾳυρά ἀϊΐ- 

ΟΟΓΘΙΙΓ, ΝΙΝ ὩΣ, βοὰ τϑοιαβ. δχροποπάσπι 
6586, « ἢϊυπὶ (δε ; νὰ δαΐθηι Ἰαηδιΐοο5. ἀρρεο τὶ, 
υοά ἀοπιογι ἰός ἰατογα ἃρί(ιὶ οθηβοθι δι. 
ὁμῶς 8651: "δά αι Αγαῦ5 παραφραστιχῶς, ΜΔμ}}.. 
ΧΙ, 15 : « Οἰῆ ἀδιηοθηθ 6581, εἱ νοχδίυγ ναΐ 8 ἴῃ 
φεϊποίρὶἰβ ριοιππίογυπι. » ἤσετιυϑ. 
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φυλ5ὶ Θρ]ορδία αυλίδηι, ο4 ποῖηρα 4υὰ Δ0 δηΐπηὶ Α νομιζομένας ὑγιαίνειν ἐν σωφροσύνῃ χαὶ ταῖς ἄλλαις 

φουτυγθαιοηΐθυ5 οὐ, οογγίρι απίυγ, οἱ 40 60 βίδία 

ἀοοϊάμη!ί, 4110 5ίατο νἱἀθθαηίιν, οἱ οτρᾶ βθθου}} μυ}05 

{]]εΐαπι τοϊφυδϑαι6 ουρὶἀ 4.658 γορίυμίιτ, ΕοΓβὶς 

ἴδ ἜΓ6Ὸ πιἰπίτη6 9 ΌΘΓΡΑΥΘΙ 5, δὶ ΒΟπλΐ 68 6) 5πηοαὶ 
αυἱ ἃ « δρί τυ] 05 ποαυϊιῖα ἰη οΟἸΘβιθι.5 38.» 

ἀο)οἰαπίυν, βρίγ, αἱ Δ ἀϊοᾶπι, ᾿υπῃδίϊο98 6558 

ὁἰοδ8, οἱ ρέγβθρα πη] 86 μδῦθγα, 400 86 ]]166ὲ ἰ6π1- 

ΡοΓα δηΐπιο8 "Πόσα ρογίυγ δι Οη65 οἱ δἤεοίιβ ἰῃ- 

νδάυπι, οαάδπιο5 ποηπυπαυδι ἴῃ ἰσῆθαι ἰηἤϑιηπιλ- 

εἰοηαι, φυληθο, ἰυχία 68 48 ἰη 0566 Παθοπίαν "ἢ, 

« λἀι]οτᾶηιο8 576 4ιδδὶ οἰ θαπυβ βυσοθηβθυβ ἃ 
Πλυπηῆα δὰ οοοιἰοποηὶ ΔπιὈυϑιϊ; » αἰϊφχυδπάο ἰῃ 

ἅ4υδηι, φυδηὰο τὸχ οπιηΐυπι 4υ] ἰη 8415 δυπὶ ἀγα- 

ΟΠ πὶ, ἃ ΓΟδρ γα οη18 ᾿ἰθοτῖδις αυὰ ἔγυ! νἱἀθθδη- 

ἅπΓ, 608 πῃ Ῥγοίιηάυ πη δυσίν πηϑῦὶ8 Ὠυπιδη:5 
νι ἀο)!εἶι, ΝΟ δ δυΐίοηι δὰ οἀπὶ αυλη) δυροῦ ἰὰ- 
πδίϊοο ῥγοίυ ϊπιὺδ ἐχροβιοηθπι, ργοάεγὶ! 8 φυὶ ἴῃ 

δαρίεπιία ἀδ ἠι511 φυϊάδηιν Φαυδὶ δι6 εἰ οοπβίδη- 

εἰα δἷῖ ὁ : ε ΝΆΓΓΔΙΪΟ οἱ ΒΕΠΙΡΟΓ δϑὲ βαρ θῃίία; » 46 
115. δυΐδπιὶ φυογὰπι 8 }ρΓγὰ πιθπιϊηΐπηι8 ὅ : « διυ!υ5 

δυίοτῃ βίου πᾶ τπηυαῖυγ. » Ας ἰπ [δι18 υϊάθπὶ 

ο)υδιηοὐΐ ἱπηρμείυ8 ποίδγε ᾿ἰςδῖ, χυὶ ἃ ἢΐ8 οἰΐαπ ἃ 

ααΐθυ ἰεν (459 δογυηὶ δὲ ἱποοπβίδηί δηϊπηλάνογβα 
ΒΟΩ 6ϑ,, ἰδιιὰ65 οχίογηα δ Γ ροϑδἰηί ; 8460 υἱ ρ]θηΐ- 

Ἰυηΐυπι ἰῃ 115 6556, γ6ὶ ργοροιῃοάυπη) οογῖ8 Ρ]6η}1}- 

πἰυη) ργθηυπιίδη!. Θαοά 8υιθη) ἴῃ [18 ἸυΠπηὸπ 6850 

νἰδυμ 651, οἱ Ἰυπδη ποοίυγηαιη 6δῖ, ποὴ ἀϊυγηυη), 

ΤΟΓΒ05 ᾿πΠ Πυἱπ| ΘΟΓΏ88, 60 ὕ8686 ἀοίϊοίοη5, ἀυ ἢ 
4.04 νἱἀδυδίυν Ἰαπιθη 6588 ἴῃ 15, ἢ0}}10 πιοὰο δ0Π- ἐ 
ϑρίοἰδίαγ. Αἷν δυΐθι ργΟρίοΓ (8416 φυϊάρίαη), Θρ 16 - 

Ῥϑἴδπὶ Ἰυπδίϊουιπὶ ΠΠΟΤΌυ πὶ ΔΡ ΡΟ] ἀνθυϊηὶ ἤθοπο, αφυὶΐ 

Ταλθὰ5 ποπλῖπα ῥγί παι προβα γι, ἰρ56 δηϊπιδά- 
Μγί68. 

ὅ. Ῥίον δυίοπι Ἰυηδίϊοὶ 15 δὶ ἰογίβ886 δηροὶυβ 

Ἃυ 1116 ομεἰφὶς (δἱ πιοάο οὔμποπι Ἰυμηϑηδπὶ ΔΗ πΊᾶὰΠὶ 

ἀρεταῖς, εἶτ᾽ ἔσθ᾽ ὅτε ὡσπερεὶ ἐπιληφίᾳ τινὶ τῇ ἀπὸ 
τῶν ποθῶν λαμδανομένας, χαὶ χαταπιπτούσας ἀπὸ 

τοῦ ἑστηχέναι δοχεῖν, χαὶ σπωμένας περὶ τὴν ἀπά- 

τὴν τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ τὰς λοιπὰς ἐπιθυμίας. 

Τάχα οὖν οὐχ ἂν ἁμάρτοις (16) λέγων τοὺς τοιούτους, 

ἵν᾽ οὕτως εἴπω, πνευματιχῶς σεληνιάζεσθαι, κατα- 

βαλλομένους ὑπὸ ε τῶν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις πνευμα- 

κιχῶν τῆς πονηρίας, » χαὶ χαχῶς ἔχειν πολλάχις 

παρὰ τὸν χαιρὸν τῶν ἐπιλαμθανομένων τῆς ψυχῆς 
αὐτῶν παθῶν’ ποτὲ μὲν πίπτοντας (77) εἰς τὸ πῦρ 

τῶν πυρώσεων, ὅτε γίνονται, χατὰ τὰ λεγόμενα ἐν 
κῷ Ὠσηὲ, « οἱ μοιχεύοντες, ὡς χλίθανος χαιόμενος 
εἰς πέψιν κατακαύματος ἀπὸ τῆς φλογός" » ποτὲ δὲ 

εἰς ὕδωρ, ὅτε ὁ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασι 

Β δραχόντων χαταδάλλει αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐλεύθερον δο- 

χεῖν ἀναπνεῖν, ἐπὶ τὸ εἰς βάθη τῶν χυμάτων᾽ τῆς θα- 
λάσσης ἧχειν τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου. Συμόαλεῖται 

δὲ ἡμῖν τῇ τοιαύτῃ περὶ τοῦ σεληνιαζομένου διηγή- 
σει ὁ λέγων ἐν τῇ Σοφίᾳ περὶ μὲν τῆς τοῦ δικαίου 

ὁμαλότητος “ ε Διήγησις εὐσεθοῦς διὰ παντὸς σο- 
φία " » περὶ δὲ τῶν ἀποδεδομένων " « Ὁ δὲ ἄφρων (78) 
ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται. » Καὶ ἔστι χαὶ ἐν τοῖς τοιού- 
τοις ἰδεῖν ὁρμὰς συναρπάσαι δυναμένας πρὸς ἔπαινο; 

τοὺς μὴ ἐπιστάντας αὐτῶν τῷ ἀνερματίστῳ " ὥστε 
εἰπεῖν ἂν οἱονεὶ πανσέληνον εἶναι ἐν αὐτοῖς, ἣ παρ᾽ 

ὀλίγον πανσέληνον. Ἴδοις δ᾽ ἂν πάλιν μιμούμενον (19) 
τὸ δόξαν εἶναι ἐν αὐτοῖς φῶς, οὐχὶ φῶς ἡμερινὸν 

τυγχάνον, ἀλλὰ χαὶ φῶς νυχτερινὸν, ἐπὶ τοσοῦ- 

τον (80) λῆγον, ἕως μηδὲ δοχοῦν φῶς εἶναι ἐπιθλεπό- 
μενον ἐν αὐτοῖς γένηται. Εἰ δὲ οἱ πρῶτοι θέμενοι τὰ 
ὀνόματα τοῖς πράγμασι διὰ τοιοῦτόν τι ὠνόμασαν 
τὸ τῆς ἐπιληψίας πάθος σεληνιασμὸν, ἢ μὴ, καὶ αὐ- ᾿ 
τὸς ἐπιστήσεις. 

Πατὴρ (81) δὲ τοῦ σεληνιαζομένου τάχα ὁ λαχὼν 

αὑτὸν ἄγγελος (εἴτε πᾶσαν λεχτέον (832) ἀνθρωπίνην 

ΥΕΤΌΒ ΓΝΤΕΆΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
πιι8. Εδί ΟΓβῸ ρϑ 580 ἰνδδ6 Π)Β 4:10 ἃ τη ] οὐ θὰ8 δὰ ἀδίεγίογα, ααΐδ π}}}}} ἀὐ τὶ ἃ 58η}3 4υὶ μδιυγ Πο6, ἰπ 
ΔΘΙΏΡΟΓΟ 4υᾶπ0 πυη Ορογᾶῖυν ἴῃ 110 ἰρθὰ τηυϊαιίο. Ἑδθεῖ δυΐθη) ᾿υνθηὶβ 1 ΠἸ γηδΞ δηϊ πα ἰπ αυϊθυπάδηι 
Βιοπιϊηΐθυ8, 40] [ΡΘ4ΌΘΠΙΘΓ Οχἰ δι πηδηΐυν 58 ΐ 6856 ἰῃ σαϑί (4.6, τοὶ τη βοτὶ ογάΐα, οὲ υἵνογα δοοιιπά μη) [05{1- 
τἷξ νοϊυμίδίθη. ΑἸϊφυδι ο δυίθη) 4υδ58ὶ φυδάλη ΘΟΓΓΟΡΙΟΠΘ Βρ γι 8. 8  υὐνὸ μα νταν φοπιργοδηάυπίῃΓ, οἱ 
εαὐυπὶ ἃ 60 5ἰδίυ Ὀοπὶ ἰῃ 400 8ι8γ6 ρυϊαθυηῃυγ, οἱ ἰγδηβυθγιυπίυῦ δά βοάυοιοηδη) βθου Ἠυΐ5, οἱ δά 
οαἰδγ5 ΘΟΠΟῸΡ βορηιἰ8 ΘΆΓΠΔΪ6Β. ΕὈΓΒΙ Δ Π ΠΟ ρΘΟΟΔΌΪ5 δὶ ἢ) υβπιοϊ ]οτηΐπο8 ἀἰχογίβ, (υἱ ᾿ϊὰ ἀϊολπι), 
ΒΡ ΠΑ ἸΠΟΓ ᾿υπαι! 008 6886, 411 ἀο εἰπῇ ἃ « 8Βρ  γἰ }}0 05 πο 40}}}15. ἴῃ σΟἸΘβιϊθυβ, » οἱ πηδίθ μιαθδπὶ ἔγθ- 
αυθηῖογ ἴῃ [δπηρογα 4110 ΘΟΙΙΡ ΓΟ Ομ 5ἱ {γι ἢΐ ἃ ρϑϑϑίοηὶ θυ8 μη ἰ ἢ]98 ΘΟΓᾺ1, δὲ οδάσηϊ ἴῃ ἴσπαπὶ ἡποθπάϊ!, 
ανδπθο « δά γλπία5 (βου αἷϊ 0566) ἰπηὶ δίουι οἰ να πὺβ ᾿ᾳη8 ἀγάθηβ. » ἢ} π5πι|ο} ἀυΐεια Ποπιΐπ65 ἰπ- 
τεγάσηι οαδιηὶ ἴῃ δαιδη), φυϑῆάο ΓΕχ ομμηϊαπὶ αἱ δυηῖ ἰῃ Δηυἷ8, ἀγοο, ἀδ)} οἷῖ 609 ἃ ΠΠθαγίδίο δηϊπιῶ ἰα 

Οἰιπάστῃ βυεσίυυπι πιϑιῖβ, ἰὰ δβῖ, ἴῃ πιϑὶὰ ρδβδί πη Υἱ[85 8108 ἰΝπ 8 πῶ, 408 πηδτὶ 8551} }]8ιυγΓ. ΟὐτΩ- 
τιβπάδι δυίοπ) ΠΔη0 Ποβίγδπὶ ἀ6 ἰπαιῖϊο0 ἐπ αΓργαίϑι!οπαπι, αιοά ἀΐοὶ! ϑαδρίεμεία, 46 οοπδιδηϊία αυΐάοπι 
αδιὶ : « ϑαρίβηβ βίου! 80] ρεγιηδηεῖ; » ἀδ ἱποοπβίδηιἃ δυΐοπιὶ ρθοσϑίογὶβ [1 : ε [η8ἰρίδη8 δυΐοπι βίοι! ἰυπᾶ 
ἰπιπιυίαίιιγ, » Εἰ δι νἱάθγθ ἰη (4008 ἱπηροῖίυβ ᾳυοβάδπιῃ 4υδ5ὶ ὀρογιιπὶ ΒΟΠΟΥ ΠῚ δυθζοροια, ἰἰὰ υἱ 5υὺ- 
τροτα ροβϑίηὶ δὺ οί ἰδ 68, ἃ} εἶδ ἰδπηθα Ποπ "8, ἀυὲ ποβοῖυμν Θσου (πὶ ἱποοηδίδηιί8πι οΟ7- 
αἷκ δογυπ). γ᾽ 465 δυίοπι 608 πϑἰαἱ ἰίαγαπηι, οἱ φυοά νἱάορϑίιγ ἴῃ οἷβ ἰυπιθη, ἱμνοηίυῦ ΠῸΠ 6856 {ππ|6ῆ 
ἀϊαληαηι, 564. ποοίαυγησπ), οἱ Ἰαηᾶτα, οἱ ἰδηάίι λἱμαἱ, οἱ πος υἱάδδιιν ᾿υπιθὴ 6586 οππίηο, φυοὰ οχίδιὶ- 
πϑθδίιγ ΠπΊθη. 

ὅ. Εογδβιϊδῃ ἜγβῸ δηραὶ8 40ἱ ΒΟΓΙΪ 5 65ι Ἰυπαίϊσιπι ἢ πὶ τα]ο μὰ ( δὶ ἰδπιεη ἀἰοοπάυ τ ὁδὶ Ομ πθ πὶ Δηἷ- 

.38 ΕρΠ68. γἱ, 13. δ ΄Οβοα νει, 4. " Ἐοὶ!. χχυιι, 12. 5 106. 

(10) Τάχα οὖν οὐκ ἂν ἁμάρτοις , εἰς. Ηἰογοηγ- 
λ15, ΤΠ60 ἐγ Δοίυ5, Βαϊ γηνΐυ8. Ἡυξτιυβ. 

(71) Ποτὲ μὲν πίπτοντας, αἰ. ἘπιΠγπιΐυ8. 
(18) Περὶ δὲ τῶν ἀποδεδομένων"«ε Ὁ δὲ ἄρρωγ,» 

εἰς. ΤΠΘορ γ]λοῖυ 8. 
(79) Ἴδοις δ᾽ ἂν πάλιν μιμούμενον. 1ιὰ εοἀά.᾿ 

ἀηρίοδπυ, γα οληυ8 οἱ Ταγιπἰλπυβ. Αἱ Εορίι5, 

μιμουμένων. δεῖυ5 ᾿πΘΓΌΓΟ5, « υἱά68 δυΐθπη 608 Πιὶ- 
πυΐ ἱκόγυιῃ, » οἷς. δα μειούμενον. 

80) (οάοχ αμίυ, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον. 
81) Πατὴρ δέ, εἴς. ὙἹάα Οτγιρεπίαποταπι [1}.1:, 

φυφ5ῖ. ὅ, ἡ. 28. 
(82) Εἴτε πᾶσαν .εχτέον, εἰς. Υἱὰς Οτγίφοιθ 

ἰηΐγτα ἐπ Μαιιἢ. χνῖ, 10. 
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ψυχὴν ὑπό τινι τετάχθαι ἀγγέλῳ), ἀξιῶν ὡς περὶ Υἱοῦ Α Δηφεῖο 4] ἰουΐ δυνά απ| 6856 ἀϊοοηάαπι 651) δαίπιο- 

τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν, ἵνα αὐτὸν ῥύσηται, μὴ δυνη- 

θέντα ἀπὸ τοῦ ὑποδεεστέρου λόγου, τοῦ ἐν τοῖς μαθη- 
καἷς, θεραπευθῆναι ἀπὸ τοῦ πάθους. Πνεῦμα δὲ ἄλα- 
λον χαὶ χωφὸν τροπολογητέον τὰς ἀλόγους, χαὶ πρὸς 

«πὸ δοχοῦν χαλὸν ὁρμὰς, ὑπὸ τοῦ Λόγου ἐχθαλλόμε- 

γον; ἵνα ἃ τέως τις ἐποίει ἀλόγῳ φορᾷ νομιζόμενα 

ὑπὸ τῶν βλεπόντων χαλὰ, μηχέτι μὲν πράττῃ ἀλόγως, 

χατὰ δὲ τὸν λόγον τῆς τοῦ Ἰησοῦ διδασχαλίας. Ἐχ 

τούτου χαὶ ὁ Παῦλος ὡρμημένος εἶπεν " « Ἐὰν ἔχω 
πίστιν πᾶσαν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν" » οὐ γὰρ ἕν 
μόνον ὄρος, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἀνάλογον αὐτῷ πλείονα μεθ- 
ίστησιν ὁ ἔχων πᾶσαν τὴν πίστιν. ἥτις ἐστὶν ὡς 

χόχχος σινάπεως᾽ ἐπεὶ ἐξουθενεῖται μὲν ἡ πίστις (85) 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ βραχύτατόν τε χαὶ εὐτελὲς 
εἶναι φαίνεται " τυχοῦσα δὲ γῆς ἀγαθῆς, τουτέστι ψυ- 

χῆς, τὸ τοιοῦτον σπέρμα παραδέξασθαι χαλῶς δυνα- 
μένης, γίνεται δένδρον μέγα, ὥστε οὐδὲν μὲν τῶν 
ἀκπτέρων, τὰ δὲ ἑπτερωμένα πνευματικῶς πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ χατατχηνοῦν δύνασθαι ἐν τοῖς χλάδοις 

τῆς τοιαύτης (84) πίστεως. 

Ἤδη οὖν παραστῶμεν χαὶ τῇ λέξει, χαὶ ζητήσω- 
μὲν πρότερον πῶς σεληνιάζεσθαι λέγεται ὁ ὑπό τι- 

νος πνεύματος ἀχαθάρτου, καὶ χωφοῦ, χαὶ ἀλάλου 
σχυτούμενος, χαὶ χαταθαλλόμενος, χαὶ διὰ τί παρώ- 

γυμόν ἐστι τὸ σεληνιάζεσθαι ἀπὸ τοῦ μεγάλου ἐν οὐ- 

ρανῷ καὶ δευτέρου μετὰ τὸν ἥλιον φωστῆρος, ὃν ἔτα- 
ξεν ὁ θεὸς ε εἰς ἀρχὰς τῆς νυχτός. » Ἰατροὶ μὲν οὖν 

τὰπι πιοάϊουπι ἰΔη4α8π) ρΓῸ {]]0 ἀῤργθεϑηβ, υἱ οὐ 

βᾶπεῖ, δυὐυ8. πιογθαην γουρυηι ἰπ[ογία5, φυοά ἴῃ ἀΐ- 
βορυ 8 εβὲ, συγαγα πη Ροίυογϑί, ϑρίγ πὶ διίοτα 
ταυζιηι οἱ δυγάυπη ἃ Ἅογῦο ἀδραΐδυπι, οσας05 ἰπ ἰὰ 

φυοά "οηΐ δροοίεπι μιανεῖ ᾿πηροίυ8 6886 ἰΓορο]οβί 
ἀϊοοπάυμ δβι; υἱ αυα 4υΐθ Δπιοα Βοπὰ ἃ βρεοίδηιϊ- 

Βυϑ. ογοάϊ8 οὥοο ἱπιροῖυ φογεϊνδί, οἃ ποη διηρ υΒ 

δἷθα γαϊΐοπθ βογϑὶ, βεά Ἰυχία τδιϊοπθη) ἀροίγί δ 

265. [πὰς Ραυΐαβ «ἀ ἀϊοεπάμηι δοποϊϑίυ8 68. ὃ : 

« 81 παθυσγο οἰμηθπι ἢ οπὶ, ἰἰὰ υἱ πιοηίθ8 ἰγϑρβίε- 

ΤΑΙ ; » ποη ὑπυη 577 οπὶπι ἰΔυιυπιπιοάθ Π101}}- 

1οπι, δα ᾿ΠΠ1ὺ8 ἰηϑίδν ρίαγο8 ἰγδηϑίογι φυϊ ΟΠΘῺ 

Πάοτ μα ε!, 488 5ΓᾶΠῸ βἰπδρίβ βτη}}18 6ϑὶ "; ἤάεβ 

αὐυΐρρα δ ποιηἰηΐθιι8, ὨΪ}}}} Δ, οἱ να!άθ ὀχίσυυπι 

Β αυϊάρί πὶ 6 Υἱ]8 υἱάδιυγ 6556; ἃ οὐπὴ θοπ απ Ὠδοίᾶ 

ἐδὶ βοίυπι (Δί πιδπὶ Υἱ εἰ 1661) φυοά (416 5δϑπηθη γος 

γϑϊδδὶ δχοίροτα, ἴῃ πηϑϑηδηι ΔΓΡΟΓοῖη ονδάϊι, αἱ πυ}- 

ἰυπὶ φυϊάοπι ἐσ 15. 488 4115 οἀγθηῖΐ, δὶ 418. δρίἰυ 8» 

Ἰΐι6ν ἰπβιγαοία οἱ! νοϊμογος ἰπ υλυδπιοῦ! βάεἰ τ8- 

τοΐβ ηἰ ἀυ]ατὶ ροβϑίΐ. 

6. ἦλπι υϑτο εἱ δὰ 'ρφὰ υϑῦῃδ διἰἐπάδηυβ, ἃς συῶ 

γϑιηυβ ργίπιαμι 4υ8 γαιίομα Ἰαπϑιίίου8 6886 ἀἰοδίυγ, 

ουἱ ἃ βρίγίία αἰίψυο ἱπιπιυπάο, οἱ βυγάο, εἰ την 

γοῦιῖρο οἱ ᾿οποῦγω οδππθππίαγ, ἃ0 ἐ046 ἁΠλϊρίίυτ, 
οἱ φυδιηοθγοῖη τρογθ8 [16 ἃ παρηὰ ᾿Π|8 ΘΟ οϑιὶ, οἱ 

ἃ 5016 αἰίδγα ἰαπιραάα ποπιδη ἰγαχὶὶ, φιιαδὶ οοπδιϊ υἱξ 

θου8, « ὧὖἱ ργρδββοῖ ποοιῖὶ δ. 9 θ6 γογὰπι ΘΓΩῸ ΠΆ. 

φυσιολογείτωσαν (βὅ), ἄτε μηδὲ ἀχάθαρτον πνεῦμα (Σ ἰυγὰ ἀϊδρυϊθηὶ πιραϊοὶ, φυΐρρα φυΐθυ8 ρογϑυδϑιηι δὶς 

ΨΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

τοϑπὶ ΠΟΙ ἰδ 80 ΔΙ 0 Δη 6610 σοι υἱᾶπι, 4υ 85] 50} ΔΙ '780 Ρ81Γ0) ρϑίοτ Βυϊιβπιοῦ! Ἰαπϑιϊεὶ ἀρρε!]δίαν, 
ἀδργθοδπβ 4ιιδ5ὶ ὑγοὸ ἢ]ϊο πιθαΐουπι ἀηϊπάγαπι, αἱ ΠΙΡΟΓοΙ οαπὶ αἱ ποη Ῥοιϊοϑὶ βῃδτὶ ἃ ρϑββίοπθ ρ6᾽ ὙΘγθυ ηὶ 
μη} ἀϊδεϊριίογυπι ΟἸΓῖϑι]. 51 δυΐθπι εἰἰοπὶ πιυτυπὶ Οἱ βυγα πὶ ἀφιποιίααι ᾿η 16} αὶ τπογα]ογ οροτίεῖ, 

ἀϊείπνυβ φυοπίαπι ἰρ56 ἱπιρθδίιιβ ἰγγαιίοπα"}}}8, χαΐ θοΠΪ ερθοΐεπὶ νἱάθίαγ πα θόγα, πιυΐυπὶ εἰ βυγάυπι ἀφπι0- 
. 

πἷπην 6βὶ ἀϊοθ πάυν!, αὐοὰ 8 γ γθὸ δχρϑὶ τ ΟἸΠτῖϑιΐ βοϊυς : φυοπίαπι [16 4υἱ 18}}8 65ὲ, πες νἱάει )υδίυπι, 

γεὶ ἱπ)τϑίαπι, ΄συδπ)δἀπιοάμ πη οὐδοΌ8 ; πες τοοὶρὶ! δἀπιοπίοπεπι ἀϊδοϊρυϊοτυπι ΘΟ γίβι!, φυριηδάπιοάιιπι βυγ- 

ἀυ5. Ἰ460 ορυ8 68ι οἱ Ομ γίβιϊ βογιγοπθ, υἱ αυΐ Δοϊοθαὶ ἰγγαι ΟΠ Ὀ}}} ρτγοϊαιίοπα αυδ μυάγαπίαν ἃ υἱάθηἰ- 

Ῥ8 θ0η8, δην ἠδ οϑίθῸ βίῃ σγαϊοπα ποι 894. ϑδουπααπι γογδαπν ἀυΐοπὶ ἀοοίτίπα ΟΠ γί δι], ἀἰ 1 οἾ165 δυιηὶ 

δὰ βαπαπάυιη Βυΐαϑηηοάϊ ραββίοηδϑ, ργορίογ αυοὰ [οΥιϊῖου ἀδ)οἰαπίαν ροβίχυδπι ἐβοῦῖπι δὰ ψυθ Ρυϊαρνδηίυῦ 

ὕομᾷ, εἰ βϑί ὀρεῦδιίο αυθ ορεγαῖιν ἴῃ 1118 τπα]α, οἱ εἷς τηϑβῃὰ οἱ [ογι18 ἐπίογ οὐμηΐα π)α]ὰ, αἱ ποτὶ δ 581- 

το ]δέι!Γ, ἢ6 6 ΘΧρ ΙΔ" ἃ ρϑιἰοπίθ, πο δχθαὶ, πἰβὶ ρῈγ οπμῖΩ ἤδοτη οἦυ8 4υὶ ραβϑῖοπϑβ [}} υϑηλοάϊ 5818 Γ3 

Ὠογογῖ!, Εχ οπιηὶ δυΐπι θ 6 πιοηΐθ5. πυιδιμοά! ἰγδηβίδγαπιυγ. Οπιπὶς δυϊοῖι {65 φΥΔη0 5ἰπδρῖ5 ΟΟΠΊρᾶΓᾶ- 

ἴυτ, βίου! ροιοδί Πονὶ πηδηἰδδίαπι ὁχ ἐ0 φιΐάοπι απο Βογ δἰ τυγ : ἐ δὶ παθυθεῖ 5. Πάθπι βδἰσαὶ ργϑιμιπὶ δἰ πὰ- 

ἰ5, ἀΙοοεῖβ πηοπεὶ πυΐο : Τεδιβὶ μΐηο ἢ], οἱ ἰγπβίθῖς. » Αρυὰ Δροβίοϊυπι δυίθπι : ε δὶ πὰ θυ ΓΟ ΟΠλ6ηὶ 

εἰδπι, ἴ{ἃ αἱ πιοπί68. ἰγϑηβίεγδηι. » [160 ἀρ ίίγοῦ 4ιοιΐδπι οἴη 5 β468 ξγΆη0 5ἰπαρίβ σοπιραγαίατ, αυο- 

πἴδπι οομἰοιη εἶτα αυΐϊάδπι ἢἀ685. ἂν μοι! πίθυ5, οἱ τηοάϊουην 8]1αυ ἃ οἱ ΥὙἹ16 ἃρραγοῖ, εὐπὶ γΈΓῸ ζοπδέζυ- 

ἴυπὶ [Γυοτῖϊ θοηδπὶ 301 τη8η}, ἰά 6ϑϊῖ, γοοίϊ μοι ΐ 8 [Θγγϑ πη), ΒΘ ΒΊΘη 
Ρϑῃηΐβ 4υΐάδπι ποπιο, ρέμπϑιΐ δυΐθιη αυἱ διμΐ 5ρ|γ118}} 

6. 56ι) φυοηΐδπι ὁροτίοι εἰ ἴρξεα νϑύρα ἰμιθγργοίδγὶ, 

υὐαδπιοάί δι ἈΓΌΟΓ πιδρι8," [18 αἱ δ'η6 
16" νοϊυογο8. οἰ, δ ιοηῖ ἴῃ ΓΑΠῚ}5 6}118. 
ργἰπιιπ φυφγϑηνυ5 αυᾶγα [αηδιΐοιι5 Δρρε δίυγ αυΐ ἃ 

δρίγίτα ἐπηταιο γϑχϑίαγ, οἱ φυδγο ραβδί ᾿ρβᾶ ποιβδη ἃροθρί! ἃ ἰὰπἃ, 48 ροϑὲ 5016π| πρᾶδιιαπι Ἰυπληαγ 

316 ον. τι, 3. " Μδιῃ. χυι, 19; ΧΙ, 51. δ (εη. 1, 16. 

(88) ᾿Επεὶ ἐξουθενεῖται μὲν ἡ πίστις, εἰς. Τῆδο- Ὦ ἴ'πᾶ ραιίαπίυτ, Ἰυπαι εἶ ᾿ Δρρο]]δπίυτ.» Μοτθυπὶ δὰ 

ἀβυφίνοοι Ῥαυ]ο ροβί, βραχύτατόν τε, ἴοτία Ι686ι- 
πὶ βραχύτατόν τι. 
(84) Τῆς τοιαύτης. 515 τοοῖς παθεὶ οοάοχ Τατὶ- 

πἴδηυϑ, 4}}} γεγο τοῖς τοιαύτης. 
(85) Ἰατροὶ μὲν οὖν φυσιοιογείτωσαν, εἰς. Ἐπ- 

(γηνυ5 ἐπ αι. αν, 24 : « Τιπατ οἱ γογὸ ἰΘΠΘΉΛΗΓ 
αἤεοσιίοπο οσογτυρίογαιη δυπιογαπι. ()πΐὰ δηἶπὶ ἰὰπᾶ 
οὐπῇ 4 ρεπυπι ἰυπιθη ἀδνεπογὶῖ, πδίυγαπι Βαθοὶ 
ῬΡῈΓ βρξυπίίογθπι 56|πῈ δι γδοι να πὶ Βυπιορηπι απ ἴῃ 
εογροτγίυυ5 βαηΐ, {{π αἱ ἱ τὐπο τυγθοπίυγ, ἘΕγοηυοη8 
οἰθηἑπὶ 30 μΓΑΥα8 ὙΔρῸΓ 80 ἱρ5ἷ8 δἰδναῖι5, σογθὈΓα πὶ 
ἀϊ!απίαι, πυιϊιϊποθφιυς οοβιογααοί: οαπιηὰ μΘ 0 ἃ 

βοίδπι πδίυ πὶ γοίογὶ Ευ γπιυ5. Μαάϊο08. 605 αυΐ 
παι μἷς πδίατο ἰγἰρυυπὶ, ποο φυϊάφυλπι ἀϑπιο- 

ηἶ3 ὁρ6, 864] οπηπία βυϊϊυ8 παίιιτθα νἱγθυ5 δυπηϊηὶ- 

βίγαγὶ οοπίθηάιηι, ἰποοβϑῖὶ Οτγίοηθϑ; γΘργο θἢ- 

ἀεπάυβ οἱ ἰρ88 4εὶ ἴῃ Δι6γᾶπὶ ραγίθιῃ ἸΟπρίι8 ΓΘΟο- 

ἀδηάο ἃ τϑοία υἱὰ Ἀθεγγανὶί : οὐππὶα δηἰπὶ ἀφιηοηὶ, 

αἰ} παίαγ ραγπι δὶς. βίο δυΐίδπν εχ ϑεϊπηο ἰχη81}- 
οὐπὶ μυπο ἐπιληψίᾳ βἰπιυ] εἱ δαιμονιασμῷ ἰδθοι,8586. 

14 ἀϑαὰ8 δ|60 ᾿παυδίτυπν ποι οὐ, υὲ ἐπίληπτοι 
δ ρ6 ουη δαιμονιζομένοις οἱ χατεχομένοις οομἤαπ- 
ἀληίυν. Ποργεῖ. ᾿Επιάηπτῷ: ὑπαιτίῳ, δαιμονίζη- 

μένῳ. ΠυΕτιῦϑ. 
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ϑρί γίἔσπι ἱσιρυγαμι πϊοΐμ6 ᾿ς 6886, 86 πηογθυπ Α εἶναι νομίζοντες χατὰ τὸν τόπον, ἀλλὰ σωματικὸν 

φογρουῦῖβ ἀπηϊαχαῖ, Δ. ἀἰδρυίαπίεδ ἀΐοαι! ΡῈ φυοιη- 
ἄἀδαι οὐπὶ ἰυπαγὶ Ἰυπιΐηθν, φυοὰ ᾿υπι 04 ργαά θην 
δὶ παίυγϑ, ΘΟΠΔΘΉ51Π) οἱ ΘΟΠΥΘΠ ΘΠ 8π|, ΠΠΙΟΓΟ5 

ἴῃ σαρίια σοηίοῃ!ο8 τηον τὶ ; Π08 Δυ6πὶ αυΐϊ πιοῖ- 
θαπι θης ἴῃ ο Γΐ8 ἃ ϑρ᾽ γα ἰπηπηυηο,, πυΐο οἱ 

βυτάο φοηίίυπὶ νυἱάογὶ Ἐνϑηρο!ο ογοάϊπιυ8, οἱ 115 
αυἱ δὺ γῦορα πιυάν φιοὸ ΞΕ φΥρΑΐ ἰμοδι δίοῦοβ Β4η8- 

τόποι Ργοπλ 6 γα τηΌΓ ἢΠογὰπὶ 50}1| βϑιιηΐ, [δἰ οἰίοῦ 

Βιισοαβϑ5586 ογθΐ ἰμογ ἰρ503 Υἱάδη) 8, Π6 Δη88}) 

Ὁ θοδηυ8 θοὶ ορογίθυβ ἰἰὰ οαἰυπιηίαπα δ, υἱ 

« ἰιἰᾳυϊαιοπὶ ἰπ αχοοῖβο Ἰοαυληία,, οἱ μοηδηὶ 11 

εαυην 05 δυμηιὶ ",» ἀϊοοπηυ8 5ρί γί πὶ 6 ᾿πηρυΓΙΙΩ, 

φογὰφ ἰυπϑ8 {5} Γ85 Οὔβογναγα, δία ἰἰ8 ὀρογαιὶ, αἱ 

αὐτὰ οὐϑογναίιπη (υογὶ} δυ0 578} 1411 ᾿υπῷ ἤρυγα 

Ἀ[Π| ΠΟ 6 5. ΠΟ πλυΐυ5 οἱ βυγάυ5 ἀφπιοη ἰδΔιὶ 

1π8}} οδυδδι ἰιαῦαγο υἱάθαίυγ, βϑὰ πιαφπᾶ ἱ}}ὰ οο- 

Ἰεδι}5 ἴαχ, αυδ οοηδιίυ18. 651 ἢ ποοιῖὶ ργεϑὶῖ, ποαὰθ 
αὐ ]απὶ Πα θεὲ προγθὶ ᾿Ν} 5 ἰπίοῦ ΠΟΠπλΐη6 5 ἐπ ρογίυ. 

Ας ἰΐ ᾳυϊάδιῃ ΟΠπη68 « ἱπἰυϊιδίοπὶ 'ῃ δχοοῖθο 10- 

υυπίυν, » αυϊουμαια ἀδίγογαπι Θοηϑ.{{π|0Π 6 ΠΙΟΓ- 

Βογυπὶ Οπηηΐι πὶ, αυΐ 3Ὸρ6Γ ἐΟΓΓᾺΠῚ ΘΓΑΘΒΆΠΓΙΓ, 5 να 

αν γβα υπὶ, δῖνα βἰησφυϊαγίυ πη οδυϑθϑπι σΟηΙ πογὶ 

Ῥγομαυπίίδηϊ ; οἱ ᾿ΐ γδύθγα ε ροϑυδγυηΐ ἰῃ σΟυπὶ 09 

δυυη), » Οὐπι δ᾽ ἀθγα 8118 πηδ]οίϊοα, αἱΐα θθ ποθ 6556 

ἀϊοαηῖ; οὐπὶ Πυ} 01} Δϑίγυπι ἃ γοῦυπὶ οἰπηΐυπι 1)60 

ἃι1 ἰὰ οοηάϊευπι 5:1, υἱ ποοραῖ, δίουϊΐ ἃ δεγοπηΐα ἴῃ 

Τυγθηΐβ βεγὶρίυπι δ5ὶ " : ε« Εχ οΓδ ΑἸ ἰϑϑίπηΐ οργα- 
«ἰοηίυν Ἰοπαϑία οἱ θοη8. νυ» θυοσῃῃδιπιοάυπι, δ'π6ιη 

ἹΠΡΌΓΙΒ ἰΠΠ|6 δρὶ γῖι15 πιουθαπι μυηο οἰδοίθπδ φαΐ 1ι- ς 
ϑαιίουβ Δρρε!]δίυν, ἰυηῶ ἤσυγαβ Ουβογναὶ, αἱ οὐπὶ 

ψοχοὶ (υἱ δ᾽ υἱ οογιῖ5 ἀδ οδιιβὶ5 ἰγδάϊι8 ὁδί, πδς αἷ- 
διιυπη 56 ΡΓρρϑί ΠῚ φυΐ Δηφο]} ουδίοάϊε οοπμ 6γο- 

μιῦ; ἰϊὰ οἱ Δ]109 δρί εἰ [5 Δ6 ἀδθιποπα8 Δ]ἸΟγιιπὶ 5: ἀ6-- 

Τυϊὰ ἤσυταί!οηὸδθ ΟΟΒΟΡΥΑΓῈ ὙϑΡ 5! Π}}}0 6δὲ, υἱ ποι 

ἰὰπᾶ ἀνπίδχαὶ, δοὰ οἱ δἰ ἅ51:ΓᾺ οὈγθοίδιϊοηΐυυ5 οἱ 

οομν οἰ 8 ἃ [ἴα ἀρραίδηίυν φαΐ ε ἰπἰᾳυϊιαίθιη ἴῃ ὁχ- 

οΟἾ50 Ἰοφιυπίυγ. » Οδμηθι! 609 οογίΘ διυιάΐγθ οροι 
Ῥγοίίυπι ὁδὶ, ἰμϑδιηΐα Οπιηΐβ οἱ [υγΟΥ 5 ἃ ἀδβι!0η6 
μι 55] οαυδᾶιῃ δὰ θη ἤξιγαβ γοίδγθηίθ8. Οθη- 

σύμπτωμα, καὶ φυσιολογοῦντες τὰ ὑγρὰ λεγέτωσαν 
χινεῖσθαι τὰ ἐν τῇ χεφαλῇ, χατά τινα συμπάθειαν 
τὴν πρὸς τὸ σεληνιαχὸν φῶς, ὑγρὰν ἔχον φύσιν" 

ἡμεῖς δὲ οἱ χαὶ τῷ Εὐαγγελίῳ πιστεύοντες, ὅτι τὸ 
νόσημα τοῦτο ἀπὸ πνεύματος ἀχαθάρτου, ἀλάλου, 
γαὶ χωφοῦ ἐν τοῖς πάσχουσιν αὑτὸ θεωρεῖται ἕνερ- 
χγούμενον, ὁρῶντες δὲ, ὅτι χαὶ οἱ εἰθισμένοι παραπλη- 
σίως τοῖς ἐπαοιδοῖς τῶν Αἰγυπτίων ἐπαγγέλλεσθαι 

τὴν κατὰ τοὺς τοιούτους θεραπείαν δοχοῦσί ποτε ἐπι» 

τυγχάνειν ἐν αὐτοῖς, φήσομεν, ὅτι μήποτε, ὑπὲρ τοῦ 

διαδάλλειν τὰ χτίσματα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ε χαὶ ἀδιχία 

εἰς τὸ ὕψος λαληθῇ, καὶ θῶνται εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα 

αὐτῶν, » τὸ ἀχάθαρτον τοῦτο πνεῦμα ἐπιτηρεῖ (80) 

τινας σχηματισμοὺς τῆς σελήνης, καὶ οὕτως ἐνεργεῖ, 

Β ᾿γ" χ τῆς τηρήσεως τοῦ χατὰ τὸν τοιόνδε τῆς σελῆ- 

νης σχηματισμὸν πάσχειν τοὺς ἀνθρώπους, τὴν αἰ- 

τίαν δόξῃ τοῦ τηλιχούτον χαχοῦ, μὴ τὸ ἄλαλον καὶ 
κωφὸν λαμδάνειν δαιμόνιον, ἀλλὰ μέγας ἐν οὐρανῷ 
φωστὴρ, ὁ τεταγμένος εἰς ἀρχὰς τῆς νυχτὸς, χαὶ 

μηδεμίαν ἔχων ἀρχὴν τῆς τοιαύτης ἐν ἀνθρώποις 
νόσου. ε Καὶ ἀδιχίαν γε εἰς τὸ ὕψος .87) λαλοῦσι » 

πᾶντες ὅσοι παρὰ τὴν τῶν ἄστρων σχέσιν φασὶν εἷ- 

ναι τὴν αἰτίαν πάντων τῶν ἐπὶ γῆς, εἴτε χαθολιχῶν 

εἴτε καὶ τῶν χαθ᾽ ἕχαστον συμπτωμάτων " χαὶ οἱ 

τοιοῦτοί γε ἀληθῶς ε ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα 
αὐτῶν,» καχοποιούς τινας λέγοντες εἶνας- τῶν ἀστέ- 

ρῶν, καὶ ἄλλους ἀγαθοποιούς" οὐδενὸς ἄστρου γενο- 

μένου ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, ἵνα χαχοποιῇ, κατά 
γε τὸν Ἱερεμίαν, ὡς ἐν Θρήνοις γέγραπται" ε« Ἐχ 

στόματος Κυρίου (88) ἐξελεύσεται τὰ χαλὰ γχαὶ τὸ 

ἀγαθόν. » Εἰκὸς δὲ, ὅτι, ὥσπερ τοῦτο τὸ ἐνεργοῦν τὸν 

χαλούμενον σεληνιασμὸν πνεῦμα ἀχάθαρτον ἐπιτηρεῖ 

ποὺς τῆς σελήνης σχηματισμοὺς, ἵνα ἐνεργήσῃ εἰς 

τὸν διά τινας αἰτίας παραδιδόμενον (89) αὐτῷ, καὶ 
μὴ ποιήσαντα ἑαυτὸν ἄξιον φρουρᾶς ἀγγελικῆς (90), 

οὕτως καὶ ἄλλα πνεύματα, χαὶ δαιμόνια πρός τινας 
σχηματισμοὺς τῶν ἄλλων ἀστέρων, ἵνα μὴ μόνον σε- 
λήνη, ἀλλὰ χαὶ οἱ λοιποὶ λοιδορηθῶσιν ἀστέρες ὑπὸ 

ε τῶν ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος λαλούντων.» Ἔστι γοῦν 

ΥΕΤΌΚΒ ΙἹΝΤΕΠΡΈΏΕΤΔΤΙΟ. 
υοσλίυν, Μοάϊοί Ἔγξο Ἰοχυϑηίιν 5.0] φυδ νοϊυηΐ, 4ιϊ πθο ἱπιπιιπάυπι βρί τυ πὶ Ἁγ γαπίαν, 56 σοτρογδίοπι 
δ᾽. 718} ΡΑΘβίΟΠ6ΠῚ, Οἱ ἡνμιπὶ μυπιάα πηονθγὶ ἴῃ οϑρί( βοουπάμπι) δἰ ἴφυδπὶ οοπιραγαιϊοπθῶν δά ἰυπιεη [α- 
υϑτυ, 4αοά παπιΐάδη παραὶ πϑίυγϑμῃ). ΝΒ δυΐδθπι φυὶ ἔνδηρο!ο 50 π|05 οΓδάθηϊαβ, αἰ οἶπιι5. ἤδης ρϑβϑίοπὸπὶ 
᾿ππθατη βρ γἰίαπι ἴῃ οπιῖπἰθυ5 ορογαγὶ. ΟὈβογναὶ δἰ «ϑράδη) ΒοΠπιδία ἰαπςρ, οἱ ᾽ς ὀρογϑίυγ, υἱ ἃῦ 
οὐδουναιίοιδ 4ιογπ δπ βοΠμαπιδίαιῃ ᾿88 ρᾶι] ΠοιηΐΠ6 8 πρεπιϊδίαν, οἱ ρὲγ μος οσυραυῖ οι θεῖ ἐγύδίυγαπι 
φϑίθιαῖι : οἱ οπη 8, δίοαϊ ἀἰχίηγυβ,, ἱπί φυ!ἴδπὶ 'ἢ Ἔχοαῖθο Ἰοφυδπίαγ, αἱ τίσι πιδηΐϊ οχ οΠ]οίθητία 5(6}8- 
ταμι συμ ϑἰδϑίο γα Ολ1158Π| Οπληΐαπὶ πῆ γηλ δία πη, δῖνο σοπογα] Π}, δν βροοίδι πὶ, οτἰπἰ διίθ5. ορογὰ θεῖ, 
εἰ φυϑάδπι αι 6πὶ 516||45 ἀϊοδιίο5 πιδἰ ϑῇοαβ, ηυλϑάδπ) δυΐθπι ᾿νε ποίϊοα8, οὐτῃ τι} 18 516}18 ἃ 1)60 8 [Δεἰἃ 
αἱ ειδἰοίαοίαι, δοουπάυηι δε Γαπ ΐδπὶ Θηίιη, δίουϊ ἴῃ 1,ἀπιεηιδι οι θα αἰεὶ! : « θ6 ογὰ θοπιίεΐ ποη ργοςθυειὶ 
τηδιὰ οἱ υνοιϑ, » [ογϑίίϑι) δι ΐαπὶ βίουϊ ἰδ ἱπηιητ 0.8 δρί γί ιι18 ΟὈδαῦναιὶ αυςάδπι ᾿υΠ28 ΒΟ Πα πηδία αἱ ορογείυῦ 
ἦν ὁ0 φαὶ ρΓορίου αἰΐφυδ8 οαυδᾶβ ἰγδάϊί8 6ϑὶ : δὶς οἱ δ[}} ἀδιηοιθ8 βοουπίυπι αἰΐᾳυᾶ διε! δγαπὶ δοἰιοιηϑία 

8᾽Ῥρ.}. ἐχχιὶ, 8, 9. ἴ Τρ γοη. μ᾿, 28. 

ἴς αἰς. (86) Τὸ ἀκάθαρτον τοῦτο πνεῦμα ἐπι 
ἔτ 80- ἸΠΘΡο γπῖὰ5. ἐπ αι. τν, 24, οἱ χυι, 1ὅ. 

βιοπηυδ, Βτουὶς Ἐπατται. ΤὨΘΟΡΕγίφοιυ5, ΕΠ γιπυ8. 
Ηυετιυ. 

(81) Καὶ ἀδικίαν γε εἰς τὸ ὕψος, οἷο. Ογίρεοποδ, 
τοπι. μἱ ἐν ἐπα. οἱ ἰιοπιὶϊ. ὅ. ἐν Φόγόμι.᾿ οἱ Ρ3551Π| 
Ἀδίγο  οσ᾽ἂπὶ ἰμιϑθ αἰαῖ: ; {06 ΠῈ ΠΙΟΓΘΙΩ ἰθηθιΐ ΓΑιΓο8 
πηἰνοῦϑὶ, δοὰ ἀδ [5 411}. 10. 

(88). Ἐκ στόματος Κυρίου, εἰς. ΤἸιγοη. πη, ὅ8, 
δοριυδφίηια ϑίχίϊηφε Θἀϊἰοπἰ5., εἰ πιαβυδογίριυ3 

ΑἸοχαπάγίιιβ, Ἔχ στόματος ὙΨίστου οὐχ ἐξελεύ- 
σεται τὰ χαχὰ χαὶ τὸ ἀγαθόν. (οιμρίυἱομ 515 εἰ 0, 
οὐχ ἐξελεύσετα! χαχὰ χαὶ τὸ ἅγιον. ΡγῸ χαχά ἰερὶϊ 
ἀὸ Ἀπ καλά, οἱ ποραηαάϊ ραγιϊουΐαπὶ δυδιυ ει. ἰρ. 

(89) Διά τινας αἰτίας παραδιδόμενον, εἰς. Ηΐϊο- 
ΤΟΠΥΠΙῸΒ : « Ουΐὰ ριΙορίοΓ ροοςαὶὰ δυᾶ ἃ ἀἰἸμοι 
[ἀδταὶ Ορργθϑϑυ8. » ἰν. ν 

(90) “Αξιον φρουρᾶς ἀγγελικῆς. γι46 Οτι φονέα» 
φογμηι 1}). ν., 4. ὅ, ἢ. 48. ᾿ 
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ἀχοῦσαι τῶν γενεθλιαλόγων, τὴν αἰτίαν πάσης μα- Α 5[αἱ 58π6 ἰῃ δῆηυδλπὶ σδύδγα 608 δαυλπάο αυΐ ος 
νίας, καὶ παντὸς δαιμονιασμοῦ ἀναφερόντων ἐπὶ τοὺς 

τῆς σελήνης σχηματισμούς. Ὅτι μὲν οὖν οἱ τὸν κα- 
λούμενον σεληνιασμὸν πάσχοντες ἐνίοτε εἰς τὸ ὕδωρ 
πίπτουσι, δῆλόν ἐστιν " ὅτι δὲ χαὶ εἰς τὸ πῦρ, σπα- 

γιώτερον μὲν, πλὴν καὶ αὐτὸ συμθαϊνόν ἐστι, καὶ ὅτι 

δυσίατόν ἔστι τὸ νόσημα τοῦτο, ὡς χαὶ τοὺς ἔχοντας 
χάριν θεραπεύειν δαιμονῶντας ὁτὲ μὲν (91) ἀπαυδᾷν 
πρὸς τοῦτο, ὁτὲ δὲ μετὰ νηστειῶν, χαὶ προσευχῶν, 

χαὶ πλειόνων χαμάτων ἐπιτυγχάνειν. Ζητήσεις δὲ εἰ, 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς πνεύμασι 

τοιαῦτα συμπτώματα, ὡς τινὰ μὲν αὐτῶν λαλεῖν, τινὰ 

δὲ ἄλαλα εἶναι" καὶ τινὰ μὲν ἀκούειν, ἕτερα δὲ χε- 
χωφῶσθαι" εὑρεθήσεται γὰρ ὥσπερ ἐν αὐτοῖς ἡ αἰτία 
τοῦ εἶναι ἀχάθαρτα, οὕτως καὶ διὰ τὸ αὐτεξούσιον 

ἸΑθογδιΐί πιογνο, 4ι16π| ᾿αῃδίϊου πη ΔΡρΟΙ πὶ ; οδάογα 

Αἰ οπὶ οἱ ἴ|ΠΠ|05 ἴῃ ἰφπαπὶ, γαῦὶ5 αυϊάσηι, δοὰ ποη- 

πυπαύδηι ἰΔπη 6 Π)Δ} 65.ιπὶ 65, οἱ β8δπδίυ ἀἰΠιοῖ- 

Ἰοπὴ 6556 όγυυπ πὰπὸ; δάθο υἱ 4υἱ βαπαπάοτγυπι 

ἀπιιοηϊδοονυπι ργαιία ΡΟ Ϊοπὶ, δἰϊψυλπο εὐυγδηάϊΐ 

1118. 5ρθπὶ δ] οΐδηι ; αἰϊχσυληὰο δυΐαπὶ οὑπὶ 6) υπἰΐ5 

εἰ ογδιϊοπίθυδ, ρΙυγἰ πιδαθ!α ἰδθογίθυ5. (6! οἰ 16 Ὁ δυῶι 

οἱ 6χ γοΐο β8δηθηΐῖ. ()υῶγεβ δυίΐίδιη δη αυθδπιδύπιο- 

ἄσπι Πποπιΐπα8, ἰἰα οἱ βρίγί(υ5 δ᾽ υϑπηοαϊ πηογθ]5 δῇϊ-- 
οἰδηίαγ, αἱ δογαπιὶ πο ημ}}} Ἰοαυδηῖαν, αυϊάδηι πλυ] 

βἰηϊ ; ποηη}}}}} δυάΐαιι, φυϊάδπι δυγάϊ 5᾽ηὶ : οἱ δηΐπι 
τορογίτιγ ἰη 1115 οι ΘΓ ἱπιρυγΐ δ᾽πί, ᾿1ὰ οἵ ρϑῦ- 

Ῥοῖυο 58:]16ηιῖο οἱ βυγάδιδις ἀδηιηδῖ! 6556 ΓΕΡΘΓΙΘΏΏΙΡ, 

ον ἸΙθαγυπι δου απὶ ἀΥθ γί πὶ : φυϊ θαβάδπι βοὰ δηΐπὶ 
αὐτῶν καταδεδιχάσθαι αὐτὰ τὸ εἶναι ἄλαλα χαὶ χω- Β' Ποιπηί μι δαύδπι ἰηδροίυγ ρῶπᾶ, βἰφυίάοπι Ῥγοὸ- 
φά" καὶ γὰρ ἀνθρώπων τινὲς τὴν τοιαύτην χαταδίχην 
πείσονται, εἴγε ἡ τοῦ προφήτου εὐχὴ ὡς Πνεύματι 
ἁγίῳ εἰρημένη ἐπακουσθήσεται, ἐν ἧ λέλεχται ἐπί 
τινων ἁμαρτωλῶν" « ἼΔλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ 
δόλια. » Οὕτω δὲ τάχα χαὶ οἱ χαχῶς χρησάμενοι ταῖς 

ἀκοαῖς καὶ παραδεξάμενοι ἀχοὴν ματαίαν, χωφωθή- 

σονται ὑπὸ τοῦ εἰπόντος" « Τίς ἐποίησε δύσχωφον 

χαὶ χωφόν; » Ἵνα μὴ πλεῖον παραδέχωνται ἀχοὴν 

ματαίαν. 
Ἐπεὶ δὲ εἶπεν ὁ Σωτήρ’ ε Ὧ γενεὰ ἄπιστε χαὶ 

διεστρα μμένη,» ἐμφαίνει, ὅτι ἐχ διαστροφῆς ἡ χαχία 
παρεισελήλυθε, παρὰ φύσιν γενομένη χαὶ διαστρό- 
φους ἡμᾶς πεποιηχυῖα. Ὅλον δὲ, οἶμαι, τὸ τῶν ἐπὶ 
γῆς ἀνθρώπων γένος διὰ τὴν χαχίαν βαρούμενος, χαὶ 
τὴν μετ᾽ αὑτῶν διατριδὴν ὁ Σωτὴρ, εἶπε τά" ε« Ἕως 
πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι ; » Προείπομεν οὖν ἀπὸ μέ- 
ρους εἰς τόῤ ε Ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς χόχχον σινά- 

πεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ,» χαὶ τὰ ἑξῆς" οὐδὲν δ᾽ 

ἧττον κατὰ τὸ φαινόμενον ἡ μῖν τρανότερον χαὶ ταῦτα 
εἰς τὸν τόπον λελέξεται. ἴὍρη ἐν τούτοις οἶμαι λέγε- 

σθαι τὰς ἐν χαχίᾳ χεχυμένῃ χαὶ μεγάλῃ γεγενημέ- 
νας ἀντιχειμένας δυνάμεις, αἴτινες ὡσπερεὶ ἐρηρει- 

σμέναι εἰσὶν ἕν τισιν ἀνθρώπων ψυχαῖς. ᾿Επὰν οὖν 
ἔχῃ τις τὴν πᾶσαν πίστιν, ὥστε μηχέτι περί τινων 
ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασι χειμένων ἀπιστεῖν, χαὶ τοι- 

αὐτὴν αὐτὴν ἔχῃ, ὁποία ἣν ἡ πίστις τοῦ ᾿Αδραὰμ 
πιστεύοντος τῷ θεῷ ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς λογισθῆναι τὴν 

πίστιν αὐτοῦ εἰς διχαιοσύνην (93), ἔχει τὴν πᾶσαν 

Ρἰιεία 579 γμτιεοαιίο, αιιδοὶ δὰ ϑρί ἱΐαπι βδιοίυπι 
[υ5α, ἀχδυύίαίαν, ἰ) αυὰ ἀθ ποιη0}}}8 ραοοοσδίογί 5 

ἀϊοίυπι ο5ι δ: ε« Μυίδ Πδηϊ ᾿ἰΔθ14 ἀο]οβ8. » Εοΐάδπη 

[ογίδββθ πιοάο οἱ φυὶ δυγίυυδ ἀὐυϑὶ συηΐϊ, οἱ νϑιὶβ 

τυπιοῦῖθυβ δυγοίη ΡΠΒΟυΘγαηΐ, 40 60 βυγὰϊ ἤδσηϊ,; 

αυἱ ἀϊχίς " : ε Ουἱβ [αὐτγίοδία5. 6δὲ πηυΐυπ) οἱ 80Ὁ- 
ἀυπὶ » υἱ ΠΟῚ Δηιρ 0.5 γδηΐδ γα πιοΥῦΐθυ8 ἀυγθπὶ 

ῬιαΡοδηῖ. 

ἽἼ. Οιδηδοᾳυϊάδπι γογῸ ϑδγναίον αἰχὶ! ᾽5 : «0 φεπο- 
ταιῖίο ἱπογθάνϊα οἱ Ῥδγύθγβ, ν ἰηϊγοἀμοίηι [υἷγ80 

εἰρηϊηολὶ ἃ ρεγυδγβίίαία πϑαυϊ απ), αὐ ΘΟΉ ΓΔ πᾶἃ- 

ἴυγᾶπὴ 6δὶ, οἱ ρεγνθῦβοβ 05 εἴϊεοίϊ!, ὕἰνδγβιιπὶ 801- 

ἴοπ|, Ορίποῦ, ζοπυβ Βυπιδηῦπι, αυοὰ δυρτὰ (ΟΡΓΔπὶ 

65ι, ΡΙΟΡΙΘΡ οὐυ5 ποαυϊλπι ΡοΓίϑθ8058., οἱ (ΟΠΉ20- 

ΓΑϊϊοποπὶ οὑπὶ 60 ΦϑΓ6 δγθηβ ϑογυδίου αἶχὶϊ! ἡ : 
« Ουουβαιυε ΘΓ νοῦ ίβουηι 7» Ηφο οογίο νογθὰ "5: ε 5 

πιαυογ ἰ8 Βάδηι βίοαϊ φγᾶηυπι δἰπαρὶβ, ἀἰοοι8 πιοηιὶ 
᾿ναἶο, » οἱ ὁδίδγα ͵8π| δηίδᾶ ὁχ ραγίε ὄχρι αν ἐπι ; 
νογυμαπιοη οἱ 68 υοαυθ ἀϊοοηίαγ ἱπ ἰυηο ἰο- 

οὐπ, ὑγουΐ 84 πηδ)ογοπὶ ρογϑρίου ἰδίεπι ΠΟ 8 60η- 
[ἀγγὰ υἱάθπίαγ. Μοηι68 εἷος Δρρο τὶ ὀχ  βίϊπιο θοη- 
(γαγὶα8. οἱ ορροβί(ᾶ5 ροίεδἰαίοβ, ἰαί ἀϊιδα οἱ ἰπ- 

φοπιὶ ποαυϊιϊα ργωά 88, αυς φιυίθεπι ἰῃ Ὠοπηυ 15 

ποπιΐοαπι δηΐπιῖβ αυδϑὶ [πἰπ|4ἴ85 αἱ σΟπϑι (185 δυηὶ. 

Ροβίᾳιδπι ἜγζῸ οπημοπ) αυϊδρίαπι ἤάδπι Βαθαογὶ 

ἰϊὰ αἱ ποηη1}}15, αὺυς ἰπ 580 γ]8. {{Ὀγὶ9 οοῃεποηίυγ, 

Πἰάθπι ποι ἀδγοφεῖ, θὰ αυδὲ (4}} ρο!]θαὶ, 4112}}8 δγὼϊ 
᾿πίστιν ὡς κόχχον σινάπεως" εἶθ᾽ ὁ τοιοῦτος ἐρεῖ Ὁ Αὐγα!ιαπιὶ (1465, φυΐ Ὁ60 60 υδ486 ἐγοάϊαϊί, υἱ τὸ- 

τῷ (95) ὄρει τούτῳ" (δείκνυμι δὲ τὸ ἄλαλον χαὶ χωφὸν Ρυιδί 5ἰι ἢάε8 {ΠΠἰὰ8 δὰ )ιδεϊείαπι 5, οαιποπὶ {1} 

γΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ἰπεἀϊδιίυν οἷν. αυΐ ποὴ ργθυδγαηΐ 86 ἀΐβηο8 ουδιοάϊα Δηρθίογὰ πὶ δα ΠΟΙΌΓΕΠΙ, αἱ ἢθη 80], 80 [ππᾶ, δεὰ 
οἰΐδτν 5.6}15 οίογα Ὀϊδβρι οποία 40 ΠΒοιαἰ εἶ θα5, φυὶ ἰπ ἀχοοίϑυπι ἰπἰφυϊ ἴδηι Ιο4ι} μοι ἀυθὶίδηϊ, εἰ 
Ῥοπογα ἰῃ (Ο]08 05 ϑ0ιΠι. 

Ἴ. Ῥοβι μὲς νἱάδᾶπιτιθ, αυορά Ἰοΐμ6π8 δὰ ραίγεπι ᾿υπδιἰοἱ Ποπιπυβ ἀϊχ! : « Ὁ φοπογαιίο ἱπογοάιϊα οἱ 
Ρόγνθγβα, ]υουβηυ 6ΓῸ γὙοθίβουπ  Οιουδαι ρϑιαῦ νοϑῦ» Ναπ) αυοπίδπι ποὸῃ ρουϊυογυηϊ ἐπ) 5898 
πθ 08 ἱροὶ αἰδεῖρυ!! δοδιι αυμδὶ δάδυς πηοάϊοα" ἀεὶ σοηδβιϊ αι, ργορίογθα αἰχὶς : «Ὁ φοπογαιῖο ἱπογθθυ]δ. ν 
Εἰ 5ἱ }}1}5 ἀϊχί! : ε« Ὁ φεπϑγδιίο ἱπμογθάυ δ, » ῃοὈΐ5 αυϊὰ ἀϊοοιῦ ἰ φᾳυοά αἰϊ, « ρέγνογϑα, » οϑίθηἀϊ( φυοθηΐδπι 

δΡβ4). χχσ, 19. " Εχοά. ιν, 1. ν Μλιῃ. αν, 16. 1 1014. 15 101. 19. 15 θη. χν, θ. 

(91) τὲ μέν. ϑῖο Βαθθηϊ ΟἸμΠ68 π|88.: πι8]6 ἂυ- 
ἴεῖι οὐΐο σε}, ἅτε μέν. 

(92) ὑοἀά. Βεξίι5 εἰ γαιίεϑηι8, ὥστε λογισθῆναι 
αὑτῷ εἰς διχαιοσύνην. 
 (ϑὅ) ΕἾΘ᾽ ὁ τοιοῦτος ἐρεῖ τῷ, κ. τ. λ. Οτγίβοῃεβ 
ἐπ “εγθπ, οι. 12: Ποῖα δὲ ὄρη σχοτεινά; Οἱ τὰ 

ὑψώματα ἐπαίροντες χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ. θεοῦ" 
ΤΑΝ ὅρος σχοτεινόν ἐστιν οἱ ἄρχοντες τοῦ 
αἰῶνος οἱ κατηργηβένοι, ὄρη εἰσὶ σχοτεινά" καὶ 
τὸ δαιμόνιον, ὁ σεληνιασμὸς, ὄρος ἦν, περὶ οὗ ἔλεγεν ὁ 
Σωτήρ᾽ Ἐρεῖτε τῷ ὄρει τρύτῳ, εἰ6., δἰ Ιιοπηὶ!. 23, 
ἐπ {μις. οἱ π᾿ ]οαν, ιν, 18. ἨΙΔτία5. οαη. 17 εἱ δι; 
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ἤάδιῃ ΠΆΠΟί δ'οαι βραμιηὶ δἰ μαρίβ : ἀδὶπὰθ αϊ᾿ [4118 ἃ ἐν τῷ λεγομένῳ σεληνιάζεσθαι πνεῦμα)" « Μετάθα 
ογῖι ἀΐοφει πηοηιὶ ᾿υἷο (ϑρ᾽ τἰαὐ πηυΐαῃ) οἵ βαγάμην ᾿ἢ 

60 αυἱ ᾿υπδιίου 6556 ἀϊείίαγ, ἰπι6!]δοία πὶ Υ010) : 

« Τγλιϑὶ ΠΠΠῸ ; » ἃ} Ποπιΐπα υἱάθί σοὶ πηᾶ]6 αὔδοϊο 

ἰπ ΔγβδυῺ ἐογίαθθ6, « οἴ ἰγϑηβί 1. » [πᾶ ἀγγθρίᾶ 
δηδᾶ Οὐπ) ΔρΟΒίΟΙ᾽ςα δυειοΥγίια6 ἀϊχίθϑ6. ΟρίπΟΥῦ 

Δροβίοϊαιῃ ᾽ : ε Εἰ 5ὶ πϑθυθγο οπιποπὶ ἤάδπι, ἰἰα οἱ 
ΤηοιίοΚ ἰΓΔηδίογα μι ; 9) πος ἀπππὶ 56 οηΐἶηὶ ἀπηίϊαχαὶ 

ΠιθὨίοι, 864 οἱ μ᾽ 65 118 ἰμϑιΓ ἰγδηβίογι, αυὶ 

μιδ)γδῖ οπηπαπὶ {6 485 5 ΓΔ1}0 5 2015 δἰ Π}Π18. οϑδὶ 

πος 4υϊ ᾳυδπὶ 51|0Γ8 νἱ 68 {Π||π|8 δῦ φαΐ ἰδηῖ4 (λι|6 

ΡΟΙΙΟ  ι. Θαΐπ οὐ δά ἢΠΠυ διΐπλὰπὶ διἀυθγ πλι5 δ : 

« ἢος βοπιι8. ποθὴ δ᾽ οί ιπγ, ἶβὶ ΡῸΓ ΟΓΔΙΪΟΠΟΠ. οἱ 

Ἰελυμίαπι, » αἱ 5' ἰπ ουγαπάο 2||40 οὐπὶ οἱ υππιοάϊ 

1π810 οοηῇίοιδηιο 580) ὁρογὰ δφυλπάο ἃ πορΐβ ρο- 

δηάᾶ 511, βοὴ δχοιοἰϑιμαηι δ! θαδπγι18, ΠΟ4Ὲ6 ἰη- 

κεγγοξοπιαϑ, π60 ἱπηπιυπάμππι ερί για πὶ φυδϑὶ δυάΐοη- 
1ἐπὶ ΔΙΙοψυᾶπιιγ, 564 ογαοηΐ οἱ 76} "10 νϑοιῃίοβ, 

ἔνθεν,» δηλονότι ἀπὸ τοῦ πάσχοντος ἀνθρώπου ἐπὶ 

τάχα τὴν ἄδυσσον, « χαὶ μεταβήσεται.» Ὁ δὲ ᾿Ατό- 
στολος ἐντεῦθεν, οἶμαι, τὴν ἀφορμὴν λαδὼν, μετὰ 

ἀποστολιχῆς εἶπεν ἐξουσίας τό" « Καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν 
πὴν πίστιν, ὥστε ὅρη μεθιστάνειν᾽» οὐ γὰρ ἕν μόνον 
ὄρος, ἄλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογον (94) αὐτῷ πλείονα μεθί- 
στησιν ὁ ἔχων πᾶσαν τὴν πίστιν, ἥτις ἐστὶν ὡς χόχ- 

χος σινάπεως" χαὶ οὐδέν γε τούτῳ τῷ ἐπὶ τοσοῦτον 

πιστεύοντι ἔσται ἀδύνατον. Προσχῶμεν δὲ χαὶ τῷ" 
«Τοῦτο τὸ γένος οὐχ ἐχπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσ- 

εὐχῇ καὶ νηστείᾳ,» ἵν᾽, εἴ ποτε δέοι περὶ θεραπείαν 

ἀσχολεῖσθαι ἡμᾶς τοιοῦτόν τι πεπονθότος τινὸς, μὴ 
ὀρχίζωμεν, μηδὲ ἐπερωτῶμεν, μηδὲ λαλῶμεν ὡς 
ἀχούοντι τῷ ἀχαθάρτῳ πνεύματι, ἀλλὰ σχουλάζοντες 
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ ἐπιτύχωμεν προσευχόμενοι 

περὶ τοῦ πεπονθότος, καὶ τῇ ἑαυτῶν νηστείᾳ ἀπώ- 
σωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀχάθαρτον πνεῦμα. 

ἀσπν ργῸ ὥβγο ργθοῦδ ζαπάϊπιυβ, ροϑίυ]αία ᾳρβοηυδιηυγ, οἱ ποβίγο ἠολιπίο βρίγίίαπῃῇ ἱπππαμάυπι 40 60 
Θερο! ϑτη118. 

8. « (οηνογβδηιῖθι5 ἀυΐθηι {1115 ἴῃ 0411, ἀἰϊχὲϊ 
0.115 76δὺ8 : ΕἸ] Π5 Ποιηΐπὶδ ἐγαάθῃάιιϑ 65. ἴῃ πηᾶπϑ [ιο- 
ταΐηὰπὶ ᾽ 5.) Ας 68 υΐϊ(δπὶ Ἰ}15 φιφυίΐνδιογα υἱάθθυη- 
(αν "" : ε (ρῖβ886 εὐπὶ οβίθηάεγα ἀἰφοὶρυ}}8 βυΐβ, φυΐὰ 
ΟΡογίογεϊ δου ἰγα δθγοβο  ΥπΊδη), δἱ πη} {ἃ ρα ἃ 8δηΐο- 
ΤίθυΒ οἰ Ῥγϊηοἰρυ8 βδοογάἀοίυπι; » διαὶ Γα8 ποη ἰϊὰ 56 
μαθοῖ, πϑο δηΐπὶ ἰ0Ἐπὶ 68,1, ε οδίθηἀθγα ἀϊδβείρυ}!5 φυΐα 
Θρογίθγεϊ δι1πὶ ἷγα ἴῃ ζβθγοβο  γην8ΠΊ, οἱ πηι} 8 μαι ἃ 56- 
ἈΪοτίθυ5, οἱ ργίποίρίθιι9 βαςογάοίμηι, οἱ 50 0 8; οἱ, » 
Ῥοδίᾳυδπι ἐἃ Ρ458118 [ῪὉ6Γ]ϊ, « οὐοἰἀϊ, οἱ, » ροβίψυδιῃ 
οοοἶδυ8 [οἰ εἰ οΓ( 15 ἀΐδ Γαβυγβογα, ν 6 ἀϊοὶ 15 ἴῃ 
ΟΠ 6 νεγβαηιθυ5, αιοιὰ δυργὰ πιϊπίπη8 ἀἰάϊ εἴπη, 
Ταΐαγυην υἱ ΕΠ Πμ5. Βοπιΐη!5 ἰγαἀδίαγ; βιιργᾷ δπίηι ἰγὰ- 
ἀἰέυπι τὶ αἰοίυπι 6δὲ, παπς φυϊοηὶ οἱ ἐ ἴῃ πηδῆις 
ΠομΝΪ απ, » θα ρα χυΐθυ8 ἀϊπαιίγαπιᾳβ ἃ 400 ναοὶ ἃ 
αυξθυβ ἰῃ πηδηυ8 ΠΟ πηΐηιπὶ ἰγαἀθηάι8 δἰ1; ἢΠ|ς δηΐ μη 
ἀοοθπην ΙΗ θῈ5 δαςιοΥθε5 οἱ δἰ ηδιη ξοπιίυ πὶ ρᾶ8- 
Βυγὺβ δἰξ; 16 Δι (6Π) ἀἸδοί πα. ργαίθγθα πηι] ἃ ΡοΓ 
608, 4105 δι ρΓὰ αἰχίτη 8, ρΔβ5.Γα ΠῚ Θυ ΠῚ 6556, ΟἸΙΠῚ 
ΒΟΒ ῥγαοίρια οαυϑᾶ 5ἰηί ἰΐ, οι πηι] 8 Ραιδίυν, 86 

ε« Στρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς Γαλιλαίαν, εἶπεν αὐὖ- 
ποῖς ὁ Ἰησοῦς" Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδί- 
ἃοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.» Καὶ δόξει γε ἐχείνοις 
καῦτα ἰσοδυναμεῖν « ὅτι ἤρξατο δειχνύειν τοῖς μαθη- 

ταῖς, ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, χαὶ 
πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσδυτέρων καὶ ἀρχ:ερέων"» 
τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, οὐ γὰρ ταὐτόν ἔστι τὸ « ὑπο- 
δείκνυσθαι τοῖς μαθηταῖς, ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσό- 

λυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσδυτέ- 

ρων καὶ ἀρχιερέων, χαὶ γραμματέων,» καὶ μετὰ τὸ 
παθεῖν ἀποχτανθῆναι, χαὶ μετὰ τὸ ἀποχτανθῆναι, τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι, τῷ λελέχθαι αὐτοῖς οὖσιν ἐν 

τῇ Γαλιλαίᾳ (ὅπερ ἀνωτέρω οὐ μεμαθήχαμεν), ὡς 
ἄρα μέλλης ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι" τὸ 
γὰρ παραδίδασθαι ἀνωτέρω μὲν οὐκ εἴρηται, νῦν δὲ 

χαὶ ὅτι ε εἰς χεῖρας ἀνθρώπων᾽» ἐφ᾽ ἃ ζητήσωμεν 
ὑπὸ τίνος μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 
ἣ τίνων’ ἐχεῖ μὲν γὰρ ὑφ᾽ ὧν πείσεται διδασχόμεθα, 
καὶ ἐν ᾧ τόπῳ πείσεται" ἐνταῦθα δὲ ἐπ᾽ ἐχείνοις 
μανθάνομεν, ὅτι τὸ πολλὰ παθεῖν αὐτὸν ὑπὸ τῶν 

ΥΕΤΙΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ΘΧ ρεγυθγβι(δίθ πΊΔ} 128 οϑὲ ἰηιτοάῃοία οχίγα πϑίυγαπι [δοίδ. Ρυΐϊο Διίοπι ρτορίεν ρεγυογδ δίοηι ἰυ{:8 
Βυμηδηὶ Εθποεΐ8, 4ιδϑ5ὶ βγάναί 8 Π18|}{|8 ΘΟΓΠῚ οἱ ΘΟΠΥΘΓΒΆΙΟΒΗ6 ΟἸΠ] οἷβ ἀἰχὶ! : « ὕξηθδαυο 6ΓΟ γοθβευπιῖ 
Θυουθηυδ ραίίαγ νο8}.» Ὑ᾽άδδηγιβ οἰΐδπὶ ΠΙυά αυοά ἀϊοεὶ! : « Ηος βοῆυ5 πο 6] οἰ ηἰδὶ ἴω [6] υη 18 
οἱ ΘΓ Ϊυη! 08 : » οἱ 5' δἰϊφυδηἋο ὁρογίιογι πῸ08 οἶγοᾶ συγαίοηθπὶ [Α16 Δ] Ισυά ῬΡαιδπεΐυπι ΡΘΓΠΊΔΠΕΓΘ, 
ΠΟη δά αγθπιιϑ, ποᾳυ6 ἰπίδγγοβδπηι8, πθαι6 Ἰοχυδπιαῦ 488] ἀυάίδηι! βρίἡτυἱ Ἰαππαπάο : 86 ρΘΡΙΒΆΠΘΙοδ 
ἴδ ογδιοπθ 08 δὲ }6}1μ}}18 ἐπ ροίγαπηυϑ ρϑιίεπι δα! αίαπι ἃ [λ60, οἱ δὶ κϑιμὰβ 16}ι}18 οἱ ογαι οπ! θὰ5 ποδιγβ 
ΒΡ᾿Γῖ(ι15. πη] σηο8. 

8. « Οοηνθι θα ηι 0015 δυΐοπὶ 118. ἢ) ΟΑΙ 654, ἀϊκὶς οἷα δαβυβ: Ευΐαγυπη ὁδὶ ὧἱ ΕἾ Π 5. Ποτηΐ 8 ἰγϑάϑιαν 
ἴῃ πιλῃι18. ΒΟΠλΐπχαι, οἱ ᾿οοοἰ δηξ Εἰῖπι, δἱ ροβὶ ἐδριίαπὶ ἀ ἴθι τοϑυγαεῖ. Εἰ οοη!Γίδιαι! βυπὶ νϑ ἢ δπιεπίον, » 
Ει ἩΡὸΝ δι ρογία8. ἀεί ἐδὲ : « Εχίμάθ ο(ρὶί δθδιι5 οδίδπάδγα ἀϊβοῖρα!!5 55, φυομίαπι οροτίεὶ οὐπὶ ἰγθ 
ἴῃ ἰδγοβο  γπιὰ, εἰ πηυ! 8 ρδ1] ἃ βθηϊογίθυβ., δὲ. ῥτϊπεὶρίθυ5 βαδαεγάοίαπι, δὲ δογὶ  νῖ8 Ροραΐ, δι. οοοἰϊάϊ, 
οἴ (θνεἴὰ ἀἴ6 τϑβυγβαγθ. » Εἰ υἱάθηίωγ υΐάειη μανο {ΠΠ| δ πη ἰὰ 8856, αἱ [Δ6}16 4υΐβ ἀϊοαὶ Βοπιίπυπι Θαάοπὶ ἴρβᾷ γϑρείογθ. (0 βοη δι ἰΐα. Νθὸ δπίιη ἰβ ἰρβαπι δὶ, οβίθῃμδγα αἰβείρω! δ « φαοηΐδιῃ Ορογίει εὐπὶ 
ἵγς ἰῃ ΕΙ ἐγοβοί για, οἱ πημ]ιἃ μαι,» οἱ ςαίογα : οἱ αἴθεγα ἀἰϊβοίρμ! δ ἰὰ (Δ. Πὰ οομφειψι5 αιρὰ ποῃ ὁϊοίιμυϑ 

δ Ὶ (ογ. χπὶ, 3... 15 δίῃ. χυι, 30. "6 1υϊά. 2]. 

Πιδγοπγπιι5 ἐπ Ἡ αΠἢ. νιν, 40, οἱ ἴῃ χχι, 91, οἱ ἐπ 
Ζαείι. ἵν, ἃ. Ομαε ἱπιροτ[δοίμηι Ευχγπλῖι5 ἐπ Ηαι- 
ἐμαιηι χνι, 20, οἱ χχι, 21. Αἰΐὰς ἱδπηδῃ 8] }16 Γ Πηοὴ- 
ἴδε ἰπιογργοίδιαν, νϑὶαΐ ἴῃ Οδίδηα Οτροπίαπα ἀοιι- 
θεῦϑὶ! ποπάσιῃ οὐΐία, δὰ ρ58]. Οχχ, 1, πηθηίο5 Ἔχροιϊ 

17 Μδῃ. χυὶ, 91. 

ΔΠ66105 ; οἱ ἐπ ϑεγθηι. τι, 95, πηοηίοη οσροηΐι ΒΑ γ- 
Ἰοηθηη, δὲ ἀθίηθσα εϊδθο απ; οἱ ἐπ Ε ζϑοῖν. νι, 
ΟριΪπγαῖ68 οἱ δρυ 09 ΠΟμ 68, 400] οι Ποϑμΐ ΡΓΩ 
ΟΣ οΓίβ, τηο 165 Δρρο Αγ σοπβεί. ΗΡΕΤΙΟΒ. 

(94) (ἀοὐοχ γαιϊίεληι5, κατ᾽ ἀνάλογον. 
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προειρημένων συμθαίνει, οὐκ ἐχείνων πρώτων αἰτέιον Α {Π|6, ναὶ }} φαΐ δυπν ἐγδάθηϊ ἴῃ τηϑηϊ5 Ποιαίπαι. 
γινομένων τοῦ πολλὰ αὐτὸν παθεῖν, ἀλλὰ τοῦ παρα- 
διδόντος ἣ τῶν παραδιδόντων αὐτὸν εἰς χεῖρας ἀν- 
θρώπων. Ὁ μὲν οὖν φήσει, ὅτι τοῦτο διηγούμενος ὁ 
᾿Απόστολός φησι περὶ τοῦ Θεοῦ" «Ὃς γε τοῦ ἰδίου 

Υἱοῦ οὐχ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέ- 

δωχεν αὐτόν"» ἔδωχε δὲ χαὶ ὁ κἱὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυ- 
τὸν εἰς θάνατον, ὥστε οὐ μόνον ὑπὸ τοῦ Πατρὸς, 

ἀλλὰ χαὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ παρεδόθη" ἕτερος δὲ οὐ μόνον 
ἐχεῖνο, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐχχείμενα ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνα- 
γαγὼν, φήσει παραδεδόσθαι πρῶτον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
τὸν Υἱὸν, εἶτα πειραθησόμενον, εἶτα ἀγωνιούμενον, 

εἶτα ὑπὲρ ἀνθρώπων πεισόμενον, ἢ χαὶ ὅλου τοῦ 
χόσμου (95), ἵνα αὐτοῦ ἄρῃ τὴν ἁμαρτίαν, τῷ ἄρ- 
χοντι τοῦ αἰῶνος τούτου, χαὶ τοῖς ἄλλοις ἄρχουσιν 
αὐτοῦ: εἶτα ὑπὸ τούτων εἰς χεῖρας ἀνθρώπων αὐτὸν Β 
παραδίδοσθαι τῶν ἀποχτενούντων αὐτόν. Παράδειγμα 

δὲ παραληφθήσεται τὰ τοῦ Ἰώδ' ε Ἰδοὺ πάντα ὅσα 
ἐστὶν αὐτῷ δίδωμι ἐν τῇ χειρί σαυ" ἀλλὰ αὐτοῦ μὴ 
ἅψῃ» εἶτα ὡσπερεὶ παραδοθέντος ὑπὸ τοῦ διαθόλου 

τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ, τοῖς αἰχμαλωτεύουσι, τοῖς 
ἱππεῦσι, τῷ χαταθαίνοντι ὡς ἐξ οὐρανοῦ πυρὶ, τῷ ἐκ 
τῆς ἐρημίας ἐλθόντι μεγάλῳ πνεύματι, καὶ τὴν οἱ- 
χίαν χαλάσαντι. Ἐπιστήσεις δὲ εἰ, ὥσπερ τοῖς 

αἰχμαλωτεύουσι (96), παραδέδωχε τὰ τοῦ Ἰὼό, χαὶ 
τοῖς ἱππεῦσιν (97), οὕτως καί τινι ἐνεργείᾳ ὑπὸ τὸν 
ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ 

. ἐνεργοῦντος νῦν ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, ἵνα τὸ 

ἐχεῖθεν χαταδαῖνον πῦρ ἐπὶ τὰ πρόθατα τοῦ Ἰὼδ ἐξ 
οὐρανοῦ ὀφθῇ χαταδαῖνον τῷ ἀπαγγέλλοντι τῷ Ἰὼδ, (. 
εὖτι πῦρ ἔπεσεν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ χατέχαυσε τὰ 
πράδατα αὐτοῦ, χαὶ τοὺς ποιμένας κατέφαγεν ὁμοίως.» 

Παραπλησίως δὲ τούτοις ζητήσεις εἰ καὶ τὸ ἐξαίφνης 

μέγα πνεῦμᾳ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἐλθὸν, χαὶ ἁψάμενον 

θίοεῖ οογί διίᾳυϊξ Δροβίοϊυπι ἰά δχροπεμίοπι (46 

Όοο ἀΐςοτα 5 : ς Ουἱ οιἰάπι ργοργίο ΕἸ] 9 πορ ρ6- 
Ρογοὶξ, β64 ργὸ πο))ἔβ οι ΐθυ5 ἰγαάϊ 1} ἢΠΠΠμ πὶ; » 

αυΐπ αἰαὶ ῬΓῸ Π0)}18 86 ἶμ586 πιογιΐ ἰγαύΐαϊ! ΕἸ 08, 

ἴα ΠΟΒ αἱ ἃ Ραίτδ βοϊυπι, 56ι} οἱ ἃ βεΐρβο ἰγδάΐιι8 

81. Αἰιδθὺ ὑθγὸ ποὸπ ἰά βοϊαπι, βοά οἱ 6δἃ 4υ8 βονὶρία 

8} π΄ ἀππηὶ (ΟἸ ζ605, ἃ θεὸ ΕΠ πὶ ργίπηο ἐγδιϊ ἐσ 

απὸ [556 ἀἸσαί ργϊμοἰρὶ ϑθθου]ὶ ἰν} 6.5, δἱ 4118 {8 
Ῥγϊποὶρίυα8, φαϊ ροδιπιοάυπι ἰδηιδγοίαγ, ἔυπὶ οδ8- 

586) ἀἰοοτοὶ, ἀοὶπἋς νῈΓῸ ργὸ μοι ΐθυβ, 58} νεὶ 

οἰΐϊδ αηίνεγβῸ ραίθγοίυγ,, αἱ ροσοδίαπι ἰρβία5 10}16- 

τοῖ "ἢ; ροβίοα δι ίοπ) 80 [8 ρεϊποίριυυς ἰῇ δηυβ 

δοιμίπαπι ἰγδαΐ ἃ φυΐθὰ5 ποῦ ρἰδοιοτοίυτ, οθὶ ἃυ- 
16.) ἰιἰδίογία ἰῃ δχαπιρίυπι ρῥτγοίδγειυς 9. : «ε Εδοθ 

υπίνοιβα ἥπῶ λα μαὶ ἴῃ Ἰηδὴὰ πὰ δυηΐ; ἰΔηίαμι ἰμ 

ΘΠ} Ὠ0η Θχίθη 8 πηϑη 1 ἰυλπ ; » 4υἱ ἀοἰηίς 3") 

ἃ ἀϊάθο]ο ρυϊποῖρί νυ 518 φυδϑὶ ἐΓαάΐίι5 651, Ὠρηρ6 

᾿ἰ8 φυὶ ἴῃ οαρεἰνιταίθιη αὐάυσουδιϊ, οαυμίθυ5, ἱψηὶ 

6 ἙΟἸο οδάοῃίὶ. οἱ γϑηϊο υϑῃθιηθηι, ᾿Γγυθηϊ! ἃ ΓΘ» 

ξἰοης ἀεδογιὶ, εἱ ἀοιηυπὶ ἀϊγασηι!. Αὐἰδάνθογι 8 

δυΐθῃα δὴ ιιοϊηδαἀπιοάιιπι ἰΐ5 40] Δ ἀπ οουδηι ἴῃ 68- 

Ρενιιαίοιη, 6. ἐαυϊιίίυυθ. "νοηὰ 7οὶ ἰγδϊαϊι, ἰΐὰ οἱ 
ῬΡοι(αδίϑιὶ δἰ ἰοαΐ δὰ « ρεἰπεὶρα ρυίοδίι}5 δουὶβ ἢ1}.8, 
δρίγἰὰ8 φαΐ ὐπὸ ορογαίυν ἴῃ ἢ]105 ἀἰθάθηιϊε 3,» 

4 ἱπάθ ἰμ ονθβ 7ουὶ οαουαὶ ἱρηΐβ, οἱ ἀθ εωἰὶο ἐὰ- 
ἄδγα υἱἀογοίαν φυὶ 50}0 τεπυπείανι! 35, ε ποθ 66- 

οἰάΐθθ6. 6 σαῖο., εὐ σοῃ)}νυ851556 ονοϑ, οἱ ρϑϑίογοβ 
ουπϑυ τη ρ5 556. Εἰ} 6... Δὲ δα ηϊάδπι πηοά πὶ ΥοῸ, 

ἰηγνδϑι ρα δ 8Δη « τεροηΐδ γθηΐυς. γ ΒΟ ΠΙ6η 8 ̓ΓΓΌΘΏΒ 

ἃ Τορίοπα ἀδβογίὶ, δἱ δοπουιὸπ5 αυδίιοῦ δηφαΐοϑ 
ἄοηιιβ Ἶ5,.» ΠΠῸ5 οββαῖ δχ ᾿Ϊ5 4] δυηὶ 511} ἀΐαθ0}}8, 

οὶ υδάϊάϊε ἀἰαυοίυ5. {Π’οταπι ἢ] ατυπιᾳυα δο)ἱ ο0η- 

Υἰνίαην.,, υἱ σΟΥΓυθῺ5. ἀοπιὰ8 Ορρεϊηογεῖ ᾿ΙΡΟΓΟ8 

ΥΈΤΟΒ5 ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

διρτὰ, « αυσπίδηιν [υἱυταπι δὲ τὶ ΕἸΠΙυ5. Ποτηΐ πὶ ἐγα δῖμτ. » Τταδεπάνιπι βυρογῖ8. ποη ο5ὶ ἀϊείαπι : ᾿ΐο 
δυϊθπ) ΠΟΡ 5018 τ (Γδιϊρηπ), 561 οἰΐαπι ἴῃ τ Δ 5 ἰιοιπΐ παι π ἐδ δι απ δύ ΐμι8. Ππ| 400 ΓΟ Γάπηι15 ἃ 400 
δι ἐγδι δι 5. ἐπ πιᾶπα8 Ποιμί αι, ἀυϊ ἴῃ υούαπι. ΠΠ|0 ἐηΐηι ἀοοθημιγ ἃ 4αΐι8 ραιίοιιτγ, εἰ ἴῃ 40 Ιοςο 
Ρϑιίειιν, Ης δυϊοῖῃ ἀἰδοῖπηυβ φασὶ πλια ρΑ55 018 εδὶ ἃ ϑυργδαϊοιϊ8, ΠῸῚ ἰρ518 δϑιιβδι ργα βεμ "08 υἱ 
τη 14. ραιἰαιαγ, βοἀ γοὶ 60, νεῖ οἷ φιὶ ἰγδαϊάογιπι δυπὶ ἧπ πιδηι5. Ποιηίιην, Τγδαϊίη ἰφὶ ΕἸ πὶ 
Ἀροβίο! 5 πλγιϑη8, ἃ θ60 Ραΐίγα γα αν πιδη [δῖαν ἰ(8 : 4 ΟΝ] υπίοο ΕἾ Ο θ00 ποῦ ρερεγεῖὶ, δε ῥτὸ 
Πρ 5 οπιηΐθι5. ἈΓΆΘ᾽ ἀπ ΠΠ1πῈ. » ΑΙ 15. δυΐθην πον 501 υπὶ ἐΠΠ 1}, 864. οἰΐλπι οοπβεαποηιί8 οοημτθδαι8 ἴΐὶ 
ἰάΐρβιιπι, ἀϊεῖτ ἴρδαιη φαϊάδην ἃ θ60 τοίη ΕἸ απ ρυίποῖρὶ βίβου! Πη} 5, απ οτίδα ρυϊηπορίθυ5. ε7ι5: 
ἀοϊπάς 40) ἰ5ι15 ἐγδήϊιι πὶ ἴῃ πιληυ5. Ποιπίπυ 41} οσοϊάδγη! οὐπι. ΕἸ Θχοπρ}} ολυβα δοοῖρο εἰ Πυὰ ᾳυοά 
δῦ ριυπὶ 651 ἀδ Τοῦ, δι} Ργίπηυιη ἰγδάϊίυ8 6δὶ ἃ θὲ0. ἴῃ τπᾶηαιη ἀΐδθο!!, δῖοι υἱεῖς : « Εοοθ ἐγαὰο εἰρὶ 
οππηΐὰ αια: ροϑϑἰάθι. ἕσοα ἰγδὰο 610] ουπι, ἰΔπιὰπὶ δἰ πιαιι 6}8 βαῦνᾶ. » Αφοϊρίεπϑ δυΐοπὶ ἀΐϑθο υ8 νοι 

1 ἤρῃῃ, νη, ὅ2. 18. 700 1, 10. 
ἈἸριά. 19. 

(ϑῦ) Ὑπὲρ ἀγθρώπων πεισόμενον, ἣ καὶ δου Ὦ 86ηβ80πὶ ογιιάΐεα ἀδοϊαγαὶ Αὐυφυδιίηυ8 ἴῃ Ἐποεβίνιά. ἴπ 
κόσμου. τὶς ορίπίοποπι δυδπὶ ἐμ Ἰποτίθ ἃ ΟἸνγίϑιο Μαμτγοπί. ἀρ. 6], οἱ ἨϊΘγοηγπιι5 ἐπ Ερίδι. αὐ ἔρλέδ., 
ποπ ρτῸ Ποπμἑπἰἢι5 ἀππίαχαι, βοὰ δἱ ργὸ 1115 γθθιι8 Ἂλρ. 1. ΗΙογοπγπῖιπὶ αὐυϊάθιη Οε βεπίδηΐ μι7115᾽ ἐγ - 
ἐγεδιϊς ομΐτα ργοϊε Οτίξεπϑδ ; θη Θπῖη μυδί Ἔπιιπὶ τογῖϑ ἰπβίπηι!αί Βιμΐηι5. ἴηνθοί. 1, 56 ογίπιθη {Πυὰ 
οα ἡΠΠ1 δἱν αὐνδυβοτιῖβ ομ]δοίαπι ογίπιοπ 681. Ὁοπ-. ργὸ υἱτγὶ!] οοπίγα αἰαἱ: ἩϊεΙοπυπιυ5. ἢδδο ἃ ΠΟ)"15 
γαῖα δῖ δυΐθπὶ Τ γι πὶ ἀοοίτίηα, ορ. 14, δὲ δβλιίπι ἰῃ Οτγί φεπί απὶς ἰτδοιδιαγ. Ηυετιυβ, π 
ἕατα, (τί δι : « ΝΌΠ πὶ πηδηιίδίιπι, ἰηη0}}, ἀὸ 58- (90) Καὶ τοῖς αἰχμαωτεύουσι. ᾿ϊἃ δἰχιίπα οἀΠΠ|0 
ἰυϊῈ δηβθίοτυιη βυβοθρὶ! ΟΠ γδιι8 ἃ Ῥαῖγε. Θά εἱ πιβ. Αἰοχδυάγίπυϑ : δὶ ΠῸργαῖοα δἰ (οπιρ]υιοπδίβ. 
ῬΑΐογ πθῆπα γαργοπιὶβιΐ, ἤθηὰ6 πιδηβανί!, ΟἹ γίδιι8 αὐϊιΐο, οἱ Ὑιυ ρα; « δὲ ἰγγυὶ 540. ) Ταγσυπς 
δὐηιϊηϊδίγατο ποὴ ῥοιαί. » 1ὰ ἀορξπα ὁχ ἀυσοῦυς «οἱ ἰγγυὶν με} γερίμα Ζιπαγρδά.» Ζιραγρδᾷ ἰοοιιθ 
ἈΡΟΒίοΙΪ ἰοςἷβ ογίαμι νἱάοίαν Δοορρίβ86; δ]ἴ6δι!ὁὸ δὰ δϑὶ ἴῃ βαρ ῖθ, αυΐθὰ8. πλιὰ Γ68 ππρογα δι, Εχ 06 

Ἐρινοβίος αὶ, 10, αὶ ομΐα ἀϊευπίυς ἰηδιαυγαι ἰΏ ἰοο0 ϑπιδιάράοθ ΠΟΠΊΘΠ 511} ρ51556 ὙοΓΙ "116 ἐδ, 

Οἰιτῖβιο, φιῶβ ἰπ οοϊο, οἱ αι ἰῃ ἰδγιᾶ διιηι; οἱ ΔΠΟΓΙΙη πιάση [ϊ ἴῃ 54 04:18 ργονεηίι8, υἱ ἐν80}} 
Αἰίοῖτο )4 (ΟΙοββθηβθϑ 1, 40, αιιο οπιμία ἴῃ ΟἸ γίϑιο ΜΙ μυ5. ἵν. τὸ ᾿ τας τ, τὸν 
τεροπο ] δῖα [558 5ογῖ δὲ. Αροβίοίυϑ, ἰρββυθιη8 ρᾶ- (91) Καὶ τοῖς ἱππεῦσι. 58ϊς οἀϊιῖο Βχιῖπα, εἰ πι5. 
ἰβραδθα ρθγ βϑιφυΐῃθη Ογαοἶδ δι, δῖνθ απ Ώ Αἰοχαπάγίπυβ : ἂἱ ΟΟπιρΙυἱεη 518 οὐ 0, εὐ το !αυὶ 
ἰετεῖϑ, δἰνθ αψι ἴῃ οαἷο βυηΐϊ. Ουογαπὶ γογίούοι ὁ ἰμίογρνοί 8) ἐ ΟΠ] ἀ98] ΓΟΘΓΌΜ {Γ08. ΤΌΓΠιΔ8..}» 1Ρ. 

19 ζοδη. ι,29. "200 1, 12.  [υἱ4. 15 566ᾳᾳ. 35 Ερ]ιθ5. τ1, 2. 
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}081} οἱ πιοτογθηίυγ. Ῥγπηυη ἜγθῸ Ῥδίον ΕἸ Πα πὶ ἐοη- Α τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας,» ἕν τι τῶν ὑπὸ τῶν 
ἰγδγὶ!5. ρβοιθϑίδιθυ5 ἰγαθδὶ,, αυεπιδἀπιοάιιαι δοῦο διαδόλων ἦν, ᾧ παρέδωχεν ὁ διάθολος τὸ τῶν υἱῶν 

οοπψίε; πο {1 ἀοῖπάδ ἐγδάδηϊ ᾿π τηᾶπὺβ ποπιὶ-ὀ καὶ τῶν θυγατέρων τοῦ Ἰὼδ (98) συμπόσιον, ἵνα 
Π.ΠΊ, εἰ 6 408 ἐγαὶ οἱ δυ 15, ε ἰῃ 4πεπὶ ροβί δυ5- συμπέσῃ ἡ οἰχία ἐπὶ τὰ παιδία τοῦ δικαίου, χαὶ τ:- 
εἰ ]ὰπὶ ἱπιγοῖν! βϑίδπδϑ 5, » 4} πιλ)ογθ οὐπὶ δὰ- λευτήσωσιν. Ἔστω οὖν, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰὼδ, πρῶτον 
οἰογίδι6 86 ᾿πιρογίο ἐγϑ κε οὐπὶ δ. δα α5. Αἱ γα παραδιδοὺς ὁ Πατὴρ τὸν Υἱὸν ταῖς ἀντιχειμέναις 

πὸ ΕΠΠῚ ἀγϑάϊιοπαπι οοη γα 8 ροιεϑίλἰθυ5 9 Ραῖγα ἐνεργεία!ς, εἶτ᾽ αὐταὶ (99) παραδιδότωσαν αὐτὸν εἰς 
[λοίδην σΟΠ(ΌΓΘΠ5 οὔ ἰγϑαϊἰοπς ϑοβρι αἱ οΥἶβ Ὁ ἰδ χεῖρας ἀνθρώπων, ἐν οἷς ἀνθρώποις καὶ Ἰούδας ἦν, 

.“ ἴῃ πιδθὺϑ Ποπιίθαηι [αοῖΔ, φαυαίεπι 6588 γα ἶυ-ὀ « εἰς ὃν μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν ὁ Σατανᾶς,» ἀρ’ 
ΠΟΩῚ Θχἰβι!Π|68, 4018 4} υἱεΐϑαιο ἴλοα ἀϊοίτυγ, δὶς χιχώτερον τοῦ Ἰούδα παρᾳδιδοὺς αὐτόν. ᾿Αλλ᾽ μα 
ὀῖ μαυδίο ἐγδαϊίαπι ουπὶ [͵556 ἃ Ῥαΐτο ρΓῸ ποῦ μήποτε τὸ παραδίδοσθαι ταῖς ἀντικειμέναις ἔνερ- 
σπιηίυυς, 58. ῥγ βυθμπιο ἴῃ ΠΙΟΠλἶπ68 ἀιπογ; γείαις ὑπὸ τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν συνεξετάζων τῷ πᾶ. 

ΠΟμ ΓΆΓΙΔ5 Υ6ΓῸ ΡοίΘβίδίθβ οὑπ) ϑδγυδίογοπΊ (γ946-ἕ ραδίδοσθαι ὑπ᾽ ἐχείνων εἰς χεῖρας ἀνθρώπων τὸν 

Ῥυνᾶηι ἐμ πηδῆυβ μοπΐπυπι, ποη οοτυπὶ {πὰ ἀγοὶ οοη- Σωτῆρα, νομίσῃς ἴσον εἶναι τὸ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων λεγό: 

Βα, αὐ ΡγῸ υ}}Π8 ἤυπο βαϊυΐθ ἰγδάθγοηί ; βεὰ μενον παραδίδυσθαι. Κατανόει γὰρ, ὅτι ὁ μὲν Πατὴρ 

υυπίδπι πι}} 8 δογὰπι οοφποβοοθαὶ Πεΐ βαρ βηἰίαπι ἢ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωχεν αὐτὸν ἀπὸ φιλανῦρα- 
ἴπ πιγβίοσίο γερο ϊπὶ “6, ουπὶ πιοτία ρ]δοία μάτι π), πίας " αἱ δὲ ἀντιχείμεναι δυνάμεις, παραδοῦσαι τὸν 

αυδηϊυπι ἦι 86 οΓαί,, ἰγαύεθαηὶ., υἱ ΠοδιίβΒ "Π8 Σωτῆρα εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, οὐκ ἐσχόπουν τὸ ὑπέρ 
Ἰθογε ᾽7 ἴῃ ροϊοβίδιοπν βυᾶπὶ γοάδοιαιη ουπὶ οσουρᾶ. τινων σωτηρίας παραδιδόναι αὑτὸν, ἀλλὰ τὸ ὅσον ἐτ᾽ 

τεῖ, δὰ δυπιάδι" πού αι αυὺ αὶ ἴῃ Αἰδη) πιοτίυη- αὑταῖς, ἐπεὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐγίνωσχε τὴν τοῦ θεοῦ σο» 
ἴυν " : υ δυίοπι οππὶ τιοτιΐ ἀδάδγιπί μΒοπιῖποϑθ, δὰ φίαν τὴν ἐν μυστηρίῳ ἀποχεχρυμμένην ([), πάρε- 
ἐογυπὶ δε ϊιγίαπι σοπιροϑίεἱ 4υΐ  όδυπι νυ δα δίδουν αὐτὸν ἀποθανούμενον, ἕνα ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ θά- 

γΊΟΓΪ 6.}}]!ἐο γα, ἰὰ (Δοίευαηι, ϑ6ὰ εἰ ᾿8ὸ δά θχα-ὀ νατὸος ὑποχείριον αὐτὸν λάδῃ, ὁμοίως τοῖς ἐν τῷ 
6) πΟθΐ5. παροββαγίο [υ586 γουοοδηάδ δυΐυπμο, ᾿Αδὰμ ἀποθνήσκουσι" χαὶ ἀποχτείναντες δὲ αὐτὸν 
Ρεορίογεα φυοὰ ἰγϑάϊιυ5 ἰη πιδηυ8 ᾿ιουηϊπαπι ὅθϑι8, ἄνθρωποι θελήματι τυπούμενοι τῶν βουλομένων τὸν 

πο ἃ} ποιηηρθυβ ἐπ Ποιηίηυπι πηᾶπυ3 ἰγδάδίιγ, Ἰησοῦν ὑποχείριον γενέσθαι θανάτῳ τοῦτο ἐποίουν. 

864 ἃ μοι(εβίαιθυ5 φυΐθτ8 ργο ποῦΐβ οπιπίθιιδ ῬάιῈγ Οἶμαι δὲ ἀναγκαίως ἐξητάσθαι καὶ ταῦτα, διὰ τὸ τὸν 

ἀγδάϊαῖε ΕἸ επν, ἀτπι ἰγδἀδγείαν, εἰ [8 φιήθυβ τνὰ- παραδιδόμενον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων Ἰησοῦν μὴ ὑτὸ 
ἀἰϊας δὲ βιιθοογοίαν, ἀδδιγιιδηΐδπι δα πὶ αμΐ πιογιὶβ ἀνθρώπων εἰς χεῖρας ἀνθρώπων παραδίδοσθαι, ἀλλὰ 
μα θεῖ ἱπιρδτίπι, μΔ ΠῚ « ρῈΓ πιογίθπι ἀδϑίγυχι! διιπὶ ας ὑπὸ δυνάμεων αἷς ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωχεν ὁ 
ααΐ μϑθοθαὶ πιογεῖβ πηρανίαπι, [4 οδὲ ἀϊαθοίαπι; εἰ Πατὴρ τὸν ΥἹὸν, ἐν αὑτῷ τῷ παραδεδόσθαι, χαὶ τ" 
ἩΠνδγανίι 605 φαΐ {ἰππογα μμογεἶς ΡῈ τοίδπι νἱϊδιῃ οὔ- νέεσθαι ὑπὸ τοὺς οἷς παρεδόθη, καταλύοντα τὸν τὸ 
ΒΟΧῚΪ ἐγᾶπὶ βογνίται 35.» χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου" « Διὰ γὰρ τοῦ θανάτου 

χατήργησε τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι τὸν διάδολον, χαὶ ἀπήλλαξε τούτους, ὅσοι φόῤῳ 

θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῇν ἕνοχο: ἧσαν δουλείας.» 
9. Πηρογὶυπὶ δυΐίοπι ποῦ ΟὈϊποτΘ ἀΐδ 0108 Κράτος δὲ θανάτου νομιστέον ἔχειν τὸν διάθολον, οὐ 

χε μπαμ υ8 6δῖ, πυη πιδάϊ {Π|Π8 εἰ ἱπα Προ, τοῦ μέσου καὶ διαφόρου (3), χαθ᾽ ὄν ἀποθνήσχουσιν 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

εἷὰ9. ἴῃ ρυϊοβίδίοιη, ἰγϑ αἴξ ργιοἀοηίθυ5. οἱ οαυλῖδαβ, φαΐ [δοογαπὶ οογηπα (γα. Υ᾽ 6 Ἔαῦᾷο πα [οτίε βἰευΐ 
ῬἈόοπὰ 71οῦ εἴα ν0}05. ἀνά αἴν ἴῃς ἡμδηὰ5. ργβάοηιπι δοοδρία ργίυ8 ροίεβίαιε ἃ θ60, 5. οἱ 8)1ηυἃ ορεγαί!ομέ 
4 ῥγίποορβ ροιδϑίδιϊ5 δουὶβ, φαΐ ορειδῖυγ ἰπ {15 «ἰΠ οε85.,. » ἰγδάϊἀϊε δυπὶ ἰῃ πηϑι5 Πομνησπι, ἢ} {υ!ς 
Ἰν8. πιοπηπῖθιι8. ογᾶὶ οἱ δαύδϑ, ἰῃ αυθπ μυβὲ ρϑιδπὶ ἰπργεββυβϑ οϑὲ ϑϑίδῃδβ. Οοηβίἀαγα ἰδπιειι αυοηϊδ 
ξάϊεῦ ἰγλάθηβ ΕἸ] οομ Γαγὶ 5 ροιοϑίδιίυυβ, ποη 58 πιρ Ἰοἶον ἐγαυϊάϊτ δυπὶ, 864 ργορίεν πιϊβεγιοογύϊδι 
βϑυδηι, υἱ δαϊναγοὶ βθη08 Πυπιϑηυπι. ΟΟΠΙΓΑΓΙ85 διυ!6Π| ρο(οδι4ι68 ἰγαύδηίο5 θοπιϊπυπὶ ἴῃ ΠΙΆΠι15 ᾿ΟΠΉμυΠ|ν 
01 ῬΓῸ βϑίμί δἰ ]υογιπὶ ἰγαύϊἀδγαπι δυπὶ : 564 υδηίιηι δι] 86, αὐἷὰ Π6ΠῚῸ Θογαπὶ δοίο ναὶ δϑρίεῃ! 12) 
θεῖ ἀὐυξουπα αι ἴῃ τηγϑίγίο, ἐγαίηδγαμι δαὶ, αἱ ἰπἰ πιῖσα 615 ΠΙΟΓΒ. 8:0} 1οἷαι δυπὶ δὲ, βίουΐ ΟἸμμ65 
μοπηΐη65 υΐ τηοτίεθαπίιγ πη Αὐδπὶ : 5664. δἱ Ποπιίηος φαΐ οοοϊἀεγαπι ουπὶ, γοϊυπίδίοιη αϑο θάμ! πο ϑεοιῃν 
ἀυπν γοϊαπιϑίθπι Ὠεὶ δι οταϊηδίδιη, 56 βϑοιπάιπι νοϊαπίαῖθπι ροδοίδιαπι, αι ΕἸ απὶ Ἠεὶ νοίευνδηὶ ἤδη 
βυθάϊτυπι πιογι!. ΝΟΙ. ΘΓβῸ 4}} ἰνοπηΐηΐθυ8 ἴῃ πιᾶπιι5 ᾿οπεπὰπὶ ἰγϑιϊ 5 65ῖ, 80] ἃ ρο(οδιδι} 008 ᾳυΐνυ5 εὐ 
ΡΓῸ ποὶν8 οπιηΐθυ8 ἰγδάϊαάϊ! Ραίθγ, υἱ ἰῃ δὸ φυοὰ γα μαγ, οἱ ἢϊ δι} 60 οἱ ἰγδάϊιυν, ἀδδίγυδι ουδὲ 0] 
το Γ 19 Βα Π δ δὲ ἱπιρογίαπι. 

9. Ππ|ρογίυπι δυΐοπὶ τηοτι5 ᾿η1ο} Πα πι απι 651 πα! γα ἀΐδθο] πὶ, ποη ἰϑιϊπι8 πιογιβ οοπιπιυη 5, βεουπόυπι η2Π| 
πιογίηΐυγ 0Π1}68 4υΐ ΘΟΠΊρΡΟΒ ἰ 5:1} 6Χ δι πιὰ οἱ ΟΟΓΡΟΓΘ, δπὶ πιὰ ΘΟΓιΠΊ ἃ ΘΟΓΡΟΓα γοσθάθηϊἐ : 56 ῃηοΠ|} 

38. 02η. χει, 27. 351 ΟΓ. χτἱ, 1, 8. 1 ΟὐΥ. αν, 26. "5 101. 22, 3 Ηοὺγ. τι, 14, 1ὅ. 

(98) Τοῦ ᾿Ιώδ. Οοάεχ Βερίι5 αὐτοῦ. (8) Οὐ τοῦ μέσου καὶ διαφόρου. Ἱιὰ οοὰά. Η. ἃ 
99) (οάοχ Δηξὶίο.. εἶθ᾽ αὗται. Ἀ. Ἰμερὲ : ἀδιαφόρον. Μέσα εἰ ἀδιάφορα, ἐἃ βίοι 
ἱ ΔΡροΙ θαι, αααΣ ποι θοπἃ ἐχ 86, πῆμ πιϑιὰ 1) Σοφίαν τὴγ ἐν μυστηρίῳφ ἀἁποκχεχρυμμέ- ἢ 

γῆν. ας [τᾶ (δγα αἰδιπραίε ΟἿ 665 : ΑἸ ἴνονι δι πι: ποῆθ6 ΠομΘϑιἃ, ποι ταγρία; 56 θεν 
Τεϑίαπιθι!! οοὐΐςα5, 1 (ογ. 11, 1, σοφίαν Θεοῦ ἐν (οΠβοτίμι5 86 γ 1, « Ὀομότγαπι πιδίογαια88 πιϑῦ!ᾶ 
υστηρίῳ τὴν ἀποχεχρυμμένην. Υυ}ς.. « δαρίοπιπι ΟΘΠΒΘΠΙΓ, οἱ απ05, αἱ σοπιΐου8 αἷς δεῖ: 

ἴῃ πιγϑίουο, 405 ΔυΒοοΙ ἢ οδὲ ; ν φυσπια μου ) ..... Ροτίπάθ δαπῖ, μα {{{{π|4 δι απῖνιας φαῖ ἐπ ροεεἰδεὶ: 

ἰνιονργοῖοδθ το ψυὶ, ΠυΕτιῦ5. Οπὶ με δεῖ, εἰ ϑοπα  {{{} φιιῖ πον α ΠΡ τέσιε. πιϑίδεν 
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οἱ σύνθετοι ἐκ ψυχῆς χαὶ σώματος, χωριζομένης αὖ- Α 4" πιοτίπηΐυγ, 401 ὃς δηΐπιο οἱ δογρογὸ ςοπογοῖί 

τῶν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος" ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου 

χαὶ ἐχθροῦ τοῦ εἰπόντος" « Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή" » χαθ᾽ ὃν 
εψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται.» Ἐμφαίνε: 
δὲ, ὅτι οὐχ ὁ Θεὸς εἰς χεῖρας ἀνθρώπων παρέδωχεν 
αὐτὸν, ὁ Σωτὴρ λέγων’ « Εἰ ἣν ἐχ τοῦ χόσμου τού- 
του ἡ βασιλεία ἢ ἐμὴ, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἐγωνί- 
ζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις.» Παραδιδό- 
μενος γὰρ Ἰουδαίοις, εἰς χεῖρας ἀνθρώπων παρε- 
δόθη, οὐχ ὑπὸ τῶν ἰδίων ὑπηρετῶν, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ 
ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου, εἰπόντος περὶ τῶν ἐν 

ἀοράτοις δυνάμεων, κατὰ ἀνθρώπων ἱσταμένων βα- 
σιλειῶν᾽ ε Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσ- 

χυνήσεις μοι» διὸ καὶ περὶ ἐχείνων λελέχθαι νομι- 
στίον τό ε Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, χαὶ εἰ 

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ χατὰ τοῦ Κυρίου, 

καὶ χατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.» Κἀχεῖνοι μὲν οἱ βα- 

σιλεῖς χαὶ οἱ ἄρχοντες παρέστησαν χαὶ συνήχθησαν 
χατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ" ἡμεῖς 

δὲ, ἐχ τοῦ παραδεδόσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ ἐχείνων εἰς χεῖ- 
ρᾶς ἀνθρώπων, χαὶ ἀπεχτάνθαι ὠφεληθέντες; φαμὲν 
πό" ε Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν, καὶ ἀποῤῥί- 

ψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.» Ὅτε γὰρ σὐμ- 

βόρφοι γινόμεθα τῷ θανάτῳ τοῦ Χριστοῦ, οὐχέτι 
ἐσμὲν ὑπὸ τοὺς δεσμοὺς τῶν, ὡς ἀποδεδώχαμεν, βα- 
σιλέων τῆς γῆς, οὐδ᾽ ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῶν κατὰ τοῦ 

Κυρίου συναχθέντων ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου" 

χαὶ δι τοῦτο ε ὁ Πατὴρ τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐχ ἐφεί- 
σατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωχεν αὐτὸν,» ἵν᾽ 

βυπὶ, οὐπὶ δπίπιυ ΘΟΓΙΠῚ ἃ ΟΟΥΡΟΓΕ δδρδγαίυγ ; 

δεὰ οοηίγαγίς οἱ ἐπἰ πιο 85. οὐπὶ 60 βαγαπιῖβ ηὐἱ 

ἀϊχὶι : « Εξο 501 νἱῖα δ :ν αυϑε δΔηΐπη)3 υφ Ροοςδγοῦῖι, 

ρθᾶ πιοιϊεῖυῦ ν΄. » 86 δυίεπι ἃ 60 ἴῃ πιδῆυβ 

μοπιππι ποαυλημαπι [υ͵856 ἰγαάϊιυμ!, οϑβίθπαϊι 

ϑογνδίος ἀἴοθιβ 5 : « δ ὃχσ πος πιιηάο οβ8εῖ 

τοσπυπιὶ πηϑυμ, πηϊηἰϑιγὶ πιοὶ υἱΐχυθ ἀεοεγίαγθηΐ, 

αἱ τοη ἰγαάεγοῦ λυάαὶβ. » Οὐπι δηἰπὶ δυάς ῖβ 
5963 ἱγαύϊιυβ 6581, ἰπ πιδπὰβ Βοιηΐπυπι (γα {15 εβί, 

Ποη 8 5υ͵8 πιϊηἰϑῖν}5, βεὰ ἃ ρυϊηςῖρα 5686 }}} μυ}15, φυὶ 

ἀἰϊχίι δ ροί(οβίαιίυυ5 4υφ 'π ἰην δι Π] θ5 δυμπὶ, 

τορηΐς νἱ ἀε!ςοί αυ8 δάνθγβιιβ Βοπιΐπε8 θη βἰδίμῃῇ : 
« ξοεο οπιηΐα εἰ] ἀδῦο, 5] ἐδάθηϑβ διἰογαυδγί πιὸ 55.» 

Ρχγοϊπάδ οἱ ἀδ {1118 ἀϊοίαπι ἰά 6586 ογεδθπάμπι δι  : 
« Αϑιΐογυηι γαξα8 ἰοΓγῶδ, εἰ ργϊπεῖρε8 οοηνοπογαπὶ 

ἴῃ ὑπυπὶ δάνετβϑυϑ Βοπιίπιηι, οἱ δάνεγβυβ ΟΠ γίϑία πὶ 
6). » Ας ΕΠ} φυϊάοπὶ « γαβ68 εἴ ρυϊοἶρα8 δϑιόγυηι, 

οἱ σοηνθπογιπὶ δάγνεγβυ8 Βοπηίημπι, οἱ διίγεγδιβ 

Ομ τβιαπι ο᾽α8 ; » η08 Αυΐδπι 4υὶ ἐσ 60 αυο ἃ} "18 

ἐπ ϑῆυ5 Βοιηίηυπὶ ἰγαύϊτυ5 [υογϊ οἱ οοοἶδιι8, δἀ͵υ- 

πιαπίυπι εἰ ΔΙΟ] πιδηίυπὶ οὐρίπι!8, ἀϊοϊπιυ8 δ᾽ 
« Ὀίγυπηραπιιβ νἱποιΐα δοτυπι, οἱ ρῥγο) εἰδπι8 ἃ π0- 

᾿γλὴ5. ἦυφαπι ἰρβογυπι. » ὐπι οπὶπὶ πιογιὶ Οἰεγίδι! 

δἰι18 ΠΟΠίΟΓΠΙ68, ΠΟ ΔΠΊΡ 8 Του πὶ ἸΟΓΓΩ Υἱποῦ- 
Ἰἰ5, ὧἱ ἀἰχίπιυβ, σοηϑίγίοιἱ δυπηυ8, η66 ρῥγὶποίραπι 

δου! Βα) υ5 [060 δυνάϊι!, ιιΐΐ δάνενβιβ θοπιίησπι 

δοηγδΓιηΐ ; ἃς ρΓορίοΓοδ « ῬΔ(ῸΓ ργορτῖο ΕἾΠΟ μῸα 

Ρορογοῖϊ, βοὰ ργὸ πο δὶϑ ουῃηπίθα8 γα! αἱ} ἰΠυπὶ ᾽4, » 
οἱ παραλαδόντες αὐτὸν, χαὶ παραδόντες αὐτὸν εἰς υὧἱ 4υὶ οὑπὶ δυβοορογαῃί, δὲ ἰπ πιδημ8 ΠΟπιὶπαπιὶ 

χεῖρας ἀνθρώπων, ὑπὸ τοῦ χατοιχήσαντος ἐν τοῖς οὐ- 

ρανοῖς ἐγγελασθῶσι, καὶ ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐχμυχτηρι- 
σθῶσιν, εἰς χατάλυσιν τῆς ἰδίας βασιλείας καὶ ἀρχῆς 

παρὰ προσδοχίαν παραλαθδόντες ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τὸν 
Υἱὸν, ὅστις τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἠγέρθη, τῷ τὸν ἐχθρὸν 

ἐγαάίάδγυηί, ἱγγἀθαηίαγ ἃ 60 41] ἴῃ (ΟΠ 18 ̓ιαυϊιαὶ, 

οἱ ἃ θοπιΐνο βδυ θβαππηδηίυγ, υἱροῖθ 4υΐ τερηὶ 8ι} εἰ 

Ῥγϊηςείραῖυβ ὀνογδίοποπι ἰπβοὶϊ εἴ ἰπυρίπδηί68 πιο] εἰ 
βιηΐ, ουπὶ δἰ} ἃ Ραίγε ἐγδάϊ πὶ ΕἸ πὶ ϑυβοερεγυηῖ, 

αυὶ φυκίοιη ἰογιϊα ἀΐδ γοϑυγγοχί!, ᾿οϑίθη] 8} πλοΓ- 
αὐτοῦ θάνατον χατηργηχέναι, καὶ ἡμᾶς πεποιηχέ- ἐπὶ ἀδδίγυθ 40, οἱ ποῖ πιοτιΐβ βοίυπι βυς, βεὰ οἱ 
ναὶ συμμόρφους οὐ μόνον τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ ταδυγΓοοιΟπἶδ ΘΟΠΌΓΠΙ68 ΠῸ5 οἤϊείεπάο ; ΡῈ 4υεῖῃ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 

ἱΠπυ5 πᾶς οοπιγατγία δϑί, εἱ ἰηἰπιΐσα αἱ φυΐ ἀϊχί! :«ΕξῸ δυπὶ υἱίδ ; » βοουπύθθπι αυᾶπι « ἀηΐπιὰ αὐ μοῦνα - 
τι, 'ρϑὰ πιογϊδίυγ. » Οϑιοπουϊαν δυΐοπι αυοηίαπι πυη Ποὺ8 Ὀοπιϊηυπὶ ἰΠ πιϑηι8 Ποπιΐναι γα 1, ἐχ 60 
ἐμ ἰρϑθ ἀϊοῖ! : ε 51 ἀδ Βος πιυπάὰο ὁββδὶ γεβηιπὶ πλθιιπὶ, τα ηἰβίγὶ α]4 06 πγοἱ Γαβίβίερεηϊ πὸ ἰγϑάεγογ 
υἱαῖβ.» Τγδάϊιυ5 δυίεηι δυάαὶβ ᾽ν πιδῆυβ Βοπιίπιμη ἰγδϑϊίυ8. δῖ, ποη ἃ 5υΐ5 πιϊηἰδιγ8, πθς Ὁ δἰίαυο 
θύγλτ αυΐ Ἔγδηὶ ἐρείυβ, 564 ἃ ριϊμεῖρθ διβοιΐ ᾿ν 78, νοὶ ἃ ἀπηθροιθι ἀς φυΐθιι5 εϑὶ ἀϊείυηι : ε Αϑ(ἰίθιιηὶ 

68 ἴεγγα, οἵ ρΓΪοἶρ6 5 οοπνεηθγα ἰῃ απαπὶ δάνεγβαϑ οπιίμπι, οἱ δύνογθυϑ Ομ γδίι ε) 5.» Εἰ ἰ5ιὶ 
υϊθὲπ) ΘΟΓΡΟΓΔΪ68 ΓΕβ65 δϑιϊδγιηί, βδἰσυΐ δροβίοἱ! ἰὰ Αοιΐδυ5 ἀσοιγυπί. Νο8 δι16πὶ, ἐχ 60 φυοί (γα τιι8 
δδὶ ἃ ργϊποίρί θὰ 'π πϑπυ8. Ποιμίηαπι, ργοα ἰοαι} ἀϊοίηνυ8 ᾿ος αὐοὰ αἰ! : « θΙδευπηραιη 8 Υἱοῦ] δοίην 
οἱ ρτο)!εἰαηυ 8. ἃ πο }}}5. ἡ πὶ ἰρδογυπι, » δἰΐαια ἀ68 ἐμν 5: ὉΠ] ὰ5 Γορίθιι8. οἱ για ρί θ8. διβοι}! ἰνυ}5 
ἱμμθ! Πα] ροθθ6. Νάπι εὐηὶ ἴδοι! ἰυδείιηυς σοπίογιηθϑ πιογιὶβ Ομ ΓΙ 511, ζά τὰ ἤΟἢ διιηλ05 80} νἱπου} 8. τοραπι 

Ὁ Ἄοαῃ. χι, 3ὅ, οἱ χιχ, 6. 85 ΕΖΘΟΙ.. χυηι, 4 5 04. ΧΥΡ!, ὅθ. 55 Μλιἢ. τιν, 9. δ᾽ ῥα]. πι, 3. " 
104, 5. 86 βοπ). νη}, 52. 

ἤδς [υδ6 ἘΟΜΣ Οδῖο ἀρυὰ (Ἰοεγοποῖι μι δὲ 
βαῖθ,, εἰ (6! } 15 11}. ν1, οἂρ. Ἴ, οἱ [υϑθυιϊα8. 5ι8ρε : 
εἰ Ὀτίρδινοβ {1}. ὕ1τν ἐπ Ερὶδί. αὐ οπι., σᾶρ.Υ, ἢ ὅ. 

ὙΠ: Οοπίγα (Οείςιιπι., τοιαῖς δὲ ταῦ; ἐπὶ τὸν μέσον 
θάνατον φερούσαις ὁδοῖς " εἱ 11}. ν ἐπ ἔρίδι. αά ἤοπι. 
« Ροίοϑι αυΐβ σοιῃροηαϊοϑίυ5 ἀΐσαγ ἐῃ ἷ8, αα͵α ᾿ἷα 

ὅγε) δυΐαπι ἐπ ἐπα ΠΤ θη αἾθ0.8 οἱ πηθά 8 6588 ρο- 
Ἠοπάλπι, ᾿ρβαπηπα πες θοπαπιὶ 6888. Π6Ὸ ΠΊΔΙ ΠῚ 
ἀδορτηὶ Οτίξοποβ ἐπὶ Ζοαν. γὙ}1, 44. : Ἐν οἷς οὔτε ὁ - 

σὸς θάνατος σημαίνεται, χατὰ τό" Ἐν τῷ ᾿Αδὰμ 
νήσχουσι, ὥς τε ἡ ἀδιάφορος ζωὴ, χαὶ μήτε ἀγα- 

ἫΝ ἐπ ἀὴ δὐτῆν, Ὡπ ἀπν το δι Τυανν Πα]: 
κερ ἐστί τις ζωὴ ἀδιάφορος, ἣ μήτε ἀναθὸν μήτε 

χαχὴν τυγχάνουσα ἢ κα Αὐβο τε αὶ ζῇν καὶ ΠῚ 
ἀσεβεῖς, χαὶ τὰ ἄλογα ζῶα, καὶ ἑτέρα μὴ ἀδιάφορος, 
ἀλλ᾽ ἀγαθὸν... οὕτως τὸν μὲν ἐναντίον τῇ διαφόρῳ 
(ὁπ, ἀδιαφόρῳ) ζωυῇ θάνατον ἀδιάφορον ἐρεῖς, εἰ 1}. 

πιοιεπι σοιπιπαπὶ ἤδης ἀἰοὶξ οἱ πιδαΐδιῃ ; » οἱ 
πιο: « 5οὼὶ οἱ αυοά 4}}0] ἰάδῃι Αροβίοίυ8. Θογρι8 
πιογι 5 ῃοπιΐπανί!, 18 αυὶ πδς Δδϑδγὶ( 1}}058. πο 29 
πιο! ἰπι6ΠΠκοπά αι ἀἰεῖϊ. » Εἰ Ὁ. νἱ : ε« ΜΟΥΒ 4αυ]- 
ἀδπὶ ἴῃ ϑεγίριυγα πῆυσμ αυϊάεπι ποίηθη δϑὶ, 5οά 
λυ} 15 οἰφηἠίοαϊ. Ειοηΐπὶ βερᾶγαιο οογρογὶ8 δ 
Δηΐιηᾶ ΠΙΟΓΒ ἡθιμἰπδίυτ. 56, 86 ποάυ8 υπὰ ἀἱοὶ 
Ροίδδὶ : 6ϑὲ δπὶπὶ πιϑύΐα, 45 ἀϊείτυν ἐπ γοΠ5, ἰά 
ὁ5ὲ οοπιπιυηΐ8. » ον ᾿αῦοι Οἰσεῖο ἰυοο ἰδυύώαϊο, 
οἱ ϑεμοοὰ ερίϑί. 82, οἱ υδογιίυ8 ἰπ ΤΑαίοίε εἰ Ατὶ- 
δἰΐρμο. Πιετιῦδ. 
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4 κΒ πουϊιϑίο Υἱἕδα δηιθυϊδιηι5 57,» ποὴ διηρί᾽8 Α καὶ τῆς ἀναστάσεως δι᾽ ὃν ε ἐν χαινότητι ξωῆς πε- 

βοέθηίθ8 ἴῃ γορίοηα οἱ ἘΠΙΌΓἃ ΘΓ ΐ8, ργΓορίον Ἰυτηδη ἢ 

δὶ βυρὲῦ πὸ5 ὀχογίυπι 8. σσπ νογὰ αἰχίβδοι βὅ6γ- 

γϑίου ἢ: «ε ΕἸ 8 Βοπνΐηΐ8 ἰγδάθηάιι5 68. ἴῃ πιϑηυ8 

᾿ιοιηΐπυπι, οἱ οοοἰάδηϊ δυη), οἱ ἰογιϊα ἀΐδ γαϑυγρεῖ, 

σοηϊΓίοίδιϊ δύ η1 Ὑϑ ΠῚ ΠΙῈΡ, » δὲ ἰΔὰ χφυϊάδηι δι16Π- 

ἄδηι65, ἰπ πηδηι15 Ποιμΐ απ} ἐΓδάϊίυ πὶ ουπὶ οἱ οοοίϑυη) 

ἰσῖ, αὐροῖο γὸπὶ φγάνθίῃ, οἱ δι πλὶ πιο ϑιϊα δ τρτὶ- 

«πάϊς ἀὐφηδηι ; δι ἢ} δυΐδηι πιϊηΐπια δάνογίθι 68, 

Τοϑυγγθοίυγαμ Θπὶ ἀ[6 ἰοΓιΐα, οὐ π60 ἰοηφίοτα 4υϊ- 

(ὺπὶ (ΠΡΟ Ορ5 Θδϑεῖϊ, υἱ « ΡῈ" πιογίοπι ἀδείγι6- 
τοὶ ἀυπ αυἱὶ Βαῦαυαὶ πηογι 15 ἐμρογίι πη "9, » 

588, δὲ ἰϊς φυὶ οαἰφεϑαπι αἰάταοσβηια. 

10. « Εὶ οὐπὶ νϑηϊββοηΐ δρῃδγηᾶῦπι, δοῦθθ86- 

τυηῖ αυὶ ἀϊιγο! πιὰ δοοίρίευναηῖ, δὰ Ροίγυπι "". » 
ϑυμι αιϊάδιη ΓΟδῈ8 {ὐΓΓθ, δογαηιυθ δΠΐ, φαΐ ετἰ- 

ριπατοῦμεν,» οὐχέτι καθεζόμενοι ἐν χώρᾳ χαὶ σχιξ 
θανάτον, διὰ τὸ ἀνατεῖλαν ἐφ᾽ ἡμᾶς φῶς τοῦ θεοῦ. 

Εἰπόντος δὲ τοῦ Σωτῆρος τό ε« Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, χαὶ 
ἀποχτενοῦσιν αὐτὸν, χαὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστίσε- 

ται,» σφόδρα ἐλυπήθησαν, τῷ μὲν παραδίδοσθαι μὲ» 
λειν αὐτὸν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ τῷ ἀποχτίν- 
γυσθαι αὐτὸν, ὡς σχυθρωτοῖς καὶ ἀξίοις λύπης ἔπ» 

στήσαντες" μὴ προσχόντες δὲ τῷ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἀναστήσεσθαι αὐτὸν, δεηθέντα οὐδὲ χρόνου πλείονος, 

ἵνα διὰ τοῦ θανάτου χαταργήσῃ τὸν τὸ χράτος 
ἔχοντα τοῦ θανάτου. 

Περὶ τῶν αἰτούγτων τὰ δίδραχμα (5). 
« Ἐλθόντων δὲ εἰς Καπερναοὺμ, προσῆλθον οἱ τὰ 

δίδραχμα λαμθάνοντες τῷ Πέτρῳ.» Εἰσί τινες βασι- 
λεῖς τῆς γῆς, καὶ τούτων νἱοὶ, μὴ διδόντες τέλη ἡ 

υυΐα εἰ ΟΘη818 ποι ρεπάμηϊ; διπὶ ἰΐθιη 4111} ἂν οο- 8 χήνσονς, χαὶ ἕτεροι παρὰ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀλλύ- 
Τυμι {ΠΠ||8, ἃ γταρῖθιι5 ἰογγ δἰθηΐ, ἃ αυϊθὰθ Γοβ68 

[εγγῶ τγίθυϊα οἱ οομβυτῃ σαμίαμι. Εἰ δοῦαα αυϊ οι 
ΠῚ ἀρὰ γορθ8 ἰογγα, υἱρυΐα ἀριιά μαίτο8 8008 Πυδγὶ 

δυη!; δί αυὶ ᾿ἶ5 Β.}18 ποορϑϑί(ϊΐπα οοπῥυποιΐ βαηΐ, 

ταιϊΐοηθ φυΐάθηι Δ]}Ογιπὶ Οπλεΐ πὶ αὰΐ ἰθγγατ ἰηοο- 

Ἰυηι, Πἰθογὶ δυηὶ ; βαὰ δεγυΐ δογὰπὶ γαϊΐοηβ, φυογυπὶ 

ἐπρογῖο ραγεηῖ, αυΐχια 86 ἴῃ βαυυϊ υΐδιι δια ϊοῖοβ 
ἀδιίποηι, φισπιδἀιηούυπι ἴῃ [5 Γ8 6! ἃς ἐγτδηηϊθιῃ 

Θχεγύθθαπὶ ΦΕρΥριϊΐ, « δίψυθ δὰ δηιαγίυἀΐπαπὶ ρεὲγ- 
ἀυοοῦδης νἱϊδπὶ δογυ τα "ἡ, ) 6ἱ ρεῦ Υἱπὶ βαγνυΐγθ ο0- 

ξεῦδηι ; ΡΓΟΡΙΟΓ 4008 ἀυπίαχαί δογυ 5 Πουτο- 
Τα πη ἰπϑίαν βθγυΐθηίο8 [Ὀγπιϑῖη βεγυ! δοοορὶ! ΕἸ 5 

οὶ "5, πα!απὶ φυϊάοαι Πρ! πα πὰ Ὑ6ὶ 56} }6 ορὰ8 ἴα - 

εἰεη5. Τδιᾳυδηι οὕμῸ δογυί τι βδΩς [ὈΓΙΩΔΠῚ ΦΘΓΘΠΒ, 

(ναΐαμν δἰ οομϑαπι, πθῃ ΑἸΐα πὶ αυδη υδπι ἰρβίις 

ἀἰϊβοϊρα! 5, 5οἱνί! ; ἰάθη δηΐη βίδίογ, οἵ ἀἢὰ8 ῥτὸ 

δέδυ, ἰρβίυβᾳαε ἀϊδείρυ!ο δοϊυΐα5 πα πηιηυ}8 88418 [οἷς 

Νοη δυίθηι ἴῃ ἀδηιο ὅεβιι, βδὰ ἰπ πηαῦὶ ογαΐ {118 
ΠΕΠΊΠΊ18, οἱ ἰπ ΟΥΘ πηαεϊπὶ Ρἰβοἶθ, 406.) δὲ ἰρδβιιπὶ 

Ῥμοποιϊείο δὔβοιυμη [υΐ586 οχἰβιίπηο, οὑπὶ δϑοοπάϊι 

ΟΟΠρΡΡΈΒΟΠβ08 ΒΔΠ)0 Ῥεϊτὶ, 4"ΐ ἐπογαὶ ΠοπλΪ Πα Πὶ 
Ῥίβοδίοῦ, ἴῃ 40 8. φυοαιθ δγᾶὶ φυΐ ἱγορίςα ρἰ 568 

τριοι τῶν βασιλέων τῆς γῆς, ἀφ᾽ ὧν λαμδάνουσιν εἱ 

βασιλεῖς τῆς γῆς τέλη ἢ κῆνσον. Καὶ εἰσὶν οἱ μὲν 

ἱοὶ αὐτῶν ἐλεύθεροι παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς 
ὡς παρὰ πατράσιν" οἱ δὲ ἀλλότριοι αὐτῶν ὡς μὲν 

πρὸς τὰ ἔξω γῆς ἐλεύθεροι, ὡς δὲ χατὰ τοὺς δυνα- 

στεύοντας αὐτῶν, χαὶ χαταδουλουμένους, ὡς χατε 

δυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς “νίους Ἰσραὴλ, « καὶ 

χατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν, » καὶ κατεδουλοῦντο 
αὐτοὺς μετὰ βίας, δοῦλοι" δι᾽ οὖς δουλεύοντας ἀνάλο- 

γον τῇ δουλείᾳ τῶν Ἑόδραίων μόνον μορφὴν τοῦ 
δούλου ἀνείληφεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, οὐδὲν ἔργον ποιῶν 

πήλινον, χαὶ δοῦλον. Ὡς οὖν ἔχων τὴν τοῦ δούλου 

ἐχείνου μορφὴν, τέλος καὶ χῆνσον δίδωσιν, οὐχ ἕτερον 
παρὰ τὸν διδόμενον ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ" ὁ γὰρ 
αὐτὸς ἤρχει στατὴρ, χαὶ τὸ ἕν νόμισμα διδόμενον 
ὑπὲρ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ. Τοῦτο δὲ 

τὸ νόμισμα ἐν μὲν τῇ οἰχίᾳ Ἰησοῦ οὐχ ἦν, ἐν δὲ τῇ 
θαλάσσῃ ἐτύγχανε, καὶ ἣν ἐν τῷ στόματι τοῦ θαλα- 
σίον ἰχθύος, ὃν χαὶ αὐτὸν οἶμαι εὐεργετούμενον (ἐ) 

ἀναδεθηχέναι ἐν τῷ Πέτρον ἀγχέστρῳ συνειλημ- 
μένον, γενομένου ἁλιέως ἀνθρώπων, ἐν ᾧ ἦν ὁ τρο’ 

πιχῶς λεγόμενος ἰχθὺς (5), ἵνα καὶ ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὖ- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἰογγῶβ, ΠδΖυ 6 80 [60 γί ποῖρυπι 5:8 00}} ᾿υ}8, φι! δάνδγβιι8 θοιηΐησιη σοηγθπογαηΐ ἴῃ ἀπιιπ|. ῬΓΟριΟτεΣ 
οἱ Ῥαῖογ απίοο ΕἾΠΟ ποὴ ρερεγοῖί, βοὰ ργὸ οπιπίδυβ γα δ ουπι, υἱ βυδοὶρἐπί68. οὐ πὶ ργίποῖροδ, εἰ 
ἰγδάθηνοθ ἴῃ πηᾶπβ [οτηϊπι!η}, 0 60 αυΐ παι! ἰπῃ ἐ0} 18. ἱγγίἀδαηίυγ, οἱ ἃ Βοπιῖπο 8:10 33 πη 6 π|αΓ, 
αποπίδπι ἰπ αἰ 580] υἱϊοπαπὶ ργορῦὶ! τοσοὶ οἱ ρῥυιπείραι 8 501 οπιηΐα ἀφεθαπί, ἐγδίθηι85. δυπὶ ἴῃ πιλπυϑ 
μιογλίμαιπ : 41} τογιΐα ἀΐα τοβυγρθπ8 οἱ ἰηἰ πη] οα ΠῚ δΒυ3πὶ ἀθδίγυθη8. ἸΠΟΤΙΟΝΙ, πΠΟη 501πῚ πιογι 5. 505 
ΘΟπἤον ΠΙ68 Π05 [6οἰϊ, 564. οἰΐδπὶ γοϑυγγοοιοπὶβ. Ργραϊοθηῖα δυΐθιι Βοπιΐηο “ΟΠ 81 Γαΐυταπι οβὶ υἱ Εἰ υδ 
Βοη 5 ἰγϑιίδίαῦ. ἴῃ πιδηι18 Ποπιΐπιπ), οἱ οοοίάἀδπὶ δυπὶ, οἱ ἰεγιϊα αἴθ γεδυγραὶ, (γἰϑίδι} δυηΐ ἀϊδορι 
γε ΘΠΙΕΠΙοΓ : ἰγλάδπέυπι φυϊάδην ἰπ πιδῆυβ Βοιαΐπατι οἱ σε ἀδηάυπι ἱπι6}]ἐ ψοοΐο8, ποπ ἀυΐοπὶ 8016 Π0επ|6Ρ 
δ ἡΠι4 χιυοὰ αἷ! : « Εἰ τογιΐα ἀΐα γοϑυγχαί, » ποο οοηϑίἀδγαηίεβ 48 6586ὶ, οἵ! δὰ ἀδοιυτμοπόαμ πιο Πα 
ἐυτὴ ἀΐδγα πὶ [6 ΠΊρι15 50Π]ο θαι. . ν 

10. « Οὐπὶ νϑηΐδεδι δυΐθ ἐπ ΟΔρΒΑγμδαπι, δοσοββογαηῖ αὶ ἀϊἀγδο πιὰ εχ ρορδηῖ, ΕἾΝ Ῥείγιπ,, εἰ ἀϊχὲ- 
ῥα : ΜΑρίβίογ νοϑίογ ἤθη 50] ν]1 ἀἰύγδοιπια ἢ Αἷι : Εἰΐλπι. Εἰ ουπὶ ἰπιτασβεῖ ἴῃ ἀοπΊαπι, ργαυθηΐι ἐυπὶ δεθυ9 
ἀίοεμϑ : Οε εΠ} νἱμδίαν Βίπιοη ἢ Π6ρ65 ἰδγι ἃ αυΐθιι5 ἀροϊρίιε (τ θυϊα)., γε] σαπϑιμμ, ἃ (118 5018, ὯΠ 40 
οχίγαμοῖβ ἢ ὨΙοἷι οἱ Ρείγυβ : Αἢ δἰ ἰθιῖβ. Ὀιοῖι οἱ 2θβὰβ : Εγρὸ ΠΠΡοτὶ διμν {}}}, 0. Διίδιη ποι δοαπά αι Σθπιὺς 
δ08, δ θη 5 δὶ πιᾶγα τί Πα πλιπι, οἱ δι. φαΐ ργίι5 Δβοθμι οὶ ̓  ρίβοθιν (0116, εἰ Φρο γί} }}8 08 6}118 ἰηγέμ!ἐ5 
ϑιδίθγοη. ΠΠππὶ δορί ρίθι5, (ἃ οἷβ ρΓῸ πιὸ, δὲ 16. » ϑυμΐ ἜΓ6Ὸ αἰϊαυὶΐ γοβο85 (οντῷ, οἱ δούυπὶ {||}, 4υ} ποὴ 

317 βρη), νἱ, ἅ. 88 ΜΆ. τν, 16, 5 Μαίίῃ. χνυι, 931, 92. 55 Ηθθγ, τὶ, 14. 5: Μδί(ἢ. χυῖ 46. "᾿ Εχοί. 
'., 1ὅ, 14. Κ᾽ Ῥι ρρ. αι, Ἴ. 

(5) Τὰ δίδραχμα. ἴῃ Ἄοοἀά. Αηρίΐοαηο οἱ Τατὶ- 
Βίδηο βογίριιπι ἐδ. τὰ δίδραγμα. 

(ἢ) Ὃν καὶ αὐτὸν οἶμαι εὐεργετούμεγον. γειῖυς 
ἰπιοῦργοδ : ε Ουθπ) ἰρϑυτῃ ρίϑοθ} ἈΥΘΙΓΟΓ αὐἰαγα- 

ἀπ ;» Ργὸ εὐεργετούμενον, ἰερογαὶ ἐξορκιζόμε" 
γον. ἨυΈΤΙη8. "ν Υ 

(5) Ἐν ᾧ ἣν ὁ τροπιχῶς «λεγόμενος ἰχθύς. Ἵ 
τος ἰμίογργοδ : « ἰπ ἀὐΐθυ5. οταιϊ ) εἰς. Οὐ0, 8, 
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ποῦ ἔχον τὴν εἰκόνα Καίσαρος νόμισμα, καὶ γένηται Α Δρροϊίαν, αἱ αὐΐογαῖυῦ 40 110 ηυπιηλυβ (ϑαγίϑ 

ἐν οἷς οἱ ἁλιευόμενοι ὑπὸ τῶν μεμαθηχότων ἀνθρώ- 

ποὺς ἁλιεύειν. Ὁ μὲν οὖν ἔχων τὰ Καίσαρος ἀπο- 

διδότω αὐτὰ τῷ Καίσαρι, ἵνα μετὰ τοῦτο ἀποδιδόναι 

δυνηθῇ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. Ἐπεὶ δὲ Ἰησοῦς, εἰ- 
χὼν ὧν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, οὐχ εἶχε τὴν εἰχόνα 

τοῦ Καίσαρος, ὁ γὰρ ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου οὖ- 

δὲν εἶχεν ἐν αὐτῷ, διὰ τοῦτο ἀπὸ οἰχείου τόπου τῆς 

θαλάσσης τὴν εἰχόνα Καίσαρος λαμβάνει, ἵνα δῷ 
τοῖς τῆς γῆς βασιλεῦσιν ἀντὶ αὐτοῦ χαὶ τοῦ μαθητοῦ 

αὐτοῦ, ἵνα μηδὲ ὑπολαμθάνωσιν οἱ τὰ δίδραχμα λαμ- 
βάνοντες ὀφειλέτην αὐτῶν εἶναι, καὶ τῶν βασιλέων 

τῆς γῆς τὸν Ἰησοῦν ἀπέδωχε γὰρ τὴν ὀφειλὴν, οὐκ 

ἀναλαδὼν αὑτὴν, οὐδὲ χεχτημένος, οὐδὲ πορίσας, 

οὐδὲ ἴδιόν ποτε ποιήσας αὐτὴν χτῆμα, ἵνα μηδέ- 

ποτε ἡ Καίσαρος εἰχὼν ἧ παρὰ τῇ εἰχόνι τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ἀοράτου. 

Καὶ κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον λεχθείη " Εἰσί τινες τῶν 
βασιλέων τῆς γῆς υἱοὶ, χαὶ οὐχ υἱοὶ αὐτῶν, πλὴν 

υἱοὶ, χαὶ ἀπολελυμένως υἱοί " ἕτεροι δὲ, διὰ τὸ εἶναι 

ἀλλότριοι τῶν υἱῶν τῶν βασιλέων τῆς γῆς, οὐδενὸς 
μὲν τῶν ἐπὶ γῆς υἱοὶ, αὐτὸ δὲ τοῦτο υἱοὶ, ἧτοι δὲ τοῦ 

θεοῦ, ἣ τοῦ ΥἹοῦ αὐτοῦ, ἢ τινος τῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν 
οὖν ὁ Σωτὴρ πυνθάνηται τοῦ Πέτρου λέγων" « Οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμθάνουσι τέλη ἣ χῆν- 

δον; ἀπὸ τῶν ἰδίων υἱῶν, ἣ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων αὖ- 

τῶν ; » εἰπόντος δὲ τοῦ Πέτρου, ὅτι οὐχ ἀπὸ τῶν 

Ἰδίων υἱῶν, ἀλλ᾽ ε« ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων » αὐτῶν, φη- 

δὲν ὁ Ἰησοῦς περὶ τούτων οἵτινες ἀλλότριοί εἰσι τῶν 
βαοιλέων τῆς γῆς, χαὶ διὰ τὸ εἶναι ἐλεύθεροι, υἱοὶ τυγ- 
χάνουσι, τό" « ἴΑρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοὶ, » 
οὐχ ἐλεύθεροι γὰρ οἱ υἱοὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς " 
«ἐπεὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλος τῆς ἁμαρ- 

κίας ἐστίν" » ἐλεύθεροι δὲ οἱ μείναντες τῇ ἀληθείᾳ 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο γνόντες τὴν ἀλή- 

ἰδ αίῃα Π) ὈΓΔδ ΝΘ [ΙἜΓΘΉΒ, Οἱ ἰῃίοΓ 605 ΓΘΟΘΙΒΘΔΙΙΓ, 
ἰὴ φυϊρυβ 1ἱ 4005 μίϑοδάο σορογαηὶ αυὶ ᾿νοπιΐμειτα 

Ρἰβδοδηάογυπι ταϊϊοηαπὶ διἰοοίί δα ηϊ. Οὐ δᾳιι5 οΥσῸ 

Βαθοὶ φυᾷ δυμ. (μϑαγίβ, γοάδι οὰ (ββαγὶ, υἱ απ85 

θεῖ δυηι γοάδψογο 60 ἀοϊμάς μοϑοὶξ ᾽ν, Θυοπίδιῃ 

δυίεπι 265118 41 [)6ἱ δὰ} οουϊογυπὶ ἀθρδείυπ) ποὺ 
οδάδπιῖβ ἰηλϑο 6δῖ, (βδυὶβ ἱπηαρί 6 πο Δ θου αι; 

πἰ 1} δηΐ πὶ ἰμ ἐο σαὶ φυοὶ Ὧι. 5.8 5 ργίμείροπι 5ώ- 

ΟἹ Βυ}5 ρογιϊηογεῖ ; ργορίογεδ ὁχ ἰάοῃθο πηδγὶβ 

Ἰοςο (βανῖβ ἱπιδρποπὶ ἀδργοπιῖῖ, 4υλην ριῸ 56, 51ι10- 

4υ6 ἀϊδείρυ]ο γαφίθυβ ἰογγα ρεπίδι; ἢ6 [Ὁγῖ6 αὶ 

ἀϊάγδοϊπηα οορυηϊ, δ πὶ 6556 ἀθυ  ογοπὶ εέβυπι, δὲ 

Τοθυπὶ [ΘΓΓΩ Ρυίΐθηι : ἀθὈΪ πὶ ΘηἶπῚ 8:5 ΡΟΓΒΟΙΪΥΙΣ, 

οὐπὶ Ππ ἃ ἴῃ πηϑ) 5 ὨΟη δυηιρβίβδαὶ, πᾷ ρο856- 

οἰ556ῖ, πεᾳυὸ Δδοαυϊβἰ ν͵5861, ἤδαᾳυδ [6οἰ586ι τυ πὶ 

ΡΓορυίυμ υἱ 6556. 5[0ϊ1, ἢ6 ὕηαιδπὶ ἀρυὰ ᾿πᾶσίπομι 
ΠΟΙ) Δ5Ρ6ΟΙΔ}}}}}19 εἰ ἰηᾶφοὸ Οδβαγίβ μι θα. 

11. ΑἸΐο οἰδπι πιοὰο ἰά οχρ!ϊξαγὶ ροίεϑβί : ϑυηὶ 
αυϊάδηι γαφαπι ἰογγα ἢ, ἢ6 . δογθ ἰἀπηθη ἢ} 1}, δορὰ 

Δ" οἱ ἀθβόϊαια Π]1 : 41} δὐυίθπι, φυοι! ἃ τεφυπὶ 
(ογγ {1118 ἀϊνεγϑὶ βίηΐ, πὰ} }18 δχ 115 4] Βυργὰ ἰθῖ- 

τῶι ἀδραπ {11} συηΐ, 564 ῥγορίοῦ ἰος ἴρϑυπ ΠῚ 

διιηι νὰ] Ποῖ, γε] ἰρβίυβ ΕἾ], γο] δ] }οὺ}5. 6 θεῖ 

ΠΙ115. 581 ἐγοὸ Ῥείγυπι ἰῃίογτοσοὶ βθγυδίοῦ ἀΐοοπβ "δ: 
« δξ68 ἰογγὸ ἃ 4υ}}}}5 δοσί ρί τ {τ ματα πὴ γαὶ σης 

διπ| 7 ἃ ἢ}1|8 βυΐβ, δ Δ} Δ]]16η}5 ᾽ν οἱ γοβροηάθαί 
Ρείγαβ, ποῇ ἃ ἢ 115, δαὰ « ἂὺ δ] 6ηΐ8.;» ἀθ μἰβ αυΐ 

ΓΟζ68 ἴδγγβ ΟΟβΠπαιί9Πη6 ΠῸΠ 8({πρυμἱ, οἱ ργορίογοα 
φυοά ᾿Ἰθοτὶ διπί, Π}}} δυπί, αἷν ΒθγΎ δου "6 ; ε ΕΥ5Ὸ 

ἸΒοῦὶ δυμὶ {Π]1},» ποι δηΐτλ ΠΠθαγὶ δαηὶ ἢ] τοφυια 

(ογγ ; « αυἷὰ ΟΠ 5 4υὶ [Δεἷϊ ροοοδία πη, 5ΕΓΥ 5 δβὲ 

Ρϑοσαιὶ "Γ᾽ ;.» ᾿Ιθογὶ δυΐοπὶ δυπὶ, 41 ρογπηδηδογυμπί 

ἴπ νου διε βογπιοιἷβ θεῖ, οἱ νου δίθπη ἰἀοῖγοο οΟ- 

βπονογυπί, ὃἱ ᾿ΠΠ}Πὺ8 ορα ᾿ἰἰθοτγία 8 οομηροίε5. ἢδ- 
τεηΐ "ἢ. 51 αυΐβ ἜΥξο {18 δδὶ ἰδηιυπηπιοιίο, οἱ ποη 

ΥΕΤΌΒ5 ΙΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ἄληὶ υρϊδυϊ τα, Ὑ6] οοβυη), οἱ 41} ργθίογ ἢΠ105 δογα τ οχιγαποὶ ἃ γορίθυϑ ἸΟΓΓΒ, ὃχ αυΐθυ8 δοοίρί υπὶ Γορ65 
τεγτῷ {ἰδυίαπη, ναὶ οθηϑυπι. Εἰ δυηΐ ΠῚ} αυϊάδιη δογαπὶ ᾿ἰθδγὶ Ἀρα Δ ΓΕΚΘ5 ἰογγίΒ, βίου! δρυά ρλ{Γ65 {ΠΠ]: 
εχιγαποὶ δυίθπι οχίγα ἰθγγΆπὶ 4υϊ θη ἢ 6 Γὶ 8}, ῬΓΟρΡΙΣΓ 605 δυΐϊθπὶ αἱ ἀοπηλπίυγ οὐγαπηι, οἱ ἀθρυϊπιμεῖ 
ε08, βίου! ΕρΥρΙΐ 1105 15γ8 6], βογνί. Ῥγορίθν 4105 βϑῦνίθηίοβ, [ΟΓΙΠΔΠῚ 56 ν] Βιι50 ρῖ1 ΕἸ] 5 θεἱ, 4] ἢυ}- 
Ἰυπὴ ορυ5. ζδοῖ τ Ἰαίδιιπι οἱ βαυνί]6. Ομ δϑὶ οἰκο ἢαθθπδ [ΟγΠ πὶ βοῦνΐὶ {1108 {τ θα α πὶ οἱ οοηβυτ ἀ6α 1, πο 
4[1υἱ δ 0 φιιοιὶ ἀδά1: ἀϊβοῖ ρα 5 6}1|5 : [ρ86 Θπίηι β3ἰδι6 δ ΠΟ 6) 1, δὲ ἀηι πὶ πιϑ ϑηια αιοὰ ἀα δία ργὸ }όβιι 
εἴ ργὸ ἀἰβείρι!ο οὐι5. Πος Διιιοπὶ πυπιΐσπια ἴῃ ἀἰοπιὸ αυϊάθπι δόξα ποὴ δγαῖ, [ῃ πη] δυΐαπι ἐγαϊ, οἱ δγδὶ ἴῃ ογΘ 
Ῥδοῖ8 πιδγίηϊ τ Ὁ 6 πὶ ̓ρβυῃ γ 56 ΙῊ ἀν} ΓΟ δι γαῖ! 456." 1556 84 Παπλιπὶ Ροιτὶ, οἱ ΘΟ ργ 6 η50Π) ἃ} 60 4υἱ 
δοπίπυπι ρἰβεδῖου [πϑν αἱ (δοῖιΒ, ἴῃ ααἱυυ8 ογαὶ ααΐ ἤαηο ΠΟΥ ΑΙ 66 Γ ἀεί (αγ ρ᾽5615, αἱ (ΟΠ Δί γ Ὁ 60 ψυπιϊβηια 
φιοά Ἰιλίνοίναϊ ᾿ππαφίπαπι (μββαγίβ, δὲ 1 ἰμ!6 Γ 605 4υἱ ρίβοδιΐ δυηΐ δυπη. ᾧι Ἔγξοὸ Βϑθοὶ 4υα) 5:1 (οϑανὶβ, 
ὑπαὶ οἃ γϑἀάδί, υἱ ροβιΠ!8ς ναῖθδὶ γον θ60 4085 διηἰ Ὠεὶ. Θυοηΐδπι ὅοδυ5 ἤθη ἰδ υἷί μιά ρίη6πὶ δι γ15, 
Ῥγποθρ5 δι ΐπὶ βου}! ἢ} 5. Μ 1 8 θ6 αι ἰπ 60, ργορίδγθα ποη δχ ριΟρΓίο, 56 ἐχ σοῃυθηΐθῖ 9060 πηδτγὶβ 
ἱπιαρίποπι ββανὶα δορὶ θαι, υἱ ἀοί τον ῖθυ5 ἰδγΓαΣ ΡρΙῸ 56, εἴ ργῸ ἀϊδείρυ!ο δυο, τ πο δυθιοίαν αυΐ 
ἀϊγδοίνπια οι ρίε δπι, 6556 δὰπι ἀδὈ] οσόπῃ γοσαπῃ ἰογγιβ, γα}: ἐππι ἀδυϊιλτη μΟἢ Θ 50} ρί6Π5. Θ.η}, πθήτ|6 
βοϑβίθοηθ, ποιι6 δου ΓΘ 5, ΠΟΑῸΒ [ΔΟΪΘἢ5 οὑπὶ δ 0] ρυβϑθϑϑίοπθμι, υἱ Π6 511 δ 'φυδπαο ἰπιῶσο Οἰδεαγβ8 ἀρυὰ 
Ἰαγδ θ[!6 πὶ δι} π). ; 

11. 1516 ἀϊχηυβ βδουηάυπι ὑπυπὶ πιοάυτη, 4υοηΐαπι ἀρ]! Ο6 πὶ βοηβιιπ μαθαὶ [ἰΐς βογθο. ϑοουπάἀυ τι 
ΔΠΠΕγα τ, δυΐοπι (α11ὰ ἀἰσὶ ροδβαηι. ΕἸ] οτυτη ϑυηΐ αυϊάαπν {11 τασαπὶ ἰδγγὰ : 4111 ΔΌΤΟΙΠ ρΥΟρίοΡ ἢ 0. ἰρβιπὶ 
ηυοά 8]1δηἱ ϑύηι ἃ 1158 γαζαπι ἴδγγαθ, ΠῈ}Π105 αυϊάθπι δοόγαπὶ 41} δι} ΘῈ ΡΟΓ ΤΘΓγδπὶ {}}| δυηῖ, βαά ἂὐὺι Ὠοὶ, 
ἃυϊ ΕἸ] εἰ, δι δουὐα5 διϊογαπι Ἰ)εὶ. Ουδηάο ἐγρο δα  νϑίοῦ ἰηιογγονϑιί Ροΐγυπι), ἀΐοοη5 : ε ΠΟ κ6Β [6 Γὰ ἃ 

ἩΜατο, χη, 10, 11: μᾶς. χχ, 94, 35. 55 ΜΑΙ. χνιι, 9,, 935. 56 1). "7 30. γι, 24. 55 1014. 51, 58. 

Ἀ. ἐν ᾧ, 8 Ιορῖ8, ἐν ᾧ, τεεγείαν δὰ ρίβοοπι : 5ὶ, ἐν 
οἷς, Τοίογοιιν δὰ ΠΠοπΊπ68. Ἰχθύς δυΐίδην {Π|6 ΟἸιν 1 - 
δ05 ἐδὶ, ἴιὰ αὖ δηιίᾳυΐϊβ Ρδίγιυυβ. Δρροδι!λιυ5, ἀυοιὶ 
Ὑρουπη ἰΠγυπι, Ἰησοῦς Χριστὸς Θεου Υἱὸς Σωτήρ, 
δεία, ἰχθύς, οἴπείαι. Ταγια !ἰδὰ8 26. ϑαριΐτηιο, 

Οριοῖας5 ΜΙϊον πυϑ 10. .υ1, (οπίτα Ῥαγπιθη., Δασα - 
δι Π05 10. χνῆῖ 8)6 εἰυΐ!. Βοῖ, σὰρ. 35; Ῥγόβρουῦ, 826 
»γαάῖει., ρατῖ. "1, σλρ. ὅ9, φψευδώνυμα 5:5 Υ]Γυῃ 
Ογαουΐα ᾿ἰδ. νη, Πυετιυθ. 



4130 ΟἈΙΟΘΕΝΙΝ 1.3. 

{Ππ4 οπιηθ ργαίογοα., ἢΠ}η8 γαρῦμ (ΟΡΓ, ἰδ ρα ΓΑ θειαν, ἵνα χαὶ ἐλευθερωθῶσιν ἀπ᾽ αὑτῆς. Εἶ τις οὖν 
οδῖ : δὶ οῖπὶ Ποὺ δὶς, πἰ ΠΟ πηη 5. ἰάπηθ οὐαὶ [|| ἐστιν ὁ υἱὸς ἁπλῶς, χαὶ μὴ τοῦτο ὅλον, υἱὸς τῶν βατ- 

68ι πα δρυὰ τερὸβ (δα, ΘΟ πηγὰ ΠΠ108, οἱ 4υΐ ἀϊ- λέων τῆς γῆς, ἐχεῖνός ἔστιν ἐλεύθερος " χαὶ ὅμως, ὧν 

ἀγδοίνπια οοσιηῖ, οὔεπῆδι : ρτορίοιδα ἱπαιΐι ᾽ν: ἐλεύθερος, πεφρόντιχε τοῦ μὴ σχανδαλίζειν χαὶ τοὺς 
« Νυη 5βοϑηή Δ) ΖΟπ)}8 605, 586 νδάθ, πῆΐ6 απ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, χαὶ τοὺς τὶ 

τἀαυπι, δὲ δαπὶ ρίβοοαι 4αὶΐ ργίπιι8 Δϑοθηάογὶ! (ο1]6,, δίδραχμα λαμθάνοντας" διό φησι" «Μὴ σχανδαλίσωμεν 
οἱ οβίεγα. ίθοπιοῦ βᾶπο δὺ 1ν}8 ηυδϑίνοτ! πὶ 4υὶ ἀ6 αὐτοὺς, ἀλλὰ πορευθεὶς βάλε τὸ ἄγχιστρόν του, χαὶ τὸν 
παίυνὶς Πφιμοηία οοταπη δεῖ Δπιδηΐ, δοασυδηᾶπι ργα- ἀναδάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον,» καὶ τὰ ἑξῆς. Πυθοίμηνδ᾽ 
αἰ δβϑοπὶ παίιγα, δίνο τόξο 806 ἰοτγα, δοἷνα ἂν τῶν χαιρόντων τῇ περὶ φύσεων μυθοποιίᾳ (δ᾽, ποί:ς 
δογαπὶ ἢ], εἶνε αυὶ ἀϊάνδοίνα οχίφυιν!, ααΐρ8 φύσεως ἦσαν εἴτε οἱ τῆς γῆς βασιλεῖς, εἴτε οἱ υἱὴ 

οἴδεηδίοποιῃ ργΒθογα Π0ὴ νὰ} ϑογνδίουῦ ; υἱ 66} Γ αὐτῶν, εἴτε οἱ τὰ δίδραχμα λαμδάνοντες, οἷὃς μὴ δυ) 
οογῖθ, φιδηΐυπι αιϊάδπι οχ τὰ ἀθ αυλ φίπιιι5 υΔ]- λεται σχανδαλίζειν ὁ Σωτήρ φαίνεται δὴ, ὡς χατὰ 
αεἴαπι ἔλοσγα [ἰοδὶ, [δι 44}0}}}8 605 "ΟΠ [υ͵588 Παϊ ΓΕ, τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι οὐχ ἐπαινετῆς εἰσι φύσεως, χαὶ 

οἱ ἰάπιθὴ ἐδὶ ὀρεγᾶπι ϑόγγαιου πὸ οϊεποίοπεπι μβὰ-ϑ ὅμως πεφρόντιχε τοῦ μὴ σχανδαλισθῇῆναι αὐτοὺς, χεὶ 
εἰλπίυν, οἱ ἰάπῆφη ἱπιραάϊε φυοπιίπι5 δοαπήδίαπι [||85 ὅμως χωλύει σχάνδαλόν τι αὐτοῖς γενέσθαι, ἵν᾽ ἔπι 

οἴπεγαιιγ ; πὸ νἱΔοιίοοι φγανίαβ ρϑέρθηι ; οἱ αἱ 54}:- [δ μὴ χεῖρον ἁμαρτάνοιεν, καὶ πρὸς τὸ, εἰ βούλονται, 
10}, 5. νϑ]ηῖ, γε] ργορίεγοα δά! ρίβοδηίυνγ, φυοὶ ου ἢ σωθῆναι (7), καὶ ἐχ τοῦ ἀποδέξασθαι τὸν φεισάμενν 
δυβοορογίε! φαΐ Ρορογοῖν 1118 Ὧ6 'π δοδηάδιυπι ἢ - αὐτῶν ἵνα μὴ σχανδαλισθῶσι. Καὶ ὡς ἐν χωρίῳ γε 

Ῥἰυφογοηῖ. Δὸ ὑϊροίδ ἴῃ φγυ σΟηβοϊδιϊοηἿ8 (οἷς παραχλήσεως (8) (οὕτω γὰρ ἑρμηνεύεται ἡ Καφαρ- 
δεΐπι οχροηίτιγ σαριάγπαυῖῃ ) ἀϊδείρα! δι βαυπι θὰ ναούμ), παρακαλῶν τὸν μαθητὴν χαὶ ἐλεύθερον αὐ- 
γὰ οομβοίδηβ, αυοι ΠΠΌΟΓ α586ὶ οἱ {ΠΠ|᾿π|8, ἀδὶ 1}}} ρο- τὸν εἶναι χαὶ υἱὸν, δίδωσιν αὐτῷ δύναμιν τοῦ ἁλιεῦ- 

ἰαβίφιθιῃ ρεΐπιὶ σαμίϑιιἀϊ μἰδοῖβ, υἐ ροβίφυδιῃ ργοὸ- σαι ἰχθὺν πρῶτον, ἵνα ἀναδάντος αὐτοῦ παραχληθῇ 

ἀϊονῖς, οχ οο φαΐ ργοάίογὶε οἱ οορίι5 [ἀογϊ, βοϊδίϊ πη] ὁ Πέτρος ἐπὶ τῷ ἀναθάντι καὶ ἁλιευθέντι, χαὶ ἀτὴ 

Ῥείγιυϑ ἐαρίαϊ, εἱ οχ {Πὰ5 οτὸ δυπηθηάΐ βἰδιογίβ, 41} τοῦ δτόματος εἰλῆφθαι τὸν στατῆρα ἀποδοθησόμενον 

[8 δ ηϊιο5 βίδιου. ρεγιίποὶ, αυΐφυδ ἰαἴ6 παπιΐβπια, τοῖς οἰχείοις τοῦ στατῆρος, χαὶ ἀπα!ιτοῦσιν ὡς ἴδιον 

ταιαυδη ΓαπῚ ργοριΐϊδιῃ γροίυηι, γοἀἀθηάυ5 6856ῖ, τὸ τοιοῦτον νόμισμα. 
412. Νέὸ ᾿Πορί.6. θ8π6 ἀϊοῖο μος δάνογϑθιι5. ΔυλγΓυ ἢ Χαριέντως δ᾽ ἄν ποτε (9) χρήσαιο τῷ ῥητῷ ἐπὶ 

αἱὶ αυοά8, οαΐ ἈἾΠ1}| αἰτνὰ ἴπ ογθ εϑι, ἀυᾶπὶ ρέσι-. φιλαργύρῳ, μηδὲν ἀνὰ στόμα ἔχοντι (10), ἣ τὰ περὶ 

πἰατία γα8, οη ἃ Βα ΓῸ οἰΐ4υ0 βαπαίαπι οὰπὶ ν]46-ὀ τοῦ ἀργυρίου, ἐπὰν ἴδῃς αὐτὸν ὑπό τινος Πέτρον τ΄ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΎΑΤΙΟ. 

αυΐϊδυ8 ἀοοϊρίαπὶ ἐγ δυΐυπι γοὶ οοηβυπι, ἃ {18 δυνΐϑς, απ Δ Θχιγαποὶβ .» ἀιοοηία ῬοῖΓΟ, "οὴ ἃ ϑυΐβ ἤ!!5, 
56 ἂὖ δχίγδηοὶβ, 816 δἰαυϊὰ οχίβίιμπα ἀϊοίαπι. Ποπηίπι5 ἀϊεὶς ἀς {ΠΠ|8 αι! δχίγαποὶ δυπὶ ἃ γαρίθι5 ἰετα: 
« ογρὸ {1} ἸΠνεγὶ βυπὶ, » φυοπίδπι ᾿θαγὶ βυμὶ αυὶ {|| ὁαμι 1)εὶ. ΕἾ] δυΐοπὶ γαραπι ἰοττοῦ ΠΠΘΓῚ Ποπ δυπί, 
« φυοηπίαπι οπληΐ5 φυὶ [Δοἱ! ρεοεδιυπι, Βθγνὰβ 681 μοροϑιῖ. » {}}ν6 1} δυίεπι δυπὶ ἀυἱ ππδπθηὶ ἰπ γϑ 5 λέδα, 
οἱ ργορίδγ "οΟ σοφηονεριπί νοῦ δίθην, οἱ νοῦ 88 ἰγογον! 605 ἃ δβυγνίίυϊα ῥαροαίί. 8. ἜΓΦῸ ἱπ πιγβίογίο 
φυούδιι ΓΕβ65 ἰ6ΓΓΙΡ ἃ {Π}18 Ποἱ Πα γὶβ δοηβι τα 18 αχίσιηι ἀϊάγαςίπια Οεμϑαγίθ μαθδηιϊα ἰπιδαίποπι, (0η- 
ϑδαυθῃβ δδί ἐμ! Εἰ Πἰσαγα 4υυπίαπι οἱ αυοιδδουμαιθ δχβυγρυμι αιϊάδπν αυἱ ΡῈΓ ῥυδι[8ηι 1ΟΠ]Δηὶ μοσίγὰ 
(οΓΓδιϑ, ΓΕΒ6Β. 705 [ΘΓ 608 ἰΓΔΗΒΠΝΪ πὶ αἱ ὀχ σϑηὶ ἃ ΠΟ 5 4115 δυηι ἰρδογαη. Ονϊουπαθδ δγρὸ {Π||8 
ἐϑὶ 5 πιρ! οἰ ἰοῦ, δι πιοῖν ἤΠΠ5 Γορώιη ἴδγγιρ, ἢΠ|6 δϑὶ ἴυογ, Τδιηθῶ οὐπὶ δἰΐ ΠΠθῸγ, βο Ποἷτς ἀρὶς αἱ πα 5οδηύλ- 
Ἰίχοι νϑὶ ἵρβοβ γεζ88 [᾿Ὀγγῖβῳ Υδ] {ΠΠ|Π05 δογυπ), γδὶ 608 4υΐ δοοϊρίη! ἀἰϊάγδοίιπια. [460 δὶς εἰείξ ; « 56ὲ πὲ 
δβολι δι! ζθην 8 6085. νΔ 6 η8 δι} μιᾶγθ πηΐτι6 παπιυπι, » οἱ οϑίθγα. Εἰ αυδηινίβ Θββθηὶ ἰηἰηιΐ, ἰϑπηοπ 80Ποἰ!ὲ 
ἐεῖε Οπειβίαβ, υἱ ἢ βοαπἀδιίζαγει 608, εἴ 5:10 δχθιμρίο μι νοὶ δ ηυο δεαπάδίαμη Π6γὶ δἰΐδαρ νυ) υϑανούϊ 
μον ἑν θυϑ : δῖνα αἱ πὸ δι}! 15 ρέσοθηι βοδπάδ! χαιὶ, βδῖν αἱ βδίνοπίιγ βυδοίρίθη 85 δυπὶ 4} ρερεγοὶϊ εἰς 
αιιοιηίμι5. 508 Π 8] 1ΖΘμΠὉ : οἱ δὶς ἰῃ ἄρΓῸ φΟΠβο]διίο δ ( δὶς δπΐπι ἰπιεγργθίδιυν Οδριιδγμδύιῃ δ, εὐμφοἰαίυΓ 
ομηποιη αἰδοϊρυϊιιη, οἱ ΠΠεγατν οὐπη, δὲ {|| πὸ 6556 ργομιιμεαι, εἰ θΔι οἱ νἱτια!δν μἰδοδμ αι ῥίϑοοπὶ ῥΠρθαι,, 
αἱ, ἀδοθμάςμ! 6 ἐο, σΟμβο δι ο πο δοεὶ μαι Ροΐγυδ δυροι δα 4υ6πὶ ρἰβοδίυ5 651. 

42, Εἰ ΡΙΌΡ(ΟΓ μΠο0 φυοά ἃ ]άῖυ5 65ὶ δίϑιθῦ ἀδ ογὰ ᾿ρϑίτ5 ἅροῦίο, ἀμ 9 οἰ 400Γιιπὶ ρΓΟρΓίῺ5 651 βίδίεγ, 
εἰ οχίσυμ! υ;υππιοιὶ ουϊῃδιηα αυδϑὶ δυὰπὶ : ΘΟην ΘΓ ροιογὶ5 αἱ μος ἰδχῖὰ δάνογϑθιιδ ὐδιῸϑ5, 4}! 

“λιν. χυῖι, 26. 

(6) Τῶν χαιρόντων τῇ περὶ φύσεων μυθοποιίᾳ. (, βαῖνοβ Ποτγὶ γε 16, 5ἱ οἱ ἱρϑὶ νοἱϊε ; δἀνεογίογαηι μπεὸ 
γαϊονεληόγαμ {τἰρ! 1σ6 πὶ ον ναπιν ταν ᾶπὶ ἴη-. δάνεγϑυϑ δυ!  δηυτ Ργοπυ με αγὶ, 4α]} 64. νοἱυμ!διο 
Θη {ἰπππ. τἀν Ω05. διρτα αὐ (οπεπιδη!. ἐπὶ ἔχοι, χ, παϊυΐοηι φιθγηδαὶ Αὖν Ποπ εἶθ Ἔχορίλγί ροδδὲ μι" 
1. Πυετιυϑ. ἴαθραι, αια Ι)εὶ φιϑιίδιν ργωνοπίγει, ἰρϑίυδηυο 0" 
([) Πρὸς τὸ, εἰ βούλονται, σωθῆναι. Οὐπὶ ργὸ χ πο πιϊηΐτπα ἱπαΐογοι ; οὐαὶ ργαβεγίίν ἰϑδπὶ Αυ- 

οἰβηΐθυβ πηογίοηι ἐϊα οἰνεγίι Ογἰδίυβ, αν πο πημθ μιϑὶ. βοίγαοί. 110... οἂρ. 19, νόγυπι 6556 δδιοϑοὶ 
δδισυΐηΐθ δεῖ {Γιοῖα σάγου ν 6}, δαιμαι6. Οπλη 8. ΟΠΊΠ65 [ΟΠ ἢ 68 δά ]ν 05 6556 ρο5856, δὶ ΥΘΙ ΐ. ἰΡ.Ὁ 
ςοπδεσυθδηάθπι ΡΙΌΡΟΒυοΥ ; 305 Ριοίθοϊο σάροΓα (8) Καὶ ὡς ἐν χωρίῳ γε παραχιήσεως, εἰς. Πἰϊὲ- 
᾿Ππτν Ροββιμη 8, 5: ναϊϊπιι8. Εἰ αποιιδθπηοάν πη τοργήπι5 110. 26 ποιι. Π εὔτ. Σ ε« ΟΔριιαγμδυῃ, ἀβΈΓν 
ἰμΐγα ἰνᾳο ΜΑΙ δὶ νόγθα ὀχριιολι5 Ογραιαβ : «ΝΟ γε} νι} σοι βοϊ!! οπἰ8. » 10. 
Οἰμπ68. σδρίμπι νογθιπὶ ἰδία, 566. αιΐθιι5 ἀδίιν (3) Χαριέντως δ᾽ ἄν ποτε, εἰς. Πακγολιῖα5 : ἀγχι- 
ἐδί,.» οομ πον εϑη 18 ἃ Π60 ἀδιὶ ἀοοεὶ, φιίΐϊουναθδ στροφάγος, φιλάργυρος " Δ|ῖ0 δοιϑι:, 568 μοιὶ 409 Γἕ 
114 πῈ ὁχ διιπιο ρυϑιυ!ανογίη ; ἰάθη ροιΐοῦΐ ζυγὸ 6 ἰἀμιθι. ΥΩ ΤιραρΗγ δοίιπη. 1υ. " 
δείογη 88] 016 ρυϊαηύυι 6θι. θυ Δυΐθπ) ὁχ Αὐρι- ((0) “Ἔχοντι. ὅις ζϑοίβ πανοὶ οοάεχ Ἀορίμδ. ΑΝ, 
δι πὶ ΠΕ. κ᾿ Οὐπίγα ψεμίϊαιν.,. ΟΡ. νπι, Οὐ εἴπει αὰὶ ἔχοντος. 
δἰϊιον δεπιϊαπί, (αἰϑυμ 6556 1)60Π| ΟΠΙΠ65 ΠΟΙ 65 
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ὑεραπευμένον, ἀφελόντος αὑτοῦ οὐ μόνον ἐχ τοῦ στό- αὶ τίδ : 4υδ ποι! ἐχ ογθ βοίυπ), βεγῃοηϊθιισνα {Π|πς, 
βαπὸς χαὶ τῶν λόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλης διαθέσεως 
τὸν στατῆρα, σύμδολον ὄντα πάσης αὐτοῦ ςιλαργυ- 
ρίας" ἐρεῖς γὰρ τὸν τοιοῦτον ἐν θαλάσσῃ μὲν γεγο- 
νέναι, χαὶ τοῖς ἀλμυροῖς τοῦ βίου πράγμασι, χαὶ τοῖς 
χύμασι τῶν τῆς φιλαργυρίας φροντίδων καὶ μερι- 
μνῶν, ἔχοντα ἐν τῷ στόματι τὸν στατῆρα, ὅτε ἄπιστος 
ἣν καὶ φιλάργυρος " ἀναδεδηχέναι δὲ ἀπὸ πἧς θα- 
λάσσης ἐν τῷ λογιχῷ ἀγχίστρῳ συνειλημμένον, καὶ 
εὐεργετούμενον ὑπό τινος αὐτὸν διδάξαντος Πέτρου 
τὴν ἀλήθειαν, μηχέτι ἔχειν ἐν τῷ στόματι τὸν στα- 
τῆρα,, ἀλλὰ ἀντ᾽ ἐχείνου τὰ ἔχοντα τὴν εἰκόνα τὰ λό- 
γιὰ τοῦ θεοῦ. 

Ἔπι εἰς τό" « Προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμδά- 
νοντες τῷ Πέτρῳ, » παραθήσῃ ἀπὸ τῶν ᾿Αριθμῶν, 

566 οἱ οπιηΐθυ5 ἀὔδοι! θυ5 βίδίθγοιι, χυο οἰπηὶς ο᾽υ5 
δἰ οδίυγ ἀναγίτα., δὐυβίυ]ογὶ: : Ἰαης δἰαυΐϊίδηι 
ἀἴοεβ ἴῃ πιαγί οἱ διῃδγίβ υἷα: περοί!ἷδ, δἱ δυγδγυπὶ 
ἀναγ εἶ85, Β0ΠΠἰυἀϊπυπιφυα Πυροινυς [ι|586 νογβῶ- 
ἴυπὶν, ἰῃ ΟΓΘ δίδίδγοπι μαυθηίαπι, οὑπὶ ἃ ΠᾺ46 ΟΠγίβιὶ 
[16 π}}5 δα, οἱ ΔΥἃΓ8 : 864 ΠδπιῸ γϑιΐωη Ῥγϑάϊιο 
ΔΡΡΓΕΙΒΟΠΒαπι 6 πιδιὶ δβοθηάῖββθ, οἱ ἃ Ροῖγο αἰΐψυο 
αυΐ νετίδίοπι δὰπὶ ἀοουδεὶ! Ὀοποῆοϊο αὔθοίῃπ,, ποι 
5. οΓο πὶ ΔΠΙΡ] 8, 564 ΒΓ 60 εἰοηυΐδ θεὶ αἦτ8 ἱπιᾶ- 
δἰποῖη μγᾶ 86 [ἐγθηίία ἰπ ογὰ ΠΆθοΓα. 

8877 15. ϑ0ρ6γῦ δο ργϑβίογεα ἰσθὸ δ9 : ς ἀοδββθ- 
τυρῖ 4] ἀἰι γδοίιπι δοοϊρίεθδηι, δὰ Ροιγαιη, » πόῃ 

ὅνι ὑπὲρ μὲν τῶν ἁγίων (14) χατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ νό-- ἢ ἀϊἀτΔοὨπιυτῃ ἀυπίαχαί, 5οιὲὶ ἀϊάἀγαοϊπαπι ϑδμηοίυπι 
ΥΕΤΙΒ ἹΝΤΕΆΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

πα ἤληι Πιαεηΐ ἐῃ ΓΕ 800 Ἰουο]δπὶ πἰβὶ ρϑουηΐδ : οαπὶ δηΐοπὶ νἱἀαγῖβ ΒυΪυππιοὰϊ 
Ρεῖγο σογγορίθ, 4υΐ ἀν δα} 1} πο βοΐ πη 
ἰἴαπι ραοινη 5, ας 05 ̓νε} υ5πηοάϊ ᾿νοπλΐπδιη 

Πιοπηΐποπὶ 40 αἰΐψισ 
ἐς ογὸ 675 ϑ ΓΡι πὶ ΡΘουἶ, 566 ἐξ ἀ6 ἰοῖο δἤδειι σοπουρίϑαθι- 
ἴῃ πιᾶῦὶ (υ͵58., οἱ ἴῃ [Ἃἱ5]5 Του 8. Πεΐι5. νἱϊα5, οἱ ἰν Πυριθυ8 50] νυἀΐπυπι ἀναγί εἶα, οἱ μαβυΐτ86 ἴῃ ΟΓγΘ 500 βίδίργθπὶ φιδηάίι ἰμ (6118 Θχβε δὲ ἌνΆΓι8 ; Αϑοεπή 558 Δῖθπι 46 πηδγὶ διὰ Ἰιδπηθμι γι] Δ ἴθι, οἱ σΟΠΙργΘ θη ϑηιη, “1416 βαϊνδίαπι ἃ} αἰΐᾳυο Ραδίγο, αυΐ δυπὶ ἀρουΐ! γογηδίδαν, υἱ πα παθεδὶ ΔΙ αυδηὰθ ἰμῃ Ογα 500 βίϑιογοιη, δ8ὲεά ΡΓῸ 60 ἰιαθεδὶ ἱπηασίποιῃ θεὶ, εἰοχυΐα Ἀεΐ. 

16. Εἰ δἰρπα 0] εχ Ναπιοιὶβ, φιοηΐαπι ρΓῸ βαποιΐβ 
ἀλιυν, δοὰ ἀϊάγαςϊπηατη βδηοίυπ). Βογὶρίυπι ἐδ δηΐῃι : 

" ΜΆ}. χυιι, 95. 

ἴω Ὑπὲρ μὲν τῶν ἁγίων, οἷο, 
ἀϊάγαοιπνπη υἱάσι Οτίρβοποθ, ἑαπείαπι ΔΠΘΓΌΠΙ, 
Αἰΐεγαπι μγοίδησηι ; φιοιδάπιοάϊηη ἀμ! ο 6 πὶ δίοἰυ πη, 
βϑπείυιη, οἱ ργοίδηυπι βίδιυμόγυμ! ΓΘΟΘηΟΓα5 : 
δυϊεπ), Ως 6δὲ, βίοἰυπι δίδραχμον βαρεπυπίθγο γο - 
ὀπη! ΟΥ̓Χ, μἱ ργὸ ὁράδπι 20 [15 "δ θἱτὰ νἱἀοαπίιν : δὲ 
«πὶ 4111 τὸς Ἰδιπθηὶ σοηιγᾶ, ὑπιπὶ ἀυπίδχδί [υἷ586 5ἰ- 
εν, οαιθάι6 5ἰοογυπὶ εἰν βίοπ πὶ ̓ Δη 3 πὶ Γοοσπδ 
ἰηνοπίαιῃ, οἱ νοίογίθι8, Ζ086ρὶιο ρυϊ8 ἃ. ΠΙΘΡΟΉΎ ΠΟ, 
γΕΝ) ἱῃδυδιίαπι οχαρίίοπϊ, ἰηις σοι ΓΆτί ἀυα ἵρτο- 
βυχόγαηΐ 5εμ: δη45, φυδγυπι Δ!16Γὰ ἀρ! 6 πν ἀρηο- 
5εἶ! βίοιυπι; 5ϑιμοίαπ) Δ] ογυην, δῖνο δαποίυδγὶὶ : αἱ - 
ἰετυι να ϊφάγθίη, δἰνα θνοίλπυπι), δἶνα γορίυτη : δ᾽ ἰα 
ΤΕΙῸ ᾿Π0 ἰδηΐα!η 0.905 δἰοἶο ΠΕ γαοβ ἀδοοιηΐϊ. ()εἱ 
μηογοῖη (6 ΏΝ ῈΓ δεη θη ἰΆπι, ἰπῖος 105. [Διπ  }}2πὶ 
ἀυεῖι Δ, ϑαείοπηο Ἰδγοὶι, 8:0] ποι! σομῃδίδηϊ, "πὶ 48 
υἱηϑ406 δἰεἰ ὁ ργοιίο οἱ ροπάδις ἱπεογιΐ δυηΐ; νἱ]- 
διἰδθίιπα ἰᾶπη δ Ορίῃΐο οἃ 6βί, φιαπιηυς διηρίοχὶ 
διηι σοογᾳ. Αφτγίοοϊα, ου. (δι8}18, Μίον. Νοδηά δον, 
(λϑρ. Δήηβογυδ, Ρεῖγ, Οαββοπάμβ, δ᾽ 6 δοιηρὶυ- 
τάδ, δου βϑηοίμαν απδῖυος ἀγδοι τη Αἰ οἶδ, 
ΒΥ 56: Ποἷὰ ἀρρόϊβιπι [1856 ; μι οἴλπι ἢ εἰυαθι5 
ἀγδο ιπιΐὶβ : δ βαπείμηι αὐ 6πὶ βἰείυει τετράδρα- 
χίο), ἢ ὁχ ἔχοι. χχχ, 1; Ναυηι. μὲ, 47, δἰ}ἰ5- 
408 δοχοθηὶ 5 ϑογίμίυγβ ἰοοὶβ δϑίγιιηῇ ; {ΠῚ Ὑ6ΓῸ 0 
1εβε[πηθπἰ}5 αἱ} ρόθδυηι δοβορὶι! Απιεΐφ. 1. εν, ς. 10: Ὁ 
δὲ σίχλος, νόμισμα Ἑ δραίων ὧν, ᾿Αττιχκὰς δέχεται 
δραχμὰς τέσσαρας" Ρ ον 5 ΕὉ. 1 δἀ6 ἐρέε. ἰεφ.; ἢϊ6- 
τη. μι Εχδοῖ. ιν, 10; « ϑίε!υβ, ἰᾳ 6δί, βίδιεγ μαὐυοὶ 
ιδίυου ἀταοὶνπιὰϑ Διιΐολ5; » Ηδβγο ! : Σίχλος, τε- 
τράδραχμον ᾿Αττιχόν. Ῥγοίδιπι νϑῸ δίδραχμον εἰϊ- 
Ομ ἐχ 11 ἤερ. χιν, 26, εἰ 1 Μλε}). χ, 42: « Εἰ 
δυρὲγ ἢὸ ααΐπαια 118 5 οἰογι ἀρρθμι!, φαΐ δ6- 
εἰρίεθαπι ἀδ βαμοϊογυπὶ γα θη 6 ΡῈΓ 5 βου !05 31:05 ;» 
4υοι εἰς ἃ Φοδερι!ο γϑάίτυγ : Τὰς δὲ μυρίας δρα- 
χμὰς, ἃς ἐλάμδανον ἐχ τοῦ ἱεροῦ οἱ βασιλεῖς" (ὑπ 
οἰἴδιη ἐχ Ερίὶριναπίο [10. 26 ρονιά. δἰ πιόνιδ. : Σίχλος, 
ὃ λέγεται χαὶ ἄντης, τέταρτον μέν ἐστι τῆς οὐγ- 
χίας, ἢμισυ δὲ τοῦ στατῆρος, δύο δραχμὰς ἔχον᾽ « 5᾽- 
εἰυθ ἡ οἱ φυδύγαιιϑ δρρεϊδίυγ, αυλιία ΜΠ ΟἿδ5 ρὼΓ8 
ἘΜ, ἀνία απι γεγὸ βιδιογίβ, ἀυα5. ἀγδο!πιὰ8. νᾶ- 
ἰεμβ;.» Ηρεγεμΐο᾽ : Δύναται δὲ ὁ σίχλος δύο δραχμὰς 
ἀττιχάς" εὝ]εὶ δυίοπὶ βἰοὶὰβ ἀυα8 ἀγᾶς!πιὰ8 Αἱ- 

δβοσιιπάυπι ἰθραπὶ θεοὶ ποι δἰ πιρ! !εἶιογ ἀϊ  γϑοιηι πὶ 
« Εἰ δοοίρ᾽ε8 φυίηᾳιι 5δἰοῖοβ βεουμάαιη ἀϊάγαοὶ- 

Ὀυρίοχ 5βίδίμογα ( εἶ685: » οἱ Ἰξίάοτο Οτὶσὶπ. 11}. χνι, ας. 34 : ε Βίςοὶ, 
αυἱ 1,Δ{1Π0 ΒΕΓΠΊΟΠδ 8161}8 οογγυρία Ἀρρεϊ]δίιν, Πρ - 
Ὀγόθυπη ποπιθη 6βῖ, ἢαϑὸη9 δρβὰ δὸς ὑποῖδ: ροπάυ8; 
δρυὰ [,Διἰη08 διιίοπὶ οἱ ἀγβοοβ γί ρᾶγα ὉΠ :8 
εξ, οἱ βίδιδγὶβ πηϑάϊθίλ8, ἀγϑοἢ πηὰ5 ἀρ ρδι 6 Π8 ἀτ|88. 
ὕπα6 οὐπὶ ἴῃ αἰνίη5 1Π6γΐ8. Ἰοσί!αγ, δίουβ, υποία 
6δῖ ; οὑπὶ Υ6ΓῸ ἰῃ ΦοηΠ{π|πὶ ἢ γὶ5, φυδγιὰ ρΔΓ5 τἢ- 
οἷξ ὁ51. » Αἱ δᾶπὶ ρτγοίχα σομυδι ἀοοιγίπηιη δοδμ. 
Βδδρι. ΥἹ)]διραπάυϑθ, πθς πὸ8 ἴῃ τείδγε 8 ναι 
πιθεἰρι εἰ θυθαυθ ἀγρυπΊοηι8, αυΐθυ5 ἴὰπὶ 4} 60, 
μιν οὐἴδπι 40 4118. ἱἱηρυφηλτγὶ 50161, ἰδπιρυ5 οθη6- 
Γθιηυ8. [ἃ ἰαπιθη ἰοιϊογοῖ πηομΐτυπὶ γϑὶ μη, ἰμ 60 
Ρεοοατα ΥἹ δἰ ραπάυπι, φυοὰ δάνογβιιπι υβορβίι πὶ 
ἀἰδβρυϊαπδ, ηυἱ Ερίρ δηΐ ἰαυ δίιπὶ Ἰθοαπν ργοία!8- 
ταὶ, υἱ ἀυρί!οοπιὶ ριουᾶΓοὶ 8ϊο αι, ἰῃ ΕρΙριδηο οἱ 
Ιβίέογο νοεΐυε5 σίχλος, οἱ ε 5ἰεἰ"ι8, » βυυδι πράτ 
Ριυ1αι, « 5 οἰ ἴοι. :.» ποθὴ ὀμΐηι ἀ6 Ποιπδιον πη !η- 
τηλεΐα ΓΘ, 56 46 Ἠδυγθόγαπ) δίεϊο [ν}8 ἰοοἶϑ ἀριὶ 
Ἐρίριαπίυβ οἱ ᾿ϑίογιβ. Ροϑοσδὶ ἰΐθι ὙΠ α]ραπάυβ 
οὐνηι βογὶι ΧΧ ἱμϊογρῦοιοβ ε ργο ΠΕ θγαΐοο μη] Ὸ 
αἰΐυπη ἀγασυπι δα δι γα νοὶ ἶ586, 40} 11} ἰμ 60 
ἰδ πὶ 6βϑαῖ 5.1} 1118, αυο πηρρὶβ ἰπ ογθ, οἱ πηδη- 
νυϑ οἰππΐϊαπιὶ αγοογιπι ἀἰἠγασί λα πὶ τυπὸὼ γΕῚ 5. Γ6- 
τὰγ, δυ βοοιι5 αυᾶπιὶ ἰοἰγαάγϑς!πηι5 βίου ἰ) ὁοις- 
115 86 πιεΐυ5 οἴη ΠΟ γθονυιο ; » ἰΔιἶη6 δε ΧΧ 
δρηϊογί θυ [υἱὲ υδιιαἴυπι, ποι ογειμαι 6. ΠΌΜΠ 1 Π 
Ργορομθίθ, υἱ ἃ γ01Ὸ ργορίογοα ἀπ ἀἶὰ ἰοα ραγίο 
τοοοϑβογίηϊ Υ Ουλϑὶ γ61Ὸ ΡΙῸ [δἰ Γδάγδ θη ἃ 410 Γὸ- 
[ιρίθθδηι, ἀυο ἀϊάτγλοίνπια γοάάογο ποη ροί(μεγίμ!, 
μοηρε ἀοοιίυ5, δουι{54 06 δΘιρῈΡ Θὰ Γὸ αἰββθια 
θιοι. Ῥείανι θ Αππηδάν, δὰ Ερίρίιαη. δὲ ροπά. 
εἰ πιθη5.: « ΒΟΥ 11 ΠΟ υΝἷυ5. ἀὐπηίδται σι. Π6:}5 516] υ πὴ 
[υἱ5:6, τετράδραχμον ν] ἀεἰΐοει ; δὲ ἐπ4ς ΔΠἰορυπὶ βγῶ- 
ἰἐγθὰ ὀχουίίδια εν [{|556 ἃ ΠΟμ0}118. ιν οαμ δί- 
ὄραχμον ἃρυά [πἰδγργεῖθ5 ΕΧΧ μΓὸ βίου Ιθββθγθιι, εἰ 
0 διουγλ[ 551Π|15. Ἀ1{18. δυσίοτθυ8. 5ἰοἰ πη αι ΔίηΟ 
σοπϑίωγα ἀν δομηνβ δορορίββοηϊ, ἀι05 5ἰ6]08, δέδρα- 
χμον εἰ τετράδραχμον Δαιν οπάο5 ἐοϑυότίηι ; ΟΧΧ 
ἀμίδι ΘΘΙΠΟγ 5 μιορίογοα δίδραχμον ῥΓῸ 8|6|0 γεῖυ- 
1556, φυοά ΑἸοχαμάνγία,, οἱ ἐπ ΑἸθχαηύγίπονυπὶ ρι8- 
εἰαπι δογθογοῖ, δρυά 4υ08 οὐ (αἰομίι Πι). {1|πὶ 
ἀνδοιπια ἠσρίαιη ᾿αθυθγα 8. Αἰΐουπὶ [ἰθηίυπι οἱ 
ἀτδομπιᾶπλ ταιοπο), υἱ οχ Βδγοηθ οἱ Εδϑιῦ μῖὸ- 
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Ρίο βαηοιΐα ἀδτὶ ᾿υχία Ιεφεπὶ θεῖ, ὁ Νυαπιορόγαπι 1Ἰ- Α μὸν οὐχ ἁπλῶς δίδραχμον δίδοται, ἀλλὰ δίδραχμον 
Βγὸ ργοίδγθϑ ; βογίμίυπι ἐδὶ δπίηι δ : ε Εἰ δεῤίρί 65 

αυΐπιυε 510105 βὸγ βίηφι! οί τα ; [υχία ἀἰάγδομπιυπι 

δαμοίυπι; » 86 οἱ ὕγοὸ οπιηΐθι8 [1118 ἰ5γ861 αἷ- 

ἀνδονπλπὶ δδηοίυπῃ Υἱγἶπι πυπιδγιίαγ. Ουδηάο- 

αυϊάοπὶ ἜγσῸ ὈΥΙΟΓ καποῖα αἰ ἀγδ πα, ὈΓΟίΆΠ8 

οἰἴδπι, ὧἱ [(ὰ ἀΐοαπι,, ἀἰάἀγδοίιπια βϑαηοίιβ Ὠεὶ ροβϑὶ- 
ἄδγα πο0η ροίαϑβί, ῃγορίογοα ἀἰ ἀγδο πιυγ πὰ ΠΟῊ 58η- 

οἰογαπὶ σοδοίογίθα5, απ] Ροίγαπι ἱπιδυγορδνογαηῖ οἱ 

ἀΐχογυηι δ᾽ : « Μαρίβιογ Ὑϑϑίθῦ ΠΟῸῚ 50. υ]ϊ ἀϊἷ- 
ἀτϑοιπη 7» βδρνδΙΟΓ βοὶνὶ βίδίογοπι [α})}6ῖ,, ἴῃ) 400 

ἀϊάτγφοϊπηα σοημἰπαθϑητα, ἰῃ ΟΥ̓ ῥἰβεἷθ. {ὰ} ργΐιηι5 

δϑοοπιεγὶ. 5:88. γἐρογίυπι, αἱ γγὸ πιδρίϑιγο οἱ ἀϊ- 

᾿ βείρα!ο ρεηάδίυν, 

}ὲ ἰϊς φιιὶ ἀϊσοναπί : Οἰιῖ8 πιαΐον 6ε{} οἱ (6 γμογιίο 
α Ζ726δι αροογδίίο. 

148. «1π {ΠῸ ταπιρογα Δοςοοβογιηΐ ἀἰβοΊρ}}} δ }6- 
δὰπι ἀϊοοη!ο5 : Οὐ18 ρυ135 Π]Δ]ΟΥ ἐδ ἴῃ τόβηο (ο- 

Ἰογὰπὶ "᾽ν ὕι ἀοοοτοὶ πο8 Μαίθὺυ5 αφυϊὰ δά 96- 

8} δοσδάδθη!β ἀϊβοῖρυ 80 60 ἀΐδεθγα νυν ]οηῖ, 4π0- 

406 τηρὰο δὶ δογυπὶ (651 {|πὶ Ταϑροη ον, ΟῚ 

μος ἰρβυπὶ ἰδπίυπηποίο πϑεταγὸ ροϑϑοῖ, δ ἀϊἀϊι {18 

Ἰυχία φυφιϊδπὶ Θχοιηρίγία : «Ἃ Τὴ ἢΠΠ Πογα δοοθ586- 

ταῖς ἀϊδεῖρα! δὰ δαβιπι; » ἰυχίδ Δ118 νΕΓΟ : « ἴῃ 
Π|0 ἀΐα; » ἃς δυδιρδὶ ϑίδ αυϊ6 ΠῚ 56 1518 Δῦ56ι8 
δχεπιίηθ ποοοϑϑδγὶο ργϑίογουπάι5. πο οβῖ; ἰἀοῖγοο 

δι ϊπια αὐ ἃ δἰ θειί65 αυῖβ τοῦθ ᾿ιδς ρυ06- 

ἅγιον" γέγραπται γάρ" «ε Καὶ λέψῃ πέντε σίχλους 
κατὰ χεφαλὴν κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιὸν᾽ » ἀλλὰ 
καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ χατὰ χεφαλὴν 
δίδοται δίδραχμον ἅγιον. Ἐπεὶ οὖν οὐχ οἷόν τε μετὰ τῶν 
ἁγίων διδράχμων ἔχειν χαὶ δίδραχμα, ἵν οὕτως ὀνομάσω, 
βέδηλα τὸν ἅγιον τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο τοῖς λαμδάνουσι 

τὰ οὐχ ἅγια δίδραχμα, χαὶ ἐρωτήσασι τὸν Πέτρον, χαὶ 

εἰποῦσιν" ε« Ὃ διδάσχαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδρε- 
χμα", ν προστάσσει δοθῆναι στατῇῥα, ἐν ᾧ ἣν ὁϊ- 
δραχμα, ὁ Σωτὴρ εὑρισχόμενον ἐν τῷ στόματ: τοῦ 

πρώτου ἀναθάντος ἰχθύος, ἵνα δοθῇ ἀντὶ τοῦ διδα- 

σχάλου χαὶ τοῦ μαθητοῦ. 

Περὶ τῶν λεγόντων " Τίς μείζων ; καὶ περὶ τοῦ 
8 προσκχληθέντος παιδίου ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ. 

« Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ 
Ἵησοῦ, λέγοντες" Τίς ἄρα μείξων ἐστιν ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν ; » Δυνάμενος ὁ Ματθαῖος, ὑπὲρ τοῦ διδα- 

χθῆναι ἡμᾶς τί τε προδελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰη- 
σοῦ ἠξίουν παρ᾽ αὐτοῦ μαθεῖν, πῶς τε ἀπεχρίνατο 

πρὸς τὸ πύσμα αὑτῶν, αὐτὸ τοῦτο μόνον διηγήσα- 

σθαι, ὁ δὲ προσέθηχε χατὰ μέν τινα τῶν ἀντιγρά- 
φων" « Ἐν ἐχείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ 
Ἰησοῦ" » κατὰ δὲ ἄλλα - « Ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρχ᾽ " χαὶ 

ἀναγχαῖον μὴ ἀνεξέταστον ἐᾶσαι τὸ βούλημα τοῦ 

εὐαγγελιστοῦ" διόπερ ἐπιστήσαντες ποῖς πρὸ τοῦ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
τουπὶ βδποίιπη. » 56 δἱ Ῥγὸ ΟΠΊΠ 115 {1118 [5γοὶ βαουιν πὶ ὀδρυΐ ἀάϊυν ἀἰ ἀν Δο!πλιπι βδποίαπι. Θποαΐδηι 
ὅγχὸ π0ὴ [1561 Θ9η0[15 θ6ὶ ουπὶ 58ηο 15 ἀϊάγϑοιεπιί8. ΠΆθατα αἰάτδοίνηαπι ἱπαυϊπαίαπι, ἰάο0 δροὶρίομιῖθες 
ΟΠ βδπεοία αἰάγδοίνηα, οἱ ἰηιογγομδηι θυ Ῥειγαπι, οἱ ἀἰοομ 5: ε Μαρίβίαγ υθϑίογ ἤθη βοὶνἧι ἀἰάγϑοι- 
ντιπὶ ἢν ᾿γοοορίϊ ϑαϊναίογ ἐἰδτὶ βίδίογαπι, ἴῃ 410 δγδηὶ ἀπ ἀἰἀγάσῃπι,, 4υΐ ἱπνθηϊοθδίυγ ἴα ογα Ρἰβεὶθ 
ϑοοηἀ θη 5 ργίναπὶ : αυοι! ἀοάϊε πιαφίβίογ, δὲ ἀληΐ βαπιρϑῦ ἀϊϑοῖρυ!! οἷ ὰ8 ργῸ διὰ βαίαις, αἱ φίογία Οἰιγϑι, 
Ὧξ Ἰοηφ6 ἴλοιδηι ἃ 856 οἰηπία 40:5 πη λσῖποη) ρβαγί5. [86 Πῖί, 

14. «1π| ΠῸ ἰοπηραγθ, δοοοββαῦυμ! λὰ δθδυπὶ ἀϊβεὶρ}} εἾὰ8 ἀϊσομίοβ : Ουΐἷθ ρυϊ85 ΠΊΆΪΟΓ δϑὶ ἴῃ τόση 
οαἰοτυπι Ὁ Εὶ δοοϊρίθηβ. ρυιδγαηι, βίδα! απ ἰπ πη 0 δογιην, οἱ ἀΐχὶς : ἄπιθη ἀἶδο νου, εὐϑὶ ουμνοῦϑὶ 
{ιογῖε15, οἱ (δεῖ αυδιμδυμηοάιπι ριοτὶ, ποη ἐμέν 18. ἰη ποβπαπὶ οοίογυπι. ϑὲ 418 Ἔὐρο πυπΉ ϑυογῖ 86 
δἴοις ρυδν ἰδία, ἴρ56. 681 πηὰ)οῦ ἴῃ ΓοσηῸ σΙογαπηι. Εἰ φυΐ δοοαροῦίι ραθσγιπὶ ἰαΐθην ἰῇ Ὠοπιΐπα πιθ0, πὸ 
γϑείρί!. » Οὐπὶ ροϑ5οῖ Μαινιειι8. ποβιγ ὀρ 018 οδυϑὰ 00 ΒΟΙ πὶ Ἔχροηθγα, «υἱά δοσδθι 65 ἀϊβεϊρυ 
2 ἰπιογγοσάνογυηῖὶ 6ιπὶ, οἱ φαοιηοάο αὐ ᾿μιδγγορδιϊ θην Θογιπὶ γοβροπαϊί, δά άϊι δοουπάμπι αυμίδηι 
φιυίάδιη οχοιηρίατία ἴῃ 18, « δοοοάοηίο5 ἀϊδεῖρι!! 468ι:, » βϑουπίυπι αἰΐα δυΐδπὶ, « ἴῃ {14 ἀϊ6. » Εἰ πεορεβ5ὸ 
ὅδ. ἃ: ποη ἰπαἰβοι558πὶ νοϊαη!αίδπι τοι παιϑ8 νη! βί25. Ργορίον συοά Θχροπεπίθβ ἴπ ργίμηΐβ φυοί 
αἷϊ, «ἴῃ ἃ Βογα, » Ὑ6] «ε ἴῃ 118 ἀΐθ,» υἱάδδηνυβ 8] ἠθοθϑβαγίἃ δϑί δ ζδθοιὶο ἰδία ἀἰδὶ, γυεὶ μογα. γοιγιμί 

5. Νμπη. τι, 47. δ᾽ Μδίι|ι. χυῖ, 5. δ32 ΜΆ). ΧΥΠῚ, 1. 

Ῥαΐ : οὐτὴ δγσὸ διοἴας τετράδραχμον Αἰ ουηὶ ρ6η- (ΟΣ ουνπὶ τετράδραχμον, δίδραχμον 411} [πἰ|556 ἀϑίγυυπί, 
ἀραῖ, ἀϊάγδοίημμ τι δοϊυπιποι ο Αἰοχαπάνί ιν χῶ-.,͵ Θοὰ [Δπὶ τοἀύδηηα5. τἀ Οτίμδηθιη. Νόη ἀϊἀγαοίημι 
4ι2586.» ἤϊτες Ῥοίανἧι8, αυδδ εχ Ἶλπὶ ἰδυθαίο ΕΔ. [1Π|6 5 πηρ!1οἶ1ὸῦ ῬΓῸ ϑ8δηοιίβ, 561] ἀἰἀγδοίμπιαπι 88)" 
Βιογθσοοι  2)6 ρον. οἰ ρτεί. υοἴοτανα πϑπῖηι. ἸἸΌΓΟ οἴαπι ἀαγὶ βου, δὲ ἀϊ γδοίνπια βαποίὰ ἃ ργοίβηϊβ 
ἀδρτοιαρία δβοϊυγίθν. σης γτηανΐ. Οὐπὶ ἀϊχογῖϊ οτσο 
δυ .λ5 δίδραχμον νἱρίμ! ρέμάθγα οὔοϊο8. ὃχ Ἐχοί. 
χχχ, 15, ἀϊιίνμοιηαιη ΑἸοχδηάνϊθμ ἱπιο }Π ἔφα, ᾿Ἰσοὲ 
ΔΑἰιουπῃ ἰΠ|6 Γογβη ἢν δηλ ᾿δθυδεῖῖ, ἜΡἐανονυ!υ6. 
(κπιογυι ὀχ βίϊηο ὁ οῤδχιον ἱΠππὰπν δἰοῖπ) τῶν Ο’ 
διιδὰπὶ ἢοογοιἶο, Ερὶρ ληο οἱ ᾿βίαονο ἐδ 1556, οὰν 
δἰοἴη ἀυδῖνι5 ἀγδοίμν 8 φϑιϊιηδνοιῖη! ; δῖ ΠΟΥΔΠῚ 
Πλ1. δἰ εἰ! αἰν᾽ ϑοποι ἴῃ βαμοῖιπι οἵ ργοΐδηαιη ἃ 
Τϑοθμεον 5 ὀχοορὶιαίδη, ράΓ.}}}} 6 νδΓ} 56 ϑοῦριυ- 
τῷ Ἰυεὶς ΠΡΟΠΗ κίε, 4υονιη ΠοπΉυ ἃ δι οἴυ ΠῚ 58η- 
οἴη, βίου μγοίδιαιν αἰϊὰ ἱπάυσογα οβϑίρῃἀΐ π}}}8, 
οἱ ρεββευίηι ὁχ {| Βὸρ. χιν, 2, 101 δυὶπὶ ΟΠ} ΡΓῸ 
ὀυευμεῖα. 5. ο 5. τ ρὶῖ! ρομογῖβ, ΧΧ οαμίαπὶ 5[0108 
τοι ἀδγῖηι (ργουϊ Πα δίων ἰπ οἰ οπα Οοιηρῖα!. 1η 
δἀϊείοια. δηΐῃ ϑἰχινα ἰαρίιαγ διαχοσίους σίχλους ) 
σομΐα πὶ ΒΑ ΠΟΙ ΔΓ] 510105. ἵμ 6} ΠΟ χίϑ86 ΓΘ θα ΠΡ ; 
Ῥϑυιίπι οἰἰλπι 6 ναι }}15 δοβθρὶ, ΕΡΙ ρ Δ πὶΐ, ἃ ογαπι- 
486 δύυργα ΓΟ]. 115 ἰοδι }0}}}18, 4 τ Ἀ ἢ }}} 5]- 

ἀϊδιϊησυίς : δὴ τῶν Ο΄, φιθυ8 88. δ ἀἰχιβ, ἐμιεγμγόν 
ιατἰοπα, οἱ Ἰοο8. ϑογίριυγα βυργὰ ἰδ 48:18 δ άπείυξ, 
ἄτι δἰ οἴογυηι σοι ον 5] θὲ ἤμπχιῖ, 18. 11 8. ΓΘΟΘΉΠΟΓΙ 5 
νυβ ἀεϊπάθ (Ἀοίπὶ 681} 8ὴ ἰα8ὲ: ἀυπίαχαι ἴῃ νει νο, 
οἱ δἰϊδρογία: οσολϑίοήθιη ΡΓῸ τοῦ 800 ἀγγρυίι 
ΡΓὸ βδηοίίβ, ἰηφυΐι, ἰαχία Ιασθῆὶ θοΐ ἀϊάγαοιμηιπι 
βδηοίθπι ἀδίαγ; ργίπιοσαπίιο8. ἰϑγαθὶ ἰηιοι ρὸν ΡΓῸ 
αυΐθυ5 φυΐπαις 5161} δομίογεθαπίαν Νύπι. μ, δ 
ποη 4υοά ἀϊάγαοϊιηνυπι βαηοίτηι φυΐῃ αι 5ἰεἰο5 ρέῃ - 
ἄδτο γι, 561 αιοὰ 5ἰοιὶ τὴΐ χατὰ τὸ δίδραχμον 
ἅγιον, γεὶ, αἱ υϊραια, ε δά πηοπβαγαπι βϑποι0 8:1} 

[ἀοτίηι μεηδίιαι!, Ρειθίοτθα ἀϊάγδομηπαπι βϑηοίααὶ 
ΡΓῸ 5ἰηψι!β Π}}15 15γδαὶ βοϊαμαπι [αἰ556 ἀουθί Οτίβθ" 
η68, ὁχ ἔχοι! χχχ, 15, βϑπῖρα ἀϊπιϊἀΐαπι βοΐ, ΕΗ 
τράδραχμος οναι; ΕΧΧ διυΐοπι, τὸ ἥμισυ τοῦ ᾿ 

ἡ μον, ὅ ἐστι κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον, ἰοῦ ἐδ, 
ἀϊιπίάϊειπιὶ ἀἰἀναοίπηΐ ΑἸοχαιιάγιηὶ, φιοῦ βίο! ΔΡΡΕΙ 
ἀορθάιυν, ΠΡετιῦσ. 
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« Ἕν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,» ἣ εὥρχ,» σχοπήσιμεν εἰ Α ἄμηϊ, « ἴῃ 1110 (16, » γε] «'ογᾶ,, » νἱθϑπ8 Δῃ ἰμ 6 

οἷόν τέ ἐστιν ἀπ᾽ ἐχείνων ὁδὸν λαβεῖν πρὸς τὸ θεω- 
Ῥῆσαι ὡς ἀναγχαίαν τὴν, ε ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἢ» 

εὥρζ,» προσθήκην. Ἐληλύθεισαν τοίνυν εἰς τὴν 

Καφαρναοὺμ ὁ Ἰησοῦς ἅμα τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
ἔνθα ε οἱ τὰ δίδραχμα λαμθάνοντες τῷ Πέτρῳ προσ- 

ἦλθον, ν χαὶ ἐρωτῶντες εἶπον τό" ε« Ὁ διδάσχαλος 
, ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα ; ν Εἶτα, ἀποχριναμένου 

πρὸς αὐτοὺς τοῦ Πέτρου, χαὶ εἰπόντος " ε Ναὶ, » ὁ 
Ἰησοῦς, προσαπολογησόμενος (12) περὶ τῆς δόσεως 

τῶν διδράχμων, πέμπει τὸν Πέτρον τῷ ἀγχίστρῳ 
ἀνασπάσοντα ἰχθὺν, οὗ ἐν τῷ στόματι ἔφασχεν εὑ- 

ρεθήσεσθαι στατῆρα τὸν δοθησόμενον ὑπὲρ ἑαυτοῦ 
χαὶ Πέτρου. Δοχεῖ οὖν μοι, ὅτι (15) μεγίστην νομί- 
σαντες ταύτην εἶναι ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν Πέ- 

τρὸον τιμὴν, χρίναντος αὐτὸν μείξονα τῶν λοιπῶν 
γνωρίμων, ἐθούλοντο ὅπερ ὑπενόουν ἀχριθῶσαι, διὰ 
τοῦ πυθόμενοι τοῦ Ἰησοῦ ἀκοῦσαι παρ᾽ αὐτοῦ εἰ, ὡς 
ὑπελάμδανον, μείζονα χέχριχκε τὸν Πέτρον αὐτῶν " 
ἅμα δὲ ἤλπιζον χαὶ τὴν αἰτίαν εἴσεσθαι τοῦ προχε- 
χρίσθαι τὸν Πέτρον τῶν λοιπῶν μαθητῶν. Ταῦτ᾽ οὖν, 

οἶμαι, δηλῶσαι ὁ Ματθαῖος βουλόμενος, ἐπήγαγε τῷ " 

« Ἐχεῖνον λαδὼν, » δηλονότ! τὸν στατῆρα, ε δὸς αὐ - 

τοῖς ἀντὶ ἐμοῦ χαὶ σοῦ, » τό᾽ ε« Ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες " Τίς ἄρα 
μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; » τάχα 
δὲ χαὶ ἀμφέδαλον διὰ τὸ (14) τρεῖς προχεχρίσθαι 
χατὰ τὴν μεταμόρφωσιν " ἀμφέθαλον δὲ περὶ τοῦ τίς 

κῶν τριῶν μείζων εἶναι χέχριται παρὰ τῷ Κυρίῳ " ὁ 

μὲν γὰρ Ἰωάννης ἀνέπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ δι᾿ 

ἀγάπην, καὶ ἀχόλουθον πρὸ τοῦ δείπνου τιμῆς ἐξαι- 

ρέτου σύμθδολα πολλὰ αὐτοὺς ἑωρακέναι πρὸς τὸν 
Ἰωάννην ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ " ὁ δὲ Πέτρος ἐν τῇ ὁμολο- 
τίᾳ ἤχουσε μακάριος διὰ τό" ε Σὺ εἴ ὁ Χριστὸς ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος’ » πάλιν δὲ διὰ τό" 

ε« Ὕπαγε ὀπίσω μον, Σατανᾶ σχάνδαλόν μου εἶ" 

ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων, » 

Ρογροηάθηάί δἀἀϊίαπιθηι! Βυ}08.. « ἰπ {10 ἀΐα, » γεὶ 
«Πογϑ, » ἰδη408π) ΠΟ 6854}}}, ΥἱᾶΠῈ| ἰπῖγα ροϑβϑβ ΠΊ08. 

- Οδρδαγπδύὴ ναπογαὶ ὑηὰ ουπὶ ἀἰδοίρι}5 δόδυβ,, ἰνΐ 

« δοροβϑογιηΐ ααἱ ἀγα πιὰ δοορίοθδηι, δὰ Ρα- 

γαῖ,» οἱ ἰπίογγορδηί68. ἀΐχογυηῖ: ε Μαρίβίθν γὸ- 
ϑ(6Γ ΠΟΙ} 0 υἷι ἀϊἀγδο πὶ » Ὠεϊπάὰθ οὐπὶ γάβροι- 
ἀϊδβεῖ εἶθ Ρειν5, οἱ ἀἰχίββοι : ε Εἰίδπι, » δεδυβ γὰἃ- 

εἰσ θ ἢ) Γοἀάθηθ οὐγ αἰ ἀγαοῃπηα βοϊνογοὶ, Ῥοίγυπι 

πιϊδὶ: φυὶ ἢάπιὺ ρίβοθπὶ δχίγαχὶῖ, οὐὐθ5 ἰμ ΟΓΕ ρ᾽Ὸ 
86 εἱ Ραῖγὸ ροπδηάμπι βίδιθγθη) τορογίαπι ᾿γὶ ργο- 
αππηΐᾶνἱῖ. Οὐπη ἜΡΓΟ πιαχίηο ἃ ἤοϑυ Ῥαίγα μη πυποῖα 

Δδοια πη Οχ  ϑυἰπιάγοηϊ,, 4} ΠηΔΊΟΓ ἢ) οὑπὶ οϑίοΓὶ 5 

5:15. ἀϊδεῖρυ! 5 ἠυἀϊοαθθει; ἰά αποά 5ιι5ρ᾽ σα θΆΠΠΓ, 

δόφυπι ἱπιογγοράπάο, γεβροπϑίοποιηι8 65. λ8- 
Β ἀϊδηο οχριογαίαπι Βα θΘ γα νο]υΐς86 πλλΠ} υἱθηίυν, 

8η, 4ισπιδἀπηοάυπι ΘΟΠ) οἰ Εθαηΐ, οἰ!πὶ 56  ρ815 τ28]0- 

γ6πὶ ᾿υἀϊοαββοί : βἰπιυ! οὐἶδπι Θρογαῦδηί Γαςυγαπὶ οἱ 
συ 58Π) ἙΟσΠΟΒΟοΓΘηῖ, 589 οὐγ οαιοι5 ἀἰβείρυ}}8 

Ῥρδίγυβ διηιδίδίαβ [υ͵856ι. ὐπὶ ᾿ς ἰσίίαν βἰφηϊ ἤσαγα 
γ6 1 1οὲ Μαιδοιι5. 1.18 νου ἷθ : « ἢΠ πῇ θυ θη 8, » 85.82- 

ἰαγθη Υἱάο ἰοοῖ, « ἀ4ἃ οἶδ ΡΓῸ π|8 οἱ (6, » 80}}}- 

χίι : « ἴῃ ᾿Π|0 ἀΐθ δοροβϑβογυμὶ ἀϊβοῖρυ!! 8 δδβοιι 
ἀϊοοηία8 : Ουΐβ ρυ(85 Π1870Γ 6δὲ ἰῃ γέξῃο σΟΙΟγ ΠῚ 7» 

[πᾶὰθ δαίθπὶ (Οτγί8556 ἀυμ φῤὶο οογυπι ογίβ οϑὶ, φυοά 
ἰγ68 ἴῃ ἰταηβῆψυγαίίοπα Δπίθροβίεὶ [υβ56πὶ; 41:5 

δυίαπ) ἰγίαπι ἰΠογαπι τη8)0Γ ἃ θοπιίηο [ἰυμ!οαίυ5 

[υἱο5αῖ, οἃ νϑῖῸ ἀα γὸ ἀυ!ήϊαρδηὶ; πᾶπὶ Φοδπη68 ἰπ 

6᾽υ8 ρϑεῖιβ ὈΓδδ ΔΙΉΌΓῈ Γρουδε δ, δἱ πη} ἃ δη16 005» 

μ8Π| δἰ παι αγίβ ἸΟ ΠΟΥ 8. πῃ δυληποπὶ ἃ ὅθ65ι ΟΟἰΪ Αἰ 

ἀΓραπιθηία ν᾽ 4558 δ05 ἰπ46 Πἰοοὶ οχἰ δι πηλνα ; Ροίγα5 
δυίΐοι ἰῃ σοη[εδϑίοῃθ Ὀθϑίι8 Δρροἰ]δίι.8 6ϑὲ ργορίου 

{πΠπὰ : δ᾽ Τὰ 65 ΟΠ εγἰβίυβ ΕΠῚυ5 Ὠοὶ υἱνῖ : » Γύγου 

διιΐθπι ΡιΌρΡίοΓ ἰδία ὅδ ; ε« αὐ ροδὶ πιῈ, ϑαϊδια, 

Βολπα δ) πὶ 65. τη ΐ : 408 ΠΟ 8:18. 6 4 Ὠεὶ 
δύῃ; δοιἱ 6ἃ {125 δι} ἰΝΟΠιΐΠι}}}}, 9» Δ ἶπ|0 ογδηὶ 

ἰμπεδγίο ἃς ἀπο, ἂν ἰδ [ΟΥΓΔ556. 19} 0Γ ΠΟῊ 6Β56ῖ, 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΙΕΤΑΤΙΟ. 

οὐΐπι ἴῃ δριαγπδυην 76805 οἰτηὶ ἐἰβεῖρα! 5 δι5, υϑὶ οἱ ἀϊάγαοιπια οχίψεπίεβ δοοοδβόγαμ! 81] Ρειγίι πὶ, ἐΐ 
ἰβιογγυρᾶπίθ8 ἀΐχογυπὶ : ε Μαρσίβίοι νϑϑίοῦ ποη δοινιι ἀἰϊγασηηνα ἢ.» [ἃ Ῥαῖγο γοϑροηίθηϊα δὰ 605, 
« οἰϊδπι, » [δοίδηβ υϑυθιπὶ 46 ἀἰάγδο η}}8 δ 85. πλῖε}} Ῥεῖγυ πὶ οὰ πὶ Δη}0 ΠΟΙ ργΘἰ δ ίεγα ρίβοομν, ἰπ 
ου)5 ογα ἀΐσενναι ἰηναηίθηά πὶ 6556 δίδίθι θη), μὲ ἀλτοί αν ρτῸ 86 οἱ βεδιγο. Εζο ΔΓ ΙΓΟΤ, ἀυομπΐαν πηᾶχὶ- 
ιηὰπη σης δχἰϑιἰπιαπίο5 Ποηογοιῃ ἰπ Ροίγυπι 4 ΟΠ γίσιο οοἰ δίνη, αιιδϑὶ ΡῈ Γ ἰοο }π6]68856ὲ δυπὶ οὐίογὶ 8 
ἀϊδεῖρυ!ς. πιεϊογθιν., ουρίεθαπι, χιοὰ βιβρίοαυϑηιαγ ἑδυϊδ σΟφηοβοθι6. βί πιὰ! δυίθιη β8ρογα δε αιοά εἰ 
ἐδυιβᾶπι ᾿ρβᾶπι γανϑ]διοηβ ἰμιδγγοραηί68 ὑπαίοάγθηι. Ποὺ εὐθῸ οϑίδπάογὸ νο]θη5 Μδιινθευι, δ} οἷν ργορίον 
᾿Πυὰ φιιοί [1 :ε ἤυπο δοορίθιβ ἀὰ ριορίδν τπὸ οἱ 16 : ἴω {|| ἀϊ6,» νϑὶ, ἐ βογὰ δοραββθυιηῖ ἀἰβοὶρο!! δὰ δαδυπὶ 
ἀϊοδηίεβ : Ουἱβ ρι25 πιδΐοῦ δὶ ἰμΐ γεῦπο σοόγιηι ὃ.» ΕὈγβίϊλη δυϊοπὶ οἱ ἀπ αι νπῖ οιΐδην ργορίογ ἢ 
4υοΐ δυρόγιυβ ἰΓ65 ἀΠΡΟΙ͂ΡΩΙΣ τπηαρὶθ δγδηὶ αἰ μη! ἤοαι!, ἀ581:πηρι1 1) πη Πέραν ΟαΠὶ 'ρ80 υἱἱ νἱάθγθεΐ ἰΓδηδ - 

τδιϊοινοπι φστίτβ 6.5. θυ" ἀθὰπι αὐΐϊοπι 48. 06 {ΓΠ]Πν05. 118. τρο]ῖον ἡ] οϑίυδ 655εῖ ἃ (ἢ γίϑιο. θ]βιγα}}6- 
ἴὰΓ δυίοπι οχ᾿βἐἰ πηδ 10 56 η5ι8 δου! ΡῈΡ γδγίδ8 οδυβι8. [πιογάσιη αὐ! 6π), δοαπιοιη (ογβαῖ Π 6! ΟΓΘΠῚ 

Ρυϊαυδᾶπὶ 6856, 60 4υοἀ τοοιθυδναῖ 5ι|ρ6ῦ ροοῖι8 ϑαἰγδιου 8 ἰῇ σοι, οἱ βθογεῖδ οοπϑι α οἱ ργὼ οὐ ΘΓ 
Τπογᾶηἱ ἀδοϊαγαία. ἱπιογάϊπι δυΐοπι ἀτυΐϊι ἀθαυίυγ Ρείγαν τμδ͵ογοιπ ἰπ γόᾷηο ΘΟΙογαπι, νοὶ Ῥγορίοι 8.86 Γὸ πὶ 
Βυπο αυΐ ἀδίυι5 θὲ ὑγὸ Ὁ γίβιο δἱ Ῥδίγο, υδὶ ρυόρίθῦ {ΠΠὰι ψυοά Ρείγι5 ἀἰχὶς διἱ δηβαν ργῷ οίογίβ : ἐ Τα 
65 (μνγϊβιυβ ΕἸΠ 5. θ6ὶ υἱνὶ; » οἱ Ομ γίδιυβ δ οὐ : ε Βοδῖυβ 68, 5[1ὴ0) Βαγοπα, υἷὰ ΟΆΓΟ οἱ δβδηριι5 
ποη τονεϊανίι (ἰθὶ, 5εὰ Ραΐθι πηθι8 αυἱ οδὶ ἰμ οΙἰ8.; δἱ 660 ἀΐοο 10] φυΐα τἴᾳ 68 Ρδῖγυδβ, δὶ βΌρΘΓ "νης 
ΕΙῊΝ φοὐποαρο Εφοϊδοΐδην πιθᾶπι, οἱ ροῦία5 ἐπ δγογαπι ποῃ ργδναϊθθαηι οἱ, ν οἱ οεβίογᾶ. Πόγαπὶ δυῖοπι 
ογβίιλη δογιπὶ γονοοδθδίαν ορίπὶο, ργορίογοθ αυοά ἀΐχογαι Οἰεἰβίυ8 δὰ Ρείγυμη, φυοά [118 ποι ἀΐχογαὶ ἀΐ- 
βεϊρυϊὶς : « Υα46 ρυβῖ πν6, ϑῖδιδ, βοδηύδίαπι πιἢΐ 65, υὉ͵ᾶ πο 88ρἰ8 αι θεῖ βυηῖ, 8β6ὰ φυς ᾿ιοπηίι 1» 

δι Μλίιἢ. χυι, 16. ὅδ ἰυϊὰ, 25, 

(13) Προσαποκογησόμενος. ϑ8͵ςε Ἰια"ει ΤΑτίμὶ 60- 
ἄδχ, οἱ. ρᾶ0}0 ροβί ἐοι. Διβίιο., ἀνασπάσοντα. Εϊ- 
ιἰο ἢπει!!, προσαπολογησάμενος, εἰ ἀνασπάσαντα. 

(10) Δοκεῖ οὖν μοι, ἐμὴ εἰς. Βτγουὶς ὁπαγταίἰο ΟἸΓΥ - 

Ρατβοι.. ὧκ. ΧΕΙ. 80 

βυβίοιμο ἰγίθυϊα, ΤΠΘΟΡΗγ]δοίυ5, Ευιυγπιυς. ὑπ- 
τιῦϑ. 

(44) Διὰ τό, εἰς, ἀοάοχ Ταγίηϊ, περὶ τοῦ. 



11:5 

δορὰ δίιον 6 {ΠΠ|8 Ζευοίςὶ. Αἰᾳυδ Ὡς οοηροββίνηυ8 
ΦῸ ἰὰ : «Τπ 1Π|4 ἀΐδ,ν νοὶ « ογᾶ,» ἴῃ αυὰ, φυς δὰ 

δίδίθγεπὶ ρογιίθηι, σοιμίροτγαηῖ. 

48. ΠῚ} ἀοίποορθ δηΐπιο ἰμ 16} Πσοπ πὶ 6ϑι, ἐ 86- 
οοβϑογαη! ἀἰδοίρα! δὶ δηλ, » ἰδῃαυδηὶ ἀϊποίρυ!! 
απϑβι!0Π6 8. ΠΕ δ Ὸ ὈΓΟΡΟΠΟΏΙ65, οἴ Π}9. ΠΊ870Γ 

6886: ἴῃ Γθ5η)0 ΘΟΩΙΟΓΙΙἢ) ρογβογιηί68. Ας 6 4υΐ- 
ἄδῃι ἰῃ τὰ ἀϊβοίρι"!ο5. δδδα ᾿πηἰ τὶ ἀοθαπιι8, 5] αυς- 

διΐοθπὶ 4]1]0Ὧπὶ 50] νΈΓ ἃ6 ΘΧΡΙΔΔΓΟ ΠΟ ροβδ5ί- 

Τη15, ΟὈΠῚ| ΟΠλΙΐ ΟΕἶΓΟΔ ΓΟΠῚ (05 5}14π| οοπουγάϊα 8Δ6- 

εράδηγι5 δὰ δόδιιην, 40} ἢ ρΓαβθηβ οδί Ὁ] ἄυο ναὶ 

γ65. ἴῃ ποιηῖη6 6]05 σοηριθραίὶ δυηῖ ὅδ, οἱ ἀϊηι γὶγ- 

τυΐα 86 ροίοϑίλί6 ᾿ΓΏ 5615 65ΐ, ΘΟγα ἢ ΖΗ ᾿}1|5 40- 

οὐγί δ η} ΘΑΡΟΒ56Γα νοίυμ! δ αυςβί!οιῈ 5. Δι ΐ 0 δἃ- 

Ρἰοπά85 οοτγὰα {Πα πλΐηλιθ ραγϑίυβ 6ϑι : ἢ6ς ἱπορίυηὶ 

Ῥγοίδεϊο (ἀθν}} η08 δὰ δἰϊψυιοπὶ 6 πιδαίβιγὶβ Δ666- 
ἀδπίο65, αἰ ἴθ ΕςοΙ δἰ ἃ θ00 σοπδίϊίαιἱ δυη!,, 4}1- 

υ8ηι ῬΓΟΡΟΠΟΓΘ αυςφϑιϊοηθηι ἢαΐς ᾿δυιΐ ἀρβίνηΐ- 

Ἰοιὴ : «Ου]8β ρυϊ25 Π1ἅ)ΟΓ 65ΐ ἢῃ ταζηο σοἰογιιπ 573.» 

Ἐσαιδπιπᾶπι ἰσίιυγ Θχ [15 τοθν}5. αυαὴ 40 4υδοϑι! 0} 8 

σου ποηΐυγ, ᾷπὶ ππὶ βομεεθαμΐ ἀϊδοίρα! αὐἱά 

πο ῦαηι  Οοιμροιίαπι Δ πὶ οα 0865 ἰη(6Γ 56 

ΠΟῚ 6888 4 τόξηο εὐὐϊοόγιηὶ ἀΐσηὶ ᾿40}}} δι, οἱ 
Ργοΐμθθ εὐπὶ φηια].5 590 ποι [οὐδηϊ, δ᾽ 'ιιοη 

ΠΙΆΪΟΓΕΠῚ 6550, οἱ 56 ἀοίποερ5 δὲ τη νυ 5406 ; 

ἂἱ συφγουδηΐ ργρίογοδ 418 }18. ἢΠΠ6 6586 Χαΐ ΠΡΆΪΟΥ 

ΟΒΙΘΟΕΝΙΒ 1152 

Α περιεσπῶντο μήποτε οὐχ οὗτος εἴη ὁ μείζων, ἕτερος 

δὲ τῶν Ζεθεδαίου υἱῶν. Τοσαῦτα μὲν διὰ τό" ε Ἔν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,» ἢ «ὥρᾳ,» ἐν ἧ ἐγεγόνει τὰ περὶ τὸν 
τατῆρα. 

Ἑξῆς δὲ χατανοητέον τό" ε προσῆλθον αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ, ν ὡς μαθηταὶ διδασχάλῳ (18) προδλήματα 

προτείνοντες, καὶ ἐξετάζοντες, τίς ἄρα μείζων ἐστὶν 

ἐν τῇ βατιλείχ τῶν οὐρανῶν. Καὶ μιμητέον γε ἐν 

τούτοις τοὺς τοῦ Ἰησοῦ μαθητὰς, εἴ ποτε ξητούμε- 

νόν τι ἐν ἡμῖν μὴ εὑρίσχοιτο, μετὰ πάσης ὁμονοίας 
περὶ τοῦ ζητου κένου προσέλθωμεν τῷ Ἰησοῦ παρόντι 
ὅπου δύο χαὶ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, 
καὶ ἑτοίμῳ ἐν τῇ κατὰ δύναμιν παρουτίᾳ φωτίξειν 

τὰς χαρδίας τῶν γνησίως αὐτῷ μαθητεύεσθαι θελόν. 

των πρὸς χατάληψιν τῶν ζητουμένων: οὐχ ἄτοπον 

Β δὲ χαί τιν: τῶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένων ἐν τῇ Ἐχ- 
χλησίᾳ διδασχάλων προσελθόντας ἡμᾶς προτείνειν 

ἀνάλογόν τι πρόθλημα τῷ ε Τίς ἄρα μείξων ἐστὶν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; » Τί μὲν οὖν ἤδη ἔγνωστο 

τοῖς μαθηταῖς τῶν χατὰ τὸ πύσμα τοῦτο; τί δὲ ἐξη- 

κεῖτο; ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν ἱπότης τῶν ἀξιουμέ- 

γων τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, χατειλήφειταν᾽ χαὶ 

ὅτι, μὴ οὔσης ἰσότητος, ἔστι τις ὁ μείζων, καὶ οὔτω 
«καθεξῆς μέχρι τοῦ ἐλαχίστου " ὁτοδαπὸς δὲ ὁ μεί- 
ζων (10), καὶ ὅπως βιώσας ὁ ἐλάχιστος, χαὶ τίνες οἱ 
μεταξὺ ἔτι ἐζήτουν" εἰ μὴ ἄρα ἀχριφέστερόν ἐστιν 

εἰπεῖν, ὅτι τίς μὲν ὁ ἐλάχιστος ἤδεισαν ἐχ τοῦ" ε« Ὃς 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΙΡΒΠΕΤΑΤΙΟ. 

Π6 [Ὁγ16 ΠΟ Ο586ὲ ΠΙ4]0Υ ῬΕΙΓ5, 561} 118 6χ Π| 9 Ζουούεί. Ηδο ἀϊχίπιυβ ργορίογοα ηυοά δἷϊ εἰμ [Π|4 ἀΐο,» 
χε], εἰοτα,» αυᾶπ0 ἀδ 5ίϑιογ 56 Γ0 [06 Γαὶ (Δοίτι85. 

10. Ῥοβῖ 'αο δυϊοπὶ νἱἀσδηπιι8 αυοἃ αἷ! : « ΕἸ Δοούββαγηηὶ ἀἰδοίρυ}} δὰ δαδιιπι, φυδϑὶ ἀϊδεῖρι}!} 8.1 πα κἰβίγυπι, 
ῬιΟροπδη 65 ̓ πιογγορϑιίοιοι, 4ι}5 Ἔσβϑαὶ 1π8}0Γ. [ἢ ηΐ5. διιῖδπὶ ἰμπη ἰΔίογεβ ἀϊβοϊριηογυι ΟΠ ͵51} 6558 ἀουο- 
Ἰη0.8, 81 αυδπάο δἰϊψυϊά ἴῃ ποθ 5 αυλϑὶ ἀυθίυν φυμγιίαγ, δὲ ποι ἰηνοηίίασ, αἱ οὐὴὶ οἴμεΐ σου δόμα λ0οὲ- 
ἀλπι5 δὰ δδδυπὶ 5ΕΙΡΘΓ ργρβο θη), του. ἀπο, ν6] {τ65. ἴῃ ποιοῖ 75 Γπϑγίς οομρτγόβαι!, ψεὶ 
Ροίοη8 δβῖ ᾿Παπηΐπᾶτγο οογθα Οὐ ἶπ), 4] δχ 1010 οογά ἃ ἀΐβοογα νοἹαμὶ 40 60, 4 ἰμμο"Πἰρϑινάαινν κοι ὑηϑιι 
οἰβηΐ τη αὐυφδιοναμ. Νοιὶ 6581 δυΐίθην ΔΌσαΓ 1: ΠῈ τ δεουπάιιπιν ΟἸΙτ δι! οχθιμμίαμι ἐμ οὐ ΓΟ ΊΠ115. Αἰ πειη 
δοῦαπὶ ἀοοίογεπι αυἱ ρΓΘΡρΟϑΙ 1 Πα θδιίιν ΕΟ 51:15. Οὐ οὐβο ͵8η} βοίοθαηι ἀϊδοῖρι!! βοοιμνάυ αν Δ η6 ἰμ!10Ὑ- 
τοφλιίοπθηι, αυ!ά διιοπὴ ἀθ υ6 ἰσπογδῦδηϊ, νἰἀόδηλι5. Νπιὶ φυΐϊδ Ποῃ δδὲ 4 Π}}145 βποίΟΥ 1} ἢ: ΓΟζΠῸ 
εὐἰδϑι, βοίθυϑη! : οἱ “υἷᾷ ουπὶ ΠΟη 5:1 Θ΄ υδ) 148, 65. 4] 1415 πηα]οῦ οἱ τΪ ΠΟΥ : 80. 4αυοίηοιίο, Ππι8]0Γ, οἱ 
4υλι τον νίνθηβ. ΠΪ πη 0.8, ἰος6 ἀΐβεοιο οὐριεῦϑηι. Νίδὶ [υγἱ6 σδυϊ5 δὶ ἀϊοοηάσ., αιοηίαπι 40} 655εῖ 
αυϊάφιη πιἰηΐπλι5. δοίοθαμί 6χ 60 φυυὰ Δ. 101] ἀοσαθγαί 'ρ66 : « δἰ 415 βοϊνογίε αθϑτν οχ πιϑιεἰα 5 151}5 ἢ 5 
μἰπἶδ, οἱ ἀρουθεῖῖ 56 ΠΟπιΐΠ 65, ΠΝ! πἰπιι5 νοσαυΐίαν ἰῃ ΓΟΘΠῸ οἴου. » Εἰ 45 ἐδϑδῖ μι 8} 0Γ δοϊευδληι ἐσ 
60 ᾳυρὰ δἷϊ : « 5ἱ 4υ]5 [δ ογϊ οἱ 5]6 ἀουιιονῖ!, Ἰηάσηυβ τοσαθίτυῦ,» 564 δχ πα 15 πάψη θ 415 δϑβαὶ πι8}0Γν 
Βοος οἷβ ἢ0} διδῶϊ ᾿ημηἰ ἐδίαη.. Εἰ αυοὰ ᾿πυἱἰ φυϊάοθιη δυπὶ μιλρη!, ΠΟΙ δυϊθηι ΒΘ Δ ΠΙΟΡ πμασηΐ, ἐπα οαὶ 
ΒΟΙΏΘΠ Π͵ΔΘΩΪ ροπίλυ1} ἰπ ρόγβομὰ ἰδᾶδο, « 4] ργο  οἰδη5 πηΆβηι8 (εἰθαι, ἀὐηος ΟἰΠΟΘγοιῸν τηαβινιβ νδ]ὰ6 
γδϊάθ. » δουρί) 651 δυΐίέπι ἰά ἰρβιιπι εἰδὴ ἢ ΜΟΥ56, οἱ 1η δοδιιπο Βαριίϑια, εἰ 'μ580 οἰἴϑην αἱ γαίογό. 
Εἰ ομμεΐθυι5 ὁομδίδι ψιοηΐδπιὶ Οἰϑὶ ΟΠ} 68. δ πηαβηΐ υμογυμδ δοσυπάσιῃ δου ρίαν 85, (Δι }ν 1}2}0 εἶν οὐαί 

89 Μλιι!|). χνεῖ, 20. 57 ᾿δἱά, 1. 

(15) Ριὸ διδασκάλῳ, οοάδχ Ἀορίι8 παροὶ τοῦ Σω- 
τηρος. 

(10) Ὁποδαπὸς δὲ ὁ μείζων. }1 οοὐά. Η. οἱ Ἀ.; 
ἀἱ ἰεφίιυν ρᾶρίπα βδθηυδμίο : Δεικνὺς ὁποταπὸς τῇ 
ποιότητι μείζων" ὁποδαπός 6Υβὺ εἱ ὁποταπός οοι:- 
[υνάϊι. {π Ηυπγοινίιι5 ποταπόν οἱ ποδαπόν ἰ(ἰθι 6558 
γίοάϊι : Ποδαπόν, ἰηᾳυί!, ποτα πὸν, ὁποῖον. Αἰ ποδα- 
πός οἱ ποταπός υϑθγρα Ὁ} ρΓῸ ὁποδαπός, οἱ ὁποτα- 
πός, υἱ ὁπόσος ργο πόσος. Ποταπὸς 5:δρὸ ΟΟΟΘΙΠ 1 1. 
Νουο Τεεξίαπιρηίο πθοποῖ ἀρυὰΐ οδδι]5ϑἰπη05 Ονάθοϑ 
Τλουπιι τηϑαἰδίγοβ ; πἰ Ομ  πι15. ἴδιηοι ἃ ΡΠ γγηὶ- 
ἐἰοῸ ἰῃ Εοίοφα τολοίιυτ : φυθπὶ ἰοουπὶ αιιοιΐδι ἃ 
υἰγῖβ ογυα 5 ἤριγ. δίοριδπο, οἱ δοδμπα Νανποβὶο 
τη816 δορθρίαπι δἱ ἐπιο!!δοίυπι νἱάθο, ἰνἷὰ ἐχρυποιὸ 
πο μίψεθιι. δῖ. ογφοὸ ΡΠΓγΗ ΟΝ 5 : Ποταπὸς διὰ τοῦ 
«- μὴ εἴπῃς, ἀδόχιμον «γάρ' διὰ δὲ τοῦ ὃ λέγων, ἐπὶ 
γένους θήσει: - Ποδαπός ἔστι; Θηδαῖο;, ἣ ᾿Αθηναῖος" 
ἔστι γὰρ οἷον, Ἐχ τίνος δαπέδου ; Τὸ ποταπὸς δέ ἐστι, 

ἡμράα,ς,..........: ῳυρ,;......:.. 

Ο Ποταπὸς τὸν τρόπον Φρύνιχος ; Φρόνιμος, ἐπιειχής" 
χρὴ οὖν οὕτως ἐρωτᾷν - Ποῖος τίς σοι δοχεῖ εἶναι; 
ἔς ἀσύστατα 6556 νι διοραιδ, οἱ ἢ ΘΥΒΟΙ- 
Ρ6Π60 56η8ι1: ΙπΠἰΓ6 56 ἰογαᾳυιὶ : Νυαπηθδίυβ ἀυΐοι (8 
ἃ Ρμγγηΐοιο ἱπηργο! δι νυ], εἰ ἀἸ Ποὺ 4ιιϑηι δἰ κῃ !.- 
οἈπα 8. πιοείθιιϑ δα! θοδιαν, ΕΔΙΠ Πα υἱογηαὸ, κὶ 
εἰμ δἰ δὲ νὰ] ΡΠ γ μον α5, ποτα πός νοχ ἐδ τ ευ- 
ἰἃ, ποδαπός πον ἔλθει, ἤοο ἃ4 ἐὐψηοβεξη νηὶ 865 
8 60 υἱᾶγο. Αἱ ποταπός εἰἰΔιη5ὶ νοχ διέ οι} 
ἐδ. β6 6 ῬΓΟΙΝΒ πΟί:Β, 5 ἰδῃλ8}} δὰ αἱ να 5, {Π6Γ6 αὐ 
ΠΙΟΓ6Β 5 κε ΠἸοο5, υἱ Ποταπὸς τὸν τρόπον Φρύνι 
χος ; Φρόνιμος. Ουδιν 8 τποἰ 5 οἱ χυλ15 δἰν (1. ἴπ- 
ἰογγόμαγο, [Ἰοῖός τίς σαι δοχεῖ εἶναι ; Π{ὰ πιο} ἐχὶ 
Τιιοπιαϑ πιλείβιογ : Κάλλιον οὖν, ἰπηυίι, περὶ τρόσ 
που οὕτως ἐρωτᾷν᾽ Ποῖός τί; δοι δοχεῖ εἶναι; ἣν 
ποταπός. « Μυϊΐι5 ἰφίταν 681 ἰὸ ποῦθε οἷς Ἰη ογιθυ 
ἍΓῸ, ποῖός τί: σοι δοχεῖ εἶναι ; 4141 ποταπός. ) 
ἰυετιῦδ. 



15 ΟΟΥΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗ͂ΒΌΜ ΤΟΥ 5. ΧΙ. {8 
ἐὰν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, Α ἀγᾶϊ; 4υλπι νἱίδπι ἀαχίϑθοί, αυὶ πιἰηΐ λυ ; οἱ χαΐ- 
χαὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος χλη- ἢᾶπὶ [Ὀγαπΐ 40] ἰηίδγ 1108. πιϑα Πϊ - μἰϑὶ [(οτίλϑθς 80- 
θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" ν» τίς δὲ ὁ πάν- εουτδιία8 υἱσαπάσιη δοκοὶ ΠοβηοΥ 5886. ἢΠΠ05 αν 8 πηδῖοῦ 
τῶν μείζων οὐχ ἐγίνωσχον (17), εἰ χαὶ χατελάμδα- δ68δ56ί 6χ ᾿ος ἰ060 δ : ε Θυΐ εἰῸ βοίνογί: ἀπ π} ἀδ 
νὸν τό ε« Ὃς δ' ἂν ποιξτῃ, χαὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας τπδηάαι15. ἰ5ι15 τη }8, οἱ ἀοουοτγίε δὶς ΠΟΙ Π65. 
χληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» μεγάλων τπηϊηϊηυ8 νοραθίταγ ἰπ το. (α]υγαηὶ ; ν ἢ66 γαῖ 
γὰρ ὄντων πλειόνων, τίς ὁ τῶν μεγάλων μείξων, ὡς 48 πιαΐοῦ εβ5εῖ1 βείθθαπὶ, οιΐδπὶ οἱ ἰά ἰοπογοηΐ : 
ἐν ἀνθρώποις (18), οὐκ ἦν αὐτοῖς σαφές. Καὶ ὅτε « υἱ δΔυίοπι (δοοτί!, οἱ ἀοσαοτῖ!, ᾿ς πηᾶβηυβ γοοη- 
μεγάλοι μὲν πλείους, οὐκ ἐπίσης δὲ μεγάλοι οἱ με- ἰυΓ ἴῃ τόβηο ΠΟΙ υΓιιηὶ 59: ν' ΘΠ ΘΗΪπὶ πιαρηὶ 
γάλοι, δηλώσει τὸ, μέγας. ὄνομα χείμενον ἐπὶ τοῦ 6556η1 ΠΟΠΙρΙΠΓΕ5, 45 ΠΙΛΪΟΓ 658εῖ ἰηῖοῦ 605 αυΐ, 
Ἰσαὰχ, ε« ὃς προδαίνων μείξων ἐγίνετο σφόδρα υἱ 68ι ΠΟιμΐ πὶ οΔρίυ5, τηδϑη} δἰ Δηΐ, οοΙμρογία!η 
σφόδρα (19), » εἰρημένον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Μωυσέως, {Π|18 πὸ ογαῖ; σοιηρίυγο8 56} δηΐπ) 6588 ΠιΔ5Πο 8, 
χαὶ ἐπὶ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, καὶ ἐπὶ τοῦ Σωτῆ- 56] Π0η ΦΉ ΠΑ] 6 Γ ΠΙΔΖΠΟ5 6556 4] πιδαηὶ βυηὶ, {ἰ- 
ρος᾽ χαὶ πᾶς γε ὁμολογήσει, ὅτι χαὶ πάντες .20) οἴη [Δοῖδι πιλσιΐ ποιηθη ἰσδᾶςο ἱπαϊίμμι, ἐ αυἱ ργο- 
οὗτοι μεγάλοι ἧσαν χατὰ τὴν Γραφὴν, ἀλλὰ μείζων ἢΠείεῃ πιᾶ]ον δνδάοθαϊ ναϊάδ νδ] 18 δ. κ ᾳφιοά 6 
αὐτῶν ἣν ὁ Σωτήρ. Εἰ ὃὲ χαὶ Ἰωάννης τοῦ Ἰσαὰχ, Β δοβο εἰἴαμ, (6 Ζοδνηα Βαριϊβία, οἱ 46 ϑογνδίογδ ἐἷ- 
χαὶ τοῦ Μωῦσέως μείζων ἦν, οὖ μείξων οὐδεὶς ἐν γενς οἴυηι 65ι : 86 Π6Ι)0 65. 411} ΟΠΊΠ68 |Ι05, Ἰυχία ϑιυτί- 
νητοῖς γυναικῶν ἦν, ἣ οὐ μείζων μὲν, ἴσος δὲ ἁμφο- ρίαγδιη, πιᾶϑιιο5 [υ͵550, 81 ΠΙΔ]ΟΓΟΠῚ ἢ 5 [586 86 - 
πέροις, ἢ τινε αὐτῶν, οὐχ ἀχίνδυνον ἀποφήνασθαι, ναίοτγοιῃ [ἀἰοαιυγ. ὕυγυιη ϑυίοπι ἰϑᾶλοο οἱ ΜΟςα πιᾶ- 
Καὶ ἐχ τοῦ" Ἰσαὰκ δὲ « προδαίνων μείξων ἐγίνετο, [ογ΄ [(Ὁογὶι Ζοᾶπποα, ηυὸ « ἱπίοῦ. ῃ8ῖ08. πρι]ΐογαηι 
ἕως οὗ μέγας (21) ἐγένετο, » οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ ἸΠ8}0Γ » ποι [εἴτ δ᾽, Δι πιᾶοῦ υϊάδπ), βθά αἱγί- 
προσθήχης τῆς, «σφόδρα,» δὶς χατειλεγμένης, ἔστι ἀ6 γεῖ υἱτΓι αι Ὡ αι }8, ταΐαπὶ ποη 6βὶ ΡΙόπαΝ 
μαθεῖν, ὅτι διαφορά ἐστι μεγάλων, τινὸς μὲν ὄντος (ἴδτο. Αἰηι6 6χ δος αυϊάδηι ἰοςο, 588. διυίθηι 
μεγάλου, ἑτέρου δὲ σφόδρα μεγάλου, καὶ ἄλλου σφός « ἰμαϊ ργοι εἰαΠ5. δία Βυρογθβοοῃβ, (0 Π66 ΤῊ ΘΠ 5 
ὧρα σφόδρα μεγάλου. ᾿Ἑζήτουν τοίνυν οἱ μαθηταὶ [λοίυϑ ὁβί "5, » ΠΟῚ 5[ΠΠρ|1Οἰ 168, 564 οαπι αὐ! Πἰδινοηίυ 
πρυσελθόντες τῷ Ἰησοῦ μαθεῖν, τίς ἄρα μείξων ἐστὶν « να]6 » ὃΐ8 τΘροι0, ἀΐδοοτα Ιἰθοὶ πηᾶᾳῃο8 ἐπίθες 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν " καὶ τάχα ἐχεῖνοι μὲν 56 ἀΠΠΈΓΓΘ, οὐπὶ ΔΙ υ 8 πιδριυ8 δἰ!, ΔΙ(6 ναὶ θὰ μιᾶν 
ἐδούλοντο μαθεῖν ἀχούσαντες ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον βηι8, ΔΙῖ6Γ νά] 16 νδ]ι18 πηᾶβηυ8. Ὠίβοογα ογέο νυ]6- 
Ὁ δεῖνα μείξων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: θμάᾶπι δὰ δδυπι δοοθάθμιεβ ἀϊδείρυ!!, 418. πηλοῦ 
ὁ δὲ ἐπὶ τὸ χαθολιχώτερον ἀνάγει τὸν λόγον, δεικνὺς 65561 ἴῃ ΤΕρΠῸ οοἰόγυπι; οἱ [υὐᾶ556 Π| αυΐ!εια 
ὁποταπὸς τῇ ποιότητι (22) μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασι- ο 591 νοϊεθαηι ἰά ἀΐδοογα, δεοθρίο ἃ θὺ (Ὡ}} αἰΐψαο 
λείᾳ τῶν οὐρανῶν, ὄντινα κατὰ δύναμιν ἐχ τῶν γε-. τέδροῃθο : {Π|Π8 Π1870Σ δϑὶ ἴῃ ΓαξπΟ οΟἸἰογυμ : δὶ ᾿ς 
γραμμένων χατανοήσωμεν" « Προσχαλεσάμενος γὰρ ΒοΡΠποηθῆι 5ηυπὶ ]διἰὰ8 ρτοίογί, αυδιδη ργωύΐίυβ 
ὁ Ἰησοῦς παιδίον, ν» χαὶ τὰ ἑξῆς. 511 φυδ!ιια!6 ἀδοΑγΆΠ8., 4] ΠΔ]ΟΓ 6581 ἐπὶ γόφῆο οο- 
Ἰογαπν; Ου} 8 ΒΕΓΠΙΟΠΪΒ ΒΟΙΒΗΠῚ ΟΧ 18 4015 δογίρία βδιμ ργο Υἱγ}} σΟπιράγαγα οοβθηυν  : «ε Αὐνυ- 
εὯπ8 Θηἷπὶ δεδ8 ράγνυυη, » οἱ οίοΓὰ. 

Ἔστι δὲ πρότερον ἁπλῶς διηγήσασθαι. Εἴποι δ᾽ ἂν ε 460. Ῥυϊησπὶ δυίθιν ἰά τυνάΐογα ὀρεγὰ Ἔχροόηθγα 1ΐ- 

ὁ χατὰ τὸ (25) ἁπλοῦν διηγούμενος τὸν τοῦ Σωτῆρος οεἴ. Ὀἰχοτὶ! ἜΓΘῸ 4υὶ ϑδγνδίου β 50 0 η6Π) ἢος ἰος0 

ἐν τούτοις λόγον, ὅτι ἐὰν ἀνήρ τις ὧν ἐπὶ τοσοῦτον ΙΔ] 10 ἢ] ἰΟΝΙΙΩΓ ρογϑιγίησοί οἱ θυάγγαυῖι, αὐυοὰ δἰ 
ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

βδίναιου. Εχ 6ὺ Ἔγρὸ αυθὰ ἐδὶ ρτοροβίτιπι| ἰῃ Ιβαᾶᾶς, « ἀοηθο ἤδγοί πιᾶσηι8 ν8]|6 νδ] 8, 9 πος βἰπῃρ! οἷ - 
τεγ, 56} οὐπὶ δή! απο ἀυρίίοα, « νϑ!06 να], » σορβηόϑοογο μοβϑιΠ}15 φιυομίδιη ΓΘ πε σαπὶ τηᾶ- 
ξποταπι, οἱ 4118 ἀυΐάθη 681 πιαδι8, δἰΐυ 5. δυϊοπὶ θᾶ 5118 ναί δ ν816. Εὐσοὸ ἀϊδοῖρ!! φυΐίδηι φυφδίογυμ 
5 658εἴ ΠΙΔΪΟΓ : 'ρ56 δυίΐδιῃ ρἰηΐογο [Δοὶδ ΒΘΓΙΠΟΙδμ., ἀδηΟ 5 ΓΔ 8. οἶβ. οἰΐδη Ζυσμοάο 418 δοιῖθυ5 
μιά)0γ οἰἸεϊαιατ ἴῃ γορθὸ οΟΙΟγιιπὶ, βίοι! Βα θβθα 10 Π8 56 Γ1Ὲ0 ἀθμποηβιγαὶ ἀΐοθηϑ : « Εἰ νοολη8 ὅδδιι5 ρα- 
τη, βίαι! οὑπὶ ἴῃ πθι 0 δούαμη, οἱ αἰχίε : Αἰθη ἀΐοο υοθἷβ, ἢἰδὶ σουνοῦδὶ {πον 115. οἱ οΠϊοϊαπϊπὶ δέους 
μιογί, ποὴ ἰῃίγαθ 15 ἰπ τορι) Πρ ογαπι. Θυϊευπηυς οὐρὸ [μα] νοῦ! 56 δίουϊ ράγνα 5 ἰδί6, ἢΐο Πλα}0ν 
ἐγ ἴῃ τορπο οσΟοἰόγαπι. Εἰ αυὶ δοοόροτῖί ραθγαηι 14 |6η} ἢ ΠΟΙ 6 πι60, π|6 Δοοίρί!. » 

10. Ρεΐνιιτι δἰ πιρ! οι 6 ἐχροιδιλυδ ργοροβίψιι Ὑϑγθ : ΠΟ 6ϑϊ, 5ἱ 4115 νἱγ δοιϑιί (αι ὑϑαα6 60 πιυγι!- ὦ 
Πελνεγίι Ὑἱ γι] 68. ΘΟπουΡΙΒα δι 19 5ιιὰ5. 1} δρίγιτι πον ΠΠἸοἢ5. ΟΟΥροΟΙ 68 Δοία5, οἱ « ΘΘΙΏρ6᾽ πηογίθ δθδα 

" Μλι}). ν, 19. 59 1014. 80. (6η. χανι, 415. 5) ΜαιΠι. χι, 41. 55. 66η. χχνι, 5. 4 ΜΆ. χνπι, . 

([7 Τίς δὲ ὁ πάντων μείζων οὐκ ἐγίνωσχονγν. ἸΩΧΝ ϑοηϊογιπι Θχθπιρ γα, χαὶ προθαίνων μείξων 
Ἰὰ οὐ. Η. οἱ Β. οἱ ἴϊὰ ροβίυϊαι βοιίθιία. Υοβα ἐγίνετο, ἕως μέγας ἐγένετο σφόδρα. Ηυεξτιυϑ. 
γεΓῸ ἱπιδγργοίδιο νϑίι8 : « Εἰ 4118 18]0Υ 6556 8016- (20) (οάοχ Βδρίυ5, οἱ ἄνδρες. τ 
διηϊ. ν» Πυετιυβ. (21) Οοάοχ Ταιίηΐ, ἕως οὗ μέγας. Βαϊιο Ησει!, 
(8) Ὡς ἐν ἀνθρώποις. Οοάεχ Βομίυ5, ὁ ἐν ἀν- ἕως οὗ ὁ μέγας. ᾿ Β 
ὅποῖς. (22) Τῇ ποιότητι. Οούοχ Βορίιϑ, τῆς ποιότητος. 
(19) Μείζων ἐγίνετο σφόδρα σφόδρα. Ἰηνα 6α- (28) Εἴποι δ᾽ ἂν ὁ κατὰ τό, εἰς. δολπηες ΟἸ"εγ- 

ἀθπὶ ᾿ὰς μ. μέγας ἐγίνετο οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ δοβίοννιϑ ἰπΠ οαπιίοπι σης Μαι αὶ Ιου, εἰ ἴῃ 
πρυσθήχης τῆς, σφόδρα, δὶς χατειλεγμένης. Εἰ. σἀρ. χιχ, 15, 14, οἰ. Βγευΐδ ὁπατγαι., ἸβΑϑ 5. 86. 
Ἡαιιιπι χιχ : Προδαίνων δὲ ὡς Ἰσαὰκ... μεί- ἴδιο. οτᾶϊ. 948, ΤΠΘΟΡΙγ]Δοί5. ἰῃ Μαγο. χ, δ. Εὰ- 
ζων ἔσται, ἕως οὗ αὐξάνων μέγας γένηται σφόδρα ιγινημίω5, ΠΥ Ἰὰ5. εἰ Πἰὀγοιγηιι5. Πυετιυδ. 
σφούρα, [ἰὰ ἰερ!! ΟΥνβυιὸδ : δῖε δαΐίομι θά μαθομὶ 



Ἅ{0Ὁ 

αυΐβ,. εὐπὶ ΥἱΡ 511, Ὑἱν] 65. ἰδ π10}}) σΟΠΟυρ ΒΟ 5 

υβήηυ8 Δ160 ὁμοομον(, οι 0165 ΘοΓρΟΡΙ8 ϑρίυἴμι ἀγαι- 
οἰάλι)5, οἱ ε Β6πΠΙΡῸΓ π)οΥ βοδιίοηθι 7ο5ὰ (ΓΙ 5{1 ἴῃ 

ΘΟΓΡΟΙΘ 8110 Εἰ ΓΟ ηΓὉΡΟΠ5. ὅδ.) » αἱ ΡύδΓι}} να παγθο- 

ΤΌΠ) δχρογιὶθ οἱ νἱ "1165 δδβοιυθ ποηήσηι ὄχροῦὶ 

βίαι υπι σοι βοηπδίυγ; ΟΟΗνΟγδὰβ {ΠΠ1| 651, οἱ γμι1Ὸ- 

Ῥὺπ| 5.π|}}}8 εδοίυ 5 : οἱ γὸγο αὐυδηίο τηδρὶ8 'ῃ ΠΟ. 
Ρυθιόγυπι οἶγοδ 6) 5πι0ἱ «ἤξδοίυ5 δίδίι ργΟΙἙΟΟΥ,, 

ἴδηῖο ἰΐ5 4ι| 86 ὀχϑγοοιῖ, οἱ ἠομάυπὶ ἰδ η:05 ᾿ῃ ο0η- 

εἰποηια ρΓΟΙΓΟΒ505 [ΘΟΟΓΙΠΪ,, ΠΙᾺΟΓ 6ϑῖ ἴῃ Γερβπο 

οὐἴογυπι. Οιοα δυίδη) ἀὸ τοῦθ νθμθγοὶβ 'π ΡΟ ᾽Ὸ5 

ἀϊοῖι πὶ οὶ, ἰάθη) ἀα Γοἰαυβ ἰθοιΙοπ 5 οἱ ἰπιὶγ- 

τηἰ Γαι 5 Δ6 ΠΟΥ} 5 δη πὶ ἀἰοἱ αυοᾶί, ἰῃ 4υ: ἃ πἃ- 

τυτὰ σοπηρανδίυπη 681 υἱ ποι) ἰῃοίάδη! ρει, αυϊ- 
ὀυηφια ραγίδοϊαπι Γαι οἶδ υ,81:π| ΠΟμ α) Δ 55οου 

ϑυηῖ; τοῦθ οαυθᾶ, αἱ 4υ}5 σοηνογίϑίαγ, οἱ φυοιηοιίο 5 

86 806. 84. ἴγϑη ρᾷογ, [8}}5 ἢΠῸ., νἱν Ἰσοῖ, ανδιβαί : 

οἱ φυοπιδἀτηοάυπι 86 πα δὶ δὶ ᾿γοῦθ μον, αυΐ 

ἀπ} τ οι, οἱ ᾿υἀϊτ ποηπυπαιδπι, οαπὶ πηοτγίαυβ [Δ- 

οὐἱ ρᾶίθγ, γα] πηδίθγ, νοὶ 2[140}5 6 {γίγίυ5., [418 

- ὀνδίαί 4υἱ σοηνογϑυβ [06 }}14 4υ 8.65 81} μυδγὶ, οἱ 

μιδθιαυν 8 βυϑεϊρίοπάν πη ΠΙΘΙΌΓΟΙΙ ἐπ Π|6 ργο- 

Εἰἴνθηι ἃ γδίίοπα οοπιρᾶγοῖ, αἱ 418}}5 οδῖ δὰ {γἰϑι]-- 

εἰδπὶ ὀχίξαυβ ρυογυ 5, [4}15 1Π|6 δἰ!(. ϑ'π}}}6 φυόαια 

ἐδ 60 ἀἶςεβ φυοά νοϊωρίαβ πυμπουραίαγ,, φυὰ (ΘΠΊΘΓΘ 

οἱ δῦδβδαυβ γαιϊοπθ δοοοηθπηίαν οἱ δε) υἸδπίυν ΠΟ- 
τηΐη68 πθαυδηὶ, ουὐἶχα πη οὈποχὶϊ 599 κυπι 
ταδγὶ, οἱ χυὶ σοηνθρι αν 86. Ρυ6Γ15 δ 1η}1658 οἵδ - 

αἷυπίυν. Οιιοπηδάπιοάπμ πη Υ6ΓῸ δοοιιΓαΐα 40 4}1}5 46- 

ἸΠΟΠδιγϑίυπ) ὀϑί, ἰῃ ΡιΘΓΟ8, αιΐθιι5 ΠΟΠάτπι Ρ]6- 

ὩΪΟΓ γα οηΐβ 0.815 Δοοαβ5ιῖ, Πυ} πν ότι πὶ Δοοιυ}}} 

εδλάσγο; αυοά 51 πε πὶ, ΘΟΓΘ Πα 06 {ΠΠΊΟΓΘΠῚ : δἱ 

εἷ αυϊὰ τδηἰπιὶ ρογιυγθδιίοι 5ϊηι}}6 ρυδτὶβ οοπείϊη σι, 
εχ σιυιαπι {Πα οϑι., οἰ εἰ55. Π)|6 ΟΥ̓ΔΠΘΒΟΘῊΒ δὲ Π0η588- 
Ποβοθβ; δάδο υἱ 5] οοπδοοιῖυ8 ἢΠυ (παν, 4υὶ 

ῬυδγοΙ πὶ 5.π|}}}5 σοπγθγβίθηβ [δοίη 6ϑί, υἱὲ ρυογὶ 

ἰηϑίαν δὔδοι τα 5005 50] 4ιιαδὶ 51) 6 οῦῖ!, ργοΟΙΆΓα 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 100 

Α νεχρώσῃ τὰς ἀνδριχὰς ἐπιθυμίας, πνεύματι τὰς πρά- 
ξεις τοῦ σώματος θανατῶν, χαὶ ε πάντοτε τὴν νέχρι»- 

σιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέρων, » ὧτι: 

παιδίου ἀγεύστου ἀφροδισίων, καὶ ἀνεννοήτου ἀνδρι- 

χῶν χινημάτων ἔχειν χατάστασιν, ὁ τοιοῦτος ἐστράξτ, 

χαὶ γέγονεν ὡς τὰ παιδία: χαὶ ὁ Σωτήρ γε προσέ- 

θηχε (24) τῇ τῶν παιδίων περὶ τῶν τοιούτων χινημά- 

των χαταστάσει τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἀτχούντων, χαὶ 

ἐπὶ τοσοῦτον ἐληλαχότων σωφροσύνης, τὸ, μείζων 

ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. “Ὅπερ δὲ ἐπὶ 

τῶν χατὰ τὰ ἀφροδίσια λέλεχται περὶ τῶν παιδίων, 
ποῦτ᾽ ἂν λεχθείη χαὶ περὶ τῶν λοιπῶν παθῶν, χα 

ἀῤῥωστημάτων, καὶ νοσημάτων τῆς ψυχῆς, εἰς ἅ μὴ 
πέφυχε παιδία ἐμπίπτειν, ὅσα τὸν λόγον μηδέπω 

συμπεπλήρωχεν " οἷον ἵνα χαὶ στραφῇ τις, χαὶ ὁποῖόν 
ἔστι τὸ παιδίον (25) πρὸς ὀργὴν, τοιοῦτος γένηται 
ὧν ἀνήρ᾽ χαὶ ὁποῖόν ἐστι τὸ παιδίον πρὸς λύπην 

ἔσθ᾽ ὅτε παρὰ τὸν χαιρὸν τοῦ τεθνηκότος πατρὸς, ἧ 

μητρὸς, ἢ τινος ἀδελφοῦ, ὡς γελᾷν χαὶ παίζειν χατ' 

ἐχεῖνον τὸν χρόνον, τοιοῦτος ἂν γένοιτο ὁ στραφεὶ; 

ὡς παιδία (30), καὶ ἕξιν ἀναλαθδὼν ἐχ λόγου τῆς 

λύπης ἀπαράδεχτον, ὥστε ὁποῖόν ἔστι πρὸς λύπην 

τὸ βραχὺ παιδίον, αὐτὸν γενέτθαι. Τὸ δ᾽ ὅμοιον φή- 

σεις περὶ τῆς χαλουμένης ἡδονής, καθ᾽ ἂν ἀλόγως 

ἐπαίρονται οἱ φαῦλοι, ἣν οὐ πάσχει τὰ παιδία, οὐδ᾽ 
οἱ στραφέντες χαὶ γενόμενοι ὡς τὰ παιδία. Ὡς μὲν 
οὖν πρὸς τὸ ἀχριδὲς ἀποδέδειχται χαὶ ἄλλοις, ὅτι 

οὐδὲν τῶν παθῶν πίπτει εἰς τὰ μηδέπω συμπεπλη- 
ρωχότα τὸν λόγον παιδία" εἰ δ᾽ οὐδὲν, δηλονότι χαὶ ὁ 

( Φόδος" ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἀνάλογόν τι τοῖς πάθεσι, καὶ ταῦτα 

ἀμυδρὰ χαὶ τάχιστα ἀνασχευαξόμενα, καὶ θεραπευό- 
μενα γίνεται ἐν τοῖς παιδίοις, ὡς ἀγαπητὸν εἶναι ἐπὶ 

τοῦτο φθάσαι τὸν στραφέντα ὡς τὰ παιδία ὅπον ἔχει 

τῆς οἱονεὶ ὑποδολῆς τῶν παθῶν ὡς τὰ παιδία. Καὶ 

περὶ φόδου τοίνυν τὰ ὅμοια τοῖς ἀποδεδομένοις νοή- 

σειεν (21), ὅτι τὰ παιδία τὸν μὲν φόδον τῶν φαύλων 

οὐ πάσχει, ἄλλο δέ τι οἱ διαχριδοῦντες τὰ τῶν παθῶν, 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΙΙΡΒΕΤΑΊΙΟ. 

Εἰγου πη ογθπ8. ἴῃ ΘΟΓΡΟΓῈ 800,» 01 ρ66} υΐ τη Π]ουγῖα ποηάσπι (θη ΑΥ, π6 6 56η5{ πιοίι18. υἰτ 65, ἰ5.6 
(2115 Θομν ΓΒ 15 [Δοίιι5 εδὶ δίουϊ ριθγ. Εἰ αυδηο Ἀπιρ! 5 ἀρργορίπαιαναγὶξ ρα θγῖ5 γθοθθεβ δ ᾿υ)ιδπιοι 
πιοίίθυ5, ἰδπίο Δ} ᾽15 οφίαγὶβ οοπιϊηθηι 5, οἱ δά. ρογίδοίυ σοπεποπι 5 ἀϑοοιάδγα πο ναϊομεθυ8, 
Ἰηδῖοῦ δθαίυγ, Οτοα Δαΐθπ) ρΓΟΡΙΘΡ τη} }Π16 ῦΓ6 8 ραβϑοίοπθϑ αἀἰοίαπι ἀθ ρᾶγνυ 8 ὁ8ι, ἴος ᾿ρϑιύιπὶ αἰ αΓῈ 001" 
γϑηΐν αἱ ἴῃ οφίογ8 ραβδί οηΐθι5, οἱ Ἰδπσυοτῦῖθυ5, δὲ ορίαγὶβ ἐμ} 114 1105 Δηΐπι8, ἴῃ 4088 ΟΠΙΠ65 ΠΟ 
ποη ἱπουγγαμξ ρεΐ15 αυδπὶ ἰμοὶρίδηι ἀ᾽δοϊυΐαπι ρΓΟΙΈΓΓΕ ΘΘΓΠΊΟΠΘΠῚ : πρι18, αἱ σου Γδι15. 5 {81 δίου! 
Ράγνυ 5. ΡΌΘΓ ἴῃ ἦν, ΟΕΠῚ 511 Υἱδὶ οἱ βίου! οδί ραγνυ]υβ ρυὲγ δὶ (γίϑε πὶ, 4υΐ ἱπίθγάυπι ἰῃ [επιρογὲ 
ΒΙΟΓίυΪ ρϑ1}ν 18, νΕῚ τηλιγίβ, υοὶ ἰοῦ 8. διὶοὶ τοὶ οἱ 11, 1418 δι σἱγ, μαθϊυαίποπι ραδγίϊθαι εἰγΩ 
ἐγβιεἰ5. ν ρο απ ἀδ85. ρεγίδειοτία. πη ναι θη οοπηπυϊ8η8. Β ΠΝ ΠΠ|6Γ ἀΐο68. οἶγοὰ δαί οι 85 φυΐθυδ 
᾿γγϑιοι ἐγ ᾿Ἔχιυ!]υπίὰγ Ποπιΐπ6 5 ααἱ ποῖ δα μΐ [)6], 40.858 ρυδγὶ πο ραιυπίυγ, ἢδς 4υΐ ΘοηνοΥϑβί {0ΕΓΙΝ; 
δίοαι ρυδτὶ. Εἰ μὰ ρόπθ ραφβϑ0. ολαΐι ἴῃ ραιθίοβ, δηίθαιδη ἱποϊρίαμ! αὐβοίαϊα Ἰοψυΐ. δ᾽ δυΐαπὶ πεν 
πδηϊὀδίαπι 68. 4υΐα πος εἰη0Γ, εἷδὶ ἔυγῖ βοου τ} διδι μαι Οῃ 6 πὶ ὑδρία γΆΓπ ραϑϑίοηυμι ᾿ονΐβ οἱ ἰγδηϑι!ο 
τίι5. Ῥυεγὶ δπίνη ππϑίαπι {ΠπΌγ πὶ πθη μαλιὰ γ, υἱρι8., δὶ 418 ρθθγο σοπηἰ ΠΟΙ πὸ ἸΠΔ ΠῚ π]ΔΠὶ ροϊδὲν 
Ὑ6] "6 Ρἰογαί, (Θγγοίαγ 4αΐ θπὶ, 804. {{π|0Ὸ} 6118 δι8}}}}18. 201} 6ϑῖ. 51 4υὶξ δυίοιη ἰΘγιδδὶ ρυόγυπὶ (Δ|6Π|, 

4. 1] (ον. τιν, 10. ἥ 

Ὁ τοὶ ὁ Σωτήρ γε προσέθηζχε, εἰς. Ὑοσοπι ἰἰ- 
ἰαπὶ Σωτήρ οοηίγαχεοΓγαι Πἰ γαγία5 οὐ οἰ5. ΗΟ ΘΠ 515 
ἰῃ Σῆρ, φυθιδἀπιοάμῃ οἱ ἰΠ|6 Βορὶὶ σοα εἶ5, 4υὶ 
ἰἌτηθε οοὐὸχ μγῸ ὁ Σῆρ ᾿ δαὶ δα ογἂπὶ ὅσον, φιυά 

νοὶ : ε Εἰ αυδηῖο Διηρ|}1|8 Δρργορί πφυδνόγι! ρυοΓΙ8, 
τοοϑάθηϑ 80 ")υ] υδιῃοαϊ τποῖθ5, ἰΔη10. Δηιρί!ι8 (ὅς 
τογὶϑ οομἰπϑιἰθυ5, οἱ δὶ ρογίθοιαμν συμ οι! 
δϑοοπάδγο ποη ναἰδητυυ5 ἸΔ8]0Ὁ ΠαΡοίυγ. » Πυετ. 

γογ βδίπητη 68ι. 516 οὐ (οἴὰ πὶ {ΠΠπὰ οΟπιπι8 διμθι- 
ἀδπάϊπ) 681, Καὶ ὅσον γε προσέθηχε τῇ τῶν παιδίων 
περὶ τῶν τοιούτων χινημάτων χαταστάσει, τοσούτῳ 

λον τῶν ἀσχούντων, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον οὐχ ἐληλα- 
χότων σωφροσύνης μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν. Πὶδ φομπθμεῖι νοίυ5 ἱμίουργοθ, 4υΐ 516 }ιὰ- 

(2Ὁ) ἀοάοχ Πεορίυ5, τὸ βραχὺ παιδίον. 
(26) Ἰάοπι, παιδία. 
(31) ὑοάεοχ Ταινϊπίδηυβ, ἀποδεδειγμένοις νοὴ σειν, 

παθὼν δἰἴδι. πάθοι νοήσειεν, 56 Ἰορομάμη νθῆ" 
εἴεν. 
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καὶ τῶν ὀνομάτων ἐχείνων, λέγουσιν εἶναι φόθον' οἷον Α 5θευπὶ δὶ ριιϊαηάυπι οἱ 51. Ας ἀδ {ἰππον6 φυΐάοπὶ 

δὲ χαὶ τὸ τῶν παιδίων ἀμνησίχακον παρ᾽ αὐτοὺς τοὺς 
τῶν δαχρύων χαιροὺς, ἐν ἀχαρεῖ μεταδαλλομένων, 

καὶ γελώντων, καὶ συμπαιζόντων τοῖς νομιζομένοις 

λελυπηχέναι, καὶ πεφοδηχέναι, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν 
ἀλήθειαν ταῦτα ἐνεργηχόσιν. Οὕτω δὲ καὶ ταπεινώσει 

ἑαυτόν τις, ὡς ὃ προσεχαλέσατο ὁ Ἰησοῦς παιδίον᾽ οὐ 
γὰρ πίπτει ὑψηλοφροσύνη, καὶ οἴησις εὐγενείας, ἣ 

πλούτου, ἢ τινος τῶν νομιζομένων μὲν, οὐκ ὄντων δὲ 

ἀγαθῶν εἰς παιδίον' διόπερ ἐστὶν ἰδεῖν τὰ χομιδῆ 
νήπια μέχρι τριῶν χαὶ τεττάρων ἑτῶν ὅμοια τοῖς 

ἀγενέσι, χἂν εὐγενῆ εἶναι δοχῇ, καὶ μὴ μᾶλλον πάν- 
τως φιλεῖν δοχοῦντα τὰ πλούσια παιδία παρὰ τὰ πε- 

νιχρά. Ἐὰν οὖν ὅπερ παρὰ τὴν ἡλιχίαν (28) πάσχει 

τὰ παιδία πρὸς τὰ τοὺς ἀνοήτους ἐπαίροντα τοιαῦτα 

πάθη, ἀπὸ λόγου ὁ τοῦ Ἰησοῦ μαθητὴς ἐταπείνωσεν 
ἑαυτὸν, ὡς ὃ ἔδειξεν ὁ Ἰησοῦς παιδίον, οὐκ ἐπαι- 

ρόμενος ἐπὶ δοξαρίῳ, οὐδὲ φυσιούμενος ἐπὶ πλούτῳ, 

οὐδ᾽ ἐπὶ περιδολῇ, οὐδὲ ὀγχούμενος ἐπὶ εὐγενείᾳ, 

μάλιστα δὲ τοὺς, ὡς ὁ Λόγος ἀπέδειξε, στραφέντας, 

ὡς ὃ προσελάθετο ὁ Ἰησοῦς παιδίον, ἀποδεχτέον 

χαὶ μιμητέον ἐπὶ τῷ Ἰησοῦ ὀνόματι, ἐπεὶ μάλιστα 

ἐν τούτοις ἐστὶν ὁ Χριστὸς, καὶ διὰ τοῦτο λέγει τό" 

« Καὶ ὅς ἂν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνό- 

μβατί μου, ἐμὲ δέχεται. » 

δἰ πη 1 115 ᾿πι6}}Πἰσαπίυτ φυθ βαρταὰ ἰγαυἰἀΐνηυ 5, ριι6- 
γο8 νἱ  αἰΐσοι πιδίογιπι {ποῦ ποαυδαυδπι ροΓΟΘΙΪ, 
αἱ αἰΐψυο 4]ῖο., αιοιὶ τἀπηθη {πότοι ἀρρο ϊαπι,, 40] 

ἀὰ δηἰΐπιὶ ρεγίαν θαι οπΐθυ5., δυγυαπιαι86. ποιῃ!πἶθυ5 

δοουγαία ἰββογιογυηΐ, οὐ] β πιο ραθγογιπὶ 400- 

ἡυ8 651, πίον ἰρδᾶ8 οἰΐδιν ᾿ΔΟΥΥΠΊΔ8. ἰ} ΕΓ ΔΓΌΠῚ 

Οὐ] νίο, 41 ταπηροτὶβ ραποίο ἐπηπηαϊδηίαν οἱ τἱάθηι, 

οἰμπηι6. 115. ᾿πάσμι φυὶ Εἰπιοτα ἐ05 Δἤοοῖββα οἱ ιἰ- 

πιογοιῃ ἰηου551586 νἱἀθυαμίυγ,, 80 γόνογα μἶ}}}} 1416 

ροογηη!. Δα οὐπμίοπι νογὸ πιοάθιη 86 ἀσριϊπιοὶ οἱ 

ὐ]εῖοι αυϊδρίαιη., 3. υθπὶ 86 ἈΠΟ ΡαΘΓ 406 πὶ 

6805 δορογεῖν! ; ἴὼ ρασγα) δίααϊ πὶ ποάαθ Δ} 

Βυμοιθία., ποήμο ρόμογ5., ἀἰϊν ἰἀγαθνθ ἃγγοβᾶι8 

δχἰ βιϊιηδίῖο, δὰϊ δ! οι} 5 οχ 115. "0118, 486 Ορ᾽ πίοῃα 
Β' φυϊάδη) (Ἀ11ὲ δυῃΐ, ΓΟΥΟΓᾺ ΠΟῚ 8|η| : ἱπάθ ρυθγα- 

105 ορρίο ἰμίλυ!οβ. νἱίονα Πσοὲ δὲ τορι αυδγ- 

ἴυμνα φἰδιϊβ ἀππαμ ἴσῃ} 05, οἱ Ο᾽ΒΟΆΓῸ ἰ0600 

οὐ 15 ρυδι 15 δἰ πὸ 5., οἰἰδιηϑὶ βοπογοϑὶ 6556 νἰ 6 8}- 

ἴν, πΠ6 6 μι ρ18 ἀπιδυί65 ρίστοσ «] νἱἀδηίιγ ΠΌτΕΓΟ 

ορίθαυθ, 48π| οβθηο5. 81 ογρὸ δεδὰ ἀἰδείρα! 5 Γὰσ 
εἰομα δἀἀυείι5 6 ἶμ56., νοίαι ριον ἀυθηι οβίομαϊε 

φέδυ5, ἀοριοββοῦι [ἃ ἀπ0ι} ριον 8. ΡΓΟΡΙΘΡ ϑίμιθιῃ 

εομεισί! οἶγοᾶ δ05 αἴδοίυβ φυθὰ5 οἰογαμίυν βία; 

Εἰογίοία πὸπ ἰαγρίθα5, πϑάυο ργορίογ ἀἰνι 85 δὰϊ 
Ὑϑβιπιεηίαπὶ ἰηΠαίυ5, νοὶ φοη θυ 8. ΒΟὈ Πα 6 ἰμ απ βοθ5, ἱΐ ροι 5ϑίπιαιμη ἰθὺ ποπλῖμα δέδια βυδοίρίεια 

εἰ ἐμ δ! βαθι, αυἱ 598. 5ίευι ἃ γεγθο ἀεπιομοίγαίαμη 6δῖ, ἰΐὰ φοηνθυϑὶ [ΘΓ , αἱ ραν 4ι6πὶ δὸν 

815 ἀδθ. 051}, 4υΟΙ Δ πὶ ἰοῦ ο08. ργβοῖρηθ Οἰνεϊβίαβ δδὶ, οἱ ργυρίδγθὰ ἡΠ ἀἸοῖ! “5 : ς Εἰ φυὶ 8υ5065 

Ρεγῖ! ὑπ ραγνα πὶ τα ἰοας ἐν ΠΟΠΙΪ δ ̓μ60., μ.6 8050 ρὶξ. » 

17. θυοὰ δυίοιη 5οηυΐίυν, ἀἰ πο] δι ἰ8 ὄσροὸς 
πόγθ, οἱ οὐπὶ βυρογίου θυ 5. οοἰγοαι : ἀΐχογ απ 

ἰϊᾳυΐθ, φυοιμούο [ἰ61] ροίοδὶ υἱ 4υἱ] ὁΟμ ΟΓΒι18 ἴμ6- 

τίϊ, οἱ ρυδγοῦιμ 5[η}}}}5 [Δ61115, ρυ5.}π8. εἷς ἂχ ἐΐδ 

4υΐ ἴῃ δόδυπι ογοάυμί, εἰ οἴῃηδίοι! ΟὈποχίμβ Ὁ ηΠΠ- 
Ἰοπιέπιις ἰδταθω ἰ4 σοπνθηΐθπίοῦ ἢ υϑίταγο σομδῖπαν. 

Τὸ δὲ ἑξῆς ἐργῶδες κατὰ ἀχολουθίαν τῶν προα- ὦ 
ποδεδομένων διηγήσασθαι" εἴποι γὰρ ἄν τις, πῶς ὁ 

στραφεὶς καὶ γενόμενος ὡς τὰ παιδία μικρός ἐστι 

τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιδεχτιχὸς 

τοῦ σχανδαλισθῆναι ; πειρασώμεθα δὲ καὶ τοῦτο ἀχο- 

λούθως σαφηνίσα!. Πῶς ὁ τῷ Ἰησοῦ ὡς (20) ΥἹῷ 

ΥΕΤΌΝ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΆΤΙΟ. 

εἰ ἀΐολι, πἰβὶ Πος Γδοογίβ οοοΐάο 6, ἰπεαμάο 16, 41} δι πη! ΔΙ απ, πυπηαυ αι εἰπλθῖ 0} 5 πιο! ριον ἢ Βἴους 
Εγὴ0 οἰδιογῶ βαβϑίο" 68. ΠῸΠ 5 Πὶ Πγιμα8 () Ρι16}}5, δῖ 6. θαι (ἰμιον, ΘΓ Δηΐθι αι5. οἱ Βα ΠΉΠ16Ι 56 βίουϊ 
Ῥυγ : πος ΘΠἾΠ) τηᾶβη Αἰ 4 μὰ βᾶρορα δι} ἴῃ ρυδγαμι, ἤθαυ8 ᾿αοιαμία ροηογίβ, γ6ὶ αἰνιἰᾶταπὶ, νοὶ 
ΠΪἈΓΙΝ}} ΓΕΓΌΙ 408 ΘΧ᾿βιἸ πηι λιγ ΟΠ, ΠῸἢ Δυΐόμι δ6}1, σα} ἐν ρυθγαπι : ὑπ 6 νἱἀεπηυ5 ΙηΓΔη168 υ8η06 
δ4 τογιΐππὶ ν6] αυδτγίυπὶ ἀπηαηι, Ἰἰσαὶ ἐμογΐ σόμδγοϑί, δ.}}}} 165 588 ΡΡΙΒΌΘΝΙ ριθι}5 ἀοροπογῖθυ8, πες 8ιι- 
Ρἰϊυ8 ἀπίφυπι ἀἰνίι85. ρθγοβ, φαδιη ραν ρονὸβ. 51 αυ8 ἜΡᾷο νίγ πα αἀ!ποπὶ αὐὰπὶ ΝᾺ]! ρυενὶ οχ φίδια, 
ἦν 58 ΓΆΠΟΠ6 Β0ΒΟΟρΟΡΙΐ, Ἔχ ΡΠ οι8. Θὰ 0 ππονοηί ἰμβθῆβαῖο8, [Δοῖ5 οϑὲ βίου! ριι6, ΠῸ}) 56 ΘΧ(ΟΙ]6}}8 ἴῃ 
πιοποτίϊνι5, ποητϑ οἤθγοη 8. 56 ἢ αἰ ν 15, θα τις οἰ ον πῃ 86 ἰπ οἰατί 6 ΚΘ πον 8 : ἰδία (4118. διιβεϊρ᾽ ἐμὰ ι8 
εθὶ, οἱ ΠΟ ΟΓϑ ἢ άτι5 ἦῃ πΟπΙΐΠ6 7651, αασηΐδπὶ ργαοίμαθ ἴῃ 14} }Π}ν08 681 ὅδϑυδ. [ἀ60 αἰεί! : ε 5, αυΐβ δυϑοορεῦὶϊ 
ἈΠΠη 1416 πὶ ἢ: Ποπαΐη8 Π)00, πι6 δυβοὶρί!. ὁ) Δαίοιη ϑοδηθα!! χα νονῖν ἀπὰπ 46 ρι5}}}}8 οὐδε 5 ἴῃ Π)6, 
Θχρϑ οἱ οἱ 50 ΒΡ  Πἀ Δ ῸΓ ᾿ΠΟ]Δ ἀϑἰμ Αγ] ἴῃ (ΟΠ10 6}}3, οὐ ἀδιμδυμόϊαγ πὶ ργοίαντιπὶ ἸΠϑΓ[ 5.» 

11. Ηυς Ἔχροόπεγα Ἰδθβουϊοδαπι δὶ βδοιάα τ σοηβθαιθηιίαπι ργιρυϊοιοναπι. 0011 ἐπε 4|141|8.: φιοιποι ο 
401 σον Ρβι15 6ϑί, οἱ [Ἀοῖι:8 δϑί βδίουϊ ρθῦ, οὐ ᾿μη ἢ] ν βαίρϑαιῃ φυδπιδάπιοάμαι ριιθγ α6 πὶ βίϑιυ}} δέδιιν 
ἵν 'ποάϊο ἀϊξαϊρυ!ογαπι, τ] εἶ πιι8 6ϑὶ οἵ ροίοη5 βου μα Δ! Ζαγὶ, οὐ 51 βογίριαιη : « Ρὰχ ἀνα] αἰ ρον ι5 
Ἰρφόιη ταδιη, δὲ μ0}} δϑί {118 βοδηάδλιην. ν 146 αὐυΐθπι 5ἱ ται πη τ 6 Γ᾽ μος ροδϑυπι8 ἀχρίδπαγθ. θιμμἰ8 
4ἱ δ6ϑιι φυλϑὶ ΕἼΠἾΟ Θ δὶ ογου!, εἱ οοπνυθύβαιαῦ δοοάθἢι ονδηβο! 05 δοίαΝ ἡ νἱνειά την γϑοῖθ ΘΟΠ Θ 5115, 
Δη)υυ αὶ φυρπημδἀπιοάυπι ραογ. Οὐ Διοπὶ ἤθη σοηνδγίαγ οἱ [αι ψφασπιδ μού ρας ν, ἀὰμὸ φυΐάοιν ἵπι- 

“. ΜΆ}. χνηι, ὅ. 

(28; Ἐὰν οὖν ὅπερ παρὰ τὴν ἡλικίαν, εἰς. γ6- 
ἰέγόπῃ ἱμ εΓργθιδ οι δ πὶ ἰυ6. ΙΟ60. φυολι 6}ι5 ἤαεὶ 
Ρθιυ1, 5661} θυ πηι, ἢ6 6. 8. σοίοα (ΔΘ 1}55. 46- 
ΒΟ  ΥπηῈ}8. : ἰηάο [Δοία), ΥΪ Οὐ! 5 ΓΙ ρϑοι  πλὰ5 : ε δὶ 
ἔγδ0 ἀϊδεϊρυΐα5. 3658. γϑιΐοιθ δι θποῖι5, » οἵο.,. 80}- 
δυμχολη 5. ἰδπηθη : « 1Ϊ ροι πίη ἰὰ ποιηΐη6 δὸς 
δ,» εἰς, Νᾶτ δὶ τιϑθ θᾶ ΔῸΠ 68! ὁᾶ 431} ΓοιΪ- 
Βαμηι5. ἰφοιῖο, ἀϊοοινάσ 65. τό, « ἀἰδείραϊυ5, ν ἷο 
Χατὰ σύλληψιν πδὰ: μαι ριῸ, « ἀϊποίρι!ϊ τὸν ἃϊ, δὲ, 

ροβϑί μάλιστα, νἱπὶ Ὠθη ᾿θ6Γο δάνογβαι 8) : υἱ 
Ἰοψααινιιν τεχνιχοί, 564 ριῸ δή μοβίίπι) 6550 ν0]} 
παρέλχειν, υἱὐ ποῃπιπασλι ἔχοίι 400 δι ᾳι 5. ἴπ- 
ἀΐολι δινάξοιι5. ἴῃ (ἑοπιμπαπίαγὶϊδ. ΟΒογναν 18 ργω- 
τόθ ἃ ψυλπηηδιϊοῖθ. Γοψ}}}5 ἀἰδοθάεγα Ογίχθιὶ 55 
ΡΙ οΙνο. Πυετιυ5.- 

(39) Πῶς ὁ τῷ Ἰησοῦ ὡς, οἷο. 1 εοὐὰ, Η. εἰ αὶ, 
οι. ἰμιογργοβ : « Θιμεΐἷ 4] δόξα φιαϑὶ ΕἼΠΟ θεὲ 
οὔθ, ν μύροθαὶ πᾶς. ἰν.͵ 
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Αυϊδᾳιι 5. 3υβιιη οἱ ΕἸ Π αν 6586. ογοιθιβ, ἰαχία νθ΄ Α συγχαταθέμενος Θεοῦ χατὰ τὴν ἀληθτι περὶ αὐτοῦ 

ΤῺ Ὠἰδίονἴλι) αι ἀδ 1110 ἑοπβοιὶριδ 65᾽, οἱ ροὺ 
δοιίοπ65 ἴῃ Ενδη 6 }}}5 ργΌ βου ρίας ἰοῦ ΠΆθ 65, αἱ 

84 νἱγιυ 8 που δπὶ νἱἰδπὶ δχῖζα!, ΘΟΉνΘΓΘΙΙ5. 6ϑί, 

οἱ αὐ ἰά οοπίθπ τ, αἱ ρασγογαπι 51 η}}}}5 οἰοίϊδίυγ; 

ἢοτὶ ποη ροίοδὶ φυΐῃ ἴῃ ΘΟἰογαπι γοσηαπι ἱμμγοάία- 

ἰυγ. ΤαΙο5 ρῥγοίθοιο δυμὶ φυδιηριατίαι ; δ ποθὴ αὐυΐ5- 

4υ͵ἱ8 Θοην ΕΓΒ 5. δδϑὲ αἱ ρυδΓΟΓᾺΠῚ 51}}}}|15 δναθοῖ, ἰὰ 
αϑϑοσυίυδ εἰ ᾧἱ ρυογὶθ 511}}}8 αὶ; 80. φυδηῖιπὶ 

πηυβαιίβαι 4} 60, αυδπὶ ἀἰχίπμι5, ρυ ΘΙ ΌΓιΙπι οἰ ΓΟ 

διηϊαιὶ αὐΐδοιιι5 “θα ΐίιι ἀ)οϑὶ, ἰδ! υαπγάσηι ἀὐδϑὶ οἱ 

δἰ ρυδγογιπὶ 5ἰπῈ} Πυθοῖ ἀοορ|αϊ. [ἢ οπηπΐ ἀγὼ 
Ἄτγοἀσηιίαιη πηυ πη 6 δυηΐ αυϊάδηι φυαϑὶ ΓΘΟΘἢΒ 

σομηνογδὶ ὉΓ ρυθόγογυπὶ 5}11165 ἰϊαπὶ, 41 ἀυπὶ οοη- 

νογιαπίι υἱ ἤδη 4υδ5ὶ ριιογὶ, ρι15}}}} ἀρρϑι!απιαγ, 

οἱ 4υἱ οχ [8 οοῃνογοὶ Γπθγ!, αὐ ἤδηϊ αυδοὶ ρυογὶ, 

δοιὰ τηυ πὶ 4.0 60 ΔΟδιηΐ υἱ ρυιογ15 δοουγαία 5ἰη)ἷ- 

Ἰδὲ» δίηι!., οἴἶὝεὝηείοης εἱ δβοδηάδίο ἤῇίοὶ μοβϑυηὶ, 

υογη ὑπ 54υ}5η16 ἰΔηϊι πὶ ἀυοϑὲ αἱ 1115. δ᾽ 1}}}}5 
εἶς, ᾳυδηίυπι ἃ))6δί ἃ ριδιογαη) οἶγδ δηϊπιὶ 

ῬοΡαγ θα Ομ 65. Παθίι, (6 αὰοὸ δυρτὰ δοίαιῃ δϑί ; 

αυΐθυ9 ᾿οἴθιιϑίοη 8. Δηϑῶ ΠΪηΪ πὸ γα θοηδὲ 50η1 : 

δοφυϊη φυὶ οοπϑιοηὶ ἰθσιι ἀραόνῖϊ, Ορα5 1} δγὶς, 

«οὖ δυϑροηίδίυν τπο]Δ ἀϑἰηαγία ἴπ οΟἾ]α 6}..5, οἱ ἀδ- 

γηιογζαίυγ ἰῃ ργοίαπυπ), πιατὶβ ὅδ,» ιια8ὶ δὶ ουγᾶ- 
τἰοπθηι ἰὼ 5 ἰὰ ἐοηίοται; 4υ] δηΐπη [Δ16πὶ ἴῃ τη] 

Ραηδπὶ ἀδάογί! ᾿ἀοπολπι, αὶ ἀγαοο {116 6δὶ, 46 πὶ 
« [Ὀγηᾶνί! » 65 « 1] ΘΚ, {ΠΠἀοπάυπι οἱ “΄,.» εἱ 

Ρτγοις οἱ Γὑδγῖξ Ἀ{|16., Ρυηϊιυ5 ἰδπάθηι οἱ δἰίοίι5 

(ποτε, οαπὶ Οὐεἰποὲ! βίαίιπι, αυΐ ἸΔθΌΓΟ5 ἰπ ργο- 

Τα πᾶο τηϑγὶβ ἃ 86 πτοία δϑίηδιϊα ἀθργθβθὸ ρδγ] δ 8 
ὁλοίρίεἰ. Μοϊάγαη) βοὰ δυΐπὶ ἀϊβογι πηῖπλ βυπὶ, ἰΐα αἱ 

ΑΤῸΠ) Δ᾽ αυ8, αἱ [6 ἀϊοσδπ), ᾿ναπηϑηᾶ αἰῖ, 4|}ἃ δϑὶηδ- 

τίδ : ἃς Βυπηᾶηᾶ ηαυΐάσηι ἢ} 6δὶ, ἀ6 υὰ βεγὶρίυπι 

δχϑίαι 5: ε θυ τπ0] 665 ογαπὶ ἴῃ τη πι014, υΠ8 

Δδϑι ποθ Γ, οἱ πὰ ΓΟ υδίυ; » δϑίηαγία δυΐδι, 

ἀυ: οἱ οἰγουπιροποίαν 4υ] Οἰεηϑίοπδλ οἱ βϑοδηᾷ- 

ἴωπὶ ργαθαογίι. θ᾽ χαγὶι δυΐοπὶ δἰ 4υ}8, Δη γαοῖα νοὶ 

216. πη ΐ πο ᾿ϊφιδὶ, αϑίμδγίαπ) πλοΐδιη ΘΟΥΡ5 
6580 ᾿ιοπιΐηἷ5 ποιυδπ), γᾶν δὲ ἀδογϑαπι ἰδπάθηβ, 

ἱστορίαν, καὶ ὁδεύων διὰ τῶν χατὰ τὸ Εὐαγγέλι») 

πράξεων εἰς τὸ βιῶσαι χατ᾽ ἀρετὴν, ἐστράφη χαὶ 

ὁδεύει πρὸς τὸ γενέσθαι ὡς τὰ παιδία (20), τοῦτον 

ἀμήχανον μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρι- 

νῶν. Πολλοὶ οὖν οἱ τοιοῦτοι, ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ στρ:- 

φέντες πρὸς τὸ γενέσθαι ὡς τὰ παιδία, ἐφθάχατο 

ὡς ἐπὶ τὸ ἐξομοιωθῆναι τοῖς παιδίοις" ἀλλ᾽ ἔχαστος 

τοσοῦτον ἀπολείπεται τῆς πρὸς τὰ παιδία ὁμοιώσεως, 

ὅσον ἀπολείπεται τῆς ἀποδεδομένης τῶν πα!’δίων πρὶς 

τὰ πάθη ἕξεως. Ἐν παντὶ οὖν τῷ πλήθει τῶν πι- 
στευόντων εἰσὶ χαὶ οἱ ὡσπερεὶ ἄρτι στραφέντες περὶ 
τὸ γενέσθαι ὡς τὰ παιδία, οἵτινες κατ᾽ αὑτὸ τὸ ἐστρά- 

φθαι, ἵνα γένωνται: ὡς τὰ παιδία, μιχροὶ ὑχρηματί- 

ζουσι, χαὶ τούτων οἱ στραφέντες μὲν ἵνα γένωντ:: 
ὡς τὰ παιδία, πολὺ δὲ ἀπολειπόμενοι τοῦ γενέσθαι 

ἀχριθῶς ὡς τὰ παιδία, ἐπιδέχονται τὸ σχανδαλισθτ- 
ναι" ὧν ἔχαστος τοσοῦτον ἀπολείπεται τῆς πρὸς αὐτὰ 

ὁμοιώσεως, ὅσον ἀπολείπεται τῆς ἀποδεδομένης τῶν 

παιδίων πρὸς τὰ πάθη ἕξεως οἷς οὐ δέον ἀφορμὰς 

παρέχειν τοῦ σχανδαλ:σθῆναι" εἰ δὲ μή γε, ὁ σχαν- 

δαλίσας δεήσεται ὡς συμφέροντος αὐτῷ ἐπὶ θεραπεί:, 

« τοῦ χρεμασθῆναι μύλον ὀνιχὸν περὶ τὸν τράχηλον 

αὐτοῦ χαὶ καταποντισθῆναι ἐν τῷ πελάγει τῆς 02- 

λάσσης" » οὕτω γὰρ τίσας τὴν αὐτάρχη δίχην (5}} 

ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὅπου ὁ δράχων ὃν «ε ἔπλασεν ὁ θως 
ἐμπαίξειν αὐτῷ » χαὶ πρὸς τὸ συμφέρον πρὸς τὸ 
τέλος ὁ κολασθεὶς χαὶ παθὼν, ἐν τοῖς ἑξῆς ἔσται τῷ» 

χατὰ τὸ πέλαγος τῆς θαλάσσης πόνων, οὖς ὑπέμεινε 

χαθελχόμενος ὑπὸ τοῦ ὀνιχοῦ μύλου " εἰσὶ γὰρ χαὶ 
μύλων διαφοραὶ (53), ὡς εἶναι τὸν μέν τινα αὐτῶν, 

ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ἀνθρωπιχὸν, ἄλλον δὲ ὀνιχήν" 

χαὶ ἀνθρωπιχὸς μέν ἐστιν ἐχεῖνος, περὶ οὗ γέγρα- 

πται" « Δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐν ἑνὶ μύλῳ (55)" μῷ 
παραλαμθδάνεται, χαὶ μία ἀφίεται" » ὀνιχὸς δὲ, ὁ πε- 

ριτεθησόμενος τῷ σχανδαλίσαντι. Εἴποι δ᾽ ἄν τις, 

οὖκ οἶδα πότερον ὑγιῶς ἢ ἐσφαλμένως λέγων, ὀν:χὺν 

εἶναι τὸ βαρὺ τοῦ φαύλου σῶμα, χαὶ κατωφερὲξ, 
ὅπερ ἀναλήψεται ἐν τῇ ἀναστάσει (54), ἵνα χατα- 
ποντισθῇ ἐν τῇ ἀδύσσῳ λεγομένῃ πελάγει θαλασσίῳ, 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΛΡΕΕΤΑΤΊΙΟ. 
Ῥοβ5:}}}6 68. ἱμίγαγα γαφηυπὶ οοἴογυπι. ΜΌ 1 δπῖπι σοπγογίυπιυγ ὧυἱ ἤδηι αυοπιϑἀπιοάαπι ρυογ, 56 πο 
ΟΙΠΠ68 4ἱ οοπνοιίαμίαγ υἱ ἤδεϊ αυδπιδάμποάυμι ραογ, [8π| ρεγνθηΐαμ! ἀ54π|6 60, τι Πδηΐ 5: πη|]16ὲ ρυυτῖδ. 
δο υπυβηιίβηυδ ἰΔΠ10 πη α5 πὰ θδὲ ἀ6 δ ΠΠπαἴπ6 ρυδγογμπι, αιιδηίαπ θῆρα ὁδὶ 46 μδ) ὑπὸ ρυογ! 
ὀγβᾶ ραββϑίοπθϑ σᾶγῃα 65. [μη Οἱ ὁτφο ογεἀοπείιηι πηαϊτδΐπ6 δα πὶ 4υΐάδηι φαδ5] θυ ρα γ οοηνεγϑὶ αἱ ὕλη 
ηυθι)διπηοάιιπι ριιογὶ. Εἰ ργορῖθῦ 06 ἰρδυμ 4αρα 56 σου ναγϑὶ διιη: αἱ Πἀηΐ αυμδὶ μυ!ογ, πηι) 2168) 
βυηι (Δ61], 56 νἱθθη!υῦ ΠΌρΡΟΓ 6856. σοι νοΓϑὶ, ρα 5}}}} πΔθομίυν ἴθ ΟΠ γῖβίο, οἱ ρϑγναῇ 5υπὶ, βυδυθα!ὶ γῶν 
φθρίογεβ, αυΐθυ8 οουδβίυμθι βοδη δ} } ποι ἀθθθινυβ μεθθογο. ΑἸΪο αΐῃ « 4υΐ 5οδη δ! χανογὶ! ἀπ ἀὸ 
Ρ15.}}8.» φυο5 Ομ γίδια. οϑίθαἶι ογθάθηι 8 ἴῃς 86, ε ΟΧρθαῖι οἱ » υδοὶ αὐ δά μορίαν. ρεροϑιὶ, ε αἱ 
δυθροιήδίογΓ τη0}ὰ ἀδιπαγία δὰ ΘΟΠ]υν 6}05, οἱ ἀειπονβαίαν ἴῃς μτοία αν Ὠλαι δ. ν δὲς ὁμῖμ ρϑύδειι 

46 Μλ{|). χνμι, θ. “7 ῥα]. οι, 20. 

(50) Πρὸς τὸ γενέσθαι ὡς τὰ παιδία. σοάοχ Ἀυ- 
εἰυ5, εἰς τὸ βιῶσαι κατὰ παιδία. 
(61) Τίσας τὴν αὐτάρκη δίκην, οἰο. Οοιίεχ Κδ6- 

Εἶπ, τίσας τὴν αὐτοῦ καταδίχην. Υἱ4α Οτίφοπίαπο- 
τινὶ 1}..., φυδϑί. 11, ἤαπὰ. 10 οἱ 56ηη. 
ΡΞ Εἰσὶ γὰρ καὶ μύλων διαφοραί, εἰς. Μύλον 

ἀ θρωπικόν Δρρι]]δὶ δύ (6 40 Εχοά. χι, ὅ. Ττιι- 
δ4 1105 ἀἸ ΘΔ Γ 6) ἐβιηοαΐ πο», αυοὰ Ποπηπαηι, 
ΒΘΡΥΟΓΌΠῚ ρυ1, ΔΠ 0} γα ν 6 πηδηΐθιι5 ἐγ ἀουοηίυγ. 
Μυπυλ ε5. ΗΙΘΓομ γπν5. Ὡρρο!ίαι, Αϑἰμαγίβ δυίθιῃ 
1018», 56}. γούβϑ 168, οα5 ἀγαμΐ ἡτα5 8508. οἱ [ὰ- 
16 }115 Δθοθ τ εἰ νογιἐθαμιαν, Ονά 5 νι αὶ. ᾿ 

“8. 8}. χχιν, ἀϊ 

Εἰ για γιιπιιοσας τογϑαὶ ἀδείᾳ πιοίΐκδ. ᾿ 
(55) ᾿Αλήθουσαι ἐν ἑνὶ μύλῳ. ἴτὰ Παλοιὶ οοὐν 

665 ποῃηυ ΐ, Μδιι ιν. χχιν, 41, εἰ Ὑυ δία : ε θυ8 
πιυϊοηίθ5 ἰμ πιοία, ν οἱ Αγδῦϑ, οἱ Ῥογϑὰ, Διὶ μίυγὰ- 
406 δχεπιρὶαγία, ἐν τῷ μυλῶνι, φιοὰ μάθοηὶ εἰ δ. 
τὺ, οἱ ΝΠ ορ5. Πυετιῦβ. 
(5) Ὅπερ ἀνα.ήψεται ἐν τῇ ἀναστάσει, Οἴς, 

ϑ15 Του] μ6ν Ἰΐης ἀρρᾶνοί το  ἀΐ856. Οτίδυ ΘΟ 
'μ505 δείδιῃ ᾿πιρὶο8. ΓΟΒΌ ΓΟ ΟΥ 5. ἴυγα ΠΟΠΙρΟίε 8. 
ὙΠῚ Ρίδιμαπι ἀυοίαθ [οἷς ΡΑτρ 5. ἐπ Ἀρυϊοθία, 

ἴάδ πὸ5 ἰμΐγα 9 απ Φιὴὶ χχ, το χίμμο νόγυ ἢ 
Οὐἱαομαπῖδ. ἴ0. 
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ὅπου ὁ δράκων ὃν ε ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἐμπαίξειν αὐτῷ" να χιοά ἴῃ γοβυγγθοιίοπο δϑϑυπιδῖ, αἱ ᾽ῃ ΔΟγθθΌπι, 4885 
ἄλλος δὲ τὸ σχανδαλίζειν ἕνα τῶν μιχρῶν ἀνοίσει ἐπὶ 
τὰς ἀοράτους ἀνθρώποις δυνάμεις " πολλὰ γὰρ χαὶ 
ἀπὸ τούτων σχάνδαλα εἰς τοὺς δείκνυ μένους ὑπὸ τοῦ 
ησοῦ μικροὺς γίνεται, ἐπὰν δὲ σχανδαλίσωσι (55) 
τῶν δειχνυμένων ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ μιχρῶν ἕνα, πι- 
στενόντων εἰς αὐτὸν, ὀνιχὸν μύλον τὸ φθαρτὸν σῶμα 
τὸ βαρύνον ψυχὴν ἀναλήψεται, κρεμάμενον ἐχ τοῦ 
καθελχομένου αὐτὸν ἐπὶ τὰ τῇδε πράγματα τραχήλου, 
ἵνα διὰ τούτων χκαθαιρεθῇ αὐτῶν τὸ οἴημα, καὶ τί- 
σαντες δίχην. ἐν τῷ συμφέρον τ! αὐτοῖς διὰ τοῦ ὀνιχοῦ 
ιλὔλου γένωνται. 

τηλιΐβ ργοίαηάτπι Φρρο!]δίυγ, υδὲ ἀγασοὸ [ΠΠ6 οδὲ 

4υ6πὶ ε[οτπιᾶνΐ 1» θου5 εδὰ {Ππἀθπάϊιπι οἷ, ν» ἀδπηογ- 

σϑίυν. ΑἸ 5 δυίΐεπι οἤεμβίοποπι υἱἱ 6 ράγνυ 15 ργϑὶ- 

ἴΔπὶ διὶ μοίαϑίδίοβ γοίογοι, χυθ Ποπιίπυπι ΟΟυ 5 

υϑυγρδτὶ ΠῚ Ῥοδββϑυηι; δ] εν] πη: δἰ χυίίοπι οἰϊοη5:0- 

Π68 ἰῃ ρΑΓΡΨΌ]08 ἃ δόδιυι ᾿ἸῃΟηϑ Γαί05 Δ} 118 ἀδγίνϑη- 

ἴυγ : ροβίφυϑιῃ Δ 16} ὉΠ0ΠΊ 6 ρΑΓΥ 1118. ἃ δ 80} π]0Π- 

ϑίγδαι 8, ἰη δυπίηια σγοαθηιυ8 οἰεπογίηι, δϑίπδ- 
τίδιν πηοίλπι ἃϑϑιισιθί, ΘΟΓρῸ8. υἱαο!οοὶ ουγευριίοπὶ 

ΟὈποχίμπι, ΔΠΙΠΙΔ ΠῚ βΓΑΥΔΠ8, 50 ΘΡΘΙΒι ΠῚ ἀ6 Ω011]0, 

410 ἰη Υἱΐϑε. (7118 παροιία ἀδογϑιη ἰτ]ιοίυγ; αἱ ἀ6 
δαπᾶ δύ] δχἰ βεπηλιοπ6 ΒΟΓΙ πὶ ορα ἀοὐϊεἰαπίυτ, οἱ ρυδίφυδηι μααμδ8 Πιιαγίπι, ἰᾳ4. «αοα δ᾽ οἱ αὐἰ|ὸ οτἷε πιοία 
5. δγίαΣ πο ποιεῖ ἐθηβουδηίυ, 

Καὶ ἄλλη δὲ διήγησις παρὰ τὴν ἁπλούστερον λε- 
γομένην λελέχθω, εἴτε ὡς δόγμα, εἴτε ὡς γυμνα- 
σίου ἕνεχεν, χαὶ ζητήσωμεν ποῖον προσχαλεσάμε- 
νος παιδίον ὁ Ἰησοῦς, ἔστησεν ἐν μέσῳ τῶν μαθη- 
τῶν. Ὅρα δὲ εἰ δύνασαι (50) τὸ ταπεινῶσαν ἑαυτὸ 
Πνεῦμα ἅγιον, ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος προσχληθὲν χαὶ 
σταθὲν ἐν μέσῳ τῷ ἡγεμονικῷ τῶν μαθητῶν Ἰησοῦ, 
εἰπεῖν εἶναι ὃ προσεχαλέσατο ὁ Ἰησοῦς παιδίον. εἴ 
τὲ βούλεται ἡμᾶς πάντα τὰ ἄλλα ἀποστραφέντας 
στραρῆναι πρὸς τὰ παραδείγματα ὑπὸ τοῦ ἁγίου 
ὑποδαλλόμενα Πνεύματος, ὥστε ἡμᾶς οὕτω γενέσθαι 
ὡς τὰ παιδία τὰ χαὶ αὐτὰ στραφέντα, καὶ ὁμοιω- 
θέντα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι" ἄτινα παιδία ἔδωχεν ὁ 
Θεὸς τῷ Σωτῆρι, κατὰ τὸ ἐν Ἡσαῖᾳ λελεγμένον" 
ε Ἰδοὺ ἐγὼ χαὶ τὰ παιδία ἃ μοι ἔδωχεν ὁ Θεός" ν» χαὶ 

18. Ῥγϑίος γυάϊογοπὶ "δῆς δχρ]!οαιοποπι, 4118 
ἰπϑιρον, δίνα υἱ ἀοριηᾶ, βῖνα δχβϑγοϊ(διϊοιΐβ γί 

ΡΓΟίδγαίυγ, οἱ φυδπηδι ρυδΓυΪυ πὶ ἃ 86 ΔΟΟΘΓΘΙΠὶ 

ἴῃ τηράϊο ἀϊδοϊρυϊογαπι οοπϑειαἱι δεβυ5, ρογβογαῖο- 

πΙῸΓ, ὙἹά6 παπὶ ρυδγαηὶ ἃ Κδδυ δοοογϑίϊα πὶ ϑδηοίαπι 
6556 ϑρίγ πὶ ἀΐοεγα ροϑβὶβ, αυὶ 56 ἰρϑίπη δ] θεὶι, 

8 ϑεγνδίογε 5ΘΕ5 δοοίίυ5 δβὶ, οἱ ἰπ πιϑάϊδ ἀϊβεῖρα- 

Ἰοτυπὶ ὅοδα πιθεί οοηδιδιυίυ5; γοὶ πὰ ΠΟῸ5 8118 

οἴπηΐδ [ἀϑιϊ! 6165, δά δχοιηρίᾶ ἃ ϑρίὶγία βαῃοίο 

διρροβία οοηνϑηὶ ν6}}}, διϊθο υἱ οἰδοϊδιηυγ ἰΔηᾳυᾶπι 

Ριοεὶ, ψαὶ οἱ ᾿ρϑὶ σϑηνεγϑὶ, δἱ Βρίγίια! βδηοίο 5:η}}- 

168 [Δετἰ (πονῖηι ; ἀυοὸβ αυϊάθη! μυδγοβ δεγυδίουὶ 

ἀοάϊι θου5, [υχία ἰ( ιυὰ ἰῃ 5 ἀϊοίαπι οδὲ 59 : 

« ἔσοα ἐροὸ οἱ ριστὶ 405 ἀδϊε τ} θοπιίηυδ; ν 

Π6Ὸ Υ6ΓῸ ἰῃ Γαρηππὶ σον απ) ἰπίγαγα [Δ5. 1}}} οϑῖ, 

οὐχ ἔστι γε εἰσελθεῖν εἰς τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν ἃ αυἱ ποπ ἃ πιιμι[8:}8 πο φου 18. 5656 ἀνδγίογίι, δἱ ρα6- 
μὴ στραφέντα ἀπὸ τῶν χοσμιχῶν πραγμάτων, καὶ 
ἐξομοιωθέντα τοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον πεφορηχόσι 
παιδίοις" ὅπερ Πνεῦμα ἅγιον προσκαλεσάμενος ὁ 
Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς ἰδίας τελειότητος χαταύεδηχὸς πρὸς 
ἀνθρώπους ὡς παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ τῶν 
μαθητῶν. Δεῖ οὖν στραφέντα ἀπὸ τῶν χοσμιχῶν ἐπι- 
θυμιῶν ταπεινῶσαι ἑαυτὸν, οὐχ ἁπλῶς ὡς τὸ παιδίον, 
ἀλλὰ κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὡς τὸ παιδίον τοῦτο. 

τόρ ϑρί γὰπὶ δα ποίαπι ΠΟ μ ἰαπὶ 5ἰπι.}18 αἤξοιυδ 

{πεῖς ; φθοη αυϊάδιη ϑρί γι υπὶ βαηοίυπι, αὐυΐ ἃ 508 

Ρον οιοα δὰ Ἰιοπηΐθ8 56 ἀδη)]δὶΐ, ἰἀπαυὰλπὶ ρ06- 

Γυϊῃ δἀνοσϑηβ δδθι8, ἴῃ πιρϊο οἰδοϊρυϊονυπι 601ι- 

ϑίταϊ!, δεῖ ρθη) ογρὸ ἃ πτυπάδιηϊδ σΟΠΟυΡ 50 η {15 

ΔΥΟΥδα ἀσργίμιογα ορογίοί, ποθὴ 80} πὶ υἱ ρυθΓι- 

Ἰαπ), 56} )υχῖα ἰὼ αᾳιιοά 5οιρίυ πη 651, αἱ ρυθγυ μη 

υης. Βορτίπιοι δυΐοπι βαϊρβαπι δου ρυθγυ]αν 

ΥΕΤῸ5 ἸΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἀϊᾳηλπι υἱπάϊοίαπι ἴῃ ηνατὶ, υδἱ οἱ ἀγδθο Ππιδθεῖαγ, φυθπὶ « [ογπιαυΐὶ » Πθυ8 « δὰ ᾿ΠΠυἀδπάσμ οἱ,» 6ἱ εἷς 
αὐοά χροΐ ρᾶβ85ι5, 4"ὶ ρυΠΐ5 68ι, ροβίοα εγὶξ δχιγᾷ ἀοίογαβ 40] βιηὶ ἰπ ΡΓΟΪΌΠἋΟ πιδνΐ8, 4008 
Ῥόγιι ἴγϑοῖυβ δὺ δϑίηαγία ἠοῖ. ϑυὴι δυο οἱ τηοϊάγατῃ ἀΠΠογθη 5, αἱ δἰηΐ αυδάδπι δάγυπι (υϊ 5[ο 
ἈΡΡρ6Π]6 πὴ} ̓ υπιδηςρ, 4}}}8. ἀπίοην δι μϑγίβ. Εἰ Πα δηὰ φυϊάδπι δδὲ 1Π|4 ἀθ φυᾶ βογιρίιπι εβί : ε« δυδ δγυπὶ 
τηοοηϊὸς χὐ ὑπ8Π| ΠΙΟΙΆιη, πη ἀπδιπηοίαν, οἱ ἰίογα τοἰϊηηπϑίυν. ν ΑΒἰμ ΓΙ δυΐϊθη) αυ ἱπηροηΐτὰν δοδη- 
ἀΑἸσαπιὶ ὑμτππὶ ἀ6 ρῃ5}}|5 ἴῃ Ομ τὶ 5’ ὁ ἐγθ θη θυ, υἱ ἀοπιόγραίαγ ἰθ ῬγοΓυπάιμπι πιᾶγίβ. Αϑίηδγία δαϊοπι 
Ἰ)Ο]Ά ΠΟῚ ἰγγδί ἨΔ Πον ἀἰοὶ ροίοβὶ σονριβ8 ψγαυ βϑίπιιιπν ΒΟΠΊ 5. πη8}}, φυοὰ ἀδοιϑὰπι ἰΓΔΗΪἱ,, αυοὰ 
βυβοίρίοι ἢ τοϑανγθοιίοιθ ὑμιϑηπίβαι6 ραςοδίοῦ, υἱ ἀδπιογβαίυγ ἴῃ δργββιμη αὐ ἀἰοίίαΓ ρτγοίαπααπι 
Π21[}5. 

18. [πιγοάἀυ οί πνι8 διίθιη οἐχίγα 6ΆΠ| 4υ8πὶ αἰ χίπιι18, Δ] 16Γὰπὶ ΘΧΡΟΒΙ ἸΟΠΘμΙ,, δῖνα ἀοϑιηδ 8 σλυ88, δἶνο 
ἐχεγε διϊοηΐβ. Οὐου θυ δηΐπὶ 4υθ πη) ραθιαἢὶ Ὑθθ81}5 θθδι5. ΘΟηΒηἷΪ: ἰὼ μηρΐο ἀϊβοίρυ!ογυπι : εἰ υὙἱᾺ6 
δὶ ροββ:1Π}118. ριιθγα πη ΠππῸ ἰμ6} Πἢφαγα ϑρίγίτιπη βδηςίθπ), αυἱ βαιρϑαπὶ ἰν πη! ανὶι, ἤυπο δθθυ8 δοοορίϊ, 
φι ροβυὶ! ἴῃ πιο δθη805 ἀἰδεϊριΐοι απ. Υ1 οὐ γῸ 7615 Οἰμμθ5 ΠΟ8, αἱ ΔΥΘΡΙΔΠΊῸΡ 8 οπηηίθυδ οἵ 60ι- 
νγίϑηηγ δθοι πάσηι Θχθπιρίαπῃ ϑρίτ8 βαποιὶ, υἱ οὔϊοίλπιαγ βίου ρυθιῖ, ἰ4 ὁβὶ, ἃροϑβίοὶ! φυὶ οἱ ἱρϑὶ 

49 [58. ν}, 18. 

(535) ᾿Επὰν δὲ σκχανδα.ϊίσωσι. Ανιὶπηα8 ΠΟΠΡ6 
4845 Δηί6 ΘΟΓρΟΓᾺ ΘΟΠ 48 ἤΠησαυληϊ, ΡΓῸ Γδοίδ π)8- 
ἴανα βαδιΐϊβ νϑγίοβ ἀἰη 115 ν6] ἱφῃοιμ μη ἷεβ αγΆα 18 
φοηβοαυὶΐ οθηβο αὶ ΟιἸβοη68, σοΓροῦίυθνα Πυπιδηὶς 
Υο] οἰἴδηλ [γί ηἶ5, οἱ [1 [556 πὶ ργοι Γι ἰ85, δ 0} }}- 
ΟἿ σαιιϑα ἢ Π ρασὶ : αἱ 84115. ἀειμοηβίγαν πηι ἴῃ ὁ νὶς 
φεπὶαπΐδ, 111}. 11, ΟΡ. 2, αυϊδπῖ, 8 οἱ 9. ΠΙο ούρὸ ἀ0- 
(εἰ ΔΙ νοΓΘΑΓΙ 5. 1|1..5 ρο(δίμιοβ, δὶ οἰϊοη βίοι β ὁδυ- 
54} ρΆΓ} 15. ἢ) ΟΠ τἰδίο ρυθαονῖη!, ἴθ σΟΙΡὰ 5 ἰτυ- 

πη πὶ ἀδργΘ5511π| ἰγὶ, ἃς ΡΟ 88 8:00] ἀ6}}}88 δχϑο- 
Ἰαΐυμι. Πίης. ἀρρᾶγοὶ ργὸ 60, Τὸ φθαρτὸν σῶμα τὸ 
βαρύνον ψυχὴν ἀναλήψεται, χρεμάμενον ἐχ του χὰ- 
ελχομένου αὐτὸν ἐπὶ τὰ τῇδε πρργλατα τραχήλου" 

Ιοφοπάυμι, ἀναλήψονται, οἰο., χαθελχομένου αὑτάς " 
εἰ ρᾶυ]ο ροβί, ἐν τῷ συμφέροντι αὐταῖς, ιιοὰ 5'ν8 
ΡΟΓ ἱμουτγίαπι Πἰυγαγιῖ σΟμ “14, βῖν.; ρὸν Οτίβ. ἰμδίι5 
Ργορογϑηιίλιη. Πυετιῦϑ. 

(0) Ὅρα δὲ εἰ δύνασαι, εἰς. Π|ΙΟΡΟηγ πὰ 5. 



1:15 ΟΒΙΟΕΝΙΒ 41 

᾿επον ἰάαπὶ 681 ἃς βρ( "πὶ 58ηοίαπι ἰπηϊ τὶ, αἱ Α Ἔστι δὲ τὸ ταπεινῶσαι ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον ἐχεῖνο, 

ῬΓῸ ᾿υοπηΐπιη) δα] 56 ἰρ86 ἀδργοβϑὶς οἱ 40] 6οῖ!. 

ΡΥ δίογο ἢ Δυΐθ} ππᾶ οἱ ϑρί γα πἢ δαμοίαπι 8 ΡΔΙΓΘ 
ἴῃ ΒΟπλΪ ΠᾺ ΠῚ 58} 0Π0Π| ΠῚΪ5511Π| 6856 ἴῃ ᾿δαΐ ἀθι]- 

Ταΐυπὶ 65ΐ, [ἃ ΟΧχ ϑογνυδίογί 5 βοῦβοηα Ἰοημδηΐα ὃ : 

« Εἰ πυης οιμΐμι}5 τη δὰ ηνἰ5ὶ᾽ ᾿η6, οἱ πνεῦμα 608.» 

Βεϊαπάσ!η ρΟΓΓῸ 6ϑὲ Δπνθΐσιιπι 6886. ἰπης ἰροθηι; 

γο} οηἶπ) βογυδίογοηι μηδ! θδυ8, πιϊδὶῖ φιοαυα ϑρὶ- 

Τὶ τ5 δδηοίυ8 ; νε], βίου! ἱπίγργοίδι σι πιι}5., αὐγὰ! ην- 

αὐὸ τηϊδὶϊ Ραίον, ϑεγνδίογοπι οἱ ϑρὶ ἰὴ δϑηοία. 

Ουΐ ὄγροὸ 84 ἐπ δι} 006} ρυογὶ ᾿λ} 5. ἢ0]08. 86 ἶρθε 

ἈΡ]ΘοοΥς 4υληι ΟΠΊΠ6 5. αὐΐ 5686 ἀοημιηΐ, Τ2]0Γ 

16 γα ἴῃ τόσηο οοίογιπ). ΡΙ αν] υΐρρο βυνῖ, 

4} 86 ἰρ5ὶ νοὶ! πὶ ἀδρτίογο, 596 νοϊυὶ 8.6 ρθ6Γ: 

αἱ 4: ρυθῦῸ βοίρϑιη Δ} }οἴδη} ΡΘΓα Δ ΠῚ 51π|}}}5 

Γυογὶ! οοοίι 8, ἰ8 'ῃ ποπηΐηθ ὅσϑυ, να] γανόγα ΡΟ 5 

πῃ ἶρ80 ὅδθιι, Οπλ 8 ἴῃ ΓΟΖΙῸ ΟΘΟἸογα πη Πη3}0Γ 

δΡΡΕΙ]Αἴυ 9 γορογίοίαν. Θαυριηδἀπιοάυπι δυίοπὶ δοδυπ 

8050] 01, 4} δ θοροῦ ππὰπὶ ἰΔ΄οῖη 6 ρυ6ι}}}8 ἴῃ 

πιοηλῖπα ζόβιι ; [4 ξύδαπη ΤΟ) εἶ! οἱ δχρο!!, φη! (4- 

Ἰοπὴ ὉΠ ΠῚ ΡΟ ΘΓ πὶ ̓ῃ ΠΟΙΛΪΠ6 δόδιι πα βοίροῦα Ποὴ 

γυῖα. Οὐοι 5] ἰμιον 608 αυἱ ϑρὶ "15 58 Π01} ΘΟΠΊΠΝ- 

πἰοαιίοης ἀϊσπὶ ΠΑΝ βυπί, ἀϊδβουίθοι ἰπί ΓΟ 0 4}, 

οὐπὶ Ρ᾿ 15 Πλίπιισνο δρ γί πὶ βαποίυ πι γθοὶρίδηϊ οΓ6- 

ἀρηΐοβ ἢ ΠΟΙ Π}}}} 8816 5! Οἰδπδίοηὶ ΟΠ ΟΣ Ϊ, ΘΟΓΙΙΠῚ 

βοϊςαῖ, φαΐ ἴῃ θααπη ογοάση!,, Ππλϊηἰπιΐ ; ΠυΟΓΙΠῚ 

οοπϑίοποπι Ὑογθη υἱοίδοθηβ, ἀθ ἰνἰ8 ἃ αυΐθυ5 

τὸ μιμήσασθαι τὸ ὑπὲρ σωτηρίας ἀνθρώπων ταπει- 

νῶσαν ἑαυτὸ Πνεῦμα ἅγιγν. Ὅτι δὲ ὁ Σωτὴρ χαὶ τὸ 
ἅγιον Πνεῦμα ἐξαπεστάλη ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐπὶ σωτη- 

ρίᾳ τῶν ἀνθρώπων, δεδήλωται ἐν τῷ Ἡσαῖα, ἐχ 
προσύ που τοῦ Σωτῆρος λέγοντος " « αὶ νῦν Κύριος 

ἀπέστειλέ με χαὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ. » Ἰστέον μέντοι, 
ὅτι ἀμφίθολός (57) ἐστιν ἡ λέξις " ἣ γὰρ ὁ Θεὸς ἀπέ- 

στειλεν, ἀπέστειλε δὲ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸν Σω» 
πῆρα, ἣ, ὡς ἐξειλήφαμεν (58), ἀμφότερα ἀπέστειλεν ὁ 

Πατὴρ τὸν Σωτῆρα καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Μείζων οὖν 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὁ ταπεινώσας ἑαυτὸν παρὰ 

πόνταξ τοὺς ταπεινοῦντας ἑαυτοὺς μιμητιχῶς ἐχεί- 
νου τοῦ παιδίου" πολλοὶ μὲν γὰρ οἱ θέλοντες ἕαυ- 

τοὺς ταπεινῶσαι ὡς τὸ παιδίον ἐχεῖνο " ὁ δὲ πάντη (59) 

παραπλήσιος γενόμενος τῷ ταπεινώσαντι ἑαυτὸν παι- 
δίῳ, ἐκεῖνος ἂν εὑρεθείη ὁ χρηματίζων πάντων μεί- 

ζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 
Ἰησοῦ, μάλιστα ἐν αὐτῷ ὄντως τῷ Ἰησοῦ. “Ὥσπερ 
δὲ τὸν Ἰησοῦν δέχεται, ὅς ἐὰν δέξηται ἕν τῶν παι» 

δίων τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, οὕτως τὸν Ἴη- 

σοῦν ἀποδοχιμάζει χαὶ ἐχδάλλει ὁ μὴ βουλόμενος δέ- 
ξασθαι ἕν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἴη- 

σοῦ. Εἰ δὲ καὶ τῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀξιουμένων 

ἐστὶ διαφορὰ, πλεῖον ἢ ἔλαττον λαμδανόντων τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος τῶν πιστευόντων, εἶεν ἄν τινες οἱ 

μικροὶ τῶν εἰς Θεὸν πιστευόντων σχανδαλίζεσθαι 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

εοηγεγϑὶ [λοι βιηὶ βἰπιῖ 65. ϑρί γι φποῖο αυΐ ροβίτι5 Ἔγἂὶ 'π πιράΐο βθηϑιι5 δοταπι. Ο01058 ρίιεγοβ (Βγίσιο 
δυ3 Ῥδιοῦ ἀδάϊι, βϑοιιπάνιπι φυοά βογίρίιη ἐβὲ ἴῃ βία ἀἰσαπίδ : « Εσο6 660 οἱ ρυδγὶ αυοὸβ 4 παἰμὶ 
θει5. » Εἰ πο δδί ἱπίγαγε γϑβηιπ σΟΙΟΓιπὶ,, πἰδὶ αἱ ἃ τοῦυ5. 8:8ου τί θυ 8 ἄγογβι8 ΓπΘγὶ οἱ βί μι} 5 
Γαονὶς [Δοῖ5 ρυογὶϑ. 1118. ηαΐ ϑρίγίειπὶ βδποίατη ἴῃ 568 μαθαδνιηι. Οὐδ ϑφί τα πὶ βᾶποίι νοσΔ 8 δεδὺ8 ἃ 
818 μογίθοι 96 ἀθβοθηίοπβ δή ΠΟιηΐη65, αιιαϑὶ ραδγιηὶ διδίυϊ ἴῃ πιραΐο ἀϊδοϊρυ!ογαπ) ϑυογιη, υἱ υμ05- 
4υΐβαυθ ἸνῸ 2 }}16[ 858, ΠΟ 5[ΠΠ0]}Οἴ 16 [6 ρα, 564. χφιρηιδάπηοάϊ πη 5οΓρίυ πὶ 6δὶ ε βίου! ρυεῦ ἰδί6 :» 
15 τἀπηθη αἱ ῥγορίονῦ [θυ πὶ 4υΐ5. ἐν }16ὲ 56, βίου! οἱ ϑρίγίι8 βαποίι8 ργορίοῦ βαϊμΐθπὶ ἰνοπιίηυπὶ 56 
Ἰνυπη αν. Ουοπίδιη δυΐοιη οἱ 969115, οἱ ϑρίνιυ8 ϑαποίυ5 ἃ ῬΔΙΓΘ Π)Ϊ851 διη1 ἰπΠ σης πιυμάυπὶ ῬΓΟΡΙ͂ 
βϑ]αίθιη ΠΟΙμ μα πὶ, πηδη [οϑιι}} 68. ἀρυμ βίαι ΡγΟρ οἰ πῚ ΟΧ ῬδγβθηΔ ϑθυυϑίογὶ 5 ἰρϑί8. ἀἰοεθπίεπὶ : 
« Εἰ πυπὸ Βοιηίπυβ πι6 τηϊδὶῖ, δἱ ϑρίγιαιπ ϑιπν. » Οποηΐαπὶ δυο ἰῃ ἄτγαοο ϑρί 5 βδηοίυ8 που! Π 
βοπογὶβ δϑί, οἱ Π01} πῃηδϑου]}ΐ, 4ιδπιδἀπιοάυπι ἀριὰ 08, οἱ ἴγυϑ οᾶϑι8 ᾿)δΙνοὶ δ᾽ ΠῚΠ168., Π Πλ ΠΑ ΥυΠὶ, 
δοουδδίίνιπ), οἱ γοσϑίίναπι, ργΓΟρίΘγοὰ ἰγδηβίογθη 5. ἴῃ μα(᾿πανν ΒΟΓΠΊΟΉ ΘΓ, ΠΟΏΝΙ ἢ ΓΝ) ῬΓῸ ΔΟΟΊΙ5Α 170 
ὁ881: ἰγδηβι Πογαπὶ οἵ ἀϊχογα μι : « Εἰ πὐης Βοπιΐπι5. τη ϊϑὶς πα, δἱ ϑριγίμι}5. 6}115; ν» ὁ 58 γγΙ5 6556 
8ἰς ἴῃ ἀτιβοο : ε Εὶ πππς θοιηΐπαβ πἰϑίς πη, οἱ ϑρίγί πὶ βδποίαμν. » Ταπιθη δἱ 418. Υἱο θη μοῦ ΟΟΠΙΓΆ 
γϑιϊοπδι νου 415 ἀδίοδηδγο νη] 410} ἰΐὰ 5ἷἍ ἀΐοίιπ), ε οἱ σης Ὠοπλίηι5 πιὶϑὶὶ πηδ, οἱ ϑρί γί υ}5 6}08.,.» 
βίη ἀυῖο ἰϊὰ ἱπερ!  ρίπιι5. ΕἸ απ οὶ ταΐβειπι ἃ Βρίγίει 9αηοίο, αυσιῃδιμῃησάτπι οἱ ἀυοίτιπι ἃ ϑρί δὰ δᾶ ποῖ0 
ιν ἀδδογίαπι βοουπάσπι Πα πηδηᾶπι Ὠδίυγαη), αυλπὶ ΟἸιγίβιιιϑ βυιβδοῖ ρῖ6}}8 ρ6ι οπιηΐϑ πη (3105 651, αἱ ἐἰ|8π| 
ἃ ϑρίνιυ. βαμοῖο ἀϑϑίαγ, φυοπηαι ποάυπι ΟπλῈ 5. ̓ομΐη6 5. 1)6], ΜΆ])ΟΓ ἜΓξῸ δϑὶ ἰὼ} γφηο σὐἰογαπι 48] 88 
ἸναΠ} νεῖν ργῖβ Οπηηἶθε15. (01 Ὡ}}} 18 π1}}18. 56, δοοσπιαπι ἐπι ται! οηθηη {ΠΠΠ5 ρα θτῖ : οἱ τηνἰ δυηῖ αυὶ πο] πὶ 
86 ᾿ιῸ ΠΙ  ΠἸᾶγα βίσωι ριον {|16. 0] φαΐ ρνᾷ ομμπίθυϑ5 ἴβοια5. Γπδγῖν ρτορίμαι ον ράθνὸ {}}}1, 116 δὶ οπιηίνυϑ 
ὨΙΔ]0Γ. λό ΘΙ .8 ΟΓΒῸ διι5οῖ ρα Ὲ ρυογαιη ἰδίθν ἴῃ μοι δδδα, ηποπίδπη ἴῃ 60 Παρίϊαι δο885. Ἐΐ 406πι- 
ὐἀμούυπι 2όϑυη βυϑοὶρὶϊ 4υἱ βυϑοορογίς ἀμππὶ ραθγ ἢ ἰάθη ἰῃ ποπιΐθ 68, φυομΐδαι ἐπ ΠΟΒΙΪΩΘ 

10 φᾷ. χε, 16, 

(57) Ἰστέον. μέν' τοι, ὅτι ἀμφίδοιιος. εἰο. Οτῖβα- (, ρίπαγυηι, Ομ)5 ἰπεῖσηθ ποϑυΐβ ἀδὶ ὀχοπιρίαπι Πΐοδα 
Ἠ65 εοηΐτα (οἶδ. 11}. 1: Ὧ οὗτος, τίς ἐστιν ὁ ἐν τῷ 
Ἡσαίᾳ λέγων" « Καὶ νῦν Κύριος ἀπέσταλχέ με, χα 
τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ. » ᾿Εν ᾧ ἀμφιδόλου ὄντος τοῦ ῥητοῦ, 
πότερον ὁ Πατὴρ χαὶ τὸ ἄγιον Πνεῦμα ἀπέστειλαν 
τὸν Ἰησοῦν, ἣ ὁ Πατὴρ ἀπέστειλε τόν τε Χριστὸν, 
χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τὸ δεύτερόν ἐστιν ἀληθές. δὲ 
ψοΙολ πὴ ἰμ ΘΓργθι Δι οπθὴ. ἐαπ ᾿ρ80 Οτίφοη 8 60}- 
ἰεχία ἤος ἰοθῸ σοι οπάδβ, ράγιπὶ {48 πὶ 6586 ο0πι- 
Ῥοεῖοβ. Αἱ «π|πὶ ἀποίοτίς ἔην σοὐαπροπΐ οἱ 
Δἀσ!ογδηϑ! Ἰϊοδη δι 5.}] ἐγ ὕπαν ἐμ! λργοίος,, ἦὴ 
᾿ἴβαυθ ργοίρυα Ἀυβηυ8, διπηητ6 δι} 5018 ΠῈ ΠΙΟΠΙΘΠῚ 
Δοςσοπμηοιίδια βαίασαῃϊ, νοὶ ἢης ῬΑ ΓΙ Νη5, δου πῖνὸ 
“0.0 }}}}8. ἀαηηπδηάαπι, νοὶ ογ εἰοἷ5. ππυ] ναι ρίὸ- 

ὁ6ι5. 5'ς ΠΆθοΙ νθίι5 ἱπιδγργοῖεβ δά ἰμϑο ΕΓΔ : 
ἰστέον μέντοι. εἰα. « Ουοηΐδπι δυΐοπῃ ἴῃ Οτάοο ϑρὶ- 
εἶτιι5 βϑηοίυβ που Γὶ σοι δγὶ5 Θδὶ, δἱ πο που, 
φυσπιδἀππηοιύυπ) Δρι Π05., δἱ ἐγ68 οϑϑι5 ᾿ιαυεὶ δὶ" 
πη} 65, ποιηἰπδιΐναη, δοουδαιναπι,, οἱ νοσϑ ναι», 
Ῥτγορίογθα ἰγδιιβίογοπιθβ ἴῃ [8 {ΠΠῸΠ| ΒΕΓΠΊΟΠΘΙΝ," ΕΟ. 
θυᾷ εὐπὶ ἰαρίπβοί Υἱνγ δοχυὶ βαψᾶχ οἱ ογἰἰοᾶ ΠᾶΓΘ 
ΡΟ} 5 ΒοΙ ΑΓ πνΐηις., ᾿οἰυπὶ ορι5. ἰωδτηἱ δυοίοΓ 8 
ὅ588. δοπ]θοὶ! : 56 ᾿πδηΐ σοηδοίατα,, υἱ ργοθάπιυϑ 
ἴῃ Οὐ φοπϊαμὶς. ἢυετιυβ. 

(58) Οοὐοχ Πἰορίυ5, παρειλήφαμεν. 
(59) Πάντη. (ἰοᾶεχ Βορίυδ, πᾶντα. 
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φησὶ περὶ τῶν σχανδαλισάντων αὑτοὺς τό“ ε« Συμφέ- 
ρει αὐτῷ ἵνα χρεμασθῇ μύλους ὀνιχὸς εἰς τὸν τράχη- 

λον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θα- 
λάσσης. » Ταῦτα λελέχθω χατὰ τὰ ἐχχείμενα τοῦ 

Ματθαίου ῥητά. 
Ἴδωμεν δὲ χαὶ τὰ παραπλήσια ἀπὸ τῶν λοιπῶν. 

Μάρχος τοίνυν φησὶν, ὅτι διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ οἱ 
δώδεχα, τίς αὐτῶν μείξων ἐστί διὸ χαὶ χαθίσας 

ἐφώνησεν αὐτοὺς, χαὶ διδάσχει τίς ὁ μείζων, λέγων 

πρωτείων ὡς μείζονα τεύξεσθαι τὸν γενόμενον πάν- 
των διὰ τῆς μετριότητος χαὶ τῆς ἐπιειχείας ἔσχα- 

πον, ὥστε τὸν μὲν τοῦ διαχονουμένου μὴ ἀναδέξα- 

σθαι τόπον, τὸν δὲ τοῦ διαχονοῦντος, χαὶ τοῦτον οὐ 

πρός τινας μὲν, τινὰς δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πρὸς πάντας ἀπαξα- 

πλῶς" πρόσχες γὰρ τῷ" «ε Εἴ τις θέλει πρῶτος γενέ- 
σθαι, ἔσται (40) πάντων ἔσχατος, χαὶ πάντων διάχο- 

γος. » Καὶ ἑξῆς τούτοις φησὶν, ὅτι, ε Λαδὼν κα' δίον, 

(δηλονότι ὁ Ἰησοῦς.) ε ἔστησεν ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ, χαὶ ἐναγχαλισάμενος αὐτὸ, εἶπεν αὐτοῖς " 

Ὃς ἐὰν ἐν τῶν παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, 

ἐμὲ δέχεται. » Ποῖον δὲ ἔλαθε παιδίον χαὶ ἐνηγχα- 
λίσατο ὁ Ἰησοῦς χατὰ τὸν βαθύτερον ἐν τοῖς τόποις 

λόγον; ἣ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ; χαὶ τούτῳ γε τῷ παιδίῳ 

ἐξομοιώθησάν τινες, περὶ ὧν εἶπε τό- « Ὃς ἐὰν ἕν 

τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μον, 

ἐμὲ δέχεται. » Κατὰ μέντοι τὸν Λουχᾶν, « Διαλογι- 

σμὸς » εἰς τοὺς μαθητὰς οὐχ ἀναδέδηχεν, ἀλλ᾽ ε εἰσ- 

ἦλθε ν περὶ τοῦ, ε« Τίς αὐτῶν εἴη μείξων. Καὶ 
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, » 

ἅτε ἔχων ὀφθαλμοὺς διαλογισμοὺς χαρδιῶν βλέπον- 
τὰς" « Ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς χαρδίας αὐτῶν, » 

οὐδὲ ἐρωτηθεὶς χατὰ τὸν Λουχᾶν, ε ἔλαδε τὸ παιδίον, 

γαὶ ἔστησεν, » οὐ μόνον ἐν μέσῳ αὐτῶν, ὡς ὁ Ματ- 

θαῖος χαὶ ὁ Μάρχος εἰρήχασιν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ε παρ᾽ 
ἑαυτῷ, χαὶ εἶπε» τοῖς μαθηταῖς οὐ μόνον τό « Ὃς 

ἐὰν δέξηται ἕν παιδίον τοιοῦτο, » ἦ᾽ « Ὃς ἐὰν ἕν 

τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ 
δέχεται, » ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ ἐπαναδεδηχότως τό" ε« Ὃς 

ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον (81) ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
μου, ἐμὲ δέχεται. » Χρὴ οὖν χατὰ τὸν Λουχᾶν ἐχεῖνο 
τὸ παιδίον, οὗ λαθόμενος ὃ Ἰησοῦς ἔστησεν αὐτὸ 

παρ᾿ ἑαυτῷ, δέξασθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 
Καὶ οὐχ οἶδα εἰ δύναταί τις μὴ τροπολογῆσαι τό" 

ΟΟΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΘῸΜ ΤΟΥ 5 ΧΗ]. 

δυνάμενοι, οὃς ἐχδιχῶν σχανδαλισθέντας ὁ Λόγος, Α [υδτίιϊ οἰεηοὶ «αἷΐ 7" : 
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« Ἐχρααϊΐι οἱ αἱ βυβροπύδίυγ 
πλοῖα δϑίμαγία ἢ ΠΟ] 10 οὐυ8, οἱ ἀοιπογφαίαν ἰῃ ργο- 

[ἀπά τηᾶτΒ. » ξξο δὰ ρξδγ ργοροβί(ἰ5 Μδιιιϑεὶ γος 
δ ἀΐοία βίωι. 

19, ΥἹάδϑηνιβ ͵.πὶ φιιοπιοάο ἁρυά το 408 56 
μιαθεδηι φυῶ δ δα ρογιίποηΐϊ, Αἷι οεφο Μᾶτγουβ ἀΐδ8- 
Ρυία586 ἐμ νία ἀυοιυδεοῖμ), φυϊδηδιῃ δογυπι πι8}0Γ 

6856ι 1"; ἰἀοίγοο οὐπὴ φοπβοάϊββοι,, Δοοογον 386 δος, 

οἱ, 418 Πη8)0Γ 6585 1, δἀοουΐββθ, Ὠυϊπ)88 {ἢ} ρᾶτίοβ, 

ἰδηφυδηῖ πηδ)ονὶ, ἐτἰ ας πὶ ἴγὶ ἀϊοοηίο υΐ πιοάδ- 

8βι18 δυλ οἱ Ἰθπἰίαία οαπ εν πὶ Γπἀογὶ: ροβίγοπιι5, 860 

υἱ ἰοουπὰ ἢ] 5 ουἱΐ πε οἰγαίαγ 01) ἀγγοφαγοτὶϊ, βο 
τα  ἰΒιΓΆἢ1}8, δίᾳιθ ἃ }08 φυϊάοπ) πο 4]14υ]υ.5 

εἰ πἰϑίγδη 8, {18 ἡ γὼ πὴ πἶπηθ., 568 μίανα ομηϊ- 

νυ : δά ἰὰ δμΐμῃη διιοηὰθ "5 : ε 51 4ιΐβ νυ ρτῖ- 
Τηιι5 6886, 61 ΟΠΙΠΪ ΠῚ ΠΟΥ 55.038, οἱ οπιΐυπὶ 

τηἰηἰβίογ. » Τιπὶ ἰηαιυ μοβίοα ἦ" : « Λοοὶρίοπίθπι 

δυπὶ ρυθγιπὶ ( όβιιαὶ 50}1661} 5ιδιυΐβ56. ἦν πιράΐο 

ἀἰδοίρμ!ονυπὶ Βυογυ πὶ : 40 6Π) ουπὶ οΟΙμρίοχυδ 6βϑ8εῖ, 

ἀἰχίββθ {Π|5: Ουϊδηθὶβ πη πὶ 6χ ῥριιογὶ5 γϑοορογὶί ἰπ 

ΠΟπΪπ6 260, πιὸ Γαορὶϊ. » Ουλ]οπὶ νογοὸ ϑοοίρὶΐ 

Ῥυδγυπὶ Οἱ (ΟΙΏΡΪΙΟχΙ8 6οὲ 2658, ἰυχία δἰιίο- 

Τὸπι Πογυη!ο6 Ἰοοογα ἰηιδγργοίδιϊοηεπὶ ἢ ἃ. ϑρί- 
νεται βαποίνπι 7 οἱ ᾿ἷο φυϊάθπι ρυθγο δἰ μι !ο8 [δοιὶ 
δυηΐ ορηυ}}1, ἀ6 αυΐυυ5 ἰάὰ ἀϊχίι 15 : « Οιΐδιυ}8 

απυπ ὁχ ἰδ ϑιηοάϊΐ ρυογβ τϑοθρογὶϊ ᾽ς ποπιΐπθ 

πῖ60, 16 ΓΡοΙρὶ!. » ϑυχία ἱιοδπ λυίοπηι : « Οοφ (Διο » 

ἴῃ ἀϊδβοῖρυ!ο5. βοῇ ἃβδοοηῦῖί, 564. « ἰηίγανΐ! » 8006 Γ 

Β91 ἐἃ το, « φυΐβ δογυπι πιαΐοῦ δϑβδθί. Αἱ εβυ8 
γἱάδηβ οοφί(ἰΐοηα5 οοΥ 5 "Π]ογιπὶ 5, » πίροῖθ οοὺ - 

108 ΒΑ ῃδ6η8 οορίϊδιῖοπαβ οογάΐιπι πο ῃ68 ; « Υἱάδη8 
οοφίιαιἰομο5 οογάϊβ ἱΠογαπὶ 77,.» "6 ἱπίδγγοκδίυϑ 

υϊάομα., ἰυσία σοϑηϊ, « Δρργαὶιθηθὶς ρυσγυῃ, ἐΐ 

βίδιυἱξ, » πο ἴῃ πιράΐϊο θογυπὶ ἰδπιυπιπηοάο, 46Π|- 

δὐτιηοάϊπη ἃ Μαίο οἱ ἃ Μᾶγοο ἰγδάϊιπ οϑὶ, 5βοά 

Οἰϊδῶν « 8608 586, αἱ [1 » ἀϊβοὶρι 5 55, πο ἱΠΠυὰ 

501 πὶ "5 : « Θυΐ δυδορραγὶι ππυπὶ ραγνυ ]υπὶ (Δ]6π} ;» 

τοὶ δ : « Ουΐβαᾳυϊβ υπυπὶ εχ οὐυβπιοά! ρυογὶ8 γοθ- 

Ρογίι ἴῃ ποπιῖπθ π|60, πι8 τεεϊρὶᾳ ; » δθὰ δἰτίιι8 

οἰἰδπὶ ργοφγοαϊθινὰο δ᾽ : « Οιϊοιπαυθ δυβοθροῦγὶί 
Ῥυδγυπὶ ἰδίαπι ἰῃ ποπηΐπθ Πη60, π|8 τεοίρί!. » ΕἸ 
ἰδίταγ ρασγαπι, 46 πὶ Δρργοιθπϑιπὶ 655 υχίδ 56 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δα : αἷς ΟἰνεἸδίυπι τοίαϊαιϊ οἵ ρα}, αι} πομ νὰ]} δυβοίρογα ρυθγαπὶ ἰΔ]6πὶ ἐπ ποπηΐπα δαβυ, ᾿ἰοοὶ δἰῈ πίη ὶ- 
Ἰῆ05, ἴα υἱ ρ08511 βοδιὰδ) χαῦὶ Ῥγορίογ αὐυοά ποη ρμΙδμἶ 8 μυ πη} ΠΔίοπι ἰπη  "ιυ5 ὁδί ρυογ ]6πι. 

19. Εὶ εοπίογαπηβ δυδηραἰϑίαγι πὶ ἀϊοίαᾳ ἐδ ολρίιη]ο 810, 81 [Οὔ μηϑηἰ [θϑεο Ὁ 4ἰΑἱ δε η58 ὈΓΟΡίΘΓ 
ϑρίπτυπι βαποίυτη ηπ6π) ἀϊχίπιιβ. ρμθγιπὰ ἐΠαπν ἰη 6] ρο886. Εἰ Μάαγοὺβ ἡυϊάοπι ἀϊοὶ! : ε Εἰ δοοίριθιϑ 
Ῥυογαπὶ,, δίδει, ἴῃ πιράΐο ἀϊδείρυίοταπι, οἱ οομρίοχιβ οὐπὶ ἀἰχὶ! εἶδ : 81 φυΐβ ἀηυπὶ ρυόγαιῃ ἰδ οιῃ 
ΤΕΓΘρΘΡΪ: ἐπ ποπιΐμδ πΊθ0. » [088 Δυΐθπη (ἃ : « Εἴ λοοορὶ! ρυθγαπι οἱ ροβυΐ! εὐπι » βοὴ βοίυπι ἰπ πιθάϊο 
θογυπι, βίου! αἷὶ Ναί Παυβ οἱ Μάγουβ, βεἀ ε δρυά 86 : οἱ ἀἰχὶς ἀἰβείρυ 5 81:18.» ποὴ ἰΐδ, 51 4015 ϑοσέρο- 
Πξ ὑπὰπὶ ρυδγυπὶ (4! 6 πὴ, γϑὶ, ὑπαπὶ ἀδ (8|Π})ὰ8 ριογίβ, δὰ ἰΐ : « δ᾽ αυΐβ δοοορεῦῖξ ραδγυπὶ ἤσμς ἰπ 

τι λι}). χυμ!, 6. ΤῈ Μῆγο. 'χ, ὅ5, 58. 15 ἰδἰά.. 54. 15 Πνά., ὅ5, 56. 15 ἵμπιτ. ᾿ιχ, 46. 76 1014... 
ἢ. πιά, 8 1014. 75 ΜΑιν. χνει, ὅ. 86 Μαγς, ιχ, ὅ6.. δ' μὰς, 1χ 48. 

πὴ Ἔσται. Οοὰοχ Βορίυβ, ἔστω. ΖἘιυνορβ. οἱ οὐἰ!οηε8 Νονὶ Τεείδπιθῃεὶ πηΐγεγβέε : 
41) Α2λὰ ἤδη καὶ ἐπαναδεδηκότως τό: Ὃς ἰἴϊοπι Απιγοβὶι5 : « Ουἱευμαυθ τεοθρογι ρυθγιῖπι 

ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον. ἴμοσυπι ἤππο [685 
δ]! οἰϊδι ΤΙ δοάογυ5 Βοζᾷ,, ἰερεηάμη)ᾳαα οοη) εἰϊ : 
τοιοῦτο τὸ παιδίον, οὐ] δ5ι]ρη]αγὶ ν᾽ ἠδ ϑυγὰβ οἱ 
Αγαυ; βοὰ Οτγίσοαὶ δϑβϑοιδηὶ Ὑυραίδ, Ρύϊβδα εἰ 

ἐδίιτη. » ΕΠ γπίυϑ : « Ουἱ διβοορογίε ραθραπὶ 8 η6.» 
Ὑμοομυγίαοιυο: Ὃς ἐὰν δέξεται τοῦτο τὸ παιδίαν. 
Δι ἀοίπᾶο ἰλπιδιι δἷς 6: Ὃς οὖν, φησὶ, δέξεται 
τοιοῦτο παιδίον. ΠΠ0ετιύ8. ν 
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βιδίαΐ!, ἰη ποιηΐηα 681, δδοσπίϊιι πὶ [68 η}, δυϑοίροια αὶ ε Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ορουῖοι, Αἰᾳια ᾿δυ} 5610 8ηῃ [Δ Αἰ 4018 ἰγορίοα οχ- 

Ρ γα ροβϑῖῖ : ε Ουϊουπαυθ 5υβοαροῦῖ ραδγαηὶ 

ἰδία πὶ ἰῃ ΠΟΠΊΪΠ6. Π|6Ὸ ; » υπϊουΐϊψυα. δηΐῃὶ ποϑίηι 

Ρυδν 16, χυθηὶ ἤδδυβ ἴαης ΔρΡργΘΙοησι πὶ ζχία 50 

οοῃϑδίϊει, ἰῃ ΠΟ π8 δέδι βιιβοϊρίθι 5. 65ὲ ; νἶνι! 

ομΐμ) αυδϑὶ ἱπηΠΊΟΥ8}15, δὲ Θὰ π| ἃ 'ρ80 765 ἴῃ π0- 
τπηΐῃθ δέδυ βιιοίρει 6 οροτῖοῖ ; ἃ αυοὸ τηἱηίηα βοὐαηῃ- 

οἰυβ 65:13, ἃρυιά δυπὶ 6ϑὲ 4υὶ ριιθγαπὶ βυβοθροιὶ, 

[ἃ ὧἱὐ ἠυχία {Παὰ ἀΐοὶ ροβδβὶ: : ε« Ουἱϊοιηυς βιι866- 
Ρογίι ρυθύυμ ἰδία πλ ἰπ ΠΟμμΐπΠα ΠΙ60, πι6 γροὶρὶ!. ν 

θείη 8 ν ΓῸ οὐπὶ ἃ ΕἸΠΟ Ῥαῖογ ποῦ βθραγθίιγ, δρυι 

ἐπ δι υΐ ΕἸ  η} δυδοδραγὶϊ ἢ ἀπ46 ὁϊοίυπι 6815 : 

« Εἰ φυϊουπαιθ πὸ τϑοθροῦῖῖ, γοοῖϊρίς οαπ) 41 πι8 

ΜΗ} 151. » Οἱ δυίδθπὶ ρυῤγαΐαπι, οἱ ϑαγυδίογοπι, Θὰ η]- 

406 ἃ 40 πιίϑϑυ5 {Π|6 681, βιιϑοθραγὶϊ, οπλ}}}}8 ὅδδιι: 

ἀἰδεῖρυ 5 πιθοῦ δῖ, οὐπὶ ράγναπι 86 ἰρ56 Θχ ἰδ οὶ ; 

αἱ 4310 ΤΠ ΠΟΓΘΠ. 86 'ρ56 ΘΧ] ἰ διογῖῖ, 60 πιά }ον ἢὶ, 

1η4}115. ΠΠ| Ἰπογοηγδηειηι ἀδηΐα 6 φυϊ αἱ ρᾶγνὰπι 86 

'ρβ8 ργῶθενει εἤθοῖι. Δηΐπιαηι ομἷπὶ δὰ ἰά διίνογιο 5: 

« Νὰπι αυἱ ᾿Ιπΐποῦ δϑὶ ἰπίοῦ νὸν ΟΠΉΠ65, ᾿ς Π18)0Ρ 

681 ; » ἰορίπιιυϑ. φυοαι6 'π 4}1}8, « Ὠ]Δ)0Γ δι! ; » δἱ 

[υχία ᾿μποδιῃ δ : « 51 αυἷθ ΠῸ ΔΟΟΘρΟΙ γαβηιπι 

θεὶ 5ἰσαί ραθγ, πὸπ ἐμ γαῖν ἴῃ {Π|4 τ» δπνθίσυυ8 

νΘΓῸ 68. ΠΠΠ8ὰ δθιπο, νὶ δπίτθ ᾧἱ αυΐ τοφπυπὶ θεοὶ 
δοοίρίι, μύθΓΟ 5ἰπ|}}}5 εἰ οίδίαγ, γ6] αὐ ταρηῦπι Ὠαὶ 

1} Ῥάδγο βίο οἰβοίυιη τγοοὶρίαι, Ετ φαΐ τοβηυιῃ 

θεῖ εἷς γεοϊρίαμι, {Ππἀ Γοτία556 ρύθγο βἰπιῖΐθ γοοὶ- 

Ρνἱππῖ, ἴῃ Γαἰὰτὸ ἀυίοπὶ 598. 5:3 ε1}}0 πὸπ [Δπὶ 8π|- 
ΟἰΓ5. ρῬυΘΓΟ δἰ π}}}6 ; οἱ πιαρηϊ μι ϊπθ δϑβοσυσπίυῦ 

Ρεογίθοιϊοι 5, ἴῃ φίδι θ, εἱἱ ἰϊὰ ἀϊοᾶπι, βρί γί 8}} 5688 

ΘΧβοΡ ἢ 8 οἱ οϑίθη!δη 5 ἴῃ 15 οπηη!θα5 ααΐ 'π 06 

5800} 0 τεσερογυπΐ γορηὰπὶ θεΐ, αυοά ἰνΐς ῥθοΓΟ 
5[Π}}}6 651. 

420. εΥαΟ πιυμάο ἃ βοδῃήδ] 5 "". » Ῥγίνδιϊπι οἱ 
βδραγοῖθ νοοδθυ]ὰπὶ ΠΟ. 6. «4 πησπι} 18.» υϑυγμαίι πη 

6βί : « ἴῃ τηση0 ὁγαϊ, οἱ πυρά ΘΟ ΠῚ ΠΟῚ οοβηο- 

νι δ᾽ ;.) δί [υχίδ σοηγδηϊοπίῖδπι οηὶ Δαυδ Γ6, οἱ 

οοπποχίοηθπὶ οαπὶ 60 δὲ αυοά ρογιΐπεῖ, Θηυ πε ἰδίῃ 

ὁ51 Πος Ιυςο 5 ; ε Νἧ [οτγίϑ δἰ δνδιῖβ οου 5 δά οα]υπι, 

μου. » Χρὴ γὰρ ἐχεῖνο τὸ παιδίον, ὃ τότε ἔστησεν ὁ 

Ἰησοῦς παρ᾽ ἑαυτῷ λαδόμενος αὐτοῦ, δέξασθαι ἔχα- 

στον ἡμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ" ζῇ γὰρ ὡς 
ἀθάνατον, καὶ χρὴ αὐτὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ δέξα- 

σθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, οὗ μὴ χωριζόμενος 

ὁ Ἰησοῦς γίνεται παρὰ τῷ δεχομένῳ τὸ παιδίον, ὡς 
χατὰ τοῦτο λελέχθαι τό" « Ὅς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ 

παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται. » Εἶτ᾽ ἐπὴ 

ἀχώριστός ἔστι τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ, γίνεται παρὰ 

τῷ δεξαμένῳ τὸν Υἱόν διὸ λέλεκται ε Καὶ ὃς ἐὰν 

ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. » Ὁ δὲ δε- 

ξάμενος τὸ παιδίον, χαὶ τὸν Σωτῆρα, χαὶ τὸν ἀπὸ- 

στείλαντα αὐτὸν, μιχρότερός ἐστιν ἐν πᾶσι τοῖς Ἐγ- 
σοῦ μαθηταῖς ἑαυτὸν σμιχρύνων" ὅσον δὲ ἑαυτὸν σμυ- 

Β χρύνει, τοσοῦτον γίνεται μέγας, αὐτοῦ τοῦ ἐπὶ πλεῖον 

σμιχρύνειν αὑτὸν, χαὶ ποιοῦντος ἐπιδιδόναι εἰς μέ- 
γεθος πρόσχες γὰρ τῷ" « Ὁ μικρότερος ἐν πᾶσιν 
ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι μέγας. » ᾿Ανέγνωμεν (3) 
δὲ χαὶ ἐν ἄλλοις, χαί' « Ἔσται μέγας" ν κατὰ δὲ τὸν 

Λουχᾶν" « Ἐὰν μὴ τις δέξηται τὴν τοῦ Θεοῦ βασι- 
λείαν ὡς τὸ παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν" » χαὶ 

ἔστιν ἀμφίθολος ἡ λέξις, ἣ γὰρ ἵνα ὁ δεχόμενος τὴν 
τοῦ Θεοῦ βασιλείαν γένηται ὡς παιδίον, ἣ ἵνα τὴν τοῦ 

Θεοῦ βασιλείαν παραδέξηται γενομένην αὐτῷ ὡς 

παιδίον. Καὶ τάχα ἐνταῦθα μὲν οἱ δεχόμενοι τὴν τοῦ 
Θεοῦ βασιλείαν δέχονται αὐτὴν οὖσαν ὡς παιδίον, 
ἐν δὲ τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐχέτι ὡς παιδίον, χαὶ τὸ 

μέγεθος τῆς τελειότητος ἐν τῇ, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, 

πνευματιχῇ ἡλιχίᾳ ἐπιδειχνυμένοις (45) πᾶσι τοῖς 
ἐπὶ τοῦ παρόντος παραδεξαμένοις αὑτὴν οὖσαν ἐν" 

καῦθα ὡς παιδίον. 

« Οὐαὶ τῷ χόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων. » Κατ' αὐ- 

τὴν μὲν καὶ ἀπολελυμένως εἴρηται ἡ « κόσμος " 
φωνή" « Ἐν τῷ κόσμῳ (44) ἧν, καὶ ὁ χόσμος αὑτὸν 

οὐκ ἔγνω" ν χατὰ δὲ τὴν πρός τι σχέσιν μετὰ τῆς 
πρὸς ἐχεῖνο ἐπιπλοχῆς οὗ χόσμος ἐστὶ ὠνόμασται ἐν 

τῷ  « Μὴ ἀναδλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἰδὼν τὸν 

ΥΕΤΌΘ5 ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 
Βοιηΐη6 πιθ0. » ϑεοιπάυπι ΜδιΠειιπὶ ἐγξὸ οἱ Μάγουπι, ροίθβϑὶ χυΐβ ἀυθίίατα αἰγὰπὶ ρύθγυπι ΒΡ Π πὶ 
βαποίπὶ ἀΐσαι : αυΐδ 56 ἀΐχογυηι : « 51 φυΐβ Δοσθρογὶ ῥηόγι πὶ ἰα]θπ). » ϑεουπάυηι [οᾶπὶ δυίδοιι ΔῚΣ 
ἈΠ 511 ρο586 ἰμ|6Π|αὶ ριογινιι {Πππ|πὶ ϑρίγιίυπι βαποία πη οὐπὶ ἀἶοδί : « 8] αὖυΐβ Δοσορογῖς μα ΘΥαΠ. πιο Νὶ 
ποι ΐ 6 πη60 7 » ϑεοιπάμηι μοι ἜΓρῸ ἀδθην8. ράθγυμι ἐΠα1η,, [Δ οοι, ϑμίνίιαπὶ δαμοίιμῃ, αὐ θνν 800. 
Ρίβη5 δόβι8 ροβυ! Δρἀ 96, Ξυιβαίροιο ἰ πομνΐηα δ θα. γινιν πίη ραδι {Π|6 φαλϑὶ ἐμιποτγιαὶῖβ : οἱ εἰν 
1Ώ118. ΘΠ Δ ἰρ50 96ϑι1 οοῃϑβεί[ατι0} ἀρ δόδαπὶ βιβοίρογα ἴῃ ποπιῖῃ ὅ6διι : συθηΐᾶπι οὐ 51} δεδυθ πῦ}- 
αὐυδληὴ γαοθίθηβ ἃ μθθνο ἰΠ|υ, {{ ἀνα! ὁυπι τ τοσθροῦ! ραθναπι ἴῃ ποιμΐπα 6)}05. Εἰ αυομηΐαπι ποῦ Ρϑιεῦ 
τορος ἃ ΕἸΠΪΟ ; 5ἱ αυΐ8 γϑοορογὶ! ΕἸ Πα, γϑοῖρὶ! ἄρα 56. βίμνα! οἱ Ραίθοπι. Θυΐ δυίθπι γερθρί! δὲ ρα θΠλΠὶ 
ἴδ ΠΟΙΠΪΠ6. 768, οἱ δέϑαηι ἰῃ ποῃιῖμθ ΡῬϑιγῖδ, [) Οπιηΐθυβ πιΐπογθιν 86 ργῷθεὶ ἀϊδείρυ 5 Οἰήδι 
ΠΟΙ ἈΡΡΡΔΩΝ : δὲ υληῖο τηδρὶθ 86. πιϊπογανογῖ, Δ μ10 πι 8} 0 οἰβοίιαν ἂν 60 «υἱ οἱ τιἱμογΆμ 1 

οὐ πιδμαδίαπι. ""-" 
20. « ΥἹᾷ ἐμαῖς πυπά0. ἃ βθᾶηι 418. Νθοο586 681 δηΐπὶ γθηΐγ βοδηάα]δ. Ὑδγυτηίάπιθι να Ἰιοπαϊπὶ ἢ] ροῦ 

4Π6η) βοδινίδ! πὶ νϑηΐ!. 9 Ὀίχημα 68ὲ τ6ὸ5 ἠυγογα ἴῃ ᾿ς ἰυσο, αι ία εἶς 6588 πιυμάαπι οὐ ργοι ἢ  Υἱῦν 
Ουἱΐ οἰῃμΐα βοδηθ αΐα ἁὔδγυμ! ναὸν. ἰπ6} ΠΠᾳὰ γα διιΐοαν αἰϊαυϊὰ μοιογπηι8., δἱ οὐηφιθβοιμα5 βου ριύγαγο 

85 [ς. τχ, 48. 55 101. 56 101.,18, 11. 556 ΜΆ(. χνιι, 7. 86 704}. 1, (0. 57 Ῥραι. ιν, 19. 

42) Οὗτός ἐστι μέγας. ᾿Αγέγνωμεν, εἰς. Οτψα- (ΟΡ 5 ἀὐποβοιηι, Ησυετιυς. 
π ἡ οὗτός ἐπι μέγαν, Ἶς ἘΝ αἰϊψυίθυὰ (ἢ Ἐπιδεικνυμένοις. ἴμοφα ἐπιδειχνυμένῆς. τὸ 
ΦΧΘΠρί τ θ8 ἰδ σίβθθ ρνυμοίυγ, ἔσται. Αι πιο 5 44 Ἐν τῷ χόσμῳ. [ιοσονάσν. νἰϑοῖυν ἐν τῷ 

εἷς. οαμηῖπο ἐοι 605. οἱ ἐμιου υγθίδιἸθ 68 δὶς ἃ- Ὲν τῷ χόσμῳ. 
μὸν, ριοιοῦ Υυ]ραιαπὶ οἱ Λα οᾶῃ), αὐ ῬΓΒΟΠ5 
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ἥλιον, καὶ τὴν σελήνην, χαὶ πάντα τὸν χόσμον τοῦ Α νἱάδδδ 50161} οἱ ΤΆ, δὲ ΟἸΠΏΔΙΙ ΟΥ̓ΠΔΙΉΠῚ (κόσμον) 
οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσχυνήσῃς αὐτοῖς, χαὶ λατρεύς εΟἸ, οἱ Ἔγτογ ἀἰδοδρίι8. Δύογοβ θᾶ, δἱ φυ]Δ8 δᾶ.» 
σῃς αὐτοῖς. » Τὸ δ' ὅμοιον φήσεις ἐν τῇ Ἐσθὴρ λε-. πη! ἴπ Πἰγο Επιμοῦ ἀϊοίαπι 6556 ἀδ ἢ]ο παι ίθβ, 
λέχθαι περὶ αὐτῆς, ὅτε γέγραπται ε« Περιελομένη δαὰπὶ βονίριιπι 6ϑι 88: « Οὐπ ἀδροϑιυι ΐδδοὶ οἰ ΠΟΙ, 
πάντα τὸν χόσμον αὐτῆς (40) » οὐ γὰρ ταυτόν ἐστιν ογπαίυπὶ ( χόσμον ) δυχπι.» ΝῸΠ δηΐῃ ἰάδπὶ δὶ 
ἁπλῶς ὁ χόσμος, χαὶ ὁ χόσμος τοῦ οὐρανοῦ, ἣ ὁ χό- χόσμος πιυπάυ8 δἰνρ! εἰτοτ, οἱ χόσμος ογηπϑίι8 σοἰ], 
σμος τῆς Ἐσθήρ’ τὸ δὲ νῦν ἡμῖν ζητούμενον ἄλλο. γεῖ χόσμος οὐπαίιι8 ΕΒΙΒΟΓ ; αυοά Δυΐδιηι πυης ἰῃ 
Νομίξω οὖν, ὅτι οὐ τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς σύστημά ᾳυκπιίοηε νογϑαίυγ, Διὰ 651. Εἰ ϑεΐπηο ἰφίιυν ππ- 
ἔστι κατὰ τὰ θεῖα γράμματα ὁ χόσμος, ἀλλ᾽ ὁ περί- ἀἄυηι, Ἰυχία αἀἰϊνίμαπι ϑετίρίαγαπ,, ἤθη ΠΟ ρΆβ6 ΠΣ 
γειος μόνος τόπο:, χαὶ οὗτος οὗ καθ᾽ ὅλην νοούμενος [ἰ πὶ 6556, αὐ ἑἷο οἱ ἰϑγγὰ οσοηϑίαϊ, 8θὰ Ἰἰοουπὶ 
τὴν γῆν, ἀλλ᾽ ὁ χατὰ τὴν ἡμετέραν οἰχουμένην" ἐν ἰυπὸ ἰΔη!απιπηθο ηαΐ (δγγᾶπὶ ἀπιθὶϊ, δίᾳιδ δυπὶ 
τῷ χόσμῳ γὰρ ἦν τὸ ἀληθινὸν φῶς, τῷ περιγείῳ φυϊδεπι ποη 4υἱ ἀπίνεγϑδιη ἰογγαπι ἀπιθῖγα ἱπί6}}}- 
τόπῳ τῷ κατὰ ἡμετέραν νοουμένῳ" « Καὶ ὁ κόσμος βίαν, 564 δάπ οίαπν 4 ἃ πο)ῖϑ ἱποοι παν : ἴῃ 
αὑτὸν οὐχ ἔγνω, ν οἱ ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ ἄνθρωποι, πιιπάο Επἰπὶ ογαὶ ἴὰχ ὑεγὰ, ἴῃ 60 υἱήο!ίςοι Ιθοο αυὶ 
τάχα δὲ χαὶ αἱ οἰχεῖλι τῷ χωρίῳ τούτῳ δυνάμεις" [ΘΓΓᾺΠῚ ΠΟΒΙΓΔΠῚ ΔΗ ΓΘ π| 6} Πὰν ; « οἱ ππυπάι8 
ἄτοπον γὰρ λέγειν τὸ ἐξ οὐρανοῦ (40) καὶ γῆς, καὶ Βα διιπὶ ποη σΟρπονίι, » ΠΟΙηἶ Π68 ΠΟΙΠρΡ6 4] εἶγοῖ (οΓ- 
τῶν ἐν αὐτοῖς σύστημα " ὥττ᾽ εἰπεῖν ἂν, ὅτι ἥλιος, ΓΙῊ ὙΟΓΒΘΗΪΌΓ, γ6] οἰΐαπὶ [Ὁγια 86 Ργορεῖι οἱ [δπιῖ- 
χαὶ σελήνη, χαὶ ὁ χορὸς τῶν ἀστέρων, καὶ οἱ ἐν ἸἴάγοΒ ἰοζο Ἰιπὶς ροιδδίιθα ἢ υδιράσιῃ. δπΐμι 6βὶ 
ὅλῳ τῷ κόσμῳ τούτῳ ἄγγελοι οὐκ ἔγνωσαν τὸ ἀλης ἀΐξσαγο ἐοπιραρβοιῃ {Π8π| αυς οχ οοἶο, οἱ ἰδγγὰ, οἱ 
θινὸν φῶς, καὶ ἀγνοοῦντες αὐτὸ ἐτήρησαν τὴν ἐπιτε- ιν ἰπ οἷβ δυηΐ οοπογοία δϑί, βι ψπηοατί ; δίοο ὧἱ 
ταγμένην αὐτοῖς ἀπὸ Θεοῦ τάξιν. ᾿Αλλὰ χαὶ ὅταν δ50]6Π), οἱ ᾿μηληι, οἱ δέ ἰθγυπι οἰ ο 1, δὲ ΟΠ 68 αυὶ 
λέγηται ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ πρὸς τὸν Πατέρα ἰῃ υὑπίνοΓβο πηαπ0 50} Δ 46 108, γογλπὶ Ἰασοπι ΠΟ 
εὐχῇ" « Καὶ νῦν δόξασόν με, Πάτερ, παρὰ ἃβηονῖίδβο, οἱ {Π13} 136} ΠΟῚ δ" ΟΒΟΟῃ 65, ΟΓἸΠΟΙη 
σεαυτῷ τῇ δόξῃ ἣν εἶχον πρὸ τοῦ τὸν χόσμον εἶναι 5:0} ἃ Π60 ρτγαϑι[{υΐι}}} 56 γναβϑς οοῃ!οηδπλ5. Ουΐη 

παρὰ σοὶ, » χρὴ ἀχούειν χόσμον λέγεσθαι τὴν καθ᾽ εἰίδπι οὐτη ἴῃ ογιίομ διὰ Ρδίγαπὶ ϑογνδίον ἀἰοἰι δ᾿: 

ἡμᾶς ἐπὶ γῆς οἰχουμένην ἀπὸ γὰρ τούτου τοῦ χό- « ΕΓ πῦυῃς οἰατίἤσα της, Ῥαΐογ, ἀρυὰ (οηνοιίρδιπι, 
ὅμου ἔδωκε τῷ Υἱῷ ὁ Πατὴρ ἀνθρώπους, περὶ ὧν ὁ εἰδγί(αἱδ αυδπὶ ἰᾶθυΐ με ιϑαυδπι πηι 5. ἐ586ι 

Σωτὴρ ἐρωτᾷ τὸν Πατέρα (47) μόνων (48), καὶ ὐ 8.99 δΔρι"Μ} ἴδ, » Ἰοοι5 ΐο ϑυργα (ἘΥΓΆ ΠῚ ἃ ΠΟ) 8 

ΥΕΤυ5 ἹΝΤΕΒΡΙΕΤΑΤΙΟ. 

δτοπιρία, ἱπ αυΐ 8 ποπηϊ πδίυν πη πήπιβ. ΑὙ ΠΝ  ΓΟΓ ἜΓρῸ 44 ποῖ σ᾿ οἱ ἰογγῶ ϑραίίυπὶ βασι ηή πὶ δου ρίιγα 8 
αἰϊνίπας ον πὰ άι8, 56 ἰογγοι5 ἰδία (ἀπιυσμπηοίο ἰοσυ8, νοὶ ᾿ομ 65 4 δύῖ δ θ  δίογόβ. Ἰυοὶ 
ἰδία. δ. δῖαν ἐμ Π κί τὰν {Ππῶὼ φυοά αἷϊ : « [πὶ ππυπάο οηΐτη δγαΐ » νϑ} {ἰΠ} -᾿πθ πη, Δ 651, ἰῃ ΙοοῸ 
1ογΓῶρ Ποϑίγοδ 402 ΠῈ ΠΔΌΪ ἈΠ. : « οἱ πυπάυ8. ΡῈ ἰρϑιηι [Δοῖυ8 651,» (({ 681, οὔ ὶβ (θυ τι : « δἱ πηιιπι 8 
οὐπῃ ποη σορηου, » Ἰά ϑϑὶ, ᾿νοπη 65 ΠΑ δίο 65. [ΘΓΓῚ ἰδί}ι15. ΓπΠσοπαγασπ δηΐπὶ 651. ε δὲ πη 115 ὁυ 1} ΒῸἢ 
σΟρηονϊί, » γϑίεγγθ διὶ οἰθιμδηία σ οἱ ἰθγγο : υἱ ἴσαι ΑἸ 415, Ομ δ πὶ 50], οἱ [α19, οἱ 5(οἰϊᾳ, νο} δαυϑ, 
νοὶ ἰενγᾷ, Υοὶ δΔηρ6}} αἱ διηὶ ἰ υίνθυβο 96 πμπά0, ᾿πηγ6}} Δ νργα πὶ ἢ Ω ΘΟΖΙΟνΘΓΙΉΙ, οἱ ποῖ! ΘΟΒΠ0-: 
Βορῃίο5. δ ΠΔ ΘΟΠΒΟΓν νου 400 60 5:0] ογάϊπθιη ΘΟ 51 {π|ι|Π}. ϑδοιπάυμη ἴς ΘηΐμΊ 56 ηβιη, 1ῃ16}- 
Ἰϊρίειγ οὐΐαπι ΠΠυἀ : « Ει ἤπης Ποποιὶ σα πη, τὰ ΡΆ ΕΓ, 60 οι οτα 4υοι ΠΔ θυ ἀπίθαιυααν πα 115 6586. δριμὶ 
16. Μαη [ἐβίανὶ ἠσπιδη ἴθαπὶ Ποπιϊηΐθι.8, 4005 ἀδυΐδιῖ τη}}}} (6 πὰ Δ0. » Εἰ ροϑί ρᾶυοᾶ : ε« Εὐο (ἰπηυΐν}) 

58 Ἐφεἢ), χιν, 3. 59 20Δη. ΧΥΙ, ὅ. 

(45) Περιεϊομέγη πάντα τὸν κόσμον αὑτῆς. (, 5ίγᾶπι σοηῇτγπιαὶ Ποπιὶ!. 9 ἐπ Γευΐ!. : « ϑίλπηι5 Ἔπ η 
Πς πο δἰϊηπάς ἀδργοιηρία ρυϊο αι οχ ἔβην. ποϑ, ἰῃαυ!, ργοὸ [Γοτγί 5, Ορρογίθη!θβ ρομε σόν πὸ- 
χιν,, 2, χαὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆς δόξης αὐτῆς. 5ΙΓΙΙΠ ΘΟΠΙΙΠΟΓΔηϊΘπΊ ἰηιἃ ϑλποί βδποίογαμιν, ἰά 
Πιετίυϑ. ͵ : 68. δρυΐ βαίγοπι, δἱ ΘχοιἈπίθπι ρ᾽Ὸ ῬθοσλΠ18 ΌΤΙ 

(46) Ἄτοπον γὰρ λέγειν τὸ ἐξ οὐραγοῦ, εἰς. Διὶ 86 ὀχϑροοίδηϊ, Π0Π ΡΓῸ ΟΠΊΝἰμ "ἢ μοσΟ2 115 σχογᾶι- 
δ᾽ ἀθγθε5. ΠΟῚ ΔΠΙ ΠΠΔ ΠῚ 80] πηπιοίο οἱ 5611511Π|. 5:4 ἴδπι). Νοη οηΐπὶ οχογδῖ Ρ1Ὸ ["}8 41 ἢ δογίθη) νϑηΐιηῖ 
εἱ θεῖ οορηϊἰοποπν ᾿ος 1060 τ] Οτίροοβ. Οαυ Δ ο)π5. ἶτοῖ, 4} ΘΓ π᾿ ἀόδογίαπ). τὺ {118 
δγριιπιθηζ πη ΘΧ ἢ διι5᾽ 15 ἴῃ Ογί ον ἑαν δ. [Ὁ Ἔχόγαὶ ἰδηίαπὶ 40 βυπ| 50γ5 Βοπιῖη!, αυΐ Θ1 πὶ ΡΓῸ 

(41) Περὶ ὧν ὁ Σωτὴρ ἐρωτᾷ τὸν Πατέρα, οἰα. [Ἃοὑτἱθυ8 ὀχϑροοίδῃ!. ν χα ρτὸ βαποία Ἔχογαῦὶ Ρὰ- 
Ευμγπνΐυ8 ἐπ Φοαν. χυι, 9: «Νύυὴ μιὺ ππ0 [Γ6πι, 564. ΡΙῸ 58 0115 οἱ [0 }}5 ογᾶτγὶ ᾿μ|6}Π|ωα. 1 οΧ 
ὈΠίνΟΓΒΟ ΡΓΘΟΟΥ, 56ε] ρΓῸ [ι}5 4} οὐθάμηϊ ἴῃ τ, 8. ΤΠομ δοη(οηι σομΠ νδῖαγ : « Ὠισοπ άπ), ἰη- 
πδπὶ 4 ') πΠΊ86 ποι οΓδι πὶ, πο οὐ ργὸ οἷ εἶ, αιοι ΟἸνε 8{:|58 αὐδηλῃ ὁ5ῖ ἀ6 56, ῃγῸ οπιη θα 
ογριη. » Νόη δϑβϑάδπ) ργΓῸ ὑπίνοιβ0 πηιμι0 ργθθθβ Δί οτανὶϊ  4υϊὰ ΟΥΑΙ 50}, αυλπίιει δὶ (6 8ὺ, οἰ αχ 
θοιῃ (απ ΟἸλε δια. θοπιίπ8 485 ργὺ ργαθϑιῖ-. οβί, υἱ νίθαι (Οἱ τθιιμ0 : 564 μγ6 πθη ἣν Ομ ἶ 018 
μδ1}5 : ργῸ 5 Θπὶπι [4 Ῥαΐνοηὶ ογαΐ, υἱ γουΐβ 81:18 ϑογ 0 οδβοιυ πη), ἢΪδ] ἴῃ βλποιὶθ οἱ δἰθοι 5 ))εὶ ; οἱ 
Ροιτὶ οἠηηΐπο νι ; 8560 0}85 δι πὶ ρΓῸ 1||0 : β΄ αΐθση ἰζος ῥγορίον ἰπρο Πππορίαην τηυπήαδπογιη. » Ουοὰ 
αυἱρρα ΠῚ 5. ἃ Ῥαίΐγα ροβίι!δι, τποϑ0 οἱ ἀἶφηαπι 886 Μ6 ἰμϑη 6 Γ οἱ σγϑι}5 ἀἰοὶ ρυΐθηῖ 4] ργῸ αὐΐβαυ}}}8. 
{π᾿ ργαϑίει. θιου (6 ογαίίουα ΟἸιγὶϑιΐ, [1 ἰρβιπὶ 46 δῃ(6}15 ἃς (γἰ εἶθ παυὸπι αὐ! αι 4 ργοίου! 5680}, ἂὰ- 
Ἰαπῆΐπθ δἦὰ5 Ομ ΐα πὶ πιο 108 ἁΠ.80 ἀΐδοι ΒαθΠο.. ἀΐδηι ΟΝ βιαπι ρΓῸ ΓΘριο ἷ5 οἰΐδαν ογδηίοιη : ε Ρὰ- 
Οτίξοιιοϑ Βοῃι. 1 ἐμ ὥδηθ5. Σ «14 ἰληθη ἡΠ απ πᾶ- 1) 10, ἀμ 6 {ΠΠ|35.,. ποἢ δ πη δοίη! αυΐὰ [Δεϊαμ, » 
ΤΆΌΓ, δ᾽ ΠΟ δἰ 108 πηι 08 οοὶ. Νά δου! 5801 οἱ Νϑπι αυδπινὶβ Δοί. 11. 26, ὅθ, 51, αιιορύδπι 6χ 118 
Ἰυμα ΤΟΓρογϑΠθι18. Οαι}}5 οἴρο05 4ΌΔΙΥ 5. ἐΠΞΊΓΟῊΙ, αὐ ΟὨ γίδια. ογυοϊἤχογαπι δὰ ἤάίθην εὐμνογιογὶῖ 
1} τάπιοῖ Γδείρογθ ᾿πηθη ἤθη ροβϑυμ; ἴα οἱ Οἰιγὶ- δίνω, ποη ονὰ τὸ (ἈπΊ6 ἢ 506] 6γὶ5 ἰνι}}5 [86 - 
δίυ 5 Ἰυοα πὶ δυ81:} ργϑϑίαί πηθηιθι18 ποβίγί8 : βοά ἃ τηηΐ ραγιϊοῖρο8, δά (γί ϑῦ ἀοοιγίπαοι ἰγαάυχίδ8θ 
ἀδπηυπὶ πο5 ἰἰϊϊ αν 0}, 5ἱ πεφυλψυδπι θοῖα95 γαγίβι }}}1ὺ 651. [Ὁ. 
ὨλοΝεἶς μη ροί αι.» Ριείαγο νόγο αἰδιποτἰοποιὰ π0- (48) Μένω». ἀοἰἰοχ Βερίυ5, μόνον. 
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διαυϊιδίυ5. ᾿π(6}}Προηὰνβ δι; ἀδ {||0 οἰδπῖὶπι πιυηάο Α περὶ τοῦ κόσμου ὅλου τῶν ἀνθρώπων. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ Σω- 
μιοπιίηο5 ΕἸ]ο ἀδάϊι Ρδίεγ, ριὸ φυΐθιιβ δοϊαπηπιοὰο 

Ῥδίγθῖῃ γτορᾶὶ ϑδγναίογ, 01) δ} 16 ΠῚ ΡΓῸ υῃίνογαθ 
Βοιπίῃυπι πιμμάο, [16π} οἰπὶ δἰΐ ϑογναίον : « Εἰ 

ἐὺ δὰ (6 γϑηΐο, οἱ ἰᾶπὶ ποη 8ι1πὶ ἰῃ πιιπὰο, » 

ππάμμ) - ἀἰοῖ! ἰογγοηυηι; πο δηἰπὶ 5ἰυΐ ταρυ- 
δηδηλίαᾳ ῥγοίεγγα {ΠΠὰπὶ Ρυϊδπίίμαι οδὶ ἰϊοθηίοπ : 
« Εἰ ἐρ0 δὰ (6 γεηΐυ, οἱ 7) ἤθη 811π| πῃ πλπά0, » 
Θ΄, βυπὶ ἰπ πηυπο. 564 οἱ ἰιος ἰοθο " : « Εἰ [Ὡς 

Ἰοφυογ ἰῃ πιιιηάο, » ἰόγγεῆυβ ἰς ἸΙοουβ ἱπι0}Π8οηυ5 
δὶ. μου] . 6 Ὁ Ὑ6ΓῸ [δὶ ἰΠΠπ οἰ ση!οαιαν "5: «ε Εἰ 
πε πάϊι8 608 οὐϊΐο ᾿ναθυΐ!, αυΐα ποι δυηι ἀδ πηι.» 

Νοβ επίπι οὐΐο μαθυΐ!, ἐχ 4ὰο ποη διηριίυϑ « ἐοπ- 
οπιρίάπμιγ 8 νυἱεϊδιίιν, 86. 4ια5 ποι νἱάθηιυν "5 » 

θγορίον ἦεβυ ἀϊδοϊρ! ματι, ποπ πὰ ηυ5 6χ εαἰο, εἰ 

τογγᾶ, οἱ 4 ἴῃ 1ἰ8 διπὶ ἰοἴιι8 οσοδρπιοπίδίι5, 56. Β 

4] δυρτγὰ ἰογγᾶπι ΠΟ οι πὶ ΠΟ ΠλΐΠ 68 σΟΠΨΟΓΒΔΗΠΙΓ: 

ἰά δυίδιν : « Νοὴ βιπὶ ἀδ πηυπήο, ν» ἰάοπιὶ 6ϑί 80, 

ΟῺ 80 (6 (Θγῦθη0 ἰος ἰ000 ; [18 οἱ δε5ι ἀἰδείρυ! 

« ἀ6 τηυμὰο πο) δυπὶ, βίου! οἱ ἴρβα μοὶ ἐγαΐ ἀ8 

τοθηἋ0 "". » Τιοπὶ οἱ ΠΠυἀ4 "5 : « ὕιἋ᾽ οτράαι τπυμυ8 

αυΐδ ἴθ πιὸ πὶ βἰδιῖ, » φιιοὰ 0]5 ἰῃ Ενδημοιο βθοαῃ - 

ἄσπι δοδιπο τγαροιίιιν, δὰ ῥγαβίαπιϊ 5βίμ08. οριϊ- 

ΤΟ86116 ΠΟΠηΐμ68 ΠΟῚ ΓΕΐογιγ, δὰ δ)᾽ὰ 605 υΐϊθυ8 

Φριβ 68, ὺἱ ΕἸ πὶ ἃ Ραίγα ἰὼ πιυπάππι ᾿υπορα 

« Εἰάο5 νοβίγα δηπιιπιίδιυγ ἰπ ἀπίνεΓβ0 πηιπάο. ν 

21. Ουοὰ 5Ϊ « νᾷ ἃ βολιάδ}15. » ργομιπηιαίυν [0 - 

τηϊηΐ 5 ροῦ ἀμ ναγθᾶηι (ΘΓγὰπὶ ἀἰδβίραι8, φυὶ βοη- 

(4118 δϑὶοἰυπίαν ; ἀ6 πιυπάο δυΐθπὶ πο ϑβιπὶ ἀϊδβοὶ- 

ΡΠ αυας υἱάθιλαν πιϊηΐ πη σοπ ἐπ ρ]Δηι65, φυοπιδά- 

τηούππιὶ πος Θογαπὶ πιδαίβίοῦ 46 τηυπάο 6δι, δὰ 

ΒΌΠ]απὶ 6 ἀἰδοίρυ! 5 ΘΟ 765ι ρμεγιϊποι ἐ νὰ ἃ 86δῃ- 
ἀΔ1|15, » φυδηιθοψυίεπι « ρᾶχ τημ] αἰ! φαπιῖ να 8 
Ἰεφεπῃ [)6ῖ, δἰ ποι οί 118 βοϑινάα]υπι "7. » 81 χυΐβ 
υϑῦὺ ἀϊδοϊρυ]υς 6556 νἱάδίυν, δάϊνι!ς ἰδηιθη ἀδ πιυῃ- 

40 6βι, φυοά τηυπίπη, οἱ πε ἴῃ 60 5υη!, ἐἰ σαι ; 
Υἱϊαπὶ ἐμ! ΠΠΠ5ὸ αυδπὶ ἴῃ ᾿ογγθηΐβ μΐβοα Ἰοεῖς ἠυοὶ- 

πηυϑ, γ6] ραουηΐδηι φυὰ ἰη [18 651, νῈ] ροβϑδβϑίοι"βϑ, 

γε] αι αβ! νει (δου! 5 ; ἴα αἱ [Δ ἴπ οὐπὶ ποη αυά- 
ἀτοῖ : « δὲ πιιπάρ ποῖ βυηὶ, ν» βϑὲ ἰἰυι : ε Υι5 ἃ 

βοδηάλ! 8, » φυοά πιο οοπιϊησίς, {1} ρατίτο σοη - 

εἰηρεί, υἱροίδ αυὶ 46 τπηυμάο αυοᾳαδ 5ἰΐ. Αἱ αυΐ νι 

τὴρ λέγων" « Κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ οὐχέτι εἰμὶ 
ἐν τῷ κόσμῳ, » τὸν ἐπίγειον λέγει χόσμον" οὐ γὰρ 
νομιστέον τὰ ἀντιχείμενα αὐτὸν λέγειν φάσχοντα᾽ 

« Κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ οὐχέτι εἰμὶ ἕν τῷ 

χόσμῳ, » χαί: Ἐν τῷ χόσμῳ εἰμί" ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ" 
« Καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, » τὸν περίγειον τό- 

πὸν νομιστέον. Σαφῶς δὲ οὗτος σημαίνεται χαὶ ἐχ 
τοῦ" ε Καὶ ὁ χόσμος ἐμίσησεν αὑτοὺς, ὅτι οὔχ εἰσιν 
ἐχ τοῦ χόσμου. ν Ἐμίσησε γὰρ ἡμᾶς ἐξ οὗ μηχέτι 
σχοποῦμεν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα, 
διὰ τὴν Ἰησοῦ διδασχαλίαν, οὐ χόσμος ἐξ οὐρανοῦ, 

χαὶ γῆς, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς συνεστηχὼς πᾶς, ἀλλ᾽ οἱ 

ἐπὶ γῆς μεθ᾽ ἡμῶν ἄνθρωποι. Τό" «ε Οὐχ εἰσὶν ἐχ τοῦ 

χόσμον, ν ἴσον ἐστι τῷ, Οὔχ εἰσιν ἐκ τοῦ περιγείου 

τόπου οὕτω δὲ χαὶ οἱ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ ἐχ τοῦ 

χότμου οὔχ εἰσιν. ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ἐχ τοῦ χόσμου ἦν. 

Ἔτι δὲ καὶ τό: ε Ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ, ὅτι σύ 

με ἀπέστειλας, ν» δὶς εἰρημένον ἐν τῷ κατ᾽ Ἰωάννην, 

οὐχ ἀναφέρεται ἐπὶ τὰ χρείττονα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τοὺς χρήζοντας πιστεύειν ἀνθρώπους, ὅτι ὁ Πατὴρ 
τὸν Υἱὸν εἰς τὸν τῇδε χόσμον ἀπέστειλε" χαὶ παρὰ 

τῷ ᾿Αποστόλῳ δὲ ἡ πίστις ὑμῶν χαταγγέλλεται ἐν 
ὅλῳ τῷ χόσμῳ. 

πϊϑθ 01} [0586 οΥοθδμ  ; οἱ ἂρυὰ Αροϑίοϊυπι " : 

Εἰ δὲ ε« οὐαὶ » τοῖς πανταχοῦ τῆς γῆς ἀνθρώποις 

« ἀπὸ τῶν σχανδάλων, » ὧν καὶ τὰ σχάνδαλα ἄἅπτε- 

ται, οὐκ εἰσὶ δὲ οἱ μαθηταὶ ἐχ τοῦ χόσμου μὴ σχο- 
ποῦντες τὰ βλεπόμενα, χαθὼς οὐδὲ ὁ διδάσκαλος ἐκ 

ποῦ χόσμου ἐστὶν, οὐδενὶ τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ 

ἐστιν ε« ἀπὸ τῶν σχανδάλων οὐαὶ, » ἐπείπερ « ἐστὶν 

εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι νόμον τοῦ Θεοῦ (49), 

χαὶ οὔχ ἐστιν αὐτοῖς σχάνδαλον. » Εἰ δέ τις δοχεῖ μὲν 

χρηματίζειν μαθητὴς, ἔτι δέ ἐστιν ἐχ τοῦ χόσμου, 
διὰ τὸ ἀγαπᾷν τὸν χόσμον, χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ, λέγω δὲ 

τὴν ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ ζωὴν, χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ 

χρήματα, ἢ χτήματα, ἢ ὁποίαν ποτοῦν περιουσίαν, 
ὡς μὴ ἁρμόζειν αὐτῷ τό" « Ἐχ τοῦ χόσμου οὖχ εἰ- 

σιν, » ἀλλ᾽ ὡς ἐχ τοῦ χόσμον ὄντι τούτῳ τὸ τῷ 
χόσμῳ συμθαῖνον, ε Οὐαὶ ἀπὸ τῶν σχανδάλων, » 
συμδήσεται αὐτῷ. Ὁ δὲ θέλων ἐχχλῖναι τὸ οὐαὶ 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΆΤΙΟ. 
ῬΓῸ οἷβ τΌρο, Π0ῃ ὕγῸ πηιπο γορο, 86 ργο οἷβ 4005 ἀοἀίδιϊ τ Π]. » Πιο πὶ ροϑί ρᾷσο : « Εἰ εἱ ἴῃ πηυπύο 
δυηΐ, οἱ 680 δά 16 νϑηΐο. ΕἸ 7δ1π ΠΟΙ δι} ἴῃ τθαπθ0, οἱ ἴδε} ἴθ ση0. 86}. » θη μοϑῖ ρϑυοα : « Εἴ αὸ 
διϊ τὲ γϑιΐο, οἱ [μα ἰομον ἐπ πηππίο, αἱ πα υθόδηῖ σαί πνοῖν ρίθπναηι. ν Ἰῃ 86. ἜΓΡῸ πριπάν5 υϊείίυτ, 
γεὶ ἰοσὰβ ἰεγγοη 8, γ6] Ἰιο πη !65 4} δὰ! ἴῃ ο0. Εχ ἡπαπο δαΐπὶ ἀδιπ ΕἼΠΟ Ποινΐπο8 Ῥαίογ, ργὸ αυίϊνι5 
τυρὶ ΕἼΠ 8 ῬΑιγοπι 5015, εἴ "0 ἢ ΡΓῸ οηνΐαπὶ ποιπίπαιι. ππμνο. Νάια Π0] μα φ᾽5. πΘοαβδατγία πὶ δδὲ εἰ 86 Γ- 
ΘΘΠΙΓ ἃ Ραίγὸ πᾶπὶ ἰπ τυ πάο, ποῖα αἰεί! οδιπο5 : « Εἰ πημάιι5. τοἴτ15. ροβίια8 ἐδὶ ἰπ πιαἰΐχηο » Τιὸπὶ ἴῃ 
βο4π θη θυ5 : « ἴπ|ϑιῃνυηάυβ εὐδία! υἷα τα ππὸ τἶδὶ 11.» Ετνρο Ἰθοι5 ἰβίθ, δἱ ""οπιῖ Π6 8 4] δύ ἴῃ 60 ἀϊευηίυγ 
τηυηάυ5, αι θυ νι ἃ δοδη 118. Οἰμεΐθὰ8 δηΐπὶ ποιηἰ εἶ θυ8, 4008 (Δ π6} δοδιάἀα]α νἰηςθγα ροβϑμί, ΥἹῈ ἃ 
5081|2}18. Θυοά πη ργοσθ ἢ υἱ ἀδ οἰδιμ θη ε18. πυη] [π6}}Ἰβαιυ85. ᾿ : 

21. 51 δυίδη) να" 681 πιυμο ἃ βοδιά 8118, μθ ἢ Δυϊθπὶ διε} ἀἰδο ρα δόδὰ ἀ6 'ος πῆ π60, 5ἰουϊ πος πιλϑὶ- 
Β(6Γ Θογὰπὶ ἀ6 πηυπιο δὶ, μειπίμ! αἰδεϊρα!ογαην ΟΠ γι} ροίεβί 6558 ἃ 8681}18}8 γῆδ : φι!ομἶΔπὶ ε ρὰχ Βλυ 8 
ἀἰπφοιμίθυβ ποῦνοι οὶ, εἰ πθη 6δὶ {}}18 βοϑηάα!απ). » 51] δυίεπὶ δι 8 υἱἀδίαν φυΐίάθην 6868 αἰδοίριι5 
Ομγῖϑιν, δάμηυς ἀὐοπι 6δί ἠδ τη πάο, Ργορίαγεα αυοι 41} πθυνάαπι, οἱ αυδὲ δυηὶ ἴῃ 60, ἴι] ὁδί, δυῖ νἱίδιη 
ἰβίδῃν Δ ΥΔ]61η, Δι} ρΟΒβΘββίυ 88 ἰδῦγδὲ 1δι1ι5, δι. ραςυπίδ5, 801 ΒρΘοί6π) φυμειποαπαιθ, υἱ ἠο0η ἐοηνοιία! 
Εἰ φιοά ἀΐοίιπι ἐβὲ ἀἰδοῖρι!}5 56βὰ, ψαοιΐαπι « θῸη 81πη| ἀ6 πηαμάο : ν βίπθ ἀυυῖο ροϑβίφθυνὶ, φυ38! 4 
Τηυ 60 οοηῃβίἰἑαίυ5, « γι, » 4υοἀ τηυπο0 δοοίμονα βοϊεῖ, 81 ὀγᾷὺ νοϊυιπυβ ἀδο!πατα ἰος γα, δυφεὶμίαπιι» 

99 ]0δη. χυῃ, 11. 5 10. 15. 5511 Ουν, τν, 18. 1... ΒΚ 164. 86. 
5 Βοη). 1, 8. 57 Ῥβ8]. οχνηι, 1θὃ. 

(49) Τὸν γόμον τοῦ Θεοῦ. Ουάοχ Περίυ8, τὸν Θεόν. 

35 1010. 14. 8) Ζολη. ΧΥΠ 
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τοῦτο, μὴ ἔστω φιλόξωος, ἀλλὰ λεγέτω χατὰ Παῦ- Α ᾿ΠΠυἀ ἀδοϊίπαγα νοϊεὶ, υἱῖδδ δθδηΒ "οη 58ὶ,, 50 Ἰυχία 

λον: « Ἐμοὶ χόσμος ἐσταύρωται, χἀγὼ τῷ κόσμῳ" νυ 
οἱ γὰρ ε« ὄντες ἐν τῷ σχήνει » ἅγιοι « στενάζουσι 
βαρούμενοι (50) ν» ἀπὸ τοῦ τῆς ταπεινώσεως σώμα- 

«τος, καὶ πάντα πράττουσιν, ἵνα ἄξιοι γένωνται εὑρε- 

θῆναι ἐν τῷ τῆς ἀναστάσεως μυστηρίῳ, ὅτε ε με- 
τασχηματίσει (δ1)» ὁ Θεὸς, οὐ πάντων «ε τὸ σῶμα τῆς 
ταπεινώσεως, » ἀλλὰ τῶν Χριστῷ γνησίως μαθη- 

τευομένων, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῆς δό- 

ξης τοῦ Χριστοῦ (52). Ὥσπερ γὰρ οὐδὲν τῶν οὐαὶ 

δυμθαίνει τινὶ τῶν Χριστοῦ μαθητῶν, οὕτως οὐδὲ 

τό, « Οὐαὶ τῷ χόσμῳ ἀπὸ τῶν σχανδάλων᾽ » ἵνα γὰρ 

χαὶ μυρία σχάνδαλα γίνηται, ἀλλ᾽ οὐχ ἅψεται τῶν 
οὐκέτι ἐχ τοῦ χόσμου. Εἰ ὃὲ ἐπιδέχεταί τις τὸ σχαν- 

δαλίζεσθαι παρὰ τὸ ἀνερμάτιστον τῆς πίστεως, καὶ 

Ραυϊυπι ἀΐοδι "8: « ΜΗΔ πιυπάυβ σγυο ἶχυβ οϑί, οἱ 

640 πιυηάο ; » 58η6} Θεἷπη 4υΐ « 5δι}π| ἴῃ ᾿οο ἰΔθδῦ- 
πᾶ0 0, ἱμροπιβουηΐ σγανϑι 5 » ΘΟΓΡΟΙ 6 [1 Π}}}}{-- 

εἰ5, οἱ οπιπὶ ορα οοθηιοπάππέ υἱ εϊφηὶ δνφάδηι, αυΐ' 
ἣὶ γοβυγγαοι οι ἶβ τηγϑίογ 9 Γορογίδη!ν, αι ηι 0 θοιδ 

« ΓΟ ΟτΙΒΔ 1 ΟΟΥΡυΒ5. ᾿υτη} }Π18118 δ,» ΟΠ ΟΠΊΙἾυΠὰ 
ηυϊάοπι, βοὰ δογιπὶ αυΐ ΟἸιγῖ5ι} ἀἰ5ο  ρ] πᾶπιὶ 5ἰης6- 

τὸ Ρϑοίοια σδροϑϑυηὶ, τὶ αὶ σομφυγαίαπι σογροτὶ 

οἰαγίιαιὶα " ΟΠ γῖβεὶ. Θυρηηδάιπηοιξιιιπι δηΐν ἢ} }ὺπὶ ΟΧ 

οπμΐθυ8 νῷ ουὐϊηυλπι ἀἰδείρυϊογαπι ΟἸε15ι1 οοπίϊη- 

εἰν, ἰία ποι {Πυ8, « νῷ πυπᾶο ἃ 503 η8}}5;» 

μᾶπι υδηνῖὶβ ἰμῆπι4 Θχογίδηϊ" βοδηθαϊα, 8 ὁ05 
4ιεΐ ἀδ πνυμάο Δηρ 08 πο δυηὶ, θυ]Π]ΠυἹη ρον μθ- 

υἷι. Θυοὰ 5ἱ αυΐβ ρνορίογ δ οὶ πηυ 4 }}}Π{Δ|η δὲ ο011- 

ἀδέδαιον τῆς πρὸς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ συγκαταδά- Β 56π5ϊοηΐβ οὑπὶ γαγυο Ὠεΐ ἱποοπϑιδηιίδηι βοδιἀδίηὶ 

σεως, ἴστω μηδέπω χρηματίζων παρὰ τῷ Ἰησοῦ μα- 

θητὴς αὐτοῦ - τοσαῦτα δὲ ἔρχεσθαι νομιστέον σχάν- 
δαλα, ὥστε τὸ οὐαὶ μὴ ἐπί τινα μόρια (95) τῆς γῆς 
φθάνειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ὅλον ἐν αὐτῇ χόσμον. ᾿ 

« Καὶ ἀνάγχη ἐστὶν ἐλθεῖν τὰ σχάνδαλα, » ἅπερ 

ἄλλα νομίξω εἶναι τῶν ἀνθρώπων δι᾽ ὧν ἔρχεται" 

τὰ οὖν ἐρχόμενα σχάνδαλα στρατιά τις ἐστὶ τοῦ 
διαδόλου, ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ μοχθηρὸς χορὸς πνευ- 

μάτων ἀκαθάρτων, ἅπερ, ζητοῦντα ὄργανα δι' ὧν 
ἐνεργήσει, εὑρίσχει πολλάχις μὲν τοὺς πάντη ξένους 

τῆς εὐσεδείας, ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ τῶν νομιζομένων τινὰς 

πιστεύειν τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, οἷς χεῖρόν ἐστι τὸ οὐαὶ 
παρὰ τὸ οὐαὶ τῷ σχανδαλιζομένῳ, ὥσπερ ε χαὶ Τύρῳ 

χαὶ Σιδῶνι ἀνεχτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως,» 

ἔπερ τοῖς τόποις ἔνθα ἐποίησε μὲν σημεῖα ὁ Ἰησοῦς, 

χαὶ τέρατα, οὐχ ἐπιστεύθη δέ. Δυνηθείη δ᾽ ἄν τις 

ὥσπερ πραγματείαν ποιῆσαι ἀπὸ τῶν Γραφῶν ἐχ τῆς 

μαχαριζομένων, καὶ ἐφ᾽ οἷς μαχαρίζονται συναγω- 

γῆς, οὕτω καὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων οὐαὶ, καὶ τῶν 

Ρϑιὶ ροίοβί, βοίδι 116 86 ργὸ αἰβείρυ]ο 7881: ποιὶ ἃς 
νοὶ ; τοὶ δυΐίδηι δνδηίυγα βοδπάδία ογοἀοηθυπι 68, 

τἱ νὰ 8] φυλϑά8πι ἰδῶ ράγί65. πὸπ ροΓἰπεδῖ, 56 

δὰ ιτοίυτη πυιθτ 41} ἴῃ 68 681. 

42, « Εἰ πϑοῦββ6 6ϑῖ υἱ δυθηΐαπί ϑοδπάδὶα ᾽, » αυ8 

ΔΙ᾿δ 6556 δχἰβίϊπιο 8400 118 Βοιηἰ πίθυ5 ροι φυοϑ σομ ἢ - 

θυπι. Οὐ ἀγθο ὀχογίυπίυγ δοαμά 81}, Ἔχθγοίι 8 4ι}- 

δι οϑὲ ἀΐδῦο!! : δι φοὶ! ποιηρα {Π|05, οἱ πια 5 ἰπὶ- 

πιινθογὰπὶ βρὶ γἰαπὶ ΟΠ ΟΓὰ 5, υΐ ἀυμ ἰπϑίγαπηθηίᾶ 

Ρόγᾳυϊγαηῖ, ααυγαπὶ 80 5] 10 ορογανὶ αιθδηΐ, ἰι0- 

πιΐπο. 601 5ροπιυπιογο τορϑυΐαπι ἃ ῥἰθίλιθ ργογ- 
51.5 δἰΐοιιοθ, Ποππυ πη υ8πὶ δἰΐδ}}} ΔΙ 4108 δχ 115. 4] 

γόνυ οἱ (ἀοην παῦεγα οὐ αι; φυΐθυ5 ρο}ι18 νὰ 
4υλιη οἱ φυΐ οἰϊειιδίομοιη ραιπγ, σοι παῖ! βἰουΐ 

« Τγγὸ οἱ δἰ οι γοπ δϑἰ118. οὐ ἰπ ἀΐα οἱ! 5,» 

4υαμν Ἰοςῖ5. 1,8, ἰπ υΐθυ5 δἰ πα οἱ ργού δ οὐ {|| 

2όϑι8, Πά465 δυίοπν || 14} 18 πῸη 651. (υδιηδιἰπιο- 

ἀυπὶ δυίοπὶ 414 18. 605 αὐ Ρθαιὶ ργἰοδηίυν, οἱ 

ΓΟ ΡΙΌΡΙΟΓ 405 [Δ Αβϑθαυσμίυγ ΘΟ] β6η8., οΟΠπὶ- 

ΨΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἦμι ποῖα δὔδοιυ Ἀροϑίο}!} 
Οτίβιὶ, μοῦ φιθπὶ πΝΐ μὲ πλυνή α8. ογυ οἴ χα 6δί, δὲ 6ῴῸ μπση00. 

Ῥαι ἀϊοοπιῖς : « ΜΙΝ δυΐοπι δ θδὶς. αἱογίαγὶ, πίϑὶ ἰ ογυθθ Ὠοπηΐηὶ πρεὶ δεβυ 
ν) Ναηιο διιῖοπι ἈπΊΔ1ΟΡ ΘΟΓροιαἰΐυ πὶ δροείο- 

τα πὶ, Ὑ6} ἡιεπιοπίογιι, νοὶ δ ηαυάγυπι σΟμ οι ρ 50 9} πὶ ΓαρΡυμΝν νο] νἱτα ἰδ ι15 Δ ΥΉ}}Π18, ροϊοδῖ γοργὸ ἸΘΟΓα : 

« ΜΙπὶ πἰυπύθυβ ογαοιχιβ. 651, οἱ 650 πιιπάο. » Θδηοι δηΐ 4υἱ 5η1 ἰῃ πᾶς δα αισηθ, ᾿προπιίβοιης 
φοτρογα μα ΠΠτ8{18 στανδιὶ, οἱ οπιπία [Δ οίππὶ αἱ ἀΐμηὶ οδοϊδηίαγ ἴῃ {Π0 γοϑυγγεοι!οη δ μη βίου ἰμνθηΐγὶ, 

φυληάο « ἰγαπβίυγπιδθῖι 608 Θογρὺ8 ἢ Π}}}1{8 115.» ΠῸΠ ΟἸμ υΠ|, βοὰ ἰΔηίυπι εἰπε! ρυοτυμ δι εἰ μι Οὐ δι, 

Ἅ μἱ θαι οοιίογιια οογροτίβ φίοτία Ομγίβιΐ. » δίουϊ ἀρβὸ 1] ἐοῦιπὶ ὃχ αυΐρυ5 γα σον η ον 6 80] εἰ, οθη- 

εἰσὶν ἀἰδοίραϊο Οἰννῖβι! : ἤδιὴ οἰδὶ πι}}}6 β'πι βοϑμάδϊα, μοι ἰδηάαηι θυ πὶ υΐ ποι (ἀσγὶι 46 ος πιμ0 : 

εἰς 4ιΐ τεοορίογ [ἀϑγὶὶ [Δοίυ5 βοαπάδ)}, ἃς ργορίοῦ ἱμοοη βίη [[8Π| ἢμεἱ ο0α:, ἀυὶ 44 ποι! ὁχ ἰοἴ0 Θογιϊὸ 
ἐδπδδηιῖι βαϊααῦῖθιβ ΟΝ 151} τυ ἀδεῖ8, υἱ 78πν ποθὴ Υἱάραίαν ἀἰδείρυ! 8 Ομνγβιϊ, ἰδ βδομάδα σΟμ ΓΟ] ἐΠ- 

ἄἀδηι δυπι, 4ιδηπιὶβ [πογὶὶ οὐ ψαια5 ἐπ πιυημ0. 
49. « Νρδδβ856 δι} πὶ δβὶ υθιΐγα βοδιι αἰ. » ΑἸϊὰ οπἷπι συμ ᾿ρθᾶ 5οδπάδ], αἰϊπὰ δυΐθπὶ Ποπιΐπαδ ΡῈ 

4ιος τεηίαμί βεδπήαϊα. ΕΓΖΟ νϑπίοπιία βοϑη α!α δι} ΔΗ66}} 5δίδπα, δἰ ἐμ] Πβθι}5 οΠΟΓ5 ἀπιοπιοραπι, «υΐ 

φύξτιηι οΡρϑμᾶ ἀἰξι!Ά ΡΟΓ 4υ05 Ορογθηίυγ : οἱ ρἰἐγυπιαιὸ αυΐάθαι ἱπναμίι, 4} ὁπιπΐπο Θχιγαπαὶ δυμὶ ἃ 

ὀυ]υγα θοὶ : ἰπἰογάαπι δυΐθπὶ οἱ 605 4ἱ νἱάθηλυγ (165 : 401} 5 18}0}8 νὰ: ΡῈ 4005 ΟΟΠ Ηρ, 4114πὶ ΠΠΠΠΤΠ) 

εὖἱ δοπιϊηφῖι. Ναπὶ πλι!0 ραΐι5 61 υΐ 5ο,Π8}1ΖΔΐ, αὐυδηὶ αυἱ 5οΔη 4 Π]2δίυΓ : 8] αυϊάοπὶ γ γμηι 6βι 6586 ἀϊ- 
(ἐγοπιϊαπι ἰογπιδμίοταπι, δεουπάσιῃ {Πππ4 φυοὰ Αἰ : « Βοπιϊδδίι5 γι ΤΥιῸ οἱ διϑοιΐ, ν φυδη εἰνίτδ 5 ἐπ 

φυΐδυ5 (δοὶς νἱγίι68, εἰ φογγορίδε ΠΟΙ 8.11. δ] δπῖ 1 « Ὑτ8 Πλι 0 ἃ βοδπ 8} 15, » οἱ φυΐάεπ) αυἱ δορά! Ζα αν 

Ἰυβία 6βὶ να, 48 πιΐβοθιβ 88 τυ π0, ὙοΪυπιατίε ΔΕΡῸΗ 50 Π8}} [Δοῖτ15 6ϑῖ; οἱ δυίοπι ργανίασν ΓΙ νῷ, 

γὲγ 4υδπὶ δοδινἀαϊυι Ὑϑηΐί, αιιοιίδην ργῶρυ]: 88 5ρ᾿ ΓΙ] 5 ἱπαπἷ5 ΒΟ Π44}}2Δη{{} 0115 πι  ΠΙίΓι! Π δι! 508" 

ἀλ!σαπάμπι Βοιηΐῃ68 ἐπ νπηο5 δἱ πε ἀΐα 68. 81 δυίΐθιι 86 ἢ βοπίοῦ πι6}Πρεγοπιυς. αυ85 ἀϊομπίυν 2 ἐ γω 

Ρὲῦ αυθ γομΐμηι 8οϑιάδ!α, » οἱ : « Οἱ δοδηἀα!!ανογίὶ ἅπὰπὶ (6 ρυ5}}}5 ἰδί158, Ἔχρδά!ι εἱ υἱ 4 Πφοῖυν πιοὶᾶ 

"5 6]}.υι, 15. 1 Οοτ. ν, ὁ. “ΡΠ. την 21. 

(50) Ιάεπι., βαρυνόμενοι. 
(8) Ὅτε μετασχηματίσει. Ο.,. ὅτε μετασχη- 

ματίζει. (.,ΕᾺ. ὅτε μετασχηματίσει. Ἡσετιι8. 
(22) Σύμμορφον τῆς δύξης τοῦ Χριστοῦ. ὕεῖυ5 
ἰθΐογργοβ : ε αἱ αὶ ουιηούε οὐτρουτὶ βἰυγία Ομεὶ- 

3 1014, 8 Μδιι}. χντῖ, 7. " Μδίιν. χι, 22. 

58:1.» ΡΠ. πὶ, 21, σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης 
τοῦ Χριστοῦ. [». 

(Ὁ5) (οάοχ Ταγϊηὶ, μόρια. Εὐο Ποῖ, μύρια. 
Μυχ ἰάοπι πι8.. ἐπὶ τὸν ὅλον ἐν αὐτῇ. 1η εὐϊμο!θ 
Π]᾽αοεἱ! ἀεαϑι τὸν ὅλον 
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πιοηιαιϊοποιν 6 ϑογίρίντγί9 Ἰσσοῦ γαγο ροβοὶς; ἰἰ8 δἱ Α ἐφ οἷς λέλεχται τὸ οὐαί. Ἔτι δὲ χαὶ εἰς τὸ χεῖρον 

ὃς {ΠΠ|8 νὶὸ αυ8 δογίριὶθ. τπιλιὐἀδία βιιπί, οἱ οχ [5 

ΡγΟρίογ 488 νδ Ὀτγοπιυ μη διυπὶ οδῖ, ΘῈ ΡΟΓ 60 Δυῖοπι 
αυοὰ ρεἾι8 511 νᾷ Οἴδἑηβίοπαπι ργῳθθηιβ., αιιϑήη 

1{Π|π5 φυΐ ρμαιυγ, ας ρείογεα ἰσο ΡΓΟΐοΓὸ5 ὅ 
« θυΐ δυίοπι βοδη δ]ζανϑγῖλ ἀνππὶ ἀδ ρ0}51}}}15. 5115, 

4υϊ ἰπ πιὸ ογούπηι, οχροίϊι εἰ, » εἱ οδίογα. στη 

Θηΐπι ψγορίογ οὔδπβαπι ραγνυ πὶ θΟΘΒ ἃ} 60 4υὶ 

οὔηοηϑιοιοι; ργθαΐ οχϊφυρίαγ, στάνο ἡΠπ|ὼ4 οἱ ἰπίο- 

Ιογα 6 ἀ6 40 3ογρίυπι δϑῖ, εἶγοα Οἰδηβίοη 8 81:- 

αἰογοῖι Δ|Πἰσαγὶ οχραΐ!. Αἱ ΠΟ 5ἱ δι ΐπι0 αἰ ἰ8 ἀ6- 

ἐἰξογοηνιι8, ἀάγθπηι}8 Ορογᾶπ) ργοίδοιο Π6 « ρϑοςᾶγο- 

χη 5 ἴῃ [γαίγοϑ, οἱ ρογουϊθιοῃ σΟηβαἰ ΘΔ πὶ 60- 

τυαι ἰπ γιιδπλ, » 6 « ἰῃ ΟΠ γίδια πι ΡΘΟΟΆΓΘΙΠΙ5 ὅν » 

ΡοΓευη θυ5 5506 ἰγαίγι 8 Ποϑιγὶ5, ἐργΟρίοΓ 4105 
Ομ σία. τοῦί5. δι, » ΠΟ ΡῈ ΠΟϑίΡΑπὶ 8010}Π| 

βοἰϊδη!λπι, 56 αἱΐα οἰΐδπὶ ποηη1}}8 ; ῬΓΟΡΙΘΓ 4008 

εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ σχανδαλίξοντος οὐαὶ παρὰ τὸ τοῦ 

σγανδαλιξομένου παραστήσεις τό" ε« Ὃς δ᾽ ἂν σχαν- 

δαλίσῃ ἕνα τῶν μιχρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς 
ἐμὲ, συμφέρει αὐτῷ, ν καὶ τὰ ἑξῆς" ἐχδιχουμένου 

γὰρ τοῦ σχανδαλισθέντος μιχροῦ ἀπὸ τοῦ σχανδαλί- 

σαντος αὐτὸν, τοιοῦτον συμφέρει βαρὺ χαὶ δυσυπο- 

μόνητον ὃ ἀναγέγραπται εἶναι περὶ τοῦ σχανδαλί- 

ζοντος" ταῦτα δὲ εἰ ἐπιμελέστερον ἐννοοῦμεν, ἔφυλα- 

ξάμεθα ἂν « ἀμαρτάνειν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, χαὶ τύ- 

πτεῖιν αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, » ἵνα μὴ 

« εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνωμεν, » πολλάχις ἀπολλυμένων 
οὐ μόνον τῇ ἡμετέρᾳ γνώσει, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις τισὶ 
τῶν περὶ ἡμᾶς ἀδελφῶν, « δι᾽ ος ὁ Χριστὸς ἀπέθα- 

γεν, » ἐφ᾽ οἷ; εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνοντες τίτομεν δί- 
χας, ἐνξιχουμένης τῆς τῶν δι᾽ ἡμᾶς ἀπολλυμένων 

ψυχῆς ἐξ ἡμῶν. 
Ρυμίδηνυγ ογρὰ ΟἸιγ βία πὶ ροςοδη 65 οαπὶ ΟἿ» Δι  ΠπηΔ5. ΠΟΒΙΓᾺ ΡΘΓΘΊ ΠΕ ΙΠῚ ΟΔιΙ8Ὰ ΡΟΘΠΩ ἃ ΠΟΡἷ8 ΓΟΡΌΒΟΘΠΙΌΓ. 

5. Βεοΐποορβ Υ6ΓῸ δχϑπλ παηάιϊιπὶ 65ὲ νοοδθι}  ΠΊ, 

4 πθ66886, » 4υοἀ παθοίαγ ἰος ἰοοο ἦ : ε Νξοθββθ 

δϑὶ δηΐπὶ υἱ νομίαηΐ δολπάδὶα., ν αἵ χιοά εἱ φῆι ]- 

ναϊδϑὶ ἀρυιΐἱ [μιοϑιὴ δ : ε« ἀνένδεχτον 6561 υἱ ποη γ6- 

πἰδηΐ ϑοδινίαϊα.,, ν γτὸ ἀδύνατον 68ί : οἱ 4ιδιηδάηιο- 

ἀυτη προδββαγίο ἰπιθτῖῖ ἀπο πιοῦί3]6 δβί, Πογὶ δΐπὶ 
ἨΟῚ Ροίοϑὲ, αυΐπ πίεται; οἱ πϑοοβϑαγίο Πυ 1}, 

4υἱ σογρογοιιβ θβί ̓  {611 υἷα πῸἢ ρυϊοϑί ὧἱ νἱναῖ, 

αυἱ ποη πυλμιγ; ἰὼ ποοθϑϑαῦῖο ὁχογι 0} 568} - 

ἄδ]α, πδς δἰϊίου {161 ροιοϑῖ, ἐὐπὶ ἱμίο Ποπιίμο5 γἱὶγ- 

Λυϊόπν ποοΟββδυῖο ργβοθίαι πϑαυ 8, ἃ 418 βοδη 8} 

Ργοῆυυμι : ἤονὶ δἰ ψαϊδθιη πθιν ρμοίοδί αἱ Π)ΟΠ10 ΟΠλι}5 

Ἔχρογα ουἱρα τορογίδίυν, 602 αἰἰᾳιο υἱνίυ! οι 

Δθβῴιδ μεορϑίο οδραδϑίνουϊ! : ἤϑιη 4085 πείδγ!ἰ8 ρο- 

τοϑίδιϊυυ5 ἱπαδὶ πιὰ ιΐα, οὐπν ὨΟΠ πὶ Ὠ18}11188 

Ι: Μετὰ ταῦτα βασανιστέον τὸ ε τῆς ἀνάγχτς » ὄνομα 

ἐν τῷ ᾿ « ᾿Ανάγχη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σχάνδαλα, » 

χαὶ τὸ ἰσοδυναμοῦν αὐτῷ παρὰ τῷ Λουχᾷ᾽ « ᾿Ανέν- 
δεχτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σχάνδαλα,, » ἀντὶ τοῦ, 

« ἀδύνατον" » χαὶ ὥσπερ ἀνάγχη τὸ θνητὸν ἀποθνή- 

σχειν, καὶ ἀνένδεχτον αὐτὸ μὴ ἀποθανεῖν, χαὶ ἀνάγχη 

τρέφεσθαι τὸν ἐν σώματι" ἀνέ. δεχτον γὰρ τὸν μὴ 

τρεφόμενον ζῇν" οὕτως ἀνάγχη χαὶ ἀνένδεχτον μὴ 

ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, ἐπεὶ ἀνάγχη χαὶ προῦφεστάναι 

τὴν χαχίαν τῆς ἀρετῆς ἐν ἀνθρώποις, ἀφ᾽ ἧς χαχίας 

τὰ σχάνδαλα " ἀνένδεχτον γάρ ἐστιν ἄνθρωπον εὑρε- 

θῆναι πάντη ἀναμάρτητον, χαὶ χωρὶς ἁμαρτίας ἄνει- 
ληφότα τὴν ἀρετὴν " ἣ γὰρ ἐν ταῖς; πονηραῖς δυνάμεσι 

χαχία, ἀρχηγ'χὴ τυγχάνουσα τῆς ἐν ἀνθρώποις χα- 

χίας, πάντας (54) ὁρμᾷ ἐπὶ τὸ διά τινων ὀργάνων 

εϑυδᾶ 511 οἱ οτἶβο, οπιμεβ σοποίίαί,, αὐ ρὸγ δίψυα Ο ἐνεργῆσαι χατὰ τῶν τοῦ χόσμου ἀνθρώπων " τάχα δὲ 

ἰηβίγυπηθηία δάναγϑθιιβ ΠΟπλΐ πο 5 αυἱ ἰῃ πιμ0 δυπὶ 

ΟρΘΓΘΉ ΙΓ : [Ογί8556 δἰ πη Πιλ 15. ̓ΓΓ  ΔΏ( ἐπι ρΓΟ 45 

Ροϊοβίαίθβ, οὐπὶ νογθὸ ὅθδυ ἀῤρο!]! μα, οἱ Θαγιπὴ 

᾿μιἰπυΐϊμαγ συΐ 5, 66 50] 114 οἷα βαογὶ εἶα οὔεγυι- 

τὰγ, οἱ οὰ οδουΐγὶ ἤθε6556 6ϑῖ, Ποὴ δυϊὸπι Ρ6Γ {ΠΠπ|πὶ 

χαὶ πλεῖον αἱ πονηραὶ δυνάμεις ἐξαγριοῦνται ἐχδϑαλ- 

λόμεναι τῷ λόγῳ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ μειουμένης της λα- 

τρείας αὑτῶν, τῶν ἐθέίμων θυσιῶν αὐτοῖς οὐ προσφε- 

ρομένων, καὶ ἀνάγχη ἐστὶ ταῦτα ἐλθεῖν, οὐκ ἀνάγκη 

δὲ διὰ τοῦδέ τινος (55) " διόπερ ὡς τόπον δεδωχότι τῇ 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΙΕΊΤΑΤΙΟ. 
Δϑίμδγὶδ ΟἿ] 10 6115, οἱ ἀδπιογραίαγ ἴθ ργοίαπάυπι πηατγὶβ, ν φιοηΐδπι 8ἷὶς υἱπάϊοαι Πόι5 ο05 αυἱ 5οφηθα] Ζαιὶ 
Περί πι 4} οἷ 4ιὶ βολπά αἱζανοτυμί, δἱ αὐ [16 }}Π 5 ΓΟΙΠ 115. {ΠΠΘΓΟΙΠ15. : Πα Πα πδπῆ μσοαγΘ 5. ἰῃ ΠΓΑΙΓυδ, 
πόδ ρογοιογθιη 5. ΘΟ βοἰ 858. ΘΟ πὶ ἘΠ πιᾶ5. ΡΓῸ απ 5. ΟΠ γί βίιβ. πηογίαι5 65, ργομίεγ 40105 αιϑϑβὶ ἴῃ 
ΟἸνεϊβίυν ροοοδη [65 5.0} 0} 15 ΡοΣ 355. ΟΠ ΓΘ] 51:8 [ποσί τ! δηΐηϑὲ 4085 ργορίθυ π05 ρυτίθνας ὁχ πο 8. 

δ. θεῖο νἱἀόδηνιθ αι ἐμ Πα γα ἀδθοαιμιθ. απο «ἷῖ : « ΝΘΟδ586 651 τὶ νοπίδηιϊ βοβηίίαἶδ. 9 
ϑ ἢ Ἰτογ ἐπίπν δχροηΐ! οἰδιῃ 1μ1085 αἰ ἢ 8 : ε ἢ ροβ5.}}16 6δῖ αἱ πο νομίϑηι! βοϑιαϊα, ν Εἰ δίουι πορεϑθὸ 
ὁϑῖ τηογίδί θη 1η01], οἱ ᾿πηροϑϑί }} 6 δδὲ αὶ ΠΟΙ πιογίδι : οἱ βου! ποοδβδὸ δϑί πιϑικίυσαγο πο Π πὶ ἢμ ΟοΓ- 
Ῥυτα οοηϑιίι, οἱ ἱπηροϑϑ 016. ἐδὲ αἱ δ'μ6. ὁ568 41} ΠΟΓρΡΟΥ}Ϊ5 οδῖ, νἶναῖ : δίς πδοθϑϑὺ ἐδί Ὑθηΐγα δοδηάαὶᾶ, 
εἰ ἐπ ροβϑῖ }} 6 ὁϑὲ αὐ ποη νοηίδη!, ὶ Ὑἰ|6 δὶ μυι6 5 δοειρογὸ δ δχθιῃρ τη πιδ  Πἰᾶπὶ, 40:8 ἴῃ σΟἸοδιίθυβ, 
μροθϑδαγία σορυϊδιαμι 6550 Υἱγ 115. ΠΗ ΡΟΒ5Π 16. δδὲ δαΐηλ ἐπ ν πὶ γί ΠΟΠΙΠ6 ΠῚ ΟΥΩ "0 δίπθ ρθοοδι0, εἰ 
δἰνβιιυ ροσοδίο δυβοίρογο ροϑδὸ νἰγίυ 5. : ΄αἴα πθς ρυϊοδὶ 6556 νϑγὰ ὴ ΟΠ ΠῚ ἢἶδὶ πα οδὶ Ππρυπδιοπθῶι 
18}1. δἴουϊ οὐβοὸ πεούϑϑα ἐϑβὶ 55 πο γ Ἰ Δ} 1πῈ σαρἐδιϊαι, εἴ ἰπηρο 55. }}6 681 ΘΔ ΠΊ ΠΟΙ 515} |Π6Γ6 : δὶς "δ΄ 
66888 65. νϑηΐτο βοδηύδία, οἱ ἢ ρ0551}}}6 651 αὐ πολ νοηΐλῃ!. ΜΑχί μηδ 51 πιο} }ὐχ δ ῖβ. πΔ 3 πὶ τ! ἢ πᾶγιπι 
Υἰγιι απ ρΓΪ πεῖρα! ἐπ 6556. ΠΙΆ Πα 51} αὐ ἴῃ Ομ 5. 6ϑὲ, οἱ βοιηροῦ 4υφγοηίοπ οὐβλν 4η αν 1} ΡῈ Γ 
αὐ Ορογθῖν πἰνογδιϑ ἰλοπιδΝθ5. ἀμ}. ΕΓΒ ἢ δυΐίοι. οἱ ᾿γΓ Δ Ὁ πιαρὶ8 ΠΑ! 5 η 5 ν γι 65, 4υ 810 
πλσῖδ νου θυπὶ ΟΠ ΓΙ δεῖ ἢ Ομ Ν μ )ι}5 ἰμνΙΘβοοπ5 ἜΧΡΟΠ ΠΝ Δ οἷ τηα! ρη 85 νἰνυῖο5, αὐ ρΥΐ 115 ΘΟηϑιιδνεγαμ! 
πῶθέϊαγα ν΄ ἀπημἷβ οὐ : οἱ ἀδιηοθεβ 40] ἀο]ξοιαυδηίυγ ἰῃ δαιζαΐηθ ὁδοῦ οίογαπι.,, ἰγαϑουμίυγ ἐυι 

41 (ογ. γηῖι, 11, 12. Μδιἢ. χυπι, 7. 

(ἢ) Πάντας. Ἑοτγια φογί θαι ιπι πάντως. « Νεοῦ886 65 αυϊάεπὶ νϑηΐγα βοληά4]2; γνῷ (3π|6ἢ 

5. Μδῖιν. χνῖ, 0. 8 1.16. ΧΥ͂ΙΙ, 1. 

(δδ) Καὶ ἀνάγκη ἐστὶ ταῦτα ἐνἰθεῖν, οὐκ ἀνάγχη 
δὲ διὰ τοῦδέ τινος. Ραμ}. 1 ογ.χι,9. ΗΪΘΓΟΠΥ π᾿ 
« (ἀμ πδοδϑδὺ 51 ἴθ ἵΜ0 πη0. (ἰογὶ ϑοαπάδ!α, 
ἁπυβαυΐϊδῳι δὰ Υἱΐ0 δοαπι}}}5. ραιοῖ. » Ποιῃ δ 

οἱ 6βὲ πβοιηῖη!, 4υὶ αυοά πεοο558 681 υἱ (ἰδὲ πὶ πλια- 
ἀο, νίιιο 810 [Δοἰξ αἱ ρῈΓ 88 ὕαϊ. » ΥἹ06 δυϊπιαάγοῦ- 
δίοηθι) βοιδηίειη. Ηυξτιυ5. 
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κονηρᾷ ἐνεργείᾳ σχανδαλίζειν προαιρουμένη τῷ ἀν- Α υειηρίδιῃ : ἰΦεῖγοο γα ΟὈϊπεὶϊ ΠοὨλ πὶ 1} ρὸν ΄αδπι 

ϑρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται, Ὑίνεται τὸ οὐαί. ὀνοπίϊ βοδηάλ]αμ, υἱροία 4υΐ ἱπιργοῦνσε ορογαίίου 
Δ νομίσῃς δὲ φύσει τινὰς, χαὶ ἐκ χατασχευΐς τὰ 84) οεπδίοηεπ) ργῶῦθη δὴ) ΟοΙμροβίια: ἰοευπι ἀ6- 

σχάνδαλα εἶναι ἀνθρώπους ζητοῦντα (50) δι᾿ ὧν ἔλθῃ: ἀοεῖι. Αἱ μΟΪ οχἰβεϊπηιαγα ἢδίινα οἱ δχ γογιι ο0ἢ- 

ὡς γὰρ ὁ Θεὸς θάνατον οὐχ ἐποίτσεν, οὕτως οὐδὲ 5ιΠΠϊἸ00 6 6558 δ5οϑη)ἀδ[8., 4ι:8 ΟΠ}68 ἡυοϑάδιι 

σχάνδαλα ἔχτισεν, ἀλλὰ τὸ αὐτεξούσιον ἐγέννησεν ἕν ρογαᾳυΐγαηῖ,, ΒΕΓ αυο8 οτγδιίιγ ; αἡυθδιμδιμοάυτη 

τιτι τὸ σχάνδαλον, μὴ βουληθεῖσιν ἀνατλῆναι τοὺς ὀπίπι Πδυ5. πιογίοιη ηοη [ἐαἶϊ, ἰἃ πόφυὸ δοδηάδ!α 
ὑπὲρ ἀρετῆς πόνους. ἜΓΘΑν; 566. Πἰθόγυπὶ ἀγυϊιτία πὴ ἴθ φυϊθυβύαπι 12- 

ΠονῈ5. ρίὸ νἱγίυϊς ἰοἰογᾶγα μο]θμε 5. ΒολῃαλΙαι 

Ρτγοιϊυχίι. 

Καὶ καλὸν μὲν οὖν εἰ ἐπαινετὸς εἴη ὁ ὀφθαλμὸξςἨ ΦΆ, Ας οριΐπι6 586 86 108 ΠΑὈΟὈΐ,, δὶ οσμ 5 δὲ 
χαὶ ἡ χεὶρ, ἵνα μὴ δύνηται εὐλόγως εἰπεῖν (071) ὁ πιδημδ ἸΔμι 0}165. βίην, 6 [ι8ι6. πιᾶπΐ οοι]υ5. ἀϊ- 

ὀφθαλμὸς τῇ χειρὶ, « Χρείαν σου οὐχ ἔχω. » Εἰ δέ τι;, 61:6 μοδδ5ὶῖ : « Ορόγὰ ἰψἃ ποι ἰπάϊφθο ᾿. » Ομοὰ εἱ 
ἐν τῷ ὅλῳ σώματι τῶν συναγωγῶν (8) τῆς Ἐχχλη- αυἱδ ἴῃ ἰοίο οαἴυμπι ἘσοΙοβία ΘΟΓρΡΟΓΘ, ΡΡΌΡΙΟΓ βίγα- 
σίας χεὶρ χρηματίσας διὰ τὸ πραχτιχὸν, μεταθαλὼν πῃιυιϊίλίδηι οἱ ἀεχίον ἰαίδιη ἴῃ γα θ}8 ἀφο μα} 5 ρΓΟ τηϑηα 
γένοιτο σχανδαλίζουσα χεὶρ, λεγέτω τῇ τοιαύτῃ χειρὶ Β μιαθΐτι5 ἱπιπηιδίυγ,, εἰ πιδηυ8 Οἰεηδίοπεοπι ρυθθεηφ 

ὁ ὀφθαλμός" ε Χρείαν σου οὐχ ἔχω, » χαὶ εἰπών: (03 εἤιοίίυγ, οὐυδπιοιϊ τῃηδηυΐ ἀΐοαὶ οσυϊαϑ : 

« Ἐχχοψάτω αὐτὴν, καὶ βαλέτω ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" » οὕτω ε« θρεγᾷ ἴυα ποῃ ἰπαΐξοο, » εἱ ροβίᾳιαπι ἰι] ἀϊχογί!, 
δὲ χαλὸν μὲν, εἰ χαὶ χεφαλὴ τις εἴη μαχαρία, χαὶ « αὐἰνβεϊπάδι 68π|, οἱ ργο] εἶσ! ἃ 56 5, » Πἰὰ οἱ θδηθ 

πόδες ἄξιοι τῆς μαχαρίας χεφαλῆς, ἵνα μὴ δύνηται δεἰϊ, 5] οἱ νόδιίυπι 51 οαρυΐϊ, οἱ ραἀθ5. μοδῖο οαμίία 
τὰ πρέποντα ἑαυτῇ τηροῦσα ἡ χεφαλὴ τοῖς ποσὶν ἀϊΐρηΐ, μὲ αυξ 5:0] οοπνθεηίυμ! 86 νυ Π 85 οᾶρυΐ ροέϊὶ - 
εἰπεῖν" « Χρείαν ὑμῶν οὐχ ἔχω. » Εἰ μέντοι τις εὐς υυβ ἀΐξεῖα μοδϑὶῖ ᾽δ : « ΝΟη ο5ι15. ηΝΠ ποουββανῖ, 
ρεθείη ποὺς σκάνδαλον τοῦ ὅλου γινόμενος σώματος, θυοι 5] ρ65 4[[χ]5 ἰηνοηϊδίαγ, 4υ] βοδη δία δἷϊ 

λεγέτω ἡ χεφαλὴ τῷ τοιούτῳ ποδί" ε Χρείαν σου οὐχ ἰοἰΐῃ5 σοΥΡΟΥ 5, ἀἰοοί οαρυΐ μοὶ οὐυδιμοί! : ε« Νοη 

ἔχω,» καὶ ἐχκόψας αὐτὸν βαλέτω ἀπ᾽ αὐτοῦ: χαὶ εδ5 τρἰ ΐ πεοοϑϑᾶγὶ 5, » οἱ ρϑείβϑυμ οὕ} ἃ 88 μτγυβὶ- 

ΥΕΤυδ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δογπὶ σα] γᾷ πηϊαεἶρ, 6. ΟΓΟΠΙΌΡ οἷβ. βδογὶ Ποῖα σοπϑιοθία : ἰά60 βοληάδ]α νϑηΐγα πθοδ856 οδί. Εἰ 
διδηθδία 4υ 6 πὶ 'ρεα γοηΐγ προθϑδὺ ἐβί, ΠῸΠ (8Π|6}} μ6ὺ {ΠΠ ἢ} ΠΘ5 610 4116 Πὶ γδη ΓΘ ΠΘΟΘΒ56 δδῖ : ὑγορίον φυοί 
᾽ ῬῈΓ αυδιη νϑπουϊηΐ, ογὶϊ νῷ, χιοπίαπι (6.11 ἰοου πὶ ΠΙΔΠ 5 πᾶ5 Ορογϑι θη] ἱπ 56 νοϊδιεἱ βοδηάδ  Ζᾶγος Νὰ 
Ρυ165 ἣν πδίυγα Αἰ τι γὙ6] ἴῃ δ ϑιδη εἶ 6556 βοδη αἰῶ, αἰ ΠΟΙ πε8 4υρι ἢ} ΡῸΓ 4005 ορογοιίατγ, δίευὶ 
"πῃ Πριι5 ποῦ θη πο} [ἘΟ}}, δῖος ἰθὺ δοδηι [41 ΟΓΟΔΥΪ, 561 ΠΠθοΥ185 ργΟρεὶ ἀγθ 1} ἴω. χαϊθυδύδῃν ποθ 
ἐφληήδλιη, Πο] 6 π5. ΡΓῸ Ὑἱγιι 6 ουδβοίρογο ἰΔΠΟΓόΙη. 

2}. « Θυοά 5] πιδηιϊ8 ἴἰυϑ, γ6! ρ6 8. {π|8 50 Πα 82 6, ὀχοίάο δυπὶ, οἱ ργο ϊοθ ἃ08 (6. Βοηυπὶ οπΐπι (ἰδὲ 
6β. ἰπίγοῖτ ἰὼ νιν οἰδυθιπι γὙ6 1 66 πν, ἀθδι ἀμᾺ5. Ἰηᾶπ5. ναὶ 005 ροι 65. οι 6 η}. ΠΝ Π| ἦν ἰσπι1 
δίεγηατῃ. Ἐΐ 81 ΘΕΌ} 5. 0118 ϑεδη δ! Ζαι ἴθ, ὅγὸ δαπι,, οἱ ργο͵ος. 4005 (6. Βοηυπι οδι Π0Ϊ ἀσυην σα! 
μιδθθηιοπῦ ἴῃ ν λα τη ἰπίγᾶγα, αυλην ἀτ05 οςα|08 Πα θα μία πὶ πηι ἴῃ ρα μθημδιῃ ἰμηΐβ8. » Ποσοῖ ΠῸΒ ρῈΓ ρᾶγᾶ- 
νοϊλπὶ βογῆιο, φιοηίαπι μδς ργοχίὶ πη ποϑίγὶ8, γ8] Δα ΓΘ 0118 ΠΟΙ 8. ἀοὈΘΙΠ 5. ΡΆΓΟΘΓΘ σοδηἀα! Ζαπιίθυ. 
δυρ γί ι5 οὐ πὶ αἰ χίββοὶ : ε Απμπ|8. ἀϊοία τη 681, πο δ Π γΆ 5; οθ0 δυίθιη ἀἶοο, 5 4{}5 ν᾽ ἀογὶε πρ!ΐθγοιι 
δὰ σοποιρίδοσ πη) Θ4Π|, 78Π) ἸΠΟΘΟΙΝΔ1115. 651 8 ὴ} ἴῃ ΘΟΤΙῈ 550} » ρυδὶ ἔμ. νϑῦθα διδίίμ δυϊυηχίι : « 5 
ὑεχίογ ΘΟ] 8 (0118, Ὑ6] Πι8Π05 50 Ὁ} ΖΔ νοὶ! (ὁ, ν Οϑίθπιίθῃ5 4υοιίαπι ἀ6 {|| τἸποιπὈγὶ5. βοάπα 4} ΖΔ η 1} 0018 
Ιοφυθναιιγ αὐτὸ δ ἰπῖτα μ05. Ργορι δα νου ΠΙα165 ΔΗ ἢ: ἜΧΡΟΒΌΪΠ 15 1] 6586. 0 πα 9} ΖΘ {18 τη ΘΠΊΌΓΩ. 
Ηϊε δυΐεπι σαπὶ ἀἰχ ββοὶ : ε Υ5 ἤνιπο ἃ ΒοΔΠ44|15; ΠδΟΈ556 δδὶ ΘΗΪΠῚ ὙΠ Ὁ δοδηθα ἃ : 566. Υὰ: ΡῸΓ θαι 

ττ τ. χα, 91. 19 ΜαιΠῆ. χυηῖ, 8. 51 (ογ΄ χει, 91. 

(60) Μὴ γ»ομίσῃς δὲ φύσει τινὰς, καὶ ἐκ κα- (, 5ἰισπαπὶ ἰδῆς, « Ου θαι} (ἢ ἃ πουΐβ, οἶνα θοηὶ 
τασχευῆς τὰ σχάνδαλα εἶναι ἀνθρώπους ζη- Βινθ ΠΙΆ]. ἸΏΘΓᾺ πεούβϑί μι ἢ, » Δρργοθδνα δι 6ι 
τοῦντα. δ οῖι5. ἰπίογρ.: ε Νὸ ρυΐο5 'π παίυνα ἰίχυὰ, Ὑποσάον, Ιδοζα ἴμ ||}. “μαει. Οἠτίδί. εἰ ἐμ Δάποι. 
το ἴῃ δα θβιμ τα οθ8ὺ δεληήδϊα ητ ΠΟΙ π65 4π- πια). ἐπ Νουῖπι Τοδιανιόπιιπ, ἀαδᾶηι ἃ ΔΝ ἸοΙο οἱ 
ΤᾺΣ μεν 4005 ορο ομίιγ, ν ΠΤ σα δῖ, τινά, φυοὰ ρθγτ. μαι Π6γὸ ἰγϑ πε, οἱ ἃ σα! νη ργοραρϑίδηι ΠνΆ15}}. 
ὕποι δά σχάνζαλα, οἱ ναγὰᾷ ἰδειῖο οϑ᾽. ϑ᾽π 1ερ]8 τς. Αἱ ὅδ) ἀϑιηηανὶ! σοπεο πη Τυϊ δι πι τ 8655. ΥἹ, 
νάς, ἀυοιὶ τπΐπι5 τι ἢ} ργουδίιν, Να!ομἰδον,. ομ, Ο : « 5ὲ 4τ|5 ΔΙΧΘΥῚ ΠΟΙ 6558. ἴῃ ροιεδβίδια ΠΟ - 
υἱαψαο, ἀ!ΠΠογπηηυ δ οὐ πάθη) βθοί πομΐθαπι ματος. πΝ5 νᾺ8. δυΔ8. ΠΙΔΪΔ8 ἴδσογο .. 9... ΔΗ ΘΗΝ 
δῖ) Θγίξοηοβ (οι ρον, 40 χοϊχοὺς ΠΟΙἾπὸ5, ἃ] 5ἰῖ,» Ἠυετιῦϑ. 
εχἰ πὶ σοη 05. ἃ [)00. οἱ ἀαδβιίπδιο5. 6556. ροῦβια- (57) ὐάοχ ορία9, ἀλλήλοις εἰπεῖν. 
δ πα οῦαπι. Αἱ να αὐ θ΄ τς 4ιθην ἰὐδοῖα- (88) Εἰ δέ τις ἐν τῷ δίῳ σώματι τῶν συναγω- 
ἡγ5 Δ δια] ἰθου πὶ οἰ σαμεν 5886 οἱ λουπδ ρθιῸ- γῶν, εἰς. Οὐξεμθ5. ἢ .}}}}. 2. ἐμ απο. ᾿ « ΡῸΓ μη 6 
ΓαΥϊὶ ΟΠ ενβοβίοιιαβ. Υ16. ἰιοπὶ Βγύσοι ὁπαντγαϊος ΟΥο Θιἰοοθμυ ἀυυιποο 5ροιδα ( γ5ι} ἀιϑ οεὶ 
πεῖν, Ἐυμγννίιη οἱ ΤἼΘΟρΠ γ] οίαπ, ἐοἀ ἀπι6 οἴ μ65 Ἐν οΙδβία, οαἰαη} 5.1 ΘΟΓρυβ 6}}18. δί πιο γα. δ᾽ ΟΡ 
ἈΠΙΡΙ οἰ αῃ ἐπὶ ἔνμο. ιχ, Πἰυ νὰ: ε Νοῖ ροία8 ἶσον δυι 5 Βροιδὶ τ γὰ ποι! αγὶ, ΕΟ ΘϑῖοΡ ΠΟΙ} Ὡ 
ἡνία Θδοὰπι πο δ ϊτ, φυὶ ἀ4ι οπιπίυυ5. ΝῸπ μυϊὸ5 ἀἰοί ἱπίο ! Πφο. [ἢ ἀιῖυ5 βίοαι 561 δἰ χυ αοΐ ἀΐσυι- 
ἀΐοθγα ηαΐα πο αἱ ν τὰ Ὀοπυπὶ [ΔΘΘΓΟ, ἅπ|6 αυὸπὶ ρο- ἴὰγ Οὐ}, ργῸ ᾿μ1Πἰσόμῖ δ 5:6 ἀμ} 0 46 50 ΗΕ 
δι: θομι μη οἱ πγδί πη, υ ΠΟ ἐσ πεσοϑδηδις ΟΝ ΠῚ ᾿ἰΒΜΝΠΠ6 ; οἱ 4}}} δι! γα 5, ΡΓῸ δι ἰομο νοῦ 0 ἀοοιγί μα; 
ἰυυτῃ οθ5εῖ, 56ι] νοϊυπίδγίαπι. Μα η. οπΐπι ἐοίεγι. 4}} πτϑὴ 1:5 ργῸ ᾿οπὶβ. ρου 8, γο ἐσ] οϑίϑαο τε - 
ἰμ!εγ δὰ π 4 ἐχ δ δϑδίιϑιο ἰμν 15. ΔΙῸ}! δον δὲς. 5.6 115; [18 σα οἱ 41} 41} ξοινδ ο5 Δρρυϊδηίιγ, » 
Ἰμΐ6Γ θατη 4υΐ ἐχ νοϊυπίαιο απο θΌπι}} ὁδί ΟΠ ̓ ς Ὁ γιμε ἴϊξπι ΠΙογοπγπηυη, οἱ δοδηποιι ΟΠ γβοβιομμι 
ἷ τῷ ἰμνιὰ5. ἤος ἃμ0, (ἰεροηϑαιῖο 1] ογοά τα δον}. 18 ἐπ ΜαιΠίιαιπι, ἰν. - 

ὅ0. ὁ δἱ γοίυμβ, ιηογοοάθιῃ ἤαῦυδο. » Εἰ ἰδ πιο ργορο- 



4159 ΟΚΙΟΕΝΙΒ {1 

αἷδι : Ἰοπφα Τυΐρρα 8αιῖα5 6βὲ ἰῃ νἱίδπι ἱηρτγοιὶ γοὶϊ- ἃ γὰρ πολλῷ βέλτιον ἐλθεῖν εἰς τὴν ζονὴν τὸ λοιπὸν 

4αυπι εοτρυβ, ροδ βοαπόδίαπι ργθῦδι6, νοὶ πδπὰ σῶμα, λεῖπον τῷ σχανδαλίσαντι ποδὶ, ἣ τῇ σχανῦαλι- 

τη {Ππ|πὶ, 4αληι ΡῈ ὑπίνογβιπιὶ ΘΟΤΡΙ5 ργορᾶραί6 σάσῃ χειρὶ, ἤπερ διαδοθέντος τοῦ σχανδάλου ἐπὶ ὅλον 

βοδπάδιο, παἰμὶ ἐΠππὰ ἴῃ ροποππαπὶ ἰσπὶβ ἀυοῦυ8 τὸ σῶμα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς μετὰ 

Ῥοάΐθυ5, ἀσαθυδν πηδηΐθαβ ἱπειγυσίαπι. ϑ᾽μΝΠ16Γ τῶν δύο ποδῶν, ἢ τῶν δύο χειρῶν. Οὕτω δὲ χαλὸν 
Ῥπα δϑὲ βὶ αυὶ ιοιῖαβ Θογρογὶβ οουϊυβ 6886 ροία!ῖ, μὲν τὸν δυνηθέντα γενέσθαι ὀφθαλμὸν τοῦ ὅλου σύμα- 

ἀΐξηαπι 86 ργωνοὶ (πγίδιο, δί ἰοῖο οογροῦγα; νοιὰπι- τὸς ἄξιον εἶναι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ὅλου σώματος" εἰ 
1λπιοη 5ἱ οουϊαπι μυπς ἰΐα πιυϊανῖ ΔΙ φαδπὰο σοπιπ-ὀ μέντοι μεταδάλοι ποτὲ ὁ τοιοῦτος ὀφθαλμὸς εἰς τὸ 

εἶϊ, ὧὐ τοιῖυ8 οογροτγὶβ ϑοαπάδλϊυπι ἢδί, 541{π|8 ογὶ(ί γενέσθαι αὐτὸν σχάνδαλον τοῦ ὅλου σώματος, χαλὸν 
δγυΐϊυπη δαπι οχίγα (Οἰμπι ΘΟΓΡ᾿8 Ὀγο  ΐοαγ, εἰ ὁο}]0 αὐτὸν ἐξελόντα ἔξω βαλεῖν τοῦ σώματος ὅλου, χαὶ χω- 
ΒΟ. τοϊϊᾳυυπι ΘΟΡρι5 ογυδϑίιπι δα πὶ οοηβεαι, ρὶς ἐχείνου τοῦ ὀφθαλμοῦ σωθῆναι τὸ λοιπὸν σῶμα, 

4υδπιὶ οἰπὶ ἴρ80 οουϊο, ἀμΐνογϑο σογρογα ἰΔυθίδοιαίυ, ἣ μετ᾽ αὐτοῦ ὅλου βεθλαμμένου τοῦ σώματος, βληϊῆ- 
ἐπ φεβθηηδπὶ ἰβι8. τΟἴμΠ ΘΟΓΡῸ5. ἱπηπλ 1. ΑΠπἰπ ναι ὅλον τὸ σῶμα (59) εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός᾽ 

δηΐπ), υἱ ἰἰὰ ἀΐοδιη, ἰποο απ! (δου 88 ρεοοαίί Γοα, δύναται γὰρ καὶ τὸ ἁμαρτητιχῶς μὲν (600), ἵν᾽ οὕτως 

Ρεοοδιΐ ἰΐαπι γᾶ υἱάθιαὶ [ΟΠ 88, πιᾶπ8 6886 ρο- ὀνομάσω, πορευτιχὸν τῆς ψυχῆς, ἁμαρτητιχῶς ἃ 

6581, δἱ ρὲ8 οὔ βίοῃ πὶ ργῷ 6 η8, δἰ 06 8}88 ; 4185 Β διορατιχὸν ἡ σχανδαλίζουσα εἶναι χεὶρ, καὶ ὁ σχᾶν- 

εοπθι οἰ} 18 68 ἀδροηθῦα, οἱ [15 οαγϑηίθπὶ ἰῃ νἰ8π δαλίζων ποῦς, χαὶ ὁ σχανδαλίξζων ὀφθαλμός ̓  ἅτινα 

ἰηφσγοαϊ, οἰαυάαπι νοῦ! ρταιῖ8, νοὶ πηι πὶ, ὙΕ] κρεῖττον ἀποδαλεῖν, χαὶ ἀποθέμενον αὐτὰ χωρὶς 

Ἰαβοαπι, 4υδπὶ [8 ργαάϊιατιν ἰοἰΐυ5 Δηΐπι ᾿δοίαγαπὶ αὐτῶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν͵ οἱονεὶ χωλὸν, ἣ χυλλὺν, 

ἴλοογα. ἤδπὶ χυοὰ δὰ διΐϊπιᾶπι βρβοίαϊ, θοπυπὶ 681 ἣ μονόμματον, ἢ μετ᾽ ἐχείνων τὴν ὅλην ἀπολέσαι ὑν- 

οἱ Βοδίαπη [(Δου]αίο {ΠΠ|Π|5 δά οριϊπηα αἰθράϊ6 υἱἱ. χήν. Ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς χαλὸν καὶ μαχάριον 

Οιυοά εἰ ΘΟΔ, υμΐυ5. πο ῖβ ργΌρίεν δἰΐψυδίη ὀδιβὰπ] ἐπὶ τοῖς βελτίδτοις χρῆσθαι τῇ δυνάμει αὐτῆς εἰ δὲ 

ποίαγα (δοϊεθα 65ι, ὀρ! } 58. θ8ὲ υδι {Π|Π8 ρτς. μέλλομεν διά τινα μίαν ἀπολέσθαι, αἱρετώτερον ἀπν- 

νατὶ, ὧἱ οὑπὶ 4}}|5. ΓΔου Πα  ἰ5 δαϊυϊοπι οοηδευα- ὄαλεῖν τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ἵνα μετὰ. τῶν ἄλλων δυνά- 

ΤΏΓ. μεων σωθῶμεν. 
45. [Π|Ξ οἰΐαπι υογθῖ8 αἱ ροβϑυμηι18 ἴῃ 608 αυἱ Δυνατὸν δὲ τοῖς ῥητοῖς τούτοις χρήσασθαι χαὶ ἐπὶ 

προερβϑίμἀΐπα να] Δ6 συη) ποι! βιιμΐ, οἱ γϑιυτἱ ἤοπ- τῶν οἰχειοτάτων, καὶ ὡσπερεὶ μελῶν ἡμῶν, διὰ τὴν 

γα ποβίγα δι ῖ ; οὕ} ρΓΟρίοι πιᾶσηδιὴ σοη ἡ ο10- πολλὴν οἰχειότητα, εἴτε συγγενιχὴν εἴτε ἔχ τινος σὺν" 

ΠΕΙΗ δίνο ζεῃοΓὶ5, δῖ γ6 ἐχ 8}}48, υἱ [18 ἀἰοαπι, διιϊοῖ- ηθείας, ἵν᾿ οὕτως ὀνομάσω, φιλικῆς,, μελῶν ἡμῶν 

εἶα: οομδυσιυἀΐπ8 οὐίϑπι τβ ΘΙ γα Πποϑίγα Θχ βεἰπιθη- νενομισμένων, ὧν οὐ χρὴ φείσασθαι τὴν ψυχὴν ἡμῶν 

ἱὰγ, φυΐθει5 τη ἢ }6 ραγοθιά αν ὁδὶ, οὐ} ΔΗ ΪπΊὰ ΠῚ “ βλαπτόντων. Ἐχχόψωμεν γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὡς χεῖρα 

μοβίγδηι οβοιάυηι. Ριοἰἀλι 5 εηΐα ἰἀπαυδπι ἢ4- (01), ἢ πόδα, ἣ ὀφθαλμὸν, πατέρα ἣ μητέρα τὰ ἕναν. 

ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

νϑηΐυηί, » νἱἀοἰ σοί ΠΟ πα 6 ἢ}, δίδει δι 0} αὶι : «51 τηᾶπι18 τὰ. ΥὙ6] ρ68 ἰθ.8, νοὶ Οοι]ὰ5 ἴυυ5 φοαπ ας 
Ζάνενὶ 16 : » οϑίθιν θι})5 "οἶδ ΠΟ (δ πηι Ὀγὶ5 δε μ α ἰχδηιἰθυ5 4 1185. διιηΐ ἱπι γᾷ π05 Ἰοχυίϊίαγ, 504 ἐἐ 
ΒΟ ἢ ν}8 40} δι πὲ δχιγᾶ 05 ρογ ποι 65. 81 μ08, [18 ΜΓ μιν ΆΠ08, 11 ραίίο8, δ οοι} αἰ βεϊπηθηιαν εγδεὰ 
εἰναι δι18 οοηαμοι!. Εἰ νθνα φυθάδιη δεδάμ!ὰ δχ ποθ ᾿ρ5ὶ8 ποβομμΓ : δίοαϊ ἂἱΐ Ζλοοῦυς ἰπ Ερίδιοία 
δυδ : « ἴδει) ΠΘΙΠἾΠΘΙῺ ἰθηἴαΐ, 560 ἀπ βαυΐδῳι6 Τοπίδίιν" ἐπ ΘΟΠΟῸΡ 560} 15 5615. ν Θυςάαπι δα γλιιβθζυ5 

᾿τρηΐυπὶ,, γεὶ 4} δχίγαιιδἰϑ, νεῖ 8ἃ' ργοχίνἷβ, (6 48. ρΓ 56:8 ἰοα αἱ ΔΓ ΒΟΓΠΊΩ : οἱ "οι πὶ αὐϊάόπι ἐγαὶ υἱ 
Ἰδυάδθὶ 8 6886 οἱ οουϊυν, οἱ ἤβᾶμυϑν υἱ Π6 μοθ5ὶ} ὑιδι6 ἰσαγα ΘΟ 08 πιδηυΐ : « ποοοδϑαγία ὨΝΠνΐ ΠΟΙ 
68. » δὲ Δι} 16 }}} Δ 4115 ὁχ ἴοϊο ἘσεϊοϑίοΒ ΘσΟΓρΟΓΘ ν᾽ ἀδδίι" πηλΠ0}8. ΡγΟρίΘΓ ΔΙ 4ῦΘπι δοῖι}}}, ΘΟΠΥΟΓΘῸ5. Αυ|6Πὶ 
[δοῖυ5 Γυϑγὶῖ δον |Ζ81|8, οουϊυ5 ἀΐσαιὶ μα} αϑηνοάϊ πηϑηηὶ : ἐ προ ββαγία τη }}}} ἢ0ὴ 65, » οἱ οἴοθηϑ ργβοίμαὶ 
θ8π|, οἱ ρεἰ!δὶ ἃ 56. δ:᾽΄5 δοπυιη, 68 ει δἰ1 οἱ οϑρι! θοδίθμ, εἰ ροάθ65 18}} σαμί(α ἀἰρηΐ, μ᾿ 6 ροϑϑὶὶ σαρι 
ἦπιδίς ἀΐοόγθ ρα !εϑ : ες πΘΟΘββδγὶ τα} πῸη 6518.» δὲ 016} ἈΠ }5. [6111 1. Ε οἰοϑία μ68 βεϑιν διιπὶ 
ἰλαοίθηβ οογρουΐ υπίνογϑο, ἀἰσαὶ οαρυΐ [Ν}5ιη0αϊ μοι ἱ : « πδο ϑϑαν 5 π ] μ01) 65,» οἵ ργϑοί (δ π 5 γορεὶ δὶ οἰ 
ἃ 56. Με 8 681 ἐπίπη υἱ τοδί αν πη σΟΓρυ5 ἰῃιγαὶ ἴῃ νἱΐϑιω β'}6 ΤΠ] 1Ὸ δοδι 9 ]]Ζα πη, φυδιῃ ἰοίυμη οοΥΡ09 
ἘδοΙοβίεβ, πιοῦθθ βοιλπά δι! ΡῈ Οπλποδ οπγΓοηῖθ, ταϊιδίυγ ἰν φαἰνθμδαι. 51. θόμυμι φάθι δγαὶ αἱ {Π|6 {] 
(δοῖα5 ὁδί οουλι5, ἀΐξηυβ 6δεθὶ εαρὶα ΟἸ γἰδίο, οἱ ἕοιο δος  ἐβἰαβίϊοο σύγρογθ. 81 δυιΐθη) ΠΟ ΎΘΓΘΙ8 ΘΟ 5 
1116 ἰμβεῖυς [υδεῖ! δοδινδ! αν ΘΟΡμΟΥΙ ἀμ ΐνεγβο, οϊοίαϊαν ὀσυ! 8 5οα ἀ8}}2Δη8., δἰ δχίγα ὁπῃ6. ΘΟΓΡῸΒ οτρεὶ- 
Ἰδίυγ, υἱ δἰπθ ἢ}]υ οουΐο τοϑί μιιην σογρυ5 βαϊνοίαν, 1ὰδπη} οἰππ {Π|0 οου]ο ἀοθ δι ἰοϊδιη Ἐςο]οβίδηι ταἰμὶ 
ἰῃ ροποηηδπι, ἐμ ΘΠὈγαίαπι νυ ἰο! θα. ρὸγ οουΐϊαι παίειν. ΟΠ Γίϑίιι πὰ δυίθιη ΕΟ δα σαρυΐ 6556, ΠΟῊ ἐξθν 
504 Αροϑίο 5 ἱπιθ!!οχὶ τ. δδσογάοιοβ δυιίσηλ γ8 010} 0.110 ροβϑαηὶ ἀἰοἱ Εροϊαβῖθ οουΐϊυ5, φυσι ίδιῃ οἱ ϑρθζυ- 
Ἰδῖθγοϑ μι υθι υΓ : ἀϊδοοιὶ δυϊοι οὐβίογί ιν ΜΝ} 1510} πιϑι8. ΠΌΟΙΪΔΙ ΡῈΓ 608 Οροιὰ βρί γι 4! 18 μΠΙνΕΓΕ, 
δογυπίαν : ρομιυπὶ ἀυΐθι 6686 ρ6.65 ΕροΙαδίας : φαΐ θυ5. Ομ 5 ράΓΟΘΓ πη οροΓίθί, 5ἱ βοδηάδίυπι Βρκὸ- 
δἰ (ἀϑεῖμὶ [2ει]. : 

25. Ῥοδδβυπιυδ δυίθπι ἰοῦ ἰδχία 01] οἰΐαηὶ ἀδ ἀοιμεβιῖς 8 ποϑινΐ8, δὲ αιιαϑὶ πηθι δγῚ8. ἰΐὰ μ0}}15 αἰ! θοι]0.Ὁ 
οομ ποι δ, δίνο ραγουτθυδ, βδίνα δπηεἷδ φυδιδιι [Δ}}ΠἸΑγιίαι ἀἢΠ6ς 018, ααΐθὰ8 ράγοογθ ἤοὴ ορουιεῖ Δ}, 

φ 

(59) Οοάεχ Ἀορίυβ, ὅλον βεθλαμμένον τὸ σῶμα. τίσας διὰ τὸ πραχτιχόν. [Δ {6 δἷς Ἰοσυπὶ Βμπης 
(00) Δύναται γὰρ τὸ ἁμαρτητικῶς μέν, ἐἰον γὰς ἐὰν πνοδ, υθ88 : ἐρερως ᾿ἈΑΡΡΡῚ τὸ ἀἁμαρτητι- 

(8 ἱπίεγργ. : « Ροιεβί (Άπιδιι εἰ δἷο ἐμ1 6 }}18], αἱ δοίθα χῶς μὲν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, πραχτιχὸν τῆςς ψυχῆϊν 
Δ πλᾶΣ ΡΟ ΘΟΔΝ.8, Π)Ώ ΜΝ 115 ἰπ[6]Πσαταν', Οἱ Ἰπούδβιϑ δ} - χαὶ τὸ ἁμαρτητιχῶς πορευτιχὸν τῆς Ψυχῇς, εἰζ 
τη:8 ῬΘΟΟΔΠ 5, Ρ65, 6ἱ νἶϑι18 ΔΠῚ πιθΒ ῬΘΟΟ8Π5, ΟΟου 8.» Πυετιυὶ. 
Ὃ σχανδαλίζων ὀφθαλμός, τεϑροπάεὶ τῷ διορατιχῷ- (61) Ἐχχόψωμεν γὰρ ἀ:" ἑαυτῶν ὡς χεῖρα, εἰς. 
ποῦς, τῷ πορευτιχῷ " χείρ νδγὸ πἴμ}}] μαθοὶ δὰ φιοὰ ΤΙιοορμ!ιι5. Αἰ οοοπυκ, ἤιδήας ἐκ Μαιμ. ν, 3), 
ΓΟ[οΡ θΟΒ511 : βιργὰ ἰᾶπιοη ἰά Ἰορίταν : Εἰ δέ τις χεὶρ αρίδινι5, ἐρίδι. ὅ, αὐ διυπιρτοπίαν. σολίτα ΔΟΥΔΙΜΙΝΝ 



«ἴα τῇ θεοσεδείᾳ ἡμᾶς πράττειν θέλοντα: " χαὶ υἱὸν, 
Ὦ θυγατέρα τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἀφιστάντας ἡμᾶς τῆς 

ἜἘχχλησίας τοῦ Χριστοῦ, χαὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. 

᾿Αλλὰ χἂν γυνὴ ἡ ἐν χόλπῳ, ἢ φίλος ὁ ἴσος τῆς ψυχῆς 

σχάνβδαλα ἡμῶν γίνωντα!, μὴ φεισώμεθα, ἀλλὰ ἐχχό- 

ψαντες αὐτοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν, βάλωμεν ἔξω τῆς ψυχῆς 
ἡμῶν, ὡς οὐχ οἰχείους, ἀλλὰ πολεμίους ἡ κῶν τῇ σω- 

τηρίχ᾽ ὅστις γὰρ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα, ἣ τὴν μη- 

τέρα (02), χαὶ τὰ ἐπιφερόμενα, ὅτε καιρός ἐστιν αὐτὰ 

Εἰσεῖν, ὡς πολέμια χαὶ ἐπίδουλα, ἵνα δυνηθῇ χερξτ',- 

σαι Χριστὸν, οὗτος οὐχ ἔστιν ἄξιος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ" 

χαὶ ἐπὶ τούτων τέ ἐστιν εἰπεῖν, ὅτ: ἐχ περιστάσεως 

οἱονεὶ χωλός τις σώζεται ἀπολέσας πόδα, φέρε εἰπεῖν 

τὸν ἀδελφὸν, χαὶ μόνος χληρονομῶν τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ, καὶ χυλλὸς σώξεται, μὴ σωξομένου αὐτῷ τοῦ 
“πατρὸς, ἀλλ᾽ ἐχείνων μὲν ἀπολλυμένων, αὐτοῦ δὲ χω- 
ριζομένου ἐχείνων, ἵνα μόνος τύχῃ τῶν μαχαρισμῶν" 

οὕτω δὲ χαὶ μονόμματός τις σώζεται, τὸν ὀφθαλμὸν 

«ἧς ἑαυτοῦ οἰχίας ἐχχόψας, τὴν γαμετὴν πορνεύσα- 

σαν, ἵνα μὴ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχων ἀπέλθῃ εἰς τὴν γέεν- 

νᾶν τοῦ πυρός. 

« Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μιχρῶν τού- 
των. » Δοχεῖ μοι, ὅτι ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις σώ- 

μασίν ἔστι μεγέθη διάφορα, ὥς τινας μὲν εἶναι μι- 

χροὺς, ἑτέρους δὲ μεγάλους, καὶ ἄλλους μεταξύ " καὶ 

πάλιν εἶναι μιχρῶν διαφορὰς ἐπὶ πλεῖον ἢ ἔλαττον 

ὄντων μιχρῶν, ὁμοίως χαὶ μεγάλων, χαὶ τῶν μεταξύ" 

οὕτως καὶ ἐν ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς ἐστί τινα 

χαρακτηρίζοντα τὴν μιχρότητα αὑτῶν, χαὶ ἄλλα τὴν, 

ἵν᾽ οὕτω; εἴπω, μεγαλειότητα (65), καὶ ἁπαξαπλῶς, ιν 

ἀνάλογον τοῖς σωματιχοῖς, τὴν μεταξύτητα. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ 

μὲν τῶν σωμάτων οὐ παρὰ τὴν αἰτίαν τοῦ ἀνθρώπον, 

ΟἙΟΟἾΜΕΝΤ.Ο ΙΝ ΜΑΤΤΗΒῸΜ ΤΟΥ5 ΧΗ Ι. 1164 

Α παπὶ, γ6] μοίοιη, νοὶ οσυ αι, 516 βλίγοπι, πηδίγοπι- 
γ6, ουἱιαΐ ἃς ρῥἱοίαι! σοΟπίγαρί 08 (ἌςοΓ8 νοϊθιίοβ; 

οὐ ἤϊαιη, νοὶ ΠΙΐαπν, 40} π05 ἃ ({ιῖδι! Ειο οϑὶδ, 

ἘΠ ασνα ἀπιόγα ἃνθγίαογο θΓῸ ΥἹγ! πἰιαμειγ, Ουΐε 

οἰἰδιη 5' υχοῦ 4085 ἴῃ ϑἷπι ποϑίιῸ ουῦαὶ, νοὶ διμίοιβ 

4υδη) δηΐη0 ΘΟΠΙΓᾺ ΟἰδιῸ ΠῚ ἰΔθαπιυ5., βοϑη δία 

Ποϑίγα οἰϊοϊδηΐυγ, οἷδ ΠῸΠ ῬΔΓΟΔΠΊΠ8, 56 ἃ π0}"}8 

Ριροϊἀδη 8, ὑἱροῖα βαῖυλὶ ΠΟβιΓδ ΠῸ) ΔΠ 008, 86 

Βοβίθβ, ἐσ δηΐπιὸ ἀδρο! πηι ; {υίΐίϑυ!θ δπὶπὶ ΠῸΩ 

οὐἷι ραίγοιι, οἱ ππδίγοπι, οἱ αυκ: δ είπηίαν, χαδηθο 

ἰδπαυδη) ἢοϑί65 οἱ ἰΠ 51 ἰδ! 0.68 οὐἶο Πα θη αὶ δαηΐ, 

αἱ Οἰηγίδίσν Ἰαογαῦὶ ροβϑὶ!, 5. ΕἸἰο Ποῖ Ππδυάαυᾶ- 

4ιλπὶ ἀΐβηυ5 68. '5 : οἱ ΒΡ 1118. ἀϊεὶ ροίθϑι,, νεἰεὶ 

εἰδυάυτη 4] 4ιθ πη, ἃ οἰγουπιϑίϑι 108 πι8}15 ΠΙΒΟΓΑγί, 

εὐπὶ μού οπ) ἃπιϊπῖ!, [Γαίγοαι υϑγὶ βγαϊα., οἱ 5018 

[ τοροὶ θεῖ μεγοάϊδίεπι δι{Π{ ; δὲ γα! απὶ αὐϊρίΞεὶ 58- 
Ἰυΐοην, δ! π} ραῖογ ἢ] 5 δα Ἔχοὶϊι ; 5οά ρογευμ {Π}, 
ἴρ86 νΘΡῸ βαραγαῖον 40 ᾿ϊ5., "! Ὀδδιἀἀΐηαπὶ οοη86- 

ᾳυλίαγ. [μυΒ6ι15 ραγίιοΓ δ᾽ ηαΐβ δά ϑϑ)ε πὶ ραγνθηὶὶ, 

οὐπὶ ἀοπηιδ δὺς οουΐτπὶ Θχϑου ρὶ!, σΟη 361 ΠΟΠΊρα 

βυϑη δ] 6 γ]} γθῶπ), "6 ἀυσῦυ5 ὁου}}8 ἰπίοσοι «Πθυΐ 
« ἴα φεοιδημδιη ἰξπί8. 

ΘΟϑ 30. « Υἱάδιο πα σοπιθιθηδεῖ5 αθπὶ δχ μἷ5 ρὰ- 

5}}}18 15,» Θυειθαδηνούππι ΠΟΠπλΐ μα" ΠΟΓρΡΟΓΔ ᾿πασηὶ- 

ιυάΐηα ἰπίεγ 56 ἀἰονυμ, [8 αἱ ρᾶτνὶ βδἰπὶ ποημ}}}, 

Ῥγοσοτὶ 41}, ΑἸϊὶ ἱμιογιβοϊ! ; δὲ ραγνὶ συγβὺβ διὶ- 

Ευϊίλι6 ἀΐδεγαροηι, οὑπὶ μ]08. πΐπαιβνα ραγνὶ βἰμΐ ; 

δ πη ΠΡ Ῥγοςογὶ, οἱ πιδάΐδ πηαρηϊ 6 ργι εὶς 

Ῥατγὶ πιοάο αυάλπι ἰποβδα οι πὰπι δι ἐιη 8 ταϊμὶ 
υἱάδηϊυνγ, αυδ μαγυϊἀΐοπι δοότιπι, δίηιια δἰΐα ἰάθη 

αυδ, υἱ ἰϊὰ ὀΐοσαιη, τπασηϊυἀΐποπι, οἱ ῥΙΔῃ6 σΟΓρο-- 
Ταπὶ ἰηϑιαγ, πηθ ἸΟοΥν Διοπ ὀχρτιπηδηϊ οἱ ἀϊδιϊρυδι, 

Ουοἀά δυιϊεπὶ Δι} σογρογὰ ρογιίποι, ἤθη δὺ ποπιπίθυ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΠΡΙΕΤΑΤΙΟ. 

ποξίγο ποοοηιθι8. Ῥγοϊ ἀπλ8 ἜΡᾷῸ ἃ ΠΟ 8. 4085] πηδηυπι, ν6] ρούεπι, ν6] οου απ), ρδίγοπη δὺϊ πιδίγεπι 
το θπίοβ πΠ05 ἌβΕΓΘ σοπίγαγία ρἰοίδιϊ, δυΐ Πίϊιπι γε} ΠΠ πὶ, αὖ, φυδληῖιπι 8.1 86, (ϑοῖυμ! πΠ05 γεοοάεγα 80 
Ἐνοϊεβἰα Ὠεὶ, εἴ ἃ ΟὨγίβεὶ ἀϊδοϊον 6. 560 οἱ 58] ὕχοῦ σγοιη!ΐ ποϑβιγί, νοὶ απ εἰ ΠΠΔΠἾ ΠΊ68, [Δειὶ [ἀδνΐης δο2ῃ- 
ἀδὶδ ποῦὶβ, ργοϊἀαπηυβ 608 δὖ δηϊ πιὰ "οϑίγα, {81 01) ΔΙΠΙΩΟΒ, 86ι] Δἀνουβαγο8 Ποϑίγϑβ 5.}1}}}8. ρυὶ [||] 
ποη οὐογίξ ρϑίγοπ), αὐ ΠηΔίγαπ), » εἰ οὐ 6ΓἉ, ἀπ δηη0 (θη ρυ8 [υοτῖς 6085 οὐἶγὰ ηυδϑί διἰνεγεδγίοβ οἐ ποιά ϊα- 
ἴοτγεβ, αἱ ΟΠ δίιιπι ἰυσγαπιμ}", ᾿ΐ 6 Ὠ0ἢ 68. ἀΐσηι8 ΕἾ Πο θὲ] : οἱ ἰϑεῖκ 681 ἀἴοεγο, «υοηίδιη οἰδινή 5 5] ναῖιΓ 

4υἱ ρεγαϊαϊε ρεάεπι, ἰὰ 6δι [γϑιγεπν, εἰ βοίιιδ ἰμδεγοά ἀπ γερπυπὶ θεῖ βαίνδίηγ. Εἰ βίου! βιμθ μϑμα 4118 58]- 
Ὑδίυνγ ρογάθηβ ρϑίγοιῃν ναὶ "ηδΊγοπλ, αἱ {||8 ρογευμι18 5003 Βαἰ νδίυγ : εἰς οἱ δίῃ θοῦ !ο 4ιὶ ΒΆΪνδίαΓ ργθ- 
οἰάδπη8 οαιἶπὶ 5 ΠΊ ἃ 86, [ 651, σοΠ  ακοπὶ ΓΟΓηϊ Δ πίθπι, τ ἢ6 ἐὐπὶ (81 θου}0 ἀτι08 ὁου108 Δ υ ΘΠ 8 ἰηίγεῖ 
ἰπ ἴζπαπι. Ροϊδδί δίοπὶ εἰ βἷς ἐπιο! οὶ, οἱ Ἀεῖυ5. δι} π|88 ρΕΟΟΔΠ5, Πλ8}}08 ἱπι6 }ΠἸσατι : οἱ ̓ ποα 5508 3Π|1η85 
ῬοοοΆΠ5, Ρ68 : δἰ Υἶδβιι8 ἈΠ Π|25 ρΘΟΟΏ15, ΘΟΌ 5. : 4108 ΦροΓίεἱ ργβοίἀθγ 8[ βοαμάδ]υμι (Δείαηι. ΕΓΘ]υ πίον 
ὁπίτη ἰρβᾶ ορογᾶ ΠΊΘΙΠΌΓΟΓΙΠΠ ΡΓῸ πΊ6π}}}}8 ἰπ ϑοιρίιγα ΡοηυηίιΓ, αὐυαὶε 681 {ΠΠὰ : « Εἰ 10}} πράπ}8 ΠΊΘΏ5 
δὲ πιαιύδλια ἴῃ : » Π01)) ἰρβᾶβ Ἰηϑῆυβ., δ6] Οροιἃ Τ4ΙΠ 01) 1οΠ]ΠἸπλὺ8 84. πιδμάδία |)εὶ, φαδηιο [λοΐπην5 
ορόγὰ ἀἷρπα 60. Εἰ « 24 [6 ἰθνανΐ οου]05 πη605, » ΠΟΙ) ΘΟυ]08 ἰβίοϑ, 864 πιθῃίθιη 40 ῬῈΓ θο.}08 Υἱάεί. 
Ἰΐδπι : « Οοπηγοῦι ροάε8 πιὲο8 ἰῃ (65ἘΠ 8 π|ἃ τ08, » ΟῚ ΡΘ(ε8, δθ πιοίυ8 ΔηΪπηᾶ συηνεγί μιν 84 (65Επποηϊἃ 
θεῖ, φυδπύο σαρογίπηιβ νε}]ὰ σομνθγβανὶ βθοιμμί τὴ θέμπ. Θ008. Οπιη68, ἰώ 6δι, γεὶ νἴϑιιἢ), ναὶ δοίιμν, γεὶ 
ποσδϑυπι, ὁρογίοι δυβείπάθγα δὶ Γμδυς μμ.}}ν αἱ εἰπὸ {115 1 δ  ὁπγμ5 ἴα νἰίΔῖ ποη (Δοἰδιὁ8 αυοιὶ νοϊυηνυ8, 
ἀὰπὶ 01 ἰπ ΓΘ η 118. 1 ἔρηοηι [ἀοίοι6 5 ρΙΌρΓΙΔ8 νοὶ υπίδ(68. Ει ρεϊθπ αυΐάδπη Ρελία ὁδὶ Γὸβ Ἀ}} ΟΠπιηΐ 560 ὰ- 
ὅδ Δρδίϊμογα, αὐ πα] νίτιασ. δἰίπνο ςοιμργοιομάδίαγ ἴῃ πναΐο, 806. Ομ μΐθὰ8 αἱδίπαγ θομΐ5.. 8:16 δπΐτ οὐ 
ἀποῦιβ ροΐι5, οὲ ἀυδῦυδ πηαμΐθι5, οἱ ἀποι8. ΘΟ} 15. δι ηλα: οΟΠΡΟΥ δι ἰπιγαθίμνι8. ἴῃ υἱταπν ϑίεγηδηι. 
81 δυΐδηὶ [υἱιταπὶ 65. πνα}6 υἱθηιθ8 ιιδάδπη) Υἱγίιίο γα: ραν Γὸ μΥΌΡΙΘΓ Π]Δ ἢ}, πι6! 8 6ϑι ργϑοίάδτο, ἰά 6δὶ, 
τόρεί!εγα υϑὰπι Υἱγίατ!8. ἢ] 5 8οα πα 4 1ζϑμε18, φυληι αἱ ουη. γο 15. νἱντα 8 ρογθδαιαβ ἰῃ ἰο10. ᾿ 

90. ε Υἱάεῖα πι σοηίθπηπδι 8 ἀμ ἀὲ Ραμ} 5 πεῖ. θίοο δ 1 νΟ ἷβ, αυοηΐδπι ἀηΜ6}} δργαπὶ ἰῃ οοὶϊα 
δοΠΊροΓ νἱάθιι ἐδοίεπι Ρα γα ἡνεὶ φυὶ ἴι (15 δῖ. » Ρυιθαιη νἱάθϑιπδ5 4] δυμι Ῥυ 51} αα ΒΒ ποπ οροτίοι 
ἐοηίεπιπον8. Αὐθί γον Ἀυΐθι αυομηίδπι βίοι ἐπ συγροῦίθι5 ἀν Πεγθηἶα δδὲ, αἱ αὐ ΐάαπι δουιπὶ βίπι ρι 511 
[11] οὐΐδῖη πιδρηΐ, 4}}} γ γῸ 16! 00 Γ68 : 50 ἴῃ ἃ μα θυ5 Βυηὶ φυδράδιῃ μὰς. 188, 8185 ἀυ θτλ πηᾶϑια ϑθουπ- 

“4 1.06. χιν, 26. "" Μαι. χνηῖ, 10. 

Ηϊεγοπγπιυβ ἴω Μαμἢ. ν, 39, εἱ χνηι, 8, ΟΠ γγβοϑβίο- 
πα ἐπ ΔΙαπμαμηι ν, 39, οἱ χνηι, ὃ, Βγευὶδ ἐπατγα- 
“(ο, Απλϑίαϑιυβ Νίςϑι5 αυδ8ι. 60, ΤΙΙΘΟρ] Υ]αοῖυ8, 
εἰ Ευμιγιμία5 ἴῃ κι. ν, 23. Πυετιυϑ8. 

Ρατϑοι. ἀκ. ΧΕ]. 

(62) Οοάεχ Βεορίυβ, χαὶ τὴν μητέρα. 
(θ6) Τὴ»., ἵν᾽ οὕτως εἴπω. μεγα.Ἰειότητα. 1 α, 

Ἀ. Ποίω., τὴν οὕτως μεγαλότητα, νἱιΐο56. ἰρ. 

ΠῚ 
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᾿Ἰρϑὶβ, βο ἃ βϑην 5 γαιομα ρϑιμίοι, αἱ θ ον ΐϑ 16 ἃς. Α ἀλλὰ παρὰ τοὺς σπερματιχοὺς λόγους, ὁ μέν τις ἐστὶ 

Ρᾶτνυϑ, πιάσηυδ Πἷς, πο ϊοονῖ5. ἰδί6 ἢδι ; ἂἱ φυοδὰ 

Διί πηο5, ἰαπ {04 ποϑίγί δϑί γι εγ]}, τὰπιὶ οἱ (4118 

[λοϊπογα, Δ 6540 6 ΠΟΤῸ5 σι 5ᾶπ|) ἀδηΐ σα Γ ̓πϑρηι}5 

διἰαυ5, ράγνιιθνς δυδ δὶ, γ6ὶ δὰ πιθάΐδιη πηδϑηΐία- 
ἀΐπειη ρογιίηφαι ; οἱ ἰὼ ποϑέγα δἰ πὶ 6ϑὲ ροίοβίμιο, 

ν6} ργοιμόνοηάο ἰμ πιδρηϊυἀΐης, δἰδίαγαι ἰμογοπλθι- 

ἴαπιὶ οαρθγα ; νοὶ ποη ρτοπιονθπο, ρᾶγνιπὶ 6558. 
Εἰ 8ἰς ἐμίϑγργοίον αυοιὶ (6 ϑογναίοσο ἀϊοίαπι 6δι, φυὶ 
Ἰ ΠΔη8ΠῚ 4π0η 6 ΔΪ ΙΔ ΠῚ Αβ5᾽ΉΠρ5ὶ} : « 5688 ὕγο- 

Πείοθαι "5. ν Ομοπιαιπιοίι Θηΐπ] 6 Γαθι5 ἃ} τ} ῖ- 

ιὐἷο ἐἰθόγο ραπιοπι 5, υὰ δηΐμλϑ ἢΠΠΠι5 ᾿μΘγδη!, 

ΡΓΟσΟΒ505 ἴῃ βαρ !ἷα δγλὶ οἱ σγαι ἃ, ἰἰὰ δὲ ἴῃ δία- 

τὰτγὰ : οἵ ΑρΟΒΙο]05 ᾽δ : « όποο ΘΟΟΙΓΓΔΙΏΒ ΟΠΊΠ69 

ἴ νἱρὰπ) ραγίροίαη, ἴῃ τπθηϑυν αι «οἰδ 15. ΡΙΘηἶ- 

ἀἴη15 ΟἸνγῖ δι  ν νί για δηλ ονϑίίογα, θαυ ροῦ- 

[ἐούυτ, δδουπάυπι ἐμ ογ οὐ π) [νου ΐοηι ογθύεπ απ} 

οξί, φυὶ φᾶς μυιοΥΐ 5021 [Ὁ ΓΠΡ ργϑίογβ Γοϑ50.8, οἱ Υἱγ 

οναϑουῦῖι, οἱ ραογ ! α ἀθοϊονογιι, οἱ μαγίδοιαπι νἱνῖ 

βίδίιπι ρἰλπα {ποῦς Δϑϑοσυιι8 ᾽". Ῥαγὶ γαιομὸ 8}}- 

αὐλπὶ οἰΐδυν ϑρ᾽γἰι18}}15 5ιδιυγοΒ ΠΠΠΒΌΔΙΏ 6556 
Ρυϊαπάσπι 65ι, δι] φιιδὴιν ραγίθοιβϑὶ πὰ δπΐ μι Βοηι!- 

πυπὶ πιαρη! ἴσαι 0 ρόγνοι γα οἱ πᾶσ Πογὶ ροιοδί. 

Εο ἰκίιαν ρϑοῖο πλσοὶ αυοήαθ ΠῚ [Ἀ61} διιηιῖ, 4105 

1108. να πἶπ86 50 1ρ1}15. ριοὐΐιαπ) εϑί, ἴ58δς, εἰ Μογ- 

868, δἱ Φοδιι68, οἱ ἰρ50 ργῷ οπιηΐυι5 ΘΟ ϑογναίου: 
(6 ἢΠ1ο ὁπίπι ἐἰχῖι Οαυτῖοὶ "1 : « ΕΥ̓ πιαβηυϑ : » ρᾶΓ- 

ψυ]ὶ δυϊοπ), « πιοίο σοι} ἰηΔηί65, Γαι Ὶ 0 Π4}}}}6, δἰ 

ἀοϊο Ἰὰς ἐοπουρίβοσηίο5 8,» φυϊθ5 ἠυγὶ εἰς 1}}8 δὲ 

παγίς υυ5 ΟΡ δϑῖ, 40} ἃ}}) δῖ πηϑιμογδηίιγ, αἱ- 

οομΐς ἀδ νοοαιίοια ὁ φομεθυς ᾽᾽ : « Εἰ αἴδογοηί ἢ] 05 

"ὰ αἱπ|8, οἱ {ΠΠ|Δ5 βῦρον ΠΟ ΓῸ8 ρουαθυμὶ, οἱ 

δγυῃὶ γορο8. ΠΌΓΠ ταΐ, οἱ τοσίμα Θοτιιπι ἡμ γί 68 

τυ. » Ρτορίογοδ ἜΓρῸ δι ἰπιδύνεγιοβ δὰ ἰὰ ᾿ : ε Νᾷ 

δομ δ Π)η8115 ἀπ} 6 Ρ0 5118 30» ΔΏΠΟῺ ΘΟΓΙ ΠῚ δηροίὶ 

ἢ δυηὶ αυΐ ᾿05 ἴῃ δίῃ σογαμῖ, ροϑίᾳυλπι ΕΠ ἴλοιὶ 

βαμῃί, οἱ χυὶ Ἰναπιογῖ5. δἃ8. ρουδηΐ αι {ΠΠ|π|᾿ ἀρρεὶ- 

Ἰαηΐουγ ; οἱ οσὶϊπάδ μν}} φιιίοι δα πὶ αὶ ἀἰσηῖαν 

γϑξθ8, πυ γῖοο5. Δυΐοπι απ τοίη ηυπουραηίαγ, Εἰ 

βραχὺς καὶ μικρὸς, ὁ δὲ μέγας, ὁ δὲ μεταξύ " ἐπὶ δὲ 

τῶν ψυχῶν, χαὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, χαὶ αἱ τοιαίδε πράξεις, 

καὶ τὸ τοιοῦτον ἦθος τὴν αἰτίαν ἔχει τοῦ μέγαν τινὰ 
εἶναι, ἣ μιχρὸν, ἢ ἐν τοῖς μεταξὺ τυγχάνειν" χαὶ 
ἔστιν ἐχ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, ἤτοι προχόπτειν τῇ ἡλιχίᾳ (06) 

ἐπιδιδόντα εἰς μέγεθος, ἣ μὴ προχόπτοντα εἶναι βρα- 

χύν. Καὶ οὕτω γε ἀχούω περὶ τοῦ Σωτῆρος ἀναλα- 
θόντος ἀνθρωπίνην ψυχὴν, τό" « Ὁ Ἰησοῦς προέχο- 

πτεν. » Ὡς γὰρ ἐχ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἦν 

ἡ ἐν σοφίᾳ προχοπὴ καὶ χάριτι, οὕτω καὶ ἐν ἡλιχί:' 

χαὶ ὁ ᾿Απόστολος" « Μέχρι χαταντήσωμεν πά τες 

εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλιχίας τοῦ πληρώμα- 

τος τοῦ Χριστοῦ. » Καταντᾷν γὰρ εἰς ἄνδρα, χαὶ τοὺ- 

τὸν τέλειον, κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον νομιστέον τὸν 

Β διαδάντα τὰ τοῦ νηπίου, καὶ φθάσαντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα, 

χαὶ καταργήσαντα τὰ τοῦ νηπίου, καὶ ἁπαξαπλῶ; 

τελειώσαντα τὰ τοῦ ἀνδρός " οὕτω δ᾽ ὑποληπτέον εἶναί 

τι χαὶ μέτρον πνευματικῆς ἡλιχίας, ἐφ᾽ ὃ ἡ τελειο- 

τάτη δύναται φθάσαι ψυχὴ ἐχ τοῦ μεγαλύνειν τὸν 

Κύριον, καὶ μεγάλη γίνεσθαι. Οὕτως οὖν χαὶ μεγάλοι 

μὲν, περὶ ὧν τοῦτ᾽ ἀναγέγραπται, γεγόνασιν, Ἰσαὰκ. 

χαὶ Μωῦσῇς, καὶ Ἰωάννης, καὶ αὐτὸς ἐπὶ πᾶσιν ὁ Σω- 

τὴρ᾽ καὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ὁ Σωτὴρ εἶπε (6) τό" 

«Ἔσται μέγας" » μικροὶ δὲ, « τὰ ἀρτιγέννητα βρέφη, 

λογικὸν, ἄδολον γάλα ἐπιποθοῦντα, » οἵτινες χαὶ τῶν 

παρὰ τῷ Ἡσαῖᾳ λεγομένων τιθηνῶν δέονται χαὶ τρο- 

φῶν, λέγοντι περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν χλήσεως" « Καὶ 

ἄξουσι τοὺς υἱοὺς ἐν χόλπῳ, τὰς δὲ θυγατέρας ἐπὶ 

( τῶν ὥμων ἀροῦσι καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοί σου, 

αἱ δὲ ἄρχουσαι αὐτῶν τροφοί σου.» Ἐπιστήσεις οὖν 

διὰ ταῦτα καὶ τῷ « Μὴ κχκαταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 

μικρῶν, ν» μῆποτε οἱ ἄγγελοι αὐτῶν οἱ ἄγοντες αὐτούς 

εἰσιν ἐν χόλπῳ, ἐπὰν ὦσιν υἱοὶ, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν 

ὥμων αἴροντες τὰς λεγομένας θυγατέρας, καὶ ἀπὸ 

τούτων εἰσὶ τιθηνοὶ μὲν οἱ λεγόμενοι βασιλεῖς, τροφοὶ 

δὲ αἱ ὀνομαζόμεναι ἄρχουσαι. Καὶ ἐπεὶ οἱ δειχνύμε- 

νοι ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν μικροὶ ὡς ὑπὸ τροφῶν χαὶ 

τιθηνῶν οἰκονομοῦνται, διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι χαὶ Μωῦσέα 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἄστη 5ρὶ μα] διη πο πβυγα τι, βοσιηάαπι αιιᾶπὶ νυἱάδί βοϊυβ θ6ι8 εἰ Ἰυιοαί. 564 ἴῃ σΟΡΡΟΥθυ8. ΠΟη ουἱρα 

Ἰιοιηἰ 5, 564 ργορίδι' Γαι οπδς ΔΙ 48 56:η1}8. 68. Δ]ἢπ15 Ὀγανΐβ, 8.18. ΠΙΆΦΠΙΙ5, ΔἰΠι5. νγὸ πιο οοτ8. ἴῃ 
ἀπ Δ θ.18 Δα 16 ΓῺ. ΘΧ ΠΟὈ5 6δὲ ὁ556 ΔΙ 116 Π) γο] Ράγναπιὶ,, γ6ὶ πιδρηιπὶ, δυϊ βϑοιυμάϊιπι ορογ, δὺϊ βεοιηύυπι 

ἴδω, αὶ δοοιπάαπι ΔΙ] 1058 πιοίαβ : οἱ ἀΓΘ ΓΙ ηοϑίτγὶ οϑί, δὶ ργο!ςεγ νοϊαμ5 ἴῃ δἴδυι πίε, οἱ ΠῚ} 

μιάφη, 8} Π0Π ργοίοογα οἱ ράγνυ]ῖ τοιμβμογο, ϑίο δυάΐο οἱ (ἢ γίβιο βυβοὶρίθηι! πϑιυγᾶπὶ μυπιϑπηπ), εἰ 

βορυπάσπι παίυτα!α ἱπογοπιθηΐα οΓΟβοθ ΐ αυοὰ βογιίίυν : « 5εδὺβ ἀθ!οπὴ ὀγεδοδῦαι βαρίθηι, εἰ :ίαἰέ, Εἰ 

ει, οοτᾶπι 00 οἱ Ποπιἰηἰθι5. » ΠΠπΔ6 σομβοαυθη!εν Αροϑβίοίυϑ δἷΐ : « ΠοπθῸ ΟΟΟΌΓΓΔΙΩῸ5 ΟΠΠΠ65 ἴα γίγ 

Ὁ 166. π, 89. 15 ΕρΒ68. τν, 15. 35 1 ὕοτι χα, Π.. Ἵ 1μὰο.., 18, ὅ8. 5 1 Ρεῖ. "1, 3. 5 [58. Χεῖσ, 
42, 3256. "5 Μαιι}. χνηι, 10. 

(64) προκόπτειν τῇ ἡικίᾳ, εἰς. Μ8416 τοϑάϊα ἢ Ὁ φηϊολγοίαν ἐἴα5. ὧἱ ΒΘ ηἶ πὶ ὙΘΓΡΘΠΒ. ΟΥἹΠΊ ΠΟΙΟΙΕΣ 

Ενδβπιὰβ ρμοβὶ γιιραίδιν, [μι6. τι, δ3 τς Ογοβοοθαι βιδίυγα πιοίϊα, βίαια, οἱ ξογιαπὶ βίλιαπι δορί. Π|ὲ- 

ἰδία οἱ ϑαρίδιμ δ,» ῬΓῸ, « Οὐ οβοθῦλι ΒίλυΓὰ οἱ βαρίοη- ΒΒ. ΒΙΠ5, κέχρι μένη: πεταγμένη. Ρολλχ, ἄνεμον χὲ- 

εἰὰ, ν φυδηιν!β ταϊ χαο8 ἐπιογργοίδιοπ 68 ἀπεψιμε ἡλι-. χριμένον Ὡρραίϊαι γνϑπίυηι οοηϑίϑηιεπι Εἰ ορηίαιπ. ἃ 

χίαν δχροδιοτγίμί, « βΒίδίμιγαμ. » 5: ἢ ΠΠογ ἐποημἀλη δ κρίνω [Δοίαπη, 4 66ι)0 :» κἱ αἷν {Π|0 χεχριμένος, ξ!6 

γυϊψαιὰ Ερἢ65. τν, 15, Αἱ ΜΆ}. υἱ, 27, εἱ ἔυο. ἢ ιιος « φογίυϑ. ν Κδάσιῃ αἱὐν  α5η 16 γΟΟἷδ5 ΟΥβυ, ἱϑεπι 

χιχ, ὅ, βιυιδπὶ {18 βίη! Ποαιίομοιι (γἰναῖ! νοοῖ, ἣλι-.͵. ἐμιο!!δοίι3. Βυθα 15. ἴῃς ἀθδοιὶριϊοιθ ῬμΠΠοδοριδν 
χία, φαδηι βυρογίογιθιι8 ἀθοηιπα Ἰθοἷ8. οἰ ἰποναῖ. ἢ. 6118 δίδιαΓᾺπὶ 6588 οἷΐ, « ἀϊδογοίίουΐβ δαιθίφυι,. οὐ 
(ἃ ὀχροποια ἰάδπὶ Β8ρα ρθοσατγὶ ἀδργομθη 88. 665. διαχεχριμένῃ ἡλιχίᾳ. Ἠυετιυβ. ; 
μνε5 ἐπι Ταῤμία τὴν παιδείαν ἀῤδογίθδι8. Ἔτη 6556 {ΠΠ- (68) Καὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ὁ Σωτὴρ εἶπα. [ἃ οοὐά 

εἶν, μέσῃ χαὶ χεχριμένῃ ἤδη ἡλικίᾳ. Ρετρδγδηι ἱπίοτ- Η. οἱ Π. γοίυϑ ἰμΐδγργαβ : « Εἰ ἱρβὰ Ἰ)οιηΐπιι5 4ε505 

Βγὸβ γοάιάϊι « ϑίαίο,» φυοίαμε 5ιοΠΠ{ἰὺ8 651 χεχρι- ἀ6 40 σα γῖο! ργοιοδίδίαν; » οἱ γουθιὰ ἰ( ἃ ΠΣ 
μένῃ δἰἴαμι οογγυιηρογο ἰοίαν ἴῃ χεχλιμένῃ, αἱ 5δ᾽- ἀϊοίμηι ὁ51 μαο. ν, 1δ, δ. [ν. 
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πιττεύοντα ἐν τῇ τῶν μεγάλων ἤδη τετάχθαι χώρᾳ, ἃ 4ιοηίαπι μᾶγγυ]ϊ ἃ ϑεγνυδίογθ ποβίγο πηοηβιγαιὶ, ἰδι}- 
εἰρηκέναι πρὸς τό“ « Ὁ ἄγγελός (00) μου προπορεύ- 

σεται ὑμῶν, » τό" ε« Εἰ μὴ αὑτὸς συμπορεύῃ μετ᾽ 
ἐμοῦ, μή με ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν" » εἴπερ γὰρ ὁ μι- 
χρὸς μὲν χαὶ χληρονόμος ἧ, νήπιος δὲ ὡς μηδὲν δια- 

φέρων δούλου, ὅτε ἐστὶ νήπιος, χαὶ ἦ μιχρός ἔστι 
« τὸ τῆς δουλείας εἰς φόθον ἔχει πνεῦμα" » ὁ δὲ μη- 
δαμῶς ἔτι τοιοῦτος, οὐχέτι μὲν τὸ τῆς δουλείας, ἤδη δὲ 

τὸ τῆς υἱοθεσίας, ὅτε « ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν 

φόθον, » δῆλον ἔξται σοι, ὅτι χατὰ ταῦτα παρεμίἀλ- 
λειν λέγεται ὁ ἄγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φοδουμέ- 

νων αὐτὸν, χαὶ ῥύεσθαι αὐτούς. Ἐπιστήσεις δὲ χατὰ 

ταῦτα (07) καὶ εἰ μιχρῶν μέν εἰσιν ἄγγελοι πνεύματι 

δουλείας τῶν εἰς φόδον ἀγομένων, ἐπεὶ παρεμδάλλει 

ἄγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φοδουμένων αὐτὸν, χαὶ 
ῥύεται αὐτούς" μεγάλων δὲ ὁ τῶν ἀγγέλων μείζων Β 
Κύριος, ὅστις λέγοι ἂν περὶ ἑνὸς ἐχάστου αὐτῶν τό" 

« Μετ᾿ αὑτοῦ εἰμι ἐν θλίψει, » καὶ ὅσον ἐσμὲν ἀτε- 
λεῖς, καὶ δεόμενοι τοῦ βοηθοῦντος ἡμῖν πρὸς τὸ ῥυ- 
σθῆναι ἀπὸ χαχῶν, ἀγγέλου δεόμεθα περὶ οὗ ἔλεγεν 
ὁ Ἰαχὼδ τό" « Ὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐχ πάντων 
κῶν χαχῶν" » τελειωθέντες δὲ, χαὶ διελθόντες τὸ 

ὑπὸ τιθηνοὺς εἶναι, χαὶ τροφοὺς οἰχονόμους, καὶ ἐπι- 

«ρόπους, χωροῦμεν ἤδη ὑπ᾽ αὐτῷ οἰχονομεῖσθαι τῷ 
Κυρίῳ. 

Εἴτα πάλιν ζητήσειεν ἄν τις, πότε τῶν δειχνυμέ- 

νων ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος μιχρῶν οἱ λεγόμενοι αὐτῶν 

ἄγγελοι προΐστανται, πότερον δεξάμενοι τὴν οἶχονο- 

μίαν περὶ αὐτοὺς διοιχεῖν, ἀφ᾽ οὗ διὰ λουτροῦ παλιγ- 

Ὑενεσίας, ᾧ ἐγενήθησαν « ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη, τὸ 

λογιχὸν χαὶ ἄδολον γάλα ἐπιποθοῦσι, : καὶ μηχέτι 

ὑποχείμενοι πονηρᾷ τινι: δυνάμει" ἣ ἀπὸ γενέσεως 

χατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ πρόγνωσιν καὶ τὸν προορισμὸν 

αυδπὶ ἃ πυϊγίοἰθυϑ πυϊγὶ ἰἶδνα γοφυηίυν, ἰπ 6 (δοίιτ 

δχἰϑιϊπιο υἱ ΜΟΥ568 56 Δπὶ ἰῃ ᾿πδἼοταπι ογάΐπο οοη- 

βιἰζυτυ πὶ ογθάθηβ, δὰ ἰὰ " : « ΑΠφΘΙ 8 πιθιι8 ρτθοθ- 
ἄξει νοϑ, » ᾿υὰ ἀϊχογίε : ε δὲ ποῃ τὰ 'ρ86 πιθοῖιπι 
ΡΓοἢοϊδοαγίθ, πθ δὐυολθ ἢἸ6 ἐς ἰοῦο ἰβίο ; » ἤδιῃ 

οἰδὶ ραγνυϊυβ ἤρογαβ ΌΟ4Ι6 681, Ρι6Γ δυίοπ μἰμἱ} ἃ 
ΒΕΓΥΟ αἰεγί, φυληθία ρὰοῦ 6ϑὶ, οἱ χυδίθηυς μυεῦ 
εδΐ, « δρίγίιυπὶ Δ 061 56 γυ 118 δὰ εἰπηόγοι 35: » αυΐ 
Δυίεπὶ [8}15 3 π| ΠΡ] 15 ΠΟη ὁ5ῖ, ΠΟἢ ΔΙ] 5 86 Γγ- 
Υἱτυ 18 δρί εἰταπὶ Βαβνεῖ, βϑὰ 8πὶ δά οριϊοπΐβ, φυδπάο 

56 ΠἸοοἱ « ρεγίοοία οἰαγὶ 88 [Ὁ γ85 πηΐεἰξ εἰπλογοπὶ 3», » 

Ρεγϑρίουια πη Εἰ} ὁγὶς λιχίδ Πας ἀϊοῖ δηφοϊιπι Ὀοπιηΐ 
εἶγοδ {{πιδηῖ68 διπὶ οΑδίνδιηοίαγί, δοβαυδ [ἰδ γᾶγθ. 

Θ0Ρ6Γ ᾿ν8. ν6ΓῸ δηΐπη0 ρογροπἀδβ Δπποη ραγνι ον 

αὐϊάδπν, αυΐθυβ ἃ βρίγί(υ βαγνυί 8 αἰπιοῦ ἰπ) οί, 
εἶπι δηροὶῖ, φυδιἀοφυΐίαπι οαϑιγαπιοίαιυγ Δηβθίιβ 

θοπηἰιΐ εἰγοᾶ {ἰπησπι6 8 οι1Π}, ΘΟ5486 Πἰθόγαὶ "5 ; [ηἃ- 

ἰογυπὶ ἀυίοπι, 'ρ86 πι8}0Γ Δηᾳ618. Ὠοπΐπιβ, αυΐ ἀθ 
ὑποφιοηυα δοόγι εἶοαι ᾽5 : « Οἴιπὶ 'ρ80 βυπὶ ἰμ (τἷν 

μυϊαιίίοηο ; » 607 οἱ αυδηάϊι ἱπιραγίθοι! δυπηι5, οἱ 

δι ϊυίογα ποὺϊβ ορὰβ 6δὲ υἱ 4 τη8}}5 ΠΙθΘΓαπΊαΓ, δη- 

ξο]ο ἱπαάϊροαπιὰβ ἀ6 4υο ἀΐοουαι 8 60}) "5 : « Αηρο]υ8 
4υἱ δγυΐ! πη ἀ6 εὐποι!8 π|4}}5 ; » ἃ ροδβίφυδπι ρ6γ- 

ἔεςιἱ ενδϑίπιυδ, οἱ πο γὶε}18, παϊγίοἰθυ8, δοιογίθι8 

εἰ τυϊογίυ8 π05 5 θά υχί πη 8 ᾽7, 40 'ρ50 Ἶ8πὶ αἰ γὶ- 

5.0 ψυρδγῃαγὶ ροϑβίπηι15. 

47. Ἀυγϑυπὶ ἀοἰοθο αυδοίνογί! δἰ χυΐβ φυδηάο- 

ΠΔΠῚ ΡΑΓΥΌΪΟΥΙ πὶ ἃ ϑογναίογα πηοηβίγδίογυπι οὐ σᾶ5 
ΡιφΠοίϊδδιυν (αἱ ΠΠΟτγυπι δηροὶ! ἀϊευπίαγ; ἂῃ οογαπι 
τορίπιθη σδρθδϑίυθγὶμί, ἐχ 40} ΡῈΡ ἰΔυδογαπ) Γοβδ- 

πογαιϊοηΐβ, οὐ} υ8 ορα « βίουϊ πιούο φοηϊεὶ ἰμίδι!65 ν 

οἴἴδοι! δυῃῖ, ε γδιϊοπδ ϊα, βὶπα ἀοἷο ἰὰς οοπουρί- 

βουηί ᾽δ, » Π06 ΔΙὨρ[10.8 πη] δἰϊουϊ ροϊοϑβιδεὶ 50} - 

οομ ; Δ 7Δη} ἰΠ46 40 οτγίι, ογάϊηδιῖ5 ἢ} 118 [υχία ργῶ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΠΕΤΆΤΙΟ. 

Ῥογίδοϊιπι), ἴῃ πηθβιγπὶ φίδι 8 θ᾽ οηἰ υἀϊπὶ8 ΟΠ τῖσιῖ. » Θοσιγγογα δηἷπὶ ἴῃ νἱγυπη, οἱ ΠΟΟ ΡΕΓ[δοιυΠΊ, 
βεοιιπάμηι ἱπιογίογοπι Βοπλίποπὶ ἰΠ16}}} χα! }8 651 Π|6, φαὶ ἰγαηβοθπ οὶ! μ ράγυυ]ὶ βυηΐ, οἱ ὀνυουδηθ. δὰ 
Ῥεγνθηδγὶ! ἐμ νίγυπι ρεγίδοιυπι. Ηος τποι]0 Ἰηι 6} Π ἢ ϑινἀα ὁδὶ 6556 ΤΠ ΒΌΓΔ ΒρίΓΙ!8115 φίδι 5 ἐπ βίῃφυ 8. δη}- 
πιλῦυ5, ΡὲΓ 4υδιῃ μγοίοἱ διΐπηα ὑπ) θα π16, οἱ ὁχ 60 ηὐοι πιαρηϊοαῖ θθυιη, πηαριοαιγ ἃ θ 60. 
δεευμίαι απο τϑαρηϊυἀΐπαπ βρὶν 418 φίλ 15, οἱ δρί γι ἰδ! πὶ ἱπογαπιθθίογιπ, εἰ ΜΟΥ5658 ἀἰοίτυΡ [556 
τ0Δθῆυ5 οἱ δοᾶπη68, οἱ 'ρ56 Πομηΐπυ8 4658, ἀ6 40 σαθγίαὶ ργοϊοϑίλίυτγ : « Εἰ γα πιαριηι8. » Ρ 81} δυίθπα 
διε Ψ} ΠΟρΟΓ 'π ΟἸγίβίο δυν παιΐ, δυλ (165 ρου πιδηθεΐ δἰ 6 ργοίδοι, αυδϑὶ ΠΡΟ Γ παι], αυΐθι5. γαίίο-Ἅ 
μΆ 0116 ἰλς πϑοθββαυΐυμ 6ϑὶ, 4υΐ δά 10 ΑΓ 165 βυηῖ : δίοιι: Αἰ. Αροϑίο!ιιβ, εἱ ρᾶγυυ} διπὶ ἰῃ ΟἸγβίο, Ὡθ0 
σΆΡΟΓΘ ροδϑιιηΐ 6βολπὶ νἱγί!οπ). Ῥα5}}}} διυΐῖπι φυϑηνν}8. δίηϊ μον θάθ5, (Δ!η6 1} αι Ρ5}}}} βυηΐ αυδδὶ ΠΠ}}}} 
4} γθηῖοβ ἃ Βουν 8. υθημέι ρα 5}}}} δύ}, ε βογψι ας» Βα θηίε βρί γιλα τας ϊπογο. » Ουἱ δυΐοπὶ Ρδι' 
ἀιεειοηοην 5] ρατγίδοίδληι, πηΐβουῖ ε [γα 5 {ΠΟ ΓΘ, » δῖα δοὴ Πιααί ε βου 8 ρίζα πὶ ἴῃ (ππογὸ, δοιὰ 
ϑδρίγίτπὶ διοριίοη 8. ΠΠοὐυπὶ » ἴῃ «ἰθοιίοια θεοί. ΠΕ 

27. Τιαπὶ γοηγο5 ρα 5:}Π]ογ πὶ ἰδίογιιαλ θη 661} φυΐ ργαβαπι εἷ8 φυᾶπάο ἱποϊρίαπὶ οἰγαπὶ Θογυπὶ μάραγα, 
υΐγατη 6χ 410 ΡῈΓ ἰνδούθμν γορθμογδι οι 8 θη  ἰ δυμὶ ἰπ ΟΠ γίβιο, φυδϑὶ ἴθ ης παβοθη 68 ἰπίμπι68, οἱ υἱ {τ 
μοη δυὐοοι! οὐΐάδιν αὐ νογβανα ροιοδιδί! : 8) Θχ ἰθιηρυγ πϑι γι 115 δογυ! ΟΑΓΠΔ418 5οου ΠάῸΠΊ ρι:8-- 
βοϊδηιϊίαηι Ὠεὶ, οἱ μγιβογα παι ονθμ ἐρϑῖυ8,, « 405 ριϑοῖν!: οἱ ργαδβιίηανῖι ὑἱ δίι! σΟΠΙΌΓΙΠ68 β!ΟΓΙα: » 
Ομιγίϑβιὶ. Υ᾽4εβ φυυπίδιη αυΐ ἐυΐα αὐΓαηαι ἀἰδουδαγίι, {ΠΠ|πι58. 68ι αὔὲγπνατο, αἴτιπι ΘΟ πὶ 81} νόγιιπι, οἱ δά 
ἰοϑιἰποπίιπὶ ργοίονγα Βογρίυγαιν ἅμ 6χ ἀποθυϑ οοηβϑηοηΐθι. ἴμ υἱγαῆυθ δπΐμ ρᾶγίδ πνυ] 5 αυϊάεπι 
ΒΕΓΠΊΟ βεγί ροιδϑὶ, ἰϑιμθι 6χ πειΐυ ράγυιῃ 4] 4} ργοίεγδπιαβ. Ουἱ επὶπὶ νοϊαπὶ, πιοχ αἱ αὶ [υοΥῖϊ πϑίι5 
ὀογυπὶ 4 ργιβουρη δαπὶ ἃ 1)60, δοοίρουθ ἀμροίαιη ργαροϑίτατη 510], αἱδιιαγ Αροβιοὶ υοςα ἀἰοθμιίθ " 

8)ι Εχρά. χχχι, 5., οἱ χχχηι, 44, 1. "5 ἴοι. ναι, δ. "5 1 204η. τιν, 18. " Ῥβδ]. χχχιι, 8. "5 Ῥραὶ. 
χο, 15. "5 ὅεπ. χενι, 16. "7 64]. ᾽ν, 2. 51 Ρεῖγ. τι, 2. 

(66) Εἱρηχέναι πρὸς τό" Ὁ ἄγγειος, εἰς. Νοη 
δὰ μας νεῦθῦα οὐδ ΠΔροπίυτς ἔχοι. χχχε, 54, ἰὰ 
τοβροηϑὶ ἀδύϊι Μογβ68, 6 δὰ {{|Π : Αὐτὸς προπο- 
ρεύσομαί σου, καὶ καταπιρύσω σε" ἔχοι. χχχρ, 14. 
Βυετιῦδι 

(61) ᾿Επιστήσεις δὲ κατὰ ταῦτα, εἰς. Ὀπίυβου- 
᾿αβᾳιια Πιοιπίπἰ8 οἰβιο 8 δηροίαμη (τ υἱ οχ βδογ!; 
{ἰππογ 5 ὑπ ναι ϑὶ Ραῖγοϑ ἰγαδίθόγυηϊ. ΝΒ] οπλίηι!5 ἰὰ 
ΠΊΘΗ δϑι θη αι 86 ῬΓῸ ἰϑ8πᾶ ἐγ ποογο Μααχα 
νυγφοηῃβίθυ Οομίατγἰογίθυ5 πα}}ὰ το αἷο [α11, πο. 8 
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εὐἰδιιίδιι οἱ ρ:ϑἀοοιἐπαιίονθαν Ποῖ, «005 ρνιββοὶ- ἃ αὐτοῦ ἐπιταχθέντας τούτους (07) « οὖς καὶ προέγνω 
Υἷΐ οἱ ργωβοιογ παν 35. » Πθι5 ΓαἴΓ08 « ΟὐΠ[ΟΓ- 

μλὸ5 φἰοτὶ ΟΠ γῖϑι!. » Αο βυρ6 Ὁ δὰ ΄υΐϊ μθπὶ 56ηιοη 8, 
485 4πρ6105 ἃν ογία αι οτὶ βίδιυϊ!, π85Ὸ μγοι αἱοτὶῖ 

αυϊϑρίαπι 5 : « Ουἱ τη6 βοργορανὶε 6χ αἴογο πνδι 5 

πο, » οἱ ἰδίυἀ δ᾽ : « 6 γοημ"Ὲ 1Π 4018 ΠηΘ88 Τὰ 65 

ΡῬΓοΟίδοιυῦ πλοι8;» ΠΠυἀ φυοηθα ὅδ : « ΘΟ ρι! τη6 
(6 υἱοτο πιδινῖθ πιθῶο ; » [πὶ "5 : ε [π|[6 ργοϊθοίυ5 

Θ0πὶ ΟΧ ὑυἱόγο, » οἱ ἰη δυθα Ερίβϑίο᾽α δ" : ε ἰδ αυἱ 

βυηί ἴῃ θ60 Ρδίγο αἰϊθο 5, οἱ δαδὰ ΟὨγίϑιο σοη501- 

γδιῖβ οἱ νοοδιίβ, ν ρίδηθ Ὁ δῆ} }5 οὐδ᾽ ]}}|8. 

98. ϑυροΓγ [8 Διο ᾽δ : « Οὐυληο μΡ6Γ ἰλνδογιιπη 

[λοῖϊὰ5 861} Ρυ ον ἰὼ (ἢ γίϑίο, ν» αἰσοὶ δηρείιη 58π- 

οἰἴμπι εἶθ ἤθη δίίοββϑο 40] 1.) πιδι εἰ οἰἰδιηιη} .. «. 

τορυ8. ἰμ 16} }18ι}8. 50} Δηροὶϊβ ϑϑίδηθθ 6556 : δι 

Ροβί γοζοπογα ηθιη, 41} ΠῸ5 ῬΓΟρΓΪΟ βδησυΐ Γ6- 

ἀοπηΐ, ἀφο ῖὶο βδπεῖο οἱ ῥγορίθν πα πἴ6πὶ (Δ οἰ ἢ) 

θεοὶ νἱάαπιεὶ ἰγαϑι, ΘΟΘ Τοτῦιία ἰΐθπὶ ἢν} 5 Ἰοοἱ ἰ4- 
᾿ἰς 6888 αυθαὶ δχροβίιϊο, {τὶ ρο586 58εἰ ςοῖ,, αἱ, 

αυδιηδαάπιούυπι αὖ ἱπεγεἀυ!αιο δά ἤἀ6π), αὖ ἱμεοη- 

αἰηοηια δὰ οδϑιϊαἴοπι, οἱ ἀπίνοῦθθ ἃ που δὰ 

υἱγίυϊοι πο σοηγογίίιιγ, [ἃ οἱ οὐἱ Δη ἢ Π85 ΟΟΓΆ 

χαὶ προώρισενγ»ἐσομένους ε« συμμόρφους τῆς δόξης 

τοῦ Χριστοῦ » ὁ Θεός. Καὶ πρὸς μὲν τὸ ἀπὸ γενέσεως 
ἔχειν ἀγγέλους εἴποι τις ταῦτα, τό" » ᾿Αφορίσας με 

ἐχ χοιλίας μητρός μου, ν» χαὶ τό" ε Ἔχ χοιλίας μη- 

τρός μου σύ μου εἶ σχεπαστὴς,» καί " ε ᾿Αντελάδετό 

μου ἔχ χοιλίας (08) μητρός μου, » χα!’ ε Ἐπὶ σὲ 

ἐπεῤῥίφην ἐχ μήτρας, » χαὶ ἐν τῇ Ἰούδα Ἐπιστολῇ, 

ε Τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ ἠγαπημένοις (09), καὶ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ τετηρημένοις χλητοῖς,» πάντως ὑπὸ τῶν 

τηρούντων ἀγγέλων. 
Πρὸς δὲ τό" ε Ὅτε διὰ λουτροῦ γέγονα ἐν Χριστῷ 

νήπιος,» μὴ παρεῖναι ἅγιον ἄγγελον τοῖς ἔτι χαχίᾳ 

τὸν χαιρὸν τῆς ἀπιστίας (10) ὑπὸ τοῖς ἀγγέλοις εἶναι 

ποῦ Σατανᾶ " μετὰ δὲ τὴν ἀναγέννησιν ὁ τοῦ ἰδίου αἷ- 

ματος ἐξαγοράσας ἡμᾶς παραδίδωσιν ἀγίῳ ἀγγέλῳ, 

χαὶ διὰ τὴν καθαρότητα βλέποντι τὸ πρόσωπον τῦ 

Θεοῦ. Καὶ τρίτος δ᾽ ἄν τις τοιοῦτος εἴη γατὰ τὸν τό- 

πὸν λόγος φάσχων, ὅτι δυνατὸν, ὥσπερ μεταζαλεῖν 

ἄνθρωπον ἀπὸ ἀπιστίας εἰς πίστιν, καὶ ἀπὸ ἀχολα- 

σίας εἰς σωφροσύνην, καὶ ἀπαξαπλῶς ἀπὸ χαχίας εἰς 

ἀρετὴν, οὕτω καὶ τὸν ἐγχεχειρισμένον (71) ἅμα γ:- 

ΥΕΤυδ5 ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

«Θυὶ πις βοφγορανὶϊ 4.0) υἱογὺ τηδίγίβ. τηρῶ υἱ γονϑίαγοι ΕἸ] πὶ δι πὶ ἰῃ πηθ; ν 4υδϑὶ ὁχ 60 ΠρορϑβΔΡ 
πα θδαὶ ΔΏΡΘΙΌΠ) 80 ΓΒ ΟΝ, ΘΠΙδΙη Βοσγο σα [5 651 βοσιηάαπι μγιββοϊθη ται Π6ὶ. Ποτα ἴῃ Ἐρίσιοία λυ 
8ογρί πὶ 651 ἰϊὰ : « [ἢ Ποο βαῖγο ΑἸ] οἰἰα, οἱ πὶ δόδα ΟΠ γδίο σοπϑογναι 5. οἱ νοοϑεῖδ. » Α 40 σοπβεγνδιίϑ, 
ἩΪδὶ ἃ} δηῆρο! 5 φιθι5 {γα ἰ Γπογαπῖ, αἹ ΘΟΠΒΟΓΥΘΠΤΙΓ δὲ ΘΓΙΆΠΙῸΡ ἃ οπηηΐ πι8}0, 40} ρτιβοοφη! οἱ ργαοῦ- 
ἀἰϊπαιὶ "θυ η τιν 3 Ποῖ ργοίογοι οἱ πὰ φυοά ἴῃ ῬΑ] ηΝ}8. δὲ ἀϊείαπι : « θ6 νϑηΐγα πιϑεγὶβ πηὸὶθ (Π 65 ΠΙΘ15 
τοίϊοοίοῦ ; 9 τι 5ἷ( ργοίθοιν" ρυβοορπιίόγαι 05, ΒΟΥ ἀπ 9 6105 δι! ᾿ὺς ἰρϑιί ην ἰδι γα} ἀδρυϊδίο8. δἰὲ 

δὲ {Πυἀ δοοῖρὶ. 1 : « Θυιβοθρίϑι! μν6 (ὁ α1ΓῸ τα Γῖ5. πηθῶ, » ἔλοπι : « Αὰ (6 ργοϊοοία5 δυπὶ δχ αἰογο,, » Οἱ 118 
μ}} 6 Πὐυδιηοὐ ! Πα ῦΘη 1} 56 511}. 

Φὰ, Ουἱ αὐΐθπὶ νὰ αχ 60 ᾿ιομηϊπί νυ 5 ἀατὶ δηροὶυπὶ Δι υϊογαπὶ, οχ 410 ΡῈ ἰΆνδοῦυ πὶ γορομογδιίοηὶς 
ἔλοι! δυμί ὑυης μδι} μα ο 5. ἐν ΟἸ εἰ δίο, ἀἰσοῖ ἤυπ 6556 ὁγθα! }}} 6, ̓Π561158118 οἱ ἱμονοι 1} 15, οἱ ὀργαῖς 
οἱ βαγνίδηι θυ ἀοϑίογ 1} 5. ναγὶ 5, οἱ ἐπε πιιμ 15. ἐν πη! 8 δὲ ἰην ἴα ἀσσθηιυι5, οὐἢ 115. δὲ οὐϊομεπι5 
ἰπνίσθιν, [οὐ ἢἰσΑΓ 115. οἱ δι 6 γῖ5, ᾿πι γι 8} δ! δὴν. οἱ πη ϑουϊόγαιν ουησυθ!οΥθι5, Δ γοηῖθ.5, δὲ ουτγὶοβὶς, 

"Ὁ ῬΌοτῃ. γι}, 290. 35 6]. τ, 18. 32 58]. χχῖ, 11]. δ }ι, 
᾽, 1. "5 Τίνι. τ, 8. 

(δινίμο ἰρβὶ, φῇ ἴμ δὰπὶ πα} 18. ἰμψθι τι Ἰοοΐ8, ὦ ὑπυπι4ιθπαυ ποϑίγαπι), ροϑίυλπὶ 6δὲ ἢδέι5, τῇ - 

8: ῬΑ], αχτ, 06, 35 Ῥ58]. οχχχνηι, 1. 

αυδηννὶβ ἰμ 1 δε ἡ ιτοη16 τὸ πη ἐπ οου αν γα η|ιδι. Νοὴ 
ἀπυπὶ Δυΐθιι Δ σοίυτη, ΠΟ Ὠδιρα ουϑιοίδη), 56 
οἱ αἰϊογαπι, π8 18} Οἱ ἱπϑ᾽ ἀϊδίογαπι, που 5 6586 ργθ- 
[οοἰυτη ΠΟ 56Π16} ργομι 21 ΘΥψο 68. ποϑίοῦγ, ργι- 
δου νογοὸ ποιῃ. 20 ἰπ Ν πὶ. ποπ). 25. ἴῃ «651: 
Ναυο, οὐ ἴῃ Μαῖι. χνιὶ οἱ χιχ, οἱ οπ]. 1 οἱ 35 οἱ 
δὅ ἴῃ ἔμο., οἱ 11}. 1 Περὶ ἀρχῶν, ςα. 8, εἰ 1. πὶ, δὲ 
ἀοοιγίπαιη Δης 86 δὖὺ ἤδγηι Ῥαδίοτο, οἱ Βαγπα 
Ερίβίοα δοεὸρί886 ργοβίοιιγ. Πα }085 ορί πἰοηΐβ ρτίβοὶ 
Φυδεὶ ἴπογθ δυσίογθβ, 4 80 115 δὶ Επιροάοείειῃ, 
Βαο ήοπι Μεφαγοιβοιη, ΡΙΔΙοηΐο 05, ϑιοΐοοθ, οἱ γοὸ- 
φϑηιογο5 δυύμδυ8 πιληαν!. Οὐ γὰρ, ἰηχυῖι ΡΙαϊαΓ- 
εἰϊυ9, ὡς ὁ Μένανδρός φησιν" 

Ἅπκανγτι δαίμων ἀνδρὶ συμπαραστατεῖ 
Εὐθὺς γενομένῳ, μυσταγωγὸς τοῦ βίου 
Ἁγαθός" 

ἄλλχ μᾶλλον, ὡς Ἐμπεδοχλῆς, διτταί τινες ἔχαστον 
ἡμῶν γενόμενον παραλαμθάνουσι χαὶ χατάρχονται 
μοῖραι καὶ δαίμονες " 
Ἔνθ᾽ ἦσαν Χθογίη τε, καὶ Ἡλιόπη ταναῶπις, 
Δῆρις θ' αἱματόεσσα, καὶ ᾿Αρμονίη ἱμερῶπις, 
Κα.λιλιστώ τ᾽, Αἰσχρή τε, Θόωσά τε, Δειναίη τε, 
Νημερτής τ' ἐρόεσσα, μειάγχαρπός τ᾽ ᾿Ασάφεια. 

« Νοη δηΐδὴ νϑίυπι δὲ αφυοὰ ἀἰοῖ! ΜΟΠΔΠΔοΓ : 

{ιϊομέφεε, ἰπ ἱμοόπὶ σὰ ρτῖπιο οαϊίατ, 
Οεπῖμς ϑοπιιδ, υἷα; πιασί διε γ (οἵΐμς, 
Αδεϊδιίϊ.... 

«80. Επιρούοο!!ε ροίϊ8 ργοθαηάᾶ 68ι βεηίθ ἃ, αἱ 

Ρἱ ἢ τσ ἃ ἀυρ)ϊεῖθυϑ (χιἰ5 σοπί θη ἀθεεῖ : 
ἰς ἱποταηΐ (πιποπῖα, εἰ σογποι5 ργοσμί ΠἸ οἰἴομεα, 

Εἰ φταίφ Πατιποιῖο υμίιιι, Ποτίδφιιδ σγμθνία, 
(αἰ δίογιιο, 2: δείινεγιιο, Τἠοοξαφιιο, Π)᾿παοημε, 
Νοπιότίθ8 οἱ απιώπα, πίφτοημθ [τιιοῖι Αδαρίιεα. ν 
Ἠΐδο γθγὸ δούυγδϑιθ ἰπ Ογ φεπί αν ῖς ἃ ποὺ 5 ἀϊδρυ" 

ἰδῖυγ, ἨσεΕτιυβ. 
(61) ᾿Επιταχθέντας τούτους, οἷς, δοςο5. [{|8ς5 

γοϊι8. ᾿πίΘΓρι Ὸ5 ΠΟ Δϑηοβοίί, ΠΕ 586 4010 Γδζ8Π» 
ἀν νογθῸ ἀἰταγα ροβϑἰβ, Εὐτίδ856 ἰοραιήαι : Ἐπι- 
τάττοντος τούτους, οὺς χαὶ προέγνω, νοὶ], ἐπιταχθέν» 
τας τούτους προέγνω. ἰν. 

(08) Αγντειάδετό μου ἐκ κοιλίας. Ῥδ5. ΟΥΥΣΤΥΗΙΙ, 
45, ἀντελάῤδου βου ἐχ γαστρός μου. 1». 

(09) Ἐν Θεῷ Πατρὶ ἠγαπημένοις. [τὰ Ἰνλθοηι οὐ- 
ἀΐοθ5. ποηπ}!} δυάα 1, 1, οἱ ὅ'γγιβ, εἱ γυ!εδία, αἱ 
418 ἐχοπηρίαγία, εἰ ΑΥΔῸ5. ἱπίόγργοβ, ἡγιασμένοις, 
Ρύίογυηι. ἔ. 

Ὦ ὃ (70) Τοῖς ἔτι κακίᾳ τὸν καιρὸν τῆς ἀπιστίας. 
Ἢ ΠῚ ὁχ γοίογὶ ἰηἰ  ρυδίδιϊουδ, ( 6Χ ΟΥ̓ ΠΟΠ6 ρθ 

ἀν] δὲ ἱπιρογίθοι {65 ἰοοὶ δϑηιοηιία, ἢ δι πὶ 
ποῖ ἀδδὶ αανί5, ἀοργοθο πάρτε ἰἴσοι ; φυλν!5 

Ἰ]οῖπι. ουΐοχ δφίο οὐπβομιίαι. [0. 
(71) Οὕτω καὶ τὸν ἐγχεχειρισμένον,, εἰς. Οτἶξο- 

Ὧ68 ἴῃ Νιπι. ἢοπι. 20: «εἴπ 40 οἰίαπι 5ιυρεμιὶ 
πηγδβίευ!Ἑ δ πἰγαιίοης ργοπιόνθοῦ, αιοά ἐπ ἰδμίμπι 
Ὅδο οὐ ἀ6 πο ΐ8 δῖ, αἱ εἰΐϑιῃ Δηρθίοβ 8ι05 ἐὐ]- 
Ραγὶ ργὸ πο 8 εἰ Ἑοιυϊαγὶ ρίαν ; » οἱ βοπῖ. ὧς 
ἴῃ δμιο. Σ « Οὐλπὶ ΟΡ οϑι58πὶ Δι ρο}} ργῸ ποὺ δ 5)!" 
Εἰτἰ 5.:,1, δοίθι!ο5. ἡ08 5ὲ 1105. θθῖι6 σα βου νἐΠοΐῳ 
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νέσει ψυχήν τινα, χατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς φαῦλον εἶναι Α δἰδιΐηι δ΄ ΟΥι ΘΟΠΙ 558. 65, ΠἸΔ}015 ἰηΠ10 6586 μ085 
δύνασθαι, ὕστερον δέ ποτε ἀνάλογον τῷ πιστεύοντι 

πιστεύειν, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον προχόπτειν, ὡς γενέσθαι 

αὑτὸν ἄγγελον ἕνα τῶν διὰ παντὸς βλεπόντων τὸ πρόσ. 

ὠπὸν τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός" ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦδε 
τοῦ χρόνου τῷ προγνωσθέντι κατὰ τόνδς τὸν χρόνον 

πιστεύειν, χαὶ προορισθέντι συξεύγνυται, τῶν ἀῤῥῆ- 
των χριμάτων τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀνεξερευνήτων, χαὶ 

ἀδύσσοις ἑοιχότων εἰχότως πᾶσαν τὴν τοιαύτην ἀρ- 

μονίαν συναγαγόντων, ἀγγέλους πρὸς ἀνθρώπους. 

Δυνατὸν ὃὲ χαὶ ὥσπερ ἀνδρὸς καὶ γυναιχὸς ἀμφοτέ- 
ῥὼν ἀπίστων, ὁτὲ μὲν ὁ ἀνὴρ πρότερον πιστεύσας 
τῷ χρόνῳ σώξει τὴν γυναῖχα " ὁτὲ ὃὲ ἡ γυνὴ ἀρξα- 
μένη ὕστερόν ποτε πείθει τὸν ἄνδρα, οὕτω γίνεσθαι 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων. Εἰ μὲν 

δἷ1; ἀοίἋ6 ν6ΓῸ αυᾶ ῬΓΟμΟΓΟη6 8. ὀγοάϊῃ αυὶ 5:10] 

ἀγα 5 651, οδοπὶ οἵ ἴρθ6 νοι αί, οἱ [λη108 (Δοίδὶ 

ῬΓΟΡΓΟΒΒΙβ,. ὉΓ ΠΠῸ5 6Χ ἀη56}}5 (Δα πὶ ῬΑ 15 αἱ ἰὴ 

66}}}8 651 ΒΟΠΙρΡΟΓ Θροοίδ 1005 ΟΠ οἰαία : ἰη 0 ἰηἀ 6 
[λεῖο, οἱ σοηϊιησίίαν 4υΐ, αὐ 06 (οπηροΓο ογοίαί, 

Ριφνίβιιθ. δἱ Ὀγοθϑιϊ μαῖαι 6561, ἱπο Ὁ} 1015 Δ 416 

᾿μϑογυ!Ὀ ἢ} 1.8, οἱ ΔΟΥ ΞΒΟΡ πὶ δ᾽ π}}}}}015 οἱ [1ο} 18 

οἴμηδπ) ἤδπὸ σοπποχίοηθη, Δη σοῖο ΟΌπὶ ΟΠ - 

Ἀθυ5. σοπ᾽ηροηο, πιοῦῖῖο Ῥανδηιθι5. ΕἸΟΥῚ ἴδηι 

Ροῖοϑὲ υἱ φυοιηφἀπιοάϊιπι οὐ] νἷγ οἱ πη. ] ον ἃ δα 

416 θ0πι, υἱῦ 41} ῬΥΪΟΥ γα ἰἀϊ, ὑχογοπὶ 4]}1}- 

4ιδηάο δουναὶ ; δ 4ιϑηο δυΐδην ἰηϊἼπιπὶ [Δοΐ ἢ 5 

ΧΟΡ ΥἱΓα πὶ ΤΠ 6 πὶ ογδιΐοηα 808 Ποοι, ἰδ πὶ Δ}- 

6115 Πιοιηἰπί θυβαιθ οοηιησαῖ. ΑΝ αὐυΐοπι ἰάαπὶ 4}}}8 
οὖν ἐπ᾿ ἄλλων (72) γίνεται ἀγγέλων τὸ τοιοῦτον, ἣ Β ἀπρε}18 δνοηΐδὶ,, ποοπα, ({ ἴρ86 ἀϊβαᾳυΐγο8. Αἱ υἷα 

μὴ, χαὶ αὐτὸς ἐξετάσεις" μέποτε δὲ οὐχ ἁρμόζει 

περὶ τοῦ ἑκάστου ἀγγέλου τὸ τοιοῦτο λέγειν, τοσοῦ- 

τον τετιμημένου χατὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν λόγον, 

ὦττε διὰ παντὸς αὐτὸν βλέπειν λέγεσθαι τὸ πρόσω- 

πὸν τοῦ ἸΙατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς 

ἀνωτέρω ἐλέγομεν τῶν μὲν μικρῶν εἶναι ἀγγέλους, 
διεληλυθέναι ὃὲ τὴν το'αὐτὴν τάξιν τοὺς μεγάλους, 

ἀντερεῖ, τις ἡμῖν ἐχ τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων, 

ἔνθα γέγραπται, ὅτι 'Ρόδη παιδίσχη τις τοῦ Πέτρου 

χρούσαντος τὴν θύραν προσῆλθεν ὑπαχοῦσαι, χαὶ 

ἐπιγνοῦτα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, εἰσδραμοῦσα ἀπὴγ- 
γέιλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος " θαυ- 

μάσαντες δὲ οἱ ἐν τῷ οἴχῳ συνηθοοισμένοι, χαὶ ὡσ- 

περεὶ ἀδύνατον εἶναι νομίσαντες τὸν Πέτρον ἀληθῶς 

ἑστηχέναι (75), ἔλεγον, ὅτι ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστι - φῆ- ," 

σε: γὰρ, ὅτι ἅπαξ μαθόντες ἐκχεῖνοι ἔχαστον τῶν πι- 

στενόντων ἔχειν ἄγγελον τόνδε τινὰ, ἤδεισαν χαὶ Πέ- 

τροῦ τινὰ εἶναι ἄγγελον (74). Ὃ δὲ παριστάμενος οἷς 

προ:ιρήχαμεν φήσει, ὅτι οὐχ ἀναγχαῖον εἶναι δόγμα τὸν 

τῆς Ῥόδης λόγον (715), τάχα δὲ καὶ οὐκ ἢχριθωχότων 

πότε μὲν ὑπ᾽ ἀγγέλων τῷ (10) ὡς; μιχρός τις, χαὶ φο- 
θούμενος τὸν Θεὸν οἰχονομεῖται, πότε ὃς ἤδη ὑπ᾽ αὐὖ- 

πὸ (416 αὐ ἀὰ υποηιοηὰδ δηβο 0 ἀΐσογα πλπἰ Π]6 

ῬΆΡ 5'1. αυὶ [υχία ϑογνυδίογί 5 ποβίγὶ ΒΕγ ΠΟ Π6Πὶ [8η10 

αἰϊοίταν ποόπογα, αἱ (Δοΐοπὶ Ραίγί5 ἀαΐ ἴῃ 6018 δὶ 
βοιηρογ ἰ υογὶ ἀϊοδίαν. Ουοπίδπι γ6ΓῸ ΔΗ β6 108 6856 

ϑύργα αἰχπηὰ8 φαΐθὰβ ρΑυυΠ]ΟΓα ΠῚ Οα Γᾶ ΘΟΙΉΠ) 558 

οἰ, ΠΙΆΪΟΓΟΒ. ΥὙ6᾽Ὸ 6] υ5πι0ϊ οὐ 6 Π) 6556 ργρίου- 

ἔτοϑ505, ΓΟΙγασΑ θΓῸΡ ΠΟ 5. αυβρ᾽απὶ ὁχ Ἀ0115 8ρ0- 

διΟογα πὶ, Ὁ] 586. Ἰρίιπὶ οδὲ ρυ!βαηϊὸ Ῥεῖγο οδιίυηὶ 
ΡΓοοαβ 5556 Ἀ]Ιοάση Δπο! 10 4δηνάαπι αὐ 51}Δ01- 

βου ]Παγεῖ, οἱ οὰπ) νούοιη ῬοΙγὶ δρηονίβϑοῖ, μι γῸ 

Οὐ ΓΘ 6 ΠῚ ΓΘΗΠ 4586 δίατο ΡΟ πὶ δη6 ν65}}}0- 

ἴῇ; πιίγϑιος. δυ δηλ 605 41] ἴῃ ἀοπιο ἰσογαμὶ 6011- 

ξτοφαι!, πος ἤοτὶ ρ0556 σγθάθιοϑ αἱ Ῥαίγυβ ΓΟνΟΡΆ 

βίαγοι, ἰρϑίιβ 6886 δηροία πὶ ργοπυμίίαθθο; ἀἰσοὶ 

ὁπΊ πῇ δἰ νῖ556. {1058 4ιιοπιθδηὶ Ῥεῖγὶ 6556 Δηρο  αΠΊ, 

οὐπὶ ὑπ αυσπαι ἃ ογοάοηιθι5 4]14116 πὶ ΠΑ Ό6Ι 6 

δΔηρουη) 56π16] ἀἰα οἰσθοηι. Οὐ αὐΐοπὶ [118 4556 η|16- 

ἰυγ, φυα συρτα ἀἰχίηιυβ, ΘΟΘ πο πἴπιο ποοθββδγι θη 

6556 ἀἴσοὶ υἱ ργὸ ἀοφπιαια οτγαιῖο Ἀ]ιοίΐ68 μα θοαίαγ, 
[ογίδ586 ν6γῸ πόψιιθ δογὰπὶ 4υ19}5 Θχρίογαίι πη Ποῖ 

ογὰϊ ἀυδιθοπδη) ἃ Δηφ6}15., ἰΔη4υ ΠῚ ΡΑΓΎΠΙ5 

ᾳυϊβρίδιῃ οὐ οι {{Π|615 σΌθοΓπαῖυγ ΔἸ 1 8 ; 

ὙΕΤῸΝ ΙΝΤΕΙΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

δίψιια τδρϑοῖθιι5 ὈΓΙ66886 ἈΠΟ 5ϑηοίατη, αἢ που οι αΓ ἰὼ 0} υϑπιοῦϊ Δοιΐ νυ 5. ΠΟ πη 8. ἐμ] ἀϑιπ8 6δὲ 
εὐβίος. 861 6681 ἰοπιοὸ αιϊίδιῃ ἰπ ἰδιηρονα ἰμ{{|6ΠΠ|4ι}5. δι, οἱ ροδοδίογιαι δυοτγιπ) δχ μι ἀο! ἢ 16 πᾶ- 
δροητϊαπι δι} ΔῈ ρ6}18 ϑδίδηρο, οἱ 801} }|0115. μι] σηῖ8, οὐ ππιθυπ 18. ἀφοπιοι ἶδ, Οὐ δυίθυν ϑυβοθροτι 
Πάδη), τὰπς Ομνξι8 πὶ οδὶ σϑθοιμρίογ, αἰ Ῥνοιο βυΐ βαησυί 8 εὐ} τ θη ἃ πη] ρη}5. ἀΟΠΆΙΐ5, 
ἐγράθηιοπι ἴῃ Πθδῖη {γα δαιτὶ Δη σοῖο βδηοῖο, δὲ ρύορίοι πιυῃ ἐπ) 86 προ γ νἱἀθπιὶ (Δοΐοπι ᾿διγῖβ. δθουη- 
ἀππὶ ὁα αὐτὸ δ11Π|1}8. ἔπιον ργει δι 6 ρι}5}}{}5 ἀἰβοῖρι}}5. δοιναπίθηβ 68ὲ ἀΐσεγα : ἀυομίδιῃ πο Βδθαδς π6068- 
βατίαπι (ΠΥ ͵ 5105 δ θὍἍΓ6 46 πιλση δ οἱ ρογίδοι οΥ ει5. Π  } 0115 θὰ οΟπίΘ πη 6 πα 8, 5ο ἀ6 ρ08.}}}}5, ργορίθγθα 
π0. ΒΡ] οἶτον ἀϊσία πη 651 : « Νὰ δονίθηγαι}58 ἀθαπὶ 6 8118.» οἰ ι5 ἀἰδοίρυ 5. υο8 Υἱάδι!5 : βοὰ (ἃ, 

οἱ αὐ βα]αΐθιη ἀβῆπιο ρογα χθονία, ΔΆ ΠΘΩΣ οὐἰλιη ἱροὶ Ὁ ργορίοι ποϑίγαιη εἰμ ἀ!οπὶ ρυθοτγα βυϊαβὶ, ᾿μϑὶ 
βιμοίαπι νἱἀδηαὶ [Δοϊοια. Ῥαιγίβ. Ουομιοι!ο δι ΐμ 5] ππθ γον π0}) ἀιάσηϊ νἰογο [4 6]6π} 1λ6, ἢ60 ΡγῸ ποὸ- 
ΒΓ οαναπὶ δον οἱ ἢ πϑινἴλην δα} 5. ποι μἾ05 5 [Οὐδ πὶ οὐ. » ΠΩ νογὸ ἀϊϑραϊδηϊανγ [πη Ογὲ- 
ΟΙΠρΆγδιαΡ, [λοίοηι Ῥα γῖ5. ΒΟΉ ΡῈ Γ αὐ ον αν : δἰ. νἱ 
ΡΟΡ πορ! σοπιῖλη 60 πὶ ἸΙΟΙ 0 ΘΟΥΓΙΟΥ, διίδιη δὰ 
Ρογίοα]} ΓΘ 6558 ΠῸἢ ποϑοία, » Οὐδ. ναὸ οὐτον 
οοἷογ οἸἸ εΐ ροιοδῖ, πθῃ νἱάθο ; ρΡΔΙΟγοπΊιΓ, δὶ Ποπιΐ- 
πμ ροοσαία δημοϊο5. γιεἶογ δα Πογὸ ἀἰχίββοι 
Οτγίροπος, συσηιλι[πτοιί νν ΤἼ ΟΡ γ δαί ι5. : Φαίνεται 
ὃξ ἔχ τούτου, ὅτι, εἰ χαὶ πάντες ἀγγέλους ἔχομεν, 
ἀλλ᾽ οἱ τῶν ἁμαρτωλῶν ἄγγελο:, ὥσπερ αἰσχυνόμενοι 
διὰ τὸ ἡμῶν ἀπαῤῥησίχστον, οὐδὲ αὐτοὶ ἔχουσι πα- 
ὑποίαν ὁρᾶν τὸ πρότωπον τοῦ Θεοῦ, χαὶ δέεσθαι τά- 
γα ὑπὲρ ἡμῶν. «Ἰπ]ὺ ἀὐποθν ἈΡθνοις, ποι} οἱ δαχος 
Ἰοϑ ᾿να μι δῖνιι5. οὐ ποδ,, ἀθδὲ 1 Ταλθα τοῦταῃ ατδϑὶ 

φοιϊαπὶς. Πυετιῦθ. . 
(13) Οοιὸχ Βερία5, καὶ ἐπ᾽ ἄλλων. Η 
(12) οἶεχ [ἰορίι5, πρὸ τοῦ πυλῶνος ἀληθῶς ἐστη- 

χέναι. 
(7) Ἤδεισαν καὶ Πέτρου τινὰ εἶναι ἄγγε- 

ἴον, οἷς γι46 Οτὶφονϊαποτμπι 01..1}, αυδδῖ. ὃ, 
πα}. 28. 

(75) Τὸν τῆς Ῥόδης Λόγον. Ουδπιηαπι ΠΙΙοάο5 
οτγδιϊομθ ᾿ΐς αἰση σοι, ποθὴ Ὑἱ60 : παπὶ Δα. χα 
ποι δἰππ ἴρθα ἀἠχῆι, 4υδπι « ϑίϑγα Ῥοίγα μὴ 16 4- 
ἀπ ην Σ Π| αΐθι ἀἰοόθηηι, Ἀηροίαϑ εἶὰ5. 651.» 10. 

(ΤῸ Τῷ. Υἱάδιαν παρέλκειν. 
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υϑῆι Υ6ΓῸ ἃ} 'ρ580 Δπὶ θοπιῖο. Βοίμάα υἱ ραγνυ- Α τῷ τῷ Κυρίῳ. Μετὰ ταῦτα εἰς χατασχευὴν τοῦ ὡς 
1ιι8. [14 ἰμιο! Πἰχαῖυγ, αυριηδάπηοαππι ἀχροϑυΐπιυδ, 

ποαυδαυδπὶ πο υἷα πηϑη 4:0 Ορυ8 6856 ἀϊοεπηυβ, 400 

ἃ σΟηἰΘΠΉ 615. τη 8) οσὶ θ08. ΡῬΓΟΙ ΠΟΔΠΙΓ, δι ογρᾶ 

Ῥᾶγνῃ!οϑ 60 Π08 ἱπάϊψεγα ; ργορίθγοα πῸ}) 8: πιρ] οἰ Ὁ 
ἀϊολιιπὶ 6856 ὅδ : ε« Να οοηϊαπηηδιῖϊβ ὑπαπὶ δχ [Ν8, » 

ΠΟΙ 8{Γ8118 ΟΠ 05 αἰδοῖ ρυ}}8, 56, «πηι οχ ἢΪ5 

Ῥι8}}}18,. ν» πιοηϑίγα( 8. δὺ 60 4υἱ Ἔχ ξυϊαίθπ) οἱ τη8- 
φυϊυαΐ θη) δηϊπιὶ δϑρίοἰϊ. 

49. ΑἸΐι18 γϑγὸ ἀϊχογὶί ρδγνυὰπ) ἰηίεγ [105 Δρ- 

ῬΟΙαγὶ,, 40} ραγίδοιαβ δὶ, 60 υἱἱ6η5 ἰ6ϑ πο 7 : 

« Νὰπι αυἱ πιΐποῦ δϑὲ ἰπίθγ ν08 ὉΠΠ65, ᾿ἷο ΠΊΔ]ΟΥ 
εβϑὶ, » οἱ 4υΐ 56 4} 6 αγῖ!,, οἱ ἐπ πιθῦϊο οπημΐα πὶ οΓὸ- 

ἀοηίίιπι οἰἴδοίιβ [υ6γ|} β'οα! ράγνα]5., δίνα ἃροϑίο- 

105 5[1, βίνα δρίβεορυϑ, ἰδ] 5406 (1, « 1ΔΠῃ402Πὶ δὶ 

πυϊγῖχ (ονοδὶ {1105 5005 ὅδ, » ΟΙΕΠῚ 6556 ραγυυ πὶ 

ἐἴσθι φυΐ ἃ δόδυ πιοιιδίγαίιι5 68ι, οἱ 18 δηρϑὶυπὶ 

(λοΐειὰ Ὠεὶ ἰμαογὶ οοηβδιίδποιαι 6556. Ὠίοογα δπΐ πη 

ῬΘΓ Ράγνυ]οβ ᾿νε ραγίεοίοβ ἀσϑίρπατὶ [υχία ΠΠυὰ ὅὉ : 

ἐ Ναιὰ αυὶ πιΐποῦ δϑί ἰηΐθῦ γ0Ὸ5 ΟΠΉ}65, ἰνΐς ΠΊΔΪῸΓ 
6δῖ,.» οἱ ᾳιεπιδάμιοάυπι Ραυΐυ5 αἰχὶ! "5 : ε Μ|Πὶ 
οπηπίαπι βαποίογ πὶ ΤΪπἴ 0 ἀαία οδὲ ργαι 18 ἰδ ς, » 

ὙἹ δ] τυ 1}18. νΟΓΌ δ. ὁρηβθηιγο κ᾽ : « Οἱ 569 π8]}- 

ΖΑΥΘΓΙΐ ὑπὰπὶ (δ Ρυ.51}}}8 525, » δίυσ ἰτθπὶ 1115 "5: 

« δ᾽. πο) δϑὲ νοϊυηΐδ8 δπίθ Ραδίγοπι τηθιιηὶ 4 ἴῃ 

(Οἰ 5 δδί, υἱ ρεγθαὶ ὑπυ8 46 Ρυ5}}}}5. ἰδι}5; » Πδ τη, 

αἰ ἃ 015 ἀϊοία μη) 65ὶ., 4φυὶ πο μάγν 5 6581, πεὸ 

οὔδει δίοποιῃ ραιΐ, πος μεγίγα αυθϑὶ : « Ῥᾶχ 8:4} 0 Π) 
τυ αἰ] σοι θυ5. ποιιθῃ Ὠοΐ, οι ΠΟῊ 651 }}}15 βοδη- 
ἀδίυπι "᾽ : » πος φαγί ρογοδὶ 40] ἰπίοῦ οπιπ65 ΟἸ τὶ - 

διϊ ἀϊδείρυ!]ο8. οαϊηΐυπη πιἰηΐηλι15. 651, οἱ ῬΓΟΡΙΘΓΟΆ 
ἸηΔϑηιι8 Οχβίϑι; οἱ οὐπι πο) ρεγεδῖ, ἰά πιϑγίιο ἀἷ- 

ἐλϊ δὴ : « Οὐ5 08 δαράγδ}}} 610 ἃ οἰιαγί(δίθ, » οἱ 

οαίθγα. ϑ66. αυἱ ροβιγεπιᾶπὶ δὴ ΟΧΡΟΒΠἸΟΠΟΙῚ 
τυογί νοἱεῖ,, δηϊπηδπὶ ᾿υ511 πιυϊαιϊοπὶ υοαις οὐπο- 

χἰδΠ) 6556 ἀἰοοι,, ψυδιπμαὐπιοάπηι ἐοδίδιαν ἘΖΘΟΙ 6] 

ἀΐοοβ ᾿υδίαηι ἃ θεῖ τηδηαι5 ἀἰδοοάοιῈ ρο586, ἰἰἃ 

ἐξειλήφαμεν νοεῖσθαι τὸν μιχρὸν λεχθήσεσθαι (77), 

ὅτι οὐ δεόμεθα μὲν ἐντολῆς τῆς περὶ τοῦ μὴ χατα- 
φρονεῖν ἐπὶ τῶν μεγάλων, χρήζομεν δὲ αὐτῆς ἐπὶ 
τῶν μιχρῶν" διὸ οὐχ ἁπλῶς εἴρηται" « Μὴ χατα- 
φρονήσητε ἑνὸς τούτων, » δειχνυμένων πάντων τῶν 
μαθητῶν, ἀλλ᾽ ε ἐνὸς τούτων τῶν μικρῶν, » δειχνυ- 

μένων ὑπὸ τοῦ βλέποντος μιχρότητα χαὶ μεγαλό- 
τητα (18) ψυχῆς. ᾿ 

ΓΑλλος δ᾽ ἂν λέγοι μιχρὸν ἐν τούτοις λέγεσθαι τὸν 
τέλειον, συγχρώμενος τῷ “ ε« Ὁ γὰρ μικχρότερος ἐν 
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι μέγας, » καὶ φήσει, 

ὅτι ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν, καὶ γινόμενος νήπιος ἐν μέσῳ 

πάντων πιστευόντων, χἂν ἀπόστολος, χἂν ἐπίσχοπος 

ἧ, καὶ γινόμενος « τοιοῦτος ὡς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ 

ἑαυτῆς τέχνα, » οὗτός ἐστιν ὁ δειχνύμενος ὑπὸ τω 

Ἰησοῦ μικρὸς, καὶ ἄξιόν γε τοῦ τοιούτου ἄγγελον εἷ- 

ναι βλέποντα τὸ πρέσωπον τοῦ Θεοῦ. Τὸ γὰρ μι- 
χροὺς λέγειν ἐνταῦθα τοὺς τελείους χατὰ τό" « Ὁ 

γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι 

μέγας, ν» καὶ ὡς ὁ Παῦλος εἶπε τό“ ε« Ἐμοὶ τῷ ἐλα- 
χιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, » δό- 
ξει μὲν συνάδειν τῷ " ε« Ὃς ἂν σχανδαλίσῃ, ἕνα τῶν 

μικρῶν τούτων, ν χαὶ τῷ" ε Οὕτως οὐχ ἔστι θέλημα 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου (79) τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα 
ἀπόλοιτο εἷς τῶν μιχρῶν τούτων" » ὁ γὰρ, ὡς ἀπο- 

δέδοται, νῦν μιχρὸς οὐ σχανδαλισθείη, οὐδ᾽ ἀπόλουὉ 
ἄν" « Εἰρήνη γὰρ πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸ ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ (80), καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σχάνδαλον" » χαὶ 

οὐκ ἂν ἀπόλοιτο ὁ πάντων μιχρότερος ἐν πᾶσι τοῖς 

μαθηταῖς Χριστοῦ ὑπάρχων, καὶ διὰ τοῦτο γινόμενος 

μέγας" καὶ ἐπεὶ οὐχ ἂν ἀπόλοιτο, λέγοι ἂν τό" « Τίς 
ἡμᾶς χωρίσῃ ἀπὸ τῆς ἀγάπης, ν» χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Αλλ 
ὁ βουλόμενος τὴν τελευταίαν ταύτην χρατεῖν διήτη- 
σιν φήσει, ὅτι μεταπτωτή ἔστι χαὶ ἡ τοῦ διχαίου 

ψυχὴ, ὡς μαρτυρεῖ χαὶ ὁ Ἱεξεχιὴλ λέγων τὸν δίχαιον 

ἀφίστασθαι δύνασθαι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὡς μὴ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

« υπυπὶ ἐδ ρι5}}}}5 8:}8..» 408 ΠΟβΠΟΒΟΘ ΑΙ 6558 μι5}}}05 4 νἱάογ ροίογαι πιοι οἰ ἰδίοθπι εἰ πιλρηίία- 
απο ἰην 8. Ὀ}Π}π|πὶ δυϊπάγαιη, Τοῦα οἱ πυροῦ ἀἰχηῃ8 : ε δῇ 415 5δοδηα] χανενῖν ἀθσμ ἀδ Ριι5}}}}5 ἰ5ι15 
ογοά θη} υ15. ̓ῃ πιὸ. » 

29. ΑΙΐι5. διυί6 πὶ (ογϑίδη οἷο! θυ 5.}Πὰπὶ εἷς αἰεὶ ρογίδοίαπι, βοουπάμππι Πα 4υο1 41}}}} αἷς : ε« ΟΘυἱ λυἐπὶ 
ΤΑΪΠΟΥ Γἀογὶῖ πὶ οπιηΐθ8 ὙΟ]}͵5., ἢΐἷῈ οὐ πηᾶ]ογ. » Οαἱ δοΐη ἸνατὨ Πα νογῖς 56, ἐπ ἰτιογ οχϑίβίθιϑ {{ΠΠππ|5 αὶ 
ΒΘ ηἸ ΘΕ ρϑιπὶ ἐν Πανὶ ΡΓῸ β} 6 παπηδηα ἦῃ τη 0 οὐδἀθιιίιη, βῖνθ [118 ΔΡΟΒί01ι5 [Ὁ6Γῖϊ, δῖνὰ θρίβοορυϑν 
ἦρ56 6δί ρι18}}}018 φυθι ὡμγβίυ 5 οϑιθπάϊι. ΤΆ] 6 πὴ) 86 μυ5}}}π| οἰἶδτ Ῥδυυ8 οβί θη ἀΐοοπβ : «ε ΜΙΝΙ πνίμιο 
οπιηἶυπὶ Βδησίογαπι ἀδιὰ 681 ψνδιϊα ᾿ο. » 564 ᾿ιυλιιθπιοά! ἐχροϑιοπὶ {Πὰ 4 αηοὰ υὑἱϊεϊιατ : ε 5ἱ φυΐδ 
βοδηἀδ!χαυοῦῖι ἀμππὶ 46 ρυ5}}}15. 1ϑι18,» οἱ οϑίθγα, ποῖ νἱάδιαγ οομνθηΐγα, γα {Πυ0ὰ φαοά ἀϊείίαγ 50: 
« Νοη 68 υοϊυπίδβ Ρδιγὶβ μοὶ αὐ]. ἴῃ ΘΟ 8 ὁδὶ, αἱ ρογοαΐὶ ὑπὰ8 ἀ6 ρυ5}}}}5. 5:15...» αυομίδηι (818 ρυ5,}}08 
4υἱ γϑγὸ ρου οίυ5 658,, πο βοδπ δ] ζᾶ, πὸ ροτῖ! : ε Ρὰχ δπΐη πλυλ8 αἰ! απιίνυδ Ιἐρεπὶ Ποῖ, αἱ μοι 
ὁδὶ 1}}|8. δοδπάδιυπι. » Εὶ φυοπίαπι ποη ΡοΓΙῚ ρ 5.15. υ}δπιθάϊ, ἀΐσογα ροίδβὶ : « φυἱδ πο05 5εραγλθὶ! 
ἃ οδαγίίδιθ δὶ, αυδ8 δὶ ἴῃ ΟἸιγίβιο 65:7.» οἱ σϑίϑια. ϑ6ά αυἱ ᾿ϑη!ς ἜχροβίΠοηθπὶ χα βιίπιαι υϑγᾶπὶ, ἀεὶ! 
«υοπίληι οἱ 1511 ΟΠ. 18. δηὶτη Ὑϑγι} }}}}5 οϑί, οἱ δολπάδιἰζωιυγ δἰ ᾳφυδηἋ0, οἰδὶ πομ [Δοἰ6, δἰουϊ (οϑι 
Ἐχϑολῖθὶ ἀΐσοπβ εἰΐαπὶ δέν πι ἃ πιδινάαι8 θεαὶ ροββα ὑδοθίογο, (ἃ υἱ ποη ἱπιρυίοίυν οἷ᾽ ἠυ5ι{|8 ἐμῇ 
Ργορίογθα αἰεὶ! : « 581 φυΐδ δοδι δ) Ζανογὶῖ ἀμ) 46 ρυ5}}18 ἰ51:15:» οἱ φυὶΐὰ « ποὴ δϑὶ Ὑοίμπιϑο Βϑιγὶδ 

8. ΜΆΠ}). χτη!, 10. “ Μλιιι. 
ΧΗ, θ. 55 01. 14. 

27 1π|0. 1χ, 48, 85 1 ΤΊθ58. τ, 1. 35 [,υς. τχ, 48. 
4. Ρ92}. οχνν, 10ὅ. 5" Ποιῃ. νει, ὅδ. 

"9. Ερῃο5. μι, 8. 

ΟΥίξοποβ ϑιργῶ. Οὺγ δυίοπὶ ἴῃ τοίογοη 5 6 βοήν 
γῬίυγα ἰοοἷβ ἰδτ βθρα 80 δχοιῃρίαν! γεοοίαὶ Π οδ0- 
58:8 δυηϊ : ́συοά ᾿ποθ 5015. 1018. (δι ϑιίομα πηρό- 
ἀΐιυ5, οἱ σον ῇθυ5 ᾿ποπηογί 68 Τδοίίαγοί ; (ὑπ 41 
ἰρβα δχϑιηρίδγια νυ. δυθίμἀδ πμοάϊς ἱπίειροίδί8 
οἱ τημλῖ8 5ἰη1. 1». 

(77) Λεχθήσεσθαι. 1,666 λεχθήσεται. 
(18) ἀοὐοχ ΒεορίυΝ, μεγαλειότητα. 
(79) Ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου. Ὕυϊξο ἰερίτυν 

200. Μαιι!βυπι, Πατρὸς ὑμῶν. τε τυ, 
(80) Τοῖς ἀγαπῶσι τὸ ὄγομα τοῦ Θεοῦ. υϊᾳο 

Ἰοβίίυν : τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου" εἰ ἰΐᾶ ᾿ῃ50 
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λογισθῆναι αὐτῷ τὴν προτέραν δικαιοσύνην ᾿ διὰ Α υἱ ργογ 705 π5ι{|4 οἱ πιἰἶπις ἱπηραιθίαγ "δ: ργο- 

τοῦτο λέγεται: ε« Ὃς ἂν σχανδαλίσῃ ἕνα τῶν μιχρῶν 

«τούτων,» χαὶ τό" ε Οὐχ ἔστι θέλημα τοῦ Πατρός 

μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μι- 

"ρῶν τούτων. » Τὰ δὲ περὶ τῶν ἑχατὸν πρόδάτων 
ἔχεις εἰς τὰς κατὰ Λουχᾶν ὁμιλίας (81). 

« Ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον 

αὐτὸν μεταξύ σου χαὶ αὐτοῦ μόνου. ν» Ὁ μὲν ἐπε- 

ρεισάμενος τῇ λέξει, ὑπερθάλλουσαν φιλανθρωπίαν 

ποῦ Ἱησοῦ παριστὰς, φήσει, ὅτι, τῶν ῥητῶν διαφο- 

ρὰν ἁμαρτημάτων οὐχ ὑποθαλλόντων, περισσὸν ποιή- 
σουσι καὶ παρὰ τὴν χρηστότητα τοῦ Ἰησοῦ οἱ προσ- 

υπαχούοντες ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἁμαρτημάτων ταῦτα 

χώραν ἔχειν λέγεσθαι" ἄλλος δέ τις χαὶ τῇ λέξει ἐπε- 

ρειδόμενος, χαὶ μὴ ἔξωθεν προσυπαχούειν θέλων 

ταῦτα, μήτε περὶ παντὸς ἁμαρτήματος λέγεσθαι, 

φῇ σει, ὅτι τὰ μεγάλα ἐχεῖνα ἁμαρτάνων, οὐδὲ ἀδελ- 

φός ἔστι, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ὥς φη- 

σιν ὁ ᾿Απόστολος᾽ ε« Ἐὰν δέ τις ἀδελφὸς ὀνομαζό- 

μενος, ἢ πόρνος, ἣ πλεονέχτης, ἢ εἰδωλολάτρης, » 

χαὶ τὰ ἑξῆς, « τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν " » 

οὐδεὶς γὰρ εἰδωλολάτρης (8.2) ἀδελφὸς, οὐδὲ πόρνος, 

οὐδὲ πλεονέχτης " εἰ γὰρ ἔχει τι τούτων δοχῶν φορεῖν 

τὸ Χριστοῦ ὄνομα ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἀδελφὸς ἐνδίχως ἂν λέγοιτο, “Ὥσπερ οὖν φαντασίᾳ 
τοῦ εἰς ὑπερθολὴν Χριστοῦ ἐπιτριθῆς (85) ἀφορμὰς 
παρΞῖχεν ὁ ἐπὶ παντὸς ἁμαρτήματος λέγων τὰ τοι- 

αὔτα εἰρῆσθαι, χἂν φόνος ἧ τὸ ἀμάρτημα, ἣ φαρμα- 

χία, ἣ παιδοφθορία, ἢ τι τῶν τηλιχούτων " οὕτως ἐχ 

τοῦ ἐναντίου ὁ τὸν ἀδελφὸν διαστειλάμενος ἀπὸ τοῦ 

ὀνομαζομένου ἀδελφοῦ, διδάξα: ἂν ἐπὶ ἐλάττοσι τῶν 
ἀνθρωπίνων ἀμαρτημάτων μὴ ἐπιστρέψαντα μετὰ 

τὸν ἔλεγχον, ὡς ἐθνιχὸν καὶ τελώνην λογισθῆναι ἐπὶ 

ἁμαρτήμασι τοῖς μὴ ε πρὸς θάνατον, » ἣ ὡς ὠνόμα- 

σεν ἐν Ἀριθμοῖς ὁ νόμος, τοῖς μὴ θανατηφόροις " 

ὅπερ δόξαι ἂν ὠμότερον τυγχάνειν " οὐ γὰρ οἶμαι τα- 
χέως εὑρεθήσεσθαί τινα τὸν μὴ τρὶς ἐπὶ τῷ αὐτῷ 
εἴδει τῆς ἁμαρτίας ἐλεγχθέντα, φέρ᾽ εἰπεῖν, λοιδορίᾳ, 

χαθ᾽ ἣν οἱ λοιδοροῦντες δυσφημοῦσι τοὺς πέλας, οἵ 

τε θυμούμενοι, ἢ πολυποσίᾳ, ἣ λόγῳ ψευδεῖ χαὶ 

Ρίογοα ἀϊοίίυν "6 : « Ουἱ 50Δι}χανονῖ! ὑπιην 

Ρ.5}}}}5 ἰδεῖ5, » οἱ "7 ; ε Νοι οβί νοϊπί8. δηΐς Ρὰ- 

ἀγοῖῃ πηοῦηι 4} ἴῃ 60 }}5 Θϑῖ, ὧἱ ρογοδὶ πυ8 46 ρυ- 

8111159 ἰδι158.» φθυῶ διυίοιῃ δὰ οθηιυπὶ οὐθ5 ρου ]- 
πδηϊ, ὁ ᾿ᾶθ65 ἰῃ μοπλ 5 4085 ἴῃ 681 ὁ0η- 

80} Ἰρϑἰπη8. 

ὅ0. « 8:1: ροοοανογὶ! ἔγδιεγ ἴατ15. ναῦδ οἱ οοτγῖρα 

ἰρϑίμῃ ἰπίογ (6 οἵ ἰρβυπι βο]υπὶ "5. » Ουἱ ογδιίοιὶ 

᾿νυΐς δηϊπναπι ΔρρΙ σα οΥῖ!, αἱ ἱπιπιδηβαπ δέδια ογρα 

Πιοιηΐπ65. θαπονοϊεμἰδιὰ δἰ σι σοί, δυρουν δ δ 81 

ΘΟΓυΠῚ ΟΡΟΓΔΠῚ 6558 οἰοοί, οἱ θοηίι1 δδδιι σομΓ8 - 

τἶδη), 4υἱ [5 ἰοσιπὶ ἧπ ἰονίογίι18 5010 πὶ ρεοσαιῖβ 

γί θα! νομί, οὐπὶ ρεςολίοτιπι Αἰ γθηιίαπη νοῦν 
ἰδία ποὴ δχρεϊμδηϊ. ΑἸΠ15 νοιῸ οἱ ἤσπο Ἰοσιαι ἐ[- 

(δη6 ΡΕΓΡΟΠ6Π5, 61 πο ὀχίγα γοπὶ ἰ860 ἰμ 10} }Π|6ὶ, πι6- 

46 ἀθ φυοίνοι ροξοαιο ἀϊεὶ νοΐδηβθ, αυὶΐ ἱπρονὰ 

114 Πδοίεἰα δἀπνεεῖ., δυπὶ τ6 ἔγαίγοιῃ αὐ 46 ΠῈ) 6558 

ἀΐοοῖ, διἰαπιϑὶ ἔγδίογ [ογίαϑϑο δρρθ!!δίπγ, φυοιπδάς- 
πιούππι αἰΐ Αροβίο!υβ ν᾽ : « 5ὶ 5 φυὶ γαίοι ποιῃϊπἃ- 

τὰς ἰπίεν νοβ, 6ϑὶ [ογηϊοϑίογ, δὰϊ ναγιιβ,, ἂὐδ 1Δ2}15 

ΒΟΓΥΪΘη8, » Οἱ 4188 ΒοαυσηιαΓ, « Οὐ οὐ υ5πηο! Π6Ο 

Εἴθ πι 6556 5 που απὶ; » ποῖπῸ δΐπὶ 140}15 Βογν ἢ 5, 

γο} [ογηϊοδίου, ναὶ Ἀνᾶγυ8 [Γίον δ ἢ Β8Πὶ δἱ δἰ 

οχ 5 ἱπ 56 θοαὶ αὖ ἀρρο λίγ ἔγαίογ, οἱ (Ἰ}γὶς 

β1} ΠΟΠΙΟἢ ἴἜγγο υἱθίυγ, ἔγϑίογ ἰάπιδι [υγα πηϑυΐτὺ 

πδηυδαυδπι ἀϊεὶ ρορϑἰῖ. Ουοιπιλθπιοάυπι ἰσίταγ αυϊ 

1418 ἀ6 οὐθηΐ μαοοδῖθ ἀἰοία 6586 ργοπαπίϊαι, 5ἰνα 

Ροροαίυπι 611 ᾿Πυὰ οα65 511, βῖνε νϑμοἤοϊαπι, 

δῖνα ραθγογιτη βιθριση., δῖνθ δἰϊψυ δἰ πι]α,, οοοα- 

5.0" 6 1} ρΓΒΡΟΪ οὐ δυπιηᾶπὶ ΟΠ γΙ5ι} ραιεπιΐδπὶ οἱ 

ὈΓΟογαβιϊ πδιϊοποπὶ δι ΐ πιὸ οπΙρτ  οπἀθγθπνι8; (8. 
ΘΟοπίγαγὶο αυΐ ἔγϑιγαπὶ δὉ 60 4"1 γδ' δῦ Δρρδι [Ὁ 

ἀἰϊδεϊηχίί, οαπὶ φυΐ ργορίογ πιϊηΐπνα αυΐθὰ5 ΟὈθΟΧῚΪ 
διιηΐ οι 68, ροβὶ ΓΟρι δι βἰομοιι ποθὴ [ἀογὶΓ οοη- 

γογϑιι8, μα οι άα πὶ 6556 ἀοοοὶ ὑγὸ δα πὶςο εἰ ρα- 

Ἰηΐσαηο,, ργορίον ρεροδία 405 ΟΠ « δι] πιογίοι , » 

τ6}, αἱ οα ἴῃ Νυιμογὶβ ἰῈχ ΔρρΟΙΪαι, πιογ εὐ 8 ἤθη 

ϑιινέ; φυοὰ παἴφαα πἰπιΐβ σγαάοἷθ νἱἀθίαγ; μας Θηΐπὶ 

ἴαοἰα φυδηαυδιῃ γερεγίγὶ ρ0886 ἀγυϊγοῦ, 4υΐ ποι 

τοῦ οὐ ἰάθιῃ ποχας β6ι05 [ἀογὶῖ οὐ υγρϑίι8, πι.}0}}- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΆΡΒΤΑΤΙΟ. 
πιεῖ υἱ ρογοαί 118 ἀδ ρι5}}}}5 ἰβι19. ν Θυ 8115 Δυυίδαι ὀχρυβὶιῖο 511 νϑυίογ, οἱ τὰ βίσυϊ ροιαθγῖ8 λυ 64} 8. 
Ῥοβὲ μᾶς ΡΆΓΑΡΟΪ πὶ θα  εὐγ 6 ον θνι5. οαπίιηι, οἱ θμἃ οχ οἶ8. ογγαῖα ρανῖμον οἱ ἰηνονία. ἢδῃς βίοις 
Ροιεΐπι8. {Γ ἀοἰα νίνι5, ΘΧρΡυΠ (65 Ενδη ρον αιοὰ 68ὲ βοουμάϊπη ᾿θοδην, αασπίαιῃ. δι 18 πιθπιογ [αἷξ 
ῬΆΓΆΡΟΪ4 118. ΝΟ ΘΓσῸ γϑραίογα νυἱ οδηλαγ, Εἷς ργωρ γι 6.65 {ΓΔ Π5Π)  {Πππ5 αὐ ἀχροβιεἰοπθιν ΕνδηφοΗϊΐ 
βοουπάυη ἔμιοϑιη, ΟἸΠΠΘΙῺ νοϊοπίθη οΟσηοϑοογα 4υϊὰ 50 ΠΒοΓ Π}8. ἴῃ ἰδία ρᾶν "}01ἃ. 

50. «ἢ {Π0 τοιηρογα, αἰχίι δθβιις Ροῖγο : 81] ρούσανθγίι ἴῃ (6 ἔγδίον τ05, νϑιίδ δὲ σογγῖρθ οαϊη ἱπίοῦ ἴὰ 
δὲ Ἰρϑυϊη 50{|1π|. δ᾽ (6 δαι γι, Ππογαίυ8 ὁ5. Πα δ τατπἢ. 85]: δυϊὸπὶ μοη δι ἴον, δά] 6. τοῦθ δάϊς 
ΠΤ ψεὶ ἄυο5, υἱ 'π οτα ἀποτγυιη ναὶ (γί απὶ (θ5ϑι1 πὶ διοῖ οαηηθ νογθυπ). Οὐοι δὶ ποη αὐ εγῖι ο08, οἷα 
ΒροοἸοβίτβ, 51 δυΐθπι Εροἰδβίδπι ποη δυμίθεῖ!, 5( (ἰὲ δίσας οαιΐου 8 οἱ ρυθϊοδηι5.. » ΥἹάοαμναΚ ἢ6 ἔογίθ 
δύῃ ΘΠ [8 ̓ ὰ6. ποη ἀ6 αυσουπηυθ ρθιύθαῖο μοβίια 511. Θιοι δἰ δἰ ἰ4υΐθ αυ! ποινίπδίυν [γαίογ, ρεοοάνονῦι 
1110] 4 οοτιηι ρασολιογαι) αυδὲ δι δ τπογίθπη, ὑϊρυῖὰ πιδϑουϊογαπὶ σομποι τον δδὲ [Δς{π|8, ἃυ Δύυ 6 γ, 
1} μιοπιίοἰἀα, Δυΐϊ τ00}}18, παμαυ! οἱ ἰδίωι ἰα!επὶ δου! ἀἰΐψαθι πιούάϊοα ρεροδληίεπι γαιῖοι 5 6δὲ αἱ ἀγρυαὶ 

"5 Εχροϊι. χχχ. 56 δι. χει, 6. "7 ἰν1ὰ. 14. 58 1υἱ. 1ὅ. Ὁ (ον. ν, 11. 

(81) "Ἔχεις εἰς τὰς κατὰ Λουχᾶν ὁμιιίας. Ου8- 
ται) Π1}1 Ἔχϑίδης ἴῃ 15 ἀυλα ἴῃ Πότ πα θοιηυ8 
"πο π}}}}18 νοβιϊ βία. ὑ 46 αἰΐᾳα!5. ἱπιογοιΪ556 οογίυπι 
ἐδι. Ἡσετιυβ. 

(83) ἀοὸχ [ἰορῖυ5, οὐχ ἔττιν οὐδεὶς εἰδωλολά- 
τρης. 

(85) Τοῦ εἰς ὑπερθο.λὴν Χριστοῦ ἐπιτριδῆς. 1.0- 
(0 τοῦ, ἰόδο τῆς. Ἐπιτριδῆς διιίοπι δὶ τη θ0 Ἰοου5 
ΒΆΠ5 ἐβί, αϑιραίατ ρ010 ὑγὸ διατριδῆς, συδπαύυδηι 
ἢ 010 ἀπ είονο. (Κεῖ πο! γα ῥγοίου οἵ, τπϑσηα} ἃ πιὸ 
᾿μέθὲῖ συλι δ. Ὁ. 
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εὐὖ, τοῦθ φγαιία, ιο πιαϊοάϊεϊ, γ6] φυὶ 'γὰ Ἔχοδῃ- ἃ ἀργῷ, ἢ τινι τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς, Ζητήσεις οὖν μή- 

ἀδδουμέ, ργορίπαυογιπὶ ποιηΐηΐ, ἀοίγαίνηι ; γ6] νἱ- 

ποϊοπιΐ ; ναὶ ογδιίοιθ πιο π 4018 οἱ οἰΐο5:5.,, ΥΕ6] 4ἷ- 

τογῖα8 ουὐιιϑρίαπι ου]ρ οχ [18 αὐ πηυ}}}5 ᾿ΠΠΘΕΓΘΓ6 
Βο᾽οηῖ, θΘυῶγοβ ἰφίίυγ πποη δ᾽ίχια οἶγοα σης [0- 
Οἢ! 6058 ργαίογεαί Ουβογνδίίο, φυΐ δὰ Ὑ ΓΙ Ἰνοι}- 
βηϊαίοηι διϊοπ οπίο8 ἰπ οοπάοηϑηα 5. πγαχὶ πιῖβ ἢ4- 

οἰἰοδογυπι οΥἰπιἰπῖθι15 [Δ01165 56 ἀδηί, εἰ 605 ἰίοπι 

αυἱ π᾿ πιϊηϊ πλῖ8 ργῸ οἰἰνηΐοο οἱ μι] ]οὰπὸ Βα οπάτι 

6556 ἀοοομῖ, οἱ 2}) Εοο]οβία βοσγερᾶπι (γα πὶ να] 16- 
ν᾽ ῸΠΊ ΠΟΧΆΓΙΠῚ ΓΘΙΠῚ : ΄υοὰ δυΐοι αἱγόβαυο [ιρὶς, 

[416 τΐπ υἱ θίιγ 6586; ροβίσυδπι νογθα ἧο δ᾽ : 

« [μοι οΥἷβ [γαίγοιη {ππ|πΊ, » δά διπὶ 501 πηη 040 

αἰ οὐθιοπιρογανι ρου επογα ἀδοϊαγανῖι Ὑαγθιιη), ἤθη 

ἰάδπι Ρ1Ὸ 60 Δπιρ![π|5 γραῦς αυΐ μἷ5 ἰαγν ροῦοᾶ- 

νοτῖι, οἱ αυΐ οὐ) υγροίι5 Πιογῇ!, 564 χυοί [18 νογ}}}5 
Τοβροηάεῖ : « υογαία5. οΥ5 ΓΓίγοπὶ ἰυσπὶ, » υδϑὶ 

ΒΌΒΡΟΙΒιπΊ ΓΟ ταἱ,, φυοάσιια ἀς 60 αυἱ Ἀὲ5 ἴογγα 

Ταοτῖι οὐὐιγρϑίυ5, ἀἸσοηάτπι ογαῖ. ΝΟη Οπηπῖπο ἜΓΡῸ 
Τποῦῖῆι, πῆς οπηηΐμο ρογ δ, οἰ αφίϑνο ρ]θοίοίυΓ, 
Ουϊποιίοπι ρεϊογοιῃ Ἰοοιπι αἰ Προ πῖον σοηϑίάογα, 

81}18 6581 : «ε« 5] ἴ6 δυά΄ΐονγι!, Ἰυσγαϊ8. 65. {ΓἀίγΓοπὶ 

τυυπι; » οἱ δ᾽ιόγαπι) ϑεγρίαγα ἰοοσ μη ηἱ δ. ἢᾶ- 

θει δ' ; ς 5ὲ διιίδηὶ (6 ποι Δυά 61, Δ} }}}06 ἰσοιη 

δύμυς ὑυπυπὶ γνὸὶ ἀυσο, υἱ 'π οὐδ ἀσποτγιιπὶ Ὑ6] {τα ἢν 

τοϑιϊατη διαί οηλη6 γογθ πὶ; » αὐΐί ἜΓκῸ 8. Οὔ᾿αΓ- 
ξλῖο οοπιίπαοί ρουβίφυληι ᾿π ΟΓΟ «ΠΟΥ ᾽πὶ Υα] ἐγ απὶ 

τοϑι πὶ διοιογια οππηθ νογθυπη, ΠΟ 8 σορ ἰΔηάυηὶ 

γοϊαυϊι; οἱ τυγϑυὴ ὅδ : « Οιοα 51 ποι Δ ἰογίι 

1ο8:68 608, » νἰ ΔΕ] (οἱ ἀπια 4.{}}}0Π{05., « ἀΐο, παι, 
Ἐροἰοϑία ς » πθὸ διδεῖ! φυϊά {|| ἤδι,, δὶ [σοο]αβίϑηι 
πῸη δυάίογὶ!, 86ἃ ἀοουΐ! ῥγὸ δἰ ηΐοο απο ἀεὶη- 

(605 οἱ ρυ}] οᾶ πο 8} 60 θα πάνιπι 6556 4υΐ (6Γ ΠΠην 

ἀγγυφγὶῖ, 60 [061 δυάϊει5, 5161. 2 ΕΘΟΙ οσ᾽α ΤΠΟΓΟπὶ 

ΠΟ βο5ΒΟΓῖς : ΠΟΙ; οπιπίῃσ ογρὸ ᾿υοτὶἢϊ, ποιὰ [η- 

οἰκ85 ρον. Αἱ φυϊὰ τΔηάθπ) ραβϑυγυϑ 5ἰῖ αυΐ ρτὶ- 

τυ) Δυάίθηιοπ) 56 ΠΟΙῚ ργῶυ, οὐ 16 65.105 

Ορὺβ ἤιε, γ6] αυΐ πορ]θοι 5 [ἰ5 δὰ ἘσοΙοβίαπι ἀοἰα- 

ἢ [υἱΐ, 1) 5 πογογὶι ; ἢ05 Δι ΐοπι ΠΟῚ ἀσοίΔΓΔ}}}15, 

τε λανθάνει τίς χατὰ τὸν τόπον τήρησις χαὶ τοὺς 
φαντασίᾳ τῆς τοῦ Λόγου χρηστότητος καὶ πρὸς τοὺς 

τὰ μέγιστα ἡμαρτηχότας τὸ συγγνωμονιχὸν διδόν- 
τας, χαὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἐλαχίστοις διδάσχοντας λογυί» 

ζεσθαι ὡς ἐθνιχὸν χαὶ τελώνην, τὸν μετὰ τρὶς τὰ 

βραχύτερα ἡμαρτηχότα ἀλλότριον ποιοῦντας τῆς Ἐχ- 

χλησίας " τὸ δὲ λανθάνον ἑχατέρους τοιοῦτόν μοι φαί- 

νεται" τό" ε« Ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σον, ν ἐπὶ τοῦ 

μόνου ἀχούσαντος τάξας ὁ Λόγος, οὐχέτι αὑτὸ ἔθηχεν 

ἐπὶ τοῦ δεύτερον ἣ τρίτον πταίσαντος, καὶ ἐλεγχθέν- 

τος, ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ μετέωρον εἴασε τὸ ἀνάλογον τῷ᾽ 
« Ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου, » λεχθησόμενον περὶ 

τοῦ δεύτερον ἣ τρίτον ἐλεγχθέντος. Οὐ πάντως οὖν 

χερδαίνετα: οὐδὲ πάντως ἀπολεῖται, ἢ πληγὰς λήψε- 

ται. Καὶ πρόσχες ἐπιμελῶς τῷ πρώτῳ μὲν λέγοντι" 
« Ἐάν σου ἀχούσῃ, ἐχέρδησας τὸν ἀδελτρόν σου" » 

τῷ δὲ δευτέρῳ χατὰ τὴν λέξιν τόπῳ φάσχοντι " « Ἐὰν 

ὃὲ μὴ ἀχούσῃ, παράλαθε μετὰ σεαυτοῦ ἕνα ἣ δύο, ἵνα 
ἐπὶ στόματος δύο ἣ τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν 

ῥῆμα (84). » Τί οὖν μετὰ τὸ σταθῆναι πᾶν ῥῆμα ἐπὶ 
δύο ἢ τριῶν μαρτύρων ἔσται τῷ δεύτερον νουθετη- 
θέντι, ἡμῖν ἐννοεῖν χαταλέλοιπε " χαὶ πάλιν" « Ἐὰν 

παραχούσῃ αὐτῶν, ν» δῆλον δ᾽ ὅτι τῶν παραληφθέν- 

τῶν μαρτύρων, «ε εἶπον, φησὶ, τῇ Ἐχχλησίᾳ᾽ » χαὶ 

οὐκ εἶπε τί πείσεται, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τῆς Ἐχ- 

χλησίας, ἀλλ᾽ ἐδίδαξεν, ὅτι ἐὰν τῆς Ἐχχλησίας 

παραχούστ, δεῖ αὐτὸν εἶναι τῷ τρὶς νουθετήσαντι, 
χαὶ μὴ ἀχουσθέντι πρὸς τὸ λοιπὸν ὡς τὸν ἐθνιχὸν χαὶ 

ς τελώνην" οὐ πάντως οὖν χερδαίνεται, οὐδὲ πάντω; 

ἀπολεῖται - ἀλλ᾽ ὃ τι ποτὲ πείσεται ὁ τὸ πρότερον 
μὲν μὴ ἀκούσας, μαρτύρων δὲ δεηθεὶς, ἣ χαὶ τούτων 

παραχούσας, ἐπὶ τὴν Ἐχχλησίαν δὲ ἀχθεὶς, ὁ θεὸς 

ἂν εἰδείη - ἡμεῖς γὰρ οὐχ ἀποφαινόμεθα χατὰ τό" 
« Μὴ χρίνετε, ἵνα μὴ χριθῆτε, ἕως ἂν ἔλθῃ (85) ὁ 
Κύριος, ὃς χαὶ φωτίσει τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, χαὶ 

φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν. » Πρὸς δὲ τὸ 

δοχοῦν σχληρὺν πρὸς τοὺς τὰ ἐλάττονα ἡ μαρτηχύτας 

εἴποι τις ἂν, ὅτι οὐχ ἔξεστι, δὶς ἑξῆς μὴ ἀκχούσαντα, 

ΥΕΤΟδ5 ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

80108 δὰ 50[υ πὶ : οἱ δἰ ψαϊἠθπὶ δι! δεῖς χαΐ 19114. 14 ρασοανὶε, βίαι πη οαπὶ ἀΐοονα ᾿πογ ΓΔοίαπι : οἱ δ μθη 
δυάίογιι, ποὺ ρτία8. δου ἜΧθοΠ} ἂς ΕσεΙ βία, πδί ρυΠιβαυϑιη δὲ οογϑπὶ 1651 |}||8. ἀγρυίη8, οἱ ἃ}) Ἐσοϊοεῖ, 
Ρογβι 6 γῖ ἴῃ δοῖε ρεϊον! ἢ. Νοι διιΐοπι ᾿ζπόγδηλι8, 4 ΠΙ4η1 56η 6 ῃ 5. 4}}15 ν6γ}}8, οἱ δϑρίοἰθῃβ δὰ ἱπιπιὲβ- 
58 Π| πιϊβοτίοογάϊαιῃ ΟΠ γῖσι! ἀἴσαγο ροίοθῖ, φιοηίλιη οἰηὶ Ὑθλ})ὰ ἰρθα ΟἸγῖϑι! πυ πὶ ΑΠεγθηείαπι [Δεἰδπὶ 
Ῥδεφδίοναιη, δυρογυμη) (λοίπη!, οἱ δοηίνα Ομ τσ} τ ϑογιοογά πὶ, 41} [τὸς δὲ τηϊπί πιὰ ἰδηιϊα πὶ ροΓΙΪΠεΓῸ 
ἀἰδιϊπφαυηι. 6 διπὶ αυὶ 14|1Π16Γ δαη[, ΠΟη γι  ΓΟν δά ε{{ΠΠΠ4’6η} σοπηπηιποπὶ ἰϑῖ8 56η ἶΓ6. ΑἸΐυ5 διίοπν 
ἦρθα γϑγθᾶα ὀαυία ΟΟμ δἰ ΓΆΠ8., οἱ πἰ8}}} δχιγίβθουβ. δα θδυάΐγα ὙΟ 65, πὸ ἀ6 οπιηὶ ρεοοδίο "6 ἀϊεια 
οἰεπάϊι, αυοηΐδη) (οἱ σγαηθΐα |Π4 ροοοαὶ,, Π66 οϑί [γϑῖθγ, ηἶβὶ (γα ποπιθίυγ [γαίογ, Δ Πδγομεία Ομ 

δδὲ ᾿πίεν ἔγδίγοηι οἱ διην 4] ποπιϊηαίαν [γατον. Εἰ φασηίδπι ἀἰβίδηϊ 8. 86, ργορίογεαδ αἰοἷ! Αροϑίο!υϑ : ε 5, 
αιιῖρ ἔγαίδὺ ποπλϊοίυγ ἴῃ νο ἶβ, 511 δι 6 πὶ ΓΟΥ ΤΙ 15, ἅπὶ Ἄνάγιι5, 801 ἰ οἱοτ πὶ σα ΟΡ,» οἱ οροίεγα; ε ὁππὶ 
1ἈΠΠ0ὺ8. η66 εἰθὰπὶ διῃθγθ. ν Νά πΠ]0 οηη ἰΔοίογυπι οὐ ογν δυϊ [Ογπίοϑίον, δ} ἌΝΔΓΙΙ5. ἔγδιογ ὁδί. Ει 
φυδλίηνῖ5. ποηθη ὑ8) 0] ει ΟΠ τισι, ἰἀπιθη [γάτα γ πουπηἰηδίαγ, ποπ δυίοπι οἱ ργορτία ἔγαίογ δϑῖ. ϑίουι ἐγρὺ 
ἐθ5π|ϑί! 066 ΘΝ 6.115 τ βου] οοΥ ἀἴᾳ ΟἸν 1511 πδο  σομεἶθα5 ροσοδη}} οοοηϑίοπθηι ἀδί, ΄υὶ Δ οπιηθ ρεοίλιυπι 
βοπογα ον Ὸ ΡαγΓιΐπογο ὀχροηὶΐὶ : δ'6 δοοηίτα «αἱ ἀοοοί ἴῃ πη η8 οἱ Βα πι8η}5 ραοολίϊς ΘΒΟΟΆΠΙΕΠΙ, 
μΠοβὲ δρηϊἰοηοπὶ (ὀϑιίαηι, νοὶ ΕοοἸ δ᾽, {νῖ ορογίόγα βίου μυ}]!]οδηναὶ οἱ δι βηϊουπιη 1 ροορϑι}5 44 πη 
βυηΐ « δ(ὶ πιουίοπι, » ἃ} βίου! ἰθχ ἄρρε!]αὶ ἴῃ Ναμπιογὶθ, ποὴ πιο [γῖβ, αἰϊαυϊά ογυκε!ιαιῖ5. Υἱἀθία Γ 

δ Μλι}). χυμι, 15. δ᾽ ᾿υ] 8. 10. δ5 )υ1ὰ. 17. 

(8) Σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. Σταθῇ πᾶν ῥῆμα" 
Μοι. χνηῖ, 10. ᾿ 

(85) Ἵνα μὴ χριθῆτε, ἕως ἂν ἔϊθῃ, οἷς. γοίυς 
ἐπιίογρΓο5 : « ΝΟ ς γαάϊσαγο, αὐ ἢθμ ψιΠςου μΐ ; ν 

ϊαπὶ : « ΝΟ 6 δηῖθ ἰοπιρὰ8 ηυϊά {ιάϊελνο, ἀθη08 
γοηΐλὶ θοιπίπυβ. » Πιοσομάτιπι [υγ[8986 : Κατὸ τό" 
Μὴ χρίνετε, ἵνα μὴ χριθῆτε, καὶ τό" Ὥστε μῆ τρὸ 
χαῖρον τι χρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, "10, Ηυετιυδν 
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τὸ τρίτον ἀχοῦσαι, ὡς διὰ τοῦτο μηχέτι εἶναι ὡς ἐθνι- Α ἰυχία ἰὰ : « ΝοΙ 6 ̓θάΐολτα, δὲ πο ᾿υ(Π6α ἰπιΐη! 55, 
"αν χαὶ τελώνην, ἣ μηχέτι δεηθῆναι τοῦ ἐπὶ πάσης 

«ἧς Ἐχχλησίας ἐλέγχου" χρὴ γὰρ μεμνῆσθαι τοῦ" 

« Οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μιχρῶν 
τούτων᾽ » χαὶ γὰρ εἴπερ ε δεῖ τοὺς πάντας ἡμᾶς 

“ταραστῆναι ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, 
ἵνα χομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ 

ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον, » χρὴ ὅση δύνα- 
ιὶς τὰ παρ᾽ αὑτὸν ποιεῖν, ἵνα μὴ περὶ πλειόνων χο- 

μέσηται φαύλων διὰ τοῦ σώματος πεπραγμένων, χἂν 

μέλλῃ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε χειρόνων ἀπολαμδά- 
νειν " φιλοτιμητέον δὲ περὶ πλειόνων εὐποιιῶν μισθὸν 
χομίσασθαι, ἐπεὶ « ᾧ μέτρῳ μετροῦμεν, ἀντιμετρη- 
θήσεται ἡμῖν, » χαί᾽ ε« Κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
ἡμῶν συμδήσεται ἡμῖν, ν καὶ οὐχ ἀπειροπλάσια μὲν, 

ἥτοι δὲ διπλάσια ἢ ἑπταπλάσια λήψονται οἱ ἡμαρτη- 

κότες ἐχ χειρὸς Κυρίου τὰ ἀμαρτήματα, ὅταν μὴ καὶ 

χατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν τινι ἀποδίδοται, ἀλλὰ 
πλείονα ὧν πεποίηχεν" « Ἱερουσαλὴμ » γὰρ, ὡς ὁ 
Ἡσαϊῖας ἐδίδαξεν, ε ἐδέξατο ἐχ χειρὸς Κυρίου διπλᾶ 

τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς "» οἱ δὲ γείτονες τοῦ Ἰσραὴλ, 

οἵτινές ποτ᾽ ἂν ὥσιν, ἑπταπλάσια λήψονται κατὰ τὸ 

ἐν ῬΨαλμοῖς οὕτως εἰρημένον" « ᾿Απόδος τοῖς γείτο- 

σιν ἡμῶν ἑπταπλασίονα εἰς τὸν χόλπον αὐτῶν, τὸν 

ὀνειδισμὸν αὐτῶν, ὃν ὠνείδισάν σε, Κύριε.» Καὶ ἄλλοι 

ἂν εὑρεθεῖεν τρόποι τῆς ἀνταποδόσεως, οὗς ἐὰν νοῶ- 

μέν, εἰσόμεθα, ὅτι λυσιτελεῖ μεθ᾽ ὁποσαοῦν ἀμαρ- 
πήματα μετανοεῖν, ἵνα πρὸς τῷ μὴ περὶ πλειόνων 
χολάξεσθαι ἡμᾶς χαὶ περὶ ἀγαθῶν ἐλπίς τις ἡμῖν ς 

ὕστερόν ποτε τῶν πεπραγμένων ἀπολειφθῇ, κἂν πρὸ 

αὑτῶν μυρία ὅσα ἑπταισμένα τινὶ ἧ " ἄτοπον γὰρ τὰ 

μὲν χείρονα λογισθῆναΐ τιν!, τὰ δὲ μετὰ τὰ χείρονα 
χρείττονα μηδὲν ὠφελεῖν, ἅπερ χαὶ ἀπὸ τοῦ Ἰεζε- 

χιὴλ τοῖς ἐπιμελῶς τηροῦσι τὰ περὶ τῶν τοιούτων 

ῥητά ἔστι μαθεῖν. 

φυολίυθηυα νεηΐαι θοιμΐμα8, φυΐ οἱ Πα πι πα}ῖ: 4058- 

οομάϊίᾳ ἰθηουγγυπι), οἱ πιδηὶ [ϑίΔ 11 ΘΟΗ91}}8 Π0Γ- 

ἀΐυνι ὅν.» Α ἰὰ δυίοπι αυοά βάνεγβιιβ ἰουϊογυῖς 

ΠΟΧΆΓΒΙΏ ΓΘῸ8 ἀυτγῆι5 ργοπιιμἰδίιπ) νἱἠθίαγ,, ἀΐορὲ 
ΔἸ χυΐθ οὐπὶ 4 ἱ8 ογάΐῃθ ΠΟΓΘΙΠ πολ ΦΘ55ογὶ Ὁ, 

ογιὶο ἰίὰ ΟἸΜΘΙΡΟΓΔΓΕ ΠΟῸῚ Ρο08856, υϊ ργογίογοα 

οἰπΐουβ διηρὶϊμ8., ρυ]οδιυϑνα πο 5:1, πρὸ ορυβ 
οἱ οἷ υἱ ξογδῃ) (οἱᾶὰ Ἐοσοίαβία ἀγξυϑιιγ. ΠΙαὰ δμΐπι 

ἴῃ πιϑππογίϑῃ) γα ϑπάτιπὶ ὁδὶ : ε δῖ ποὴ δδὶ νὸ- 
Ἰυηίας8 δηις Ρδίγϑθηι τηϑυ νη 41] ἰπ (018 681, αἱ ρύτ- 

βΔῖ ὑπ118 ἐδ ρυ5}}}18 8118 δδ ; ») ὩΔ1) δ᾽ «068 "08 

ϑίδγθ ορογίαι δηί6 {γἰθυηδὶ ΟΠ γίϑιὶ, υἱ τοίδγαϊ 

υπυβαυΐϊϑηυδ. ργοργία οογροτὶβ, ῥγουϊ βα58]1, βίνθ 
μβοθυηὶ, δἰνα πηι ὅδ, » υηπ 840 5416 Θηἰ ἀσὶνοῖ, 

π6 Ρῥἰυγίυπι πιδ6 σαβίγυ πη ΡῈΓ σογρυ8 γογὰπὶ ρΩ- 

ΠΔΠὶ Γοίδγαωϊ, οἰϊαιηβὶ ὑτὸ ποχὶβ ρίδμ οιῃπίθυϑ ἃ 56 

δάπιἰ 568 ροοίονάυ8 511 ; δοὰ υἱ ρίυτγίιπι ταῖς [δοῖο- 

ΤΠ) πηογοθάθπι γοίογαί, οἵη τ! ρα 1} ου!οηὐδπάθπ) 

6δ8ΐ, φυοῃίδπι « 4118 ΠηΘΠβιΓᾺ πιοιϊ πη}, Θὰ τη οι !]6η- 

τὰν ποῦ 5 Αἰ} Ϊ δ΄,ν6ὲ : ε Ὀὶϑιγίυατο πδπυμπι ποδί Γ8- 

γυμῃ ἤσϊ ποὺΐβ ὅδ,» πος ἰηβηὶία8, 56 ἀμυρίαβ, 86- 

Ρίυρίασνα Πομλΐηο ργὸ ἀο!οιἰ5 ρῴρθμας ἀδθιπὶ ρ60- 

οδίογοβ, φυαμαοαυϊάοπι ποη υπίουΐ4υ }ιχίδ ΟΡΘΡΆ 

τοϑηυυπὶ 6]05 γοιγ δα ΐ αν, δοὰ ρίαγα αυᾶπὶ 418 [ὃν 

εἷς ; « δεγυδδίοπι » δπίπι, βίου! χ ἰβαὶα ἀϊδοίιηυ8 "ἢ, 

« δυβεορίι ἀ6 πιδῆυ οι ίηΐ ἀπρ! οἷα ΓΟ ΟΠ) 18 

Ῥοοοδίΐβ βυΐβ; » δὲ αυὶ νἱοίῃΐ δυηὶ [5γδὲὶ, αυϊουη- 

4υ6 ἰαηάδην ἢ}} 5δἰπί, βεριυρίυπι τϑεϊρίοηι., ἰυχί8 

ἰὰ ᾳφυοὰ ἰπ Ῥϑαϊπιΐβς (4 ἀϊείυπι 6δὶ δ : ςε Εἰ γοὰ8 

Υἱοἰπῖβ ποϑίγὶ8 βδδρίυρί πὶ ἴ ϑ'πα ΘΟΓΒΠὶ, ἱπηῃγο- 

Ῥογίυπι ἰρβογαπὶ, φιοά ἐχργοῦθγαναγυμι εἰν], ἢο- 
πιΐπθ. » Αὸ δ[ϊβ αυϊάδπι μοϑιηβδίίοι 8 (ΟΓΠΙΣ ΓΘ- 

Ῥογὶγὶ ἀυδσδηΐ, 4085 δὶ δηϊπηο (θη θάπΠη}8., ὑ{|16Π| 

6556 Ροβὶ 4φυδηίδουπαιο ροοοαία ρο πη δηιίδιη 5616- 

πιυ5; 613 υἱ ργξιογαυδηι αὐοά ρ᾽υτίπιογαπι [Δεἷ- 

ΠΟΓυπῚ ΡΟ μΔ8. ποη ἰυθπηυ8, 4]1ηυἃ οἰἶδπὶ ΠΟὈΐ8 5ρ68 ὈΓῸ "6η6 ἀδἰνδ ρ68ι}8 βιιρεγβίί, εἰϊαπιϑὶ βοχοθηΐϊᾷ 

Ῥυΐυβ Παριεἰα δάἀπιῖβϑ58 βἰηϊ. Α σαϊίοῃθ δπί πὶ 4] 16 πὰπὶ δδὶ πιᾶ]α γαϊοπίθιι5 Δ] 1ου} 8 ̓ηἰεΥτῖ, μδς αὐυἰάφυδπι Γερο 

ΥΕΤΟ5 ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἱπάποογο, Ναα δηΐπὶ δχἰβι πη οἷο 4] 4ιοπὶ ἰηνϑηϊγὶ ἰμῃ ἘΘοΙοβῖ, φαΐ θη [84Ππ| (6 ἱπ οδάδπὶ οα]ρᾷ ἀγρυΐίυ8 
5'Ὁ, πὲρυϊᾶ ἴῃ ἀοιγδοιίοηθ, υλ ἑηνί ἐπὶ ποπιῖη68 ἀδίγα! πη ργοχὶπι}8 5018, δυΐ ἰπἤδιίομο, δυϊ πὶ Θρι!8 - 
τἴοπο, δὺϊ ἴῃ γϑγῦο πιοηθ δαὶ νοὶ οὐΐοϑο, δι} ἴῃ (4}} αἰΐψυα οὐρα ἰδνὶ, φι οεἴδην ἰπ {15 αὶ ν᾽ ἀδηιιγ 
Ῥγοίίϊοογα ἰπ Βοοίδβία, [γεηπθηΐοῦ ἱηνθηΐαπίιγ, Οοηβίθεγα δγρῸ μ6 (ὉΓί6 οἱ ᾿Π|08 41 :δεἰπηδιῖο 6 ἐπιπηθι)δ88 
πιϊβοτϊ σογΐα ΟΠ γἶϑι}, οἰἰδη) 84 ρϑοσδία τηϑῆογα ᾿ς Ραγίϊμγα ἱπιαγργοίδηιανγ, ργθιογὶι. ἰπιο!!οοιι}5. Ἰοοΐ : 
οἱ ἰδίοβ αυΐ Π:86 δὶ πιϊπίπια μββϑοσαία ββογαηΐ ρογιίίηθγθ, οἱ ργορίθγθα Ῥθοσδίογοῃι ΤῊ ΪΠΙ ΠΟΤα πὶ ρθοοϑίοΓυ ΠΊ 
πἶϑί 8. γὙδ] (6Γ ἀγρυϊι8 οπιοπάδνθεῖι 86, βίαι! πὶ βίοις δι θηϊοιπὶ οἱ μι]! σδηνπι ἤαγὶ τ  γαίαγ. Θμ] ἃ 
ΓΟ ̓ [9 αὖ (6Γ ἀγσιι5 ἡπδϑὶ. δἰ] ΐουβ. οἱ ρ. 0] ὁ πυ8 (δοῖ5 Γἀδγὶ᾿ ἀγρασπιῖΐ, υὐσαπ) οπθΐπο ραγααί, δι 
δἰϊαυϊα ρειίδιιν,  ου5 δοἰῖ, μΠῸ5. Δυϊοπι ργοηιηιίαγα Π0Ι ροβϑατηι8 86 τ πὴ αυο δου ρίαπι ο8ι : « ΝΟΙΠ6 
Ἰ᾿υάΐοατα, αἱ ποη ἠυαϊοοπιίη!. » Ποῖ : « ΝΟΙΠ Ια δηῖθ ἰἐπιρη8 ηὐυ!ά ἡπἀίοατγα, ἀσπος νοπίδι δοιπίμιι5 4] {}{|- 
τηΐηδθὶς οσουϊῖα τα που γάγιιπὶ, οἱ πηδη Γδίδυῖ! ΟΠ 5,}Π1ὰ σοτγάΐιπι, » ρυΐϊδναια αιυΐάσπι, σποηΐαην Πἰςοῖ οἱ αὐ] [0 Ρ 
Δτραϊα5 ποη Οὐυφυάϊνί!, ἰῃ φιδτίο δι ΐγα, αἱ [πὶ ποη 511 βίοις οἰ βηΐου3 οἱ ρυ} οϑμι15. ΜοπΊοΡ6 8. δΠἴη} 6586 
ἀοθειηυβ οὐὺυ8 φυοὰ ἀϊοίυπι 681 : « 51. ποη δϑὶ υο᾽ 5 Ραΐ 18 πιο, υἱ αηυ5 ΘΧχ τα ΙΝ 5115 ρογοδὶ ; 816 
ἐπίπι Οροῦγίοὶ Π08 ΟΠΊΠΘ5 ρΓΒΒΟΠ 1} ἀπία {0} 4] ΟἸ ΓΙ 511, αἱ γοροτίοι απ υ5η0 5716 ργορεῖα οογρονῖς ΟΓΟΙΣ 
ξεδϑὶ!, δίυθ οι πὶ, βἰγὰ πη]υπ). » θυΐμ 6 αυΐὰ 5οτὶρίιπι ο5ϊ : ε Βδοιπίίι. ΟρΘγὰ πιλααμπὶ ΥΟΒΙΆΡΩῚ 
ἐοπιίηροί νορίθ: » οἱ ποὴ πη} 0} }οἰμογ, 80} ἀμρι!οἰ τοῦ, δαΐ βοριιρ!ϊοἰιαῦ σροϊρίομε ἀθ θᾶπυ οι 
Ρεοοδίογεβ. Αἰϊψιιδπο διυΐδηὶ "05 βοοιάιη. ορογὰ πη απι ΠΟΠΙΐηἶ5 το π΄ οἱ, 86] ΗΝ} {|5 
αιᾶπὶ ροροᾶνῖι : « δογυβαϊδπι » Θηἶπ,, δβίουϊ ἀυσυΐς [58185,. ε ἀμ! οἷα τοσομίι 6 πιᾶμι Θοιηϊ πὶ 
Οὗ 808 ρΡεοοδί8. ν Υἱοϊηὶ ϑυϊοπι Ιβγλθί, αυϊουπαυα δυηι {Π], δόριαρίυμι γοοϊρίαν!, βϑουμάαμ 4110} αἷϊ ἴῃ 
Ρβδίῃιο: ε Βδάάδ νυἱοίἷθ ποϑιγὶβ βερίαρια. ἴῃ Ππίθαβ. εογυμ. » Εὶ 81} ἱπνδιίαίαν γοδ  ἰοη}5. ηιοάϊὶ, 
4809 οἱ ᾿πίο} Πφᾶπιι8, 5οἰαπηι5. υομίαιη οχροαὶι γεῖρογα ἰν πος πα ο. Νονϑϑιιηα ἀιποῖῃ αἴ ΠΟ ραν ΘΡ 
αἰχίι, δίουι εἰππίσιι8. δὲ ρα! σι, 5064. τὰ δἷν (ἰδ. ΟΝ ορσοὸ ἰμ ροσοαίο [ον οογΓορίιι5 (ὸγ, βοοιιμ 

, ΒΆ ΜΆῖ{ι. νην 1. δὴ 1 (ον, ιν, ὃ. δ᾽ ΜΆ, χνθι, 16. ὅ56.Π] οτι ν, 10. 57 Μαιὰς νὰ, ἃς. 55. Ι58 1. 
ΑΙ. 59 158. χε, 23. ὅ9 Ῥκ9]. υχχν 12. 
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λεία ροβϑί π|8]δ ργοίδββα, αυοά αὖ ἘΖδοὶ 6 ἰγδάϊιαπι [Δςἷ]6 ἀΐϑοογα ροββυμί, φαΐ ἀΐοία δυρογ Πΐϑος 
ΓΟΌυ5 σΟΠΒΙΔΠΙΘΡ ἰσησ. 

ὅ1. Αἀ ἰά δυίεπὶ φυοὰ ῥγὸ εἰμηΐςο οἱ ρυθιίοαπο α Καλῶς δέ μοι δοχεῖ συνῆφθα: τῷ μετὰ τὸ τρὶς νε- 

ΒΑΡοη υ5 511, 4] ροβι ἰγθβ δἀπιοπὶτἴοπ68 ἀδηιηδίι8 

68, ργϑοίαγα δυθποχυπὶ {Πυὰ νἱάοίυν 4 : « Αἴηθῃ 

ἀΐςοο νοδίβ, » [18 πθπηρθ χυὶΐ ργὸ δι πῖοο δἱ ρυ δ ίσαπο 

μαρϑοπάαπι δἰΐχυθαι [υἀϊοατίηι, ε« φυδοιπαῦς 4} μὰ- 

ΟΡ ἰ5 ΒΌΡΕΓ (ΘΓΓΑΠΊ, » οἱ οβί6 Γᾶ; πᾶπὶ φυΐ (6 ἀγρυΐϊ, 
πθῆυ6 δυυίίυ8 681, ᾿ὉΓ6 πηεγῖο οὐπὶ 8}}Πζανΐς χυΐ 

μιαθεπάυβ ριῸ οἰθνΐου οἱ ριθ!ΐσδηο υἀϊοαῖαβ 68ὲ : 
ἸΔοῖγοο ουπὶ (84}18 φυϊδρίαπι ἃ 4ιιονίβ. 14}1 8} 1685 

Γυονγίς δὲ σοπἀοπιηδίιβ, Πἰσαῖα8. πιδποὶ ἢ πὶ ΘΟΓ ΠῚ 
Β0}}08 αυἱ ἴπ (ΙΟ 5υπὶ, ἠαμιοίαπι οἷι.5. ταβοίηδι ἃ 
410 Αἰ ΠἸφαιυ8 65ι. ϑ π|} 6 οἱ οὶ βαπιεὶ οογγορίυβ, 
ΔοΙ 05 505 Πογ ἤογὶ τηθγιυ5 65ί, ΒΟΙ 118 ΡῈ μδης 
ΜΠΠΠ8. Οὐ τρί ομθπὶ ἃ 400 [τ  οί5 ὁδὶ, π64 06 
ΔηΊρ 18 σοηϑβίγ εἴα 8 Υἱπου} 8 ροοοδίογιιπι βιιογαιῃ 
Ῥ᾽Φρίογ αυξ ᾿πβὶ πηυ]λίυ5 [υἱί, 8 οἱ αὖ 115 φυὶ ἴῃ οὦ- 
15 δυμῖ, βοϊυίυς υἀϊοαθίίατ. γογυ ᾳυξ υπὶ θεῖτο 
ΒΌΡΓΔ ΟΟηορδ88 ϑυππ, [νἷς οπιηΐθιι5 φυοαῦς υἱάδίυγ 
τγθν1556, αἱ ροοοδίογαα 4αοβ! δὲ (8. οογγρυσγὶμ, 
υἱ 5] π|08 [15 φαβϑίι}8 Ποη [Ὁδγἰϊ, βυργὰ ἰοΓΓΆΠῚ ΘΌΠῚ 
ΑἸΠ ραπὶ, φυΐ υἱ ργῸ οαπῖοο οἱ ρυθ] σᾶ πο ἀἰφηυϑ "- 
Βογεῖαγ [υἀϊοξαιιν5 δδῖ, ουπὶ οἱ ἴῃ δὸ ΔΠρϑέ05. 1}|6 
5ἰῖ, Αἱ ιοπίδιη ργὴρ ἐϊ8 4] (6Γ ἀγρυδγιηΐ, ΡΘου ΔΓ 
Αἰϊχυϊά Ῥεῖγο {γἰ!ι! ὁρονίο αὶ, διἰαπιδὶ ἀ6 Ρβίγο, δἱ 
401 ἰὸγ ἔγαίγαβθ ἀγβηθγιηι οοπιπηιπ6 ΔΙ αι ἀϊοίυηι 
δἷ1, ργίναι τη ἢ] Ῥοῖγο δειγὶ ϑαΐα πὶ δβὲ : ε Θδθο εἰθὶ 
εἰᾶνεβ γθβηΐ οοἰογαην, » ργίυβφαδπι ΠΠυὰ : « Θυς- 
οὐυπῆιι ΔΠΠχανθγίεἰβ βαραγ ἰθγγᾶπὶ δ", » οἱ οθίδγα. ΔῈ 
5ΆΠ6 5] διἱ δνδηρβδιίοα βογίρίἃ ΔῃΪ λυ ΠῚ ἀΠἰσϑίοῦ ἃρ- 
Ῥυ] Απιι8, 1θὲ πιαρπαπι ἰηναπίθιηυβ ἀἰβογίπηθη, οἱ ὁχ- 
ΦΕΠΠεπεΐδπὶ Θογπὶ ᾳυδ Ῥείγο, ρτί ἰΐξ ψιια 4115 ΙΔ 
ἀΐοια βυπὶ, οἰΐδπι ἴῃ [18 τεθὰβ φυς Ῥοίγυπι ἰηίδῦ 

γουθετῆσθαι χριθέντι εἶναι ὡς ὁ ἐθνιχὸς καὶ ὁ τελώνης 
τό" « ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, » δηλονότι τοῖς χρίνασιν εἰ- 
ναί τινα ὡς ὁ ἐθνιχὸς καὶ ὁ τελώνης, καὶ ε ὃ ἐὰν δὴ 

σητε ἐπὶ τῆς γῆς, » χαὶ τὰ ἑξῆς" διχαίως γὰρ ἔδησεν 
ὁ τρὶς νουθετήσας (80) καὶ μὴ ἀχουσθεὶς τὸν χρ'- 

θέντα εἶναι ὡς ἐθνιχὸν χαὶ τελώνην. Διόπερ ὁ τοιο- 
τος, δεδεμένο; χαὶ δεδιχασμένος ὑπὸ τοῦ τοιουδὶ μέ- 

νει δεδεμένος, οὐδενὸς τῶν ἐν οὐρανῷ ἀναλύοντος 

τοῦ δεδηχότος (81) αὐτὸν τὴν ψῆφον. Οὕτω ὃὲ χαὶ 
ὁ ἅπαξ νουθετηθεὶς ἄξια ποιήσας τοῦ χερδηθῖναι, 

λυθεὶς διὰ τῆς νουθεσίας χερδήσαντος αὐτὸν, χαὶ μη- 

χέτι σειραῖς τῶν ἁμαρτιῶν ἑαυτοῦ περὶ ὧν ἕνουθε- 

τήθη δεδεμένος, λελυμένος χριθήσεται ὑπὸ τῶν ἐν 

οὐρανοῖς" πλὴν τὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω μόνῳ τῷ Πέτρῳ 

Β δεδομένα ἔοιχε δηλοῦσθαι δεδωχέναι πᾶσι τοῖς τὰς 

τρεῖς νουθεσίας προσαγαγοῦσι πᾶσι τοῖς ἡμαρτηχόσιν, 

ἵν᾽, ἐὰν μὴ ἀχουσθῶσι, δήσωσιν ἐπὶ γῆς τὸν χριϑέντα 

εἶναι ὡς ἐθνιχὸν χαὶ τελώνην ὡς δεδεμένου τοῦ 
τοιούτου ἐν τῷ οὐρανῷ. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ ἐχρῆν, εἰ χαὶ 
χοινόν τι ἐπὶ τοῦ Πέτρου καὶ τῶν νουθετη σάντων τρὶς 

τοὺς ἀδελφοὺς λέλεχται, ἐξαίρετον ἔχειν τὸν Πέτρον 

παρὰ τοὺς τρὶς νουθετήσαντας, ἰδίᾳ τοῦτο προτέτ» 
χται ἐπὶ τοῦ Πέτρου, τό « Δώσω σοι τὰς χλεῖς τῇ; 

βασιλείας τῶν οὐρανῶν, » τοῦ" ε Καὶ ὅτα ἐὰν δῇσττ: 

ἐπὶ τῆς γῆς, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Καίτοιγε εἰ ἐπιμελῶς 
προσέχομεν τοῖς εὐαγγελιχοῖς γράμμασι, χαὶ ἐν τοῦ- 

τοις εὕροιμεν ἂν καὶ χατὰ ταῦτα τὰ δοχοῦντα εἶναι: 

χοινὰ πρὸς τὸν Πέτρον, χαὶ τοὺς τρὶς νουθετήσαντας 

τοὺς ἀδελφοὺς, πολλὴν διαφορὰν χαὶ ὑπεροχὴν ἐχ τῶν 

πρὸς τὸν Πέτρον εἰρημένων παρὰ τοὺς δευτέρους" 

οὗ γὰρ ὀλίγη διαφορὰ τὸν Πέτρον (88) εἰἱληζέναι τὰς 

ΥΕΤΙΘ. ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

΄υοὶ ὐὀὐτιηυβ,, ποη 86 δπηθηαί, η058 αι ϊίσπι οἷς ουπὶ ἀδυδιπ 8 Πα ΓΟ αιιλϑὶ ρυ]] εαμεπι. οἱ οἰἱνεΐεουν, 
δ᾽, εἰ πθη 65. 0 60 αἱ σομ[υπόοιατγ. Απ Δπίδιῃ διϊδιη ἃ θὸ0 αυλϑὶ ρυθ!οαινα5. οἱ οἰ ου5. } ἀ! οαίαΓ, ΠΟΙ ἐδ] 
ΠΟΘΙΓΙΠῚ ΡΓΟΠΌΠΙ ΓΕ, 564 65. ἴῃ Μιάϊοῖο [οἱ]. ᾿ 5 ν᾿ 

51. (οηνθηΐθιιοῦ λυΐοπὶ δααηχὶς ροδὲ ἰγα8 ἀγρυίίοποβ [Δοίο αἰΐσυο οἷσι ρυυϊεδηο οἱ δι μπίοο : « θυξ- 
οὔμψιο Π|6ϑνογ 15 ΒΌΡΟΓ (ογγᾶπι, Ἔγυηὶ Πἰραία ἴῃ σὺ, οἱ φιμρουπῆϊ8 80! νογί 5. ΒΌΡΟΥ (ΟΓΓΑΠπι, Ἔγιπί 50 2 
οἱ 'π οαἰο. » ᾿υβι6 εηἰπὶ Πανὶ αυΐ το ἀγρυΐι, δὲ ΠῸΠ δϑὶ δι ΐα8, ἐπὶ 4υΐ [δείυ5 68. δου ρυ ] οδμυ5 Εἰ 
ἰδ πίοι. Ργορίογθα {Π|6 14}18 δἰ] ραιι5 6βϑῖ, οἱ σοπἀοπιπαίι 6ϑι ἀριμὶ ΟἸΠΠ68 4] 5ιη1 ἱπ οΟἶο. {Δ οἱ δἰ ἀγφυ- 
105 Θπιοιιάλνογ!! 56, υἱ ᾽ᾶπι (ἀπ οι}}}5 ροοοϑίογιη ΒΌΟΓΙΙΩ ΠΟ Ν δἰ} ᾿ἰρ8ι118, ͵υϑῖο δο 5 ἐδβὶ δἰἰδπὶ Αὖ εἶδ 40) 
βύηι ἴπ σοἶο. Τἀπιθη οἱ {Π|Π αυτε δι γί 5 501} Ροῖγο δυπί ἀΐοια, νἱάδηιαγ οἰΐϑπν ἰβε15 Οππηἤ)ει5 ἀἸοἴα, υὶ " 
Ρδοολπι68 ἀγραυδγίηϊ, 5 δυϑψέι νοπ Γἀδγίηϊ, οἱ 4} ρανογῖ πὲ ΒΌΡ6Γ (ΕΓΓΔΙΙ Ἰυάίοδηῖο8 ροοσλιογθηὶ δου Ρυ}}}- 
ΦΆ11ΠῈ ΟἹ. ΕΠ Ὠΐσα!ν. ϑθ φαουΐδπι ὁρογιοναὶ 4]14 01 μηδ} 5 άθόγα Ροίγυπη ῥγὰ {Π|5 4] (6 ἀγρυογδηι, ἸΔθ 
}} φυϊίοπι δὶς ἀϊχὶς : « Εἰ αἰ0] ἀλυο οἰανοβ τορηὶ οσαἰονιι, οὐ αυβουμηι8 80 νογῖβ ΒῸΡΘΡ (ΘΥΓΆΠῚ, ων 
Β0]υ18 οἵ 'π ((]}8; οἱ φυφουπαυδ Πρανδγὶβ ΒΌροῦ (Θγγᾶπι, δγαμί ᾿ραῖα οἵ ἴῃ οΟ 5.» ΝῸΝ ἜΡβο πιοιίεὰ ας 
(ρθη ἶὰ ὁϑὲ συρὰ Ροίνο 4υΐ επὶ ἀΔι85 δι} οἰανὸβ πῸη απΐα8 οΟ]}, δθ πηι !όγιιπι οοἰογαπ), αἱ αυπουμαις 
᾿ἰψανονῖι θα ρογ ἰόγγϑηι, βίηι Ἰφαια πο ἰδηΐυμ ἔπ ἀπὸ οΟἸΟ, 56 ἰῃ οπιηίθυ8 ΘΟ} 18., οἱ αυδδ 830  νϑγῖῖ 5υροῦ 

“4. ΜΆ}. χνι, 18 5) Μδίιῃ. χνι, 19. 

(86) Δικαίως ἔδησεν ὁ τρὶς νουθετήσας, εἰς. τὰρ Βορίυϑ, δεδοχότος, πιαῖἐ. ῥϑυ10 ροβί ἰάθπ| οὐήοχ βθ- 
Δυφυδιίηυπ, 86 ὕέτγυο [ϑ)ονιϊπῖ, Ποπὶ. 1.5. Αὐαϑι!βῖιβ 5, ἄξια ποιήσει του. 

᾿ (88) νε τ ὀλίγη διαφορὰ τὸν Πέτρον, εἰὸ. Νίοθπι8 αυε5βι. 6], οἱ δι, Οτίβδιθιν βθοιμὶ, Πσᾶμ- 
αἱ εἰ 5οϊνεμα! ροιεβίαίομι. ΟὨΡῖβαὶ ἀἰποῖρυ 5 (γῖθα- 
12π| δι} 608 ΟΠΊΠ65 ρογιίμογα νοϊυμὶ, Ἐ αὐλὴ τὰ [τ - 
τόγηᾶ ροσοαῖα γοργοπονάσηϊ : ΄φυοιυ δα πηοίην δυμργὰ 
Βογαην ΟἸγῖβιὶ νογθογαπὶ δὰ Ραοίγιμη : ε Τιι 65 Ρὲ- 
(γι 8, » Εἴθ... ΟΠΊΠ65 ΟΠ γε α1 ἀἰδοίρυ!ο5. [χοἰϊ ραγιϊοὶ- 
μ68. θὲ ᾿η8 δυΐδηι δοίυτῃ δὲ ἃ ποδὶβ ἰῃ Ογίρενία- 
πῖς. Ἡυετιυϑ. 

(87) Δοδηχότος. (ἰοἄοχ Ἀμφ] ολη5 δεδωχότος ; 
ἃι δ|:0 18 ἀϑοΓΊρίι}}} ἰιὰθοῖ δεδηκότος τὐοῖο, Οὐάοχ 

μυαῖι φιοηπσο ἰῃ δαύθιν ἀἰδιϊςειίοπα, ἤυπι. {1π περὶ. 
", . « Αρεγιὶ διη! εαἰϊ: Νοι βυῇιοῖς ππυπὶ τα αὶ 

ἀρογίγὶ ; ἀρογίαπιυγ ρατίπιΐ, αὐ ἀδβοθπάδηι ποη " 
ὑπο, 56 ἃ ρῥαγίην)5 (ΘΙ 5 δηρεὶὶ δά 605 4] 98 |ν8ι) 
διιιΐ. » ΜΙπίπιθ νοΓῸ ἀϊδιϊμοιίοποπι ἤϑης Αιναν 57 
τίαοα Πησυα, φαα ΟἸγἰβίυβ αἱοἰναίιγ, [46 ἰΔπιοη 41- 
δογα ᾿ἰδοὶ, ἡμλχί τη Ρν18 σδίογί9. Ῥοίγιην δυυίογ δι 
[υἱδ5ὸ ρεὐϊιι ἃς ἀἰδιναίο, Πυετιυϑ. 
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,. Ἀλεῖδας οὐχ ἑνὸς οὐρανοῦ, ἀλλὰ πλειόνων, καὶ ἵνα, Αὶ Θ05411 αι ἰοΓ [Γδίγ65 ΟὈ  υγζανδγυηΐ, ΘΟΠΊπηυ 68 856 
ὅσα ἐὰν δήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧ δεδεμένα οὐχ ἐν ἑνὶ οὐ- 
ρανῷ, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσιν αὐτοῖς, πρὸς τοὺς πολλοὺς δέον- 
πας ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ λύοντας ἐπὶ τῆς γῆς, ὥστε ταῦ- 

τα δεδέσθαι, χαὶ λελύσθαι οὐχ ἐν οὐρανοῖς, ὡς ἐπὶ 

Πέτρου, ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ ἑνί" οὐ γὰρ διαδαίνουσι τῇ 
δυνάμει, ὡς Πέτρος, ἵνα δήσωσιν ἢ λύσωσιν ἐν πᾶσιν 
οὐρανοῖς. “Ὅσῳ οὖν βελτίων ὁ δεσμεύων, τοσοῦτον 
μακπαριώτερος ὁ λελυμένος, ὡς χαὶ πανταχοῦ τῶν 
οὐρανῶν εἶναι αὐτοῦ τὸ λελύσθαι. 

νἱάδηιυγ. Νοα δηΐπὶ ὀχίμυα ἀἰΠδυθη ἃ οϑὲ οἰδνθδ ΠΟἢ 

υπΐυ5 οαἰΐ Ρείγαπι, 56ἀ ῥ᾽ υγ πογυ πὶ δοοορίββα; δὲ 

αυδουμῆυδ ΒΌρῈΓ ἰογγδπὶ 4} }Πσαναῦ., ποῖ ἰπῃ ὑη0 

οὔἶο, βοὰ ἰπ ὁοπημΐθι5 Πἰφαϊα 6556, ρΓγδ ρἰυγίθυ8 41115 

4υΐἱ Βυρ6Γ ἰθγγαπὶ οἱ δ᾽ ρϑηὶ οἱ βοϊνυπί, ᾿ἰὰ υἱ 86 
Δ}1Π[Πζι4 δἐ βοϊυία βἰπί ῃοῃ ἴῃ 6015, δίευ! Ῥεῖγο οοη- 

Θ655.1Π| 65; 5604 ἰῃ ὕηοὸ ΟΟἸΟ : 66 Θηΐ ἢ 60 ρ6|}0» 

ἐγδηὰϊΐ (δουϊδι6 ρο]]οπὶ, φυσπιδἀπιοάιιπι Ρείγυ5, υὲ 

Αἰ σεηι νοὶ βοϊνδηϊ ἰῇ οππηΐθυ5 ΠΟ Ἶ5. Θυ0 ργωϑίδη- 

τοῦ ἐγφοὸ {ποτὶϊ φυΐ 4}Π|{π41, 60 [(εἰϊοίον φυΐ [ποτῖ! 80- 

Ἰαΐυ5, οὐπὶ ἴθ οπμηΐθυ8 μίαπο 00 }18 δοἰαία8 511. 

ΥΕΤΙΙΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ΔΕΓΤΔΠ), δἰηΐ 80] υ{ἃ ΠΟ 501 π| πῃ 1Π0 ΟΟἸΟ, βεὰ ἴῃ οπιηῖδυβ ο] 18. Αἀ 605 αὐυίαπι 4] πιαεὶ βυπὶ Πἰφδίοτος 
εἰ 5ο]υΐογοβ πῃ ἰΘΡΓΔ βἰς ἀΐοῖ!, υἱ βοϊγδηὶ οἱ δ! ροηΐ, πο ἰῃ (015 βίουϊ Ρεΐγυβ, βοὰ ἴπ ὕπο οἰο, 48 ΠΟᾺ 
5θ πὶ ἴῃ ἰΔη12 ρογίθοι9π6 βίουϊ Ραίγυϑ8, αἱ 8}}Π}σθηὶ γδὶ βοἸνθηΐ 'π οπιηΐθυ8 οΟ]15. Οὐλπίο ἀγρο πιοίίου Γιοτὶς 
4«υἱ ᾿ἰραι, ἰδπῖο αυὶ 4ΠΠἸφαίυγ ἀπηρ! 5 4υδπὶ 'π ὑπὸ ΘΟ]0 Δ]}Π|ρϑιυγ : οἱ φυδηῖο πιο! ϊοῦ [Γἀδτῖι ααΐ 5ο]νί!, ἰλπια 
Ῥϑδιίοῦ δγὶι φυΐ βοϊ νὰν, φιοπίδπι ἰῃ οἰπηΐυ8 80] υῖι.5 681 Ἑο 18. 
! 

ΤΟΜΟΣ [ΙΔ', 

ΤΟΝΌΘ5 ΟΥΛΆΤΌ5 ΒΕΟΙΝΌΞΒ. 

« Πάλιν λέγω ὑμῖν, ὅτι, ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνή- Βα 8. « Πιογαπι ἀΐοο γοὈΐ8 φυΐδ 5' ἄυο ὁχ γ0}0}8 60" 
σωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν 

αἰτήσωνται, γενηθήσεται αὐτοῖς. » Κυρίως τὸ τῆς 

συμφωνίας ὄνομα τάσσεται ἐπὶ τῶν χατὰ μουσιχὴν 

ἐν φωναῖς ἁρμονιῶν. Καὶ εἰσί γε παρὰ τοῖς μουσι- 
χοῖς φθόγγοι φθόγγοις σύμφωνοι, καὶ ἄλλοι διάφωνοι" 

οἷδε δὲ χαὶ ἡ εὐαγγελιχὴ Γραφὴ (89) τὸ ὄνομα ἐπὶ 
τῶν χατὰ μουσιχὴν τεταγμένον ἐν τῷ" ε« Ἤχουδε 
συμφωνίας χαὶ χορῶν" » ἔπρεπε γὰρ ἐπὶ τῇ ἐχ με- 

τανοίας συμφωνέᾳ πρὸς τὸν πατέρα τοῦ ἀπὸ ἀπωλείας 

εὑρεθέντος υἱοῦ ἀχουσθῆναι συμφωνίαν ἐπὶ τῇ εὑ- 

φροσύνῃ τῆς οἰχίας. Τὸ δὲ τῆς συμφωνίας ὄνομα ὁ 

φαῦλος οὐχ οἷδε Λάδαν, ἐν οἷς φησι πρὸς τὸν Ἰα- 

χώδ- ε Καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ᾽ 
εὐφροσύνης, καὶ μετὰ μουσιχῶν, χαὶ τυμπάνων, καὶ 

χιθάρας.» ᾿Αδελφὸν δὲ τῆς τοιαύτης συμφωνίας τὸ 6 
ἐν τῇ β' τῶν Βασι.λειῶν γεγραμμένον, ἡνίχα « οἱ 

ἀδελφοὶ » τοῦ ᾿Αμιναδὰδ (90) « ἐμπορεύοντο ἔμπρο- 

ΒΡΠ56ΓἸηΐ ΒΌΡῸΓ ἰοττδη), ἀδ οπιηὶ Γὰ ᾧΠ3πλουπ}6 865 

εἰοτίηι, ἤδι 1115 45,» ϑγπιρῃοπὶςΒ νοσαθυ πὶ πιιιβί οἷ 
Ργδείρυα υόοιηὶ σοποεηιίθι5 {τὶ δυϊίιγ. Εἰ 5υπὶ φυΐ- 

ἀθπὶ ἴῃ την 5᾽οἶ8 δοηΐ βοηΐβ 4}}} οοηβοηΐ, 4}}} ἀἰδβοιὶ; 

ποπῖθη δυΐδῃ ΠΠυἀ τοῦυϑ πιυϑὶ οἷα. διε δυταπι ΘΑ] 16ἱ 

δναμ ρα! ἃ ϑογὶρίυγδ ᾿ος Ἰο00 δ᾽ : « Αὐἀϊνὶ! δ ηιρίιο- 

πἶδπι, οἱ οἰΟΓ ; » ΠῚ ὈΓΟΡΙΟΓ ΟΥίδπ) δχ ρα ηΐ- 

ἰοη εἶα ΒΥπΙρ οηΐδηὶ 11} ον ραῖγο, 4υ] ροΒίαι!8Π| ΡῈ» 

ἰαγαὶ ἱπνυδηίι8 681 “5, δά ο"]δοίδῃἀδη) ἀοιηιπὶ δγπ)- 

Ρίνοπίαπι δυάϊνΐ ἀθοε αι. ΝΟΠΊΘἢ ἀι}6Πὶ ΒΥΠΊΡΙΟΙἶ 8 
ἱπιηρίο [θη ἱφποόγαῦ!α Γαἰ, αἱ 'ρ86 Δ] οφυθπ8 ἐκ- 

οοὐ αἷϊ δ᾽ : « 51 πιιηιἰλ5565 1η1}|, ργοβοου 8 [Ὁ]556Π| 

ΘΙ1 5 τε εὐπὶ ραυθῖο, δἰ οσδηι εἶθ, οἱ ἰὐπιρδηΐβ, οἱ 
οἰπατῖβ. νυ ΕἸ υϑπηοῦϊ δυΐοπιὶ 5Υπιρῃοηΐθ δἰ πιῖ}6 δὶ, 
υοά δεουπήο Ἀδρυπὶ οχϑίαϊ, αυδηθο νἱ οἰ οοὶ « [τἃ- 

ἴγ68» Αιηϊηδαϑ « ἰυαηΐ Δη.6' ἀγοδη ; θανὶὰ δυίοπὶ οἱ 

ἰρβῖιιβ ρυρτγὶ Ἰαυδαθαηΐ οοΥαπὶ Ὠοπιῖπο ἱπ ογραπὶδ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΙΈΕΤΑΤΙΟ. 

4. « ΤΠιοτυπὶ ἀπιοπ ἀἶδο νυ  ἷ5, 4ι8 5] ἀν νϑβίγιιπὶ ΘΟ 86 Βα πὶ ΒΌΡΟΓ (ΘΓΓΆΠῚ, 46 οἴη ΓΘ, 4 που 418 
ἰἰογίης, Πεὲ 1118 ἃ Ῥαΐγα πιθὸ φυὶ 'ῃ 60}15 δϑί. Οὐ] δπὶπὶ ἀσο ναὶ ἰγθ5 Γὑϑγίηΐ σοηύγοραι! ἱπ ποιηΐπ προ, 

10ϊ βυπὶ ᾿π πιϑάΐο δογυπι. ν» [π γί π|18 νἱάραπη}8 δϑρί ΘΠ 6, δὶ ροϊθϑὶ ἰβίβ ΘΟ 86 158118 6556 ἴῃ ΠΙ0Π 8, νοὶ ἦι 
τοῖο σοηγοηίι, αἱ ἴῃ πιραΐο δογιπὶ δὶς ΟΠ γ 8115: αυἷὰ « δησυδία οἱ {τὶ θυΐαία υἷα δϑί 8 ἀποὶ! δὰ νἱίδηι, 
εἰ ρδυοὶ βυηὶ 40] ἰπνβηΐμη! οδπ).» Εὐγϑίίδη δυίθηη ἰος (411 σοηβαηϑιι π6ς μϑιοὶ Ομ βΘη 1} 5.0} ΡῸΓ 
οπιηΐα, βοὰ ἀπο [ὈὉΓΙ6 ν6} (γθ58, βίουϊ Ροίγυϑ, οἱ ὅδοοθιβ, οἱ δθᾶπηθβ, Π0}}}118 αιιδϑὶ ΘΟη86 6 η{| 005 510} ΡῈΓ 
οπιηΐα οϑίθπαϊὶ Υογθυπι Ποὶ φἰογίαπι βυιδπιὶ, Ἐχ 60 ἥθοΐ ποη Πϑινεῦυαὶϊ βροοίθηι πθῆσθ ἀθουγθιη, νογίοἢ5 86 
δι] ρ!ογίδπι βυδπὶ, μὲ Ὑδϑίϊπηθη ἃ 508 οϑίθογοὶ οἷβ βρίαπάδηιδ βίου! Ἰ 6. Ομ βθπβογιπὶ δυΐοιῃ οἱ ἀυο0, 
Ῥδυΐυϑ οἱ βοβι 6065 βογ θθηῖ68 (ον η1}}115 ΕΡ ϑίοἰδηι ργὶπηδπι. [οι Ῥαυ]υ8 εἰ ΤΙ ποι] θυ8 ν (6 π|65 δοουπάϑι. 

48 114. 5ὅ2, 46 (οι. χχχι, 27. 

Ἰηνίοοιῃ. ρογπιυαπίυτγ, Εσ᾿ἶο Οοπιρὶ). "1 Ηαρ. Υἱ, ὅν, 

85 ΜαΆι}). χυμῖ, 19. 4 ἴχυς. χν, 25. 

(89) Γραφή. (οάεχ Βορίυβ, φωνή 
(90) ᾿Αδϑάφοὶ ᾿Ἀμιγαδάδ, οἷς. ἘώΠῚΠοΙ Οοπηρίαι.» 

᾿λδιναδάδ, δὲ [84 ΒογΙ ονάαπὰ ἐγας, 8οὰ ἡἠυοά 8 Δ{Π|- 
ἀ0π} οἷ τῷ μὶ ἤφυγαιῃ οὐιίπογοῖ, ργορίοιθα διθρα 

Ῥυιδυιη ει τὸ, ἐν ἰσχύϊ, ιιοά Θχῃίμεῖ ϑ χιπα ; ἴῃ 
4υόμ Ἰοσ υἱδοπάτι5. ΝΟΡ 8. Ὁ νογϑιβ οὐ Πυῆ05 
λιαθομὶ ἐπορεύοντο, πο ἐμπορεύοντο. Πυετιι8. 



ΠῈΣ 

816 μᾶγα 5 ̓π νἱγίυια εἰ 47 ἴῃ οαηιίοἶβ; » ΟΥβ8Ππἃ 
Θηἰπὶ ραγδίδ ἴῃ νἱγίυϊα οἱ ἑαηιϊεἶϑ Βυπιριοηΐδπὶ ἴῃ δὲ 

Πλυϑοαπὶ ΟΟΠΪΠΘΌΔηΙ; 415 (4}} Υἱγίυ6 ΡΟἸ]εῖ,, αἱ 

ἀσοθυϑ βοϊυπηπηοάο γὸπὶ αυδη θοαὶ ἃ Ραίγο χὰ ἴῃ 
οΟἶ 5. 681, οὐπὶ 5γιβρίιοιία οἱ σοηοοιία δά αἰνίηϑπ) 

εἱ βρί γἰἐυ.6π| πιυϑίοαπι ργοοδπᾶο Πασίίαπι! 8, ρ6- 

διυ]δῖα [)]ῖ8 Ῥωΐογ δπηυδὶ 4υΐ σοπβειιίοηο βυρεᾶ 

ἰουΓδ ΠῚ δὰ ροϑβίυ]ανθγὶηί, Ἴυδὲ γοζαββοιΐ ἐΐ ηυἱ] δ. 

ἀϊειδπι ΒΥΠΙρ]ΙΟτΐΔηι βί πη! οὐ ἀϊββαηῖ; φαοὰ πουὰπὶ 

ἀϊείυ δδὲ οἱ πιῖγλυ} 6. 51᾽6 ἐρὸ φυοχθθ νοῦθα ἰνας 

ἈΡΟΞϑ(ΟΪ ἱπίογργοίοῦ : ε ΝΟΙ 6 (γαινίαγα ἰηνίοδιη, 

εἰἶβὶ (ὉΓί5 δχ δθηϑθη8 δὰ (δπιρὰ8, υἱ γδοδιῖὶβ οΓγα- 

«ἰοπὶ “᾿.. ») Ουοηΐδιη δηΐη ᾿λι πποηΐ γοσαθυϊυπὶ 18 

4] βοουπάση Ποιπὶ Θοπαθἷ0 μιπριηίαν ἴῃ φιούαπι 

Ῥεονθυθίογιιπι ἰοο0 (εἰ ναΐίαγ, φαΐ 56 παραὶ : « ἢο- 
Βλθ πὶ οἱ βυ πιδηιίαηι ἀἰνί θη! ραῖγοϑ ἢ 115, ἃ θοιηΐπο 

δυο πὶ ΥἶΓῸ ΠΧΟΓ ΘΟ ππαίταγ 45, » ΘοΠβ6η Π6η5 6δὶ 

διδγηοπίς αυὰ ἃ Π60 68ὲ οἱ πυπιῖπα βυιρῃ οι 8 ἃς 

ΘΟΠΒ6Π5118, Οἱ ᾿ρ58 ΓΘ δὶ ογδιϊοηδιῃ ἔγιϊ ; φυοι! γνο] 

ἰηὰθ ᾿ἰχυοἱ : ε ΝΙδ᾽ [ογίὸ οχ οοῆβδϑιϑα 19,» Ὠυΐπάδ 
Ῥί αγίθιι5 ἀδοίδγαηβ γ γθυηι ἰἀ6Ππὶ 6586 « ἀϊὸ Θ0ὴη566- 

τἰγα ΘΌΡΟΓ ἰδΥγαη}, ν δ. ΟἸιγίξιο σοηβθηιίγα, δυθἼαμ- 

εἰ : « δὶ διΐπὶ 9ιπὶ ἀπ νὰ} γος σου νησί! ἴῃ πῸ- 

Πλΐ)6 τὴρὸ 1, » θι0 ἰρίτν ν ὶ ἐγ 5 ἐθ ποιῃΐπο ΟΠ τἰ- 

δι} σοηρτοσδιῖ, ἢ διιηι υΐ Βα ρ 6. ΤΟΓΓΑ ΠῚ ΠΟῚ ἀπ 50- 

Ἰυπὶ, 204 οἱ ἴγὸ5 ποηπιπῆσδπι σομηβοπιίαπί. Απἰμδισ 
γερίοι δυϊοπὶ 41} θοί ον, 8 ΒΥ ΠΡ ΠΟηΐα ΠΙ886 δἰ 60η- 

Βοη505, ἃ6 (415 σὐηργοκϑιῖο, οὐ 5 ἴῃ πιράΐθ γογϑᾶς- 

τὰν Ομ γίβί5, ἴθ μ]αγίθυβ. τερον τὶ ροβϑίϊ, συλπάο- 

αυΐάοπι « δηφιβία ρογία οἱ ἀγοία νὰ δϑὶ συ ἀυοῖϊ 

Ἀ4 νἱίαιη, οἱ ραμοὶ ϑυηΐ αὐὶ ἱπνοπίαη! δαπὶ 13. » 

Ἐνίδβϑα νἜγῸ "6 ρασοὶ αυΐάδιῃ, 564 ἀκ γο] (γ68 601- 

Βοῃτ{ππ|, συῤπιαι πούπην Ροΐγ5, δὲ δδοοῦι8., οἱ 

ϑοληπο5, απ ει8. σοηΒδη θη ιἶθι15 φ]οτίαιπ βυϑπὶ Ρὰ- 

τοίδοϊ! ογθιη Ὠοΐ. (οπβοιβδγαηί δυίδιῃ ἀπο, Ραυ- 

Ἰὰ5 οἱ ϑο3.ΠἸ θη 68, οὐ ρυΐογαπ) δὰ Οοτίμϊος Ερὶ- 

βίοἰλπιὶ σοηϑογίρϑοναηί 15; τὐπὶ ἀοἰπάς ΡΑιυς οἱ Τὶ- 

ΠΟΙ Θ5., ΟἸΠῚ Δἰίογαπι δά δοβιίοπὶ πιΐδογιηι 1": 

αυϊποιίαηι σΟηβΘηβογΓαπὶ ἴγο5, αιδηο Ῥαυ]ὰβ, εἰ 

ΟΠΙΘΕΝΙΒ 118 

Α σϑθεν τῆς κιδωτοῦ, καὶ Δαυῖϊδ χαὶ σὶ υἱοὶ παίζοντε: 

ἐνώπιον Κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύϊ 
χαὶ ᾧδαῖς"» τὰ γὰρ ἡρμοσμένα ὄργανα ἕν ἰσχύϊ χεὶ 

ᾧδαϊς εἶχεν ἐν αὑτοῖς τὴν μουσικὴν συμφωνίαν, ἔτι; 
τοσοῦτον δύναται, ὡς δύο μόνων μετὰ τῆς πρὸς τὴν 

θείαν μουσιχὴν καὶ πνευματικὴν συμφωνίας αἴτησιν 

προσαγόντων τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Πατρὶ περὶ οὐ: 

πινοσοῦν, τὸν Πατέρα διδόναι τὰ αἰτή ματα τοῖς μετὰ τοῦ 

συμφωνεῖν ἐπὶ γῆς, ὅπερ ἐστὶ παραδοξότατον, αἰτῆσι- 

σιν, ἅπερ αἰτήσαιεν ἂν οἱ τὴν εἰρημένην συμφωνίαν 

συμφωνήσαντες. Οὕτως ἐγὼ ἀχούω καὶ τοῦ ἀποστολιχοῦ 

ῥητοῦ" ε Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐν 

συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῖ.» 

Ἐπεὶ γὰρ τὸ τῆς ἁρμονίας ὄνομα ἐπὶ τῶν χαὰ 

Θεὸν γαμούντων τέταχται ἂν τῷ οὕτως ἐχ Παροι- 

Ὁ μιῶν τεταγμένῳ ῥττῷ" « Θἴχον καὶ ὕπαρξιν με- 
ριοῦνται πατέρες παισὶ, παρὰ δὲ Θεοῦ ἀρμόζεται 
γυνὴ ἀνδρὶ,ν ἀκόλουθόν ἐστι τῇ ἀπὸ Θεοῦ ἀρμονί τὸ 

ὄνομα χαὶ τὸ ἔργον ἀπολαύειν τῆς συμφωνίας εἰς εἰ- 

χὴν, ὅπερ δηλοῦται ἐν τῷ" « Εἰ μήτι ἂν ἐχ συμφύ- 

νου.» Εἶτ᾽ ἐπιδιηγούμενος ὁ Λόγος τὸ ε συμφωνεῖν ἐπὶ 

τῆς γῆς δύο,» ὅτι ταυτόν ἐστι τοῦτο τῷ συμφωνεῖν 

τῷ Χριστῷ, ἐπιφέρει τό: ε Οὗ γάρ εἰσι δύο ἣ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα.» Οὐχοῦν οἱ συνηγμέ- 

νοι εἰς τὸ τος Χριστοῦ ὄνομα δύο ἣ τρεῖς, οἱ συμτω- 
γοῦντές εἰσιν ἐπὶ γῆς οὐ μόνον β', ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅτε καὶ 

τρεῖς. Ἐπιστήσει δὲ ὁ δυνάμενος εἰ ἡ συμφωνα 

αὕτη, χαὶ ἡ τοιαύτη συναγωγὴ, ἧς ὁ Χριστὸς ἐν μέτιν 
ἐστὶ, δύναται εὑρεθῆναι ἐν πλείοσιν, ἐπεὶ ε στενὴ 

χαὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὴς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, χαὶ 
ς ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσχοντες αὐτήν.» Τάχα δὲ χαὶ τὴν 

συμφωνίαν οὐδὲ ὀλίγοι, ἀλλὰ δύο ἣ τρεῖς συμτωνοῦ- 

σιν, ὡς Πέτρος, χαὶ Ἰάχωθος χαὶ Ἰωάννης, οἷς τυμ- 

φωνοῦσιν ἔδειξεν αὑτοῦ τὴν δόξαν ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ. 

Συνεφώνησαν δὲ δύο μὲν, Παῦλος καὶ Σωσθένης, γρά- 
φοντες τὴν προτέραν Κορινθίοις Ἐπιστολήν᾽ μετὰ 

τοῦτο δὲ Παῦλος χαὶ Τιμόθεος, ἐπιστέλλοντες τὴν 

δευτέραν τοῖς αὐτοῖς" χαὶ τρεῖς δὲ συνεφώνησαν, ὅτε 
Παῦλος, καὶ Σιλουανὸς, καὶ Τιμόθεος ἐπαίδευον δι᾽ 

ΥΕΤΟΒ5 ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Εἰ ἰγδ5 σοπδοηβογιηΐ, οἱ 65561 ΟἸ ιν ϑία8. ἴῃ πιδιῖΐο δοτυπὶ, Ραυ 5, οἱ ϑγίνδηυς, οἱ Τίπποί!οιι 5 ον δέπιἐδ 
ΤΙ ΟΝ ΒΔΙ ΟΠ ςαΠϑθ115. Πἰ6ηὶ ἐμ γοιογὶ Τοβίδιηθι!ο ἱπυ δαί πηῈ}5 ΘΟ ΒΘ Εἰ ὁ 65 {ΓῸ 5. ΘΈΠρον ΤΟΓΓΔΙ, ΟἹ 6556 ἰπ ΠΟΙ 0 
δογαι Ὑογθαπι Ὠοΐ, οἴου! οϑίομ αἷς συ ρ βοε ρΕ0. μβΆϊ! υα γα σοϑίπν ργῖταὶ σοπείποηβ ἰἰᾶ : « ἴα ἧπεῖι ἰῃ 
ΟΟηβ6η 8. {ΠΠ}|ΞΦ ογὰ. » Οαπὶ οβϑοπὶ [γὰβ δ} ονὰ χυοτίη που πἃ ἐπνθηΐπηῖς ἴῃ ἔχοάο, Αϑίγ, 4} ἰμμεγς 
Ῥγοίδιαν ἐγ μα 0, 5666} ΠΠοἰσαπα, αυοά ἐπιο}Πρίταν θεὲ ογθαιατα, τον} ΑἸ ΙΒ Δρ]", αυοά ἐμευγργρι! 
ἐοπητοραίϊο μαιτὶδ: φτορ] νοι οὐρο ποι 5ιμὶ ἀἰν᾽βα», 56} αι 51 ὁχ θη0 σδρί γα, αυλοῖ Θχ ἀπνᾶ δυΐμα εἰ εκ 
ὑπ νος6, (οι 5688. νἱ δ! σοι ορογάπία ἢ δἰβ, δπμ1 ἀἰοίδο. οἱ δου ]ρῖιΒ, οἱ Ιϑουαΐ δυιηϊ {ΓῸ5 ψπα5ὶ ἀπνυὲ ἀϊ- 
ΘΘμ68 : « 5ἴου! ἑογνιβ. ἀδϑίδγαι δὰ (Ὁπ|ι6ὲ δηιδτυηι, [18 ἀοθίάογαι δηΐπα τπδὰ δὰ τὸ θέυ5.» θ᾽ χοπιμί 
Δι 65} οἱ θ᾽ υγΆ ΠΠἴοΓ ἐπ συλ γασρδίπιο (δ ειίο : « 1}6ι8, δ γι18. ΠΟΒΙ 5 ΔαμΠνἸμνὰ8..» [100 δἰ Αροβίο!α5 ΒΓ 
αἷρίῖι ἀϊοθι : «0 5118 ρογίθοι! ἰπ δοιίδιη βθιβα, οἱ ἰῃ ϑαίθσι βομιθη ας.» Εἰ. ἴῃ οι 5 46 σοιιδομοπι!- 
μ5 ἀϊεῖα : ε Ενδὲ διίθιν ορο δηπὶ εὐγ ἀπ ανη, οἱ ϑηΐπα πᾶ ; ν φαυμπίαπι [Ἀοιἱ [ιογδιὶ Ὁ ΏΜΗ}, δὶ (Δ π)ὲ} 
Ο551}}}}6 651, δίσηιν ἀἰχίῃνυδ, ἐπ πὴ 18. ἐπγδηἶγ! μῸ ὁποῖα ἀθαπν 5 μον 35, 1 πος που ἴθ, 5:1 ἀ 586μηδι) 
ἢ Ὁ 605. ΝΌη δυΐθπι σοηβοημ θαι! (ον πα] ἀΐσδηι65 : ε Ερο φυϊάδιν διαὶ Ραμ], ὁαὸ ἀαίθηὶ Αρο]]ο, ἐὺ 
ὙοτῸ ἀμ)», οἱ ορὸ Ομ εῖβεὶ ; ». 808 οἰἴδιν ἴμ {Π|5 5 ομ βπια, 40 5010 σοπφΡδραϊιβηζας οὐ πρίεῖμι βαΝα 
νἰγίυ!6 θοπηλΐ 165}, αἱ [Δ ΠῈ ΠῸΠ Θβϑθηΐ Δ|1Π8. Δ] 1π1πῈ 58 ΤΟ ἐμ 65. οἱ οομ θιίοη!ο 5, αἱ ΟΟΙ δ. ΒΝ ΟΤΟΠΠΝ ᾿ )- 
Ἰηνίοοηι. Οὐμβηπη} Θοΐπὶ εἰ σθοηβι5, βίους οὐ σίοραι ΘΟ βόμ50.8, εἰ δοραγαί δόϑιιιι 4υἱ ἴῃ "6 10 σμεις 
(ἰομλΐπιν. Εἰ] βοϊαπηποθο ἰμνοηίυν. Εὶ ργορνία αυϊάοθιν ἴῃ ἀσόθι5. ἰδ1}5 σομογί εις ἢ ἐοηβοηϑαβι θην 
510. ἰ1 Αροβίο!β : ε 1 5115 ρουίθοιὶ ἴῃ ὑοθάθπι βομδιι, ν δ! 651 βαοιημίαν ὁδάοηι ἀοσπιλία,, «οἱ ἐμ ἐπ "" 
δο!εηι8.,.». [Δ 651 υἱ 5[ ΠΠΠΠτον σοπνοιβόμταν. 660 αἰ! : « 51 ἀμ νϑβίν απ ΘΟΝΝΟΒΟΤΙΔΝ ΒΡῈ {ΕΠ Γᾶμι τ 
οὐμηἱ γα, φι!ἀᾳυΐα ροιίογίαι (ἰδὲ εἶδ. » Μαη δβίαπι 6δῖ αὐτο φαοείαπι αὐἱ ποῖ 58 ἀδ οὐμπὶ γὸ οὐμϑοιδαν 

“7 1 Πρ νι, ὁ, ὅ. 481 (ογ. νιν, ὃ. τὰ ΜάΈ. χνιη, 40, Γ᾽ λιαιΉι. ἕ Το 1 Ουγ. νιι, ὃ. 
γὴν 1., 1 (ὐγ. 1» 1. 151} Οὐν.., 4. 

ΦΡΓΟΥ͂. χιν, [ἦν 
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Ἐπιστολῆς Θεσσαλονιχεῖς. Εἰ ὃὲ χαὶ ἀπὸ τῶν πα- αὶ ϑγίναπαβ, οἱ Τίπηοιδιι5. μ6γ Ἐρίβίοϊδπι Ὑ)οββδίοηΐ- 
λαιῶν Γραμμάτων δεήσει παραστῆσαι τοὺς συμφω- 
νήσαντας ἐπὶ γῆς τρεῖς, ὡς εἶνα! τὸν Λόγον ἐν μέσῳ 

αὐτῶν ἑνοῦντα αὐτοὺς, ἐπίστησον τῇ ἐπιγραφῇ τῶν 

Ψαλμῶν, ὡς τῇ τοῦ μα’, οὕτως ἐχούσῃ" « Εἰς τὸ τέλος 

εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ.» Τριῶν γὰρ ὄντων νἰῶν 

Κορὲ, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν τῇ Ἑξόξῳ εὕρομεν, τοῦ 
᾿Ασῆρ, ὃς ἑρμηνεύεται παιδιὰ (91), καὶ τοῦ δευτέ- 

ρου τοῦ Ἑ)λχανᾷ, ὃς μεταλαμδάνετα! εἰς τὸ, Χρι- 

στοῦ χτῆσις (93), καὶ τρίτου τοῦ ᾿Αδιασὰ;, ὃς Ἑλ- 

λάδι φωνῇ λέγττ᾽ ἂν πέτρος συναγωγὴ (95), αἱ 
προφητεῖαι οὐ διηρέθησαν, ἀλλὰ ὑπὸ ἑνὸς πνεύματος 

χαὶ μιᾶς φωνῆς ἐν μιᾷ ψυχῇ ἀληθῶς συμφώνως ἐνερ- 

γοῦντος, καὶ εἴρηνται, χαὶ ἐγράφησαν, καὶ λαλοῦν- 

τες οἱ τρεῖς ὡς εἷς" ε Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος 

ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή 

βου πρὸς σὲ ὁ Θεός.» Φασὶ δὲ χαὶ πληθυντιχῶς ἐν τῷ 

ΕΥ «Ὁ θεὸς, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκχούσαμεν.» Εἰ 

δὲ θέλεις ἔτι μᾶλλον ἰδεῖν τοὺς συμφωνοῦντας ἐπὶ 

τῆς γῆς, ἰδὲ τοὺς ἀχούπαντας᾽ « Ἵνα ἦτε χατῃρ- 

τισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ χαὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.» χαὶ 

ζηλώσαντας τό" « Ἦν ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία πάντων 

τῶν πιστευόντων μία,ν γενομένους, (εἴγε δυνατὸν ἐν 

πλείοτι τοιοῦτον εὑρεθῆναι,) ὥστε μτὸδΣ τὴν τυχοῦ- 
σαν διαφωνίαν εἶναι αὐτοῖς, ὡς οὐχ ἔστι διαφωνία 

τῶν τοῦ δεχαχόρδου ψαλτηρίου χορδῶν (94) πρὸς ἀλ- 

ἐὐηϑίθυ5 ΘΓ ρτγϑοεμία ἐγαἀ᾽άοτυηι 15. Θυοὰ εἰ ε 
νϑίογὶ ϑεγίριυνα γθ8 μγοὐυσοηήϊ βυπί 4υἱ βυρογ τς 

ΓΑ ΟΟΙβοηϑογίηϊ, 8 ὧἱ 'π πιο ϊΐο οογυπὶ {6 γῖ! 

όγρυπι, ἃ αυὸ ἴῃ ἀπαπὶ σου ποι δαπὶ, ἐπιδονὶ 

ῬΡιίΐοποιι Ῥβδϊπιογα πὶ σομϑί γα; ΠΔἢ υϑγθΐ σγϑεὶα 

Ρϑα]πιὶ χα, 4055 (2115 651 : «τι ἤποπὶ ἐπι! δου ἢ- 

1Π|5. ὕοτο δ. ν ΟἸνὴν πίη {γὸ5. ὀββοηΐ {Π}}} ὕοτο, 4ιο- 
ΓᾺΠῚ ΠΟΙΆ η4 ἰη ἔχοι γορογίπηι5 77, Αβογ, αιΐ ὁχ- 
Ρομλαν, ἰμδεδ; 4]16Γ ΠΟΙσαμα, πὶ γοδάϊτασ, δοὶ 

Ῥοδδεδδῖο ; οἱ ἰογί 8 ΑἸ ϊλεαρῃ, 4υΐ δοηνογι! Ρ0- 
(581, ρμαϊγὶα (οπῃγερῃαι! ὁ, Ρτορ οι πη ΐηπο ἀϊν σαν 

βυ!, 56 3}) πὰ γο66 δὲ ᾧ}}0 8.1} Πι| ἴὰ απ Δηἰ ΠΊᾶ 

γοΓ6 ΘΟΠΘΟΡΟ ΘΓ Ορογᾶπίθ οἱ οαπι {5 οἱ σοπϑοογί- 

ΡΣ 5ιη|, οἱ {υ8ὲ ἀπ|15 γ6 5 [ἰ οοου 5υπὶ τε Ουοπη- 

Δὐιπούυπι ἀοβίογαιὶ σόγυιις δά (οπι68 δαυλτυιη, ἰίἃ 

ἀσοι γι δηΐηια πηοᾶ 4314 16 Ποὺ 78.» Ουΐ οἱ ἴῃ 

Ῥ54]}1η0 ΧΙ}, 1 ὨυπΙΟΤῸ ρ ΓΔ }} ἀΐοσυπι : ὦ θου5, δ0- 

Τίρθυ5. ποβίγὶ5. δ ᾿νίτηι15. ἢ.» Οὐ 5] πιδρὶβ διΐδπι 

ΒΌΡΟΓ [(ΟΓΓΔΙῚ ΠΟΠΒΟΠΙ (65 Ὑἱθὸγα γε} 15, 608 υἱὰς 

4υ] ᾿ς δυάΐοτυπι : « ὕτ σΟἸοοτοαι 5. οδάθπὶ πηοπίθ, 

εἰ οδάδθη) βοηιοηιϊία 59,» οἱ ΠΠππ ἃΠοοίατυηι : «Οὐ πἴαηι 

οὐἰθἀθεἶπὶ δγαὶ ΘΟΓ ἀηυπ|, οἱ δι πη απ δ᾽,» αυἱ 

[1165 Θναβογδηΐ (8 αι ϊάδπιὶ ἰνίον ρ᾽ 65 (416 4υἱά 

ΤΟΡΟΥΪΓὶ ρο5511) ὧδ π6 πιϊπίπηα αυϊάοπ) ἱπίογ [1105 
ὀχϑίϑίογοι ἀἰϊβϑϑοηβϑίο, αιοπιδιίπιοάνιπι ἀσοδλοδογάϊ 

ΥΕΤῸΒ ἹΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

πὸς ἄϊο σου ΟΠΟΓΙΗΪ, ΒΌΡΟΓ (οΓγᾶπη. Εἰ ἰκπία ἐϑὶ οαυβᾶ, ΡΓΟΡΙΟΓ αυλπὶ ἤθη Θχϑι ΠῚ Γ ΟΥ̓Δ 65, ΄υΐα ποη 
Εηηϑρη  υ5 ΠΟ 5. Ρ6ῈΓ ΟἾΔ 8006 Γ ΟΓΓΔΙΏ., ἤράι6 ἀορῤπιαῖο, ποθ ουπνθυβαίίοηθ. Αὐἢς δύ 6Π), 8ὲ 
ΟΓρα5 ἴθ 5. ΟΠ ν 151}, δὲ ροϑυΐ! 015. δίησυ!α πλοιηῦγα ἴῃ Θογρυγα, αἱ ἰά ἰρϑυηὶ βαρίδι! τπρϑιηῦνα, οἱ οοη- 
ΒΘ  ἀηΐ, οἱ 50} ΠΠοἃ 81π|, εἰ ρϑιϊομ!6. ΒΘ ΓΟ ὑη0 

18. Τῇονς 1]. 1, 1. 75 54). χει, 1. 
“Αεἱ. "ν, 52. 

(9) Ἀσὴρ, ὃς ἑρμηνεύεται παιδιά. εοιυβ ἰηίοτ- (αὶ 
τῦδ : 4] ἘΠΕ ΡΉΛΆΠΙΣ ον δ ο.» μοσ ετγρο, παι- 
ἕξι. Οειζοηο8, [Π}ν. ὄ᾽χ ἐπ Ερίϑι. δά [λοπ|. ε Αβϑ5ὶγ, αι] 
ἰμιογργοίδιαγ, δρυθ 0. » ΗΙΟΓΟΙΥΠΗ15, 2)6 πηι. {Π εὕτ, 
«Αβογ, δοαιϊ τα, » ἰος οδι ΘΝ. ἰάθη, ἐν14. «Αϑὶν, 
Υἰποῖυϑ, ν ος οδϑὶ “ἸΌΝ Δὺ0 "ὌΝ «Πρβανίι.» Αἱ Οεὶ- 
ξύπθ5, ΠΟ  δῖοιδ Πἰπστς ράΓα πὶ ἙΟΠ δι}, ΓῸΝ οατῃ 
55) « Ἰξαν!,.» αὐοΐ 6ϑί δ) δύο βἰση Π διϊοι 5, ἃς 
εἰπβάδηι Γγ6 δοιΐ, σοι : “ὉΥ ὐυϊδπη, ὑΓΊΕΙΟΡ 
ἙΟΙΒΠΠ6 ΠῚ [)Ά110 5 5 Π}ΠΠ 0810}! 6 ἢ, 50Π81 Θ(14Π} « οΥὉ- 
ἀπ, ἰπδιια τ, » απ} ΡΟΒΙΓΟΠΉ ἢ δθηϑαπ) βθουί 9 
ε8ι Ονΐφεποϑ. Πυετιυϑ. 

(92) ᾿κ κανᾶ, ὃς μεταλαμδάγεται εὶς τὸ Χρι- 
στοῦ κτῆσες. Θνίφοηοδ, Π}0. τχς ἰη Ερίϑι. δὲ Πἴυι. 
« {Πεϊοϑ, 4αΐ ἴῃ ᾿πφυδ ποϑῖγα ἀἱοίίιγ, μοβϑοβϑϑὶ0 
θεῖ, ν Ηϊογοηγιηυβ, 2)6 ποηιῖη. Ποῦτ., ε« Ἐϊολια, θοὶ 
φοϑθβϑϑῖο.» Ὑοῖυ}5 ἰπ!ΓρΓο5 : « Οιου ἐμ} Πρ ταν [λεΐ 
ογρδίυγα : » ἰοφευδι Θεοῦ χτίσις, (ομ. 1 εἰ 1ἰν ιὰ- 
νεὶ Χριστοῦ μιῸ θεοῦ. ἰν. 

(89) Λέγητ᾽ ἂν πέτρος συναγωγή. 1ὰ εοἀά. Η, 
εἰ Ἀ. μερο, πατρός. Θιείφεποβ, Π}». 1᾽χ ἴῃ Ἐρὶβ!. δὰ 
Βοηι. : « ΑΒΙΔ5ΔΡ|}), αὶ] [ἢ [νατ0 8ογηνοηθ ἱπα οὶ 
Ἐοηργδρδ οΠδπν ρα 5.» ΗΙΟΓου γι 5. 26 πολ ἐδ ιιδ 
εὐταὶδ. « Αὐϊᾶδαγ, ραίι]8 πιοὶ οὐ]]οοιίο. » [μθ88, 

« Ἀθίαφαρ]!.» 1. ᾿ 
(34) Τῶν τοῦ δεκαχόρδου ψαιϊτηρίου χορδῶν. 

Ῥραιονίαῃ ἀρὰ ΠΧΧ αἰ αιιαπάο νοοὶ ὝΣ3, " ρβά ιν. 
χργμι, ὅ, ποηπαπαυδιῃ οἱ ΠΥ ΏΤΩ, αι 1} δὸς. ΧΗ, 
45. ]6γθπ, μι, 18, 5: ρ|55ϊπ|8 γονῸ Ἴ3Σ ΓΟΘΡΟΠί Ι; 
ἰὰ ἐβι « παρ] ΐυπι,» νάδλα, β6ι ναῦλα. ἮῺ Δυ 16) 
ἀυδ [ἀεγιπὶ [ΟγπλοΡ, Δ16γὰ αι 22 ΡΙΟρεΐο αἰοιὰ 
[υἱϊ. Δ]ιοτα ὋΝ 522, 5ῖνο “ἼΣΥ, ΝΜ 68. εἰ πὰ- 
θηϊυπι ἀδοδομβογάσπι. » [4 Πἰψυοῖ ἐχ ρβα]). χοὶ, 6, 

ἈΣΥΣ ὙΟΣ ῊΥΣ, πος 651, υὧἱ τοϑαῖι Ηϊογ ιν πῖα8, 

Ὁ 

Τὶ Ἐχοί, νι, 93}. 

σοπιραιίαιαγ οἰ, οἱ ρἰογ ἤοαῖο σοηρδυιίοδιὶ 

18. Ῥρ]). χει, 2. 15. Ρ58]. χίμι, Φ. 591 (ον..,10. 

« ἴῃ ἀδοδοιογίο οἱ ρβα! γος » Ουοὰ εἷς ΣΝ « 46- 
Ἑδοβογάμηι » δἰ πιρι οἶτον Δρρο αἱ, ἜἸΣΨ ὩΣ αἱείδων 
Ρ84|π|. Χχχη, 3, οἱ χει, 9, [6] 681. « που μι ἀ6- 
ἐλοϊμογάυπι. » ΣΡ αἰσίυηιν οδὲ, δῦ ὝΩΝ « ἀδοθηι, » 
ηὐυοὰ ἀδοομ οποτ 8 οομϑίαγοῖ, 22. δἰίαπι εἰπιρ ϊι '- 
16 ἀϑηγραι 1}, πὰ πάοηυθ ὙΠ ὯῈΣ 5ἰρημῖςαι, 5ἱ 
πιοίο ΗΪογοηγη δυάίτηι5. « ᾿ϑη!θγίυπι ποι, 
ἑπαυΐ, Πουγωῖος ΝΑΌΝ, ὄγθςθ δυΐο ρβδ! τίν, 
μαιίνα υϑυθαιογίαιν ἀεί, ἀδ 400 ἴῃ μδ581:0 4φυ ἢ - 
«αφαϑίπιο υαγιο (Ἰἰορ6 πνὶ ργὸ μιν) ἀἰοίιιν : ἔα- 
δι 6 ρει οτίμπι σιν σμδατα. σι διΐθιη οὐπὶ οΠοΥ- 
ἐἀϊβ ἀόδοι, βίοις ϑογίρηιπι 68. : 1η ρμϑαίίοτίο ἀφοεηὶ 
εἰιοτάατιηι ρμεαίίαπι εἰὐὲ [ογπια φμαάτωία, Βανγιοϊιίυν 
θευπίυβ, συ ᾿ς ρϑαϊην χχχι, 2, ἰοου ἀσύνδε - 
τὸν πδϑοίο αυοά σοπηπιἰἰδοίίαγ, ἢ }1ὰ [γοῖυ58 ἀυσίο- 
τίιδιθ, 864 ἰμιογργείιιθ ὁπιηΐυπι Δ ΟΙΟΓ Δ 6πὶ Ρ65- 
βυπάδιδ : ΠΟυΡαῸ5 οι ἷπὶ φὺϊθι}5 56 τΘ.0Γ, ἸΠ 816 [5 
κε] χί!, {ηϊνογϑὶ δαίαπι ἰμίοηργοίοβ, ϑυγ8, ΑΓΔΙνὰν 
(μα! .α"15. οἱ ΑΔ ΐορ5, ἴθι οἱ ἰρϑὶ ΟᾺΧ ἀσύνδετον 
πὰ πσαὰα ρβαϊπι|. χχχῆ, 2, Π6η16 Ρ58Π|. ΟΧΈ}ν 9. 
Ἀσθοβοιμ!. 6 ρεΐονα Πιδὺ, ααλπι εἰχίπηϑ, μ4}}}}} 
ΓΟὐπ8 ϑόβορθι5 110. νι Απεφ., ς. 13: Ἡ μὲν χιγύ» 
ρα, δέχα χορδαῖς ἐξημμένη, τύπτεται πλήχτρῳ " ἡ δὲ 
γάδλα, δώδεχα φθόγγους ἔχουσα, τοῖς δαχτύλοις χρούε- 
ται. « ΟἸμηγγα ἀδοειη οἰογάϊδ ἐιοπάϊιατ, οἱ μι Ὁ 
Ρυϊϑαίαγ : πα} ὁποάθεϊν 5005 ΘΟπιϊποῖ,, βοὰ ἐϊ- 
αἰτεῖ. σαγρίτυγ, » ὙΓΙΣῪ οοπυ πα! ΟἸν!ἀδευ5 ἱπίου 65 
οἰ ΣΣ 4 ρϑἅ!. ΧΟ, 4 : « ἀθολοιονθο οἱ 
γβϑ!τονΐο. » ἸΠΙΥῚ ΝῺ ΟΞ") ὙΩΣ ΝΛ Ὁ ἡ 
ὩΔ « ΒΙΙΡΕΣ ὁ5 αἰϊμαγας ἀθσθν ΘΒοΡἰἌγηπι, βαρ 

κ ΠΑ}, δὲ ᾿η Ἔτϑυμ αιίοπο οἰ λγιθ. » ΑἸΒΆΜΆΒΙ 05 
ΑἸροδοναβ ἰπ Ἡδισία, τοι, 1, 1}}ν. 1, 8, ρᾶσι, 1, ἀ6- 
ἐδοδογάϊΐ, π80}}} οἱ εἰμ {ἰφυτ8 ργοροι! ἐχ ἃ} - 
ἰἰᾳφυο οοάϊες γαιίοιμο. ἰρ. 
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Ρβδ! ιογὶ! ομογάδταπι πυ}}8 ἱπυίΐοοπι ἀϊβοτοραηιία εβι. Α λήλας. Οὐ συνεφώνουν δὲ ἐπὶ τῆς γῆς οἱ λέγοντες" 

Αἱ 01) ΣΟΠΒοὨ ΘΒδηΐ ΘῸρῈΓ ἰογγᾶπὶ αυΐ ἀἰοοθδηὶ : 
« ἔξο αυϊάριη διιπὶ ῬΑ}, 650 διιΐθπὶ Αρο}]0, 680 

νΘΓῸ Οορμδ, 650 δυίοπι Οἰ τ δι! 55,» βαά ᾿πίθν ἰρ808 

6177 ἐγδηὶ οἰ βπιδίδ, χυΐθυ8 αἀἰββίραιϊβ, απ ουπὶ 

ῬΑυ]ὶ βρίγιιυ δ᾽, νἰγίαι6. θοπλίηὶ δθ5ι. ΟἸ}ν 5.1, οοπδο- 

οἰ θη, Π6 56 Δι ρ 5 τβογάδγθηΐ οἱ οοῃδίογοηί, 

ἴα υἱ Υἱο᾽551πὶ 1108 ΔῸ 4110 σοηῃϑυπηογοι ; 60}}- 

δυτιΐλ οἐἷπὶ οἱ διίαγὶι ἀϊδοογάΐα., αυμηϊλάπιοάϊηι 

ουγγδάϊι οἱ δοουτηυϊαὶ οοποοτγάΐα, οἱ ΕἸ} θεὶ οαρᾶὰχ 

6δ5ΐ, φυὶ ἴῃ πιθαΐϊο οοηβοπιοηιίπὶ ἀυμίαχαὶ τορογὶ- 

τ. ΔῈ δυμϊ ἀυο '᾿ψοπογα}α ἴθ αυΐθυ8 ρτγοργῖα ἐθη- 

Ἑογ ἶὰ Οχϑίβδιὶὶ : ΘΟ 56 η 51:18, συπὶ οὐθῃ μᾶθθημῦ 

Δι} Π10 5016 πηι: ; οἱ ε] υδάδιῃ γοἰιη8ι}5 ΟΟΠΒΘΙ510, 

Οἴἢ] ΡΔΓ δὲ υἱγοθίᾳι6 οἱ δἰ π}} 15 υἱα ἰθπογ. Ουοά 

58Ϊ « ἀυοθυβ ὁχ ΠΟ) β ἙΟη Βα πε οπ 9118 ΒΌΡΘΟΙ (ΘΓΓ ΠῚ; 

46 οἱ γα, αυδουηᾳια ρει: οτίηι, οι 1ΠΠ|8. ἃ Ῥδίγα 

διθου αυὶ ἴῃ σοἰ 8 681 δ; ν φυοιϊδϑουῃηας ἃ Ῥδίγὸ 
«αἱ ἰπ ἙΓΟἰϊς. 651 ροβίυϊδία 4υθ! θυοὴ ποπη ἱπιροίγδη- 

τυτ, ἀυο5 {Π|6 ΘΌΡΘΥ ἐδγυ δηλ ΠΟη ΘΟ 56 5556 ροΓβρὶ- 

οὐ 651, οἱ ἙΌΓ νοὶἱβ ἃ6 ργδοῖθιυβ. πΠοη μοι Π}ῸΓ 

ἰΠυἀ ἴῃ οαυ88 6586, ἀυοά πους ομίηϊοηϊυ5., π6- 

486 Υἱίδ ἰπϑιϊυ]0. δὴ} οοπϑαπιίδπιι5. Ῥγίογοα 
ΨΕΓΟ 5 οοῦρι8 βιπιὺϑ Οἰγίβιϊ, οἱ « ροϑυῖ! ἢθι5 

ΤΩ ΒΓ ὑπυπη αι αι 6 ΘΟΓΌΙη ἰπῃ ΠΟΥΡΟΓΟ, ν αἱ ἐε Ρ[Ὸ 

᾿ἰηνίοθιη βοἰ Ποἰτα βίηιϊ πιθπιῦγα 55,» οἱ δἱνὶ ἰηνίοθιη 

σομδβθιϑηϊ, « οἱ 5δἱ υϊὰ ρϑιΠπΓ ἀπυπὶ πιο Γι Πι, 

φοηραιδιΐυν οπηηΐα ᾿ΠΘΙΓὰ : δἶνα σίονϊαιγ ἀματῃ 

πιδηιῦγυπι, οὐηβαυάθδαηιί ὅδ, » ὀχοιοθπήα Π0}}}8 65 

τς Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλὼ, ἐγὼ δὲ 
Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ, ν ἀλλὰ ἣν ἐν΄αὐτοῖς σχίσματα, 
ὧν καταλυομένων συνήγοντο μετὰ τοῦ ἐν Παύλῳ πνεύ- 
ματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ἵνα μηχέτι ἀλλήλους δάχνωσι καὶ χατεσθίωσιν, ὡς 

ὑπὸ ἀλλήλων αὐτοὺς ἀναλίσκεσθαι" ἀναλίσχει γὰρ ἡ 

διαφωνία, ὥσπερ συνάγει ἡ συμςωνία, καὶ χωρεῖ 

τὸν ἐν᾿ μέσῳ τῶν συμφωνούντων γινόμενον ΥἹὸν τοῦ 

Θεοῦ. Καὶ χνρίως γε ἐν δύο γενιχοῖς γίνεται ἡ συμ- 

φωνία, τῷ, ὡς ὠνόμασεν ὁ ᾿Απόστολος, χαταρτισμῷ 

ποῦ αὐτοῦ νοὸς, χατὰ τὸ αὐτὰ δόγματα ἔχειν νένοη- 

μένα, χαὶ τὸ τῆς αὐτῆς γνώμης, κατὰ τὸ ὁμοίως 

βιοῦν. Εἰ δὲ, « ἐὰν δύο ἡμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῇ; 
, γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γί 

Β νεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρὸς,» πε 

παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, ἐχεῖ οὐδὲ 

δύο συνεφώνησαν ἐπὶ τῆς γῆς" χαὶ τοῦτο αἴτιον ἡμῖν 

ἐστι τοῦ μὴ ἐπαχούεσθαι εὐχομένους, τὸ μὴ συμ- 
φωνεῖν ἡμᾶς ἀλλήλοις ἐπὶ τῆς γῆς μήτε δόγμασι 

μὴτε βίῳ " ἔτι δὲ χαὶ εἴπερ σῶμά ἔσμεν Χριστοῦ, 
χαὶ « ἔθετο ὁ Θεὸς τὰ μέλη ἔχαστον αὑτῶν ἐν τῷ 
σώματι,» ἵνα «τὸ αὐτὸ μεριμνῶσιν ὑπὲρ ἀλλήλων τὰ 
μέλν,ν χαὶ συμφωνῶσιν ἀλλήλοις, ε χαὶ πάσχοντος 

ἑνὸς μὲν μέλους συμπάσχῃ πάντα, δοξαζομένον δὲ 

συγχαίρῃ»» ὀφείλομεν ἀσχεῖν τὴν ἀπὸ τῆς θείας μου- 
σιχῆς συμφωνίαν, ἵνα, συναγομένων ἡμῶν εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, Χριστὸς ἧ ἐν μέσῳ ἡμῶν ὁ τοῦ 

Θεοῦ Λόγος, καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ σοφία, καὶ ἡ δύναμις 
ΒΥΠΡ] ΟΝ ἷα αυς ἃ ἀἰνίπα πιυϑίοδ οὐ, αἱ οαπὶ ἐπ ΟΣ αὐτοῦ. 
ποιηΐηθ Ομ γίϑιὶ Γἀεγίια5. σου τορι, ἴῃ πιδάϊο ηοβίναι 511 ΟΠ γΐβιυβ, απ 1)οὶ Ὑογθὰπη δεῖ, οἱ θεὶ 88- 

Ῥίεμα, ἰρϑίυϑαια νἱγίυ8. 

4. Αἰᾳυὸ 6 αυϊ οπ) ἀδ [}]8 ἀυο!υβ ἐγ ὕυϑνα 
ἀϊχίπνι5, 4υ05 δι} οομ8θδπάαπὶ ἰηνίοθπι. Ποτίδαιαν 

γεγθυπι, ργοιί ἴῃ δθηβυηι {.8}}} ροβϑιπί {(Γἰταπὶ ἃς 

Ῥογνυϊφαίυπι πηασὶβ : πὰς ϑυ!6] δ᾽ ἴ2πὶ δχρίοαιὶο - 

ΠΟ ἀρσγοάϊδηιιγ, αυλιῃ ἃη6 Π08 4υϊδρίδπι ῥτγοῖι- 

τ, δ οὐδε αιθπὶ οἱ πνυηαϊ θη σομμαἷο ἡαποίο8 

Δἀμογίαπδ; ἄἀτ08 Θηΐἶπὶ ᾿ἰι08, 40}05 51:6. ἰδγγᾶπὶ 

σΟυΒΟΏΓ ΓΟ νὰ} Ὑγυυπι, νἱγυπὶ οἱ πηυϊίοῦοπη ἰπίε]- 

᾿ἰφὶ ἀθθδγα ἀθοδὶ, ὁχ δοηϑθηϑβιι 5688 ΘΟΓρΟῸ ὁ0η- 

ξτγοβδὺ (γδυάδι!θβ, υἱ νδοθηῖ ογδιϊοπὶ, αιιδηάο 580ὶ- 

Ἰίςοῖ ογᾶπίθ8 «ε ἀδ οπιηΐ τὸ φυδιηουπαια ρειογίηϊ, » 

ἐπιρείγθυηί ; οὐπὶ πυτὰ Ῥαινβ 565 ΟὨγΙϑι: αυΐ ἴῃ 

οοἰΐ5 6ϑὶ, ργορίογ 618 ἰδϊθιὴ οοηβθηβυμη γοίογιι πὶ 
ΘΟπηροία8 (ἰδπι. Μιάἀοιυγ δυΐθπὶ ΠΟ} 18 θ0 Θχροβί [10 

ΠΟ ΟΠ) 6} 5501] 0η6π|, 56 δὰ πηαϊανιη 601- 

ΒΘΠΒΌΙΩ ΘΧΙΟΥΔιἰΟ ἢ 6ΠῚ ΟΟΠπΙΪΠοΓὸ ἢ 160 αἱ 51 416 Ὁ 

Ταῦτα μὲν οὖν, ὡς τῶν δύο χαὶ τριῶν, οὖς προ- 

χαλεῖται συμφωνεῖν ὁ Λόγος, κοινότερον νοουμένων' 

ἤδη δὲ χαὶ ἄλλης διηγήσεως ἁψώμεθα, ἣν ἕλεγέ τις 

τῶν πρὸ ἡμῶν, προτρέπων ἐπὶ ἁγνείαν χαὶ χαθαρό- 

τητα τοὺς γεγαμηκότας" δύο γὰρ οὖς βούλεται, φῆ- 

σὶν ὁ Λόγος, συμφωνεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἄνδρα χαὶ γυ- 

ναῖχα νοητέον, ἐκ συμφωνίας ἀποστεροῦντας ἀλλί- 

λους σωματιχῆς ὁμιλίας, ἵνα σχολάσωσι τῇ προσευχῇ, 
ὅτε, προσευχόμενοι « περὶ παντὸς πράγματος οὗ 

ἐὰν αἰτήσωνται,» λήψονται, γιγνομένου αὐτοῖς τοῦ 

ἀπὸ τοιαύτης συμφωνίας αἰτήματος παρὰ τοῦ ἐν οὐ- 

ρανοῖς Πατρὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἔοιχεν ἡμῖν ἡ 

διήγησις αὕτη οὐ διάλυσιν ποιεῖν γάμου, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
συμφωνίαν προτροπήν᾽ ὡς εἰ ὁ ἕτερος μὲν βούλοιτο 

χαθαρεύειν, ὁ ὃὲ ἕτερος μὴ θέλοι, χαὶ διὰ τοῦτο 
συγχαταθαίνοι τῷ ἢ μὴ θέλοντι ἣ μὴ δυναμένῳ ὁ χαὶ 

ΥΕΙΌΒ ἹΝΤΕΠΚΡΒΕΤΑΤΙΟ, 

οπιηΐα, ἀοθόπιι8 ἱπ ΠΟΙ νἷ5. πηιιϑίο πὶ ἰδέ πη Βογνᾶγα οοποδηίιπι. ϑ5᾽ουΐ δπΐπὶ ἰη πιυϑὶοἷβ ηἰβὶ [Ὁ6Γ]8 60Π- 
ΥὙδηΐθηι 8 γοοιπι, πο ἀοἰδείδι Δυάδηΐσηι ; 5ὶς οἱ Ἰζσο  αϑῖα πἰδὶ οι ϑδηβιηι ἢαυυδγὶί, ἤθη ἀο]οείδίυν Ποὺ ἰ8 
δᾶ, π60 δυάίι νυ068 οοτυμ!. (Οη δι πλ15 ἜΓσο, αἱ σοησγοραιθ πο ἴα ποιηΐπα 7680, 811 7655 ἰπ πιδθϊο 
ποϑίγιιπι, οι θυ πη 50} Π1οοἱ Πεΐ οἱ βαρί πιὰ οἱ νίγία5. ἱρβὶυ 5. ᾿ 

2. Εϑι οἱ δ]1 Ἔχροβίεἰο υθυθογυμ ἰδίογαπι), 4υὯπΔὶ Θχροϑυΐε Δ] 1415 ἃπι6 ΠῸ8 Θχῃουγίδηϑβ 84 (αϑι (Δ|6Π| 
οοηυξοβ. δί ἀϊο, ἐν} 1}, νοϑίθαιη ὀοηνομπογίῖ, (Δ 68ι, νἷρ οἱ ΧΟΡ δχ ΘΟΠβ6Π81: 56 Πι6ιΐρ505. Δ. ΠΥ ΘΕ 
βΒορδυϑη 168. ἃ ΘΟΓΡΟΓΆΪΙ σοπ)ποιον6, αἱ γδοθιῖ ογδιίοηϊ ἢ ἴᾳης ΘΠ Οταπίθβ 46 οηνηΐ τὸ, “υδπιοιῃδὁ 
Ροϊἐγίηϊ, σομβοφιδηίαν, ργβίδηιο οἶδ Ποὺ ρα ἰαἰθιη σαϑι (8118 σὐμϑοηϑαῃ). Εἰ ἰδῖ8 σοηβοπβι8 ΠΟ} ΥἱἀείυΓ 

4.4. (οΥ.1, 19. 55 6]. ν, 15. 5 Μαίιν. χνεῖ, 19. 51 (οὐ. χη, 18. "- νἀ. 25,90. 



1189 

βουλόμενος χαὶ δυνάμενος τὸ χρεῖττον, οὐχ ἂν ἔχοιεν Α 

ἀμφότεροι τὸ περὶ παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν αἰτή- 

σωνται, γίνεσθαι αὐτοῖς παρὰ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
Πατρὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Οἱδα δὲ καὶ ἄλλην διήγησιν (05) μετὰ τοὺς γεγα- 

μηκχότας περὶ τῆς τῶν δύο συμφωνίας τοιαύτην" ἐν 
μὲν τοῖς φαύλοις βασιλεύει ἡ ἁμαρτία τῆς ψυχῆς, 

ἱδρυμένη ὡς ἐν οἰχείῳ θρόνῳ τῷ θνητῷ τούτῳ σώ- 

ματι, εἰς τὸ ὑπαχούειν τὴν ψυχὴν ταῖς ἐπιθυμίαις 

αὐτοῦ" ἐν δὲ τοῖς ἐγείρασιν ὡς ἀπὸ θρόνου τοῦ σώ- - 
ματος τὴν προδασιλεύσασαν ἁμαρτίαν, καὶ ἀγωνιζο- 
μένοις πρὸς αὐτὴν, « ἡ μὲν σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ 

πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ τῆς σαρχός"» ἐν δὲ 

τοῖς ἤδη τελειωθεῖσι χεχράτηχε τὸ πνεῦμα, χαὶ τὰς κὶ 

πράξεις ἐθανάτωσε τοῦ σώματος, καὶ μεταδίδωσι τῆς 
ἑαυτοῦ ζωῆς τῷ σώματι, ὡς ἤδη γίνεσθαι καὶ τό" 

« ζωοποιήσει χαὶ τὰ θνητὰ ἡμῶν σώματα διὰ τὸ 
ἐνοιχοῦν αὐτοῦ πνεῦμα ἐν ἡμῖν, » καὶ γίνεται συμ- 

φωνία τῶν δύο, σώματος χαὶ πνεύματος ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἦστινος χατορθωθείσης, σύμφωνος χαὶ ἡ εὐχὴ ἀνα- 

πέμπεται « τοῦ χαρδίᾳ μὲν πιστεύοντος εἰς διχαιο- 
σύνην, στόματι δὲ ὁμολογοῦντος εἰς σωτηρίαγ,» ὥστε 

μηχέτι τὴν χαρδίαν πόῤῥω εἶναι τοῦ Θεοῦ, καὶ μετὰ 

ταύτης ἐγγίζειν αὑτοῦ καὶ τοῖς χείλεσι, χαὶ τῷ στό- 

ματι τὸν δίχατον τῷ Θεῷ. Ἔτι ὃὲ μαχαριώτερον εἰ οἱ 

τρεῖς συναχθεῖεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰη- 

σοῦ, ἵνα πληρωθῇ τό" « Ὃ Θεὸς ἀγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτε-- 

λεῖς, χαὶ ὁλόχληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα, καὶ ἡ ψυχὴ, καὶ 

τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ς 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.» Ζητήσει δέ τις τὴν 

εἰρημένην συμφωνίαν πνεύματος χαὶ σώματος εἰ 
δυνατὴν ταῦτα μὲν συμφωνεῖν, μὴ χαὶ τὸ τρίτον δὲ, 

λέγω δὲ τὴν ψυχὴν, μήποτε οὐχ ἀχολουθῇ τῇ τούτων 

συμφωνίᾳ ἐπὶ τῆς γῆς, μετὰ τὸ τοὺς δύο συνῆχθαι 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὸ καὶ τοὺς τρεῖς ἤδη συν- 

ἀγεσθαι εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὧν ἐν μέσῳ ἔρχεται ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς πάντων αὐτῷ ἀναχειμένων, λέγω 

δὲ τῶν τριῶν καὶ μηδενὸς ὄντος αὐτῷ ἐναντίου, οὐ 

μόνον τοῦ πνεύματος οὐχ ἐναντιουμένου, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τῆς ψυχῆς, ἔτι οὐδὲ τοῦ σώματος. 

Χαρίεν δὲ καὶ τὸ τῆς συμφωνίας (90) ἀσχῇσαι 
νοῆσαι χαὶ παραστῆσαι τῶν δύο διαθηχῶν, τῆς δὲ 

ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΧ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΤΟΜΙ 5 ΧΙΥ. 4190 

αυϊάδαι σά8ι6 ἅρογο τυ  ]!, ΠΟΙΪ ὙΘΓῸ 4167, οἱ ργΟριοΓ- 

δὰ αυἱ αιοὰ πιοὶίι5 εδϑὲ οἱ υο᾽ υογὶὶ οἱ ροίυογῖϊ, ἐμ 

ἡΠ1ι|8 νου ηϊδίοπν οΟπαββοεὶί αυΐ ἰά6 πη γὙ6] ποιοὶ 

γο] πο Ροίυοτγὶί, ἰά ποη οομπβοαυθίαγ υἱόγαυθ, υἱ 

υδιούῦπαυςε τεπὶ ροβιυ!ανϑίηϊ, 64 1ΠΠ|5 ἃ Ραίγα δεῖ 

Ομγῖβεὶ φυΐ ἰπ ςΟΙ 5 δβϑί, ὁοῃείηραι., 
ὅ. ΑἸίδπη ὀιίδη Ἔχ ρυϑιομ δῖ 46 ἀυογιπὶ ΘΟηΒ6η58 

(Ά]160, μοβὶ δὰ 4085 ἀ6 οΟπ)υσαι15 ἀἰχίπιυϑ; [415 
δυιΐαπη 1114 δϑὶ : 1 πρτο 5 ἱπιρογία πὶ ομιἰπδὶ ρεο68 - 

τη ἴῃ δηϊηηαιῃ, αυδδὶ ἴῃ 800 {Π}Π}ῸΠ0,͵ 56 ἴῃ πηοτγίι}} 

Ποσοα ἐογροτα ἐσηδι υϊα, ὧδ 6}π8 οὐρ ἡ  δι1005 

διΐπηα ΟὈϊοιηρογοί 57 : δί ἴῃ [15 απ ἰδπαυᾶπὶ ἀ6 

αἰἰγοπο οοΥρογί5 ρεσοαίυιη, σφυρὰ τορηϊῃ ΡΓγΐι5 

ἐχϑγοιογαῖ, ἀει γΓυβαρυηί, οἱ δάνογϑιθ {Ππ|4 ἀδοον- 

ἰΔπ|, « σᾶγο σΟΠΟυρί5οἷΐ Δ νΟΓβι}3 ϑρί γα, δρί γι υ 5 

δυϊὸπ) δνογββ ΟΓΠΟπῚ ὅδ; » ͵π ἰδ γ6ΓῸ 41| ρῷ- 

[δοιοποπὶ [πὶ σοηβθουϊ βυηὶ, Βρί γἰ(π|5. υἱοίοῦ ονᾶσ 

5ἰῖ, οἱ σογρογίϑ δοί:1:5 ΠΊΟΡΙΪ ἀδαϊ!, οἱ υἱτ8 δι8 οοΥ- 

Ῥυ5 [λοὶί μαγιίοορ5, [8 αἱ ἴυης ΠΠἀ Θνοηίαϊ : «ε Υὶ- 
ὙΠ οἷν εἰ πιογίδ}}ἃ οογρογα ποϑίγα, μγορίοῦ μη} - 

Ὀϊιδηΐδπι πρὶ γί ειιπὶ 6}118 ἰη ποῦ 5 55,» οἱ ἀπόγαπι ο0η- 

Β6Π508 ϑ0ρ6Γ (ΟΓΓδπὶ εἰποί(ιΓ, σογρογὶβ Πορ6 οἱ 

δρί γἰια8, οἱ 8πὶ ρογίδοιο οοἰβοπα δια ἐἐ{π{πγ ργϑοδ- 

το « οογάδ αυϊάοπι γα δι 15 δὶ ᾿υ5Π|ᾶ1η, ΟΓ6 δι- 

θη) οοηἤίδη!(|5 δὰ 84] ἴθι 55,» ἰΐα αὐ ποη Δηιρ 8 

ἃ [)ε0 αἰξίαι οογ, οἱ δὐ βου ὑπ οἰ 60 [4}0}}}8 

58.118 οἱ οὔ ξῖυ5 ργορίυβ δοοοίαῖ. Ο ποι ἴλη ορίᾶ- 
εἰυ5. δι οἱ (ογία δι ἢ} πιδσὶϑ, [ΓῸ5. ἦπ ΠΟΙ Π6 δόδιι 

δἰ π}0} 6556 οοηρτοραίοβ, υἱ ονθηΐαὶ {Π0(: « θ6υ5 

βϑΠοι δοοί γὸ8 ΡῈΓ ΟἸηπία, υἱ ἰπίοξοῦ. ϑρί τί 

ΥΘ5ΓΟΡ, οἱ Δ} }Π|8, οἱ ΘΟΓΡΙΙ8 5.6 αυδίοῖα, ἴῃ δι - 

γϑηῖι Ὠοπλὶηΐ ποβίνὶ δοϑυ ΟἸνν δι βογνθίυγ "". » 

Ουγαί ὙριῸ Δ]14υ]5 80 ΠΥ] ροβϑ5ὶϊ υἱ δρὶ εἰ 5 οἱ Π0Γ- 

θυ5 5} εα 4υ8 αἰχίπι8 γαιίοης ΘΟη ΒΟ ΠΕ8}},) ΠΟὨ 

οἰἴαπὶ ἰδγιϊπλ, δηΐπηδπὶ ἀΐοο ; Δὴ ροσίψυδιη ἀπ0 ἰπ 

Βοπιΐηθ 968. σοηρτγοραιὶ δαὶ, ᾿ἤογυπι δυροῦ ἰογγδηὶ 

σοηβθη580} ΘΟΠΒΘ 4 0 η8 Ποη 5ἰῖ ἴγ68 οἰΐδπι ἴῃ ὨΟΠΊΐ 6 

{ΠῚ π|5 σοησγοραγὶ, φυοτγιπὴ ἦν πιοιϊυπι σϑιΐ ΕἸ 
619 9θεϊ, εἴπη οπιπία ἢ}}} οοπβθογαίᾷ βίης, γί [ὅδ 0 

ἀἴοο, πες δάνεγβαιθ ἢ}} 4φαθ4ι8Π), ΠΟη 8010} δρ γι, 
564 πο δΔιηΠ|8, ἱπϑΌΡΟΓ ΥῸΓΟ Π66 (ΟΓΡΟΓΘ. 

4. Νδο ὑθγοὸ δρβοπυὶ ΓαΟΘΥ οἱ ἰηὐυουπά πηι, 5ἱ 
αἱγίυϑηυ6 ἰρϑιδιηθηῖ!, ἰαπὶ ἰΠΠὰ5 4} ὀογρονθυιῃ 

ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ὁθηυραπὶ 5ο᾽ νόγο, δαὴ υἱγίυ!θπι σΟη Ἰ ΠΘΠ 28 ἜΧΘΓΟΘΓΘ. δ᾽ δι }6 πὶ ΔΙ16Γ νο]υογῖ: οαδία ἅράγθ, Δ|16Γ γὸτ' 
ΠΟΙ μοί. 401 πὸπ Ροϊυθγί!, οἱ ργορίογθα 116 ν ] πη 5 οἱ ροίθη8 πο φοπάοβοοπάθεϊ! πο θητὶ οἱ πο Ροϊεμΐ, 
ὯΟΝ δγῖψ ἰῃ οἷβ φυοά ἀϊοίταγ, « 46 ΟἸπηὶ γὸ φιϑδπιοιηηαθ ροίϊογίηἰ Πεἰ 6Ἶ8. » 
,ὅ, 60 οἱ 4118π| ἐχροβι 0 η 6}. [πη πι4}18 Θηἶπὶ Ἰοπι με Ἰιι8 ραεφδίυ πη σαγηΐβ8 Δηΐη88 ἀομηΐπαίιν δά ὁ})0- 

ἀϊεινάνιπι οἱ ἴῃ ἀεδίαδγια 6}85. [ἢ ν}8 δαίθιῃ αυΐ ὀχραίοτυαμ! ψιδϑὶ 46 {γοπῸ σΟΓρΟΓΪ8 51} ρϑοςαί απ), φαοιὶ 
Τεξηλνογαὶ ρυΐι.8 ἴῃ οἶβ, οἱ οογίδηι! δάνογβιιϑ ἰρβυιη, « ΟἌγο φυΐάοπι σοῃοιρίβεἰ! δάνογδβιιβ βρί γι πὶ, ΒΡ᾿ ΓΙ 5 
δυΐοπι Δ νουβὺβ σὩγΠ ΠῚ. » [ἢ ΥἱΓὶ5. δαίθηι μου }Γἐο{15 οὐ λα δρ γί α5, οἱ Οροῦὰ σΑΓπί5 πηογι ἤσαν, οἱ οῸΠῚ - 
τρδη αν! ΥἹᾶπὶ βυᾶπὶ οαγηΐ, αἱ νἱνἸΠσοῖ « ΠΟ 2114 σογρογᾷ » 518 ε ργορίογ ἱμῃ δ δι οπι Βρί ΓΙ ἔπ πὶ » ἰῃ οἱ, 
εὐ ἢ! δοπβθηβιι8 ἀυΓιπὶ βρί γί( 5 οἱ σΔΓΠΪ8 ΒΌΡΟΓ (ΟΓΓΔηῚ ; 400 ΘΟηβοη δι ΘΧρΙοίΟ, 6ἱ ΟΥΑΙΟ (γα πϑιη ἡ {ΠὉ 
οονία αυϊάδι ε ογαάθπι δά [υδε πη}, ογα δυίΐίθιῃ σοπῆίθπι δά 54} {||6Π}, » αἱ ΟΟΓ ΠΟΙ 511 ἰοηθα ἃ θ60, 

ἐαπι 60, υἱ 81} "0 [2115 Δρρτγορίοὶ εἰ ; οἱ δία ἥμηι ἀυοὸ οοπργύραι ἷπ ποιηῖηδ δ65ι. Δάϊιο δυΐονι 
ΔιΠ|5 6δί, 5] 1Γὃ8. σο νηοῦ! ἴῃ ποιηΐηθ 665, ὧδ πμρίθαῖα Δροϑβιο]ΐοιπὶ {ἰἰπ 1 νοίυπι : « θὰ δυίδι 

βΔ ΠΟΙ Πςοὶ νο5 δ ρεγίδειυιϊῃ, οἱ ἰοῦ ΒΡ γἰ (18 γοϑίου δἱ διιΐπηὰ οἱ οογρ5 βἴπο πιδουΐὰ βογνθίυῦσ ἰη δάγθη- 
ἴα Βοπηΐηΐ ποσίν ὶ ϑαδὰ ΟἸ γίβιί. » Ροίδαι διιίαπὶ ἤδγὶ αἱ ἄυο ἐοπνθηΐδηιϊ 5ἷπ6 ἰδ γιϊο. 

ἃ. δασυμάθηι 68. δυΐοπι ἰβίυ τη ΘΟΏΒοηδ0η) ἰμ! 6} ΠΠζογα οιΐαπι εἶγοα σοπνεμίοια ἀυοναπὶ ἰΘϑι πη ΘΠ ΟΓΌ ΠῚ, 

π Βρπ,. γι, 12, 58 64]. νυ, 11. 3" Βοῃ. νη, 11. "Ὁ Ποπι. χ, 10. 51 ΤΊοθ8. ν, 22. 
(35) Οἶδα δὲ καὶ ἄλλην διήγησιν, εἰς. Υἱάθ ΠΙ6- (96) Χαρίεν δὲ καὶ τὸ τῆς συμφωνίας, εἰς. Υἱά6 

τοι γιμαιη οἱ ΤΙ ΘΟ μ γ]δαίυιη. ΤΠοορΙγ] οί. 
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δογνδίουίβ δάτοπίαπι ργβοδϑβί!, (πὶ οἱ ὩΟΥΪ 601- Α πρὸ τῆς σωματιχῇς τοῦ Σωτῆρος ἐπιδημίας, χαὶ τῆς 
Βδηβ0πη ἰῃ(6} 56 γθ, οἱ ραϊδιῃ (ΔΘΘΓῈ ὐποηλυγ ; ἴῃ 

φυΐϊρθυδ οπΐπι ἄαο ἰοϑιἀπχόηίἃ ᾿(8 οΘοπβοηίίυηϊ, αἱ η1}}}} 

πἀπυπὶ ἂὖ 4] 1υ ἀϊϑεγεορθί, ἱπ [15 « ἀ6 οπιΐ Γὰ φιδοιη- 
4υ ρΡοιϊογίει 35» μοβίυϊαία ἃ Ραίγ 4υἱ ᾿") οἰ ἰ5 δϑί, 

ἱπιροαίγαία γορογίθηίαν, Οὐ θὰ 5] ἰοριϊαπὶ ἀυονγαπι |}10- 

Ῥαιη σΟὨΟἰ ἰδίογοηι γοαυΐτ 8, δρὶ ἢ ἢ δα που πὶ 6 

6886 Π6 (6 Αἰ ΓΠιαΓα ρίφοδὶ, δὶ αυϊδπιὶ ε νοῦ 58- 

Ῥίρπιυπι, » δῖνα δόγιηὶ 40} δι ίνδίυπι ΟἸνγῖβιὶ ρτιθ- 
Οοβδθριηΐ, βίνα αυΐ ἱρϑὶ σοῶνὶ, δὶ αἰ μοϑίθγογοβ 

Τυσγυπῖ, δυηΐὶ « δῖοι! δι πη], οἱ αυδϑὶ οἰανὶ ἴῃ αἰίααι 

ἀεθχί, αιἱ ἃ σον οἾ}}}58 ἀλιϊ δανὲ ἃ ράβίογ υΠ0 "᾽. » 
864 πος {ΠΠπ|| ἐπουδαγναίπι ργωϊο θα, π0 ουπμὴ ἀΐ- 

Σἶβ56 : « ὕὉ0] δυηὶ ἀπὸ γῈ] Γ65 δοησιύθραι ἴῃ ΒΟΙΒΙΠΘ 

1η60, ἰδὲ ν6Γ0 «ἰπι πιδϊο Θογα πη, » 56, «}}} 5υυἱὴ δ» 

ΠΟ οαἰποίδίι!5, ΠΟ416 ΠΊΟΓΔ8 ποείθη8, 56 5ἰιη]} 

οὑπὶ ἰρ50 σοηβθηδὰ ἰμνδηΐυβ οἱ 'ρ86, εἰ ἰπ Πη60}0 

ἰρβογυιη οχβίβίθ 5. 

δ. « Τυης δροροίοης Ροῖναβ δὶ οαηὶ, ἀϊχὶα : 1)0-- 

πιΐπο, ΄υιοῦῖοβ ροσοαθῖι πὶ πιὸ ἔγαιον πγθι8, οἱ ἀϊη}1- 

ἴδηι οἱ ᾽57.» Τηϑυ]διπὴ ρίαῃθ πλ}}} νἱἀδΓ 6558, οἱ 
Ρεῖρὶ ἀρὰ ΟἸτϊδίαηι ργοργοόϑϑι, δὲ ἀἰνίπα ΕἸ ϑιὶ 

τηδοηδηϊμ 16. ἐπ ϊφπαιῃ, ᾿ς ΔΡθ γανὶ δ ρ! ΠΟἾ ΠΥ 

ἀΐοῖα, ἃ Ρεῖγο αὐἱάδπι ; φυλοὶ (6 ρϑθρα 5. δθρίθηι 

{γδιγὶ ἴῃ 86 ρμοσοληιϊὶ ἀϊπιϊιίθπ 15, οοίανο δυΐοπ ὨΟΝὶ 

ἴδηι φυφβιϊοοπὶ ργοροϑιογί! ; ἃ ΘΟΡΥΔΙΟΓΟ Δ061}}, 

αυδεὶ ρεοχὶπιϊ διἰνογβυη 56 ροοολία αὐ]οῖα ηϊπη6- 

Τδηδδ 6856 ἀοοραί, ἰίὰ υἱ δοριυλρῖο5 δορί 5 θη - 
8β0δῖ, ἃ βορίυλροβίπιο δυίοιῃ ΟΟἰϑνΟ 73} ΠΟ} ὙΘΙΪΆΓΑ 

εἷ, ἃ 400 Πιογῖι ἰπ)υνία αἰδοῖ, [ἀν αίλιιν"., ΥἹΔ6 ογδῸ ο 

πππὶ ἰδία οὐδουνίζαις ΔῇΗὶ [γ}1|5 Ἰοοὶ ἰηνο ἃ 5121 

« Δυάϊία γοοθι ΠΙΘΔΠῚ χοῦ 65 1.2η166]} 5, » οἱ ὁαὦ- 

(6γἃ. δὶ αυΐβ ἰφίιυν ΘΩ0 λινίειι5. δέδα οἴἤξοίιδ 6ϑί, 
ἐδ αἱ αν 6715 δρίγίια {Ππ|ϑιγαιία ϊπιαπὶ ἢΠ|πυ5. 4υΐ 

χαινῆς " ἐν οἷς γὰρ συμφωνοῦσιν αἱ δύο διαθῆχαι, 
ὡς μηδὲν εἶναι διάφωνον ἐν αὐταῖς τῆς ἑτέρας πρὸς 

τὴν ἑτέραν, ἐν τούτοις εὑρεθεῖεν ἂν εὐχαὶ ὡς « περ 

παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, » γενέσθαι 

αὐτοῖς παρὰ τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός. Εἰ δὲ χαὶ τὸ, 

συναγωγέα τῶν δύο τρίτον ποθεῖς, μὴ ὄχνει λέγε 

αὐτὸ εἶναι τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ἐπεὶ « λόγο! σοφῶν,» 

εἴτε τῶν πρὸ τῆς παρουσίας, εἴτε τῶν χατ᾽ αὐτὴν, χαὶ 

μετ᾽ αὐτήν εἶσιν ε ὡς τὰ βούχεντρα καὶ ὡς ἔλο: το. 

φυτευμένοι, οἵ παρὰ τῶν συνθεμάτων ἐδόθησαν ἐπ 

ποιμένος ἑνός. » Μτδὲ τοῦτο δὲ ἀπαρατήρητον ἐά- 

σῃς (91), ὅτι οὐχ εἶπεν" « Οὗ δύο εἰσὶν ἣ τρεῖς οὺν- 
ηγμένοι, ἐχεῖ » ἔσομαι « ἐν μέσῳ αὐτῶν, » ἀλλ᾽ ε ἐκεῖ 

εἰμι, » οὗ μέλλων, οὐδὲ βραδύνων, ἀλλ᾽ ἅμα τῇ σ)μ- 

φωνίᾳ καὶ αὑτὸς εὑρισχόμενος, καὶ ἐν μέσῳ γινόμε- 

νος αὐτῶν. 

« Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ" Κύριε, 
ποπάχις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μον, χοὶ 

ἀφήσω αὐτῷ; » Τὸ νομίζειν ἁπλούστερον εἰρῆσθαι 
ταῦτα ὑπὸ μὲν Πέτρου, ὡς ἐρομένου ἑπτὰ μὲν ἀμαρ» 
τίας τῷ ἀδελφῷ ἀφιέναι ἁμαρτάνοντι εἰς αὐτὸν» 

ὀγδόῳ δὲ μηχέτι" ὑπὸ δὲ τοῦ Σωτῆρος, ὡς διδάσχον- 

τος χαθεξόμενόν (98) τινα ἀριθμεῖν τὰ ἁμαρτήματα 

τοῦ πέλας εἰς αὐτὸν, ἵνα τὰ μὲν ἐξδομηχοντάχις 

ἐπτΣ σνγχωρῇ, ἀπὸ δὲ ἑδδομηχοστοῦ ὀγδόου μὴ ἀφῇ 

τῷ ἠδικηχότι αὐτὸν, πάνυ μοι δοχεῖ εὔηθες εἶναι 
χαὶ ἀνάξιον χαὶ τῆς Πέτρου παρὰ τῷ Ἰητοῦ προχ» 

πῆς, καὶ τῆς τοῦ Ἰτσοῦ θείας μεγαλονοίας. Μήπον" 

οὖν χαὶ ταῦτα ἔχεται (99) συγγενοῦς ἀσαφεία: τῷ" 

« ᾿Αχούσατέ μου τῆς φωνῆς, γυναῖχες Λάμεχ. ν χὶ 
τὰ ἑξῆς. Τὸν μὲν οὖν ἀληθῆ, καὶ ὡς αὐτὸς ἂν ἐσαφῆ- 

νισεν ὁ Ἰησοῦς εἰς ταῦτα λόγον, εἴ τις ἤδη φίλος τε 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΠΡΆΒΤΑΤΙΟ. 

ἵπ 4ῦο δπΐπι ἰοϑἰαπηοπία ἀπο οοηγοηΐαμι 5.01, αἱ ΠΌ}}5 51 [16 68 ἀΐββθηβιβ, δοῦγιηὶ ἱπνθπί τα ογαιὶο [ 

οἵηπὶ Γ6 Δοοορία }}}15. 60. δὲ διυΐδηι οἱ θυ απὶ ΟΟη  Οϑ ΙΟΥ 6. ἀποταιϊῃ γοαυΐνῖθ, ποιὶ (6 ἢ 

τἰταπὶ 6556 58 Ποία Πη : 4ΙΟΙἾ ἈΠ ΒΟΓΙΏΟΠ65 δρί πίη, βῖγ δηῖ8 ἃ 

δάνθηϊζι;ι πὶ « (4τ49] Βιϊπεαϊ!. » συπὶ « αιιαϑὶ {χοῦ περ! πίλιὶ, ἀδιι: 
γ͵ονδϑ δἰιογοᾶπιθβ βιϊπιυϊιβ σοῖς πη απυμὶ νϑηΐνο, ἰΐὰ οἱ ΒΟΓΠΊΟ 5ΆΡ). 

γτεάαῖι, οδιἰδιπϑὶ ἐμ αυϊθυδάαπν ἱποοηνθιίθηια νἀ ἀρὰ ὁ05 40] πὶ 

σοηβθηϑιπι οογιπι. Ναο {Ππ| ργρίογθαϑ, ιοιΐδιῃ. ποι ἀἰχὶς ἴῃ πι06 
δυπι. » Εγξο ποη πιο 5 [αἰ 118 68, πο πιούϊι5. 6556 ἰάγθαθῖι, 

ἰφθαις ἀἴοογα ϑρ- 
ἀνθηῃίαμ), 8ῖν6 ἴῃ ἶρ80 διἰνοηῖι, βἰγὲ ροϑ( 

ἀφιὶ ΑὉ ἀπὸ ραβίογα. ν ϑίσυι πίη ἀπὺς 

δἴσπν ἀπ (ἐδ᾽διηθ 8 ΘΟΠΥΘΠΙΘΠΙΔ 
οη Ῥοβϑιηῖ Δι σΈγὸ Ῥγοίυπάυπι 

Ὁ Θδοτιιπὶ ογ0, 56 ε 1 πιϑύϊο ΕΟΓυΠΊ 

βορὰ πἰοχ "ἱ οΟμβοηϑθυΐη!, ἰμΥΘΒΙΜΙΓ 

Οἰιγἰβιυβ ἰη οἷβ, φιοηίδπηι εἱ Οἰνηϊδῖυ 8. συμ [5815 6ϑὶ 'ρ86. ΣΝ τρας Π 

δ. ε Τυὺς δϑοράοπβ Ρείγιϑ αἰχὶξ οἱ : Βοπιῖπο, αυοιίοβ ροοσΆνεγβ ἴῃ πιὸ [γαῖοῦ ᾿μέι8, Εἰ ἀϊπιϊιίαπι Εἰ 
5416 δαριϊο5 ἢ Ὠιοἷς εἰ δόδυϑ., ποθὴ ἀΐοο {Π0] 5416 5θρί ἴ68, 50} πϑίιι6 βδριπαρί68 56ρ 68. » Ουοὰ ρυϊδίυ 

δἰ Πρ ΠΟΙ Γ6Γ ἀἰσίττη ἃ Ρεῖνο,, αυδοὶ ρυίαμ!α βαρίθι ραοοω! [γαιγὶ ἀὐτη (6 6 ρρσοδηι ἴπ 86... ΟΟἰΑΥΙΗ) ΔΜ έ1η 

ποηυδῆυδιν ; ἃ ϑαἸναίογα δυΐομ 45] ἀοοομ!6 ργοχ με ἴῃ 568 ρεέσολίδ ποὶ 

564 οἰἰᾶπὶ βοριυδοίη!δ 5ΘΘρίοΙἢ, Ρ05: Βοριυδρί ἴα ἀυΐθη δόρίθπι )4Ππ| ἢ 
νἰάδίυγ σομξοι ρι! 9116 οἱ ἐπα σαπν,, οἱ απάηιαιι δά Ῥὸ 
πθεἰ δ᾽ ηὰ ἰμ(οΠ]ΠΘοίπ. ΕὐρῸ μ6 ον οἰἴϑ αι ΠΟ Ὑὸγ 
εαμίαν ἴῃ ἀὐηθϑὶ Ὁ Νιμμθνι5. ογρῸ βοχία5 νἱἀθίαν 6556 ΟροΓ 5 οἱ ΡΟ ΥἾ8. 
νἰτα οἱ ρυΐίθϑ. ἐμιο!]Πφαγο, ὁαπὶ αιίάδμν αὶ ἀΠΠἰσὶι πνυμάιιῃ., οἱ οὰ αὐ 56} 1 

Ἰαυΐα αριὶ, ἴσον δ βοριϊοϑ ροςοαν 8, οἱ ἔποπὶ εἰ ροσοδίογαπι 6586 ΠΙΠΔΟΓΌΩΙ δὸρι!πλιΠῈ. 

" ΜΔ(}). χα, 195. "5 σοῖο, χα, 11. 

(31) Μηδὲ τοῦτο δὲ ἀπαρατήρητον ἐάσῃς. 060 
ἐάσῃς οοἰεχ Βομία5 ᾿λθεῖ ἐάσωμεν. Ὑἱὰο ἔμμγ- 
τπιΐυ πη. 

(98) ὑοάεχ Αιριϊσαηυ8, χαθεζόμενόν τινα ἀρι- 
θμεῖν, ποη ἀριθμόν, υἱ τπὰ}6 ἸΙεσέγαι Πυοί 5. 

(39) Μήποτ᾽ οὖν καὶ ταῦτα ἔχεται, εἰς. Τποο- 
νθ 5 Δι οοιδηι5, Τουα 5 26 ογαι ον ον. ἢ: 

αγὶ ργοΐδειαπι ἴῃ ΟἸνεἸδῖο, οἱ ύϑη! 1} αι Ομνῖϑιὶ οἰνὶ- 

08 ᾿ά θη: αἰΐχυθια ἐπποσα, ἰμ!6 Ποία) 68 {8 αἰ 

5ὲ ΜΔ}. χνη, 20. 

1 δου βορίοπι ἀἰπη 6 6 ορογίογο, 

6αις ἔγαιυ! ἀϊπη ΘΓ : 8815 πὶ 

ϑορείμνυϑ Δι 16 πὶ ΤΕρα 8108. Ει 

εἶν πὐυπὰο ορογαίυγ, οἱ 50 
Ταῖδ οὔσο δἰ ἰπ- 

98 μὰ. 31. "6 66η. 1, 20. 

ΠῚΠΔνῖυ5. Οὐΐξεποβ ὁχ αἱὲπα ΒΙ ΜΙ] οἰ μοσὸ Βορὶς 
ἴῃ ΡΙΌΡΙοΙ 885. ἢ τος. ιν, 10: Καὶ ὁ ἕξ ἀριθμὸς, 

οὗτος πάθους σύμόδολον χαὶ χαχιύσεως, τὸν Σωτῆρος 

τῇ ἔχτῃ ἡμέρᾳ πεπονθότος, καὶ ἐν τῇ ἀποχαλυψει 

Ἰωάννου τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου τὸν χξτ' ἔχονθος 

ἀριθμόν. Πυβτιῦν. 



ει95 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗ͂ΞΌΜ ΤΟΥ ΧΙΥ͂. 419) 

ἴονε τῷ Ἰησοῦ, ὡς μαθητεύεσθαι τῷ πνεύματι αὐτοῦ Α ΡΓῸ πηογῖο 800 60 ρδυυθηΐί, δἀοοοδίαγ, 8 υϑγυτὰ 
ἔφωτίζοντι τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ ἐπὶ τοσόνδε προεληλυ- 

θότος κατ᾽ ἀξίαν, εἰδείη ἄν - ἡμεῖς δὲ οἱ τοῦ φιλιχοῦ 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν μεγέθους ἀπολειπόμενοι, ἀγαπητὸν, 
εἰ κἂν περιλαλῇσαι ἐπὶ βραχὺ δυνάμεθα τὰ χατὰ τὸν 
τόπον. “Ἕοιχεν οὖν ὁ μὲν ἕξ ἀριθμὸς ἐργαστιχός τις 
εἶναι καὶ ἐπίπονος, ὁ δὲ ἑπτὰ περιέχειν ἀνάπαυσιν " 

χαὶ πρόσχες εἰ δύνασαι τὸν μὲν ἀγαπῶντα τὸν κόσμον, 
χαὶ τὰ τοῦ χόσμου ἐργαζόμενον, χαὶ ὑλιχὰ πράττοντα, 

λέγειν ἁμαρτάνειν ἕξ, καὶ τὸ τέλος αὐτῶν (1) εἶναι 

τῆς ἁμαρτίας τὸν ἑπτὰ ἀριθμὸν, ὡς τοιοῦτόν τι τὸν 
Πέτρον νενοηχότα, ἑπτὰ συγχωρεῖν ἐθέλειν ἁμαρτίας 
τῶν εἰς αὐτὸν ἡμαρτημένων τῷ ἀδελφῷ. Ἐπεὶ δὲ αἱ 

χατὰ τὰς μονάδας δεχάδες, χαὶ ἑχατοντάδες λόγον 

μέν τινα χοινὸν ἀναλογίας ἔχουσι πρὸς τὸν ἐν μονάσιν 

μυ}5. Ιοοἱ, αἱ φυδίοπι ἀθοίγαν  ἰρθῈ δ6θι5, δοηδυηι 

μΟΥΘΓ  ; αἱ Π05 4υὶ 80 ἱπρδηεὶ {10 οτρᾶ 76διπὶ ΔπΊΟγα 

60. Ρϑγθτὰ ΔΟΒΌΠΙυ5, 81: ἰΔ}}}}}Πππ| αυϊάρίαπι διιροῦ 

σπο Ἰοούπιὶ ῬΓΟΙΌΓΓΘ ρΟβϑυη)118, 60 ἀθὈ6Πη8 6888 

φοπίθη!. ϑαηαγίυϑ ἜΓθῸ ΠυποΓυ8 ΟρΟΓΟϑι18 Υἱάδίυῦ 

6586 Εἰ ἸΔθοτγίονυϑ ; βερίθηδγι 8 δυίθι οαββδίίοηθῃη 
οἱ τεχυΐεπι ΟΟπιΐπογ : 386 νἱἀδ ηὐπὶ ἀΐδεγα 4ιθᾶ5 
Βοχ 68 θὰ] ρθοοᾶγα αἱ τπηυπάμπ) αἰ] φὶῖ, αυδαας δὰ 
τὴυπάυτῃ ροΡιΪπθμ [δοῖξ, οἱ (Θγγθη 8 ΓΟ 8 8864 15 

ἀδάϊιυβ ἐδί ; δερίθηλγίαπι ὙῈΓῸ Πα ΠΊΘΓι πὶ ροροδιῖβ 
ἐΠΠ|ὰ8 ἤποπὶ ἱπιρόπαγα ; δάθο αἱ οὐτῇ (216 ψυϊἀρίδην 
ἴῃ δῃϊπηυη βυυπὶ Ραΐγυϑ ἱπἀυχἰβθεῖ, 6 ρδεοδεῖβ ἰῃ 56 
δ πν}5515 βθρίθηι ἔγαιγὶ ἰσῃϑοθῦα γοϊαογὶ!. Ουοθηΐαπι 
Δυίοπι φυς υμ αι 1.5 γοβροπάδηι ἀοοδ 68 οἱ ἢθοᾶ- 

ἀριθμὸν, ἔδει δὲ ἐπιτεινόμενόν τινα (8) καὶ πλείονα - Β τοπιδάεβ, Δ πυπιογαπὶ χυΐ ἴῃ υμ]α! θυ 5 σοπιϊποίυς 
διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι τὸν Ἰησοῦν προσπαραλαμθάνειν τῷ 

ἑπτὰ ἀριθμῷ καὶ τὸν ἑόδομήχοντα, χαὶ λέγειν ἄφεσιν 

μὲν δεῖν γενέσθαι ἀδελφοῖς τοῖς ἐνταῦθα, χαὶ εἰς τὰ 

τἶδε πράγματα ἁμαρτήσασιν " εἰ δέ τις, ὑπερδὰς τὰ 

χατὰ τὸν χόσμον χαὶ τὸν αἰῶνα τοῦτον, ἁμαρτῆσαι, 

ἐὰν χαὶ τοῦτο μιχρὸν εἴη, οὐχέτι ἂν ἔχοι εὔλογον 
ἁμαρτιῶν ἄφεσιν" ἡ γὰρ ἄφεσις ἐπὶ τὰ τῇδε φθάνει 
πράγματα, χαὶ ἐν τοῖς τῆδε ἡμαρτημένοις, εἴτε 

βράδιον γένοιτ᾽ ἂν ἡ ἄφεσις, εἴτε τάχιον. Οὐχ ἔστι 

δὲ ἄφεσις οὐδὲ ἀδελφῷ τῷ ὑπὲρ τὰ ἑδδομήχοντα 
χαὶ ἑπτὰ ἡμαρτηχότι. Εἴποις δ᾽ ἂν τὸν τοιόνδε 
ἁμαρτάνοντα ἣ ὡς εἰς Πέτρον ἀδελφὸν, ἣ ὡς εἰς 
Πέτρον, οὗ μὴ κατισχύουσιν δου πύλαι, χατὰ μὲν 
τὰ τοιάδε ἁμαρτήματα ἐν τῷ ἐλάττονι εἶναι αὐτὸν 
ἀριθμῷ τῆς ἁμαρτίας " κατὰ δὲ τὰ ἔτι χείρονα ἐν 
τῷ ἀριθμῷ τῷ μὴ ἔχοντι ἄφεσιν ἁμαρτημάτων. 

Τοπλπμιπϑιῃ ΔΙ ’ᾳυδηὶ ργΓΟρογ ΪΟπαπὶ βογνδηῖ, βείευαξ 
ἃυίοπὶ ὅεβι5 ρίυγϑ αἷς δάάΐίυπι ἰτὶ ; ργορίεγοα δὰ 
ΠυϊποΓΌἢ) δερίοηδγίυπὶ δ αηφοῦα μυης οἰΐδηι βορίια- 
βεπαγί μη δα βίϊπηο., οἱ [γι }ι}8 ᾿νἷς θδφαπθυδ, οεὲ 
ἴὼ πιαπάϊ ᾿} 08 παρο 5 ροΟοΑ πε θυ5 νι ΐδπὶ Θοπο8- 

ἀδηάδπὶ ρῥγοπυπιίαγ. Θυοά δἰ φυΐβ 6 ργίθγβγαββιιβ 
4υὰ }π πλυπάο οἱ βόρουϊο ἤἴοοθα ἀρυπίιγ, ροοοᾶνε- 
τίε, οἰϊαπιϑὶ ἰευὰ {πὰ 51}, ἰᾳβίδπι ρεροδίογάπι Γο- 
τη βϑοη θη) ΠΟ Διηρίίι5 δά ρἰβοοίυτ ; γαη)ΐββίο δηΐπι 
βἶνθ δουΐυβ βίνβ οἰπ8 συποθ58ἃ, δά γὲβ ἢἰς βεβίαβ, 
οἱ γμοιοαία ἰπ μΐδ66 ἰ0οἷ5 Δάιηΐ588 ρεγιίηοι. Νὰ [γαιγὶ 
αυϊάθιν ἰρίθιν, φαΐ ρία8 4ι8πηι δερίυδαίε5 βοριϊθδ ρθο- 

οἀνεογὶῖ, νθηΐα οοπιοηδίυτ, Ὠίχεν ἰδ δυίοπι θαι αυΐ 
ἴια ραοοδνυθγίι γὙ6] ἰδηαυδπὶ ἴῃ Ρεΐγιην, 4ι ἔγαιϑν 8[ΐ, 
Υ0] ἰΔπαυδληὶ ἰῃ Ρεϊγαπὶ,, οὐὰ5. ρογίοα ἰηἰογὶ ἤθη 
Ρυενδίθηι "7, ρῈγ δ᾽ υϑπιοάϊ ρεδοαία ἴῃ πἰπθεὶ οὰπι 

παιμθγο ῬΘαοδίογυὩ) σομηϑίίυΐ ; 50 ρδν ροΐογεϑ ἤΟχδ8, ἰπ 60 Οομϑε αἱ πυπι6}Ὸ, 4υΐ ογμΐπαπι φραίίδπι 

πιηΐαα σοηϑθιδίυγ. 

Περὶ τοῦ βασιλέως τοῦ συγάραντος «16γον μετὰ 
τῶν δούλων αὑτοῦ, ᾧ προσήχθη ὀφειλέτης μυ- 
ρίων ταλάντων. 

,, «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἠθέλησε συνᾶραι 
λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.» Ἡ μὲν περίνοια 

641 56 τέρε φιιὶ υοἔμῖ! ταίίομοπι ροπέτο σαπὶ δογυὶς 
8115, αα σιιόπι ἀέοεπι ἡγὶ ἰ{6 ἰαἰοπίογπι ποπιθπ α4- 
ἀμείμωπι ἐς. 

0. « [460 ἀΐοο γο "8: Αβδἰ πη! ]δίυ πὶ οβί γορηῦπι 
οὐἰόγυπιὶ ποηΐηὶ γοφὶ, 4υΐ νου! γι ΐοπαπὶ ρΟΠΘΓΘ 

οὐπὶ 56γνὶβ βυ}5 "5. » Αὐἀ ἰο)υ γα 5 115 (Δ6}}16 οοὐπάοηδη- 
ἀδ8 ἃ ψυίυυ5 οἰδιβίοβοιῃ ραβδὶ {Ὁ γίἢνι8, Ω05 ἰη- “ἧς παραθολῆς (5) διδάσχειν βούλεται συγχωρητιχοὺς 

᾿ Υ̓ΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 
ιεἸ!οχὶ! Ρεῖγαβ, βαρίοπῃ ρεοῦδία δχβι τη δη5 ἱπάυ!βογα ργοχί πὶ δυϊ ἴη 86. Ουοῃΐδπι δυίεπὶ ἀδοδάεβ οἱ ἤθοᾶ- 
ἰοπίδάε8. δχιδπι βαγπηηοῖη δοπμμιθηθη ἰᾶυδιΐ δὰ πυπιαγαπὶ 4υὶ ἰπ πηοηδάΐθιι8 68ῖ, οἱ βοἰθυδί Ομείβευο 
οχιοπάεγα δία 08 ροοςαία δι Οἰΐδπι υἱ(οΓ)8, ργορίογοα δχἰβείπιο ΟἸγϊδίυμ ψιιχίδ βορίξηδγίαπι πιιπιδγη), 
οἰίαπὶ δεριυδρίπία δ α 556, αἱ ἀΐοδι γεπιβοίοηθπι ἢδγὶ ορογίθγα {τ γί θὰ 8 ἰὼ ΠΟΟ πιυηἋο ἀερεπείθυ5, οἱ 
δὲουπύυπι Γ65 Ὠυ} 5 τη απ ρΘοσδμ 08. 5] δυιίοπι ΔἸ. }5 Βα ρογργοάϊθη8 δὰ ρϑοοδία αυθ ἤδγὶ βοϊ ἐπί ἰμ 
τεθιβ πα πἀ 14} 108 δἰ βοβου δῦ θυ 8 υἱίγα ροοοδνοεῖι, 5 ἰᾶπιθη οἱ μος ΡοΒβ5}0}16 Γαθεὶ!, ᾽ὰπὶ ἤθη ΠΑ θΕὈΐξ ̓ υβίαπι 
τεμιἰβδίοῃθπι ροοοδίΟΥΌπὶ Βυογαιη : υομδπι ΓΟΠῚ 5810 ἴῃ 5118 γθῦυ5 ἰοοπὶ μαμοῖ,, δἱ ἴῃ ἰ5ι15 ρεοοδι5 [υβί6 
ρΡγβϑίδίυγ, βἶνο ἰἀγαΐυϑ δὶ Γοπι 5510, βῖνθ οἷϊο. ΝΌἢ ὁδὶ δῦῸ γϑπη 8510 Ὠδῆμ8 [νϑιγὶ 4} δυργὰ δερίυλϑίεβ 
δθριΪε8 ροςοαϊ. Οοηδίογα δυΐοιῃ δὶ ροί68, δἱ ἰῃ πδίυγα ομμμίυ πη) ρεοοαίογαιι πθίουπαυδ, νοὶ φαδιαοουμᾳυθ 
[(λείοτυηι, ναὶ Βογὶ ροϊδηιίαπ), αυθηίαπι 68 ἀϊβεγαπιία,, οορίιαιοαδπι δἰϊαυᾶπι ᾿νῈπ8 δὰ μυμπεγοθ : υἱ 
ἀϊελ8 ομμπίαπι ρθοςδίοτιιη βοδϑί πη 6886 αι 500 18 παπιόγαιη ϑερίαλρίμ!α δερίαπι, αυδηίο π60 θθϑὺ5 ὁ0π- 
δἰ δία Ροῖγο 8.0 γϑην 6 Γ βιιρτα υπιθγα τ {ΠΠὰπὶ ρεοοδία, εἰ 5ἰ ἃ ἔγϑιγα ἤδηϊὶ ἴῃ θυια. Αὐδιὰς ἀυίθπι 60η - 
δἰάεγα, δἰ ροίρβ, δδουπάμπι 6ἃ αιι88 ἀ6 Ῥαῖγο γα ἀΐμνι|5., ουἱ ρογίδ πρη ργῶναίθωι ἰηίθγογιπι, δὲ ἰνἷ6 ἰῃ 6}. 
Ἰΐξογὸ διιπν, αἱ χυδϑὶ ἐμ Ροίγαπι Δ] 1415 ρεοοοῖ, φυΐ ἴῃ (ἀ]6πὶ ρϑοοαγθεῖς {815 Τα οτῖϊ Ροίταυ5, οἱ δδουμάσηι 
Θ᾽ αβηιοϊ φυϊάθπι ρθοοδίδ 6588 Θ0Π} ἴῃ ἸηΪΠΟΥΪ πυπίθγο Ποη [8] ἐπι} ραοσδίογυπι ΓΟΠῚΒΒΙΟΠΘΠΊ. ᾿ 

θ. «Ἰη ἴϊο 1Θηρογο, ἀἰχὶ! 6βὰ8 ἀϊβοίρυ}}5 ϑι18. ρᾶγαθοίδιῃ ἤϑῃς : 5.1} 116 ὁ8ὲ γεβηυπι οαἰογυπὶ ποιηϊπὶ 

τ Μλι. χυι. "5 Μδίιἢ, χνηι, 42. ! 
(Π) Αὐτῶν. Πα οοἀά. ΑηρςΠοᾶπιι5 οἱ Βὲρίυβ. [686 

αὐτῷ. Π1ἃ νοϊὰς ἰηίογργοθ, « ἤπθ οἱ Ρεροδίογαμι. 
ἔν86. ν ἤυετι8. 

(2) “Βδει δὲ ἐπιτειγόμενόν τινα. ἴιὰ οοάεχ Ἀερὶα5, 
Ρατβοι.. ὧκ, ΧΙΠΠ]. 

εἱ γοίυβ8 ἰπίθγργοβ. Μοηάοϑο 6γ60 οοάδχ ποβίογ, ἤδη 
δὲ ἐπιτεινόμενον. 1». . Η 

(ὅ) Ὁ μὲν περίνοια τῆς παραδομλῆς, εἰς. Τιοο- 
ΡΠ γΙΔοίυ 5 μϑς τοι} ἴσα ἀὰ γογθυμι. "ν. : 
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1195 ᾿ ΟΠΙΘΕΝΙΒ υ196 
βἴτι! ραν θο] βοπίθηιΐα δ. ἱπίογπιδι ; ργβββουεπι Α εἶναι τῶν εἷς ἡμᾶς ἡμαρτημένων (δ) τοῖς ἀδιχήτασιν 
οἷ μοδί ΠΠΔίαπι ᾿π)υγίαπι, ρθοοαι! φγϑιίδι 80 60 αὶ ἡμᾶς, χαὶ μάλιστα εἰ μετὰ τὸ ἀδικῆσαι δέοιτο τοῦ 
Ρᾶ551:18 6ϑβί, 5 ροβίυ]εὶ φυὶ ἱπίυ!ι. Αἰχαα [Δ φυϊάοπι ἡἠδιχημένου ὁ ἀδικήσας, συγχωρηθῆναι ἀξιῶν αὐτῷ 
π05 ἀθοογα γα] ράγα"οα, δ᾽ βηἰἤοδη8 ΘΟγιπὶ οἰἰδπὶ τὰ ἡμαρτημένα. Καὶ ταῦτα διδάσχειν ἡμᾶς βούλεται 
Ροουδιογαπιὶ 48 ΠΟΡΪ8 ἃ 60 οοπάοηδίᾶ βυηϊ, εἰ ἡ παραθολὴ, παριστᾶσα, ὅτι χαὶ τῶν ἤδη συγχωρῇ» 

ἀυογυπὶ Ὑϑι πὶ ῬΓΟΙΠΟΓΙ( ΒΌΠΙ118, Π08 ΡΘΠΔ5 ροϑί θέντων ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτημάτων, ἐφ᾽ οἷς 
Γαι ϑϑἱοηὸπὶ ἀδίατο5, πἰἶϑὶ [15 φυοᾷαθ ἃ αυΐδιυι5 1δϑὶ ἄφεσιν (8) εἰλήφαμεν, ἔχπραξις γένοιτο ἂν χαὶ μετὰ 

ζαστγίπηι!5, οδηϑίοπυπη υϑηΐδπὶ ἀδηυ8, ἃ υἱ Π6 τὴν ἄφεσιν, εἰ μὴ ἀφίοιμεν τοῖς ἡμᾶς ἐδικηχόσι τὰ 

τη Πυτὰ φυΐάδπι δάγυπι γθοογάθπηυγ, 56 δἀγυΐαπι ἁμαρτήματα αὐτῶν, ὡς μηδὲ τὴν τυχοῦσαν μνήμην 
οογ ἰοΐυπι ἰη εγίαγυπι ΟὈἸ νίοπα, αυϑ Υἱγία8 6ϑί ποθὴ ἕτι ἐν ἡμῖν καταλείπεσθαι τοῦ ἠδιχῆσθαι, ἀλλ᾽ ὅλη 

σοπίοπηπεπάδ, φυδουῃαι Δάν ΓΒΘῸ5 Δ] ἐμ 6 πὶ ΠΟΒΙΓᾺΠῚ χαρδία ὑπὸ ἀμνησιχαχίας ὠφελημένη, οὗ τῆς τυ- 

ποίαγία οἱ ἰηϑἰἀΐοϑα ρογροίγαία [υδγὶπὶ, οἱ οοηδοιεῖ, χούσης ἀρετῆς, συγχωροῖ μὲν τῷ ̓ ἡμᾶς ἀδικήσαντι 

ἃ 400 ρῥγοί[οοσία 51 οἴεηβῖο. Ροβίφυδπι! δυΐοπὶ ρᾶγὰ-ὀ τὰ χαχῶς εἴς τινα ἡμῶν ἀπ᾽ αὑτοῦ καὶ ἐπιθουλευτι- 

ΜΒ α5 βθιιϑὰπι Θχροϑυΐπιι!8, 1ὰπΔ δὰ νογθαπὶ ἰοίᾶπὶ χῶς πεπραγμένα. Μετὰ δὲ τὴν περίνοιαν τῆς παρα- 
ἢ ν ϑἰπιρ!! οἰ 5 ἀΐδουίογα Ἰίοοῖ, ἰ(ὰ αἱ ὁχ Δι ἀΐοίο- δολῇς ἔστι μὲν καὶ ἁπλούστερον κατὰ λέξιν πᾶσαν 

ταπὶ ἀἰδι υἱδιιοι 6 οιμο! απηδυ πὶ 16 σαρίυτυϑ 51, Β αὐτὴν ἐξετάται, ὥστ᾽ ὄνασθαι ἀπὸ τῇς βασάνου τῶν 

4 ἴῃ υποφαοάις ΘοΡα πα 485 ϑηία νᾶ ς δογρία 5:ηἴ, λελεγμένων τὸν ἐπιμελῶς ἐπὶ τὸ ὀρθῶς ζητεῖν ἔχα- 

Ῥογβουαίαμ ὁ ἀἢΠφοηιογ οἱ πὶ γαῖα νογβαίιιβ δἰι. στον τῶν προγεγραμμένων προχόπτοντα " ἔστι ᾷ, 

γεν βἰμηῖ]8 δι δυΐεπι 51: {πηθῖῃ Δ᾽ φυᾶπὶ 6536 ΘΧρ}]- ὡς εἰχὸς, καὶ ἐπαναδεδηχυῖα διήγησις, καὶ δυστέχ- 

ολιϊοπθηι οἱ πηαρὶβ τοοοηἀ Δι, 4 Δ Π)4}16 ρτορίεγοα.. μαρτός τις μυστικωτέρα, χαθ᾽ ἣν ἀνάλογον ταῖς ἐρ- 

5867} ΟὈΥ πὶ ποὴ 511, ΡῈ 4φιδπὶ ραγδθοίδγιῃ ἰπ- μηνευθείσαις ὑπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν παραθολαῖς ζη. 
ΒΔΓ 401 80 δνδηβο 18ι18 Θχρίδηδίδε βυηί, ρεγυθϑιὶ-ὀ τήσαι τις ἂν ἕχαστον τῶν ἐν ταύτῃ " οἷον τίς βασι- 

ξᾶγο ροβϑῖς αυϊδρίαπι φυϊάψυϊά ἰῃ ἰδία δοπιϊποῖυτ ; λεὺς, καὶ τίνες οἱ δοῦλοι, χαὶ τίς ἡ ἀρχὴ τοῦ συναί- 

αυΐμαπι,, γογθὶ ξγαιῖα, 6586ὶ 116 γὸχ, οἱ φυΐϊπαπὶ ρεῖν λόγον, καὶ τίς ὁ εἷς πολλῶν ὀφειλέτης ταλάντων, 
δεινΐ, οἱ αυδηδπὶ ΟσΟΔβίοῃ 6 ΓΔΙΟΠ65 ἀἰβριιηοί:ρ δίηϊ, τίς τε ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ τίνα τὰ τέχνα, χαὶ τίνα 

δὲ φυΐβ πηι! ογυηὶ 1116 ἰδ] ογυπι ἀθυΐιοΓ, οἱ αασς- τὰ παρὰ ταῦτα λελεγμένα πάντα, ἅτινα ἐχέλευσεν ὁ 

πὶ {ΠΠ1π8. υχογ, αυΐϊπαπι ΠΟΤῚ, μι θμἂΠ) ρΓΘΙῈΓ ἃ βασιλεὺς πραθῆναι ὑπὲρ τοῦ ἀποδοθῆναι τὴν ὀφει- 

4υα ἀϊεία βαηϊ, {Π|4 οπιπία αυφ ΓῈχ γαπαὶ [υ5811, Ἢ λὴν ἐχ τῶν ὑπαρχόντων ἐχείνου - τί τε τὸ ἐξελθεῖν 

ἃ [Δου]ιδιΠὰ8 15 ἀθ ἰια πὶ 8.0] γοίαπάογοίυτ ; εἰ τὸν συγχεχωρημένον τὰ πολλὰ τάλαντα, χαὶ τίς ὁ εὖ- 
υϊάμαπι ο᾽0.8 Θβγεβϑιι8, οαΐ πηι] ἰαἸδητα οοπάοηαίδ ρεθεὶς τῶν δούλων εἷς, οὐ τῷ οἰχοδεσπότῃ, ἀλλὰ τῷ 
501; οἵ 4ι1}18 ᾿ηγ θη 5 1}|6 6 56ΓΥΪ5 1Π|18, ΠΟῚ ῥΔΙΡΪ- σ συγχεχωρημένῳ ὀφείλων " χαὶ τί βούλεται ὁ ἀριθμὸς 
(λνη}}148 οὐ βίγίοιιθ, 864 οἱ αἱ φγ δἰΐδῃο ἔμεγαὶ τῶν ἑχατὸν δηναρίων “ τί δὲ τό" « "Ἔπνιγε λέγων 
Ἰθεγδίυβ ; 69. οἱ αυἱὰ 5] οἜπίυπι ἀδπατίογσυπηθη "᾿Απόδος εἴ τι ὀφείλεις (6), » χαὶ τίς ἡ φυλαχὴ εἰς ἣν 

ναὶ παπιογαβ ; οἱ φαΐ ΠΠπὰ : « ϑυϊηοαυαιί δὰπι ἀϊ- ἀπελθὼν ἔθαλε τὸν σύνδουλον ὁ συγχωρηθεὶς πάντα 

66η8 : Βοιά6 φυοὰ ἀφῦ68 ""; ν δἱ 4υ}5 {Π|6 Θάγοῦ ἰῆ τὰ τάλαντα" τίνες τε οἱ λυπηθέντες σύνδουλοι, χαὶ 

ἥυδιι οφγεβϑιι5 οοπβόγνυπι ΘΟΩΙΡΘΕΙΙ ἰ5, ουἱ οπμηΐυπι διασαφήσαντες τῷ Κυρίῳ πάντα τὰ γενόμενα, χαὶ 

ταἰδηίοταπι ργαιία ἴλοια ἴυεγαι ; αυΐπαπὶ γογὸ οοη-. τίνες οἱ βασανισταὶ οἷς παρεδόθη ὁ εἰς φυλαχὴν τὸν 

Βοῦνΐ πηγογὰ αἰΐδοιὶ βιιηΐ, οἱ ἤ6γῸ 500 φυξοιπῆθα σύνδουλον βαλών᾽ καὶ πῶς ἀπέδωκε παραδοθεὶς τοῖς 

δοίᾶ [ἀογᾶπ} ἀρογαθγαηῖ ; οἱ φαϊπαπι ἰοτίογοϑ φυΐθυ8β βασανισταῖς πᾶν τὸ ὀφειλόμενον, ὡς μηδὲν ὀφεῦειν 

ἐγδάϊιιβ δδὲ φυὶ οοῃβδυνυπὶ ἴῃ ΟΔΓΘΘΓαπὶ ἀδίγαξεγαι ; ἔτι. Εἰχὸς δὲ χαὶ ἄλλα τινὰ δύνασθαι ἂν ὑπὸ τοῦ 

υλῆυο ταιϊΐομθ (ογίοτγίιι8. ἰρϑάϊιιι8 οαθπα ἀευϊίιπ ἐξεταστιχωτέρου προσαχθῆναι τῷ λόγῳ, ὧν τὴν διή- 

γοβογι ρβογίς, ἐϊὰ αἱ οπιιΐ Δἰΐα πὸ Φ γα ρίδπθ ΠἰθῸΓ 68-ὀ γησιν (1) καὶ τὴν ἑρμηνείαν μείζονα ἣ κατὰ ἄνθρω- 

δει. Μυ τὰ ργίδγθα [ν]8 δ ὰϊ ρο586 δ 60 ηυΐ ἰμ4υϊ- πον εἶναι νομίζω, καὶ δεομένην Πνεύματος Χριστοῦ 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ. 
τοφὶ, φαΐ τ οἱ τδιϊοποπι ρόπογα οὐπὶ 56 γυΐβ διιῖ8. Εἰ οὐ οαρίββδι γαϊίοποπι ρόπογα, Οὐϊδί8 εδὶ οἱ υ803 
40ἱ ἀοίνοθαι ἀδοοπὶ τα }Π 18 ἰδ] οηΐα ; ν οἱ γοεϊϊᾳυα. Ῥγοροβίζινπν αυΐάοπι ράγαθοία υὐ] ἀοοογθ (οἰ 85 ΠῸ5 ἐβ88 
δὰ ἰπάυϊροινάαμι δἷβ υΐ ποοαογίηι μο 8, πᾶ χί πη δὶ ροβίφυδιη πορυδγίηϊ, βδι  ϑίδλοίδηϊ ποοίτ8. πο ίβ, εἰ ἀε- 
ΡιδΟσητα ἀαγὶ 5: νθηΐϊδπι δογιπὶ φυξ οἴδηδεγαμ!, Π|0 φυθηαα π05 ἰπϑιγιῖ!, ποι οἰίαπι δογαπὶ ρεροᾶίο- 
Τύηι αὐ πὶ ΠΟ} 8 ἃ 60 ἰπάυϊι4 8ιεΐ, Γονοοϑείομαπὶ (Δοἰδὶ Που8 οἰἰᾶπὶ ροϑὶ ἱπάυ]φοπίίαπι,, πἰδὶ Ἰπάυϊνο- 

γἷπιι8 ΟἸδη οη 15 ΠΟ5 [18 δχ σογάδ, αἱ πδο πιοάϊξαπι δἰϊ]αδιη πιοιπονίδιη οὔεπϑίοηπι δᾶγαπὶ ἀρυά μοὲ 
Τ βΘνΘπι8. Ῥοϑὶ ἤᾶης ρΔγΆΒΟΙαΣ νοἰπιδίθηι, 65ι αυΐάοπὶ οἱ βἰπηρ οἴ ΡῈ Γ βία! νϑγῦα θδπὶ ἀἰδουίογέ 
υηΐνογεδη, υἱ ποροιουγ αυΐς 6χ 'ρβ8ἃ ἀϊθβθπβίοπθ ἀἰοίογαπι, αυἱ βίπφυϊα αἰ απο ἱπᾳυϊγί!, Εδι οἱ 80}}}- 
Ἰηΐογ ὀχροϑίτἶο οἱ πιγϑίθγὶ 10 γ, βοουπάσπι 4υᾶπὶ ταιὶοηἷβ οδι 4 ΓΕΓΟ αι8 6βὲ ΤαΧ, οἱ αυἱ βειν!, ἐἰ αὖ 
Ργὶμοϊμίυπι ροποηάϊΐ ταιοηαπὶ οὑτῃ βαγνΐβ, οἱ ἡυ]8. δβὶ ἀδι τον ἰα]δηίοταπι πιυϊογυτπι, οἱ φυῷ υχοῦ 6.15 εἰ 
{|| οὐ υ5, δι φυϑὲ οπιπία 65 4ὐ:8 Γαχ γϑπαΐ ργϑοθρὶί, υἱ τοἀάδιυν ἀδυΐιυπι ἀ6 (Δου δι θυ5. )ι8: αυ!ά ὁδὶ 

39 ΜΔ). ΧΥ}}}, 48. 
(4) ὑοάεχ Βερίυβ, ἁμαρτημάτων. ψυϊσαι., πος ΦΕιΝίορβ. Αἱ γεσδπιίογα : ̓Απόδος μοὶ 
(8) “Ἔχπραξις γένοιτ ἂν καὶ μετὰ τὴν ἄρε- ὃ τι ὀφείλεις, ηυεπιδἀπιοάππι ϑγευβ, εἰ Ρεγβ8, εἰ 

σιν. πες). χνῆι, 24 οἱ 20, οἱ ΟΡ. ΧΧχη, νογ. 12, Αὐ2}8. ἴρ. " 
Ομνγεοβίομηυπ, ΤΠ ΟΡ γ]Δοίι8, ΕΝ] γπιΐ5. Ηυετιυϑ. (7) Ὧν τὴν διήγησιν, εἴς. Ηες Τμεορ δ αν5 

(6) ᾿πόδος εἴ τι ὀφείλεις. Νοὴ 4|1ὸὺγὺ δηιίᾳυα ἴεγα αὐτολεξεί. [». 
Νονὶ Τερίδμπηθηιὶ ὀχοιηρίαγία Μαί. συν, 38, 66 
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ποῦ εἰπόντος αὐτὰ, ἵνα ὡς εἶπεν ὁ Χριστὸς νοηθῇ  Α ΤΘΠαΪ ραγίεἶογ δ[ῖ, νοῦ ϑἰ πὴ] 8 εδί, φυογὰπι οχρίδια- 
ὡς γὰρ « οὐδεὶς οἷδε ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ 
μὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῷ, καὶ οὐδεὶς οἷδε τὰ τοῦ Θεοῦ 
εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ "»οὕτως οὐδεὶς οἷδε μετὰ 
τὸν Θεὸν τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ λελαλημένα ἐν παροι- 

μίαις καὶ παραδολαῖς εἰ μὴ τὸ Χριστοῦ Πνεῦμα, οὗ 
ὁ μετέχων οὐ μόνον χαθὸ Χριστοῦ ἐστι Πνεῦμα, ἀλλὰ 
χαὶ χαθὸ Χριστοῦ ὡς σοφίας, ὡς Λόγου, θεωρήσαι ἂν 

τὰ χατὰ τὸν τόπον αὐτῷ ἀποχαλυπτόμενα. ᾿Αλλὰ 
περὶ μὲν τῆς ἀνωτάτω διηγήσεως οὐχ ἐπαγγελλό- 

μδθα μὲν, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀπελπίζομεν ἀπὸ Χριστοῦ, ὅς 
ἔστι σοφία Θεοῦ, βοηθούμενοι χαταλαθδεῖν τὰ ἐν τῇ 

«αραθολῇ δηλούμενα" πότερον δὲ, ὥστε καὶ ὑπαγο- 
ρευθῆναι τὰ τοιαῦτα τῇδε τῇ γραφῇ (8), ἢ μὴ, Θεὸς 
ἂν ὑποθδάλοι ἐν Χριστῷ, ποιῆσαι τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ, 
μόνον ἐὰν δοθείη χαὶ περὶ τυύτων ὁ διὰ τοῦ Πνεύ- 
ματος διδόμενος λόγος σοφίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, χαὶ ὁ 

χατὰ τὸ Πνεῦμα ἐπιχορηγούμενος λόγος γνώσεως. 

εἰοπεπὶ οἱ ἱπίογργθίδι !Οῃ θη [ΝΠ Π)Δ 88 ΥἶγαΒ ΒΏρογαγα, 
οἱ Ομ γίϑιϊ φὰὶ θὰ ργοίυ!ι, 5ρί γα ἰμάΐσογα ἀρ γοσ, 
υἱ 400 πιοάο ἀΐεία φυηὶ, [12 ἰπι6}}ΠἸχαπίιγ ; χυοτ- 
δἀιηούυπι δἰ πὶ ἐ Π6πι0 Ποπιΐηιιπὶ 561 Πα δυηΐ πο- 
τοϊηἰβ, ηἰβὶ βρί για 8 Βοιη η 8 4ὰΐ ἴῃ ρ80 6βϊ, οἱ φυξ 
θεΐ δυΐ ΘΙ) ΘΟΚΠΟΥ, πἰδὶ ϑρί γϊιι8 θεοὶ "; ν [ἃ 
4ις ΟΠ γίβίυβ ἴῃ ργονδγθὶϊβ οἱ ρᾶγαθο β ἰοσυΐι8 6βὲ, 
Ροβὶ Πδιπὰ Π6πῚῸ πονΐΐ, Ῥγϑίογ ϑρίγίιυπι Ομ γί ϑιϊ; 
ουΐυ8 φυὶ [ἀϑγῖῖ ραγίίσορβ, ποη ἰδηΐαπι αυδίθηυϑ 
Ομ γῖβιὶ δρίνιτα5 δὶ, βδά χυλίδηυ5 ΟΠ γϑιὶ υἱὲ 854- 
Ρίοι5., υἱ Υεγθὶ, 18 4υ8 βἰ δὲ ϑυροῦ ἢος Ἰο60 
Δρεγίὰ Γιογίηϊ οἱ γοίθοί, δηΐπιο σοπίοπιρίαγὶ ρο- 

(εν. Αἱ φυοά δὰ οχμοβίι ποθι ἤδῆς δυ]}Ππη6Πὶ 
Ῥόγιϊποῖ, ΠΟῚ βροπάδιηυβ αυϊάοπι, ποῆιι6 δΘΡ8 

Β ἀδδρειϑπιυβ, ΟΠ γίϑι1 ορὲ δάὐυϊ, φυὶ Πεὶ δαρίοηιὶα 

δῖ, Δβ8δ4υ] 408 ἰπ ρᾶγϑθο!α ἀθοϊγδηίυγ " : δῃ ἰἰἃ 
γοΓῸ υἱ θἃ οἰΐδπι δοτὶρίυτα ῃυΐς 5.0} οἱ Δ Γ, πθοιο, 

βυβξογαὶ πο ὶβ θεῖ ἴῃ ΟΠ γίβίο, υἱ φυοά 510] ρ]δοίταπι ἐδὶ ἀππίαχϑι (Δοϊδιηυϑ; ἀδίτγ τη ά0, Πογαπὶ αταιία, 

ΒΕΓΠΊΟ βδρί οι ἶς, φυΐ Ρ6Γ ϑρί ἴλην ἀδίυγ ἃ ])60, οἱ Β6ΓΠ1Ο βοϊθπι δ φαὶ βοοιηάυπι ϑρί γἰειπὶ 80 πη] πἰδιγαίυτ. 
« Ὡμοιώθη, φησὶν, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, » καὶ 

τὰ ἑξῆς. ΕἸ δὲ βασιλεῖ ὡμοιώθη τοιῷδε καὶ τοιάδε 
πετοιηχότι, τίνα χρὴ λέγειν ἣ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ; 
αὑτὸς γάρ ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν " χαὶ ὥσπερ 
αὐτός ἐστιν ἡ αὑὐτοσοφία (9), καὶ ἡ αὐτοδιχαιοσύνη, καὶ 
ἡ αὐτοαλήθεια, οὕτω μήποτε χαὶ ἡ αὐτοδασιλεία ; Βα- 

σιλεία δὲ οὐ τῶν κάτω τινὸς, οὐδὲ μέρους τῶν ἄνω, ἀλλὰ 

πάντων τῶν ἄνω, ἅτινα ὠνομάσθησαν οὐρανοί. Κἂν 

ζητῇς δὲ τό" « Αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, » 
δύνασαι λέγειν, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ὁ Χριστὸς, χαθὸ 

αὐτοδασιλεία ἐστὶ, βασιλεύων καθ᾽ ἑχάστην ἐπίνοιαν 
αὐτοῦ τοῦ μηχέτι βασιλευομένου ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, 

βασιλευούσης ἐν τῷ θνητῷ σώματι τῶν ἑαυτοὺς ὑπο- 

παξάντων αὐτῇ ᾿ καὶ ἐὰν λέγω, βασιλεύων χαθ᾽ ἐχά- 

στὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ, τοιοῦτόν τι δηλῶ, βασιλεύων 
δικαιοσύνη ἐστὶ, καὶ ἧ σοφία, χαὶ ἧ ἀλήθεια, καὶ 

αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ, τοῦ γενομένου, διὰ τὸ φορεῖν τὴν 

ἢ εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, οὐρανοῦ, καὶ πάσης δυνά- 
μεως, εἴτε ἀγγελιχῇς εἴτε τῶν λοιπῶν ὀνομαζομέ- 
νων, οὗ μόνον ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 

Ἴ. « ΑΒϑἰ πη ]αΐυπι 651, ἰηαυΐ, τορηυπι οοἰογυπι,» 

εἰ οϑίθγα ; 8] γορὶ 14}, (]ν6 ἀρϑι τὶ 8558: π|} 10 πὶ 

6βί, φυϊάπηπι {ΠπὰΔ 6556 ἀϊοοηάμηι οδὶ, ηἰδὶ ΕἸ υ τὶ 

θεῖ; ἴρβ8 δηΐμι οϊογαην ΓῸχ 65, δὲ φαριῃδάπηοάαπι 

ἰδ 'ρβα βϑρίεπιϊα δϑὶ οἱ 'ρβᾶ ψιβι:|4., οἱ ἴρβα νογί(88, 

8ΠΠΟΠ ρΔγὶ Γδιΐ0η6 οἱ ᾿ρβὰπι γεβπὺπι 6δι ἢ Ἀδβηυηι 

681 δυΐθπὶ πο ἰὴ δἰΐηπεπὶ ἐχ ἰηζεγίογί θυ, ποὺ ἴῃ 

βυρογίογυηι ρᾶγίεπ), 864 ἰῃ βυρογίογα οπιηΐα, 4υ2 

αὶ πυπουραία διηϊ. Θυοά 5ἱ οἱ ΠΠΠυὰ ἀϊδουι198 : 

« ΠΙογα πὶ 65 Τοσιναπιὶ οΟἰοτυπι ", » Ποσυ) 683 
τϑρηῦπι 6686 Οἢγ βία πι ἀΐσεγα ροί68. 4 σίθηι18 ᾿ρβυ τ 

Τοξηυπ 651, ππρογ πὶ ΟὈ ἾΠ6 8. ἴῃ ὑπϑιηαυδιηᾳ8 

6).8 οορίαἰοπεπι, φαΐ [πὶ πῸη ΔηΙρ 8 ̓μμραγίο 

διιϊνάϊ 5 65ι ρεοοδίί, φυοά ἴῃ ΘΟ ΠΔ σΟΓΡΟτ ΠΊΟΓ- 
τΑϊ γοσιαὶ φυΐ 5656 ἢυΐο 88] αγαηΐ : οἱ οὰπὶ ἀΐοο, 
ἴῃ ὑπαπι4υλπΊ41:16 618 οορ Διο πθη) ἱπιρογίαπλ ὁ0}- 

τ΄η6η5, [416 αυϊἀρίαπι 8᾽ 5 π|ΠοΔία πὶ γο1]0, αυδίοπιιβ 

᾿υδβε εἶα 68ι; εἱ ῥαρίθηιΐα, εἰ νϑγί (88, οἱ γεϊχυς Υἱγ- 

τυῖο5, ἱπιρογί πὶ 'π ουπ) Θχογοθη8 4υΐ οοἰυπι οεοίυ 5 

ἐδβί, ἱπηδφίπϑιῃ ο᾽08 ΦΈΓΘΠᾺ0 4} ἴῃ οΟΪΟ 65ι ; εἰ ἰῃ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΠΕΤΑΤΙΟ. 

αατοὰϊ δυπὶ αὶ ἀοορρὶς ἱπήυ!φαπιίαπι ἰα]οπίογαπι τηυ]οτυπι, γε] 4υΐ8 6δὶ 116 ΘΟ 56 ΓΥ "5 ἅπ0.8, 40} ΠΟῚ μᾶ- 
αἰ [Ἀπ 1α8, 56 βόγνο ἰη υ]σονεῖλπι ἀϑθοτυπι βαογυπι σομβθοιο ἀθραραὶ, οἱ φυΐά 5.}}} ναἱλ ἡυπιογὰβ ο6η- 
ἴππὶ ἀσπδτίογαπι), εἰ ἡ! 681 οΠσαγα οἱ ἀΐθεγα, ε γοθάδ αυοὰ ἀ60 68; » οἱ 418 68ὲ {ΠΠ|6 σΆγοογ ἰὴ 418πὶ 
ΘΟΠβογνα πὰ 80.) ἀδίγυϑί! ἱπάυ]φοπιίαπι οὐηϑοουία8 ἰα]δηίογυπι τυ] ογυπὶ ; εἰ 60ϊ ΘΟΙΒΟΥΥΪ, 40} δι Θοπ- 
τεϊβίαε!, ἀοιηΐηο παπίϊαπί68 οπληΐδ ἴδοίδ, δἱ 4υΐ βυπί ἰογίογοϑ 4υΐνυ5 ἰνδά [ι|5 68. 18 φυὶ ἐοηβογνυπὶ δυυπι 
ἀειγαβὶῖ ἴῃ σΑγοογαπὶ,, οἱ φυοπιοάο γοϑαϊαϊξ ἰοτιογῖθυ8 ἐγ !ιὰ8 ὁπιη6 φυοά ἀδθυΐ!, αἱ δα αἱ 8}} ἀθθεγαῖ. 
δι σης Ὀγοροβίίαπι Θχροϑβιἰἰομαπὶ ἰδηρίπυ. ὁ ΘὀὋὀἑ Ἀ τὰν , 

Ἴ. « 5ινη}|6 6ϑ, ἐπα, γορπιπὶ οοἴογιπι μοπιϊπὶ τορὶ. » 51 γοβηυπὴ οΟἰογαι δββἰ πη δίαπι 6ϑὲ ουάδπι 
Βοπιίηϊ γερὶ, υἱήδϑηιυ8 1π ργὶπι}8 φυϊά δἰ: 06 ἰρβίιη τορηυπι ΘΟΘΙογα πὶ 4υοά Δ55ἰπι]αίυπι 681 μοπιϊμὶ τορὶ, 
πἰφὶ ΕἸ ι5 Ὠοῖ. [ρ868 65[ δῆπη γοβηαπι οΟΙογαπι. Εἰ 8ϊουΐ 'ρ56 68ὶ βδρίθηϊίδ, 'ρ86 68{ }υ5|1π|8, ἱρ56 γὙδγ 28, 
ἰϊᾶ 'ρβα δϑί ταζηιπι. Βθρηυπὶ δυΐαπι ποη αἰϊευ)υ5 ὀοτυπὶ 40] βυπί ἀθογβαπι, πθὸ αυογυπιάδπι οοτυπὶ 4υΐ 
δυγεατη Παθαπίαγ, 86 οπιηίαπι 4υΐ βυηι βυγβυπι, 4] Δρραί!διὶ βυπὶ 60]. ϑεουπάσπι πο ἀΐοογα ροίέ8, 

υποπίδπι ἰρβογυπὶ οδὲ ΟΠ γίϑίυβ βοοιπόππι φυοὰ ᾿ρ856 6ϑὶ Γόξηυπι),, ΓΟβηΔη8 φυοι[ἀϊ6. ἴῃ βοπβίθυϑ ὀόγαπι, 

δἷουϊ οεὶ γθβπδῃ8 αἱ ἠυϑ|8 οἱ βϑρίϑηιίἃ οἱ γδγί(88, οϑίθγβ4ι} Υἱγίιίθα [ἢ 60 41 [δοίυ5 6δί σαί απι, ΡῈΓ Βοδ 

υοὰ ροτίλνίι οἰ οϑιἷ8 ἱπιαφίπαπι. ἤος ἐγθο γεφηυπὶ οἰογαπι 4ιδηἋ0 (Δοιυπὶ 6δὲ ε ἰῃ δἰ π Π ΔΓ 6 οαΓπὶδ 

Ρδδοδιὶ, αἱ ἀδ ρϑοοϑῖο ἀδπιμαγδί ραοσδίμπι ; » (πη δ. Π|}}15 ΓΙΔοἰ8 651 Βομαΐ ΓΟρῚ ἀπί θη 8 ΘΒ} δἰ δὲ, οί μὲγ 

41 (ογ. π, 11. "16 ον. χε, 8. ἡ ΜαιΒ. νυ, ὅ, 

(8) Οοάοχ δεμι μιαροὶ τῇδε τῇ γραφῇ ; ἰῃ Δη- 
εἰϊεᾶπο ἀθϑϑὶ τῇδε. ΐ 

(ϑ) Καὶ ὥσπερ αὐτός ἐστιν ἡ σύ τοῦτον αἰ εἰο. 
Οιΐγοπεβ 110. ΥὙἹ οοπίτρ Οείδιπι: Τίς μᾶλλον τῆς 

Ἰησοῦ ἧς, ἣ χἂν παραπλησίως κχεχόλληται τῷ 
Κυρίῳ ὙΠ Αὐτολόγῳ, χαὶ δ τοδθι » χαὶ αὐτο- 
αληθείᾳ, καὶ αὐτοδιχαιοσύνῃ ; Υἱάς Επιμγιπίυιη. Ησκ- 
τιῦβ 



4109 ΟἈΙΟΕΝΙ5 [ΠῚ 

οπηθπὶ ΡΟἰ 65. [6Π| ϑῖνβ Δηβ6}108Π|, Βῖγ6 ΓΙ χυογιιπὶ Α μέλλοντι ἁγίων καὶ ἀξίων τῆς τοιαύτης βασιλείας, 

φαογυμ!θοι 4} ποὺ ἦπ 06 8011} 566 0}|0, 864 οἱ Αὕτη τοίνυν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡνίχα ε ἐν 

ἰπ [αΐυγο βδποιί Ἀρρβθι!δπίαγ οἱ Ἰιοθθ8 τόρ ἀΐβπὶ ὁἍὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας ἐγένετο, ἵνα περὶ ἀμαρ- 

βιηϊ, ἴρβυπὶ ργοίηδα οαίογυπι ταβηιῃ, φυδηάο [ἃ] τίας χαταχρίνῃ τὴν ἁμαρτίαν, ἡνίχα μὴ γνόντα αὐ- 

« ἰπ 5|π||}ΠΠυ0]6 οαγηὶς ραοοαῖ, αἱ ἀδ ρεοοδίο τὸν ἀμαρτίαν, ἐποίησεν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ν τῶν 

ἀλπιπαγοί ρθοοδίιπι δ, » αυδληάο δοίρβιιπη « 4αὶ ἤθη τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν φορούντων σῶμα, ε ὡμοιώθη 

πιογογαί ροούδίαπ), ρΓῸ Π0}}18 ροςοϑίμ [οὶ δ,» τὸ ἀνθρώπῳ βασιλεῖ » τῷ χατὰ τὸν Ἰησοῦν νοουμένῳ, 

ΠΟ 5 ΠΟΓΡῸ8 ραύοδι! σογαηιι.5, « ἀϑϑἰ μι] πὶ ε8ὲ ἐνωθεῖσα αὐτῷ πλεῖον, εἰ δεῖ οὕτω τολμήσαντα εἷ- 

ποπηϊηὶ τοσὶ, » ρῥγθυὶ 18 οὐπὴ γαϊίοπα δὰ δόϑαῃ) ἰῃ- πεῖν, ἔχοντι πρὸς τὸ ἡνῶσθαι, καὶ πάντη ἕν γενέσθαι 

το] ρίτατ, ἴῃ απσπὶ οὐπὶ ἢΠ|Π0 οοηλαποίαπι, ουἱ, 51 Δ «τῷ πρωτοτόχῳ πάσης χτίσεως, ν ἢ « ὁ χολλώμενος τῷ 

Ἰοφυὶ [5 6δ5ΐ, π|3}0Γ ἰπθϑί (8688, αἱ ἴθ υμυϊὴ εἰ Κυρίῳ ἐν πνεῦμα ν» πρὸς αὐτὸν γίνεται. Αὕτη δὲ ἡ 

ἰάδιῃ οοπἰαπρϑίαγ, « ργμοζθιΐτο ὁπηηΐβ οι θδίαγιβ 4,» ὁμοιωθεῖσα βασιλεία τῶν οὐρανῶν τῷ κατὰ τὸν Σω- 

ᾳυϑηι « φυὶ 3Πνγοιβ θ60, π8 φρί γίι.5 6δὲ Ἶ,» οὐπ) τῆρα νοουμένῳ ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, καὶ ἐνωθεῖσα αὐτῷ 

110. Αϑϑἰπι]αῖυαῦ δυίαπὶ 06 σΟορυπὶ τορυὰπ] προληπτικῶς λέγεται, ὅτι ἠθέλησε συνᾶρα!: λόγον 

μοπεὶηΐ τορὶ λιχία γαιοθοπὶ 84. ϑθγυδίογθι ἰη161- μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ" μέλλει δὲ συναέρειν λόγον 
Ἰδείο, δἱ ἴμ ἀαπὶ οααὶ ἢΠ|0 σοι αίαπι, τα 068 οὐ πὶ Β μετ᾽ αὐτῶν, ἵνα φανῇ ὅπως ἕχαστος τοῖς τοῦ οἶχο- 

Βδυνΐβ 818. σομίογγα ὙΟ]υΐἶ588. ΡῈ δμηιοἱ ραϊΪοποῃ δεσπότου δοχέμοις ἀργυρίοις χαὶ νομίσμασι λογικοῖς 
ἀϊοίίαν : ταίϊομοβ "“δΐπι δὺ {}Π|5 οἱ ἵπὶ γοροι γι οδὶ, ἐχρήσατο. Καὶ ἐλήφθη γε ἐν τῇ παραθολῇ τὸ παρά- 

αἱ ροτθρίουσπι ἢἀι φυοπιοῦο μγοθαιῖβ ρα ΓΑ πη} 5 δεῖγμα ἀπὸ τῶν συναιρόντων δεσποτῶν λόγον μετὰ 
ἀγροιίοἶβ οἱ γι οπα 08. πυπηπῖβ ὑπυβαυΐβ 6 τῶν ἰδίων δούλων. ᾿Αχριθέστερον δὲ νοήσομεν τὸ τῆς 
υϑι5 δῖ. Εἰ ὀχθρίαι χυϊάθη ἰῃ ράγΆ}0 0} ἂὖ μογὶ8 παραθδολῆς ἐν τούτοις δηλούμενον ἐρείσαντες αὑτῶν 

ταιϊοῃοϑ οὐπὶ ΒΟΡΥ 5 8:18 οοηίογοἴθι.8 Δ8βυπηρίαμη τὴν διάνοιαν τοῖς γινομένοις παρὰ τοῖς οἰχονομήσατι 
651. Ασουγαια8. δυΐίδια ράΓΆΡΟ 8 εἷς ῥτοροβίί βδη-ὀ δεσποτιχὰ χρήματα οἰχέταις, καὶ λόγον περὶ αὐτῶν 
δυτη ΔΑΒΟΑΙΙΘΠΊΆΓ, 5ἱ πιθιίαπὶ δ δᾷ σομγθγίογίπιαβ ἀπαιτουμένοις" ἕχαστος γὰρ ἐχείνων, ἀπὸ τῶν δεσπο- 
αυᾷ ἃ δεινίβ δριμίαγ, ἃ αμΐθι5 [μου }Π|8. ροουπίλ τιχῶν διαφόρως λαμθάνων χρημάτων, κέχρηται αὖ- 

ἀϊδροιιβδίδ 68., οἵ ἃ αιιΐθλιι5 ἰρβίιι8 γαιΐο δχίρίμν; τοῖς ἧτοι εἰς δέον, ὥστε αὐξάνειν τὰ δεσποτιχὰ χρή- 
πἀπυϑαυίϑφια οπἰπὶ Πογαπὶ γαγίβ πὶ ἀ8 ροουη 5 μου- ματα, ἢ ἀσώτως ᾿ἀναλίσχων. εἰς ἃ μὴ δεῖ, καὶ ἐκχέων 

Ἰἰδιβ δαπηδίῃ οαρίθη8, δᾶπὶ ἱπηρθηάϊί, νοὶ υὐΠΠ τὸν, ἀκρίτως χωρὶς εὐλαθείας τὰ ἐγχεχειρισμένα. Εἰσὶ δὲ 

ἰδ υἱ αὐφηιδηίαπι οἀρίαι! πυπμηΐ ΠοΥυ ]65, νοὶ ἐαπὶ οἷ τάδε μὲν χαὶ τὰ τοσάδε καλῶς χονόμησαν χρή- 
ἴῃ 68 ΠΙΪΠΙΠῚ6 ΠΘΟὐϑδα ΓΔΒ ΒΓΟΙΊ88 Δυϑυιη!, ἀυ84ι8. . ματα, ἕτερα δὲ ἀπολωλέχασι, καὶ ἡνίκα ἂν δίδωσι 
ἀοϊοοία οἱ ἱποοηδαϊα ργοαίσοιβ, αι 518] ρεγπιίβεα τὸν λόγον συναίροντος αὐτὸν τοῦ δεσπότου μετ᾽ αὐὖ- 
δῖηῖ. 50: γοργὸ αὶ [85 εἴ (οἱ ρεσιηΐα5 τεοία ἀΐδρε- τῶν, συνάγεται μὲν πόσον ἐζημιώθη ἕχαστος, ἀρι- 
εατῖη!, 8|115 υϑτὸ ἀἰϊαρίἀατγίη!, δὲ ουπὶ γαϊοπθθ θμεῖται δὲ χαὶ πόσον χέρδος προσήγαγε, καὶ κατ' 
οὑπὶ οἶδ Θοηΐδῦὶ πδλὰ5, αυλπίδηι ππυϑαυίδαιθ ἴο.6- ἀξίαν τοῦ πῶς ῳχονόμη:ε ἤτοι τιμᾶται, ἢ ἐχπράσ- 
τς αοίμτ αι, οΟΠ σία ν, προποῦ ηυδηίαπι ραῦοθ- σεται, ἣ ἐπὶ τινῶν μὲν συγχωρεῖται, ἐπὶ τινῶν ἀφαί- 
Ροεῖι διποϊαιπεπίυ, ΘΔ, οοπιρυϊδίυν, οἱ ργὸ ρέται. Φέρε τηίνυν ἀπὸ τῶν εἰρημένων πρῶτον ἴδωμεν 
γαϊϊοπθ δά πἰϑιγδιϊοηὶβ ᾿ρδίιι8, νὶ μόπογα απο, τὰ λογιχὰ νομίσματα καὶ δόκιμα τοῦ δεσπότου ἀρ- 
Ὑ6] πιυλδαίαγ, γ6] ἡ 5 ἀϊποπὶ φυφάδπι ρογηιἐιαηΐυτ, γύρια, ἅπερ ὁ μέν τις πλείονα, ἕτερος δ᾽ ἐλάττονα 
αυφάαπι ἀειγαμυπίυγ. Αγ6 ἜΓΈῸ οχ ἰἰβ ψυα ἀϊοία λαμθάνει' κατὰ γὰρ τὴν ἑχάστου δύναμιν, ᾧ μὲν δί- 
Βιηὶ ΤΑΙ ΙΟΠΔ165 ἢΠ]05 ρΓΪπηαπι ΠυμηΠΙῸ8 οἱ ργοῦίοβ ονται πέντε τάλαντα, ὡς δυναμένῳ διοιχεῖν τὰ τοσ' 
μϑιγί ἐλ 185 ἀγβοιίθ05. Θχδιπ Ποῖ), 4105 πιδίοτα αὐτα᾽ ἄλλῳ δὲ δύο, ὡς μὴ χωροῦντι τὰ τοῦ πρὸ 
Δ]Γ6Ρ, ΔΙτοΓ ὙΕΓῸ ΠΙΠΟΓΘ πὰμη6.0 δοοίρὶξ ; πϑίῷ ρίο αὐτοῦ" ἄλλῳ δὲ ἕν, ὡς καὶ τοῦ ἑτέρου ὑποδεεστέρῳ᾽ 
υμἰιδειζαβᾷαα ροϊεδίδιο, πυΐς φυΐπααθ (αἸδηία (τἰ- πότερον αὗται μόναι αἱ διαφοραί εἶσιν, ἢ αὗται μὲν 
βυυπίαν, υἱροία υΐ τϑῃευπιάθπι ἀϊςροηβᾶγα αυθὰΐ ; περί τινων ἐν τοῖς ἑξῆς τοῦ Εὐαγγελίου λέγονται, 
ΔΙ ογὶ ἀυο, υἱροῖα αυΐ ἰοιϊάοπι εἃραχ ποη 811, φιοὶ Ὁ εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι. παρὰ ταύτας, καὶ ἐπ᾽ ἄλλαις πα- 
401 δὐπὶ ῥγθβοεββὶξ ἢ 1} γοΓῸ ἀπὰπὶ, αἱροῖα φυὶ ραδολαῖς εὑρίσχονταί τινες, τῇ μὲν ὀφειλέται δύο, ὁ 
ΔΙ͂οΓῸ οἰϊλη} ἰΠΙΓΌΓΙΟΥ 516 : δὴ υθγὸ βοὶ πᾶ βυιηὶ 

οἰΠΠδγαπιί ; ἂῃ ἢΠ φαΐδεπι ἰῃ 16 Γ 811405 ἰπ ΓΕ Ι4ηο - 

Ενδηρο!ογαπι οομίδχία ἰηιθγοο δια ἀϊουμίυγ ; βοὰ 
γ)τϑίον δὴβ Αἰΐδὲ δϑυῃ!, δἱ ἰῇ 8118. ρᾶγα}0}}18. γαρδ- 

μὲν πενταχοσίων, ὁ δὲ πεντήχοντα δηναρίων, ἤτοι 
ταῦτα πιστευθέντες χαὶ χαχῶς οἰχονομήσαντες, ἐλάτ- 

τοὺς τῇ δυνάμει τοῦ τὸ τάλαντον πεπιστευμένον, ἣ 

ὅτι μὲν εἰλήφασιν οὗτοι, οὐ μεμαθήχαμεν, ὅτι δὲ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

οἵη ηἶδ [065 ΘΌ ΠῚ 510] αηυπ|, αἱ βοουπάαπι 06 πιγβιογῖ απ ϑυφοορι! Ποπιΐπἰβ8 (δοῖα5 οδὶ 7655 ΟΠ τβίυϑ, 
4ηοηίϑιῃ ε 4] οοηϊυηρὶϊ 5886 θοιηΐπο., 4 5ρίεἴιι5 υὴυδ οἰἵπὶ 66. » Ηυς ἰΐδφυο γαβηυπὶ οὐἰογαπι φυοά 855" 
τη δία πῦ 651 ᾿οπιΐ πὶ τορὶ, ΡῈ. δημεἰραιίομπι αἰοίτων, φαΐα νο]αΐΣ ρόποΡα Γφιϊομθιη οὐ 86γν β δι 5. Νυῃ- 
ἄσπι δηΐην ρομῖ. ῬΟΒΙΙΓΙΙ5. 681 Δ .6π), υἱ ἀρράγθδὶ χυοπηοίὶο ἀπυβαυΐβηπο ἀοπιίηΐ δι} δὲ τγερὶβ ργοθ}!!- 
θ5 οἱ ἐμ!  ΠΠ08. ρεσυη 5 υ805 6β8ὲ. θυ1258 αυϊάδπι αυΐάεπι ἀπηρίΠι5, Δ᾽ 1.5 δυίαπι δοοίρίς τηΐπι8, 8606: 
ἄστη ὁπίπι νἰγιαίθιη απ υϑουζαδαιθ 411} φαίάθηι ἀδηίαγ φυΐπαιο ἰΔἰοηια φυλ8ὶ ἰδπίαπι βυϊηοίοηι ἰΓΟΙΓῸν 

. Βοῃ). ὙΠ, ὅ. δ οΥ. ν, 21. " 00]. 1, 1ὅ. Τ1 ον. νι, 2. 5 Μλιι. χχν, 1ὅ. 
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τοσοῦτον ὥφειλον, ἀπὸ τῆς παραθολῖς δεδιδάχθαι Α εἰυπίιγ ποηηι!!, ἂς ΕΠ αυΐαπὶ ἀσθίιογοβ θμο, 

δοκοῦμεν" εὑρίσχονται καὶ ἄλλοι δέχα δοῦλοι πιστευό- 

μξνοι μνᾶς ἕχαστος ἀνὰ μίαν. Καὶ εἴ τις δὲ χατα- 

νοήσαι τὸ ποιχίλον τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καὶ τὰς 

πολλῷ διαφερούσας ἀλλήλων εὐφυΐας χαὶ ἀφυῖας εἰς 

πλείονας τῶν ἀρετῶν, ἣ ἐλάττονας, καὶ τάσδε τὰς 
ἀρετὰς, ἣ τάσδε, τάχα ἂν ἑννοήσαι πῶς ἐχάστη (10) 

φυχὴ ἐλήλυθε μετά τινων τοῦ οἰχοδεσπότου νομισμά- 
τῶν, ἀναφαινομένων μετὰ τῆς τοῦ λόγου συμπληρώ- 

σεως, χαὶ τῆς ἑξῆς τῇ συμπληρώσει (11) τοῦ λόγου 
ἐπιμελείας, καὶ ἀσκήσεως τῆς πρὸς τὰ δέοντα, ἣ 
ἐπιμελείας μὲν καὶ ἀσχήσεως τῆς πρὸς ἄλλα δὲ, 
ἧτοι χρήσιμα, ὁποῖά ἐστι τὰ ἐπιτηδεύματα, ἢ πὴ 

μὲν χρήσιμα, πὴ δὲ οὐ χρήσιμα, ὁποῖά ἔστι τὰ μηδὲ 
πάντη ἀληθῆ δόγματα, μήτε δι᾽ ὅλων ψευδῆ. 

"ς ἀδηαγίογυπι αυϊπρεπίοτιμῃ, ΠΠ16 αὐϊηαιλρίπίϑ, 
0} φαυΐθιι8 ογοάϊεϊ 1}}} Γἀδγυηϊ, οοβαυθ πιᾶῖὸ δἀπιῖ- 
ηἰδίγανογαμὶ, οὐπὶ νἱτυ6 60 6556ηὶ Ἰμ ογίογο5 [ἘΠ 

ἰΑ]δηίαπὶ ογοἀ πὶ οι, γα] σθγίθ 4105 βυπημβί880 
ἴΠ98 ποπ δεοερίπιιβ ηὐυϊάοπι, ἰδπιυιη ο πὶ δυΐετι 

ἀοθυῖδ86 υἱάσι ἃ ράγάθοΐα αἰ οἶδδ6 : γορουϊαθτ 
οἱ 411ἰ ἀθδθπὶ βοῦνΐ, φυόγυπὶ 5ἰπ}}15 τη Β6ΟΓΘΙΙΠῚ 
ἀγα 8 65ι. Εἰ 58η6 δὶ 418 ᾿ηυϊηϑ πα ΓᾺ Π) ΔΙ ΠιΔΓΙΠῺ 
νϑγιοἰδίαπι διΐπιο οοποίρογοῖ:, φιλίαι ἀἰνογβὶδ 

πιούΐβ δὰ ρίυταβ, ραυοίογεβυθ, ναὶ] δὶ 88, {Π5Ὁς 

νἰγίμυ 68 δά ρίβοθηαβ "66 ταὶ τηδὶθ ἃ ΠΔΙΠΓᾺ ΟΟΙῈ - 

Ρᾶγδίξ δίηι, ἰ5 Γ[ουίδβ8ε ἱπιε!!χαγοί φυσπᾶπι ρϑοῖο 

υὑπαχυξαυε δπίπι ΔἸ φυΐθε5 Βοῦὶ μι π}π|}8 ᾿πϑίγαοία 

νη ογὶῖ, φαΐ οὑπὶ ταιϊοπἶδ ρογίδοιοηῈ οἰυςοπουηί, ἐΐ 
οὐλὴ 68 αὐᾶ ΓΑΙ ΟΠΐΒ μαγίδοιοπϑι δοαιυΐίυς ἀἰ!!φεπεῖα, οἱ ἴῃ τοῦυ8 πδοθβϑαγὶΐ5 δχθγοϊ!θη6; ἅ0ὶ 

οαπὶ αἰ Π φεηιία φυΐ επι, εἰ ἴῃς τοῦυ5 δχογοϊ(δίίοπθ, γοὶ 6 }ΠΠ}0018, φια]}1α δι} διυΐα ; γα] ρατγίίπη ἀΠ 008, 

Ράγιηΐαι ποι υ{{ΠΠ}015, αυδ!α δυμῖ ἀορπιδία, αυξ πδ4ι6 Ομηηἶῃο γογὰ δυηΐὶ, ΠοαῈ6 ΟΠΊηἾηΟ [4]58. 

Ζητήσεις δὲ ἐν τούτοις πότερον πάντες δύνανται Β 8. 64 ξυροῦ [18 4 2 Γ68 ΔΠ ΟΠΊΏ6Β [ΟΙἾΠ68 ΒοΡΤὶ 

ἄνθρωποι δοῦλοι τούτου λέγεσθαι τοῦ βασιλέως " ἣ 

τινὲς μὲν δοῦλοι, ος προέγνω καὶ προώρισεν, ἕτεροι 

δὲ οἱ τοῖς δούλοις συμπραγμαπ-ενόμενοι τραπεζῖται 
λεγόμενοι: καὶ οὕτω δὲ ζητήσεις εἰ ἔξω τῶν δούλων 

εἰσὶν ἀφ᾽ ὧν μετὰ τόχων ἐχπράττειν ἐπαγγέλλεται 
ὁ οἰχοδεσπότης, οὐ μόνον ἀλλότριοι τῆς θεοσεδείας, 
ἀλλὰ καί τινες τῶν πιστευόντων. Δοῦλοι δὲ μόνοι οἱ 
τοῦ λόγου (13) οἰχονόμοι " συναίρων δὲ λόγον μετὰ 
τῶν δούλων ὁ βασιλεὺς, ἀπαιτεῖ χαὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

δούλων δεδανεισμένους, εἴτε ἑχατὸν χόρους σίτου, 

εἴτε ἑκατὸν βάδους ἑλαίου (15), εἴτε ὅ τι δήποτε εἰ- 

Γορὶδ ἢ Πἰὰ8 ἀϊεἰ ροσδὶμ! ἢ δῃ ποπηυ ἢ αυΐψοπι ΒΕΡΥΙ, 

4005 ΠΘΙΡΟ ργρϑοὶυϊ! οἱ ργαἀοϑιίηανι ; ΘΔ Θ᾽ Δ] 

ΨΟΓΟ ΟἸΠΊ δ6ΓΥ5 ποροίίδπί68, 4] πυπηπιυϊαγὶ! ὅρ- 

ΡΕΙΙαπίυγ : δίφιβ ἰΐἰαὰ ἀϊδαυΐγαθ 8) ὨΓΘΙΘΓ 5ΈΓΥῸ5 

δἰπὶ αἰϊᾳυΐ, πο ἃ γθγοὸ 1)εΐ οὐ 4]}εηἱ ἀυπίαταί, 

βεὰ οἱ 6 οσγοάδηξ 8 ΠΟηη}}}, ἃ αουΐθι5. τι! ΗΘ 

ἐχδοίυγυπὶ 56 οὔὐπὶ υδυγὶ8 5ἰφηϊῆοοί ραίογίδπ Πα. 
ϑ6γυΐ ἀυί6πὶ 50]Ϊ} δι ηΐ γογὺὶ ἀἰϑραηδβαίύγοβ. Βδιο πο πῚ 
ΥὙΘΓῸ ἃ ΒΟΥΥΪΝ ΓΟΧ ΓΟΡΘΙΘΠ5, ἂν [18 δἰΐδαι αυἱΐ αὖ 675 
[Δη}}}1ἃ δἰἰδηΐ βιιηῖ, νοὶ οοηίυπι {γ 16] οογο5 αχἰ εἰς, 

Ὑ6] σπίαπι "(05 Οἰεἰ ᾽, γ6] φυϊἀαυϊὰ 5᾽}υ1 Δ ἱρδίαξ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

411 δυίοπι ἀπο. αιδϑὶ πιΐπὺ8 ρον}, 411} δυΐοπν ὑπιπὶ, αιϑ8ὲ δὐδυς ἱπηροίδηιοτὶ. Εἰ 51 4 σοπείάοροι 
νδνίοίδίοπι ΠυΠΠΒ ΠΔΓΌῺΙ Δ ἐπάν}, εἰ ἱπφαηΐα ἰοπιΐπι} αἰδίϑπι ἃ ̓Π 6Ρ 56, φυοηίαπι 86 αὐἱάοπὶ (Δ6ἰϊ διὶ 
Ρίτεγοϑ υἱγίι6 5. ἢΠΠ6 δυΐίοπὶ δά ραυσίογεβ, δἰ 8 νϑιῸ δὰ ἰβίῃϑ [μοἱΐ, διὶ 1125 ἀίθι ποῦ ἰδεῖς, [ογεϊίλη ἰη- 
Δὲ! ἶσογο ροίθϑί φυοπιοἋο ὑπαηυέδαυς δηΐπηα γυθημ οὐ ΔΙ᾿ θὰ5 ἀυιη ἰ οἶβ. ροαι ἢ 15 ἴῃ ἔα πὸ πσηάτιπι. 

8. Αὐϊνις Δι} 16Π| ΠΟ Γ6 5. ὈΓΓΙΠῚ ΟΠΊΠ68 ΠΟΠΙΪη68 ΒοΡνΐ 811} γα ρῚ8. ἐν}. δι: αυϊόδιη αυϊάοπι βεγνὶ 105 
ργϑεβοίνς εἱ ργοαοβιϊηδυὶ!, 8}1} δυΐεπι ΠΟΙ} βεῦνὶ, 864 αυὶ ποροίιϑηΐηγ οὐπὶ βογνΐ8 ἢ 6 4118 οἱ ἀϊδί(α 
οὐ ἀδηι 56γνο : « Νυπι ορογίουαὶ ἰἴ6 ἀᾶγα ροςυπίδην πηθδη} δ ᾿ῃθη58π|, υἱ 660 γοηΐθη8 οὑπὶ πδυγὰ γοσο- 
Ρίβϑεπι οϑηι 3.» Εἰ εἷς γοσιιΐγοθ υἱγιπὶ Ἔχίγα ΒΓ 5 ̓μαῦ θη. Γ, ἃ απ υς οἴ 508 ργομ ἢ {1 56 γοσορίπ τη 
ἀοπιΐηυβ, Π0η δοίτπὶ 4] βιιηὶ αἰΐθηὶ ἃ {4 6, 56εἰ οἱὐδπὶ ἐγοάθηιία τη φυϊάδιη ; δογνὶ δυΐίοπῃ Ε"| 501}, φυδλπίυ 
δὰ ἰδ35 ρδγδιιοῖδβ, υΐ ἀἰβραηδαίογοβ υογυΐ "αροηίυγ, οἱ φυΐγυ8 ΠῸς 681 σοπιηνίβϑιιπι, αἱ ποροιεηίυ οἱ 
(οηοτγοηι. Νὸς οηΐπὶ οἰηηΐδυβ ςοηβεαιεη8 68( ἰπι6ἰ]ρογα ἀΐοίαπ), ε μεροιϊδηιίπὶ ἀοπες γαάθο. » Εἰ δοιγυίιυν. 
αἱ οὑπὶ ροδίϊα [6 γ}1 ΓΑΙ] ΟΥΠΊ 56 Γν}5, Γαι γα οἰίδιη αυϑουηαυς ἐεοδγυμ βογνὶ δὰ 608 4υἱ Ἔχίγα ἀοιηυῃ 
Ζυόγδμὶ γορὶ8. Νὸο δοίη ΘΟ ΘΟ νὰ 8 ἱπνο ἢ γ [α 1586 ὙἸΠΠ100 1}}} ᾿π᾿ φυ αι}8, απ ἀθλία ην ἀν 161 οογου ἀευεῦαι, 

5Γ,υσ, χνι, ῦ, 7, 

(10) Τάχα ἂν ἐνγοήσαι πῶς ἑχάστη, εἰς. 10- Ο ἃ {{4|}1ε5 Ρ }ΠΟ5ΟΡ ν18, ἰνΐ ἃ ῬγΠΙάσογα δουδρθγιηῖ, 
το πὶ ΟΠ ΠΔ ΔΗ ΪΠ)28 δι16 ἱρθᾶ σΟΓρΟΓἂ [586 
ον εἶ125, δἱ 1}|49 ργοριείαγυπι υἱγογυ 46 586 1}- 
ἰᾶϊς ΠΟΙ πὶ ἰρ808 6886 8146105 οοηδυϊ! Οτίξοηε8. 
Ροβιγοιθαπ) ἢΟΟ 81 δη16 ΟὐδΟΓνΑν ΠΙ5; ΠΠῸ Ὑ6ΓῸ 
Ρτγίυ 5 ΠΠππῶὼ Δηἰ πιδάνογιεγα ᾿σεῖ ; βοὰ οἱ δρεγίϊυ5 ἰη[Γ 
δὰ εὐρυϊ 20: Καὶ ἐπισχόπῳ μήποτε ἡ ἤπς τῶν 
ἘΣ σώματος ψυχῶν ἐστιν ὁ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
τόπος" ἀμπελὼν δὲ οὐ μόνον τὰ τῇδε, ἀλλὰ χαὶ τὰ 
ξξω τοῦ σώματος. [ἰοπ 9.1} Περὶ ἀρχῶν, οἂρ. Ἶ, 
εἰ }"ν. 1"), οὯρ. 9, αἱ |}}). τ΄ν, οᾶρ. 2, εἰ ἰη 908η. τν, 
48, υἱὲ διφείογυπι πιἰπί βίου οἱ Ορθ δηΐϊη8 Πποπηὶ- 
παπὶ ΟΟΓρΡΟΓΐΌΙ5 ἱπιηι] ἀοσεῖ : εἱ ἰπ δολη. 
Ὑ}}. 28, οἱ βοχεθῆιὶ5 Ἰοεἶ8; ργϑοίρυς ΥγϑιῸ 10. 1, 
εοπίτα Οεἰεμπι αἱ Ρυιπορογαιη, Επηροάοοϊοηι 
εἰ Ρ]αίοποπι ἀοοίγὶ η88 μιι διιοίογοβ ἀρῃοϑοὶ!. Υ]- 
ἀοπάυθ [υδογιϊυ8 ἐπ Ῥγιναρογα οἱ Ειπηρούοοϊο ; οἱ 
Ριαῖο ἱπ Ῥῆαάοπε, οἰ χ [)ε ἰεφίϑ. οἱ πη Βρίποηι. οἱ χ 
ἢε τορωδί. οἱ ἐπ Τίπι. οἱ 41}}}58 ρ] ἐγίβῃι!α ἰοςΐ8. Ηλπα 
Ριαιο βεηιθηιλπι ἃ μγροερίογε δυὸ ϑοειδίθ, ἰνΐο 

Αἱ ὁπ) ραϑϑίιη ἰπ Οτίρεπα οΟἰνογῖι ΠΙΘΓΟΙΎΓΉΙ18, πιὰ- 
χίιηθ ορίβιο!. δά Ανίίαμι. ϑεὰ οἱ δἰϊψυδάο ἐἰ55]- 
του ΐδῖο Οὐἰψοηΐβ ποιρΐμα ; ἷῃ ερίπίοἶα., ρυ12., δ 
θοιηειγίαά. εἰ ἴῃ δόγθι. ΧΧΥ. Θεὰ ἀ6 })}15 βυι5 
δοίιπι ει ἐπ Ογιϑοπίαπὶς. Πυετιῦ5.. 

(41) (οάοχ ερία τῆς συμπληρώσεως. 
(12) ἄδην τεοία λόγον, φυεσιιδιπιούαπι ᾿ΘΕἾ νοίι!5 

ἰπίογργεβ. ὕοίοχ Απρίϊοδη8 νόμου, ῃ 
(12) Ἑκατὸν βάδους ἐλαίου. ἴνιο. χνὶ, 0, Δ}}} 

Ἰαρυηί, χάδους. υϊραι. 4 ἐρπίυπι σΆ08 οἰεὶ ;» Αἰ 

τους, νεῖ βαθόους. Οτίφειε8, εἴ δο56ρ].8 ΑἸ ΠΝ}. 

1. νη, ΟΡ. ὦ, βάδους Ἠεθτγαίοα Π2. Α βάδος μι0- 

οἤνίβ πηυϊδιῖο [υἱὲ ἰη χάδος. (γα βάδος οι χάδος 
ποπιίηθ ἀἰναγβᾶ, γα εἰ σδρϑοὶίδίθ ὑπυπὶ δβιιηΐ; υκ- 
τπυς οηΐπι πιοίγεί πη» ᾿Ι06 68ι, ὁδάμπι, δίνε χερά- 
μιον, βῖνθ διῃρβογδπι Αἰΐοᾶπιὶ. βίνα ᾿γάγίδῃ ομ}3- 
πδιη οδρὶϊ : χάμος αυϊάθδηι Ιερίυτ ἀρυά Βρὶρβαπίμπι, 
868 νἱιοδο. Ἡυετιῦϑ. 



1305 

δ6γν 8 [ὁπογὶ Οο]]οὐδίαπη ΓΟΟΘΡΟΓΙΠΙ ; 

δεπίυπι {γί ἰοἱ ΘΟΓΟΒ, νοὶ οδηιαπι οἷοὶ Ὀδῖ08 ἀοθαυαι, 
ΟΠ ΘΟΏΘΟΓΥΙΒ « ΥἱΠΠἸοἱ ἰπίψυ 5118 5.» [υχία ρᾶγα- 

Βοϊδπι ἔυΐ5886 ΓΟρΟΓΙΟΓ, αἱ ἰπὰθ ραγϑρίοσυινπι δϑὶ, 
« ᾳυδηϊιπὶ ἀθῦ68 ἀοπιΐποὸ ᾿πὸ0 1. 7.» Πυἀ δαΐοη ἴῃ 
διϊπιαπ) ἔτπυ πὶ ἱμάυσα, ὁπηπθηι δου πὶ ὈΟμι πὶ οἱ 

ΟΡΡογίιιημηι, ἔ0γῸ οἱ πη ο ππηοη 0 5: Π}|6 πὶ 6886, 
Τιδίτπι νογο, ἀϊβρεηάϊΐο. Ελῤ φιοιῃμδἀπιοίαπι αἰϊυὰ 

δὲ ἰυσγαπι φιοά Ρ]υΓ68 ηυπιπιΐ ρμαγίυηϊ,» 4] .ἀ αυοὰ 

Ῥαδιιοίογαδ, ΠΟΤ ΠῚΔ]ΟΓ τηΐπογυβ δὲ πιυλ τυάο εἰ 

Ρδυοίιδϑ ; ἴἰ4 οργορία ἰδοίπογα πηϑ]ογὶ υδὶ πλϊμουὶ 

ΡΓΘίῖο οοπιροιβαηίυτ. Ουδγυπὶ γόγιπὶ Ἰυἀϊοίυπι δὰ 

οὺπὶ 501 υπὶ ροΡιΐηοῖ, αυΐ πογυπὶ ἀϊβαυϊγαπάοτγυπι 

Ῥογίίυβ δδὶ, δἱ ἐσ δηϊπιὶ δἴδοίίοπθ, δὲ ῥθγπιοηθ, οἱ 
δοιίοηΘ, οἰ τεῦυ5 465 οὐ ἰῃ ποβίγα (δου! 6 ἤθη 

βἰηΐ, δὰ ἰδπιθη ἠυνδηὶ 4ια ὁχ ΔΓ ἰγὶο ποβίγο ρθι- 

ἀδηῖ, ἐϑίϊπιαγο βαϊασὶβ 411}1}8. δΔοῖ]0 πιδᾷιο δἴη0- 
Ἰαπηθηῖο 5ἰῖ, 40.8}}8 παΐποῦὶ, οἱ 4υ8]18. πιἰπίηιο ; οἱ 

ἴϊὰ 6 σοπίταγίο ᾳυοάπδπι ρΡδοοδίυπ) πιᾶρηυπὶ 6556 
ἀοιτϊπιδηίυπι ἰΝ γαιοη στη ἃ βογνΐὶβ δχδοίίοιβ γαμθ- 

τἰϊυν ; ᾳυσὰ πιΐηυβ ; εἰ φυοὰ (5ἱ ἰἴ Δρρε!!αγα 1166) 

αἱυΐταΐ πιΐηαι] ἀδιγ πηθηΐι πὶ δι "5, Ὑ6] υἱεῖπι! αυᾶ- 
ἀτϑμῖ8 15, Τοιίυ8 ογμὸ νίτος γδιϊοπο δαὶ μίς ἴα φαΐ 

Γοξηυπη οΟογαπ ἀρρο!]δίυβ ο5ῖ, οἱ δβϑἰ }}δίιι8 

ποηγίηἱ τορί, ᾳυδηάο 50 }Π}06ὲ ε ΟἸπΠ68 ΠῸ5 Δβίδγα 
ΟΡΟΓΙδΙ δηί6 {ἰθαμδ! ΟὨγίβιϊ, αἱ τοίογαί απ αδῳυΐδ- 
406 ῥτγοργία οογρουΐβ, ργοιιΐ ζ6851}, βῖνα Βοηυπ), 

εἶνε τη8]0πὶ ἰδ ;» οἱ ἴυπς ἰπ ρυϊδηάϊβ γδιϊοιίθιι5, 

« ομγπα γογῦυπι οἰϊοβυπὶ φυρὰ Ἰοουϊὶ Γυδτγίηι 696 

ΟΠΒΙΟΕΝΙῚΘ 

ΠΔηὶ αυΐ Α ληφότας τοὺς ἔξω τοῦ βασιλέως οἰχετίας" οὐ γὰρ 

{ΠῚ 

σύνδουλος « τοῦ οἰχονόμου τῆς ἀδικίας » εὑρίσχεται 
χατὰ τὴν παραδολὴν ὁ τοὺς ἑκατὸν ὀφείλων τοῦ σίτου 
κόρους, χαὶ τοὺς ἑχατὸν τοῦ ἐλαίου βάδους, ὡς δῆλον 

ἐχ τοῦ" ε Πόσον ὀφείλεις τῷ χυρίῳ μου ; » Νόει δὲ 
μοι ἔχάστην πρᾶξιν ἑοιχέναι ἀγαθὴν μὲν ἣ χαθήχου- 

σαν χέρδει χαὶ ἐπιγεννήματι, μοχθηρὰν ὃὲ ζημίτ᾽ 

χαὶ ὥσπερ ἐστί τι χέρδος πλειόνων ἀργυρίων, χαὶ 

ἄλλο ἐλαττόνων, χαὶ διαφόρως πλειόνων χαὶ ἐλατν»- 
νων, οὕτως κατὰ τὰς χαλὰς πράξεις οἱονεὶ συντί- 

μησίς ἐστι χερδῶν πλειόνων ἣ ἐλαττόνων. Ὃ τοῦ 

μόνου ἐπισταμένου τὰ τοιαῦτα ἐξετάζειν, ὁρῶντο; 

ἀπὸ τῆς διαθέσεως, χαὶ τοῦ λόγου, καὶ τῆς πρά- 

ξεως, χαὶ τῶν συνεργούντων τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν ἐχ 
τῶν οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, λογίσασθαι ποῖον μὲν ἔργον 
μέγα χέρδος ἐστὶ, ποῖον δὲ ἔλαττον, ποῖον δὲ ἐ)ά- 

χιστον. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ποῖον μὲν 

ἁμάρτημα ἐν τῷ συναίρεσθαι λόγον τοῖς δούλοις 
εὑρίσχεται μεγάλη ζημία, ποῖον δὲ ἐλάττων, καὶ 

ποῖον, εἰ δεῖ οὕτως ὀνομάσαι, ζημία τοῦ ἐσχάτου 

λεπτοῦ, ἢ τοῦ ἐσχάτου χοδράντου. “Ὅλου τοίνυν χαὶ 

παντὸς τοῦ βίου συναίρεσθαι ὑπὸ τῆς εἰρημένης βα- 
σιλείας τῶν οὐρανῶν, ὁμοιωθείσης ἀνθρώπῳ βα- 
σιλεῖ, λόγος, ὅτε « τοὺς πάντας ἡμᾶς παραστῆντ: 
δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα χομί- 

σῆται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, 
εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε φαῦλον" » χαὶ τότε, συναιρομένου 
λόγου, ἀχθήσεται εἰς τὸν συναιρόμενον λόγον χαὶ 

« πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἂν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, » 
Βοιηΐη65 “ἢ, » ἰῃ 688 ΓΟΙδΓΘίΠΓ,, οἱ 5ἷ φυΐβ Δσαδπάο ( καὶ εἴ ποτέ τις « ἐπότισε ποτήριον ὕδατος ψυχροῦ 

« Ροίιιπι ἀφάθτί! πὶ Θὰ τλΐη π|15 818 ΘΔ] Ο6 πὶ δας 
{τρί 5, τιΔπίαπι ἴῃ ποπηῖπα ἀϊβοὶρα!! 15.» 

9. ας δυΐδωι οοηιίηροηϊ, φυδηπάο οἱ ἰὰ οσοπιίηφεὶ 
υοά ἃ Ὠδηίεϊθ βογίρίυπι 68ὲ : « μίθγι δρογιΐ βυηὶ, 
εἰ ἠυάϊοίατπη δεάϊι "7 ; » οπμηΐυπι δυΐπ) αυδ ἀϊουπίυν, 

αὐ σογυπίυγ, σαι οοείϊδηίιν, τ ᾳυδδὶ οοπὶ- 
τιοηίλγίυδ, εἰ Βοὶ ρο(αδί216 αυϊἀφυϊὰ ποῖ8 ΔὈ5800ῃ- 
ἀϊϊαπι εδί, ἴῃ Ἰασοπι ργοίεγείαν, οἱ φυϊάᾳυϊά ἰδοίυ πὶ 
65, γουθιθΐμαγ “5, αἱ οὐπὶ 4] 4υ}8 οροῦᾶπ) ποι ἀ6- 

ἀΐ586 [ἀογῖ τορογίιβ, υἱ Ὁ δἀνθγβαγίο ΠΡογθίυγ, 

Βα δίυγ ἐπ ΟΑΓΟΘΓΘΠπῚ ἃ ργίμοὶρο, οἱ ἠυάϊοα, οἱ πιὶ- 

μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ. » 

Καὶ ταῦτα ἔσται, ἡνίκα ἂν τὸ παρὰ τῷ Δανιὴλ 

γεγραμμένον τό" «ε Βίδλοι ἠνεῴχθησαν, καὶ χριτή- 
ριον ἐχάθισεν " » οἱονεὶ γὰρ πάντων τῶν λελαλημένων, 

καὶ πεπραγμένων, καὶ τῶν νενοημένων ἀναγραφή τις 

γίνεται, καὶ θείᾳ δυνάμει πᾶν χρυπτὸν ἡμῖν (4) 
φανερωθήσεται, καὶ πᾶν χεχαλυμμένον ἀποχαλυφθή- 
σεται, ἵν’ ἐπὰν μὴ εὑρεθῇ τις δεδωχὼς ἐργασίαν 

ἀπηλλάχθαι τοῦ ἀντιδίχου, ὁδεύσῃ διὰ τοῦ ἄρχοντος, 
χαὶ τοῦ χριτοῦ, χαὶ τοῦ ὑπηρέτου ([8) ἐπὶ τὴν φυ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
80ἱ ἐδηΐυπι οἷοἱ ὈΔίο8, βεουπάμπι αυοὰ 'ρ56 ν]]]Π]οι18 πιδηϊοϑίδι ἀΐοθη8 : « Θυληίαπι ἀδῦα8 ἀοπιΐπο πι00 7» 
Εἰ ποη αἰχίι ὀοπλπο ποβίγο. 1π|6}} 56 δυΐθπι ταϊ δὶ οπιπαπὶ αυΐάοπη δοίσιη θοημαπι ἰυογαπὶ ἀἰοί, πιϑίαμι 
Δυίοπη) αἀἰδρεπάΐυπι. Εἰ 5ἰουὶ 6δὶ ἀἰ Πδγθηιία ἰπίεγ Ἰαόγαπι, δἱ Ἰυόγατη ροουμίαγυαι, 516 εἱ ἴῃ "οηΐϑ ὁ ἐγίθυ5 
ἀἰδεγοηιία δδὶ ἰπίον θοπυπὶ Ορα8, δὲ Ὀοηππὶ ; 5ὶς αἰ εγθηιία δδί ἰπι6 πηαίυπὶ ορυβ, οἱ πιϑίυπι. Θμοτυ πὶ 
αἰ εγθμείδηι 5010.8 [)6 8 56Ϊ1, φαΐ ροίεδὲ ἰΔ|1ἃ ἰδία ἀΐδουίαγα, οἱ 6χ 'ρ50 δἴϊεειιι νϑιβοόγιπὶ οἱ δοίυυπι μη 
40 ποβίγα ὃχ 0 0]8 νἱ δηίαγ, 564 ΠῸΠ δυη ἐχ πο ἷδ : οἱ φυοά 6ϑί οριδ πιδβηπὶ ἰυογιιπι, γε] αι 
πιραΐοογα, ναὶ χιοά δχίξαυπὶ : ε οοπίγαγίο αιοὰ ροοοδίυπι, πιάβηυπι ἀἰδροιαϊαπι ἱπνθηϊὰγ οὑπὶ ΓΑΔ 
ΡοηπίϊυΓ, γε] φιοά πιἰπίπηιπ), γ6] φυοὰ 65. ἀδπιηυ πὶ πον 551 πὶ} χυδάγαπιίβ. Οιημἶβ ἜΓ6Ὸ Υἱδ ποδίγα ταῦο 
ἐδ ροπθηΐδ ἃ γεβδ, 4υλ 0 « ΟΠη68 Π05 ργϑβαπίαγὶ ὁρογίθθγιὶ δηΐ6 ἐγ θυ 4] ΟΠ γίϑι!, αἱ τερογίεί ἀρ0ῖ: 
ησίδᾳυ6 ργορτγία οογρογίβ, ργουΐ ψαϑϑἰῖ, δίνβ Βοῃι πὶ, βῖνα πιαΐαπι ; » οἱ ἀι)ἀποεοίατ 86 γϑιϊοιιθπι οἰἰᾶπὶ ἐ ὁηης 
σψογθυπὶ οἰἰοδιιπὶ φυοά Ιοουμΐ Γυδεῖης Ποιηΐιθδ, » γα] δἰ ψυῖβ ἢ! φυλπάυ « ρμοϊδνοις δἰΐαυσπι οδ]σο 440 
πιξῖιε, τδπίυηι ἰπ ποπηῖηα ἀἰδοίρυ)]. » Ἀτοσ δὴν 
Ε 9. Ηϊες διυίοπι ποη 5ἰ6 ἀϊεὶ ρυίδιιυβ, 4αδδὶ ορυ8 μδρθηιΐα πηι! ἰοηρογα αἱ ροπδίαν πο 5 γαίο. 
ΟἸηη 5 δοίθι8 Υἱιῶδ πρϑίγίβ, υἱ ϑιϑρίοίο βίῃ, γαβθ βοῃβπίθ βίπριβ ᾽ῃ ἰΔηΐ8 δαγνόγαπι πιυϊ ιυἀϊμὸ 

᾿ 106. χνιν 8. " ἰδἰά. δ. 15 1μι6. χι, 59. "5" ΜΑι{ι, ν, 36. "51 Οογ. ν, 10, "6 Μαι}ν. χιι, 56. 
“6 Μαδι. χ, 42. "7 "δι. νι, 10. 5 Μδίι}). χ, 20, 
" Οοάεχ Βερίυβ, ἡμῶν. 1πἰθὰ8., ὀχβεουίογοηι ᾿Πἰαπι, 56 υἱδίογοπι βοπιδα 
15) Τοῦ κριτοῦ καὶ τοῦ ὑπηρέτου. Ουἱ ἃ Μαιιι. 

ΧΥΡΙ, ὅδ, βασανιστής, εἰ ἃ "τᾶ, πράχτωρ, ἰ5 ΜΔ(1}). 
ν,85, ὑ τῆς πιπεουραίυγ. Τεῖα πὸ ὑμυτι 50- 
ΒΔη1; ρυϊῆ!ουπὶ πΘΠρ6 54 1616 πὶ, αυΐ ἱπηπιϊπογοὶ 

Δρρϑιαρδηι, ἀγοὶ ἐχδιδαστήν. [5 δἶνα. ογυείι! 5, 
ἘΝ Ἰυμεῦ ἃς ἀἰυϊάγηο οἄγοοΓΘ ΔΘ ΠΟΓ65 πιϑο ΓΑΙ, 
ἄοπος οἷα ρΡοΓβοἰ γίββθηῖ. ἤυετιυϑ. 
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λαχὴν, ἕως τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷ ἐπὰν δὲ ἢ ἃ πἰϑίγο, ἀοπεο υἱύπνυπι πρηθειπ το! ἀεεῖ! "Ὁ : ἂἱ 

δοὺς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἐχείνου, χαὶ μηδενὶ μηδὲν ροβίᾳυδηι Ορογᾶπι ἀδἀογῖ, υἱ 4) 60 |ἰθαγείαγ, πθα 
ὀφείλων, καὶ ἤδη τὴν μνᾶν δεχαπλασιάσας, ἢ πεν- αυϊδηυδπι 0}}} ἀδθθαὶ, ἰαπηαυθ πλΐπᾶπι ἀδουρ! 685 

ταπλασιάσας, ἣ τὰ πέντε τάλαντα διπλασιάσας, ἣ τὰ γοῖ!, νεῖ αιυϊπουρ!οανεῦῖι., γὙοὶ χαϊηαυθ ἰλ]δπία 

δύο τέσσαρα ποιήσας, τύχῃ τῆς δεούσης ἀμοιδῇς, ἀιιρ!!ςδνογίξ, νὰ] 6 ἀυοθυβ αυδίυον οὔδοογι!, πιο ῖ- 

εἰσερχόμενος εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, ἣ ἐπὶ ἰ(Δη} πηοτοσάσηι τοεἰρίαι, ἱπΠίΓΔ415 ἴῃ ραυάΐϊαπι ἀοπιϊηὶ 
πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καθιστάμενος, ἣ ἀκούων: 5δυΐ "5, γα] 5 ρ6 Ὁ οπιηΐυυ5 Βοιΐβ 605 οοπρίϊαυ8 3", 

« Ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων,» ἢ " εἼσθι γε] Π]ιιὰ Δυάΐοηϑ : « Εδῖο ροιοϑίδίαπη Δ ΌΘΠΒ ΒΌΡΟΓ 
ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω πέντε πόλεων. » Ταῦτα δὲ ἡμεῖς ἀδοσπι εἰν δίοβ ; » γε] : ε Εβίο ροιαβίϑίθπ) [ᾶ 06 "8 

μὲν, ὡς χρόνου πολλοῦ δεόμενα, ἵνα συναρθῇ ἡμῖν δ}6Γ αιΐηφαθρ εἰν (2165 33,» Ηο δυΐίοπι [4 ἀϊοία 

περὶ τῶν ὅλων χρόνων τῆς ἐνταῦθα ζωῆς λόγος, νος ΔΓθ᾿ ΓΑ ΠπΙΙΓ, φυδδὶ πα! υπὶ ροβίυϊοης (απηροτΐβ, υἱ 

μίζομεν λέγεσθαι, ὥστ᾽ ἂν ὑπολαδεῖν, τοῦ βασιλέως ἰςοιἴι8 νἱίξ5, εἷς δηιοδοίς ᾿6ΠΙρΟΥΪ5 γαϊϊοποῖι το δ- 
συναίροντος ἑνὶ ἑχάστῳ τοσούτων δούλων λόγον, τοσ-ὀ πΠιυ8, 8460 υἱ Γαρ6 ται] ἢ 6 πὶ Δ υῃοα θαυ (Οἱ 56Γ- 
οὗτου χρόνου δεῖσθαι τὰ πράγματα ἕως ἐπὶ τὸ τέλος γνοτυπὶ ΤΟΡοίοηϊα, Γ68 ἰδηίιπ) ἀδβίἀογαγο (δπιροτγῖβ 
ἔλθῃ τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ χόσμου ἕως τῆς συντε- δχἰδι[πιοπηι18, ἀοποο 40:8 ἃ οὐυπὰϊ δχογία δὰ οθη- 

λείας τοῦ αἰῶνος, οὐχ ἑνὸς, ἀλλὰ καὶ πλειόνων αἱώ- Β δ ΠΠΔΙΙΟΠ6ΠῚ ὨῸἢη υηΐ}8 5250 1}}, δοὰ ῥἰυγ ΠΙΟΓ πὶ 

νων. Τὸ δὲ ἀληθὲς οὐχ οὕτως ἔχει' ἀθρόως γὰρ βου- ραϑία βυηῖ, δά ἤμποπι ρεγάἀυσδιΐυν. Αἱ Τ68 ἰίδ 86 
ληθεὶς ὁ Θεὸς ἀναῤῥιπίσαι ἐν ταῖς πάντων μνήμαις, ποη Παθεὶ ; γο]δπ8 δπὶπι θθ608 φυδούηχυς (οἵα 8. ̓ 
ὑπὲρ τοῦ ἕχαστον τῶν ἰδίων συναισθηθῆναι χρεῖττον [ΘΠ ροτί8 ἀδουΓδῖι δοία διιπΐῖ, ἰδ οπιηΐυ πὶ ΠΙΘΙΠΟΓΙΔ ΠΏ 

ἢ χεῖρον πεπραγμένων, πάντα τὰ παρ' ὅλον τὸν Ουμίεδιϊπι ΓΟΥΟΟᾶΓΟ, υἱ ΓΟΓΆΠῚ ἃ 86 Ὁ6Π6 ΨΕ] Πι|8}6 
χρόνον γεγενημένα ἑχάστῳ, ποιήσαι ἂν δυνάμει κοδίαγαπι)! υπυϑηυΐδηιϊ οὐη50108 δι, ἰὰ νἱγίιίς ἰηοῖ- 

ἀφάτῳ᾽ οὐ γὰρ, ὥσπερ ἡμεῖς, βουλόμενοι ὑπόμνησίν [40}}} οἴοἰεῖ, Νέος εἶπ), φιδπιαἀπιοάυπι 8ὶ Γογιῖπὶ 

τινων ποιῆσαι, δεόμεθα χρόνου διαρχοῦς πρὸς τὴν Δ] χυάγυπὶ τη Πποτίαπι π0}}}5 γοίγίοαγα νυ] υπιυ8, δι 
διέξοδον τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν λεγομένων, καὶ φερόντων εἰς ἢείεη8 ἀδδ᾽ἰογαπιὰ5 (ΠΊρΡΙ15, 400 4υ5 ἃ ΠΟΙ ΐ5 αἰοία 

ἀνάμνησιν ὧν βουλόμεθα ἀναμνῆσαι, οὕτως ὁ Θεὸς 58υηί, οἱ δὰ δογυπ) ταοογἀδίϊοπεπὶ ἀυογαπὶ πιοιηΐ- 
βουληθεὶς ἡμᾶς ὑπομνῆσαι τῶν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ πε-. πΐ556 νΟΪΌΠπηι8 η08 ἀδύπουπί, ρεΓουγγαπιαβ, ἰάδηι 
πραγμένων, ἵνα, συναισθηθέντες ὧν πεποιήχαμεν, [Δεἷϊ Βου8 οαπὶ ΠΟ} 18 ἰπ πιοπιογίδπι (6197 γευοοᾶγο 

καταλάδωμεν δι᾽ ἃ χολαζόμεθα ἣ τιμώμεθα, ποιήσαι συ] 40 ἷπ Πδ6 νἱἷια ψοβϑίπηαβ, υἱ ὁογαπιὶ 408 ἃ 

ἄν. Εἰ δὲ τις τῷ τάχει τῆς τοῦ Θεοῦ περὶ ταῦτα δυ-ὀ πο}}}8 Δοίδ διιηΐ σοηβεῖϊ, οαγ ρα, νοὶ Ββοηοῦο δΠ!- 
νάμεως ἀπιστεῖ, οὗτος οὐδέπω νενόηχε τὸν ποιήσαντα (» Οἰπιιν Ρεγβρθοίαπι ᾿Δθθᾶπι8. Ουοὰ 5ἰ 4υ}8 ἀἰνῥηδδ 
«ὰ ὅλα Θεὸν, οὐ δεηθέντα χρόνων εἰς τὸ ποιῆσαι τὴ- Υἱγία!8 ἰῃ 115 ἀραπάϊβ οὐ]ονι δὶ Πἀδπὶ ποη Πιὰθοῖ, ἰω 
λικαύτην οὐρανοῦ καὶ γῆς χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς χτίσιν: δόυπὶ ἃ 4υὸῸ οπιηΐα οομάϊϊα βυηΐ, ποπάυπι δῃΐπ)9 
χἂν γὰρ δοχῇ ἐν ἐξ ἡμέραις ταῦτα πεποιηχέναι, συν- δσοιπρτγαπδηάϊί, ουὐἱ ἰοπροΓα Ορυβ πο ἴυΐϊ, υἱ 1Δη- 
ἔσεως χρεία πρὸς τὸ νοῆσαι πῶς λέγεται τὸ, ἐν δξ ι(λπ| ΘΟΙΪ οἱ (δΓΓῶΣ πη] 6 π [ΔὈγοαταί ; π8πὶ οἰϊδιῃϑὶ 

ἡμέραις, διὰ τοῦτο" «ε Αὕτη ἡ βίδλος γενέσεως οὐρα- ἰπίγϑ 56Χ ἀΪ68 [ιᾶδ6 ΟΓ68886 νἱἀθλέιν, ἱπιο!!οείυ Ορυ5 
νοῦ καὶ γῆς, » καὶ τὰ ἑξῆς. Τολμητέον οὖν, χαὶ λε- δῖ, υἱ σϑΡ6Γ6 ροβϑίπιυ8, φυοηδηϊ 56η8ι ἰά ἀϊοίαπι 

χτέον, ὅτι ὁ τῆς προσδοχωμένης χρίσεως χαιρὸς οὐ δὶ, ἱπίγα εχ αἶδδ ; ῥτορίον ΠΠἸυἀ : « Ηἰς 06 Ὁ φεπο- 

δεῖται χρόνων, ἀλλ' ὡς ἡ ἀνάστασις λέγεται γίνεσθαι ταιϊοπΐβ οΟἰΐ εἰ τογτῶ "5, » οἱ αυ δεφυυπίυγ. Αὐάδιι» 

ε ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμῶν, ν» οὕτως, οἶμαι, καὶ ἀυπι 6δὶ ἰφίίυν εἰ ἀϊοεπάυπη ἰυϊυεὶ )υἀ οὶ} ἴδπαρι!8 

ἡ χρίσις. βρδιϊαπη ποὸῃ ἀδϑίἀδγαίαγυπι, 564 πυειηδαπιράιι 

ΤαϑυγγΘο 0 « ἰπ ρυποίο ἰοπηροτῖβ, ἴῃ οουϊογυτι πἰοιδίίοῃο ν᾽» (υἱὰγα ἀϊοίϊίαγ, (416 Γαϊυταπι }υάϊείαπι 

δχί δεΐπιο. 

Μετὰ ταῦτα λεχτέον εἰς τό" « ᾿Αρξαμένου δὲ αὖ- 10. θεΐπάδ γϑγοὸ βυρεν ἰνΐ5 ἀἰδϑογεπάμπι ἐδὶ " « Εἰ 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ταιϊοηομι, πὸ [ογία τ5 'ρβᾶ ποοοδϑαγίιιπὶ μϑθθαὶ Ἰουρυπι ᾿οπηρ5, φυοδάπιβαιο 4 ἤποπὶ ρεγνθηΐδηΐϊ οπιηΐα, 
Ὁ Ὁ ᾿μ 10 πιὰπαϊ ἀβαυβ δά σΟΠδΙΙΠΙ δ ι ἸΟΠ6 ΠῚ 565 61} ΠΟ υμἱυ8, 56 ἀ πιι!ογαϊῃ βρρευϊογαη βυπὶ βοδία 

Δὺ οπιηΐθιι9. 864 ποι! 6δϑὲ [8. ϑο 6 Π5 δΐπὶ θ 608 νϑη Δ γ6 ΟἸὨΪ πὶ πιθηι65, αἱ υπυδαυΐϑηι6 δΒοηιδὶ ργο- 

Ργίοϑ ἀδίαβ. ΒΟΠ08 ναὶ πιϑίοϑ, οἷο ὁπιηΐα Δ0 οἰπηΐθι8 οπιπὶ (ΘΠΊρΟΓΘ βαδία βίηρι}8 αυϊθιιϑαια [Δοἶθὲ ἰπ 

πιθηία ἱπο δ] Π6ὺ φυδύδηι νἱγίαϊο. Νἧαα δηΐπι δίουϊ πο8 νοίϊδηϊεδ ἰῃ πιθηΐθ [Δ οΘΓΘ Δίου! 6 αυϑὲ [ἐεἷ!, ορυϑ 

ὨΔΒΒΠΊΙ5 1ΘΙΏΡΟΓΟ 50 Π|οἴθη Ἀἀ σΟηϑαπηηϑηοπθπι δογὰπ) αὐ ἀϊουμιαγ 4 πο ΐδ, οἱ ἐπ πιοπηουίδιη γοθίβυηιίαν: 

εἰς οἱ θδιβ ορὺβ ᾿ιδῦθδὶ 16πηρὺ8 νυ 6 η}5 ποὶνὶβ ἰῃ πηθηῖθ δοογα οπιηΐα 4185 655: Π|05 ἴῃ νἱῖλ, αἱ ςΟβποβοεπίθ8 

πηΐνογϑα αὐδ5 (δοἰτ)ι5, ἰμ|6}Πφᾶπιὰ5 ργορίοῦ φυθ 0 ρυπίπιιν, δὺϊ ποπογδιπυγ. 85 4υ}8. ϑιιίθπ οοἰογ δι 

ἀϊνίπα νἱγίυιϊίς οἶγοα ἢτπ6 οπηία οοησαμηδηθα πο ογοίι, ἢἰς ποπάυπι ἱπιοι  οκὶς Πουπὶ 4ι] οπιπία [6εἰϊ, 

εὐ ποι ἱπαΐσυϊα βραιΐο θη ρογὶβ Δ] οι}ι5 δὰ [Δοοπάδπι «οἰ, οἱ ἰδγγα, εἰ οπιηϊαπι 4085 πη εἶδ βυηΐ, ογθᾶ- 
ταγϑιη. Ναπὶ οἰδὶ νἱάδίυγ ἴῃ βαχ ἀΐθυυϑ [δοἰπβα οπιηΐα θ6ι5, πιαχίπιθ φυΐα ἀἰοὶί : « Ηἰο δὲ ΠΠθῈΓ φοπεγδιϊοηίδ 

ς οἹϊ οἱ ταγγαβ, αυὰ ἀΐδ ἴλοια βυηΐ οσοἰυπη δὲ τοῦτα ; » δυθμδηάυπι 68ὶ ἰΔιηθη εἰ αἰσεπύυπι, 4! ἰεΙηρι8 

Γυἱυτὶ ἠυάίε! ποπ ορα8 ΠΑΡ ὈΝ, Βρϑι0 ἐοπιρυτὶβ, βαὰ βίουϊ τεδυγγθοῖίο ἀϊοίιαγ ἔμίυγα « 1! πιοηλθιίο, ἴεν 

τεία οοὐ!, » 5ἰς ρυιο οἱ Ἰυἀϊοίυνη ἴοτα. ἢ : 

10. Ρυβὶ ας νἱἀθδιηβ αιϊὰ 6ϑὶ χαρά αἷϊ : « Πιοίψίθπ!α 66. ΡΟΏΘΓΘ Γαι οπθῖα,, Οἰἰδίι5. 681 οἱ ἀομὶι Ε 

ΟΦ Πμ06, χε, 58, ὅθ. " Μλιἢ. χχν, 21. ΜΑΙΉ. χχιν, 41. ᾿Ἴυς. χιχ, 17, 19. " 6οη. κπ., ὅ. 
Οὐχ. χν, 2, . 
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δαπὶ ορίβδαὶ γι! ἢ δ ΠῚ ΡΟΠΟΙΒ, Οὐαία 8 δβῖ οἱ ἅμ8 Α τοῦ συναίρειν λόγον, προσήχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης 
4υΐ ἀείνεθαί οἱ τηυ}8 (Δ]6ηϊὰ ᾽δ, » συ (δ πὶ τα ιὶ 
δἰ ρη! Ποαιοπ απ) σἱ δπιυγ σοι ΐνογο. διά ϊο}} (Δοίοπυϊ 

ἰεπιρῦ ἰηἰιίαπὶ ἀυοὶϊς ἃ ἄοπιο Βεΐ, ἀΐοδηι8 18 
αὐΐθυθ. Ραπδγὰπὶ ἱπδίρεπαλγυη! ομγὰ ἀσπιδηάδία 

6δῖ, φυοιηδαπιοάυπι ἴῃ ἘΖΘΟΙ 66 βοτγίρίαπι οχβίαί : 

«Α βαποίἰς πηϑὶβ ἰποῖρίια ᾽", να ηἰοίδιϊοηϊ οοι}} 5] 

1πη1|16 68ὶ ; ἰδῃηρυβ δυίοπι γϑροβοθπ 5 γα οπῖ8 οἰ πὶ 
οἴϊαπι 5:Ππ|}16 6556 πιθΐα σΟποὶρ᾽ πλι18, Π6Ο Θηἰπὶ 60- 

Γιπὶ ΟὈ 1 δυπιυ8, φυθ ἀδ 115 ἀϊοί δυυηΐ 4] μ᾽ γᾶ 

ἀδθθης : 4ιλδποῦγ ἢ) Πὸπ βογὶρίαπι φαΐάοπὶ ἀβῖ : 

« ὅπη) γαϊ!θηθη) ροπογαί, » 86 : ε (υπὶ ςορἰδ56ί 
ΤΑ[ΙΟΏ6ΠῚ ΡΌΠΟΓΟ, ΟὈἸδίυ5 65ῖ, » οὕηὶ 50] οοὶ γαιϊο- 

πῖβ ροπεπάδ ἰηἰεἶτιπὶ (εοἶ586ί, ε ὕη5 4ὰϊ ἰθραθαι οἱ 

πηι! ἰΔδηϊΔ., » 4υδδϑὶ αυἱ ἱπιπηοηβ8 (ΔΙ ΘΠίΟΓυ πὶ 
δυτηπΊῶ ᾿Δοίαγᾶπὶ [6οΒ56ῖ, οὐΐ46 πηαψηθ ΓΒ, αἰᾳιια Β προσαγαγὼν τῷ δεσπότῃ, 

68 ΘΟΠΊΡΙΓΟΒ οἱ ΘΟΠΙΠΙΐβ58 οἱ ογθά 8 [υ͵ἱδδοηΐ, 

πυ υπὶ δυΐοι δὰ ᾿δγαπὶ πο πηοπίυπι γοίυ 556, 

βαὰ πηυλάγαπι γογαπὶ [υἱθ86ὲ αἀἰδροπάϊμμ) ρᾶ550.5., 
ἢι4 αἱ τα]οῖα ἀθθόγοὶ φυᾶπὶ ρῥ᾽υτίαια ; οἱ ἰάθο [ογ- 

(4586 πιυΐϊα ἀδθογοὶ (α]οηία, ηυοηίαπι τηυϊϊδγοιη δὰ- 

ΡΘΓ ΡΙαπιθὶ ἰαἰθηιαπ) δοάθηιοπι 52 ρΡ6 56 6υ 18 ἐδβαῖ, 

εὐ ποπίθῃ δδὶ [πἰαυϊίλ5 "7. Ηΐς σθῦοὸ δηϊπιδάνογιο 

πηαχϊπιυτῃ αυούφυς μεοοδίυπι ᾿6. "πὶ Δ] 6 ποτα 
6586 ᾿Δοίυγαιῃ ; (4118 δυιίΐίδπὶ μαῦςϑία δαιηἰυηὶ Βοοῦ- 

ἰδίογεβ, δάυ]ογὶ, 411 οὐπὶ τηατὶθυ5 ΘΟ οοπειυπ- 

Βυηΐ, 120}168, ἰἀοἰοϊϑίταα,, ἰιοπιοἰάς. ΝἸΪ αγροὸ εν, 

βορὰ πιοβηᾶ οπιηΐα οἱ φγανίδ ἀθβίβπαν" ἀπ115 116 
Ἰηυ] γα πὶ ἰΔἰοπίογαπὶ ἀδ ὐϊοῦ αὶ τσὶ οὐϊδίυ5 δδί, 

υθ 5] ἰηιοῦ Ὠοπιΐηθ5 αυεβίνογὶ 8, 6 ΠῈ 6586 [ΟΥ5ὶ- 

ἴδῃ ΓΟΡΟΓΪ6Β ε ποπιΐποπὶ ρϑορδι!, Π] μην ρογα  ἰ ΟὨ 8 
ηυἱ Δάνογϑδίυν οἱ Θχίο "τ βυργα οἴηπα αυοὰ ἀϊοἰίαΓ 

θευβ, δυὶ φυοὰ οοἰΐίαν "8; » δὶ οχίγα ποιμίηυπι 46- 
Πὰ8, 41ἰ8 1Π|6 68ὲ, ηἰδὶ ἀΐδθοϊυβ φυὶ (οἱ ᾿ΙΟΠΙ 68 

Ῥογάϊαϊς, ἃ αφυΐδυβ 'ρβ8 ρϑοςαιὶ δυςίοτῦ βυιβεθρίυ8 

6581} ει Μαξηυπὶ ΘὨΐ 0 Πόπιο οἱ ργοιοϑιπι νἱγ πιΐβδ- 
Τίρογϑ δ᾽; » 8406 Δάθ0 ργοίϊοβυιη, υἱ ἰΔἰοηίο ἀϊ- 
δηυπὶ δῖ; νοὶ διυγί, 4ι14}6 δγαΐ δυζοιπὶ οαπά οἰ θγυ τι 

πολλῶν ταλάντων, » ὅπερ τοιοῦτόν μοι δοχεῖ ἔχειν 

γοῦν Ὁ μὲν καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ χρῖμα ἐστὶν 
ἀρχάμενος ἀπὸ τοῦ οἴχου τοῦ Θεοῦ, εἰπόντος, ὡς χαὶ 

ἐν τῷ Ἱεζεχιὴλ γέγραπται, τοῖς ἐπὶ τῶν χολάσεων 
τεταγμένοις" « ᾿Απὸ τῶν ἀγίων μου ἄρξασθε, » χαὶ 
ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐοιχώς ἔστιν’ ὁ δὲ τοῦ συναίρειν λόγον 
τὴν αὐτὴν ἔχει ἐπινοίᾳ λαμδανομένην᾽ οὐ γὰρ ἐπιλε- 
λήσμεθα τῶν προειρημένων ἀπὸ τῶν ὀφειλόντων 

πλείονα’ διόπερ οὐ γέγραπται μέν" « Συναίροντος ἃ 
αὐτοῦ λόγον, ν» εἴρηται δέ’ ε« ᾿Δρξαμένου δὲ αὐτοῦ 
συναίρειν, προσηνέχθη, ν» ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συναίρειν 
αὐτὸν λόγον, « εἷς ὀφειλέτης πολλῶν ταλάντων," 
ὡς μυρία ὅσα ζημιωθεὶς, χαὶ μεγάλα μὲν ἐγχεχει- 

ρισμένος, χαὶ πιστευθεὶς πολλὰ, μηδὲν δὲ χέρδος 
ἀλλὰ μυρία ὅσα ζημιω- 

θεὶς, ὥστε αὐτὸν ὀφείλειν πολλὰ τάλαντα " χαὶ τάχα 

διὰ τοῦτο πολλὰ ὥφειλε τάλαντα, ἐπείπερ ἧχολυύ- 
θησε πολλάχις τῇ ἐπὶ τὸ τάλαντον τοῦ μολίδδου χαϑ- 
ημένῃ γυναιχὶ, ἦ ὄνομα 'λομία. Νόει δὲ χατὰ τὸν τό- 
πὸν ἕκαστον μέγιστον ἁμάρτημα ταλάντων εἶναι ζη- 

εἱὰν οἰχοδεσποτιχῶν, καὶ τοιαῦτα ἁμαρτάνουσι πόρ- 
νοι, μοιχοὶ, ἀρσενοχοῖται, μαλαχοὶ, εἰδωλολάτραι, 

φονεῖς. Οὐδὲν οὖν τάχα μικρὸν, ἀλλὰ πάντα μεγάλα 
χαὶ χαλεπὰ ἥμαρτεν ὁ προσαχθεὶς τῷ βασιλεῖ εἷς 
ὀφειλέτης πολλῶν ταλάντων, ὅντινα εἰ μὲν ἐν ἀνθρώ- 
ποις ζητήσεις, ἴσως ἂν αὐτὸν εὕροις ὄντα τὸν « ἄν- 
θρωπὸν τῆς ἁμαρτίας, τὸν υἱὸν τῆς ἀπωλείας, τὸν 

ἀντικείμενον, καὶ ἐπαιρόμενον ἐπὶ πάντα Θεὸν ἧ σἐ- 
όασμα (16)"» εἰ δὲ ἔξω ἀνθρώπων, τίς ἂν εἴη οὗτος 

ἢ ὁ διάδολος τοσούτους ἀπολωλεχὼς, δεξαμένους αὖ- 

τὸν ἐνεργοῦντα τὴν ἁμαρτίαν; « Μέγα γὰρ ἄνθρω» 
πος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, » τίμιον ὡς ταλάντου 
εἶναι ἄξιον ἤτοι χρόνου, ὁποία ἡ λυχνία ἡ ταλαντιαία 
ἦν ἣ χρυσοῦ (17), ἣ ἀργύρου, ἣ ὁποίας δήποτε νοη- 
τῶς παραλαμθανομένης ὕλης" ὧν σύμθολα ἐν τοῖς 
Λόγοις τῶν ἡμερῶν ἀναγέγραπται, Δαυῖδ πλουτήσαν- 
τὸς πολλοῖς ταλάντοις ὧν και ὁ ἀριθμὸς λέλεχται, τα- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ὑπ08 τυ]! οτυπὶ ἰδ᾽οπίογυπ). » [ἴα πὶ [υάίοἱ! δδι ἱποὶρίδπβ ἃ ἀοπιὸ Ὀεΐ, υὶ ἀϊχὶ(, βίου! βογίρίιπι 6δὶ ἰη 
ἘΖδοΙεἸ6, δηφ6}}8 φαΐ σοη εὑ] ΓΟ ΟΓΔἢϊ ΒΌΡΟΓ ΡΟΏΔ8 : « Α βᾷποί8. πηοὶβ ἱποὶρίι6. » Θυοά ἰωϊείυπι ἰοιαἱ 
οου]ΐ 5[ πλῖ!]6 ὁβί, υοπίαπι ἴῃ ἰοία ὁ00}} οπιπίτη βδποίογυμι δοίδ σοπϑίβογαῃβ, ᾿υἀϊοαὶ 605. 516 οἱ (επιρα5 
Ῥοποηάᾳ γαιϊοηΐβ ογίϊ, χυοά οσομπεοίριυν τηθηῖ6. Ναο ϑηΐη ΟΝ} 11 βιιθγλ8 χα ἀἰοἴα 5ιηὶ βαργα 46 ἀοιειηνι8 
Ρίατα, ργορίογ φυοᾷ ποὴ αὐυΐάεπι βοτίρίυπι δὲ : ροποηΐθ δ 6ΠῈ 60 ΓΑιΙΟΠ6πι, 864 (8 : ε Ἰποἰρίθη!α δυίοπι 
ῬοΟΠΘΓΘ γϑΠΟΠπαπι. » Οὐ]δία5 6ϑῖ ἴῃ ρυϊ μοὶ ρὶο Ῥοπεπάφ γα οη 8 ἀδ) τον πιυ!ογαπι ἰα]δπίογιη, αυὶ δι πα!!! 
πιὰ] [δοογαὶ ἀλπηπᾶ, οἱ πηᾶρπὰ 4υΐάθπι) 6ἱ δγϑηὶ ᾿π)υποῖα, οἱ σγθάϊ8 πιυ]α πα απ ἀοπιῖπο 40{0}||- 
ἐγαπι, [ἃ ὧἂἱ ἀθὈ!10Γ οὔ σογθίωγ πα! ογαπὶ (αἰθηίογυπι, Εἰ [υγϑιίδη ἰάδο πι]ογυηι (Δ]οπίογυπι [Δοίι8 ε5ὶ 
ἀδ! τον, φυρηίδπι βϑουίι5 65. πη} ΘΟ ΓῸΠῚ ΒΌΡΟΓ ἰδ]απίαπι ρ᾽ πὶ δαἀθηίοπι, οὐαβ ποηιθη, [πἰχυΐία5. {π|6]Π|68 
Δυίοπι ἀππαυοάᾳυς πιᾶχίπηαι ραοοδίιπ ἀΐοὶ (ἀ]δηιαην ἀδηιηὶ ἀπ! πἰοὶ,, αν4118 ροοσδηὶ ΓΟγηἰοδιογεὸν 
Δαυ]οΥῖ, π|0}}65, πιδβου για ΘΟΠΟΟ ΠΟ Γ68, Ἰἀο]οἸδίγαρ, Ποιηϊεϊ 48, βίου! οἱ ἰδίθ. μἢ}}}} πιοάΐοιπι, δοὰ οηιηίλ 
ΠΙΔΘΙΆ οἴ ραβϑίπηϑ ρϑοοδυϊ!, 4α] Οὐἠδιι8 651 γορὶ. Θυἱ [ογϑίίδη ἰοὶ ἰδία ρογά 1, φυδπίος. ρογαϊἀϊ! μο- 
ΤῊ Ϊ 68. 4] ΓΕΟΟΡΟΓυΠΐ δι!πὶ ἴῃ 58 (8118 Ορογδηίθη μαοοδία, « φγπηι οδϑὲ δηΐπὶ οἱ "ος δἱ ᾿ομογα ας Υἱν πιῖϑὸ- 
ΤίοΟΥ 8, » δὲ ΠομογΔ 6 αυδβὶ ἰαἰαπίιπὶ ἀΐκηυπι, δῖ δυγουπὶ, 408}15 Γαἷ Ιαοϑγηᾶ {118 (4|6μ} δυγεὶ, 5͵ 08 3Γ“ 
ξομίουπι [ἰδηίαπι, 811} οὐ} 5}})8ὲ Δ] οἴ ι15. το 18}}} ἰπ|6}}}.1}}}}15, φυογυπὶ τηγδίογία ἰπ Κογθὶς ἀἰόγαπι 50 Πρί8 

35 ΜΆΠ}. χνῖ, 94. "5 ΕΖΘΟΝ. Ισ, 6. 57 Ζδει, νυ, 7, 8. 3511 ΤΊ 685. ", ὅ, 4. Ἄ΄ῬΙον. χχχ, θ. 

(160) Ἐπὶ πάντα Θεὸν ἣ σέδασμα. Π ΤΙ6885. τι, 
δ: ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέδασμα. υΐρᾶ!. 
« ϑυρνᾷ ὁπ συοὰ ἀϊοίτιν Ποὺ; » ἰερεθαὶ, ἐπὶ πᾶν 
᾿ ἡτγέ μενον Θεόν, ἰὰ ᾳιοά μίεγίᾳιθ οοάϊοα5 οχ νΐ- 

ηἴ. [». 
(1) Ἤτοι χρόνου, ἐποία ἡ ἀυχνία ἡ ταλαγ- 

τιαία ἣν ἣ χρυσοῦ. 5ϊὶς σοῃοορία Ἔγαπί νοῦ ᾿δὺ 
ἰη τη85. Ποίιη. οἱ Βορ. μερὸ ἤτοι χρυσοῦ, ὁποία 
λυχνία ἣν Ἡπψρδος ἡ χρυσοῦ. ἔδνεὶ γοῖ!8 15 
ἴοΓργαβ: ε ΕΓ ΒΟΠΟΓΔΡΙ6 4υδϑὶ ἰαἰοπιμπι ἀΐβπαῃ, 
δἶνθ ΔΙΓΘΙ ΠῚ, 40.415. (υἱὲ Ιαοοτηα || (8 |6Π11 υΓῸ!» 
δἰ Υ6 δυφοηίουμι (α]ομ αι,» εἰς. Ἠυετιῦ5. 
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λάντοις χρυσοῦ τοσοΐσδε, χαὶ ἀργύρου τοσοῖσδε, χαὶ τῆς Α ἰΔ]οπίυπι ρεπάθηθ, Υ6] ἀγρθηϊ!, νεὶ ουὐαδευπᾷῦθ 

λοιττῆς ὀνομαζομένης ἐχεῖ ὕλης, ἐξ ἧς χατεσχεύασται ὁ 

τοῦ Θεοῦ νεώς. 

ἰδπάθπι πϑαϊογίδ πηθηῖα οοποδρίῃ “ἢ; 4ιογὰπι 51π|}- 

Ἰτυἀΐποα ἰῃ γεγδὶβ ἀΐέγαπι σΟΠΒΟΓΙρι5 δυηὶ,, εὐ 

ΤΩ }}}8. (468 αἰ Δίυ8 [υ͵ἱ8801 Ὀανά 3), αυογιιπι οἰϊδπ) ΠΌΠΊΘΡΙΒ ΘΧΡΓΟΘΘι15 αδὶ, (οἱ [Δ]6 118 δυΓεὶδ, 

1οἱ δτγφοηιοῖβ, οἱ γεϊΐᾳυδ πιδιογὶδ 408 ἰδὲ γεοθπβοίυγ, 6 χὰ ἰθιρίυπι θεἰ ἐεοπείγυσίυη 651. 
Πλὴν μὴ ἔχων ἀποδοῦναι τὰ τάλαντα, ἀπολωλέχει 

γὰρ ταῦτα, ἔχει γυναῖχα καὶ τέχνα, χαὶ ἄλλα περὶ 

ὧν γέγραπται" ε Πάντα ὅσα ἔχει" » καὶ ἦν δυνατὸν, 
πιπρασχόμενον αὐτὸν μετὰ τῶν ἰδίων, εὐπορῆσαι τοῦ 
ὠνησαμένου αὐτὸν, καὶ πληρώσαντος διὰ τῆς τιμῆς 
αὐτοῦ χαὶ τῶν αὐτοῦ πᾶν τὸ ὄφλημα" καὶ οἷόν τε ἣν 
αὐτὸν μηχέτι μὲν εἶναι δοῦλον τοῦ βασιλέως, γενέσθαι 
δὲ τοῦ ὠνησαμένου᾽ χαὶ ἐπιδιχάζεταί γε τοῦ μὴ πρα- 

41, γογαῦι οὑπὶ οἱ ποη δἷῖ, υμνάδ (Δ)6π18 τεβεγὶ. 

μι, δὰ δηΐπη διίϑογαί,, Ὀσχόγοπὶ ΟογίΘ, ᾿Ρογοβ0θ 

μδῦθι, δίδαυθ ἀθ φαυΐθιιβ βογίρίμτ 6βὶ : ε« Οπιηίᾶ 

4025 πδινοὶ ""; » δ. Πδγὶ ροίογαξ υἱ 60 οὐπὶ δυΐ8 ὁπ|- 
πίθυϑ νοπυπάδίο, οἰπρίογοπι πϑποίϑοοΓοίυν, αυΐρρα 

εἱ βυὶ, τογυπαυθ δά 86 ρογιποπιίυπι ργοιίο ἀδυ!ΐ 

βαπηπαπι δχρίογεί; οἱ ἢθγὶ ρμοίογαί, υἱ ποθὴ ΓΟρΙ8 

ϑιηρίϊυ5, 564 οἴηριογίβ βυὶ βδγνυβ ὁ55εῖ; δίᾳυδ ἰὰ 

θεὶς ἅμα τοῖς ἰδίοις μένειν ἐν τῇ τοῦ βασιλέως οἰχίφ Β ἱπιρεῖγαί, υἱ οὰπὶ δ ΐ}8 Οπιπὶθα5 ΠῸΠ ἀϊνεπάϊιυ8 ἴῃ 

διὸ « πεσὼν προσχυνεῖ αὐτῷ, »ν Θεὸν ἐπιστάμενος 

τὸν βασιλέα, χαὶ λέγει" « Μαχροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, 

καὶ πάντα ἀποδώπω σοι" » ἣν γὰρ, ὡς εἰχὸς, δραστή- 
ριος, δρῶν, ὅτι δύναται ἐχ δευτέρων πράξεων ἀνα- 
πληρῶσαι πᾶν τὸ ἐνδεὲς ἀπὸ τῆς προτέρας ζημίας 
τῶν πολλῶν ταλάντων᾽ χαὶ ὁ ἀγαθός γε βασιλεὺς οὖὗ- 
τος ἐσπλαγχνίσθη καὶ ἐπὶ τὸν ὀφειλέτην τῶν πολλῶν 
ταλάντων, χαὶ τότε μὲν ἀπέλυσεν αὐτὸν πλεῖόν τι 

χαρισάμενος αὐτῷ ἧς ἠξιώθη ἀξιώσεως" ὁ μὲν γὰρ 
ὀφειλέτης ἐπηγγείλατο μαχροθυμήσαντι τῷ δεσπότῃ 
ἀποδοῦναι ἅπαντα τὰ ὀφειλήματα ὁ δὲ σπλαγχνι- 

σθεὶς ἐπ᾽ αὐτῷ χύριος οὐκ ἐπὶ τῷ ἀπολαδεῖν ἐχ τοῦ 

μαχροθυμεῖν, τότε ἀφῆχεν αὐτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

παντελῶς ἀπέλυσε, χαὶ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἀφῆχεν 
αὐτῷ. Ὃ δὲ πονηρὸς δοῦλος οὗτος χαὶ μαχροθυμίαν 
ἀπὸ τοῦ δεσπότου αἰτήσας ἐπὶ τοῖς πολλοῖς ταλάντοις 

ἀνηλεῶς πεποίηχεν. ε« Εὐὑρὼν γὰρ ἕνα τῶν συνδούλων 

αὑτοῦ, ὃς ὥφειλεν αὐτῷ ἑχατὸν δηνάρια, χρατήσας 
αὐτὸν ἔπνιγε λέγων’ ᾿Απόδος εἴ τιὀφείλεις.» Πῶς δὲ οὐχ 
ὑπερδολὴν πονηρίας ἐπεδείξατο, δι᾽ ἑκατὸν δηνάρια 

χρατήσας τὸν σύνδουλον, χαὶ πνίγων, χαὶ ἀποστερῶν 

αὐτὸν ἐλευθέρας ἀναπνοῆς, αὐτὸς (18) ἐπὶ τοῖς πολ- 

λοῖς ταλάντοις μήτε χρατηθεὶς, μήτε πνιγεὶς, ἀλλὰ 

πρότερον μὲν κελευσθεὶς πραθῆναι ἅμα γυναικὶ, χαὶ 

τέχνοις, χαὶ τοῖς ἑαυτοῦ, ὕστερον δὲ μετὰ τὸ προσ- 

χυνῆσαι, σπλαγχνισθέντος ἐπ᾽ αὐτῷ τοῦ χυρίου, ἀπο- 
λυθεὶς, χαὶ περὶ πάσης ἀφεθεὶς τῆς ὁφειλῆς ; καὶ 

ἔργον γε εἰπεῖν χατὰ τὸ βούλημα τοῦ Ἰησοῦ, τίς 

ἔστιν ὁ εὑρεθεὶς σύνδουλος εἷς ὀφείλων, οὐ τῷ χυρίῳ ΠῚ 

ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τῷ πολλὰ ὀφείλοντι τάλαντα, ἑχατὸν 
δηνάρια. καὶ τίνες οἱ ἰδόντες τὸν μὲν πνίγοντα, τὸν δὲ 

πνιγόμενον σύνδουλοι, χαὶ λυπηθέντες σφόδρα, χαὶ 

σαφῶς παραστήσαντες τῷ χυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ 
γενόμενα. Ὡς μὲν οὖν ἀληθείας ἔχει τὰ πράγματα, 
ἀποφαίνομαι μηδένα διηγήσασθαι, εἰ μὴ Ἰησοῦ τοῦ 

«οἷς ἰδίοις μαθηταῖς κατ᾽ ἰδίαν λύσαντος πάντα, ἐπι- 

τοεὶβ ἀοπιο ᾿ρογοδί, ργορίαγοα Ἂε ργοοίἀθηβ δάογαθαὶ 

δυπὶ, » θουπι ΠΘΠΡ6 ΓΕΘ 6586 866Πη8, οἱ δἰΐ : 
4 Ῥϑδιϊοηιΐδηιν δ ἴῃ πη6, οἱ οπηηΐα γοἐδπὶ Εἰ ὶ, » 

οὐπὶ οηἶπ) [υ͵886 ἱπάυκιγίαπι σγο 0116 65, 566 418 

ΡδηυγίΔπ) ἀμ8πὶ Οχ γίογὶ πηυϊογὰπὶ ἰΔ]οπίυγυ πὶ 

ἰλείυτα τοἸογαθαι,, βεουηάΐδ ουτὶβ 86 πεβοι 15 Γαϑανη 
εἶγα πο5886 ἱπιο!] χοθαὶ  ἰυης Ὑ6ΓῸ Ὀοπυ5 {Π|6 ΓῸΧ 

765 πιυϊοῦυπ) 16] διότ πὶ ἀδθ  1ΟΥ]5 τι ϑογῖι8 αϑί, 

εὐπῖ4πς ρἰατγίθυ8. οοποδβϑὶβ αυδπι 4085 Ροδιυϊανογαὶ, 

ἀϊπιϊδί! ; ρο "εἰσ 5 αυΐρρα ἔυεγαιὶ ἀοθίιοΥ οιπηΐδ 8056 

ἀομθίία πετο γαἀάϊτυττπι, ρϑι πίον πιοάο ὀχροθιοναΐ 

ποπιΐπῖβ ἀΐεπὶ ἐχροοίλβϑβοί ; ἂἃἱ δι πὶ ΠΊΙ 56 Γαί(18 ΠΘΓΙΙΒ 
ποη ἰΐα ἀϊπιϊϑὶῖ βοϊυμπηπιοάο, 4υδ5ὶ οἰ πὶ ἀδ ἐλ πὶ, 

Ροβὶὲ ἀϊϊδίαπι μυ}0.5 ἐχρυηφοπὰϊ 99,9 ἰοπιρι5, ε88εεῖ 

γδρδρίηγυβ, βθὰ οπιηΐ ρίδπο ἀθίιο βοϊυίιπι ἐπι 81, 
Βεγτυ5 δυΐίοιῃ [16 ποαυδηὶ αυΐ ΠΕΓαπν ργῸ ταυἱιῖ5 

1416 π||8 πιογϑηὶ ἃς ρτοογαϑιδίίοηοπι γοράνογδῖ, ἰη- 
υπιαπίίοῦ 86 ψεοϑϑῖῖ, ΟΠ Θηΐπὶ Ἢ ἰηνοπίϑϑοὶ ὑΠ0Π| 

ἄς σοηβογν 8 5ι}18, 4υΐ ἀθθεθδὶ εἱ οδηθι πη ἀ6ἼΔΓῖ08, 
16π6η8 δβιυῇϊθοολιναις δὰπὶ εἰἰσοηβ - Βοάδςα αυοὰ ἐδ- 

065 δ.» Απηθη ἰ8 50ΠηΠ|85 ΠΉΡΤΟ 8118. Ἔχαπιρί απ 

ἀδάϊι μγορίεγῦ. δοϑηΐα πὶ ἀσηαγίοβ ΟΟΠΒΟΓΥΙ ΠΏ ἈΡρΓΟ- 

᾿ιθηϑυπι 50 Π οΔη8, οἱ ᾿Παγαπιὶ γαδρὶ γδέϊοπθιη ἱπιεῖ- 

εἰυάεηα, φαΐ ργορίογ πιυ}8 (4]6πι8 ΠΕψΠ6 ἴρ86 8ρ- 

Ῥγεϊιεωεσβ, ποιὸ βυῇοοσαίιβ {0}, δϑὰ ργίπιυ πὶ ὑῃ8 

οὔπὶ οοπἤϑα, τί, οἱ (δου δεῖ θι8 θη 5808, 

ἀεϊπάς γεγο ροβίφυδιῃ δἀογανὶξ, πηίϑαγαίο δ! πὶ ΠΕΓῸ 

ΔὈ5οἸυι5 651, οἱ ἰοίο ποιηΐηθ ἰϊογαία8. Ουΐθῃ8π) 

Υ6ΓΟ δἰῖ ἰηνθηίιϑ {Π|Π6 σΟΉβογνυ8, σομίπὶ ἀκ παγὶο θ᾽ 

Πθἢ ΒΘΓῸ 81}.0 ἀοθοηϑ, 56} ἱρϑὶ πνυϊογυαι 18] 6 ογυπὶ 

ἀοθίιογί ; φυΐπδπι οἵ ᾿ἱ δοηπογνί, χυΐ οἱ απο 5υδο- 
οδηίοπ, οἱ {ΠΠυ πὶ συ Ποοαίαπι νἰἀσγυηὶ, οἱ να]ὰ6 ἰπ- 

ἀοϊυδγαπὶ, δυοαυθ πορῸ φιυπουηαιο ἀροθδηίυγ ρᾶ- 

Ιλ (δοογαπὶ, ἰυχία 565υ πιθδίοπι ἜΧρΡΟΠΟΓα 8ρίβϑιπὶ 

ὁδὶ Δ0 ορογοβιπὶ παροιΐαπι. {| ΘΓ60 Γαναγὰ 88 Γέβ 
Ἰιαθοπὶ ποη δχυρίϊοαγα ἰὰ ροβ86 φαδιμᾳυδπι ρΓΟΠ11)- 

ΥΕΤυΘ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Βμθοηίιν : βίοι! οἱ δανυϊὰ ἐϊιδῖιβ (αἴ π18 πλμ} 18. ἀιογαπη δὲ ΠυπΊΘΓῸΒ 6581 οδίδηβι8 ἰῃ [4] 618 δυγεῖβ ἰΔηι15, 
οἱ ἀγρϑιεὶ ἰδπιΐ5, οἱ το φυογιπι πηϑίδ!]ογὰπι 135 {Π1|ὸ ποπιϊπαπίυν, ἐσ φυΐθυ5 ΓΑ γαῖα πὶ 65. (Θπηρί τη. 

11. « ΕΒ οὐτὴ ποη Ἰιαυνοτοῖ ὑηἀς τοὐδεΓεῖ, [85:1 δα πὶ νοΐ, οἱ ὕχόγαπ) οἦυ8, οἱ ΠΠ|08 οὖἦυ8, οἱ οπππία 6}0}5, 
εἰ γοδάϊ ἀευυϊη.»Ορυδ 65. ὁΓ 50 ἀΐοογο βεουπάυπι γοϊυμίδίοπι ΟΠ γἰϑεΐ, αιιβ 6οι ἀου τον ἰαἰδηίογιπι πιυ! τυ, 
6' αὐὰ υχοῦ οὖι8, οἱ «υὶΐ {ΠΠ| 6γυ5, οἱ ομηεΐα 6}118, δὲ 415 ὁδὶ ἀθοίνογ «ἱ ἱρϑὶ ἀδθιιυγὶ ἀερεθαὶ, οἱ ᾳυὶ ὁο0»- 
βογυΐ υἱάθηίοβ απο αυάοι οἰοοαιίοπι, Πα δυίοπι οΠοοιγὶ. Εἰ δίουϊ 68ι φυϊάδιῃ, νὲγα σοη  Θ0Γ ΠΘιμ ΠΟ 

Ἀ Εχοὰ. χαν, 59, οἱ χχχν!, 34. 81 ῬὈαγ. χχιι, 18. 33 Μλι. χνηῖ, 30. 35 δὰ. 48. 

(18) ὑοάοχ Βορίιι5 αὐτός, ον θ΄66ι}}, αὐτοῖς. 
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ιἰ0., πἰϑὶ 65:18 φυὶ ἀϊδεῖρυ}}58 δυἷθ πη ΐα ΘΘΟΓΒΕΠῚ 

δχρίαπαυϊε, {Π|Πι8 δηϊπμηαηι δι θίογιῖ, οἱ (ΠΘΒδΌΓΟΒ 

ΟΠΊΠ6Β ἰπ ΡΆΓΔΒΟΪΔ ἀ6 686 θη .65, (πα Γ8 ἰην ο 08, 

γοοοπαΐιο8, δὺ} δϑρθοίιπι ποὴ οδάθη!685 ργοίυ]δεὶ!, 

οἱ φυθπουηηυαθ νὰ} οοτυτὰ αι ἴῃ ᾿Δὸ ρᾶγαθοΐὶα 
οὐπιϊηθηίαν οοφηί(ἰοπἰ5 Ἰυπιΐπα {ΠΠϑἴγαγθ, ρογβρίου 8 

Αὐρβυ θη} 18. σογίαπι (δοογὶς εἰ ογυΐίογς, υἱ βίπιυϊ 

ἀοοῦδὶ 4υΐϊδηδηι [Π|6 δἱῖ πῃ! ογιπι τδ]δηῖογυμι ἀδ Ὁ 1- 
10 ὕη0.8, διἱ ᾿οιηΐηθιν Γαβαπὶ ἀδάθοιι8, οἱ οὐ ΘΓΆ; 

ἰυπὶ αυ͵ἷ5 4᾽6γ 1|6 ἅπ}5 αἷς οδίαπι ἀδηδγῖοβ ἀ6- 

θδη8, οἱ τοϊίᾳφιια; οἱ δῃ 8 6556 ροβϑὶὶ βαργὰ πιδπιο- 

Ταΐὰβ ΒΟΠΊΟ ρδοῦδίΐ, δὴ ἀΐδθοϊι5, Δῃη πουίογ |Π|6- 

Τυπι, δυϊ 415 αυϊδρίδπι, δ'νθ ᾿υπιο, βῖνα δἰϊψυΐβ ἐσ 

115 φυϊ 8} ἀΐαθο!: ρμοϊαϑίδιθ βυπὶ; πᾶπὶ βαρίθῃι 

Ὀεὶ ορυβ ἰϊΠυὰ 68ὲ ᾳφυς ἀδ ἢἰβ ργάϊεία βυηΐ, αυὶ 
Ργογγία οἱ δχ 58 (Δ[65 βι)1, ναὶ αι"! φογε 5 μἰ5 4ι4}}- 5 

(1118 ΔΠἴδοιΐ βαμί, δίνα ᾿πίὲνγ ροιθβίδίθϑ Π0ἢ 48ρ6- 

Οἰδ 168, βίνθ ἴιοῦ σου Ποπηΐπθ5, φυθουπαυε ἴδΔη- 
ἄδην πιοίίο ἃ ϑρίγίιιι ἀἰνίηο οοπβογίρία Γἀδεϊηϊ, 6χ- 

ῬΙΪοαΓΘ ; Π05 δι116π|, υἱροί6 φυΐ ποπάμμ δ8Ππ| τηδη- 

δπὶ Γοοθρίμη9 4045 ΟΠ 511 πθθητἱ ρατγπιδοογὶ να]θᾶὶ, 

αυξαυ8 ἰΔη28 Γ65 ΘΟΠΙΡΓΘΙΘΠΗΒΙΟΠ6 45564:)], οἱ οὐ 

δρίγίιυ οπιηΐα ρνο(υ πα αἰοβαιμα. θ6ἱ ρογϑογυίατὶ ρο8- 

εἰν, 1} οογίαπι οἱ ἀδιδγπη  μδίι!πὶ 8ΌρῈ ἰΐ8 φυ 

ιν]. παθδηϊυν ἴῃ δηίΐπηιπι ἱπάυσαπια8, δὰ 630 

ΟΒΙΟΕΝΙ͂Β 4412 

Α δημήσαντος αὐτυῦ τῷ ἡγεμονιχῷ, χαὶ ἀνοίγοντος 
τοὺς ἐν τῇ παραδολῇ θησαυροὺς πάντας, σχοτεινοὺς, 
ἀποχρύφους, ἀοράτους, καὶ πληροφοροῦντος δι᾽ ἔναρ- 
γῶν ἀποδείξεων ὃν βούλεται φωτίσαι τῷ φωτὶ τῆς 
γνώσεως τῶν χατὰ τὴν παραδολὴν ταύτην, ἵν᾽ ἄμα 
τε παραστήσῃ τίς ὁ εἷς προσαχθεὶς τῷ βασιλεῖ ἄν- 
θρώπῳ (9) ὀφειλέτης πολλῶν ταλάντων, καὶ τὰ 

ἑξῆς, καὶ ὁ ὀφείλων τούτῳ τὰ ἑχατὸν δηνάρια ἄλλος 
εἷς, καὶ τὰ λοιπὰ, εἴτε δύναται εἶναι ὁ προαποδεδο- 
μένος ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, εἴτε χαὶ ὁ διάδολος, 

εἴτε μηδ᾽ ἕτερος μὲν τούτων, ἄλλος δέ τις, ἤτοι ἄν- 

θρωπος, ἣ τῶν ὑπὸ τὸν διάδολόν τις" ἔστι γὰρ τῆς 
σοφίας τοῦ Θεοῦ ἔργον, χαὶ τὰ περὶ τῶν ἰδίως ποιῶν, 

ἥτοι πεποιωμένων χατὰ τὰς τοιάσδε ποιότητας, εἴτε 

ἐν ἀοράτοις δυνάμεσιν, εἴτε καὶ ἔν τισιν ἀνθρώποις 

ἀποδοῦναι προφητευόμενα, ὁπωσποτοῦν ὑπὸ τοῦ θαίου 
Πνεύματος ἀναγεγραμμένα: ὡς δὲ μηδέπω διαρχῇῆ 
νοῦν ἀναλαθόντες ἡμεῖς τὸν δυνάμενον ἀναχραθτναι 

τῷ Χριστοῦ (20) νῷ, ἕως τῶν τοσούτων χωροῦντα 

φθάνειν, καὶ μετὰ τοῦ πνεύματος πάντα ἐρευνᾷν καὶ 
τὰ βάθη τοῦ θεοῦ, οἰόμεθα, ἕτι ἀορίστως περὶ τῶν 

χατὰ τὸν τόπον λαμθάνοντες φαντασίαν, ἐπί τινα ἕνα 

ἀναφέρεσθαι πονηρὸν δοῦλον διὰ τῆς παραδολῆς δη- 
λούμενον τὸν ἐνταῦθα παριστάμενον περὶ τῆς τῶν 

πολλῶν ταλάντων ὀφειλῆς. 

ἀπυπὶ αυδαιρίαπι Γείογγὶ δα  βι πηλ Ππη0}5 δαῦναπι ἢυπ 6 πααυδη ἰὼ ράγαθοὶα ὀχργεδϑυπι, οἱ ργορίογ πιο! ο- 

ται ἰΔἰπίογιπι ἀευἰίαπι ᾿ΐο ργοροβίίυπι. 

12. ὅλη γϑγὺ ὀρογῷ ργαί πὶ δϑὶ Ρογαυΐγογα φυδη- ῷ Πότε δὲ ὁ χατὰ τὴν παραθολὴν βασιλεὺς ἄνθρωπος 

ἀοπαᾶπὶ Ποῖηο {||6 τεσ, ἀθ φιιο δρὶΐ ρᾶγδθοὶα, γϑιίο. 
μ6Πν ΕἸΙΠΊ 86 ΓΥΪΒ 8115 ἰμΐ γα υο] θεῖ, οἱ δά φυοά (6π- 
Ρὺ 5ἰηϊ γοίδγθη ἃ χυδὲ παγγαίδ 58ηῖ : Π8Π| 81 ροβί οοη- 
ϑ:Π|δι1ο 6 π),γ6] ἰπ 'ρ58 σοηϑιμηπιδιίοηθ, [ϊατὶ 5οἷ- 
ἴοι }υἀίοἷ! ἐθπηρογα ; φαΐ ροία βίδθυι! αυδ δὰ σοπίιπι 
ἀθηδτίογυπι ἀδ  ογαπὶ 4) 60 βυβοοαίυπι ουἱΐ πιο] τᾶ 
«οπάοηδίδ [ὑδγδηὶ (Δ]εηϊα, ρογιίθηι  8'η δηΐδ }1- 
εἰαπη, 4 οπη 010 ὁ0]]1 4.88 ἀπις {Πππ|᾿| ἃ γορα ΒΟῃνἾπ6 οὐ. 

δΕΓΝΪΒ 8018 Γδί ὁπ 68 Θχρ! ἰοαγὶ ροίδγυμι Ὁ ΑἹ Ἰᾳ ἀδ οπιηΐ- 
θυ ρΑΓΔΠΟ]18 απο γβ 6 βοπεϊδιίαπι 6δι, φυάγιτα ἰμίογ- 

Ργοίαιἱο ἃ» δνδηρεβιΐβ {π|ογὶβ τηαπάδία ποη αβί, 
οἰἰαπηδὶ οπηΐα ργὶ γαιίπὶ ἀϊδεῖρυ 15 5υΐἷβ 565118 οχροβιθ- 
τίς, ργορίογθδη μοραγδβοϊδγα πιοχρί ἀπαίοηθπ) Ενδηβ6- 
Ἰϊογυπι βοῦ ρίογθβ οροι!ανογιμΐ, ἂς 5:[6π1|0 ρρίογωΐ- 

-δογαπί, φυοά Ππἰογάγυ πὶ μαίαγδι Βυρογάγοιῖ αυδευη- 
406 ἴῃ {ΠΠ18 5 πὶ οαθαμίαν, δὲ δὰ οββαί (δ πὶ ρὰ- 

ΤΑΒΟΙΔγαπὶ δο]υιϊ0 οἱ Ἔχροβὶ ἷο, υἱ Πἰῦγο5, φυΐ ϑυροῦ 

ηθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὑτοῦ, ἄξιον 

ἐπισχέψασθαι, καὶ ἐπὶ τίνα χαιρὸν χρὴ ἀναφέρειν τὰ 

λεγόμενα. Εἰ μὲν γὰρ μετὰ τὴν συντέλειαν, ἣ ἐπ᾽ 

αὐτὴν, κατὰ τὸν τῆς προσδοχωμένης χρίσεως κατρὸν, 

πῶς σώσαι τὰ περὶ τοῦ ὀφείλοντος ἑχατὸν δηνάρια, 

χαὶ πνιγομένου ὑπὸ τοῦ συγχωρηθέντος τὰ πολλὰ τά- 

λαντα; εἰ δὲ πρὸ τῆς χρίσεως, πῶς ἂν δύναιτό τις 

παραστῆσαι πρὸ ἐχείνης συναιρόμενον λόγον ὑπὸ τοῦ 

βασιλέως ἀνθρώπου μετὰ τῶν δούλων αὑτοῦ ἁπαξα- 

πλῶς δὲ χρὴ φρονεῖν περὶ πάσης παραθολῆς, ἧς μὴ 
ἀναγέγραπται ἡ διήγησις ὑπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν, εἰ 

χαὶ Ἰησοῦς τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς χατ᾽ ἰδίαν ἐπέλυς 

πάντα, χαὶ διὰ τοῦτο ἀπέχρυψαν οἱ τὰ Εὐαγγέλια 

γράφοντες τὴν σαφήνειαν τῶν παραβολῶν, ἐπεὶ μεί- 

Ὁ ζονα ἦν τὰ κατ᾽ αὐτὰς δηλούμενα τῆς τῶν γραμμάτων 

(21) φύσεως, καὶ ἦν τε ἑχάστη λύσις χαὶ ἡ σαφήνεια 

τῶν τοιούτων παραθολῶν τοιαύτη, ὡς μηδὲ αὐτὸν τὸν 

ΥΕΤυϑ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἜΧροπογα ροβ858, πἰδὶ 5οίαπι ΟΠ γί βίιπι, αυΐ ἀϊβοῖρι.}}8 5} 18 ομμηΐα βϑεγείἃ δοὶ νἷξ, γθπίθηβ 'π 56 Π81}Π| ΦΟΓΌΠΙ, 
οἱ Δρεγίβῃϑβ εἷβ ραγαθοίδευπι (μϑβδυγοθ, ΟὈΒΟυΓΟβ, 86 ΟΓθῖ085., ἰῃν δ᾽ 1168, οἱ σοηῇγπιδη8 ἀΟΠιΟΠδιγδι!οπίθυ3 
ἱπάυ θ Δ Ὁ} 15. : δι ουπὶ αθηι νοϊαογῖς ἢ] παΐμᾶγα βοίθηι  Ἰυϊπΐμ8, υἱ ἐπι 6! Πἴραι οπιπῖα ΡάγΆθοἿδ ᾿υ)085; 
εἶγθ δυ[6Π] ροίοϑ( 6586 ἀἰ5 0018, δῖνε ΠΟΙ ρθοοδιΐ, βῖνα δὲ πθΌ 6 Θογαπι, ἂὐὶ 411π|8 4.118 Θογὰπι αυὶ δὺὉ 
ἀΐδθοῖο βυηὶ. ἔδι δπίτῃ βαρίθηςδ5 μος Ορι15. . Ἶ 

42. Ουμπάο δυίοπι, βϑοιηάιπι ρᾶγλ οί πὶ, ΠΟΠΙΟ Γὰχ το υἷ ῬΟΠΟΓΟ ΤΑΙΪΟΠΘ6ΠῚ, νἰάογο δβί ἀΐξπυπι, εἰ 34 
αυυά (οῃρι5 αὐ ἀϊουμίυγ γοίογι ἀθθθπιι8. 81 εηΐπι ροϑὲ ΘΟ βυ Πηπιδίϊοη πὶ, ἀυΐ οὐτ ἴρεᾶ ὁοηδαπ)ηι8- 
τίοπθ βθουπιϊυ πὶ ἰδπηριι5 Βρογαιὶ ὑπ ]εἰ,, φαοιηοάο αυΐβ Βοϊνϑὶ αυοά ἀΐοίίυγ ἀ6 60 ηυἱ ἀεπδγῖοβ οεπίυπ ἀδ- 
μεὺδί, εἱ δἴοοδθαίυγ 80 60 αϊ μι! ογαπὶ ἰαἰθηϊογαπι νϑηΐαπὶ [αἜγαὶ σομδεουυ8 7 δ᾽ δυΐεπὶ δηι6 ᾿υἀϊείαπι, 
4υΐδβ Ροιεβὲ οβίθη γα ροϑίίδπ ΓΔιΪΟΠ πὶ ἃ Ποπιΐη6 Γαζ6 Οὐ) 56ΓΥΪ8 8ι115 ̓  Ὀ᾽ οἴπιι8 ἰβ(α τ, φαοπίδιι Υἱάείυ 
ἀὸ τϑιπροτίθι5 ἐπάϊοὶ! ργιβαϊοι 5 ἢυο ἴογα. ΡΓΟθα0 δυίθιι ἢ }5 65ι, υπὰ ηυϊάδηι ΡΆγΔΠΟΪΔ ἰδίϊυ5 ἱρβίυϑ Ενδῃ- 
6 ΕἸ} ροϑίτα ἰπ ὀχίγειηο, δἰίδγα δυίεπι βδοιπάππι [οΆπι|. 564 ΠΘ ΘΣῥΟΠ ΘΠ 68 68ΠΊ ΡΓΟΪΟἴ σΘΠΊ0} ΒΘΓΙΠΟΉ 6ΠΊ, ὈΓΘ- 
Υἱἕδν αἰεί πιιβ φιοπίδηι ραγαδοία φυΐάεπι δοουπάυπι Μαιδιπὶ μθδο μαθεί : « οπιο 4ινήάλπι ρογεργο ργοίδείι5 
ὙΟΟΑΥΪ, ΘΕΓΥΟΒ 508, οἱ ἰγϑύἰ τ 68 δι δίδη 8 π) ϑυδπι, οἱ 4}}} χυϊάθπν φυΐπαια, 8}}} δυΐδπι ἀυο, 4}}} δυίοιμ 

(19γοάοχ Αηρ]ϊοδηυ8 ἀνθρύπῳ, Βορίυ5 ἀνθρώπων. πιο, Βοφίυϑ διίοπι Χριστῷ. 
(30) οίοχ Αμξιεαπυς ρίδπο Παθοῖ Χριστοῦ ορ- (21) ὑοἶοχ Βορίις. πραγμάτων. 



1915 

χόσμον χωρεῖν τὰ γραφόμενα εἰς τὰς τοιαύτας πα- 

ραδολὰς βιδλία. Γένοιτο δ᾽ ἂν εὑρεθῆναι χαρδίαν 

ἐπιτηδείαν, καὶ διὰ τὴν χαθαρότητα χωροῦσαν τὰ 

γράμματα τῆς σαφηνείας τῶν παραδολῶν, ὥστε ἐν 

αὐτῇ γραφῆναι Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ 

τις, ὅτι μήποτε ἀσεδοῦμεν οἱ θέλοντες διὰ τὸ ἀπόῤ- 

ῥητόν τινων καὶ μυστικὸν τῶν ὑπεράνω γραμμάτων 

εἶναι δηλωτικὰ ταῦτα πειρώμενοι ταῦτα σαφηνίσαι,χἂν 

δοχῇ χαθ᾽ ὑπόθεσιν (29), ὅτι ἔγνωμεν ἐπιμελῶς αὐτῶν 

«τὸ βούλημα. Λεχτέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι, εἰ μὲν, 

ἀχριδῶς εἰληφότες αὐτὰ νοεῖν, οἴδασι τὸ πραχτέον 

αὑτοῖς, ἡμεῖς δὲ οἱ ὁμολογοῦντες ἀπολείπεσθαι τοῦ 

δυνηθῆναι ἐπὶ τὸ βάθος τῶν δηλουμένων ἐν τούτοις, 

εἰ καί τινα παχυτέραν περίνοιαν ἐπὶ ποσὸν λαμδά- 

νομεν τῶν κατὰ τὸν τόπον, φήσομεν, ὅτι τινὰ μὲν ὧν 
ἐχ πολλῇς βασάνου καὶ ζητήσεως εὑρίσχειν δοχοῦμεν 

εἴτε χάριτι θεοῦ εἴτε δυνάμει τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ, οὐ τολ- 

μῶμεν ἐμπιστεῦσαι γράμμασι" τινὰ δὲ γυμνασίας ἧἣμε- 
τέρας, καὶ τῆς τῶν ἐντευξομένων χάριν, ἐπὶ ποσὸν 

ἐχτιθέμεθα. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἀπαλελογήσθω διὰ τὸ τῆς 
παραθολῇς βάθος " πρὸς δὲ τὸ πότε ἠθέλησεν ὁ τῆς 
παραδολῆς βασιλεὺς ἄνθρωπος σννᾶραι λόγον μετὰ 

τῶν δούλων αὑτοῦ, φήσομεν, ὅτι ἔοιχε περὶ τὸν χε- 
κηρυγμένον τῆς χρίσεως χαιρὸν τὸ τοιοῦτο γίνεσθαι. 
Παριστᾶσι δὲ τοῦτο μία μὲν πρὸς τοῖς τελευταίοις 

τοῦ προχειμένου Εὐαγγελίου παραθολὴ, μία δὲ καὶ 
ἐχ τοῦ κατὰ Λουχᾶν. Καὶ ἵνα μὴ αὐτὴν ἐχτιθέμενοι 
τὴν λέξιν μηχύνωμεν τὸν λόγον, δυναμένου τοῦ βου- 

λομενου ἀπ' αὐτῆς τῆς Γραφῆς λαθεῖν, φήσομεν, ὅτι 

ἡ μὲν χατὰ Ματθαῖον παραδολή ἔστι δηλοῦσα, ὅτι, 

ς Ὥς ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐχάλεσε τοὺς ἰδίους δού- 
λους, καὶ παρέδωχεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὑτοῦ, χαὶ 

τον μὲν πέντε, τινὶ δὲ δύο, τινὶ δὲ ἕν τάλαντον" » 

εἶτ᾽ ἐχεῖνοι πεποιήχασι περὶ τὰ ἐγχεχειρισμένα " 

« Καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ χύριος τῶν δού- 
λων ἐκείνων » χαὶ αὐταῖς λέξεσι γέγραπται, « ὅτι 

χαὶ συναίρει μετ᾽ αὐτῶν λόγον " » καὶ σύγχρινον (35) 
τῷ" ε Καὶ ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν" » χαὶ ὅρα, 
ὅτι ἀποδημίαν μὲν ἐχάλεσε τοῦ οἰχοδεσπότου τὸν χρό- 
νον χαθ᾽ ὃν «ε ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι, ἐχδημοῦ- 

μὲν ἀπὸ τοῦ Κυρίου, » ἐπιδημίαν δὲ αὐτοῦ, ὅτε 
« μετὰ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ χύριος τῶν δούλων 

ἐχείνων, » τὸν ἐπὶ συντελείᾳ ἐν τῇ χρίσει καιρόν " 

« μετὰ γὰρ χρόνον πολὺν ἔργεται ὁ χύριος τῶν δού- 
λων ἐχείνων,» καὶ συναίρει μετ᾽ αὐτῶν λόγον, καὶ τὰ 

ἑξῆς γίνεται. Ἢ δὲ χατὰ Λουχᾶν σαφέστερον παρ- 

ίστησιν, ὅτι ε εὐγενὴς ἄνθρωπος, πορευθεὶς εἰς χώ- 
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Α ἰΐδ ρᾶγδ"ο δ οοπβογίρι! [υἱδδθπῖ, 86 ἰρεα αυϊάθι 

πυπάπ5. οἄρογα ροίυἰδδεί. Αο βορὶ βᾶπὸ βοίθϑί υἱὲ 

ἐὸν ἰἀοπδιαι, δἱ βοῦρίογαπι ράγ οἶὰ5 ἐχρίδηϑῃ- 

απ ργορίθῦ τπιυπαἰῖοπι ολρᾶχ τορεγίαίυτ, ἰἰὰ αἱ 

μθοὸ ἰπ δὸ οχαγοηίυν ϑρίγίια θεὶ νἱνῖ. Αἱ ἱπαυΐεὶ 

ΔΙ χυΐβ ἱπιρία "05 ἰσγιδθ88 ἅβΈγα 41 ῬγΌρΡΙΕΓ ἃγοᾶ- 

πυπι ἀϊνίποειιπι βογὶρίογαπι οἱ γϑοοπάϊίυ πὶ 56 η811}}, 

πῶς δὰπὶ δἰυοϊάαγα οἱ ἀθοϊδγαγα ρ08588 ὙΟ υ π|}5, Εἰ 

Ἰυσοπι ἰΪ8 δἴδγγαε ΘΟπΔηΊῸΓ ; εἰϊδπιδὶ, αἱ 14 ἰία ροιᾶ- 

τπῖ15, Θογα τη 56 6 η11Δπὶ δοουγαῖο 8556 ουὶ ν᾽ ΘΔ}. 

Αἀ ἰά τοβρονάδηάυπι 6δϑὶ, αυοὶ δἰ ἰΐ αυΐνυβ ᾿ν86 

ἱπιο!!Προγα ἀδίυπι 6δὲ, φυϊὰ 5:0} αψεπάυπι δὶ: ἴὸ- 

μ6ᾶηϊ, π05 οογία απὶ ἴπ γογυπὶ 4υτ8 μΐς δἰβηἰοαη- 

(τ, ργοίυπαϊαίδιη ραποιΓΆγα ΠῸΠ ρό556 [Ἀ(ΘΙΕΓ, 

οἰἰαπιεὶ τυάΐογοιπ αἰϊχυδίοηιι5 ἰμ {6} Προ πείαια. Ἰοοὶ 

Β ᾿ιυΐας. ρογοορίπιιβ, Ποπ πα αυΐάοπι 6χ 15 αιι88 Β᾽ γ8 

θεῖ παῖὰ οἱ φγαιῖα, βδίνα ργοργίο πιαγίβ ροϑβί πηι ]ῖϑπι 

ἀϊδαυϊδιοπδπὶ οἱ ἐχϑιθοη γορϑγίϑδ6 Υυἱάθπιυγ, ΠῸΒ 

ἰγᾶάογο ἢπιογὶβ ποι δυάδγα ἀϊοθηνιβ; ποηηι}}8ἃ ΥΈ6ΓῸ 

ΔΙφυδίθηι8 ΘΧΡΟΠΘ 6, οὐπὶ ΠοϑιΡὶ, ἔππὶ ΘΟΓΙΠΊ Γᾶ - 

εἰὰ ψυὶ πο ἰορθηι. 864 ἰβϑς ργοόρίθγ ϑοου πὶ 

Ῥϑγαροῖ βοῆϑυπὶ ἱπ ποϑίιτὶ 631 ἀείεπβίοπεμι 

ἀϊεία βἰηι. Αὰ ᾳυφβίμιπι δυΐοπι 1, αυδηάοπαι 

Ἰιοπιο ἢΠ|Π6 τὸχ ρᾶγδθοβ οὑπὶ βοῦν 8. 51:15 γί! ο 68 

Ρυΐατα νοϊυοεῖι, ἰὰ εἶγοα ργϑιηδίιπν ἡ ἀΐο}} (θπχν 

Ρυ8 οθηιίηφογα ἀΐσοπηι8. Ῥγοραμί ἢ μι4 ΡΑγϑΌοἷαΣ 

ἀυτ, φυλῦαπι ὑπ γογβὰ8 Ενδιβ}}} ᾿υυ86 6 ἢπθῶλ. 

Δἴιογα ἴῃ Ενδηρο!ο βϑουπάσπι [λιοαπὶ Ομ δ .Π), 

Εἰ π6 ἰρϑυπι οοπίοχίι τα ΡΓΟίδγο ἢ 65, θη ρι.5 ΟΓΔΙΪΟ- 

ποι ῥγοάμοδπιβ, οὐτὴ υπἰουΐαιθ νυ οπι! 688 Οχ 

Ο ἰρβὰ δογίρίυγα ρϑίογα ἴδοί!α δἰ1, ἰά ἀπυτὰ ἀϊοεπλυ5, 

ΡΑΓΔΡΟΙϑαι αυ ἀρὰ Μαιαυπι ἐχβίαι, ἰἸυὰ ργο- 

φομθῖδ δ᾽ : « Βίουϊ Ποπο ραγοτγα ργο εἰβοθηβ γ0- 
οοΥἶς ΘόγνῸ8 8105, εἰ (τλάϊϊι {ΠΠ1|5 θοπᾶ 508, εἰ υπὶ 

φιυΐπαυθ, 411} δυίεπη ἀϊο, 11] νϑγοὸ υπηυπὶ (4]6 

ἴυπι; » ἀοίπάδ δυίοπι Γ65 δὶ ἐὐδ 5 σον Πᾶς τᾶ- 

εἰοηα δὐπιἰἰδιγαγυῃί : ε Ῥοβί πιυλίυμῃ 6 ΓῸ ἰοπιροΓΪ δ 
σοιΐ ἀοπιίηι8 βογνογαπι ἢΠΠογυπὶ ὅδ; » οἱ ᾿ἰβάθῃς 

γουἷβ 5οιἰρίυπι 6586 5, «ε ροϑιυΐῖπβ6 {Πα πὶ Γαι ΟηΘΠῈ 

οὐπὶ οἷδβ ; » ἰυπὶ σΟΠίΟΓ οἰπ] 5118 ᾽ : ε« ΕΓ οὐὰ 6 - 

Ῥίβϑδί γϑίϊοπεπι ΡΟΠΘΓ; » οἱ διϊιηδάνογίθ ρεγερτὶ - 

παϊϊοποιι ραιγὶ β[ πη }Π1848 ἰδηρυ5 {Πππ|ὰ ἀρρε] 1556, 

400 « ἀμπὶ δι1π|ι8 πὶ ΘΟΓΡΟΓΟ, ρογαργίπαπιιγ ἃ Π0- 
πιῖπο “ὅ; » δἀνθηίυπη δυΐοπι ἰρβίυβ, οὐπὶ ε ροϑῖ 

του] ίυπι ἰοαρυ8 νόπῖς ἀοιηΐηι8 βογνόγαπι ἰΠογαπὶ, ν 

Ὁ τοῖρυβ λυ ]οἷ ἐπ φοπβαπεπιδιίοι ; πη ε μοϑὲ πηυ}- 

ἴὰαπὶ ἰδιμροτίβ νηΐ ἀοπιίπιι9 βδογνόγυπι ΠΟΙ, » 

εἴ ροπίϊ τι οηθ Ομ οἶδ, οἱ θυηι αὐ ἀοίθ 

ΥΕΤῸΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ, 

τλ]οῃίππι πηυπὶ. ΕἸ ροβὲ πη] ΠῚ ἰΘΠΙΡ5 ΓΟΎΘΓΒΙ8 6δὲ ἀοπιίηυ8 8ογνότιπι δογαπι. » Εἰ 15 ᾿ρβὶβ δέγπιο- 
πἶνυ5 βογὶρίυπι 6ϑὲ φυοπίϑπι « ροβυϊῖ ΓΔΠΌΠΘΙΙ οὐπὶ ΒΘΓΥΪΒ 5ι}5.» Οοπβίάογα δγξὸ υοὰ 81}, 
γαιϊοη δ πὶ οἰπὶ οἶβ, » δὲ οοπίογ οὐπὶ ἰδ10 φυοά ἀϊοίμπι 
φυοηίδιῃ ρογο τὶ πδιΙοπθπὶ αυϊάσπι ρϑιγ βίδπι 18 ἀρρο Πᾶν 

τὰ ΒΑ ρυϑι!ῖ 

68. : « [ποϊρίδηία δυίθῃι ρόπογα γϑίϊοπθῖι ; » εἰ υἹάεἰ»ῖ8 
ἴϊ ἰαπιρὰβ δδουπάππι αυοά 4 ἀοπθο 50 Π|18 [ἢ (01"- 

μΌγδ, ρεγεβγιπαπιγ ἃ Π60; » δΔἀνοπίυπι 6.18, αυλπά0 ροβὶ τπυϊὰ πὶ ἰοπρυ5 γοηὶξ ἀοηιΐπυ8 Βογνότιπ) ἐοΓυ τ, 

ἰδπηρυ8 6556 ᾿υἀ 16} οὐπὶ γθηογὶ( ἰπῃ ΟΟΠ8ι: Πλπιδι! 0.61}. ϑρουπάσπι υοᾶπι δυίοην οἰατγίι 8 τηδηϊ[εϑιί, τ1|0- 

πίδπι « ΠΟΙΒῸ φυΐάδιι ΠΟΡ]18 Ῥτγοίθοϊιδ 681 ἰπ γοφίοποπι Ἰοπρίηαιδη) δοοίραγα 8:8 γοθηῦπι, εἰ ἐδνονὶ. ῬΓο- 

δ. Μλι8. χχν, 6. 5 [0] 4. 19. δ5 ᾿ν1α. 

(23) ὑοἠά. Πεφ- οἱ Απε!. ὑπόθεσιν. Εἀϊιϊο Ησοιὶ! 
ἴμ (όσα Ἅ06ι ὑποθέσεως, πιαῖδ. 

31 δι. χτ!, 324. 5 1] ον. ν, 6. 

35) Οοάοχ Βορίυς, συγκρίνας 
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ϑεγὶρία συηί. Αἱ αυϑ ἃ [υοᾶ ἱγδάϊία δϑι “5, ἀοοαῖ Α ραν μαχρὰν λαθεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, χαὶ ὑποστρέ- 

ϑρογιΐα5. ε βοιῃΐπαπὶ ΠΟὈἢ]6πὶ ΔῸ 5586 ἴῃ Γορίοιιοπὶ 

Ἰοπρίπαυδπι δοοίρογα δὲ τοβῆυτῃ, οἱ τουδγιΐ: » 

Δρουπιοπὶ γοσ8556 ἀδ06Π) Β6ΓΥΟΒ, οἱ (ἰθ [886 οἷβ ἀ6- 

66Π) τηΐΠ88, οἱ ἀϊχί586 : « Ναροιίἀπιίηἱ ἀ πὶ γοηΐο ; » 

ΟΡ] 6πὶ δυΐοπὶ υἱγοπὶ ἤυπς οἷν] 05 5018 Θχοβϑυπὶ 

4υϊ τιΐβεγυηι Ἰοσϑιίοη6 πὶ ροϑὶ {ΠΠππ|., οὰπὶ πΟΙ]Θηὶ 

Ουπὶ δυμοῦ 86 ΓδΡΏΔΓΘ,, ΓΟΥΘΓΒΙΠΊ 6536 ΔοΓορίο Γ6- 

ξηο: ουπηηι6 [υϑ5586ὲ Δοσογδὶ δὰ 86 56ΓγῸ8 4υΐ}1:5 

Ῥϑουπίαπι ἰγδἀϊάογαι, ε υἱ βεἰγοῖ φυδηίυπι αἤίδηυο 

ποφοιίαίιι5 6886 ; » οΠ]406 4υΐά οαίβθοπὲ ἱπί6 16 χὶθ5- 
δεῖ, 60 φυϊάαιι υΐ πηΐηδ π1πἃ ἀδοοπὶ πιΐπδ5 δοαυ 5ἷ- 
γεγδῖ, [8 νυ 8 ου]αυάδίο : « Ευφθ, 56γν6 ὈΟΠΘ, 

4υΐά ἴῃ πιοάϊοο [υ͵ϑιε1 ἢ.46}15, ν ρο(οϑίδίαπι {1} ΒΌΡΕΓ 

ἀδοεπὶ οἰν  (Δί65, 485 ΓΟΖΠῸ 5110 βιι θά 28 ἀγδηΐ, οὐη- 

(εδδῖβ86 ; [16 γί υεγὸ ηυΐ πιῖπδπὶ φυϊπουρ!εανογαί, 

Φαπηάδπι ἰαυάδιη., 4ιιλπὶ ῥτγίουὶ 63. ἀεάογοί, ποη 

ἀν υΐδβα, πος ρο(οδιδι15 γοσαθυ]απι, αυριηδάἀπιοδυπι 

ΔΙ οΓ 8. οαυβ88, ἀδἤη νί586, δε πυΐς ἀϊχίβδα "Ὁ: 

« Εἰ ἴὰ ὁ5ῖ0 βιιρεῦ αυΐπαυθ οἰν δί68 ; » ἂι οἱ χυΐ᾿ 

τηϊηᾶπὶ ἴῃ δυιάαγίο ΟΟἸΠ  ζανεγαῖ, ἀἰχίββα : ε Π8 ΟΥ6 
ἴυο (6 )υάϊοο, βεγνα ποαιϑηι, εἱ δϑίδπιϊ δι ἀϊχίςβα : 

Αὐυΐογια 8.0 {Π10 παΐηδην, οἱ ἄδια {11 φυΐ ἀδοαπι πιΐπδ5 

μιαθεῖ. » Ουΐβ ἜΓβῸ ΒΌΡΘΓ ΔῈ ρΑΓΔθΟΪΔ ποι ἀΐχοι! 
ΠΟ Ἶ οι ἢ υπὶ Βοπηίηθπι ἦι γορίοποπι Ἰοηφίπηυδπι 

Ρτοίδοίυ πη, αἱ Δοοίρογοί βἰ δ] γερῆαπι, οἱ γουδγίογο- 
ἴυγ, δου 6556 ΟΠ Γβιυπ) 4] δὰ τηυηάϊ, δογυμῆυα 

αυἱ ἰπ πγύάο βαπί,, οδρεββθινάι πὶ ΓΟΒΏΝ ΠῚ, 485] 

Ῥόγεσγα ργοἤο βου αι} ὙΘΓΟῸ πιΐπ88 {Π|ὰ9 ἀθοθπη 

ψαι, ν» πορενόμενος ἐχάλεσε δέχα δούλους, χαὶ ἔδω- 

χεν αὐτοῖς δέχα μνᾶς, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς - « Πραγμα- 

τεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι. ν» Οὗτος: δὲ ὁ εὐγενὴς ἄν- 
θρωπος, μισούμενος ὑπὸ τῶν ἰδίων πολιτῶν ἄποστει- 
λάντων πρεσδείαν ὀπίσω αὐτοῦ, οὐ θελόντων αὐτὸν 
βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἐπανῆλθε λαδὼν τὴν βασι- 

λείαν, χαὶ εἰπὼν φωνηθῆναι αὑτῷ δούλους οἷς ἐδεδώ- 
χει τὸ ἀργύριον, ε ἵνα γνῷ τί διεπραγματεύσαντο. ν 
Ἰδὼν δὲ ἃ πεποιήχασι, τῷ μὲν τὴν μνᾶν δέχα μνᾶς 
ποιήσαντι ἔπαινον ἀποδοὺς διὰ τοῦ" ε Εὖγε, ἀγαϑὲ 

δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, » δίδωσιν αὐτῷ 

ἐξουσίαν δέχα πόλεων, τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὑτοῦ " 
χαὶ ἄλλῳ τὴν μνᾶν πενταπλασιάσαντι, τὸν μὲν ἔπαι- 
νον ὃν ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔταξεν οὐχ ἀποδέδωχεν, οὐδὲ 
τὸ ὄνομα τῆς ἐξουσίας, ὡς ἐπὶ τοῦ προτέρου ὡρίσατο, 

εἶπε δὲ αὐτῷ " « Καὶ σὺ γίνου ἑπάνω πέντε πόλεων "ν 

τῷ δὲ τὴν μνᾶν ἀποδήσαντι ἐν σουδαρίῳ εἶπεν " ει Ἐχ 

ποῦ στόματός σου χρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε, χαὶ τοῖς 

παρεστῶσιν εἶπεν" ΓΑρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν “μνᾶν, χαὶ 
δότε τῷ τὰς δέχα μνᾶς ἔχοντι. » Τίς οὖν χαὶ ἐπὶ ταῦ- 
τῆς παραδολῆς οὐ φήσει, ὅτι ὁ μὲν εὐγενὴς ἄνθρω- 

πος, πορευθεὶς εἰς χώραν μαχρὰν λαδεῖν ἑαυτῷ 8α- 
σιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι, ὁ Χριστός ἔστιν οἱονεὶ ἀτον- 

δημῶν ἐπὶ τῷ λαθεῖν τὴν βασιλείαν χαὶ τοῦ χόσμου, 
χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ ; Οἱ δὲ τὰς δέχα λαθόντες μνᾶς οἱ 
ἐγχεχειρισμένοι εἰσὶ διοιχεῖν λόγον ὅν ἐπιστεύθησαν:; 
Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμπολιτευσαμένου τῷ χόσμῳ 

χατὰ τὸ ἐνηνθρωπηχέναι, οἱ μὴ θελήσαντες αὐτὸν βα- 
ΤοΟΟΡΟΡαΠΐ, 605. 6586 αυΐθυβ γογ} ἀἰραηβδιῖο ογθ- ( σιλεῦσαι, «άχα μὲν ὁ ἀπιστήσας αὐτῷ Ἰσραὴλ ἔστι " 

αἰϊα ὁδὶ ᾽. δι υΐ γοβπαγο δὰπὶ ΠΟΙ υδγαηϊ οἶνα8 ἱρβίαβ, τάχα δὲ καὶ τὰ ἀπιστήσαντα αὐτῷ ἔθνη ; 
αυἱ οἶνεπι δρὶ᾿ ἴῃ πιυπὰο πϑίιγαπὶ [ΝΠ ΠΊΔΠΔΠῚ Δ55.ΠΊ6Π8, 608 6856 [ὉΓί4556 Ι5γδαῖεπι, ἃ 400 ἢ68 οἱ ἰνὰ- 

ἈΠ πο οδῖ ; (Ὀγβίἰη οἱ βθηΐθβ αυδ οἱ πηίηΐη)6 ογο ἀογαπι ῦ 
15. Ὑογαηι Ν:ς ἃ ΠΟΙἷ8 ἀϊοία δαηϊ, υἱ τϑα 5 

ΜΠ5. ἐὰπὶ Τοβηο γδάθυηι8, Δ4 ΘΟΠΘΟΠΙΠΊΔ ΙΟΠ 6 πὶ 
Γοίεγαίυγ ν᾽, αυληάο ΠΕΠΙΡ6 « [851 γοσαγὶ βαγνοϑ, 

φυΐθυ5 ἀδάϊξ ρεουηίαπι, υἱ βοἶγοεί αυδπίυτῃ αυΐϑαια 
ποροιἰλι.8 68561, » οἱ αυοά 6χ 60, ποοιοη οτ ἰδἰ6η- 

ΔΟΓυΠΊ ράΓΔ00]8 ἀΘΠΊΟΠΒίΓΆΓΟ γὙ6]]6 πη ἸΙοου τ μη": 
Φ Ουἱ νοϊυϊι ΓΑΙΪΟΠΘΠῚ ΡΟΠΘΓῈ ΟὐΠῚ βογνίβ 80}}8, » 

δἀ σοηϑυπ) πη. }0Π6η} Γείεγτὶ, οὐπὶ [Ὧπ| Γορηαπ) γεοὶ- 

Νἷε γὸχ, οὐὐυ8 ργϑιῖα, ἰυχία δἰΐδπι ραγδυοὶδπὶ "5, 

« 401 ἴῃ τϑρίοηθιι Ἰοηρίῃφυδπι δοοίρογα βδἰδὶ γὰ- 

ξηυπ), οἱ Γαυθγιὶ.. ν υπῃ δυΐθιη ΓΟΥΟΓΘυ5 (υπ556ῖ, οἱ 

Πλὴν ταῦτά μοι εἴρηται διὰ τὸ τὴν ἐπάνοδον αὑτοῦ 
ἀναφέρειν ἐλθόντος μετὰ τῆς βασιλείας ἐπὶ τὴν συν- 

πέλειαν, ὅτε « εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους, 

οἷς ἐδεδώχει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ τί διεπραγματεύ- 
σαντο, ν» χαὶ διὰ τὸ ἐχ τούτου βούλεσθαι ἀποδειχνύ- 

ναι χαὶ τῆς περὶ τῶν ταλόντων παραθδολῆς, ὅτι καὶ, 
« Ὅστις ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὖ- 
τοῦ, ν ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν συντέλειαν, ὅτε ἤδη βα- 
σιλεύς ἐστιν ἀπολαμθάνων τὴν βασιλείαν, δι᾿ ἣν, 
χαθ᾽ ἑτέραν παραθολὴν, ἐπορεύθη εἰς χώραν μαχρὰν 

λαθεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. Ὑποστρέ- 

ΥΕΤΌΒ ΓΝΤΕΛΡΕΠΕΤΑΤΙΟ. 

δοίβορηϑβ δυίοπ) νοσανὶξ ἀθοο ΠΊ βογνοβ 5005, οἱ ἤοαϊε {15 ἀδοδηι ηη88, οἱ ἀἰχὶ! οἷβ : Ναουμ] ἀτιπὶ νϑηΐο. » 
ἴβι6 δυΐθπι π0}}}}}8 νἱγ, φιΐὶ οὐϊουαίαγ ἃ οἰνθι18 βοὴ, 41} πιίβογδης ἰορϑιοποπι ροϑὲ οαπὶ, ποίδηιθβ εὐ!η 

ΓΟΒΠΆΓΘ ΒΌΡΕΡ 58, ΓΟΨΘΓΒΙ8 6ϑί ΤΕΚΠΟ ΔΟΟΘρΙοΟ, οἱ νοοδνυ!! ΒογνοῸ5 αἴ υ5 ἀδάογαὶ ρεουπίαπι, υἱ νἹάδτεῖ 4υ:5 
ε886ὶ ποροιίαιΐο θογιπὶ. Ουΐβ ἜγσῸ πο ἀΐοαιὶ φυσηΐαπι ποῦ} 18. 16 ᾿ιοπο 4αἱ φὐΐογαὶ ἴῃ σγαρίοποπι ἰοπρίη- 
υδπι Δοοίραγα εἰ δὶ γαφπαπι, δὲ τονθγιῖ, Ομ τϊδίυβ οϑῖ, αὶ δ0}}: δοοίρεγα γοφηῦπι, οἱ ἐπππαϊ, οἱ οπμηΐατα 40:5 
ἴη εἶθ βπηί 7 φυΐ Δυίοπι ἀδοθπι 8οοοροΓηὶ πηη85, δυπί 4αΐθι5 ἀἰδρθιιδδί!ο ψ ΓὉ] ογθά τ εβι} εἶνες ϑυΐοπι 
Εἦυ5 βοουηάιπι αυοά παῖυβ {πογαΐ ἱπ ος πιυπάο, οἱ βυβοδρογὰὶ πυπιϑηᾶπὶ παίυγαπι, 401} ποϊπδγιπὶ ἐὐπὶ 
τομηᾶγο, δυάδοὶ βυηὶ αυΐ ε᾽ ογθάδγα ποϊιογυηί, εἰ οοίοτί ᾿μΠἀ6 [68 Ἀ ᾿ ᾿ ᾿ 

15. κε τοιυ]ίνν8, 6χ οἷβ ὐοϊθ 8 οβϑίδηάεγα, ασυοπίαπι οἱ πος χυοὰ ἀϊοὶ! : « Ουἱ τοϊυῖ! ροπογε γδιϊομεπὶ 
Οὐπὶ ΒΕΓ 5 80}18.,.» 8ιΪ ἰθιηρυ8 σΟΠΒΌΠΙΠΊ Δ Ϊ0Π158 ΓΘίΟΓΙΙΓ, υδη 40 οἰἰᾶπὶ ΓΟχ Θδὶ τ β}}0 ΔΟΘΘΡΙΦ : 4110 Δροθρίο 
γοἶι ρόπογθ γαῖ οποπὶ οὑπὶ 86Γν 8 δι}18, δἱ ᾿ποϊρίθη! 60 βόπογθ, ουίϑίυβ δϑὶ οἱ ἀπι5 ἀθυϊῖος 1Δ]6πίογιπι 
πλ] ογαιη, Οθϊδιυβ 68ὲ δυίοπι ἡπδϑὶ γορὶ ἃ 80υ}8 πηἰηἰϑιγὶβ, υἱάβι οὶ δηροὶ 8. Εἰ (ογβίιαπ υπὺ5 6ϑὶ ἰβιθ 
οὐ οΟπηην 588 [υἷϊ αι βάαπι ν ΠΠΠ 8110 πηᾶ!πᾶ : δὲ φυΐα ποπ θ6π6 υἱ Π]εανὶι, βοὰ ἀἰβρογϑί! οπηπὶα 5}}}} ὁοπι - 
Βιΐδ58, συπϑὶ (δοίι8 ἀδθίϊογ ἰδ]οπίογυιπ ἡπυ]ταη).. ΗἸς. πο πα θθη5. ὑπός τοάμογεὶ, Ἰυθοῖυν νϑηυμύετῖ 
ἃ τοβὸ, οἴ" ὈχΟΓΟ, οἱ ΘΟπιμ πο. Π8 [δου 8 65. ρϑίθγ τυ] γιατὶ πδίον πὶ. Ορυ5 ὁδὶ δυίοιῃ ποι ΠΙΘἀΘΟΓῸ 

Δ 1.1. χιχ, 12 506ᾳ. δ Ίμας, χιχ, 19 οἱ 5.66, “ ἰρἰ4. 15. 55 Μαῖι}ν. αν, 35. ΝΊΊας. χιχ, 13. 

τα σα - 
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ψας οὖν χαὶ λαδὼν τὴν βασιλείαν, ε« Ἠθέλησε συνᾶ- Α τεβηυπὶ γεςορί ββοῖ : « οίαϊε γαιοιαπι ρόπογα οὐπὶ 
ξαι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὑτοῦ, καὶ ἀρξαμένου αὖ- 
τοῦ συναίρειν, προσηνέχθη εἷς ὀφειλέτης πολλῶν τα- 
λάντων᾽ » προσηνέχθη δὲ, ὡς βασιλεῖ, ὑπὸ τῶν αὐὖ- 

τοῦ τεταγμένων λειτουργῶν οἶμαι ἀγγέλων. Καὶ 
τάχα εἷς τίς ἐστι τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν ἐγχειρισθείς 

τινα οἰχονοαίαν μεγάλην, καὶ μὴ καλῶς αὐτὴν διοι- 
κίας, ἀλλὰ διασχορπίσας τὰ ἐγχειρισθέντα, ὡς ὀφει- 

λέτην αὐτὸν γενέσθαι πολλῶν ταλάντων ὧν ἀπολώλε- 
χεν, οὗτος δὴ τάχα μὴ ἔχων ἀποδοῦναι, χελεύεται 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως πραθῆναι ἅμα τῇ γυναικὶ, ἀφ᾽ ἧς 
γέγονε χοινωνὸς αὐτῇ πατὴρ τινων τέχνων. "Ἔργον 

δὲ οὐ τὸ τυχόν ἔστιν ἰδεῖν ἐν νοητοῖς πατέρα, καὶ 
μητέρα, καὶ τέχνα. Ὡς μὲν οὖν πρὸς τὸ ἀληθὲς, Θεὸς 
ἂν εἰδείη τόῦτο τὸ ἔργον ὃ βούλεται " καὶ ἡμῖν δὲ εἴτε 

αὐτὸς δέδωχεν, εἴτε μὴ, ὁ δυνάμενος χρινέτω. Πλὴν 

τοιαῦτα χατὰ τὸν τόπον ὑπολαμθάνομεν, ὅτι, ὥσπερ 

“Ἱερουσαλὴμ μήτηρ ἐστὶ Παύλου (24), χαὶ τῶν παρα- 
πλησίων αὐτῷ ἡ ἄνω, οὕτως εἴη ἂν ἑτέρων μήτηρ, 
ἀνάλογον Ἱερουσαλὴμ μητρὶ, φέρ᾽ εἰπεῖν Σοήνη τῆς 
Αἰγύπτου, ἣ καὶ Σιδὼν, ἢ ὅσαι ὠνομάσθησαν ἐν ταῖς 

Γραφαῖς πόλεις. Εἶθ᾽ ὥσπερ Ἱερουσαλὴμ νύμφη ἐστὶ 
χεχοσμημένη τῷ ἀνδρὶ αὑτῆς Χριστῷ, οὕτως εἶεν ἂν 
ἐχεῖναι αἱ μητέρες δυνάμεών τινων, τῶν χεχληρω- 

μένων αὐτὰς, οἱονεὶ γυναῖχες ἣ νύμφαι. Καὶ ὥσπερ 
ἐστί τινα τέχνα τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς μητρὸς, καὶ 

Χριστοῦ ὡς πατρὸς, οὕτως εἴη ἄν τινα τέχνα Σοήνης, 
καὶ Μέμφεως, ἣ Τύρου, ἣ Σιδῶνος, χαὶ τῶν ἐπιτε- 
ταγμένων αὐταῖς ἀρχόντων. Τάχα οὖν καὶ οὗτος ὁ εἷς 
προσαχθεὶς τῷ βασιλεῖ ὀφειλέτης πολλῶν ταλάντων ο 

ἔχει, ὡς ἀποδεδώχαμεν, γυναῖκα χαὶ τέχνα, ἅτινα 
πρότερον μὲν ἐκέλευσε πραθῆναι ὁ βασιλεὺς, πρα- 

θῆναι δὲ χαὶ πάντα ἃ εἶχεν, ὕστερον δὲ σπλαγχνι- 
σθεὶς ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἀφῇ - 

χεν αὐτῷ, οὐκ ἀγνοῶν τὸ μέλλον, ἀλλ᾽ ἵνα ἡμεῖς μά- 

θωμεν τὸ γεγενημένον, οὕτως ἀναγέγραπται πεποι- 

ηχέναι. Ἔχαστος οὖν τῶν ἐχόντων, ὡς ἀποδεδώχα- 

μεν, γυναῖχα καὶ τέχνα, λόγον ἀποδώσει, ἡνίχα ἂν 

ἔλθῃ ὁ βασιλεὺς συνᾶραι λόγον, λαδὼν τὴν βασιλείαν 

ΒΟΥΥΪΒ διι}5, εἱ οὔπὶ ΟΡ 556. γδι [06 Πὶ ροηογα, 00]8- 

ἴυ5 681 οἱ ὑπι.8 4υὶ ἀδθδρδὶ οἱ ρίαγί πιὰ 8] 6ηι "": » 
οἸ]δίυ 8. δι διιΐίδπ), ἰδπαυδίῃ ταρὶ,, ἃ} δῆφο!ῖς 4008 

τηϊηἰβι ΓΟ 8 ἰρϑίιι8 Θοηβίϊ {05 [αἶ956 ΓΘΟΓ. Ας αυἱρίδιῃ 

[ογῖλ586 οχΣ [ἰδ ΄υΐ γεᾷῃο 50 1] διιηΐ, πιᾶθηδ δἰΐᾳια 

δά πη ἰδίγαιῖο Θοπημἶθϑα οί, 408) οὕ ΠΟΙ Γθοία 

Ργοσυγανογὶῖ, 564. Γ65 δῖ σοηοιο (45 αἰϊαρίάανα- 
τς, ἡ υἱ πηυ]τογαπι ἰΔ]επίογυμ, αυ διιγίνί!, ἀθ6- 

δίιον -[ὑυοτγῖϊ ἴδοίυβ; πὸη ᾿ιᾶῦδηβ8 [ογίδϑϑὶβ υὑπὰθ 

ἀεοίτπι ἀΐδδοῖναι., ἃ τορο νϑπυπάδγὶ [υθοῖιγ 

ὑπ οὐ) ΘΟηἾΐυρα, ἃ 4141 ρδίογ ᾿ἰθογογυπη ποῦ- 

ΒυΠ]ογαπι δίπηυ! οὐπὶ [18 εἴδοιυ5 6ϑί. Αββϑψιὶ 
633 δυΐοηι αιϊά ἴῃ γοθιι8. ινϑ ἰπι6} σοι οοπι- 

Ῥγδεπάἀυμίυγ, ράίθγ, δἱ πηϑίθγ, δὲ ΠΠθογί δἰ φπιἤοθηι, 

0 6ϑὲ ρδγῶ πιδαϊοο}}8; αυϊάπδη) δυίθπι ἰὰᾳ τανογὰ 

5 δ] να], θθὺβ πογογίε ; οἱ πὰπι ταὶ μυὐὰ8 ποιξΐδιι 

μ0}}}8 ἸΑγρί (8. 5'1, "60 η6., ἰυάδχ δβῖο φυὶΐ ροιογίξ. 
γδγυμ ἢἱ πορΐ5 ϑιηϊ 5ΌΡ6Γ 06 ἰ060 βεπβὺβ, ψυοι 
αυδπιδἀπιδυπι δογυδαὶθπι ἢΠἰὰ 485 βυγβαηι οβϑὶ, 
ῬΔ0]ΐ ἸηΔΙῈΓ 681 "5, ἰρβίαϑψυς 5ἰιη  ΠΠππὶ; ἰιὰ δὰ πιᾶ- 
(γῖ5. δογυβα θη Ἔχθηιρ πὶ, ρΓΟροΓ ΟΠ βογναίλ, δ]0- 
Τατὶ ΠηΔΙΟΓ εϑί ϑύθῃ6, νειν φγαιία,  εγριΐ, ναὶ ϑ,- 
ἄοῃ, γεὶ αυδγυιποιπηθα ἀγθϊαπι ποιεΐπα ἴῃ οι }- 

Ρίαγί8 Θχϑίαηί. θοϊπάδ αιοπιδήπιοάιπι δεγυβαίθηι 

δΡοηδᾶ 6ϑὲ, οὔγηδῖα Υἷγο δὺ0 ΕἸιγδίο 6; ἴα οἱ 1118 

ορεϊπηδίυ πὶ ΟΠ Ὁ] ΟΓὰ ΠῚ πιϑίγαο8., 4υΐθ8 δχ βου 0 

οἰ ἰρογαοί, αιιδϑὶ ὑχόγαβ Υεὶ βροηδβῶ ϑυηΐ, Βὲ 
φυειπδἀπηοάμπι [1] )6γὶ φυ πὶ δυπὶ δογιβα! πὶ υδδὶ 
πηαίγὶ8, εἰ (ἢ γῖδιὶ ηιιδδὶ ραιγὶβ ; [8 οἱ προγὶ φυϊάδιι 

51 ϑγεηὸβ, εἱ Μεπιρίιθοβ, εἰ Τγγί, οἱ δἰδοηὶς, 
δογιπιᾳαα 4υἱ {Πάνυ πὶ ργωίεοι! σοπβίϊιαι! κυηι. ΕοΡ- 

(2886 ΘΓ60 δἱ πη08 || 6 [4] Θπίογιη πηυϊογαπ ἀε}}}- 

1ογ δά γοβρὸπὶ ἀδαυοῖι!5. ἀχόγοῖῃ ἰδ δὲ εἰ [ἴθ 6 γοβ, υἱ 

αἰχίμηι8, αῦϑ8 ρεϊπηυπὶ γεηυηἀαγὶ γὸχ ᾿5811, Ποοηθη 

οἱ φυδουηᾳυε ροϑϑί δ δὶ; ροβίγοιιο γ6γῸ πιίϑογαίυ 8 

ουπὶ ἀἰϊπιϊδιῖ, δἱ ἰοίο ἀδθίίο ᾿ἰθαγιιὰ ργββιι ει, [ὰ- 

(υτγὶ ποι) ἰπβοίι8, 86ἃ υἱ φιοά δοίυμν 6δὶ ἀϊβοογαπηι, 

τὰ δυπὶ 64 886 βογίριυι 658ι. Θυϊσι4α6 ἐγροὸ υχο- 

ΥΚΤΌϑ ΙΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ἰάδεῖ ἴῃ ἰριο  φ ἘΠ θα5. ραίγαπι, οἱ πιδίγεπν, εἰ ἢ]1ο8. ϑίουϊ δηΐπὶ ϑογιβα!απὶ αυδ8 ΒΌΤΒΌΠΙ αὐΐ, Ρδυ}] οἱ 
γρσρήθδς τὐρτθμα οἷ, Ἷ τρϑίον δϑί αυογυπιύόαπι αυϊάθιπ ϑὅγοηο πἔργριΐ, νεὶ Μ πιρ 8, ΔΙ ἴογυπὶ δυίθιῃ 
Τγρὰβ οἱ ϑίάοη, εἱ οἰίογο οἰνί(δι68 φυζ ποι ἐδ ίδ Βυηι ἰῃ ϑοτγίρίαγί8 βοηίίαπι ἱπιρίλγαπι. ΕἸ βίοις δογυ» 
βϑϊθπι βροπβὰ δϑὶ ογπᾶϊδ Υἷἵγὸ 50 (ἢ γίβίο, [6 δἰ {Π|Ππ πιδῖγοβ Ὑἱγογυπι ψυογυπιάαιη Ροϑδιἀθηιίαπι ἐ85 
εοηΐυξεβ βυηΐ, γϑὶ βροηβᾶβ, ΕΠ δου! βυμὶ αυϊάαπι {]1] δοριιβα!επι αι δδὶ πηϑιγὶ8, οἱ Ομ τίσι} φυδϑὶ ρα 5, βἷς 
δυιιῖ αυϊάδπν ΘΠ} Θγδιθ8., γεὶ Μομρ]ἰἀϊ5, γεὶ Τγγὶ, γδὶ δίἀοπὶβ, οἱ ργδρυβίογυ πὶ δἷβ μγμοῖμιπι αυδβὶ 
νϑίγιιαι. Εἰ (ογβίιδπ᾿ οἱ ἰδία ἅμ}5 4υἱ οὐϊδίυ8 Θ5ὲ Βοπιὶη! γορὶ, μαἰνοί ὑχόγθηὶ, δὲ {{Π|08, 4008 ργίμμ απ 
φυίΐδεπι {581} τὸχ σεπυπάδτὶ : ροβίθα δυίεπι τηϊδαγίυβ αἰπι}5ϊ1 εἰ οὐνηθ ἀδθίλαμ πὸπ ἰρηουϑηδ [αΐαγα, βεὰ 
υἱ ποβ εἰδολπιυβ αιοὶ δοίυπι 6δι. ὕμυδαυϊδημὸ Ἔγρὸ μανθιηεΐαπι, βοουπάυπι αυοι ἀἰχίπηιβ, ἀχόγαηι, γοὶ 
βροπβᾶιῃ, δὺϊ ΠΠ105, ἀδίαγιι8 ἐδὶ γϑι!οηθει Ομ νΟΠΘΕΙ: τὰχ ρομθγὸ γϑιϊοπεπι, εἰεὶ ἴῃ ἰ}}{{0 Ροιοπ ας: τδιίο- 
πὶ οδίδιι δεῖ. Ὀπυδβηυίϑαιιθ. δΐπι δόγιῖ Βαθεῖ οἱ ἀθθ!υΓῈ8., απ8ϑ1 ῬΓΙΠΟΘμ5. δ] ου}5 νοὶ ϑγθηθϑ, γε] 
Μοιηρ μα 5, νοὶ Τγτί, νοὶ δἰ ἀοπίβ, νοὶ δἰ !ου)8 μι) υϑπιοῦϊ. ἰδί6 δγξο ἀὐιηΐβδι5 6βὶ, οἱ ἱπάυ! ρθη απ ἐοη88- 
ουΐα8 οχίθηβ ἃ ταῦθ, « ἱπυδπὶξ ὑμὰπι ἀ6 Οὐη8εγν 8 815 αὐ] ἀδυθθαῖ οἱ ἀδπαγίοβ οἐπίυηι, εἰ εὔυοαθαι θὰπὰ 
ἠΐϊοθῃβ : Ποίε βὶ υϊά ἀεθδβ. » Ι460, υυΐιγογ, οἴοοαυδι εὐπὶ, φυομΐδιι ἃ γεβα δχίδγαι ἢ πες εμΐιῃ οοοῦ- 

τοὶ οοϑηβογναπὶ 501, ηἰδὶ Ἔχοθβϑιβϑαὶ ἃ Γοζό. Αὐϊυς συμ δί ἀθ ἃ 50} Π|αῖοπὶ δορί, φυοπίλιη δογνὰ8 

ηὐΐδαπι πιοϊίογυπι ἰα]διίογιπι ἀθ τοῦ, ργυοί θη5 ΔἀυγΑν το 415] γοροπὶ, 41] δοοερθγδὶ τορηιπι, οἱ 
γεπογαὶ δά γαϊϊόοηοπὶ ροπδιάδηι. ()υἱ Δαίΐθιη ΘΘι αι} ἀξῃαγίο5 ἀευεραί, Ρτγοοίθι5. πθὴ ἈάΟΓΑΥΙΙ, 86 τορβᾶνϊ! 
φομβαγνατῃ ἀΐοοηδ: « α(οπθδιη Νὰ θ6. ἢ πιὸ, δὲ ὉΠ}}}8 τοδάδπι {ἰ0].» Εἰ τὰχ αυϊάδιη τι βεγίιι8 εἰπεῖ 
δυπὶ οὐηὶ ἀδυΐιο υμίνεγϑο : ἰδία δυΐίδιη π66 πιίδατθιὶ ὐυϊαΐ! 8110 οοηβογνο. Ἐπὶ 6 φυϊάδιη οἱ ρεϊυδαυδπι 
ἀϊπἑῖογοί, μοι ταἰβὶς ἦτ σλγοογοπὶ ἀδυϊογθιῃ [Δ] ΘΙ ΟΓῸ ΠῚ ΒΝ] οὐ απὶ ; 506 851 ἐὰπὶ νϑππααγὶ, δἰ Ὀχ το πὶ, 

εἰ 8|105. 6͵ι5, οἱ γάμἱ ἀδθίϊυπι : ἰδι6. δυίθιι να 68 ἴῃ φΑγοῦν οι τμἰδῖς ΟΟμδθένααι, ἀοπθὸ γϑάδεγεὶ φυρὰ 

δ ΜΑΙ, χνηι, 25, 24. 8 (8]. ιν, 96. "6 ρος, ΧχΙ, 2. 

(24) Παύλου. Οοιεχ Ἀεξίυδ, πάντων, πια!θ. 
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γϑ πὶ ΠΔ]Π}οἱ οἱ ΠΙθῈγοβ,, τ ἐγϑϊμυπ 68. ἃ ΠΟὈΪ5., Γᾶ - Α χαὶ ὑποστρέψας " καὶ ἕκαστος αὐτῶν ἔχει, ὡς ἄρχων 
ἴοποπι το ἀθῖ, οἰ πῇ ΓΕβΡΊΟ ΔΟΟΘΡΙΟ ΓΘΥΘΓΒΙΒ ΓΟχ τὰ- τινὸς Σοήνης, ἢ Μέμφεως, ἢ Τύρου, ἢ Σιδῶνος, ἢ 
τἰοπαπὶ γοροί{γὺ5 νοηογὶί. Εἰ ἀεὈίιογθβ οἐΐαπι ἢἃ- τινος παραπλησίου, χαὶ τοὺς ὀφειλέτας. Οὗτος ἀποὶν- 
οι υπυδαυΐδαια [Ποτὰπὶ, σεὶυΐ ϑγεποβ δ]ου)υ8 θεὶς, χαὶ συγχωρηθεὶς πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν, ἐξελϑὼν 
ῬΗΠΟΟρΒ,, 80} Μεοιηρίιθοθ,, Τγγίνθ, νϑὶ δ᾽ ἀοπὶβ, ἃὺ: ἀπὸ τοῦ βασιλέως, « εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐ- 
ὉΓΌΙ5 Δ|1Ου}}}8. Πα} ϑπιοα], [5 ἀγρὸ ἀϊπιϊββυβ, οἱ τοῦ, » χαὶ τὰ ἑξῆς" χαὶ διὰ τοῦτο, οἶμαι, ἔπνιγεν, 
οἰδηὶ ἀδυΐ9 Δρβοίαιυ5, ἃ ΓαβῈ ὀχίθηβ, ε ἱπυεηὶϊς ἐπείπερ ἦν ἐξελθὼν ἀπὸ τοῦ βασιλέως " οὐχ ἂν γὰρ 
ἀαιη} ἀδ ΘΟΠΒΘΓΥΪ5 5115 κ΄,» οἱ οδίδγα ; δὲ ργορίθγ-ὀἨ μὴ ἐξελθὼν ἔπνιγε τὸν σύνδουλον αὑτοῦ. Εἶτα παρα- 
68, ΟΡίποῦ, οὑπὶ δηρουδὶ αυοά ἃ Γαβα δχίγοῖ, ποὺ τήρε! τὴν ἀχρίδειαν τῆς Γραφῆς, ὅπως ὁ μὲν πεσὼν 
Δηχ 5861 ΘΗ ΠῚ ΘΟΉΒΘΓΨῸΠῚ δ0}ΠῚ, Πἰδὶ ἰπά6 οχίϊσβεί. προσεχύνει " ὁ δὲ πεσὼν οὐ προσεχύνει, ἀλλὰ παρ- 
Βεΐπά6 νοιῸ ϑογίρίυγο δχδοίδηι αἰ ροπιίαπι Οὔβογνα, εχάλει" χαὶ ὁ μὲν βασιλεὺς σπλαγχνισθεὶς ἀπέλυπεν 
4υοᾷυδ πιοάο οὐπὶ ργοοϊ ἀϊ85δῖ, Δἀογαγοί ; ῃΐς δυϊοπὶ αὐτὸν, καὶ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἀφῆχεν αὐτῷ" ὁ δὲ δοῦ- 

εὐπὶ ῥγοοίἀϊ58θῖ, πὸπ δάἀονανογίϊ, βεά 5.3, οὐβδὸ-ὀ λος οὐδὲ ἐλεῆσαι ἠθέλησε τὸν σύνδουλον αὑτοῦ " χἀ- 

εγάνογίί ; φυοπιοάο Δυίαπὶ ΓῸχ πιϊβεγαίι8 δυβοϊνοτὶι χεῖνος μὲν πρὸ τῆς ἀφέσεως ἐχέλευσεν αὐτὸν πρα- 
Θπ|, εἰ Οἴηηθ δἰϊοπαπι 885 δἱ γαπιβεσίί : βογνῃβ8 θῆναι, καὶ τὰ αὐτοῦ " ὁ δὲ συγχωρηθεὶς ἔθαλεν αὐτὸν 

ϑυ6πὶ Π60 ΘΟΠΒΟΓΝΌΠῚ 81.Π| ΠΙΒοΓΑΓὶ γ ]μογῖ! ; οἱ ἰ5 Β εἰς τὴν φυλαχήν. Καὶ πρόσχες, ὅτι οἱ σύνδουλοι οὐ 
αυϊάοπι γεπαϊ ουπὶ, 6) ι8ι6 Βοπᾶ [ι55οῦὶῖ, ἃη16- διέθαλον, ἣ εἰρήκασιν, ἀλλὰ διεσάφησαν, καὶ ὅτι τὸ, 
4ιᾶπὶ αἰπιϊδίβϑει; 1116 ἀυἱαπὶ οὐ φγαιία ἰδοία δδί, ε πονηρὲ ν οὐχ εἶπε χατ᾽ ἀρχὰς περὶ τῶν χρημάτων, 
οὐ ἴῃ σΆΓΟΘΓΘΙῺ ἱπιροφογῖ!. Εἰ ποία ΘΟΠΘΟΓΥΟΘ ΠῸ) ἀλλ᾽ ἐτήρησεν ὕστερον περὶ τοῦ συνδούλου. Ἴδε δὲ 

Οδιυπιΐδίοθ 6556, π6ὺ ἀϊχ[556,, 5644 ἈΡΘΓυΪβ56., πθὺ καὶ τὸ μέτριον τοῦ βασιλέως " οὐχ εἶπε " « Προσεχύ- 
ΡΓΟΡΙΟΓ Ροουπίδιη ἰμ 0 ἀϊχῖθ56 : ε« Νοάυδῃι; » βδοὰ νησάς μοι, » ἀλλά" ε Παρεχάλεσάς με, ν χαὶ οὐχέτι 

[4 διά “πὸ πὶ ΡΓΌΡΙΟΓ σΟμβογυυὴ ταβαγνᾶβ86. Βεργὶα αὐτὸν πραθῆναι, χαὶ τὰ αὐτοῦ, ἀλλὰ ε παρέδωχε τοῖς 
δυῖοπ) πιοἀογϑιίομθπὶ δηϊπιδάνογίε ; πο αἰχὶὶ 116: βασανισταῖς ν τὸ χεῖρον διὰ τὴν πονηρίαν. Τίνες δ᾽ 

« Αὐογηϑὲϊ π|Ὲ; » 8684 : « Βοραδι, πι|8 "5,.» πθῸ δὺπὶ ἂν εἶεν οὗτοι ἣ οἱ ἐπὶ τῶν χολάσεωιν τεταγμένοι; 
Δηιρ υ5, ἰρδίυϑᾳας [Δου] 4165 νοπυπάαρὶ [υ8911; δε] ἽΑμα δὲ πρόσχες διὰ τοὺς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων χρωμέ- 

4υοὼ ρε)ι8 651, ργορίου. ἰρβίυ8 ποαυψιίαπι « ἰγδάϊάϊ νοὺς (28) τῇ παραθδολῇ, ὅτι, εἴπερ κατηγοροῦσι τοῦ 

δαπὶ ΙογίογΊ 5 "6. ν Ουΐπᾶπι ἀυίαπὶ ἢ 5ἰπί, ργϑ- δημιουργοῦ, ὡς ὀργίλου, διὰ τὰ ἐμφαίνοντα ὀργὴν 
τογαυᾶπὶ 1ἱ αυΐθυ5 βυρριϊοίογιιπι ουγα ἀδιηδπάδια θεοῦ ῥήματα ἐχρῆν αὐτοὺς καὶ τοῦ βασιλέως τούτου 

657 δ᾽πι0] δἰἰδιι ργΓΟρΡΙΘΓ [μογοιΪ 05 Θαπὶ ἀϑῦγραι- κατηγορεῖν, ἐπείπερ ὀργισθεὶς παρέδωχε τὸν ὀφειλέ- 

(05 μᾶνΑθοἶλπι, ποίᾳ ἀσθυΐδβα 1105 ῃὰπς ἀυοᾷι86 τὴν τοῖς βασανισταῖς. "Ἔτι δὲ λεχτέον τοῖς μὴ βουλο' 

τόρθηὶ οὐἸπλϊμαγὶ,, αυοά ᾿γαῖυ5 ἀθθ  ογοπ ἰογίογθι5 Ο μένοις παραδίδοσθαί τινα ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ τοῖς βασα- 

ἀγδυϊἀογῖι, δὶ ορίδοοπι ἰἀπαυλπι ἰγδσυπάμπι, ργορίοῦ,. νισταῖς, ὅτι, Διηγήσασθε ἡμῖν, ὦ οὗτοι, τίς ὁ βασι- 

γόγθὰ 408: ἰγᾶπι θεαὶ βἰχηϊποληὶ, τοργεβεπάυηι. Ργα- λεὺς ὁ παραδιδοὺς τὸν πονηρὸν δοῦλον τοῖς βασανι- 
ἰογδᾶ νϑγὸ ἰΐ8 ἀἰοδπάμπι 65. χυΐ ποὴ φυοπιαυᾶπι α σταῖς. Ηροσεχέτωσαν δὲ καὶ τῷ " «ε Οὕτως οὖν ποιή" 
2θδυ τογιουΐθυ5 ἰγδάϊ νοίαμε : δυβ νο8, φυΐηδ) τὸὼχ σεῖι χαὶ ὑμῖν ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος " ν τοῖς αὑτοῖς 

1π|6 δὶ. ψυὶ βαγνυπι πϑάυδην ἰογιοτί θυ ἰγαάΐι, ἅμ6-. δὲ ἔτι μᾶλλον λεχθείη ἂν τὰ ἐν τῇ τῶν δέχα μνῶν 

εἶτα. Ουΐῃ οἱ δά "Πυἀ δἰιδμάαι! : « 8[ς οἱ ῬϑιῈΓ πιοὰβ παραθολῇ, ὅτι ὁ ἀγαθοῦ Θεοῦ Υἱὸς εἶπε᾽ « [δὴν 
σαϊοβιὶθ [οἰοὶ νοθὶβ ὅθ: » ὑδὶ μΐ8 ἰΐδηιν δὰ ἀΐεϑιι- τοὺς ἐχθρούς μου ἐχείνους τοὺς μὴ θελήσαντάς 

τὰν ροί᾽υ5 4υ5 ἴῃ ἀδοοπὶ πὴϊ ΑΓ πὶ ΡΑΓΆΡΟΪΆ Πα θ6η-. με, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ συμπέρασμα μέντοι τῆς πᾶ- 
ἴυγ, εἰ ἃ θεῖ Βοιὶ ΕἼΠΟ ργοιυπίίαια δυηὶ, : ε 76- ραθολῆς καὶ τοῖς ἀπλουστέροις ἁρμόζει " πάντες γὰρ 

Τυπιίδιηο ᾿πἐ πιΐο08. ΠΠ605 ἷ|105 41] μοϊυοῆιηι δι.» ἅμα διδασχόμεθα πείσεσθαι οἱ ἄφεσιν ἁμαρτημά- 

οἱ οἰίοια. Οδγία ραγδθο αὶ ὁΟΩΟΙ 510 δἰ αρ!ϊοἰονυυ8 των εἰληφότες, καὶ μὴ συγχωροῦντες τοῖς ἀδελφοΐξν 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀοθεῦαι. ϑυηὶ δυΐθπν εἰ ΘΟπβοῦυΐ φυϊάδπι 6}118 ἡ] ᾿πάυ]σοηιἴαπι 6ϑ[ σοπβθουῖα5 ΔΘ οταπι πηυ]ογυπὶ ; 4ὺ] 
νἱἀδηιἐβ 5 [Δο(8 51 ἃ 56ΓΎ0 ἱἐπηηιϊβογίοογς, μΔθ ΘΠ 165 νἱ θοαὶ πηι θυ] ογα πὶ δἰ μη δ πὶ γερῖβ, οομ Π- 

βίδιὶ βιιηΐ γϑὶἀθ βιρον αἴπη 40} οαηία πὶ ἀθθαθαι ἀομ αν 08, οἱ ἴπ σΆΓοδ θη [Π6 81 πηΐϑϑυ8 " οἱ γΟομ(ε5 70 αΓὸ 
Πλΐδϑυ πὶ ἰπ ΘΑΓΘΕΓαΠι, ΘΙ γγανογυηῖ ἀοπηῖ0 4υς ἀοτληι δοῖ, Εἰ νἱὰ8 αι θη 6ϑι βογίρίυπι, ἀδιγάχογυηὶ, 
γοὶ ἀϊχογυηΐῖ, βοά οπαγγανθγιηῖ. Εἰ τπῸ γυσδη8 οὐἹὴ ἀΟΙΉΪΠι158 6}115. ἀἰχὶ! οἱ φιιοὰά ποι ἠἰχογδί ργίυδν, οἰἐμ} 

δμἶν μΐτι8. δἱ πἰβουΐουῦβ ΤῸχ, ἤθη αἶχὶϊ ἴῃ ῬΓΪΠῚ5. 51} εἱ ουαῖο φυδ5] (ἐμ ἰιοτὶ ἰ]δινογαην πα] ογαπι : 56{1Ὲ 
ποι υδπὶ οἱ πη8]}6 : 06 ΘΗ Ἷ ἢ) ΓΘΘΘγν αν, τ πο ἦ6 ΡΘΟΙ 8, 8611 6 ΘΟΠΒΕΓΥΟ ἴῃ σΑΓΡΕΓΘΠῚ Πιΐ850 ἀπ: 
Τανο δυίεπὶ οἱ ἱπιργορονανίε οἱ ἀδ ἱπάν!ροητία ἀοἰογυιη ἀθηϑία ργοριον μοι ἰθη δῶν. ΥἸ46 δι ῖοπὶ οἱ μυπη» 
ἰλίεπι γορὶβ, φυοηίλη αἰ ᾳφυϊάεπι (εοὶι ἀδἶ τον ἃ] ΕΠ  ΟΓΆ ΠῚ ΝΜ] ΠΟΙ Ι,, ]16 Δαίοπὶ ποιῃΐηαί γεχ. ΠΌΤΩΙ 

ἐπἰπὶ ἤ]6 ργοοϊάθηβ δάογανίς οἰπῃ ἀΐοοηβ, ἀοηηΐπιι5. ἁυίοιη οὗυ8. εἰ ΓῸχ γοῦδη8 δὐπὶ ΠΟῸ αἰχίι : 4 θμὲ 

ἀδθίειπι ἀϊηνδὶ 10} ν αυοηΐαπι δἀογαβιὶ τῆς, 86, « αιοηΐαμ τυρᾶϑι! "6. Εἰ ἰγαῖι5 ἰγϑάϊ 1: δυτη ἸΟΓΊΟΓΙΓ 
νυβ, ἀυποο γϑϑάδγοῖ οἴὴμα ἀδυϊίαηῃν. » Εἰ [απὶ ἢ [5511 ἐα νου πάαγὶ,, οἱ ἀχόγθιῃ οἦι8, οἱ {Π|05 6,0, 

"Ἱ ΜδιΠν. χυ, 28. 6510. δῶ. “Ὁ ἰδ]4. 54. 50 ᾿0]4. ὅδ. δ' Πὰς. χιχ, 97. 

(25) Τοὺς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων γρωμένους, οἷο, οδμ) {προπίο5. Ηυετιῦθ. 
Μαγοίομλβ,, δἰοϑὰς ορ᾿ἰςεμι ἰνασυάαμ εἰ [ογ0- 
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πὰ τοῦ συγχωρηθέντος, χαὶ μὴ συγγωρήσαντος τῷ Α οἰΐαπι οοηρσγυῖΐ!; φυϊοιηαιδ δαΐπὶ Ῥδοοδίογιπ) τ 
δούλῳ. το βϑοη 61} ΓΘΟΘΡΙ πΙ8, πὲς δδιὴ ἔγαιγὶ 5 οοηςοαϊ- 
ονυ5, ἐδδ πὶ ΠΟΘ ρΘΓΡΘΒΒΌΓΟΘ ἸΟΓῈ ἀοοἐΠΙῸΓ, δ6 {Π πὶ 4υΐ φγαιίδπι δἰ] (Δοίδπι θογνὸ παφανῖϊ. 

« Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 

τούτους, ν Ὁ ἕἔχαστον τῶν προχειμένων προδλημά- 
τῶν ἐντελῶς διεξιὼν, ὡς μηδὲν αὐτῶν ἐνδεὲς χαταλι- 

πεῖν, οὗτος τελεῖ τοὺς ἑαυτοῦ λόγους. θαρσαλεώτερον 

δ᾽ ἄν τις ἀποφανεῖται περὶ τούτου προσέχων ἐπιμε- 
λέστερον πάσῃ ἀναγνώσει Παλαιᾶς χαὶ Καινῆς Δια- 
θήχης" ἐὰν γὰρ ἐπὶ μηδενὸς ἦ τεταγμένον τὸ, ε Ἐτέ- 
λεσε τοὺς λόγους τούτους,» ἣ Μωῦσέως, ἢ τινος τῶν 
προφητῶν, ἀλλ᾽ ἣ μόνου τοῦ Ἰησοῦ, τότε τολμήσας 
ἄν τις εἴποι, ὅτι μόνους (26) ἐτέλεσε τοὺς λόγους ὁ 

14. « Ει [(Δοίυ πῇ 65. ουπὶ οΟηδυπηηδ8δοὶ 7οβὺβ 
ΒΟΡΙΏΟΠ68. ἰβίοβ "". » Ουἱ ὑπαπιαυϑιηᾳυς ηυφδιϊο- 

Π6ΠῚ ρῥγοροϑίίδπι ρμίαμα δα βϑογί!, ἰϊᾶ τὰ πὲ Π}} ἱπίἃ- 

οἰππι ἱποχρἰοδἰυπιᾳυα τα παυλι, 15 6.3.5. ΒΟΥ ηο πος 

8105 ΟΟΠΘΌΠΙΠ]ϑι. ΕΔ Δυίεπὶ ἀδ τὰ οι επεῖα8 ργο- 

πυμιϊανογὶ!, 4υΐ ἴῃ οιογίβ οἱ Νουΐ Τεβίδπιθηιὶ 
Ἰϑειίοπεπι ἀἰΠ ροπίϊα8 ἐπουπηθνοῖ; ἢδπὶ δἰ ἢ0}}}, π6- 
4υ6 Μογδὶ, πδηυδ ργορμείδγυμη ουΐᾳυαπι, 564 βοΐ 

δεδὺ δἰιγί δυΐαπι 65. ᾿ΠΠμἀ : « Οοπδαπιπᾶνῖ! βογηο- 
ΠΕῈΒ ἰδῖο5 5, » (πὶ διάδοιοι δΠΠγπηαυθεὶ! δ] 4υ 8 

Ἰησοῦς, ὁ ἐλθὼν τέλος ἐπιθεῖναι τοῖς πράγμασι, καὶ Β ὕππὶ δ650πι ΒΟΓΙΏΟΠ65 ΘΟΠΒΙΙΠητη8556, 4υἱ Δἀ ἤηρι 
πληρῶσαι τὸ ἐνδεὲς τοῦ νόμου, διὰ τοῦ" ε Ἐῤῥέθη 
τοῖς ἀρχαίοις,» χαὶ τὰ ἑξῆς" χαὶ πάλιν: «Ἵνα πλη- 
ρωθῇ τὰ εἰρημένα διὰ τῶν προφητῶν.» Εἰ δέ που γέ- 
γραπται χαὶ ἐν ἐχείνοις, τότε ἂν ἐξετάζῃ (27) καὶ 

τελεσθέντας ὑπ᾽ ἐχείνων λόγους τελεσθεῖσιν ὑπὸ τοῦ 

Σωτῆρος, ἵνα εὕρῃ τὴν διαφορὰν αὐτῶν πρὸς ἀλλή- 
λους. Καίτοιγε χἀχεῖ ζητηθείη ἂν, εἰ ἐπὶ τῶν χατὰ 
χρηματισμὸν λεγομένων χεῖται τὸ, « ἐτέλεσεν,» ἢ 
ἐπὶ τῶν Μωῦϊσέως ἢ τινος τῶν προφητῶν εἰρημέ- 
νῶν (38), ἢ ἐπὶ συναμφοτέρων' ἡ γὰρ ἐπιμελὴς τή- 
ρησις μέγιστα ἂν ὑποδάλλοι νοήματα τοῖς ἐπισταμέ- 
νοις « πνευματιχὰ πνευματιχοῖς συγχρίνειν,» καὶ διὰ 
τοῦτο « λαλοῦσιν οὐχ ἐν διδαχτοῖς ἀνθρωπίνης σο- 

φίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδαχτοῖς πνεύματος. ν Αλλος δ᾽ 

γθθυδ ἱπιροποπάνππι, οἱ δά γϑβαγοίδπάυπι Ἰορὶβ (6- 
[δοίυπὶ νοηἰί, αἱ ἰπά6 ἀΐβοογα δϑὲ : « θεία δβὶ 8ῃ- 
παυΐδβ δη,.ν οἱ γεϊϊψυ; οἱ τυγϑυβ: « ὕι ἱπιρ!οδηίυτ 
αυι ἀἰοία δυμῖ ΡῈΓ ῥγορ!ιοίαϑ ὅδ, » Ουοά δὶ αἰϊουὶ 
ἴῃ 115 14. βογίριυπι δχβίδϊ, ςοϑῃβιιπιπιαιοβ δ 115 βδγ- 
ΠΠΟΠ68. ΟὈΙ ΘΟΠΒΟΙΠηδιΪ8 ἃ δόδυ 5ογηιοηΐ 5 ο0ι- 
ἴεν, αὐ δογαπι ἀἰβογ πίθη τορογῖας 6, Ουϊηΐιηο οἱ 
Πὲς εἰἶδπι φυτοῦὶ ροβϑὶὶ., 311 ἴῃ γϑθι8 αι85 ΡῈ ογὰ- 
ουϊυπὶ ργο δι δυηΐ, νοχ ᾿114, « σοηδυηηδυὶ, » νοὶ] 
Ῥτυ ΜΟΥ66, γε] μγὸ δἰΐψιο δχ ργορίιδιῖὶβ, ναὶ ΡΙῸ 
υἱγίπαυα Δ ἡ ἱιὰ 5[ι : ἀ Πρ 6π8 δίᾳυίΐάοπι οὐδαγνδίϊο 
δ }1πν6 5. 115 οορ Δι[ΟΠ68 50 Ὀπιἰπἰβεγα ῖ!, φαΐ « 5ρὶ- 
Τί τ} Πἰν8 Βρί γί 8118 ΘΟπιράγαγα δ᾽.» δοίης, οἱ ῥγο. 
Ρίεγθᾶ ε ἰΙοφυυμίυγ πο ἴῃ ἀοοιίβ ᾿ΜΏΔΠ88 ΒΔρί θη ἴα 

ἄν τις περιεργότερον τοῦ, « ἐτέλεσεν, » ἀχούων, τε- Ὁ γ6}}υ5, 564 ἴῃ ἀοοιτίμα ερίγίίυ5. » Αἱ αἰΐι5 αυΐϊβρίδιι 
ταγμένου ἐπὶ τῶν μυστιχωτέρων, χαθὺ ὁ μέν τις 

παρέδωχε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια χαὶ τελετὰς οὐχ 
ἐπαινετῶς" ὁ δέ τις μυστήρια Θεοῦ τοῖς ἀξίοις, καὶ 

ἀνάλογον τυῖς τοιούτοις μυστηρίοις τελετὰς, εἴποι, 
ὅτι τελετὴν ἐποίησε μυῆσας αὐτοὺς, δι’ ἂν τελετὴν 
ἀνεφάνησαν οἱ λόγοι δυνατοὶ, ὡς κηρυχθῆναι τὸ Εὐαγ- 

γέλιον Ἰησοῦ ἐν ὅλῳ τῷ χόσμῳ, χαὶ χρατῆσαι διὰ 
τὴν θείαν τελετὴν πάσης ψυχῆς, ἣν ἕλχει ὁ Πατὴρ 
πρὸς τὸν Υἱὸν κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος" 
« Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς μὲ, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμ- 
ψας με ἑλχύσῃ αὐτόν.» Διὰ τοῦτο δὲ χαὶ ὁ λόγος τῶν 
χάριτι Θεοῦ πρεσδευόντων τὸ Εὐαγγέλιον, χαὶ τὸ χή- 
ρυγμα αὐτῶν, «οὐχ ἐν πειθοῖ σοφίας γέγονε λό- 

γων 429), ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος δυνάμεως,» 

οἷς ἐτελέσθησχνοϊλόγοιτοῦ Ἰησοῦ τῆς διδασκαλίας. 
Καὶ σὺ μὲν οὖν τηρήσεις ὁσάχις εἴρηται τὸ, « ἐτέ- 

λεσε,» χαὶ ἐπὶ τίσι" λήψῃ δὲ παράδειγμα τὸ ἐπὶ τοῖς 

μακχαρ!ισμοῖς, καὶ ὅλῃ τῇ διδασχαλίᾳ λελεγμένοις (20), 

οἷς ἐπιφέρεται" « Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰη- 

πιϑ)οντεπν Δ] 6 π8. Αἰ οηιίδπὶ ἱπιογργείδηφ νοοὶ 
Ινυὶς (ἐτέλεσεν) « ΘΟηΒιΠΙΠΔΤΥΪ , » 4υθ τοθυβ ἰΐὰ 
δἰ ῃ Πα ηἀ 8 ἀϑυγραίυγ, φυὶ ῈΒ ἰμδδὶ πιδ]ι5 ηγδ.6- 
τία αι, )υχίδ αιιοά ἰδ τιγϑίει ἃ δἱ τϑλετὰς (Ἰηἰεἰ8ι10165} 
Π0η Δι} ΠΡ δα ι8. 513 ἐγδϑ 586. αἰεϊίυτ; 
1Π6 δυΐοπι ἀἰφηῖβ πιγϑίογία 1λ6ΐ, οἱ ᾿πϑίδγ πιγβίθ- 
γίογυπι τελετὰς (ηἰἰΔι10}65} ; 8, ἰηαᾳυδιῃ,, τε- 
λετὴν (ἰδ 10 16 8}} ἀἰχογῖ! 80 6ὺ [δοίδπι [υΐ55ὸ, 
εὐτῃ 605 58 0Γᾶ ἀοουϊί ; ουι5 ἰπ εἰαιἰοπΐα ὁρ6 56 γπΊο- 
Π68 ΘΠ διηὶ ἐᾷ υἱγίυι ργαάϊ!, οἱ ονδηροιυτα 
3ϑ0 ΡῈΣ συνογβο πη ΟΥθ6 πὶ (ἀδνῖ ΡΓγοημροίαπι, οἱ 
ΡΘΡ ἀἰνίπϑιῃ ᾿π᾽αιθῃ 6 πὶ οπηηθη δἰ πηᾶπὶ οοπιρτα- 
Ἰεπάογί:, αυᾶπὶ Ῥϑίεγ ἐγαὶῖς δὰ ΕΠ υπὶ, )υχίά ἰὰ 
4υοὰ ἃ ϑενναδίογε βογὶμίυπι 65 : « ΝΆ] 5 νεηὶξ δὰ 
πῖθ, δὶ ῬΑ «ψυΐ πιΐδβ᾽6 π|8., ἰγαχογῖ! οὐπῃ ὅδ, » οἱ 
Ἰἀεῖγοο δογυπὶ 56 γπιὸ 4] 80 ργοιηυϊσδηάμι ονδη- 

ψοιίαπι θεἰ φγαιία ἰΘραιὶ δυπί, οἱ ργωάϊοδιϊο ε ἤθὴ 

ἴπ Ρογβιυιδβί θη} θι18 βαρίθηιίς5 γογυβ, βορὰ ἴῃ οβίδια 
βίοιβ βρί γί οἱ υἱγιμ 5 δ᾽,» αὐ ὁο5 [Δοίὰ 6βὶ, δὴ 

ΥΕΤΌδ5 ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αυΐα ρ6}..8 δὰπ| Οροτίαδγαι ρΑ 11, ρΓΟΡΙΟΓ πη} }{.8π} διιδπὶ ἰγαάϊτυπη ἰογίογῖ θα 5, ἀοποο το δγεὶ οπιπο ἀθθίταπὶ 
ἰυγῖυ5 40 οἷἶβ. (υἱ δυΐδπι βυπὶ δι} (Ογίογα8, ΄φυΐ σομδι {1 σα ηΐϊ ΒΌΡΟΥ ρα 853 

"5 Μλιῃ. χιχ, 1, 55 ἰὰ. 1. Κ' Μαιἢ. ν, ὅδ. 
Μ 7]οδη. τἱ, 44. 1 Οοτγ.""ι, ὁ. 

6) Ἡόγους. ἴ,δξ6 μόνος. 
21 εν συνεξυπᾶξ 
48) Εἰρημένων. ἴμερὲ εἰρημένον. 
49) Οὐχ ἐν πειθοῖ σοφίας γέγογε «1όγων. ἴϊὰ 

βοὐά. [ἰ. εἱ 1]... “11 Οὐγ. τ᾽, 4, δὶς. πᾶ θοιυγ : Καὶ ὁ 
λόγος μου, καὶ τὸ χήρυγμά μου οὖχ ἐν πειθοῖς ἀνθρω- 

δὲ Μαγο, χιν, 49, “Ίυς. χχι, 22. 571 Οογ. ᾽η1, 15. 

πίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος χαὶ 
δυν, μεως. Πυετιυϑ. ᾿ 
ἠ᾿ Καὶ δλῃ τῇ διδωσκακίᾳ .ε.1εγμένοις. (0» 

ἐκ Βορίυβ τῷ λῃστῇ διδασχαλίᾳ λελεγμένοις, μῈΓ- 
Ρέγϑηι; ἰοσὸ, χαὶ ὅλῃ τῇ διδασκαλίᾳ λελεγμένον. 
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4805 ΒογπΊθη68 ἀοοίγη ὅδδὺ σοπβυπιπιαίὶ βυπΐῖ. Τὰ 
Υ6γῸ Οὔβογναθῖβ φυοιΐα5, οἱ φυΐθυ8 γϑθι5 βίφι οδη- 

ἀϊᾳ νοχ [{14, ε« δοηϑυπηη)ανυΐί, » 8Δ:}}}}Πυ}1ὦ 6δι. ἔχϑπι- 

Ῥίυπι ΥΘΙῸ ὁχ 60 ἔνδηροι!! ἰοὺ μοῖο8, αἱ «υἱηᾶπι 
βίηι θεδιὶ Ομγίϑι5 δρετγὶϊ, ἰίδαυα ἀοοίε 8 συ: ρτγδ- 

ΟΚΙΟΕΝΙΘ 21 

Α σοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο πάντες οἱ 

ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.» ἀναφέρεται δὲ χαὶ γὺν 
τό" « Ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,» προῦ- 

εχῶς μὲν ἐπὶ τὴν μυστιχωτάτην παραδολὴν, χαβ᾽ 
ἣν «ε ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βα- 

-οθρία ἐγδάϊι; ουἱ δι )πηρίίαν : ε Εἰ (βοΐ 65. οὑπὶ 

"αἰτοῦ βου δυηῖ, οἱ Ῥείγαπι ἱπίογοθαϊ!, 84|108η0}6 

σιλεῖ, ὅστις ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων 

ΘΟΠβαπιπιδεβοί δοδιι8 σογῦα ἴθ, δαἀπηϊγαθαπιις αὑτοῦ,» ἔτι δὲ ταύτης ἀνωτέρω, εἰς τὰ πρὸ αὐτῆς 

τατῦα Βυροῦ ἀσοιγίπα 6)03 “. » Οδ046 γ6γῸ οἱ ργι- ἀναγεγραμμένα. 

ἀνμίοῦ τοίογίυν {Πππ|4 : « Οοηδυμπηπιαυὶ 216808 Β6ΓΠΊΟΙΟΒ ἰδίοϑ, » δὰ Οὐβουγίογοπι δὲ Ἰη8 15 τοσοη δι 

Ρδγδθοϊαπι, ΄υλ « ἀϑϑἰπη δία πι δδὲ γοβηιπ σΟΙοόγυμι ἰνοπιὶ τύφὶ, φυὶ νοϊ ει ται οηοα) ρόπετγε 630 οα 

ΒΟΓΥΪΒ 5:}}8 δ᾽; » ΡΥΓδίογο Υ6ΓῸ οἱ δὰ δὰ 8 8πῖ6 ἐπὶ βεγὶρία βυηὶ, γοίεγιαγ. 

15. Οκίδγιπι 4 σα πὶ ΘΟΠΒυΠπιπιΔ886ὶ 6508 56 ΓΠ)0Ὸ- Πλὴν εὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 

μ68 ἰβίοβ "5, » 4005 ἴῃ ΘΠ οἶγοα Οδρθάγπδυπὶ ἢ λαλήσας αὐτοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ περὶ τὴν Καφαρ- 

Ῥγοιυϊογαι, ἱππῆς 'πά6 πιΐργανῖ!, οἱ υϑὶὶ ἴῃ δυάδα ναοὺμ, τότε μετῆρεν ἐχεῖθεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ τῆς 
ἢ 68, αυΐ Δ1Π ὁγαηὶ δὸ ἴρβὰ Θ} Πα : γϑηΐ! διίοπὶ Ἰουδαίας ὅρια, ἕτερα τυγχάνοντα παρὰ τὴν Γαλι- 

αὐ ϑυάαα: ἤπεδ, ποπ ἰπ πιράΐαπι ἴρβᾶπι τορίοπεπι, λαίαν. Ἦλθε δὲ ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, χαὶ οὐκ 

βδὰ αυδεὶ δὲ δτίγοπια {ΠΠ8 : Πὰς « βδουϑ 8ιπὶ εὐπ ἐπὶ τὰ μέσα, ἀλλ᾽ οἱονεὶ τὰ ἄχρα" ἔνθα ἠκολούθησαν 

τυὐτθαν τπυ] 8 55,» 4υδ8 ἴῃ Πμΐθυβ δυάαι βαπαν, αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, οὺς ἐθεράπευσε παρὰ τοῖς ὁρίκς 
αἰϊγὰ Τογάλποπι ἰπ 4υ0 Ὀαριίϑιηιι5 σοηεγευαίατ. Νο- τῆς Ἰουδαίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα τὸ βά- 

(2015 γϑγὸ ἀϊβογίπηθῃ φυυὰ τὰγ 888 μία χα εἰπιρὶ!-ὀ πτισμα ἐδίδοτο. Τηρήσεις δὲ διαφορὰν ὄχλων ἁπλῶς 
ἀχολουθησάντων, χαὶ Πέτρον, χαὶ τῶν ἄλλων ἀτφέν- 
τῶν πάντα καὶ ἀχολουθησάντων, καὶ Ματθαίου, ὃς 

« ἀναστὰς ἢχολούθησεν αὐτῷ» οὐχ ἀπλῶς ἐχολούθη- 
σεν, ἀλλ᾽ ἀναστάς. Μεγάλη ἡ προσθήχη τὸ, ἀναστάς. 
Εἰσὶν οὖν ἀεὶ οἱ μὲν ὡς ὄχλοι πολλοὶ ἀκολουθοῦντες, 

μῆτε ἀναστάντες, ἵνα ἀχολουθήσωσι, μήτε ἀφέντες 
πάντα τὰ πρότερα" ὀλίγοι δὲ οἱ ἀναστάντες χαὶ οἱ 

Ο ἀχολουθήσαντες, οἷ καὶ χαθεδοῦνται οἱ ἐν τῇ (51) πα- 

λιγγενεσίᾳ ἐπὶ ι6' θρόνους. Πλὴν εἰ βούλεταί τις Ν- 
ραπευθῆναι, ἀχολουθησάτω τῷ Ἰησοῦ. 

4υΐ οπιπίμυ.5 ταὶ οι15 βου βυηΐ, εἰ Μαιιαυπὶ αὶ 

« βύγβοηϑ Βθου 8 δὲ δ; » ΠῸΠ δἰ Πρ  οἴτο τ ἀυΐάθπι 

δεουῖυ5 6δί, βθὰ ροβίαυδπι βυγγαχίί : πιάφηυηι ἰΠυἀ 

6δὲ δαἀαϊαπιοπίιπι ; ροβίαυιδηι βυγγοχῖῖ. ΝΟΠΉΜΐ 

φεγία βιυηῖ, 4εΐ 8θιηρογ Ρ] ΕΓ πιάγιπὶ τὰ ΓΡάΓυπὶ ἷπ- 
δῖΑΓ βοαυυηῖιγ, ποὺ ἰδπίθη ΠΟΠΒΌΓΓΕΧΘΟΓΙΝΐ, υἱ 86- 

αυογοηίυγ, πᾶς ομηηΐδ Ῥγίυβ 84 56 ρεγι θη ἀϊπιὶ- 

δέγυηί; 4 γ6Γ0 ροβία πὶ) βυγγοχογαηὶ, 50 5θου 

δἰπὶ, ορρίἀο ρδυοὶ βιιπί; οἱ ἰϑιὶ φυϊάθπι 'ῃ τοβοπο- 

ΓΆΓΟΠ6 δ0ρ6 Ὁ ἀυοάιυοίπι ἰἤτοποΣ βοίθθιηι δ. ῬΟΓΓῸ 

βὶ 4υΐβ βαπαγί νυἱῖ, 5θδὺπ) βεαυδλίυγ. 

Ῥὲ Ῥδατϊεαὶς εἰ ϑεγὶδὶβ εδηι επίαπίῖδιι : απ Δο- 
πιϊηὶ ἰἰεεαί φμαίἰϑοὶ ἐα σαμδα ἀχογέπι δαπὶ τέριι- 
ἀΐατε. 

Περὶ τῶν πειραζόντων (38) Ἰησοῦν Φαρισαίων 
καὶ Γραμματέων, εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀκποῖλῦ' 
ὅαι τὴν γυγαῖχα αὑτοῦ κατὰ πᾶσαν αἵ 
τίων. 
Μετὰ τοῦτο γέγραπται, ὅτι προσῆλθον αὐτῷ οἱ 

Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν χαὶ λέγοντες" «Εἰ ἔξεστιν 

ἄνθρωπον ἀπολῦσαι τὴν γυναῖχα αὑτοῦ χατὰ πᾶσαν 
αἰτίαν; » Τὸ ἰσυδυναμοῦν ἀνέγραψε χαὶ ὁ Μάρχᾳ 

16. ϑογίριυηι 68. ἀεΐη 6 δοραββὶβθ86 δά ουπὶ Ρ]ἃ- 
Τίδιβοβ, ἰθηϊδηῖο8 δ π], οἱ ἀϊοοηίαβ : « 51] [σοὶ ἢο0- 

τηΐπὶ ἀϊπη γα ὑχόγαπὶ δυ8η) 4υδοιηα4:}8. ΟΣ οΔι- 

88 57», δίῃ!6 αυοασὲ βογίρδὶ: Μάγοὺβ “. Εχ [ἰ8 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

15. « Εἰ [Δοίιπὶ 68. οὔπι οοπβαπιπμδδβοὶ 7651}8 ΒΟΓΙΏΘΠ6Β ἰδίο8, ἰΓΔπδΪ ἰηάθ, οἱ νϑηΐϊ ἴῃ ἢπος δυάδκι,"} 
οἱ τοϊϊψυδ. Νοὴ δά πιράΐαηι δυάξεαπι, 864 δὰ ἢπ88 υἱ ογαὶ δογάδηΐβ ἀϊνίἀθῃβ : 8416 ἰΓἂπ58 {ππππ| φθευ 2 
δι1η1 δἴ1πὶ {γα τυ}1:18, 4005 οἱ βδηδυΐξ ἴῃ ρ815 Πηΐθυ8 δυάδα ἔγαπβ ϑογύδηθηι, υὐὶ μαριΐδπιυπι ἀδυδίυΓ 
Βοπιϊηΐ!ι5. Εἰ (ογϑίίδη ἰάθο ἀϊείίυγ ἀδ ἐυγθ]5 βεφυθπιίθυβ θοπίηυπι δὰ θαριϊδηγη δογάδηίϑ : « Εἰ 5227: 
608 ἰδ]. » γα Θῃΐ ΟΙΏ68. 80 ἱπβτγην ται 5 5ιι:16 δρί γι [Δ] 08. βαϊναμίυγ ἴθ Ὀδριίδιηο. Ουἱ δυϊεδὶ ἢ 
Ζογτύδπα {ποτὶ ὈαριϊΖαι!, 4υΐ 681 ἴῃ πηγβίθγιο ΟΠ γΪδι! ὁχ ἀυοθυ58 [υηιίθιι5 (Δοῖι5. αἰν᾽ πἰιδ115 εἰ ΟἈΓΠΙ5. 
Οονδίάογα δυίΐεπὶ ἀἰΠογθηιτίαπι ταγθάγυπι, ἐἱ Ραῖεὶ φαΐ οἰππΐα το φιδγαι, δὲ βοσυίυβ [πογαὶ ουπι. Τα 
δἰΐπὶ ποι ἀϊχοτυμὶ εἰ φυοά ἀϊχὶ! Ρείγυβ : « Εσο6. πο8 οηιηΐδ το! φυΐπιυβ, οἵ βοουί βαπιι5 ἰδ, φυϊά υἱἱαυς 
δὶς ποθὶβ ἢ» Εἰ ἀδ (υνμὰ απϊάδπὶ βου ρίυπι 68ι : «ε Εἰ δϑουίξ ϑ8 δαμν τυγῖκδ᾽ πη 85.» Μαιενου5 δυὸ 
ἀϊοοθηία θοπιίμπο δἰδὶ : « ϑαφιογὸ π|6. ν "ΟΠ 5Βἰ ΠΙΡ οἷ ΤῸ δον 68,, 864, « βυγβδηβ βοουΐυβ 651. » Μαγῆμ 
δηΐμη δϑί βυγϑογα, οἱ δα βεαυΐ (μεϊβίαπι. Εγρο τυ ἱ αι ἄδην βαφυύηιυν ΟΠ γβίαπι, βίους ἰυγθα 5612 
5"ηΐ, [ΔΠ|61} ΠῸΠ δυγροηίεβ υἱ 86641|4}}ι1᾽, ΠΟῆ 0 ΓΟ] υΘηΐ68. ΟΠλπΐὰ δυ8 ργοργία. Ρδυσὶ βυοί δυΐε 4] 
δυγβθηϊ68 δοαυυπίιν, ο( οἰ ηΐδ τοι! 168. ποτ 

10. « Λορδβδβογιπὶ δυίθηι δι 71 δυι ϑογίθα εἱ Ῥῃδγίβαὶ ἰϑηϊδηίο5. δαπι, οἱ ἀϊοθηΐοβ : 51 Πἰοαὶ Βοιιίαί ἐϊ- 
ὨλἱΠ6 6 ἀχόΓο ΩΣ δυδπι υδοῦμαι8 ὁχ ἐαυδὰ 7» Εγρο δοοθ δι ίαπι οἱ ἰηϊογγυραπίίυπι Ομ γίβιαπι, ογδηί 4υ" 

“9 Μλίιῃ. νυἱι, 28. 4 Μϑιἢ, χνηι, 935. 53 ΜΆΙΉ. χι, 1, οἱ χη, ὅδ. “) ΜλιΝ. χιχ,9, "᾽ Μλιίδ. ΙΖ, 
55 Μδιι}. χισ, 28. ; 0. 66 ἰνὶ..ὅ. Φ Μαᾶγο. χ, 3. 

564 ἱπιρουίεεία, οἱ 6 ςοάΐοθ, υἱ δρραγοῖ, ἰ206Γ0, τὰ 
Οὔδβοίειο ἀδιγμοῖᾶ : 4025 πδς ἰηῃ ςοἀ, ΚΒ. πε 1. γείεπ 
ἰμίεγργ. ἐοιηράγοιι, ἢυετιῦϑ. 

(01) Οἱ ἐν τῇ. Ατιϊου! 5 οἱ νἱάοίιν παρέλκειν. 
(223) Περὶ τῶν πειραζόντων, εις. Πδο οχίγα (0η- 

κοχίυπι δὰ οὐδ οού. ἢ, δα τωι εἰμ ἀι)εοῖα ὁγαμ, 
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Οὐκοῦν τῶν προσιόντων καὶ πυνθανομένων τῷ Ἰη- Α ἰρίίαν φυὶ δὰ δοδυπὶ δοοδάθθδηϊ οἱ ἰπίογγοφδθδηι, 
δωῦ ἦσάν τινες οἵ πειράζοντες ἐπηρώτων αὐτόν' πει-ὀ ΠΟΠΏ]]] οὐπὶ ἰοπιδηΐ οσλυβὰ ἱπίογγοφάθδηὶ : οὐπὶ 

ραξζομένου δὲ τοῦ τηλιχούτου Σωτῆρος ἡμῶν, τὶς ἰρίίυγ ἰλπίι5 1116 ϑδγυδίοῦ ποϑίογ ἰθηϊοίατ, 4υΐβ ἀΐ- 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀγαναχτοίη τεταγμένος εἰς δι- δοϊρυϊογυαι ε}1.8 Διὰ ἀοσοπάμπι), σοηδί {08 στΑΥ ῸΓ 

δασχαλίαν ἐπὶ τῷ πειράζεσθαι ὑπό τινων χαὶ πυν- [ἀγαί, 5] αυᾶπάο ἃ} «Αἰ αυΐθυ5, ποη ἀϊβοοπάϊ βιυάϊον 
θανομένων οὐχ ἐχ φιλομαθείας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ πειρά- δ8εἀ ἰοηιαπαϊ 605 ξταιῖα αυξεδι θη 65 ργοροῃθηίίθυ 

ξεῖν ἐθέλειν ; Πολλὰ δ᾽ ἂν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγαγὼν ἰδηίοίιν 7 ΡΙυγίπα Ψ6ΓΟ δ᾽ιπι! 60] β6η5. Γορογίγα 

εὔροις, ἐν οἷς ἐπείρασαν τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οἱ Φαρι- ἱΠΠ|ς ροιεγί5, αν] ῬΠΔΓΙΒΙΕΙ, οἱ Ῥγῶιθγ 605 }1}, νεϊυΐ 

σαῖοι, καὶ ἄλλοι παρὰ τούτους, ὡς νομιχός τις, τάχα ἰδρυϊῃ ρογίτυ5 Δ] 4υΐ8, οἱ [ογίδββε ϑ γα, δαβυπὶ 

δὲ καὶ γραμματεὺς (55), ἵν᾿ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὰ περὶ τῶν ποβίγιιπι ἰοπίάνοτυηι, 67 υἱ μ᾽ ὑπυπὶ 0] 1608 

πειραζόντων αὐτὸν συναγαγὼν, εὕροις τι τὰ περὶ τῶν 402 ἀδ [8 σοποογί μία 51 ἃ 4υΐδυδ (οι δῖυ5 6δῖ, 

πειραζόντων αὐτὸν (54) ἐχ τῆς ἐξετάσεως χρήσιμον δΧ ΘΟΓΙΠῚ ἰΠΙΘΡ 56 ΘΟπιραΓΔι(ίοη6 {116 Δ αυϊά δὰ 
εἰς τὸ εἶδος τῶν λόγων τούτων. Πλὴν ὁ Σωτὴρ χαὶ ΠΟΓΩΠῚ ΒΘΓΠΙΘΏΙΠΠῚ β6μ115 ΓΘραγία8. ῬΟΓΓῸ ἰδ! Δ η{1 0118 
τοῖς πειράζουσιν ἀποχρίνεται δόγματα’ οἱ μὲν γὰρ ΘΓνΔΙΟΓ ΓΕΒροηάδη5 ἀορπιαίδ ῥγοίογι ; φιθγοθδῃὶ 
ἔλεγον" « Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖχα δηΐπη {Π|Π|: «Απ ᾿ἰἰσεὶ ᾿ιοιιῖπὶ αἰπηΐ6 γ6 ὑχοόγθηὶ 

αὑτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν. Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν’ Οὐχ [δ δυδπι φυδουπᾳις ὁχ οαυ887 Ουἱ Γεδροηάθηβ δἷ( εἶ: 

ἀνέγνωτε, ὅτι ὁ χτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς (25) ἄρσεν καὶ θῆλυ Νοη Ἰεφἰδιῖ8 4υΐὰ 4υΐ σΓΘΑΥΪ Δ᾽ ἰμΐε10, πιδβου!απι 
ἐποίησεν αὐτούς ; » χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ οἶμαι, ὅτε οἱ [διηίῃδπι [εοἰϊ 605 δ 7.» οἱ τοϊίχυα. Α΄ 6ρο 41- 

χατὰ τοῦτο προέτεινον τὸν λόγον οἱ Φαρισαῖοι τοῦτον, ἀδπὶ αχί 5ἐϊπ|0Ὸ ἰά ἃ 60 ῬΠδγίβαθοβ 6 τηθηῖς 4υῶ- 

ὡς ἐπιληψόμενοι αὐτοῦ, ὅ τι ποτ᾽ ἂν εἴπῃ" οἷον εἰ μὲν 5ἰϊ556, υἱ ηυἱάφυϊά [116 ἀἰχίδθοί, γϑργομεπάδγοηί: 

εἶπεν, Ἕξεστιν, ἐνεχάλεσαν αὐτῷ, ὡς ἐπὶ τοῖς τυ- οἱ 5ἱ ἀϊχίδδοι, [ἰοθέ, ἀΐοαπη 1} τα αυδπὶ σοη͵υφία 

χοῦσι διαλύοντι τοὺς γάμους" εἰ δὲ, Οὐχ ἔξεστιν, ὡς ἰδνίμυ ἀδ οσυυδὶ5 ἀ55ογθηι ἰπιρορίββϑι ἢ δἰ πῃ ὑΘΓῸ 

καὶ μετὰ ἁμαρτημάτων ἐπιτρέποντι συνοιχεῖν ἄνδρᾳ ταβροπάΐβθει : Νοη ἰἰδεῖ, υἱς φυοααθ, υἱροίθ νἱ- 
γυναιχί" ὡς ἐπὶ τοῦ χήνσου" εἰ μὲν γὰρ εἶπε διδό- τγυπὶ τπᾶ οὐπὶ σοπἦυμα οἰΐδιη οὐαὶ ΠΔ46}}}18 ]ΔὈ Δ ΓΘ 
ναι, ἐνεχάλεσαν ὡς ὑποτάσσοντι (50) τὸν λαὸν τοῖς ρεγιηίι(6ι}}} ΠΠ16πὶ ἰι οη ἰ5ϑοηὶ : ψυεπιδἀτποάυπι οἱ 
Ῥωμαίοις, καὶ οὐ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ" εἰ δὲ μὴ διδό- βαρεῖ {τίνι δ᾽; πᾶπὶ δὶ ροιἀεπάυπι ΠΠΠυὰ ἀἰχίϑδβεῖ, 

ναι, ὡς πόλεμον ἐμποιοῦντι χαὶ στάσιν, χαὶ διεγείς δυτῃ Δοσυθαββθηί, αιιᾶ5ὶ Ἀοπιδι δ, Π0}) ἰΙ6φὶ Ὠεὶ ρο- 

ροντι τοὺς μὴ δυναμένους στῆναι πρὸς τηλιχαύτην ρυΐυπὶ 500} εἰδπίοπι ; δα ᾿δυδηυδᾷυδπι βοϊνεηάθι 

στρατιάν. Οὐχ ἑώρων τε τίνα τρόπον ἀνεπιλήπτως ρῥτοηυμιἰαββθί, ἰΔπαυδιη 6]! οἱ 86 ἢ] οη6πὶ Θ0ῃ - 
καὶ σοφῶς αὐτοῖς ἀποχρίνεται, πρότερον μὲν ἀπο- ᾿ εἰίδηίοια, οἱ δὰ γϑυθαηάυπι 605 δχοϊθηίοιῃ, αυΐ 

φάσχων τὸ ἀπολύειν τὴν γυναῖκα χατὰ πᾶσαν αἰτίαν, ἰΔηῖ08 ΘΧΘΓΟΙΠΙ5 50511ΠῈΓ6 ΟῚ ΡΟίοΓΆηϊ. Νοο νΈΓῸ 
δεύτερον δὲ ἀποχρινόμενος πρὸς τὰ περὶ τοῦ βιθλίον ἰἱπιε!] φεθαηῖ αυᾶπι οδυΐίθ οἱ ὀχίγα δυ!ραπὶ ἱρ55 
ποῦ κατὰ τὸ ἀποστάσιον᾽ ἑώρα γὰρ, ὅτι οὐ πᾶσα αἱἰ- ταδβροπάστγοί, ργίπι ηὐΐάεπι αυδι θεῖ ἐσ οᾶυβα 
τία εὐλόγως λύει γάμον, καὶ ὅτι δεῖ τὸν ἄνδρα « συνο- τερυάϊδπάδλιπ ὑχύγοπὶ πεβᾶπβ., ἀθίπαα γογὸ δὰ ἃ 
χεῖν» τῇ γυναιχὶ, « ὡς ἀσθενεστέρῳ σχεύει. ἀπονέ- ταβροπάξιβ, 41υτ δὰ Πἰθ6 ἢ ταρυάῖ! ρου μο δὶ. 

μοντα τιμὴν, » καὶ βαστάζοντα αὑτῆς τὰ ἐν ἁμαρ- ϑοίεναι δηΐπὶ ποη 4υδη}} 6 οδιιδᾶπ), )υϑιᾶπιὶ 50]» 
τήμασι βάρη, καὶ δυσωπεῖ ἐκ τῶν ἐν τῃ Γενέσει γρμάο ουμπυθίο ὁοολβίοπαπὶ ἀδΓα, οἱ Υἵγιπὶ ἀθθονὸ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΔΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 

ἄδπι ἰεηίαι65. Τ επί δυΐεπὶ Ποπιΐῃο (411, αιι}8 ἀϊδεϊρυϊογυνν ο8. ργανυΐοῦ [εγαΐῖ, 4υΐ ρο 8115. οδὲ δι] 
ἀοσδηάμπι, δ' ἰδπίδῖυ5 (αογῖ! ἃ αυϊθυδάδλπι ἢ Τάπιθη το ἀιου θυ 5 γοϑροπϊε ἀορπιϑία ρῥίοίαι5. Θυϊάδιι 
Ἔγξο ἀϊοερδηὶ : « 51 Ιἰδοῖ Βοιηϊπὶ ἀἰτ 6 γα ὑχόγὸπὶ δι915 αιδοιηηια ὁχ ολμϑὰ ἢ » Ουΐ!5 γοβροινάθιι8 
αἰχίι : «Νυπὶ Ἰερίϑι15, φυοπίαπι υΐ δεῖ! 40 ἰῃἰτἰ0, πιδϑου! απ οἱ (θα ηδπὶ (εοἷξ 608, οἱ ἀϊχὶ! : Ῥτγορίογ ᾿ς 
γεν παυεῖ ΒΟπΊ0 ραῖγεπὶ οἱ πγϑίγεπι, οἱ ᾿υπρείαγ ἀχογὶ δυθβ, οἱ δγὰμ! ἀυο ἰῃ σάτα υηὰ ἢ ΠΙΆ 06 )3 πὶ 0. 
διηΐ ἀυυ, 564 οἄτοὸ ὑπᾶ. Ουοά εγρο θου8 σοηῃ͵υηχὶί, Πο.0 πθη βαρᾶγεί. » Εἰ ρυῖο ᾳυοι ΡΙ]ιαν  5ϑὶ 4υὶ 
ἀϊεεῦδη! : ε δ᾽ σοὶ ποηλϊηὶ αἰ πη 6 Γ6 ἀχόγαπὶ διιδη φυδουπαυὸ 6χ οδυδᾶ, » ἰάθ0 ργοροϑιδγυηί ᾿06 γοι"- 
θυιη, νοϊεπίοβ δὺπὶ ΓΟργεμβοηάθι αὐυἱἀφυϊά ἀϊχίβθοεί ; υἱ 51 φυϊάοια αἰλίβδει : ἷοοὶ αἰπιίιαγα, ουἱραίθηῖ 
οὔτ αυλοὶ βοἰνδιίθη σΟπ)υρίᾶ ; δὶ διυιΐθιῃ ἀἰχίβϑαὶ : Νοὴ Ἰἰοοῖ, ἰγα τι ου]ράγοιΐ οαπὶ 4υδδὶ ἡ Θηΐ6πὶ ΥἱΓῸ5 
οὐηνίγεγε πα ογθι.8 αἰαὶ οαπὶ ροοσαιί8. Νοὰ δαυίοπι νἱθευδηι υοτηοίο οἷ8 πιδε [οδι6 οἱ ἰγγοργο  θηβὶ - 
ΜΠ τογ ΤΓἀὐγὰϊ γεβροπβυγαβ. δίς δἱ |0] ἱπίογγορανθγαμὲ οὕ : ε δὶ 06 ἀᾶγὸ (ἰθυΐαπι ΟἰΒϑαγὶ 7» οἱ 5[- 
ηυϊάεπι ἀἰχ͵δβεὶ : θδῖθ, ουϊράγομΐ δυϊῃ ἡὐδϑὶ βδαθάθηΐθαι Ὠοπιίηΐ θη Ῥορυΐίυπι θοὶ, εἰ δι ϊοουίοιι. θυ 
Βοπιηδηΐβ οἱ μοη ἰορίμυα θ6ὶ ; 5' δαΐθηι ἀἰχίβϑει : Νοὴ ᾿ἰοοὶ ἀδνθ, ἰΐθγαι ουϊράταπὶ εὐην αυδϑὶ βϑαά 065 
εἴ ρῥγιδιῖα οὐπεϊδηίοιη, οἱ (δοϊδηιθν. ρορυΐϊυπὶ ἀἰβοοάθια ἃ βανο, 41 πιυηάυπι ἰοπεθαί. Υ1Ὰ6 δυίοπὶ 
ηυοιμοίίο ἱτιαργθ θη βι δ 16 γ᾽ τϑρομάϊ!. Ῥγίιθαπ χυΐϊάδην ἱπιογγοραηιθι5, « 8ἰ ἰΐδες ἀϊπηίαγα ἀχόγεπὶ 
4υλουπαυθ 6χ δά 88,» ἀἰξθπδ : « Νυτῃ ἰθοίβιῖβ φυοιπίδην φαΐ (δοἰῖ, πιαβουϊαπι οἱ [δῖ πη [601 605 ἢ » 
εἰ οὐἴογα. Αα {πι4 δυΐθαι φιοά οὐδεόγυνι ἀἰοδηίε5 : ε ΟΘυοτηοἋ0 Μογϑεβ ργιβοορὶ! ἀγα Π ΡΘΕ]! απρ Γερυ( ] ὕ» 
αἷϊ : « Ργορίον ἀπγιεἰδαν οΟγ 15 νεβεν].» ΥἹαΐΆ δαΐπὶ 4αΐα ΠΟ Οπι 5 οᾶμδᾶ 0816 Β0᾽νὶξ οομ)υβίαπι. 56 

45 Δι᾿. χιχ, ὅ, 4. “9 Μδίι!. χσιι, 17. 

(55) Οσάεχ Ἀόρίυβ γραμματεύς, Ἀπρ|εαηυϑ γρᾶμ- (55) ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς. ἴϊὰ οἱ ἰηἴγα, ουπι νυΐζο 
ματεῖς. ἰεφάιαν Μηι}). χἰχ, 4 : ὁ ποιήσας ἀπ᾽ ἀρχῆς. νυν. 

(34) Τὰ περὶ τῶν πειραζόντων αὐτόν. δοννα (50) (οιδὸχ Πἰορίυ8, τοοῖο, ὑποτάσσοντι, Αμρ! 68» 
μὲς νἰάθμιαν βραγία. ΠρΙΓΆχοΥ ΙΒ 18, σοιβι40}} 98εη- πὰ Δυΐοι ἡὐθηὶ βιαυϊυγ Πυοίία5. ὑποτάσσοντα 
διι5, Πυετιῦϑ. πηι]. 

Ῥατμοι.. ἀκ. ΧΠ]. 9.9 
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" πχοῦὶ « Ο Δ ΐαγα, φυλϑὶ ἰπβγιιίογί νϑβουϊο, ἰπι- Α ἐγγεγραμμένων τοὺς ἐπὶ τοῖς Μωυσέως γράμμασιν 
ΡογιΪθηΐαπὶ ΒΟμΟΓΟΠΊ 75, » οἵ μαοορδίογυπι ἰρβίι8 
Οηδγὰ μογίδιίοηι 7 ; οἱ Ρ] Δι ϑθοβ Μογϑὶβ βουίρι 8 

Εἰογίδηΐοβ, ἐχ [15 φυθ ἴῃ σδῃσϑὶ βογίριϑ διπι 60η- 

Ὑἱμοἷι ἀἰοοπθ : ε Νοῖ Ἰορδιϊδ αυΐα 40] ογθανὶ 80 

ἰπἰεἶο, πηαϑου πὶ οἱ Γοπι πὶ [οεἶϊ 605 757.» οἱ αιι88 

ϑεαυυπίυγ; οἱ ρΓΟρΙΘΓ 56 : « ΕἸ ἀγυπὶ ἀπο ἴῃ οἌΓη6 
ὑπἃ “5,.») οοηϑοαυδηϊοπ) [115 Ὑογ} 5, (1π ΘΆΓΠ6 ἀπ8,) 

ἀοοιγίπαι δ} οἴ Π5, οατὰ 80 Π|6οὶ : « ΠἰΙ4686 Δπὶ 

ποη δεῖ ἀυο, 56 πὰ σΆΓῸ 75. » αγυπι οἱ ᾿Πυὰ 

4υοαυε : « Ουοὰ θεῖ σοηαηχὶί, ΠΟ π]0 πΟη 86ρᾶ- 

τοί 15,» ῥγο θα θαὶ αιοπιίηυ8 404}}}6ῖ ὁχ οδυϑἃ 

ὕχόγὲπὶ Τορυάίγοηϊ, 638) [π΄ ὀχμοβιιοηθ δυίοπι 

δογυπὶ αὐ 6 ἀοποδὶ ἀδρτγοπιρία ἐπ Ενδηρο!ῖο ρτοίδ- 

τυπίατ, {Ππ οὐδογνδπά πηι νϑηΐ!, φυ8 υτἃ 56 γί 56 γὶ- 
Ῥία δι, [ἃ πο.) ργοπαυηιῖδία [1556 ; 650 γΟ1Ὸ π60 ἀδ 

ΙΙβάθιπ {1586 ἀΐείδ οχί βιΐπηο, τὰπὶ 5 4] δὰ ᾿πηαρὶ- 

ποι θεΐ, ἰυτη 1118 φυΐ ἀθ ᾿ΐπηο0 ἴογγθ, οἱ τἰηὰ ἃ οο5118 

Αἰδπὶ (ΔΟΠ 80ηϊ : 0}0}] δηΐπιὶ ἀϊοίαπι 65 : ε Μαβου]υπι 

Θἱ [δηλ πᾶπι ΟΥΘαΥΪ: 805 75,» δὰ 608 ρογίίποῖ ᾿Πυὰ χαυὶ 
δ ἱπιαφίπϑηι [Δοιἱ βυηι; Αἱ υδὶ ἀϊχὶα: « Ουδηιογοπλ 

ΤοἸπαυοὶ ἤοπιο ρδίγοπὶ διυπὶ οἱ τηδίγοπὶ 77,» οἱ ο2- 
τογᾶ, δ 608 αυὶ δὰ ἱπιαφίποηι [Δ61ἱ Βα πί ποη Γοίογίυῦ ; 

πὴ ροϑί ᾿|108 85ϑυπιρίο ἀ6 ἴογγὰ {{π|0 Ἰιοπιΐπαπι, οἱ 
ἀε ἰρβίυβ οοβίδ δά υιϊτὶςοἰῃ ἐγοανί! Ἰ)οπιίηυ5 θ6ι05. 5ϊ- 
ΤΩ}} οἰΐλπι ποία ἀκα [5 αυΐ δά ἰπιαρίηεπι (Δοιἱ δυπί, ἀϊ- 

δἰὰ πὶ ΠΟΙ. 6856, Υἱρ δἰ ὈΧΟΙ, 56] πηαϑουϊα5 οἱ [Ὁπη ἃ. 

ΠΙυὰ φυΐοπι ἴῃ Ηουνθο ουβογνανίπιι8, υἱγαπι ρα Γ νθοδ- 

Ῥθυϊαιη, 16; τηδβου!απι ΡῈ Ζαοσπατ; τη] 6 Γ6 πὶ Γυγβὰ πὶ 

Ῥεγνοοοῃι Εδεα, [δι ἰΠΆΠπὶ Υ6ΓῸ ρον Αηκευα, δἰ ρηΙ Ποδεί; 

Π60 Θηΐτ ὑπαυλη πη} 16, ΠΈ406 Υἱγ δά ᾿πηδρί ΠΟΙ 

ἴδει! διυπηι, 564.ῳ φυὶ ρι:Ὀϑιδιογο5 501 ΡΓῸ ἸΏΔ56 110; 

4υ] δυίοι βδουηάὶ, ργὸ (δαλΐπα Πα θαπάϊ 5πηι. Θυοὰ 

δὶ 6 ΓῸ Πηδίγοπι οἱ ραίγοπὶ Ποπιὸ το φυθγῖ!, δά ῃω- 

Τεΐ ποὴ [δπιῖηξθ, 56. αχοῦὶ 81:16, οἱ ἴπ ὉΠΔΠῚ ΟΆΓΠΘΠΙ 

8200 ἐοαἰδβουηί, φιδηάοηυϊάθπι ΥἿΓ δὲ ΧΟΡ ΟΆΓΏΘ 

0 Π| δυ}ῖ, Ἰλεϊπὰδ ὙΟΓῸ ΘΧΡΟΠΘ5 αυΐὰ ἰπ6556 (6- 

υεδὶ [8 αυΐ ἃ 60 δομλιηοι 5ιπὶ, αἱ ΘΟ πο οη6 
8 θεὺ ἴλείδ ἀἶξηὶ βἰηι, δ) υηφῖι ϑϑυνδίογ : ε [ἰΔη]α8 

αὐχοῦντας Φαρισαίους, λέγων τό" « Οὐχ ἀνέγνωτε, ὅτι 

ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἄῤῥεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὖ- 

τούς; » χαὶ τὰ ἑξῆς" χαὶ ἐπιφέρων αὐτοῖς διὰ τό' 

« Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν,» ἀχόλουθον τῷ, 

«εἰς σάρχα μίαν,ν διδασχαλέαν, τήν᾽ « Ὥστε οὐχέτι 

εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία.» Δυσωπητιχὸν δὲ πρὸς τὸ 
μὴ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖχα χατὰ πᾶσαν αἰτίαν, γαὶ τό 
« Ὃ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριξέτω.», 
Παρατηρητέον μέντοιγε ἐν τῇ ἐχθέσει τῶν ἀπὸ τῆς 
ἐνέσεως ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ῥητῶν, ὅτι οὐ τὰ ἕξε- 

ξῆς ἀλλήλοις γεγραμμένα εἴρηται" ἐγὼ δὲ οἶμαι, ὅτι 
οὐδὲ περὶ τῶν αὐτῶν (57) λέγεται, τῶν κατ᾽ εἰχόνα 

Θεοῦ γενομένων, καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ χοὸς τῆς γῆς χαὶ 
μιᾶς τῶν πλευρῶν τοῦ ᾿Αδάμ' ὅπου μὲν γὰρ λέ- 

λεχται" « Τὸ ἄῤῥεν χαὶ τὸ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς, » 
περὶ τῶν κατ᾽ εἰχόνα ἐστίν ὅπου δὲ καὶ εἶπεν' 
« Ἕνεκα τούτου χαταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 
χαὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ,» καὶ τὰ ἑξῆς, οὐχ ἔστι περι 

τῶν χατ᾽ εἰχόνα" ὕστερον γάρ ποτε ἐχείνων ἔπλλσε 
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν λαδὼν ἀπὸ τῆς 
γῆς, καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ τὴν βοηθόν. “Ἅμα 

Σ πρόσχες, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν χατ᾽ εἰχόνα οὐκ ἀνὴρ 
χαὶ γυνὴ εἴρηται, ἀλλὰ ἄῤῥεν χαὶ θῆλυ. Τοῦτο δὲ χαὶ 
ἂν τῷ Ἑδραϊχῷ τετηρήχαμεν" ἀνὴρ μὲν γὰρ δη" 
λοῦται (58) τῇ, ἧς, φωνῇ, ἄῤῥεν δὲ τῇ, ζαχάρ' χαὶ 

πάλιν γυνὴ μὲν τῇ, ἐσσᾶ, φωνῇ, θῆλυ δὲ τῇ, ἀγχη- 
δᾶ" οὐδέποτε γὰρ γυνὴ κατ᾽ εἰκόνα, οὐδὲ ἀνὴρ, ἀλλ᾽ 
οἱ μὲν διαφέροντες ἄῤῥεν, οἱ δὲ δεύτεροι θῆλυ. ᾿Αλλὰ 

( καὶ ἂν καταλίπῃ ἄνθρωπος τὴν μητέρα καὶ τὸν τα- 

πέρα, χολλᾶται οὐ τῷ θήλει, ἀλλὰ τῇ γυναιχὶ αὑτοῦ, 
χαὶ γίνονται, ἐπεὶ ἕν σαρχὶ ἀνὴρ καὶ γυνὴ, εἰς σάρχα 
μίαν. Εἶτα διαγράφων ὃ δεῖ εἶναι ἐν τοῖς ὑπὸ θεοῦ 
συνεζευγμένοις ἀξίως τοῦ συνεζεῦχθαι ὑπὸ θεοῦ, 
ἐπιφέρει ὁ Σωτὴρ τό: « Ὥστε οὐχέτι εἰσὶ δύο,» χαὶ 

ὅπου γε ὁμόνοια καὶ συμφωνία χαὶ ἁρμονία ἀνδρός 
ἔστι πρὸς γυναῖχα, τοῦ μὲν ὡς ἄρχοντος, τῆς δὲ πει- 

θομένης τῷ’ «Αὐτός σηυ χυριεύσει,» ἀληθῶς ἐστιν 

εἰπεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων τό" « Οὐχέτι εἰσὶ δύο"» Εἶτ᾽ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
υοιἶδπι ορογίαὶ Υἱγιιπὶ ΘΒ ἴᾶτα ταυτὶ, φυδϑὶ ναϑὶ ἱμηἸνπηϊονΐ, οἱ γοογα οἱ Πόπογαπι, οἱ δι ϑιίηθ 8 ΟΠΕΓᾺ 
Υἱιϊοτυπι 6}..5, 605 4υὶ ἴῃ ἢ Πογα ἰθρὶ5 ογί θα πιιγ, ὃχ ᾿ρβὶ8 Μογϑὶ ϑογὶρίυγὶβ σον πεῖ! ἀΐςσθηϑ : « Νὰ 
Ἰεφίδϑιῖ5. φυομῃΐαπι 4υἱ [δεῖν 4}} ἰμ} 110, πη ϑου ιηλ εἰ [οπηηδηὶ [ὁεἰξ δο5 ἢ.» οἱ οίογα. Τδιῆθη ἡπομίϑηι (Εἰ}- 
Εἰτν8. ἰδίαι ἰοσὰπ) πὶ νοὶ || δεγιρίαπι ἀἰοίτ : « πο νοσαυι τυ πυ]αν, φυΐα ἀ6 νίγο 500 δϑϑιπηρία," 
βείδινλαπὶ ψυΐα πἰ 1} ρεοργίαπι ᾿αεῖ φυδπίαιη δ ἀτγίδοιηι, νοὶ δή [ναι πὶ ΘΟ γιό π απ), ἢ [460 νΟσΟΙτΡ πη ΕΓ, 
4υΐα ἀδ Υἷγο 8:10 Δ580πιριδ 681. Ργορίογθᾶ ἰθβθηῖθβ ΠοΙνγαῖοᾶ, ἰηνθηΐιηι5 οτἰ φ παιϊοποπὶ ἰδίαι σοηνοι είεῦ 
Γ᾿ Σ ἴῃ ἤεθγωο. Πάροὶ δυίθηὶ Ἠδυγδίουπι ἴϊὰ : ἔδδα, χυοὰ ἱπιο!!ἰφίτατ, οἱ πιο, οἱ ἀββυπιρί. ἄρὺ 
Του γι 05 δ Ἷ πῈ ΠΕ] 16Γ. μΕτ μα γοσδίυγ. ᾿ιθηὶ υἶγα αυοὰ 68. ἃ νῖγο. γἱά65 φυοπιοίο ἠυποίαπι 6δι τῶν ῥυτὰ ΘΚ 
ἰά 681 ἃ νίγο ϑυπιρίἃ. ὕπο ΤὨοοάοιίο εἰς ροδυΐι:ε φρο νοςδὈϊζυν τι 6 Ὁ 8 πιρίϊο, αυΐὰ ἀδ ΥἱΓῸ 5.0 δυμιρία 
οϑί, » ΒΥΠΙΊΔΟΒ5 δυίθηι ἰἰὰ, 86 νοσαθίϊυγ ἀνδρίς, αυοὰ 681 πη] Ὁ ἃ νἶγο. Εἰ αυοά ἀεθεὶ 6586 ἰοῦ 

τ ΠΡοῖ. κι, 7. 768]. γι, 9. τ" Μδιι}}. χιχ, 4. 1ὲ 1014. 8. 5 1014. 6. 16. 108. 186. ὅδ. 1, 37. 
Τ (6η. 11, 24. 

51) Ἐγὼ δὲ οἶμαι, ὅτι οὐδὲ περὶ τῶν ἀὐ- 
Εις Σ Μ᾽ οοηάϊιι5 δά ἱπιαρίποπι [)61 Βοπιο, ὅσῃ. 
ιν, 20, 27, αἰΐϊυι5 υἱι δ αυἱ 6 ᾿ἰπο ἰθγτὸ [Οτγιηϑίυ8 
εβί, ὕδθη. ", 7, οϑυβᾶπιὶ οογία οὐζίπυϊ!, 4υΐ υροῦ 
Ριφδάδιηιαβ οὐδὲ ἀδαϊξ. ογυπὶ 14 σοπηπιοπί 
ἦλπι 88:18 ἐχρίοβυπὶ ραΐο, οὑπὶ αἱ ρείπιιβ ᾿ΠΠυὲ 
ὀχοοβιίανογαι, ἰάθη 1ρ586 γερυάϊαγί!; πἰηΐ μη 810] 
ἀοάδοοτὶ {υἱαγυπὶ ὀχ ει πιᾶπ5, 4φυοά "01 58ι}8 οαυΐθ 
Ρτγοιυϊογαί, ἴηφθιθ Γοολπίατγο, οἱ ἐγἰίδιη ἃ Βαϊ θυ, 
εἰ ἰοιΔ ΕδοΙ ϑἷἃ νἱδπ), γα! οίᾶ μῥγίογα ἰπϑίϑίονο. Θαοιὶ 
ϑιυίοπι Δα Οτγ ξθηβιῃ βρϑοίαδι, ἀϊδιϊηοιίοιαπὶ μἀηο Π0- 

ταΐπϑπ ἰπίον δὰ ἱπιδίπϑπι Ἰ)εὶ οοπάϊίυπι, οἱ ᾿οπιὶ- 
πδπὶ ἀο ἰΐπη0 σοη!εἴυπι Δ]]Θρογίοο βοπϑὺ ἐχζοβι" 
τνϊϊ, μοπλ Πα πιη 16 Βρί Γἰ (Δ: ᾿ὰπὶ γογαπὶ οὐδ ἀδάϊίυπι, 
οἱ ἃ ᾿ϑγγθηΐβ δἰίδιαπι, δυπὶ 6586 νοὶ αἱί 4] 86 ἱπιᾶ- 
εἴποι θεὶ ργοογθαίυβ δβῖ : 4] συϑγὸ οογρογδιῖθιΣ 
ΓΟθιι5 οἀρίτυν οἱ ἰγδῃϊαγ, δι 46 [ἴπ|0 (ΘΓΓΩ [υἱδδὰ 
οοπῆδιίυη. Αἀδυπάα γ6ΓῸ ΘΌΡΟΓ 8 ποϑίγὰ Οτθέ' 
πίαπα,. Ηυετιῦβ. 

(58) ᾿Αγὴρ μὲν' γὰρ δηλοῦται, εἴς. Ὁκ, 
ΤΟΝ, ΠᾺΡ21. 10. 
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ἐπεὶ’ ἔδει τηρεῖσθαι τῷ νολλωμένῳ Θεῷ" τῷ γενέ- Α ϑπη ποη δυηΐ ἀπο 18, » οἱ υδίουπααδ ἰδηθθπὶ νἱτὴ 
σθαι (69) αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἕν πνεῦμα, λέλεχται ἐπὶ 
πῶν ὑπὸ Θεοῦ συνεζευγμένων μετὰ τό“ « Ὥστε 

οὐχέτι εἰσὶ δύο,» τό « ᾿Αλλὰ σὰρξ μία.» Καὶ ὁ 
Θεός ἐστιν ὁ συζεύξας τὰ δύο εἰς ἕν, ἵνα μηχέτι 
ὥσι δύο παρ᾽ οὗ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνή - καὶ ἐπεὶ 
ὁ Θεὸς συνέξευξε, διὰ τοῦτο χάρισμά ἐστιν ἐν 
τοῖς ὑπὸ Θεοῦ συνεξευγμένοις, ὅπερ ὁ Παῦλος ἐπι- 

-, στάμενος, ἐπίσης τῷ εἶναι τὴν ἀγνὴν ἀγαμίαν χά- 
θισμά φησι χαὶ τὸν χατὰ Λόγον Θεοῦ γάμον εἶναι 

χάρισμα, φάσχων" « Θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι 
ὡς ἐμαυτὸν, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐχ θεοῦ, 

ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως. » Οἱ δὲ ὑπὸ Θεοῦ συνεζευ- 

Ὑμένοι χαὶ φρονοῦσι χαὶ ποιοῦσι τό" «ε Οἱ ἄνδρες, 

ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖχας, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν Ἐχ- 

οὐπὶ ὕχόῦα τηυΐϊὰᾶ οδἱ οὐποογάϊα εἰ ΟΟΠβΘη50, 
78. αὐυϊάδπι ἰδπαυδιη ἀοπιίηΐ, {ΠΠΠ8 γῈΓῸ Ῥγῶβοο.- 
Ρίο λνυιῖς ΟὈ ΘΠ ρογαι δ : « ἴρ86 ἀοτηπδὈϊίυγ ταὶ 15.» 

γεγα ἐδ }Π|8 ἀΐσογα Ἰἰοοί : « δδπη ἤφῃ ϑυηὶ ἀυο 3". » 
θεΐηα ᾳυοπίδιῃ ἰά οἱ γδβαγγναπάυπι ογαΐ αυΐ θ6Ὸ 
Δ πγεῖ, ὑπιῖπὶ ερί γι πὶ σα! 60 ΟΠ οἱ 5, θοβὲ ᾿ς 

νΘΓΡα : « Ἰίδψα ἦλπν ποη δυπὶ ἀπο,» ἰφς οἰΐδιῃ : 
«866. σᾶτο ὑπ 5", ν» ἀ6 115 ἀἰοίἃ βιιμὶ φυΐ ἃ θ60 ἤμογα 
ἐοη)υποι!. ᾿ς 639 θειι5 φυϊάδπι 5. 68ὲ αυὶΐ ἀψο ἴῃ 
ἀηυπὶ σοπιροϑίϊ, αἱ ὁχ 400 τη] 16 Γ᾽ υἶγο πυρϑῖϊ, ἀυο 
Δῃρ] 5 πο 5[ηϊ; οἱ αυοῃΐδπι ἐθη) αῃο 08. ΔΌΟΙΟΡ 

68. θευ8, ῥγορίεγθα [8 ἱπθδί ργαιἰα χυΐ ἃ 60 θη“ 
ὑυηοι! δυπὶ ; φυοά ποη ἰφιογαηβ Ραυΐα5 οοππαθίσμι 
Υ̓εγθο θεΐ φοπβθῃίδπθιπι βγϑιίδπι ὁ8586 ργοπυπιίδῖ, 

χλησίαν.» Ὁ μὲν οὖν Σωτὴρ ἐνετείλατο (40), ἵν᾽ε ὅπερ Ὦ φυειηδάπιοάιμπι οαβέιδ ορἰ ναῖα5 φταιία δβί; βίο δηΐπὶ 
ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωρίξῃ " ἄνθρωπος δὲ 

χωρίζειν βούλεται ὃ ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ὅτε « ἀποστὰς 

τῆς ὑγιοῦς πίστεως, προσέχων πνεύμασι πλάνης (41) 

καὶ διδασχαλίαις δαιμονίων ἐν ὑποχρίσει ψευδολόγων, 

χεχαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, χωλυόν- 

τῶν » οὗ πορνεύειν μόνον (42), ἀλλὰ χαὶ « γαμεῖν, ν 

διαλύει χαὶ τοὺς φθάσαντας τῇ προνοίᾳ συνεζεῦχθαι 
τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα μὲν οὖν τηρουμένων τῶν ῥητῶν εἰς 

τὰ περὶ ἄῤῥενος, καὶ θήλεος, καὶ ἀνδρὸς, καὶ γυναι- 

χὸς, ὡς ἐδίδαξεν ὁ Σωτὴρ ἐν τῇ πρὸς τοὺς Φαρι- 

σαίους ἀποχρίσει, λελέχθω. 

οἷ : εὙ0}0 ΟἸηΠ65 Ποπηΐη68 6856 δίουϊ πιαίρϑιπι, 56 
ὑπι54|}|560}6 ργοργίυμι ἀοιπὶ Πα θεῖ οχ 1560, αἰΐυ 8 
αυϊάθπι 5'6, 8|}π|18 Ὑ6ΓῸ δἷς 35.» Ουἱ δυίδῃ ἃ θὲὸ 
φοη)υμποι! δαὶ ᾿ὰ βϑηιίιηί οἱ (Δοίυμ! : « γιγὶ, ἀἢἰσῖιθ 
ὈΧΟΙῈΒ νρϑίγαδ, δίουΐ οἱ ΑἸ γίϑίιιβ ἀἰαχὶ Εοοίο- 
5ἰδπι δ". » ϑαποίίυπι αυϊάεπι ἃ ϑεινδίογα 6δβδὶ, υὦἱ 
« φυοά εὺ8 οφοηλυμχὶϊ, Ποπιο ποιι βαραγοί δ; » αἱ 
ΒΘΡΩΓΆΓΘ ΥΟΠῚ ΒΟΠΊΟ αυοιὶ ἃ Π60 οοπ)αποίιπι οβὶ, 
αυδη60 « ἀϊδοράθδηβ ἃ 5Άπὰ {πἰ6, διἰδηἀθῃβ δρί γι θὰ5 
Θγγογίβ, οἱ ἀθοιγίμ 5. ἀδεπιοιϊογαπι ἴῃ ΒΥροοτίδὶ ἰο- 
φυδηιίυπι πιοπάδοίαπι, οἱ οαυϊογίαἰαπὶ Παθοπίϊιπι 

ΒΌΒΩ) ΟΟΠΒΟΙΘη ἰΔπ|, ῬΓΟΠ  θΟμ ἶπι πὶ » ποη (Ογπίοδνΐ ἰδυϊατηπιο 0, 56 ἀ οἰἰδπ 4 ἢυθοΓα 856, ν 605. αἰδδβοὶνὶξ 
4ηυἱ δηίεα θεῖ πυῖὰ ἔμεγαπὶ ποηιμοι!. Πφο ἰίδηυα ἀΐοία 5'ηι, [18 Ουβαυνδιὶβ αὐ ἀθ πηᾶῦο, ἐΐ [διηϊη8, 
εἰ νἷγο, δἱ πιυϊίογα βογὶρία βυμῖ, [υχία ἐτἀϊαπὶ ἃ ϑδγνδίοτε ἀροϊγίηδιῃ, οὐπὶ ΡΠ) αγίβοε 8 ΤΟΒΡΟι- 
ἀξγει. ὁ 

Ἐπεὶ δὲ ὁ ̓ Απόστολος εἰς τὸν Χριστὸν ἐχλαμδάνει αὶ 
χαὶ τὴν Ἐχχλησίαν τό « Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 

σάρχα μίαν,»λεχτέον, ὅτι οὐχ ἀπέλυσεν ὁ Χριστὸς τὴν 
προτέραν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, γυναῖχα αὐτοῦ, τὴν 

προτέραν συναγωγὴν χατ᾽ ἄλλην αἰτίαν, τηρῶν τό" 
ε Οὖὗς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω, ν ὃ 

ὅτε (45) ἐπόρνευσεν ἐχείνη ἡ γυνὴ μοιχευθεῖσα ὑπὸ τοῦ 

πονηροῦ, καὶ μετ᾽ ἐχείνου ἐπιδουλεύσασα τῷ ἀνδρὶ, [Οτι)εαία 651, οἱ οὑπὶ 60 ἰηβίἀἰδ8 νἷγὸ δ00 δβιγυχίΐ, 
καὶ ἀποχτείνασα αὐτὸν ἐν τῷ λέγειν’ « Αἵἷρε ἀπὸ τῆς δυπᾳ08 προὶ ἀδι} ἀΐοοηδ : ε ΤΌΙΙ6 ο΄ υϑαιοὰϊ Βοπλΐ- 

ΥΕΤΌΘΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

608 4ὶ ἐχ θε0 ᾿υηφυπίυν, ἀΐρπυπι θ60 αυἱ ἰυηχί!, δἀάϊάϊι, ἀΐεθι5: « ΠΙᾶφυθ ἦ4πι| ποὴ ϑυηΐ ἀυο. ν ὕὶ 
δηἷπὶ φΟΠΟΟΡΪΔ 68. οἱ ΘΟηβθηβ08 Υἱγὶ δ πριεγαπι, οἱ πη} τὶ 8. διὶ νίγαπι, ἢ} 05 αυΐ 46 πὶ φυδϑὶ ρεϊηοἰρ8, 
1158. δυΐθιη αυδϑὶ οὈβοηυβδηι,8, βεουπάσπι «υο4 ἀϊοίαπι εϑὶ : ἐ Ει 'ρ66 (υἱ ἀοιμιμαθί αν, ν γέγ (6 [ἰδ 
ἀϊοίταγ : « ὅλπι ποι! διπὶ ἀυ0. » Εγρο θεὺ5 εϑὲ αν Θοπ)ιηχὶῖ ἀὰ 08. ἰπ ἀπαπὶ, υἱ 7.πὶ ἢθη βἰηὶ ἀτπο, υ}} 6χ 
θεὸ ἐοπιρΆΓΑῖα υχον νἶγο. Εἰ φυοπίδιη θὲι8 οοη)υηχὶ!, ἰάθο ργαιία 68 ἴπ ὁΐβ 4ιι05 θθὺ8 σοι αηχὶ!, 
Ουοι ΡΆυ]ι5 5εἴθηϑ, οδϑίαπι οοη] πο οηθηῖ στα Ἂπὶ Δρρο] αν, ἀἰ 06 Π8 : ε Υ010 ΟΠλ165 6886 5ἰοι! πηθίρβαπι, 
βεὰ υπυβαυΐθ4ι6 ργοργίαπι μά]νεὶ ργαιαπὶ ἐσ 1)60, ἰΐυβ 4υϊάριη βίο, 8]108 διιίοπι βίο. » Οἱ Θη!η ἐχ 
εοβαμὶ Ἰυποιῖ, οἱ βαρίαηϊ οἱ ποία! αι] πιδηἀδί Ἀροβιο 5 : « Υἱρί, ἀ ΠΠρίιΘ ἀχότοβ νοϑίγαβ, δίουϊ ΟΠ γι βίι8 
αἰϊεχίι ΕςοΙεβίδην ; » ἰΐδηι : « Μα Π6ν ὃἱ εἰπιϑαὶ νἰγυηι,᾿ δἴους ΕςοΙοβῖα ΟΠ Γδίατη ; » ΘοΥαπὶ ΘΟΠ)υ ποι ατϑιὶα 
θ εἰ οδβί. 

41. ϑεά φυοῃίαπι Αροβίοὶυ5 ῥγοίεγι : « Εἰ θγυηΐ ἀυο ἰπ σᾶγηθ ὑΠπ8, βδογαπιθηΐι τι ἢ06 ΠΙΔΑΠυμ 651, Θ50 

18 ΜλΔΠ|. χιχ, θ. 79 ὅοη. τπι|, 16. 50. Μδιιῃ. χιχ, θ. 51 (ἰοῦ. υἱ, 17. 85 Μδίι!ν. χιχ, θ. 85 [(Ὁογ. 
νη, 7. δ'Έριαβ. ν, 9ὅ. δ᾽ ΜΔ11). χιχ, 6. 55} Τίηι. ιν, 1,3, ὅ. ὅ571Ἃοτ. νι, 16. 55 Μδίιπ. χιχ, 6. 

(29) Τῷ γενέσθαι. ἴ,ἐρ8 τὸ γενέσθαι. (υγη !Π]ὰπο5 οἱ Αροβίοϊϊοοβ ἱπίο!ἶσίι, ααΐ πυριϊαα 

11. δεὰ φυοηΐδηι Αροβιοῖυ5 ἀδ ΟΠ γβδῖο οἱ Εςεϊο- 
δἰ ἰὰ ἀϊοίαπι 6586 νυ]ΐ : « Επ ἀγιιπὶ ἀπῸ ἴῃ σΓμ6 
αἃ Κ΄,» ἀϊοοπάπιπι 65 ποθὴ δἰ δπὶ οἷν οδυϑᾶπ), ργῖο- 

Ταπ,, αἱ ἰϊὰ Δρρ6Ι]6πι, οοπἪυβαπι ἰρβίυβ, ρυίογοπι 

ΠΘΙΡ6 5υῃπδρορᾶπι [υ͵556 τορυάϊδίληι ἃ ΟΠ γίϑίο, ἰ1- 

Ἰυὰ βογνδηί : « Ουοά [δειι8 σοπλαηχί!,, ἤόπο ποὰ 

δορᾶγοί δ,» αυδηὶ 40 ἃ Π|810 νἱιἰϑία ἐν85ις πλυ]ΐοῦ 

(40) Ὁ μὲν οὖν Σωτὴρ ἐνετείλατο, εἰς. ἰδ 
Ορυς ἱπιρεγ[εσιπνι ἴα Μ αἰ. 

(41) πνεύμασι πλάνης. ἴἰὰ Οτίγοηος ἰπίγα. [1 
οἱ γνίογδα|ιθ μὰ θη δχοιρίατία,  ΤΙποε. τν, 1, εἴ 
Υαυϊςαία, « Βρ᾿γ εἰ θ5 ἜΡΓΟ 15.» Α[Ϊ88 ἸοχίίιΡ, πλά- 
νοις, ᾳυοὰ δοαυυηίυγ ὅγγυθ, Ανὰῦ5 δἱ “ἘΠ ορ8. 
Ἡσετιι5. 

(3) Κωιλυόντων οὐ πορνεύειν μόνον, εἴς. 81- 

ἀληηπδπάδϑ ργομαπιλράη!. θ6 ν}8 ἘΡΙΡΠΔηΐυ8. ΠΩ. 
Ὁ εἱ 04. Ἑδλπιάοπι φυοηυδ Περγθοῖπι ρΌ8ι Οτίομεαι 
Διηρ]οχὶ δυμ! Ἠ]εγδοῖιας. Θυδπὶ ἃ} Ευδιαιθῖο πιο- 
ΒΟ ργορυκῃαίαπη σοπίοαϊ! ΟΔηργοπβὶ5 δυποάυα 
ολη. 1. ἴο. 

- (43) Ὅτε. 646 ὅτι. ῬΑν]Ὸ ρο91 οοάεχ Βερίυϑ ἰιᾶ- 
Βοῖ, ἐπιθουλεύουσα τῷ ἀνδρὶ χαὶ ἀποχτείνουσα, 
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ποῖ ἀδ ἴατρᾷ, ογυοιἢρε, ογυο χα εαπὶ δ᾽. » ΠῚὰ Α γῆς τὸν τοιοῦτον, σταύρου, σταύρου αὐτόν (44).» 

ἰαϊιαν ἀϊδβοοβϑὶὶ ροίΐυ8 αυδπὶ Υἱγ δάπὶ γοριιἰαίδπὶ 

ἀϊπκἰβίι. Τἀοἶγοο ἰρϑίυβ ἀϊνοντίυπι ἰναΐς ἴῃ 5418 ὁχ- 

ῬγοΟῦΓΔη5 αἷΐ : « Ου͵δ 6581 δ ΠΡῸΓ σαρυϊ! πηδιγὶ8 
γοβίν, {π|0 ἀἰ πη δὶ οδπὶ "9 7.» Εἰ χαΐ δι1πὶ ογοανὶ 80 

᾿αΐεῖο, ἃ 400 ἱρβίυ5 ἱπιᾶρο ρογίτυγ, 64,0 πιϑβϑου πὶ 

οὐπὶ ἔοοἰί, φὰ! ἰπ [ογηᾶ [)6ὶ 6ϑι "" ; [πη Π8Ππ| Ὑ6ΓῸ 

Ἐσοἰεβίδηι, κἰ αἰτίχυθ Ἰαγαῖία8. υσπ) δ ἱπιαρί πὶ 
6556", Ας Βοπλίηι8 αυϊάοπι 4υΐ νἷίγ 68ῖ, ργορίοῦ 

Εοοἰϑβίδηι Ραίγοπι γα αυϊῖ, αι ἱπίυσυδίυγ ε οὑπὶ 

ἴῃ (οὐπι8 θεοὶ 6556193,» ΓΙ ῸΪ ὙΟΓΟ Οἱ τηδίγοπὶ, Οὐ 

ΒΌρογη δαγυβα]οπὶ {108 6586ῖ, οἱ βυ:, αυ ἢυ6 
οοοίάογαῖ, υχογὶ 8} }05 11, οἱ ἄϊοὸ ἴῃ σΆΓη6 τπ|8 [νἷς 

εἴδει δι; ἤδΔπὶ ῬΓΟΡΙΘΡ αι ΟΆΓΟ αἱ ἰρ86 ἴΔοίυ8 

681, φυδηάο 50 }]οοὶ « ἡύθυπὶ σατο [(Δεία!η ὁδί, οἱ 

Ἐχείνη οὖν ἑαυτὴν ἀπέστησε μᾶλλον ἢ ὁ ἀνὴρ αὑτὴν 
ἀπέστειλεν ἀπολύσας" διόπερ ὀνειδίζων αὑτῇ ἀποστάτῃ 

αὐτοῦ ἐν Ἡσαΐᾳ φησί" «ε Ποῖον τὸ βιδλίον τοῦ ἀπο- 
στασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἀπέστειλα αὑτήν; » 

Καὶ ὁ χτίσας γε ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸν χατ᾽ εἰχόνα, ὃς ἐν 

μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων ἄῤῥεν αὐτὸν ἐποίησε, καὶ θῆλυ 
τὴν Ἐχχλησίαν, ἕν τὸ κατ᾽ εἰχόνα ἀμφοτέροις χαρι- 

σάμενος. Καὶ χαταλέλοιπέ γε διὰ τὴν Ἐχχλησίαν (45) 
Κύριος ὁ ἀνὴρ Πατέρα ὃν ἑώρα, « ὅτε ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπῆρχε" ν» χοσταλέλοιπε δὲ χαὶ τὴν μητέρα, καὶ αὐτὸς 
υἱὸς ὧν τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐχολλήθη τῇ ἐν- 

ταῦθα χαταπεσούσῃ γυναιχὶ αὑτοῦ (46), καὶ γεγόνασιν 
ἐνθάδε οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν" διὰ γὰρ αὐτὴν γέγονε 
χαὶ αὐτὸς σὰρξ, ὅτε ε« ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, χαὶ 

Βαθίιατὶς ἴω πο ἷ8 5", ν οἱ ε ͵δπὶ ποὴ βυπὶ ὀυο, 8.4 Β ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν, » καὶ ε οὐχέτι γέ εἰσι δύο, ἀλλὰ 
Ἀθη. ὑὴᾶ οδΓῸ "δ, » 4πδηὐοηυϊάσαι τἰχογὶ ἀἰοϊ αν : 
«οβ ὐυίδπι 651}8 σοῦρὺβ ΟΠ γί βιῖ, δὲ πηθπ Γᾶ ΟΧ 

ΡᾶΡΙῈ ὅτ προ δπἰπὶ αἰϊυὰ αυϊὰ βοογβαπι ΟΠ γῖϑιὶ ἐογ- 

Ριι5 εἐδί, μγαίοῦ Εοοο5ἷδπὶ αι ἰρδίυα ΟΡ 65ϊ, εἰ 

ΤῊ Γ οΧχ ΡΔΡΙΘ; δὲ [05 ἤθη ἄυοβ, 56ιὶ ἴῃ ὑπδηὶ 

οὐτηθπὶ ΘΟμοΓοίο5. θθιι8 σοη)υηχίί, ργο θδη 5. ὯΘ 

μβοπιο Ἐςοϊοϑίδηι ἃ Π60 ἀἰδυηξα!. Εἰ νὲΓῸ αἱ ΟρΕΓᾶΠπὶ 

ἀαὶ πὸ βδραγδίιν, σοπῆ  φυδδὶ φυΐ πιϊμλι 86 ρ8- 

γηάυβ εἰϊ; οἱ δἷϊ : ε Ου͵ Π05 βορδγδυϊῖ ἃ οἰαυ δια 

Οἰμμείβεὶ "72 » Ῥμδγίββογυπι ἜΓρῸ ργαιία βου! ρίυπι ἢΐς 
δὲ ἰΠυὰ : « Θυοὰ θόιι5 οοη)υηχὶϊ, ΠΟπΊ0 ΠΟΙ. 86ρ8- 

τυ "8..ν δὶ Ρμδυβϑβογὰπη ργαδίδη 55 π|18. ἀϊοὶ ρυ- 

ἰ65ῖ : « Ουοὰ Ἔγρο θθυ8 οοπ]ηχὶς ἢ1}}} βαραγοῖ, » 
δάυ6 ργϊοίραίυ8θ, πΠρ4 6 ρυϊαδι858; ΠΑ 41 ο0η- 

7υηχί! 605 ομμηἶθὰ5 ΡΟϊΘὨΠΟΓ 6ϑὶ, αὐ 4υἰν}8 ὁχ- 
οοφίμαῖλ ργοίογγα ροί(ιογίῖί. 

48. Ροβιί || Ῥμδγίϑογαπι ΒΓ ΟΠ ἢ ἀχροπάθ- 

08 Πυδῃ) δά δοδυπὶ πλυυδγαηὶ }ν}58 του ]5 : ε« Ουϊά 

ΟΓ.0 Μογδβ65 τηᾶπάδνϊ! ἀᾶγα εἰ Ἰὰπὶ γορυαὶ!, οἱ ἀϊ- 

ΒΘ γα 97.» (ὐπβοπίδηδιιη δὶ ΒΌΡΟΓ 1118 Ἰοου πὶ 6 

Βουογοῃοιηο9 ῥθίογα, ἰῃ 400 ἀδ ΠΠγῸ τορι! αρφὶ- 

νῦν μία γέ ἔστι σὰρξ, » ἐπεὶ τῇ γυναιχὶ λέγεται 

τό (41) ε Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐχ 

μέρους (48)" » οὐ γάρ ἐστίτι ἰδίᾳ Χριστοῦ σῶμα ἕτερον 

παρὰ τὴν Ἐχχλησίαν οὖσαν σῶμα αὑτοῦ, καὶ μέλη ἐχ 
μέρους" καὶ ὁ Θεός γε τούτους τοὺς μὴ δύο, ἀλλὰ γε- 

νομένους σάρχα μίαν συνέζευξεν, ἐντελλόμενος ἵνα 
ἄνθρωπος μὴ χωρίξῃ τὴν Ἐχχλησίαν ἀπὸ τοῦ Κυ- 
ρίον. Καὶ ὁ προσέχων γε ἑαυτῷ ὡς μὴ χωρισθῆναι, θαῤ- 

ῥεῖ ὡς μὴ χωρισθησόμενος, χαί φησι" ε Τίς ἡμᾶς 

χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ;» Ἐνταῦθα μὲν 

οὖν γέγραπται πρὸς τοὺς Φαρισαίους λεγόμενον τό" 

« Ὃ ὁ Θεὸς συνέζενξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω "» λέ- 
γοιτο δ᾽ ἂν πρὸς τοὺς Φαρισαίων χρείττονας - Ὃ οὖν 

ὁ Θεὸς συνέζευξε, μηδὲν χωριζέτω, μήτε ἀρχὴ, μήτ: 

ἐξουσία " ἰσχυρότερος γὰρ ὁ συζεύξας Θεὸς πάντων, 

ὧν ἂν ὀνομάσαι τις νοήσας αὐτὰ δυνηθῇ. 

Μετὰ ταῦτα διαληψόμεθα τὸν τῶν Φαρισαίων λό- 
γον ὃν εἶπον τῷ Ἰησοῦ ἐν τῷ" «ε ΤΙ οὖν Μωῦσῆς ἐν 
ετείλατο δοῦναι βιθλίον ἀποστασίου, χαὶ ἀπολῦσαι: ν 

Εὐλόγως δ᾽ εἰς τοῦτο παραληψόμεθα τὴν ἀπὸ τοῦ 
Δευτερονομίου λέξιν περὶ τοῦ τῆς ἀποστασίας βι- 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αὐΐοπι ρυΐο ἰη ΟΝγί βίο, οἱ ἴῃ Ἐοοϊαοβία; » ἀϊοοῃάυπι 6ϑῖ 4υοηΐ πὶ ποὸη ἀἰπιὶδὶϊ ΟἸνγϑέυ8. ὈγΪπηϑ πὶ τἰχόγϑαι 
514π|, ἰά 6βὲ ργίπιᾶπὶ ϑυηδσούαη), βθουπάιιπι 4] 18π| ϑρθοϊθπὶ 8ρ᾽ Υ(8|6 10 ϑθγνδῃ8 ἡυοα ἀϊοίαπι 68ι : « Θυοά 
θεὺ5 σοπυηχιῖ, ᾿Οπι0 ΠΟΙ) δϑρᾶγδῖ; » ηἶδὶ συδηΐίο δάυ!ιογα 651 χοῦ ἰΠ σοΥΓυρία 800 δά 16 ΓῸ ἴα  ΠΙΐς0, 
οὐυ͵ὰ8. σοηβι 10 οἱ ἰπϑί ἰδία δϑὶ νἱγο, οἱ ἰμ!ογἤσαγο θὰπὶ νοϊυϊὶ ἀἰοθηϑ : ε« '116 ἀὸ ἰεῦγα ᾿υ] υσπιοάϊὶ ; » εἰ 
« ογπεϊ ρα, ογυοϊ σα οὐπι. » ΠἸὰ Ἔγροὸ ροίλι8 βιϊπυἱ, 4υ8πὶ Υἷγ 608 δᾶπὶ ἀϊπιῖδῖί, Εἰ το] φυΐὶ ργορίοῦ 
δοεἰοβίδπι Οἐτἰϑίι8 υἱγ ρδίγοπι, σὰ πὶ 40 δγαΐῖ, ουπὶ ἰπ ἰογμα θοὶ 6ϑ85οῖ. Ποιφυΐι οἰἰδαν πηδίγοπι, οὑπὶ 
68861 οἱ ἴρβα {{Π|ι|8 Ζογυβαίθπη 4υῷ δγαΐ ϑυγϑυϊ βεσυ πάντ) ἐΟΓΡ 5, οἱ σΟηἸπηςίι5 Θϑὲ ὑχογὶ 8ι15,, ἰδιὶ 
αυὰ οροϊἀογαὶ ἢυς, οἱ λοι! δυπὶ ὅσο ἰῃ ὀᾶγηδ πᾶ. ΡτοΟρίογθα πίῃ οἱ ἰρθ6 « ΘΆΓΟ » δὶ [δείυ8, οὔπὶ 
ἐββοὶ ὕδγθυμι, « οἱ ᾿δυϊανὶ! ἴῃ ΠΟ δ,» δἱ βη: ὑπὰ οΆτ0, αὐοπίαπι ἀδ ται ίογα Ἐοοοδία ἀϊοίιαγ: 
« Υοβ 654185 οοῦρυβ ΟἸγῖϑιϊ, οἱ ποι ῦγα ὁχ ᾿πϑπῦγο. » Νἕο αϑί αἰϊυὰ οογρυ8 ΟἸ)γῖβιὶ 84 οογροῦα Εὸ- 
Οἰοδίδ, 864 ὑπυπὶ βδυπῖ ΘΟΓρυ5. ΕῚ Π6ι}5. 1Π|05 απἰνὶῖ, τηδηληβ. αἱ Πιοπ0 ποθὴ βοραγοὶ Εςοἰοβίαπὶ ἃ 
Ομείβιο, υῸ8 )οὺ8 σοηλιηχί!. ἘΠ ηὰ6 οπηΐβ δηΐιηα μὲ οΟφηοβοὶί 86 ᾿πΒΘρΡΑΓΆΡΙ 6 ΠῚ 6556 ἃ (ΟΠ δίο 
δίς αἰοὶξ : « Οὐδ 5οθ ΒΘΡΆΓΔΙΟΪ ἃ σπαγίίαῖα. ΟΠ Υ 51} (γἰ θυ] 110, 4 δηριϑβιϊα Τ᾽» οἵ ορίογα. ΕἸ ε οοηῇάσ, 

υ͵ἱᾶὰ ΠΕ406 ΠΊΟΓ8, Π6406 νἱία, » Π6406 4] ἰφυϊά δογαπὶ αυϑ βοαασηίαΓ, ε ΡΟιογὶς 08 βαράγδγε ἃ οῃδυιιδίς 
ἢ, φυδ 681 ἰῃ ΟΠ γίβιο 7θϑυ. » 

89 ἴοδη. χιχ, 1ὅ. 59 [58.1., 1. 
5 Μλιιη. σιχ, 6. 

(44) Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον. ἴἴὰ εἰ 
σταύρου, σταύρου αὐτὸν, χαὶ αἵρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν 
τοιοῦτον, ἃἰ Ζυδη. χιχ, 15, ἄρον, ἄρον, σταύρωσον 
αὐτόν. υετιυ. 
ἀν πώ κατα,Ἰέλοιπέ γε διὰ τὴν Ἐχχιλησίαν, 

οἷο, Εδάδχα ἰνατο μαθοὶ Βοηλρία5. 10. 
(46) Τῇ ἐνταῦθα καταπεσούσῃ γυναικὶ αὑτοῦ. 

Νὰπι Βοπηπαηι Δι πηὰ8. ργῸ τποιΐ5 46 οαἿο ἀδίυγ- 

9: ΡΠ]. νῖ, 6. 
39 (ον. χιι, 21. 57 Κοιηῃ. Υ}, ὃ. 

9: (01. 1, 10. 55 ΒΡ]. ει, 6. 55 2σδη. 1, [έ. 
98 Μλι1}}. χιχ, 6. 99 ἰθἰά. 17. 

μαί8, οἱ ᾿νπὴϊδη 5 ΘΟΓΡΟΓΙ)Ὲ15 ἱπηηλ13885 Θ ΘΠ 568. 
ἢ. 

(41 Ἐπεὶ τῇ γυναικὶ Δέγεται τό, εἰς. Υ᾽ὰΘ 
Ἔ ΠΟ μ ΠΣ λετμίο, 4υἱ πο πὰ ἱπ 5005 [508 (Γαῃ8- 
ἀ0}}. ἵν. 

(48) Καὶ μέλη ἐκ μέρους. υϊσαία, ε πηϑιιθΓΆ ὧδ 
ΠΊΟΙΠΓΟ ; » ἰἰὰ οἵ ΑἸηθγοβίαβιον ἴῃ 1 Εογίημ. σἱ» 
21. Γερευδηὶ μέλη ἐχ μέλους. ἴ». 
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δλίου, ἔχουσαν οὕτως" « Ἐὰν δὲ λάθῃ τις γυναῖχα, 
χαὶ συνοιχήσῃ αὐτῇ, χαὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὕρῃ χάριν 
ἐναντίον αὐτοῦ, ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, » 
καὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" « Καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν 
Ἰζύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν χλήρῳ. » Ζητῶ δὲ 

ἐν τοῖς χατὰ τὸν νόμον τοῦτον, πότερον οὐδὲν πέρα 

“ἧς λέξεως χρὴ ζητεῖν ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ μὴ ὁ Θεὸς 
ἔδωγχεν αὐτόν ἣ πρὸς μὲν τοὺς Φαρισαίους ἀναγχαίως 
εἴρηται, χρησαμένους τῷ’ « Μωῦστζς ἐνετείλατο δοῦ- 
ναι βιύλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι, ν» τό: ε« Ὅτι 
ἹΜωῦσῆς πρὸς τὴν σχληροχαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν 
ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖχας ὑμῶν" ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ 

οὐ γέγονεν οὕτως. » Ἐὰν δέ τις ἐπὶ τὸ Εὐαγγέλιον 

ἄναδῇ Χριστοῦ Ἰησοῦ, διδάσχον, ὅτι ὁ νόμος πνευ- 
ματιχός ἐστι, χαὶ τούτου ζητήσει τοῦ νόμου πνευμα- 

πιχὸν νοῦν. Φήσει δὲ καὶ ταῦτα ὁ θέλων τροπολογεῖν, 
ὅτι ὥσπερ τῷ Παύλῳ θαῤῥοῦντι ἐφ᾽ ἧ εἶχε χάριτι 
λέλεχται τό" ε Γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ 

ἀνὴρ αὐτῆς" ἐὰν δὲ χοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ, ἐλευθέρα 

ἐστὶν ᾧ θέλει (49) γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. Μα- 
καριωτέρα δέ ἐστιν, ἐὰν οἥτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν 

Ὑνώμην᾽ δοχῶ δὲ χἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν" » 
ἐν τούτοι; γὰρ τό" « Κατὰ τὴν (50) ἐμὴν γνώμην, ν 

ἵνα μὴ κχαταφρονηθῇ ὡς χενὴ πνεύματος Θεοῦ, 
χαλῶς ἐπήγαγε τό « Δοχῶ χἀγὼ πνεῦμα Θεοῦ 
ἔχειν" οὕτως χαὶ Μωῦσεϊ διὰ τὴν δοθεῖσαν (Ὁ }) αὐτῷ 
ἐξουσίαν νομοθετεῖν, ὥστε αὐτὸν καὶ πρὸς τὴν σκλη- 

ρυχαρδίαν τοῦ λαοῦ ἐπιτρέψαι τινὰ, ἐν οἷς ἣν χαὶ τὸ 
ἀπολύειν τὰς γυναῖχας, ἣν ἂν πείθεσθαι ἐφ᾽ οἷς χατὰ 
«ὴν αὐτοῦ γνώμην ἐνομοθέτει, ὡς χαὶ ἐν τούτοις μετὰ 
τενεύματος θεοῦ τῆς νομοθεσίας γενομένης" καὶ ἐρεῖ, 

ὅτι, εἰ οὐχί τις μὲν νόμος πνευματιχός ἔστι, τὶς δὲ 

οὖκ ἔστι τοιοῦτος, νόμος δέ ἔστι χαὶ οὗτος, πνευμα- 

-ιχός ἐστι χαὶ οὗτος, χαὶ ζητητέον αὐτοῦ τὸ πνευμα- 
πιχόν 

ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΛΤΤΗΟΜ ΤΟΝ 5 ΧΙΥ. 125) 

Α ἰυγ, 4υἱ (4118 6δὲ : « δὶ δοοορογίί Βοιηο υχοῦθηι, οἱ 

᾿ια θυ ον οᾶπὶ|, οἱ ΠΟ ἰμνθηογὶὶ φγαιἰδπῈ δηῖ6 008" 

108 618 ῥγορίον αἰΐψφυδπι [ραϊιαίοπι,» οἱ οξίεγα, 
84 ἰά υϑ406 : « Να ρεοοᾶγα (οϊαι18 ἰογγϑιη, 4υ πὶ 
Βοπιίηυβ θεοὺβ ἰυυ8 ἰγδάϊἀθγὶ νοὶ μοβϑβίθι"- 
ἄἀαη ᾿. ν» ἔφυ γ60 βυρὲῦ ἰἰ8 αυῷ ἰῃ ἰὰς ἰθβᾷ8 
οοπεϊποηίυς ἰἰὰὰ ᾳυῶγο, υἱρυ ργϑίογ νεῦρα ηἰ- 

1} ἴῃ δὰ ἰηναδιϊρξαηάυαι 511, φυδηἀοφυΐάεπι Θϑιῃ 

ποὴ τυ θευδ; δὴ Ρ]ΑΡβϑὶβ ἰὰ ργοίογθμ 85 : 

« Μογβ65 πιδηάανὶὶ ἀᾶγὰ 106] πὶ τρια, εἱ 61. 1 

αἰπηίιίογα ",» ποορβδαπι [ἀδγὶϊ ἢΠἀ ἀΐοογα : ε θυο- 
πίδπῃ Μογβ863 δά ἀυτίεἶδμ) οογ 8 γϑϑίγὶ ρου δὶ! γὸ- 
9}18 ἀϊπηϊείογα ὑχόγαβ γθϑίγαβ; 80 ἰῃἰ 110 δυΐθπ) ΠΟ 

[υἱῖ εἷς ὃ". » Ουοά 5ἱ φυΐδβ Δὰ Εναηροϊυ] δεδυ ΟΠ Γίβι, 
ᾳυοά ἰερεπι 5ρὶεἸυδ]ο πὶ 6556 ἀοοοί, Δϑοθπάογὶί, ἢὰ- 

Β ͵ υ5 χυοαυθ ἰορὶ5 δρὶ γἰ 8] 6ῖη βϑηςοπεϊδιη ΓΟαυΐΓοί. 

Βίςθὶ γθγοὸ αυΐ ἱγοροϊοφίοδπι ᾿ογ πὶ δἰ βπἰ ΠΟΙ! ΟΠ 6 ΠῚ 

ΔΡΟΓΙ͂γο νοϊυονῖ., φιοὰ φυριηδἀιποάϊμηῃ ἃ Ῥαυΐο ἐΐ- 

νἷηφ αυδη Δ} 1 σγαϑιία σοΟπῆ80 ἀΐοιυμ 6ϑι {Ππ 04": 

« Μυ!ϊὲν δι! φαία ὁβὲ φυδπίο ἰθιρογα Υἱγ Υἱνὶ : φυοά 

δἱ ἀογπϊογί! Υἱν δ᾽υ8, ΠΠΡογαία δϑί, ουἱΐ νυ] ἢυρδὶ : 
τΔηίυπὶ ἱπ Ὠοπιῖηο. ΒοδιΪοῦ δυΐοπὶ δγῖ!, εἰ δἷο ρεῦ- 
18 Π86 11, βοοιηήθηι πηθυπὶ σοη δ απ; μυ10 δι 6 πὶ 

ηυοά οἱ 630 5βρίγίυτα Πεὶ Παθοᾶηι ; ν ᾿ς Θπἷπὶ Υ6Γς 

Ἰνβ ἰβεὶβ : ε ϑοουπάστῃ πηϑυπὶ οοηϑἰ ἢ,» Ὧ6 ἀ6- 
δρίοἰδίυγ {Πυἀ ἰΔηφυδηι βρίγιειι Π6ὲ νδουυ πὶ, ΓΕΟίΘ 
δυ ἠυηχίι : « Ρυϊο ἁυΐοῖι αιοιὶ εἰ 660 βρίγίιυπι Βεὶ 

μια θδιη ;» [18 οἱ Μογβὶ, ργορίδν λιίγὶ ϑυΐαπὶ εὐ ἰθφυϊῃ 

(ὀγοηάδγιπι ροίοδίδίαπι, Δάθο υἱ ργορίον ἀκ} ἰθπὶ 

οογάΐ8 ρορυὶὶ, τοῦυσιὶ ποιηυατυπι, 4υὰ [8 εἴαῖ, 

οἱ υχογυπὶ γτορυἀϊαπάδγυπι [Δοι δίοιη ἀοάεγί!, πιὸ- 

ΓΘ ἰμ ["ἷ5 τοῦ ΖΟΓΟΓῈ ἰΐοεραὶ, 4088 βυορίθ 60} - 
δ'Π|0 βαποίεμαι, υἱροία ἰδίἃ Βρ6 Γ [8 αιοαὰθ οὐπὶ 

δβρί για θοὶ Ιοβα; οἱ ἀΐοοι 116, δ ποῦ αἰΐψφυδ αυϊ- 

ἄθι ἰὲχσ βρίγίιυ}}5 δϑί; αἰΐᾳφυδ ὑθῦοὸ θη 6δί 6}05- 
ποι} ; ἸῈχ γογῸ οἱ {|| 6βί, βρίγἰἰυδιεπι φυοάυθ ἰδῆς 6886, οἱ βϑηβιπὶ {Π|08 δρὶ γι τυδίοπὶ ἰηγθδιίϑη- 
ἀκ 6556. 

Μεμνημένοι δὲ τῶν ἀνωτέρω ἡμῖν λελεγμένων εἰς 
τὸ τοῦ Ἡσαΐου περὶ τοῦ βιδλίου τῆς ἀποστασίας ῥη- 
τὸν, φήσομεν, ὅτι ἑαυτὴν ἀπέστησεν ἀνδρὸς τοῦ 

Χριστοῦ ἡ μήτηρ τοῦ λαοῦ, μὴ λαδοῦσα τὸ τῆς ἀπο- 
ατασίας βιδλίον᾽ ὕστερον δὲ, ὅτε εὑρέθη ἐν αὐτῇ 
ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ οὐχ εὗρε χάριν ἐναντίον αὖ- 
«οὔ, ἐγράφη αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου " δυνάμει γὰρ 

ἢ καινὴ Διαθήχη, τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν χαλοῦσα εἰς 

“ἣν οἰχίαν τοῦ τὴν προτέραν γυναῖχα ἀποδεθληχότος, 

τὸ βιδλίον τοῦ ἀποστασίου δέδωχε τῇ πρότερον ἀπο- 
στάπῃ τοῦ ἀνδρὸς νόμου χαὶ Λόγου" διὸ χαὶ αὐτὸς 
αὐτῆς ἀποστὰς ἔγημεν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ἑτέραν, 

δοὺς εἰς τὰς χεῖρας τῆς προτέρας τὸ τοῦ ἀποστασίου 

1. θουϊδγ. χχιν, 1, 4. ὅ Μδίἢ. χιχ, 7. 5 νά. 8. 

(49) Ποάεχ Βορίυβ, χἂν θέλει. 
(50) Τό" Κατὰ τήν, εἰς. 1εφξ6 τῷ Κατὰ τήν, 

οίο. 
(51) Οὕτως καὶ Μωῦσεῖ διὰ τὴν δοθεῖσαν, εἰο. 

Υἱάς Ατηθτοβίυμπι 1}. νπι, ἐπ ἔμο. χνι. ΡιοΙοπμθυ5 
δρυὰ Ερὶριιδηΐαπ) Πα δὶ ΧΧχτ!, 4088 εαἰ ΡιοΙαπηαἰ(8- 
γυπη, σ8ρ. 4, Ἰεξοπὶ Μογϑβὶ8 {ΓΠγίαπι ἀϊσίτ θαὶϊ,, υἱ 
υη8 ρᾶγβ θϑυπι, ἃ|1ἃ ΜΟΥ 86Π), ἰοΓίΪ ἀοπιυπ) Βοῃΐο γα 5 
ΡΟρα]) ἁπιοίογοβ ἢλυραὶ. Ργοδρίυπι δυίθπι {Ππ4. ἀ 

19. Εογυπὶ δυίθπι τ Θ ΠΟ. 8 αυδδ δυρῦα ἃ ΠΟ 5 
ἴῃ μης 8816 ἀδ ᾿ἰθ6 110 τορυάΐ! Ἰοουι ἀϊοία δυπί, 

πιϑίγοπι ΡΟρυΪ; ποη δοοορίο γορυαἱὶ 1106 }10, Ἁ Υἱρὸ 

8.0 ΟΠγβίο βροηΐα αἰβοθβϑδίβϑα ργουυπι ΐπηα8 ; 
ἀεἰπάθ νϑγο ροβίφυδπι [μά 48 ἰῃ 6ἃ τϑρογίἃ δϑί, 

Ὁ οἱ φογᾶπι ἴ||0 φγαιίαπι ἤθη ἰπγδηϊὶ, Π 61] πὶ δὰ δαμι 
χρυ] βου ρίυπι 6558; ΠοΥαπὶ αυΐρρε Τ ἐδίδπηθηι πὶ 

οἰμπΐοοβ ἰπ οὖι8 ἀοπηυ οομνοοϑῃ 4" Ργίογοπὶ 

υχοόγοπὶ γορηαΐανῖς, ΠΡΟ πὶ τορυάϊ! Ροιϊθμια ἀδάϊι 

οἱ φυξ ἃ Υἷγο, ἰοφα βε θεῖ, οἱ ογθο ᾿ἀἰβοθβϑογαί : 

Ρτγορίθγθα οἱ ἦρξα τ ]οία 1118, αἰΐδπὶ, υἱ ἰ(4 ἀΐοδπι, 

ἀυχίϊ!, τορι αἱ! 106 110 ῥγίογὶ ἴῃ τβδηὰβ (γδάϊιο ; ἰά- 

εἶγοο φυξ 80] Ἰυχία ἰοβοθὴν πιδμάδία βυηΐ, ΡΓΟΡΙΟΓ 

ΔΊ Οον, τὶ, 59, 40. 

ἸΙθ6ῖῖο γερυ δὶ, Μογβὶ δοοθρίυπι γοίεγτί νυ]δ, Δ Θ0416 
φοπίγα πιϑηάδίιπι [)εῖ [υ͵886 δὐΐίαπι. [Δ γα ογ ἂὺ 
Ἐρὶρηδηΐο γαργοιιδπάϊιυτ, οἱ πιογίιο φυϊάθῃι; ΜΟΥ56Πὶ 
δπΐμ 1618 σοπἀ Πογ πν τ [1558 γο θυδὶ Ῥιο!οπιδιι8, 

υἱ εἦὰ8 οοπάοπαε δυοίογειη θοαὶ [586 ΩΟἰϊοῖ. Αἱ 
δα οδἱ Οτγίρεηίϑ γϑιῖο; ἃ [)60 δπὶπη ἰδβυπ ἔθγθη- 
ἄδγυηι ροιοοίδίοηι ἱη ΜΟγβ86πὶ ργΟΙυχ 580 ἢἰ8 νον}}}8 
ἐρὲπε ἰοϑίδιιγ : διὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσίαν. 
Πυετιυϑ. 
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ΠΡΟ απι γορυ ἀπ! ὀχβϑοαυὶ ποι) ροδϑαηί. Α΄ 64πὶ 40]- Α βιδλίον’ διὸ μηχέτι δύνανται πράσσειν τὰ χατὰ τὸν 

ἄδ 16! !Παπὶ σαραὶϊ δουορίδ86 ἀγραμιθηίο ΠΠΠυἀ αΚῖ, 

αυοὰ υπᾶ οὐπὶ Δρ06}14[0 40 [15 βδποίυδιϊο τηγϑίθ-- 

1ἱογΌ πη 4:5 ἰπ 60 [ἀεἰ4 ογαάυηιϊυν, ἀΐγια ἔυογὶα ἃς 

Πρυθνογϑα δατυβαίοπ),, 6.3. οὐμηαυθ 'ρ50 Ἰοϊοολι510- 
Τυπὶ δἰ ίατὶ, οἱ οπληΐθ οὐἱτ5 4} ἰπ 60 δχ] ἢ θοθα- 

τι. Αγριιπιδηῖαπ) ἰΐοιη 1106 }} ταραἀ! ΠΠπ 4 651, ᾳυοά 
[6ϑΐ4 ΘΟΙΘΌΓΑΓῈ ποη ροϑ5!ηϊ, οἰϊαπιϑὶ, ἰυχία ἰάὰ χυοά 
βογίρίαιη 681 ἡ, βοῃίθηιία [6ρ᾽5 ργαοὶρίδι, αἱ ἴῃ Ἰ060 

αὐδπὶ οἰοφογῖι Βομηίηιβ Ὠδυβ, [ἀϑῖ4 οϑίουγοηι ; εἰ 
αυοὰ (ο18 ϑυπᾶσορα (Ἀ}{π|π|, [4]Π1υπλνα [ΔΟΪΠΟΡῸΠῚ 

ΤῸΟΒ. Ἰαρί αἰ υ8 ΟὈγΊΘγα ΠΟ φοβϑὶϊ, οἱ βοχοθηίβ 

6] υβιηοάϊ γὸβ οχ [5 αὐ [5885 δυηϊ, 1106}}} τορι! 

βυπιοηΆ δ0ηι; δίψιθ ἰίθπη απο « ἰδ ποθὴ οδ 

ῬΓΟρ]Ιθῖα., » οἱ αιΐα ἀΐσιηι : « Βίρηδ Δηηρ 18. ΠΟῃ 

ν᾽ ἀΐπηυ 55. ΑὈδίυ} "1 οηΐτη 8 ΦαγυβΆ] θη) οἱ ἃ δυ 68, » δἷΐ 

Βοπιΐπυϑ ἐπχῖα [51α 5αγπη ΘΠ, « γΔΠ6π| οἱ να]}- 

ἄδπι, οἰφαηίοπι [Ὀγίοπι, » οἱ γεϊϊψυα, υὑδῆηυ8 δά, 

« ρΡγυΐβθιῖοπ) δὰ ἀΐογαπη. ν ϑυπᾶροζαπι Υ6ΓῸ ὈΧΟΓΟΙΩ 

ἀυχ 556 ρμοίεϑὶ ΟἸ)γβιυβ, δὲ οὐπ) δὰ [Δ 8556: {Π8 

νΟΓΟ ροβίπιοάι πὶ ζΓΔι13 ΠῚ ΘΟΓΔΠ) 60 ΠΟῚ ΓΟΡΟΓΪ 558 ἃ 

Ομ δ 6Π) σγϑι[8Π| σογᾶπὶ ἰ||0 ποι} ἱπνοπογὶῖ, οαυδα 

Πᾶς 6ϑ8ῖ, φυοά ἔμπα 5 ἴῃ οὰ ἰμνθηία δἷ( : χυϊὰ δπίπὶ 
[ὐΐα5 4υδηὶ ψυοά υἀπίυ5 ἴῃ [}6510. αἰπι 6 πάϊ ουπὶ 

ορ οηθΘπὶ ᾿Δθογθηὶ, ἸΔιΓοπ πη) ΒΑΓ απὶ ἀϊπι τοη- 
ἄππὶ ἀδογονογίηΐ, Ομ γί βία) γογὸ τηοτγιΐ δἀαϊχογίπι) 
Εἰ αυϊὰ [ἀΐα5, αυδπὶ φιοά ἀδ 60 ργομπυπινθγιηι 
ΟἸμη68 ὃ : « Οτυοί μο, ογυ οἰ ἢχδ διιπι, 10}16 δ υβπιοάὶ 
Ποπηΐηοπι 46 ἰΘγγα ἢ ν Ουἱ ροίὲ [άυτῃ εἰ ᾿Πυὰ ποπ 

δι ἢ: « ϑαηριμβ 68 5Πρ6Γ ΠΟ5, οἱ ΒΌΡΟΡ Π]108 
ποϑιγοϑῦ » Ργορίογεδ οἴμη 1ΠΠΠ8 ποπηΐηα ραπϑ ΓῸ- 
ῬΟΒΟΘΓΘΉΔΙΓ, Ἔχθγο 5 οἰγουπιάαια 681 76 γι 58] 6Π|, 
εἰ ἰησταὶς {ΠΠΠι|8 γαβιί(α 5, οἱ ἐ ἀοπην:5 νΘΟΓΌ ΠῚ « ἀἰ πη 588 
ἐ8{ν 8} 68'", « αἱ ἀογδ! οια δδὶ ἢ] ϑίοῃ, βίουϊ πη γα- 
οὐ]ὰπὶ ἴῃ νίπϑα, οἱ δίουϊ τυφυγίαπι ἰπ Οὐσυπηθγαγίο, 
οἱ βίου! οἰνί!δ5 φυδ οὐδίἀδίυγ 15 :» δοάοπι Δα ί6η) 
τειηροῦα ΠἰΡΘ! Πα πὰ σοραἱ! ρείογὶ ἀχογὶ ἃ νἷτο οθη- 
Βουϊρίυπι, οἱ ἰπ πιδηυ8 ἰγδάϊιιπι, ΘΔΠΠ4υ6 δχ ᾿ρϑίυβ 
ἄοπηο δχϊοντωϊηδίϑπι ἔυΐϊββα ΓΘΟΓ: δί ο͵ι15 χυῶ ἐχ 
βοπι"ὺ8 68ι, οἰ ΠΘγαίυ πη 6556 οἰ γοζταρἤιπι, ἀ6 
41 ἰἱ αδἷὲ Αροβίο!ιιβ ᾽" : « θεἴΘἢ8 ΟΠ γοργδρίιυ πὶ 
ἀδογοιῖβ, χιοὰ δγᾶὶ φοπίγδγίιπ) πουΐβ, οἱ ἰρϑυτι 
10} ἀὲ πιούϊο, «ἰἤροηβ "]υά αρυοΐὶ,, » πᾶπ Ρδιι- 
ἴχ8 ἴπ δᾶπι 488 αχ ροηξθι8 .... Παῦδηι Ρτοϑεὶγιὶ 
18γ86}. Ε ἀοπῖο δγρὸ νυἱγὶ δχίϊε ΡΓΐοΓ οοπ͵υχ, 40 
ΠΟΓᾺΠῚ Υ͵ΓΟ βτγδιίδπι θη ἰηνεηΐ!, φυοὰ Γαἀϊα5 ἴῃ οὰ 
ΤΟρογίἃ 811; οἱ ροβίψυδπι δθὶϊι, Δ) ογὶ 8686 δρρ!ϊουΐ, 

δ Θουι6Γ. χα, οἱ ΧΙΥ, οἱ ΧΥῚ, 
ΧΧΥΙ, 235. 9158. χχχιι, 14. 1: [ς8. Ι, 8. 

(52) Μετὰ τοῦ χιἸηθέντος ὑπ᾿ ἐκείνων ἁγιάσμα- 
τος. ᾿Αγίασμα, ὩΤΡῸ « βαπειυλείυιη, ν ναὶ, « 52η- 
οὐἰβοδῖῖο, » φια5 Θοηααϊε γε] σαία5 ᾿πίδγργοθ ρβα]η). 
ΔΟΥ͂, θ: ε βαποιπιοηΐδ οἱ πηλφηϊΠοδηίἃ ν ὩΣΤΡΩΞ, 
ἸΧΧ, ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ. γα ϊχαι. «ἴῃ βδαμποιὶ- 
Ποδιϊοηα 6}118;.» ΡΘΓΡΟΓΔΙῚ : Ορίΐπι6 ΗΪΟΓΟηγημα5 : 
4ἸΠ Βδηοίιδγίο 6}115,ν» εἱ ΤἬΆΓραπι πτΡΌ, « ἴῃ 
ΒΔΠΟΙυΔγίο 68,» οἱ βγγυβ 4016, δἰ Αγδῦβ. δὶ- ἀλ5: Αγίασμα ὁ θεῖος ναός. Δανῖδ' Ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, καὶ ἁγιαστία, χαὶ ἁγιωσύνη. Ἠπετιυ5. 

(55) Σεμνῶν. Σεμνὰ, τὰ ἄῤῥητα χαὶ ἀνεξήγητα 

δὲ ϑ8 06. 5 Ρ54]. υχχηὶ, 9, Τ|5ὰ. η1,1, 9, 5. 870δη. χιχ, [80 
12 (ο1.1χ5., 14 

νόμον αὐτοῖς προστεταγμένα διὰ τὸ βιδλίον τοῦ ἀπο- 
στασίου. Καὶ σημεῖον τοῦ εἰληφέναι αὑτὴν βιδλίον 

ἀποστασίου τὸ Ἱερουσαλὴμ μὲν χαθῃρῆσθαι μετὰ τοῦ 

χληθέντος ὑπ᾽ ἐχείνων ἁγιάσματος (Ὁ8) ἐν αὐτῷ πε- 

πιστευμένων γεγονέναι σεμνῶν (55), χαὶ τοῦ θυσια- 

στηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτων, χαὶ πάσης τῆς παρ᾽ 

αὐτῷ λατρείας. Σημεῖον δὲ τοῦ βιδλίου τῇς ἀποστα- 

σίας καὶ τὸ μήτε ἑορτάζειν αὐτοὺς δύνασθαι, χἂν, 
χατὰ τὸ γράμμα, τοῦ βουλήματος τοῦ νόμου προστό- 

ἔαντος ἐν τῷ τόπῳ ᾧ ἂν ἐχλέξηται Κύριος ὁ Θεὸς ἐορ- 

τάζειν αὐτοὺς, ἀλλὰ χαὶ τὸ πᾶσαν τὴν συναγωγὰ 

λιθοδολεῖν τοὺς τάδε ἡμαρτηχότας γενέσθαι μὴ δυνά- 

μενον (ὅ4), καὶ ἄλλα δὲ μυρία τῶν προστεταγμέ- 
νων σημεῖόν ἐστι τοῦ βιθλίου τῆς ἀποστασίας" χαὶ 

Β ὅτι ε οὐχ ἔστιν ἔτι προφήτης, » χαὶ ὅτι λέγουσι" 
« Σημεῖα οὐχ εἴδομεν ἔτι" ᾿Αφεῖλε γὰρ, ν φησὶ Κύ- 

ριος (55), ε ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ τῆς Ἵερου- 

σαλὴμ, ν κατὰ τὸν τοῦ ἩἩσαῖου λόγον, « ἰσχύοντα 

χαὶ ἰσχύουσαν, γίγαντα χατισχύοντα (56), » χαὶ τὰ 

λοιπὰ μέχρι, ε συνετοῦ ἀχροατοῦ. ν Δύναται δὲ ὁ μὲν 

εἰληφέναι γυναῖχα τὴν συναγωγὴν χαὶ συνῳχηχέναι 

αὐτῇ ὁ Χριστὸς, ὕστερον δὲ ἐχείνην μὴ εὑρηχέναι 

χάριν ἐναντίον αὐτοῦ" ἡ δὲ αἰτία τοῦ μὴ εὑρηχέναι 
τὴν χάριν ἐναντίον αὐτοῦ τὸ εὑρεθῆναι ἐν αὐτῇ ἄσχτ᾽ 
μον πρᾶγμα τί γὰρ ἀσχημονέστερον τοῦ, προχειμέ- 

νου ἀπολῦσαι ἐν τῇ ἑορτῇ ἕνα, ἀπολῦσαι μὲν αὑτοὺς 
ἠξιωχέναι Βαραδᾶν (7) τὸν λῃστὴν, καταδιχάσαι δὲ 
Ἰησοῦν; Τί ἀσχημονέστερον τοῦ πάντας εἰρηχέναι 

ἐπ᾽ αὐτῷ « Σταύρου, σταύρου αὑτὸν, καὶ αἶρε ἀπὸ 
τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον; » Πῶς δὲ οὐχ ἂν ἄσχημον χαὶ 

τό" ε« Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ τέχνα 
ἡμῶν; νΔιὸ ἐχδιχουμένου αὐτοῦ ἐχυχλώθη ὑπὸ στρα- 

τοπέδων Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐπέστη ἡ ἐρήμωσις αὖ- 
τῆς, χαὶ ε ἀφείθη » αὑτῆς « ὁ οἶχος » αὐτῶν, « χαὶ 

ἐγχαταλείφθη ἡ θυγάτηρ Σιὼν, ὡς σχηνὴ ἐν ἀμπε- 

λῶνι, καὶ ὡς ὁπωροφυλάχιον ἐν σιχυηλάτῳ (58), καὶ 
ὡς πόλις πολιορχουμένη" » χατὰ τὸν αὐτὸν δὲ, οἶμαι, 
καιρὸν τῇ μὲν προτέρᾳ γυναιχὶ ἔγραφεν ὁ ἀνὴρ βι- 

θλίον ἀποστασίου, χαὶ ἔδωχεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς, 

καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὴν ἐχ τῆς οἰχίας αὐτοῦ " τῆς δὲ 
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἀπαλήλιπται τὸ χειρόγραφον, περὶ 
οὗ φησιν ὁ ᾿Απόστολος τό" ε Ἐξαλείψας τὸ χειρόγρα- 
φον (99) τοῖς δόγμασιν, ὃ ἣν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ 
αὐτὸ ἦρεν ἐχ τοῦ μέσον προσηλώσας αὐτὸ τῷ 
σταυρῷ" » καὶ Παῦλος γὰρ εἰς τὴν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 

χαὶ ἕτεροι προσήλυτοι (60) ἐγίνοντο τοῦ Ἰσραήλ, 

9 Μλφι|}. 

ῦ 

μυστήρια, Ηδοδγο 8. 
(84) Δυνάμενον. ἴμδρὲ δυναμένην. 

᾿ ὑπὸ Ἀφεῖιῖξ γὰρ, ρησὶ Κύριος. ΕΧΧ, 188. πὶ, 1, 
φελεῖ, 
(86) Γίγαγτα κατισχύοντα. .ΧΧ,, ἴ58. τι, 3, καὶ 

ἰσχύοντα. ΩΣ 
(81) Βαραθᾶν. ἴοφε Βαραδθᾶν. 
(98) Ὁπωροφυμάχιον ἐν σικυημάτῳ. ΑἴϊΔς, ἐν 

σιχυηράτῳ. 
(ὅ9) ᾿Εξαλείψας τὸ χειρόγραφον. (οἰο55. ", [ἐν 

τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον. 
(60) Ἀπὸ των" ἐθνῶν... καὶ ἕτεροι προσήάλντοι, 

-- ---ἀἀ τ 
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Ἐξῆλθε βοίνυν ἡ προτέρα γυνὴ ἢ μὴ εὑροῦσα χά- Α Υἶγο, ουΐ 86 δυθημ δῖ, δἰ σα νἰγαπν ἢαπο ΒΑΤΑΡΌδηι 
ριν ἐναντίον τοῦ ἀνδρὸς, τῷ εὑρῆσθαι ἐν αὐτῇ 
ἄσχημον πρᾶγμα, ἀπὸ τῆς οἰχίας τοῦ ἀνδρὸς ; 

καὶ ἀπελθοῦσα γεγένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, ᾧ ἑαυτὴν 
ὑπέταξεν, εἴτε Βαραδᾶν (6) τὸν λῃστὴν χρὴ λέγειν 

τὸν ἄνδρα, ὄντα τροπιχῶς τὸν διάβολον, εἴτε τινὰ 

δύναμιν πονηράν. Καὶ ἐπέ τινων μὲν τῆς συναγωγῆς 

ἐχείνης συμδέδηχε τὸ πρέτερον ἐν τῷ νόμῳ γεγραμ- 
ϑένον, ἐφ᾽ ἑτέρων δὲ τὸ δεύτερον" ὁ γὰρ ἔσχατος 

ἀνὴρ ἐμίσησε τὴν γυναῖχα, χαὶ γράφει (02) αὐτῇ 

ποτε ἐπὶ τέλει τῶν πραγμάτων βιθλίον ἀποστασίου, 
ποῦτο οἰχονομοῦντος τοῦ Θεοῦ, χαὶ δώσει εἰς τὰς χεῖ- 

ρας αὐτῆς, χαὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐχ τῆς οἰκίας 

6856 ὁϊοοηάυπι ὁδὶ, 4110 ἀΐδὈο 5 ἰγορίοα δἰ φη ἰςὰ- 
ἴυγ, 64.3. 5ἰνα ποίαγίαπι αἰϊχυδηὶ ροϊοϑίδίοῃ. Εἰ 
Υ6ΓῸ φιϊθυβάαπη ἐχ 1118 βύπάρορα οοηιεἰι ἰὰ ηποά 

ἰπ Ιαᾷα ῥγίογε ἰθοὺ βου ρίυτω 6ϑῖ ; 4118 διιίθπ) φυοὰ 
δδοιιηάο ; ροβί πηι 5. δηΐπὶ 1118 νἱρ ἀχόγαπὶ οὐΐο 118- 

τυΐι, οἱ οἱ ἰιαπάδπι αἰϊᾳυδπάο ἰπ “πα γογυπὶ γορυά 

ΠΡΟΙ απ 15, Π).60 ἰά βιδιυθηία, βογὶ θεῖ, οἴαψυα ἴῃ ηνἃ- 

π05 ἀαθῖξ, οἱ πὶ ἀ6 ἀοιποὸ 508 οὐϊοϊεὶ ; ψιεπιδά- 

τηοάτιπι Θπὶπὶ « ἰεἰ πη οἰ εἰ 5 ροπαὶ βογρθηίθπι ἰηίον οἱ 

τη}  Γα πὶ» θΟηι8 [)6 115, ἐ οἱ ἰηι6 Ὁ ΒΘΙΊΘΠ 6115, οἱ 56- 

τηθη 1} 1.5"; ».14 οἴπείεί θου8, ἂἱ δᾶπὶ οὐΐο ᾿ιαυθαὶ 

Ῥοβίγεπιιϑ Υἱνγ. 

αὐτοῦ: ὡς γὰρ « ἔχθραν ν» ὁ ἀγαθὸς Θεὸς « θήσει ἀνὰ μέσον τοῦ ὄφεως καὶ τῆς γυναιχὶς, καὶ ἀνὰ 

μέσον τοῦ σπέρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὑτῆς, ν οὕτως οἰχονομήσει, ἵνα μισήσῃ 

αὐτὴν ὁ ἀνὴρ ὁ ἔσχατος. 
Εἰσὶ δὲ οἷς συμδέθηχε συνοιχεῖν τὸν ἄνδρα μὴ ΒΒ 30. ϑυηΐί γεγο ποηηυ}}} οὐπὶ 4υ}0 08 τη4 Υἱγαπὶ 

δισήσαντα αὐτοὺς, τῷ παραμεῖναι ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ 

ἐσχάτου ἀνδρὸς (65), καὶ λαθόντος αὐτῶν τὴν συνα- 
γωγὴν ἑαυτῷ γυναῖχα " ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ἀποθνή- 

ὄχει ὁ ἔσχατος ἀνὴρ, τάχα ἡνίχα ἂν « ὁ ἔσχατος 

ἐχθρὸς Χριστοῦ καταργῇ (θ4) θάνατος. » Ὁπότερον 

ἃ τούτων ἂν γένηται, εἴτε τὸ πρότερον εἴτε τὸ τε- 

λευταῖον τῇ γυναιχὶ, « οὐ δυνήσεται (68), φησὶν, ὁ 

ἀνὴρ ὁ πρότερος » ὁ ἐξαποστείλας αὐτὴν, ἐπαναστρέ- 
ψας « λαθεῖν αὐτὴν τῷ εἶναι ἑαυτῷ γυναῖχα, μετὰ 

τὸ μιανθῆναι αὐτὴν, ὅτε βδέλυγμα, φησὶν, ἐστὶν 

ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. » ᾿Αλλὰ ταῦτα δόξει 
μὴ, κατάλληλα εἶναι τῷ " « Ἐᾶν τὸ πλήρωμα τῶν ἐθ- 
νῶν εἰσέλθῃ, πᾶς Ἰσραὴλ σιυθήσεται "» ὅρα δὲ εἰ δύ- 

ναται χαὶ πρὸς τοῦτο λέγεσθαι, ὅτι πάντως, εἰ σω- 

θήσεται, τῷ τὸν ἄνδρα αὐτῦ)ς τὸν πρότερον ἐπανα- 
στρέψαντα λαθεῖν αὐτὴν τῷ εἶναι αὑτῷ γυναῖχα μετὰ 
τὸ μιανθῆναι αὐτὴν σωθήσεται. Ἱερεὺς μὲν οὖν πόρ- 
νὴν χαὶ ἐχθεόλημένην οὐ λήψεται ἑαυτῷ, γυναῖχα δέ 
ς (66) οὐ χωλύεται, ὡς ὑποδεδηχὼς τὸν ἱερέα, 

ποιῆσαι τὸ τοιοῦτον. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν 
κλήσεως τὴν πόρνην ζητῇς, χρήσῃ τῷ « Λάδε 
σεαυτῷ γυναῖχα πορνείας, χαὶ τέχνα πορνείας, ν χαὶ 

τοῖς ἑξῆς " ὡς γὰρ οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάδδατον 

βεθηλοῦντες ἀναίτιοί εἰσιν " οὕτως ἐν χαιρῷ λαμδά- 

νων γυναῖχα πορνείας ὁ ἐχδάλλων τὴν προτέραν γυ- 

ναῖχα χαὶ ἀναίτιός ἐστι, ποιήσας αὐτὸ χατὰ τὴν πρόσ- 

ταξιν τοῦ, ὅτε δεῖ, εἰπόντος, καὶ ἕως ἐχρῆν τό" Γυ- 

ναῖχα πόρνην οὗ λήψεται" χαὶ ὅτε εὔλογον ἦν, φησὶ 

τό" ε Λάδε σεαυτῷ γυναῖχα πορνείας " ν ὡς γὰρ Κύ- 

ριός ἔστι τοῦ σαδόάτου ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, χαὶ οὐ 
ζοῦλος τοῦ σαδθάτου, ὡς ὁ λαὸς, οὕτως Κύριός ἔστιν 

ὁ τὸν νόμον διδοὺς, διδόναι μὲν ε ἄχρι καιροῦ διορθώ- 
σεως,» χαὶ ἀλλάσσειν νόμον’ ἐπιστάντος δὲ τοῦ χαιροῦ 

1 Πρ 6Γ, χχιν, ὅ. 3) δη. π|, 15. 
χχι, 14, “05661,3. 

τὰ οοάοχ μαῦεὶ Ἀδρὶι8, Απρὶϊοδηυβ δυίΐθηι. οτα ει 
χαὶ ἕτεροι. Θυδηινῖ8 Δυΐὸπη ἴῃ ποαΐγο πιᾶπυβογρίο 
οοὐΐοα υ]] πὶ ΜΠ ἰδλουπ ψϑϑιϊφίυ πὶ, ἰοοι5 
1Δπιθ Υἱάθίιγ Ὠἰαΐου5, ἰάθοαιι6 4ϑβιογ8008 δά - 
ἐἱ τινι 

) Βαραδᾶν. [δα αἱ κυρτὰ Βαραθδθᾶν. 
(με) Γράρει. ΩΣ ρὲ πες ε 
(06) ᾿Εσχάτον ἀγδρός. 81. πΒαμεῖ υἱόταυα οοάος 

15 1 (ογ. χυ, 90. 
30 Μλι{|).. χιι, ἅ. 5: ροῦν. ιχ, 10. 

μιδθ!αγα ὁομμ ἢ: πιϊπΐηα 608 οὐΐο πα ρδηίεπι, οὔτ 

ἴῃ υἱγὶ ἀοπὶοὸ τρϑηθδηΐὶ, αυἱ οἱ δογὰπὶ 5 ηϑϑοβδι 

οοη͵υροπι 5᾽ δὲ δυπιρϑί! ; βϑὰ δἱ τπηογίθδι Οὐἷ( ἰηι6- 

τἶ πὶ Ροβίγαπιιι8 Υἱγρ πὶ [ΟΥΙ4586 οὐπὶ « ΠΟΥΪΒ5ΙΠι085 

Βοϑεῖ8 ΟΠ γίβιὶ ἀδβίγυ [Ὁ ΤΔΟΓΒ ᾽δ..» Αἱ υἱγυπηῖνοὶ 

ΠοΡρυπι, βῖνθ ργὶι5, βῖνα ροβιγοιυυτῃ οοπ]υξὶ δνθηϊδὶ, 

«ποη ροίοτίι, ἰηφαῖι "5, ρυΐοῦ πλδγὶι.8 » φυὶ οδπὶ ἀὶ- 

το β ἃ, ΓΟΎΥΘΓΘ115 ἐ Γοοῖρο γα Θ8πὶ ἱπ ὑχόγοηι, ροϑίαυδῃ 

ΡΟΪ ἴα 651, αυληὰο Δθοπιΐ 8 0}}}8, ἰηχαΐ!, (Δοία 6ϑὶ 
οογδηιὶ Βοπιΐηο 60 ἴυ0. ν 564 πειὸ ποιι Υἱάθραμπίυς 

ἰβε]ῖ5. ΘΟ βΓΌΘΓΕ : « 5[ ρἰοπίία40 φοπιίαπι ἰηϊγανοῦῖί, 

οἴ ἶ8. 5γδθὶ βαῖνῃϑ ἢ "Ἷ ;» γϑγαπι δηἰπιδάνογία Διὶ 
δὲ ἰά γοβροπάδγὶ ᾳφυραΐὶ, φυοὰ δἰ 5ϑ]υίθπ) δάἀθρίυγα 

681, Π666886 811, υἱ ΓΘΎΘΓΒΟ ΟΥΪΟΓΟ πηλΙΪ 0 οᾶπὶ ἰἢ 

οΟηΪυ ότι δῖ ἱ δι ιθοηία, ροϑίαυδπ) ΡΟἸ υἷα 65, 58- 

Ιυΐοπὶ οοπβοαυδίυν. ΜεοΡείΓίοαπὶ φαϊάδηι οἱ τορυάϊα- 

(3πὶ βδοογο8 ὕχόγθηι 5.0] πο Δοοίρί οι ̓5; οἱ 4υΐν!8 

Δἰἴαβ, υἱροίβ βδοογάοία ἰπίογίοῦ, φυομεῖηιι8. ἰάεπι 
[Δοἷαὶ, πιϊπΐπιθ ργο  θαίυΓ. 56 ἀ 5[ ἰῃ υοοϑιίίθηθ β6ῃ- 
εἶαπι τηϑγοίγίοοπι αυςοβίνογὶβ, Β06 060 υἱτον “ἢ : 

« ϑύπιὸ 0] ἀχόγοπὶ Γογηϊοδιίοπυπι, οἱ ΠθΘΓῸ5 (οτηΐ- 

οϑέοπυπι, » οἱ αυ85 βυηὶ ἀοίποορβ : ᾳυθηιδἀπιοάυπι 
δπΐπι βαθαίυπι νἱοδη 68 ἴῃ [ΘΠ Ρ]0 βϑεογάοίοϑ οὐ - 

πῆΐπα νδοδηῖ "9; ἰΐὰ φυΐ ἀἰπιῖβδᾶ ρυίογα ἐοπλιβ6 υχο- 

τὸπὶ [ογηϊοδιϊοπΐβ ορρογίυπα δο ἰθιηραϑιῖνο ἀποὶΐ, 

οἵ οὐρὰ νᾶραὶ φυὶ ἰά (πο1} πιδηάδίο 6}05 ΟὈϊοΙΏρ6- 

γΤϑη8 4υἱ ᾳυδηάο εἴ ᾳυδίθηιι8 πιεγοίγίχ ΠῸὴ δἰΐ ἴῃ 

υχογαπὶ δυπιοηάα, οὐἰϊχὶϊ : Αἱ συδηάο ἰά ΘομφγιοΓ 

Ὁ υἱϑυπὶ 6ϑὶ., 8ὶς δἷϊ : ε ϑαπι6 0] ὕχόγεπὶ Γογηἰοϑίϊο- 

πα. » ϑίσας δηἰπὶ Βομιΐηυ5 εδὶ βαθαιὶ ΕἸ] ὰ5 Βο- 
ποΐπΐθ., πδς 5804 11 βογνυδ, υἱ ΡΟρυΐυ5; [ὰ φυὶ 16- 

ξεδὶ ἀαί, ε υϑ4ι6 84 ἰΘἸΙηρ05 ΘΟΡΓΘΟΙΟηΪ8 ᾿ 5» ἰοφοπὶ 

ἴογτο οἱ τηυαγα ροίοδὶ; ἰηβτυθηῖθ ΥΟΓῸ ἰΟΙΏΡΟΓὸ 

16 Πρυΐοῦ. χσιν, 4. " Βοπι, χι, 95, Φ6. “5 [μονϊξ. 

Βερίυβ οἱ Απριϊοδηυβ, Ἰἰοοὶ Πυδιυ5 ἰῃ πιᾶγρίμθ γοὸ- 
οδπι ἐσχάτου 50} Βαρῖο ἰγἰθυί. 

θ4 Καταργῇ. μεφε χαταργῆται. 
05) ἀοιοχ Βορίυ, δύναται. 
(60) Γυναῖκα δέ τις. Ἰμορεηάυπι [ΟΓί6.: γυναῖκα, 

ἄλλος δέ τις, γε] αυϊά 5 ππ||6, οἱ ᾿ἰοδῖ ἴῃ πρϑυίγο 60- 
ἀΐοα Ἰρδῃ δουρί ὑἱ πὶ δἰῖ ἰδουπῷ υϑειρίυη), ἤυ6- 
ιἰυ5 ἀϑιογίϑουιῃ ἰηἰοΓοὶί, 
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φοΥΓΘΟΙΪΟἢ 8 ΠΟνἂΠῚ ν͵ᾶπΊ., ΠΟΝΌΕΠΊαΙ6. ΟΟΥ ἴῃ « (6π|- 

ΒΟΓΘ δοῦθρίο, οἱ ἰῃ ἀἴδ 541}0{18᾽5 » ἀδγθ ροβϑί ῥγὶο- 

ΓΘ Υἷδπὶ εἰ ΘΛ, ρεῖυ8 ὁογ. Αἰήυα ᾿ν86 υϊάεπ) 

ἰυχία ὑπ ἐχροϑι(ἰοιδπι δυροιν Εἰ} 6}}} ταρυσ! Ἰορ6 

, αἰεί 5ἰπῖ. . 

ΦΙ, Ουκείνογῖὶ δυ δι 4114}8 η΄ ἸΙ ΠΊΔἢη8 ΔηΪ ΠΙΆ 
Φοη)υχ,, οἱ οἱ ργϑβίδοιβ δῆρθὶυβ, ἰρϑίυθϑηι6 ἱπιρὸ- 

τίυπι βαγθη5., οὐπὶ 400 Θ8πι γορθηΐα οοπδυδίιἀΐ 6 πὶ 

Βαθοὺ {Π|Π4, υἱνῦ ἐορίοα ἀϊοὶ φιθαί ; 860 υἱ υπ8- 

αυΐϊδαυθ ἰυχία ἰά, Δηἰπηδπὶ φυξ ἀὐνίεἱ ἀηφοὶὶ (υ{618Π} 
πηογῖα ἑυδτῖ, Ἰορίεἰπν6 ἄυσαὶ ; δὶ ροϑβὶ Ἰοπρᾶπὶ ο0η- 

ϑιδίυἀΐπαπ) οἱ ἀἰϊα!γηυπὶ οοπιπιθγοίαπι ἤογὶ ροδϑὶΐ 

8 (185. δῦ ἱπ δηΐιηα γορογία οϑυιβδ πη ὈΓθ- 

μδδί, οὺγ σι διϊδπι ΟΟΓΔΠῚ ΔΠ4610 ΓΘοίοΓα 8110 ἃς ἀυ θα 
0Ω ἰηγθηΐαὶ ; ἰυ πὶ ΥΘΓῸ Οἱ ΓΟ ΓΆΡΙΔ βογὶ δὶ ροββίηϊ 

ὈΐΪ 4550]6::, ΠΘοπΟη 6 βου! [106 }} 5 ταρυάϊϊ, αυΐ 

ἰῃ ὨΙΔΠ8 υχον8Β γορυύίδίς ἰγαάδιυγ, πὲ ποη διη- 

Οἰΐυ8. ῥγίουὶβ γθείογ8 (Δ π|}}18γ]8 51 οἱ ἀοπιββιίοα, 
ροβίᾳιιδπι 46 ἀθηιο {Π]}}8 α͵οοία 6δί; ἀφίπάθ γΈγὸ 6 

Ῥεϊογὶ ἀοπηὸ δσίγιιϑα δ ιδυὶ Υἱγὸ ἤῈγῈ ροϑβϑὶὶ, οἱ 

δρυά ὀιαὶ ΓΘ 8ι186] ἰῃ[6 ΟἿ 16 ΚΌΓΟΓ ; ΠΟη πιοιο 

Βταιδπὶ ΘΟΓΆΠῚ 60 Ὡ0Ὶ ᾿πυθηΐθηβ, αΠυθπιδἀπιοάυπ 
66 ϑρὰ ργίογεπι, φυοά ἴῃ 64 [ὐΐι85 ἱπυδι δίῃ, 

βοἀ ϑαϊο οἰΐδπὶ 4} 1110 Πδἱε2 ; πϑεποη ἃ} δος δἰ [6 ΓῸ 
ἈΠ ΙΠυ5 11} γθρυἐὶ βογ ἰνΐ, οἱ ἃ ροβίγθηιμο νἱγοὸ ἃ αυ0 

ὃΣ ᾿ρβίυβϑ ἀοπ)ὸ ἠδίυγυαία 651, οἱ ἴῃ τωᾶπυβ ἀϑεί. 
Δι φυλίην!5 δυύίακ δἰὶ εἱ ἰοπηδγαγίὰ 4 ΒΦ βίο, Δἢ Δη- 

κοϊοτυπι νυἱία φυδη οὐπὶ ΒΟΠΙ Ἶ ν15 ἀρσυπὶ, τυ λιοηἱ 
δἷἍι ονποχία, δάθο υἱ αυλίθπιϑ 111} 8 ποίβου πη ο0η- 

γϑηΐι, Θαΐθπι18 πηογδηιγ, δᾶπι ἰδπιθη δ᾽ ᾳυΐβ ἴοτ- 

(8586 ργοροηδί. Θυοπιοάοουπημο δυΐοιη 86 ᾿λρ0θαι 
ὍΧΟΥ 4188 νἰΓυ πὶ ὈΓΙΘΓΘΙῚ 56Π168] 4 πι|ϊδὶῖ, δὰ δὰ πὶ ΠΟὴ 

τοὐϊθίι; « Νοη δμΐηι ροίοεῖ! ῥγΐογ πηαγίιυ5, ἃ 400 
ἀἰϊπιῖίβδα οδί, ΓΕΥΘΓΒυ8 διιβοίρογο ΘΔΠῚ ἴπ ὑΧΟΓΘΠΊ, 

Ῥοβίᾳιδπηι) ΡΟ αἰ ο5ι 35.» ϑ΄η δά ἰά φιποϊ!θηάυπ 

Ἰἶργο υαἱἱ αυάουίμηιι5., αυὶ ἴῃ Ἐροϊοσία αυΐάαπι οἷτ- 

ῥαπη[ἐγίυγ, δοὰ ἃ οπιηίθυ8 ὑγο ἀἰνίπο ποὴ Παθο- 

εὐγ, ἢΠυὰ δά! θοφημβ αυυά ἴῃ ἰἰγο Ῥαειογὶ 46 

φυϊυυδβιίδι) ἰγϑάδίαγ, αὶ β(αιπὶ δἰχιια Πάθπι 81 - 

Ρίοσὶ δυπὶ, ΜΘ 461} 500} ]ονημαγ, 56 ργορίθν νὸ- 
Ἰυρίδιϊδ κἰυάϊαπι {115 ἰυτθῖ8 46 ρϑιΓοοίηϊο δχοίάσηι, 
οἱ οἱ αυΐ Ιυχυΐ οἱ ἀοἰ 0118, ἀεί δ νθγοὸ 4] 16γὶ αυὶ 

Ρώπϑ ἃς Βυρρ]: 118, Δἰ4ὺς οἱ ροδίπιοάυη) φυΐ ρωηὶ- 

τεηιία ργαδοίιϑ 6ϑῖ, βυθάυπίυτν. ΥἹάδ 5 Θη πὶ υχοθν 

ΤΠ) αιι85 5861)01 Ἰυχυΐ 56 ἀθι !, διιΐηνδπ Υἱά οἰ ϊοδὶ., 

δά ΡΓΪΟΓΟΠΣ ΔΙΏΡΙΪα5 Γδοίογοπὶ ΠῸΠ Γριΐγα, βοὰ οἱ 

ἰηΠιοία ρα αἰϊουΐ βυθαΐ αυὶ Μίομδοῖα ἰηΐογίον 

δι; 60 564. διΐη ἰηίουοῦ οδί {16 φυΐ ραηϊιοπιία: 

ΘΔ(5 εὐγλπι ρονῖ!, Πᾶπάα ἰρίτγ πο 5 Ορονα οϑί, 

351 ον. νι, 3. 5 δυμεῦ, χαιν, 4. 

67) Τῇ ψυχῇ. Οἀοάοχ Βερίυβ, τινι ψυχῇ. 
08) Πέγνοιτο δ' ἄν ποτε, εἰς. ὀειεριχῇ 11}... 

Περὶ ἀρχῶν, ἐἀρ. 11: ε Ῥυια8ι δυΐεπὶ οἱ (6Γ[10. 0181 
ἃ ἱπιο!! ρὶ ἀ6 ἀν ϑίοπα ἰδία, αἱ χαοπίαπι υπὶουΐ- 
ᾳυς βάο!ίαηι, ΘιϊΑπιδὶ τὴ πἰ Π1}}5 δἰ. ἰῃ ΕΟ 6 βἰα διίθϑϑα 
ΔηρΘΙ 5. ἀϊοίίυγ,, αυΐ οἰἶδηὶ βθηνροῦ νἱάδγα [οἱ 6πὶ 
Ι)εὶ Ραιτῖβ ἃ ϑαϊνδίογθ ρου βοίυγ, Εἰ εἶ φυΐ {406 
ψη1}} ἐγαΐ οιΠῈΊ 60 Οοὔἱ ῥγθογϑί, δἰ ἰ8 Ῥ6Γ πο θά η- 
ἡμιῃ οἰ οίβιαν ἱπαΐβηυβ, δυίογρὶ Δ0 60 Δηᾳ6 1115 ἀϊοὶ- 

ΟΒΙΟΕΝΙΘ 13.0 

Α τῆς διορθώσεως, καὶ διδόναι μετὰ τὴν προτέραν ὁδὸν 

χαὶ μετὰ τὴν προτέραν χαρδίαν ὁδὸν ἑτέραν χαὶ χαρ- 

δίαν ἑτέραν « καιρῷ δεχτῷ καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας. ν 
Καὶ ταῦτα μὲν χατὰ μίαν διήγησιν λελέχθω εἰς τὸν 

περὶ τοῦ βιδλίου τῆς ἀποστασίας νόμον. 
Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις εἰ δύναται ἡ ἀνθρωπίνη Ψυχὴ 

τροπιχῶς λέγεσθαι γυνὴ, χαὶ ὁ προϊστάμενος αὐτῆς 

ἄγγελος χαὶ ἄρχων αὐτῆς, πρὸς ὃν ἡ ἀναστρυτὴ 

γίνεται αὐτῆς χαταχυριεύοντα αὐτῆς, ἀνὴρ, ὡς χατὰ 

τοῦτο ἔχαστον νομίμως συνοιχεῖν τῇ ψυχῇ (67) τῇ 

ἀξίᾳ προστασίας θείου ἀγγέλου" γένοιτο δ᾽ ἄν ποτε (08) 
μετὰ τὴν ἐπὶ πλεῖον διατριδὴν καὶ συνοίχησιν αἰτία 
ἐν ψυχῇ τοῦ μὴ εὑρίσχειν χάριν ἐναντίον τοῦ χυριεύον- 

τος χαὶ ἄρχοντος αὐτῆς ἀγγέλον, τὸ εὑρίσκεσθαι ἐν 
αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ γράφοιτο ἂν, ὡς γράτε- 

ται, χειρόγραφα, γὙράφοιτο δὲ βιδλίον ἀποστασίου, 

διδόμενον εἰς τὰς χεῖρας τῆς ἐχβαλλομένης, ἵνα μη- 

χέτι οἰκεία ἧ τοῦ προτέρου προστάτου ἡ ἐξαποστελ- 
λομένη ἐχ τῆς οἰκίας αὐτοῦ " χαὶ γένοιτο δ᾽ ἂν ἡ 
ἀπελθοῦσα ἀπὸ τῆς προτέρας οἰκίας ἑτέρῳ ἀνδρὶ, χαὶ 

ἀτυχήσῃ ἂν παρ᾽ αὐτῷ, οὐ μόνον ὡς ἐπὶ τοῦ πρυτέ- 
ρου μὴ εὑρίσχουσα χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ, τοῦ εὑρί- 

σχεσθαι ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, ἀλλὰ χαὶ μέσου- 
μένη ὑπ᾽ αὐτοῦ - χαὶ γράφοιτο δ' ἂν χαὶ ἀπὸ τοῦ δευ- 

τέρου αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου, καὶ διδῷτο ἂν εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῆς ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου ἀνδρὸς ἑξαποστέλλον- 

τὸς αὐτὴν ἐχ τῆς οἰχίας αὐτοῦ. Εἰ δὲ δύναται γενέ- 

σθαι μετάστασις ζωῆς τῆς σὺν ἀνθρώποις ἀγγέλων, 
ὡς τοιοῦτον εἶναι χαὶ τὸν αὐτῶν, ὅσον πρὸς τὴν χαῦ᾽ 

( ἡμᾶς σχέτιν, θάνατον, τολμηρῶς μὲν, πλὴν ὅμως ζη- 
τήσαι τις ἄν" ὅπως δ᾽ ἂν γένηται, ἡ ἅπαξ ἀποπε- 

σοῦσα προτέρου ἀνδρὸς οὐχ ἐπανελεύσεται πρὸς αὐὖ- 
πόν" « Οὐ γὰρ δυνήσεται ὁ ἀνὴρ ὁ πρότερος ὁ ἐξαπο- 
στείλας αὐτὴν, ἐπαναστρέψας λαθεῖν αὐτὴν τοῦ εἷ- 

ναι αὐτῷ γυναῖχα μετὰ τὸ μιανθῆναι αὐτήν. » Εἰ δὲ 
χρὴ τολμήσαντα χαὶ ἀπό τινος φερομένης μὲν ἐν τῇ 
Ἐχχλησίᾳ (69) γραφῆς, οὐ παρὰ πᾶσι δὲ ὁμολογου- 

μένης εἶναι θείας, τὸ τοιοῦτον παραμυθήσασθαι, 

ληφθείη ἂν τὸ ἀπὸ τοῦ Ποιμένος περί τινων ἅμα 
μὲν τῷ πιστεύειν ὑπὸ τῷ Μιχαὴλ γινομένων, διὰ δὲ 
φιληδονίαν ἀποπιπτόντων ἐχείνου, χαὶ γινομένων 

ὑπὸ τὸν τῆς τρυφῆς, εἶτα ὑπὸ τὸν τῆς τιμωρίας, μεθ᾽ 
ὃν ὑπὸ τὸν τῆς μετανοίας " ὁρᾷς γὰρ, ὅτι οὐχέτι μὲν 

ἐπανέρχεται ἐπὶ τὸν πρῶτον ἄρχοντα ἡ ἅπαξ τρυφή- 

Ὁ σασα γυνὴ, ἤτοι ψυχὴ, ἁλλὰ καὶ μετὰ τιμωρίας ὑτώ 
τινα ὑποδεέστερον γίνεται παρὰ τὸν Μιχαήλ᾽ ὑπο- 
δεέστερος γὰρ ἐχείνου ὁ τῆς μετανοίας. Προσεχτέον 
οὖν ἡμῖν μήποτε εὑρεθῇ ἐν ἡμῖν ἄσχημον πρᾶγμα, 
καὶ μὴ εὕρωμεν χάριν ἐνώπιον ἀνδρὺς τοῦ Χριστοῦ, 

υγ : οἵ (ὑπὸ μᾶγ5 α͵υ5, ἰά 65., Πα πηδηδῈ παίυγα βϑΓο 
νυ 88 ἃ [λεὶ ραᾷγί6, οἵπὶ ἰηΠ6] 1115 ἀθρυίδιυς, 4υ0- 
πίαπι ΘΟπη πη ἶ0 Δρροϑίεἱ δὲ ἃ Π60 δπᾷ6]! ποι 
{46} ογ δυπὶ ουδίοάϊν!!. » Εαάοπι ργοροπιούμπι γο- 
Ρεγίδ5 ποπη!. ἐπ 1 όγόπι. Ἰυτία ΗΪΟΓΟηγπλΩῚ βδουπν 
(4. Ἡυετιῖ5. 

(69) Τῇ ᾿Εκχιησίᾳ. Ὀοάοχ Ἀεορίιις, ταῖς Ἐχχὰλη- 
σία!ς. 
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ἢ τοῦ τεταγμένου ἐφ᾽ ἡμῖν ἀγγέλου “ ἐὰν γὰρ μὴ Δ ἢ αι ἰπ πο)υὶδ [ωϑῖιας τορατίδίυν, οἱ οογᾶπὶ ΟΠΓι- 

προσέχωμεν, τάχα καὶ ἡμεῖς τὸ βιδλίον τοῦ ἀποστα- 

σίου ληψόμεθα, καὶ ἣ χηρεύσομεν προστάτον, ἣ ἐπὶ 

ἄνδρα ἕτερον ἐλευσόμεθα. Ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι, ὅτι οὐκ 

αἴσιον τοῦτο, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω. ληψόμενοι ἀγγέ- 
λους (10) πρὸς τὴν ἡμετέραν ψυχὴν γάμον. 

Γενόμενος δὲ κατὰ τὸν τόπον, εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι ζη- 
τούμενόν τι χατὰ τὴν τοῦ ᾿Αποστόλου περὶ τῶν ἐχ- 
χλησιαστιχῶν πραγμάτων νομοθεσίαν τάχα ἤδη νοῇ 

σαι χαὶ δυσθεώρητον τυγχάνον δυνησόμεθα " οὐδένα 
γὰρ τῶν ἀπὸ τῆς Ἐχχλησίας (71) ὑπεροχήν τινα παρὰ 
ποὺς πολλοὺς ὡς ἐν συμθόλοις (72) ἀνειληφότα βούλε- 

«αι ὁ Παῦλος δευτέρου πεπειρᾶσθαι γάμου " περὶ μὲν 

5(0 4υἱ νἱγ δβί, ψδὶ σογπι 8πβ6 10 ποϑὶβ ργαίεει9 
ξτϑιϊαπὶ πὸπ ἰπυθ  ἈΠΊ15 : ΠΔΠ) 581 ἱπ|}}}ᾳθηιίοΓε 5 

[υδγίπνι5, ΠΠ 6] Π πὶ [ογίᾶ856 γορυ}} Π08 αυοαι6 τ6- 
εἰρίοπιυδ,. οἱ τοὶ γθοίογα υἱάυαθίπιατγ, γα] 8] 6γὶ υἶγο 

ΠπΟ8 Δρρ᾽1οΔὈϊπιὰ8 ; 660 6 ΓῸ ἱπδυβρίοϑῖο, οἱ π}}}}5, 

αἱ ἰϊὰ ἀΐοδιπ, δυΐθυβ πος οὐτὴ δηρθῖο σοππυνίαπι 

ὯῸ5 Δπἰιηδ5 ΠΟΒίΓΩ ΟΟΠΟΙ Δί ΤῸ5 ρυΐο. 
.92.. Αἱ χυοηΐαπ) εἶγοᾶ ἤυπο ἸΟΟΙ ΠῚ ὙΘΓΒΔΙΠΌΓ, 

υσϑιίοποπι φυληιάδπι, ἀνράυδηι Ἰἰοεῖ οἱ ἀϊῆς 6 πὶ, 

υφ ἴῃ ΑΡΟΒΙΟΙΪ Ἰοφὶ θυ. 5ιρῈΓ τοθυ8 ΘΟΟ] 55 [1ο]5 

ςοπεϊποίαγ, ᾽πὶ ἰογί8556 ϑοίνογα οἱ μίδηδπὶ (ἄσογα 

ΠΟΒ ρ08586 ρΓοπυηῖῖο : ὁχ 5. Ἔπὶπι 4υ] Ἐροϊαβία πο- 
πθὴ ἀδάογυηϊ, παπιῖποπι αυΐ ἀϊφηίτίθπ) 4 1αιιᾶπὶ 

Ῥγαδ που} 18, φυλδὶ ἴῃ 5Υπ|}00}}5 Γμογὶι οοπβεουία8, 
γὰρ ἐπισχόπων νομοθετῶν ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον προ- Β ΡΑυ]υς 5οουν 428 πιιριϊ5 ἜΧρογίαπὶ [αΐ586 γ]} ; πᾶ πὶ 
τέρᾳ φησίν’ ε Εἴ τις ἐπισχοπῆς ὀρέγεται, χαλοῦ 

ἔργου ἐπιθυμεῖ. Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσχοπον ἀνεπίληπτον 
εἶναι, μιᾶς γυναιχὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, » χαὶ 

τὰ ἑξῆς περὶ δὲ διαχόνων, « Διάχονοι, » φησὶν, 

« ἔστωσαν μιᾶς γυναιχὸς ἄνδρες, τέχνων χαλῶς προῖ- 

στάμενοι, χαὶ τῶν ἰδίων οἴχων, » χαὶ τὰ λοιπά. Καὶ 

χήρας δὲ χαθιστὰς, « Χήρα, φησὶν, ἔστω μὴ ἔλατ. 
τον (15) ἐτῶν ἑξήχοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή "» 

καὶ μετὰ ταῦτά φησι τὰ ἐπιφερόμενα, ὡς τούτου δεύ- 
τερα καὶ τρίτα. Ἐν δὲ τῇ πρὸς Τίτον, « Τούτου, φησὶ, 
χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα 

ἐπιδιορθώσῃ, καὶ χαταστήσῃς χατὰ πόλιν πρεσ- 
δυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην. Εἴ τίς ἐστιν 

ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ, τέχνα ἔχων πι- 

στὰ » δηλαδὴ, χαὶ τὰ ἑξῆς, ᾿Επηποροῦμεν δὴ ὁρῶντες 
δυνατὸν εἶναι βελτίους πολλῷ τυγχάνειν τινὰς διγά- 
μοὺς μονογάμων, τί δήποτε οὐχ ἐπιτρέπει ὁ Παῦλος 
διγάμους εἰς τὰς ἐχχλησιαστικὰς καθίστασθαι ἀρχάς" 
καὶ γὰρ ἐδόχει μοι ζητήσεως ἄξιον εἶναι τὸ τοιοῦτον, 
τῷ ἐνδέχεσθαι ἀτυχήσαντά τινα περὶ δύο γάμους ἔτι 
νέον ὄντα ἀποδαλόντα τὴν δευτέραν, ἐγχρατέστατα 
καὶ καθαρώτατα βεθιωχέναι παρὰ τὸν λοιπὸν μέχρι 
γήρως χρόνον. Τίς οὖν οὐχ ἂν εὐλόγως ἐπαπορῇ (74) 
«ἰ δήποτε, ζητουμένου τοῦ ἄρξοντος τῆς Ἐχχλησίας, 

ΨὉ1 Τί). απ, 1, ὁ, ὅ, 35 1υ]ὰ. 12. 351 Τίτη, ν, 9. 

(10) Ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι ὅτι οὐχ αἴσιον τοῦτο, 
γ᾽ οὕτως ὀνομάσω, ληψόμενοι ἀγγέλους, εἰς. 118 
οοὐμ. Η. οἱ ἢ. Α Ιοεἱ λει πιδη [650 πιο 08] σον - 
ΓΘΟΙΙΟΠ6 ΠΙΔΠῸΠῚ ΔΘ [111 Π}0}8 : Θ.1πὶ ΛΠ. 6 ποη ἰη[ο- 
Ἰοΐιον βἰς διηδπάθβ : Ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι, ὅτι οὐχ αἴσιον 
τοῦτον, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ληψόμενοι ἀγγέλου πρὸς 
τὴν ἡμετέραν Ψυχὴν γάμον. Ἀδειὸ Θπΐπι ἀεὶ, γάμον 
τινὸς λαμδάνειν, ἀυσθιὶ φγαηιπαιίσογιιπὶ {|| Π0Ὲ- 
Τιῦ5. 

(71) οὐδένα γὰρ τῶν ἀπὸ τῆς 'Εκχλησίας, εἰς. 
Ονίρϑηθ Βοπ. 11 ἐπ μια... ἰάδπι ργοίῖχε ἀοοοί. 
ΝυΠυβ δυΐαπι, ορίπου,, ἀυθίϊαι, χα ἃ» ΕφοΙοβῖρ 
Ἰη8Δ15{ΓΑ{{Π5 ἀθρυ 505 605 ΠΝΐς δ᾽ 5ηΠ|66ι, Π0 ἢ 5011 
4υἱ ὁυδ5 ὈΧΟΓΙΩΒ 5ἰπι}}, 56ὰ οἱ αυ] ογάϊπο ἀπχονίηϊ, 
ἰάψυς λιιχία δροβίο!ευπι ργαλδοτρίυπι, τὰ ἀποστο- 
λιχὰ χωλύοντα διγάμους ἄρχειν τῆς ᾿Ἐχχλησίας, ἢ 
προχαθέζεσθαι προτετιμημένους ἐν αὐτῇ, νἱ δἷϊ 5..- 
ΡΓᾶ. ἤδλης σοπϑαοίἀΐποπ) Δπὶ ἱπάσ ἢ ᾿πουπᾶ}9.}}}5 
τοι πυὶῖ ΕςοΙοδία, οἱ 'ῃ ὀχρι δῆ ο Ρδι]0 1 Τίιη. ΗΙ, 
2, ἀο δορί βοορίβ5, οἱ Τίι. ι, 6, ἀ6 ργοβυγίογὶβ, οἱ | Τίπη. 
"}, 12, ἀς αἰδοοιΐδβ, ει 1 Τη). ν, 3, 46 νυἱδυΐβ, Οτὶ- 
βεδηΐ εοπβοῃίυηι πηἰνογϑὶ Ραιγθ5, 5δ' θυ: [0Γ(8 556 

ἴῃ ρεΐίογ δὰ Τιπιοιίμβουπι ἘΕρίβιοἶα, Ἰοψθ8 ἀθ ορίβοο- 

Οἶδβ ἴδγεπβ : «ε 5] αιιΐβ, ἰπαι 1", ερ᾿βοορδίυπι ἀοδ5ἰ46- 
γτϑίῖ, Ὀοπυπὶ οριι5 ἀεβίάεγαι. Οροτίεϊ ἐγβοὸ ορίβεορυπὶ 

ἰγυοργμθηβι δ]6πὶ 6686, ὑπ|05 υΧΟΥΓΪ8 ΥἱΡυ ΠῚ, 50- 

Ῥγίαπι, ργυάδπίοπι, ν εἰ σξίογα : ἰυπὶ ἀ6 ἀϊδοοπὶϑ : 

ς« Ὀίδοοιϊ, ἱπαᾳυῖῖ 35, β'ΐ ππὶὰ8 υχογὶβ νἱτὶ, φυΐὶ Π}}}8 

8018. θδΩ6 ργαϑβίηϊ, οἱ 818 ἀοιῃῖνυ5,» οἱ του δ. 
Ὑιάυδ8. υΐαπι οοπϑίϊ [6535 : « ᾽υ5. 511, ἰπαυΐ, 

ΠΟῚ Ιηΐποῦ βοχδρίηί ἀπηογυπι, αὐ {ΠΟΓ]Σ απίυ5 

ΥἱΓΙ ὈΧΟΥ; » 415 γνοΓῸ ἀεῖϊπάα δι θήυπχιι, θὰ ἰδη- 

αυδιη δίδγυπι ἰδγίϊαπιτα πιοπιοηι! ἃς ἀἰφη  αι15 10- 
οὐπὶ οι ποιΐα ργοίυι, Αἱ ἰη Ερίβιοῖα δὰ Τίιμη) 37: 

« υϊιι5 τοὶ ται γοϊϊαυΐ 16 γοίθ, υἱ δὰ 4υ8 ἀ6- 
δυπί, οογγίρδδ, οἱ σοῃϑι 085 ρΡ6Γ οἰν [8.65 ργοβυγίο- 

τῸ8Β, δίουϊ οἱ 6ζὸ ἀϊδροβιιὶ εἰ]. 8:1 4018 βῖπο οὐ πιῖμο 
οδῖ, υηΐιι8 υχοτίβ Υἱν, ἢ}105 Β8}0)6π8 ἢ ἀ6|65 » δοἰ]ϊοαὶ, 

οἱ φυδ βοαυιυπίυγ. Οὐπὶ δυίοπι ἤδγὶ ρο586 υἱίδγο- 

ΤΏ}, υἱ τππἴ1|8 ἀχουὶβ Υἱγῖδ ΠΟΠΉ11}} 05 τηδιγ ΟΠ] 9 

οοηυποιί Ἰοπχα πιο Ογ68 οδϑθηΐ,, ἀυ}} ογϑηνι8 

φυληιοθγαπὶ Ῥδυ 5. 4} Θοοἰ οἰ αβιὶοὶβ πιδρίϑίγαι θῈ5 
ἀΐρφαπιοβ ἃγοοδῖ; ἰὰ δινΐπη πὶ Ἔχαπιίης ἀΐρηαπι Υἱ- 

ἀδθϑίαγ, ργορίεγεα αιοὰ ἐρτὶ ροιοδί, αἱ αυΐ ἰπ ἀυο- 
θυ πιδιγὶ πη ἢ} 18. Γἀογῖς ἰπ[ε]ϊχ, οἱ ΔΙ ΓΑ ΠῚ ὑχογοπὶ 

οἰἰδιηηαπι ἡυνοηΐθ ἀπιϊβογὶ!, τοὶ ᾿χατιπὶ Υἱτ (ΘΠ Ρῃ}8 

Ἅ Τῖι, ι΄, ὅ, 6. 

Τηδοδογοίυπι, ἁἰιόγυηνα οχοὶρίαβ. Ουρά Δυί6π) ἴῃ 
1 Τίπι. ν, 9, ἃ σοῃίγαγία ραγίβ βίαπϑ Π6ζᾶ, Ῥδίγιπι 
οππίμ, ἄσπι 605 5[}ν} δἀνογβαγὶ 56}{}}, δυοίογιδτ 
ιθηὶ Ποοοί(Δοἷ! ; οἱ ΟΠ Γγβοβίοτηί ἰἅπιδπ, αὐυθηὶ 5]}ὴ 
ΠΥοΓς Ρυϊαί, ραϊγοοίηϊο ραυάεῖ, ρᾶτα πὶ ὅ4ι5 ΘΟΓΙα 
651. 10. 

(73) Ὡς ἐν συμθδό.λοις. Ἀπ οτϊηδιίϊοπυπι βϑοθγτ 
ἀοιαἰίαπν πιόγθιη ἢΐ8 ἰοπιρογῖθυ8 υϑυγραίαπι [Οτν 
(4556 ᾿η6}}ΠἸ᾽ τ. 4υ85 ο0114115 ἘσοΙ βία βυγαρ! 8 ἤ6- 
Μναηΐ, υἱ ἰρβ6 ἱπαϊολι 84. ἤμθαὶ 1}}). γε ὕοπιγα Οείδ.. 
ει Ογρτίδπυϑ, ορίϑι. 08 3 Αἷὶ ᾿μδᾶπ) ΓΝ Δ} ΟΠ 6 πὴ 
ΒΥ ΠΟ], ποηίης αἰποῖι, φαεπιδἀπιούίυμ Δ ριϊδπιαπι, 
4ύοιι τὸ σύμθολον τοῦ ἀποχεχαθάρθαι Δρρε!ἰαὶ ᾿ῦγῸ 
ἰογεῖο σοπίγα (δίδει ἢ οἱ φυο ποπιίπε αἰβοίιαν ἔυ- 
οἰναυ δια, αἱ δυργα οβιθι  }118, εἴ βλογαμηθη8 ΟΠ- 
εἷΆ 1. ΑἸΐὰ βᾶπθ πιθπ8 δϑί Οτγίροπὶθ, 404π| ραρὶμα 
ϑ64υθη!} δρογὶϊ [15 νυ υἷβ : Ἐπεὶ σύμδολόν ἔστι χαὶ 
ὁ ἐπίσχοπος, καὶ ὁ πρεσδύτερος, καὶ ὁ διάχονος ἀλη- 
θινῶν κατὰ τὰ ὀνόματα ταῦτα πραγμάτων, εἰς. Ιν. 

(13) Χήρα, φησὶν, ἔστω μὴ ἔλαττον. 1 Τὶμν. νι 
9, Χήρα, καταλεγέσθω.. [». 
(1 Ἑπαπορῇ. ἀοάοχ Βορίυ5, ἐπαπορῆσε!. 
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86} βοῃδοίυ!οπι υ84ι6 ΟΔ5ι|55Π|6 ἰγϑάυχοτί!. Οὐι5 Α τὸν μὲν τοιόνδε δίγαμον οὐ χαθίσταμεν διὰ τὰς τοῦ γά- 
ἐγρὺ ᾽υγα πιουῖο ἱποογίθ πὸπ ἢφογθαῖ, φυϊὰ δἷς σα Γ 

οὐπὶ ΕΟ] οδδ ργίποὶρα Οραδ 811, απο 62} ἀυ1- 

ΤΠ ὑχογυπὶ νἰγυπὶ, ὈΓΟΡίου ἰδία σοημ}}} νοσαθυ- 

Ια, πόη ργῳἤοίηιβ; υηἶπ85. Δ|16Π] υχογὶβ. ΥἹΓΌΠΊ, 

οἰἰαπιϑὶ ἀὰ βεπροίαοπὴ υ84050ὃ» ἀχογὶ σοηνίχογὶί, πος 

86 [οΥγία856 ππητπᾶπ|, δὰ οαϑε Δἴ6 πὶ οἱ Ομ ΠΟ ΠΕ ΠῚ 

ΘΧΘΟΓΟΌΘΡΙ, ργϊποῖραπὶ οἰ σίηγυΝ ἢ ὅλη) νΟΓῸ 40 [8 
41 ἀϊεία βυηῖ, δὰ Ἰεβοπι ἀδ ᾿Π})6 110 τορι πηδη δ πὶ 
ΟΟΠΥΘΡΙΟ, 4ιυεϑἰἴατυ 5 Δπηοη ΄υληἀοαιοιη ορίϑοο- 

Ῥυ8, ὈΓΟΘΌΥ ΟΡ δὲ ἀΐδοοηι5 ΓΘΓΙ ΠῚ ν ΓΆΓΌ ΠῚ δΥΠ 01 

50ηϊ, συδὲ Πἰ5 ποπιὶπίθι}5 ΘΟΠ πο η τ, 6556 ἀθθοΓα 

ΕΠ05 ἀπ 08 υχον}8 ΒΥ ΠΊθΟ]ΪΟ6 νἶγοβ βϑηοῖγα συ αι, 
υἱ αὐ τοῦυ 8. ΔπΙπηπ) ἰδ πάτα ροίοϑὶ, ἰορα βρί γί - 
τ08}} οὐοοίυ8 ΘοοἸα5᾽αδιϊο0 πιαφἰβίγαῖυ ἰἀἰρπαπι Θὰ πὶ 
)υσίοοῖ, ουὐι5. δηΐπηὰ ΘΟΓΔΠῚ Υἶγὸ 5110 ργδίϊδπ) ΠΟῊ 
ΤΕροΓοτῖ!, φιοὰ ἵπ 114 ἰπυθηία δἰ: [αὐ 85, δᾶ 406 

ἢ 61 1 πὶ τορυ 1} πιο Πιογὶ : ροβίφιυδπη δε ἱ πὶ 

αἰυβπιοῦ! δηίπι 4] 6γὶ υἱγὸ πιρβὶι, ἃ] δοάιδ οὐΐο 

᾿ιαυϊία θοιὶ, ροβδί ϑοουπάνμη τορυαϊ! ΠΡΟΙ πὶ δά 

Ῥγίογαπι υἱγυπὶ γοάϊγο 78 π| δ ρ] 5 ποὴ ροία5ῖ. ΥοΓὶ 

Δύο πὶ 5: Π}}16 6δί δρυὰ ρογιεἴοταβ, οἵ ἴῃ ὁ) υϑπηοάϊ Γ6- 

θδ ΠΟὈΪ5 ρογϑρίϑοίογαβ, 8118 τορι πὶ ἐπὶ οηδτΓᾶ- 

τἰοΠ65. βίν86 ΒΌΡΘΓ 1106}}} τορι Ἰ656, 5δνῈ ΘΌΡΟΡ 

Δροϑβίο!οἷἰβ ργιβοορίῖθ, αυΐθυ5 πηλρὶϑιγαίυβ ἴῃ Εςο]6- 

δἷα ΒΈΓΟΓΟ, οἱ ἰπ 68 Διο ρο σι}! ρτγβίάθγο, ἀΐϊᾳαπ)ὶ 

Ῥγο  θοπῖυν ; π095 δι6πὶ ἰοηδς ΟΟΟυΓΓΔηϊ ΠΙΘΙΙΟΓδ, 

οἱ αι ἰηροηιὶ ἀοοἰγίπδο ᾿σλῖΠὸ δυργᾶ ἃ πΠ0}}}5 ἀΐοί 

ΟἸΙΘΟΏΓΔΙΟ νΑ]θΔηΐϊ, 6 ργΟΙΌΪΠ ΠΙῸ5 45 5656 ΠΟΡΪ8 

ΒΌΡΟΓ [}15 Ἰοςἷ5 οὐ͵]δοογα. 

μου λέξεις - τὸν δὲ μονόγαμον, χαὶ εἰ τύχοι μέχρι 

γήρως συμθιῶσαι τῇ γυναιχὶ, χρατοῦμεν ἄρχοντα (79), 

ἔσθ᾽ ὅτε μηδὲ γυμνασάμενον εἰς ἁγνείαν χαὶ σωφρο- 

σύνην; Ἔχ δὲ τῶν εἰρημένων εἰς τὸν περὶ τοῦ βι- 

θὀλίόυ τῆς ἀποστασίας νόμον ἐφίστημι, μήποτε, ἐπεὶ 

ασὐμθολόν ἐστ: καὶ ὁ ἐπίσχοπος, καὶ ὁ πρεσδύτερος, 

χαὶ ὁ διάχονος ἀληθινῶν χατὰ τὰ ὀνόματα ταῦτα 

πραγμάτων, ἐδθουλήθη αὐτοὺς συμόολικχῶς μονογά- 

μους χαταστῇσαι, ἵν᾽ ὁ δυνάμενος ἐπιστῆσαι τοῖς 

“πράγμασιν εὕρῃ ἐχ τοῦ πνευματιχοῦ νόμου ἀνάξιον 
ὄντα ἀρχῆς ἐχχλησιαστικῆς ἐχεῖνον, οὗ ἡ Ψυχὴ οὐχ 

εὗρε χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς, τῷ εὑρτ, σθαι 

ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ ἀξίαν αὐτὴν γεγονέναι 

τοῦ τῆς ἀποστάσεως βιθλίου " δευτέρῳ γὰρ συνοιχή- 

σασα ἣ τοιαύτη ψυχὴ, καὶ παρὰ τῷ τοιούτῳ μ’ση- 

θεῖσα, οὐχέτι δύναται μετὰ τὸ δεύτερον βιδλίον τοῦ 

ἀποστασίου ἐπανελθεῖν ἐπὶ τὸν πρότερον ἄνδρα. Ε΄- 

χοὸς μὲν οὖν καὶ ἄλλους παρὰ τοῖς πολλῷ ἡμῶν 

σοφωπέροις, καὶ μᾶλλον βλέπειν τὰ τηλικαῦτα δυνα- 

μένοις εὑρεθήσεσθαι λόγους, εἴτε εἰς τὸν περὶ τοῦ τῆς 

ἀποστασίας βιθλίου νόμον, εἴτε εἰς τὰ ἀποστολιχὰ 

χωλύοντα διγάμους ἄρχειν τῆς Ἐχχλησίας, ἣ προχα- 
θέζεσθαι προτετιμημένους ἐν αὐτῇ " ἡμεῖς δὲ, ἕως 

εὑρεθῇ τὰ χρείττονα, καὶ δυνάμενα τῇ τοῦ τῆς γνώ- 
σεως φωτὸς πολλῇ ὑπεροχῇ ἀμαυρῶσαι τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν 
εἰρημένα, εἴπομεν τὰ ὑποπεσόντα εἰς τοὺς τόπους 
ἡμῖν. 

25. Μαγυπὶ οἰϊαπιβὶ ΓΒ Θαρῖα ποβίγο πιδίοτοβ ἃ. ῷ Εἰ χαὶ ἐδόξαμεν δὲ βαθυτέρων ἣ χατὰ δύναμιν 

ξ΄ Ἁνίογοβ ἰἱ δἰ ποῦ Υἶβὶ βαπιι5, ΠἰΠ]οπ ΐ 5. (ἅ - 
ὨΙΟἢ ῬΓΟΡΙΟΡ βουῦρίυγα γοῦν, ἰδ ο 4046. ἰμσΌρῸΓ 

ἀϊοθπάδ 5υηὶ, ἸΔ85 [5586 φυδδάδιῃ ἰοσο8, Π01}) 48 - 

δἱ ργβίδηϊ δ)ψυδ οἱ δχροι !θ 8 ργιθ 45., 5οά 

4υλ5ὶ δι] δογυπ) αυἱ Ἰοφὶ συ 1} ουπί, ᾿ῃ Πγιη δῖ πὶ 

Δοροπιπηοθδῖδς οἱ ΟΟΠΡΟΚΞ.135; ηδηὶ 8]141ἰ|4 6}115- 

το! [4 νον 5 οἰ ση ποδίυγ δ: ε ΝΟΥ565 δὰ ἀυτγὶ- 
εἶδπὶ οὐγἀϊθ γοϑίγ] ρον 151} γ  ΐ5. αἰ πη 6 Γ6 ὈΧΟΓΘΒ 

γοβίγδθ:; » ργϑοίρυδ διιίοπὶ ἰὸρῖ5. ργορίογ ἀπγὶἰθιη 

οογάϊϑ ἰλ185, οἱ ργϑίδη [85}1Π8 ρᾶΓ5 ἰῃ ἰδι}5 ργοροηΐ- 

κιγἾ ἢ : (Α ἰπἰεἶο δῖοι ἤθη [π|} 56. ν Εἰ 'ἴη Νονο 

αὐἱάσπι Τοβίαπιθίο 4υςράδπη) ΠΟΓῸΠῚ ᾿πϑ18 Ὁ βδ πο 

δυπι : « Ουοπίλιῃ ΜΟγ565 διΪ ἀυγί πὶ σογ 5 γϑϑίυ] 

ῬουΠΪδῖι συ οἷ ἀϊην 66 ὑὕχόγοθ Ὑϑϑίγαβ ; 9 ἤδη) 

ἦφθαι εἰς τοὺς τόπους πραγμάτων, οὐδὲν ἧττον ἕτι 

διὰ τὴν λέξιν καὶ ταῦτα λεχτέον, ὅτι τινὲς τῶν νόμων 

ἐγράφησαν οὐχ ὡς διαφέροντες, ἀλλ' ὡς συμπεριφεν 

ρόμενοι τῇ ἀσθενείᾳ τῶν νομοθετου μένων " τοιοῦτον 

γάρ τι δηλοῦται ἐν τῷ " ε« Μωῦσῆς πρὸς τὴν σχληρο- 

χαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖχας 

ὑμῶν" » τὸ δὲ προηγούμενον καὶ διαφέρον νόμου 

τοῦ διὰ τὴν σχληροχαρδίαν γεγραμμένου δηλοῦται 

ἐν τῷ - « ᾿Απ' ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. » Καὶ ἐν τῇ 

καινῇ δὲ Διαθήχῃ ἐστί τινα νενομοθετη μένα ἀνάλογον 

τῷ " « Ὅτι Μωῦσῆς πρὸς τὴν σχληροχαρδίαν ὑμῶν 

ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖχας ὑμῶν᾽ » 

οἱονεὶ γὰρ πρὸς τὴν σχληροκαρδίαν ὑμῶν γέγρα- 

πται διὰ τὴν ἀσθένειαν τό ε Διὰ δὲ τὰς πορ- 
αυδ8ὶ ργῸ οογ 8 δογαιῃ αἰτεῖς ἰὰ ἱπηγημιαιΐς αγὰ- Ὦ νείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα ἐχέτω, καὶ ἑχάστη 

Υ̓ΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΊΤΑΤΙΟ. 

45, Ῥοβί [6 δοοδάδγηιβ δά γογθαπιὶ ΡΠατ ϑθογιηι ποι ἀΐχογυπι δὰ 26βυπὶ : « Ουἱὰ ἐγροὸ ΜΟΥ͂Θ6Β ἈΓ- 
φορὶ! ἄαγο ΠΠΡ6]!Πα πὶ τορυἱΐ, οἱ ἀϊπυιογο Ὁ » Οιοπίδπι ΜΟγ565 ἰδαφθπὶ 56 γ θ6η 5 01 ἰδηΐμπ) ΔΒρΟΣΙ αυδ 51} 
γεγὰ ᾿ι5{}|8, 564 δοοινμάμπι ἱπ γπι ΔΊ Θιη Θογίιπὶ ῬΓΟΡΙΟΡ 405 ἰὰχ ροπθῦδίιγ, οοπάἀδβοθπάθηβ ρίυγα τηλη- 
ἀδνῖι, βίου! ἐϑὲ οἱ ἰὸχ ἀδιαὶ γόρααϊ!, Ουοπίαπι ἀυΐοπι βοουπάυπι ἰμἢτγηνδῖοπὶ δογυπὶ ἀδυδίυγ, οἱ ΠΟῆ δ6΄ 
οὐπάυτη ᾿π5{{|8π|, 51:0} 6οἴι18 δογιμοὸ ἀδιπομιβιγαΐ ἀΐσθηβ : « ΔὉ ἰμἰ το δυΐαπι ποη [υἷϊ 5ἰο. » Εἰ ἴῃ Νονο 4ι0- 
αι Τοβίδηνθηιο βιπὶ αυδιίδπι Πθη βδϑοιπήυπι νϑγᾶπὶ ἐπ5ι{|8τπ, 564 βοσυπάμππι ἀυγὶἴᾶπὶ οογὰἐα ποπιίμυῃ 
ΘλΓηδ]ίαιη οοηδιϊίυϊα, υἴρυϊ3, ργορίον ἀπε ϊεἴαπι οογα 8 νοϑιγὶ ἰοχ ἀδίδ δϑὶ ἀΐθθπϑ : « Βοπιπὶ 6ϑ8ὶ πλν Ἰ γΓ πὶ 
ΠΟὴ ἰδηβογα : Ῥγορίογ [Ογηἰοδ ΟΠ 6π| δυίδιη παΡα θην ΡΓοργίαπι πᾶθθαὶ ὑχόγοῃὶ, εἰ υπλαυααθ ΡΠ" 
γίαπι νἴγαπι; » οἱ οαίογα, 51: δυΐδπι [06 ργορίδγ ἀυγιἴΔπὶ οογ 5 ποϑίγὶ πιδηἀδίυπι 68, 4 Δη10 πηδθ18 1"" 
αὐ ρτορίογ ἀυγίεἰδιη οομρββῖβ ποβιτὶ δβϑῖ, υοὰ 4} 9] ἀΐοῖ! ἀθ υἱάυϊβ γοϊοηίίθιι8 ἱϊθγαπι ἢυθόγα : ε Θυοὰ Βὶ δ 

ΜΔ, χιχ, 8. "9 [0ἱὰ, 

(78) ρχοντα. (οάεχ Βορία5, ἀρέσχοντα. Πἰάθηι, εἰς ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην. ῬΑυ]0 Ροϑί, τῆς ἀπο: 
πάσεως ν μῶν. 
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τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω, » χαὶ τό" ε« Τῇ γυναιχὶ ὁ Α ιἴὰ Ββετὶρίυπι 65ὶ δ᾽ : « Ῥγορίαν ογηἰοδιϊοποπι δυΐδηι 
, ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω (76), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ 
.« γυνὴ τῷ ἀνδρί. » Ἐπιφέρεται γοῦν αὐτοῖς. ε Τοῦτο 
δὲ λέγω χατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν" » ἀλλὰ 

καὶ τό" ε Γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον (17) ὁ ἀνὴρ 
αὑτῆς ζῇ " ἐὰν δὲ χοιμηθῇ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα 
ἐστὶν, ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ, » πρὸς 
τὴν σχληροχαρδίαν ἣ ἀσθένειαν ἡμῖν παρὰ Παύλῳ εἴ- 

ρῆται τοῖς μὴ βουλομένοις ζηλοῦν τὰ χαρίσματα τὰ 
μείξονα, καὶ μαχαριωτέροις γενέσθαι. “Ἤδη δὲ παρὰ 
γεγραμμένα χαί τινες τῶν ἡγουμένων τῆς Ἐχχλη- 

σίας ἐπέτρεψάν τινα, ὥστε ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς, γα- 

μεῖσθαι γυναῖχα, παρὰ τὸ γεγραμμένον μὲν ποιοῦν- 

τες ἐν ᾧ λέλεχται ε Γυνὴ δὲ ἐφ᾽ ὅσον (78) χρόνον ζῇ 

ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, » καὶ τό" ε« ΓΑρα οὖν μοιχαλὶς χρημα- 

πὑηυϑαι δα 50 8π| ἀχοόγοπὶ μαῦδδί, 64.761 υπλ4ι185- 

406 συυπὶ νἱγιπὶ μαρδαί, » οἱ Ππ||| 3" : ε ὕχοτὶ τἷν 
ἀδθιυπι τγοἀάδὶ; δ᾽ π|}} 6 Ὁ δυΐίοηι Οἱ ὈΧΟΡ Υἱτο. » 

ΗΙ5 ἰϊαχυθ βυθ)υπρίίαν " : « Ηος δυίεπ) ἀΐοο βοουη- 

ἀυπι ἰηἀυϊζεπεῖλπι, πο βϑοιπάϊπι ἱπηρογίαπι.» Ουΐη 

δὲ Πα 35: « ΜΌΪΟΓ Δ}Π56818 651 4Π|4η10 ἸΘΠΊρΟΓΘ Υἱῦ 

εἦυ85 νἱνίτ; συοά 5ἱ ἀογηηεγὶὶ Υἱγ 6}ι8, ΠΡΟ γαξα ἐϑί, 

οὐ νὺ ἢυθάῖ; ἰδία ἴῃ Βοιηΐηο, » ργὸ ἀυτγίε!6 

οογαΐ8 οἱ ἱπῆγπιη δια ἀρυὰ Ραυϊαπὶ πορὶβ ροίΐογα ἀ0- 
18 56είδγὶ οἱ θοδιίογεβ οἢοεὶ ποϊοπιῖθα5 ἀϊοίυπὶ 681 ᾽". 

ὅδιη γεγο οοηίγα ϑογίρίυγο ἴθ φθη), τυ] ογὶ νἱνθηῖθ 
Υἶγο που 6 γ αυϊάαπι ΕΟ αϑθ Γθοίογ 8 ρογηἰβογαηί, 

δΔξθπίεβ οοηΐγα ἰὰ ᾳυοά βογρίυπ οβί, ἴῃ 400 5ἷ6 Πἃ- 

Βοῖυν δ; ἐ Μυ]ΐογ Δ}ΠΠρζαΐϊᾶ ὁδὶ ψυδη0 (ΘΠΊΡΟΓΘ Υἱν 
«τίσει ἡ γυνὴ γενομένη ἀνδρὶ ἑτέρῳ ζῶντος τοῦ ἀν- Β 6ἦὰ8 νἱνὶ(, » οἱ σοηιΓὰ ᾿ΠΠυἀ᾽5 : « Ἰφίταγ νἱνθηίθ Υἱγὸ 
δρὸς, » οὐ μὴν πάντη ἀλόγως " εἰχὸς γὰρ τὴν συμ- 
περιφορὰν ταύτην συγχρίσει χειρόνων ἐπιτρέπε- 
αθαι παρὰ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς νενομοθετημένα χαὶ γε- 

γραμμένα. 

Τάχα δὲ τῶν τολμώντων τις Ἰουδαϊκὸς ἀνὴρ 

ἐναντιοῦσθαι τῇ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν διδασχαλίᾳ, φή- 
σει, ὅτι χαὶ ὁ Ἰησοῦς, εἰπών“ « Ὃς ἂν ἀπολύσει 

τὴν (79) γυναῖκα αὑτοῦ παρεχτὸς λόγου πορνείας, 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, ν ἐπέτρεψεν ἀπολῦσαι τὴν 

γυναῖχα ὁμοίως Μωῦσεϊ, ὃν εἶπε πρὸς τὴν σχληρο- 

χαρδίαν τοῦ λαοῦ νενομοθετηχέναι, καὶ ταὐτόν γε 
φήσει εἶναι τῷ λόγῳ τῆς πορνείας, δι᾽ ὃν εὐλόγως ἂν 

γυνὴ ἐχδληθείη ἀπὸ ἀνδρὸς, τό" « Ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ 
ἄσχημον πρᾶγμα. » ᾿Αλλὰ λεχτέον πρὸς αὐτὸν, ὅτι, ς΄ 

εἴπερ ἡ χατὰ τὸν νόμον μοιχωμένη (80) λιθοδοληθή- 

σεται, δηλονότι οὐ χατὰ τοῦτο νοεῖται τὸ ἄσχημον 
πρᾶγμα" οὐ γὰῤ ἐπὶ μοιχείᾳ δεῖ γράφειν βιδλίον 
ἀποστασίου, καὶ διδόναι εἰς τὰς χεῖρας τῆς γυναιχὸς, 

ἢ τινι τηλιχαύτῃ ἀσχημοσύνῃ. ᾿Αλλὰ γὰρ τάχα Μω- 

. σῆς πᾶν ἀμάρτημα ἄσχημον εἶπε πρᾶγμα, ὅπερ ἐὰν 
εὑρεθῇ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐν γυναιχὶ μὴ εὑρισχούσῃ χά- 

τυ] ἶογ νοοαυίλυν δά υ)ίογα, 5] Γαδγὶ οὐ πὶ 410 Υἱγὸ ; ν 

ΠΟῺ ΟΙΠΪΠΟ [ΔΠΊΘΠ δἰπθ ΓλΔιΪοη6, ἢξες δπὶπὶ σοη ἃ 

Ἰόρθῖι ἰμἰτ0 ἰλῖαπιὶ οἱ δβεγὶρίαπι, δά υἱιδ μάλ ραΐογα, 

Δ᾽ἴ6 0 ΔΥθ ΓΙῸ ΠΠΟΓῈπῚ φοΓΘηί65 608 ρΟΓΠ 5556 Ὑδγὶ-- 
βἰτ}}}6 αϑὶ, ᾿ 

24. Ὀίοοὶ νάγὸ [ογίϑββα δυάδίουβ αὐϊδρίδπ) Υἱγ, 

δχ ἰδ ᾳυϊ ϑοθρί(δίοτίϑ ἠοϑβίνὶ ἀοοίγί πᾶ: γοϑίγαροτὶ 

δυάθρηι, δεδυπὶ ἰρδυπι οὐπὶ αἰχὶι 5 : « ΟἸηἶβ αὐἱ 

αἰτη βου ὑχόγοηι δυᾶη), δχοσρία [οΓηϊϑἸ0ηΐ5 68ι:- 

88, (λοἷϊ 64π| πιοο αγὶ, » γερυσίαπάς υχογὶβ ροία- 
βίδίθπ) ἰδοΐββα ἤδυὰ βθουβ ἃς υγβοπι, 406 Πὶ ΡΓῸ 

ἀυγίεἶα οοτάϊβ ρορυ]ὶ ἰοφαπι (υ]} 1586 αἰχί! : εἰ ΠΠυ 35 : 
«υἷα (αὐἀϊιλίοπι ἴῃ δὰ ἰηναπίϊ, » ἰάδπη 6886 ἀΐσεὶ 

ἃς [Ὀγηϊοδιϊοηΐβ ἐδ 0.581, ρΓΟΡίΘΓ 4υΔη) [ῈΓΘ Πλυ}Π6 Ὁ 

ἃ Υἶγο τοριιάϊαγὶ ροξϑὶ! : υϑγυηλ ἢπ] 6 γεϑροπάθηάυπι 

ἐϑΐ, οἰϊδιηϑί ἐχ ἰοζὶβ πιδηάδίο τυ} Γ Δ 0] 6 γἱ} Γοᾶ 
Ἰρίἀΐθυβ ποοδνάδ 5ἰἴ, πο ἰΐ8 {]!}1416π|ὶ 6586 ἰη- 

(οἰ φοπύλπι ; ποὺ οπἷπὶ ργορίεγ δἀυ!ιογίυπι, γοὶ 

δ. 16 πὶ Δ᾽ υδιρ ἰυγριταὐΐη θαι ΕΠ 1} 5 γεραἀϊὶ 56γ]- 

βεπάυβ 6βϑι, εἰ Ἷοπ)ισὶ ἴῃ πιδηυ8 ἰγαάοιάιϑ ; 56 
4ιοῦ θοαὶ (ονβίδη. ροοοδίυπι, [ΓΟἀϊϑίθπὶ πυπου- 
Ρᾶ856 64,8 Μογϑβοῃ, αιιοά 51 ἃ νἷγο ἀδργεμοηβαῃι 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΆΛΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ποῦ οοπιΐποηϊ, πα δηΐ; πη6] 105 681 οπὶπὶ ἢ θ6 γα, {αϑην ατὶ. » 5610 δπΐπι χυοβάδπι 4! ργαβιιηὶ ΕςΕ] 658. 
Ἔχίγα οι ἰρίυΓΔΠῚ μαΓΏΙ 1556 δἰἰφυδιη ΠΌΡ6Γα, υἷγο ρτίογὶ υἱνθμίθ : οἱ οοπίγ ϑουὶριυγαιῃ αυΐάοπι Γἐοόγυηΐ 
ἀϊεδηίοπη : ε« Μυ ον ᾿ἰφαία 651 ψιδηιο ἰΘηρογα υἱνὶϊ Υἱν 6)05. » 1Π6πὶ : ε Υἱνοι!θ Υἶγο δἀυϊθγα νοοῖ, δὶ 
[λεῖλ [(ὑϑτγὶ! δἰιογὶ νἶγο.» Νοη ἰἌπιθη. Ομ ηΐ 0 5116 Οϑι58 ΠΟ. ροΓΠΒΘΓᾺΠΙ : [οὐβί απ δηΐ ρΓΟρΡΙΟΓ δι} 5- 
πηοάϊ ᾿μ τη αίοιι ἱποοπεϊμοηεία πὶ Βοιμίμαπι, ροογαπι ἐοπηραγδιίοηθ, αι ηναΐα βυηΐὶ ρον πη δούα! ϑάνθυ- 
588 6ἃ 4:8 80 ᾿πίτἴ0 {ἀδ γαῖ βογρία : ε θίο0 δυϊοπὶ νο 5 αυοηΐδπι φυϊοσυπαυδ αἰπ δογίι ἀχόγθηι Β118}}}) 
μἰδὶ 0)» σλυιβᾶπι [ΟΥ ] Δ [[0η15, οἱ δἰίδτη ἀυχθοεῖϊ, Ἰηθο ϑιιγ. » ᾿ 
4. Ἐογϑίίδη διιάαχ δ] "αυἷ8, οἱ δυάαίουβ Υἱγ δάνοιβη ηβ. ἀοοιγ πᾶ ϑα γαῖου]5 ποϑίγὶ, ἀἰοοί αυοηϊδπὶ οἵ 

Ζο55 ἀἴσοηβ : « Οὐουηχαθ ἀϊπνίβαγιι ἀχόγοπὶ δυδιη., Ἔχοθρίδ ολυ8α ΓὉΓἰσΔΠΟΝἾ85, [Δ δαῖν πιο τ, » 
Ῥογπιὶβῖι χορό ἀἰπιίτιεγα φαδιμδἀπιοάσπι ΜΟγ565, 4ιθιη γί! ργορίογ ἀ αν ἴλη οογάΐ8 υδιδολαπι μος 
Ῥγδδεθρίββα : δἱ ἰδῆς ἰρβᾶπι ᾿μ4υΐδὶ 6588 ὀδυβαιῃ [ΟΥΙΟΔι Ομ 5. ΡῸΥ ὕλη} 518. ΧΟΡ ἃ νἷτὸ ἀἰπη! μα] υγ ς 
βεσυμπάυπι 4ιᾶπι οἱ ΜΟΥ565 ρυοορὶϊ ἀϊπηϊ 6 γα ὕχόγαπι, 5ῖ ἰμνθηία [μον] το 5 (τ ρὶ5 ἰθ 68. ϑοιὶ δ ἰοῦ ἰ(ἃ 

39} (ον. γι, 9. δ οτ, νι, ὅ. δ 1014. 6. 35 ἐν]. 59. 351 Οογ. χιι, δ᾽. 851 6ογ. νι, 39. ὁ Βοπι. 
Υἱ, ὅ. ὅ᾿ Μδιι). ν, 3. δ5 ουίογ. χχιν, 1. 

(16) Ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω. της 16- 
εἰϊοποπὶ 8οαυΐίυγ νυϊχαία, [ Οὐγ, νι, 2, ὅ :ε ὕχοτὶ 
νἱς ἀοθίτυπι το δι, » οἱ πιο ρ5, οἱ ὀδιπ ἐπὶ 410- 
τα δχιραὶ ὑπὺ5 ὈΙΒΠοἰποοῶ θθῳ. οοάοχ; οἱ ΑἸ6- 
χαπατίηυβ, οἱ ΟἹδπι. "1 ϑίγοηι. ΑἸΪ85 5 προ ἰδ φὶ- 
ἴτυν, τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν. Πυετιῦ5. 

(71) Γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον. [18 οἱ ρᾷφ. 
566. π0] πιοπάοβα ἤᾶθευαὶ ἤοΙαι., Γυνὴ δὲ ἐφ᾽ ὅσον 
ρόνον. [ϊἃ οἱ πι5. Αἰοχαπάγ, εἱ “ΕἸ ρ5. ἰμίθγρΓα8, 
ογ. νὴ}, ὅϑ. Αἱ “οι ὰ. ΟὨ)πῸ5 δἰο μαθόμι: Γυνὴ 

δέδεται νόμῳ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον. 515 νυ ]ραῖυβ ἱπίογ- 
ΡΓ68, εἰ ὅγγυϑ, οἱ Αὐϑ}8. 'ν. , 

(Ἴ8) Γυνὴ δὲ ἐφ᾽ ὅσον. [666 Γυνὴ δέδεται ἐφ 
ὅσον. 

(19) “ος ἂν ἀπολύσει τήν, εἰς. ἤυης Ἰοσιπὶ αὶ 
δρυὰ δίδει. ὀχβίδι ορον, ἢ ὅ2, σοη[ιπάϊ! ουπ) 60 
δίιογο Μϑιιι. χιχ, 9, 46 40 δρομάυιῃ γα : Ὃς ἂν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ 
γαμήσῃ ἄλλην, ἔρελδταις Ηυετιῦϑ. 

ιδ0) σοάοχ ἴθριι5, μοιχενομένη. 

Ω 
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τὶς ἰῃ ἀχόῦθ, 4088 σΓΔΙΪΔ πὶ ΟΟΥΔΠῚ Υἷγὸ ΠῸΠ ἴηνα- Α ριν ἐνώπιον τοῦ ἀνδρὸς, γράφεται τὸ τοῦ ἀποστασίου 

οἷα, ΒΟ υ5 τορυάϊί δογι θέειν, εἰ ἃ νὴ ἀοΙη0 

διηἰ τὰν; « Ὁ ἰμἰεἴο αὐΐοιη πο) [Οἱ 5]. 53. ν Τυπὶ 

Υ6ΓῸ ἀοἰπάς ϑογυδίοῦ ποϑίοῦ ϑυᾳυδαυδηι οὐπηι- 

}} βοϊνεπάϊ ργορίο υἱϊιπὶ αἰϊαά Παρί(υπὶ (Δου}4-- 

16πὶ σοποθά618, αυδη 50 8πὶ [ὉΓΠἰ σ ΟΠ 6Πὶ πῃ ἀχοῦὸ 

ἀδργομδηβᾶπι., βἰς 8115: « ΟἸημΐἶ8 αυἱΐ ἀϊπιίπεοτὶς 

᾿ΠὨΧΟΓΕΠῚ ΒΌΒΠΙ, Ἔχοθρίὰ ἰυτηϊοαίἰοηΐ8 οαυ88, [δοὶ! 
ὁ8πὶ πιο οἰ δῦ. » Ουξῦὶ δυῖοπὶ ροίθϑὶ Δ ὈΧΟΓΘΠῚ 

Τορυάΐαγα πο ἰἰεθαί, εἰἶδὶ ἰῃ δά! ογ!ο ἀσργα]ιοηβα 

δἷῖ., νϑγθὶ ργδαιία, Ῥγορίεν. υδηθίοίι πὶ, γοὶ αχυοὰ 

ἰηΐδηιοπι 4}0 υἱγοψυθ ροπίϊαπν., Υἱ Ὁ ρόροθτα ρτο- 

[δεῖο, ἱπιετγίδοσγί!, νοὶ ὁ} 8114π| 4φυδπ)} 6. ὁπ : 
΄υΐη εἰ 5[ δὐυ!εγὶ! φυΐϊάσπι ἱπβοηβ νἱγὶ ἀοηλιπὶ Οἰλπὶ 
οϊγρυΐθ86 οἱ δχρί!αβ86 δηϊμ)δάνδγβδ 51, γτοζανοῦῖ! 

βιδλίοὐ, καὶ ἐξαποστέλλεται ἐχ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνδρὸς 

ἡ γυνὴ" « Ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. » Μετὰ 

ταῦτά φησιν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, μηδαμῶς ἐπιτρέπων 
ἐπ᾽ ἄλλῳ ἁμαρτήματι διαλύειν γάμους ἣ μόνῃ πορ- 

νείᾳ εὑρισχομένῃ ἐν τῇ γυναιχὶ, τό" ε« Ὃς ἄν ἀπο- 

λύσῃ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. » Ζητηθείη δ᾽ ἂν εἰ διὰ 

τοῦτο χωλύει τὴν γυναῖκα ἀπολῦσαι, ἐὰν μὴ ἐπὶ πορ- 

νείᾳ μὲν ἁλῷ, φέρε δ᾽ εἰπεῖν, ἐπὶ φαρμαχείᾳ ἣ ἀναν- 

ρέσει παρὰ τὴν ἀποδημίαν τοῦ ἀνδρὸς, τοῦ γενη- 

θέντος αὐτοῖς παιδίου, ἣ ἐφ᾽ οἴῳ δήποτε φόνῳ. Εἰ δὲ 
χαὶ ὑφαιρουμένη καὶ συλῶσα τὴν οἰχίαν εὑρεθείη τοῦ 

ἀνδρὸς, μὴ πορνεύουσα δὲ, ζητῆσαι τις ἂν εἰ εὐλό- 
γὼως τὴν τοιαύτην ἀποθαλεῖ, ὡς τοῦ Σωτῆρος χω- 

8|1118. 81} δ αϑπγοάΐ υχόγαπὶ ὃχ δη00 οἱ θ0πῸ τερυ- Β λύοντος παρεχτὸς λόγου πορνείας ἀπολῦσαξ τινα τὴν 

ἀϊαυϊε, αἱροῖθ νοίδηΐο ϑογνυδίογα, πα 4υ͵}β, δχοθρίἃ 

[ογηϊοδιϊοηἶβ ο888, ὑχόγοιὴ βυδη) ΤΟριαΐοι; υἱγο- 

Βίφυρ δέῃ αἰφυοά ἀρρᾶγαεί δὐδυγάυπι., αυοὰ 88 

γόνογα δυβυγάυπι [1 ἰσποόγο : ἰᾶπία δηΐπὶ μαι] εἱ 

10] εγαγα ἤαρὶτ18, 40:5 Δα] γῖο οἱ βοογίλιοπα ροονα 

οοπβ6γὶ αυθδηΐ, ρΙΔη6 ἃ Ττϑίΐϊοπα Υἱὰθθ! (Ὁ 6556 4}16- 

ΜῈ ΠῚ ; ΓΌγευπὶ ΘΟΠΙΓὰ ϑεγυδίογί 5 μυρία ΔύΟΓΘ, 

ὩΘΠΙΟ Θδὶ φυΐῃ ἰπιρίυπι 6856 σοηῇιοδίυγ. Ας ργοϊπάα 

ἴῃ Δῃΐπι0 πη60 ἰὰ ἀΐδρι!ο, σαγηδπὶ ποη ἀἰχῖς : « ΝαπιῸ 
ὈχΟΓΟΠῚ,, ὀχοθρία [ογπί οι 1018 οΔυ58., ΓΟΡΟΘΪοῖ ; » 

δι αἷ( : ς« Ουἱ ἀϊπιῖβουῖϊ! υχογοίη, δχοορία [ὉΓμΪ δ 8. 

εἰοηΐ8 οδυ58, [δοὶξ δᾶπιὶ πηοροἰμδτὶ ; » 4υ} ἐπὶ πὶ υχοσ 

τοι Δἀυ 1 γ}} πιϊηΐπθ τοᾶπὶ γορυἀϊα!:, αυδιίυμ ἴῃ 

86 6ϑ8ΐ, Δη58Π) οἱ δάυ]!Θγαποϊ ρυθογα πα} Ππ8 65ὶ αυΐ 

λΠοἶ88 δϑϊ ; ηΔΠὴ 8ἱ ε υἱγβηΐθ υἱγοὸ νοοαθίταγ δά !- 

1θγᾶ, 81 ἔμογὶὶ ΘΠ 4110 υἷνῸ κ᾽,» οἱ γοριάϊδία 68 

οοὐδδίοηοπῃ {}}} ἀδὶ Πμογαπι πυθαπάϊ, ρὸν ἰ εἰποὶϊ 
58η6 ὑἱ δά! 6 Γᾶ 5.1: δἱ αυδ 'ῃ νϑηθῆοϊο Ορργοβϑᾶ 

δῖ, νδὶ οϑϑι 8 πὶ ρϑίγαν!, αἰπη 6 γθ, αὐγὰπὶ ὀχουβᾶ- 

ἰοιδπὶ Πα θθαί, Ὠ6Ο6Π6, ἰρ586 εἰἰϑ4υγ65 : ΠΔΠῚ ῬΓΩΘίοΓ 

τερυάϊΐυπι) 81128 οἰΐδπὶ πλι185 δά υ]ογα μα οασ8ᾶς 

υχοτγί 8.18 υἷγ ροί(ἐδί ρύθθογο, τι ]ογθηι ρυΐα Πυδπὶ 

ἑαυτοῦ γυναῖχα " ἑκατέρως γὰρ ἐμφαίνεταξ τι ἄτο- 

πον, οὐχ οἶδα δὲ εἰ ἀληθῶς ἄτοπον " τηλιχούτων γὰρ 
ἀνέχεσθαι ἁμαρτημάτων, ἃ ἔοιχεν εἶναι χείρονα 

μοιχείας καὶ πορνείας, ἄλογον εἶναι δόξει " πάλιν τ᾽ 

ἂν ποιῆσαι παρὰ τὸ βούλημα τῆς διδασχαλίας τοῦ 
Σωτῆρος, πᾶς ἂν ὁμολογήσαι ἀσεδὲς τυγχάνειν. 

Ἐφίστημι τοίνυν διὰ τί μὲν οὐχ εἶπε" « Μηδεὶς ἀπο 

λυέτω τὴν γυναῖχα αὑτοῦ παρεχτὸς λόγου πορνείας, » 

φησὶ δέ - ε Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ πα- 
ρξχτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι"» 

. ποιεῖ μὲν γὰρ ὁμολογουμένως τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαντῷ μοι- 

χευθῆναι τὴν γυναῖχα ὁ ἀπολύων αὐτὴν οὐ πορνεύ- 

σασαν' εἰ γὰρ «ε ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρη- 

ματίσει, ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, » ἀπολύσας δὲ 
ᾳ αὐτὴν, πρόφασιν αὐτῇ δίδωσι δευτέρου γάμου, δηλον- 

ὁτι παρὰ τοῦτο ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι" τὴν δὲ 
ἁλοῦσαν φαρμαχίδα, ἣ φόνον δράσασαν, ἀπολογίαν 

ἔχειν (81) ἣ μὴ, χαὶ σὺ ξζητήσαις ἄν " δύναται γὰρ χαὶ 
παρ᾽ ἄλλας αἰτίας, παρὰ τὴν ἀπόλυσιν, ποιεῖν ὁ 

ἀνὴρ μοιχευθῆναι τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα, οἷον πέρα τοῦ 
δέοντος ἐπιτρέπων αὐτῇ πράττειν ἃ βούλεται, λαὶ 
εἰς φιλίαν συγχαταθαίνειν ἀνδράσιν οἷς βούλετα: " 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

εϑί γοβροπάδηάυπι, φυοη πὶ 5ἱ βασιηάππιὶ Ια σαπὶ δάυ!οτα Ἰαρίἀδίυν, πιδηϊϑβίαπι 6ϑί φαοηΐδτη ποη βθουη- 
«πὶ ᾿Ιος πιο! Πρ τιν το τυγρὶβ. Νβα δηΐπὶ ἰῃ οδιιβᾶ δήθ! τογὶ! οροτγίοι ἀᾶγα Πθ πὶ ταρυάϊ!. 864 [οτείιδα 
Μογβ65 ΟΠλΠ6ΠῚ ΟἸΠ]ρᾶ πὶ ΠΊΕ γα ἰὰ ΓρῸ πὶ το πὶ ἈΡΡΟΙ αν : 4 5ἱ ἰηναπία (ἀδγὶῖ 'Π ὕχόγθ, ποη ἰηνθηίΐειμὶ 

. ΒΓΔΠ ΠΊ ΘΟΓΆΠῚ νἶγο 5110, 5ογ ὑ1ὰ οἱ 1106 }}8 τερυἀΠ], οἱ ἀϊπη {ΠΠῸΓ ἀ6 ἀόπιο πιλγὶιΐ : « συοά 4 ἐπί Π10 ποι 
δἰς []ϊ..» Ροβέ 06 δι6πὶ Βοπιΐπι8 ΠΟη θοΓΠ ἰἶϊ ργυρίογ Δ|18π| ΔΙ φυδπὶ οα!ραιη ὑχόγθπηὶ ἀϊπι ίοΓα, ηἶ δὶ 
Βοργ 508Π| 68 58Π| [ὉΓηΪ ΟΔιΙΟΠ͵5, ἀΐο6η5 : « Οὐΐσυ παι αἰ πιϊδαγὶ πχόγαπι, Ἔχεθρία οαυβὰ (ΟΥΠΙ ΟΔΙΙΟ 15, 
80 ὁλπὶ πιορο]ατί. » Θυξγεπάυπι 68ὶ Δι16Πὶ δὶ ργορίετ 8018 πὶ συ 58 πὶ ΓΟΓΠΙ ΟΔ Ϊ 0815 ἀἰπηίο γα γυθεὶ υχο- 
τθην, αυϊά 511 5] τηυ 8 Ὁ ποὴ υΐάδπι Γπογῖς Γογπιοαία, βοὰ δ!αὰ αυϊά φγανίυβ ἐδοοῦῖί, υἰραΐα, ναποῆςσδ ἰηγνε- 
π! δι γ, Δὺϊ ἱπιογίοειγῖχ σοΠπη πηι ηΐ8 ἰηίδηι8 παιΐ, δι} Ἰη φυοονπαι6 Ποπιοἰἀΐο, δυϊ Ἔχρογίδηβ ἀοπιυπι, αἱ 
τη 16 ἀἰδρογϑθι}8 81 υ8ιδπι 8 π| Υἱγὶ, δυϊ [ἀγα υἶγο [Δ᾽ 618, 5 Ππιβί8 μα] αβιμοάϊ πιι]ὺ ἀϊπη ἀττ, εὐπὶ Ἰοιπὶ- 
08 ἐχοθρία Οδιιϑἃ (ΟΓηϊοαΙΙΟη15 ἀϊπη 6 γα νϑίοὶ Ὁ ὁχ υἱγᾶσιο δηΐῃ ρᾶγία δἰφυϊά ἱπ]ιοποδίαπι Υἱλοίαγ: 
ΠΕΒΟΙΟ δ 16Πὶ 51 γ γα ἱμῃομθδίυπι. ΤΆ] Θηΐπὶ τη ὉΠ] γῖ8. βιυιβιίπογα ραοοδίᾳ 4υδ ραΐογᾶ δυπί δάυ]ιογ! 8 εἰ 
βοτηϊοδιιοπίρθιβ, ἰγγδι!οη} 0}}8 6586 υἱἀ δ! τι. ᾿τ6 πὶ ἴδοαγα οοιίγα νοϊδίαπὶ ἀοειγίηδ ϑαἰνϑίογί8, οπιη δ 
ΟΠ Πιεθέταν ἱπηρίυ πὶ 6580. Ὀίβρυ!ϊο ΟΓρῸ αυΐα μοη ργθοθρίϊνα πιδηάδυϊ!, αἱ ἢ6πιὸ αἰπιῖίαι ἀχόγαπὶ δχοορίᾶ 
ζδυ88 [ΟΓΩΪΟΔΙΠΟΙἾ5, 564 4ι 85] ἀχρύμθῃ5 γθῖῃ ἀἰχὶ! : « Ουἱ ἀϊπιϊδογί! ἀχόγαπὶ, ἐχοθρία οαυδᾶ [Ογηί οϑ οι 8, 
ἔδοῖι ἐδιὰ τη ομδτὶ. ν ΕἾ νοῦ αυϊάθιη ΄υδηίζιη δά 56, [Δεἰ! ο8πὶ πιο ο]αῦὶ, αἰτπ {6 ἢ 5 ΘΔ πὶ ΠΟΙ ΠΙΟΡΟ ἃΠίαΠΙ. 

1 ΘΗΪπλ « γἱνθηία νἶγο δάυ!θγα υοοϑίιγ, 8] ἰλοία [π6γ]: Δι ιοτὶ Υἱγο, » βδίπθ ἀυθίο 4αΐ ἀϊπηϊμι!, ἀδι εἱ 
ΘΟΟΔΒΙΟΠΟΠῚ βοομηάδγυπι πυρ(ίαΓιπὶ, δὲ ργορίθῦ μος. ἰδοῖῖ δαπὶ πηθοατί. ϑϑὰ υἱγ φυΐ, φυδηίιπι δὰ 50, 
ὈΧΌΓΟΠῚ ἀἰπη 6 η5 [Δοὶ( πηοβο αγὶ, αὐρι!8, νοποῆοδηι,, γα] μοπιϊοίάαπι, δι} Αἰ αυϊά Βυ)υβπιοάϊ οοπδιμᾶπι, 
8] )υβίδηι ἐχοιιβαι!οη6π) Παθοῖ ἀρυκ θδυην,, ἰγαοιαθῖβ. Ῥοίοδϑι δυίαπὶ οἱ οἰϊγα αἰ πιβδίοπθ,, ργορίον 4128 
Οδι1585 (ΔΟΘΓΘ Υἱῦ υἱ υχογ 6705 πη οἰιοῖυν : αὐρυια, 4υΐ δυργα πιθηϑυγαπι ΡΟΓΠΏΪ ΕἾ ὈΧΟΤΟΠῚ δυλπὶ ἃβἘΓὸ 

"ΜΆ, χιχ, 8, "9 ΜΔ). ν, 59, 

(81) "Ἔχειν. οτίς Ξογ νοιμάυπι ἔχει, 

"“ Βοῃ). ΥἹι, ὅ. 
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πολλάχις γὰρ ἐξ ἁπλότητος τῶν ἀνδρῶν τοιαῦτα Α ρᾶγ 511, οἱ ᾿ἰσοητδπι οοποούοηο 6.29 αυδοῦμπηιϊ8 
πταίσματα συμθαίνειν (82) γυναιξίν - ἀλλ᾽ αἱ ἔστιν 

ἀπολογίας τόπος, ἣ μὴ, τοῖς τοιούτοις ἀνδράσιν ἐπὶ 

τοῖς τοιούτοις συμπτώμασιν, ἐπιμελῶς ζητήσας 

ἀποφανεῖς καὶ εἰς τὰ ἐπηπορημένα ἡμῖν χατὰ τὸν 
πόπον. Καὶ ἀποστερῶν δὲ ἀπὸ τῆς γυναιχὸς ἑαυτὸν, 

ποιεῖ αὑτὴν πολλάχις μοιχευθῆναι, μὴ ἐχπληρῶν αὐ- 
τῆς τὰς ὀρέξεις, χἂν φαντασίᾳ πλείονος σεμνότητος 

καὶ σωφροσύνης τὸ τοιοῦτο ποιῇ . χαὶ τάχα μᾶλλον 
οὗτος ἐπίληπτος ὁ τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ποιῶν αὐτὴν 

μοιχευθῆναι μὴ ἐχπληρῶν αὑτῆς τὰς ὁρέξεις, ἢ ὁ 

ἀπολύσας αὐτὴν παρεχτὸς λόγου μὲν πορνείας, ἐπὶ 

φαρμαχείᾳ δὲ, ἢ φόνῳ, ἢ τινι τῶν βαρυτάτων ἁμαρ- 
τημάτων. Ὥσπερ δὲ μοιχαλίς ἐστι γυνὴ, χὰἂν δοχῇ 
γαμεῖσθαι ἀνδρὶ, ἔτι ζῶντος τοῦ προτέρου " οὕτως 

ναι ἀροηάΐ, οἱ οὐπ 4υθὰ5 ᾿ἰθίίαπι Γυδτὶς νἱγίβ δὶς 
οἰείαπι σοι Γϑ δ παϊ ; ἢΔ πὶ Υἱγογαπὶ 5. Πρ} }1οἷ128 υχο- 

ΓῈ5 5ΦΒρΘΠΠΠΊΘΓΟ ἰῃ Προ πιοῦΐ φρεοοδία ἱπάμςεϊε - 

δΐ υἱγαπ) (δἰ 1:5 Υἱ ΓΒ. ἴῃ δἰ αδηοάΐ οσλϑί θυ 58 ἤθοι8 ἡ 

51} ὀχοιϑαηαὶ ἰοσιι8, ἰὰ Θαρ6Γ φυδδιϊοηϊθυβ ἃ ποδί» 

Ιος Ἰοδ0 ργοροβὶ(ἰβ ἀπ σθηιθρ ἃ 16 ἰηνοβε φαίυ, 

ἀδοϊδνδυῖβ. ἰ5 φυοηὰθ 4υἱ ὑχοῖα δρϑβιίηδί, οδϊοὶϊς 
585 06 υἱ Δι υ]ογίαπὶ οΟπηπι (δι, ουτ 6}05 [δ᾽ ἀϊ ο:η 

ΠΟη Θχροὶ, οἰἰδπν5ὶ πη8) γί δ ϑδηοιἐηοηΐξ, νοὶ σαϑ11- 

(4115 βρθοῖα ἀυόία5 ἰὰ [Δοἷδιὶ : οἱ 18 [0γίαϑ886 163] γὶ 
Γερο μθηβίοηθ αἰβπυβ δδῖ, φυΐ, φυδμηίαπι Ρ6 68 86 

εβί, εὐῇοεῖς υἱ πιο μοϑίυν "9 Δἴ παι οἦυ8 ποῦ θχμίθηβ, 
αυδπὶ αυἱ 5'π6 σαι δίτπρτγὶ, 566 ργορίοῦ νθβοβοὶν, 

Υ6] εἰβά6πι|, δυἱὶ σγαν8 αἰΐχυοά [Δοΐπι8, δἂπὶ γορὺ- 

χαὶ ἀνὴρ δοχῶν γαμεῖν ἀπολελυμένην οὐ γαμεῖ, κατὰ Β ἀΐανιε. Ουοιμδάπιουαπι Δυίεπὶ δά υ]ίογα εϑὶ ἄχὸγ 
τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἀπόφασιν, ὅσον μοιχεύει. οιἰδηηδὶ νἦγο δ) 6γὶ πυρίᾶ υἱάδαίυν, ρυεΐογα δἰϊαπιπυπι 

νἶνο ; [ἃ οἱ νἱγυπὶ γορυάϊαίλπι ἀυχὶββα υἱδυη), ΟῚ [ΔῈ ἰρϑῖι8 τιᾶγίίαπι, 4υ8π) Δα. ΠΠ6ΓὰΠῈ 6580 ἀΐοθῃ- 

ἄυπι, ἃ ϑδγνδίογε ποϑιΓῸ ἀθῃοηβιι δίιιπι 6βί. 
Μετὰ δὲ ταῦτα κατανοήσαντες οἱ τοῦ Χριστοῦ μα- 

θηταὶ ὅσα δύναται γενέσθαι συμπτώματα ἐν γάμοις, 

ὧν ἀνέχεσθαι δεῖ τὸν ἄνδρα, χαὶ κατὰ τοῦτο ἀπαλ- 
λάσσειν σχληρότατα, ἣ μὴ ἀνεχόμενον παρανομεῖν 
εἰς τοὺς Χριστοῦ λόγους, φασὶν αὐτῷ, ἐπὶ εὐχερέ- 

στερον (85) τὴν ἀγαμίαν καταφεύγοντες, καὶ μᾶλλον 

συμφέρον ἣ ὡς δοχεῖ συμφέρειν γάμος " « Εἰ οὕτως 

ἐστὶν ἢ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναιχὸς, οὐ 
συμφέρει γαμῆσαι. » Πρὸς τοῦτο δὲ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

Σωτὴρ, διδάσχων ἡμᾶς δῶρον εἶναι τὸ διδόμενον ἀπὸ 

45. Ροδίθα νϑγὸ δηϊηδάνογίοηϊο8 ΟΠ γίδιΪ ἀἶ5οὶ - 
Ρυ}} ᾳυδιη τηὰἰ ἰπ οοηὐυρ ϊβ ο45υ.8 ΟΡογίγὶ ροββθιεὶ, 

αυὺβ Υἱγ βυδίίπογε ἀθυδαὶ, 86 ϑιιηη}}5 ργοίπάα αἱ!" 

ουϊμαιῖυυ8β. εἰ ραγίου δ ἀοίυπφὶ, νῈ] 605 θη βυϑι}- 

προηΐδι ἰῃ (Πγίβεὶ τηδηάδία ρβοοᾶγο, δὰ οοἰθαίαπι 

4υδϑ8ὶ [Δε}}!οΓοπὶ, οἱ τηδιγὶ πιοηΐο υ{Π]!Ιογοπι, σοηΐυ-- 

εἰδηῖο8 ἀϊευπὶ : « δὶ ἰϊὰ δϑὶ οἂυδὰ δΒοιμΐη5 ΘΙ Πὶ 

ὕχόγθ, Ποη ὀχροαϊι πυθαγα "". » Θογυδίογ Ὑ6ΓῸ οἵη - 

πἰθυβ Δρβοϊμίδπν πυιηοε 8 οΔβεϑίθα ἀοηυπι οὶ 

6586 Ὧ08 δἀοοδηβ, ποῦ ἰρβᾶ 8010πὶ| Θχεγοϊ δίϊοη6 

Θεοῦ τὴν παντελῇ χαθάρευσιν (84), καὶ οὐ μόνον (Σ οοπιράγδηίυπι, δ6ὰ ΡΓγεεϊο5 οἰΐαπι ἃ Ώ60 ἱπιγείγδη- 

ἀσχήσει παραγινόμενον, ἀλλὰ μετ᾽ εὐχῶν ὑπὸ Θεοῦ 

διδόμενον, τό" « Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ 

οἷς δέδοται. » Εἶτ᾽ ἐπεί τινες συχοφαντοῦσι τὸ (89)" 

«Οἷς δέδοται,» ὡς ἐχόντων ἀπολογίαν τῶν βουληθέντων 

μὲν καθαρεῦσαι ἐν ἀγαμίᾳ, νιχηθέντων δὲ ὑπὸ τῶν 

ὀρέξεων, λεχτέον, ὅτι, εἴπερ πιστεύομεν τοῖς γε- 

γραμμένοις, τί δήποτε ἐπιλαμδανόμεθα μὲν τοῦ" 
ε ᾿Αλλ᾽ οἷς δέδοται, » οὐχέτι δὲ προσέχομεν τῷ " 
ε Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" » καὶ τῷ ἐπιφερο- 

μένῳ αὐτῷ" « Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμθάνει " » εἰ γὰρ 

« χωροῦσι τὸν » περὶ τοῦ παντελῶς καθαρεύειν ε λό- 

ἄυπ, α( ἰὰ ες σϑίυ!! "5: « Νοῃ οπηηθ5 οϑρίυμὲ 
γΓθυπὶ ἰδίυ, 5ρὰ αυΐθυ5 ἀδίαπ δκϊ. » Ῥγϑίογθα 

φιυοπίδπι ἰνϑ80 οΥἰπιϊπαπίυγ ποηπυμὶ : 6 50 « Θυΐθυς 
ἀδίυπ 6581, » φυλϑὶ δχουξαιομθπι παρνοδηΐ φυὶ ουρὶ- 

ἀϊιαιθυ5 υἱοιὶ πιογόη δογαηΐ, ἱπ οΟἸ θαυ δαδῖ6 
ἌΦ6Γ6 γυϑ]θηΐ, τοϑροηἀοηάμι 6ϑὲ [γυβϑίγα ῃθο δαγρὶ 

ἃ ΠΟ 15 : « 56 ᾳυΐθυ8 ἀδίωυπι 65ὶ, » 8ἱ 18 φυφ βογὶ - 

Ρία βιπὶ ἤιίοπὶ Παθϑιιαβ; 56 διἱ ἰά 6886 δἰίδπάθη- 
ἄυπι "" : « Ροιτο, οἱ ἀαυϊίυγ νου Ἷ8, » οἱ δὰ δὰ 41:8 

βυϊ)απρυπίυν : « Οπιηΐθ δηΐπι αυὶΐ μεῖς, δοοὶρὶ!. » 

Νλπὶ ἱ αυΐθυ5 ἀδίυπι 6δῖ, « νϑγϑυπὶ ἰϑίπα » ἀδ ρὲγ- 

γΕΤΌΒ ΓΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αυοὰ νυ]ι, εἰ ἴπ διῃ οἰ εἶἰᾶπὶ ἀεϑοοπάογα νἰγοταπὶ 4ιογαπι να]ὶ : (τοααθηίογ δηΐπὶ εχ βἰ πιρ οἰ τα 6 νἱγογαπε 

Ἰυλιι5πιοάϊ νἱεία πυιεϊαπίυγ ἰπ πε! γί νυ 8. 560 51 ει ὀχουβδίίοπὶβ, Ἰοουβ νἱγίβ 14} 1008. ἴηι νυ) υδπιοάΐ ο88] - 

θ05, ἀΠΠΠσαπιον γεφυΐγαπβ ργοιμ ἃ. Πιθιη οἱ φυὶ ἃ 5ι16ῖ 86 ἃ τη] 1 Γ6 5018 [ΓΘΠΊΘΏΙΘΓ, [οἷς 6Ὧπὶ πιῶ ομαγὶ, 

ποη δ ϊπιρίοηϑ ανϊα!ίδηι ἰρϑὶι.8, [ογϑί ἐδ 5866 ἰγγδίϊ θη }}}} καποιίται}8 οἱ σα δε δι18 ἀυοίι!5. Εἰ [ογϑιίδη ἰβιὶ6 

ΔΙΠΡ 8 τοργεοηϑίοη 8 ἀΐπιιβ, αυδπὶ {16 αυΐ, υδηίυπι δι] β6, [εἷϊ ὁδπὶ τηορο ατγὶ, ἀἰ πη 6 Π8 ἤθη αὐϊύδης 

Τογιϊοδηίθηι, ἰῃ νϑποβοῖο δυῖοπ), γαῖ ἐμ ποπιίοἴάϊο, ν6] ἰπ φυϊθυδοιπαιθ 4115 στανίογ 8 ρβϑοοοι15. ἰηγθῃ- 

ἰὯπ. θι8 δπἰπὶ γαϊίοπθ δἀιηογα δὶ τυ] 6 Γ, αυδηννῖβ. ΘΕ πιὸ ἩυΡ6ΓΘ Υἱάδαιας υἶγο νίνεηιθ : εϑάεπι γἂ- 

εἴομδ δἱ νἱγ, φυδιηνΐδ Ἰορ  Ππ|6 δοοίρογα υἱάθαίυγ αϊπιίβϑαιῃ Ὁ δἰΐφυο υἱγο, πο δοοὶρίϊ [οφὶεἶπλα δεουπάση 

βδηϊδηιίδη Οεῖδιῖ, 864 μια γὶβ πιο μαῖα, αυδϑί Δ] 1681 (ΟΡ 6 Π85.. ᾿ 

Φ5 Ῥοβιὶ μας ἐπι} σοηῖθ5. ἈρΟΒ0] ἀρὴν ϑἰηΐ οϑϑ8 ἰηῖον σοηΐυᾳ68 4005 ἀεθεῖ Υἱῦ βιι5ιΐπογα, εἴ ργο- 

Ρίεγθα θοῦ αυϊάθιῃ ἰπ ογί αν 6558, 
δ) τεῖη (Δοἰϊδι γο[αφίοι 68 δά οδι816πὶ, εἰ πιδρὶβ {4} 6π| 

ἐπι είογα δυΐοπὶ ροοοαίυπι 6886 ἴῃ θοπιΐπο, γεβροπάογυηι οἱ αυλϑὶ 

: οἱ ἀϊχογυπὶ : ε Εγᾷο ποη ορογίδὶ μυθεγο, 

οἱ ἰϊα δοὶ σαυβὰ υἱγὶ ουπὶ πιι!θγα. » Αἀ πο δυΐεπι ΟΠ γίϑίυβ τοβροπαϊι, ἀΐοθη 5. βγϑιίδπὶ 886 ἀομλίδιν 

ἃ ὕδο οοιμίπομιῖθυβ 56. οπιμΐπο. θυ: φίδια ΠΟῊ 501υπὶ ρὲ ῦ οὐπιϊπδιτίαπι) Δρργοβόμαϊαγ, 56 πι}ε8 

ογαιοηΐυυϑ ἃ [)60 ργϑίδιιγ, ΠΠος Θπὶπὶ 8ἰφι Ποαὶ ἀἴοθι5 ῃ ὲ 

ὕι8 ἀδίυμη 68ῖ. » Ουυμπίαιῃ δυϊοπὶ αυϊάδιῃ οἰατπηπίαιυῦ ηυοὰ ΟΒγίβίυ5 ἷϊ : 

“. ΜΑΙ. χιχ, 10. 55 1014.41.. 55 Μαῖίμ. τη, 7. 

(89) Συμδαίνειν, Εοτίο Βεγ! να πά πὶ συμόαίνει. 
(85) Εὐχερέστερον. οάοχ Βορίι5, εὐτυχέστερον. 

: 4 ΝΟῖ Οἴηπ65 οαρίυμ! πος γαγθυπι, 860 4υϊ- 
« Ουΐνυβ ἀδίυπι 68ι, » 

(8) Καθάρευσιν. Οοάοχ Βερίυ8, χάθαρσιν. 

(88) ΕἸτ᾽ ἐπεί τινες συκοφαγτοῦσι τό, εἰο. 0:1» 
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δεία οδϑιϊἰαῖα οοηβοσυρπάδ ε οϑρίαηΐ, » ΘΔ Π| Ρ0- Α γον » οἷς δέδοται, ὁ βουλόμενος αἰτείτω, πειθόμενος 

δίυϊοι φυΐ νοϊ]υοτὶ!, Δ58θητθη8 δ. ἤάδιπ οἱ 806 Π8 

ᾳυὶ ἀϊχίε : « ΡειΠ6, οἱ ἀδθίμαν νοθἱβ, » ἢ6 6 ἃ}}0 

τηοάο ἀυλίϊδηβ αυΐη « οπηηΐ5 4υὶ ρει, δοοὶρίαί. » 

Ηΐς νϑῦο αυξγθβ αυΐϊδπδπὶ ἰΠ|6 511 χυΐ ρεδιὶῈ : 4υ}8- 

41:18 απὶ πὶ πο δοοίρι!, ποη ρο τ, οἰἰδηηϑὶ ρα 558 

᾿νίἀοδιυγ; πᾶΠ| νϑηθπὶ 6886 ἰΠΠπὰ : « Οπηπὶβ φαΐ ρὸ- 
εἶν, δοεὶρὶς, » ἀἴοεγα πιϊπίπια [38 6ϑί. Οἱ Ἔγσὸ ἢ|6 
6δῖ φυὶ δοοὶρὶϊ, πἰδὶ φυὶ ραᾶγυὶν δδϑυ ἀϊοθηιὶ "δ: ς« δὶ 
5.408 δὰ ογδπόύυμη, ογοθ6 αυὰ δοοσίρίοι15, οἱ 

δνοηΐθηϊ γΟἷ5. ν 5. δ ἷπὶ αἱ ροε, οπηηΐθὰ5 Υἱν] - 

Βυβ 6η| ἀδθοῖ, αἱ σρίγια οἱ πηθηΐα οτγεῖ, οἱ ᾿πα65ϊ- 

ΠΘΠΙΟΓ ΟΓΑγΟ, {ΠΠ08 ΠΊΘΟΥΣ ὁ : ε« ͵᾿οαῦαι δυΐοπι οἱ 

ῬΑΓΔ ΘΙ] απ δὰ 1|105, φυοπίαπι Ορογίοι 86 ΠΊΡΟΓ ΟΥΆΓΘ, 

οἱ ποη ἀείϊοογο, ἀϊοθηϑ : ϑυθοχ φυϊάδηι δγαὶ ἰῃ 418-- 

ἐδπὶ εἰνίίδι6. » οἱ 488 βυῦπεχα διηϊ. Αἀ οορῃο-. 
βοδηάιϊηη δυίοθπι αυΐϊὰ οἷῖ ραίογα, αὐϊ4 δοοίροτγα, οἱ 

αὐἰὰ 110 : « Οπηηΐβ φυΐϊ ραῖῖι, δοείρ!ς, » εοπάυοῖ- 

Β16 ΠΠὰ 4 αυοαὺθδ 6βὶ "Ἷ : « ίοο νουΐβ : Εἰδὶ ποῃ 
ἀδῖ: 1} βαγφοηβ, 60 αυαοὰ Δπιῖοι.8 6.8 511; ῬγΟρίοῦ 

ἐπιργοῦθ δίθιῃ ἰδπιθη 6115 ΒΌΓΘΘΙ, οἱ ἀλθ ῖι }}}} φυοι- 

αυοὶ Παθδί ποοοββδαῦίοβ. » ᾿(8η16 βυθ) υφίιυν : « Εἰ 

680 ἀΐοο νοῦ ΐβ : Ῥεῖ, οἱ ἀδϊίαγ νου ἷ5., » οἱ οἷ - 
ἰογα, ἴϑΌ ΡῈ Ὁ Υ6ΓΟ Ρτορίογ ἰδία : « ΝῸΠ ΟΠ.Π68 6ἃ- 

Ρίυηι νογθυπὶ {ΠΠππΔ, δοὰ φυΐθι5 ἀδίι πὶ δβί, » ἰά 

4υοαυδ πο05 ργονοοδγα ροίθϑὶ δὶ ογαπάμπι, ἰία υἱ 

᾿πηροιγΆγα ἸΠΘΡΘΔΠΉΠΓ 65: ε« Ουΐδ δυΐδ! 6χ σν Ὁ ]8 

Ῥαίγοπι ροίῖὶ ρἰβοθη, πυπαυϊά ργῸ ρί86 8 βϑγροῃίθῃι 

χαὶ πισεεύων τῷ λέγοντι" ε« Αἰτεῖτε, χαὶ δοθήσεται: 

ὑμῖν, » χαὶ μὴ ἀμφιδάλλων περὶ τοῦ " ε Πᾶς ὁ αἷ- 
τῶν λαμθάνει. » Ἔνθα δὲ γενόμενος ζητήσεις τίς ὁ 

αἰτῶν " οὐδεὶς γὰρ τῶν μὴ λαμδανόντων, εἰ καὶ ἔδο- 

ξεν ἡτηχέναι, ἤτησεν " ἐπεὶ οὐ θεμιτὸν φάσχειν ψεῦ- 

δος εἶναι τό - ε Πᾶς ὁ αἰτῶν λαμθάνει. » Τίς οὖν ὁ 

αἰτῶν ἣ ὁ πεισθεὶς τῷ Ἰησοῦ λέγοντι " ε« Ἐὰν στή- 

χητε προσευχόμενοι, πιστεύετε ὅτι λαμόδάνετε, χαὶ 

λήψεσθε ; » Χρὴ δὲ τὸν αἰτοῦντα ποιεῖν πάντα τὰ παρ᾽ 

αὐτὸν, ἵνα προσεύχηται πνεύματι, προσεύχηται ὃὲ 

χαὶ τῷ νοῖ, χαὶ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, μεμνη- 
μένον χαὶ τοῦ " ε Ἔλεγε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς 
τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς, καὶ μὴ ἔχχα- 

χεῖν, λέγων " Κριτῆς τις ἦν ἕν τινι πόλει, » χαὶ τὰ 

ἑξῆς. Χρήσιμον δὲ εἰς τὸ γινώσχειν τί τὸ αἰτεῖν, χαὶ 
τὸ λαδεῖν ἐστι, χαὶ τί τό ε Πᾶς ὁ αἰτῶν λαμθάνει,» 

χαὶ τό" « Λέγω ὑμῖν" εἰ χαὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς, 

διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐ- 

τοῦ ἐγερθεὶς, δώσει ὅσον χρήζει (860) ν» ἐπιφέρεται 

γοῦν" ε Κἀγὼ ὑμῖν λέγω: Αἰτεῖτε, χαὶ δοθήσεται 

ὑμῖν, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Ἔτι προτρεπτιχὸν διὰ τό“ «ε Οὐ 
πάντες χωροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται, » εἰς τὸ 

αἰτεῖν ἀξίως τοῦ λαθεῖν χαὶ, τό" ε Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν 

πατέρα (817) υἱὸς αἰτήσει ἰχθὺν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν 
ἐπιδώσει αὐτῷ; » καὶ τὰ ἑξῆς. Δώσει οὖν τὸ ἀγαθὸν 

δόμα τὴν παντελῆ χαθάρευσιν ἐν ἀγαμί καὶ ἁγνείᾳ 
ὁ Θεὸς τοῖς ἐξ ὅλης ψυχῆς, καὶ μετὰ πίστεως, χαὶ 

ἀδεῖι {Π|}» οἱ τοϊφυδ. Ρεγίδοιδιῃ. δγροὸ ἴῃ οι θδία Ο ἀδιαλείπτως ἐν προσευχαῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

οἱ σλδε!16 πηι πα! πα, ΘΒ. ἐσγεξίυηι νυἱἀ δ !οθὲ ἀοηαπι, [15 Ἰατρίδίαν Πει8, 4] ὁχ δηΐπιυ, οἱ εὔπ) δάδ, 

εἰ ργεοῖθυ ᾿ΠΠ4π| σοηεἰμυ}5 ροβίυ]αθυμὶ. 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

φυδϑὶ ἐχουβαιϊοηεπὶ ΠΡ Θη(68 εἰ γοίδηι65 αυΐ θπη 6556 ἴῃ οαϑί 316, πΠθη δι ῖοπὶ ργρν]εηίο8. Ουΐδυβ 68 τὲ- 
βροπάθπάυπι : 51] συϊάθπι δεεϊ μίπιι}5 51 π|ρ| οἴ 16 Γ φυοὰ ἀϊοίαπι 6ϑί : ε« ϑ6ἀὰ αυΐϊθυθ ἀδίυνη 651; » ποι) δυίεια 
δἰϊοηάϊπιυ5 4υ04 41}}}] ἀἰοὶ! : « Ρειι6, οἱ ἀαμθίτωγ νο δ; » δἱ ε Οἰηιΐβ χαΐ μοι, ἀροῖριι ; ν δαὶ ἄμ 6]65 πὸπ 
δυπιυ8, Δυἱ 5016Π|68. ΟΡ μίυΓΔ5 : 41 δηΐπὶ Ὑὰ}} οαραχ 6588 υϑγθϊ αποά (6 οαβι 416 ροβίλι 65ι, μοῖδι ογδ- 
ἄδη5 ἀϊεοηιὶ, οἱ δοοὶρίει, ποι) ἀπ! Δη5 ἀ6 110 φυοι ἀΐϊοίιπι 65. : « Οπιηΐβ αηΐ ροιῖι, δοείρὶι. ν Θυΐβ ὁδὶ δεῦρο 
4υϊ ρει} Θυΐ ογοάῖι ΕἸ γίϑιο ἀΐοθηι! : « 51 βιθίου 5 ογαπίοβ, ογοάϊίθ χιοηΐδη) δοοίρίοιίβ. ν ἰλεἰνοὶ δυίοπι 
40] ρεεἶ1, οὐπηΐδ ἴαςο γα, υδηίιπ) δὰ 56, αἱ οτοί βρίγὶτι, ογοί οἵ πιθηίθ, πηθπιογ δροβιο! οἱ νου ποι δἷι : 
« 516 ἰμίοΓΠ) 5ϑῖ0η 6 ΟΓΔΏ168. » {Π||6 68 δυιίθπι βοῖγα ιΐά ἀῤθθαι ρϑίεγα ηυΐβ, αἱ πηογοδιαγ δοείρογο. Εἰ 
4υοἋ αἷϊ : « θίου γο)}}5. : Εἰδὶ ἤθη ἀ4 011 οἱ βυγβοηβ ργορίθγοα φυοά διμίευυβ δϑί 6}1185 ; [ἅπ|ὸ}} ῥγΟρΡΊΘΓ ἱπιροῦ- 
(πηἰ ἰδία πὶ 6}8 ἀλ}}} οἱ ιιδη!ο5. γο αδγί!. » Εἰ δι : « Εἰ ἐχοὸ νονῖβ ἀΐοο : οι, οἱ εἐἰδυϊίαγ νοϑὶς ; 
χυξτῖια, οἱ ἐπυθηίθιῖβ.; ρυΐβαιθ, οἱ δρογίθιγ. υοῦ]8. Οπμηΐβ δηΐπὶ 4} αὐυωγὶξ ἰηνθηΐ!, οἱ ρα δαπεὶ ἅρ6- 
ΤΊ ΘΙυΓ. » 

48 ΜΆγΟ. ΣΙ, 4, 35. 6 ]μυς. χνῖμ, 1,3. "7 [μυς. χι, 8, 9. 58 ἰ014. 11. 

τς ἰηΐνα : Μεγάλη δὲ δύναμις τὸ χωρῆσαι τὸν ἀπὸ Ὁ σα ἰθαιυ5 οϑυβ8απι. ΤΆ6 {Ππ|4 6511] σον. χει, Ἴ, 8,9: 
όγου τῆς ψυχῆς εὐνουχισμὸν, ὃν οὐ πάντες χωροῦσιν, 

ἀλλ᾽ οἷς δίδοται: δέδοται ὲ πᾶσι τοῖς αἰεὴ ἀχν ἀπὸ 
Θεοῦ τὴν λογικὴν μάχαιραν, χαὶ δεόντως αὐτῇ χρη- 
σαμένοις, ἵν᾽ εὐνουχίσωσιν ἑαυτοὺς διὰ τὴν τῶν οὐ- 
ανῶν βασιλείαν. ᾿πϑ5ἰρη!5 ἀριι οιπιά6ηι ἰοοι5 δχϑιδί 
ὁπ. ὅ ἐπ ὕεπεδ.: « Ὑενυπι, ἰηχυὶι, Εἰ σο]οσἷα ΟΠ γίϑιὶ, 

ξγδιία 6} 05 4] ργὸ 56 ογιοχυβ δῖ, γουθογαίδ, ποῇ 
δοίη 40 1]ΠΠ|εἶτἰς ποίαπάϊπαιμας σα 5... γ γυ πὶ 
οἰΐλιι ἃ οοποθϑ5515 οἵ [ἰοἰ|5 (δι ρον δὲ : ᾿Δμ408πὶ ͵8η} 
ΥἶΓΟ δρθησϑα ΟἸιγίϑιὶ, ο85115 οἵ ρυ οῖθ Υἱγαίη!υ8 
δοτγεῖ, φυΐθυβ νδνὰ οἰγουμηοἰβῖο σγη}5. ργιθρι} (Δοι8 
65ῖ, οἱ ν6γα (δβίδιμδπιιπι θ εἰ, δἰ (Θϑιαῃηθ μι πὴ δοιθῦ - 
ΌΠῚ ἔπ ΘΟΓῸΠΊ ΟἸΓΟΙΠ οἶδ8ἃ σΔΓΠ6 δογύϑίιγ, » ΟὈν δὴ 
ἴι βοπημ}} 5 Οτίξαποβ, αυΐ 410} δχ 158 Μαιιὶ 
ὙΕΓΌΪΒ. Δ1158Π| ΔΓΓΊΡΟΓΘ Δ]14ι08 τερυβἰδιε!ὶ σἸ θαυ 5 
νἱθεγθηΐ, δὰ γεργο!δπάεθδηΐ. 516 ἀγρὸ εἰδρυϊαὶ : 
Οὐοημπαηιία οἱ ρεγρείυδ ολ51 {45 Υἶγαδ Ια ΠιΔ 45 80- 
Ρεγδιΐ αυΐάριη, βδὰ ρτγαια θ0ὶ ἀδβε 188; φυΐθυ8 
δὶ {|| δοοθββογῖ!, 7απὶ ρεγίδοιϑ5 οαϑεδι15 ΘΟΠΊΡΟΒ 
ΒοπΊο Πἰοὶ : φγαιΐδπι ἀαίοι δυιϑιῃ μοϑιυ ] ΔΝ} 0ι15 [608 
νομΐφηθ Ἰαγρίίαγ. [ἃ οαμποῃ ριοῖ ἀλιμιαηα! 

« θαυ. δϑὲ πλΠΠ 5(ἰπηι]8 ΟοΓΠΐ5. 1η685), δηβαὶα: 
ϑαίδηξ, υἱ πιὸ οοἰδρμίζοῖ. Ργρορίογ φιοά ἴθγ οι - 
μ11Π| τορᾶνὶ υἱ ἀϊπορθογοῖ ἃ π|6, δἱ αἀἰεῖϊ παι}! : ϑιΠ|- 
οἷὐ 10] ται πιοᾶ. πὴ νἰγῖι5. ᾿ς ἐπ Π πα 16 ρος 
(ἰεἰταν ; 5 οἱ ἀρὰ Τογιυ δηυπὶ 2)6 πιονιοφαπι., ἃ. 1}, 
Δὲ ἀρὶν ἐδ ᾿μἰγηναιθ οαγπΐβ : ε ()ὲ ροίεδί ζαρέτεν, 
σαρίαι, ἱπααῖι : [ἃ 651: Οἱ ποη μοιεδῖ, ἀἰβοθίαι.... 
Εδεοο, ἰπαυΐι, ροδυΐ διῖ6 τἴ6 θομυμ οἱ Ἰμδίυηι ; οἰΐρε 
ᾳυοά θοηαπὶ 68 ; 5] ποιὶ ροίθ8, 4} ποη Υἷϑβ ; ρῦβ850 
Θΐμ ι6, 5ἱ γί ἰβ, οδίθηίι, φυΐδ ἴὰ0 ἀγιγῖο αἱγυι- 
8 Ργοροβυΐι. » Ὑἀθπάι8. ΗΪΘγοηγπιι5 ᾿ἰθ. τ ἐπ 
ουἱπίαπ. οἱ ἱπ αι. χικ, 11; ΟΠργβοβίοινυ. εἰ 

ΤΙΘΟρ! γΥἱδοίυ5, οἱ Οριιδ ἐπιρετ. ᾿οπι. 52, οἱ Βτετὶς 
ὁπατταιΐο, οἱ ἘΘιμγ μα ., οἱ Τ τι ἀδπιίπαιι οοποϊ! αι 
ΠΥ πον ἫΝ 9. Πυετιῦϑ. " ὦ 

(80) ἀοάοχ Απροδηι5, ὅσον χρήζε:, φυοὰ Γερό- 
τίλαν ἴδ᾽ φιιο ἀχοηρατὶ μὰ6. χι, 8. ἥοχ οὐὗοχ 
Βερίι5, ἐπιφέρει νοῦν. 
Νὰ; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα,, εἴς. 1.1|088 ΧΙ» 

11, τίνα δὲ ὑμῶν. 

---- πττ-Ὁ--- ἡ - - .- - 
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ΤΟΝῸΣ 1Ε΄. 

Περὶ διαφορᾶς εὐνούχων. 

« Εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἴτινες ἐχ χοιλίας μητρὸς 

ἐγεννήθησαν οὕτως " » ἕως τοῦ " « Ὁ δυνάμενος χω- 
ρεῖν χωρείτω. » Δύο ἐσομένας περὶ τὸν τόπον τοῦ- 

τὸν παρεχδοχὰς πρὸ τῆς φαινομένης ἡμῖν ἀληθοῦς 
εἰς τὰν τόπον διηγήσεως ἐχθέμενοι, καὶ μετὰ τοῦτο 

ὡς δυνατὸν ἡμῖν ἀνατρέψαντες αὐτὰς, ἵν᾽, ὅσον ἐπὶ 

τοῖς λεχθησομένοις πᾶν σφάλμα φυλαξάμενοι, τὸ ἀλη- 
θὲς βούλημα τῶν κατὰ τόπον ἐὰν χωρῶμεν, τὸ χρεῖτ- 
πον βιώσωμεν, οὕτως ἤχωμεν ἐπὶ τὸ προχείμενον " 

πινὲς μὲν γὰρ, ὡς ἀχόλουθον τῇ ἐνεργείᾳ τῶν κατὰ 
τὸ σωματικὸν ὁρωμένων δύο εὐνουχισμῶν, καὶ τὸν 
«ρίῖτον σωματιχὸν νομίσαντες, ἐτόλμησαν ἑαυτοὺς πα- 

ραπχεῖν ἀπὸ φόδου μὲν τοῦ πρὸς Θεὸν, ἀνεπιστημό- 

νως δὲ, εὐνουχισμῷ ὁμογενεῖ τοῖς δύο προτέροις " χαὶ 

Α 

ΤΟΜΌΒ ὈΕΟΙΜΌΒ ΟΥἸΝΤΌΞΒ. 

δὲ αἱ ετοπίία δι πιοδοτμπι. 
1. « διυιηῖ δἷπι δυαηυοι!, αυἱ 46 πηδιγῖ8 υὑΐοΓ0 8ἷ6. 

πδι! βυπί ; » υϑ4ι6 δὰ ἰά : ε Ουἱ ροίδ5ι οᾶροτο, ὁἃ- 

Ρίαι "9. » Ροβίᾳιια πη [1585 ἀυ85, 48 ἐπ ἢππς ἸοσιηΣ 

ῬτΟίδγγὶ ροββυμί, Ἔχ] οδι!0Π65, Δ116 ΘΠ 405 ΠΟὈ 8 

δὰ νϑγυπὶ υἱάσίυγ ργορίυ5 δοσδίογε, ργοροβιιθγίπημ, 

οἱ οὯ5 ἀοἰπάθ ργὸ Υἱγ!! σοηζαίανοι ἵπλ115. ; αἱ οπηηὶ 

ἀονίιαίο, ἴῃ 118 αὐ: ἀϊσοπηυϑ. ΘΓΓΌΓΟ, Π1ΘΙΙΟΓΘΠΙ 
ἰγδηβ σα π|08 ΥἹ8Π), δὶ ὑὙϑγι! ἢ) ἢ }18. Ἰοοὶ βϑηδιιηι 
[υεγ πη 4556 001} ; ἃ ρᾶΓδι! οἱ ἰπϑίγυςι! ργορο- 

βία) ἀρεγούίαιηιγ. ἀὐπὶ δπΐπη ἀυάθι8 ΟΔ5|Γα110- 

πἰθ.8, 4185 ΟἶΓΟᾺ ΟΟΓΡῸΝ5 Ἔχγοοῦὶ Υἱά 6 πηι18, Θ0η56- 
αυδῃ8 6556 ρυίϊλγοηϊ ΠΟΏΉ.}1, αἱ τοΥιἰὰ οἰἰαπὶ δὰ 
ΘΟΡΡυ5 ΡοΡΙΪπογοῖ, 56 ᾿ρϑὶ ργ Ποῖ {Ππ|0Γ6, ἂἱ ἰῆσοι- 

8010 οἱ 16 66, ολδίγαιοπὶ θγίογυ πὶ δ: 8}}}} 50}}6- 

ἑαυτοὺς ὑποδεόλήχασιν ὀνειδισμῷ, τάχα δὲ χαὶ αἱ- Β ἐόγυμῖ ; δίᾳφυς ἰϊὰ 86 σοηνίςο 8 ἀρροίοπάοβ, [Ὀτίαβ56 

σχύνῃ, οὐ παρὰ μόνοις τοῖς ἀλλοτρίοις τῆς πίστεως, 

ἀλλὰ χαὶ παρὰ τοῖς πᾶσι μᾶλλον τοῖς ἀνθρωπίνοις 
πράγμασι συγγινώσχουσι, παρὸ ἣ τῷ φαντασίᾳ 
φόδῳ (88) Θεοῦ, χαὶ σωφροσύνης ἀμέτρῳ ἔρωτι, γεν- 
νήσαντι πόνους χαὶ σώματος ἀχρωτηριασμὸν, χαὶ εἴ 

τι ἕτερον πάθοι ἂν ὁ τηλιχούτῳ ἑαυτὸν παρασχὼν 

πράγματι" ἕτεροι δὲ χαὶ οὐ πολλοὶ οὕτω νενοήχασι, 

μὴ βασανίσαντες τρόπον ἀχολουθίας λόγων, τοὺς μὲν 
προτέρους δύο αὐτόθεν (89) χαὶ σωματιχῶς ἐξειλήφα- 

σιν εἰρῆσθαι τῷ Σωτῆρι, ὡς οὐδὲν πλέον τῶν 
αἰσθητῶν ἐμφαίνοντι " τὸν δὲ τρίτον οὐχέτι χατὰ τὴν 
λέξιν λελέχθαι νενυμίχασιν, ἀλλ᾽ εὐνουχισμὸν ἡγή- 

σαντο τὸν ἀπὸ λόγου ἐν τῷ τρίτῳ σημαίνεσθαι, ὅτε 

προθέσει τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, τῷ τμητιχω- ς 
τάτῳ λόγῳ ἐχτεμόντες τὸ τῶν τοιούτων ἐπιθυμητι- 

χὸν, χαταπεφρονήχασι τῶν ὕδρεων τοῦ σώματος, μὴ 
δυναμένων ἔτι νιχῆσαι ψυχὴν τῷ λόγῳ ἐχτετμηχυῖαν 
τὴν ἐπιθυμίαν. Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι οἱ μὲν πρότεροι 

τοῦ εὐαγγελικοῦ γενόμενοι φίλοι γράμματος, χαὶ μὴ 

ἐπιστήσαντες, ὅτι καὶ ταῦτα ἐν παραθδολαῖς ἐλάλη- 

ὅεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ πνεύματι εἴρηται, ἀχολουθότερον 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ, 

ἃς «5αηΐ οὐπυοιΐ, 40] ὁχ αἴ6γῸ πλδίγ]8 δυὸ δ] βιιηί 5ἷς. Εἰ βδαπί δυπαο, φαΐ 4 Βοπιηΐθι5 [λοι] βυιηΐ, 
Εἰ δι ἐπ θο}, 4] 56, Ρ505 δυ πιο] 05 ΓδοΘγαπι ργορίογ γοβια σοῦ. 0! ρΡοιοδί σδρεγο, (αρίδί. » 
Ῥεϊπβαιᾶπὶ ἜΧΟΙ ΔΙΉ 115 085 ΠΟΙ 58. ν᾿ ἰδηίγ ἰπ Ἰ000, ποίαπι [δοείπιυβ ἀι18 6886 Ἐχροβ 0.68 Ἰυοὶ ᾿ΙΒι1ι8. 
Ουογυπιάδπι αυΐάοπι ἀυα5 ουηθο  ἾΖαιῖοπ 65 οᾶγΠη8168 δβρίοίθπίθβ, 488] ἐθηβθιθηίθι ἀΐοθγο δχ᾽βυϊ πηι ῖεβ, 
δαδὶ δυπὶ οἰΐδπι τον ἴδια οαπυομί σαιϊοπδηὶ ἀΐσαῦα Θογρονϑίοπι, υρυΐᾶ, 5ἱ ργοριογ εἰπιόγοπὶ })εῖ Θογρογα εν 

δυπιοὶίζαμ, οἱ οἰ δοογυι 86 Ορργοῦγ 8, οἱ οοη[αβἰοπίθυ 9 ΠΟη 80᾽υ1η Δρυι δἰΐθιιοβ ἤθε, 866 εἰἰᾶπιὶ| δριιά 
805 4] ἱξπογδι είς Βοπιμαπι ἰξπόβοογα 80|6η1. ΑΠ}} δυιίθηι οἱ ρεγίᾳυθ δίς ἰῃιθι]θχθγαηῖ ποὺ ἀἰδοι]θπι68 
παοάσπι οοηβοαυθδηϊίθ νεγθόγαι : ἀπ85 φυϊάδπι δα πιο Β! ΖΔΠ 0165 ΡΓΙΟΓΕ5 5ἰ πη Π|6 Ργίογθ5 ἐχροβίογιθυϑ 

49 Μλιί. σιχ, 12, δ ΠῸΡ. τν, 12. 

(88) Παρὸ ἣ τῷ φαντασίᾳ φόδῳ. ἴῃ οὐάϊοο Βερὶο 
ἄεαϑβι παρό. Πυειίυ5 ᾿ὀρόπάαπι μβιίλθαι, ἐν τῷ ἐν φαν- 
τασίχᾳ φόδῳ. ΑἸΐι5 αὐΐοη ἰοσοῦαι, ἣν τῷ φαντασίᾳ 

οἱ ἱφηοηνδνῖα αὔποίο πὰ 908 ποῃ δ᾽ ἰδπΐ8 ἃ {146 βο]υτ- 
πιοο ρῥγορίμαγυμί, δὰ [Ϊ8 εἰἰδη) 4} ΓῸ5 ΟΠΙΠΟδ 

Ἠυπλλη88 ἱπάυ]ϑοπιίς ΓΕΓΓῸ δοϊιπὶ, χυδπὶ νη πὶ 

θεῖ εἰϊπογαπὶ διΐπιυ ἰμβίἀδηΐοπι, οἱ ἰπμηοάογδίιπι 

οαβι 15 ΔΠΊΟΓΟπὶ ἰΔΌΟΓΘ5. ρδι θη 6 ΠῚ οἱ σΟΓρΡΟΓὶ 5 
14 Ἰοπ 6}, οἱ 8ἱ αιιϊὰ 4} μαᾳ1ἰ μοίοδί, 40] (Δ - 

ἰδπὶ γοπῦ Οὐ. ΑἸ δυο) θ8η6 πο που παυὰ 

ΡΘΙΡϑῆβα ὑϑγθογυπὶ ΟΟἰ θη 8, ΔΙΠ6Γ ΒΘΗΒΟΓΌΗΙ ; 

Γι δυηὶ Θηἷπὶ ργίογο5 ἀπ185 Δι] οογρὰ8 Γθίεγοπὰ 5 ἃ 
65. ϑεγναίογσε ἀθοϊδιαυὶ, ψ85ὶ ργϑίοῦ βθη5116 5 
ὨἾ}}} ργοροποηία : ἰϑγιϊλ πὴ Ὑ6ΓῸ πο ἰϊ8 ρυϊδγιη 

Ρτγοΐογγίὶ, υἱ δά νογθυπὶ ἰπίυγργοιδηία δἰ ; 56 οἃ- 

βἰγδιϊοποπι 4085 ΤαιΙοπἾ5 ορυ ἢϊ, οἃ 5 σι Ποαγὶ οοι- 

ΒΓ, 4υλπάο ριοροβίίο εὐἰθϑιὶ γαφηο., ρθε 

ΓβΘΟΙΆ8 ΡῸΓ δε ΓΠΠΟΠ6 πὶ πηαχίπιᾶ βδϑοὰηθὶ Υἱ ρ0]]6ἢ- 

ἴηι δ) υϑπιοάϊ σοποιρίβοοι 85, ΘΟΓρΡΟΥΪ8 οθμ υ Π16 125 
Βργαυθγυηΐ, υἱροίθ ἃ χυΐθυβ δηΐπηδ 4υδ 56 ΓΠΊΘΠΘ 

φοποιρίβοδηἶδπι γοϑδεουοναὶ ὅθ, ποαυδηυδπι Δ 05 

ΡΟββ6ί βυρογατί, Αἱ βοϊδη πὶ 6ϑὶ ργίογοϑ {Π|05 ὀϑδη- 

6] οα ἘΠΕ ἀπλδίογοβ οἰϊδοῖοβ, οὐ πὶ δ0π δηϊπηδά- 

νογίββϑιι δς φυοᾳας δοβαπι ἴῃ ρᾶγΔ00]18. [α͵858 

φόθδου Θεοῦ. , 
(89) Οοάοχ Βορίιι5, αὐτόθεν, Απρ]οδηπ5, αὐτά, 
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Ἰοευίαπι, οἴ βρὶεἶτὰ ἀΐοία 65886,. πον πὶ ἴῃ ἴ06 Α μὲν νενοῆχασι τὰ χατὰ τὸν τόπον, τοῖς ὁμολογοῦτ: 
Ἐχρ!οαηάο ἰ060 σοηβοαιδηιία Γαι ποι [Δ ἷ586, 

δίαιι6 608 4ἱ ργίογοβ ἀτπ88 οδϑίγα! [068 δά οογρυ8 

γοίογθη δ 5 6556 [58] βιιηΐ : ργίογί θὰ5 ἐπίπη ἀαοθυδ 

1οΡ᾿.πν ΟΘΙ86 4 6 Ὲ1Ὲ Ὁ Ἔχφαυδγαπί ; ποι} ἰπ {γῖθυ8 

αυϊάοπι 1118, φαοαιὰ σοποοηποπίίαπι, ρεοοδηί65 ; 56 

ηυοά 24 οὰ 48 ᾿ος ἰοὺ παργδηΐυγ, πὶ ἱπὰθ ἃ 

Ῥυϊμοίρίο ποι 88118 διἰθηάογίηί., Ὠδοοββαγίο ἰαρϑὶ 

δι ; ΠΔΠὶ 5] δὰ οογρὺϑ τοίδγαηίυν ἀυδ, ΠΟηβοα 6 ἢ 8 

δδὶ γϑίδγγὶ οἱ ἰογιίδπι. ΑἸ} Ὑ6γΓῸ (δγ τη γοοίθ 8:56- 

οὐ] διιῖ, οὐ Δ ς ΓΟ ΠῸπ 80 8 1π|ὰ ραγδοίδηι 56Γ- 

τηοηἷ5 ΟρῈ γαβϑεοιϊοπὲπὶ Δ 5  ση Πσατὶ Ἀγ  (γα1} σαι; 

81 ποὴ Οὐϑογνάγαηι ἢσϊο οχρ! σαι [Οπὶ ΠΟΙ !86Π!|ΔΠ} 6 11ΠῈ 

6856 ΡΙΟΓ6Β ἀυ 5 οαπίγ Δι! 0165 Δἰορογίοθ, ἤδθὰ 5860 1}8 

ἃ6 (ον ἴλη, ὀχροηΐ, ν6] σὐγίθ ργιογίθυ5 ἀπαθι5 (6 Γ- 

εἴαπὶ αιοαια οχθηυδτὶ. ϑλπ6 δὶ βιιροῦΓ 8}}}5 ἤθη, 

γὙοίεγὶϑ ἰληΐαπι, 564 εἰ Νονὶ Τοβίαπιθημ Ἰοοἷα φυδηι 

Ρἱυγίμη 5. ἀΐσογθ ρὰΓ δδὶ : « {ἱπτογὰ οοοὶαἶ!, βρί τυ 8 

δυιῖαπὶ Υἰν θοαὶ δ᾽, » Ἰά6πὶ ἴῃ [18 φυ δά ἴυπς 400- 

406 Ἰοουπὶ ρογιϊηθηῖ, [ἀἰοπάτη δὲ ; Οϑ γυναι πὶ 
αὐυἱρρ ἀ6 ἀυδθυδβ οαϑίγαιοπῖ 5 {Πότ ἀϊχοῦὶϊ 

Δ|14υ}5 6058 οσοἰ ἶ556, 4υἱ (ογίδαι ααυθδηηδάιποάυπι 
Εἱ ργίουβϑ ἰμιθ]θχθγαῃῖ, οἱ ἀΐσογα δυδὶ διπὶ 56 δὰ 

οὐ 6 πὶ πλοία πὶ 4110 ργΐογοβ οαβίγαι! 9}, [1556 

ἐχϑβοοίοβ, Πρυΐα 41} [αχῖᾶ 56 πο πθι} 1} ἰὰ ΓΙ͂ΔςΘΓα 

Ῥοιυοτίμί, οὉ Π]υὰ 55 : ε« ῬγΟρίδν τόρησμι σαἸογιη). » 

2. Θυοά 5 ιιῖ5. 8}}15 διΐαιη ὁχοιρ 5 ργουδιΐ νοι 

Νονυπὶ Ταοβιληηδηίαπη ΠΠπΠ|6γὰπὶ οὐοἰἀδηίοια 653 
ΦΟΠΕΪποΓα, δύ ἴδ!, ἜΧΘΏΡ}} σγαιΐα, ἀαοπιοο ϑοῦνα- 

ΟΓ ΔΡΟΒ(0115 ἷΐ 55 : « Ουδιιὰο πιϊδὶ νῸ5 δἴηδ 5:0- 

Ου]0, οἱ ρεγᾶ, δἱ δ] θδηθη5, Ὠαπιψαΐ Δ] 4α} ἀ6- 

Γαἷν νον 57 » φυΐθυι5 βυ!)απρίίαγ : «Αἱ {ΠΠ] ἀΐχονυμ : 
ΝΗ]. » ὲχῖ: γρο εἷβ 9685 : ε 56 ηὰπο 4υΐ Παθεῖ 
ΒΔ ΟΟα πὶ, (0111 51} ΠΠ6 Γ΄ οἱ ρόγϑηι : οἱ φαΐ ἢθ Πιᾶ- 
υόὸδ, νηάδι (πο η} δυλι, οἱ παι ρἸδάϊιμη. » Νάπὶ 
8] 4018 Πυΐι8 Ἰυεὶ β5θηϑι!ῃ ΠΟῚ ΡΘΠΘίΓΆΠ5, γϑϑίθῃ 

δια 56 5}16 πη] να παϊἀδγῖῖ, οἱ ον οἰ ἀδπὶ φἸδά πὴ 

ὁπιοΓῖ!, ργορίεγοα φαρά ἢ ἃ ζθϑιι ἀἴοία βιμῖ, μὸ- 

τί θῖν 16, φυρὰ 6} 5ηηο.} ρἰδάϊαπν βμμηρβογίι, οἱ 

Ῥγ ΘΓ νοϊυηίδίοπι 5650, πλιά] μι 6]]6οῖο ᾿ρβῖ118 800. 

ὨΔσΠΘ, ΘϑΟΥἾ ; [Οὐ [8558 γ ΓῸ δἱ ἴπ ρἰδάϊΐο ρογί υἷι : αἱ 

40.818 5.1 1116 ρἰδάϊας. πο παμο ΠΟ 5 ἀϊδᾳυϊγομάτ 

( ὁ Σωτὴρ πρὸς τοὺς ἀποστόλους εἶπεν" « “ 

ποὺς προτέρους δύο εὐνουχισμοὺς σωματικῶς λελέ- 
χθαι ἐξωμάλισαν γὰρ ἀκολούθως τοῖς προτέροις δὺο 

τὸν τρίτον, οὐ πταίοντες μὲν ὡς πρὸς τὸ ἀχόλφυθον 

τοῖς τρισὶν, ἀναγκαίως δὲ πταίσαντες τῷ τὴν ἀρχὲν 

τῶν κατὰ τὸν τόπον παρεωραχέναι " τῷ γὰρ σωματι- 

χῶς λελέχθαι τοὺς δύο ἕπεται χαὶ τὺν τρίτον εἶναι σω- 

ματιχόν " οἱ δὲ δεύτεροι τῷ μὲν τρίτῳ ὑγιῶς ἐπιόε- 

δλήχασι, τὴν ἀπὸ λόγου νομίσαντες δηλοῦσθαι ἔχτο- 

μὴν τοῦ παθητιχοῦ ἀπὸ τῆς ψυχῆς" οὐχέτι δὲ τεθεω- 

ρήχασιν, ὅτι ἁρμόζον ἣν τῇ τοιαύτῃ ἐχδοχῇ, καὶ τοὺς 

προτέρους δύο εὐνουχισμοὺς ὁμοίως τῷ τρίτῳ ἀλλη- 
γορῇσαι, ἣ ἐξομαλίσαι παραπλησίως τοῖς προτέροις 
δυσὶ καὶ τὸν τρίτον. Εἴπερ οὖν ἐπ᾽ ἄλλων τινῶν οὐ 
μόνον τῆς Διαθήχης τῆς παλαιᾶς ῥητῶν, ἀλλὰ χαὶ 
τῆς χαινῆς ἁρμόζει λέγειν" « Τὸ γράμμα ἀποχτείνει, 

τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ, » τοῦτο δὲ χαὶ ἐπὶ χατὰ τὸν 

προχείμενον τρόπον (30) ὁμολογητέον " τηρηθὲν γὰρ 

τὸ γράμμα τῶν δύο εἀνουχισμῶν εἴποι τις ἄν, ὅτι 
ἀπέκτεινε τοὺς ἀχολούθως τοῖς προτέροις τὸν τρίτον 

γοήσαντας, χαὶ τολμήσαντας εἰπεῖν, ὡς χατὰ τὸν χό- 

γον τοῦ Κυρίου χωροῦντας αὐτὸ ποιεῖν ἐπὶ τῷ “ «ε Διὰ 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ν ὁμοίως τοῖς προτέροις, 

εὐνουχισθεῖσιν, εὐνουχίσθαι ἑαυτούς. 

Εἰ δὲ βούλεταί τις (91) χαὶ ἄλλα παραδείγματα 

λαθεῖν τῆς καινῆς Διαθήχης ἐχούσης γράμμα ἀπο- 

χτεῖνον, ἀχουέτω παραδείγματος χάριν τίνα τρόπον 

τε ἀπὲ- 
στειλα ὑμᾶς ἅτερ βαλαντίου, χαὶ πήρας, χαὶ ὑποῦτ- 

μάτων, μή τινος ὑστερήσατε; » οἷς ἐπιφέρεται τὸ " 
«ε Οἱ δὲ εἶπον " Οὐδενός, » Εἶπεν οὖν "αὐτοῖς ὁ Ἶπη- 

σοῦς" « ᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως 
καὶ πήραν" χαὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὖ- 

τοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν » εἴ τις γὰρ, διὰ τὸ 
ταῦτα εἰρηχέναι τὸν Ἰησοῦν, μὴ ἐνιδὼν βουλήματι 
πῶν λελεγμένων, πωλήσει τὸ αἰσθητὸν ἑαυτοῦ ἱμά- 
τιον, χαὶ ἀγοράσει μάχαιραν ἀνδροφόνον, ὡς λαθὼν 

μάχαιραν τοιαύτην, χαὶ παρὰ τὸ βούλημα τοῦ Ἰ:- 
σοῦ ποιήσας, παρεχδεξάμενος αὐτοῦ τὸν λόγον ἀπο- 
λεῖται μέν " τάχα δὲ χαὶ ἐν μαχαίρᾳ ἀπολεῖται " το- 

ἐδ. Ουϊποιίδπι {ΠΠ|} δ : « Νοιαΐηθηι ΡῈΓ νίδπι βαα- ἢ δαπὴ δὲ ἡ μάχαιρα, οὐ τοῦ παρόντος ἐστὶ χαιροῦ διγ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ΟΔΡΙ 4165 6586 ἀϊχογυηΐ, οἱ π 1} 5ρ τ 4] 16 Ὁ Ἰπ|6}}Π!σοηάτπι ἰμ οἷβ : ἰατεΐδπὶ διότ δα αοὨἰΖαιοποσα ἀϊχογαιὶ 
ἐσ γαγθῸ, ΠΟῚ σογρυγάϊεπι, ἀυδιίο 8ρὲ γοβῃὶ σα δ8}}18. ἃ βενθγβδίπιο γαγυο ρῥτιθοϊἀυπὶ ΘΟΠΟΙ  ϑΟ6η1}:8 
Ριιδϑίουομι. Εἰ ῥγίη! 4] 66 πὶ [Δο{} δύῃ! Διδίογος Θνδη ΘΠ σα: {πιο τιΒ, δ πο πὶ ἐπ 6 }Π|Πσϑινθ8 φυοι! οἰἴδιη ἢαῖς ἰα 
μΆγα}00}15 Ἰοοτι5 6ϑὶ δδβυβ, ΘΟ ΒΘ ΖΊ ΘΗ ΟΡ μυ]ογυθ5 δα πας Ζαιϊοπί 5. ἀπ }00.5 ΠΟΥΡΟγΆ 05 ἱπιθ!]6χογυμ 
οἱ τογίϊδι, ποι) αυΐάσην ροροδπίοβ 4υδηίαιι 8.1 Θοηβοηιδηἰᾶπὶ : ΠΘοαββαγίθ Δα ίθαηι Ρασοανογυηῖ, φυοιίλπι 
Αἱ ἰη1110 ἀν)85 1||45 ἀπο} ΖΔΠ!0Π65 ΘΟΓΡΟΓΆΔ ΙΕ  τἀμίαπη ἴῃ 6} 1] ρα! ἀνθγιμ! : ΘΟΠΘΘΩΙΙΘΠ 8 δεΐπι δγᾶΐ ροϑί- 
4υλπι ργΙΐοΓ65 ΘΟΓρΡΟΓΔΙ ΕΓ ἐπι! !Θχογαηῖ, αἱ του ᾶπι ἀυοαυδ ΘοΓρυγϑίεηι οχἰβεπιάγοηι. ϑϑουηάί δυίοπι 
ἰμ!ιθγργοίδιογοβ ἰἐγιΐίδπὶ ψυϊάθπι δα πο ΖΘ μὲ πὶ 5810 δ (δι᾽ ὀχροβύδγυμε (ογὶ γϑν δὲ ρυβρο βίοι : πο δυίομι 
«οπϑδιἀδγανόγυηί υουΐδη) (418 Θχρυβὶλι9 οοηνθηθ8 ογαὶ οἰϊδιῃ. ἴῃ ρεϊογίθυβ δυιημυςἰζαιϊοι θὰ ἀυδθυ, 
δθουμθμ 5. ΠΗ ἘΠ πυἀΐπα πὶ ἢ} {8 τογι. 

2. Ουἱρυβ δυίοπι ἀϊδρ!ϊςεί, φυυπίδιη 681 δ ενδηρθὶϊοα ΠΠ 6 Ρὰ οοοίάδπ58, δυϑίδι, Θχθμριὶ φγαιία, φιοί 

5. ΠῚ ον. πα, 6. Κ5 ΜΆ. χιχ, 12, δ5 1. χχιι, 55, ὅ6. 55 [μπ6. χ, 4. 
(30) Τρόπον. [,ἀρεπάμπι [Ογία556 τόπον. 
(31) Εἰ δὲ βουνλεταί τις, εἰς. ΝΟ 5[ι6 οδυβἃ 

᾿νῶς Ἔχθηηρία "85 βοηυιηίαν, ρνουΐεγι Οτγίρθηοβ ; 
φιδιηαδιμοινααν τι πος ΟΠ τὶ ε ἐδίο φυοα μα] - 
νιν δίλιι. χιχ, 13, δὰ νοϊυνγίλην σαὶ ἰρϑῖαν. οἃ- 

ΒΕΓ ΠΟΠΟΠῚ ἴσθγαι ἱπηρυ βῃϑ; 1 οὐπὶ οἰΐαπὶ (ὑπ 
ΔΙΙΟΙΕβΟΘἢ5 6588ῖ, ὁχ ἰΐβ αυδ 5} |εἷς 6 [μυςᾶ; χχιι, 
δῦ, δύ, ροε{|5, απ πὶ 810] δογναγαι τπίσϑιῃ, Δθ]δοιί5 
ολἰροϑιθ 5, ρου υ5. η1|}}5 ἰπσοοβοναι,, πόψυς ἰα 
οΥΑβεία ἢ} ρτοθροχοναῖ. Πυξτιυδ. 
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γήπασθαι. ᾿Δλλὰ χαὶ τό᾽ ε« Μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν Α ἰΔνογ[ 15, ν 5 αι58 θη ἀϊβου 68 ηΐὰ γ 1015 δόδβιι8 
ἀσπάζησθε᾽",. εἴ τις, μὴ ἐξετάσας τί βουλόμενος ὁ 

Ἰησοῦς τοῦτο προσέταξεν, ὡς ζηλῶν ἀποστολιχὸν 

βίον μηδένα χατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσοιτο, ἀπάνθρωπος 
ἂν εἶναι δόξαι τοῖς θεωροῦσιν αὐτὸν τοιοῦτον " οἵτινες 

τὴν αἰτίαν τοῦ οὕτως νοήσαντος ἐπὰν ἀναφέρωσιν ἐπὶ 

πὸν λόγον, δι᾽ ὃν ἐχεῖνος ἔδοξε τοῦτο πράττειν, ἐν- 

αχθεῖεν ἂν πρὸς τὸ μισεῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὡς 

ἀγρίους καὶ ἀπανθρώπους χατασχευάζξοντα τοὺς ἐν 

αὐτῷ καὶ τούτου τὴν αἰτίαν λαθὼν ὁ μηδένα κατὰ 
πὴν ὁδὸν ἀσπαζόμενος, πάθοι ἂν προφάσει τοῦ γράμι- 

ματος θάνατον, τοῦ γράμματος αὐτὸν ἀποχτείνοντος. 

ΕΠ ὃξ χαὶ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμόν τις ἐχχόπτοι, ὡς αἷ- 

πίον τοῦ χαχῶς βλέπειν, ὃ τὴν δεξιὰν τοῦ σώματος 
χεῖρα, ἣ τὸν δεξιὸν χατὰ σάρχα πόδα, πάθοι ἂν μετὰ 

Πιος. ργβοδρουηῖ, φυδϑὶ υἱϊᾶπι Δροβίο πὶ αὐ! υ] 48 

πολ Π6Π} ἰη Υἱδ βαϊυἱδνοῦὶῖ, 15. Ῥγοίδειυ τὰ ]ο πη Θιι ἢ] 

ΒρΡΟγίδη τ Βυ5. Ἰῃ Πα ΠηΔι}118. 6556 Ὑἱ Ου ττ ; 41 οὐμι 
ΟΔΈ 581: ΟΌΓ 5ἷο {Π|6 ἰη δηΐθηι δυυπὶ ἰμ]υχογῖν δὰ 

ΒΟΓΠΊΟΠΟΠῚ ΓΟΙΘΓοΙ, ργορίογ αυθηὶ ἦν {Ππ|| νἰβιι5 οϑὶ 

δδόγα, 60 δ υδοηίασ, τ Βου ἸΟηΘΙη [)6Ϊ οὐΐο ἰ4- 

Ὀρδηῖ, αυ5] ἀξ ΓΟδ165 605 6ι ἴῃ πι8η05 οΠϊοϊομίοι αυἱ 
1}}} δάϊιογθηι; οἱ 4υἱ ἅπ88 ἰπ 46 ἀὐγορία ποιηΐποπν ἴῃ 

Υἱδ 5ϑἰυϊαί, ἰβ πηουίθιη οσζαβίοπὸ ἃ Πα γὰ ργώθ! 

Ραιϊοίατ, ΠΠτογὰ οἱ πηογίθη που θη, 51 4ηῖ5. Δ 6 ΠῚ 
ἀοχίγυνν ΘΟ] πὶ ΘΓυαΐ, 4:5] σαιιβαιη 60] ἀν οἢΓ 
ΠΑ] 6 ϑρίοἰαί, υὙ6ὶ ἀδχίγαη οογμοῦ 5 πηληθπ), τοὶ 

Ρδάοπι ἀοχίγυπι οαγηδυπι, ἰἀόιη ρϑ ΙΓ ἀἴχαα 11 αι 

ἃ ᾿ιίογα οεοοϊἀυμίυγ, υὑἱροία 4υὶ ἰμινὰ ΕΠ ογαιη 58 

τῶν ἀποχτιννυμένων διὰ τὸ γράμμα, ὡς καὶ αὐτὸς Πὶ οομιϊυογί!, οὐλὴ δὰ 5ρὶ εἰ] πη ἀϊοιοι πη 56 811} 
μείνας ἐπὶ τοῦ γράμματος, δέον ἀναθαίνειν αὐτὸν ἐπ' 

τὸ πνεῦμα τοῦ λεγομένου. Αλλὸι μὲν οὖν τῶν πρὸ 

ἡμῶν (92) οὐχ ὥχνησαν ἰδίοις συγγράμμασιν ἀφορ- 
μὰς παρασχεῖν τοῦ τὸν τρίτον εὐνουχισμὸν τολμῖσαί 

πινὰας παθεῖν προφάσει βασιλείας οὐρανῶν, παραπλύ;- 

σιον ὄντα τοῖς προτέροις δυσίν (96). 
Ἡμεῖς δὲ Χριστὸν Θεοῦ, τὸν Αόγον τοῦ Θεοῦ χατὰ 

«ἄρχα καὶ χατὰ τὸ γράμμα ποτὲ νοήσαντες, νῦν οὐχ- 
ἐπι γινώσχοντες, οὐχ εὐδοχοῦμεν ὡς χαλῶς ἐξειλη- 

φόσ: τοῖς καὶ τὸν τρίτον εὐνουχισμὸν ἑαυτοῖς προφά- 

δει τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπάγουσι" χαὶ οὐχ ἂν 

ἐπὶ πλεῖον προσδιετρίψαμεν τῇ ἀνατροπῇ τοῦ τὸν 

πρίτον παραπλησίως τοῖς προτέροις δυσὶ σωματιχῶς 
ἐχλαθδεῖν θέλοντος, εἰ μὴ καὶ ἑωράχεϊμεν τοὺς τολ- ιν 

βήσαντας, χαὶ ἐντετεύχοιμεν τοῖς δυναμένοις θερμο- 

τέραν χινήσαι Ψυχὴν, καὶ πιστὴν μὲν, οὐ λογιχὴν δὲ, 
πρὸς τὸ τοιοῦτον τόλμημα. Φησὶ δὲ Σέξτος ἐν ταῖς 

δϑοοηάθγα ἀθυμίδεοι, Νοιν ἀπθίδτιμη οὐγίο αἰ φιὶ 
4| Π0}}}5 Δι ΘΟ ΒΒΘΓΌΏΐ, ἐα υ58Πη) ΒΟΓΙρ 5 80 ]5 εἰλνα, 

οὐπὶ βγορίον σΟγῸ Δ ΓΟ ΗΠ ΌΓῚ (6. 11} ΟΑϑιΓδι Ομ 

ΔΟΠΗΌΠΙ), ΘΒ Δ. μεϊονῖνι5 ἀσαθ}5 δ τ ]Ποτῃς, ρ. 1) διιβὶ 
8ἰηι. 

ὅ, Νοβ δυΐθῃι ᾳυΐ (ΟΠ εἰδί οὶ γονθι βθοιιη- 
ἄυπι ολγπεπὶ, οἱ δου απ) {π᾿ γᾶμν Ομ ΠΟΥ ΠΝ 8ν, 

ὨσμπΟ. δυ 6 ΠῈ 1101) ΔΗ 1115 ποϑβοθειῖθ5, ΘΟΓᾺΠ ἰπ 10 ὑ5 

Ρτγοίδιϊοιιο πη ποῖ ργοθαιηυ8, 41} [5118 το σηΐὶ οἱ» 

εἰμϑηΐ ολυδᾶ [ΘΓ ΪΔπὶ 5:0] σαί διϊοιθμν μα γα; 

πες ἰδηίυμ ἰπ ὁ0 σου υϊδηο αυΐϊ του π) δυμιι» 

4) ἶβπλυπ), ἰΐὰ ᾧἱ ρυΐογοὺθ ἀθ08., σοΡρονα οι 6556 

γι, ἰθι ροτὶδ {γἰ ν ἰ5δοηλι5, πἰϑὶ ΔΙ αι 5 {ΠΠυ δυο 

νἱ ἀϊββϑθῆνϑ, οἱ ποι} }|05. οἴη ΟΠ δη ἀἰββοπι5 [ρι- 

γοογθην δ αι, οἱ θἀοἸθι φυϊάοιν, 564. γϑι θη θ 

ΠΟΙ 581}5 διι θη ίθιη, δὰ 6) .5πιοαϊ [Δοἰ 5 ἀσοθη.Γ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀϊεῖς δὰ δροβίοίοβ βυο5: « Ουδηάο Πιῖδὶ γ05 51η68 ϑδοουΐο, οἱ ρθ 8, οἱ οδ] οαπι ἢ 8, ΔΠ πὸ ΑἸΙφυΐά νο}}}5 
ἀείαϊι32 Ουἱ ἀϊχοτυμνὶ : ΝΙ]!. ν Βαβροια!ι 7650. : « 56 ἡὐης αἱ ᾿ᾶθοῖ βασοαί απ), δοοὶρίαι δι 6 οἱ 
μογϑπὶ : οἱ υΐ πὸὴ ΠΆθοῖ, νοπάδι νοϑιπηδηϊυη δαιπὶ, οἱ οηδὶ φίλη. » δ᾽ 415 ΘΓσῸ {|| 0 Γαπὰ γ οι 
δερίοεγε, οἵ πὸ ἰμ 16} 5618. νοϊα μη άίθη) γον θονυ πη, Ὑϑηἀ  ἀθυῖς νοβιηδηΐα εν δια ην σΟγροόνΆ]ο, οἱ ὀπιθγὶ! 6} - 
ἀἴυλη, 1415 οοη8 γοϊαμίαῖοιν ΟΠ Ξε} βυβοϊρίθηβ νϑύθαπι 6} 5, ρουϊθῖι Γογϑιίαη, οἱ ἰπ σίλαάϊο ῥοῦ}. 96 
41ο, δυίοιη φἰαάΐο ἀΐολι, μοι 651 [0οἱ [75 Θχρόμογα. 856} οἱ {Ππὲ ἀϑρίοἰαι : « Νοιηϊπθιῃ ἴῃ νἱ δα! - 
νου 8.» 51 η]5 ποι) ἀἰδοιμδι}8 αὐὰ γοίθ}8 δὅθδιι5 ος 000 ρΓΟΟΡΙ,, αὐυπδὶ 28 Υἱἱαπὶ Δροϑίο οὐ Ηι, 
παν ΘΠ ἰῃ Υἱὰ δαὶ αἱλνογὶ!, ἰδ φυδϑδὶ ἱπ απ ηϑ 08 αἴ 5ίυ 05 νι] υ! Γ᾽ ΟαλἾθι18. : οἱ δα ἀσοεθῖ οὐΐ"6 ΟἸμ μα 
γογρα ΟἸνε δεῖ αφυδϑὶ δρίδδι 8 οἱ ἐπ] 805 ἀοσθη εἶα ἸΙΟΪΠ65 6586. Εν 51:1 86 πὶ δὲ μηογίοίαν ἐμ Οὐδιμι 
«πποίονι ἀομοῖα5, {ΠῚ γὰ 86 Θσοἰάοηί6. δ᾽ αυΐίοηι οἱ ἀδχίγαπι 4ι}5 οσυ ι) οὐ οἰαΐ, 41} πδηιη), δὰϊ μὲ- 
ἄδιῖν ροσί ρργοθυίανη ἰμβδηΐαο, ᾿πἰγυοίυσϑα πη ραιϊοίαγ ἐμ ογ τα. 

(99) ᾿Α.1.1οι( μὲν οὖν τῶν πρὸ ἡμῶν, εἰς. Οὐυπὶ Ὁ πιᾶχίπιᾶπι Δ θυ 8556 οαγαηὶ Ογί φοιθηι 40 ἀἰϑοῖ ρυ} 1 
Ἰυαςυ!δηῖο Ειιβεθι!, Ερίριδηὶ, ΝΙσερμοκὶ, ἰογυην- 
46 τοϑιϊνοιο ἐοηβίοι ϑοίρϑυν Ἔχβϑοι δδα Οὐ ψα- 
δοπὶ ; ἰθ46 ἡυοι! ϑροιιίδησδι 50] δχβθοιοποηὶ ἰος 
ἰἴυοο οἱ ἀγαιυθ 115 ᾿ρ56 ἱπργοθοὶ, διιάυοογ δά γος 
ἀδιάυμ ἐποοηϑυ! ὶ δαὶ δὲ ἰθη γαγὶ! [46ι}, 6χ ἰπλπ!0- 
ἀαογαῖο θεοὶ Ζε]ο, ἃς ᾿ν.8810 ΟΔ5{{{8118 ἃΠΊΟΓΘ, ΘΟ Ι0 8} 
οἱ 7υνθ}}5. οὐα 98. [ὑὔνόγα μούροιγαι!, δυ!ἢ., ΓῸ 
ἀοῖμα]6 πιλιασ 5 ρα ππ δῖα, αυα 1}5 ἀπ οογαηι Γορτο- 
μοῃϑίοιθυβ, τσ δίΓουπινὸ σαϑι μα Οη ἰμ18, οἱ 
ἀείογνοβοθι!θ :θίϑῖα, ρα 856; 8054 6, 16. ἰπ 
ἰϑύπὰ οἰεηά!οιη. ἱπιρίηρόγθι, Δρϑίεγγυΐββα. ἢ: 6 
Ρογβρίουδ 8} 6Χ ἰἰ8. αι Βθαιυπίυγ : Ἡμεῖς δὲ, 
Χριστὸν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ χατὰ σάρχα χαὶ κατὰ 
τὸ γράμμα ποτὲ νοήσαντες, νῦν οὐχέτι γινώσκοντες, 
οὐχ εὐδοχοῦμεν, οἴ(., 56 ΟἸΐαιν ΠΠΠ ΓΒ ΒΟΉ δ Μ᾽ 56 ει- 
απ, πῃ ΠΥ διῖοο ΠΒΓΘΓΟ ρΓγΟ οἴυΓ. ᾿Δ6μ) Βα 5|556 
ἁὐαϊιαιπδηι ἴμπς ᾿ηιγυ5ὶ, φαοά τηοχ ἐπα θέ πΉ!5, 8. 
οἰοιοπι γδυ ϑί μεῖς 6πι. Θυδπψαλιη οχ ΌΒΟΙΟ ἀϊδοίηγυϑ 

Ρατποι. ὑκ. ΧΙΠ. - 

51.115 ἔδοίηυβ ΠΠπππῶ ᾿σπογα 8 ὀβ8οὶ : τοὺς πολλοὺς τῶν 
ἀμφ᾽ αὑτὸν γνωρίμων διαλαθεῖν φροντίσαντα ; ε0η1|. 
[υγίλ586 ϑρουίϑιθδιη 00 ἰθ00 οσαπι διϊοποιι ἀλπιιαί. 
βθυο5 δυίΐθμ ἰἷο δἰ ση Ποδὶ 5 ΓΙρΡΕΒ 5115 ΟΟΟΔΘΙΟΙ ΘΙ 
ΠΟΠΉ0}15 ἀρ 1556 ϑδῖρ505 ὀχβθοδη!, ἢ ν᾽ άθιίαν [1556 
γα ]θ5}} Πφτοι οὶ, 40} ἐχ ρογροιϑι ἀδίογιο Μαι εῖ 
46} ἰγδοίδινυ8, ἰυὐο, νἰ γι ἰὰ 5 ἱ διπρυίαρδμιῖ. Υἱάο 
Βρίρῃδη. ᾿ξγθϑ. ν}}, οἂρ. 1. Πυεξτιῦϑ. 

(95) Ροϑι δυσίν οοιὸχ ΠυμἸδη 515 πᾶ θοΡαι : Οἶμαι 
αἰνίττεσθαι αὐτὸν τὸ περὶ αὐτοῦ ἱστορούμενον, ὡ: 
ἄρα διὰ τὸν λόγον τῆς εὐσεδείας, ἣ τὸν τῆς φοήρροδῦ- 
νης ἔρωτα εὐνουχισμῷ ἑαντὸν ἐπιδέδωχεν. }ι} οεΐ : 
« Ορβοινα σ6 δἰ ση σαγα ἀγθίίγον, φυοὰ ἀρ 1110 
ἀγαθίταπι 81, πϑίηρα Ῥγορίοι ρἰοίμ(15 ΒΘΓΠΊΟΠΘΙΝ, Υ6ὶ 
ΔΙΏΠΟΙΘΠῚ ἐδ {41}5.,. ΘΟΓΡΙ8. ὁ ΟΠ ΔϑουϊΔ με Πη 
ἐνδἰα 586. » 864 τόσα πηοπαὶ μοι 5 ἰὰ 6588 δι ι|1- 
ἰδιποιίμ φιοά ἴῃ οομίαχίυπι) οχ ογὰ ἰγγορϑὶῖ, ἕυ 
ςοἀ. Ιλρίυϑ ἀοίουιηδιυϑ ΠΟ 65ι. 

ὃν 
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γα]ομ 65. ϑὲς αἷϊ αὐΐοηι Θοχίυ8 ἰῃ δϑη ον 5, ῦγῸ 4] Α Γνώμαις (94), βιθλίῳ φερομένῳ παρὰ πολλοῖς ὡς 

τηυ]ογαπι πηδηΐθη5 ἰαναθαιη. Ὀοη 8 ποῖ! ἰογίταγ : 
« Θιαουπαυδ ρᾶγ8 ΟΟΓρΟΥὶ8. δὰ ἰμιθπημδγϑριδπὶ [6 

σοιμρυ ον, ρτο]ΐος 4}05 (6 ; 5815 ΟΠἾΙη ὁ51 ρᾶγι πλὰ- 
αἰϊατὰ οαδῖδ γίνογο, φαὰπιὶ 6ἃ ργιρϊαπὶ ραγάϊί6. » Εἰ 

Γυγβαπηι ἴπ Θούοπι ἢ γῸ ργοζγοββαβ, δ ογίδηβ Θ06Πὶ 

ἴδγθ πιοῦο αἷϊ : ε Ποινἶηθ5 φυϊάσιῃ 4 ἐὰδηάδπι το 4υὶ 

ΟΟΓΡΟΙ 5 δαηἰ αἴθ πὶ πιθι Γᾶ 5118 βοἰηάδηίθ5 ν᾽ ἀ685, οἱ 

Δ}}}1οἰθηί65 ; αἱ φιιᾶπίο πηο Ἰὰ5 δὰ σοηβογνδηάδηι οΔ5ι1- 

ταίοιῃ ᾽νΟυϊπαοιίαηι ΡΙ ΠΟ, φαΐ πλν}|5 ἴῃ Μυγδ15 ἰΙοβ6 πὶ 

Ἰυουθτγαι 5 νοϊα πη πῖθυ5, Βοιη νυν δἰἰαπὶ ᾿πρθη 0 ρΓαὶ- 

ἀϊολγυιη ἰδιιάθην πιϑγυἷι, ἴῃ οο ᾿ἰ το οὐἱ (ἐυἱυπι [οἰ ΐ, 

Ῥεϊοτίοτειι γοίϊοτὶ ἱπδίαϊατὶ δοίογὸ, δι} 6586 δἱΐ 

ἐνίγαγὶ, φυδπὶ {Ποσἰεπ)Ὸ5 οἱ ποίδγοΒ ΘΟΠΟΌ θΙι.85 56- 
εἰατὶ : αἱ 118, βϑδογδγαιῃ {ἰπογαγαπὶ εἶγοα 114 βθηίθη- 

εἰᾶπιὶ πλ ἶπΠ6 4556οι15, Β.65 ἈΠΟ ηἀΔ ΠΟ. 65ἱ ; Πϑ1ὴ 

δἱ ἱπίονῦ {Γπο5 δρί για 5, οαπὶ Θμαγίίαία, οἱ φαυήΐο, 

οἱ ραιϊοπιία, οἱ γοϊαυΐβ, οαϑι1145 4116 ΓΘΟΘΏΒΘΙΙΓ, 

μιδῃς μοιΐὰ5 ἰδηηύδι (γασίαπι ἄδγα, οἱ πη υ  ΠῈ 

ΘοΓΡὰ8 ἃ θ60 ἀδίυπι σοηβοιγαγα οροτίοί, 4φυδηὶ αἰϊυὰ 
φυϊάἀρίαπι δυᾶοτα: δάθο υἱ ἰγαποργοάίαιυν Δ|140]5, 
Ρ6Γ δρροβίιυ αι δά γεπὶ ἀθδ αυὰ δρίπιυϑ, ΒΟ.06 ργια- 

οορίυπι δδ : ε Νοη υἱεἰα 15 δϑροοίαπι θαγθᾳ ἰυῶ. » 

616 φυοαια 651 ᾿ΠΠυὰ 24 ἀοίεγγοπάοθ ἰανθη68 

[ἐγνθηιοτὶ ἢ ργρβάϊιος, 4005 οϑϑί {18 βιυάΐο 
[ογγὶ [Γαἰθιιάσπι 6δὶ, « 8606 πο βθεοιπάιϊπι δοίΐοη- 

τἶαπὶ "6, δὶ ρυρηανογίπι ἀπο Βοπιΐη68 ἴπ [α΄ ρ511Π), 

ΒοπΟ οὑπὶ ἔταίΓα 8.10, » οἵ οϑίογα, ὑδᾳυ6 δὰ ἰὰ : 

«Νοη ρᾶγοθὶ θου]08 ἴπ5 5Όρ6Γ οᾶπὶ "ἴ. ν» Νϑηι 

δοχίμῳ" ε Πᾶν μέρος τοῦ σώματος τὸ ἀναπεῖθόν σς 
μὴ σωφρονεῖν, ῥίψον - ἄμεινον γὰρ χωρὶς τοῦ μέρους 

ζῇν σωφρόνως ἣ μετὰ τοῦ μέρους ὀλεθρίως. ν Καὶ 
πάλιν προδὰς ἐν τῷ αὐτῷ βιδλίῳ, ἀφορμὴν διδοὺς 
ἐπὶ τὸ παραπλήσιον, λέγει " « ᾿Ανθρώπους ἴδοις ἂν 

ὑπὲρ τοῦ τὸ λοιπὸν τοῦ σώματος ἔχειν ἐῤῥωμένον 
ἀποχόπτοντας αὑτῶν χαὶ ῥίπτοντας μέρη “ πόπῳ βὲ)- 
τιον ὑπὲρ τοῦ σωφρονεῖν; » Καὶ Φίλων δὲ, ἐν ποὶ- 

λοῖς τῶν εἰς τὸν Μωσέως νόμον συντάξεων αὐτοῦ εὑ- 

δοχιμῶν χαὶ παρὰ συνετοῖς ἀνδράσι, φησὶν ἐν βιδλίω 

ᾧ οὕτως (98) ἐπέγραψεν: Ἐπὶ τοῦ τὸ χεῖρον τῷ 
κρείττονι φιλεῖν ἐπιτίθεσθαι, ὅτι ἐξευνουχ!σθῆνλι 
μὲν ἄμεινον ἣ πρὸς συνουσίας ἐχνόμους λυττᾶν' 

ἀλλ᾽ οὐ πιστευτέον αὐτοῖς μὴ τὸ βούλημα τῶν ἱερῶν 
Β γραμμάτων περὶ τούτων ἐξειληφόσιν " εἰ γὰρ ἐν τῶς 

χαρποῖς τοῦ πνεύματος χατείλεχται μετὰ ἀγάπη;, 

χαὶ χαρᾶς, χαὶ μαχροθυμίας, χαὶ τῶν λοιπῶν, χαὶ ἡ 

ἐγχράτεια, χαρποφορητέον μᾶλλον τὴν ἐγχράτειν, 

χαὶ τὸ δεδομένον ἀπὸ Θεοῦ σῶμα ἄῤῥεν τηρητέον, 

ἤπερ ἄλλο τι τολμητέον, ἵνα καὶ παραθαίνῃ τις τὸ 

χαὶ ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν χρησίμως λέγον (96) “ « Οὐ 

φθερεῖς τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνός σου. » Χρήσιμον εἰς 

ἀποτροπὴν θερμῶν μὲν τῇ πίστει νεωτέρων, οἷς 
ὁμολογεῖν χρὴ, ὅτε ἔρωτα σωφροσύνης ἔχουσιν, «ε ἀλλ᾽ 
οὐ χατ᾽ ἐπίγνωσιν" » χαὶ τό" ε Ἐὰν δὲ μάχωνται ἄν- 

θρωποι ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
ἑαυτοῦ, » χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ ε Οὐ φείσεται 
ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ᾽ αὐτῇ" » εἰ γὰρ ἀποχόπτε- 

δὶ πιδηυϑ Ἀπιρυΐϊα:υΣ αὐ: Υἱγὶ (8168 ΔΡρΓΟ ΘΩἀΟΥ, ( ται χεὶρ ἐπιλαδομένη διδύμων ἀνδρὸς, πῶς οὐχὶ 
οὐτγ πο οἱ 5 φαΐ νἱδπν ἰφηθγϑηβ 408 Δ (οη(ἰη6πι1 8 

δᾶ, 1411 86 'ρ86. φοα]ατηἰδία ἰηνρ οὐ 78πὶ ὙΈΓῸ 

ΟΘ55 εὐπι δηίπιο 500 οοφίϊοϊ, φυὶ 1416 (ἀοίηιι8 δά- 
ΤῊ 55ΌΓιι8 ἐδὲ, αυ δ πὶ 4} 18 δἰ1 ράϑδι Γὰδ, 4υὶ ργῸς 

θγ18. δαπὶ οἱ σοην οἱ 5 ἀρρθίθη(68, [ν}8 ΥΟΓ} 8 υἱ6η- 

τυγ "δ: « Νοη ἱπίγδθι!! δυμποιυβ ἀἰἐγιεἰ5 γ6] διηρυ- 

(Δι15 1651100}15, ἴω Εἰοἰοβίαι Βοπιϊηὶ, » νἱγασιὶ υ πα 

ἴμ 10 οΑϑιΓαίον Πυπιογαπί68. λιὴ Ὑ6ΓῸ 6ἃ ργίογοο 
4ια (οἰογαθῖι αυϊβρίαπι ἱπηροάϊ!ο ἰπἰθιραδιγ 56- 

88 [ωονΐϊ. χιχ, 37. δ᾽ Πυῃ.. χ, ᾧ. 

(94) Σέξτος ἐν ταῖς Γνώμαις. 15 εβῖ ϑοχίυ5 Ργ- 
κα μήν 4υἱ ϑδεπιοεπιίαταπι Ἐποίιγίάἴοπ 8ουρδὶῖ, ἃ 
Βιυπο [μαιπθ6 ΘΟΙΥΘΙ ΒΠ|, οἱ Δ 'ρ80, πδοηοη οἱ ἂῦ 
Δυξιίίηο, ϑἰχίο, βίνα Χυϑίο, μᾷρ οἱ πηδγίγεὶ, [150 
τεὶθυΐαα. ἤσης ὀγγογθ οοηίυϊαὶ ΠΙΘΓΟηγπα5, 11}. 
ΙΥ̓͂ ἐπ δόγθηι., οἂρ. 52, 6δἱ Δ|}0ἱ. Ἡσυετιυδ. 
, (95) Οοάοχ Απριϊραπυβ, οὕτως, οὐϊιο Πυδιΐ, 

οὗτος. 
(96) Οοεχ Απριοδηυβ, λέγον, εοἀϊίῖο Ημποι!, 

λέγων. 
(391) Ἑμποδισθέντων τῶν, ὡς ἰατρῶν, εἰς. θο- 

ουδΓαηῖ γοίογὸβ. ἃ ΟΔρΙ6 πηλχἰ πΠὰπὶ οὐποὶ 56Π|1}}8 
Ρᾶγίθιη, ᾳυοή δυγα8, πιδχὶ!!]5., πιοηίαιη, ἃς ἀοΓδὶ ᾿ 
Βρί"8Π) ρεγπιθδη8, Διὶ φϑηΐ 8} ἸΙοοὰ ῥγοῆυδι ; δἱ 
ἄυπι οἶγοδ πιδηίπ} ποσᾶπι [Δ Οἱ,, ΓΆΓΟΒΟΟΓΘ 5 Π|Π8Π| 
ευΠουΐδπὶ, Ρἰ]οπ40}6 δηδϑοὶ ; ἂς ργοίμπὰθ οχβθοιὶς 
Θυπθοἢ 5. Π8Π0 50 {Πρ [ποι 581] ρυΐδηϊ, Ποοποη οἱ 
ἰπίεσιιπάο058 ἀνδάσδγα 4υἱ βδοιπύσηι Δι γὸβ ΒΘΟΠΙΟ ΠΕ ΠῚ 
Ὑὰ βἰπί. Ηϊρμοιύτδίεβ, 06 παίμτα γμιοτὶ : ἽΛμα δὲ 

ὁδὸς προσγίνεται καὶ τοῖσι χαταμηνίοισι, καὶ τῇ 
γονῇ τῇσι παρθένοισι" χαὶ τρυο τὰ ἢ ἤδη τοῦ παι- 
δὸ; χαὶ τῆς παρθένου, ἀραιῆς τῆς ἐπιδερμίδος γινο- 

δ Θριί6Γ. χχυ, 11, 12. 

χαὶ ὁ ἑαυτὸν δι᾿ ἄγνοιαν ὁδοῦ φερούσης ἐπὶ σω- 

φροσύνην τοιαύτῃ περιστάσει ἐπιδεδωχώς; Ἐπι- 
λογισάσθω οὖν ὁ μέλλων τὸ τοιοῦτον τολμᾷν, ἃ 
πείσεται ὑπὸ τῶν ὀνειδιζόντων, χαὶ συγχρωμένων τῷ" 

« Οὐχ εἰσελεύσεται θλαδίας, χαὶ ἀποχεχομμένος, εἰς 

Ἐχχλησίαν Κυρίου, » συναριθμούντων αὐτὸν τοῖς 

ἀποχεχομμένοις τὸν ἄνδρα. Οὔπω λέγω χαὶ ἃ πάθοι 
ἄν τις παρὰ καιρὸν ἐμποδισθέντων τῶν, ὡς ἰα- 

τρῶν (91) παῖδές φασιν, ἀπὸ χεφαλῆς χαταδαινόντων 

86 Πρι! 6 Γ. ΧΧῊ], 1. 

ἐνης χαὶ ἅμα ἡ θρὶξ ἰχμάδα μετρίην εἰς τὴν τρο- 
τὴν ἐμὸ δα μον εἰάλουνα, ὑΐτω δὲ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ 
γενείου τοῦ ἀνδρὸς ἔχει" ἀραιὴ γὰρ γίνετ ι ἡ ἐπ:- 
δερμὶς, χωρεούσης εἰς αὐὐδιν τῆς ἰχμάδος ἀπὸ τῆς 
χεφαλῆς. Ἅμα μὲν γὰρ καὶ ἐν τῇ λαγνείῃ, ἅμα ἃ 
χαὶ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ ἡ θρὶξ μετρίην ἔχει τὴν 
ἰχμάδα ἐς τὴν τροφήν᾽ τότε μάλιστα, ὁχόταν ὁχ 
νος ἐγγένηται τῷ ὑγρῷ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς χαταδαί- 
νοντι ἐν τῇ λαγνείῃ, ἀπέχων τῶν στηθέων, ἐπὶ τὸ 
γένειον. « δίπηυ! δυΐοπι υἱὰ “{ τὰπιὶ πιδιβιγαΐβ, ἰααὶ 
βοηίίυγε ἴῃ νἱυρίπίθιι5 ; οἱ ρ᾽}18 νϑϑιυϊλαγ ρηυδ5 ρὲ Π 
οἱ ριι6}18, Γαι θϑοθιῖα οχιϊπι ουξίουϊα : 5 πηυ 59 
Ρἰ 8. πυμπιοῦ πιουΐου8 δἰἐπηθηίιπι βυ πη σιγδί. ἰδπι 
οἱ γ1}5 φαΐ ἴῃ νἱτὶ πιθηΐο ϑδυσογοβουηὶ, σοημ με; 
ΤΆΓΘΒΟΙΪ᾿ Θηΐ ΠῚ 5:Π|Π|8 οὐ ἷ5, Δὐυδοοάδη!α ἴῃ 64πὶ ἢ" ἢ 
ΠΊΟΓΘ 6 ἐϑρίι". Τα ὁπίπι ἰῃ 56 πη πἰ8. ευδίοης, (ὑπ) 
ἴῃ ἰϑπηροῦε ἱπίθγζεοῖο,, δ} Βα πΊΟΓΘ πιοιίογϑίο πῦ- 
αὐἰυπίυγ ; πὶ Ἰηᾶχῖ πη Οὐ πιόγαη [Δοῖ! ὨΌΠΙΟΓ ἃ 
οΔρί16 ἰῃ πιθπίαπι ΠγΟΓ6Π5, ἀυπὶ σδηϊτυγᾶ Ἔτοεγ- 
απ, ἃ Ρδοίογο ἀϊβίαπθ. » Εἰ 110. 06 φεπίίκγα : 
Ὁχύσοι δὲ παρ᾽ οὖ: τετμημένοι εἰσὶν, οὗτοι 
γνεύουσι μὲν, καὶ ἀφιᾶσιν, ὀλίγον δὲ, καὶ ἀσθενὲς, χαὶ 
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ἐπὶ τοὺς ἄῤῥενας τόπους σπερμάτων, καὶ ἐν τῷ χατα- 
δαίνειν διά τινων περὶ τὰς παρειὰς φλεθῶν, τῇ φυ- 
σιχῇ τῶν χαταδαινόντων θερμότητι τρίχας ποιούντων 
φύειν τοὺς ἄνδρας περὶ τὰ γένεια" ὧν τριχῶν στέ- 
ῥονται χαὶ οἱ νομΐξοντες ἑαυτοὺς δεῖν. σωματιχῶς 
εὐνουχίζειν διὰ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν. Τίνα δ' 
ἂν πάθοιεν, ἢ χαρηβαρίας χαὶ σχοτώσεις “ἔσθ᾽ ὅτε 
φθανούσας χαὶ ἐπὶ τὸ ἡγεμονιχὸν, καὶ ταραττούσας 
τὸ φανταστιχὸν ἀλλόχοτα φαντασιούμενον ἀπὸ τῆς 
ποιᾶσδε ὕλης ; Πρὶν δὲ ἔλθω ἐπὶ τὴν διήγησιν τῶν 
κατὰ τὸν τόπον, λεχτέον, ὅτι, εἴπερ τι ἀχόλουθον 

- ἑαυτῷ ὁ Μαρχίων πεποίηχε, φάσχων μὴ δεῖν ἀλληγο- 
ρεῖν (98) τὴν Γραφὴν, καὶ τοὺς τόπους τούτους ἠθέ- 
λησεν (99) ὡς οὐχ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρημένους, νο- 
μέσας δεῖν ἤτοι παραδέξασθαι, μετὰ τοῦ φάσχειν τὸν 
Σωτῆρα ταῦτα εἰρηχέναι, τὸ χαὶ ἐπὶ τὰ τοιαῦτα τολ- Β 
μδν ἑαυτὸν παραδιδόναι πεισόμενον τὸν πεπιστευχότα, 
ἢ μὴ ἂν εὐλόγως τολμήσαντα τὰ τηλιχαῦτα, ἐσόμενα 
εἰς δυσφημίαν τὴν κατὰ τοῦ λόγου, μηδὲ πιστεύειν 
εἶναι τοῦ Σωτῆρος τοὺς λόγους, εἴγε μὴ ἀλληγο- 
ροῦνται. 

Ἥμεϊς δὲ οἱ βουλόμενοι τὴν ἀχολουθίαν σώζειν τῶν΄. 
τριῶν εὐνουχισμῶν, καὶ εὐδοχοῦντες τῇ τροπολογίᾳ 
τοῦ τρίτου, τοιαῦτα φήσομεν χαὶ περὶ τῶν προτέρων 
δύο - εὐνοῦχοι τροπιχῶς νῦν οἱ ἀργοὶ ([) πρὸς ἀφρο- 
δίδια λέγοιντ᾽ ἂν, καὶ μὴ ἐπιδιδόντες ἑαυτοὺς ταῖς 
κατὰ ταῦτα ἀσελγείαις χαὶ ἀχαθαρσοίαις, ἣ τὰ παρα- 
πλήσια αὐτοῖς. Εἰσὶ δὲ τῶν πρὸς ταῦτα ἀργούντων 
διαφοραὶ, οἶμαι, τοεῖς " οἱ μὲν γὰρ ἐχ χατασχευῆῇς 
εἰσι τοιοῦτοι, περὶ ὧν λέγοιτ᾽ ἂν τό" « Εἰσὶν εὐνοῦχοι, 
οἴτινες ἐκ χοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως" » οἱ δὲ 
ἐκ λόγων μὲν ἀσχοῦσι προτραπέντες τὴν τῶν ἁφρο- 
δεσίων ἀποχὴν, καὶ πάσης τῆς περὶ τὸν τόπον (9) ἀχο- 
λασίας" οὐ μὴν τὸ γεννῆσαν αὐτοῖς τὴν τοιαύτην πρό- 
θεσιν, χαὶ ἄσχησιν, καὶ τὴν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, χατ- 
όρθωσιν, λόγος γέγονε Θεοῦ, ἀλλὰ ἀνθρώπινοι λόγοι, 
εἴτε τῶν φιλοσοφησάντων παρ᾽ Ἕλλησιν, εἴτε « τῶν 
κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, » ἐν ταῖς 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΦῸΜ ΤΟΝ" ΧΥ, 
Α πιῖπο, φυοά υἱ ἐγαάτηι πιδαϊογΌμη ΠΠΠ, ἃ σὰρ[6 ἴῃ 

͵ 
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βθμ 4) ργοῆιε, εὐ συ πὶ μοῦ ψυδϑάδπι νοπὰς αι) 
Οἰνοα χη8Ἀ59 δἰΐᾳ: 501η:, ΘΧΟΘΙΠΪ ΠΡ, ΠλΕἾνΟ οϑ]ογα Ρὶ- 
05. 6 νἱ"όΓιπ) πηαχ! ἰς διη πες ; φυΐθιι5. οϑγοοι φαΐ 
ΡΓΟΡΙΟΓ ἙΟΙΟΓαΠῚ ΓΟσθυ ΠῚ ΔΟΓΡῸ 5. 50) ὀχβδοϑῃς- 
ἄσπ) 6558 ΔΙ ] γλμίαν. θυλδηδηὶ ναγῸ ορί εἶδ διᾶνο- 
ἀΐηδ5 μαι!υμμίιγ, αιας γοΓΕ σΙμ 68, αξ5 πιοηίοιη οἰΐδηι 
αὐδιθοίας ἰμνδάσπι, οἱ. ἱπιδοίηαπὶ [Οτγιηαι γίσθιῃ 
ἈΠΙΏΙ1Β ΥἱἹΠῚ ΤῸ 510] πονὰβ οἱ ἰπιιδίιι9 οχ ἢδο η!ἃ- 
ἰογία Πηροπίοπη ρογίυγυαμ! 2 ΥΘΓΙΠῚ διιίοαηδη δὐἱ 
[Ν}ὺ5 Ἰοοὶ δχριαπαιοποπὶ Δοροίδιν, 5[ σοι: θη Δ μοι ἢ 
510], δἱ δου σγιθη5 ΔΙΙαυΐὰ βίαι Μαγοίοη., οἰ 
ϑογίρίυγαμν ΔΠΠΘρΟγίο6. Πρὴ 6586 ἱμιογργοίη δὴ 
ΡΓΟΝ αἶαν}, [05 ἀυοηυθ -βΕΓΠ 065. ἰΔηΠΠΔη ἃ 
ΒΘΡΥΔΙΌΓΘ. ᾿ πη 6 ῬΓΟΪΆΪΟ5. ἱμι ργΟθᾶ586 εὐπὶ 80 γα- 
76ο586 ἀϊοοπά πη ὁδῖ, οὐπὶ 5ἷς δχ δι ϊπιανογί!,, νοὶ αἱ 
41 ἤάθηι {ογῖ! ἀπηρίαχαβ, (Ὁ}1ἃ Δυάδοίογ 6886 ροῦ- 
Ῥειϊδη(., 5ἱ βθγπιοπὰπ πογατι δυίοῦθ"}) 6556 56Γ- 
γδίογθι ἀἰχοεῖι; γϑὶ αἱ ἰληιϊὰ ἦαγθ ποῦ! ρϑίγαγο 
ΠΟΙ Δυάθαΐ, αι) ἴῃ γΘΓῸΪ Ομ πο] ἰδτη δἱ ΟΡρΙῸ- 
υγίαπι νογιδηΐ, Πδ4 08 ΒογΠΊΟ 65 ϑεγυδίογί ἐγίθαδη- 
ἀ08 6588, ηἶδβὶ δ] 6βογίςα ἐχροηδηίυγ. 

4. Νὸ» δυίδθιῃ 4πἱ ἐγίαπι Θαδιγδιομυιη ΟΟἸ]ιΦΓρη- 
εἰαπὶ εἰ οοπποχίομθηι, ΒΟΓΥ ΓΘ ὙΟΙυμλ.5, δἱ ἔγορο]ο- 
ἐἰεαπὶ ᾿ογιϊ5 δα ρ! οδ ΟΠ 6 πὶ ΡΓΟΡΆΠΊι5, ἢ. αυοαυθ 
ἀ6 ργίογινυισ. ἀυαθυς ἀϊσδιναφ : δυπυρμὶ ἱγορίες ἰΐ 
αἰεὶ φαδυμὶ φαΐ [γἰφίαἀϊ βδυπι. ἴῃ ὙΘΠΘΓΟΠῚ, δἰ β63η68, 
εἰ συΐ 86 ἰπ γβηβγθὰβ Πἰἰἀ πος οἱ οὐϑβοοπίιδιοβ, 
ἰἴβαιθ 5.118 ποη εὔππίυμι. Αἰ-βιϊποπιίαπ 656 
ένα ἃ 115 εὐἷα βΌΠΘΓα ἄσηοβοο ; αὐϊάδιη Θηΐπὶ ἰἃ- 
68 Ῥγοουοδιὶ δὲ ἔὈγιηλ 1] βαηὶ, ἀδ αυΐνυ5 ἀΐοογα 1Ϊ- 
οοΕ Σ ς δύ δαμυο!, φαΐ ἀ6 τηδιγὶβ αι6ΓῸ 5ίς πδιὶ 
δυηι; » αυϊάδιη γοΓῸ δάϊογιδιϊοηΐθιι5 41 [Δ τηριὶ- 
ἰἰδᾷυθ δάδψυοιΐ, δὐδιϊποηιίαπι ἃ γΟηο εἶθ, δὲ μη ΐ 
αἶγοα πηι]! γα Ἰοοᾶ Ιλβοί να Ἔχθγοθηὶ : πθη ϑηηδῃ 
οὐ υβιη0.}} ργοροϑίι!, οἱ βδιυά!!, εἰ ἰδιιὰ8 αἴκι, οἱ ᾿ὰ 
ἀϊοαπι, αὔδοίυϑ. βυιβοὶ ρθη} δυρίογ [15 Γυἷς Βοὶ γαῦ- 
Βυπι, 864 Πιοσιμναπι, δῖνα αυΐ ἀρὰ φαπίες ΡἰΠο50- 
-Ρμα ἱποαθυδγαηῖ, δίνθ « ριο θη ἴα πὶ Πυ ΟΓΘ, 

Τ᾽ Υ̓ΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ὀὐκαιος ΠΝ ποτε δε ᾿ ᾿ σον μίζα- . Νοβ δυίδπι δἱ ορί γί (4168 ϑυπηυβ, γ γθὰ 5ρ᾽ 1108 βρί γι 4 |Π{6γ δοοίρίδηγυ5, δἱ ἀ6 εγῖθιι8. 55 θιπυο ΣΝ ΖΔ, Βταν το μεμε Ἰμισοδυροηίδ8 πιογδίθτη. Ευπυοιὶ ἤπης ΠΊΟΓΑ ΘΓ ἈὈΒ( ΠΟΙ 65 586 ἃ γρμθῦϑὶβ διιηὶ ϑρρο!!δημΐ. Βογυῖν ἀ6πὶ αυΐ 868 σοπιίπθηί, αἰ ΠΡΓΘ ΙΝ ΕἾ65 ἐΓ65 διιηΐ : οἱ αυϊάδι) αυϊάἀ δίῃ δι πὲ πᾶιιγὰ {τὶ ἀΐογοβ ῬΓΩΕ Οδδιδγὶ5. υἱγὶβ, οἱ 46 φυΐθυβ γβείθ αἰείίαγ: ε ϑυηὶ αυϊάδην οὐπυο!!, φαΐ ἀδ υἱδγο πιδιγὶξ 50:8 παϑοθμίυν 

΄ 

βία. » Οιηι|8Π} δι πΠ| ΘΟ ΠΘΏ 168 δππ| ριΌρίου γόγθὰ Ποη ημπὶ: 
ἀϊε ποι νεγθυπι αἰνμυ πη, 56 νόθα πυιῃμδηᾶ : υἱρυΐα, 

53 Μλιι}). χιχ, 19. 

αυοτγιίηη Τοπουρίβοομ ἴδηι νἱγΠΠ πὶ ρεϑδεὶ - 
αυἱ ΡΙΝ]ΠΟϑομ ναι! βυμι: ἀρυὰ δημίφυοϑ ἴῃ φομείθυ5, δαὶ 

ἄγονον" χωρέει δὲ τὸ πλεῖστον τοῦ γόνου ἀπὸ τῆς Ὁ αἰ!εροτγίδπι ρίδοοι πἰ}} ἰμ (611 5], φιοηιοίο, » δία. 
χεφαλῆς παρὰ τὰ οὔατα εἰς τὸν νοτιαῖον μυελόν. 
Αὕτη δὲ ἡ δίοδος. ὑπὸ τῆς τομῆς οὐλὴς γενομένης 
στερεὴ γέγονεν. ε Ουϊουμ αι ν6ΓῸ βθσυμάση ΔΙΙΓΘΒ 
5.61 δυηϊ, πὶ βθπεὶὶ αυἱάθπι ὁχοσγηιῖ, βϑὰ εχὶ- 
βαιιπι, εἴ ἱπιθ6ο}}}6, οἱ ἰμδουιηάμπι : ργοῦα! δυΐτῃ 
τηδ Χ  [Π Δ ΡΔΓΒ σοη μα γῶ ἃ ΟΔρί6, δϑουπάμ!η Δ 0Γ68., 
ἴῃ ἀογϑὶ πιά! απ). Αἱ ἴρβ88 ἰγαπβίίυβ, [οί μὲ 
δϑοι Ομ θηὶ οἰοαίγίοα,, δοἰἰἀλίιγ. 9 Εἰ 0. Δὲ αθγε, 
ἰοοὶδ εἰ αηιιῖε : Εἰσὶ γὰρ παρὰ τὰ ὦτα φλέδες, ἃς 
ἐάν τις ἐπιτάμῃ, ἄγονοι γίνονται οἱ ἐπιτμηθέντες. 
« ὅυμι δηΐπι ργορα Δ Γ68 γθηὰ, 40.835 5 615 δθοια- 
γι, ᾿πίδουπαι ἀνα μι! ἡ1|} 5661} δυμῖ. 2 Πυετιυϑ. 

(98) Φάσκων μὴ δεῖν ἀ.11ηγορεῖν. Οτίξαιεβ, 
1. 11, ἐπ Ερίδι. αἱ ἔνηι. « Ματείοι βᾶη8 οἱ ροτ 

Ιΐθπὰ μι νυ. ν1, ὅ, ὁχ Οδιοιὰ ἀζαν παπᾶ : Ἐπεὶ 
δὲ οἱ ἀπὸ Μαρχίωνο; ἔχουσι τὴν λέξιν οὕτως" Τὸν 
ἄρτον σου τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν, 
ἐπαπορήσωμεν αὐτοῖς, ἀλληγορίας χαὶ ἀναγωγὰς φεύ- 
γουσι, τίς ἐστιν ὁ ἄρτος τοῦ Θεοῦ. [». 

99) ᾿Ηθέλησεν. 1,666 ἠθέτησεν. . 
1) Εὐνοῦχοι τροπιχῶς γῦν οἱ ἀργοί, εἰς. Ηἰο- 

ΤΟΠΥ 15, ΤΙ ΔΟρ γ]δειι5. ᾿ 
(2) Τόπον. Τόπος, ἸΠ4 δι φιιοά γάγτο « πιυ]ὲ- 

Ὀγ5 [0605 » Δρρο] αι, οἱ Οἴφογο 5.1} οἰμο γε ἸΙθσυ5, » 
εἰ 1 γε 5. « Ἰοοᾶ; » 41 ΠΟ 56Π51: υἀϑιγραιυγ ἃ}} 
Ατίβίοίθθ, 110, νιν Ηἰδιονὶᾳ απὶπιαίϊμπι, οὰρ. ἅ, 

“Ὠυξτιυβ. 
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ργοίδειο πλ}ν] 5 φιμ!οατ νἱἀοπίαν 5. νου 5 δ : 

« ϑιιπί δυμιοῖν!, φαΐ λοι} δαπὶ οὐπμιοἿ! Ὁ Ἰιοι τη} - 

γυ5. » θιιοά 81] αι δι 6 η1], Ἀ558 00. ΒΟΓΊΜΟΠΟ. δεὶ 

νἶνο οἱ οἴδεἪαςί, ροιδιν ΠΟΥ 8 οπιπὶ φἰαάΐυ δηεὶ- 

ν 45,, ϑῖνθ, αἱ οὐ ρρο αι. Αμοβιοίυ5 "5, ρἰλάϊο 

Βρ᾽ Γἰ{ι5., Δ ηὶ Δεο]0π 65 Ἰηΐϊδοίο ΟΟΥΡΟτα ΓαβοΟυἱ 

αἰ|ιο [Δ αυΐϊδοτα, τορη οοὐἰθϑεῖβ ἰπιαΐτα (λεῖα! οἱ 

ἁἰοοιϊοπαιπ δυΐμν δυΐν ΟΡῈ Βϑγπιοη 8, διηρυιαιίο- 

μὰ δ οομιδαηυοιάμππι οοἰόβία γοῦπυπὶ πιΆχί τη 

εοὐπποογα οχἰ ϑπηεί, 1Ππὰὼ νοτὸ δὲ φιοά γιὸ γι 

Δρϑιϊποπεία οἱ ὀαϑιϊαιο παθοηθυπι 65. ]η 6085 Δ} ΓΘ Ὼ] 

ἢ]ὰ4 φυλάγαί, ἤθη αἱ φοηβύογυηιὶ φιὶ απο Ἰοουτι 

τοϊαϊογυηι αὦ οογρυ5."" : « 50η οὐππο ὶ, αυἱ 56- 

ἰρϑο5 σδϑίνν Οὐ ΠῚ ριορίου γέ ρη}Π} οαἰοτιπι. » 

ἢ. Μαχίπα μότιῸ οἃ Υἱγίαϑ 6δὶ, σαϑίγδι! 15 

Δηΐπι, 40:8 ἃ 56 ΠΟ ΠΟ. φογποίίαν, 6556 σΔΡΔΟΘΠ] ; 

οὐ)ὰθ πῸΝ 05 }|5Π 0 σαΡὰΧ οβὶ, 86ὰ ουἱ ἐδίυν 

6581: ἀδίαηι 6ϑι δυϊοπὶ [18 οπιπίδυ5. ἀυΐ Βογπιοη 8 

εἰαιῆυνν ἃ Π 00 ροβιυϊαγυηί, οἱ 60 γϑοῖο υδὶ δι1ηὶ, υἱ 

βοίρ805 Ῥγορίον ΓΟΘΠΠὶ εαἴοτυπι οαβίγαγοι!, Ὠυοὶ 

οἱ ὧχ ἰδίου! ϊβ αυ ἰὰ ϑουριυγα σοι πομίιγ, αυ- 

ἄλι θ0015 διεἰπφοινάδο Βιηΐ, Οὐ πὶ διλοοσίοῦ ΘΆΓΙ}, 

406 πὶ σοι ἰἶ5οὶ ροίογίιη8., 5ΈΠ5}} ἀϊοδηνι5 655ὺ 

αυοϑάλπι ῬΔγδο 5 δαπυοῖιοβ, θοῷ Οὐ) 5 ν}8. Γαεὶ 

διονῖϊοβ, φυΐψαθ, αἱ ρ΄ ΠΟΟΓΠΩ οἱ ρἰϑιονῖβ οἤϊοῖο δρυὰ 

Ἰρ8"}} ΓΘ ΓΘΏΓΟΓ, ὀχϑϑοῖὶ διμὶ “5 : διη1 οἶδ 110- 

ταῖς θεοὶ ἡ 14 οαδιγδίϊ, αἱ οΟἸΠαρϑαπι γι βίο πὶ 

ἐποίδυνοηι. Δα ἀὸ ῥγίουθα8 αυΐάδαι ἰῃ εηοδὶ 5ου]- 

Ῥίιιπι οβὶ ; ΔἸουυπι 6577 ἐχειημίυῃ
 ργα οι ἰδ ἐς 400 ᾿ 

ἐμ αἴϊοτο Εβάγα Ἡἰῦγο ἀρίμαγ, ηυίᾳυς 5ἰ6 αἰ! δ᾽: ἐ Εἰ 

680 οὐδπιὶ το δ ἐαμαονα5. Εδοίαιη οδί δυιεπὶ ἷη 

τῶθπθ8 Νίθδη,, δηπὸ υἱφοϑίιθο Ατιαχογχὶβ γοσὶδ," εἱ 

ιυ βοαυσμῖυγ, υδα06 δὰ ἰά : « Εὶ ρίδουϊ ἀηῖὸ 

'χαϊαι. τορίβ., οἱ τπἰϑιι 116.» ϑοσυνάυμῃ 06} 

Ἐκάγα Ἰἰργυιη Ἰόροη8, αυθουῃαυθ δὲ ἴναης ἰοου 

Ροτιίποηι, γθρογὶθϑ, εἰ φυδηδηὶ ἀδ οϑυβ 58Π0|1|5 οϑ8ὶ 

ΟΒΙΟΕΝΙ͂Β 

φρδίϊπογο ἃ Οἱ 8"), μρϑουϊοοτιπὶ δογηνοθοθ. ΗἸ ἃ αἱρέσεσιν. Οὗτοι δή 

430. 

μοι δοχοῦσι δηλοῦσθαι ἐν τῷ" 

« Εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἴτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀν- 

θρώπων. » Τὸ δ᾽ ἀποχῆς ἄξιον, εἰ τὸν λόγον τις ἀνα- 

λαθὼν τὸν ζῶντα, χαὶ ἐνεργῆ, καὶ τομώτερον ὑπὲρ 
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον, καὶ τὴν, ὡς ὠνόμασεν ὁ 

᾿Απόστολος, μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ἐχτέμνο: τὸ 
τῆς ψυχῆς παθητιχὺν, μὴ ἁπτόμενος τοῦ σώματος, 

χαὶ τοῦτο ποιοῖ καὶ νοήσας βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ 

μέγιστόν συμδαλλόμενον πρὸς τὸ χληρονομῖ,σαι 8ασ:- 

λείαν οὐρανῶν τὸ ἐχτεμεῖν λόγῳ τὸ παθητιχὸν τῆς 

ψυχῆς αὐτοῦ. Τοῖς δὲ τοιούτοις ἁρμόζοι ἂν, χαὶ οὐχ 

ὡς οἴονται οἱ σωματικῶς τὰ κατὰ τὸν τόπον ἐξειλη- 

φότες, τό" « Εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἴτινες εὐνούχισαν ἕαυ- 

τοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. » 

Β μεγάλη δὲ δύναμις τὸ χωρῆσαι τὸν ἀπὸ λόγου τῆς 

ψυχῆς εὐνουχισμὸν, ὃν οὐ πάντες χωροῦσιν, ἀλλ᾽ οἷς 

δέδοται " δίδοται δὲ πᾶσι τοῖς αἰτήσασιν ἀπὸ Θεοῦ τὴν 

λογικὴν μάχαιραν, χαὶ δεόντως αὐτῇ χρησαμένοις, 

ἵν᾽ εὐνουχίσωσιν ἑαυτοὺς διὰ τὴν τῶν οὐρανῶν 8..::- 

λείαν. Εἰ δὲ χρὴ καὶ ἱστοριῶν ἐφάψασθαι τῶν κατὰ τὰς 

Γραφὰς μετὰ τῆς ὑποφαινομένης ἡμῖν εἰς αὑτὰς ἀνα- 

γωγῆς, φήσωμεν, ὅτι εἰσί τινες εὐνοῦχοι τοῦ Φαραὼ, 

ἄγονοι παντὸς καλοῦ, ἵν᾽ οἰνοχοῶσιν αὑτῷ, καὶ σιτο- 

ποιῶσιν εὐνουχισθέντες " εἰσὶ δὲ χαὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρω- 

ποι διὰ τοῦτο εὐνοῦχοι, ἵν᾽ οἰκοδομήσωσι πεσοῦσαν 

τὴν Ἱερουσαλήμ. Περὶ μὲν οὖν τῶν προτέρων ἐν τῇ 

Γενέσει γέγραπται" τῶν δὲ δευτέρων παράδειγῃν 

ὁ ἂν τῇ δευτέρχ- (3) “Ἔσδρα γεγραμμένος, ὅς φησι" 

« Καὶ ἐγὼ ἤμην εὐνοῦχος τῷ βασιλεῖ (4). Καὶ ἐγένετο 

ἐν μηνὶ Νισὰν, ἕτους εἰκοστοῦ ᾿Αρσαθερθᾷ βασιλεῖ (9),» 

χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ “ «ε Καὶ ἠγαθύνθη ἐνώπιον τοῦ 

βασιλέως, χαὶ ἀπέστειλέ με, ; Καὶ σὺ δὲ, ἐντυγχά 

νων τῷ δευτέρῳ Ἔσδρα, εὑρήσεις ὅλα τὰ χατὰ τὸν 

τόπον, καὶ ἐπιστήσεις διὰ τί ἅγιός ἔστιν εὐνοῦχος 

γενόμενος ἀρχηγὸς τοῦ ἀνοιχοδομηθῆναι (6) τὸν ναὸν 

τοῦ θεοῦ. Φασὶ δὲ Ἑδραίων παῖδες (7) τὸν Δανιὴλ χαὶ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΚΡΙΕΤΑΤΙΟ. 

δριυιὰ 605 ηυΐ Ργοϊ νοηὶ ὨθΠΟΓΘ, δρυὰ ΠΏΓΕΒ685 : ἰδ} βυηῖ δαπαομὶ φαΐ 1 ἰοπϊηἶθυ8 ἐππῖ. Θὰν δυῖοπὶ 585- 

αἰρίε νούθυμ νίνι οἱ οἤϊποαχ,, οἱ δοιείαβ. βιιροῦ οπιποπὶ ρἰδάϊυμ ἱ5 δοιίαπι,, οἱ ρἰδάνυνν βρ᾽ γίια5 βίουϊ 

ΔΡοβίο! ϑ, οἱ ργοἀεγὶϊ ΟΠ οἰ 56 1 8Π| 508). ΟΟΥΡυ 5 801Ππ| ΠΟΙ ἰΔΠΡΟΠΘ : οἱ πος Γἐσοτῖ! πόη ἱμοθϑίανΝ 

ΓΟΡίοΓ υἰπιογὸὲπὶ ποπιΐα πη ν Π64016 ΡΓΟΡΙΕΡ Ἰλμ ἀδη Βα ΠΑΙΝ., 56} ΡΓΟΡΙΟΓ 5018π| 5ρ6πι τόση! οΟἸεβιῖϑ: 

ἰβιῖ δυαηὶ 4αὶ δυναοι ξανογιι! 56 |0508 ΡΓύΡΙΕΕ τόρπαπὶ θεῖ. ; 

δ. Μαξηῆα 6γρῸ γ685 6ϑὶ ργορίογ γθβι πὶ οἱ βυδοίρογο διπα οἰ δυο η. ΠῚ : αυοὶ « ποι) οαρυπι ΟΠΊΠ65, 

80 υΐνυς ἀδίιπι οδί. » Θϑίιπὶ ει δι116Π| ΟἸΠΗ 115 αυἱ πυῤιδπιοά! φίαθϊαπι βοίαηι 610] οχ 0. 51 δυῖιν 

ορογίοι βοσιιηάυπι μἰδιοτῖαβ πιυγαϊίοῦ ἐπι ΠΠρργὸ οαῃυοίοδ, ἀἰοίμναβ «ποπΐδαι, 8081 φαύλην οαμπομ Ριια- 

γλοηΐβ πῸ1 ΘΟ ΘΡΆΠ165 θΟη πὶ» αἱ Βυ 1 δυδθομ {Ππ| οβοδιι οἱ οὔδγθηιοθ. Βππαομχαι! δυμ} ἀμ ὸπὶ Εἰ "ο- 

πλῖμο5 εἶ, ΡΓορίοῦ ΒοΟ ἰρϑιι δυμαολ πππαθδιη ΘΘΠΟΓΔΙ 65 Ὠιϑίαπι, αὐ γε Πἔσοιι οἄδι.5 δογυβδίθηι. Ει 

40} Τίμι. τιν, 5, “ δια. χιχ, 18. “ἢ Ποῦ. τν, 12. 

4. 66}. Εν. ν,11, εἴ, 1, 6. 

4. Ερίιε5. νι, 11. δ ΜΆ}. χιχ, 13. 95 (6ῃ. χὺν 

᾿ Ὥ Ὁ ἐν τῇ δευτέρᾳ. ἴ,ϑρὲ ὁ ἐν τῷ δευτέρῳ. 51. Ὁ 5ίϑιιΓΑΥΪ!ς νυ. 

μι Ἰὰ, ἐντυγχάνων τῷ δευτέρῳ Ἔσδρα. 

(4) Καὶ ἐγὼ ἤμην εὐγοῦχος τῷ βασιλεῖ. ΠΕ 5ατ. 

χι ΠΡΌΣΩ ΨΩ". ΙΧΧ οἰνοχόος τῷ βασιλεῖ. 3056- 

Ρίυ8, Αἀπι4. χιν οἂρ. δ, οἰνοχόος τοῦ βασιλέως. Οτὶ- 

ξοη65, Πουνεἰβ Ἰποθηβυεἶ5, ΡγῸ οἰνοχόος, ᾿ρ ρα! εὐνοῦ- 

χος ἀρυὰ ΧΧ. Πυετιῦϑ. 
(5) ̓ Ἀρσαθερθᾷ βασιλεῖ. Εβύτο τ, ἃν ΝΣΟΏΤΙΓΌΝ, 

χχ, ᾿Αρθασασθαί. Ιν. - 

(0) Ἀρχηγὸς τοῦ ἀνοικοδομηθῆγαι ν- Εἰς. Βεῆ- 

οἷομίο, τοπρὶο ποι  χυδι φγγϑῖεοιυβ [οἷ] ΝοΙιΘπ85 ; 

ἀι Πα ταρανανὶι Φογοθαθο! ; οὐ]ταπι θεὶ Εβάγαϑβ ἰῇ 

60 τοϑίμαϊο , ἀσθθαι ᾿ληιαπὶ Εἰ ΠΌΓΟΒ ΝΕ πιῖ85 ΓῸ- 

(7) Φασὶ δὲ Ἑδραίων παῖδες, εἰς. Οτίψεπα8, Ιο- 

πε. ἃ ἐπ Ἑδδοῖ : « Ῥαηίεὶ φαΐ ἰγα !τυ5 6ϑὶ Θυμθο,ο- 

τα πὶ ρτίποῖρὶ οα Αμϑδιΐδ, Αχαιία, Μίβδεϊθ, βυπυ- 

οἶμ5 Γαΐϊ, οἱ 6δι ἴῃ ργββεῃιῖ ἀϊοίαιι : Νος, εἰ θλ- 

πἴο!, οἱ ὅ90 Π]105 οἱ {Π|45 θη Ἰνούαυαπι, εἰ τεϊίφυᾶ.. 

Εἰηξδιη 4» {105 πβαδυδτῖι Νος, φιοπιοῦο {|| 

Ὀαπίο!ὶς ἀοοδθυπίυν, αν τὰ δα πυυ μα [υϊ556 λυϊαὶ 

ἐτααηι}.» Εἰ ρϑιῖο ἰπίθτια5 : ε Θυά τοϑρυπάοὐ δ 

πμὶ ἀ6 θαπίο!ο Εἰ Πὲς δηῖα σλριϊν] Αἴ πὶ ἴῃ ρδίγία: 

βογεῖν ποδἡ ῖ6., οἱ ἀοίποθρβ ἰῃ ΒΑΡΎ ]οΝθπὶ ἰγδι5- 

Ἰατυ5, δυηυσῃυβ οἰξοῖι!5 ἐδ, οἱ πιδη βία ὁχ ἰἶἰυ τὸ 

᾿ρβῖτι8 ἐμιο 6} Ροίοδ5..» Εἰ ἴῃ Οδίοια Βόρία ἴῃ Ῥτὺ- 
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τοὺς τρεῖς σὺν αὐτῷ ᾿Ανανίαν, ᾽'Λλζαρίαν, Μιπαὴλ, ἐν 

Βαδυλῶνι εὐνουχίσθαι, πληρουμένης τῆς πρὸς τὸν 

Ἐζεχίαν εἰρημένης προφητείας ὑπὸ Ἡσαΐου ἐν τῷ " 

« ᾿Απὸ τοῦ σπέρματός σου (8) λήψονται, χαὶ ποιή- 

σουσι σπάδοντας ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ βασιλέως Βαῤυλῶνος.» 

Φασὶ δὲ, ὅτι περὶ τούτων χαὶ Ἡσαῖας προεφήτευσε 

φάσχων᾽ «ε Μὴ λεγέτω ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσχείμενος 

Κυρίῳ - ᾿Αφοριεῖ με (9) ἄρα Κύριος ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὑ- 
ποῦ, » χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ " ε Κρείττονα υἱῶν χαὶ 

θυγατέρων. » Καλὸν οὖν, ὡς; πρὸς τὸν μυστιχὸν τό- 
πον, τὸ μὴ γεννᾷν ἐν Βαδυλῶνι, ἀλλὰ ἄγονον εἶναι 
πρὸς τὴν Βαῤυλῶνα, ὡς ὁ Δανιὴλ, ἵνα γεννήσωμεν, 

συλλαθόντες ἀπὸ τοῦ θείου Πνεύματος, ὡς ἐχεῖνος 

χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ὁράματα χαὶ προφητείας. Δεῖ δὲ 

εἰδέναι, ὅτι οὐχ ὀλίγας εὕροι ἂν πιθανότητας εἰς γχα- 

᾿ τασχευὴν τοῦ τοὺς τρεῖς σωματιχοὺς εἶνα! εὐνουχι- 

αμοὺς ὁ βουλόμενος παραστῆναι τῷ λόγῳ, χαὶ συν- 

αγορεῦσαι χαὶ τοῖς προειρημένοις, χαὶ διὰ τῶν συγ- 

γραμμάτων τοῦτο διδάξασιν " οὐκ ἐθουλήθημεν δὲ ἐχ- 
θέσθαι αὐτὰς, μὴ, γυμνασίας εἴνεχεν τιθέντες τοὺς 

λόγους, χαὶ τὴν λύσιν ἐχάστου ἐχθέμενοι, πρόφατις 

γϑνώμεθα τοῖς μὴ ὡς βούλεται ὁ Ἰησοῦς χωροῦσι τὸν 
περὶ εὐνουχίας λόγον, πρὸς τὸ ἐν ἑτέρῳ δεῖ νοεῖν τὸ, 

ε χωρεῖν, » χαὶ σωματιχῶς αὑτὸ ὑπολαμβάνειν ' 
δέον πνεύματι ζῶντα, χαὶ πνεύματι στοιχοῦντα, χαὶ 
ποὺς τρεῖς εὐνουχισμοὺς πνευματιχῶς πεπεῖσθαι λε- 

᾿χέχθαι. 

ΟΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ΜΑΤΤΙΠΕΌΝ ΤΟΥῸΝ ΧΥ͂, 1206 

Α ομπιοῖα5. ἢΠΠ «οἱ τορι θὲ} ΠΙΟημ]0 με- 
ἴδει. 651. Ὀδηΐοὶ αιοηὰὸ εἰ ἰγο8 απ 60 ρᾳθΓΟΘ 

Ατιδηΐαπι, Αζαγίαπι οἱ Μίβδοίδι, Βαθυ πα σαϑίγαιοϑ 

[υ͵856 ἰγϑύυπι ΠΕουγαόγυμν ΗΠ}, σΟΙρΙοίἃ θὰ ἰϑδΐ: 

8. ἔἰζθοθιίδην ργορίνειία δ΄ : « [)6 δοπηῖπο τὰ0 10]]6ηὶ, 

εἰ δείομ! δυπυο!οβ ἐν ἄθμο τγὸρὶ5 θυ ]ΟηἾ8. » 

Θυι οὐδε ἀ6 118 δα ἰβαΐδηι νδιϊοϊπαίατῃ [νυ ηὶ δ: 

« Νὰ ἀΐοαὶ δάνοπα, υΐ δάϊιαγοι θοιπΐηο ἀΐδαῃβ : 

ϑυραγαίοπδ ἀϊνίδἱ πὰ Βοπιΐηι8 2 ρορι!ο 500, » οἱ 

εὐτογ, 8406 826 ἰι : « Μεϊίογοιῃ ἢΠ}|5 οἱ ἢ] 805. » 

Βοιαπι εὐρὺ ὁδὶ, αιοδ τηγϑιϊεαπν [νπ}ὰ5. Ιοςΐ 56ῃ- 

50} βρθοίαί, ἰμ ΒΑΘ] 6 ποῖ ρόμογαγα, 86 Ὠλπηΐο- 
115 ἰῃδίων., Βαυυ] οι γοϑρεοίυ δι! [6 π) 6556 οἱ ἰῃ- 
(ὁουπάυ), υἱὲ ροπβίψιϑιι 5ἰευας ἱρβὸ, ἰρβίυδβῃυδ 

ΘΟπ 65, ἃ ϑρίγιια ἀΐνιο ΘΟμσΟρογίη5, υἱϑᾶ εἰ 

Ργορθεία8. φεμαγοηιυδ5. Οἱ διυίοπὶ 8.1 ἴσης 56 Γ0- 

6 πὶ Δη 1} γΟΪυ Γι ἀἀνογίθι, δἰ ἰἰϊ8 ηυοτυ 80- 

ΡΓΔ τιϑηνηΐπιι8, αυΐψ!α. 5οΓρι15. 8018 ἀοοιηΐπᾶπι 

ιδηο ργοάϊαγυηι, 3556 εἰ}, πηι 158. δαπη ργοθΔ0}}}- 

ὕυυ8 δΡρυπλθη 18 ἀϑίγυογα ρο586 ὁοἰσηάι 681 (Γ68 

658 ουπυο!δηιο8 6886 δὰ σοῦρυϑ γι γε 05 : 56ι} 

ΟΧΡΌΠΟΓΘ 6085 ΠΟΪυΐπη08, "6 Β6ΓΠΊΟΠΟ65 Οτοι οἰδιϊυπὶ8 

οάυδᾶ ρεοροποηίε5, εἰ σοπίυϊαιϊοιοιν αἰ ϑου} 88- 

46 ΘΧρ δι! 68., οΔι158Π} [}}5 ργι  θΟ,ΠΙ015., 4} 56Γ- 

τοὐπὶ ἐδ ΟΔβιγδ 0 η6 ργΘΙΟΓ ὅ6βι νου Δῖοπι οἃ- 

ρθη, ουν ἰρθυπὶ οἰἶδπὶ ὙΓΡΌΝ ΠΊ,, « ΟΘρΡΈΓΟ,» [10 86 

βογὶ ἀρεῖ ἀοιογαυεδιῖ, οἱ ἰά δὰ φογρὺ5 φυοσυς 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀ6 μείπιϊβ συϊίίαπι ἴῃ Οοποδὶ ξοτρίυπι 68ὲ : ((6 δου 5. οαΐαπι ἴῃ ΠΠΓῸ δαευηθο Εϑάγιδ, 4] ἀἰχὶς : ε Εἰ οδο 
Ἔγ8 1) ΘΌ ΟΠ 5. ΓΟρΙδ..» ΕἸ 1} ἜΓΒῸ ΟΟπδίἀογαι:5 ἰηνο μι 8, φυώνα δι] γοδιδυγδηθνη τϑιρίυπῃ θεὶ ργὶμοίρατὶ 
δὐπυοῖ5 εἰδεῖυβ 6ϑὲ ἀΐφηυδ. θίσιπι διΐπὶ ΠῚ ΠΕΡ Ρατονανι Δ μ θίοα εἴ ρυ θ᾽ Ὸ5. (05 ἢ. Βα γ]οπία [556 
δα μ ἢ ἰζαίυβ5 : ὧἱὐ ᾿πιρ]όδίαν νου θῖν Βοΐ ἀΐοοι: 15 δὰ ΕΖοπιδιη : ε Ομ ΐλ} αχ βθηἶη ἴᾳο Δεεὶρίοπὶ,, οἱ 
[Ἀεΐοπὶ βρδυπεβ ἴῃ ἄσμο γορὶ5 ΒΑΡγ ΟΝ Ϊἶ5. » θεν οἱ φυσι (16 οἷ58. ργορμοίαν!! οἰΐδιῃ [5188 ἀΐοθηβ: « Νὰ 
ἀἴοδι δυμαοίυ5, Ουΐϊὰ 680 511} ἰἴβαμν ἀτίθυμ. Πα ἀἰοῖς θοινίμ 5 οὐ! ο 5 : 81 ουδιοι θεῖε! μιδηϑαια 

41 [952. χχχιῖ, 7. 9558. 10, 5, ὅ. 

ρ»"ρίαβ. αἱ ΕΖϑο 18 χιν, ν, 16 : ΥἹοὺς ἔχει ὁ Δανιὴλ Ο ποη [υ͵586: Καὶ ἦν ἀνὴρ σώφρων, ἱπι με, ὥστε 
χατὰ τὴν αὐτὴν πνευματιχὴν γένναν, οὃς ἐγέννησεν 

προφητεία αὑτοῦ" υἱοὺς γὰρ σαρχιχοὺς οὐχ ἔσχεν. 
ὀνοῦχος γὰρ ἧν, ὥς φασι" χαὶ δῆλον, ὑπ᾽ αὐτῶν 

γὰρ παρεδόθη τῷ ἀρχιευνούχῳ. ΠΙογουγίη 5, Π|}. ἐκ 
Τουϊπΐαπ. : « δϑυρογἤσθμν δυΐγπὶ ἐδί ἐδ θΆΝ1.}" αἷ- 
ὁὐγο, ουπὶ ΠΠευνφὶ ἀϑηὰς Ποάΐς διμιῃοηιὶ οἱ ἢ! εἰ 
ἐγ68 ρύογοβθ [1556 δυμαθΠο08, 6χ {1 [)] Βομίοι ας 
αυδϑιὴ ἰβαἰα5 ἰοχυΐίυτ αἱ Ἐζεο!ΐδην : ΕἸ ἀθ [ἰδ Πῖ8 
φιὶ παδοθμίμῦ ἐπ (6, (υἱεπί, οἱ [ασῖφη! δι μοίιο5 
αοιπο τὶς. Δυγϑαβηῖο ἰη Ὠαηΐεῖο ἰοσίηνι5: ΕἸ αἰαὶ 
τος Λερήαποξ ρτὶπεὶρὶ εμπμοὶιοταπι μι ἐπ γοάμοοτοῖ (ὁ 
Εἰϊὶ5 οαριϊυϊιαιἷς ]εγωοί, δἰ (6 δονεῖη6 γεηῖο, 46 Ρίιοτ- 
τον ΐπι ῬΙ6γΟ5, ἰν φαΐδιι5 ποῖ 6556 πιπειία, με οίιγο 8 
[«εἷθ εἰ ἱμιοἰ φόνος δαριυνία : εἰ ἀτσα πη! λητΓ : 5] 
ἐδ 5 τρῖμο τοσίο οἰὸς δαηὶ 1)4π|6] εἰ (Γὺ5 ριυογὶ : 4 
βδινπα δυΐϊ πὶ γορὶο δυηθο!0.5 ἴογα ϑογίρίυνα ρτιο- 
αἰχίι, 05. 6586 πὶ δαηαοῦ! [ΔΓ δῖ. » Ἰθθιῃ ἐπ 
θαηῖοίε τ, ὅ:-ε ὕπθα οἱ ἀὐϑιιγαηίαν Πευγὶ θη: 6- 
Ιθιη, οἱ Αζαγίδι"), οἱ Αηδιΐδη [υ͵556. δαμιο}}098 ; 
ἐπιρίοῖα {8 ρυορ ει αὐτ δὰ Εἰχθομδιι μὲν [5881 
φγορινείδη αἰοϊίαγ : ΕἸ ὧδ δθινῖθ (μ0 (οἰίόνί, εἰ 
[πεϊεηὶ ὁμιμοίιὸς ἐπ ἀἄοηιο τεφὶδ. ν Βδθιη 6586 Υἱθ- 
τος Τμοοοτοῖ βοπίοπίία ; ον οη δά ΝΆΡι.]10- 
ἀοπόβοῦο πϑἰἰσίγαπάπηι ἀϑϑαπριὶ δΐ Ρυθγὶ {ΓῸ5 
ὑπ οὐ ἰ)απ εἰς, ἔιπς σοπμρ)οίατη [556 ἀἸο!! ΠΠὰ 
[αἰ νι οἰηίαιη. Ἰιθιι ᾿. ΕἸ όΖογ ἴῃ Ρίγκο, οὰρ. 53: 
« ἴΞιὶ δυΐδιη ἴυδεανε Δ πἴ6], ΟἸδιϑηΐα, ΜΊΟ 8.1, οἱ 
Αζαιΐα, αὶ (Δοι} διπς ἐαμοι ἴῃ ρα! αι υ γόρί5 Βὰ- 
"»}1, πδάιο φοπογάγυμ! 108.» Δὲ Ερὶριιαμ 5. οὗ 
τλογαπὶ σαϑεἰδ6ι οἱ ἰπίδρι ἰζδιοπι ΡΓῸ ἐὐπύς!ο 118- 
Ὀϊίαμλ Γαἴσϑο Θδμίοϊθηι αχΊϑι πα, Ομ αο αν γον γᾺ 

δοχεῖν τοὺς Ἰουδαίους εἶναι σπάδοντα. « 5ὲ ἐγαῖὶ νἱν 
οαϑίι8, υἱ δυδιεὶ ϑραάοιεπι οὐπὶ 6586 εὐ δ ογοιΐ, ν 
θΟυκ νοῦθο ἴον 5 τγοίογὶ Ολγοπίοοα Αἰέχαπάγίηηι. 
112 δἱ ρβου ο- θονοινοι8, αἱ" ΠῚ }}}} αἰ τυ! ὁβεθ νῖΔ- 
(αν, πα ομυτὶς. Εριριδ! δὲ. υἱεἐς ργυριοιαγιις 
ἰμιογροίμίοῦ : ε Εἰ νἱν σαβιυβ, παι}, 14 ὧὐ νἱ ογοῖα 
φιυι ο15. δραιυ. » δοβθρίν5 δυίοην γι ν᾽ ἀυταν [πη 10 
γοϊ ααΐσδο Ὁ ὃὲ, ἰιαιΐϊ, τῶν Βαδυλωνίων βασιλεὺς 
Ναθουχοδονόσορος τοὺς εὐγενεστάτων λαθὼν τῶν 
Ἰουδαίων παῖδας, χαὶ τοὺς Σεδεχίου τοῦ βατιλέως 
αὐτῶν συγγενεῖς, οἱ καὶ ταῖς ἀκμαῖς τῶν σωμάτων χαὶ 
ταῖς εὑμορφίαις τῶν ὄψεων ἦσαν περίδλεπτοι, παιδα 
γωγοῖς χαὶ τῇ δι᾽ αὑτῶν θεραπείχ παραδίδωσι, ποιήσας 
τινὰς αὐτῶν ἐχτομίας. « (δίογα) Ναυυςιούοιο- 
5015 86] 608 πο }}155}π||5 δυδθογυηι ριογ5,. οἱ 
Θοιβοοίαν τοφὶβ συθηδι 8, ιΐ οἱ ἤογα οἰϑ εἶσ οἵ ἀθίογο 
[Ὁγηλθ {ποτ σομδρίοι!, ριΒἀψοβοθ. ἐογ 1} ΟΌΓΟ 
ἈΒΒΙρηΔΝ ἢ, 4 Χβ6Ε}8 φυϊθυϑίλιι ἐσ ὁ0. μι ΏΓυ. » 

Ὁ Βιϑηίυβ, ἢ Αδοο εἶδ, βογι. {26 αϑεἰ σαι} }6 ΓΟΡΓΆ, 
-ὰ 46 Ὀαμίδία Ἰσφαΐϊϊαγ, «υδϑὶ ΠΡ 6ΓῸ5. σόμπαθεὶ! ; δὶ 
ορείηὶ θἱ0. Βὸρ. οὐὐϊοθθ. πος ΒΒ} Ἰοοο ργὸ δᾶλ, 
μος 6ϑί, Δανιήλ, ἰιάυδηι ὃδ, Πού ε5ι, Δαδίδ. ἤυετ.υ8. 

(8) Ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου. Διάΐνα «ἀἸεῖο, 
(οιωμίωϊ. εὐ πϑ. Αἰεχϑιαγ, ἰδ]. χχχιχ, 1: ᾿Απὸ τῶν 
τέχνων σου ὧν ἐγέννησας λήψονται. Βα ο ὅιχι.», ὧν 
γεννήσεις. [0. ᾿ ᾿- 

.ι9) Προσχείμεγνος Κυρίῳ- Ἀφοριεῖ μ8. Ἐμίτὶο 
Οοινρίυϊ. εὐ Αἰαΐνα ἰ5Ὰ. ενὶ, 5: Προσχείμενο; πρὸς 
Κύριον λέγων " Δὐπεσν ἀφοριεῖ με. δι, ϑιχι.» 
κροτχείμενος πρὸς ριον ἀφοριεῖ με. 
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Ῥογιΐμεγο δοπίοπάδηΐ, ΟῚ [Γ68 ΘΙ ΠυΟ ἢ Ἶβηι08 5ρ 1} {02} }6 6886 ργοΐδίο8, πηπςαυΐβαυς βρί γα νἵτεῖς, 

οἱ δβρὶ γα ἀπιθυ!Δη5, ἴῃ δηΐπημι ἰπάπσογα ἀςθυ π86ῖ. 

8ὲ γιιοτὶς 765ι οὐίαιἷς μι πιαιιις οἷς ἱπιροπότοί. Α Περὶ τῶν προσενεχθέντων παιδίων τῷ Ἰπσοῦ 
ἵγα ἐπιθῇ τὰς χεῖρας αὑτοῖς: 

« Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, » χαὶ τὰ ἑξῆς, 
ἕως τοῦ" «ε Καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἐπορεύθη 

ἐχεῖθεν. » Τότε μὲν ἡ ἀναγεγραμμένη ἱστορία γέγονε, 
τῷ καὶ προσενέχθαι παιδία τῷ Ἰησοῦ, βουλομένων 
τῶν προσφερόντων ἐπιθεῖναι αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτοῖς, 
χαὶ προσεύξασθαι. Ἱστέον δὲ, ὅτι οὐχ ἔστιν ὅτε οὐ 

προσφέρεται παιδία τὴν ψυχὴν τῷ Ἰησοῦ (10), ἐφ᾽ οἷς 
λέγοι ἂν. ὡς παραχαταθήχην αὐτὰ ἀπὸ Θεοῦ λαβὼν, 

τό" «ε Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἃ μοι ἔδωχεν ὁ θεὸς, » 

χαὶ ἀπὸ τῶν καιδίων γε τούτων τινὰ μὲν χρημᾶτι- 
ζέτω νήπια, ἄλλα δὲ λεγέσθω θηλάζοντα, ὡς τῶν νη- 

πίων ὑποδεέστερα, χαὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐχ στόματος 
ἀμφοτέρων καταρτιζέτω αἷνον, ἵνα, σθημένοι τῆς 

Β τοιαύτης αὑτοῦ εἰς τὰ παιδία εὐεργεσίας, λέγωμεν 

τό" « Ἐχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων χατηρ- 
τίσω αἶνον.» Παιδία δὲ λεχτέον τοὺς ἐν Χριστῷ 
σαρχίνους, χαὶ νηπίους, ὁποίους Κορινθίους ἐπι- 

στάμενος ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε“ ε Κἀγὼ οὐχ 

ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς 
σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. » Τὰ τοιαῦτα 

δὴ παιδία προσηνέχθη τότε, χαὶ ἀεὶ προσάγεται τῷ 
Ἠησοῦ, Σημεῖον δὲ τῆς τῶν νηπίων προσαγωγῆς οἱ 
πολλοὶ τῆς Ἐχχλησίας ἐν Χριστῷ νήπιοι χαὶ θηλά- 
ζοντες, χρείαν ἔχοντες γάλαχτος, οὐ στερεᾶς τρο» 

φῇς, πρὸς οὗς λέγοι ἂν, ὡς ἂν τροφὸς θάλπουσα 

τὰ ἑαυτῆς τέχνα θάλπων αὐτοὺς, τό" ε Γάλα ὑμᾶς 
ἐπότισα, οὐ βρῶμα" οὕπω γὰρ ἐδύνασθε. » Εἶτ᾽ ἐπεὶ 
οἱ μνησθέντες εὐαγγελισταὶ τῶν κατὰ τὸν τόπον, ὅτι 

Ὁ μὲν, ὡς ὁ Ματθαῖϊός φῃσι, ε προσηνέχθη παιδία τῷ 
Ἠησοῦ,»ἣ, ὡς ὁ Μάρχος, « προσέφερον αὐτῷ χαὶ βρέ- 
φη (11},ν ἀνέγραψαν, ὑπὸ τίνος δὲ προσηνέχθη, 
τίνες προσέφερον, ἅμα παραλελοίπασιν, ἡμῖν χατα- 

λιπόντες ἐξετάζειν τὸ παραλελειμμένον, ἄξιον ἰδεῖν 

πότερον κατὰ συντυχίαν ὑπὸ τῶν τριῶν τὸ τοιοῦτον 
παραλέλειπται, δυναμένων ἀναγράψαι, Προσηνέχθη 

αὐτῷ ἀπὸ τῶν γονέων, ἢ ἀπὸ τῶν μητέρων, ἣ, Προ7- 

86. «Τυῃς οὐ] 1! 5απὶ οἱ ράγνα!, » οἱ γῆσυδ, π8- 
4υς δὰ ἰά : ε Εἰ ὁϊηὶ ἱπιροδυΐβ56ῖ εἶθ πηδη08., 40}}} 

ἴπάε 53.» Τυης οχροβίία ᾿νἰδιογία οοηιϊρί!, εὐηὐ ρυοτὶ 

δὰ οὐ]αιΐ δυηΐϊ, νυ οι 5 115 48] οΟὔόγαθδηὶ, υἱ 
ΤΩΛΠῸ5 ᾿ρ518 ἱπιροπογαί, οἱ ργθοοδ ῥτὸ ἰρ85 Γ[ὑπάθγεῖ. 

Αἰψι! ϑοϊδηάυπι 68ὲ πυπαυδιηποη 3680. ΡΌΘΓΟΒ 8ηΪ- 

ἀλδπι ΟἴδγΓο, ἀ6 αυΐθυ8 501] ἀδροϑβὶ(! ἰῃϑίαγ ἃ θ90 
ἐὐδά εἰβ αἰοδιἷ : ἐ Εδοα 660 οἱ ρυεγὶ 4005 ἀδεϊ 

μ}} εἰ Ποιηΐηι8, » οἱ ΘΟΓΙΠῚ ΡῈ ΘΡΌΛΙ ἢ ἰηΙΔη 65 Ἀρ- 

μι δπιαγ ποην}}}}}, 4}}} Ιδοίθηιεβ, πυἡὐ ἐπίδημ υδ 
οἰἴδπὶ ΘΟ  ]Πἰοτο8, οἱ θοπιΐηυ5 ποϑίογ ὁχ υἱγογαπι)- 

406 ογδ ἰαυάδιη ρογῇοίαι, υἱ ἐορηΐία ἃ ποῦ ΐ8. 6}115- 
τηοῦϊ ἴῃ ραθγοβ {Π||8 θοποοσηιία, ἀϊοαπιι 1" : « ἔχ 

ο.6 ᾿ηαιίυπι εἰ ἰδοιδ πὶ ραγίοοίβεῖ Δυάσηι. » 
γυ7Ὸ ρμυετὶ ἀϊσοπαϊ δυηῖ, 4υἱ ἐᾶγπδ 658 501 ἴῃ ΕἸιγῖ - 

βίο δὸ ἰπίδηιοβ οὐπδιηοάΐ Οὐυγπι ἢ !08 6856 δοΐθπβ 

Ῥαυϊυβ Δροβίοίαβ ἀΐοουαὶ 7": « Ελ ὅ5ὼ. ποὴ ροίυὶϊ 

το ὶβ Ἰ04} ᾳυδδὶ 5ρ γα} 0.8., 564. ημαδὶ σαγηα]ὶ- 

θυ8., αυδδὶ φᾶγνυ δ ἰ ΟΠ γίβίο. » Τα 168. δυΐθιῃ 

Ρυογὶ ἰυμς Οἰἶδι} δυμ!., οἱ βϑρεῦ οἴδγυηίιν ἐδδυ. 

“υἱαιϊοιβ δυΐθην ρυθγοτυπὶ διβυπιδιίυπ) αϑὲ, 
Ἐριυϊοϑία ἱπίδηιυπι ἰῃ (γίϑιο, οἱ ἰδοίθηίίαπι, 

Ἰδοιθ, ἤθη βδοίϊο εἶνο δροηϊτίυπι πιυλείτάο, φυο8 
ὥωνθινβ, ποι) 86008 86. {ΠΠ108 δυ05 πυϊγὶχ 75, δἷς 

(659 «αἰϊοφυδίυγ Γ" : ε 1,86 γο)}ΐβ ροίυπι ἀῤάϊ, πο 

6δόδιῃ ; ποπάυπι δηὶπὶ ροίογα 8. » Π)εϊπάο φυδηάο- 
αὐυϊάδην ἐγδηρε] ἰδί88, αυὶ Βονινήν, ἀ6 φυΐθυ8 ᾿ς ἀρίτυΓ, 
ται πογυηῖ, φυοά « οδίαι! Γἀ δρυΐ ραγναὶ 268, » 

ΑΝ αἷι Μαίδυβ, γν6], υἱ Μάᾶγουλ 15, ε ἰη(δηί68 οἱ 

οδιυϊεγυμῖ, » δογίρβαεγυμπι αυϊάθῃι ; 8 ἃ αυΐθυϑ οθίαιὶ 

[ποτίηϊ, νοὶ χυΐπαπν ΟὈιυ]ογίηι, 516 πιο ργίογί- 
Τυμπί, ΠΟΡ 8 ἱμνοϑι ραη ἃ τοὶ παυθηί65 408 ἃ 86 [- 

ὁγάπὶ ργθγΠθ8ἃ : Ορογὰ: ρΓΟί πὶ οδὲ ἀἰβη Γ γα 

81} 645} ἰὦ ἃ (γἴθυβ [06 Γ}1 ργαιθγη  ϑϑυπι, “αυΐθυβ 

(δ6 116 ογαὶ βογίθογε, Ουϊδιὶ δύ πὶ οἱ ἃ ραίγίνυ5, ναὶ ἃ 

τιϑίγι 118, νοὶ, οὔδγουδηι οἱ ἰπίδη 65 οἱ ρύογοϑ 'ρ80- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
πηθ8, οἵ 6᾽εροτγιηῖ 4085 γοῖο, 6ρῸ ἀ800 οἷ8 ἰπ ἀοπιο πηοὰ ἰοουπὶ οἰθοιαπι οἱ ποπιΐηδίαπι,, οἱ πη ονόπι ἢ 5 
οἱ {Π!αθυ5. » Βοπιπὶ ἐδ δ 60 βϑευηάιπ) πγϑίογίδίεπι ᾿θσι Π6 6 βοπογαγα ἰῃ ΒΑ γ!οηἶα,, 56 δἰπο 5θιηὶπὸ 
6886, αηίυ τ 8] ΒΑΡ ]ουᾶπι, δίουι Πδηΐο!, υἱ ροπεγοι5 ἀ6 δρίτγιιιι δϑηοίο, δίοαϊ οἱ 1}}6 οἱ φυὶ οὐυπὶ 60 
Γοντυπηί, νἱβίοηδϑ οἱ ργορῃοιίαβ, οἱ οϑῖογα ορογᾷ "οπᾶ. ᾿ 

6. «Τυμΐοὸ οὐἰαιΐ βυμ! οἱ ρυογὶ, αἱ πιᾶπα8 οἶδ μη ροπογοί. Ὀ᾿βοῖρι}} δυΐθπι ἱπογὸραυδηι 608. δεδι8 Δυίεῖι 
αἰχίε : Θ᾽ πίια ριθγοβ, εἰ ποῖα ρτομίθεγο, Ταϊΐαιη ὁ81 οὐΐτπ τορηυπὶ ςἰογθηι. Εἰ ἱπιροῆθι8. εἰβ πιϑηι8, 
δθΐτι ᾿πάθ. » ϑδοίδησυμη 401} 8ΠΊ ΠΟ 6δὲ αυδπάο ποι) Οἴου αη1 ρυοτὶ δθδὰ 46 ᾳυΐϊυυ5 ἀἱεὶ!, αυαϑὶ ἀεροσὶ- 
ἴυπὶ 55εἰ ρίεη8 ἃ Π60 : « Εξοὺ 660 οἱ ρυδγὶ 4008 ἐδ ΐι πε 2618. » Ῥυδγογυπι δὐυΐοιη [πϑίογυπι αιμύίδιι 
αυἱϊάθδπι 5ιπὶ ᾿πίδηιθϑ : ἃ1}} δυΐοπι ἀϊσαπίαγ Ἰδοίθι65, φυαϑὶ ἰηἰογίογαβ ἰηληιΐθα5. ΕἸ Ἰϑοπιίπυϑ μοβιογ 
δχ ογὰ υἱγογυπι4ιθ ροΓεὶρὶῖ ἰδυιάθπὶ, υἱ οαβποβοθιίοβ [ἃ Ὀοποιϊοία 6708 ἰπ ρυοτγὶβ, ἀϊοδινι : « ἔχ ὁτὲ 
Ἰη(Δηιίαπι οἱ Ἰλοιθητίυπι μογδοἰδιὶ ἰαμάσιη. » ῬυδΓοβ δυϊοιῃ ἀἰοίπηα8, 481 δάμαις. ἰι ΟΠ Ιϑὲο σαγηαὶοθ διαὶ 

“ Μλιῃ, χιχ, 15, 15. "6158. σι, 18; ΠΟῦγ. τι, 15. 7 Ρ841. γεν ὅ. 151 Οογ. κι, 1. 751 ΤΊνοβ5.., 7. 
τὸ ΕΘ οΡ. πὶ, δ. 15 Ματγο. χ, 15. ᾿ 

(10) Οὐ προσφέρεται παιδία τὴν ψυχὴν τῷ 
Ἰησοῦ. Θυλιανί5 ἰά Βαρεδιὶ οοαὰ. Η. εἰ Ε΄. αἰ μί!ο- 
πιΐπυ8 υΐῃ ἐἃ νόχ, τὴν ψυχήν, 6 {ἰπ|νὸ ἰπ δοη- 
τοχινη) ἸΓΓΘΡΒΟΓΙΙ, πὰ ]ὰ8. ἀυυ!ο. γεία5. ἰμίογργ. : 
« ϑοἰεπάαπι φυοπίαπι ποη 6δῖ φυαπάο πθη ΟἸἐγι ΠῸΓ 
Ῥυοτὶ δύπα, » ἰηἴ᾽, Τὰ τοιαῦτα δὴ παιδία προσηνέχθη 
πότε, χαὶ ἀεὶ οὐρῤλῥρι τῷ Ἰησοῦ. Ἠυετιυϑ. 

(1) Ἢ, ὡς ὁ Μάρζος, « προσέφερον αὐτῷ καὶ 

βρέφη. ν Ἄοῦθα Μᾶγοο (τ θυΐί, τι [μπὲ δι} ΧΥΗΝ, 
15, 8 ἰἀπιδϑη ἰηΐγα δοσαγᾶία ἀϊβιϊησυϊ! : Κατὰ δὲ τὸν 
Μάρχον: Ἕνα ἅψηται αὐτόν" κατὰ δὲ τὸν εἰπόντα 
βρέφη αὐτὰ εἶναι Λουχᾶν' Ἵνα αὐτῶν ἅπτηται. ἰ3- 
οὐποδϑιι πηλφίδ ἰοσυπι ογραϊ ογὶπι, χυὶ βίο [ογιδϑϑ6 
γΟΒΔΓΟΙΘΗΑ8 6ϑί : ἢ, ὡς ὁ Μάρχος" ΠΙροτέφερον αὐτῷ 
παιδία, ἣ, ὡς ὁ Λουχᾶς" Προσέφερον ᾳὐτῷ χαὶ 
Πυξτιυϑ. 
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ἔφερον αὐτῷ βρέφη ἣ παιδία αἱ μητέρες αὐτῶν" ἣ γνώ-- Α Τυπι πηδίΓ68 ; 88. ἰὰ Π6Γ0 οἱ ργυ ΟΝ οΟηΒ 10 [66 6- 
σεὼς λογισμῷ καὶ σοφίᾳ τὸ τοιοῦτον πεποιήχασιν εἰς 
παράστασιν τοῦ, ὅτι προσελθόντες ἄγγελοι τῷ Ἰησοῦ 

καὶ διαχονοῦντες αὐτῷ, αὐτοὶ νῷ θειοτέρῳ τὰς τῶν 

παιδίων ὁρῶντες διαφορὰς ἢ βρεφῶν, οἴδασι τίνας 
προσφέρειν δεῖ τῷ Ἰησοῦ, ἵνα προσενεχθέντες αὐτῷ 

χειροτονηθῶσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ πότε" οἴδασι δὲ χαὶ 
«κίνας οὐ χρὴ, ἣ ὅτι ἐπὶ τίνα χρόνον οὐ χρή. Οὐ γὰρ 

«- ἄτερ ἡγοῦμαι ἀγγελιχῇς οἰχονομίας τὰ τοσαῦτα παι- 
ἃία προσέρχεσθαι τῷ Ἰησοῦ. Τὸ δὲ βούλημα τῶν 
προσφερόντων τὰ παιδία ἐστὶ, χατὰ μὲν τὸν Ματ- 

θαῖον, « Ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς χαὶ 

προσεύξηται"» κατὰ δὲ τὸν Μάρχον, « Ἵνα ἅψηται 
αὐτῶν» κατὰ δὲ τὸν εἰπόντα βρέφη αὐτὰ εἶναε Λου- 
χᾶν, «Ἵνα αὐτῶν ἅπτηται» τῇ γὰρ προσευχῇ τοῦ 

τἷπι, ὧἱ δοοράδηϊἐβ δὰ δεδυπι, ἰρϑίψηα πιὶοἰβίγαη- 

165 δηφρίοΒ σλ]]αγο ἀδοϊαγάγεπι 75, ἀιΐπϑαι δοδιι 

Ρυοτὶ οἴεζοηὰϊ 51, υἱ Πιδη}8. οἷ8 ἱπιροιδί,, οἱ 
φυδιάο ; ἰυπὶ οἱ φυΐ οἴεγοι ! μη δἰ, εἰ 400 ἐδη)- 

Ρθτα; υἱροία ᾳυὶ ἀϊν] ποτὶ τηθηί ριιδγογυῃ, ἰμίλι-: 

εἰυπινο, αἰ δεγοιεία5 ἰπιυδδιίυνγ. Νὰ Θΐπ) ἀυϑᾳ8 

Δι ρδίογυπι πη πἰβίογίο οἱ ρυθτοῦ δ6δι Οἴδεγγί δι ]- 

ἄγον. γοϊυηι85 δυΐεπι θογυπι 4υΐ ρυεΓ08 5681: οἴοΓο- 

58", ῥυχία Μαι!θιιπι αυϊάδιη, ογαὶ 7 : ε ὕι πιὰᾶ- 
Ὧι8 οἷ ἐπιροπογοῖ, οἱ ογᾶγοί; » Ἶυχίδ Μάγουπι 

γθγῸ δ : ε ὕι ἰΔηφογοι ᾿]108;» δἱ ἰυχία μυσδιμ, 4υἱ 

ἰπίδῃι6β 608 6886 ἀἰχίί 15 : « ὕι 608 ἰΔηφοτγεῖ. » 

Νδπι ΡῈΓ ογδείοπεπι 26δυ, ἰρϑίυβαμε ἰδοίαιη, ραεγί εἰ 

ἰηΐδηίε8 οἃ ποηάμυπι δυάΐγα να!δηΐίοθ, αυφ δυάϊυμὲ 
Ἴησοῦ, καὶ τῇ ἀφῇ αὐτοῦ, τὰ παιδία χαὶ τὰ βρέφη, Β αυἱ βρίὶ γἰ(υ 4168 δαπί, αυχῆΐαπι δοοίρογα ροβϑϑυηῖ, ἃς 

οὗ δυνάμενα ἀχούειν, ἅπερ ἀχούουσιν οἱ ἤδη πνευ- 

ματιχοὶ, ἀρχεῖται εἰς βοήθειαν, καὶ ἣν χωρεξ ὠφέ- 
λειαν' ἅπτεται γὰρ αὐτῶν ἣ δύναμις Ἰησοῦ, μόνον 
χεῖρας ἐπιθέντος τὰς τῆς ἑαυτοῦ ἐπισχοπῆς αὐτοῖς, 

χαὶ οὐχέτι αὐτῶν ἄπτεταί τι τῶν χειρόνων. Τάχα δὲ 
καὶ, ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν, τὸ βούλημα τῶν προσφε- 

ρόντων αὐτῷ βρέφη καὶ παιδία τοιοῦτον ἦν, διαλαδόν- 
των, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἦν ἁψαμένου (12) Ἰησοῦ βρε- 
φῶν ἣ παιδίων, χαὶ δύναμιν διὰ τῆς ἁφῆς ἐναφίέν- 
τὸς αὑτοῖς, σύμπτωμα, ἣ δαιμόνιον, ἢ τι ἅψασθαι οὗ 

φθάσας ὁ Ἰησοῦς ἥψατο. 

Οἴμαι δ᾽ ὅτι καὶ ἐπεὶ πολλαὶ πονηραὶ δυνάμεις 

περὶ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἀρχῆθεν ἀσχολοῦνται 
ποιχίλως αὐτῇ ἐπιδουλεύουσαι" διὰ τοῦτο ὡς ἤδη ἐκ ς 
“ὧν προτέρων τὴν δύναμιν αὐτοῦ μαθόντες οἱ προσφέ- 
ροντες τῷ Σωτῆρι τὰ βρέφη, τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἵνα διὰ 
τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ τῆς περὶ παι- 
δίων καὶ τῶν βρεφῶν εὐχῆς, διὰ τῆς ἀφῇς ἀπελαύνη- 
ται μὲν τὰ χείρονα, δύναμις δὲ ἐγγινομένη διαφέ- 

δὐϊυπιοπίαπι, ου}118 ἱρ5] ἐδρδρεβ βυηΐ : ἱηνδάϊϊ θη 

608 Υἱγίυ5 7681, Ροδίαιιϑηι ἰμβρβοιίοπίβ. 80:5 πιδι}ὺ8 

196 ἀαπίαχαὶ ἱπηροβι!, πες δὰ 608 φυϊἀᾳυδπι ἃπι- 

ΡὈΠυ8 πηδίαπι Ῥαγνθηΐγα ροίεϑί, Εοτίδββθ εἰἶλΠ), 
ΡΓοΟυΣ 86 [ιαρεῖ ΒοΓρίυγθο οθηιοχίι8, Π0Ο ἐγαᾶὶ ΘΟΓΌΙΑ 

εὐηβ απ φυΐ Ἰηίαη!68 οἱ ριετοβ δθδὺ οδγουδηί ; 

ἰἰ ηἰπιΐγαπι δηΐπιο ῥγίυβ Γαἰυγυπ ᾿υάἀϊοανογδηΐ, οἱ, 

Ροβίᾳιδπι ἰμΔη.68 οἱ ρυοΓοβ ἰο(ἰ 5861 οδυ5, οἰ νἱῦ- 
τυϊτοπὶ βυλπὶ Πού οοηϊδοίυ ἰῃ 608 ἰηἰυάΐδοεῖ, ηυ}}05. 

Ῥοβδβαὶ σᾶβδυβ ἰηνδάδγδ, πε4ι6 ἀφιηοηΐιπι,, πος αἰ μὰ 

αυϊάνϊία, φιθπι ᾿ρ86 5616} ἰοἰἰᾳ 586. 

ΘΘῸ 7. θυοπίαιη δυΐθπ πείαγί: μοβδϑίδί 65 

4υδηρ!υέπιθ ἴῃ νΑΓῚ 18. Δ] Ππ|88 Ὠυμπϑη88 δίγιοπι 5 
Δ} ἰπἰ(10 ᾿μ 5118 ὁοσυρδηίυν ; ργορίογθα αὶ ϑόγνα- 

ἰοτὶ ἰηΐδηϊοβ οβδγευδηῖὶ, ροιβροοία δηῖθᾶ υἱυίυϊα 

ἰρβίυβ 38. ροιθηϊία, ἰὰ [6εἰ556 δχἰϑιϊπηο., υἱ ΡῈΓ πιᾶ- 
πυσπι ἰρϑἰι5. ᾿πηροβ᾽ ΟπΈπι, οἱ ογϑιίοποιἢ ΡΓῸ ραὸ- 

Τὰ} }5 οἱ ἰηίδηι 85 [ἀ8ᾶπ|., οοπίϑοίι5 Ορ6 πι|1]8 4} ϊ}- 

φοτοηϊαγ; οχί πη δυίοπὶ Υἱγῆι!5 ἴῃ 605 ἰπίι5α, υἱ- 

ΥΕΤᾺΒ ΙΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
εἰ ᾿π[πί65, αυλ|ε5 6556 Οογί!ἢἶ05 Αροϑίοϊιϑ βοίθηϑ ἀϊσθθαὶ : « Εἰ 650 ποη ροίυἱ νοΐ Ιοφαὶ {8581 ΒριΓ[{8]} 0058 
561} ιιδϑὶ σλΓηΔΠ 1008, 48] ράγνα 5 ἰὴ ΟΠ γίβίο. » ΤΆ]65 δυϊεπὶ ριογὶ οἱ ἰυῆς Ο}}}81} 8υηϊ, οἱ φασι αϊὲ οὔδγυηιυΡ 
δε5α. ϑίφηυπι δυίΐθπὶ οἰ ]δι!οπΐβ ρυδγογυπι, δυηὶ πλι}1] φαΐ ἴῃ Ομ γϑίο ράγνι! οοποιία!, δίψυο Ἰδοίοπίο5 
εἰ Ἰδεῖθ ορὰβ ἰιαυδηίοβ, Π0η 6508 ροτγίδεία, δοοούυπὶ δὰ {ἰἀοιη : ἀ6 φυΐθυ5 αἰοἶϊ, φυὶ ἀϊχίι! : « Θιιοπιδἀιμοάυπι 
8ἱ πυιϊγῖχ ονοδι 411105 διιοβϑεμ γί Π8. 608,»}46 γΟὐ 5 Ροίαπι ἀδἀΐ, ποη 6βοᾶπι : πομυπιὶ δ ΐτη ροί ΓΑ 18, 56 
Πας υδ4υ6 δέϊιις γροίοδ5ι18. » ΕΧΡΟΠΘη68. δυΐοπι οὐδιο δῖ σης Ἰοοιη, αυοηΐδῃ) 46 πὶ ΟὈΪαιΐ βυμὶ 
Ρυογὶ ὅοβυ, τοϊυ]δγυαηῖ, ποη Δυΐοπὶ πηδη  δϑίανογαν ἃ αυΐθυ8 ΟὈϊαιὶ 5υπὶ, που 5. υἱἀ δ !οοὶ το χυθηίοβ υἱ 
4υξγδη5 υοὰ δ" 1118 65ί ρυςιογΠ. 550π|, υἱγαπι ον ϑη 6} 5185 ΟΠΊΏ65 αὐθηΐα ρυφιογπιϊβογί!, οὐπν Ροϑοΐηΐ 
σοηβογίθογα υἱγυη ἃ μάαγθι ι.5 βῖπιὶ Ο] 1}, δὴ ἃ πηδίγι 5 : 81) ΓΑ ΙΟΠ6 ἀν Π9 6ἱ βαρί μια μοο (δοθεϊηϊ, 
υἱ οβίεπάδηϊ ἀυοπίδηι 4ι] οὔδγυπι ρυθγο58 δεϑ8 δηρο}} διιηΐ αι] δοοεάυπι δὲ τἰπἰβέγδηι οἱ : φιιοηΐδηι ἱρϑὶ 
βαρίθηίογ οορηοβουπὶ οἠεγαπιϊπι ρυδγογυῖπι ναὶ Ἰηίδηϊ ιν, ᾳυλ|65 (γὶδίο οροιίοί οὔδεγιϊ!. ΥΟΪαηΙΔ85 
δυίοιη οἴἶεγοπιϊυπ) ρυογοΣ δϑὶ, υἱ πιλυ8 οἷβ ἱπιροηδί δεδι, οἱ ὁγοῖ, Θναιὶο πίη ὅοδυ ΟΠ εβε! οἱ ἰδοίυ5 
ο͵υ5.. ρΡυθγίβ οἱ ἰπίδηιε5 ἐπὶ ηθη Ροϑϑίιηὶ δυθίτο αυδ δυΐίίαμ! 8πὶ Βρίτἰ (8165, φυῇιοῖϊ δι} δυχι πὶ 
Θγυα  οη5 ΘΟΓιΙηι. ΑΠΡΙομξ ἰι δηΐπα. 608 Υἱγίιι5 Φ6805 ΟΠ γῖϑιϊ οἴμν ΠΙΘΠ15 50: 5ΡοΟα μΟ. 8. ρυϑιιοῦῖς 
ΒΌΡΕΓ 608, Θἱ δ π) ΠιΠ}11} πη] πὶ 605 ΘΟ !. ΕΟΓβ ἐπ δυίδπι, φυϑηίυτι δὰ ἰοχίυ), δἰΐδιηῃ ΟἸδγθη ει 
εἱ Ρύδγοβ δἱ ἰμίλπίθ8. νοϊιπίδϑ ἢ) βοΐ ογαὶ οοηβίἀογδη τί πν αιιοιΐαπὶ ἱπιροϑ5}}}}8 65. υἱ ροδίᾳιδμι 
θοπιΐπυϑ (εἰἰκογί! ρυθγοϑ νοὶ ἰπίδηΐο5, οἱ μ6ῦ ἰδοίαη ἀδάογί! οἱβ ἀϊνζπαι νἱγιαίθιι, δὼν ἀϑμηομίαηι δἰ χιοά 
ἰληβέγο 608 ροδδίϊ. 

7. Ἐχ᾿ϑι1π|0 Δυίοπι υοπίαπι πιυίιβ μια] σηθε Υἱγία! 68 οἰγοᾶ δἰ πηᾶπν ΒΟΙμ 8. Δ} ἐπὶ 110 νδοβηίθβ ᾿υΊ6 Ὁ 
εἰ ἰπϑἰ( ϊαπίον, ἰά60 οἤκγουδηϊ υἱ ἰδῆρογοι 608, 4υδϑ8ὶ ͵λπὶ ἐχ μγϑοδάδηιθυ8. νἱγιυΐίαπι 6}18. χρυ, αυΐ 
οδδγουδηϊ ρυδγυδ γ6] ἰπίδυοβ. δ᾽ νιοὶ : φαοπίαπι ρ6Γ ἱπηροπίμἰοιδιι πιδηυ πὶ ο͵ι8, οἱ ρῈΓ ογδιίοθθηι 6)}08 

᾿ 1 Μλι}. τν, 11. ΤἹ Μά. σιχ, 15. Τ᾽ Μλτο. χ, 15. "Πμὰο. χναι, 1. 

(48) Ὅει οὐχ οἷόν τε ἦν ἁψαμένον, εἰς. Νεπηρα Ὁ τοπγπηνβ ἰη ορίφίοἶα δὰ Οἰοβίρῃοπεπὶ, ορίί6 βϑόυπ- 
11 ἐδὲ ἀπάθεια εἰ ἀναμαρτησία 4 ΤΟΡΟΓΔΙΟ5 0- ἀο, 'ἱ 81}}8 Ἰ0οἶ8, φαΐ 'π Οτγί φοπίαπὶδ ποϑιγὶβ ἐσοι-. 
πηΐη68 ρδγίοοιοϑ πα} |18 ραοοδίογαπι ᾿ΠΠΘ ΘΟ υγὶ8 ρος. τἰυπϊυτ, Ηυετιῦο. 
ΟΝ μοϑβ886 Οτΐβθηρα οοηβοθαί, Εοο ἱροὶ ο}}}}οἷ! ΠΝ 
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Ρυιδ οὐμίαεία5. δἀνεογθανίογαη γρο οπθϊ τόρογ Α ρουσα, καὶ πρὸς τὰ ἑξῆς διαρχῇ, ὡς χωλυτικῇ τυγχά- 

ΡΟΙ]δ 8, δὲ γοϊΐᾳυα βυϊθοονεί, Εἰ δογνδίον αᾳυΐϊίοι 

ἡ} Οὐ 5Ππ|0.}} ΠῚ δἰ ρ! οοπι ὧς ᾿ ΠΠ Γο τὸ 6558 

δοίθι 8, 86εἰ {8 58] 01 γὸπὶ 4105 πδηΐθ8 ἃ 56 ᾿π]ρ0- 

5.118 ἰεἰἰαρταῖ, ἀἰβ801ρ0}}8. 50}8. ΡῸΓ ἱμογοραιοηοπὶ 

ΡΡΟ ΙΝ  θθι εἰ θὰ5., ΔΙΘΠΝΪ5. 5.0} ρυθγὶ ΟἸογγθηίαγ, 

οἷν 55 : « δίηἶὁ ράγνυ!οβ, οἱ ΠΟ] 6 605 ΡιῸΪθΟΓα δ 

"16 Ὑθιθ. » Θά 5ἱ γϑιϊοιὶ οοπβοηίίαμ φὰς {Γἃ- 

ἀἰϊπιυβ., αὐτὴν ἃ 4015 οὐὐαι Πδγί δ, νοὶ 4ι} 605 

οἰμυ]ονῖνι, ψυαιϑίίμη, δἰ δαί μιἶο08 δἰᾳαὸσ δόδι ἀἶδοῖ- 
Ρυ]ο8 ροιεδία [65 58 ΠΟΙἃ5 6556 ( γίβιὶ οι" ΠλΠ| 6 - 

Ρυ55θηῖ68. Ὡ0 8. ἰῇ δηΐη0 ([ηρϑηι15, ἤδυ πὶ 

5816. 40 ᾿ΐ58. Δ! ἀσπιι 5 : δι} 688 χυΐρρα ἀϊδβείριηο - 

τ δοδα ἀπο 6. ποηξοη ρογιίπογ ΘΟπβθι δι θυπὶ 

ο51, 1 ΠΟΙ ἰΙΟΠΪΠΡ5 50} 1η}., δεὰ οἱ δι αυΐθιι8 

γἱξαιϑ 651, βοῖρϑὶ δι υὐϊδηάοβ ἰγδύδηϊ, οἱ φυΐδιυ β (ἰ- Β 

ἄομν ἰρϑίτιβ νοῦς διμρίοοι! , 6Χ « ὁππὶ πο ΐπ6 

αυοὰ πονεἰπδίαῦ, πο 80.) ἰὼ ΠΟ. βϑόυϊο, 86 

φεἶδηι ἰῃ Γυἱυγὸ δ᾿...» 5] 4υἷβ νθγο ἰὰ οοδείιηι οχὶ- 
δεἰπμεῖ,, σα ΟΠ βἰ115 8015. {18} ψ ΕἸ} ἀἰδείρυ!ο- 

ΓΜΠῚ ΜΟΙ, 605 ἐποτοραηιίαπι 4υὶ ἰἴλη 65 86 ρᾶΓ- 

νυ !ο5 ἤδϑυ οἰ Γι δεῖ; οχ ᾿15 φυΐ βαγηιοης [ἰἀοΐ 4108 

οομπϑηία» μθιογο, φυϊουηηυθ δἰ πη ρ οἰογοδ δυμΐ, οἱ 

δὰ ἀοοθιίος. υδ486 ρυθ᾽Ὸ5 86 ἀδὨν θη 05 ΒΘ ΠΊΟΙδ 

ἰδ }5 βδυ 51 }}}}} ρΟ]]οηι, οἱ ροίμηι 15 ργῶθθιη χυΐϑυδ 
ἰδεῖ Ορυβ Θὲ, 1Ϊ βίην. αυΐ ἱμίπι|68 δὶ ρθδγοβ ζθδιι 

υδοναπὶ; ἤδὰ ἀυΐ οἰοφιθηιίογαβ βὰπὶ αυδη [ἐγὶ 

ἰδίογαηι οδρίι8., ἰδηῖδι) ΠΟη ᾿ιᾶῦδηὶ δὰ ρογϑαδιίοει- 

ἄυπι [Δου!δίοι ἂς ἰΠ6 4 ἀΐοοῖθ ροίδϑς δ᾽ : 

ς αγᾳοῖβ 86 [δύ θαγὶβ,, βδρίδιεθυβ δὲ ἰηδὶρίθηιὶ- 

θὰ5 ἀδλίϊοῦ. ϑυπ). » Αἱ 4υὶΐ τραΐογ ἰδοιηθέᾶ 
δ0 μγ 08. 6556. ΟΧἰ δι λη}., αυδη ἀθοίοτεβ {ΠῚ 

ΘΘῚ ἰιανιοβ εθὰ οἱ ριογοβ Οἰΐδγθπίοβ, δἱ ἰἀοῖγοο 

δίύδυ. ἀἰδοίρι!! ἀρρθι!δηίυν, δι δαυδπ) δογαη) 408 ἀἀ 

νι [Ἀπ|65 δἰ ρι5᾽Ὸ5 ραγιποηςξ ΘΟη5.}1 δἰμ!, Ποπιίηρς 
βαρ! οἴογεην ἀοοιγίπᾶπι ἰγϑάβηίοβ., δὲ ριογοβ Οἴα- 
ΓΟΏΙ65 ἱμέγερλη!. [ἃ δηϊηνογο ρεγβρίοιια ἰπι6 68, 
5] διὶ "δὲς ἀπΐμ: πὶ Δάνθιον 8 85: ς ὙἹΔει6 οηἷπὶ γο- 

ΘἈΛΟΠΟπ) ναϑίγαπ), ἔνϑιῖγαϑ, αὐΐα ἤοι ἢ }}1 δαρίθη- 
(65 δοουῃάθιῃ οϑγθ., ΠΟῚ πι}}} μυϊθηία8, ποθὴ 

νουσα ἐπαφῖῆς τῶν ἐναντίων. Καὶ ὁ Σωτὴρ οὖν, οὖχ 
ἁπλῶ; τι χαὶ ἀχέραιον (15) ἐπιστάμενος τὸ τοιοῦτον, 

ἀλλὰ σωτήριον τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροθετου μένοις ὧν 
ἥπτετο, φησὶ τοῖς ἐπιτιμῶσι μαθηταῖς, χαὶ διὰ τοῦ 

ἐπιτιμᾷν χωλύουσιν προσφέρεσθαι τὰ πα:δί2, τὸ 

« λφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς 

μέ.ν Εἰ μὲν οὖν ἔχει λάγον τὰ ἀποδεδομένα περὶ τοῦ, 
ὑπὸ τίνων προσηνέχθη, ἢ τίνες προσέφερον, ἀχολοῦ- 

θως ἂν ἐχείνοις μαθηταί τινες ἐξαίρετοι νοοῖντο ([4) 
τοῦ Ἰησοῦ δυνάμεις ἅγιαι μεμαθητευμέναι τῷ Υἱῷ 

τοῦ Θεοῦ’ φθάνειν γὰρ χαὶ ἐπὶ τοιαύτας τὸ τῶν μα- 

θητῶν Ἰησοῦ ὄνομα εὔλογον, ἵνα μὴ μόνον οἱ ἄνθρω- 

ποι αὐτῷ μαθητεύωνται, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἄγγελοι οἷς 

ὥφθη, χαὶ εἴ τις αὐτῷ πιστεύειν βούλεται, ἀπὸ «παν 

τὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι 

τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ μέλλοντι.» ΕΓ μέντοι τὸ 

τοιοῦτόν τις βίαιον νομίξοι, θέλων μὴ ἐπ’ ἄλλων τάσ- 
σεσθαι ἣ ἀνθρώπων τὸ τῶν μαθητῶν ὄνομα, ἐπιτι- 
μώντων τοῖς προσφέρουσι τῷ Ἰησοῦ τὰ βρέφη χαὶ 

τὰ παιδία, εἶεν ἂν οἱ τῶν διδάσκειν τὸν λόγον ἐπ:- 
χειρούντων ἀπλούστεροι, χαὶ μέχρι παεδέιον, λόγον 

ἔχοντες γάλαχτι ἑοιχότα, ποτίζοντες τοὺς γάλαχτος 

χρήζοντας, προσφέροντες τῷ Ἰησοῦ βρέφη χαὶ παι- 

δία" οὐ γὰρ δύνανται λογιχώτεροι τῆς τούτων χατα- 

στάσεως πείθειν, ὡς ὁ δυνάμενος λέγειν: ε Ἕλλτοί 
τε χαὶ βαρθάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης 

εἰμί... Τούτων δὲ προσφερόντων τῷ Ἰησοῦ βρέφη 

καὶ παιδία λογικώτεροι νομίζοντες εἶναι τῶν διδς- 

σχόντων, χαὶ διὰ τοῦτο μαθηταὶ χρηματίζοντες Ἶτ- 
σοῦ, 'πρὶν μάθωσι τὰ περὶ τῶν βρεφῶν χαὶ τῶν παι- 
δίων, ἐπιτιμῶσι τοῖς ἁπλούστερον. διδάσχουσι χαὶ 

καιδία προσφέρουσι. Σαφῶς δὲ τὸ τοιοῦτον νοήσεις, 

ἐπιστήσας τῷ' «Βλέπετε γὰρ τὴν χλῆσιν ὑμῶν, ἡ 
ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ χατὰ σάρχα, οὐ πολλοὶ 

δυνατοὶ, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς" ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ χό- 
σμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα (15), ἵνα τὰ 

ὄντᾳ χαταργήσῃ.» Βλεπέτω τις οὖν τινα τῶν ἐπαγ- 
γελλομένων κατήχησιν ἐχχλησιαστιχὴν καὶ διδασχα- 

λίᾳν, προσφέμοντα τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου, χαὶ τὰ 

ΥΕΤυϑ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Ῥ'Ὸ ρυοτὶϑ οἱ τη] 08. [ἀοίδιη, οἱ μοῦ Ιδοϊα τη οὗ5 γορε! απίυγ πηϑῖα. Υἱ᾽γίας οηἶαι (ΔοἴΔ ἴῃ οἷβ "οἢ 5οἰθ 
41 ριϑβθηβ. 5 ΠΟΘ 8. 6δὲ ουϑιοι ἐγ, νϑγαι ἰδ) ἴμ ροβίονιμ. φυλδὶ ργοὶ ἡ δ ογία ἐομϑεια!α ἰδοίυπι 
ΟὐὨ ΓΑΓΙ. ἢ} ΤΟΡΘΠ δὶ 4}} οἰβ. Εἰ ϑαϊναιου ἐγβὸ πὸ) αυδ5ὶ δι ρου αι αἰΐᾳυ ὰ δεῖθ8 ἢος 6556, βοα ςλἰυἱλγὲ 
οαμηΐ θὰ. ααΐ ᾿μνροβίἰθιοπὶ πιϑηυαμ 6}18 δοραρογίηι!, ἀἰοῖς διὰ ἀϊδαίρα!ο5 8ιιο5 ργομ δι 68. ρυογοϑ νεὶ ἰῃ- 
[ἀν|68. οὔδονεὶ : ε 5 8}16 ρθργοΘ νοηΐγα δὶ τη, δἱ πο Π ργομίθαγα 608.» ϑίφυίθοπι παυδοὶ γαξίοπϑιι αι 
δ ργὰ αἰχίπιι5 ἀὰ οΟἰξογθηι 5, 4υΐ ἐγαπὶ οἱ οἰἴοναναπι : ΘΟΠΒΟ ιΘΏΓΟΓ οαπὰ οἷ8. ἀϊδείρι!! ὅθε ορτερίξ 
ἱμ1}! σοπίαν νἰγίυϊθβ, οἱ ἀοοία ἃ ΕἸ ΠΟ εἰ ; ροίοδί δαί οἱ δὰ {{|88. ποπιδ ἀϊβοϊρυϊογαμι ὅθϑιι ρογνθηΐγο, 
ΜΓ ΠΟΙ 5010} Βοιαΐπε5. ἀϊβείρι}} 6[05 δ᾽, δεὰ οἰΐῶπη ἀηροὶ!. δὲ φυὶὶβ δυίδηιν ἰοῦ φιοά εἰϊείπηυ ρυϊατεηϊ 
Υἱυϊδμίαπ), εἰ νοοῖ! ἀϊδορα! ον ποιδν ἤθη 8115. πἰδὶ ἰδηλιπ ᾿οπνΐἶθ8 ἀρρίϊοαγα, αἀϊδείρυ 8 εὐυδ 
41 ργο θη! Οογοὶ ραθγοβ δόδὰ οἱ ἐμ ἴδηι6 8. : βίο ἐπι βοη ᾳ8. δὲ Πΐς ἰθύπ5, αὐ δύγα 40] ρῥγοιθηίυῦ 
νΟΓΙΙ ἀσοίτίμδηι.,, δἰ πιρ!!οἰογαβ αυΐάθπι, οἱ φυδδὶ ραθυ θπὶ δεγπιοπθπι, Παυδηΐθ8, δἱ βιμαϊΐοπι ἰλοιΐὶ 4ιῸ 
μαϑναμία, δύμιαο πον 1} ααΐθι8 Δ. ορὰ5 681 δἰ ἤθη βοί[ἀὰ θ508, ἱμ!6}ΠΠρᾶπίαν 6586 ἀθοίονο5 φυὶ οἴδεγιιιι 

"5 Μδ4{||). χιχ, 14. 5' Ερ]ιαβ. 1, 21. 8 Ἀομα. 1, 14. 831 οτγ. ι΄, 90, 21, 328. 

(15) Οὐχ ἀἁπιιῶς τι καὶ ἀκέραιον". 1,Ἔφδηάιιπι 
(οὐ5586 οὐχ ἁπλοῦν τι. ; 

(14) Νοοῖντο. ᾿ομ. Απριίοδη., νοεῖν τό. 
(15) Ἐξελέξατο ὁ Θεὸς καὶ τὰ μὴ ὄντα. [τἃ 

Τογίαββθ Ἰθᾳθηάυ πη) δϑι. που ὁ παρδίαγ 1 ὑοΥ. 1, 
Ὡ, 41 : ̓Αλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὁ 
Θεὸς, ἵνα τοὺς σηυφοὺς καταισχύνῃ" χαὶ τὰ ἀσθενῆ 
τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα χαταισχύνῃ τὰ 

ἰσχυρά; χαὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ χόσμου, χαὶ τὰ ἐξουθενῆ- 
μένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, χαὶ τὰ μὴ ὄντα" οὐπὶ ργαδοῖ- 
ἀππ θη ΠΡΝΘΝῊ ἰσοαπὶ ἰὰ Βυοχίο. ΒΘ θΔΙῸΓ ὁ 
Προσφέροντα τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου, καὶ τὰ ἐξουδενω» 
μένα, χαὶ τὰ ἀγενῆ, οἱ 56 ᾿ΆΡΕΔ1 νοῖι5. ἐμίαΓΡΓΕΘ : 
« ΕἸοσὶι θου5, εἰ φυ ἰμῆγιμα, οἱ χυξ ἱρποϑὶ!, εἰ 
αι βοὴ 8ιηΐ, ὧἱ ὁὰ 4υα Βυπὶ ἀοβίγυογεί, » ΠΌΕΤ. 



4212 ΟΟΜΜΕΝΊΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΥ ΧΥ. 127, 

ἐξουδενωμένα, χαὶ τὰ ἀγενῇ, καὶ διὰ τοῦτο λεχθη- Α πιι!εὶ πον! : 86 αι βία! δαὶ πιυπαΐ οἰερὶι 
σόμενα ἂν χαὶ παιδία, καὶ βλέπων ἐπιτιμάτω, ὡς 
ἀχρίτως ποιοῦντι, τῷ προσφέροντι τηλιχούτῳ Σω- 

τήρι καὶ διδασχάλῳ βρέφη χαὶ παιδία" καὶ πρόσχες 

εἰ μὴ ἁρμόζει ἀναφέρειν τὰ νῦν ἐξεταζόμενα ἐπὶ τὰ 
τοιαῦτα, τῶν μὲν προσφερόντων παιδία, ἵνα τὰς χεῖ- 

ρας αὐτοῖς ἐπιθῇ Ἰησοῦς, χαὶ προσεύξηται, τῶν δὲ 
μαθητῶν ἐπιτιμώντων αὐτοῖς" εἴποι δ᾽ ἂν πρὸς τοὺς 

ἐπιτιμῶντας ἐπὶ παιδίοις προσαγομένοις τῷ Ἰησοῦ 

διδάσκαλος, χαὶ Σωτὴρ, χαὶ Κύριος: «ε Ἄφετε τὰ 

παιδία, καὶ μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς μέ.» Εἶτα 
προτρέπων (1) τοὺς μαθητὰς ὄντας ἄνδρας συγχα- 

ταθαίνειν τῇ ὠφελείᾳ τῶν παιδίων, ὅπως γένωνται 
τοῖς παιδίοις παιδία, ἵνα τὰ παιδία χερδήσωσι, λε- 

Ὑέτω ὁ Σωτὴρ τό: ε Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν"» χαὶ γὰρ αὐτὸς « ἐν μορφῇ Β 
Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγησάμενος (11) τὸ 
εἶναι ἴσα Θεῷ,» γέγονε παιδίον, ὥστε λελέχθαι τοῖς 

ΜΙάγοις ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου περὶ αὐτοῦ" ε Πορευθέντες 

ἀκριδῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου,» χαὶ ὑπὸ τοῦ 

Ματθαίου" ὅτι, « Ὃ ἀστὴρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, 
προῆγεν αὑτοὺς, ἕως οὗ ἐλθὼν ἐστάθη οὗ ἦν τὸ παι- 
δίον"» χαὶ μετ᾽ ὀλίγα, « Ἐλθόντες,» φησὶν, « εἰς τὴν 

οἰκίαν, εἶδον τὸ παιδίον (18) μετὰ Μαρίας τῆς μη- 
τρὸς αὐτοῦ.» Καὶ ὁ φανεὶς δὲ τῷ. Ἰωσὴφ ἄγγελος 

παιδίον ἐχάλεσε τὸν τηλιχοῦτον ἡμῶν Σωτῆρα εἰ- 
πών" ε« Ἐγερθεὶς παράλαδε τὸ παιδίον χαὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ, χαὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. ν» Πάλιν τε 

αὖ τελευτήσαντος τοῦ Ἡρώδου ἄγγελος Κυρίου χατ᾽ 
ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων’ ε« Ἐγερ- 

θεὶς παράλαθε τὸ παιδίον χαὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (9).» ν 

Καὶ ὁ Ἰησοῦς οὖν οὐ μόνον κατὰ τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ 

χαὶ χατὰ τὴν ἀναγωγὴν, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν ὡς 
παιδίον, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν ὡς τό « Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

ὅτι πρᾶός εἶμι, χαὶ ταπεινὸς τῇ χαρδίᾳ,ν οὕτως χαὶ 
“ὁ: Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ γενομένου ὡς παιδίον, πῶς 

λέγω τό" «ε Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν,» τοιούτων ὁποῖά ἐστι τὰ παιδία, περὶ ὧν 

, ἰανῖι, ἀΐοθηϑ δ᾽ : 

θομ8, οἱ 68 ΄ιιξ ποη βυπΐ, υἱ 6ὁἃ ας 5021, ἀδϑίγιο- 

γαῖ. ν Βογυπὶ ἰμίϊαγ 40} ΘοοΙ δίδει οα ργασορία οἱ 
ἀοοινίπδιη ἰγϑύεγα 56 ργοι οηίυγ, φυδπιρίδηι 88ρὶ- 
εἶδι αἰϊᾳυΐβ, βίυ! πὰ πιυηάΐ, οἱ οοπίοηρία, οἱ ἰφηονὶ- 

᾿ἷα, οἱ ραθγογαπι ργορίογεα ποηηΐης αἰοίοπα οὔο- 

ΓΘΙΐΘΠῚ ; οἱ ΔΘρ[οἾ 65 ᾿ΠΟΡΟΡΟΙ 61}}}, αυδδὶ (ΘΠ ΓΘ 

ἀϑεηίθπι, οἴπὶ ἰΔη10 505ρ᾽(8.0Ὁἱ οἱ τηΔεϑίγο ἰηίαι 68 

οἱ ρυθΓο8 οἴδπετί : 25 νἱ 6 ἅπποι 415 ἰγδοίδι 8 γον 

ἴδγγα μὰ Γ δ: δὰ γε δ᾽ υδιηοῦΐ, δόγυπι αυϊάειη ααυὶ 

Ρυδγοβ οὔδθγιη, αἱ πηδη 8 ἰρ515 ἱπηρομαὶ δό85, οἱ 

οτεῖ; ἀϊδεϊρυϊογιπιὶ γ γὸ αυΐ ἴμθο5. ἱμογορϑηὶ : πιἃ - 

ίδίεγ δυΐθιῃ οἱ δεγναίογ, οἱ θοιηΐπαϑ [8 ἀἶσαι, αὶ 

ῬΓΟΡΙδΡ ΡιιογῸ5 Ζοϑὺ οΟὐϊαῖος Οὐ͵ιγφαιοποιῃ 846}}}- 

"θὲ δ᾽; ες Βη) 6 ραγνο]οβ, οἱ μΟ 6 605 ρτΟἰ ΠΝ Ὁ 

αι] πιὸ νϑηΐγα; » ἀοίηἀθ νογοὸ ἀΐβεῖρυ!ο8. Δ] ογίλ 8 
δὰ οὐδβααφυσηάμπι ρασγογαπι σοΟπιπυἀἷ5. υἱ, φυδιην 8 

ΥἱγΓὶ αβϑοηΐ, δ( ρυσγοβ ἰπογ[Δοϊθ 05, ρα ογ8. ριον 

ἤδγομὶ ὅδ, ἀΐσαι ϑογναιὸν δ᾽ : ε« Ταὶ πὶ δὲ δαί γθ- 

δύση οοἰόγυηι ; » Π8η} δἱ ἴρ86 « οὕ ἴῃ [ογαιὰ θεὶ 
(8561, ΠΟΙᾺ ΓΔΡΙΠαΠὶῚ ΔΓΒΙΓαίι18 6556 86 : απ ἐμ 

θὲο 5΄, » [Δοἴυ)5 65: ριιαγ, διίθὴ υἱ ἀ6 ᾿Π|0 τϑαρ]5 4} 

ΠΕγοάς ἀϊοίυπι 5[1 55 : « {{6, οἱ ἐπιιογιόραια αἰ 6 π- 

(εγ ἀδ ρυθγο, » εἴ ἃ αι : « 516} ΄υδηι νἱάθ- ̓  

γϑηῖ ἰη Ογίθηϊο, ἀπιοοοαθαῖ οὐ5, 5406 ἀπ πὶ γὙϑηΐθι8 

ϑίδγοϊ ΒΌΡΓΔ 0] γὰϊ ρυῸΓ ; » οἱ ρᾷυ]ο ροβὶ : « [ἡ- 

ἰταηί68, ἱπαυΐ!, ἀοπιαπι, νἱάσγαμ! ρυδγυιη οὐ Μὰ- 

τα πιδῖίγὸ 66, 6}1ι5. » Οιΐηῃ οἱ ἀηφοῖαβ. ἃ δοβορίιο 

Υἶδυϑ, ἰϑπίαν 1: ΒΓ δογνδίου θη ρυοῦ σα) ἅρρο}- 

« ὅϑυγρα, οἱ δοεῖρα τηδίγοηι οἱ ριὸ- 

Γυπὶ ο}8, οἱ (ὑφ 'ἰθ Εςγρίυη. » Ἀπγδαπι νοῦ 
πιοτίυο. εγοάο ἀπροίι5 Ὠοιμίηΐ ἴῃ ΕκΥρίο ἰϊεγαπὶ 

ἴῃ ΒΟΙΠἢἾβ. 056 ρ}}0 Δρρᾶγοϊ ἀΐϊοθηϑ : ε« ϑυγρα, 6ἱ δο- 

εἶρα ρυδγαπὶ οἱ πιδίγθη) 608. » ΕΓ ριοίεεϊο δόδυ 8 

θοπ ᾿υχία [ἰιδιοτγίδιη ἀσιαχαὶ, 50] οἱ δον τι πὶ 

δα φοΖί Ὁ} ΘΘΠ5.1:), 56  ρϑι ἰιδυιὶ 566 0}5 ἃς ρηθΥ 1 

αὐ͵εοῖ!, δάδο ὧἱ ψιδιηδιπιηοίιπι ἀϊχίι ν᾽: « δεῖ 
ἃ π|6 4ιἴὰ τ 1}5 πὶ οἱ 0 1}}}15 σον, ν (8. οἱ Πυἀ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΠΕΤΑΤΙΟ. 
ϑαϊνδίουτὶ ρύθγοβ αἱ ἰηίδηιθ8. Νξο ϑηΐπὶ ροβϑυπηὶ Ππηδρ]8 Βρθϑοίδιϊοῦὶ βουποπὲ 605 πυϊγῖγα, αύδηι ροβίιαι 
βίδι 5. δ ριδι} 861|18118 ΘΟΓΌη, 40] ἀΐοεγο ρουϑϑυμῖ βίουι ἢΠΠ6 φυὶ αἰχὶν : ε Ογϑοὶθ δὸ θΑΓθΔν 15. Βα ρίἴ9}8 
εἰ Ἰηδὶ μοι ι5 ἀθυΐιοΥ δυπι. » ΗΪβ ἐγρὸ οὔδγθηι 8 ϑαϊνδιογὶ 1}}} 5π|ο0}} ρυογορ οἱ ἰμ θη 85, ἰὰ δβὲ 
μονίτϊο5. πιά οἱ οἱ τιΐηυ5. ὀγι 105 δια, 4] νἰάδμιΓ 6586. ραγίεσιίογοβ ἀοαοίοτγί!νι5. 11||8. δἰ πρὶ  οἰου 5: οἱ 
ἴάδο εὐτηὶ ἀἰβοῖρι}} δ65ι, ρεϊυϑαυδαν ἀϊδοιπὶ ΓΑ] ΟΠ ΘΙ 15{Ππ|π ἀθ ρὰογ5. οἱ ἰπίϑη 5. 14} 105, τοργοθπάπηι 
605 4} 5|π|ρ || ΟτΓ ἀοοοηῖ, εἰ ΡΘΓ 5᾽πιρ!166πὶ ἀυεἰγπδπὶ ραδγοϑ οἱ ἰπίληιοθϑ οἴογαι! ΟΠ γίδιο. Μαμ [ὑδῖ6 88- 
θη} ᾿πι6Π]Πκογὸ ρμυϊενῖθ ἰος, 5 σοῃϑί δγανεγὶβ {πο δἰ1 Αροβίο!αϑ : ε γίάοια νοσϑι μοι} νοϑιΓϑ, {Π1Γ6Β, 
αὐυΐα ποη πλ0}}} βαρίοηο5 βθοιιηάαιη ΑΓ ὁπ, ΠῸΠ πα [ΓΟγί68, ποὴ τη πουίϊο5, δοὸὰ αυϊὸ. βία δυηὶ 
πασμὰϊ οἴαριι οι5, δι αι ἰπῆγηλα, οἵ 4118 ΠΟΙ δυηϊ, αἱ 68 φυὰ βυπὶ ἀδβίγιονυι, 9 5] υἱάθαι ἐγρο 48 
οὐγυπηὶ 4π|ἴ ἀοοίγίπδη δοοἰοβἰ ἀϑίίσϑι ργοΠιδηίυν, οἰδεγοηίθαι δι !αοπι χφυοϑιίδην 8ίυ! 105. αν α{}, οἱ ἔφη }}}68 
εἰ ἱμῆγινοϑ, 4} ργΟΡΙ6Γ 9. ἀρρε 411 δυηὶ μαθτὶ οἱ Ἰμ Δι 68. : ν οι 5. ἤθ ΡΓΟΝ οαι πα 5ὶ δἰπο }αϑοίυ [ἃ- 
εἰαπίοπι θιι 41 οἴδογι (4165 Βα νι οΥ] δίᾳαθ πιαρίϑιγο ρυπγο5. οἱ ἱπία 65. ΕΓ νἱ 8 δἱ θο σου νθηὶ! ΓΟΙΘΓΓΘ 
4085 ἰγλοιϑπηι5, δ ἀϊδοίρι!αβ : φαοϑύδπ), αυΐάδιη Οἰδγοι 68. ρυθγοβ, αἱ τ λπ 15 οἶδ ἐμ ρομδιὶ δοδυϑ οἱ ΟΓοῖ, 
4105 δυΐον ργο ΘΠ 165 605, υἱ ἀἰσαί δὶ 6058 (πιΐ ργυ απ οἴἴογοιιθ 5 ρόγος ΟΠ ἴ5ῖ0, πὰ ρίδίοι οἱ ϑ ναί ῦ 
εἰ δομπιίμι5 : « 5΄η116 ριατοβ, δὲ οἱ 6 ργο ΕΓ 605 νθηΐγ δ μ16. ν Ροβὲ ἰνοὺ ουδογίδι8 εἰδείρυ!οπ, [λπὶ 
νἶτοβ οομῃδίίίυϊ05, οὐπἀ δϑουπάδγα υ{ΠΠΠ|81}}015 ρυδτόγυπι, υἱὐ δηΐ ρεΥ 15 φυλϑὶ ρυογῖ, αἱ ρθη. {ποΓοπίαν, 
εἰεῖι δεδυ5: ε Τα] πὶ ὁδὶ οηΐπν τεριατ σΟΘΙοΙυπ). » ΝΠ « οἴ οἱ ἰμ56 ἰη [ογ108 εἰ ὁπ5βοϊ, πθ1} ΓΑΡΙ ΔΩ 
ἁτγθγαῖι5 65. ὁ558ὺ 86 ὡηυδίον 1260, » 56} [ἀεἴ5 ἐβὲ ριθι, αἱ ἀΐοα!ϊ 46 ἐο Μαιθὰ5, φιομ δι « 5(60}ἃ 4ἀδμ 

8. ΜΔ). χιχ, 14. 551 (ογ. ιχ, 22. δ Μλίιἢ. χιχ, 14. 57 ΡΒΠΠρρ. ,. 55 ΜαιΠ. ιν, 8, 9.10. 59 Μδιι}ν. 
", 15. "5 Μαιν. χι, 29. 

(16) Προτρέπων. 51. ι5]νεῖ δαἰεῖο Παρι, ᾿ἴσει ἴῃ 
εοὐὰ. δρίο εἰ Απρ!οαηο ἰεφαίυν προτρέπον. 

117) ἀοάδχ Πυρίι5, ἡγησάμενος. 
ἴδ ΕἾδον τὸ παιδίον. ΜᾺ Διί οὐ ὁχθμ- 

Ῥίατια Μαμν. αν, 11; ἐϊὰ [ἀμ γι α5,, οἱ εἰν με 8 

ϑγρυθ, οἱ Αγδῦβ, οἱ Ρεγϑῷ, οἱ Εἰ πίομϑ : δἱ νυ] δο 
οὐναν, εὗρον, υοῦ φοψιίμιν Υα]χαια, {{Πυετιῦϑ. 

(19) οὐὸχ Απρ!ιεαμι5, παράλαθε τῆν μητέρα καὶ 
τὸ παιδίον αὐτοῦ, 



127] . ΟΒΙΟΕΝΙΘ 131) 

Ρυιὸ εομίδεοία5. δἀνεογθαυίουυνη γορο!]οη τουόγο Α ρουσα, καὶ πρὸς τὰ ἑξῆς διαρχῇ, ὡς χωλυτιχὴ τυγχά- 

ΡΟΙΙδη5, δὰ γοϊΐφυδ βυϊδοονοι, Εἰ ϑογυδίοῦ. αυϊίοηι 

161} Οὐτ 5) 0.}} ΟΠ δἰ πη ἴσοι 46 ΠΟ Γοἢ θ 6558 

δ 68, 86ιἰ {3 58} ΓΟ (Π105 πιδη 0.8 ἃ 56 ἰΠ]ρ0-- 

5.118 ἰεἰἰσργαῖί, ἀἰβϑοῖρυ}}5. συ 8 μ0Γ ἱμογοραίοποπι 

ῬΓΟ  θθυ 908. Διιοπηίη8. δ᾽} ρυθγὶ οἰϊογγοπίωγ, 
αἷι 88 : ς δι ἶὸ ραύνυ]ο5, οἱ ΠΟ] 6 608 ρΓΟΪ ο γα δὰ 

16 νϑιΐγ. ν Θυυά 5ὲ γδιϊοιιΐ σοηβοιευν! 46 {τἃ- 

ἀϊυϊηνυδ, ἐαὴν ἃ ααΐθυ5. οὐὐαι! [πογίμϊ., γὙ6] αι 605 
οἰνιυ!ονῖνι, αὐἰαρϑί τα, δὶ δαί 108 αἰϊᾳαὸδ δόδι ἀἰδοὶ- 

Ρυ]Ὸ08 Ροιο δι 4 08 δ ΠΟ[85 6556 ΟΠ Γϑιὶ ἀοοιν ]ΠὯπ| ὁ - 

Ρυβδθηίθ8. ἢ 8. ἴῃ Δηΐη0 {Πησ8η}ι5, δ πνεπὶ 

586. 820 15. δυ!αἀοπηι 8 : 3:1 688 αυΐρρα ἀϊδοίριηο - 

Γι} δύϑὰ 4υοα} 6. ΠοΟΙΣοὴ ρογπογὰ οΟΠδοι δ θυ Πὶ 

ἐ51, αΓ ΠΟΙ [ΟΠ ἢΡ5 80} ππη|., δεὰ οἱ δ: 80}} 4αυΐθιι8 
Υἶξιβ δϑΐ, βοίρϑὶ οἱ υὐϊδάοβ ἰνδύδηΐ, οἱ φυΐϊδιι δ (|- Β 

ἀομν ἰρϑίι. νοϊααγῖι δηρίθοιΐ , 6Χ « Οηληὶ ποηΐῃ8 

΄υοά πονιϊηϑίων, ποη βου ἰὼ ᾿ος βϑουϊο, βοὰ 

φιἶδπι ἐμ Γαἴυνὸ δ΄,» 5] 4ευιΐδ νθγο ἰὰ οοδείμηι οχὶ- 
διΐθδί., οὐ ΘΠ ΔΙ 115 80115. {γἰυΐ τοῖν ἀϊδείρυ!ο- 

ἐΜΠῚ ΜΘ 6"), 605 ποτ ερδηιίυπι φαΐ ἐπΐδη!ο5 86 ρᾶγ- 

νυ!05 ἤδδυ ΟἸδγουδηι ; ὁχ 115 φυΐ βαγβιθης [ἀεί 4|105 

ἐοηϑηίυν ἰὴ θεγο, φυϊσαμμ δἰμηρ ἰοἰοτοδ δυμΐ, οἱ 
δὰ ἀοξθῃσουβ. ὕδ40 ρθγοβ 86 ἀδῃνιθηῖεδ ΒΟΥ ΠΊΟΙ8 
ἰδςαἰβ ρϑυ ϑἰμ}}}} ρο]Ἰοπί, οἱ ροίμηι ᾿ϊ5 ργδιι χυΐθα5 

ἴλοβο Ορυβ θδὲ, ἰΐ βίηι ᾳυϊ ἰμίδηΐίθβ δἱ ρυθγοβ ὅδδβιι 

οἴδκνυπι; πᾶ αυΐ οἰοφιδηιίογαβ βυηΐ χυδηὶ [γί 
ἰσίονλυηι σἀρίι15., ἰἀπίδ) ΠΟῚ ᾿ᾶθθηὶ δ ρογϑϑδιίοει- 

ἄνω [ΔουΠδίοι ἃς 1ΠΠ6 4 ἀΐοοεα ροίδϑος "5 : 

« ἀγεὶβ 86 [διθαγὶβ, βαρίδηθα5 δὲ ἱπδὶρίθηι - 

θὺ5 ἀεθίιοῦ δυπι. » Αἱ αυἱ τρλΐογο ἰδοιηθὲδ 
586. ΓΒ 08. 6586. ΟΧΙβιἰπλλην., αυδῃι ἀθοίυτεϑ {||} 

ΘΘ1 ἰνίλνιι8 468 οἱ ρύογοϑ οἰεγθηίαβ, οἱ ἰϑοῖγοο 

ἄέδυ ἀἰϊδοίρα!! δρρο! δίων, διμεαυδα δοταῃ αυς δὰ 

ἦι [Δη165 Εἰ ρυ5᾽Ὸ08 ρογιἰηδηΐ οοπβυ} δἷμι, Βοηνίπος 

δἰ περ! οἴογειν ἀοοιγίπαπι ἰγδάθηίοβ, οἱ ΡυοΓο8 οἴδ- 

τοπι65 ἱπογεραμ!. ἃ Θη ηνογο ρεγδρίοιι ἱπίο 65, 

εἱ δὶ ᾿)φς ἀηΐπ: πὶ Δἀνθγιο 8 55 : ς ΥἹΔοι6 δηΐπὶ γος 

διϊ ΟΠ πὶ νοβίγαπι, [Γϑῖγθϑ, 4υΐα τοῖν ἢ. }{| σϑρίθη- 

(65. ϑοουηάσιῃ οαγθῖμ, ποὴ πιθ}} ρυϊοηία8, ἤθη 

νυυσα ἐπαφῆς τῶν ἐναντ-ίων. Καὶ ὁ Σωτὴρ οὖν, κχ 
ἁπλῶ; τι χαὶ ἀχέραιον (15) ἐπιστάμενος τὸ τοιοῦτον, 

ἀλλὰ σωτήριον τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροθετουμένοις ὧν 
ἥπτετο, φηπὶ τοῖς ἐπιτιμῶσι μαθηταῖς, χαὶ διὰ τοῦ 

ἐπιτιμᾷν χωλύουσιν προσφέρεσθαι τὰ πα:δίχ, τό 

« Λφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὶς 

μέ.» Εἰ μὲν οὖν ἔχει λόγον τὰ ἀποδεδομένα περὶ τοῦ, 

ὑπὸ τίνων προσηνέχθη, ἢ τίνες προσέφερον, ἀκρλο 
θως ἂν ἐχείνοις μαθηταί τινες ἐξαίρετοι νοοῖντο ([4] 

τοῦ Ἰησοῦ δυνάμεις ἅγιαι μεμαθητευμέναε τῷ Υἱῷ 

τοῦ Θεοῦ’ φθάνειν γὰρ χαὶ ἐπὶ τοιαύτας τὸ τῶν μα- 

θητῶν Ἰησοῦ ὄνομα εὔλογον, ἵνα μὴ μόνον οἱ ἄνθρω. 

ποι αὐτῷ μαθητεύωνται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι οἷς 

ὥφθη, χαὶ εἴ τις αὐτῷ πιστεύειν βούλεται, ἀπὸ «παν 

τὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῶ αἰῶνι 

τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ μέλλοντι.» Εὲ μέντοι τὸ 

τοιοῦτόν τις βίαιον νομίζοι, θέλων μὴ ἐπ᾽ ἄλλων τάσ- 
σεσθαι ἣ ἀνθρώπων τὸ τῶν μαθητῶν ὄνομα, ἐπιτι- 

μώντων τοῖς προσφέρουσι τῷ Ἰησοῦ τὰ βρέφη χαὶ 

τὰ παιδία, εἶεν ἂν οἱ τῶν διδάσχειν τὸν λόγον ἐπ:- 
χειρούντων ἁπλούστεροι, χαὶ μέχρι παιδίων, λόγον 
ἔχοντες γάλαχτι ἐοιχότα, ποτίξζοντες τοὺς γάλαχτος 

χρήζοντας, προσφέροντες τῷ Ἰησοῦ βρέφη καὶ παι- 
δία" οὐ γὰρ δύνανται λογιχώτεροι τῆς τούτων χατα- 

στάσεως πείθειν, ὡς ὁ δυνάμενος λέγειν. « Ἕλλτοί 

τε χαὶ βαρθάροις, σοφοῖς τε χαὶ ἀνοήτοις ὀφειλέττς 

εἰμί.» Τούτων δὲ προσφερόντων τῷ Ἰησοῦ βρέφη 

χαὶ παιδία λογιχώτεροι νομίζοντες εἶναι τῶν διδα- 

σχόντων, χαὶ διὰ τοῦτο μαθηταὶ χρηματίζοντες Ἶη- 
σοῦ, 'πρὶν μάθωσι τὰ περὶ τῶν βρεφῶν χαὶ τῶν παι- 

δίων, ἐπιτιμῶσι τοῖς ἁπλούστερον. διδάσχουσι χαὶ 

καιδία προσφέρουσι. Σαφῶς δὲ τὸ τοιοῦτον νοήσεις, 
ἐπιστήσας τῷ' ε Βλέπετε γὰρ τὴν χλῆσιν ὑμῶν, 

ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ χατὰ σάρχα, οὐ πολλοὶ 
δυνατοὶ, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς" ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ χό- 
σμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα (15), ἵνα τὰ 

ὄντα χαταργήσῃ.» Βλεπέτω τις οὖν τινα τῶν ἐπαγ- 
γελλομένων κατήχησιν ἐχχλησιαστιχὴν καὶ διδασχα- 

λίαν, προσφέροντα τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου, χαὶ τὰ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ΟΡ ρυογίφ οἱ μη .5. [αοίϑιη, οἱ ρον ἰΔοίιπλ 6115 γορε! αηΐυγ πιαία. Υἱγίυ 5 οηἶαι [Δοῖὰ ἴῃ δἷβ ποῃ 9001 

Ἀἰ ρμεϑθηβ. 50 ΠΟΙ 68. δδὶ ουϑιο γθ, νας οἰΐϑ ἴῃ μοβίονμην. φυδδὶ ρτγο δ ἑοτία οομϑίεα!α ἰδοῖυπι 
οὐ ΓΑΙ ΓΟρΡΘΙ 6. 40 οἶἰβ. ΕἸ ϑαίνυδίοῦ ἐγβὸ ποι αφυδϑὶ βιιροι απ αἰϊψυϊ δοῖθ 8 ̓Ὸς 6586, 561 εδ]υι2τ6 
μὰ. 4αΐ ἱμηροβίεομοπὶ πιδαθαι 6:8 δοοορογίηϊ, αἰεὶ! 4) ἀϊδοίρα!ο5. 8005 ργο μι θαιῖ65. ρθογοβ νεὶ ἰδ 
[Δἴ68 οὔδευεἹ : ε δίῃ! 6. ρᾳργοβΒ. νοηΐγα δὶ πι, δἰ πος ργο μη ῦδγθ 608. » ϑἰαυϊθοιη παρ θηὲ γαεοπϑιη 4ιιᾶ 
διιργὰ αἰχί 8 ἀδ οἰαγεπι 5, φαὶ Ἔγαηὶ αοΐ οἰϊουοθαμὶ : σΟπβοαιθῃίογ οὐπὶ οἰ ἀϊϑείμι!ϊ ὅδευ δρτοβὶξ 
ἰμιο! ραμίαν νἱτιυΐθβ, δὲ ἀθοία 4 ΕἾΠΟ Ποΐ ; ροίδδὶ δηΐ οἱ δά ἢ}|88. μοπιδὰ ἀϊδβεϊρυϊοτιιπι ὅθδιι ρογυθῃιγο, 
1} 30 ΒΓ απ) ΒΟιμΐηε8. αἴ βείριη! οἦυ5. βίη, δεὰ οιἴϑιη ἀηροὶ!. δὶ φυΐβ δυίδηι ἰιος φιυοά ἐϊοίπηυ5 ρυϊανεηϊ 
Υἱυϊοηλαη), δὲ ψοϊμθγὶς ἀϊδοϊριϊοναν ποιμθ μθη δἰ 8. εἶδ ἰδηίθ Βοιηἰπἶθι8. ἀρριίσαγα, εἰδορυ!β ε)υρ 
4υἱ βγο θμι οἴδογοὶ ρυδγοβ δόδα οἱ ἰμΐδηίας : δὶς ἰρ ὁ"! ϑηία 5. 68ι Πἰς Ιου 8, αἱ δογάι αι} ργοἢιθιίατ 
νου ἀροίγίδπι,, δἰ πιρ!!οἴογαβ αι ίάθπι, οἱ αιϑδὶ ρυθυ οι βοριβοηθαι, Παῦθη!θ8, οἱ βἰιαιΐεπι Ἰδοιΐ φυὸ 
πἸαμ μα δύ ΠΟν  αυΐθυ ἰὰς Ορὰ5 6δι δὲ ἤθη βοϊίἀὰ Θϑοᾶ, ἱμ|6 Πρ μι Γ 6586 ἀσοίονα8 φυὶ οἤεΓιμ! 

Ὁ Μδ{||). χιχ, 14. ΜΚ Ερ!ια8. 1, 94. 83 Βοια. τ, (4. 551 (ογ. τ, 90, 21, 98. 

σχυρά, χαὶ τὰ ἀγενῇ τοῦ χόσμου, χαὶ τὰ ἐξουθενὴ- (15) Οὐχ ἀπιϊῶς τι καὶ ἀκέραιον. 1,εροπάϊιηι 
να ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, χαὶ τὰ μὴ ὄντα" σιπὶ ργάδοῖ- 

: 
ἰ 

[οὐ 996 οὐχ ἁπλοῦν τι. ἰω 
(14) Νοοῖντο. ᾿ομ4. Απρΐοδη., νοεῖν τό. 
(15) Ἐξειλέξατο ὁ Θεὸς καὶ τὰ μὴ ὄντα. [τἃ 

Γογίαββ8 Ἰδβθηίυ) 6ϑι., φηοιμθθο μαρυδίατ 1 ογ. 1, 
2), 41 : ̓Αλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ χόσμον ἐξελέξατο ὁ 
Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ" καὶ τὰ ἀσθενῆ 
του χόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα χαταισχύνῃ τὰ 

«πα ης Οτίζοηὶβ ἰοσαηι ἰζά μιοχίια βοαμδεΓ : 
Προσφέροντα τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου, καὶ τὰ ἐξουδενὼ» 
μένα, καὶ τὰ ἀγενῆ, οἱ 516 ἰνδῦελι νϑῦι5. ἰπθΓρΓθθ ἃ 
« ΕἸογίι θοιβ, εἴ αυς ἰμγιηα, οἱ αυδ ἱμποδί), εἰ 
αὐ ποθὴ 5υηῖ, υἱ θὰ 408: ϑυμὶ οβιγυοτεί. » ΗΌΕΤ. 
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ἐξουδενωμένα, καὶ τὰ ἀγενῆ, χαὶ διὰ τοῦτο λεχθη- Α πιυεἶ πολῖ!οϑ : βοὰ φυα βία! δαὶ πιυπαΐ εἰερίι 
σόμενα ἂν χαὶ παιδία, καὶ βλέπων ἐπιτιμάτω, ὡς 
ἀχρίτως ποιοῦντι, τῷ προσφέροντι τηλικούτῳ Σω- 
τῆρι καὶ διδασχάλῳ βρέφη καὶ παιδία" καὶ πρόσχες 
εἰ μὴ ἁρμόζει ἀναφέρειν τὰ νῦν ἐξεταξόμενα ἐπὶ τὰ 
τοιαῦτα, τῶν μὲν προσφερόντων παιδία, ἵνα τὰς χεῖ- 
ρας αὐτοῖς ἐπιθῇ Ἰησοῦς, καὶ προσεύξηται, τῶν δὲ 
μαθητῶν ἐπιτιμώντων αὐτοῖς" εἴποι δ᾽ ἂν πρὸς τοὺς 
ἐπιτιμῶντας ἐπὶ παιδίοις προσαγομένοις τῷ Ἰησοῦ 
δειδάσχαλος, καὶ Σωτὴρ, χαὶ Κύριος: «Ἄφετε τὰ 
παιδία, χαὶ μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς μέ.» Εἶτα 
προτρέπων (16) τοὺς μαθητὰς ὄντας ἄνδρας συγχα- 
παθαίνειν τῇ ὠφελείᾳ τῶν παιξίων, ὅπως γένωνται 
τοῖς παιδίοις παιδία, ἵνα τὰ παιδία χερδήσωσι, λε- 

Ὑέτω ὁ Σωτὴρ τό" « Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν", χαὶ γὰρ αὐτὸς « ἐν μορφῇ 8 

Θ-:οῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγησάμενος (1) τὸ 
εἶναι ἴσα Θεῷ,» γέγονε παιδίον, ὥστε λελέχθαι τοῖς 

Μίάγοις ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου περὶ αὐτοῦ" ε« Πορευθέντες 
ἀκχριδῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου,» καὶ ὑπὸ τοῦ 
Ματθαίου: ὅτι, ε« Ὃ ἀστὴρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, 

προῆγεν αὐτοὺς, ἕως οὗ ἐλθὼν ἐστάθη οὗ ἦν τὸ παι- 
δίον'» χαὶ μετ᾽ ὀλίγα, « Ἐλθόντες,» φησὶν, « εἰς τὴν 

οἰκίαν, εἶδον τὸ παιδίον (18) μετὰ Μαρίας τῆς μη- 
πρὸς αὐτοῦ.» Καὶ ὁ φανεὶς δὲ τῷ Ἰωσὴφ ἄγγελος 

παιδίον ἐχάλεσε τὸν τηλιχοῦτον ἡμῶν Σωτῆρα εἰ- 
πών" ε Ἐγερθεὶς παράλαδε τὸ παιδίον χαὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ, χαὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. ν» Πάλιν τε 

αὖ τελευτήσαντος τοῦ Ἡρώδου ἄγγελος Κυρίου χατ᾽ 
ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων’ « Ἐγερ- 

θεὶς παράλαδε τὸ παιδίον χαὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (|9).» ν 

Καὶ ὁ Ἰησοῦς οὖν οὐ μόνον χατὰ τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ 
χαὶ χατὰ τὴν ἀναγωγὴν, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν ὡς 

παιδίον, ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν ὡς τό « Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

ὅτι πρᾶός εἶμι, καὶ ταπεινὸς τῇ χαρδίᾳ,» οὕτως χαὶ 
“ὁ: Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ γενομένου ὡς παιδίον, πῶς 
λέγω τό’ ε Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν,» τοιούτων ὁποῖά ἐστι τὰ παιδία, περὶ ὧν 

θόι8, οἱ δᾶ 4υ8 Ποιὶ 8:π|, Ὁ] δἃ αὐ δυηϊ, ἀδδβίγιο- 
γαῖ. » Βογυπὶ ἰγίίαγ 4] ΘΟΟΙοδἰαβιΐοα ργαοορία οἱ 
ἀοειτίηδη) ἰγδάεγα 56 Ὀγο θη}, ψυθιηρίαπι 88ρὶ- 
εἶδι δἰϊᾳιυι 8, βίυ 8 πιιπάϊ, οἱ σοπίοπιρία, οἱ ἱφιοῦῖ- 

Ιἷα, οἱ ρυθτγογαπιὶ ργορίθγοα ποηλΐηθ αἤοίδπάι οὔδ- 
ΓΕΠίΘΠῚ ; οἱ Δ5016͵61}8 ἱπογαροί δι}, αυλδὶ (6 ΠΊΘΓΘ 

9 ΈΠί6ΠΊ, Ο11Π} ἰΔη10 50ϑρ[ἰδιοτὶ οἱ τηδρίϑιγο ᾿ἰδη 08 

οἱ ρυθτο8 οἴδετί : ἃς νἱ 6 Δηοῖ 05 ἰΓδοίλι 5 γος 
ἴΈΡΓΘ ΡᾺΓ 5[1 δὰ γδβ ο)ιδιηοάΐ, δογαπὶ φυϊίεια. ααὶΐ 

ΡύδΓο5 οὔδγαμ!, αἱ πιληι8 ᾿ρ815 πηρομαὶ 26815, οἱ 

οτγεῖ; ἀἰδβείρυ!ογυμῃ γα 4υΐ ἴμθ05 ἱμογαρμδμι : πιᾶ- 

βἰδίεγ δυίθιῃ εἰ βδεγνδίονυ, οἱ θοηιῖπιϑ [ν}8 ἀἴοαὶ, αἱ 

ΡΓΟΡίοΡ ρῥιιαγὸθ δόδα Οἰϊαίος5. Οὐ] υγραι!οπδιη 80}}}- 

Μνὲμι δ: ς 5116 ράγνο]οβ, οἱ ΠΟ] 6 605 ρΓΟΙ 6 6 

81] πιὸ υὙθιίγο; » ἀοίηἀθ νϑγοὸ ἀΐβείρυ!ο8. Δι}Πογίδηἢ8 

δ οὐδοφυσπάϊπι ρυαδγογιηι σοπλ 5. υἱ, ιιδηιν 8 

Υἱγὶ ββϑϑηΐ, δ ριιθγοβ πο  ΠΔεἰδη(]05, ριιογῖ5. ρυοεὶ 

ἤδγοιι 55, ἀΐοαι ϑογναίόν δ᾽ : ε Τα] υπὶ δὶ θη τ6- 

ξιπηὶ οΟἰόγιιηι ; » ἢ8Π} οἱ 'ρ56 « οὐπἢ ἴῃ ἔογαια θοΐ 

65561, ΠΟῸΠ ΓΑρίΠαπὶ ΓΒ ΓΔίιι9 6556 86 δαυλὶ 

θὲο "Κ΄, , [ΓῪΔοῖυ5 65ὲ ριον, δάθὺ υἱ ἀ6 ἢΠ|0 πυαρὶβ 80 

Πεγοάδ ἀϊοιύπι [1 85 : « {16, οἱ ἱπιθγιοραῖα αἰ ζοη- 

δῦ ἀδ ρῃεγο, » εἴ ἃ δἴλι! 50 : « 51.011 αὐδηὶ νἱάδ- 

τδηῖ ἰη Ογίθηίο, ἀπιθοοι οθαὶ οὐ8, 5406 ἀὰ πὶ Ὑθυΐοι8 

δίαγοι βύργα 0] ὁγας ρυδγ; ν οἱ ρϑμ]ο ροβὶ : «[ἡ- 

ἰγαπίοβ, παι}, Φοπιυπι, νἰἀσγα πὶ ρυσγυι σαὴὶ Μα- 
τία τηᾶῖγὸ 66 6}1:.5. » Οιΐη οἱ Δηζείιι5. ἃ δοβορίιο 

γἶβιιβ, ἰδηΐσ ἢ 1: ΟΒίΓι πὶ ϑΘογνδίουθ ριουια ἅρρι}- 

ἰανῖι, ἀἴοθι5 δ᾽ : « ὅυγρα, οἱ δοεῖρα τηδίγοιῃ οἱ ρυὸ- 

Γυηὶ 6Ἶ118, οἱ [ὑρ6 ἰῇ “Εφγρίυπι. » ιπγοπν νυ 
πιοτίυο. ἤδγυάδο Δηροῖα5 θοιιΐεΐ ἴῃ ΚΕ γρίο ἰογα πὶ 
ἴηι Βοπηηἷβ δοβΈρῖιο ἃρρᾶτοῖ ἀΐξοῃϑ : « ϑυγξε, εἱ 86- 

εἷρθ ρυδευπὶ οἱ πιδίγθηι 6}1ι|18.» ΕΓ ῥτοίοεϊο δόδι8 
Ὠ0η ἰυχία [ἰνἰδιογίδη ἀσῃϊχαῖ, δὲ] οἱ βοουῃάτ 

δι ΟΖ ΠῚ 56 Π5.1}, 56 ρϑ.}} [90 5668 Δ6 ρου η 

αὐ]εοῖι, δάθο αὐ ψυριιδάπιοιίξιπι ἀϊχὶκ ᾽5: « ) βοῖ ὁ 
ἃ π|6 4υῖα τη }115 5 πὶ οἱ 1 η}}}15 δου 6, » [(8 οἱ "Πυἀ 

ΥΕΙΌΘΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΕΤΑΤΙΟ. 
ϑαϊνδίουὶ ρύογοβς εἰ ἰῃληίε8. Νέδα θηΐπὶ ροβϑαπὶ πιαρὶ8 βρθοία!ογὶ βγη πὸ 605 πυίγίγα, αυᾶπὶ ροϑιιαἱ 
βίδίυβ δι σιδιῖ 86}}8118. ΘΟΓΆΙΠ, 40] ἀΐσεγα ροββυη} δίοα! [6 αυὶ αἰχὶι : « Οτγαοὶβ ἂς θᾶγθαν 5, Βρ μΠθ08 
εἰ ᾿ηϑι ρθη 5. ἀθθ] 0 Γ θυπὶ. » ΗΪ5. ἐγρὺ οἰεγθηηνυ8 δαϊνδιογὶ [νυ 5π|0ι}} ρυογοβ οἱ ἰμ ϑη165., ἰὰ οϑὲ 
πονίτο5 ἤαὶ οἱ τΐπυ8 ἐγυάῖι08 Διο, υΐ νἱάσπίυν 6586 ραγίεοιϊ γα ἀοοίοΓί)ιι5. || δἰ πὶ ρεἰονί να : οἱ 
1ἴδο ειμὶ ἀϊδοῖρυ!! φ68ι., ργίυδαυδιὴ ἀϊδολπί γατ! "61 }ι5.{|8 ἀ6 ραεγὶ5. οἱ ἰπίϑηι 5 14} 18, γοργοθθάμαι 
605 4} 5 Πρ] 1Ἶ 16 ἀοσθηΐ, οἱ ΡΘΓ βἰπιρίἰοθιη ἀοεί 8} ρα δ Γοβ οἱ ἰπίληιοθς οἴογαμ! ΟΠ γίϑίο. Μαμ  ἐ816 8ὰ- 
τοη ἱπιο! ἢ σογο μυϊογ 8. 06, 5ἷ Θομϑἰἀδγανθγὶβ (υοἀ 4ἷῖ Αροβίυ!α5 : « Υἱάοια νοομε μοι νοϑί νι, [ΓΔ Γ6Β, 
αυΐὰ ποη πη} βαρίθη!65 βθοιιπάππι οαγθΠ), 0 ἢ πη} {1 [Ογί68, ποῖ πα] ἰ ΠΟ Ἶ].5, 506. αὐ. διὰ δυηὶ 
τι εἰοριι Π 615, δὲ αυ:8 ἰηίγθα, οἱ 48 ποῖ 80ηϊ, αἱ 68 ψυ δὶ ἀαδίγιονοῖ, ». 51 νἱάδαι ογρο 4υ]8 
δόγαηι 4] ἀοοίγίηδπὶ ΘΟΟἰ6δἰ Αβιΐοδιι ργο[ιοηίατ, οὔδεγθηίθιν δἰ ψαθην 4υοϑβιίδιη βίυ! 05 πιμμἀ], οἱ σι ον! 68 
εἰ ἰηθτσιηο5, 411 ρΓΟΡ ΘΓ 06 ΔΡρ6Π 411 δυπὶ μαδγὶ οἱ ἰμἴλι68. : ν᾽ 316 }8. ἤ0 ἢ ρΓΟ  ολι απαπὶ δἰπθ )υιοίυ [ἃ- 
εἰδηίοπι θιι αἰ οἴζεγί (4165 ϑαϊναιοῦ δίψα πιαρίϑιγο ρυϑγο5. οἱ ἰοίαη 65. Εἰ να. δὶ ποι σου Θηΐ τοί ΓΘ 
συ ἰὐλοίδηι5, 84 ἀϊδβοίρυ]!α5 : φιοϑάδηι αυΐάδιι οἰΐεγοιίθθ. ρθθΓΟ8, αἱ Ἰ 85.058. ἰμηροιδὶ δόδι8. οἱ ογεῖ, 
Δ|108 Διυιίοιῃ μγο θα η165 605, υἱ ἀἰσαϊ Διὶ 605 φαΐ ργου θη οἴδδύδιιοθ ραθγος ΟΠ ἰδίο, μια ρἰδίον εἰ ϑδ νοῦ 
οἱ Βομπείι8 : ε Β'πῖι6 ριθτοβ, οἱ μο 6 ργΟ ΘΓ 605 νθεΐτ δ 26. » Ροβὶ 'ος δυμιοτίδιβ. εἰἰδείρι!ο5, πὰ 
νἱΓΟ5 Θομϑεἰἐυ1085, οοὐπἀ οδούπάσγα {|| {9118 ρυθγόγαπὶ, αὐ θ΄ ριογ}5 αυδδὶ ραογὶ, αὐ ΡυθιῸ5. ἱπογθηΐαν, 
ἀἰοῖι δεβυβ : « Ταϊϊυπι οδὶ οηἷπὶ τερηαι ΟΟΙυ απ). » ΝΠ, « σα εἰ ἴμ56 ἴῃ [0γ18 θεἱ 655θῖ., ἢ9}}) ΓΑΡΙ ΠΔΠ) 
ἁγθ (Γαιι5 δὲ 688 86 ϑαυδίοπι 1)60, ν» 56(} [λοϊ5 651 ρυθι,, υἱ ἀἶσαι 46 ὁο Μαι 85, ψιοπίδιη « 516} φυδιι 

δ. ΜΔ}. χιχ, 14. δ5 [(ογν ᾽χ, 22. 5 δ. χιν, 14. δ᾽ΡμΝΠρρ. τι, Ὁ. 58 ΜΆ}. ιν, 8, 9,10. 89 ΜΔ}. 
", 15. "5 ΜΆ}. χι, 29, 

(16) Προτρέπων. δὶς Ποιεῖ βδαϊιῖο Ηρ, ᾿ἰσοι ἴῃ 
«οὐδ. ερίο εἰ Απρ σαπο ἰοφαίυν προτρέπων. 

(417) Οοάδχ [ἐρμίι5, ἡγησάμενος. 
(18) Εἶδον τὸ παιδίον. "1 λιλίηυα οπιηΐα Θχρην- 

Ῥίανα Μίαμ. αι, 11; τὰ [ὐνΠ γπνα5,, οἱ ἱπίοῦρνος 

ϑγριθ, οἱ Αὐαῦϑ, οἱ Ρεγϑῷ, οἱ πο ρ5 : 81 νυ] δὸ 
οὐΐιαν, εὗρον, ατοά 56αιτπν Υ αἱκαια, Πυετιῦβ. 

(19) οάεχ Απρινελμι5, παράλαθε τῆν μητέρα καὶ 
τὸ παιδίον αὐτοῦ. 
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ἀΐξογ ροβϑϊί, Ὀίβοῖιθ ἃ πιθ, φυὶ [δείυβ δὰπι βίου! Α οὐχ ἐπιτρέπει τοὺς μαθητὰς ἐπιτιμᾷν τοῖς προσφέ- 
Ῥύεγ, φυοπιοῦο δος αΐεδη) : ε ΤΑ] πὶ 6δὲ δ ἱπὶ τα- 
δῆυπιὶ οαἰοτγυτῃ, » (Δ᾽ πὶ ΠΟΏΡ6 4118168 βυηϊ ρυ6- 

ΡῬυ]ΐ, φυοτγιπὶ σΓΔ(4 ἱπογαραγί ποθὴ δἰηϊί ἃ ἀϊβείρα- 

115, 41 605 οπετγιηϊ. Ουϊποιίαπι Ῥααΐυβ "" βοίθῃδ 
« 1Ἀ}}1|π| 6586 ΤΟΡΤΙΠῚ ΟΟΘΙΟΓυπ., ν» ΟΠ ρΡΟΒδδὶ ποτ 
6686, υἱ Ομ γίϑιϊ Δροβίο! 8, [Δοἴ1|5 69ὲ ρυδγ, δἱ πυϊτγὶοἱ 

δἰ π|}}18, ἑουθιὶ ΠἸΪ πὶ δι πὶ, δὲ ῬΡΌΘΓΟΓΌΠΊ ΒΟΓΠΊΟΠ68 
Ῥυσγὶ οδυβὰ ἰοφιυδηιὶ, 

8. Αὰ πᾶδο ἐγξο αἰ σοπίοῦ Διο ἀοπάϊπι 681, π6 
βδρίςηιίς εἰ Ἔχοοι πεῖς ορίΐοπθ, φυΐ ρᾶγνὶ διιηΐ ἴῃ 
ἘςεἸεβία δὲ ρυογυ]ΐ, 605, φυδδὶ δἰπη8 ΦΓΔΗΙΟΓΟβ, 
ΔΡΡΟΓΏΘΙΏΙΓ, 86 ἀ ΠΟΓΌΠῚ ὙΘΓΌΘΟΓῸΠΙ βοηβυηι) Οοϑρίθη- 

65" : ε Ταϊΐαπι ὁ5ι δηΐπι γοβπυπι οΟἰογυπι, » (4165 
ἤληνι8, αἱ ΡῈΓ Π05 οἰΐαπι μιογὶ βαὶνὶ [ἰὰπὶ. Νοιι 50- 
Ἰυπῦ δυο πὶ ἃ 268 οΟἰδογγὶ βδίῃθηιθβ, π6α θᾶ ἀιπη2- 
χϑὶ ἢιυΐὶς οἴδετγὶ ποη ἱπιρεάΐοηϊε68, 56 ἀ ἱρβὶ οἰἴδη) οἰιπὶ 
Ρυογὶ9 οἴδοι! ραθγὶ, νου μι] δοεβὰ ΠΙΟΓῈΠῚ ΨΟΓΔΠΊΙΒ, 

αἱ Ρυυγῖ5. ΡῈΓ Π05 (1165 οΠἴδοῖ08 δα] υ16 πὶ οΟηΒΘου 5, 

οὐπὶ ΠΟ5 ἱρδὶ ἀδργδββογίπη8, ἃ 260 Θχιο  ἸΔπλιΓ; [Δ 
ομἤη ἰ(8 Δοοῖρί ροῖοβὲ ᾽5 ; « Ουἱ 56 πα πὶ, οχα!- 
ΔΒ ῸΡ.,. » οὐπὶ ργβογεἶ πὶ Βργὰ βογίρίαμι δὶΐ 5: 
« Ουϊουπ4ιε δγφο Παπι] ἀνογίι 86, βίους ρᾶγνυυ]ιδ 
ἴδιδη ἰνΐο πιλ)ὺγ 6δι ἰπ γορπο οαἰόταπι. » Αἴφαθ μθθο 
φυήάθιι ἀϊδβοὶρι} 15. 6}}1ἃ οἰπξ, 608 ἱπογερδμεῖθι8 αυἱ 
Ρυόνοβ δθδι οἴδταπι, Ουδηινὶβ δυίδπι ραοτὶ, υἱροίς ἡ 
4υ] ρυδεῖ 5ἰηι, φιιουηφιθ. ἀἰουπίαν 663 πιϊηίπιο 
ἰπίο!!δοία σοηβοαυΐ ροββἰεΐ, βείδηΐ 11} Ζθϑιπὶ ραοτὶβ 
ᾳυΐϊά6πι πιᾶπι}8 ἱπιροϑυ 586, δἰ οἰπὶ ἱπιρουθϑυΐδβθῖ οἷβ 
πιδη0.8 80 }}856 πᾶ, οἱ βεὺ δθῃίδοίαπὶ ἰηἴιι88 ἴῃ ρι6- 

ΓῸΒ Υἱγίυϊθ, 8. ριι6γὶ8. δθθπι μδιιά ραγῖπάθ αἱ ἀϊβοὶ- 
ΡΠ βοφυΐ νδ] θεῖ θυ8, το οββ81888. ϑιυΐάθπι δυιΐθπις 

« εἰοᾳυΐα ᾿)οπηϊΐ » σαηι οἱ βυδηγο θα, οἱ ἐ οἰυχιΐα 
οΑϑίἃ, γβθηίαπι ἰζηὴ8 Θχδηηδίι πη, ργοθϑίι πη, ἷπ 

ἰεγγδπι ΤΠ} ͵550Π|, Βογίροια ρυγρλίαπι, 6ὲ βθριίος "δ ;» 

8 Δ]14υιἃ 50.)6886 ροί6δὲ 1 Γϑιΐο, ρΓΟρΡΙΘΓ 4τι8πὶ 

ῬΓΏΒΘἢ6 ΠῚ ἢ ϑιογδπι ΠΑΓΓα8 Μαι5, ἀπαθυ5 

φυΐάοπι ἀ6 οδιιῖ8 Ο"] 4108 [886 7681: ρυξγοβ αἰχίϊ, 
τότυὴ 408 Βοαυθηίυν δι φοπιΐη85 1128 συ 885 πκΐ- 

πἰπιθ γα 7 Νοη οηΐπὶ ργορίογθα βοίαπε ΟἹ] αι 

ρονσιν αὐτά. Καὶ Παῦλος δὲ ὡς ἐπιστάμενος τό’ 

« Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ν 

δυνάμενος ἐν βάρει εἶναι, ὡς Χριστοῦ ᾿Απόστολος, 

ἐγένετο νήπιος (20), χαὶ παραπλήσιος τροφῷ θαλ- 

πούσῃ τὸ ἑαυτῆς παιδίον, χαὶ λαλεύσῃ λόγους ὡς 

παιδίον διὰ τὸ παιδίον. 

Τούτων δὲ ἐπιμελῶς ἀχουστέον, ἵνα μὴ φαυτασίξς 
σοφίας, καὶ τοῦ διαδεδηχέναι, χαταφρηονῶμεν ὡς με- 

γάλοι τῶν ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ μιχρῶν καὶ παιδίων (231), 
ἀλλ᾽ εἰδότες πῶς εἴρηται τό ε Τῶν γὰρ τοιούτων 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν,» τοιοῦτοι γενώμεθα, 

ἵνα χαὶ δι᾽ ἡμῶν σώζηται τὰ παιδία. Οὐ μόνον δὲ οὐχ 
Β ἀφιέντες τὰ παιδία προσφέρεσθαι τῷ Ἰησοῦ, οὐδὲ 

μόνον μὴ χωλύοντες αὑτὰ προσφέρεσθαι αὐτῷ, ἀλλὰ 
χαὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν παιδίων γενόμενοι παιδία, τὸ 

βούλημα τοῦ Σωτῆρος ποιήσωμεν, ἵνα σωζομένων χαὶ 
δι᾽ ἡμᾶς τοιούτους γενομένους τῶν παιδίων, ὡς τα- 

πεινώσαντες ἑαυτοὺς, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὑψωθδῶμεν" χαὶ 

τοιοῦτον γάρ τι δύνασθαι (22) νοεῖσθαι εἰς τό᾽ « Πᾶς ὁ 

ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται,» μάλιστα ἐπεὶ ἐν τοῖς 
ἀνωτέρω γέγραπται τό" « Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυ- 

τὺν, ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν " μείζων ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» Καὶ ταῦτα μὲν ἔστω χρήσιμα. 
πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας μαθητὰς παιδί ων προσφερο- 

μένων τῷ Ἰησοῦ τοῖς προσφέρουσιν. Ἴστω δὲ τὰ 
παιδία, χἂν μὴ πᾶσιν, ὡς παιδία, παραχολουθεῖν δύ- 

νηται τοῖς λεγομένοις, ὅτι ἐπέθηχε μὲν τοῖς παιδίοις 
ὁ Ἰησοῦς τὰς χεῖρας, ἐπιθεὶς δὲ ἐπορεύθη ἐχεῖθεν, 

χαὶ δύναμιν ἐναφεὶς τοῖς παιδίοις διὰ τῆς ἁφῆς, 

ἐπορεύθη ἀπὸ τῶν παιδίων, μὴ δυνηθέντων ὁμοίως 
τοῖς μαθηταῖς ἀκολουθεῖν. τῷ Ἰησοῦ. Εἴπερ δὲ «ε λό- 

για Κυρίου» ἐστὶ καὶ τὰ εὐαγγελιχὰ, χαὶ « λόγια 

ἁγνὰ, ν καὶ « ἀργύριον πεπυρωμένον, δοχίμιον, ἀπ- 

ἐσταλμένον τῇ γῇ.» χαὶ ε« ἄχρως χεχαθαρμένον (25), 

χαὶ ἑπταπλασίως,» ὀφείλει τις εἶναι εὔλογος αἰτία, δι' 

ἣν ἐχτιθέμενος τὰ κατὰ τὸν τόπον ὁ Ματθαῖος, δύο 
μὲν εἶπε τὰ βουλήματα τοῦ προσενηνέχθαι τῷ Ἰη- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ψἱἀεγδηὶ ἴῃ Οτγίθηϊα, ργθοθ δαὶ 608, ἀοπθο ὙῈΠΊ6ΠΒ 5.61{ ἃ] ὁγαὶ ρι6γ. » Νοη βοαπὶ Μαιμαα8, 5οι οἵἶδπὶ 
'ρ88 Ἀπ 0115 40} ἀρραγυΐι! δοβορ]ν, (Δ16πὶ οἱ (ἀπΐα πὶ Θ᾽ ναίογοπὶ ποβίγα πὶ, ριθγιιπὶ Ἀρρο! ! αν, ἀἰοθπβ : ε 50Γ- 
ξξΠ8 δίεῖρα ρυθγυηὶ οἱ πηδίγοπι 6115, δι νδάβ ἴῃ ΦΕργρίαπι. » Πυ ἢ] ΔΠ5. ὀγρῸ 58 [δοίυ5 681 4"λεϊ ρθοῦ, 
τοοία ἀϊ᾿αὶ : « 5ἰηἰ6, οἱ ποῖ! ργοΐθ6γα ραθγοβ νδηΐγα δὰ μι : (4]1ηἹ 65ι δηΐπὶ γοβηυ πὶ ΟΘΙογαπι. Ὁ 

8. ΠΟ δγᾷὸ ἀθ)νοπιὰ8 εἰ ΠΠ σοιοῦ ϑιιοπάθια αἱ π6 δ:5{{π|Δ|10Π6 58 ρίδῃε125 ΘΧΘ ΟΠ ΘΠ] ΟΓἾ5. οἱ ργοίξοιι5. βρὶ γί - 
τ! ογὶ8. σοη ΕἸ" ΠΊι5 45] πηλσηΐ ρα 5105 ΕΟ ὁ51:5 : 56 βοίθι!65 αυρά ἀϊείιηι 6δὲ : « Ταϊϊαη εδί θη 
ταβηατη ΘΟΙΟΓιΠ), » (2165 6Π]οί 9 πλα, αἱ δἰΐδπι ρΆγν]} ΘΠ 51 ΘΙ Υ ΘΗ ῸΡ ΡῈΓ ΠΟΒ : ΠΟῚ 50}Π} πο ργο θεη - 
165 ρυθγοῸ8 δὰ δόβιπι ἱγὸ, 56ά δἰΐδπι ᾿ρβὶ οὐπὶ ρυογὶϑ5 οἴἴδοι! ρυδτὶ, ἴπ νι πλ} δῖ 6 νοϊυπίλιοίῃ Ποπιῖηὶ δυΐπι- 
ΡΙεᾶπιι8, αἱ ἐπ! οπηὰγ ἃ θ60. ϑεῖι0 δυΐίοπι φυοπίδπι ριογὶ πυϊϑπιοάΐ, ιιαπινῖ8 ΠῸΠ ΟΠιΠ Δ 41:8 ἀϊσυπίις 
β64υΐ ρυβϑυμΐ 4υδδὶ ραογί, ἰδιπθη ἱπηροβυΐ! δἰ πιπα8 5655. ῬΟΠδη5. ϑιῖθπὶ ΔὈΪΝ, ᾿η46, οἱ υἱγίυ!οιη τεϊϊπ- 
ἀπ ἴῃ ριθγῖβ, ρῈΓ δοίαπι 0111 ἃ ρηδγίβ, ΥἱΔ6} οὶ ραογῖ5 ποη ροϊοη 5 56! ΟΠ γίϑιαπι, βίουϊ οἱ οροίογὶ 

ἰδεῖ ρι!ϊ 6᾽8 ρογίθει!, ϑἰᾳυΐϊάδπι δυΐθπὶ ε δἰοχυΐα Ἰ)οπιϊηὶ ν δνδηρθ ἰοῦ ε οἸοαυ!ᾶ » ϑιηὶ « ολϑί8,» οἱ « ἀγροῃ- 
ἤυπὴ 'σ6 Ἔχδηηδίαπι), ἀγβοηΐαπι) ρΓΟθΔΠ) 116, {Γι 5Ππ|,880πὶ ἰδΓΓ, οἱ νἀ πιιπίϑίαη, οἱ δθρ(168 πη ηή8- 
ἴυπὶ ; » βἰῃα ἀπθῖο ἀουδὶ 6556. δ!ἴχυδ ἰάοιιοα οαυβά ρΓΟρΡΙοΓ υδπὶ ΜΔ 5518 ΘΧρΟΠ 6 Π5. ἤθη Ἰοοιπι, ἀυϑ8 

"1 ΤΊιοβ8. ᾿, 7. 33 Μίδι!. χιχ, 14. "5 106. χιν, 1. 53) ΜΔΙ}}. ΧΥΤῚ, 4. Ἦ Ῥϑ4]. χι, Ἴ. 

ἐῶν Ἐγένετο νήπιος. ἵ ΤΏ689. τπ1, 7 : ᾿Αλλ᾽ ἐγε- Φ1) Μικρῶν καὶ παιδίων. ἴπν εοἀΐος Ἀορίο ἀθεθὲ 
νήθημεν ἥπιοι, [τὰ ΚΥΓΙ8, οἱ ΑτΑῦ5 : δἰΐφυδ ἰδιπθη 
Ἐχθηιρ τα ὀχ ρθηὶ ἐγενήθημεν νήπιοι, ΡΕΓΡΟΓΆΠῚ 
ἀυρίϊολίο ν. 515 Ιοραηι ΑΒ ΝΟρ5. ἱπίθγργοβ οἱ νυ ὶ- 
ξλιυ5. Ηυετιῦθ; 

χαί. 
(323) Δύνασθαι. ἴ,εξο δύναται, 
(233) Οὐὐοχ Βερίυ5, ἀκριδῶς χεχαθαρισμένον. 
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σοῦ τὰ παιδία, οὐκέτι δὲ πρὸς τὰ δύο τὰ ἑξῆς ἐπιφέ- Α δυπί ρυογὶ, υἱ πιδῆυδ ἰροὶ8 εδ8 ἱπιροηεγεῖ, βαὰ. 
Ὅει; Προσενηνέχθη μὲν γὰρ τὰ παιδία (84), οὐχέτε ργαίεγοδ οἰίδπι αἱ ργῸ 1}}}8 ὀγαγαί. 
Ὦνα μόνον τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπιθῇ ὁ Ἰησοῦς, ἀλλὰ ἶ 
“πρὸς τούτῳ ἵνα χαὶ προσεύξηται. 

Γέγραπται δὲ, ὅτι, ε χαὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὖ- 

“οἷς, ἐπορεύθη ἐχεῖθεν᾽ » οὐ γὰρ προσέθηχε, « καὶ 

“προσευξάμενος " » ἠδύνατο γὰρ λελέχθαι" Καὶ ἐπιθεὶς 

τὰς χεῖρας καὶ προσευξάμενος αὐτοῖς, ἐπορεύθη 
ἐκεῖθεν. Ὅρα οὖν εἰ δύνασαι μείζοσι μὲν τῶν παι- 

δίων τηρεῖν τὴν προσευχὴν τοῦ Ἰησοῦ, δυναμένοις 
χιυρῆσαι χαὶ τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐ- 

ποὺς, χαὶ τὴν περὶ αὐτῶν πρὸς τὸν Πατέρα εὐχὴν’ 
«τοῖς δὲ παιδίοις ἀρχεῖν λέγειν. τὴν ἐπίθεσιν τῶν χει- 

ρῶν αὑτοῦ. Εἰς δὲ τὰ ἀποδεδομένα περὶ τοῦ" « Τῶν 
Ὑὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ν» προ- 

«ρεπόμενα χαὶ τὸν σοφώτατον μὴ ὑπερηφανεῖν τοὺς 

ἐν τῇ Ἐχχλητίᾳ μιχροὺς, μηδὲ καταφρονεῖν τῶν 
παιδίων χαὶ νηπίων ἐν Χριστῷ, χρήσιμον παραλα- 
δεῖν ἀπὸ τοῦ χατὰ Λουχᾶν τό" « ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παι- 
δίυν, » ὁ οὐ παιδίον μὲν ὧν, ἀλλὰ ἀνὴρ τὰ τοῦ νηπίου 
καταργήσας, γινόμενος δὲ τοῖς παιδίοις παιδίον, χαὶ 

λέγων αὐτοῖς " (Οὐχ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῇσαι ὡς πνευ- 

ματιχοῖς, ἀλλ᾽ ὡς σαρχίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ, 

γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα. ν» Ὅλη γοῦν ἡ σύμ- 

φρασις (25) τοῦ χατὰ Λουχᾶν τοιαύτη ἐστίν" « Προσ- 
ἔφερον δὲ αὐτῷ καὶ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται,» 

χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" « Ὅς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασι- 

λείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. » 

Σχεδὸν δὲ ταῖς αὑταῖς λέξεσι χαὶ ὁ Μάρχος μάλιστα 

τὰ τελευταῖα ὡσαύτως ἐξέθετο. 

9. Αἱ 8εγίρίυπι 658ὶ "5, ε« Ουπὶ ἱπηροδυΐδδοὶ οἶδ Πηῶ- 

Ὧν, 8}1856 μά 6,» π60 Θηἰ πὶ δα ἀϊ!, ε οἱ οἴπὶ οτϑο- 

86ῖ;» ροίογαὶ δηΐπ ἀΐοογα : Εἰ οὐηὶ ἱπηροϑυ 856ῖ οἷβ 
Τηϑηιι8, οἱ οΥδσ586ῖ, 40}}} ἰπ46. Υἱάθ Ἔγφὸ πι}πὶ φγϑη- 

ἀογί 5 ριογ8, 4υὶ δὲ νπᾶηυυπὶ ἰρϑ 8 ἱπιροϑιἰοηΐ8, 

οἱ ργδουπὶ ΡγΓῸ 856 δὰ Ῥαΐγειῃ [υβᾶγυπὶ οϑρδς68 5ἰηΐ, 
ΟΥΔΙΪΟΠ6ΠῚ ἦ6διι ΓΕΒΟΓΥΔΓΘ; ΡΌΘΓΙ ΒΒ Ὑ6ΓῸ δι] γα 
ΤηΔημ 1 ἰρϑῖυβ ᾿ἱπηροδι 0 η6 πὶ) ἀΐσογα 40 648. 7Δπ| 

γ ΓῸ αυοὰ δὰ 68 ρογιἰποί "7 : ε ΤαΑ]ΐεπὶ 68. ΘηΪπὶ ΓΘ- 
ξηυπὶ σΟἰογυπι, » 4ι γαὶ βαρί θπιϊβϑί πλιπὶ δ 0 Γ- 

ἰδπίυγ, ὧἐ φυΐ ἴῃ ΕσοΙοδ᾽8 ρᾶγνΐ βυπὶ τηϊῃἰ πὸ ἀδθρὶ- 
οἶλι, Π6 6 ρύυθΓ}}08 εἰ ἴῃ ΟΠ γίβίο ἰηΐδηιοδ σοηιοπιηδῖ, 

916 (υογὶι ἰὰ οσ Ενϑηροιο [μ|ὸ85 ἀδργόπιογα ὃ : 
«Ἀπηθῃ ἀΐοο γοθίβ, φαϊουπαια ἤοη Δοσορογὶί Γαξητ πὶ 

θεῖ, βἰδσαϊ ρυθγ, » 4] Ρθ6Γ αυΐϊάσπι ποθὴ εϑί, 56 υἱγ 

4υΐὶ μυθγ! ! ΔΡΟΙΘΥ, μι ρυοΥῖ5 [ἀοἰτ18"", οἱ 11} ἀϊ- 

σοἢ8 " : «Νοη ροίυΐ νοἱν8 Ἰοφυΐ φυλϑὶ 5ρί γἰιυδἰθυς, 
δε φυδδὶ σΡΠ8]} 1008, (ἀπαυδᾶπ) ρᾶγνυ}}8 'η ΟΠ γΙβίο, 

ΙΔ γοϑἱβ ρου πὶ ἀδἀϊ, πο δϑοδπὶ. » Τοίιι8 ογρο ᾿||6 
Ἰοου8 δἷ8 δριὰ [μπσᾶτῃ οοηιἰποίην ὃ" : « ΑἸδγοῦυδης 

δπίοπι δὰ [ΠΠὰπὶ οἱ ᾿πίδπι68, υ 605 ἰΔηρογοῖ, » 668, 
εἰ οξίογα, υ87η06 Δι] ἰά ὃ : « Ονσυπαυα ἤθη Δοο6ρ6- 
τί! γοφηυπὶ Ποὶ βίοι ρΊΘΓ, πο ἱπίγα ἐς ἰπ ἐΠυ. » 

1η ἰἰδάεπι δυίθῦ ριοροπηοάυπι γογἷβ, οἱ ροβίοίς 

ΓΕπὶ ΡΟ δϑί πηι αν ράγίο) Μάγουβ ἀχροβυὶὶ. 

Β 

Περὶ τοῦ ἐπερωτήσαντος πλουσίου τὸν ᾿Ιησοῦν, 
καὶ εἰπόντος" « Διδάσκαιλε ἀγαθὲ, ν καὶ τὰ ἑξῆς. 

« Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὑτῷ" Διδάσχαλε, 

«αἰ ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον (26); » χαὶ τὰ 
ἑξῆς, ἕως τοῦ " « Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, 

καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. » Ἐν μὲν Ψαιμοῖς γέγρα- 
ται, ὡς δυναμένου τοῦ ἀνθρώπου ποιεῖν ἀγαθὸν, 

}ὲε ἀἰυῖιε φιὶ ἱπιεγτοσαυὴ όεπι, οἰ αἰαὶ! . 
« Μαρίδιοτ ϑοπδ, ν οἱ ο:ίογα. 

10. ε« Εἰ δγ086 ὑμ08 διοούοῃβ δἷϊ ,}}} : Μασίϑίιο 
Βθοπα, φυϊά "ομΐ (ϑΔοίδπι, ὧυἱ Βα θαπὶ νἱϊδλιη φίογ- 

πᾶπὶ "7 ν» οἱ γοϊψυδ δὰ ἰᾳ ὑβᾷυς ὃ : ε« Μυ]εὶ δυίειη 

δγ ρει, πον βδίμΐ ; οἱ πον βϑ1Π}}.,. ρΓΠΗΪ. » 

δεηρίαι) ὀχϑίαί ἴῃ Ῥϑαίηιϊδ,, 8ἃ6 δἰ ἰοῖηο θοπυπὶ 

ὅτι,« Ὁ θέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγα- [Ἃἀσὐγὸ ροδδθῖ} : « Ουἱ νυ! νἱίδπ), οἱ αἰ χὶ. ἀἰθ5 νἱ- 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΒΡΠΕΕΤΑΤΙΟ. 

4] ἀεπὶ ολι1588 οβι6 πε} οὔϊδβγοπεϊϊ ρΌῈΓΟ8, Π01) δι!6π)| δὶ ἀπ45 ργοθάθῃιοβ. ολυθᾶ5 ἱπία}} 4υᾶ 564: πη- 
ἴυτ. ΟἸ αι! δυ πὶ δηἷπὶ ραθτῖ ΠῸΠ 501} τ πιδηι}3 εἶδ ᾿ηροηδι, 56 οἰΐδπὶ υἱἱ οὐοῖ. 

9. δογρίυπι 681 διιΐοπι ροβὶ ᾿ι06, 4 πίδιη ε ΠΠΡΟΉΘΠ8 6ἷ8 ἸΏ8Π05 8}}}} 46, ν οἴ ποῃ δάάϊϊξ, « οἱ ογδηῆϑβ; » 
Ροιυΐ! οπὶπὶ ἀΐσαγα : Εἰ ᾿πῃρο 6 }}8 δἰ β "3118 δἱ ογϑη5 Δ} 'πά6. Εἰ νἱὰδ 5 ροίθ5 ἀΐσοιθ φιοηΐδπι πη2} 01 }}}18 ἡ 
4υΐεοπὶ ΡιΓΟΓυ πὶ σογναίιν ογαίῖο (Ἰγἰδιΐ, 4ἱ ροϑϑυ πὶ σάρο γα ΠῸἢ 50! 1} ἐπ) ρΟΒ ΠΟ Π6 πὶ ΠΙΔΠΌ1ΠῚ 6}}5 ΘῈ ΡῈ Ρ 
58, 86} οἰἴϑιη ΟΥΑΙ ΟηΘτὴ 6}118 ἃ] ΡΆΓΓΘΙΝ ΡΓῸ 86; ΠΪπόΓῚ) 18 Δ0 16 Π| ρ06}}58 50 ΠΠεἰϊ ἱπιροβίε!0 πιδηαιιπὶ 6118. 
θίοθηβ δυίθπὶ : ε Ταὶϊίυτη δὲ δηΐπὶ γοβπαπὶ ΘΟΘΙΟΓΠΙ, » ΠοΟΓίΔΙῸΓ Οἱ ΠΘΙΠῸ ΦΌΔΠΙΥ 5 811 5αρίθ}5 ἰῃ ΕδοΙ βία, 
Εἰογίθιι:ν δάνθυθυβ ράγνυοβ ΟΠ γΙβι} : φυοπίδπι ὩθΠ δογαπὶ (Δ| πὶ ρυθγογιη 6ϑὶ τοζηιπὶ σΟΙογα πὶ, βδὰ 
δογαπὶ αυΐ Ρ6Γ πη] Πλίθα) δου! βυηὶ. βίου! ρυθγὶ δαπι. Θβ56ῃηΐ 866 88 ρου !δοι]. Ηδιο δυΐδι) ΘΧροβι ΟΠ δι 
φοπιπιδ δὶ ἀριυ υυσδπι ροϑἰζυ8 56 ΓΠ|9, 4υοηἾλΠ) οἰπὶ ἀἰχίϑϑαὶ : ε ΟΠΈΓΈ θη! δἱ ριθγΟβ οἱ ἰπίδιν!65 υἱ ἰ8:- 
Εογοὶ 608, Υἱάθπί65 δ 16 πὶ ἀἸβοὶρ}} ργο δὶ υαυδηὶ 608; » 768ὺ5 δυίδηι ἀἰχὶί : « δἰηϊί6α. ρυδγοβ νθηΐγα δι πιθ, 
14} }ππ| 65. δηΐ πὶ γαρημπὶ οΟἰογυπι, » δίδίϊ ἢ) 4υ 85] ΘΟηνθηί θη ἃ Ἐ6 51} ρυοθύθης δα θϊι, ἀΐοθη5 : ε« Διηθῃ 
ἀΐεο νοῦ ἱβ, φαΐ ποη γεοοροῦῖὶ γορηιπὶ θοὶ, δίουϊ ράθγ, ποθὴ ἰπιγαῦῖ ἴῃ {1}. » ' 

40. ε [πιργγοζαν! θϑὰ") ὑπ ἐ6 ἰυγρθδ ἀΐθθη8 : Μαρίβιος "νοπθ, αυϊὶ θοπὶ (δοίαια, υἱ Δ θολπὶ υἱἐᾶπὶ 
διογπδηι} Οἱ ἀἰςοὶ! οἱ : Ουἱὰ πι6 ἀϊοῖ5. νοημηι 7 Νοιγο, ΒΟμ 15 μἰ8ὶ ὑμ08 τως » ὅυπι βογὶρίυπι δἰ. εἰ ἀ6 [ιο.- 

36 Μλι(ἢ. χιχ, 15. 51 ᾿]ὰ, (4. 39 1 (ογ. χιι, 11. 1 Οον,. πὶ, 1, 2. 38 [ὁ. χνηῖ, 17, 3 [υἐς. ΧΥΠΙ, 
15.  [ωυς. χνηι, 17. ὁ Μαϊῃ. χιχ, 16. δ 14, 80. 

(84) ἀοάεχσ Βογίυ5, προσηνέχθη γὰρ αὐτοῖς τὰ χιχ ἐπ 20αππ. νυ} : Οὕτως οὖν χαὶ ἐπὶ τὸ παρὸν 
παιδία. Ἴ “ ἡμῖν ζητουμένων ἐκ τῆς συμφράσεως χατανσητέον. 

(25) Ὅ.1η γοῦν ἡ σύμφρασις. Ῥοβίγεπιδ 6ἃ Υοχ 
ἴῃ οοἠά. Η. εἰ ἢ ἀείογπιδια δγδὶ : δᾶ ΠῚ ΔΒΒΘΓΌΪὨ 18 
ἰνεῖυ5 Οὐ σα πὶ8. δυοιονγι αι εἰχὶ, αυΐ οἃ αὐτὰ το}. 

᾿ 

ΠεΤιῦβ. 
(25) ΟοΔεχ Βεορίυ5, ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω, 

΄ 
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ἄονο νόποβ, ὈΓγΟΙ λα ̓ἰπσυδπι (δ πὶ ἃ πιαΐο, οἱ 18. Α θὰς, παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακχοῦ, χαὶ χεῆη 

ἴᾳ.84 π6 ἰοᾳυδηίγ ἀοίιπ). Ὠίνογία ἃ πιαΐο, οἱ [36 

Ἰιοηιπ δ. » Ηἰς δυίδπιὶ ϑδγνδίογ οἱ αυἱ ἀἰχὶι : « Οιὰ 
ῬοιΣ [δεΐδιῃ υἱἱ ᾿αθοαπὶ Υἱίδηὶ ΓΔ η} » [18 ΓΘ - 
βροπάϊι,, αιιδοὶ θοηυπὶ ργοργία ἀϊοίαπι δὶ τπυπὶ 
θευπὶ ρογίπθαιὶ : « Ουἱά πὸ ἰμίδγιοσας ἀ6 θΟηῸ Υ͂ 

ὉΠῸ5 6δὲ θΟπυ8. » Αἱ γ6ΓῸ ϑδεϊοπάυιη 6ϑὲ ὈΟμΠὶ 

ΡγΓορτῖα ἀϊοίαπι 5011] Π60 ἰὸς δἰἰγναϊ : ἃ1188 Ὑ6ΓῸ 
δὐιιϑῖνα ἴδπὶ Ορογίϊνι5 θοπῖ5, 4 8πὶ Βοπλΐΐ θ0ηο, οἱ 

Δυυοτγὶ, Βοηδ; πλι}}}8 γ6ΓῸ οἰΐδπ) 4118. ΠΟ ΠῚ Δ50Γ- 

Ρίυη υἱάθαβ. ΜΝ] ΝΠ ΘγρῸ οἰ ϑιἰπιδπά απὶ 68. ὐογθᾶ 

Ἰμδο : « ΕΔῸ βοπιηι, » Οἰπι ἷ5 ραρπαγο ᾽ : ε Ουἱὰ 
1168 ἰῃίογγΓο 88 ἀθ "0Π0 ὑπ05 εδί θοῆυβ,, » αυῷ οἱ 
ἀϊεία 86πΐ, αυΐ ᾿π ογγοβδηβ αἷὶ : ε Μαρίβίογ θ0η6, 

4υϊὰ θοπὶ [δεῖδη ̓  » Μδι 15 οππι δου ρϑ: αυδϑὶ 

ἀδ Ῥόηο ορέγὰ ἱπίοσγοξαίυπι ἤυΐἶ556 ϑογνδίογομι [18 
νου ἷθ : ε Αυἱὰ Βομΐ (Δοΐλη ἢ.» Μάγουβ. δυίοηὶ οἱ 
0648 ϑαγναίογαπι ἀϊχί886 γείεγυμι δ: ε Ουϊὰ πη 

ἀϊοῖβ Βοπαμι ἢ πθπι0 ὈΟΏ 1.5, πἰδὶ ὑηυ5 οι8; » δίδο 

αἱ νοσαθυϊυπὶ ἱΠὰ, « ΘΟη5, » Ὠ00 δἰἱἱθυτα, 

Δ. ργϑίογθα η0}}} δι θυσπάυπι 511 : πὸς δηΐπὶ 

ΘΟ" φυλίοηυβ θοηυβ εδἰ Ὀδθυβ, δϑίθηιι8 ἀϊεὶ 

4υθδι " : « Ποιμυ θοπυ8, ἀ6 ὕ"οπὸ {ΠἸϑϑᾶμγο ρτοίο- 

ΓΕΠ8 θΟπυτη. » Εἰ βδγνυδίογ αιΐάοπι φυοιηδιπιοάυπὶ 

οδῖ ηδ60 Ἀεὶ ἰην.5 1} }115 15, ἃ οἱ ε ἴπιασο Βοπῃία- 

τσοὺ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον " ἔχχλινον ἀπὸ χαχοῦ, χαὶ 
ποίησον ἀγαθόν » ἐνταῦθα δὲ ὁ Σωτὴρ πρὸς τὸν εἰ- 

πόντα" « Τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ζωὴν αξώνιον χλτ’ 

ρονομήσω ;» εἶπεν, ὡς τοῦ χυρίως ἀγαθοῦ ἐπὶ μηδένα 
ἀναφερομένου ἣ τὸν Θεὸν, τό" « Τί με ἐρωτᾷς περὶ 

τοῦ ἀγαθοῦ ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός (37). » Χρὴ δὲ εἰδέναι, 

ὅτι ἐνταῦθα μὲν χυρίως τὸ ἀγαθὸν ἐπὶ τοῦ θεοῦ 

πέταχται μόνου" ἐν ἄλλοις δὲ καταχρηστιχῶς, χαὶ 
ἐπὶ ἔργων ἀγαθῶν, καὶ ἐπὶ ἀνθρώπου ἀγαθοῦ, χαὶ 

ἐπὶ δένδρον ἀγαθοῦ χαὶ σὺ δ᾽ ἂν εὕροις χαὶ ἐπὶ 

ἄλλων πλειόνων τασσόμενον τὸ ἀγα")όν. Οὐ νομιστέον 

οὖν μάχεσθαι τό" « Ποίησον ἀγαθὸν ν» πρὸς τό" « Τ' 

με ἐρωτᾷς περὶ ἀγαθοῦ, εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθὸς, ν λελε- 

Ὑμένον πρὸς τὸν πειθόμενον καὶ εἰπόντα (28) " ε Δι- 

Β δάσχαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω; » Ὁ μὲν οὖν Ματθαξς, 

ὡς περὶ ἀγαθοῦ ἔργου ἐρωτηθέντος τοῦ Σωτῆρος ἐν 

τῷ " «Τί ἀγαθὸν ποιήσω; » ἀνέγραψεν" ὁ δὲ Μάρχις 

χαὶ Λουχᾶς φασι τὸν Σωτῆρα εἰρηχέναι " « Τί μς 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός"» ὡς 

τὸ τεταγμένον, «ε ἀγαθὸς, » ὄνομα ἐπὶ τοῦ Θεοῦ μὴ ἢν 

ταχθῆναι καὶ ἔφ᾽ ἑτέρου τινός" οὐ γὰρ ἧ ἀγαθὸς ὁ 

Θεὸς, ταύτῃ λέγοιτ᾽ ἂν ε ἀγαθὸς ἄνθρωπος, ἐχ τοῦ 

ἀγαθοῦ θησαυροῦ προφέρων τὰ ἀγαθά. » Καὶ ὁ Σωτὴρ 

δὲ, ὡς ἔστιν εἰχὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, οὕτως (9, 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

πῆηθ ΒΟΠΟ : ε« Βοηπ ΒΟΠΊΟ ἀ6 "ΌΠΟ 1Πόδϑαγο οογαἷβ βυΐ ρτοίογί θοπ : » εἱ 46 Δῃρ6}}5 Ὀ0Π͵5, οἱ ἀὸ ϑρί πιὰ 
ΒΆΠΟΙΟ "0Π0, εἰ ἀδ ΕἸΠΟ Πεὶ θοηῸ : [νὲς ϑδΙνδιοῦ 2.1 ὁυπὶ 4 ἀἰϊχίι: ε Ουἱὰ ᾿νοηὶ [46ἰἃ 

ΡΒ 61}}}} ουηνοηίαί 6586 Ὀυμυ πὶ, Ὠἰσ] ἰΔπεθ!ηη!0 10 Ι Ὶ 
Ὁπυ8 οι. » ϑείγα δυΐθιη ορογίοί φυοηΐδηι Πἶς φυϊάσιη, ρεορτίς θύν 

ΦΕΙΟΓΠΑΠῚΥ » [8 ΓΟΒροηάϊξ, οἱ 
τὴ αἶο18 θοηυμ ἢ ἴηι 651 διἤ μη 

τῶ, 1 παυύβαι ΥἹ4Πι 

Ῥὸυ, ἀϊέοιβ : « θυ 

501 σοπνοηΐνο ἀϊείτυν Ὠθο : ἴῃ 4}1}5 ἀὐυτοπὶ δὐυβῖνθ. Ουοι ἜΓσῸ ἱπυθηυγ ἴῃ 8118. Δρρε!!διῖο θοιιΐ, ποη δδί 
οομγαγίαπι ᾿υὶς ἀΐοίο αυοὰ αἷϊ : « Νόπηο Ἰνοιι18, πἰδὶ ἅ11}}8 [λεῖι8 - » 4υοῃίδπι Ομ η65. 5ἰουΐ ἀἰχί πηι, υ- 
βίνθ ἀξκυμίαν Βοπί, ὑη08 Δυίθιη ῥγορΓ' 6. ̓ρβὲ {(ιο]ι6 Βοπιῖπαβ, 4 
ἀιὲ15. {Π|Π08. ἔπιᾶθο 6ϑὲ : δἱ βίοι"! 'ρβὲ ἀΐβιαί ἃ θοιήαια Ῥαιγὶβ ψαλδὶ ἰιῆασο βου αι15. ἃ 
ΒΙ0 εἴ ΟΠΊἢ65 ἱη αυΐθυ8 Βοπὶ(8ι18 ποπιθη ρυϑβίζιπι ἰηνοηΐτιγ, ἀἰδίδηι! ἃ θοπίίαιο ΕἸ]. 
οι 65. Ροηΐ ἃ Ὀοηϊίαι6 ΕἾ, 4υαπ Βοιίίας. ΕἾ ἃ Ὀομίϊαία Ραΐδτπα : φυομίαπι ρὶυ8. ΕἾ. 5 

Ἶ 4υλπ) ΟΠπε5 ΕἾΠΟ. Εοτβί δ δυΐθιη οἱ ρ᾽Ορίον δι 
(λοΐαπι υὐ ΠΑ δᾶπι Υἱ τᾶ πὶ Φίογηᾶπι; ν ''ος (γί δίυβ γοεροηθ 84 αν : 
οϑὶ ΡδιΪ ἴῃ οπιηΐθυ5 θΟηΐ8., 

8 Ῥ92]. χυχπι, 15, 14, 4ὅ. 
[μυο. νἱ, 48. 19 (0Ἱ]. τ, 15. 

(21) Τί μὲ ἐρωτᾷς περὶ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ 
ἀγαθός. ἴνὰ παϑδηΐὶ ἀπιίηυα ρίογαψαθ χη ρίανία, 
Μλι. χιχ, 17. 1Πἰὰ νυϊραί, ἰμίοτρ. : ε Οιμά μἷε ἰη- 
ἀογγορὰθβ ἀ6 ΠΟΠΟἿ ὑπι8 6ϑὲ θόμι8 θθυ8. » [[ἃ 
“Ἐμιίορβ, οἱ Ηἰογοηγπιυβ, οἱ ΤΠ ΘΟρΙ γ]Δοῖα5, εἰ Εὰ- 
τἰγαιία5. δῖος. δυίθπὶ νυϊφὸ οαἀΐίιν : Τί μὲ λέγεις 
ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός" φιοιηδάιο- 
ἀσπι Βάθοη! Μδγουβ οἱ 18, απ46. ροϑιογίογ οι 
πϑης Ἰθοιοπθιῦ ἰπ ΜΑΙ θδυτ. ἀρ 81586., δὲ ἱπ ὸ 
δηι4υΐογθηι ἀχομί588. νεγίβίην 68ι. Θυδηηιδηι οἱ 
ΠΏ ΪΠῚΘ ΓΟΟΘι5 Θδὶ, υἱροίθ 4υδι ϑγνυ8, οἱ ΑΥΆ}08, 
εἰ Ρογϑθᾶ γοργωβθηίθηι, Οτροποβ νεῸ αἱνδίῃαυθ ἰ6- 
οἰοηθπὶ δθ  αἰυγ, 8604. ργιοιοιη, ἰλπφυλιι 6 δῖαι- 
αἰΡ0., ροδίογίογθιη, ἰδ λη}) 6 ΜᾶγοΟ [σῶν ρει! - 
ἰὰπὶ : Ὃ μὲν οὖν Ματθαῖος, ἰπαι!, ὡς περὶ ἀγαθοῦ 
ἔργου ἐρωτηθέντος τοῦ Σωτῆρος ἐν τῷ’ ε Τί ἀγαθὸν 
ποιήσω; » ἀνέγραψεν" ὁ δὲ Μάρχος χαὶ Λουχᾶς φασι 
τὸν τος εἰρηχέναι᾽ « Τί με λέγεις ἀγαθόν : οὐδεὶς 
ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁΘεός.ν Αὐπυδιίηυ5, [6 σοης. ουαν- 
θεί., 11}. «1, ορ. δ: « Ροιθϑι δυΐθιῃ νίαν! ἐϊδίδια 
ἉΠ|αυ]4, ααοά μἷς βθουμάυπν Μαδιαμ ἀΐοίμιν : 
Ουἱὰ πιὸ ἰμμογγοσᾶβ ἀθ "βοηῸ βοουπάαμι ἃ]05 δὰ- 
ἰὸπὶ : ΟΝ] πιὰ ἀἰεῖς "οπαιη 7 Ναιη 4518} πι6 ἱμίογΓΟ τ 
ξλ5 ἀδ "ομο δὰ {Ππ} παν ἱ5 γοίδυυ! ροίοδί 4η06} αἱΐ 
16 φυώγοιβ : Ουϊ θομ] ἰλεοίατη Ὁ 10: ὁπΐπι εἰ θὸ- 
μα} ἈΟΛ ΠΥ", οἱ Ἰμ!ο γι οϑαίίυ ἐ51.. ΜΆ σίδίον ἀπ θη 

1 Μαιι. χιχ, 11. 

ἱ οδι ἰπιᾶσο ᾿)δΐ ἰμν 5. }}}158, δίς. οἱ θυ. 
τἰποῖρα! θοπ διε, 
1π|8. δυ!οπὶ ἀἰδίδαί 

ῬγΟρΙΠΘΙΝ5 
αυἱ ὀϊχῖε : « Οὐ4. Κλ 

« Ουἱὰ πνὸ ἀΐοὶβ νουυπι Νοῖὰυ 

8 Μαγο, χ, 18; ἴλις. χνηῖ, 19. ᾿ ΜΆ". τιν ὅδ᾽ 

( ὕοπα, πυῃάμαι 651 ἱπιογγοσδιῖο. Οοιῃ πιο  5ϑϊπ|6 ἐγ 
ἱμι6ΠΠἸσίταν αὐγαπηχιο ἀΐϊοίαια : Θὰ πιο ἀϊεῖδ νθ- 
πῖμῃ, Οἱ, ἱπίο Γοσὰθ πὶ 46 θομο ἢ ν ΠυῈτιῦ8. 

(28) Τὸν πειθόμενον καὶ εἰπόντα. δ8:᾽5 ἰιϑβοηὶ 
οὐ. 11. δὲ Δ. ρδγρογαηι : ἰ6βδ, πυθόμενον, ἰ΄τα 
γινώσχων ὁ Σωτὰρ τὴν τοῦ πυνθανομένου ἕξιν. {ε|}: 
εἶπαν αὐτῷ πυνθανομένῳ οἱ ἰπίγα, Πυνθάνῃ. τί ἀγα- 
θὸν Τοιήσαρ, οἴο., 6ὲ ἀοίάς : τῷ πυνθανομένῳ περὶ 
«οὔ ἀγαθοῦ. [ν. ΠΗ 

(29) Καὶ ὁ Σωτὴρ δὲ ὡς ἔστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ 
τοῦ ἀοράτου, οὕτως, εἰς. Ὀτίφοιες, ΠΡ. 1 Περὶ ἀρ- 
χῶν,, εδρ. 3: « ϑυρεγαβὶ αυἱά 811 ἰνπαὸ μοπ 15 
οἷυ5 ἐπα! ἰγογα : ἴῃ 40 οἰἴαιν., αἱ ΟρίΠΟΓ, ἱμιο!!ρὶ 

ἐὐηνοπὶι 64. ἡ δ ρογι5. ε[6 ἱπιαφίπο οδ αυμ' μι 
δρδουϊσ ἀοίογιμδίαγ, ΘΧρΓΟΒΒΙ 05. Ρείμεῖρα! 5 
Βδιμηι8 θοηἰ 85 βῖπ6 ἀπ}ῖο ἂχ 4υ8 ΕἼ ἴπ5 παίυ3, 40} 

ν οπιπία ἰμιασο 6ϑὶ Ραΐεῖϑ, ργσει! ἀνθ 0 οἰ 
Οηἰαι18. οὗτπ5 ΘΟΠνο ΘΩΙΘΓ ἰνᾶϑο ΟἰοοίυΓ. ΝοΝ 

απΐῃ «114 αἰΐψαι βεου 8 θΟΠ 5 Θαϑ 5}} 15 ΕΠ, 
Ὁ ρυβθίθγ οϑτὴ Πμ:8 68 ἃ Ῥλιγο, ὕπάδ οἱ γθοῖὸ ἰδ 

ΑΙ ναοῦ ἰπ ἔνδηρο!ο ἀἰοὐι : Οπονίαηι πένθ Ῥρλμῖ 
"ἰκὶ μ5 θεῖς Βαίον ; ηὐο 50 Π|66ὲ μὲγ υὰ {πὸ ἔ 
ρλταν ΕἼΘ. ποῃ 6686. ἃ ιοτία5. θομ  ε18ν 5 ἵ Ἧς 
50115 4υ ἴῃ Ῥαϊγὸ 6ϑὶ; ου)π γθοίθ ἐπι δὺ ἅρΡὺ Ν 
(6, 11 ποήτ6 αἰϊαμ α. ὁδὶ, ηἰδὶ ἐν ἰμδὰ νν 
μομιαῖο ; π6 αἰίογα θοιή!18, ααλ ἐν ΡαϊΓὸν (9 



498] 

καὶ ε τῆς ἀγαθότητος αὑτοῦ εἰχών" ν» χαὶ παντὸς δὲ Δ 

τοῦ ὑποδεεστέρου ᾧ ἐφαρμόζεται ἡ ε ἀγαθὸν, » φωνὴ, 

ἄλλο σημαινόμενον ἔχει τὸ ἐφ᾽ αὑτοῦ λεγόμενον" εἴπερ 

ὡς μὲν πρὸς τὸν Πατέρα εἰκών ἔστιν ἀγαθότητος, 
ὡς 

δὲ πρὸς τὰ λοιπὰ, ὅπερ ἡ τοῦ Πατρὸς ἀγαθότης εἰς 

αὑτόν (50) ἣ καὶ μᾶλλόν ἐστέ τινα ἀναλογίαν προσεχῆ 

ἰδεῖν ἐπὶ ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Σωτῆρα ὄντα 

εἰχόνα τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ, ἢπερ ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος 

πρὸς ἀγαθὸν ἄνθρωπον, χαὶ ἀγαθὸν ἔργον, καὶ ἀγαθὸν 

δένδρον" πλεῖον γὰρ ἡ ὑπεροχὴ (51) πρὸς τὰ ὑποδεέ- 

στερα ἀγαθὰ ἐν τῷ Σωτῆρι, χαθό ἔστιν εἰχὼν τῆς 

ἀγαθότητος αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, ἥπερ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ 

Θεοῦ ὄντος ἀγαθοῦ πρὸς τὸν εἰπόντα Σωτῆρα’ « Ὁ 

Πατὴρ ὁ πέμψας με μείζων μου ἐστὶν, » ὄντα πρὸς 

ἑτέρους καὶ εἰχόνα τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ. Τάχα 

δὲ τοῦ βουλήματος ἔχετα: τῶν λελεγμένων (52) πρὸς 

τό" « Τί ἀγαθὸν ποιήσω; » λελέχθαι δὲ πρὸς αὐτό" 

« Τί με. ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ; εἷς ἔστιν ὁ ἀγα- 

θὸς, ν τό" « Ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα 

ὑμῖν, ὀφείλετε λέγειν (56), ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν" 

ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήχαμεν » ἐὰν γὰρ ποιῇ- 

συμεν πάντα τὰ διαταχθέντα, οὐδ᾽ οὕτως, ὡς πρὸς 

τὰς ἐνθάδε λέξεις, ἀγαθόν τι πεποιήχαμεν" οὐκ ἂν 

γὰρ, ἀγαθῶν ὄντων ὧν ποιοῦμεν, ἐλέλεκτο δεῖν λέ- 

γεῖν ἐπὶ τῷ γεγονέναι τὰ διαταχθέντα τό" « Δοῦλοι 

ἀχρεῖοί ἐσμεν.» Ἔστι δὲ χαταχρηστιχῶς αὐτὰ εἰπεῖν 

εἶναι ἀγαθὰ, ὁμοίως τῷ" « Ἔχχλινον ἀπὸ χαχοῦ, χαὶ 

ποίησον ἀγαθόν. ν Οἶμαι δ᾽ ὅτι ὁ ποιῶν τὸ προστε- 

ταγμένον ἐν τῷ" « Ἔ χχλινον ἀπὸ καχοῦ, χαὶ ποίη- 

σον ἀγαθὸν, » ὡς μὲν πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀν- ο 

θρώπων ἐπιτελούμενα ποιεῖ ἀγαθόν" ὡς δὲ πρὸς τὸ 

ἀληθῶς ἀγαϑὸν, ὥσπερ « οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ πᾶς ζῶν, ν» πάσης ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης 

ἐλεγχομένης ὡς οὐ δικαιοσύνης, ἐπὰν θεωρηθῇ ἡ τοῦ 

ΟΟΝΜΕΝΤΟῚΝ ΜΑΤΤΙΠΕΌΝ ΤΟΝ ΧΥ͂, 1283 

εἰ ἩΠΠπι5. ἐδ "ἢ, ν 411 δι δυΐεπι γοσίβ [}8., ε )6- 
πύπι, » 5 η Ποδ 110, οὐπὶ Ἰη φγίον οὐἱνί5 ΔρρΙοδίωγ : 
8] πιοῦο γοϑρθοίυ Ῥϑιγῖ8, ἱπιᾶρὸ 6581 θοπὶ 8115 ἱρβίυ8, 

οἱ δδηὶ ᾿ιαρθεὶ ογζᾶ τοι ᾳυα οπιηΐα γαϊΐοιθη), αυϑιη 

μοηΐ!858 βαίγίβ ἐγρᾶ ἱρβιιπὶ, ΥὙδὶ διϊδπὶ ργορογιίοηθῃι 

ᾳυδηνάδηι αἴϊπθηὶ τηϑρὶβ οἱ ῥγορί Πα υ πὶ ἱπίογ θοηΐ- 

ταίοπ Βεὶ, τοϑρθοίι ΕἾ}, φαΐ θοπ 4118 ᾿ρϑὶυ 8 ἱπιᾶψο 

6δβί, οὔβδγναῦα ἰϊοοῖ, φυᾶπὶ ϑογνδίογὶς γεβρθοίυ μο- 

ταϊηΐβ θοηὶ, νοὶ θομὶ οροτὶβ, ν6] γθΟΓΙ 5 ΒΟηΔ : Ρί 18 

οἰαπίην ἱπίογιογιθυβ θοη8 ϑογνδῖΟΓ ργρϑιδί, 40816- 

πὺϑ ἱππᾶρο 6ϑὶ θοη 4115 6] ἱρβίιι8, φυδπι θευ8, 4] 

μοηα8 δϑὶ, ϑογναίϊοτὶ αυὶ ἀϊχὶ! 15 ; « ΡΑΙῸΡ φαΐ πιϊοὶ! 

116, ΠιΔ}0Γ πη 6δ5ΐ,» φιὶ οἱ Δ) ογαπὶ γι !οηθ 68 "οηὶ- 

ιδι15 θ)εἱ ἱπιαφο. Ἐοτίδ558 Υ6γῸ οἷπὶ Θογυτὰ δἰ βρη - 

εαἰίοπε ας αἰοία δυπὶ ΒΌρΕΓ ὁ0 ἢ : ε Ουἱά Ροπὶ [ἀ- 

οἰλτ Ὁ.» (68 Δυίοπι ἀϊοία βυπὶ: « Ουἱά 126 ἰπίοττο- 

ἔλ5 ἀδ θοποῦ ἀπ08 ἐδὲ θ0Π08) » ΘΟΠΠΟΧΙΟΠΕΠΙ μδθοῖ 

{Πὰ "5: «Οὐπὶ (δον 15 οὐμηΐα 40 ργξοορία δυηὶ 

γυδῖρ, ἀεννοιΐ ἀΐοογα : ϑοῦνὶ ἰδ !65. δυπιὰϑ ; φυοὰ 

ἀεοθυΐϊπυβ. ἴδρογο, (οείμν5. ν» Νϑῃ δὶ φυϑουηᾷιιθ ἴπ 

πιδιάδεϊα πα υποῦίποα5. ἃ ΠΟ 5 φοδία [ἀθγίηϊ, Π6 δί6 

ααυΐάοπι, γαχία ἰοεΐ Ὠυυ8 5 ΠἸ δ! μθπι, Βοπὶ ᾳυϊὰ- 

4υδη) [ἐοογίπιαϑ ; πϑτῃ δὶ "0η8 6556 η| 488 [Δοίτηι8, 

Ἰηϊπίπηθ ροβδί προγοπὶ τυδηάδι 8 γοβίμπι, ἀϊοδπά πὶ 

ἰά 6586 βου βογοίυγ : ε βοῦυὶ ἰδὰ 168 ϑυπιυ5. » Αἱ 6 

ΒΟ 6858 ΡῈ δυυδίοποπι ἀΐοεγα ᾿ἰοοῖ, Ρεῦϊπάδ ἂς 

{Ππὰ "Ὁ: « Ὀίνονιθ ἃ πη810, οἱ ἴας θοπυπι. » Εφο 666 

σογο ὀχί βίο οὰπὶ 4υΐ ἰὰ [4ςο851 αυοὰ ἰοῦ ἰΙοευ 

πιᾶπάδίαμη 65ι : « )ίνετιδ ἃ πιαῖο, οἱ ίδς θθπαπι, » 

τϑιίοπο ἀυΐάοπι δογαπὶ ἀῶ ἃ ταὶ! 4}5 μοι!) 8 

δφυπίυγ, Βομαπὶ ΙΔΟΘΓῸ : δὶ τεβρθείυ σεγὶ δθοηΐ, 

φυοππδπιοάαπι 4 ποη 0 5{{ΠΠ 0 ἱτὰν ἰω οοηδρθεία 

Βοεΐ οπιηΐβ υἱνθηβ "5, » οὐπὶ πυϊπᾶπᾶ Οπμηἶβ5 }π5.1118, 

ἠυϑειεῖα, ποη 6886 ἀδργεμβοπάλίυγ, Ροβίᾳιϑπι ᾿υδιία 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

Βοπυβ, πἰβὶ ὑπιι8 Ὀουβ, ν ὉΠ "Ππ᾿Δ εομῇνπιοῖ 

σον ἶβ, ἀοθοι 8 ἀΐσογο : Θογνὶ ἰππΠ05 δα η05 ; 

αὐ ργςορί δὶ πο} }8, 

Βοπα δϑβοιΐὶ 4υ8 [Δοίῃν0}8. 

οοηγδπίγοξ ποιηϊπίθιι5 ΔρροΠ]Διῖο μνομἰταιῖ5. - φιοπίδηι ὁπιης θολμ πορίγιιπι, δρθυϑῖνο οἱ 

πλαΐο οἱ [δοΐτν5. ὈΘΗ ΤΑ, ν 

(λοθγὸ Βοπαπι, ἀἰοσυπέιγ θ0Π8 ατ88 ΔΦΉ)}}85.: βοηαπι. ογο δπΐπὶ φυδινῖο ἀδο!πϑθν 8 ἃ 

ποπιίπαπι ποίου νι ἀοο! ΓΘ ἃ πνδὶο οἱ 

γοτὶαίθηι, δοουπάνπι αιοῦ ἀἰοῖμαν 

1 920. νὴ, 90. .5 ὁολη. χιν, 28. 

σαι, 2, 

σἱοαῖυγ ἴθ ΕΠ ΟΣ; ΒΟΠ6 δἰίαᾳυδ ἀϊδϑι πιὰ, 801 ἢ 

ἀϊοίδιιῖ Ὀουΐται5. θὰ ΕἼ] 681, Ῥγορίογ ψυυΐὰ ποῃ 

ἀοθοῖ νοῖαι Πἰαβριοπιία αἰϊαυοά ζθπι5 Ῥυϊατὶ ἰῃ 60 

υοά ἀϊοιυϊῃ 6ϑὶ : Νόπιο ϑοπῖιδ, εἰσὶ πηι οι Ρα- 

ἴοτ; αἱ ργορίεγοα ρυϊείαγ νοὶ Οὐ δία, νοὶ ϑρίγιυ8 

βαποίι5 ποραγὶ αἱ θοπὺ5 οἷε; 508, υἱ διιρουῖιβ 

ἀϊκίπιυθ, ρυϊμοῖρα!}}8. θομ 85. ἴῃ θὲο 5ειμϊοιία ὁδὶ 

Ῥαδιγα, ἐσ 40 οἱ ΕΠ ὰ5 ἠδίυ5, οἱ ϑρί γι δδηοίιβ 

Ργοοθάξι)8, 5.118 ἀυμῖο Ὀοηἰται}8 6}..5. παίιιγαπὶ ΓΕΑ" 

πόδι, 4085 6δὶ ἴῃ 60 [Ὁπ|8 ἀ6 410 γΕ] παίυβ 6ϑὶ ΕἸ- 

Ἰΐας, ν6} φγοσθύθηϑ ϑρί γί 8 δϑιοῖι5. ὅλπι ὙΟΓῸ 51 

408 θομα δἰϊα ἰπ δορὶριυνῖβ ἀἰουνίυγ, γαὶ δησοίνδ, 

γὙ61 Πιόπιο, γε] {ποβϑυτιθ, Ὑ0] ΘΟ θομ πὶ, νοὶ ἈΥΡῸΓ 

νοῃδ; μξς Οπΐᾶ ἀὐαθῖνο ἀϊοσαμίιν, δοοιἀοηία!οιῃ, 

χυοΐ 4}ΠΠ|0| ἀἰςὶ! : 
«υοιὶ ἀδἰναϊμνιϑ ἴβεογα, [δοίπι8. » Νδπ) ἴδ] οπἶα [ΘΟΟΓ ΙΗ 

πρὸ δὶς, υδηίυνι δὰ Πὰς γϑγθα, θομιπὶ ἰϊᾳυϊά Γροίπιυξ. Νέος δεΐπὶ δὶ το] 

βογίριιπι [υἱδ86ῖ, υἱ (Δοϊθηίοβ ὁἃ ἀϊοδιηβ 6556 "05 ἰβα1058. βογνοβ., δῖ ψγοργίς 

ἴΐ πος ἰθ00 φαυΐα ἀπ 681 θ01}}8, 

δἷουι « ποη ᾿υδιϊβοαῖαγ ἢν οομδρεοία θιυὶ υπιιῖδ Υἶνε "5, 3) αι 0118}, 

θεῖ, οπιηΐβ }ι5ι1{14. νον πα πὶ ἱμυδαΐίαγ πθαὰ6 ἢ 5{{π|8 6586 : 516 66 

." Μαι, χιχ, 10, 17. 

« Ουϊη οπιιία [6 18. 4085 ρτωοθρίδ δι1Π| 

ποη ργορτία ἀἰ εἰμ 

υλιίαπι δ σου ραγϑ  Ι0Π6 1} ΟὐρίΡΟΤΊΙΠῚ 
ἀυδηῖιπὶ δυΐοπι δι] 

βού ποβίγατα ποη οϑὲ Βοημη). Εἰ 

φυδιίαπι 8] σοπιβΑΡΔ ΟΠ 6 ΠῚ πε 

Ῥοπὰβ ἱπνδηίίυν ᾳυϊδαιδπι ἴπ Ο0}}- 

ἦν Τὰς. χυπ, 10. "δ Ρβα] χχχηι, 1ὅ. “6 Ῥ54]. 

ποπ διιυϑίαπιϊδ!οπι ἴῃ 86 οοπεϊποηιία Ροηἰιδίεπι. » 

Αἰχὰθ μϑς δὲ ριγρδηι! Οτἰφομοῖα. ναἰεγθηΐ, δὶ 

πδὰ Πυνογαπι ἐΐογαμι Περὶ ἀρχῶν ἱπιοῦρῦεϑ Κυιὶ- 

ἢ08 ἴῃ ἡὐθρεα 118 ργίαιϊοπὸ ἰεοιγ ΠΏ πιοπ  55οί, 

οἃ 88 νοὶ ργιϑίθυ ιν βίϑβο, γ0] πη 4586, αυΐθυ5 5. Τιῖ- 

εἰται}5 τη ]οδίδ5 [αἱ νἱ μ θαίυγ. Ηϊς ἐγροὸ Οτι σονΐαπά 

πορῖγα δοῦβ0}} νοϊπι. Πυετιυϑ. 

(20) Εἰς αὐτόν. Οοάοχ Βορίυϑ, πρὸς αὐτόν. 

(51) Οὐάεχ Βερίι8, πλεῖον γὰρ ἢ ὑποδοχῆ. [μεβὸ 

πλείων γὰρ ἡ ὑπεροχή. 
(52) Οοθεχ Βορίν5,, λεγομένων. Ῥαυϊο ροβί ἰθξα 

λέλεχται ὃὲ πρὸς αὐτό. 
(5) Ὀρείμετε «έγειν, Εἰο. [κις, χυτὰ 10, λέγετε, 



1285 ΟΠΙΟΘΕΝΙΒ 

ὡ τ τρο κων Ὁ μευδυαε 

3, 

θεοὶ ἴπ οοπδβρθοία [ποτὶῖ; ἰ(8 δογᾶπι θΟη0 θ60 "ο- Α θεοῦ δικαιοσύνη" οὕτως οὐδὲ ἀγαθὸς χρηματίσεαν 

δὰπι Πααιδῆπδηὶ Δρροἰδίαπι ἱγὶ, φυΐ οὑπὶ ἰηἰδγίοσὶ- 

δὺς δοπιράαΓαίι8, "0 ποιηθπ ΠΙΘΡΟ 556, 
11. ἃς ἀΐοαι [ογίαβϑα δ᾽ 45 οὐφηοβοθηΐθπι ὅ6Γ- 

ψϑίογοιη ἰπίογγοζδηί5 δδοι  Θπθπὰ οἱ νου πίδί απ), 

4145 τπυἱα! ἀυογαὶ αὐ ΒΟΠῸΠῚ ΟΠηη6 ἰῃ ΒΟΠΊἢ 5 

Ροί(αβίαι6 ροβίίυπι ρῥγϑϑίαγει, ἱπίθγγοσαηιὶ οἱ ἰΤ: 

« θυϊ θοπὶ [Δοΐδῃη  » γεβρομάἶββα : ε« Ουἱά πιὸ ἰῃ- 

ἰογγοφᾶβ ἀ6 ΒοπΟἿ » ὃς 58ἰ αἰχὶβϑδδί : [15 οὐδίι}}8 
Ργδοθριῖὶβ αυθ ἀδ Ὀοπ0 Ε0ὲ] ἰγαάδπι, ᾿δυθδᾳιδαυδπὶ 

Ρᾶγδίυβϑ, φυφγί5 φυϊὰ Ὀοηὶ [οΐδης νΥἱί πὶ φ θγ ΠῚ 

οΟηδοηιογῖβ. θοϊπὰθ ἀπυνὴ γογὰ θοηυ πὶ 6586 ἀοοεί, 

ἀδ ᾳυο ἰὰ αἰΐϊ ἰὸχ “5 : « Αὐ“ὶ, [5γδοὶ, θοιηπίηιϊβ θβιι8 

Ποϑίογ, οπιΐπιι8 ἅΠ0}8 δι ; » ῥγοργία θηΐτη ϑθγναῖοῦ 

116 οδῖ, ργορτγί θυιηΐπυβ, δἱ Ῥγοργία "οπυ8, ἃ 40 

ἐνώπιον τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ πᾶς ὃς πρὸς (24) τὰ ὑτο- 

δεέστερα συγχρίσει ἐχείνων ἀγαθὸς ἂν λεχθεΐη. 

Λέγοιτο δ᾽ ἂν ὑπό τινος, ὡς ἄρα γινώσχων ὁ Σω- 

πτὴρ τὴν τοῦ πυνθανομένου ἕξιν καὶ προδέρεσιν, 
πάνυ ἁποδέουσαν τοῦ ποιεῖν τὸ ἐφικτὸν ἀνθρώτοις 

ἀγαθὸν, εἶπεν αὐτῷ πυνθανομένῳ. « Τέ ἀγαθὸν 
ποιήσω; » τό" ε Τί με ἐπερωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ: ν 

ὡσεὶ ἔλεγε" Μὴ παρεσχευασμένος ὧν πρὸς τὰ λεχύτ- 
σόμενα ἂν περὶ τοῦ ἀγαθοῦ, πυνθάνῃ τέ ἀγαθὸν 
ποιήσας, ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσεις. Εἶτα διδά- 

σχει, ὅτι ἀληθῶς ἀγαθὸς εἷς ἐστι, περὶ οὗ χαὶ ὁ 
νόμος λέγει τό: ε ἽἌχουε, Ἰσραὴλ Κύριος ὁ θεὸς 

ἡμῶν Κύριός ἐστι (59) » χυρίως γὰρ ὁ Σωτὴρ, χαὶ 

χυρίως Κύριος, καὶ χυρίως ἀγαθὸς οὗτός ἔστιν, ὃν 

οπηηΐα υἱ θοπΔ {δγί ραγϑιιάϑαπ ἢ 0)60. Ουξγαβ 8ι:- Β πείθομαι πάντα ὡς ἀγαθὸν ποιεῖν. Ζητήσεις δὲ πῶς 
ἴ6πὸ 4υοπηο40 Βοη δίθηι {ΠΠ}ι8 θα δἰΐδπι βρίγθηϊ, ανϑ8 

Δ} [15 πιἰπίπιο ἐμ |6}}Πσυπίαγ, 4ὰ} θεῖπὶ ἰεςἰ5, φυδὶν- 

ἰὴ ᾽ῃ 86 681, οαἰυπρηίδηιυγ, διπι4ιι6 ἢ06 οΥἶπιΐ- 

πη ῸΓ ποπηΐπα, 40 πὸ Ποιηίηοη αυ δ ταργο θη- 

ἄτα ργοιηρίαπι [ογαῖ. 516 Θηΐπὶ διΐπιυπὶ πιο πὶ ἰῃ- 

ἄσσο, ποι τλΐπβ ἰά θεοὶ Βοηίιαίδην βἰφη σαγα " : 

« Εξο οοοἰάαπι, » δίφυβ ΠΠπ4 : ε Εἰ 680 νἵνδγα [ἃ- 
οἶδιῃ; » ἰΐθπὶ οἱ "ος : ε Ραγουϊίαπι; » δὰ 56οι8 

ἃς :ε Εἰ ερὸ β88π80ο. » Οιοά 5ἱ ἀοίοτίβ 1116 ποη- 
ΠυΠΩ]ΙΔΠι Δυοίοῦ 6ϑὶ, ϑοϊθπά θη) 68. τηϑεΐοαπι 4ι0- 

4υ9 8806 ἀοίοΥί5 δυσίογεπι 6856 Ἶ᾽ : δἱ ἀο᾽ογὸμ ἷπ- 

οὐκί [)605, ΓΌΓΒΙΙ5 δδη 11 τοδιμ}} ; [14 οἱ ι08 

Ρυγοιδϑῖι, Ὀοπ 6 δυὰ δἀάἀυοσίυβ ρογουβδὶί, 08. 

δια σοτερὶς : ε Τοπαυδπὶ ἢ }}}8 56 οὔδγι ")6υ5; αυΐδ 

τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ πνεῖ χαὶ τὰ μὴ νοούμενα ὑτὸ 
τῶν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς συχοφαντούντων τὸν τοῦ νόμου 

Θεὸν (66), καὶ κατηγορούντων αὑτοῦ ἃ οὐδὲ περὶ 
ἀνθρώπου ταχέως (57) λέγειν εὔχολόν ἐστε " πείθομαι 
γὰρ Θεοῦ ἀγαθότητος πνεῖν χαὶ τό" « Ἐγὼ ἀπὸο- 

χτενῶ, » οὐχ ἔλαττον τοῦ’ « Καὶ ζῇν ποιήσω" ν ὁμοίως 
δὲ χαὶ τό" « Πατάξω, » οὐχ ἧττον τοῦ " ε Κἀγὼ ἱἰά- 

σομαι. » Εἰ δὲ χαὶ αὐτὸς ἀλγεῖν ποιεῖ, ἐστέον ὅτι 

πολλάχις καὶ ἰατρὸς ἀλγεῖν ποιεῖ" ποιήσας δὲ ἀλγεῖν 

ὁ Θεὸς, πάλιν ἀποχαθίστησιν' οὕτω δὲ καὶ ἀπὸ ἀγα- 

θότητος, οὗς ἔπαισεν, ἔπαισεν" « Ὡς γὰρ υἱοῖς τοῖς 

καιδευομένοις προσφέρεται ὁ θεός " τίς γὰρ υἱὸς ὃν 

οὐ παιδεύει πατήρ; » ᾿Αλλὰ καὶ « πᾶσα παιδεία πρὰς 

τὸ παρὸν οὐ δοχεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης" ὕστερον 
διΐπι ΑΠα5 φαθαὶ ποη οογερὶς μαΐον 3» ὕόγαπι ἐ οαη- Ο δὲ καρπὸ) εἰρηνιχὸν τοῖς δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις 

εἶϑ ἀϊδεὶρ! θα ἴῃ Ῥγῶβθηι! αὐυΐδπὶ νἱδθία Ὁ ΠῸΠ 6588 
667 2εἐὐυ}ϊ. 56 πα ουῖβ : ροβίθα δυίδῃ [γυοίυα 

Ραεδιἰδοπησιη Θκογο (15 ρα γ ὁᾶπι ΚΘ (1 [υ5.1{|2 "".» 

1ἀΔεῖτοο φυδημαἀιϊιηοίιπ ρεγουβ511 θευ8, ἰἰὰ οἱ 58πὲ- 

νἷι; γόγὰ δεΐπὶ Πυὰ 68ὶ "5: ε« Ῥαγουϑϑδὶί, οἱ πηδη 118 

6}8 βαπανογυηΐ. ν Αἱ 4υληιν 8 ργαίθι" οπιΐι πὶ ορὶ- 

πἰοπθηὶ 5: φυοὰ ἀϊεβδίυγ, ἀϊοοίυς ἰδηδη ; "οπὶ θεοὶ 

ἀποδίδωσι διχαιοσύνης. » Διόπερ ὡς ἔπαισεν ὁ Θεὸς, 

οὕτως καὶ ἰάσατο' ἀληθὲς γὰρ τό" « ἽἝἜπαισε, χαὶ 
αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο. » Εἰ χαὶ παράδοξον δὲ τὸ 

λεχθησόμενον, ὅμως λεχθήσεται. ᾿Αγαθοῦ Θεοῦ ὀνο- 
μαζόμενος θυμὸς ἔργον σωτήριον ποιεῖ ἐλέγχων, καὶ 

ἡ λεγομένη ὀργὴ αὐτοῦ, ἐπεί ἐστιν ἀγαθοῦ Θεοῦ, 

παιδεύει. Πολλὰ δ᾽ ἂν λέγοιτο πρὸς τοὺς δυναμένους 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΈΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

βρθοία Βεὶ, φυδηίυπι δά σοπηραγαίίοπεπι Ὀοηἰϊαι 8 {ΠΠ|π8, φυδπινῖβ φυδηίυπι δά οοιπραγαιἑοπεπι οἰδίεγόγοσι 
᾿πιονηΐθα πὶ ὈΟηυ5 4}5 Δρρε θέν, 

11. θίοογὰ δυίοιη ροιογῖ! 4υΐ8, ἀαΟηΪΔπ| 566 π8 ὈοπηΐΠι18 Ῥγοροβίμιπι ἰῃ ογτοξϑηεῖβ 585 ἀθε886 αἱ [8- 
οἷαί γδὶ πυπιᾶπα πὶ Βοπιιπὶ, ἰἰχῖς Οἱ ἰπιογγορϑηιϊὶ : « Οὐυἱὰ "οπηὶ [Δεἰαπιῦ Ουΐὰ πιθ ἰηίαγγοσαβ 46 δοδο7» 
ἰδηαιδιι δὶ ἀΐεδὶ : Οὐ δἰ5 ἱπηραγαῖι8 δ θᾶ αι ἀϊσαπίυγ θομα, υϊὰ πι6 ἰὨϊογγοσαβ8 ἀδ ὕοηο, φυϊὰ ὑὕοηὶ 
(λοϊθηδ υἱἱᾶπι φδιθγηδιῃ ρο551.16}015 : οἱ δἷς ἀοοδί φυοπίδπι γαγα ὑπ ὁ5ὲ θΟηυ8. (οηβίίογα δυίεπι 4υοπιοάθ 
νοπίιαιθπι 6}118 Οπημἶὰ βρογαμί δια πὴ ἃ 408 υνἱάδπίυν σΟΠΙΓΑΓΙ8 6586 : 486 681 : « Εγοὸ ρεγουϊί2πι, εἰ 630 
οοοἰἀδπι ; » ΝΟ πεΐηι8 4υδπὶ 4αιοά ἀΐοὶς : « Εἰ νίνεγο (Δοΐδπι, οἱ οξ0 β8η800.» ΕἸ δἰ 'ρ56 [δοὶϊ ἀΟΙΟΓειῃ, 5οῖγε 
ἀενδιη8 4ιιοηΐδιη δὲ πιραΐουβ [νου απῖογ [Ἀοἷϊ ἀο]ογαπι. Εδοίθηβ δπίπι θθυ5 ἀΟΙογθηὶ ἰΐδγαπι γαϑιϊεα!. δίς 
οἱ ὁχ θοηίίαιε 4ν08 ρεγοαιῖ!, ρογουθ αυδδὶ {}105. « Οιι8 δηΐπι δϑὶ {Π8 φυθπὶ πὸπ φογτὶμὶ! ρϑίεγ 7 » 56 
εἰ « ΟΠ! 5 ἀΐβοἰ ρ) πὰ διὰ ργέββθῃ8 πο} Υἱάθ᾽υΓ 6586 φαυάὶ!, β6ἀ πιο γογίϑ : ροβιιποάυπὶ δυΐοιη γυσίαιη ραεϊβευπ) 
τοάάεὲ εἶβ 4υ} ρῈΓ δᾶπι δχϑγοϊίδηιυγ. ν Ῥγορίθγθα, βίδυϊ ρόγουμι Πευβ, δὶς δἱ βδηϑί. δγυπ δὶ δμίτι φυοά 
ΒογΙ θυ: « Ρεγουβδῖϊ, οἱ πηᾶηυ8 οὖυ8 δδηάνογυηί. » Εἰ δὶ πονυπὶ υἱιἰοίαν χαρὰ ἀΐοογο ν0]0, ἰᾶπηθη ἀΐοο : 
Βοηΐ θεῖ εϑὶ 'ρθ86 φυοᾳιδ αυΐ ἀϊοίίαγ ἔαγοῦ 608 : φυοηίδπι ορυϑ 88] {18 ΟρΘΓΔΙῸΓ ΔΓξΊ6ΠΒ ; εἰ 402 ἀἰοἸ Ὁ 
ἴγῷ 6᾽υ8, φυοπίδηι ὁδὶ θυηἱ Ὠοὶ, δογεῖρίι αἱ επηθηάει. Επ᾿ ται] ροϑβυηῖὶ ἀΐοὶ ἀθ Βομΐιδι6 6}05 δ8 ταϊβολιίο- 
ἢ6πὴ ἐοηλέν τ, αἱ θη ΘΟηΙυΓθΘμ λυ ἀα μοπίιλι6 ἰρβὶαβ. Μυϊία οηΐπι [υϑ 6 Δ ϑοοπαϊϊ ἃ {ἰπιοητἰθυ8 56,»0ι 6 

τ μα. χιχ, 160, 171. 15 δουϊ. γι, 4. " Πρυῖ, χχχιι, ὅ9.. "900 ν, 18.  Ηοὼωγ. χιι, , 1]. 
32 γοῦν, (8. 

(54) Πᾶς ὃς πρός, εἰς. ὰ δὲ ογᾶπι Παθδὶ οοάδχ 
Αηρ!ϊοδηυβ, δὲ ἰῃ οοηίοχίι, πᾶς ὁ. αιιοιη)λάϊποάυμῃ 
εἰ [ἰορίια.. Ἶ 

(55) Κύριός ἐστι. Ὀουίοῦ, νι, 4, ΟΧΧ δαῦδηῖ : 
Κύριος εἷς ἔστι, οἱ φαϊμοη65 απἰνεγϑα. ΠῸΕΤΙυδ. 

(50) Συκοφραντούντων τὸν τοῦ νόμου Θεόν. 85- 
κὰκ ράλενο νἱἀοίίοοι, ϑδιυγη  δηογαπὶ Δ] γιΩ)- 
4116. 1». Ε 

(57) Ταχέως. ἀοάοχ Ποείυ5 τάχα, ποη π)ᾶ]6. 
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μὴ βλάπτεσθαι περὶ ἀγαθότητος Θεοῦ, καὶ « τοῦ πλῆ- Α ΓὍτοΓ, αἱ τυ]ρο ἀρρο! ἰδέαν, τοπὶ [Δοὶς 52] υἴδγοπι, 
θους τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, » ἣν εὐλόγως ε ἔχρυψε 

τοῖς φοδουμένοις αὐτὸν, ἵνα μὴ τοῦ πλούτου τῆς χρη- 

στότητος αὐτοῦ, χαὶ τῆς ἀνοχῆς, χαι τῆς μαχροθυμίας 

χαταφρονήσαντες, χατὰ τὴν ἑαυτῶν σχληρότητα, χαὶ 

ἀμε:τανόητον χαρδίαν θησαυρίσωσιν ἑαυτοῖς ὀργὴν 
πλείονα, » ἣν οὐχ ἂν ἐθησαύριξον χρυπτομένου τοῦ 

πλήθους τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ αὐτοῖς. Περὶ μὲν 
οὖν τοῦ" ε Τίς ὁ ἀγαθὸς, ν» χαὶ πρὸς τό" ε Τί ἀγαθὸν 

ποιήσω; » λελέχθω ἃ δεδυνήμεθα εἰς τὸν τόπον ἰδεῖν. 

οὕπὲ ΘΟΓΓΡΙΙ : οἱ φυῖ ἰρδίυ8 ἴγὰ ἀϊοίίαγ, φιδπάοᾳαί- 

ἀπ) "οηὶ οὶ δϑῖ, δά δπιθῃάδιϊοι θη) ολϑιΐϊραὶ. Ας 

πὰ] 18 φυϊάδπι [18 4005 6ἃ Γ65 πιηΐπιο οἰδεπάογοι, 

ἄς θοηίίαις Ὠεΐ ἀϊοὶ ροββθηί, οἱ ἀδ « πιυϊἰυἀΐηα 
αυ]οοαϊ ηἰ5 ̓ ρβίυ 8", » ΔΠΙ ΠΟ 5116 ΓΔΙΪΟη6 « 8}}8. 

οομάϊι εἰπηθημ 05 56, Π6 ἀν ὶ 115 Ὀοηἰ Δι}5 6}5 οὐπ- 

ἰαπιρίΐ5, οἱ ραιἰθηια, οἱ ἰοηφαη 416 βοουηθ πὶ 

ἀυγίεἰδηλ ὁυδπὶ δἱ ἱπιραπίίθη8 ΟΟΓ, {Π6βδυγίζουϊ 

5101 πα) οὐ πὶ ἰγαιῃ ν᾽ » αὐ 8πὶ ΡΒ ΘΟμ 15 δὲ] αἀἰν εἰς 

Ροηὶια!}5 θεαὶ, πιϊηΐπια (πμαϑαυγίζαβϑβοηῖ. Αἀ ᾿ἰᾶπς ὅγβὸ αυφοιθηθπι, (υΐβηαπ) θΟΠ5 8.1, ἴᾳπὶ δὲ }}- 

1υἱ : « Ουνὰ θοιιὶ (Δεἰλπι2 » δὰ ἃ πολὶβ ἀἰοίδ βίης 4υα" δαροι μος ἰος0 Θχοοφίίαγα ροιϊυΐπι8. 

Ἑξῆς δέ ἐστι θεωρῆσαι πῶς εἴρηται τό" «ε Εἰ δὲ 

θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολὰς,» 

ἐν ᾧ πρόσχες, ὅτι ὡς ἕξω τῆς ζωῆς ἔτι τυγχάνοντι Β 

τῷ πυνθανομένῳ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ φησι τό“ «ε Εἰ θέ- 

λεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν,» Ἔνθα δὴ προσεχῶς ἔστι 

νοῆσαι (58) τὸ, ἔξω τῆς ζωῆς εἶναι, καὶ τὸ, εἰσελθεῖν 

εἰς τὴν ζωήν. Μήποτε οὖν καθ᾽ ἕνα μὲν τρόπον ἔξω 
πῆς ζωῆς ἐστιν ὁ ἔξω τυγχάνων τοῦ εἰπόντος " « Ἐγώ 

εἰμι ἡ ξωὴ » } χαὶ ἀλλότριος ὧν αὐτοῦ" χαθ᾽ ἕτερον 

δὲ πᾶς ὁ ἐπὶ γῆς, χἂν δικαιότατος ἧ, δύναται μὲν 

εἶναι ἐν τῇ σχιᾷ τῆς ζωῆς, λέγων ε« Πνεῦμα προσ- 

ὠπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος, οὗ εἴπομεν. Ἕν τῇ 
σχιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, » οὐ μὴν ἐν 

αὑτῇ τῇ ζωῇ, ἅτε σῶμα θανάτου περικείμενος, καὶ 

λέγων: « Τίς με ῥύσεται ἐχ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου 
πούτου; ν χαί" « Καθήμενος ἐν χώρᾳ χαὶ σχιᾷ θανά- 
του, » χαὶ μηδέπω ἐλθὼν ἐπὶ τὴν τῶν ζώντων γῆν " 
χαὶ γὰρ ἡ ζωὴ οὐ μόνον τῶν φαύλων,, ἀλλὰ χαὶ τοῦ 
ἐπὶ γῆς Παύλου, χαὶ τῶν ἀποστόλων, χεχρυμμένη 
Ἦν ἐν τῷ Θεῷ. Φησὶ γοῦν" « Ἡ ζωὴ ὑμῶν χέχρνπται 

σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, 
ἣ ζωὴ ἡμῶν, τότε χαὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθή- 

σεσθε ἐν δόξῃ.» Τηρήσεις δὲ πάντα τὰ περὶ τοῦ εἴσω,» 
γαὶ τοῦ «ἕξω,» ἵνα ἀναλέξῃ τὰ χατάλληλα τῷ" « Εἰ 
θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, » οἷον " « Δεήθητε οὖν 

τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ἵνα ἐχδάλῃ ἐργάτας εἰς 
τὸν θερισμὸν αὐτοῦ" » ζητήσεις γὰρ, ἐχόάλῃ πό- 

θεν (59) ; χαὶ εἴπερ ἐνθάδε εἰσὶν οἱ ἐργάται ἐχδεδλη - 

μένοι εἰς τὸν θερισμὸν τοῦ Κυρίου, ἔξω εἰσὶν οὗ ἐξε- 
δλήθησαν χωρίου " χαὶ τὰ τοῦ θερισμοῦ καλῶς ποιή- 

12. θεΐποδρδ νογο {4 ἀϊθρυϊαπάμπι νοπὶ!, φυς- 

ἢδῆη 5[1 ᾿ΌΓυ πὶ βαηϊεηϊία : « δ᾽ Δυίαη) νὶβ δι νἱξδπὶ 
ἰπργοά!,, βοῦν τηδη δία ᾽5,.» ἴῃ αυΐθυ5 ἰΔ4 οὐβαῦνᾶ, 

αυδδὶ οχίγ υἱίδιῃ οοηϑιϊα10 οἱ φαΐ ἀθ "όοπο ἰπίογ- 

τορϑὶ,, ἀϊοίυμη [υἷ586 : « 8 Υἷ Δί νἱίδηι ἰηργθαὶ. » 
Πὶς δυίοπι δἰίθη!θ ρογϑρίοογα ᾿ἰσθὶ αὶ! 5ἰ.., ὀχῖγα 

Υἱζὰπὶ 6586, οἱ ᾳυϊ4, ἴῃ νἱίᾶπι ἱπψγθαϊ, ΥἹὰ6 δγρὸ 
ϑηποῃ Ἰμἃ 4υϊθπιὶ Γαιΐοηθ οχίγα νἱϊᾶπὶ σοηϑι αΐι5 

8ἰῖ, 4} Θχίγα δπὶ οδί αιυΐ ἀἶχὶ! "5; « Εξο βυπὶ Υἱίδ,» 

οἱ 8}} 1Π0 4]ἴθμιι8 δῖ; δἰΐα υθγῸ γδίΐοπθ, ηυΐδαιιΐβ 
ΒΌΡΟΡ ἰθεγδπὶ ἀδρὶς, οι} Ππ|5] }ι5{1551Π}1}5 811, ἴῃ υΠὶ- 

Ὀγα αυΐάθπι νἱίδ 6856 ροίϊεδῖ, ἀΐςθηβ Ἶ : « ϑρίγίει5 

οτἷβ ηοϑίγὶ (με βία θοπιίπαβ, οἱ ἀἰχίπιι : ἴ πὶ- 

Ὀγἃ 8 Υἱνθη8 πῃ φοπιθη8, » ἃι ποὴ ἴῃ ἰρβἃ νἱίδ, 

υΐροῖθ 4} τηοΓι 5 οογροῦα ἰπάυϊυ5 5ἰϊ, οἱ ἀΐσαὶ "8: 

«θιυιῖ5 πιὸ Πθ γοθἶι ἀ6 οογροτε πιογίΐ5 νυ} 53» ει 5: 

« διδάξαι ἴῃ γερίοπα οἱ ὑπηθγὰ πιου 8, } οἱ ἴῃ νἷνο- 

ΤᾺΠῚ (ΟΓΓΔἢῚ ποη πὶ ρογνθηθγὶ! ἢ νἱϊᾶ βἰφυ θη) ποι 

ἱπερίογυπι βοϊηπιοάο,, κοὰ Ῥαυ]! οἰἴδηὶ βυρον (ογ- 

Τ8π|ὶ ἀεροηι5, οἱ δροβίοἰογιηι ἰ θὲῸ εγὰὶ 668 
Δβοομαίία. Αἰϊ ἐγρὸ ὃ : ς Υ8 νϑϑίγδ δϑὶ δυβοομά ἃ 
οὐπὶ ΟΠ γίδίο ἴῃ 1)60., οὐπὶ ΟΠ γἰβιυ8 δρραγυθγίϊ, νἱία 

ποβίγα, ἰψης δἰ Υγ05 Δρραγθυ 15 συ ἶρ5ο ἱπ φίονίδ.» 

Ουδουπημα δυίθηι 84 « ἱπίνἃ » οἱ δά « οχίιὰ ν» ρογ- 
εἰπδηὶ ορϑογνδυΐβ, υὧἱ αυφ 5 οοηστγυσπῖ : ε 5ὶ νἱϑ. 

δὰ νἱίδη! ἱηργοαϊ, » 5ἰπιυΐ 60} 945 ; νοὶ οαιι84 3". 

« Ἀοφϑίς Ἔγξο θοπιῖπυπι πηρβδ818, αἱ πὴ 181 ΟρΟΓΑΓΙΟ5 

ἴῃ πηθ556}ι 58"; » 4υξοΓο8 δηΐπι, απὰδ ταδὶ , εἰ 

βἰαυϊάθπι ΒΟ βἰπὶ Ορδγδυὶϊ πιἰδ8ϊ ἰπ πιθββοπὶ θοπ)ϊηΐ, 
ὀχίγα δὰπὶ ἰοοὰπὶ δαπὶ  αῦὸ [ὑορυηὶ αἰπιϊ58ὶ, οἱ 

᾿ ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

« ἀἰϊνιιἴΔ8 Βοπί 13:15 6785, οἱ Ἰοιιφαηἰ πιῖ 8:8.» Θοπιεπιηθηῖ68, ε δδουπάπη) ἀυγίεἰδπὶ οΟΡα 8 δι], εἴ βδἰπθ ρῶ- 
πἰϊοητῖα οογαΐπ εΠπδϑαυγίζεηι 5.0} ἰγᾶπὶ, » συϑπι ΠΟη {ΠπβδυγΖαθυ πὶ 51 ἀθβοοπβα [ἀδγὶ πηι ἰιαἀο ον και 15 
6)}05 δῦ εἶ8. 
ὦ, Ροϑβί ποὺ δυΐδπι ἀϊεὶ! : « 51 νἱ8 δὰ Υἱίδηι ἰθιγᾶγθ, βεγύα πηδηθαῖδ. » 0]ν] οοπβίάογα φυοηίληι δάδυς 
4υλ5ὶ οχίγα νἱίαπι οοηϑβι 10. οἱ 4υΐ ἱπιεγγοραυδὶ 46 θΟπ0., [(8 ΤΟΒΡΟ αΪ  : ε 51 νυἱβ ἰμιγαγθ ἰπ υἱίδπι. » ΗἸς 
Δυίόπι τϑιμῖγο ἀυοπιοάο 4ι}8 518 δχίγα υἱϊδιὼ., οἱ φυυηιούο ἱπιγεὶ ἴῃ νἱίδπι : εἱ πὸ ἔογί βθουπάμπι ὑπιπὶ 
αυϊάειῃ πιοίίαπι 5[1 Ποπιο δχίγα νἱ ᾶπι, 4ι}} 6ϑὲ ὀχίγα δυπὶ αυὶ ἀἰχὶξ : « Εθ0 80πὶ νἱῖΔ. » ΑΙΪὰ8 ϑυίθπι οπηπὶβ 
4υΐ Βυρ6Γ (δνγαιῃ δὶ, 4υδηιν 8 15} |58}1}15 6556 νἱἀθαι αν, ροϊοδὶ 4υ!ἀ6 πὶ ἱπ ἀπηθγὰ 6856 ν᾽ [8., Π0ἢ δυί6πι 
ἴῃ ἰρθἃ νἱίᾶ ; οἰμ 5:1 ΘΟ ΡΟΓΘ τηοΓιῖ8 οἰγουπηάδι 8, δὲ ἀΐσδπ8 : ε ἡ͵8 πὸ ΠΡΘΓΑ ἷΣ ἀἀ ΘΟΓΡΟΓΘ τηογ 5 α- 
͵υ5}» οἱ : ε 566465 ἴῃ ΓΕβΊοπΘ οἱ ἰπ ἀπῦγὰ πιοτγίϊβ, » 60 4υ04.Δ ποπάμπι νϑηϊί ἴῃ (δγγᾶπὶ τἰνόγιιπι. [π(γοίὲ! δὰ- 
16π| 408 ἴῃ νἱίαπι, Δ 811 Π6ῃ5 αυϊάθμι 86 ἃ ΟρΡΟΥΙ 5 τηογίυΐ8, Δρρδίθη8 δυΐθιῃ ορέγὰ Υἱνα, δἰἰλπὶ πυπάυδιη 
αυϊάδιι τηοτίπ ἰοηθδη5, 566 βοοιηόσπι γογθυπὶ Πὸΐ Υἱναι Υἱνθῃ}8., δί Π0Π ΠΔΡΘΠ8 78π| ΘΟΕ ΙΔ! ΟΠ 65 ΠΟΥ - 

15 Μλιἢ. χιχ, 172. 55 2108η. χι, 95, οἱ σιν, 06. “"7 Τγοι. ιν, 20. 
3: ΜΔ}. ιχ, ὅ8. 

Ἀ.., πόθεν πᾳροξυτόνως μαθοηί, ᾳυοά ἰπίθγΓοβϑίίὁ- 
θη ποίμξ. ὅδ6ι 5] βαρύτονον 8ϊῖ, Π0η τη8]6 οὐπὶ 56- 
φυσηΐίθιιδ ΘΟμξγοθῖί, ἰρ. 

32 Ρς4]. χχχ, 90, "" Βοπι. 1), 4, ὅ. 
35. Βοπὶ, Υη, 24, "5 Μλι}. ιν, 16. 30 Ο0]. τι, ὅ, 4. 

(8) οὐοχ Βεορίυβ : Ἔνθα δὴ ζητῶ προσεχῶς 
ἔστι νοῆσαι. 564 τὸ, ζητῶ, παρέλχει. ὅο] Ἰοφοηάυιη 
ζητοῦντι. Ἠυετιυβ. 

(59) Ζητήσεις γὰρ, ἐκδάλῃ πόθεν. Οοὐὰ. 3], οἱ 
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Ῥυϑί τροβϑὶθ ὀρογὰ Γγδοία ρογδοίϑ, ἴῃ υἱΐίδπν ἰηφγο- Α σαντες ἔργα εἰσελεύσονται εἰς τὴν ζωὴν χαθαρισθέν- 

ἀϊοηίυγ,, ἃ πιοῦν. φυΐϊάδπ) Ορογί 05 ραγραι!, υἶνὰ 
ἈΌ16πὶ ΟΡΟΓᾺ [15 Θοπίγαγία ἀβδιθ 5; πες ΠΊΟΙ ἃ 

ΔΙΏρΡΙ 05 ἰοηαδηίο8., δἱ ἡιχία υἱναπὶ βουηοποπὶ οὶ 

εἰ εἴϊεολοοιι ἀϊοοηίο5 "5. [14 οἰἶᾶπὶ ἰηδίδι γι θογι 
ἰογηρα Υἱΐος, αυάλπ) δὴ οοσ Δι ομἶθι15 Δοσυβδη- 

εἰθυ8 οθμῃίγαγῖα, αυλπὰο 580 ]Π|6οὶ « οοφὶ δεϊοπ θυ 5 
δοουβαηίίθυ5 γε] ἀδίοηἀ δι 1015 5» ἰη ἀϊα ἡ 1οἷ, 15 
βαϊνυβ δεῖ οὐ σοί (Διϊοπ68 ἀοίοπάμηϊ; ρος 
δυΐδιη οὐ}085. ΟΟρὶ δι 0 π05. δοουθδηῖ, (0 51 πῸ5 

ἰδίαν ἰὰ Υυἱίδπι φυοαι6 νοϊυπιυ8 ἱπργοῦϊ,, δυάίδπιις 

δοδυιῃ ἀϊοοηίοπὶ ν᾽ : ε 81 νἷβ δ νἱδπ) ἰηστοάϊ, 86 γνὰ 
"παῖδ, » οἱ ρΓῸ βδυνδίούμ μη ἃ ΠΟ 5 πιδπάἀλίογαηὶ 

γδιίοηα δά υἱίδπι ἰηαγοάϊοηγ, Υ6] ἱπίογίογὶθ ἐρεῖ 

ἃς θοδιϊβδι πη ραγί 8 φΟμροί68 οἴΐδοι, ν6] ουΐυϑ- 

ἐαπαμ ἰάπάδηι τὴ ΠΟΡαπὶ ἸΘνογυ μη 4 6 πηι αίΟΥ ἢ} 
οὐβόγνδιίο πο5 [Δεἶθί ματι οἶρ68. 

45. Δι |Π|6ὸ ροθίᾳυδιῃ δυάϊνίι 55. : « ὅδγνὰ πιϑη- 
ἀαῖα, ν αἱὶ : « θυ 7 »υἱὶ ΄φυξηδπὶ ροιἰδδέπιι πη πιδῃ- 

ἀλλ ἃ πο} }8 6805 βογνυδγὶ ὑυδὶὶ, δἀϊβοαπιυ : δὰ [κι 

διΐῃ : ἐ θυ» ἰά ἀϊχὶ! : «Νοῦς ψυ!ιογαυῖβ : ΝῸῖ 
μιοπιὶοϊάϊυπι [Δεἰο8 : Νοη [οἷ65 Γυτγίυπ) : Νοι ἰδ ϑυπι 

τοδί ηοπίθπ ἀΐοοβ : Ηοποια ρϑίγοιη οἱ πιδίγοιι ; ν 

οἱ : « ὈΠΠ568 ργοχίπηυπι ἰυυπὶ βίοις (οἰρθυπ). » ΑἋ 

11 [οτι558 54}. ΘΟ 5}}}}}}ἃ., δὰ ἱμραγθι ἰδηδιιπι 1 

νἰα, υὧἱ ἰΐα αἀἴοαπι, ργὶπεὶρία ϑυοίαμ!, φυῶ δὰ ἴῃ - 

ιορυλιδίοπι Δι! ρἰβοοη ϑιη τηϊ πίῃς 50 ΠΟΘ γθηῖ ; δάθὺ 
πὸ φαΐ ᾽ν ἀμ ηὶ μΑΥΪ ΟΡ ὁχ Π15. πιϑι δι15 ροσολνοιῖ, 

πῈ ἴῃ ρυϊποίρίαπη αυϊάθσπι Υἱδα ἰμίγατα 669 αἰοδι. 

Δάνδυ!} ᾿ϑα6., οὐ ΠΟΠΝΪΟΙ Δ, οἱ οὐ) 5106 Γατιὶ 

Ἰηβοηβ 6586 ἀ6θεῖ, 4υἱ ἴῃ Υἱίδι) ἱπρτθὰϊ εορίίαὶ. 
()υοιηδἀπιοάυμῃ οὐαὶ ἤθάι6 δα! ον, ποθ Ἰοη}}- 

εἰάδ ἴῃ νἱίδι ἱπιγαθυηῖ, [14 ἡ 486 φυὶ [γι 56 4}}}- 

ξαι. Ου}ι8 φιίΐάσθπι ον 15. ΓΟῚ δπ| ΘΟΥ 4υϑιη- 
Ῥ᾽ατῖπιὶ, 4} ΟΠ γῖϑιὶ {ἀ6πὶ ἀϊουηιαγ διηρὶοχὶ,, οατὴ 

ἴῃ νἱέβα ποροι 8, ἴῃ Πάἀδὶ δυιϑ ἙΟΠ)πι 5518 ΡΘΟυ 118. 

μι πιοαϊϊϑ φυᾶβ ὀχογοθηὶ ἀγίϊθι8., [αὐγὰ τηϊΐπη ἴῃ - 

50.658 6558 ἀξργεμδπάδηιυγ. Νάο [Γ ἰΔπιιΠηπΊοά0, 

ΘΓ οἱ ἰρϑῖυ5 ἴῃ (ὩΓΙΟ ραΓΙΟΟΡ5 ἃς 5οεῖιι5. ἴῃ υἱ- 

τες μὲν ἀπὸ νεχρῶν ἔργων, τὰ δὲ ἐναντία ἐχείνοις 

πράττοντες ἔργα ξῶντα " χαὶ μηχέτι μὲν νεχρὰ λα- 
λοῦντες, λέγοντες δὲ χατὰ τὸν ζῶντα λόγον τοῦ θεοῦ 

χαὶ ἐνεργῆ. Οὕὔτω δέ ἐστιν ἀνάλογον ῥῆμασι ζωϊς 
αἰωνίου ἐναντία λογισμοῖς τοῖς κατηγοροῦσιν, ὅτε, 

« τῶν λογισμῶν χατηγορούντων, ὃ καὶ ἀπολογουμέ- 

νων ν ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, σωθήσεται μὲν ἐχεῖνος οὖ 

οἱ λογισμοὶ ἀπολογοῦνται " ἀπολεῖται δὲ οὗ οἱ λογισμοὶ 

γίνονται χατήγοροι. Εἰ τοένυν χαὶ ἡμεῖς θέλομεν εἰς 
τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἀκούσωμεν τοῦ λέγοντος Ἴησοῦ "ἢ 

« Εἰ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐν- 

τολὰς, » καὶ χατὰ τὴν ἀναλογίαν γε τῆς τῶν ἐντολῶν 

τηρήσεως εἰς τὴν ζωὴν εἰσελευσώμεθα (40), γινόμε- 

νοι αὑτῆς ἤτοι εἰς τὰ ἐνδότατα χαὶ μαχαριώτατα, ἧ 

ὅπου ποθ᾽ ἡμᾶς φέρει τῆς ζωῆς, ἡ ἐλαττόνων χαὶ 
ἀμυδροτέρων τῶν ἐντολῶν τήρησις. 

Ὃ δὲ ἀχούσας " « Τήρησον τὰς ἐντολὰς, ν λέγε:" 

« Ποίας; ν ἵνα μάθωμεν ποίας μάλιστα τηρεῖν ἡμᾶς 
ἐντολὰς ὁ Ἰησοῦς βούλεται - εἶπε γὰρ πρὸς τό" 

« Ποίας ; » τό" « Οὐ μοιχεύσεις - Οὐ φονεύσεις - 0ὺ 

χλέψεις" Οὐ ψευδομαρτυρήσεις : Τίμα τὸν πατέρα 
χαὶ τὴν μητέρα᾽ ν»ν χα" ε ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησί») 

σου ὡς σεαυτόν. ν Καὶ τάχα ἀρχεῖ πρὸς τὸ, ἵν᾽ οὖ- 
τως ὀνομάσω, εἰσελθεῖν, οὐχ ἀρχοῦντα πρὸς τελειό- 

τητα, ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις εἰς τὴν ἀρχὴν ζωῆς παρα- 

πλήσια, ὡς τὸν ἔνοχον παραπλήσια (4) μιᾶς τούτων 
τῶν ἐντολῶν μηδὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ζωῆς εἰσελθεῖν 
δύνασθαι. Καθαρευτέον οὖν τῷ κἂν ἐλθεῖν βουλομένῳ 

ς εἰς τὴν ζωὴν ἀπὸ μοιχείας, καὶ φόνου, χαὶ πάτη; 
χλοπῆς " ὡς γὰρ μοιχὸς χαὶ φονεὺς, οὐχ εἰσελεύσεται: 

εἰς τὴν ζωὴν, οὕτως οὐδὲ ὁ χλέπτων. Τῇ τοιαύτῃ ὃ 

ἁμαρτίᾳ πολλοὶ τῶν λεγομένων πιστεύειν τῷ Χριστῷ 

ἔνοχοί εἰσιν ἐλεγχόμενοι ἐν ταῖς πραγματείαις τοῦ 
βίου, καὶ οἷς πιστεύονται χρηματιχοῖς, καὶ ταῖς μέ- 

σαις τέχναις (42) ἃς ἐργάξονται, ὡς οὐ καθαροὶ χλο- 
πῆς. Οὐ μόνος δὲ ὁ χλέπτης οὐχ εἰσελεύσεται εἰς τὴν 

ζωὴν, ἀλλὰ χαὶ ὁ χοινωνὸς αὐτοῦ, χαὶ ὁ συντρέχων 

αὐτῷ ἐν μὲν. γὰρ τῷ Ἡσαΐᾳ γέγραπται " « Κοινωνοὶ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἰυᾶ5 ἴπ οογάθ, 564 γίνδϑβ. 5]ουὶ δἰ ΠῚ ΘΠ ΟΡΟΓᾺ πιογίυϑ, οἱ ὁρογὰ υἷνα, οἵ νοῦ α τηορίαδ, οἱ υϑγὰ νἱνϑ, ᾿ϊ 
διηῖ οἱ σορὶδιίοη 65 τηογίυδ', οἱ σΟρὶ (Δ110Π68 Υἶγα. θ6 4αυΐθι8 411 ΑΡοΟϑβίο! 5 : « ΟορίΔιοηῖθυ5 ᾿ηυίοθπι 80- 
ΟὈΒΔΉ1 0 υ5., δι οἰΐδι ἀθίοδ πη! 05 ἴῃ 416 οαπ Ππἀ!οανογῖι Βοπιΐμη5. ΟΟΟ 8. Ἰιυπηήπιιμ, ν» ΕἸ 58 ναθίΠιγ 
αυΐϊάδη ᾿Π|6 εὐ}5 δορί ατἰοΠ65 Γἀδτίη! ἀοίοιι οι 65 : ΡΟΓΙ δα δπν, οὐ}5 [πϑγίηϊ δοσιιβδηιο5. 51 δγαὺ οἱ πὸ5 
νοϊυπν τοῖχο ἴῃ υἰίδηι, δυάίαπιιβ ἀἰοοηῖα θόδβυ : «ε 5] νἱβ ᾿πιγοῖγα ἢ) ὙΠ}, 856 ΙΥᾺ πη αῖα: » οἱ 58- 
ὁὐηάθμν πιδμϑιΓΆΠ) Οὔ  ΔΠ 015 τρϑι]δογαι ἱπρστγοάϊθιπυν ἴῃ νὐϊᾶπὶ, δὺϊ ἵπ ἰπί θυ ον οἾπ|8. οἱ θεϑείογα, 
δὐϊ ἴπ το ἰοογία, δὺϊ αἱ φιιδηιοιηᾳηο ραιίδιν νἱϊδ ΠΠΠ|8 84 φυδη ᾿πάπχογῖὶ Π058 Ουβογνδι δ πιδη δι ογαῃ). 
. 18. ΠῚΡ διιάϊθῃϑ : « ϑέγνα τηδιμίδια, ν Τοβροπαῖ : ε Αι Ὁ » αἱ ἀἰδοδηνιβ 4υ}}18 παχίπια πιδηθαῖα, ναι μοὶ 
1655 Ο᾽δεγναῦθ. Αὐ φυδμι ἰμιδΓγοσοι!οηθηὶ αἶχὶ! : ε ΝΟ ὁσοίάδ5 : Νοὴ δ! γα ἷβ : ΝΠ {ἀτάτιπὶ [Δοῖοβ : 
Νοι [αἰδυι ἰεδιϊ πιο τη ἀἴουΒ 1 Πἰομονα Ρϑιγοπὶ ἰαυτ οἱ Πιδίγοπι ; ν οἱ : ε ὨΙΠρ65 ργοχίπνυ ἴασπι 5ἰδπὶ 
τεΐρϑαμι. » Εἰ [ογβίιδη δία δυῇποίιη! ε ἢ ρτϊποϊρίυμ, αἱ ἴα ἀΐσαπι, νἱτ88 ἱπριοθίδιυν φαΐβ, πῸΠ διμ πὶ 8ιη- 
(οισμν [6 ρ, Ὑ6] 418 5: }}}1 1518, 8} ἰπίθυίογ νἱί ἰπίγούυσογα φυδπιψυδηι. Ουἱ ἀὐϊθπὶ ῥυμοῦ δγὶ! πηιμπ 
γι ἀαίονγαι ἰδίογαμ, ἢ66 ἴῃ ρυϊμοἰρίαιη. ἱτς ἰμιγαθῖ.. Αὐδι δά πν ὁδὲ οὐ σὺ οπηηὶ γοίθμε γ6] ἐπ ρυίο- 
Νὗθμι ν (85 ἱπίγωγθ, ἃ διά] θυ ῖο, ἃ Ποπλϊοἰ ἴο, ἃ ἔαγιο. δου! δπἰπιιδάμ! ον οἱ ποι  οἰάα ποη ἰπίνϑμι ἰπ νἱν 
ἰδ), δίς. πος [Ὁγ. [ΠΟ δ ἢ ρΘΟσΔι0 πι0}| οἰΐδη οογαπὶ αυΐ νἱάδιίιτ ογει [1586 ΟΠ βίο, ἰμουνγαν, πό- 
Βοιία [ν}ὰ8 πη υμἱ Δφθη 5, Θ( ρεουμίαγίο5. δοίυβ 4ἱ σγούμηίαγ οἶδ, δὲ 41} ΟΡΟγΑμΓυΓ ἅγιο 5 ἰδία οὐ! θογο8, 

δ ἤρθν, ιν, 19, 3 βοιη. ,), 1ὅ. ὃ δι). χιχ, 17. 35 ἰνιά., 18 οἱ 19. 

(40) Εἰσελευσώμεθα. Ἑοτία 5οιϊθοπάαπι, εἰσ- (43) Καὶ ταῖς μέσαις τέχναις. Μέσας τέχνας 
ἐλευσόμεθα. ἀϊεὶ εἐχίβιιιηο 4018 ἀγοραῖοι, ἐπί; οἱ γι ρατυϑ 

(41) Παραπλήσια. Ῥοτίο τοὐαμείαι, ποο τᾶ]. ἀρρο!δηίαν, αιπδααο ἔῃ ιυπεϑῖι (Δοίομίο, οἴ ουμηρα- 
ἃ Ἰενυγίβ. ᾿ ΤαΙΜ]0 νἱοία οσευμαμίυγ, τετιῦδ, 
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χλεπτῶν ἀγαπῶντες δῶρα» ἐν δὲ μθ’ ψαλμῷ κω- Α ἴδηη ποη ἱπρτοάϊδιι ; δογίρίαπι 4 ρα 81 ἢη [58]8 35: 
λύεται « διηγεῖσθαι τὰ διχαιώματα νοῦ Θεοῦ, χαὶ 
ἀναλαμθάνειν ἐπὶ χειλέων ἑαυτοῦ τὴν Διαθήχην αὖ- 

τοῦ, » ὁ ἐλεγχόμενος ἐν τῷ " « Εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, 

συνέτρεχες αὐτῷ, » χαὶ ὥσπερ πρῶτον εἴρηται τό" 

« Μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις" » καὶ οὔτε 

χλέπτην, οὔτε μοιχὸν εἶπε τὸν τοιοῦτον, ἀλλὰ συν- 
τρέχοντα μὲν χλέπτῃ, μετὰ μοιχῶν δὲ τιθέντα ἑαυτοῦ 
τὴν μερίδα. Τὸν δὲ ἐλευσόμενον εἰς τὴν ζωὴν οὐδὲ 

ψευδομαρτυρεῖν δεῖ ἐχθάλλεται δὲ τῆς ζωῆς χαὶ ὁ μὴ 
πληρῶν τὴν λέγουσαν ἐντολήν. ε Τίμα τὸν πατέρα 

καὶ τὴν μητέρα.» ᾿Αλλὰ τούτων μὲν ἴσως χρχτῆσαι 
πῶν ἐντολῶν οὐ πάνυ χαλεπόν ἔργον δέ ἐστιν ὡς 
μεῖζον, χαὶ χρήσιμον τοῖς διὰ τῶν προτέρων εἰσ- 

αχθέντων εἰς αὐτὴν (4), τὸ, «᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 

ὅου ὡς ἑαυτὸν, ν πληρῶσαι. Ἐπεὶ δὲ χαὶ χατὰ τὸν 

“Απόστολον τό" « Οὐ φονεύσεις " Οὐ μοιχεύσεις - Οὐ 

κλέψεις " χαὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ 
ἀναχεφαλαιοῦται, ἐν τῷ" ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 
σοὺ ὡς σεαυτόν" » τέλειος δὲ ὁ πᾶσαν πληρώσας ἐν- 
τολὴν, δηλονότι τέλειος ἂν εἴη ὁ πληρώσας τὴν, 
« ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν, » ἐντολήν. 

Εἰ δὲ τέλειος οὗτος, ζητήσαι τις ἂν πῶς, τοῦ νεα- 

νίσχου εἰπόντος " « Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐχ νεό- 

τητός μον" τί ἔτι ὑστερῶ ; » ἀπεχρίνατο ὁ Σωτὴρ, 
ὡς μὴ τελείου ὄντος τοῦ ταῦτα πάντα πεποιηχότος, 
καὶ ὡς συγχατατιθέμενος τῷ " Ταῦτα πάντα ἐποίησα, 
τό“ «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ 

ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 
οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀχολούθει μοι. » Πρόσχες οὖν εἰ 
δυνάμεθα πρὸς τὴν προχειμένην ζήτησιν χαθ᾽ ἕνα μὲν 
τρόπον οὕτως ἀπαντῆσαι, ὅτι μήποτε τό" « ᾿Αγαπή- 
σεις (44) τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτὸν, » ὁπονοεῖσθαι 

« 8061} [᾿γυπὶ Οπηη6 5 ἀἰΠραπὶ πη ηΘΓΆ ; » 'π ρβδί πιο 

δυϊὸπη αι Δ Γαροβῖπ)0 ΠΟΠῸ δ : ε ἘΠΟΓΓΆΡΟ π|5}{Π|85 
θεῖ, οἱ ἀβϑυπιογα ΤΟβι ΔΙ ΘΝ πὶ 6115 ῬῈΓ ΟΝ 5.Π|Π} 
Ργοβήθοιυν, φυὶ 15 νϑγθῖβ5. δγαηΐίαγ 38: ς 5] νἱάδυας 
[ὑγαπι. ΘΗ ΓΓΟ θᾶ 5 οὐ πῇ 60,» Οἱ υἱ ἀΐοίιπι 65 δηία Π]υὰ : 

« Ουπι αἰἰα] ον 18 μου ἰομαπὶ ἰυῶπὶ ρομοθ85 ; » "δ. 
[ἀγὲπὶ δι πὶ, πϑῆυο δάα!ογυῃ ἀἰχὶ!,, 564 [ατὶ5 80- 

οἴυηι, εἰ οὐπὶ Δα] (65 ρογ(ΐΟ "6 ΠῚ διι8ηι ροποπίδπη. 

Νδα νϑῦοὸ [αἰϑυπὶ ἰοϑιἰπιοπίαπι ἀΐσανα ἀδθδὶ φυὶ ἰπ 

᾽πὶ ᾿πργοβϑυν5 651; οἱ ἃ νίιὰ υοηὰδ ταἠϊοίταγ 

4υἱ πιληύδιιπι {ΠΠπ|4 ποη [Ἀροβϑῖι 3: ε Ποπονα ρὰ- 
ἰγαπὶ οἱ πιδίγεπΠΊ. » ΑἹ [18 [Ογ18586 ΡΆγογα πηδη 5, 

μιδυιά πιυλίπὶ ἀγάυἃ γο5 ὁδί. αγυπὶ ργςορίαιη ἰ1- 

Ιυὰ ρεγἤςογο "5 : « ὈΙΠρ6 5 Ῥγοχίπηυμ {υπὶ 5ἰουϊ ἰ6- 

ἴρϑιπι, » Ορογοβᾶ Γὲδ 6ϑῖ, υἱροία πηαΐογ, οἱ ἰΐβ υἱἱ- 
Τοῦ φυΐ ργίογαπι ορῈ Υἱταβ 5 πηι ΘΟΠΊΡΟΙ65. Οἰομ λπὶ 

δυΐαπι ὁχ ἱρϑίαβ Αροϑίο!! βοηίδηιία, πη άϑία πο "": 

«Νοπ οοοἰά68 : Νὴ πηρρο αθογὶβ : Νοὴ ΤΓυτγίπ πὶ [ἃ- 
Εἶθ8; οἱ δὶ ψυοά 65ὲ Δ]1| τηαπύδιαπι, ἔμ μος γογῦο 
ἰμϑίλυγϑίογ : Ὠ᾿ Πα 5 ργοχίπιμ πὶ τη} δἰουὶ ιοἰρϑιμη;» 
Ρογίθοίιι8 δυΐδπὶ {16 6ϑῖ χυΐ Οπηπ6 πιαπάήδίι! Β6Γ- 
νανὶϊ, ἴ8 ργοίβοιο ρεγίβοι3 6βί, 4] {Π}} 0 ργαιϑεϊεῖι : 
« θιΠ| 465 ργοχίπιαπι ἰατιπὶ δου ἰοἰρβαπι. » 

14. Ουοά 5ἱ ρογίεοιαβ ᾿}16 65ι, φυφοδί νοῦ Δ! αεΐ5, 
φυοπιοίο ἀΐοθιμα δάἀίοβοοπια ". « Οιπυΐα 670 εὐ- 
βίου νὶ ἃ ῥανοηίυ!α πιθᾶ : φυ]ά δάμις πα μΐ ἀΘο5: 7 ν 
405] ρογίδοίιι8. ποι {πϑεῖ!, 4 αἱ ᾿ς οπιηΐᾷ ἴδοϊ!, δὲ 
αυδ8] ἰνδς οπηηἶδ 40 {10 [868 [ι|556 Θὐποδθῃβ 56Γ- 

: Υ̓ΔΙΟΡ ΤΟΘρΡΟμΠἀογΙ( "5 : « δὲ Υἱβ ρογίδοι 8 6556, νϑάθ, 
γοηᾶο αὐδ ᾿ 65, οἱ ἀὰ ραυμογίμιι8, οἱ θα θοὲβ {Π6- 
βδυγυπὶ ἰὼ ΠἾο, οἰ νθηΐ, βϑήμδι μ)8. ν ΥἹάβ ἰᾳὶ- 
1υγ 8}) ργΓΟροϑὶἰ8πΠ| χυαδίϊ πα πὶ απ|0 πιο ἰ18 ΞΟΙν γα 
αὐυθαπιυδν ἦι ἀυθίιπι γονοοαγὶ ρο986 λπηοι ψογυᾶ 
αὸ : « ὈΠΠ565 μγοχίπιαπι ἰασπὶ βίοις ἐοἰμδαπι, ν 

ΥΕΤΟΌΘ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
α| ΘΠΊ}}65 ΠΟ διπ| πημ}} ἃ Γἀγίο. ΝυΙ. 50] ιν δυς6πὶ ἔαγὸβ ποι ἰμίγδηΐ ἴῃ Υἱίλπὶ; 564. Π66 500ἷΐ ΘΟΓΆΠῚ, πες 4υἱ σοπδθπίίυη! 618 : βουίρίιπι 681 οπίπὶ ἡῃ ἰβϑίᾶ : 
ηυδάγαρεδίπι0 ΠΟΙ)Ὸ, ργο θαυ ν ΘΠ ΓΓΆγα [υϑ{{{|Δ5 0, 

« 5061ϊ [Γυγυλη αἰ Πρεηι65 πιμηθγα. » Π|6πὶ ἰπ ρβδίπιο 
πϊηΐ, οἱ Ἀββιι πη γα ἰῇ ΟΓΘ 8110 (αδἰπιρηίαπὶ οἦὰ5 σ0η- 

5616 5 [ὩΓ] 0.8, [ἴὰ : « 81] γἱ(6})85 [ἌΓΘΙΠ, ΘΟΠΟΙΓΓ ἃ 5 οἷ,» φυυά ργϊπιυηι ἀΐδια 65... 'μ βδδουῃο δυο ἰοοο : « Εἰ οὐπὶ δά υἱιογὶ5 ρᾶγίθπι ἴθ πὶ ρόπδυα5. ν Εἰ γἱα8 ΄ιια Π66 ᾿ρϑιιπὶ [ἀγῸ 9 66 ἰρβιπὶ δϑ ει! Θγυ τ ἀἸεῖς : βού δοποιεγθηίθπὶ ατίνιιε, οἱ οαπι δι! οτῖ8 ραγίδπι βαθ μη Ροπομίαπι. ει νὰ} ἰπιγάγα ἰπ γί, ποῦ [λ!55»{| ἰδϑ(ἰπιοηΐυ πὶ αἀἴσογα ἀδθεί. Εχρει αν δυΐοπι ἃ νῖια; οἱ φυὶ ποη ΒΟμΟΓΔΒΙ ῬΑΙΓΘΙΝ βαυ μη οἱ πιδίγθηι. 5648 (Ὀγβιίδη ἰμθο βογναγο πηδιίδια ΠΟῊ 5διῖ αἰ Πῆς 6 δβι: Ομ δυι6 πὶ 681 ΟΠ] 8 ααἱ ΡῈΓ πιληυ δία ργρρ- ςοὐθμεα ᾿μἀπουπίαγ, 4ιδδὶ 1818 δὲ ὉΠ }πι5 
Ιρϑύμι; » φυοηΐδπι οἱ βοομν ει 4υοὰ αἰΐ: « 

04. πιδηάαι ἐπιρίογα : ε ΒἢΠ Π χ658. ργοχίμηιιπι ἰυωπηὶ βίου ἰ6- 
9η ΘΟοἰ465, οἱ πο [ὑγίυπι [Δ 6ἰ65, πο.) Δ 6 Γ8}ν}8, οἱ αἱ ᾳυοά ἐδῖ 411 πιλπάδίιι., ἴ πος νόγθο γεοδριμυἱδίωτ : θη} 665 ργοχίπηυπι ἐαυτ βίους ἐοἰρβιιπι. » ΕἸ 8ἱ Ὁπηη8 πιδηκἰδίυπι ἰῃ ᾿ο. γογῦο γεσδρι]δίυγ : « ΠΗ] χ68 ργοχίπιυπὶ ἰαυπ δου (εἰρϑιπι, » ροιβοίυ5. δβί υὶ ἰ)- Ρίενθεῖξ οπῖμδ πιλμάδιμπὶ, αι! ἱπηρίδν!! οἱ μοο, ιιοι 6δι : ε ὈΠΠ5658 ργοχί μι τὰ πὶ βίου ἰο ρθαπι. » 14. 51 αὐΐειο ἰδιθ δδὲ ρου δοίυ5 αὶ ἍΠΠΠρῖι ργοχί μα πὶ βιιιπὶ βίοι: 56, {ιιφογα αυοπηθίο ἀϊοοπιὶ δαο!εβοδηίὶ : «Πὰς οπμπΐα βοῦνανΐ ἃ διυθ 16 πη6ὰ, 4014 Δι να 6 πὶ ΐ γαβίαι ἢ ν σαβρομάϊι Π)οπιΐηι9 4υδ8ὶ δάῃυς ποπέιιπι Ρεγίεςιο ουπϑιυϊο αι Ἰ8ς οπιηΐα [Εἷ! ; οἰ 4118] οοῃβθπι οι οἱ φαὶ ἀἰχὶ! : ε Ηφο οπγηΐὰ ἴδε, » γοβροηΐῖι : « 8ὲ νἱ5 ρεγίβοιιιβ ἐ5888., νδι8 οἱ γϑιάδ ὁπιηΐα απ Ροββί465, οἱ ἐὰ ραυρογθυβ, οἱ μαθθθ5 (π6βϑυνα μι [ι 

δ. |4,.1, 85. ᾽70Ρ581). χεῖχ, 10. 
ΣΙΣ, 20. "5 τὰ, 924. 

(45) Χρήσιμον τοῖς διὰ τῶν προτέρων εἰσαχθέν- 
των εἰς αὐτήν, Δυγᾶτο δυϑίιη 515. βογίρβίββϑε Ογίρα- 
πεῖ : τοῖς διὰ τῶν προτέρων εἰσαχθεῖσιν εἰς αὐτήν. 
γείυβ ἐμίογργ. : Ορυϑ δυίοιη 68. οπηηΐθιι5 4] ΡῈ. 
τραηὐ δῖδ ργιθοθίδπίία ἱπαπουπίων, υδοὶ πιᾶ)ι8 οἱ 
υἱ 8. » Προτέρων, διιθαυμὶ ἐντολῶν. Αὐτὴν, 5ι}- 
0] ζωήν. (οὐ. ἴδίηοι Η, οἱ ΒΗ. μανοις εἰσ- 
ἀχθέντων. Πυετιῦϑ. 
(8) Μήκοτε τό" ᾿Αγαπήσεις, οἷς. Οταν  5εἰπηὰπὶ 

ἰνὶς Θείφθμί ἀΐοϑιν ἱπιρίπρὶ! Βεζὰ, υδϑδὶ ϑογιρίυγῶ 

Ῥατποι, ἀκ. ΧΙΕΠ, 

38 10}. 18. 59 ΜΔ). χιχ, 19. 40 014, 5 Βοιῃ. χν, 9. “3 Μαιί. 

ΤΆΔΠ115 [ΟΠΊ6ΓΘ ἰῃ 0] 6γὶὶ : ἂἱ ηοίαβ8οιὶ [ἃ δ)» Ογίβθηϑ 
ἀυθιιαμάο,., οἱ ὁοῃ)δοιλπι0 ργοροιΐ, ἢο 4856 Σ 
Μήποτε, ἰπαυῖΐι, τό" ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
ἑαυτόν " ὑπονοεῖσθαι δύναται ὡς οὐχ, εἰ6. Τιιπι γ61Ὸ 
4ιυαϑβὶ γϑγ 8 πθ ἰὰ 5|}0}] 4υ δ νἱεἶἰ0 νϑγιθγαὶ, [Δοιυ πε 
Θχοιβᾶῖ : Καὶ εἰ μὲν μὴ χαὶ περὶ ἄλλων διαφωνία 
ἦν πρὸς ἄλληλα τῶν ἀντιγράφων. ..... χἂν ἀσεθῆς 
τις ἔδοξεν εἶναι ὁ ὑπονοῶν᾽, οἷς. ῬοΞξίγοῃῃο διίλην 
50} πρὶ: χρη! οϑι ον ὁπὶ., αἱ 4υΐ ρυϊονοπι ποθὴ ριυ- 
Ῥθανδγὶ!, ροπίθγίογεαι τοιῃοαὶ. [ρ. 

ῃ 
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«ἀυλϑὶ ποὴ ἃ ϑογυδίογα ἰΐς υϑιγραία, 564 80 δΐαυο ἡ δύναται, ὡς οὐχ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἐνταῦθα παρεΐτ. 

8 0}}Π4π|5 γογθόγαια ἱπιροτγίιο δά άϊα [υδγίηι. Εδ- 

τυμπηάοπὶ νογῸ τόπυμι ἀριὰ γουπι οἱ [ιολπΠ| 6ΧΡΟ- 

51:19 τηϑίογαπὶ π05 ἴῃ δυδρίοἴοηθηι γοοϑ ἰΐο ἰπ- 
ἀγαθὰ ἢ|ὰ {1886 : « ΠΠο5. ρτοχίτοιι ἴσα πὶ βἰουΐ 

τοῖρϑυμη, » ΟἸΠῚ ΠΘΊΠ ΘΓ ΘΟΡΌΠῚ ΤΔη 4015 ἃ δοδι ΠΟῸ 

Ἰοοο ργοροβίεἶς δἀιϊάογιε "" : « ὨΪΠ 565. ργοχί πιὰ πὶ 

ἴυυπὶ 5ἰοις ἐοίρϑιπι. ν» Εἰ βᾷπὸ αυὶ μος τηαπάδίαπι : 

« ὈΠΠσο5. ῥγοσίπηαπ ἴααπὶ βίου! τοί ρβϑυπ),, » ἰηϊοπι- 

Ρεϑβίϊνα [υ͵5868 Δἀδοίυπι ἀείεπάδγα νοοῖ, 20} οἱ αυὶ 
4 536 ρυβοορίαπι 80 ῦναβ86 ργοἤιοαίυγ : « ὨΠΠ|508 

φγοχίπιαπι ἱπππ δἰοαΐ ἰοἴρδαπι, » ἀϊοίαγιπι [0558 

δοραπι ἰπαυΐοι "δ᾽ ε Ὅπαπι Εἰ] ἀοῇεὶί, » νοὶ, « Λάϊιαο 

ἀπυπ {ΠῚ ἀδαβῖ, » δὶ γβ δαάδῃι ἀἰνογϑὶβ νογ 8 ἃ 

ἀτῖ! 5. ἰγαάίία Γαἰ556ῖ ;Ὡ οὐ ργωβογἶπι γχί Αρο- 

βίοἰυπι "5" : «Νοη οςοἰάα5, οἱ 5] ᾳυοί 651 4|1υ πιδη- 

ἀλίαμῃ ἴῃ ᾿ιοα νουθο ἰμδίαγοίυγ : ὨΙΠ|65 ΡΓΟΧΙΙΏΠΠῚ 

(ἀππ| δ'ουϊ ἰοἰρϑυπι. » 56ὰ φιδηθοσυΐϊδη) }ιχία 

Μδιοιμη, ἀϊνίίοπι ἕαπης αυἱ ἀΐχεταὶ "7 : «πὸ οῃηηΐὰᾶ 

οὐβογνανὶ ἃ ἡυνθηι6 Ἰη6ἃ 2.» ᾿πεπ|{π|5 δθδι15 ἀΠ6χὶς 

οὐ, 5ογγδῖϑ 4} 1110 (1556 πημδπάϑια [ἰδ τὶ Υἶβι}5 65ΐ, 

αὐ ἃ 58 βοῦνϑίἃ 6588 [πεγαὶ ργοίοβϑαβ. ἢ} 18 Θη πὶ 
πιοηῖοηλ διϊαπί6 ἰπβρίοἰθπ8, Βοιπΐηδπ) Υἱα Ἷι αι! θοιᾺ 
εομφοϊοηεία (τοίυ8., 86 ργοροβίία πηδπάδϊδ βογνᾶθ88 

671 Ραϊαπι ͵δοίαθαι ; δἱ 5ἱ ργῳΐον τεϊϊαυδ πιδη- 

ἀαία, ἰᾳ οἰἴδπι δἀ{τὰπὶ ἢ) [υββεῖ : ε ὨΠ]Πρ65. ριο- 

χἰπιαπὶ πὶ 5ἰουΐ ἰοἰρδυπι,» ργϑοίραυπι δὸ ΡΓΩ - 

δίδου βϑπηυπὶ πηδηὐἀδίυπι Μάγουϑ οἱ [0λ5 ρΓΘΙοΓ- 
πιϊδίβδοηι, Νἰβὶ φυὶθ [ογίᾶθθθ αἰοδὶ 51 π|}}18 αυϊάθαι 

6556 4ι8 Βου]ρίἃ δυπὶ, ἃ ποὴ δὰ ουπιάεπὶ γοίουτί, 

γονυπὶ υοηοἋ0 Ποπιϊπὶ 56 Ὀγαίο γα ΐφυ ᾿Πυἱ 

οἰ Ἀπὶ βόγγαϑϑα πηδηαίι μι ργοἤίοπί! : « θ}Π{65 ργο- 
χἰ πιαπὶ ἔπ πὸ δος (οἰ ρδιπ),» Πυδδϑὶ πι  Ἶ π|6 ΡοΡίο- 

οἷο ἀϊχίβϑοι δθϑι5 "8: « 81 υἱβ ρογίδοίιι5 6556, νἂΐο, 

γοπ86 αυῷ Ἰιᾶ 065, οἱ ἀδ ραυρογίθυβ,ν οἱ εἰθίογα. Εἰ 

φθαι, ἀλλ᾽ ὑπό τινος τὴν ἀχρίθειαν μὴ νοήσαντος 
τῶν λεγομένων προστεθεῖσθαι. Συναγορεύσει δὲ τῇ 

ὑπονοήσει τοῦ προστεθεῖσθαι ἐνταῦθα τό ε ᾿Αγαπή- 

σεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν, ν ἡ τῶν ὁμοίων 

παρὰ τῷ Μάρχῳ καὶ τῷ Λουχᾷ ἔχθεσις, ὧν οὐδέτερις 
προστέθειχε ταῖς χατὰ τὸν τόπον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ (45) 

παραληφθείσαις ἐντολαῖς τό" ε ᾿Αγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόν. » Καὶ φήσει γε ὁ χρατύνων τὸ 

περὶ τοῦ προσεῤῥίφθαι ἀχαίρως τό“ ε« ᾿Αγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν, » ἐντολὴν, ὅτι, εἰ τὰ 

᾿ αὑτὰ διαφόροις λέξεσι παρὰ τοῖς τρισὶν ἀναγέγραπται, 

οὐχ ἂν τό" « Ἔν σοι ὑστερεῖ, ν» ἢ " « Ἔτι ἕν σοι λεί- 

πει, » εἰρήχει ὁ Ἰησοῦς τῷ ἐπαγγειλαμένῳ (40) πε- 

πληρωχέναι τὴν, « ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σε- 
Β αὐτόν.» ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ καὶ χατὰ τὸν Μάρχον, ἐμδλέ:ας 

τῷ πλουσίῳ τούτῳ εἰπόντι " « Πάντα ταῦτα ἐτύ- 
λαξα ἐχ νεότητός μου, ν ἠγάπησεν αὐτὸν, ἔοιχε 
συγχατατεθεῖσθαι τῷ πεποιηχέναι ἃ ἐπηγγείλατο 

πεπληρωχέναι, [Ἐντολήν - μάλιστα εἰ χατὰ τὸν 

᾿Απόστολον τό" «Οὐ φονεύσεις,» καὶ τό" «Εἴ τις ἑτέρα 

ἐντολὴ, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀναχεφαλαιοῦται, ν» τῷ" 

ε᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. »] Ἐνα- 

τενίσας γὰρ αὐτοῦ τῇ διανοίᾳ, εἶδεν ἄνθρωπον εὐσυν- 
ειἰδήτως (47) ἐπαγγειλάμενον πεπληρωχέναι τὰς 

προχειμένας ἐντολάς. Οὐχ ἂν δὲ εἰρημένου πρὸς ταῖς 

ἑτέραις ἐντολαῖς χαὶ τοῦ" ε ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτὸν, » τὴν χεφαλαιωδεστέραν χαὶ διαφέ- 
ρουσαν παρέλιπον ἐντολὴν ὁ Μάρχος καὶ ὁ Λουχᾶς. 

Ἐὰν μὴ ἄρα τις ὅμοια μὲν φήσαι εἶναι τὰ γεγραμ- 
“ μένα, οὐ περὶ τοῦ αὐτοῦ λελέχθαι" πῶς δὲ καὶ ὡς 
οὐδέπω τελείῳ τῷ πρὸς ἑτέροις ἐπαγγειλαμένῳ (48) 

χαὶ τὴν, « ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν, » 
ἐντολὴν πεπληρωχότι ἔφη ὁ Ἰησοῦς τό" «ε Εἰ θέλει; 
τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα 

ΥΕΤΌΘ ΓΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

οΟἶι5, δἱ υϑηὶ, Β64 6 Γ8 π|6. » Υ146 ΘΓΡῸ 8' βοϑϑιιηι5 δὰ ργορυβί(δπιὶ 4ιερϑι ὁπ 6π) βθουἀυπὶ ἀηυπὶ ααίάειη 
πηοάυπι (416 Γ τοϑροπάσγε : 4υΐὰ πὸ ἴογια αιοά δἷϊ : ε« ὈΠρ65 ργοχίπηυτη ἴθ ιΠ) δἰ οαΐ [Θ΄ ΡΘΙΠΙ,, » δυϊϑρίοϑιΐ 
Ροίεϑ8ι ποι) ἃ θοιμίηο ροϑίμιπι ἰπ μος Ι060, 564 δὖ 4|14110 πόϑοίο 4υο, ποι ἱπίο σοῦ! δυ Πα ῖαπιὶ ἀϊείογαμι 
ἰδίογαμν, δι ἀϊίαπι 6586. Πος δυΐθιῃ ἀἀεοίαπι 6558 οοΙηπιεηάδὶ, φυοά ἰρϑαπι ἰθουπι ΜΑγοιι5 οἵ [λ1028 ἜΧρο- 
Βοηίαβ, που τοῦ δ ϊάϊε : ε Θ᾽ ΠΠ 568 ργοχίπιιπὶ ἰαπηι βδἰοαὶ ἐδίρϑιηι. ν Ὠῖσοὶ δυΐοπι 4υΐ Δ] Θουπι ᾿06 6586 ἀ6- 
ἔδμάογα νυἱε " 5: οδοπὶ ἰρβᾶ αἀἰνοῦϑὶθ ΒΟ ΓΠΊΟΠΙθι15 ἃ {05 ϑυηϊ Θχροϑίία, παπηυδη) αἰχίβϑοὶ θοπιίπιιϑ 
Δάϊας ἀπυπὶ Εἰ τοδίδι, δι ἢυπὶ Ε0] ἀεοοί, οἱ αυΐ ργοίδϑϑιιβ οϑί 856 ἱπιρίον 556 πηδπάδλιιπι συοὰ Αἷϊ : «9» 
ἐἶρο5. ργοχίῃναπι θατι βίου! (οἰ ρδιπι ; » τηαχίπηδ 8: β6ου πά τ πὶ ΑΡΟΒΙΟΪαπὶ, φυοά ἀΐοίυνγ : « Νοη οοοἶμ65,» 
εἱ οὔίβγα, ε δἱ δἱ αυοὰ αἰϊυὰ θϑὶ ᾿πδηἀδίαπι ἴῃ Π0 0 γΟΓῦῸ γοοαρὶ ]δίυγ : ὨΙ1Π 768 Ῥτγοχίηλιιπι (σι πὶ δἰουὶ (ἐ- 

4. ΜΔΙΠ. χιχ, 19. δ" Μᾶγο. χ, 21 :1μις. χυῖι, 22. 

ἀδ) Ἰησοῦ. Οοὐεχ Ἀορίι5, Σωτῆρος. 
40) Εἰρήκει ὁ Ἰησοῦς τῷ ἐπαγγειαμένῳ. [,0- 

οὐ σης ἰμίδοίμπι γο  ᾿φυΐπιι5, αυ θη ᾿ΔΠΊΘη ᾿πδίση] 
τρα)θοιίο 6 ἀοἰοΓηδία ἢ 6556 6Χχ Ὑϑίογὶβ8 ἰμίογργθία- 
εἰοιιῖδ5, αἱ ἐσ βεῃίοπίία: ουδουγίίαια ᾿ἰφαεὶ : φυδηιιδηι 
"ἰς, αἱ ἴῃ 4115 ἴοσθ οπιηΐθ5 σοπβοηίίδηϊ ΘΟ. 668 
ποϑῖνὶ, οἱ ὁΣ δοάθιῃ [Ὁπί6 υἱΡυπιᾳὺ6 ργοῆιυχ᾽586 ΠῸἢ 
ΥᾺΠᾺ δι ϑρίοίο 5ἰ1. ἤπης ἜΓθ0 ἰοειπὶ δας βαμΑΥγὶβ 
Εἰρήχει ὁ Ἰησοῦς τῷ ἐπαγγειλαμένῳ πεπληρωχέναι - 
τὴν ᾿Αγαπήσεις τὸν πιήσιον" σου ὡς σεαυτὸν, 
ἐντολήν" μάλιστα εἰ κατὰ τὸν ᾿Απόστολον τό" Οὐ 
φογεύσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ, ἐν τῷ λόγῳ 
τούτῳ ἀναχεφαλαιοῦται" τῷ" ᾿Αγαπήσεις τὸν πίλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόν. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ χαὶ χατὰ τὸν 
Μάρχον' Ἐμδιλέψας τῷ πιιησίῳ τούτῳ εἰπόντι" 
Πάντα ταῦτα ἐφρύκαξα ἐκ γεύτητός μου, ἣγάπησεν 
αὐτὸν, ἔοικε συγχατατεθεῖσθαι τῷ πεποιηχέναι ἃ 

"6 ἤρῃῃ. ΧΙ, 9. “7 Μᾶτο. χ, 20. "8 Μδιίιι. χιχ, 3]. 

Ὁ ἐπηγγείλατο πεπληρωχέναι" ἑνατενίσας γάρ, εἰς. 
γοιι5. ἱπίογργ. : ε Ὀἰχίδβει Ποιηΐπα8..... οἱ Ζυὶ ργο- 
[6550.8 6δί 58 ἱπιρίεν 956 τηληἀδίαπι φυορὰ δἷϊ : ὑἡ- 
965. ρμτοχίπιμπι ἔπι δἰομὶ (εἴρομηι, ΤηλχὶπηῈ οἱ 5ὲ- 
ουηύυμ Αροβίοϊυιη, υοὰ ἀϊοίταγ : Νοπ οεεϊάες, εἰ 
οἰρίεργα, οἱ 8ὶ φυοα δ] υ ἐδ᾽ πιαληδδίυ πη, ἰῃ ἰος γεγνὺ 
τοοΔρὶ]Δι} : δ 066. γτοαίπεπι ἴππὶ οἴσει ἰὲ 
ἰρδιηι. Ναῖῃ βοουπάυπι ΝΆΓΟΙπι οἷς ἀϊοία : Ππιεπάι πὲ 
ἐπ ὁμηὶ ηαὶ ἀἰχοταί : Οπιπῖα δεγυατὶ α ἡμυεμιαία πιόα, 
ἀἰ!εχῖι δύ, νοὶ, οπου!δίυ5 65. διιη). Ὑ]άθίυν δμΐ 
Αἰ Π πη ᾶ586 ὈΓΟ[ 55. 0}}6η) εἾυ5 αὶ ἀἰϊχὶ! 56 οπιυΐδ δὰ 
ἰπιρίον 588. [ἰοηάθι5 δηΐη), ν εἰς, ΠΕτιυ5. 

(47) ὑοοχ Βορὶι5, εὐσυνειδότως. 
(48) Ἐπαγγει.αμένῳ. δ᾽. υἱεγφυς οοάοχ πιᾶ- 

πι56. Εαλεο ἀυίοπι ΠΠ6ι}}, ἀπαγγειλαμένῳ. Ιρίάει 
ΡΓῸ πεπληρωχότι, ἔογις Ἰόροπάυπι πεπληρωχέναι. 



4308 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΣῸΜ ΤΟΝ 5 ΧΥ. 129, 

χαὶ δὸς πτωχοῖς,» χαὶ τὰ ἑξῆς; Καὶ εἰ μὲν μὴ χαὶ Α 54ηὸ πἰἶδὶ ἰπ Δ11|5 Θχοι ρἰατθυ5 φαδηιρ᾽ αὐἱπιΐ5 ἀϊδοιῖ- 

“περὶ ἄλλων πολλῶν διαφωνία ἦν πρὸς ἄλληλα τῶν 

ἀντιγράφων, ὥστε πάντα τὰ χατὰ Ματθαῖον μὴ συν- 
ἄδειν ἀλλήλοις, ὁμοίως ὃὲ χαὶ τὰ λοιπὰ Εὐαγγέλια, 

ἂν ἀπεθῆς τις ἔδοξεν εἶναι ὁ ὑπονοῶν ἐνταῦθα προσ- 
εὐὀῥίφθαι, οὐχ εἰρημένην ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος πρὸς τὸν 

πλούσιον τήν" « ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαὺυ- 

«ὃν, » ἐντολήν" νυνὶ δὲ δηλονότι πολλὴ γέγονεν ἡ τῶν 
ἀντιγράφων διαφορὰ, εἴτε ἀπὸ ῥᾳθυμίας τινῶν γρα- 

φέων, εἴτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώ- 

σξως τῶν γραφομένων, εἴτε χαὶ ἀπὸ τῶν τὰ ἑαυτοῖς 
δοχοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ὃ ἀταιρούν- 

των. Τὴν μὲν οὖν ἐν τοῖς ἀντιγράφοις τῆ΄ς Παλαῖας 

Διαθήχης διαφωνίαν, Θεοῦ διδόντος, εὕρομεν ἰάσα- 

σθαι, χριτηρίῳ χρησάμενοι ταὶς λοιπαῖς ἐχδόσεσιν" 

τῶν γὰρ ἀμφιθαλλομένων (49) παρὰ τοῖς Ἑθδομή- 

χοόντα διὰ τὴν τῶν ἀντιγράφων διαφωνίαν, τὴν χρί- 

σιν ποιησάμενοι ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἐχδόσεων, τὸ συν- 

ᾷδον ἐκείναις ἐφυλάξαμεν, χαί τινα μὲν ὠδελίσαμεγ 

ἐν τῷ 'Εθραϊχῷ μὴ κείμενα, οὐ τολμήσαντες αὐτὰ 

πάντη περιελεῖν᾽ τινὰ δὲ μετ᾽ ἀστερίσχων προσεθή- 

χαάμεν, ἵνα δῆλον ἥ, ὅτι μὴ χείμενα παρὰ τοῖς Ἐ6- 
δυιμήχοντα ἐχ τῶν λοιπῶν ἐχδόσεων συμφώνως τῷ 
᾿Ἑδραϊχῷ προσεθήχαμεν᾽ χαὶ ὁ μὲν βουλόμενος πρόη- 

παι αὑτά" ᾧ δὲ προσχόπτει τὸ τοιοῦτον, ὃ βούλεται 
περὶ τῆς παραδοχῆς αὐτῶν, ἣ μὴ, ποιήσῃ. Ὁ τοίνυν 

θέλων μὴ παρεῤῥίφθαι ἐνταῦθα τὴν, « ᾿Αγαπήσεις 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν, ν ἐντολὴν, ἀλλ᾽ ἀληθῶς 

τοὶ ΘΟΟΌΓΓΘΓ ἢ, δύο υἱ ποη ἱπΐνοῦθα απ ἐχ- 

βίϑηι δριιὰ Μαδιιμαυπι, ἃς ΤΟΙ. ἰυἰάσπὶ Ενδηρ οἰ 
δἰ δὲ ἰηνίοοπι σΟηργιϑηΐ, ἱπιρίι 5. Ῥτοίθοῖο νἱάδγοίαγ' 

4υἱ πιδηδαίυπι Π4 δ᾽ : « ὨΠψ65 ρεοχίπλαπὶ τυὰπὶ 

βίου! ἰοἰρβυπ),ν ἃ ϑεγνδίογε δγφὰ ἀἰν! πὶ τηϊηΐ 8. 
ΔΙοραιυμ, ἢ] [556 ἰῃδουίυι δυθρίοδυυιαν, ΝΟ 

δυΐοπι δἰνθ Ῥγορίοῦ. ϑδογὶρίογαιη αιοναν ἀλη ἰη-ἶ 

αἰ! σοι λιν, δἰνο θγοριοῦ. ποίαγίδιη δἰϊᾳυογαπι 

ϑεγίρίυτγαβ δπηοηἀδηι τη διιἀδοίλπη, 5611 ρτΟρίοῦ δοῷ 

αυΐ, ἐπὴν ον πάδηϊ, μγο δυθὶενῖο δἀάμυηϊ, νοὶ ἀσίγα- 

παη!, πάσα ΘὨΪΥΟΓΟ ΘΧΟΠΙρ γί τ) Οχϑίβεϊ αἰ Πὸ- 

γϑηια. Ῥγοίδοιο ἀἰδογορδηιῖα, απ:8 ἰῃ Ὑοίονῖβ Τοϑία- 

611 ἀχαπηρ] αι θ.5 οσσιγγῖι, 60 δημαθδηΐθ, γοιὸ - 

ἀΐπην δἰ θα γα μοι ἶπηι8 ; το] φι8. δἀϊοηῖ θυ 5 υδὶν 

υἱ οχ 18 ἡυιἀ!οἴυπ ἰΔΟΘΓΘΠ5 : πᾶπὶ αυξ δρυὰ ]η- 

ουριοίο5 υΧΧ ῥργορίογ ὀχοιρ γί απ ναγ οἰ αίθπι ἀι- 

"δ δι δ)1, 6 ΓΘ Ια 5 δαϊἰοηί νι5 πϑιϊπιδίίοιια ἰδοία, 

674 ρΡοιροίαυπι εὐπὶ {15 σοη δα πδιπῃ ΓΘ μα 5 

εἰ ποιμα}} 8 αυϊάδην ἴῃ ΠΟ ΓΟ ποι οχϑίδηςί Ουο 
οὐχί πη5, οἰ ἐὰ ΡΘηΐτ05 ΓΘ) ΟΘΓ6. τα μἤ 6 [Ὁ6]1- 

ΠΙ05 δυδὶ; Δ|Ί4]υὰ ν6γὸ οὔπὶ Δϑίουιβοὶβ δααϊάϊπιιϑ, 

υἱ Ρεγϑρίουυπ 5[1 68 ΠῸ5 6 ΓΟΙΪ4ιυ 5 δἀϊοηἶθὰ5 {Πε- 

θγῶο σθηβομαπιίθυ5 Δἀἀϊἀ 556, οὐπὶ ἴῃ ΠὨΧΧ ΤἸηιοῦ- 

ῬΓΘΙΡι5. πηϊηΐ πη ΓΟραγ ΓΟ αΓ, οἱ αἱ οἃ τη588 (Δεἰαῖ, 

οὐἱ Π τα πι ΘΓ αι6 πὶ αὐίεπὶ οὔδοπαϊε {Πἀ, ἀ6 60 
δἀπι απο, ποοῦιο, ρτὸ αὐ γὶο βίαιυδι. Αἰ αυὶ 

πιδπάδίυηι ἰοο(6 : « ὨΠᾳ65 ργοχίπηυτ ἰαυπὶ 5ίους 
ὑπὸ τοῦ Κυρίου μετὰ τὰς προτέρας εἰρῆσθαι τότες, ( (οἰμβθιιην;»ν εἶς πη [υἷ5586 ἰπβεγίαπ), 564 μοϑῖ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΠΡΠΕΤΆΤΙΟ. 

ἰμβαπι.» Νϑιη βοουη πὶ Μάγοιηι 5ἷς ἀἰοῖ! : ε Ἰη!οπή 6 Π5 ἴῃ οππὶν σαὶ ἀΐχοναι : ε Οτπηΐὰ ἔς βεγνανὶ ἃ [ινθη- 
ἀυτ6 τηθ8, ἀ]εχὶς ὁὰπὶ, » ν ], ε Οϑου] δι 5 651 δα η. κα Ἱἀοῖαγ θη τη ΔΠΠ Γι 558 ργο[ἐβδίομθ 6}05 φυὶ αἀἰχὶς 
58 οὔμηἶἷδ δἃ ἱπηρίονΐϑβα. Ππἰοπ6 8 δι πὶ ἰπ Θὰ, ποι ΥἱἀΠ Πιοι μη} ὁχ θολὰ σοηϑεϊοπε! ΘΟΠΠ ΘΠ ΕΠ» 
5868 Ῥτοροϑίῖα ἱπιρ!ενῖ556 πιαιιθαία. Ναπηιᾶπι δι τη 5] Ἔχίγα διθίογα πιαπι δία διΐδηι {ΠΠπ 56 ἱπιρον 1556 ἀϊχὶ8- 
861 : « θΠ|605 ργοχίηιη) ἰὐτπη δίουιϊ [οἰ ρδυπι, » σαρία] 6 οἱ τπαχί πηι ΜΆγουϑ οἱ [085 ρτγιβίο τ 5͵586ηϊ π)δῃ- 
ἀδίαμ : εἰπὲ (ον ὸ 1 51} φυΐάειι ἀΐοαί βογρία, πον δυίονν εἶδ δούσμι ᾽μ80 ἀΐοῖα 6586. ΘυοΙΠ040 δι οπὶ 
αυὰδὶ ποηθυπὶ ρογίεείο οἱ 4] ὀχίγὰ οίονα οἰϊλ Βοος πρίονι πηαπύλιμη : ε ΘΠ 65. ρνοχίπιὺπὶ ἱαυπὶ 
βίοι! τοίρϑυπι ; » Φδδυβ γαβροιμίδγοι : ες 8] Υἱβ ρουΐβοιιι 6586, ναΐθ, νθὰθ οἰππίὰ 488 ρυδδί4ἐ5, οἱ ἀᾷ 
Ρϑυρεγίθυ5.» Μυϊιδηὶ δεΐπη αἰΠογοι δὴν ἤπίογ ὀχϑιηρίαγία ἰμνθηίπιιβ, βῖνθ ΡῈΓ πορὶ φθιείαιπ 80 Ομ 1 Π|, 
δῖνε ἐχ ἰϑιμογίιδι8 ἡαογυ πη ιν, δῖνα ργορίεγ δὺ5 41 ποριίσυμι ἐπιθπίδγα Βογιρίυτ85, γεὶ ργορίθν 608 40] 
4ιοὰ ἰρ55 νἱάδθιαν, ἴῃ δπιδπμεϊοιθυ5 νο] δὐδοία ει νϑὶ βυθάυουπι. Ε΄ ἴμ ἐχθιηριαυίθυ5. 4υΐάεπι Ὑοἰογί8 
Τοβιδιηομεῖ αυϑουπαιδ Γἀδγυηὶ ἱποοπβοηαιία, Πδ0 ργρδίδιϊο, οοδρίαγὸ ροίυΐπιι5, υὐθη 65 λἀἰεῖο οϑίογα- 
τυ οὐ ϊομυιῃ : οἃ δμΐπὶ αι: νἰ οθαμίαν ἀραιὰ ϑοριυαφίμια ἀνθ 6556 ρΙΟρίοΓ ΘΟμβομδμῖδιπ Ἔχοπιρίαγίο- 
τυ, [δοϊεμ εν 5 ἡ ϊοίιπι χ οὐϊοηΐ θυ 8. το 4 ι}8 συμνοπίθ εἰ βεγνανίμν8. : οἱ αυάδιν αὐΐάομν ποίδν! πη 
4υδ5ὶ 01} ροβίϊα ἦι Π]οργθο, 0 ἀυ 66 πί65 οἃ ΘηΝηΐΠῸ ΔῈΪΈΓΓΕ : αυϊάδι Δυΐ 6} ΟΠ ΔΒ6}15015 δ ἰάϊπιυ8, 
Μὲ δ᾽} μηδ} Ἔδίαπα φυσι απ) αυνα ποθὴ Γἀδγαηὶ ροβίία δρικὶ ϑεριυδμίηία, χ δ ἰοπῖθι8. οφίογίβ δ ἀϊάϊπηιι8 
οὐηναπίρημογ Πυυήο. [θς Θχϑιμρίαιθα8. Δυῖθπὶ Νονὶ Τοβίλιιθηιϊ πο ἰρϑαμν 1Π6 Ρ0556 ἴἌςΟΓΘ 51Π6 ρθ- 
τίου!ο μοι ραΐαν!. Ταπίσμι βυϑρίοἴον85 ΘΧΡΟΠΟΙΟ πὶ ἀθθονα, οἱ Γϑί[ΌΠ65 ΘΔ 5546 Β0ΒΡΙΟΙΟΠ.Πι, ΟῚ 
6586 ἰγγαι 8 }}}6 Θχί σι δνὶ, βίους ἴῃ μος 000 φυοὰ ἀϊοίτιν :.Ὀ Π 665 ριυχι μι τ δου! ἰοίρδαπι,, 400- 
πἰαπὶ ἃρυά Μαγουιῃ εἰ μυσδηὶ ρυδίϊαιη. ἢ0) 6581. ϑυΐίοοηι δυΐοαν 40 ροΟϑδιιι, υἱγαπὶ γθῖα δὶ 40: 
ἰΓδοίδημιιβ, ἃη [͵58. ΤΔπιο ψφαλδὶ ροϑίίο δἰΐδπι πος : «ε δΠΠ 65 ργοχίπηαπι ται δίου! τοῖρϑυπι,» 56 ἈΠῸ 
ἐγδοίδαμι9 θπης ἰοοιμη. ϑεογρίυτῃ 68. ἴῃ Ενδηρο!ο αυοίαπι, ποι ἀϊοίυγ δοοιηάιπι ΠΗ ῦγο5, 81 ἰδπιέῃ 
Ρἰδοοί αἰΐουΐ βυβείρεγα ἢΠυ, ποι 8] δυσιοταίθμι, 56 δ πιδιοδιδιίοποπι ργοροπί( αιιεϑιίομ 5. ε ὈΪχί!, 
ἱπαυϊ, 8 δὰπὶ ἰὸν αἰνίίαμ : Μαρίδβιοι, 0} νομί [ΓΔοίοι5. υἱνὰπι 3 Ὀἰχὶς οἱ : ἤοηιο, 6668 εἰ ΡΓΟρἰνοϊὰ5 
ἴλς. Ἰλοδροιμιι δα δι : Εδεὶ. Οἰχίι οἱ 9 γα, νθη 46 ομμμία αὐ:8 ροβϑί 468, δὲ αἰνί 46 ρα ρετίθα5, δἰ ΥΘΠ], 
δεήμογα πὸ. ΟΟρὶι δυίοι ἀΐναδ βεαίρογα οαρωυΐ βύυμ, οἱ πο) ρίδοι οἱ. Εἰ ἀἰχιι ὦ εὐπὶ ΒοΟμλΐμΝμΒ : 

“ Μλιῃ. χιχ, 9. 

(49) Τῶν γὰρ ἀμφιδαλιλομένγων,, εἰς. ΟΥξΕΠ65 τὴ 
Ερ. αἀ Α(τίσαη.: Καὶ ταῦτα δέ φημι οὐχὶ ὀκνῶν τοῦ 
ἐρευνᾷν καὶ τὰς χατὰ Ἰουδαίων γραφὰς, χαὶ πάσας 
τὰς ἡμετέρας ταῖς ἐχείνων συγχρίνειν, καὶ ὁρᾷν τὰς 
ἐν αὐταῖς διαφοράς. Εἰ μὴ φορτικὸν γοῦν εἰπεῖν, 
ἐπιπολὺ τοῦτο ὅση δύναμις πεποιήχαμεν γυμνάξοντες 
αὐτῶν τὸν νοῦν ἐν πάσαις ταῖς ἐχδόσεσι χαὶ ταῖς 
διαφοραῖς αὐτῶν" μετὰ τοῦ ποσῶς μᾶλλον ἀσχεῖν τὴν 
ἑρμηνείαν τῶν θ΄. Υόγαπι ΟΥ̓ ὁ5. ἀυοὰ 50 ΓΙ ρΒΙ 15 

ἴπ ἰργο Μὲ οριΐπιο φοπθγο ἱπιογρτοίαπαϊ, Ἰλτα ἱρ5]5 
Οτίφθηϊβ ΔΕ ρουγθυ5. πιυϊαπὶ ναγίαθϑο ΧΧ ἰηίογ- 
ῬΓθίυπι δαϊίοπθ8., τ ΠΟΙΠ0 πιὶγατὶ ἀθθοδὶ υπἀ6 
ἴλυμ πυάΐδαια Θχθπημ]αγίαπι οχϑίϑιδηΐ αἰ γ θη ἶδ8, 
ΘΙ ΠῚ πονα8 οἰἰὰπὶ Π ὀχπαρίϊα 118 5015 οἱ Τοίγαρίϊ5 
Οτίραποβ ἰμηνοχογίι, Εὰ ρόγγυ ἰιΐὸ δἰ βιΠοδγί νθγ5]- 
ΠΙ}16 681: αἱ ἴῃ Θγί σεν αλιῖδ ΠΕ γῸ κεἰ ἀθι ΟΠ ΒΕ ΓΔΥ ΠΝ11δ. 
Ἠσυετιῦϑ. 

. σοι 
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Ργίοιἃ πιδηύδία ἴυης ἃ Ποπαΐπ0 τούογᾶ ργοπυμιϊδίιπι ἐρεῖ, ὅτι ἠρέμα καὶ ἀμέσως ἐλέγξαι βουλόμενος ὁ 

[εἶ598 οομομάαϊ, Βογνδίοτδπι ποβίγατῃ ἰηαυϊοί ἀϊ- 

σἰΐοιη ᾿υπς ἰαπΐμ6Γ, δὲ πῸ}}Π 105. ἰπίογροϑια ορεγα ἰῃ- 

ογοράγα νοϊδηίθη, ργορίεγοδ αι 9ἀ πιδηἀείυ!ῃ Ποῦ: 

« ὨΙΠ 65 ργοχίπηιπι ατιπ} 5ἰοαϊΐ ἰεἰρθαπ),» ἃ 56 86Γ- 

νδίιιπι [υΐ856 ἀΐσοηβ, υοῦοὸχ ποὴ [υ͵58οὶ, ἰὰ οἱ ἐϊ- 

χίθ56 ὅθ: ε 5ὲ Υἱβ ρογίδοιυ5. 6580, Υδίο, νϑηὰς αὐ 

μᾶ}0»68, οἱ ἀδ ρδυρουῦῖθυϑ ; » 60 564 ΘηΪΠ) ὉδΟΙΟ 86 Γ- 

γᾶ556 (6 πηδηἀαλίαπη ἰὸς : « Ὠ:Π 565 ῥτοχίπηιπι απ 

βἴσυϊ τεἰρβαπι,ν γ γα ἀἰχῖθβα ν᾽ 6 θογῖ8. 

15. Ουοὰ 51 φυὶβ δά Ἰνυπιδηδπι ἱπἢγπι ἰδῖοπὶ δίίοη- 
ἀε6π5, οἱ ἡ ἀϊΠουϊδίοπι γεὶ οὐ υϑπιοαάϊ ρεγοπάς, ρεΓ- 
Γεοεϊον5 ἰη Π60 δαϊρίϑοοπὰθ ργϑιΐα, νθγ θα 4υϊάοπι 

περραι, δὰ δἰϊοφοτίδβ δυΐοπὶ ἃπίπηπι ἐοηγνεγίδί, 

Ρυάοτοπι οἱ Δοίαία φυούδπι ἃ ρθη, 1118. Πἰϑίοτγί 

Ἰη)ϊοϊεηί, ἴθ φυΐθυ5 Γγαμία τ ΘΟ ΠὉ}}}, ΟὉ ργαάϊοα- 

1δηὶ ἀρὰ φοηι}}65 βαρίοπιΐαπι, ἰά6πὶ πὰ δρί556, 

αυοὰ αἰνίεἰ μἷς ἃ ϑεγυδίοτε ργαοιριιαγ. Οτγαίοίοπι 

οηΐτη ΤΠ οθαπυμ Γοτυπΐ, αὐτὰ Πα τίδιῖ5 οΟηϑθαιαηι8 

σϑυβα ρᾶτοδ Οἱ {ΓΑ ΠΟΥ Ὑἱνοη! ται! θη πὶ ἰπἰ1556., 

Β6βθας θοδίαπι Οταιοἶβ, οἱ φυ! 6 πὶ ΔΠΊΙΩ0 ἤπροθαι, 

οἱ θυ} }Ππ5 ἐν ροηῖοπι το ργϑβίατο γο]]θί, ἀἰδιγα- 

οἰλ5 οπηθ8, ὃς ἀϊνομά 5 [Δου] 165 ΤΙΘΔ ΠΟΥ πὶ 

ΡΟρυϊο δγοζᾶθ86, ου δἰπι ἰὰ ρυϑάϊοδεϑει : 

« Ὀγϑίοϊαπι μούϊς γαίας. Ἰθογίδια ἀοπδὶ. ν» Θιυοὰ 

673 51 Ρῥγορίοῦ ροπη!οπὶ βαρίθηιίαπι, οἱ ἀορβπιαίἃ 

γμιαδηδπι δηϊμηαπὶ ἐγυοίἀδηϊ, γοπὶ δ᾽ υϑηηοαὶ 8}}- 

4ι5 ἀδδίφηανίε; φυδηίο πιαρὶβ ἰὰ ἔβοογα ροίαϑβι υΐ 

ἴῃ φοιῃραγαπάδ ρογίβοιϊοπα ϑιυάϊΐα πὶ ϑανπὶ δὲ ορ6- 

τϑτῃ μοὶ Ὁ δ΄π ἀϊνίπα ϑογιρίυγα Υἶγοϑ 14 ποϑίγὰβ 

πιαυδηυλαυδπι δι ρογαγα ἀοεθηιὶ ἤἀοπὶ 4|110}5 8.}}}}- 

Βετγὸ συΐϊὶ, δυιάϊαι αυϑὲ ᾽ν Αοἰὶς Δροβιοίογιιπν ἃ πο 

ἐδ ἰδ σΟΠΙ ΘΠ ΟΓΔΠΪΙΓ, 41105 ϑροβίοιἹ δὰ δηιρὶ6- 

Σωτὴρ ἡμῶν τὸν πλούσιον ἐχεῖνον, ὡς οὐχ ἀληθεύοντα 
ἐν τῷ εἰρηχέναι χαὶ τὴν, « ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτὸν, ν» ἐντολὴν τετηρηχέναι, ἔφη αὐτῷ τό' 

« Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ 
ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς᾽ » οὕτως γὰρ φανῆσῃ 
ἀληθεύων περὶ τοῦ, ε᾿Αγαπήσει; (00) τὸν πλησέον σο0 
ὡς σεαυτὸν » ἐντολὴν τετηρηχέναι. 

Ἐὰν δέ τις, τῇ ἀνθρωπίνῃ ἐνορῶν ἀσθενείᾳ, χαὶ 
τῷ δυσχόλως ἄν τινα τὸ τοιοῦτον ὑπὲρ τῆς ἐν Θ-ᾧ 
τελειότητος ποιῆσαι, χκαταφρονῇ μὲν τῆς λέξεως, τρά- 

πηται δὲ ἐπ᾽ ἀλληγορίας, δυσωπηθήσεται ἔχ τινων 
χαὶ ᾿ΕἙλληνιχῶν ἱστοριῶν, ἐν οἷς διὰ τὴν παρ᾽ Ἕλλησε 
σοφίαν. (51) ἱστοροῦνταξ τινες τὸ ἐνταῦθα τῷ πλου- 

σίῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρημένον πεποιηχέναι. Κρά- 
τῆτα γὰρ τὸν Θηδαῖον (2) ἑλόμενον δι᾽ ἐλευθερίαν 
καὶ παράδειγμα εὐτελοῦς βίου, χαὶ, ὡς ᾧετο, μαχά- 

ριον ἑαυτὸν παραστῆσαι βουλόμενον τοῖς Ἕλλησι, μη- 

δενὸς χρήζοντα, φασὶν ἀποδόμενον πᾶσαν τὴν οὐσίαν 

τῷ Θηθαίων δήμῳ δεδωρῆσθαι, μετὰ τοῦ εἰρηχέναι, 
ὅτι, « Σήμερον ὁ Κράτης Κράτητα ἐλευθεροῖ. » Ε΄περ 

δὲ δι᾽ Ἑλληνιχὴν σοφίαν, καὶ δόγματα ἑλόντα τὴ» 
ψυχὴν ἀνθρώπου τὸ τοιοῦτόν τις πεποίηχε, πῶς οὐχὶ 

μᾶλλον δυνατὸν τὸ τοιοῦτον πρᾶξαί τινα μνώμενον 

ἑαυτῷ τὴν τελειότητα ; Εἰ δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς θ:ίας 

Γραφῆς πεισθῆναί τις βούλεται περὶ τοῦ σπέρμα δυ- 
νατὸν εἶναι τὸ τοιοῦτον (55), ἀχουσάτω τῶν ἕστορου- 

μένων ὑπὸ τοῦ Λουχᾶ ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων Πρά 

ξεσι περὶ τῶν προτραπέντων ὑπὸ τῆς ἐν τοῖς; ἀπὸ- 
στόλοις δυνάμεως πιστεύειν, χαὶ βιοῦν τελεέως κατὰ 

τὸν Ἰησοῦ λόγον’ οὕτως δ᾽ ἔχει τὰ ῥητά (54)" « Πάντες δὲ 

ΝΕΤῸΒ ΙΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

Θυοπιοάο ἀϊοεὶδ : ἱμοροπὶ ἴδοὶ οἱ ργορίιοίδδ ̓  4υιοηΐδπὶ βογίρίυπι 6ϑι ἴῃ ἰαρα : δ} ΠΠς65 ργοχί πηιαὶ᾿ [ὑπὶ 510πὸ 
τοίρϑυπι, οἱ δα 6. ποεῖ [γϑίγθβ τυ] {Π1} ΑΓΔ Π.5 ἀπιῖοι} 80} ΒΙΕΓΟΟΓῈ, ΠΊΟΓΙΘΠί68 ρΓ8 ἴδπια, οἱ ἀοίθὰβ. ἰυἢ 
Ρἰοπᾶ δῖ νι} 5. θΟηἾ5, δὲ πο δφγοαΐιυν οπηηΐπο δἰ αυϊά ἐσ δὰ δι θ08. Εἰ οοπνθγϑὰβ εἶχ ϑἰπιοηὶ ἀϊδοὶ- 
Ρυϊο 800 5δάδῃι! δριὰ δα : δίπιηοη, 1 δοᾶπηθ, [Δ 01}}ι18 681 δι θ .ΠῚ ᾿πίΓΆΓΘ ΡῈ [Ὀγαπηδπ δου; 4υ8πὶ 6ἷ- 
Υἱΐοαὶ ἐπ ταρπαπι ἙΟἸογαπι.»  ΌΓΟΠΙ 65. ΘΓΡῸ 4υΐϊα ΠῸη ἱπηρ]6ν 1 ἀἶν88. τηληιίδίιπι : Ἃ 1} 1.65 ργοχσίπιυιν 
ἰὐυπι 5ἰου! ἰορβαπ,» 4υὶ πλ0}108 ἀδβραχὶλ ρᾶυραγθθ, οἱ ποη 6βὶ οἷ8. ραγιἰυ8 Δ αυϊὰ ἀδ ἐΔηι|5 (δου! δι 09 
δυΐδ. Πηροβϑι [6 65ὲ θη ΐπὶ οἱ ἱπηρ!εγα τηδηὐδίυμι αιοά ἀϊεὶ! : « Ὀ]]Πρ68 ργοχίπιαπι ἰὰυπὶ 5ἰουΐ (εἴρδιπι,» 
οι 6586 αἰνί(απ), δὲ πιαχίη ἰΔη.25 ροϑϑθϑϑ: 068 ὨΔΌΘΓΘ. Ουἱ ἜΓρῸ ποη οχἰ βιϊ πηδὶ 6556 82} εἰδη απ νογθυπὶ 
Ἰος αυδϑὶ [αἰδὰπι : « ὨΙΠ568 ργοχί πηι ἐπὶ 5ἱουΐ (Θ᾽ ρθιπὶ; » δὲ τγϑοϊρίθπάιπι αυδϑδὶ νεγυπὶ ἃ ἢ0- ᾿ 
πη ἀϊεῖυπι, ἀΐοσοῖ, ΠΟῚ 5815 ΔΓΘΌΪΙΟΠΘ ΓΟρΡοΓία, ἀυοηΐδπι διγιοἰυπιὶ οἱ Ποὴ 588115 οὐ [6 Γ γὙοΐθῃβ 
δύρυογα ἀἰϊνίίοτα {Πὰπὶ Ποπιΐπ8 ΠΟΒιΘΓ 4ιαϑὶ ποη γογὰ ἀϊοδηίοη), ΄Ζυ04 αἰϊ 56 ἱπιρίευῖβϑα οἰΐδπὶ ἢ] ἀ πιδη- 
ἀλίνπι : « θ} 1668 ργοχ πὰ πὶ ἰαππὶ βίου (εΐρδιπι,» ἀἶχὶ! δὰ οὐπὶ : « 5Ϊ νἱβ ρογίβοϊιβ 6588, νϑθθ, υδηδθ 
οπιΐα αυῖ ροββι.68, οἱ ἀὰ ραυρογίθιι5.» δὶς διΐπι Δρρᾶγθυὶθ ἀΐοογο νϑγυπι, 81 ἀἰ!δχ βϑεὶ, δυΐ αἰ ΠΠ ὶ5 ῥγοχὶ- 
τοῦπὶ ἰυυπὴ βίου! ἰδ ρβυπι. 
1ὅ. 81 4υΐϑ δυΐοπι δϑρίοἴθπϑ ἰναπηδηῆδπὶ ἰηἢγπηϊδίαπι, οἱ αἰ Πῆς 1] ἤος μυϊδπ8 ἰιοπηῖπαπιὶ Ρ0556 ᾿πΊρί6Γο, 

ἀϊδρίοἰαιί γοτρα, οἱ δὰ ἃΠδρογίοιιπι 88 ἱπιο!!δοίυτι σομνθγιδὶ : δαι ἰδὲ οἰΐδπι ᾿νἰϑίον πὲ αιογυμηάδπι σοιη ἰϊιπι, 
ἴῃ 40ὺ8 ῥΓΟρΡΙΕΓ βρίθηιαπὶ πη ηἀΐ γοίθγαηι, φιοὰ ᾿ς Βοπιίηι8 αἰ νι εἰ ἴδοογα τηδινάλι, αυδανάαδπι ΤΠδαυ 

80 χίλι. χ, 21]. 

(90) Περὶ τοῦ, ᾿Αγαπήσεις, 6ις. Εογίδ Ἰοφεπάυπι 
περὶ τοῦ, τὴν, ᾿Αγαπήσεις. 
δ) Ἐν οἷς διὰ τὴν παρ' Ἕλλησι σοφίαν. Ν᾽ὰ6 
ΟΝ 

(52) Κράτητα γὰρ τὸν Θηδαῖον,, εἴς. Οτίρεπεβ, 
110. 1. ὕοπιτα (φίξαπι; ΒΡ. Οδιγϑίυβ, "}}. 1, οαρ. 10, δ6 
υἱ(. Αροί!.; Ὀίομοπαβ 1 δογι,, 11. γι; ΡΙυίάτοι5, Περὶ 
τοῦ μὴ δανείζεσθαι, οἰ φταβεγιίη ϑυϊάδα : Αὐτὸς, 
Ἰηαιῆι, χαταλιπὼν τὴν οὐσίαν μηλόδοτον, ἀρθεὶς 
ἐπὶ τοῦ βωμοῦ εἶπεν: Ἐλευθεροῖ Κράτητα Θηδαῖον 
Κράτης. « ὕυπι επίμ ἰμρ58 ἀδγοβ 5105 ἱμου 105 ἀ46- 

βογυϊδϑαί, οάΐο 1060 ΘΟηβοΘη80, αἰϊχὶς : Ογδίοιοπι 
Τηεθαηπὶ Οὐδίδβ ᾿θογίδία ἀοπαὶ. » υετιῦβ. 
ΟΠ ΠῚ τοῦ σπέρμα δυνατὸν εἶναι τὸ τοιοῦ- 

τον. Ὑεῖυ8 ἰμίογρῦοβ : « 5Ϊ διιίοπ) οἱ ἀ6 ἀϊνὶπία 
ϑονρίυγί8 ρλοαγὶ 4ι8 νυ} 1, 4υοπίδπι ροεβ 1 }6 οὶ 
υοὐ ργδοθρίι Οἢγβιαβ. » Ῥγο, σπέρμα, Ἰεροπάυπι 

τυρῷ πρᾶγμα, νεὶ χρῆμα, γεὶ ΔἸφυΐα δ) υ5πιοάϊ. 
Ὁ 
(84) ἹΡητά. Οοοχ Βορίυβ, ῥήματα, Μοχ, Δεῖ. ν, 

44, ρᾶυ]ο δΐον ἰομίίυν : Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες 
ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ εἶχον ἅπσαντα χοινά. 



4291 ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΞῸΜΝ ΤΟΜυϑ5 ΧΥ͂. 4298 

οἱ «πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ, εἶχον ἅπαντα χοινὰ,,» Α εἰοπάδπι Πάδπι, οἱ νἱίδιι ρογίοοίδπι, οἱ ἀθοιπηοηι 5 
καὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" ε Αἰνοῦντες τὸν Θεὸν, καὶ ἔχοντες 

χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν" » χαὶ μετ᾽ ὀλίγα πάλιν ἐν 
τῇ αὐτῇ γέγραπται βίδλῳ, ὅτι ε τοῦ πλήθους τῶν 
πιστευόντων ἦν χαρδία χαὶ ψυχὴ μία, ν» χαὶ τὰ ἑξῆς, 
ἕως τοῦ ε« Ἤγαγε τὸ χρῆμα, καὶ ἔθηχε παρὰ τοὺς 
ἀποστόλους (ὅ5). » Εἴτα ἐπιφέρεται τούτοις τὰ περὶ 
τοῦ ᾿Ανανίον καὶ τῆς Σαπφείρας, ἀποδομένων μὲν 
χτῆμα ἑαυτῶν, νοσφισαμένων δὲ ἀπὸ τῆς τιμῆς, χαὶ 

οὐχ ὅλον, ἀχλλὰ μέρος ἀποθεμένων παρὰ τοῖς τῶν ἀπο- 
στόλων ποσὶ, χαὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ ἁμαρτίᾳ παθόντων 
τὰ ἀναγεγραμμένα" ἄξιοι γὰρ ἦσαν τοῦ ἐχ θείας 
ἐπισχοπῆς ἀπολαδεῖν ἐνταῦθα τὸ ἡμαρτη μένον διὰ 

νοσφισμὸν, ἵνα χαθαρώτεροι ἀπαλλαγῶσιν ἀπὸ τοῦ 
βίου, τιμωρηθέντες τῇ ἀπαντησάσῃ αὐτοῖς παιδεύσει 

δέδυ σοηδοηδην ἰηβιϊ υδηάἀδπι διυοίογ δῖα εὐὰ οἱ 

Υἱγίυϊο σοι ΡΟ] οὔδηι : δῖ. δυΐθπι 586 μα θηὶ 1|1 5 : 
« ΟἸηπ65 εἰἶἰδπὶ φυὶ ογοάϊάογαηὶ ρϑγί6γ, μδθδυδηὶ 

οπιηΐα οοπηπιυμἷδ, ν οἱ ἐξβίογα ὑ8406 δὰ ἰά δ5 : « (ο]- 

Ἰδυθδιίε5 Ὠουπὶ, οἱ Πδθοη 68 ξγαιαπι δὰ ΟἸποπὶ 

ΡΙεῦθη). ν Εἰὶ Τυγβυπὶ ρᾶυ]ο ροβί πῃ δούδι ᾿ἰῦτο 

δοῦὶρίυπι οδὶ ἢ: « τηυυ]ε τυ η8 ογοἀδηίίατῃ {588 

ΟΟΓ Οἱ Δ} Π|8Πὶ ππ8π|, » οἱ ταοϊϊᾳυᾶ δὰ ἴδὸ υὑβ4υ6 : 

« Αἰ} ργοιϊαπι,, οἱ ροϑυΐϊξ δῆια Δροβίοὶοβ. » ΠΠ|5 

ἀοίμοερβ Αμδηΐξ οἱ ϑαρρίνίγα ἰϑίογία βυνποειὶ- 

ἀιγ, φυὶΐ ροββθδϑϑίοιιθπι αι επὶ διιαπὶ ταηάἀϊογαμΐ, 

δἰΐᾳιιδη δυίθιῃ Ῥγϑιΐ ρϑυίθπν ἰπιογνογίογαηί ; Π66 

Ῥγοιίυπι ἰοίτπι, 56 ρογιϊομοπι ἰροίυ5 ἀυηίαχαὶ Δηι6 

Ροάθβ δροβιοἰοιυπὶ ὀδροϑιδγαηι; οἱ ἰάοῖγοο ρῥγὸ 
ἐν χοινῷ θανάτῳ, διὰ τὸ καὶ πεπιστευχέναι, καὶ μέ- Β ρεοοδίο ἰὰ [ἀογδηΐ ροΓραοβὶ ᾳυοὰ {π|6τῖ9 ἰγδάϊιυπι 

ρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων τεθειχέναι. 

Δοχεῖ δέ μοι, ὅτι ἀχούων ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τού- 

τους, διὰ τοῦτο πεσὼν ἀπέψυξεν, ἐπεὶ οὐχ ἤνεγχε 

τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ βασανιζόμενος τοσοῦτον ἐχολάσθη, 
καὶ ὡς ἐχψύξαι, χαθιχομένων τῶν λόγων Πέτρου τῆς 

Ψυχῆς αὐτοῦ. Καὶ οὐ Πέτρον γε νομιστέον ἐνταῦθα 
ἀνηρηχέναι τὸν ᾿Ανανίαν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον μὴ ὑπομεμε- 

νηχέναι τὴν σφοδρότητα τοῦ εἰπόντος πρὸς αὐτὸν Πέ- 
τρου" «ε Διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν χαρδίαν 

σου; » χαὶ τὰ ἑξῆς, ξως τοῦ’ «ε Καὶ ἐγένετο φόδος μέ- 

γας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀχούοντας. » Εἰχὸς δὲ πρὸς τὴν 

ποῦ ᾿Ανανίου ἀπόδοσιν, ἐν ἦ περὶ τοῦ Πέτρον ἀπελο- 
γησάμεθα, ἐνστήσασθαί (50) τινα διὰ Σάπφειραν, ἐπεὶ 
αὕτη, « μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς, εἰσῆλθε. Καὶ ἀπεχρίθη ς 
πρὸς αὐτὴν ὁ Πέτρος λέγων" Εἰ τοσούτου τὸ χωρίον 

ἀπέζοσθε; Εἰπούσης αὐτῆς, Τοσούτου" ὁ Πέτρος πρὸς 

αὐτὴν φησι" Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ 

Πνεῦμα Κυρίου; Ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄν- 
ὅρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ (57), καὶ ἐξοίσουσί σε" ἔπεσε 

γὰρ παραχρῆμα χαὶ αὐτὴ πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, χαὶ 

ἐξέψυξεν. » ᾿Αλλὰ λεχθείη ἂν, ὅτι χἀχείνη, ἐπιπλησ- 

σομένη χαὶ βαρηθεῖσα τὴν ψυχὴν, πὴ μὲν ὑπὸ τοῦ 
ἐπὶ τῇ ἁμαρτίᾳ ἐλέγχου, πὴ δὲ ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς 
συμφορᾷ, καὶ λύπῃ τῇ περὶ αὐτοῦ, πὴ δὲ ἐπὶ τῇ 
χατὰ τὸν Θεὸν λύπι,, ἐξέψυξε, προεωραχότος τοῦ Πέ- 

τροῦυ τῷ πνεύματι τὸ ἀπαντησόμενον αὐτῇ. Ταῦτα 

δὲ ἡμῖν ὅλα εἴρηται, βουλομένοις χατασχευάσαι τὸ 

δυνατὸν εἶναι βουληθέντα τινὰ τέλειον γενέσθαι, πει- 

δϑ8ῖ ; πᾶπ| 4ιιοὰ οτου ἀϊββοηΐ, οἱ ραγίθαι Δ], πλπ| δὰ 
Ρδὰ68 δροϑιοϊογιπι ἀαιυ 586}, τ] γ}} οογία [πγαηΐ, 

υἱ ἴῃ 605 ἀηϊαιδάνογίθῃ5 Π605 ἢΠΠ1| ροοοδιὶ ρῸΓ [80- 

ἀδιϊοπαπὶ διἰπιῖβ58ὶ υἱοοπὶ γοροι ογαῖ, υἱ ἰηΠίοῖο βἰυἱ 

ΡῈΓ πιοῦίθηι ΟΠ} 6 πὶ ΒΌρρ] οἷο ραμι!, πηαπάϊο- 

Γ68 6Χ [)Δ6 νἱία πρΐργάγθηί. Ριορίογοα δυιίὸπι δυάίίου 

ΙΙος 56γπΊ0η6 60] ρθυπὶ ΑΠδηΐδη) χβρίγαβ86 ΓΘΟΓ, 

αυοα ἱπάϊοίαπιν οτἰπιϊ 8 ἴογγα πο ροϊπογίι, 8οά 

υκδιίοπο ἐδ 1Π|0 μα: υἀ54116 δίθο οαϑβϑιίϊμαϊυ 5ἰϊ, 
αΐ Ρυηροηία ἰρβίυθ δπίμμᾶπὶ ΘΙ βογηοη6 δχδρί- 
ταγὶί. Νβο 586 Απαμΐδπι ἃ ῬείΓῸ πηογιὶ ἀδίυμ [886 

εχ  ϑιϊπηαπάτιπι 6ϑὲ, 56 [Ἔγγ οἵπὶ Πθἢ Ροίυΐ886 τὸ-- 

Ποιηθηι4πὶ Ῥαιγὶ ἀϊοθηι8 δ᾽ : « αὖτ ἰοηΐανὶὶ ϑαίδηδς 
ΠΟΥ ἰσυπ 3 » οἱ γοϊψιια, ὑϑαυα δά ἰά : ε Εἰ (Δ0{{|8᾽ 
δ. ΔἰπῸΓ πλᾶβι8 ΒΙ}ΡΟΓ ΟΠΠ65 ἡἱὶ δυάίογαηὶ, » Ηἰ8 

αυίοηι ΄υτ (6 Ἀπαπίὰ (6784, ἰγδάΐία βυηΐ, ἴῃ αυΐδθιιδ᾽ 
Ροιγὶ ἐαυδᾶπι ἀείοῃάἀϊπιι5,, ἰη ΓΟ Θβϑυγαπι) Δ᾽ θυ πὶ 

ΡΓΟΡΙΟΓ ϑδρρ!ιγαπι γυδγί βί 1] 6 οί, φιδηδοχυϊάθην 

18, ε« προδοίθηβ φυοὰ [Δοίυπὶ ἴπαογαὶ, ἰηιγοϊνι. Εἰ 

τοβροηάὶὶ οἱ Ροινι5 ἀΐσθηβ : 81] ἰϑ)1} ἀργυπὶ νοπιἸἀϊ - 
5115 Αἱ οὐπὴ αἰχίδϑαι ΠΠ| : Ταηϊὶ ; Ῥοίγυβ αἷϊ ἢ} 1 

Ουϊά υἱΐφια οοηνοηὶξ νοθἱ5. ἰθηίαγα ϑρίγυπὶ θ0- 

φηϊ ἔσο ροιίδ8 θογυπὶ αυἱ 56ρο]ίδγυὴι υἱγυπὶ 

ταὰτὰ δὰ οδβίϊυμι, οἱ οὔἽγθηϊ ἰ6. Οοηίοδιϊπι δηΐηι 

φοοἰαϊτ οἱ 1118 δηῖ8 ρϑάθβ ο͵υ5, δἱ δχβϑρίγανὶ!ι "5. » 

γόγυμ ἀΐοὶ ροίοϑὲ δηΐπ)0 δοηίυ νυ ϑίδη) ἢΔης δὲ ΟΡ- 
ριοϑ58π), ἰσππ 4υοά ρμεοεσαιὶ πηδη 58 [Ογοὶ, ραν πὶ 

ΡΙΌΡΙΘΓ Υἱγὶ οα]διηδίομη οἱ ἐοπορρίυπι ἰη 6 πιο Γο- 
σθῆναι τῷ Ἰησοῦ λέγοντι’ « Ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ Ὁ γ6πὶ, ραγίίπι οἰΐδπι αυοὰ ραοοδιὶ ἴῃ Θοαπὶ οθηϑοία 

ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς. » Γενναίων δ᾽ οἶμαι, καὶ 

ἐχόντων τὰ χαραχτηρίζοντα τὸν ἐπίσχοπον πάντα, 
ὙΟΙΘΙΉΘΠ ΟΡ δηρογοίυγ, Υἱϊδι οὐπὶ πιογία οοιαπι- 
556; συπὶ ρΓΐυ8 σᾶ5115 1}}} ᾿ἰπραπάδπιοβ Ραίγιι5 5ρὶ- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
[ἐοἶ886 ῥγορίογ 1ΠΠ αγ δίοπι Δηἰ πη 5:0, οἱ δχθιηρίυπι νὴ (ΔοἰΠἸοτὶ 8 : οἱ νοϊθιίθηι 58 "δία πη ἀδιηοηβίΓΆΓΘ 
ἐθιῖθε5, οἱ ΠΙ}] πηαμάϊ ἰδι15 Ορυ5 ᾿ια θ6πίθηι, ἐγ ἀ1556 οπημθηὶ 53} 5ιϑηιίλιη 5υιδπὶ ρόρυ]0 ΤΊ απ Γιιπι. 
51 ἐγζοὸ ργορίοῦ δορί θηιίϑιη φϑηίηι, οἱ ἀορημαία ΠΟ γα εΐα δηΐπιᾶτῃ, βίοι 1}] Ρυΐαθδηι, ᾿ος ἴδοεια ροίυΐ! 
Βοπῖο φθη1}}18, φυοπιοάο ποη [405 ροίαδι ίϑσαγα 4υΐ] ουπουρίϑεῖ! ἴῃ 86 ϑυϑοῖρεγα Ομ γίδιὶ ρεγίθοι οηεηι 3 
51 δυΐίειη οἱ ἀ6 ἀἰνὶ πἰ8 ϑογρία 8. μ᾽ σαὶ αιΐβ νὰ υοηΐαπι ροδβίθ}}6 δϑὶ φυοὰ ργωρθρίι ΟἹ) γίβίιιβ, δυάίδι 
᾿ϑέογίδπι ἀ6 Αοιἶδως ἀροβίοϊογυπὶ ἰϊὰ ΘΟμΒΟΓρίδπὶ : « Οπιη65 δυΐεπι αἱ εγοάίάἀδγϑιὶ ἴῃ ἰἀρδυτῃ Πα θευδμὶ 
οπιηΐδ οΟΠηπιυπίδ, εἰ ροβϑθδβίοῃμββ, εἰ 5 08ίδηι188 υθύθραπι, οἱ ἀϊνίἀθθδηὶ ρίουϊ αυΐδαθα Ορυβ Βα θοθαὶ. 
Θυοιία ἴα δαίδπι ρδγηδι 6 πί65 ἴῃ ἰἰ ρβαια πὶ ἰδ ρίο, οἱ [γαυ ροπίοβ ἴῃ ἀοῃΐθυ5 ρᾶπθηι, ρογοὶρίθθαιὶ οἰθυπὶ 

"ἡ Αοὶ. πὶ, ἀξ. 55 1014. 41. 55 Δεῖ. τν, 532-27. δ Αεί, ν, ὅ, ὅ, ὅδ 01. 1, 8 οἱ 564. 

(Ὁ8) Ἤγαγε τὸ χρῆμω, καὶ ἔθηχε παρὰ τοὺς 
ἀπι στύλους. Δεῖ. ἵν, 51: Ἤνεγχε τὸ χρῆμα χαὶ 
ἔθηχ: παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. 

(0) Ἑγνστήσασθαι. Ἐοτία ἰορομάιπι, ἐνστήσεν 
σθαι. 

(51) Οοάεχ Ἀυὐρία5, τὴν θύραν. 
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τίτα ργνι ἰςβεῖ. ἤας οπιηΐα 60 ἃ ποθίβ ἀἰοία βυυῖ, Α ἔργον ἦν προτρέψασθαι τοὺς καὶ δυναμένους, χαὶ 

αἰ ππυιπιαυδπιηιο φογίβοιι πη ονδίεγα νοϊθπίθι, ρᾶ- 

ΤΌΓΕ ΡΟ586 ρΓΟΠΟΠΊῸ5 7688 ἀἰσοηιὶ ὅ5 : « γα6, νοη 8 

πᾶ Π8})65, οἵ ἐλ ραυροτ] 05. » Βιγθηθογιπὶ δυ6Π|, 

δὲ ἡυμιοῦῖβ Ομ 5, 4υΐ ορίβοορο ροὶ 55ἰ πει! πὶ 60ἢ - 

πειθομένους τῇ προτροπῇ, χαὶ διὰ τοῦ παρέχειν ἐχ 

τοῦ χοινοῦ αὐτοῖς τὰ ἐφόδια χαὶ ἄλλους ἐπὶ τοῦτο 

παρακαλεῖν" ἐγένετο γὰρ ἂν εἰχών τις τοῦ κατὰ τοὺς 

ποστόλους τῆς συμφωνίας τῶν πιστευόντων βίου. 

σοπίυπί, Δρβοϊαϊοτυπι ποπιϊπαπι μϑγίοα οββθηΐ, 608 δ πογίαγὶ αυΐθυ5 (ΔΟῸ}185 ϑιρροιε, αυΐφυς δάδιος 

ταιίοπὶ οθιθπιρογαπὶ, οἱ [18 γθ8 Υἱἱ8 ποροββαγίδϑ 6 σοπΙσΠΠΐ ΒΕ. πἰβίγδη 0 Αἰἰοβ δὰ ἰ᾿άδπι 4υομιε 

προ! ]αγα ; Θσθπιρ πὶ δηἷπ) αιοάδαπι τη} Π|18. Υἱμ8 {Ππ4 65561, φυὰπὶ (ΘΙ ΡΟΥΘ Δροϑιίοϊογυπι ἤάεϊο5 

δέοῦδηι. 
10. θυξδτογα δυίοπι ροΐθϑί Ἀ]1αι18, αυοιποίο ἰ5 

νογίδοιι5. 6586 αυδαξ αὶ (Δου] 68. ΟΠ 68. δι185 

γοηήϊϊι, οἱ ραπρογίυυς ἀτορανίς, συν ἢΠ|6 ἀΘ πηι πὶ 

γρρυίδοιυϑ δι, σαὶ οπηηίθι5 υἱγία 05 ᾿πδίγυ οἴτι5, [8Π| 
ἈΪ}}1 δπλρ 8. βοαυϊα δἀάιοίυ5, [Δοἷ1. Εδῖο ΘηΐπΊ, 

ΔΙ ιιῖ5 14 (ἐς οΥ}, φαοπιο!10 πιϊπῖπι6 ἰγδοιιπάπ5. ἀογδ- 

γΡόπίθ φγούϊοίε, δὶ ἱπιροίθη8 γᾷ δηΐθα [Γὶ (7 4υ0- 

Τη0600 ἰοπὶ Οπιπἶ5 Δηχ οἰδεῖ 5 ΟΧΡΟΓ5, δὲ ΓΘθ0}8 ΟὨΙΠΪ- 
θι15 ΒΌρΟΓΪΟΡ αυᾶ ἰιοπιϊὶ ΘΟΠιΐηρογο ροβϑαπὶ οἱ 

τη οσι πὶ ᾿ρ5ὶ ρᾶτγογο ἢ ἀυοηιοὰο οἵπηΐβ νϑου15 

ον ἀϊ ἢ5., 4υδπὶ δῖνα ἀοίογοβ οἱ ΘΓ. ΠΊΠ 85, βίν6 

ΠΠΌΪ8, Μὲ ὶ 66 ἱποιεϊπι αυοῦΠ4ι6 πῃ ΔΠΙΠῚΔΠῚ 

οἰἰλπιθαπι ἱπηρογ[ροιαπὶ οδιίογα ροβϑιπίῦ αὐ ἤδι 

Ὁ αυἱϊ [4ουΠ18ῖ65 νεπ{{Πι, οὐ 67 5 οροπὶβ ἀΪ5- 

ἀεὶ υυἱδ, π8}}} 51 οὐρὶ 411] οὐποχίυβ Ὁ ΕἸοΡὶ δηΐπὶ 

Ρο886 ἀΐϊοοὶ 4υϊβρίδην, υἱ ὁχ 60 αυοὰ θοπᾶ βυᾺ 

τηΐνογβα Δ]14υ]8 ἀἰδιγαχογίι., ᾿απιδηὶ Αἰ φαϊὰ Οὗ 

ΡῬδυρογίδιοπι ρᾶϑϑ08, διιάδοὶθ [οϊποτγὶ8 ΡΟ ηἰ6δΐ, 

οἱ ῥγοχίπηϊ δυΐ [20]! 1165 σοποιρίβοαϊ, ΘοἋ 5ἱ ἰά 

4υοά νθ] υρί45 ΔΡροΙ λίγ, οαηὶ 5[1 δηΐπιὶ δἰ πα γϑι]0Π6 

εἰδιῖο, αἴδοίιιβ δϑί, φιιοπιοάο θοπΔ οπιηΐὰ δὺυ8 Υ6Π- 

ὁδὶ δ] αυΐδ, οἱ ἀϊν᾽ἀδὲ ρϑυρογίυβ, οἱ β᾽ πὴ} 40 οπιμὶ 

ῬγΦίον τδιοποη οἰδιίοπο ᾿ἰ θοῦ γ ἢ Αἀ οαπὶ 411 - 
διἰοηθη) Ὡς οἰϊαπὶ δὐάϊ μοίοϑι, φαὶ Ποτὶ χυοδί οἱ 

Οὗ ἀϊνοπαϊία οἱ οσοηΐ5 ἀἰδίγὶ θυϊα θοηα, ἀἰνπλπ) 88- 

Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις, ὅτι, εἴπερ τέλειός ἔστιν ὁ πά- 

σα: ἔχων τὰς ἀρετὰς, χαὶ μηχέτι ἀπὸ χαχίας πράτ- 

των, πῶς τέλειος γένοιτ᾽ ἂν ὁ πωλήσας ἑαυτοῦ τὰ 

ὑπάρχοντα, καὶ δοὺς τοῖς πτωχοῖς. Ἕστω γάρ τινὰ 

τοῦτο πεποιηχέναι, πῶς ἂν (8) καὶ ἀόργητος γέ- 

νοιτ᾽ ἂν ἀθρόως, εἰ τύχοι εὐέμπτωτος ὧν εἰς ὀργήν; 

πῶς δὲ καὶ ἄλυπος, καὶ χρείττων παντὸς οὑτινοσοῦν 

συμθῆναι δυναμένου, τὴν λύπην προχαλουμένου ; 

πῶς δὲ καὶ ἔξω φόδου πάντη ἔσται, τοῦ περὶ πό- 

νων, ἣ θανάτον, ἣ τῶν ὅσα δύναται τὴν ἔτι ἀτελε- 

στέραν ψυχὴν φοδῆσαι; τίνα δὲ τρόπον ὁ ἀποδό- 

μένος τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ διαδοὺς πτωχοῖς, ἐχτὸς 

ἔσται πάσης ἐπιθυμίας ; Λέγοι γὰρ ἄν τις, ὅτι δυ- 

νατὸν παρ᾽ αὐτὸ τὸ ἀποδίδοσθαι πάντα τὰ ὑπάρ- 

χοντα, παθόντα τι ἀνθρώπινον ὑπὸ τῆς πενίας, με- 

τανοῆσαι μὲν ἐπὶ τῷ τετολμημένῳ, ἐπιθυμῆσαι δὲ 

τῆς παραπλησίου χτήσεως. Εἰ δὲ χαὶ ἡ λεγομένη 

ἡδονὴ, ἄλογος οὖσα ἔπαρσις τῆς ψυχῖις. (50), πάθος 

ἐστὶ, πῶς ἄν τις ἅμα τε ἀποδῷτο πάντα τὰ ὑπάρ- 

χοντα, χαὶ διδῴη πτωχοῖς, ἅμα δὲ ἀπαλλαγείη τοῦ 

ἀλόγως ἐπαίρεσθαι ; Προσθείη δ᾽ ἄν τις τῇ ἐπαπορή- 

σει, ὅτι πῶς δύναται παρὰ τὸ ἀποδεδόσθαι τὰ ὑπάρ- 

χοντα, καὶ πτωχοῖς τις διαδεδωχέναι, σοφὸς γενέσθαι 

τὴν τοῦ Θεοῦ σοφίαν, ὥστε λόγον διδόναι παντὶ τῷ 
ἐρωτῶντι αὐτὸν περὶ τῆς ἐν αὐτῷ πίστεως, περὶ 

ΥΕΤῸΒΘ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

εὐπὶ Ἰαἰ Πα οἱ 5ἰ ιρ]!οἰτα16 οοτι! 5, Ἰαυάἀδηί65 Πουπι, οἱ ΠΑ οπί65 στδιίδπι δὰ ἀπίνογβαυπι ρορυϊαπι.» Εἰ Ροϑὶ 
τηοάϊουπι ἰίογαπι ἀἰϊοῖ! : « Μυ αἀϊηὶς ἀαϊαπι ογθάδι πὶ ογαΐὶ ΟῸΓ ἀπυπὶ οἱ δηΐπιὰ ἀπᾶ, οἱ ΠΘΏ]0 ΘΟΓΌΠΙ ἀΐ- 
οεθαὶ δ᾽ 'φυϊά δυυπι 6556, 564 Θγδηὶ 1}1|5. οπηηΐα σοπιηαπία, » οἱ οφίογᾶ. ἴπ 400 Ἰθο0 ἰπιτοάμοίτιγ ἀ6 Απᾶ- 
πἶδ οἱ δδρρ γα οοηΐυρα δ᾽ 05 4ι} νϑπάϊδογαηι ργαάϊιπι βυμπὶ, δὲ ἀ6. ργοίΐο ρυβά! ράᾶγίοπι δ ψυδπι βυθίγὰ- 
χογαηΐ, δἱ ἰά60 ραβδὶ δι! ΄υδ ρα58] βιιἰρπὶ δπΐπι ογδὰΐ ἴῃ ᾿06 566 0}0 τϑοίρογα ρϑοοδίυτῃ 5υσπὶ, υἱ 
Τὰ ΠαΐοΓῈ5 ὀχθαηί ἃ ἢ ν᾽18 πηιπάλι! οΔϑιϊψαιίοπα 5[ 0] ΠΠ1ἃ ΡῈΓ πιοτίοπι οοιμμηυποιη, φυοπίδηι ογοἀο[68 
οτδηΐ ἴῃ ΟΠ γἰβίυπι ) Ρα10 διΐδτη υοπίδπι δυάίεπβ Αμδηΐδ8 86 γθγῦ8, ἰά60 ολἀθῃ8 οχϑρίγανί, ΤΠΡΗΝ 
Ὠοὴ 5υϑέϊπυϊς ἀτραοπ πὶ Ρειγί, 5θά ογαοίδιαϑ ᾿ἢ 58 δά60 681 ρυπίϊι8, αἱ Θχδρίγαγοι, υογθῖβ ν᾽ 6 δὶ Ρο- 
ἐγ οϑί δ ἢ ΖΔ ηι).8 ἀπ πηδπὶ 605. Νὲς Ῥαιγαπι ἶς αχἰϑιίπιαγα ἀθθαπιὰ8. Ἰμιον Γοοἶ556 Απδηΐδηι, βοὰ {ΠΠυπ 
ποῖ βυδιϊηπΐ886. δου υἀΐπαπὶ νογθογυη Ῥοϊγὶ ἀϊοοηι8 δὰ 86: ε ὕϊφυϊὰ ταριενίι ϑαίδηδ8 σον ᾿αυπὶ, αἱ 
τα ΠΕ ΓΟ 8 ϑρίγίτυϊ βαιοίο, οἱ [γϑυθαγοβ ἀ6 ργείΐο ργῳι!  ΝΟΏΠΘ πηϑηθῃ8. {Π0Ὶ πιδποραὶ, οἱ νη ϊίυπι α 
τὰ ογδί μο(εβιδίῖο Οἱ φιοπίαπι ροδυϊδίϊ ἰη σογάδ (00 ἰδοοΓδ ΓῈπὶ [8] 6 πὶ Ὁ ΝῊ 65 πηθη!1{.5 Ποπιἰηίθι8, 
860. Αυάϊΐθη8 δυίδπι, ἰπαυϊῖ, ΑΠδΠἰΔ5 υογρὰ Πς, σοοἰἀϊ!, οἱ Θχϑρίγαν!.» 

16. (οπνεπίθηιον Δ]14ι15 φυφγογο ροίοδί, φυοηίδπι 5] ρεγίδοιιβ 6ϑι φὰὶϊ ομμμο5 ᾿νᾶθδὲ νἰγίυϊ65, υἱ 7.πι Χ 
ΤΆΔ] ἴα ΜΙ ἀραὶ, αιοπιοάο δβἰ1 ρογίθοϊυβ αὶ νθηαϊάϊὶ οπιπὶα δι, δὲ ραυρογίθι8 ἀδάϊι  Ῥοηδπιυ ΕΠἰπὶ 
ΔΠ|αὐδπὴ 06 ᾿ρδυπὶ [ἐεῖ586, ἀθθπ1060 [ἰεὶ 5.δι}π| οἱ δίπα ἱγα Ὁ Εἰ δἱ οι  β γι ουπι 6556 δἷπα ἰγᾶ, υοπιούο 
116ὲ βίαι} οἱ δη6 {γἰ5ι1|  Θαοπιοάο [ἰεΐ οἰἰᾶπὶ ὄχίτα {ἰππόγθη}, υἱὁ ποη εἰπηδαὶ ἀὰϊ ἀΟΙΟΓΕΠῚ «ἀυϊ ΠΙΟΓΙΘΠ,, 
γ8] φυφιροι 3118 αὐ Ροβϑυηὶ ἀπί πηδιν ἐπ ρου ΘΟ Ογοπὰ ἰαγθαγα ἢ Θυοιμ040 φυὶ οτορανῖϊ συ διδπιίδηι 5ι8πὶ 
Ῥιυυρογίθιβ, ΟΥ ἀθδααθ οπιῃΐ οοποιμίπεσπιία ἢ Πεΐπάθ ᾳαοπίδηι ροβϑίθῖ]6 δδί ἐχ ος ἶρ50 φυοὰ ἐγϑύϊα!! 

τ Μλμῃ. χιχ,ῃ9]. 

(δ) Οοάοχ ἤθρ., πῶς δ᾽ ἄν. Ρ ᾿Ξ ᾿ Ἰυρία5 οἰΐαπι ἀϊοίτυν ἴῃ δηίπιο υἱείοϑα ταβ8, πὲ 5:0 οὶ 
(59) Ἡδονὴ ἄλογος οὖσα ἕπαρσις τῆς ψυχῆς. Ρυϊδμῖ; φαὶ οὐδ δος ἀδήπίαπί, 5υθ] αι: οποαὶ ἀπίμηὶ 

ῬΙΜ]ο, ἡ Αἰίεροτ.: Ὃ ὄφις, ἡ ἡδονὴ, ἔπαρσις ἄλογος 
ψυχῆς. « ϑέγρθηβ νΟ]υρίαβ,, 80 ]8 110 Δηΐπιΐ βἰπα γὰ- 
τίσ η8. ν μαθγίϊι8, ΠΡ. νι : Ἡδονὴ δέ ἐστιν ἄλογος 
ἕπαρσις, ἐφ᾽ αἱρετῷ δοχοῦντι ὑπάρχειν. « ὙοΙιρί85 
νέΓΟ 68 500}]41}0 5'Π6 γϑίίοπα ργΟρίοΓ γο 4π2 νἱ- 
ἀοίυν οχρείοι δ. » 1, δογα] νουθα Γοίογι δυάδ5. Οἱ- 
εὐτο, 11. αἱ 26 βηπῖν. : « διὰ πος ἰηίοτοβι αασὰ γο- 

-. ... 

8116 ΓΑΓΟΠ6, Ορἰπδη 18 86 πηᾶξηο ὈῸΠῸ [π|Ϊ.» Εἰ 
Τιδοιί. πὶ : ε Βιίατγίαπη αᾳυδίυθοῦ ρδγυγθαιὁπ65 
ΦΟΌΛΙΠ ΕΓ ἀἰβιγ νυ δ διηΐ : πᾶπὶ ἀυ δυηΐ ἐχ 0ρ]- 
πίοι μοι, φυάτιιαν Δ] 6 γα ψορί88 φοδιίεη8, ἰ( ὁδὶ 
Ῥγϑίον πιοάυτη εἰδία Ἰφι 118 ορίΐοης πιλρηὶ Αἰῖοι- 
705 Βοηὶ. » Πυετιῦβ. 
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Ἑκάστου τῶν πεπιστευμένων, χαὶ περὶ τῶν ἐν ταῖς αὶ Ρἰοιμἶαπν Δ] χυΐ5 δἀϊ ρἰδοδέυγ, δἄθο αἱ υπἰουϊαυ ἄς 

ἑεραῖς Γραφαῖς χεχρυμμένως εἰρημένων. Ὅρα δὲ, 

ὅτι τενικὴ ἐστιν ἡ ἐπαπόρησις, ἧτοι γενναία καὶ οὐχ 

εὔλυτος (00) " εἴτε γὰρ παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο μόνον φήσο- 
μέν τινα τέλειον γεγονέναι, χἂν μὴ ἀναλαδὼν ἧ ἃ 
ἐξεθέμεθα, ἀτόπῳ περιπεσούμεθα λέγοντες εἶναί τινα 
καὶ τέλειον ἅμα χαὶ ἁμαρτωλόν" ἁμαρτωλὸς γὰρ ὁ 
ὀργίλος, χαὶ ὁ τὴν τοῦ χόσμου λύπην λυπούμενος, 
καὶ ὁ τὰ ἐπίπονα χαὶ θάνατον φοδούμενος, χαὶ ἐπι- 

θυμῶν τῶν ἀπόντων, χαὶ ἀλόγως ἐπαιρόμενος τὴν 

ψυχὴν, ὡς ἐπ᾽ ἀγαθοῖς, τοῖς οὐκ ἀγαθοῖς " εἴτε ἅμα 

τῷ ἀποδόσθαι τινὰ τὴν οὐσίαν, καὶ διαδοῦναι πτω- 

χοῖς, φήσομεν αὐτὸν ὡσπερεὶ θεόληπτον γενόμενον 
“τάσας τὰς ἀρετὰς ἀνειληφέναι, χαὶ πᾶσαν χαχίαν 

ἀποτεθεῖσθαι, πιστῶς μὲν, ἵνα χοινότερον ὀνομάσω, 

ἰρϑίας ἢάε, Παείαιο οαρίτἰθυ.8, οἱ ορβουγίογί 5 58- 

ογα ϑογίρίυγα 106}5, ἢπὴ6 ραΓοοπίΔηι1 ΓϑιΪο πῆι ἀᾶγΘ 

Ροβϑβίῖ. Αἱ ποίᾶ δγάυδηι 6886 αυςδίϊοηθιῃ ἰΠἸΔπ|, πος 

68ἷ ορογοβᾶπι, φυῆυδ ποη ἴδοϊ]α βο]νὶ αυοδὶ ; Π81 

δἶνθ 60 ἶρ80 ἀιπίαχαϊ ροτγίδοίυπι 4,146 πὶ ον 51556 

ὁϊσαηνυβ, ᾿ἰοοί σὰ φυδ ἀϊχί πηι α ἰῃ 96 ποη τοοοροῦῖξ, 

πῃ δὐβαυγάτιπ) ᾿ΠουΓΓΟΠ.18, Δ᾽ Ιαυοπὶ ρογίδείυπι οἰ πιὰὶ 
δὲ ρθοολι 8 ἀδάϊίιπι 6856 ἀϊοθηία5 : ρα 6631:18 ΘΠΪΠ) 

ἀεάϊιυ5 ο8ι, φυὶ ᾿γαουπάπ5, 4υ} πηπαϊΐ (γι Π|8 πὶ μὰ - 

εἰϊαγ, φαΐ ΦΡαπιπ85 οἱ πιογίοπιὶ το[ογπιϊ δὶ, αὐ! 68 

οοπουρί5οἷν αυΐθυ8 σαγοῖ, φυΐᾳυθ, ῥγβίεν ται ὁ πο ΠῚ, 
τοῦυδ πιίηῖπιθ θοπὶβ, ἰἁψυδπὶ Ὠοπίβ, οι ῸΓ ; δἰ ν6 

δἰ πη} δίηυια βυ διδηιίδη) Δ] 1405 νο πα οτὶξ, οἵ Θροη- 

εἶθυ5 ἀἰϊνίβογίι, ὕππς νοΐ! Π60 ΔΠΠλία πὶ ΟΠΊΠΟ Υἱγ- 

ἐροῦμεν, οὐχ οἶδα δὲ εἰ ἀληθῶς χαὶ τάχα χαταγελά- Β τυΐυπι φαπαδ δυδεορί556, οἱ οἴηποπὶ πραιυ  ἴδπὶ 8}0}6- 

σονται ἡμῶν, ὡς οὐ φρόνιμα λεγόντων, οἱ ἀχούσαν- 

τες τοιαύτης λύσεως προσαγομένης τῷ ἐπηπορη- 
μένῳ. 

Φρονιμώτερον οὖν τις δόξαι ἂν τηρῶν τὰ τῆς λέ- 
ξεως, καὶ μηδαμῶς τροπολογῶν τὰ χατ᾽ αὐτὴν, οὕ- 

«ως ἀπαντῶν (61), ὡς πιστὸς μὲν, εἰ δὲ χαὶ ἀξίως 

τῶν κατὰ τὸν τόπον νοῶ τὰ λεγόμενα, ἣ μὴ, καὶ αὖ- 

τὸς κρινεῖς. Φήσει οὖν, ὅτι, εἴπερ βοηθεῖται ὁ τοῖς 
πένησι μεταδιδοὺς ὑπὸ τῆς ἐχείνων εὐχῆς, πρὸς τὴν 
ξαυτοῦ σωτηρίαν λαμδάνων τὸ ἐν τοῖς δεομένοις τῶν 
χρτ, ματιχῶν ἐν πνευματιχοῖς περίσσευμα εἰς τὸ ἑαυ- 

τοῦ ὑστέρημα, ὡς ὑπέφηνεν ὁ ᾿Απόστολος ἐν τῇ πρὸς α 

Κορινθίους δευτέρᾳ, τίς ἂν ἄλλος τοῦτο πάθοι, χαὶ 

μεγάλην βοήθειαν βοηθηθείη, ἐπαχούοντος τοῦ Θεοῦ 

ταῖς τῶν τοσούτων πενήτων ἀναπεπαυμένων εὐχαῖς, 

ἐν οἷς τάχα ἂν εἶέν τινες παραπλησίως τοῖς ἀποστό- 

λοις, ἢ ὀλίγῳ ὑποδεεστέροις αὐτῶν (03), πένητες μὲν 

ἐν τοῖς σωματιχοῖς, ὡς ἐχεῖνοι, πλουτοῦντες δὲ ἐν τοῖς 

πνευματικοῖς ; Οὗτος δὴ ὁ ἀνθυπαλλασσόμενος ἀντὶ 

. πλούτου πενίαν ὑπὲρ τοῦ τέλειος γενέσθαι, πεισθεὶς 

«οἷς Ἰησοῦ (65) λόγοις, ἀθρόως ἂν βοηθηθείη, ὡς 

οἶ586 ργοπυπιίοπιυϑ, ἃ ἰὰ6 αυϊάοπι ᾿ασὰ ΔΡΒΟΥΓΟἢ- 

εἶα, υἱ Ἰονΐυ8 ὁϊοαπι), π6βοῖο υἰγὰπὶ οἱ γογὰ ἀΐο6- 

05; 6( [ΟΥΙΆ5856 Π05 Πι135] πη] 65λη8ἃ οί η!65 ἀ46- 

γἰάθθυπι, 4υ! ὁ) υϑπιοά! 501 ἱ᾿οποπὶ Ργοροϑβί(ϑ αι:6- 
διϊοηὶ δἰ δἰ ίαπὶ δυάϊεγίηι. 

11. ϑαρίθι εἶ Ἔγχο αἰϊψυΐβ {Π|ογῶ δάθῶγθη 8, οἱ 

ποη ἴῃ ἰγοροϊορί5 ἀΐνογιθηβ, ἰὼ 6706 ηιςβιίοιὶ 

οὐνίδπι ἷγα νἱἀθθίϊαγ, υἱ ἢ 6115 φυϊάθπι, ἃπ οἰἰλπν 

ῬΓῸ γοῦυπὶ ας ἰὸς 060 οοπιἰποπίυγ ἀἰφη δία, 685 

Δηΐη0 ΘΟΙΏΡΓΘ Ομ άθηβ, ποοπθ, ρ6Π65 (6 ἰαὐϊοϊυπὶ 

οὐε. Ὀίοαὶ ἐγρὸ φιοὰ 8[ ραυρογυπι ργϑοὶυ8 ᾿υναίῃΓ, 

αυἱ Ὀοηᾶ 508 [15 ἱπιρεγίν!, δὰ δα! ἴδηι δι18Π| ἃ551:- 

ΠΊΘΠ5 Γαγυπὶ 5ρ᾽ γυ8}}0πὶ οορίαπι φυὰ ργϑάϊε! βυηΐ, 

τοὶ ροουπίατία δρθι65, υἱ δὺς ἰπορίδ δυιουγΓᾶῖ, 

υοδιηδἀπηοάυμι ἰἢ ροδίοεγίοτα δὰ Οογί μι 105 ἀθοἰαγα- 
νἷι Αροϑβίοϊυβ᾽", ουΐπαπι ἰά οοπιίηρὶξ ροίϊυ5, γε] 48 

ΠΔ70Γ6 ᾿υναῖοΓ δυχί!!ο, τοἱ ραιΙρΟΓᾺΠῚ 5. 0] νδίοτα πὶ 

Ῥγθοθβ ὀχαυάίεηία 60 : ἰπίεγ 41108 ΔρΟ510118 ([Ὀγίϑ580 

δἰ π|}168 δυηὶ Αἰ 4υΐ, γ6] ραυ]ο 115 σαγία ἰηίογίογαβ . 

ΤΟΡῸ5 δροπίοδ ΘΟΓΡΟΓΆΙ 5, βίοαϊ {||}, ϑρί γί ι14}}}}}8 

γ ΓῸ Δθυπάληϊ(68 ἢ Οἱ ΕΓΖ0 56 ΓΒΊΟΏἾθι.5 ὅσου δάδα- 

οἴυ9, υἱ ρογίδοίυ5 νδάδι, ἀΐν}11}8 Ἔροϑίδίθπι ρϑγηλυ- 

ταί, 8 σοηίεδιϊπὶ δά αναἐταγ, μαυνὰ βοου5 86 ΟὨγίϑιὶ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΆΕΒΤΑΤΙΟ. 

οπνηΐδ 508, αἱ ραιίδη5 ΔἸ χυΐά ᾿αππάπαπὶ ὁχ ραπρογίαίο, ραπίίοδι ουπὶ [λοιϊ, ἀεβίάογοί αὐ16π) 51π|}}}ἃ Ρ08. 
βἰάδτγο. 51 δλιιίοπι οἱ συ ἀΐοί!Γ νου μ!88, ΓΓΔΙΪΟΠΔ 015 οοπϑιϊεἃ οἰαναιῖο δηΐπης, ραϑϑὶθ δϑί, φυοπιοάο 

4 πηοχ μ ἐγ! ἀογῖ! οπιηΐα βιὰ ρϑαροτθυ5 διδείπι ΠΠυοταθίιυν ἃ μαβϑϑίοπο )δοιδι 18 γϑηξ 7 Αάδιῖς Δεῖ 
Δ Ποδπη Αἰφυΐβ ἀἶσαι : ΟΘυοπιοάο μοιεϑὲ ὁχ 60 αιοὰ ἰταἀϊ ον θοηὰ 508 Ραυρονθυ5, οἰΐᾶπιὶ βϑρίθπ8. ἢδγὶ, 

εἰ διυιβείρογα βϑρίοπιίαπι θεἷ, υἱ ροϑϑῖ! τοδάθνδ γϑιίοηθτι οἸηἢΐ 
Μθι5 415 ἰπ βογίρειτῖθ ΔΌΒΟΟΠ86 βυπὶ ἀϊοῖ8 1 δῖνθ θη πὶ 6Χ 
μδΡυοΥῖ! 6α αυῷ ἀἰχίπηυ5, δι] ἱγγδιϊοπ }}} δῖα πὶ υθηϊπηυ8, 
οαίοτγοπι. Ῥϑοοδίου δϑὶ δηἶπὶ οπιπΐβ 4υἱ ᾿γάβοἶ Ὁ δἰ π6 οδυ 88, 

μοιηΐηὶ ἐπ ογγορδηι 56 ἀθ ἢ, γ6] 46 οπηηὶ- 
Ποο ἶρ80 ἀϊοίπλυ5 4ιιεπηα ι8πὶ ἤρου ρογίθοι, 5 
ἀἰσοιίο8 δἰΐχαοπι οἱ ρεγίδοίαπ) 6588 δἰπ)0] οἱ ρεο- 

οἱ δἱ φυΐβ βθρυὶὶ ἐγἰβι εἴα σομίγἰ βίαιον, οἱ 4] 
ἀοίογαϑ {ἱπγδὲ, δῖ τηογίοπι, δὲ χυὶΐ ἀδβί δγαὶ χαοὰ ποπ μαραί, οἱ 41 βἷπα γϑιίοῃα Θχίο  ΠΠν 4η881 ἴῃ ΠΟΠῚ5 
4115 πὺη 8ηΐ Ὀοηἃ. δϑῖνα βἰπι] αἱ ἰγαἀίαογίς θθπ8 δὰ ρϑυρογθυ8, ἀϊοῖπνυβ δι1πΔ αυδϑὶ γοεδρίδου!υπι Ὠοὶ 

[Δοιϊυπὴ βυ3οἴρο γα ΟΠΊη65 ΥἱΓίυϊα65, οἱ ἀθρόπδγα μια ἴατ απἰνογβαπη, θά 6] 16 ν φυάθπι αἱ ΠΟΠΊΠΙΠΠἾΟΓ ποτ ΐ- 

πθηὶ ἀϊοίμηυ8, ποβοίο δυίΐδηι ἱ γεγθ. Εἰ [ογϑίίαι ἀδγίἀθθαμὶ μ05 4υδὶ ποη βαρίθηίογ ἀἰσθπίθβ, φυΐ ἂμ αΐο- 

τἰηΐ βοϊιοηοπὶ ΠυΪ υ5πηοαὶ. 
11. ϑαρίθιη!ογ οῦρὸ νἱἀθ ἰ ταν (Ογβ πὶ ἀΐοογο 4υὐ ΒΟΓΥΘῊ8 εἰπιρ οἰ ἰαίθπι γογὈθογπΊ, οἱ ΠΟ ΤΠ ΓΔ Ὁ 4}1}- 

4014 ἀΐσαπϑ ἀ6 οἶβ, βὶ δἷς γοβροηάογί: φυδϑὶ ἢ 615, ἀΐοθηβ φυοπίδηῃ αυΐ ρϑυρογίθυ5 ἰγαάϊε θοπᾶ δι, 'ρ50- 

τιιπὶ ΟΓΔΙΪΟΠἾΝ8 αὐμιναίυτ, ἀροὶρίθπα 8:1 ϑυηι βρὶ "  α]διη ἱπορίαπι 5ρι ΓΙ 816 πὶ ἀρυπ Απιίδπι ἐογαπὶ αὶ Ρὰ- 

εἰσηίον ἱπορίδιη ΘΑΓ Πα οπι, βίου! αἷς Αροβίοίαβ δὰ (ΟΓίμΕ]Ν105 5 ΓΊ ΡῈ Π5 : οἱ {1 μος πιοὰο Ῥθγζθοῖυ8, 4ύ!Ὲ - 

51 1! (οτ. νη, 14. 

(60) Ἤτοι γενναία καὶ οὐκ εὔλλυτος. Ν ἐτγῦα ᾿ς 
1η σοπίοχίι πὶ ἰγγορβίβδο ργουαὶ Βορίυϑ οοὐὸχ φυὶ οἃ 
το ἀφηοβοῖ!. Ἡυετιῦϑ. 

(01) ᾿Απαντῶν». οι 1-κοπάσπι, ἀπαντᾷν. 
(03) Ἢ ὁ τίγῳ ὑποδεεστέροις αὐτῶ». [τὰ (, Η,, αἱ 

Π. ὑποδεέστερος. Εογία ἱεφρπάμπι), ὑποδεεστέρως. 
γείυ5 ἔμίογρΓ. : « Ουἱ ἐΔΠΊΘΠ δι Π} 165. δα ΔρΟβι0} 18, 
δυῖ ΩΝ ἰπίουϊογοθ,; » νἱάἀδίαγ ἰοαἶθθ6 ὑποδεέστα- 
οι. ἶν. ; 

ἡ (05) Ἰησοῦ. (οὐδὸς Βορίαβ, θεοῦ. 



1205 ΟΒΙΟΕΝΙΒ 106. 
Δρυβίο!!, αἱ βϑρίοπϑο ἐμ ΟἸιγ βίο, οἱ [οτιῖϑ, οἱ ργυάδιιβ Α χαὶ οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὸ γενέσθαι κ.- 

οἱ ομηπὶ αἤοοία νδοῦι5 οἴθεϊαίυγ. Αἱ φυὶ ο)υδιηοαὶ 

δαρὶ!οδιϊυ ποι} Το ῃΐ [75 Ἰοοὶ ατγϑιῖδ ῥτοίογεϊ, πιὶ- 
αἰ 6 ΠΘΟΟΒϑαγ ἢ 658: ἀἰσοῖ, αἱ ἰρ50 ἀἷθ 4υ0 ᾳυ]8 

δοιὰ 518. νοι τς οἱ ρα ρογθυδ ἀϊδίγθυΐ!, [ἃ σοι - 

εἰηχογα που 8 δηΐπιο ἤπράπ)η5, 86 8}} ||0 (ογί8958 

ἀϊὸ νης διὰ δῷ ἀδάσσοτγο ἀϊνί πα οὐγὰ ἱποὶρίδι; ἰὰυ- 

ἀδὈ. ]6 πὶ ἰΠ]4 ὁ} Δ ΟΕ. 115. πη δίοπ) ἀἶδο οἱ 

οἰβηϊοιδηι νἱυ αἱόὸπὶ : ἀομ 6 νοτο ἰϑπαυλαι 5880 

Ργοίοἰοϑ οἱ οὐθβοθῃϑ ὅδ, ργορίογ οΟἸϊδίαην ᾿ρ5ὶ ἃ θ60 

ἦὰν Ομεΐβιο δὐὐαπιοπίαν), Π|8}0Γ οὐ, ἀοηθς ἰὰ οπιηὶ 

νἱγίαιο ἱπογοιποιίαπι οαρ 5, ὁγᾶθα ΟΧ ἰρ5ῖ08 δῃϊπιᾶ 

οππηΐ ποαιυ εα, ναϊὰς ναὰδ πιᾶαηυ5 Θχβίϑίαὶ. Νοο 
νοτο 4] Ἔχροβὶ!οποπὶ ἴδῃς ἰΓΔά  θεγῖς, ἀΐοογα οορ6- 
τοῦ Πποπιΐποηὶ Δ]]ο4ιῖ} ροοοδιὶα ἐοἀϊίαπι 60 ἰρ8ὺ ρθ᾽- 

[ἐὐὐ οὐδίίογο. 

148. Αἰιογ διίοθηὶ ἴθ ἢὰἀδ6 (ογίλ586 πο οοηβίδῃβ, 

80)81158 ΓΕδΟηὐἰ 058 ραποίγαπαϊ βίαι 10, (ογβ ἰδῃ οἰἰδηι 

«οαδιϊονυπι θ60 ὀΐβπαγαπι δα] πη ιαΐῖα ΒΌΡΟΓ ἰνΐ8 

Ἰοεὶβ ηυικεϑί1α }) 60 εἰ τορεγίδ, γε! !οίδ ἢ γα δὰ ἱγο- 

Ροϊοχίαπι δϑεομιοὶ, οἱ ἀϊοοῖ θοηᾶ ὑπἰ 568} υ564118 6ἃ 
6556 677 αὐ ἰΠυπὶ μοϑὶ Ἔχοοββαπι ΘΟ ΠΒΘ]υΠΠ}; 

δὐοο αἱ υ8ι1 νοιὶϑ αἤϊυδιι λου!αιίθυ.5, οοπιγαΓ 8 
γόγο ἱπιρτγον!. ΕΠ ὄγρὸ ἀϊνίιδην πιυϊί8 ροβϑί ἀθινοπὶ 

ῃνὸοηδ ἰγρυπὶ οἦυ8 6556 ἀΐεσοῖ αυὶ π64}}}}}8. ἸΏ 0}1}8 

ὐυπάδι ; ἰμίογ 4185 αἰνι ἰαγυτῃ ἀπιογ, ρογί οἰρὶ- 

εἐϊια5, οἱ γοϑ 41155 [δγγθι "ΟΠ Ἶ5 ὙΠ ρο γα 115 Δηὶ- 

"δ ἰρϑίυβ γαρίομ8. σθιϑογὶ ροβϑυπί. Ουθηΐλιῃ 

ἐτξο ἡπἱ 68 ταιΐοῃα ἀΐνεβ ὁδί, ἃ ργαυ δι θιι5. 4υ] - 

φὸς ἐν Χριστῷ, καὶ ἀνδρεῖος, χαὶ δέχαιος, χαὶ οὐ- 

φρων, χαὶ ἐχτὸς παντὸς πάθους. Φήσει δὲ ὁ οὗτως 

ἀπολογούμενος, ὅτι οὐκ ἀνάγχη τοῦτο νοηθῆναι αὐ- 
τῆς ἡμέρας ἀπαντῆσαι τῷ ἀποδεδομένῳ τὰ ὑπάρ 

χοντα, καὶ διδόντι πτωχοῖς, ἀλλ᾽ ἴσως ἀπ᾽ ἐχείνη: 
μὲν τῆς ἡμέρας ἄρξεται ἡ θεία ἐπισχοπὴ ἐπὶ τὰ τα- 
αὖτα αὐτὸν ἄγειν “ λέγω δὲ τὴν ἐπαινετὴν ἀπάθειαν 

χαὶ πᾶσαν τὴν ἀρετὴν " προδαίνων δὲ ὡς ὁ Ἰπ:τὶλχ 
διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτὸν ἐν Χριστῷ βοήθειαν, 
μείζων ἔσται, ἕως οὗ αὐξάνων μέγας γένηται σός 
ὃρα σφόδρα ἐν πάσῃ ἀρετῇ, πάσης ἐξαφανισθείτης 
τῆς χαχίας ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Καὶ οὐχ ἀναγχα- 

σθήσεταί γε ὁ ταύτην ἀποδεδωχὼς τὴν διήγησιν εἰ- 
πεῖν τέλειον παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο γενέσθαι ἄνθρωπον τὰ 

ἄλλα ἁμαρτάνοντα. 
Ἕτερος δὲ, οὐχ οἶδα μὲν εἰ σχάξων τῇ πίστει, 

φαντασίᾳ τοῦ διαδαίνειν ἐπὶ τὴν φρόνησιν, οὐχ οἷδα 
δὲ εἰ χαὶ μέγεθός τι ζητήσας χαὶ εὑρὼν εἰς τοὺς τό- 

πους νοημάτων ἀξίων τοῦ Θεοῦ, χαταλιπὼν τὴν λέξιν 

ἐπὶ τροπολογίαν ἀναδήσεται, χαὶ ἐρεῖ ὑπάρχοντα 

ἑχάστῳ εἶναι τὰ ἑπόμενα αὐτῷ μετὰ τὴν ἔξοδον, ὡς 
εἶναι τῶν ὑπαρχόντων δικαίοις μὲν ἀγαθὴν ὕπαρξιν, 

φαύλοις δὲ τὴν ἐναντίαν. Ἐνταῦθα οὖν φησι (δὲ) τὸν 

πολλὰ ἔχοντα χτήματα πλούσιον σύμθδολον εἶναι τοῦ 

πολλὰ χεχτημένου φαῦλα, ἐν οἷς εἶναι δύναται χαὶ ἡ 

φιλοπλοντία, καὶ ἡ φιλοδοξία, χαὶ ἄλλα γήϊνα πρά 
γμᾶτα πεπληρωχότα αὑτοῦ τὴν ψυχὴν ψεχτοῦ πλού 

του. ᾿Επεὶ οὖν δύναταί ποτε ὁ οὕτως πλούσιος ἀπέ- 

υυκύδην ΔἸἴδηυ8 6586 ροίοβῖ, γι} 80 δάι]ιοτῖο, οἱ ( χεσθαι μέν τινων φαύλων, ὡς μοιχεέας, καὶ φόνου, 
Βοπιεάϊο, οἱ ἔυτιυ, εἰ [Δ]5ἱ (65 )π|0. 1 ὀϊοιίοη6, εἰ 

εὐτ Ἰοηογα δἰΐηυ0 ογρᾶ ρμϑγοπίο8 οἴϊεϊο ρογ(α πρὶ, 

ἔυπ) εἰ ἰπῃ ργοχπηος ᾿ὈΠΙΔΙΝ18 6586, ΥΕΓῸ ΙΔ: ΘΏ 
ΠΟ ΡοΓίδει5 ; οὐ σπιοῦ! ΠΟΙ ΗΪ ΡΘΓ 5 Π|0014 ργ8- 
εἰρίι ϑεγνδίοῦ υἱ πείατία ἱδὸ θοηὰ ἀϊνοηθαϊ, οἱ 
ηυ25ὶ ἰγλάδι ροϊδοίδιὶ δυ8 68. Ορογϑιθυ8, ΟὨιπίυ 

φβουΐ5 ΡΟΠΟγαπΙ, ρΡΓΟρίοΓοδ αι πλη85 ΠΟ ϑυδιϊποης 

εἰθυ5, ἦυχία ἰὰ ᾳφυοά 5ετγρίυπι ὁδὶ "ἢ : ε« Ουἱ ὐυΐδπὶ 

Ρϑιιραγ δδί, ἰωσγεροιίίοηοπὶ ΠΟ δυδιϊποῖ. » Ηδληο 
Ρογο δσρίϊοδίϊοποπι ν8]46 ἐθδοίλιη Υἱβιιπὶ ἰνΐ ἃ6 νἱο- 

ἰοπίδπι οογίο 5εῖο, 4υξ γγοροβίίλ αυΐάθιη ἀδ ρογ- 
(οεἰίοης φυξειοηειη ΠΟ Ἰη8εἶ16 δο᾽ γαῖ Ποη δυίθῃ) 

Βοαᾳυϊύδι! ἀδροπεγε, οἱ φυ ἃ ποηυία ργονοπίπηϊ 

καὶ χλοπῆς, καὶ ψευδομαρτυρίας, καὶ χαθήχοντα δὺ 
ἀποδιδόναι πρὸς γονεῖς μετά τινος τιμῆς, εἶναι δέ τις 

χαὶ φιλάνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον, οὐ μὴν χαὶ τέ 

λειος, συμδολιχῶς τῷ τοιούτῳ προστάσσει ὁ Σωτὴρ 
ἀποδόσθαι τὰ μοχθηρὰ ὑπάρχοντα, καὶ ὡσπερεὶ πα» 
ραδοῦναι αὑτὰ ταῖς ἐνεργηχυίαις αὐτὰ δυνάμεσι, 
πτωχευούσαις παντὸς χαλοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ὑφι- 

σταμέναις τὴν ἀπειλὴν, χατὰ τὸ γεγραμμένον" 
« Πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλὴν. » ᾿Αλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ 

ὅτι σφόδρα βίαιος εἶναι δόξει ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις, 
λύουσαά μὲν οὐκ ἀγεννῶς τὰ περὶ τελειότητος ηὐπο- 
ρημένα- οὐ πάνυ ὃὲ πείθουσά πως τὸ ἀποθέσθαι 

τὴν καχίαν, καὶ τὴν ἀπὸ καχίας ἀποδόσθαι ὕπαρξιν, 

ΥΕΤΌ5 ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
νί 5 Δ! 4ιι26 (ησυοὰ Βυπιδηυπι 65.) Πιλθυογῖ! ραβϑίομθβ, οἱ 8] 45 411058 ἤδης ἱπορίδηι ρά8505 ΓΤ Γῖς, δἱ πιάϑη 
Δη)υίονίο (μετγὶι λἀυναῖι8, θ60 ὀχδυάίεηία ἰἀπίογιι ρδυρογιμη τε γ βογαιογ ἢ ῬΓΘΟΘΒ : 4] Δ πη ἢ 5{Π|}}68 
καπὶ ἡροφῖο!!5, δαὶ μᾶ1}}0 1ῃ|6γίογαβ8, ραυρδιῈ8 4φυΐἀθπὶ ἴη) ΣΟΓρΟΓΔΙΙ 8. δίοαι {Π|, ἀἸ νι (65 δυΐεπι ἴῃ ϑρί γί 81}- 
"5. Αυἱ ἰϊ2. [δ(6 4φυΐ πηυϊανῖ! ργὸ ἀἰν! 118. ραυρεγίαίαπι υἱ {21 ρεγίδοίι8, ογοάθπ8. βθγη η 18 ΟΠΓΙϑίί, 4(- 
᾿υναθί!υν γδιίοπο δἰευ! Δροβίο}} (ἢ γἰ δι], υἱ βαρίοηβ [δ] ἐν ΟΠ γίβίο, υἱ ᾿Ἰμασηδη πῖ8, υἱ [υϑῖυ 5, υἱ σαπίι5, εἴ 
Ἀθδήυθ ὁπιηΐ οπιπίη0 ρδββίοηα. ΝῸΠ [Δπιθη οἷς ἀθθοηηι5 ἱπι6}Πἰρατὸ, αὐ ἴῃ ἰρθὰ αἶα, γε] ἰῃ ᾽ρ50 ἰΘπιρογὰ 
“πὸ ἰγαδ!ἀαεὶι θοηᾶ δυᾶ ρδιυροε} 5, οἤϊεϊαιαν οὐνΐπο ρογίδομιβ. 56} σοπϑουθδηίογ οχ 114 αυΐϊάδπ) ἀἷά ἰπ- 
εἰρίει βροουϊαίίο 1)61 Δἀάυοσεια εὐπὶ λὰ Οηγπο5 νἱγία 65, αἱ ἰηοἰρίδι 6χ 60 ργοῆςαΓα 5ἰουὶ [5δᾶς ρΓΟΡΙΟΓ 86}0- 
τορίαπι [)6] οοἰ Δίυπι ἰπ 56, οἱ πηδρίϑ δίυς τηΔρὶ5 σγαβοοῖ ΡῈΓ δίηφι!ος ἀἶ68, ἀοπος δύὐυϊα5 5ἰουΐϊ [59Ἁ. 
πρῆβηυ» οΠοίαιυν ν8}46 ἰη οπηηΐ νἱγίυ!6, οπιπί υἱά 6] οοὶ πη! ἐἃ ἀνυ]58 46 δηϊπιᾶ 6}05. Εἰ οἷς φυὶ ἤδηο ἜΥρο- 
»ἰομοπι ἀοίοπάογα νοὶ, ἀΐδεγα ποπ οὐρείυγ Ρεγίδοίυια ἢαγὶ ΠΟπΙἤ6πὶ ΡῈΓ μος ᾿ρϑιπὶ φυοὰ ἰγαθίἀετγίς θ0ηλ 
διὰ ἌΝΤΡΟΝ 1188 ἀεἰᾳυθδηίοηι. 

48, Αἰϊοῦ δυίοηι [ογβίιδη αὐυπάδηβ ἤιϊϊο οἱ εἰυἀΐο ἰγαπβουπάϊ χὰ συλ! ΐογα, οἱ δὰ πιαρηϊυάΐπαηι Δ) η030 
Π 6] 6ὐιπ ὁπιηοηιίυπι οἱ ἀϊφιίΐογαπι Ομ γίϑιο, γα] παιυιθη5 γογθὶ δι ρ οἰ ἰϑίθπι οἱ οσ ροϑι ἰοπ 6 πὶ πιογαίθη 
Δ’ δ ἢ οἰ θϑν, ἀΐοθπ5. Βα θδιδ πὶ 6556 υ θεῖ ψυ54}6 Δηΐ πα δΔοίι5 ἰρβίιι5 ροϑὲ δχίιαπι, αἱ 51 συυϑίδη!12 φυΐ- 

“ (0, χχυι, 1ὅ. δ᾽ ῬΓΟΥ. ΧΗ, 8. 
(4) Ἡννταῦθια οὖν φησι, οἷς. Μνόρο φήσει, βαργα ἀναδήσεται καὶ ἐρεῖ. (ίογαπι Υἱάς ΗΪΕΓΟΠγηιυπι [ 

Ττορομνγίβοι. ΠῸτιυ8. 



4505 ΟΟΜΜΈΕΝΤΟΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ ΤΟΜΌΒ ΧΥ, 1506 
καὶ δοῦναι πτωχοῖς. Ἐν τοιούτῳ προσκατειλημμένος Αὶ (ἀου]δίε5 γνοπάογα οἱ ρδιραγίθιβ οἰΌψΑγῈ ῥογδιιᾶ 
τόπῳ ὁ ταύτῃ παριστάμενος ((Ὁ) τῇ δόξῃ, φήσει πε-. ἀεδι. Ουἱ ορὶ πίοι! Βυΐς ἀϑϑδη θη Πΐς (μον ἀοργο- 
πληρῶσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν πνευμάτων κατὰ τὴν ἀνα. ΠαΠΒι15, ῥΓῸ ρεςοϑίογαπι βυογαπὶ γα ίομο βρί ΓΙῸ 5 
λογίαν τῶν ἁμαρτημάτων οἷον εἰ πόρνος εἴη, τοῦ τρορδίαπη 6886 ρεεοδίογοπι αἶδοῖ; αἱ 5ἱ βϑοογίδίου, 
λεγομένου ἐν τοῖς προφήταις πνεύματος πορνείας. γεγθϊ οαιι8α, Γμογίί, βοογιαιοηὶβ ἀϊοίο ἃ ΡΓΟρ] ΝΟ 5 
εἰ δὲ θυμιχὸς, πνεύματος θυμοῦ " οὕτω δὲ καὶ εἰ χα-. δρίτί μι δ᾽; 5 ἰγμουπά 5, βρίττα ἰγαουμαΐα, δὶ οὐ 
τάλαλος, πνεύματος καταλαλιᾶς. Ταῦτα οὖν τις ἐχτή- Οἰιγϑοϊδίογ, βρί γίϊυ οθιγοοιδιοηΐβ. Ηα5. δγβὸ ροβϑί δὲ 
σατο τὰ ὑπάρχοντα φαῦλος ὧν, καὶ γενόμενος τῇ μετ- [Ἀσυ]τδῖ65 αἱ πα ]8 681, δἱ πϑαᾳιίογαπν οοπιπιι- 
οχῇ τῶν χειρόνων πνευμάτων Τυφῶνος πολυπλοχώ- πίοπε βρίεἰαυπι ΤΥΎρΒοπα πη!) ον οι. Εἰ 4υθιη- 
τερος (06). “Ὥσπερ δ᾽ ἐχτήσατο αὐτὰ, ὠνησάμενος διπιοάιπὶ νοϊαπίδία π|8}}8 ΟὈ ΘΙ ραγϑηΐθ ΘΔ ΘΠΊΘἢ8 
προαιρέσει εἰχούσῃ τοῖς φαύλοις, οὕτως ἀποδοῖτο ἂν 5ἰΠυἱ οοιηραγανίι; ἰϊὰ δ681 πιογόην φόγοηο [8 ραυ- 
εἷς θέλει ὁ λόγος οὗτος πτωχοῖς διὰ τοῦ πείθεσθαι τῷ υ ραγίυι5 {Πα ἀϊνοπααι, φυὶ ἴδιο 678 86. Π]0Π6 δἰφηὶ- 
Ἰηδοῦ ὡς γὰρ ἡ εἰρήνη τῶν ἀποστόλων πρὸς αὐτοὺς βοδιίαν. {Π| διΐμι Δροϑίοογυπιὶ ρὰχ δὰ ἰρ505 γονοῦ- 
ἀναχάμπτει, ἐὰν μὴ υἱὸς εἰρήνης τύχοι εἶναι ὁ ἀχούων {ἰΐωτ΄,, 5ἱ ραοῖβ [υγι6 ΠΠΠὰ5. ποη Γμοῦῖτ, αὶ ἱΠυ 8 δυ- 
τό" « Εἰρήνη ὑμῖν" » οὕτως ἡ πορνεία, καὶ πάντα τὰ οἷι 5": ε« Ρὰχ γον ἶβ; » ἰἰὰ βοογίδίϊο, οἱ γοϊϊᾳυα οπι- 
ἁμαρτήματα, πάντα ἀναχάμψαι ἂν πρὸς τοὺς αἰτίους Βὶ ηἰὰ Ροξοδία δ βδυρογεβ γαυθγίθηϊαγ, 4υἱ ολυβδπι 
τῶν ἀμαρτημάτων πτωχούς. Καὶ ἔστι μὴ διστάσαι [118 ρεξρῇυδγυπί. Νὸς ἀυθίυπι 6856 ροίεδι φυΐῃ οἢὲ-» 
περὶ τοῦ τέλειον γίνεσθαι τὸν οὕτω πωλήσαντα πάντα εοἰφίυν Ρογίδοιυ5 4υΐ [(Δου]ιδ168 ΟΠΊΠ68, 448 αἰχὶ- 

τὰ ἀποδεδομένα ὑπάρχοντα, καὶ δόντα πτωχοῖς. Εἰ πηυ5, νοπάϊμει!!, οἱ οζοηῖβ Γαογῖς Ἰαγαίιαβ. Ουοὰ 5ὲ 
δὲ χρόνῳ πολλῷ ἀποδίδοται τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ πολ- ἀϊωΐαγηο ἰθπρογα να υμίαν [λοι 8168 δἱ δὰ δᾶ ρᾶυ- 
λοῦ δεῖται χρόνου πρὸς τὸ δοῦναι αὐτὰ οἷς εἴπομεν ρογίμιι αυ08 ἀϊχίιπιι8, δγοσαπάδ, ἰοηφαπι (ἐπιρὰ8 

. πτωχοῖς, οὐδὲν ἂν χωλύοιτο ὁ λόγος χρόνῳ διδοὺς, ἀεοίἀογαίυγ ; ποη ἱπιροάϊοί ργοίεοίο πὸ ἀϊδιτῖθυ- 
χατ᾽ ἀναλογίαν ὧν ἀποδέδοται τοῖς πτωχοῖς, τέλειον [ἰ[0η}8 ἀϊαιυγη 45, φαοιμίμιι5. 4υ] ἰδία ἰδεϊί, ρΓῸ Γθ- 
γίνεσθαι τὸν ταῦτα ποιοῦντα " σαφῶς δὲ ὁ ταῦτα πρά- τιιπὶ ἃ 86 ὁροηΐθ εἰδιγ θυ Δταπιὶ ταιΐοηθ, ρεγίροιυ 5 

ξας ἕξει θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ αὐτὸς γινόμενος ονπάαϊι ; [{πτυμν ἀπίθην αἱ εἰνόδδαγαπι ἴῃ οαἶο μᾶ- 

ἐπουράνιος" οἷος μὲν γὰρ ὁ χοϊχὸς, ὁ πονηρὸς δη- θᾶϊ, οοεδιῖβ οἱ ρθε ἐἤξοίιδ, αἱ [50 Θροτῖι ρθῦ- 
λαδὴ, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοῖχοί " χαὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, δΒρίουμπι 68 : 40.415 οπίπι (ΘΓΓΘΙ.5. βῖ, πιδ]8 υἷ- 
τουτέστιν ὁ Χριστὸς, τοιοῦτοι χαὶ οἱ ἐπουράνιοι. Ἐν ἀοἰἰοοί, (4168 δαπὶ οἱ ἰαγγοιΐὶ ; οἱ 40.818 6δί σοί οβιΐϑ, 

τῷ οὖν αὐτοῦ μέρει οὐρανῷ ἕξει θησαυρὸν ὁ βουλη- ποπιρα ΟἸιγίϑιυ5, [8165 διπηι οἱ οοἰἸδϑίοβ. ἴω ρογίίοηθ 
θεὶς τέλειος γενέσθαι, χαὶ πωλήσας πάντα τὰ ὑπάρ- οΥ6Ὸ ϑ81ὰ, οἷο υἱάδίςοι, {πδδαῦγαιν ᾿αυθὐν φαΐ 

χοντα, χαὶ δοὺς τοῖς πτωχοῖς. ᾿Αλλὰ μὴ ὑπολάδῃς 6 Ρογίδοιις ἢογὶ νοϊαοῦγὶι, οἱ θοπᾶ 5018 οἰμυΐα νηΐ θ- 

τὸν τηλιχοῦτον δύνασθαι ἐν τοῖς χατὰ τὰ βιωτιχὰ Τίϊ, οἱ ραυροιῖθι5 ἱπιρογιϊνογιι, γ γα πὸ ἔμ !6 Γ 0 
πλουσίοις εὖ ρεθῆναι " τίς γὰρ αὐτῶν ἀπέδοτο τὴν φι- πιΐποβ τηυπα ἰνα}1ι5 ἀἰν} 1115 ἴα 6η 168 (μη απὶ νίγυῃ 

λοπλουτίαν, καὶ τὴν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάτω, φίλοχο- ΓΕρεΓΙΓὶ ρ0588 ΘΧἰβιΠπη0 8; 4ιἷ5 δαῖτ ἰΠΠογαπι Ομ - 
σμίαν ; Τίς δὲ πάντη ἀπέδοτο τὸ πνεῦμα τῆς χενοδο- ἀϊιαίοπι αἰν ἄγαμαι, οἱ μυ}ι8, πἱ [4 ἀΐσλην, τηυπαϊ 

ξίας, ἵνα χωρήσῃ ἐν τῷ ἑαυτοῦ οὐρανῷ θησαυρὸν δός δπιοτοπι γοπαίαϊι Ὁ Ουἷδ ἰπαη]5 φἰοτία βιυάΐαπι ροηΐ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ἄδπὶ [υδίογι! Ὀοπὶ δοίυ8, ἱρβογὰπι δι}6 πὶ ΠΔ] γι π,, πι8}}. Ηὶς ὄγροὸ ἀΐοὶτ δαιτὶ φυΐ πηλυϊι88 μά υε θαι ρο055885- 
ϑίοπαϑ, ἀϊνί δ [υΐ886 ἴῃ τη βίο 6}118 χυὶ πηυ] ἃ ροβδἰ46ι ορογὰ "πη 1, ἴῃ αφυΐθυϑ ροίθδι 6886 οἵ ΔΠ0Γ ρ6- 
ουπίαγυμι, οἱ δοπουρίβοοηιὰ φ]ογία, οἱ 4185 Γ68 ἰθυγθηῖῇβ Γορ θπίο8 Δηἰπιᾶτ 6}5. ΟΘυοηίδιη ἐγβῸ ΡΟίεβι 
ἰΙφυδηο φαΐ Ποο πιοιο ἀΐνεβ δβϑὲ Ἀρβίϊπεγα αυΐάθηι 58 ἃ πι}}}8 ψιϊυυβάλην, αἰρυΐϊα, 4.) Ποιηϊοἰἀϊο, ἃ}) δάα}- 
ἰογ]0, ἃ [ὉγΓίο, ἃ [4|50 ἰδφιποπῖο, οἱ αι οοηνοη πὶ ραγθη 158. γι ίογα οὐπὶ αυοάδπι ᾿ΙΟηυγ : ροΐΘδὶ 
οἰΐαπι 6586 8] ηυ͵ἱ8 οἱ χη βθγίοοῦβ δὰ ργοχίπιοϑ, πὺη ἰδίποη εἰ ρογίδοϊυϑ : 460 σομϑ ἴδῃς. πυ)υδιποαϊ Υἶγὸ 
᾿προγαί Ομ τ βίυ5 υθηάεγα οἰμιθ πὶ 5.})5 Δ ΐλτὴ πιδίϑιη, οἵ ιιαβὶ ἰγαάθγο οαπὶ νἰ για 0.5 ΟΡΟΓΔΗ θ0.8 Θ8ΠΊ, 
418 80 οπιπί ὈΟΠῸ ρϑιρΟΓ 8 88π|, δἱ βγΟρΡίοΓ ο6 ποὴ βυγαπὶ πηΐπᾶ5, δοουπάϊπῃ 4υοὰ 5βουρίυμι 68ὶ : 
«ῬΆΌΡΟΓ Δ 16ΠΊ 201) 5 Ε γι πλΐπῶ5. » 864 βοῖο ]͵ᾷ νϑ] δ υἱοϊθπία υἱθθθίίαγ ἐχροβίεϊο ἰδία, δοίνθηϑ φυϊάθπι 
Βομοδίς 4ι15 ἀθ ρμεγίβειοπο βυπὶ ἀΐοία, ΠοΠ ἀυτ6πὶ γα] 46 ραγϑιιδάθηβ, υἱ ἀοροηθηϑ 415 45 μι ΔΕ 8 ϑυμπῖ, 
νϑηάδγο ἐπ: 0 }}Πἰσαίαν συμ πίαπιίαπι, οἱ ἀατα ραιρογθα8. Οπ 5] ἴπ (4}} δυίΐοιῃ ρυτονοίυϑ ἰΙοθ0 ἀϊοδηὶ : φυΐ ΒᾶΠ 6 
ἐχροβίεομ οι ἀεί εἶ !, αἰἴοα γα ροίδϑι αυοι απ) ρον ι5 δὲ μθοοϑίοΓ 5ρ ΓΙ θ5 δεουπάσηι πιθμβαγαπι ρεοοδίο- 
Τὰπὶ βυογα πὴ : αὐραϊδ (ογπίσαγυ5, δεευπάμιῃ αυοὰ ἀϊοίίυγ ἰῃ δουϊρίαν 5, δρί για [ογηϊεδιίου δ; (υτθυπάυϑ,. 
βρί εἴα [αγογίϑ : δὲ πια}} Ισφυιχ, βρί γἶτα οΥ παι μϑ !οἾ5. ᾿διπι δι! υβιδη δον δοαψη δι νι 4α] πραϊα5 {{}}| οἱ [Δ οἴ08. 
ἐδὶ ρεγιεἰραιίοια πιλϊογαπι κρίγ πὶ ἀθυπόδιημίον οἱ πιυ ἰρ!οἷοῦ ἴῃ ἰρϑῖ5 πη] 5, δίουξ δυΐδη) Δ] 51 
4015 Θἂ πὶ ΘΙ] ἢ 5 ΔΓ ΓΟ ργορνῖο σομηρίοοηβ. πι8}18, 816 νη ὁδιη, οἱ (1 (αἰίθιι5 ραυρογίθυβ, 46 φυδ! θυ 
Ἰουφυΐιαγ 86 γ.0 Ρ6Γ 'ος ἀαοι ἐγοἴ411 γογθ5. ΟἸιγίβι!, οἱ. γοϊψι θαι. ϑίουι δυΐνν ρᾶχ ἀροβιοίογαμι ΓογΈγα 
ἀϊὰγ 24 'ρ808, δὶ [ἀογὶῖ ΠΙΐ 5 ρΆΟἷ5 : 5ῖ6 Γογΐοαιῖο, οἱ υμίνογδα ρθοοαία γανογιιηῖαγ δά ραυρογ8 4υ}. 
ΔυρίοΓ68 8} ρΘΟΟΔίοΓ ἢ, Θὰ πὶ ΠΟ [ἀΟΓῚ 1 υ16 15 πι8}15 οούαιῃ. Εἰ δῖ. πϑάυς ἀυθ 8110 γι αυμν δίαι1πὶ {8 8. 
Ρεγδοίυ5 αυὶ 5ἷς νθπαϊάϊε οἴηποβ, βίοις ἐγδϑϊαϊηιαβ, ργορτγίαβ. [λοι]! Δ165, οἱ ἀδαῖς ραυρογὶμνι5. δὶ δυΐθηι δὲ 
ἸΕΠρΟΓΘ πλυ]} 10 ̓υξαϑιηο! [Δου]λιὲ5 γοπάαμίαγ οἱ πνα]ίαπὴ ἰθιηρα5 μδροββανίθῃ ἐδί αἱ ἰγδύδμίας 4υ 08, 
αἶχὶ ρανρογίθυ8, Π1}}}} σοπιγαγίαπι οϑὲ : 564 βοσυηύυιη ὡϑιΠπδιϊομοιη ἐπ οτα πὶ πιὰ! ογυπὶ Ῥαυρουθιυιδρον. 
1οιηροτὰ {π᾿ ρονίδοῖυβ αυὶ 13}14 (δοἰ!. Μαπί[Θβϑία μι 651 δυΐθπι, αἱ φυὶ (411 Θρὶι μα υδαὶ ̓ ποϑδυγαμι ἴῃ ΠΟ]0, δὰ 

“086. τν, 12, εἴν, ὁ. δ [μὰς χ, Ό. 
(06) Παριστάμενος. ἀυμεχ Πορίαθ, παραστησά- κώτερον, καὶ μᾶλλον ἔτι τετυφωμένον “ 4ιι6πὶ Ἰυσυπὶ 

μενος. Τόροιι ΡΙαίάτου5, ΔΑαυόνδιι5 (οίοί. δοχίυβ Εἰμρὶγ.» 
(δθ)᾽ Τυφῶνος πολλυπιλοκώτερος. ΡΊΑῖο, ἰπ ΡΙα- ||. νι Αὐἀνδγδιιδ ἰοσίοοδ, οὰρ. 46 ἤριμ.,) ϑυϊάδ5, μον 

ατὰ : Εἴτε τι θηρίον ὧν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλο- δ5ιο!}υ5, ατόφοιτίυ5 ὕγρι, Ἠυετιυθ. 
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Δρυβίο!!, αἱ ϑϑρίθηϑ ἴῃ ΟἹ εἰβίο, οἱ (οτεΐβ, αἱ ργυάδιϑ αὶ 

οἱ ομιηὶ αδοιυ νδοιμ5 οἴοίδίαν, Δι αὶ οὐ υϑιηοαϊ 

δαρι!!οδυϊυποιῃ (ποπαὶ [708 Ἰοοἱ σγαιῖα ρτοίογοι, πη]- 

πἷμθ πϑοοβϑαγιπ) 6585 ἀἰἰσοῖ, αἱ 'ρ50 ἀΐα 40 ᾳυΐ8. 

Βομᾶ δι18 νϑι τ, οὲ ραυρογίι8 ἀϊβιγι δα ΐ!, [Δ οο - 

αἰησογο π00}8 δπίπιο ἤηράπημδ, 86 ἃ 80 [Π|0 (οτία 558 

ἀΐο ἤυμς δὰ δα ἀοάμυσογο ἀϊνίηα αὐτὰ ἱποϊρίει ; ἰᾶυ- 

ἀαυΐ!απὶ ἰδ ὁ} διδοῖ 5. ἰπιηυμ  ίθπη ἀΐοο οἱ 

οἰπηΐξοπδαι Υἱνταΐθηι : ἀοἰμὰθ νοΓῸ ἰΔπαθλιι 5880 

Ῥγοιοἰθηβ οἵ ογθβορηβ 8, ργοριοῦ οΟἰϊΔίαμ! ᾿ρ5ὶ ἃ Ὠ60 

ἴῃ Ομεῖβιο δυὐυπιοπίαηι, πλοῦ ογῖς, ἀοηθο 'ὰ οπιπὶ 

νἰγίαϊο ἱπογθιμοηίαπι σρί 5, ὁΓΆ58 ΘΧ ἱροῖα8 δηϊιηᾶ 

οαππὶ ποιὰ, ναϊὰς να] 86. πιϑαπυβ Θχϑίβιαῖ, Νὸς 

ν6ΓῸ 4] δχροϑβιοιοπι ἰδης ἰγαδί ογὶῖ, ἀΐσογα οοβ6- 
τον ποπιΐποπι ΔΠοαιὶ ροοοδιῖ5. ἠοἀϊίαπι 60 'ρ50 Ρει- 

[δοίυτη ἀνδίεγο. 
48. ΑΙιον δὐΐοηὶ πὶ ἢ46 [ΟΓίΔ886 Π0ὴ ΟΟηδίδηΒ, 

80η81:18 Γοοοπάϊ 08 ροπείγαηάὶ διά 10, [Ογβἰίδπ οἰΐαπὶ 

«οκ ισμυπι θ00. ὀϊσπαγυπ 5α0}} πηιαΐῖ6 ΒΌρον [8 

Ἰοεὶβ αιιεϑίια ἃ!» 60 εἰ τερογία, γι! !οία ἢιι6γὰ δὰ {Γο- 

Ροϊορίδπι ἀβοοιίοι, εἰ ἀΐσει θοηᾶ ἀμ] 1508} 5406 θἃ 

6556 677 συ ΠΠΠ᾿πὶ μο5ι Ἄχοοβϑαπιὶ ΟΟηβθηυυ }ν 

δὐδοὸ αἱ γυ8ι} θομΐϑ αἰΠαδηι [Δου!δι005, σοπ γα τὶ 5 

γθγῸ ἰπιργο) ὶ. ΠῚς ἀρρο ἀἰνίιθον πιὰ] ροδβϑί ἀθιιοπὶ 

μοπὰ ἰγραπὶ οἦι8. 6556 ἀΐδοῖ αυἱ π6α} 1118. τη} 5 

δὐυπύδι ; ἰπίοῦ 4125 αἰ νι ὰγαπ) ἀπιὸν, ρογίϑ οὐρὶ- 

αἰτα5, εἰ γο8 ἰδ ἰδσγαιν θοηΐδ Υἱτυ ρογα  }υι15 Δηϊ- 

μ)δ1η ἰρβίαθ γϑρΊθμ108. οθβουὶ ροβϑυηΐ. Ουοηΐδῃι 

οΥθο απ 68 ταιομθ ἀἶνο8 6δὶ, ἃ ργδυ δι! θὰ8 αυΐ - 

θυφαπι Αἰΐθηιι8 6888. ροίαϑβι, γϑὶι ἃ δά υ]οτίο, εἰ ἢ 

μοπιοἰἀϊο, οἱ [ὕγιο, εἰ [δὶ ιοοιὐπηομ ἀϊςιίοηα, οἱ 

ἐὐϊη ᾿ΙοΏΟΓΘ Δἰῖ]μ0 οὐρα ρδγόπί5 Οἴδοῖο μου ςὶ, 

ἴσαι εὐ ἴῃ ΡΙΌΧΠΏΟΒ ᾿ ΠΊΔΠ118 6586, ΥΕΙΠΙ ΔΙ! ΘΏ 

0 Ρογίδοιυβ ; οὐμϑηνο} Βονἱ Ραῦ ϑυπιθοΐα ργα- 

εἰρίι ϑεγνδίοῦ υὧἱ ποίατί ὕφὸ ὕοπα ἀϊνεπάδι, οἱ 
αὐυδϑὶ ἰταύδι ροϊθϑίαι θυ.8 68 ΟΡΘΟΓΔΜΕ0118, ΟΠ 0 ΠῈ 

ΦβοηἾβ ον ΟΓυπι, ρΓορίολοδ4ι6 πηΐη88 ΠΟῚ β51}1η6Π- 

εἰθυβ, Ἰαχία ἰΔ φυοά 5ογὶρίυπι οδὶ δ᾽ : ε« Ουἱ αυίοπὶ 
Ῥᾶμροῦ δϑί, ἱπογθραιοηοπὶ ποη ϑ805(|π6ι.» Ηΐδπο 

Ροττο δχρὶ!οδιοηθη) νἃ] 46 ὁοδοίδ πη) νίϑιιπ ἰγὶ ἃς υἱὸ- 

Ἰοπίδπηι οΟΓίο 860, 40 ψγοροϑίϊδιῃ αιΐϊάδιμ ἀ6 ρ6Γ- 

(δοιίοηα ᾳυφοιοησιι ποη Ἰη5ο116 Βο᾽ ναὶ ; Π0η δυίθη) 

οαυϊίαπι ἀδροηογα, οἱ 4 ἃ ποαυϊῖα ργονδηΐπηὶ 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 450. 

χαὶ οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὸ γενέσθαι οο- 

φὸς ἐν Χριστῷ, καὶ ἀνδρεῖος, χαὶ δίκαιος, χαὶ οὐ- 

φρων, χαὶ ἐχτὸς παντὸς πάθους. Φήσει δὲ ὁ οὕτως 

ἀπολογούμενος, ὅτι οὐχ ἀνάγχη τοῦτο νοηθῆναι αὖ- 

τῆς ἡμέρας ἀπαντῆσαι τῷ ἀποδεδομένῳ τὰ ὑπάρ 

χοντα, καὶ διδόντι πτωχοῖς, ἀλλ᾽ ἴσως ἀπ᾽ ἐχείντς 

μὲν τῆς ἡμέρας ἄρξεται ἡ θεία ἐπισκοπὴ ἐπὲ τὰ τοι- 

αὖτα αὑτὸν ἄγειν" λέγω δὲ τὴν ἐπαινετὴν ἀπάθειαν 

χαὶ πᾶσαν τὴν ἀρετήν " προδαίνων δὲ ὡς ὁ Ἰσαὰχ 

διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτὸν ἐν Χριστῷ βοήθειαν, 

μείζων ἔσται, ἕως οὗ αὐξάνων μέγας γένηται τφό- 
ὃρα σφόδρα ἐν πάσῃ ἀρετῇ, πάτης ἐξαφανισθείσης 

τῆς χαχίας ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Καὶ οὐχ ἀναγχα- 

σθήσεταί γε ὁ ταύτην ἀποδεδωχὼς τὴν διήγησιν εἰ- 
πεῖν τέλειον παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο γενέσθαι ἄνθρωπον τὰ 

ἄλλα ἁμαρτάνοντα. 
Ἕτερος δὲ, οὐχ οἶδα μὲν εἰ σχάξων τῇ πίστει, 

φαντασίᾳ τοῦ διαθαίνειν ἐπὶ τὴν φρόνησιν, οὐχ οἶδα 
δὲ εἰ καὶ μέγεθός τι ζητήσας καὶ εὑρὼν εἰς τοὺς τό- 

ποὺς νοημάτων ἀξίων τοῦ θεοῦ, καταλιπὼν τὴν λέξιν 

ἐπὶ τροπολογίαν ἀναδήσεται, χαὶ ἐρεῖ ὑπάρχοντα 
ἑχάστῳ εἶναι τὰ ἑπόμενα αὐτῷ μετὰ τὴν ἔξοδον, ὡς 

εἶναι τῶν ὑπαρχόντων δικαίοις μὲν ἀγαθὴν ὕπαρξιν, 

φαύλοις δὲ τὴν ἐναντίαν. Ἐνταῦθα οὖν φησι (64) τὸν 

πολλὰ ἔχοντα χτήματα πλούσιον σύμθολον εἶναι τοῦ 
πολλὰ χεχτημένου φαῦλα, ἐν οἷς εἶναι δύναται χαὶ ἡ 
φιλοπλουτία, χαὶ ἡ φιλοδοξία, χαὶ ἄλλα γήϊνα πρά 

Ὑματα πεπληρωχότα αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ψεχτοῦ πλού 

του. Ἐπεὶ οὖν δύναταί ποτε ὁ οὕτως πλούσιος ἀπέ- 

χεσθαι μέν τινων φαύλων, ὡς μοιχείας, καὶ φόνου, 
χαὶ χλοπῆῇς, χαὶ ψευδομαρτυρίας, καὶ καθήχοντα δ) 
ἀποδιδόναι πρὸς γονεὶς μετά τινος τιμῆς, εἶναι δέ τις 
χαὶ φιλάνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον, οὐ μὴν καὶ τέ’ 
λειος, συμδολιχῶς τῷ τοιούτῳ προστάσσει ὁ Σωτὴρ 

ἀποδόσθαι τὰ μοχθηρὰ ὑπάρχοντα, καὶ ὡσπερεὶ πᾶν 

ραδοῦναι αὐτὰ ταῖς ἐνεργηχνίαις αὐτὰ δυνάμεσι, 
πτωχενούσαις παντὸς καλοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ὑφι- 
σταμέναις τὴν ἀπειλὴν, χατὰ τὸ γεγραμμένον᾽ 
« Πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν. » ᾿Αλλ᾽ εὖ οἶδ' 
ὅτι σφόδρα βίαιος εἶναι δόξει ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις, 

λύουσα μὲν οὐχ ἀγεννῶς τὰ περὶ τελειότητος ηὐπο- 
ρημένα" οὐ πάνυ δὲ πείθουσά πως τὸ ἀποθέσθαι 

τὴν χαχίαν, καὶ τὴν ἀπὸ χαχίας ἀποδόσθαι ὕπαρξιν, 

ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΒΔΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

νῖϑ δἰψιδϑ (ᾳφιοά Πυπιᾶπιυπὶ 651) Παθυδγὶ! ραββίοιθϑ, οἱ δἱ αυ}5 Δ]108 ἴλης ἱηορίαπι ρᾶ55115 {ΠΟ γΐς, οἵ Πη8 
δαἀ)υιογίο {πδτὶ! δα ναίυβ, θ60 ὀχϑυάίθηίθ ἰἀπίογιι ρααρογιη τοίγι ρογαίογαμπι ῥγθοθΒ : 4Ὸΐ (Δ πη ἢ 5. Π||}65 
Β0Π| ὩρΟΒ.0115, ἀὰϊ μΔ0]0 ἰπίδγίογθθ, ΡΟ 65. 40  6πὶ ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΑ ἢ) 8 βίοαὶ 1}, αἰ ν 165 δυΐοπι ἴῃ βρὶ γι 8}}- 
θυ5. Αυἱλ Ἰϊ8. 1516 4υ πριίαν, ργὸ ἀΐν!1}}8 ρϑιιρογίαίεπι υὧἱ ἤδι ρεγίοείι5, ογθάθη8. βογπιοηΐμιι8 ΟὨ γι, ἀὐ- 
ἡυνδθίίαν Γαιΐοπα δἰοαΐ ΔρΟβί0}} (Ἢ γῖβιὶ, αἱ βαρίθιϑ ἤδι ἴῃ ΟΠ γίβίο, αἱ πιασηδηίπηϊ5, αἱ δία, υἱ οαπία5, εἱ 
ἈΡΒ4ὰ6. Ομηΐ ΟΠΙΠἾΠῸ ραϑϑίοηθ. ΝῸἢ [ἈπἸθῖὶ βἷς ἀθθθπηιβ ἰπι 6 Προ, αὐ ἰπ ἰρθὰ ἴδ, Ὑ6] [πὶ Ρ80 (δπιροτὲ 
400 ἰγδαϊάδγίι θ0π8 808 ρϑιρογὶ 5, οἰΠοί δία οἰημΐπο ρογίδοιιβ. 56 σοπβοχυθηίοῦ ἐσ ἴῃΔ αυϊάθηι ἀΐα ἰη- 
«ἰρίει βρθουϊλίίο 1)εὶ δἀάμοθι'8 θυ: δι ΟὨγηο 5 νἱ 168, ἱ ἱποίρἰδὶ δχ 60 ργοῇοθια βίουϊ 5886 ργΌΡΙΟΓ 867ι- 
τογίαπι θεαὶ οοἰϊδῖαπι 'π 86, οἱ πιαβ᾽8 Δίημ!6. 1η85}8 ΟΥΕΒΟΘΊ ΡῈΓ δίηβι]08 (ἴ68, ἀοπες δι)ιίυ8 βίου! [59»». 
Τολβηι5 οἰείλιυν ν8]46 ἴῃ ὁπηηΐ υἱγίαϊα, οπμηΐ νἱἀο] οοὲ τη4} 114 ἀν ]58 ἀδ6 δηΐπιὰ 6.5. Εἰ δίς 4] ἤδῃ6 ΘΧρΟ- 
δἰ πα πὶ ἀοἰδηάεγ νυ]ῖ, ἀΐσογα ἤθη ἐορείυτ ρεγίεοιυιῃ ἤδγὶ ποπιΐηθπι ρ6Ρ 00 'ρδιιπὶ φιοά ἰγδαϊἀογὶ! θ0π8 
ΓΙ ΠΡΟ 4}185 ἀο! ἐπ αυθηίθηι. 
, 45. ΑἸϊοΡ δυίθαι (ογϑίιδη αὐυπάδηβ [46 οἱ Ξἰυἀΐο ἰγαηβουπάϊ δὰ βυθ 1 Π1ογὰ, οἱ δὰ πιαφηίτυἀϊπαπὶ Δ θη 
᾿η!οΠ!δοτυτπι 6πιἰπαηιίαπὶ οἱ ἀϊφιίογαι ΟΠ είβίο, γο] Πα 116 Π5 νοΓῸ] δἰ μπηρ οἰ τίοπι οἱ οχ ροβίμοποπὶ πιογαΐθηι 
λνδηβὶ 1}, ἀἰοθη 8. 5 08.801} 81 6586 σπἰαϑοιψ 8.016 Δη ΠΝ Δοίι8 ἰρθῖι15 ροδὶ ὀχίτιπ), αἱ δἰῖ δι δίδηιία αυΐ- 

88 ὅρη), χχνι, 1. ὅδ᾽ Ῥγον. ΧΗ, 8. 
(04) Ἐνταῦθα οὖν φησι, εἰς. Ἰμορα φήσε ὰ ξ ἰάς Ηἰ τον τενς, Ἡ ΕΝι ᾽ 66 φήσει, βιιργα ἀναδήσεται χαὶ ἐρεῖ. (ἰογαπι Υἱὰς Ηογοηγπιυαι εἰ 

“τ πω τὸ» --ὦἜὦὁ«οὁ. 
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χαὶ δοῦναι πτωχοῖς. Ἐν τοιούτῳ προσχατειλημμένος Αὶ [λου!δι65 νοηάοτα οἱ ρϑυρογίθιβ διΌψαγο Ρογϑιιἃ 
τόπῳ ὁ ταύτῃ παριστάμενος (02) τῇ δόξῃ, φήσει πε-. ἀδαϊ. Ουἱ ορί ποι εὶς ἀβϑθΐθηδ Νΐς ἀοΥἱϊ ἀοργος 
πληρῶσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν πνευμάτων κατὰ τὴν ἀνα- Πιαπδυδ, ΡΓῸ ροοοδίογαπι ΒυΟΓαπὶ γα οι βρί γι ἢ ἢ 8 
λογίαν τῶν ἁμαρτημάτων᾽ οἷον εἰ πόρνος εἴη, τοῦ τρορίοίαπι 6856 ραροδίογοηῃ αἰοδί ; οἱ 5ἱ ϑοογίδίογ, 
λεγομένου ἐν τοῖς προφήταις πνεύματος πορνείας. ΥΓΌΪ οδυ88, [ὑδγὶϊ, 5οογί 1015 ἀΐοῖίο ἃ ῥγορίιοιῖβ 
εἰ δὲ θυμιχὸς, πνεύματος θυμοῦ - οὕτω δὲ καὶ εἰ χα- δρίγί(ι 65; 5' ἰγασαηθα5, βρί για ἰγασυμαΐα;, εἱ οἱ» 
τάλαλος, πνεύματος καταλαλιᾶς. Ταῦτα οὖν τις ἐχτή- ἰγϑοίαϊον, βρί για ομιγεσιδι)οηἶ8. Ηὰ5. Ἔγσο ροβϑί εὲ 
σατο τὰ ὑπάρχοντα φαῦλος ὧν, καὶ γενόμενος τῇ μετ- [ἀου]Ππδ165 Ἃυἱ τπα]8 δ, οἱ πδαιίογαπι ΘΟΠΙπι- 
οχΐ τῶν χειρόνων πνευμάτων Τυφῶνος πολυπλοχώ- πίοπα 5ρίγίίυσπι ΤΎρΠΟΩΘ της }}Π|οτ 65ι. Εἰ υδιης 
τερος (00). “Ὥσπερ δ᾽ ἐχτήσατο αὐτὰ, ὠνησάμενος δάπιοάιιπι γοϊιπίαϊα π|8}}8 ΟἸ ΘΙ ραγᾶη 8 δᾶ Θηιθη5 
προαιρέσει εἰχούσῃ τοῖς φαύλοις, οὕτως ἀποδοῖτο ἂν 51] οοιῃραγανί!; [ἃ ὅ6δα ποτοῦ φύγοι [νἷ8 ραυ- 
οἷς θέλει ὁ λόγος οὗτος πτωχοῖς διὰ τοῦ πείθεσθαι τῷ ρογίθι5 11 ἀϊνοπάδι, φυὶ ἰϑιο 678 5ει πιο δἰ ζηΐ- 
ἾΤητοῦ - ὡς γὰρ ἡ εἰρήνη τῶν ἀποστόλων πρὸς αὐτοὺς δεοδιίυγ. Ππ δΐη! Δροϑίοίογυπι ρᾷχ δι] ἴρβ08 γευοῦ- 
ἀναχάμπτει, ἐὰν μὴ υἱὸς εἰρήνης τύχοι εἶναι ὁ ἀκούων {ἰ{ἴ, 5ἷ ρδεῖβ ἔοτ6 ΠἸὰ8. ποπ ἰυογῖι, φαΐ ΠΠὰὰ δυ- 
τό " « Εἰρήνη ὑμῖν" » οὕτως ἡ πορνεία, καὶ πάντα τὰ ἀἷι δ᾽: « Ρὰχ γον ἶ5 : » 11 δοογίδιϊο, οἱ γοϊαυὰ ὁπ|- 

ἁμαρτήματα, πάντα ἀναχάμψαι ἂν πρὸς τοὺς αἰτίους Β ηἶα ροροαία δὰ ραυρογεθ τονογίθηίυγ, υΐ ολυβᾶπα 

τῶν ἁμαρτημάτων πτωχούς. Καὶ ἔστι μὴ διστάσαι [1118 ργρυδτυηί, Νὰς ἀυθίαπι 6586 ροίοδι φυΐῃ ο[ϊ- 
περὶ τοῦ τέλειον γίνεσθαι τὸν οὕτω πωλήσαντα πάντα εἰαίυγ ρετγίδοια8 4υἱΐ (Δου] [68 οππ68, αὐι8 αἰχί- 
τὰ ἀποδεδομένα ὑπάρχοντα, χαὶ δόντα πτωχοῖς. Εἰ πηυς, νοπάϊοεῖ!, οἱ ρον! Γιδεῖ! Ἰατρίιιβ. Οὐοι 5ὲ 
δὲ χρόνῳ πολλῷ ἀποδίδοται τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ πολ- ἀϊυΐυγηο ἰἐπιροτα νεβάυμίαγ (Δου]Δ[65 οἱ δά 68 ρᾶυ- 

λοῦ δεῖται χρόνου πρὸς τὸ δοῦναι αὐτὰ οἷς εἴπομεν ραγίθιι8. 4108 ἀἰχίιηι 8, δγοραπίδ, Ἰοηθαπι θπιρὰ8 
πτωχοῖς, οὐδὲν ἂν χωλύοιτο ὁ λόγος χρόνῳ διδοὺς, ἀεδίἀεγαίωτ ; ποπ ἱπιραιϊεῖ ργοίεοίο μαὸ ἀϊδίτίθα- 
χατ᾽ ἀναλογίαν ὧν ἀποδέδοται τοῖς πτωχοῖς, τέλειον [ἰοπἷ5 ἀϊυμυγηΐ 45, φιομΐ 8. αυΐ ἰδία [Δοἷ1, ρτῸ γθ- 

γίνεσθαι τὸν ταῦτα ποιοῦντα " σαφῶς δὲ ὁ ταῦτα πρά- τη ἃ 86 ορδιΐς αἰδιγ  δυίάτγαπι ταιίοηθ, ρογίροι 5 

ξας ἕξει θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, χαὶ αὐτὸς Ὑινόμενος δναῦθαι; Γατιτα ἢ ἀπ! 6 ἢ} οἱ {Ππόδαυγα πὶ ἰῃ ΟΟἸ0 Βᾶ- 

ἐπουράνιος" οἷος μὲν γὰρ ὁ χοϊχὸς, ὁ πονηρὸς δη- οᾶϊ, οαὐδιῖθ. οἱ 'μθε οἤδοία5, φαΐ ᾿ς δρόγί. ρθγ- 
λαδὴ, τοιοῦτοι χαὶ οἱ χοῖχοί " χαὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, δρίουσπι) δὶ : 408}}8. δηΐπι ἸΘΓΓΘΙ 5. δὶ, Π|8}15 Υἷ- 

τουτέστιν ὁ Χριστὸς, τοιοῦτοι χαὶ οἱ ἐπουράνιοι. Ἐν ἀε!ϊοοι, [4165 διιπὶ οἱ τογΓοιΐ ; οἱ φυ8}}5 6δί ο(ἰεϑιΐς, 
τῷ οὖν αὑτοῦ μέρει οὐρανῷ ἕξει θησαυρὸν ὁ βουλη- ποπιρα ΟἸιγίδίι8, (4168 δι ηΐ οἱ οΟἰδϑίθβ. [ἢ ρογίομθ 
θεὶς τέλειος γενέσθαι, χαὶ πωλήσας πάντα τὰ ὑπάρ- ΟΓβῸ 81:8, σΟἸΟ νἱἀο]οοῖ, {Ππ6ϑϑαγαν μάθει αυΐ 

χοντα, χαὶ δοὺς τοῖς πτωχοῖς. ᾿Αλλὰ μὴ ὑπολάδῃς ς Ρογίξοίυ 9 Πογὶ νοϊαοτῖι, οἱ θοπᾶ 8018. μα γϑηϑϊάθ- 
τὸν τηλιχοῦτον δύνασθαι ἐν τοῖς χατὰ τὰ βιωτικὰ Τίῖϊ, οἱ ραυμοννι8 ἱπιρονεἰνονὶι. Ὑϑγυμν πὸ ἰηΈ6 Γ [0 

πλουσίοις εὑρεθῆναι " τίς γὰρ αὐτῶν ἀπέδοτο τὴν φι- πιΐποβ ται} [να] 5 αἰν 115 ΔΠΠαθπί68 ἰαμ απ νἱ γι 

λοπλουτίαν, καὶ τὴν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, φιλοχο- γταραΓὶγὶ ρ0886 Οχἰϑιϊπ|6 8; 4υἷ5 Θιΐτὰ {Πογα πὶ Οὐρὶ - 

σμίαν ; Τίς δὲ πάντη ἀπέδοτο τὸ πνεῦμα τῆς χενοδο- ἀἀϊίλίαπι αἰνὶ (ἰάταπι, οἱ ᾿υ}.8, εἱ [16 ἀἰσδην, τηαπα! 
ξίας, ἵνα χωρήσῃ ἐν τῷ ἑαυτοῦ οὐρανῷ θησαυρὸν δός ἃπιοτεπὶ γνοηαἰαϊί ἢ Ουἷ5 ἰηδηΐ5 ρίοτίδδ δίμἀϊαπὶ ῥϑηΐ- 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 
ἄδιηι [υβίοτυηι Ὀοηΐ Δοῖι5, ἰρβογαπι δυο πῇ ΠΙΔΙΟΓ πη, πι8}}. Ηἰς ογφὸ ἀἰοῖ οὰπὶ φυὶ πιυ} 48 ᾿) 06 )2ὶ ρο5568- 
ϑίοποϑ, ἀϊν᾽ιοπι [586 ἴῃ Πιγϑ16 110 6]08 φυὶ πηι} ροβϑί δι ορογὰ μ)δ]8, ἰπ 408 ροίθϑὶ 6556 οἴ ΔΠΊΟΥΓ ρ6- 
ουπίδγυπι, οἱ δοπουρίϑοεηιΐδ φἰογίϑβ, οἱ 1128 ΓΒ (θγγθῃβ γὸρ θη 68 Δπίπηλπὶ 6708. (ΠΟηΐΔ ΘΓΡῸ ροίθϑὶ 
Ἀ]φυλπάο αυΐ Ποο πιοίο ἀΐνοβ δϑὲ Ἀθβιίπογα αυΐάθηὶ 58 ἃ πι|8}}8 φυϊθυβάδπι, αἰρυϊϑ, ἃ}ν Ποπιϊοἰἀϊο, ἃ 44{}- 
τογίο, ἃ [υγίο, ἃ [4180 165 ΠπἸοπῖο, οἱ φῦ οοηναπίθπὶ ρϑΓΘ 5 Γο ἰογθ οὐπὶ αυοάληι ΠΙθηυγ : ροίοδὶ 
οἴἶδηι 6586 δἱη]υὶΐβ οἱ πιίβογίοουβ δά ργυχίπιοβϑ, πὺπ ἴδιποη εἴ ρογίδοίι8 : ἰάδο ΘΟ 5" Δ 5. Πυ} 0510] Υἱγὸ 
ἱπιρογαί (Ομ γίϑία 5 νοπάθγα οἰ με πὶ 51}5[Δ}}{{8 πὶ π4]41η, οἵ αιιαϑὶ ἰγαάθγο ἂμ Υἱγ τ {1018 ΟρΟΥΔ ΙΕ θ015 68Π|, 
4" Δ Οπιηὶ ὈΟΠῸ ράυρογθ8 β0ηΐ, δὲ ργορίογ ο. ΠΟΙ} 50ΠὈΓπὶ πηΐ 5, βεουπάμπι ΄υοὰ βοιρίυμη δὶ : 
« ῬΔΌΡΕΓ δυῖδπὶ ποη 5υ ον πηΐηα8. ν 564 5οίο σαίᾳ νϑ]ί6 νυἱοϊθπία υἱθθθίιαν Ἔχ ροϑί 0 ἰδία, ΒοΊνθ5 υΐϊάθπι 
Πομοδβίο αι 46 ρογίδοιϊοπα βδυηὶ ἀϊοῖα, πὸπ δπίθπι γα δ ρουδιιλάθπ5, υἱ ἀσρομθη8 4158 αι Ὠ Δ 185 δυμῖ, 
νδηάδγο ἱπιοϊ !σαῖαν βυμυπιαπιίαπι, οἱ ἀα γα ρϑιιροτίθι5. Ουδ8] π (4}} δυΐοιη ρυνθηίαβ ἰΙοο0 ἀΐϊοδηὶ : φυὶ Πᾶς 
ὀσροϑίεοηειι ἀοἰδπαΐ!, ἀἴσαγα ροιθ8. ααοιαπι Ρἰθμι18 651 μθοσδίου Βρί γί θι.5 δεουπά πὶ πιοιϑυγαπι ρεροϑίο- 
Τυϊ βυόγυπι : υἱραϊδ (ογπίσαγυ8, δεοιπάμιῃ χιοὰ ἀϊοίταν ἴῃ Βουὶριίυγὶ5, βρίεἰτα ἰογηϊεδιϊοιΐϑ, Γαγ υπάυϑ,. 
βρί γίία (αγογὶβ : δὲ π|8}} ἰοαυαχ, βρί γα ἐγ πὶ παιονβ. ᾿ϑιἂπι δι βιδηιίατ δοιβίν!! 4υΐ πιαῖιι5 (αι, οἱ ἴδοίι8, 
681 ραγιϊεἰραιίοια ππϑ]ογαπι ἐρίγίναπι ἀθυῃμθαμείου δὲ πα ρ!ἰοῖονγ ἴῃ ἰρβὶ5. πια] 5. δίου! δυίΐδηι δΔο μι δῖ 
αυΐβ ὁ8Π| ΘΠ Π 5 ΔΓ 10 ργΟρΙ]Ο σοιηρίδοοη5. π|8}18, δὶς υθι 1 ἐδιη, οἱ ἀι Δ] θι15 ρα ρογίθυ5, ἀ6 4υδηθυ8 
Ιυφυϊίατ 56ΓπιῸ ρὲ ῦ πος {ποι ογο ἰἀϊ γογ 5. ΟΠ γῖϑι!, οἱ σοι ίψυι αι. δίουι δι ρὰχ δροβιοίογαμι ΓΟΥΘΓ-. 
αἰτογ δά ἴρ808, υἱδὶ [ἀογὶξ {Π|5 ρϑοὶβ : 5ἷς [οὐ μἰοδίῖο, εἴ υμίνογβα ρθοοδίᾶ γανογιμηίυν δὰ ράυρογοδ αυ}, 
Δυοίογαβ βυιῖ ροοοαίογυμ, οὐ ΠΟη ΓἀΘΡΙ᾿ αἴ6 115 πλ8}15 θούἢ}. Εἰ δἷς που ἀυθίιϑιῖο ογῖῖ αυΐη βιαιίπὶ (88. 
Ρογίδοϊυϑ αυἱ 5.6 νϑπϑϊαϊ! Οἴηπο5, κου ἐγδαϊαΐπια5, ργορμτγίδ5 [λου δῖος, οἱ ἀδα!! ρουρογίνι8. 5] δυΐθηι δὲ 
1ΘΠΊΡΟΓΘ ΠΉΜ]|10 ᾿νυ}αδινο! ! (δου 165 νϑηθαμίαγ οἱ τπμαλίυ πη Ἰθηραϑ ποοοββδυίαηι οδί αἱ ἰγϑύδιψιγ (Ὁ 18, 
αἰχὶ ραυρεοτγίθι8, πἰ}}} οοπιγδγίαπι δϑὲ : 564 βοσιπάσιη ὠϑιππδιἰοπδη ἐγ όταν ππᾶϊογα πὶ ραυρο θυ Ροῦ 
τειηροτᾶ ἢϊ ρογδοιυ5 αὶ (1 (δεἰ!. Μαη δίαιτα 6δὲ δυΐθπὶ, αἱ 4υἱ ἰΔ|14 δρὶς ᾿αυοαὶ {πϑϑϑυγαπι 1 ΘΟΪ0, ἐὰ 

5). 056. 1ν, 12, εἴν, 4. δ᾽ [υς. χ, 0.. 
(68) Παριστάμενος. Ουάδχ Βορίυθ, παραστησά- κώτερον, καὶ μᾶλλον ἔτι τετυφωμένον " αιθπη Ἰυσυην 

μενος. " γοροιι ΡΙυϊανευ5, Αἀνονδιις (οἰοί, ϑοχίυδ ΕΠΡΡΓΑ 
(δὺὴ Τυφῶνος ποιλυπιϊοκώτερος. Ῥίαϊο, ἱῃ ΡΙα-- Ἰ|90. νι Αἀυογδιιδ ἰοσίοος, οὰρ. 46 ἤρμι., ϑυϊίδ8, μον 

τα : Εἴτε τι θηρίον ὧν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλα- ίο!ία5, ἀνοφοτία5 Ὄγρν, ἨἩυετηισ. 
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ἴὰ5 ἜχΘρυΪ,, αἱ (μοδδῦγαπὶ ρ]οτίς Ὠεὶ, οἱ ἀϊνιἴάτυπι Α ξης Θεοῦ, χαὶ πλούτου τοῦ ἐν παντὶ λόγῳ χαὶ πάση 

πὰ ἴῃ οπιηΐ β6γπιοπο, δἱ ἴῃ οπληὶ βδρίθη!ἷα οἱ 

οοπιϊμαπίανγ, ἰπ 880 οαἶ9 σοποοααδλίυγ ̓  Ουἷ5 βρί τὶ - 

ἀοτη σοποιιρ βεοητία", αἱ εἰπηοτῦῖβ, οἱ νο]υρία18, οἱ 

ἰγδουπάϊς δθ)οοίι ἢ ΝΠ 5] α1}8. νοῦ 118. δι ἀο ΓΕ8 

αἰδσυίγοηβ, [8165 [1||556 Δροβίοϊο5. ἀαπιοηϑίγαυουϊ, 

Β81158 6586 ραϊαπάιϊιηιν εδί. ΠΠ]Ὸ νόγὸ δεδαηι 86ηυ} ρ0- 

1651, αυἱ οπιηΐα νϑπαίἶϊι, 5ίουϊ ἃ ποθὶ8. ἰγδάϊτυπὶ 

ο58ΐ, οἱ (ποϑδυῦην Παυοῖ ἰπ οΟΙΟ; πος Θηἷπὶ ἃ 

τραἷὰ δἰ φυα ροββ6 551: 01}0 ΓΟΙΡΔΙΝ (ΠΡ υοπ 5 δ6 511} 

Βοηυδίυν. 
19. Ποϊμπσορβ νογῸ δου μίαπι) 6δΐ δ5 : ς Ουηὶ 81- 

ἐΐβεαί δυιϊὸπὶ δἀο]οβοοης ναι π), 8}}}}} {Γ15{15.; δγαΐ 

ὁπἰπΊ ροβϑεβϑίοηυβ ἢ 68. τη} 85.» Ετ αυοδὰὲ 
εχρ !εδιΐοθπη αι θη ΔΠΔσοσίο4Ππι|, ΔΙ ΠΙΔαγ ΓΙῸ 5 

σοφίᾳ Θεοῦ; Τίς δὲ ἀπέθετο τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιθν» 

μίας, καὶ τοῦ φόθου, καὶ τῆς ἡδονῆς, καὶ τῆς ὀργῆς; 

᾿λγαπητὸν γὰρ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων τὸ τοιοῦτον φιλᾶ» 

ληθῶς ἐξετάξοντα τὰ πράγματα ἀποφήνασθαι. Οὗτος 

δὲ χαὶ δύναται ἀχολουθῆσαι τῷ Ἰησοῦ, ὁ ὡς ἀποδε- 

δῶχαμεν πάντα ἀποδόμενος, καὶ ἔχων θησαυρὸν ἐν 

οὐρανῷ οὐ γὰρ περιέλκεται ὑπό τινος μοχθηροῦ 

χτήματος, ἵνα μὴ ἀχολουθῇ τῷ Ἰησοῦ. 

Ἑξῆς δὲ τούτοις λέγεται, ὅτι « ̓ Αχούσας τὸν λόγον ὁ 

νεανίσχος, ἀπῆλθε λυπούμενος " ἦν γὰρ ἔχων χτήματα 

πολλά. » Καὶ ὄψει γε, ὡς πρὸς τὴν ἀναγωγὴν τίνα, τρό- 

πον δυσαποσπάστως ἔχομεν τοῦ φρονεῖν τὸν πλοῦτον 
αυλπὶ 4116 πο 5 Δηΐπιοὸ ἰῇ χαμι δἷ(, ἀϊνι 5 679 Β ἀγαθὸν εἶναι, ἣ τὴν χάτω δόξαν’ ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον θέλο- 
δι (ἜΓΓΘΏΔ1} πα ρ]οτίαπι θη} αυϊὰ 6550 ; 56 εἱ 

ΤΟΡΓΌΠῚ ΦΌΔΚ (ΘΠΠΊΘΓΟ ΟΟΠΟυρ βοἰ πιι18, ΠΟπΊροία 8. ἢετὶ 

ΒΔ ]τ1Π}115, 101,81 ΘΟΠ ΟΠ ΒΘ ΘΠ ([8Π| ᾿058} ΔΠΊΔΗΊ05, 

481} 1 ΠΙΒΟΡΑΓΙ ; δὲ ἴῃ γὸβ ἃ ΠΟΙ }]5 ὕγὸ [ογηνάδη- 

ἐἷ5. Πα 185 παϊπὶ πη6 ἱποίἀογ, συδπὶ {ἰππον πὶ {ἰπηοὙ] 

θ)οὶ δάνογϑθιιπι ἀδροθογο. ΝῸΠ νογὸ [θμ)0 αἰ 5 

Ργονθοῖα: [8π| ἃς ΘΟΠΠΙ πη !85 τοἰδ 5 ἸηιΓοάμοἴυ5 65], 

ποῸ Υἷν υΐ ριον ἃ Δ) ο ον ββοι δ᾽ ; βοὶ ΔΙ θβοθῃβ, 
ἦν] αὐ ΐιο ΒΕΓ η6 10 15115 4}}}}1; [4115 αι ρρα δηΐπιο 

δγαΐ, δἱ ργορίουθα γα οίο δοβυ 401. Ναιη αυδδὶ νἱ- 

τυρογαι! οἷ σλιι88 ἀϊοίι! πὶ οϑί : ε ΑὈΪ , » οἱ ε δ} 

εἰ βι}5,.» 5:82 6}}} πο μα « ιν} 5{Π|8, αὐ πηογίθπι ορο- 

Ρδίυγ “, » ΟυΔ}}5 δεΐπι 116 658. ἰγασυμάϊδηιν ΔΠ18}}5 

Εἰ εὐ ϑεεἴλπι, τυ 5 6 ἢ5. (Δ Ου] 8165 (1125 ἀπιαθλι, 

απο γ15ι}5 4011}, οἱ αυουμαυο οχ πραι 8 ργο- 

ἔδειδ διίπηιπὶ ἰρϑῖι5 Ἰῃηναβογδηὶ 7 Ὁ ποὰ οἱ [υχίᾶ 

Θχροβιἰοηθπι Δ] δπὶ οχ 15 αυ 85 βιργὰ ἐΓδαϊἀΐπηι5, 

Ὠἰβιογίαπὶ βθαυΐ ν6}18, ραγίΐπν λυ 6, ραγιΐπη. νἱτρα- 

γϑιίοπ ἀΐρηυμι 8.10] ὁβο δι οπι ̓  10 6556 ΘΟΠΊΡΟΓΪΘΕ ; 
αυσλίθη 8 Θηΐ ἢ} 10 ΟΙ301|8 ΟΠ 651, πος οσοίαϊ!, π6- 

αυς [υγαῖι8. 65ῖ, πειὸ [δἰϑυ πη) ἀἰϊχὶ! (6ϑι} πο Ἶτ|πι, 

561 οὐπὶ 18πὶ ἰογοί δ οἰ θβοθηβ ραίγὶ οἱ τηδιγὶ ᾿ιθη0- 

Γοπ ἀοίυΐι, οἱ ἐγ σε Π{| αὔθοίι8. 681 ργορίον βδγπιο- 

μεν, ἐπεὶ ἀγαπῶμεν τὴν ἐπιθυμίαν, τυχεῖν τῶν φαύλως 

ἐπιθυμουμένων, ἣ ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐπιθυμίας" χαὶ 

μᾶλλον περιπεσεῖν οἷς φανταζόμεθα φούεροῖς, ἢπερ 

ἀποθέσθαι τὸν ἐχθρὸν τῷ φόδῳ τοῦ Θεοῦ φόδον. ᾿Αλλ" 

οὐδὲ πρεσδύτερός τις εἰσῆχται χαθεστηχὼς, οὐδὲ ἀνὴρ 

χαταργήσας τὰ τοῦ νηπίου, ἀλλὰ νεανίσχος ὁ τὸν 

λόγον ἀχούσας, καὶ ἀπελθὼν λυπούμενος. Τοιοῦτος 

γὰρ ἣν τὴν ψυχὴν, διὸ χαὶ χαταλιπὼν τὸν Ἰησοῦν 
ἀπῆλθεν" ἐπὶ ψόγῳ γὰρ εἴρηται τό" ε᾿Απῆλθε, » χαὶ 

« ἀπῆλθε λυπούμενος, λύπην » τὴν τοῦ χόσμου, « τὴν 
θάνατον χατεργαξομένην. ν» Τίς γὰρ ἀγαπῶν (67) τὸ 

ὀργίξεσθαι, χαὶ τὸ λυπεῖσθαι, ἔχων χτήματα πολλὰ 

ἅπερ ἠγάπα, διὸ ἀπῆλθε λυπούμενος, καὶ ὅσα ἀπὸ 
᾿ χαχίας ἦν χεχρατηχότα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ; Εἰ μέντοι 

ἐπὶ τῆς ἱστορίας μένοις κατά τινα τῶν προαποδεδο- 

μένων διήγησιν, ἐξ ἡμισείας εὕροις ἂν ἐπαινετὸν, 

καὶ ἐξ ἡμισείας ψεχτὸν τὸν νεανίσχον τοῦτον " ἦ μὲν 

γὰρ οὐκ ἐμοίχευσεν, οὐδὲ ἐφόνευσεν, οὐδὲ ἔχλεψέν, 
οὐδὲ ἐψευδομαρτύρησεν, ἀλλὰ καὶ ἤδη νεανίσχος ὧν 

ἐτίμησε τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα, καὶ ἐλυπήθη 

ἐπὶ τοῖς τὴν τελειότητα ὑποτιθεμένοις λόγοις τοῦ Ἴη- 
σοῦ, καὶ ἐπαγγελλομένοις αὐτὴν, εἰ ἀποδοῖτο τὰ 
ὑπάρχοντα, ἀστεῖόν τι ἦν ἐν αὐτῷ" ἧ δὲ ἀπῆλθεν 

ΨΕΤΙΘ. ΙΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ἦρ56 (Δεῖ 5 σα οβ8ι15, Ου.8118. δηΐπη (ΘΓΤΘΠ.5, ΠΟ. 651 πη] σι5, [8165 δὲ (ογγϑηΐ : δἱ υ8}}5. οο]οϑιί5, ἰά 651 
ΟΠ γί βίυ8, 1165. οἱ οο] βίος. [π ρᾶγίθ Ἔγροὸ 511} οὶ πα θο  ενοϑαυτγιπὶ 4] γοϊιιογὶς 6556 ρογίθοίιι5, αἱ γεῃ-. 
αἰ ογίε οπηιθ5 (δου! 465 5015, εἰ ἀδάον!! ραΌροΡθι5. ϑ0ά πὸ τ μι πἰτν Πμειθαι υἶγαπὶ ἰμνδηί τὶ ἰπίογ ἀΐ τ 
Υἱ 65 πα) αδιποά! φυα]65. δυηΐ πιο δ. Ουἷ5 Θηΐ πὶ Πογυπὶ ἀοροηῖ! ἀπιοόγαπὶ αἀἰν δγιιπι, οἵ, αἱ [18 ἀϊολπν, πιμπάὶ 
ΔΙΝΟΓΕΠῚ : 415 δά ρἐπὰπι ἀοροϑυϊί βρ νυ πὶ ρ]ογία νὰπ, οἱ βυδοϊρίαι ἴῃ 510 οἷο ἐβαβαυγυπι γίοτία θεὶ, 
οἱ ἀἰνίεϊ5. αι διε} ἴῃ οὐ πὶ νογυο, δἱ ἴῃ οπιηὶ βδρίοπιία Ποῖ Ὁ Ουΐ5 δηΐπι ἀεροβυῖ βρί γἰιυ τι σοποιρίβοοηί 5 
οἱ (ἰπποῦ 8, δὺΐ ἰτρ, 801 νο]ιρίαι5 ργορτί ἢ Εγσο 4υΐ γι] βϑοι μι! απὶ 5}}}}0ΠΠ|4|6πὶ ἀϊδουΐογα νου (85, ρΓ0- 
μα ἨΔ 011 μος 'π ΔρΡΟΒι0}15 6558, οἱ συΐ 5:1}}}65 Γἀδγίς οἷβ. [516 διιΐοπὶ 2115 οἱ ροιογὶὶ βοφαὶ Ομγίβίαμι, 40}, 
βίου! αἰχίπιιδ, νθηά {τ απήνθυβα οἱ μα θι 1 {ποβαυγαπι ἰῃ ΘΩΘΙΟ. Νθα οπίπι ἀϊειγαλίίαγ- δα) π5πιοι! νγ 40 
ΑἸίσιια πιδῖα ροβϑοβϑϑίοπθ, φιοιμ5. ΟΠ βία πὶ 56 αι δι, ν᾿ : 

19. « Αὐδίθηϑ Ὑθγθαπι δι οἰ ἐβοθηβ, 40} (εἸ5εῖ5. Εγϑι δηἶπι ΠΆθ6Π8 ροβϑδββϑίοποβθ πη} 185. » Εἰ οοηϑἰ ἐγ 
δρουσηάτ ἐοην γα 0 Π6 ΠῚ Ππ πιδηαπὶ 4ιιοπιοιίο οαπὶ αἰ Ποῖ! 416 ἀν ΘΠ πὰ γ ἃ θοπὶβ ἰογγοπηγαιι ἀν Ἁγ}, 
ψεΙ ἃ σοηουρίβοθηκίἃ φογία γαη8. Μαρί5. δη πὶ ν οἱ πιι5. δα ρίδοὶ ουΐδηι οἃ αιὰΣ π|816 ἀθϑίἀδγΆπιι8, {03 
ἸΠθογαγὶ ἃ ἀοβι ἀου 5 Πη8}18 : οἱ πηϑρῖθ ὙοαΠηι5 τ ΠΟ ἱποίἀαπιυϑ ἴῃ 6 4αδ5 ΓΙ ΓΔ ΠῚῸΓ 6586 {{π|6 6, 408Π| 
ἀδρόμι ὸ ἰηἰ πηΐσι πὶ εἰπλονῦ! Π6ἱ μππόγόπι. 564 νἱάς ααΐὰ ποι) βαηΐογ Δ υΐβ ἱπίγοάμοίίπν ἴῃ Βος ἰού0, πε{ι0 
υἱἷν αἱ] ὀνδουάνονῖς 4085 ΡΆΡΥΟΙ δγαπὶ : δοὰ δά βόθηβ 40] δυϑίθηθ νϑγθαπι, 40 }}} (5118. ΑΔΟΙ 5065 ΟἸΗΝῚ 
ἐγαὶ βοουηυπὶ ΔΠΙΠη8Π), οἱ ργορίεγθα γϑ πα ι6η5 ΟὨγίβίι πὶ, ΑὈΪ", Αὰ νἱρογϑιϊοηθην οηὶπὶ ἀϊοίαπι ε5 60}, 
4 οἱ Δ 111 {γ5115.: » {τἰβίδιιι5 ε (Γἰ δι { ϑόθοι}!, 4165 πηοΓί8 ἢ Ορογαίαγ. » Εγαΐ δηΐπὶ ΠΑΡῸ Π5 ροδϑθδϑίθινθδ 
τηυ} 85 4085 ἀἰΠΠρεθαι, αἰ Πρ. 5 ἰγοβοὶ, {ΠΠ|φοη5 (γἰδίαγί Σ ργορίο" αιιοὰ δὲ 20} (νἰδιῖα : δὲ φυϑηιδουμᾳυῦ εἰ 
μΔΒΟΘ ΔΝ ΩΓ ΘΧ 810, ααδὲ (πα θδηΐ Δηϊ πηι 6115. 81 Δυ 16 πὶ ἰῃι 6! ἢ μογα νὶς νἰδιογίδπὶ βοουπάϊπι Εχρῦϑι" 
αἰοιοπν ΔΠ]αυογυιη, δὴν βροιίυβ ὁχ ρᾶγίδ (οἰ σίτηις, ἴῃ ἀϊπιἀϊο ἐπνοπὶβ παπο δἀοϊοβοθμίαπι ἰδυ θη εμι, 

4 Μλιι}ν. χιχ, 23. 451 Οογ. χιρ, 11. δ 11 Οοτγ. νι, 10. 

(61) Τίς γὰρ ἀγαπῶν, οἷο. δοῖὰβ ἰμίθιρνο5 : « Εγὶ ομΐπὶ Πα θ6 8 ροββοβϑίοπεβ πα 85 φιλϑ εἰ! 
δέυλί, » Ιμοροῦ αι, ἣν γάρ. Πυετιυ5. 
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«ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ λυπούμενος διὰ τὰ χτήματα, δέον αὖ- ΛΑ η65 65ι ροΥγίοοΙΟηἾ8 Ὀγοορία (γα θη δα, ΘΠ 16 
“Ξὸν χαίρειν, ὅτι ἀντ᾽ ἐκείνων ἔμελλεν ἔχειν θησαυρὸν 
ἂν οὐρανῷ, καὶ ἀχολουθῶν τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἴχνη βαί- 
νεῖν υἱοῦ Θεοῦ, ψεχτὸς ἦν. 

᾿Απελθόντος δὲ αὐτοῦ, « εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθη- 
ταὶς αὑτοῦ: ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι δυσχόλως πλού- 
σιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" » 
ἐφ᾽ ᾧ παρατηρητέον ὡς τοῦ Σωτῆρος ἀχριδῇ λόγον 
τὸν ἀναγεγραμμένον οὐχ εἴπε μὲν γὰρ, ὅτι πλού- 
σιος οὐχ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 
ἐπεέπερ εἰ τὸ τοιοῦτον εἰρήχει, ἀποχεχλείχει ἂν τὸν 
πλούσιον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας " φησὶ δὲ, 
ὅτι ε Πλούσιος δυσχόλως εἰσελεύσεται " » τὸ χαλεπὸν 
μὲν πρὸς σωτηρίαν τοῦ πλουσίου παριστὰς, οὐ μὴν 
ἀδύνατον, ὅπερ ἐπὶ μὲν τοῦ ῥητοῦ αὐτόθεν λόγον 
ἔχειν φαίνεται δυναμένων πλουσίων μετὰ δυσχολίας 
ἀντιστῆναι τοῖς πάθεσι, καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, χαὶ μὴ 
πάντη ὑπ᾽ αὐτῶν ἁλῶναι" εἰ δὲ τροπολογούμενος 
πλούσιος παραλαμθάνοιτο, ζητήσεις πῶς χἂν δυσχό- 
λτυς εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Τὴν 
δὲ δυσχολίαν εἰσόδου τοῦ πλουσίου ἑχατέρως νοουμέ- 
νου (68) ἐμφαίνει ἡ παραδολὴ τοῦ" « Εὐχοπώτερόν 
ἔστι χάμηλον διὰ τρύπης ῥαφίδος διελθεῖν, ἣ πλούσιον 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" ν ἐν ἧ παρα- 
Θολῇ ὁ μὲν πλούσιος παραδάλλεται χαμήλῳ, οὐ διὰ 

8' βοπᾶ νϑηάογεὶ ΡΟ οί 65, μου πὶ ΔΗ φαΐ ἴῃ ἢΠ|0 
(υἷι : φυδίδηι5 διυίδπι ἀν  ἰἀγὰ πὶ οαυ88 {5118 ἃ 7651) 
8011, ουπὶ ἰφίατγὶ ροιίυ 5 ἀδθυΐβ56ι, αιοά {ἐποϑδυγαδι 

ἴπ οαἰἶο ρτὸ {|| ἴογεὶ μαϑϊἰυτυβ, οἱ δόϑυπι βοηοἢ5 

δ}1} Ὠεὶ νεβεὶ 8 [πβἰδίθγα γοργο δηβίοποιῃ πηϑγαϊ. 

40. Οὐπὶ γϑγοὸ δ 1886ι 1116, « 5651: ἀϊχὶ! ἐϊδεῖρα- 

118 δυΐβ : Απιϑη ἀΐοο νορβ φιὶα αἶνε8 αἰ Π|0 116 ἰπιγὰ- 
δῖ: ἴῃ τορηυπ οαἰονγυπὶ δ, ν ὍΟΪ οὈβογνϑηάα θϑ81 

υἱροῖο Δοοιγϑία ϑογνδίου 5 ογδιῖο, 4085 ὨΐΟ ΓΘΙΈΡΓΙΣΥ : 
ποι Θηΐπ ἀϊχὶὶ ποπ ἰπίγδίαγυπη αἰ ν 6 ΠᾺ ἴῃ ΤΟ ΠῚ 

οὐαἰἴόγυμπι ; αυληδοηυϊάεπι 5ἱ (16 αι! ἀϊχὶββθί, ἃ 

οοἰογὰπι τοᾷηο ἀϊν᾽ίαπι ργοίδοίυ οχοἰιιϑ856ι ; αἷϊ 

Δυϊαηὶ : ε Ὀΐνοβ αἰ Ποῖ]α ἱπίτα δ ; ν᾽ 54}0{15 αυΐϊάθπὶ 

δαοριίοποαι 680 ἀἰν᾽ εἰ αἰ Ποἰ]ὲπὶ 6586 ἀοο6η5, δὲ 
"8 νῖγεϑβ (Δπηθη {ΠΠ8 ΠοΠ ΒυρΟγαγα, 4ι0ἀ ὁχ 'ρ80 αὐ] ἀὸπὶ 

δοηΐοχίι 56ηυΐ νἱἀδίυν : οαπὶ ποὸη αϑαι8 αἰ ΠΠου! Δι6 

χυΐάεπι ΄δοιϊθυ8 οἱ ραοοδι 5 ἀΐν[168 ροβϑίηι οὐ ϑὶ - 

βίογα, ἰΐὰ αἱ ποη οΥγΡρίαπίγ ρΘηΐίη8. 40 1118, εἰ 

ἰηνδάδπιυν. Ουοι 5ἱ ἀΐϊνοβ ἱγοροϊορίεθ μι! δου 

Δϑ55π|810}, ἀυυπιοάο οὐἶλπὶ οὐπὶ αἰὲου!αῖα ἦπ ΤῸ- 

ἔπυιν οαἰογαιη ἐπ αγοΐ ροβϑιῖ, ἀϊβηθίγθϑ ; ἀϊνίίοπι 

δυΐαπι αἰτο θαι πιοάο ἱπιο]ϑοίαπι ποη πἰϑὶ αἰ Πῖοα]- 

ἴογ ἱπίγατθ ρο556 ἀδοίαγαι ρᾶγΆΠ014 [}}5 νΟΓ 5 δ : 

« Εδεϊ! ας 6δι φἈπΠΊΘ τ πὶ ΡῈ ΓΟΓΔΠΊΘΠ 0115. ΓΓΆΠΒΙ ΓΘ, 

4ιατῃ ἀἰνίίαπι ἰοίγαγο ἰπ τόρηυπι οΟἰοταπι. » [πη 4ὰἃ 

ΡΆΓΔΟΪΔ σαπιοῖο ἀΐνα8 ΘΟΠιραγαίαῦ, μῸ0η δοαπα 
τὸ ἀχάθαρτον τοῦ (09) ζώου μόνον, ὡς ὁ νόμος ἐδί- ΟΟ ργορίογ δι Ἱ π|8}15. 1}08 ἱπηπηι πα ἴδηι, υειηδάπιο- 

ΨΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἴπ. ἀἰπηῖ!]ο Δμ 6 πὶ ἐμ ρογα ΐ]6πι. Πα ΠΑ }]6 πὶ φαΐάοπι, φαΐα πος οροίαϊι, πος δά υ!ίογαία8 68ὲ, πες δ φυϊὰ 
δοτιιπὶ (ἐοἷΐ αικι ργ ἢ αὶ Ἰδχ : βοὺ δά Διοἰέβοθηβ σοηβιυἱὰ8 ΠομΟΓΑνῚΣ ρϑίγοπὶ δἱ πιϑίγεπὶ ; Υἱυροὰ- 
ΒΙΠεπὶ ἀμ ίοπη, 4υΐὰ ετἰδίδιι5 65ὲ ἴῃ γγθ}8. ΟΠ 8:1} γοοδηιῖθὰβ δυτη δὰ ρογίδοιίοπαπι, οἱ ῥγοπηοπι!νυ5 οἱ αἱ 
81 {γ8 6 }Π|8561 πη 45 ΠΔΡΟθαΐ, πα φηι5 οἤϊοογοίατ. - 

30. Αὐουμπι8 δυϊοιη 60, αἰχί! 36 51:18 ἀἰβοίρυ 5. βιβ : ε Απιθη ἀΐοο νοϑὶβ, φιοπίαπι ἀἶνοδ ἀϊις 116 ἱπίγαλὶ 
ἰδ γοσυυτ σα όσα πη.» Εχ 400 σομϑἰ ΔΓ Π. 18 οδὲ βοῦπιο ΟὨ ΓΙ δι σαι 55ἰιηα.5, 4υοπίδπι ποῖ βἰ πιρ! οἶκον ἀϊχὶῖ : 
Βίν88. ποὴ ἰπίγαθὶ! ἐμ τορπαπι οαἤογαπι. Οιοά 81 ἀἰχίββοι, δχοι αβίββοὶ υἱηυ6 ἀἰνίι68. ἃ γόρῦο σΟόγαπι. 
Νυης δυίεπι (011 : « Ὀῖνοβ αἰ Ποῖ ]6 Ἰηιγοὶ οἱ, » ἀἰΠου  διοπη αυΐάθπι 54|018 ἀϊνίταπι πιδηἰ [εβίδη8 : ποὴ 
816 πὶ Προ 551}}}}Π 86 δις8 ροιοηϊία: ἀδηηηθη8. θυοὰ ὁχ πος 'ρ80 ἰδχῖυ πιϑη [5158 π|6 ὁθοία 11, ΡΟ586 
αἰνίειη οὐηὶ αἰ ΠΙου! δια αυϊάδπι γοβίβίαγ ρα ββϑίοῃ 18 8018 δίηιια ροοοδιῖβ, ἴδιο ροβ86. 8] ἃΠ16πὶ πιοῦὰ- 
ἔπιον ἐμ ο!!ΠΠαπιυ5. ἀϊνίϊαπι, βεουπάυπι φυοὰ 5υρτὰ ἀϊχίπιυβ, οὐπὶ χυΐ τη ]!τοναπι πιαίογαπι μαυοί βυυπίδηιίαπι 

45. ΜΆ. χιχ, 25. 66 Μδιιῃ. χιχ, 94. 

(08) Τὴ» δὲ δυσκοιιίαν εἰσόδου τοῦ πλουσίου Ὦ Ῥῃγίαοιὶ ἴῃ πυμς ΜαιΠ155] Ἰοουπὶ : Τινὲς δὲ χάμηλον 
ἑκατέρως νοουμένου. εῖυβ ἰπίογμΓθβ : «ε ἢ οι}- 
τλι6 πὶ αυ 16} ἰπ|ΓΟΐ 115. αἱΓ 5416 ἀἰ Ὑ}}8,.» οἴο.: 56η- 
ιεὐτἰα να!ὰ6 οοηξγια, ἀπά οογγυμίαπι σοάϊουηι πὸ- 
βίγου τη δογρίυτ)π) ἐπηθηάδγθ ποη ρίρυ!. Ταῖι!ϑ {1 
εγαῖὶ ἰπ Ο. Ἀ. : Τὴν δὲ δυσχολίαν τῆς εἰσόδου ἐχατέ- 
ρως νοουμένου, εἱ ἴῃ (. Η. ἰμἴνα τεθλιμμένην τὴν εἰς 
ἘΝ οὐρανῶν βασιλείαν εἴσοδον τῷ ἑχατέρῳ πλουσίῳ. 
Ὁ τιῦϑ. 

(09) Οὐ διὰ τὸ ἀχάθαρτον τοῦ, εἰς. Παροιμιῶ- 
δὲς {ΠΠππι| ϑοθρίίδίου!β. ἀϊείυπι ἃ (γιὸ ἰπῖον Πδθγθοβ 
κῃ τ ἀδ σαπιοῖο, γαὶ δἰορίιδηία, οἱ 8615 [ὈΓΔΠΙΪΠ6 
Ργοϊαχίδδα υοϊυηὶ μ]ογίᾳιθ : δίχυο ἴμ6 [ἀοίυπὶ αἱ 
Ονεΐχεποϑ πος Ι000, οἱ 10. γι Οοπίτα (Ἰοίςιηι, ΠΠαγῖα 5, 
ΠΙΘγομγηυ8, ΟΠΓΥΘΟΒΙΟΠ5., ΒΥΓΙΙΘ. ἰΠΊΘΓΡΓΟΒ. οἱ 
Αγὰθϑ [ογίαπι ΠΠὺ οἱ αἰ ΘΓ δηΐπηα] ΐς ἰπί6] - 
Ιοσθγίηϊ. Αἱ οαπηοίυ 8 οἰἴδπη [ὉΠ6ῚΠ πϑιίοι πὶ οΓ85- 
δίογοπι βἰ βρη ἶολι : αίαᾳυε ἰὰ ἀοοοὶ ΑΓΒ ορ] 218 56Π0- 
᾿ἰαβίθβ : Κάμιλος δὲ τὸ παχὺ σχοινίον διὰ τοῦ ι, αυορά 
ΘΠ Δυοίοτ!β Πι}}}Ππ|5 ᾿Ἰἀοποὶ βομθι {τι (1! ὁδῖ, 
υἱ ρεοπιηιαἱ Β6τ, οἱ δϑίγυ Ὀγι511.8, 56] ΟἹ 0588 - 
Ῥυπ νοίογυπ) : ε« ὑδιποίασ, [αἰ ευ 5: » δυϊ ἴῃ ά- 
μηῖος" Κάμηλος δὲ, ἰπα}}, τὸ παχὺ σχοινίον, οἱ ΤΠΙ6ο- 

οὐ τὸ ζῶόν φασιν, ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοινίον, ᾧ χρῶνται 
οἱ ναῦται πρὸς τὸ ῥίπτειν τὰς ἀγχύρας. « (γυεἰδπὶ 
γ6ΓῸ Δαν ἰμῖη ΠΟΙ δηϊπιαὶ «ἰἰουηΐϊ, 564. οἰ ἀβδιύη 
ἴυπθῖπ αὰὸ πἰαμυῦ παυῖ δά ριο] οἰαἀλ5 ἀποίιο- 
Γᾶ5,»ν» 1 οἱ ἰη ατγο. χ, 2ὃ, οἱ μιο. χνι!, ὃ, οἐ υ- 

{Πγπιϊὶ ; οἱ ᾿ρ51:8 νυ! οι} : Πᾶπὶ Ὅθ ϑυγίδοο οἱ 
ΑΓΑΌΙΟ6 π]ΓΌΠΊΠ116 5 σηἢοδι, σαπιοίυ πὶ ρδοιάθπι, οἱ 
ἴυποιι. ᾿πάδ 1,ι᾿πὰπ| σαπιοίπιδ, ΗΠ 5ραπίβοιπ) φμη16. 
πα, ἰιαἰϊϊδσυπι θοηιόπα, οἱ ΟΔΙ Ποὰπὶ, ϑομιὸπθ. Ὑγουδ- 
θνυΐυπι δυΐϊόπι εὐϑί6, αὰᾷ0 14 τυΐδοπίεπι) δ᾽ σπαπ ΠῚ 

απῖαν ἀ4}}} οἱ ΒοΙφο, ἂς δὖ Πευγαΐοο ὩΠ, 6)5- 
ἄσπὶ 5ἰφηὶ Πολιομἶβ : παν γοχ ἴῃ Πἰσιι5. οὐ 65 ἢ 6- 
Ὀγαίοα δἤ᾽η65, ϑυγίδολιη, ΟΠ! ἀδϊοην, Αγαθίοδ οἱ 
ΑΕ ορίοσαμι ργορασαία ο5ιῖ. ἰφιοῖ οχ βυργα ὁἰοι 8 
πηδείιο ἀπ ἱ (τὶ ρο5886, Δῃ Ραοιθοιη ἢος [060 68Π|6-» 
Ἰὺ8 5ἰψηϊ ποσί, οὑπὶ ργθβδγίὶ οὑπὶ [ππΐοι}}}5. ἰαπυΐο- 
τίθυβ, {Π͵|8νγ6 4φυ8: ἀσυ 8 ἰηΠΘΟΓΌ Πα, ΓΟ ραΓαί0- 
ποπὴ νἱἀραίαν ᾿Ἰπ5 8 υ]886 αγνδίοῦ ΠΟϑΙΕΓ, πο οὐ 
ἀοίοτπιὶ ῃα6 ροουάδ, οἱ οὐ πὶ δου μ}}ὰ ΟἸΠΗΪΠΟ ΓΟ8 
6581. Εανοὶ Ἰνυῖο ορί που ΑἸοογϑῃι8, ἢ σι}}1}}8 δι γΓαῖ- 
(4 ἀα ᾿ἰαι}5 ρτοίογιυν εἷς Ενδηροι! ἰθευδ, ἣν ὁθη6 
"01 [{18, 50} ρου 5 ̓μ|6 Πα. ἴ0. 
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ἄυπὶ ἰη Ἰορα ρου ἰδία, 80. οἰἴδηὶ φυοά υπΐνοῦβο 
ΘΟΓρΟΓα (οΥίι08ι.5 511. Αἱ φϊογαπὶ γεβπαμι ἰογαπιίηὶ 

ΔΟῸ5 4851 π|}|40, αἱ Δησυβίαπι 6586 ρουίδηι υἱγία τα 

ἀἰϊνίεἰ, οἱ ἀγοία πη γοσηὶ οϊοόγυπὶ δά ϊιη ἀδπηοηβίγο- 

τιν. Οβιθι 1 δυίθηι Πγὶ ρ6Γ 5086 πλΐ 6. ρ0556 ιὶ 

οΔιη0} 5. Ρ6Ρ [Ογαιηδι Δ08 ἰμίγοί : οὐηὶ 411 6Π| 
οπληΐὰ ἴῃ ροϊοβίαιε ὨοΪ 5118 δἰηϊ, ργοίθοίο οἱ ΠΠΠυιὶ ἀὰπὶ 

πε 01} νἱνλα 6 ἱπὴριῸ δὶ οΓδβϑὶ θη δἰίοπυΐν, νοὶ 

τ 5 Δηυ5114π| 'ρ5] Δηιρ  Ποαὶ. Ουοῦ δυΐθη (οτγᾶ- 

ἸΏ] 5 δὲ σΔηη0}} Θχοπιρίο υδ05 δἰ}, αἱ οϑἰοηάογοι ἀ Π}- 

εἶϊα αυΐάδηι 6556 ἰπ ΠΟΙογαπι γαφηυηι ἀἰ ν᾽ (6 η} ἱπίΓΔΙ 6, 

δῖ ἱπηροβϑί ὈΓΠΠ|6 Πθη 6886, ΟΧ 60 οοπϑιΔϊἱ 4ιο0ἀ ἀϊδείρυ- 

115 ἀϊοοπιίθι5 ᾽Τ: « Ουἷθ Ἔγᾷο ροιουῖ! βαϊνυβ 6556 3.» 
ΘΒ τεβρυηβιπὶ 511 55 : ε« Αρυὰ ᾿ιοπιΐπος. Πος “'πι- 

ῬοΞδί 1] 681. ἡριιὰ θδυπὶ δυΐϊοπι οπιηΐ ΡΟ55}}}}}ἃ 
διυηῖ. » ΕἸδυὶ ἰίδηιο ροίδοί υἱ ΟΑπΙ6 5. οἰἰᾶπὶ ΡῈΓ 
[οτϑπιθη δόυ5 ἰγαιδθαὶ, δἱ ἰὰ ἴῃ οιμηίμιην ροϊαβίαιθ 

ΠΟη 681; ἰϊὰ οἱ αἱ ἴῃ τορηιπὶ Ὠαὶ ἀἶνθ8 ᾿μργοαϊδίυν, 
Ουληδπ ΥΟΓῸ ΓΔίΪΟ 6 ΓΟ5 6) υ5π|04ΐ ροβϑι 91} 65 οὔ! οἰαὶ 

615, 'ρ88 πονϑυῖϊ,, ἱρϑίαϑᾳυβ Ομ γϑίυβ, οἱ ουἱ ΕἸ- 

Ἰὰ8 6}1:8 γαναϊανονὶί, ()υἱ οὔοὸ ἰῃ βαρίοηιία δὲ β6ῦ- 
Τυθη6 ΘΧΟΟΙ] , βυροῦ δοὰ, ἰρβίυδαιια (ογαιΐπα, μὰ - 

τίθυβ σοπηπιοηίαγὶ θα ο)ῖλ : π05 δυίθπὶ ααοπιοῦο 
Γοπὶ (Διΐ8πὶ ΘΧρ οἱ πι57 φυοπίδηι ϑυηϊ αὐυδάδη) 

ἴπ ἰαρθ, αυὰ ἤσηι ἅγια δυϊογίβ δοὺ ἰηάίᾳοπι 5, υἱ 

}υχία βαρ θπιΐλη) οἱ ορογὰ ἃγιϊβ δάδὶ {8η) δπ}- 

μίεχυβ 6βί. 610 δγβο πιοήο βυϊογίβ ορὶ εΐα, δἰχὰθ 

1ΠΠ|ἃ ἃειι8, εοάθι δἰ. δ ᾿μ|0}ΠἸσοηιυν μια: εἷς πᾶτ- 
ΓΆΒΙΟΓ; 4) ΜῈ ΘΧΡΟΠΘΙῸ οἱ {ΠΠπ|5ίγαν αὶ Υἱγρθ [0τ- 
1.556 ΠΟΒι7Ὰ5 δι! ρ6Γδῖ ; οἱ αἱ 68. ἰῃ10]}6οιπ σΟΙηρτα- 
Ἰνδηάδγοηι, ἰθηφαιη [ογίαθϑο οἱ πηρουαπαπὶ αἶσταδ- 

δίοπαπι σομεβογομῖ. απ ἀυο ἰφίίυγ ργοροβί(α βίηϊ, 

Οδιθε! υπὶ ΡῸΓ [Ογϑπηθι Δου8, οἱ ἀἰν (θη) ἢ ΘΟΙοδί6 
γοβηιπῃ ἰπίγαγθ, (Δ ΟΙ 18 6586. ρεΐα5 {Ππι| ἀοοοί. Ας 
ἰμίδγ ΠομΝἶ 65. αυΐάδπι δ᾽ ἔπ ΘΑΠΊδἰ πὶ ρβῸΓ [ΓΔ οΠ 
Δ005. ᾿πιγδηιθη), οἱ δ[:πὶ αἰ γ᾽ (ὁπ, ρυιοΊοΡ. Βοιηὶ- 

μ0π|, ἃ1 ποι) θεοὶ μοϊοπίαίοιη, ἴῃ τόσωι Ὠοΐ ἱπίγαη- 

ΟΒΙΟΘΕΝΙ͂Θ 1:12 

Α δαξεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην αὐτοῦ σχολιότητα (10)" ἡ ὦ 
τῶν οὐρανῶν βασιλεία τρυμαλιᾷ ῥαφίδος, εἰς παρά- 

στασιν τοῦ πάνυ στενὴν εἶναι, χαὶ εἰς ὑπερθολῆν 

τεθλιμμένην τὴν εἰς τῶν οὐρανῶν βασιλείαν εἴδοδον 
τῷ ἑχατέρῳ πλουσίῳ. Δηλοῖ δ᾽ ὅτι αὐτόθεν μὲν (7) 

ἀδύνατον τὴν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελ- 
θεῖν" τῷ δὲ δυνατὰ εἶναι τῷ Θεῷ πάντα, καὶ τὸ τοιοὺῦ- 
τὸν αὐτῷ δυνατόν ἔστιν, ἀφάτῳ δυνάμει τὴν παχύ- 
τῆτα τοῦ φαύλου λεπτύνοντος (72), ἢ στενότητα τῆς 

εἰσόδου χωρητὴν αὐτῷ ποιοῦντος. Ὅτι γὰρ τοῦ δυσ- 
χόλως εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν τὸν 

πλούσιον παράδειγμα ἔλαθε τὴν τρυμαλιὰν, χαὶ τὴν 

χάμηλον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ἀδυνάτου, δῆλον ἐχ τοῦ πρὸς 
τοὺς μαθητὰς εἰρῆσθαι φήσαντας " ε Τίς ἄρα δύναται 

σωθῆναι ; » τό" ε« Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι" 

παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά. ν» Οὐχοῦν δυνατὸν χαὶ τὴν 
χάμηλον εἰσελθεῖν διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος, ἀλλ᾽ οὐ 

παρὰ ἀνθρώποις δυνατόν " οὕτως δὲ χαὶ τὸν πλούσιον 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὰς δὲ ἐφόδους τοῦ, πῶς 

ἂν τὰ τοιαῦτα ποιήσαι ὁ Θεὸς δυνατὰ, αὐτὸς ἂν εἰ» 

δείη, καὶ ὁ Χριστὸς αὐτοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἀποχαλύψῃ ὁ 
Υιὸς αὐτοῦ. Ὁ μὲν οὖν διαδεξηχὼς ἐν σοφίξ χαὶ 
λόγῳ ἐπιτολμήσαι ἂν ἐπὶ πλεῖον χαὶ τῇ περὶ τῆς ῥπ- 
φίδος, καὶ τῆς τρυμαλιᾶς αὐτῆς διηγήσει “ πῶς δὲ 

τοσοῦτον παραθησόμεθα ; ὅτι ἐστί τινὰ ἐν τῷ νόμῳ 
γινόμενα τέχνῃ ῥαφιδευτοῦ χρήζοντος ῥαφίδος, ἵνα 

χατὰ σοφίαν Θεοῦ ποιήσῃ τὰ ἔργα ἧς ἀνείληφε τέχνης" 

ὡς οὖν νοηθείη τὰ τοῦ ῥαφιδευτοῦ ἔργα, χἀχείνη ἡ - 
ῥαφὶς, νοηθήσεται χαὶ τὰ τῇδε λελεγμένα, ἅπερ νῦν 

( λέγειν, χαὶ σαφηνίζειν, τάχα μὲν καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστι" 

τάχα δὲ καὶ τῷ εἰδότι, πολλῆς ἂν καὶ ἀχαίρου ἔχοιτο 

παρεχθάσεως. Δύο δὲ προχειμένων, τοῦ κάμηλον διὰ 
τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, καὶ τοῦ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εὐχοπώτερον εἶναί φησι τὸ πρό- 
τερον. Καὶ ζητήσεις γε ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἄλλον μὲν 

τὸν χάμηλον εἰσερχόμενον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδοςν 

ἄλλον δὲ τὸν πλούσιον ἀδυνάτως ἀνθρώποις, δυνατῶς 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

«οηργορβαίληη, αΓ6 5 φυοπιοίο γε] οὐπὶ ΟἰΠιοι]αι6 ἰπίγοὶ οἷ: ἀΐνα5 2 τορηυπὶ σοογαπι. Ὀ ΠΙοι ΠΔίεπὶ 
Δυ(6Π} Ἰμ ΓΟἶίι18 αἰ 54.5 ἀἰν! 15. 2ι] δα! ἴθι πηδηἰ [ο5ι4ὲ συ) 6οία ράγΆ 018 ἀΐοοπϑ : ε« ΕΔΟί 8 ο5ι οαπιείυια 
ΡῈΓ [ὉΓΆΠιΘη 8Δ0115 ἰμῖγάγα, αυδιη αἰ ν (6 Π} ἴῃ γοβηαπὶ ΘΘΙογαπι. » πὶ 408 ραταίνοία ἀΐνεβ σοιπράγδιιγ οδπιεῖο 
0) 801}Π| ΒΓΟΡΙΘΡ ἐππηυ πα εἰ πὶ Δη1π|815, βίδα ἀοουΐι ἰδχ, βοὰ οἰϊαην ρτορίεν ἰοιῖπι8 ΘΟΓρΟΥΪ5. δ᾽ 5 Ἰογίυο- 
δἰιδίοπι. θαι ἀπίο πὶ ΘαἸΟΓα πὶ [ΓὈΓΑΠηΐ ἢ 80ι15 455: πη] αΐαγ, υἱ ἀοπιοηδιγαίυν ὁχ 60 4υοη πὶ 5818 ΓΟ 5 
ὁδί, οἵ διργα πιούαπη ΠΟΠ(Πυ] 8105 γαρηΐ ςΟἸοϑιἰ5 Ἰμιγοίιυ8. Οϑίαπάϊι δυι6πὶ ΄υοηΐαπι 6χ 86 ᾽ρ80. ἱπιροβϑὶ- 
116. δὲ οδμ "μην ΡῈΓ ΠΟΥ πῖθη 8008 ἱπίΓάΓα, ρο 58: 0 }}6 διιίθη φυδηίαπι δ Πουπι. δὶς εἱ αἰνίίθπι, ααληίυπ 
Δ Ἰρβιιπὶ ρϑυ ποῖ, ἱπηροβ8.}}}}6. 681 ἱπίγαγα 'π σόσπαπι ΘΙ ογαπι, ροββι 0116 δυίοπη αυδιίαπι ἀἰ )εαπι, αυὶ 
Ροίοιι8 εϑὲ ἱποῆ}}}}} 5ι1ὰ νίεταϊδ, ἀϊ οΓΑββ τυ ἀϊηπθι πηδίογα πὶ πι8}} Πιοτπηΐπἰ8 δ0 ἘΠ] το, δυΐ Φ ιδι5Π| 
Ἰπιίγοίιιι5 ἴϑοογα οἱ σαρᾷσθη). Θπθηΐδπὶ Δυΐεπὶ ργορίοῦ ἀἰΠιου Δία πὶ ἱμίγοί5, οἱ ποὴ ργορίον. ἱπηροββιν!- 
(δι6π) ΔΟΟΘΡΙ αι σϑιηρίιπι [Ογάπιοη οἱ οδιροίμηι, οἰαγοί αχ δὺο φιυοά δά ἀϊβοίριυ!οβ ἀϊοοπίοϑ : « Ουΐβ ἐγγ0 
ΠΝ ΠΟΤῚ δ] νῈ15 7» Γεβροπίεῖ : « Αρια ΠΟΠΝΠΕ65 ᾿πιμο 55:0} |6 δῖ, ἀρυὰ ]λδι}πὶ ἀυ 16 πὶ ΟΠ πΐ8 ΡΟ β5.}}}18..) 
ἀθ0 ΡΟΒ51}}}}6 651 ΘΑ Π16[ι1ΠῚ μῸΓ [ὉΓΔΠΊΘΙ ΔΕι15 ἐμ 16, ΠΟ [ΔΙΠΘΝ ἀραά Ἰιοιΐπδ5, 86 ἀρυὰ θόυμι. Ουοιμούο 
αιίθι (8081 ἰνϑθς ΡΟ 5510 184 Ποιι8, ἰρβὰ βοῖϊ, οἱ ΟΠ Ἰβία 5. δ᾽ 5, δἰ δαὶ γονοίανις ΟἸγἰϑίυ5. Ουἱ δυίοπὶ μτοίεὶ! 
ἴῃ βϑρί θη οἱ βθγπιο", δι δ} (οὐ βίη ἀθαπάληιί5. οἱ (6 ἀσὰ, οἱ ἀὰ [ον πιΐπ8 οὐ15. Ἔχρόπαγθ. ΝῸ5 δὐυ!οῖι 
ος. δα ϊοίπιυβ. 80]. πὶ:, φαοηίαπι αι: φυδύδην αι ἤππι ἰμ Ι6σὲ δρίἰ οἷο Θοπβα 1}, πουδββανίδιη Πα ομιϊδ 
Β611Π), "1 δθοι!ἤυτῃ βαρίοπεἴλην θ 6] [Ἀοΐδι: Ορογὰ 45 γι ϊῇςο!!, φυοὰ ϑυβοορί!. (Ουα! δγουπαυθ ἐγρὺ ἰπ0]- 
Ἰθοία Γαογίηι ορθγὰ θη δι 11}, ἔρθα οοηϑυΐαγα ἀ40}} πιο]! φογ αυι ἐπι! φὶ ἀονθᾶπι ἢν ἤος ἰοοο. θυ 
μας ἀἴΘΟΓΟ εἰ πιδη ϑϑίανο [ΟΓ 5111. φυ 46 ηι οἱ Βα ρΓ8 ΠΟΒ οϑί, [Ὀγϑἰδπ δυΐδπὶ οἱ βοίθ!ΐ ᾿πα]τυπὶ οἱ ἱπιροι» 
δαατ! Θχ τ ἢ) ΠᾺ θΘγο νἱΠουϑί ταν, θαυ θυ8 ΟΓσῸ ριοροβὶ 15, οἀπιεϊ αν ρῈΓ ΓΟγδιη6} ἃ008 ἱπίγαγα, οἱ αἰνίίοα 

“Ἱ Μλμ|ι. χιχ, 935. 4 Μλι), χιν, 90. 

(10) ἈΔλὰ χαὶ τὴν δίην αὐτοῦ σκολιότητα. 
Ονι οι, γῖεῖ, 20 ἴῃ Μαμι. Σ « Οποιμοὰδ δυίοπι 
ΒΟ ΟΧ ΒΕ ΠΠΘΉΔΙΓ οαθοῖ, ΠΠ08. ἰσ10} τραρηϊίἋο. εἱ 
ἰργιυυδίίας. σα ΟΙΟγ ἢ, [ἃ 681 δοίυυμν ΡΟΓΥΟΓΘΟ- 

ταῦ.» Πσυετιῦϑ. 
(71) ὑοάεχ [ἰορίαβ, αὐτὸ μέν. , 
(72) Λεπτύγοντος. Βοτίὸ Ἰοξοπάυμι λεπτύνοντη 

οἵ ρά10 ρμυϑθῖ, ποιοῦντι. 
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δὲ τῷ θεῷ εἰσερχόμενον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ “κα [ἐπὶ αυάεΓα8 ; [18 οἱ (6 [Ὀγδπιΐπο ἀου8, χυοπίδγ} 4} 
οὕτως δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς τρυμαλιᾶς (75) ῥαφίδος, ὅτι 
"ἀδύνατον μὲν ἀνθρώποις, ὅστις ποτοῦν ἐὰν εὑρεθῇ 

χάμηλος, καὶ εἴ τις οὖν ἐὰν εὑρεθῇ χάμηλος, τρυμα- 
λιὰ ῥαφίδος, ἢ εἰσελεύσεται δι᾽ ἐχείνης ̓  παρὰ δὲ Θεῷ 

χαὶ τοῦτο δυνατόν. Εἰ δὲ ἐμφαίνει ταῦτα καὶ παρ- 
ίσπτησι τελιχά τινα μυστήρια (14), καὶ ἐπὶ τέλος 

ἄγοντα διά τινων ὁδῶν Θεῷ μόνῳ δυνατῶν, ἢ μὴ, ὁ 

δυνάμενος ἐξεταξέτω. 

Ἕξῆς ἔστιν ἰδεῖν τὰ περὶ τοῦ " ε Τότε ἀποχριθεὶς 
ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ " Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν πάντα, 
χαὶ ἐχολουθήσαμέν σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; » Καὶ 
ταῦτα δὲ ὁ μέν τις τηρήσει χατὰ τὴν λέξιν " ὁ δέ τις 

ἀνασχευάσας τὸ τῆς λέξεως, ὡς οὐ μεγαλοφυὲς, τροπο- 

λογήσει" ὁ μὲν οὖν τῇ λέξει παριστάμενος τοιαῦτα 

ἐρεῖ Ὥσπερ ἐπὶ τῆς δόσεως οὐ τὸ διδόμενον, ἀλλὰ Β 

τὴν προαίρεσιν, ἀποδεχόμενος ὁ θεὸς, διχαιοῖ χαὶ 

ἀποδέχεται τὸν τὸ ἔλαττον προαιρέσε: τελειοτέρᾳ 
δεδωχότα, παρὰ τὸν τὸ πλεῖον ἐχ πλειόνων, καὶ δ'α- 
θέσει ὑποδεεστέρᾳ, ὡς δῆλόν ἔστιν ἐχ τῶν ἀναγε- 
γραμμένων περὶ τῆς δόσεως τῶν πλουσίων, καὶ τῶν 
δύο λεπτῶν, ἅτινα ἡ χήρα εἰς λόγον πενήτων ἔθαλεν 
εἰς τὸ γαζοφυλάχιον " οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν διὰ τὴν 
πρὸς τὸ Θεῖον ἀγάπην χαταλιπόντων ἃ χέχτηνται, 

ἵνα ἀπερισπάστως ἀχολουθῶσι τῷ Χριστῷ τοῦ Θεοῦ, 
πάντα πράττοντες χατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ ’ οὐ πάντοις 

μᾶλλον ἀπόδεχτος ὁ τὰ πλείονα χαταλιπὼν τοῦ τὰ 

ἐλάττονα, χαὶ μάλιστα ὅτε τύχοι ὅλῃ ψυχῇ τις χατα- 

λιπὼν τὰ ἐλάττονα, παρὰ τὸν δοχοῦντα χαταπεφρο- 

νηχέναι τῶν πλειόνων. Εἰ χαὶ μιχρὰ οὖν χαὶ εὖ- 
τελῇ (15) ὁ Πέτρος χαταλέλοιπεν ἅμα τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ (16) ᾿Ανδρέᾳ, ἡνέκα ἀκούσαντες ἀμφότεροι τό" 

« Δεῦτε ἀχολουθεῖτέ μοι, χαὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς 

ἀνθρώπων, εὐθέως ἀφέντες τὰ δίχτυα ἠχολούθησαν 

αὐτῷ, ν ἀλλ᾽ οὐ μιχρὰ λελόγισται παρὰ τῷ θεῷ, κα- 
πανοήσαντι, ὅτε ἀπὸ ἕξεως αὐτὸ τοιαύτης πεποιήχα- 

ποπιπίθυ8 χυϊάοπη ὕδγὶ πααυΐὶ ; χυϊοευπηια ἰδηάδιν 
Τορορίδι ΠΑΠιΘΙυ8, οἱ ΓΟΓΔΠΊ ἢ δ6υ.8, 5δἱ τποάο αἱ "- 

αυΐϊξ τοραγίυβ [ογὶὶ οδπη6] 08 αυ! ΡοΓ ἰΠυἀ ἰπίγοι - 

δι ἃ Π6ὺ ἰά ἢογὶ ροιϊοβὶ. Ὀβαυΐγαὶ δυΐοπὶ αυΐ ροιὸ- 
τίς δὴ πιγϑίογία συσάδπι δὶ ἤἥποπι ρου ἰπϑηι8, οἱ 

ΡΟΓ οργίδ5 αυδδύδπι υἱᾶβ ᾽η Ποὶ 50]}05 ροίοβίδίο εἰ- 
185 δὰ ἤηδπὶ ἀδαυσθδη ἃ ̓νθδο Θχ θα, ἡδοπὸ, ἃς 

δἰσηϊορηῖ. 

21, θείμοορϑ νοτο δᾶ ἀϊβοιοηἀᾶ 5υηι, 68. αι: 

αὐὦ 4 ρογίποιι δ᾽: ε Ταπο Γαβροπάδηβ Ροίγις οἰχὶς 

οἱ : ἔσος πο8 γι 4  "Π5 ΟΠΊΠΪ8, δὲ 8001} 0 πη 05 ἰο. 

Ουϊὰ ἐγϑο δεῖ ποῖ .» Αἰχυθ φς φιθίδπι 1:1 νογς 

νυπὴ ᾿πιΘγῃ γί ἢ αι! βρίπ) ; 411π|5 δαΐοπι ἢ ΘΓΆ πὶ 

[Δ ]υ8ΠῈ ΠΟΙ 5.1}5 50} π|δπὶ εἰ ὁλὶ πη πὶ οΟη[ι- 

ἰ8η8, δὰ ἱγοροϊορίοδπ) δτροϑβιοποιη τοσυγγοῖ. Οἱ 

ἰφίιαν ᾿πἰρτὸρ γαιοηθηι ᾿αθο 1, ἰνϑς αἰοεῖ : Ουοῃ- 
δἀπιοάυπι ἰη ἀοιδίϊοπα ποη ἰρϑιπὴ πηι μ8, 561 γὸ- 

Ἰαμιαίομι 86 5κἰθάϊανη δάδη5 οἱ ργΟ λη9 θοιυ5, δχ- 

οὐυδαὶ οἱ δοοορίϊοτοπι ἰδ 6 αυΐ ραυοίοτα 4υΐάθι, 
566. ρεγίεοιογο διυἀΐο, αυδπμ 4} ρίυνα ὁχ πιδ)ονὶ 
οΟρίδ, βορὰ τρΐπογο ἴδοι ἀδαϊ!; υἱ ᾿ἰφιοὶ οχ 119 
αυς ἀ6 αἰνίίυπι ἰαγφιοπα οουβοι ρα δύυηῖ, οἱ πιΐ- 
πυτ5 ἀυοθυβ αυδ υἱάυς ἴῃ ρα Ζορ! Υἱαοίαμν ρτὸ ρᾶι- 

Ῥεγίθυβ τΐζιουδι;; ἰά6πὶ οἱ [18 ἐοπεϊηρὶς, φαΐ (Δ6ι}}- 
ἰαι}}ὺ5 51:15 ὁπηηἶ θ0}8 ρΓ δπιογα Ὠ6ΐ πυμϑίαπὶ γαηϊ- 

ταμι ; Πἢ}}}} ποι ἡυιχία βογπιοπαπὶ ΟΠ γῖβιὶ θ0] ἀροπίαβ, 

πὶ ἐυπὶ ἰπά 8501 0}}}} ποχὰὶ Πογθη 6 5 δυ Ὀϑ Δ ΠΙῸΓ : 

Ρνἴλῃηα δοοθρίίον 1116 ἤθη οδὶ αὖἱ μίανα, φιλί «οὶ 

Ρϑυοίογα το] συογίξ, ργα βογιῖπι δἰ [ογνθηιϊίογα βίυΐο 

Ρϑιιοίογα τοϊᾳυθγίῖ, αυᾶπὶ αυἱ ΙΓ ΔΡΡΟΓΏ ΔΙ 8 

[υ͵886 υἱάδίυγ. Ουϑη)ν}8 Ἔγβοὸ ρογοχίψιδ δβϑϑθιηΐ, οἱ 

ὨυΠ] 05 ἴδγο ργοι φυα ῬοίγαΒ ὑπ οὐ [γαῖγα Ατι- 

ἄγϑᾶ γι φαΐ, οὑπὶ υἱογαυθ ἢ 8. δι 1118 79 : ε Ὑφηΐο 
Ῥοβὶ πιε, οἱ [(δοΐδπιὶ τὸβ [ἰδγὶ ρἰβοδίογαα ᾿οπι ἢν, 

δομλΐνο το! εἰ5. τοιϊθυ5 βθουϊὶ βυμι οὐπὶ; » ἂἱ "ἴα 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἷα τόφηπτα ΘΟ Ιογα πὶ, [Δ 6}]}08 6556 εἰχὶ! ργίπλιπι. Θυθογθ δυΐοπι ἰπιεῦ ΠΟΠΙΪΠ68, Δ᾽ ̓ ὰπὶ υΐάοπη {ον  Π0}} 
οὐπδ(Ππΐα πὶ ΘΓ [ΟΓΑΠΊΘ Δου5 ἱπίγδιίειη : Δ ἢ ἀσίοπι ἀἸνΊ το πὶ ἱπιρο 55:8 φυΐάθην, υδπίυπι δὰ Ποπιΐηδ5, 
ῬΟΒΒ Ποῦ δυίαπι, φυδηίυπι δὰ Ποῦ, ἰμιγαπίθηι ἴῃ ταριαηὶ σοἰογιπι. Ουϊουῃ4ι8 ΘΓκῸ ἰμνθιίυβ [ἀ6 ΓΔ 6586 
(λπηοίαβ5, οἱ φιοάσυησαοὺ ἱητοἸ]οοιυπι Γἀδγῖ! Δοὺ5 [ογαιπθη, ᾿πίγαθἷ ΡῈΓ 04. Ῥαϊο φσομείυι ἱπιγοίϊα πὶ ἴῃ 
τεβπυπὶ σΙογὺπη [Δ0]]ΠΠυγαπὶ οβίθμ γα υ0 168, αυδπὶ Τυἀβογαπι ἀϊνίτα πὶ, ἤᾶης 8: η}}ΠΠυἀΐπαπὶ ἱπιγοάαυχίι. 
ἰη φυΐθι8 δυΐ6 Π) σ6η|68 Οἰ ΘΟ απίαν ρᾶιραγαβ, ἰῃ ἢΪ8 δυαί αἰνί (65 Ἔγδηῖ. ὕτγυπὶ Δυϊοπὶ πηδηϊ[ἐδίοπὶ ἢλ'6 
ἤπες δἰἴψιιο5 δεοιηάἀτπὶ πηγϑίογ αυολπ) δαθτιοοηί65 8 {168 Δ1141108 Ρ6Γ αυαϑάδπι Υἱὰ8 Ώ60 50]1 ρΟ551 1168, 
προι6, ἀϊδοιἰδι χυὶ ἀϊδειίαγα ροΙεδῖ. ΠΣ ἢ ᾿ 

ἢ. «1π|]ο ἰϑιηρογα, αἰχὶὶ ϑίπηοη Ροίγα5 δὰ δθδυπι : Εσαδ π05 γε φυΐϊπηυϑ οπηηΐβ, Οἱ 560 1}}} 5ΌΠΩ15 (0. 
θυ ἐγξο ογὶβ ουἱ 5} » Ηος ροίδεῖι 4υ}5 5 μιρ! οἶτον ἱπιορργθίδγὶ, οἱ πνογα ογ. Ουΐ ογθὺ δἰ μι! οἰίογ ναι 
μι! σογα, (8118 ἀΐςεί : 5ίου! δηΐπὶ ἰη ἀ4ι18. πΠοη ἰρδυτῃ ἀδίαπι, 564 ἴδοι πι ἀΔηι15 Δϑρίοϊθηβ θθυ8 {15} - 
Αἱ, εἰ πιθῖϊι:58 βυβοῖριῖ ρᾶγνὰ ἀδηΐοπι ὀπὶ πιᾶρηο δΠεσία, φυᾶπι πιᾶμῃᾶ ὃχ δῇβεϊῃ πιοάϊςο, βίουϊ πιδηΐ- 
"' βίαι οϑ᾽ δχ [ν͵8 4.88 86 δαπίαν ργομίοτ δία ἀἰνι}5 πιᾶρηδ, οἱ 0 πηΐπι! 8 νἱήτιϑ : βἰς οἱ ἴῃ ἢἷ5. 4υΐ 
γτομίογ θεΐ αἰ!εοιϊοποιι ἀϊπη πὶ αιοδ ροββίάθηϊ, υἱ ἰΠ5θραγα 16 Γ ΟἸννἸβία βϑεψυδηΐαγ, οπιμΐα 5ΘΟΙμ- 
ἀπὶ γεγθαπι 6.8 ἀφδη 68, ΠῸἢ πη ρῖ5 ΔΟΘΟρ 80,118 τὶς φυΐ ρίαγα το φαογιί, 60 401 ρᾶγγὰ ἀϊπιϊβογὶ!. Εγρο 

“ ΜΆΠ}. χιχ, 97, τὸ Μδιι}}. ᾽ν, 19, 20. 

“ Οὐάοχ Βερίυδ, τῆς χαμήλονυ χαὶ ἐπὶ τῆς τρυ- 
ιᾷς, 

(1) Καὶ παρίστησι τελικά τινα μυστήρια. 
ἡ τὰ τελιχά αυἱὰ 5'ηι ρθε Ἔχροηὶ! Οτίροῃοϑ, 
ἐπὶ τέλος ἄγοντα. [14 ἀγαθὰ τελιχά ϑιοϊεὶ ἀρρε!|ὰ- 
νληῖ, θ0π δὰ ἤπαπι υἱτἱπηιπὶ ρογ ποι 8. Πυλονεα8, 
11. νὴ ἴῃ Ζοιοη : Ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι τε- 
λιχὰ, τὰ δὲ ποιητικά Ουδ οὐυδιποάϊ 5ἴμϊ ἴρ56 ἀείη- 
(ἐρ5 ὀχμί!οαι : οἱ (ἴςθγο, 1ἢ. ἢ δὲ βηὶϑ. : « ϑοηιι!)}- 
ἴυγ {Π αἰν!δῖο, αὖ θοπογυηι αἰΐα δἷηι δὰ {πὰ αεἰ- 
ἴθι) μογ μοι; δ[6 δΐπὶ Ὡρροὶο φυ: τελιχά (ἰ- 

οὐπίαΓ, ἣ ρον ἰπ ᾿μεαί, ἐν 6: Ἐν τ ἐν Τῇ 
τριχοῖς οηθήμασι ταῦτα λέγοιτο ἀγαθὰ, 
εχ βάνει, ὅτι δα ἐπὶ τελικὰ ἰατρικῆς ἀγαθὰ, ΚΕ 
ποιητικά" τελιχὸν δὲ χατὰ τὴν ἰατριχὴν ἀγαθὸν ἢ 
ποῦ σώματος ὑγεία. Ηυετιυβ. 

(75) Εἰ καὶ μιχρὰ οὖν καὶ εὐτελῆ, οἷς. Αὐφακιὶ- 
0.8 ἰὴ 88]. σι, ὁοη6. ΙΠ; αγοροῦ. ποι, ὅ. ἰπ 
ἔνδηροι,; Βυθυῖδ ὁματιαιίΐο, ΟΠ γοοδίουιο (γἰθυίΐα, 
Βιαμγιμίυϑ. [Ὁ. 

(76) ἀούεκ Βεορίυβ. οἱ Αηροδηυβ αὐτοῦ. Βαϊ 
Ηυδι}! αὐτῷ, πνᾶ]ὸ. 



ι51Ὁ ΟΠΙΟΕΝΙΒ 51:6 

ἃ Ὅδ0 ΡΔΙΥΪ φβιἰπηϑία ΠῸῚ βυμ, 4υἱ ἰδ 605 [Δ]} Α σιν, ὡς εἰ χαὶ ἐχέχτηντο πολλὰ χτήματα, χαὶ πλεῖστα 

αἴδδοια [δοίββα. ἰμιο!Πφαναὶ., ὧἱ οἱ μι υγίθυβ οἰἰδπι ὑπάρχοντα, μὴ ἂν ὑπ᾽ αὑτῶν χχτασχεθῆναι, μηδὲ 

[υἰδβεπὶ ργάπ! ἐλου]ιδιίθι5 οἱ θοη 5, ἰὰ εἶδ πιου τ ἐμποδισθῆναι τὴν ὁρμὴν βουλομένην (17) ἀκολουθῆσαι 

οἱ ἱπιροάϊπιδηιο ἰιδαδαυααιδίη {πϊ85εῖ., αυοπιίπυ8 τῷ Ἰησοῦ" καὶ θαῤῥῶν, οἶμαι, ἐπὶ τῇ προαιρέσει μᾶλ- 

νοπδιμθηιΐ 9οβαπὶ δβοαιθηὶ! ἀδδίἀοτίο ραγοῦθι!; λον ἣ τῇ ὕλῃ ὧν καταλέλοιπεν ὁ Πέτρος παὸῤῥτσιασά- 

δίψα Ηυΐς ορίπον αἰδογιδιῖ ροιίυ5 80 βέυίο, ἀθΔὴ μενος, εἶπε τῷ Ἰησοῦ τό" ε« Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν 

τοραπὶ ἃ 86 τοι οίαγιπι βογάΐθιβ. οομδαπι Ῥείγαιη πάντα, καὶ ἢχολουθήσαμέν σοι" τί ἄρα ἕσται ἡμῖν;» 

αἰχίββα Ζοβὰ : « Ἐφοδ 05 γε] χυΐηυδ οἰπηΐα, οἱ βεευιϊ Εἰχὸς δὲ καὶ μὴ δίχτυα μόνον αὐτὸν χαταλελοιπένα!, 

βυπιυβ (6. Ουἱ 4 οτφο οὐαὶ ποὈΐβ ἢ » Δι διπν ἤθη γριὰ ἀλλὰ καὶ οἶχον, καὶ γυναῖχα (78), ἧς ἡ μήτηρ ἐπι 

Βοῖαπι, 864 οἱ ἀοπιαιῃ τοἰ!χυΐϑδα γδγίβι πη] ἢῚ, στάντος τοῦ Ἰησοῦ ἀπήλλαχται τοῦ πυρετοῦ " στο- 

68} οἱ υχογοπι, ουὐὰ5 πιϑίοι δόδι ορ6 {δρθγὶ ἔαογαι χάσαιτο δ᾽ ἄν τις, ὅτι δυνατὸν καὶ τέχνα αὐτὸν χα- 

οχοϊυα 1" ; φυΐῃ οἱ ΠΠθΈΓΟ5. ἤυῃς [Ογβίἑδῃ ΓΕ 4 ι1556, ταλελοιπέναι (18), οὐχ ἀδύνατον δὲ καὶ χτῇσίν τινα 

οἱ οχίψυδπι ΔΙ φυδπν ροββοββίοποιῃ ΘΟΠ}1οἱ ροίεδι, βραχεῖαν. Μέγα οὖν δηλοῦται περὶ τοῦ Πέτρου χιὶ 

Ἰμθθπ5 ἜΡρῸ 8] 1αυἱὰ (6 Ροίτο ἰρδίιϑαιο [Γαΐτο βίθη - τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐπείπερ ἀχούσαντες τό" « Δεῦτε 

οατατ, βίφυί πὶ 15 Δυάίε5 15 : « θη. ροϑί 1Πὸ, ἀχολουθεῖτέ μοι, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων,» 

δὲ [Ἀοίαπι νο8 Πογὶ ρίβοδίογοβ ποπιίμαιη,, » πἰ}}} ἢ μηδὲν ἀναθαλλόμενοι, « εὐθέως ἀφέντες τὰ δίχτνα ἴχο- 

δαμποίϑι!, « δομείπαο τοιουῖς τοινα8 βθουι βαπι λούθησαν αὐτῷ, » οὐ μιμησάμενοι τὸν εἰπόντα" 

δαπι; » οαπὶ ποθὴ ἰάοπὶ ορίβϑαιί ἃς {Π6 φαὶ ἀΐχῖι ὃ: «᾿Αλλὰ πρῶτον ἐπίτρεψόν μοι εἰς τὸν οἶχόν μοὺ 

«Αἱ ργίπιπι Ῥογηἑτ6. μ}}}}},. αἱ ἰῃ. ἀοπηαπ) Ἰηθ81} ἀπελθεῖν, καὶ ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου" » 

δθδαᾶπι, δἱ γοπυπιίοπι [5 4υ ἀοπιΐ τηθ βυπῖ ;» οὐδὲ παραπλήσιόν τι ποιήσαντες τῷ λέγοντι" « Ἐπί- 

πθ6 1216 φυϊὰ [εοἰ5δοηὶ δο φαΐ ἀἰχἕ! 15: ε ΡῬαγιηΐιθ τὰ τρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν, καὶ θάψαι τὸν πατέρα 

Ῥγίπιαπι τα, δὲ βθρεῖῖτα ραίγοπι ππθαπι. » Αο ἢὰ μου. » Καὶ πρόσχες ἐπιμελῶς, ὅτι ἀξιολόγως πλη- 

αἰ φοπίοῦ. οὔβογνα, 608 πο πιράϊοογίιον πιϑηθαίο γέντες ὑπὸ τῆς προστάξεως τοῦ Ἰησοῦ χαὶ τῆς ἔπαγ- 

7εθι, ἰρθίαϑιδ ρο οἰ ἰαιοπ 6 ρογοθβοβ, δίψα αΔ γελίας αὐτοῦ, χαὶ πιστεύσαντες, ὅτι, ὀλίγην ἁλιευτι- 

δὐθάθηιθϑ ἕαίαγαπι, αἱ Θχίψυο πος ρἰβοδίοτίο φυπδία χὴν καταλιπόντες τὴν ἰχθύων, ἀνθρώπους ἔμελλον 

πο οίο, ποπιΐπθ8 δὲ βα!ιίθηι οδρίδγοηί.,, 86 νοις ἀγρεύειν πρὸς σωτηρίαν, καὶ οἱονεὶ τρωθέντες ὑπό 

ΡΘΙΟυΒ505 68 5ρ6 51} 4} 110 ἴλοίδ, δέβὰ, Βοπιὶ-ὀ τε εἰς τὸν Ἰησοῦν χαὶ ἧς ἐπηγγείλατο αὐτοῖς διαχο 

μἴϑαθίμια πιϊπἰβίγαπαϊ, ἀυπι Βοιαΐπο5 ρἰβεαγθηίαγ, νίας φιλανθρώπου, μέλλουσιν ἀνθρώπους θηρεύξιν, 

« ἐομεΐαυο τοι οὐὶς. τοιϊθιιβ ἢ » οἱ δογιπὶ αυὰ ἀοπ « εὐθέως ἀφέντες τὰ δίχτυα, ν καὶ ὡσπερεὶ ἐπιλα 

Ῥοβϑίερανῃ Οὔ 105, « ϑθου!05 6886 Θὰπὶ,» 860 υἱ (. θόμενοι τῶν οἴκοι, « ἠχολούθησαν αὐτῷ, » ὡς ἄξων 

τϑρδπιϊηι Ἰα)α5 νοϊαηίαιῖς ϑαποίοἷο ἀΐμπαβ ὀχϑιιογὶὶ γεγονέναι ἐπ᾿ ἐχείνῃ τῇ ὁρμῇ τὸν Πέτρον σεμνύνα- 

Ρεῖγυβ, φυΐ 5658 οἴογγθί, οἱ ψυ:8 δυργα οοπημνθιηος σθαι, καὶ εἰρηχέναι τὸ προειρημένον. μα δὲ παρὰ- 

ται βαμΐ, ποίατοῖ. Βἴμν! δἰΐδτι ἀηἰππδἀνθιαπάυπ τηρητέον, ὅτι τοῦτο εἴρηχεν ὁ Πέτρος χατανοῆσας 

68. ἰὰ ἀϊχῖδβα Ῥείγιπι, οαπὶ διιθηβίθβοι φυίάοπι δὰ μὲν τὴν, « Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, » εἰρημένην ὑπὸ 

μϑμς θεῖ οτγαιίοπθιη δ: ς δὶ υἱβ ρογίεοιιβ 6856, τοῦ Ἰησοῦ φωνὴν, « ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρ 

νᾶ 6, νϑηὰθ υᾷ πᾶ 005, οἱ ἀἃ μαυρογίθυπ, οἱ "406- χοντα, χαὶ δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ- 

γὴς εδβϑιγυπι ἰμ ΘΟΪ0, δἱ γδηΐ, βθάσθγα π6;» ρανῷ, καὶ δεῦρο, ἀχολούθει μοι" » θεασάμενος δὲ 

διυϊεβοδηίοπι δυίοηι αυΐ ἰὰ δυάϊογαί, οὐπὶ πιώγοια καὶ τὸν ἀκούσαντα νεανίσχον χαὶ μετὰ λύπης ἀτ- 

Δρευηίοπι ρειβροχίσϑαὶ:Ἁ, φυοπίαπι (οΓΓΕπα8. ὁ01}- εληλυθότα, ἐπείπερ προχεχρίχει τὰ πολλὰ ἐπὶ τίς 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

οἱ 51 τοϊηΐμμα, εἰ σΟπίθ Πρ. }}}18 Ῥοίγυ 5. Οοὐπὶ ἴγϑίγο δυ0 γοϊϊαπῖι, φυᾶπάο δυάϊοθιι65 : ε Υ̓δη 16 ροβί πιδ, εἰ 

[Δοϊδπὶ νοϑ ῥ᾽ βοίο 65 Βοιπίπαπ), 5ἰδιΐπι το! οι}8 Γοι θυ 5. 5601} διηὶ οι! πὶ, » 56 ἤθη πιϊηἰ πιὰ δυ πὶ φοϑιἰπ|2.8 

ἀρὰ θευηι, οοηδιἀδγϑηΐθπι αυοηΐδηι δα ἰΔπι8 "ΡΙοηἰ (0 1Π6 ἀἰ!εοιϊοπΐβ ἩΠ14 ταϊπίπια το! φιόγαηῖ, αἱ εἰίδπι 5ἱ 

τυ 185. μα υΐδδθηΐ ροββθβϑίοι!θβ, ὉΠ) δίῃ ἀ0}}10 γε! 4! 5ϑεηί, ἤὲῸ 4} οἷβ. 0110 πιούο τοίθμεὶ ἐυΐδδεαὶ, 

80ϊ ἱπιρθάϊι! ᾽ν ἱπιρείυ ἀἰ!δοι!οπ5. Πυ) αβπιοι!. ΕΠ ρα! ιοά πιϑρὶδ οοπ ϊοπ5 Ραΐτυβ ἀθ δἰΐδοῖα 500, 4080] 

ἐ ἰρϑὰ φυδηίίίδῖ 6 τού πὶ ΓΘ οἴλταπ), ἐἀιεία! ἑοῦ αἰχὶς : « Εδοα πο5 γο!!ααΐϊπηυβ οπμηΐα οἱ 56οὐ} βιιῆγ05 [ξ. 

Ουἱὰ ὀγροὸ ἐγ! που 8 7.» ΟομηβοάιθΠ8 68. ϑυΐθιη 86 1|Γ6, ἡομ πὶ ΠΟΙ 50}}Π| τείϊα, βδὰ δἰἴδι ἀοπιυηι εἰ 

ἀἄχόγοπι [ογία τ! χυΐί, οἱ {Π|05, οἱ ροβϑαβϑβίομββ φυδβδύδιη οἰδὶ ρᾶγνᾶβ. Μαβηιηι Ἔσο δἰφυϊὰ ἀεπιοπϑίτ- 

τὰν ἐς Ρεῖγο, εἴ ἀδ [Γϑῖγα ἰρβίιιθ, φυοηΐδπι δυἀΐθη!65 : ε ϑηΐια ροϑι πιθ, οἱ [λοϊδπὶ Ὑ08 Ρἰβοϑίογοϑβ Ββομὶ- 

μὰν, 9 ὨΪ} οΟρ Δη168 « δίδιΐμ γ ] 0115 γϑι 115 δι 8πη1 δα πι, » π66 δυηΐ πμἶμα{} δὰπὶ αυὶ αἰχὶ! : ἐ 

Ρτίμα πη ΡΟΥΠΆ (16 π}}}} ἰγθ οἱ γοπυπείαγα οἰ5 4υΐ 81η1 ἴῃ ἀ0π)0;.» 66 οἰμα ]α αἰϊαυΐὰ Γοοογυπηὶ εἰ αὶ ἀἰχί!: 

« Ρεγημΐιῖ6 πηΐμΐ ργίπναον αἱ Βαρο πὶ ραίγθηὶ πιέπηι. » ΕΓ ἀΠΠβαη ΕΓ διίθηι ον φυοπίλπμ ΠΟμἐϑ 55.180 

Ρθγοιιϑϑὶ ΟΠ γἶδιΐ ργϑοθρίο, οἱ θγομνἰββ Ομ 118. 6115, οἱ ογοάσηίο5 αοπίδηι πιοιΐολπι οἀριυγδηι Ρἰβοίυμι 

Τοἰμαυθι 65, ΠΟΠιΐῃ65. Ρἰ δολία! [υϑγᾶπι δὰ 5] 16 π)., βίαιϊπι ΓΘ Ιςι15 τοιθυβ., εἰ 4υδϑὶ 2} δυόγυνι 

οπνηΐαιι.,, ΒοΘῸ! δαμΐ δυιη ὧἱ ἀἰρηὶ οἰποίαπίαν μ86 ἱπιοργοραιίοηθ, αυλπὶ [δοῖξ ἀἴοθηβ : ε Ερ06 π05 τε" 

τὸ Μλιἢ. νι, 14. 13 δίαι. ιν, 19, 980. 12 [μις. τχ, ΟἹ. “5 ᾿νἱὰ. ὅ9. 15 Μαιι. χισ, 21. 

τ Βουμομένην. Βογία Ἰεβθμάυιη βουλομένων. ΟἸομθπβ Αἰθχαηάνγίηυ5, 18. τ δίτοπι,, οἱ ΗΪΘΓΟΠΥ- 
, (18) ᾿Αλμλὰ καὶ οἴκον, καὶ γυναίκα. γεὶ ἀχογόπι πν5, ἶν. ι ἰη δουϊπίαι. ΠυΕτιυδ. 
ἰφίλαν ποι τοιϊπαὶι, γ6] 5ἱ 68π), οἰγουπηάυχὶῖ, οἱ οΧ (19) Καὶ τέχγα αὐτὸν κατα.1ελοιπέναι. Ρειρο- 
1 ον. ιχ, δ, δοποίαάυπι ποππμ}ΐ, πο αἰ ἀχόγθιι, πἰΠ8πὶ οὔφο ἰρπογαῦαὶ Οτίβειεβ, ἀ6 φυὰ Ααρξυθιίπυ8, 
86} ἰΔηφιιὰπι ΒΟΓΟΓΘΙἢ, 861 συγείσαχτον, 5611 ἀγάπη- δεοπίνα Δἀϊπιαπίμηι, ας. 117, αχ ὔτο φυούδιν ἈΡΟΟῪ- 
τὴν (56 δηΪπῈ μιν] 6 ΓῸ5. 1ΠΠὺ5 ΔρρΘΙ ΙΔ θΔπι1.}), θά ΐοϑο ρ|ν0, υΐ [Ογίλ586. ἃ} ερί βίοι ἐβέ ρβϑυάυ-ΜΏγοεῖ! ; 
ΟἸΝΩΣ ΘΟ υφ4}} οὔοῖο, γοιμαμ!. 14 ρεοίανο ἀϑίγα!. Μαγιγνοϊοσίαι Πυπιάνυμι, ὕϑυλγάιδ εἰ δι. ᾿ν. 

-- -- 
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ἧς χτήματα τοῦ τέλειος ἐν τῷ Θεῷ (30) γενέσθαι" Α ρίυγο8 ἀἰνὶ [85 ρογίδοιομ! ἰπῃ Π60 δ᾽ ρί οοπίδ μει"- 
νοήσας δὲ χαὶ τὸ δύσχολον περὶ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
τῶν οὐρανῶν βασιλείαν τοῦ πλουσίου, ὡσπερεὶ χαὶ 

αὐτὸς οὐχ εὐχερὲς πρᾶγμα ποιῶν ἐν τῷ πάντα χατα- 
λελοιπέναι, καὶ ἠχολουθηχέναι τῷ Σωτῆρι, εἶπε τὰ 
προχείμενα" διὸ χαὶ παῤῥησιασαμένῳ τῷ Πέτρῳ 

ἀποχρίνεται τὰ τῆς ἐπιφερομένης μεγάλης ἐπαγγε- 
λίας ὁ Σωτὴρ περὶ τοῦ μέλλειν ἕνα τῶν χριτῶν τοῦ 
Ἰσραὴλ ἔσεσθαι τὸν Πέτρον: 

Ὁ δὲ τῆς λέξεως οὐχ ἱκανῆς πεῖσαι μεγαλοφυῇ 

ἄἀχροατὴν γαταφρονήσας, ὡς χαὶ ἄλλων λέξεων τῆς 

Γραφῆς τὸ σεμνὸν ἐν τῇ ἀναγωγῇ ἐχουσῶν, τοιαῦτα 

φήσει, ὅτι αὐτὸ τό ε« Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν πάντα, 

καὶ ἠχολουθήσαμέν σοι, » διχτυδίου χαταλειφθέντος, 
χαὶ πενιχρᾶς οἰχίας, καὶ ἐπιπόνου ἐν πενίᾳ βίου, οὐ 

πάνν τι ἀξίως λέλεχται τοῦ τηλιχούτου μαθητοῦ, ᾧ 

σὰρξ καὶ αἷμα οὐχ ἀπεχάλυψεν, ὅτι Ἰησοῦς εἴη ὁ Χρι- 

στὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἀλλ᾽ ὁ ἐν τοῖς οὐρα- 

νοῖς Πατὴρ αὐτοῦ, χαὶ ᾧ λέλεχται τό" ε Σὺ εἴ ὁ Πέ- 
τρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰχοδομήσω μον τὴν 

Ἐχχλησίαν, χαὶ πύλαι δου οὐ χατισχύσουσιν αὐτῆς. » 

᾿Αλλὰ μήποτε τὰ ἀποδεδομένα εἰς τὴν διήγησιν 

τό (81) ε« Ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, ν» 

χαὶ τὰ ἑξῆς, χρήσιμα εἰς τὰ προχείμενά ἐστι" Πέ- 

τρος γὰρ ἀφῦχε πάντα, ἐφ᾽ οἷς ἁμαρτωλὸς ἦν, ταὶ 

δι᾿ ἃ εἶπεν. ε« Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, Κύριε, ὅτι ἀ"ὴο 
ἁμαρτωλὸς ἐγώ εἶμι" » καὶ μέγας αὐτοῦ ἔπαινος ἦν 

τεθαῤῥηχότος ἐπὶ τῷ μηχέτι ἁμαρτάνειν λέγειν" 
« ᾿Αφήχαμεν πάντα, ν χαὶ οὐ μόνον τὰ χείρονα κατα- 

λελοίπαμεν, ἀλλὰ χαὶ ε ἠχολουθήσαμέν σοι. ν» Τὸ ε 

δέ" « Σοὶ ἐκχολουθήσαμεν, ν ἴσον δύναται εἶναι τῷ" 

᾿Αποχαλύψαντος ἡμῖν Πατρὸς ὅστις εἶ, χαὶ ὅτι δικαιο- 
σύνη εἴ, ἠχολουθήταμέν σοι, καθὸ διχαιοσύνη τυγ- 
χάνεις - οὕτω δὲ χαὶ χαθὸ ἀγιασμὸς, χαὶ χαθὸ σο- 

φία, χαὶ χαθὸ εἰρήνη, καὶ χαθὸ ἀλήθεια, χαὶ καθὸ 

ὁδὸς ἡ φέρουσα πρὸς Θεὸν, χαὶ χαθὸ ζωὴ ἀληθινὴ " 

διόπερ ὡς ἀθλητὴς μετὰ τὸν ἀγῶνα πυνθανόμενος 

ἰυἱεγαὶ : ουπὶ “ῬΓΔίογοδ ΔΡΡΓΪΠΊ6 ᾿Θπογὸῖ 408) ἐπ 

τοϑῆυηι ΟΟἸοτγι ἰπίγαγο οἐἶν1} ορογοβιῃ [Οτγεὶ οἱ 
διύυυπι, 4υδβὶ Γὸπὶ δ 'μ86 ἤθη [46 ]]161 δορί ββοῖ, οὐμ 

οπιηΐᾶ Γοϊ ᾳυθγαί, οἱ ϑογνδίογοαπ ἔπογαὶ βϑοαμς, θὰ 

ἀἰϊχίβϑε ηὐδ πὰς ἰγϑοίδιπυ5. [ἀοἶγοο Ῥοῖτο ἰά διι- 

ἀδείογ οἰυευϊο, πιᾶφηδπι ἴλης ρο]] οἰ ἰΔι]οπ οι, 
ΘΒΖ αυκ βυθποτχὰ ἐϑι, ἰῃ γοβροηϑιίμη ἀοι}} ΒΘ δ  ναίογ, 
[υὐιγαπη πεπῖρο Ῥαίγυπι πυπὶ ὁχ ᾿υἀϊείθυ5 [5γ8ε, 

22. Αἱ φυὶ {ΠπΠ| γῶρ 56 Πθι πὶ 5ρογποί, υἱροιο ἃ 400 

δθῆβϑαᾳ δυύίῆῃοῦ Ὀγϑιδηιίογα γα 5 ἰηρθηΐο μοῦ - 

βυδλάεγὶ 01) ρο5511, οὑπὶ οἱ ἃ]1Δ ϑογίρίυγιθ υοῦ θα 

θγανίογοιῃ. οἱ πο} Π υγοι ΒΘ 50 ἷῃ οχροδϑίϊονδ 

ἃπδιοσίοα σομπθϑηΐ, 5. ἀἴσοὶ βογπηοθθπι ας Σ 

« Ετοα "05 ΓΟ] αι υ5 Οἰηηΐα, οἵ δοσιΐ βαιηι5 ἰδ, » 

γος], ο1η0 ρϑιιρογιῖπᾶ, οἱ Φγυπηηοδα ἰπῃ οροδίδεθ 

νἱτα γα! οι 8, μδυνὰ ῥγοϊαι ἢ} {{|5588 ρτοὸ ἀϊρηαίο 

ἰΔη{| ἀἰδείρη!!, ουἱΐ σᾶγο οἱ βυηδι!β δϑιπὶ 6686 

Ομεΐϊδιαπι ΕΠ) θεῖ Υἱνὶ πο τον ίανογημι, 566 

ῬδιοΡ ἰρϑίι5 40] ἰπ οοἰ 15 65; ουΐφας ἐΐσιαπι [π6-- 

γα 76: ε Τὰ 65 Ῥδίγιιβ, οἱ μοῦ μΔης ρμοίγδπὶ φι ξὉ 

ο00 Εοεϊοβίαπι ηθϑηὶ, δἱ ρογίιδ ἰμ γί ποη ργῶναᾶ- 

Ιοθυηι Δάνογϑβ Θᾶπ|. » Αι θὰ [0γ85886 δὶ Ἰ0οἱ [γυ}}18 

ἐχρ!!οφιομοιη οομάἀπουπί, αυδὸ σιργὰ ἃ ποι ῖβ ἱγῶ- 

ἀΐια ϑυηϊ, οἰπὶ ἰά ΠῚ δ γάγοιην5 77 : ε Ἶλθο, νοι 

4 [0 68,» οἱ σίου : ΟΠ θυ8. δἰαυϊίοιν. ητπ- 

εἰὰ πὶ Γοπ 51 ΡοΙΓα5, αυς 56 ρϑοσαι τόση οἰ οἰ 6- 

Ῥαῃῖϊ, οἱ Ῥγορίοῦ αὐ αἰχὶι15: « Εχὶ ἃ π|δ, αι ΐδ 

ομη0 Ρδοοδίον δυηὶ, Ποπιῖθ, » οἱ τπηᾶζηᾶ ργοίδοιο 

ΠΠ|Ππ8. Ἰλὰ8 ογαϊ 40] 56. ΠΩΠ Διῃρ. 15 ροιοδία γα ηι 

ὁΟη 4618 ἀϊχεγαῖ 5 : ε ΠΟΙ φυΐηλ5 οπλεΐ, ν ποὺ 

ἀοιογίογα βδοϊυπι τοὶ αυΐπιι5, 5641 οἱ ε 8001 ΘΠ} 

16.» ΠΙυὰ δυΐθπὶ : « ϑοουϊὶ βυπιὺϑ8 ἰ6, » ἰίδηι δοηδὲ 

Τογίλβϑα 30 ᾿Πυἀ : ῬΡοβίφυαπι Ῥαΐογ "015 αι δηι 

δἰβ ρϑῦ, (6406 [5011 0556 ΓΟνοΙΥ, φυαίθη5 
᾿πϑειιῖα 68, 16 βϑουτὶ βυμημ5; [ἃ οἱ ηυλίθηπ5 858η- 

οἰ ἰοαιῖο 68, οἱ αυδίοηυϑ βδρίοη 4, οἱ ᾳυδίοηι5 ρᾶχ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 
ααϊπιυβ Οπηηΐδ, οἱ Βοου ἱ βυ πιὰ (6. » ΟὈδογυᾶ δἰ πιυὶ οἱ πος, φυοηΐλπὶ ΟὐοΔ510 ἰπἰετγυρδϑιίοηὶ ᾿υΪ υϑπιοΐ οχ 
ἸΠ0 ἰδοί Ρεῖγο, φυρὰ νϑγθιπ ΟἹ εἶϑιὶ δυάϊν!ϊ ἀϊοοηι 8 : ε δὲ ν]8 μεγίθοιυβ 6556, νδὰθ, νυθηἊ.6 οηνΐα αὐ 
Ρυβϑί!εβ, οἱ 44 ρμαυρογίθυβ, οἱ 40 }8. τποϑϑῦγαμν ἰῃ ΟΟ5} 5, οἱ νυϑηΐ, δ6αιιαγθ 16. » θοεϊμας ᾳυΐα οοῃπια6- 
ΓΑΥὶΐὶ δι ο]ἐδοθηίθπι οὐπὶ ἰγἰδι ἃ ἀυδυπίαπι, αιιοπίδιη ρυροβυ δ Τηι185 ροβϑθβϑίοηθα Πᾶ ΘΙ 6 ἴῃ [ΘΓΓΙΒ., 
υδη) 6586 ρεγίδοίι8 ἰῃ θδὺ : σοηδίἀδγηβ αυοαυθ οἱ αἰΠΠευ!Ἂαιοπὶ ἀϊν᾽ίαπι ἱηρτγοαϊομαϊ ἰῃ τορῆυπὶ οΟἰο- 
το πι, ἰθ60 4υ85] 'ρ56 ποη [80 }]6Πὶ Γ6 πὶ ΟΠ βι πα πηλν ον ἴῃ 60 ᾳ(υοὰ υπίνανϑα γο! 40}, οἱ δοουϊις 681 δοϑυπι, 
ἀϊχίι : « Εο66 π08 τα] ψυΐπηι5 Οἰπεΐα, οἱ δϑουι! δι} (6. » Ῥγορίογθα Ραίγο {{{π|018}}{6Γ ἰδία ἀἰοθμι!, γεβροη- 
ἀξ ῥγοπἰββίομεμι ἰϑιδπ) πιαχὶπιᾶπὶ (τ βίυ5, αἱ 511 ὑπ8 ἀδ [υἀίεἰθυ5 15. 

22. Ουοπίδπι δυίθπὶ νϑυὶ δ᾽ πη ρ]} οἷ [85 ΠΟη 651 δβαι18 ἰἀοποᾶ δυάἰϊογοιῃ ἰηρθη ΘπΊ  ΠΘμΟΥ͵8. ῥδοῦγα, ᾿0- 
παϑίδίἐπὶ 86Π5115 ἴῃ ΠΙΟΓΔΙ 8 ἜΧροϑι το} )5 ΘΟηβι ἀγα ίδη), εἰδὴ θη ἰοσὰπὶ ἰἴὰ ἰγδάθπιι5, φποιοο 
μος ἰρϑιπὶ αυρὰ ἃ11 : « Εσοα π05 Γϑ ἰφυ πη Οπνηΐδ, οἱ βεοιὶ βυηνυ5 16.» Βοιία Θοηιοπιρι 91} 18 τοὶ 580, 
τοὶ ραύρόγθηι ἀοιηυπὶ, οἱ νἱίδπι ἰῃ ραιρογίαίθ ἀο᾽ογίυιι5 ρἰθηϑῖμ., πῸ ἢ Δ 60 μιϑβηυπι 65ῖ, πο ΔΘΗΝΙΝ 
1411 αἰδοίρυϊο, ουἱ ποῃ σᾶγο εἰ βᾶηρι1}5 γενοίανογαϊ 6550 δθϑη) Ομ δίαη ΕἸ. Πα υἱνὶ, δαὰ Ῥῶιογ 
οΟἰοϑι15 : οὐἱ οἰδιῃ ἰυσιίαὶ ἀϊοίαπι: « Τὰ 65 Ροίγυϑ, δἰ βιιροῦ ἰδης μοι φο ἤσαθο Εἰ οἰ δἰᾶπὶ πηδᾶν, 
οἱ ρογίξβ ἰῃ[Θγοσιιπὶ πον ργιβνα θυ οἷ.» Ενξοπο ἰογίθ οὰ υὰ ἰγαϑ!α 0} ΒΌΡΕΓΪ 5. 46 νϑγυὶδ ΟἸ εἶσι] 
ἀϊουηι5: ε ἦαάς, οἱ νϑπίθ οπιηΐ αι ραβδί 68, οἱ ἐδ ρϑυρεγὶ 08.» οἱ ᾿Δ}6}}5 ἐπόδαυγαῃι ἰπ ΘΟ] 8. 
εἰ νϑηΐ, βουδγθ ἴὴ6,» υ{{}Δ δἰ γϑγὰ δι ἴῃ ργβοηι ἢ ΡοίΓι5. ΘΐπΣ Οπιηΐα ΓΟ, ἴῃ αυΐθι}8. δγαΐ 
Ῥόσοδίογ, Ῥγορίεῦ 4υ οἱ ἀΐϊχογαῖ : ε ἔχὶ ἃ τη6, ᾿)οιαῖα, σαι ΐδη) ΠΟ Π10 μοοσϑῖοῦ ὅυπὶ 660.» Εἰ πηϑβιὰ 
ἰλ5 δγὰϊ 6}115 σοηἤ ον 8. οἱ ἀ6 οὐδίογο πὸ ραϑοσαγοί, αἱ ἀἰχὶ : « Εσοδ μ05 ΓΘ φυϊη5 Οὐ μα: » οἱ ἢθΝ 
δου πὶ τη αἷϑ τοἸ (υΐην5., 56} ε οἱ [6 5661} 55.» Θυοὐ δυίθη} αἰεὶ! : ε« Εἰ δϑουμ! ϑυνὴ8 16, ν ροίολὲ 
"ἀἰςὶ βοουνάσιῃ οἠμΐα αυὰ Ῥαΐοῦ τονοϊανὶς Ῥαίγο 6556. ΕἸ Π ἢ} δι πὶ, 5600} 50}}8. [6 δι 8ι, 58. 
εὐὐνάσιι φυοὰ ᾿απι ἴα 68: βδθοιΐ συμ (6 ϑαμοι Ποα οπόπι., βοουάθν αυοὰ βποι σαι 0ὺ 65, οἱ 88- 
Ρίεωι18, οἱ ρᾶχ, οἱ υὐδυὶδϑ, δἱ νἱίὰ ἀυοσιβ δά ϑόυι, οἱ Υἱἱα νϑγὰ. Ρυορίογ 40. ἀυλδὶ Υἱοίογ δἰ]οῖα μοοὶ 

τὸ Μλιἢ. χυι, 17, 18. Ἴ Μδι}}. χιχ, 31. ἽΚΊυς, ν, 8. 19 Μίλιι. χιχ, 217. 

(80) Τῷ Θεῷ. ἴη οοὐΐες Ἀορίο ἀδοεὶ τῷ. (81) Τό. ον Ἰεσοη ι τοῦ. 
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εἱ φυλίοηυϑ νογ (45, Οἱ φυδίθηυϑ νἱ8 δὰ Πδυηι [γοη8, ΛΑ τοῦ ἀγωνοθέτου, εἰ τύχοι μὴ ἐπιστάμενος τὰ ἐπὶ τῷ 
δἰ ψιδίαπυϑ γθια νίια. Ἰἀοἶνοο χιοινδἀπιοιί!πν ροϑὶ 

εορίδιβοι ρυ}}, δὶ [γί ητα» ργπλῖα νἱοογθηὶ πλῶ- 

πθϑηΐ, ἰσποι δῖ, ἀσοποιποίδην ἱπεθγγοραί ; [ἃ ΓΟ) Ε5 ἃ 

88 ῬΠρολγο ροϑιὶς σοη 508 ϑογνδίογοπη ΡΘΓΟΟη( - 

ἐὰν δ :- εθυἱὰ ογρὸ δνῖν πο} 18.» ΕἸ 8] γεβροηϑιιη Ροῖγο 
ἄλιιπι, ἰρϑί υβαιι ἱπιθγγο σαι! ΟΠ 6 πὶ Π08. ἰρδϑὶ ΓΘίΈΡΓΘ 

γνο]ηι5, ΘΒ 5 οὐνεῖα ἰδ το Π παννδπηαϑ, ΠΟῚ δι- 

Ῥ᾽ϊας. ποαυλίιε, ᾿ρδίυβαιθ ορογίθιι5 δ γοηῖ68, οἱ 

νουθυπ) οὶ ΘΘΑΠΆΠΙΟΣ,, τ ΠΟΡΐ8, 5546 84586- 

εἰΐθ. οηγηἶθιι5 σα ἀἴο81 4υ:8 δι θποοίατυ [18 γ6Γ- 

εἷς δ᾽: ς δόδυβ δυίοπι αἰχὶς 115. : Δπιθη ἀΐσο νο]ἷβ, 

4υο0ι νοβ 41| βθαι" 65115 16,» οἱ τοϊίφυα, αὐ: 

ΒΡ] οἰογο οἱ ἰρθᾶ οοπίϊποηΐ βϑηιοιμίλιη, Διὶ γος 

᾿παπθνάα ΠΟ πᾶ Π05 Δ πογίδπίοπ), 864 οἱ ργοίαμἰϊο- 

Το πὶ οἰ πὶ ργοίογοα οοπιρΙοειαπίυγ. Οπὶ ἐγροὸ πη 6 
Ἐνδηροῦ Ιοσπ δὰ γόγθιηὶ ἱπιογργο αλΐίαγ, ἢφθς 

ἀἴςοι, ππϊευΐαα οὐ χίββα γογθαπι, τ. 7οβιηὶ β6ηπ8- 

ἀυγ, γογυη 008. Παΐ δροβίο!! ας ᾿οιηρογὶβ οὐδ μΐ, 

ϑΡρΟΒιΟΙΟτΙΠΠ {π| δἰ πη 1165, 4} δα οὐ βέλη! σοοι 

δὴ. ΠΟΠΊΡΟΙΙΑ556 ; ροϑίογοβ διυίοιη [8 βἰψη ὶ- 

ολ5δὸ δ" : « Εἰ οπιιὶβ 4] γα χαθῦῖς (γίνοβ, γο] 50- 

ΤΌΓΕ5, » οἱ οίογα. Αἱ νοοϑῦ}} ἰνυ} 5, ς 506], 

δχροβίτοαπι αυδεὶ νἱοϊθιίαπι σΟηΓα Δ} 4|141}}5, 

ἀδ. οπιπίθυ5 {πὰ ἀϊοίαη 6856 οοπίοπιϊοῃ5 06 

Ἰοςο 55. “ « Ουἱ ποη δβυϑίυϊεγι! ογιιοο πλ δι8Π), οἱ 56- 

ουίυ5 ὕπογῖ τ να, ποη 681 ἀΐβπος 41} πτου8 οἷς ἀἰβοὶ- 

Ῥυλι5. ν Ουϊ ἐγροὸ ϑαογνδίογοπι δθοιπὶ {πθγίηϊ, 564 0- 
θυ ηΐ ΒΡῈ (ἤγοηο8 ἀυοάδσοίπι, ᾿υἀ οι πί68 ὁυοιθοίΐηι 

ἀγῶνι ἄθλα, πυνθάνεται τοῦ Σωτῆρος λέγων μετὰ 
τὴν ἐπὶ τοῖς ἀνδραγαθήμασι παῤῥησίαν τό" ε Τί ἄρα 

ἔσται ἡμῖν; » Καὶ εἴπερ βουλόμεθα τὰ πρὸς Πέτρον 

εἰρημένα χαὶ τὴν πεῦσιν αὐτοῦ χαὶ αὐτοὶ λαθεῖν, 
ἀφῶμεν οὕτω; πάντα, μηχέτι περιεχόμενοι τῆς χα- 

χίας, καὶ τῆς χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας, χαὶ ἀχολουθή- 

σωμεν τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, ἵνα ἡμῖν εἴπῃ χαὶ πᾶσι 

τοῖς ἀχολουθήσασιν αὐτῷ τὰ ἐπιφερόμενα οὕτω: 

ἔχοντα" « Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς “ ̓Αμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀχολουθήσαντές μοι, » χαὶ τὰ 

ἑξῆς, ἅπερ χαὶ αὐτὰ καὶ ἁπλούστερον ἔχει τινὰ προ- 
τρεπτιχὸν ἐπὶ τὸ χαταλιπεῖν τὰ ὑπάρχοντα νοῦν, 

χαὶ ἕτερον παρὰ τοῦτον βαθύτερον, Ὃ μὲν οὖν χατὰ 
τὴν λέξιν ἑρμηνεύων τὸν τόπον τοῦ Εὐαγγελίου τοι- 

αὔτα ἐρεῖ" Πάντας εἶπεν ἀχηλουθεῖν τῷ Ἰησοῦ ὁ λό- 
γος, ἀλλὰ τοὺς μὲν τότε ἀποστόλους, χαὶ ὁμοίους (83) 

ἐχείνοις ἐπιμόνως αὐτῷ ἀχολουθήσαντας ὠνόμασεν’ 

οὖ; δὲ μεταγενεστέρους ἐδήλωσε « Καὶ πᾶς ὅστι: 

ἀφῆχεν ἀδελφοὺς, ἣ ἀδελφὰς, ν» χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Αλλ᾽ 
ὡς βιαίως διηγησάμενον τὸ, « ἀκολουθεῖν, ν ἀνατρέτει 

τις λέγων περὶ πάντων εἰρῇσθα! τὸ, « ἀχολουθεῖν, ν 

ἐν τῷ" ς« Ὃς ἂν μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, χαὶ 
ἀχολουθήσῃ ὀπίσω μου, οὐχ ἔστι μου ἄξιος εἶναι μα- 
θητής. » Οἱ τοίνυν ἀχολουθήσαντες τῷ Σωτῆρι χα- 
θεδοῦνται ἐπὶ δώδεχα θρόνους, κρίνοντες τὰς ιθ' φυ- 

λὰς τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ταύτην λήψονται τὴν ἐξουσίαν 
ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν νεχρῶν " αὕτη γάρ ἐστιν ἡ πα- 

- λιγγενεσία καινή τις γένεσις οὖσα, ὅτε οὐρανὸς χαι- 

ἀγῖθυ8. Ιδγδ6], δίᾳφαα ἤδηο 'π Γοβυγγθοιίοηθ τηογίμ0- (, νὸς, χαὶ ἡ γῇ χαινὴ τοῖς ἑαυτοὺς ἀνακαινώσασι χτί- 

τυπὶ ροϊαβίδίοτῃ δοείρίθη!. Αἰχυο πόδο 68. αὐυϊάδιῃ 
τοζαθπογηιίο ἀὐ8 πόνὰ5. φυϊάδιη οτία 5. 68ὲ, αιιδη 0 

ζεται, καὶ Καινὴ Διαθήχη παραδίδοται, χαὶ τὸ ποτή- 
ριον αὐτῆς. 

πον σἸαπὶ οἱ ποΥὰ (γιὰ ἰἰβ οοπάϊίαγ, οἱ Νοναηι ἰγα ταν Τοβιδπιοηΐιῃ, ἰροίυβαυα. οΔἰἶχ, αυΐ 56 ἰρδὶ 

Ταπονδυθγιπῖ, 

45. Βιυυϑ5 δυίοιπι ΠΠπ|ὰ ἰπἰεἰὰπι 6βὲ, φυοάὰ ἃ Ῥδι]οὸ 
Ἰανδοῦιιπὶ ΓΟβΘηΘΓα ΟΠΐ5 Δρροι δία δ᾽, φιοήχας ἴῃ 

μδὸ πουϊιαίθ ἰδνδογιιηὶ ΓΟσοπθγαἰ0η}5. ἰῃ ἰΔνΔΟΓῸ 

Τοπονδίϊου 8 Βρί γἰἐι1ι5 βοαυΐίαγ, Εἰ [οὐἴλ556 αι ϊάθπη 

ἴῃ φοηδγϑιίΐοπς « ΠΟΙΏΟ 8 Βογἴθ05 πη ν.5 » 65, ε Π6 

Ἐχείνης δὲ τῆς παλιγγενεσίας (85) προοίμιόν ἐστι 

τὸ καλούμενον παρὰ τῷ Παύλῳ λουτρὸν παλιγγένε-. 

σίας, καὶ ἐχείνης τῆς καινότητος τὸ ἐπιφερόμενον 
τῷ λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας ἐν τῷ ἀναχαινώ- 
σεως (84) πνεύματος. Τάχα δὲ καὶ χατὰ μὲν τὴν γέ 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Ἰαοίϑπιεη, Ἀφοποιοίαπι ἱπίογτορδὶ 485 5'ηΐ ργπιΐα σογιαπιίηῖβ πυ]υδπιοάϊ, 48 δάπας ποβοίθθδι. ε Θυὰ 
αὐ. ογὶς ποθ 8» ΕἾ 2058 5Ϊ νοἰΠι}15 ρόγΟΙρΟΓ 485 διιηΐ ῬοῖΓΟ ργοπι 588, 81 Π}}}Π|6Γ οπιηῖα τα  ἱη 402 Π|08, 
υἱ 46 σαῖο6 ΓΟ πι}}}4 ἰδπθϑπλυγ πη4}}|ἃ, ΠΟ 66 ΔΙ !4υ]νὰ5 ορογίθυϑ8 6708, 564 γεγθυπὶ Πδὶ βοχιδιναγ, υἱ αἰεί 
οἱ πο}}}8, οἱ οπηηθι5 ΒΟ] Ὰ 6 ΠΕ 1}5 Θὰ πὶ, 405 ἣἢ βοηυ πί0.8 ἀεὶ! : « ΑἸηθη ἀΐο0 νο 8, αυοαὶ νο05 αυΐ 5661} 
65.115 π|6, τ 6 γι 0}}6 οὑπὶ δοάογια ΕἼΠΠ5 ΠΟΙ 8 ΒΌΡΘΓ δοάθπὶ πιδ) 65.815 δι1:5, βθἀοθ} 15. οἱ γ05 δυρεῦ 
ἀυοάεοίηι {Πγοπο8, }πἀ!οαπια5 ἀπούδοίπη ιεἴθυ.5 [5γδ6]. ν Ὁ(ποά οἱ ἴρϑυπι οἱ δἰιπρί σοι Ὠαθ οὶ ἱπιογργείδ- 
αἰοπαιι ὀχ ογίδιίαπὶ ΓΟ ΌΘΓΘ ΘΟΠΔ 5860}: ργορίον ΟΠ εβιιπι, οἱ βρί γι ι816π|, οἱ αἰείογοπι. Ὁ] Θγᾷο βθῦυπ- 
ἄἀσπὶ Ππ{πρᾶπι να} πιο] μόγα, (8118 ἀΐσεγο : ΝΟ Οἵ π65. ἀἰοἷϊ βεχιῇ ΟΠ γίβιυπν 5 γι, 56 608 4] απο [πὲ- 
Ταμ! ΔΡΟΒ1ΟΙΪΪ, οἱ “αἱ 5: πη 6 οἷϑ δεσιμΐ Γπϑγαπὶ θα πὶ, 56 0108 88 ΔΡρΟ 2]. ΡΟΘΙΟΥΙΟΓ65 δυίθπι πιαηἰ [εϑι Δ , 
ΡῈΓ πὰ αὐυοὰ ἀἰχὶ!: ε Ελ᾿ οπιηῖβ 4π] ΓοΙ φιιογὶς [Γϑίγοϑ, Δὺΐϊ ΒογΌγο8,» οἱ δξβίαγα. Ουΐ ὄγρὸ δδϑουὶ 88ηὶ 
Οἰηγίβει πη, ἤθ) 4ιιάδπ), 560 ὁπηηΐὰ γα μα θη 168, ΒΘ θυ πὶ βαρογ ἀυοάεοὶπι [ΠΓΟΠΟΒ.. [υἀἸςαπ65 ἀυοάθε!πι 
{ὐῖθυ.5. Ιϑγϑε!. Εἰ ΒΠο ροιοδιδίθπι Δοοίρίδμ! [μ γοβυγγοοιίοπθ τηογίμογαπι; ἰρ88 δϑὲ δίῃ σοηθγδιίο, εἰ ΠΟΥὰ 
χυσιάαπι πε ν 188 ΘΟηΒΠΠυ18, ἀυδηἋ0. οἱ ΘΟ πὶ πόνων, οἱ ἸθΡγὰ ΠΟΥ ογοϑίωαγ Ηἶ8, 40] δεῖρβ08 γθποῦᾶ. 
δογυηΐ, οἱ Νονπηι ἰγδάϊιυγ Τ βίοι πὶ, οἱ οΔ]χ ἱρϑίυ8. 
, 96. {ΠῚ 8 δυΐομν γοροπου δι ο}5 ρει ἴα πὶ δϑί, αυυὰ ἀρὰ Ῥδυϊιη νοσαίαν ἰανϑογιιπ ταρεπεγαί οπίδ, εἰ 
᾿ΠἸὰ8. πον τδι}8 πι βίου 6δὲ ἰμδο τοπονδιο βρίγἰιυ5. Εἰ [ογα απ αιοπὶ δθοιπάυπι ἤδης πεν] Δ ΕΠ 
4 Β6Π10 Θϑ5[ πλιιη0 18 ἃ βογάθ, δἰεὶ ἀπἴ08 αἰεὶ βἰῖ νἱ τα δ᾽υ8, » ργορίδγ ἠδιϊνί ται 5 ποβίγβ οΑΓΏ 4115 ΠΊΥ 5. ΓΙ: 

50 Μδίιι. χιχ, 27, δ᾽ ΜΏΕ, χιχ, 938. δλ ᾿υἱ4. 39. 55 1,06. χιν, 27. δ᾽ Τίι. πἱ, ὃ. 

(82) ἀοὐοχ Βερίι5, ὁμοίως, θη πι816, πιοίο ἰ6-ὀ Μαιῆ. Πυετιῦβ. 
δάίυν τοὺς ὁμοίως ἐκείνοις. Ραυ!0 ροϑί Ιοθ0 οὖς δὲ 
μεταγενεστέκους, ἰθβα τοὺς δὲ μεταγενεστέρους. 

(69) Ἐχείνης δὲ τῆς παλιγγενεσίας, εἰς. Οτῖ- 
δθιεϑ, μοι. ὃ οἱ 12. ἴῃ. Ψουΐί,; ΗΠατγίυ8, σαι. 20 'π 

(84) Ἀνακαινώσεως. Οοάοχ αρίι8, ἀναχαινί- 
σεως. Πυΐψειη 4) π6 νογῦι : Τάχα δὲ καὶ γχατὰ μὲν 
τὴν γένεσιν, εἰς. Ποηίον, Οὐΐμον!δβ Ποηὶ. ὃ εἱ 13 ἰ 
1,ουἱϊίσμηι. 
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νεσι" ε οὐδείς ἐστι χαθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, οὐδ᾽ εἰ μία 
ἡμέρα εἴη ἡ ζωὴ αὐτοῦ, » διὰ τὸ περὶ τῆς γινέσεως 
μυστήριον, ἐφ᾽ ἦ τὸ ὑπὸ τοῦ Δαυϊδ ἐν πεντηχοστῷ 
ψαλμῷ λελεγμένον ἕχαστος πάντων εἰς γένεσιν ἐλη- 

λυθότων λέγοι, ἔχον οὕτως" ε Ὅτι ἐν ἀνομίαις συνε- 

λήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐχίσσησέ με ἡ μήτηρ μου" » 
κατὰ δὲ τὴν ἐχ λουτροῦ παλιγγενεσίαν πᾶς μὲν χαθα- 

ρὸς ἀπὸ ῥύπου, ὁ γεννηθεὶς ἄνωθεν ἐξ ὕδατος χαὶ 
πνεύματος, ἵνα τολμήσας εἴπω, καθαρὸς « δι᾽ ἐσό- 

πτρου, χαὶ ἐν αἰνίγματι" » χατὰ δὲ τὴν ἄλλην 
παλιγγενεσίαν, ε« ὅταν χαθίσῃ ὁ Υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, » πᾶς ὁ εἰς τὴν ἐν Χριστῷ 
παλιγγενεσίαν ἐχείνην φθάσας χαθαρώτατός ἐστιν 

ἀπὸ ῥύπου « πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, » χαὶ αὐτὸς 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας φθάνων ἐπ᾽ ἐχείνην τὴν 
παλιγγενεσίαν. Εἰ δὲ βούλει τὸ λουτρὸν ἐχεῖνο νοῆσαι, 
σύνες πῶς Ἰωάννης, ε ὁ ἐν ὕδατι βαπτίζων εἰς μετά- 

νοιαν, » λέγει περὶ τοῦ Σωτῆρος τό" ε Αὐτὸς ὑμᾶς 
βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. » Ἐν μὲν οὖν 
τῇ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίᾷ συνετάφημεν τῷ Χρι- 
στῷ. « Συνετάφημεν γὰρ αὐτῷ, » χατὰ τὸν ᾿Απόστο- 

λον, ε διὰ τοῦ βαπτίσματος " » ἐν δὲ τῇ τοῦ διὰ πυ- 
ρὺς χαὶ πνεύματος λουτροῦ παλιγγενεσίᾳ, σύμμορφοι 

γινόμεθα τῷ σώματι τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, χαθε- 
ζομένῳ ἐπὶ θρόνου δόξης αὑτοῦ, χαὶ αὑτοὶ χαθεζό- 
μένοι ἐπὶ ι6’ θρόνους. εἰ καὶ ἀφέντες πάντα ὁποτε- 
ρωσοῦν, μᾶλλον δὲ χατὰ τὸ λουτρὸν, ἠχολουθήσαμέν 
σοι. Τότε δὲ ὅταν χαθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 
θρόνου δόξης αὑτοῦ, πληροῦται ἡ λέγουσα προφητεία" 
« Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου" Κάθου ἐκ δεξιῶν 
μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σον ὑποπόδιον τῶν πο- 

δῶν σου" » καὶ τό" ε Δεῖ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις οὗ 
ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, » 
ἕως οὗ « ὁ ἔσχατος (858) ἐχθρὸς θάνατος χαταργηθῇ, » 
οὗ χαταργηθέντος, οὐχέτι ἔσται πρὸ προσώπου τῶν 
σωζομένων θάνατος (86), ἀλλὰ μόνη ζωὴ ἡ πιστενο- 

μένη" θανάτου μὲν γὰρ ἧντος πρὸ προσώπου, δι᾽ 
ἐχεῖνον ἀπιστεῖται ὑπὸ τῶν χρατουμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ζωὴ: χαταργηθέντος δὲ θανάτου, πιστεύεται ὑπὸ 

ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤῚ ἘΌΝ ΤΟΥῸδΡ ΧΥ͂. 1538 

Α 8ὶ γἱτδ φυΐδοιπ ε᾽ὰ8 υπίυβ ὁΐοὶ [ἀρεῖς 55,» ᾿γορίοῦ 
βεπογδείοιβ ποβίγᾶβ πηγβίδγί ΠΏ, ΒΌΡΟΡ 08 υπι5- 
αυΐϊδαι!α ΠΑΘΟΘἢ8 {βΌΓρᾶγα ροίεϑὶ αυυὰ ἴῃ ρβαϊιτο 
φυϊπφυλγοδίιθο ἱὶ Πανίά. [8 γθγθὶϑ 86 : « Οπουίΐδιπ 
6.89 ᾽η ἰπί φυυ ιδιϊθι5 οὐποορίιβ σα ην, δἱ ἴῃ ρβοσϑιῖβ 
ΘΟπΟΘΡΙ( ΠῈ6 ΠιδΔΙΘΓ πηθᾶ; » ἃ1 ἴῃ ΓΟΠΘΠΟΓΔΙΪΟΠ6 ρ6Γ [8 - 
ὙΔΟΡΙΙΠΙ, 4υ! εὐ πα6 σαμαγδίυϑ ΓὉΟΓΙ᾿ ΘΌρΟΓΠΘ ἐχ δι 
οἱ βρί εἶα, πυηάυ8 ογἰς ἃ βογάϊνυδβ, οἱ, αἱ δι δοῖονς 
Ἰοφυᾶγ, πηι πε « ΡΟΓ δρθουιπὶ οἱ ἴῃ διηἰ χηδίο 57: 
γεγυπὶ ἴῃ 4118 γαρθιηδγαίίοηθ, ε οὐπὶ δοδε! ΡΗΐυΒ 
ΠΒιοπαἶ 15 [ἢ Δ ΓΟΠΟ πα) 65.818 5.155 35: » «φὐἰσυπηθα δά 
βιῃς ἴῃ ΟΠ πιο γαβθιογϑι οι) ραγνθπογὶϊ, πιιῃ- 
ἀἰδββίπηιβ δὶ! ἃ βογάϊίνιι5 ε (λοῖθ δὰ (μοίβπι 8᾽, » ου πη 
οἱ ἦρδδ "80 ΓΘΘΘΠΘΓΔ ΟΠ 6 Πὶ μ6Γ ἸΔυδογυπι Τοβθη6- 
ΓΑΙ οΝ δ [ον 1 δάδρίυβ. δίῃ ἰδνδογυαπὶ ἢΠὰ δηΐπιο 

Β ἱπιθι!ογα νἱβ, υἱὰθ φυοπιοάο ]οΆμΠ6Β « Ὀαριϊχληβ 
ἴῃ δηυᾶ ἰῃ μα πἰ(δηεί3πι "9, » ἀ6 βεγναίογο ἀϊοίϊ 91 ς 
«Ιρβ8 νο058 θδριϊταθῖι ἴω ϑρίτῖιυ βαιιοῖο οἱ ἰφηΐ. » ἴῃ 
Τοβ ΠΕΓΔ ΪΟΠ6 ΘΓΡῸ ρῈΓ ἰδνδογιπὶ οὐπὶ ΟΠ γίβίο 586- 
Ρυϊεὶ δυπιυβ ; « ΘοηΒθρυ εἰ Θηΐπὶ διιπιι15. οὐληὶ 1110 ρ6Ρ 
-βνορεἰπηναπ, ν» [υχία Αροβίοϊαπ ". [ ἰανδογί δαΐδιῃ 
Τοβθπογδίίοιια ρδῦ ἰβῆαπι, οἱ ϑρίγί(α πη "5, οοτμοῦὶ 
εἰογία Ομ γίβιὶ, βριθηιὶ βυρογ βοάδιῃ πη) βιδι}8 βυα, 

ΠΟΒ 4υοῆυθ, βο δπί68 δ ΡῈ Γ ἀυοάεοῖϊπι (ἢ ΓΟ 05, Θ0η- 
[ογπλεβ εἰεϊπια ; δἱ πιοὰο οπιπίθυ8 αυδουπάι 
ταπάθηι γαϊΐοπ, βεὰ ργαοίρυθ ραγ ἰανδογαπὶ γο ἰοι 8, 
(6 [μοτίπηα8 56ου}. Ταπο δυίαπὶ ἐ οαηὶ βαιογὶὶ ΕἸ- 

Τὰ 5. μοπιίη!β ἰῃ δεὰς πιδ᾽θϑίδι 8 βυδ ν᾽, » δχρ!!οαδὲ- 

ἴυγ Ργορ οι ἀΐοθηα 35 : ς Ὠἰχὶι Ὠοπιλίπι8 Πομιίηο 

οἴθέο: ϑ6δδ ἃ ἀεχιγὶβ πιοίβ, ἄοπθε ροπᾶπὶ ἰεἰπηῖοοδ 

ἴὰ05 506! ]θ1 ραίυπι ἐογυτ ; » οἱ {ΠΠ 0 "5 : « Οροτ- 

(οἱ ΠΠΠπ|πΔ ΓΟβηΔΓα, ἀοηθο ροπδί ΟἸΠΠΟΒ ἰηἰπιΐς05 80} 

Ροάΐθιι5 6.5,» ἀομεδς «ε πον ϑϑίπιᾶ ἰηἰ μηΐοα ἀδϑιγαδίι 
ἸΠΟΓΘ; ν» 4,8 ἐξδδιγαοία Δ ΠΟΗ διμμὶ 8 δη [6 ἴδ- 
οἰδπὶ Θδογιπὶ δγὶῖ πιογβ, αυὶΐ δα αι πὶ δα μἰδοιηίαῦ; 

868 8οΪὰ υἱία ΄υδ ογοάϊιγ : πᾶπὶ οὐ} ἀπί8 [Δοίΐθηι 

ΤΏΟΓΒ 65ῖ, Υἱὰ ρεορίογ ᾿ΠΠ|8π|ὶ ἃ} [18 τιοὸη ἙΡΘΟΪ ΠΡ, 

4υὶ ἴῃ πιοτγιὶβ μοιοδίδία βδυηὶ; δὶ ηιοῦτίθ ἀθϑιγυ- 

εἰδ, 687) νἱία δ οπηνίδυϑ ογεάίίυγ. [π Ἰο56 δυΐοτ 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

βεουπήμπι 4υοιὶ αἰ θαυ" δχ βΟγΒΟΠΔ Οπηπί απ πΑβΟΘπ Ϊ.Πὶ ἘΣ ἐ8ΓΠ6 οἱ βϑδηρυΐπα : ε Ουοηίΐδλπι ἰη ἱπίυϊίἃ- 
εἰθυ5. δοποθρίυ8 50π|, εἰ ἴῃ ἀΕἸ1οΕ}5 Θοποσρὶϊ πη6᾽ πιϑῖογ πιὰ. » δεουπάυπ) ΓΕβΕΠΘΡΓΔ ΙΟη ΘΠ Δυ16Π] ΒΑΡ 15Π|8- 
εἰ5, οπιηΐβ 4" 46 πὶ 65 πειπάπ5 ἃ ϑογάθ, 4] τοηδία 5 [δῖ ἐχ δῳυδ εἱ βρ᾽ γί : αἱ δυύδοίοῦ δυΐθη) αἴσαπι, 
τη τ] 5 6δι ε ρὲ βρεξυϊυηι ἴῃ δοηἰβπιδίθ. » βθοιπάυπι (ΘΓ Ὰπὶ ἃυ θην Γοβοη δ θηθη), αυδπ0 δοογίι ΕἸ. 
ΠἸ5. ᾿οπιίπἷθ 'μ 866 ριον 5185, οἰηηΐδ 40} ἴῃ. ἢΠ]4πὶ γορθηθγαιοηθπὶ Ὑθμθῦῖ! (88 65. ἢ Ὁ γὶδῖο, πιυηἀ!8- 
δἰπιι8 ογὶι ἃ βογίε, οἱ δοϊβ ἰη [Δεΐθιπ υἱἀθοΐ, εἴ ρ86 ρθυ ἰΔνϑδογ ἢ) ΓΟσΘΠΟΓΔ(ΙΟΠ 8. Ὑθη6η8 δὰ ἰρθδπὶ) Γαβ6- 
πογϑιΐοποπι. δ] δυιίθηι υἱβ [πι|6} Πἰσ6 6 ΠΠΠυἀ ἰλνδογιτῃ, π|6}}} 56 αυοιπούο δοληποβ, « ἢ ἀ4πἃ θδρίζαη5. ἰπ 
Ῥαηϊιοπείαπι, ν αἰεὶ! ἀὸ ϑαἰνδίοιβ, φυοηίϑηη ε 'ρβ8 νο5 "δρι{2 40} π΄ Βρίγιιι ΒΆ ΠΟ [0 οἱ ἰμ ἰξηθ. ν [ὴ ἰδία 
ἐγξο γορθμδυϑίΐοηθ θα ρΕ}5πι|81}5 σοπβθραὶ θυ πμι8 ΟἸ γἰδίο βοουπάιπι Αρυβιοίτπιν ρὲγ θαριϊβπιαπι : ἴῃ {ΠΠΠι5 
δυΐειπ ΓΕΖΟΏΘΡΑΙΪΟΠ6 θδριϊ8υηδ(15, 40 δὶς ἰῃ ϑρίγιια οἱ ἴῃ 'βπθ, σοι όγι 8. ΘΙ Ποίθπνγ ΘΟΥρογί ΒΊΟΓΪ88 
Οἰμγῖβι! βθάθηι!β ἴῃ 5646 φοτγί: 8145, οἱ ἱρϑὶ βθάθιη! 88 διραγ ἀυοάδεϊ πὶ ̓ΠΓΟμηΟ5, δὶ 18:61) γε  π 1 6168 Οπνηΐᾶ, 
δεουπέάσπι) υἱΓΑΠΙ 4116 ἐπι γργΓοίδι Ο.}6 1} ΒΌΡΌΓΠ 15 [Δεΐϑη), πᾶ ρ}5 Δ 16 πὶ ̓χία βου πάλπι, βθουτὶ δυπηι5. Οἢγὶ- 
βίυιη. Τιης αὐΐὸπὶ οὑπὶ ΕἾ ΠΠ5 ᾿ΟΠπι 5. δα δγὶ ἴῃ 8646 φίογίΒ σ0.18, ππηρι ἐθ τ Γ ργορίιοιία 4υ88 αἰοὶξ : 
« Ὠϊχὶϊ θοπηΐπιιϑ θυπιῖπο πΊ60 : 5646 ἃ ἀδχίΓἰ8 "615, ἀοηθο ρΟΠΔπὶ ἰπἰ πι] 605 1105 δοαθοἰΐαιη ρείίαπι θοταπι ; » 
Εἰ : « Τυης ορονγίοϊ ου μὴ ταβηδγ6, ἀοπ6 6 ροπᾶί 1)6 18 ΟΠλη65 ἰμ]Πιΐ 605 5105 51} ροάϊ 15 5115, ἀοπθο πον] 55ἰ πιὰ 
Ἰμϊπηΐςα π1018 ἀθδίγυδίιγ. » Ουὰ ἀδοίγυεία, ἰὰῃ πο ΘΕ ᾿10Γ8. ἀμ16 [ΔΟΙόπὶ βαἰναίογααι, 56ιὶ 8ο[ὰ ογθάϊιἃ 

δι 70» χιν, ὁ, ὅ. δ᾽ Ρ58].1., 7. 57] ον. χιπι, 12. 586 Μαί}). χιτ, 288. δ9 [Οοτγιχηι, 12. " Μαιίη. 
αἰ, 11. δπιυα. ἡ Βοι. νι, 4. ΦΡὨΠρ. τα, 21. ΡΝ λ6}. χιχ, 28. 35 Ρ54]. οἷχ, 1. δ ΙΟογ. χν, 25,26, 

(85) Οοάεχ ΒἈερίυ5, ἕως οὗ ὁ ἔσχατος. Απροαυδ, νειυπὶ, « πιοῦθ; » Αααϊα, ε ροειῖβ.; » δοπαίῃϑῃ, 
ἕως ὁ ἔσχατος. « ΔΠύΘΙ05 ἸΩΟτΙΪδ :  ΧᾺ δυίθμ : Πρ προσώπου αὖ- 

(86) Οὐκέτι ἔσται πρὸ προσώπου τῶν σωζυμέ- τοῦ πορεύσεται λόγος, ηιειηδμηοάυπι οἱ Τπεοάο- 
γων θάνατος. ΑἸ]ιαϊ ὧι ᾿ξαυᾶς. μἱ, ὃ : « Διὸ [ἃ- 
οἶδ οὐυ5 ἰθῖι, » ἼΞΙ ϑγυπιιδοίν5, οἱ ΠΠΟΓ ΘΟ γη 8 

Ῥαάτβον ἀκ. ΧΗ]. 

ιἰ0.,. ει ΑὐὮ 08. ΔΤ ποιίῃρθ, ΡΓῸ μυποίογυπι να ίᾶ- 
16, «πιογίδι, » Θἱ « γϑιθιπι ν δἰφηϊθοαι. ΗΠ υετιῦϑ. 

μῷ 



1530 

1ὰἀ φυσᾳυς τεροι ο5 "7 : 

ἴι0 νἱίδην οἱ πηοτγίθηι,, » οἱ ᾿νος "" : «ε Εἰ οὐἵϊ νἱιᾶ 

ἴσα αυδλδὶ ρεπίίδηϑ Δηι6 (6, » οἱ ἰδιι ν᾽ : ε« Νοη ογδ- 

ἀοιὶς νἱτα γδϑίγα. ν ϑ6άοι διιίδπὶ ἴῃ 8646 ΠιΔ)οΒιλ {15 

βυϑ ΕἸ 5 Ποιμίεἷθ, οὰπιὶ ἴῃ μΌ]Πὰπὶ 40] ἴῃ 1260 5ϊπ8 

μόπογα ἃς φίοτγία 5ἷ1, οἰἶποί ἱπηρογίυ ; τὰ ῃςῸ Θηΐ 

αυϊσιηηια ρἰογί 4} Πιοπιϊηΐθι5 δἴδει! πὸπ δ0ηιῖ, 

Ἀθῆσο ἴῃ 60 ἰαρογάταηι αἱ φἰογίϑηι Ὁ ΠΟ πλ ἢ ]νι85 

φοπβοηυδγοιίιτ,, 804. « φἰθυίδπι αι ἃ 8010 θ60 

οϑὶ ᾽ν ν αυκδίνογιιι, ἢΠΠὰ8 γόριο 5}}} 1 αυὶ 

ϑδϑάσι ἴῃ 806 πια)οδβίδιϊβ 5 : της δυΐομ) ἐσδυάίαη- 

ἀὺν τοίλ ϑογναίογὶ 5. ἀϊσθηι 5 ἢ : « ῬΑίοῦ, οἰαγιἢςα 

πιὸ οἰαγίιἱ6 φιδπὶ παθυΐ, ρεϊυβαυθπὶ πα μἀ0}8 ο556ῖ, 

δρη ἰο.» 

ὧχ. ἴῃ νοῖὸ οραπι δηΐμ)0 ΘΟΠΙΡΓΘΙοπάοΓο ρῸ- 

165 ἴῃ ργβϑιϊπαιη βδίδίι πὶ γοϑι αι}, ῬΟΒΊαΠ 81 810 

[ΓΔοΐανα 651, πόσην δὲ φυβοιηάαθ Ποπηἰπἰθ5. [8-- 

οἴτηι οδί, οὐθν μἢ οἰ Π65 Ἰαογαγοῖυγ ἰὰ0 οἰῥείαπι 65 

4υοι ἀπυδαυΐίδαιε ΠΠονυπὶ ὉΠ] οὶ γ θυδι; οἱ γοβιτα- 

ἀὐυπ, υἱ 1816. οἰϊεσγοιιγ, ἀιᾶ]6 ε ταὶ ἴῃ Ῥτί οἰ ρίο 

ἃρυὰ θοιπὶ ἢ, » οὐπὶ Βοὺ8 οΓαὶ ἃς ογθαηι ἷπ ΡΓῸ - 

τί ρἰονῖα,, φυδϑὶ (4]}8. ον φογία ; υἱ 10} }5 {πῶ 

δοάοιβ ἴῃ βδεάδ πιδ)θϑίδιὶβ δια", πος δ᾽ἴυπι ἃ} 60 

ΕΠ Πυπὶ Ἰνοπιί εἶθ, 4ιΐ ἴῃ δ65ὰ Πόπῖο ἰμευ}Π σίτυν ; ἰτἃ 

διυΐ ἀμ  οδὲ οπὶ ΥΈγθο, ΟΠ 86 πιαρὶβ αυᾶπι αυἱ 

ἐὰη0}5. δρίντ5. οἰδϊοίμαν οαπι Βοπηΐμο., ῥγορίθρθα 

φαυοὰ "1 δὐ μενοι ". Ταμὸ δυίοπι, αἰἰδιιὰο νἱ οἱ ϊ- 

δοὶ ἴῃ δουνδίογίβ γοϑυγγθοιίομα ὅφο δνθπίοη!, 4υ] 

τοἸϊφιιοείμ! οπημΐα,, οἱ ἰρϑαμ 5600} (ἀογίπί., υμροία 

αυἱ « οοπῇραναι! σοΥΡΟΥ δ,» αἱ {ΠΡΌ ΠῸ « Οἰαγί 8115 

εὐὰ5.» οἴἑοι! βίην, βϑάθυμηὶ ε ΒΡῈ Γ δ6465 ἀυοάο- 

εἷην, ῥυἀϊοδηι68 ἀυοάθοῖπι {τὶ μθυ5 15γο] δ.» Τοιᾶ 

ουΐπὶ 7υϑίογυπι νἱία ἀυοάοεϊπι ἰγὶθυ5 [5γ86] ἢ 6π) 

πη θ6. δ ρίοχλθ [0 ἀ οα 0}; οἱ Δροϑι0}} αυΐμδπι, 

ηυΐᾳφας. δροβίο! οαπὶ νἱἰᾶπὶ Ὡπλι1δι1 οἱ ἀβϑβϑουὶ [Ὁ6- 

χἷμιν ἠυἀιολθυηι ᾿ρομαγοβοβ, ηυ0 8.80} 8. βίη, 

ΠΣ γ8ὲ8 ϑοηοι ϑίίδις 8.38 ἀΐηδ8 β6ββϑυὶηι : ἃς ᾿Πυἀ 

ζουγτίδθεο χυοὰ ΟοΥίμα}}}}58 ἀϊοίαπι ο8ι 7 : ε {πὶ ν Ὁ] 5 

διάϊοαθίυν 688. πιυπύυβ, » [15 ἀϊεϊταγ αυ] 6 ρ6η- 
εἰυπιὰ πυηογυ δυῆι; ἰδ ά γοργὸ " : ε« 5606 }}115 οἱ 

ΟΠΝΙΟΕΝΙΒ 

« Ῥιοροϑεὶ ἰπ σοησρθοῖι Α πάντων ἡ ξωήῆ. Ἐν δὲ τῷ νόμῳ εὑρήσεις χαὶ τό' 

1:5. 

« Τέθεικα τὴν ξωὴν χαὶ τὸν θάνατον πρὸ προσώπο 

σου, » χαὶ τό" « Ἔσται ἡ ζωή σου χρεμαμένη ἀπέν- 

αντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, » χαί" «ε Οὺ μὴ πιστεύ- 
σητε τῇ ζωῇ ὑμῶν" » Καθέξεται δὲ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, οὐδενὸς ἀτίμου χαὶ 

ἀδόξου ἐν θεῷ βασιλενομένου ὑπ᾽ αὐτοῦ" πάντες γὰρ 
τότε οἱ μὴ δόξαν παρὰ ἀνθρώπων λαμθάνοντες, μηδὲ 
ποιοῦντες πρὸς τὸ δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 

ἀλλὰ τὴν δόξαν τὴν ἀπὸ τοῦ μόνου ζητοῦντες (81), 

βασιλευθήσονται ὑπὸ τοῦ χαθτ μένου ἐπὶ θρόνου ὅῤ- 
ξης αὑτοῦ" τότε δὲ χαὶ ἀποδίδοται τὰ τῆς εὐχῆς τῷ 

Σωτῆρι εὐξαμένῳ χαὶ εἰπόντι’ « Ἡάτερ, δόξασόν με 

τῇ δόξῃ ἧ εἶχον παρὰ σοὶ πρὸ τοῦ τὸν χόσμον εἶναι.» 
Εἰ δὲ δύνασαι νοῆσαι τὸν Λόγον ἀποχαταστάντα μὲν 

μετὰ τὸ γεγονέναι αὐτὸν σάρχα, χαὶ ἔσα γέγονε τοῖς 

γεννητοῖς, γινόμενος αὐτοῖς ὅπερ ἕχαστο; αὐτῶν 

ἔχρῃζε γενέσθαι, ἵνα τοὺς πάντας κερδήσῃ, χαὶ ἀπο- 

χαταστάντα, ἵνα γένηται ὁποῖος ε ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸὺς 
τὸν Θεὸν, » Θεὸς χαὶ Λόγος ὧν (88) ἐν τῇ ἰδίᾳ δόξῃ, 

ὡς Λόγου τοιούτου δόξῃ" ὄψει αὐτὸν χαθεζόμενον ἐπὶ 

θρόνου δόξης αὑτοῦ, καὶ οὐχ ἕτερον αὐτοῦ τὸν ΥἹὸν (83) 
τοῦ ἀνθρώπου, τὸν χατὰ τὸν Ἰησοῦν ἄνθρωπον νθού- 

μενον" ἕν γὰρ οὕτως τῷ Λόγῳ γένεται, πάντως μᾶι- 
λον τῶν, διὰ τὸ χολλᾶσθαι τῷ Κυρίῳ, γινομένων ἕν 
πνεῦμα πρὸς αὐτόν. Τότε δὲ, ἡνίχα ἂν ταῦτα ἐν τῇ 
ἀποχαταστάσει τοῦ Σωτῆρος γίνεται, χαὶ οἱ ἀφέν- 

τες πάντα χαὶ ἀχολουθήσαντες αὐτῷ καθεδοῦνται, 

ὡς « σύμμορφοι γενόμενοι τῷ σώματι, » χαὶ τῷ 

( θρόνῳ ε τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἐπὶ θρόνους δώδεχα͵ 

χρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.» Ὁ γὰρ 

ὅλος βίος τῶν δικαίων χρινεῖ τὰς μὴ πεπιστευχνίας 

δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ κρινοῦσί γε οἱ ἀπό- 

στολοι, χαὶ οἱ τὸν ἀποστολιχὸν ἐξηλωχότες βίον, χαὶ 

χατωρθωχότες τοὺς εὐγενεῖς μὲν, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς 

Ἰσραηλίτας, οὐ τὰ ἄξια δὲ τῆς εὐγενείας πεποιηχό- 

τα:. Τάχα δὲ τὸ μέν" ε Ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος," 

πρὸς Κορινθίους λελεγμένον, λέγεται πρὸς τοὺς ἀτὸ 
τῶν ἐθνῶν" τὸ δέ « Καθίσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώ" 

δεχα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ" 
ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

υἷια. δίονις ϑηΐπὶ δοηϑιϊία 4 ἀπῖ6 (ΔοΪ6 πὶ ΠΟΙ Πι1Π|, ΠῸΠ ΟΓΘ ΔῸΣ ΥἹΔΔ 8} 1115 4υΐ (6 Πα πίυΓ ἃ πιοτγίο; ἀδ- 
διγιιοῖα ΝΟ Ὸ ΤΟ, 0 ΟὨηἾ 18. ν᾽ 8 ογοάαγ, Τὰ] 6 ΔΙ’ ροϑιίαπι 6ϑὲ ἴῃ ἰαρα [ἃ : « Ροβιιΐ δηίε (βεῖδιν 
ταδιη ὙΠ απὶ οἱ πιογίαπι, » Ποῖ : « Ετὶι νἱῖδ γβϑιγᾶ βιιβρθηβὰ δμ16 θαι05 νθϑίγοι, δὲ ἤθη ογθάθιδ τις 

“ ταοϑίγαδ. » Θέ 1} δυΐοιη ΕἸ}. ἸΙΟΤ 15. ΒΕ β6Γ 50 ([0η} μ] οὐ 5088, οὔπὶ ὨΌΠΠ 5 σΟμ ΘΠ ρ1}0}}5. οἱ ἱπείογιυς 
(ἀονῖι ἵπ ΓΟΡΠΟ 6}118. Οτπηο5 οἶα τας αυΐ φονίδην ἃ ποιῃἑ ῖλι5. ἤομ Δοοορογαμί, παρ (δοδγαηΐ Αἰϊψυ 
αἱ ὖ ΠΟΙὨ 115. Ιου ΠΠοαγαειίαγ, 86 σ]ουἴδπὶ 50 [δι {ἰῷ ἐχ Π60 681 4υια:βογιμ, γοσϑπογαθαμίαγ ἃ0 60 
αυΐ 56 οΥ]} ΒΌρΟΓ βοάοῃι φ]ογία 8185. Τα ἱπηρ! ΟΠ ἐπι ογαιίο ΟΠ γῖ δεῖ, ἄυδιὴ ογανὶῖ οἱ ἀἰχῖϊ : ε Ρφίογ, εἰοπβολ 
}}}6 οἃ φονία ἥτιδπὶ παρα, ργϊυπαυδπι τθαηάὰι}8. ἤογαῖ, ἀρι 6.» 

24. δ᾽ ἃμιο πὶ ΡΟΙῈ5. ἰμ{Π]Προγα Ὑογυιπὶ γοβε μίση ροβίυδιι [Δοίυ5. [Πρ Γαΐ στο, οἱ οπιηίδ υξοιπαθὸ 
(λεῖυ8 65., βεουπάυπι αιοὰ ἀμ ιδαυΐϑαυ 8 παροθβατγίαπι {6.1 ἢ θυ}. δαη. 51}: αἱ οὐητ88. Ππογθίυν, εἰ ροδιέὰ 
Τοϑιαϊαμ, υἱ ἤδι ι}15. (α}1 « ἰπ ργϊποϊρίο ρυὰ Ὠοιιπὶ, θου5 ὁμἶμ οὐαὶ ογθαϊ, » ἴῃ φἰοτία 5.8, φιλϑὶ 
γονθιτη Υἱ 6.018. θυ πὶ βοάθηίθ θυ ρῈ δθάθπὶ ρίογί δ βιὰβ, ηΠ8ι410. ΠῸης Δ᾽ [πὶ ἃ}} 60 ἐμ] οχετί5 Εἰΐυα 
ἢ αυὶ βθουμἀ υπὶ ΠΟΓΡΙΙ5. ΠΟΠΙῸ οχἰϑι παῦδίυγ, Τα ο δυΐθηὶ οὐ») πο ἴῃ Γαδ αἱ οῃ6 ΘΑ  νδίοΓ 
Τυθεμι (Δοία, οἱ φυὶ γοϊᾳαδγαηὶ ομμμἶα, οἱ βθουϊ δὰπὶ ουμ, βοίοθαμπς αυδδὶ σοπίογιῃδϑ ἴδοι ἙΟΓΡΟΤΙΣ 

ΤΑ τ Βουΐογ. χχύμι, 06. 55 1018. “Ἵ 2ολη. ν, 44. 
δ ῬμηΠ Πρ. μὲ, 41, 5 ΜΆ]. χιχ, 28. 111 ον. νἱ, 2. 

37 Ὠρυΐοῦ, χχχ, 15. 4. 704ῃ. 1,3 
δ] (ον. νι, 17. 

(ῃ [δι μόνου Θεοῦ ζητοῦντες. 
(88) θεὸς καὶ Λόγος ὥν. ὅ8:ς Η. οοά.; ἂἱ Ἀ. Θεὸς 

Λόγος ὧν, ευἱ οοπβθηιῖ ναί ἱπίογργοι. : ε Πδυ8 
ὁπ ΡΑῚ ὙΟΓθεπλ ἴῃ ρ!ογία 50. » ΠΌΕΤΙυ8. 

(89) Καὶ οὐχ ἕτερον αὐτοῦ τὸν Υἱόν, εἷς. δὶς 

3 Ζολη, χΧΥΠ, ὅ. 
δ Μλι}). χιχ, ἐδ. 

Βαθοῖ οοάοχ Βορίυ5, πούποη Αηρ ϊοδη88, φυῖνυ9 
ἐοηβδμεἶ! νοίιβ ἱπίογργ, : ε Θυδπάο ποὴ Αἰμιπι 
60 ἱπιϑ)!αχογὶς ΕἸ πὶ Ποπιϊπἶβ. » Εα 0 μοι! ἴα 
ἰόχία Ομιϊδῖ!, αὐτοῦ, αυδϑὶ ἀδδὶν ἴῃ «Οὐΐοο {0]" 
ΠΊΩΝ 



15:5 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΤΟΥ ΧΥ. 4528 
πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ τοὺς τὸν ἀποστολιχὸν βίον Α Υο58 δ 06. 5668 ἀυοάδεϊη), [υἀϊςδηίοβ (τυ ἀυ0η 
ἐζηλωχότας, χρίνοντας τοὺς εὐγενεστέρους τοῦ ὅλου 
χόσμου ὄντας τὸν Ἰσραήλ. ᾿Αλλὰ νόησον ἐν τούτοις 
ἀξίως τῆς μεγαλονοίας τοῦ Εὐαγγελίου τὸν Ἰσραὴλ 
εὐγενῆ μὲν χαὶ πεφυχότα χρειττόνως, οὐ πεπιστευ- 
κότα δέ. ᾿Ανάγειν δὲ μετὰ τὸν περὶ τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ 
τὸν περὴὶ τῶν δώδεχα φυλῶν λόγον, ὥστε δώδεχα τά- 
ματα εἰπεῖν γενιχὰ ψυχῶν, καὶ εὐγενεστέρων, ὧν 
αἱ μὲν διαφέρουσαι ἐν ὑπεροχῇ εἰσιν, αἱ δὲ καθ᾽ ἕνδεκα 
μοίρας τεταγμέναι λοιπαὶ τάξει δευτέρᾳ, ὑπὲρ ἡμᾶς 
ἐστι, μὴ τηλικαύτην θεωροῦντας, ὡς δυνηθῆναι παρα- 
στῆσαι πῶς δώδεχά εἰσιν ἀστέρες οἱ πατέρες τῶν δώ- 
δεχα φυλῶν τοῦ Ἰσραὴλ, ὥσπερ ἐδήλου τὸ προφητι- 
κὸν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ὄναρ τοῦ Ἰωσήφ. οἱονεὶ δὲ 
καὶ ἕχαστος τῶν χρινομένων Ἰσραηλιτῶν ὑπό τινος 
ἣ συνωνύμου ἄστρου, ἣ ἄστρῳ παραπλησίου ἀποστό- 
λου, χαὶ τοῦ τὸν ἀποστολιχὸν βίον βιώσαντος χριθή- 
σεται. 

ἀδείη), » ἈρΟΒ10118, οἱ Δροβίο ἰοῦ νἱίξα ὡιυ]οίοτὶ 
θὺυ5 ἀἰοίιαγ,, τοι᾽18 ΟΥΙἶ5 σα ΠοΓΟβ ββπηοβ, ἴϑγδ ἢ 8 9 

80 Π|ο1,. πιά αηεῖθυ5. Αἱ ἢοο 060 ργὸ δι] πηιαιϊᾳ 
Ενδηρο}}} ἀϊρπίιαις, ᾿βγδθι [88 ψοπθγοβθὺβ φυϊάθηι, 
οἱ ῥγοίγ 5. πδι81} 08 ΟΥΙΟ5, ἃἱ {46 ΠΟ ῬΓΟίδββος 
ἰπίο! !ἶρ6. Ῥοβὶ δχροβί οη0Π) δυο πὴ ΒΌΡΟΓ [8γ86}1ν 
εἴ8, ᾿ρβοτυμηφυα {γί θυ 5 ἀυοάθοίπι Δἰ]αίδπι, δὰ πηγ᾽ 
διίουπι οἱ Γεσοη αι πὶ δεηΒυ πὶ ΠΊΘΙ 6 Ππ) Θεία γα, [18 
υἱ 1115 6558 ἀιοάεοίπη βΘ 6 ΓΔΪ6 5 ΔΠΙΠΠΔΓΌ ΠῚ, ΘΆΓΙπὶτ 
406 βαπαοροβίογι πὶ οὐ ΐπ68 ἀἰςδπιυ8, 4 αγυτη ὈΓα - 
δ} Π0Γ68 ἴῃ ΒΌΠΙΠΊΟ 86 ρΓοΐρυο ἴοοο οοηβιίυ{τ 
βἰῃι., γϑιαυαβ 816 πὶ ἴῃ απ δοὶπι ἀϊδιγ δυϊα ρᾶγίὸς 
8116γὺπὶ ργλάππ) οἰ ποδηὶ, ἰά αυϊάθπι νἶγοθ ποβίγδβ 
βυρεοραί,, υἱ ἰΔη18 ἱπί6} ἢ φρο η}} οἱ σοπιοπιρίαηάϊ [ὰ- 
οὐ] δια Ποη ῬΟΙ]ΘΠΊ118., υ1 ρογδρίοσυαπι θοδϑίπιὰς [ἃ-- 
οδγδ αυοιποάο ἀυποάααίπι 5.6}|5 βίης ἀυοιϊδοίηι {τἰν 

θαυπι [βγῶ] μΔ,γ68 ; αυθιηδάμη οὐ πὶ ῬγορΠοιϊοιηι, 
αἱ Ἰὼ ἀΐξαπι, δοβθρινὶ βοπημΐυπι 5ἰφη! Ποαθαὶ "Ὁ; αύοφια πιούο γ6] 90 4]ᾳιο ἃϑίγὶ ποπιθη δάδρίο, δϑίγίνθ 
5.Π|}}} ἀροβίοο, δἰ ἃ δὺ φυὶ νἱίαπι ἱγαάυχθδγὶὶ ἀροβίο! οδτ » Ὁπυδαυΐϊβάυθ 5γδο Πἀγυτὰ ἰη ἰυἀϊοίυ πὶ 86- 
ἀυοίογαπι ᾿υἀ]οαθίτυν, 

Εἰ μὲν οὖν τις πάντα ἀφῆχε, χαὶ ἠχολούθησε τῷ 
Ἰησοῦ, τῶν εἰρημένων πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τὴν 
πεῦσιν αὐτοῦ τεύξεται " εἰ δὲ οὐ πάντα μὲν, τὰ δὲ 
ἐπιφερόμενα, ὁ τοιοῦτος πολλαπλασίονα λήψεται, χαὶ 
ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσει. Τίνα δὲ οὐ πάντα, ἀλλ᾽ 

4ὺ. 5 4υΐϊδ ΘΓσῸ οππία το φυογῖι, οἱ δεδυπὶ 

Γπογὶι βϑουΐιβ, αὐ ΡΟΙΓΟ ἱρϑίυϑαιθ ρογοοπιδιϊοηΐ- 

θὺ8 ΓΕΒΡΟΙΒ8 51}}}, [056 ἙΠΟΠβΘΠ]υ ΘΓ : δὶ συΐβ δυΐοπι 

ΒῸη Οπιπΐα αυΐάδη) ταϊϊφαοτίῖ, δἱ οἃ βο]υπὶ 48 
5] αη ρα πίυΓ, 15 πη} 0 Ρ᾽ 5 γοοϊμίαι οἱ νἱμ5 δίογηϑ 

ἰδικῶς λελεγμένα, κατανοητέον ἐχ τοῦ " « Καὶ πᾶς ( Παγραϊιδίοπι 401 1, Ουδπαπὶ δαΐοπὶ ἢ] δἰηΐ, αυϑ 
ὅστις ἀφῆχεν ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, ν καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ 
τοῦτο δὲ ὅτι μὲν ἔχει οὐκ εὐχαταφρόνητον λόγον, γαὶ 
κατὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς ἐχδοχῆς, καὶ προτρεπτιχὸν ἐπὶ 
τὸ πάτης σαρχιχῇς συγγενείας καταφρονεῖν, καὶ πά- 
σῆς τῆς χτίσεως, πᾶς ὁστισοῦν ὁμολογήσει. ΕἸ δὲ καὶ 
τοῦτο ἐπιδέχεται ἀναγωγὴν, ὁ μέν τις διστάσει, ὁ δὲ 
χαὶ ἀποφαίνεται, ὅτι ἔχει. Καὶ σαφές γε, χατὰ τὸ ῥη- 
τὸν, ὅτι πολλοὶ τῶν πιστευσάντων (90) εἰς τὸν Σωτῆρα 
ἡμῶν, ἐμισήθησαν ὑπὸ συγγενῶν, καὶ εἕἴλοντο τούτους 
χαὶ πᾶσαν χτῆσιν χαταλιπεῖν, ὑπὲρ τοῦ χληρονομῇσαι 

τὴν αἰώνιον ζωὴν, πεισθέντες, ὅτι πᾶς ὅστις ἀφῆχε 

τοὺς χατὰ σάρχα ἀδελφοὺς, χαὶ τὰς συγγενεῖς μόνῳ 
τῷ σώματι ἀδελφὰς, καὶ γονεῖς τῶν σωμάτων, χαὶ τὰ 
τέχνα τῆς σαρχὸς, χαὶ τοὺς ἐν τῇ ἐπιχαταράτῳ γῇ 

ἀγροὺς, χαὶ τὰς ἐν αὐτῇ οἰχίας, χαὶ ἀφῆχεν οὐ δι᾽ 

οπλ ἢ αυἱάοπη ΠΟ δ0ηϊ, 41 860 Ύβϑι1Π) ΘΟΙΏΠΊΘΠΙΟ- 

ΤΆΠΙΟΡ, ἰηἀ6 ἀϊδοδπάυπ 6δὲ : «ε Εἰ οπιηΐβ αυΐ Γοὶΐ- 

αυοιῖν [γαίγεβ, Ὑ6]" ΒΟΓΌΓΟΒ 5,» οἱ οΙογα : αυΐῃ 

δυίοπι {Πυἀ δοι δ ηι8π| πη π|6 Δϑρογηδηάδη) 6ο0}- 

εἰποαὶ, φιση]αθ δὴ σΔΓΠ8]6ΠΊ ΟΠΊΠΘΠΊ ΠΟηΒΔηρυ  ἰ(8 - 
θη, οἱ ΓΟδ ΟΠΊΠ6Β οΓοΔί88 ΟΟΠΙΘΙΠΠοηἀΔ5, Εοἰϊάπι 
[υχῖδ βἰ πρὶ] οθπὶ ἱπιδγργοίδιοηοπὶ δά πογί τὶ Π08 γ8- 
Ἰοδῖ, ποιὸ δβί φυΐη οοηῇίραίαγ. Αἱ υἱγὰπι δηαρορὶ- 

οὐ οἰἰδπὶ 5688 δχ 15 ἀθργοπ ροββὶς, αι} 18} }1 

αἰϊαυΐϑ; αἰϊᾳφυΐβ γϑγοὸ 938Πγπια ἱῖ. Εἰ νουνογυπὶ 4υΐ- 

ἄἀδπι 86 οοηίοτίιβ γδϊΐοπο "δ Ὀϊί8, Ῥογβρίεσυπι δες 

ταῦϊι08 ϑογνδίου δ ποϑιγὶ ἤἀδπ) ὈγοίαΈ5505, ὨΡΟΡΙκ" 

αὐογυπὶ Οὐΐιπὶ 6556 ηδοίοϑ; 6889 ἰρβοβαυθ ἀ656- 

ΤοΓα, οἱ (Δου}141}}}8 51118 οὐ πὶ θυ5 δὰ Υἱίδ5 ΞΘ Γι: 

δαἀϊρἰβοοπάδλπι μφγεάϊιαΐοπι αἱ ἀΐοᾶγο 56 ν  υΐἶεθ6, ἰὰ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΠΕΤΑΤΙΟ, 
οἱ βεάϊϑ ρ]ογίαβ 6}}5 « δυρεγ ἀυοάδοίπι {ΠΓρπο8, ἡπάϊοδη! 68. ἀυοάδοίπὶ {γἴθυ5 [ϑγδθὶ. ν Οπρνΐ8. δηἰπὶ υἱϊἃ 
λυβίογιψν ἡ ἀϊοα ῖῖ αὐ. Ι5γᾶθὶ ας ποη ογουϊ θυ, οἱ Ῥἀεαθυηΐ ἀρο510}}, οἱ φυ] δροβίοίογαπι πε δε 
5} νἱτπὶ : εἱ [υἱοαθαηΐ σΘΠΘΓΌ505 αι ϊάδην, ργορίοῦ αιοὰ 5Β0π| 5861, Π0) δυίδπι ὀφορυῃί ἀΐψηα βοΠογα 
510. Εοτγβίιδη διυιΐθπι ποά ἀἰεἰῖ ΑΡΟΒΙ0108 : « ἴπ γοθίβ ὑπ! οα μα πυμάυ8.» ἀἰομυγ δὰ 608 4 νοπογυπὶ 
ἐχ βεπιίθιι9. Θυο δυΐδιη ἀἰοἷξ : ε Βράθθ 13 οἱ νο8 βυροῦ ἀμποιδοῖπι {Πν "05, ἠυμοαηιο8 ἀμποάεοίτα ἰγῖθυ5 
ἰϑγδθὶ, » ἀϊείιαν 8 ἀροϑβίοίοβ, οἱ δὰ δ05 4ΐ Ὡμοδβίο!θαπῃ ἐπι 181} βυηὶ νἱίαπι, ἡπἀϊοαίονο5 1586], αὶ φδιο- 
ΤΒΙΟΓΕΒ 1010 τπυηἰο ᾿αυδηίυγ. , ἢ γι: 
.35. 8] φυΐβ Ἔγβοὸ γϑι μδνῖς ἡπιηΐδ, οἱ βϑου!5 Γἀδνῖ: 5οβιπι, {υᾷ ΡΕΙΓΟ ῬΓΟΠΊΪ558 δυ οἱ ἰρ86 Γϑείρἰθί, 

5] δυΐίεπη ποῖ Ομ εΐα το  αυΐ!, 5864. φυφήδπι αυδ Βρ6 . ἴα! 6 ἰμ [Ὁ 15 ΓΘίοΓ ΠΤ Υ : ἰἶς πη ρ} 1 οἷα τοεὶρίεὶ, 
Εἴ γ᾽ 12π| αι ογηδηι ροβϑίουὶὶ, ΤΙΝᾺΣ ἥμὶ αυοα αἷϊ : « Οπηηΐ8 4} γε! ἰψαῖ! ἔγαίγοθ, τι Βογογεδ, ϑυϊ ρ ΓΘ 68, 
81 ἢ]1ο5., δὲ ΔΒΓ, Δ} ἀΟΠΉΠ ὈΓΟΡΙΘΓ ΠΟΙΠΘ) ΠΙΘΕΠῚ, ΤΡ ΜΥΝ Δροιριεῖ, οἱ ἴῃ [{ὑ11Ὸ ὙΠ η: 
ΦΙΘΓνᾺ πὶ ροβ5: 6011. » ΕἸ πος αυΐίδπι φυοιίδτα ΠΆΠοῚ πη ΘΟμ οΠΙρ 6 πὶ ταιίοπαπι, οἱ βεουπάαπι) 5[μι- 
Ρἰΐδοπι ἰραϑ ἴοιοπι δχμογίαιογίαιπ 84 δοη!οπι πο  ΔΠῚ ΟΠΊΠΟΠῚ ΠΔΓΠΔ]6 πὶ ΘΟ ΠΔΙΙΟΠαΠΊ, οἱ ΟΠΊΠΘΠῚ βυθδίδη- 
ἴϊᾶπι πα πα δ !α πὶ, ΟἹ Πἶ8. ποιπῸ δι οίαγ αυοηίδη τ} ονοἀοι σι ΟΙτἰδίο οὐΐο μι 01} δα μΐ ἃ ῬΑγθηθθι85 
8018, οἱ οἰοξογαμ! 605 οὐ οιμμπὶ 50 )818η1}8Π0| 5ρολ ΘΓ αἱ γ᾽ δι Φίογπαπιὶ ροδϑί εγοηΐ, ογθάθι!θ8. αυΐᾶ 
ομηηἶδ5 4] γο υδγῖι ἰγαιγοθ βουνά οΓΠΘΠῚ, οἱ ΒΟΓΟΓΒ ΘΟΓρΟΙΒ, οἱ γΡάγθηι65 ἀγα ἐβ, δΐ ἢ}1")5 σΔΓΙδ8. 
Εἰ ἴῃ τθγγῷ πιδἰ δ ϊοία Αῤγο5 οἱ ἀοιῃ08 ἴῃ δὰ, δἰ γε 4ιθγὶι ργορίογ 8]10.ἃ πΐ}}} πἰβὶ ῥγορίογ ποιββη Ολινίβιΐ, 
Βα ρ! οἷα τοὶ ρει, οἱ 81] ορογίοι δίς ποπιήμᾶγα, ἐπϑϑι πη 1 ὸγ πα ἰρ! οἷα πρὶ τα] πηλρῖς 40 λΠ| ΘΑΓΠ8113. 

ἡ (βῃ. χχτνι, 9. " Μαιιὴ. χιχ, 39. 

(99) ἀράοχ Βερίαβ, πιστευόντωγ, 
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Ῥεγόιϑδυπὶ "δ θεπί68. αυϊουπῆϊδ 5008 βϑουπάυπι Α ἄλλο τι, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ, πολλαπλα- 

Θδέηοπὶ ἔγϑίνθ8, οἱ 80|0 ΘΟΓΡΟΓΘ οΟξηδίδ8 ΒΟΡΟΓΘΒ, 

Φδογρογυπινο ϑομ0Γ68, εἰ σΑΓΩΐ8 ΠΠ108, 86 5[108 ἴῃ 

Ὧ86 ΘΧΒΘΟΡΔΘΗΝ (οΓΓᾶ Ἀ5Γ08., οἱ ἀοΙη08., ΠΟ. ΔΙ ΠΟΓΙ 8 

ουὐυδνῖθ τοὶ οδι5, βεὰ Ῥγορίογ 801 π| δόβιι: ΠΟΘ ἢ 

τοι χυοτῖ!, Ἰοηφα ρίυγα τεοορίυγαπι. ΜΑ5πῸ δηΐπὶ 

πύμμογο, οἱ, δὶ ἰϊὰ Ἰοᾳυὶ [25 651, ἰηβηὶιο ἃ δρί γι 4}}-- 

γπι8 Ἑογρογα!α 5ΌρογαπίΓ,, οἱ ρυβίογηυδπὶ αυοά 

Βἷαγα γεοίρίοι, δὴ διθγηᾶπ), Ποη οδάυσδηι οἱ (ἐπηρο- 

ταγίδπὶ ὈΓΟΥΘοΙυ5 υἱ(8π|., οδπὶ ᾿ογ 416 βογιϊείαγ : 

Ἰοηᾷδ μίυγαβ δπίπι Γρϑίγαβ 86 ϑογΌγθδ, {ι3πὶ 40} ρΓῸ- 

Ῥίαγ γϑγθυπ θεῖ γειΐοιὶ δίηι, οοπηπηθθογαγο [Δ ο 16 

6ϑὲ : ἴῃ πιο φυΐρρα πηυπο πιο Ρίυγοϑ βυηΐ ἴγα- 

{Γ68 βδουπάιϊιπι βάδπι, 4υϑη) 4005 το συογαηὶ αυἱ 

πάσηι διηρίοχὶ βαῃι ; ἰγγθργθίνθ:}505 51 Π|}}Π|6Γ ορίϑοο- 

σίονα λήψεται’ πολλαπλασίονα γὰρ, χαὶ, εἰ δεῖ οὕτως 

ὀνομάσαι, ἀπειροπλασίονα τὰ πνευματιχὰ παρὰ τὰ 
σωματικὰ, καὶ πρὸς τὸ λαθεῖν (91) πολλαπλασίονα, 

οὐκ ἐν προσχαίρῳ ζωῇ, ἀλλ᾽ ἐν αἰωνέῳ γενόμενο;, 

χληρονομήσει αὐτήν (92) πολλαπλασίονας μὲν γὰρ 

ἀδελφοὺς καὶ ἀδελρὰς ὧν τις ἀφῆχε διὰ τὸν τοῦ θεοῦ 

λόγον, εὐχερὲς διηγήσασθαι" χαὶ γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ 

τούτῳ (96) πολλαπλασίους οἱ κατὰ τὴν πίστιν ἀδελφὰ 

τῶν διὰ πίστιν χαταλελειμμένων ὑπὸ τῶν πιστευσαν» 

των. Οὕτω δὲ χαὶ γονεῖς πάντας τοὺς ἀνεπιλήπτως 

ἐπισχόπους, χαὶ τοὺς ἀνεγχλήτους πρεσθυτέρους λαμ- 

βάνει τις, ἀνθ᾽ ὧν χαταλέλοιπε δύο ὁμοίως δὲ χαὶ 

τέχνα, πάντας τοὺς ἡλιχίαν ἔχοντας τέχνων. Πῶς ἃ 

πολλαπλασίονας ἀγροὺς ἣ οἰχίας ὧν τις χαταλέλοιπ: 

ΡΟΒ οπιῃθβ εἰ ῬΓΟΒΌΥΓΘΓΟΒ ἱπου!ραίοβ ἰῃ ργθπί68 Β χληρονομεῖ, οὐχέτι ὁμοίως ἀποδοῦναι δύναται, ἂν μὴ 

οἷδὶ δεδυμὶι αυϊπϑρίαπι, ργὸ ἀπυθυβ }}15 408 ἀ6568- 

γαῖ! δο. ἰπ Πἰθοτυ5. 6 πὶ, υϊουπαιο μᾶς φἰβϑίθ 

βαηί, υἱ ῥγὸ Ἡθεγίβ μαθογὶ ΄υθᾶηι, Αἱ υοπιοίο 

δρίογαπι ἀοπιογυπιν Ρἰαγαπὶ μωρά! δίδεπὶ δάϊ 

αἰϊᾳυΐβ, αυᾶπι ἃ 86 ΓΟΙϊοίΔ δυηΐ, ἀδιμοηβίγῶγα ΠΟ 

νενγϊμάθ Ῥγοοι να δὲ, πἰδὶ 418 ογἴλ556 νὴ 486- 

τϑηβ, θγθνομι γεὶ ργοίεγαι οχροϑι 0 η6π], ιοὰ (461}9 

φαγί ποῃ δῖ; δθγὶ8 δυΐθπι 46 ἀοπιθυ5 ἴῃ Δ)]εβοτί- 

τι βδπϑιπὶ δοπιοὶ ἀδίονῦι5, βυρογίογα αυθαὰθ ἴῃ 

βοηϊοηἰίδιη ΘΟηβοηδπι ἤδοίογο σορβοίιΓ. Εχ 118 ΘΓ 

4υἱ « πιεπδυγᾶηὶ δίδιϊ5 ΟΙεἸβιὶ » οοπηϑθουΐ δυηϊ, 

αμίοαμαιθ. οοουτγογυπὶ « ἴῃ Υἶγα πὶ Ρογίδοίαηι ᾽", » 

βδποιῖὶβ δὲ θδδιὶβ ρμοίοϑίδι!θὰ8 [8ι1Γ6 8, ορί ποῦ, {Π] 

δυηί; βογογθϑ δυΐθηι, φυΐσυπαμ!θ θη ἐχ Ποπμίη 05 

βοίαμι, βοά οἱ γεϊἰᾳι}5 ροίεβί διϊνι5 Υἱγῦᾷο οαδβία ὃχ- 

Ἰρθεθυπίαυν ΟΠτίδίο "5 : δγυηίπο δυΐοπ) ραίγ68 αἰϊαυὶ 

12168, ργϑῖογ 608 ἀδ φυΐθυ5 Αθγδιιδηηο ἀϊοίυπι εδί "ἢ: 

« Τυ αὐυΐεπὶ ἰδὶ5 δὰ ρδίγεϑ 005 ἰῃ Ρᾶ08, δΕρυ]ιι8 

ἴῃ βαπϑοίυιθ "οι 1.» Θυοά 5ἰ οἱ 690 [1108 αἰϊοτυπὶ 

Ρδίγεβ αἰϊᾳιδινάο ἤδγὶ ραίγυ πὶ ἰδίογαπι ἰηβίᾶγ οοη- 
αἰηραῖ, πη! μ᾽ υΓ68 οἰΐδη) παΐ08 Ρογ πὰ υἱ Αὔγᾶ- 

μιδαι τεοίρίοι!. ΑΩΓῸ8. Υ6ΓῸ οἱ ἀοιηο8 πη0}10 ρ]υΓῸ8 

ἢσδπι 4028 αἰνἀϊοαία Γἀδτυηΐ, ἰπ αἰνίπ! ραγδα δὶ σὸ- 
αυΐο δηϊπιδίνετίο, οἱ ἴῃ εἰνίδα οὶ, ἀ6 4υ8 φἰοτίο- 

688 ἀϊοία δυπηὶ "", « ου}05 ἰπ ἀοπῖυθυ5 Πεὺ8 οοφιο866- 

ἄρα τις βιασάμενος ἐπ᾽ ὀλίγων τὸ τοιοῦτον παραστήσῃ, 

ὅπερ οὐκ εὔχολον (94)" ἅπαξ δὲ ἀλληγορῶν τοὺς 

ἀγροὺς χαὶ τὰς οἰχίας, ἀναγχασθήσεται χατὰ τὸ ἀχό- 

λουθον καὶ τὰ ἀνωτέρω τούτων ἀποδοῦναι. Εἰσὶν οὖν, 

οἷμαι, ἐν ταῖς ἁγίαις καὶ μαχαρίαις δυνάμεσιν ἀδελ- 

φοὶ οἱ ε εἰς ἄνδρα πέλειον » χατηντηχότες τῶν « τὸ 

μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ » χεχωρηχότων, χαὶ 

ἀδελφαὶ πάντες οἱ παρθένος ἁγνὴ παραστησόμενοι 

Χριστῷ οὐχ ἀπ᾿ ἀνθρώπων, οἶμαι, μόνον, ἀλλὰ χαὶ 

τῶν λοιπῶν δυνάμεων " γονεῖς δὲ τοιοῦτοι εἶεν ἄν 

τινες, ἣ περὶ ὧν εἴρηται πρὸς τὸν ᾿Αὐραάμ᾽ « Σὺ δὲ 

ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σοὺ μετ᾽ εἰρήνης, τρᾶ- 

φεὶς ἐν γήρᾳ καλῷ (95) ; » Εἰ δὲ γίνονταί ποτε οὗτοι 

ἀνάλογον ἐχείνοις τοῖς πατράσιν ἑτέρων πατέρες, 

πολλαπλάσιον (90) χαὶ τέχνα λήψονται ὁμοίως τῷ 

᾿Αδραάμ᾽ καὶ τοὺς ἀγροὺς δὲ καὶ τὰς οἰχίας πολλα- 

πλασίονας τῶν καταλειπομένων νόει μοι ἐν τῇ ἀνα- 

παύσει τοῦ θείου παραδείσου, καὶ τῇ πόλει τοῦ θεοῦ, 

περὶ ἧς δεδοξασμένα ἐλαλήθη, «ε ἧς ὁ θεὸς ἐν «αἷς 

βάρεσι γινώσχεται, ὅταν ἀντιλαμθάνηται αὐτῆς 

ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν πρὸς τοὺς τὰς ἐχεῖ οἰχίας χληρον»" 

μοῦντας " « Καθάπερ ἠχούσαμεν, οὕτως εἴδομεν ἐν 
πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" 

περὶ ἧς λέγεται χαὶ τό" « Διέλεσθε τὰς βάρεις αὐ- 
τῆς. ν» Ἐπὶ τοιούτοις δὴ χληρονομεῖν τὴν αἰώνιον͵ 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΆΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 
Επ δάϊνυς βυργὰ αυοά ἐλατὰς τοεὶρί(, ποη ἴῃ γίια ἰνὰς ἰϑιηροτϑὶῖ, βαὰ ἴῃ {|| νἱῖα φίογπα [Δοίυ5 γεεἰρίεἰ 
48. Εἰ πιυλρ! 658 ᾳυϊάδπι Γαίγθβ, οἵ ΒΟγθγθθ ὄχρόηθγα δε 6 οπί. Νϑιὴ δἱ ἰμπ ΠῸς. βδβο]υ θΓῸ [γαιγίθυϑ 

Δλγηδιθ08, 4.08 ῬΓΟρΡίΟΓ ἰηβάἀε! ΠΔ16πὶ το! αυΐ!, πιυ 08 ᾿πνθηΐ! ἴγδιγεβ βεουπάμπι βάσοπι. 5:16 οἱ ρᾶγοῃίεδ 
Θπιη68 ἰγγΘργ ΘΠ 510 1165 Θρίϑοοροβ οἱ ὈΓΟΒΌΥ ΘΓΟΒ 8|π6 ογίπιῖπα σοηδίϊυ108. ἰηνεη]! αυἱβ ρϑίγεε, μτῸ Οὐ 
φυοὰ τεἰί αι ἱπάο!ε8 ραγθηίθ8. δι μι} οἱ Π]Ϊο8. οἴῆπ65 οἰ δίθηι μαθαπίθ8. Θυοπιοάο δυίοπὶ ἐπ} ΠφϑίυΓ 
μ}0 ΠῚ 668. ἀξ ΓῸ8 Ὑ6] ἀσπιος 4165 ΓΟ 4 Υ 1, ἰηναπίνθ, ἤθη 5ἰ πλ Π 6 Γ ἰγδάθιθ ροβδυπιι5. Θυι ογρο, δίουί 
Θχιβιϊπηο, οἱ Δη56}15 [ὑδίγοβ οἱ ΒΟΓΌΓΟΒ. ΟΠ}}}65 40] ΘΧ]  θιΘγιιηΐ 56 ΟΠτγὶ ἱγρὶ ᾿ Ἶ ἃ ν ᾿ 50 ολϑίδ5 νἱγρίποβ, 18π| ἰδι2 4:2 
δΠΠνς ἴῃ (θγγ8 ἐιαυδηίυτ, φυδην ᾿ΠΠὦ 4 [πὶ ἀμὴν ἴῃ οἰ 5. Ῥδγδιῖὸβ δυίθιῃ ἘΝ ΔΙδΣ αἰεὶ βυιηὶ Αθγδίμα: 
" α ᾿Π15 δι] ραν 68 (1108 ᾽ν) ρᾷ6θ, μ0Π1ΡΠ 108. ἴῃ δθηθοῖα θΟηΔ. ν 81 αὐυΐθπὶ [461] Γιογίμί δἰ ψυιϑπάο βϑουπάυηι 
ἩΠῸ5 ῬΡαΐγθϑ ἰδιὶ δίογαπι ράϊγεβ, τα] ρ!!οἷτον γβοϊρίαπι δἰΐδπν πϑίυβ. Αβγοβ δυίΐοιῃ δἱ ἀοποβ που ἰρ!!οὲ8 

11. Ἐρ]ιδ8. τιν, 15. 15 11 Οογ. χὶ, 3. 

δὶ Πρὸς τὸ «“αδεῖν. Ἰίαρα πρὸς τῷ λαθεῖν. 
93) Κληρονομήσει αὐτήν. Νεπῖρε ζωήν. Αἱ γο- 

ἴπ5 ἰπίογργοϑ : ε« Ἀοοίρίει 68, ἡθρλρθ πολλαπλασίο- 
να. 

(ϑὅ) Καὶ γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς. }υδιίηι!8 
ΜλΡΙγγ, Ὑ6] ςυἰβαυΐα ἐδ ἀιοίον Ομαδίίοπμηι οἰ τα- 
τροπδίοπμπι αὐ οΥμιοά. τεδρ. 110, ΤΙΘορΠ γ]δείυ5, 
ὉΠ γτλι15. Πυετιῦϑ. 
(94) Οοάεχ Περίυ5, εὔχολον" Δηφ!εληα5, εὔλογον. 

12 (δῃη68. χν, 1. “ Ῥρ4)]. ΕΧΥΧΧΧΥΙ, ὅ. 

(95) τραφεὶς ἐν γήρᾳ καλῷ. ἴα ἰηἴτα. {εἰ ΕΧΧ, 
6οη. χΥ, 45, ἡϊὰ Αἰπμγοβίαβ εἰ Αὐριβιίυδ, Αι ἰᾷ 
οὐἰπίοπα Αἰάϊημ8, τραφείς ἀοϑίἀογϑίυΓ. (οιμρίυ!. τα» 

φείς, ᾳφυοσιηδαπιοίυτα οἱ θη Κείοϑ, οἱ 5 γΓυ8, Εἰ ΑΓΆ}8, 

410:1} νϑυιην οϑὶ : Βουνδίοιιβ δαῖτ οομίοσίι 5 μαϊκῖ, 

ΡΠ. ΗἨυετιῦ3. ᾿ 

ὼ (96) Πολλαπλάσιον. Ἐοτια Ἰοφεπάυαι, πολλαπλάν 
ονα. 
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ζωὴν μαχάριον, τοσούτους ἔχοντας κληρονόμους 97), Α (υγ, οὐπὶ βυιβεϊρίοί οἀπὶ'" ; » [14 υἱ ὀοπιογαπι Πὶς 8ὲν 
χαὶ τοσαῦτα δένδρα ὑπὸ Θεοῦ γεωργούμενα, καὶ 
οἰκίας ἐχ λίθων ζώντων, ἐν αἷς ἀναπαύσεται πᾶς 
ὅστις ἀφῆχεν ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, χαὶ τὰ λοιπά. 

(λγιιπὶ Πγο ἀτοπλ παποίβοθη θυ ἀϊοὶ ροβεὶί δ Σ᾿ 
« ϑἴουιϊ ἀυάϊνίπ,ι8, 8ῖς ν᾽ αἴ μηι5. ἴῃ. Εἰν αἱ Βοιηϊηΐ. 

νἰυταταηι, ἴῃ οἰνιιαια Ὠοῖ ποϑίγι ; » 46 αυᾶ οἱ ΠἸυὰ 

αϊοϊτυγ "΄ : ε Ὀἰϑιγ θυ 6 ἀοπιοβ εἶυ8. » Ηἰβ. ρῥγοίδοιο ἐοηὐϊοηΐ 115. υἱϊᾶπι ἰογμᾶπὶ ὁοηδοηϊ!, οὐπ ἰοΣ 
ργογυιῃ διορίίοπθ, (οἱ ἀγθογι πη) ἃ 60 ουϊιάγυπι, ἀοπιογυπιηαα 6 Υἱνὶβ ἰδρί αἰ 8 σοτιϑίλπιϊαπι, ἰῃ 4μὶ- 
θῈ5 Γδοαβοαὶ φυΐϊουπαις ἔγδίγοϑ, βογυγοβυβ, οἱ γεϊΐιια αὐ ἰβογὶί, θοδιἰϑϑῖπ|8 ΓῸ5 θϑί. 

Μετὰ τοῦτό ἐστι τό" « Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι 

ἔσχατοι, καὶ ἔτχατοι πρῶτοι. » Καὶ τοῦτο δὲ ἔχει μέν 

κινα κατὰ τὸ ἁπλούστερον νοῦν, προτρέψασθαι δυνά- 
ξνον τοὺς ἄρτι προσερχομένους τῷ θείῳ λόγῳ ἐπὶ 

τὸ σπεύδειν διὰ τῶν προστεταγμένων ἀναδῆναι, παρὰ 

πολλοὺς τῶν νομιζομένων ἐγγεγηραχέναι τῇ πίστει, 
ἐπὶ τὸν ὑπὲρ αὐτοὺς βίον χαὶ λόγον" ὡς οὐχ ἐμπο- 
δίζοντος οὔτε χρόνου τοῖς ὕστερον πιστεύουσιν, οὔτε 
γονέων μοχθηρῶν τοῖς αὐτοὺς ἀνεγχλήτως ἀγωνιξο- 
μένους παραστήσασιν" ἀγὼν δέ ἐστι χαὶ καθελεῖν 
οἴημα διὰ τὸ ἐκ πατέρων ἀνατετράφθαι ἐν Χριστια- 
νισμῷ μεγαφρονοῦντας" χαὶ μάλιστα ἐπὰν τύχῃ 
πατράσιν ἐπαυχεῖν χαὶ προγόνοις προεδρίας ἠξιω- 

μένοις ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ ἐπ'σχοπιχοῦ θρόνου, ἣ 
πρεσδυτερίου τιμῆς, ἣ διαχονίας εἰς τὸν λαὸν τοῦ 
Θεοῦ - ἀμφότεροι γὰρ διδαχθέντες τό" ε Πολλοὶ ἔσον- 

ται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι, » ὑπομνή- 
σθητε (98) μήτε ἐπὶ τῷ νομίζειν εἶναι πρῶτοι μὴ με- 
γαφρονεῖν, μήτε συστέλλεσθαι καὶ ταπεινοῦσθαι, ὡς 
ἔλαττων ἔχοντες τῶν προτέρων, διὰ τὸ ἔσχατοι ἐχεί- 

γὼν τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ παρειληφέναι δόγματα. 
Ἔχει δ᾽, οἶμαι, τὸ ῥητὸν λόγον ἀθρόως ἡμᾶς ἐπιστῇ- 

40. 1 ἀείησομϑθ βογὶρίαν ργαίογοα οχϑίαϊ "δ: 

᾿ς Μιι δυίοπι ἐγιηΐ γί, που ϑϑηγ[} οἱ μον 88ἰπιὶ, 

ΡΓϊιπὶ. » Αἰᾳυ6 μας αυΐϊάδπι, ἰαχία 5ἰπιρ]Ἰοἴογαπι ἰη- 

τοΓργοίδι ΟΠ 6 Π), Βοη5ιπὶ 4ποιπάδηι δομ πο, αυὰ 

γογυ! οἱ εἰγοῦδα Ἔχοιυὶ ροβϑιμνὶ τ πιδη δία οᾶ- 

Ρεβϑθη40 84 Υἱίδπι 4118 5υ ργὰ [Π|Π05 65. δἰ ΒΘ Γ ΠΟΘΙ 

δνδάθγα σοηἰοπάδηϊ, ργα5 πη} 18 αἱ ἰῃ (ἰὰ6 60η)88- 
Β πυΐβ356 ογαάυπιν; οαπὶ πύαυθ ἰθρη5 Πύδπη ΓΘΟΘἢ8 

ΔπΊρ οχὶβ, ποι πη ργο δὶ ράγοη 65 118 41} μου ραῖα 

ἀδεογίαγα υἱάθιίαγ, οὐϑίδει!ο βἰπὶ : φυϊποιίδη) ἐμ 
ΔΡγοσϑηι δ δ04 ἀδργὶπιθπ δ βυημηᾶ ἰΐ8 Ορα σομίοἢ - 

ἀεηάυπι 651, αυἱ αυοὰ ἃ ρατεηιΐθυ8 ̓η ΟΠ γ ϑιἰδηΐδη!ο 

οὐτιοδι! ϑαηὶ, ἀδ 56 πηδϑμ σα δοηίίηί ; Οἱ μγβθγ- 

εἰπι 5ἱ ραγαπεῖθιϑ οἱ ργοᾶνῖβ οἤγδηίαγ αυΐ αρί800-. 

Ρ8118 ἴπ Ἐοοϊοςία δυάς ργωγοκη νι πη [5., γ6] ργδ- 

ΒΌΥΓΟΓΙὶ αἀἰρηϊδίοπι ἰδπογῖπι,, γὸ] ἀϊαοοπὶ οὔϊοίο 

δγρὰ ρορυ]υπὶ θεοὶ [ὑποιϊ δἰπὶ. ὕἱιτίᾳφαα οπΐπ) ἰά 605 

οἷ : « Μυ]εῖ δγυηὶ ργί αν, πον β8"ηΐ ; οἱ που] δβἰπιὶν 

Ρτΐπιΐ, » ποᾷαθ ιοά ρεΐπι08 56 6886 ρυϊαηϊ, ηἰπηΐοῦ 

βρὶ ΓΙ [8 ΘΌΠΙΘΓΟ ΘΟΙΠΙΠΠΟΠΟΠ ΟΡ; ΠΟ4ῸΘ {ΠπΠΠΟΓΟ ρος 

ΕΠ} ἂς ἀδρτεὶπιὶ, φυδοὶ ἀοίοτίογα ἱπΓα βίη ἃς ργίογοϑ, 
αυοά ροϑὶ ἴΠ|05 ἢἀεἰ ΟἸν ϑιϊαπο ἀορπιαία ροβίγεμιΐ 

σαι δυνάμενον τοῖς πολλοῖς πρὸ ἡμῶν πρώτοις χρη- (ὶ διιδεδρογίη!. Ηος δὐ!οπὶ Ἰ000 βοηίοηιίαπι σοπιϊποτὶ 

ματίσασιν ἀπὸ τοῦ Ἰπσρχὴλ, γενομένοις διὰ τὴν εἰς 

πὃν Ἰησοῦν ἀπιστίαν καὶ προδοσίαν ἐσχάτοις, χαὶ 
ἡμῖν τοῖς ἐσχάτοις τὰ πρωτεῖα δυναμένοις λαβεῖν, ἐὰν 

ἐπιμένωμεν τῇ πίστει, « μὴ ὑψηλοφρονοῦντες, ἀλλὰ 
τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι.» Τί δὲ, ἐὰν, κοινωνή- 

σαντες τῇ ῥίζῃ τῶν πατριαρχῶν χαὶ τῇ ἀπὸ τοῦ λό- 
γοῦυ τῶν πατέρων πιότητι (99), συμφνεῖς γενώμεθα 
τῷ βουλήματι τοῦ πνευματιχοῦ νόμου χαὶ τῶν ἀνά- 

λογον αὐτῷ νοουμένων προφητῶν ; ἡμεῖς οἱ ἔσχατοι 
ἐσόμεθα πρῶτοι, χἀχεῖνοι διὰ τὴν ἀπιστίαν οἱ πρῶ- 
τοι, ἐχχοπέντες ἀπὸ τῆς χαλλιελαίου γεγόνασιν ἔσχα- 

τοι" χαὶ γὰρ (1) διὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν « εἰς 

ἐχἰβίϊπηο, 691 4υκ η05 δἰ ἰά οἰ δεγναπάινπι 601}- 
[ἐδιῖπι δχοίίαγο ποῖ, 5γδοῖ 185 ΘΟ ρΡΙυΓο8 4υΐ δηῖδ 
π058 ῥγίτηΐ ρρο αι! βυπί, ργορίθγ ἱπογθάυ]αἰοπὶ 

δὐμᾶ ἤδδυπι 86 ρον ἀΐδην ροδίν 6 πι0 5 6556 [Δ0ί05 ; ΠΟ5 
δυΐοπὶ 4] ΡΟ ΠΝ 5.1Π}118, ὈΓΪΠῚΔ8 [ΘΓΓΘ ΡΌ556, δὶ 

τηοάο ἤδοηι σΟη βίῃ 6 Ὁ Γοϊ᾿ ΘΔ Πλ18, 4 ΠΟῚ 8114 58- 

Ρίδηιοβ, δοὰ παπη θυ8 σοπβοηιθηίο5 ᾽ν.» Ουἱά ἀυ- 

(6!) δὶ γα ο8 ραιγϊγοβατυμπι οἱ ρἰηφυϊυάϊπ!8. 8 

σεῦῦο ραίγιιπη πιδηδ 115 ραγι εἶρα5 ἴδοι! 35, δρὶγὶ- 

υ8}}5 Ἰοφὶ5. οἱ ρυορῃθίδγυπι ᾿υχία {|14π| ἱπίε!]θοίο- 

Τα 86ηθηι2 φυδϑὶ ἰηπδι} ἃς ἱηφαη εἰ Δ γοϑηυ5᾽ 

Ὁ 05 ργοίεείο αυὶ βοϑίγεπι! βδιῃ}}}8., ἈΓίπαὶ ον πη; 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἱπίθ 6. τη} ἴπ γοαυΐα ραγαδἐϑὶ, οἱ οἰνίιαία Ποῖ, ἀ6 φυὰ ἀΐεία δυηΐ 
βοοῖιν θοὺβ οὐπὶ 5υβεϊρίαι θᾶπὶ,» υἱ ἀϊοαίυνγ δή 608 4] ᾿ΠΠ|6 Ροβϑβί 

εἰοηίοξα, «ἴῃ: ουΐαβ φταυϊθυβ ἀΐρπο- 
δηΐ ἀοπιὺδ : « ὅι᾽ουϊ δυάϊνίμλι5, ἰϊᾶ 

εἱ νἱάϊπιυβ ἱπ οἰνίιαιο Βοιηΐηὶ υἱυϊυΐυπι, ἴῃ εἰν δία θεοὶ ποδί,» ἀὸ ᾳυὰ ἀἰοίυγ : ε ΒἰδιΓ θυ στδάν8 
6)05. » ϑυρδγ δᾶς αὐίοπη Ομ ηἰὰ Υἱ 8 ΦΒ( ΘΓ" ΔΠη ΓΝ 

46, « Με) δγιηῖ ργὶπιὶ που βϑἰ πλῖ, οἱ που βϑῖπηὶ ργίπιὶ. » Εἰ ἢος Παθοὶ αἰΐφυδπι οἱ βοουμάμπε δἰ Πρ} 16 π᾿ 
βϑηϑυπ) δα Ποτταγὶ μοί θη ἰ8π| 608, 4] ΠΌΡΕ δορά πηὶ δὰ γεγθυπι αἰνίπυπι, υἱ Γἀδιπθηὶ ρὲ Γ θα φυ28 Ποηδιυ ἃ 
δυμὲ ΠΟπλ ἢ θ}5., 8 ργονδοίιπι ἃϑοθηάεγο ργα ἢ 1115 4 νἱἀδηΐαν δθηι 586 ἰη θα δὰ υϑῦθιπὶ εἰ νΥἱίδπὶ, 
"μη δὶ βυροῦ {Π|05, οπὶ πεαῦδ (ΘΠρυ 8, ΠΘαυ6 ραγθηῖ65. ἰμ 4665 ἱπιρούϊδης 608 4 πυηο Δοοοιίυηΐ. 
Οἴεδὲ οἰΐππι Πυ)υΒπιοιϊ Βθηβιι5 οἱ ἀοβίγυογα δὲ θχιο!!δγα 4υΐ ρογίδπίυΓ 60 αυοά ἃ ΕἸ γβιϊαπὶβ ραγοηιρυσ 

δυηὶ δηυ γι ἴ ἴῃ ἰρκα ΟἸνἰβιϊαηίίδι6, τηλχί πιὸ δὶ (πϑγίπί οχ ραιγῖθυ5 ϑδοεγάοίδ!ὶ 8θθ6 ἀϊφιοαιί8, ἰά εδὲ 
δρβοοφϑίι8, διιὲ ᾿γοβυγίογαίια, δὺ1 ἀϊλοοπαίυβ. ἴῃ ροριήο [)ο. Αὐάΐοινι68. δπὶπὶ ἐς πὰ} ἐγαηὶ ργϊπιὶ 
ΠΟΥ 5511}, δἰ ΠΟΝΊ551}}1 ὈΓΪΩΝΐ, τοοογαδυυπίας ὧἱ μοπ σ]ογίθηϊαν ἰἱπ 60 ᾳιοιβ νυἱάοηίυν ῥγίογθθ, που 

16 Ἰυϊὰ. 98. “7 [0ἱ. 14. 15. Μαιἢ, χιχ, ὅ0. "5 οι. χα, 10. 

(98) Οοἷεχ Περίυ8, ὑπομνήσθητε. Ποροηάαιῃ Υἱ» 
ἄθιιν ὑπεμνήσθησαν. 

(99) Πιότητι. Ἀοπι. χι, 11. Οἰοίογυπι οοὐεχ ΑΔ» 
εἰϊοδπα8 πάθοι ποιότητι. 

(1) Καὶ γάρ. ἴῃ οοἀ. Ἀ18}. ἀθο5ῖ γάρ. 

18. ΡῬ,αἱ. χεν, ά. 39. υη. χι, 17. 

9 
ἐούδ μτος ἰἀοπδυπι δχίυπάδι, οἱ δὺ11 πη! πιᾶσηυ5 
Αροῖϊο. μορεπάμπι ἰοτί3556, τοσοῦτο ἔχοντας χληρο- 
γέμι υς, Υ6] τοσούτους ἸΣτες ἀγροὺς χληρονόμους, 
τοὶ δἰ σαν ο)υ5πιοάϊ. ΘΕ ΤΊΠ8. 

Τοσούτους ἔχοντας κιϊηρογόμους. ϑοηβιπι 
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{1:1 αυΐθια ριορίθι ἱβογθ  } δίαπι, οὑπὶ ρεῖμϊ ἐββοηῖ, Δ κρῖμα τῷ χόσμῳ ἐπιδημήσαντος,» ἵνα τὰ ἔθνη « 

ἃ θυμα οἰἶνᾶ δχοϊβὶ, ροβίροπιὶ [Δ61} φαπὶ ἢ... Εἰδηΐ μὴ βλέποντες βλέψωσι, χαὶ οἱ βλέποντες » Ἰσραὶλ 

Ῥγορίος. δἀναπίαπ ΟΠτίϑι!, 4! « ἴῃ ἠυάίοίαπι ᾽ν) « τυφλοὶ γένωνται» διὰ τὴν ἀπιστίαν, ὁ μὲν προσὴ- 

᾿ναης πιυπάσπι γϑηΐῖ, αἱ χαΐ ποι; νἱάθηϊ (φοηῖας 56ε]-ὁ λυτος ἡμεῖς λαὸς γεγόναμεν ἄνω ἄνω χαὶ πρῶτοι" ὁ 

1ἰς6) υἱάθαμι ; εὐ φυὶΐ υἱθδηὶ (πεηῖρο 15ρδοι 8, δὲ πρὸ ἡμῶν Ἰσραὴλ ὁ πρῶτος γέγονεν ἔσχατος, χεὶ 

ργορίον ἱπογδάυ λίθιη) σοὶ ἴδηι ν᾽), ν᾽ πὸ8. οοτίο χάτω χάτω. Οὕτω δὲ δύναται νοεῖσθαι χαὶ τό « Εἴ 

αὐϊ φρορυΐι δάνδῃα βυπιιβ8, δὐβοιὶ δὰ βϑυργθιι τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος» ὡς 

Ῥεῖπι! νδβίπιιβ; [5γαθὶ γογο, αὶ Δη18 Ὧ05 ργμηυ8 εἰ ἔλεγεν Ἐπεὶ νῦν τὰ πρωτεῖα λαμθάνουτιν οἱ ἀπὸ 

Ἐγϑί, ρόβιγοπιιϑ εἰϊδοίιι8, οἱ ἴῃ αἸεπηα πὶ Ἰοοαηι γο]6- τῶν ἐθνῶν εἰς ἐμὲ πιστεύοντες, ἔσχατοὶ νομιζόμενκι 

Ὀἴαβ. 6βι. Εοάδιη ἡυοῆμδ 8651 γΘηΐγ ΡΟΙ68ι οἱ ἐντῷ Ἰσραήλ' ἔσχατοι δὲ χρίνονται παρὰ τῷ θεῷ 

Πυὰ 35: « Βὶ φυΐβ ναΐτ ρυΐμιι5. 6556, οὐἱ' οἰηπἰάπι ὅλος ὁ λαὸς τῶν ἀπιστησάντων ἐν Ἰσραἣλ, χἂν νομί- 

μον βϑἰπιυϑ; » 86 5ἰ ἀἰχίβϑοί : Θπδηθοαυίάειη υἱ α ζῶωνται διὰ τὸν χρόνον εἶναι πρῶτοι" εἴ τις βούλεται 

ξδιιθα5 ἤἀοπὶ τηοᾶπὶ ΔιμρΙ οι πηίαγ, οαπὶ ροϑίτο- τὸ ἀληθινὸν πρῶτον ἀναλαθεῖν, γενέσθω ἐν τοῖς ὑτὸ 

πα ἴπ ἴ5γ80} Ἰοουιῃ ἴόποῦο ογοἀαπίαγ, ἤυπο ρτὶ- τοῦ νῦν Ἰσραὴλ ἐσχάτοις εἶναι νενομισμένοις" ὅσον 
πᾶ5 (όγυηῖ ; ροβίγαπι! διιίοπὶ Παθοπίυ ἀρὰ! θο γὰρ μένει ἐν τοῖς οἰομένοις εἶναι πρώτοις, τῶν μὲν 

αὐϊουπααδ δχ [5γϑθ} 118. ἤάοπι τοβριογυηΐ, οἰἰδι5ὶ “" πρωτείων ἐπὶ τὰ ἔθνη μεταδεδηχότων ἀποπεσεῖται, 

ΤΔΠΌΠ6 (ΟΠ βΟΓΪ5 ρυῖπιΐ ὅ8586. ογοἀδηιαγ ; δ 4υ}8 να ἐν δὲ ἐσχάτοις ἀριθμηθήσεται" χαὶ γὰρ οἱ μὲν ἀτὸ 

Γαπὶ ργηδίμπι σοηδ64υ} 5ιυ δῖ, ἰηι6Γ 608 6ΟἸ]ο οίυΓ τῶν ἐθνῶν χεφαλὴ (2) διὰ τὴν πίστιν γίνονται" ὁ δὲ 
αὶ Δ0 15Γ46] 4υἱ πυης ἐδί, ἰμῆιηϊ 6886 οὐδἀυπίυγ : ἄπιστος Ἰσραὴλ διὰ τὴν ἀπιστίαν οὐρά. Κατὰ τοῦτον 
ἐμιαπάία απῖτν μοῦ 605 4υ] ργίιπο8 58 6588 ρυΐδι!ί, τὸν λόγον πολλοὶ μὲν, οὐ πάντες δὲ, ἔσονται ἐχ πρώ- 

Ρογπιδποῖ, ργϊπιδίι δὰ ψεπίοβ ἰγϑηβίδίο οχοίάθί, οἱ των ἔσχατοι" χαὶ πάλιν πολλοὶ μὲν τῶν ἐσχάτων 

Ἰηΐαν. ροβίγα πο 8 Το Θηϑθ τα. Ομ |65. δπΐπη ργὸ- ἔσονται πρῶτοι. Οὐ μὴν εἴ τις ἔσχατος προσελήλυθε, 
ΡΠ Πάδπι σαρι! οὐἠεϊπιαγ ; δἱ ἱμογεάυ!ιβ ἴβγϑοὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύουσι συναριθμεῖσϑαι δ᾽» 

Ῥγορίογ ἱπογεάυαίοπν, οαυὰα. δαχία ἰιδης ταιο- χῶν, οὕτως ἐν πρώτοις λογισθήσεται" εἰσὶ γὰρ χαὶ 
"6 πη}, θ] γί πὶΐ αυΐϊθδιη, δ΄ Π0Π Οπιῃ65, ὃχ ργῖ πὴ ρΡ0. πρῶτοι πρῶτοι, ὡς οἱ τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολοι, Ἰσραῃ: 

Βέγϑπλ {6 μ} τ οἱ τη0}1] Γυγβ ἢ) ΟΧ ]01π|15 ρτΙ τ] νας, λῖται τυγχάνοντες, καὶ ἐχ σπέρματος ᾿Αὐραάμ' χαὶ 
δηῖ. Νὰς νοΓῸ 8] ηυ͵5 ποῦ φοη 1168 ἤοπὴ ἁιμμίο- εἰσὶν ἔσχατοι ἔσχατοι, οἱ πολλῶν ὑποδεέστερον 

ΧΟΒ Διηιποιαγί νἶβι5, ροϑίγομμ8 Οἢγἰβίυτη ργοίοϑ- βιοῦντες τῶν ἀπὸ τῆς Ἐχχλησίας χρηματιζόν- 

Βι158 6ϑῖ, ἰὰἀοἶγοο ἰπίοῦ ργίμο5 σοπηρυτα θυ; ῥγΓΐπ των. 

οἷσι ϊάσι. Ομ }}}} ρείην! γοπιδπθηΐ,, Ὑοῖοΐ ἀροϑβίο!! ΟἸιεἶδιῖ.,, χυΐ Ιογδοῖ 699 συμ, οἱ δχ ϑ0ιηῖπε 

Αρυγαϊιαιιΐ οτίυμαϊ ̓  οἱ ροβίγοπι δἰΐφυΐ, ροβίγθι ο586 μοῃ ἀδϑίπυηϊ, 4] ἀειοτίογοιῃ δέυμπ ἱΐδην, 

4υ1ΧὯηὲ 8} φυΐ ἘςοΙοϑία ποίποῃ ἀδθοδευηῖ. 
41. ὅλτὰ Ὑ6γῸ Θοηβίθαγα Δ} ΔΠρΟΙΟΓ ΠῚ ροηι5, αἱ- Μετὰ ταῦτα ἐπίστησον εἰ δύνασαι τὸ τῶν ἀγγέλων 

Ῥοία πιδ]ογὶ μβοπογὰ ἀἰσηαπι, ρΓΪπηηὶ 6558 86 ργα-. γένος πρῶτον, ὡς τίμιον, λέγων (5) εἶναι τοῦ τῶν 
βίη 55 πηυπ), ΡγΡ Βοπιΐθαμα., 4υΐ ροδίγοιη! ϑαηῖ, ἀνθρώπων γενημένων ἐσχάτων' χαὶ γὰρ, ὡς ἐν τῷ 
ἔδπογο, ἀἴσεγα ρο558185. Ὁυοιηδάμηοάυπι οἰ ἰπ δῦ Ἰὼδ γέγραπται" ε« Ὅτε ἐγεννήθησαν ἄστρα, ἧνεσαν 
βου ρίαηι 6βι " : ε« Οὐυδηιο [Δοΐὰ ϑυη! δϑίγὰ, ἰἁυἀ-ὀ τὸν Θεὸν πάντες ἄγγελοι αὑτοῦ,» ὡς πρεσθύτεροι 

υογυηὶ Που ΠῚ Οἴηπ68 ΔΠ80}} 15,» ᾳφυδδὶ ποη 0- κχαὶ τιμιώτεροι οὐ μόνον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ πὸ» 

ΥΕΤυ5 ἹΝΤΕΒΡΈΆΕΤΑΤΙΟ. 
λυ πλ Π] σπίαγ οἱ ρυ5᾽ Παπίιπ65 {π|, φαδδὶ πιΐητι5. ΔΙ 1081. ρυἸονίθιι8 ροσϑίἀοπίο8, ργὸ 60 φαρὰ Οἰνεἰδεἰδη (515 
ἀοσπιδια Πονίβϑηηῖ τοσορύγαηι, ΠΆθΟΙ οἰἴαπι αἰϊόλαην ἐμ 6] σάν, αἱ δι ααϊίδιη, ρει ᾿σγδοί α, αυΐ 
ἴαοῖὶ βαπὶ πον βοίμ! ριορίοῦ ᾿πβι ο}Πἀ]θην δυδπὶ, οἱ ργοι ἰοπαπὶ ἰπ ΟΠ ἴϑ0 : φοηθ5. Δυίθπι ΠΟΥ  ββιπὶ 
[4οἰἱ 8ηι ρῥγίμνὶ 81 ἰδίῆθη ρεγιηαπϑογίῖ ἴθ ἢ 6, «6 ΠῸΠ ἃΠ18 δαρίδηϊοθ., βοά ΠΠ}} 015 ΘΟμβθηΘη[65,} 
εἰ 5ἷς συπιπιθ οἰ οδη165. γΑΘϊοΐ ραιγίϑγομδγυπι, 6[ ρίηφυδάϊηϊ γον] ραίγιη ἴῃ αι φΙαηιδιὶ Γμοτίηι βδθουπάυπι 
Ῥεοροβίίαπλ ϑρ γ 18}15. 106 ῖ5., οἱ βϑουπάμπι νοϊαμίδίοιη ργορ] δίνη : δὶ ἴδιο εἰ ἰρδὶ ἰμι} Πφαμίυγ 
δρίυἰ 416 γ΄ βίον! Ἰοχ, {18 νἱἀο!οοι ἃ θυυμᾶ οἶνα ργορίὸγ ἱπἢιολ αίδαι μτιεςὶ ἷ5, ΟΠ τβίο δηΐπὶ ἴῃ )υδίεῖο 
φψοπίοη!α ἴῃ ἰβῖυπι τη πη, τ ροπ 65 8 ποθὴ νἱύοθαμι νυἱάσγοηι, 5γαο! 5 αὐϊοπὶ νυἱάθηιοϑ. υἱ ῥγορίοῦ 
{Π|0 6} Διο η ἤδύθηὶ οὐδοῖ, Π05 ργοβοι γεΐ ἀϑοοπάδηϊοβ ραγ βάδην (οι διμμι8. δι θαπι οὐ θυ πη ; ἰσγδεῖ! 
δυίοπι φυΐ (ἀδγυπὶ ργίογεβ, δυρὶ [δειΐ πον β5ἰιηΐ ΡῈ ἐπι ἀ6Π ἰ4|6 πὶ σα ομίο5. δὶς ἐμ! Πἰρίτα τ οἱ αυοά οἷ: 
ὁ δ᾽ χυ}β νὰ] ΡΓΙΏ)5 6580, δ ΠΟΥ 5515,» (Δ 4113} 51 εἶσαι! : Θυομίλπν παπο ρεἰπιδίμιη δεοοίρίοηὶ 
ἀϊπὶ οχ ραπεΐθι5 ογοάσπι ἴῃ πο, 40] ἀχἰ δι ππδητιγ που βϑίπιΐ 6586 ἀρηὰ Ι5γδο 25. : πον βϑπιὶ δυΐοηιν }4]- 
ὈἈθυπίαγ ἃ Π60 ΟΠΊΠ65 [5ΓΔΟ ἢ 1:8, ἰδ] υἱἀθηίαν ρΓΟΡΙῈΓ ἰθηιρογα ρυίπηΐ. δὲ αυΐθ ὀγσο νὰ} } ἤεγὶ ν γα βγίμνυϑν 
ἢαὶ ἴῃ ἰδι18. 4] πὰπ πον Ἴββίπηΐ οχ βΕἰπιαπία γ 8}ν ἰ5γδ 15, Ὁμἰοσπψπι δυϊθπὶ νοαθεῖ! 6586. ἴῃ {ΠΠ|5 υΐ 
Ῥυΐπη! ε58ὸ ΥὙἹάσηῖαγ,, ΓΙ παίι δὶ ρθη 5. (ΓΔ 51410., ΟΟπιρα Δ} 0 ᾿μΠ6 ΓΟ πον 5ϑἰπ)05. Ἂς δυΐοπι οδυ 
44 - Ἰοφυδίυγ 56 γ0. ὁ Μι|εὶ, πᾳ α}, ὄσαμι ὉΥ} πον 55]. » ΝΌΠ ΟἸΏΏ65 ργΐμθὶ οὐὰμπὶ μΟΥ 588], ΠοῸ 
ΟἴμΠΕΒ. ΠΟΥ βϑίμΐ δγιιηΐ ργίπιΐ, ϑαμν οὐΐπὶ 4ὰ} μετ! ἰαθγαηί, οἱ ἡΠΠΠοπλΐπ5. ρογπιδαθιί ρτίμι, 5ἰουὶ 
ἜΡΟΒΙΟΙΙ ΕἸ τῖβι! ἀυΐ ᾿5γϑο! 8 Γπογυηὶ ἀθ βοθΐπο ΛὈΥΆ]α, φαΐ οἰΐαπλ ἤὰπο ρῥτίμαΐ παθοπίαγ : οἱ δυμὶ πὸ- 
δα, Ἀπννρονοι ΡΟΓΠΊΔΠΘΠΙΟ5, αἰ πὰ] 6 ἰγδοίδηϊ 46 γορυϊο Ομ τἰβείαμο, οἱ σἱάσηιανγ (6 Ἐροϊοσία ἐ586 
ατη δἰηί. 
91, Αὐδῖις δυΐδηι ννΐα 5ἱ ροῖοθ. ἀἴοογα ργππ ΠῚ ΘΌΙΠ5. 6586. ΔΗ ΘΘΙΟΤΙ πὶ, αθδϑὶ ΠΟΠΟΓΑ]ἐ]α5 Βοιμίηθυ8 
4υἱ πον᾽ϑεἰτηὶ ργα ΔΗ σΟ}15 ἐ886. Υἱθθηίαγ, Νάμι δίουϊ βογίρίαπν ὁδὲ ἴῃ 900 : « Ουδιάο [οί θ0πὶ 5(οϊαν 

" Βρπι. χι, 34. 33 20λη. ιχ, ὅ9. 3) Μαῖς. 'χ, δί. 5 20} ΧΧΧΝΗΙ, 7. 

() Οἱ μὲν ἀπὸ τῶν» ἐθγῷν κεραλή, εἰς. Ηϊογο- (5) Λέγω», εἰς. μοροπάσιη λέγειν, οχ γαίογί Δ: 
ἄγη. [λοι οἴι8. τ(ὐγρηκιθης. 

- 



1.509 ΟΟΜΕΝΤ. ΙΝ ἩΛΤΤΗΕῸΜ ΤΟΝῸδ5 ΧΥ͂. [σὲ 

σης μετ᾽ αὑτοὺς χησμοποιίας, τόλμησαι ἀποφήνα- Α ΠΙΪπ6 Β0]υπὶ δΔη([υΐοτοϑ οἱ Ποπογδιίογαβ, οὶ οἱ γο]}- 

σθαι, ὅτι πολλοὶ μὲν ἀγγέλων, οἱ πρῶτο! ἧσαν ἀν- 
θρώπων (4), γίνονταί τινων ἀνθρώπων ἔσχατοι" πολ- 
λοὶ δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων, οὔ" ἔσχατοι τῇ φύσει τυγχά- 

νουσι τῶν ἀγγέλων, γίνονται διὰ τὸν βίον χαὶ τὸν 

«οῦ Θεοῦ λόγον τινῶν ἀγγέλων ἐν πρώτοις μὲν τε- 

-Ξαγμένων, γενομένων δὲ ἔχ τινων αἰτιῶν ἐσχάτων, 
πρῶτοι. Παραλαβὼν δὲ εἰς τοῦτο ἀπό τε τῆς πρώτης 
ἘἘπιστολῆς (Ὁ), χαὶ τῆς Παύλου πρὸς Κορινθίους προ 

πέρας ῥητὰ, προαχθήσῃ ὡς ὑγιῶς εἰρημένων τῷ λό- 
τῳ (6)" λέγει γὰρ ὁ μὲν Πέτρος" «Εἰς ὃν ἄρτι μὴ 
ὁρῶντες,» δηλονότι Ἰησοῦν Χριστὸν, «ε πιστεύοντες 

δὲ ἀγαλλιᾶτε, ν» καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" « Εἰς ἃ ἐπιθυ- 

μοῦσιν ἄγγελοι παραχύψαι"» ὁ δὲ Παῦλος" ε« Ἢ οὐχ 

οἴδατε, ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν (7). μήτι γε βιω- 

τιχά: ν» Ὅρα οὖν εἰ μὴ οὗτοι μὲν, ὅσον « ἐτήρουν 

τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν, καὶ οὐκ ἀπέλιπον τὸ ἴδιον οἰχη- 

πήριον,» πολλῶν ἀνθρώπων διέφερον, χαὶ ἧσαν αὖ- 
τῶν πρῶτοι, ὧν ἀνθρώπων ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἣ 
ψυχὴ, γενομένων ἐν τῷ τῆς ταπεινώσεως σώματι, 

καὶ μόγις ποτὲ λεγόντων τό ε« Ταλαΐπωρος ἐγὼ ἄν- 
θρωτος, τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου 
τούτου; ν0Οἱ δὲ ἄνθρωποι, ὅσον εἰς σύγχρισιν ἀγ- 

γέλων ἔσχατοι τυγχάνοντες, γίνονται ἀγγέλων πρῶ- 

σοι, τῶν μὴ ετηρησάντων τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν,» ἀλλὰ 

« ἀπολιπόντων τὸ ἴδιον οἰχητήριον,» λαμόάνοντες ἣ 

ἐν ἀρχῇ (8) κατὰ τό « Ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω 
δέχα πόλεων,ν ἢ" « Ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω πέντε 

40 που ὰΐ ρυ5ὲ {Π|095 σοπήϊίο ορί οἷο; αὐ λοίοῦ 

δἰπγηα Ρ]υγίπιο8 Δησυϊοὺ8 αυἱΐ ΒΟΙΛἑΠἾθι15 γί ΟΓΟΒ 

ογδηΐ, φυϊθυβιίαπι ᾿οιηΐ εἶ ιι5. ΠοΥῚ ροϑίογίογαϑ ; [10 - 

ΠΝ Π65 γ6ΓῸ ΟΟΠΊΡΙΓ65, αυΐ ηΔίυγα ἀη 56 }15 ροϑίοτὶος 

ΓῸ9 διηί, Δη6 6115 αυϊυυδδπι ἰῃ ργίπιο σγδάα σοποιῖ- 

{|8, ἃἱ οοΥ88. 0}0 ολυϑᾶ5 διἱ ροβίγθιηδ γούϑοι 8, 
Ργίοτοϑ δυδάογθ. Εἰ ργῖπηα διίοιη Ρεϊγὶ Ερίβίοία οἱ 

Ῥμ}} δά (ον ηςΠἴο5 ῥγίογο δὲ [ὰ νϑη} δ᾽ ἀργοπιοηδ, 

"5. αἱ γαοῖα ἀϊοι 5 4556 16 Γ}5 : δἷὲ δηΐπὶ Ροίτι ᾽5 : 

« ἴπ αυθπὶ ππῆς 4 0486 ποὴ νἱ οπίεβ (νἀ οο. ἰδ 

Ομ εςιαπ)), ογοάδη!68 δα! ηὶ Ἔχϑ0}{81}5,.» οἱ οἰοίογα, 

υβαυς δὰ {|| : «ἴῃ αυα5 ἀἰδδίἀδγαηῖ Δη96}} ργοσρῖς- 

ξογο; » ἂἱ Ῥδυΐι5 ": « Νοβοίεἰς υοηΐδηι) 256 105 

ἡ Ποα!ἶνι5 ; 4πδη 10 πᾶ κ᾽5. βου ]αγία ὅν Αηΐπαι- 

} γεγο ογσῸ Δηποη υδηὐϊυ « Θογυασογυηΐ οὐὰ πὶ ρῥτὶι- 

εἰραίυπι, οἱ ποη ἀον εἰ φαογαμν ουὰπι ἀοην ΟΠ Ππιπὶ ᾽7, » 
1η0}10 ργαϑιδπιίογδβ Ποιπἰ εἰ θυ 5 {πδὲ [ηξ, ἂς ῥγίογαβ ἃ 

(693 4ιοτγιιπὶ ἰιοπιίηπὶ 86] (ΘΓ ἀοριοθθὰ αϑὲ 
δυΐιηα, οὑπὶ ᾿π}}{Ππ4ι}5 σοτροτο ἱπαιὶ 5[π|, οἱ νἱχ 

4 ̓ απϑηἀο ἴσαι ᾿: «ΤΡ ΠΧ ὁ6ὸ. ΠΌπ)0, 418. Πη6 
᾿υοταῦϊι ἀ6 σοῦρογα πιογιὶδ ᾿ιυ}15 Ὁ.» Ἠοπΐη65 8- 

θη αὶ οοπιραγϑιίοπα ουπὶ δΔηρο 18 (Δοία ροπί πὶ 

806η1, ῬΓΙΟΓΟΘ οἰΠοΙ απ Δη66}15 αἱ ΠΟΙ. ε ΒΟαΓγαΥα- 

ταπι δύσι ρυμοἰραίιη, » 56] « ἀ ΓΘ ΙΦΖασγαηὶ βυυηὶ 

ἀοπιϊοἰΠ απὶ ̓ ᾽ ; ν ἰπρευαπι ἃς μοϊοβίδιο πὶ οαρύββοη- 

ἴ65. ἡιπῖα {ΠΠι4 5 : «Δ θδῖο μοιεβίδίαπι δυρογ ἀδοοπι 

εἰν (δί68, » γεὶ : ε« Παυθίο ροίοϑίωϊοπι δυραῦ αυλν 9 

πόλεων.» Γενόμενοι δὲ ἐν οἰκητηρίῳ ἀγγέλων τινὲς Ὁ οἰνίι4168. » Αἱ ροδίηυαπ), Δ πυπεἴδ10 δι ἱ Π)6ἱ γύρῃ, 
ΥΕΤΕΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. ἵ 

Ἰνυνάανογιπι Π)ο Π) ΟὨ}}}65 δΔηφο}Ϊ 6}}8, ν αιιλϑὶ Δη(Ἰ 1] 0Γ65. ΠΟ 50 1 Ἰόππη ροϑ1 οΥθδίο, βοὰ οἱ οπιηΐ 
σγοδίαγα ργορίογ εὐπὶ ογεαία. Εἰ 5816 δυο θῖ! δι 4υ}5 ἀΐοογα, φυορ τηυ}ε| δηιροίογαπι ἀυΐ ρυΐογθθ (ἀθταης 
μοπιηὶμΐθι5, εἰδείαπιυς ἰυἰοιΐοτοα αυϊθυδάδην ᾿οιῃἰ αἰ θ.5. ΜΙ] Δαΐοι. οι ν αὶ ἠαίανα πον ϑ5ἰπιὶ 
56ηϊ, εδϊοϊυπίυγ ρὸν ν᾽ δην Δηφο σᾶ ῃ} οἱ νογθαπὶ [)61 4ιΠυ5 ἀπὲ 8. 5615 5 ροτίογθ5, αυἱ ρεΐμν! φαϊάοπι [ὰ6- 
τιμὲ σοηδιϊ 1}, (Δε1] 80:11 υίθιη ΠΟΥ 55 πὴ} ργΟρΡΙῸΓ αἰϊψ 5 οὐ]ρᾶ5. Ασοῖίρα. διΐο. δ ας δοΓίρίυτδηι 
Ἀροβιοὶ! ἀϊοσηι}5 : «(ΔῈ πα 50} 18 4αον δὴ} ἀπ πεῖοβ ἡ ἀἸσαθανι5 Ὁ Νι]{ φ:βουϊαγία ) ν 564 οἱ δινάλ 5 ἀϊοί! : 
«Ουοηΐδη) δηροῖοβ [)εὶ 4] ποη οὐυδιοθἠεγυμῃῖ ρεϊποϊραιυμ δ η, 501 γεἸ φιιογι διιαν ΠΔὈΠ Διϊομ θη, Ἰοὺ δ 
ἴα ἡυάϊοϊο τπαφης ἀἰδὶ νίπαυ}}5 ρτανίθυϑ 50} οαἰ 6 Θοηϑαγναυῖ, ν Υἱὰα ογρο εἰδὶ ἰδ αιΐίάθην φιδπάϊαι 
ευϑιούϊογαπίὶ μγϊποϊραία πὴ δύ, δἰ πο ΤΟΙ ψαγυπὶ ργορτγίαιῃ Π4} αι] οη θην, αλυ} 0 Γπϑγαμὶ ἸΟπλ ἢ θ15 
ΒΘ ΙΟγ8, οἱ δι δηὶ ᾿οπιΐηα σι ρυΪπΐ, ΦΙΟΓα πὶ ΔΗ] Ππ|8 [11 Π}}}}||8 ἜΓδὶ ἣ ρυ νότοι, 4] (Δοι Γπογλπὶ ἰπ 601- 
ΒΙ Βυπ}ΠΠ118, οἱ νἱχ ἀἸσέγθοιϊ δἰϊᾳυδιάο : ε ΜΙΊΒΕΥ ἐβὸ ἰΙ0Π})0, (18. π|6 ΠΠΡΕΓΑΌΙ 46 ΠΟΓρΡΌΓΘ πΊΟΡ 5 
υ͵]υ57 ν Ποιηΐηθ5. δυίοπι 4υἱ ἀιϑοίογατ σΟΙὨραΓΔΙΪΟΠῈ ΠΟΥ ἰϑϑῖπ! ΓΔ η1, δηφοίογαπι ᾿γίη)! οἰοϊαίατ, οογυηι 

35 ἸΡριγι α, 8, 13. “61 6ον. νι, ὅ. " λ2ι4. 6. "" ποι. νη, 3231. 9 γυι. 6. 9 Το χιχ, 17, 19.. 

({) Ποιλιλοὶ μὲν ἀγγέλων, οἱ πρῶτοι ἦσαν ἀγ- Ὁ (τὰ ὁαϑίγα. ν» Ὑόγαπ ἰθς ἰῃ Οτίρθιαπὶδ ἀχροπάση- 
θρώπων, εἰς. ῬούσαΓα ρ0556 δι βθίβ, οἱ ΟἸε5ι} 
ἸΠ0 115 Ὀσποίοϊο σαυάσγὸ, οἱ ΠεΠ]οἴαην ἴῃ 605. ΟἸ πὶ 
βίαι υὐπάτπ| 6556 Οτίροι 8 βαι!θηΐα [1 ; υἱ ἀρρα- 
ΓΟῚ ὁχ διοιῃ. 1 ἧι ζευϊ.; μον. 20 οἱ 20 ἐπ Νωμι.; 
᾿οιη. 4 ἐπ΄ Εἰ φοοὶι.; 'ομ. 15. ἐπ ἤμις., οἱ ἰοπὶ. 1 ἦν 
“οαημ., οἱ βιθρα δἰ ἰ. Ηος ὀχουβαγὸ οοπδίιγ Ουμπὸ- 
Ὀγαυ 8 ἴῃ (υἱοοιαποῖὶς Οτίφοι! ριφίϊχῖ5, οἂρ. ὕ, 
ΔΏΡΘ 15. 5816 ΟἸ 0015 ρΥΪπιλ ἢ ργυι 1 ἸΠΟ116 δυ8 
ῬγΟιμογηἶσβα (γϊδίαιη ; οἱ ἰἴ58. φυὶ πὶ ἱη!α σε 16 ροΓ- 
βευθγλγιηΐ, Βαμοϊοἴααὶ {{ΠΠΠπ4 βαηρυΐθ 8.0. ἰμιρὸ- 
ἰγαϑϑὸ, ρῈῦ Ἐοἰαβία ογούογα [ἰοοἰ. ἃ φυΐϊδεῃι (γ- 
τί ]ὰ5 0. ὄ1χ δὲ αάοταὶ., Αὐρυπιίμυ5 11». 1 26 εὐπ- 
εε:δὮἃ δυαηθεί., ολρ. δῦ, αἸϊίφις Ῥαΐίτοβ νυ ϑσηιυγ σοη- 
δι11556. Α΄ [Δ0]]}}8 5826 νοηίαπὶ Οτγίσει! σοι ἀοη3 1. 
Βεπίξπιιβ Ἰδαίου, 5] διὶ οἂ διίθηάογι!, φαὰ βογίρϑιι 
μιοπι. 2 ἐπ διὸυΐϊ!. ; « ὙἹά6 δγρὸ πό [οὐἱὸ 465118, 46Πὶ 
Ῥϑυΐυβ αἰεί! ρῃεϊἤοιδθδα. ρῈΓ δαρα  ΠΘ 1 ΒΔ ΠΟΙ 
8βοίιπ 40:6 ἴῃ τΟΥΓΙ5, 864 οἱ 42 ἰῃ ΟΟἸ 5 διιπῖ, ἰδ πὶ 
ἶρβα δἰ( υἱέ! 5, 4} ἴῃ οἱ 5 αυϊάοπι ΠΟἢ ΡΓῸ ρε6- 
ολ10, 86οὐ ὑγὸ τσπογα ΟὐἸμ05 6ϑῖ; ἴῃ [ΘΓΓῚ5 8:16 Π} 
υὐὶ 4} Δάν ὑβαι6 δὰ Μογβεη ΓορηδΥΐ  ῥοοοσδίι}), 
Φυΐδίιι5 511 ργὸ ρδοςαίο, δἰ [00 ὑδὶ ράβδϑι) 6888 ἐχ- 

ἰυγ. Πυετιῦθ. 
(ὅ) Παραμαδὼν δὲ εἰς τοῦτο ἀπό τε τῆς πρώτης 

᾿Επιστοιϊῆς. ᾿,οροπάυμν νἰάειαν, τῆς Πέτρου πρώτης 
Ἑπιστολῆς. Βοτίρβογαι Πυγαγίυϑ προῦ, αυθὰ οὐλι ογὶ- 
Ἰαθα ργίογε ϑϑαυθηι 5 γοοθ.}} ργορίεῦ βοηὶ 5ἰπιὶ}}- 
ΝΠ [ο!]6 οοδί ει. 10. : 

Ὁ) Προαχθήσῃ ὡς ὑγιῶς εἰ γὼ τῷ «1όγῳ.. 
[τὰ οοάδχ ἴδορ. Παθοῖ, ἐν χθήσν, οζα τ οζεο, 
σῃ ὡς ὑγιῶς εἰρημένῳ τῷ λόγῳ. Οοιηνεμιδίυγ ᾿ς ὸ- 
Οἰο οΧ 60 Οεφοιῖβ 000 ἐοπίγα (δίφαμμπι ᾿ἰυ. νι; Προσ- 
αχθήσῃ δὲ τῷ λεγομένῳ ἀπὸ τῶν ἐν οὐρανοῖς. 10. 

(7) Ἢ οὐχ οἴδατε, ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν. Δὲ 
ΔΗ βΌ 105 ροδβίδίλ5 γοίογγὶ να} Αὐφιυιδίίια5, οἱ δ]ὲ : 
8. ἰρ508 νθγὸ σο οϑίο5 δηβ6 05 Οιΐβειιο5, οἱ Τουίυ!- 
᾿ἰαπιι5 110. 26 [μ. ἵπ ρόγδθς., οἂρ. 10 : « Τίιηο5 "ο- 
πηΐπ θη), (ιν 5ιἰαη6, φασι εἰπηοτὶ οροτγίει ἃὉ Δηφ0}}5; 
βἰφυΐψοπι Δησα!ο5 ᾿υϊοαίυτιι! 65; 406 ΠῈ {ἰππηογὶ οροτ- 
ἴοι ἃ ἀϊδαιο 8, βίυϊάσπι δἰ ἴῃ ἀφηοιἃθ δορορίϑιὶ 
νΡοϊθβίδίθῃ. » [0. 

(8) Ἢ ἐν ἀρχῇ. [ἰἃὰ οοάδχ υἱετῆηι6. μορα : τῇ ' 
ἀρχῆν. Υ̓φίΒ ἱπίογργθδ, ε δοοί ρίθηιο8 ρυϊποὶ δία.» 
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(Δοΐϊθογα δά ἰὰ ἀδδυοσοηιΐα οὐϊάοτυηὶ αμϊάδαι,, οὐπι Α ἀπολελοίπασιν, ἐπὰν ποιήσωσι, χηρυχθείστς αὐτώ: 

Ροτνθηθγαηὶ δι δηροίογιπι ἀοι οἰ] πὶ, ἀοίδοοτιμ ; 
ὨΔΠΊ αυΐ δυργὰ ἰογγᾶπι ἀδραπὶ,, ΠΟΙ δβεῖθυ5 ροβίεγίο- 

ΓῈ5 8πη|; 4] νογὸ οοἰαπι ἱποοϊ πη, [ν]|5 συρόγίοτοβ 

διιηῖϊ ΄υΐ ἰὴ ἰαγγὰ Ὑθγβδπίυγ; οἱ οοἰεδίοβ αυϊάσηι 
ἃς ῥγίογεβ πλυ}ΐ μοδιογίογοβ οἰποίαπιιγ,, ε ᾿η 7μ861- 

εἰυπὶ τηλρηὶ ἀΐοὶ, υἱμου}}5 φιογηὶ 5. 51} ΟΔ] ρῖΠ6 Γ6- 

δοινδιὶ "" ; » ρυϑίοι γα δυΐοπὶ οἱ ἰῇ (ΟΓΓᾺ ΠΑΙΟΓΙΙΠῚ 

4υδιπρ! αὐ! δὰ βαρογίογα ουηϑοθηάυσηιί, ἰἰὰ υἱ 

ςοπίἀθη!εν ἀΐσοιὸ ροβϑίηι 5: 1 Νοβίγδ ΠΟ ΠΥ ΓΘ ΠΟ 

ἔῃ οαἰΐ8 681.» Οευΐη οἱ 8. 'μ86 φυΐ « δίοαϊ [υἴσὰγ ἀ6 
φαἰο οδείἀϊι 5,» ῥγίπιδϑ Οὐ ίηοθα!., αὐυδπάϊα ἰῃ 

ΟΠληἾθι.8 ΥἹ͵8 38}5 ἱπου!ροίι5 αππθυϊαθας,, ἀοπες ἰπἰ- 

αυϊι85 ἴῃ 'ρ50 ἰηνόμ!8 οδί, οἱ ἴῃ ἰηΐδπιυιηι ἀδνυα- 

0.5, ρΡοΟϑΙΓΟΠΊυ5 (δοῖι15 6ϑί, βά60 υἱ οὈδιπρυθγῖηι ιὶ 
οὐηὶ νἱθογαηὶ, οἱ ἀϊχοιίηι δ᾽. 

αὐ οἱ Πο8; π᾿ ΠΟ} 8 διΐδπι) τορυϊδίυ5 68. ἰλοϑόθη- 

ἀἷι δυίοπη δά ἰμίεγοϑ βίογία ἴ0.8., πιυ]α 1 ε|4 1π8.» 

Ῥοκβίγθηνιβ ἰεἰά6 πὶ οταΐ,, φυϊου παι δγαὶ « ᾿ηβρίθῃβ 

οἱ ἱπογοάυ!υθ, δρυΐ θῃ8. ἀοβἰ ἀ θυ! 18 οἱ νο]υρίδι! 5 

ΑΓ Ἶ8, ἰπ 104} }{|4 οἱ ἰην  ἶα ἀφο πδ, 064}}}}}|8 οἱ οὐἀΐο 

ῬΡΟΒΟΖΊΘηΒ ; ν 8. ὈΥΪΠΊ8 οναβὶῖ, « ουπὶ ὈΘηΪ χη ἶ 48 

οἱ πυπιδη 45 ὁρραγιΐ ϑαϊναίογὶβ ποβίγὶ Ποῖ, ΡῈ Γ 

Ἰλυδογυπὶ γεβοπογαιοηΐθ, οἱ γαπονδίϊ οι 8 ϑρί για 8 
58π0ι1 5,» δἱ οὺπὶ γϑοδρίϊ αυὶ ἀἰχὶ! "5: « Ουἱ πι6 

τοοϊρὶι, γοορίι Θὰ πι φυὶ τη6 πρἰβὶ!. » Ὑϑγυπι ῥγίπιοϑ 

6886 αυἱ 5α]υΐδπι ΟΟπβοαυθηίγ ΡῈ 1114 (γαδί ἀϊπιὰϑ ; 

Ῥοβίγθῃμοδ δυΐθ, 4ιὶ οο θη ογάΐμα τηϊμΐπηα ἀἰϊσιὶ 

Βυηί, 864] ριιηΐμὁ:6, φυΐαιθ ρεπἰ 8 ἀσγα ηαυλπίυν, 

9Ά τοὶ, « ἀοηες μ᾽οπίι4ο σεπιΐαπι ἱπίρατίι "7, » ᾿ 

γε} ἀρπες δυ88 ποχϑ8 αἰυογίης. Πυὶς δυίΐοπ : « Μυὶ 
δγυηΐὶ ῥγίηνϊ, που 5ϑϊ πη ; οἱ που ϊβϑὶπιὶ, ῥγίπιὶ 35, » 

ΒΌΒΙΘΧΔ ΡΑΓΆΡΟΪΆ 58 10|6Π| 115 ΡΟ] ἰσοίιν φαογαπι ἴῃ 

ῬΆΓΔΠΟΪΑ πηοητο Πι, αιΐ ργΐογοβ φυϊάθιῃ οροτα ἰη- 

οὐθυδναηὶ,, Ροβίγαπιὶ δυίαπὶ πηθγοθάθπὶ γθοθρθγαηὶ ; 

εἰ Ὀγορίθγθα οὐ πὶ ῥυϊπηΐ Θββοηΐ, ἰμ 16 ΡΟΘΙΓΘΠη09 Γδ- 
ὁεπδὶ βδυηΐ; δ' ργῳβίδημογο9 608 6856 ἀοοεὶ 4υΐ 

Ῥοϑβίγοπηὶ αυϊάοπι 4 ορι (λοϊεπάμπι πιΐβϑὶ βιιηΐ, 
ΣροΓοθ6πὶ δυΐοπὶ ΠῚ ῥγὶπιΐ ἀιηίαχδι γεοορογαηΐ, 

Βεά ἰϑηϊυπιάοπι οἰΐδπιὶ, πχασηίυπι ἰΐ αὐ] δάνογδυϑ 
ῬΑιγο πη πη 8. πηπγπιυγαυδηι, οἱ ἀϊοοθαηΐ : « 

τῆςς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, τὰ ἀνάγοντα αὐτοὺς ἐπ᾿ 

αὐτήν’ χαὶ γὰρ οἱ μὲν ἐν γῇ τῶν οὐρανίων ἔσχατα, 

οἱ δὲ ἐν οὐρανῷ τῶν ἐν γῇ πρῶτοι" χαὶ γέγνοντα: 

πολλοὶ μὲν τῶν οὐρανίων καὶ πρώτων ἔσχατοι (9), 
« εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ἐν ζύτω 

τηρούμενοι"ν πολλοὶ ὃὲ τῶν ἐσχάτων, χαὶ ἐτὴὶ τῇ; 

γένεσιν ἀνειληφότων ἀναδαίνοντες, ὥφτε τεθαῤῥγχό- 
τες λέγειν « Ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανὸς 

ὑπάρχει.ν Καὶ αὐτός γε ὁ ὡς ἀστραπὴ ἐχ τοῦ οὐμα- 

νοῦ πεσὼν πρῶτος ἣν, ἡνίχα περιεπάτει ἐν πάσαις 

ταῖς ὁδοῖς αὑτοῦ ἄμωμος, ἕως εὑρέθη ἀνομία ἐν αὐ- 

τῷ, καὶ γέγονεν ἔσχατος εἰς ᾷδγυ χαταθὰς, ὡς τοὺς 

ἰδόντας αὑτὸν θαυμάξειν ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ λέγειν" «Καὶ 

σὺ ἑάλως ὥσπερ χαὶ ἡμεῖς" ἐν ἡμῖν δὲ χατελογίσθης. 
« Εἰ ἰὰ οἀρίιβ 685 βἷ- Β Κατέθη εἰς ἄδου ἡ δόξα σου, ἢ πολλῇ εὐφροσύνη 

σου.ν Οὕτω δὲ καὶ ἔσχατος ἣν πᾶς καὶ « ἀνόττος χαὶ 

ἀπειθὴς, δουλεύων ἐπιθυμίαις χαὶ ἡδοναῖς ποιχίλαις, 

ἐν χαχίᾳ χαὶ φθόνῳ διάγων, στυγητὸς χαὶ μισῶν» 

ἀλλὰ γέγονε πρῶτος, « ὅτε ἡ χρηστότης, χαὶ ἡ φύαν. 
θρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, διὰ λου- 
προῦ παλιγγενεσίας, χαὶ ἀναχαινώσεως Πνεύματος 

ἁγίου,» χαὶ ἐδέξατο τὸν εἰπόντα' ε« Ὁ δεχόμενος ἐμὲ 

δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.» ᾿Αλλὰ χατὰ μὲν ταῦτά 

πρώτους ἀποδεδώχαμεν τοὺς σωθησομένους" ἐσχά- 
τοὺς δὲ τοὺς μὴ ἀξίους τῆς τοιαύτης τῶν σωθησομέ- 

νων τάξεως, καὶ χολάσεως (10), καὶ τοῦ ἐγχαταλει» 

φθῆναι, ἧτοι, « ἕως τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 

ἣ ἕως ἐχπληρώσωσι τὰ περὶ τῶν ἰδίων ἁμαρτημά- 
των. Ἡ μέντοι ἐπιφερομένη τῷ" ε Πολλοὶ δὲ ἔσονται 

πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι,» παραδολὴ σώ» 
ζεσθαι μὲν ἐπαγγέλλεται χαὶ τοὺς τῆς παραθολῆς, 
πρώτους μὲν ἐργασαμένους, ἐσχάτους δὲ λαμόάνον- 

τὰς τὸν μισθὸν, χαὶ διὰ τοῦτο πρίτους ὄντας, χαὶ 
εἰς ἐσχάτους λελογισμένους" διαφέρειν δὲ αὐτῶν λέν 

γεῖ τοὺς ἐσχάτους μὲν ἐπὶ τὰ ἔργα βεθλημένουξν 
ἀπολαθόντας δὲ τὸν μισθὸν οὐ μόνον πρώτους, ἀλλὰ 
χαὶ ἴσον τοῖς γογγύσασι κατὰ τοῦ αἰχοδεσπότου, χϑὶ 
εἰρηχόσιν" « Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μέαν ὥραν ἐποίησαν, 
καὶ ἴσους αὐτοὺς ἐποίησας ἡμῖν τοῖς βαστάσασι τὸ 
βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν χχαύσωνα.» Καὶ πρῶτοί γε 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἄπ] ποθὴ ε ΘΟ βογνυδύθγυηΐ γί πο ραίυπι δυυπι, 56 γε φαδγαπὶ ργοργίαπι "Δ᾽ αι1οπαπι, » δοοὶρίθπίοβ ρηπ- 
εἰραίυπι βεουπάσπι υοιὶ δογίρίαπι 65. : ε ἔδίο ροιοϑίδίαπι [ΔΘ ῃ5 βιιρεγ ἀδοθηὶ εἰν 8.65, Δι 5υροῦ 40 ἢ: 
ηυ6 εἰν 4165. » ΕΔΟΙ ἜΓρῸ ἴῃ ἰαυἱδιοπα φυϊάαπι Δηροίογαπι ἀογοἰ πσυαπὶ Θοᾶπι : οι οἰ πιαν δυΐεπὶ Ποπιίπεδ 
Ῥτίπηΐ, δ αυδηάο ργο ἴσαι δἰ οἱ ἐασπο οἰ οτυπι, (δοογίηϊ 4185 ροβϑιηῖ 6058 Βυθ]ανᾶγα δὰ {Π8πὶ Π}  αιἱοηεπι 
{πὶ Δ 66}} τε]φαθγυμι. Εἰ πλυ] ὁχ που 58 πηῖ5 δὲ παι νι αίθπι [)Δ])6ν 1 Π)}5 ΘΌΡΘΓ ἰγγαπη, δβοοιν ομί8, υἱ 
Παἀμ οἰ! τὸς ἀΐξαγο ροβϑίη! : ε« Νοβίγα δυίθιη οοηγαγϑδιίο ἴῃ οΟ 5 δῖ, » δἰΠοϊπμυῦ ργϊ. Επ᾿ ἰρθ6. φυρφιὸ 
4υ] « βἰοπὶ [υἱρβὰγ σογγυΐ! ἀ8 φαῦο, » ρυίμηυβ [ν} φιαπάο ἱποοάδθαι ἱπιπιδουϊδίυθ. ἰπ οπημίθιι5 Υἱ δ δυΐθ, 
ἄοποο ἰπέψυ 45 ἱπνεηίγοίαγ ᾿ῃ 60, οἱ [618 65ι ΠΟΥ β5ἰ πηὺ5 ἴῃ ἱπίογιυ πὶ ἀδβοοπάδηβ, αἱ φἀπιγοπίυν Υἱθθη- 
165 αὐππ, οἰ αἀἰοᾶπι : « Εἰ τὰ οοπβιιπηρία8 65 5ἴουιϊ οἱ π05. [π ποθῖβ δυΐδῃῃ οχἰβιϊϑϑίι5 68, δἱ ἀθϑοθηθ 3, 
᾿πίογοβ ΒΟΠΟΥ α118,. οἱ πη] φίογία ἰᾳἃ. ν 516 οπὶ που βϑίπη8 6886. ΟΠηΐ5 4 « ἰμβιρίοηϑ οἱ ἱπογθάυ!υδ) 
ογαῖ, ε βδγυΐθῃβ νϑ᾽ αρι αι 015 ναγ 18, οἱ ἀθϑι ἀδγίῖ5 ἔπ πηδ! ἴα οἱ ἰην ἴα, οὐ }}}8 οἱ, οαΐδηβ, » βού (δαίυ5 66, 
Ῥγίπιυβ φυδηο ε "εηἰ θη 85 ἀρραγυΐ! Βοιμΐπὶ ϑαἰ ναῖον 8 ῥοῦ Ἰδυϑογιιη γοροπογδιίοηΐϑ οἱ γοπονυαιϊυπὶ5 δ," 
Τιιυδ, » οἱ βυιβοθρὶί θυ αυΐ ἀἰχί! : « Ουἱ τπ6 5ῃ8ςορίι, Βυ5οορῖϊ δα 4} πη πήϑὶῖ. » Θεὰ β8θουπάυπι ᾿δὸ 
αὐΐάεπη ρεῖπιο08 6886 ἰΓΔάϊ αἰ ππῖβ 608 ΄αΐ δα ναμυγ, πονίββίιοβ δυίοπὶ αἱ ποὴ βαηὶ αἰφηὶ [Α}} ογύϊπ 
ΒΑ γὩοτυπ), 5οὰ ραπᾶ, υἱ το παυδηίυγ,, δἰνα ἐ ὅσπϑο ἰηιγανθείς ροηπίαιη μἰοπίια 0, » βῖνα ἀθπθο ΟΠ" 

ἡ δυά, 6. 55 ΡΒΠΙρ. μι. 20. 55 Κὰς. χ, 18. δ) 5. χιν, 10, 41, 12. 35. Τίνι, χα, δ, ὁ, ὅ. " Μαιι, 
χ, 40. 5“ Βοπι. χι, 25. 38. Μαιῃ. χιχ, 50. ᾿ ἡδῷ Ὄῳ 

(9) Οὐάεχ Βορίνβ, οἱ πρῶτοι ἔσχατοι, ποῃ πιλ]6. 
(10) Καὶ κολάσεως. ἰμεᾳα ἀλλὰ τὸ ἀεί; Νδϑμη οἱ 

86:5 05 ἰά ρ ἰυ]αῖ, οἱ νεῖυ8 ἱπίογργοθ ναι : « Θεΐ 
τ 0η δυῃΐ αἀἰβι [8}1} ογάϊη 6 βαϊνϑιογαῃι, β6ιὶ ρπλ. » 

Το άαπι εἰ5 νοοῖ : Καὶ τοῦ ἐγκαταλειρθῆναι, ἥτα 
ἕως τὸ πλήρωμα, εἰς., ρα ηὶ5. ἀδπιηδίογιπι ἤπεηι 
Ἰπιρομῖι: Υἱάς Οτίφοιίαπονμηι 1". χι, 4αδί. {ΠῚ 
η. 16. 
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οἱ ἔσχατοι χληθέντες ἐπὶ τὸ ἔργον λέγονται παρὰ τὸ 
“πρώτους αὑτοὺς εἰληφέναι τὸν μισθόν. Θεῷ δὲ εὐξά- 

μένοι, καὶ ἐπιχαλεσάμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἴησοῦ Χριστοῦ, ἐκθώμεθα τὴν παραθολὴν, καὶ ἴδω- 
μεν τίνα ἡμῖν ἐξετάσαι χαὶ εἰπεῖν εἰς αὐτὴν, ἢ χαὶ 

ὑπαγορεῦσαι δοθήσεται" ἔχει δὲ οὕτω. 

ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ ΤΟΜΌΒ ΧΥ. 1528 

Α πονίβϑίηνὶ τὴᾶ ᾿ογὰ [ἐσ ΓΙπῖ, οἱ ῬΆΓΘΑ που ἷ5 (δοἰδιὶ 

φυΐ ρονίδνίπιυβ ροιύπ5 ἀΐεΐ οἱ αβίυπι", » Εἰ ααὶ 

Ροβίγεπιϊ φυϊάθπι δὰ ορυϑ δοοί εἶ διιηϊ, αυοὰ πιοῦοθς. 

ἄἀδπ ῥγίογεβ γθοθρενίηὶ, ῥγὶπνὶ ἀϊουπίαν. Ῥγοοΐθυδ. 

δυίοπι δὰ θαυϊῃ [υ5818., δὲ ἰῃνοοδίο δοπιίηΐ ποϑίγὶ 

δέδια ΟΠγῖβιϊὶ ποιηΐπθ, ραγαθο]απὶ χρ!!οαπιὰ8, οἱ 

αυξπαπι ΠΟ 15 ρογυββιίβαγο, ἃς ΒΌΡΟΓ 1Π4 ργΟΙΈΓΓΘ, ἤδόποι εἰ αυδϑὶ Δ ΠΟΥ Δι ΟΠ68 ργοροηογε [ἰοοαί, 
τἰἀδαπια8. 5:10 δυΐαπι [14 86 Παροῖ. 

Περὶ τῶν μισθουμένων ἐργατῶν. 

ε Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 

οἰχοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι 
ἐργάτας,» καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" « Πολλοὶ γάρ εἶσι 

κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοί. » Δύναται μὲν οὖν ἡ πᾶσα 
τταραθολὴ διὰ τοῦτο παρειλῆφθαι, εἰς τὸ μαθεῖν ἡμᾶς 
πῶς οἱ ἔσχατοι ἐλθόντες εἰς τὸ ἔργον, ὡς οἱ πρῶτοι 

κληθέντες, τὸν μισθὸν ἔλαθον πρῶτοι" καὶ τίνα τρό- 
πὸν οἱ πρῶτοι χληθέντες ἐν ἐσχάτῃ χώρᾳ παρὰ τῷ 
οἰκοδεσπότῃ ἐτάχθησαν, διὸ χαὶ τελευταῖοι τὸν μισθὸν 
ἀπειλήξφασι. Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὅτι, ὡς Ἰησοῦ παρα- 

δολὴ, «ἕν ᾧ οἱ θησαυρηὶ τῆς σοφίας χαὶ γνώσεώς 
εἰσιν ἀπόχρυφοι,ν ἐξεταζομένη, τοσαῦτα δόγματα 

τῆς ἐν μυστηρίῳ ἀποχεχρυμμένης σοφίας εὑρε- 

θήσεται τοῖς τὰ τοιαῦτα εὑρίσχειν δυναμένοις αἰνισ- 

σομένη, ὥστε εὐλόγως ἄν ἐπὶ ταύτῃ μάλιστα" εἰ- 
πεῖν τῇ παραδολῇ τὸν Σωτῆρα τό" « ᾿Ανοίξω ἐν 
παραθολαῖς τὸ στόμα μου, φθέγξομαι προῦδλή- 

τα ἀπ᾽ ἀρχῆς,» χαί" « Ἐρεύξομαι χεχρυμμένα ἀπὸ 
χχταθολῆς. » ᾿Αναγχαῖον γὰρ ἰδεῖν τὸν μέλλοντα νοή- 

σειν τὴν παραθολὴν, τὴν ἐν αὐτῇ δηλουμένην ἡμέραν, 

δὲ πιεγεεάς εοπάιπιειῖς ορεγατίϊε. 

48. « δ᾽ π||1]6 6ϑί γεβρηυπὶ οσοἰογυπὶ πουιίεἱ ραϊγ- 
[80|1145., χυΐ ΘΧ ἢ ργίπιο δηθ σοπάμυςογα ορογα- 

τἶοβ.,» εἱ οσαίογα, υ8406 δι ἰὰ : « ΜΠ οπίπ δύ} 

γοοσαῖί, ραυεὶ νογοὸ οἰ δοιὶ ν9,., Αά ἰὰ [ογίδβϑβϑα υϑιγ- 

Ῥαίδ 6ϑβι ἰοία ἴθρο ραγλῃοϊ, υἱ ἀἰδοῦπι5 φυοιηαὰ- 

Β πηούσπι υΐ δὰ οριις [Γδοϊδπάιιπι ροβιγοπιΐ δςαα8δ6- 
τυπί, πιδγοούδηῃ δαπηάθιη ῥγίπιὶ γεοθρογίηὶ, ἃς αυΐ 

Ῥγίογθϑ [υογαι 800} 1, αυοαιδ τποάο αυΐ ρείηι Δ6- 
ΠΟΥΘ αἱ διηΐ., ροϑίγοιηο ἰός δρυὰ ρδιγοιη [185 

οὐυηϑείτυι! 5᾽μ1, πᾶς οἱ πιογοοάθπι) ρΟΒΙΓΕπιὶ γοοῦρα- 
τυηὶ. δοϊοπάτπηι) 68. ἀυ!6πὶ, ἀΐ θυ 55Ὅ τὼ ἤδη ράΓΑθ0- 
ἸΔη), υἱροῖς 48 51 ο5σα, « ἰῃ 40 δὴ} ΟΠλη68 
ἐπαϑαυγὶ βϑρίοπης οἱ βοϊδηιβ Φυβοοη 5,» (οἱ 

ἱηνοϊ δ ΘΟΙργ ΘΠ θγθ πηγϑιουτία 8αρίοηιΒ ἰπ 

ΤΩΥϑίογο ταοομα π, αἷν 118 αυϊθα8 [Ὡς οχὶτὶ- 
ολπαϊ [δου] 128 6θῖ, τορεγίθηάα, αἱ 8006 Γ ἰὰς ρο- 

ιἰ55 πῆῦ} ραγαῦοϊα ἐσ δῆυο δϑογνδίονῦ ἀΐξογα 
ᾳφιολὶ" : « Αρθυΐδηὶ ἴῃ ράγΔ 0115 05 πιδιῦι,, ἰοαυὰν 

Ριοροϑίμἰοπο8 40 ἰμἰο;» εἰ "5: ε Ετυοία"ο 885- 
οοπάϊϊα ΘΘ ἃ οοπεοιϊἰοη6. » Ουΐδαᾳυ5. δηϊπὶ 

χιὶ τὰς ἐν αὐτῇ ὥρας, καὶ ὅτι οὐ χατὰ ἀποχλήρωσιν (, μΑΓΑΡΟΙΔπὶ ἰπ|Ε]!ΠΘοἴιΓι}5 ὁδί, πὶ δοῖγα ἤθο68586 6δὲ 
ὁ οἰχοδεσπότης ([1) πέντε τάγμασιν ἐργατῶν παρα- 

δίδωσι τὰ ἔργα τοῦ ἀμπελῶνος. Ἐξετάσει δὲ ὁ δυνά- 

μενος τὴν αἰτίαν τοῦ πρωΐ μισθώσασθαξ τινας ἐργά- 
«ας εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ μετὰ τοῦτο οὐ περὶ δευ- 

πέραν μὲν, περὶ τρίτην δὲ ὥραν ἄλλους, χαὶ ἑξῆς 
ταύτῃ οὐ περὶ τετάρτην ἣ πέμπτην, ἀλλὰ περὶ ἔχ- 
τὴν εἶτα μετὰ τοῦτο περὶ τὴν ἐνδεχάτην " ὀφείλει 
γάρ τις λόγος εἶναι ἄξιος Ἰησοῦ εἰς τὸν μετὰ τὸν 

ἑωθινὸν καιρὸν τρία ἴσα διαστήματα τρίτης καὶ ἔχτης 
χαὶ ἐννάτης ὥρας, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν ἔλαττον διάετημα 
τῶν περὶ τὴν ἐνδεχάτην ἑστώτων, ὁπόσον ἦν διάστημα 
ἀπὸ τοῦ ἅμα πρωΐ ἐπὶ τὴν τρίτην. Οὐ παρέργως δὲ 
προσεχτέον χαὶ τῷ συμπεφωνηχέναι μὲν τὸν οἶχοδε- 

υδπδπη 511 ἴῃ δ ΟΠ ΠΊΘΙΠΟΓΔΙ8 ἀἶε8, 4υδηδπι ᾿0- 

Τῷ, δίχψυδ ἱΠυὰ οἰἰϑπὶ π0556, 4ιΐπαια ορεγαγίογυπι 

ολίογν! 5 οο απ νἱ ποι υἱοαβ ραίγεπιίαπι} 185 (ογίυἱ 0 

ποη {ΐθυσγα. Ουϊπειίαπι σδυδᾶπὶ ἰηγοϑί αι ! υΐ 
Ῥοιΐ5. οὐἷΐ, ουγ σογίοβ αυοβάδπι Ορογαγὶο9 δὰ οοἸθἢ- 
ὁδλπὶ Υἱηθδπ ππᾶπ6 οοπάδχογί!: 8|1058 Υ6ΓῸ ΠΟ ΠΟΓΩ 

ηυΐάδπι εοουπήδ, 86} ἐογΐα ; εἰ ΘΟηΒΟ4ΌΘΠΙΘΓ ἢ], 

Βοη φυϑγία, νοὶ φιϊηία, δοά βοχίᾶ; ἰυπὶ Ὑ6γῸ ἀεἰη- 

ἀκ, υπάροίπια. ΑἸϊᾳαδ οηἷπὶ δα 65856 ἀεθεὶ γαῖ ϊο 658 

ἀΐφηδ ργορίον αιδπὶ ἰἐπιρυϑ ᾿ΠΠυὰ φιοά ροβί πιαίυ! - 

πυπὴ ΟΠ χὶ!, (τ θυ5 Φαιλ!θι5 ᾿μίογν δ} }}5 ἀἰπιηείιπι 

5}}, ἰογεϊΒ ποπιρα, β86χῖ25, οἱ Ὡοπ ἰού δ ; ἴα1ῷ γ τ Ὁ 

ἀεΐηνα πλέμν8. δὶς μέ γνα! αι δοῦυπὶ 40] οἶγοᾶ 05 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Ρἰοδηΐηνγ 4υ: ρεοοαἝ8 ργοργὶ 8 πηογυδγυηὶ. Ῥαγαυοὶα δυΐθπὶ 4η88 5 θ86 αι  ἰδίος ΒΕΡΠΊΟΠ6Β. δἰφηϊβοδὲ 
6556 δι ν8Π608 εἰἴαπὶ πον βδίπιοβ, 41} ργίπι} 4ιΐάδπι δυπὶ οραγαιὶ, πουϊϑϑίπηὶ δυΐαπὶ δοοορογυνί πιεγοθάεπι, 
οἱ ἰάδο εὐπὶ ρτίτηΐ [υ͵886ιΐ, πον βϑίπιὶ δαηὶ ἐχὶ ϑιἰπιαιὶ : πιϑ ον 68. δυῖὸπι οἷ ἀϊεῖϊ, φυὶ μον δὶ πιὶ υἱάοαι 
41} ὀρδγᾶ δ0πι νοοαδίΐ, γϑοθρογυηὶ διιΐθπὶ πιογουδπι ποι Β0 απὶ ργίπν!, δ6 οἰἶδια δαυάδίοπι οἷβ αυἱ δὐνογϑυς 
Ῥαιγθη δ πι}} 188 πιυγιπυγαυθγιηΐ, οἱ ἀϊχογυμὶ : ε [511 πον ϑϑίαηὶ ὑπαπὶ Πογᾶπὶ Γἐσεγυμ!, εἰ (οηυλίε5 (ἐοἰδιὶ 
δ05 πο) »85, 4υἱ ρογίδυϊπηυ5 ροπάυϑ ἀϊεὶ εἰ ἀϑίαπι. » Εἰ ργὶπιὶ γοσδπίαν ᾳυὶ δ Ορογὰ πον 55] πὶ διιηΐ υοοδιὶ, 
ὁχ εὖ 4φηοά ργίπιϊ δοοορογυμ τηϑγοθάδπι. ἣΨ ᾿ 

48. «1 ΠΠ|ο ἰδπνρογα, ἀϊχὶι Βοπιίηυ ὅθϑι.5 ἀϊδοὶρυ}}5 8ι}:}8 : δ: πιῖ]Ὲ 68ι ταᾷπππὶ σΟΙΟΓιπὶ ποπιίηΐ ραίγῖ- 
(2πι|1145, χαΐ Ἔχ! ργίηο πίη σομεςαγα ορογατίοβ ἰδ νἰμθᾶπὶ ϑυδπι. » γ᾽ ἀοίυγ ψαΐάεπι οπιηΐὶθ ραγαθο]α 
μᾶς ργορίοῦ μος 6586 βυϑοθρίδ, υἱ ἀἰβοίηιι8 φαοιηοήο πονίβϑί πιὶ Ὑθηΐθπιθβ δά ορογα, 4υδϑὶ ρεῖπι! υοοϑίϊ, 
ΕΝ Δοοθρογιηί πιογοθάθηι : εἱ ἡυοποῦο αἰ γνοοϑιὶ [ὑϑγᾶπὶ ῥγίμηΐ, ἰῃ ΠΟΥ ΒΒ1Π10Ὸ Ἰοοο ἃ ραῖ»- 
ἍΠ.}145 8ιη1 δίδίυ!, ῥγορίογοα αυοιὶ οἱ πονίβϑί πη! δοοορογαπὶ πιογοδύοπι. ϑεῖγε δυΐθπὶ ἀθιεπ) 8 400. 
πίλπι 8ἱ ρδγάθοὶα 7688 « ἴω 410 ἐμοδδυγὶ βαρίθηι οἱ βοϊοπεὶς ἀυβοοη αι! βαηὶ,» ἀΐβου55α [ὑοεὶϊ, (ληιᾶ 

9 Μαι). χχ, 12. “6 [ν]ά. 1, 16. 5 00]. χ1, ὅ. 55 56). υχχν,9. "" Μαίιν. χη, Ὁ. 

(11) Καὶ ὅτε οὐ κατὰ ἀποκχιλήρωσιν ὁ οἶχοδε- 
σπότης. Ἰηΐτα, πῶς οὐ χατὰ ἀποχλήρωσιν ὁ οἰχοδε- 
σπότης πέντε τάγμασιν ἐργατῶν παραδίδωσι τὰ ἔργα 
κοῦ ἀμπελῶνος ; εἰ Π|0.0Ὑ φοίτα (εἶδ, χαὶ κ χα- 
τὰ ὀἀποχλήρωσιν σέδειν δῖς, ἢ αἶγας, ἣ τὰς θηλείας 

βοῦς " χατὰ ἀποχλήρωσιν, 5 Ἰοςἷβ ἰάεπι 6ϑὲ 26 ἀπὸ» 
χληρωτιχῶς, ἴιος δδὶ « [ογίαἶ10. οα80. ν» Οίδγυμη 40 
Ἡῤρν ξανχοα γοςΐϑ ἐΠΠυ8, ἀποχλήρωσις, νἱάθ ἰῃΓΆ. 
ὉΕΤΙ08. 
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ταῦ υπἀδοίηληι 5ίαυαπί, απ πὶ οι συμ πνιῖῃ Ἰηδε Α σπότην τοῖς ἅμα τῇ ἕῳ παραληφθεῖσι τὸ ἀνὰ δηνά- 

ἰηίον οἵ Πογ2η) (ΘΓ ΐαπι ἰμ!Γοοβ8ῖ}. Αΐη οἱ ρου ΐμι- 

οἰοτίς δϑά {Πὰἀ δἀνογιθάυνμ ΠῸΠ 6δί, ρϑαίιη) ε556 
ΡϑιγοπιἈπι}} 5. οαπὶ ΟροναΥ 5. ἀΣ]οαβορηια ῥρτ η πὶ 

αἶα δϑϑυπιριῖβ, 4005 ἴπ νἱ ΠΟΘ 508 Π| Πιἰδἰ ἢ, ὉΠ0 51}}.- 

εὐ]αιὶπὶ ἀδπατγίο ; οὑπὶ 115 δυίοιη ηυΐ ἰονα ἰθγτ 86- 

οἷτἰἱ συμ} σογίαπν πιογοθάθηι ρλοίπὶ ΠΟΤ 6550, 566 

Πυ "6 : « Ουοιὶ )αδίυπι Γαονῖ., ἀλ00 νουΐβ ; » οὐτῃ 

ΔΟΟΟΓΒΙ [15 (6 πὶ ΕἰΓΟΔ ΒΟΧχ 8 πὶ οἱ ΠΟΠΙη πΟΓαπὶ ἰἀοτὴ 
ορ΄556 ποίη 1η 65(, ησόποη οἱ ἰΐ5 ΄υΐ οἶγο3 ΠΟΓΔΠῚ 

υπι!θοἰπιαπη Θχοιβαι οηθηὶ ἀθάοναπὶ οὐγ ἰοϊο ἀΪδ6 

οἰἶοϑβὶ βιθιϊβϑθηΐ, ἀἰχίβϑο "δ: ε Π6 οὲ νῸ5 ἴῃ νἰποδῃι;» 

ἴυνη οἱ οπὶ οχίγα υἱπθϑιη δϑϑοῖ, ἰμν θη 5. 1}}} ΟΡΘΓΔ- 

τὶ ϊθ, ργίογοβ αυϊθιη 'π Ὑἱπθᾶπι τη 8556, ροβίογίογὶ- 

θι15 διυιΐοπι ἀἰχίθθ6 : «16 οἱ νοβ ἰη νἱπόδιῃ ; » 8η]- 

ἸΠὸγ νϑγο, θρδάθπὶ νογθὰ 115 ἀϊχῖϑδα αὶ εἶγοα ἀπά6- 

οἰπηᾶπὶ γοοδι} δυηΐ : « 6 οἱ ν05 ἴῃ νίπρδινη. ν ῬῈγ- 

βογυ(οίυν ἰ6η) φαΐ ροΙοΓῖ, φυούπαπι {Π πὰ (Ὁτ πηι οἷ: 
ἴὴ ψ10 4116γ95 οΟἰἶοϑὲ βίδῃιθ8 ἱμύθε οργοβϑι5 ρᾶ- 

τοῦ ἔπι 1858 ; φαΐηδηι οἰϊαπὶ οἶγοα ἀπάθοϊπιαπι [ΙΟΓΔ πὶ 

διληίο5. γορογιΐ 5ἰπί, αυΐθυβ αἷΐ ραϊου τ} }188 5 

« Οὐ εἷς 5ιι18 ἰοία ἀΐς οιἰο5}} » μβαυὰ 696 
δου ρεγγϑϑιϊ σαηάυπι 651. Αἀ δόγιη) οἰἰδπὶ 4υἱ (ο10 

ἀΐα οιοβὶ δίθίδυαηὶ δχουδβαιίοηὐηι Αἰ ι}5 αἰοπάδὶ, 

ηυΐφυδ ρὸγ ἰοίυτα ἀΐδι δίδη! ἰοἰογαΐο ἰθογα οοη- 

βιίοιιον ἀΐχϑγιηι 56 ραγϑίοβ αυϊίδπι δὰ ορεγαηάμτι, 
ἃ η0}}0 δυίαπι [586 οοηιοίοβ; αὐλοὶ Ορογῶ αυϊάδιη 

29. Νεαὰθ γ6ΓῸ ΠΘρΙ φοηιογ ᾿ΠΠυἀ ποίαμάαπη 68ι "1: 

« (ὑυπιὶ 86γ0 ἰδοίυπι 6586ι, οἰἶχίβ86 ἀοπιίθιπ νἱπο 

Ργοουναίοτί ϑι0 : Υοοα ορογαγίοβ, οἱ γοἀβ τηθγοθ- 
θη), ἱποϊρίθηβ. ἃ ΠΟΥ 58: π}8δ 5186 δι ρεϊπι08. » 

ρίην, οὺς ἀπέστειλεν εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ" τοῖς 

δὲ περὶ τὴν τρίτην χληθεῖσιν οὐ τεταγμένως τὸν μι- 
σθὸν ὠνομακέναι, ἀλλὰ τό" ε« Ὅ ἂν ἢ (198) δίχαιον, 

δώσω ὑμῖν" » προσεχτέον δὲ, ὅτι ὡσαύτως ἐποίησε 

τοῖς περὶ τὴν ἔχτην ὥραν καὶ ἐννάτην χλτθεῖσι᾽ 

χαὶ ὅτι τοῖς περὶ τὴν ἐνδεχάτην εἶπεν ἀπολογησαμέ- 
νοις περὶ τῆς δι᾽ ὅλης ἡμέρας ἀργίας τό" « Ὑπά- 
γετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα - ν ἀλλὰ χαὶ ὡς 

ἕξω τοῦ ἀμπελῶνος γενόμενος, χαὶ εὑρὼν ἐχεῖ τοὺς 

ἐργάτας, τοὺς μὲν πρώτους ἀποστέλλει εἰς τὸν ἀμ- 
πελῶνα, τοῖς δὲ δευτέροις φησίν: ε« Ὑπάγετε χαὶ 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα " » ὁμοίως δὲ τὴν αὐτὴν 

λέξιν καὶ τοῖς περὶ τὴν ἐνδεχάτην χεχλημένοις "ε Ὑπά- 

γετε χαὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. ν Ὁ δὲ δυνάμενος 

Β χατανοησάτω τίς ἡ ἀγορὰ, ἐν ἡ ἑστῶτας τοὺς ἀργοὺς 

εὗρε τοὺς δευτέρους ἐξελθὼν ὁ οἰκοδεσπότης " οὗτῳ 

δὲ χαὶ ἐξετασθήτω τίνες οἱ εὑρεθέντες ἑστῶτες περὶ 

τὴν ἐνδεχάτην, οἷς λέγει ὁ οἰκοδεσπότης τό" « Τί ὡϊς: 

ἑστήχατε͵ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; ν ἙἘπιστησάτω τις 

χαὶ τῇ ἀπολογίᾳ τῶν ὅλην τὴν ἡμέραν ἑστώτων ἀρ- 

γῶν, χαὶ τὸν πόνον τοῦ ἑστηχέναι δι᾽ ὄλης ἡμέρας 

ὑπομεινάντων, μετὰ παῤῥησίας εἰπόντων, ὅτι πρόν 

θυμοι μὲν ἧσαν τοῦ ἐργάσασθαι, οὐδεὶς δὲ αὐτοὺς 
ἐμισθώσατο, ὡς πολλῶν ὄντων τῶν μισθωσαμένων 

μὲν ἂν (5), οὐ μισθωσαμένων δέ. 

Ρ]υγίπηα Γποτίμι ; δοπ ποίογ5, πο ἰ(6π|. 

Μὴ παρέργως δὲ ἐπιστησάτω τις χαὶ τῷ « ὀψίας 

λέγειν τὸν τοῦ ἀμπελῶνος χύριον τῷ ἐπιτρόπῳ αὖ- 
τοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος τὸν μισθὸν, 

6 ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. » Τί 

ΨΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἀοᾳπηαία 5αρίοπίία: ἰῃ πιγϑίογιο δυβοοπά ἃ ἱπνθηϊπηίαν 1ν18. απ! ροσϑαμ τ] 14 ἰηνοιῖγο, τ. πιᾶχίπιθ ἀδ ἰε(ὰ 
ΡΆΓΆΡΟΪα ἀΐσαι Βαναίου : τ Αρουΐῖδι ἴῃ ράΓΆΠΟΙ 5. 05 Πιδπ ἢ, ἰΟ4υδγ ργοροβιοπθ8. 0 ἱπίε10. » οἱ : ε ἔπι- 
ἀίλθο Δι υβεονά ἃ ἃ σοη5.πππ|οὴ6 την. ν Νοαα556 δϑι οηΐη υὐ νἱθαι αὶ να]ν ἐμ Π ἴσα, αι οἰ( ἀΐεβ χυς 
τοίογιαν ἰπ δὰ, οἱ 45 ᾿ογαρ ἢΠ18, δὲ αιοι ποι ονδηῖι ρδι ΓΑ ΠῚ} [45 συΐηαηο οτγ 5 ΟρΘΥΔΓΙΟΓΌΝΙ [γᾶς 
ἐἰάϊι οραγὰ νίιιθδ.. Πλεῖ.6 αυφγομ ἃ 68. ἐαυ88 οἱ 4] αυθ’ Ὁ᾽6 ροίθδῖ, ααγα αυϊίδπι οροιδγὶϊ πιϑηθ οομά 8. 
οἵδ διηῖ : οἱ ροδὶ ἢὺς ποῖ οἶγοα ΠΟγδπῚ βδθου δι), 80 οἰλοα (ον τἰᾶτῃ πογᾶμι ἈΠῚ δυμΐ σοημαει : εἰ ροϑὶ 
Θογ ἢ} σοι ἰ ΠΟΙ ΟΠοπι, {πᾶτο π0} Εἶγοα Πογαμ αὐτί γοῖ αυϊη!δπ), 866 εἰτοα ἰΟΓᾺΠῚ βοχίδηι : [ἃ Πρ 
οἶγοα βοριίπαπι, γϑὶ οοίᾶναι, 564 οἶγο ΠΟΉΔΙΏ : οἱ πουΐββιιηθ Π0} οἶγοὰ ἀδοίπδπι, 56 ἀπαεοίπιαιη, θενεῖ 
δπίπι 6558 Πυο πι γαιϊϑ ἀἶμιια ὅδδιν, φυδγ ἱΠ6Γ πηϑίι μα: δἰ (ογἰδπὶ (Θπηρὰ5 πιοάΐου πὶ 6ϑὶ δϑϑυπιρίμῃ), 
εἰ ποῃ βϑειηιηι ἰοπημογὰ 4υαν ροβἰία 8651 μοῦ (δρᾶ πὶ οἱ βοχίδμῃ, γὙδὶ ἰη16 Ὁ βοχίδια οἱ ποπϑηι. Ροϑὶ μοῦ 
οὐ} 4πΓῸ αν 511 όγὰ τοι Ὠοηδπὶ οἱ ὑπάδοϊδη}, 4υοπιδ  ΟἍυ Πὶ δι ρογῖ5. ἰμ 16 πιδιυ π4πὶ οἱ [ΕΓ- 
ὕλῃ. Νοιὶ Διιίαπι πο! οηίοῦ δϑί διιοπμἀῤηση, αὐ ΓαΐοΠ6 Ῥϑιου Δ Π|}}185 σὰ πὶ ΠΙΟΓΟΟΠΔ 115 4 ἀ6πὶ {005 
ΒΙΔΠ6 συμ υχοναῖ, ρϑοίιπηὶ [661 ϑροοία! οῦ ἰὴ ἀἷ ἀθηδυίαπι : οομπάιμοι}5 δυϊότῃ Εἶτ. 16 γ {181} ΠΟΓΩΠῚ ΠΟΙ 
σσμϑείταἰς ποηιϊπαιπι σεγίδπι τπηθγοθάθηιν, 864 ἰΐὰ : « Οιοάουπαυα ᾿υϑίαπι [πογῖς 4800 νοῦ 5. » 5: Π|ῈΓ εἴ 
εἶνοᾶ βϑχίδην ΠΟΓᾺπὶ οἱ ποπδιῃ ἴδοι νοολιῖβ; οἱ αυΐϊδ με]8. 4] οἰγοὰ απ δοίην ογδηὶ νοοαιὶ, Θχ οι βδῃ 5 
56 ΡΙΌΡΙΘΓ οἴἑιπι (οἴω 5 ἀϊεὶ, δὶς αἰχὶ! : «16 οἱ νῸ58 ἴῃ νἱποδπὶ; » 5864. οἱ φυοιιίαην 4υα5] Ἔχίνα Ὑἱποαπὶ 601}- 
διΠΠ|5 ραιον Δ πη 188, οἱ Ἰηνθἢίοἢ5 Ορογασίο5 ἰδ, ργίιπο5. απ άθηι πιϊϑὶῖ ἰῃ νὴ μθδη), βϑουπ 5 δυΐθι εἰχίε : 
« [16 οἱ νῸ8 [πη νἰΠ6ΔηῚ : » 51} 16 δα ἀοπὶ ΒΟΓΠΊΟΠΕΙΙ, οἱ [18 αὶ εἶγοα ἀπ δοίναπι Γαδγϑμί νοσδιὶ : « ἔϊὸ οἱ 
νΟ5 ἦν ν΄ 6 8η}. » [Π16}ΠΠρὰ. Δυΐθιη 4] ρυϊδ5ι, 40}. 51 ἴοτυπι, φυοὰ ᾽ν ατιεοο πυμπαΐϊπα ροπίταν, ἴῃ 400 ομΠ0- 
508 5[Δ165 ἰπϑομὶϊ 7055. Βοσυη40 681. 5116 τοχιίγοηάθπι, 4υ] διπί ααὶ ἰηνθι! δι δι8} 065 ΟἰΓΟᾶ 
πη ἰδοἴ 8}, 4ε 15 ἀἰοὶ! : ε Οὐ βιαι}8. εἷς ἰοῖα ἐδ οἱοϑὶ ἢ ν Αϑρίἐϊαϊ δυίδπὶ αυΐβ, 4υι5 51 Ἴχουϑϑιθ 
θοῦ 4υἱ οι αἶα βιθίογαηι οἰἱοσὶ, οἱ αυΐ8 6δϑϑαὶ ἀοίυγ βϑιαπάϊ οϑγιι, φαΐ τοῖ0 ἀἷὰ δίανα οἱἱοβὶ βυϑι!ηθες 
Ταη!, ὦἱ οὐ {ἀοα, γεβροηθογοηι, φασπίδηιν ραγαι φυΐάοπι [δὶ πὶ 834 Οραβ, 6 π]0 δυΐοπὶ 605 οὐμάυχί : 
δυ351 θ᾽ γί ὶ οββθιὶ αι! συμ ἀσεγοι! αν, ΠΟ. υΐοην οἱ 4] σοπάαοογδηί, . 

29. Νεοιοη οἱ ἀμ ροιογ ομοτίοὶ δἰιόπθοτα, οἱ ηοά 56 γῸ [4610 αἰχὶὶ ἀοπιΐπι5 Υἱμθτ8 ργοοι ΓΑ ΟΥΙ 510 : 
« Υοςα ΟροιΆ 05, δἱ γθἀ6 εἶθ πιουοθάθπ), ἰμΟ  ΡΙθι8 ἃ μον βϑὶμβ 5406 δὲ ρυΐιοβ. ν Θυϊδιβ δὐυίοῦν φυ 
μονΐε ἀοιηἑ μι! νἱθὲ8 αἱ ᾿υὈογοὶ ργοσυγαίογοην νἱηθ ϑοοᾶγα Ορογϑιῖο8, οἱ γούάψογα δἰβ ππογοθά οι ̓ Μ6|" 
μὲδηιθι ἃ πον 581 π|}8, οἱ δϑοδη θηίθπι ὑ5406 δι} ρυΐπι08. : υἱ ρΥΐην! φυϊάδπ) δοοὶμίλη!, αυ οἶγοα ἀῃ ΕἾΝ} 888 
ογαηὶ οομάποι!, θαι ἀὐϊαπὶ 40] οἰγοᾶ Ὠοηδπ, τ ΓΓ}} αυΐ εἰγοᾶ δοχίδην, (υὰγ} αὶ οἰγολ' τοτιίδιῃ, ΒΟΥΪδ 

ἐδ Μλιμ]ν. χχ, . "6 1υἱὰ. 1, 46 4. θ. 57 4. 8. 
(12) Ὃ ἂν ἧ. Εὐϊεῖο ΠΕ οπιίϑῖι ὅ αυθὰ Βαροὶ 

φοιοχ Πεκίυϑ. 
(18) Ὡς πολλῶν ὄντων τῶν μισθωσαμέγων, οἷς. 

μοροη απ ἐυιλθ86. μεμισθωτομένων. ᾿ Μισθοῦμχι 

δηἶπὶ ραβδία δἰΐαπη 8} Γραῖιγ. Υοῖι}8. {0 ΓΡΡΕΒ » 
« Ουδδὶ ρίυγίπιὶ οβϑθιὶ αυὶ οονἀμοαγθηίυγ; ΠΟΙ 885 
(οπὶ οἱ 4} οοπάυεσογρηι, » Ηυετιῦβ. 



ει3λι ΘΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΒΌΝ ΤΟΜΓΘ ΧΥ͂. 

Ὑὰρ κχεχίνηχε τὸν χύριον τοῦ ἀμπελῶνος, ὥστε χε- Α Νἅπι 4υὰ τὸ ΡοΓπιΟίυ5 Υἱοῦ ἀΟΠλΐμι15 ῬγοουΓΔιΟ ΓΙ 

λεῦσαι τῷ ἐπιτρόπῳ χαλέσαι τοὺς ἐργάτας, χαὶ ἀπο- 

δοῦναι τὸν μισθὸν, ἀρξάμενον ἀπὸ τῶν ἐσχάτων, 

χαὶ οὕτως ἀναβαίνειν ἕως τῶν πρώτων, ἵνα πρῶτοι 

μὲν ἀκολάδωσιν οἱ τὴν ἑνδεκάτην, δεύτεροι δὲ οἱ 
τὴν ἐννάτην, καὶ τρίτοι οἱ τὴν ἔχτην, χαὶ μετὰ τού- 

τοὺς οἱ τὴν τρίτην, χαὶ τελευταῖοι οἱ πρωΐ; τοῦτο 

γὰρ σαφῶς δηλοῦται ἀπὸ τοῦ" ε« ᾿Απόδος τὸν μισθὸν, 

ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. » Τίς 

δὲ, παρὰ τὸν χύριον τοῦ ἀμπελῶνος, ὁ τοῦ χυρίου ἐπί- 
τροπος, διδοὺς τὸν μισθὸν χατὰ τὸ χυρίου πρόστα- 
γμα: ᾿Αλλὰ εἴπερ οἱ ἐν τῇ ἐννάτῃ χληθέντες ὥρᾳ 
οὖκ ἐδάστασαν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας χαὶ τὸν χαύ- 

σωνα,, δηλονότι οὐχ οὗτοι ἐγόγγυζον χατὰ τοῦ οἶχο- 

δεσπότου λέγοντες ὅτι, ε« Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν 
ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς 

βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν χαύσωνα“ " 

ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ τὴν ἔχτην χληθέντες τὸ βάρος ἐδάστασαν 
τῆς ἡμέρας, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα τοῦ ἡμίσους τῆς ἡμέρας " 
καὶ οἱ τῇ τρίτῃ δὲ χληθέντες οὐ τῆς ὅλης ἐξάστασαν 
ἡμέρας τὸ βάρος, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ ἀχριδῶς ὀνομάσαι, τοῦ 

ἡμέσους καὶ τοῦ τετάρτου τῆς ἡμέρας - μόνοι δὲ οἱ 

ἀπὸ τῆς ἕω μεμισθωμένοι τὸ βάρος ἐθάστασαν τῆς 
ἡμέρας χαὶ τὸν χαύσωνα " ὅλον μὲν οἱ ἀπὸ τῆς ἕω 
μεμισθωμένοι" οἱ δὲ λοιποὶ παρὰ τοὺς τελευταίους 

ἀνάλογον τῷ χαιρῷ ᾧ ἐν τῷ ἀμπελῶνι πεποιήχασιν. 
Ἐπεὶ δὲ διάφοροί εἰσι παραθολαὶ ὀνομάξουσαι ἀμ- 

πελῶνα,, ζητηθείη ἂν πότερον κατὰ διαφόρων πρα- 
γὙμάτων καθ᾽ ἕχαστον ὁ ἀμπελὼν παραλαμδάνεται, 

ἢ κατὰ τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐγὼ νομίζω δεῖν ἐξε- 
«άται διὰ τί οὐ πρὸς πάντας τοὺς ἐλθόντας πρώτους, 

χαὶ νομίζοντα;, ὅτι πλέον λήψοντα!, χαὶ γογγύσαν- 

τας χατὰ τοῦ οἰχοδεσπότου, ἀπεχρίνατο ὁ οἰχοδεσπό- 
της, ἀλλ᾽ ἑνὶ μόνῳ εἶπεν αὐτῶν τό" ε Ἑταῖρε, οὐχ 
ἀδιχῶ σε " οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; καὶ θέλω 
τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς χαὶ σοί. » Ὃτι μὲν οὖν 

ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ἐπιδέχεται ἡ ἐχ- 

χειμένη παραθολὴ ἅ ζητήσαι τις ἂν εἰς αὐτὴν, δια- 

(εθαιωσαίμην ἄν" ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν εἰπεῖν εἰς τὴν 
χατ᾽ ἀξίαν παραδολὴν ἄλλον ἣ τὸν φήσαντα ἂν μετὰ 
τοῦ ἀληθεύειν τό" ε Ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν, » 
χαὶ τοῦτο θαῤῥῶν ἀποφανοῦμαι. Τίς οὖν ἄρα ἔγνω 
τὸν ἐν τῇ παραδολῇ ταύτῃ νοῦν Χριστοῦ, ἢ ὁ 
ἑμπαρασχὼν ἑαυτὸν τῷ Παραχλήτῳ, περὶ οὗ φησιν 

ὁ Σωτὴρ, ὅτι, « Ἐχεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, χαὶ 

ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ὅσα εἶπον ὑμῖν ; » Μὴ δι- 

δάπσχοντος γὰρ τοῦ Παραχλήτου πάντα ἃ εἶπεν ὁ Ἰη- 

σοὺς, καὶ ταύτην τὴν παραθολὴν, οὐχ ἂν λέγοιτό τι 

7υβ5), αἱ νοσᾶγοὶ ρογδγῖο5 οἵ πηογοθύδηι εἷς γε ἀ6- 
ταί, ἰηΐεἶο ἃ ροδβιγοιηΐβ (δοίο, δίᾳυρ ἰἴὰ 41] θυ πη05 

ἀϑαυδ ργοσγούίαηάο ; αὐ ρτοΓὸ5. αὐ} πὶ πιογοθάθπι 
τοσίρονοης αυἱΐ Ἰιοτα υμάδεϊπηδ, βδεουηάϊ! αυΐ ηυη8, 

ἰογιι! φυΐ βαχία, ροϑβὶ {1108 ἀεἰπάδ 40} (ἐγια, οἱ ρο- 

διγαπιὶ τ[ἀπάδπι αὐ] βυπΠηη10 πιᾶπα Γπαγαηὶ οσοηθυοιὶ ἢ 

ἰὰ δαί γα] ἰμάα Πχπδὶ : ε« Ἰλε 46 πιογοσάοπι, ἱπεὶ- 

Ρίθῃ5 ἃ πον βϑὶ πιῖβ ὕ86416 διά ῥγίπιοϑ. » θυ͵δη3πὶ 

γοῖο, ῬΓαῖον ἰρβυπὶ υἷος ἀοπιΐηυηι), ἀοτἰηΐ βγοσα- 

γϑῖοῦ ἢ|Π|6 οπῖ, φαΐ πιογοοάοιῃ ἂχ ἀοπιηϊ πιδηάαῖο 

Ροηάϊ 7 80. 5ἱ ἀΐοὶ ρομάπ5 οἱ αἰϑίυ πιλ πο) ρογίανθ- 

γαηὶ αὐἱ Πογὰ ποπὰ δορογϑίεἶ βαη!, πος ΠΠ|05 σοτίς 
Δήνογβυβ ρϑιγοΠΙ[ἀΠ|}}135 ΠῚΌΓΙ ΠΓΆΘ556 ῬΡΟΓΒΡΙΟΌΠΠ) 

ε8ι, ἀΐσθηιοβ δ : ε ΗἹ πουϊϑϑαΐ ὑπ πογὰ [σογυπΐ, 

εἱ ράγεϑ {108 ΠΟ ἷ8 Γοοίβεῖ, αυΐ ρογίανιιυ5 ροπάαδ 
αἰαὶ δὲ ϑίιιπι ; ν᾽ πδῆυδ ρθττΟ ροηπάυβ ἀϊοὶ ροτίά- 

γογυηΐ (Ὁ βοχία ΠΟΓἅ ΔΟΟ ἰ δα, δὶ (ΟΥἴ4586 ρα - 
ἰεαὶ ἀϊοὶ ἀϊπ!ἀϊαπι : ἢδς ἰΐοπι αἱ ΠΟΓᾺ (δγιἰδ δῖ 

ἀἀνοοδί! ρμονάυβ ἰοἱΐυ5 αἰεὶ ροτγίἀνογυμί, 566. αἰεὶ 

0 τη ΐ556Π| ἰΔηιυπιηιοάο οὐπ| ασυδάγαηία, 5] πηοίο Γὰ5 

δοσυγαίο ἀχρ]δη 8 651; νόγυπὶ ἰἱ ἀυπίάχαι αὶ ἀΐ- 

Ἰυσοδοδηία ῥγπηυη ἀΐδ οοπάπιοει! βυμὶ, ἀϊδὶ ρομά 5 

οἱ αιϑίυ μι ρογίλυογιηΐ ; ἃ. [οὐππὶ απ άσπὶ φαΐ Βυ πιπ|Ὸ 

πιῶπα 58η| σοηἀυοῖϊ ; γα 4 δυΐοτη, γΓΙΟΓ υ] εἰ Π|08, 

ΡΓγῸ (δπιρογὶβ γδίίομθ 0 Ορυ5 ἴῃ Υυἱπὸδ [δοογυηῖ. 

697) 30. θυονιᾶπι δυΐίοπι ἴῃ νδγὶϊβ ρᾶγδ 00} }5 υἱ- 
ποαΣ ἸΠ6}}1}0 ἰδ] οἶτΓ, Ὧἃἢ 241 ἀἰνογθῶθ ΓΒ δ βῃ| - 
οληι85 56} Π|ιἰπὸ νἰποα ὑϑυγροίαγ, δ δὰ οαπι θη), 

αυξτὶ ροίοβί. Εζο νέγυ ἐϊδαυίγοηίί απ) 6586. οχὶ- 

διἴπ|0 ἙῸΓ ποη οπιπίθυβ αυΐ ργίπιὶ νθηθγαμΐ, οἱ 56 
Ρίυγα δοοορίαγοβ Γπογδηΐ δύ Γαι, οἱ ΔάναΓΒῸ5. ρὲ» 

(θη Δ} 125. τηυγπιιγΓανογαπηί, γοβροηθοιῖς ραίεγ4- 

πη} Π185, 86} υμἱ ἀυπίαχαι Π᾿οτυπ ἀΐχουῖὶ "ἢ: ε« Απη]ο6, 

θ0ιι ἴδεϊο εἰ] ἰπ)υγίαπι ; ΠοηΠ6 ἐσ ἀθηδρὶο οθην6- 
εἶδε! πιθουπὶ 3 γοἷο οἱ εἶς ΠΟΥ ϑϑἰ πιο ἀᾶγο βἰουΐ οἱ 

εἰυϊ. » Πας ἰφίνωγ οἱ 118. οοηβίμ ἃ ἐμ ργοροϑβίια ρᾶ- 
ταῦοία ἂὺ «Ἰΐᾳυο ἱηνεβι ξαηία σοπεϊπογὶ σοῦ ἁῇ[γ- 

ΠΔΓΟ ΡΟΒΒΊΠΩ ; ΥΘΓΌΠῚ ΟἹ ΒΌΡΟΓ δὰ ΡΓῸ ἀϊση δῖ 

ἀἴβϑϑγαια, δ δἰΐαιπη πη ϊπηὰ ρογιίηογο, 4ιδαὶ αὶ 

γογ αἀἰχίι ὅδ᾽ : « Νὺ5 δυίο πὶ δοηϑὺπι ΟΠ γῖ51} ἢΡ6- 

118,» ἰ οπίμηνοτο ρμγαβάσι!ον χιοαὰθ ργοηυπ- 

τἶανο. Ου͵8. ἰφίτυν οορπονῖΐί δθηβυπὶ θοιαἱεἱ δ᾽ ἴῃ 

μδο γαγαθοία ἀε! οδεοπίαπι, ργϑιογαυδπὶ 4υἱ 86}- 
ρβϑυπὶ ῬΆγδο]οῖο ῬεγπΊ δἰῖ, 46 τὸ δἷἱί ϑθγύαίου "5 : 
« ἴΠῸ νοβ ἀοσουῖι, εἱ βυβραγοῖ οἠημία αυδουμαχυς 

αἴχογο το ἱβῇ » Νίβὶ δῖ φυφουπαια ἐἰχί! δόϑυδν 

οἵ ἰρβᾶπὶ ἴδῃς ρδγδϑο δηι, ἀοουοτγίι Ραγδοϊοῖυϑ, δυὰ 

ΥΕΤΌΘ ἹΓΝΤΕΚΡΠΕΤΑΤΙΟ. 
δ᾽ πηὶ Υ̓ΘΓῸ 4] πιᾶη6. ἤος δηΐπι πη} [6 51|55ΐπ|6 ἀοοίαγαία" ὁχ 60 υοὶὶ ἀΐοί! : ε ράε πιδγοθίεπι, ἱποῖρίοῃ8 
ἃ ον] 551Π|15 ν54116 λὰ ῥγίι05. » Ουΐβ δυίεπὶ οἴ αχίγα ἀοπιίμα! νἱμοςβ δἰ. ἀοιηϊπὶ μγοουγϑίοῦ ἀδηῃ8 πιϑγοὸ- 
ἀθπὶ Ἰυχία ἀοπλπὶ }55ἰοηθπι. 56 οἱ δἰ αιυιΐὶνοσδίὶ Γὰϑγαμὲ εἶγοᾶ ποπδῖ πο ρογίανογιηι ρομάυ8 ἀἰεὶ εἰ 
δοἴτπ), πηδηϊ δι υην ἐδί ψοπΐδπὶ ἤθη ΠῚ πιθγιηυγανογ! δάγεγϑιιθ ρΔιΓΟΠῚ ΓΑ} Πἰὰ5. ἀἰςθηι65 : « Ομθπίδο 
1’ πονΐββίμ! ὕμδηὶ Πογαμῃ Γἐοθγαηΐ, δἰ 8865 605 [εοἰδιϊ πορΐδ, φαΐ ρογίδυἝπηιι5 ρουάιι ἀοἱ οἱ πδίυῃν. » 
Νϑαιδ 11} φυΐ βεχία ἴογὰ νοολιὶ δάηΐ, ροπία5 ροτίανογιεΐ ἀἰοὶ, μἶϑι ΓΟγι6 ἀἰοὶ ἀϊνϊ αμην. Εἰ αι τεγαϊα θυ 
γϑοϑι], πΠ0η ἸΟΓαπ| ἀΐεὶ ρου δυ8 βυβιϊημογαμι, βοὰ δἱ ὁροῦίοί σϑιία ἀΐσαρα, αἀἰπἀΐαπι αἰεὶ οἱ ᾳυᾶγίδην ρατίο:ἢ 
αἰεί. 5011 δυΐοπι 4 δχ. πιᾶπο οὐπάμποι! βαπί, ροπάιμι5. ἀΐοὶ βυδιίπαογαμ!, οἱ ϑίσμα ἰοίυπι ; ἐαίογὶ δυΐοια 
δθουπάμπι πηθηβυΓγαπὶ (ΘΠ ροΥ8 αυοι [Θοογΐ ἴῃ νἱπϑαπ), ροτγιανογαμηὶ. 

70. Ὁυοπίδπι δυίαπι ἀἴναγβαθ ραύα 1.5 δυηΐὶ υἱποᾶπι ποιΐηληιθ8, συγαπάυπι δὲ υἱτυπὶ δοουπάιϊπι ἀΐ- 
γΟΓΒΔ5 Γ55 οἱ νίποα ἱπ|οΠ κ᾽ τατ, ἀυΐ βεοιπάμιη ἰρθᾶπι τοπὶ. ΕΟ ΔΓΌΙΓΟΙ Ορογίεγα ἀϊβοαίοτο, εἰ 4υδγὰ ΠῸΠ 
δὶ Θπῃο5 4] ρΓΐμΐ νϑπϑγιηΐ, οἱ δα βιπηᾶνόγιηΐ αιοηΐην 0.8 6650 η1: δερορίμτ!, οἱ τηυγιπγαυ γι δ - 

Δ ΜΆ}. χα, 12..}9 ΜΆ11, χχν 15, 14. δ 1 Ἃοτ, τι, 16, δ᾽ 4014. 5 ψοϑῃ, χιν, 20. 



4515 
ᾳυϊάχυδπιν δοϑυ ἰρσηυτι συρῈΡ 6 ργοίεγτὶ ροβϑὶί. ἃ 

Ουΐπη οἱ δἱ Ἰυχία έ8ὺ εἰδλίιπι, (411 ἃ Ῥδγδεῖοίο 

4υφϑίνίββοηι αυίουηχας Ενδηροὶ πὶ δοουπόαπι δοδη- 
μ6 πὶ νον ηΐ, τοϊηΐη6 δᾶπ6 διοηάϊββοης ΟΠ η}}}, 

τληαιδτι ῬΆγΔΟΙθίο, δὶς ε δρὶ ἐ ἰ 005. ὀγνοτίβ, δὲ ἀ0- 

οὐνἷ5 ἀφδηηοπίογαπι, 'π ΠΥ ροογἰϑὶ Ἰοηιθπιϊ!ἢ τηθη- 
ἀδοίυπι, οἱ σαυϊου αῖαπι θα θθμεἴυπι δυδιη σΟηβοί η- 

οαἴδιι δ,» Δ60 υἱ Βρί γἰ5 Θγγουὶβ οἱ ἀφο Πηᾶ - 

Βη0 Ῥαγλο]οι! πομιΐηθ Δρροΐοπι ; φυο Δρο540}18, εἰ 
δ᾽ 458 Ὡροβίο γι" 51}}}}}95 6δί, ϑογνδίογ ργομη ϑὶϊ. 

Αἰηυὲ {Ππὰ αυϊάδπ) ρονδιδδιιπι δᾶῦθο, πογϑίογία 
οἰμΐα 425 [ας ἰῃνοῖν!" ραν θοΔ, παυΔδ ϑθουδ 86 
αι ἴῃ δοιηἱ πδιίοθ οἱ ϑϑηνἱπαῖα δυργὰ {Γἰ {|| 

τι δι 5 σοημποηΐυγ, Μαιθο οχρίοναία [͵85ὺ δ"; 

δι {π|}15, μοῦ πὰθ Ἃς "Πογυπη ΟΧρ! σαι οποπν 601)- 

ΒΟΓΙΌΟΓΟ πλἰπἰπια ΟΟΠπϑοηίδηδυπὶ 6586 ἀυχίθ56, Π6 

(Δ4}}|Δ αυΐάοπι ρϑιάθοῖ υ}8 ἱπιογργοίδιϊοης 

Ἰοτῖ5. πη ἀδία, αυοπηδάιηοάϊτπι Ρἰοπαπι οὐ απὶ 

Ἐχροβιἰοποπὶ βεγίριϊα ργοά!. Ουοι 5' ρϑιϑθο]88 
δχρίδπαιοπαπὶ οαπὶ ταίΐοπς ΔΑ {155 118 5.160 {10 ργῶ- 

{ΓΙ} }5., 5] 4υὶβδ ραγίοιῃ 6}08 σΟπρΓΟἰδδίοηθ ἃ5- 

564υὶ ναῖθαι, ραιϊυίοίδη οἱ ἰμιογργοιδιϊοηθῖη Ο0Ὁ- 

δουτα ἀρ ργοπηοπ8, γοοία [Οὐ 12886 ΘρΟΓΪ, ; δἰ 5] 4118- 

σὕΠ416 5.0] γονοϊαϊδ βυῃὶ ραϊδιη ἀρογθοι, εὐ Π {6 γ}8 
(6098. ιταυϊάοτγί!, εἰίγα ανυϊραίου πὶ ΠΝ δίΘ ΓΙ ΟΓΌ πὶ 

ἀἰϊδουϊπηθη δι φυδηιδπι οΥὶϊ. 

51. ΑΔξ6, οἴ9, πο08 αυἱ ἃ ΓΕΓΌΩΣ ἰῃ ΡΑΓΑΡ ΟἾΔ Γθοοη- 

ἀϊίαταπι ργο[πάϊαι6 Ιοηρθ ἀθϑιηλ8, οἱ ναὶ ἀς ραυοᾶ 

ΒΌΡΕΥ δ8Π| Δηΐη0 ΟΟποὶρίπηυ8, δἰϊφυα ᾿Εν" Γ ΠΟῊ 
δἰπθ ῥγεεῖθιι8 ργοροπᾶπιυβ, δεηίθπιϊα θπιὶ ποβί ἃ 

αἰΐψυα ἂχ ρᾶγίθ ρϑιιοῖθ δρογίδ, ροβίιδηι ΒυρεΓ ρᾶ- 

ταῦοία Δρροβίίς ἀϊββογηδγίμηυβ, δὶ τοϊϊᾳυδ ρεγρα- 

μ}ὺ5. Ργίπηιπι ἰίαχιι φυϊὰ οἷι ἀΐε5 "8, ἀδ συ ργο- 

ΘΆΙΟΕΝΙΒ 15. 

ἄξιον Ἰησοῦ εἰς αὐτήν. Καὶ εἰ τοιαῦτά γε ἐζήτουν 

χατὰ τὴν Ἰησοῦ φωνὴν ἀπὸ τοῦ Παραχλήτου πάν 
τες (44) οἱ τὸ χατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ἀναγινώ- 
σχοντες, οὐχ ἂν προσέσχον τινὲς, ὡς Παραχλήτῳ, 
« πνεύμασι πλάνης , καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν 

ὑποχρίσει ψευδολόγων, χεχαντηριασμένων τὴν ἰδίαν 
συνείδησιν, » ὥστε τὰ τῆς πλάνης πνεύματα χοὶ τὲ 

δαιμόνια ἀναγορεῦσαι τῷ μεγάλῳ τοῦ Ἰ]αραχλήτον 
ὀνόματι, ὅπερ ὁ Σωτὴρ τοῖς ἀποστόλοις, χαὶ εἴ τι; 

τοῖς ἀποστόλοις παραπλήσιός ἐστιν, ἐπηγγεῶατο. 
Καὶ πείθομαί γε, ὅτι ὁ Ματθαῖος ἤδει μὲν χατὰ τὴν 

παραθολὴν ταύτην μυστήρια, ὡς καὶ τὰ κατὰ τὴν τῶ 

σπόρου (15), καὶ τῶν ἑπεσπαρμένων τῷ σίτῳ ζιζο. 

νίων " οὐχ ἔχρινε δὲ εὔλογον εἶναι ὁμοίως ταῖς περὶ 

ἐχείνων διηγήσεσι χαὶ τὴν περὶ ταύτης ἀναγράψαι, 
μὴ πιστεύσας γράμμασι χἂν τὴν ἐπὶ ποσὸν τῆς πα- 
ραθολῆς ταύτης σαφήνειαν, ὥσπερ ἐκείνων ἐξ ὅλων 
τὴν διήγησιν ἀνέγραψαν (16). Εἰ δὲ εὐλόγως ὁ 
Ματθαῖος τὴν περὶ τῆς παραθολζὶς διήγησιν ἀπεσιώ- 
πῆσε, δηλονότι χἂν ἐχ μέρους τις αὐτὴν νοῆσαι δυ- 
νηθῇ, τάχα μὲν εὐλόγως ἂν αἰνίξεται τὸ τῆςς φαῖνο- 
μένης αὐτῷ διηγήσεως, οὐ μὴν πάντα τὰ ἀποχαλυ- 

πτόμενα αὐτῷ σαφηνίξων, χαὶ γραφῇ πιστεύων, ἔξω 
χινδύνου τοῦ περὶ τῆς ἐχθέσεως τῶν μυστηρίων 

ἔσται. 

Φέρε οὖν ἡμεῖς οἱ σφόδρα ἀπολειπόμενοι τοῦ χατὰ 
τὴν παραθολὴν βάθους τῶν πραγμάτων, καὶ τφόδρα 
ὀλίγα εἰς αὐτὴν φανταζόμενοι, πὴ μὲν μετ᾽ εὐχῆς 

τινα ἐχ μέρους ἀποδῶμεν, τινὰ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον χαὶ τῶν 
φαινομένων δείξαντες, οὕτω παρέλθωμεν, μετὰ τὸ 
εἰπεῖν χαθηχόντως εἰς τὴν παραθολὴν, καὶ ἐπὶ τὰ 
ἑξῆς αὐτῆς. Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν τὰ περὶ τῆς ἐν τῇ 

Ῥυβίία αδὶ( ραγοθοῖα, ἀϊδρυίθιημδ; 8. νἰἀοδηνι8. ἃπ Ὁ ξητουμένῃ παραδολῇ ἡμέρας" καὶ ὅρα εἰ δυνάμεθα 

ΥΕΤΌδ5 ἹΝΤΕΒΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ΤΟ ΓΒ118 ρα  Γαπιίδτ 8, 8664 υπΐ ΘΟΓΙπὶ ἀϊχὶϊ : ε« ΑἸηΐοα, πόα (ἰ] (Δεἷο ἰπ᾿ατίαπι. Θοηαγία πη οοηγθηὶ [ΘεΌ 
Εἰ νοῖο πιυΐο πον βϑίπιο ἄδγα φυδπιδάμιούσπι οἱ 0]. » Θυοπίαπι δυΐίοιη. ἰμο οἱ (418 βυϑοῖρίι ραγαυοὶὰ 
Ριαβθηβ, ροίεβί αυϊάεπι γοαυΐγ γα 4υΐβ ἰμ δὰ ; ἀἶσπα δυΐίθπε ἀΐσογα δϑὲ πα. 105, ηἰδὶ α᾽α5. 4υὶ αἰχί! : ε Νὰ 
ϑυΐδη) 5εηβυπι Ομ εἶδ! ΠΔθδιηυ8. » ᾿ 

51. Α86 π05 αυἱ πιυϊίαιη ἀδβυπιι5 ἃ ργοίαπάϊιία ρατδιοῖα", φυξάαπι πιοάϊοα 4ι5 δαρίοδθηΓ ἰη 68, ἀϊ- 
εδπιυϑ. Εἰ ρτίπιυπι αιΐάοπὶ νἱἀδθίηλιβ ἀ6 ἀΐα ρΑγάνο 85, αυξ 516 αἷ65. ΕΔ υἱάδ δἱ ροβθυπιαδ (οἰυπὶ Ποὺ 52 
οὐ! υπὶ ργκΘἢ5 ἀἴ ΘΓ ἀπι|πὶ ἀἴ6πιὶ, πρᾶπιιπι φυϊάδπι), φυδηίυπι δά πο5, πιυδΐουπι δυΐθηι οἱ οχίρυὶ (ΕΠΙρΟΓ5, 
υδοίαπι δὰ Ὠεὶ Ραιτίβ, οἱ Ομ ίβιὶ, οἱ βϑποι ϑρίγιαβ νίίδην. Εἰ φυϊὰ ἀΐοο φιδπίαπι δὰ υἱίαπι Ραϊιτγίβ, εἰ ΕἸ" 

Τὶ, οἱ δρίγίτα 5 βαμοιὶ  [ογϑἰίδη οἱ φιδηίυπὶ δὰ νἱίδπι αυδτυμμήδπι Ὀοδίαγαυπι νἱγία! πὶ εἰ 560 πιίστη, οὐπι- 
Ῥαγδιίοῃο σα ΠΟΥ 15 πε τογατ. Νὴ αιδηίαπι 6ϑὲ ὑηἃ ἰἴφο ἀἶδ8 φυδηίυπι δὰ νἱίδπι οπιηίαπι ἀΐὰ νἱνεπιιι, 
ἰδηΐυ πὶ δὶ οἵπηδ βου πὶ ΠΟΟ 41 84 ὙΠ 8πὶ δι ραγηάγυπι υἰγιίαιη. ΕΠ 5' ἰδηῖαπιὶ οϑὶ φιδπίυπι δὲ 
νἴτδηι δυρογηάγαηι νἱγιυυπ,, 741π υἱάο αυδπὶ μα} Π|π|8. πηοπηθη! οβὶ ὁπιηα μος 5θοιήίυπι), 4πλπίυηι δ γῇ δηι 
θεῖ Ραιγὶδ, οἱ ΕἸΜΙ, οἱ ϑρίγιιιβ βαρεῖ. Ὀἱγυμ δυΐθπὶ αἰφυοὰ ἰαἰ6 πιγοίογίυπι ἀδπηοπβίγοίιη" ἴῃ ΠοαίοΓ0η0" 
ταΪ! ἐδυιίοο ἴῃ αυο0 ἀἰοῖϊ : « Μειηδπίοία ἀἶε5 5650}, » δυϊ ΠΟΙ, φιυφταὶ 4] δὲ : οἱ δἰ (2165 5ιη| (ἴδ 
βου, οὐπϑδη 6 η5. ΟΥΙΕ ἐγ θη 6 πὶ 5ἰ Πι Π6 πὶ 6556 ᾿Π(6!]Πἰσαγα 4 ἀἰοῖ! : ε« ΕῚ Δηπ05 Φθίδγποβ ἱπ περί 

- μιαθυὶ, οἱ πηοαϊδίμ8 βὺπ) ποσοῖς εὰπὶ ΘΟΓὰΘ ΠΊΘΟ, ἐὐύκιοι ϑὰς εἰ δου θυ] πὶ βρί τἰἐὰπι πιδαπι : εἰ υἰχί : 
Νου ᾿ῃ βιδουΐα ργοἠϊεϊει θουβ. » Εἰ [0γι6, αἱ διιάδοίοῦ ἀΐδαπι, ἰπῃ ϑθοαϊα φυΐϊάοπι μθὴ ῥτο]ϊοἰεὶ θεῖ: 
{ππη εδὶ ΘηΪἶπὶ οἴ ἴῃ ἅ00 8666υ] 0 Ὀγο)οογα Πδυπὶ : ῥγο οἰθὶ δυΐαπὶ [ογδί δ εἴ ἰῃ βθουπάο βιβουΐο, υᾶικ 
ἀυκβάδιῃ ρεροδία ποη γιὰ πίιγ, Π66 ἦ 06, Π66 ἴῃ [υἱυΓῸ 56 ου]0.. Θιι8 Ἔγρὸ ἰάοπουβ 6ὁ5ὲ βὸχ ἢ{05 ἴε5 
οἱ βεριίμηυπι γαηυ οι θη 8 δὰ Πα} ϑπηοὰϊ ἀΐδ65 Γοίογγα, οἱ ροϑὶ ϑδυρδία εἱ Νβοπηθιΐα5, οἱ ἴῃ μηῖπι0 πέπβὸ 
ἰεδυϊν ιδι65, δἱ ἴπ αυᾶγία ἀθοίπιϑ ἀΐα τηθη5815 ΡΆβοα, οἱ ἴῃ ςϑίογὶ8 ΑΣυηογαπῦ ϑ[. δυῖοΠ) 566 ι6η5 4018 ΓΔ" 
ἐϊοιοπι, ἐπ ἀυγϑβυηι οδάδι ἰπι6]]δοίαυπι, οδίδΓ.8 [6ϑιἱτἰ [8165 οχ βιϊπιδπ8 δεουηάαπι Πα] υϑιποι! ἀἴ68, εἰ 10ν 
10πὶ 5Θριϊπηϑη 816 πη βηῖπη, ἰῃ 400 ραυροτίθυ, οἱ δἀνεπίβ, οἱ Ὀ6βι}}8 ᾿Θγν ἀοηδὶ [λοι ἔγυοίυ, αυΐ ἐσ ΡΓΙΒΙΒ 
ἴορια ὁραγϑιίοπδ βἰηΐ σαι ἰη τοπιρογὸ οὐπὶ 74π| ποπιῸ οραγδίίαῦ ἰογγᾶπι. Αὔγϑϑαπι υίεπι ἀἴο0 ΡΓΟΡΙΕΙ͂ 
δἰταδίμοπι ἀυρπιαίαπι), υἱ ἀϑοδηάδθηϑ 45 νἱθδαὶ φυϊπαυλσαβίηνυπι δηηυπι,, οἱ αι ἀ6 60. ἴῃ Ἰοφ6 θη 5(15 

ἰαυπίανγ, οἱ δαϊπηρίθηιαγ. 856, Πυου πιὸβ ἈΠΑΠῚ ρΓΟρΟΒι (5 ΡΑΓΆΡΟΙα ἀἾ6π|, οἱ οσ βιϊπηλπίθς οδπὶ 6588 ἰΟί 
[06 βιβουξιπι ργάβθη8, ἱπιγανΐπιι8 ἴῃ 4.110 0}Π68, Ορι18 Π 4 θ6η165 « 5ρίτια Π6ὶ 4] οπμηΐα βογαιϑιυγ, εἰἰαπὶ 
δἰεἰτυἀΐπο5 θεὶ. » Εφξο δυιθέῃ Ἔχ βίη φιοηΐδηὶ βίοι! ἴῃς οχὶίυ σΟΠ σι πηδιϊοηἶ8 δηηΐ αυσπάδη, ἀεί 08 

82} Τίη). τν, 1, 2. δ Μαΐ!ν. χε 

(Δ) Πάντες. Οοάεχ Ἀορίιι8, πάντα. 16) ᾿Αγέγμαψαν". Ἰμορς ἀνέγραψεν. 
([6δ) ἀράοχ Απριίςληυ5, ὡς καὶ κατὰ τοῦ σπόρου. "Ὁ "εξ εὐ δ 
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ὅλον (11) ἐνεστῶτα αἰῶνα ἡμέραν τινὰ εἰπεῖν, μεγά- καὶ ἰοίαπι ργαβοπίοπι ἰαίοπῃ ἀΐοπὶ ηυλπιάαπι ἀΐδογα 
δὴν μὲν ὡς πρὸς ἡμᾶς, μικρὰν δέ τινα χαὶ ὀλιγο- 
χρόνιον ὡς πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
ποῦ ἁγίου Πνεύματος ζωήν “ τάχα γὰρ καί τισι τῶν 
μακαρίων δυνάμεων, καὶ ἐπαναδεδηχυιῶν, συγχρίσει 
τῶν πολλῶν γενητῶν (18), τὰ χάτω τῆς ἀρχικῆς 
Τριάδος, λόγον ἔχει ὅλος ὁ ἐνεστὼς αἰὼν ὡς πρὸς τὴν 
ζωὴν αὐτῶν, ὃν λόγον ἔχει ἡ παρ' ἀνθρώποις ἡμέρα 
πρὸς ὅλον τὸν δυνατὸν ἀνθρώπῳ ζῇν χρόνον. Εἰ δὲ 
«οιοῦτόν τι μυστήριον ἐν Δευτερονομίῳ δηλοῦται 
χατὰ τὴν δὴν ἐν ἧ γέγραπται" « Μνήσθητε ἡμέ- 
ρας αἰῶνος, » ἣ μὴ, ζητήσει ὁ δυνάμενος " εἶτα εἰ 
κοιαῦται αἱ ἡμέραι αἰῶνος, ὡς ἀχόλουθον ἂν εἴη τὴν 

παραπλήσιον ἐχδοχὴν ἑννοεῖν εἰς τό" « Ἕτη αἰώνια 
ἐμνήσθην, χαὶ ἐμελέτησα νυχτὸς μετὰ τῆς χαρ- 

δίας (19) μου - ἠδολέσχουν, καὶ ἔσχαλλε τὸ πνεῦμά 
μου, καὶ εἶπα" Μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται Κύ- 

ριος ; ν Καὶ τάχα, ἵνα τολμηρότερον εἴπω, εἰς μὲν 
τοὺς αἰῶνας οὐχ ἀπώσεται Κύριος, πολὺ γὰρ χαὶ εἷς 

ἕνα αἰῶνα ἀπώσασθαι Κύριον " ἀπώσεται δὲ τάχα χαὶ 
εἰς δεύτερον αἰῶνα, ὅτε οὐχ ἀφίεται ἣ τοιάδε ἀμαρ- 
τία οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 
Τίς οὖν ἄρα ἱχανὸς τὰς ἕξ ἡμέρας, καὶ τὴν ἀνα- 
στάσεως ἑδδόμην ἐπὶ τοιαλύτας ἀναγαγεῖν ἡμέρας, 
καὶ μετὰ τὰ σἀδδατα τὰς νουμηνίας, χαὶ τὰς ἐν τῷ πρώ- 
τῳ μηνὶ ἑορτὰς, καὶ τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ τοῦ μη- 

νὸς ἡμέρᾳ Πάσχα, καὶ ταῖς ἑξῆς (20) τῶν ἀζύμων ; 
Οὕτω δὲ ἀνάλογον εἰς ἄδυσσόν τις ἐμπεσεῖται νοημά- 
κῶν, καὶ τὰς λοιπὰς ἑορτὰς ἐν τοιαύταις φανταζό- 

μενος ἡμέραις, καὶ ὅλον τὸν ἑδδοματιχὸν (41) ἑνιαυ- 

«ὖν, ἐν ᾧ πτωχοῖς καὶ προσηλύτοις, καὶ τοῖς θηρίοις ν 
πῆς γῆς χαρίξεται ὁ Θεὸς τοὺς ἐχ προτέρας γεωργίας 

ἀνχτέλλοντας χαρποὺς, ἐν χαιρῷ μὴ γεωργουμέ- 

γην (22). Τίς δὲ δύναται ἀναδῆναι ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 
τῶν τῆς ἀδύσσου ἐν τῇ πεντηχονταετηρίδι ἡμερῶν 
(ἀδύσσου δὲ λέγω διὰ τὸ βάθος τῶν δογμάτων), ἵνα 
τις ἀναδῇ χαὶ ἔδῃ τὸν πεντηχοστὸν ἐνιαυτὸν, χαὶ τὰ 
ἐν αὐτῷ νενομοθετημένα πληρούμενα; ᾿Αλλὰ γὰρ 
ζητοῦντες τὴν μίαν τῆς ἐχχειμένης παραθδολῇς ἡμέ- 
ραν, χαὶ νομίσαντες αὐτὴν ὅλον τὸν ἐνεστῶτα αἰῶνα, 

ἐλάθομεν ἐμθάντες εἰς βάθη Θεοῦ, δεόμενοι « πνεύ- 

μᾶτος τοῦ πάντα ἐρευνῶντος, χαὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. » 
Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι, ὅτι, ὥσπερ ἐπ᾽ ἐξόδῳ συντελείας τοῦ 
ἐνιαυτοῦ εἴρηταί τινα δεῖν γίνεσθαι, οὕτως οἱονεὶ ἐπὶ 
πλειόνων αἰώνων συντελείᾳ, εἴτε ἐνιαυτόν τινα συμ- 

πληρούντων, εἴτε ὅ τι δήποτε, ε εἰς ἀθέτησιν ἀμαρ- 

Ροσδβίπυυβ, ποϑίγὶ αυϊάεπι ταιϊΐοηθ Π Δ} 18, πιλζπᾶπὶ ; 

οχϊξυδη) Υ6γῸ οἱ ὈΓΕΥΟΠΊ, 5] οὐπὶ Βοΐ, οἱ (Ἰιεῖϑι!, οἕ 

Βρίγὰ5 καπεῖϊ υἱία οθηϊοπύδίαγ : δ φιίάθπι ργϑ- 

Β6η5 86:88 δα πη πὶ [ΟΥΙ2556 ταί οποπὶ ἰιανοὶ δ νἱ- 
ἴδλπ| θοαίδγαπ) συαγυτμημάδπι ρο(οβίηίυ πη), αφιραυς ρ6- 
ἈΪ|56 σοπρ᾽ υγ θυ5. ΟΟἸ 128, ΒῸρΟΓΙΟΓΟΝ }15 ονδϑογυηῖ 
4υς ἱπίγα γογυπὶ οπηπίαπὶ πιοἀογαίτίοοπι ΤΎΪη 816} 
Ῥοβίϊϑ βυῆὶ, 4υλπὶ ΠΙὈΠιΔΠ:8 Υἱίς ἀἷθ8 δὶ ἰοίυπὶ 
ἰοπρυ8 Γαϊοηθῶ ΠαΡθοῖ, δὶ φυοι Βοιηΐ 8 νἱ ργο- 

βτοαΐ ροίε5ι. Αἢ δυίθιη 416 Δ΄'ᾳαυοὰ πιγδιυτίυπι ἃρ6- 
τίαῖυγ, ΠΘΟΠΘ, ἰῃ 60 θου!ογοπομ οδηῖΐοο, υδὶ 

βογὶρίυπι 65 δ : ε Μεπιδηίοία ἀΐαί βθου]ΐ, » ἱπαυϊ- 
τοί υὶ ροίοτγίι ; ἰυπι ἀοίπο δἱ (8165 διιιΐ ἀΐο5 5- 
οὐ, αἱ ποοοβϑατίο οομϑοαυδία Γ 5: Π|}Π|ὸ Γ᾽ δχρ οΔη- 

Β ἀυπὶ 6586 ἔσο ἸΟΟΌΠΙ δ: ς ΑΠΠῸΒ ΦΕΙΈΓΠΟΒ ἰῃ πιδηΐὸ 
Βιδθυΐ, οἱ πηδάϊδίι5 δὺπὶ ποοία οὐπὶ σογάδ πιο, οἱ 
χογοιθαγ, εἰ Βοοροῦϑηι Βρὶ γί πὶ πηδυπὶ, οἱ ἀϊχὶ : 

Νυπαυΐά ἰῃ βθουΐα Ὀγο)εῖει θου57 » Εἰ ἔογί8550, υἱ 
δυΐεμπιῖα8 ἀἰσαπι, ἴῃ βασι! συϊάοαι Ὠοπλῖπι8 ΠῸΠ 

Ρτγο] εἶει : πηυϊ πὶ φαΐρρα αϑι γ6] ἰῃ Ὁπιιπὶ δ 0 πὶ 

θοπιΐηατα ῃγο) Πα ; δαὰ οἱ ἰπ 8᾿1ΟΓῊ ΠῚ [ΟΥΙ 4556 588- 
εὐυΐυπι ῥτγο]!εῖοί, οὐπὶ οογίαπι ᾿οςςα ροοοδίιπι πδς ἴῃ 

Ῥγαβθηι βφοι!]ο τοι δι υγ, πους ἴῃ (υἱυγο. Ουΐδ 

ΘΓ 4 οὐικπηγοάϊ ἀΐ65, 56χ ἀΐο5, εἰ δοριϊ ΠΠΠΊ ΓΕΒ. 

τΤοοιϊοπ 5 ἀΐαπὶ γοίογγε ροίεγί!, εἰ ροδί Βα "48 ΝΘοπι6- 
εἰα8, 699 εἱ ργίτπΐ την ῃ 515 [δϑιἱν (168, οἱ ᾳυοὰ 46- 
οἶπιο φιδγίο πιοηβἷ5 ἀΐο,, γα αυΐϑ4π6 δζγιποόγυτη ἀΐθ6- 

θυ Ῥαβοῖια σοἰουγδίυν ̓  Ἀε!φυδβ ᾿(6πὶ [65 ν 1ΔῖσΑ ἰπ 
᾿ εὐ υβεποῦ! ἀΐοθυβ ρατὶ γαιοηδ ἤηρθι5 αυϊδρίαπι, πεο- 

ποη οἱ μβαθάοπιδάϊΐουηι ἀππυπὶ ἱπ αυὸ ρθη οἱ δ6- 

σοηΐβ, οἱ βδϑι 5. (Ἔγγὰ δ (δπιρι8 οὐιιγα υδοδηιβ 

δχ ργίογε δαγὶςοϊδιΐοηο ργουοηίθη θα [γι οίσ8 ἸΔγρί Ὁ 

θευβ, ἰπ οοφίδιϊοπυπι υογαρίποπι ἀονοίνοιαγ. θυ͵5 

γοΓῸ Πυπιθγυπὶ ἀΐδγαπι, αἱ ἴῃ αρϑεϊΐ αὐἱπαυδρίηϊα 

ΔΗΠΟΓΏΠΙ ΡΟΙΆΦΟ σΟη ποία, πηθη!ο σοπβοημΐ γα οδὶ 

(ρεϊασυβ ἀΐοο, ρῥγορίον βδηϊθπείλγυπι ργ τι πα! Δ{6Π|), 

αἱ αυϊηηιαροδίπιυπι δηπυπὶ, αὐυδαιθ ἴῃ 60 β6τ] 

βλποίζιπι 681, ἀπίηιο οὐθοίι5 οοπηρίοἴα οΟρΠοβοδι ἢ 
γογιτὰ ΘΠ τ ΓΟ ἀυπιὶ ὑπηπὶ Ὀγοροβί [5 ράγΑ ΡΟ 8 

ἀΐοιι ἱπνθβιϊζαπλυϑ, δϑ 406 ἰοἴαπι Π0ς6 6556 825611- 
Ἰυπὶ ῥγῶβϑθηϑ Ἀγ γαπιαγ, ἰη θ6ἱ ργοίιβα 165 ποὸ- 
ορίπ! ἀοφοίἀἑ πηυ5, ορυ8 δυδπίο8 « δρί γα φυΐ οἰπηΐᾶ 

βογυίδίυν, οἰἶαλπὶ μγοίαπια δεὶ “΄. » ΕξΟ γϑγὸ οσὶτ]- 
πιο, 4φυειπδἀιηοάσπι ἴῃ ἢης οΟηδιπιδιϊοιΐἷβ διηὶ 

Ὁ υϑύληι σοητίηρεγο ἀθθαγα ἀἰετυπι ὁδί, [18 (Διιψυδιη 

ΥΕΤΟ5 ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ν . . 

βετὶ ὁρογίογα, 5ἷο, υδῦθὶ φγαῖνα, οἱ ἴῃ σΟΠΒΌΠῚΠΊΔιΙΟη6 5ΘΘΟ.ΪΟΓΌΙΗ Πλ] γα πὶ εἶν πη ΔΙΊ φυοπι σοιῃρίθη- 
εἰυπι, βῖνα δἰ υὰ ΔἸ ψυΐὰ, ᾽ι ΔὈ)θοιίοπα ρβοςδι! Δρραγαῖ! δοθι5 ποδίοῦ : υἱ ροβί ὁοηβυπιηδί!ο πε π) βαουΐίο- 
τῦπι, ιιᾶ5ὶ ΔΠὩΐ Ὁπῖ05 ἀϊόγιπ), ἰίαγυπι 410.ἃ βησοοάδι ρεἰπεὶρίαπι, οἱ ε οδἰθηίίαι 'π 8100}}15 βυ ρογυεηομ1}- 
Βα5 5ι]ραΓΟΠΙ ΠΘΠ05 ἀἰν 85 θη 1115 50:8» ἰπ 608 4108 'μβ6 πονῖϊ, οβίδπιίεγο ορογίθγ. ΕἸ 486 υἱάδπι 
ἀἰχίπιυβ ῥγορίεγ οἴθπὶ φυΐ ἰπῃ ρϑγδθοὶα ποιιΐμδίον ργαβοηι!, αυθπι ροιοδί 4υ}5 οϑηβγπιαγα εἰΐδπ ὁχ δοδπη δ 

δὲ ΠρυςοΓ. χχχι, . ὅ6 Ῥραῖ. υχχυὶ, , 7, 8. 

(117) Καὶ ὅρα εἰ δυγάμεθω τὸν ὅιϊον,, εἰς. Τιιδ0σ 
ῬΗγ] οί. 

48) Οράεχ ορίυδ, γεννητῶν. 
ἷν Ἔτη αἰώνια ἐμγή , χαὶ ἐμελέτησα νυ- 

χτὸς μετὰ τῆς Κρρδι αξν εἰς. ΧΧ, 8811}. ΕΥΧΥῚ, 
ὃ: Ἔτη αἰώνια ἐμνήσθην, χαὶ ἐμελέτησα νυχτὸς 
μετὰ τῆς χαρδίας μου ἠδολέσχουν. Αἱ Υυ!ξαῖ: στι- 

81 1 Ὁογ. τι, 10. 

γβὴν αἰ ϊεϊαηῖ, 4φυς δου τόοοπὶ, ἐμελέτησα. 
ὉΕΤιῦ5. 
(20) Καὶ ταῖς ἑξῆς. Ἐοτγίο Ιερεπάυπι χαὶ τὰς 
ς. 
(91) ᾿Εὔδοματικχόν. Ἰμορε ἑδδομαδιχόν. 
δ) Γεωργουμένηγ. [μερεθάσπι ἴογία γεωργοῦ» 

μένης, ΠΕΠΊρΡ6 γῆς. 



ΕΣ] 

αἰΐχυεπι, δῖνα αυϊἀρίληη αἰυὰ ςοπιρίοπιίυα,, ε δὰ 

ἀεδιγυοιίαποσ ρεεοϑεὶ ἀρραγηῖββε πὸ » 7ε50πὶ πὸ- 
δίγαπι, αἱ ρυδὶ διροι!ογυπι ἰΔπαυδιη ἀΐδύυπὶ δημὶ 
Ἐοπϑαπ)ηλδ ἰοη οι, 41} τα γβαι5 ϑισοράδι ργ ΠΟΙ ρ᾿Γ1}ΠῚ, 

οἱ « οβίαπεϊαί ἴδοιι5. ἴῃ 5 ου 18 βι ρογν 6 ἢ 1115 ἀθυῃ- 

ἀδηίο5 ἀϊν {15 θη (λ118. δύ 55,» 415 ΘΔ5 Ο516}- 
ἀοηάἀδ5 6556 ΠΟΥΪϊ. ΔΙΨ1ι6 [1886 ργΟρίοΓ σΟπιπιοπιοΓ- 

ἰυπὶ ἰῃ ράγ) 014 ἀΐοπὶ ἀἰοῖδ δἰηΐ, αυς οἰΐαπι ΘΟΠΗ͂Γ.-- 
ΠΊΔΓΟ ρΟΙ65 ὁχ Ερμίϑιοἱ δοληηβ ἀϊςσοηιἰβ “᾽ : ε ΕἸΠΟΙ, 

ΠΟΥ 5518 ΠΟΓᾺ οϑὶ ; οἱ βἰσαί δυάἰπεῖ8 φυΐα ΔὨΠΟἢγὶ - 

[05 υϑηϊΐ, παης ΔηΠ ἢ νΡῖϑαὶ τὰ (δοιΪ δυηὶ » ὕπὲ6 

88 η}}8 4υ]3 ΠΟΥΪΞ δἰ πη8 ἢυΓὰ 651. » ἤοτγὰ δηϊηὶ π0- 

υἰβϑίηια ὑπ θοϊηδηι ργοροϑίίαα ρᾶγ8 0185 ΠΟγᾶπὶ ὀχ οἷ- 

ΡΙΙ, φυοηΐαπι ρΑγαῦ 8 ἤοπῖο μαιου Ἀπ}}} 15 ες οἶγοδ 
υπἀοοίηναιῃ οχὶ τ, οἱ ἱπνθηὶξ ἃἰῖο5 βίϑδηίαβ, οἱ ἀϊεοὶι Β 

Π|5 : Θυἱ Πΐς σἰδιὶς ἑυία ἀΐα οἰἰϊοπὶῦ » 

700 53. θείποορβ γογὸ οαΓ αυΐϊπα 6 ΟρΟΓΔΙΊΟΓΙΠΙ 

οδιογνὶϑ. οΟἸδηἀαὲ νἱπο ποροίία πὶ ρϑιθν Δ 1|}}185 [ὉΓ- 

ταῖτο οἱ τοιπογα ἤθη δι{τἰθυσγίι, ᾿ἰπάασαπάμιη 68.; αἱ 

Ῥγου! αυΐίδπι, οὐ ς ΘΧ᾿  ργίπιο πὰπθ οὐπάσοοια 

(Ρογᾶγοβ ἰῃ υἱηοαπὶ δ᾽; » βοουηθο γογο, αυληιο 

« ΘὥΓγθ55118 ΟἷἶΓΟΆ Πογαϊη (οὐ ἰαπὶ νἱἀϊ 41105 5ϊδπί88 

ἴμ ἴογο οἰΐοβοϑβ "᾿; » ἰογιΐο ἰΐθπ), ἂρ 4ιάγίο, συδηο 

« ἰίόγυπι χει οἶγοῖ βοχίϑι δὲ βοηδηὶ Πογάπι, οἱ [6- 

οἷξ δἰ μλ ΠΡ “5; » φυϊηῖο διίαπι 4υἱ οἶνοα απάἀδοἰπιᾶπι 

ἱπνθηία8 6ϑί, φυδηἋ0 « ΘΧ ΙΝ, εἴ ἰηγδηΐ! 8}105 δ 16 5, 

οἱ ἀἰεῖι 15: Ουἱὰ εἷς δίδι}8 ἰοίὰ ἀΐα ο(ἱοβϑὶ 4.» Ας 

Υἱάθ δὴ ρυϊμηυπ) 6556 ογαϊποιῃ ἀΐοσογα 4628 {υἱ 40 
Αὐάλπιοὸ βἰτημ} οαπῦ πιυμαϊ (τ οϑιίοηθ ἰπἰεἰὰπὶ ἢ2- 

Ἰνυΐν : Ἔχ ὶ Θηη) μγΐπ]9 πᾶης Ῥαιογ(ϑιη 125, οἱ τι 

{14 ἀΐοφιιν, Διδιηαιη εἰ ἔνδηι οοπάυχὶς αἱ ῥἱοίαι 5 

ψἰπολπὶ Θχοοίογθηί; ϑϑουπάιϊπ), δυίοπι οὐ ἰδ πὶ,, αχυὶ 

ἃ Νόοα οἱ ρδοῖο εὐηὶ 60 [ύογο οοπδβοίαγ; ἰογιΐαπὶ αυΐ 
δὲ Αὐγο δια Βογιποι, ΟΠ] 400 ΘΟΙΡΓΘ ἢ η88 

αυοάυς ἐ5580 4 δι Ῥλϑίγοβ. δὶ Μοβθηὶ ὕυ54ι6 5ρ6- 

εἰδηΐ, πιο} }Πφόπί τι 65ῖ; φυδγίυπι [16πὶ Διὰ ΜΟΥ86Π), 

οἱ φυπουπαυς ἰῃ Δργρίο ρογδοία δαμηΐ, οἱ Ἰοσ65 ᾽μ 

ἀἰδβογίο οοημ 85 6656 Γαίογοι  η; ρΟϑίγο πη} γΟΓῸ 

πη ἀσοϊπης αἰτοίιοτ πογῷ ογ θη ΟἸγῖϑιὶ ζαϑὰ δἀ- 

γΟΠΙῸ ΠῚ 5:5 γα. πίονα 5 ΠΟ π10 ρα! οΡίδη) - 

Ἰ85, δίουϊ ρῥγοροϑβίία ἰθοῖ ρᾶγαθοϊα, ααυϊπαυΐοβ 

ΟἈΙΟΕΝΙ͂Θ 

ἴκ. δἰ ανίυπι βου οὐ ΘΟΠΘΟΠΙΠΙΔΙΊΟΠ6, 5, 78 ΔΠπιιπΊ Α τίας ἐφανερώθη » ὁ Ἰησοῦς ἡμῶν, ἕνα μετὰ τὴν ὡς 

Π οὕτω; ὀνομάσω, τὸν ᾿Αδὰμ χαὶ τὴν Εὔαν ἐμισθώσα- 

15 

ἐνιαυτοῦ ἡμερῶν συντέλειαν τῶν αἰώνων, πάλιν ἄλλ 

ἀρχὴ διαδέξηται, χαὶ ε ἐνδείξηται ἁ Θεὰς ἐν τοῖς 
αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερδάλλοντα πλρῶτῳ 
τῆς χρηστότητος αὑτοῦ, » εἰς οὺς αὐτὸς οἷδε δεῖν ἐν. 
δείξασθαι. Καὶ ταῦτα μὲν διὰ τὴν ἐν τῇ παραδωξ 

λελέχθω ἡμέραν, ἅτινα δύνασαι χατασχενάσαι χαὶ ἐχ 
τῆς Ἰωάννου ᾿Επιστολῇς φάσχοντος" ε Παιδία, ἐσχάτῃ 

ὥρα ἐστί" χαὶ καθὼς ἠχούσατε, ὅτι ᾿Αντίχριστος ἕρ- 
χεται, καὶ νῦν ἀντιχρίστοι πολλοὶ γεγόνασι, ὅθεν 

γινώσχομεν, ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν" » ἐσχάτη γὰρ 

ὥρα μετὰ τὴν ἐνδεχάτην τῆς προχειμένης παραῦο- 
λῆς, ἐπεὶ περὶ τὴν ἐνδεχάτην ὁ κατὰ τὴν παραῦο- 
λὴν οἰχοδεσπότης ἄνθρωπος «ε ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλου; 

ἑστῶτας, καὶ λέγει (35) αὐτοῖς" Τί ὧδε ἑστήχατ: 
ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; » 

Μετὰ δὲ τοῦτο ζητοῦμεν, πῶς οὐ χατὰ ἀποχλήρω- 

σιν ὁ οἰχοδεσπότης πέντε τάγμασιν ἐργατῶν παρα- 
δίδωσι τὰ ἔργα τοῦ ἀμπελῶνος" πρώτῳ μὲν ὅτε (δὴ 
« ἐξῆλθεν ἅμα πρωῖ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν 

ἀμπελῶνα" » δευτέρῳ δὲ, ὅτε ε ἐξελθὼν περὶ τρίτης 

ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς ̓  
τρίτῳ δὲ χαὶ τετάρτῳ, ὅτε ε πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἔχ’ 
τὴν χαὶ ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως" » πέμπτῳ δὲ 

τῷ περὶ ἐνδεχάτην, ἡνίκα « ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
ἑστῶτας, χαὶ λέγει αὐτοῖς" Τί ὧδε ἑστήχατε ὅλην τὴ» 

ἡμέραν ἀργοί; » Καὶ ὅρα εἰ δύνασαι πρῶτον μὲν τά 

γμα (25) εἰπεῖν τὸ χατὰ τὸν ᾿Αδὰμ ἅμα τῇ χοσμο- 

ποιίφ" ἐξῆλθε γὰρ ἅμα πρωΐ ὁ Οἰκοδεσπότης, χαὶ, δ᾽ 

το, ἵν᾽ ἐργάσωνται τὸν ἀμπελῶνα τῆς θεοσεδείας' 
δεύτερον δὲ τάγμα τὸ χᾳτὰ τὸν Νῶς χαὶ τὴν πρὸν 
αὑτὸν διαθήκην" χαὶ τρίτον τὸ χατὰ τὸν "Αδραὰμ, ᾧ 

συνεξαχούεται τὰ χατὰ τοὺς πατέρας μέχρ: Μωσέως 

συμπαρειλΐφθαι" τέταρτον δὲ τὸ χατὰ τὸν Μωσέι, 

καὶ πᾶσαν τὴν Αἰγύπτου οἰχοναμίαν, καὶ τὴν ἐν τ 
ἐρήμῳ νημοθεσίαν" τελευταῖον δὲ τάγμα τὸ χατὰ τὴν 

παρουσίαν ἐστὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὸ περὶ τὴν ἐνδεχά- 
την. Πλὴν ἄνθρωπος εἷς οἰχοδεσπότης (90), ὅσον ἐπὶ 
τῇ προχειμένῃ παραθολῇ, πεντάκις ἐξελήλυθε, παὶ 

ἐπὶ τὰ τῇδε ἐλήλυθε πράγματα, ἵν᾽ « ἐργάτας ἀνεῆ- 
ΥΕΤΟΘΒ ἹΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

Ὠρίβί014 114 ἀϊςοπιῖβ : « ΕἼ]1011, πον ββίπια Πότ οβί, οἱ βίοι! δυάἀϊβι158 φιιοηΐαπὶ Απεϊο] ΓΙ βίυ9. νοηΐθί, δμπὸ 
ΔυΓ6Π| ΔΠ 110} γῖ5ι1 πιὰ] [Δρε] βυηὶ τ ἀπά Ἑορπονίπιι5 συθηίαπὶ πον βϑίῃμα Πογᾶ 65. » ΝΟΥ 55, Π|ὰ δηΐπὶ ΠΟ 
οϑὲ ραβδί ὑπάθοἰπΊ8Π), ἴῃ αυ ΠΟπι0 μαι ΓΔ πλ 1188 οστοβϑιιδ, ε ἰηγ θη 1105 διδηΐο5 οἱ αἰχὶ! οἷβ : Ουἱά μἷς 5.2- 
ιἰ5 ἰοία εἴα οἰἱοϑὶ  » ᾿ 

ὅ2. Ροβι πος γεαυΐγαπιιθ αυοιηοίο πρη [(οτίυϊει ριον Ἀπ} 185 συΐπ|ιδ ογάϊηΐθιι8 ορογαγίογιπι {γϑι 
ΟροΓὰ νίποῶ. Ργπυπν αὐϊάοινν, αυλη 40 δθνα58ι15 δϑί ᾿Ἰη8η6. ϑοοιῃάο, αι Π0 Θβγθϑ8115 εἶγοδ ΒΟΓΔΠ ΕΓ’ 
εἰαπι, Ὑἱἀἴι Δ|105 δίδηίῈ8 Οἰἶο805 ἧ! ἴοτο. Τογιί υἱσὲ οἱ φυδτία, φυλπάο ἰΐδγιπὶ οἶτοδ βοσμδη οἱ ποΠϑη 
ΟβΤΈβ8115, 51}}}}Π16 Ὁ Γἐοἰι. Θυδηἀο δυΐοπι οἶγοα απο οἰ πη) Θχίθηϑ, ἰπνοηἷί 4105 πἰϑηῖ65. Εἰ νἱἀ6 5ἱ ροίο5 ΠΟ 
«φυ!όδπι υγάΐοπὴ ἀΐξογα, Αήδπὶ ἰῃ ῃγίπεϊρίο ογοαιϊοηΐβ ηαπάΐ, οἱ 605 41 {πδτυπί ἴῃ δπηροτγα {Π|0, υἱ ορέ3- 
ΘΠΜΙΓ Υἱπθδηὶ οὐΠυτα Πεὶ. δοοιπάαπι δυΐοπι ογαϊηθπὶ ΝΟΘ, εἴ ἰδϑιαπιθηίαπι φυρά ἀϊδροβίταπι [υἱ! δὰ εὐ 
οὐλὴ οἷ5 φυὶ (ἀϑγαμὶ ἴμ ΤΘιηρογο 1110. Τ γα ἀυΐοπι Αυγδίιλπι, οἱ φυὶ ροϑβὶ ἰρϑυπι (πϑλυμ! ᾿αίγοδ, 5406 "4 

ΒΗ Όν, τχ, 36. ΦΈΡΠοδ. "1, 7. 99 [70Δη, 1, (8. “᾽ ΜΆ, χα, 1. “104. ὅ. Ὁ ᾿ν]ά. δ. ὁ [δά. ὕ. 

(25) Εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ “λέγει. ἴτἃ (88) Καὶ ὅρα εἰ δύνασαι πρῶτον; μὲν τάγμα, Εἰς, 
Μυϊφαιι8 ἸΠΙΘΓΡΓΘΒ : 4 ἔπυϑη! Δ|108 δίαπίοϑ, οἱ ἀϊ-ὀ ΑἔΤΙιθορι 5 Απιίοον,, ΗΠ] 5, ΗΠ] γυπγ 8, ὕτε- 
οἷτ, » οἱ ΦΕιμΐομϑ. Δι οἀϊοηθ8. αγίβοῦβ ΟΠ π68 : εὗρεν σφοτίυβ μοπν. 19 ἴῃ Ἐνδηρ., ΟΡμβ ἐπιρξη[.ν ΤΙΡΟρΒ)- 
ἄλλους ἑστῶτας ἀργοὺς, χαὶ λέγει, υἱ οἱ 5Θγγι8, οἱ ἔπιας, Ἠυετιυβ. - 
Αταῦβ, οἱ Ρόγβα. ΠΠυετιυθ. (20) Πλὴν ἄνθρωπος εἷς οἰκοδεσπότηφι δ μ' 

(24) Οοάοχ Απριολιυ5, ὅτε. Βάϊμο Ἠμοιὶὶ, ὅτι, ἰΓ|μ8ι 



1549 ΟΟΥ̓ΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΆΑΤΤΗ ἘΠΜ ΤΟΜῸΒ ΧΥ͂ 1550 
αἰσγύντους, ὀρθοτομοῦντας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ν» Α ὀαγοβθὺ5 66, οἱ 244 ἸΙΟΓαΠΊΟα ἸΟΟΟΓΗΠῚ Γ68 ϑΟΟΟΘ5ΗΉ, 
ξξαποστείλῃ ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα, τοὺς ἐργαζομέ- 1, «ορεγάτίο5 ᾿ποοη υ5}}}}}65, γϑοῖς ἰγδοίδῃ! 68. νδξ- 
νους (27) αὐτοῦ τὰ ἔργα εἷς γὰρ Χριστὸς ὁ ἀνθρώ-ὀ θαπὶ νον αι}5 “5, » 'π Υἱπθᾶπὶ τη ογαῖ, ιΐ ἴῃ οροτθ 
ποις συγχαταθὰς πλεονάχις τὰ τῆς χλήσεως τῶν ἐρ- ἰρδίαϑ [Δοίδηάο ἸΔΡοτγάγοηι. ὕπυς δηΐπὶ ΟΠ τ βία αυὶ 
γατῶν ἀεὶ φχονόμησεν (98). δά Ποπλΐη 65 Ρ]οΓυΙΏ416 86 ἀοοοπιπιούανίί, οἃ ΒΟΠΊΠΟΥ 

τς 6885 Θρογδγίογαυπι γοοαιοποηὶ δι πθιΐ, δάπι 5 γἃ- 
Υἷι. 

ΕἸ δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ χόσμου, χαὶ ἀπὸ δ. Υἱοὶ ἀὐίθῖῦ οὐ ροῖς δεῖς, διποη οὐπὶ 
τῶν ἀπὸ αἰσθήσεως ἀρξαμένων τὰ ἔργα ποιεῖν τημηο φι}} Βδηδιπὶ οδάθηίο, οἱ [78 αὐυὶ σρυϑ [Δειυτὶ 
σύμβολόν τι ἔχουσιν αἱ πέντε τῶν ἔργων παραλή- δἃ ςοηβίθιι8 Διυιϑμϊοληίυν, οοηνοπίοηιίαπ Πα οδηὶ οἱ 
Ψεις, ὁ δυνάμενος ἐπιστησάτω, Γεγυμνάσθω δὲ, χἂν ς ΜΠ Π αἀΐηδιπ φυΐπηαθ Πα ορογίβ (δοίη! βυβοθρία 
Βὴ βούλεταί τις εἰς δόγματα παραδέξασθαι χαὶ τὰ ποροιία : 5686 70} δυίοπι Ἔχδγοθδί, διϊδπιβὶ αυ 
λεχθησόμενα" ἐρεῖ γάρ τις, ὅτι ἁφὴ μὲν ἔστι χατὰ ἀϊδοπάδ δυπι ἰπ!6Γ ἀοσπιαίᾷ δὐπιϊίοτγα αἰ αυΐβ γοου- 
τὴν πρώτην χλῆσιν, διὸ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει, ὃ 586; ἀἰουΐ δηΐπι 41γ015. ἰλοίαπη ἴῃ ργίπηα νοσϑιίθηδ 
εἶπεν ὁ Θεός" ε Οὐ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ οὐ μὴ οοαιϊποτὶ ; Ἰἰάείγοο βαγραπιὶ ἀϊχίαβα πηι θγοπὶ δ᾽ : 
ἄψησθε αὐτοῦ" » ὄσφρησις δὲ χατὰ τὴν δευτέραν, Β « Ῥυποθριὶ πο 8 θοὰς "6 οοπηθάθΓομηι8, οἱ Π6 ἰΔπ- 
ὅθεν ἐπὶ τοῦ Νῶε, ε« χαὶ ὠσφράνθη Κύριος ὀσμὴν φογοίπι5 {Π00; » οὐἀογαίυπι ἰπ αἰϊαγα, ὑπά6 ΝῸδ 
εὐωδέας"» γεῦσις δὲ χατὰ τὸν ᾿Αδραάμ' διὸ καὶ ἑστιῶν ἰτοπηροτίμθυβ. ε« οἠογϑίυπι 6886 θοπιπαπι Οἀοτοιη 
τοὺς ἀγγέλους παρατίθησιν αὐτοῖς ἐγχρυφίας ἀπὸ δυδνί(ο(ἷ5 57; »δυβίαπι ΝΟ ΓῸ ἴῃ ΑΒ γα] ᾶπΊ0 5 φπἰ ἢυατὶ ; 
σεμιδάλεως, καὶ τὸν ἀπαλὸν μόσχον’ ἀχοὴ δὲ ἐπὶ ἰάδο οἴπὶ ἀηροίυβ σοηνίνίο δχοίρεγοί, βυμοϊποιϊοῖοβ 
Μωσέως, ὅτε ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἀχουστὴ γέγονεν ἡ 6 5[π|18 ρΆπ68, δἱ ἐΕποιαπΊ Υἱ τυ] πὶ ἀρροδυΐβδ56 ὁ : 
φωνὴ τοῦ Θεοῦ’ ὅρασις δὲ, ἡ πασῶν τῶν αἰσθέσεων δι ϊἰίαπι δυΐοπι ἰπ Μογϑῖ5 αἰδί6 τερογίνΐ, χυδηιο 
τιμιωτέρα, κατὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, ὅτε ἑωρά- οἰ] οοι Ποῖ γοχ ατα δυάίτί ροΐονδι, ἀδ οϊὸ δάϊιᾳ 
χαᾶσι τὸν Χριστὸν τοῖς μαχαρίοις ὀφθαλμοῖς. Λελέ- 681 : Υἱδιιπη γΈΓῸ, 4] βοαηϑαυτι Οπιηΐα πὶ ΠΟΘ] 551- 
χθω δὲ καὶ ταῦτα, εἴτε γυμνασίας χάριν λογικῆς, εἴτε τηι8 65,, ΟΠγῖ5:} αὐνομμα τοίογγὶ, σαδπὰο Ομτγίδίυτα 
βυύλεταί τις καὶ δογματιχῆς, διὰ τὰς πέντε χλέσεις. δοδι18 οου] 5 Ἑοποροχογυηῖ 4. ΠΠῸ δυίοιη βίνα 
ΔΠΙΠῚΪ Θχογοθηαϊ ργδιῖα, γῈ] δἰἷδπὶ, 8] δὰΐ ροιίυ8 ἰτὰ νἰβυπι οί, ἀυφπιαίαμ ΡΓοεγομάοιυμν οαυ58, ρΓΟ“ 
Ρίογ φυΐηχυς νορδιίΐοι 68 αἰεί βἰηϊ. 

Οἷμαι δ᾽ ὅτι καὶ ἔργα τοῦ ἀμπελῶνος ἣν δεόμενα ζΣ δ4. ΕξῸ ΥΟΓῸ Υἱμοῦρ ΟροΡΔ ρΓῸ ναγὶ 8 Βοτίβ ΘρόΓΆ. 
καθ᾽ ὥραν ἐργατῶν' ἔδει γὰρ ἅμα τῇ ἕῳ ἔργα γίνε- τίοβ ἀοδίἀον 8586 ΟχίβεΠ|Ὸ; πὰπὶ ἀϊαοοδοθηῖθ ργὶ- 
οθαι ἐν τῷ ἀμπελῶνι, καὶ εἶδεν ὁ καλῶν οἰχοδεσπό- πτηὰπὶ ἀΐθ Ορεγὰ αυφάδπι ἰῃ νίποα (Δοϊδπὰδ δγδηϊ, οἱ 
τῆς τοὺς ἐργάτας, τίνες ἧσαν ἐπιτήδειοι πρὸς τὰ πηυΐπαπι Δ ορογὰ πιαίυτηα ἰἀοποὶ 6ββϑεπὶ ορογαιῖὶ, 
ἀπὸ τῆς ἕω ἔργα. ἴἤΑλλο δὲ ἔργον περὶ τὴν τρίτην ραίογίΑΠ1}} 145 608 ΔΟΟΟΓΒΘἢ5 αἰ ϊοαν! ; (ότι γογο 

ὥραν ἦν τὸ ἐπὶ τοῦ Νῶε, ὅτε ἔστησεν αὐτῷ ὁ Θεὸς [ιογἃ αἰϊιά ὑτγροῦαὶ ορυδ, ἰαπιροτίδυ5 5οἰ]οοι Νυο, 
διαθήκην. Εἶτα αἱ δέκα ἀπὸ τοῦ Νῶε (29) ἐπὶ τὸν αυδηθο Γάυ5 οὐπὶ 60 ρερίἰ᾿ θαι : ἀθόθι) ροβίῃηο- 
᾿Αδραὰμ γενεαὶ χαταλήγουσαι ἐπὶ τὸν ᾿Αδραὰμ ἀρ- ἄυτι ἃ Νοα δὰ ΑὈγαθιδηναπὶ φεπογαιίοπαθ, 48 ἴῃ 
“ὧν ἄλλης ὑπέῤχλον χλήσεως" χαὶ ἦν ἐργάτης τοῦ Αὐγδ]ιδπιο ἀοβίπιμῖ, 416] νοσδιοηί ἰπἰ εἰμ πὶ ἀαθδμι; 

ἀμπελῶνος τότε ἀρξάμενος ὁ ᾿Αδραάμ' καὶ μετ᾽ αὐ- οἱ τυπο αὐϊάδη νἱπεῦβ Ορογῶρίιβ8 6586 σρρρὶ᾿ Αὐγᾶς 
τὸν Μωῦσῆς μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ παρελήφθη εἰς τὸν ιὰπὶ; οἱ μοϑὶ οὐπὶ Μόογδθβ, ἰρϑί 5416 806} φὰ Υἱν 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΛΆΤΙΟ. 
Μογβθη. ΟυλΥίι πη) ΜΟΥΘΟΠ Οἱ 608 ΟἸΠΠ65 ΄υΐ 46 ΖΕ ΘΥρίΟ σνὴὶ} οργοδϑὶ, οἱ Ἰορἰβἰιομοπὶ 408 ἴδοι 6581 ἴῃ 
ἀδβεγίο. Νυν  βδἰπηαπὶ δυΐοιη ογάϊπθην, Οἢ γε δἀνθιίη. ΤἌπιοη ἀΠ5. ΠΟ ρδιογία 11 85., φιδηίαπι δὰ 
ῬΑΓΆΒΟΪΆπι ἰβίαπι, 4 Πα 1165 ο51 Θαγοβ505, οἱ δὶ παβοιΐα ρογνυθηὶὶ ᾿νυ)ιϑαοιί, «αἱ ἱπουη 5.165 ὁρδγατίοϑ, 
ἀοοεηῖο5 ν γθυπ) νου 8115,» τηἰ αἱ ἴῃ νἱ θὰ πη ΟροΓαίυΓΟ5 ΟραΓἃ 6}08.. ὁ , ᾿ 

δὅ. 5ι επίπη ΟἸ"]δίυ5. αὐ σου δϑοομάϊ Πομ ἢ 5. τηυ!ιοι168, νοσϑιίομοπὶ ΟρΘγΆγίΟγ Δ ΒΘΠΊΡΘΓ ἀΐδι 
Ρδηδανίς, οἱ δὶ (6 πιλ}10 50 η 5101, εἰ ἃ φδηϑιι ἱπεϊρίθηια ορογὸ ἴδοοια, τη είογία} ἀἰαιο ἰαθθμ 4υΐη - 
406 ορεγατίογυπι ογ πο 85. ἰπιροάαοι!, φυΐ ροῖεδβι, οοφποβοαι. Εχθγοείιγ δυ(6π|, Θἰ5] πὺν Ὑυ}} 48 5ι86}- 
Ρεγὰ ἀοφιηλία, οἱ υα: ἀϊουπίυν ἃ πουΐβ. θοοὲ μη 4|14}5 φυοηίᾶπι ἰΔοίυ5 οι ἴῃ ρυΐπα γοσδιίοη, μγὸ- 
Ρίεγθα αι πιὰ ον αἀἰχὶ! βογροηιὶ : ε Ὀίχὶι Πόυβ : Νοὴ πιδη δι 8} 5 οχ 60, παίμ|8 ἰληροί 5 εὐπι. » Οἰο- 
Γία5 δυΐδπι πιἰ βου οὐ ἀΐα, ργορίογοα υοι ἀϊοίαμ 65. 4 Νοα : ε« Οὐογαίυ5 65. θοιΐπα8 οὐογδηι δυδν αι }8.» 
(ὠμϑιυ9 6 ΓῸ ἐδί ἴῃ Αὔγαῃθ γοοδιίοηθ6, ΡΓΟρΡΙΟΓ 04. οἱ ρΆ5001)5 Δη 6108 Δρροδβυΐ! ο'8 Δυβο πα [[08, βίου! οβὶ 
ἰπ μαιίπον δι θοί πογί οἷ 95 46 δἰ μη 8 σ᾽ πα, οἱ νἱ λυ πὶ ἰδ ιη, Ααάῖτι}5 δυο η] ἰμ Μογϑ6, αυληθο 46 το δυάϊια 
[λει δ5ὶ τοχ θεὶ. Υἱβὺβ Δυΐθπ), 40] ΒΌΡΟΓ ΟπΊΠ 68 56η5ι8 μον Δ ΠΟΥ 6ϑί, ἰῃ δύνομία ΟΠ γίβι! βίη βρϑίνν, 
4υληάο οουἱὶ θύαεὶ ΟΠ Ἰϑύαιη νἱάθθιι!, Π)᾽οαπηυ5. ἀυΐαπιὶ οἱ θα, δῖνε Θχθγο δι! ο}5 ΓΑιΪΟΉ 0115 φίδια, δἰνὸ 
γα}: αυ}8. δοοίροιε αυϑϑὶ ἰορπιδία μι ρίθγ φυΐπαυο νοολ( 0.165. Π 

58. Ατθίιγοῦ δυΐδιη ἀποηΐδιῃ εἰ Ορδγὰ νἱπθαΣ Βι] υ5πι04] δγληϊ, πὲ Ορι5 ΒΑΡ θηΐ ΟρΟΓΑΓΙ 8 βοουηδυπὶ 
μογϑβ. ΟΘροτγίεθαι δπΐπὶ ΒῸΧ πηλῃ0 Οροι Πἰογὶ ἴῃ νἱμθα, οἱ υἱάϊι ρϑιογ[λιῃ 185 αυὶϊ ναθα αὶ οροτγδιῖο5, φυΐ 
Θδδθιῖὶ ἂρίϊΐ δι ορεγὰ 4φυδ ρυΐιη πο ον] ὁρογίοθαί, ΑἸΠιά υΐοιῃ Ορὰ5 οἶγοα ἰογιϊαν οὐδ} ογαϊ, φυοὰ 

4“. ἢ) Τί. τ΄, 15. 56 ὕδη. μι, ὅ. “7 ὅδη. γι, 41. 486 (οη. χγῆῖ ὁ, 7. “9 Μλι|}}. χα, 16; [μπς᾿ χ, 95. 

41) Ἐργαζομέγους. Ἰιεφε ἐργασομένους. γείι8 (28) Οοάοχ Βορῖιβ, ᾧχοδόμησεν. . 

ὥς πΣ μάλα ἘΠΝ » Ἰϑίάδιη ργὸ εἷς (29) Αἱ δέχα ἀπὸ τοῦ Νῶε, εἰς. Υ᾽ά6 Ονΐβεποπὶ 
γὰρ Χριστός, γείῃ5 ἱμίοῦργοβ. ἰοβοεταὶ εἰ γὰρ Χρι- ἰοπ|. χχ ἱπ Φοαπ, γμῖ, ὅ9, οἱ ΗΘ ποία8 ἰη σι 
στος, Ὑϑγις Θμΐ πὶ : « 5] οηἰπὶ Οἰιγϑίυ5.» Ἰοσιμη. 
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ποᾶπιὶ 8580π|ριϊ διιηϊ. Αἱ ροβιτπιαπὶ 9}συοὰ ορυ5 ἃ ἀμπελῶνα. "Ἔλειπε δέ τι τελευταῖον ἔργον τῷ ἄμεε- 

γίποιβ ἀδοναὶ, αυο πογϑιὴ οἱ γοσθηϊοπι) νοσδι! ΟΠ ΘΠ 

σἱηοα ἀείδοίιπι ἐοπηροϑιϊν οἱ σΟη  δϑιἰπὶ γοϑδῦ ΓΔ] 
ἀοβι ἀγαθαὶ; ἰά δυΐοιῃ ογαὰΐὶ ᾧιοιί ἰ Νοόνο Ταβία- 

πηοηίο σοπμἰποίυν. ΖΕ υδλιθυ8. 58π6 ἐμίογυδ  ! α ἀΐδ- 

ἰδηϊ αυἱ εἰγεα τὸγιϊλπη), 6ϊ βοχίδπ), οἱ ποηᾶπὶ ἰοΓΔΠΙ 

{τόγδηῖ ἀρεῖ ; ἰθαι δυΐοπι ποπδπὶ Μογεῖβ βογᾶπὶ εἰ 
υπάοοϊιηαιη δἀνοπίιβ Οἰιγῖβιὶ ἰη σᾶγῃα ἱπίθγνα πὶ 

ἀϊδραδεῖι, φιοὰ ἰπἰεἴαπι ἰμ18 Ὁ οἱ (ογιίϑη Βογᾶπι ἰη- 

τοτοδϑϑὶῖ. Οὐπὶ ᾿ϊα Δυΐίαπι 4υΐ Ὀγίπ)0 πιᾶπΠ6 Αβϑυμπριὶ 

704 ὅ0υηι, ἀσπαγῖο ρϑεῖυβ δϑὶ ραίθγίαπι 85 ; 15 

νόγο, Ορῆιον, βαϊυ 5. ρδί πιπιηλα8, Πη040 αὐ: δὴ 

εἰονίδια. μογείπεηι, ὑὴ8 ΒΟῈ ΟΟΠΙρΡΙΘΟἰΔΓΘ ; 54 {π||5 

δΐπι μυπιθῃ ἀδηαγίβ 6566 υἱὰθθίτυγ : φυοά δυΐίδηι 

δαργα ἀσπαγίαιη δέ, ἰΐ δύ} ο᾽ὰ5 πυπηηϊὶ, βίοι 

Ὠιδιἶο ον [Δοία πὶ, αυΐ τηἰηδπὶ 510] ἰνδα Ἰἰπὶ 

αυϊπαιίοβ, ταὶ ἀθεῖθβ πιυ]εἰρι αν. Αἱ αυΐ ἀροῖ!ο5 
Εἶγοὰ ἰογιίδαι ογᾶπ [8 Ὑογΐδ σΟΠΊρο αὶ 79 - 
« Οιυοὰά [υϑίιπ [ιογὶ!, 4400 γνοθΐδ, » ἰογι ἰδ ἢ ογ 

ορεγαγίοβ δἀδμογίαίιιϑ δϑὶ, υἱ ἰδυογὶ οι 5 νἱγὶ 15. ἴῃ - 

οὐμθογοηί, ϑαιδπὶ δυΐίοπὶ οἴδεοίο οροτγὶ τηϑγοθάδηι 

δὶ} } ἀἰβρθηδαπδηι βαγνανίί : οἱ φυοηΐδπι δΥρὰ Β6Χ 5 

οἱ ΟΠ ΠΟΙῸΣ Ὀρογαγίοθ δ᾽ ΠῚ ΠΠῸΡ 56 βοβϑὶῖ, ἢ8 

εἰἰδηὶ εἰχίῖθθα ᾿ΐψαει : « Οιοἀ ᾿υβίυπι [ἀογ] τ, ἀ8 00 

γ 5. » Οογία αυΐ σορυν οἱ ἰπἀυδιδιη δά ορυ [4- 

εἰοπάσπ), θτουϊυτὶ ᾿ἰ66ὲ Γδπηρμογο, σομίοηάσγα νοϊαπί, 

1δπίυπμάοπ) ἴῃ νἴηθα ρου δ [οςἶβ56 ροδβυηΐ, 4υδη- 

τὰπὶ αυΐ με η0 πιᾶπὸ [ὑδγϑηϊ οοηνοοαιὶ, 86 ἰΑθοτ 

86 ΟρΡοΓ ΡΘρεγοθγδηΐ, συορά ᾿Ϊ5 πἰπιίγυπι οοπείηρὶ! 

αυΐ δυπηπιο τλδιι6 Δοοὶι! δι}. Ὑ γα πὶ φυζεγοῖ Δ] χυΐϑ 

αυοιΓοὐο ποῃ οἰϊοβὶδ βοϊαιπηοάο, 56 οἱ ᾳυὶ τοῖο 
αἶα 5ἰεἰουλ!, ἸΙος. ὁδὶ ἴοι δηῖο υπάδοϊπιδπὶ ΠΟΓΆΠΙ 

1ΟΠΊΡΟΓΘ, ΟὕΓΘ558 ΟΕἷἶνοα πα θδοϊηνδπι ΠΟΓΔΠῚ ρδίοΓ- 

{τ }}}ὰ85 ἀϊχογίι 7' «- Ουἱὰ μἷς κνἱδιὶ8 (οί 

(16 οιἱοδὶ ᾽.» Εξο γθγὸ γοοοῃα ῶπ) ἀ6 ϑιήπια οἱ 

λῶνι, ὅπερ ἔχρῃζε νεαρᾶς χλήσεως χαὶ χαινῆς, ἀχ- 

μαίως χαὶ ἀθρόως ἐν βραχεῖ τὸ λεῖπον ἐν τῷ ἀμπε- 

λῶνι ἐργαζομένης" τοῦτο δὲ ἦν τὸ τῆς Καινῆς Διαῦή- 
χῆς. Ἴσα μὲν οὖν διαστήματα τῶν περὶ τρίτην, χαὶ 
ἕχτην, χαὶ ἐννάτην χληθέντων" ἀνάλογον δὲ τῷ ἀτὸ 

τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὴν τρίτην ὥραν, τὸ ἀπὸ τῆς ἐννάτης 
Μωῦσέως ὥρας ἐπὶ τὴν ἐνδεχάτην τῆς Χριστοῦ Ἰησοῦ 
ἐν σαρχὶ ἐπιδημίας. Συμπεφώνηχε δὲ ὁ οἰχοδεστπότης 
τοῖς ἅμα τῇ ἕῳ παραληφθεῖσι δηνάριον᾽ τοῦτο δ᾽, οἷ- 

μαι, ἔστι (50) τὸ τῆς σωτηρίας νόμισμα, οὐ συνεξε- 
ταζομένων αὐτῇ τῶν κατὰ τὴν δόξαν" σωτηρίας γὰρ 

ὄνομα, οἶμαι, τὸ δηνάριον δόξει" ὃ δὲ τὸ ὑπὲρ «τὸ δη- 
νάριον, εἴ που ὀνομασθῇ, νομίσματα τοῦ πενταπλα- 

σιάσαντος τὴν δεδομένην μνᾶν, ἣ δεχαπλασιά- 

Β σαντος. Ὁ δὲ λέγων τοῖς περὶ τὴν τρίτην παρα- 

ληφθεῖσιν" « "Ὃ ἐὰν ἢ δίχαιον, δώσω ὑμῖν, » προετρέ- 

ψατο μὲν τοὺς τῆς τρίτης ὥρας ἐργάτας ἐπὶ τὸ πᾶν 

ὃ τί ποτε δύνανται ἐργάσασθαι" ἑαυτῷ δὲ τετήρηχς 
τὸ χρῖναι τὸν δίχαιον πρὸς τὸ γενόμενον ἔργον μισθόν" 
ἐπεὶ δὲ ὡσαύτως ἐποίησε τοῖς περὶ τὴν ἔχτην χαὶ 

ἐννάτην ὥραν, δηλονότι χαὶ αὐτοῖς εἶπεν" ε Ὃ ἐὰν 

ἧ δίκαιον, δώσω ὑμῖν. » Καὶ δύνανταί γε ἔργον ἐν 
τῷ ἀμπελῶνι (91) πεποιηχέναι τοῖς ἅμα τῇ ἕῳ ἔργα- 
σαμένοις οἱ ἐν ὁλιγωτέρῳ χρόνῳ ἐπιτείνειν βουλόμενοι 
τὴν εἰς τὸ ἔργον δύναμιν χαὶ ἐνέργειαν, οὐ προχα- 
μοῦσιν, ὅπερ συμδέδηχε τοῖς ἅμα τῇ ἕῳ χεχλημέ- 

νοις. ᾿Αλλὰ ζητῆσαι τις πῶς οὐ μόνον ἀργοῖς ὑπάρ- 

χουσιν, ἀλλὰ χαὶ ἑστηχόσιν ὅλην τὴν ἡμέραν, τουτέ- 
ἃ ὅτι παρὰ πάντα τὸν πρὸ τῆς ἐνδεχάτης ὥρας χαιρὸν, 

φησὶν ὁ οἰχοδεσπότης ἐξελθὼν περὶ τὴν ἐνδεχάτην 
ὥραν' ε« Τί ὧδε ἑστήχατε ὅλῃν τὴν ἡμέραν ἀργοί; 
Ἐγὼ δὲ ὑπονοῶ τὸν περὶ (52) ψυχῆς ἀπόῤῥητον χαὶ ἐν 
τούτοις χεχρύφθαι λόγον, ὅτε ἤργονν ὅλην τὴν ἡμέ- 
ραν μέχρι τῆς ἐνδεχάτης ὥρας" θέλοντες μὲν (5) 

" ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. . 
(υἷς πη ἀΐεθυβ Νοθ, φυδηίίο (οδίαπιοπίυπι ἀἰδροδυῖ! οἱ. μὰ ἀβέθηι φοπδγδιϊοπθβα ἃ ΝῸβ ὑϑαυδ δὰ Αβγδῃδτιν 
αυἱ (εἰς ῥυϊπεἰρίαπι δἰ οτῖι8 ὀρεγὶϑ δι πϑηιοτὶ5, 
δὐπὶ Μογβὸβ, δὲ ηυὶ Γπδγυν! οὐπὶ ἴρ50 ἴῃ υἱηθᾶ. 

εἰ δγδὶ ὀρδγαγίιιβ υἱμθϑ ἴππς ἰηοἰρίοπβ Αὔγαβᾶμι, οἱ ροϑί 
Ῥοογαὶ δυίαπι νἱπθϑ δυο πονἰββίπηιπιὶ οραβ, φυοά ορὺ8 

διαρθενδὶ πον νοοδιΐοπθ, δὲ ἀξεγἂι ἰη υἱηθα Ὀγου το Γ ὀρεγϑηίθ, αυοα 6ϑὲ ορυ8 Νυνὶ Τεϑιδπηθηῖῖ. Οὐρπονί- 
τλι8 δι ̓ μίθγνα! πὶ νοσδίογυπι, οἶγοα (ογε8πι, οἱ βέχίϑηι, οἱ ποπᾶπι, οἱ ὑπάει ἐπηᾶπη, ἴῃ 48 (Δπίαπι [! 
ἰηίογνα 

τίαηι. ἤυπο Δυΐδπὶ ρυΐὸο ὨΟΥ 55: Ππ|ὰ 6586 58}118, ποι βἰηα 

να πὶ ἃ ΠοΠ8 Μογϑβὶ ογὰ ὑϑ406 δά υνἀδοίπηαπι, ἐπ 4.3 6δὲ δἀνγθηῖι8 ΟΠ γίβιὶ οαγηδ 8, φαδηίαπὶ [υἱ 
ἃ ργΐπιδ Αἀδπὶ ὑβ|υ6 δά ἰογίΐδπι Νοσα. ὐηνθιῖ! διιίοπη ΑΙ ΠΆΠΗΙΝΕΣ φυΐ ρῥείηο πιᾶπο υοοδιΐ βυβὶ, ἀδπηᾶ- 

ΤΟ αιἰ8 δἷ8 αυδ διηϊ βοουπάυπι φἰοτίδπι. ϑδιυιδ 
ἐπΐπι ΔΓ} ΓΟΥ ΠΟΠΊΘη 6586 ἀδῃδιΐιη : ρἰοτίαΣ Δυ 60} ψυτ8 δαμ δυροῦ ἀεμπλτγίαμν. 516 δἰσυνὶ ποπιπδία βυπὶ 
Πυϊη ϑπηλ(8 αυ5, 4υ] ἀαιᾶπι 510] χηπαπὶ Δπιρ!}Πσανίς ἴῃ ηυΐ μα. πμηα8, γὙ6] ἴῃ ἀθοοπι. Θιυά δαίοαι ἀεί! μί5 
4] εἴγοδ τογιίδιη ΘΓΆπι νοι! ᾿ ε Θυοὰ )υδίαπι Ὀδγῖ!, ἀδῦο νοϑῖβ. ν Τηνίιανιι αυΐϊάοπι Οραγδγίοϑ (θυ! 
Ἰιογᾷ δὰ τοϊυπ : ἀνιραυ!α δυίοπι Ροϊυογίης ομοταγί, ἡ] οἱ απὶ 510] γαβαγγανὶ! δοοιηάϊνπι ορυ5 φυοὰ [ἐπὶ 
δοιυπ), υἱ υβίλπι τοὶ 
γεπεγυηΐ, πιδηϊεβίυπι δβὶ φυοῃΐδπι οἱ ἱρ5}8 ἀἰχὶε : 

Αἱ πιοιοοήθπ).. Ουοπίδη) Δυίοτη 5 ΠΉ}Π6 Ὁ (δοἷξ οἰΐδπι οἷβ φαΐ οἶγοᾶ βοχίδῃ), οἱ βοῃᾶπὶ 
« θΟυοὰ [ὑδεὶϊ )υδίαη, ἀν 00 νο 5. ν Ῥοίδγδηὶ δυϊοα 

δϑῆυδίδ Ορυ8 [ΘΟΓ ἴῃ Υἱηθὰ εἷβ αὶ 6χ ΠιΔΠ6 ϑυπι ὀρογΓῖΪ, φιϊουηαυδ ἴπ ᾿ειηρογα ὑγονὶ γ ἰε θη ορόν 
ῬΆΠΙΘΠΙ Υἱγίυ 6 πὶ δὰ Ορι18 δχίθηἀθγ, 4:8 ἀπῖ6 Ποῖ {16 Γ81 οροῦαιᾶ, δὲ αυδῖεῖ δι αυΐβ, φυᾶγο ἰς αἰεὶ! αὰ 
608, αΠυλϑἱ ΠΟη 50[{πὶ [͵556ηὶ ἰν], 
Ὁπάθοϊπηδπι Πογᾶηι, βεουηάυπ αυοὰ ΞοΓρίυ πὶ ο5ί 
αἰχῖι δὰ 608 : « Αυἱά [νος 5.2118 ἰοία ἀΐα οἰἱοϑσὶ ἢ Μ᾽ 
οἱ δϑβοοπαϊίαπι τγαιίοποπι. ΘΟ υοπηθά0 δυίοπι οὐἰαθδμίιν ἰοίᾶ ἀΐδα 

19 Μδιιὶ. χχ, 4. 1: ἰνὰ, 6. 

20) Δηγάριον" τοῦτο δ', οἶμαι, ἔστι, οἷς. ΤΙ ιεο- 
γε, Εὐϊφεπείυ5. ορίϑι. Ἴ, ΜΝ 10, Ευμγηίυϑ. 

δ Κὶ ὶ δύνανταί γε ἔργον ἐν τῷ ἀ Καὶ δύγναγταί γε τῷ ελῶγι. 
οίι5 ἱπίογργεβ : « Ροιδγδηὶ δυίθδὶ βμξυχ 05 [Ἀ- 
ΘΕΓ6 ἴῃ υἱηθᾶ εἶδ, » εἱς, μεββηύμηι [ογία596 Καὶ δύ- 
νανταί γε ἴσον ἔργον. 

566 οἰἴλη) (οία αἶα 5ιοι1556ιϊ, 1ὰ δϑὶ, 

30 δυΐθπη 

γ ἰοίαπι ἰοηρυ5 αυοὰ [εἰ Δ8ῖ0 
υἷὰ ορτγοάϊοη8 ρδίογ(81}}}}25 οεἰγοᾶ πὑπάθοιπιὰπι ᾿ιογᾶμ, 

Βυβρίοογ ἀδ δηΐπηᾶ οἰϊδπὶ ἰῃ 1518 βεογοίδηὶ 
υὑ54ι6 δὰ υηἀδοϊμηδη) ΒΟΓΔἢ) γοϊθηι68 40]" 

(58) Ἐγὼ δὲ ὑπονγοῶ τὸν περί, εἰς. Νοπρυ 8 
Θη ἢ Δι Π]88 ῬΓῸ ρδΟΟΔΕ5 δυγβιπὶ Δ ἢ} }5515 [8 (ΟΓ 5 
Ρογὰ ἀδηίτ ἐοηϑυΐ!, 1185 δυΐοπι ἀδογοὶ 5 θεἰ ἐχϑὸ- 
φυειά 5 ορογᾶπι βυδπι Βροιΐία πᾶναγο, ὑἱ οϑέεπάϊ- 
1205 ἰη Θνιθεπίαπὶς. Ηυετιῦ8. 

(56) ἴμ οὐὐϊες ορίο ἀθεδβὶ γάρ ροϑί μὲν: 



1595 ΟὈΟΝΜΕΝΤΟΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΝ ΤΟΥ ΧΥ. 4105 

ἀμπελῶνα οἱ τεθαῤῥηχότως ἀπολογούμενοι, χαὶ λέ- αὶ δἀΓοάπαπι 5επίοη λπὶ ἰῃ Πᾶς ἰο(ΐ8 αἰοὶ δὶ πογᾶπι 
γόντες" ε Οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. » Ἡμεῖς μὲν οὖν 
ἐτολμήσαμεν τοιαῦτά τινα χαὶ ἐχ πολλῶν μὲν φαν- 

τασθέντες Γραφῶν, χαὶ ἐχ τῆς προχειμένης ὃξ παρα- 

Θολῆς εἰπεῖν, εἰς τὸ χαταστῇσαι πῶς ὅλην τὴν ἡμέ- 

ρᾶν ἑστήκασιν ἀργοὶ παρὰ τὸ μηδένα αὐτοὺς μεμι- 
σθῶσθαι οἱ περὶ τὴν ἐνδεχάτην ὥραν χεχλημένοι. 

υϑ4υ6 υπάδοϊῃαπ) οΟββαιίοη6 ᾿ΠΠοτιπὶ ἃς οἱἱο ἀεὶ - 

ἰθδοθγ ΟΡΙΠΟΡ;; ργοηρίο ομΐπὶ ογϑιὶ δὲ ᾿ΆΒΟΓΘΏΝ 

δηΐπηο, 86 χροΐ, δά νἱποᾶπὶ δυΐεπι ἐχοοὶομἀδπὶ 

Ὡοη ἑοπάμυοσυδμίι αυϊ ἐοη  ἀδπίον 5686 Θχουξαυδιὶ 

ἀϊεθμίεβ ἢ : « Νῥίῃο πὸ οοπήπχὶ!. » Νοὺ5 ἰρί(ιτς 
τὰπ| ναγὶ 8 ϑουριυνίβ, (απ δἱ ργοροβίία 46 ραγϑθοία 

᾿νάυοιϊ, (1}}8 φυςάδπι ργοίεγγα δυβὶ Γυΐπλι}8, υἱ ΠΠΟΠΔΠπὶ ρδο(0 (010 ἀΐδ οἰϊοδὶ διοιογίηϊ αυὶ οἶγοα υπἀδοίπηὰ πὴ 
οὐνοοσαδιὶ δυηΐ, ᾳυοὰ ἃ ποιηΐπα σοπάυοσογοπιυν, ἀθοΔΓΆΓΘΙΔι15. 

ὁ)ὲ δὲ μὴ ἀρεσχόμενοι τοῖς τοιούτοις δόγμασι λε- 
γέτωσαν ἡμῖν τὴν ὅλην ἡμέραν, καὶ τοὺς ἑστῶτας 
ὅλην ἡμέραν ἀργοὺς, θέλοντας ἐργάσασθαι, μὴ χε- 
χλη μένους εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ παῤῥησιαζομένους 

ἐν τῷ ̓  « Οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο" » εἰ γὰρ συν- 

εὐπάρη ἡ Ψυχὴ τῷ σώματι, πῶς ὅλην τὴν ἡμέραν 
εἰστήχεισαν ἀργοί; ἣ λεγέτωσαν ἡμῖν τίς ἡ ὅλη 
ἡμέρα, καὶ ἐν αὐτῇ διάφοροι, χατὰ τὰς διαφόρους 
ὥρας, κλήσεις τῶν ἐργατῶν " πότερον δὲ μαχάριοι μὲν 
οἱ ὑπὸ τοῦ χατὰ τὴν παραδολὴν οἰχοδεσπότου μεμι- 
σθωμένοι, ἧσαν δὲ χαὶ ἄλλοι μεμισθωμένοι ἐργάται 
ἧτοι ὑπὸ ἑτέρων οἰχοδεσποτῶν, ἣ τοῦ αὐτοῦ " χαὶ τοι 

οὐ μαχάριοι ἣ οὐχ οὕτως μαχάριοι, ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστι 
χατ᾿ ἀξίαν τὸ τοιοῦτον νοῆσαι, ἣ χαὶ ὡς νοοῦμεν, 

Ὑραφῇ τὰ νοούμενα πιστεῦσαι. Ἐγὼ ζητῶ χαὶ τὰ 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ὅπου εὑρίσχονται οἱ ἐργάται ὑπὸ 
ποὔ ἐξελθόντος αὐτοὺς μισθώσασθαι, καὶ ἐπισχοπῶ 

μήποτε ἡ χώρα τῶν πρὸ τοῦ σύματος ψυχῶν ἐστὶν, ὁ 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος τόπος " ἀμπελὼν δὲ οὐ μόνον τὰ 
τῇδε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔξω τοῦ σώματος, ἔνθα, οἶμαι, ἐρ- 
γάξονται οἱ ἐργάται" οὐ γὰρ ἐν ἀργίᾳ εἰσὶν αἱ ἀπαλ- 

λαγεῖσαι τοῦ σώματος ἐργατῶν παραληφθέντων εἰς 

τὸ χωρίον τοῦ οἰχοδεσπότου ψυχαί. Καὶ Σαμουὴλ γοῦν 

ἔξω σώματος εἰργάσατο προφητεύων (54), καὶ Ἱε- 

ρεμίας εὐχόμενος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Φιλοτιμώμεθα οὖν 
καὶ ἐργαζώμεθα τὸν ἀμπελῶνα εἴτε ἐνδημοῦντες, 
εἴτε ἐχδημοῦντες, ληψόμενοι ὃ ἐὰν ἧ δίκαιον " χαὶ οὐ- 
δείς γε, ὅπον ἐπὶ τῇ παραδολῇ, μὴ ἐργασόμενος τὰ 

7038 ὅν. Ουΐδυϑ διίοπὶ πιϊπῖπηο ἀγγί ἀθηὶ ἢ 86 - 
(επιῖδ5, ἰο(ἶ.8 1}}5 ἀΐοὶ βρη αι ἰθηθ πὶ πὸ8. ἀ0- 

οδδηϊ, προηοῆ οἱ φογυπὶ 4] οὐπι, ἀπΐπο δὰ ἰΔθογοιῃ 

Β μᾶγαϊιΐ, ἰοίο ἀΐε οιἱοϑβὶ βιθίθγίηι, δά νἱποαπ) δεοί ἡ 

ποη βυηϊ, οἱ ἰά ΓΕΒρΡΟΠάσδΓΘ διιδί [ὑθγυηϊ: « Νοῖηο 

Ὧυ8 οομάιτιχί! : ν» ΠΔΠῚ 5] ὕυὴᾶ Οοὐπὶ ΠΟΓρΡΟΓΘ ΔΏΪΠΙΔ 

ϑδῖδ οϑί, συοπιοάο (οἷο ἀΐδ βἰοἰογυπὶ οἱἱοϑὶ ᾽ γα οθι 6 

ἀϊοᾶλπιὶ ποθὶ5 αυϊά 511 ἰοίυ5 :|6 ἀΐε5, ναγίβαιθ ργὸ 

νυ Ποτβ Ορογαγί γα ΠῚ νοσϑ 068 : Δῃ ἀὐυϊαπὶ "θαι 

[Γυδεΐηϊ αυ05 ἰΔυ αἴας ἰη ραγΆ 018 ραιογίδι 5 οοη- 

ἀυιχίε; οἱ υἱρυπὶ 811} φββϑθηΐὶ οοπάποιί ορογαγίὶ, νοὶ 

80 4115 ραιγὶ δυϑίαπ) 188, γ6] Ὁ θοάδπι : οἱ δὴ 69- 

βύὺηῖ Ἀθδιΐ, γδὶ ΠΟ φῥρηυδ 6ι!:, ρῖοὸ γαοὶ αϊᾳηϊίαίο 
Ἰιδυδχυδαυδπὶ ποία οὐηβοηυΐ, ν6] δἰου! δβϑβϑοχυΐ- 

τυΓ, ἰΐὰ βογὶρεῖ8 ἰγαάόγα ναίθπιυδ. Εἶξο φυϊάσια οἱ 

ἰυφα αὖ ϑυπὶ οχίγα νἱῆθϑπ ραγυαδιΐξο, ἰῃ χυΐθυ8 

ΟΡΟΓΑΓ 80 60 αυἱ Δά οΘοπἀποθπάοβ ἰ1|08 δχὶἱϊ, γορϑ- 
τιπίυν ; δὲ αἰγυπὶ δηϊπηογυπὶ ΟΟΓρΡΟΓΙ θυ 8 ποπάϊηι 

ἰαηπιϑβοτγαπι ἰ πὶ [|| 6 5ἷ1 αυὶ εἰ ἐχίγα νίβθδπι ἰθοι 5 

τηθοῦπι ροΓΡΘηθΟ, οἱ 81) υἱῆθα ΠΟΙ) ΓΕΒ βοὶυπὶ (μα πι8 

Ὑἢ85. 661 οἱ 48 Θχίγϑ σΟΓρα8 βιιηΐ, βἰφηϊοοί, υδὶ 

Οριι5 δυυπὶ ἴφοογα ορογδγίοβ οχίβιϊπο; ἢδς δηΐων 

ορογαγίογυπι δὴ μγαβάϊυ πὶ ραιγ βίην ἶα8 οσοο θα απὶ 

853 Π|ρίογυπι Δηΐπι Οἰἰο885 διιηΐ, ροβίᾳφυδιῃ 6 οοΓ- 
Ρογα τηϊκγαγυῖ. (θγία ορυδ ἰδείευαὶ, ροδίᾳφυδι οογ- 

Ῥογα Ἵχροαΐυ8 6β8ὶ, ϑαπηυοὶ ναιϊοἰηϑηβ ἢ; ἤδοηοα 

οἱ δ ογθπ Δ8 ρΡΓῸ ΡΟραΪΟ ΟγδηΒ "". Μᾶφῇο ΕΓρῸ βῖυ- 

- ἀἶο νγὲβ μη δχοοϊθπάδ νίηθα, βἰγα ἰῃ ἢ06 φογρογὸ 

οοηβίϊιυι!, δῖνο σίγα ἢ" ρογο τ πδηίθβ οοπίοπιίδ- τοῦ ἀμπελῶνος ἔργα ἐξαποστέλλεται εἰς αὐτόν" οὐ- 

' ΠΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἄσπη ορογαιὶ, ποῖ δυΐθη) ἀϑϑυπιοθδπίαγ ἴῃ νίποαιη, φυΐ Π ΘΙ ΘΡ 56 Θχουβαθδηί ἀϊσοηίθ5 : ε« Ου͵ᾶ Π6ΠιῸ ΠΟ ς 
Ἄοοπάυχ!ῦ ν» Νὺ8 δυίεπι δυβὶ [υἱπηυ5 (4118 φιιοοίαπι, οἱ ἀθ πιυ εἶθ Θεγιρίι 5 δι βρίοἰθΠ6ιη δοορίθη! 68, οἱ ἀ ; 
᾿εϑήρε δα ἄυοαθο ράγαυο]α, ἀΐσαγὸ, αἱ οϑίοπἀδπλι8 4 Οη!040 (οἴὰ ἀΐε οἰἱο5] δίείθγι!, ριορίεγοα φυοΐ πὰ - 
0.5. 605 ουπάποοΓεϊ, 4] οἶτοα ΠΟΓΔπὶ τπιϊοοἰ πδιη 8ι1πὶ νοοδιὶ, ἼΠις στ ᾿ 
ὅδ. Ουΐθιι5 δυΐδιη μοη ρἰδοοπί ἀοφπιαία ἰδία, ἰπ!ογργοίθηιυγ π0018 ἀΐδπὶ {Π|8π| τοἰᾶπι, εἰ 605 αυἱ δἰλρδπὶ 

τοῖδ αἷς οἰἱοοὶ, νοϊδι 08. συΐάδπι Ορογαγὶ, Ποἢ δυΐθηι γοοαθαμῖιγ ἰ Υἱεδπὶ, οἱ 4υοι ἢΠἀμοί Ποῦ δὲ ἐχου- 
5δη(05 αἀἴχογυηὶ : ε« Νεδιηο πο5 σοικίυχ!!. » 5' δηΐη σΟηδβοιηϊπαίᾳ δβ886ῖ δπίια σΟΓροτΐ, 4ιοιηοιίο τοι αἰὸ 
βἰείεγιπί οἱοβὶ ἢ Αὐἱ ἀἰσδπὶ Π0}}15, 4ι:8 5:1 {Π|4 4165 ἰοία, οἱ ἴῃ δὰ ἀἰνθῦϑιβ, δεουμάιη αἰ νογβαβ ογἃ5, Ορθ- 
τἈτίογα πη νοσδίίοηεβ ἢ Ὀτγαπὶ δυϊοπὶ θέαι} αι άαπι 4] δδουπάνπι ραγαθοίδιῃ ἰϑίδιη ἃ ραίγαίαιπὶ Πᾶ9 βιιηΐ 
ςθηϑποιὶ : ἀγαμί δυΐθι οἴ Αἰ ΐ Ορογϑίογαβ 4} οομάποοθαηίαγ, δῖνα ἃ0 8|}15 ρϑιγί θι5[ἀπ|}} 128, βδῖνθ Ὁ ἶρϑο, 
εἰ δἶνδ ποῇ Βοδεῖ, δυΐ ποη δίς βθδίϊ, βιιργᾶ "Ὸ5 δὶ [)Ὸ0 ἐπι! !ζογα ἀΐρηθ, ἀι βϑοιυμάιπι ψαυὰ ἰμμο}}Ἰ6ίπνι8 
φρούογο. ἔσο ψαξδγο οἱ 4π8 δχίγα νίμθβηι βιιηΐ, αδἱ οἱ ἱηνοηϊπίαγ Ορογαγὶΐ 80 60 40] ὁχὴ! οοπάυσογα 609. 
Ει εοπβίάεγα π6 ἴογιβ ἰοὺ δηϊ πηγαὶ 68[ Ἀη16 ΘΟΓρ 8, 4υἱ 6ϑὶ δχίγα νίπθαιη ἰοου5. Ὑ᾽πθᾶ ϑι!|6τὰ ΟΠ 50- 
Ἰυπι Ὠΐς ἰῃ οΟγρογὸ δβὶ, 864 δἰΐδπι δχίγα σοῦρυβ υὐἱ ορογϑηίυγ ΟρογΓΔίογαϑ. Νες οηΐῃ ἴῃ οἱο δ} ἀηἰ πιῶ 
Ορδγαγίογαπι ἃ ραϊγοίδ 88 οοπυοίοτιπι, οὐπὶ ἃ ΘΟΓρΟΓὸ δι} ἰἰαγαῖ. Εἰ ϑαιηυδὶ ἜΓθῸ δχιγὰ οι ρυ8 
οραγαθαίυν ργυρ δίδη5, οἱ δαγθπηΐβ8 ΟγΔἢ8 ΡΓῸ ῬΟρυΐο : ργορίθγθαψαθ σομ απαΐπιιι8, δ᾽ Ορθ ΔΙΠῸΓ νἴμπ6Ά}}ν, 
βίγα σοηϑβιίυεϊ ἴῃ ΘΟΓρΟΓΘ, βίνα δχθιιπίθ5 ἃ οούρογθ, δοοθρίυγὶ αυοὰ {ἀθγῖς δίῃ. ΕἸ μθη0 68, αυδιίιη 
δ μϑνδθο δι ἰδίαν, 4} ἤθη 68ὲ ορδιδίιιβ οροίἃ νἱ πᾶ, αὶ ἰᾶπηθιι (γϑηϑιη 5885 [0 1 ὀᾶ πὶ. Ναιμίηθι) Θὰ 
ηὐυδδὶ υΐ πιίηυβ [δοογῖ! ορογᾷ, ρϑιθγίδπ 85 γαργθμθηαί!, αυδησυδπι 46 τθγοοι[ὸ ΤΏ} 0 ΓΘ νοὶ τηϊηοι Βρ6- 
Γαῖα οὐ]ρανίι. Εἰ [Ογβίίδη ἰοουβ 4υΐ ὀχίγα νἱμθδιῃ 6ϑί, [Ογὰπι 6δί, Ὁ] δγὰπὶ ϑίλι μι οἱἱοβὶ, ἱπασηὰπὶ ὁχου- 
βαιἰθηειη Πα θυ 68 δά ἰος αἱ αἀἰφιΐ οἰποίδπίαν (οἰ 5 αἰδοῖ πηθγοθάθ, δοουμ πὶ 4μοι! Θχοιιϑνογυμ βοῖρϑὺ5 

Ἴ ΜΆ}. χυ, 7. 151 Βερ. χχν. Ἶ}1 Μαο. χυ, 16. 

(58) Καὶ Σαμουὴ.1 γοῦν ἔξω σώματος εἰργάσατο προξητεύων. 146 Οτίροποπι ἰῃ 1 Ἀὺβ. σὯ0. χαγεῖς 

Ῥατποι,. Οκ. ΧΗ. δ 
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πιὰ, πιογοδὰα ΟἸ1πὶ δαῦα ἀοπαπάϊ ; Π6ΠῚῸ 88ῃ6 ἴῃ Α δένα γὰρ ὡς ἐχλιπέστερον τὸ ἔργον πεποιηχότα ὁ οἱ-. 

Υἱηθα δχοοϊοδάα ΟραΓΑΠῚ ΠλΪΠἶΠΊ6 ροϑί(γυ8, 6Χ Ρᾶ- 

ῬΑ ΟΪ 5 βοηιθηια, ᾽) ΘΔπὶ τ (Ὁ ; ΠΟΘΙ πὶ ΘηΪπὶ ἱπὶ- 

Ρεένοίαπι οραβ ογί πὶ ἀδάϊε ραιίογίαπ "85, ᾿Ἰοοί 

ἰρβϑίυβ (ογίαβ86 τῃδ)υῦῖβ8 πη ΠΟΥ ΒΥ 6 πηογ θα ἷ8 506 ΠῚ 

τοργοπθηάοιίι. ἃς ἴΠΠ6 Γογίλ886 αχίγα υἱποᾶπι 1060)18, 

ἄογυπι 651 ἰπ 400 γογβα Δ Π0Ὁ αυἱ οἰοσὶ βίδθδηϊ. Κὶ 

δ8Π6 αυἱ ἀΐχογυηι 15: ε« ΝΟ ΠΟ πΠ05 οοπάπχίΐ, ν» ὁρ- 
αἰπιᾶ αδἱ συηὶ ἀχουδδίίοπο, υἱ ἀἰφιὶ 70, ἐσδθηὶ αυΐ- 

Ἀ5 ἰοἴΐι18 ἀΐοί πιογοθθ ρθη δγ ΙΓ; υϑιη ΟΌΓΘ πὶ 608 

οοπάυχὶϊ, αἱ, υἱ ἰὰ ἀΐ “8η), πιογοθάθιῃ 1115 γοίυϊι, 
ῬΓῸ ὁ0 αυοὰ ἰοἵο ἐΐὰ ραιίθ! ον βιοίογίπί, οἱ δὰ νγθ- 

ΒΡΟΓΔΠῚ ὕδ 6 σΟΠ πΠοίΟΓοπι ἀχβροοιλγνογίηί. Ποϊπάδ 

Υ6ΓῸ οὑπὶ Δρροι 5561 ὙΘΒρογῶ, 06 οδὲ, 8650 8}} οἱ 

σΟἸπ ΘΠ οΓϑ1ὶ ἴῃ ράγαῦοἱδ αἰεὶ οοηϑυτηπιδίϊο, ρτοει- 

γαϊοτγὶ βυ0 αἷι θοπιίηυϑβ, 5ῖνθ δ᾽συΐ οχ δηψϑὶϊβ πηθῦ- 

εδάσπι ἀϊδραπϑδιίοηὶ ργϑίεςίο, βίνο υπὶ ουἱρίαπι ἀ6 
τη} 115 ἀἰβραηβαιὶοπβ ουγᾶπὶ φογοηϊίθυβ ργοσυγδῖο- 

τίθυβ, φυοπιδατηοάσπι 500 ἰυϊογίθυ8 οἱ δοίογίυ8 

6856 ἀἰεϊυν ΠΡ 5, φυδηάΐα ράγνΐυ8 681 15. Εχ ρᾶ- 

ετἰ βία 1} 185 ἰσίεαν ᾿τπηδινάδίο ορογαγίοϑ δοοογϑὶὶ ῃγο- 

Εὐγάϊογ, υἱ ροβίγοπηο ἰ060 ὈΓ ηΪβ ΠΊΘΓΟΟ5 ΘΓοβοίυ: 

ΡῬγίπιΐ φυΐρρα ορογοτῖϊ ε ἰοϑιϊπιοηίο [ἰἀοἱ ργοθαιί ποη 

Δοοδρογυηί γαργοιηἰϑϑίοηεπι, θ60 ῬγῸ ποῦίβ,» ααυὶΐ 

Βογὰ ἀπάροίπια νούδιὶ βυ πη, Ἅε Πι6}1ι|8 4}|χυἱὰ ρτο- 

υἱάδηιθ, αἱ ποπ 8[π6 πο υῖβ ΘοΠΒΟΠΙΠΙΔΓΘΠ ΙΓ Ἴ7,. 

Εἰ φυοὰ 1οἱο ἀΐθ Ξἰοίογίπιυ5, οἱ οοπάποίογοηι δὰ Π08 
γοηΐγο ορίνογίπγυβ, οἱ οἱἱοϑὶ [υδγίπηυ5, οἱ ἀδῖλ 6χ- 

εὐβαιίοπα ἀἶφηΐ ΠΔΌΪ βἰπλυβ αυϊθυβ ορυβ [δοίθη- 
ἀυπὶ ἰγδάογαίυν, ρΓΟρίογθα πιϊβογι σοῦ ἰῶπὶ εοπ)πι0- 

υἱπιυ8, αυὰ ΠΟΠΙΠΟΐδ, ἸΠΘΓΟΘ ΘΠ ὈΥΪΟΓΘ ἰ060 Π08 

Ομ γίϑιὶ ἀϊδοίρυ!ο5 δάἀδρίυγοβ βρδγδηυδβ : ἴ0π| ἀοδί πη ἃ 

ΡΓορτοββίοηβ (Δοία, τηϑγοθάθῃι 118 Ἰαγρίθιυγ 4υΐ Ορυ5 
Δηϊδ Ὧ05 [εοογίηϊ, δίάθθ οἷ8 ροβίπιοάυπι 4υὶΐ ἰ||08 

Ργϑοοβϑοῦίηϊ, οἱ δίς ἀόπθὸ δὰ ργίπηὸς ρδγνϑποῦίι. 81 
48 δυίοπι Ἰοουτῃ ἐϊ 400 οΟπιπογα δία ϑ8π)06], 

Ρεγθρθοίυπι παθιθτῖὶ, οἱ οὰ ἀοἰπὰδ αὐ Διὰ Δοοεγβί!ο8 
πη ἀδοίπηα ᾿Οτα Ορογαγίο5. ρογ ηθπὶ, Πἰδ5 ΘΟΠΒΘΑΊΘΗ - 

τον ρευροπ θεῖ! ; ταπὶ ἀσπηιπι Ὑἱ 4611 116 40 ρδεῖο 
Ροπάυβ ἀϊεὶ οἱ φϑίιιη ἰοἰεγανογυηὶ ρῥγίμΐ : ἃι αυὶ 

εἶγοα αὐἀροϊηγαπι ΔΟΟΟΓΒ Εἰ βαπηΐ, ποθὴ δου 1} χυΐ- 

χοδεσπότης ἐμέμψατο, εἰ καὶ ἐπὶ τὸ πλείονα χαὶ μεί- 
ζονα ἐλπίσαι μισθὸν ἐμέμψατο. Καὶ τάχα ὁ ἕξω τοῦ 
ἀμπελῶνος τόπος ἐστὶν ἡ ἀγορὰ, ἔνθα ἦσαν οἱ ἑστῶ- 
τες ἀργοί. Μεγάλη δ᾽ ἡ ἀπολογία πρὸς τὸ ἀξίους αὖ- 
τοὺς γενέσθαι τοῦ τῆς ὅλης ἡμέρας μισθοῦ τοῖς εἰ- 
ποῦσι λέλεχται, ὅτι, ε Οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο" » 
διόπερ αὐτοὺς ἐμισθώσατο, καὶ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἀπο- 
δέδωχεν αὐτοῖς μισθὸν τοῦ μαχροθύμως ἑστηχέναι 
ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ περιμένειν μέχρι ἑσπέρας τὸν 
μισθωσόμενον. Μετὰ ταῦτα ὀψίας γενομένης, τοῦτ- 
ἐστι τῆς συντελείας τῆς τοῦ αἰῶνος, καὶ τῆς χατὰ 

τὴν παραθδολὴν ἡμέρας, λέγει τῷ ἐπιτρόπῳ ἑαυτοῦ ὁ 
Κύριος, εἴτε τινε ἀγγέλων τῷ ἐπὶ τῶν μισθῶν, εἶτε 

χαὶ ἑνὶ ἐχ πολλῶν ἐπιτροπευσάντων ἐπιτρόπων ᾿ χαδὸ 
Β λέλεχται ὑπὸ ἐπιτρόπους χαὶ οἰχονόμους εἶναι τὸν 

χληρονόμον παρὰ τὸν χρόνον ὃν νήπιός ἔστι. Κατὰ 

τὸ πρόσταγμα τοίνυν τοῦ οἰχοδεσπότου καλοῦνται οἱ 
ἐργάται ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπον, ἵνα ὁ μισθὸς τοῖς ἐσχά- 

«οιἰς πρώτοις δοθῇ - οἱ γὰρ πρότεροι ἐργάται « μαρ- 
τυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐχ ἐχομίσαντο τὴν 
ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν χρεῖττόν τι προ- 
θλεψαμένου ν» τῶν ἐν τῇ ἐνδεχάτῃ ὥρᾳ χεχλημένων, 
« ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. ν» Καὶ ἐλεήθημέν 

γε ἐπὶ τῷ ὅλην τὴν ἡμέραν στῆναι, καὶ βεδουλῆσθαι 

ἧἥχειν ἡμῖν τὸν μισθωσόμενον, ἠργηχέναι δὲ, χαὶ 

μετὰ ἀπολογίας ἠξιῶσθαι τοῦ ἔργου, καὶ ἐλεηθέντες 
πρῶτοι τὸν μισθὸν ἀπολήψεσθαι προσδοχῶμεν οἱ Χρι- 
στοῦ γνώριμοι" εἶτ᾽ ἐπαναδαίνων δύσει τὸν μισθὸν 
τοῖς πρὸ ἡμῶν ἐργασαμένοις, εἶτα τοῖς πρὸ ἐχείνων, 

καὶ οὕτως μέχρι τῶν πρώτων. Ἰδὼν δέ τις τὸν τόπον 

ἔνθα διέτριδε Σαμυνὴλ, χαὶ ἀχολούθως σχοπήσας 
περὶ τῶν τῆς ἐνδεχάτης χληθέντων ἐργατῶν, ὄψεται 
τίνα τρόπον ἐδάστασαν τὸ βάρος καὶ τὸν χαύσωνά 

«ἧς ἡμέρας πρότεροι " οἱ δὲ τὴν ἐνδεχάτην χληθέντες 
ὡς ἐκεῖνοι μὲν οὐκ ἐθάστασαν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας 
καὶ τὸν χαύσωνα, ἐθάστασαν δὲ τὸ βάρος τοὺ ἑστῇ- 

χέναι ἀργοί. Πρὸ τῆς ἐφ᾽ ἡμᾶς οὖν παρουσίας τῶ 
δεσπότου, ὃς εἶπεν ἡμῖν" ε Δεῦτε πρὸς μὲ, πάντες 
οἱ χοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, χἀγὼ ἀναπαύσω 

ὑμᾶς " » (φορτίον γὰρ ἣν ἡ ἀργία, χαὶ τὸ μὴ ἀξίου; 

ΥΕΤῸΒ ΙΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἀϊοθηῖθϑ : ε« Νοπιο πο8 οοπάυχὶ!. » Ῥγορίοῦ αιιοα οἱ ρίογίαμ "8 Πἰθθπῖον οοπάυχί! 605, οἱ, υἱ ἰ(4 ἀϊοάπ, 
τοαϊάϊι οἷβ πιογοθάοπι ργὸ 60 αυοἀ πλαρπδηϊ πλΐίογ (οἷἃ ἀΐα δβιοίογαηί, οἱ θχδρβείδνογυηί ὑϑηυ6 δ( γέβροτ 
τη οοπἀυοίογοπι. ῬΟΒὶ νοβρογα ἴδοϊο, 1 6δ5ΐ, 86501}}} σΟηϑιιπὶπιδιίοηα οἱ ἀϊαοὶ ἢ}}}:18 χα ἰπ ράγαθυ  ἰδίἃ Γόυ 
[ἐγίων, ἀἰεῖι Βοπιΐπυϑ νἱπθῦ ργοουγαίογί 500, βῖνο δου Δηροῖο, αὶ ΒΌρΟΓ τηϑγοθθ8 {τ θυ δ 445 ροπί(υ5 ἐϑὲ, 
δῖνα δἰἴσυὶ ἐχ τὴ 18 ργοουταίογ! θυ5 ργοσιγαίοτῦὶ, εοουηδυμ αυοὰ 5ογρίυπι 6δὶ δὰ Ὁ ουγαιογίθυ8 οἱ δοί0 
θὺδ 6586 ᾿ιδγαάδπι ἴῃ ἰΘΙΏρΟΓα αὰ0 ραῦνυ 5 68{. ϑεουπάυπ) ργθοθρίιπ αγροὸ μαιγὶϑίδπι 9 νοοϑπίυγ ρό- 
ΤΑΙΟΓΟΒ. ἃ ΡΓΟΟυΓΔΙΟΓΟ, υἱ ΠΊΘΓΟΟ5 ΠΟΥ βϑίπι}8 ἀδίιγ ἴῃ ργίτηΐς. Βείπηΐ δηΐπὶ Ορδγαγὶϊ « ἰοδεἱπηοηίμηιν Προ 
Ρεῦ ἤάοπι, ποη δοσερεγαηὶ Βοὶ ρνοιηἰβϑίοπαπι, ργῸ π0}}}8 πι6!ἴ}8 δἰ! Ῥγοβριοίθηία » ραιγείϑιμ 88, 40] 
γοοδϑιὶ βιυιπιὺβ ὑπ δοϊηἃ ΠΟΙᾺ, « αἱ ΠΟἢ δἰπὸ ΠΟὈΪ5 ρει οἰαπίυγ. » Εἰ πιϊβογιοογἀϊαπὶ σοηβοουι βυπιυ5, ΡΓῸ 
60 4υοά (οί ἀϊα 5:6. π}15, δὲ νοϊυΐπηυ5 σοη θυ οίοταπι ΠΟ 5 γϑηΐγα. Οἰἰδεὶ υίαπι {ἰπηὺ5 δὲ οἴη ἐχου9" 
εἰυμα δά ορυβ Δ550πιριϊ, οἱ πιϊβου  οογἀΐᾶπι οοπβθοιι!, ῥεῖ πη! πη ΓΘ 6 ΠῚ βρογϑιη5 δουίραγα, φυὶ ποιὶ δυπ|08 
Ομγίδιϊ. Ροϑί ποϑ δυίθπι ἀδυΐι πιογοθάθιῃ οἷ8 ΄υὶ Δη(6 Π08 ορδγαϊὶ βιιηΐ, εἰ δὶς οἰϊαπι οἷβ.υὶ [ἀϑγυπί ΔΠ|6 
1|105, βῖςΣ υϑαᾳυο δά ργίπηοβ. γ᾽ άθηβ διίθπι 4υ}8 Ἰοου πὶ {Πα αἱ ὲ οοπιιηογαιναῖαν ϑδιμιεὶ, οἱ φυὶ οουβοάθέῃ- 
ἴεν οοηδίἀογανὶ! 46 οἶβ, αυἱ ἅπι6 υπάθδοϊπηδπ) ᾿ογᾶπὶ διιηΐ σοπ μοι, νἱάοθῖι φιοπιοάο ροτγίανογαηι ΡΓΙΝΙ 
Ροπάπ ἀϊεὶ οἱ φιϑίυπι, ποὸ5 δαυίδιῃ 401} υπἀδοίμηα βαπιυ5 νοοδιὶ, βίουΐ {Π| ψυϊάδιη, πο ρογίδνυίπιυβ ρυμύνϑ 
αἰεὶ οἱ φϑίυπι : ρογιαυΐπμ}18 δυίοιῃ ροπάϊιβ8, 60 φιιοᾷά 5ιδίϊηνιι5 οἰἱοδὶ δηϊθα]αᾶπι ραϊεγίδηι 45 γαπίγεί. οἱ 
Π08, αἱ ἀϊχὶί πο 5: ε« γεπῖϊα δὶ πὶ οπιῆοβ 40] ἰαθογωιβ, οἱ οπδιαιὶ ὁβιῖ35. ν ὁπι8 δηΐμι οἱ υἱἱοϑι!δ 
ἰγνβαᾶ, δἱ φυοὰ ποη [υἀϊοαμαπίυν ἰπθεῖνν Δά ορογὰ Υἱπθῶ ἀἰφιὶ. βία πι δυίοιν ροιτανογυηῖ, αυὶ δμπῖ8 υμδὸ- 
οἰμϑιὴ δγδηὶ νοοϑιὶ, υἱυδι 6 154116 δούυπάσπι ᾿Βιἰπγδιἰοπ θη γοραιἰοηἷ8. Νοη δυίοιῃ 86ἰθηῖο 8 γϑιτοἔδιμι9 

“εγλίίη. χα, 1, 16 6 Δ], ν, 2. ΤἹ Ποῦ. χι, ὅ9, 40. . 
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πω χριθῆναι τῶν ἐν τῷ ἀμπελῶνι ἔργων. Καὶ καύ- Α ἀπ) ροπάυ8 ἀϊεὶ οἱ φδίυπι βυδιϊηυδγαηὶ; δὶ Ρο"- 
σωνά γε ἐδάστασαν οἱ πρὸ τῆς ἐνδεχάτης, ἕχαστος 

χατ᾽ ἀναλογίαν τῆς χλήσεως ") μὴ εἰδότες τὸ τοῦ 

οἐκχοδεδπότου ἀξίωμα οἱ πρῶτοι, καὶ ὅτι οὐ χρὴ γογ- 
Ὑύζειν χατὰ τούτου, πλεῖόν τε σωτηρίας ἧς λαμδά- 

νουσιν οἱ τελευταῖοι, ζήθησαν λήψεσθαι, χαὶ ἐγόγγυ- 
ζον χατὰ τοῦ οἰχοδεσπότου, φθονοῦντες ἡμῖν τοῖς 
ἐσχάτοις, μίαν ὥραν τὴν μέχρι τῇς συντελείας πε- 

“ποιηχόσι, χαὶ ἴσοις γεγονόσι τοῖς ἀρχῆθεν χεχλημέ- 

νοις ἐπὶ τὸν θεῖον ἀμπελῶνα. ᾿Αλλ᾽ ὁ οἰχοδεσπότης 

ἑνὶ αὐτῶν εἶπε, τάχα τῷ ᾿Αδάμ (58) " « Ἑταῖρε, οὐχ 
ἀδικῷ σε. Οὐχὶ δηνάριον συνεφώνησά σοι (50) ; ἾΑρον 

τὸ σὸν, χαὶ ὕπαγε" » σὸν γὰρ ἡ σωτηρία τὸ δηνά- 
ριον. « Θέλω γὰρ χαὶ τούτῳ, φησὶ, δοῦναι ὡς χαὶ 

σοί" » χαὶ οὐχ εἶπε, « τούτοις, » ἀλλ᾽ ἔδειξέ τινα 

χατ᾽ ἐξοχὴν ἕνα (5) ὃν τολμηρότερον μὲν εἰπεῖν 

ὅστις ἐστίν- οὐχ ἀπιθάνως δ᾽ ἄν τις στοχάσαιτο Παῦ- 

λον μὲν εἶναι τὸν ἀπόστολον, μίαν ὥραν ἐργασάμε- 

νὸν τάχα ὑπὲρ πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ. Εἰ δὲ δεῖ χαὶ 

περὶ τοῦ ἀμπελῶνός τι εἰπεῖν, λαδόντα ἀφορμὴν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ ἑρμηνεύσαντος ἐν τοῖς περὶ ἄλλης παρα- 
δολῆς τὸν ἀμπελῶνα, φήσομεν, ὅτι ἀμπελών ἐστιν ἢ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οὕτως γὰρ αὐτὸς εἶπεν ἐν τῷ " 
« ᾿Αρϑήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, χαὶ δο- 

θήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς αὐτοῦ (58). » 

Πάντες οὖν οἱ τὰ ἔργα τοῦ ἀμπελῶνος ἐργαζόμενοι, 

τὰ ἔργα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀξίως σωτηρίας ἐπι- 

τελοῦντες, τὸ δηνάριον λήψονται. ᾿ 

ἀμβ Πππ|4,. 56 ΒΘΙρΡΘ Οἰΐ0808 5(6(1556, Βυδιἐ 6 Γαΐ. 

Απιίδηυδίη ΘΓΆῸ δὰ π05 Δάἀγεηΐδβοὶ Ποπιίπυς αυὶ πο- 

818 ἀΐχίε : ε γδη}16 δά πιὸ, ΟπΊΠ68 4] ἸΔθογδιῖ8 εἰ 

ΟΠΘΓΔΙΪ 6818, οἱ ἐ9Ὸ Γείϊοἰαπ) νῸ8 75; » (οη18 δηΐπὶ 

ογδὲ οὐἰδγί, ἢ60 ἀΐξηοδ υδρίδπι) σα πδουὶ ἃ 40}}}.8 ἰπ 

Υἷπϑϑ Ἔχ οἰ ΘΠἀΆ ΟροΓ8 οομδταίῖι. Εἰ Φϑίυπι αυΐάδπὶ 

ἀΐεῖ, ππυϑαυΐδαυθ ργῸ νοσϑίϊοπὶβ 58 γαϊίοπο, 70 ἢ 
τοϊεγαγαηῖϊ 4φυϊ ἃπῖ6 υπάροϊπηδπι δοοὶ τὶ διιηΐϊ} οὐ 

Ῥαϊγ βίδμ "5 αἰεί δίοπι ἱξπογαγεηὶ ρτίπιϊ, ἢθς δά- 

ΥΘΡΒ0}8 δυ πὶ πιΐπἶπια πηυγπιυγη πὶ 6586 ϑοἰγοηΐ » 

Δι ρ ΐυ5 αἰϊᾳυϊὰ 541υι}8 δίψφαο ροβίογίοτοβ δι θριὶ [Ὁ0- 
γἷπξ, 86 δΟηβΟΟυΐυΓΟ8Β. οχἰβιπάνόγιης, οἱ δάνογδυδ 

γαϊγοι Ἀπ} }} 1258 πηυδδίϊαγιιηί, πουῖ8 ροβίγδθιιβ ἰμνΐ- 
ἀέόπιίθ8, φυὶ ραῦ υπία 5 801 πὶ ̓ογϑ8 δραίίυπι, δά ο0η- 

δυνηιηδίίοπο πὶ ὑϑ1|6 Ορυ5 [ΘΟΟΥΠΠ}8, οἱ 8541 |68 

ἰδΔιῆθη ἰΐϊβ οὔδοιΐ βἰπιυβ 4υἱ δὰ αἰνίπαπι νἱθϑιη 
8 ἰηϊιίο δἀνοοδιὶ βυηὶ : δἱ ραίθυίδπ "88. απἱ {}|0- 

Γυπὶ,, 'ρεὶ (ογίδ886 Αἀδπιὸ ἀἰχὶὶ "" : « ΑἸΐεθ., ἢ 

(λεῖο 4ἰὲ ἰη)αγίαπι., ποππα ἐχ ἀθηδυῖὶο οθηνθηϊϑιὶ 

τήθουπ ἢ ΤΌΠ6 ηυοὰ ἰυυπὶ 6δί, οἱ να δ, ν» ἰυυτα 

αυΐρρα εϑί δα] 08, αυϑ ἀδπαγίυβ δϑί. ε Ὕο]09 δῃϊι Ὁ 

ἰηαιυ! "9, οἵ ἢυϊο ἀᾶγο δίευὶ οἱ εἰδὶ ; » ποὸ ἀϊχὶ!ϊ, 

« 5, » βοὰ πυπυπὶ «ἰΐᾳυσπι οχἱ παῖ πὶ οἱ ργαο θη 

το ἀδείρπανί!, αυδπὶ ἰπἀΐοατα ἰδηδγαιίαιη 68.; 8ἱ 

ΒΟΠ ῬΓΟΟῺΪ ἃ σγογὸ Ρδυ]υπὶ ἢυηο 6856 Δροβίοϊιηι 

Ἑοη] οἱ ροϊοδβῖ, φαΐ υπὰ μοτγὰ ορογὶ ᾿που νη! ργα οπι- 

πἰμυβ (ογίαβϑο φυὶ ἰρβὶ δηιεϊνογυηῖ, Ουοά εἰ εἰ ἀ8 

Ὑἱπθα 41} 104 ἀϊοοπάππι οβί, ρει 0 4.0 60 διγξυπιεπίο 4υ] δἰΐχυδϑπὶ ψγοροηθηβθ ραγϑθοϊδπὶ «υἱὰ εἷλ νἱποᾶ 

Ῥαιοίοεϊ!, νἱηθαπιὶ 6586 γόσηυπὶ θεἷ ργοπυηι δ πηιδ; δὶς θηΐη ἧρβ6 ος Ι060 «αἷϊ "' : « Αὐΐδγείηγ ἃ γον ὴ8 

τεσβιιηι Πεΐ, οἱ ἀλθϊτυν φοηιὶ [δοΐθιεὶ [γυοίυ5 6}18.» Ουΐδυπαιδ ογὸ ἰῇ ὑχοοίθηάα νἰηθᾶ ορυβ (Δοίθη(68. 

ΟΡΕΓᾶ γερηὶ Ὠεὶ βαϊυΐα ἀΐξπα ρεγάρυηὶ, ἀδηαγίυπι τοεϊρίθηι. ἱ 

Μετὰ τὸ ὑπαγορεῦσαι ταῦτα εἰς τὴν ἐχχειμένην 5 ὅθ. Ῥοβίηυλπ) 68 δυρεῦ ργοροβιῖὶδ ρῶγαῦοϊ ἀΐβ- 

παραθολὴν, καὶ ταῦτα ὑπέπεσεν ἡμῖν εἰς αὐτὴν, χρήϑ 
σιμα εἶναι δυνάμενα τοῖς προσχόπτουσι τῇ βαθυ- 

τέρ (59) καὶ ἀποῤῥητοτέρᾳ διηγήσει. Φήσει γοῦν 

ΒαΓυΪπιυ8., [50 ΘἰἰΔΠ ΒΌΡΟΓ δὰ ΠΟΡΐ8. 'π πηθηΐθῆι 
γνοπΐαμ, 4υῶ Πἰδ ἈΠῚ18 6556 ροβϑυηι 4008 ὈΓΟΪΏΗ - 
ἀἷον οἱ γεοοιαϊιίον οθδηάϊε ἱπίεγργείδιϊο. Αἰ ᾳυΐὶδ 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀϊρσηϊιαιοην ργὶπνΐ, οἱ φυοπίαπι πο ἀορορδηὶ Δάν Γϑ1.8 ΘῸ ΠῚ ΠῚ ΓΠΊΌΓΆΓΘ, Δ}}}}85 αἰϊφυϊὰ δα] υ18 φυὰλπλ ἢ0- 
τ᾽ οὶ πὶ δοορίυηΐ, δοοίρογα ριυμανογυηΐ : οἱ τηυγπηυγανογαπὶ οΟηίγα ρΔιΓαπιίδη}} 185, ἰηνί ἀθηΐθ8. μ᾽ πο- 
υἱβϑὶ πηῖβ, 0] ὕπδ1η Πογατὶ 0841}8 δὰ ΘΟΠΒΕΠΙΔΙΙ ΟΠ ΘΠ [δα πλυ8, οἵ 511}}}68 [41] Βυ πη0}8 εἶ8, φυὶ ἃ ργίποὶρίο 
ἀἰϊοὶ δὰ ἀἰϊνίπδιν νἱβθϑιῃ δυπὶ νοοϑιὶϊ. δε ὰ ραδίθι [Δπ|}}1Δ5 υπὶ δογυδὶ αἰχὶ! ((γΓβὶίδη Αἀ4} : ε Απλῖοθ, ἢοι 
[λεῖο αἰδὶ ᾿ἰπ}εγίαπι. Νοιπὸ ἀσηαγίο οομ νηΐ θοῦ ἢ Αοοῖρα αυοὰ ἰυὰπ| 68ὶ πε οϑἱ θηΐτὴ 841|08, ᾳφυρὰ 65ὲ 
ὠομναγίυπι) οἱ νδάβ. ὕοῖο δυΐαπι οἱ ἰϑιὶ πουϊβϑϑίιηο ἀᾶγα δἰουΐ οἱ εἰ]. ν Εἰ πόοη ἀἰϊχὶι ἐδίβ πουϊδεὶπιδδ, 56 
οβίοπάϊι αἰϊφυοπι βϑοιπάσπι ὀχ ίυ πὶ ἀπὰπ|, φυθῖῃ ἐθιπο ΓΙ [8118 αυϊάδηι 6ϑί ἀΐοογα, ποι (Δπιθη ἱπογοα Ὁ} 16 Ὁ 
φοιδεὶ 405 Δγθ! Γατὶ ἀροβίοίαπι Ρϑυΐϊαπὶ, 4υ] ἃ ᾿ογὰ 68ὲ ορεδγδίυϑ, οἱ [ογϑίιδιι βυροῦ οἴμπδὺ 4υΐ δηί6 
ἔασεγαηι, βίοις ἰρ56 (οϑίδίυγ ἀΐσοπβ: ε δε ρμίυϑ οπιηΐθι5 ἰαθογανὶ. ν 51 δυΐθηι οροτγίος οἱ ἀε νίηθα ἀϊ- 
σεγο δἰϊψυϊά, δοοὶρίο οοοδδίοποι ἃ 60 ἶμ50, 4υΐ ἰπιογργθίϑιι8 δϑὶ ἰῃ 8118 ραγδθοΐα 6 νἱπθᾶ, ψιοηΐδηι 
᾿νἰμϑᾶ θϑὶ γοβηοῖ Ὠοΐ. 516 δινΐπὶ ἰρ56 αἰχὶ! : « Αὐΐεγοίυγ ἃ νοθὶβ γερηυπὶ θεοὶ, οἱ ἀαθηίυν φοηιὶ (δαϊθιιὶ γα - 
οἴυπι 605. » Οηνπ68 ΕΓ6Ὸ 40] Ορεγδηΐυγ Ορογὰ νἱηθᾶβ, Ορογὰ γεφηὶ θοὶ, οἱ βαίαία ἐἰφηα ρου οἰθηίεβ, ἀθπᾶ- 
Ττίυπι σΟΙΙΒΘ 4 Πα Γ. 

56. Ροβίφιδιη ἀυίΐθιη ἀϊοίαν! νὰ ᾿)886 πῃ ρᾶγδθοῖδ 6 ργϑθηῖῖ, συ υνθηΐαπὲ ποὺΐβ οἰἴδηὶ ᾿ς 4υς ρο8- 
δυυῖ 6586 υἱἱΠ1ὰ 65. υὶ ἴῃ δηϊογὶ δὲ βθογθιϊοῦὶ ὀχροϑβιιοηο ργοιεἰαμ!. ὈΊοεῖ δοΐαι ΔΙ 4υΐ8 ομπποιη νἱΐα!η ὁκ58 

16. ΜΔ}. χι, 98. "9 ΜΆ. χα, 15. δ 14. 14. 5! Μλίει. χχι, 42. 

(58) 4.11 ὁ οἰκοδεσπότης ἑγὶ αὐτῶν εἶπε, 
τάχα τῷ ᾿Αδάμ, εἰς. Ηἰεγοηγιη : « [μοὶ ἴῃ ουλι5- 
ἄδην το διμίσαι ἰδίιι 40} ἐμ οΓοραῖιΓ ἃ ραιο[- 
ν}} 185, ργΐμμ8 Πογῶ Ορογαγίαμ, ΡῬεοίορ!αδίιη ἰμ{6}- 
Ἀεὶ, δὲ δ05 αυἱ {ΠΠ0 τοπηροῦα ογεάϊάογυμι. ν» Πυετιῦβ. 

(50) οὐχὶ δηνάριον συνγεφρώνησά σοι; ᾿ιὰ Ατα}}5, 
Ῥοιβα οἱ Φιμίυρο5. Αἱ το οπλΐα Ἔχθιῃρ να, απ 
ἐχύορίο, πάθοι : συνεφώνησάς μο:, φυοὰ δοᾳφυυηίυν 
γυϊραίυ5 οἱ ϑγγυξ. Ἡυετιυβ. 

(51) “Ἐδειξέ τιγα κατ᾿ ἐξοχὴν ἔνα, εἴο. γοῖι5 

ἱπίογργοθ, ε οβίθῃπαϊξ δἰϊψυθπὶ βαουπάσπι ὀχίτιπι 
αὐηὶ. » μορογαί, κατ᾽ ἔξοδον, 566 ἵποριο. [Ὁ. 

(58) Ποιοῦγτι τοὺς καρποὺς αὑτοῦ. ἴνὰ οοἀά. Π. 
οἱ ἢ. Υυϊφο ἰόρίταν Μαιν. χχι, 45, τοὺς χαρποὺς 
αὐτῆς, πόρε, βασιλείας, δἱ [ἰἶσ, αὐτοῦ. που}ρ8 
Θεοῦ. ἰν. ᾿ 

(59) Τοῖς προσκόπτουσι τῇ βαθυτέρᾳ, εἰς. Υ8 
{5 ἸΠΙΡΓΡΩς « αυἱ μειοίἰοἰυμ! ; ν Ἰοβοθαι, προχό- 
πτουσι. ἴὉ. 
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εγρο ἰοίδπὶ ἰνοπηϊη πὶ νἱτδηι, ἀὐοπὶ ἴθ ράγα "014 δχ- Α τις τὸν πάντα τῶν ἀνθρώπων (40) βίον εἶναι τὴν 
ΡτοΒβιιπὶ 6886 ; 8ἃ6 ἰ(60 4υἱ ἃ τ6πορὶ8 υησυίΐου 8 οἱ 

ἱπουπίρ φἰαῖο 700Θ 14. οὀρεγὰ γορηὶ θεῖ ἰδοϊεπάδ 

γοολιΐ δυῖ, 608 6586 4108 δ πηπΠ|0 πλ8η6 εοπάυεῖϊ 

Ῥαίογίαι "88, ἀδοίαταγὶ ἀΐοει; 4υἱ δυίοπι, ρο5ι- 

αὐ8π) δΔἀο]εγογυηῖ, θδαμ) ΟΟ]6γα ἰποἰρίυη!, 608 6586 
αὐυἱ ροβὲ ἰεγιίδ πὶ Ἰιογτὰπιὶ δοοδβϑϑογυηῖ; δἱ 4} ροϑβί- 

4θϑιὴ υἱγὶ [δοῖϊ δυηϊ, 605 6856 αἱ οἰγοὰ ΠοτδΠῚ 

βοχίδῃηῃ δὰ υἱπθδπὶ Πηϊδδὶ βδυηὶ; 4 γεγο ἰδία 

Ργονυθοῖ! δὰ οὶ οὐυἱυ οοηνογιυμίυγ, οἱ δὰ Ὑεν- 

νυπι Ὠεὶ δϑϑυπιυπίυν, ροβίφυδιῃ ᾿υνοηίυι8 φϑίυϑ 

ἀοίογθυϊ,,, οἱ σαγυῦ δη6 δθηΐ 6 πὶ) φεἰδίθπὶ ψα6βίδ- 

ΣῸΠῚ ΟΠυ.8 ΓΟΙΠΟΙΠ) 681, ΟΓΔΠῚ Ὡοηδη βρη - 

ἐἌγα : δὶ 56η68 ΙΟΥΙΪ [Ὧπ| Ῥγορίῃαυοβ 8 Ἔσργίπιὶ 

αὐ εἰγοα υπάοοϊπηαπι ᾿ογδῆὶ διὰ νἱμδᾶ ΟρΟγὰ δΔοοοῦ- 

αἰαὶ δυπὶ. Ουοιΐαπι ογροὸ νο]υπίαι 5 ἃς βίυάϊ!,, ποι 

ΙΒ ΡΟΥΙ8. ἰαυδίυγ τδιὶο, μὲὺῦ συοὰ ἰπ ἢὰἀθ6 αἰΐᾳυΐβ 

ῬΘΓΒΟΥΘΓΑΥ ; ργορίογοα αυϊουμγυ8 ΡΓῸ Υἱγὶ ὶ Δ οΓἃ- 

γΜΠ}, 6χ 4υ0 δοοίεἰ δυηὶ, «δαυδίδηι 88[0{15 τηογεθ- 
ἐδπὶ οὈυΐηθηι ; ὑπᾶ6 αυὶ ἃ ρυσγὶειἰ4 Πἰἀ6|65 Γυδτυμὶ, 

͵ῶ ΙΔθογῖθυ.8 8656 δχϑγοιογαηῖ, οἱ ἡινοηίωι νἱπὶ [ὃ - 

ὡὔγυηδ, 40 16Πὶ ὅ686 διἰθῃίιγοβ δα! αἰθπὶ ϑρργ 

(ἀγυμ, δίᾳιθ ἰΐ φυὶ δὰ δεπβοίυιοπν ὑδαι8 ἃ ὕθεὶ 

εὐυϊία (ογίδι! ρογιῃδηβογαηὶ, οἱ δὰ ἤμοπὶ Βείιι6 οροτᾶ 

57. δυχία ᾶπο δυίθι ἰηιοΓργοίδιομθηι Εοοϊ βἰα 

Ἀεὶ νἱῃδᾶ δϑβί ; [Ὁγὰ πὶ νογοὸ οἱ φυῶ οχίγα νυἱηθᾶπιὶ βυηὶ 

εἃ 5ἰφηϊβοδιΐ 4υ4' δπηὶ οχίγα ἘσοΙοβίαπι; ὑπὰδ ἃ5- 
δι πὶ: 608 εγυυπὶ 4 νοοδιΐ βυηὶ, οἱ ἰπ υἱπϑϑῆι, 

Ἐξοοϊεϑίδη υἱάειϊοοῖ,, πη. Ναας γοῦὸ ἰῃίαῦ υἱηθῶ 

ΘρογΆγὶοβ γοοθηϑδγὶ ροβέυϊδι 6 ἐχροβιἶο, φυΐουῃ- 

αὖ6 δά ἀϊνίμαπ) οὐ] υπὶ ργίυ5 δοοὶτὶ, Πὐοὶ τηδη δι}8 
τὴ ϊηἰπια ρᾶγυδγυηὶ, βοὰ ἃ} δδοι θυ5 υἱοὶ! ἀδβεῖνθ- 

γυηῖι; οἰἰδηγδὶ οπίπη, ροδίαιιδπι 50} ] 6515 γοϊυρίδιὶ θυ 8 

χατὰ τὴν παραδολὴν ἡμέραν" δηλοῦσθαι οὖν, τοὺς μὲν 
ἐχ: παίδων χαὶ πρώτης ἡλικίας χληθέντας ἐπὶ τὸ ὃ» 
γάζεσθα:! τὰ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἔργα, εἶνα: τοὺς 

ἄμα τῇ ἕῳ μισθωθέντας ὑπὸ τοῦ οἰχοδεσπότου." τοὺς 
δὲ μετὰ τὸ μειράχιον ἐρχομένους ἐπὶ τὴν θεοσέθειαν, 
τοὺς ἀπὸ τρίτης ὥρας παραγενομένους " τοὺς δὲ ἤξη 
ἄνδρας, τοὺς περὶ τὴν ἔχτην ἐξαποστελλομένους ἐπὶ 
τὸν ἀμπελῶνα " τοὺς δὲ πρεσθύτας ἐπὶ τὴν θεοσέδειαν 

ἀγομένους, εἶναι τὴν ἐνάτην ὥραν, μετὰ τὸν ἐν νεό- 
τῆτι χαύσωνα καὶ τὸ βάρος τῶν μέχρι τῆς πρεσόυτι- 
χῆς ἡλιχίας πράξεων, παραληφθέντας ἐπὶ τὸν Λόγον 
τοῦ Θεοῦ τοὺς δὲ πρὸς αὐτῇ τῇ ἐξόδῳ γέροντας δη-- 

λοῦσθαι τοὺς τὴν ἐνδεχάτην ὥραν χεχλημένους εἰς τὰ 

τοῦ ἀμπελῶνος ἔργα. Ἐπεὶ τοίνυν προαίρεσις, χαὶ οὐ 

Β χρόνος ἐξετάζεται, ὃν ἐν πίστει πεποίηχέ τις, διὰ 

τοῦτο τοῖς ἐξ οὗ χέχληνται τὰ ἐπιθάλλοντα (4) πε- 
ποιηχόσι, πᾶσι δίδοται ὁ ἴσος τῆς σωτηρίας μισθὸς, ἐφ᾽ 

ᾧ ἀγαναχτοῦσιν οἱ ἐχπαίδων πιστοὶ, καὶ χαμόντες, 

καὶ βιασάμενοι τὴν νεότητα, εἰ μέλλουσιν ἔχειν ἴσην 

σωτηρίαν τοῖς ἀργοῖς ἀπὸ θεοσεδείας μέχρι γήρως 

γεγενημένοις, καὶ ὀλίγον χαιρὸν ἐπὶ τὴν πίστιν χαὶ 

τὰ ἔργα τῆς πίστεως ἐληλυθόσιν. 

ΡΕῈΡ δχίρψυυπι ἰθρι15 Δοσοδϑογαυμῖ. 

᾿Αμπελὼν δὲ χατὰ ταύτην (43) τὴν διήγησιν εἴη 
ἂν ἡ Ἐχχλησία τοῦ Θεοῦ - ἀγορὰ δὲ καὶ τὰ ἔξω τοῦ 
ἀμπελῶνος τὰ ἔξω τῆς Ἐχκχλησίας - ὅθεν ὁ Λόγος 

παραλαμδάνει τοὺς χαλουμένους, χαὶ πέμπει ἐπὶ 

τὸν ἀμπελῶνα, τὴν Ἐχχλησίαν. Οὐχ ἀριθμηϑεῖεν 
δὲ χατὰ τὴν διήγησιν ταύτην εἰς τοὺς ἐργάτας τοῦ 
ἀμπελῶνος, ὅσοι ἐχλήθησαν μὲν εἰς τὴν θεοσέδειαν 
πρότερον, μὴ τηρήσαντες δὲ τὰ τῆς πίστεως, νιχη- 
θέντες ὑπὸ παθῶν ἐξῆλθον" χἂν γὰρ μετὰ τὸ ἐμ- 

δλιϊδιὶ δυηῖ, φυδδὶ ρωπἰμἀΐπο ἀποιὶ υἱπθᾶπὶ οοογα νθς φορηθῆναι τῶν ἐν ἁμαρτίαις ἡδονῶν θέλωσιν ὡς με- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ἀΐοπῦ ππυπὶ βεουπάυπι ραγδθοίϑι ἤδηο, ΗΟΟ ΘΡΕῸ Οοβίδηάϊειν, φαοηΐδηι φυΐἀαπὶ ἃ ρυοτγί εἶδ δια 45 δίεπι δ] 
ορογαπίυπι ΟρογΓὰ γοβηὶ [)6] δοοθάυηϊ, οἱ ἰρβὶ διιπὲ 4] θείη ἤϊᾶπδ οοπἀθπουηίαγ ἰπ νίπθδμ : 41] ἀμ 6πὶ 
1 δἀο]οβοθηιία νεπίιπὶ δὰ θεὶ οὐ] ίαγαπι, εἰ βυπὶ ἱρδὶ 4! [ογὰ ἰογιὶα ἰην δηίατ, : 41} υόγο υἱγί ρεγίοει!, 
εἰ ἱρβὶ βυπὶ 4αὶ ἰῃ δβοσία νοοδηιυγ : 8ΠΠ| δυΐοπὶ 73π| δθη88 δἀποιπίαγ δή Ποῖ συ υγαην, εἰ ἰρδὶ δυμὶ 48] 
εἰγοᾶ πΠοηδπὶ γοοϑηῖυΓ : 4}}} δυΐδιη ἴῃ 'ρ80 δχίία Υἱίϑο, βεηθ5 δά ρίδπυπι, οἱ ἱρβὶ βυπὶ 4υὶ εἶνε υπάθοίπιδαν 
γοοδηΐυγ. Ουονΐδπὶ ΟΓΡῸ δδοίαῃ5, ὨΘῺ ἰΘΠΉΡι18 ΓΘβρ οἷ ι} αιοά αι}}8 [ἐσὶϊ ἴῃ 46, ἰθθο. πο ἀβρίεἰιυῦ δχ ηυ0 
«υ͵κ γοολ105 65ὶ, δαά φυδιμιπὶ ὁρογαῖι8 οδὲ 4018; οἱ ργορίογθα οἰμη θυ 8 Θη]υ4! 6 γ εἰ δυϊ τηδγοθϑ 58|0{8. 
ὕπαε ἱπάϊφπδθίυγ 4υ1 ἃ ρυογί εἶα βυμὶ {18168, αυΐ ΙΔὈΟΓΑνογ ἢ, δὲ δυθ)υφανογυηῖ ῥυνοι υίοπὶ 5υληι, εἰ 
Ρογίδνθγιηί ἰο( [8 εἴϑι15 [ἐγνί 5 φβίυπι, οἱ (θπίδιϊοπμπι δοοϊἀθηι πὶ ροηά 5, δἰ ἑδἥυδίοπι βδιαΐθιη ἰδϑὲ- 
ἰυτγὶ βυιηΐ οὐἱοδῖβ ἃ ρυδγ εἶα ὑβαυ6 δὰ βεμδοίυϊο πὶ, αυΐ οἱὐἰδηιθ8 ἰμ ἱμΠι οἰ αι, δηΐα πηοάΐουπι (οπιρυδ 84 
ἐάοπι εἰ ὀρεγα Πἀθὶ νϑπογυηὶ. 

51. ἰπδᾶπι δαῖεπὶ βοουμάιιπι ἤΔΠΟ ΘΧροϑ ΟΠ 6πὶ ἴμ 161} ρ΄ πηὰ5 τορηυπὶ Ποῖ, φυοά ἴῃ Ἐφοϊοδία ργωάϊολίυγ, 
Εοτγυπὶ δυΐθπι οδῖ, αυἱἀᾳυϊά 681 ἐχίγ υἱποϑηι οτί5, ἰά οεὶ, δχίγα Εοιϊοβίληι Ογϑιὶ, αχίγα νογῦαπι νεγ (δε : 

( Φισαι γοῦν τις τὸν πάντα τῶν ἀνθρώπων, Ὁ υἱπιὸ ἀυμίιανὶ δίθαπι, αυφ ναθαπίυγ ἐπίογίαϑ : Ἐχέ- 
οἷο. Ομγγδβοβίοηιυβ, Βτγευὲδ ὀιατγαὶ. Ἐαιπγιπίυ5, ΗἾ6- τωσαν μὲν γὰρ, διὰ τὴν μετάνοιαν καὶ τὸ χαταλᾶμ- 
ΤοΠΥΠΊι 5, Εὐυἱρεηι8 ορΐδι. 7, ον. 10᾽, Οτοφογίυβ 
ΒΟΗΝ]. 19 ἐπ ἔνανᾳ. Ηυετιῦδ. ΄ 

(41) Τοῖς ἐξ οὗ κέκληνται, τὰ ἐπιδάλλοντα, εἰο. 
δονίπίᾶπ05 μὰ Γοίϊοι8 ΟΠ1Π68 Υἱγία!65, ΟἸππίδ4 6 Ρ60- 
ἐλία ἀαυδλια 6586, 86. ργοϊπάθ ὡᾳυδιθ5 ΟΠ 68 
ῥαεἶβ, νϑὶ πιογοθάβ ραγὶ γειηυποϑιαπὶ ἰτὶ δι 
ἤαπο {0.11 οοηυϊλη8. ΗΐΘΓΟΙΙ. ἈΠυπ)η τ πα ρΓῸ 
διυνὶβ Υυἱγίυ ἰι18 ἃς πιόγ} 18 ογηδίυιη ἰγὶ ἀοοοὶ, ὃχ 
4ολη. χιν, 13, οἱ 1 (ον. χν, 44, οἵ πεῖ, 8. [ἀ6πὶ ἀ6- 
εὐγηΐ Αυρυδιίπυβ ἢ. δὲ δανεία υἱγσίίαίο, οαρ. 96, 
οἱ Τιοοθογείυϑ ἢ. ἤωτ. [αὐ.. οἀρ. 13, οἱ ΓΠΟπΙΔ8, 
1 Ραγί. ,αυῶδι, 12, γι. θ. Θυΐπ βδηιδιῃ δυΐεπὶ 86η- 
τομ ἰλπ δμρίοχυβ Γἀδγῖϊ ποϑίος ΟΥβθη68, ἰνφδς πιΐ- 

θάνεσθαι ἐν ἐπεστραμμένῳ βίῳ, κρείττονα τῶν χατα- 
λαμθανομένων ἐν ταῖς ἁμαρτίαις " οὐ μὴν χρὴ ὑπο- 
λαμδάνειν περὶ αὐτῶν, ὅτι ὅμοιοί εἰσι τοῖς παρὰ 
τοῦτο ἡμαρτηχόσιν ἐν τῇ νεότητι, παρὰ τὸ μηδὲ τὴν 
ἀρχὴν τὰ τῆς πίστεως μεμαϑηχέναι. Ουοῦ δυίόπι 
ΘΟμ ΓΑΥΪαπ} ᾿ς υἱάθίυγ βαπεγα, δὰπὶ οἵαπ68 δι υΑ} 
τηόγοθ6, 5] 16 υἱἀθῆοαι γοπιυπογϑη 405 6886 (ἸΕ, 
δἷς [δ θεῖο : πιδγοθάίθπι αυΐοπι ράγθηι, ϑβδίαίεπι Τὶ- 
ἀεἰΐοοῖ, οπῆπε5. δυϊρίϑοὶ ; ἂἱ ἀϊναγβὰ πηοπουγᾶ, μὰ) 
ΥΥ 115 5 Πο6ὲ φοβίογαπι δαογαιη πηδγ 15. Αἰᾳυε μαῸ 
[ἀδίυ5 ἴῃ ΟγΙ φενιϊαμῖδ. 1». : 
ω Ἀμπελὼν δὲ κατὰ ταύτην, «ἴς. Οἴεροῖ. Β0- 

τὴ}. 19 μι Ευαπφ. . 



τοι ΟΌΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΝ ΤΟΝῸ5 ΧΥ. .Ὅ0Ά 
«ονοοῦντες ἐργάσασθαι τὸν ἀμπελῶνα, οὐ δύνανται Α Πϊμϊ, δὰ σογία μαι (4}}}}85 ἀΐοεγο φαοθδηι 3: « Νε - 

λόγειν τῷ οἰχοδεσπότῃ" «ε Οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο» 
ἐμισθώθησαν γὰρ χαθ᾽ ὃν χαιρὸν πρότερον ἐπὶ τὸ 
πιστεύειν ἐχλήθησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ λελέξεται αὐτοῖς " « Τί 

ὥδε ἑστήχατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί ; » μάλιστα εἰ, 
« ἀρξάμενοι πνεύματι, ν» καὶ ὕστερον «ε σαρχὶ ἐπιτε- 
λούμενοι, ν πάλιν ἐπανέρχεσθαι βούλοιντο ἐπὶ τὸ ἐξ 
ὑπαρχῆς πνεύματι θέλειν ζῇν. Καὶ οὔ φαμεν ταῦτα, 

᾿ἀποτρεπόμενοι ἀνίστασθαι τοὺς πεπτωχότας, ἣ ἐπα- 

ναστρέφειν (45) τοὺς πεπλανημένους, ἣ παλινδρομεῖν 

ἐπὶ τὸν πατρῷον οἶχον τοὺς κατασωτευσαμένους τὴν 

τῆς εὐαγγελικῆς διδασχαλίας οὐσίαν ἐχέτωσαν μὲν 

γὰρ, διὰ τὴν μετάνοιαν χαὶ τὸ χαταλαμδάνεσθαι ἐν 

ἐπεστραμμένῳ βίῳ, κρείττονα τῶν χαταλαμδανομένων 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις" οὐ μὴν χρὴ ὑπολαμδάνειν περὶ αὐ- 
τοῦ (84), ὅτι ὅμοιοί εἰσι τοῖς παρὰ τοῦτο ἡμαρτηχό- 

σιν ἐν τῇ νεότητι, παρὰ τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τὰ τῆς 
πιστέως μεμαθηχέναι. Θέλει οὖν ὁ οἰχοδεσπότης καὶ 

τοῖς ἐσχάτοις δοῦναι, ὡς χαὶ τοῖς πρώτοις, τὸ δηνά- 
ριον, τὴν σωτηρίαν, ἐπεὶ ἕξεστι ποιεῖν ὃ θέλει ἐν τοῖς 

αὑτοῦ, καὶ ἐλέγχειν τὸν ἔχοντα πονηρὸν ὀφθαλμὸν ἐπὶ 

τῷ τὸν οἰχοδεσπότην εἶναι ἀγαθόν " ἔσονται οὖν πολ- 
λοὶ τῶν ἐσχάτων πρῶτοι, καί τινες τῶν πρώτων χλη- 

θέντων ἔσχατοι" ε χαὶ γὰρ οἱ χλητοὶ μὲν πολλοὶ, οἱ 
δὲ ἔχλεχτοί εἰσιν ὀλίγοι. » Εἰχὸς μὲν οὖν, τὸν ἡμῶν 
σοφώτερον, καὶ χριθέντα παρὰ Θεῷ ἄξιον τρανοτέρου 
τοῦ ἐν λόγῳ σοφίας διὰ Πνεύματος Θεοῦ χαρίσματος 

χαὶ πλουσιωτέρου, καὶ δωρεᾶς τῆς ἐν λόγῳ γνώσεως 

χατὰ τὸ Πνεῦμα, ὑψηλότερα, καὶ μείζονα, καὶ μετὰ 

πάσης χαταλήψεως εὑρήσειν εἰς τὴν παραδολὴν, καὶ ο 

ἀποδείξεων εὐπορήσειν παραλαμθάνοντα εἰς αὐτὰς 

ῥητὰ μεγαλοφυέστερον. Καὶ ἡμεῖς δὲ, ὡς ἐχωρήσαμεν 
ἐχθέμενοι τὸν νοῦν τῆς παραθολῆς, αἰτοῦμεν ἀπὸ τῶν 
ἐντυγχανόντων συγγνώμην, εἰ καὶ μὴ κατ᾽ ἀξίαν καθ- 
ἱχέσθαι τοῦ βουλήματος τῶν ἐνταῦθα γεγραμμένων 

δεδυνήμεθα " τάχα γὰρ τῆς προθυμίας καὶ τοῦ μὴ 

ἀπωχνηχέναι χάριν δόξομεν ἔχειν ἀποδοχῆς τι ἄξιον. 

ΠΟ Π05 σὐπάυχῖϊ ; » ἰὰπὶ δμἶπὶ οοπά οἱ δυηϊ, οὐπὶ δὰ 

7077 ὑἀεπὶ ργίτι5. Γἀδγυαῃὶ Δοοογβῖὶ ; π6ο 118 υϑγο ἀΐ- 

ξείυν 3 : « Ουἱὰά Ὠίο δβἰδι18 οί ἀΐδ οἰἰοϑὶ ἢ » ΡγῶθΒ6Ρ - 
εἰπὶ 81 ε οὔπι δβρί τυ οαρογϊηὶ, οἱ οᾶγηα ἀθίπάθ 

ςοηϑυπιπλαιὶ Γμοτίηι ",» δὰ υἱίδπὶ βρὶ γί! 46 ἰπίοσγο 

ἀυοσεηάδηι τοάϊγο υο] πὶ, Νόη δυίθπι [ϑδο 60 ρεγιὶ- 

ΠΟΙ νοΟΪυπιυ8, 400 4υ1 οδοἰάδγυη! ἃ Γαδυγᾷαηο 
ἀοιογγθαηίυν, ναὶ οργδηίθ5 ἰῃ νἱᾶπὶ γοάϊγο, νοὶ δὰ 

Ῥϑίδγπδπη ἀοίηθμ! ΓΕΥΘΡΙΐ ποι ἐπῖὰβ, 4υΐ ἐνδηο  οα8 

ἀοοίγί πο Ορ68 ΡῈ Γ Ἰυχαγίαπι ἀἰδρίἀἀτγαπὶ : υἱ δπΐπι 

Ῥγορίοῦ ρωπίιοηιίαπι, οἱ αυοὰ νἱίδη) ΘΟΠΥΘΓΒΆΠ, 
ἀυσοπίοβ ἀσργοπεπδὶ δἰπὶ, ροιίΐογᾷ ἴογαπὶ διηυδ ἢ 

4υΐϊ ἰῃ ροοσϑιῖὶα Ορργαδϑὶ βυηὶ ; πο ἰάἀεῖγοο ἰδ α 

δἰ πι}}68 8 6886 Θχ᾿ Βι1π|8η] βιιηΐ, αυΐ ῥγορίεγοδ ἰδ 
ἡυνεπίυία ρεοεσαγογυηῖ, φυοὰ Παοὶ ργδθοορία ροηἰυ8 

ἱχπογανογίηϊ. Ῥοβίγοην δ δῦρὸ ρογίπαα υἱ ᾿γὶ πη} 5 ἀ6- 

πδγίυην, δα  υἱδπὶ πἰπνίγυπ), ἀθπάᾶγα σὺ] ρϑιογΔπ|ΐ- 

115, φυοηίαπι ἰἰσαὶ εἰ φυοά νυ]! ἴδοθγο 'ἴπ γοῦυδ 
8]5, οἱ δυπι ἱπογοραὶ 4υΐ φιοά Βοπυϑ 5ἰϊ ρδίογία- 

πα 85, οου]απι πιδίυπι ᾿νλρθεῖ "δ. Ροκίγεπιογυμ ἰρὶ. 

(γ ῥείπιὶ ἐγυῃί υδπιρ!υγίανὶ ; οἱ ργίπηο ἰοοο δεοεῦς 
δἰίογυπι ποι η0}}} ροδίγοτηὶ ; 4 βλ0}1} Θπΐ τ δυπὶ γος 

εδἴϊ, ρδυοσί νγϑῦοὸ οἰδείὶ δ... ν Εαπὶ ρτγοίεοϊο αυἱ που ὶδ 
(ὑυδτῖε ρογί εἶον, οἱ ἡ ἀϊοαίυϑ Τυογῖῖ ἀρυὰ θουπὶ ἀΐβηι8 

τηϑυ ἰβϑείογα ἂς ἸΟΘῸΡ] δ ἰΟγα ἱπ ΒΟΡΠΊΘΠΘ δϑρί θη 5 

ρον Ὀεὶ ϑρίγιιυπὶ φταιία, οἱ ἀθπο βοίθπεὶδ φυ δεῖ 

πη δούπιοηθ βοουσηάππι ϑρίτγι πὶ 57, ΒΒ ποτα, ἃς 

π)87ογ8, εἱ οὔὐπὶ οπιπὶ ἱπιθ! ψαπάϊ Του] 8.6 Βα ρ6 Ὁ 

Πὰς ραγδῦοία σταρογίυγαπ), οἱ ἀδργοπιριϊβ 80] ΓΟ Ρ 
δονίρίυτα νοῦ 8 ἀγευπιοηίογαπι οορίαπι πδοίυνυπε 

νοῦ βἰ πη ]α οϑἱ. Νο8 δυίοπὶ ργὸ υἱγία τη ποβίγαγυπι 

τηοάϊ]ο ράγϑΌ0}:8 ἐσ ρ! !οαϊᾶ δοπιθηιΐα, 8ἱ τογυπὶ Πὲς 

βοῦρίδγυπι ἀϊκηϊ(ἀιθην πιΐπα8 886 4ι} ροϊυΐπηα5, γ6- 

πἰδηι ἃ ἰδοιογ δυ8 ἀδργοσδηυν ; γα Θπίπὶ 50}10.8 βίυ- 

αϊὶ οἱ ἀϊ!Προηι 85 ποπιΐηα ΘΟΠι πιο Πα Δι !0η6πὶ [ΟγίΔ889 

ΠιοΓιΐ586 Υἱ θην. 

ΔΝΕΤΌΘΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 

υηἀδ 5Β6γπ|0 Ποπηϊπίουβ Δοσορὶϊ 605 φυΐ γοσδηίιν ἃ ΟΠ γἰβίο : οἱ τὰ {|| ἴῃ υἱποαπι, ἰὰ 658ῖ, ἰῃ Ἐροἰαδίδπι. Νοη 
δυίοπι πυπιεγαθαηίυτ, δεουηάυπι ὀχροβίοπθπὶ ἰϑί8πι, ἔμ 16 Ὁ Ορογαγὶο8 νἱπθδ, αυοίηυοί νοςϑῖ! βυ πὶ αυϊάδιῃ 
ῬΑ ΣΆκην δὲ θεῖ οὐ! γᾶπι, ποη δαΐδιν οὐπβογυδηίοβ 40 Πϑεὶ ἀγα, νἱοι! ομτοβϑὶ δυηΐ ἀθ νπθα, ἰ( εϑὶ, (ὁ 

οἰοβία θεὶ, ν6] ἀ6 ἐἀς νϑγίιαι15, γδὶ 686 ᾿υ δι {|8 γερσῃΐ ο( ΘΙ 6ϑι15, ρθοοδπίθβ, οἱ ροϑὶ δα ἱπηρ εἰμ οπὶ γο]υρίδ- 
τυπὶ 584 τυπὶ ἴῃ ροοοδίϊ5 5αἷβ νο]ιδγαπὶ ἀυδδὶ ρα πἰίοπίρ58 ἰίδγαπι Ὁ ἱπ εἶ νἱποᾶπι ορογαγὶ. Ναο θηΐπὶ ροό- 
βυη1 ἀΐξογο μαι [Δ π}}}188 : « ΝΘΙΏΟ πο8 οὐηάυχί!. ν» Οοπάυει! οπίιῃ Γἀδγυηΐ βθοιῃάθ απ) ἰοπρυ8 ργΪπιυ πὶ, αυ0 
5ιπη1 νοοδιὶ δὰ Πἰἀθπι. δεὰ πϑηυθ ἀΐοοίυς εἰβ : ε Θὰ Ἰηὶς 5ιι|8 ἴοῖδ ἀΐα οἰϊοϑὶ ̓  » τηᾶτίπη8 δ] « ἱποίρίεπι 88 
δρί γα, μοϑίπιοάσπι ΘᾶγΠ6 ροΓΠοἰθμμΓ, » δὲ δὶ ροϑὶ 68 γαργεθϊ νοϊυπὶ, υἱ ἰΐογαπι δρί για υἱνδηῖ. ἱ πόα 
αἰχίτη5 πὸ ἀϊβδυδάδηι65 δυγρογα 608 4υΐ οδοίἀδγιπῖ, δυ} ἱπιροαϊαπιὸ8 π6 οοηγογίαπίυς ἀυθγϑὶ, υἱ πὸ δὰ 
ἀοιπυπὶ ραϊγίαπι γουεγίδπιιν Δβοῖνὶ {}}}} χυΐ νἱνοπάο ἰυχυτίοβα ονδηροι ἰοῦ ἀοοιγίπε βυδιδη πὶ οοηδυπι- 
Ρβδγιιηῖ. Πδεηὶ δηἶπὶ ργορίοῦ ρα πἰιοπιΐαπὶ φυοπίαπι Υἱοιὶ βυηΐ! ἃ νἱε15 ρογυδγβίϑ, ᾿π6]}0γῈπὶ εἶ8. 4υΐ ἴῃ 
Ρδαοδιΐθ ΘΟΙΙρΓΘΙΙΘπδὶ [ιθγίηι,, ἐοοπβοίδιοπαπὶ βα 8 - βοη ἰάπηδη ὀδυβπιαβ Θχ δι [π|ᾶ ΓΘ, 4 ΟΠ Δπ| 51 πιῖ|65 
5ἰπί οἷβ φυὶ ργορίοεγοα ροοσανογαμὶ ἴῃ ἠαναπία!6 δια, φυθηΐδπι ποπάυπι Οἰάϊοἰδδειΐ αὐ ἤπεὶ Θγδμ. Υυϊε 
Ἔγᾷο ρδιθγίδιη! 88 πον βϑίμ8 ἀγα φυῤπιδἀπηοάμπι οἱ ργίπιϊβ ἀεπαγίυπι 831υ{|18, φυοπίαπι ἰἰοδὶ αἱ (ΔΟΘγὸ 
4004. νὰν ἴῃ ργοργῖ 8 δυΐῖβ, οἱ ἄγρυθγα δυπὶ υὶ πηάϊαπι οουΐαπι πανοὶ, ργορίογθα ᾿ὐοά ρΡαιονίδη 8 θοπῦδ 
6βε. τι ΘΓβῸ πα} ἐχ πον  βδἰπιῖβ γοοδίξ γί πη, οἱ φυΐίδπι ργ ππιογατη ΠΟΥ βϑίπιὶ : πᾶπὶ οἱ ἐ τ2}}}} γοῦδιΐ 
δυηΐ, Ρδιιοὶ δυίδιῃ ἰηνοηϊαμίυῦ οἰδοιὶ. » 

ΕΣ ΜλιΝ. χυ, 1. 85 Μδίι. χχ, 6, 85 6]. εἱ, ὅ. 3 Μαιι. χχ, 1ὅ. 56 14. 16. “"΄ Ι Οον. σι: 8. 

(15) Οοάοχ Ἀερίυ8, ἐπιστρέφειν. (44) Περὶ αὑτοῦ. Ἑοτιο ἰορφοπάυπι, περὶ αὑτῶν. 



οὐ ΟΒΙΟΕΝΙΒ 1.8 

πο τ τς 0 0.0 Ὁ00ὺ0ὺὉῦϑ δπΠτ 0. ἐλ εξ τ Ξ ΑΞ ες τος 

ΤΟΜΟΣ Ὁ. 

ΤΟΝῸ5 ΕΟΙΜΌΘ ΒΕΧΤῦ. 

708 1. « Οὐπι δυϊθπι ΔβοΘΒΌΓ}8 65861 76805 δ6- Α 

τοβοἸ Υπιϑπη, ϑϑυπιρβὶὶ ἀυοάθοίπι ἀἰδοὶρυϊο8 86 οΓοίο 

ἴῃ νἱα, οἱ αἷι 1118 38.» οἱ γοϊΐψυδ, ᾿βᾳυδ δὰ Ἰὰ " : « Εἰ 
τοτιία εἶδ τοδυγρεῖ. ν» Ῥαγίδ 8 φυο|ιθ Μάγοι 00Π- 

δογρϑὶ! μος πιοὰο Ὁ : « Εγϑηϊ δυίεπι ἴῃ υἱὰ δβοοπάθη- 

165 ϑογοΒο  γδπὶ, οἱ ργοθθθαὶ {Π|08 4655, » οἱ τ6- 

ἢφιια, υϑ4υς δὰ ἰὰ : « Εἰ τογιῖα ἀΐα τοϑυγροῖ, » Νθο- 

π0Ὶ ἰἴ5 σοηβοημῖγα νἱάοίαν [1088 φαΐ 5ογίρβιε": ε Α8- 

ϑαπηρϑὶς δυΐεπι 265805 ἀποάθοίπι, οἱ αἰΐ {ΠΠ16, » εἱ (88- 

ἴογα, δὰ ἰὰ ὑβ406 : « Εἰ ποι ἱπι 6} } Ἰρεθαπὶ φυδ ἀΐο6- 

μαπίυγ. » Θυὶ πο8 δὰ 5υἱ ἱπιϊαἰΐοποπι δἀπογίδίυς Ραυ- 

μι8, φιοιπιδάπιοάσπι οἱ 'ρ56 ΟὨτίϑίυπι ἱπι δι -Θδῖ, 

αυΐχυς αἷι "5: « [π|ϊδίογεβ πηοὶ θϑίοίθ, βἰου! δἱ 660 

Ομνῖβιὶ,» οὐπὶ ΟἸ τ βίαπι ποδδοὶ ἴῃ Ὡρθγία ρογίουα 

56 τηϊβί856, οἱ δε ΓοϑΟἸ γΥπ)Δη) ἃϑοθηἀΐ856, ροβίοα]υδπι 

86 8Δοογάἀοίιηι ργϊποὶρίθυ5 οἱ δου 8 ἰγδάϊ απ, οἱ 
πτοία ἀδιηπαίαπι ἱγὶ, οὐοίογδαθ ργββοὶνὶ!, δἰ πι} 6 

φἰϊᾳυϊὰ (ἐοἷϊ : Αψαῦυδβ οπΐπὶ βυπιρία 6}05 « 2018, οἱ 

ΔἰΠ φδη 5 δἰ οἱ ροά465 οἱ πηδηῆυ8 αἰχὶὶ : Ησαοο ἀϊεὶ! 5ρὶ- 
εἰ 5 βδῃοίι8 : Υ ἰγὰ πὶ οὈ} 5 65ὲ Ζ0π8 Π:8ς, 516 8}}}β4- 
Βυπὶ, ροβίᾳφυδηι ἰογι ογοβοὶ γπιδπὶ 5". » Ηφς ροβὶ- 

αὐδπὶ δεοερίὶ Ῥϑδυ]υβ, ἰδπαυθη) δὰ πιδρίϑιγὶ δυὶ 

ΦΙΘΠΒΙ ΠῚ 856 ΘΟΙΠΠΡΟΠΟΠΒ, 96ΓΟΒΟΪΥΠΊΔΠῚ ΔἰΔΟ ΓΙῸ 

88 οομέυ}}ς. Ουπὶ δυΐοπὶ ργῶ ἰπιὶο δάνογϑυβ ἰρϑυπι 
ἄπιογο ἤαπιΐθυ8 ΠΟπη.}118, εἰ αυοπηίηι8 δ Γοϑυὶγ- 
τῇδ ρμοίογοῖ οὐϑίδη 15, Πυπιαπίϊι8 [856 ῖ δάο- 

εἰυς, ἀἰχὶ! "5: ςε Ουἱὰ (2εἰ1|8 δαηίοβ, οἱ ΔΠΠ|2 (65 

ΟΟΓ πιὸυπιῦ 690 ΘΗ ΠΟῊ βοίαπι ΔΙ ἰμαγῖ, βοὰ εἰ 
τοὶ ἰῃ 7ογυβδίοπ) ρᾶταῖϊυ9 βυπὶ ρΓΟΡΙΟΓ ποθ θο-- 

τηΐῃὶ πιοὶ 68.» ΗΪ8 δινΐπ)ο ραγοδρίΐβ, ᾿ηροηἀδηιίθυ8 
ποπηυπησδη) ΦΓυπι πο 588 ἰδ διοηΐ 05, ῥγοιι γὰ- 
τίοηὶ οομβοπίδηδαμ οὶ, (οὐ εἶ [ο Ὁ οὈϑἰϑίδπιυϑ ; ἀχϑ- 

« Μέλλων δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀναδαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα, 

παρέλαδε τοὺς δώδεκα κατ᾽ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ εἶπεν 

αὐτοῖς, ν καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" «ε Καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ 

ἀναστήσεται. » Τὰ δὲ ἐσοδυναμοῦντα τούτοις χαὶ παρὰ 

τῷ Μάρχῳ ἀναγέγραπται τοῦτον τὸν τρόπον" « Ἦσαν 

δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναδαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ ἦν 

προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, » χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ΄ 

« Καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. » Καὶ ὁ Λουχᾶς 

δὲ δόξει τούτοις συνάδειν γράψας" « ΠΙαραλαθὼν δὲ 

τοὺς δεχαδύο, εἶπε πρὸς αὐτούς " ν χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως 

τοῦ" « Καὶ οὐχ ἐγίνωσχον τὰ λεγόμενα. » Ὁ προ- 

τρεπόμενος ἡμᾶς Παῦλος μιμεῖσθαι αὑτὸν, ὡς καὶ 

αὐτὸς Χριστὸν ἐμιμήσατο, καὶ εἰπὼν " « Μιμηταί μου 

γίνεσθε, καθὼς χἀγὼ Χριστοῦ, » ἰδὼν Χριστὸν ὁμόσε 

ποῖς προφανέσι κινδύνοις χωροῦντα, χαὶ ἀναθαίνοντα 

Β εἰς Ἱεροσόλυμα, μετὰ τοῦ προεγνωχέναι, ὅτι παρα- 

δοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, χαὶ χα- 

παχριθήσεται θανάτῳ, καὶ τὰ ἑξῆς, τὸ παραπλήσιον 

πεποίηχεν" ὁ μὲν γὰρ “Αγαῦος λαθὼν αὑτοῦ « τὶν 

ξώνην, δῆσας ἑαυτὸν χειρῶν χαὶ ποδῶν, ἔλεγε" Τάδε 

λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" Τὸν ἄνδρα οὗ ἔστιν ἡ ζώνῃ 

αὕτη, οὕτω δήσουσιν ἀπελθόντα εἰς Ἱεροσόλυμα. 

Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ Παῦλος, ὡς τὸν διδάσκαλον μιμού" 

μενος, ἀνέδαινε προθύμως εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα" πᾶ- 

θὼν δέ τι ἀνθρώπινον ὑπὸ τῶν διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν 

ἀγάπην κλαιόντων, καὶ χωλυόντων αὑτὸν ἀναθαΐνειν 

εἰς Ἱεροσόλυμα, εἶπε’ « Τί ποιεῖτε κλαίοντες, χαὶ 

᾿συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον 

δεθῆναι εἰς Ἱεροσόλυμα γενόμενος ἑτοίμως ἔχω, ἀλλὰ 

χαὶ ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίον μὸν 

Ἰησοῦ. ν Ταῦτ᾽ οὖν κατανοοῦντες, ἔστιν ὅτε χαὶ γι- 

νύσχηντες ἐπικειμένους ἐπιπόνους πειρασμοὺς, ὁμόσε 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἢ, «ἴῃ 119 δπὶ τ, ϑϑοδηάθηβ θϑυ8 ἩΙΟΓΟΒΟΙγπιδπι, δοοερὶς ἀποάοοῖπη ἀϊδοῖρυ]05 5.108 ΒΘΟΓΒΟΠῚ ἷπ 

εἶα, οἱ ἀἰχί! οἷβ : ἕοθ δβοθπάϊπιιιβ ἰπ Ἡϊδγοβοὶγ πιᾶπι, οἱ ΕἸ 5. μοπιΐῃ 8 ἐγδάδιυγ ργϊπεὶρίθυ5 δαοθγάοίυπι. 

Ῥαυϊυβ υΐὶ Πογίδιαγ π05 ἤδυὶ 8ι105 ᾿πη (410 Γ68, 5:60} ᾿ρ56 ἱπηϊϊλίας δϑὶ ΟἸεἰϑίαπι, βοῖθηϑ ΟΠ γδίαπι με Βδὺ 

δὰ τιδηῆδδβια ρεγίουϊα ργοιηριϊββί πιο δϑοθηαΐβθθ, βοϊδηίοπι φυοηίαπι ἰγαἀαπ 5 Γπδγαὶ ΡΥ ΠΟΙ νι} 5ϑοογήο- 

1ἴ0π οἱ βου 5, δἱ οοπάἀδπηπληθυ8 [ἀ6Γαϊ πιογῖο, οἵ φαπίθα3 Ἔγαὶ ἰγαάοθπάν5 δὲ ἀοϊιιάεπάσπι, εἰ Βαρε!ίλη- 

ἄυπι, εἰ ογυοἰροιάμπι, δἰ πη] αἰ φυϊά (οοἴ1. Οὐπὶ Θπὶπὶ Αραθιι5 δορορίβδοῖ. ζοπᾶπι εὖι5, εἰ 41 8δεὶ ΠΣ 

τΑδΠ5 οἵ ραά65 ἀΐοαπδ : « ἤξεο ἀἰοἷ! δρίτίτιι5 βαποίαϑ : Υἶγαπι οὐ} 8 Ζοη8 Πᾶς 6ϑὶ, δο δὐπὶ ΑἸ ρανυπῖ 1ι- 

“πὶ ἴῃ Ηἰεγυβαίοπι, οἱ ἰγδάθῃϊ ᾽" πηαη8 φοπίία ;» δυάϊοι5 ἰδία Ῥδυΐυ, ᾿πηϊ91..8 506} 

Τυβαίοπι ΡΓΟΠΙρΕἰπβίπιθ δϑοθηάθυδι. Εἰ οὐπὶ 8]140}4 Β πλλεπι ρᾶϑϑυ5 [υ͵ἱδϑ8οι ΔὉ 
πΘπὶ οἰὰ5 ΘΘΡΘΟΓΔΩΙ ἤδγα, οἱ ργοβίθετα πα ἃβοδηάδγει ᾽} ΠΟ ΓΟΒΟΙ ΥΠΊΔΠΊ, 

πιλεἰβίγυπι, ἴῃ ΗΠο- 

μἷ5, φυΐ ργορίογ ἀἰ!εοι!ο- 
αἰχῖι τ « Ουἱά (Δοἰεῖ5. ἤΠεηίοδ, εἰ 

ἐοηίγίφοηία5 οοῦ τηϑατ ἢ ΕΖῸ δηἷπὶ ποη 80 πὶ αἰϊρατὶ, 56ἀ εἱ Ἰῃοτί ρᾶγδιιδ 8ι1πὶ ῬΓῸ ποπιΐῃθ θοιηῖπὶ 

ποϑινὶ δ688 Ομγίϑιϊ.» Ηξβο δγΒῸ οοπβίἀθγδηίε8 οἱ οορποβοθπίθϑ, 
τἴοποδ δ |4υ88 βυλίϊανὶ δαιηι5, ἀαἸογὶ ποϑῖρβοϑ, βοουπάσπι αυοά ᾿υϑίυπι 65ί, 
ἴεγγ ἀθθαπιιβ, δοοὶρίδηιο5 δχοπιρίυπι Βυ υϑηιοάϊ, ῥγίπιυπι φυϊάθπι ἃ ϑαϊνϑίουθ, 

βοῖγα ἀδυδηλυβ φυοπίδιη [Γεθ ηίεΓ [6η12- 
δά οὐνίηάαβ ἐδηϊαιοπ68 ο΄" 

ἀοϊπάσ δυΐοπι δ᾽ δροβίοιο 

Ῥαυὶο. Εἰ π διθιιγογὶβ πα ΘΟΠιΓΑΓίἃ 6586 οἷ 4085 Βιιρογίιι8 ἀἰϊχίπια8., οἱ [γοαυθηίοῦ, φυοῃίαπι ἐ 5, συ ὸ 

γῸ8 ρογδβοουίυ5 ἔπεγὶ: ἴῃ οἰνίαια ἰδία, ἔιχί(6 ἴῃ Δ]16 γα,» οἱ ᾳυοά δυ( ει} 

8. ΜΔ}. χχ, 17. 89 1014. 19. "ο΄ Μάτγοιχ, 53, δ οἱ 
Μ Δοὶ. χα, 11. 2. 9 νι. 1ᾶς 

θοιηίπυ5 ᾳυοὰ δυδιμπβ 

564. 5} [ας. χνμι, 51, 53 οἱ 564. ν᾽ 1 ΟΟΓ, Χί, Ι. 



4τ08 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΜ ΤΟΥ 5 ΧΥ͂Ι. ι50ῦ 

αὐτοῖς χατὰ τὸ εὔλογον χωρήσωμεν, λαδόντες παρά- Αὶ ρἷαγ πο δ τεγυπὶ οὐ υϑιηοαϊ δορί δίογοπι 7099 ργιπιο 

δειγμα τῶν τοιούτων προηγουμένως μὲν τὸν Σωτῆρα, 
μετὰ ὃὲ τοῦτον χαὶ τὸν ᾿Απόστολον αὐτοῦ. Μὴ νομίσῃς 

δὲ ἐναντιοῦσθαι ταῦτα, καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν 
εἰρημένα τῷ - ε Ἐὰν διώχωσιν ὑμᾶς ἐχ τῆς πόλεως 

καὐτης (45), φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην, » καὶ τοῖς ἑξῆς, 
γαὶ τῷ τὸν Ἰησοῦν ἀχούσαντα, ὅτι Ἰωάννης παρε- 
δόθη εἰς φυλαχὴν, ἀναχεχωρηχέναι " φαμὲν γὰρ, ὅτι 

οὔτε πάντοτε χαθήχει ἐχχλίνειν τοὺς κινδύνους, οὔτε 

ἀεὶ ὁμὸσε χωρεῖν πρὸς αὐτούς " σοφοῦ δέ τινος ἐν 
Χριστῷ χρεία εἰς τὸ δοχιμάζειν ποῖος μὲν ἀπαιτεῖ 

καιρὸς ἀναχώρησιν, ποῖος δὲ τὴν εἰς τὸν ἀγῶνα προ- 
θυμίαν χωρὶς ἀναχωρήσεως, καὶ πολλῷ πλέον χωρὶς 
φυγῆς. αὶ ταῦτα μὲν κατὰ τὸ βούλημα τῆς ἔχχει- 
μένης Γραφῆς λελέχθω, εἰς προτροπὴν τὴν περὶ τοῦ 
θανάτου καὶ χινδύνων χαταφρονεῖν. 

Ἑξῆς δὲ παρατηρητέον, ὅτι μέλλων ὁ Ἰησοῦς ἀνα- 

βαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἧπερ παρέλαθε τοὺς δώδεχα 
χατ' ἰδίαν, εἷς τῶν δώδεχα ἔτι ὁ Ἰούδας ἦν, χαὶ τὸν 

Ἰούδαν παρέλαδε κατ᾽ ἰδίαν" ἔτι γὰρ, εἰχὸς, ἄξιος ἦν 

τοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν ἕνδεχα παραλαμδάνεσθαι χατ᾽ 
ἰδίαν - καὶ ὅτε ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς τό" «ε Ἰδοὺ ἀνα- 
δαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, » καὶ τὰ ἑξῆς, δηλονότι 
χαὶ τοῦτον ἔχρινεν ἕνα εἶναι τῶν ἀχουόντων ἃ πείσε- 

ται ὁ Διδάσχκαλος, οὐκ ἀπογινώσχων, ὅτι ἔτι Ἰούδας 

ἡγνόει ἃ ποιήσει, ὡς ἕκαστος ἡμῶν χαὶ γὰρ πᾶσιν 

ἡμῖν λέλεχται" « Μὴ χαυχῶ τὰ εἰς αὔριον" οὗ γὰρ 

οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα" » οὕπω δὲ, οἶμαι, βεδλή- 
χειῖ ὁ διάθολος εἰς τὴν χαρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσχα- 

ριώτου, ἵνα παραδῷ τὸν Ἰησοῦν, Καὶ ἐπεὶ τὸ χατὰ 
Ματθαῖον πρόχειται νῦν ἐξετάζειν, ἐπιμελέστερον ὁ 
δυνάμενος ἀρχῆθεν τοῦ Εὐαγγελίου ἐπιστήσας τοῖς 

μέχρι τῶν προχειμένων, ζητησάτω μήποτε οὐδέπω 
Ἰούδας κατηγόρηται ὑπὸ τοῦ Ματθαίου, ἀλλὰ μόνον 

ἕν τῷ χαταλόγῳ τῶν δώδεχα εἶπε τό « Ἰούδας 
Σίμωνος Ἰσχαριώτου, ὃς καὶ παρέδωχεν αὐτόν (46).» 
Πλείονα δὲ εἰς κατασχευὴν τοῦ καὶ Ἰούδαν ὅμοιον τοῖς 

λοιποῖς ἀποστόλοις πρότερον γεγονέναι λέλεχται ἡμῖν, 

ἡνίχα ἐξητάζομεν τό" ε Τούτους τοὺς δώδεχα ἀπέ- 

στειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων » τὰ 
ἀναγεγραμμένα. Συγχριτέον δὲ τὰ ἐνταῦθα λελεγμένα 
τοῖς ἀνωτέρω παραπλησίως ἀναγεγραμμένοις " ἐπεί- 

οἱ ργϑείρυο, ἰρϑίυβ υθγὸ ἀπὰς Ἀροβίοίατη ργοροπεης 

168. Αἱ ποὺ 68, πο 4018 Βυραῦίι.8. ργοία πλὰ8, 60η- 

ἰγαγία 1118 6586 δχἰϑιΐπιθβ ᾽ : ε δ΄ ρογβθαιιθηῖιῦ 

Υ05 6. οἰν ἱὸ ἰϑίδ, (υρῖι6 ἴῃ Αἰἴπι,ν» εἱ τεϊϊηυ δ; 

πόηυς τεοδδϑιὶ 96βι, ροβίᾳιιδπι δοδηη6π) ᾿π ἐᾶΓο6- 

Τοηι Ἑςοπιρϑοίυπι δορορί ; οἷς δΐπὶ βίδίυἰπιυ8, Π6- 

αὖ6 5ερεγ ἀον ἀπά 6856 ρογίουα, πο|ὺυθ 56π1- 

ΡΥ ἰΐβ 6886 οσουγΓοπάσπι ; δί ργιάθηϊα ἰη (ἢ τβία 
Υἷγὸ Ορυϑ 6ϑ8ι, υἱ φυοηδπιὶ (ΘπΊρογα τγαϊγοοο οπάμπι 
δἰῖ, δχρίογοίυγ;; ἰᾳπὶ οἱ α0ὸῸὸ ἰοΠρΟΓα φγομρίο 

δηΐιπο βυ μευ πάυπι 51 οοΓἈπιθη ἀθ5 αι υ}}0 γοοδβϑὺν, 
Ἰοῆρθα γὰγῸ πηδρὶβ δῦβηυδ ἴιξα. Δίχυς ᾿ς αφυϊάδηι 

ρΓϑϑθηι 8 Ἰοοὶ βρη βοδίϊ οἱ οὐηϑονα ἀΐοιδ 8ἰηϊ, 

δι πιογιἰὶβ ρετουογυπιαᾳι!6 οχοίίδηάππι οΟπίαπ)- 

Β ρίυηι. 

4. θείποορβ Ουὐδαγναηά πὶ γεηΐϊὶ αυο οὐ δογο- 
ΒΟΙΥΠΙΔ ΠῚ ΔΒ0ΘΙΒΌΓΙΙ8 6586ὶ ὁδδϑυβ, υἱὲ ὀυοάδείῃ 

ΒΘΟΓΒΌΠῚ ϑ5ϑυπιροὶῖ, ἅπ05 6 ἀυοάδεοὶπι) αἰἰδιπη αι 

δγαὶ δυά858, Δ6 Βδογβιπὶ υἀΔπ) δεβιμηροῖ! ; ἀἰξηυπι 

δηΐπι δάδμυς δὰπὶ [υ͵886 ΟΥΓΘἀ 118 6δὲ 4] βθογβυῖι 

οὐπὶ τα φυΐβ υπάοοϊπι Δ5βυπιογοίιγ, οἱ συμ ἰῃ Υἱὰ 

ἀἰχὶϊ οἷ" : ε Εσοθ δϑοθιάϊπιβ δε γοβοὶ γπιδη),» οἱ 
41 δυδηθχᾶ δυηΐ, ἢμης ῥγοου] ἀυθ ἀπυπὶ οχ ἰϊβ 

6886 δίδιυϊ!, 4υἱ ᾿ἰο]εγα πᾶ ἃ Μδρίϑίγο 8110 τη8]8 δ1:- 
ἀΐγοί : ποθὴ οὔπὶ ἃ 56 Γδρο ]θη5 80 γο)ϊεΐθηϑ, φιοὶ 
ΠΟΏΙΡΘ ΓΕΒ ἃ 86 Δβεπάδ8, αυοιηδάπιοάιϊιπι υπιιδβαυΐβ- 

4υ6 ποδίγιηι, ἱξῃοταγοὶ δυάδϑ : πορὶβ φυΐρρα οπηηΐ- 

Βυβ ἀϊοῖυπη 651 "Ὑ : ε« Νᾷ ρ]ογίοσίβ ἰπ ογδϑιϊηυπι, 

ἰφηογὰπϑ αυϊὶ ϑυρογυοηίυγα ραγίδὶ ἀἶθ5; » ποπάμπι 
δυΐοπι, Ορί ΠΟΥ, ἰῃ οΟΓ δυάς ϑἰπιοηΐβ ἰϑοδγίοι ὑτο- 

ἀδπάϊ 96θὺ νοϊυπίδιαπι ἱπηπιίϑεγαὶ ἀΐδυοί5. Ἐξ 
υοηίδπι ποῦ ἷ5 ἀχρὶοαπάυη που τ υἱι ἰῃ ἡγε βοη 8 

Ἐνδηφοίίυπι βοουπάμπι Μαιίπυπι, αὖ ἱπίιο δά 

᾿υης 8416 ἰοουπὶ Ἐνδη 6! πὶ δοουγαῖα δυο ἢ 5 

ἀϊδᾳιίγαι φυὶ ροίοτγίι, δὴ ἃ Μδιίϑο ποπόυιη ἱπει- 

βϑῖιι5 {πο γὶϊ δυάδ8; 56ἀ ἀυοάδοϊπι ἀϊΐδείρυϊοβ. διὰ- 
ΠΙΘΓΔἢ5 ἀΐχοτῦῖ! ἰΔηίυπὶ " : « δυάδ8 ἰ᾿βιαγίοιοβ, φυὶΐ 
οἱ ἰγδάϊἀϊι Πα πὶ.» όγαπι αἱ ΓΕ 45 ἃροϑῖ} }5 δ᾽ η 6 Π 
Ργΐυβ [υἱδ56 δυάδι ἀδπ)οπϑίγαγου9 710 ρίυτα 

ἃ Π0)015 ἰᾳπὶ ργούιοία δυπΐ, οὐαὶ ἢσης ἰοουπ ὀχοὺ- 

(ογθηια5 ᾽ : « Ηο5 ἀυοάθδοίϊπι πιϊδὶι 468ι.8, ργϑοίρίθῃς 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἰγλάϊι5 ογαὶ ἰῇ σΔγοΟΓΟΠ), δαοοδϑῖς ἰπὰθ. ϑ64 δβοϊδηάσπ), αυοηΐαπι πδς δοηροῦ οοπΥθηΐξ ἀδο!πᾶΓ 
Ρετγίου!α, ῃ66 86 πηρὸν Οὐνίαγο ρογίου} 8. Τόπιδι βαρίθηι 8 δὶ 8] 1οι}ὰ5 ἰπ ΟΠ γῖϑίο, αἱ οοβποβοδϊὶ 4410 
αυΐϊάεπη ἰοπηρυβ οχὶαίῖι ἀφο! διϊοπθιη, αυ81]6 δυίδπι οὐνίδιοπθην ρογίουϊογυπι. Εἰ Ὡς αυϊάσδπι αἰχί- 
ἴδ δεουπάυμπι νοϊυπίαίεπι δογίρίυτα ργῷβρηι δ, δογίδ!δθ [ΙΟΉ 05 διᾳυλιι0 δρογιθγο ρογίουϊα 
πηοτ5. 

ᾧ. Ῥοβί μοὺ ουβεγυδηάυπι δὶ, υοηΐδηι δϑοθηάθηβ ἰῃ ΠΠΠΘΓοβο γηιδηι, ἀυοάδοίϊπι δοσαρίξ βθογβαπι. ἴπ 
ἀυοάδοίϊπη Δαΐοπι διἰμις ογαὶ οἱ δυἀδβ : εΥρο οἱ δυάδῃι δοοορὶ! βϑογβυπ). Αὐΐο οπὶπὶ [ογβίίδη ἀΐξπυ8 οτγαΐ 
οὐπὶ οξἰοΓ8 βοογβαπὶ δοοὶρὶ, οἱ δυάϊΐγα 4υι85 ρᾶ580 115 δγαΐ Μαρίβίου : οἱ ποῖ σόργοῦῦ, φυοηίδηι δάμιιο π6- 
βείεθαί }υ 445 αυϊ 6586ὶ (δοίιγυβ, βϑὰ πθο δἰ[φυΐβ ποβίγιιπι. Νὰπι οἱ οπιηΐθυ8 ΠΟΡΪ8 ὁδὶ Οἱοίυπι : « ΝοΙΪ 
Βἰογίαγὶ ἰη ογαθίϊηαπι, πος Θπΐπὶ 568. αυϊά ρατγίοὶ βυρογνθηίαγα ἀΐδβ.» Νβοάυπι οπὶπ), ἀγθίίγογ, ἱπι πη βογαὶ 
Ἰῃ οὺγ δυάς» ϑδιληδβ υἱ ἰγδάογοι δοϑυπ). Εἰ νἱα δαὶ 4υἱ ροιεβί, χυοηίαπι Ὁ ἰηἰἴο Ενδησοὶ! ὕδαυθ ἤυηο 
Μαιιναυβ πυδυᾶπι δοουβανί! δα απι ; ηἶδὶ ἴῃ οὐϊΆ]ο5ὸ ἀυοάθοίπ) Δροβιίοίογυπὶ ἀϊχὶα : «ε Ἐὶ δυὰδδ5 ϑἰπιοπὶδ 
ἰβολγίοιεβ, φαΐ εἱ ἐγδάϊ αἱ οὐ.» Μυϊα δαίθπι ἀδ πος, φυοπίδπι οἱ λιιάδπι 5ἰτηῖ ἐπὶ [6οἷ1 οιογβ, ἐΓδοίανὶ - 

δ Μλι}}). χ, 35. 5. Μδιίῃ. χσ, 18. " ΡΙΟΥ. χχυι, 11. " Μδιι. σ, 4. 5" ἰυ]4. 5. 

(46) ᾿Ιούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου, ὃς καὶ παρ- 
ἔδωχεν αὐτόν. δαϊφο ἰερφίίυν Μδίε!ι. χ, 4, Ἰούδας 
Ἰσχαριώτης, ὁ χαὶ παραδοὺς αὐτόν. Πψετιυδ, 

(48) Ἐχ᾿ τῆς πόλεως ταύτης. [ἰὰ δχοηιρίατία 
ηὐνφάδῃμ. 14 τοιίπογα νἱάδπίυν Αγαῦβ, οἱ ὕογβᾶ, [6- 
Ἰαυα ῃαυδιὶ, ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. Ηυετιυθ. --- Τϑἀθ πὶ 
ἐοάος Βοφία8, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. 



4:01 ΟΒΙΟΕΝΙΒ τ 

οἶδ, ἀΐξοηβ» πῶ βογὶρία δχβίδηϊ. Οὐκ δυΐδπι ἀϊ- Α περ ἐχεῖ μὲν, ἐπὶ τοῖς τοιούτοις λόγοις προφητευομέ- 

οἷά βυπὶ Πος ἰοοο εὐπὶ [15 οοηίοι θα δα! αι 
βῦργα ἴῃ ΘΑ ἀθπὶ ρΓΟΡΘῈ 5θι(Θηιἴλπὶ ΠΟὨΒΟΤΙρίἃ δι ; 

φυοπίδηι ἰϑ[ϊς, ργορίον οὐαϑιποάϊΐ (ναιϊοϊηἶα ἃ ϑδῦνα- 

ἴογα οἀΐιἃ, « Αϑϑυη)θη8 οὰπὶ Ῥοίγα5, σορὶ. ἰπογο- 

Ῥᾶτα Πα ἀΐεαπβ : Αὐδὶι ἃ 16, Βοπιίπθ, ποι ετὶϊ 

Αἰ ὲ 0 ;» Βἰ{}} ἀιίθμν Ἰΐς ἃ ἀϊβοῖρυ} 18 ἀϊοίυπι [ἃ- 

οἴυπινα [556 5ογῖρι 5 ἰγδα τ πὶ 651, ουπὶ 50 51126η8 

888 ΘΓΑΥΪΟΓΘ ΡΓΠΙΠΠΔΓΘΙῸΡ ; οἱ πὰπο Ῥτγορίογοα 
51υ͵586. ἀϊδοίρυ!ο5. χἰβιίηο, αυοὰ ϑυρογίιιθ οὰπὶ 

« Ἀ55}Π26 05 Θυπὶ Ροΐν8 σΟρίβϑδεί ἱπογορᾶγ {π᾿ πὶ 
ἰσοηβ : Αὐδὶῖ ἃ 6, )οπιίπα, ποὴ οτὶὶ {ἰῖ δος, 

ΟΟΠΥΟΓΘ8 2658 ἀἰχὶς Ρεῖγο : ΥαἊθ ροϑβί πι|6, 88- 

ἰΔηὰ, Βοδπάδιαπιὶ 65. πλΠΠ|, αυοηΐᾶπὶ ΠῸΠ 58ρ᾽8 δᾶ 

αυε θεοὶ 5υηὶ, 56ἀ 68 αυς ποπιΐπυιη ". » γεν βἰ παῖ] 8 
ογβο αϑὶ τοβροηβὶ Ρείγο ἀδὶϊ τῃοπηο 68 608, Π6 ὁἃ- 

δι, Ὑε} οιἴδιη ρεζυγα ἃ ϑοβρίίδιογα δυΐδίνοι, ἐὰ- 

Υἶ556. 

ὅ. Αἱ ργίογοπι βᾶηθ, οἱ ἰνυσοα σοι ϑ᾽ ΠΉΠ]6πὶ Ἰθου πὶ 

ΦΧροθογα ποὴ Ρἰ ΘΟ ΐ  ; οἷς }16 Βδθοὶ ἢ : « Τυνο ργῶ- 
εορὶι ἀϊδοῖρε}}5 5118, αὐ ποιηΐηΐ ἀϊσαγθηῖ, 48 ἰρ86 
65561 ΟἸιγἰβίυβ, » οἱ οίογα 5416 δά ἰὰἀ : « οἱ ἰογιΐλ 

αἴθ γϑϑυγραγα; » ροϑί {Π|Πὰ δηΐπι ἰΔ δἀϊθοίυιη δβὶ : 
« Αϑβϑιμηθηβ Θαπὶ Ῥοίτιι8,» οἱ γοϊϊψυα, Ουΐπ οἰ βυρο- 

τὶυϑ ϑοβρίδίογεπι ποῦ! ἀδίυπι [ε] ἀἰοίι πὶ δαὶ; Ἰιὶς 

ταϊοι) πηογι5 ροηυ8 ἀδοϊαγαίυν, ογυοὶ νἱἀ 6] σοὶ αἵς- 

(ἰε]. δγῖο φυδπάϊυ ρτίπείρίθιις βδρογἀοίαπι οἱ ϑογὶ- 

υἱ5 6δι15 δογοβοϊ γπιΐβ ἰγϑϊυ.8 ΠΟῊ 6βί, β64ι6 πιογίθ 
(ἰἰἀπιπαίι5, που ᾿ΠΠυ80ὺ5, Πα406 [ἀργὶδ οὩ5808, Π6- 

406 ογαοὶ κυῆχυβ; 5ίαθαι δέγυϑαίθιη, ποαυδ ἀ6}1}- 

οἰουθαίιν ἰά ᾳφυοά Δρρο!δίυγ βαποιυδγίυπι; δὶ ροϑί- 

αὐυδηὶ φ0 δάναγϑυβ ἰρϑυμι ἀδδίβηαγα 805] δυιηΐ, ἴυη 0 

ἢ ἀαϑογεὶ δα πὶ ἃ 4υϊρυ5 ργοάϊτυ8 6681, ἤθοποη οδἱ ῃγἱη- 

εἶρο8 ϑδοογίοίαπι ργϊποῖροθ 6886 βδοδγ οί π) ἰἰὰ 

ἰοϑίθγθηι, υὐ μοϑὶ ἰ|0Ὸ5 πυ}}} [Γιογίηι δβδἼοοῦάυ- 

ἴὐτη ῥυϊποῖρθϑ; ἰυπο δὲ αᾳυὶ Οἰιγίβίαπι πηονιὶ δα άΐ- 
χουν 71 Ὁ δοτὶρα, πηθηῖθ ἱπάυγαι!, οἱ ὀχοθοδιὶ 

ταιομ6, ἰῃ ΒΔ ῃοΙΔγΓυ τ ΒΟΥ ρ ΠΓΑΓᾺ ΠῚ 56 }}50}8 ΠλΪ ΪΠ16 

Ρδιοίγαυδμῖ ; οἱ ἢ1 οπμη65 οὰπὶ τηογία ἀδπιμᾶββθηὶ 

φοϑύη), ποῦ] αὐῶ ΟὨγΙϑιΪ ]ιο5ι}5 6ϑι {Δ τὶ ϑιμ : 

νοις ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, ε« προσλαθόμενος αὐτὸν ὁ Πέ- 

τρος, Ἦρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων " “λεώς σοι, Κύ- 
ριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο" » ἐνταῦθα δὲ οὐδὲν ἀνε- 

γράφησαν οἱ μαθηταὶ εἰρηχότες ἣ πεποιηχότες ἐπὶ 
τοῖς περὶ τῶν ἀπαντησομένων σχυθρωποτέρων ἀπηγ- 

γελμένοις " χαὶ οἶμαι, ὅτι διὰ τοῦτο ἐσιώπησαν νῦν 

οἱ μαθηταὶ, ἐπείπερ ἐν τοῖς ἀνωτέρω, ὅτε «ε προῦλα- 
δόμενος τὸν Ἰησοῦν ὁ Πέτρος ἤρξατο αὐτῷ ἐπιτιμᾷν 
λέγων Ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, 
στραφεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω 
μου, Σατανᾶ" σχάνδαλόν μου εἶ, ὅτι οὐ φρονεὶς τὰ τοῦ 

Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. ν Εἰκὸς οὖν αὐτοὺς, 

μεμνημένους τῶν πρὸς τὸν Πέτρον λελεγμένων, πε 
φυλάχθαι ταῦτα, ἣ καὶ χείρονα ἀχοῦσαι ἀπὸ τοῦ Δι- 

δασχάλου. 

Οὐδὲν δὲ λυπεῖ ἐχθέσθαι τὴν προτέραν χαὶ παρα- 
πλησίαν τοῖς ἐχχειμένοις λέξιν οὕτως ἔχουσαν" «ε Τότε 
διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, 

ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός " » χαὶ τὰ ἕξης ἕως τοῦ" 

« χαὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι" » ἐπὶ τούτοις γὰρ 

εἴρηται τό" « Καὶ προσλαθόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρο,» 
καὶ τὰ ἑξῆς. Ἔτ: δὲ ἀνωτέρω μὲν εἴρηται ἀποχταν- 
θῆναι μέλλειν τὸν Σωτῆρα ἐνταῦθα δὲ τὸ εἶδος τῆς 
ἀναιρέπτεως γέγραπται, τὸ σταυρωθῆναι. Ἕως μὲν 

οὖν Ἰησοῦς οὐ παρεδίδοτο ἐν Ἱεροσολύμοις τοῖς ἀρ- 

χιερεῦσι καὶ γραμματεῦσιν, οὐδὲ χατεχρίνετο θα- 
νάτῳ, οὐδὲ ἐνεπαίζετο, χαὶ ἐμαστιγοῦτο, καὶ 

ἐσταυροῦτο, Ἱεροσόλυμα συνειστήχει, καὶ τὸ χαλού- 
μενον ἁγίασμα οὐ κατεδάλλετο" ὅτε δὲ ταῦτα τῷ 

Ἰησοῦ ποιῆσαι τετολμήχασι, τότε οἱ παραδόντες 
αὐτὸν ἐγχατελείφθησαν, καὶ οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ εἶναι 

ἀρχιερεῖς ἐπαύσαντο, ὡς μηδὲ μετ᾽ αὐτοὺς εἶναι 

ἀρχιερεῖς " τότε δὲ χαὶ οἱ καταχρίναντες τὸν Ἰησοῦν 

θανάτῳ γραμματεῖς, πωρωθέντες τὴν διάνοιαν, χαὶ 

τυφλωθέντες τὸν λογισμὸν, οὐχ ἔδλεπον τὸ βούλημα 

τῶν ἁγίων Γραμμάτων. Καὶ πάντες ἐκεῖνοι, χατά- 

χρίναντες τὸν Ἰησοῦν (41) θανάτῳ, παρεδόθησαν 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τοῦϑ υδὶ ἀξχὶπηυβ : «ε ο58 ἀυοάδοῖπι πη ἰ5ἰ1 7658, ργιδοὶ ρίοἢ5 οἷβ, οἱ ἀϊθθὴβϑν» 4125 ἀΐοία βυηὶ ἰδὲ. Οοη[εγα- 
505 ἰδῆ Πι85 6 οἶδ, 485 βυργὰ βυῃῖ ἀἰοῖα 5ἰ π|}}}8 : φυοπίϑπι {ΠΠ|6 [ν}8 ἱρ5ῖ5 νϑγὺ}8 θοπιῖὶπο ργορμοίδηιε 402: 
ἐγδι ράβϑυγιϑ, Δα θρὶ! θυ Ρείγυβ, οἱ φρὶϊ ἱπογθρᾶγο ἀΐοθηβ : « ΡΙΟρ 5. θδίο {ἰ0], Βοπηΐπα, οἱ ἰὸς (ἰὑΐ 
ποη οεἷῃ ἢ ν ἷς δυΐίδθιῃ ποη γοίογα αν ἀϊδεῖρυ}! ἀϊχ]556, δὰ} (δοἰδδὸ, οὐπὶ δυάΐδβοιι (ἰβιῖα ᾿»ος ΟΠ γίβιο [υ- 
ἰυγᾶ. Εἰ ρυϊὸ ἀυοπίδηι ἰάδο πυὴς ἰδουδγαπὶ, αυοηΐλπὶ βυραῦ5 αυλπάο Βεῖγιι5 δοοθρῖι δόβιιπῃ, οἱ ἱπογὸ- 
Ρϑ15 αἴχίὶ φυ ἀἰϊχὶ!, ἐο νογβι5 6808 αἰχὶ! ΡΟ : ε Υαάδ ροβὶ πιο, ϑαίδιια, βεδηάδιμπι πν ] ε8, ἡυοη πὶ 
ποθὴ 8805 αι Ὠοὶ 5υηῖ, 566 απὼ Ποπιΐηαπι. » (ΟΠ ΒΘ4ΌΘΠ5 ἜΓΖῸ δγαΐ, υἱ τοοογάδηϊου φὰς Βοπλίμυϑ ἀἰχὶ! 
δὰ Ρεοίγυπ), Οὐβογνδγοηὶ ἀἰβοῖρυ], πὸ διυιάϊδη! (418, ναὶ ροΐογα ἃ 810 Μαρίβιγο. 

ὅ. Νοη δϑὶ ἁιΐθηι ἀϑυγ 1 π ΓΟνΘΟᾶΓΘ ἴῃ ΠΙΘΠΙΟΥ 8 Πι 68 αἰ185 5: Π|}ΠΠ|6Ὁ 1515 ϑαηὶ ἐϊοία ϑυρογίαϑ : ε Τυπο 
ΡγΘοορίὶ ἀϊδοίρυ!}5 8018 οἱ ποπιΐ πη] ἀϊοσογομ! φαΐ ἰρ86 ογαὶ ΟἸιεἰδίυ5. Εχίμ δ ο(ρὶὶ οδιθπάογο δ6ϑυ5 ὀϊδείρυ! 5 
515, φυοπίϑηι ορογίοι δυην ἴῃ ΗΙΘΓΟϑοΙ γπλδπὶ ἰγα, οἱ τη ἃ ρΔ11 ἃ δόμου θ08, οἱ ρυϊποϊρίθυ8 βϑοογίοισμι, εἰ 
βου 15 ροριΐ, οἱ οοοἰαΐ, εἰ (ογιϊα αἷθ Γϑβαγσογθ. ν Εἰ ἴῃ 1118 ἀἰοίίαγ φυοηίΐδιη « δοοὶρίθιϑ δυ πὶ Ῥοιγι5," 
οἱ οὐ ογα. Αὐδις δυβοῖη {Π|ς ἀϊοίαπν 681, οσοϊδοηάτι ϑα᾽ νδίογ ηὶ : Π] 6 ἀυϊοπ οἱ Θρδοίθϑ ἰρβᾶ οσοϊβίοηΐθ εἰὶ 
βοιίρια, ἰά οϑὲ δὰ ἐγυο ρεπάυιπ. Ουἱὰ 6581 ἐγροὸ αυοά ἀἰχί! ε οροτγίει ἢ » Ουδιάϊιι χυϊάδιη 76505 ποη ἰγϑδο- 
θϑίυν ἰπ ΗΠ ΘΓοβοΙγ πι}8 ρτϊηεἰρίθυ5 βδοογάοίιπι οἱ 50 γ 1 015, Π66 ΘΟ ἀθιμ πα δία πλογίθ, πθς ἀοίαἀεθαίων, πϑῦ 
Προ !α)ναῖιν, πος γα φεθαίιγ, δίαραι Ηϊδγυβαίαπι ; οἱ αυοά νοςαθαίυν βϑηοιϑγίυπι ΠΟ ἀδροποίιδίυγ. 
Ῥοβιφυᾶπι δυίοιι μθο ἴ 9650} διιϑὶ δι, ἰυπο αυἱ ἰγαἀϊίδγυπί ουιη ἀοΓοιοἱἱ δαπὶ : δὲ βασδογοιθθ {0} 
δοπαἀδιμ δύ ΘῸΠῚ ΠΟΤΕ, οἱ δοῦρε 41] ὀχοθοδίὶ τηθηῖα, οἱ δ᾽ιομδιὶ βθσὰ ἤθη Υυἱάθγαμι ν ΠΙΑΙ6ΗΙ 
ϑοΥυριαγάγαπι βδποίαγυμ, ἐγ 1} βαμὶ πλοῦ ἱπιμΐοαν ΟΠ ΓΙβιὶ : οἱ φυΐ ἀεϊαβογιηιῖ δθϑαιη ἴῃ ἀδ᾽ υϑίομο δυπὲ 

1 ΜΆ}. χυι, 95. " ᾿υϊ1ὰ, 20, 21, 22, 

(1) Καὶ πάντες ἐχεῖνγοι κατακρίναντες τὸν Ἰησοῦν, εἰς. Υἱάς Οτίφοποπι 0. γμ1 οοπίτα (εἶεν, 
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τῷ ἐχθρῷ Χριστοῦ θανάτῳ᾽ χαὶ ἐμπαίξαντες τῷ Ἰη- Α οἱ ὐπὸ εδβιπὴ Ἰυἀϊῇοαιϊ 6β86ηι, (δοιὶ βυηι ἱρεὶ Ἰοοῦβ 
σοῦ, εἰς ἐμπαιγμὸν γεγόνασι, χυχλωθείσης ὑπὸ στρα- 

τοπέδων Ἱερουσαλὴμ, ὅτε χαὶ «ε ἤγγισεν ἡ ἐρήμωσις 

αὑτῆς. » ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν Ἰησοῦν μαστιγώσαντες, αὐτοὶ 

ἐ μαστιγώθησαν, καὶ μαστιγοῦνται « ἕως τὸ πλήρωμα 

«ὧν ἐθνῶν εἰσέλθῃ" » ὁ γὰρ ε βάλλων λίθον εἰς ὕξος, 
ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει" » καὶ πάντα ταῦτα γε- 

γένηται, ἵν᾽ ἐχείνων μὲν ἀποστῇ ἡ ἐπισχοπὴ, ἐπὶ 
δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μεταστῇ σωζομένους ἅμα 

« τῷ κατ᾽ ᾿ἐχλογὴν λείμματι εἰ γὰρ μὴ Κύριος 

Σαθδαὼθ ἐγκατέλιπεν αὐτοῖς σπέρμα, ὡς Σόδομα 
ἂν ἐγενήθησαν, χαὶ ὡς Γόμοῤῥα ἂν ὡμοιώθησαν. » 
Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι, ὅτι ὥσπερ ὑποδείγματι χαὶ σχιᾷ 
λατρεία πάλαι ἐπιτελουμένη τῶν ἐπουρανίων χατ- 
ελύθη διὰ τὰ ἐπουράνια, καὶ ἐλθόντος ἀληθινοῦ ἀρ- 

χιερέως, ὁ συμδολιχὸς ἀρχιερεὺς ἐπαύσατο" χαὶ τῶν 
ἀληθινῶν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν θυσιῶν ἐπιτελουμένων, αἱ 

συμόδολιχαὶ χαθῃρέθησαν" οὕτως ὅτε ἡ ἀληθινὴ Ἱε- 
Ὁ' υσαλὴμ τὸν Ἰησοῦν ἐδέξατο ἀναθάντα ἐπὶ τὸ ὑπο- 
Τύγιον ἑαυτοῦ σῶμα, ἐφ᾽ ᾧ καὶ « ἔχαιρε σφόδρα θυ- 
γάτηρ Σιὼν, χαὶ ἐχήρυσσεν ἡ θυγάτηρ τῆς ἄνω 
“Ιερουσαλὴμ, ν τότε χαθῃρέθη Ἱερουσαλὴμ ἡ σχιὰ, 
χαὶ καταπέπτωχεν ὁ ναὸς ὁ ἐχ νεχρῶν λίθων διὰ τὸν 
ἐχ ζώντων λίθων ναόν κατεσχάφη δὲ χαὶ τὸ χάτω 

θυσιαστήριον, ἐπείπερ ἐχρημάτισε τὸ ἐπουράνιον, τὰ 
ἐγχαίνια αὑτοῦ Ἰησοῦ ἐν τῇ ἀληθινῇ λατρείᾳ ποιή- 

σαντος. Εἰ δὲ χατά τι τῶν σημαινομένων οἱ ἄνθρω- 
ποι ἡ πόλις εἰσὶ, καὶ νῦν ἐν Ἱεροσολύμοις (οὕτω δὲ 

χαλῶ τοὺς ἔχοντας τὰς ἐλπίδας ἐπὶ τὸν ἐπὶ γῆς τό- 

πον) παραδίδοται ὁ Ἰησοῦς, χαὶ οἱ ἐπαγγελλόμενοι ( 
τὴν τοῦ Θεοῦ θεραπείαν Ἰουδαῖοι, καὶ ὡσπερεὶ ἀρ- ᾿ 
χ'ερεῖς τυγχάνοντες, χαὶ οἱ τὰ θεῖα Γράμματα αὐχοῦν- 

«ς διηγεῖσθαι γραμματεῖς, χαταχρίνουσι θανάτῳ τὸν 

Ἰησοῦν, δι᾽ ὧν χαχῶς λέγουσιν αὐτόν" καὶ οὐχ ἔστιν 

ὅτε οὐ παραδιδόασι τοῖς ἔθνεσιν Ἰησοῦν, ἐμπαίζοντες 

αὐτῷ, καὶ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ παρ᾽ αὐτοῖς " χαὶ ἀεὶ 
ταῖς γλώσσαις αὑτῶν μαστιγοῦσι τὴν διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ θεοσέδειαν, καὶ αὐτοὶ μὲν αὐτὸν σταυροῦσι, 
δι᾽ ὧν ἀναθεματίζουσι, καὶ ἀναιρεῖν θέλουσι τὴν δι- 
δασχαλίαν αὐτοῦ. ὁ δὲ, χρείττων αὐτῶν τυγχάνων, 

ὀλίγον διαλιπὼν ἐγείρεται, καὶ ζῶν τοῖς εἰληφόσι τὸ 

βλέπειν φαίνεται. Νῦν γὰρ « τίς τυφλὸς, ν ὡς 

Ἡσαῖας ἐχ προσώπου τοῦ Θεοῦ (48) φησιν, ε ἣ οἱ 

παῖδές μου; καὶ τίνες χωφοὶ, ἀλλ᾽ ἣ οἱ χυριεύοντες 

δίφυο ἰυὐϊδτίαπι, εὐπὶ ἀχογοϊεἰθυκ οἰγευπιάδια [υἷ1 5 6- 

γυϑδ]θπν; 4υ0 56] ϊοεὶ (ΘΠ ρΟΓΘ « Δρργορί πᾶν! ἀε80- 

Ἰλεῖο ο)υβ ὃ: ν φυϊποιίδπν οὑπὶ δεβυπ) ἤΠαργὶθ οοοὶ- 
ἀἴδβειι, ᾿ρϑὶ Πδζε! αι ϑυηί, οἱ ἤδφθιαπίυΓ ΡΟΓΓῸ, 

« ἀοπες ρἰεηἰυὰο ποι ΐυπι ἐμ έγαγὶ! " : » π5πὶ « αυΐ Ἰη 

᾽πὶ πηι Ιαρίάθηι, ἰῇ οᾶρυ ϑυυπὶ πε: " ; 9 
δίφυθ ας οπιπία ἰδείδ δυηὶ, υἱ αὖ 1}}}|8 φυϊἀἐπὶ 

τερεύδι νἱβἰίαιίο, δὰ 608 γεγο 6 φϑηίθι.5 ἰγαμδοαὶ 
4υΐ 58ἰεἴ6 πὶ ἐοηδοαυυπῖίυῦ, πᾶ οὑπὶ « τευ} }5 

βοουπύυπι 6Ἰδο ΟΠ πὶ δ ; πἰδὶ θη π) οτιΐπυβ Θχογ- 

οἴδασι το! φυΐδβεὶ οἷβ 6 Π}6}}, 4ιιᾶϑὶ ϑοίοπιὰ [μ18 " 
βεηϊ, εἱ υδοὶ Οοιπογγιιδ 5ἰ πι}}168 δϑβθηὶ 7. » Εζοὸ 

ψΕΓῸ 58ἰο δσίϑινιηο, φυοπιλἀπιοίυπι φδογὶ γί τ}5 Ἔἐχοπι- 

Ρἰαγὶ δὲ Ὀπηθγῶ οαἰεβιΐαπι οἰΐπι ραγδοίῖ, Ῥγορίοῦ 

σαἰεβίία ἀθγοξαιϊ βδυηὶ; οἱ δάνβηίϑι!θ γ ΓῸ δ8εεῦ- 

ἄοια οοϑβανῖ βδοθγθο8 ϑυθο ἴοι: οἱ γὙογίβ ΡΓῸ 
Ρόσοϑεῖδβ [0118 δορὶ ἢ οἰ 18, δ αι ο ! οὰ Δ 00 ἃ βυμί ; 

ἰιϊὰ οὐπὶ δυθήυξὶ,, σοῦρογθ υἱάδισαὶ δυὸ, νϑοίαμι 

δεδυπε ὀχοθρὶ! νογὰ λεγυβαίδῃν, φιδαιοῦγοπὶ « ἐχβυϊ- 

ἰανὶῖ 841}8 {{Π|14 ϑίοῃ., δἱ ργαυϊοανὶι {ΠῚ βυρογηῷ 

δογαυϑαίοιι δ,» ἰαης ἰδοὶραίδι [υἾ586 δεγ δά] 6Π), 4ι85 

πῆ γα 68ῖ, δὲ σοΠ ϑρϑυτι [556 1ΟΙΏρ]1πῈ 6 πιογίυ 9, 

οοπἤαειυπι ἸΔρ ἢ 8, ῥργορῖοῦ το ρυπὶ υἱνθηθιι8 
βαχὶβ δ Πσαίυ πηι; αυΐη δὲ δυῦγυϊαπι [5586 Δ] (86 
ἰμἴογῖυ5, φυοηΐαπι στε 6516 οἀοθαὶ ογϑοιία, ραῦ νεγο8 

ΒΔΟΙΌΓΙΠῚ Γἶ118 Θησρε δ ο6] 6 γῶπία ἶρ580 έδυ. δίῃ 
διυΐοπη ἰυχίΆ Δ᾽ Ι4υδπη 5ἰςπὶ οι οηαπμ, [λυ] 685 

ΒΌΏΙ εἰν] 88; οἰἰαπιηαπὶ 9 ΡΟΒΟΙΥπι}8 ( 815 δυΐίδπι 

υϊδυπαυς ἰδῦρεπὸ ἢυΐς ΙοΩ0 οοπδίθυη!, ἀρρ6} 10} 

δεδὺ5 ρτοὐϊίατ; φυίψυς Πεὶ οὐ] τοτγα8 56 ργυἤιοπίυν, 
οἱ ᾳυδδὶ βϑοδγάοιιπι ῥγποίροϑ }υάεὶ, ἀυϊᾳυθ 58- 

ογᾶβ ϑογίρίυταβ δαρίδπαγα 86 διογίδηθγ βοῦὶθαν, 

δεδβυη 7 1 8 ἐλ ρ|1}5 ἀδυμιδη!, οὐπὶ πι8]6ι} 1118 δ ἢν 86 

φΟμΣ οἰἰ8 ργοβοϊπάυμπι; οἱ ᾳυο([ἀδουπῳυς δόδυιῃ 
ἰρϑίυβᾳυδ ἀοοίγ πᾶπὶ ἰπΐοῦ 6 η.68 ἀογιἀδ}, πιη- 

φυᾶπὶ ποη {18 διιπὶ ἰγδάμππι; οἱ οὰπὶ ἰρβὶ118. ργῶ- 

οορία ἀσχϑθογαμίυγ δἱ δροίβδγα ουρίυμι, ᾿ἰπραΐβ δυΐ5 
ουϊυπι θ60 μοῦ ϑ6βυμι ΟἸιγι βίαι δα ! υἱἰυπὶ δεηρεῦ 

Παφειδηὶ, ἰρϑυθαυθ Ομτγίβίυπι ογυοὶ βυδίφυμι ; αἱ 

18. 116 ποιοῦ πδυὰ πιυ]ι0 ροϑὶ γοβυγαὶϊ, νἰϑυπηαιὸ 

4586 }8 υἵνθηβ οθηθρίεἰίυγ. Νυπο εαἰπὶ ε 4υΐ8 
οξουδ,» υἱ αχ Πεὶ ρογβϑοηὰ δἷϊ ἰβαῖαϑ, « ηἰϑὶ βευνὶ 

τηοὶ ; οἵ 4φυΐ βατάϊ, πἰδὶ φυΐ δογυμὴ ἀοιπϊπαηϊυγ" ἢ» 

αὑτῶν; » Φησὶ γὰρ μετὰ μεγάλου καὶ προφητιχοῦ Ὁ Οὐπὶ πιᾶρπο βἰυΐϊθθπι οἱ ργορβοίίοο ἱπρεπίο 86 

ἤθους καὶ πνεύματος " « Οἱ κωφοὶ, ἀκούσατε, χαὶ οἱ βρί γἰϊα αἷι "5: ε Βυγάϊ, δυάϊ!α, εἰ οὐβοὶ, ἰπίποπὶηὶ 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ 

(λοιΐ, ΗΙογαβαίοπι Ἄχϑγοίία οἰγουπιάδηϊθ, ΄υδηηο εἰ γὙθηΐ! ἀεϑοϊδιϊο οὖ18 : οἱ φυὶ Παρε!ανθγυμὶ δεβυπὶ ἤΔ- 

φο 1} βυηΐ, οἱ δαφοιδηιαν ἀοηδο « ἰπίγοι ρεηιίυπι ρ᾽εηίυ 00; » φυοηδι « 4] Ἰδρίἀθπι πλ εἰ ἴῃ Αἰία πη, 

δι ροΡ οῶραϊ δυυην ταϊεἶτ. » Εἰ πο οππηία δοίδ βυηΐ, τὶ ἂν {Π||5 φυΐϊάδπι γοοθάδι βρθου δι!0 θεῖ, ἐγϑηβθαὶ 

διυίοθιη διὶ β6ηί68, 
πἶδιη « μἰδὶ Ποιηΐπιιϑ θά υ Δ }}} τε! αυΐδ5εῖ 118. 5Ρ πηθη, 

βαϊναιῖς υἱθο!]οαῖ σαϊη φομείθι5. οἱ Ἂ τε !4}}5» δυθαόγυπιἐβθουπάυπι οἰθοιομ θη; » αυο- 
βίου! ϑοάοπια ἴδοι [υϊδβεηὶ. » ΕφῸ δυΐίοπι ΔΓΌΪΓΟΓ 

αυοπίαπι 5ῖοα! ἀχϑηρίυπὶ εἰ ἀπηῦγα οὐΐαγαι φιοά Δηίδα ἱπηρ! εθδίωγ, ργορίεγ οἰδεῖ 8ο0(υλιπὶ ἐβῖ, εἰ γθ- 

πἰδιϊὸ γδγο ργΙποῖρο φαρογάοίμνι ἤφυγα! 15 δδρουίοα σεσϑανὶ!, οἱ ν6 18 ΒΔ ΟΓΉ 115 ρΓῸ ρόΟΟΔΙΟ ἰι) ὑϑ11Πη γΘΠΙθἢ- 

εἴθυι5 ἤσυνα!ία βου οἷα 5αμὶ ἀθϑιγιοία ; δ᾽6 φυοηΐδπιὶ γεγὰ ΒΙεγυϑαϊοπι συβοθρίϊ δεδυπὶ ἀβοθηἀθηῖεπιὶ 5Ὲ ΡῈ 

δ) υ 
δβῖ, ἴαμς ἀδδίτιοιδ δι Ἠϊογιιβαί θη) απ Γἀδγαὶ ὑπ|08. 

6 πν ΘΟΓΡΟΥΓΪΒ 88], ἰπ 400 εἰ φαυίοιαί να! ἀ {1 ϑίου, οἱ ργάϊοαν!ι {1 ΠΙΘγυϑα!6 πὶ αυ88 51 Ὑ60Π| 
οἱ οοοίἀϊι ἐἰσπιρίαπη φυοῦ ἀς Ἰδρίἀΐυ8 πιογίυ}δ ογδὲ 

(οποίταοίαια, ργορίθε ἰοπερίαμα φυοὰ ἀδ ἰΔρίἸυ8. νἱνῖ5 ἤπογαι ογϊεπάυηι. ΕἸοβϑυπ) 6δὶ δυΐθιῃ οἱ ΔΙΙΆΓα 

ὁ[ως. αι, 40. " ἤσηι. χι, 35. " Ἐροϊ Σχνι, 38. 4 Ποπι. χι, ὅ. ἦἾ 158.1, 9. 

ται, 19. 16 104. 18, 19. 

((8) Θεοῦ. Οούεχ Βορίι8, Ἰησοῦ, 

ὁ ΖΔ}. 1ιχ, 9. ἢ[588. 
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δ νἰάνηδυπι; δὲ 418 οὔδοι5 Πἰϑὶ βαγνὶ πηοὶ ; δἱ φυϊ Α τυφλοὶ, ᾿ἀναδλέψατε᾽ ἰδεῖν. Καὶ τίς τυφ)ὰὸς, ἀλλ᾽ ἢ 

δυγὰϊ, πἰδὶ αυΐ δογυὰπη ἀοπιπαμηίυγ εἰ ὀχοοδιὶ 

δυηὶ βογνὶ θεοὶ : ν 3688 ἐπ « ἴη ἡπαϊοίαπι ἰπ ᾿απς 
πιληάππὶ γθ 1, αἱ φυΐ πο νίάοηι (11 δυίοπι βυμὶ 
βοηι68} νἱάδαπι; οἱ φυὶ νἱάδηϊ (πἰπιΐγαπι [8Γ86}} 

σοφοὶ ἴδηι "".ν» ΤἸδηίο ἰφίίυγ δχοῦίο νϑγῸ Ἰυπιΐῃθ, 

ἃς {Πυὰ οβίαπάρηίο θεοὶ Υαγῦο, Δ. ἀΐοοηία ᾽" : ε« ΕδοΘ 
νἷν, Ονΐίθιιϑ πόποι οἦὰ5; » ᾿υπηθὴ ἰϑπιθη ποι ἰαυδιὴ 

ν᾽ ἀδγυμί, φυυπἴλπι « Θχοϑδολυ [1105 π|4} {ἃ ΘΟΓΌΠῚ, 

οἱ ποβοίθγαηϊ βδογαπιοηΐ οὶ 5,» οἱ πουιπὶ ἃς 

ἱπογθα }}}6 ροόρυ]ο ἰυὶς οἱ φεπεῖθυ5 δοοίαϊ : νἱά6- 

μδὶ αᾳυϊάδπι ρορυ]ὺ3 υπυπιαιοπια ΡΓΟΡΠΘίδγι πὶ 
Ἰυδογηδπιὶ 6586; Θχογίυπ) 6 ΓῸ ϑ0]6 πὶ ̓ρ511πὶ [1 51}{|88 

ἤθη Δφηονογυηι ""; ἰἀοἶτοο εἴ 5ἱ φυδῖὶ Πα Ό6ΓΘ ΘΟ ΓΙ Δ ΠῚ 
Υἱδὶ δσυηῖ, ἰἰ5 40]4|8 δϑὶ : Ἃἱ καπείυπι ρορυ]ὰ8 ἰη ἴθ πο- 

οἱ παϊδὲς μου ; καὶ τίνες χωφοὶ, ἀλλ᾽ ἢ οἱ χυριεύοντες 

αὐτῶν ; χαὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ" ν λθε 

γὰρ Ἰησηῦς ε εἰς χρῖμα εἰς τὸν χόσμον τοῦτον, 
ἵνα οἱ μὴ βλέποντες (εἰσὶ δ᾽ οὗτοι τὰ ἔθνη) ῥλέ- 
πωσι, καὶ οἱ βλέποντες (ὁ Ἱσραὴλ), ἐχεῖνοι τὸ 
φλοὶ γένωνται. » Τηλικούτου γοῦν φωτὸς ἀληθινοῦ 
ἀνατείλαντος, χαὶ δειχνύντος τοῦ Λόγου αὐτὸν, χαὶ 

φάσχοντος᾽ « Ἰδοὺ ἀνὴρ, ᾿Ανατολὴ ὄνομα αὐτῷ, » οὐχ 

εἶδον τὸ φῶς, ἐπεὶ « ἐτύφλωσεν αὐτοὺς ἡ χαχία αὖ- 
τῶν, χαὶ οὐχ ἔγνωσαν μυστήρια Θεοῦ, » χαὶ πα- 
ράδοξον γεγένηται τῷ λαῷ ἐχείνῳ καὶ τοῖς ἔθνεσι" 
λύχνον μὲν ἕκαστον τῶν προφητῶν τυγχάνοντα 
ἑώρα ὁ λαὸς, ἀνατείλαντα δὲ τὸν τῆς διχαιοσύνης 

Ἥλιον οὐχ ἔγνωσαν" διὸ χαὶ εἴ τινα ἐδόχουν ἔχειν 

Ὀγὶβ βαάβι"ϑ Ἰυπηθη Υἱ 1, πο 4ι816 νἱάδγαί [5γαθὶ Β λύχνον, ἀφῃρέθη ἀπ᾽ αὐτῶν “ λαὸς δὲ ὁ τῶν ἐθνῶν 

δχίσυυπι 56 ]Π|οοι; αχίσηα πη φυΐρρα ᾿πθη υηυ αι 5116 

ῬΓΟΡ Ιοιάγυπ ογαὶ, δοά ρορυ 8 ἴῃ (οπουγὶκ 56 66:5, 

᾿υπηθὴ τηλϑηυπι, θοπιηυ πὶ) ΠΘΙρ6 αἱ ϑαυνδίογεμ 

ποβίρυπι οδυπι ΟΠ γἰδίυπι Υἱα, ου)υ5 ἰυπὶ ἀρράτοὶ 

τηδρηϊάο, οὑπὶ ε αἰ 1 ἃ ἤπὲ τογγῶ, ὑβαια δὰ 

{παῖ [οὐιἰῖογ, οἱ ἀϊβροηὶ » ΕςοἸοϑἰ88 ε βυιδυ ον δ,» 

υδιάο ϑρί τυ. ᾿ρβϑίᾳ8. τρί ον! ε ἰδγγαπι, σοπιρίοθίο 

ἰαπὶ ναι οἰπίο αυρθὰ « ἴῃ πον 55: π|}8 ἐΐθθι}8 πιδηΪ- 
[ὀϑίυπι ἰυΐυγυπὶ τηοηΐοπὶ Ποὶ » ργϑηυπ δι: οἱ ἤυη6 

« δυμὶ δὰ δυπὶ ΟἸ}168 β6η68 “δ; » αἱ ἰ8 αυϊάδῃ ο5ὲ 
δεδυ5 ΟΠ γβίυ 8. 

δὲ βιϊ6 Ζουεάαὶ. 
ἃ. « Τυης δοοοδβϑὶὶ δὰ οὐυτὴ πιϑίοῦ ΠΠΐογαπὶ Ζ.}6- 

ἀφὶ οὐπὶ ἢ}}18 55 "7,.» οἱ τοϊϊᾳυα,, υδαῦυα 8ι} ἰὰ : 
713. « Αὐδοηίο5. δυῖοπι) ἀθοδπὶ ἱπάϊζηδι! συπὶ (6 
ἀπιοθυ5 [γαιγί θυ “δ. ν Ἰάδπὶ ἃ Μᾶγοο ἢΐ58. νδγθὶβ 

Ῥγούϊιυπι 65. 1" : « Εἰ δοοδάσηι δ οὰπῃ δδοοῦθιϑ εἰ 
2οἝπη65 {ΠῚ Ζευοι αὶ, οἱ ἀϊουπὶ οἷ, ν οἱ οδοίογα, δὰ 

μῶὸ υὑϑ4ᾳυ6 : ε (Θρογυπὶ ἱπάϊξηαντί ἀδ φϑοοῦο οἱ 

δοληνδ. » Ηϊς αἰϊψυϊὰ πιὶπίπια δϑρογπδηάιϊιπι, δἱ 
Ἐνδηδοῖο ὅοϑυ ΟὨγῖβι! δοοοπῃπιοάμπι) ἱηνοϑιίαγα 

ΟΡΟΓΩ ρΥΕἰΐ πὶ 6δί ; φιοπίαπι τυάϊογί θυ, οἱ υ840υ6- 

4ὔλημθ 5ἰπιρ ἰεἰθυ5, οἱ φυὶ Ποὶ ἱρβίπιϑᾳια ϑογίρίατγα- 

ὁ καθήμενος ἐν σχότει εἴδε φῶς, οὐχ ὁποῖον ὁ 
Ἱσραὴλ μιχρόν᾽ μικρὸν γὰρ φῶς ἕκαστος ἦν τῶν 
προφητῶν, ἀλλὰ λαὸς ὁ χαθήμενος ἐν σχότει εἰδς 
φῶς μέγα, τὸν Κύριον καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦ) 
Χριστόν" οὗ τὸ μέγεθος φαίνεται ε διατείνοντος ἀπὸ 
πέρατος γῆς εἰς τὸ πέρας αὐτῆς εὐρώστως, κχαὶ διοι- 
χοῦντος ν» τὰς Ἐχχλησίας « χρηστῶς" » ὅτε τὸ Πνεῦμα 

αὐτοῦ πεπλήρωχε τὴν οἰχουμένην, πληρωθείσης τῆς 

λεγούσης προφητείας, « ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις 

ἐμφανὲς ἔσεσθαι τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ" ν χαὶ νῦν « πορεύον- 

ται ἐπ᾽ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη" » καὶ ἔστι τοῦτο Χριστὸς 
Ἰησοῦς. 

Περὶ τῶν υἱῶν Ζεδεδαίου. 
« Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεθο» 

δαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, » καὶ τὰ ἑξῆς ξως τοῦ 
« ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ δέχα ἢγανάχτησαν περὶ τῶν δύο 

ἀδελφῶν. » Τὸ ὅμοιον αὐτῷ καὶ ὁ Μάρκος ἀνέγραψε 
τοῦτον τὸν τρόπον᾽ ε« Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰά- 
χωῦος καὶ Ἰωάννης, οἱ νἱοὶ Ζεθεδαίου" χαὶ λέγουσιν 

αὑτῷ, » καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ " ε ΓἌρξαντο ἀγαναχτεῖν 

περὶ Ἰαχώδου χαὶ ᾿Ιωάννου. » Ἄξιον ἐν τοῖς προ- 
χειμένοις ζητῆσαι νῦν οὐχ εὐχαταφρόνητον (49) χαὶ 
ἀληθῶς Εὐαγγελίῳ πρέπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ" ἐπεὶ 

τὸ ῥητὸν τοῖς μὲν ἁπλουστέροις, καὶ πάντη ἀχεραίοις, 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

Ζυοὰ (υἱί ἀδογβιπι, αιιοηΐϑπὶ ΔρΡρΆΓΠοΓΔΙ αυοῦ ογαὶ φοἰθβ(6, ουΐὰ8 δηοιδπία ἰῃ ἀδβογνϊἰοπα γογὰ (ἐεἰὶ 76βι5. 
8: Δυϊοπὶ Βϑο "6 αυλημίληι βρη! Πολιϊουθηη ΠΟ Π65 οἰ ν [85 βαηΐ, οἱ πῆς ἴῃ Ἠ  ΘΓΟΘΟΙΥΠΙΪ5 : 5ἰς θηΐμ 666 
γ000 4υἱ 508 πὶ 5:18π| παΠ πὶ ἴῃ Ἰσοιυπη 115 ΗΘ βα]6πὶ αιᾶ5 αἰἰψιιαπάο {αὶ ἴῃ (ογτίβ : δὲ πυης ἜΓβὺ ἱγλάϊ- 
τὰν δ68115 δἷβ φιιὶ ΡτΟΙ ΘΜ 6886 86 Π αἱ Βεγνοβ, δυάεῖ8 : οἱ φιαϑὶ ργίμοῖρθ8 βδοογάοίιπη δοηϑιτα, οἱ ηυὶ 
αἰνίπδ5 [ἱΠΓὰ8 5 ΓΒ 58 Γ  ἐΓΆ ΠΥ 50 85 Θοπἀδίπηδηι δοβαπι πηογίθ Ρ6Γ 68 αὐ πηδἰδάϊοιηϊ ἀδ 60, οἱ 0 ἐδὶ φυδινίο ποὴ ἰγϑάπηϊ ροπεΐθι5 δύδυπὶ ἀοἰ αἀθη!ο 5 δυλ δὲ ἀσοιν πδπὶ 6}115 δριιά 86, οἱ βϑιηροῦ ᾿ἰηρυΐβ 5υΐ5 
[Ἰρο!] αὶ δυπι, εἰ ου]ϊυγᾶπι θεΐ 45 Ρ6Γ ϑόβαπὶ ἰηιγοάυοία 68ι. Εἰ ἰρϑὶ χυϊέίοπι ογιο ἴσαν! δαπι, ΡΘΓ Πος αυοα ΔηδιΠειηϑιἴζϑηι οἱ 10}]16γ νοι! θοοίτναπι ᾿ρβία5. {18 Διιίοπὶ τηθ!ογ ΠΠ5 οἴαπίυυ5 οοηϑιϊυιαβ ρᾶι- 
[]πὶ ἀδἤ οἸ6 18 βιιγρὶί, οἱ νάνϑηϑ ραηιίθυ8, αι. Δοσορογαμ ρ0556 Υἱύθγ ρρᾶγεί. 

4. «1Ἰη ἰΠῸ ἰδῆηρογα, δοροϑϑὶς δὶ ζοβυηη ἱπιδίθῦ. ΠΙΙογιη Ζευδάὶ οὐπὶ ἀυολ νι ἢ] 15 δυΐβ, δαογΆπϑ, εἰ 
Ρείθη8 ΔΙ αι! 8}ν 60. 116 διιίθπὶ ἀΐχὶ! οἱ : Ουἱά νἱβ1 Ὀιοῖς εἰ - Ὀἷς ὧἱ βοάθαμι ᾿ὶ ἄυο ΠῚ πιοὶ, ὑπὰ5 ἃ 
ἀὐχίογδπι, δ᾽ Δ]1ῸΓ λ4 δἰ ηἰβίγαπι ἴῃ τ βπ0 0. » ὨΙβΠιμπὶ 65. ἴῃ ριβθηιὶ ἴθ00 υξγοῦ ΒΟ ἢ 5}}ΠῚ ΒῸΠ 001" 
{πρ  θ]!θιη, 50} Υ6Γ8 ἀΐρηυηι Βνδηβο!υ ΟΠ γίϑι!. ος δυίθιι ΡΓΒΙ 5], φυοπίδηι ἰοχία5 5᾽ πηρ]} εἰ θυ5 φυίάειῃ 
οἱ δἰ υἀΐη68 θεΐ, εἰ ϑογριαγᾶπὶ 6Ἷ115 ποβοϊθη θυ. φυῶγογα, βἰ πιρ! οἰ αίοπὶ Ροϑβίυ] "018 αἰ συ οϑίοπάϊί, 
οἰ ΓΤ ΒΡΟΠΒΙΟΠΘῖι δἰ Πρ ἰοθι ΟἸγῖβιϊ Δ4 δαπὶ. ΗΪ8 δυΐθμι ααΐ νοὶ χ δ᾽ίφυδ ρϑγί8 ϑουριυγάγυιη ργορο5ὶ- 

4. οδῃ. ισ, 39, 13 Ζδοῇ. υἱ, 19. 
" Μαιῖν. χχ, 20. 5 15 Μδιι ιν. χχ, 24. 

(49) Ζητῆσαι γῦν οὐκ εὐχαταφρόγητον, εἰο. 
ψοίαδ ἰμίθΓρΓΘΒ : « βυδγα Βθηβι}}}} ΠΟη ξοπίοιηρι!- 
ἰϊοπι, 56 νϑγα ἀἴρησπι Ενϑηρο!ο Ομ γίϑιΐ, » 1μοκδη- 
ἀμπὶ [ΟΓΙ2558 : ζητῆσαι νοῦν οὐχ εὐκαταφρόνητον, 

12 ὅλρι τι, 91, 99, 
9 Μλγο. χ, 50, 41. 

4. ΜΆ] δον. τν, 9. 15 ϑαρ. γι, 1. 5 [58. .,3. 

καὶ ἀληθῶς Εὐαγγελίῳ πρέποντα Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ῥάυ]οὸ ἰπίγα : ὁ αὐτόθεν ἐμφαινόμενος νοῦς ῥραχίς 
ἔστι, ἢυετιυ5. 
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καὶ βάθη Θεοῦ χαὶ τῶν Γραφῶν αὐτοῦ μὴ ἐπισταμέ- Αἰ τὰπι ῥγοίιῃπάα ρογβογυϊαγί πἠρβοίαν!, ροβιυϊδι!οη5, 
νοις ζητεῖν, ἐμφαίνει ἁπλότητα ἀξιώσεως, καὶ τῆς 

“πρὸς αὐτὴν τοῦ Ἰησοῦ ἀποχρίσεως" τοῖς δὲ χἂν ἐπὶ 

“ποσὸν δυναμένοις βασανίζειν προδλήματα ὁ αὐτόθεν 
δμφαινόμενος νοῦς βραχύς ἔστι (50), καὶ εὐτελὴς, 
καὶ οὐδὲν ἔχων, μάλιστα ὅτε Ἰησοῦς ἀποχρίνεται, 

ἁρμόζον αὐτοῦ τῇ μεγαλονοίᾳ ὥσπερ γὰρ ἐπὶ χο- 
σμικχῆς βασιλείας ἐν προαγωγῇ δοκοῦσιν εἶναι οἱ συγ- 
καθεζόμενοι τῷ βασιλεῖ ἐν τῇ βασιλιχῇ ἐσθῆτι χαθε- 

ζομένῳ, καὶ ὁ τιποτοῦν τῶν τῆς βασιλιχῆς πραγμά- 
τῶν διέποντι" οὕτω δόξῃ, χατὰ τὴν λέξιν, φανταζόμένη 
ἢ μήτηρ τῶν νἱῶν Ζεθεδαίου, ἣ, ὡς ὁ Μάρχος ἀνέ- 
Ὕραψεν, Ἰάχωδος χαὶ Ἰωάννης, ἀξιοῦν ἀπὸ τοῦ Σω- 

τῆρος τὸ χαθεσθῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τυγχάνοντος, τὸν δὲ λοιπὸν ἐξ ἀριστε- 
ρῶν: καὶ οὐδὲν μὲν ἣν παράδοξον, γυναῖχα ἀπὸ ἀπλό- Β 
τητος χαὶ ἰδιωτείας τοιαῦτα νομίζειν ἀξιοῦν" δεδόσθω 

δὲ, ὅτι χαὶ οἱ δύο ἀπόστολο:, ὡς ἄνθρωποι ἔτι ἀτε- 

λεῖς, καὶ μηδὲν νοοῦντες βαθύτερον περὶ τῆς βασι- 
λείας Χριστοῦ, τοιαῦτα ὑπελάμδανον περὶ τῶν συγ- 

χαθεζομένων τῷ Ἰησοῦ" ἐπὰν δὲ χαὶ ὁ Ἰησοῦς, ὡς 
συγχατατιθέμενος τῷ μέγα εἶναι τὸ κχαθεσθῆναί 

τινα ἐχ δεξιῶν ἢ ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ, ἐπαίρῃ τὴν 
ἀξίωσιν, καὶ λέγῃ" « Οὐχ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, » 

χκαί᾽ ε Οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ 

τοῦ Πατρός μου,»ξητήσαι τις ἂν συνετὸς δοχῶν εἶναι 

ἀχροατὴς τῆς Γραφῆς, τί βούλεται τὸ χαθέζεσθαι 

ἐχ δεξιῶν ἣ ἐξ εὐωνύμων Ἰησοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐ- 

τοῦ. Καὶ πρὸς τοὺς ὑπολαμδάνοντάς γε περιεργό- 

τερον ἡμᾶς ταῦτα ζητεῖν, συναχτέον τὰ περὶ χαθί- 
σεως ἀναγεγραμμένα Θεοῦ, ἣ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα τῇ 
βασάνῳ τῶν εἰς τοῦτο συναγομένων, χαὶ παραθέσει 

αὐτῶν πρὸς ἄλληλα, ἀνατεῖλαι δυνηθῇ μέγεθός τι 
δόγματις ἀπὸ ἁπλουστέρου παραδείγματος λήφθέντος" 
οἷον ἐν μὲν τῇ τρίτῃ τῶν Βασιλειῶν γέγραπται, 
ὅτι εἶπε Μιχαίας" « Εἶδον Θεὸν Ἰσραὴλ χαθήμενον 
ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ 
περὶ αὐτὸν ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ χαὶ ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ, » 

καὶ τὰ ἑξῆς" ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τῶν Παραλειπομέ- 
νων ὁ αὐτὸς Μιχαίας φησὶ παραπλήσια τούτοις ἐν 

τῷ" «ε ᾿Αχούσατε λόγον Κυρίου. Εἶδον Κύριον χαθή- 
μενον ἐπὶ θρόνου δόξης αὑτοῦ (51), καὶ πᾶσα δύνα- 

μὶς τοῦ οὐρανοῦ εἱστήχει ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, χαὶ ἐξ 

οἱ 7οδι δὶ οδπὶ γεβροηβίοηἱβ 5 πιρ] εἰ Διο πτ ΠΟηίοΧ - 
105 Οδίοηαἶι ; Δι φυΐ αυφϑεϊοποβ Ἀ]Π1αἀπίυ! πὶ ἀΐβοιι- 

ἴθγα βοίαηϊ, [8 ἰενΐβ 6556 υἱάθίυγ, οἱ ραγυὶ ρτγει], 

4υ1 ἷης οχϑυνρῖς βοηιαπιία, αἱ αυὰπ δΓΦΒΟΓη 
οὐτὶ ΓΟΒΡΟη50 ἀεί δεδυ8, ΠῚ] ἰρβίυ5 ἱπρθηιὶ δηΐιη0 

σοησγιυπὶ οοπιἰποῖ. Θυδπιδάἀπιοάυπ οπΐπι ἴῃ πηυ "αὶ 

Βυ)υθεθ. ΓΟΒΠῸ δβιπηπΊι πὶ ἰοποτΐ 8. Ἰοουπ Υἱήσπίῦ 

δάρριΐί φυΐ ταφὶ ἴῃ τορίο αθὶία βεάθηι!, γεὶ ποροῖδα 
δΙίᾳφυα δὰ τγαφίυπη πιαηι5 ραγιϊπαη 18 δάπηϊ ηἸδέγϑηι 

βάθει ; [ἴα ΠΙογπὶ Ζοθοάδοὶ πηδίδν, ἤγουὶ }ιχίϑ 

Ἰιογαῖ πιο} Πα αγ, νοὶ φαθση)ϑιπηιοάσπι 5οτῖρϑὶῖ 

Μᾶτγουϑ, δοοθυβ οἱ δυδηη65, ἃ ϑαγνδίογα ροβίυ !:886 

νἱἀδπίυτ, αἱ ἰπ ἰροβ5 ΓαβπῸ οοῃδί πἴυ8 ὑΠ18 ἃ 

ἀοχιίγὶβ ἰρϑίυβ, δἰιοῦ Ὑ6ΓῸ ἃ 51|51γ}8 βοίδγοὶ : οἱ 
ΗΪ 8} σογία τηϊγυη! οὐαὶ ρτὰ ΒΡ] }οἰαι6 οἱ ἰπηρ6- 

τἰ εἶα ἀδογονῖβ86 πιι! θύθπὶ ἰνῶς 6556 ροδίιπᾶὰ. θ6- 

Π8 ργαίογοα ἀτ08 Δροϑίο]03, αἱροία Ποπηΐ 65 δ - 

Βυς ᾿πηρογίθοϊοβ, πϑῆιθ αὐυἰἀαυδπὶ δ} }π|ῖ5. 46 

Τόρηο ΟΠ εῖοεἱ οοφίίδη(68, (4118 ἀδ 118 υὶ ὅθδι! 551- 

ὁθη!, 5:0} βηχίδββα ; ἂἱ φυοῃίδπι 768:15 'ρ56 ΠηΔρηυτῃ 
αυϊά 6586 οοποσάθηβ, ἃ ἀσχίγὶ8 δἰ ηἰβίγίβυς 5018 86- 

ἄδγα, ρει πἰοπὶβ πηδρι τυ ἀΐπαπι 6χί0}}}1, οἱ ἀἰοὶ! ν᾽ : 

« Ναβοῖεῖβ φυϊὰ ρείαι15, » οἱ : ε« Νοη δϑῖ πιδὺυπὴ ἄδγα, 

βεὰ αυΐθαβ ραγαίυπι 681 ἃ Ῥδίγα πιθ0, » Ἀσιιἴυ5 βογὶ- 

Ρίυγῶ δυΐδί!οῦ 6886 5 δὲ υἱάβθῃβ δ᾽ '4ι5, φυϊάπϑπι 
δἰ} 1 γδὶϊ!, ἃ ἀοχιγί8 968ὺ, 712, νεὶ ἃ ϑἰηἰϑιγί8 ἰπ 
Ἰρϑίυβ τορπο 5θύεγα, ροϑίυ 1. Ας ἵπ δον απ αυΐϊάδπι 

ξιδιίδπι αυὶ ζῶο δηχίθ πἰπιῖὶβ 86 ευγί 586 ἃ ΠΟ} ]5 

ἀϊδαυϊγὶ ρυΐδηι, ΟΟἸΠ σοπ δ βιηΐ ας ἀ6 οὶ, νοὶ] 
Ομ ιεϊβιὶ βϑβϑίοης βοιίρια οχβίδηϊ, τὶ ὃχ ρογὺπὶ 4 ἰά 

οΟΠδοἰοΥαπὶ Θχϑπΐ6, οἱ ἰπυΐοαπιὶ οΟπιραγαιίοηδ, 8 

Ρτγοϊαῖο βἰπιριἰοἰογὶ δχθηιρίο βϑηίθη 8 πιάση ὁ 

οἰυςοϑοδῖ. (0416 {ΠἸυ ἃ εδὶ φυοά ἰεγιίο Ἀορπόγυη) 5ογῖ - 
Ρίιπι οχϑίαϊ 3", ἀἰχίϑϑα Μίομεαπι : ε« Υἱάΐ Ὠευπὶ 

ἴ5γδοὶ βϑάδηϊθπι βδιιμδῦ δοϊἑυπὶ δυυπι, οἱ οπι}8 6Χ- 
δγοίίυ5 σΟΙΪ ἃ55ἰϑίθπη8 οἱ ἃ ἀδχίνϊβ οἱ ἃ βἰηἰϑίγίβ, » 

οἱ οϑίογα ; οἱ ἴῃ βοουμὰο ΡΑΥΔΙρΟπΊΘΠΟη 8 [ἐΓΘ 

οοηϑἰ πη Πα ἀἰοἶς ἰά6πι ΜΊΟ 8545 |}18 Ὑϑγθΐβ "5 : ε« Αὐ- 

ἀΐιε σϑγθαια Βοπιϊηὶ. ΥἹα1 Βοπιίπιιπι βαάθηίοπι ἴῃ 
8010 πι8)6δ18:}8 ϑυ25, δἱ οπηηΐβ Ἔχογοί[ιι5. ΘΟ; δϑεὶ- 

διθραὶ οἱ ἃ ἀοχιγὶβ εἱ ἃ ϑἰηἰβιγὶβ, » οἱ. οδίογα. ἴη 

58 δυΐδπι 80γἰρίιπι 681 "5: ε Εἰ ἰδοίαπι οδὶ ἴῃ 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΠΡΆΕΤΆΤΙΟ 

(ἴοπθϑ ἀϊβουίδγα ροβϑυηὶ, ρτγοία πον οἱ βρί τἰ[8}158 οσιθπά ιν ᾿πιο!!δοῖα 5. Οὐ] οὐζὸ Βίης βίο τ 56Π518 
Βγανΐβ οἱ φοπιθπηρι  Ὀ}} 18. δι, δὲ πἰ ἢ} Παθθιι5. πιαρπιπι. ϑίου! οηΐπὶ ἰπ ταρποὸ πηη 14}} ἴμ ᾿ΟΠΟΓΘ 856 
Υἱάδητιγ αυΐ βθάθηϊ οἰπὶ Γαβ6 5θά θη] ἴῃ νϑϑίο τοβα!!, οἱ δΙφυϊ γορα!απι Ποροι!ΟΥι πὶ 96 μι} : 510 ΜΆ 1ῈΡ 
ΠΠϊογαπι Ζοροι οὶ, δοουπάυπι εἰπιριϊοθιῃ ἀΐοο ἰοχίαπι, υἱάδίυν ροδβίι!αγα ἃ ϑἈἸνδίογα, μὲ ὕη08. Πού ατῃ 
βυογαπι βοίθαι λ4 ἀδχίεγδῃι 6) 5, ἈΠ16 δ 5ἰἰδίγαπι ἴῃ ΤΈβΠῸ ᾿ρϑῖι8. ΕΔ 8} [υἱῖ πιίγαπι, 5' προ} εν εχ 
την! Ὀτὶ βἰ πιρ!!οἰτδια γ6ὶ ἐπηρον 8 18 |1ὰ ἀθΌοΓα 86 ρϑίου δχἰβϑιϊηνδυῖ!. Ῥοπο δυϊθπὶ αυοηΐαπι εἰ ἰρϑὶ ἔγαιγε8 
βοουηάνηι 4υοιὶ Μάγου δχροηΐι, φαδϑὶ Βοπμΐν68 οοηδιϊ(υι}, οἱ δάπαο ἱπιρογίβοι!, οἱ δἰ μ}} δἰίαπι ᾿πι6} ΠΠβθπι68 
ἀξ τόσπὸ ΟΠ γί ϑεῖ, τ]1ὰ ἀν ἰεγαεὶ δυιπὶ 46 μνἷ5 φαΐ βδήδθιμ! οὐ 268βιι : φαϊὰ εἴφοπιι8 ἀδ 56βα, 4] οϑἰεπάπά 
ΠΙΆΖΉΙ ΠῚ 6586 ΒΘύ6ΓΕ ΔἸ ἰητοπὶ δ Πδχίγδμη γ6] δὰ βἰπἰβιγαπὶ βιιᾶπι, (0}}}| ροδιυἹἱδίίοπαπ, οἱ ἀϊοί! : « ΝόΒ0 18 
ηυϊά ροιδιῖβ; ν δι ; ε« ΝῸ" ἐδὶ πιοῦπὶ ἀγα υουΐβ, βοά χηΐθὺ5 ραγαίαπι) 6ϑί ἃ Ραΐγθ ΘΟ ᾽ θυῶτοι δυϊδηὴ 

4υΐ Βδρίβῃ8 681 δυιθίίογ ϑογϊρίαγα,, αι 5}1 βθάθιβ Δ ἀδχίγδῃι 768 εἱ δὰ βἰπίβίγδμι ἴῃ τεβπο 608. ΕἸ 60η-. 
νεηΐευδὶ αυϊάεπι σοπατοβάγα αυ}} 081 βογίρία ἀ6 βεββίοπίθυβ Ὠοὶ, γεὶ Ομ γίβιϊ, αὶ ἐχ γαρίδα ὀογυιη, οἱ ὁχ 

Ῥ ΜΆΙΝ. χχ, 22, 25. 51] Πρᾳ. χχιὶ, 19. Ν11 Ῥάγὰὶ, χυῃι, 18. “9 [58. ΥἹ, ἴ. 

(50) Νοῦς βραχύς ἐστι, εἰς. Ὑοῖαε ἸΠΙοΓΡΓΒ, 
« Ρεοίυπαϊοῦ δὲ ϑρίγι18}15 οβίοπα ον ἐμ 6!!6οῖ05. » 
ἰζοπάι πὶ ϑυβρίοον, ναῦς οὐ βραχύς. Πυκτη!8. 

81) ᾿Επὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, οἷο. Ὑυ]ρο Ἰορί τι 
1: Ῥαγα!ῖρ. χνιη, 18, ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ᾽ ἑστήχει Β8- 
γμεὶ οἀϊιῖυ Οοιμρὶ. ; τεϊίψυι παρεστήχει. ἴο. 
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ΔηΠη0 4010 πιογίυυβ. δὲ τὲχ Οχίδβ, υἱάϊΐ θοπιίπυπι Α ἀριστερῶν αὐτοῦ, » καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἐν Ἡσαῖᾳ δὲ γέ- 
δοάθηϊεπι ΒΉΡΘΡ 501} Π} ἀχοαίβιιμ, οἱ οἰδνδίιη, » 
εἰ γεϊίφυα. Ταῖία ργαίθγοα ἱπ Ὀδηΐβϊα βογίρίᾶ 
δα ἦ᾽ : ς Αβρίοἰευδπι ἄοπθο (Ὠγοηΐ ροβὲε! βυπὶ, οἱ 
Αμεαι8. ἀΐδγαπι βάϊῃ, » εἰ αυᾷ β8δαιμιπίαν. Ηΐς 
αποαυθ ἁΠιΐα ἄραι ΕΖΘΟΙΝ ΘΙ θιη,, δὰ} ἱπίἴαπι ρτο- 
Ρδοια ἰρϑίυθ ταρουῦῖγθ δδί, οὔπὶ αἷι 3" : ε ϑύυροῦ 
Πγπηδιποπίυπι, 4υο0 δγᾶϊ ἱπιηνΐπθηβ οαρίὶ οουπι. 
(εἰνεγιυῖπι νἱἀθ 664} αυαθὶ ἀπρθοίι8. Ἰαρίαἰς 5ᾶρ- 
ΡμΙγὶ, βί πη τὰ 40 {Πγοπὶ βαραῦ ἴρϑαπι, οἱ 50 ρ6Γ εἰ- 
ΝΠΠτυ ἀπό πὶ {Πγοηΐ δἰ πη] ἀ0 αυδεὶ ἀβρθοίυβ. ᾿6- 
ταΐ 8. ἀδϑιιρ6γ. » ἴῃ ρβ8! πιὸ δυΐίθιη οοπίθβίπιο ΠΌΝΟ, 
μᾶς γορθὰ "6 : ε Ὀίχ!α Ποπηΐηυ5 Βομιΐπο πιθὸ : 8668 
ἃ ἀοτινὶς πιδῖβ, ν β6ββ ΟΠ 6 ΠῚ Ῥαιγῖβ, δὲ 3116 Γ8πὶ 86 Γ. 
γϑίογίβ ἃ ἀθχιγ8 ἱρβίυ8. βϑάβηιίβ ἀδοϊάγδηι ; οἱ τς 
5.8} ἴῃ 4]0 ῬβΑ]π|0 οὔγδπβ Ῥγορμεία αἷϊ " : « Ουὶ 
βεθβ βιιρῈγ ΟΡ πὶ, πιδη  [6ϑίᾶγ ; » οἱ ἰΐ6- 
τυιη ᾽5 : ε θεδυ8 δδιδὶ ΒΌΡΘΡ βθι 6 πη 5Δηοῖ πὶ δυϑηι. » 
Θυοά 5, ἃ» Ενδῃρε! 8 αυοηιδ δχαπιρίαπι ροιὶ 
Υἱθ, δυάΐ ἀδβογθοπίθη Μαδιϊπθυτ υοπιοάο 
ἀἰδείρυ!5 βυΐβ ἀϊχετίι δεβυ5 ": « Απιθὴ ἀΐοο 
γο 5, αυοὰ νὸὺβ αἱ δβθουτὶ δϑιΐὶβ π|6, ἰῃ ΓΟβθη6- 
ΤΑΙ Οη6 οὐπὶ δθάοτὶ! ΕἸ] 8. Ποπλίπΐἷθ ἰῃ βοὰθ τηὰ- 
ἠεδιδιῖίβ δυδδ,» οἱ οδδίεγα; οἵ : « Απιοάο νἱἀθυ 8 
715 Εἰ! Ποπιΐίηΐβ βοάοηιοπὶ ἃ ἐδχιγὶα. νἱγίυ- 
εἰ5᾽5.» πο χυραὺθ βαθεῖ Μδιιιθοιβ " : « στη 
νεποτί! ΕἸ ΠἾυ.9. ΠΟ πιπἰ8 ἴῃ πιαὐοβίδία βυϑ, δἰ οπιῃθβ 
2661} οὑπὶ 60, (πὸ βθάθθὶ! θυρθγ βθάδπὶ πηα᾽οβίϑι8 
5.188,» ἱ γα] χυδ ; λίᾳυς ἰΐδπν : « Απηοὰο νἱάοθ ες 
ΕΠ πὴ Ποηιΐη!8 βοθηιοπὶ ἃ ἀδχιγία υἱγίαβ. » ῬᾺΓ 
ἡϊυὰ φυοαιδ 6ϑὶ, φυοά ἷ8 γογθῖβ Ναγοὰς οοηβοιῖ- 
Ῥϑἰ15 : ς ΥἹάΘθ εἶα ΕἸΠαπΔ Ποπιΐπὶβ βυάθπίθπι ἃ 
ἀοχιτῖβ υἱγίυ5, οἱ νθηίθηΐθπὶ οαπὶ παθίθυς φΟΙΪ. ν 
ΝφΟ ποι [1048 5[π|||6 αυἱά ργοίδγι μος Ἰθοο 3) : ε Εχ 
Ἰιος δυΐίεπὶ εγὶς ΕἸΠΠ 5. Ποπιῖ 8 βοάθηβ ἃ ἀδχιγίβ γὶγς 
ἰαι5 θοῖ. » Ββὰ φυϊά δἰιποι πη ρ[τγὰ δὐαιβαιοα! οο]- 
Ἰΐψεγα, ἀυπῃ γυάοπι, οἱ δἰ Πρ] οἰοσθηι, δ6 ἢ. ΠῚ Π]ΟΓΘ πη 
δεβϑίοη β ΟἸνγῖϑιΐ ἴῃ γθβηο, δογυηυδ ηυὶ ἃ ἀοχίτί8 
᾿ρβίυβ γὙὲ] ἃ βἰηἰβίγὶβ βοάοθυμὲ, ἰηιοΓργοιδιίοπθηι, 
ἸΠΥΘ(ΟΓ 15 γοίεγίαπι ὀχ θα υοὶο Υ αἱ φαΐ δ ἀϊνίπαϑ 
οορἠμαἰίοι 68. πΙΘΠ 6 πὶ ροβϑυηὶ Δ.1Ο]]6Γα, δἰ υΐά οὐπὶ 
ταιίοπα ἱμπνεδίϊβᾶγθ, 80 ΓΟρογῖγα 4υθαηΐ, 60 ἀΐφπυπι 
« Βρ᾽ γίιαδ!!, φαὶ )υάίοαι Οπμηΐα, οἱ ἶρθ8 ἃ πόμπιἷῃθ 

γραπται" ε Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ οὗ ἀπέθανιν 
Ὀζίας ὁ βασιλεὺς, εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ 

θρόνον ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, » καὶ τὰ ἑξῆς" ἔτι ἃ 
καὶ ἐν τῷ Δανιὴλ τοιαῦτα γέγραπται" « Ἐθεώρουν 

ἕως οὗ θρόνοι ἐτέθησαν, χαὶ Παλαιὸς ἡ μερῶν ἐχά- 
θητο, ν καὶ τὰ ἑξῆς. Παραπλήσια τούτοις ἔστιν εὑρεῖν 

καὶ ἐν τῷ Ἰεζεχιὴλ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς προφητεία; 

αὐτοῦ, ὅτε φησίν « Ὑπεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ 

ὑπὲρ (52) χεφαλῇς αὐτῶν, » (δῆλον δ᾽ ὅτι τῶν χε- 
ρουδὶμ,}) ε« ὡς ὅρασις λίθου σαπφεέρου, ὁμοίωμα 

θρόνου ἐπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θρό- 

γου ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου ἄνωθεν" » ἐν δὲ 
τῷ ρθ’ ψαλμῷ τό" ε Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μο)" 
Κάθου ἐχ δεξιῶν μου, ν ἐμφαίνει χάθισιν τοῦ Πα- 

Β πρὸς, καὶ ἄλλην τοῦ Σωτῆρος χαθεζομένου ἐχ ἄ- 
ξιῶν αὐτοῦ: καὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ ψαλμῷ εὐχόμενος ὁ 
προφήτης φησίν" « Ὁ χαθήμενος ἐπὶ τῶν χερουδὶμ, 
ἐμφάνηθι: , χαὶ πάλιν. « Ὁ Θεὸς χάθηται ἐπὶ 

θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. ν» Εἰ δὲ χαὶ ἀπὸ τῶν Εὐαγγε- 

λίων παράδειγμα βούλει λαθεῖν, ἄχουε Ματθαίου 

ἀναγράφοντος τίνα τρόπον ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μα- 
θηταῖς" « ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀχολουθή- 

σαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν χαθίσῃ ὁ 
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, » χαὶ τὰ 
ἑξῆς " καί" « ᾿Απάρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

χαθήμενον ἐχ δεξιῶν τῆς δυνάμεως.» Καὶ ὁ Ματθαῖος 
ταῦτά φησιν’ « Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς ἀνθρώπου ἐν τῇ 

δόξῃ αὐτοῦ, χαὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε 

χαθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὑτοῦ,» χαὶ τὰ ἑξῆς" χαί' 

« ᾿Απάρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου χαθήμενον 
ἐχ δεξιῶν τῆς δυνάμεως.» Τὸ ὃὲ ἰσοδυναμοῦν αὑτῷ 
χαὶ ὁ Μάρχος ἀνέγραψεν ἐν τῷ’ «ε Καὶ ὄψεσθε τὰν 

Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐχ δεξιῶν χαθήμενον τῆς δυνά- 
μεως, χαὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.» 

Καὶ Λουχᾶς δὲ τὸ ὅμοιόν φησιν ἐν τῷ" «ε ᾿Απὸ γὰρ 
τοῦ νῦν ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐχ δε- 

ξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. » Καὶ τί με δεῖ ἐπὶ 
πλεῖον τὰ τοιαῦτα συνάγειν, βουλόμενον τὴν εὐτελῆ 

καὶ ἁπλουστέραν χαὶ ταπεινωτέραν ἐχδοχὴν περὶ τῆς 
ἐν τῇ βασιλείᾳ χαθίσεως τοῦ Χριστοῦ, χαὶ τῶν ἐχ 

δεξιῶν ἣ ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ χαθεδουμένων παραστῇ 

σαι μυστιχωτέραν ; ἵν᾿ εὐλόγως δυνηθῇ ὑπὸ τῶν ἐπὶ 

ΨΕΤΟΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
οΟἸϊδιίοπα δονγινπὶ δὰ ἰηνίοαπι ΟἰλΓ βοθ γα Ροββεὶ αἰΐψυα ἀορηνδιῖβ πιασηϊιάο. Θεὰ ρτοϊ χἰιαιὶ5 ρ αυιαηπῇ 
δγϑιῖα ργοροπὶπιαβ ἀηαπὶ υοά ἀἰοἰΆ ΜΙΟΙσδαΒ : « ΥἹΟ Πδυ ΠῚ ἰφγαεὶ βθύδη!επι ἴῃ 8θ 8 βυᾶ, οἱ οπιηὶβ πτΝ ΟΟἸΐ βίαραὶ ἰπ οἰγουϊία ε͵ὰ8 δά ἀρχίθγαπι. 6}υ.8 οἱ βἰ ηἰβίγαπι. » ΟὈΝἢἾ8 οΥσῸ ητὶ ρϑὲ βρί γι 14}18, δὲ οαπὶ [υ6εὶ ΤΠ συηοία ἀϊδουίογα, ἀϊοεῖ φυοηίδη) 5ρ[γ}14}15 6ϑὶ βϑϑὶο Πεὶ βδυμϑὺ βρίγ (8}} 8646, 5ἰ πΉ  Π16Γ δεΐδιη ὑδείσιὶ, 
ΝΙΜΠ δμΐμν ἵν οπππίλυ8 Θαββίομίθυ8. Πα ισπιοα! οὶ, γδὶ ΟΠγίϑεὶ, 48 ΘΟΓρΟΥΆΪΐ 80 ββίοιια βἰ μη ποδὶ Ξέγηον 
ἈΙαἸοι απ δμΐπὶ δβί ργορίοῦ Πὰ5 ἙΟΓΡΟΓΆΪ ΘΙ Βοβϑί 068 Δρρ6}14128 δχ  βι πῶ γα ὅθι 68 δ] ̓ ᾳυδ5 οΟΓροΓΑΙὶ 

3. ἤλη, νη, 9. "5 ΕΖϑοῖ. κ, 96. 
28. 39 Μλιπι. χχανι, θά. 3) Μδιμ. χχν, 51. 

,. (52) Ὑξεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὑπέρ, εἰε. 
Ἡΐπς Ομ γπηδίαγ ΑἸάΐη δαϊιϊοπὶβ., ἴῃ85. Αἰδχϑη- 
ἀτγίμϊ, οἱ ΤΠϑοαογειί βογίρίιγα, 408: δίς μανεὶ : Καὶ 
ἰδοὺ φωνὴ ὑπεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὄντος ὑπὲ 
τῆς χεφαλῆς αὐτῶν" ἐν τῷ ἑστάναι αὐτὰ ἀνίεντο αἱ 
πτέρυγες αὐτῶν' χαὶ ὑπεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ 
ὑπὲρ χεφαλῆς αὐτῶν, ὡς ὅρασις, εἰο., Ἰυχία Ηεδεαὶ- 
οὐ ΘΧΘΠΙΡ ΔΓ, ουΐ ΘΟηδοη δι δοη Δι Δ 1ῖν ΡΑΓΔΡΙΡᾶ- 
85. Αἵ αἱ τῶν 0’ δἀϊοιιεϑ : Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ὑπερά- 

36 Ῥ94]. οἰχ, 1. 
4. Μλγο. χιν, θ2. 

Ἅ ΤΆΔ], υχχισ, 3. "5 68], χυν!, 9. " Μδιιἢ. σιχ, 
85 [υς. Χχι!, 69. 

νωθεν τοῦ στερεώματος τοῦ ὄντος ὑπὲρ χεφαλῆς αὐ- 
τῶν, ὡς ὅρασις, αυοά ἰάδιν) ᾿ιανεῖ ϑγγυ58, ΡΗΙΕ 
ἸὯυ]10 Αἰ Π1 Ὁ Αγὰρ5. Πος ὁχ ἰογαῖα νούυπιὶ ἢ ότι, 
ὑπεράνω τοῦ στερεώματος, τεροιἰἰοπα σοπι Εἶ!, αυλ 
(δοίαπι 65. υἱ οὐ Δ ῬοΒιγθίηϑιῺ Οου!08 Ἀρρεἰϊετεὶ 
ἸΠ γαγία 8, ρυϊππαπι Ἰ6ρῖ5868. γαία5, αι ἰπιοηδοῦβληι 
ῬγιοΥ π 561}. 1 [ΓΘ Π "6118 6586 5οἰυπί, αυΐ ἴα μος 
Θχϑογ θη Ἰάθογο ἀδδυθανυμί. Πσετιυ3. 
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τὰ θεῖα νοήματα ἀναθαίνειν οἵων τε ὄντων ἐξετασθῇ.- 

ναι, καὶ εὑρεθῆναί τι ἄξιον « τοῦ ἀναχρίναντος 

πάντα πνευματιχοῦ, καὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀναχρινομένον,» 

ἀνάλογον ταῖς τοῦ Παύλου (55) περὶ πνευματιχῶν φω- 

νῶν τῶν εὐαγγελιχῶν ἐροῦντος" ὡς γὰρ Παῦλος, χατὰ 

πὸν πνευματιχὸν ἐχλαδὼν νόμον τὰ περὶ τοῦ μάννα, 

χαὶ τῆς πέτρας, χαὶ τοῦ ἀπ᾽ αὐτῆς ὕδατος, φησί" 

ε Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματιχὸν ἔφαγον, 

καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματιχὸν ἕπιον (ἔπινον 

Ὑὰρ ἐκ πνευματιχῆς ἀχολουθούσης πέτρας᾽ ἡ δὲ πέ- 

τρα ἣν ὁ Χριστός)" » οὕτως εἴποι ἂν ὁ ἐπὶ τὴν πέ- 
τραν ταύτην ἑστὼς πνευματιχὸς, χαὶ ἐτὰ τούτῳ εὑ- 

χαριστῶν τῷ Θεῷ, καὶ λέγων χαὶ περὶ ἑαυτοῦ" 

« Ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ χατεύ- 

θυνε τὰ διαδήματά μου, »ὅτι πνευματιχὴ ἔστιν ἡ χάθ- 

ισις Θεοῦ ἐπὶ πνευματιχοῦ θρόνου" καὶ ἡ Χριστοῦ 
ὁμοίως, χαὶ τὸ ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως χαθέζεσθαι 

τὸν Χριστὸν, πνευματιχόν ἐστιν" οὐδὲν γὰρ χατὰ 

ταῦτα δηλοῦται περὶ σωματιχῇς χαθίσεως, ἣν ὡρι- 

σαντο ἑδρασμὸν εἶναι ἐπὶ τῶν ἰσχίων ἑδραζομένων 

ἐπί τινος ἕδρας" χαὶ γὰρ γελοῖον, διὰ τὸ σωματιχῶς 

ταῦτα ὠνομάσθαι, νομίζειν θρόνους τινὰς εἶναι δεδη- 

μιουργημένους, οὐχ οἷδα ἐχ ποίας ὕλης, δεχτιχοὺς 

τῆςς καθίσεως τοῦ Θεοῦ ἣ τοῦ Χριστοῦ, ἣ τῶν χαθε- 

ζομένων ἐκ δεξιῶν, ἣ ἐξ εὐωνύμων Χριστοῦ, οἷς 

ἡτοίμασε τὸ τοιοῦτον ὁ Πατήρ' οὐχ οἶδα εἰ εὐαγές 
ἔστι σωματιχὸν νομίξειν εἶναι τὸ ἐκ δεξιῶν χαὶ ἐξ 

ἐὐδωνύμων τοῦ Θεοῦ ἑστηχέναι τὴν στρατιὰν τοῦ οὖ- 

ρανοῦ σωματιχῶς, ἢ πάλιν οἴεσθαι τοὺς σωζομένους 

καὶ ἐπαινουμένους ἐν τοῖς σωματιχοῖς εἶναι δεξιοῖς 

ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΜῸΝ ΧΥ͂Ι. 4518 

Α Ἰυύίολιυγ ", » μαυὰ δοευδ 86 Βρὶ γυΔ]14 Ἐναπροῖίο- 

τῦπι νοσϑυυϊδ Ῥδυ!υ5 οχϑπλπδὶ 86 ἀΐβευ : σΖθ6πν- 

δἀὐπιούυπι δηΐπ αὐ 46 πδηπ8, δἰ ροίγα, ἐχ δῦ 

Ργοἤιυση!α 8488 βογὶρία βυῃΐ, [υχία 5ρὶ εἰ Ἅ16πὶ 165 }3 

βοηϑὺπι ἱπίογργείδπθ δι} 8 αἷὶ 5 : ε« Εἰ ΟἸΠΟΝ 

οϑιπάθπὶ 6β08πὶ ϑβρί γἰ᾿υδ6πὶ πιλιἀυοράναγαπι,, οἱ 
οἴπποθ ἐυπηάδη) ροίαπι 5ρ γἰυΔ]6πὶ Ὀίθεγυπὶ (υ1}}6- 

Ῥαηΐ δυίεπιὶ ἀθ ϑρί γι}, σοηβόφιθηία 605 ρεϊγᾶς 
Ῥοίγδ δυΐθπη ογαὶ Ομ τἰβίυϑ) ; » (8 506 Ροίγδη) 

μιδης 5ίδη8 βρί γἰ (0.118, ΟΡ ἰάγυ6 γγϑιϊαθ θ60 δξ6Π8, 

εἰ ἀδ 56 ρ86 ἀΐξθῃ8 5 : ε βαίυϊι βυρογ ροίγαπὶ ρϑὰθ5 

τηθ08, οἱ ἀϊγοχὶ! φγοϑϑ05 ΠΊ6ΟΒ ; » ἰδ, ἰπαυϑπι, Πᾶπὸ 

1)εἰ βιιροῦ βρί γι υ8]6 πὶ (μγοπαπι βαβδίομ πὶ, ϑρίγἷσ 

τυλ]οη) 6886 ἀἰχογίί ; οἱ βοβϑίοπθπι Ομ γίϑιΐ ρυ ΟΓ, 

εἰ Ομτίβιυπι ἃ ἀοχινὶβ υἱγία! δ βϑάδγα βρίγι 816 

Β 4846 ἀϊχοτίξ ; πἰ}}} δπὶπὶ ἀθ ΘΟΓΡΟΓΔ] βοαβίθηθ ΡῈ 

11||ἃ δἰ ηϊβοαίυν, φυδπὶ [( 6886 ἀφο! πἰεγύμι, οἰυ πὶ θ5 

δααϊ δἰοαὶ ᾿πουπιθοη 5 ἱπηϊὶ ; πᾶπὶ δὰ ξς 

φογρογαϊίιογ πυποιραίδ δἰπὲ, τἱἰαϊουΐααι [ογεὶ {ΠΓΟΠΟΒ 

6886 4υοβάδπι (εχ φυδηλπι πιδίογϊ 8, τηΐμ! ὩΟ Ἰίφυοι) 

[Γαὐτίοδίοβ οσἰϑιϊσιαγο, βοβϑιοηὶβ δὶ γε] ΟΠ γὶβιὶ ο- 

8068, ΘΟΥΠν6 αι ἃ ἀδχίτίβ γεὶ βἰηἰδβιγὶ 5 Ομεϊοιὰ 

βϑάδηι, φαΐθυβ πἰπιίγυπι ἰὰ Ῥαίοῦ ργδραγανῖι. (ογίθ 

45 οὐ παἰΠΐδλτν ἀν ἰγατὶ [28 δὶ: ἃ ἀδχίτὶβ Ὑδὶ δἰ ῃἷσ 

βιγὶβ θεῖ σογρογδιῖεν βίᾶγ ; γεὶ δὶ δὶ γυγβυπὶ. 71. 

ἤἄπφοτο βαϊυίθπὶ δάορίοϑ, οἱ ἰδυάθπι πιϑγ!05. ἃ 00Γ- 

Ῥογοὶβ τϑρὶβ ποϑιγὶ δεβὰ Οῃγίβι!ὶ ἀθχίγὶβ 6588 ; δὶ 

σἱτυροτίο οἱ τοργθμδπβίοηθ ἀΐξπ08, ἃ6 ΡΟΡυΓΟ8, ἃ 

ξοτρογοῖβ δἰ πα Ποὺ δἰ πἰϑιγὶς δίδγα, πιδυ Δ 8.118 β8εἷο. 

τοῦ βασιλέως ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ " τοὺς δὲ ψεχτοὺς 

καὶ ἀπολουμένους ἐν τοῖς ἀνάλογον τούτοις σωματιχοῖς εὐωνύμοις. 

᾿Αλλὰ μήποτε τὸ μὲν ἀποχαταστῆναι ἐπὶ τὴν βα- ἃ ὅ. Αἰνίάα δηποπ ΟἸτἰδίαπι γεουρογαίο 5110 ἱπηρθ- 

σιλείαν ἀπολαθόντα τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν Χριστὸν, χατ- 

αργηθείσης τῆς βασιλευούσης ἐν τοῖς θνητοῖς σώ- 

μασι τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας, καὶ πάσης τῆς ἀρ- 

χούσης τῶν πονηρῶν ἀρχῆς, χαὶ ἐξουσίας, καὶ δυνά- 

μεως, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ καθεσθῆναι αὐτὸν ἐπὶ θρόνου δό- 

ξης αὐτοῦ" τὸ δὲ καὶ δεξιὰ ποιῆσαι πάντα τῷ Θεῷ, 

ἵνα μηχέτι ἣ σχαιόν τι πρὸς αὐτὸν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἐσό- 

μενον ἐν τοῖς ἐχ δεξιῶν τῆς δυνάμεως ἐσομένοις, 

πρὸς παράδειγμα μέλλουσι βλέπειν τὸ ἐχ δεξιῶν τῆς 

δυνάμεως, καθέζεσθαι ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὐωνύμων 

αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ Χριστοῦ τοῦ Λόγον" οὃς ἀπο- 

καθίστησιν ὁ Θεὸς συνεργήσας αὐτοῖς, καὶ ἑτοιμάσας 

τὸ ἐγγίζειν τῇ Χριστοῦ ὑπεροχῇ, ἵν᾽ ὁ μὲν προηγού- 

το ἵπ γοϑηππὶ τοϑιτυὶ, ἀοδίγαοίο φυοὰ ἰπ τπογίᾶ- 

Ἰἰθιι5. ποπιίπυπι ουγρογίθυ5 γορηαρδὶ Ροοῦϑί0, οἱ 

οπιηΐ ἴμ ἔπι ρΓο 08 ἱπιρογίαπι ἰεπὸπί6 ργποίρδία, Εἰ 

Ροιεβίδιο, ἃς ἀϊίοπο, ἰάθιῃ 5ἷῖ φυοὰ ἴῃ πιαϊοδβίδι 8 

8188 80|10 ᾿ρϑιπὶ Θοπβί γα : οπιπΐα δα (6Πὶ Βοο ἀοχιγὰ 

εἰῆοογα, ἰϊα ὧὐ πἸὨ}] ἰρβίυβ γαιΐομα δἰ πί βι γα πὶ δἰἵ, 

ἰάδπι βἷξ δίφυθ ἃ ἀοχίγίβ οἱ ἃ βἰηἰβί τὶ ἰρϑίυϑ᾽ ἰῃ 

γτοφηο (γίβιϊ, αυΐ Υεγρυπι οδὲ, βοάδγα ; 4ι ἃ 

ἀοχιγῖβ βοϑϑὶο 18 εοπεοί αυΐ 4 ἀεχίγὶ5. υἱγίαι!β 

δγαπῖ, αἱ ἰἰδ Θχορὶο δἰπὶ, 4υ1 φυοὰ δὰ τυἱγίυ 8 

ἀδχίογαπι δὶς ἰθιυδθυπίυν : 4008 ἰπ ρεἰδιϊθαιη 818» 

ἴὰπὶ θοδὰ5 τοϑι ει, ροβίφυλπι ορεῖη 15 σοπίι}}}, εἰ 

εἱ δά Οἰινῖϑιὶ βυθμἱδίοπη ργορίυ8 δορθάθγοηϊ, 

ΨΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

6856 τοὐϊβοαία8Β ἀδ πιδίεγία πϑϑοῖο 4ι8., 

ἀοχίθγαπι 115 86ββυγὶ διιηῖ, υδὶ δὰ βἰ πίξίγαπι, 

ταῖς φιοι ἀϊεί(ιν, πα Π{ ἰᾶ πὶ οἰ ΐ βίαγα αἀ θεὶ ἀδχίγαπι νοὶ δἰ ιἰβιγῶπὶ, ἃ Ι " 

ἃ ἀοχιτῖθ. Θοτρογα 08 δ0} ΓΕΘῚΒ ΠΟΒΙΓΙ 2680, πιδ}} δι επὶ οἱ Ρει- 
βαἰναπίυγ φυϊάδιη οἱ ἰδ 40}}65 βυμῖν, 

ἀϊεὶ βἰπν τὸν ἴῃ δἰ πἰδίν 8 Θογρογδ! "05. 

ἰπ φυΐρυ8 βθάοαϊ θθι8 9 Υ6] 

4υΐϊνυθ Ποῦ ἃ Ραΐγα μαγϑίαπὶ 68 : οἱ πρβείο δὶ 511 ογρὸ- 
γε] Ομγίϑίυβ οἦυ5. νεὶ αυἱ δ 

οἱ ἰϊαγαιη οχἰβιϊπιαγα φυοηίδιῃ 4] 

5, δορά νἱάδ πα ἴογία φιοὰ ἀϊοίίαν ΟἸιτδίυπὶ γϑιϊταὶ ἴῃ τοηο δυο τεοὶρίδῃίαπι ργοργίμπὶ ρῥγἰποϊρδιυπὶ 9 

ἴα ἰηιο! σογα ἀδυδαπηι5. υἱ ἀδϑίγυοίο ρέσοδίο υοὐ ἴῃ , ; 

ΜΝ ἢ Υ ᾿ ἀμρειηιϊδιαι "δα οἷϊ βοάδγα Ομγί βίαι ἴῃ 56ἀ6 ρ]ογί δας. Ουοά 

οἰμἰδίγαια, μοο 65 αὐ ἤαπὶ πυϊυιῃ πηϑίυπι οἷϊ ἀπίθ οὐ. ἢπ16}- Ργϊποΐραια δἰϊθιιᾶναπὶ υἱγίαμαπι, οἱ ροιεδίαιθ 

διιίο θυ οπιηία ἴδοὶϊ! δά ἀοχίογδιῃ, οἱ δ 

Ιἶχαι ἐγρὸ 4υἱ ροίαϑί, οπαἰπθι ἴαπι αυϊάοπ τοβηὶ ἴῃ ποπιϊθα5 Ομ γιατ τϑοορίδ88.» 

8ἀ αἰοτίδηι φυδπὶ αθυΐῖ ῥγϊυβηυδιηῃ Θε56ῖ πλυπάπ5, ΡΓΓ54ι18Π| Ρεοοάγθηὶ αυὐΐ 

εἰογίδπι δρυΐ Ῥδίγομι : δοῦυμῃ Δι !6τὰ 41] δρρτγορίδηϊξ ἴῃ ρτίπηο, 

86 Ῥ5}}. ΧΥΧΙΣ, ὅ. δι 1 (ογ. π, 15. 51 Οον. χ, ὅ, 4. 

(δ5) Ἀνάλογον ταῖς τοῦ Παύλου. Νοεὶ, ταῖς, 

ψυρρίεπάυπι [οτιδβ5ὶ9 ἐχδοχαῖς, γε] ὑγὸ ταῖς ἰερθπ- 

φοΓρογί!νυ8 πιοτίδ! ]}}8. Πιοπηΐπιιπι 65ὶ, οἱ οπιιροὶ 

οἱ φἰογιοαιυ πὴ 6556 
εοανθγυμῖ, ἐἱ μαθοθαὶ 
ἴῃ ἰογιὶο ἰοῦ, 40.851. νοὶ ἰῃ βθουηἋο, Υα 

ἄυπι τοῖς. ᾿ρΙάοπὶ ργὸ εὐαγγελικῶν Οοάοξ Βορίαϑ, 

μιανεῖ Εὐαγγελίων. 
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ἀϊεροβιΐίε ; αἱ φυὶ 118. αἱ Ομ γίβίο δρργορίπημδηι Α μενος τῶν ἐγγιζόντων ἣ ἐχ δεξιῶν, καὶ οἷαν ἀπτόμε- 
Ῥγάοο οὶ, 51 ἃ ἀδχίγίβ, οἱ ὑυθὶΐ ἰρϑαμ σΟμἰπραῖ, 
οἱ ἀοχίγῳ Ὑεγυϊ δάἀμιφγοβοδὶ ; φυὶ γοργὸ εἰϊρι ίαιο 

᾿ἰρίθγῖοῦ ΟἿ δὸ ΠΟΙ Εἶθ, ργορα 5.π|ϑίγαπὶ ᾿ρβὶ5 5.1. 

Ας νἱάδ με 4 (]γὶβιὶ ἀσχίνὶβ θὰ 6556, δῃΐηο ἢη- 

ξεγὰ Ρη55͵3, αυῶ ορ "οἷα θεὶ δὺ δδηδυπ σογηδπάϊΐ 

πο ἐδἀδηιὰ ΔρροΙ]ΔπίαΓ ; ἃ 5ἰηἰδιγὶ5 δυίαπι, 4188 

ἀπρεειδθὲ δα εἰ οογρογεα βυπὶ ; ἰπ υηΐνογβδ υΐο πὶ 

γορπυ ἰοοὶ ΟΠ δίυ8. 74πὶ| πυῆς δυίοπι δογυμ αυὶ 

δὰ ἰρβύυπὶ ργορίι5 δοοδάσυς, ἀδχίδγα δἰϊχυὶ, οἱ αὐ 

ἰπιο οί σοι ργοἰ δ πα πίαγ, 8001} δὶ ; δἰ ηἰϑίγᾶ 

αυΐελη 4|}}, δ᾽ ᾳφυδ βθηϑιὰ διηϊ. ὙἹάθηάν πη) δυ!οπὶ 

δῆποι γογὰ ἤογυι ΖΟθοφοὶ πιδίθν, ᾳυοβ Βοδηοῦ-. 

ἔε5, ἰιος δϑὶ ἰοηϊίγυβ Π]108, νὰ] ἰοη γα πὶ ΘΓ ΔΙῸ ῦ 

ἈΡρδ ΙΑνὶ,, πηᾶρπδι ἀ6 Π}}18 8815 ϑδοοῦθο οἱ Ζοϑμη6 

νος αὐτοῦ, χαὶ χολλώμενος τοῖς τοῦ Λόγου δεξιοῖς" ὁ 

δὲ ὑποδεέστερος ἐγγὺς τῶν ἀριστερῶν αὑτοῦ. Δεξιὰ 
δὲ ὅρα εἰ δύνασαι νοῆσαι Χριστοῦ τὰ ἀόρατα ὀνομα- 
ζόμενα χτίσματα, ἀριστερὰ δὲ τὰ ὁρατὰ καὶ σωμα- 
τιχά’ ἀλλὰ Χριστὸς μὲν πάντων βασιλεύει. Ἤδη ἃ 
τῶν ἐγγιζόντων αὐτῷ οἱ μὲν χεχλήρωνται τὰ δεξι) 
χαὶ νοητὰ, οἱ δὲ τὰ ἀριστερὰ χαὶ αἰσθητά. Καὶ μή 

ποτε ἡ ἀληθινὴ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεδεδαίου, οὗς ἐχά- 

λεσε Βοανεργὲς ὁ Σωτὴρ, ὅ ἐστιν (54) υἱοὶ βροντῆς, ἡ 

βροντὴ, μεγάλα χρίνασα περὶ τῶν υἱῶν αὑτῆς Ἰαχώδου 
χαὶ Ἰωάννου ( καὶ γὰρ ἦσαν μεγάλοι), χαὶ ὑπολαδοῦαε 
αὐτοὺς τὰ πρωτεῖα δύνασθαι ἔχειν παρὰ πᾶσαν γεν- 
νητὴν φύσιν, ὡς χωρήσαντας τὴν μεγαλοφωνίαν (95) 
αὐτῆς, προσελθοῦσα ἠξίου τὸν Κύριον, ἵνα ἱδρύτῃ 

εχ βι δι ἰοπδῖ δ ΐπ)0 ργιβοὶ ρίθηβ (6ι πιαρηὶ φυΐρρα Β τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν ἐχ δεξιῶν, τὸν δ᾽ ἄλλον ἐξ 

ταν γᾷ δι 8:1} εἰ ργᾷ υμίνογβᾶ πδίυγΓΆ οὔθαίδ ργὶ ΠῚ 5 

ἔογτο ροδϑὲ δυϊυπιδη5, υἱροιο υὶ ἱμδίυΒ ξγδηα!]οααθη- 

εἰλπὶ 717 [υ͵ἱβϑοηϊ ἀββθου!!, δὰ Βοπιίηυπι 8006- 
ἀθη5, υἱ ἃ ἀοχίγ5 αἰίθευπι, δἰιογυπὶ ἃ δἰ πὶ ϑίγὶ 8 ὁ0η- 
διϊπογεῖ, ροδίαρδὶ : ϑογνυαῖου δυΐθπι ὑϑᾷι6 460 

βγαπάϊοιυδπι ϑΔοο)ὶ οἱ ϑοδ πη 15 πιδίγοπὶ γοάδγρυθι8, 

αἱ αυς ργαωϑίδημογο8 πιϊεΐ πὸ αϊμηοδοογοῖ, δί4ι8 

οὐυδιηοάϊ ἀοιαπι παβοίγοὶ 6586 ρΓαιίδπ Πεΐ ααὶΐ δ8- 

ῬγΓὰ οπηΐᾶ δϑί, ΄υΐψιδ ἔἀνογαπ δυυπὶ οἱ δι χὶ πὶ 

οοηίογι, οἱ ἰπ (2}} 50} π}}181}5 στα 608 οΟἸ]οσαὶ, 
αυ08 34 ἰά ἰάοπθοϑβ 6586 πουΐϊ, ἰὰ αἰχὶς ᾽ : «Ναβοὶ 5 

αυϊὰ ρμεϊαιὶϑ ; » οἱ : ε« ϑοάογα δὰ ἀθχίεγδηι πιθϑῖῃ οἱ 

δἰ ἰϑίγαπι, ΠΟῚ 6δί πιοὺυπὶ ἀδγθ, 868 αυΐθυ5 ραᾶγὰᾶ- 

10πὶ 6δ( ἃ Ῥδίγα 260.» ΟὈΒΟΓΥΔΒΝ ν6ΓῸ 40] ροίο- 

εὐωνύμων" ὁ δὲ Σωτὴρ διελέγχων καὶ τὴν τηλιχαύ- 

τὴν μεγαλόφωνον μητέρα τοῦ Ἰαχώθου χαὶ Ἰωόν- 

νου, ὡς ἀγνοοῦσαν τίνες οἱ ὑπερέχοντες, χτὶ ὅτι ἡ 

τηλιχαύτη δωρεὰ χάρις ἐστὶ τοῦ ἐπὶ πᾶσι θεοῦ συμ- 
πνέοντος, καὶ συνεργοῦντος, καὶ ἱδρύοντος ἐν τῇ ται- 

αὐτῃ ὑπεροχῇ, οὗς οἶδεν ἐπιτηδείους, εἶπε τό" « Οὐχ 
οἴδατε τί αἰτεῖσθε,» χαΐ" ε Τὸ καθίσαι ἐχ δεξιῶν μὸν 

ἢ ὲξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἐτοί- 
μᾶσται ὑπὸ τοῦ Πατρός μον.» ᾿Επιστήσει δὲ ὁ δυνά- 
ἔβενος τίνα μὲν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος δίδοται, τίνα ὑπὸ 

τοῦ Πατρὸς, ὁρῶν, ὅτι ἔστι τινὰ ἃ οὐ δῴη ἂν ὁ Υἱὰχ, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Πατήρ. Εἰ δὲ τοιοῦτόν τι παρίστησι χαὶ 
τὰ Εὐαγγέλια, ὅπου μὲν εἰσάγοντα τὸν Σωτῆρα εὐ- 
χόμενον περί τινων δυνάμεων, ἵνα αὐτῷ ὑπαρχθῇ τὰ 

εἶι, αυξπδπι ἃ ϑοβρί δίογα, φυδ [[6πὶ ἃ Ῥαΐγα ἀδη- Οὐ αἰτήματα ἀπὸ τυῦ Πατρός" ὅπου δὲ χωρὶς εὐχῆς τοῖ- 
ἰυγ, οὔτ φυφίδην ποη ἃ ΕἾΠΪΟ, νοῦ πὶ 8} ἱρ50 Ῥλίγα 

ἀδτγὶ νἰάἀδαϊ, Αη δυίθιῃ οὐ υ5πιοαΐ φυϊἀρίαπι εἰ ἰρβἃ 

ἀοοόδηι Ἐνδηφοὶϊα, οὰπὶ ΡΓῸ Δ) φυΐθυ8 ΘΟμ ΒΘ ἢ - 

ἀϊ8 υἱγίυυ5 τοράπίοπι ϑογναίογθοηι αυδηάοαιο γὸ- 

Ῥγωβθηίδηϊ, υἱ ροδίυϊδία δ0υΔ ἃ ΡαΑίγα δχογοί ; ἰυπὶ 
Υ̓ΘΓῸ 4054. ργθοίθυ8 ἀϑφδηίθη, 4ιυδδϑὶ ᾽πὶ ἴῃ ρο- 

οὔντα, ὡς ἤδη ἔχοντα ἐχεῖνα περὶ ὧν ἡξίωτο, τοὶ- 

μηρὸν μὲν ζητῆσαι, ὅμως δὲ ὁ δυνάμενος μετὰ εὐλα- 

θείας καὶ ταῦτα ἐξεταζέτω. Παραστῆσαι δ᾽, οἶμαι, 
βουλόμενος τῇ μητρὶ τῶν υἱῶν Ζεξεδαίου χαὶ αὐτοῖζ, 

ὅτι χαὶ ἔλειπεν αὐτοῖς πρὸς τὸ τελειῶσαι τὰ ἐν ἀν’ 
θρώποις ἐφιχτὰ, οὐ τὰ τυχόντα, ἀποχριθεὶς εἶτα 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ἰιοπηΐμ6 8. οοηβι!υ{1 δϑουπάπιπι ἸμΘ ΘΙ ΓᾺΠπῚ δα ὰπὶ ΠΔΌ6ΠΙ65 βοάθγα δὰ ἀδχίογαπι, νοὶ] δὰ δἰ ηἰβίγαπι Οἰνγίβιΐ ἴῃ 
τόξο 6718, 4005 τεϑιυ6! θ60 8 ΘΟΟρΟΓΔΙΒ Εοἶβ, δὲ ρᾶΓδι}8 δἷβ υἱ δρργορίδηι διηἰπϑιῖα ΟἸιγβεϊ. Φυΐ φυΐδοπι 
Ργωοθ  Ν ργῶ οϑοιογὶ 5 ἘρΙΕΟβΗΝ μλπθηυς Ομεΐβίο, βιηΐ ἃ ἀδχίγίβ (ἢ γίβεὶ : νἱἀδἰϊοοῖ, ααυἱ ἰδησυηὶ οὑπὶ, 
σοπ͵υπ οἷ δαπὶ ἀεχιγῖβ ἰρβίυς Ὑδγθὶ : φαΐ Δυΐδπη ἱπίδυογο8. διιπὶ, ἃ βἰῃηἰϑίγὶβ δὰ βῃηι. θοχίογαπι δυίοπι 
νἱθδ δὶ ροῖεβ ἱπί6! Πἰργο Ομ γῖβι! ἰμν 5: Ὁ]]6) ογεδίυγδιι : 5] πἰϑίγαπ υΐθιι Υἱϑί ΒΠΠ6 πα οἱ οογρογαίεπι. Κα 
Ομνίβιιιβ αυΐεπι οἰμηΐθυ8 γοξηδί : Δρργορίπαυδηξίαπι δυίΐθα οἱ αυϊάφπη ἀδχίγαπὶ δογιϊαπίων, οὐ πιο! ρὶ- 
ἈΠ ; 411: δυίθιη δἰ ἰϑίγαπι, δἰ 886 510}}|8. Εἰ η6 [Ογι8 υδῦα πιδῖοσ ἢἰϊογαπὶ Ζοθοθοὶ, ἄυος ἀρρο!!ανί! {ΠΠ|06 
τοηίγα! Ομ γίδιυ5, πιαβη!!οφυΐα ρα ἱπάϊοϑη5 πιᾶρπᾶ ἀδ {||} 518, ϑάςονο δὲ θάππθ, πᾶὶῃς δἱ νδγδὲ πιδϑῃὶ 
«γδηΐ : εἴ ΘΧ ΒΕ πη Δ} 5 605 ΡΥ ΠΊἃ ΠΔΌΘΓΘ ρΟ0586 Θυρ6Γ ΟΠλΘπὶ παιιγαϊῃ ἰμαπιϑηϑιη, αιιδϑὶ 4ὰΐ ροίϊυθγαυηι αγεῖδ 

. ἀλαρη Ποαυίι πη ε) 5, Δοοθάθ5 θϑιπὶ ργθοαραίαγ, υἱ σοπῆγμηιαγει ἀμαπὶ αὐυΐμοπὶ ἃ ἀοχιγὶβ, δἰίόγαῃ ἃ 
δἰ πι5Ὁ15. δα νΔΙῸΣ Δυίοπι ΓΕργο 6 ηἀ6η8 οἰϊλπὶ Βυ} 5πιοαΐ πιαρη!!οηιδηιίδιη, πιλίγοπι ὅδοοθὶ οἱ δυλπηΐς 
4υά8 ᾿διογδηίθπι 4] οβϑθῃὶ ἐπ. πομίογ658, οἱ φαοηΐᾶπι μυὐυϑπιοάϊ ἀοθημπι 5Ξοἰϊι5 Πεὶ δὶ φαΐ Βυρεγ ουμηἷδ 
ἐ51, ΘΟ ΒΡ ΓΆ}}118, οἱ ΘΟΟροΓδηΕΪ8, οἱ ΘΟ ΠΡΙΠ ΔΗ 5 ἴῃ μυλυβηιοαϊ δμπομιΐα υ085 νἱἀογὶὶῖ δρίοϑ, αἱ ἰάθο αἰ: 

217 ΜΔ}. χχ, 22, 235. 

(84) Οὗς ἐκάλεσε Βοαγεργὲς ὁ Σωτὴρ, ὅ ἐστιν, 
οἷο. ΣΧ 2, αγο. »ἱ, 17, ἃ ὩΧΎ, « ἰυπιυϊυὰ- 
ἴι.8 651,» 408 νοχ ΑΓ ΐο6 8041 : « ν8}146 (0 }}}} 1» 
ἔγθυθοα ΠΘΙΏΡ6 δὰ βρβθοίθιΒ! ζϑηθγὶβ Δρρο! Δι!0η6. 

τἴσθιθ8. ΠΟΙ. 4 ἐπ σωιδδ. 5Βογ ρϑὶϊ ε Βαιοῦβοϑ, » 
0. πρᾶρὶβ δὶ 11 θγθιπ δοοράϊι ; 50 [ὉΓ14556 

(Δ! Π|6ὰ ἀἰϊδ!δαίυ 5. γεοίδμι ργοιμη 006 πὶ ΘΟΥΓΟΡρΙ. 
ΑΙ ΐδην ργοἤιθιυν βϑηϊθι πὶ ἢ ΘΓΟΠΥΠΊα8 ἐπ απ. 
1, 7: « ΕἾΠῚ Ζοθοιίαὶ, ἰπααΐ!, ἀρρδ δι} δαμν ΠΗ το- 
πἰίγυΐ, φιιοά ποη υἱ δ ποια Ῥυιϊδηὶ Βοαποι 65, δοὰ 
Θμρθινάδί 15 Ἰοβίζιν ΒΟ ΘΓ 81; » ἰΔὰ εϑῖ, ὩΣ 22. 

Ἰάθηι τορϑεῖ! ΠΌγο 86 ποπιϊπίϑιι5 ΗΠ εὐτα᾿ εἷς. ἨσεΤιῦδ: 
(88) Ὡς χωρήσαντας τὴν μεγαλορωνίαν. [4- 

ΓΌΠ, ΓΟΌΔΌ ΝΡ αἰχίθθ6α Ναζίδηζθηυ δἰ1 Ῥθζδ 
Λάποί. πιὰ). ἰπ δίατο. μι, 17, ἐϊα νοοδιοβ Ζοθούδὶ 
{Π105 διὰ μεγαλοφωνίαν. Αἱ πόδ ἐδ γαρν5 ΕἸ Ν}}}8 
580} ΐ05. ἀἰδδογαϊί φυϊϑηαυδη) αυᾶπὶ δοαμηθ5; πόθι 
ΔρΟΓΓ 5. τραὐογῖνα διΐη)ο Οἰηγίβειϊ οαυβαπι Ομ 556 
Δροβίοογυμ ψφυδηηρίδιη νοὶ βίη} 8 δϑί, φυϑμὶ λλ00" 
υυτη, αυἱ ργίμαβ ἐμ} γ δροϑβίοίοβ ΟἸ γί ϑιϊδπῶ 
Βἰοη 5 Γι πα δπιοιιία βϑμβι 8 5110 ἀγημανίι. [0. 
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κετὰ τό" ε Οὐχ οἴδατε τί αἰτεῖσθε,» τό «ε Δύνασθε 

σπτιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν ;» ἢ, ὡς ὁ 

ἹΜάρχος ἀνέγραψε. «εΔύνασθε τὸ ποτήριον πιεῖν, ὃ 

ἐγὼ πίνω, ἣ τὸ βάπτισμα ὅ ἐγώ βαπτίζομαι, βαπτι- 
σθῆναι;» 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΞῸΜ ΤΟΜΌΒ ΧΥ͂Ϊ. 1588 

Α ιεβίαἴο 504 ΠΑΡ δηίοπι, 4085 841} ἱρθ0 ρει (4 βυηῖ, 8385 

ἀδε αυΐάοπι οδὲ ρεγβογυιαγὶ ; οἰἰάπιθ πδὸ ἡσοαυθ 
οὐπὶ γονογοηίία ἀΐδαυΐϊγαὶ,, οὐ] (Δουϊ85 οτί!. Μαιτὶ 

δυίοπι, ορίπον, ΠΠογαηι Ζοθαάςεί, ᾿ρβίδαυς δάθο ἀθ» 

Οἰάγαγθ νοΐ θη 8 ποηηι δ ̓ρ5ῖ8 δύ πις ἀθθ886, υἱ ΠΟΏ 

δὰ τηράϊοογοπι ρογίδοιοηἶβ φγϑάππι, 5θὰ δὰ διπηπιπι, αιι6πὶ αυΐάοπι Ποπιῖπε8 ἀϑ8θημ! ροϑϑιηΐ, 

Ρουυθηίγοηϊ, ροϑί ἤ886 ϑοῦθὰ ᾽8 : « Νοδο 15. αυ!ὰ ρειδιὶβ, » ἰάὰ γεβροπβὶ δάϊθοὶ! : ε Ῥοίθβιὶβ ὈΐθθγῈ οδ)1- 

Ἔϑῖω, χαθπι 660 Ὀἰ δἰ ἴαΓιι5. 80πὶ Ὁ ν νοὶ [ἃ αἱ βογίρϑὶι Μαγουβ᾽" : « Ροία5ι18 δ θαγε οασαπι αυεπὶ ἐβῸ δΡο; 

δυῖ δλριίδπιο, 410 660 Ὀδρίίτον, θα ριϊζαγὶ ᾽.» 

ἹΚαὶ ἐν τούτοις τε ζητήσει τις τί τὸ ποτήριον, καὶ 

τί τὸ βάπτισμα, ὡς ἕτερα ἀλλήλων, καὶ δεόμενα οὐ 
τῆςς τυχούσης δυνάμεως, τῆς τοῦ πιομένου, ἣ τοῦ 

βαπτισθησομένου, καὶ πιομένου οὐχ ἄλλο ποτήριον ἣ 
ὃ ἔμελλε πίνειν ὁ Ἰησοῦς, βαπτισθησομένου τε παρα- 
πλησίως βάπτισμα, ὃ αὐτὸς ἔμελλε βαπτίζεσθαι ὁ 

Ἱύριος. Οἱ πολλοὶ μὲν οὖν τὰ ἀμφότερα ἄγουσιν εἰς 
τὴν κατὰ τὸ μαρτύριον οἰκονομίαν, οὐ παριστάντες 
οὔτε εἰ δύο ἐπινοίας ἔχει δηλουμένας διὰ τῶν δύο ὀνο- 
μάτων ἐν τῇ ὑποστάσει τυγχανόντων, οὔτ᾽ εἰ δύνα- 

ται χαὶ δύο δηλοῦσθαι ἐν τούτοις πράγματα. Ἡμεῖς 
δὲ οὐκ ἀποδοχιμάζομεν μὲν καὶ ταύτην τὴν ἐχδοχὴν, 

ἐφίσταμεν δὲ εἰ δύναται χαὶ ἄλλο τι δηλοῦν παρὰ 

ταῦτα τὰ δύο ὀνόματα. Καὶ ἐπεὶ πολύ ἐστι τὸ νῦν 
ἀκχριθῶς διαλαθεῖν περὶ αὐτῶν, ὀλίγα εἰς τὸ στῆναι 

τὰ ἐμφαινόμενα ἡμῖν παραστήσομεν εἰς τὸν τόπον᾽ 

χαὶ εἰς μὲν τὸ δηλοῦσθαι (56) ἐν τούτοις τὸ μαρτύριον, 
οὐ μόνῳ χρήσεταί τις τῷ ε Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρέ- 
νξγχε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ (87),» ὡς ἐπιπό- 
νως πινόμενον ὑπὸ τοῦ ἀναδεχομένου τοὺς ἐν τῷ μαρ- 

«νρίῳ ἀγῶνας, ἕως τις ἐχπίῃ ὑπομείνας τὰ κατὰ τὸν 

ἐν τῷ μαρτυρίῳ πειρασμὸν πάντα τὰ προσαγόμενα 

αὐτῷ" ἀλλὰ καὶ τῷ ἐν ριε΄ ψαλμῷ εἰρημένῳ’ « Τί 
ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωχέ 
μοι; Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ, τὸ ὄνομα Κυ- 

βίου ἐπικαλέσομαι. Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀπο- 
δώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Τίμιος ἐναν- 

«ἴον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ"» οὐδὲν γὰρ 
δυνάμεθα πλεῖον ἀποδοῦναι τῷ Κυρίῳ ἐφ᾽ οἷς εὐεργε- 

τήθημεν, ἢ τὸ τοῦ σωτηρίου ποτήριον προθύμως λα- 

δεῖν, καὶ ἐπιχαλέσασθαι τὸ τοῦ Κυρίου ὄνομα εἰς τὸ 

πιεῖν αὐτό" ἐν ᾧ ἐχπινομένῳ ἀποδίδωσί τις τὰς εὑ- 

χὰς αὑτοῦ πάσας τῷ Κυρίῳ ἐναντίον παντὸς τοῦ 

0. Αἰᾳφαα πος φυίϊάθπι Ἰοοο ᾳυτρβίνογι( ΔἸ φαΐβ, 

αυἱά 5: οαἸ|χ, φυϊά θαριΐδαια, φιιλϑὶ ἀΐνενδδ βίηι ἃὉ 
ἰμνίοομῃ,, π6ς πιράϊοογεπι υἱγίυϊοπι γοηυΐϊγαμῖ, οι 

βο σοὶ φυὰ ρο  οθὶι φαΐ δἱδίματα5 6ϑ1, νοὶ φυϊ Βαριΐς 

τπάυβ 68ῖ, οἱ φυῖ δἰ θἰἱαγι}5 68ὲ ἤθη δ᾽ Ἴυπὶ 04}166Π}ρ 
αυλπὶ υοπὶ Ὀἰ δἱιαγυβ ἐγᾶὶ δεδυβ, φυίΐψιο θαριζαη- 

Β ἐὺ οὐΐ δοίδπι (Ἔγ6 Ὀδριϊδιηαῖθ, 400 υὰριϊΖϑη(.8 

ογδὶ δοπιίπυδ. ΡΙυγίπιϊ 58η6 δά τηδγίγγί τὰ υἱγι- 
406 τείεγυπι, μαυὰ 58:16 5 βηὶ βοδηῖθβ 3Δη ἀυοθιβ 
ποι πίθυ5, 4 πδίυτα αὐϊάεπι ἀηὰπὶ βιηΐί, ὀχ ὶ- 

μυ͵188 ἀυδ5 5ἰψηϊβοαιίοποϑ οοπεἰποδὶ, εἰ δῃ ἀυ8 ΤῈ5 
1}1}8 Ἔχργίην ροβϑίηϊ. Νος 718 46 πὶ δὴς ἰμίογ- 

Ρῥγοιδιίοπθιι πηϊηΐπιθ ταἠϊοϊπηυ8, δὶ υἱγυπὶ δἰἰαυϊὶ 

ῥταῖοῦ πο ἀι0 γοσδθαΐδ 5ἰβηἰςοί, ἀϊδρίεἰπηι5. Εἰ 

φυσηΐαπι ἀθ [8 πιμς δοουγαία ἀϊδριιίαγο εἰπιΐα:ι 

65ῖ, ρϑυουϊα αυφάλπι ἰῃ απὸ Ἰοσυπ) ΡΓΟΙΘΓΘΠΊΌΒ, 

480 5οπιεηεἰ ποδί γοθυγ δοοοάδὶ; δ6 αἱ πιᾶγ- 

ἀγγίαπι μἷ8 δἰρβηί βοατί ργονείυγ, ποι) 60 βοῖιιπὶ ἰοο0 

υἱοίυν Δ 4υΐβ : « Ῥίον, δὶ ροβϑί!!8 θϑὶ, γδηϑίογν ἃ 

πιὸ οδἰϊοοπι ἤαης 0,» ᾳυαϑὶ δεᾷτα οἱ ΠΟ 51Π6 ἰαθογὶ- 

υυβ ἃς τγυπιηΐδ ἃ" 60 Θρίθαιαγ χυὶΐ πιδγιγτὶ! ἀἰ[ὶ- 

ουμδῖος ἃς ᾿Ἰογπιθηῖ8 μαι υΓ; οππηἶθυ5 ἀθμες ἰΠΠπὶ 
οὐΐθαι τοϊογαιβ, φυϑ ἐπ ΠδΥ ΎΤΙΪ ρΘΡΙ οἰ ϑ.10η6 51} 
ἰηΐδγυπίυγ; νογυπὶ οἱ ᾿|10, φαΐ 'ῃ ρβδ!πῖο οδιθϑίῃο 

ἀοοίτηο φυϊπίο οχϑίδί "" : « Ουἱὰ τγειγίδυδπι θοιηΐπο 

ῬτῸ οἰπηΐθυ8 αυδ γείγἰαῖς πι}}ΐ 7 δ! οεπὶ βαϊ αἰαγίβ 

δοοϊρίαπι, οἱ ποιηθῃ Βοπιπὶ ἰμνοοαῦο. οί Βοπηιΐηο 
τϑάιδτι σογᾶπι οπιηΐ ρορυ]ο 6}ι8. Ῥτγειίοδα ἴῃ οθη- 
βροείυ Βοπηϊνΐ ΠΟΓΒ βδῃοίογιπὶ οὖυ8. » Ναο δΔιρ! 5 

δηΐπι φυϊάφυδπι Π60 ῥγὸ οἰμεΐθιι8. 8.0 60 60|1ι}5 ἴῃ 

π08 Βοῃοίεἰ᾽8 γοὰάθγα ροβϑυπιυβ, ηυᾶπι ο4|166Π| 88- 

Ἰυϊαγίβ ργοιηρίο δηΐπηο δοείρεγα, δά δυπῆψα6 Ἔχθδὺ - 

τἰοπάσι ποιιδῃ θοιαἰηὶ ἱπυοοῦτγθ; αύθπι ἀὰπὶ Ὀἱ 0 

ΥΕΤΌ5 ἹΝΤΕΚΡΆΌΕΤΑΤΙΟ. 

« Νεβοϊεῖς φυΐα ρεϊαιί5. θάνε δηΐοπι τηθουπὶ ΠΟῚ 65. ΠΊΕ ΠΊ ἄλτα νοϑἱ8, 

πῆθῦ. » Αγθίιγον ἀυΐθιη φυοίὰ νο]θη}5 οβίθπαεγα πηδινὶ 

Βδθουδηι ἀ6 ραγίροιίοπα 4πᾶπὶ ΠΟΙ Π68 ροβδαῃὶ ΠΑ ΟΓΘ Π0ἢ τηθἰϊοογεδ, Ι 

« Νεβοίεἶἰβ φαΐ ροίαιὶβ : Ῥοιοδιῖβ δα! σα πὶ Ὀυ6γα 4αθ πὶ 69 θ᾽) τα γα 8 βύυπῃ 7 δι} ᾿ὰριίδιο ἢ ᾿ 

« Ῥοβϑιμηθ, » ΠΟῚ ἐϊὰ τοϑροπάϊτ (με δέν. : (αΠ σοῦ. αυϊάειν δξο Ὀθαριῖγογ 1» Ὠεπίηυο οὐπὶ ἀἰχίδβθηῖ: 
τθιιπὶ Βίθογα ροιαϑιὶβ; βθὰ δὶ Γυ]υγᾶπὶ δολαιῃ ρου εἰ οΠθιῃ 
μὲθειῖ5, οἱ ναριίδπιο μαρι κα ϊηἰ πὶ.» 

6. Αάμπιυς Διυίοιι ψαγονθ οροτίθὶ ἴῃ ἰο60, 

86 υΐνυ5 ραᾶγαίυπι δϑὶ ἃ Ραΐγθ 
οἱ ἰρ8)8., ιοηίαπι Βάϊυς πιηυϑ 
ἰάδο γβϑρομῖι ροβιφυύλιη ἀϊκογαί : 

υδριϊ2δν} 400 

ἀΠογαπι Ζουοάςίὶ, 

τεβρίεἰθιιβ ἀΐοί! : « ΟΔιίοοπι. τηθυπὶ αὐἱϊάθι 

φυϊὰ εδὲ οαἰΐχ, εἰ αυἱά 651 δαριίδηια. Οιιαδὶ ἀϊδίθηί οηἷπὶ ἃὉ 

ἰηνίοοπι, βία υἱρυιθυδ δϑὲ ποι πϑίυπ)ν. ΜυΐῈ οπὶπι υἱγυπαυὰ ἀΐϊοιιηῖ δά ραββίοημθιῃ πιϑγιυγὶὶ μογιπογο, 

πη αἰἰδηάδηίο5 φυοιίαπι ηἶδὶ ἀυο08 εἰ 
406 ποπιἰπδτοίυγ. ΝῸΒ δυϊθπὶ οἱ ἰϑδη αὐ; 
4ιυοπίαπι οαἰΐχ αυϊάδπι ᾿ρ8ᾶ ραϑ5810 ἴῃ 6} Π 5 1} 6558 
ἀὐοΐ ἀϊεῖ! : « Ῥαῖον, δὶ ροϑβί 16 δϑὶ, ἐγδπβίογ ΘΠ ἐθῖι ἴῃς ἃ ΠΙ6, . 010 ' 

δἰθενῖε δυπι βυβιϊηδη8 ἴῃ ἰϑη ϑιίοπα Ἰπαγιγτ! υμΐνγαγβᾶ αι: ἰπδγαπίμ ἐ 

« Ουϊά τεοιγίθυδηι )οπιῖὶπο ργὺ οἰ ϑυ5 4028 ταίρι υΐι τιϊμὶ 3 (Δ 1- 
δυδβοερὶ! οογίϑιμθιι πιδγι τὶ}, ἀοη66 
δοιὶ εἰΐδπι ἐο 4ιιοά ἰμ 4110 Ἰοο0 ἀϊοῖπαγ : 

ἀϊνογβοβ ἰπιο! θεῖα 5. οϑἰομάσγοι οεἰχ οἱ Ὀαριίϑαι5, πα μαυᾶπ) υἱγυϊῃ- 

αἱάδπν ἐγϑαϊομαπὶ ΠῸη ΓΕΡΓΟὈΔΠΈι8, δἰίδγαι δυΐοπι βιδιυϊπηυ8 : 
ἀοίοταιπ. Ουυὰ σομϊπνϑίυγ ἤθη δου 60 ὀχοηρὶο 

» 4υἱ οὐαὶ ἀο!ονῖθυ5 Ὀ τα ἃ} 60 φι 

26 Μα }). χχ, 22, 9225. 3 Μᾶγο. χ, ὅ8. "0 Μόνο. χιν, δ6 ; Μίδιιν. χχνι, ὅ9. 5" Ρρ8]. οχν, 12-ἰῦ. 

(66) Καὶ εἰς μὲν τὸ δηλοῦσθαι, εἰς. Ἠϊ]ατίυ5, 
ΠΙδγοηγιηιβ, θριιδ ἱπιρετίεοει. ΤΠΟΟρΙ γ]οία8., Ευ- 

γ ηΝ 8. 

(51) Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρέγεγκχε τοῦτο τὸ 

ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ῥυΐοτ Ὠυ}05 Ιοοἱ ρᾷγ8 6 Μαγοὶ 
χιν, 50, μοι ο51. Ἡυετιυό. ᾿ 



ἐξδὲδ ΟἈΙΟΘΕΝΙΒ 158: 

ἰϊφαὶϊΞ, νοΐ 84 οπιηΐα θοπιΐπο γι ἀϊὶ δογϑιὴ οἰππὶ Α λαοῦ αὐτοῦ. Σαφῶς δὲ ἐδίδαξεν ἐν τούτοις, ὅτι τὸ 

Ῥορυ]ϊο ε)υ8. Μαγιγγίυπι δυ6πὶ 6586 Οαἰΐοαπι ἰιοο 
ἦρθυ ραϊαπι [δοὶς αυοὰ 5ιἰαιίη ρυ81 οαἰΐοοπὶ 580}- 
ἡιπχῖι : ε Ρνοιίοβα ἰπ οοηθροοία Βοιηΐπμὶ ΤΠΟΓΒ 58ῃ - 
οἴογυπ 6}1:18. » θιι25. δυΐθπι πιλγίγγίιπι βἰρηϊ  οδιϊο- 

Π6Β ΘΟπιρτοδμάϊ,, συᾶγαπὶ 4|16γὰ οαἰἱχ δι υίαγὶβ 
Δρρεϊϊδίαγ; αἰΐα δυΐθπὶ, Ὀαριί5π)ἃ ; οἱ φυαίθηυϑ 1Δ- 

Ῥογαβ αἰΐᾳιιῖϊβ βυβί!πδί, οΔἰἱχ 6ϑὲ 80 60 δὶ θέιι5. φαΐ 
ἐΠ|ι8 δ. οπιηΐδ ρογίδιϊ, ἀυϊοτγαβ ϑιιβοὶρὶῖ, δὸ ναὶ 

᾿ιδυγὶι, Θοβϑ4υ6 π60 γϑρϑὶ ἢ, ποαὰδ γα] εἷϊ, ν6] ὀνο- 

"1; Ὀαριϊθπιδ διίθπ δ8ι, 4865 ΓΘΠῚ 55] ΟΠ ΘΙ 

Ῥϑοσλίογι πὴ δἰ ἰ5ο (Γ, 4] πη4]4 5 501π6|. δ᾽ δηΐη 

Ῥαροδίογαπι Γαπ βϑίοπθῃ ρΟἰ Πςοίυν Ὀαριΐδπια, 4ιι6πὶ- 

δἀπιοάυπι Δεςορίπ)ι5 16 θαρι ϑηγα(8 'ῃ ἃ4ι8 6ἱ βρίγίτυ; 

γοπ ἰβϑἰοποπι δυίοη) ρόδοδίοσυπι τοοορὶ! ἰἰδι, 

219 4υἱ πιαγιγτῖ! θαριϊβπια ροιογί ἢ τηλΓ γι πὶ 

58η8 Γοοία μδριΐϑπιᾶ Οἷοὶ ροίεδὲ : ρϑδοδῖα δυίοπι οἱ 

τη, φαΐ πιαγιγγίηπι ρίαν, ἱπάο ἰχιοι 55: 

« Οιμμἷβ φυὶΐ οοηἤιοθίϊαγ πὸ οογϑηι οι ἰπθυ5, ὁθη- 

ἢιοῦοῦ οἱ δροὸ ἰἰἴὰπὶ οογᾶπι Ῥδίγα τὴ60 αὶ ἰπ (08 

ἐδ,. » Οοτᾶπι Ρδίγε υ6ΓῸ 500 4] ἰτ ο(Ἰ 5 651 σηυϊη- 

4υθπι4ιι6 σοη[ίοίυν ϑογνυδίογ, 40] 86 (ποῦς οοηΐρδ- 
80.5, οἰἰδιηςὶ δηῖ6 ΟΠ ββίομθπη οἰ} 5} 06 1 ραοοολιὶ 
Τουβ ΟΥΪ᾿ ; πΠ8Πὶ δὶ ουυϑ! δαὶ ρϑοσδιὶ τθ08 Ὠθἢ ἃ3η0- 

5806ῖ, διὰ νοῦ δε {υἀ : ε ΟἸμπὶβ Ἔγξὸ φυὶ οοη- 

Πιοιίίυγ πἸ 6, » οἱ εἰθίθγα. Νοη [εἰυγυπὶ δυίΐεοπι οχὶ- 

δίξιπο, αἱ οὐ} 5ν}8 πο χδΒ ΓΘ πὶ οογᾶπὶ ῬαΐΓῈ δυ0 αυὶ 

ἷμ ΟΠ 5 65. ϑοβρί(δίογ οοῃῃιθαίυτ ; {Π|5 βἰφυίάδια 

δοη[εβϑῖο, οὐπὶ ᾿ἰθογα οἱ δυάδοιον διίφαθπι οογᾶπὶ 

Ῥαῖγο οοηπίθίι οἱ δϑιοϑοῖ!, 6) ιϑιηοϊ 651, φυδϑὶ οἃ 

ξογᾶπι Ρδίγα σοῃίδβϑίοηδ ἀΐθηυ 81 4υ] ἀρποβοίίυγ, 

Νδ μοβ δυίδπι ἐοπιηογοαὶ, φιοά ἀρυά Ματγοῦηι ὅ6Γ- 
υδίογ οδίϊοθπι Ὀἰθὶ1, οἱ θαριϊβιηϑίθ θαριίζϑιιγ ; ουπὶ 

δηΐπι οδιπ68 « γϑηΐϊ ἰῃ οπηπ θη Γαβίοπδπι ἢ πἰ εἰ πηϑ9 

δοτάδηϊδ, ρυδάϊοδηβ Βδριϊβαιυπι ρωπίιοπιία ἰπ το- 

τοϊδβίοηθιῃ ρεοοαίοταπι "5, » δὰ Ζοδηποίῃ 4υοῆυο 

ποτήριόν ἐστιν (58) ὁ ἐπαγαγὼν τοῖς κατὰ τὸ ποτή- 

ριον τό: ε Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν 

ὁσίων αὐτοῦ.» Τῇ δὲ ἐπινοίᾳ τὸ μαρτύριον δύο ἐστὶν, 
ὧν τὸ μὲν ἕν χαλεῖται ποτήριον σωτηρίου, τὸ δὲ λο!- 

πὸν βάπτισμα" χαὶ χαθὸ μὲν ὑπομένει τις τοὺς πό- 
νους, ποτήριόν ἐστιν ἐχπινόμενον ὑπὸ τοῦ φέροντο; 

πάντα τὰ προσαγόμενα εἰς ἑαυτὸν, ἀναλαμδάνοντος, 

χαὶ οἱονεὶ πίνοντος τὰς ἀλγηδόνας, χαὶ μὴ ἀπωθου- 

μένον αὑτὰς, μηδὲ ἀποδάλλοντος, καὶ ἐμοῦντος" χαθὺ 
δὲ ἄφεσιν λαμδάνει ἁμαρτημάτων ὁ ὑπομείνας, 

βάπτισμά ἐστιν᾽ εἰ γὰρ τὸ βάπτισμα ἄφεσιν 

ἁμαρτημάτων ἐπαγγέλλεται, χαί(ὡς παρε!λήτα- 
μὲν περὶ τοῦ ἐν ὕδατι χαὶ πνεύματι βατιτίσμα- 
τος, ἄφεσιν δὲ λαμόάνει ἁμαρτημάτων χαὶ ὁ τὸ 

τοῦ μαρτυρίου ὑπομείνας βάπτισμα" βάπτισμα τὸ 
μαρτύριον εὐλόγως λέγοιτ᾽ ἄν " ὅτι δὲ ἄφεσις ἁμαρτη- 
μάτων γίνεται (89) τῷ τὸ μαρτύριον ὑπομείναντι, ὄῃλον 
ἐχ τοῦ" ε Πᾶς ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων; ὁμολογήσω χἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 
τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. » Ὁμολογεῖ ἔὲ 
ἔμπροσθεν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Πατρὸς ὁ Σωτὴρ 

πάντα τὸν ὁμολογήσαντα, χἂν τύχῃ πρὸ τῆς ὁμολο- 
γίας (600) ὀτιποτοῦν ἁμαρτὼν " εἰ γὰρ τοὺς ὁτιποτ- 
οὖν ἁμαρτήσαντας οὐχ ὁμολογήσει, οὐχ ἔσται ἀλτ- 

θὲς τό" « Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ, ν χαὶ τὰ 

ἑξῆς. Οὐκ οἶμαι δ᾽ ὅτι ἔμπροσθεν τοῦ ἐν οὐρανοῖς 
Πατρὸς ὁμολογήσει ὁ Σωτὴρ τὸν ὁποιῳποτοῦν ἔνοχον 
ἁμαρτήματι" παῤῥησιαζομένον γὰρ ἐνώπιον Πατρός 
ἐστιν ἡ ὁμολογία ἐπὶ τῷ ὁμολογουμένῳ, ὡς ἀξίῳ 

τῆς ἐπὶ τοῦ Πατρὸς ὁμολογίας. Μὴ σαινέτω δὲ ἡμᾶς 
εἰ ὁ Σωτὴρ παρὰ τῷ Μάρχῳ καὶ τὸ ποτήριον πίνει, 
καὶ τὸ βάπτισμα βαπτίζεται - χαὶ γὰρ ἡνίχα ὁ Ἰωάν- 
νης « ἦλθεν εἷς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου χη- 

ρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, » 

χαὶ Ἰησοῦς παραγίνεται πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην, τοῦ βά- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ξοπὶ 54}180}8 οοιρίδπι, δὲ ποιηθη Ποπιϊηΐ ἱπνοοδμο. Ὑοίδ πιδὰ ϑοπιΐπο γοάάἀδπι ἰπ οοπερθοῖα οπιηΐβ ρ0- 
ΡΕΠ οὐυβ. Ρτγαοιίοβα ἱπ οοπερθοίυ Ὠοιιὶπὶ ΠΙΟΓΒ βδπαίογιιπι ου5. » ΝΙΒΙ απίπι ἀΐσηυπι τούάογα ροβϑυπιιϑ 
1560 ῥγὸ οπηηΐθιι5 θουἷ8 4υ85 ἴδοἰκ ἦ ΠΟ}}}5, πἰϑὶ αἱ ΟΔ]ΟΘ πὴ 5 υἱαγοπὶ ργοπιρίο Δοοϊρίδιηι!β, οἱ ποπιεῃ θο- 
πλΐΐ ἱμνοσθιηυβ, αἱ μΟββἰπυ8 τηασηδηἰ ΠΗ 6 Γ ὈΙΌΘΓΘ δυπὶ : ἰπ 400 δ θαπάο νοΐ ποβῖγα γϑἀΐπιυβ θομμΐπο 
ἴπ σοπδρθοίαᾳ Ομηἷθ ΡΟΡΟΪ οὖι8. Μαηίίοϑία δυίεπὶ οβιθηάϊι ἴῃ ἰν6 φυυπῖ2πι) οΑἰἱχ πιαγίγγίιπι. εβῖ, 6χ 60 
404. 5ιδιπὶ ργορίοῦ ὈΙ θίτα πὶ οΆ]Π!ο6πὶ δα ἀἰϊ, δὶς : ε Ρεειοβα ἴῃ οοπβροοίυ Ποπλΐ πλογδ ΞΔ ΠΟ ΟΤῸ ΠῚ 6)}05.» 
Πμμο!!Πδοῖὰ δυΐδπι οὔηη6 πηαργίγγίαιῃ ἀυρίεχ 6ϑί, ἀαόγαπι ἀηυπὶ νοσδίι σα! χ βαϊ υἱᾶγῖϑ, γα  φυσπὴ διίοπὶ Β8- 
Ριίϑιηδ. Εἰ ΠΠος φυϊάθδιηῃ αι σι ἡν|Ὁ Ρδείδγί ἀοϊογθβ, οδ!χ ὁβὲ υξηὶ υἱὲ μδὶ οὐδ 4} δυδιϊποὶ οὐ ΐ8 5.0] 1}- 
ἰδιϑ, πες γϑ οἶῖ, πϑὸ δνοιἶί δἰ ψυ4 δογαὰπι : υοὰ δυίθην ααΐδ ἰῃ ρα ϑ βίο 6 ΓΟΠῚ 58:0 Π6πὶ Δοοίρ᾽᾿ ρασοδίοτυπι, 
μυδριϊϑπηιϑ 68ι. 851 επῖπὶ θαριίϑπηι5 ἐπ] οι εἶδ πὶ ροοσαιονιιῃ ρτοπλεἰῖ, βίου! Δοσδρίηνι8 6 ὈΔρι5πι|0 δηυ 
οἱ βρί γίι5 : Το ΠῚ 55] ΘΠ 6 πὰ ἃυ(6πὶ Δοοίρἧ! με ολιογιπι, οἱ αυΐ ΤΠ ΓΙΥ ΓΙ διβοῖρί! θαριϊβανυιῃ : δῖ) ἀυθΐο ἰρϑυπὶ 
ταλγίγγίαπι Γαι ον Ὁ] 6 θαρι5πιυ5 ἀρρε!!αίυγ. Ουοπίδη) υϊοπὶ ΓΟ 5510 {Π| ροςοδίογαπι οππὶ πιϑυίνγίαπι 
5.150} 61], πη} 65. π| οδ᾽ ἐσ 60 φιοά εἷϊ : « Οπηηΐδ. 4εἱ σου δ58115 [ἀ6γ}} πὴ οογᾶπὶ ἰοπιϊ θα, οἱ 640 οθη- 
ἤιοθοῦ ἐπ ἴΠ|0 ἐοτᾶπι Ρϑίγὰ πιθ0 4υΐ 6δὶ ἴῃς 3. » Οομίοιυν ἀγρο οογᾶπι Ῥαίγο δυὸ ϑαίνδίου οὐππαπὶ ἰ0- 
πιΐποπι 4υἱ σοηίδδϑιιβ {πδγῖ! δὰ πὶ οονᾶπὶ| Ποπιπίθυ 5, δἰδὶ [υ δηῖ8 οομἐβϑίοποπὶ δ᾽ ί4να ᾿θΕ ἢ 5. μεροδιᾶ. 5] 
ΘΠ 605 οἱ ἃἰίψυϑ Πα θεπί68 ρϑοσδίδ σοι ο58ἱ διιμΐ, ΠΟ οοπίοίωγ οἱ ΟΠ" εἰδίυϑ οὐγᾶπι ῬαῖῈ δ0, ͵διπ πο8 
δῖ! νϑγὰπὶ 4υοιὶ ἀἰχὶα ; « Θπιη!18 αυΐ π|8 οοπίδδϑυϑ [ἀϑεϊϊ, » οἱ ἐδίεγα. Α]85 δυῖθπὶ ρϑοσδίογεπι ΠΈϑ6Ι0 δὶ 
οοπἤ οί ΟἸιυἰβίυ8. οὐγαπὶ Ῥαίγα δυο. Οοηίζοδοῖίο δία {}}} φἱογίηι}8. 6δὶ ἰῇ Θοηϑρθοῖι ρᾶίθγμο βιιροῦ 60 

" Μλμ|ι. χ, 52, 55 1μυς. τι, ὅ. 

(88) Ἐν τούτοις, ὅτι τὸ ποτήριόν ἐστι. Νο5 Πα Τοτγιυϊ ἰδπυς ἰῃ Αροίορεί., ΤΙ: 80; Ογργίδηι5 δρίεἰ. 
Ἀϑ1ΟΓΊΒΟ 1}. ἐπ 651 Π}08, ΠΟΠΙΓΔ ἢ 6Π| ἢϊ55. ἢ. εἱ Β. 1429; 5; Ῥροβρβνῦ. 11). δον, ἴῃ Αὐριιδίί5. Πρ γ. σΣτὶ 
Κοροιάαπι δηΐηι : ὅτι τὸ ποτήριον μαρτύριόν ἐστι. 
οῖι5 ἱπιεγργεβ, ε πιϑη [65 Δυι6η} οδίομαϊι ἢ ἢ 8 
αυοηΐδηι οΔἰἢχ πιαγίγεΐιη) 6ϑί, ν Πυετυ5. 

(593) Ὅτι δὲ ἄξεσις ἁμαρτημάτων γίνεται, εἰς. 

}ὲε εἰἷυϊι, Βεὶ, εἂρ. Ἴ, οἱ 5εγπ). 15 δὲ γετϑὶς ἀροδί.» 
οἱ ΤΗοπηΔ5 11, 4. 87, ἃ. 1, δὐ 2. [Ὁ. 

(60) Οοάεχ Βεςίυ8, ὁμολογήσεως͵ 
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πιτεσθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, οἱονεὶ ἀπολουόμενος τὰ ἡμέτερα 
ἁμαρτήματα, ἵν᾿ ἡμεῖς χαὶ τῷ λουτρῷ αὐτοῦ χαθα- 
ρισθῶμεν’ μᾶλλον δὲ ἐμφαίνεται τὸ χαθαρίζεσθαι 
ἡ μᾶς ἐπὶ τῷ μαρτυρίῳ αὐτῷ, χαθὸ ἐδαπτίξετο ἀνα- 
λαδὼν ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας, ἵνα αὐτὰς 'λύσῃ καὶ ἀφ᾽ 
ἢ μῶν, καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ " διόπερ ε ὃ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρ- 
τέᾳ ἡμῶν, » ἐπεὶ αὐτὸς ἀπέθανε τῇ ἁμαρτίᾳ οὐ τῇ 
ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τῇ ἡμετέρᾳ ᾿ εἴ γε ἔχειν λόγον τὸ τοιοῦ- 
τον δόξαι τισὶ, πεπώχασι δὲ ποτήριον καὶ τὸ βάπτισμα 
ἐδαπτίσθησαν οἱ τοῦ Ζεδεδαίου υἱοὶ, ἐπείπερ Ἡρώδης 
μὲν ἀπέχτεινεν Ἰάχωθον τὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ " ὁ 
ὃὲ Ῥωμαίων βασιλεὺς, ὡς ἡ παράδοσις (6) διδά- 

σχει, χατεδίχασε τὸν Ἰωάννην μαρτυροῦντα διὰ τὸν 
τῆς ἀληθείας λόγον εἰς Πάτμον τὴν νῆσον. Διδάσχει 
δὲ τὰ περὶ τοῦ μαρτυρίου ἑαυτοῦ Ἰωάννης, μὴ λέγων͵ 
τίς αὐτὸν χατεδίχασε, φάσχων ἐν τῇ Ἀποχαιζύψει 
ταῦτα" ε Ἐγὼ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, καὶ συγκχοι- 

νωνὸς ἐν τῇ θλίψει, καὶ βασιλείᾳ, χαὶ ὑπομονῇ ἐν 
Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ 
διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, » χαὶ τὰ ἑξῆς - χαὶ ἔοιχε 
τὴν Ἀποκάλυψιν ἐν τῇ νήσῳ τεθεωρηκέναι. 

Ὃ δὲ προστιθεὶς μετὰ τὴν ἀποδεδομένην διήγησιν 
εἰς τὸ ποτήριον χαὶ τὸ βάπτισμα τοιαῦτά φησιν" 
Ὥσπερ ἔστι τι βρῶμα τοῦ Σωτῆρος, περὶ οὗ λέγει" 
« Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με, χαὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον, » οὔ- 
τῶς ἀνάλογόν ἐστι ποτήριον ἐχείνῳ τῷ βρώματι, ὃ 

τολμηρὸν μὲν διορίσαι ἀπὸ τοῦ βρώματος, καὶ παρα- 
στῆσαι πραγματιχῶς" ὅμως δὲ ὁ δυνάμενος ἐπιστη- 

σάτω μήποτε τὸ μὲν πραχτιχόν ἐστι τὸ βρῶμα, τὸ δὲ 

θεωρητιχὸν τὸ πόμα' κατὰ γὰρ τὸν ἐσθίοντά ἐστιν 

ἐν τῷ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, χαὶ 

τελειοῦν ἐχείνου τὸ ἔργον, τὸ καὶ πίνειν τὸ θέλημα (02) 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΝῸ5 ΧΥ͂Ι. 158δ6 

Α δοοϑαΐ! 6808, αἱ ἃ)» 'ρ80 ᾿αριϊζείυγ ; αυδ8ὶ ρουδϑία 

ΠΟϑίΓΔ Δ 60 Θ ΠΘΓΘΠΙῸΓ, υἱ ΠΟΒ ΡῈΓ ᾿ρ5:15 ἰδυδοίαπι 

ΘΠ ἀδτγοηυγ; αυΐῃ ΡοίΐΠ5 ΟὉ ἰρϑυιη πιαγιγγέσπι 
δ πἀδγὶ Π08 ἂρραγαῖ, 410 δβυβοθριῖ5 ροςοδίῖ5 ποὸ- 

διγὶ5. θδριϊζα δίων, υἱ [18 πΠο8 86 ἰΐθπὶ 86 θχβοίψβγοί. 
Ἰάοίγοο, ε φυοά πηογίμι8 δδῖ, ρΡθοσϑί0 ΠΟΒίΓῸ 180Γ- 

ἴυυβ. ὁ8ι ",» αυδιαοᾳυΐάδη) πο) δυ0, 56 ποβίγο 

Ρδοοδίο πιογίυυ 6ὁ8ι.  υοά 5] {Πυἀ γαιίου! οοηδδη- 

εἶτ υἱάδιυγ; οαἰΐσεπι βδη6 Θ᾿ θογυηὶ, οἱ υδριϊδιπδια 

ῬἨαριεἰζαιΐ βυπὶ {Π||] Ζϑυδάφεὶ, φυοπίαπι Ηθγοίοβ }4- 

οοθυπὶ δοδιηΐ5 [γαίγοιμ φίδι ἰο ἱπίδγοιΐ "δ : Βοπιᾶ- 

ποτυπὶ δυίοπι 7930 ἱπιρογαίον, φυδιηδατηοί πη) ροῖ- 

μΐθοὶ ἐγδάϊιϊο, δοδηηοαι νοῦ (εἰ νογθυυη) (65 ἰπιοηΐο 

8112 ΘΟ ργοθαπίοπι ἰῃ Ραίμπηου ἰμϑυϊδ Γοϊεσανϊῇ. 

Ου δαΐοαὶ δά πηαγίγγίυπι δασπὶ ρογποηΐ, ἃ 4ι0 

Β ἀαπιπδίιιβ [υεγῖ! ργ ογπι [6 η8, δολημ68 ἰρδ6 ἐνδάίε 

ἰῃ Αροσαίμρεῖ, ἰνὶ5 νοῦ ἷ5. "6 : « Εξοὸ δοληθ5 [γδίου 

γδϑίογ, οἱ ραγίίοθρβ ἰῃ (τ υυ]αιΙοη 6, οἱ γοβῃο, οἱ ρᾶ- 
εἰδπεία ἴῃ 68, [Ὁ] ἴῃ ᾿πδυΐὰ 408 Δρρε!]δειν Ραῖ- 

05, ρΓΟΡΙΘΡ νογνὰπὶ θεΐ, » οἱ οξίογα ; δἱ ἴῃ ἰπϑιϊα 
ᾳυϊάοπη ἀϊνὶ πἰτιι15 ἐρ5ὶ αν ἰᾶ14 νἱάθι υγ Αροςαϊμρεὶδ. 

7. Αἱ αυἱ δι} (γι ϊτλπὶ θυ ρ6 Ὁ σα] 166 οἱ θη ρι|5πι|218 

οχροϑβίπ οπεπὶ αἰΐφυδ δ) ϊεἰί, δῖ δἷῖ : ΟΘυδπιαδιπούπῃι 
αἰϊᾳυΐβ οἰ υ5 ϑβογυδίουῦβ δῖ, 6 αυὸ 'ρβα ἀϊείι 57 : 

« Μευβ εἶθυ5 6δβί, υἱ (Δείαπι νοϊαπιδίαπι ο}ι8 4ααΪ 

ΤηΪδὶι πιθ, οἱ ρεγίοἰδπι Οριι5 6708, » ἰ(ἃ οἶθο μυΐδ 

οδἰῖχ τοϑροπίοι, ἡτθιη ἃ οἷ" ἀϊδιϊσιονθ, οἱ μον! 5 

86 50|6γῖον ἐχρ στο δυιίίαχ 4υἱάδπι οδὲ πὶ] πε 

Π05 «"ἰηδνογίδι ουἱ [συ] 85 αγὶῖ, δηηοη οἰρθυ5 ἰά 

«ὐοά δειμοθυιῃ οἱ ἴῃ ἀφθηο ροδίίυπι ὁδὲ, ρυίυϑ 

δυίΐδηι ἰά αιιοι! μεγιποὶ δὶ ἐοπιθιηρδιοηθιι, ἀθδὶ- 

δπεῖ : πᾶπὶ ΄υἱ ἀυπιὶ νοϊυη!δ1] 6}115 Ἰηογθαν οῦὶὶ ἃ 
400 πιΐδ5ι.8 658[, Ορυ8 ἰρβ᾽8 Δ 50 Υ]!, δἀθηιὶ γεβροησ 

ΥΕΤΌ5 ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αυεῖ σου οίιν, αυλ5ὶ ἀΐσπο ΟΠ τῖϑιὶ σοι [ἐϑείοπα δὰ Ραίγθ. ϑϑοιάυπι ἢδο νἱάοίαγ οἱ σαϊΐσοπι δἰ υ 886, οἱ 
Βαριίβπιο βδριίζϑι! {|| Ζ δὶ, φαοηΐδπι Ἠδγοάθβ φυϊήδιη ἱμιογίδεϊ! ΖΔοοθυπι [Γϑίγοιη δοδημϑ ραΐο. [πν- 

ΓαίΟΓ διιίοπι Ποιηδπόγιπι), βίου! ἀυοεὶ ἰγαάλο, οὐπάοπιμανι Φοδηπδιη ἀδηίοιη ἰδϑιποηΐαπὶ νϑυἱ [οἱ ἰῃ 
᾿η818π| Ραϊπιθη, βίου! 'ρβ6 46 8110 πηλυιγγίο ἀθοθῖ, ποὴ ἀΐοθι8 4υΐβ διπὶ οομάδημμανί!, 56 δ] [υἱξ οοπς 
Δἀοιηηδίι5. ἔ οἷς διιίίοπι ἰη Πευείαἰἴΐοπο 508 ΟΣ ΠΙΟᾺΟ : « 3) ΠΠ68 ἰγϑίοῦ νθβίογ, οἱ βοοίυϑ ἴπ ἐγ υαιίοης, οἱ 
η ΓΙῸ δἱ ἰπ ριον εἶα 568ι., (ωἱ ἰη ἰηϑυΐα, 4υ65 γοσαῖυγ Ῥαίιηοϑβ, ργορίθγ υϑγθιμη θοὶ, οἱ ρυορίεγ ὐοιίυ- 
πίυπι δέδα ΟἸ εἶδε. Ετὶ {{ ἴῃ ϑγρίγίτ ἴῃ αἷς Βοιηπΐοο : δὲ δυϑνὶ ροϑὲ πιδ γόσοπὶ πηᾶφηᾶπι (88] (απ, » 
εἰ οίογα. Εἰ εχ Ποὺ ἱπ(ο! φίιατ ααοπίαπι γενοϊδιοπαπὶ ᾿ᾶπο ἰμ ἰπϑι] οοπϑεϊευ 5 να. ὁ 

Ἵ. Δάδας ϑυίεπι δύὐάϊιηυβ Ἰυχίλ 64 αι ἀἰχί πηι, βίου! δὶ αἰἴϊψυα ὁβοὰ ( γίβιὶ, (6 4υὰ ἀἰοῖ! : ἐ Μφὰ 6βι 
6568 υἱ (Δοἴλπι νου! αΐοπὶ 6705 40] πη τηΐϑἰῖ, οἱ μογιϊοἰδπλ ορα8 ἱροΐαβ : » εἶδ δαουῃάϊιι Θϑ πη ΟΠ ΘΙ 650:8 

δ“ βοι. νι, 10. 5) Αοἱ. χιν, 3. 

(61) Ο δὲ Ρωμαίων βασιλεὺς, ὡς ἡ παράδο- 
σις, εἰς. Ροβίφυλπι ἷπ [ἀγνθηι15 οἱεἰ ΙΔ Ὀγαπι ἀδπιογ- 
818 δΦΟΔΏΠΟΒ ἹΠίΡρΘΟΥ ἱπὰδ δα! οἱ Ἰηοο]υπι 8, υἱ 
δυοίοῦ 681 Τεγι 9} Ἰλπ5, δὲ ργωεοτὶρι. πώτ., οαρ. ὅ0, 
εἰ ἂχ Τοιϊυ πο Ηίΐοτγοη., [1.1 Αὐνοτγδ. δουϊπίαη., 
ς. 14, οἱ 1}|0. ἢ ἐπ Μαμι. χα, ἴῃ ἰηϑυϊαπ) Ραϊπηυῃ 
Ρυβιθὰ ἀερογίδιυβ 65, αυριηδύπιοίυπη 'ρ56 ἀ6 58 
ἁἰγπιαϊ δυᾶπηεβ (651}5 ἰοσυρ οι δἰ ηλι5. [4 Ὠοπ!- 
εἰδο ἱπυρογαηΐα [Δοίυπὶ ἀοοθηὶ ἰγοπαυβ, ἤνυον; 
Εὐυδενίυϑ5 ᾿ἡν». εἰ Εσείοα. Αἰδίοτ., οἀρ. 18 : ΗἸοιοηγ- 
τοῦ 8, ""}». δὲ δογίριοτν. δοοίο8., ᾿ὰ δοαππο; ΝΊΟΘΡΠοΥ 8, 
110. 1, οἀΡ. 3, οἱ Ρϑευἀορτοζογυβ ἰ ΟρΡΘΓΘ πη 5 
οἱ [400]}15 οοπῇοιο, οαρ. 8 οἱ 9: οἱ βυγίριογθβ ἀδηὶ- 
406 δεοἸοϑἰδϑιϊοὶ τοὶ οἱ [Πυϑιΐΐ [ογΘ Οπιῃ88 : υἱ 
«ἀὐϊοάυ5. παἰπίτηα 5:1 Ὠοτγοιρὺβ {||6 Βα ρροβι 15 
'π δοαππὶς Υἱια, εἱ ΤΙ Ιοορ! γ]οῖυ» 15 Μαίει. χα, χυὶ 
δά Ττιδ᾽απὶ παρογίυμη ἰ( τοίοναηι : δὶς δηΐπὶ ΤΠ 60- 
ΡὨγίδοῖιβ : Ἰάχωδον μὲν γὰρ Ἡρώδης ἀπέχτεινεν, 
Ἰωάννην δὲ Τραϊανὸς χατεδίχασε μαρτυροῦντα τῷ 
λόγῳ τῆς ἀληθείας, 4φυοά ἀδ δοδιδ ΟΧβ, 10 ἀροἰ-. 

Ρατβοι. ἀκ. ΧΗ, 

ΔΘ ΆΡΟΘ.1, 9. 5 208". τν, ὅ4. 

ταρδτανς εδῖ, ποὴ ἀξ ἰρβίιι8 οὈϊει!, αἱ οχἰ βεἰπιαᾶνῖς 
Ὁ Μαϊυοναίυβ ἐπ Ζ2σα!ι., ΟΡ. 21; πηυ]10 οἰΐδιη πη 

Αὐνοίαβ ( βδγίθ 515, 40] Νουοπὶβ ἐοίαία ἰά σοηι ρ᾽856 
ἄοοοι : « Εχ δὸ ρυῖο, ἰπηυΐϊ Βαγοιὶιβ, ἀδοορίυβ, 
ἀ0οὲ πὰ 5ἰιπὰ}] ΤΟΡ δ 5 τηδυιγγίαπη Ῥοιγὶ,, 
301} δἰψθ δοληηΐθ πῃ ΠΠΡΕῈΓ οἰϊαῖο 060 Γδοθη- 

δθᾶῖ. » Ουοά δυΐοιι Οἰδυάϊο (ϑαγὶ ἰὰ {γί υἱέ Ερί- 
ΡΠδηΐυθ, ἤατοιι, ἐἂρ. 12, οὐ ΠΟΠΔΦΘΠΔΙΙΟ Δ ΠΊ6 1: 
τη Δ) ογθιη απ6 δραμμθπι [556 ἀἰσδι,, πηΐγα τ 4τ181- 
(απ [ὑφ δα Γϑι10 ; πᾶ Οπ| 56χῖο εἱ φυϊηᾳυδ- 
φοδίπιο ἃ οΥγία ΟἸιγῖδιὶ ἅπηὺ ὀχ θβϑϑεῖί (Ἰδια ἴα ; 
υὐἰχίαία, υἱ ταϊηἰ πη, 86. μδίι0Γ δ} 5 ΟΠ γίβιο 
πηά]ογθη [υ͵556 δυΆΠΏΘΠΙ, ἰαχΧ( ἰρδ᾽115 ΓΑΙ 6 Πὶ Π6- 
Οά556. δῖ; ργοϊπάθαυθ περι μϑυπὶ δηργὰ βθχᾶρθϑι- 
του Θρἶ5856 ΔΙ ΠῚ, Θὰ ΠῚ Βα ησυΐ πο ῃ] δυυπ) ])0η)}- 
5 ποβίοθγ ρῥγοίααϊς : «υοἀ Ομποπὰ συρογαὶ Πάδιη. 
Ηυετιυβ. 

(02) Τὸ καὶ πίγειν τὸ θέλημα, εἰς. Μαησᾶ [εὶς 
6856 νἱάδίυγ οοάμ,. ΠΟϑίγο πὶ ΒΟΥ ρίτΓᾶ. 

μἣὋ 
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ἀοὲ ; δἰ οηι! νογο, φαΐ νο] πίε ο᾽05 ΟΡ ΘΠ ρΡΟΓΔΠΒ ἃ Α τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, καὶ τελειῶσαι αὐτοῦ τὴν γνῶσιν, 

«[00 τπηΐβθ5 65ῖ, οοζηἰ ποτ ἰρδίτ5 ροτγῇςὶ! εἰ οθη- 

βυμηπηδί. Αἢ αυΐαπὶ δά ΠΟοΟ ἀἰδογίηθῃ γοίογγὶ ηυθαὶ 

ἐππυὰ, ποομα 68; ε γοῸ πιθᾶ ὐεγα δϑὶ οἰ, οἱ 88η- 

ξυῖ5 πιοὺϑ8 γ6γ6 δϑὶ ροίυϑ, » 'ρδ6 ΡΘΓ ἰ6 ἀϊυαἀ164}}}5; 

εἴθαπη οηἷπὶ δοίϊοποπι ΓΟΥΘΓᾺ 6556, ΡΟίυΠὶ 4016 πὶ 

οομίαπηρΙατοποῖι ἀΐχογίι αι ϑρίϑιῃ ; αὐοὰ αυΐ ῥτο- 

παμεἰανοεῖ!, ργορίογοα ργίογα ἢυμο 060 ρΆΠΕΠΙ ἃ 56 

μεπδάϊοίυπι οἱ Τγασίυπιη ἀϊβείρυ}}8 ἀδά1556. ἱπαυίοί, 

αυοά ῥτῖογ δἰϊ δείίο ; βῃπιρίο γεγο μοϑίπιοδυπ) οἃ- 

Ἰίςθ δοιὶβ ᾳγδιὶὶ5 ἀράϊββα ἰρ85 ἀϊοθπίθηι "᾽ : ε ΒΙθ 6 

ἐχ ἢυς ΟΠΊΠΘ5 ; .» ΘΟΠΊρΟΆ5.118 βἰηυά6πι δΔοιοπίθυ8, 

οἱ ᾿τθοίς οομπϑια τόῦαπὶ φογοπάδγυπιη [ΔΟυ] ἰΔί6, 

Ρδῦ 6858 δά ᾿ρβᾶγῃπι οοηιοπηρ ϑιοπαπὶ Θαπάμπι οϑὶ : 

Ἰά ουΐμ δἷι ργορἢδία δ: ε ϑα πη δία γ Ὁ 5 ἰη } 5180, 

νἱηδοηλαία ἴῃ σα οσίυπι Υἱ(28, » αἱ ας ἀσθηάᾶ διηί, ρτὶ- 

Πλὰπὶ (οἰ ΠΊι18 : ἀοῖη 6 γθγὸ βυθηθοίι : « ΠΙυπιϊπαίο 
γΟΒΙ5 Ἰυπηοη 5οἰ θη 25; ν Ροβίιδπι Θηἶπι ΤΠΟΓ65 5108 

ὀχρυνρανῖι! 79} αἰϊαυΐ5, Δ4 Ξοἰδιἶαπὶ τοί ργοἢοἰβοὶ- 

ἴυγ, Δ οΔ4ι6 ἰυπιδη πηυϊυδίιγ. Αἰφυς πθο αυϊά6πὶ 

οχίτα ῥγοροβίίυιμ, Ῥγορίδι ργοίυπάϊι5 04}1018 οχἃ- 

πΙ6 ἢ, ἀϊοία θυηϊ. Ας ἴῃ νἱβοβίπηο βϑουμάο ρβ8'ηι0, 
Ῥεϊαπὶ φυϊάσηλ ᾿ΠὰΔ ἀϊοίαμ 6815" : ε Ῥαγαϑίΐ ἴῃ 

ΘΟηϑρΘΟῖα ΠῚ60 ὨΙΘΠ58Π), δάγναγϑιιβ 608 4υΐ ἰγὶ υυ]αηὶ 

1η6 ; » ἀείηάα γϑγὸ ἰἰἰυἀ 55 : « (Δ]χ ἰσ08 ἰπαυγίΔη5 

γΤὴ8 4υδη) ρΓΘΟΙΆΓΙΙ5 6δῖ, » Νέδα ὙϑῸ αυἱ Ἰόρεῖ ἴδε, 
ἰβίογα Π05 δὸ πη ογαῦΐ ἰῃ δηΐηυ δὶ ἰπάυοαί, 4αοα αφυᾶ 

δὰ ξοΙ πιο ΟΓΑι28 ΒΌΡρΟΥΪυ 5 }}εὶ νοὶ ΟΠ ΓΙ5ι1 βθϑϑὶο- 
Μμ65 ροΓιΐηδηϊ, ΔΙ αυλίοπυϑ Ἔαρομο ἃ 655θηῖ; δὰ ἰά 

δυίοπι γοβροπάθπιβ μος πο} 18 ἀυηίαχαὶ [556 ργο- 

ΡΒοϑβίιυπι, αἱ φυθ 46 5θϑϑίοηα δοίδηΐιν, ἐχ βου ρίυγίθ ς 

ΤΟΙ]! γα ιι15, Οἱ 40 ἢ απ] ἰοτὶ ἐπι γργοίδι!ομθ ἰ6οίο - 

Εἰ δὲ δύναται, ἣ μὴ, εἰς ταύτην τὴν διαφορὰν ἀναφέρε- 

σθαι τό" « Ἢ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά 

μου ἀληθῶς ἔστι πόσις, » χαὶ σὺ χρινεῖς" λέγοι γὰρ ἄν 

τις, ὅτι ἀληθῶς μὲν βρῶσις ἡ πρᾶξις, ἀληθῶς δὲ πόσις 

ἡ θεωρία, καὶ ὁ τοῦτο φάσχων ἐρεῖ, ὅτι διὰ τοῦτο πρῶ- 
τον δίδωσι τὸν ἄρτον εὐλογήσας χαὶ χλάσας τοῖς μαθη- 

ταῖς, ἐπεὶ πρώτη ἐστὶν ἡ πρᾶξις" χαὶ μετὰ τοῦτο, λα- 

δὼν ποτήριον, εὐχαριστήσας ἔδωχεν αὐτοῖς λέγων" 
«Πίετε ἐξ αὑτοῦ πάντες" » ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν πράξεων ῥυθ- 

μίσαντα, καὶ τὸ πραγμάτων καὶ ἐπὶ θεωρίαν αὑτῶν’ 

χαὶ γὰρ κατὰ τὸν προφήτην λέγεται τό" «ε Σπείρατε 
ἑαντοῖς εἰς διχαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς χαρπὸν ζωῆς,» 
ἵνα πρῶτον πράξωμεν τὸ δέον " καὶ μετὰ τοῦτό φησι" 
«Φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως" » ὁδῷ γάρ τις μετὰ 

Β τὸ τὰ ἤθη χαθᾶραι ὁδεύοι ἂν ἐπὶ τὴν γνῶσιν, καὶ 

φωτίζοιτο ἐν αὐτῇ. Καὶ ταῦτα δὲ παρεχδατιχῶς λέ- 

λεχται διὰ τὴν περὶ τοῦ ποτηρίου βαθυτέραν ἐξέτα- 
σιν. Καὶ ἐν εἰχοστῷ δευτέρῳ ψαλμῷ λέλεχται πρῶ- 
τὸν μὲν τό᾽ « Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξ 

ἐναντίας τῶν θλιθόντων με. » ἑξῆς δὲ χαὶ τό" ε Πο- 

τήριόν σου μεθύσχον με ὡσεὶ χράτιστον. » Μὴ ὑπο- 
λαμθανέτω δ᾽ ἡμᾶς ὁ ἐντυγχάνων τῇδε τῇ γραφῇ χρα- 
πεῖν, ὅτι ἐχρῆν πὼς διηγήσασθαι τὰ περὶ τῶν ἀναγε- 

γραμμένων χαθίσεων τοῦ Θεοῦ ἣ τοῦ Χριστοῦ" ἀπο. 
λογούμεθα γὰρ, ὅτι δυσωπῇσαι μόνον ἀπὸ τῶν ῥητῶν 
προέχειτο τὰ περὶ χαθίσεως, χαὶ ἀπόστῆσαι τὸν ἐν- 

τυγχάνοντα ἀπὸ τῆς ταπεινοτέρας ἐχδοχζις - ἄλλῳ γὰρ 

χαιρῷ ἐχρῆν προηγουμένην τινὰ σχέψιν ποιήσασθαι 
περὶ χαθίσεως καὶ στάσεως, χαὶ περιπάτου θεοῦ ἣ 

τοῦ Χριστοῦ, ὅπερ οὐχ ἀπαιτεῖ ἡ παροῦσα διήγησις" 
μεγίστη γὰρ ἂν χαὶ ἄχαιρος ἐγένετο ἡ παρέχθασι:. 

ΤΟ ΠῚ ΔΌΒΙΘΡΓΟΓΘΠΙΙΒ; 1185 Θἢἶπ) (6 86βϑί0)8, δἱ δίϑιίίοπηθ, οἱ δη)θυϊδιίοηθ Ῥεῖ υδὶ Οἰιγίϑιὶ ροι 5ϑίμηυην 

δγαὰϊ αἀϊδρυιϊλπάυπι, ᾳυοά ργίβθι8 ἰμιογργοίδιϊο ἠουϊᾳυλπι ἀδδίἀογαθαι: Ἰοηρίωβ δπΐμ οἱ ἴηι οι ρο δα γὸ 

Δὺ ἰηδίϊυιο ἀΐναν ἰββοιηυβ. 
8. Οπίοναπι ος ἃ ϑοϑρίδίογα δὰ δοδπηΐβ εἱ δ- 

“ΟΝ τηαίτγί8, νοὶ ἴρβογυν Ζο οἱ {Π’οταπι ροϑῖυ]- 
(ἰοπθηι ΓοϑροηβῸ ὀδιοδὴ: ε« Αυὐίοηίο5, ἰπααὶ!, εἰ6- 

φοῖῃ ἱπαάϊρηδι! συηι ἀ6 ἀυοῦυϑ [ταιγῖθι.5,» ἱ αυἱ οὉ- 

Πλὴν τούτων λεχθέντων ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος πρὸς τὴν 
ἀξίωσιν τῆς μητρὸς Ἰωάννον χαὶ Ἰαχώθου, ἣ αὐτῶν 

τῶν νἱῶν Ζεθεδαίου, « ᾿Αχούσαντες, φησὶν, οἱ δέχα 

ἡγανάχτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν, » ὡς ἀξιωσάντων 

ΥΕΤΟΘ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

{Π|πι5, ὁδι. εἰΐδπι ροίι5. Ουοὰ τοπιον 4115 αυΐἀοιη 68ι 8) γί πη, δὲ τοθυβ ἰρδὶβ οεἰοπάογα. Ταπιθη ηυὶ 
Ροϊεϑί ἱπίθ!!Πραϊ, π6 [Ὀτίο αυ0. 651 ἴῃ ἃοίι,, ε508 51} : 4ιοιὶ ἀυϊοπι ἴῃ οοηβίἀθγϑιΐίοηθ, ροίυ8. Μαηδυοᾶτο 
681 δηΐπι ("}}νἾϑιϊ, (δοαγ νου πίδίπι 6}8 4αἱ τοδὶ δὰπὶ, εἴ φογήσογα ορυβ 6}ι5. ΒΊθοΓα δυΐθην, βρεγὸ 86- 
οὐπάυπῃ νοὶ 6 πὶ 615 4υΐ τ ΐδ]} δου πὶ, οἱ ρογίσθγα οἰ ἰ8π} 6} 05. Θοουπάπι απο αἰ ογθη ἴαπὶ ἐη(6}}}- 
ἴλυν οἱ 4ιοὰ αἷϊ : « ὕλγο πηδῶ γογὰ δϑὶ δβθᾶ, οἱ 58ῃ 6118 Πι60}5 γ6 118 δϑὶ ροίι8. ν ΕΒΟΔ ΘΠ} ΔΗ ΠΆΓΟΙ 
γογὰ δὶ δοίυ8. ὕδγυβ αυίδπὶ ροίι5 δδὲ ΔϑΉ 10 ὙοΥ 1815. [460 οἱ ργίπλὰπὶ ἀδι ράηθιη Ὀδηβάϊοδη5 οἱ ἔγϑη- 
Ε6η8 ἀἰβοίρυ}}5 51118, 4υομ απὸ 1π ρεΐπιο Ι000 681 δοία5. Εἰ γμοϑβὶ δεοὶρίθηβ ΘΔ] 16 6πὶ οἱ ργϑίϊαβ ἀσθηβ, (ἰχὶ! : 
« Βιθι6 ἐχ ᾿ος Οπηη68, » αυρπίδπι ΘΟΩνΘΝΪ ΒΓ ΠῚ αυδδ διιηῖ Δοίυ 5. ἱπιρίεγθ, οἱ ορὰβ θοηαπι ἀοδἰοοίδγα, εἰ 
δίς δὰ βοϊθηιδπὶ γϑγιιπὶ νϑηΐγα : οἱ δεοιπάυμι ργορὨθίδιηῃ αυὶ ἀϊοὶ! : « Βοιηΐηδίς συ υἱβ δὰ Τυδείδην, εἰ 
γ᾽ ηἀθιηἴδί6 ἔγυσίαπι νἱνθ8, » αἱ ργίπιαπι θοη8 ορεγὰ [Δοίδπιι5, ροϑὲ [06 δυΐαπὶ φυοά ἀϊείξ : ε ΠΙαπηϊηαίε νο- 
015 Ἰυπθη βεϊθηιϊδ , » αυϑδὶ μῈΓ υἱᾶπὶ απ δπι Δ] ΡΟΒΙ 40 Δ πὶ δι ἀανογὶς 4115 ΠΊΟΓῸ5 5108 ργοἐοἰδελίυγ 3 
δ θη[[4π| δἱ ᾿Πυϊηϊμδίαγ. ΕἸ ἰῃ ρ541π|0 Υἱρβθϑῖπιο βθοῦμά0 ἀϊείαπ) 6ϑι ργίπηυηὶ : « Ῥυργαδιὶ ἔπ ΘΟΠΘΡΘΟΙΙ 
180 ΠΊΘΠ5ΔΠῚ Δάνογϑιιβ 605 αυὶ {Γἰ δυ]Δηι πιθν ἐπι μβαδδι: ἴῃ 6160 οἂραϊ πηδυπι. » Εἰ ροβί ἰος : « Ρούυϊυα 
ἴασπὴ ᾿Π θυ Δ8 ἀυδιη ργαοἰλγιπ) 6δῖ, » ΝΌη ἀ016Π) ΓΘρΓΘΙ ΘΝ Αἱ π05 αυΐ ἰορίς 1ι88ς γεγθα., φιοπίδπι ΟρΟΓ- 
ταἱξ μμμογργοίδγὶ φυοάδιημηοο αὐ: ἀδ 5655]: 0 1015 ἀἰο(ἃ 5αμι Ποὶ, γ6} ΟΠ γίϑι!, Βεβροπάδπιας δεΐπι {υθηΐδηι 
Ρίδοδγα (ἀπιιπηποίο 46 ϑογὶ ρίαν 5 ῥγοροβίίιηι [αΐν ἀ6 δϑϑβίοηθι5, οἱ Ἰδροπίθηι ἀνθγίαγα δὺ ἢαπι}} {{|8 
ἐν ]0η6. ΑἸΔΘΥ 5. Δι6Π} (ΟΠ ΡΟΓΪ8. 681 Ῥυϊπεί ρα ἜΧροβιομθιη [ἌσΘΓα ἀ6 βούογ οὶ, οἱ βίδιθ, εἱ ϑπιθ- 
Ἰᾶγδ, φαοὰ ποη δχίαίί Ἔχροϑίεο ργᾶ 868. 

8. « Εἰ δυιάίοη!ο5. ἀδοθι οοηι δἰαι] σαηΐ ἀδ ἀυοῦα5 ἔγαι θυ 5, υοπἰαπὶ τοράνθγαηιὶ οί ργοροηΐ. ν Βὶ 
Υἱάς φυοθηΐδῃ οἱ δυ ἀδϑ δγαὶ ἰηίον ᾿πάϊ κιδη 65, οἰϑὶ ἰμῖθν ἐπα θη ϑι 65 ΟΊ 6ΓΟ5 δγαὶ,, πα ἴυγία πόσαι ἱπιμῖ- 
βογδί ΙΔ ]ι5 ἴῃ οΟΓ οἷα υἱ ἰγαάδγοι θομΐπυπι, 56 ΘΓαΐ ἴῃ ἰρ80 ριοροβίίο, 40 ὁὲ οιριογὶ δροϑβίοῦ! ἐγδμὲ. 

"9 )ολη. γι, ὅθ. ᾿᾽ Μδίι,, χχνι, 271. 9 05. χ, 12. δ' ῥ58]. ΧΧΙ, δ. πα4.. δ Μαῖ. χχ, 2, 
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προτιμηθῆναι τῶν λοιπῶν. Παρατήρει δ᾽ ὅτι (05) χαὶ Α (εΓῖ5 ἀηίείεγγὶ ροϑίυ!λθβοιί. ΝοΙδ Ὑ6γῸ ἰηίον ἰπὰϊΐ- 
Ἰούδας ἐν τοῖς ἀγανακτοῦσιν ἦν. Καὶ ἀνέγραψε τοῦτο ρηδηίε5 ἰ}[08 [υ͵586 δ ὐλπι. Εἰ ΠΠυἀ φαοχυς Μάγοι: 
καὶ ὁ Μάρχος. Εἰ δὲ ἐν τοῖς ἀγαναχτοῦσιν ἦν μετὰ τῶν Βοτίρίυμη τοϊαυΐ!. Ουοὰ 5ἱ οὐπὶ πονθπὶ 8}115. ἰηΐον 

λοιπτῶν ἐννέα, μήποτε ἔτι οὐδέπω βεθλήχει ὁ διάδολος ἰπάϊᾳ αι 65 ογαί, υἱάα ἂἃπ ποριιπὶ ἀΐδθο 8 πηΐβεναῖ 
εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἵνα αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἰη οοΥ Ε}118 δὴν αἱ ἴρδυηι θοπηΐπυαι ποβίγυπι ργοάθγοι, 
παραδῷ, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ τῇ προαιρέσει εἷς τῶν ἀποστό- 50ἀ ὙΟΠιπίδία οἰϊδλιημιπὶ 80 ΟΟΠ 5 Π 0 ἀπ08 δαὶ ὁχ 
λων ὁ Ἰούδας ἧν. Πολλὰ δὲ περὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς πρὸ δΦφΟΒ(0118 δυάδλβ. οΓαπὶ ουηὶ πη} δυρογί:5 ἀ6 ο 
τούτων εἰπόντες, νῦν οὐχ ἐπαναλαμδάνομεν περὶ τοῦ ἀἰϊχογίπιαβ, ἰὰ ἰτδεγαπι ρτουδηάμιη ποΠ Βα 15», 
κατασχευάσαι, ὅτι Ἰούδας προαιρέσεως ὧν ὁποίας χαὶ ἀυοὰ εὐ ὁ8|6πὶ διά: 6586. 4υξ τοὶ ἑψυ}8 νοϊυμ ἃ 9 

οἱ λοιποὶ πέπτωχε χαὶ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα τοῦ δ0 ργοροβί(ιπι), ἰΔρδ505 651, οἱ 6χ ἰϑᾶη0 ρϑουμίαγαμι 

πονηροῦ, καὶ φιλαργυρήσας, χαὶ προδοὺς τὸν Συ- ἅπιογα, 6δἱ ϑεγνδίογ 5 ὑγοάϊἴοης ἰπῃ τηδ]ὶ ἰαφυδύϊῃ 
τῆρα. « Ὃ δὲ Ἰησοῦς, προσχαλεσάμενος αὐτοὺς, ἱποίἀϊ!. ε δδθι.5 ἀυΐδπ) νοοδνΐ! 605 δὲ 856, εἰ αἱ ὲ 
εἴπεν- Οἴδατε, ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν χαταχυ- δδοὶεἰ5 φυΐα ργίμοῖρο5 φοπίίυπι ἀοπιπαηίαγ δορά }},) 

οιεύουσιν αὐτῶν, ν» καὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ " « Καὶ δοῦ- εἰ ταϊίψυδ,, υϑ4ᾳὺ6 δὰ ἰι : « Εἰ ἀᾶγο ϑηϊπηδπὶ βυδπὶ 

νας τὴν ψυχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ν» Τούτοις τοἀθιηῃρίίοηεπὶ ργὸ τυ 15.» Ραγία ἢ 5 φυοαιο ἃ Μᾶτοο 
πὰ ἰἱποδυναμοῦντα χαὶ ὁ Μάρχος ἀνέγραψε. Ἐτηρή- Β δογὶρίᾶ 5055, Ουοσπιαάπιοάυπι δυΐδαν ἰ τυ εἰ 8 

σαμεν δὲ, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλων πλειόνων, χαὶ τὴν τάξιν 4118, ἰἰὰ οἱ ἰος ἰοςο 79. εὐπιάδπι εἶνε 8δηδιΐο» 

τῶν ἀναγεγραμμένων τηροῦντας Ματθαῖον χαὶ Μάρ- πιπι, 5ἶνα ΘΙ ΠΠΘΠ πὶ 5Ογριῖ5 ἐγδἀϊυγυπὶ ογἀϊποηι 
χον, εἴτε θεραπειῶν εἴτε λόγων, οὕτως χαὶ ἐνταῦθα" δέγνδδ88 ΜαιΠοαπ οἱ Μάγου Οὐ βου δυ  Πλ015 ; ΠΩ 
ἑξῆς {ὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ" « Μέλλων δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀναθαίνειν ἀυδ }5 8: ηόχδ διε} 57: « Οὐ! Δυι0 8} ΔΘΟΘΏΒΕΡΙ 5 
εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ παρέλαδε τοὺς (04) δώδεκα χατ' οδ586ὶ 3 65:18 δογοβο  γημᾶπι, δδϑιπιροὶ! ἀυσοοίηι εἰ- 
ἐδίαν, » μέχρι τοῦ - « Εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτοὺς, » δΕίρυ!08 δδο εἴθ, » 546 δὰ ἰ( : « Εἰ οομ[εδιίπι ἐϊ- 
πάντα τῇ τάξει τετήρηχε χαὶ ὁ Μάρχος ἀπὸ τοῦ" π|{{6ἴ 605, » [)ὰ:5 ΟΠμἷὰ ὁΟὐςὶ ογθΐηθ 5θυναν Μ8:- 

« Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναδαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, ν Ευβ ἃ}} Πος ἰος0 "ῇ ; «Εγδη! δυΐθι ἐν ὙἱΆ ἀϑοδινάθηοβ 
μέχρι: τοῦ" ε Εὐθέως αὐτὸν ἀποστελεῖ πάλιν ὧδε. ν 76ΓΟΒΟΙγΙΠΔ1ν » 5416 δι] ἐπι : ε Οοπιίησο ἡ] 

Σὺ δὲ, παραθεὶς τὰ Εὐαγγέλια ἀλλήλοις κατὰ τοὺς ΓυΓδου5. πνεῖ ἰας. » Αἱ τι Ενδη σε] [νἷς ἰηνίοοθηι 

πόπους τούτους, χαὶ συγχρίνων αὐτοὺς, εὑρήσεις τὸ Ορροπόη8, 6476 ἰοοᾶ 5.11} σοηϊοη 6 }8, ΓΘ ἰϊ8 58 

λεγόμενον. Καὶ ὁ Λουχᾶς μέντοι ἐχ μέρους τὸ ὅμοιον Βόθαγο, {πὶ ἀϊοίπιυβ., οοπιροιο5. 51 μ}}}16 δυίοπὶ οἱ 

ἀνέγραψε, προτάξας αὐτῶν (θὃ) τό" ε Ἐγένετο δὲ φι- ΡΑΓΙΘ εδί, αυοά 5ειρδί! ἱμινοῶβ, Πἴ. ργρπιβδ5 δ. 

λονεικία αὐτῶν, τὸ, τίς αὐτῶν ἧ μείζων" » ἐν τούτοις « ἔδοϊα 65. Διιιοπιὶ σΟηΙΘμ 10 ἰπΊ6Γ 605, 45 ΘΟΓαΙῚ 

γὰρ ἐπιφέρει « Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς " Οἱ βασιλεῖς τῶν ἢ 6586. Π|8)0Γ; » 15 56 διΐπὶ δυ δ) υμ8}} : ε Πἰχὶς δὺ- 

ἐθνῶν χυριεύουσιν αὑτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὑ- ὅ6η) οἷβ : θ5θ5 δοιείνιν ἀοηνπδηίαν δοιθι,, δὲ αὶ 

τῶν εὐεργέται καλοῦνται. Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, » καὶ ροϊεδίδίοιι ΔΠΘΩΙ ΒΌΡΟΓ ἐὐ5, Βδυοῇςί νοοαηῖυγ.. 

τὰ ἑξῆς. Ταῦτα μὲν οὖν λελέχθω, ἵν᾽ ἡμᾶς μὴ λαν- Υοκ δυίθῃ) ποη 8]ς, » οἱ ὠβίθγα. τως ἰίδ4υα ἀΐοῖα 

θάνῃ τὰ πεοὶ τῆς ἰποδυναμίας τῶν χατὰ τὸν τόπον 5,1, "8 Π08 ξοπγεηίθηιἷἃ [αρίδι, 4ιμᾶπὶ ἰοῈ ἰοου 
τετηρημένης Ματθαίῳ χαὶ Μάρχῳ, καὶ ἐχ μέρους Μαιίμαυς, οἱ Μάγους, οἱ ραγίίηι οἰϊδ ἐμ α8 50Γγ- 

τῷ Λουχᾷ. Ἤδη δὲ καὶ τὴν διάνοιαν τῶν λεγομένων νάγιιμ!, δδπι νΈγὺ 'ρδᾶ δὐγυπὶ 4ιι88 ἃ ποὺΐβ ἀΐεία 

ἡμῖν ἐξεταστέον, Προείρηται, ὅτι τῶν παρὰ τῷ Ἴη- ϑ80πη| βειθηιία ἀἰκαυΐγοάα 65ι. ϑυρια ἀἰϊχίπηιϑ δλ- 

σοῦ πρωτείων ἐπεδιχάξοντο Ἰάχωθος καὶ Ἰωάννης, οοθυπὶ οἱ ϑυληηθιῃ ἀε Ρεΐμο ϑρυὰ δόϑυπι Π0η86- 

χαὶ ἠξίουν λαθεῖν τὸ καθίσαι ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὖὐ- υοινάο ἰυζο Ἑσομῃ(ομ͵586, ἃὉ ἰρϑίυδαυθ ἀοχίτὶ5 οἱ 

ΥΕΤΌδ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

2εθὰς δυΐδπι σοπνοοδηφ δ05 αἶχι! : « βείεἰ5 υἷα με ϊμοῖρα5. φοθείηι ἀπ πδηίαγ, οἱ 41 πι7ογθ8 δυπὶ, μῸ- 

ιοδιδίθιι δχογοθηὶ ἰπ ο05. ΝΌη ἰἰ8 οτἰϊ ἰμίοῦ νο5 ; 56 αφυϊου αι γοἸογίς ἰμ!Ὲ γῸ8. 1Π4}ῸΓ 6886, δγὶ᾿ νϑϑῖθῦ 

πη ἰβϑίου : δἱ αυϊουπαιο νου ογὶν ἰμ το Γ νῸ8. ργίπιι15 ἐ550, ΕΓ νΟΒΙΟΥΓ ΒΕΓΨΙδ. 9 Θυοπίλπι ἀπο ἔγαίγεθ 5006 

οἰδίογοβ. Δρυβίοϊοβ βι})} ρίονίαπι ρυφυίροεγα νοϊσθγαη! ἱμ βηδη 8.5 οθιε ΓΒ. ᾿η4ς οσολβίομοπὶ δοοίρίοι8 

6βυβ, τϑρυ]λπὶ δι 1:5. ΠἀΑΙθιι5. ροηΐ!., φυοιιοάο 4υ}5 ἀρυ θδιιμὶ Ροιθδὶ οὈιίπεγα ρεϊινδίυιῃ. Ρεποῖρ63 

ξοιείυπι βοὴ φοπιεμεῖ ἰδμίαπα ΚΟ σΟΓ 5105 50] 6 6105, ΥἱΟΙΘΏ ΟΡ οἷ ἀομπαγὶ πἰ λα παν, Πη06 Γ΄ νῸ8 δυΐδιη αυΐ 
6515 πιεῖ, ποὴ δγὰπι ἰβὸ, π6 ἔυγι φυὶ νἱθδηίαγ ᾿Δθογα ἀΠ!ψαθηὶ ἴῃ Ερεἰεδβία ργϊποίραίαιη., ἀοπιίπθινῖιν 

[γαιγίθυβ ργορι δ, γε} ροι(οπίδίοιι ἴῃ 608 ὀχδιοθδιί. ( θη απὶ δου Οπιη ἃ ξΆγηδ]ιὰ ἰῃ ποορβϑιδῖα δι ρὺ- 

8'18, ποὴ ἐπ νοϊαηιδίθ : βρί για δυΐθιῃ ἴμ νοὶ απίϑιθ., πθ 0 ἴῃ που δδίία!6, 86 Εἰ μΓΙηορ68 δβρίὶ γί(4|68, ργίη- 

εἰραία5 δογυπὶ ἴα ἀϊϊεοτίοια δι )οοίογιπι ἀο αὶ 6886. ροϑίμι8., ΠΟ. ἴῃ {πο γὸ ἙοΥΡΟγΑ]Ϊ. 564 δἱ φαΐ νοϊυεγίς 

ἀρυὰ Ραϊγοπι πιϑιιπὶ πη} 0 6586 ΘΟΙἢ ράΓΔΙ 016 [ΓΔ ΓᾺΙ 5 ΟΓα πὶ οΙΘΓΌΓα ΠῚ, δἤιοίαιυν πλίηἰβι6γ ὀογυπὶ 4ι|- 

νὰς να]ν 6586 π|470γ. Εἰ αιή μεϊποϊραίαπι ἀδβίάεγαι Εροἰεδία5, ἀθυδὶ Πογὶ οπηΐαμη 8θγνὰϑ ἰπ ᾿ 0 Π ΠΠἰΔ16 50“ 

ὙΠ}, αἱ ουϑοφυδίαν οὐμπΐθα5 ἴῃ μἷ5 φῦ ρογιίποιϊ δ 84 υἱεπι. Εἰ Πῶὸ ἀοοαὶ 08 βόγηιυ Οἰνίπιι5. Νυ5 δυίόπι 

φιΎΘ μθη ᾿μι6 Προ 68 νοϊαμίδίοια, ἀἰνίμαια ροβἰίᾶπι ἰπ ΒοΓΙρίαΓ5, δῖν 6 σομιθμῃ ὁπί6 5 τ ]ὸπὶ οσοπηπιδάλιϊ0- 

δὲ ]οαη. χη, 3. 5 Μδίι!. χχ, 30 οἱ 8ει4ᾳ. ὅδ᾽ ΜΆΤΟ. Χ, 41. πΜαιμ νι. χχ, 17 οἱ 564. ὅδ Μᾶγο. χ, δ2 οἱ 

864. δδμυο. χχιι, 34, 25, 30. 

65) Ὡς ἀξιωσάντων προτιμηθῆνγαι τῶν .οι- τοῖς, εἰς. ἤσετιῦυ8. “ ΐ 

ΣΝ δ᾽ ὅτι, ὥς μὲ ἧς γ{ΠῚ|ἰὰν τοϑί!- 64) Παρέλαδε τούς. Οουοάίοπάυπι (ογίαδ56 1’ 

ἰϑεπάα : “Ὡς ἀξιωσάντων προτιμηθῆναι τῶν λοιπῶν ἰἸυὰ, χα. ὃ Ὑπὸ 

χαὶ ἀνέγραψε τοῦτο χαὶ ὁ Μάρκος" παρατήρει δ᾽ ὅτι (60) Αὐτῶν. Εουίς Ἰοφοπάυηι αὑτῷ, 

χαὶ Ἰούδας ἐν τοῖς ἀγαναχτοῦτιν ἦν. Εὲ δὲ ἐν 
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δἰ πἰβιτὶβ ἰῇ ἱρϑίυβ Γοβη0 υἱἱ πο όγεπῖ, Ροβίυ]Δ856, Α ὠνύμων αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὑτοῦ, ἢ ὁ μήτηρ αὑτῶν 

ἰρϑογυπινο τηδίγοπι ἰὰ ΡΓῸ οἱβ ΓΟ38556; ἰδ" φυοχιθ 

δά! ἀΐπνι5 τοὶ ἴχιιο8. ἀθοθηὶ, υἱροίο 4υὶ 6 ργῖπιΐ8 

Δριιὰ δοϑαηι οἰ Εἰ ἸΘη 418. ραγιΐυν8 ἱρδὶ αυοαυδ ἀΐ806- 

Ῥίαγθιϊ, μος ποπιΐπα [556 ἱπ!φηαῖο5, φιοὰ ργοχὶ- 

1πππὶ δόσι ἰπ φίοτία Ἰοοῦπι ργνρογα γϑ!θηι δδ0ο- 

μη5 οἱ δοδῃῃθβ, 4ι85] τοι 4018 ἀθοθπὶ ῬΓβίδη 0 ΓῈ 5 

6586ηῖ. ΗΪ58 αυΐοπιὶ οὐπὶ γϑιίΐοης ρΓΩη 5518, ΔΟΟΡΓΒ ἵ 

26 5115 νὸ] 605 ἀθοθιῃ 4υἱ [δτυπὶ Ἰπάϊσιϑι!, ν6] ὑπ 

οὐπι το  υΐβ ἀιοθι8, οἱ γδίίοπθπὶ ἂς νἰδιῃ δι ἀοεεὶ 

αυὰ πιᾶρπι8 δα εἴ ργίογ δρυὰ Ἰθεὺυπιὶ ονὐᾶ- 

(αι. Ταῖβ δυΐοπὶ {Ππὼ οβι, φυοὰ ρθε αἷι : Ργίη- 

εἰρὸβ φομείπι,, ὙὉ} αυΐ ἰπ 608 ἱπιρογίαπὶ ΘΠ ΘΓ 6 

νἱἀδηίυν, δυθι ἰ8. 580}8 ἀοιμΐπαγὶ ἤθη οΟηϊεμιΐ, 

ἀυτγίιον. ἰρβὶβ ἱπιρθύαγα γὙο θη, ΡῸΓ νιν 723 

605 βυδίφυμ! : φυοιηδὐπιοίσπι οἱ φοπίϊαμι ορι- 

πηϑίο5 ἴῃ νἱϊαβ υὐυδοα αἰρι αι θ}8 54115 ἤοἢ) ᾿νᾶἃ- 
γλοιι ἰπ 5.0) 6α.05 ροιοϑίδίθπι ᾿θ6 γα, 864 ΘΟΠΓΓΔ 608 

ἰπϑυγρθηῖθβ ροι(Θδίδι6 διὰ αἰναιπῖυγ ; δἱ ἰμίον νος ἀἰ- 

ΒΕΙρυ!]05 π|605 μ8ς [(8 58 "οη ᾿)δθεπίο ; πΕ4ι6 αυΐθυ8 

δίψιοα ἰγδάϊιιιπὶ ἧπ 605 6δὲ ἱπιρογίυτῃ αὰΐ τα] ἢ-' 

ἄδην πδῦθπι, Ὑ6] δἰϊφυδλπι ἰῃ Ῥαιγὶβ πιοὶ εἱ θεοὶ Εο- 

αἰοβία ροιϊοϑίδί οι ̓ αθογα οὐθάππίυγ,, ἐγαίγίθι.8. 5018 

ἢΠιηροίοπίοῦ ἱπιρογᾶπίο,, οἱ ργΘΙΣΓ 705 οἱ αι 605 

τορι φυΐ δά οὐ! πὶ Π60 ΡῈΓ πιὸ Ἔχ! θδηθυπηι ο0η- 

[ὠρϑγιηὶ : 86 δἱ 4φυΐβ ἀρυ4 Ῥϑίγεπὶ τηθιΠὶ Πᾶσι 

μιαθογὶ νὰ], οἱ [γα γί θὰ5 5015 ργϑϑίδηεοῦ,, Οἰππῖθυ5 

πὴ ηἰδίγοίο, ἀυῖι}5 ΠΔ]ΟΓ 6556 οοπίοπι ἰδ, Οιοα 5] 

4υΐβ ργίπιδϑ δἰἰδηὶ δρυὰ πλῸ (6 ΠΕΓῈ ΡΆΓΙ68 Ομ], 56 

τοῦτο ἥτει περὶ αὐτῶν’ χαὶ λέλεχται, ὅτι ἐπὶ τούτοις, 

ὡς καὶ αὑτοὶ τῶν παρὰ τῷ Ἰησοῦ πρωτείων ἐπιδιχαξό. 
μενοι, οἱ λοιποὶ ἡγανάχτησαν δέχα, εἰ ὑφαρπάξειν 

βούλονται Ἰάχωθος καὶ Ἰωάννης, ὡς ὑπὲρ τοὺς λο:- 

ποὺς δέχα ὄντες, τὴν πρὸς τὸν Ἰησοῦν χατὰ τὴν δό- 

ξαν ἐγγύτητα. Τούτων δὲ προειρημένων χατὰ τὸ εὖ- 
λογον, ὁ Ἰησοῦς προσχαλεῖται ἤτοι τοὺς ἀγαναχτήσαν- 

τὰς δέχα, ἣ χαὶ μετὰ τῶν λοιπῶν δύο, καὶ διδάσχει τὴν 

ὁδὸν καθ᾽ ἣν μέγας καὶ πρῶτός τις ἔσται παρὰ τῷ θεῷ. 
Τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτον ἦν "ὅτι οἱ μὲν τῶν ἐθνῶν ἄρ- 

χοντες, ἣ δοχοῦντες αὐτῶν ἄρχειν, οὐχ ἀρχούμενο: τῷ 
χυριεύειν τῶν ὑποτεταγμένων, βιαιότερον αὐτῶν χρα- 
τεῖν θέλοντες, χαὶ χαταχυριεύουσιν αὐτῶν (66)" ὁμοίως 

δὲ χαὶ οἵως κατὰ τὴν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ἀξίαν ἕν τοῖς 

ἔθνεσι μεγάλοι οὐχ ἵστανται ἐπὶ τοῦ ἐξουσιάζειν τῶν 

ὑπηχόων, ἀλλὰ κατεξανιστάμενοι αὐτῶν κατεξουσιά- 

ζουσιν αὐτῶν ἐν ὑμῖν δὲ τοῖς ἐμοῖς γνωρίμοις μὴ 

ἔστω ταῦτα, μηδὲ οἱ ἀρχὴν τινα ἐγχεχειρισμένοι τῶν 

εἰς ἐμὲ πιστευόντων, ἣ ἐξουσίαν ἐν Ἐχχλησίᾳ τοῦ 

Πατρός μον (67) καὶ Θεοῦ ἔχειν νενομισμένων χατα- 

χυριευέτωσαν τῶν ἰδίων ἀδελφῶν, ἢ χατεξουσιαζέτω- 

σαν τῶν ἐπὶ τὴν δι᾽ ἐμοῦ θεοσέθειαν χατα πεφευγότων" 
ἀλλ᾽ εἴπερ βούλεταί τις παρὰ τῷ Πατρί μου χριθῆναι 
μέγας, καὶ συγχρίσει τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν ὑπερέχων, 

πᾶσι διαχονείτω ὧν βούλεται εἶναι μείξων. Εἰ δὲ χοὶ 
τῶν παρ᾽ ἐμοὶ πρωτείων τις ὀρέγεται, ἴστω μηδενὸς 
ἔσεσθαι πρῶτος, ᾧ παρὸν δουλεύειν μὴ ἐδούλευσε 
δουλείαν τὴν καὶ ἐν μετριότητι χαὶ τῇ ἐπαινετῇ τὰ- 

ποπηίεΐ ργρϊαίυπὶ ἰγί βοῖδι, οὖ οὐπὶ βαυνὶγθ ρο- (αὶ πεινότητι, τόν τε δουλεύοντα ὠφελῆσαι δυναμένην, 
τυοτῖ!, τὐϊπἰ πη ἰδ 6ῃ βδυυ ογί( βογνιτυ 16} ἰῃ πιο ο- ὀνῆσαι δὲ ἢ ἀναπαῦσαι χαὶ τοὺς δουλενομένους. Ὁ ἐὶ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ποαὶ ΟΠγῖβιῖ., (8168 δα πιι8, αἱ οἰ πηδίογυπι ργίηοΐριιπ) πιυηδὶ ὀχοθάδγα βυ ρογ δ πὶ ΥἱἀθαπιῸΓ : οἱ πο 
δυΐιιη 4υθογίπη115 βίου ΓΟΡ65 8068 ργιβοθάδηξαβ., δἱ 1Θγγ Ὁ }|65 Π05, οἱ δοῦθϑϑὰ ας }]65 πιαχὶπηα ρδυρογίθυδ 
ΘΧ  θαπιι5, οἱ 18168 511η}115 δὰ 605 4] ΠΟ5 ᾿πίδγρο δηί αἱ ριορίοῦ δἰ φυϊὰ ἀδργθοθηίαγ, δίσα! πδὸ {γγαηηὶ, εἰ 
ογαβο!οτοα ρεϊπαίριϊνυ5 πη πα 4! 1015 24 51} 6ειο5. ΕἸ δδβὶ υἱάδγο ἰῃ φυϊδυβάδπι Εἰ ς]6 5115 ργείρυθ οἰν ϑίυπι 
ΠΙΑΧΙΠΔΓΙΠῚ, γί ποῖ ρ6 58 ΡΟραΠ ΟΠ τ βιίανὶ πο! αι θα αἴθοπι Πδθ θη 65, ναὶ ἤάῦογ δὰ 86 ρογη οπῖε5. Μὲ 
Αροϑβίο! 8 φυΐάθπι οἰἰὰπι| ἀοιη 8 ἰἀἱ τηαπθδίαπι ἀ6 56γνὶβ ἀΐθοιΒ: « θοπλῖΐ, φυοὰ δέ πὶ 6ϑὶ οἱ ὥάυμνι 
ΒΟΡΥΪΒ ρμγεϑίδίθ, 806 [8 αι" 3π| 6ἱ ν08 ΒΔ )6118 θοπιίησπι ἢ 0018. » Βορσοὶ δυίοηι οἱ γΘΏ ΠΟΤῈ ΠΙΪΠ48. 
Ἐρίἰβοορὶ δυΐδπι φυϊάδην οὐ ἀρ! 6 Γ᾽ οὐ δηῖυγ, Δ᾽ φυδη 40 4υλ πὶ οσοανίοηα ρϑοσδι, δ᾽ χυδπάο ϑυϊεδὶ 
ΘΟΠΙΟΙὨΠΘη165 ΡΔΌΡΘΙ ΠῚ ΟἸΓΓΆΠῚ, ΟἸΠ| 5.1 βογίρίυ πὶ : « Θυδηζι πὶ ἸΏ ΔΡΠΠ5 65, ἰἀπίυ πὶ Ὠνμη {ἃ 16, οἱ ἰμπυρη δ 
ἐγαιίδπι οονᾶπι θοπιίμο. » [6 ηὶ ἴῃ Ῥγουδτγϑίϊδ ᾿ « ΑὨΐϊ6 ΘΟΠΕ ΟΠ 6πὶ Θχ( ΠῚ ΘΟ υἱγὶ, οἱ 8ηι6 φἰονίαιη Βο- 
μεΠἸαῖατ, ν Ῥυϊποῖραβ. 6Γκο φοπείαπι ἀοΗ) μια ΘΟΓαπὶ : γί μοἶρε8. διιίοπι ΕΟ βασι πη βογυίδηϊ δι ἐμ  ε15. 
564 οἱ πι8]0Γ658 φοηϊίαπι ροιοδιδίθιῃ χθγοθαι Πἀεἰΐαπι, δυϑίδη! ἀὐυΐαπι ουπὶ αὶ ἀϊοῖι : ε ὈΙβοίιθ ἃ πιὸ ηυϊὰ 
μλ  |58. 86 πὶ, οἱ Βα πι}}}8 οοτάς. » Νόη ἰβία ἀϊεϊπηϑ αἱ ἱποϊποῖ5. ΘοοΙ 5 αδιίίουπι ῥγϊποὶραίαπι : δι δηΐπι ἰπ- 
τόγάσπι αυδι0 δθουμάμπι γοοθι ΔρΟΒ(0]68Π|, ε ρεσεδηίο 8 σοΟγαπι ΟΠΙΠ 05 ἀΡρυδηΐ, αἱ δὲ οριογὶ πιείυ πὶ 
μαῦδδηι ; » 65ῖ ΔΙᾳυλι 9, αἱ υἱδῃ5 ροιοϑίδια 508 ἰγδάδὶ ρουσδπίοιῃ ϑαίδηδ « ἰπ ἱπιογίίυπλ οαγηΐ5, υἱ 5ρ|-" 
γ11ὰ8 δαϊνθῖαν 'μ ἀἴ6 Θοπιΐμἱ » μοϑιγὶ δόβα ΟἸΓΙ5.1 : (Δ Π6 ΓΑΓΟ 06 Π6γὶ ἀδνδί ἢ σογγιρίθηὰϊ οηΐπὶ 50η| ἰμ- 
αυϊοι!, οομβοϊαπαϊ δυΐεπι ρα δ: Πλπἴπι65, βυϑι μα πα! ἱπῆγηλ!, οἱ δά ΟπιΠ68 πιδφηδηϊπιίια8 6δὲ μαροπάδ. Νυ ἢ 
ΠΙΔΙα πὰ ΡΓῸ π|810 Γεἀἀθικίαι, αἱ πη οχἰ ϑιϊηιθίυν ἰπἰ πιΐουβ 40 ροοσαί, βοά οογγίρίδίαιγ υἱ ἔγδιογ. ἢ δυ- 
ἴον αἀἰχίτμι5 νοϊθη 8 οοϑίαπάοτο φυοὰ ΕΟ] οϑἰάγυμ ὈΥ οἶρ6 5 ὈΓΪποίρυιη πλάϊ! [πὶ ἰπλ ἰἀϊοτα 8 6558 ΠΟΙ 

(06) Καὶ κατακυριεύουσιν αὑτῶν. Καί, νἱάθίυγ Ὁ ἀδηιηατὶ «ἡ Ατερεν βίυδαϊς : ε« συν οπίπι, ἱπαυΐί, 
παρέλχειν, εἰ κατεξουσιάζειν, «]Ἰαυϊὰ δάάυμι 5ἰμη!ἢ- [μχ085 5ϊπ|ρ} οἷ θι1ι85 νγὈ8. ΠΟ ςΟΙ]ρΟΞΘ 5, οἱ [08 
οϑιϊοηὶ τοῦ χυριεύειν, οἱ τοῦ ἐξουσιάζειν, υἱ χυ- 
ριεύειν, ἐξουσιάξειν, ἀομῃμἰαιίοπαπι, ρο(οδίδίεπι : 
χαταχυριεύειν, χατεξουσιάζειν, νἱο]ειίδπι δἰ 8Δ(6Γ- 
Βδιὴ ἀοχηϊπδιϊοηθη δἰ ψιοοηῖ. ἃ δάθο ᾿ϊᾳυθὶ οχ 
ἰοίᾳ διὸ Οεἰψομὶβ οοπιπιοηίδίίοπο, 5οὰ οἱ χ Ασί. 
χιχ, 16; 61 Βοῖῦ. ν, ὅ. Πδϑγολίιβ : Καταχυριεῦσαι, 
χαταχρατῆσαι δυίεπ) εδῖ νιχῆσαι 6χ δράσῃ! ἢοδγ- 
εἰιΐο, « Υἱ βυθίψεγθ, ἀοπιᾶγθ. » Ηξβο 60 {8108 ργοῦ ; 
400 πυ}}} ποῖὶ οοπϑβιοῖ,, αυλπη ἱπηπηογ! 0 ΕΓΆΒΠι08, 
αυἱ 40 δ διδὶ βϑιίθηιϊία, ἃ Βοζὰ οαγραῖιτ. ΟΘ00 
ΒΘΙΡ6 [6 ἢ πηᾶπὶ ἰογαγο πὶ οΟηνο! γαῖ, ΟΠΊ ΘΠ 
δὶς ἴῃ ΕροΙοϑῖα ἀοιηἰπαιϊοηθιη ἃ ΟΠ γῖϑίο γαβρυΐ ἃς 

ἀϊεῖι νοοᾶγὶ Ευεγβοίαθ, 4υοὰ {ὙΓΆΠΗΪΒ ΠΟΙ ΟΟΠΥΕ- 
εἷϊ. » Αι οοπηπιοάδη) ποθὶ5 Θχοθριϊοπθπὶ βδυρρβοπὶ 
ΟΥξβη68 : δἷς [16 ἀδ Βοος [πιο Ιοοο : ̓Αποτρέπων 
τὸν βουλόμενον εἶναι ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μείζονα μιμεῖ- 
σθαι τὴν βασιλικὴν ἐξουσίαν ἣ τὴν τῶν ἐξουσιαξόντων 
τῆς χολαχίας ἐπιθυμίαν. « ἔπι ἀοίογγοιϑ 4υΐ 
ἰω!6 Γ ΠΓΔιΓΘ8. ΠΙΆ]ΟΓ 6856, Π6 τορίδπι Ῥοιοϑίδίειη, γεὶ 
πηρογαπιίυπι δά υἰδιϊοηἰ5 ἀρροιίναπι πηϊοίυτ, » Νοα 
ΤΘηὶ ἰρθ8π), Β64 τοὶ πιοάσπι ἀδιηηποὶ (ΙΓ δίυ5 ; ΠΟ 
ἀοπιϊηαίυπι, 568 [λ510080π οἱ ἐπιροιοῃίοιη, Ησετιῦϑ. 

(67) Οοάεχ Αμροδηι5 βοὰ ΠΟΙ πιϊβῃβἰ5 510 "ϑιείν 
μοη χαὶ θεῶν, φιθπιδἀπιοάσ!η Ἡμπειΐι5 ἴῃ ποι. 



1395) ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΖΞΌΜ ΤΟΝ 8 ΧΥΙ. 1094 
Αουκᾶς βασιλεῖς καὶ ἐξουσιάξοντας ἐθνῶν παραλαμ- Α 5ι18 εἰ ἸΔιιάδ}}}}} Βυμ  Πδι6 Ροδίίαπι, φαθαυδ 8ογ- 
Θάνει εἰς τὸν λόγον, ἀποτρέπων τὸν βουλόμενον εἶναι 
ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μείζονα μιμεῖσθαι τὴν βασιλιχὴν 
ἐξουσίαν, ἣ τὴν τῶν ἐξουσιαζόντων τῆς χολαχείας 
ἐπεθυμίαν " διδάσχω, ἡμᾶς ἵν᾽ ὁ μὲν ἀληθῶς ἐν ἡμῖν 
μείζων γένηται ὡς ὁ γεώτερος, τουτέστιν ὡς παιδίον, 
ἁπλότητος χαὶ ἰσότττος χάριν " ὁ δὲ ἡγούμενος (οὕτω 
δὲ οἶμαι ὀνομάζειν τὸν χαλούμενον ἐν ταῖς Ἐχχλη- 
σίαις ἐπίσχοπον), ὡς ὁ τοῖς ὑπηρετουμένοις διαχο- 
νούμενος (68). Καὶ ταῦτα μὲν ὁ τοῦ Θεοῦ διδάσχει 
ἡμᾶς Λόγος" ἡμεῖς δὲ, ἤτοι μὴ νοοῦντες τὸ βούλημα 
τῆς διδασχαλίας ἐν τούτοις Ἰησοῦ, ἣ χαταφρονοῦντες 
τῶν τηλιχούτων ὑποθηχῶν τοῦ Σωτῆρος, τοιοῦτοί 
ἐσμεν ὡς ἐνίοτε καὶ τὸν τῶν καχῶς ἀρχόντων ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν ὑπερδάλλειν τύφον, χαὶ μονονουχὶ ζητεῖν ὡς 
οἱ βασιλεῖς δορυφόρους " καὶ φοδεροὺς ἑαυτοὺς χαὶ 
δυσπροσίτους μάλιστα τοῖς πένησι χατασχευάζοντες, 
τοιοῦτοί ἐσμεν πρὸς αὐτοὺς ἐντυγχάνοντας ἡμῖν, καὶ 
περί τινων ἀξιοῦντας, ὡς οὐδὲ οἱ τύραννοι, χαὶ ὠμό- 
τέροι τῶν ἀρχόντων πρὸς τοὺς ἱκέτας. Καὶ ἔστι γε 
ἐδεῖν ἐν πολλαῖς νομιζομέναις Ἐχχλησίαις, χαὶ μάλιστα 
ταῖς τῶν μειξόνων πόλεων, τοὺς ἡγουμένους τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ, μηδεμίαν ἰσολογίαν ἐπιτρέποντας, ἔσθ᾽ ὅτε 
χαὶ τοῖς καλλίστοις τῶν Ἰησοῦ μαθητῶν, εἶναι πρὸς 
αὐτούς. Καὶ ὁ μὲν ᾿Απόστολος τοῖς χυρίοις περὶ τῶν 

. οἰχετῶν ἐντολὴν δίδωσι λέγων" « Οἱ χύριοι, τὸ δίχαιον 
χαὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες, ὅτι 
καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ" ν διδάσχει δὲ χαὶ 
ἀν:ἔναι τὴν ἀπειλὴν τοὺς δεσπότας χατὰ τῶν οἰχετῶν. 
Ἔστι δέ τινας ἰδεῖν ὠμῶς ἀπειλοῦντας, ὁτὲ μὲν προ- αὶ 
φτάσει ἁμαρτίας, ὁτὲ δὲ τῷ καταφρονεῖν τῶν πτωχῶν, 
παρὰ τὸν ἀποστολιχὸν λόγον ἐν ᾧ λέλεχται" ς Δεξιὰς 
ἔδωχαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάδᾳ χοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ 
ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομὴν, μόνον τῶν πτωχῶν 
ἵνα μνημονεύωμεν " ν καὶ πάλιν τὴν πρὸς τοὺς ὑπο- 
χειρίους ἰσότητα μηδὲ φανταζομένους, ὅτι χαθήχει 
ἀτυφίαν καὶ ἰσότητα μάλιστα Χριστιανοῖς ἐμπολι- 
τεύεσθαι, καὶ ἐξαιρέτως ἐν τοῖς ὑπεροχήν τινα ὀνόμα- 
τος ἐχχλησιαστιχοῦ φοροῦσι " γέγραπται γάρ᾽ « Ὅσῳ 
μέγα: εἴ, τοσούτῳ ταπείνου σεαυτὸν, χαὶ ἕναντι Κυ- 
ρίου εὑρήσεις χάριν. » Ἐχρῆν δ᾽ ἡμᾶς εἰδέναι καὶ τὸ 
ἐν Παροιμίαις οὕτως εἰρημένον" « Πρὸ συντριδῆς 
ὑψοῦται καρδία ἀνδρὸς, καὶ πρὸ δόξης ταπεινοῦται "» 
ἐχχλίνειν δὲ καὶ τὸ περιπεσεῖν τῷ φρονῆσαι, ἣ εἰπεῖν 
λόγον, ὃν εἶπεν ὁ θέλων ἑαυτὸν διχαιῶσαι πρὸς τὸν 
Ἰησοῦν διδάξαντα τό" ε« ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ὡς ἑαυτὸν, » ὃς οὐκ ἡδέσθη τῷ Σωτῆρι εἰπεῖν" ε Καὶ 

θη! ργοάθββθ, 608 Δ} {6Πὶ ̓ υγΆγ6 οἱ τοῆθογα Ροβϑίι 
υΐθυβ ἰρβᾶ οχ θεῖα. Αἱ μιμο85 Ταβ68 οἱ φθηιιτα 
ἀοπηΐηο8 ογδίίοῃμα βιὰ ΘΟ ρΓομθηάϊΐί, ουπὶ ἀδίθγγθηϑ 
αυΐ ἰμΐον Π᾿δίγα 5. ΤΏ Δ]ΟΓ 6556 γο]μογί᾿, φυοιηΐπυ8 Γ6- 

Εἴδηη ῬΡοιεδίδίθιη., γεὶ ρα!ρί οὐρίαἰίδίοπι ργἰποὶρίυυς 
ἰηβί [8 πν ἱπηϊ τοῖο; ἰά "05 Θἀοοεπβ, υἱἰ αυΐ ἰμΐογ Π08 

ΠιΔ)0Γ γθνθγὰ δϑί, ἢαϊ βίοι μιπίογ, μος εβί,, βίους 

ῬύΘΠΠυ5. ργορίες αἰ πρὶ οἰ ιδίθην,, οἱ ῥγορίεγοα αυοὰ 
8115 πιιμαυ8π) 86 δηίείεγαι : ῥγίποθρβ Ὑ6ΓῸ (56 
δὐυίοπι Δρραο!ἰδηάιιπ οχἰβιϊπιο αυὶ ἰπ ΕςΟΙΘβι 5 δρὶ- 
Β0Ορυ8 γορσδίυΓ) ἰΔηαύδιη 4 πιἰπἰβιγαητὶυ5 πιΐηἰ- 
δίγδῖί. Αἰχὰθ μ8δο αυΐάοδιιμ ἀοοεδὶ πο8 Ὠεὶ Ὑογθαπὶ : 

Ὠ08 δι}16Π) βῖγε ἀθοίγ! πα ὅθδιι πος Ἰ000 ἰγϑα (88 561.- 
τοι) που Δ856υδηλΓ, βῖνθ (8118 ϑδγνϑίογί 5 Δβρεῖ- 
ΒΘΠΊΓ ῬΓοορία, (4168 δυπι8 αἱ ΠΟΩ 85: ΠΟΤ υΠὶ 

ἰμίογ φθηι68 ῥγίπείρυπι βιιρογθίδπι αἰχααπο 80ρ6- 
ΤΟΠΊ.5, οἱ 58(6}}}{65 Πδυ βοοὺβ ἃς Γαβ68 ἰἀπίυΠη ΠΟΙ 

σΟΠαυϊγΑΠΊ05 : φυϊποίίΔ πὶ Π08 δὰ (θΓΓΟΓ πὶ οΟΙΉρ0- 

πρηίθ65, αἰ ΠοἰΠ6540 6 δά ποϑ8 δάϊϊι5, ραυροτίθυβ ργϑ- 
Β6υἰπὶ (Δοϊθηι68, 4168 18 δΔοσθαθπιίθιι5 οἱ αἰϊφυϊά 

τορϑηιθυβ Π08 Θχ ΠΟ Πηι18, αυδῖεβ ἰγγαπηὶ, ῥγὶποῖ- 
Ρυπινα ἐγ ἀο] ἰ55: π| δι ρ οἰ 8 8686 Π0ῃ ὈΓΘΌΘΗΪ. 

Ας ἰμ ῥίογίβαι ἰοφ ἶπλ6 σοπϑιτα ἶβ, 5β6ὰ τηδ)ογαπι 
Ῥγϑβογιίαι εἰν δίαπι Εν 16 5118 ρτίποῖρα8 ρορυὶ Ὠεὶ 

Υἱάογο ᾿ἰοοὶ, ἰαυὰ υἱδη) ἀρὰ 56 79 Α, :ἐαιια! Παΐδπι 
βογῦναγὶ, π6 ργϑϑίδιν"ἰβϑί πηΐβ φαΐ 6) ΠΟΒΠΌΒΘυ8Π 

δεϑυ ἀϊδοὶρι}}8 ρογπι 6ητ65. Οοτὶς Αροϑβίο 8. Πμοτὶβ 

γα ἰδπιι!οβ ργθοθρίαι ἰγδάϊ ἀϊοδηβ δ᾽ : « θ0- 

τρϊηΐ, αυοὰ ᾿υϑίιπι 65. οἱ φάυυπι, βογνΐβ ργρϑίδίς, 

δβοίθηϊο5. 4υοιἱ οἱ νο8 θοηπιίπυπι ΠΔθ6ι15 ἴῃ οαΐο:» 
ιυϊποιίδπι δάνθγβιδ βοῦνου πιΐ 85 ΓΘΠῚ ΠΟ ΓῈ ΠΕΓΟΣ 
ἀοοοι. Νοημυ]!08 δυΐθπι Αβρογὶβ υἱδηΐα 5 οΟπιπιΐ 8“ 

ιἰοπί νι. υἱάεγο ᾿ἰσθὶ, δἰϊψυδπάο ρβοοδιὶ οθίθμῖιι, 

πΟπηιηαυλπὶ οἰΐδπη ρΓαβ ρᾶυρογαπὶ οοηοπηρία, ουη- 
ἰγἃ ΑροϑίοἹὶ βογιηοηθηὶ αἱ 5ἷς μαροὶ δ᾽ : « Π)οχιγᾶν 
ἀδάδγυπ! πα οἱ Βαγπαθε βοοίθιδιϊβ : υἱ ΠῸ5 ἴῃ 

ξοιί68, ἰρϑὶ αυΐοπὶ ἴῃ Οἰγουπιεἰδίοηοδπι : ἰδηία πὶ ιἱ 

ρΡϑυροῦυ πὶ ΠΙΘΙΠΟΥΘΘ 6 56Π108 : » Οἱ ΓΌΓΒΙΠῚ ΠῸ}]8 πὶ 

οἴρὰ βυ)ἀϊο8 Φαι Δ } }Πδίθ πὶ ἦτ ἀπ πηυπ) ἰπάποοη- 
168. Π6641:18 τηοἀαδϑ(ἴδπι οἱ Φ υδὈ} δία πι ἰπίον Οἰνεῖ - 

βιἴ8π08 ρο(ϑϑπυπὶ γογβαῦὶ ἀθθαγὸ δορὶ ίδη 68, Βα 

ἱπίδν 608 ρΓϑοϑογιΐπι 4υἱ αἀἰρηἰ αίοπη Δ] χυδπ π᾿ Εο- 
οἰεβία σογυμί : βογίρίυ 65 δηλ δ᾽ : ε Ουδηῖο πιὰ- 

Ὁ ρηὰβ 656, υπι ἴα (6 ἴῃ οπηηϊθαβ, οἱ οογᾶιῃ θ60 ἰπ- 
νϑηΐθ8 ργαίίαπῃμ. » [Ππῶλ φυοφυδ 8.ιγΓα π05 οροτίεῖ, 

ᾳυοά ἴῃ Ῥτγονυετγϑ ἐς 5ογιρίιπι 6δί ἢΪ8 νϑγῃ 5" : «Αἡ- 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀθθθηὶ, 86ἀ ἱπηϊ δὶ ἀθθθιὶ ΟΠ βίυ πὶ δοοοββ ΒΊ]ΊΘ τὰ 2 οἱ πὴυ ϊοῦῖθυς Ἰοφυδηίαη), οἱ Ρυδγῖβ ΠηΔη0.5 ἱπΊροπθη- 
ἐπ), οἱ ἀἰδεῖρι}}8 5υ118 ραἀ68 ἰδνδηΐαπὶ Δί ἐογβδηΐοθιη,, δχθιηρίυπι οἷβ ἀδηίοπι, οἱ οἱ ἱροὶ 5ἰ ΠΡΠ}Π[6Γ [Δοίδης 
{ται γῖ θυ 5 8018. Εὐγβίίδῃ δυίοπι οἱ φυοπίαπι Ποπηΐηα8 σοηβέϊειι8 βογυϊθθαὶ ργὸ βαίμ!θ ποπιίπαπὶ φαποτὶ 
ὨΟΒΙΓΟ, ῬΓΟρίΘγθὰ ἀἰοί(υΓ [ΟΥ̓ πἂπὶ βογνὶ βιιδοὺρῖ886, δἱ Ἀυ πη 3586 86 5606 8) ΠΠΟΓΙΒΠῚ, Ργορίε υοά εἰ 
Βοτμΐπιιβ ἐππὶ 80 ρα ΓοΧ Δ] νι. Ουἱ γὰ}} ἜΓρῸ ὀχδιιαγὶ, βίη ΐα (ἀοϊαὶ, αἱ ΘΥΔΙ ΘΓ ρΟΓ 68 : βίοι! ΕἸ Ϊὰ8. Βο- 
πη} 15. ΠΟΙ Ὑϑηΐΐ πη φίγαγὶ,, 86 πη πἰϑίγαγθ, Νὰπὶ εἰϑὶ δῃροὶ! τηἰπἰδίγανθγαηι οἱ φυλπάο «ἐ ΔΟΟΘϑβουθηΐ οἱ 
τη} 5γαυδηὶ οἱ : » οἰδί ΜΆγιἃ τη ἰβεγαυὶὶ οἱ ;ἢ τϑιηθη ποη ἰά60 γϑηΐϊ υἱ πνἱηἰδίγοῖαΓ, βθὰ αἱ πιἰηἰβιγεῖ : εἱ 

“. (0]. τν, 1. 44 62]. ι., 9, 10. 55 ΕροΙ6. χ, 90. 

(68) Ὁ δὲ ἡγούμεγος (οὕτω δὲ οἶμαι, εἰς.), 
ὡς ὁ τοῖς ὑὐηρετου ποις διαχονούμενος. ἤπς 
ῬοΒίΓΟΠΊΔ ὙΈΓθὰ 5:18 !0η6 Δοινα φαυάθογα ἰηίογ- 
ἄμπι ἀοςοὶ Βυάευϑβ. ἰρίταν, ὁ τοῖς ὑπηρετουμένοις 

δ Ῥγρυ. χυμ!, 13. 

διαχονούμενος, ἰά 68. ε« Β6ΓΥῸΒ 5ΡΓΨΟΓΙΙΠῚ, » 406ι- 
δαιηοάυπι ρΐ6 Δρρο! δὶ φαυάει φυὶ ΕἰοοΙἐϑθ ργωοϑὲ. 
Ηυετιῦβ. 
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ἰοαυᾶπι οΟπίογδίυγ, χα δι" ΘΟΓ ᾿οπιΐη8, οἱ δηί6- Α τίς ἐστί μου πλησίον; » Ἔδει δὲ χαὶ ἀπὸ Παύλου 

αυδηὶ μ! οὐ  Π οδίαν, Πυπ]Ἰαίυτ ; » 46 ἀδν ἀπά ππὶ ἰἴδπὶ 

δδῖ πΠ6 'ἰπ δᾶπὶ ἀδἰα θϑηη" βαηιοηἰλπι|, ΘυΠΙἀ6Πηη0 8 

ῬΓΟΙΘΓΔΠΙ15 ΒΟΡΠ]ΟΠηΘΙΏ, 80 4υΐ Θχουβδίίοπα 56 ἰὐοτγὶ 

γοΐθπ8 ογβὰ θβϑυη) ἃ 400 ργασερίαπι {Ππὼ4 ἀσοορ6- 

τοῦ δ; ς θ᾿ χα 5 ργοχίτηιπι ἰαὰπὶ 5ἰσαΐ τοΐρϑυπ; » 

ϑογυδίοῦὶ γοϑροηάδγ πος ὀγυθυὶὶ δ : ς Εἰ υΐβ ο5ὶ 

Ἰη6115 ῬτΟΧΙ πη 87 » 14 οἰΐδιῃ ἃ Ῥαιὶο αἰάϊοἶθ86 ρὰγῦ 

ογαῖ : ε« (μην ρβΟβ56Π|08 γ0}}}8 Οπορὶ 6556, 0 ΟἸγΙ δι 

ΔΡΟΒΙΟΗ : 568 ἴδοι! ΒΌΠῚ5 Ἰ6Π65 ἰη πιράΐο νθϑίγυπ), 

ἰδηαυδπὶ δὲ ἡ γίχ ἰονϑαΐ ἢ 105 5105 “4. » Ηος οἰἰδη) 

ἰπηἰαγὶ ορογίουδι “Κ΄ : « Αὐιϊ πυπαυϊά ροοοαίαπι [εοὶ, 
πγοίρϑυπι Βα Π}}} 1905, αἱ γ08. Θχδ]οπΐηἱ ἢ» ἀδηιἰαπὶ 

ΘΡΖῸ ῥγίῃποὶροθ 800 ἰπ 685 ἱπηρογίο υἱυϊθηῖοῦ υἱδη- 

ἰυγ; Βοοϊοβί δυίοπὶ Ρυϊποίροβ ἱρϑὶ βουνίαηι : οἱ 

κοηιυπὶ ργίογ 8 ροίοβίδίθιῃ ᾿μ 605 ἰπίχυδηη (66- 

δηι; Πάο!πτ δυΐοπι, ἀΐοίο μνΐς ΟὈεοηρογοηῖ 5 : 

« Ὀίβεί!δ 5. Ὧ6 αὐυΐὰ ΠΙ}15 511π| οἱ ᾿υπ|}}15 οοτγάρ, οἱ 

ἰμνθη οι18. του ΐοπὶ δη η) 08 γοϑιγὶβθ. ν Αςβοηιδιίο- 

Ἡΐθω8. ᾿γίθγεα ποη δἀπι θη 18 οΓυἀΐαπιαγ, πθη 8 
Ργορίδγθα φιοιὶ ἀδ δϊχυΐνι5 "δῃθ πῃϑῦ εἰ 6556 νΥἱϑὶ 

δίμηιι5, θϑποῆςί Δρρο!]αγὶ ραιάδδηιι8. Ηϊδο δυίοπὶ 

60 ποη ἀἰοϊπιυ8, 40 Π05 ἱρδὶ ἱοοῃβι! ὁ « Πυμι}}16- 

Β1113. 8}}} ροίθῃ!! πιῶπα Ὠεὶ 55,» οἱ λιχία ᾿ρβίιι8 86Γ- 
Ὠ)ΟΠΘΠῚ, 500 ΘΟΟἰοβἰδϑίϊοο π)  ἰβίοτῖο, αυληάοαια 

δυίοπ) ἰυχία Αροβίοὶἱ οὔμιυπ 75. : ε Ροροδηίαβ 
7ΔλῈ οοτλπι οἠμηΐθυ8. ἀγόυοι! δυηϊ,, μἱ οἱ οι ογὶ 
εἰπηογθι) μαθθϑηΐ Σ 9 ΠΟΠΗ ΠαυΔΠῚ οἰἰδηὶ ρο(οβίαία 
808 || Ἰίσοὶ δἰψα08, ε ἰγδάοπάο ϑϑίλπα ἰπ ἱπιογὶ- 
10 πὶ σαΓηἾ5, υἱ δρί (0.5 δΒαῖνῃϑ 5ἱἷῖ ἰπ ἀΐθ θυπηΐηΐ ΤΊ ; » 
Αἱ ἰά γᾶγο [δοίεπάυπι 6βὶ, βθὰ ε οογγίρεγθ ν ὁρογίδὶ 
« ἰπαυΐείο8, σοπβοϊαγὶ ρυβ. ΠΠΔηΐπι65, βαβοίρατγο ἰπ- 
βεπιοβ, οἷ: μα ἰθη 68. 6886 δι δὰ ΟἸη68., οἱ ΠΟΠΪΠὶ 
ΙΔΙΌΠΙ ΡΓῸ 810 Γεάάεγε 15: » πρῆυδ νϑγὸ αιυὴ 
Ρθεοᾶὶ ἱπίπηϊοὶ ἰοθθ Παμθοπάαβ δδὶ, βϑὰ δυάϊδιάυς 
ἀροβίοὶ 8 φυΐ αἷϊ 15 : ε Νοϊ 6 χυδϑὶ ἐπί πηΐουπι οχὶ- 
δι) ΠΊΓΟ., 86] οΟΥΓΙρΙ ἐδ αἱ [ΓΔΙΓοπ.. » Ηϊες διιίθιη 
οπιπΐδ Ῥγορίογθα ἃ πη6 ἀἷοία βυηὶ, αυοά ͵αχία θεῖ 
ΒΟΓΠΊΟΠΘΠ, Ρϑίλπι (ΔΟΘΓα γϑ] πὶ ῥτποὶρὶ ΕςοΙ οβἰϑ8 
ἱπιϊδηάυπι θη 6886. ργίμεῖραπι θη πὶ, Π66 608 
δε] η05 φαΐ ἱπηρογίαπι,, ροιοϑίδίομηνα βυϑηη ἰπ|- 
Ροίθηϊοῦ ὀχθροθηΐ, αυΐᾳυθ τορία ἀΐρηίίαις ργϑα 
διηῖ : Ξεά Ομγίβειβ ροιΐὰ8 π᾿ δ) υβηηθαϊ τοθυβ ΡγῸ 
ΡΠ; ἐπι! δηι.8. δοί, δὰ φιιεπι ΓΔ ἢ Ϊπνὶ βαπὶ δάϊίμ5, 
4υἱ οὐ παι] τὶ θὰ8 οοπνογβδίμγ, δὲ ρυθγῖβ πιδηι8 
ἱπιροηΐ! : δδβυπι γ6γὰ ἴῃ ρβινίπι δαυδπὶ ργοίιυἀΐ586, 
οἱ ἀἰδεϊρυ!ογαπι ροάδβ (ογβίββα, αυλην 5 ΠΙΔ]ΟΓΟΠῚ 
5θδὺπὶ) ἐοηίϊπθαὶ, πΙ]οπλΐηυ5 ἰδηθη ἀ6. 118 δία 
ἶρθ6 Ἰοφῃθηβ ἴῃ βᾶθγο οοπίοχία δυάϊθηάαϑ 1" : εΥΌΝ 
γοσϑι9 τ, Μαρίβίογ, οἱ δοῃηΐπα, οἱ ὕδηθ ἀϊολιὶς - 
501) ΟἰΘὨΪ πη, α οἱ οϑῖθγα ; δὰ ἰδυάδυίϊθην οηΐπὶ πιο- 

ἀνεγνωχέναι τό " « Δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χρ'- 

στοῦ ἀπόστολοι, ἐγενήθημεν ἥπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς 

ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέχνα. » Ἐχρῆν μιμή- 
σασθαι χαὶ τό᾽ « Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα, ἐμαυτὸν τα- 
πεινῶν, ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε; » Οἱ ἄρχοντες οὖν τῶ» 

μὲν ἐθνῶν χατακχυριευέτωσαν αὐτῶν τῆς δὲ Ἐχχλη- 

σίας δουλευέτωσαν αὐτῇ ἀλλὰ χαὶ οἱ μεγάλοι μὲν 

τῶν ἐθνῶν χατεξουσιαζέτωσαν αὐτῶν “ τῶν δὲ πιστῶν 

ἀχουέτωσαν τοῦ" « Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραῦς εἰμι, 

χαὶ ταπεινὺς τῇ καρδίχ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυτιν ταῖς 

ψυχαῖς ὑμῶν.» Πα:δευώμεθα δὲ χαὶ πρὸς τὸ μὴ ἀπο- 
δέχεσθαι χολαχείας, μηὸδξ ἡδέως καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, ἐφ᾽ οἷς ἂν δόξωμεν εὖ τινας πεποιηχέναι, 

εὑεργέται. Οὐ ταῦτα δέ φαμεν ἀνεπιστημόνως « τα- 
πεινοῦν ν» ἑαυτοὺς θέλοντες « ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖ 
τοῦ Θεοῦ, » χαὶ χατὰ τὸν λόγον αὗτοῦ, ὑπὸ τὴν ἐχ- 

χλησιαστιχὴν διαχονίαν " ἔστι δ᾽ ὅτε χρὴ, χατὰ τὴν 
ἀποστολιχὴν φωνὴν, « τοὺς ἁμαρτάνοντα: ἐνώπων 

πάντων ἐλέγχειν, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόθον ἔχωσιν" » 

ἔστι δ᾽ ὅτε δεῖ, χρησάμενον τῇ ἐξουσίᾳ, ε παραδηῦναξ 

τινα τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα 
σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου "» σπανίως δὲ τὸ τοῖ- 

οὔτο ποιητέον" « νουθετητέον κ᾿ γὰρ ε τοὺς ἀτάχτους 

χαὶ παραμυθητέον τοὺς ὀλιγοψύχους, καὶ ἀνθεχτέον 
τῶν ἀσθενῶν, καὶ πρὸς πάντας δὲ μαχροθυμητέον, 

καὶ οὐδενὶ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδοτέον.» Καὶ οὐ χρὴ 
ἡγεῖσθαι ἐχθρὸν εἶναι τὸν ἁμαρτάνοντα, ἀλλ' ἀχο"» 

᾿ στέον τοῦ ᾿Αποστόλου λέγοντος" « Μὴ ὡς ἐχθρὸν 
ς ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. » Καὶ ταῦτα 

πάντα μοι λέλεχται βουλομένῳ χατὰ τὸν λόγον παρα- 

στῆσαι, ὅτι οὐ μιμητέον τῷ ἄρχοντι τῆς Ἐχκχλησίας 

τὸν ἄρχοντα τῶν ἐθνῶν, οὐδὲ ζηλωτέον τοὺς χαταχυ- 

οιξύοντας, καὶ κατεξουσιάζοντας, χαὶ βασιλεῖς " ἀλλ᾽ 

ὅση δύναμις χαὶ ἐν τούτοις Χριστὸν μιμητέον τὸν 

εὐεντευχτότατον, χαὶ γυναιξὶν ὁμιλοῦντα, χαὶ παιδίοις 

ἐπιτιθέντα χεῖρας. Εἰ χαὶ μείξονα δ᾽ ἔχει λόγον τὸν 

Ἰησοῦν βεθληχέναι ὕδωρ εἰς νιπτῆρα, καὶ τοὺς πόδας 
«ὧν μαθητῶν χεχαθαρχέναι, οὐδὲν ἧττον χαὶ χατὰ τὴ 

λέξιν ἀχουστέον αὐτοῦ περὶ τούτων λέγοντος “ ε Ὑμεῖς 

φωνεῖτέ με, ὁ διδάσχαλος, χαὶ ὁ Κύριος, χαὶ χαλῶς 

λέγετε" εἰμὶ γὰρ, » χαὶ τὰ ἑξῆς " διὰ τούτων γὰρ δι-. 

δάσχει μιμητὰς αὐτοῦ τῆς ἐπαινετῆς ταπεινότετος 
γίνεσθαι τοὺς μαθητάς. Τάχα δὲ χαὶ ἐπεὶ Κύριος ὧν 

ἐδούλευσεν ὑπὲρ ἀνθρώπων σωτηρίας τῷ γένει ἡμῶν, 
χατὰ τοῦτο λέγεται μορφὴν δούλου ἀνειληφέναι, χαὶ 
τεταπεινωχέναι ἑαυτὸν γινόμενον ὑπήχοον μέχρι θα- 

νάτου " χαὶ εἴπερ διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν, 
ὁ βουλόμενος ὑψοῦσθαι τὰ παραπλήσια ποεησάτω τῷ 
διὰ τάδε τινὰ ὑπερυψοῦσθαι" χαὺὶ γὰρ Υἱὸς τοῦ ἀν- 

θρώπον εἰ χαὶ διηχονήθη, ἡνίχα « ἄγγελοι προσῆλθον, 

ΥΕΤῸΘ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἰδηΐαπι ΟΓΕΥΪ: πη] ἰΒιΓὰΠ 5, υἱ Δηϊπιᾶπι δα 8π| ἀδγοὶ γϑἀθπιρίίοποπι ῬγῸ πιαὶεἶβ φυΐ ογοάϊἀεγυπῖ ἴπ δυπι. Οαὶ 
ἀδάϊι Δηἰπιαπὶ 5ι8Ππ| ΓΘἀΘπρ ΟΠ 6 πη ΡΓῸ πλυ 5 Ὁ ΝΘ δηἷπὶ οοηγεηὶΐ ἀΐσςογθ, 960. Νὰ [Ὁγία δγβὸ πιδῆξθον 
1116 δαΐπι ἀοταϊ πα θαί ἰπ ΠΟ 5, ἀοπας ἀδγοίυγ οἱ ποῦ ὶβ γοάοιηρίῖο δηΐπ)ᾶ θδυ, ἀδοθρίο νἱἀο]ϊοαὶ οἱ ὀχ ϑι!-- 
ΒΑΔΗ ΐ αιυιδϑὶ ροδϑὶῖ ἀοπιίπατὶ 6}05., δἰ ποη υἱάβδη! χυΐα ποι ροίογὶϊ βαβιϊθογα ἐμ ἰθηθμ0 δᾶπι ἐογαιοπί8. 

Δ Τυο, σ, ΦῚ, 45 ))ὰ, 290, 661 ΤΊ,055. 1, 7. 471 (ον. χι, 7. 58 Μαδίιῃ. σι, 39. “1 Ῥείγ, ν, δ. 
1 Τίπι. ν, 20. ΤῊ (οῖς ν, ὅ,, 151 ΤΏο55. ν, 14, 1ὅ. 1511 ΤΊνο85. εἰ, 15. 15 ἄοης ταν 1, 
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καὶ διηχόνουν αὐτῷ, » χαὶ πάλιν διηχονήθη ὑπὸ τῆς Α ἀδδιϊαπὶ 

ἹΜάρθας (69), ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο ἐλήλυθε τὸ διαχονη- 

θῆναι" ἐπεδήμησε γὰρ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ἵνα 

διακονήσῃ, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ὁδεύσῃ διακονῶν ἡμῶν τῇ 

σωτηρίᾳ, ὡς δοῦναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν (70) λύτρον 

ἀντὶ πολλῶν τῶν πιστευσάντων εἰς αὐτόν " καὶ εἰ χαθ᾽ 

ὑπόθεσιν πάντες ἐπίστευον εἰς αὐτὸν, δεδώχει ἂν τὴν 

Ψυχὴν αὑτοῦ λύτρον ἀντὶ πάντων. Τίνι δὲ ἔδωχε τὴν 

Ψυχὴν αὑτοῦ (71) λύτρον ἀντὶ πυλλῶν; οὐ γὰρ δὴ τῷ 

Θεῷ - μήτι οὖν τῷ πονηρῷ ; οὗτος γὰρ ἐχράτει ἡμῶν, 

ἕως δοθῇ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λύτρον ἡ τοῦ Ἰησοῦ 

Ψυχὴ, ἀπατηθέντι, ὡς δυναμένῳ αὑτῆς κυριεῦσαι, 

καὶ οὐχ ὁρῶντι, ὅτι οὐ φέρει τὴν ἐπὶ τῷ κατέχειν αὖ- 

«τὴν βάσανον" διὸ χαὶ θάνατος αὐτοῦ δόξας χεχυρίευ- 

χέναι, οὐχέτι χυριεύει, γενομένου ε ἐν νεχροῖς ἐλευ- 

θέρου, » καὶ ἰσχυροτέρου τῆς τοῦ θανάτου ἐξουσίας" 

καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐσχυροτέρον, ὥστε καὶ πάντας τοὺς 

βουλομένους αὑτῷ ἀκολουθεῖν τῶν χρατουμένων ὑπὸ 
ποῦ θανάτου δύνασθαι ἀχολουθεῖν, οὐδὲν ἰσχύοντος 

κατ᾽ αὐτῶν ἔτι τοῦ θανάτου" πᾶς γὰρ ὁ μετὰ τοῦ 
Ἴησοῦ, ἀνεπίληπτός ἐστι τῷ θανάτῳ. Ἐν μὲν οὖν τοῖς 

ἐξεταζομένοις τοῦ Εὐαγγελίου ῥητοῖς γέγραπται ὁ 

Σωτὴρ ἡμῶν « δεδωκέναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν λύτρον 
ἀντὶ πολλῶν» παρὰ δὲ τῷ Πέτρῳ εἴρηται, ὅτι ε οὗ 
φθαρτοῖς ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ ἐλυτρώθημεν ἐχ τῆς 

ματαίας ἡμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ 
«ιμίῳ αἵματι" » χαὶ ὁ ̓Απόστολος δέ φησι" ε Τιμῆς 

ἠγοράσθητε " μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. ν» Οὐχοῦν 

ἠγοράσθημεν μὲν τῷ τιμίῳ τοῦ Ἰησοῦ αἵματι, δέδοται 

δὲ λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν ἡ ψυχὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ 
οὔτε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, πρότερον γὰρ αὐτὸ παρ- 

ἔθετο τῷ Πατρὶ λέγων « Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρα- 
τίθεμαι τὸ πνεῦμά μου (73) " » οὔτε τὸ σῶμα, οὐδὲν γὰρ 
εὕρομέν πω τοιοῦτον περὶ αὐτοῦ γεγραμμένον. Καὶ 
ἐπεὶ δέδοται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν, οὐχ 

ἔμενε δὲ παρ᾽ ἐχείνῳ ᾧ ἐδέδοτο λύτρον ἀντὶ πολλῶν, 

διὰ τοῦτό φησιν ἐν τε΄ ψαλμῷ τό’ ε Οὐχ ἐγχατα- 

ΘΟΌΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΥῸΘ ΧΥ͂Ι. 1598 

βδυδηὶ πηϊΠἀπάδλπν ρὸν ἢ|4 ἀϊδοῖρυ]οϑ 5008 

ἰηδίγαῖι. Εονίδϑβο οἱϊδπν ργορίογοα φυοί, οαπὶ θ0- 

πηΐμυ8 οβθ6ῖ, βαποιὶ ΠΟϑΊΓῸ ὈΓῸ ἰΟΠιϊΠῈΠ) 88}016 

βοῦυϊι, ἰά460 [Οτπηδπὶ 56 γνὶ δοζορίββ6, οἱ δὰ πιογίοπι 

αϑ406 ονεάϊαπίθιη [Δοίτ βοίρβιπι ἀοργαβϑίβϑθ ἀἷςῖ- 

τὰν 18 : οἱ 5ἷ διπὶ ἰάείγοο Ποι5 διιργὰ πιοήυπι ὀχίυ “ 

1; φυϊδαυΐδ Ἔχ 0}}} νοϊ ποτ, δἰ τη} }1ἃ [15 ἀσαΐ αὐ 

δὰ βυπιπιᾶπιὶ δἰ εἰτυἀΐποπι οοηδοαυοηαπὶ δείδ βυηϊ. 

ΝΑπι οἰἰϊαπιδὶ ΕἸΠο Βοπηϊ εἶα Ἔχ  δἱταπι δἷς πη! πἰδιθ- 

τίαπι, αφυληάο « Δηρ6}} δΔοσθϑϑουιν, εἴ τη ηἰδιγαθαπὶ 

εἱ "6, » οἱ ΤΌΓΘΟΠ) πλἰ ηἰβίγαν! οἱ Μαγιθδ “ἢ; πὸπ 

τἅταϑη δὰ ἰά τοηΐτ, αἱ ἰρδὶ παϊπἰβιγαγοίυν, 5684 ἴηι 5 

Βοπηΐπυπὶ σθηυ8 ΓΟΠΥΘΓΘΘ[15 ε5ί, υἱ τηϊπἰϑίγαγοῖ, οἱ 

60 υϑ4υ6 5αἰαιὶ ποϑίγοθ ἰΠΒΘΡΥΙΘΠΒ Ργοςράοτοὶ, υἱ 

δηϊπιαπι 796 5υ3πι ΡΓῸ πιυ} 18 αυὶ ἴῃ 56 ογουϊάθ- 

Β ταηί, γοἀδηιριϊοηΐβ ργοίίιπὶ ἀάγοῖ 18. οἱ οἷ, υἱ Ἰιος 

ῬΟΏΔΠΙΙΒ.. ΟἸΠΠΕΒ5 ἐπ ὁαπι οτγοάϊἀϊβϑθηΐ, 8} Πη8 1 

βυδπὶ αἰἰφυα τοἀοταριίοπΐ8 ρτοιϊαπὶ ῬΓῸ οἰπηΐθυ8 

ἀδυϊοεοῖ. Ουΐπαπι αὐυΐοτι ΔΠἰπιδπὶ δυδπὶ γοἀειηρίῖο- 

πἶϑ ργϑίϊυπι ργὸ πιυ ι}8 ἀδάϊι Ὁ πο Θηἰπὶ θεο; πυη- 

αυἱὰ ἰφίταν πηδ]ο Υ͂ 15 ἐπὶ πὶ ἰῃ ρο(ἐβίδί 6 δ88 ΠΟ5 μᾶ- 

νυΐι, ἀοποο ρτὸ γϑἀοπιριϊοηίβ πιογοθάβ δηΐπιὰ 65 

ἀδταίαγ ἱρβὶ ἀδοθρίο, φυδϑὶ {ΠΠ|π8 ροιϊγὶ ροβϑθί, πθὸ 

δηϊπιδάνογίοηι 56 ογυοίαιυ5 ἴῃ 68 τειν [δγοῃ- 

ἀοβ βυβιίποτα ποῦ Ρ0556. ΘυλπΊΟ ΓΕ ΠΊ ΠΙΟΥΒ ΕἸΠῈ 

Ἱπιρογίο 50 β0})] 6 οἶββθ υἱϑᾶ, 78πὶ ἱρϑβὶ ΔιΏΡ 05 ποη 

ἱπιρογαὶ, οὐπὶ ἰδοίυ5 811 ε ἱπί6 Ὁ ΠΊΟΡΙ 05 π|ρθὸν 15...» 

οἵ πιοῦιβ ροιεβίδιβ νδ]άϊον ; εοφαα υδιϊἀΐογ, αἱ δὰ πὶ 

Ροιυογίηι βοαυΐ, αυΐδιπηυς ἐσ [8 4005 βυρθγᾶνο- 

ταὶ πιογϑ, βδῆυΐ δὐπὶ γοϊμογαπί, πυ]!απὶ δάνεγϑιιβ 

608 Ροίεδίαίοπι πηοῦία πρὶ Ϊι}8 ΟὈιϊποῃί : φυϊευη- 

4υς οηἰπι 651 οὐπὶ δε5ι, ἃ τη οΓίς ἰηνδάϊ πο ροίαϑί. 

ἴῃ ὸς ογᾷῸ 4αδπὶ οχροπάϊπιυ8 Ενδηβθ}}! Ιο60 ϑὲγς 

ναίογοιῃ ε ἀδάΐοβ6 δηϊπηᾶπὶ διι4πὶ| γθἀ θη ρι [006 πὶ ῬΓῸ 

παυλιῖβ. » βεγίρίαπη οεδὲ δ᾽ : δἱ ἀἰχὶῖ Ρρίγυβ δ᾽ ΠῸ5 

« ποη ΘοΥΓαρ 8. αὐτὸ γοὶ ἀγβθηίο τοβετηρῖος 

6886 ἀ6 γδηᾶ ποϑίτα οοηγθγϑϑίίομθ ῬδίθγηδΣ ιγαάϊ - 

ΨΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΦτΟΡΙΟΓ φυοὰ εἰ πο 8 ρυ18η3 86 ἀοπηϊπαγὶ, δ᾽ι8 ἀοπιϊπαία ΠΟΏ 68, φυοηϊἶδπὶ οΓαὶ 6018. ε ἴηι γ πιογῖυ08 

ἔρον, » οἱ [οτιϊου οπιηὶ ροιϊθβίδια πιογίῖ8, οἱ ἀϑα6 δύ60 ΓΟΓΙΪΟΥ, υἱ ΟἸΠΕ5 Β64υ]} 856 νο οι 65. 4υ] [ΣΤ ὁ 

8 πιογία ᾿ἰθαγαγοὶ ἃ πηοτίδ, μὲ }}}} ναϊοηίθ ἴῃ οἷβ ροϑφίπιοάυπὶι πηοΓίΕ. Οπιπΐβ ὁπίιῃ ηὐἱ βοαυΐίν δοδυπι,, ἰδ- 

15 ΡΠ]. τ᾿, 8. 
χχ, 28. 

16 Μαι ἢ. τν, 11. 
δ ΈΡριγ, ᾿, 18,19, 

Τῇ Ζοάη. χιι, 2. 16 Μίδιί. χχ, 28. 19 Ρ5α]. υχχχνμ, ὅ. 80 ΜΔί(ἢ. 

(69) Καὶ πάλιν διηκογήθη ὑπὸ τῆς Μάρθας, εἰς. Ὁ ἀἰάϊι ΔηΪπηΔΠΊ 508 |, ΟΠΙΠ656116 Γαἀοπηϊ  : φυϑη 8 Π| 

ἘΜ γΠἶ 18. 
(10) Ὡς δοῦναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, εἷς. 66- 

παϊηλῖῃ εἰ οΔΙ ΠΟ] οαπὶ Βογαπὶ βεπίθη πὶ βυργᾶ ἐχ- 
μοβυΐϊπιυβ ἦι: Μαίην. ΥἹάδ [6 πὶ αυὺ βιρτὰ δἀποίαν!- 
πλ118, 4188 Π6 ΒΙαΓΙ68. ΓΟροίεγθ ΘΟβΆΤΩΓ ἰὰ ᾿πργ- 
βϑηῖα αἰχίββ8 βυιοϊαί ; 5ὶ Ὁ γῖδε] νοὶ υπιδίοπι βρό- 
οἴ65 ῬΓῸ οὐπηΐθι8 Οπιμΐ 0 ΠΟπλ ἐν ι18, Π}}}0 ΘΧΟΘΡΙΟ, 
ἰρδυπὶ ΟΡ 1886, μηδένα, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἄγευστον 
χαταλιπόντα τῶν ἰδίων μυστηρίων, ἱπαιϊ Οεξθποϑ, 
11. νι Οοπέγα Οείδιπι, 81 τηοτ οἶα 705 {γυοίυπι, δά 
1ῦυεοε ὁπ ἀυηίαχαί, Θο5406 οΥΓΘάδμ 165 ΡΟΓΥΘΙἾ556. 
γρίθγεα, « ΠΉ]108., » ΔΙΙΖυΔ 40 ε« ΟΠῚΠ65, » ΠΟΙ) 

« Δϊαυοθ. » ἰδηΐυηιν βρη! οῶγα δα τὴ}}}}}8 ϑοῦὶριυγ 
Ἰοεῖβ ργυθᾶγο [Δοἷ]6 681. γεγβϑίπηαπι οΥρῸ οϑὶ φυοά 
ἰπ υπδ, 4υδηὶ ἴῃ πιαπΐθυ5 ΠαὈδπιυ5, ΜαιΠι [0- 
οὐπὶ Βογ Ν᾿ ΤΗΘΟρΡ γΙΔοίι8 : Ὥστε καὶ τὴν ψυχὴν 
δοῦναι λύτρον ἀντὶ πολλῶν, τουτέστι πάντων’ οἱ γὰρ 
πάντες πολλοί" οἱ φυοὰ ΕΒυϊῃγπιίυδ : « Μυ} 15. δυίοπὶ 
ἀϊεῖν πυμα ργο ομηπίθυ8. ΕγΘαυθμΐογ ΘΠ πὴ ϑοτρίυγα 
ὨΔΩ 105 ἀϊοῖ! ρτὸ Ομ! θι.9. ΠΔ νι ῥτὸ ομηηΐ 5 ἰΓἃ- 

τὴ} δυ8 Βροηί ἴῃ δουυϊυθ τοπιϑπβοτίηὶ : » ἰά 

αυοὰ οἱ ἴρβ6 [Διοίυν Οαἰνίηυϑ. Νερὸ πιίηιιβ νϑγῸ Π) ὁ5ὲ 

«ποὰ παῦοι Οτίξομθϑ, οἱ φυοά ΠΠΘΓΟΠΥΠΊΙΒ : 4 Νοπ 

ἀἰχίι Δηπλτι 5π8π| τοι ρίίοποιι ἀῶγα ργῸ οπιηϊ- 

"5, 561 μγὸ πηι 18, 14 651 ῬγῸ πὶ φιῖὶ ἐγθάδγε νο- 

Ἰυδτῖπι; » δὲ δεΐπι ππογιῖβ Οἰγίδι] ἐγασίυπι, 1} Ομ τῖ- 

διἷ νοϊυπίαίοπι τεβρίεἰυν!. Πυετιυϑ. ᾿ 

(11) Τίνι δὲ ἔδωκε τὴν ψυχὴν αὑτοῦ, εἰς. Ευ- 

{Πγπιυϑ. 
.Ἂ» 

{2} Εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά 

μου. ἴια υϊγαῖα μὰ0. ΧΧῊΝ, 46, οἱ τοϊᾳυδ' ᾿πίθῦ- 

Ῥγαοίδιϊοπθβ δῃΠ4080, 80 Οτῶοδ ρίογδαυο Θχαπρἰἃ- 

τία. Αἰ μαῦθηϊ, παρατίθημι, φυοὰ ροβίνεπιυπι 

ργϑίεγι οοά, ἤδς. Βοο Ι060. Νοῃηυ}}]ὰ παραθήσομαι, 

αυοσπιδάπιοιϊυπι οἱ ρ38]. χχχ, ὃ, υπά6 γεγθᾶ ἢ ο 5}}] 

διπηρϑὶι ΟὨγϑίυ8 Θοιηίῃυβ ; 4υδπαιᾶπι ᾿Ὸ 6 ̓Ρ50 

Ῥβαϊιηὶ ἰοοο ἰοφυηὶ Αὐμιβίίηυ8, οἱ νυϊδϑίι5, οἱ 

Ατα}8, παρατίθημι, ϑΚγγυβ ΡΓφιογίμιη ἰοιηρυ5 ὁχ- 

φῬγοθϑϑὶι. Πυετιῦδι 
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εἰομΐβ : 804 ργδιί080 5Δηβυῖπο; » δἰ! γθγὸ Αροβίο- Α λείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἄδην. » Γενόμενος δὲ 
Ἰυ5 5 : ἐ«Ῥιγειίο Ἔπιριΐ δϑιΐϊβ, η0}1{ὸ Πογὶ βογνὶ ἢ0- 

τηΐρυηι : » ργοίΐυ80 ἜγρῸ ὅθϑυ δϑηξιπα δημρίὶ 511- 
05; δ ἶ ἃ 6 γὸ οὶ ΕἸ] γοάθπιρι!οηἿ8 ργοί πὶ 
ΡΓῸ που ὶβ δἰ2 6ϑὲ., ΠῸἢ δυίΐοπὶ 801 Γ} {115 6}118., δ ίοα 

ὀμΐπι Ραϊεὶ διιπὶ ἰγδάϊθογαι ἀΐοαπ8 55 : ε Ῥαίεγ, ἴῃ 

ἸΏ8ΔΠ05 [0.335 ἙσΟΠΙ πη ΘΠπιἰ9 βρ᾽ γα] πηθὺ πὶ : » δ6ι} ")6- 

46 Θογρυβ, ΝἾΠ}} δηΐπι οὐ ϑηνο ὧ(6 {|| δεὶρι 8 

τρδύ αι. σΟμρογίπη8. Εἰ αὐυοηίΐδιη ρΓγῸ τι} 18 

δηΐη)α ἰρϑίιι5 γοαθιρί οι 8 ργοιΐυ πὴ ἀλῖᾶ 651, πού 

δρυά οὐπὶ Γαπηδηϑβὶΐ, οὐἹἱ Γθἀεπιριϊοη 5 βγοϊυηι ρΓῸ 
τυεἰ5 ἀδία ἴαδταὶ, ἰ οἶγοο ἰπ ἀδοίπιο φαΐμ!ὁ ρ58}1Π0 

αἷι δ: ςΝοῖ ἀδγα!! 4165 δηϊπιδῖῃ πιθᾶπη ἴῃ ἰη- 

[ὑγηο. » ογυπ) φυδηθο δὰ ἢυπο Ἰοσυπὶ 5ειηδὶ ροῦ- 

γοηΐ, ρόγνογβᾶ 86 πηϑίθϑδηδ 86 ἰοάιι!ΐ 609 ΘΟΠΙΠΙΟΠ6- 

[Δεῖοβ νοϊϊπὶ, αὶ Ομ γίϑιὶ κογίδπι σα θΌγαγο 86 οχὶ- Β 

διΠππδηῖ68, αυῷ δὰ Ρειπηοροπί[υπὶ οπιπΐβ. οΓοδί αι Γρ 

Ρογιϊπθηί εἰη 15 οομ πάσηι! αυᾷ βροοίδηι δὰ δι)}- 

ΤΏΔηῚ Θὲ ΘΟΓΡΙΙ5 705ι, (οτγίλ886 79,7 οἱ ἰρϑὶιι8 5ρ'- 

τίϊυπι; οἵ 1}. οπλΐηο δ Πρ] ὲχ 6556 ορίημηΐι, 

4ιυοὰ νἱδιιη), δἱ ἢ) [νὰ 6 Υἱΐα οηνθγϑαί πὶ 68. : ἃ} [15 

δυνῖαι δεϊπο (ἀπ γ., δὴ Οἰν 1} 88 « πη ίπὶ8 θοΐ ἰη- 

Υἱ 5. }}}}5. εἱ Ῥυὶ πόζα ηΐ } οπιπ 8 ἐγθδίι γα » ργωϑίδι- 

εἶδ, ὅὯη [Π|6 « ἴῃ 40 δσομάϊ!α βυπὶ ππἰνοΓΒᾺ ἦ (0- 

ἸΪ5., δἱ ἴῃ ἰδγγᾷ, βίνϑ υἱβι 118, ϑίνο ἱπν βι }}}18, βἶνα 

ἀπγοιΐ,, βίνα ἀοιῃ! ΠΔΙΪ0Π65., δῖα ργίποίραίυβ, 8'ν6 

Ρο(οϑίδίοβ 55 » μῥγοιίπι Γι ρ(Ϊ0Π18 ῬΓΟ πλ0}}}}5 ἀ8- 

(5 511; οἱ ουΐνδπι γοάθαρι! 8 ρῥγοϊίαπὶ 1966 ἀΐ- 

ἅπαξ χατὰ τὸν τόπον, ὑπομνήσαιμ᾽ ἂν τοὺς φν- 

τασίᾳ δοξολογίας τῆ: περὶ τοῦ Χριστοῦ συγχέαντας 
τὰ περὶ τοῦ Πρωτοτόχου (73) πάσης χτίσεως τοῖς περὶ 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος Ἰησοῦ, τάχα δὲ χαὶ τοῦ πνεύ- 
μᾶτος αὑτοῦ, χαὶ ἕν πάντη ἀσύνθετον οἰομένους εἷ- 

ναι τὸ ὀφθὲν χαὶ ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ, ὅτε μὴ ὑγιῶς 

λέγουσι" πυθώμεθα γὰρ αὐτῶν εἰ ἡ θειότης ε τῆς 
εἰχόνος τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, » καὶ ἢ ὑπεροχὴ τοῦ 
« Πρωτοτόχον πάσης χτίσεως,» εἰ ἐχεῖνος, ε ἐν ᾧ ἔχτι- 

σται τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς 
γῆς, εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε θρόνο:, εἴτε χυ- 
ριότητες, εἴτε ἀρχαὶ, εἴτε ἐξουσίαι, ν» λύτρον ἐδόθη 

ἀντὶ πολλῶν " χαὶ τίνι ἐδόθη ἐχείνη λύτρον, πολεμίῳ 

χατέχοντι ἡμᾶς αἰχμαλώτους, ἕως λάθῃ τὸ λύτρν" 

χαὶ εἰ ἐχώρει τὸ τηλιχοῦτον χαὶ τοσοῦτον ἐχεῖνος λύ- 

τρον ἀντὶ τῶν αἰχμαλώτων λαθεῖν. Καὶ οὐ ταῦτά 

φῆμι ὡς χαταφρονῶν τῆς ψυχῆς Ἰησοῦ, χαὶ σμιχρύ- 

νων αὐτὴν, ἀλλὰ βουλόμενος ταύτην μὲν χατὰ τὸ 
ἐνδεχόμενον λύτρον δεδόσθαι ὑπὸ τοῦ ὅλου Σωτῆρος " 

τὴν δὲ ὑπεροχὴν χαὶ τὴν θεότητα ἐχείνην μηδ᾽ ἂν 

δεδυνῆσθαι λύτρον δοθῆναι πλὴν σήμερον οὐ λύω 

τὸν Ἰηποῦν ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ πολλῷ πλέον οἶδα 
ἕν εἶναι Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν, καὶ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ, 

πρὸς τὸν ε« Πρωτότοχον πάσης χτίσεως " ν» ἀλλὰ χαὶ 

τὸ σῶμα αὐτοῦ, ὡς πλέον, εἰ δεῖ οὕτως ὀνομάσαι, εἷ- 

ναι ἕν ὅλον τοῦτο, ὅπερ « ὁ χολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἔν 
πνεῦμά ἐστιν.» 

υἰηΐίδα 4418 511; δὴ ποϑιὶ σαρίίνοβθ ΠῸ5. εἰδ(πομεΐ, ἀοηθς τοἀεπιρί[οπὶ8. πηογοδάδηι δοοορίβϑεῖ ὃ οἱ 3} 

ἦρθ6 [2118 46 ἰδηΐδ: πο ΓΟ 8 ρΓῸ σαριϊνῖ5 γοεϊρίοηἀς οἀραχ [ὑδτῖιῦ Νἧο 68 υθγῸ ἰάεῖγοο ἃ πὶ ἀϊευπίυτ, 

αιοά διϊπιαπὶ δθθι ἀδδρίεἶαπι, Θϑιμ406 ἀδργίπιαπι ἃς δχίοπαεπι; 864 ἰὰ οοπίεπάδης,, διϊπιᾶπὶ αυϊάξηι 

ἃ ἰοίο ϑεγνδίογο γε επιρι!οιἷα ὈΓγοιϊαπι ἔυΐ856 ἀδίδπ), φυυδά 608 ἤογὶ ροίυϊί ; ἐχοο!!οπιίδπι δαίθαι ἐΠ δπὶ 
εἰ ἀϊν᾽ηἰϊδίθηι ργοιίυτη τοἀεπιρι!οη!8 ἀδτὶ πϑυϊᾳυδαι ροίε588. δ δδιπ ἰίδαυς ἃ ΟΠ Ϊδίο πόάϊα ἤθη ἀϊνίἀο, 

8 πιυ] 0 πιαρὶβ ἰάθπι 6856 3οδὺπι ΟΠ γβίυπι, ἰρβίυβαᾳυδ δι ΐπιθπὶ Δξποβοο, ἃς. « βγϊπιοβεπίίυπι οαμαὶδ 

οὐθδίυγας “; ») 80 οἵ οΟΥρὺβ {ΠΠ|8, 4υδδὶ ρ]8 Δ|14υἱὰ, δἰ ἰϊᾷ Ἰοψαὶ [28 68, υπὺπιὶ {Ππὰ ἰοῖιπι ε588, 
φυοὰ « Δ0!ιαγῃβ ᾿δοπιῖηο υηι|8 βρὶ γι [5 681 57.» 

Ῥὲε ἀποῦϑιις εαεὶς. 

9. « Εἰ ἀσγϑα! θη 1118 αὖ δουῖο!ο, βθουΐᾶ 658ὲ 
608} (γα λυ] : οἱ 6606 ἀτ0 οοὶ βθάθηϊαβ βθοὺβ 

νἱδπὶ 5,» οἱ γοϊϊψχυ. Ὑ γᾷ 6510 γεγυπι, ἡ Π06 

Ἰοδο παγγδηίυγ, ἰιἰδίονί, οἱ δογίοἰναηῖα σὰπὶ εἰϊ8οῖ- 

γΡυ}18. ὀχθυμίοπι οϑυπι ἴυγθα ἰμσοπα βθουΐα 5ἰῖ; οἱ 
ΡΓΟρΡΘ υἱλπ) σὰ }εγονυπίς δχίίγ, ϑοάθηίο8. οδαῖ 

ἀυο, οὔτι {1146 ἰγδηϑῖγα ζοϑυῦὶ ἱπαυάΐβϑαηί, οἰ ΦΓα 

βυθίαλίο ἀϊχογὶπε : ε Βοπιίπο, τηΐβογογα ποβίτγὶ, ἢ]]} 

θανὶ ἃ 3, » δίφυα ἰπ ἰἰ8 φυδ βου ρία δϑυπι νοοϊίεγδη- 

ἀΐ8 ἙΟΠΒΘηβογΪηϊ ; οἱ ὈΓΟΡΙΟΓ οἴδ005 τηϊβογ οογἀϊα πὶ 
Ἰπιρ ογδπ 65 ταϑιϊ 85 6508 6058 γὙοοδνογὶῖ, Π6 ἰγλ8- 

ἰθη8 οἱ ργίογργοάϊθηβ ἴμ805 Δρρα!ϊαγοὶ : βοὰ οἱ 

ν Περὶ τῶν δύο τυφλῶν. 

« Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ, ἠχολού- 

θησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς " χαὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ χαθή- 

μενοι παρὰ τὴν ὁδὸν, » χαὶ τὰ ἑξῆς. “Ἔστω μὲν χαὶ 
τὰ τῆς ἱστορίας τῶν χατὰ τὸν τόπον ἀλτθῆ, καὶ ἐχ- 
πορευομένῳ ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ τῷ Ἰησοῦ μετὰ τῶν 

μαθητῶν ἠχολουθηχέναι αὐτῷ ὄχλον πολὺν, χαὶ τυ- 

φλοὶ δύο παρὰ τὴν ὁδὸν καθεζόμενοι τῆς ἀπὸ ᾿Ιεριχὼ 

ἐξόδου, ἀχούσαντες, ὅτι Ἰησοῦς παρέρχεται τὸν τό- 
πὸν ἐχεῖνον, χαὶ αὐτοὶ χράξαντες εἰρηχέτωσαν " 

« Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ, » χαὶ συμπε- 

φωνι!͵ χέτωσαν ἐν τῷ χεχραγότες τὸ ἀναγεγραμμένον 

εἰρηχέναι " χαὶ διὰ τοὺς τυφλοὺς ἀξιώσαντας ἐλεηθῆ- 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΘΟ Ργ ΘΠ 510}}}5 68 ἃ πιογία. Παίδ δι 16Π| ΔπἰπΔ 6115 ἰπ Το Πρ. 06 ΠῚ ρΓῸ πιυ} 115, ΠΟ πιδηϑῖς ἀρυὰ οὑπὶ 
οὐἱ ἴαογαι ἀαία. Ῥτγορίεν Βος αἰεὶ! Ῥγορμοία : « Οιοιίδπι ἤθη ἀδ ΓΘ] 4165 ΔηΪΠΊ8Π| πηθᾶπι ἰπ ἰπίδγπο. » 

9. « ἴῃ ἢΠὺ ἰδρογα οργθάϊθεῖθυ8 {15 40 ΗΠ] τίς μο, βθουΐο ϑυηΐ δὰπὶ ἰυγθα πιυ]ῖ85, » οἱ γε! ψυὰ. Ουπ 
βδυῃι βεουπάυπι ἰνἰδιογίαπι Βυ}ὰ8 Ἰοοὶ, ἴῃ ἀρεγίο δοηϑίδίαπ!. Οὐ δυίαπι δρί ΓΔ] } 06 Γ ΠΟ 5. νἱἀδπίυτ, ἀΐο8- 
τηυ8. Εἰ ρυγίπιυμ σοηδίἀδγοίηιβ, φυϊά εοῖ αυοὰ ἀΐοὶ! : « Εφτοάϊοηιθυβ ἀϊδοῖρι}}5 δθθὰ οὑπὶ ἦρθο 7688 8)» 

Μ 1 (ογ. υὙἱ, 95. 55 [,ὺυ0. χχι, 46; Ῥβ4], χυχ, θ6. 85 Ῥβ8]. χυ, 106. 86 (ο]. 1, 15, 16. 55 ἰδ14, 571 (ογ. 
σι, 17. 56 Μλδι}. χχ, 29, ὅ0. 5 ἰδ ά. ὅ0. 

(15) Συγχέαντας τὰ περὶ τοῦ Πρωτοτόχου, εἰς. Εδπὶ δυΐθπι πλι}} 118 ροβὶ Οτίροποπι δππὶβ ἰπβιυγανίϊ 
Ἡλης ᾿ιῳογοϑὶπι ρογϑιτησὶ! ΡἢΪ βίγιιι8, Ηγθδ. Χοι. Αροἰηανὶβ, ἀθ ΄αὰ ἔπ56 Τοοάοτγοίυ5, ἀΐα]. ὅ. ΠΠσετ. 
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ναι στὰς ὁ Ἰησοῦς πεφωνηχέτω αὐτοὺς, ἵνα μὴ παρ- Α Ροβίφυδηι γο5ιΠ{οτὶ, ΘΟΞ 406 ἱπιογτορανοτίι ἀϊσθη 5" : 
ἀγων γχαὶ παρερχόμενος αὑτοὺς χαλῇ. ᾿Αλλὰ χαὶ 
ἕ στη χὼς, χαὶ πυνθανόμενος εἰρηχέτω αὐτοῖς" «ε Τί 

(ἔλετε ἵνα ποιήσω ὑμῖν; » Τήν τε ἀξίωσιν ἰδικώτε- 
εν ἤδη παριστάντες οἱ τυφλοὶ εἰρηχέτωσαν αὑτῷ 
θέλειν ἵνα ἀνοιγῶσιν ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐ- 
τῶν - χαὶ ὁ φιλάνθρωπος ἡμῶν χαὶ συμπαθὴς Σωτὴρ, 

σπλαγχν:σθεὶς ἐπὶ τοῖς τυφλοῖς, σπλαγχνισθεὶς δ᾽, οἷ- 

μαι, τῷ προειληφέναι ἐχείνους τὸ προχαλούμενον 

τὸν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ἔλεον τοῦ Ἰησοῦ, ὅπερ ἣν τὸ 
χεχραγότας εἰρηχέναι" ε« Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὲ 
Δαυΐδ, » χαὶ πεπιστευκότας ἠξιωχέναι ἵνα ἀνοιγῶσιν 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, ἀψάμενος αὐτῶν τῶν ὀφθαλμῶν, 
δύναμιν διὰ τῆς ἁφῆς ἰατριχὴν ἑνιεὶς τοῖς ὀφθαλμοῖς 
πεποιηχέτω τοὺς τυφλοὺς ἀναδλέπειν, χἀχεῖνοι εὖ- 

« θῥυἱά νυϊεἰς υἱ νοἱνδ [λείπ ἢ » Τυῖη γϑγὸ ροβίι]ι- 

ἴυπι δ ᾽ᾶπὶ οἰδυΐυ8 ἜΧρομαπί68 οὐαὶ, Δρατὶτὶ ἃ 

δεδὺ οου}08 8.105 ν6 }}6 86 ἀἰοδηϊ : δὶ Π!ΟΠΙ 68 ΔΠῚ818. 
ἃς τηϊβαγδίϊ 966 ρΓοβοψθθη8, ογβἃ ΟὭΒ005 ΠΙΙΒΟΓΙΟΟΓ- 

ἀΐα αἴδξοιυϑ5 ϑδγυδίογ, οἱ δϊδβοιυβ, ορίμογ, φυοὰ τηὶ- 
βου οογ ἶϑ}}}, υἱ [14 ἀΐϊσαπι, 1688 ἱπρίογασο 748 

τλδϊυογίηξ, ὃς 68ϊ, οἰδιηδηΐοα ἀϊχοεὶπί "" : « Μί56- 

ΓΕΓΟ ποϑίγὶ, θοπιΐηθ, ΠΠῚ Θανίὰ, » οἱ οὐπὴ ἢάδ ἀρ6- 

τὶγὶ ΟΟυ]058 δυ08 μοδιυϊαναγιῖ, οοπίδοιϊ5 ἰρβογυπὶ 

οομ} 5, υἱγίυ!α ΡμῈῦ οοπιδοίυμη ΟΟι 5 ἱπιπιϊσ8α 58- 

πδηοἱ νἱ ρο Ἰθηί6, ο2οἰ5 Υἱϑυπι γαδιδ δε, ἰρϑὶ ἡΘΓῸ 

δοοδριΐ μδιδίο!! φγαιαπὶ ᾿ανοπίθ8, δθδαπιὶ δϑουὶὶ 

βἰηΐ : δίᾳυο ἰὰ αἰϊψυΐβ μαγβιιδϑιη Δ θΕη5., ΠΘΟΠΟΙ 

οἱ ᾿Πυ 4 ἰδπθῃ5 "" : « δὲ ποη ογοι ἀογιἶ8, ποη ἰπίοὶ- 

χαρέστως ἠχολουθηχέτωσαν τῷ Ἰησοῦ καὶ πιστεύ- Β Ἰφοιῖϊβ,, » ῥργορίογοα φυοι ογθάϊἀογιί, ργὸ Πα βιι88 

σας τις τούτοις, χαὶ γινώσχων δὲ τό" ε« Ἐὰν μὴ πι- 

στεύσητε, οὐ μὴ συνῆτε, » ἐχ τοῦ πεπιστευχέναι 
κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως τὸ συνιέναι εἰλη- 
φέτω, καὶ εἰληφὼς λεγέτω τὰ περὶ τούτων, μετὰ τὸν 
πεοὶ αὐτῶν τῆς πίστεως θεμέλιον περὶ αὐτῶν ἑρμη- 
νεύων, κατὰ τό" ε Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα" » καὶ 

ἔστω ὁ τοιοῦτος οὐ μόνον πιστεύων τῷ Ἰησοῦ χαὶ 

τὺῖς κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἀναγεγραμμένοις, ἀλλὰ 
χαὶ γινώσχων τὸν περὶ αὐτῶν νοῦν" ὁ γὰρ μένων 

ἐν τῇ τῆς πίστεως ἀληθείᾳ, χαὶ διὰ τῶν ἔργων τοῦ 

Λόγου ἐμμένων τῷ Λόγῳ, χατὰ τὴν Ἰησοῦ ἐπαγγε- 

λίαν, γινώσχει τὴν ἀλήθειαν, χαὶ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐλευθε- 

ροῦται. Καὶ ἡμεῖς δὲ, ἐπεὶ μὴ πιστεύοντες μὲν οὐ 

ταῖδ ρᾶγία ἰῃι6}} 86 ἶδπὶ ἀοοαμετίι, ἐδ δοοορία 

4υς 84. Ἰμιπς Ἰοοιπ ραγιίποηι δ ϊβϑογαί, ροϑὶ ἐοι- 

δι τυτυ) ΠΔ6ἱ 1118. ᾿)α}}}185 Γυπάδιηθηίαπι Θὰ ὄχρο- 
π6η8, ἰυχίδ ΠΠυὰ "Ὁ : ε Ογεάϊάϊ, ργορίον φιοά Ἰουα- 
1115. 511Π| : » ἃς (γἱ ΘΓ δ) υδιηοϊ, μοη ὅ6ϑι βοίι πη, 

ἴἴδαῃθ αὐδ ΒΟς Ἰο60 βοτὶρίαὰ ὀχϑίδηϊ οομβθηϑΌη) 

δυυπὶ ργορθοαῖ, νεγυηὶ εἴ δοτυπὶ αιοῆις 5θη θη ἰ8Π| 

ολ]1 6; π8πὶ συΐ ἰπ Πάοὶ νογίλιος ρογπιλποὶ, δὲ Ρ6Ὶ 

γαγθΐ ορογὰ Ὕογθο δάπωτοὶ, ἰυχία ΡΟ] οἰ τδιἰοι θα 

ὅεϑι:, νοῦ ἰδίοπι οοσπουβεὶῖ, οἱ ἈὉ ἧρβα ᾿ἰθογαίυν "5. 
Νο5 σϑγο, αυδηδοηχυϊΐάοπι Θογιιπὶ η ἀΐοῖα 5υηῖ, 

ΒΘ 51) ΠΟ β85θαυϊηυγ, ουη ἢἀδ σαγοπλυβ; 400- 

εἰδδευπαυθ δυΐοπὶ ἱπί6 }ΠΠπὶ πῖι}8., ἃ {46 ποϑίγα ἢδῦ6- 
φυνίεμεν τοῦ βουλήματος τῶν λεγομένων, συνιέντες (, Πη118 αἱ ἱπ|6}Πράπιι8; Δ6 6, 6ι1π| ρΓγΐι18 Δρργθοδιΐ φυὶ 

δὲ ἐχ τοῦ πιστεύειν συνίεμεν, φέρε τὰ ὑποπίπτοντα 

ἡμῖν εἰς τὸν τόπον, εὐξάμενοι τῷ ῥυομένῳ ἡμᾶς ἀπὸ 

ποῦ χιχαλύφθαι ἡμῖν τὸ Εὐαγγέλιον, χαθὸ χωροῦμεν 

παραστήσωμεν" χαὶ πρῶτόν γε χατανοήσωμεν τί 

“ὃ, ἐχπορευομένων ἀπὸ Ἱεριχὼ τῶν μαθητῶν τοῦ 

Ἰησοῦ μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἠχολουθηχέναι αὐτῷ πολὺν 

ἔχλον. Ὅρα τοίνυν εἰ δύνασαι, μεμνημένος τῶν ἡμῖν 
ὑπαγορευθέντων (74) εἰς τὴν ἐν τῷ χατὰ Λουχᾶν 

Εὐαγγελίῳ παραδολὴν τήν" « ᾿Ανθρωπός τις χατ- 

ἔθαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ, χαὶ περιέπεσε 

λῃσταῖς, » ἐπιστήσας λέγειν μήποτε χαὶ ἐνταῦθα 

Ἱεριχὼ (75) σύμδολόν ἔστι τοῦ περιγείου τόπου συν- 

40 Ἐνδηρθι πα ῦγὶβ οἱ οὐβουτγίιαίθ π08 [ἰθδγαὶ, 
ᾳυῶ ἴῃ απὸ Ἰοουπὶ ποθῖβ δυσουγγαπὶ ργῸ ΥἹΓΙ 
Ρϑγία ὀχροηδπιθβ; ἃς ἰΠυὰ ρτίπιυπι ηυϊὰ 511. δοτί- 

εἰναπία ἐργοαϊεπείθυ5 οἰπὶ ϑεγναίογα ἀἰβοῖρυ}}8 ϑαδιι, 
πιδρηδη οὐπὶ ΠΡ 8Π [1886 5 βδουϊδη), ρογραπ ὰ- 

ἴ8. Εοτγυπὶ ἜΓΕῸ γϑοογάδίιιβ αὐ8 ΒΌΡΕΓ 68 ρϑΓᾶ- 

Ῥοῖα ἀϊχίπιυϑ ἰῃ νη ζο!ο βοουμάυπι μυσᾶπὶ ργορυ- 
58 "δ: ε ἤοπιο φυϊύδηι «6βοοπάοθαιὶ 80 δεγυβδίθηι 

ἴῃ δογίομο, οἱ ἱποίαϊ! ἴῃ Ἰδίγομεβ, » υἱἰ6 ἤυμ! η0.88- 

ΤΌΓΟ Ροββϑὶβ Δῆποη πιοιηογαῖδ ἢΐς δ ΓΙ. 0 ΒΥ "ΠΟ 
δἷῖ τογγοϑίγὶβ ΠΠ|Π08 Ἰοοὶ, φαΐ ἴῃ ϑογίρίαγα πυμά τς 

αἰςοὶ 80)εῖ. 3 οΓοβο γπιᾶ ἜΓρῸ δογ ον ἴαπι ἀδβοθηάθι5 

ἥθως καλουμένου χατὰ τὴν Γραφὴν χόσμου. Ὁ μὲν ἢ Λάδην, πος 6βί, Βοπιο, ἰῃ ἰΔίγομ 5 ἱποίαϊ!. ΑἹ ργορίοῦ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 

ΠΙοτίοιο, βϑειιία βαπὶ ουτὰ τυγθο πιυϊία. ν ΥἹά6 ΘΡ30 δὶ π|Β ΠΟΥ ΘΟΓὰπὶ 40:5 ἃ ΠΟΡ 5 βυηὶ ἀΐείδ δρυὰ [.- 

οῶπὶ ἰπ ραγδῦοϊα ἐδ μοπιὶπε ἀδβοθπάθηῖθ 8} Η θγυβα πὶ ἴῃ Ηϊονγίςο, εἰ ἰπείάθηίς ἰῇ ἰΔίγο δ, 

(δα : Νἧᾳ [ογίθ οἱ δἷς Η]δγίο]ο ἐπι φίτατ πιαπάυδ ἰδία ἰθῦγθηιβ. (υἱ ἜγβῸ 80 ΗΙδγυβϑίθι ἴῃ 

ἀνδοοπάϊε, (αἷς Αάδπι, ἰὰ οβϑὶ, ᾿ιοῖθηοὸ., ὐΐ ἱπεῖα ἐμ ἰΔΙΓΟΠ 68. 
εὐπὶ ἀἰδοῖρα} 8 βυΐβ, οἱ δβγεββιι8 δὲ πιϑγοδίυβ τυ 08. ἴῃ 
βοίαηι φαΐ δυμὶ ἰῃ Ηϊδιΐοο οχίγα ἀθ βϑαρίθπιϊα πν πα], 

οἱ68 ἀϊ- 
ἰογίοο 

ῬΓΟΡΙΟΓ ἀυθπὶ δ6διι5 ἀδδοοπαάϊι ἰη ΘὩπὶ 
6ἃ ἢάε!εβ,, δἱ νοϊθῃίθβ διπὶ δοαυΐ, Νδο δπΐπὶ 
εἶδ νἱἀουίηι ποι βοίυπὶ δθϑυη χθιιηίθηὶ ἃ 

ΠΠογίομο,, βο δἰΐαδπι ἀϊϑείρυϊος εὐυ8. ες ἐγέὸ νἱἀθηίε8 βεουία: βυμι ἐπὶ ἰυγίναΣ πηῸ}128. Εἰ 6βὶ νίάθῦ 

"Ὁ ΜΆ}. χσ, ὅ9. "Ὁ [υἱὰ. Φ9. "158. γἱ, 9. 33 Ὅβα]. οχν, 1. 55 ὅόδη, νει, ὅ2. " [μυο. χ, ὅ0. 

(74) Μεμνημένος τῶν ἡμῖν ὑπωγορευθέντων, εἰς. 
Θτίψεπος, μομι!. δ4 ἐπ Μιιο. ᾿ 
( ὴ Μήποτε καὶ ἐνταῦθα [εριχώ, εἰς. Οτίοῃο8, 

μβοιηΐ!. ὁ ἐπ Ζοδῃε: « ἴη ἤρυγα πιαπάϊ μου] δθνῖο!ο 
ἵμ δουρί 8 {γεψασηῖον ἱηνθηπιυ8. Νὰπι οἱ 'ι ἔνδη- 
κε! ο φυρά ὁϊοίμις οπιο 46 δεγυβαίθπι ἴῃ θθγίο 
ἀρ δοοιἾ886, οἱ ἴῃ ᾿ϑίγοποϑ ἱποιιγγίββο, ΓὉΓμΙἃ δία 

ἀυθίο 6γαὶ ἢ}}1π|8 Αἀξ, χυΐ 46 ραγδάΐβο ἴῃ οἦι8 πιυηάϊ 
δχϑηϊΐυπι ἰΓυδυ5 65ῖ, 564. οἱ ἕο υΐ ογϑηὶ ἰῃ δοτὶ- 
οἰο, δά 4005 νϑιηήὶ δ6ϑ8ι5, αἱ ἰδοογοὶ 608 Υἱάεγο, 
(ογπιᾶπὶ φογεθδηΐ θόγιηὶ, 4υ ἴῃ ΒΟ πηυπάο οδεοὶ- 
τλις ἱκπογδηιῖα ργεπιουδμίυν, δὶ υθ85 νοπΐ! ΕἸ 8 
Ὀεὶ. απο ὄγχοὸ δογίοο, ἰὰ δὲ πηυηάμ5 [ον οαδαγθδ 
68...» υετιῦϑ, 
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μια εἰεΐποπι, 4ια δογίομαπι8 αϑί, πιᾶρπα βἰφαϊ- Α οὖν χαταθαίνων ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ ᾿Αδὰμ, 

ἐδιη δογίομαμα ἰαγθα εδὶ, ροβίαιιδπι δὰ 62Πὶ Οὔ} 

ἰδβοῖρυ} δ ρερυθηΐ! 5688 ποϑίογ, ΡῈ ᾿ς ἴῃ 96- 
τίοιιο δάνεπιυπι ΟρΡΟΓΆπὶ ἀ8η8 υἱ νἱᾶπὶ 119 ὈγΓΩΙΓοῖ 

ααΐ 86 Βυθβεααὶ γδ]]διΐ, ργο  οἰβοδίυγ : πᾶπὶ πὶ 96- 

τἰομαηία βυηϊ, ἃ οοφίδιοπίθυ5 729 πιυπάλη]8 ἀἱ- 

βοούδγα πϑαυθιηί, πἰϑὶ δογίοἰνπία Θχθυμίοπη ποθὴ 

ἐρϑίιπι δοϊυνῃ δθδιιπι νἱἀοτίηϊ, 564 οἱ ἱρϑὶι5 ἀἰεοῖρα- 

108 : δί"υἶϑὰ δᾶ γὸ, δ πΠβαχαϊίαν {ΠΠπ|πὶ τυτὰ ἰπΠ 20 Π5. 
Εἰ φυΐϊβᾳυϊβ δίίδῃ! 6 608 ΟΠΊ 68 ρογϑροχοεῖϊ, ιΐ λυλία 

ἀἰνίαπι νογθαπι νἱδιὴ θόγα, πόποι οἵ τυ ηάιιπὶ 

Δς ΓΕδ (Θγγθῆδβ ἀδβρίοαίαὐ ΠΡ 6 γα τοϊυηΐ, 7 βυπ) 

ἰρβίιβαιθ ὀϊβείρυ!οθ. β64υΐ, δογυπι]αθ δεν μυπία 

ὀχϑαυπίϊαπι γοϑιϊρία Ἰοζογα, ἰ5 ἴῃ Ἰοοὶ ᾿11}.8 Β6 502) 

Ρεποίγανογί!. δθδυπὶ Ἔγρα ἰυγῦα ἰηρθη5 βθαυΐυγ, υἱ 

Ροβι ουπὶ Δηνθυϊληί65. ΘΟ4ι6 υἱθη 68 ἱ{|π6γὶ8 ἀποθν 

δογοϑοίγηιδιῃ οΟπϑοοηάδηϊ, 

40. δυυ)υεφίίυτ ἐογία ρϑυϊο ροϑὶ "ὁ: « Ουπὶ 8ῃ- 

Ῥγορίπηυδββοηὶ δου βο  γιη}8, οἱ υδηΐϑϑοηΐ ΒΟ θα 56 
δἰ πιοῃίοπι Οἰϊνοιΐ, ὑπὸ δεβυπι τη 51886 ἀυ058 ἀϊ- 

βοίριι]οϑ, » οἱ γεϊϊφια. Ταπι ἀδίηὰθ, οθ608 ΤΠῸχ 88- 

πϑη 08 αυδϑὶ ἰπἀϊοληίο δευρίυγα, ρῥγοάϊαπι ὁχ- 

βίαι 57 : «Εἰ δὐο6 ἄυο οδδοὶ βϑάθηιθϑ 8660118. Υἱδηῖ, 

διιάϊνογυηι αυΐα δαδι8 ἰγαηβίγαί, εἱ οἰδιμανεγυμπὶ 

ἀϊορηίς8 : θοπιῖπα., τπηΐβογογο ποϑίτεϊ, ἢ} Πανὶ ά. » Ηἰς 

Υ67Ὸ δηϊπιδάνογιθ 8η ἴῃ ἰι͵806 νοΐ : ε« Εἰ δοος ἀυ0 
ὁδοὶ,» πιομϑίγα θη δἰἰαυδιῃ νοχ, « ἕοξδ, » 

εοπιϊηραῖ. Θυοά δἰ ἀυοβ δγβο οὁθοῦβ ἱπάϊοδηίαπι 

δυγὶρίυγδη) 8556 0], ἰῇ 6οβῆθ ὁου]05 ἱπίθῃ γα 
Ροββίμνιβ, ἀΐσαπι8 ᾿5γϑοοπὶ οἱ δυι 508 Δηίς ΟΠ γί βι 

Δἀνοηίιη) Οὔδ0058 [υ͵588; ὙΟΓῸΠῚ « 86 ηῖ68 860118 

νἰαπι, » φυρά ἴῃ 686 δὸ ργόρῇῃείί5 οΘοπιῃιογαγθηίατγ; 

αἰδοῦς αυϊάσπι, φυοά Δηι6 (ΟἸἰιγϑιὶ ἴῃ ἰρϑοόγυη) δηΐ- 
1π88 δαγοηίαπι γαγοβ οἱ ᾿ορ {ἰπ|05 ᾽ν ἰο56 ἃς ῥγο- 
ῬΙιοιῖὶθ ΘΟΙΡΓΘἤΘΏ808 56Π5115 τλΐηΐ πη ΠΡΟ ΗΓ: 

ἰά δυίοπλ γοοὶ [ἐγϑίοβ : ε Μίβαγογα μοβιγὶ, {ΠΠ| Θανά,» 

4υοὰ δενὶριυγαγιπὶ δοηϑὰπὶ ποαυδλαμηδπὶ οδἰίεγα δ᾽ 

σοηβογοηϊ, Υἶϑιιπὶ δυο πὶ ΓΘΟΌρΡΟΓΆΓΟ γ6 116, οἱ 00} - 

ἰοη4 ἰπ ϑογὶρίαγὶ5 ἀορπιαία σορηποβοθῦθ. Αἱ σϑὶυϊ 

οεῖ, παοάμπι πηασηὶ αυϊρρίαπι ἀδ ὅοϑὺ 8εηι 6 πί68, 

τουτέστιν ἄνθρωπος, περιπέπτωχε λῃσταῖς " διὰ δὲ 
ποὺς ἐν Ἱεριχὼ πολλοὺς, πολὺς γὰρ ὄχλος ἐν Ἱεριχὼ, 
Ἰησοῦς ἡμῶν, ὅμα τοῖς μαθηταῖς γενόμενος ἐν αὐτῇ, 
ἐμπορευέσθω (716) πραγματευόμενος, διὰ δὲ τοῦ εἰς 
τὴν Ἱεριχὼ εἰσεληλυθέναι, τὸ τοὺς βουλομένους ἔπε- 

σθαι ὁδηγεῖν " οὐ γὰρ οἴδασιν οἱ ἐν Ἱεριχὼ ἐξελθεῖν 

ἀπὸ τοῦ κοσμιχοῦ φρονήματος, ἐὰν μὴ θεάσωνται οὐ 

μόνον τὸν Ἰησοῦν ἐκπορευόμενον ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ - ταῦτα δὲ θεωρήσαν- 

τες, ἀχολουθοῦσιν αὐτῷ ὄχλος πολύς. Καὶ ἔστι, χα- 

τανοοῦντα τοὺς χατὰ τὸν λόγον βιοῦν θέλοντας, καὶ 
τοῦ χόσμου καὶ τῶν περιγείων χαταφρενεῖν βουλο- 

μένους, ἀκολουθοῦντας τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, χαὶ χατ᾽ ἴχνη βαίνοντας αὐτοῖς ἐχπορευομέ- 

Β γοις ἀπὸ Ἱεριχὼ, βλέπειν τὰ χατὰ τὸν τόπον. ᾿Αχο- 

λουθοῦσι μέντοι ὁ πολὺς ὄχλος τῷ Ἰησοῦ, ἵν᾽ ὀπίσω 

αὐτοῦ βαδίζοντες, καὶ αὐτῷ ὁδηγῷ χρώμενοι, ἀναδῶ- 

σιν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ. - 

Μετ᾿ ὀλίγα οὖν ἐπιφέρεται, ὅτι, « Ὅτε ἤγγισαν εἰς 

Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴν εἰς τὸ ὄρος τῶν 

Ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε τοὺς μαθητὰς,» 

χαὶ τὰ ἑξῆς. Εἴθ᾽ ἑξῆς γέγραπται, οἱονεὶ δεικνύντος 

τοῦ λόγου τοὺς ὅσον οὐδέπω θεραπευθησομένους τὺ- 

φλοὺς, τό" « Καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ χαθήμενο: παρὰ 

τὴν ὁδὸν, ἀχούσαντες, ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔχραξαν 

λέγοντες" Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δανῖδ. » Καὶ 

πρόσχες ἐν τούτοις τῷ, « Καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ, » εἰ 

μὴ δεῖξιν περιέχει τὸ, ε Ἰδού.» Εἴπερ οὖν δεικνύντι τῷ 

λόγῳ τοὺς δύο τυφλοὺς παραχολουθεῖν δυνάμεθα, χαὶ 

βλέπειν αὐτοὺς, φήσομεν, ὅτι Ἰσραὴλ χαὶ Ἴου- 

δαῖοι (11) πρὸ τῆς Ἰησοῦ ἐπιδημίας τυφλοὶ Ἦσαν᾽ 

πλὴν ε καθεζόμενοι παρὰ τὴν ὁδὸν, » τῷ ἐν νόμῳ 

χαὶ προφήταις ποιῆσαι τὰς διατριδάς - τυφλοὶ μὲν 

τῷ μὴ βλέπεσθαι αὐτοῖς πρὸ τῆς Ἰησοῦ εἰς τὰς ψ.- 

χὰς αὐτῶν ἐπιδημίας τὸν ἐν νόμῳ καὶ τοῖς προφή- 

ταις ἀληθῆ λόγον" χεχραγότες δὲ τό’ «ε Ἐλέησον 

ἡμᾶς, Κύριε, υἱξ Δαυΐδ, ν παρὰ τὸ συναισθέσθαι (78) 

ἑαυτῶν μὴ βλεπόντων τὸ βούλημα τῶν γραμμάτων, 

καὶ βουλομένων ἀναδλέψαι, καὶ ἰδεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς 

δόξαν. Ὡς ἔτι δὲ τυφλοὶ χαὶ μηδὲν μέγα περὶ τοῦ 

Ἰησοῦ φανταζόμενοι, ἀλλὰ τὸ κατὰ σάρχα αὐτοῦ μό- 

δοιὰ φυοι ἴῃ 60 οἀγπθῦπι ογαὶ ἰὰ ἀπαπὶ οΟς ἀπι68, ἢ νον νοοῦντες, καλοῦσι τὸν γενόμενον ἐχ σπέρματος; 

ΥΕΤΟΌΘ ἹΝΤΕΆΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

08 4] βϑουπάυπι γεγῦππὶ Ὑἵνογα νοϊυηΐ, οἱ τηυπάμπι οἱ τηυπάΐα! ἰὰ υπίνογϑα οΟπίοπΊΠ Θὰ εὐυρίεηίος, 
Ομνίβιυπι βοχιθηίοβ οἱ ἀϊβοίρυ]ο8 ἦι, υἱ ροβὲ δαπὶ ἱποθάρη!68, οἱ 60 ἀυεα υἱοηίο5," Δϑοοπάδηϊ ἴῃ ΜΠ ο- 
Τα δα 6 πὶ Π]4ηὶ οοοἰοϑίθῃ. 

10. « Εἰ 6.68 ἀυο ο:εὶ βϑοι8 νἷαπὶ βοἀθυδηΐ : οἱ δυιἀϊδηίθβ φυοὰ 76 5115 (γδιβὶ!; ϑχοϊπιδυθγαηι ἀϊοεδίεβ : 
Μίβογογα πουὶβ, Βοπιίηδ, {1 θανί ἃ. ν θυο5 οἴδοος ροβϑιπιι5 ἀἴξεγο δυάαπι οἱ ἴ5γ86}, 4υἱϊ δηῖο ΟΠ γίϑιϊ δ(- 

γοπίυπι οὐροὶ ΔΙογιιηΐ, ἰἀΠπιθη 56005 υἱοῖη βοάθη68 [6αἷ8 οἱ Ῥγορ]ιδίαγιπι σοπιπιογαθαπίαγ. ΕΛ οὐεὶ αυϊάειι 

οιδηΐ φυΐα ποη νἱάθθαπι 8π|6 δάνοπίυα ΟΠ γῖϑιὶ διὰ δηϊπιᾶπὶ διιαπὶ νογθη νορυ πὶ ᾳιοὰ ταὶ ἴῃ 1686 εἰ ργο- 

Ῥβιοιῖ8. ΟἸδπιαυδηὶ δυίοπι : « Μίβογογα ποθὶβ, οπηηθ, {1 θαυ ά, ν» ργορίθγεα φυοά βθῃιερθδηι 6586 56 οὔδοῦϑ, 
ΒΟη ἰπι6}ΠΠᾳθηι65 νΟἸπ! 816 πὶ ΒΟΥ ΡΙ ἃ ΓΟ Γ ΠῚ οἱ νΟ θη 65 γοβρίςογο εἴ νἱάδγα ψίοῦδπι αυδ αγδΐ 'π εἶθ, {υᾶξι 
αἰνὰ ς οαδοὶ οἱ ἢ] ππαφηαπὶ ἀ6 50 ΟΧἰ δι ππδηῖοβ, 56 βδουπάαπι οΆΓΠ6ΠῚ ἀ6 60 ἰᾶπίυπι ἰπι6}} 166 πιε8, εἰλ- 
"2 θ4Πί 4 δα αυὶ [Δοίὰ5 68 ἐχ βοηιπα θανὶ βεουπθυτα ΘΆγμΘπ), 4018 Π1}}}} Δπιρ 08 ἱπιο!! φευααὶ, 4φυλι 
Πα 6886 θανίά : δἱ οἰπηΐβ 48 νἱἀδυαῖαν δογυπι ργορίον θόυπι οἰοφαθμ1, ὨΪ] 

36 Μλιἢ. χχι, 1. "Ἴ ΜΔ. χσ, 50. 

(10) ᾿Εμπορευέσθω. ὕι Ἰερᾶπιιβ, ἐχπορευέσθω, 
“υδύσηϊ 40 πεησαπίυγ, αἱ δίδιι}}). χχ, 9, οἱ νοίιι5 
ἴ Δ ΟΡ ΘΓΟΒ ; « ΕἸ ΘϑΓΟ55}15 δὸΐ Πηογολι 5. ΠΉΜΠ105 ἴῃ οἃ 
(ἀμεἰε5, οἱ νο επίθ5. οὐτα βοαυϊ. » Πυετιυϑ. 

ΔΙΏρ ἶι5 βεϊθυαι ἀς ὑμτ!- 

(11) Φήσομεν,, ὅτι ᾿Ισραὴ.λ καὶ Ιουδαῖοι, Εἴο: 

ἩΪογοΙ ΠΊ085. 
(18) Ὅοοχ Βόρίυβ, συναιδέσθαι. 
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Δαυῖδ χατὰ σάρχα, ἐπεὶ μηδὲν τούτου πλέον συνίε- Α ΠΙαπι θανίὰ αυὶ εχ δειπίπθ θανὶὰ βδϑουμπάινπι οἂτ- 
Φαν, υἱὸν Δαυῖδ- χαὶ πᾶσα αὐτῶν ἡ δοχοῦσα διὰ τὴν 
Θεοσέδειαν μεγαλοφωνία οὐδὲν πλέον ἔδει λέγειν περὶ 

ποῦ Σωτῆρος ἣ ὅτι υἱὸς ἣν τοῦ Δαυΐδ. Ἐὰν δὲ λέγω 
δύο τυφλοὺς, τὸν πρὸ τῆς Ἰησοῦ εἰς τὴν ψυχὴν αὐὖ- 
τῶν ἐπιδημίας Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδαν, ἄναγε σαυτὸν ἐπὶ 
τὰς Βασιζλείας, καὶ κατανόησον χατὰ τοὺς χρόνους 
᾿Ροθοὰμ διαιρούμενον τὸν λαὸν Ἰσραὴλ χαὶ Ἰούδαν " 
καὶ ἑξῆς ὅρα τοὺς προφήτας, ὁτὲ δὲ τῷ Ἰσραὴλ, ὁτὲ 
δὲ τῷ Ἰούδᾳ προφητεύοντας, ὅπου δὲ ἅμα ἀμφοτέ- 
ροις. Ἰδίᾳ μὲν οὖν πῶς ἐχατέρῳ προφητεύουσιν εὖ- 
οις ἂν προσέχων τῇ ἀναγνώσει τῶν προφητῶν " ἅμα 
δὲ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδᾳ, ἡνίχα διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἐπαγ- 

γέλλεται ὁ Θεὸς « συντελέσειν ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰούδα 

Διαθήχην (79) Καινὴν, οὐ κατὰ τὴν Διαθήχην ἣν 

Π6η) ρΓορηαίυβ δγαῖ, Δρρο πὶ, χυοηΐαπι Ἡΐ}}}} 4η}- 

Ρ᾽ΐα8. πηοπία οδρίοθδηι; Οπιηίϑαιθ δογιπὶ οἴλπηον, 

406π ὑγῷ Ρἱείδίθ (οἰ]ογα υἱϑὶ βυιηὶ, ἢ} δ᾽ ἢ 16 

ϑεγνδίογο ῥσοίογγε βοίε δὶ, ΄υᾶπι ἰρϑυμι 6886 ἢ] πὶ 

θανὶὰ. Θυοά 5ἱ ἀυος9 ἐξοο05 ᾿ϑγδίθ 6586 οἱ διιάδηη 

. 730 Ργοπυπίϊο, ἀπιθαιδπι δὰ ΘΟΓΙ ΠῚ ΔηἰπηδΠπ| 6808 

Δοροϑεβίϑβδοὶ, δὰ ᾿ἰῦγοΒ ἤόσιπι πιθηίοπὶ 4(10}|6, οἱ 

Ῥοραυϊυηὶ [5γ86}18 οἱ δυάα;, Κοροδιηὶ (οι ρογῖθ 5 ἀϊ- 
νίδαπι, σοφία; {πὶ ἀοίπάς δὰ Ῥγορί δίας διίθπέθ, 

αὶ 5γδοὶ! δἰ ψιδηαο, αἰ φιδπάο δυάαι, υἱγίφυς νῈΓῸ 

δί πηι}! δι φυδηο ναι οἰηδηῖυγ. Ουοά 5] ρῥγορίιεία 5 

ανοίναγα {{0Ὶ ΠΠυθγῖε, 400 ΡΔ010 υἱγίητ6 ΒΘΟΥΘΉ1 

ναιϊοῖδιΐ δῖ οοιηρογίυπι ἰΔὈΘὈΪ5 ; [5γ86}} διιΐθιῃ 

δίπι} οἱ δυύᾳ, αὐδηάο [υἱυγὰπι ΡΟΙ σου Ποὺ "5 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοῖς πατράσιν ν ἐκπορευομένοις ἐχ Β υἱ ρ6Γ ϑδιιπη « ΘΟΠΒΌΠΙΠΙΟΙ ΒαροΓ ἀοπιῖπι δα α Το- 
γῆς Αἰγύπτου. Καὶ τυφλοί γε ὄντες, ὁ Ἰσραὴλ, περὶ 

οὗ πολλάχις ἀποδεδώχαμεν ἀντιδιαστελλόμενοι αὐτὸν 

πρὸς τὸν κατὰ σάρχα Ἰσραὴλ χαὶ Ἰούδα ὁμοίως, 
« ἀχούσαντες, ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔχραξαν" » 

ἀκούσαντες, φησὶν, ὅτι γὰρ, οἶμαι, τῶν χηρυσσόν- 
τῶν τὰ περὶ τῆς Ἰησοῦ ἐπιδημίας, καὶ ὅτι παράγει 

τὴν παρελευσομένην Ἱεριχὼ (80), ἐπιδημῶν μὲν 

αὑτῇ, ἐξελευσόμενος δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς, εὐλαδοῦνται μὴ 

παρέλθῃ αὐτοὺς μὴ ἐλεηθέντας " διὸ χεχράγασι πρὸς 
αὐτὸν λέγοντες - « Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δα- 

υἷδι » Εὐεργετῶν δὲ ὁ Σωτὴρ οὐ παράγει, ἀλλ᾽ ἵἴστα- 
ται, ἵνα στάντος αὐτοῦ μὴ παραῤῥέῃ ἡ εὐεργεσία 

καὶ παρέρχηται, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηγῆς (81) ἑστώσης 

δγγένηται τοῖς εὐεργετουμένοις. ᾿ 
ΠΟΙ ῥΓΕΙΟΓΙΙ, 564 γϑϑιί αι, υἱ ϑίδηιθ 60 ᾿αποίϊεί απ 

βίδπιοηΐα πη) Νονιπὶ : ΠΟη δϑουπάυπι Ταοϑί Δ] θη 1 Πὶ 

υροά [δεἷἰῖϊ ν ρὺβ8 « ραϊγίυυθ.» ἀδ (εγτὰ ΤΕ ζυριὶ 

Θχθυηθυ5. Εἰ αὐτὰ ομδοὶ αββθηΐ, [5γδ6], ἀθ 4110 

ΠΝ} Δ ἃ ποὺὶβ ἀϊοία βυμ!, αὐτὴ 8} [βγδοὶθ δαῦπα]ὶ 

δυτὴ ἀϊδιϊηρσυῤτοηυσ; δίαυθ εἰ δηλ δυ ἃ, ρυδϑίᾳυδηι 

« δυύϊογιηι αἴ δεβυ5 ἰΓδηβίγοι, οἰδιηάνογαπηί ὅ᾽: » 

Ροϑβϑίαιιδπι διάϊογυπί, ἰπαυ, Ὁ 118, Ορίπογ, 4υϊ 

δηῃυμπί θάμ θὰ ΄υς δὰ δθβυ δἀνοπίυπι μεγιίποηί, 

Ἰρϑυπιψα δογοναπίθ αὐ ἰρθὰ ἰγϑηβίίυγα δϑὶ, 

ἰγϑηϑίγα, ἰῃ ἰδῆς αὐυϊάθιη Ρόγοῦγο δι ινθηίθπίθιῃ, 

δι ἰπάθ οχ!ΓΠΠ|, ὙΘΓΟΠίυνΡ Π6 86 ΠΙΙΒΟΓ οοΓἶδηὶ 
πεοαυδαιδπ) ΟΟΠΒΘΟΙ08 ρῥγϑίορτο ϊδίυγ ; ἰάοίγοο 
θυπὶ ἱποϊαιηανογαηὶ ἀΐοοπίαβ' : « ΜΊΒΟΓΟΓΘ ποϑίυϊ, 
θυπιῖπα, (| θανὶι.» Βαπαίϊσυβ δυίθπὶ ϑογυδίον 

πα υδτη αἰ αθδῖιν δὲ ργαίογεαὶ, βορὰ ἰδιαυδιῃ 

ἀξ (Ὁπὶ6 οαγῖο ἃς. Ῥογρθίιιο ἰῃ 6058 ἀδγίνοίυγ, 4υΐ θαποῦεϊο ἁῇιοϊαπίυ. 

Στὰς οὖν ὁ Ἰησοῦς, καὶ πληγεὶς ἀπὸ τῆς χραυγῆς 
σὐτῶν, χαὶ τῆς ἀξιώσεως, χαλεῖ αὐτοὺς πρὸς ἑαυ- 

τὸν, τὴν ἀρχὴν τῆς εὐεργεσίας ἤδη ποιούμενος, 

ὅτε ἐφώνησεν αὐτούς οὐκ ἂν γὰρ χενῶς ἐφώνησε, 

χαὶ ἐπὶ τῷ μηδὲν ἀνυσθῆναι ἐν τοῖς φωνηθεῖσιν. Ὡς 

εἴθε, χαὶ ἡμῶν πρὸς αὐτὸν κεχραγότων χαὶ λεγόν- 
των᾽ ε« Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε,» φωνήσαι ἡμᾶς ἀρχο- 

11. ϑι8ῃ8 εὔρὸ θ55, ΘΟΓΙ 406 οἰάπΊοΓα 80 ροϑιι- 

Ἰφιϊοηθ οοπιπηοίι18, ἰρ805 δά 56 λορεγϑίί, "δῃθίϊεῖ α πὶ 

51}1ΠῈ 1ΔπῈ ᾿ἰπὰθ ΘΧΟΓΒΌΒ., ΘΌΠῚ 6058 ΔΕΟΟΥΒΙ 1, ΠΟῚ 

608 Δυίοπι [Γυβίγα γὙοσΑΥ, Π6ς ἰία αἱ ἱπ [18 δοοίεἰν 

πῚ}}}} εὔδοίυπι ἀοάοεγι!. Αἰ υἱϊπαπὶ οὐπὶ ἰρϑυπὶ 'η- 

οἸαπιανογίπη}5 ἀϊοθη 68 : «ΜΊΒογογα ποϑίγὶ, Βοιϊηΐηθ, » 

ἷρβ6 πο5 ἃ « ΕἾ θανὶἀ ν» διιβρίδῃίοϑ, οἱ βίδπβ 4υλ θην, 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

βίο, "ἰδὶ φυΐα ἢ] 5 ἐγαὶ θαυ ἃ. θ΄. 05 οὔδο05 ἁὐοπὶ ἀἰχίπι8. ΒΟρυ]05 ἀπ05 ἴῃ ἄσα τόση ἀἰνί808. [ἐπΊρογὰ 
Βοθοδπι : οἱ νἱάβ ργοριιοίδβ, φυοπιοάο ἤυης [5γ8ο], πυης δυ 6 ῥΓοΟρ]ιοίανθγυ!, 814 1τ||8π40 λυ 6Πὶ δἰπιυΐ 
ΔΡοῦυ5. Ηἰ ἐγρο ρορυ], φιιοηΐαπν β'βπο φυοάδην ργορμείίου δυάίεγανὶ ἰγαηβῖγα δαϑιπι, οἰδπιδνογιηῖ. ΡυΐῸ 
οπἷπιὶ αυοὰ δυάϊογιη! ΔῸ οἷ8 φιὶ δάνδηϊμαπι ΟΠ γῖδιὶ ργοριδίανογυμπι, Εἰ αιιοηίδιη ἰγϑηβίῖ, νθῃΐθη5 απ] 6 πὶ ἴῃ 
ὁ8π:, ΘαΓοἴθὴ5. Δυ 16 πὶ ὁχ οᾶ, οἱ {{π|6 168 "6 [ὉΓΙ6 ροΓ(ΓΔη568ι 605, ΠΘαΠ Δ 4 Δ Πν πη 56} 10ΟΓ ἸΔΠ| (ΔΟ]6Π5 βυθοῦ 
608, οἰδπηαῦυδηξ : ε Μίβογογα πο 5, θοπιῖπθ, ἢ]ϊ Βανί. », ϑοϑὺβ δ6Π0 ΠῸΠ ρογιγαηϑὶϊ, 864 δίϑι, υἱ δίαηίθ 
0 ποη ἰγδηϑῆυδι νεηοἤείυπι, 864 φυδϑὶ ἀ6 ΙὉπ|6 5ίαπία μγοῆυδηβ πιϊδογίοογϊα ἀσνθηΐϊαί ὑϑαυ6 δὰ 605. 
Τυγθὰ ϑυΐεηιν, ἰά εδί, ργϑοοάθῃβ ΘΟΓΙ πὶ αι ογοάϊἀδγδηΐῖ, οἰἶαπὶ ἱπογοραθαὶ οἱβ οἰαπιαη 05: « ΕἼ Θαν 4, 
τοΐβεγεγα ποϑίγὶ, » υἱ ἰδοεγαπί, οἵ ΠΟη Ἀρρο]άγθιΐ δὰπὶ σομί μι. }}} ποηνΐμθ., πϑὰ ροίίι5 ἀΐοδγαηὶ : ε ΕἸ 
Βοΐ, πλίβογι 8 ποϑβίγϊ. » ᾿ 

11. ϑίδηϑ8 ἜγρβῸ 65.0.5 οἰ πη οΥ 05 δογυπὶ γι θη 18 οἱ ργΘο 118, νοοϑῖ 605 δι] 56, ἬΝ Ἢ Ῥεποῇοὶ! οβίθη- 
ἄση8, Νοο ἐπὶ πῦ ἰπ νάσιαπι γοολνί! 605. {ἰπ8ι αἱ πΟ 8 οἰδηγδηιθα5 οἱ ἀϊοσμείθιι5: ε ΜΊΒΕΓΕΓΟ πο 5, θὸ- 
τλΐπα, » νοσεῖ 205 ἱποίρίθηιθα ἃ {Π|0 Πανὶ : βίδῃβ διυΐδπὶ υοσθὶ π08, Ππ35] ἱπιθηάθηβ ἀδργθοδι θυ 5 μ0- 
βίγίβ. Ὀίχί( δυΐθηι οἷβ : « Ουἱά νυ 8 υἱ Γοἴδιη νοὉ}5 1» Ουοά Θχ᾿ δε πΠ|Ὸ 6556 (416. Θαοά ν7]ι15 οϑίθπαϊι8 
τοδη θοῖ6, υἱ Οπηπ65 4] οργοἀϊυηίαν ἀ6 Ηἰδγίοἰνο οἱ βδοφαυπίυν πιὸ, δυσίδιι οἱ νἱάδδηι [Δοίτη. {1} δυίθιη 
Τεβρομάθγαπι : « ὕι ἀρογίαπίαγ οου] ποδίτί. ν [προπυΐϊ αυΐθοπη, 60 ιοι ἐγᾶη! 46 [5Γ86] οἱ διά, εὐθοὶ δυϊθιῃ 

35. 6γ. χχχι, 51, 52; ον. νηὶ, 8,9. 5) Μαίιἢ. χχ, ὅ0θ. 1 018, 

[79) Συντελέσειν ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰούδα Διαθή- 
κην. ᾿οροπάσῃι [Ογί8556 : ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰσραὴλ καὶ 
ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰούδα Διαθήχην, εἰς, 1 ϑόΓΕΙ). ΧΧΧΙ, 
ὅϊ, οἱ Ηεῦγ. ναι, 8. Πσετιι5, 

(80) Τὴν παρελευσομένην» Ἱεριχώ. Μυπάππι δοῖν 
Ἰἰοδῖ, απιάθιμ δπίπὶ δι θρογίδπι ρεγβθαυΐίαν. 10. 

(81) ᾿Απὸ πηγῆς. Οοάοχ Βερίυθ, ἀπὸ τῆς γῆς. 
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φιιηβὶ δὰ μαι οηθπν ποφίγϑπι διἰοη θη πὸ5 δάνοσοι ̓  Α μένους ἀπὸ τοῦ, « ΥἹὸς Δαυῖδ, » χαὶ στάς γε φω τῆσα' 

Αἰἷι ογροὸ 118": «Ουἱά γυ 8. υἱ ἰδοίδπ) Ὑ0}}}8 ἢ » 

4υοά εὐυδιηοά! 6586 ἀγθὶίγου : Οιὰ νϑ!|5. βἰμηΐ- 

ἐἰοαί6. οβίθῃάϊια; αἱ συϊουηᾳια δογίαϊιπῖα ὀχϑυηὶ, 

οἱ τ6 βϑοηυυηΐυν, ταπὶ ροϑίαπιῃ 791 διιώίδιιϊ οἱ 

δρεοίοῃιί. Αἱ γεβροπάδγυμι ἢ}}} ὃ : « θοπιΐθ, υἱ Δρ6- 
τἰαπίυτ ΟΟὰ}} ποϑίγὶ ; ν αὺὰ αυϊάδηῃ ΓΕβροηϑίοηθ 

Δύνεγθυβ δὰπὶ αἰθ 0 Γ, δἰ ϑίαι6 Θου]05 ἀρογί γὶ νϑ 6 

βἰψηϊοδηΐ, αυὶ γομογοβὶ δυμῖ, υἱροῖὶα δ} ἰβγδοίθ 

οἰ ϑυάα οτιΐ ; ἂἱ ὃ πεαυϊτία δχοϑθοδι, δὐιθαιθ βἐ 

οοηϑεὶϊ 8ιπη|, οἱ οεἃ δυάϊογυηῖ 4υς ἀ6 ϑοβρίίδιοτο ἀΐ- 

δπηίυν ; δίχιθ {πΠυὰ μοι δδϑίπηυτὰ ἀΐουπὶ, υΐ ϑ0τὶ- 

Ρίυγαπι 5 ογδηὶ δυο νθ 65 56 “ἃ ἰρβίυβ βοῆϑυπ (:Ὁ- 
οὐμἶγο πο ἰφηογδηὶ : αἰπηὶ βἰαυίΐάσιι 1}: « Μ΄56- 

γΈΓῈ ΠΟ]}Β.,.» δἷ, Ὑυ]υπι}8. « αἱ δρογίδηίυγ οι] 
ποϑίγ!. » υ{|πᾶπ| ὙΘΓῸ Π08 56οὺβ ᾿ρβᾶπι ϑεογίριυγα- 
Τυπὶ Υἶϑη) δθάβηΐθδ, ἴῃ φυΐθυ5 οφουίπηι8, οἱ νἤάδγα 

ΠΟ0Ὴ μοδϑυπλὺβ συβποβοδηῖο8, ροβίυδπι δβυπιὶ {Γ818- 
ἰγο δεοθρουίπιβ., δυ ργθοδίϊομθ ποβίγα δ᾽ βίθγα 

4αρδϑι8, οἱ ἀϊοαπιυ8 να ]]8 Π08 « υἱ Δρογίαηίυν 

ΟΟμΠ ποδίγί ἢν 4υοὰ 5ἱ ἀϊχογίπιυ8 ἐχ αὔδοῖιι θᾶ 

Υἱθεγὸ οοησυρίβοθηίθ, 4υ85 νἱάδπιυγ 568ε: Ὀδηοίϊοϊο 
Ροβίᾳυδπι διιΐμη5 οσυ]08 (εἰἰᾳ᾽ῖ, ἢ 56 γα! θη 6. οοιη- 

πον ἰίαν ϑοϑρί(διοῦ ποϑίθγ, οἱ οουΐο5 δηϊ6 δάνθη- 

ἰσπὶ δύ: πιϊηἰπιθ υἱάθη!α8 οοῃιίησοί, πἰροία αὶ 

ίνῖν5. 511, οἱ δγθυπι, οἱ βαρίηιία, δἱ φυβουπαυθ 
46 'ρ80 οοῃβογίρία βυπί; οἱ ροβίφιαπι 605 ἐειἰροτίς, 
ἀἰδυρίοπι ἰθηδῦγο δ ἰφπογδηιία, οἱ ργοίϊηιβ πο 

βοίυπι Υἱ αἴ πηι}8, βοὰ ἰρϑυπὶ οἰἶδπὶ 4556 οι Δ! ΠΠῸΓ, 

οὐ ἴρ96 ῬγΟρΡίοΓ 868 Υυἱϑὰπὶ ποῦΐβ8 γαϑιϊ πρὶ, ὧἱ 

δὐπὶ ἀυπίδχαὶ βδααυλπλυγ αὐΐ υἱ νἱθογαπιι8 οθοϊϊ, 

ποήπ αἰϊυὰ αυϊάφυαιι ργωίογοα ἀρϑθαβ, υἱ οὐπὶ 

ΒΕΙΏΡΟΡ δϑαυθπίοβ, 84. θοὺυπὶ 'ρβ80 ργϑίογουηία ἀ6- 

ἀυσδηυνγ ; δίαυα ΟΟι}}}5 ποϑίγὶ 5. ἰρϑίυϑ Ὀαποῆοῖο νἱ - 

ἀδηιίθυ8, υπὰ οὐπὶ [15 4] ρτορίον τυ πα ἴδ πὶ δον- 

ἀϊ5. υϑαι! ργϑα!σϑηιαν, Δ λευπὶ δβρίοἰδπλιι8. 516 ἜΡΡῸ 

Ἰιαθόπηαβ, 4} δου δ υπία Θχϑιηί, οἱ Φοδυπὶ βεαυαη- 

ἴυγ, δἴ Π]49η0 ΠυπΊοΓῸ δ0ηϊ, Π6406 ᾿5γϑθίοπ, Π66116 

δυάληι 6886; ο25008 Διο) ἀμο5 4υὶ 76 ϑιπὶ (ΓΔηβ γα 
δυάΐεγυηι, δυπιαιθ ἢ] απ 6656 Πᾶν ἃ δοσπονογιηί, 

οβοϊίαι 8. ϑ:5 ΘοΠβοοβ, ΘΟ Ο84116 5008 δρογίγί 

γορβϑηί65, [5γᾶ6]6π) 6586 οἱ δυάδι, 46 αυϊίν8 ἃ πο- 

υἱ5 δοῖυμι 6ϑῖ, αυόγαπὶ οΟυ}} οἰλαϑὶ εἰ οράυει! ρεῦ 

δεϑυ σοπίδοίμπι νἱάδηΐ. Αἰφυθ ἰδο αυϊάδην υχία 

ἡμᾶς ὡς προσέχων ἡμῶν τῇ ἀξιώσει! Εἶπεν οὖν ἔχεΐ- 

νοις " «Τί θέλετε ἵνα ποιήσω ὑμῖν ; » ὅπερ τοιοῦτον εἶἷ- 

ναι νομίζω: Τί θέλετε παραστήσατε, δηλώσατε, ἵνα 

πάντες οἱ ἐχπορευόμενοι ἀπὸ Ἱεριχὼ, χαὶ ἀχολουθοῦν- 
πἐς μοι ἀχούσωσ! χαὶ θεάσωνται τὸ γινόμενον. ᾿Αλλ᾽ 
ἐχεῖνοι ἀπεχρίναντο" ε Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὁς- 

θαλμοὶ ἡμῶν" » ἥντινα ἀπόχρισιν οἱ εὐγενεῖς μὲν, τῷ 
εἶναι ἀπὸ Ἰσραὴλ καὶ Ἱούδα, τυφλωθέντες δὲ ὑτὸ 

τῆς χαχίας, καὶ συνῃσθημένοι αὐτῆς, καὶ ἀχούσαν- 

τες τῶν λεγομένων περὶ τοῦ Σωτῆρος, φασὶ πρὸς 

αὐτὸν, καὶ λέγουσι θέλειν ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὄφθαλινα 

αὐτῶν. Καὶ μάλιστα τοῦτό φασιν οἱ ἐν τῷ ἐντυγχά- 

νεῖν τῇ ἱερᾷ Γραφῇ μὴ ἀναισθητοῦντες ἑαυτῶν τυ- 

φλωττόντων πρὸς τὸν ἐν αὐτῇ νοῦν᾽ οὗτοι γάρ φατι 

τό" « Ἐλέησον ἡμᾶς" » χαὶ τό’ « Θέλομεν ἵνα ἀνο:γῶσιν 

οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. ν» Ὥς εἴθε χαὶ ἡμεῖς, αἰσθανόμενοι 
ἐν οἷς τυφλώττομεν, χαὶ οὐ βλέπομεν, παρ᾽ αὐτὶν 

χαθεζόμενοι τῶν Γραφῶν τὴν ὁδὸν, ἀχούσαντες, ὅτι 

Ἰησοῦς παράγει, διὰ τῆς ἡμετέρας ἀξιώσεως στῆσα:- 
μὲν αὐτὸν, καὶ εἴποιμεν, ὅτι θέλομεν ἵνα ἀνοιγῶτιν οἱ 

ὀφθαλμοὶ ἡμῶν! ὅπερ ἐὰν εἴπωμεν ἀπὸ διαθέσεως 
ὁρεγομένης τοῦ βλέπειν ἃ χαρίζεται βλέπειν ἁψάμε- 
νος τῶν τῆς ψυχῆς ὀρθαλμῶν Ἰησοῦς, σπλαγχνεσθύ- 

σεται ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, καὶ ὡς Δύναμις, καὶ Λόγος, 

καὶ Σοφία, καὶ πάντα ὅσα ἀναγέγραπται περὶ αὑτοῦ 

τυγχάνων, ἄψεται τῶν πρὸ αὐτοῦ μὴ βλεπόντων 

ὀφθαλμῶν ἡμῶν" χαὶ ἀψαμένου αὐτοῦ, φεύξεται μὲν 
τὸ σχότος καὶ ἡ ἄγνοια, εὐθέως δὲ οὐ μόνον ἀναδλέ- 

( ἕομεν, ἀλλὰ χαὶ ἀχολουθήσομεν αὐτῷ, αὐτοῦ τοῦ 
ἀναθλέπειν ἡμᾶς παρ' αὐτὸν συνεργοῦντος πρὸς τὸ 

μὴ ἄλλο τι πρᾶξαι. ἢ ἀχολουθεῖν τῷ ἀναδλέψα: ποιή- 
σαντι, ἵνα ἀεὶ ἑπόμενοι αὐτῷ ὁδηγηθῶμεν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ ὁρῶμεν τοῖς ἀναδλέψασι δι᾽ αὖ- 

τὸν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν τὸν Θεὸν, μετὰ τῶν μαχαριζο- 
μένων ἐπὶ τῷ καθαρὰν ἔχειν τὴν χαρδίαϑ. Ἔχομεν 

οὖν τοὺς ἐχπορευομένους ἀπὸ Ἱεριχὼ, καὶ ἀχολου- 
θοῦντας τῷ Ἰησοῦ ὄντας ὄχλον πολὺν, τοὺς οὐχ Ἰ:- 

ραὴλ, οὐδὲ Ἰούδαν" τοὺς δὲ δύο τυφλοὺς ἀχούσαντας, 
ὅτι Ἰησοῦς παράγει, καὶ εἰδότας, ὅτι υἱός ἔστι Δαυΐδ, 

χαὶ συναισθομένους τῆς ἑαυτῶν τυφλότητος, χαὶ 

ἀξιοῦντας ἀνοιγῆναι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῶν, Ἰ5- 
ραὴλ καὶ Ἰούδαν τοὺς ἀποδεδομένους, ὧν κεχλεισμέ- 

νοι οἱ ὀφθαλμοὶ, χαὶ συμμεμυχότες διὰ τῆς ἁφῆς 
Μιμιμαιπι. Ὁ ἀναδλέπουσιν Ἰησοῦ. Ταῦτα μὲν κατὰ τὸν Ματθαῖον. 
732 12. Ὑογυπὶ αυοπίδπμθ Μᾶγουβ εἰ {μτ0ᾶ5 Ἐπεὶ δὲ Μάρχος χαὶ Λουχᾶς χατά τινας μὲν (83) 

ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
ἱκηογδηιία οἱ [π|6}]} !φΘη68 ργοργίδπι οαοί ἰδίθπι, οἱ δυάΐθηιθ8 608 αυΐ Ργφάϊσανογυπὶ ἀκ ὅεϑυ, ἀϊοσυηῖ 56 γε 
οἱ ἀρεγίδηϊν θ00}} δογαπὶ. ΕἸ ρπβοίραδ Βος ἀΐουπι αυὶ Ἰαβομ65. αἰ νι88. βου! ρίιγᾶβ ἰμιθΠ ζαπι οεοϊϑίοπι 
δύ)! δά βοπϑὺπι ϑοτὶρίαγαγαπ).. Ηἰ δηίηὶ ἀΐουηϊ : « ΜΊΒΟΓΕΓΘ πο 8, » οἱ αυΐα νοϊυπιυ5 « αἱ ἀρογίδηογ ὁου] 
ποϑιτί. » Εἰ υἱἱπαπὶ εἰ πο5 ἰηι 6} Ποῖ 5 'π φαΐθυ8 οἰδοὶ βαπηι8, οἱ ποθὴ υἱίδιηιβ, βδάθηΐ68 [αχία ἰρβᾶπι ϑεῦ- 
Ρίυγαγιπι Υἶδπ|, οἱ 3. ἀ!Π6η168 υΟπίΑπὶ 6815 (Γϑηϑὶ!, ργθοῖθ5 ποβίγὶ8 ΓΔ Οἱ Δ ΠῚ Β Θὰ πὶ βίδγ ἀΐσαμῖοβ : Ὑοία- 
15. « υἱ Δρογίαπίυν Οου}] ποϑίτὶ. » Ουοά δὶ ἀϊχογίπηυς 6χ αἰδοῖ ἀδδίἀθγαηιθ νἱύογα ι ἀοηδῖ, ἰΔῃροη8 
ΟΟμΪΟ5 δι Πηᾶ γα ΠῚ ὨΟΒΙΓΆΓΙΠΊ Δραγίοί, αυαϑὶ Ὑογθιπὶ, οἱ Ὑἱνίυ5, οἱ ϑαρίοηιία, δὲ οι πα 45 46 60 ἀϊουπίυγ 
ἐοπδιίίυιυ5. Εἰ 5ἷς 60 ἰΔηρβθπία γθοοίδι ἃ βθηβίθυ8 ποβίγίβ ἰ(σπθῦγα ἰσημογαπῖϊδ ; υἱ βιδιῖπὶ θη 5οίαπι Υἱάθ8- 
1.18; 5684 εἰἴδηη 564υ δηλ} Θαπὶ, 401 ἀοα ιν ΠΟὈΪ5. ρο586 νἱἀδγ ργορίδν δἰ ϊ αἰ ἀ., πἰδὶ αἱ θὰπὶ 5ΘΦΒΔΒΙΓ, 
εἰ ΠΙυ5. ἀποαία γι βθᾶπΊι5 8ι} Πθιιπι, οἱ νἱἀθάμηυ8 οουϊὶε ποϑιγ8 ῬΘΓ 6ῖ1πὶ Δρογιΐ5 Ἰλδιη. 

12. Ουομΐδηι δυΐθπὶ Μάγου δἰ 1108 δθουπάηι φυοϑάδαι ΄υϊάδπι ᾿ρδᾶπι Ἔχροησμ μἰδιοτίδπι, βϑουπάσπι 

δ ΜΑΙ. χχ, ὅ3, 5 1014. 55. 

(82) Ἐπδὶ ὃ ἃ Μάρκος καὶ Λουκᾶς κατά τινας Ὡς , Εὐγηνῖι5, ἐᾶρ. 44 ἴῃ Μλ{|:)., αἰΐαπι ἃ Μδιίεθο, ἃ 
μέν, εἰς. ΤΡΙρΡΙ ΟΟΙς ἀμ βο 1 ΟἸΌΘΟΥΆΙ ΘΟΓΔΙΟΠΟΠῚ ΜᾶγΟΟ Δ]1ΟΓΔΏ,, αἸἰαταμ ἃ υοα ΘΟπιπιομνοτϑιϑῆι. 
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τὴ» αὐτὴν ἱστορίαν ἐχτίθενται, χατὰ δέ τινας ἑτέραν Α οαπιάδπι αυΐάεπι εχ Αἰἰσυογυπι βεπιθηεΐα [Ν5ἐονωνι 
παραπλησίαν, ἄξιόν γε χαὶ τὰ τούτων ἰδεῖν. Καὶ πρῶ- 
τόν γε χατανοητέον τὴν χατὰ τὸν Μάρχον, οὕτως ἀνα- 

᾿ γράψαντα τὰ κατὰ τὸν τόπον" « Καὶ ἔρχεται εἰς Ἱε- 
ριχώ" καὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ ἐχεῖθεν, χαὶ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ, χαὶ ὄχλου ἱχανοῦ, ἰδοὺ ὁ υἱὸς Τι- 

εαίου, Βαρτιμαῖος τυφλὸς, » χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" 

« Καὶ ἡχολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. » Ὁ μὲν οὖν τῇ ἱστο- 
οἷα ψιλῇ παριστάμενος, καὶ μὴ βουλόμενος διαφω- 
νεῖν τοὺς εὐαγγελιστὰς, ἐρεὶ οὐχ ἅμα γεγονέναι τὸ 

κατὰ πὸν Ματθαῖον, χαὶ τὸν Μάρχον, ἀλλά τινι μὲν 

ἐπιδημίᾳ τῇ ἐν Ἱεριχὼ γεγονέναι τὰ χατὰ τοὺς ἀνα- 
ὀλέψαντας δύο τυφλούς: ἑτέρᾳ δὲ τὰ χατὰ τὸν ἕνα 

τοῦτον υἱὸν Τιμαίου, Βαρτιμαῖον" χαὶ ἄλλῃ τὰ χατὰ 
τὸν Λουχᾶν. Εἴπερ γὰρ ἀχριδῶς πιστεύομεν ἀναγε- 

πᾶιγαπῖ; δἱ οχ δίίογυπιὶ ορίπίοπα οοη δὶ πη πὶ 8}{6-- 

Γϑπι, 4υξπδπι δὖ [158 ργοροπϑηῖγ ρογρομάδγα ορογαρ 

Ργοίΐυπι 68. ΑἼς ῥγίπιο φυϊάδπι ἰ000 δὰ ἀϊδουϊίεηδ ἢ 
νοηΐθηι 4π ἀρυά Μαγοῦπι οοπιϊπδηίγ, ἃ 410 Γ65 

δὰ υης ἰοοῦπι μογιϊποηῖ6 8. 8 νεγθὶς σοι βοῦτὶ ραν 

δυπὶ δ: « Εἰ νοηΐὶ δογίομο : οἱ ἰπάδ 60 ργοβεϊβοεηίο, 

οἱ ἀϊδείρυ 8 6)υ5, οἱ ρῥἰυγίπια τυ ἰυ4Ἶ)6, δοὺδ 

διϊυ5 Τίμα Βα τ 85 118 Οὔδ0 08, » οἱ γᾶ, υϑηυ8 

84. ἰά : « Εἰ βοαιιδυϑίιν οαπὶ ἰπ νἷᾶ. » Ομ δγρὸ 
ῃἀΔπὶ βϑηυτιν ἰδιογίδπ), πᾶς ἰμυ οὸπὶ αἰ ΒΕΓΟΡΆΓΘ 

ΘΥδη ρα! ἰϑἰα8 (δἰθίυγ, ΠΟ.) ΘΟ 6 ΠῚ ἰοπΊρογα Θοη 6856 
ἀΐοοι φυῶ ἁρυὰ Μοιιιαυπι, φυρηια δρυὰ Μαγουμι 

ἰτοἀαπίυγ; δοὰ ἴῃ αἰΐφυδ ἰῃ δεγεμαίὸπὶ ρογαριῖς- 

πδιίοηθ Υἱβυπὶ οὔδ6058 ἀ0:08 ΓΘΟΘρίδβ586 ; ἴῃ δἰίδγὰ δυ- 

γράφθαι, συνεργοῦντος χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὰ Β (οπὶ βοίαπη ἤυης Τίπιοὶ Πλαπὶ Βατιϊπισυπι; οἱ ἴῃ 

Εὐαγγέλια, καὶ μὴ ἐσφάλησαν ἐν τῷ ἀπομνημονεύειν 
οἱ γράψαντες αὐτὰ δηλονότι, ἐπεὶ μὴ δυνατὸν ἐν μιᾷ 

καὶ τῇ αὐτῇ ἐπιδτιμίᾳ ἀληθὲς εἶναι δύο τυφλοὺς τεθε- 

ραπεῦσθαι ἣ ἕνα, ἑτέρα μὲν ἐπιδημία δεδήλωται ὑπὸ 
τοῦ Ματθαίου, ἑτέρα δὲ ὑπὸ τοῦ Μάρχου, ἤδη δὲ χαὶ 

« ἄλλη ὑπὸ τοῦ Λουχᾶ ὡς τῷ ἐπιστήσαντι ἐχ τῆς πρὸς 
τοὺς λοιποὺς διαφορᾶς ἔστι καὶ τοῦτο τεθαῤῥηχότως 
ἀποφήνασθαι. Καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἐπιτηρήσαντά 

τινα τῶν ἐν Ἱεριχὼ τὴν προτέραν θεραπείαν, διὰ 
τῆς λέξεως, καὶ τῆς ὁμοίως (85) ἀξιώσεως, καὶ ἐν τῷ 

αὑτῷ τόπῳ βεδουλῇσθαι θεραπευθῆναι. Εἴποι δ᾽ ἄν 
τις οὕτω, καὶ ἄλλος ἐστὶν ὁ χατὰ Λουχᾶν τυφλὸς θε- 

ραπευθείς. Ὁ μέντοιγε ὅλων τούτων ζητῶν βαθυτέραν 

διήγησιν φήσει, ὅτι ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα διαφόροις 

λέξεσι παρίσταται" δύο μὲν γὰρ τυφλοί εἰσιν, ὡς ἀπο- 

ξέδοται Ἱσραὴλ χαὶ Ἰούδας" εἷς δὲ ὁ ὅλων τούτων 

λαὺς, ὅτε εἷς δηλοῦται θεραπευόμενος τυφλός. "“Ὄχλου 

οὖ» ἱκανοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν συνεχπορευομένου ἀπὸ 
τῶν χοσμιχῶν τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
Ἰτραηλιτιχόν τι λεῖμμα παρὰ τὴν ὁδὸν καθεζόμενον, 

χαὶ πενόμενον τοῖς νοήμασι, χαὶ ἐπαιτοῦν τὰ εἰς τὴν 

χρείαν τῆς ψυχῆς, ἀχοῦσαν, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός 
ἔστιν, ἔρχεται μέγα βοῶν, ἀξιοῦν τὸν Σωτῆρα, ὡς υἱὸν 

Δανῖδ, ἔλεον αὐτῷ παρασχεῖν' χαὶ ἐπὰν ἴδῃς τῶν ἀπὸ 

ΔΠ1Δ αυια δρυά υοαπι Δ ἤθη Γ δος ἶ886. Νὰπι δἱ 

Ορογὰπη ϑύδιη σΟη[ενομ!6 ϑρίγι ει δάποῖο ἀρουγδίθ 

φοηβοΓρία 6888 Ενδηρο!α οὐ οὐΐπιι5 : οἱ ἰη ἰΐβ σοιη- 

τηθῃογδηὰΐβ Γαῦι8 ἰαρϑὶ ποὴ 8ιπηΐ δογυπὶ βογὶρίο- 

Γ65, αυδηθοηυϊάεπι νεγυπὶ 6886 ΠΟ ροϊοδῖ ἰῃ ὕπᾺ 

ὀδάοδιμᾳπα ρογαργίπδιΐοηθ, ἀθο8 οἴθ008. γδ] τπιπὶ 
[υἱ588 ὁοπβάηδίοβ, αἰΐδιῃ αυϊἀ ἐπὶ ἃ Μαιῃ50 ρεΐε- 

ετἰπδιίοιιοπι ἀδβουὶρίδη) 6586 ἰϊαιιοῖ, 8]6γϑηὶ δυΐοι 

ἃ Μᾶγοο, δἱ δ᾽ἴδιῃ γυγβαπι ἃ [υσα, ΄φυσπιδἀπιοάιιηι 

Ροιογί! οὐπιἀεπίεγ ΔΙ Πγπνατα αυὶ αἰ Πεγθηιδιπ υπΐτι8 
8 γε] 4υ 8 ΟὈϑογυδνυοῦῖί, Νὲς πηϊγυτ 58π6 δὶ δόγυμι 
4} φόνοι .6 [υδγυηὶ., ῥγίογα 4]5 δύμποίαια 5ἃ- 
πϑιΐίοπα, αχ ὙΟΡΌΪ8, οἱ οχ δ᾽ }}}} ργθοδιίοιθ, ἐπ οο- 

ἄἀφηι φυοαυδ βδᾶπδί08 605 [886 ]000 οοπιομ αὶ. ϑ8ις 

δυΐδιι ἀἰχοῦὶι αὐϊδρίαπι, αἰΐπι αυόφιθ ΘΠ} ἐ886 

οἴδαιπὶ φαὶ [υχία θοαὶ βαπδίυβ 6βί ". Αἱ 4] ργῸ- 

Γι ογοπὶ Βογαη ἱπίαγργοίδιϊοπθπη γἰπηαυΐίι, 

υηδιὴ ΘΑΠΙἀοπΊηι6. γα Αἰνογβίβ Ὑϑγ} 8 ἀδε]δι᾽ι τὶ 

Ρτγοιαμ ἰδ}; ἀθ0 δἰαυίΐάσπι οὐαὶ βαπὶ [5γ86] οἱ )υ- 

ὁδ9, [ἃ υἱ ἃ πουὶθ ργού πὶ 6ϑι ἢ ἀπ08 6ϑὲ ἁὐυΐοπν 

δχ υηϊνοΓγρὶθ ΕΠ 15 σοηἤδιιδ ρορυΐυ8, φυδιἋο υμΐευ8 

ΒΔ η (411 τοϑιϊταιυ8 οὐδου8 δα ἰθοίυγ. Ιηροηὶ ὄγρὸ 

6 θα θυ5 πἰυ] εἰ ἀΐηα, πὰ οὐηὶ 968ι, ἰρϑίαβαυθ 

ἀϊδοῖρυ} δ 6 γεῦθι5 πηάλη8δ Θχθυηίο, ᾿βγϑο ἰο88 

ΥΕΤυδ ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
. 

δὐυΐίοπι 41 140}058 Δ᾽ ΔΟΓᾶ πὴ δἰ πὶ ]θπ), ἀΐφηιπὶ 6ϑί οἵ 4 8} εἰ ἀἰοιηῖυν υἱάθγ. Εἰ ργίμηυπι νἱἀδαπιυ5 ἀ6 Μάγου 
8 βεγίυδηιϊα : « Εἰ νϑηϊ ἴῃ ΗΪογίο ΒΟ, θὲ ὀχϑαμιθ 60 ἰημ|6, οἱ ἀΐβοίρι}}5 6118, οἱ ἐαγυα πηυΐ ἃ. » Ουἱΐ ΕΓ’ Ὸ οὐγς 
Ρογδιίον ᾿πιε! ἴσα, ργορῖογ ἀἰγογϑιιαίθηλ νογθογηπ), ἀἰουηί Δ] νἱο6 “0.06 ἰδι05 ἐ!008 (ΓΙ βίη) 58Πη8588 
δἰῖα δυίθπι νίοα ἔΠὰπὶ 4ποὰ Μάγοιι5 ὄχροιὶξ : (για νθγο, αυοά βου υἷι [685. Οἱ δυίδπι βρί γι! ῖοῦ ̓ μ16}- 
Ἰίσυμέ, πηδπὶ ΘΑ πη ἀομ! 4016 γαπὶ αἰ νον βὶβ τηο 8. ουλη ρο ἰϑιδ5 Θχ ροβι 886 ἀδἴδηάιηι. θᾶ δμΐιῃ οδοὶ δυηὶ βίσαι 
ἀἰϊχίπηυβ, δυάαϑ εἰ [5.26]. [πη Δι! 6 πὶ 681 πιϊχίυ5 6χ υϊγοάια ρορυ δ αηΐνογδιιθ. Τύγθα οὐ 50 πηυ ἃ οχ κ6ι- 
αἰθυς ὀχδυμῖα οὐπὶ ὅοδιι οἱ εἰϊδεῖρυ 5 οὐυ8 ἀδ πη πάο, ϑυάαίοα αιιεύδηι Γο αι ὑυχία Υἱλπὶ βαἀδπίοβ, ἰὰ 
δὶ, [υτία ργορ ει οὰ8 ϑεογίρίυταβ, εἴ πμεπαϊοδηίθ5 πιο] οί υπι ἡ Θοοββϑαγίυπι δι πιᾶλαμν βυαγαμι.,, βίου Ν9τ- 
εὖκ ἀχροηϊΐξ, Γ[ΟΓ 16 οἰαιηδῦδη!, {ἰΐπαπὶ ἀρρο απ 58 θανὶ. Εἰ οὐπὶ νυἱάογὶβ 605 4] ὃχ ϑυμιδῖβ ογοθϊἀδγυμί ἴῃ 
δέδυπι, αἰϊφυδινίο φυϊάοιῃ ἐχ Μαγία δἰ δοβθρὶ} 6586 δυπὶ μιι8ηι65, Δἰἰχυδηθο δυίδιη 6 βυία λΙατγία οἱ ϑρίγιτα 
βᾶποῖυ, νἱ δῖα φυοιηοάο [Π|6 οουβ οἰδτιδθαὶ : « ΕἾΠ αν! 4, πιΐβογαγα ποῖ. » Ουθῖ ἱπογόραμ νυ} φαΐ ἀς 
Ηϊογίςιο οξγαϑϑὶ ἐχ βεηῖθιι8 δυηῖ, ρορυ υπὶ Υἱἀ δ) οοὶ αυἱΐ υνἱθδίυν ογούεγα ἐχ δυάξ᾽8, υἱ ἰλοοδηὶ αυἱ ρᾶιρο- 
Γα5 δ0ηὶ ἰη ἔα ΟΠ τίσι ς οἱ ρυΐδη! δυ ἢ ὃσ βθπηΐη Υἱγὶ δἱ τι]! γὶ8 6888, (γα δΐο πὶ βθη8 ΟΧ θανι. ἰ 
"1118 Ἰηογαραμπείθυο πιλεὶδ οἰαπηαθαί, ογθίοπ9. αυϊάθρηι ᾽) Φόδυπι, βδουμά απὶ δυίθαι ᾿οιιΐ δὴ ογθάδηβ, οἱ 

ὁ Μαᾶτο. σ, 40 οἱ 8.4. ὅδ 06. ΧΥΠῚ, 50 οἱ 566. 

Δυφιιδιϊα8, 1. τι 26 εοπεόπαμ ἐυαπρεί., ο. θῦ, ὑπᾶπὶ ἤδμοθ, β6ἀ αυς τὸ ἀΐνεγοα ογεὐί ἀϊϊ, βθηβι 86 βίφηϊ- 
ἐδ) θη 4ι6 ἃ ΜΑ}50 οἱ Μδτοο, 566 Δἰίογαιη ἃ 04 ἤοδίίοια οοάδπὶ Γοοίἰαγα θχιϑωπιανίί : ἃ οἱ Απηῦγο- 
πᾶγγαγί ἀθοοῖ, ΤΠΟΟΡΠγ ΆΟιι5 δυίοπι, Γθοθηιογθθᾷυθ 805 ἀϊναογδὶβ 115 πηίγδου δ ἰάδθπι συηι πο γὶ πηγϑέθγί 
᾿ηρᾳι οἴπμ65, {8 πρ56 ἀποπὶ θα πηη18 6856 δίδίαυη!, δι ἐγ ϑίιι5 65. ΗΕ τιυ8, 
ἍΠ6 ρυϊογὶ δυΐὶς 5θηιθι 8 Δαἰοδίθ58 υἱ δίας Οτἱ-ὀ “αἰ85) Ὁμοίως. Εοτιο Ἰεροινά, ὁμοίας. 
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αυφάδη 860118 Υἱλπὶ βϑι θιιΐθα γα αιΐα, οορὶτΔιίο- Α Ἰουδαίων (84) πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν τὴν περὶ 
πυηλ ἱπορο8, οἱ δηΐπμδ 7.3.3. ποοδββαιυϊὰ πιδησίοδη- 

165, οὐπὶ δόδιπὶ Ναχαγθηῖ 6556 δυάἰδβθηΐ, ἸμΔβηὰ 

γ066 οἰδιηδηίο5, οἱ ϑογναίοιβ, ἰδ αυδπὶ ἢ{}} θανὶὰ, 

πιἰδου Ἰοογάϊαπι ππρ]ογαιθβ. δοσθάμηϊ : οἱ ροβίαυδπηι 

δυδαογα ἴῃ 3 δυπι ογοι δηείιπι δηλ ἀθ ϑεγνδίογα 

ῬΘΡΒρΟχοῦῖβ, 4υὶ ποπηυσηάυδη πὶ 6 Μαγία εἱ 30- 

Β60|})}0Ὸ ῃᾶίυμα, Δἰἰφυδηάο 6 Μανία δυϊὰ οἱ ϑρίγιια 

βᾶπεῖο, δὲ μϑυιᾳυδη οὑπὶ {Π6Ο]Οφί ἃ ἰρϑὶαϑ σοφηὶ- 
τίομα Οχἰβι πηαθαηῖ,, [Δοῖ]6 ἰη 6} 8 φυοιμοάο ἰὰ 

ἀΐοαι οἰδοιι5 ὁ: « ΕἾΠ θανὶ δ, πιΐβουθγα πιθῖ, ν αιιθ 

Ρἰυγῖπιὶ αι άθπι ἰῃογαρϑηῖ; τη} δεΐπν δουϊοναηῖ6 
δχθυηῃὶ φ6Πι1|65, δυάϊδοβ ἤθη. διηρίθοι! νἱθοὸ9. ΟὉ 
ἰμορίδπι ἰποθϑβθηίθϑ ; αὐ: 5] δ δηἰπιδηὶ ὨΔι} } 1.8 

ποθ θην, γόγιαὶ δ᾽ ασπιο δ ορδιδηι, οἱ δι πηδπαϊοὶ- 

ἰΔίδ υ8406 ταἀδοίδιῃ ται] γῖ5, πο1. λυ] ἃ Γᾶ- 

τίοπθ Δθδγγανθγίβ. Αἱ φυοηίδηι ΜΆΓΟΟ νίϑυμη δὶ 

οξεῖ ἢυ)υ5 ραιγὶβ ποπιθη (Τ πιθιι8 δαῖοπι Πα 6Γα 1) 
Βουριεῖ5 ἰγαάθγθ, πθόποῃ οἱ ἰρϑίυβϑ σοὶ, φυὶ Βαγι!- 

τθυ5 νοσαθαίυγ, ἰὰ αυφγίμηυβ, ἃπ ποη 50 ϊπιΐυ5 

αἰϊψυϊὰ ποὺ ἰοοο Νίαγουβ. ἰπιϑι!]οχουῖὶ : οἱ [Ὀγίδ556 

4(υϊάδπι ποιιθη ἃ} ᾿ηδίογία ἀδργοηιρίιπι ποοοβϑαγίο 

δυπὶ δἀαϊά 556, οἱ ἰδηαιιλπὶ γαῖ Ὁ1||6 πὶ Δι ἰβογί ροῖδ88 

ἀϊχοῦῖῖ δἰΐαυ 8. Θυοά εἶ51 δὰ δογιιπὶ 8ηυ6 ἐϊδριι8- 

ποῦ Σωτῆρος πίστιν, ὁτὲ μὲν ἐχ Μαρίας καὶ τοῦ Ἴω- 

σὴφ οἰομένων αὐτὸν εἶναι, ὁξὲ δὲ ἐκ Μαρίας μὲν μό- 
νης χαὶ τοῦ θείου Πνεύματος, οὐ μὴν χαὶ μετὰ τῖς 

περὶ αὐτοῦ θεολογίας, ὄψει πῶς οὗτος ὁ τυφλὸς λέγει 
τό" « Υἱὸς Δαυῖδ, ἐλέησόν με, ν ᾧ ἐπιτιμῶσιν ὦ 

πολλοί" πολλοὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ ἐχπορευόμε- 

νοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ἐπιτιμῶντες τῇ πτωχείᾳ τῶν ἀτὸ 
τῶν Ἰουδαίων πιστεύειν δοχούντων: χαὶ ἀνάγων ἃ 

ἐπὶ τὴν εὐγενῆ ψυχὴν τὰ τοιαῦτα πτωχεύσασαν, χαὶ 

μέχρι ἐπαιτήσεως φθάσασαν, οὐ πάνυ τι διαμαρτήσῃ 
τοῦ λόγου. Ἐπεὶ δὲ ἔδοξε τῷ Μάρχῳ χαὶ τὸ τοῦ κα 

τρὸς τοῦ τυφλοῦ ὄνομα ἀναγράψαι, ὅτι Τίμα:ος ἦν, 

χαὶ τὸ τοῦ τυφλοῦ, ὅτι Βαρτιμαῖος ἐχαλεῖτο, ξττοῦ- 

μεν μήπη ἐνενόησέ τι ὁ Μάρχος βαθύτερον κατὰ τὸν 

Β τόπον" καὶ ἀναγχαίως τάχα μὲν ἀπὸ τῆς ἑστορία: 
λαθὼν προσέθηχε τὸ ὄνομα, εἴποι δ᾽ ἄν τις, χαὶ ποιή- 

σας αὐτὸ ὡς χρήσιμον. Καὶ εἰ μὴ δόξομεν ψυχρεύε- 

σθαι μέχρι τῆς τῶν τοιούτων ἐξετάσεως φθάνοντες, 

ζητοῦμεν τὸν τῆς τιμῆς ἐπώνυμον Τίμαιον, χαὶ τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ Βαρτιμαῖον, ὅπερ ἐστὶν υἱὸν Τιμαίου. 
Μήποτε δὲ διὰ τὸ τέμιον τοῦ πατρεάρχου Ἰαχὺ»Ὁ χαὶ 

Ἰσραὴλ τροπιχῶς ἐχεῖνός ἐστιν ὁ Τίμαιος" οἱ δὲ τὴν 

εὐγένειαν ἀπ᾽ ἐχείνου χεχτημένοι, ὁ Βαρτιμαζος τυ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

οἰαπιδῃ8 ἀἰοὶ! : « ΕἾ] θανί, πιίϑογαγα τηδἷ. » θ8115 δυο 5.38, ἦδπι ποη, 5ίουϊ ἴῃ Μλιμο, ἶρϑθ εὔπὶ το- 
ελῖ, 564 [0081 οιπὶ νοοαιῖ. Ροϑί 686 ἱπααῖ : « 1116 ἀαΐδιν Δ} 1εδΠ5. νδβεϊπνθ πὶ δααι, ΘΧ! ΠΠ 5 γθῖ δὰ 
ϑόδιπι. ». Νὰ [Ὁγί6 γϑϑιϊπηθηίαπι οὐροὶ οἱ πιοῃα σα ηε}5 νοἰδιπθηίυπι ἰπ6}} ΠΑ Γ οὐροἰ (815, οἱ μιοιϊςἰ 2115 489 

6 Μλι}". χχ, ὅ0. 

(84) Καὶ ἐπὰν ἴδῃς τῶν ἀπὸ Ἰουδαίων, εἰς. (, (ιν δι, οἱ 411] 'ροβεπιοάτιῃ νἱ εἰ γα]. ΝῸς τοτὸ 
ΕὈΙομ:δ05 ἐπι! ἰσὶ!, ᾿Ξ Βγοι ου5. δι φῖσ οτἰ βίη ϊβ, 566 
αἰνογθας ἰμ 6 86 {π|6ὶ : 4}}} δ ΟΠ γἰβία πη ὁ Μαγίς 
οἵ ϑοβορ)ὶ σοπουθίίι; 41} ϑρί γί 5 βδμῃοιὶ αἰαῖ 6 
Μανία Υἱγρίπθ σοποδρίιη), δε γόνυ δοί πὰ πὶ ΠπΟη 
6558 ογϑιουαμπῖ. 0ΧὉ1406 δαΐίδηι διαί! ἰ6αἰθ οὔδοῦ- 
ὙΔΓΟΙ ΘΠ) 5}0}] δι] βδαϊοηι ἡδοσδϑαιίδιν ἈΓΌἢΠ τα θα ηίαν. 
Ουΐροιιθϑ, [1). ὅν σομπίτα (θίδμιηι : Ἕστωσαν δέ τινες 
χαὶ τὸν Ἰησοῦν ἀποδεχόμενοι, ὡς παρὰ τοῦτο Χρι- 
στιανοὶ εἶναι αὐχοῦντες - ἔτι δὲ χαὶ κατὰ τὸν Ἰου- 
δαίων νόμον, ὡς τὰ Ἰουδαίων πλήθη βιοῦν ἐθέλοντες. 
Οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ διττοὶ Ἐδιωναῖοι, ἦτοι ἐχ παρθένου 
ὁμολογοῦντες ὑῶν ἡμῖν τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐχ οὕτω 
γεγενήσθαι, ἀλλ᾽ ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους - εἱ 
ἴοι ΡοΟϑι, ὥσπερ ἀμφότεροι. Ελιβο 8 αυσάαε, 
ζοοίο5. Ηἰκῖ. 110. χα, ὁ. 91, ἀυρμίεχ Εϊοιογυπὶ 
ΘΠ Ὸ5 δβηοϑοῖί, ΄υογυπ) ΡΡΪΟΓΟ8, 4105 οἱ ΜΆΪΟΓΟΝ 
ΝΙΘΟΡΠΟΓΙ8. ΔρρΕ 141, ΟὨγιβίυπι Ματγία οἱ 2υβομίιο 
Ριοβηλία!η Δοβόγοθαμ, οἱ διιδαϊοανη ἰεσοπὶ ταῦ η- 
ἰατ; 4{Π| ὃχ ϑρίγιιαὰ ϑμοῖο οἱ Υἱυμίπο τηδίγα φϑηΐ- 
ἀὐη αυΐϊάφιη δυην [Δἰθθανιυν : Οὐ μὴν ἔθ᾽ ὁμοίως χαὶ 
οὗτοι προὔπάρχειν αὐτὸν Θεὸν Λόγον ὄντα χαὶ σοφίαν 
ὁμολογοῦντες τῇ τῶν προτέρων περιετρέποντο δυσσε- 
ὅςξίχ μάλιστα ὅτε χαὶ τὴν σωματιχὴν περὶ τὸν νό- 
μον λατρείαν ὁμοίως ἐχείνοι: περιέπειν ἐσπούδαζον. 
« Βεά Πάριῃ. πΠΠ]οιμΐπυ5. οὐτὰ Οἰ γίδια, υἱμοῖδ 
θευιη Υεγθυιη, 80 βδρί θη λη) ΡΑΙΓῖ5. ἀπῖ6. ΟΠ 
5. 05{1{|5886. 1] ηΐπῖ6 ΓἀοαπΐαΡ, ιν δατμ 6 πὶ Οι}}} μι. 10- 
τίθι8 ἱπηρ᾽ ἰδίοιη ἀοἸΔρ5ὶ διηι : αὶ ρτιββογι πὶ ο0Γ- 
Ῥοιὶβ Ἰερὶ5 Μοβοίοθ ἑδιθιηοηἶα8, ραγί ὁ δὸ ἢ}, Ὧ0- 
ουγαῖα οὐβίοὐϊαη!. ν Ἰἀδι Πα) ϊ ἡ ϑθεν, 11). 
Ἱ εοίεδ. Ηἰδι., ορ. 15. Ερὶρ!λιίυ5 δυΐοηὶ ἀἰ5βθηβίο- 
πΐ5. Θ᾽ υσπιοδὶ ργήμιμι ἰμτον ΕΘϊοποο5 δυοίογεπι ΕἸ- 
χιθαμ) {1556 50 ΞΡΙΟΔΙΙΓ. Πρ Ατγοιίυ5, Αάποία!. ἐπ 
Μαιιβ., σοπ)όοίαι πΐπογοϑ "05 ΕΘίοπος αυὶΐ Ομτὶ- 
βἴτπ| ϑρίγ 5. ὁδηοι! νυἱείι!6 ἐπ ογοὸ Μαγί σομο6- 
Ριθηι [ϊ858 οὐδάευδηι, δοϑιίδη [1586 ἃς ΝΆΖΑΓΙΡΟΒ, 
ἀπο βαθίμάς ἀγγίρα!! γοβδίαβ, οαρ. ἃ ὃ6 φοηθγα 

. 

ἰοῦ ἡ Πολμν 5; αυδιην δ Θεΐπι πηαὶθ 6 ΟἸιγιϑίο 
86 1ι51556 ΝΆ ΖΆΓΟ5, ΘΑ ΠΙ ΘΙ] 06 ρΓΟρυβη 8456 56 η10η- 
εἴδη 4. (ογι τ ἴδῃ 05 βογίυδι Ερὶ ΡΒδηίυδβ, ἢ αν. σσισ, 
σᾶρ. 1. οἱ ἂὺ Οϑ8:5}58 οἱ Ναζαγιβὶβ βυδ ἀορημδίᾶ ἐχ- 
Ρτοιϑίϑϑο ΕἸ ι05 ; οἴ ἐχ δοάθηι ἰοοο, [βαβϑωοϊίαϊς 
πϑῖηρὸ ρᾶσο θ οι}, Γαι 605 αἰγοβηυ 8 Θχογίοβ οἃ- 
Ρἰἴα δἰθμ οοηιυ 5586 ἀροῦδι Παρ. χχισ, ἂρ. Ἵ, εἰ 
Ἡατ. χχχ, ο. ὅ, αυϊἀφυίά ἰϑιηεη ἀὁ Ναζαγόγυι ᾿ς- 
τοδὶ ργουύ αΐι, ἡ ρᾶΓαπι σεγίι5, οἱ ἀυμίιδ πο ῥγορο- 
εαΐι; οἷς δῖ {Ππ 6, Πατ. χχιχ, σὰρ. 1 : Περὶ Χριστοῦ 
δὲ οὐχ οἶδα εἰπεῖν, εἰ χαὶ αὐτοὶ τῇ τῶν προειρημέ- 
νων περὶ Κήρινθον, χαὶ Μήρινθον μοχθηρίᾳ ἀχθέντες 
ψιλὸν ἄνθρωπον νομίζουσιν " ἣ, χαθὼς ἡ ἀλήθεια ἔχει, 
τὰ Πνεύματος ἁγίου γεγενῆσθαι ἐχ Μαρίας διαῦε- 

θαιοῦνται. «ε ἢ6 (τ δίο γΘΙῸ οογίο {Πα αἴγπιδγα 
Θὰ 60, υἱγαπὶ δγίαΐ νοὶ Μογί μι] ἱπιρίοίαῖε {|| 
ἀδοοριΐ, βἰπηρ σοι ἢ Πυτπ ΠΟ ΠΘ ἢ} ἈΒΘΘΥΘΓΟΙ 8}, 
α| 565 ΓῸ5 ἰαθοὶ, ρῈΓ ϑρίγαπὶ βαμοίαπι ἀ6 Ἀ“Δγίὰ 

Ὁ Υἱνρίπα 6886 [ἰθδηίαγ. » Νὲο πιὰ τηονοὶ Τβεράογο- 
69, φιυΐ ΠΡ. ατ. [κϑ. τι, ο8ρ. 2, Ναζαγωοβ ΟΝτὶ- 
ϑίυπι (Δ Π 60 8Π| ΟΠ ἐπὶ ᾿υ5ὲα πὶ ΠΟΠΟΓΆ556 50 
Ροικίον νἰάείαν Τνϑηϑῖ βομ θη, 40} ἰμῖαῦ Πα Γοϑὸ5 
Ναζαγθουι ἀοσιηδῖα Π01} τοοθηϑεῖ; οἱ ΡΒ Δδίγὶΐ, 
4αἰ πο υνι 115 ϑυ μεν φοπογδιίοηα ΟἹ ϑιϊ ογμοι ο"- 
ἡει ; οὐ Αυρυθιὶη!, ψαὶ ἀρ. 9 θὲ ματός., εἰ δοδππί5 
ἈΠ Δ 506}, 4} ἴῃ Εἶῦγο δ᾽ αϑάδην ἀγέαπηοηι, Ναζα- 

Γο5 ΟΠ γί βία πη θεῖ 6556 ΕἸ αὩ [556 Ομ 65805 δογὶ- 
υ"απι. Νουα σοτία. αὐ φυδηι {ΠΠ|5 νυ ]ρὸ μταίογ δα- 
ἀαὶ οὐ [68 ΟὈϑογνδ!οηθιη ΟἸεἰίαν. ὅς οὐαὶ ἰἰἃ 
βίην ρίλπο ἃ πϊπογί!νι5. ἢΠυ5 Εὐϊοπαοὶς αἰ Πέτρο πα- 
66586 65, αι Ομνἰϑιυπι θοιηὶ Ραιγὶβ γδεθυπι δίεγ- 
μαπὶ οἱ βαρ ηι4π| 6556. τηἰπίπια [Δι εθαπιυγ; βοά 
ογδδίι πη, Δη 96 }18 ρυϑβίδη τε, δὲ γόγυπ ον θαι 
ἀοπιϊπαίμ!η οποηίθη). Ηΐπο οἰΐαπὶ οογγίροιάι5. μα- 
5 ἰδεῖβ νἱγ ἰη θη} δὲ ἀοείγι:» [δηλ {ΠΠυ51| 18, απ 
Θοϑέειη Ε)ϊοπιθο5 46 Ομ ϑιὶ αὐνϊηἰαῖο γοςὶε ξθη- 
58|586 Θχἰϑίι αὶ, Ἡσυετιῦϑ. ; 
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φλὸς διὰ τὰ προειρημένα, ὁμοίως δὲ καὶ καθεζόμενος Α τἰοπαπι ἀδδοοπάδηι68 ηλπυία οσοπβθείατὶ νἱἀθαηινν ; 
σταιρὰ τὴν ὁδὸν, καὶ ἐπαιτῶν. Εἶτα ἐπείπερ λέγοντι 
αὐτῷ: « Υἱὸς Δαυῖδ, ἐλέησόν με, » ἐπετίμων οἱ πολ- 
λοὶ ἵνα σιωπήσῃ, ζητῶ εἰ δύνασαι πολλοὺς μὲν εἰπεῖν 

ἐππιτιμῶντας ἵνα σιωπήσῃ, τῷ Ἐδιωναίῳ καὶ πτω- 

χεύοντι περὶ τὴν εἰς Ἰησοῦν πίστιν (88), τοὺς ἀπὸ 

«ὧν ἐθνῶν, οἴτινες παρ᾽ ὀλίγους ἅπαντες πεπιστεύ- 

ὅκαισιν αὐτὸν ἐχ παρθένου γεγενῆσθαι, καὶ ἐπιτιμῶ- 

σιν ἕνα σιωπήσῃ, τῷ οἰομένῳ αὐτὸν ἐχ σπέρματος ἀν- 
δρὸς καὶ γυναιχὸς εἶναι χατάγοντος τὸ γένος ἀπὸ τοῦ 

Δαυῖδ, ᾿Αλλὰ, καίτοιγε τῶν πολλῶν ἐπιτιμώντων, 

“ππολλῷ μᾶλλον χέχραγε, πιστεύων μὲν ἐπὶ τὸν Ἰη- 
σοῦν, ἀνθρωπιχώτερον δὲ πιστεύων’ χαὶ χεχραγὼς 
λέγει" « Υἱὸς Δαυῖδ, ἐλέησόν με. » ᾿Αλλ᾽ ὁ φιλάνθρω- 
“τος Σωτὴρ στὰς οὐχέτι χατὰ τὸν Ματθαῖον αὐτὸς αὖ- 

ἀε Τίπιϑο φυὶ τῆς τιμῆς, ΠΙο6 65. ΒΟΠΟΡΙΒ οἱ φίοΥίαΣ 
Ἄσορποιηίηΐβ 68,, ἀσαι ἢ] ἰρβῖυβ Βαγιπηθο, φυρά, 

Τἰπιροὶ ΠΙαπὶ δοπαὶ, ηυεϑιϊοποηιὶ ϑθοθίτηι5. Αἱ 

Υἱάθ6 δὴ Ῥγορίαγ ραιγίδγοιδ ὅδεον οἱ [γα] ἀϊξηϊα- 

ἰριη ἃς ποηόγοη, ΤΊ πη 18 ἰρ56 ἰγορὶτ6 ὁδὶ : 4} γ6γῸ 

ΠΟ ΠΠαῖθη 4} 'ρθο ἀυχοτγιηί, ἢ Βαγιϊ πιο ἐξ 60, 

οἱ 8668 νίαπῃ ᾿ἰἰάθι δϑίθηί, ἃς βίΐρεπὶ τοβϑηία, 

ΡΙΌΡΙΟΓ Γ8 βιιρογίυ5 73, ἃ πο)}5 ἐϊείλ5 γοργβθι- 

ταρχτγ. θείη 6 νεγὸ φυρηΐδπὶ ἀϊσοηίαπι δι ἦ : « ΕἾ 

θανὶι!, πνΐϑαγογο πγδὶ,» μογαράθδηὶ πλυλ υἱ [ΔΟοΓΟΙν 

4ιΓῸ ὨμΠῈ ρἰτγῈ 8. ἢ||08 ἱπογοραηίθϑ. δι υΐ ΕΠ 05 

τϑδι15 οἱ {πὶ ᾿π δοϑιιπὶ ἱπορ8 65ὶ, αἱ ἰδοοδί, σα πη |65 

6556 ἀἴσογο αιθαβ, ψφυΐ, δὶ ρβᾶυσοβ ὀχοϊρίαβ, ἠδίυπὶ 

᾿Πὰπὶ 6556 ὁχ νἱγρίηθ ρογϑιιαϑαιη Παθυιδγαμι; ρυπι- 
τὸν φωνεῖ, ἀλλ᾽ εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι" οἱ δὲ προσ- Β 41 αἱ τΔσοαὶ ἱπογορδϑηῖ, 4} οὑπὶ 6 πα ΠΟ γὶ8 80 υἱγὶ 
ταχθέντες εἶπον αὐτῷ" «ε Θάρσει, ἔγειραι" » χαθ- 
εζομένῳ γὰρ αὐτῷ, καὶ ἀναπεπτωχότι φασίν" « Ἔγει- 

ραι" » χαὶ λέγουσι" « Φωνεῖ σε. » Μετὰ ταῦτά φησιν 

ὁ Μάρχος, ὅτι, ἀποδαλὼν τὸ ἱμάτιον, ἀναπηδήσας 

ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν (80). ᾿Αρ᾽ οὖν οὐδὲν ἐννοήσας 
ἀνέγραψε περὶ τοῦ ἀποδαλόντα αὐτὸν τὸ ἱμάτιον 

ἀναπεπηδηκότα ἐληλυθέναι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, χαὶ 
πολμήσομεν φῆσαι μάτην ταῦτα προσεῤῥίφθαι τῷ 

Εὐαγγελίῳ ; Ἐγὼ μὲν οὖν ἰῶτα ἕν ἢ μίαν κεραίαν οὐ 

πιστεύω χενὴν εἶναι θείων μαθημάτων᾽ τὸ δὲ ἐπιτυγ- 

χάνειν ἑρμηνεύοντα ἡγοῦμαι πολλοῦ δεῖσθαι λόγου 
διὰ τὸ δυσερμήνευτον τῶν πραγμάτων. Μήποτ᾽ οὖν 

τὸ ὡς τυφλοῦ χαὶ ἐπαίτου ἐπιχαλύμματα, οἷς περι- 

εὐέξλητο (87) ὁ Βαρτιμαῖος, δηλοῦται" ἅτινα ἀπέδα- 

λεν ὁ τυφλὸς ἀκούσας" « θάρσει, ἔγειραι, φωνεῖ σε. » 

Καὶ ἀποδαλὼν τὰ τῆς ἑἐπαιτήσεως χαλύμματα καὶ 

περιθδόλαια, ἀνεπήδησε, χαὶ ἀνέστη, ἵνα ἔλθῃ πρὸς 

τὸν Ἰησοῦν" χαὶ τυχὼν τῆς παρ᾽ αὐτοῦ ἀποχρίσεως 

εἐρημένης πρὸς τὴν ἀξίωσιν, τῆς" « ΤΙ θέλεις ποιή- 

σω; » χαὶ αὐτὸς εἶπε μείζονα φωνὴν τῆς" « Υἱὲ Δα- 
νϊὸ, ἐλέησόν με’ » μεῖζον γὰρ ἐπινενόηται τοῦ, ε Υἱὲ 
Δαυΐδ, » τῷ λέγοντι, ε Ῥαδθουνὶ ν καὶ τὸ εἶδος τοῦ 
ἐλέους παραστήσαντι διὰ τοῦ « Ἵνα ἀναδλέψω. » 
Καὶ ὁ Σωτήρ γε διὰ μὲν τοῦ" « ΥἹΣ Δαυΐδ, ἐλέησόν 

με, » οὐ δίδωσι τὴν εὐργεσίαν, οὐδ᾽ ὅτε τὸ ἱμάτιον τῆς 

ἐπαιτήσεως περιέχειτο, οὐδ᾽ ὅτε ἐχαθέζετο παρὰ τὴν 

ὁδὸν ἐπαιτῶν' διὰ δὲ τό ε« Ῥαδθουνὶ, ἵνα ἀναθλέ- 

ψω, » εἶπεν αὑτῷ" ε« Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωχέ 

ξοιυβ δυυπὶ ἃ θαᾶνί 46 ἀμοθηι 5 δαπιΐῃθ πδία πη) 6886 
ορίηϑηῖυγ. Ὑογαπ πὴ} 115. οὶ ἱπογαραῃιθι5 πιυ!ο 

"18 νοοϊ [γαῖ 5 68ι, ἴῃ δεϑιιπὶ αι, αἱ {6 εἷς 

π15 Πυπιδιιδ ογθάθῃϑ; οἱ υοοϊδγαιϑ 4'1 : “ ΕἾ] θὰ- 
Υἱά, πηίβογοια πιοὶ.» Αἱ ΠοπΊΪΠ65 2Π|8}5 ϑεγγαῖογ 

Γοϑιϊϑη8. θη ἰλὴ δυπὰ Ηρ 15 "υχία Μαιμαυπὶ 

ἦρξα δοοοιϑὶῖ, δἱ δορογϑὶ 0 5811. Θυΐθυδ δυίοιη ἰά 

πιδπάδιυπι [ι||, οἱ ἀΐχογυμὶ δ: Ἅ«ΒΟ0ι0 ΔηΐΠΙΟ 65: 

ΒΌΓΖΕ; » δϑίδηιὶ δηὶπὶ εἱ οἱ ἀδουμθϑιι! ἀΐουμις 

« ϑυγρε,» 6ἱ βυρθηθοίιηί : ε γορδᾶὶ 16.» δι) 1 οἷς 

ἀείηάς Μᾶγουβ δου ε ργοδθοίο νϑϑιϊπηόηίο Θχβι 6 π- 

ἰοπ νϑηΐβδα δά δαβι). ν Απ δ ροῦγῸ ΠΙΪ 1} δηΐηυ 

ΓΒΔ Π5 δογὶ μδὶῖ ἀυ  θοῖο {Π πὶ νοβιϊπηθηιο οχϑβ. ΠἸΘπίδ"ι 
δι] δεβυπιὶ δοραβϑίββο, εἱ ἢ ο [γυβίγα 'π Ενδηρο θη} 

[υἱδ56 ἰπίγιιϑα ργοπαπίίαγα δυάθυϊηυ5 7 Εᾳυΐοπι 

ΠΘ ἰοία φυίΐάοπι ὑπυη], γε] ὑπ πὶ ἀρίοαπι ἦι ἀἰν 8 

ΡΓϑοΘρΑΪβ ᾿ΠΔη61}) 6556 Θχίϑιϊπ|0; 8ἃιὶ ΥὙθγδ ΠῚ ΘΟΓΘῚ 

ἱπιογργθιδιοπθπ) 4βθθ4μΐ, ριορίογ γογιιπὶ Οἰἰδοι!- 

Υἰϊαίθιη, Βρ β50Π| 6556 ΟΡἾΠΟΓ 46 Ορογοϑυ) πορο- 

εἰυπι. ΥἹά6 ἐγροὸ ἃπ ἤθη αυδϑδὶ οδοὶ οἱ πιθηϊοὶ ορα- 

Υἱπηδιδ, αυΐθυ5 ἰηθυϊυ8 ογαὶ Βαγιπηιι8, βίριβ- 

σληίυγ : 4υ αυϊάσπι ργο]οεὶ! σϑουσ, απ ἢ. ἂυ- 

ἀΐ586ι : « ΒοπΟ δηΐπιο 68, γοῦδὶ ἰ6; βύγβα, » δἰ 8} 

δοιῖ5 πιθη οἰ και}8 το πν ἰθὺ 5 οἱ μά υπηθη}5, οχϑὶ ΕΠ} 
οἱ βυγγοχίί, υἱ 4] δόδυπι δοσοάδτοί ; οἱ οὐπὶ γοβροι.510- 

Π6Ι ργδοδίίοι εἰς ἀδίδιῃ [8561 σΟὴμΒΘΟιι5, ΠΔη} 6 

βοιἰοοι ῦ : « Ουἱὰ νῖ5 [Δοἰδπὶ 3 » πιδΊοτγᾷ φυϊάεπι 115": 
« ΕἸ: Ι)ανί ἃ, μ ϑΌΓΟΓΘ πιοῖ, » ργοϊοευϊ5. οϑβὶ : πιᾶ- 

σε" ν καὶ ὁ μὲν Σωτὴρ εἶπεν αὐτῷ" «“Ἴ παγε᾽ » ὁ δὲ ἢ. ἦοτὰ Θΐη 60: « ΕἾ θανὶ Δ,» διΐπιο ΘΙ Πομ 5 
τοῦ προστάγματος τούτου χρεῖττον πεποίηχεν' οὐ 6δ8ἱ φυὶ αἷὶ 1" : « Βαυθοιΐ, » οἱ φιδίί δὸ θοιοῆει 

ΥΕΤυσ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

[ἀογαὶ οἰγουπιήδίι : 4ιοἡ 8}}}}οἷ6:5 γϑῃῖ! Δ δδϑιπι, 
Βὲηίοβίι5 δηἰπιὶ 6ϑὲ ἀἴσεγα : « Βλθθοηΐ, γΘ 
εἰ θοιοίηυϑβ ργορίογ ἐπ 4 φυίάδαι φυοὰ ἀϊχὶϊ : 

εἱ ἀϊφηϊοβίοτὶ νοοα οοη[65811.8 οδὶ ἀΐςοη8 : « ἈΔΡΌΟΠΪ.. 
γὙ6] βἰεωϊ ἴῃ 4}1}8 αἰεί! : ε« θοπηίπθ, » ᾳυδῃ : ἐ ΕΠῚ θανὶὰ. ν ὕπια 

ς ΕΠῚ θανὶἀ, πηίϑογαγα τὶ, » οι ργωϑι ϑδη αι πὶ, 60 

τ Ματο, χ, 48. 5 ἰυ14. 49, ὅθ. " ἰν14, 51. 19 1014, 48. 11 1014. 51. 

(85) Τῷ Ἐδιωναίῳ καὶ πτωχεύονγτι περὶ τὴν εἰς 
- 

Ἰησοῦν πίστιν. Πενίοη, Ἰνος 681 ΥἹΔΝ « ἐδόπιῃ.» 5:- 

κπίῆοαι, Οὐπὶ ἀυίοπὶ οαο] ἰνΐ πηδηιΠ!ΠοΔη 1685 Ομιδιυπι 

Ππὰπιν θανιά, ἦοῃ θεοὶ Δρροιϊαλθηὶ ; ψα04 ἰμβίι5 αἀΪ- 

εηϊιδιῖ ἀοίγαμογα υἱἀογθυίαγ, ΠΘθομὶ 1|108 Οοιηρα- 

γαῖ, 40] πηοπάϊοιι5 οἱ 'ρ56 ΠΟηλ 6 ΕΓΔι, οἱ Ομ γί ϑιμιη 

ἀυοηθο ἃ Θανὶα 5 86 ογλαιη 50 ἰδοοθαὶ. Ηυετιυϑ. 

(86) ᾿Αγαπηδήσας ἦ1θε πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Τιλ 
οοὐϊεος. πορμ}}}, Μάγο. χ, ὃ0, οἱ Υυϊξαία οὐΐιο, 
« ΘΧβ 165.» Αἱ νυϊθο Ἰορίιυτ, ἀναστάς, αυοιῦ Βα] 05 
ἴυν ϑ γι, Αταῦβ, οἱ τι υρ5. Ράυϊο ροδὲ ἰδηιθη 
Θείψοιιοβ, ἀνεπήδησε καὶ ἀνέστη. [0. 

(81) Οοάιχ ᾿λυρίυ3, ἐπικαλύμματα χαὶ περιδόλα:α 
βέθλητο. 



141 ΟΚΙΟΕΝΙΒ5 4": 

ἴογπι πὶ ργοροβυῖ! ἐἰσαη8 "5 : « ὈΠὺὺ νἰβυπὶ γϑοὶρίδπι.» Α γὰρ ἀπελήλυθεν, ἀλλὰ ἠχολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ 
Νδς συὑϑρὸ ργορίογ ἰἢυά "ὃ: « ΕἾ] αν, ἡ ΐϑογογα ὁδῷ, ἐπεὶ εὐθέως ἀνέδλεψεν. 

τηθὶ, » δεποδοίυπι οοπίδγι ϑοβρίϊιογ, ποῆηὰα οὐπὶ πιθπάϊοϊϊδι}8 ΡΠ} 0 ἱπάυϊυ8 ογαΐ, ποῆσα ουπὴ Ξδζα: 

νἱδπὶ διϊρο τοβϑῃ8 βϑθθραϊ; 586ιἱ ργορίογ "ΠἸυἀ 1": ε ΒΑθΡοπὶ, υἱ νἱάθαπι, » αἶχὶϊ οἱ : ε δάβ, ἤἥϊεξ [12 

16 βαϊνυπι [φοἱξ : » οἱ αἷϊ αυΐάδαηι οἱ ϑογνδίογ : 72} εγαάδ;» αἱ ἢΠ6 60 πηδηάδιο ὠιοϊἑυ5 φυϊὰ οξὶ!, ἢυ8 

Θπίπι Δυὶϊι, δοὰ δοβυπὶ ἴῃ ἐπ ΠΟ ΓΟ βϑοι.5 681, βίδιϊπὶ 

15, Ουΐη οἱ {ΠΠπ8, ἰΐᾳ αἱ παγγδίιγ ἃ [.08, ΘΟ η5]- 

ἀδγαπιιϑ : δἷς ᾿ΠΠυὰ 56 παραὶ 1δ : « Εδοίυπι 6ϑι δυίοπι 

οὐπὴ ΔρΡργΓορίπαυάτγοὶ Ζογίοο, οὔδου5 αὐἱάκλπι 3646. 
ναὶ β6οι18 υἱδηηθ ΠΙΘΠἀΐοδΠ5,» οἱ οϑίαγα 8406 δά 
Νὰ : « Εἰ οπιηΐβ με! αἱ νἱαΐι, ἀδάϊε Ιλυάδη Πθο. » 

ΑἊ 6ἃ 4υΐάοπι αὐ οὐπὶ 4118 οἱ οοιμπηυπία 8υηΐῖ, 

υοπίαπι φγουΐϊ ποΡΐ8. νἴδιιμη [1 Θχρι!οανίπηυ8, 

τοῦτα τη ποη ΓΘΡΟΙΘΠΊι5 ; ́Δ: Δυίοιη 8ι} ΓαΠΊ ρογι]- 

δίᾳφυδ νἰδιπὶ Γοοορὶϊ, 

Ἴδωμεν δὲ καὶ τὸ τοῦ Λουχᾶ οὕτως ἔχον’ ε Ἐγέ- 
νετὸο δὲ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ, καὶ τυφλός τις 

ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν, » χαὶ τὰ ἕξῃς, ἕω; 
τοῦ" « Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωχεν αἷνον τῷ Θεῷ. » 
Καὶ τούτου δὲ τὰ μὲν χοινὰ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἤδη 

πἧς χατὰ τὸ φανὲν ἡμῖν διηγήσεως τετευχότα οὐχ 

ἐπαναληψόμεθα. τὰ δὲ καίρια χσὶ ἴδια χα τὰ τὸ δυνατὸν 

ἡμῖν παραστήσομεν. Καὶ πρῶτόν γε παρατήρει, ὅτι 

πθηὶ, οἱ {Π|Ππ|8 ργοριῖα βιιΐ, ργὸ υἱτγὴ!} ἀχρόποπιι5. Β Ματθαῖος μὲν χαὶ Μάρχος, ἐχπορενομένον μετὰ τῶν 
10. ρυίπηυπι οὔδθῦνα βογί ρϑίββα ΜαιΠπσοαιν οἱ Νᾶτγ- 

ἐὐπὶ, ἕαοὶ οουγαμηνα ᾿ἰδίογίαπι οοης μ᾽550, ουπὶ 

αἰδοῖ ρι! 5. σοιη δίυ 5 δογιοἸυηίο δο508 οχίγοῖ; [0088 
Δυ 6 η) αἷΐ : ε Ελοία πη 681 ΔῈ πὶ οὑπὶ Δρρτγορίηπᾳια- 
γοὶ δονίοιο. » δυχία [ψυσᾶπι ἀγρὸ δονϊοἰνυηίοιη. ἰπ- 
βγοβδυγιβ, ροβίχιδπη δὲ 681) ργορίυϑ δοοθϑϑίί, 

ἕο βαηδιϊοπαηὶ δὐπιϊηἰδίγαν!, Εὶ ᾿υχία ᾿ηγϑιίσι πη 
58η6 βδηϑυ αΐχοιῖ! Δ) 1415 ργίυ8 6886 4υοὰ αἱϊ 

Μμυ685, βδοιιηάππι φυοὰ Μάγοιι5, ἰδγιαπι αυοι Μαι- 

{ἰυ8 : ργίπηυηλ δπὶπὶ δά δου] μη 6πὶ δοοαάδηυπι 

65ΐ, οἱ δϑϊη ρυβίπηοία! ἱπργοὐϊδ πὶ, ἃς 68 ἀδ- 

"απὸ ὀχειπάμπι. [ ᾿ἰΔηυ 6 ἀϊχὶν Πυοᾶς : « Βαοίυηι 

᾿Θ5ῖ οὐπὶ Δρργορίπαιλγοι δογίοιο; ν Μάγους ἃ0- 
ἰὸηι δ : « Εἰ νϑηὶ δογίοϊνο, οἱ ργοῇεἰβοθηία 60 1η66: » 

Μαιιυβ ΝΟΓῸ ποάι6 ΔρΡργορίαυαγα βογιρϑὶῖ δογὶ- 

εἰο, βϑᾷις νομΐγο δονίο!ο, 56 βοϊαπι ε ὀριραϊοηιϊ- 

"9. 118. δ δυγίονο, ϑϑουίδην οδϑὸ ἴαγυαπη πι}- 

11π| 7 :» Ουοι ἐγξο ἃ [μὸὰ οοπδογὶρίυπι 6581, οἰ 

δοΥἹο υπίο πὶ δοσδιίίογει, [ἐοἶβ5θ ροιοδὶ ; ιιοὰ δι 16 πὶ 

ἃ Νοτοο, ουπὶ νϑηββαὶ Ζογίοἰ πὸ πὶ; 4υοὰ νογὸ 

ἃ Μαιι 550, οἰ1Πὶ 6. Θχουβοϊδδρί. Υ168 δα 6Πὶ ΟὔΘΟυ ΠῚ 

(6 4υ0 ἀσὶϊ [0 0455, « σὰ πὶ δυάΐγοι ἰυγῦδπὶ ργφίογ- 

Θυηίο,» ΠΟ ϑιῖεπι δαδιιπι, « ἰηϊογγοβαβ86 αυϊά 

Ἰιος δϑϑβοῖ; » ἂἱ 8 ἐδ αυοὸ αγουβ 1, « οὐπὶ ἀυά556ὶ 

αυἱλ 68:5 ΝΑΖΑΓΘΠυ5 δ5ΐ, οΟρί886 ΟἸΆΠΙΔΓΕ : » ΠΟ8 
νΘΓῸ «ἀυοβ. οἴ5008 βδἀοηίαδ,»ν͵υχία Μαι!αυπὶ ᾽᾽: 

« 560118 νἱϑη), συ! δυάϊββθηὶ αιυΐα ὅ68ι.8 ἰΓϑηβἰγοί, 
ΟἰδΠηαν 856 ; ») ΠΟ δόδυπὶ οροῖα, ἀς αὐυΐθυβ Μαί- 

εἰναουιδ Ναζλυθηυ πὶ 6886, 6556 ΥΘΓῸ 8}}}8; ἀΌΟΓΌΠῚ 18 

ἐδ χυο Μᾶγοιιβ, 76ϑιιπὶ 6586 Ναζάγοηυπὶ δυάϊ!: δὲ 

116 ἀδ φυὰο [μπρὰ8 ροβίφυλιη ἃ {γα ργβίθγειηθ 

Ῥεγοοηίδίυ5 οδὲ αὐἱά ᾿ος 6586ῖ, 6χ Θογυπὶ ΓΟ- 

μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ, ἀνέγραψτι 

γεγονέναι τὰ περὶ τοὺς τυφλοὺς ἢ τὸν τυφλόν ὁ ἃ 

Λουχᾶς φησιν" « Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν 

εἰς Ἱεριχώ. » Οὐχοῦν κατὰ τὸν Λουχᾶν εἰσερχόμε- 

νος εἰς τὴν Ἱεριχὼ, καὶ ἐγγὺς αὐτῆς γενόμενος ἔτι- 

τελεῖ τὴν χατὰ τὸν τυφλὸν οἰχονομίαν. Καὶ εἵποι τις 

ἂν κατὰ τὸν μυστιχὸν λόγον, ὅτι πρῶτόν ἔστι τὸ τοῦ 
Λουχᾶ, δεύτερον δὲ τὸ τοῦ Μάρχου, καὶ τρίτον τὸ τοῦ 

Ματθαίου " πρῶτον γὰρ δεῖ ἐγγίσαι τῇ Ἱεριχὼ, εἶτα 

εἰσελθεῖν εἰς αὐτὴν, καὶ ἐχπορευθῆναι ἀπ᾽ αὐτῇ. 

᾿Ανέγραψε τοίνυν ὁ μὲν Λουχᾶς τό" « Ἐγένετο ἐν τῷ 

ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχώ" ν ὁ δὲ Μάρκος" « Καὶ 
ἔρχεται εἰς Ἱεριχὼ, χαὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ ἐχεῖ- 

θεν’ » ὁ δὲ Ματθαῖος οὔτε τὸ ἐγγίξειν τῇ Ἱεριχὼ 

ἀνέγραψεν, οὔτε ὅτι ἔρχεται εἰς ἹΞριχὼ, ἀλλὰ μόνιν 

ὅτι, « ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ, ἡ χολεύϑησεν 
αὐτῷ ὄχλος πολύς. ν» Δύναται οὖν τὸ μὲν χατὰ Δο.- 

χᾶἂν ἐγγίσας τῇ Ἱεριχὼ πεποιηχέναι" τὸ δὲ χατὰ 

Μάρχον, ἐλθὼν εἰς Ἱεριχώ" τὸ δὲ χατὰ Ματθαῖον, 
ἐχπορενθεὶς ἀπ᾽ αὐτῆς. Ὁρᾷς δὲ, ὅτι καὶ ὁ χατὰ τὸν 
Λουχᾶν τυφλὸς, ε ἀχούσας ὄχλου διαπορευομένου, » χαὶ 
οὐ δήπου τοῦ Ἰησοῦ,-ε ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη" ὁ δὲ χατὰ 
τὸν Μάρχον, « ἀχούσας, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἔστιν, 

ἤρξατο χράζειν" ν οἱ δὲ χατὰ τὸν Ματθαῖον δύο τυφλοὶ 

χαθήμενοι παρὰ τὴν ὁδὸν, ἀχούσαντες, ὅτι Ἰησοῦς ταρ- 
ἀγει, ἔχραξαν. Καὶ οὐχ ἔστιν ὁ χατὰ τὸν Ματϑαΐον 
παρὰ τοῖς τυφλοῖς Ἰησοῦς Ναζαρηνὸς, ἀλλ᾽ ὁ παρὰ τοῖς 

λοιποῖς, ὧν ὁ μὲν κατὰ τὸν Μάρχον ἀχούει, ὅτι ὁ Ἐησοὺς 
Ὁ ὁ Ναζαρηνός ἐστιν " ὁ δὲ χατὰ τὸν Λουκᾶν, ὅτε ἐπυνϑέ- 

νετο παρὰ τοῦ ὄχλον τέ ἂν εἴη τοῦτο, ἔμαθεν ἀπαγγε:- 
λάντων αὑτῷ (88), ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνὸς παρέρ- 
χεται" ἑξῆς δὲ τούτοις παρατήρει, ὅτι τῷ βοήσαντι 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΈΆΕΤΑΤΙΟ 
4υδηάο βοἀεραὶ νϑϑία οϑοὶ 85 οἱ πιβηάίοἰ αι 8 νο]διι5, η6 6 ἡ δη40 βθάθθαι 5605 νἱδπὶ πιθῃϊοδη5. Ριο- 
Ῥίον ἰοῦ δαίοιῃ φυοά ἀϊχίι : ε« Βαθδοιΐ,εΣ ν᾽ ἀθαπι, » αἰχὶὶ οἱ : ε δήθ, {468 τι 16 βαίνιυιπν [οοἷῖ. ν 

15. Νυης νἱάδᾶπιυ8 βδουπάυπι Ἡτιο8πι, 45 ΘΟ λυ ἢ αἰχὶ! ρευἰογουπίοβ, ργοργία δυῖΐεπὶ 6}05 120 66Π- 
1.8. Εἰ ρεϊπιυπι αυϊάεπι φιοὰ Μαγεὺβ οἱ Μδιίῃδιβ ορτείεηιο δόδι 46 Ηϊδγίοιο ροηυπῖί : [1085 Δι επὶ 118: 
« Εἰ (δοίυτη 6δι οἵπὶ δρργορίπαυάτγει Ηϊογίς νο, οἱ [Δοῖυ5 ἢ ργοχίμιο, οδουπὶ ἢ νηΐ πανὶ. ν Εἰ ἀϊοοὶ δ! !4}5 56 
οὐπάμππ) πηγϑίουΐυπι βρί γί τα6, ἀμ δαὶ μγίυδ 6δὲ ιοὰ αἷι ϑυοὰ5, βοουπάυπι δυίοῖη φυοά Μᾶγοιϑ, (ἐγίυη 
γ6γῸ υοὰ ἀἰχὶ! Μαιιυ5. Ρεΐππ πὶ δίῃ ορυγίοι Δρργορίπαυδγα Ἠϊογίοο, οἱ ἴτἃ ἰπίγανθ ἴῃ 68πιὶ, ρυδίο8 30" 
ἴεπὶ οχίγ ἀ6 θᾶ. υοᾶβ 6γβο βου! : « Εἰ [λοίαπι 65 ουτη ἀρρτορίπηυάᾶτοῖ Ἡ]εγί ἢ. » Μάγοιυβ δυίθιι 8: 
« Εἰ νϑηὶὶ Ηϊδγίομυ, οἱ Ἔχθιμίθ 60 ἰηά6. » ΜΓ δου} γΈΓῸ πδι 6 Δρργορίηυδδβα Ἠϊογίοδο βογὶθὲι, πὸς 4α!ὰ 

ἅΜαγς, χ, δ. 15 [0]. 48, "1]ἃ. 51, 68, 15 10. χΥμι, 55 οἱ βο64ᾳ. "Μαᾶτο, χ, ἀθ. " Μλι}, τσ, 3). 
δυο. χνῆῖ, ὅθ. 15 Μᾶϊς. χ, 47. 35 Μλ. χα, ὅ0. Ἔ 

(83) Αὐτῷ. οιῖς Ἰεφοάμπ), αὐτῶν. 
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«υφχῷ λέγοντι" «ε ΥἹΣ Δαυΐδ, ἐλέησόν με, » οἱ προ- Α πυμιϊαιΐοης 76 ἰγαπεῖγα δεϑυπὶ Ναζαγοηυπὶ ἀϊ}- 
άχεντες ἐπετίμων, ἵνα σιωπήσῃ" ὡσεὶ ἔλεγεν" οἱ πρῶ- 
τοι πιστεύσαντες ἐπετίμων τῷ λέγοντι" « Υἱὲ Δαυϊδ, » 
ἵνα σιγήσῃ, χαὶ μὴ ἀναγορεύσῃ αὐτὸν τῷ ἑλάττονι 
ὀνόματι, ἀλλ᾽ οἱονεὶ λέγῃ" ΥἹὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με" 
ἀλλ᾽ ἐχεῖνος πολλῷ μᾶλλον ἔχραξεν' « ΥἹὲ Δαυῖδ, ἐλέγ- 
σόν.με. ν Εἶτα, φησὶ, τ σταθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἐχέλευσεν 
αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. » Καὶ ὄρα εἰ μὴ, ὡς πα- 
ρατετηρήχαμεν, ὑποδεέστερός ἐστιν οὗτος ὁ τυφλός" 

οὔτε γὰρ ὁ Ἰησοῦς αὐτὸν ἐφώνησεν, οὔτε εἶπεν αὐ- 
τὸν φωνηθῆναι, ἀλλ᾽ ὡς μὴ χωροῦντα ταῦτα ἐχέλευ- 
σεν αὐτὸν μὴ δυνάμενον καθ᾽ αὑτὸν ἐλθεῖν πρὸς 

αὐτὸν, ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Εἶτα, φησὶν, « ἐγγί- 
σαντος αὐτοῦ, ἐπηρώτησεν αὐτὸν, εἰπών᾽ Τί σοι θέ- 
λεις ἵνα ποιήσω ; ν» καὶ οὐ πρότερον ἐπηρώτησεν αὖ- 
τὸν, ἣ ὁ ἐρωτώμενος ἤγγισεν αὑτῷ" χαὶ ἐπεὶ ἤγγισε, 

διὰ τοῦτο ἐρωτηθεὶς, εἶπε τό" ε« Ἵνα ἀναδλέψω, Κύ- 

ριξε. » Εἶτα, φησὶν, ε« ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰη- 
σοῦξτ" ᾿Ανάδλεψον, ἡ πίστις σου σέσωχὲέ σε. » Πλεῖον 

Σ ἔχουσιν οἱ χατὰ τὸν Ματθαῖον τυφλοὶ, ἐφ᾽ ὧν γέ- 

γραπται, ὅτι σπλαγχνισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν 

ὀμμάτων αὐτῶν" οὐχ ἥψατο δὲ οὔτε τοῦ χατὰ τὸν 

Μάρχον οὔτε τοῦ χατὰ τὸν Λουχᾶν. Ἔχει δὲ πάλιν 

πλεονέχτημά τι ὁ χατὰ τὸν Λουχᾶν, ἐπείπερ ἡνίχα 
παραχρῆμα ἀνέδλεψεν, οὐ μόνον ἠχολούθει αὐτῷ, 

ἀλλὰ πλεῖόν τι εἶχε παρὰ τοὺς λοιπούς ε Ἠχολού- 
θει » γὰρ, φησὶν, ε« αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν " ν καὶ 

ἦν τὸ τέλος τούτου ἐν τῷ ἀχολουθοῦντι χαὶ δοξάζοντι 
τὸν Θεὸν πάντα τὸν ὄχλον ἰδόντα δοῦναι αἶνον τῷ 
Θεῷ. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡμεῖς εἰς τοὺς τό- " 

πους, εἴτε γνόντες, εἴτε λαθόντες (89), εἴδομεν" 

Θεὸς δὲ δῴη ᾧ βούλεται λόγον σοφίας πλουσιώτερον 
χαὶ λόγον ἐν φωτὶ γνώσεως τρανότερον, ἵνα ταῦτα, 

τοῖς ἀπὸ τοιούτων χαρισμάτων συγχρινόμενα, εὑ- 

ρεθῇ, ὡς λύχνος παρ᾽ ἥλιον ! 

οἷι. Ῥοβιὲ {|| ἀδίτνς οὔβαγνα νοοϊ [ἐγαπίοπη οβοιιῃ 

ἃς αἰοοιίοπι : « ΕἼΠῚ θαυ, πλίϑογεγα ποῖ, ν ἃ ργι - 

δυηεϊθαϑ ἱπεγορίτυπι [556 υἱ ᾿ἰδοθγαῖ ; Δ0 5ἱ ἀἰχίββοι: 

ταὶ ργϊηνὶ ογοι ἀδγαης ἱπογοραυαπὶ ἀϊοθηίθηι : 4 ΕἸ 

Ὀᾶνὶὰ, » υἱ ἰλοογοῖ, πος ἀδίδγίονα ὀπὶ ποπλῖπο 

σοΙΏρο γαῖ, 86 υϑιθδὶ φγαιία ἀΐσαγεὶ : ΕἼ θεΐ, 

Τα ΐβογογα πιθὶ : ἰρθν ΥῈΓῸ ΤΏ0}Π10 πηδοὶβ. ΟἰΑΠη 886 : 
« ΕΠῚ θαυ ά, τηΐβογαγα πιεῖ.» Ροβιιηοάυπι, παῖ! ν", 

« 5ἴ2η8 όδυ5 1551} ΠΠΠπ|πὶ δἀάδυςὶ δή 56.» Α΄ γϑγὸ 
νἱ 6 ἂπ ποη ἰηίεγίογ δἱι ἰδίς ἐθουβ, αυσπιδάιποάπιι 

Δἀμποίανι μη; μ6 6 Θηὶ αυΐρρο υοοδυὶ 7658, πιύ- 

4086 ΡοΟΙΓΟῸ γοολῦὶ [᾿ιι58ϊ1; 5δεὰ ηὐλϑδὶ πογιιη πὶὶ- 

πἶ6 σΔρδοοπ, {ΠΠππὶ δὶ 566 ργορτὶ 5 υἱγίθι18 γθηΐγα 

ὨΟ}} γδἰδηίοπὶ 5511 δά υοὶ, Τυῖ γϑγο, ἰησιίι 3", 

Βἐ οὰπὶ Δρργορίμαυλϑβοῖ, ἱπιογγοφαν! Πὰν, ἀϊοθῃϑ : 

θυἱὰ εἰθὶ νἱ5 (Δοίδιη ὃ» πος δηΐθ ἴρειπὶ ἰμίογγοα- 

Υἱῖ, αιιπὶ δὶ 56 ργορθ δερδββθῦῖ! αυΐ ἰμογγοραίυ 5 

εϑῖ; οἱ 4ιυΐα δοοθϑϑὶξ, ριορίογοα οαπὶ {1 ἰηίογγο- 

βαϊι5, αἰχὶ! : ε Θοηλῖμα, αἱ υἱάοαιη. » θοϊπάθ, ἰπ- 

αυΐι 35: ς Βοβροπάδηβ 2εβυβ αἶχὶὶ ΜΠ: Βεβρίοο, 

θ.658 ἴυὰ ἰὸ δβαἰναπὶ (οοἷξ. ν Αι διηρ!υ8Β αυϊάρίαπι 

μάθοι Μδιιμαὶ οαοὶ, ἀὰ αυΐθυβ δογὶρία πη. 65 

πιίδογίυπι δθϑυπὶ (οἰ 1556 Οου 08 Θογυπὶ : ἤθη ἢΠΠ{π|5 

ϑυίοιη Οευ]ο5 ἰδεῖ! ἀ6 4υ0 Μαγευβ, ποῆσα ᾿υ} 15 

4 ᾳυο [μ00845. υγδυπὶ ργγοραιίναπι δ] ᾳυδιῃ }1ὰ- 
Ρει 8 ἐδ ᾳυὸ ἱυδα8, ηυοηΐδπι ροβίηιδῃι υἱδιθ 
ἀογορθηία γεσορὶί, πο ἰρ811η}) [Δι {|π]η]ο0 0 5ρουίι5 

εδῖ, 566 αἰϊψυϊὰ οἰΐδιν ργα σρβίογὶ5 Ὠαθυΐί : « ϑὅ64ιο- 
θϑίαγ.» οηἷπὶ « {Πυπ|, ν» ἱπαιῖ 3, « πηαρη! οδη8 

θευπ:» δίᾳνιβ [14 ἀδβὶϊι 1116 ἀΐοθηδβ, βαφιιδπία 60 εἰ 

Ἰλουπὶ πιαφηϊοληίς, νἱἀοι θη. οἴηηθπι ἰαγθαπιὶ ἀ6ς 
ἀΐθ86 ἰαυίδηι θ60. ΠΦῸ ἢ08 αυΐάαπι ἰῃ ργαιβθηξία 

ΒΙΡΟΓ ΠΟ. ἰοοῸ 8 τηϑπῖθ εὐπϑοῴη! φοϊυΐϊπιυβ; δι 
οἱ νοϊυοτὶι θουβ5, ἀἰογδη βαρίοπιίας φοραθηθις 

νοὶ οἰατίογοπι ἴῃ ἰπ06 Βοϊαητία5 ἀοοιγίπδηι ἰδγρίδίαγ, αἱ οὐπὶ 118 αυα5 40 υ} αδπιοαΐ ἀοη 8 ρτοῆεϊβουπίυς 
μος οοπιραΓαίδ, (4118 6558 ΓΕΡΘΙΔπίαΓ, 40.818 6βὲ δὰ δο[6πὶι [πο Γηἃ. 

Περὶ τῆς ὄνου καὶ τοῦ πώμου. 

« Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ ἦλθον εἰς 

Βηθφαγὴν πρὸς τὸ ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, » καὶ τὰ ἑξῆς, 
ἕως τοῦ’ « Ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. » Καὶ 

ὁ Μάρκος δὲ κατὰ τὸν τόπον οὕτως ἀνέγραψε" «ε Καὶ 

ἢ αδἷνα οἰ ρμείο. 

148. «Ετ᾿ οὑπὶ ἀρρτορίπαυδϑδεῖ δε γοβοϊ γηνΐβ., οἱ 
γϑηΐβϑεὶ Βοριᾶ ρα 8 πιοηίοπι ΟἸΐνϑιὶ 5,» οἱ 737 

οξίογα, ὑβαια δὰ ἰὰ 5 : ε« ϑυρθγ δϑίηδιη δἱ ρα!πιπὶ 

Πα δα} }18. ν Μάτουβ. δυίοπη ἰΐᾳ ἰιος ἰοὺ 

ὙΕΤΌΝ ἹΝΤΕΆΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

τορΐί ΠΙδτίοἶνο, βοά τἀπίαην « δχθαπεϊθι5 οἷβ ἃ) ΗΠ] γίο!ο. » Ῥοιθϑί ἐγβοὸ βεουπάνιῃ [ἐυὐᾶπὶ αυΐάθπι ἀρρτο- 
Ρἰαπ8 Ηϊοτγίεἶιο [θοἶδβα μ06, βοουπάυπι Μάγουμη αὐΐοπι γεηΐοιιβ ἐπ Η]Θγῖο} 0, δοουπάυπι ΜΑΙ δα πὶ δυΐοπι 
ἀσίθυβ ἂἃὉ Ηϊογίοιο. Ροϑι μᾶς σοηβίἀθιὰ φιοηίδηι ΟἸϑιμϑμ{1 φῶ: 00 ἃς ἀἰοθπι! : « Μίδογογο πιο, ΠἸ1 θανὶὰ, » 
«υἱ ργροβάουδηϊ, ἱπογεραθαηὶ δυπὶ υἱ ἰδέογεῖ. Ταμπαιιαηι 5 ἀΐοαι : Οἱ ρεῖπι! ὀγράϊεγδηι, ἱμενοραθαηὶ οἱ 
(ἰδινδιίῖ : ε ΕἸΠ θανὶά, » αἱ τΔοογρεῖ, οἱ ποη δρρβ!]αγεὶ Θυπὶ ΘΟ ΘΙΏΡΑΙ} ποπιΐπδ, 56 Ροιίι5 ἀΐδογεὶ : ΕΠῚ 
θεΐ, πιΐϑδγογα πιδὶ. {16 Ἀσ απὶ πηδρὶβ οἰλπηᾶῦαὶ : ε ΕἾΠ 1)λν ἃ, ταΐβεγοῦ πιο. ΕἸ βϑίϑι}8 ὅθεϑ, [υ55]} ουπὶ δ- 
ἀυςΐ δὰ 86. » Εἰ νἱάβ πἰϑί, βίουιΐξ αἰχίπιιϑβ, ἱπίαγιογ θϑὲ οθβουβ ἰβι6. Νὰπὶ πθὸ δθδιι8 θη) ψοοᾶν!!, πθο αϊχί! 
εὐπὶ νοοϑτὶ, 560 υδϑὶ "01 ἙσΔρί δ. 6 πὶ ἰμες ᾿55]} οι πὶ 4υδϑὶ π0η ΡΟΙΘΙΙ[6ΠῚ ἃ ΒΟΙΠΟΙΙΡ80 νθηΐγα, δά αοὶ δι 
86. « Εἰ οὐπὶ ἀρργορίηφυμδδειὶ οἱ, ἰπίογγοσαυ διπὶ : Ου] νἱβ υἱ (δοίαπι 10] 7.» Εἰ ποη ργίῃβ ἱπιδγγοφαυῖς 
ϑυπι, δαὶ ἸποΥΓορϑῖι15 ἈρρΓΟΡΙΔΥΙ εἰ, 561 αυοηϊλπὶ Δρργορίαγ!, ἰάδο ᾿μἰογγοραίυβ εἰχὶι : ε ὕι νἱάθᾶπι, θὺ- 
πιἶπδ. » [6 ος διηρί 5 μα θεὶ [μοᾶ5, ἀυο ἴῃ 1115 αὐἹάθιη δθου!0}5 ὁδὲ ᾿ϑμΔπ0 9 οῳϑου5 : 6 δυΐοηι 
« βοουΐϊυ 68ὲ 44η8 ρἰοτίυι 60, » αἱ νἱάδι!65 Θι1πὶ ΟἹ 68, θ6ο ἰδυάθων: οἰεγγοηι. ᾿ Ἀν" 

48. «ἴὰ Ππ0 τοι ροῦτθ, οαπὶ ἀρρτγορὶπηιαββοὶ ΗΠ Ο5ΟΙ γι 18, οἱ γοπίβϑθηι Βοιμρίιαρα δ πιουίοπι ΟἸϊνοιί, 
ἴτθπς ταἰϑὶς, » αἱ τοϊίᾳυδ. Ὀίξπυιῃ 68. οϑίονίθγα μἷς νοϊαπιλίθπι νη βο ἰδίδγαμῇ Θρμβογ θθμλ πὶ, οἱ ρτορο- 

3. 1.14, 42, 55 [υἱ4. 45. 35. 014. 40, 41. 1. ΜΆ χχι, 1 οἱ δ64ᾳ. 35 ἰυἰά. δ. " ας. χτῆι, 59, 40. 

(89) Οοάοχ Βορίυβ τεοῖο, εἴτε γνόντες, εἴτε λαθόντες. ἴῃ οοὐΐοα Απρ]οδπο ᾿ἀοβἀογϑίι εἴτε γνόντες. 
ΗΒίης Ἰμιο Εΐαγο νυἱάδθαίυγ ἢ ἐοσυδ. 

Ῥατδοι. ὅκ. ΧΕΙ. [1 
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βου ὶρϑὶ! "7: « ΕἸ οὐπὶ Δρργορί παυδγθηῖ δθΡροβο  γ πηι, ἃ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς Βηθανίαν (90) 
οἱ Βειιδηῖ δὰ πιοηίοη ΟἸ]Ἰνάγυπι, » οἱ γοϊΐψυδ, δά 

Βα υ8416: « Εἰ οοπιίίηυο ἐπὶ ἀϊπιίιίοεῖ. » Ημο 
αυοαια [ν}098 15 γ Ρ 5. οχροϑυὶ! ᾽5 : « Ργφοδύουδι 

δοσοιιάδηβ δογοβοι γγη8πὶ, » οἱ τγϑίϊψιιᾶ, υὕϑ4ι6 δὰ 

ἰὰ : « ϑ8ῖς ἀΐοοιϊβ, φυΐα Θοιηΐπ8 60 ορὰβ διδεῖ. » 

ϑυρεγ (Δ] δυ5 Ενδηροὶὶ Ἰοοἷ5. δὰ βογὶρίογυπὶ βθιίθη- 

ἴδον ἃς ΘΟηΒ᾽ΠαἢΔ τηδηίοπη Δἀνογίαρὸ ρα ῥΓα- 

απ) 681, φυογβυπὶ ροβί ργοάϊ ρα, οἱ γογιπὶ ἃ ϑοβρὶ" 

(ἰΔίογο φοϑιάγυπὶ ρογίομι8, 68 δἰἰαπὶ Θοηϑογ ρβογίηΐ, 

αυφ 1} οὐυβπιοάϊ Θχ]ήρθοηί. ἔϑιο δηΐπὶ ἀθ υἱβίοηθ 

οἴδοὶβ γοβιϊ ἃ, ρΑΓΔΙ γ ΠΟΥ ΒΔ Πδιΐοπ6, πιογίυο- 

τυ ταϑιγιοοιοπὸ, οἱ ἰοργοβοόταπι ρυγροίοῃα 60Ιη- 

τηδηίαιὶ οἰμτ ανδηρο  σί:5, υἱ ΒοΓΙρίογυ πὶ δυουαιη 16- 

εἰογοβ ἰῃ δόοὰ οὐἰποσμίαγ : φυϊὰ λυΐοπὶ ρτορυ. ἰ10 

πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, » χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" 
« Καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστελεῖ" » ὁ δὲ Λουχᾶς τοῦτον 

τὸν τρόπον καὶ ταῦτα εἰπών" ε Ἐπορεύετο ἔμπρο- 
σθεν ἀναδαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα, » καὶ τὰ ἑξῆς, ἕως 

τοῦ" ε Οὕτως ἐρεῖτε, ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ἔχει. » "Αξιόν ἐστι μάλιστα ἐπὶ τῶν τοιούτων τοῦ 

Εὐαγγελίου ῥητῶν ἐπιστῆσαι τῷ βουλήματι τῶν 
ἀναγραφόντων καὶ τῇ προαιρέσει αὐτῶν, τί σχο- 
ποῦντες ἀνέγραψαν πρὸς τοῖς τεραστίοις χαὶ παρ2- 

δόξοις τῶν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος γεγενημένων χαὶ 
τὰ μηδὲν ἐμφαίνοντα τοιοῦτον. Ἔστω γὰρ 

περὶ τυφλῶν ἀναδλέψεως, χαὶ παρέτων ἑάσεως, 

χαὶ νεχρῶν ἀναστάσεως, χαὶ λεπρῶν χαθαρίτεως 

πεπραγματεῦσθαι τοὺς ἐὐαγγελιστὰς, εἰς οἰχοδομὴν 

Βόοσοα ἰοο0 δἰχηϊοαίυπι νοϊαμηΐ, φὰ0 ροκίφυλπι δ6- Β τὴν περὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῖς ἐντευξομένοις αὐτῶν τῇ 

ΤΟ βο γτηΐβ ΔΡρΓΟρί παυδν 655 οὐπὶ αἰδοίρυ} 5, οἱ 

γοἶ ΒΟΙρίναζα ργορα πιοηΐθπλ ΟἸ ΑΓ}, 1}}}5}558 

πᾶγγδίυγ ἀυο5 ἀἰδείρυ]08, ἀ810 115 πιϑινάδιο τι 5011:- 

ἰδ οὑπὶ Ρ0}}Ὸ0 ἀϑίπαπὶ δἀάυοεογοηϊ δα 56, 4] ἴ0- 

Εἶυβ ἴτὰγ ρϑάδθϑ πομπιιβήυδπι σομΐςογα, 80 ΐβαυὸ 

φοάϊθυ8 Ρονεργί δι οπϑιη υϑοίνογα πο γοηΐ ; ὧἱ 

οὐπὶ δοΓοβοΙ Ὑπιδ Ὑθηΐθἢ8 ΡΟΓ βαπιαγίδπι ἰγηϑὶϊ!, δὰ 
Ῥυϊοααααθ ρορνθηΐι, οἱ [διΐσαίιι8. ἐσ ἰ{π6γὸ, ῬΓΟΡΘ 

ἀ!Πυπὶ οοηδβοάὶ! "1 Ουἱά 5:0] νυ] οἱ 'ρβ6 δοδὺβ οὐ η] 
ΔΠΠξαίαπι δϑίπαπὶ οἴη) ρυ}}0 501ν] ᾿υδεῖ, οἱ εἱ φυὶ 

μας ἀδ τὸ ηυἱάρίαπι ἀϊχογίι, θομηΐμο 118 ορὰς 6558 
τοϑροπάεγί πιαπάδί, ᾿ρϑοβᾷιδ σοη[ο5{1π| ἀϊ πη δϑαγυπιῦ 

ἴληιϊι5 δυΐη [16 Ἰλοτηΐηιι5, οἱ ἀϑίπα οἱ ρυ}}0 78πὶ 

Οἰϊπὶ 4118 Ορυ8 651, πιδφηϊοθη ἃ 8084 ἀἰΐδι) 

ἰϊηυϊά πουῖὶς οϑίδηθαι, Ουδϑιϊοπὶ 5 οἰίδιη ἀἰποι!α- Ο 
το υροῖ ΖΔΟ Αγ48 ργορηθίδ Βαγδο ἰθ ἢ] 105, 4] 
Ῥιορδμοιίαι δηϊπιαἀνογβίοηθ ἀϊβηϑιῃ 18 ἀδ γεριβ 
δὐΐάϊι, ἴῃ ᾳυὰ 8 ἰρβὶβ ὑβῦγ 8 1818 σοπβογίρία 

δυηΐ ᾽᾽ : « ἀλυ66 νϑἰοπιθηίογ, ἢ]14 δίοπ; 7328 ριὰ- 
ἀΐοα, {118 ᾿ογυβαίθπὶ; οοοα Βδχ ἴυυ5 γοηΐοί εἰδὲ }.- 

δίυβ, οἱ ΒΕΓΥΔΠΒ; ρ86 ἸηϑΔηϑθίι!5, οἱ Δδοθη θη 51- 
ΡῈΓ δυυγυραίοπι, οἱ ρυ απ ᾿υνθπθπ). » Θυοά 5ἱ δὺ 

͵ρ80 Ριορίιοία ἀΐβεαγα υἷβ, αυοηοο ἰυχίἃ δει : 

γραφῇ τί βούλεται αὐτοῖς τὸ προχείμενον ῥπτὸν, 

χαθὸ ἡνίχα τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ἤγγισεν ὁ Ἱπσοὺς 

μετὰ τῶν μαθητῶν, καὶ ἐλήλυθεν εἰς Βτ θταγὴν 
πλησίον τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο μα- 

θητὰς, ἐντελλόμενος αὐτοῖς περὶ ὄνου χαὶ πώλου, 

ἵνα λύσαντες ἀγάγωσιν αὑτῷ, τῷ ἔσθ᾽ ὅτε μὴ ὀχνή- 
σαντι πλείονα ὁδὸν πεζεῦσαι, χαὶ τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶ 

τὴν ὁδοιπορίαν ἐχτελέσαι, ὡς ὅτε ἀπὸ Ἱεροσολύμων 

διήρχετο διὰ τῆς Σαμαρείας, φθάσας ἐπὶ τὸ φρέαρ, 
χοπιάσας (91) ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐχαθέσθη παρ᾽ 
αὐτῷ; Τί δὲ χαὶ αὐτῷ τῷ Ἰησοῦ πρόκειται ὄνον ὃ:- 
δεμένην μετὰ πώλου λύεσθαι χελεύοντι, προστάσ- 
σοντι λέγειν τῷ ὁτιποτοῦν ἐπὶ τούτῳ φάσχοντι, ὅτι 

ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει, εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ 
αὐτούς; Ὁ γὰρ τηλιχοῦτος Κύριος, χρείαν ἔχων 

ὄνου καὶ πώλου τῶν πάλαι δεδεμένων, ἐμφαινέτω τι 
ἄξιον αὑτοῦ τῆς μεγαλοπρεπείας. Ἐπιτείνει δὲ τὴν 

χατὰ τὸν τόπον ζήτησιν προφήτης Ζαχαρίας ὁ τοῦ 
Βαραχίου, προφητεύσας περὶ τούτων προφητείαν 

ἀξίαν ἐπιστάσεως, ἐν ἧ αὐταῖς λέξεσι γέγραπται 

ταῦτα. « Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιὼν, χήρυσσε, 

θύγατερ Ἱερουδαλήμ (92) ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σον ἕρ- 
χεταί σοι δίκαιος, καὶ σώζων, αὐτὸς πραῦς (95), χαὶ 

ΥΕΤΟΌΘ ἹΝΤΕΒΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

εἰϊαπι δθγυπι, αυϊὰ σοι ἀδΓαπίς 5, ροβί πα ΐγα "8 6}08 εἰ ορογὰ φίογίοβα, οἰΐδπὶ ἀθ δα! ἢ} ἐ "ΟΠ. ἃ51}85 εἰ 565- 
δίοῃα θοπηηὶ δυραγ δᾶπι ἴδοογθιΐ μηδ ἴοποιη. Ροπδ αυΐα 46 Υἱδίοιιδ οδοογπ), ἀ6 μδγΔΙ ΥΠΠ ΟΟΓὰ πὶ σοι 
αἴϊοπα, 46 τοϑυνγθοιίοια πιογίθογυπι, ἀθ πηι διίο!α ἰδρΓΟΒΟΓΙ ΠῚ βου ρϑογαπὶ ονδηβε ϑίς, υἱ «αἰ βοδηὶ μος 
τηΐηο8 ἱπ Πὰς ΟΠ γί ϑιὶ Ἰαρθηί65 ἱπ ϑουρίυΓΙ 5 Ορογὰ δἦυ5 : 4υἱ4 δυῖοπὶ νοϊαογιὶ σοπϑογίθαγο φυοά ἀρρτορίδις 
δέδυς ΗΪοΓΟΒΟΙ γιπὶ5 οαπὶ ἀἰδοὶρι}}8 δι18, οἱ υβθηϊθῆβ Βοριᾶ [ιχι8 πιοηίειῃ ΟἸ νοι, πιϊϑῖι ἀυοβ αἰκείρυ- 
108, τη δηἀδη8 Εἰ8 46 Δ5ἰπᾶ εἰ ρυ}}0 εὖ08, υἱ δοἰνθῆίεκ δι άἀυσιμί δὰπὶ δὲ 86, αυὶ [γϑαυθη!οῦ ἤθη ρἰξγίιδνι 
ΤῊ Δ) Γι Υἱδπὴ ῬοΟΐθυ8 Δι ΓΘ, ἴοι! [δος αυδπάο αὖ ΗΪΕΓΟΒΟΙ Υγιη}5 ἐΓΔηβίθἢ8. ΡῈΓ βδηηδγίαπι ἴθῶὶ ἰῃ 
ΟΠ ἰαΔπι, οὐπὶ νϑη 856 δ ρυϊθυ πὶ 60 ἰἰ΄θγ6 ἰ855118, οἱ 5: ΡῈ Γ δι! 56 |5561 ἢ Ουϊά Δυϊ6πὶ 681 αυοά εἰ ἱβδέ 
δέδβυ8 δῖ νδπὶ οὐτὴ ρ1}10 6}08 ᾿ἰραῖδπι δοϊνεγα αθοῖ, οἱ πιλπάδι οἱ ἀϊοαπι! δι} : Θυᾶγα 5 ον 15 ᾽ γαϑροι- 
ἀδληΐ : Ουΐα Βοιηΐη 5 Ορέγδηι 6708 ἀδϑἰδγαΐ, σον δεῖ! δυΐοιη γοπι οἱ εἀπι, Νδὺ Θἷπὶ ἢυ͵ αϑπιοαϊ Ποπιί- 
0.8 ΩΘΟΟϑδαγῖ8Π) ἢ 8 0618 Δ5108Π|) εἴ ρυλυιη 6]05 Δἰἰᾳυλι 0 ̓ἰψαίο5, οβιθηάίί ἰπ ῥγίπηα [Δοἷθ αἰϊφυίϊ ἀϊξηνῶ 

31 Μαᾶγο. τι, { εἱ 866. "" [υς, χιΣ, 28 οἱ 864: 5 20Δη. τν, 6. 30 ΖΔ0}.. ιχ, 9. 

(90) Ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς Βηθω- 
(αν. Τιὰ νυ ραίῃδ ἰπίογργοβϑ, Μᾶγο. χι, 1; ἴα οἱ {μς. 
ἀιχ, 49. δῖο δυίοπὶ ἀγαοὶ οοὐΐοεβ μάθοι : Καὶ ὅτε 
ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ, εἰς Βεθφαγὴν, χαὶ Βη- 
θανίαν- ἀθοεὶ Βηθφαγή 1) αᾳιι!θυδβόαι. Αἱ Βετᾶ ἰῃ 
σης Μαγοὶ Ἰοουιη, ε γείυϑ ἀυΐθηὶ ἰπίογργθϑ, ἰπαυΐὶ, 
υἱ οἱ ϑγγυϑ, βοίδιῃ Βοιλιδιΐδπὶ ΘΟ ΘΠΟΓΔΙ, ΠΊΘῸ 
νου} 1381Π10 σοὐΐς6 δϑιϊρυϊδηια ; » ου}}) ϑ'γιβ (ἃ- 
τηοη ΒΕ Πρ αρα οἱ Βοι μι ΐδτῃ σΟπιπιθπηογοῖ, ΘΟ 568- 
ὠεθθυ8 τ Βίορο, οἱ Ρεγβδ. Ησετιῦβ. 

(91) Κοπιάσας. Ἐοτίε βεγὶ μαπάυπ, χαὶ χυπιάσας. 
(92) Κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ. Υυϊραι: 

«δυυ4, Πα δογυδαίοαι. » Ηδθγθυμ οηΐμι 17 
αὐγυαυδ βἰρηϊῆοδι. ἴρ. . 

(95) Αὐτὸς πραῦς. ϑγιμμηδοιβ, οἱ 54 οὐϊιο 
πτωχός. δυδιϊπα8. υἱαπιαυθ μαρεὶ πραῦς, εἰ πτω- 
χός. Ηδῦγ. ὯΝ), 4ποὰ « ρδυρογεπὶ» 80ηδὲ :ἊᾺΧ 
Δυϊοπῆ ἰορόγιηι, ἘΣ. 4υο ο6δῖ ε πιδιιϑιιείυ8," 
φυοπιδάἀπιοάππι οἱ δομαίῃ δι. Τηοοάοιϊο, ἐπαχούων, 
ἃ ΓΝ, « οχαυάϊνίϊ. » 1». 



42} 

ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. ν Εἰ δὲ 
βούλει ἀπὸ τοῦ Προφήτου μαθεῖν πῶς ἐστι, ε« Χαῖρε 
σφόδρα, » χαρᾶς ἄξια τῇ θυγατρὶ Σιὼν τὰ προφη- 
τευόμενα, ἄχουε τοῦ «ε Καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ 
Ἐφραῖμ, καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐξολοθρευ- 

θήσεται τόξον πολεμιχὸν, καὶ πλῆθος, καὶ εἰρήνη ἐξ 
ἐθνῶν (94), χαὶ χατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης, χαὶ 

ποταμῶν δι᾽ ἐχθολὰς γῆς. Καὶ σὺ ἐν αἴματι διαθήχης 
ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐχ λάχχου οὐχ ἔχοντος 

ὕδωρ. Καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγω- 
γῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροιχίας σου (95) δι- 

πλᾶ ἀνταποδώσω σοι" » χαὶ ἵνα μὴ μηχύνωμεν τὸν 
λόγον ἐπιπλεῖον, χαταλίπωμεν τῷ βουλομένῳ συγχρῖ- 

"αι τὴν προφητείαν τῇ χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἱστορίᾳ 
ὅλα τὰ χατὰ τοὺς τόπους ἐξετάσαι παραχειμένης τῆς 

λέξεως. Ἐπσημειωσάμεθα δὲ, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλων, ὅτι 
μὴ αὐταῖς λέξεσιν ὁ Ματθαῖος χαὶ ὁ Ἰωάννης ἐξ- 

ἔθεντο τὸ προφητιχόν " οὐ γὰρ ταυτὸν τό: ε Χαῖρε 

σφόδρα, θύγατερ Σιὼν, » τῷ" « Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Σιών. » ᾿Αλλὰ μετὰ τό (90): « Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου 
ἔρχεταί σοι, ν» προτεταγμένα τοῦ, « πραῦς, » οὐχ 

ἐξέθετο ὁ Ματθαῖος, οὕτως ἔχοντα - ἐ Δίχαιος χαὶ 

σώξων αὐτός" » ἔτι δὲ ἀντὶ τοῦ" ε« Καὶ ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ 

ὄνον (91), χαὶ πῶν1ον' υἱὸν ὑποζυγίου, ν»--- καὶ πῶλον 

νέον,» ἢ ὡς ἕν τισι, « πῶλον ὑποζυγίου. » Ὃ δὲ 

Ἰωάννης ἀντὶ τοῦ" « Ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον, » 

πεποίηχε" ε« Καθήμενος ἔρχεται ἐπὶ πῶλον ὄνου" » 
ὅτεις ἐμφαίνων, ὅτι γνώσεως δεῖται τὸ κατὰ τὸν τό- 

πον, ἐπιφέρει τό" « Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθη- 

“οὶ αὐτοῦ τὸ πρότερον. ν 
Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις πῶς εὐλόγως προστάσσεται 

χατὰ τὸν Προφήτην χαίρειν σφόδρα θυγάτηρ Σιὼν, 

καὶ χηρύσσειν θυγάτηρ Ἱερουσαλὴμ, διὰ τὸν ἐπιόε- 

ΟΟΥ̓́ΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗῸΜ ΤΟΜΌϑ ΧΥ͂Ι. 1423 

Α «λυάδ νϑποπιθηίογ, » ΟΡ ΓῸ5 58:0}] ργαϑάϊςι 5 σαι 

ἄδγα ἀευοδὶ ΠΠ14 ϑίοη, δυιὰϊ πὰ 5) : « Εἰ ἀϊφροτάει 
αιιδάγι 598 οχ Ἐρἢγαΐπι, εἱ δσυσπ) ἀ6 δεγιιβδίθπι, οἱ 

ἀἰβϑιραθίιαγ ἀγουθ Β6}}}, οἱ πιυϊὰὰο, οἱ Ρᾶχ δχ 
ξοηιίθυϑ, οἱ ἀοπηϊ πα ί λυ 8418 ὑ546 δὰ πιᾶγα, οἱ 
Δυιηϊηίθυβ 40} Ρ6Γ (ογγ ο«(ἷΔ ὀχουῃῖ. Εἰ τυ ἴῃ 

βαηβυΐηα (οϑ᾽ πη 1 ΘΠ 515} υἱηοῖοβ ἰᾳ.05 ἀς ἴδει! 
4] ποη θεῖ δηυᾶπι. 5646} }1|8 ἴῃ τηυπἰ ἴοι νἱη- 
οἱ σοπαγορϑίϊοηἶβ, οἱ ΡΓῸ 1.8 ἴδ ἰποοίδιι5 τυ] ἀι- 

Ρἰἰεῖα γοϑάδπι εἰδὲ : » ἂς πα ποϑίγᾷ Ἰθηφίυϑ ὀχοιγγαῖ 
ογϑῖΐο, πος ναιοἰηἰαπὶ οαπὶ ονδηροῖςα ἰνἰϑιογίἃ 

ξοπιίοήάογα νο]οπιΐ, φυφουηψαδ πος 060 οοπίίποη- 

ἴυν ἀϊδαυϊγομα τοὶ βαυδηι8. Ῥτγοριοιίδιῃ. δυΐοιη 

ἃ Μδίιῆαο, δίᾳυβ ἰεἰάθπηὴ ἃ δοδῆθ, ποῃ ἰἰδάδιῃ 

γ ΓΡὶ5 (υἶθο6 Θχροβίίδηιν, βίοι 4115, Ουϑοναν  Πλ08 

Π0η Θηΐπ) ἰάοιη 66ὶ 53: ε ἀδυάδ νο]δηθηίον, ἢ} 

δίοη ;» δὲ, « δ). εἶα, ΠΠ 15. δῖοι.» 5.4 αι ροβὲ 

{4 : « ἕεςε μὲσ τὰ15. γϑοΐς ΕἸ, » Δ 6, « τπϑῆϑι6- 

ἰυ5,.» ἰηϑογία βδυηΐ, 6ἃ 56 }|δδί : ε δυδίιι5 οἱ βογυδηβ 

ἦρθα, ν» ἃ Ἀυτι 680 μιφι γηλ858 δυηὶ; ργΙΘΓΘα ρθΓῸ 

ἐ0 : « Εἰ ἀβοθῃύδιιβ βυρ 6 δἃ5ἰ"8η), δἰ ρει ίηι βίη 

δκβ)ισαίἷδ, ν 5ἷς παθδίαγ : « οἵ ρη πὶ ᾿ανθησπι, ν 

γὙο], υἱ αυΐάσπι δβογίθυηῖ, ε ρυ!ΐυπὶ βαθ᾽υ 8115. » 

ΦΟΆΠΙ65 νΕΓῸ ὉΓῸ 60 : « ΑϑΟΘ 6 Π8 5Όρ6Γ 50} υ5- 

Ἰὲπὶ,» ροϑυῖϊ! δ: ε ϑϑάθῃβ ὑϑηΐϊ! 5ΌΡΟΓ Ριυ] υηὶ 
ϑίμϑ ;» 4υἱ φυϊάθηι δβοίδπιία Ὠΐς ρα 6556 5ἰφηΐς- 

σῶμ. δι] πθο} : « ἤφο δυϊὸπη ποὴ οοφηονοΓγαηὶ 
αἰθεῖρι]} οἦυ5 ργία δ.» 

σι (Αἱ αυκδίνογίε ἰϊᾳυΐθ φποπιοάο ἡ] 739 
δίοπ υδμδπιθηίογ σαυθδοιάσην, οἱ Πα Ζογαβαίοπι 

Ῥγφαϊοδιάμπι απ γαιΐομθ δαάϊοὶ! Ργοριοία, ργορίδῦ 

γΕΤΌΒ5 ΙΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

τολρηὶΠοοηίία συλ. Ουΐὰ διιίοπ ὁδὶ υἱ ἀ6 ῃος οἰΐαπὶ ΖαοινΑν 8. ργορἤθία ργαθΐοσογοι νϑγθ8. ἢ ιβηιοάϊ : 
« σλυάε, ν8]ὰς {Ἰὼ ϑίοπ, ργαάίςα, {Π| ΗΙ ΘΓ υβδ] δι : οο(δ Βὸχ ταὐ8. γοπὶ: Εἰ }ι5ιι15, δὲ δ] ν8η8, 'ρ86 πγδιν- 
βυείυ5, εἴ 5665 διιροΓ 50} 5 ]6 πη). δἱ ρα ]πὶ 6}.18 πον ]]υι ἢ» 51 δυίεμι ν5 ἴδοογα ἐσ Ριορίιθία, 4ι0- 
πιοάο ἰος τπᾶρπυτ ραυάϊιπι πα θυΐ δίοη, ἂὐυαὶ αυοὰ ἀἰοὶ! : ε Εἰ Ἔχιονταϊ πανὶ! ουγγιβ εχ Ερῃγδία, δἱ δψιιυ μι 
ἀς ΗΙεγυβαϊθιη, οἱ ὀχϊογηιϊηδυϊίαν δλουβ. θ6] οι}, εἰ πη 0, εἰ ρὰχ ἐχ βεπιίθυ8, 6δἱ Ῥγιποὶραθίιαν δαυὰ- 
ταπι ὑθαυ8 2} πηᾶγα, οἱ Πιυιπιίηυπι οχίυ5 ἰοῦ. ΕἸ τὰ ἴῃ βδηρυ!π6 (Θδιαπηθηι! ἀΪπ}}51511 υἱμου! τι.8 ἀὁ ἰᾶοὰ 
πο ΒΑθοηιΐ δηυδιη. ν Νοίανίπιιβ δυΐδθιη, βίου! ἴῃ 4}1}8, φυοά ποπ ᾿ἰβάθιη βογιβοιῖθυϑ Μαιιμδοι5 εἰ ϑοδη- 
68 ΡΓοἰυϊδγυηι ρΓΟρΙΙδ απ δαιμά6πι. Νά οπίπι δϑί ἰάθπ): « ἀδυἋ6 να] 6, ΠΠ1ἃ ϑίοη, ργϑ οι, ἢ}18 Ηἰεγαδβα- 
Ἰδπι, » ΄υοιὶ δἰϊ : ε Ὀ]είία, δΙ185 ϑίοη, »ϑυῖ ΝΟ! εἰπιογθ, ἢ] ἴα,» εἱ οδίοετα, αὔθ ΠΘῊ 5.0} }ΠΠ1 6 ροϑιιθειηί, 

156. Ουξγογα δυΐθπὶ ὁρογίο! φιοπιοάο ταιοθα ἢ [6 πηαπδι Ῥγορ μοί να]6 ρου ύίεγε {{ΠΠ|Ὶ4π| ϑίοη οἱ ρτῶ- 
ἀΐσαγα ἤϊίδιη ΗΪογυβαϊθν ργορίθν θαι χυΐ 5οϊε βυρεῦ δϑίθαπὶ οἱ ρα! πὶ ΠΟΥΘ απ : οὐπὶ ροϑὲ πιοάϊουπι 

8ι ΖΔΟ!. χ, 11, 12. 33 Μαῖι. χχι, ὃ. 5 2οδη. χιὶ, 15, 10. 

ἐρὰ Καὶ ἐξολοθρευθήσεται τόξον πολεμικὸν, Ὁ ΑἸΤ6Γ Ἰορίίατ ἰοπι. χι ἐπ ]οαππ., δὰ ΟΡ. ᾿, 564 [8 18- 
καὶ πλῆθος, καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν. 118 οὐϊιο Ζ4- 
σὔΔΓΡ. Ιχ, 10, οἱ Υυϊχαία : « Εἰ ἀϊπδ ρα ίλυν ὍΓΟι8 
Β611}, δὲ Ἰοφυδίιγ ρα θη σοπίθυ8.» δηυδο. Αἰοχϑη- 
ἀγίηιυ ἘΣ ἀ ολοῦρεύδες: αἴας προς οὐΐεο : ἔξολο- 
θρεύσει τόξον πολεμιστῶν. ΗΪοτΟηγΠυ8 : « ὈίδροΓ- 

ἀδ! ἄγουβ ρυζπδιιίαπι. » Ηεῦτ. Οἷα “ὩΤΙ ! 
ΣΡ ΙΓ.) ὉΠ). «Εἰ οοηίτίροίυν ἃγοι5. 06}}}, 
εἰ Ιοφιοίαν ράσο φοηιίθυβ. » ΡΓῸ Ὀΐαῦ ὈΞΤῚ νἱ- 
ἀξπίυγ ᾿ερῖ588 ΟΧΧ ὈΥ̓ΑΣῚ 31, «οἱ πιυ λυ ΐμθ πὴ 
οἱ ρϑιρθιη.» Μοχ βοηυϊυν ἃρυὰ χχ : Καὶ χατ- 
ἀρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης, χαὶ ποταμῶν διεχδολὰς 
γῆς, ΠΌΟ 86ηϑι : ορίϊπα (, Π]., δι᾽ ἐχθολὰς γῆς, αἱ 
εἰ ἰηἴγα, Πὰ φυοαυδ ἰορί αν ἴθ 7οδη. 11, υἱ ἰαῖς ἰπὶ- 
Ρογαίμγυιη οὐτῃ δἰ σοι : ς Βομιϊπαθίίαν, ἰπαυϊ!., 
ἃηυ}5 δὰ πιᾶτε ; οἱ {{π|π|ϊ πὶ 5. Δ δ ἀδβι}86 100 4ι]- 
85 γοιηοιϊ δἰ πη 56:1, αἀ οϑιϊἃ βο οοῖ. » ὈΙχὶ᾿ αὐ!6 1} 
ἐχδολὰς γῆς, ργο, ἐκδολὰ; ποταμῶν, καθ᾽ ὑπαλλαγήν. 

τηθη, υἱ τπ|6 οἰΐδπὶ δομ θη ποϑίγα ΘΟ Πἰγπιοίατ : ἕως 
τῶν διεκδολῶν πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ποταμῶν. ἢυε- 
τιῦϑ. 

(95) Παροικίας σου. Ἑαίκίυ ϑἰ χιῖπα, οἰ (οπιρ]ι: 
ἰοη5}8, παροιχεσίας. Ηδῦγ. ὍΔΩ. Υυϊραία, « δηπυη- 
ιἰαη5,» ἰΐὰ δοηδι δη. Αἱ ἰδρογυι! ΧΧ ὙΔΏ, « 4 ἷ- 
ιαιῖο, » αἱ οἱ Ατλῦ5. [Ὁ. 

(9ὅ) Δ.11ὰ μετὰ τό. μεφεηάππι [οτί85. 6 : ἀλλὰ 
τὰ μετὰ τό. - 

(391) Ἔτι δὲ ἀντὶ τοῦ" Καὶ ἐπιδεθδηχὼς ἐἀπ' 
ὄνον, εἰς. [οου8 τποηἀϊ βιϑροοίυβ, 416 πὶ, ἀτι Πη6- 
ἀΐουβ δοοθάδι, δὶς ὀχρομίπιαβ : ἐ ῬΓῸ 60, Καὶ ἐπιόε- 
δηκχὼς ἐπ᾽ ὄνον χαὶ πῶλον υἱὸν ὑποξυγίου, 4ιιοα 5εεὶ- 

511. Μλι 55 (αι δὴ ἰΔιι αἱ ργϑοθάθηιϊ ν6 58}, οἷς 
᾿διστα Ζλον. τιχ, 9, χαὶ πῶλον νέον, γε], υἱὲ φυϊάδιη 
βουθαμ!, πῶλον ὑποζυγίου " » φυδηινῖϑ ἴῃ αιΐααα 
οὐϊοιθυ5β, 4088 ἰηΐγα 56 Θοηϑυ  υ͵δ56 ἀἰοὶ!, ἤδυξὶ- 
4υδπὶ ἰά 50 ΓΟρΘΟΓΪ580 βἱφηϊῆςοι, Ησυετιυδ. 



(45 

Δβοθπ θη πὶ ΒΌρΟΓ δ )αφοία, οἱ ρυϊυπὶ ᾿ανοποπι, Α 

εὐπὶ ρδαῖΐο ροβὶ ἤονοτὶι υἱάθπβ δεγυβαϊθηι, 48 οὐοἰ- 

ἀϊι Ῥγορμιοίδε 3, οἱ οϑβίογα. Αηϊιηδάγογιθ δυΐθπ Δῃ 

Βίου αι παποὸ ἀἰοίίαν [05 ἢ]1 αὶ 'ρϑᾶπιὶ βαυάεγο 

Ϊυθεῖ, οἱ Ζογυβαῖοπὶ γυγϑαπὶ οἦι5 δ] αυΐ τηδηάδὶ 

ἐρβὶ υἱ ῥγαάϊοοὶ, οοἰθϑιία 'ρθα 6556 ἀΐσεγθ 411688, 

ἀδ χυΐθυβ ἴῃ Ἐρίβίοϊα δὴ Πθυνοβ βογρίυπι ΠΠυὰ 
6ϑὲ 5: « 5664 Δοροβϑιβϑίῖϊβ δὶ ϑίοῃ πηροηίεπὶ, οἱ οἷνὶ- 

ἰδίαι Ὠεὶ νίνδη 8, δου βαίαπι εοἰοβίεπι, οἱ τηυ]0- 

Τα πλΠ᾿ὰπὶ ἀπφοίογιυπι [Γφιοῃιίαπι: » ἰῃ ΕΡΙ 5108 

ϑυίοιη δὲ (αἰαίδϑ δ: «Π|ὰ δυίαπὶ αυθ δυγϑὰπι δδὲ 
δογυδαίοαπι, ΠΠΠ6Γα δδὲ, αὐῷὸό 651 πιΔΙΟΓ Ποϑίγᾶ. » 

γιὰ δηΐπὶ δῆποη ἤθθο ϑδυνυδίουγίθ ΒΥ Π0018 δἰηΐ, ῬῈΓ 
ἀϊβοίρυ!οβ ἠυπιδηία δυὰ Υἱῃοι} 38 ΘΧΘΟΙ γΘὨ 18; 6085 
νἱἀε! οοῖ φυΐ ἰυπὸ Ὧ6 ρόορυϊο ἱος, φυΐφυθ 6 φοηιΐ- 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ τ 

θηχότα ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον, ὅτε μετὰ 

βραχὺ ἰδὼν τὴν Ἱερουταλὴμ ἔχλαυσεν, ἡ ἀποκτεί- 

νουσα (98) τοὺς προφήτας, καὶ τὰ ἑξῆς. Πρόσχες οὖν 

εἰδύνασαι Σιὼν νῦν δὴ λεγομένην θυγατέρα τοῦ προα- 

τάσσοντος αὐτῇ χαίρειν, καὶ Ἱερουσαλὴμ πάλιν 

θυγατέρα τοῦ κηρύσσειν αὑτῇ χελενόντος, εἰπεῖν τὰ 

ἐπουράνια, περὶ ὧν ἐν μὲν τῇ πρὸς Ἑραίους γέγρα- 

πται τό" « ᾿Αλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πό- 

λει θεοῦ ξῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριά- 

σιν ἀγγέλων πανηγύρει" » ἐν δὲ τῇ πρὸς Γαλάτας" 

« Ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστὶν, ἥτις ἐστὶ 

μήτηρ ἡμῶν. ν Μήποτε γὰρ σύμδολά ἔστι (99) 

ταῦτα τοῦ Σωτῆρος λύσαντος τῶν δεσμῶν διὰ τῶν 

μαθητῶν τὰ ἴδια ὀχήματα, τοὺς δὴ ἀπὸ τοῦ λαοῦ πι- 

στεύσαντας ἐχείνου τότε χαὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν᾽ 

Ρὰβ ἤάδιι ριοίεβϑὶ δυιηΐ : ρβοοϑιῖβ δηΐπὶ δἀβιγίοια Β δεδεμένη γὰρ ταῖς ἁμαρτίαις ἧν ἧ ποτε Συναγωτγὴν 

δγδὶ οἱ δ} ξαία δηιίφυα ϑγηαρυμα; 4}|ςὰῖυ5 αὐυθαι8 

δγδὶ ὑπᾶ οἴη 6ἃ ρυ 8, Ρορυϊι8. πἰπιῖγυπι 6 φοηιὶ- 

08 πονίϑ5η6 οοπδαίυβ, 6ἱ υἱγιθφιο, 4υὰ δὰ 

ϑ0ρογΓηδη δεγΟβΟΙ Υπιδπὶ ἃβοθηδ05 ραίοί, οαπὶ Δ006- 
ἄδγει ϑοβρίιδίον, ἃ ἀϊβεῖρυ 8 ργοορία ἰγδάθηι θυ 

βοϊνὶ ᾿υδϑὶϊ, ἀδῖο [58 ρὲγ Ὡς σϑγθα ϑρί για 88η- 

εἰο ὃ : ε Αοοἰρίι6 ϑρίὶγίια πη βοηοίμπι : 4υογαιη ΓΘ- 
τηἰβογ 15 ρδοοδία, γοπηυπίιτ εἶθ, οἱ φυογαπὶ γϑεὶσ 

αυδιε}|5, γοίθηϊα δυηι.» Εἰ ρογρείυο αυϊάδηι ἀϊδεὶ- 
ῬΟΪ, 405 « ἰοῃθοβ (δοἷϊ πιηἰϑίγοθ Νονὶ Τοβίδ- 

αἰ, πο {πιο Γᾶ, 5686 βρί γί τυ ̓ 5,» ΑΠΠφαῖδπὶ ἀϑίπδπὶ 
οἱ ρυϊη βοίνεηιο5 δὰ δοβυπὶ δήἠάυουηϊ, 4υἱ 118 

ταὶ ἰΔηαφυδη γ ] 6 1}}}5. υἱἱ 4] ἃ νογὶ8 οἱ φοῃυΐηΐθ 

ἐυΐθ ἀἰδείρυ 5. ἀπιϊαυΐβ 8018 νου} }8. Ἔχ βο αι δυηί, 
Εἰ 85814π6 θεοὶ ΕἸ ἢ ἀθοοιὶ, Δ η118. 4ιρρ6 6βὶ, 

ἈΠΙχαία ἀϑὶπα, δἱ δἰ] σαι οὐπὶ ὁὰ ρυ}}0 60 ρϑείο 

τ ἀἴζογα; ἢἶ5 δυΐδην Ορυ8 ἢ δι, αἱ 118 ᾿πϑι 6 ι}8, 

ἃ ἰαῦθογα ροιίι8 γοῇοίαι ἃς γεοιθοὶ 4υ θυ ἰπϑίἀθὶ, 

αυδπὶ υἱ ᾿μβὲ σοηηυϊίαβοδῖ. 

“ΔΜ 16. γόγυνιν αυγοῖ δἰ ᾳυΐδ, φιοπιοῖο εὐπὶ 
115. φυξ ἰγδαϊ ἀϊηνυ8, ἰὴ. οἰ γοδηὶ 4υφ δοαυυηίυγ 

δεδεμένος δὲ καὶ ὁ πῶλος μετ᾽ ἐχείνης, ὁ ὕστερον 

γενόμενος νέος ἀπὸ κῶν ἐθνῶν λαὸς, καὶ τούτους 

ἀμφοτέρους ἐγγίζων τῇ εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ 

ἀνόδῳ ὁ Σωτὴρ ἐκέλευσεν ὑπὸ τῶν μαθητῶν διδα» 

σχόντων λυθῆναι, δοὺς αὐτοῖς τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ 

εἰπών" « Λάδετε Πνεῦμα ἅγιον ἄν τινων ἀφῆτε 

τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς" ἄν τινων χρατῆτε, 

χεχράτηνται. ν» Καὶ ἀεί γε οἱ μαθηταὶ, ἐ οὗὃς ἱχάνωσε 

διακόνους Καινῇς Διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ 

πνεύματος, ν λύοντες τὴν δεδεμένην ὄνον, χαὶ τὸν πῶ- 

λον, ἄγουσι πρὸς τὸν Ἰησοῦν βουλόμενον ὀχή ματι 

χρήσασθαι τοῖς ὑπὸ τῶν γνησίων αὑτοῦ μαθητῶν λελυ- 

μένοις ἀπὸ τῶν πάλαι δεσμῶν. Καὶ πρέπει γε τῷ 

Υἱῷ τοῦ Θεοῦ οὕτω χρείαν ἔχειν, φιλάνθρωπος γάρ 

ἐστι, τῆς δεδεμένης ὄνου χαὶ τοῦ μετ᾽ αὐτῆς δεῖδε- 

μένου πώλου" χρείαν δ᾽ αὐτῶν ἔχει, ἵνα αὐτοῖς ἐπι- 

χαθίσας ἀναπαύσῃ μᾶλλον, ἧπερ ἀναπαύσηται, τοὺς 

οἷς ἐπικαθέζεται. 

᾿Αλλὰ ζητήσει τις, πῶς ὁ λόγος τῶν ἑξῆς ἀχόλου- 

θος ἔσται τοῖς ἀποδεδομένοις, οὕτως ἐχόντων᾽ « Εὐ- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τἰάθηβ ΗΪΘγιιβα πὶ 5658 ΠαΥΪῚ ΒρΟΓ 6ᾶπι, ἀΐςαη8 : « ΗΪοΓυ88[6π|, ΗΠ ΟΡ 5416πὶ, 4118 οὐοἰἀἷβ ρτορῥιεί85,» εἰ 

ἐφίογα. γ͵᾽46 δγέο πθ ἴογί φανίβυγαπι ϑΐοπ, οἱ μγϑοάϊοδίιγαπι ἩΠΘΓιβαῖαπι, ΠῸΠ 18Π| ἀϊοῖι αυς θοιηΐπυπι 

εναοἰβχὶι, 564 ἰδίδπη αι οὐ οἰ ἢ χυϊῃ διυιβοθυῖῖ, σα! θβίομ δίοη, 46 48 ἀϊεῖι Αροβίοϊυβ δὰ ΗδΌγαοϑ : « δοά 

δοροδοίςιϊβ δι] ϑίοῃ πιοπίοιῃ, οἱ εἰν ιδίθαι θεῖ νἱνὶ Ηϊδγιβαίθη οΟἰθβίθπι, ν οἷο. Π{6πὶ 84 (ΑἸ διδϑ : « Βίετυ- 

88|6Π| 0 160} 4185 ΒΌΓΒΌΠΙ 65., ΠΡΟ ΓΔ 651, φυὰ8 δϑὲ Πιϑι6γ ποϑιγᾶ. » Να ἰογία δγβὸ πιγϑίο ϊ δαι 86 ΟΠ ΪΆ 

ϑαϊναιοτίβ, 4αϊ 50᾽ν1ϊ νἱποι]α ρὲ ἀϊδοίρα!08 5105 ρορα]] οχ δ Δἴ, οἵ ΡΟρΡΟΪΐ 4υΐ νθμ]ΐ εχ ξοπιίθι5. [ἱραί8 

δηΐπὶ ογᾶϊ ροῦοα 8 αι ἰυης [ἰδ ϑγπᾶρορα, ᾿ἰρλίυ8 [υἱξ οἱ ρυ}}ὺ8. οἰη) εἃ, 4υὶ Ῥηδιπιράψμηι [δου ἐσὶ 

ΠΟΘΙ Ιὰ5 ὁχ φϑηιθυ8 φοδνεε ογθάδηβ. Εἰ ΠΙ05 ἃΙῃθ08 ἀρργορίδης διὶ ΗἸεγυβαίθπι οἰ θϑίοπι, ἰὰ 6δι, ϑϑύβη- 

ι ἀϊ ἀδη5 ἰη εσὐἰαμπ, 758] βοίρυ]οβ βυο5 υἱ 50 ν6γθηὶ 605, ἐ8η8 εἷβ ϑρίτἰίυπι βϑῃείαυπ), ἀΐεδῃβ : ε Αςεἰμιῖς 

Θρί γἰτα πη βαποίσηι : 8 ουα8 εἰ πη βογἰ8. ρεοοδῖα, ἀϊη θπίαν οἷ : οἱ 8Ϊ οὐι5 τἰϑηυδτ 5, ἰομρθαμίατ, » Εἰ 

ΒΘΙΏΡΟΓ εἰἰδοῖρυ!! ΟΠ γίβι! βοϊνθηίοϑ ΠἰΠξαῖδη δϑίηδη), οἱ ρυ πὶ, δάδπουηι δὰ όδυπὶ νυϊθηίθπι εἰβ νϑ] ρου ἐϑ 

αἱἱ ρον ἀϊβοίρι!ο5 5.105 501{18. ἃ νἱπου]ο ροοοαίογιηι ρτηϊοναη. Εἰ ἀΐξπυπι δὶ ΕΠΙο θεῖ, υἱ 5ἷς πϑοοβϑϑηοα 

μιαρδαι 605. Μδουίοοι 5 δπίαι δϑὶ βυρϑγ αβϑίμδηι 4}} σαίδπν, οἱ ρα πη ομπὶ θᾶ. Νεοοδββαγίοϑ δυΐθιῃ μιαρεῖ ε08, 

υἱ 8 6 η5 5061 6085 Γερδιιβοὶ Πηλ9}8 608 806 αυΐθι5 δοάδι, αὐᾶπὶ αἱ ΓΘραυβΟΙΙΡ 8} εἶ. 

10. 864. ᾳφυῶτεῖ αἰ 418, φυοιηθἋ0 εἶδ 418 ἀϊχί πιὰ8 Θρην πίθ}8 8.1 56 ΓΠΔῸ 4] δόαι 0}, ἀΐϊοουβ . « (ου- 

8. [6. ται, 54. 85. ΠΘΟῦγὶ χιὶ, 22. 

(98) Ἰδὼν τὴν Ἱερουσαλὴμ ἔκιαυσεν, ἡ ἀπο- 
χκτείγουσα, εἴα. Νεοίιβ ἱπίοΓρΓΘ5 : « ΕἸΟν δι |ρ6 Ὁ ΘΔ ΠῚ 
ἀΐοθηβ : δου αβαίθιη, δογυβδίθηι, 4188, » οἴο, ϑ᾽ὸ [0γ- 
[4586 ἰοφοπάϊπ : Ἔχλαυσε λέγων Ἱερουσαλὴμ, Ἵε- 
ρουσαλὴμ, ἡ ἀποχτείνουσα, εἰς. Ηΐς δυΐεπι ἀπ08 ἴῃ 
ὑπυπὶ 0605 μΓῸ ΠΊΟΓΘ 5110 πιϑπηοῦὶα Ἰαρβ8 οοπίυαϊϊ 
ΟΥίψοποβ ; αἰϊυπι αὶ ὀχϑίδι 06. χιχ, 41, αἰίθγυῖη 
40ὶ κυ. χηϊ, δ4. 1». 

86. (Δ]. ᾽ν, 20. 41 ]0λη. χχ, 923, 35. 511 Οογ. πὶ, θ. 

99) Μήποτε σύμδολά ἔστι, εἰς. Οτῖ 

ΠΝ ἐ ῥῥάυυ τ Νέα, 15 ἐν Νπηι., οἱ ΒβοΩὶ. 15 

ἐπ Ζοβιο, οἱ ἴοπὶ. χι ἐπ δοαπη. Αὐεῖοῦ (Οοπιπιέπίατι! 

ἐπ᾿ Ματο. Οτὶφοπὶ δϑοῦίριὶ, δῷ οἂρ. 10; ΕΒ ἸΔτῖμ8, 2. 
Φι ἴῃ Μαιῃ.; Αἰαθγοβίυϑ, 19. ὥ1χ ἴπ ἰαιο.; ΗΒ οΓΟΙΥΓ 

τουϑ, δυϑιίηυ9 Ματί, δίαίοσ. εμπιὶ Ττυρᾶ.; ΟὨγγϑοϑιο. ᾿ 

πῖι8, Ομ ἐπιροτί.; ὙΠΕΡ γ]δοίυ5, ἔα ΠΥ πιῖυ5, ο3β. 
45 τὶ ίδμῃ.; Βαυδηυϑβ, οἱ ΟἸο588. ἰν. 
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θέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτοὺς, ν ἢ" « Καὶ εὐθέως αὐτὸν Ηΐ5 νϑγοῖς " : « Εἰ οοπίεβιϊμη ἀϊπιεδὶ δοβ 2» γ} "δ: 

ἀποστελεῖ πάλιν ὧδε" » λύσεις δὲ τὸ ἐπηπορημένον, 

ξηξήσας τὴν ἀποστολὴν ἢ τῶν κατὰ τὸν Ματθαῖον 
δύο, ἣ τοῦ χατὰ τὸν Μάρχον πώλου. Ὅτι δὲ Κύριος 
οὐδεὶς ἄλλος ἦν τῶν δεδεμένων, ἀλλ᾽ ἣ ὁ ἡμῶν «ε εἷς 

᾿Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, δι᾽ οὗ τὰ πάντα,» ᾧ μηδα- 
μῶς ἀντιλέγειν ἔμελλε τῶν λεγόντων τις ε Εἰς τί 

λύετε τὸν πῶλον; » ἢ ὀτιποτοῦν φασχόντων δῆλον" 
ὡς γὰρ μὴ ἀντερούντων αὐτῷ εἶπεν ὁ Σωτὴρ τό" 
« Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε, ὅτι ὁ Κύριος αὖ- 

τῶν χρείαν ἔχει, » ἢ" ε« Ἐάν τις ὑμῖν εἴπη: Τί 

λύετε τὸν πῶλον ; εἴπατε, ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν 

ἔχει" ν καὶ χατὰ τὸν Λουχᾶν δέ « Ἐάν τις, ν φησὶν, 

« ὑμᾶς ἐρωτᾷ" Διὰ τί λύετε ; οὕτω ἐρεῖτε - Ὅτι ὁ Κύ- 

ρ'ο; αὐτοῦ χρείαν ἔχει. » Καὶ ζητήσεις εἰ μετὰ τὴν 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ τὸ ἐπιδεθηχέναι τούτοις ἢ τούτῳ 

τὸν Σωτῆρα, ἀποστολή τις ἐπί τι ἔργον ἀναγχαῖον 

πρὸς τὸν τόπον γίνεσθαι ἔμελλεν, ἵνα τι ποιήσωσιν 
ἡ ὄνος χαὶ ὁ πῶλος ἔργον χατὰ τὸ σιωπώμενον, ἐμ- 

φαινόμενον μὲν, οὐ τρανῶς δὲ δεδηλωμένον. ἽἜννοιαν 

δὲ τοῦ τοιούτου λαμόάνω ἐπιστήσας τῇ τάξει τῶν ἐν 
τῷ κατὰ Ματθαῖον μαχαρισμῶν, ἐν οἷς μετὰ τό" 

« Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν, » ἑξῖς γέγραπται τό: ε« Μα- 

κχάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ χληρονομήσουσι τὴν 
Ὑἦν » τήρει γὰρὲν τούτοις, ὅτι πρῶτον μὲν τῶν μα- 

χαριζομένων ἧ βασιλεία ἐστὶ τῶν οὐρανῶν " δεύτερον 
δὲ χληρονομήσουτι τὴν γῆν’ οὐχ ὥστε τὸν πάντα 
αἰῶνα εἶνα: ἐπ᾿ αὐτῆς ̓  παραχληθέντες γὰρ, καὶ διὰ 

τὸ πεπεινηχέναι χαὶ δεδιψηχέναι διχαιοσύνης, χο- 

ρεσθέντες αὑτῆς. καὶ ἐλεηθέντες, χαὶ τὸν Θεὸν ἰδόν- 

τες, χαὶ υἱοὶ αὐτοῦ χληθέντες, πάλιν ἐπὶ τὴν βασι- 

λείαν ἀποχαθίστανται τῶν οὐρανῶν. Ἐὰν δὲ ὄνος χαὶ 

πῶλος, οἷς ὁ Σωτὴρ ἐπιδαίνει, οἱ ἀποδεδομένοι τυγχά- 

νωσι, μὴ πῤοσχόψῃς τῷ λόγῳ παραδάλλοντι ἀλόγοις 
ζώοις ἀχθοφόροις τοὺς φέροντας τὸν Ἰησοῦν αὐτοῖς 

ὀχούμενον" τάχα γάρ τι τοιοῦτον νοήσας χαὶ ὁ Προ- 

φήτης εἶπε τὸ γεγονέναι χτηνώδης, οὐχ ἁπαξαπλῶς, 

ἀλλὰ παρὰ τῷ θεῷ, ἣ παρὰ τῷ Χριστῷ, καὶ τό" 
« Κἀγὼ χτηνώδης ἐγενήθην παρὰ σοί » ὡς γὰρ 

πρὸς τὸν Αὐτολόγον χαὶ πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ μεγαλειό- 

« Εἰ οοπιίηιο ᾿πἰυπὶ ἀϊπηἴοῖ τς ΓυΥβυπὶ ;» δἱ 

αυξϑιϊοποπὶ ἰία βοῖνθβ, δὶ Υδὶ ἀυόγύῃ ΠΙοσαη ἀδ 
αυΐθυβ ΜΑΙ Πθθι5, νοὶ ρυ}}} ἀθ ᾳφυὸ Μαγοῦβ, ἀϊπι8- 
δίοπμεπ) ρογροιάεγίβ. Θυοα δυΐθπὶ ἤρθη δἰϊυ5 αυΐδ- 

αυδηι 4|}}Πφαϊογυπι ἀοηνπ8 ογαὶ, 4υδηπὶ ὁ ὑπυ5 0 

ταΐη0.8.» ΠΟΒΙΟΓ «76515 (ἢ γϑια5 ρ6 4αθηι οτημΐα δ᾽,» 
δυϊ τοίγαραί ΓΒ ΠΕΠῚῸ ογὰϊ οχ ἰΐ5 χυΐ ἀϊδεδαηὶ "5: 
« Ουἱά 5οἸ ν᾽εἰ8 ρα! πὶ» γοὶ δἰϊυὰ υϊά! δαὶ, πι8 - 

ηἰοδίυπη οδὶ ἢ πη] αιδϑὶ πιϊηΐηθ δάνογθα!γὶ 
658θηΐ, ἀϊχὶῖ ϑογναῖου "ἢ : « Εἰ δἱ ᾳφυΐβ υϑυἱβ δἰϊαυϊὰ 

ἀϊχογῖ:, ἀΐεῖια χυΐϊλ θοπιΐηι5. Ὠἰ8. Ορι8 Βαθεῖ; νυ 

γ6] “'΄:ς 5] 4.18. ν0}}}8 ἀΐχογὶὶ : Ουδγα 50}ν}}}8 
ΡΠ απ Ὁ ὈΪ εἶθ αυΐα Ὠοπιΐιο ποοϑϑαγῖι} 6ϑΐ ; » ναὶ 
αυοιηδάπιοάμπι Αἰΐ 1,088 "Ὁ: « 5] 4υ}β γὙ05 ἱπίογγος- 
ξανεγὶϊ : Οὐδγα 50}ν}}}8 7 βἷο ἀΐςδιβ οἱ : Ουΐὰ θ)ο- 

τηΐηυβ Ορόγλπ) οἷυ5 ἀδδίἀογαὶ. ν Ουξγεβ οἰἷδπὶ ἃΠ 

Ῥοβίφυδηι δαγοβΟἸ γιηδπι ρον, αἱ 608 Υοὶ δυ πὶ 

ΘΟΓΥΔΙΟΥ ΘΟηβοθπαϊ!, αἰφυὰ βογὶ ἀθθεθαὶ πιϊβδῖο 
δὰ ποροβϑαγίαπι ἰ000 Ὠυΐε ορυδ υϊάρίδπι; υἱ [υχία 
ἰά ᾳιοά 5᾽]επεῖο αυΐάδπι ῥγίουπιΐδϑιιπ) 68,, 56ὰ 

ΠΝ] οπιΐη 8. 5  ψι οαῖιγ, ᾿ἰοθὶ ποὴ ἀρογίθ, ορυβ 

δ᾽αυοά [ΙΔοογθηΐ δϑὶπα οἱ ρῃ}}υ5. 14 δάθο πιϊ δὶ ἰῃ 
πιθηίθπὶ βυρραβϑὶς ᾿δαιἀΐπυπι οτὰο ἴῃ Ενδηβε!ϊθ 

βοουπύυπι ΜαιΠόδιιπὶ ργοροϑίίι5, ἴθ αυΐθυ8, ροβὲ 
τα : ε« Βοαϊί ραυραγοθ βρίγίυ, αυ͵α ἰρβοῦυπὶ δδὲ 

τοπαπὶ ΠΟΙ ογα πὶ, » ἀοίποορβ ἰὰ βοηρίαπι Θχϑίαϊ : 

« Βεδίί πιΐί65, φυοηΐδπι ροβοί είναι (ογγαπὶ "δ: 9 

Ἰηΐς δηΐιη οὔδούνα ΘΟΓῸΠῚ ῬΓΪΠΊΟ 6886 ΓαβΠαμ ΘΟ 
ΤΌ, 41 6411 ργοϑπίυγ, οἱ 'ρ508 ἀοίπὰδ ᾿ΟΓΓΔ πὶ 

ΡΟΘΒΟΒΒΌΓΟΘ ; ΠΟΙΙ αὐυδϑδὶ ΡΘΓ ΟΠΊΠΘ ΞΒΥΌΠΙ δυο Ὁ 
οδτὴ [υἰυγὶ δι, ΩΔπὶ ροβίηυδμῃη 50] π|ῖπ6 [ἀδγίὶτὶ 

Ιενδῖῖ, οἱ ργορίδγεα ηιιοὰ δβυγίογίη!, οἱ βιεἰνογί πὶ 

Ἰυϑε ἴδια, ἰρβὰ βαιδιΐ οἱ πιϊβοιϊοογάϊδιῃ οοηβθουίὶ 

[υδεΐηί, οἱ θεῖα υἱάδνίηι.,, ἰρβίαβαυς Ε}}} νοορδὺ 

{ον μἱ, Γυγβι8. ΘΓ ΠῚ Γοβπο ταϑίἀοίυγ. Θυοά 

8] δϑίῃδ οἱ ρυ]}5 αυ08 ϑεγνδίονρ σομβοθηαίι, ἰ δυπὲ 
4005 ἀἰχίπη8, ον Π6 ἴῃ ται οηθ οδγοηϊαπι ΥὉ 

του! πογαη) δι ἱ πη  υπὶ εὐπὶ 8 φαΐθι5 γϑείυβ [υἱϊ 
Βογυϑίον, ΘΟΠΙ ρδ ΓΑΙ ΟΠ6Πὶ ἱπιρίηφαϑ : α)υππιοάϊ Θηΐπὶ 

[οτἴᾶ586 αυϊρίαπι Δπΐπηο γϑύβϑαῃϑ Ῥγορῃοίδ, 88 

τῆτα χτηνώδεις ἐσμὲν οὐχ ἡμεῖς μόνο:, ἀλλὰ καὶ Ὁ ᾿πηιοηίαπι ἀἰχῖ!, 741 ποὴ αὐυϊάδπι δἰ πιρ! ϊεϊίογ, 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

(68{1π| τοπιη οἱ 605 Υ » ΘΟΙ 110. ἈΠ1ῸΠῚ ἰ51}}}8 αι ϑ 10 η15, βίοι! ἀγθίιγοῦ, ἤτοα 681: Οιοπίαπι Ὠοπλῖπιι8 4υίάδπὶ 
φογαπὶ αυἱ Πιονλη: [ἰσαιὶ, ΠΘΙΠ0 ἰΓὰ5 6γαῖ, εἰϑὶ {16 40 {10 αἷν Δροβίοιβ : ε« ΝΟὈὶθ. δαῖθπὶ απ 8 Βοπιΐπυϑ 
δέδιι5 ΟΠ γί βίι5, ΡῈ Γ 4τ6πὶ οπμηἶΆ. » ουΐ ΄φιϑηΐδηι πεαυλαιλπι Ομ Δ ϊοίΓι5. Γἀογαὶ ἃ] 4 0}5 ἀϊοδιηκίαηι : 
« θυλγε 50{ν}1|8 ρυ Π ]υπὶ ἢ ν πιδηἰϊοδίυπι 681. Νὰπὶ φυλεὶ πὰ }]0 σομ ἀΐσεγα ροιϊθηι!, 8ἷς ἀἰεῖς ΟΠ γίβιυϑ ς 
ε Εἰ 5] δ|ῖαιι 5 νοϑἱβ ἀΐχογῖι, ἀΐςο 8 φυοηΐδιῃ Ὠοπιίηυβ ορον "πὶ ἀδϑί γαῖ. ν Εἰ νἱὰ8 αυ͵ἱᾶ ροβίᾳυδπι 4806" 
ἀδτγῖι 2658 ἴῃ ΗΘΓΟβΟΙ γπιᾶπι βϑάθις ΒΌροΓ ρυ]υπ ἤσπς ν6ὶ] ΠΠ πὶ, πη δϑῖο φυδύδην δὰ ορυ8 Δ] ᾳυοά π6- 
«οϑβαγίαπι δὰ ἴρβυπὶ ἰοσυπὶ ογϑὶ [υἱπγὰ, υἱ Δ] υϊὰ οραγὶ8 (Δεΐαμ! ἀϑίπα οἱ ρυ} }ὺ8 6}08. Εἰ πος υΐάθπι 
βἰ ηϊ ποδὶ, πο ἰδηηθῃ οἶάτθ. ϑθηβαπὶ 816 πὶ ἢ} 5πη04ἱ ἰπι6!]6ου}8 Δοοίρῖ9 ογθάεπϑ ογάϊηὶ θϑαιμυάϊηυ πη). 
αὐὸηι (Δεἷ! Μαιμπυ5. Νδηὶ ροβίαιδιη αἰχὶς : « Βοδίΐ ραυρογοβ βρί για, φιοπίαπι ἰρϑούατῃ ὁ8ὲ γεϑηθ (Ο- 
Ἰοτυπι, » ρφυϑὶ πος βογίρίαιη 681 : ε Βοδιΐ τπδηϑυειὶ, φυοπίαπι ἰρ81 ροβδίἀυ θάνε ἰθγγᾶπι. ν οἰ πλ}5. ΘΠ πὶ ἷμ 
εἶθ φυοπίδηη ργὶπιὰπι αυΐάδπι θοδίογιιη οϑί γοβιαηι ἐΟἰογιπὶ : ἰῃ δδουμο δυΐθπι Ιο60 ροδβίἀθθιπι ἴον - 

,», ΤϑΠι, ΠΟ Οἱ ρ6Γ ΟΠΙΠ6 5600} πὶ δίη! Βυρ6 Ὁ 64Π|, 564 σοῃϑοίαιϊ ργὸ 60 αυοιὶ δπυτίθγιπ!, οἱ βιεἰθγυη! [υ81}.} 
Ἐ εἰαπι βαιἰδιὶ ἐμ 6, οἱ πιϊβογ σογ ἰδ πὶ ΘΟΠϑΘ υ!}, ἰιοόγαπὶ γοϑι υδηΐυγ ἰη τόφηυπὶ εὐἰόγυπι. Ααἱ σεγία φυθηίδπι 
Ὑπαυ}} ἐχ ἐύρῦ δυάφοτγυπ), γε] φαμείαπι, νοὶ 4008 85 Π8πὶ οἱ ἀοιληνῳ ϑυργὰ ΒΌΠῚ15 ἱπιθιργοίδιὶ, φυὶ οτγθα - 
᾿ ἀέγυηὶ ᾿π Οὐ γίβίο, οἱ ββοαρογηΐ ΒΌρΕΓ 860, Ρυβίδδ πιϊδδὶ ἃ (ἢ γίβίο γουθγϑὶ συμ δὶ ρορυϊαπὶ δυάδίουπι, 
γε] δά οξβἴογαβ ζϑηίθβ ποηήυπ) ογθάθηι68, αἱ ργραϊοαγθιί εἶθ θοιαίηαπι δεβιη ΕἸ αν εἰ, Εἰ ΠΟ. 8] 

9 ηθ0ἀ 5ἰφηϊοαὶ ἔπος : « Οοπίοβιίπι γοπηλιοὶ 608.» δὲ ΟΓ30 ϑἰη δὲ μι} 18. 6}115. [}}} δι πὶ 4005 ἀϊχίτηυ 8 

39 ΜΠ. χχι, ὅ. δ Μᾶγο. χι, ὅ. “᾿ Μεδῖς. “4.1 (ογ. νι", θ. 
ΣΙ, ὅ. “Ὁ μυς. χιχ, 51. 6 Μλμ|ν. ν, ὅ εἱ 566. 

Δ μμ6. χιχ, ὅὅ. 52 ΜαΙἢ. χχι, ὅ. 
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βοἀ δριιὰ Ποιπι, τοὶ δραὰ Ομγίβίιπι, ι͵5 νογθὶβ "ΤΑ ἡμῶν πολλῷ λογικώτεροι καὶ σοφώτεροι" οὕτω δὲ χαὶ 

« Ἐκ 660 Ϊυπιεπίυπι [Δοἴυ8 5ιπ| δρυὰ 16 ; » πδιη 6708 

υὶ γεγθι ἔρϑαπὶ 6δὶ, οἱ θοὶ πιδ)ββίδιϊθ γαιίοπ, 

}υπιθα ΠΟ ΠῸΒ 80 πηΠ|040 51π|118, 86 οἱ πο 5 

ἐπαθηϊ δ γαϊοπὶβ (δουϊδῖα ἰοπρα ργωβίδῃίογοβ 

εἰ βαρ δηιίογαβ 4]}} : δ᾽ ΠΗ  Πὸγ οὐπὶ γι] 0η8}} μὰ- 

βιονγῖὶβ (δουϊιαῖς οοπιρᾶγαῖ!, οΥο8 ἰρϑίυϑ βϑυπιυθ; 

Ρτορίοτοα φυοΐ Ποπιίηι πὶ οἰΐδη ρενγροιἰδβίπιο- 
10πΠὶ ΓαΙο, οὐπὶ ἰῤ88 ταϊϊοπα φυῶ Υογραπὶ δδὶ 

σοΙηραγϑί, ρυ8 δ᾽ δὰ ἀϊβογεραι, αυᾶη Δϑῃῷ, 

Ῥυ να, νοὶ ονΐβ πίη οὰπὶ Πποιηΐπα οΟ]]1ἃ. Αἰαὰὸ 

8165 διηΐϊ [ογίαϑϑο 5830}}}6}5, πεοποη οἱ ρ0}}08, 

4υἱ 16βυπὶ γο η168. δεγοβοὶ γπιαπὶ δϑοοπάσηϊ ; αἱ 
Ροβίφυδιη. {Πὰς ρογνθπονμηῖ, ᾽αιη 50} 1815. ΔΙ ΡΠ 115 

οἱ Ῥυ}]} 5 πο 86πὶ, 866 πιαϊϑι!, εἰ δάλιὶ, εἴ γεν 

ἀἰϊνιἱ 8115. οἱ ξοϊδηι» 50} 1 πντ1}8 ρᾶγ εἶ ρο5. (λοι 

ἀϊπιϊανίυν, ἔα οὧἱὐ ἴῃ οἰονίαη) οἱ, ἰπ δυαὶ ἰοεαη 

μηδ ῥγίυβ. 5011 διιηΐῖ, δοϊορθηιυγ, οοπιμυϊαεὶ ἃ 

Βοπιΐηο, ἰδῆς πιυϊδι θη ΡΓῸ νϑοϊυγα 88 ὉΓ6- 

τἰαπιὶ βοϊνοηία ; 4460 υἱ ἰπ ῥγίογομι ἰούνπν, ποι δὰ 

Ῥτΐογα ορογὰ γδπι(Ἀπίυγ ; πᾶπὶ ροϑίαυδηι 608 56Πη6] 
βυϊυιίοπα ἃ νἱ μου} 18, βυΐφαὸ νοοίυγὰ ἐἰσηδίυϑ 65. 0 6- 

πἰξηιβ  )οπιΐη8. ποβίογ, δά νἱπουϊα 609 ᾿ιθυιη] 

διιδηάδγο ποαυδηθαπὶ ἀουΐι, οἱ δὰ ορογὰ 80 ἀείο- 

Τίογα ορογὸ αυοά δρολυηι, οὐ ἀοτβο δυο εἰ ΕἾ- 

Ἰΐυτα βυθίογυηι. Αἱ ΡΓΟΡΙΟΡ οἱ υσπιοιίϊ τηγϑιογίυ!η, 
υδαυθ οὐπὶ 60 Πᾶιγϑια, Ὑδἰοιποηίον Ἰφίαγὶ, οἱ 

ξαυάίαι δια πὶ, αὐ0ι} γαοῖι5 ϑρί γί 5 6581 "8, διιβθγα 

ἄδοεναι δίου θεὶ {Π|8π|, ᾿ρϑίυϑαᾳυδ Π]᾿Δπὶ δόγοβο  γ- 

πρδπ) Ῥγάϊολγα ; νθμἰθθαὶ αυΐρρα οἱ ἴλὸχ )υδίι8, εἴ α 

κοβρίϊδηβ, 86 βδγναία ὡηυϊιαϊὸ, οἱ οὐπὰ 05.118 

βυφρ᾽ἴΔη5, οἱ δὰ 58] υΐ6 πὶ ργράγδηβ, 4υὶ 6ΔΠ| ΘΓΔηϊ 

διϊερίυγὶ. Ὑοπΐοθαί δυΐοπι 'ρ56 ϑἰοποπι οἱ Τ ΓΌΒ0}Υ- 

Ἰη9Ὸ) ς ΠΙΔΗΒΈΘΙΙ18, οἱ Ἀϑοθἀ6η8 800 6Γ 51} ρα] 6 τη 

εἰ ρυ πὶ [νόποπι δ, » αὐ συρτγα ρυοααϊπηυϑ ; νἱβὶ- 
(3:18. ἴσγδϑὶ ἀϊδραγι πο αυδάτιμαβ ἐσ Ερῃγαὶπι., 

4υὰ ΡΙ|αγϑοι 8 αυλάγὶ σἰ8 σθηδὶ πη 65 74. δυπὶ, 

φυδιὰο Ρ] ΤΆ ΟΝ Ἶἷ5 σΌΓΓυ5, οἱ ἰρδὶ 8 οΟρίᾶ5 (δ) ΠιϑΓῸ 

ἐϊδ)οοῖι "9; νεπίθθαι ἰ(6πὶ ἀϊδρογάθηβ δάυυπὶ 6] Π|ς0- 
δυπὴ δηΐιη] ἐδ δε 5416 πὶ, αἱ ραούπι ἰδ 86 }} ραγογεῖ, 

ΦΟΠνΟΓΙΘΒ ΟΥ̓ ἰρβ8 αὰ ρονίαγϑηῖ; ΠΟΟΠΟΏ οἱ 

πὶ ρλσθη) δεγοβοίγιμα αφυιογοῖ, ΠΙθῈΓῸ8. ἰρβῖυβ Γα- 

ὀυεδηβ 4υ] ο͵δοε! [υδγαηΐ δ᾽. ΟὐοπιοἋ0 δυῖοπὶ ΓΟ5 

ὡς πρὸς τὸ λογικὸν τοῦ ποιμένος πρόδατά ἔσμεν αὖ- 

ποῦ, τῷ τὸν ἐν ἀνθρώποις χαὶ τοῖς τελειοτάτοις λόγον 

παραθαλλόμενον τῷ Αὐτολόγῳ πλεῖον ἔχειν ἀπόστημα 

ἀπ᾽ ἐχείνου, ἣ ὅσον ἔχει ἀπόστημα ὄνου καὶ πώλου 

ψυχὴ ἢ προθάτου πρὸς ἄνθρωπον. Καὶ τάχα ἀναδαί- 

νοντα μὲν εἰς Ἱεροσόλυμα ἐποχουμένου τοῦ Ἰησοῦ, 

τὸ ὑποζύγιον, ἢ καὶ ὁ πῶλος τοιαῦτά ἐστιν" γενό- 

μενα δὲ ἐχεῖ, οὐ μένει ὑποζύγιον, οὐδὲ πῶλος, ἀλλὰ 

ἀποστέλλεται μεταδαλόντα, καὶ ὠφεληθέντα, καὶ 

μετασχόντα τῆς τοῦ Λόγον θειότητος καὶ ὑπεροχῆς 

τῆς γνώσεως, ὥστε εἰς δόξαν Θεοῦ ἀποστέλλεσθαι 

αὐτὰ, εἰς τὸν τόπον ὅθεν ἐλύθη πρότερον, τοῦ Κυρίου 

μεταποιήσαντος αὐτὰ, καὶ μισθὸν αὐτοῖς δεδωχότος 

τοῦ ἐνηνοχέναι αὐτὸν τὴν τοιαύτην μεταθολὴν, ὡς 

Π χαὶ ἀποσταλῆναι αὐτὰ ἐπὶ τὸν πρότερον τόπον, οὐχ- 

ἐτι ἐπὶ τοῖς ἔργοις τοῖς πρότερον" οὐ γὰρ ἔμελλεν 

ὁ φιλάνθρωπος ἡμῶν Κύριος ἅπαξ αὑτὰ παραδεξά- 

μένος τιμῆσαι, τῇ τε ἀπὸ τῶν δεσμῶν λύσει καὶ τῇ 

ἑαυτοῦ ὀχήσει, πάλιν αὐτὰ πέμπειν ἐπὶ τοὺς δεσμοὺς, 

ἢ ἔργα ἐλάττονα οὗ πεποίηχεν ἔργον, δεξάμενα τοῖς 

νώτοις τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Πρέπον δὲ ἦν ἐπὶ τῷ 

τοιούτῳ μυστηρίῳ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις 

σφόδρα χαίρειν χαὶ ἐπιτείνειν χαρὰν τὸν χαρπὸν τοῦ 

Πνεύματος τὴν θυγατέρα τοῦ Θεοῦ Σιὼν, χαὶ θυγα- 

τέρα αὐτοῦ τὴν Ἱερουσαλὴμ κηρύσσειν ἤρχετο τὰρ 

αὐτῇ ὁ Βασιλεὺς δίκαιος χαὶ σώζων, ἀλλὰ μετὰ τοῦ 

τηρεῖν τὸ δίχαιος εἶναι, καὶ σώζων μετὰ δικαιοσύνης, 

καὶ εὐτρεπίζων εἰς σωτηρίαν τοὺς σωζομένους. Αὐ- 

τὸς δὲ ἤρχετο εἰς Σιὼν χαὶ Ἱερουσαλὴμ πραῦς καὶ 

ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον χαὶ πῶλον νέον, ὡς ἀπο- 

δεδώχκαμεν, ἐπισχοπῶν τὸν Ἰσραὴλ, ἐν τῷ ἐξολο- 

θρεύειν ἅρματα ἐξ Ἐφραῖμ, παραπλήσια τυγχάνοντα 

ἅρμασι Φαραὼ, ὅτε ἅρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν 

αὐτοῦ ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν" ἤρχετο δὲ χαὶ ἵππων 

ἐξολοθρεύων τὸ πολεμιχὸν ζῶον ἀπὸ τῆς Ἵερουσα- 

λὴμ, ἵνα εἰρήνην ποιήσῃ τῷ Ἰσραὴλ, ἐπιστρέφων τὰ 

ἀπολωλότα αὐτοῦ πρόδθατα, εἰρήνην δὲ χαὶ τῇ Ἱε- 

ρουσαλὴμ, ἐπανάγων αὐτῆς ἐχπεσόντα τὰ πἔχνα. 

Πῶς δὲ οὐκ ἔμελλε μεγάλης χαρᾶς εἶναι ἄξιον τὸ οὔ- 

τως ἔρχεσθαι τὸν δίχαιον Βασιλέα, καὶ σώξοντα, χαὶ 

πρᾶον εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ; ὅτε ἔμελλεν ἔξολο- 

θρεύεσθαι πᾶν τόξον πολεμιχὸν, ἵνα μηχέτι « οἱ 

ἐπζοηι! ἀΐξηα φαυάῖο πη δναὶ, Βδσοι )υδίαπι εἰ ἢ ἁμαρτωλοὶ ἐχτείνωσι τόξα, μηδὲ ἑτοιμάζωσι βέλῃ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ΒΌΡΓΔ, ΒΌΡΟΡ 4808 αγθυπὶ δβοδιάϊι, ποι εἰν] νἱἀδαίαγ βογπιο ἰπβυ]δὺ8 συοὰ βάδίο5 μοταΐπο5 δπἰπιδιῖδυ9 

Θομμραγοηΐυγ. ΕὈ ΓΒ ἰΔπς δμΐ πὶ [816 ΔΙ Ἰαυ14 ἰμι 6} ἰᾳὸη8 οἱ Ργορμεία ἀἰοἰϊ 568 [Δοῖαπὶ 6856 αυλ5ὶ ᾿υμπδηϊυπὶ; 

ΠΟΗ 5 ΠῈρ]}οἰ το ἦυ πηθηίι πὶ, 56α 5᾽ου.}πεμίυηι δρυΐ θοῖην, γ6ὶ ἀρυὰ ΟὨγί ϑίαπι 608, βοοιπάυπι ᾳυρὰ δἰϊ. 

« ὕι Ἰυπιοπίυπι [Δεῖι}5 5υπι ἀρυα 16.» Νάιὴ ἀυδηιυπι αὐ Ὀουπὶ, ᾿μπιθη!ᾶ 5. Πγ115, ΠΟῺ 50 11Π| Π05, βθὰ οἱἱᾶπι 

τολ}10 πορΐβ ργυϊΔθηιίοτεβ. 516 δυίοιη, φιδηλιῃν δὰ ραδίογοπι Ομγδίμιη, οἰΐδπι ΟΥ̓ΘΒ 6115 δι1π|18 : αυοῃίαπι 

ἰληίδ εἰϑίδῃμ!α 681 ἴμίογ θυ οἱ μ05, αυλη (4 ἐμ 16}. ΟΠ ΠΘΙῚ δἰ φυσ]οουπιαι υπιδηίιπι. ΕἸ [ογβί ἰδ οὐπὶ 

δϑοεπάοτίηι ἐμ ΗΘ οβοί γιναπι, βϑάδπιθ δοδὰ βυραν 856, Δ5]πᾶ εἰ ρυ 5, οἱ [λοιἱ ἽΠ|6, ποὰ πιᾶποθααι ἰδὲ, δοά 

τοημιδηΐαν πηυϊαι} 74πὶ), οἱ ργοαηῆολεὶ, οἱ δυυιγιεῖ Ὑ γοὶ ἀν᾽ ἱϊαι6, δὲ ἐπι μθηιϊὰ, βοἰδιἶα, ᾿ομθϑίδία : υἱ 

δὰ ροτίδπι [οἱ αἀἰρηὶ ΙΝ δϑιίαν σαπλλ1 ᾿μ Ιοουμν απο ἀδβιμνρι! Γαογϑιΐ, Ρεΐα8 θοπιπο 605 πῃ δἰ ογαμδ οἱ 

4υδϑϊ! πιεγοθάεπι ἤδης οἶδ ργββίαη!ὸ ΡΙῸ 60 4υ0 ρογίλνεγιμ! ουπὶ δὲ του ϊενογυμ ἴηι 86 : αἱ, βἴουϊ ἀϊκὶ- 
1η05, ἀἰᾳηὶ 9 θθδπιὰγ γ6 πη {1 ἴα Ἰοου ἴοι ἢ }08. εχ 4υἃ Δβϑιπηριὶ [ἀἀΓδηΐ, πο 78πὶ δὰ Ορεγὰ ῥγίοξᾶ. 

Νδὺ δπὶπὶ [8 68 υἱ πηϊβεγίοογβ [)ει15, ἀοπιίμ5. οΟμ δε 08, Ροδίαυδπ Β6:η6} 605 βυϑοορὶϊ, οἱ ποιογαν, ἐἰ ἃ 

νίμου!]ο 5οἰν)ῖ, οἱ δοῖι 605 ργορεΐίδιη βοϑϑίοπομ, υἱ 121 608 ΓΟΓΘΙΙ5 δὰ νίηου!α, δ᾽ ὀρεγᾷ ῃγ 18, ροβίᾳιιδαι 

ΒΘΙΠΟΙ 80 ΚΟΘΡΘΓΙΙΙ ΒΡῈ Γ οογάδ 508 ΕἸ απὶ 1)εἰ. Πὲς [}15 ομηπίθυ5. οομνθηϊοθᾶὶ γαϊὰ6 ράυάογα, οἱ ἐχίθμ ετθ 

Δ Ῥρδ]. υχχῃ, 98. Μ 0]. ν, 33, 5“ Μαμν, χχι, δ, 50 ἔχου. χν, ὅ. δι Μλίιῃ. χ, θ. 
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εἰς φαρέτραν τοῦ χατατοξεῦσαι ἐν σχοτομήνῃ τοὺς Α δοβρίἰἀπίοηι οἱ πηδηϑυδίαπι δοΓΟΒΟΙ γγδπι ἰϊὰ δάνθ- 

εὐθεῖς τῇ χαρδίᾳ. ν» Ἔμελλε δὲ τότε καὶ πλῆθος καὶ 
εἰρήνη εἶναι ἀπὸ τῶν πιστευόντων χαὶ σωζομένων 
ἐθνῶν, χατάρχοντος ὑδάτων ἕως θυλάσσης τοῦ Σω- 
πῆρος, χατάρχοντος δὲ χαὶ ποταμῶν διεχδολὰς γῆς, 

καὶ διεξόδους ποιουμένων καὶ ποτιζόντων τὰ πολλὰ 

αὑτῆς. Ὁ δὲ θέλων ἁπλούστερον ἐπὶ τοῦ λαοῦ οἷς 
ἐπι διδήμηχεν ὁ Σωτὴρ ἀχούειν τό" « Θύγατερ Σιὼν,» 

καὶ, «Θύγατερ Ἱερουσαλὴμ,» φήσει, ὅτι ὁ λόγος 

μὲν προστάσσει χαίρειν τῇ θυγατρὶ Σιὼν, καὶ χη- 
ρύπσειν τῇ θυγατρὶ Ἱερουσαλήμ " εἰ δέ τινες ἠπεί- 
θησαν οὐ τὰ τοῦ χαίρειν ποιήσαντες ἄξια, οὐδὲ πα- 
ραδεξάμενοι τὸ περὶ τοῦ χηρύσσειν πρόσταγμα, αὖ- 

τοὶ γεγόνασιν ἑαυτῶν αἴτιοι τοῦ παθεῖν. ἃ πεπόνθα- 

σιν, ὥστε λεχθῆναι αὐτοῖς“ ε« Ὑμῖν ἦν ἀναγχαῖον 

κατα γεῖλαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" ἐπεὶ δὲ ἀναξίους 

«ρίνετε ἑαυτοὺς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. ν Χρὴ 

ὃδ χαὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι, πέντε περιτυχόντες ἐχδό- 

σεσι τοῦ Ζαχαρίου, παρὰ μὲν τοῖς Ἑδδομήχοντα χαὶ 
τῷ ᾿Αχύλᾳ εὕρομεν τό" ε« Αὐτὸς πραῦς, καὶ ἐπιόε- 

δηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον, » ἣἥ, «ε ἐπὶ 

ὄνου χαὶ πώλου υἱοῦ ὀνάδων" » παρὰ δὲ Θεοδοτίωνι " 
ε Αὐτὸς ἐπαχούων, καὶ ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὄνον χαὶ πῶ- 

λον υἱὸν ὄνου. » παρὰ δὲ Συμμάχῳ" ε Αὐτὸς πτὼω- 

χὸς, καὶ ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὄνον χαὶ πῶλον υἱὸν ὀνάδος" » 

ἐ., δὲ τῇ πέμπτῃ ἐχδόσει " ε Αὐτὸς πτωχὸς, χαὶ ἐπι- 
Θεδηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον χαὶ πῶλον υἱὸν ὄνων. » Καὶ 

δύναταί γέ τις ταῦτα ἐφαρμόζειν τῇ χατὰ τὸν ἐξετα- 

ζόμενον τοῦ Εὐαγγελίου τόπον ἱστορίᾳ, ὅτε πρᾶος, 
καὶ ἐπακούων, χαὶ πτωχὸς ἐλήλυθεν εἰς τὴν Ἱερου- 

σαλὴμ ὁ Σωτήρ" ἐπτώχευε γὰρ πλούσιος ὧν, ἵνα οἱ 
ἀχούοντες αὐτοῦ τοῦ ἑπαχούοντος ἡμῶν τῇ πτωχείᾳ 

αὐτοῦ πλουτήσωσιν. 

πἰρο᾽ οὐπὶ ἀἰβδίραηάυϑ ογαΐὶ οἸμηΐθ ΔΤΟι8. Ὀ6]}1, Ὧ6 
Δι} 5 « Ροσολίογαβ ἰδ πάθγθης ἅγοιι8, οἱ ραγαγοηὶ 

ΒΔ 4,148 δυ85 ἰπ ρῇῃδγοίγα, υἱ βαρ ἀγοπὶ πὶ ΟὈΒοῦΓΟ 

Γθεΐοβ οογάο δω Τυης δυίδι οἱ πιὰ! υἀὰ0 οἱ ρᾶχ ἐσ - 
εγοάθἶθα8. οἱ βαϊυΐθιηθ οοηβοαυθη θυ8 φοηιθυϑ 

{υἱιγα ογαὶ, ἀοπιϊπδηῖα δ4υϊδ ϑογναίογε δὰ ᾿πᾶτα 

υξᾳα, οἱ δυπιπίδυβ φυοαυθ τπηᾶχίπια ἰογγ βραιία 

ΡοΡΆργαπίϊθυβ οἱ ἰγγί απ! "8, δὰ οϑιϊα ὑβ4ι6 ἰΘΓΓΏΒ 
αυΐνὺ58 εἴδυυηι. Ουοὰ δἰ 4υΐϊβ ἀ6 γορυΐο, δά 4υ6πὶ 
ΡΟΓΟΖγο δάνοηὶ! ϑογυϑίογ, δἰ περ ἰοἰα 5 ̓πι6}}ΠἸᾳοη ἃ μδ06 

6556 νο]εὶ : « ΕἸ] ϑίοη,» οἱ ε ΕἸ} δογυδβαίθπι,» [ὺ- 

θογα νογθυμ ἀϊοαί ἢ] ϑίοη υὧἱ φαυάοδὶ εἰ ἢ] 265 
ΤυβΆ]θο υἱ ῥγφάϊοοει; οἱ πηδιάδι0 5ἷ 4υὶ πιογοαι 
Οη φαβϑοεὶμῖ, ἰἀοηθᾶ 1:6{{Π|8 Ορογὰ ποι) δβοηΐθ8, 

Ποαυ ργαάϊοαιαϊ ρει δοορίυπι βυβεϊρίοπίο5, ἱρεὶ ὁδὺ- 

88πη| ἀδάοτγυηϊ οὐ δὰ 4υ8 ρεγραβ8ὶ βυηΐ, ραίογοη- 

ἴον; ἰϊὰ αἱ ᾿ρ518 ἀϊοοηάυπὶ δἷϊ δ : ε γοθὶθ οροτίθ- 

Ἠαῖ δηπυηιίαγὶ γαφηυπὶ θεὶ : 864 ᾳυοηΐδπι ἱπάϊψποδ 
γο8 ἠυϊοαι8, δοο6. σοηνογίιιηας δὰ φεμίθθ. » Πυὰ 

βαίρπάσπι ργαίογοα ἴῃ αυΐϊπαυθ π058 780) γί οαΐ- 
εἰοηο5 ἰποὶ 1556, οἱ ἀρυὰ ὺχχ οἱ Ααυΐδπὶ ἰὰὰ γαρα- 
ΤΙἶ386 : « ἴρβ6 πιδηβαυδίι οἱ δϑοθηάθηβ5 5ῈΡῈΓ 500)" 

φαϊεπι, οἱ ρυ ]υπὶ [αναπαπὶ ;» ναὶ : ε ϑυροΓ ἃβίηδιη, δὲ 

Ρυ απ ἢἸΐαπι δβίπαγυι; » δρυά Τμουάοιίοπεπι 

ἁυΐοπι : ε« ᾿ρ86 οσδυάΐοι) δ οἱ ἀϑοδῃηάδηβ βΌΡΟΡ 858ϊ1- 

πηι, οἵ ρυ πὶ Πιίαπι δϑίπθ; » αἱ δρυὰὶ ϑυπιπηδ- 
σθυπὶ : « ἴμ86 ραύῦροῦ, δἱ δβδο}πήθῃβ 806 Γ Α8Π8Π|, 

οἱ ρυμαπὶ ΠἸΐα πὶ δϑίπ; » 'π αυϊπία γογο οὐϊιίοπα : 

ε ἴρθ6. ρβαυροΓ δϑοθπάθῃβ βυρεγ βυδ) υφαίοι, οἱ ρ0}" 

16πἢ ΠΠΙαπὶ δοίπαγαπι. » Εἰ πὸ αυΐάδπι ροβδαηὶ 80 

δἰΐφυο Ἰιϊδίοτίαι {}| δἀαρίαγὶ αυθ ἢος Ενδηροι!! Ἰο00 

οομποίυτ, οὐπὴ πιδηϑιυοίυ5, οἱ οχδιυάΐθηβ, οἱ ραυρβοῦ 

ϑδγνδιοῦ δεγοβο ΥΠΊΔπὶ ἰσΓΘΒ58118 6ϑὶ ; οὔὐπὶ δηἰπὶ αἀἶναβ δϑβοῖ, ἰβορβ ἰδπιθη οσαῖ, υἱ φυὶ δυϊίοπι65 743 

δὲ βιιιὲ 4υΐ π058 Θχδυάϊι, ἰρβίυβ ραηρουϊδία αἰ! βοδηὶ. 
Ἴδωμεν δὲ περὶ τῆς Βηθφαγὴ μὲν κατὰ Ματθαῖον, 

Βηθανίας δὲ χατὰ τὸν Μάρχον, Βηθφαφὴ δὲ χαὶ Βη- 

θανίας κατὰ τὸν Λουχᾶν. Ταῦτα δὲ ἦν πρὸς τὸ ὄρος 
1 χαλούμενον Ἐλαιῶν. Ἑρμηνεύεσθαι δέ φαμεν τὴν 
Βηθφαγὴν μὲν ε οἶκον σιαγόνων (4),» ἥτις τῶν ἱερέων 

41. Νυπο δυΐίεπι ἀ6 Βοι ρθη ᾶσα βεσαηυπι Μαι- 
εἰιόῖυπι ; Βοιμδηΐα βοομί τι Μάγουπι ; ΒΕ ρΊια σα οἱ 

Βοιπδηΐα βοουπάσπι [υοδηὶ δαᾶπιιϑ. Ηθο δυίοπ 50- 

Ργὰ πιοηίθπὶ ἰθραηί, αυΐ Οἰΐναγυπι ἀϊοίτιγ. Βοι- 
ΡΙιᾶφα βόγγο, ε ἀοιλυτη πλαχ γα π}, ν ἰμ  Γρτοίλη- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ξϑυϊδίυπι ἰγασίιπι ϑρίτιυ8 βαποῖὶ ἢ] πὶ θ εἰ δίοη, εἱ ἰδ οὐυ5 ΗΓ βα θαι ργράΐοαγα. γαπίουναίϊ ὁπίιη οἱ 
ΓΟΧ 05 οἱ δλϊνδπδ8, δἰ ΠΟΙ ΒἰΠ|ρΡ}1οἰι6 Γ βαίνὰπβ, δ6ι] {π|5ἴι18 οἱ βδίνϑῃϑ, ἰὰ6 οὶ, οὐπὰ ἡ Ἰοὶο οἱ ἰυϑε ἃ 
ϑϑίνϑη8 : Ὑϑη οὶ δοήθηβ ΒΌρ6Γ βίη δπι οἱ ρυ 1 πον] πὶ, 4108 ἀϊχίπηυβ, νἱ5ἰ18115 [5σγδδὶ, οἱ οχίθυ πη] η8118 
δυγγι5 οχ Ἐρῃναία, 51 Π}}}68 οοηδι υϊο5 σΡ ΓΙ θ5 ΡΠ Δγδοηἶ8 4005 φγο)δοίξ ἴῃ πιάτο. γαπίευδί δυῖ6πὶ υἱ Θχίογ- 
πιΐπαι οἰΐαπι δαυῦπὶ δηΐπ81 θο συ πὶ ἀδ ΗἰοΥ 5] 6πἢ, αἱ ρᾶοθπ) (Δοίδι [5γαθ], ΘΟ 6 ἢ 5 ροΓάϊ5 οναβ 
ἰρϑίυβ. Ουοπιοιο πὸπ δἰ δἱ 65 ἀρὰ σαυ ἶο πᾶξηο δἰς ν ηἶγ γοβθι [υ5ίυπὶ δίαᾳυς ΒαἸναπίοθπι ἰπ Ηϊδγυβὰ - 
Ἰεῖ ἐχ αὐ ὁγαὶ οχιογιηϊ δι ὰυ8 οπηἶβ ἀΓΟῸ5 θ6} 1615, αἱ 18 πὶ ἢ αυδπη ε μϑορδίογοβ ν ἰῃ δᾶ ἱπιθηάϑηὶϊ 
« τοῦ, » Πα ρΓΘρΆΓΘηΐ « 5Δρ 88 ἴῃ ρῃάΓεῖγα, υἱ Βα ρ! 6 ηΐ ἰῃ ΟὈΒΟΌΓΟ ΓΘΟΙΟ5 οογάθ. » Εγαὶ ἔσθ ΡῈΧ 
[(υἱγα ὃχ βὲ φειείπι βαἰνψαίηγυπι Βοιιΐ 0 ργϊοραπία δαυᾶγυπι δήθ δὰ πιᾶγο, ἰά εβϑὶ, ρορυϊοναμι : 
ΡΓϊποϊραία ἢ δαίΐδιῃ οἱ Ππνπὶ8. δι 85101}}18 ἸΘγγῶρ, οἱ δχίίιι8 [δοϊδπιίαπι, οἱ ἱγγίφαμείυ πλυ ὰ ἰρδῖ8. Ουΐ 
δυϊθπὶ βἰτπηρ  οἷτογ να]} ἰπι ἢ! ρα γα 510 ρορυ]ο8 δυάιβογυαι 84 405 γϑιΐ! ϑαίνϑιον,, 56 ἀΐοογα ροιαβί, 4υ0- 
πίδιπ γογθαπὶ συϊάειῃ θεὶ ργδεορὶι σϑυάθτγα ΠΠ τη δίοη, δὲ ργϑαίοαγα ἐἰδαι Ηϊογυδαϊοπι. 8: δαίοπὶ δἰ αἱ 
ΘΟΓΌΏΩΙ ἀἰτεπατή μεμα ποῃ ὀΐφηᾶ φαυάΐο οροτὰ [Δοΐθη 68, πο ι6 βυβοὶρίδι 68 ργαυϊοαπὰϊΐ ργοορίυπι, ἱμ5ὶ 
ἰδ σάυβα διιηὶ ἴφςι!, υἱὐ ραιδηϊαν ἃ 4085 ραβδὶ βιιηΐ, υἱ γαοῖα ἀἰοδίυγ δά 605 : ε Υοὐ β αυϊάθι Πιίϑδυ 
1ποταῖ Πυΐ γογθυπι, 56. αυΐα ἱπυ ΐψη08 νῸ5 }υε  8ι}5 δία γηϑα νἱ 28, 6006 σΟηνοΓ ΙΓ δὰ φΘηϊ68. » 

11. ιάδαπιιβ δυΐοπὶ οἱ ἀ6 ηοιηίηθ Βείμριαρα βϑουπιίνπὶ Μαιπαπι, Βοιδηΐ δυϊόπι βεουπάυπ) ΜΔγ- 
οι, Βοιμρίιδχα δυίοπι οἱ Βοιμαηΐα βοουπάυπι Πυοᾶπν. Εἰ Ὠἷς ογαὶ ἰΙοοι5 ἰη πιομία 4υἱ γοραυαίον ΟἸ νοὶ. 

δ᾽ Ῥε8]. χ, ὅ., 5} Αεὶ. χη, 406. 

(1) Βεθραγὴν μὲν οἷχον σιαγόνων. Οτβ6Π68, 
Βοην!. 57 ἐπὶ 1κιο. ; « ΒοΙΠΔηἶἷΔ ἱπιογργοιδίυῦ ἀοπιιδ 
οὐεαϊονιῖς; Βοιμρθασα νοῦ, ἀοημιδ πιαχι ατιηὶ, 

᾿ 
βδσογάο8}}5 φυΐϊάλ!η ἰΟΟ115. : πηαχὶ 5 δ ΐ πη βδοογάο- 
αἰθὺ5 ἀκυάηιυγ, 5δίοας ἰὼ ἰθρθ ργιροϊρίϊαγ; ν οἱ ἐπ 
Φοαπ. τι, 1Ὁ εἰ 564., ἴ0η}. χι ; ᾿Ἀπὸ Βηθφαγῆς δὲ ὁ 
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ἄντ 6880 ἀϊοίμοια, μα 4υΐδεπι βαεογάοίαπι ὙΠ Α ἦν χωρίον (8)" Βηθανία δὲ ε οἶκος ὑπαχοῆ:.» Ἔπὸ 

ἔγαι ; Βοιμαηίδπι ϑυίοπι, ε ἀοιπιμῃ οὐδάϊοηιθ. ν τὸν οἶχον οὖν τῆς ὑπαχοῆς ἄγεται τὰ λυόμενα ἣ τὸ 

θυσυμέυν Ἔγρὸ ἴα ομεοάϊομεϊ ἀοπιαπι, αυ:8 νἱπου} β λυόμενον, ἵν᾽ ἐχεῖθεν ἐπιθῇ αὑτοῖς ὁ Ἰησοῦς, χαὶ 

βοϊνυπίαν, γ6] φιοά 8οἰ νίατ, ὧἱ δὰ {ΠΣ 688 οοὴ-ὀ ἐπὶ τὸν οἶχον τῆς σιαγόνος περὶ ἧς ἔστιν εἰπεῖν, λα- 

βεοπάϑι, ποόποῃ εἰ ἴῃ πιδι!]ᾶναπὶ ἀοπνη : 46 403, ὄόντα ἀφορμὰς καὶ ἀπὸ τῶν Κριτῶν, ἐν οἱς πηγῇ 

βυμρία 6 Πἶῦγο Φκάίσωπι οοσαβίομθ, ἰῃ 00 ἴο8 ἔστιν ἐπίχλητος σιαγόνος, ἀφ᾽ ἧς ἔπιεν ὁ Σαμψὼν 

τρλΧὶ 5 ἀϊείας. οομηπιοιπογαίαγ, ἐδ 4ιὺ ροίαν διψήσας, ἣ τάχα ἐπεὶ τῷ τύπτοντι εἰς τὴν σιαγόνα 

εἰεἶθ:ι5 ϑαπιβοη "", γε] [ογίδβϑα ψαϑί πραχ ἢ δὴ ὑπᾶπ| δεῖ παρέχειν καὶ τὴν ἑτέραν, σύμθολον (5) τῆς τῶν 

οὐδάοι δἰ ίδγαπὶ ργοθδγὰ ορογίοαι "5, ἀΐξογ ροββὰ- σωζομένων ἀνεξιχαχίας ἣ Βηθφαγὴ ἦν, ὅθεν ἐχαθέ- 

πῖυβ ΒοΙρίνα χα 8 πθο]υπι 6556 μαι δηςἴα5 ἐογαπι 41] ζετο ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν μαθητῶν κατὰ τὴν 

καἰ υΐοπι ἐὐηδοαυμαν, ὑπά6 ἰἰδ6 ἰῃηδίἀορεϊ δόδυ8, πρόσταξιν τοῦ Ἰησοῦ λυθέντων. Καὶ τὸ ὄρος δὲ τῶν 

αυα ἃ ἀἰδείρυ!β ᾿υχία πιδιιάδίαπι βυυπὶ δο]υῖ8ἃ Ἐλαιῶν ἐστιν, αἴτινες λέγουσι χαρποφοροῦσαι χαλ- 

ἐγϑηί. Μοπδ αὐίεπὶ ΟἸΪνάγυπὶ δδί, ας οὐπὶ [ΟΓΕ165 λιέλαιος οὖσαι" « Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία χατάχαρπος ἕν 

οἷν, οἱ Γριοίαιη ἰδγαηί, ἀΐουπι δ: ε« Ἐφὺ ϑυίεπι τῷ οἴχῳ τοῦ Θεοῦ"» καὶ οἱ ἀρχόμενοι δὲ χαὶ εἰσαγό- 

δίοιη οἱἵνα {γυειίογα ἴῃ ἄοαιο Ὠεΐ ; ν φυὶ αυϊδπὶ Πθοὶ μενοι ἐν αὐτοῖς εἰσιν « ὡσεὶ νεόφυτα ἐλαιῶν κύχλῳ 

τυ πνοη 5 ἐμ ἰαπίιι, 5υηΐ « βίοις πόνο] οἰναγυιη Β τῆς ν Χριστοῦ ε τραπέζης,ν τεχνία χαὶ υἱοὶ ὄντες 

ἰῃ οἰγουΐΐυ πηοηϑθ » (Ἰιγίϑιϊ 57, υἱροίο ΠἰΠ6Γὶ 6)}05 οἱ αὐτοῦ. Εἰ δὲ δεῖ ἐπιστῆσαι χαὶ τοῖς δύο μαθηταῖς, 

4111. Θιυιοὰ οἱ δά ἀπο φιοᾳυα ἀϊδαίρι!05 δηΐπηιια οὖς ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τὴν δεδεμένην ὄνον 

δὐνεγιθπάυ8 δὶ, αυ08 3. ᾿ἰφαίδηι δϑίηδιθ, οἱ 4υ}] χαὶ τὸν μετ᾽ αὐτῆς πῶλον, ἵνα λύσαντες ἀγάγωσιν 

οὑπὶ ἐδ δαὶ ρυϊϊαιη, 68. πιίσὶ!, υἱ ΘοἸυἱᾶπ| ὁΔΠ| αὐτῷ, λεχτέον μήποτε δύο μαθηταὶ Πέτρος εἰσὶ καὶ 

κὰ 86 δὐάιιζςογοηι; δηποι ἀϊδοίρυϊοθ ᾿οβοο ἦἄθμο8 Παῦλος, δεξιὰς διδόντες ἀλλήλοις χοινωνίας, ἵνα Πέ- 

Ροϊγαπι 6658 οἱ Ραυΐαπὶ ἀϊσοιν αι 65ι, 40] ἀοχίταβ τρὸς μὲν εἰς τὴν περιτομὴν, πρὸς τὸ ὑποξύγιον 
βοοἰδίδι!β 5: ὃ] ἀθιδγαπί, ὧἱ ἴῃ οἰγουπιεϊβίομθηι αιϊ-. γένηται, τὸν ὑπὸ τὸν ζυγὸν (4) τοῦ νόμου γεγενημέ- 

ἄδι Ῥείγυβ "5, βυ }ιφοιὰ νἱ ἀο! οι δ ἤαφυπι Ἰοσὶ8 νον, Παῦλος δὲ εἰς τὰ ἔθνη, τὸν νέον χαὶ ἀδάμαστον 

δι!ραιδ; 74μΏ, Ῥαυΐϊυβ νογὸ μι βοηί65, ἱανομοη πῶλον; Καὶ ἧσαν ἀμφότεροι, λέγω δὲ τὸ ὑποζύγιον 

πἰπιΐγυ τ 86 ποπάθη ἀρπιίίαπι ρυ] αν, ἰγοῖ ἢ Εἰ υἱοῦ. καὶ ὁ πῶλος, πρὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἐν χώμῃ, καὶ οὐ πόλε:, 

406 586, δι) υφαπι ἀΐοο οἱ ρυ πὶ, ἃπι8 δθβιτη ἰῃ ἔνθα ἧσαν δεδεμένοι. ᾿Αλλ᾽ οἱ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ 

Ὑἱ}} Ἔγδηΐ, ἴῃ 4υ8 Γπδγαηΐ υἱποιὶ, ποὴ νόγὸ ἴῃ οἶνὶ- λύουσι καὶ ἄγουσι πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἀμφότερα. "ἔπι 

1τλῖο. Ὀἰδοῖρα!! δαΐθην 5θθὰ βοϊίναηι υἱναπιᾳια οἱ δὰ δ᾽ ἐπανάγων τῷ λόγῳ τοὺς δύο μαθητὰς (ὅ), φήσεις 

δόδιιπι δἀἀυσυηι. Ῥγαίογθα ἀπ08 ἀΐβοίρυ!ο5 δὶ ἰπῖογ- α ὅτι ἐστὶ μὲν ἕν τάγμα τῶν διακονουμένων τοῖς ἐκ 

ΡΓοίογὶδ δηδβορίοθ, ἀΐθεθ. ᾿μ πὰ 4υ 16 η) 6886 ογἀϊ-ὀ περιτομῆς, ἄλλο δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Πλὴν χοινω- 

μ6 ΠΏ δυγὰπὶ 4υὶΐ μἰυἰδίγδηΐ οἰγουπιοἰβἰ5; δἰίοσαα ἃ0- νία ἐστὶ τῶν ἔργων αὑτῶν, λυόντων τὰ προστε- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Τυτογργοιδίαν δυίοῃ Βειμρίιασα αυϊ οι, εἀοπηι8 πηᾶχ ἡ] τιιπ. » Εγδι δυίοπὶ ν1}}8 βδοογἀοίατῃ, φυοηΐαηι (08 1}}} 
Ὀρτγίδ ρδγβ δγαΐ βδοδγιοίμμν 6χ [6 56. 1) 40}0 ῬΟΒδιπιι5 ἀΐσαγα μιαχί πη ΟοοΔβἰ Ομ ΘΙ δοοϊρίεμί68 ἀδ {Ὁ τθ 
υὐϊοιμ, 4αοηΐαπι ἴῃ [118 ογαὶ [018 αυὶ νοςαῦδιιγ [05 πρᾶχ 5, ἀ6 400 Ὀἱδαγαὶ ϑϑιημβοη οαπὶ 5ἰ{159εῖ. 
Αἱ [οΥγβι ἰδ) [015 {{|6, “τη γϑιθγία τ. δγαὶ ραιδηια5 Πα πὶ, 8. 4008 θυηπείυ5. ἀΐοὶξ : « ΟΘεἱ 16 ρεγουθθ6- 
εἶς ἴῃ μαι πὶ υπᾶπι, ΡΓΈΡΟ. οἱ δὲ δίίδγϑμι, ν Βοιπϑπία δυίθπι, ε ἀοηυβ. ουδάϊοηι. » ' ἀοπναι ἐγῆο 
οὐεάϊθηλί δα ισυπίυγ οππθ5 4υΐ 80] πὰ ἃ νίμου]ο ροσοαίοτγυπι βυότυπι, νοὶ δὰ ἀοιθυτ ϑδοοι ἀοίΔ! εἴ 
πιδλ ἢ Π] νυ τ), γ6] ρα! θμεἰς6, αἱ ἰμ 6 ἀϑοοηήάδλι θοιλΐηυβ ΞΌΡΟΓ 608, ψν» βϑουπάϊμι ργιεοεμίαπι δοίνογυδὶ 
εἰδβεῖρα}! οὐυ5, οἱ ρανάυχογαπι δὰ ουην. Μοπ5 δυίδιῃ ΟἸϊνάγυιη εδὶ ΕΟ! βία, ἴῃ. ιο ἰγυοι Ποϑηι658. βάε]ε5 
ἀΐϊόογα ροβϑιηι : « Εχο δαίΐθπι βδἰοαί οἰἶνα [γυςΠ6γὰ ἴῃ ἀοπιο 1)6ἰ. ν Θυἱ υΐοθιπ ἴῃ ῥγλπὶδ δἀἀυσυπίυγ δά 

δὲ 7. χν, 19. δδ ΜαιΠ. ν, ὅ9. 56 Ρ5δὶ. ει, 10. 17 Ῥ94]. οχχνι, ὅ. δ᾽ (4). ν, 9. 

Ματθαϊός φησιν ἀποστέλλεσθαι τοὺς παραληψομένους ν}]Δπὶ 5ΔοοΓἀοί4} πὶ ἸηΔα Π]αγυηι. » ἘΠΙΘορὨγδοίας, 
τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, ἥτις τόπος ἦν ἱερατιχὸς, οἷς ἰπ᾿ μυο. χιχ : Βηθανία μὲν οἶχος ὑπαχοῆς ἑρμηνεύε- 
κὸς σιαγόνων ἑρμηνευόμενος. ἩΪΘΓΟΠΥυ8 : « απ. ται, Βεθφαγὴ δὲ οἶχος σιαγόνων, ἱερατιχὸς ὧν τό- 
406 Δρργορίπαυλγεὶ ΗΠ γοβοὶ γπιᾶπι, εἰ νθηΐββαὶ Β61}- πος καὶ γὰρ σιαγόνες τοῖς ἱερεῦσιν ἐδίδοντο, ὡς ἐν 
Ρίναρθ δά ἀοπιιπὶ πηαχἰ άτυπὶ, 4] βδοοτάοίαπι νἱ- τῷ νόμῳ ἀναγέγραπται. « Βοι!ιαπία αυϊάδπη ἀοπικα 
Οαὰ8 δγαΐ, οἰἵυ5. ἰπ τηοηϊὸ ΟἸϊνει!. » Α ΠΣ « ἀο- οδοαϊοπίϊα ἰη!εγργοίδίγ : ΒΟ ρθασα ναγὸ ἄοηνας 
15.» οἱ ϑγγίδοο 22), δῖνθ Νὰ, ε« β6 πᾶ, πηλχ α. » πιαχί(ἰατιιπι, χιΐ Ἰοσι5 651 βδοογαοίδὶβ. Μαχὶ!!α οὐδὲ 
ΔΗ ἀοτίνδηι ἃ ΓΔ, ε ἀοπ)ι5, » ΠΏ, « 05,» οἵ Ν᾽, δϑεθγάοί 5 ἀαραμίυτ, 5ϊουΐ ἰπ Ιο36 δογιρίαπι ἐϑι:» 
« ΥἈΠΠ}5;» ἐτῶν Ροϑίγο πη ΘΧΡΟΒ  ΠΠΟΠ6 ΠῚ δοαυΐίυτ αι: αὐτολεξεὶ ὁχ Οτγίβοηϊβ Ποπὶ. 51 ἐπ “πο. ἰγλη9- 
Ῥααηίηυβ. ΗΪΙοτοηνπιὰβ 86 ποπιϊπίϑιι6 Ἡροϑταϊοίδ Σ ἰαῖὰ δυηϊ., Ποοὺ8 μαρθοῖυν θουΐεῦ. χνεῖ, ὅ, υδὶ [86- 
“ ροιθριδαο, δοπιῖδ οτὶβ υα {Ππππὶ, Ὑ6] ἀοπμις ὑμοοθ. τοηγπλυβ, « δἱ μη Χ ] 5, ν» ργιογπ δὶ, οαπὶ Ἠεργαὶ- 
ϑγγαπι 681, ποη ἢεῦγιη. Ουϊάδιη. μυϊδηΐ ἀπείη τὰ, ΝΠ: ΟΧΧ χαὶ σιαγόνα, ΟηΚοΙο8, ΝΥΤῚ, 
φπιαχί ατεπὶ νοοιτγὶ. » Ὑοτὶ [Δ ἢ 51Π||1{π||5 Ἰὼ ποη]-. οχῃίθδαηι. Βηθανία δὲ οἶχος ὑπαχοῆῖῆς. Οτίβειιεδ5, 
»ἷ ἀοτγίνατὶ ἃ ΠΔ οἱ 23. Π00 6ϑι ϑυγίδοθβ, ὄλυν-ὀ {γϑεῖ. 55 ἱπ Μαιίἢ. : « Οροτίεθαι! δαίοπι μος ἰπ Β6- 
ἔρις Αάθο υἱ Δ ἰιος (γυοίυ 5ἰο ἀΐοιι8. δἰ. ἰϑία νἱουϑ, (ῃαπὶα ἢοτίὶ, 4υι ἱπιογρτείδίυγ ἀοπιὰς οὐφαϊεπίία. ν 
συοπιδθπηοάσιη ΟἸΥΏΜ 05. υτῦ5 Μδοθάοπίςς. Ησυε- Α Τ᾽ εἱ Πν. Ηἰδγοηγηιυβ, 2) ποηιϊπίϑυς Ηεϑταϊοῖε: 
Τιῦϑ, « θοπιυ5 Δ[ΠΙοἰἰπ|5 6}05, γ6], ἀοπιὰβ ΟρΘαϊθμιίῶ. » 

(3) Ἥτις τῶν ἱερέων ἦν χωρίον. εῖυς ἱπίετ- Ιν. 
ὈΓΘΒ : ε Ουοπίαμη πιλχ ]ὰ ΡΓΟΡΓΙΔ ρᾶΓ8 δγαὶ βδοογ- (5) Σύμδοιλον. Ἐοτίς Ἰεφεπάμυπι : ὅτι σύμδολον. 
ἀοιυμη εχ ἰεφθ. » [όρογαὶ, ὅτι τῶν ἱερέων ἧν μό- (4) [μερμο ὑπὸ τὸ ζυγόν. 
ριον. ΗΪεΓΟΙγπιι5 ἰῃ ὀρ ἀρ ΐο Ραυ] : « ΒΕΙΒρΙα σα (5) Ἔτι δ᾽ ἐπαγάγων τῷ «ἰόγῳ τοὺς δύο μαθη- 
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ταγμένα ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ λύεσθαι" ὧν λνόντων, ἐάν Α ἰδπὶ φυΐ φομιίνυ8. ΓΙ Πη ΔΉ Θἢ ἴηι 608 χυΐ 50]- 

επις λέγῃ αὐτοῖς" ε Τί λύετε τὸν πῶλον ; ν ἢ ὁτιπο- 

τοῦν, λέγει περὶ ἀμφοτέρων, χηρύσσομεν, ὅτι ὁ Κύ- 

ριος αὐτῶν τῶν πρότερον δεδεμένων χρείαν ἔχει. 
Χρείαν δὲ αὐτῶν ἔχει, ἐπιδαίνων (6) αὐτοῖς, λελυ- 

μένοις ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ἄφεσιν αὐτῶν εἰ- 

ληφόσι’ δεδεμένοις γὰρ ἔτι χαὶ « σειραῖς τῶν ἰδίων 

ἁμαρτιῶν σφιγγομένοις » ὁ Ἰησοῦς οὐχ ἐπιχαθέξε- 

ται. Κατὰ μέντοι τὸν Μάρχον χαὶ τὸν Λουχᾶν, « Πῶ- 
λός ἔστι δεδεμένος, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων ἐχάθι- 

σεν" » οὐδὲν γὰρ λογιχὸν χαὶ χατὰ τρόπον γινόμενον 

ἐπέπραχτο, καὶ ἵδρυτο τῷ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πώλῳ" χαὶ 
οὗτος ἐφ᾽ ᾧ οὐδὲν λογιχὸν πρότερον ἐφίδρυτο εὐτύ- 

χῆσε Θεὸν αὐτῷ ἐπικαθεσθῆναι, Λόγον τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θ:οῦ, ἵνα, ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγόμενος ἡνιοχοῦντος, χαταντήσῃ 

ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ Θεοῦ. Τοσαῦτα μὲν ἡμεῖς 

εἰς τὸν τόπον ἐπὶ τοῦ παρόντος εἴδομεν. ὁ δὲ δυνά- 

ἵενος χαὶ χωρῶν μείζονα εἰς τὸν τόπον χάριν, λεγέτω 

μείζονα καὶ βελτίονα, χἀχεῖνος μᾶλλον ἀχονέσθω ὑπὸ 

τῶν διψώντων εὐαγγελικῆς σαφηνείας. 

νυμῖ αὐ δοῖνὶ ργοορῖι δδβυδ, ορογυπὶ ἰρβοτυπὶ 
βοοίοίδ8 6βΐ, εἱ αιιβάδπι οΟμμπημηΐο : 4υΐδι8 οί γθη- 

4005 5ἷ φυὶς ἀΐξαὶ δ᾽ : « Ουἱὰ 50|ν}{}8 ρυ Πυτὰ Υ » νοὶ 

4|π|Δ αυϊάνί5, ἀδ υἱγοχαε αἷΐ, Βοπηῖηο [18 πὶ ἀη[6 8}}}- 
ξαιὶ [υδγαπὶ ορυβ 6586 ἀδπυηιίδηγι8. ΗΪ8 Δαΐοπι ορυβ 

ἢ 6δι, ρϑαςαιὶβ βοϊϊο8 605 οἱ γεηι ϑϑίοῃμθπὶ δάδρίος 

ἙΟηΒοοπάθη8; πδπὶ 4υὶ οἰαπιπυτὴ ρα} βυπὶ οἱ « Πυη]- 
Βυ8 ροσοδιογαιπι οοπϑίγίπφυπίυν 5,» ΘΌΡΟΓ 605 6518 

ποι) 86ἀεῖ. ὕδγυπὶ επἰμηνεῖο ἰυχίὰ Μάγουπὶ οἱ [,0- 

οἂπ) δ᾽ : ε Ρυ]]υβ ᾿ἰψαιυ8 εϑί, βίυρογ υθῆ δάμυς 

Π6ΠΊ0 ᾿οιηΐ αι δ6 6} ; » αἱ ἢ} δηἶπὶ δι οηΐ ορηβθῃ- 

τὰπουπι, ΠΝ] ορρογίυνα παι [Δοίαπι [ἀογαὶ, οἱ βυργᾶ 

δομίίαα. μα] απ οοπϑι ἀταπὶ ; οἱ (ΟἸἰχ 116 ἀ54ι6 

δι.60 [Ἃυὑἱξ ϑυρτα 406πὶ γαιΐοπαῖίθ ἢ} οοἸ]οοαίαπι 

Β Γιοναὶ,, υἱὐ βδίργα δυπὶ θοι5 οοηβί ογοί, ΥΟΓΡαπὶ 

ποηρε θεοὶ ΕἸ ΠὮ 8... υἱ 810 ἦρ80 νϑοίογο μαθθηδ8 πι|ὸ- 

ἀογδηῖς ἀράυοίι!5, δογοβοϊγπιαπὶ 6ἱ ραγυβηίγοι, Πφς 

πο ἷ5 ἐπ σης Ἰοσυπ δι ΐπηι}5 ἴῃ ργρδοηιία βυφροϑοὶ!; 

4} λ006πὶ πιαΐονθ ῥγβὰ 05 οδὲ [δου]ίδῖ6, οἱ 4π|- 
Ῥίϊογοπι μίς ργδιίαιη φαρί!, ρίυγα, πρειϊογάψυθ μγοίεγαι, δυγοηχυς οἱ ροιίι8 δοοοπιηοάδπι 4] Θοὐδῃς 
Ἐ ̓ἰοαπὶ οχρ᾽ ἀπδιίοηθωι βἰιίαηί. 

« Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ, χαὶ ποιήσαντες χαθ- 
ὡς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ἤγαγον τὴν ὄνον 

χαὶ τὸν πῶλον,» χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" « Ὁ ἀπὸ Να- 

ζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας. » Ὁ δὲ Μάρχος οὕτω χατὰ τὸν 

τόπον ἐξέθετο’ ε Καὶ ἀπελθόντες εὗρον πῶλον δ:δε- 

μένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, χαὶ λύου- 
σιν αὐτὸν,» χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ" « Εὐλογημένη ἡ 

ἐρχομένη βασιλεία τοῦ Πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ: εἰρήνη 
ἐν τοῖς ὑψίστοις (7).» Καὶ ὁ Λουχᾶς δὲ τοιαῦτά φη- Οἱ γεγο ἀϊοί! [υυοὰ8 δ᾽ : 
σιν" « ᾿Απελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον, καθὰς 

εἶπεν αὐτοῖς, ἐστῶτα τὸν πῶλον (8),» καὶ τὰ ἑξῆς, 

18, « Ευηῖ65 δυΐοπὶ ἀϊδείρυ!! (Θσοτιηῖ βίουΐ ρτῶ- 
σαρὶι ᾿ΠΠ|85 δαθυ8, οἱ διάθυχογαηί δϑὶπαπὶ οἱ ρὺ]}- 

Ἰαπὶ “ἤν. οἱ τοϊαυδ, δὰ δθβο υὑ5486 : « Α Ναζϑρεῖ ἃ- 
1158.» ΜΑΓΟυΒ δυίδιη ΒΪ5 γ6γ}} 15 Ἰοσαπι ἤὰπο Θχργθδ- 

1 5: ς Εἰ ἀρδυηίθ8 ἱηνεπογαηί ρυΐυπὶ ᾿ἰρβαῖμαι 
δηῖ6 ᾿δηυὰπι [ογίϑ ἴῃ Ὀἱνίο, δὲ βοϊνυηϊι εὐπι; » εἰ 

ὁπίεγα, υϑ4ᾳ06 δὰ ἰβ : ε« Βοιοαϊασίιπι φυοὰ γεηΐί τὸ. 

βῦυπι Ραϊγὶβ ποϑίγὶ θανὶ ἃ, ρᾷχ ἰπ δχοο  5ἷ8.» ἤτθο 
«ΑΡδυηιε5 74 5 αὐἱεπὶ αυὶ 

πηδοὶ δγαηΐ, ἰηνόηογυηϊ, βίουϊ ἀϊχὶὶ 1118, βίδηίοπι 

Ρυϊ!απι, ν οἱ ᾳυὰδ διθποχα βυηΐ, δὰ ἰά ὑ5406 : ε δὶ 
ἕως τοῦ" ε Ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι χεχρά- δι] ἰδουδτγίηϊ, Ἰαρίἀ65 εἰδιμαθυμ!. » Ῥοϑῖ δὰ αυῶ ἀ8 

ΥΕΤΙΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δυπὶ ΔΘ πί65 ἰη 8 ἐἰἀαΐ, 50 ηϊ « δ'οαι που! θα οἰ νάσυ πὶ ἴῃ οἰγουΐτα τηθηϑα ΟΝ γίϑιΐ, ν φαΐ δυηὶ ΠΠ}]| οἷ υ8. 
51 δυίοιη ορογίει οἱ ἀυοτγαπι ἀβοϊ ρυ!ογὰπι 4ι108 πρἰϑῖϊ Π)υμλπι18 ΘΗΔΓΓΑΓΟ ΠΙΥΒΙ ΘΓ υ πὶ : [ΟΥ δ Δ ΠῸΠ 'γτὰ- 
«ἰοπ 8} Γ αἀἴσογΘ ροϑδι} 118, {0856 605. ἰδ πιγδίογίο Ρειγὶ οἱ Ῥηυ, αυὶ ἀοχίγ5 δἰ ἱ ἀθάδγυμι βοοίθιδιβ : 
αἱ Ρεῖγυ5. 4υΐϊίεπι ἴῃ αεἰγοιπηοἰβίοιθπ) δὰ δι) υφαϊοπι ἰτοὶ, ργθαϊοδίαγιβ ρορυϊο δαὐδιογυῃ δι} [υ ο Ἰερὶθ 
ἀεφεμιὶ : Ῥαυ 5 δα! 6 πὴ δὶ ροηίοϑ, Δ4 πονδίϊη οἱ ἱπἀοιῃἑτι ἢ ρα! αηϊ. Ενδηΐ δυΐθπν δηλ (14 681 ρορυ]υ8 
ἐσ 1υϊεῖδ, οἱ ρογυΐυΒ ἐχ ξέπι! 008) ἴῃ νἱ}]ὰ, δἱ πο ἴῃ εἰνίἰδῖα δῖοι, νο] ἢ ΠΘγυβαϊ οι : 56] Ἰϑεῖρα}! ΟἸ τ  βιὶ 
δβυϊνυμι υἱγυμα6, εἰ 86 (Ἰγίβειπι μεσάμπουπί, αἱ ἀδοοπάδὶ βυραγ 608 οὐηὶ 8001] [ἀογῖμ: ἃ ρεέροδι 5, δοοὶ- 
Ρίδπίδ 5 ΓΘΠῚ 855] ΟΠ) ΘΟΓΙΠΙ. δΌρΟΓ Δ|Π}6841}8 ἀυϊοπ) δάμυς εἰ Ὑἱπου }}5 ροοσδίογιηι βυογυπι ΘΟ 5 γι οἰ 8, ΠΟΙ. 
δείει 7ε5υ8. δεουμύυπη Μάγουπι διυίαπὶ οἱ θοᾶηι, οἰἶαπὶ ρυϊ 5 ἰμἰγοάἀποιίυγ 8}Πφςαπάα5, δυροῦ Πυ6 1 ΠΘΠ]Ὸ 
Διοπιίηυτη 501} : ΠΠ}}} δηΐπι ται Ὁ] 6, πϑαυθ φυυά δβθοιιπάσηι πιογοβ ΒυΠηΔΠ08 ἢθγὶ 8ο]εὶ, ἰῃ φϑηεθυ8 
[λοίυπὶ [Ὀδγαὶ δ᾽! φυαμάο, που Γπνἀλιαπι ἰῃ οἷ8. αἰ’ αυ!ά ἀἰφοἰ ρ! 85, 56. οομίγα πλθγί πὶ δαυ ἃ 801 
οοπϑδοιὶ, αἱ ογυτ οὶ ΒΌΡΟΡ 608 δοιογοί, υἱ 60 ἀπσδη!α ἀϑοθιίδηϊ ἰη Ηϊδγυβα δ ὈὨεΐ. 

18. « Ευῃιδ5 δυίοπι ἀϊδεϊρυϊ! ([δοοτυηῖ βίουι ργεβορρὶϊ οἷδ ὅ6βυ5. Εἰ δΔἀἀυχογυηΐ Δϑίπδαιὶ οἱ ρυ]]πὶ, οἱ 'π- 
Ῥοβυογθηΐ ΒΌΡΟΓ ΘΌΙΏ γαδΕἸπΠΊ6 18 5ιι8, οἱ βαιϊι βιιραῦ δυπι. » Αἀάυοθηῖθ8 ἐγρὸ δὰ Ομηγίβιυπι δβίπδπι δὲ ρυ}- 
απ, πειὰο5 608 ποη ἀἰπηίβογυηὶ, 864 ΟΥΓΠδιμ θη 8 618 ἱπιροϑυδγιπὶ φαΐθυ5 {παγαμ ἀθογηδίί, οἱ υθϑιΐθυ8 4υΐ- 
95. ἱροὶ Γυδγϑηΐ σοορονιὶ, Ποπδϑίδίθιη οἷβ δ  οἰοια8 4105 δ00 δίυϊο βοϊνογαηὶ ἱρβὶ : υἱ ΘΌΡΟΓ ΟΓΗϑΙΟΒ 
γεβείθυ5 ἀἰδοϊρυ!ονυπι ΟΠ τῖβιὶ ΟἸεγίϑιι5. ἀβοθηάαι οἱ γοφυϊεδεδὶ ἰμ εἶδ, οἱ ἀρυ 608 εἰ γδρθυιῃ υπάδιυν : 
φιοπίαπι υπυπιηιοαηθα ἀἰϊδοίρυογυαπι ἀδοαυαὶ αἰ φυϊά (ΟΠ γίϑιο ὁονίεγγα γερὶ πιαηβυείο, υἱ Ροβδίμ ἀΐοεγο, 
4ιοηίδπι (ΟΠ γβι! βιμμ 8. Ομεγὶ8. ρωγιοἶρ65. ε« ΡΙαγίιπα δαΐδι ἴα διγανεγιηιὶ νεβιίπιθ!8 δυᾶ ἰῃ νἷα, ΑἸ] 
Δυίοι οδύθυαηιϊ γαιαο5 46 ἃγθου θυ, οἱ βέθγμθθδμς ἰμ νἱᾶ. » Μυ 5 Ἔγβοὸ ρορυΐϊυ5 οὐ ΟΠ Ἶϑίο δϑοοπύουαι 

Ὁ 7.6. χιχ, 55, 56 Ρῖον. Υ, 393. 5: Μᾶτο. χι, 9; [μι0. χιχ, ὅ0. “4 ΜΑΙ. χχι, θ, 7 οἱ 5ε4. 5) δαγο, 
ΧΙ, ὁ εἰ 58:64. “Ἴμυς, χιχ, 52 οἱ 56ῆ. ᾿ 

τάς, εἰς. Ηϊοτοηγπιυ5, ΤὨΔΟρ γἴδοίυ5. 
(θ) Χρείαν δὲ αὐτῶν ἔχει, ἐπιδαίνων, εἰς. Απὶ- 

Βγοϑῖυβ, 11}. ὄ1χχ ἐπ 1ιε., ΤΙ ΟΡ γ]δοίυ5, Εαμ γηυϑ, 
Ἀεην ἰυ5, 6]ο858. Ἡυετιῦϑ. 
() Εἰρήγη ἐν τοῖς ὑψίστοις. Ὁπίνετοα Μαγοὶ 

οχθηιρίατία ᾿αθοπὶ : '(Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, ᾳυυά 
βοαυμπηίυγ ἰπιθγριει δι θ)05 ππίνεγβο. Οὐ βθινὸ5. 8ὲ- 

ἴοπι, ὑγῸ ὡσαννά, βιιρροβυ! εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, χαὶ 
δόξα ἐν ὑψίστοις. [υ. ᾿ " ᾿ 

(8) Εὗρον καθὼς εἶπε αὑτοῖς ἑστῶτα τὸν πῶ- 
λον. [τὰ οοὐά. αυΐι4πι|, οἱ νυ μαῖα οὐϊίο υς. πιτ, 
52: «ἰπνομογυμῖ, βίευι αἰχὶ! 15, διδη θη) ΠΣ ΗΣ 
αὐ υτὶ νοι φυΐ, οἱ ἱπιογῃγειλιϊοπο8, ἑστῶτα τὸν πώῶώ- 
λον, ριαιογ πῃ, ἰν. 
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ἀυοῦνι5. ἀἰδοίρυ}}5 δά δοϊνδπάδιη αϑίπϑπι, οἱ αυΐ ουπὶ Α ξονται, » ᾿Αχολούθως . τοῖς ἀποδεδομένοις περὶ τῶν 

ἽΠ|ὰ ὁγαὶ ρυλ πὶ τλ5518 αἰ ββογυΐ πηι, οἱ αυουηαιθ 

ἃ ποθ ῖ5 ἰν οὐ Ἰοσυπὶ ||: βυμΐ, θα ἀδίπμοαρθ ὁχ- 

ρΡοΟμΘμ15 4185 ΠΟ 8. ἴῃ ργωϑθηιϊδ ργοροϑίία ϑδυηῖ, 

αἰ} ἐρδάϊαπὶ 681, ἀυδαηι65 ἄυ05 ἀϊδείρυ!ο8, οἱ δὶ} 

ἃ δοινδίογα τηϑπύϑίδ [Δ 6556 5165, δϑιπδιη δὰ ἰρϑὺπὶ 

οὐ} Ρ0}}0υ δὐάυχίδθο; 4005 αυϊάδηι μευ ἀ05 ποι ἰιιδηη 

αἰπηϊδογυηΐ, βαὰ γαϑίνι!5 βοϊυἱα5 δϑὶπο οἱ χυὶ οὐπὶ 

6ἃ ἐτγαὶ ρ0}1Ὶ0 ογπαῖυπι οοπο ἀπ} 0.8. αἱγιη]ιθ 
ἰηϑίγανθγυηὶ; 4υϊυυ5. ὙΔ511}}}}8. ἱρϑὶ συοηυθ δπίθἃ 

οΥπδιΐ ογϑηΐ οἱ ὀροῦίϊ ; οἱ αἱ ϑιργα δϑίπδιῃ 86 ρι)}- 

Ιυπὶ γϑϑιΐθι1ι8 ογηδῖο5 ἀἰδοϊρυϊοτυπὶ (1 ρυφοορῖα, 

οἷβ. ἀγαάϊάογδηι, δοίαπὶ Ὠοὶ Ὑδγρθαπι, βοϊυι Δηΐηδ- 

118 βοβθια νεϊδηιϊα Πα 18 Γαβαθη5 σοηαυϊοβοδί, εἰ 

φοἰἸοοείυν.  γυπὶ δογυπ) αὐΐ ργαοορία 1}}|58 ἰγαὰ]- 

᾿ ἀογδης νϑϑίϊθυ8 δϑίπθ ρα]. οι 6 ᾿μπδγα 8. 965085 
αυΐάδπι ἰπδἰάοι : δί φαοπίλπι πιδηϑιοίο Ἀδρὶ, οἱ ΒΌΡΟΓ 

δυθίυρεηι, οἱ ρυ]!}αηνλ ᾿πνεηοπὶ ἀϑοθπάθηιϊ!, ὑπυϊη- 

φυσι. αἰϊφυϊὰ σομίειγε ἀδοθυαῖ; βἰπαιΐ δυΐοτε 
ἐαπὶ 7650 μἰυγίτηα ἴῃ δ γι βΆ16πὶ Ἰῃργοάϊευναιαγ ἰγθα; 

δυδοθρρί!οπἷθ ϑοβρί(αἰοτὶβ [᾿υσίυπὶ οδἰοπάδγαμ! αυ0- 

αυδ ἰδ, οὐπὶ νοβίθβ βυ88, ογῃηδίυ πη} 6 ΟΠΙΠΕΠῚ ἃ6 

ΟΡΟΓΙ ΠΙΘΗ 11 Π} ΘΌ μοῦ ἃϑἰμδη 46 ρυ αἴ βού δπεὶ 5ι- 

ἠδοογυηΐ. θυ οΓρῸ νἷα δϑίπαπὶ ρυΠυπαυς ἰπ δυτιι- 

5.16 πὶ ἀφοῦ δῖ, 68 βίγανὶξ νϑϑι  πηθη ἃ δι ἰυγυὰ ρ]- 
γἰπιᾶ υἱ ΡῈ Γ Ἰοοᾶ ἰογγθ ἰΘγγοπαγα μα Γογυϊῃ ρι1ἃ, 
οἵ μα}}0 ρα νογα παᾳυΐπαία ἀϑὶπα, ἃς ρυΐ 8 7: Γο50- 

᾿γπιᾶπὶ ἀϑοὐπάθγει!. Ῥυίθγ ἀϊ05 ρονγο ἀϊβείραΐο8, 
οἱ νϑϑίθϑ 51:18 ἴῃ) νἱᾶ ϑιιθδιὀγηθηίθπὶ 746 (γμἢ 
Ρ᾽αγίπλᾶπη, ἰΘγι πὶ πιιπῸ ἀϑηιδη ἑοπιπιθιμονϑίαν ; ( 

Ἀ}Π} δἰφυΐδπὶ ριΐεγοα νἱ 4υὰ δογοβο  γηγᾶπι ροιὸ- 

"δῖ βυργαάϊοιῖθ δηϊ Δ }}}115 Ὑ6 0115 δοδιι5, ἀοσογοιῃ 

δοπο ΠΙΆ δηι; 8 δυΐδη θοῦ οα 55. ἃ ἀγθογθυβ 

ΓΔΠΊΪ5, οἱ ἃ} υἱγάφυδ γϑϑυϊπιθπίογιπι μᾶγία ἢ) (6. - 

ΓΆΠΙ 5[3Γδὶ8. δοοδρίιβ γοίεγοηιυ8 οΓΔὶ : εἰδὶ (οὐ18 588 

υλνί πῶς σΟΠ ΓΒ (ὉΘΓΙ᾿ ; 411} φυΐρρα δγαηὶ ἀΐδοὶ- 
Ρυ]ὶ ΒΟ ν πῃ 68 ; αἰἴα βοϊυϊδ δϑίηα, οἱ οἰ θα ρα Π|ὺ8: 

(γι ρόγγο, μίανίπια ἰαγθα ; οἱ 4ιατῖ! ἀσπιη, 4υὶ 

ἀποσταλέντων δύο μαθητῶν, ἐπὶ τὸ λῦσαι τὴν δεδε» 

μένην ὄνον καὶ τὸν πῶλον τὸν μετ᾽ αὐτῆς, χαὶ πᾶτι 

τοῖς εἰς τὸν τόπον Ξἰρημένοις, διηγησόμεθα χαὶ τὰ 

ἐχχείμενα, ἐν οἷς λέλεχται, ὅτι πορευθέντες οἱ δὺο 

μαθηταὶ, καὶ ποιήσαντες τὰ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος αὐτοῖς 

προστεταγμένα, ἤγαγον πρὸς αὑτὸν τὴν ὄνον χαὶ τὸν 

πῶλον, οὃς οὐχ ἀφήκχασι γυμνοὺς, ἀλλὰ κόσμον αὖ- 

τοῖς περιέθηχαν ἐν ἱματίοις εὐσχημοσύνην περν 

ποιοῦσι, χοσμήσασι τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν λελυμένην ὄνον 

χαὶ τὸν μετ᾽ αὐτῆς πῶλον' οἷς καὶ αὐτοὶ ἦσαν χε- 

χοσμημένοι καὶ ἐσχεπασμένοι, καὶ ἵνά χεχοσμημέ- 

νοῖς τῇ ὄνῳ καὶ τῷ πώλῳ τοῖς ἐνδύμασι τῶν διδαξάν- 

των μαθητῶν (9) ἐπαναπαύσηται καὶ ἐφιδρυθῇ ὁ τῶ 

Θεοῦ Λόγος γινόμενος ἐπάνω μόνος, καὶ ἡνίοχος τῶν 

Β λελυμένων καὶ βασταζόντων αὑτόν, ᾿Αλλὰ τοῖς μὲν 

ἐχ τῶν διδαξάντων ἱματίοις ἐπιτεθεῖσι τῇ ὄνῳ καὶ τῷ 

πώλῳ ὁ Ἰησοῦς ἐπικαθέξεται᾽ ἐπεὶ δὲ ἔχαστον ἐχρῆν 

συμθαλέσθαι τι τῷ πραεῖ Βασιλεῖ ἐπιθεδηχότι ὑτο- 

ζυγίῳ καὶ πώλῳ νέῳ, Ἦν δὲ πλεῖστος ὄχλος ὁ συνειό- 

εῤχόμενος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῷ Ἰησοῦ, χαὶ οὗτοι 

ἔδειξαν καρπὸν τῆς τοῦ Σωτῖ, »ς ἀποδοχῆς ἐν τῷ τὰ 

ἑαυτῶν ἱμάτια ὑποστρῶσαι, καὶ ὃν εἶχον χόσμον χαὶ 

σκέπην, τῷ ἐπικαθεζομένῳ τῇ ὄνῳ καὶ τῷ πώλῳ. ΝΣ 

τῇ ὁδῷ τοίνυν καθ᾽ ἣν ἦγε τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον ἐπὶ 

τὰ Ἱεροσόλυμα, ἔστρωσαν τὰ ἑαυτῶν ἱμάτια ὁ τλεῖ- 

στος ὄχλος, ἵνα καθαροῖς γῆς καὶ γηΐνων πραγμά- 

τῶν καὶ μηδαμῶς ἔχουσι χονιορτὸν ἣ ὄνος χαὶ ὁ 

πῶλος ἐπιδῇ τῇ Ἱερουσαλήμ. Καὶ τρίτον δέ τι τάγμα 

τὸ παρὰ τοὺς δύο μαθητὰς καὶ τὸν ὑποστρώσαντα 

πλεῖστον ὄχλον τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ νῦν χατείλεχταν' 

ἄλλοι γὰρ ὡραιότητα περιεποίουν τῇ ὁδῷ δι᾿ ἧς 

ὥδενεν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς ὀχούμενος τοῖς 

προειρημένοις" ἡ δὲ ὡραιότης ἣν, χοπτομένων χλά» 

δων ἀπὸ δένδρων καὶ στρωννυμένων παρ᾽ ἑχάτερα 

τῶν ἐστρωμένων ἱματίων" εἰ μὴ ἄρα τοῦτο τέταρτον 

τάγμα ἦν" ἄλλοι γὰρ οἱ λύοντες μαθηταὶ, ἄλλη ἡ 

λυομένη ὄνος χαὶ ὁ μετ᾽ αὐτῆς πῶλος, καὶ τρίτοι ὁ 

ΥΕΤΙ 5 ΙΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. ᾿ 

ἴῃ ΗΙογυβδιδπι, αὶ οἱ ἱμβὶ Γγισίι πὶ δυβοῦριίοη!8. ΟΠ ΓΙ δι] ἀοπηοηδίγανογιιμῖ, γϑϑιϊπηοπί δι18 οἱ φυδουπήῃε 

Βα αδγαμξ οΥπδιηομ ἃ 561 Ποπί6ϑ ἦπ Υἷᾶ ρὸν ἀ8πὶ ἃϑίπα Γαι ϑἰ 0, νἱάοιίοοι αἱ υπάδ ἰησοάοηι65, ἱΕΓΓΔΙΒ 

οἱ τογυτ ἰΘγΡοπαγατ ρα νόγοηὶ πο θαχυδιη οι πρᾶηί, γεὶ ραιϊαπίιν ἴῃ υἷα 14 φυὰ ἴῃ Ἠϊογαξα ἐπι 50ἐν" 

ἀυρθδηῖ, Εἰ τογιΐαπιὶ ἀσπιθι ροϑὶ ἀϊβοίρι!ο8. δὲ ρατπᾶπὶ τὰν "δ: βίογηθπίθπι γοϑιπθηίἃ διι, ἱπιγοάυοίίυγ, 

4ιὶ ρυϊομεϊυύίπδαν ΔΙΙαῦδιη ἐπ ποεῖ [δοϊθυδοι, ροῦ φιοι ρεοἢ οἰδεθθδίαν ἴῃ ΗΙΘγυβα]ὸπὶ δεβυς. Τυτθὰ δυμπὶ 

4 ργϑοθθυδὶ, οἱ φυδ βοαιοινδίυγ, οἰδιμλυδηῖ ἀἰΘὨ(65 : « Θβάπνᾶ ἢ] θανίά : Βοπαάϊοια8. φυΐ γεηὶι Ἰα 

ποπιΐηα θοιπίη! : Ὀβδμπᾶ ἴῃ Θχοοβῖ5. » Εἰ ργβοθ οηίοβ ηυΐάθπι ἀπί8 δεβυϊῃ ἀϊοθμίγ φυΐ δηιὸ ὐνειίυπ 

Οἰγῖβιὶ Γπδτυπὶ βδηοι! ργορ οί», οἱ σϑιθγὶ 10.511 : δα] πο η1ὸ5 ἃυ 161}. 

19) Καὶ ἵνα κεχοσμη 
«ῖῳ τοῖς ἐνδύμασι τῶν διδαξάντων μαθητῶν. [ἰδπὶ 
Ῥάυ!ο ρο8ι : ᾿Αλλὰ τοῖς μὲν ἐχ τῶν διδαξάντων ἱμα- 
τίοις ἐπιθεῖσι τῇ ὄνῳ καὶ" τῷ πώλῳ, εἰς. τῶν διδα- 
ξάντων, ἰά ε5ῖ Θογυπ 4 ργβοθρεῖ5 Δϑἰμϑηὶ δἱ ρ0}- 
Ἰυπὶ, εἰγουπηοϊδοποια ἡ πηγυ}, οἱ φοῖ68, Βῖν 6 4Π08- 
106. ΟΕ γίδια! νθοῖογθϑ δγιάϊοεγιηῖϊ. Ονίσοηθϑ, ἰοιη. 51 
ἀπ {μις. Σ « ϑοίαϊυ8. 84. αἰδοίρι}}8 δϑίπυϑ οἵ ρβογΔη5 
δόδυιῃ, ἰποοι  δυραῦ νϑϑιτπεπία ἀροβιοϊοόγαπ), 4υδῃ- 
ἀο ἀοειτίπαιη θογαπὶ ἰπιϊλίυνγ οἱ γἱίδιη. » ΠΠδιΌηγ- 
ΠῚ : « γεδβιῖϊ5 δυΐθπὶ ἃροϑβίο!οα, γε] ἐοοίγί ἃ νὶγ- 
τη], ναὶ δα ββογιίο ϑογὶρίυτγαγαπι ἰπιο Πρ! ροίδνὶ ; 
δῖνθ δοοϊθϑ δι οούυπι ἀοσινδίαι νατγίοίαίο5, 4υῖ05 
πἰϑὶ πίη ἰηϑιγοία [δ γῖ!, οἱ ΟΥηδίδ, ΒΟΘ8ΌΓῸ [να - 
Ῥόγὸ οποία ἀο} τυδλοίυγοναι νοία 5. Οὐ πο δ ἴῃ - 
ἰεγργοὺ τῷ, διδαξάντων, 55" ΠἸἰσα τ] οποιὰ ἀϊδοοπθϊ, η0Π 

αιὶ [αογυηῖ ροβι δἀνεηίαπι ἱρδίυ5 Δρυϑ 

οἷς τῇ ὄνῳ καὶ τῷ πώ- Ὁ ἀοοεπαϊ νἱάδιυγ {] 1556; εἷς δηἰπι {Π|6 Ἰοοὶβ δηΡΓὰ 
Ἰαάδιϊβ : « ὕ!ι δυροῦ ογπδίοβ ψαβίϊθυ8 ἀἰποίρυ!ογιπῖ 

Ομ γίϑι!, » εἱς, [ἰθι : « Οιοηΐδην ὑπυϊησυσιηηυθ ι΄. 

βεϊρυϊοόταπι ἀδοοῦδὶ Αἰϊαυ!ὰ ΟΠ γἶβῖ0 Θομίεγγε. » Αϑιν 
Ρυϊδιὰγ Οτγίφοηθϑ ϑαιπάοπὶ ᾿ηο Π δίοΥἶΔΠ| οἰ ϊββογθιβν 

ἴύιη. χι ἐπ “οαπ. « Οἶδα δέ τινας τὴν μὲν δεδεμένην 
ὄνον ἐξειληφότας τοὺς ἐχ περιτομῆς πιστεύοντας, τον 

λῶν δεσμῶν ὑπὸ τῶν γνησίως τῷ Λόγῳ πνευματιχῶν 

μεμαθητευμένων ἀπολνομένους ̓  τὸν δὲ πῶλον τοὺς 

ὑπὸ τῶν ἐθνῶν, οἷς. [μ6π|, Ποιῃ. 2 ἐπ (απιίί. Βω- 

125 διιιῖ {16 δηίπηι 40:8 ἀογδαπι δ πὶ εὐγγάγο τη, 

αἱ διυιβοιρίληϊ βόββογοπὶ ογθυπι δὶ δυρὲγ 8όν 

ἔγθπα οἦαβ8 ραιϊιπίατ, αἱ φαοουπααδ ἰρθὸ γοΙμἐΠν 
ἤροιδι 6λ8, οἱ ἀραὶ Πιαυνδηΐβ ργοθρίογυιῃ 500Π|8.) 

(ογ ἃ διδάσκω, νοσραθυϊυπὶ « ἀϊδοο » μου! 9 

νϑγϑι μη ΐο ἐδι : 86 ἐπέχω. νετιῦ8. 
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πλεῖστος ὄχλος, χαὶ τέταρτοι οἱ χόπτοντες τοὺς χλά- Α ΓΆΠ05 40 δε οτί υυ8 ἀπιρυί(δυληϊ, οἱ ἴῃ υἱὰ βυ θ5[ὁΓ-. 

δοὺς ἀπὸ τῶν δένδρων χαὶ στρωννύντες ἐν τῇ ὁδῷ. 
Ννόει δέ μοι ἀπὸ τούτων χαὶ πέμπτον καὶ ἔχτον τάγμα 
κατειλεγμένον τῶν τὸν Ἰησοῦν προαγόντων, χαὶ τῶν 

ἀπχολουθούντων αὐτῷ: χαὶ προάγοντας μὲν φή- 

σεις (10) ἀπὸ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας εἶναι ἐχ τοῦ 
λαοῦ δικαίων, τάχα καὶ προφητῶν" ἀχολουθοῦντας δὲ 
τοὺς ἀπὸ τῶν μετὰ τὴν παρουσίαν ἑπομένων τῷ 
Λόγῳ, καὶ ἀχολουθούντων αὐτῷ, εἴτε δικαίων εἴτε 

καὶ ἀποστόλων Χριστοῦ. Πλὴν οὐχ ἄλλα μὲν ἔλεγον 
οἱ προάγοντες, ἄλλα δὲ οἱ ἀχολουθοῦντες" ἔχραζον 

γὰρ πάντες ἅμα ὡς χορὸς συνάδων χαὶ σύμφωνος, 
καὶ ἔλεγον χαὶ τὸ ἀνθρώπινον ὑμνοῦντες τοῦ Σωτῇ- 
ρος ἐν τῷ ε« Ὥσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ’» χαὶ τὴν δευτέ- 

ραν αὐτοῦ ἐπιδημίαν’ « Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

παυδηΐ. Ουϊπίδπι ργθίογθα, οἱ δθχίδπι ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ ΟΣ 

[Ϊ8 φυὶ 3όδυπὶ ρμγοοδάςθεπί, φυΐᾳι6 βυ θ6Θα θα πίῸΡ 
οομἤαίαπι ἰιος Ι060 ΟὈΒΘΓΥΆ : οἱ ν6ΓῸ 4ι] ργοοαυηϊ, 

δχ βδηο|8 (ὈΓί85886 εἴ ργορ οι 18 αυὶ Δηΐ6 δάνθοιηϊυ πη 

Υἰχογμηΐ, οΟ]]οοἴ08 6586 ἀΐοόα: 40] 50 6οαυθηῖιγ 

δυίαπ), ΟΣ Γ.81}5, γ6} ΟἸιγῖϑιὶ δροβίο! 5 ᾳυΐ ροδὶ δι)- 

νεηίυπι Ὑογθυπὶ δοβαοίαι! δυμῖ. ογιμπίδιπθη πὺη 

ἰϊα ρμγασθίθηιθβ, 4118 γθγῸ δ βοαυδη!οβ ἀϊοοθᾶπί, 

ὕΠ0 Θηΐπι ΟΥΕ ᾿ιδυιὰ 56 0115 86 ΘΟΠΟΟΓΒ 6ἰ ΘΟΏΒΟΗΙ3 

ἢ ογυβ οἰδηδθαηΐ οπιπ65, οἱ ϑαγνδίογί 5 ̓υ πλδηΐἃ- 

ἴθι 8 γϑγθ 5 οοἰοθγαυδηί "": ε Οβ5δηλ ἢ]10 αν ὰ : ν 

δι δοουπάυπι ἱρὰ δἀνοπίαπι, 06 ὨΥΏΠΟ : ε Β6- 

ποὐϊείυ5. 4υΐ νϑηΐξ ἴῃ ποπιΐηα θοιηΐπὶ ; » γοβί 110- 

πθῖῃ δυίθ οἷυ8 ἴῃ δδηῃοία ἀϊοθι 68 : « Οϑᾷπηδ ἰῃ 
ὀνόματι Ἀυρίου“» καὶ τὴν εἰς τὰ ἅγια ἀποχατάστα- Β. Θχοο|55. » 
σιν ἐν τῷ᾽ ε Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. » 

Τούτων δὴ τῶν τριῶν ἐχφωνήσεων λεγομένων ὑπὸ 
τῆς συμφωνίας τῶν προαγόντων χαὶ ἀχολουθούντων 
πῷ Ἰησοῦ, ὁ μὲν εἰσήει εἰς τὰ ἀληθινὰ Ἱεροσόλυμα" 
ξεν:σθεῖσαι δὲ αἱ οὐράνιαι δυνάμεις, αἵτινες λέγονται 

πᾶσα εἶναι ἡ πόλις, ἔφασχον" « Τίς ἐστιν οὗτος : » 

ἀνάλογον τοῖς προφητευθεῖσιν ἐν χγ ψαλμῷ περὶ τῆς 

ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, χαὶ τοῦ ξενισμοῦ τῶν οὐρα- 
νέων δυνάμεων ξενιζομένων ἐπὶ τῷ καινῷ τοῦ σω- 

ματιχοῦ αὐτοῦ ὀχήματος θεάματι. Ἔχει δὲ οὕτως ἐν 

τῷ ψαλμῷ" «ΓἌρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶ 
ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, χαὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασι- 

λεὺς τῆς δόξης, ν» χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ δὲ 

παραπλήσια προφητεύεται περὶ τῆς μετὰ τὴν οἴχονο- 
μίαν ἀνόδου τοῦ Σωτῆρος" γέγραπται γάρ’ «ε Τίς οὗτος ς 
ὁ παραγενόμενος: ἐξ Ἐδὼμ, ἐρύθημα ἱματίων αὐτοῦ 
ἐχ Βοσὸρ, οὗτος ὡραῖος ἐν στολῇ ; » Τὰ δὲ χατὰ τὸν 

τόπον ὅλα χαὶ σὺ δυνήσῃ ἀναλεξάμενος κατανοῆσαι, 

«ἰἴ τὸ λέγουσιν αἱ ξενιζόμεναι δυνάμεις ἐπὶ τῆς τοῦ 
σωτηρίου σώματος ἀνόδου, χαὶ τί αὐταῖς ἀποχρίνε- 

και. Ταῦτα δή μοι παρείληπται βουλομένῳ σῶσαι τὴν 

ἀκολουθίαν τῆς κατὰ τὴν Γραφὴν τροπολογίας, ὅτι, 
ε εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείφθη πᾶσα 
ἡ πόλι; λέγουσα " Τίς ἐστιν οὗτος; » Μετὰ δὲ τοῦτο 

ἑξῆς γέγραπται, ὅτι πολλοὶ ἔλεγον" « Οὗτός ἐστιν 
Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, » 

ὁμολογοῦντες τὸν προφητευθέντα, ὅτι ε« ὁ Ναζωραῖος 

κληθήσεται, ν ὁ χυρίως τῷ Θεῷ ἀεὶ ἀναχείμενος. ᾿Αλλὰ 

κατὰ τὴν διήγησιν ταύτην περιγεγράφθω τὰ χατὰ 
πὸν τόπον, χαὶ ἀρχή τις ἔστω ἑτέρας περιχοπῆς τὰ 

ἐπιφερόμενα, ἵνα μὴ ἀναγχάζηταί τις, συνάπτων 

19. διθγυπὶ ἤδη Θχοϊδιπ δι! πο) ὅπ0 ΘΟησδηίι 
το!!δπευυ8 φυΐ δοδαμι ργοθάουδηί, φυΐᾳυα δ64ιι6- 

Ραμίαγ, 'ρδα ὑογᾶπι ϑογοϑο Υ ΠΠΔΠὶ ἰπργ65588 ὑϑῖ. 

διυροίδοία: δυΐοπι νἱγίυΐο ΘΟ 6βι68, 4υς ἰοῖὰ 6586 

εἰνίιδ5 ἀϊουηίυν, αἰοῦδει δ᾽ : « Ουἱβ ε51 ΠΟ »ρεγ- 

ἰπάδ ὧἱ αυξ ἰπ νἱφαβίπιο ἰαγιΐο ρβαὶπηο ἀ6 ϑϑγνδίο- 

τἶβ ἰῃ σοῖο γοοθρίΐοηο, οἱ δοἰοϑιίαπι υἱγία πὶ πο- 
νυ σΟΓρογρὰ ᾿ρβίι5 γϑοίιγῶΒ Βραοίδου!απι δἀπὶὶ- 

γΤαπιίαιη δίιρογα οἱ ρεγιαγθαϊοηο ργράϊοία διιηΐ, 
δὲς διυΐθπὶ ἰῃ μος ρβϑί πιο Βα δίαν Δἴ : ε Α(ΊΟΠς ρότ- 
1848, ὈγΪποῖρθ5, νθϑῖγαϑν οἱ δἰδυδιηΐηὶ, ρου τί ΓΏ}8]6 8» 

οἱ ἱπιγοῖθι! Ἀοχ φἰογί, ν εἴ φυ βοᾳυυπίυγ, Οοηβὶ- 

πῃ} φυόαιε [34148 ἀ6 βαγνδιου δ, ροϑί δά 1} 151 λι8πὰ 

ΡΓγοΥΪποἰδπ) 5:0] ἱπιροβὶίδη), ἀβοθηϑὰ ναιοἰπδίυν : 5ἰὁ 

δπΐπὶ βου ρίυπι 651 ὁ: ἐΟυ]5 651 816 αιι! νηὶ! (6 Εάοιη, 

74,7 τυροῦ νοϑιϊαιη ἀδ Βοϑγᾶ, 56 (ΟΥΠΝΟ5115 ἰῃ 510] 

887 » ἢυ)}8 58η6 ἰοςὶ 5ἰῃρυ}δ58 ρᾶγίθβ δίπη! 60|16- 
οἴλ5 ρῈγ 6 ροίδβ πιο] ρογα, πεοποη αυΐὰ οοΓρογὶδ 

ϑογυδιοῦ δ ΔΘΟΘΠ50ΠῚ Π ΓΔ 65 (υγ})α ἀϊοδηΐ, εἰ αὐυἱὰ 
Γοβροηϑβὶ [ογαηὶ, ἤσοο φυϊάδιη ἃ πι6 δ᾽ |δίᾶ δυπὶ, αυ0 

ἐμ οροϊοφία ϑογίριιγα οΟἸ ΓΘ ἶαπὶ βογνγθηι, αὐΐϑ 

« οὑπὶ ἰπιΓαδβδὶ ἢ ΘρΡοϑοὶ γ πιᾶπι, ΘΟπιπιοίδ 6ϑὶ υμίνεγβα 

εἰν 85, ἀΐοοιβ : Οιι}5 6581 1] 5). ν Ῥοϑί {114 ἀθίποαρθ 

βογὶρίυπι δὲ ἀϊχίβϑὸ πη] 105 Ἶ᾽ : « Ηἰς οδὶ 565} ργο- 
Ρἰιοία 8 ΝΆΖαγοὶ}) (4}115:5,» ουπὶ οοηπἤϊοηί68, ἀ6 4υ0 

ἰὰ οἀΐίαπι μογαὶ ναιοϊπίυπὶ “5 : « Θυθηΐαπι Ναζα- 

γξδυ5 γὙοοΔὈ Ὁ, ν δροοίαιίτα ηἰπηῖγαπι Ὁ60 ΒΘΏΡΟΓ 

οοηβοογδίαβ. ον πὶ 46 ἜΧροΒβι(οπ6 οἰγου βου ρίυ 8 
δδίο ἰοουβ ἰϑῖ6 : αυξ δυΐδηι δυθηοχα δυπΐ, ἰπὶἰυ πὶ 

ἀθηὶ 16 γἱ πιθιι το, Π6 ΘΟΓα πὶ ἰη ΘΡργο δ 0 ῃ 61 ΟΠ 

χαὶ τὴν περὶ ἐχείνων διήγησιν τοῖς προτέροις, ζητεῖν Ὁ δυροτίοτθα5 Θοππθοίοἢ 5 Δ]14υἱβ ἀἰδαυΐγογο ουφαίυγ, 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἐπιογίφυο ἢάἀ6165 φυΐ βεουτὶ δυπὶ γεγθυπι Πεὶ, ΤΆπιοη ποη δ᾽ αὐ ἀΐοεναπι φαΐ ργοθάθθδηὶ, δ]υὰ δαίοπὶ αηὶ 
βοή υοθδηίυγ, 864. ὁΠ|η68 ΟἰΔιΠ Δ᾽ δηὶ [5] πλὰ} σοι 808 Δ Ό06, Βα πηδπδηι αυ!άεπι (ἢ τὶ διὶ αἰ βραηδβδιίομεπι ἰδυ- 
ἀδηπίθβ ἴῃ 60 αυοι ἀϊοουδηῖ : « Οβδηηᾶ ΠΠ}0 θανά : Βεποάϊοιυ5 4υὶ γϑηϊὶ ἰῃ ποιῃηῖμα θομμηὶ : » Ταδίϊυιο - 
μ6 ΠῚ δυΐθῃ) 6}115 ἰῃ δ5δηοία, ἰῃ 60 φιοὰ ἀϊοοῦδηϊ : ε« Οβδηη ἰπ ὀχοαὶβἰ8. ν 

19. « ἴη {ΠῸ0 τοπηρογὸ, οὐπὶ ἰπίγαβ886. 565808 ΗΙΟΓΟΒΟΙ γηΙ4Π), ΘΟμηπιοῖδ 6ϑὲ υπίγογβᾶ οἰ 185, ἀΐοθηβ : ΟΘιΐ8 
ἐϑὶ ον» [π ἰβι18. πης ἀυοθυ5 οἰαπιογίθα.8 ἀἰς118, 6χ οοηβθηβιι ργβοορδηιί υπὶ οἱ βοαιοπίίαπι δαβυπι,, 'ρ88 
αὐάσπι ᾿πιγανῖι ἰῃ ἩΪΘΓΟΒΟΙΥ πη ᾶ πὶ νογϑπὶ : ΔΙ ΓΑΠί68. Δ 6πὶ Υἱγια 68 ΠΟ Ἰ6β68, αυ858 Δρρο!δηίυγ οεἰνὶϊδ5, 

“5 ΜΔ). χτι, 9. 55 ἱρά. 10. 
τὸ δίδει. νι, 22. 

“7 Ρρ8], χσιῃ, Ἴ. 4“ ἴςα. χ1},1. “Φ. Μά! χχι, 10, 19:014. 11. 

(10) Καὶ προάγοντας μὲν φήσεις, εἴς. ΗΪΟΓΟΙΥπιι5, Οριι ἐπιροτ[., Ἰιοαι. 57; ρβευάο- ΟΒγγβοβίοιηυϑ 
οι). 12 ἐπ Ματο.; Τιδουριν]δοίυ». ἴρ. 



4529 ΟΠΙΟΕΝΙΒ5 τμυ 

δοσυ!ἀπαπὶ 511) ] ποπηυ}}} α ἰοῦ ρ!ο θεἱ ἀοίατθαι ν6- Α ἐχδαλλομένους ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ τινας τοὺς 

1ἰπ|, φαΐ φυοὰ ἀοπλιπὶ οΓαίἰοἾ8 ἰδῖγοηυπι ρου ῃ- 

οδη) οἰδσογίηϊ, νυ} }5 οαϑίϊσαι! συμ, ΝΟο 5816 υἱἶθο 
υοπηοίο δογυ πὶ 4υ85 50 δ) υποίὰ δι πὶ οὐπ) ρΓΟρΟΒί(Ο 

Ἰοςο ἱπίθρτγαπι οοἰνεγηιἰᾶπι (6 Γἱ 4υ 5 ροβ5]}, διΐδη)- 

δὶ βυ πηι ἦι ἰά ορα πἰίδίαν, [8 αἱ θυ ρογίογὶ "5 118 

τοβροηάοδηϊ 75: ε« αδυάὰ γϑβοπηθηιεν, ἢ] Βίοη. » 

Ηυ]υ5 ἀδίηάο Ἰοςὶ 75 ; « Οϑδηπηᾶ ΠΙΙο Πανὶ ὰ : Βοπθ- 

αἰείαβ φυὶ γοιΐὶ ἰπ ποπιίηθ θοιηΐηΐ : Οβϑᾶπη8 ἴῃ Α]- 

εἰδδὶ πηῖβ, » πιθηΐοπὶ δαδηδυΐπιι5. 16 ῥτοίδειο : 
« Βοηράϊοίυ5 φυΐ γοηΐὶ ἰῃ ποιηΐηα θοπιϊπὶ, » ἰἰ546 1} 

οοπαθρίτπι γου}}ῖ85 ἀχϑίδὶ ἴῃ ρβϑαΐηιὺ αυΐ ρβϑ πηι πὶ ρΓῸ- 

1ἰχι ββίπηιπη ργθοοάϊε, ἀυδπὶ Θχθιρ]αγία αιάδυι 

οδη βίη πὶ ἀδοϊ πη) δδριϊπιυπη 6586 ρου θΘηϊ, 

θυ δυΐαπι ρΓΘ 607"-Ἶ" : « Ποπιΐηδ, 56] νὰ πὶ τη6 ἴμς, » 
δοἰ οεαίῖδ 8ιη| ἅπί6 ας γογῦα : ε Βαποαϊοίι5 αυἱ γ6- 

ηἷι ἰπ ποιιῖνα θοηιὶηὶ, » ΠΟὈν αἰοα ἰῃ 118 : « Οϑδῃῃᾶ 

ΠΠἸο θανίὰ, ν Ἰϑδθγα πα μἱ νἱἀδηίυγ; δἷς δυΐδηι. 56 ἰνᾶ- 

"εῖ οοπίοχί 5 Ηοθγαίους : « Αππὰ Αὐοηδὶ Θϑβεἰηπδῃ. 

Αμπᾶ Αὐἀοηδξὶ 8484]. 7,8. Αππὰ Βαγυοῖ 8}}04 Ὁ 541πὶ 
δάοπδϊὶ. » Ῥγϑίθγθα νθγὸ ἔνδηφο! ί ἃ ἀτγοἶβ ἀϊαϊθοιὶ 
ἰφηδτίβ [Γαι Πίο ὀχβοῦὶρία, μ06 ἰ000 6 5 ρΓὰ πι6- 

ΤΠΟΓΑΙΟ ρθ8|Π10 ἀδργοπιρίο σΟΓΓΙΡΙΔ [ἰ||556 οχ᾿β(ΐ πιο. 
Ουοά 5ἱ Ιοσυπὶ απὸ Θχρθπάογα υ6}}5, δυἀϊ Ααυ πὶ 
δου) ἰἰὰ Θχροπθηίθῃ : « Ὁ )οπιῖπθ, βϑ,νυ πὶ Π|6 

(ἃς : Ο Βοπιῖπα, ἦαπι ΒΘΠ6 ῬγΟβΡΟΓΆΓ : βεποιϊοίι8 

ᾳυὶ νεηΐΐ ἰῃ ποπιὶπα θοιηἶπὶ. » ὅλ νϑτὸ αυῷ 5υηΐ 

Βυΐυ5 Ἰοεὶ ἴῃ ραυοᾶ σομίΓὰϊαηλι5, δί ἰσαπιι8 βἰνο 

ἐπιπληττομένους, ὡς πεποιηχότας τὸν τῆς προσευ- 

χῆς οἶχον ληστῶν σπήλαιον. Οὐχ οἶδα δὲ εἰ, χἂν 8:4- 
σηταί τις, δύναται ἀχολούθως τῷ - ε Χαῖρε σφόδρα, 
θύγατερ Σιὼν, » σῶσαι τὴν πᾶσαν χαὶ τῶν ἕξτς τοῖς 

ἐκχειμένοις ἀχολουθίαν. Μετὰ ταῦτα ἐξετάσωμεν χαὶ 
τὸ (11): ε« Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῖδ Εὐλογτ μένος ὁ ἐρ- 

χόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου - Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑγὶ- 

στοις, » ποῖον ἔχει νοῦν. Σαφῶς μὲν οὖν τό" ε Εὐλο- 
γημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, » αὑταῖς λέ" 

ξεσι χεῖται ἐν τῷ πρὸ τοῦ μεγίστου ψαλμοῦ φαλμῷ, 
λεγομένῳ ἕν τισιν ἀντιγράφοις ριζ’ (13) δοχεῖ δέ 
μοι τὰ ἀντὶ τοῦ" ε Ὧ Κύριε, σῶσον δή, » προτε- 
ταγμένα τοῦ" « Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματ. 

Κυρίου- » Ἑδραϊχῶς ἔχχεισθαι ἐν τῷ - ε Ὡπαννὰ 
Β τῷ νἱῷ Δαυῖδ » οὕτω δὲ καὶ εἶχεν ἡ ἙἭ δραϊχὴ, λέ- 

ξις " « ᾿Αννὰ ᾿Αδωναῖ 15) Ὡσειεννάν. ᾿Αννὰ ᾿Αδω- 

ναὶ ἀσαΐ. ᾿Αννὰ Βαροὺχ ἀδδὰδ σαῖμ ᾿Αδωναΐξ ν» Εἶτα 

δοχεῖ μοι ὑπὸ Ἑλλήνων συνεχῶς͵ γραφόμενα τὰ ἘΕὐ- 

αγγέλια μὴ εἰδότων τὴν διάλεκτον, συγχεχύσθαι ἐν 

τοῖς χατὰ τὸν τόπον ἔχουσι ταῦτα (14) ἀπὸ τοῦ προ- 

εἰρημένου ψαλμοῦ. Εἰ δὲ τὸ ἀχριδὲς βούλες μαθεῖν 

τῆς λέξεως, ἄχουε ᾿Αχύλου ἑρμηνεύσαντος ὡδέ - « Ὧ 
δὴ Κύριε, σῶσον δή. Ὦ δὴ Κύριε, εὐόδωσον δή - Εὐ- 
λογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. » ᾿ΑλλΣ 

γὰρ ἐπαναχεφαλα:ωσώμεθα τὰ χατὰ τὸν τόπον, χαὶ 
λέγωμεν, ὅτι ἤτοι Παῦλος χαὶ Πέτρος ἣ τὰ δύο εἴδη 

τῶν διδασχόντων, λύσαντες ἀπὸ τῶν δεσμῶν κατὰ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 

ἀϊεοθαπὶ : ε Ουΐβ 6βι "ἷς .» βδοιιπάτιπι φυού [ιογαὶ ργορίιοίαιαπὶ ἰπ ρϑαῖπιο ἀδ 8βοθηϑίοπα ἰρϑίαβ, δὲ ἀδ 
δαππἰγδιίοπα υἱγιυϊαπν οἰ οϑείι αν ργορίοῦ πόνυπι γΠ συ! υπὶ σοτρΡΟΥ 8 6705. δ νοὶ δυΐοπι ἴ18.: ε« ΤΟΙ 6 ροῖ- 
125, ΡΓΠΠΟΙρ65, γθϑίγαϑ, οἱ δον.) } 1} ΡΟΓίῶ ΘΙΘΓΠ4165, οἱ ἱπίγοὶ 1 γὸχ σίογίς. (}118. 6δὲ ἰκί8 γὸσ ριογίδ Υ ἢο- 
Ταΐπ 15. (ὉΓΙ15 οἱ ροίθη8, Βοπιΐπιι8 ΡοΟΙΘΠ8 ἴῃ ργα!ῖο. ν Εἰ ἴπ 5αἷδ βἰ πα ἢ αυκάδιῃ ργοριοιδπίυγ ἀδ γράϊϊα 

1 ΖΆ(ἢ. ιχ, 9. 15 Μδιι)ν. χχν, 9. Τὸιτὸ Ρρ4]. ΟΧΥἹ, 20, 90. 

(11ὴ Μετὰ ταῦτα ἐξετάσωμεν καὶ τό, εἰς. Τοῖαπι ( γόπιιγ. Πἰὰ Οτγοοὶ 50] 6 πιη6πὶ Βγπῖησηι, ἑ παῖαν, ἤθη 
πᾶς Οτίροδι 8 υἰδβεγίδιομεπὶ Ἔχργθββὶι ἩΪΟΓΟΠΥ πεῖ 8 
ἰπ ἰηϑίσηι δὲ θδιπαϑυπὶ δορί βίο, εἰ ἰμ σης ΜαιΠ οὶ 
Ἰοουπι. ΑἸ υίογοῦ οἷο ΠΊ60, 8] 88 οπιΐὰ ΘΟ ΠβΌΓΘΠΊ. 
αι ἴῃ πᾶνο συφδιίσποια σοηφογὶ ροββαμὶ : οὐπδυϊαὶ 
4υἱ νο]δὶ ἱπιογῦργοῖθβ, 650 56 πη 018Π0 πηθᾶπι ρϑιιοἰ8 
Ρτγοίεγο. Εδίθοῦ γδπιὶβ Ὡγθόγυπι ἀδοογριΐβ, ργίμοὶ- 
ΩΣ ΥἱτῖΒ σγϑίυ]αγί,, δὲ μι} 1} 8 π| διιᾶπὶ ἰεβί8γ] 80- 
ἰ1ο05 [1856 διιάοβ, αἱ δγυάίία ὑγοῦδι Βαγοιΐυ5 δά 

8)}η. Ομ γίϑιὶ δά. Ουΐη οἱ γδη}}5 1115 ἰμβάὰθ ἢυβᾶπηᾶ 
ποπίδη (356, ἰὰ οἰΐαπι ἀρῆοϑοο. Ουπὶ Δυΐδηι ΟΠ γἰ βίο 
διἰγδηίαη"! ΠΟΒΒΠἢΔ Δοοππάγοηὶϊ, ἰὰ δἰ δὶ γοϊυἶβ86 : 
ἈληιοΒ ἀδοογρίια ἰπ Βοπόγεπὶ Π| 1] 1)ανίἀ, αυεπιδά- 
Ἰηοάυπι ἰάοπι βίαιυΐι Βαγοπίαδ, {ΠΠπ4 ναὸ ρογβυβογὶ 
ΠΟ ΡΟδϑυπὶ ; 56ὰ ἰῃ Οτίροη 5 ροί 5, ΗΪΓοηγπιὶ, οἱ 
ἘΠΟΟρΒγ]Δοιΐ ἀΐβοθάο βαπιθηιίαπι, αυΐ Ἠοϑαπηᾶ πος 
1000 ΠΙΒ]] αἰἰυὰ 51}}} γ6}16 ρυϊαμ!, αυδη φυοὰ ΓΧΧ, 
Αχυ 8, ΘΥΠΙπΊΔ 0118. οἱ 4}}1 ἴῃ ΟΥ̓ ρβαΐμ. Σῶσον 
δή, τϑἀϑίἀδγυηι, Αά ἰὰ νϑγὺ φιοά υμ͵δοίδηι τὸ, 
Σώσον δῆ, ουπὶ, υἱῷ Δαυΐδ, ρᾶγι!πὶ ΘΟ δ ΓΘΓΘ; 8}}} 
αἰϊὰ ΓΟΒΡΟπάδμ!; 640 ὙδῖῸ δὶς δχἰ βεπιον ἰῃ νθ06, 
ὡσαννά, ποπ δι Πἰ τ Γεβ οἰ ση ποδιοη θην δἰἰϑιάθη- 
ἀλπι, φυδηιὶ ΡΟμι! γοο Ἔγϑπεἰ8. δηἰπλυπὶ, 4υΐ γοΟΕΠὶ 
ἩΠ4πὶ 6 χη μβαϊηο (4αυΐ ἴῃ ϑγπαβορία δυδαόονγυμι 
οὐ θογγίπιθ Ἰεφαυδίαν, υἱ δυοίοῦ 68ὲ ΗΪΘγοπ πλ5 ἴῃ 
ορ᾿ δῖ. 84 Πληι45.), ἀερτγοπιρίδπι, εἰ Ἰι{{|55, φγδίυ- 
Ἰδεϊοπΐ, δ (ὐπηρῆο ἀ6ϑι!πϑίαπε, φυοὰ ρβδ]πιι8 118 
ἀ6 Ομ γίβιο νδιϊοϊμθίιγ, δἀνοπίθηιὶ δεϑι στα! Ποδία- 
Γὺ8. ΘΟΠΟΪδημδθαί, ᾿φίλΓ, « Ποβϑηηα ἢΠϊο ᾿)ανὶά, » 
τρί ὁ51 αυοά, Βοβᾶῃηϑ, Ποποτὶβ 78. οαυ58, γοοὶί6- 

ἴῃ ἀδογυϊῃ δοίυπι) ργαιίδπ), 868 ᾳυοι(ἰἐδουπαυξ ΓῸδ 
ἜΧ ΔηΪπΠΊ0 5 ςοα856γδηὶ, ἰηίδη ἃ γ00 6 σΑΠΕρΡϑδὶ. Ῥᾶγ 
δἰἂὶ αυοαυθ οἰΐπι ἀρὰ πο5 μ[6}} 8 ρυθγογυπι 
οθηϑυσίιάο, αυ8 εἰϊδπηπθ ἴῃ δ᾽ φαΐ 05 (4112 
Ἰοοὶς ρογβδύδγαῖ, ἂἱ {γι ππὴρ  δπιϊθυ8 δος απηδγοδῖ, 
«Νοεῖϊ, Νοεὶ; » ἃ ἀΐὸ 4ι}0 παι! οϑὶ Ομ γίϑίυβ, εἰ φῦο 
δυϑυϊδηι ("νβεδηΐ οπηηθβ, ἰγαάυοῖο᾽ πιογὰ δὰ ρη- 
θΠ1085 4|185 οπιηι 8, 8016 πιηθ54ι6 ρΡΟΠΊρ88 : ἰὰ φυοὰ 
δγυδίις, υἱ 4118 οπιηΐα, Ἔχ ρ ϊοδὶ εἰαγβϑίπιυβ Μεῦᾶ- 
Εἰυβ ἰθ Οτίσίη. Οαἰ!. {ἱπᾳφ. ὅτ ὄγρὸ υσεῖβ {ΠΠ|Ππ8, 
« Νσεὶ, » Β6πβὺβ δὰ ργίποὶρὶβ, νδρὺὶ φγϑίίδ, {γίυπι- 
απὶ ὨΪΒ}] ρογιϊηαί, βθἀ ρορυ]ῖ ἰᾶπιοπ δχϑυ ίδηιὶς 
ἀρ {ἰδ ην τ εἶα δἰ σι θαι ; αυδϑὶ ἀΐοατεὶ : οοεδι 
δ ΠΟΙΟΓΙβ (υἱ οϑυδ8, Ὁ θῳ τα δυςοίηἰ πη : 
ἰϊὰ « ΙΟβδΠΠ8, ν οἰ πιϑὶ ε« ἢΠῸ αν » βηίμυδ ἐξ 
86 ΘΟΙνΘΗΪΓΘΙ : 6χ ΡΟΡΕΠ ἰδιηθη {τὶρυάϊδηις 9 οθα- 
581110 ἀρί6 οπιηἷπο οὐηξγιεῦαι. Ἡσυετιῦβ. 

(12) Λεγομένῳ ἔν τισιν ἀντιγράφοις ριζ. ἴω 
Ὁ δχϑιρίδγι θυ5 πϑρα τῶν Ο' - εοὐπὶ ἴῃ Ηδθθγαΐῖοο ἅγ- 

ΠΠΘΙΥρΟ ρϑίιηυβ 16 ΟΧΥΤῚ ΠΌΠΙΘΙῸ ΟΘμΒΘϑΙΌΓ 
ᾳφυοά πορθ ρῥϑϑίπηυπὶ ιχ υἱαγίαπι βεοθπὶ ἤευγαὶ, 
αυδίη ὅπ0 ἰδπίρογα ἀδβογίθυπὶ ἀγεβοὶ. Αἱ υἱοδ νεγβᾶ 
μν 4υϊ Ἠεθτεὶβ 68ι οσενι, Ογρεοβ οσιτι, 80 
ΘὈΓοἶβ αὐπὶ βοαυδηίο οοπηυδίανῦ; ἃ αγϑοὶβ ἃυ- 

ἰ6πὶ 40 60 «ἰδ ἀπ ειῖπε. Ησυετιῦβ. 
(15) Ανγὰ Ἀδοναΐῖ. αο Πέθγδίοα δὶς Βοϑδοίαγ: 

ἈΔΠ ΤΩ ΝῺ ΤΟΣ ΤῊ ῺῸΝ ΠῚ ΟΣ 
(11) οθεχ Βερίυβ, ἔχουσιν αὐτά, 
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πὴν τοῦ Ἰησοῦ πρόσταξιν τοὺς ἀπὸ περιτομῆς καὶ α Ρεΐγυπι εἰ Ῥαιίυπι, εἶνο ἄυο ἀοοίογυτι φεηερᾶν 
“«οὺς ἀπὸ ἀχροθυστίας, ἐχόσμησαν αὐτοὺς, καὶ πε- 

“τοιήχασιν εὐπρεπεῖς πρὸς τὸ ὀχήσασθαι αὐτοῖς τὸν 
“Λόγον ἀνιόντα εἰς τὴν ᾿Ἱερουσαλέμ " χαὶ τὰ λοιπὰ 
κατὰ μὲν μίαν ἔσται διήγησιν χατὰ δὲ ἑτέραν ἀεὶ 
ἀνέστηχε τῶν ἀποδεχομένων τὸν Ἰησοῦν στρωννύν- 
τῶν αὐτῷ διὰ τῶν ἰδίων ἐνδυμάτων τὴν ὁδὸν, χαὶ 
δοοσμούντων αὐτὴν τοῖς χλάδοις, καὶ προαγόντων, καὶ 

ἐπαχολουθούντων - χαὶ ἄλλως δὲ ἔχαστος διὰ μὲν τῶν 

ἤϑη πεπραγμένων προάγει τὸν Ἰησοῦν διὰ δὲ τῶν 
“προαχθησομένων ἐπαχολουθεῖ αὐτῷ, καὶ λέγει τὰ 

ἀναγεγραμμένα. Καὶ εἰς ταῦτα δὲ ἡμεῖς μὲν τοσαῦτα 

εἴδομεν" ὁ δὲ ἡμῶν διαφέρων πλείονα χαὶ βλεπέτω 

καὶ διδασχέτω. Πλὴν ἕν τινι τῶν εἰς τὸ χατὰ ([5) 

Ἴωάννην Εὐαγγέλιον ἐπὶ ποσὸν χαὶ ταῦτα ἐξητάσα- 

Ροβίᾳυδηι οἰγουπηοΐβο8, οἱ αιΐὶ ργορυϊίυπι ποὴ ἐδ- 
Ροβυδγμηῖ, ἰυχία πηλπάδίμι 68 νἱποι! 8 Ἔχ βοῖνθς 

τυηΐ, 605 ΟΥΏΔ586, οἱ δὰ νϑῃδηάυτῃ Ὑογθυ πη δογοθος 

᾿γηγχδηι Δϑοθη θη ἀδοθηίεγ ἰηβίγυχίβ8ο; οἱ γι ΐαιο- 
ΓυΠῚ ΡΟΓΓΟ 08 ΘΔάθιηᾳι ογὶς οχριϊοδίὶο; δὶ {πχί8 

Δ]ΔΟγ8η} ἰμ ΘΓρ Γαδ ΟΠ 6 πὶ, 605 πίον φυὶ 76θαπὶ 80τ 

βοϊρί υηϊ, ἱρϑίφυβ υἱᾶπι 8:18 γοϑίθιι8 δι υϑιογπυπηῖ, οἱ 

4} ὁδ) ΓΔΠλΪδ ΟΥΏΔΩ1; ΠΘΟΠΟΩ 6 ἰπίο 605 4ιιΐ ργ5- 

οούσπὶι, οοβαι 40] σεφυπηίαν, ἀϊδ᾽ ποι οπθαι 856Π|- 

ΡῸΓ ἱπιογοθάθγα ἀϊοοπάυπι 681 : δἰ ἕοῦ αυΐρρα υὑπυ8- 

αυΐϑ4υθ ΡΥ ΓΕΒ ἃ 856 ͵8πὶ δηΐθ68 φ6518ἃ5 δδϑδυ ἢ ργοθ- 

αἰϊ, Ρδὺ Γ65 Υ6ΓῸ ροϑίπιοάϊπ), ἃ 856 φο ΓΘ η 88 ἰρϑυπι 

5 θαυ, οἱ απ δογὶρίᾳ βυηὶ ἀϊοὶξ. Αἰφὰς 
δυὸ αυϊάοπι ἰδοῦ πίδο σοπιηιηἶβοὶ Ροϊυΐπημ5 : 

μεν ὅτε προέχειτο διηγήσασθαι τό" ε Τῇ ἐπαύριον Β αι πο)»ἷδ γεῦῸ ργωϑβίϑι, ρίαγα δχοορίιοὶ οἱ δἀροδᾶὶ. 

οὖν ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτὴν, » χαὶ τὰ ΥΥατυτηϊάπιοη ἰῃ αυοάλπι βιρεῦ Ενβδηφείἑ αι 5βθοιη- 

ἑξῆς. ᾿ ἀυτη οαπηθίῃ σοατπθιατῖο, δἃ αυθᾷυδ Δ]4υ8 δχ 

Ῥάϑυγία ἃ πο ἷβ Θχρϑιϑβᾶ βιιηΐ; ιδηιίὶο νυἱάδ! σαὶ {Πὰ ἀχροπευάυνν πο 8 ργοροδίίαπ) οΓαὶ 16 : ε [π᾿ ογδβίὶ.» 

1 δυιϊύπὶ ἰυγῦα πηι} 18 αι νθπθγαῖ δὲ ἀἴθιη [ἐϑιππ|, » οἱ γϑιϊχυδ. 
Περὶ τῶν ἐκδληθέντων ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ. 

« Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐξέδαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας χαὶ ἀγοράζοντας ἐν 

πῷ ἱερῷ, » καὶ τὰ ἑξῆς. Τὰ δὲ χατὰ τὸν τόπον χαὶ οἱ 

λοιποὶ τρεῖς εὐαγγελισταὶ ἐξέθεντο, ὧν τὴν πρὸς ἀλ- 

λήλους διαφορὰν οὐ τοῦ προχειμένου χαιροῦ ἐστι διη- 

γῆήσασϑαι’ ἀρχέσει γὰρ τὸ ἐν τῷ ἐξεταζομένῳ Εὐ- 
αγγΞξλίῳ χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν σαφηνίσαι" τῶν τεσ- 

σάρων εὐαγγελιστῶν ἀναγραψάντων τὰ χατὰ τὸν τό- 

πον, πλείονα τὰ χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐξήτασται ὑπ- 

θὲ ἰϊε φιὲ ιδηιρίο ολεειὶ δι η. 
. 90. ς« Εἰ Ἰοἰτανὶ 658 ἰὴ ἰερία πὶ Ὠεὶ, οἱ εὐῥεία- 
θαι οπιπθβ γϑηάρηίεβ οἱ δβηβηί85 ἴῃ ἰοδιρίο 77, » αἱ 
του. Εχβίδηϊ ἰιθιη δρυὰ γεϊψιο5 ἐγα8 δυδηβοὶ!- 

δία8, αι ουηηι6 ΒΑ δηϊογ πος ἸοΓΟ; φυογιπὶ ἰη 61.586 

ὀἰδεγοηιίαπη ἜΧρόπογα ποῦ δὶ ἢυὐυς Ἰἰοοὶ : 428 

δυΐπι ἴῃ 60 φυοά εχριϊοδιηυβ Ενδηβ6}}0 οΘοπεμομίυΓγ, 

ῬΓῸ Υἱγῖ! ὀχ ρίδηαβ8ο 8815 δὶ; ὁμὴ αυδίαοῦ οὐδ - 

φο]ἰϑιῳ ὀδάδπι δογίρβογίηι αι Ὠΐδ ρυοροδίίδ διηὶ, 
Ρ᾽αγίθυβ δὰ ὑῥγὸ υἱγίυυβ ποδβιγὶβ Ῥδγβογαιδιὶ βυηυ8, 

αγορεύουσιν εἰς τὸ χατὰ Ἰωάννην, καὶ ὡς οἷόν τε ἦν (, ὁ Ἐναηβοιϊαμ) δρουπάσχῃ δοδιηθ μι ἱπι οΓργθι γα Ὁ 
σαφηνίζουσι τό" ε Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦν- 
τας βόας καὶ πρόθατα χαὶ περιστερὰς,» χαὶ τὰ 

ἑξῆς " ἔνθα χατασχευάζομεν (16) οὐχ ἐλάττονα τῶν 

παραδόξων δυνάμεων εἶναι τοῦ Ἰησοῦ χαὶ τὴν προ- 
χειμένην, ὅτι, τέχτονος μὲν νομιζόμενος εἶναι υἱὸς, 

τοσαύτῃ παῤῥησίᾳ χαὶ ἐξουσίᾳ ἐχρήσατο, ἐχδάλλων 
ἐν πανηγύρει ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοὺς ἀναγεγραμμένους, 
ὁποίᾳ οὐδ᾽ ὁ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος εὐχερῶς ἂν ἤνυσε 
τοῦθ᾽ ὅπερ Ἰησοῦς πεποίηχε. Καὶ ἐτροπολογήσαμεν 

οἱ, αυοδά ο͵υ5 (ϊεγὶ ροίοταί, [820 ὀχου ΓΘ 15 : « ΕΔ 

ἰμγδμἶ ἴα ἰΘαιρῖυ νθπάθη 65 θονυ 68, οἱ οΥ68, οἱ ξοἸυτη- 

"458, οἱ τεϊΐᾳυα : 9} βοὴ πρὶ βλβ μ8η0 ἰη!δγ ρογίθἢ- 

ιἰοβ85 74,2 650. νἱγίυϊοδ ἔπῖθ86 ἀγιυμηθηι 8 ΡΓΟΡΑ - 

πη05; 4υΐᾶ, απ ρτῸ (αὐτὶ {Π10 ΠΔΌΟΓΘμιῦ, θὰ ἰδπηθη 

1.511 651 ορηβάοθηιίί, εἰ ἀυοίογαίο, ἰη ρυλνΐοο οὐϑα 

6 1ΘΙΏΡΙΟ 608 ἀοίυγυϑπδ ἀθδ φυΐϊθυβ βουρίμπι ἐδὶ : 
4υ8 μΡοί(οϑιδιθ υἱθι}5 ρ56 πϑιϊοηΐδ ργίμοορβ ἰὰ πο 

(μοῖ]6 ρογίεοἰδδοῖ, φισά ἃ δ6δι δρίυπι 68[. Εἰ δυδῃ- 

ΥΕΤυ5 ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

εἷυ ἴῃ ΘαἸυπὶ ροϑί ἀἰθρεπβαιίοποπὶ ραϑϑίοηθ ἰρβίυϑ μος τπ060 : « Οι5 68( ἰδιὰ ηυΐ νϑηϊὶ ἐχ Εάοηι, γυῦγα 
γδδιϊπιθηιδ ὨΔΠΘη5 6χ Βόβοσ, ἰδία [Ὀγηιοβι5 ἰπ 5014 ἢ.» Ηοο δυΐδηι αἰχίμηι5., υἱ Οδέθιθδιη8 Πιγοίογίυπὶ 
εὖη5 χυοά ἀϊείίυτ, φυουίδιη ἀϑοοπάθηια 60 ἰπ ΗἰεΓυϑαίθιη, οοιμίηυία ἐδ Ὀμίγογθ ΟἾν 185 ΔΙ 06:8: ε« υἱ8 
6δὲ πο ἢ » 

Φ0. « Εἰ ἰηιγανῖι 765:5 ἴῃ τοιηρίαπι Βεὶ, οἱ οὐ εἶοθαιί οπληθς νθπάρι!θθ οἱ ἘΠΊΘΏ 165 ἴῃ (ΘΠ ρ]0., δὲ ΠΊΘΠΒ89. 
πὸ πιηα]ατίογυπι ον, οἱ οι μθάγᾶ5 νϑἀθηταη) οοἰαπιραβ. ΕἸ ἀἰχὶι οἷ8. : ϑογίριυμι ὁθῖ : οηλυ8 πιθᾶ, 
ἀοτηαβ οταιϊοηΐβ νυραθίίυγ : γ08 δυίοιη [6αἰδι 8. δα βροϊυποδι ἰαϊτοηυ). » ϑυργα ᾿ποπϑαγαπι αἰρη δι 15 
Ομείβεῖ [πογαὶ, βδουπάππι αιοὰ νἱἀε θαι {ΠπΠπ5 6586 [8 Ὀγὶν αἱ ἰΔυϊὰ Πάμοία αἱθγρίατ οἱ ροϊοϑίδία, εἴδη} 5 
πυπάϊηδιη ἀδ ἰΘΙὨρ|0, 4υ8 π6 6 ργΐηοορ5 ΔΠἸου} 5 ροι115 αἴθη5, [Δ οἰ1ὸ ροίογαί ὀχρ ίοαγθ ηυοὰ [6οἰϊ 7 6505. Εὲ 
μεες ἀϊχίπιυβ βασι ηάυτῃ δἰπιριοοπὶ ἱπιδ δου. δεουπέίαπι πιογα!οπὶ δι θιη 14]18 ἀἰσαπιι8. Εἰ ργίμηυω ηυἱ- 
ἀειη ἀδ ἰθπρίο, 46 φυὸ ρεὲῦ Ῥγορμοίαηι ἀἰχὶς θευ8 : ε Βυηλι8 πηθᾶ, ἀυ!η8 Ογδι ΟΠ 8 γοραθ ίαγ. » ΕΓΡΟ 80- 
δαπάσπι σογρογα δι οἰγοιπιοϊδίοινθηι οδΓΠἰ8, οἱ βθοιμῃάτπ) ΘΟΓρΡΟΙ 168 [66 ῖ5 (ἐϑιἱνίιδι68, οἱ βϑογἰςῖα, οθη- 

βοαυδηίοῦ οἱ ἰδιηρίυπι Π οἱ ὀχἰδιϊμαυδίυν, «ὐοἀ δχ Ιαρίαἰθμ5 ἰμϑθηδαι 8 ογαὶ ουῃδιΓεἴμη), με αα δι 

τὸ ζοδη. χα, 12. Τ᾽ Μδι(}). χχι, 12. "5 2ο8η. 1, 14. 

(15) Πλὴν» ἔν τινι τῶν δὶς τὸ κατά, εἰ. Θυΐ 
Ἰοευβ ἐπ οείο Οτγίχοπὶβ ὐὐπηπεπίατίοτιιπι ἐπ δοαπ. 
Ππθγὸ ποη οοἰμραιϊοὶ. Πσετιυϑ. 

ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἔλαττον εἶναι τοῦ νεχροὺς ἐγεῖραι, ἣ 
τυφλοῖς ὄψιν παρασχεῖν" οὐχ ἄνευ γὰρ δεῖχην ἕνερ- 
γείας οἷόν τε ἣν ἕνα ἄνθρωπον τοσοῦτον πλῆθος ἐχ- 

- (46) Ἔνθα κατασχευάζομεν οὐκ ἐλάττονα τῶν 
παραδόξων, εἰα. ἴῃ ("8 Ὀονιογίδηβ ἴῃ ὅθαμ., 
ἃ. δοδιν. ᾽,, 1ὅ : Μηδεὶς νομιζέτω τὸ πραχθὲν τοῦτο 

θάλλειν, καὶ μάλιστα ἐξηγριωμένων καὶ φωνούντων 
χατ' αὐτοῦ. Οἰβοιι68, (0Π}. ΧΙ ἐπ Φοανη.; ΗϊοΓΟΝΥ Πλιδ9 
ρϑβϑιιαο-ΟἸγγβοοιοπιυσ, μβοπιὶ!. 1 ἐπ Ματο. {{0Ὲ1|08. 
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πἰ5 φυϊἀδπὶ πιϑηΐοηι, ἰδιοτα οοηίοχίυ! βογνίθη!β, Α δὲ δουλεύσαντες τῇ λέξει, ὡς ἐχωροῦμεν, τὸ Ἰωάννον 
ττοροϊορίοθ δχρὶοανίπιιβ, αυδίθηυ8 δδπ) [υἷπ|08 
διβοουϊὶ : β6ἀ φυοπίδπι 86 γῖ65 ροβίυϊαϊ αἱ ἀδ τοθυ5 
ΡΓΟΡροβίεἶ8 δοουπάυπι ΜαιΠ οὶ ἡδγγαϊ οποπὶ αἀἰβ56 γᾶ - 

μ15, ἰητοσλίὁ βαρ δπιίς Ῥαῖγα, ἀρδάν δὴ αἰϊσυϊὰ 

δυάδεὶ δόϑυ ἰδοίποτα ἀΐφηυπι ᾿ς ρυδδίπιυ8 ἀθρτο- 
τηοτ6, υἱάδδηηυβ. Ας μυίπιυ αυϊ πᾶπὶ 511 ΠΠυὰ θεὶ 
τοηρίαπ) ἀϊοοπάϊπι 68ι, αυοὰ Ἀξπόβοθῃβ θ60}8 ἴῃ 

Ῥιορῃοῖα ἀϊχὶϊ 75 : « Βοτη5 πι68, ἀοπλι8 ΟΓΔΙΪΟΙ 8 

γο δ τ. » δαχίδ Οἰγου πο βίη 6 πὶ ἜγρῸ βϑουη μη) 
ΠἌΓΠΘΠπι, οἱ ΟΘΟΓρΟΓΑΙΪὰ ἰορὶθ [δϑοία δ6 ϑδογ οἶδ, 

τοπηρὶυπι εἰ αχἰϑεἰπηθαίιτ 6556 ορίϊοΐαπι ΠΠ ὁ 

Ἰδρίἀἰ!νυ8 56 505 δχρογί 5 ἃ ϑδοθοηθ Γῆ πὶ 

φοηϑίγαοσίαην, 80 Επάγα ἀεϊπάθ γεϑίδυγοίαη), ἂἱ ροϑί 

ἱποδγηδιϊοποηι ἤόδιι, ἃ Ποπιδι 8 ἀσπηαπὶ ἀϊγυῖυπι ; οἱ 

᾿ς ἀοπιὰ8 ΟΓΑΙΪΟη8 6556 ογοάθυδίυγ; 4110 ΘΥΘΓΒῸ 

δυύφοβ, υἱροῖα ἀοιηιπ ογαι οπἰ5 1ΔπΊ ΠῸΠ ΔΙΏΡ] 8 

Βαρδηιθβ, ργιν]δρίι αι ἰ{1ἀ6π|ὶ νἱβἰἰδιοπὶ5 οὶ [8πὶ 

διηρ!ῖυ8 ποὴ ᾿ιαθυΐθθ6 παοοδβδᾶγὶο ἀϊοθιἀυ πὶ 6βί ; 

400 ἴταϊ ἐγθάθθαπίυν ρει ν ορὶο, ργορίογοα χυοὰ ἰῃ 

ογαιἰοηἶθ ἀοπιο ογᾶθϑηί, ροβίψυδηι 1698}}15 οὐ] 05 

τουπ)ὰ οθίογδιιί, δοβρί (ΔΊΟΥ ὙΟΓῸ ΠΟΒΙΟΓ αὐἱ Δοίϊο- 

Ὠυπὶ ΒΌΆΔΓΙΠ) δρἰΓ Δ] ἸΏ δ θοἷα οἀϊάϊ!, οχ 60 

το ρίο νϑηάδηίο8 οἱ δ ηῖ68 ΘΟΓΡΟΓΔΙΙ ΕΓ ἀδίιγθᾶ- 

Υἱῖ, πυπιηλ ἸΔγ οὐ ΠῚ τη 6η588, οἱ οδιΠ6ἀΓὰ5 γθπάρι - 

τἰα πὶ 60] πι}45 ουθγίοὶῖ, οἱ {8} Βογρι ἃ ὀχϑίδηϊ ἀΐχϑ- 

Υἱῖ, δά ὀοιναγϑίομθπι ργβθη 5 ἐμ} [Ογί6 Ρορυ]ὶ, 

4υἱ ουπὶ δαποίδηι [5 ἰν} 116 πὶ π᾿ ποπιΐῖπα Ὠεἱ οοἷα- 

ννᾶγθ ἀεθιυιΐδβοι, νεπάϊεοηΐθυ8 οπιριϊοπί θυδᾳυ8 ποῃ 

ἴῃ Ἰ060 οὐυδπηοῦΐ τοθυς ἰάοποο, 56ἀ ἴῃ (δρῖο νδοὰ- ᾿ 
Ἀαί : δίς υδὲ οοἰδηβ, ἰδπαυδηι ἴῃ οΥδι οηΐβ ἀοπη0 

ΟΥΓΆΓΟ ἀσθοθδὶ: δἱ γθ8 ογαιΐοηὶ σοπίγασγί8 ἀμουδῖ, 

διὰ βθοὺβ 80 ἴῃ ἀϊολιᾶ πιδιοδίυΐ ἀοπηο γοηάθη8 86 

66 η8, ΡοουηΐΔ5 ροτγιμυίδη8, αἱ ἰπ σαι 6 ἀν 18 γοπάδη- 
ἀδγυπὶ σΟἸ πὰ θάτι πὶ φγδιία βεάθηβ : Τα ἀφόγιπὶ δι- 

ἴοπὶ ἰδοίηουῖβ [ἀ αιθπὶ της 1650.8 ΔὈβιυ] εὶς, 

ᾳυδηάο παροιίδηι5 605, δἰ ἷἱπ σΟΓρΟΓΘΔ8 (ο] οἷα8 
750 5. εἴδπιπάδη(68, οὐπὶ }ιχῖα μγρϑογίρίαπι 1ὸ 18 
[δβίυ μη οοἸοῦγατο ἀδυ ββοπὶ, ταργομοπάίι. 

21. Νυπο δυίΐεπι οοηἤλίιιπι) ἐσ υἱνὶβ Ιδρί αἱ 8 

τοτιηρίυπὶ Εοἰοϑἰαπι 6886 δχὶβιϊπ)ο, ἴῃ 6846 "οη- 

πυ 05 6556, 41} θη 4045] ἰ) ΕοἸαβία νἴνδηιϊ, 56} 

ᾳυδλδὶ « βεουπάυπι Αγ 6πὶ τα θη δ; » αυΐχυὸ 
ογϑιοηὶθ αχ νἱνίβ Ἰδρίἀϊυ8 ουπδιγυοίαπι ἀοηλιπ 

ῬΘΥ 81:14π}| πρηυϊίαπι ἸΔίγοηυ πὶ Βρο] ποδὶ [δοϊδηΐ : 

415 δηἶπὶ ροβίψυδηι ρεοοοδία ἰῃ ΕΟ] 6 5115 φαΐ θυ 5ἀ πὶ 

βούλημα " ἀλλ' ἐπεὶ καὶ νῦν ὁ εἰρμὸς ἡμᾶς ἀτίαιτεῖ 
εἰπεῖν χατὰ τὴν Ματθαίου λέξιν περὶ τῶν ἐκχειμέ- 
νων, τὸν Πατέρα τῆς σοφίας ἐπιχαλεσάμενοι, φέρ᾽ 
ἴδωμεν εἰ ἄξιόν τι δυγάμεθα τῆς Ἰησοῦ μετὰ θάρσους 
πράξεως εἰπεῖν εἰς τὸν τόπον. Καὶ πρῶτον λεχτέον 

τί τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ὁμολογῶν ὁ Θεὸς εἶπεν ἐν 
τῷ Προφήτῃ᾽ « Ὁ οἶχός μου οἶχος προσευχῆς χλη- 
θήσεται. » ᾿Ανάλογον μὲν οὖν τῇ κατὰ σάρχα περι- 

τομῇ καὶ ταῖς σωματιχαῖς τοῦ νόμου ἑορταὶς χαὶ θυ- 

σίαις, ἱερὸν ἐνομίζετο τοῦ Θεοῦ εἶναι: τὸ ἐκ λίθων ἀνα:- 
σθήτων χατασχεύασμα οἰχοδομηθὲν ὑπὸ Σολομῶντος 
πρῶτον, καὶ ἀνοιχοδομηθὲν ἔτι ὑπὸ Ἔσδρα, πλὴν 
μετὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος οἰκονομίαν ὑπὸ Ρωμαίων χαθ- 

αιρεθέν " χαὶ οἶχος ἐχεῖνος ὑπελαμθάνετο εἶναι εὑ- 

Β χῆς ᾿ οὗ καθαιρεθέντος, ἀναγκαῖον Ἰουδαίους, ὡς μη- 

χέτι ἔχοντας οἶχον προσευχῆς, λέγειν μηχέτι ἔχειν 

τὸ ἐξαίρετον τῆς ἐπισχοπῆς τοῦ Θεοῦ, ὃ ἔχειν ᾧοντο, 
παρὰ τὸ ἐν τῷ οἴχῳ τῆς προσευχῆς εὔχεσθαι, μετὰ 
τὸ τὰ τῆς νομιχῇς λατρείας ἐπιτελεῖν. Καὶ ἐκδεδλτ- 

χέτω σωματιχῶς ἀπ᾽ ἐχείνου ὁ χαὶ σύμδολα ποιή τας 

τῶν ἰδίων πνευματιχῶν πράξεων Σωτὴρ ἡμῶν, τοὺς 
πωλοῦντας χαὶ ἀγοράζοντας, χαὶ τὰς τραπέζας τῶν 

χολλυδιστῶν χαταδεθληχέτω, χαὶ τὰς χαθέδρας τῶν 

πολούντων τὰς περιστερὰς, καὶ εἰρηχέτω τὰ ἐχχεί- 

μενα εἰς ἐπιστροφὴν τοῦ τότε λαοῦ, ἀντὶ σεμνῇς παν- 
ηγύρεως ἐπιτελουμένης ἐν ὀνόματι Θεοῦ σχολαξόν- 

τῶν τῷ πωλεῖν χαὶ ἀγοράζειν, οὐκ ἐν τῇ χαθη χούσῃ 

χώρᾳ ἐν ἧ ἔδει πωλεῖν καὶ ἀγοράζειν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
ἱερῷ - ἔνθα ἐχρῆν μὲν συνερχομένους εὔχεσθαι ὡς ἐν 
οἴκῳ προσευχῆς " ἐποίουν δὲ τὰ ἐναντία τῇ εὐχῇ ἐν 
αὐτῷ, ὡς ἐν οἴχῳ ἐμποριχῷ πωλοῦντες καὶ ἀγορά- 

ζοντες, καὶ ἀργύρια χολλυδίζοντες, καὶ ἐπὶ χαθεδρῶν 

χαθεζόμενοι, ἵνα πωλῶσι περιστεράς. Καὶ τὸ ἄσεμ- 

γον τῶν γινομένων παρὰ Ἰουδαίοις τότε ὁ Ἰησοῦς 

ἡμῶν χαθῃρηχέτω, ἐλέγξας τοὺς, ἀντὶ τοῦ χατὰ τὸν 

νόμον ἑορτάζειν, ἐμπορενομένους, χαὶ σωματικῶς 

τρυφῶντας. 

Καὶ νῦν δὲ νομίζω ἱερὸν ἐχ λίθων ζώντων οἶχοδο- 

μηθὲν εἶναι τὴν Ἐχχλησίαν, καὶ εἶναι ἐν αὐτῇ τινας 
οὐχ ὡς ἐν Ἐχχλησίᾳ ζῶντας, ἀλλ᾽ ὡς ε χατὰ σάρχα 

στρατευομένους, ν» οἴτινες καὶ ποιοῦσι τὸν τῆς προσ- 

εὐχῆς ἐκ ζώντων λίθων οἶχον λῃστῶν διὰ τὴν αὑτῶν 
χαχίαν σπήλαιον " τίς γὰρ, χατανοΐσας τὰ ἔν τισιν 
Ἐχχλησίαις ἁμαρτανόμενα ὑπὸ τῶν νομιζομένων πο- 

ἃ ἰἴ8 σοπηπιΐβ88 ρογβροχοεῖ, φυὶ Δ]ογα πὶ ρἱοἰδίαπὶ . ρισμὸν εἶναι τὴν ἑτέρων εὐσέδειαν, χαὶ δέον ἐχ τοῦ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἃ ϑαϊοπιοπα, ἀδίπάθ γοραγδίιπι ἃ} Εἰβάγα, ροβίοδ νθγὸ ροϑὶ (ῃγίϑιὶ δάνθηίαπι ἃ Ἀοπιδη5 ἀδδίγυοιαπι : εἴ 
Μ1|{4 Ἔχ βιϊπηδυδιυγ ἀοπλι8 6586 ΟγιΪοπἰβ. θυ ἀδδίγιιοῖα, ἤδοοθθ. δὶ υἱ δαὶ φυλϑοὶ ποι ͵ᾶπὶ ὨΔθΘηΐ65 ἀ0- 
Ἠ1Π} ΟΥδΙΪΟἢἾ8, 18 πὶ ΠΟῚ ἰαθοδηὶ ργί ν]Θρ πὶ βροου αι οπΐ5. δ᾽, ἤδὸ ροβϑίπὶ βοουπάππι ἰόβεπὶ 60 56γΥΪγα. 
ἤος εἐγρο ἴδοιο, οιμπία ΟἸ γβίι8 δ]δείι ἰπ τηγϑιογίο ϑρὶ ἰδ! ἔπ δοίαυπι βυόγυι : οἱ ἔπης (δοὶξ υἱ δι δ Πδτ, 
αὐοά 5Θπηροῦ ἰμΥ 51 01} 116 Ὁ ἀρὶζ, 6) εἰοπ5 νοπάδηϊθβ οἱ δπι θη 65 ἀ6 ἰΘηρίο, δὲ Ἰηθ 585 ἢ πι ΠῚ ΔΓΙΟΓΙΙΠῚ ΘΥῸΓς 
ἰὲη5 οἱ οδι βθάγαῃβ υθ θη! πὶ 60] υπλ088, δά ουγγαρίίοπαπ, ρορα ὶ, τ πο ργο πιυμαϊΐ (ἀϑυϊν} δι θὺ5 ἰὼ ποὸ- 
πηῖηα Ποῖ εἰῃριονἐθυ.5 οἱ νϑμ! ]οηΐθι15 νδοθιΐ ἴῃ ἴοοο πο σοιροίαῃι!, ἴῃ 410 θη ἀοθθις γδηάογα, πὲς 
ὀπηογα, βοὰ οὐ ἰοπίθυ5 ναοὰι 6, 40] Θοηργοραπίυγ αυδϑὶ ἴῃ ἀοιη ΟΓαΙΙΘΪ5. 

21. Νυιῆς δυιΐδπν ΔΡΘΙΓΓΟΥ 6556 (6 ΠΡ] 1ἢ) οὶ οχ ἰδρί ἀΐ θυ νἱνὶ5 εοῃδιγυοίιη, ΘοΙοϑίδπὶ (ἢ γβιϊ. ϑυηὶ 85- 
16 πη) Π}0}11 ἴῃ δὰ πο 8ἰουΐϊ ἀξοαί νἱνθηι65 8ρ 1 14}}16Γ, 56 ἀ « Θδουμνά απ ΘΑΓΠΘΩΣ μΝ ἢ Π4}},.» φυὶ οἰ ἀοιυπι ογᾶ- 
(ἰοηἷ5 ἀ6 ἰαρίἀΐθυι8 νἱνίβ σοπϑίγυοίδηι [Δοἰιη! Βροἰ μη ςᾶπι 6586 ἸΔ ΓΟ πη), Δοιίθιι5 8018 πο Εςοϊοδίδ θεῖ 

ΤῸ [58. «ν΄, 7. 39}1 ἀογ. χ, ὅ. 



4445 ΟΟΥ̓ΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΛΤΤΗΕΌΜ ΤΟΜΌ5 ΧΥ͂Ι. ιῈ 
Εὐαγγελίου μόνον διαξῇν, τοῦτο μὲν μὴ ποιούντων, Α 4υαβίυπι 6558 δχἰϑιἰπιδηΐ, οὐΠη]6 ὁχ Ενδηβοίἴο. νἱ- 
πλοῦτον δὲ χαὶ πολλὴν κτῆσιν συναγόντων, οὐχ ἐρεῖ 
σπήλαιον λῃστῶν γεγονέναι τὸ τηλιχοῦτον τῆς Ἐχ- 

χλησίας μυστήριον; Ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν τὸν Ἰησοῦν ἐπὶ 

τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐν ᾧ χοδόμησεν ἱερῷ ζῶντι, τό 
τε ἀπὸ τῶν Ψαλμῶν οὕτως ἔχον" «ε Τίς ὠφέλεια 
ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ χαταδῆναί με εἰς διαφθο- 

ράν; » καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ, ὡς οἶμαι, Ὠσηὲ (17), ἔνθα 

ἢ τοῦ Ἰησοῦ ψυχὴ λέγει δυσαρεστουμένη τῷ βίῳ τῶν 

ἁμαρτανόντων, καὶ ἐν τῷ ἱερῷ εἶναι δοχούντων, τό" 

« Οἴμοι, ὅτι ἐγενήθην ὡς συνάγων χαλάμην ἐν 

ἅμητῷ, καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγητῷ, οὐχ ὄντος 
στάχυος ([8) τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα. Οἴμοι, ψυχὴ, 

ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαθὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ὁ κατορθῶν 

ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει. » Καὶ ἐὰν προσχόπτῃς 

Οοἰαπὶ ρείογα ορογίοϑι, ἰὼ φυΐάαπι ποη (δοϊθηι, βοά 
αἰνίτ1858, ἱπρθιίθβαια [Δου 165 σοπιράγϑηϊ, ἰδπῖι πὶ 
{Πιιὼ ΕφοΙ οἷα πηγβίοτί πὶ Ἰδίγοπυπι βροϊαμοαπὶ 6888 
[λεία πὶ ποη (Αἰοαιιτ ῦ πἀ60 αἱ ἀα ροςοδεΐα, ἴῃ Υἶνο, 
4004} 'ρβε «ἀϊεανίς, (απιρ!0 δι πιϊββἰς, ἀρροβίία ἰἸὰ 
ἀἴοαι Ομ γίβιιβ, φυοά 6 Ῥ541πι15 ἀθδργοηνρίνπι οι 5 : 
« Οὐδ υἱἱ}Ππῶ5 ἰπ βαησαΐπα πηθ0, ἀμ ἀδβοθμήο ἰῃ 
φοΥΓιριϊομΘηι .» οἵ αυοά δριὶ Ο566, μἱ [Δ]}0Γ, ἀχϑιδὶ, 
Ὁ] ἤέδι δηΐπ)δ, υἱία βϑοοδίογιπ), 4αΐ ἰπ ἰδίῃ ρ]ο 

᾿πΙΒΠομΐ μι 6586 νἱδοπίυν, οἤδηβα, αἱἱ δ: ε γα 
πλ]Πΐ 4ιϊα ἰλεῖυ5 5απὶ βίοι! 4} σοπργαραὶ διϊρυΐδηι 
ἴῃ πΊ6586, οἱ δίου!ϊ γϑοθηιοβ ἰπ νἱηἀομηΐα, οὕ ΠΟ 

5ἷ1 5ῃ [θὰ δ φοπιδάοπάαιν μεϊ πη εἶτα. 85 ΠΝ] δηίηια, 

4υῖά ρεγὶϊε μίυ8 ἀ6 ἰογγᾶ, οἱ ἤθη δϑὲ ἴῃ ποι ὶμΐ 8 
Ὑε τῷ ταῦτα λέγειν τὸν Ἰησοῦν, χαὶ πενθοῦντα ἡμῶν Β αυΐ οοττίραϊ.» 81 πᾶς ΡΟΓΓῸ ὅδϑιι ογϑίΐοπα, φσυοάψυα 
πὰ πταίσματα φάσχειν τό" « Οἴμοι, ψυχὴ, » συν- 

εξέτασον τούτοις τὸ ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελίου, ἔνθα γέ- 

Ὑραᾶπται, ὅτι, « ἰδὼν τὴν Ἱερουσαλὴμ, ἔχλαυσεν ἐπ᾽ 
αὐτῇ, χαὶ εἶπε. » Καὶ μᾶλλόν γε, εἴπερ εὐλόγως 

ἔχλαυσεν ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, εὐλογώτερον χλαύσεται 
ἐπὶ τὴν Ἐχχλησίαν, οἰχοδομηθεῖσαν μὲν ἵνα οἶχος 
προσευχῆς ἧ, γενομένην δὲ διὰ τὴν αἰσχροχέρδειαν 
χαὶ τρυφήν τινων, ἀλλ᾽ εἴθε μὴ χαὶ τῶν ἡγουμένων 

τοῦ λαοῦ, σπήλαιον λῃστῶν. ᾿Αλλὰ τότε μὲν εἰσῆλθεν 
Ἵησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἐχάθαρεν αὐτὸ 

ἐχθαλὼν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν 

«ᾧῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν χολλυδιστῶν χατα- 

στρέψας μετὰ τῶν χαθεδρῶν ἐν αἷς ἐχαθέζοντο οἱ 
πωλοῦντες τὰς περιστεράς. Νῦν δὲ ὅσον μὲν οὐχ ἐπι- 

σχοποῦνται οἱ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ γινόμενοι 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν συναγωγαὶς, εἰσὶν οἱ πωλοῦντες χαὶ 

ἀγοράζοντες ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ποιοῦντες, χαὶ 
οὐδαμοῦ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐπιφαίνεται, ἵνα ἐχδαλὼν 

«“ὦσῃ τοὺς λοιποὺς, ἣ κἀχείνους ἐχόληθέντας ποιήσῃ 

συναισθέσθαι τῆς ἁμαρτίας, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸ ἱερὸν, 

οὐχέτι μετὰ τοῦ πωλεῖν χαὶ ἀγοράζειν, ἣ τὰ λοιπὰ 

ἰαρβὺβ ποβίγοϑβ (6165 ἀἰχογὶὶ : « Ὑὼ τ δ! ἀπίπι, » 

οἤεινἀογίβ, συμ [νἷ5 σοπίθπ 8 δ᾽ αυ Βαθαιίαγ ἴῃ 

Ἐνδηρο!ο, υ}}] δογίρίαπι εδι, ε νἱἀδθηΐθηι δὰπ) δογὰ- 

βϑ]θπὶ ἤδνίβ868 ΒΡῈ Γ [Π]ΔπῈ, οἱ ἀϊχίββ6. » Ουοὰ 5ἱ 

ΒΠΡΟΓ δογυβαίθπι ουπὶ Γαϊΐοπα ΠαΥΪ,, ἰοηρα πιαρὶφ 

οἰἴδπη ΘΟπβδηίΆΠαι πὶ δεῖ! αἱ βαροῦ ΕςοΙαβίδιη ἤδαι, 

ηυᾷ δὰ ἰὰ «οἰ αῖα 681 αἱ ἀομιι}5 δῖ ογαιϊϊοηΐβ, δὲ 

ῬΓΟΡΙΟΓ τὰΓροη ΟΠ] Ογυπὶ αυδδιυπ) ἃς ᾿χα, 

δΔ1΄σαθ υ{|π..πΔ θη Θ᾽ ρτίποίρυμῃ Ρορυ]ὶ, βροϊαποα 

ἰαιγοπαπ) εἴδεοία ο5ι7 ΥοΓΙ ΠῚ (ΠΠς ἰηργθββι8 δι 
αυΐάοπι 6δι15 ἰπ ἰοπιρίαπι εἰ, 75 οἱ ΠΙυὰ ἐχρυτ- 
βᾶνΐϊ, ο͵θοιῖ5. οππηΐθυβ νοι ἀθηκινι8. δὲ οπιθηιθυα 

ἴπ 1Θ ΠΡ 0, οἱ πιθῃ 85 ὨῸΠΙΠ.]ΔΓΪΟΓ ΠῚ δναγβίβ, αἱ ἃ 
εὐπὶ οΔ πο γῖ8 ἴθ αυΐθυβ βϑάφθδηϊι 4υΐ γϑηάευδις 

ΘΟ 048. Ναπο δυίθπι χιδπάϊΐι ἤθη Οὐβαγναπίυγ 

αυΐ ἴῃ ποιηΐπα δόδυ Ομ ΓΙϑιΪ βίη} ἴῃ ουηγριί νι: 
οθοαηϊῖ, ᾿ΐ βυπί 4υ] νοπάυμι, οἱ Θπγαμ ἴῃ ἰοπιρὶο, οἱ 

τοὶΐψυα [Δεἰαηῖ, πααι6 [15 υ1}0 πιοάο νἱἀδπάυπι 56 

δι 365υ5, αἱ, α͵δεε}5 1118, γοϊᾳυ05 βογνοῖ, νὸ] αἱ ἢΠ|05 

ο͵εοῖο8. ἰη Ρϑοσαιὶ βυΐ δφηϊοηθι οἱ ςοηβοίδηιίλη) 

δάάυοσαι, οἱ ἦπ Το ρίαπ ΓυΓβ..8, ἤθ0ὼ νοηάδημὶ, νοὶ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἀϊριῖ5, βαὰ δρείμηοα ἰαίγοπιιπ). Ουΐ δῃΪπὶ οοπϑίἀθγαΐ ἴῃ πλ0 118 ΕΟ]65115 (ΔἸ απὶ ΟΠ τ βιϊδπόγὰπι ροοοδία, 4υΐ 
Ἀγ γοηϊυγ 4 υ:Ε81ι:ΠῚ 6856 ρἰεἴδιαπι, οἱ οὰπὶ ἀδθδγει. 6 ΕνδΏρ6110 υἱνεγα βθουπάμπι 4ι06 νἵνεγο ἀθοθθὶ 
56ῦΥοβ θεΐ, πος ποη [Δεΐμη!, 56} εἰν (185 οἱ πι0}18 ροββϑεββίοπεβ δοαυΐγαηί : Ομ η6 ἀἰςεὶ βρο!υποδπὶ ἰδίγο- 

. ἤυπὶ [Δοἴδπι 6556 50} [118 ἘΞοἰοβίλπη, υἱ γθοίθ ἀΐσαὶ (ἢ γβίυ8 δὰ 605 ργορίεγ ἀἰββ ρα! υποπὶ ΕςοΙ 6βἰ85 διῶ : 
« Ουα: υ{|||48 ἴῃ ϑαηφυΐῃα πι|69, ἀππὶ ἀδβοθπάο ἴῃ σοΓΓιριϊοηδπι 7.» ἢεπὶ 'ρ56 Ρ6Γ ΜΙΟΙβαπι (4}} πιοήο : « 2 
τοὶ δἰ αυοπίδπι [Δοι18 5ι1πὶ 5[οι αἱ ΠΟ} }5} 1 δι1ρ0]4π| 1) πη6 556, δἱ βδίευϊ 40] γδοεπμαπὶ πὶ υἱπἀπηίἃ, εὐπὶ 
ἤθη 5ἰῖ μοίγίο δὰ πιὰπἀυσδηάιιπι ργἰπιοβθηΐιδ. Υ25 ΔΗ πηο8 πηθα5, 418 ρΘΥΙΪ  εἰπηογαια8 ἃ ἰθγγα, δὲ αυΐ ἑσογείξαι 
ἰὼ ποπηϊηΐθυ8 ποη 651. » Εἴ οὐπὶ ἐμ. ΠΠΘχογ8 δοβυπὶ αἰ οδ 6πὶ 14]18, οἱ ἰυφεηῖαπι ρεροδίἃ μοβιγᾶ, ἀβρίοθ βίπηυὶ 
οἱ Π1υἀ ἀμοά ἴῃ Ενδημο]ο βογιδίατ : ε« Οὐπὶ νἱαΐθδεὶ θυ 054} 6π|, Πδνὶὶ Βυμοῦ 68π2), οἱ ἀϊχί(. » Εἰ 5ἱ γδιίο- 
ἨΔ ΟΓ δον ΐἘ ΒΌ 06 Ὁ ὅδγυβα!οπ), οἱ γι] Οη Δ Πἴὰ5 ΠΕΡ βιιρογ Ἐςφοἰεςίδπι δα Πρϑίδιη 4υΐάθπι αἱ ο5βοὶ ἀστιυς 
ογαδιἰοπίβ, [δοῖλπὶ διιῖθην ργορίεγ τυγρία ἰαογα οἱ Ἰυχυβ αιυγυπηάδπι (φυοά αὐϊμδιὴ ΠΟῊ 68561 !} ρΓΙμοἰρυπὴ 
ΡΟΡυ]ΐ δροϊιμοᾶπι ἰδίγοπυπι. 86 ταις 4υΐάδπι ἐμγανὶ: 6885 ἴῃ (οι ρίιπι Π6ὶ, οἱ πνυπ αν Πα, ο) οἴοι8 
ψεπάθηι65 δἱ Θπηθη(68 ἴῃ [6 ΠΊΡ!0, οἱ ΙΠ6Π)585 ΠυΠΉ ΠΟ] ΓίοΥ πὶ ὀναγίδη8 οἱ οί μάγὰβ υθη θη πὶ οΟἰ αΠΙ0)88 
πιιης Δυίοπι φυδπιάϊι πο ν᾽ β᾽ἰδηΐιγ, 4α] ἰπ ποιμΐηθ δεδιι ΟΠ Υ 151} ὁοηγθηΐαμι 1} ἴρβυπι, διπι ᾽μ οοηνθη- 
αἰνυ8 νοπάθηξο8 οἱ θπιθ 68 ἴῃ ἰθιηρίο, οἱ γε ηυα οπιμΐὰ [οϊδπι.8, δὲ πυβαιδιηὶ αἰ ΟΠ γἰβίιι8 ἀρραγοί, υἱ 

85 Μίοἰι. γι, 1, 2. 55 [ς΄ χιχ, 41. 

οἱ Αγδθ8. Ηδυραῖοθ, ὉἸΣΦΗ. [ἰ6πὶ : ἀπόλωλεν εὐλα- 
θής, ἰδ δὐἰεἴο ΟΟπιρ ιοι518, οἱ ΑἸάϊηα ; ΗΙογοηγηιυ8, 

81 Ρρ2]. χλιτ, 10. 

([ Καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ, ὡς οἶμαι, Ὠσηέ, εἴς. 0566 
εὐτὰ Μίοϊα πιοιηονΐᾳ [4158 οομα 1. 66 αι 410] 
Ῥοοοδὶ δϑροηυπιείο, ᾳφυυπιδθπηοάυπι νἱτὸ ϑογίρίιγα.. 
αυΐίίδπι ΟἈΠ θη 1|5511η0, 866 6)» Ιοοά ἱποομδ0}115 Εἰ ὑγῖ8 
πιδηλογίίογ γοοϊ (δε, οἱ Δι Αἰϊὰ ργορογδῃί! 51: υθη Γὰ 
ἀορυυῖι. Ησετιυθ. ᾿" ᾿ 

((8) Οὐκ ὄντος στάχυος. αυϊραιτ τῶν Ο’ οὐϊΐ- 
ἰἰοπεῶ μάθδηὶ : Οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος. Π| ϑγγυϑ 

«ἸἜΝΘΓΘΩΒ;» ὡἱ Βἰχιίπα, εὐσεδής, ουἱ δυπδεπεὶξ 
ΑΥΔ 5; δοΠ ΔΙ Π8}}, « πιΒογογάθ8;» ϑύγυδ, εἰμ: 
ἔτ ν Ευπιίδην ἢ") 6 Ἰυσαπ, μοπι. 14 ἐπ δότοπι., ὨΓῸσ “Ὡ 

6Γ6Π8 Οτίβαποϑ, στάχυος, 6ἰς., εὐλαδής,, οσυῃδιδιμιεῦ ᾿ 
Ἰεφὶι, 1». 



14,7 ΟΒΙΘΕΝΙΒ « 

ἐπηθη δ, 0 τοϊᾳυα [λεϊοπάϊ φγαιῖ, ἰηϊγολυοαί; Α ποιεῖν ἐπὰν δὲ ἐπισχέψηται ἐπὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

φοβίφυδπι δυΐεπὶ ρεοοϑία ποϑίγΆ ἰηϑροχοτίϊ, οἱ φυδϑὶ 

Ὧ05 ΔΠΊΟΓΟ ρΓΟΒΘΉΊ6Π5 δι ἰνοηοῦὶί, αἱ πΠ05 οαϑιϊμεῖ, οἱ 

ἰδ 4ι8 πὶ ἢΠ105 ἃ 56 ἀδπ( 6 δι πη θη ά405 Παρτὶδ ο:6- 
ἄλι; ἴυπὸ ἑοηρτοβαι15 ποῦ ]}8 οἱ ϑρί γί βαποίο ἰηργα- 

αἀἰοιτ 268ι18 ροϊοβίδϑ, δῆ ἰηργοθϑὰ νη θηίο8 

Οἰμμ65 ἃ0 δπιθηΐθ5 ἱπ (Θπρὶο οὐϊοἰεῖ ; ναπάθηίθϑ 

αυϊδοιῃ οἱ 4υ4581 πυπάϊηδη! 68 8ἱ αυἱὰ Ὀοηὶ ἰαῦα6- 
ταηι; ΡγῸ ἰϊ8 δυίδι τη8]Δ ΘΙ θη (65; [46 ἰμ:86 ἴῃ 

Βοὶ τοπιρῖο, ἘσοΙ οἷα πἰηλἶγαπι ἀφοηί65. Αἰθο π11Π 8}: 
ἴῃ Ραὶιγὶβ δὶ ἰδπηρί απ), ΕΠΟΙΟβ πὶ 5 Π]οαἱ, οται!οηὶβ 

ἀοπιιπὶ ἰπρτοβϑὺβ 6505, Π| Πηπη υ]αγίου πὶ οἱ ἀνᾶγο- 

Τυπὶ πηθηβ85 ἀεί τγ))εῖ, οἱ φυὶ ργοθᾶπὶ ροουμπίδπὶ νυἱ- 

Ἡϊυυβ ἃς πυ}}ὰ5 ρτοῦΐ παπιπλ} 15 σοιηπ)υίδηϊ, αἱ 605 
4ΌΟΓΟΠΙ πη} 05 ΡοΓαἰδηϊ, ἁβηοϊαπὶ ἀδηηηο ; ἱρ5ὶ 
Υ6Γ0 ἰῃ Γ65 Προθββδγὶ ἃ5 ροουπίαπι ἡθυ ἰ 41:8 Π) Ἔχ ρθη- 
ἄἀσλμι! ϑυηΐ δυίοηὶ 411} φυΐ ἴῃ το ρ}]0 ΟΠ γῖϑιΪ οοἰαπν- 

θὰ5 νοπάυπιὶ οἱ οιησμηΐ, οἱ ρῥγίποὶρὶθιι8 οοηῖγα [88 

ἰτδάσηι 608 αυΐ 5ι)ηΐ « 5ἰΙρ| 1668 δου! σου}: ν᾽,» 

4υἱϊ ογανογαμπὶ, οἱ ἀΐχογυμηι δ᾽ : « Οι͵5 ἀμ} 752 

ΠᾺ ]ΐ ρ πη 85 516} οοἰπἢ )α), οἱ γον, οἱ γϑαι165- 

οδιη  ν φυογιιήυο ὀχδυα τα ρΓΘο65 οἱ δΔορορία συπί, 
42. Εγχο νογοὸ αιιοΐ ἀδ ΘΟ πιθᾶγὰμη γοπαϊτογῖ νυ 9 

βου ρίσι 681, [}18 σο ΘΓ δαί βίη. αὶ ἘσΕἰ 6 5125 

ΔΥΔΓΪ5, ἰγγαπηΐεῖβ, ἱπά οι 5. οἱ ἰγγο! ρίοβὶ5 ορ᾿ βοορίβ, 

ΡΓΕΒΟγ 5, Ὑοὶ ἀἰδοοπίβ ἰγαύπηι : φασοίγοα ἀ6 60- 

τυπὶ ἰδ πιηοιϊο σαι Βο γὶβ 4] οΟΙαπιθα5. γϑηθ6- 

Β 

χαὶ ὡς ἀγαπῶν ἡμᾶς ἐπιδημήσῃ, ἵνα παιδεύσῃ χαὶ 
μαστιγώσῃ ὡς υἱοὺς, ὅπως ἡμᾶς παραδέξηται,, τότε 
εἰσελεύσεται ἡ δύναμις Ἰησοῦ συναγομένων ἡμῶν 

χαὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, χαὶ εἰσελθοῦσα ἐχθαλεῖ 

πάντας τοὺς πωλοῦντας χαὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ" 

πωλοῦντας μὲν, καὶ ὡσπερεὶ ἀπεμπολοῦντας εἰ χαΐ τι 

χρηστὸν εἶχον, ἀγοράξοντας δὲ ἀντ᾽ ἐχεένων τὰ φαῦλ:, 
χαὶ ταῦτα ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Θεοῦ, τῇ Ἐχχλησίᾳ, πράτ- 
τοντας. ᾿Αλλ᾽ εἴθε εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Πατρὸς, 

τὴν Ἐχχλησίαν (19), τὸν οἶχον τῆς προσευχῆς, χατα- 
θάλλοι ὁ Ἰησοῦς τὰς τῶν χολλυδιστῶν χαὶ φιλαργύ- 

ρων τραπέζας, καὶ εἰς πολλὰ εὐτελῆ χαὶ οὐδενὸς λό- 

γον ἄξια (30) χαταχερματιζόντων τὰ δόχιμα ἀργύ- 
ρια, ἵνα βλάψωσι μὲν ἐχείνους οἷς χολλυδίξουσιν, 

αὐτοὶ ὃΣ μὴ εἰς δέον χρήσονται τῷ ἀργυρίῳ! Εἰοὶ 

δὲ καὶ ἄλλοι ἐν τῷ ἱερῷ πωλοῦντες χαὶ ἀγοράζοντε; 
τὰς Χριστοῦ περιστερὰς, χαὶ παραδιδόντες ε τοὺς 

ἀχεραίους ὡς περιστερὰς, » τοὺς εὐξαμένους χαὶ εἰ- 

πόντας᾽ ε Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶ:, 
χαὶ πετασθήσομαι, χαὶ χαταπαύσω ; » χαὶ ἐ παχου- 

σθέντας, ἄρχουσιν οἷς οὐ δεῖ. 

Καὶ νομίζω ἁρμόζειν τὸν περὶ τῶν πωλούντων τὰς 

περιστερὰς λόγον τοῖς παραδιδοῦσι τὰὲξς Ἐχκχλησίας 
αἰσχροχερδέσι, καὶ τυραννιχοῖς, καὶ ἀνεπιστήμοσι, 

χαὶ ἀνευλαθέσιν ἐπισχόποις, ἣ πρεσδυτέροις, ἣ δια- 
χόνοις " διόπερ μόνων τῶν πωλούντων τὰς περ: στερὰς 

ΨΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. ς 

εἰϊοΐδῃ8. 608 τε! υο5 5δἰνοῖ. 51 δυυΐοπὶ υἱβϑιιδνοῦὶ! ΒΌΡΟΡ ροοοδίΔ ΠΟΒΙΓΔ, εἰ 4188] Ἰυ 56 η8 π08 ψεπὶδί, δὲ οογ- 
τἰρίαι, αἱ οαϑιϊφοι αιδϑὶ ἢ]105, αἱ γϑοϊρίδὶ πο5, (απὸ ἱπαγοάϊείαν Οἢ τϑι! ροίοβι88 φοηργοβαιβ ποβνίβ εἰ 
ϑρίτεἰτὰ βαποῖο, οἱ ἱηφγοάϊθηϑ 6)! εἰδὶ οἴπῆθβ γθινάθηθϑ οἱ εηθη 68 ἰῃ ἰΘπηρῖο. γ᾽ Θηάξηι65 φυΐάθπι εἰ ΔΙ! Θμα πιο 
ἃ 36 αυϊήφαϊά Βαθουδπὶ θοπὶ, Θπιθη 68 ΔυΐΘΙΉ ῬΓῸ εἶ π)α]ὰ. Εὶ ἀδβίγιιει πιθηϑ88 πυτπηπιατίογυπι, [Δ εδὶ 
ΔνΆΓΟΓΙ ΠῚ οἱ ρδουπίι ουρίάογαπι, 4υΐ ἰΐοτυπι φιϊάοθιη ρεοιιηἶᾶ5. οὐ ἰπίφυΐίαιθ ναγίθηϊ αὐ 586, ἰρεὶ 
δυΐεπὶ ποη δὰ 4η04] Ἔχροῦϊὶ 6858 δχρομάῃπξ. ϑυηὶ οἱ 81} ἰπ ἰΘπηρίο νϑπάθηιοβ ΟἸγῖδι! σο πὶ θὰ 5, εἰ ἐγϑδεπίεβ 
δἰ Πρ] 1068 8:61 ΘΟ] απη}}88, οἱ οὐ ϑι165, ἀΐοοπ 8 : « Ου͵β ἀδθ}} τλῖ8ὲ ρεηπᾶβ βίουϊ οοἰυπιθα:, οἱ νοίαθο, εἰ 

υἱεβοδπι 7 » ἰγϑάθη!θ8 688 ργϊποὶρίθα8, αυΐθὰ8 ποθὴ ὁρογίεθα. 6ΘὋἪ Ε : 
. Εἰ ἀΓθΙ τοῦ οοηνοιΐγα γογυαπὶ ἀθ νον οτῖ 5 σου ρᾶγυπὶ, οἶδ 41} ἰγδάϊιπὶ δοοϊοοῖας ἀναγίϑβ, οἵ [7- 

γἈΠηΐοἶβ, οἱ ἐπα 5οἰρ! παι15, οἱ ἱγγαὶ ἐφίοϑὶβ ορίβοορὶδ, 1 ργοϑυγίογὶ8. ῬΓΟΡΙῸΓ αυὰ οἱ οδιπούγδ5 ἰδηίυηι- 

δὶ ΜΆ}. χ, 16. 56 Ῥ98]. τιν, 7. 

19) ᾽..11' εἴθε εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Πα- Ο δοταρυίἀπίϊι πὶ ἀ ιετοβοθηίθηι, ἰνος Οδϑϑὶ! Ρῶγη)θα- 
τρὸς, τὴν Ἐκκλησίαν. Οτίφοιε8. ἱπίγα : Εἰσελθὼν 
εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ ὅλον, τὴν πᾶσαν Ἐχχλησίαν" 
οἱ ἴοπι.τι ἐπ Φοαπ., οἱ (θη). χιι ; ΠΙ]γίι8, ἐδη. 91 ἴῃ 
Μλίιῃ. Ἡυετιῦβ. 

(20) Καὶ εἰς ποιλ.λὰ εὐτελῆ καὶ οὐδενὸς «“όγου 
ἄξια, εἰς. ΟΟΙγυυ5 ν}}18 ἐγᾶὶ υυμημηυ}! σου: 80- 
οἷον ΑΥΙΒι ΟΡ ΔΠ65 : 

᾿ ᾿ κόνο., Ὡς πρὸ τοῦ 
Οὐδεὶς ἐπρίατ᾽ ἂν δρέπανον, οὐδὲ κοιλιλύδου. 

Ἔὐκης δ ὕι απίρα 
Ναυι ένα ὀπιΐδεοῖ [αἰσόπι, πὸ οοἰ!ψϑο φιίάσηι, 

ϑομο]αϑί68 : Οὐδὲ χολλύδου. Εἶδος εὐτελοῦς νομί- 
σματος, ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ ὀδολοῦ. (υμη Δαΐθπι ρα οϑᾶ 
πυμηϊδπηδία ΥἹ]ΠἸΟΥΙ λυ 5, γ6] νι] ὰ ργοιοϑ᾽8. ραγηνυΐθηὶ 
ἘΜ ΒΊΠΊ1])4Γ], ρΓΟρίονΟΔ ἴρθὰ ἰγϑμο 2  ἰ6Ὁ ΔΓ5., ΠΠΔΠ 
(απιθίνηι Ῥυβίου!οΥ φίαϑ Δρρεϊίανίε, χόλλυθος, εἰ 
ἀγαροδιίε, χολλυδισταί εἰειϊ ἴσυσγιηι. Οθηβυ!οπετι 5 
ϑυοίον Οοπιπιεηιατὶϊ ἐπ ἤατε., αυὶ Οἱ ἰψεπὶ [2150 ιν1- 
Ὀυΐϊίαγ, δὰ οἂρ. 11, 586ι βορὰ Ροίίυχ, 1}}).Π1, 
ΟΆρ. 9, εἰ [ἴν. γιι, οἂρ. 56. ΡγῸ ροιτηυίαιοι}}8. ἅιι- 
ἴθ ΡΓΘΙΪΟ οοΡιἂπὶ (6 σαρί(6 ΠΙΘΓΟΘ0Ι) ΤΠ Θη ΒΓ 5 
Θχβθολραὶ. Υἱγ αυϊάαπι ἀοοίι5.,, 8158 ἰῃ Οἰἱοογοιΐ 5 
Ε τηηιἐπίαγαπι ΟΟΠΙΠΙΘὨἰΔΓ]15, ΘΟἸ γ θιιπὴ Υἰ ΠΟΛ ἢν 6856 
ἱμορε δδιι 8 Βογιυἱ., ὁχ. ΘΡυρίπα πυπηπιοόγαπὶ ἀἰρ᾽ 15 

Ὁ 

βἷ5 ἀδεθρίυ5. ἰοοο, φυδπ ργοίεγί ϑυριοηΐι5 ἴῃ Αὁ- 
σαείο, «ρ. ἀ : « ἤδης Πηχὶι πηδηὶ θυ ΟΟἸ γῸ ἀεοο- 
ἰογαιὶβ Νογυ]οθθηβϑὶ5 πιθιβαγί8; » 06 651, τηϑηϊυι 
δχ (γϑαυθηι! 8τῖ8, ἀγβδηιίνα ἰγϑοίϑιϊοπα ἱπαυϊπαιὶβ. 
Οὐπι ἐγβο ΡΓῸ ρογπμίδιϊοΠ8 ργοίϊο Πἰογοὶ ἀθ τἶνοὸ 
ἀδάποιϊο, πυπηηυ]δΡὶὶ }}} φυΐ ἴῃ ἰΘηρ]0 ἱγαροσ τἰεδῖὶ 
Θχθγοουδιΐ, ΓΙῸ ΟΟΓίδ πὶ ΡογπιυλδιϊΟἢ}5 πιεγοῦ- 
ἀθπη), φυδπὶ ἴῃ βυπὶ ΘΟ υπιεπίπθ πὶ ἀθ6 οδρίϊς ἀε- 
ἀυσοῦδηϊ,, ργαιϊοϑα δἰϊαπὶ πὐυϊϊδμϑίδ δαυϊεγλιὶς 
πυπηπι}}}5 οοπιπηυΐαθαι!. [ἃ δ ἷπὶ 510] νοαπὶ ᾿μες 
Οεἰαοινβ νόγῦα : Ἵνα βλάψωσι μὲν ἐχείνους οἷς χολ- 
λυδίζονοι. οἱ ἐπ Ζοαπ. ἰθπι. χι : Οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ 
τὸν οὐράνιον τοῦ Πατρὸς οἶχον, τὴν ἁγίαν Ἵερου- 
σαλὴμ., τὸν οἶχον τῆς προσευχῆς μολύνοντες, χοὶ 
σπήλαιον λῃστῶν ποιήσαντες, οὐκ ἄλλων ἣ ἑαυτῶν, 
ἀργύριον ἔχοντες ἀδόκιμον, χαὶ διδόντες ὀδολοὺς χαὶ 
χόλλυθα τοῖς προσιοῦσιν, εὐτελῇ χαὶ εὐχαταφρόνητα 
νομίσματα. Αἰϊλην ργορυρηαί δθηιθηϊίδιν ΕἸ ἜΓΟΩΥ - 
105.» Π66 ΠΟ5. ΘΟ 5185 ΠῸΠΊΠιΪ8. ΠῸΠΊΠΙΟδ δ} 
οομηυ 3556, 564. μεουϊηίδηι Γ[Οδγὶ ἀδιιο5, ρΡὺ 
υἰϑυγῖ5 φυς ἰαρὸ ργοθιθθυδηίαγ,, ΘΟΙ ΠΥ}, μος ὁδὶ» 
ἰγωφοπιδία, οἱ νη ]ϊα πυπυδβου!α, γοτοϊ σγαϊα, [Ποιὰ 
οἰοογίϑ, υνᾶγυ μη] ράβϑᾶγαπὶ), εἰ ροπιὰ ἀἰνογϑὶ δθ- 
ποιὶβ χθρίθδο. ἢυΐο ἴανει Ἠδδγοίνιβ : Κόλλυδα, 
τρωγάλια " 584 ἰη ῥΓίοτο δθηίεηιι8 51810. ΗΠΈΤΙΠΩν 
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“αθέδρα; ὠνόμασεν ὁ Ματθαῖος χαὶ ὁ ΔΙάρχος, ἃς φασι Αὶ 
“ατεστράφθαι ὑπὸ τοῦ Ἰηποῦ. Ὡς εἴθε τούτων ἤχουον 
μετὰ τοῦ πρέποντος νοῦ τῇ θείᾳ Γραφῇ οἱ ἐπὶ τῆς 
χαθέδρας Μωῦσέως αὐχοῦντες χαθέζεσθαι, χαὶ πω- 
λοῦντες ὅλας ἐχχλησίας περιστερῶν, χαὶ παραδιδόυ- 
τες αὐτὰς τοιούτοις προεστηχόσι, περὶ ὧν λέγοιτ᾽ ἂν 
τὸ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγόμενον" « Οἱ 
ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐχ ἤδεισαν " υἱοὶ ἄφρο- 
νές εἶσι, χαὶ οὐ συνετοί" σοφοί εἰσι τοῦ χαχοποιῆσαι, 
τὸ δὲ χαλῶς ποιῆσαι οὐχ ἔγνωσαν » χαὶ τὸ ἐν τῷ 
Μιχαίᾳ, οἶμα:, οὕτω λελεγμένον - « Οἱ, ἡγούμενοι τοῦ 
λαοῦ μου ἐχθληθήσονται ἐξ οἴχου τρυφῆς αὐτῶν" » 
εἰ γὰρ ἤχουον, οὐκ ἂν ἐπώλησαν τὰς Χριστοῦ περι- 
στερὰς, ἀλλὰ κατέστησαν ἄρχοντας αὐτῶν φειδομένους 
τῶν περιστερῶν, καὶ προνοουμένους τῆς σωτηρίας 
αὐτῶν, καὶ οὐ περιθλεπομένους τίνα ὡς παχεῖαν πε- 
ριστερὰν θύσαντες (2) χκαταθοινήσονται. Λέγει δὲ 
Ἰησοῦς τοῖς ἐχδαλλομένοις, ὡς πωλοῦσι χαὶ ἀγορά- 
ζουσ!, χαὶ τοῖς χολλυδισταῖς, καὶ τοῖς πωλοῦσι τὰς 
περιστερὰς, δυσωπῶν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὡς ἐχ προσώπου 
τοῦ Πατρὸς λεγομένων προφητειῶν, ὅτι τὸ μὲν γεγραμ- 
μένον ἐστίν’ « Ὁ οἶχός μου οἶκος προσευχῆς χληθήσε- 
ται" » οὐδὲν γὰρ ἄλλο δεῖ εἶναι ἐν Ἐχχλησίᾳ Θεοῦ ἣ 
εὐχὴν πάσης ἁγίας πράξεως, χαὶ προχαλουμένης τὴν 
τοῦ θεοῦ ἐπισχοπὴν, εἰς εὐχὴν παρὰ Θεῷ λογιζομένης, 
χαθὸ χαὶ τό" ε ᾿Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, » δυνα- 
τόν ἐστιν" ὑμεῖς δὲ, ὦ οὗτοι, ταῖς ὑμετέραις χαχίαις 
τὸν τῆς προσευχῆς οἶχον σπήλαιον λῃστῶν πεποιή- 
χατε΄ χαὶ εὑρεῖν ἔστι πολλαχοῦ κατὰ βραχὺ οὕτως 
“ἰς διαστροφὴν ὁδεύσαντα τὰ τῆς νομιζομένης Ἐχχλη- 
αἰας πράγματα, ὡς μηδὲν σπηλαίου λῃστῶν διαφέρειν 
τὸ ἄθροισμα συναγόμενον ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, ὥστ᾽ 
ἂν λέγεσθαι αὑτοῖς " « Δι᾿ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά 
μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν. » Εἰ δὲ δεῖ τὰ εἴδη 
τρία τυγχάνοντα (23) τῶν ἐνταῦθα χατειλεγμένων 
προσφιλονεικήσαντα τῇ σαφηνείᾳ τῆς Γραφῆς ἐπιμε- 
λέστερον διηγήσασθαι, μήποτε οἱ μὲν ἐν τῷ λαῷ μη- 
δενὶ ἣ τῷ χόσμῳ σχολάξοντες, χαὶ περὶ τὸ πωλεῖν 
καὶ ἀγοράζειν μόνον τὰς διατριδὰς ἔχοντες, χαὶ σπα- 

νίως ταῖς προσευχαῖς προσχαρτεροῦντες, χαὶ οἷς 

ἀπαιτεῖ ἔργοις ὁ θεῖος Λόγος, εἰσὶν οἱ πωλοῦντες χαὶ 

ἀγοράζοντες ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Θεοῦ οἱ δὲ μὴ καλῶς 

διάχονοι διοιχοῦντες (25) τὰ τῆς Ἐχχλησίας χρήματα, 
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θαπὶ πηοημοιοπὶ Γοοραηΐ Δα Εἰδὰς οἱ Μυγουβ ,, 
4148 ἃ δθδι: ὀνΟΓΒΩΒ [586 ΘΟΙΠΠΙΘΠΊΟΓΏη!. Αἰηὰδ 
υἱλιιδη ᾿δς τηθηί6 αἰνίηςα Θονίριυτγας δοοοιηπιράδία 
δυδίγοηϊ,, 4υἱ δυργα οδιθίγαπι ΜΟΥ 5,8 βοάθγθ 86 
ΒΙογίδπίυγ, οἵ [0148 ΠΟΙ ΠΙ ΒΓ ΠῚ ΘΟ] 5ἰὰ5 νοπθαηΐ, 
ξλ8406 Ο υ5ηι04  ριτείδοι 5. ἰγαάινν, ἀδ φυΐθυς. ἰὰ 
ἀἰεὶ ροίθϑι χυθα ἴπ δεγεπιία ἃ θοιηΐιο ργοίεγίαν 56: 
« Ῥεϊποῖροβ ρορα!! πιοὶ ποπ πιὸ οορπονογιηί; 1 
ἰηδὶρίαπιὲβ δῦ}! οἱ νϑουγάδα : βδρίοηί8β βιῃὶ υἵ 
[λεϊδηΐ παῖ, θοῆς. ἀμίοπι δοαγα πϑβοίογιηϊ: ν οἱ 
αυοά δριιὰ ΜΊοΙδεαπι, ορίπον, "8 γδγυ 8 οοποορίιπι 
681 5 : ς ῬυΪποῖρο8. ρορυ πιοὶ δ᾽ εἰδπίαγ ἀ6 ἀυπιο 
ἀο]ϊοίαγιπὶ δυλγὰπὶ :» δα ΘηΪπὶ 8] δυύ ΐββοηΐ, οο- 
ἰαπὴυα5. ΟἸιγῖϑιϊ πιϊπίπιθ ῥγοίδοιο νοπαϊ ἴϑβοηι, βοὰ 
ΡεΪηοἶρ658 ΘΟΙυ πα) δἱ 4 ρόγοθμη65, ἃς Ὧ6 δᾶγιπὶ βαϊ αι! 
50}Π|οἰ105 σΟηδιϊ 586 ηῖ ; ποῆι10 αἰγοιβρ  οἰθηία5 
αυομᾶπι πιλοίαί0, Παιὶ 86 6118 86 ρίηρυϊΐ σΟἸαπ θᾶ 
ἐριυΠδιαγὶ βἰει, ΕἼδοιῖ8. δυίαπι ᾿18, φαοὰ νοπάογοης 
δίαι!6 Θπλόγοηΐ, ὩΘοπΟη Οἱ πυΠ]Π}}2Γ118 οἱ οὐ] ἃ- 
Ῥυπὶ νη οὐ θι18 ραάογοπι μου ἢ 3 68ι8 6χ γαξὶ- 
οἰπὶἶθ, φυλδὶ οχ Ῥαιγὶβ βυΐ ρογβοπα δαϊΐιῖ8, βογίμιιηι 
6586 ἰοὶξ : ε« Βοπιι8 πιθᾶ, ἀοπιυβ οΥϑιίοη 5 νοοδυὶ- 
(υγ; » Π66 οηἰπὶ Αἰ ὰ φυϊάᾳυδπι ἴῃ ΕοοΙοδία ἰλοὶ 6586 
ὁροτγίεῖ, αυδηὶ ρου ἰοπαπὶ βαποιΐ οὐ 5} 06. Ορεγΐ 5, 
6ἱ υἱβιιδιϊοπθπι Πεὶ δγοθβεοηιί5, οἱ ργϑοδιϊοιιἱβ Ἰοος 
ἃρυκ θεουπὶ μαθ ἢ ΐ, Ἰαχία ψυοά ροβϑί έ!6 ἡ ἃ 68ι 585: 
« 5΄η6 ἱπιογηι ϑϑίοηβ οὐδίθ ;» δἱ γὸ5 ογδιί οἶδ ἐο- 
ταῦτ [46 1118 γοϑ(Ὁἰ5 ᾿ΔΙΓΟΠΌΙΠ Θροί απ οαπὶ [6οἰδε 8 : οἱ 

ΒΘρΡΟΠΌΠΊΕΓΟ δι ἀδργαναιίίομοπι 75.423 ραυϊλίϊπι ἰΐὰ 

ΥΟΓΒΘΠι05 ΕΠΟΙοϑίας ογοά [85 Γ5 σοπηρεγίγα ᾿ἰσοῖ, ὧς 

ἃ ἸΔίγοπιπ) βρείυ ποι ἰῃ ποπιῖπο (]ιγβι} ΘΟ σγαφαία8 

οὐἴὰ5 πη ἶπι αἰ εγαί, ἱΐὰ αἱ 1118 ἀϊοὶ ἀιθδι δ: 
«Ῥτορίον γ08 56 ΠΊΡΟΙ ΠΟΙ ΠΘῈΠῚ [ἀρ οπηδίαγ ἷι 

βεμιθυ5. » Ουοά 5ἱ Πυϑιγαπάς ϑεγρίαγῷ φγδιία (γἰὰ 
Θογυπι σοηθγἃ, 4υἱ ῃἷς σοηστοραι δγδηΐ, δοουγαῖῖυ5 

Ἔχροποηΐα βυπί, νἱ θηάυπὶ ἀημοη αὰΐ 6 ρορυϊο 

Ὠ0}}}5 4}115 αυδπὶ τη παὰϊ γαθυ8 οοουρδηίι, δὲ γθῃ- 

ἀδιάο 5βοϊυαπὶ δμηθπάοαυα ἀδα!! βυηῖ, ΓΆΓΟ διυΐδμν 

ογαιοπίθυ5, οἱ αυὰὼ ἀσδίάογαι ἀἰϊνίια) Ὑαγθυηὶ 

ὁρογίθυδ ἱπουπιθυηῖ, ᾿ἱ βίης υΐ ἰη Βοὶ ἰθηῖρὶο γθη- 

ἄυηι οἱ ἐπησηί : ἀΐδοοηϊ νέγο αὐἱ Εςοϊεσίς ροου- 

πἰδ8 ἤθη ΓΘΟΙΘ ἀἰϑρθηϑϑηὶ, 86} ΘᾺ5 6:6 Ὁ πηβηΐθυ8 

οοηγθοίδηΐ, ποὴ Ποηῃββία γοτὺ δαπηἰηἰβίγαηι, 864} 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἼΟ]0 ἀρρβ᾽!ανίϊ Ἔν Ἀπ ρο κί ΘΥΟγβα5 6556 ἃ δόϑιι, Εἰ αὐἱπᾶπὶ δυάίγοπι πο οὰπὶ ἀδοθηεἶΐ δπηοη  90η6 ϑ0ΓἹ - 
ἠρρραμα Ν εἰσ παπαπεν ΔΙ πού γὶ8 Μογϑὶ ἰπ φυΐθιι8 βθάθηι, δἱ νεπάσπι οἰππο8 ΘΟο]ε5ἷ85 ΟΗΠΊΒΟΤΕ ΙΝ, οἱ 
ἰγδάνιηι! ἐὰ5 (81Π}}8 ργΒρΟβ 15, δά 4105 γϑοίθ ἀϊοαμιῦ ἃ θοπιΐπο Ρὲγ ῥογοπιαπὶ ργΟρ ἰδ : « δεραῖ τις 
Ῥορυ]ὶ μοὶ πιὸ πῸη οοφπονογαμὶ : ΠΠΠ] οπίπι δυηῖ ᾿πϑίρίοπι68, οἱ ποη ἰμ 16} 66 1}|68. ϑαρίθηΐεβ βυιηὶ Ἢ πιδ 16 
[λεϊαπάυπι, θῈπ6 αὐΐοιη ἴλοοτγα πϑβοία μι. » ΕἸ δριά ΜΊΟΙἤδτη 8ἰπ}}]} 116 Ὁ : « ΡΓΙΏΟἾρ65 ρΟρυ πιδὶ ὀχ ρθ!]επίυν 
4 ἀοιηο ὀρυαιίοιϑ 5.15.» 5) δυίθηῃ διυιάΐγθπί, πυπαυδιῃ νοηάογοιὶ ΟΠ γὶϑαὶ οἴαπιηυδ5, βο δ νμαραόν 
ὈΓΪΏΟΙρΡ65 ΘΟΓᾺΠῚ ρΆΓΟΘΠΙ68 ΘΟ] πη} 5, οἱ ργονίἀθη168 58] ιϊ δῶγαπη, δὲ πΠοη ἀοβρίοἴεπιθ8, πο οοαΐ ΑΝ Ῥίι- 
μι165 ΘΟ] α1}}88. 51 ἀαλθηὶ Ορογίοί ἰΓὺ8 ᾿ρ885 βρθοἴ63 ΓΟ] ΘοΙᾺ5 ἃ τ} 10 οδυ 5 εἰκόνα ἐοῖ Ροβϑυπιυ8 Πρῦτα Η 
Θαϊουπηια ἴῃ Ρορυΐο ΟΠ βεῖανο δὰ π1}}}} πὰ νδοδὴὶ ἰπ ΒΒ ΟΌ}0 ἰδίυ, ηἰδὶ οἴτοα νη ἈΠΟΙΘΕ οἱ οἰηρι] πεν 
τασὶυ5. δυ 6 ηὶ ἰῃ ΟΓΑΙΙ πὶ θυ ρογπηδηθηὶ, Υ6] 8}}}5 δοίἱδυ5 τεςι5. 4105 ον! Β6γι0 ΠΠΠΑΜΕῚ ἱρϑὶ ϑιιπὶ 
νϑηάδηϊοϑ οἱ ΘΙ 6165 ἴῃ 1ἸΘη 010 οὶ, [ἀοίοπιο5 ἀοπιαπι ΟΓΔΙΪΟΠ 8 δρο!απολιη ἸΔίτΌπιι), ͵δοοηί ἀυίθι 48] 

86 76γ.1ν, 32. 5 ΜΊοἢ. τι, 9. 851 ΤΊ655. Υ, 11, δ 158..1.11, ὅ. ; 
ὑ π' ους τίνα ὡς παχεῖαν φανιϊμαγεῖ, ἰὰ ἱρδβα πο ῬῈΡ 86, 864 ποηπιμαιδηι) 

Ἐ  σθελ δ δύο Μ ἈΝ , Ελ58 ῥέος 5 τῶ Ῥγοβυγίογοβ,, 88} δϑί1η6 ἃ: ὌΠ ΟΝΗΝ Ἀμμ ς 

(22) Εἰ δὲ δεῖ τὰ εἴδη τρία τυγχάνοντα, εἰς. δίγαθαί. ΑΟἰ. νι, 1, 2 εἰ 86 τὴ “ Ἰβευῦος ρη ἐβ 
1] αγοπγηυ8. οεριεῖθ Ἰμογπιδῃ8. Ἀροϑβίοίυ5 1 ἩΠΠΝΝ , ὉΓΡῚ 

(35) Οἱ δὲ μὴ καλῶς διάκονοι διοιχοῦγτες, εἰς. ἸιιοΓὶ5 ρΟΓ 55. Π}11Π| μ815 ἱπιογάϊοϊ!. ΠΠυετιῖ8. 
Οὐ ἃ. ορίδοορυ Ὀομούαη Ἐς οἰοϑίᾳ: ἀἰδροιιϑαι0 εἴ 

Ῥάτποι,. ἀπ. ΧΠ}}. 
: 
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δῷ αυᾷ γυροὸ ἀϊν 55 Ἔχὶ Εἰ ΠΙΔΠἰῸΓ 6556, οἱ ροοιῃἶΔ85 ἃ ἀλλ᾽ ἀεὶ μὲν ταῦτα ψηλαφῶντες, οὐ χαλῶς δὲ αὐτὶ 

φοδοογνδηί, υἱ οχ 118 ΄ιὰ) ὈΔΙΡΘΓΙΠῚ ΠΟΠῚΪΠ6 6ΓῸ- 

φαπίυν ἀΐν] 65 {ἰη}, ἢ πυτηπιυϊαῦὶ! οἰπί, ροσπηϊάγι 

ΠΠ6 1888 ΠΑ ὈΘΙ65, 85 Θογνδίουῦ δνογιῖ : ορ ϑοορὶ 

ΔυΓ6η}] οἵ ὈΓΟΘΌΥΓΟΡΙ αΐθυ5 ργίοταθ. ΡΟΡυ] 56469 

ΔΌΓΙ θυ δυπί, ΄φυΐψυο ἰοἰ85 ΕΝ ο]οδἷδ5 {01:5 π)ΐ- 

πἶπις οροτίοι ἰναθαί, οἱ ῥγϊπορο5 4τι08 ΠΟῚ ἜΧρα- 

ἀΐι σοηδιιυυηϊ., 11 αἰαὶ οΟἸαπιθαγα πὶ νη ΟΓ68, 

4υοτιπι πιθηβῶ8 ροϑϑυ ποι }ύβιι5. πυδαυϊθ4ι6 

Ογᾷο σοΥιπὶ αἱ ἰπ οδιμοίγα ἘςοΙΘϑ᾽:8 βϑάδιϊ, οἱ 
« αἰπσιμες ᾿γίπιλθ οϑι πο άγὰθ πη ϑΥπαρορὶθ",,» νἱ- 

δαὶ δημοη ἰδ ἰπ ΘΑ Π γα 508 δοίδαὶ, τι ουπὶ 84- 

νο ΠΟΥ ἤδϑυ8, 64π|, υἱροῖα ἀϊσηληι αι δνογίδι, 

δ. δυδγβιγιβ. ϑϑὰ οἵ αυΐϊβαυϊδ ὁχ ἀϊδεοπαία ρ6- 

οὐμπία5. δοτγϑαί!, ροβίιδπι μεοροβίαπη ϑογίρίυγα 

“5, Ἰοουπὶ δηΐπηο μδυβογῖ, ἀγρθηίατη πηθ 515 8Π)- 
Ρἢ 5. ποθὴ οοηρογϑί, Πα 688 ἀοιυν οὶ δο5ι5. Ργφίογοα 

4108 στῶ, αἱ Υἱ5 Πυ75. 50}}1οἰ τυ π6 5 νοπά 1 0η]- 

})5. δπιριϊον! θυδηης ἱπιρ!οηϊ, οανοαι! π6 δάνε- 

τΐθ5 δο505 τ6ΠΊ0|0 605 6)ϊοἷἶαὶ, αιιδιάο 5011. αυΐ 

οἰδείαβ ὁδί, 60 οἰἴδτῃ γοργοἀϊθηάὶ, υπά6 6] 6οἰυ5 6δί, 

ΒρΡ6 οατοῖ. Ουϊηοιίαιῃ ργϑβοηΐίθιη ϑογίρίαγα ἸοΟυπι 
Ῥυγβογυίδηιὶ τ, ἀπποη ἤς ἴῃ φοουπο δἀνθπία 

αυὶ ὀχβρθοίαι! αἰνίηἱ 0 αἴ} τοπηρογα οοη Ποῖ, 

ΦοίιΓα8. 511 βουνοῦ, αἰΐψυδ ΤῊ} ἰποσϑϑὶί ἀυθ]α- 

το : ἠᾶπὶ οὐπὶ ἴῃ τοπηρίι πὶ θ6ὶ αηί ναγβυπι ἱπργοβϑυβ 

Πιονῖι, τοίληη ν᾽ ἀο θεοὶ ΕἸ οἰοοίδιι, ας ὁχ αυ0 ὁοη- 

οἰχονομοῦντες, ἀλλὰ σωρεύοντες τὸν νομιζόμενον, 
πλοῦτον χαὶ χρήματα, ἵνα πλουτῶσιν ἀπὸ τῶν εἰς λό- 

ον πτωχῶν διδομένων, οὗτοί εἶσιν οἱ χκολλυδισταὶ, 

τραπέζας χρημάτων ἔχοντες, ἃς χατέστρεψεν ὁ Ἶη- 

σοῦς" οἱ δὲ τὰς πρωτοχαθεδρίας πεπιστεῦ μένοι τοῦ 

λαοῦ ἐπίσχοποι καὶ πρεσδύτεροι (21), χαὶ ὡσπερεὶ 

ἀποδιδόμενοι ὅλας Ἐχχλησίας οἷς οὐ χρὴ", καὶ χαθ:- 

στάντες οὗς οὐ δεῖ ἄρχοντας, οὗτοί εἰσιν οἱ πωλοῦντες 

τὰς περιστερὰς, ὧν τὰς καθέδρας χατέστρεψεν (35) 

ὁ Ἰησοῦς. Ἕχαστος οὖν τῶν ἐπὶ χαθέδρας καθεζομέ- 

νων ἐχχλησιαστιχῆς, καὶ ε« ἀγαπώντων τὰς πρωτο- 

χαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, ν προσεχέτω μήποτε 

οὕτω χαθέζξεται ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ χαθέδρας, ὥστε δλ- 

θόντα τὸν Ἰησοῦν χαταστρέψαι αὐτὴν, ὡς ἀξίαν χα- 

" ταστροφῆς. ᾿Αλλὰ χαὶ ἕχαστος τῶν ἀπὸ διαχονίας 

συναγόντων χρήματα, νοήσας τὴν προχειμένην Γρα- 

φὴν, μηχέτ: σωρευέτω εἰς τὰς τραπέζας ἀργύριον, 

ἵνα μὴ καταστρέψῃ αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς. ᾿Αλλὰ χαὶ οἱ 

ὑπὸ μεριμνῶν τε καὶ φροντίδων βιωτιχῶν ἀγόμενοι 

εἰς ἀγορασμοὺς καὶ πράσεις φροντιζέτωσαν μήποτε 
ἐλθὼν ὁ Ἰησοὺς ἐχθάλῃ αὐτοὺς ἐχ τοῦ ἱεροῦ, ὅτε (36) 
ὁ ἐχδεθδλημένος οὐδὲ ἐλπίδα τοῦ εἰσελθεῖν ἔχει, ὅθεν 

ἐξεόλήθη. καὶ ὑποφαίνεταί μοι ἐρευνῶντι τὴν ἐχ- 

χειμένην Γραφὴν, μήποτε ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ποιήσῃ 

χαὶ χατὰ τὴν δευτέραν ἐπιδημίαν, ἣ κατὰ τὴν προῦ- 
δοχωμένην θείαν χρίσιν " εἰσελθὼν γὰρ εἰς τὸ ἑερὸν 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΛΆΤΙΟ. 

ποη θη ἰγδοίδηι δοοϊοϑἰδϑιϊσαῦταπι ρδοιηΐ γα πὶ ΠΊ6η 5885, 56 βθιΏροῦ ἐδ εἷς [γαυάλμῃϊ, εἰ ἰρξὰς 4015 ἐΐ5- 
Ροηβδηΐῖ, ποθὴ βοουπίαιη ᾿υδιϊίδιη ἠϊβρθηβδηι, οἱ ἀϊνί 65 ἤυπι 46. τοθυ5 ραυροιυπι, ἰρδῖ δῖ πα πνπιυ]αγὶὶ 
ῬδΟΙΠΙΆΓΙΙ ΠῚ ΠΟ 585 ΠΔθΘη 65. 485 ΟΠ τ ϑίι5 ὀνγι , Ουοηίλι! δυΐθπὶ Πη60}}515 6οο] 65] 48ι}|ςαγαπὶ ρεσιπίϑτγαπι 
αἰδοοιΐ ργϑυμ!, ἀοοθηϊ "05 ἰῃ ΔΟΙΐθυι5. 518. ἀρυϑι0}} : «Οὐ [Δοίιη (5561, ἰμαυ, πιυτηυγ ταοο- 
τυ δά Ἠδθγαοθ, 60 αιοά εἰδϑρίοογοηίυν νἱάσφ δογαπὶ παλἰϑί6τῖο φιυοι απο, ἀἸοομ 65 : Νοα 68ὲ θοπαΝ: 
το! υσηΐο5. νου πὶ Ποῖ, πα  ΠΙΒΊΓΑΓΘ ᾿Π6η518. ΕΠΙσ!6 Ογβὸ 6χ γοἷβ βθρίοπι 4105 Ομ ΘΕ{{|8Π|118. ἴθ πα6 
ὑδύν : Π05 8161} ὙΓῦ 0 Ποῖ μ.6 1} γί, ν Ερίβοορὶ δαίδι οἱ ργοβυυιοῦτὶ αι] ὰ5 οὐοά 5 σπηῖ ολιΠε- 
ἄτι, φυὶ ἰγαάτηι ΕσοΙ 818. 4υ θ08. πὸπ ᾿οροτίοι, δὲ οομβι 1} ρΪηεἶρυ5. 4ι05 ΠΟη δι {0616 ποι Θαρο , 
᾿ρϑὶ διιηΐ φυϊ νοιμ ι Θοἰ 88, φυογα πὶ ἐδ Π 6 ἀνᾶ5 ΟΠ γϑίυ5 ἀνθεῖ. Ὀπυβηίϑηυς οὐροῸ βθάθηι πὶ βυρὲγ 
«δυ]θἀγὰπὶ ἐςοἰοοἰ βιὰ ἢ), δὲ πη Π] ἢ} ρΓίμηΔ5. αὐ ἀγα ἴῃ δ παβορὶθ, Υἱ!θλπὶ πὸ [ΓΘ 5ἰς βϑίδαηι ἴῃ εἰ5 
πὶ γϑηΐθῃ5 Ποπιη 5 685 ὄνογίδί {οὶ ἀΐβη:5 ογοιβίοηδ. Εὶ ἀπιβαιΐβαι6 ἀϊδοοῃογηπι 4υΐ σοη στγορκδηῖ 5ἰδὶ 
αἰνιτἰα5, [γαυάϑηϊοβ. ρα ραγιιπὶ ραοιιπἶδ5, ΠΟ σις ργαθοιίθι ΒΟ ρίπγαην, αἱ 18} ΠΟῚ ΘΟΠσΓΟΖΘΏΙ, πὲ 
ἴοτια νϑηΐθης Ὠυπιΐπι8 δὐογίδί πιθη 885 ἀἰβροηϑοι οι 8 δογιη. 5864 οἱ υΐ 501 ἀἸυ8. πῃ αϊδ!ει5 ἔε- 
Τυμἴανς ΒΟΙΉΡΟΡ δά νοῃα ἰοηθ5. οἱ δηριΐίοημδβ ουγγοηία5, πὸ ἴογία νοηίδιις θοιἶηιι5 6) οἷαι 605 ἀὲ τδημὶο 
Βοΐ, ᾳυδι!άο ο᾽δοίυδ "60 5ρδῖι ἰνᾶῦδι Γορι θα οη} ππι6 δ᾽ δα ῖι5. 651. ϑογιίαι! ν᾿} Βαγιρίυγαϑ ϑρρανοὶ, μὲ 
(Ὁτγῖο δὸς (φεῖδι δοϑὺδ ἴῃ δοουπάο δάνοη!α, οἱ ἴῃ (αίατο υαϊοὶο. Τα πὸ δηΐ ἰΠ ΒΓ ΒΒῈ5 1 ΟΙΠ65 ἔσο ο81.5 
α)ϊείδι ν8ὶ ἐνεγίοι 4005 ἰμ θηατῖ!, δεουπάιπι ὁὰ ΄υς αἰχίπηιδ, (ΘΙ ρ]Ὸ θὲἱ ἰπἀΐξηο5. δὶ 4118. δυΐδπὶ ἱμνθηϊδ 

90 [υ. χὶ, 4. 

(24) Οἱ δὲ τὰς πρωτοκαθεδρίας τε τι τευ δι (Ο Χριστοῦ. « Ρτγοίῃάἀα προθ556 6δδὲ φυδουηηυς 4}, 
τοῦ ἰαοῦ ἐπίσκοποι χαὶ πρεσδύτεροι, οἷς. Οἐἶ36-. ΒΕ νῸ5 δ'ῃ 6 Θρίϑοορο ἅσογο, 864 ϑδιυι )εεῖος 6556 οἱ 
Π65. ΒΟΙΗΪ. 2 ἐπ (απίΐο, οαμεϊο. Σ « Ὑἱάΐ εἰ βθάθπὶ 
Ρυθιογυ τὰ δ᾽ 5 : ΘοοΙ βἰαϑιϊσιπῆ., ρυῖο, ογάϊηοπι 
ἀἰεῖι,, φὰ ἴῃ Θρίβοοραῖιβ ναὶ ργαβυγιθγ! βοάΐθυβ 
μαθοίαγ. ΥἹΑΙΙ οἱ ογάἀϊμδιίοῃα5, δῖνθ βδιδιϊοιθϑ τη ηἰ- 
βίγογιπι 6708 ; ἀἰδοοποόγι, υἱ πα ἱ νἱάδιυγ, ογαϊ- 
ΠΟΠῚ πιρηιοῦαΐ Δβίδ πὶ ἀἰν᾽ 0 ΠΝ 5.6 10 : » οἱ 
Ἰιοπιῖ!. 10 ἐπ Εχϑοῖι. : « Πεάρουβ 65 ἰπ δ οἰθϑίδ 80- 
ὅθγα ἀδ Θ0η565511 ρΓΟΘΌΥΓΟΓΙΪ, ρΓΟ] οὶ ἀς ἐϊδοοηδίι8 
ταύα.» Εἰ ἰταοίίι 234 ἐπ Ἡ αι. « Ουἱ (2165 ἀἸϊδοοηὶ 

ποτὶ νοΐ, ΘΟΏΒΘαυΘΠΙΟΓ νἹ510}}68. Ὀ.] 148 ολ {6 - 
ἀν8 δου} αι ἀϊευμίαν ργοβυγίογὶ ργαγίρεια δηὶ- 
θίυητ, ν ’π σοηνθη τ θι}8 ΘοΟΙοβἰϑιϊοἰβ β6 1556 ΡΓ6- 
ΒΌΥΓΘΓΟΒ, ἰδ πὶ οἱ δρίϑοοροβ, βίδιεῖθυδβ ἀἰδοομ 8 
4υἱ9. ἰριονδι ῦ Εο δπιρὶίυ5 ᾿Ιφπαιίιι5. Δροβιο!ονυπὶ 
ἴρ805 βόγογα γράμ ἀοοεὶ, δὶς δηΐιῃ ἰῃ αρίϑίο!α δὰ 
{ν}}.: ᾿Αναγχαῖον οὖν ἐστιν, ὅσαπερ ποιεῖτε, ἄνευ 
τοῦ ἐπισχόπου μηδὲν πράττειν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὑποτάσ- 
σεσθαι χαὶ τῷ πρεσθυτερίῳ, ὡς ἀποστόλοις Ἰησοῦ 

ΡΓΟΒ γι6115 Τωπηυᾶπὶ Δροδῖ0}}5 φθδὰ (ΓΙ βι : ν οἵ ἴῃ 
ορί δι. διὰ ϑιηγγηνοβ: Πάντες τῷ ἐπισχόπῳ ἀχο- 
λουθεῖτε, ὡς ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς τῷ Πατρί" χαὶ τῷ 
πρεσθυτερίῳ δὲ, ὡς τοῖς ἀποστόλοις. « Οπιπθ5 56- 
αἰ ηἱ δρίβουρυπὶ, φαδηιαιπιοίιπι ΟΠ γί βίυ5 Τόδ65 
Δίγθ ; Οἱ ρΓΟΒΟγίΈΓΟ5, ἰδ ηιᾶπι Δροβιοίο5.» Αἵ 
{ΠΣ ἰπίθυ οΟρίϑοοροβ οἱ ψυδϑυυίθγοβ ΠῸη (Οη5ῖ- 
γεηὶ αἰδουηΐ, γογυπι ἰΔπιθὴ Θοο οβἰαϑιοδγυπὶν 

ἰάοαν α6 {ΠΠ|, ἡ ἴσο8. ογᾶηι, Οτίφθποϑ ἢ}. 1 ἔμ 
Ἐρίϑι, αα ἤοπι. : « ἘσοΙοδίαγιη γϑοίογὶ θα 5 οἱ ρΠιν- 
εἰρίθιι5 Ἰοατὰγ, Πἰ5. νἀ! σαὶ φυΐ ᾿υἀΐοαπί 605 41} 
Ἰηΐη8. 8111. 14. 651, δρίβοορὶθ, ΥὙδὶ ργοβυγιογὶθν εἰ 
αἰλοοηΐβ. » Π ΕΤΙΠ5. 
{5} Κατέστρεψεν. δῖς5 θα ῖ οοάοχ Αηρολιυ8 

βθὺ Ἠοϊιμἰειιδὶ8, ἴῃ 40 πιᾶ]6 ἰεφεγας οι κατέ 
στρξφεν. 

(20) “τε. Εοτιο Ἰερεπάυμ ὅτι. 



τυ ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗῸΜ ΤΟΥ ΧΥΙ. 1252 
τοῦ Θεοῦ ὅλον, τὴν πᾶσαν Ἐχχλησίαν, τὴν, ἐξ οὗ Α 5βι[{|8 651 ΕοοΙασἴα, ἰῃ ποηνΐπς Ομ τίδιϊ δὶ ἐθηϑιιπη- 
συνέοστη Ἐχχλησία, ἐν ὀνόματι Χριστοῦ συνεστη- 

κυΐαν μέχρι τῆς συντελεΐας τοῦ αἰῶνος, οὺς ἂν εὕρῃ 

τῷ πωλεῖν χαὶ ἀγοράξειν σχολάσαντας τῶν νομιζομέ- 
νῶν εἶναι ἐν τῷ ἱερῷ τηῦ Θεοῦ ἐχδάλῃ (27) χαὶ οὺς 

ἂν εὕρῃ τραπέζας πήξαντας χαὶ γινομένους χολλυδι- 
στὰς, ἐλέγξει, χαταστρέψας αὐτῶν τὰς τραπέζας, καὶ 

τῷ λόγῳ δείξας οἷα περὶ τὸ ἀργύριον ἡμαρτήχασι" 
πότε δὲ χαὶ τὰς, ὡς διηγησάμεθα, χαθέδρας τῶν πω- 

λούντων τὰς περιστερὰς καταστρέψει. Εἰ δέ τις οὐδὲν 

τῶν τριῶν τούτων εἰδῶν ἔχει, χαὶ ἐν τῷ ναῷ εὑρίσχε- 

ται τοῦ Θεοῦ, θαῤῥείτω " οὔτε γὰρ ἐχδληθήσεται ὑπὸ 
τοῦ Ἰησοῦ, οὔτε τι τῶν αὐτοῦ χαταστραφήσεται, 

οὔθ᾽ ὡς ποιήσας τὸν΄ οἶχον προσευχΐς σπήλαιον λῃ- 
στῶν ὀνειδισθήσεται ὡς λῃστὴς, ὅτε χολασθήσονται 
οἱ ποιήσαντες τῇ ἑαυτῶν λῃστείᾳ χαὶ ἀδιχίᾳ τὸν οἶχον Ὁ 
τῆς προσευχῆς σπήλαιον λῃστῶν. 

Εἰρημένου (28) τοίνυν εἰς τὸ ῥητὸν τῆς ὑποπεσού- 

σης ἡμῖν χαὶ εἰς τὴν Ἐχχλησίαν διχῶς ἀποδεδομένης 
διηγήσεως, φέρε μετὰ ταῦτα ἴδωμεν εἰ δύναται χαὶ 

οὕτω τὰ χατὰ τὸν τόπον νοηθῆναι. Οὐχ ἔλαττον τῆς 
Ἐχκχλησίας φύσει ἱερόν ἐστι Θεοῦ πᾶσα λογιχὴ φύσις, 
χατεσχευασμένη ἵνα χωρήσῃ δόξαν Θεοῦ, περὶ ἧς γέ- 

γραπται ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Παραλειπομένων, χαὶ 

τῇ τρίτῃ τῶν Βασιλειῶν, ὁφθείσης μετὰ τὴν οἶχο- 

δομὴν τοῦ νεὼ ἐν αὐτῷ. Τοῦτο δὴ τὸ φύσει (29) ἱερὸν 

τοῦ Θεοῦ, τὴν ψυχὴν, πεπληρώχαμεν οἱ ἁμαρτάνον- 

τες πωλούντων χαὶ ἀγοραζόντων λογισμῶν, χαὶ ἄλλων 

περὶ ἀργυρίου πάντα σχοπούντων διαλογισμῶν " πε- 

πληρώχαμεν δὲ ἁμαρτάνοντες, καὶ ἄλλων πωλούντων 

χαὶ ἀπεμπολούντων εἴ τι ἅγιον (50) χατάλειμμα ἐν τῇ 

ψυχῇ ἡμῶν γεγένητα:, ὅπερ ἦν περιστερά. Λέγει οὖν 

«οἷς ἁμαρτάνουσιν ὁ Ἰησοῦς. χαὶ πεπληρωμένοις λῃ- 

στῶν λογισμῶν τό" « Γέγραπται" Ὁ οἶχός μου οἶχος 
προσευχῆς χληθήσεται" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν πεποιήχατε 

σπήλαιονλῃστῶν.» Ὃ μὲν οὖν Ἰησοῦς τοὺς ποιήσαντας 
σκήλαιον λῃστῶν τὸν οἶχον τῆς προσευχῆς λῃστὰς ἐξέ- 

δαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ" οἱ δὲ τὰ αὐτὰ τοῖς λῃσταῖς φρο- 

νοῦντες περὶ μὲν Ἰησοῦ εἰρήχασι" ε« Σταύρου, σταύ- 

ρου αὐτόν" ν» περὶ δὲ τοῦ λῃστοῦ Βαραδδᾶ" «ε ᾿Από- 
λυόον ὑμῖν τὸν Βαραδθᾶν. » Διόπερ μέχρι σήμερον 

Ἰουδαῖοι Ἰησοῦν μὲν οὐχ ἔχουσιν, οὐ γὰρ πεπιστεύ- 

χασιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ “ ἔχουσι δὲ μεθ᾽ ἑαυτῶν 

πιδιϊομεπὶ υϑ406 δέξου} ρογβανογαί:, «οβουμημ6 

εχ ἰΐβ φυΐ ἰπ ἰθπηρῖο θεαὶ 6856 οὐθύμπηιαυν, δπιριϊοηὶ 

γα ἰοπί4 6 ορογᾶπι ἀδ1856 σοΙηρογοιῖϊὶ, αἱϊείοι; 

4υοδαμα πιοηβὰ5 ϑἰϑίυδθο, οἱ πυπιηι] γα Γοὶ νὰ- 

08586 Θεργο θη ἀθγῖ!, Ἔν γβὶδ ΘΟ πὶ πιθἢ 518, ρθοςἃ- 
τἴδαιια ὁπ θα εἶγοα ροσυηΐαπι ΔΙ 8518, ΒΘΥΓΠΊΟΠΟ 

ΔΡΕΓΙΪΒ ἃς ραιοἴ0115, σοαγραοῖ; ἰὰπ6 ἀθο40 6 ΘΟΓΕΠῚ 

οἰΐδπι, υἱ ἀϊχίπιιβ, αυἱ οΟἸυπι)α8 νοπάσηϊ, ο8{}16- 

ἀγὰβ εὐαὐνογίοι. Ουοαὰ 8] τίθει {ι|8 φαπαγῖθυϑβ Δ] 1ᾳυ 8 
πρυκτᾳυλπι (ὑδγὶ! ἀπ, εἴ ᾽. οὶ (οπῖρ]ο ἱηναπία- 

(υγ, σοπίϊάαι ἢΠ|6; ἃ Ζ6δὰ δηΐπὶ εἰ πίπις αὐ οϊδίαν, 

ποῆι6 6 ὕοθυ5. δ δυπὶ ΡΟ ἰποητδυ5 αυϊάχυδιῃ 

ονογίοίυν, ποῆι αυδδὶ" 4}} ἰδίγομι η) δρο ποᾶῖ 

ἀοπιπι ογδιίοι!θ (ἘΠΟΥΙ  , νοῦ} δ ἰΔηηυδπι ἰδίγο 

οαϑεραθίίυγ; οὐπὶ ραηλ8 ἀδθυπὶ, φυΐ Ἰαιγοοί 5 

δυ15. οἱ ποαυ εἴα ἀοπιιην ογδι ἢ 8 ἰδίγοηαπι 5ροϊυη- 
ὁπ) [δοογυ ϊ. 

35. Ῥοκβίαιιδπ) δγβῸ δχοορίἀίαπι ἃ π0}}8, δἱ Εδ- 

εἰαϑία: ἀαρ! οἱ προ δρρ!!οαῖαπι οχροβίἰἰοπθπὶ ΒῈΡΟΡ 

ἰοο Ἰοοο ἐγ ἀϊπι8, ἀρθάμπ), 4) 80 4ιοι 6 ρᾶ010 

ἰπι6}ΠΠ|5] ροββίηι χα ος Βαθαπίυν 060, ρτγρίαγοα 
τἱἀοϑιηυδ. Ηδυά βθου5 ἃς Ἐρεο]αδἷα, δι υ γα Π ΓΟ Γ (6π|- 

Ρίυπι Π6ὶ 6581 υηΐνουβα πδίυγα γαίϊοηθ ργρβ ἃ, δὰ 

ἰά ἐγθαία αἱ οἀρίαἱ φ]ογίαπι θεΐ, αι Ῥαια!ροπιθποῃ 

βϑουηύο, εἰ ἰογ10 Βορυπὶ νἶϑα 6586 ἰπ ἰσπηρίο ροδβὶ 

ἰρϑίιβ βιγυοίαγαπι πδυγαίαγ "". 1ἃ δυΐθπ), αιοά π8- 

ἰυγὰ 88δρῖ6 (ορί πὶ Ποἱ δὶ, δι πηδτ 50 .]Ἰοοὲ, γθη- 

ἀεπείθυ5 οἱ ἐπηοιθυ5 7 5.5. οορίτϑιἸοπίθι8, οἱ φαθ- 

οὕηαυδ δὰ γοπὶ πι πη] υ] τ πὶ ρογιποπὶ δἰοηάδη- 
εἰν 8. Π05 ροοοΔη(68 ΠΟΙΠΡΙΘΥΪΠ.ι5 ; Δία 4}}}8 ἰδ 1, 

ἀυπὶ ρεοσαῖ5 ἀδάϊιϊ δυπιυ5, νϑηἀδθπείθυ5 οἱ πυπαϊ- 

πδη 1105 αυϊἀαιϊὰ βαπεοίυπι ἰπ δηΐπηα ποϑίγᾶ γοὶὶ- 
φυυπὶ ἔυϊ!, φυοά εγαὶ οοἰαπιυα, τερίονίπιυβ. Ουΐ 
ἜΓθ0 ρθοορϑιὶ8 δ άϊοι! βυπὶ, οἱ οορὶΔιοηΐθιι5, αιυ88 

Ἰδιγοπ. ΠΊ 51}}}}}08 δἰπί, γϑρίοιὶ ϑυηιῖ, 118. δἷ! 768ι19"": 

« δοειρίαπι 681 : θοιη πι6ϑ, ἀοπιι8 Ογαίίο- 

πἶβ γΟΟΔθ ΙΓ; νῸ8 διΐοπι [605118 ]]4πΠ| βρϑί υποᾶπὶ 

Ἰδίγοηυπι. » [υϑίγΓοπ65 ογβο, αἱ ἀοηλυπὶ ογϑιϊοηΐ5 

βραϊυποδηι [σογυηῃξ ἰΔιγοπυ πὶ, [ΘΠΊΡΙ0 6)οοἷϊ ϑέδυ8 : 

δι υὶ εαὐδθῃ ἀδ 68: β6ηιϊυπὶ αὐ5 ἸΔίγοπθ5, 48 

Ζεβὺ αιἱάδπι ἀΐχογυηῖ"": «Ογυο ρα, ογυο ρα ουπὶ;» 

ἀε ἰδίγυῃθ δυΐθπὶ Βαγαῦυα : ε θίπῖ16 πο 8 ΒΑΓ }»- 

Β4πι. » Θυοοίγοα δά ἰδῆς 5416 ἀΐοπὶ δοβαπι αἷς 

ΥΕΤΟΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

{πογῖϊ ποη Παῦθη5 Δ χαϊά ἀδ ἢΐ5. οὐἰπιϊπίθι.5 {Γ1}}}}8, δὲ ἰπγθηίαβ [Ὁ6 ΓΙ 6598 ἴῃ (Θπιρ]0, οοπ αι, Νῥα Θη πὶ 
ἐβεϊείαν ἃ Ομ γίδιο, πθο δἰ ̓ υ4 6᾽05 ὀνογίθίαγ, ἠδὲ ὀχργοῦγ ον αυδδὶ (ὁοογῖν ἀοιηυηι ογδι[οε}8 Θρο πο ἢ 
ἰδίγοηυπι. Ῥυι0 Διυιΐθιη οἱ ἴῃ ΠῸς ἰδπιροῦο ἴων 5. 9 ΠΠ16 γθΐι 5680}5 80 βἰηρι5 ἘξοΙ δίας δὶ, δὲ ο)οῖξ φι08 
δυργα αἰχίπηα 5 ἐἀΐξηο58 ο͵δοιίοηα. Ουοιϊοβουηηαα δηἰπὶ δχοἰίαὶ ἰΘη(Διϊοηθιη διροῖ ΕοοΙΘϑίδη, ὑθη}} δά ΘΆπΠ|, 
οἱ νἰδίιαι οὯπ|, υἱ [λοἷλι αυοι] ἔς οΓ6 δου δία ν 'π ἢος 060. ᾿ ᾿ : ΗΝ 

25. Ῥοϑὶ Πᾶς νἱ (68 Π|}5 πὸ [ογ16 οἱ 8ἷ6 Ἰοουβ ἰβί6 ἱπι6 6] ροϑϑίϊ. ΟἸπηΐβ δηΐπὶ παίαγα γϑιοῃ Δ 118 ἴοπὶ- 
ἴυπι οϑι Π)οἷ, αυα διὶ ος 681 ογεϑίδ, υἱ σαρίαι φίοτίδιῃ [}6]. οο δγβὸ μοι 681 παι δ! 6 Γ ἐθιρί απὶ 1), 

ΜΙ εϑι δηΐπια, ἱηρίοιθι5 ροοσλη!65 ααϊθυδάδπι ἀυϊάθιῃ νοπάθηιυ8, ψυϊν5άδπι δυίΐθηι ἐπιθηινιι8 οορί(ἃ- 
εἰοιΐθιιδ π|4}18, οἱ 5ἱ Δ] 1} βδηοίαιπ το! φυθηι 65. ἴῃ δηΐπια ποϑίγα, πο 6ϑὶ οοἰαπηθα. [οἷς ΘθῸ δὰ 608 
αἱ ροσοδι, δἱ ρίδιν! δι ΓαγΊ θυ5 οΟρ Διο 8 : « Ἰ)οπλ8. πι6Ά, “Ομ 5 ΟΓαιΙοε 5 νοοα μα. Υο5 δυΐθιῃ 

ἀπείειϊς θδι δροϊαπολπι ἰαἰγομαιη. » δὲ Ζόϑιι5 αΐοπι 605 αἱ βροϊαποδη (ὁοογληὶ Ἰαϊγοηθηὶ ἀοηθπι ογὰ- 

ΠΉΡΑΓ. ν, 14; ΠΠ Βορ. νεῖ, 11. “5 δ. χαὶ, 1ὅ. "5 Μαι|}}. χχυη, 31, 22. ἴλις, ἄχι, 19, 21; 
δολι. χιχ, ῦ. 

(31) Ἐχδάῃ. οτίδ βεγθεπάμηι ἐχδαλεῖ. (29) Τοῦτο δὴ, εἰς, Υάς Οτίσοη. 1, αι ἐπ Ζούπ, 
(28) Εἰρημέγου. ἔοτιο εἰρημένης. (50) Ἅγιον». σάεχ Κορίυ», ἄλλο. 



«δ ΟΠΙΘΟΕΝΙΘ τἴν 

ἀδηι πο Παυοηὶ δυάδα, πδς δηΐηι ἴῃ ΕΠ υηι Πεΐ ογο- Δ τὸν ἀπὸ τῶν πνευματιχῶν τῆς πονηρίας ΠΒαραδβᾶν 
ἀϊάεγυμῖ; δἰ ἰδίγοποιῃ βάγαυθαπι, αὶ ἀ6 δρί γί τι}4}}- 
υυς ποαι αι 65, 80 ΘΟΠΙρΓΘΘΉ80Π Οἱ ΟΔΓΘΟΓΟ 

δομποϊυδυπὶ βου πη) ΠΆΡΟηΙ, αυοπη δάνογϑθιηι 56 ἀΐ- 

μἶτιὶ μοί! ανογυη! : ρυυρίογοα ἱπογοάυϊογυπι 20- 

ἀδόγαπὶ ἱπιρογίπιὶ (6 ποῖ Αγ θα5 ἰδῖτο. 

δὲ βαηαιὶ5 ἰη (ομιρίο εὐ εἷδ οἰ εἰαμα 8. 

ΦΆ, « Εἰ δοοοββαγιηῖ δὶ οὐτὴ οὶ οἱ εἰλυϊ ἴῃ 

τοιρίο, οἱ βαμαν 605 "",» οἱ γε υδ ι8ηπὲ δὰ 1: 

«ἔχ οτὰ ἰηϊδιείαπι οἱ ἰδοιοηκἰαπὶ ραγίθο 5} ἰλυ άσπι.», 

{ὲιτοτ8 βθηβθὺβ ρίδηι8 οί οἱ (0 }}18.; δοιὰ ιἱ ἅπ8- 
ξυφίοαθα ἰπιογργοίδιϊϑηοθ δυργα ἰγδάϊ 8 ρογβθη ν, 

ἴ (ΘΙ ρ]ο 1}6ῖ, ἀοπιο υγαιϊϊοπβ, Ἐςοδςἰα 580} 166], 

0) ΟΠ.ΠῸ5 Υἱάθγα, πθῆι6. ΟἸ 685, υἱ ἰἰὰ ἸΟαιδγ, 

γοοῖο ρϑς ἰποθάογ ἀϊοοιάσιῃ οδὲ ; μᾶπὶ δχ ἰΪδ 
4υὶ συπδγοραι! 5υηΐ, οαοΐ δυπὶ ΠΟΠΉΌΠ), 4}}} νογὸ 

εἰδυάΐ, φυὶ φυοά οἀοϊαἰὸπι οἱ οἰδυ δι 6 ἢ) 5:0] 

ςοηβοίϊαηϊ, οἱ ἃ 5οῖο θ60, οἱ Βοὶ Υογθο βαηογὶ 56 

Ρο586 ἐμ}! ζαηὶ, ροϑίψυδπι 9ὰ ἰὰ 20οοϑβογιηί, 58- 

πϑηίῃγ. 
45. Πεϊποορβ δου ρίαπι 5. "5 ργίποῖρο5 βδοογαοίυπι 

εἰ βογία8, οἱϊαπιδὶ ρογίθηϊδ ἃ δεδὰ οἀΐίδ υἱϊββθηὶ, 

εἰ ριιογοβ ἴῃ ἰοιηρίο, 756 ἔυυς δι, ἰπ Ἐκοϊοβία, Εἰ- 
"πὶ θ᾽ ᾿φυάϊθιι8 οοἰθυγαηῖθ5. ἁμάϊγοηϊ,, βργεῖὶβ 
Ρυογὶβ δαβδυπὶ ἰδυΐδηι 5 ἱπάϊξπδιο8 6556, ργῶαια 
ἱπαϊφπαϊίίΐοιο ϑοβρίιαιοινὶ αἰχ556"" : « Αὐάΐβ αυἱὰ 

ἰδεῖ ἀἴουμι 3» αἱ οὐπὴ ρυάοτοη) 1119. ἱπουτ[6ηίοηὶ 

τοβρομάΐϊθ86 : Υο5 4υἱ ἴῃ ΒΑΟΓΆλ) ΘΟ ΡΑΌΓΔΓΙΠΩ 

Ἰοοιίοπα ἰαπάϊα ἰιδοίομυϑ νοῦ βαι} οδ5ι18, πομπὺ ἰορὶ- 

τὸν λῃστὴν ἤδη χεχρατημένον, χαὶ εἰς φυλαχὴν χα- 

ταχεχλεισμένον, ὃν χαθ᾽ ἑαυτῶν (51) ἠξίωσαν ἀπολυ- 
θῆναι" διὰ τοῦτο ἄρχει τῶν ἀπίστων Ἰουδαίων Βαραῦ- 

θᾶς ὁ λῃστής. 

Περὶ τῶν ἐν' τῷ ἱερῷ θεραπευθέντων τυφλῶν 
καὶ χωῶν», 

« Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ χαὶ χωλοὶ ἐν τῷ 

ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς, » καὶ τὰ ἑξῆς ἔξω; 

τοῦ" « Ἐχ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων χαττρ- 

τίσω αἶνον. » Τὰ μὲν τῆς λέξεως δῆλα - ἀχολούθως δὲ 
ταῖς προαποδεδομέναις ἀναγωγαῖς λεχτέον, ὅτι ἐν 

τῷ ἱερῷ τοῦ Θεοῦ, τῷ οἴχῳ τῆς προσευχῆς, τῇ Ἐχ- 
χλησίχ, οὐ πάντες εἰσὶ βλέποντες, οὐδὲ, ἵν᾽ οὕτως 

Β ὀνομάσω, ὀρθοποδοῦντες " εἰσὶ γάρ τινες χαὶ τυτλοὶ, 

χαὶ ἄλλοι χωλοὶ τῶν ἀθροιζομένων, οἵτινες ἐχ τοῦ 
συναισθέσθαι τῆς ἑαυτῶν τυφλότητος χαὶ χωλότττος, 

χαὶ τοῦ γινώσχειν, ὅτι οὐδενὸς ἢ τοῦ Θεοῦ ἔργον ἐστὶ, 
χαὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ τὸ θεραπεῦσαι αὐτοὺς, προῖ- 

ελθόντες αὐτῷ θεραπεύονται. 

Μετὰ τοῦτο γέγραπται, ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

γραμματεῖς, καίτοιγε ἰδόντες τὰ θαυμάσια ἃ ἐποΐησεν 
ὁ Ἰησοῦς, χαὶ τῶν παίδων ἀχούοντες δοξαξόντων 

τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἱερῷ, τῇ Ἐχχλησίᾳα, ἢγαν- 

ἀχτησαν χαταφρονοῦντες τῶν ὑμνούντων τὸν Ἴη- . 
σοῦν παιδίων, καὶ ἀγαναχτήσαντές φασι τῷ Σωτῆρι" 

« ᾿Αχούεις τί οὗτοι λέγουσιν ; » ὁ δὲ, δυσωπῶν αὐτοὺς. 

ἀπεχρίνατο, ὅτι, Τοσούτῳ χρόνῳ ἐν ταῖς θείαις ἀνα- 

στρεφόμενοι Γραφαῖς μέχρι τοῦ δεῦρο, οὐχ ἀνέ- 

δἰἱβ " : «Εχ ογὸ ἰμλπείπαι οἱ ἰδοιοι ίαπι μονίροϊϑι! Ο γνωτε, ἵνα μὴ καταφρονήσητε τῶν ἐν τῇ Ἐχχλησίχ 
Ἰλυάοιπ,» αἱ πὸ ρδιγι]05. ἰι ΕσοΙοδία ἃς ῥιθΓΌ 08 

1η6, πιδαπιηια Βαγοι αὶ ἰῃ (5 65ῖ, ἰδυάδηίεβ 

ἀϑρογηθηϊηὶ ἢ ()υδιπαδιποάυπι οΓρῸ ἠυχία ἰνἰδιογίδιη 

τοργοϊιοηἀδπὰϊ δυπὶ ῥγίμοῖρο5. ἰΐ δβδοογάοίυπι, οἱ 
βογῖθαθ, ἀπποη ἰυχία δηλφοόζεη γοργο οηοηάΐ 4υ0- 

406 δυηΐ 4ιυϊάδη) με] ποἶρθ5 βδοογάοίυϊη, δορί ϑεορα- 

09 ποπηθη Υἱἱᾶ δυὰ οἱ τρουῖθβ ΠῸῚ ΟΥΓΒΔΠ 68, Π6- 

4 5Βεἰδηιία δὲ νογίιαίο ἰμάυι! Ὁ }}} ἜΓρΟ οἰἰαπιδὶ Πεὶ 

γΐγαουϊα γἱάδαπι, ἰλπηθη 608 αυὶ ἴῃ Εἰοοἰοϑἷα ρᾶγ- 
ψι}}} ᾳυϊάδπι οἱ ΡυΘΓᾺΪ βυηϊ, βο θουπὶ μ 110 56- 

εἶιι8., ἰρβίυδᾳιο Οιγίβία αι ἰδυάδι!, οοπίριηηυπὶ, 

μικρῶν χαὶ παιδίων ὑμνούντων ἐμὲ χαὶ τὸν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς Πατέρα μου ὅτι, ε Ἐχ στόματος νη πίων χαὶ 

θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; » Μήποτε οὖν, ὡς χατὰ 
ἱστορίαν ψεχτοί εἰσιν οὗτοι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ γραμμα- 

τεῖς, οὕτως καὶ χατὰ τὴν ἀναγωγὴν εἰσί τινες ψεχτοὶ 

ἀρχιερεῖς, τὸ ὄνομα τῆς ἐπισχοτῆς οὐ χοσμοῦντες 
τῷ ἑαυτῶν βίῳ, οὐδὲ ἐνδεδυμένοι τὴν δήλωσιν χαὶ 
τὴν ἀλήθειαν; Οὗτοι οὖν, χαίτοιγε βλέποντες τὰ τοῦ 
Θεοῦ θαυμάσια, οὐδὲν ἧττον χαταφρονοῦσι τῶν ἐν 

τῇ Ἐχχλησίᾳ μικρῶν μὲν χαὶ νηπίων, ὑμνούντων δὲ 
τὸν Θεὸν καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, καὶ ἀγανακτοῦσιν 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΚΡΠΕΤΑΤΙΟ. 
τἰοηἶδ, [ἀΓο5 οὐϊοὶς ἀ6 τοπρίο : 1}}} δυιΐοτη αἱ ΘΟ 5Θη ἰΘηΐ68 ογδηί (υνὶνι5, ἀ6 )650 χυΐϊάδη ἀϊχογβηῖὶ : ε (τῦ- 
εἰιρ6, ἀγυ οἴ 6 εὐπὶ ; » ἀδ Βαγουμα δυΐϑιν ἰαΐγοηο : « ΘΙ πηε16 που ΐβ Βαγδυυαπι. » Ῥγορίεγ φυοιἱ υϑ4με Βοάϊα 
ϑυύιοὶ δεδυπι αὐἱάσπι πο Πα θοηϊ, ἢ6ς δηΐπι ογϑάϊἀδγυηι ἰπ οὐ : παῦδη! δυΐθηὶ ἀ6 ϑρίγ] 08 πους 
Ἰδιγομοπὶ Βαγαθυϑηι, (ὐθπὶ, [λην ἰΘπίυ πὶ οἱ ἰῃ ὀΔΓΌΘΓΟ εἰδλυθυπὶ δάνογϑυβ δῈὲ ραοιίδγυηι ἀϊπιῖιϊ. [660 ργίπ- 
(605 ἰμΠἀε!υπι δαθδόγιπι 651 Βαγαῦ 45 ἰΔίγο. 

Φ14. «Εἰ Δοσοϑϑογιηῖ δι ὁαπὶ οϑεί οἵ οἴδαι} ἴῃ θη ρ]0, οἱ σληανϊ 605.» Οὐδ δυηῖ φυϊάδηι 5θευπάυπι 5ἰπιρ!}- 
δοπὶ [πηι 6] οἰ πὶ, ΠΔΡΕΠ ΗΓ τηϑη! 688. ϑοσυπάιϊηι συηϑυηχηοι ϑιη ἀαΐοπι ργααϊοίοευ πὴ που δ} 6  οχροϑίίο- 
τὰπλ, ἀϊοοπάμπι 681 αυοηΐϑηιλ ἴῃ ἰθιηρ 0 θὨεὶ, ἰὰ 6δϑὲ ἴῃ Εςοοβίϑ, ΠΟ) δαπὶ ΟἸηΠΟ5 νἰἀθηΐο5, πῆμα τοοίδ 
Δ υἸΔΠ.65 : 564] 411} αυϊάδπι συ πὶ οϑοὶ, 8] ἀαϊοπὶ εἰλια!, Ουΐ δχ 60 χιοΐ ἱπιο!!σαμῖ ργοργίαπι οδοίια- 
(6ηι, δἰ βοἰθηῖο5 418 μ}}}5 δἰ ἐογ α8 Ομ 5 6ϑι πἰϑὶ ΟἹ 15ι1 δεβα οἱ Ὑ γι Ποὶ αἱ βαποηίυγ, αἱ ρογοϊρίδεηϊ 58- 
εἰ 416 πὶ Δοοοάθη!θ5 δὰ Ὑογραηὶ Πεὶ, δαμδηίυγ. 

95. «ΥἹάδιιο5 δυΐδην ργΪμοἶρ6 5 βαοογάοια!η οἱ 56 ΓΙ δα ΤῊ ΓΑ ἢ] 1 ας [οεἷϊ, οἱ ριογο5 «]απιδηίθ5 ἰπ (προ, 
οἱ ἀΐεομί68 : Ποβαῦηδ ἢ]10 θανα ; ἱπαϊροδιὶ βυπὶ οἱ ἀϊχογαηῖ οἱ : Αὐιάϊβ φυϊά 511 ἀΐουηι Ὁ 76 5115 δυίφηι ἀϊχὶὶ 
εἰβ : ὕιίαυο; πυπαυδην Ἰορίϑιῖ5 : Εχ οτὸ ἰπίφηιϊια πη. οἱ ἰδοϊοπίία αν ρδγίδεϊβεὶ Ἰαυάδηι » Αυδιηδάιηοιψιπι 
βϑοιπάμπι ἢ 810 Υ πὶ Υἱτρ 8 0} 1168 δι ηι 511} ργίποῖραβ οἱ βου θαν : ἴα οἱ βοουπάυπι ΕοοΙο5ἰαπὶ ΟΠ γι, υἱίυ- 
ΡΘΡΆθΝ]65 δι αυϊάλπι ἐρίδοορὶ εἰ ργοβυγ ον, 40} Υἱίλην δααπὶ πιπἰπι δἀογπδηίθδ, ΠθῸ πάσῃ! βοἰειία 
γαρίδα 18, οἱ φαϊάεπι νἰἀδηί65. τηΐϊγδουΐα ΟΠ ϑιῖ, πὲ] οἱ ηι1ι5. οοπίδηηηιηι ρυβι}105 ΕΟ ο5 88, εἰ ραγνυΐοῖ 
Ἰ)δῖμ ἰδυάδηί5 οἱ ΟΠ νἰβέαπι ἱρβίυ5, οἱ ᾿ἰπμάϊφηδυΐυν ἴῃ οογυηὶ μγοίδοίι, οἱ ἀοουβαυβ 605 ἃρυά ἰρϑυπὶ δέδιπι 

8. δι}. χχι, 14 οἱ δο6ᾳ. 55 ἰδ1, 1, 55 1υ1ὰ. 106. 57 ἰθἰὰ. 

(51) Οοάοχ Βερίυ5, χαὶ ἑαυτῶν. 
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ἐπὶ τῇ τούτων προχοπῇ, καὶ κατηγοροῦσιν αὐτῶν Α ᾿ρβογυπι4ι8 ρτοίεοίυμη ἀργὸ [ογυμί ; οἱ φαΐ πιϊιΐπιο 
παρὰ τῷ Ἰησοῦ, ὡς ἁμαρτανόντων τῶν μὴ ἁμαρτα- 
νόντων, χαὶ ὡς ἀχουόντων πᾶσαν τάξιν τηρούν- 

πων (52), καὶ λέγουσιν αὐτῷ « ᾿'Αχούεις τί οὗτοι 

λέγουσι; ν Καὶ τοῦτο δὲ ἕτι μᾶλλον συνήσομεν, ἐπι- 

στήσαντες τίνα τρόπον πολλάχις τοῖς ζέουσι τῷ πνεύ- 

ματι, καὶ μέχρι φυλαχῶν πρὸς τοὺς ἀπίστους πα- 

ραθαλλομένοις, καὶ χινδύνου χαταφρονοῦσι, χαὶ μετὰ 

πάσης εὐτονίας ἀσχοῦσιν ἀγνείαν χαὶ παρθενίαν, 

ἰδιώταις τῇ λέξει, ἐπιπλήσσουσιν ὡς ἀτάκτοις οἱ 

Ψεκχτοὶ ἀρχιερεῖς, χαὶ ἐγχαλοῦσιν αὐτοῖς παρὰ τῷ 

Ἰησοῦ, ὡς αὐτοὶ διχαιότερον πράττοντες τῶν οὕτω 
σπουδαίων καὶ χρηστῶν παιδίων. ᾿Αλλ᾽ ὁ Ἰησοὺς 
τοῖς παιδίοις μὲν μαρτυρεῖ, τοῖς δὲ ἀρχιερεῦσιν 

ἀμαθίαν ἐγχαλεῖ διὰ τοῦ λέγειν" ε« Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, 

ὅτι ἐκ στόματοξ νηπίων χαὶ θηλαζόντων χατηρτίσω 

αἶνον ; » χαὶ ἐπὰν ἴδης ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ τοὺς χατὰ 
τὸν πρότερον (55), ε ὡς ἀρτιγένητα βρέφη, τὸ λογι- 

κὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθοῦντας, » καὶ θηλάζοντας αὐτὸ 

γάλα (54) ποτιζομένους, ἕτι καὶ ὑμνοῦντας τὸν Θεὸν 
τῇ πίστει καὶ τῷ βίῳ, θεώρει, ὅτι πληροῦται ἐπ' 

αὐτῶν τό: « Ἐχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων 
κατηρτίσω αἶνον’ » ἑαυτῷ γὰρ ὁ θεὸς αἶνον ἐν τοῖς 

τοιούτοις χκαταρτίζεται, ἐφ᾽ οἷς εὐχαριστῶν τῷ Πατρὶ 

ὁ Ἰησοῦς λέγει" « ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύ- 
Εἰε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν, χαὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νη- 

πίοις. Ναὶ, ὁ Πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο, » καὶ τὰ 

ἑξῆς. 
Περὶ τῆς ξηραγθείσης συχῆς. 

« Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς, ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως 

ἕως εἰς Βηθανίαν, » καὶ τὰ ἑξῆς (5) ἕως τοῦ" ε Καὶ 

πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, 
λήψεσθε. » Τίνας χαταλιπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε τῆς 

τῶν Ἱεροσολύμων πόλεως, ἀφ᾽ ἧς ἐξελθὼν ἐν Βη- 

θανίχ ἦν; Ἢ τοὺς ἰδόντας μὲν ἀρχιερεῖς χαὶ γραμ- 
ματεῖς τοῦ λαοῦ τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε, καὶ τοὺς 

παῖδας χράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ χαὶ λέγοντας" « ὭὯσαννὰ 
τῷ υἱῷ Δαυΐδ, ν οὐδὲν δὲ ἧττον ἀγαναχτήσαντας ἐπὶ 

τοῖς αἰνοῦσι τὸν Χριστὸν, χαὶ διὰ τοῦτο ἐλεγχθέντας, 

Ρθοεδηΐ ᾿διιαυᾶπι ρδοοδμ 65, εἰ φυλδὶ πιογθιὶ ποι ϊ- 

4188} 56 ΙΠπ65 αυΐ ραΓί68 51129 Δ. υἱοθπὶ γοοία (υ6π- 

(υν, δρυὰ δεδυπὶ ἀοουβαμί, οἴηια ἀΐουπι : ε Δυὰὶα 

αὐυϊ4 ἰφεῖ ἀϊουηι 3.» [ὰ νόγοὸ μον 8 ̓μιο]δοῖα οἰϊδιη 

[Δεἰ᾿ΐὰ8. οὐ, δἱ ἴῃ πηθηίοιη ΓΟΥΟΟΔΥΘΓΪΠῚ}8 ᾧ86Π)- 

δὐπιοάυπι 5ρί γι (δγνθηίοβ, οἱ δὰ σάγοθγοι) 5406 

οὐπ ἰπηϊεἸ θ5 αἰ! απί6 5, οἱ ρογιου πὶ ϑρογηθη- 

68, οἱ οαϑιἰϑ16η) Δ6. Υἱγαὶηἰἰδίθιῃ ΘΟ Βί ἢ |581Π|6 

βΒογυδιηῖοϑ, ἴῃ ΕΠ|0 18 γογῸ ἰβηᾶγου, φυδϑὶ ἀϊδϑοϊυ 08 

ἱπογορϑιηί γοργο θηείοηθ ἀἰμηὶ βδοουοίυπι ῥγίηοὶ- 

Ρ65, Θοβ8416 δριιὰ όβυπι δοοιιβα!, αυδδὶ ῥτο ὶβ 

υδηαμολοο μβΟηΐβ416 ρυοι}8 ὡάυϊυ8 βοποίίυβϑ4ι6 86 

δύγαηι. Δι φοδ08 Ρυθγο5. αυϊάοειπ (οδπιοπίυ 500 

σοΙΏργΟυο᾽,, β5δεογύοιιπ) δυίοθιη ρε περί θυ8. ἰξηο- 

ταιμείδιη ΟἸ] εἷς ἀΐσαι5 ᾽5 : « Νυπαᾳυΐα Ἰορἰϑιἷ6, αυΐα 

ὁχ ογὸ ἰη[δι{π|π| οἱ ἰδοιθ πὶ μογίοο ει! ἰδ ἀθ πὶ ὃ ν 

οἱ εὐπὶ ἴῃ Ἐςοϊοβία δὸς νι ονΐθ, 4υἱ, υἱ σι ρογὶι5 

ἀϊχίπιυϑ 5, « 5ἴοιιι τηοάο ροημὶ ᾿μἴλμ68, Γαι υπὰ- 

Ἀ16, δἷπθ ἀοϊο ἰὰς δοπειρίϑδουη!,» οἱ Ἰ᾿δοϊομ οι 

ἰρϑυην ἰὰς γμοίαπί, οἱ θευπὶ ρισίογοι {6 οἱ νἱία οἃ 

Ργιράϊοδηι, ἰῃ {}Π| 5 (1 οοπιρ! εγὶ δηϊμδάνονγια ' : « ἔχ 
ογὸ ἰπίλιεαην οἱ ἰδοιοηιίυπὶ 7677 ροτίεοϊδιὶ ἰδυ- 

ὅδ ; » ἴῃ οὐ ϑηη0 1 δηΐπὶ ΠΟὨλ ἢν 5 ἰδ 6} 5 υὲ 

͵ρ88 ραγαὶ θου8, φυογιπὶ ηομΐπα ῬΑ ΠῚ ργαιδϑ ἀρ οι 

δόθὺ5 ἀἱεῖι ὅ : ε ομοον εἰν], Ῥαΐογ, θοιηΐηθ σα 

δἱ (ἀγγα, 4} ΔυΒοΟηἰδ811 ᾿ς ἃ ϑαμίοπ 5 οἱ ρτιι- 

ἀσηιυυ5, οἱ γον ϊδϑὶ ὁὰ ράτγνυ] 8. Π4, Ῥάϊογ, 4ι0- 

πίδιη οἷο (οἱ, ν» οἱ οὔίδγα, 

8 ἤοι ατο[αοία. 

90. « Εἰ τοῖοι}5. 1118 αὐ [Ογας οχίγα οἰν) θη), 

5456 πῃ Βοι!Πδπὶαπι", » δἰ α"α5 δ θη χα 5η1η|, υ9- 
406 δά ἰ : « Εἰ οπιπΐα φυδουηᾳῦο ρδι]6 1115 ἴῃ ογὰ- 
εἴρη Ἔγθάοι65, δοοὶρ οι 18. ν Ὁ εἰ δυβη δ ΓΟ ἰοι15 ΘΧ 

ατῦς ΠΠΟΓΟΒΟΙγ πιὰ Ἔχοοβεὶς δο505, 6 408 Οἴτην Οχ᾿ 586, 

πιδηοραὶ ἰὼ ΒΕ δηΐα 7. Αἷι βδοθγάοίαπι ῥγἰποὶρίυυ5 
80 5605 ρορτ!ΐ, φυὶ ργοάϊ ἴα Ὁ 110 οἀΐία, οἱ οἰά- 
Τηλπίο8 ἴῃ ΤΟΡ]0 ριΟΓΟΒ 80 ἀϊοαηια8 " : « Ποβᾶμηδ 

6Πἰο θανὶ ἃ, ν νἱἀσσυηῖ, οἱ 1ὶς μα Ποπΐηυ5 (τ βιι 

Ιλυδψαιεῦυ8 ουσοῤηϑυογυμῖ, Ργορίογοδιιο τορι ο- 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

υϑϑὶ ροοολπίο8, Οα πὶ ΠΟ 5ἰπὶ ροροδηί68, οἱ φυλϑὶ ἀἀ ποῖ δυιἀϊοιίθπ), ποᾷυθ Βογγαπίθπι ογά πίη οπιηθηὶ 
ἰσυηῖ : « Δυά 8 αὐἱά ἰ5ι1 ἀϊσυυ! 7» ΕΠ΄ΊνΟς πηαρὶθ ἐπί ! ἴψα γα ΡΟίΘΡΙ Πλ15, 51 ΠΟ ΠΟΥΕΓΙΠῚῸ5 φυοιποῦο [Ὁ - 

αυδηῖογ 605 αυἱ [ἐγνοπὶ ὀρ γα, οἱ υϑαι6 δά σᾶτοθγοπὶ (ΟΠ Γᾶ 
οοπίοπηπμηΐ, εἰ οὐπὶ οπιηὶ Υἱγίυΐα οΟμ δ ηιαπὶ οἱ ΥἹγρ ἰ(Δ16Π| 
ποΠ6, ΘολΓσιαηὶ αυλϑὶ ἱποοη 6 ῃ 68, ΒΔΟΘΓΔΟΙ68 ΥἹ{Π|ρ6ΓΆ}}}}68, 
ἠπιβιίογαβ (8}}0}8 βυδγὶθ δἰ πη] οἱ 8, οἱ Ὀδηὶη 5, οἱ ϑίυ 1058. 

ἱπῆάο!ο5. Ἰυοίϑηϊν, οἱ μοῦσα αηϊνοῦδα 
ΒΟΓνάΓΟ βδίυἀθηϊ, δι} δὐυΐοιη ἱπιρο ΓΙ] 86Γ- 
οἱ ουἱρᾶηῖ 609 δριι} δόδιπὶ αυιλϑὶ ἱρϑ5ὶ βίης 
3685 δυΐίθιν ρυ0}}8 φυϊάοιη [οσ(ποηΐυι 

ρΡγξβῖλι, βϑδθογάοι! θυ δυίθπι ἱφηογηιἰδπὶ ϑογρίατγαγαπὶ ἱπηρυίαὶ ἀἴσεηϑ : « Νυπαυλπι ἰ6ρ᾽5:}8 φυοά 5οτγίρίυι 

εβὶ : Εχ ογϑ ἱπίληϊιπι οἱ Ἰδοϊοπιίαπι ροτγίροἰβιϊ Ἰαυνάδπι 7.» Ουἱ ὐδιῶγοπι Ἐρε]οβίαβ, ε α858] ΜΡ ΠΑ] ἰη- 

ἴληιεβ8, γδιϊοπδθῖ! οἱ βἰποθγαπὶ ἴΔς ἀαβἰμδγαηίο8, ν δἱ βιιφθηιθϑ 'ρδιπι, ἰδυάδηι θόσμι [46 δὲ ςομγθγβδίίοηο, 

οἱ οὐπιρ!οῖυν ἴῃ οἷθ φιοά ἀϊοιιπι οϑὶ : « Εχ ογὰ ἰη[ἃ 
Ι)δὰ5 ἰπ (1105 ρότι!οἱεῖ Ἰασθάοπι. ΡτῸ αυΐθυ8 στγᾶι1 85 

πἰΐαηι οἱ Ἰαοιδηιίθην ρογίδοίϑι! ᾿ϑυάειη, » ᾿ρ86 δηΐ πὶ 510] 

ἀφθη58 ΕἾΠΠ 15 Ῥαιτὶ ἀΐϊοοθαϊὶ : ε« ΟΟπῆίοοΥ εἰ], Ῥαῖογ, 

Ποιπῖπα οΟἹ; οἱ τογγῶ, ιιοηίϑπι ΔΡΒΟΟΠἀἶδιϊ ᾿8ς 4 ὁδριδηιθι.8, δἱ πιδηϊ(εϑίαϑιϊ δὰ ρᾶγνυ}5. Εἰΐαιν, Ῥαίοτῦ, 

αυοιΐδιη 5'6 Γαἱξ ΒΟπἃ ὙΟ]υ 25 δηῖ6 16.» 
46. «εἴπ ἢΠ0 ᾿έπιρογα, }}}}| ξ6βι8 [ὉΓᾺ8. ὀχίγα οἰν δίδηι 'η Βοι Δ ηἰαπι, οἱ πιδηϑί! ἰδ]. ΜΆΠ6 διιῖεπὶ γονοῦ- 

τδη5 ἴῃ αἰν λῖαπι, οϑαγι!. » Ουο5 γρΠ υ 6 Π5 Ἔχ ἢ! ἃ} ΗΙΘΓΟΒΟΙ γηι}5 2όδιυ8, οἱ πηδι8ὶ} ἰη Βειμδηα, πἰδὶ ρυῖμ - 

"5 Μίδ{}). χχι, 160. 
Καθ14, 1ὅ. 
(2) Καὶ ὡς ἀκουόντων πᾶσων τάξιν τηρούν»- 

των. {ι 
τοπεἰδ. οίυ5. Ἰπίογργ.: ε Εἰ αὐλοὶ δ πὸ} δυϑιοπίοιη, 
πύ4η6 βουναμίοιη οἴηηθιν γα ΐποια ἀΐέαπι. » Οι]ὰ 
58) ἰοραπηαϑ: καὶ ὡς μὴ ἀχουόντων τῶν πᾶσαν τά- 

99} Ρροῖγ. 1), 2. 1 βρ8], Υ}}}, ὅ. 

Ὁ ἀἱογαιο οὐθοχ. Νοῖ σὐησγυΐ! [ΔΠῚ0 56ῃ- 

2. Μ41}. χι, 35, 306. ὃ ΜΆ]. χχι, 17 οἱ 564. 

ξιν, οἷς. ΠΓΕτιῦ8. 
55) ότι Ἰεβοπάϊμη, κατὰ τὸ πρότερον. 
34) Γάλα. ἀοάοχ Βορίυβ, γάλαχτι. ὃ 
(58) “Ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ τὰ ἑξῆς. (υὐὲχ 

Ἰλερία5, ἕως τῆς Βηθανίας. 
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μοιιβὶ βιιμί, υἱροῖδ φυὶ δὰ ἰὰ πο αἰἀνογιίββθηι ὃ : Α ὡς μὴ νενοηχότας τό" ε Ἐχ στόματος ντπίων καὶ 
« ἔχ οτγο ἰηίδηϊιπι οἱ Ἰδείοηϊίατη Ρογίδοϊϑι! ἰδυ- 

ἀοηῦ » Εἰ φυοιίδηι δῆς το] αυὶν ΠΠΕΓΟβοἸ γηλᾶπι, οἱ 

Θχίγα οἰν τΔίοπὶ [υ}{, ἰά εἶγοο ουττηῖ!, οἱ ἰΔρὶ5 βιροῦ 

Ἰαρί θην ΠΟ δ ρ| 18 πιπαγα, ἱπ|0 οἱ βυ θνογιΐ σὦ- 

Ρὶι, ἀοπδς οπιηΐᾷ δχϑοϊηογοηίυγ. θη ἰη Βαι α- 

πἴαιη, οΟὨραϊαπεία" ἀοπηιηι, [σο] 5 ̓δπὶ ὨΪΠΪΓΙΙΠ}. Ε}}] 

ἀϊνοιβαίι5 65. οἱ γοψυίον! ; φααπάοαχυΐθοαηι ΗἸ γο50- 
Ἰγηνοβ, αἱ Γϑο παραὶ οαρυΐὶ δ, υροῖα οὐαδηιοάϊ ργίη- 

οἰρίθιι5 βϑδοογἀοίυπι 6 5ογὶ "15 Θᾶπὶ ἰποο θη} 08, ΠΟη 

μπαθοῦαι, Ῥαβίχιδην δα!οπὶ ἴῃ Βοιμδιΐα, ομοἀϊθη ἴα 
5801 Π|ς6ἱ ἀοπιο, σοπι αἱ ον, μοϑίχιδιη σοπϑιϊυ] σοΘορίᾶ 

οβιὲ Βοοϊοβἶα, δἱ 'ἰη δὰ σοπαυΐϊαβοθηδὶ ἰηϊιηὶ [δοἰΐ 

ΑἸιγϊβίι8, πὸ ἴῃ οἰν Δί πὶ αυδιη τοι ᾳαογαὶ, οἱ 

Θχίγα υδληι ΤὑδΓγαΐ, γον γιατ, οἵ ἴῃ Θἂπὶ ΓΟΝΟΓΙΘΙ8 

θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον: ν Καὶ ἐπεὶ χατέλιπεν 

ἐχεῖνα τὰ Ἱεροσόλυμα, χαὶ ἔξω γέγονε τῆς πόλεως, 

διὰ τοῦτο πέπτωχε, χαὶ λίθος ἐπὶ λίθον ἤρξατο μὲ 

μένειν, ἀλλὰ καὶ καθαιρεῖσθαι, ἕως πάντα χαταλυθῇ. 

Ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, τὸν τῆς ὑπαχοῆς (56) οἶκον, τὴν 
Ἐχχλησίαν, ἔνθα καὶ ηὐλίσθη, καὶ ἀνεπαύσατο" ἐπεὶ 
μὴ εἶχεν ἐν Ἱεροσολύμοις ποῦ τὴν χεφαλὴν κλῖνα:, 
ἅτε τοιούτων ἀρχιερέων χαὶ γραμματέων ὄντων ἐν 
αὐτοῖς. Ὅτε δὲ ἀνεπαύσατο ἐν τῇ Βηθανίψ τῷ τῇς 

ὑπαχοῆς οἴκῳ, μετὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ συστῆναι τὴν 

Ἐχχλησίαν, καὶ ἀναπαύσασθαι τὸν Χριστὸν ἐν αὑτῇ, 

τότε ἐπανάγει εἰς τὴν πόλιν ἣν καταλέλοιπε, χαὶ ὃς 

ἔξω γέγονε, καὶ ἐπανάγων εἰς αὐτὴν πεινᾷ, καὶ μίαν 

ἰδὼν συχῆν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, τὸ δένδρον τοῦ λαοῦ, ἔαθεν 
ὅϑαγιι; οἱ νἶϑα πηὰ ἴῃ νἷὰ ἤσυ, χαὰΣ ρορα δυυον ἢ ἐπ᾿ αὐτήν" καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ βρώσιμον, ἀλλὰ 

οὔδι, δοοροβϑὶῖ δὰ θᾶπὶ; οἱ π|}}}} ἴῃ δα οἄτ]6, δρὰ ν᾽ (85 

ἀεί δἰθηα ἰηνθηΐ : [0118 αυΐρρα ἦν οὁἃ ΘΡΔηϊ, 

Δ 5406 110 Γρυσίὰ : πὸ ὙΟΓῸ Διοπίϑιη ἀπὶ πηδίᾶ 
ἐγαὶ ἤσυϑ, Θ1Π| ρΓΟρίοΓΘῶ, απλ58ὶ ἀδυϊίαπι Ε1}} ἰτ- 

Ρτεοαϊ ποεῖν δυάίγοί, σοπρο αι ᾿νἰ8 νορυθ : Νυπ- 

«πὶ {0} ἰπμαϑοδίυτ [Γυοίυ8, 758. αυλπάϊα ρογβο- 

ν θυ} ργώβ6 8. φοίλ8 7. Ἰπήδ ἢϊ, υἱ 5(ογ}}}5 Ἔχ ϑἰϑίαι 

δαθφόονιπι σγπαρορϑ, οἱ δά σοηδυϊηιηδιί ΟΠ 6 πὶ 5616 
5:60}, ἀοηδο ρ᾽ὀηΐ 00 σοπιίαπι δάνθηϊδί, 14}}5 6γ}}. 

Εχδγυΐ διίΐοπ ἤσι5, αὐτὶ ἰμίογ Ομ πΠ65 ἢ πη 0 60}- 

θύγα ἱπάυΐαβ οἱ 'ρ56 ξεδβι15 οἰϊαπιηιπ) υἱνογοῖ. Ὑἱάθη- 

165 4υ16π| ἀἰδαῖρι}} πνἶγϑιὶ σιηι ἀϊσαη 655 : ε Θαοηϊοάο 

αοηϊίηυο Γι} Ποὺ 5 Ὁ» Δ} π΄ {υΐρρα ΘΟ} 5 ἀγα ίαοιϑ 

Ἰἰειι5 πιγοίογιπι νἱάδγυηϊ, εἰ ποθὴ (πὶ ασυοά οὀχαγαοῦὶι, 

μόνον ζωῆς ἔμφασιν " φύλλα γὰρ χωρὶς καρπῶν ἐν 
τῇ συχῇ᾽ εἶτ᾽ ἐπεὶ ἔμψυχος ἣν αὕτη ἡ συχῇ, διὰ 
τοῦτο λέγει ὡς ἀχονούσῃ τὴν πρέπουσαν αὐτῇ ἀράν. 

Τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτον ἦν᾽ Ὅσον συνέαττχεν ὁ 

ἑνεστὼς αἰὼν, μηχέτι γένοιτο ἔν σοι καρπός. Διὰ 

τοῦτο ἄκαρπός ἔστιν ἡ Ἰουδαίων συναγωγὴ (51), χαὶ 

τοῦτο γίνεται αὑτῇ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, 

ἕως τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. Ἐξτράνθη ὦ 

ἡ συχῇ ἔτι ἐπιδημοῦντος τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων, χαὶ 

ἐνανθρωποῦντος Ἰησοῦ. Ἰδάντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐθαύ- 

μᾶσαν λέγοντες. ε« Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ 
συχῇ ; » τοῖς γὰρ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῖς εἶδον τὸ τῇς 
ξηρανθείσης συχῆς μυστήριον, χαὶ ἐθαύμασαν οὐχ 

οὕτως ἐπὶ τῷ ξηράνθαι αὐτὴ, ὡς ἐπὶ τῷ παραχρῆμα 
4υδηι αυοἀ 50}}110 οἱ ἀογορμθηί ἁγιιθεὶς, οὔβιραθγιηί. Ο ξηράνθαι: ἔόλεπον γὰρ ξηρὰν τὴν συχῆν, τὸν λαὸν 

Αὐίύδμη ομΐπὶ ἤσαπη, ἢυπς πἰπηΐγαπι 5γ86}}5 ρορὰ- 

18π|, ἱπιυθθοπίαν ; οἱ οὐπὶ ἀγοίδοίδπι ἀογθροηία ἤουπὶ 
υἱάθηιε5. ἀϊβαῖρι} πιϊγαγθηΐίυγ, φυδϑῖ ἰὰ αυοὰ ἀΐ- 

οἴαπι ἰἀδγοὶ σΟΠἤἢιπιλΠ5 φ6δυ5, ἰίὰ τοβροηάϊι " : 

« ΑπΊ6Ι!, 5] Πα υπογ 15 ἤἀόπι, οἱ ΠῚ Ἰι 5 ἀν Γ 18, 

ΒΟΠ 50}1π| 0. 404} Πἰευϊ σοπιἰ οὶ, [ἀοίοι5; 5οὰ οἱ 
δὶ πιομτὶ αἷς ἀἰχογη δ : ΤΟΊ] ογα, οἱ Ἰλοία (6 ἰπ ΠηᾶΓΟ, 

4ἰ6(..» Ουΐ ἀγξο ἐγοάυμ! ἀἰδεῖρυ}}, ποῖα ἀπ ιαμὶ, 

ἴΔ4 αυσηυθ εἴϊείυη!, φυοά ἤσυΐ σοηιρί!, ἀΐοοηιοβ 

εἱ 6 : « Υο}8 ορστγίευαι ἰοφυΐ νογθιπὶ Ὠεὶ, 50 

αυοηΐδπι ἰηἀΐξηοβ ν08 ᾿ἀϊοα 5, ΘΟ06 ΦΟΠΥΘΓΕΪΠΊῸΓ 

δὰ φοηίε5, » ΘΔΠΊ406 ἃ 86 γα] οἰὰπὶ ἀγοίδοϊυηϊί, υἱ 

τὸν Ἰσραὴλ ἐκεῖνον, χαὶ θαυμάξουσ: τοῖς μαθηταῖς ἐν 

τῷ ἑωρακέναι παραχρῆμα τὴν συχῆν ἐξηραμμένην, 

ἀποχριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ἐμπεδῶν τὰ λεγόμενον 
τῷ “« ᾿Αμὴν, ὅτι, ἐὰν ἔχητε πίστιν, χαὶ μὴ διαχρι- 

θῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συχῆς ποιήσετε, ἀλλὰ χἂν τῷ 

ὄρει τούτῳ εἴπητε. “Λρθητι χαὶ βλέθητι εἰς τὴν 
θάλασσαν, γενήσεται. » Οὐχοῦν οἱ πιστεύοντες μαθη- 

ταὶ, καὶ μὴ διαχρινόμενοι, ποιοῦσι καὶ τὸ τῇς συχῆς, 

λέγοντες αὐτῇ" « Ὑμῖν ἣν ἀναγχαῖον λαληθῆναι τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ " ἐπεὶ δὲ οὐχ ἀξίους χρίνετε ἑαυτοὺς, 

ἰδοὺ συστρεφόμεθα (58) εἰς τὰ ἔθνη, » χαὶ χαταλιπόντες 

αὐτὴν ξηραίνουσιν αὑτὴν, ἵν᾽ ἡ ζωτιχὴ δύναμις αὐτῆς: 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΆΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Οἷρε8, οἱ βογί ναβ, αυΐ βοίθυδηι αυΐάαπι πλὶγα  ΠΠ αυα (δοἰς Ζοβι5, δ᾽ ρύδγοβ οἰδπ)δπίαβ ἴῃ τΘπηρῖο, πἰμῖϊο - 
ΠΝ }}8. ἐπι  βῃδη 65 δύνδγβιιβ 605 (αἱ Ἰλουμν ἰδ ἀθδη!, 4151] σαὶ βοὴ ἐπι 6! ]6χϑγιηὶ φιοὰ Γἀδγαὶ βεγρίυπι : 
« ἔχ ογδ ἰηϊαληιίυπι εἰ ἰδοιδιείυ πη ρατίθεϊσι! ἰδ δπὶ 7» Εἰ ᾳιοηίδι τοι χαΐ! ΠΠαπὶ ΠΙορυβαίθι, εἰ (ϑοῖυϑ 
ἐδὶ δχίγα θ8π|, [460 σ60[411, 6ἱ ἸΔρὶβ 5ιιρ6γ ἰδρίμοιη ἰθὶ 5ίαγα ἤοη ροιαΐ!. Υϑαὶ! δυΐοπι ἴῃ Βοιμδιΐαπι δ ἀο- 
τηῦπὶ Οὔ οὐ εηἐϊ8, ἰᾳ 681 Εφοοβίδιν, [ἢ 08 δδὶ οὐἰδιῃ ΘΟπη ποῖ 8 οἱ τοαυίθνιτ, 60 φυοὰ ποη παδεῦαι ἴῃ 
ΠΙΘΡΟΒΟΙΥ πιῖ5, υδἱ σαρυΐ τοο! δῖ, αυ85 1Δ|{ἰνυ8 βασογάοι 5 δἱ ρορι! ππρίο δγαὶ γθρδία : οατι ϑυΐδηὶ τα- 
υϊονί5δ5θι ἴῃ ΒοΙΠαπίδ, ἰπ ἀοπιο Ομ οι οη εἴα, ροβὲ ρυϊμοιρίιπι σομβε θη} ΕΟ οβἴϑηι, μοβίηιιδπι τορδυσατὶϊ 
ΔΙΙαυδηιϊυ]απι ἴῃ 68, (απο γαυθυττατ ἰῃ εἰν  ἴθπὶ 4υδπὶ ρᾶυ]ο ἀπ|6 το] ΄αεγαι. Εἰ γονογίθηϑ δϑυνῖι. Εἰ νἱα 
ἀπᾶτῃ {6 πὶ 560 0}5 Υἱδπι, ἀγθΟγαπι, ρορα] ἢ} οἰγοιπηοίδαιη. Εἰ νϑιΐαθπβ δά δαπὶ πυ}}ὰπὶ [Γιοίαπι πι3η- 
ἀυοαθ 6 πὶ ἱμνϑη!ι ἴῃ 68, 864 ᾿ἸΔηψιηι βρθοίθιη υἱία). ΕοΙΐα δαΐιῃ δίῃ (γαοιθυι5. γαῖ ἐπ ὅθι. Εἰ φυοπίαπι 

" Ρ84], γηι, ὅ. “ Μαιῃ. νι, 90. 1 Μδι]}. χχι, 18, 19. 8 ἰδ], 90. 9101. 21. 19 Αεί. ΧΗΙ, 
Ω 

(56): .1θεν εἰς Βηθανίαν, τὸν τῆς ὑπακοῆς, εἴς. 
ἨΠΠατίι5 οδπ. 91 ἴῃ δι. Ησυετιυβ. 

(51) Διὰ τοῦτο ἄχαρπός ἐστι» ἡ ᾿Ιουδαίων 
ΤΡ ΤΟΤη: ἨΠονῖι8. ἐαη. 21 ἴῃ ΜΆ}. ; ΑἸ γοβίι8 
1. νη ἴῃ ἢμιιο. ο40. 25, Ορῃς ἐπιρεγ[. Ἰοιη!}, 59, Βτο- 

εἰς ὁπατταῖῖο; ΤὨΘΟΡ γ]Δοίυ5 ἴῃ δυπηάοπι μυης Βϑμ{}. 
Ἰοουπι, οἱ ἰπ Ματγο. χ; 6]οββᾶ. Ηυετιῦβ. 

(58) Οοάεχ Απροδηιι5. 56ιι: ΠΟΙ πη δὶ5, σνυστρε- 
φόμεθα, Εαϊιὶο Πυοι !, στρεφόμεθα. 
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μεταθῇ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, καὶ τὸ πρότερον Α Υἱ4}}5 ἰρβίυι (οι 88 δὰ φοηί 68 ἰγαπβόαι, α δὺ5- 
συνέχον πνεῦμα τὸν λαὸν ἐχεῖνον μεταστῇ ἐπὶ τοὺς 

ἀπὸ τῶν ἐθνῶν" πρὸς τῷ δὲ ποιεῖν τὸ τῆς συχῆς τοὺς 

μαθητὰς, ἐπαγγέλλεται αὐτοῖς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, 

ἐὰν ἔχωσι πίστιν, καὶ μὴ διαχριθῶσιν, ὅτι τῷ δει- 

χνυμένῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὄρει, τῇ ἀντιχειμένῃ ἐνεργείᾳ 

ἐπαιρομένῃ χατὰ τῶν ἀνθρώπων λέγουσιν" « ΓΑρ- 
θητι, χαὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, » καὶ γίνεται" 

αἴρεται γὰρ ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν ὠφελουμένων ὑπὸ μα- 
θητῶν Ἰησοῦ τὸ βαρὺ τῆς χαχίας ὄρος, ὁ Σατανᾶς, 
αἴροντος αὐτὸν τοῦ νικήσαντος αὐτὸν, χαὶ βάλλεται 

εἰς τὴν θάλασσαν, τὴν ἄῤυσσον, βάλλοντος αὐτὸν εἰς 

τὸν ἄξιον αὐτοῦ τόπον τῆς χολάσεως. Καὶ περὶ ταύ- 

τῆς τῆς θαλάσσης ἐν Ῥαλμοῖς λέγεται τό « Αὕτη 

ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη χαὶ εὐρύχωρος. Ἐχεῖ πλοῖα 

αυ6 5Βρί για 5 ρορυϊυηι μη Δηίθα ΘΠ βογυδη8 (νἈ0ὰ - 

οδῖυγ. Ῥγαίον (δου! δίθ πὶ δυΐθη ἰά εἰ οἰδηἀϊ φυοά 

σα! οϑηιρὶ!, ἀϊδοίρυ 5. οιΐαπι 5818. ΡΟ] οοίαν εΐ 

γογθυπι, [τὐτυὴν υἱ δὶ Πἀθὰ ᾿] ασγίη!, ποῆιὸ ἀὰ- 

θιιἀνογίηι, οαπὶ ἱπάϊοαϊο ἃ 86 πηοηῖ!, ἰά 6ϑὶ δένογς 

βδῦίδ ροί6ϑιι:} 5688 δάνεγϑιιβ [ΠΟΙ 68 δχίο!] θη, 

ἀϊχεγίηι : ε« ΤΟΊΙαΓα, οἱ ργοὐίοουια ἰ πᾶγο, » ἰά (8 

οθμπιϊηφαί : ἃ ἀποαυοᾳθ6 Θηΐτη οογὰπὶ φυΐϊθυβ δυχα 

Ἰἰαπη ργϑϑίδπι οἰβοῖρυ}} ὅδδυ, στανϑ που ϊ 5 πλ0Π8, 

Βλίδη485 πἰπλΐγυ πὶ, Δυίδγ ; δυίογαηία 60 αυἱ ἱροίυ 
Υἱοίον δναϑὶ!, οἱ ἰῃ τηᾶγ6, Δυγ55ιιπὶ οἰ οαί, ργο) 11 - 
ἴυγ, δοάθιῃ ἴῃ ἀθϑοιϊπαίυτη ἰρϑὶ 5. δυρρί οἷο Ἰοσαπὶ 

Ργοϊϊεϊθπίθ. Ἂς ἀδ ἰιος φυΐάοπι τηᾶγὶ ἰᾳ ἰη Ῥβ4] πι|ῖ5 
ἀἰείταν ᾽' ; ε ΗΟ Τη8Γ6 τρϑρηυπὶ οἱ βραίἰσ50πη1), ΠΠ|Ὸ 

διαπορεύεται, ζῶα μικρὰ μετὰ μεγάλων, δράχων ὃ πᾶνα5 μεγίγαηβδυηϊ. Απΐμια]α 759 ρυ5}}}4 οὐαὶ 

οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίξειν αὐτῷ. » Καὶ ἐν ἄλλῳ 

ψαλμῷ: ε« Ἐκεῖ συνέθλασας τὰς χεφαλὰς τοῦ δράχον- 

τος, ν δῆλον δὲ, ὅτι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐχεῖ ε συνέ- 

θλάσας τὴν χεφαλὴν τοῦ δράχοντος, ἔδωχας αὐτὸν 
βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψιν, » Αἴρεται οὖν χαθ᾽ ἕχα- 

στον τῶν ὑπὸ τοῦ Λόγου χαταρτιζομένων εἰς σωτη-᾿ 

ρίαν ὅρος τὸ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ βλεπόμενον χαὶ δει- 
χνύμενον, καὶ βάλλεται εἰς τὴν θάλασσαν χατὰ 
πὸν τοῦ ἐπιτυγχάνοντος μαθητοῦ Ἰησοῦ ἐν διδασχα- 
λίᾳ λόγον, λέγοντος τῷ ἐν τῷ χαθ’ ἕχαστον τῶν 
ἀχούοντων ὄρει" « ἔλρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θά- 
λασσαν᾽ » λέγοντος δὲ μετὰ τοῦ ἔχειν πίστιν χαὶ μὴ 
διαχρίνεσθαι, ἵνα καὶ τὸ λεγόμενον γένηται, καὶ τὰ 
πάντα δὲ ὅσα ἐὰν ὁ ἔχων πίστιν χαὶ μὴ διαχρινόμε- 
νῆς αἰτήσῃ ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύων λέψετα!, 

Αὕτη δέ ἔστι Βηθανία, ἔνθα ὁ ἐχ νεχρῶν ἀναστὰς 
Ἰησοῦ φίλος χατῴχει' χαὶ πᾶς δὲ ὁ ὑπαχούων τῷ 

λόγῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν λόγον τῆς ὑπαχοῆς ἐνιδρυ- 

μένον ἔχων ἑαυτῷ, οἷκός ἔστιν ὑπακοῆς χαὶ Βηθανία, 
ἐν ἡ αὐλίζεται ὁ Ἰησοῦς χαὶ ἀναπαύεται. Ἐπεὶ δὲ 

πράγματα λαμθάνειν δεῖ ἀπὸ τῶν λεγομένων ἄξια 
σοφίας Θεοῦ, ἀφ' ἧς τὰ Εὐαγγέλια γέγραπται, πρό- 

σχες εἰ μὴ χατὰ μὲν τοὺς ἁπλούστερον νοοῦντας παρ- 

ἐλχει τό ε Καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἕξω τῆς 

"ηᾶρηΐδ. γᾶοο ἰδίθ αυδπὶ (ογηδοι δὰ ᾿]υἀδηάυπι 

οἷ; » οἱ ἰπ 8]|10 ρβϑίιηο “ : ε« Τὺ ᾿οηΓΡορί8ι} οαρί 

ἀγαουηΐδ, » υἱάθ! σοὶ ἰπ πηαγὶ ; [456 1ΠΠ|ὲ, « σοηγο- 

Εἰδιὶ σαρυϊ ἀγδοοι δ, ἀδαϊδιὶ δὐπὶ ὁϑοδη) ρορυ 8. 

ΦΕιορυπι. ν ΑὉ ὑποφιοσιο ἰφίιατ δογυπὶ αυὶ δ 58- 
Ἰυΐοπι ἃ ογθο ρυθραγδηίαγ, πη 5 ἃ δέδια ΘΟ 5ρ6- 

οἰ οἱ πηοηβίγαῖ 5 δυίογίαγ, οἱ ἴῃ τηϑγα ΠΝ {{ΠΠῸ ΡῸΓ 

Βογμ]ο πο ἀἰδοὶρη}} δοδιι, ἴῃ ἀσοιγία οἀροβδοηθᾶ 

[οϊεϊ μον νογϑαιὶ, δὲ Ἰηοηὶ φυϊ 'ῃ ἀποφυόφας δυὰὶ- 

ἰοτυπη οϑὶ ἀϊοθηι 8 15 : « ΤΟΊΙοΓα, αἱ ῥγο)ίοαγα ἴῃ 

ὨΔΓΟ; » δίαυο {Ππ4Δ αὐΐθδπὶ οὐπὶ ἢάἀα οἱ ἀὐϑᾳυθ 

ἀυνιιαιίοπα ἀϊσοημὶ5, υἱ ορίαϊυπι γοῦρᾶ ἰρϑὶιβ Ἔχίίαπν 

μδηοἰδοδηίαγ, οἱ αἱ φυδοῦηαυα ἰῃ ογαι θη 8 ραιἰνοῦὶς 

ᾳυὶΐ Πάσπι ᾿Δ)δι δἱ βοὴ ἀυυίῖαί, ἐγοάθῃϑβ οοπϑοαιδίυν. 

21. ΠΠ5ὸ ρόγγοὸ ΒοιΠπῖα οδὶ ᾧυ9πὶ να θ ιαῦ 81 Δ. 

διηΐοιβ δέδὰ 40] 6 πηοῦιυ]8 δυγιοχι; οἱ 4υ 540} 

οογ6 θεὲ ϑϑγῃιοηὶ ΟὈϊοιηρογδί, οἱ οδοάϊθηιϊα: πηδη- 

ἀδλία δηΐηο ἅ116 ἀφίχα γοιἱποῖ, οὐυδάϊθπιϊ ἀοπηυβ 

681, οἱ Βοιδηΐα ἰπ ᾳυὰ ἀἰϊναγβαίιγ ΟΠ γί βίιι5. οἱ 

σοηφυϊοδεῖ!. 564 φαομίδπι 6χ ἴθς ἰ060 Γ65 βαρ μία. 

θεῖ ἃ αυὰ ἐοῃβογίρία ϑυηὶ Ενδηρο! δ ἀΐξας ἀοριῸ- 
᾿χηθη ἀφ δαηΐ, ΔηΪπιδάνογιθ δηποῦ ἰαχία Βἰπιρίἰοἰο-. 

τὰπὶ ἱπιογρυθιϑι Ομ 6 πὶ ϑυρογυδοδηοιιπὶ δἷ1 ΠΠυ ᾽ς: 

γΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 

ΦΓΡῸΓ ἢΠ| ὀγαὶ δυΐηᾶπι Πα Πύη5, 4ιδοὶ ἀπ ἀϊοηι ἀΐρπδπι πιδ] ΟΠ 100 6Π| 5ι8πὶ ἀϊεὶτ : « Νυπηυδηι ὁχ (6 Πλβοδίυῦ 
[τυσῖι5 ἴῃ) 56 ΠΙρΡ ΘΓ. η}.» [] ὁ5ι, φυδηάίι δα! ΠΟ. 5:5ΟΌΪα ἢ ργθο 5, Παμ!υαπὶ 6χ (6 [ΓΠοἴ15 ἡ αδοάίαγ, 460 
ἰπἰγασίυυθ ο5ἱ ϑγιλσορα Ππὐφογιιπὶ : οἵ πος Γ᾿ οἱ 5616 8ι} σομΒυπιπηδι!] ΟΠ 61 8 0}}, ἀοπος ἰμ γανθνὶῖ φθη- 
εἰαπι Ραπίεάο. Εἰ ἀγοΐι Πσαΐποα δάθας ραγαργίηδηϊο ἴῃ Δ να Ποιπίαυμ ΟΠ γίβιο, οἱ ἰμίογ ΠΟπλπ 65 αυαϑὶ 
μοι ΐπθ οοηνούβδηϊο, Εἰ νἰἀδηία5. αἰδοῖ ρου! πιῖγαι σαηι, ὁο0}}5. δπΐμ Βρ ΓΙ (4110. νἱἀδγιηΐ πιγϑίογία αι ἢεὶ 
βἰοοδίῷ : πο ἰδη!υπὶ η18 5ἰσοδία οβί, βοὰ χυΐᾷ οοηίθϑι! ΠΊ 5ἰοολι αϑὶ, ἰὰ δῖ, ρορυ]5 δυάφογιπι. « ἰὶ6- 
ΒρΡΟΠπά6Π8 δυΐίοπ 6505, 81 1118; Αἰπθη ἀΐςο νοἱ]ἱβ, δἰ μδθυογὶ εἰς ἤόπι, οἱ ποθὴ ἰιδοο τἀν γ 115, ποη 50. 1 
δε|6πὶ ἀθ Που]ηθα [ἀοίει5, 564 οἰϊαπὶ δἱ πιοηιὶ ἐς ἀἰχογί 18. : ΤΟΙ] (6, οἱ 78 (6 'π Ἰμ8Γ6, (61. ν Εγϑο 
ἀϊφοῖρυ!! ΟἸγῖβι! Πά6165 οἱ ποη ἢ ϑἰἰδῦϊος. ἈΓΟΒΌ6 ΓΟ (Δοϊαηι Που!ποδπὶ ΠΠ|4πὶ, ἀϊοαηίος 3.1 θᾶπὶ : « ΟΝ » 
Ρτίπιυπιὶ πιβ50πὶ [ογϑὶ ε νογθαιη Ὠοὶ, 564 φυΐα ἱπαΐβηο5 νὸ5 υἀ σα 1}5. » φίδγηδ νἱιὰ, ε δέςα ΘΟΠΥΘΓΕ ΠΟ 
84 σοηίοϑ, » οἱ γο πα υθηι6 5 Θδιη, 5᾽οθλιῃ [Δ᾽ υπὶ ΘΆ πη, οὐπὶ ΥἾ 1815 νἱγίυ 5 οἷι8 ἰγδηβίουῖ: δὲ ρθη!65. ϑυμθνρ' 
ἱΠυὰ δυϊοπν φυοά ροίΐδγιπι 5ἰοοαγα Που]ηθᾶπι δάῃιο ἀἸποῖρυ}}8 5018 ργοπι, φαομΐδηιν δὶ παθυδγίηι Πίσῃ, 
οἱ ποῃ πιοϑἰίλνογίηϊ, οἰΐδπὶ πιοηιὶ αὶ ἃ ΟΠ γῖεῖο νἱάθειν οἱ πιαηἰοβιαίαγ, ἰ4 οβί, συπιγαγία; ροϊαδίδιϊ οχίο!-. 
Ἰοη11 56 σοηῖγἃ ΠΟπλΐη65 ἀΐσθηὶ : ε« ΤΟΙ] (6, αἱ πη 6 16 ἰη πηᾶγο, εἱ ἢοί. » ΤΟΙ Πὰν δαΐπὶ 4 βἰη συ! 5 4} δάθα-- 
οἰπίυν δὰ ἤάσπὶ γογθο ἀϊβεϊρυίονα πὶ ΟἸιγῖβεϊ, ἀΙεἰιτ10 ἢΠΔ πα] 188, πγοι5. || ϑαίδῃαβ, οἱ πη {τ ἴῃ ΠΊΆΓΟ, 
[1 ἐδ αρυββυπὶ ἀΐρηυπι 56 Ιθουπι. [)6 αυ0 πατεῖ ἀἰοἰ᾿ ᾽ῃ ρβδἰπιο : « Ηρο πιᾶγθ πιᾶφηυμι οἱ βρβιοϑιμῃ, ἢΠΠ|6 Πᾶνα 
ΡΕΓιγδηβίθυηι. Αἰ πα} 18 ρα 51} αὐτὰ πιλφηΐβ. θγδ00 8186 4π6πὶ (οΥπιδϑίΐ δι] Πϊιἀοηάατ οἷ. » Το : « Τὰ 
οοηἤγορίϑιϊ οαρὶτα ἀγδοοηυπὶ βαροι Δ4η185, δὲ ἀθα βεὶ θυ πὶ δϑοᾶπι ρΟρυ] 5 “Ποριπ). » ᾿ 

47. ἴρθα δυίδ οδί Βοι δηΐα, 0] δχ πιογί8 δι ϑοϊίδίυ8 ἀπιίουϑ ΟΠ Γ]δὲῖ ἢ ἀζᾶτυβ πιοΟΓΆ λιν. Εἰ οπ ἢ 5 
4υὶ οὐοάϊι ὕογο 1)6ἱ σου τπιδίο., οἱ σοπιππογϑηϊ! ἴῃ 56, Βοιμδηΐα 65ι, οἱ ἀθπιυ8 ΟθοΘϊηις, οἱ οοηιηα- 

1 ῬᾳᾺ), (Ηἱ, ῦ, 206. " Ρφὰ), ἐχσι, 14. 1" Μαι}}}}), χχὶ, 31, “5 ἰδι4, 17. 
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« ἈοΙΙοὐῖ5. {ΠΠ15 δὶ [ὉΓὰ5 δχίγ οἰνὶαίοπι; ν αυο0- Α πόλεωτ,» πῶ: γὰρ ἐδύνατο ἕξω τῆς πόλεως γενέ- 

πηοάο δηΐπι οχίγα οἰ ν Δι6 πὶ ε586 ροίυΐ5β6ί,, 118 πΘη 

γοἰϊοιῖβ, ἀρυὰ 4009 ῥγίιι8 Ἔγἂὶ ἢ Αἱ βϑουηάυπι 608 

φυΐ δευιϊίυβ ἰναπς Ιοουπὶ ἰπ|6] Πἰρυπὶ οπππῖπο ργίογαβ 

γαϊϊπαυΐι, φυδηάο 8} 4108 ροϑβὲ 1|108, δὲ οὐ 1}}}5 

δοροάϊι : 86ι1 ροξίιδην ἰῃ Βοιδηΐδ ἀΐναγβϑίι5 δὶ, 

το]οία δυἀᾳφυαφυδπι Βειμδηΐα, ἴῃ ἀτῦδπι γι ϊ : ἴῃ 

Βοι Δηϊ4 ὁπ πὶ ογαϊ, οἱ ἴῃ ἀγθοπὶ τοάϊυαὶ, Ἐβυγίοθαὶ 

δυϊοπὶ ἤδδιι8, ἰγυοίυβ βρί γι (5 αυΐ ἴῃ ᾿υ510 ῥγούο- 

αἰπμξ, ΒΘΙΏΡΟΡ ΟΏΡΟΓΘ ΥΟ]6}8; 6ἱ Οἰιαγί (25 χυϊάδηη 

δὖ}ὰ8 αυἱ {Π|Π8ηλ Ργιπιῆ ϑρί γί [γυσίαπι ῥτγοίδνι, 
Βθοηοη ραυάΐππ), εἰ Ράχ, οἱ ἰθηΐί85,, οἱ φϑίογα, [)85 

ϑυπῖ, υἱ ἰτὰ ἀΐοδη), ἤδυ58 ἱρβυ8, 7 ΘΟ 41.185 Θβυγίοιδ 

Ἄκομῃοάϊι ; 405 δ8η6 4υδηάίυ ἀξ πο}}8 (τυοία5 ἀΔ- 

υἱπιυβ, μδυὰ δχδγεβοοιηῦβ; ἃἱ υοι 680 πη} 006 - 
ἀδηι! ἱρδὶ δἱ ἰγαοιη οοπιράθηαιπη αυξογοηι θη 

Ργθοθίπιυ8, πορΐ5. ἀϊοείυν ᾿δ : ε Νυπαυᾶπι δχ 6 
[τυου8 παβοϑίαγ ἴῃ 86 [ἀγα πι. » Νῶπι ργϑῖοῦ 
λα ἰγδάίίαπὶ ἤσυβ ἀχρ οαιΐοηθηι, 4085] ροΟραϊυπὶ 

088 δἰρηίἤοοι, δὰ υηυιηηυθηᾳθς τοίογγὶ μοίοϑί Β85:6 

ΟΥϑίΐο, 4ιιδϑὶ ἢ 5}4, νοὶ ἀγοίδοϊδ, γ6] [γποίη 

[δγοη5, οἱ νίνϑηβ, οἱ οὐ, αἱ πηδἦογοπι [γυοσίυυπι 

εομίδπηι παι, ΕὐΡΙ 8918. νοτὸ ηπθιηδαπιοάσπι ἧι 
βοηθοί, « αὶ αι} βοιηίηδὶ βθιμίμαγο, οἱ συσάδπὶ 

εοοίϊάογυπὶ 56οι5 νἱαπὶ, οἱ γοποῦιηΐ νοϊυογοα οοἰΐ, 

οἱ οοπηοίογυηι 8; 4118 δυΐαπι οοοἰάἀδΓαπί ἴῃ Ρ6, 058, 

οἱ δῖα ἰῷ ϑρίπδϑ, οἱ δῖα ἴῃ ἰθγγᾶπιὶ "ΟΠΔπὶ ὁ; » 

Του ᾿ἰδαπι νατῖθ δαπηὶ; οἱ 8] ἴῃ ἰθγῦγὰ θόμὰ ἤσυϑ 

δία οἷ(, [γιιοίτπι [οτὶ, δυπίαυα σϑυγίθηι! δοθὰ ργο- 

Ἰεῖ ; δἱ ροϑίᾳυδην 566115 υἱὰπὶ οοηβἰα (ἀογἾ1, 4υ 6 ηι- 

δἠπιοάυπι 68 ἐθ6 αὶ ἰ( δογίρίιη ὁδὶ 7: «δ᾽ υἱἀθη5 
ἐἰοεὶ δγθοόγο ὉΠΔΙΠ 866118 Υἷδηι, » δθδιι δι 50 υὙδ- 

πἰθηιὶ ἐγασίαπι ποη ργ δι, « ΠΪ}} δηΐπὶ ἰπ » ἤσι 
ἦαχίλ νἵδὴὶ δάβίία ε ἰηνθηὶ!, πἰϑὶ [ο]α ἰδπίυμῃ ; » 

Ἰάοίγοο οὑπὶ 560118 υἱδη) 6886ὲ αυϊάεπι, 86 [0]ϊὰ 

ἰληίοπι, δι βἴηδ (γυοία Παθδγοῖ, σι}}}ὺ.5. Υἱ δ φἰρηϊῇ - 

οδιϊοηθηὶ ἀατοῖ, ἰά ἀἰχὶὶ : ε« Νυπαυδλιη οχ (6 [γοίυ 5 
ὨΆΒΟΔΙΌΣ ἴῃ 6 Πρ Θγηυπ. » Ουδπάϊΐυ ἜΓρο αὐ ἤσυπὶ 

δοη δοοθαΐ!, πες [γΓαοίαη 6} 05. δυο τοαυίγι!, 56 

σῦα!, μὴ καταλιπὼν τοὺς προτέρους παρ᾽ οἷς ἦν; 

Κατὰ δὲ τοὺς συνετώτερον ἀχούοντας τῶν λεγομέ- 
νων πάντως χαταλείπει τοὺς προτέρους (59), ὅτε 

παρ᾽ ἑτέροις γίνεται μετ᾽ ἐχείνους, χαὶ σὺν ἐκείνοις" 

ἀλλὰ καὶ εἰς Βηθανίαν αὐλισθεὶς, οὗ καταλιπὼν τὴν 

Βηθανίαν εἰς τὴν πόλιν ἐπανάγει" ἦν γὰρ καὶ ἐν Βτ- 

θανίᾳ, καὶ ἐπανῆγεν εἰς τὴν πόλιν. Ἑπείνα δὲ ὁ Ἷπ- 

σοῦς, ἀεὶ τῶν ἐν τῷ δικαίῳ βουλόμενος μεταλαβεῖν 

χαρπῶν τοῦ πνεύματος" καὶ ἔστιν αὐτοῦ, ἵν᾽ οὗτος 
ὀνομάσω, τὰ σῦχα ὧν πεινῶν ἐσθίε:, ἡ ἀγάπη τοῦ 
χαρποφοροῦντος αὐτὴν, πρῶτος οὖσα χαρπὸς τοῦ 
πνεύματος, χαὶ ἡ χαρὰ, καὶ ἡ εἰρήνη, χαὶ ἡ μαχρο- 
θυμία, καὶ τὰ λοιπά’ ἅτινα ὅσον μὲν καρποφοροῦμεν, 

οὗ ξηρανθησόμεθα' ἐπὰν δὲ ἑπιθάντι αὐτῷ καὶ ξη- 
τοῦντι χαρπὸν ἵνα φάγῃ μὴ παρέχωμεν, λελέξεται 

πρὸς ἡμᾶς" ε« Μηχέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένοιτο εἰς τὸν 
αἰῶνα" » χωοὶς γὰρ τῆς προαποδεδομένης περὶ συχτς 

ὡς τοῦ λαοῦ διηγήσεως, ἔστι χαὶ ἐπὶ ἔχαστον ἀνάγειν 

τὸν λόγον συχῖιν ἦντα, ἤτοι ξηραινομένην, ἣ φέρου- 
σαν χαρπὸν, χαὶ ζῶσαν, χαὶ γεωργουμένην, ἵν 
πλείονα χαρπὸν φέρῃ. Τάχα δὲ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ σπό- 
ρου, « ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν, χαὶ ἃ μὲν 

ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδὸν, καὶ Ὦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρα- 
γοῦ, χαὶ χατέφαγεν αὐτά" ἄλλα δὲ εἰς τὰς πέτρας, 

χαὶ ἄλλα εἰς τὰς ἀχάνθας, χαὶ ἄλλα εἰς τὴν χαλὴν 

χαὶ ἀγαθὴν γῆν᾽ » οὕτως χαὶ συκαῖ εἰσι διάφοροι" χαὶ 

ἐὰν μὲν ἧ συχῇ ἐπὶ τῆς χαλῆς καὶ ἀγαθῆς γῆς, χαὶ 
φέρει καρπὸν, καὶ πεινῶντι τῷ Ἰησοῦ παρέχει αὐ- 

ς τόν ἐπὰν δὲ ἡ παρὰ τὴν ὁδὸν, ὡς αὕτη περὶ ἧς γέ- 
γραᾶπται τό" « Καὶ ἰδὼν συχῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, » 
ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ οὐ δίδωσι χαρπὸν, « οὐδὲν γὰρ εὑρί- 

σχει » ἐν τῇ παρὰ τὴν ὁδὸν συχῇ « εἰ μὴ φύλλα μό- 

νον" » διὸ λέγει αὐτῇ, ἐπεὶ παρὰ τὴν ὁδὸν ἦν, χαὶ 

φύλλα μόνον εἶχεν ἔμφασιν τοῦ ζῇν, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ 

χαρποῦ, τό" « Μηχέτι ἐχ σοῦ χαρπὸς γένοιτο εἰς τὸν 

αἰῶνα. ν “Ὅσον μὲν οὖν οὐχ ἔρχεται (40) ἐπὶ τὴν συ- 

χῆν, οὐδὲ ἤδη ζητεῖ τὸν χαρπὸν αὐτῖις, ἀλλὰ μαχρο- 

θυμεῖ περιμένων εἴ πως οἴσει χαρπὸν ἡ συχῇ, οὐ ξη- 

γΕτυ δ ἹΝΤΕΆΡΠΕΤΆΤΙΟ. 

ταῖυγ ΟὨγίβιυιβ ἰῃ 60 οἱ γϑημίοβεῖ!. Εἰ [ογβίίδπ δἰ πιρ 1668 ἀϊοιηὶ 4 60 «μοι 5ογίρίαπι 651" « ΒΟ οι 15 {115 

αὐϊίι ἴῃ ει Πα πίϑπι ; ν φυοίποίο δεΐη Ῥοίογαι {ον} δχίγὰ Εἰ Παίθηὶ ἰδ] το! αυΐδδοῖ ΡΓΙΌΓΟΒ ἃρυὰ 4υο5 

Γπογαὶ ργὶυ51 ϑαρίθπείοῦθβ. δυίοπι δυδίϊογοβ ἀΐουπιὶ : ΝΟῚ Ὁπιη68 ΓΟ 1 γγίογεβ φυδιὰο {π᾿ ἀρυὰ 4105, βοἱ 

Ἰηδῖο08 υϊάοπι οἱ ραροδίογοϑ γεϊίφυϊι. Ουδπάο (ἀογὶῖ ἀρυὰ Ἰυδίοβ, δι εἰ δρυὰ 8]105 ροϑι |1105, εἰ οὐπὶ 1115. 

Νδπι οἵ ἰῃ Βοιαμία ΘΟΠΙΠΙΟγἢ5 2655, Ποη ΤΟ] παυδης Βοιῃδηΐδηι Ὑθηΐὶ ἴῃ Εἰ] Δἴοπι ; ἐγαΐ επλπὶ ἢ Βειιι- 

εἶα, οἱ νϑηϊί ἰπ οἰνίἰδίοπι, Εβιγὶι δυίδιι 745118 86 Πρ 6 Ὁ ἴῃ ἠυ5115, νΟ]6ι5 πιϑμάυοατα (τποίαπι ϑρὶ γίιυ8 δαποιὶ 
Ἰη οἶδ, δὲ βυπί 6)05 αϑοβδ, υἱ [18 ἀἰοδηι, ἤσυδ 4185 Θϑ ΓΘ 8 οὐΐὲ, ἰὰ δῖ, οἰιδγιιδβ 6)}}5 40] ἐπ) (γυοιἰΠοανὶι, 

40] ργίιπι8 ἰγυσί8. 681 ϑρί ἶι15. βαῃοι!, οἱ φϑυθίανν, οἱ ρᾶχ, δἱ ρα θη, εἰ τϑαυα. θυ: χυϊάοπι αυλπάϊιι 
{νυ οὐ Ποδιηιιβ, ΠΟῚ ἀγθβοίιηι5 : δὶ δυίοπὶ γομίοπι! Ὠοπιῖπνο,, οἱ φυφγοιὶ ᾿υ) α5πιο 4] (γυοίαμ. αἱ πιαπάυοες 
ἴῃ ποθ ίβ, πο δα! δυοτίπιιβ, ἀἰσοὶ δά μ08 : « Ναμαιδη) ν οχ ΝΟ ΐ5 ε [Γοί5. παβοϑίαν. ἴῃ βοπιρ ογηυπ,. » 

Εἰ νἱάς αυοπίδηι 56οὰ5 νίδηι δγαΐ ἴνφ86 ἤουβ αὐ [οἷα ἰαπίαπι Πα αὶ. δίπα ἔγασία. 5:16 Θηΐ πὶ οἱ ἰογΓὰ 485 
ὅ60118 νἰδηὶ δϑί, [ἰσαὶ Γπϑγὶ! βοιΐπδια, μα Πα ἰγυοίαπι ργοάυςὶι, ἀϊγὶ ρθη 8 νο αν 8 δοπιΐπἃ βυπιηδίδ. 

Θυλπάϊα ογβὸ ποη νϑηΐξ θόδιιβ δά Δαυδιη Πσυιῃ, πεὸ αυατὶῖ [γυοίυπι 675, 5868 ραιίθηογ ἀρῖϊ, οἱ βυδιίπεῖ 

8ὶ (οτία ργοίεγαι ἰτυοίυπῃ, πὸὴ δχϑϊοολίαγ; δὶ δυίοοι γεποῦὶὶ Θδυγίθηβ, οἱ ἔγυοίαπι ΤΟ4υΐΓΘΙ5, εἰ ἸηΥοπίι8 

ζυετγὶ! 4} 14 υἱ8. πὶ Β}} ῥαιϑε εἴπ Βα 6 π8, πἰϑὶ ργο[οϑϑίοιιθπι ἰαπιυπιπηοάο 146], φυοὰ 6δ5ι [018 δίπι6 [υπσῖυ, ΟΣ 

ν᾿ Μαι. χχι, 19. 5 Μδίίῃ, χα, ὅ, ἃ οἱ βδ06ᾳ. " Μλι}ν. χχι, 19. 

(40) Ὅσον μὲν οὖν οὐχ ἔρχεται, εἰς. ἩΠΪπς ἃγ- 
φυδγο [ἴσοι [4}}} 605. ψυ] ραϊομυια φβοίβουμι θη- 
βόηθι! βοπίοη 8 ἣν αὐ Πἰά6π| ϑ'πε ορόγιθυ9 
}υϑίυπι μοπιΐίπαπι οἰϊοοῦα ἀσοογηὶ!, [ἃ [υϑἷυ5 05.εἢ- 
ἀϊπηυ5 ἴῃ Οτὶσονίανῖδ. [Ὁ. 

. (89) Πάντως κατα.Ἰείπει τοὺς προτέρους. ἴμορα: 
οὐ πάντως. [τἃ Ἰοροινάυ) 6586 ὁχ ἰοοὶ δϑηιθι ῖα 11- 
φιεῖ, γοιυβ ἱπίοιργ. δἷς πΆθοι : « ΝΟ οπιη68 γαὶὶ- 
ἐπ ῬΓΙΟΓΟ5, » οἴο.; υἱάθιιν ἰορί58886 οὐ πάντας. 

ὉἘΤΙ08. 
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ρκπίνεται (41). Ἐπὰν δὲ, ἐπιστάντος τοῦ πεινῶντος Α ἀσπη [γυσίαην ἴδγαὶ ἤσὰδ ρδιθπίογ ὀσϑροοιδί:, πὴ 

ἡμῶν τοὺς χαρποὺς, εὑρεθῶμεν οὐδὲν ἔχοντες, εἰμὴ δγαδοί(; 21 οὐπὶ δάἀνοηθεὶ αὶ [γΓυσῖι5 ΠΟΒΊΓΟΒ Δρρὸ- 

τὴν ἐπαγγέλιαν τῆς πίστεως μόνην, οὐ συνόντων αὖ- εἰ, 8ὶ δ014πὶ Πἀοὶ ροΙΠ οἰιαι θα πὶ ἀρβῆπ8 ἰγυοινιι5 

τῇ χαρπῶν, παραχρῆμα ξηρανθησόμεθα, χαὶ τὸ δο- ΆΡΘΓΘ ἱπνοΠίΠΉΠΓ, ΘΟΠΓ6841Π| ΘΧΔΥΘΒΟΟΙΏ.18, ἃτη 588 
χεῖν εἶναι πιστοὶ ἀπολωλεχότες, Καὶ ἔστιν εὑρεῖν εοἰΐδπι 6ἃ αὐδπὶ ποιυΐβ (οἱ ποιῃΐπ ρϑρογογᾶπιυβ 
«οιούτους τινὰς ἐπὶ πολὺν φορέσαντας χρόνον τὸ τῆς οχἰ 5ιἰπηδίϊοπα. Α΄ οὐ υβηιοάΐ Ποτμΐπ658 Γορογίγα Ἰἰοοὶ, 
“πίστεως ὄνομα, χαὶ ἐμφήναντας, ὅτι ξῶσι, χαὶ παν- αυΐ {ἰἀο᾽Ππὶ ποπιϑιι ἀΐι φαοβδογαπὶ, οἱ Ὑἱγογο 88 

τελῶς εἰσι ξηραί (43) οὖς διὰ τὸ μὴ καρποφορεῖν δ, Ψη}5 ΘΟ ρΓΟθδνόυαηι, δὲ δυὶἀϊ πἰ Β]οπηΐ 5 οπνηἷπὸ 
ἔστιν ἰδεῖν χαὶ ἀφισταμένους παντελῶς τοῦ Λόγου, δυηῖ : 4008 ἃ δεῖ ἌοΓῦΟ ρμοηΐίυ8 ΓαΟΘδ58:556 δὲ 6χ 8. 

χαὶ ξηρανθέντας. Ἐνθάδε μὲν οὖν ξηραίνεται ἣ μὴ ΓΪ886 νίάογα 65ι, χιιοά Γγασίι πο ἀδάοτίηι, ἤθο 

δεδωχυΐα πεινῶντι τῷ Ἰησοῦ χαρπόν" ἄλλη δὲ συχῇῆ 52Πη6 060 ΘΙἸΆΓΡΟΒΟΪ! ΠσιΒ 405 Θϑιυγίοπι! 268 ἔτγιι- 
ἐχχόπτεσθαι χελεύεται, ἵνα μὴ τὴν γῆν χαταργῇ. εἴαπι ποη ἀδάϊι; Αἰ'α δυίοπη ϑυσεϊάϊ )υυείυγ, π6 
Εἰθ᾽ οἱ μαθηταὶ, ἐπὰν ἴδωσί τινα μετὰ ζωτιχὴν ἔμ-ὀ (ογγδπι οοουροὶ ᾽5, Ταπι γΈΓῸ οὐπὶ ἀγοίδοίθι α[- 
φασιν ξηρανθέντα, θαυμάζουσι λέγοντες" « Πῶς πα- ᾳυοπὶ νἱἀονίηι ἀϊβείραϊ!,, ροβίψυϑπι υΐνογα 56 δἰ βηΐ- 
ραχρήμα ἐξηράνθη ἡ συχῇ; » Ἔτι ὃὲ μᾶλλον νοῆσο- [ἰοανὶϊ, πἰγαηίαγ ἀϊοαπίοβ "ἢ : « Οὐοπιοάο οοηϊίπυο 
μὲν τοῖς χαθ᾽ ἕνα ἐφαρμόζοντες τὰ χατὰ τὸν τόπον, Β ἀρεῖ Που8ῖ » 1ἃ Ῥταιοιοα οαΡεΐα 5. ὁΟἠΠοβοοπΊυ8, 

ἐπιστήσαντες τίνα τρόπόν ἐν τοῖς πειρασμοῖς ὁ μν 76} δ5ἰ υπϊουΐφιο τοὶ, φυπειηαυα σοπιϊπδηίαν ᾿ὸς 
Ἰησοῦς αἰτεῖ τοὺς χαρποὺς, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἐν διωγμῷ 060 5ἰ 6 Π|Π{ϊπὶ ἀρίανοτίπιι5, αἰϊθ δηιο8 400 ῬδοΙΟ 

τὴν ὁμολογίαν χαὶ τὸ μαρτύριον" χαὶ ἐν τῷ γυναῖχα ἴῃ ἰθιίαιἰοη 15 {σία 5 ροβίυ!α! 5655 ; ἴπ ρογβοσιι- 

ἐπιμαίνεσθαί τινι (45), τὴν τοῦ Ἰωσὴφ ἐγχράτειαν (ἰοηθ, νοι ρτϑιῖα, σον οβδίοποιῃ οἱ ΠλΑΓΙΥΓΙΌ ΠῚ ; 

καὶ σωφροσύνην᾽ χαὶ οὕτως καθ᾽ ἕχαστον πειρασμὸν εἱπὶ αἰϊηαοιη πιυ]ογ ἀδροῦῖί, οομεἸποπιΐδιι 9οβθριιὶ 
τὸν ἀκόλουθον αὐτῷ καρπόν. Ὁ δὲ μὴ παρασχευασά- οἱ οαδεἰίοιι; οἱ ἴῃ 5ἰμρυ}}5. ᾿ΠΔ6πὶ (οπιαιοπΐθυ8 

μενος διδόναι πεινῶντι τῷ Ἰησοῦ, χαὶ ἐφισταμένῳ οὐπρτγυεπίειη οἱ [γυσίαπι. Οὐ] Διίοπι δὰ ἀδιάδπι 

τὴν ὁμολογίαν, ἢ τὴν ἐγχράτειαν, παραχρῆμα ξηραί- 265 ὁδυγίον!!, οἱ Δ 88. δάνθπίδημ! ΘΟΗ [655] Θη6 ΠῚ 
νεται" ὁ γὰρ ἀρνησάμενος ξηραίνεται" ὁμοίως δὲ καὶ νεὶ σοῃιϊπομ ἴδῃ} 86 ΠΟΙ ΔοΙμ ΕἾ ,, ἀγοβοὶὶ σοι ϑε πὶ ; 

ὁ πορνεύσας, καίτοι! παρὰ τὸν πρὸ τῶν ([4) πειρα- πδιη αυἱ {{Δ6πὶ οἰυγανί!, ἀγοβοὶῖ, ἰτὰ δἱ φυὶ (ογηΐοας Ὁ 

σμῶν καιρὸν ξωτιχὴν ἐμφαίνων δύναμιν, καὶ οἱονεὶ ἰυ5 οϑί, οἰἰδιηϑὶ Δη16 ΘΗ Δ ΙΟΠα ΠῚ 1ΘΠΉΡ18 Ὑἱ 128 5ὶ- 
τὰ φύλλα τῆς συχῆς περιχείμενος. Καὶ θαυμάζουσιν ρμ!οαιίοποπι ἀαγοῖ, οἱ ᾳυδδὶ {ἰπι18. [0[1|18 ἱπάυιυ5 
ἐπὶ τῶν τοιούτων οἱ μαθηταὶ, πῶς ὁ μὲν Ἰησοῦς 6586. Ε͵ υϑπιοῦϊ γα γῸ γοθι8 οὐβίαραδουμί ἀϊδοί ρα}, 
ἐπέστη πεινῶν καὶ ζητῶν καρπὸν, τῷ δὲ μὴ εὑρη- (Σ αυὶ 6δι 168 δ65.5, 6δἱ [Γιοία πὶ υ δ Π}8 ΔΟΟΟΒΒΟΡΙ, 
κέναι εὐθέως εἶπε, καὶ ἐγένετο, καὶ παραχρῆμα ἐξη- οὐᾳὰδ ποη ἰπγεπίο δίδιϊπὶ ἀΐχου!, οἱ (Δοίυπι (ἀο!, 
ράνθη ἡ μὴ παρεσχενασμένη εἰς τὸ φέρειν χαρπὸν ει «ἃ (ἐγοπάυπι [Γιοίαπι πουϊίᾳυδπὶ ραγαία ἤσι 
συχῇ. Καὶ πολλάχις τις γενόμενος συχῇ ἕτεσι πλείος δομίπιο. ἀγιοε1. Οὐπὶ διιίθη) ἤσιι8 5ΒΡΘΠυΠΊΘΓΟ 
σιν, οὐ ξηραίνεται: ἐπιστάντος δὲ Ἰησοῦ ἐν χαιρῷ 0118 Δηη}5 ΠΟ π10 4]|14}}5 [ΘΓ 1, ΠΟῚ Οχαγεβείι; ἂἱ 

πειρασμοῦ, χαὶ ἀπαιτοῦντος τὸν χαρπὸν, οὐ δεδωχὼς οἵπη (οι ρογα (Θπ α!υη}8. δοδιδ δοςοβϑογίί, δἱ {πι|- 

αὐτῷ παραχρῆμα ἐξηράνθη, χαὶ τὴν τῶν τοσούτων οἴη) Οχορογί(, 60 ᾿ρϑδὶ ποῃ ἀ810, ἰ8 δυυ το Θχαγαυὶὶ, 
ἀπολώλεχεν ἐτῶν ζογήν᾽ χαὶ τοῦτο γίνεται ἐπείπερ, 6 (υἱ ΔημΟΥΆΠΙ νἱτᾶπὶ Δηιϑί! ; δίχα ἰά ἡὐϊάοπι {Π 

χατὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος λόγον, ε παντὶ τῷ ἔχοντι δος αποηίαιη, [υχία ᾿ρδὶα5 ϑοϑρί(αἰοτ5 οθαίιπι ᾽ν, ε οἰ ηἱ 

ΥΕΤΟΘ ἹΝΤΕΠΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

δσϑίοοδιιν, δἰϊλπι ᾿ος ἰρϑυπὶ φυοὰ νἱἀοίυν 4618 διηἰμαπ5. Εἰ 681 πηυ]ῖὺ5 ἴῃ ἘοΙοϑία νἱάογα (4165, υὲ 
τῆυ]ιο τδπηρογα ρογίανογιηι {ἀεὶ μοπιθη, οβιθπάθιοδ ἰδπτυπηοο αι νἰνυηΐ, Οπλἶη0 ἃυ16ΠῚ διιπί 5] εεί. 
Θυο5 αιΐία ποιι ἔγυοι Πσαρδηι, νυἱάδπιιβ γοοθάθηϊοβ ἃ ὕογυο [οὶ δά ρίδπυτα οἱ 5.008. Φυσόπὶ (Δ|6 πὶ οι. 
σἱἀογίηι ἀϊβεῖρυ!! δἰοοαπι, ταϊγαηταν ἀϊοοιΐεβ : ε Θυοπιοάο οοηἤοδιϊπη 5οοαία 6817 » Αά]ΝιΟ πηϑη [6515 ἃ 
Ἰιος 'ρ50 ἀΐοᾶπιι8, αυοιποίο ἰη ἰθιϑιϊον 5 Ροεε Ἰγυοίυτῃ 165808. ἃ ἤΠουϊηοῖβ 4115 ρἰδη!ανὶῖ, ἰά ὁδι1 ἴῃ ρὲγ- 
βϑουοηΐδυ8 οουοδβίοποπι αἱ [οδιϊποηΐαπι αυθτῖι Πἀδιίυι. Εἰ απ 0 ΠΠ6Γ πιογοίγῖχ ᾿58 816 }}5 ὀχ οιαιἃ. 
Γαδεῖς βυιραῦ αἰΐχυδαι, φυττῖν ἰη 60 Ομ γί βίυβ ἔγασίαπι σον πηι: : φῦθπὶ Ργοία οἱ ΖΌΒΟΡ}Ν, οἰμ {πΡογεῖ 
δ᾽ ἀοτηίπα δυρδῦ θυ). Εἰ βἷς ἰὴ βδίηρυ!β φυϊθυβαυδ ἐοιται Ομ  θ8 ἐπι6}}Π σὲ ΟἸνεἸδίυπι Ὑθηΐγο δὰ Ομ γβιίδηο8 
ἴῃ τοηιδιϊοηΐ θυ δβυτγίδηιθηι οἱ ἐγαοίαπι νἱγία 5 φυγοπῖοπι. Οἱ δυϊὸπι ποῖ [6.11 ργρραγαίυϑ αἱ ὀχ] - 
γοδὶῖ ἔγυσίυβ δϑιγίθηι, δὺΐ σου δββιοηΐβ, δαὶ οδϑι 41:18, οοηίοϑιί πὶ δἰοοαίαγ. Οὐ δ ἷπὶ ἀθηδραὶ ἰῃ ρογβοου- 
Ποη6, 5ἰοςαίαγ, ϑι πιὸ οἱ ααΐ ἰογηϊοδίαν,, 8ἰοοδίαν, αι δηγνὶ8. Οϑιθηβίοηθ {Π4] αὐλη Δηῖ6α θα) Δ θαί, 
αὐδϑὶ [0}118 οοορονίυβ. Εἰ βυροῦ (4165 πιϊγαπίυγ ἀϊδοίρα!! φιιοηιο0 πιοχ βἰοοαπίυγ. Εἰ ΠΡΘ αι μοῦ ΡῈ Γ πη! 108. 
ΔΏΠ0Β 4} σοηδι|: 6118, οἱ ΠΟῊ 6δί βίοοδίνβ, υθυΐθηι ἀυΐοπὶ ἰπ αἱ εἶπιο νἱμ 605 8) εὐη (ἸΊδίο, νἱάο- 
Ιἰδοῖ ἴῃ τοπιϑιϊοιίυυ5, οἱ ιφγοηία γυοίαπ) ἴῃ 0. οἱ πΠ0η ἱπυθηίΐθηιθ, βἰσοϑίυγ, εἰ ἰΔηιουυ ΔηπΟΥυ" ΡΟὶ΄- 
ἀἰαϊε βυθίϊο νἱίαπι. Εἰ πος {{|| αὐ ἐμ ρ]οδίαν βόῦταο θοιιίηΐοι8 ἀΐοθηϑ : « Ουἱ |να δὶ ἀαμυίτυν εἰ, οἱ δυυπάαθὶι : 
αυἱ δυΐδπι ποι μᾶῦοί, οἱ ἴμβυμι χυο πᾶθοὶ δυΐεγοίαῦ ἃ 60, » υἱ ποῃ: 5ϊ1 οἰΐοδυπι 406 ᾶροὶ, Ει 

18 [ ..ὸ. ΧΙ, 7. " Μδιἢ. χχι, 20. 39 Μαιιὴ. χχυ, 29. 

41) Ξηραίνεται. Οοάὲχ Βορίυϑ, ξηρανθήσεται. ἤξφυτα τοῦ β. Ἠσετιυϑ. 
42) ξηραί. ἔοτιο Ἰεφεηάυπι ξηροί. (44) Πωρὰ τὸν πρὸ τῶν, εἷς. ϑῖς τοεῖς μαοῖ 
45) Ἐν τῷ γυναῖκα ἐπιμαίνεσθαί τινι. ἴἰιὰ ΟΣ. εοάοχ Παρίυβ; πος ΔΠΠον Αμβ ϊοαμι8, πἰδὶ απο ἰοὺ 

Β..; 41}. ἐπιθξαίνεσθαι" β οἱ μ' ἴπ πι85. ο044|. 5ΒΡρ6 ο-. τόν πα οὶ τῶν. Ἠποιία5. ἰπ ἰοχῖ Παϑοί παρὰ τῶν 
Γυμὐπιῃτα, ρΓΟΡΙΘΓ 5ιπ {Δι οπ τοῦ μ οὐτῃ ρεϊβεὰ πρώτων, πηλ]0. 
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μιδνβηι ἀαυΐμιν, οἱ ἀθαμνάδοῖϊ!; οἱ δυίοπι απ ΠῸΠ Α θήσεται, χαὶ περισσευθήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ 

μιδθοὶ, εἰ ᾳαοά νἱάδίυν Ὠάθδγα δυίογοῖιαν 40 60, » Π6 

αιοά Υἱάοίανῦ Ὠδθογα., οἰϊοβιπὶ δἰ1. ὕπυβαυίβαια 

ΡΟΡΓῸ ἀϊδαρυ!οτυπὶ δἱ ἤοπὶ ᾿αθιογὶ!, οἱ ποη ἀὰ- 

μἱιανοῦῖι, ἰά φυοὰ ἢςσαυϊ οοπιϊεῖι, [Δοῖς, φυούᾳαθ εἱ 
ΒῈΠποχα πη 69. 

48, Ουϊποίϊδπι ρίαπαιη ἴδοογα ορογᾶ ργοίϊ πὶ 6ϑί, 

ηυοπηοάο ἀϊδεοίρα!υβ 2650, οὐπὶ [γυσίαπι ἴῃ ἤσα 

ηυσβίνοῦι(,, ἢ6 6 ΤΟρογοτὶί, οἱ ἀἶοδι ᾽" : « Ναηαύδιη 

“δχ [6 ἔγιυοίιβ ΠαϑοδίΓ ᾿ῃ ΘΘΠΙΡΙΓΟΓΠΌἢΙ, » ὺἱ ΠΟ 
ἦρθο τηοιηθμίο Πἰου5 οοηζοδιΐηι ἀγοίϊαὶ. Αμΐηο ἰνΐς 

εἰν! αἰΐφαδαι πρα 764 αυὰ «4 ἢάδῃῃ ρμεγιΐμοιὶ 
Ῥγοι απίοπι,, οἱ ἴῃ. ΠΟΠΉΪΠ6 δ6διι Θάθγα 56 86 ὈΐθοΓο, 

δ( ἴῃ δηΐπ): διι88 ρ]αίεἶ5 ργασορία όδιιπὶ ἐγ 11856 

εγοἀδηίοπι ; ἀδἰπὰδ ἀἰδείρα!ιι5 βαρίοημίς (γασία πηι οἱ 

ἔχοντος, καὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ ([5),» 

ἵνα μὴ ἀργὸν ἧ ὃ δοχεῖ ἔχειν. Ἔχαστος δὲ τῶν μα- 

θητῶν, ἐὰν ἔχῃ πίστιν, χαὶ μὴ διαχριθῇ, καὶ τὸ τῆς 
συχῆς ποιεῖ, χαὶ τὸ ἑξῆς αὐτῷ ἐπιφερόμενον. 

Καὶ ἔργων ἔστι δεῖξαι πῶς ὁ Ἰησοῦ μαθητὴς ζη- 

τήσας καρπὸν ἐν συχῇ, καὶ μὴ εὑρὼν, λέγῃ αὐτῇ" 

« Μηχέτι ἐχ σοῦ χαρπὸς γένοιτο εἰς τὸν αἰῶνα, » ἕνα 
παραχρῖ,μα χαὶ ἐπ' αὐτῷ ξηρανθῇ ἡ συκῇ. Καὶ εἰς 

ταῦτα δὲ νόησόν τινα τὰ τῆς πίστεως ἐπαγγελλόμε- 
νον, χαὶ οἰόμενον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ἸἹτσοῦ ἔσθέειν, 

χαὶ πίνειν, καὶ τὸν Ἰησοῦν ἐν ταῖς πλατέαις τῆς τ» 

χῆς αὑτοῦ δεδιδαχέναι' εἶτα ἡχέτω μαθητὴς ξητῶν 
χαρπὸν σοφίας χαὶ λόγον ἐν αὐτῷ, χατὰ τὴν περὶ τοῦ 

ΒΘΓΙΩΟΏΘΠΙ ἦπ ἴΠ0 ΠυξΈΓΘΠΒ ἀροοιίδί, υδίοιιϑ ἰρ56 Β διδάσχειν τὰ θεῖα ἐπαγγελίαν, χαὶ ξητῶν καὶ ἔρευ- 
αἰνίηα ἀοοθγα 86 ροὶ!Ποἰἰυ5. οϑί ; αἱ ἰπαι "65, οἱ 

βου ΠΠθη6. 65. ρδγίουλπ) [Δοΐθι5 πὰ] απὶ [Γποίυϊῃ 

ἰηνοιϊδὶ, οἱ ΟΠ εἾβίο ὑγορίογοδ ὑδοιπὶ 6558 5ρθοῖδ- 

κογῖθυ5 δ απ 8 }5., συμ νδηὰ δυΐ Θχἰβι Δ. 006 

Ιπϑυπὶ ἠυπηυδηι [γυαοΐυϊη θᾶΓ ρο556 ψγ6γ}}}5 ἀθοἷδα- 

τοὶ. ΥἹάθ ἐγᾷο δηβοη αιοὰ ἰπ ἰἰσιι οἷ} 46δ5115,, ἴῃ 

οὐυβημοάϊ Ποηιΐηθ ραγί (θοῦ οἰποίαι αυϊ {46 ΡΟΙ οι, οἱ 

πεϊηΐπιο ἀυυΐίαι, ΕἸ πη ο φυϊάσιῃ 5411ι|5 οι [4}1- 
σδη ἤρυπι, 6ἱ νίνογο ϑγοαΐίδηι, [γΓοία8. Ὑ0 10 ἤθη 

τἰἐοηϊοη, οἱ 5.6 ΠΠ115 πηϑι δϑίδηι, ἀϊβοῖρα!! ὅ6Γ- 

γνδίογὶ5 ν γ 5 ἀρ ἀδπὶ ἀδοϊαγανΐ, φυδηλ Υἱ88 ΒρΟοἷα 
δὺ 5ἰπι]ατῖοπο Πιοπιίπαπι πα ηΐπι6 πιδίογυμη οἱ ἀ6- 
φορίυ (Δοἰ Πα πΔ αὐτά ἀΐι 8 ἀδοίρογο. Εχὶ πη πὶ 

εὐζο ᾿Πυὰ νἴϑαηι οδί, φιυὰ οἶγοα Πσυηὶ οαὶ 2651, 

γῶν τῷ λόγῳ αὑτὸν, μηδένα χαρπὸν εὑρισχέτω" χαὶ 

διὰ τοῦτο αὐτὸν παριστὰς τοῖς θεωροῦσι χενὸν τοῦ 

Χριστοῦ, παριστάτω τῷ λόγῳ ὅτι οὐχ οἷόν τε τινὰ 

χαρπὸν ἔτι γενέσθαι αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα ὑπὸ τῆς οἱῆ- 

σεως βεδλαμμένῳ. Ὅρα οὖν εἰ μὴ ἐν τοιούτῳ ὁ ἔγων 

πίστιν χαὶ μὴ διαχριθεὶς, τὸ τῆς συχῆς παρα πληπίως 

πως τῷ Ἰησοῦ ποιεῖ. Καὶ κρεῖττόν γέ ἔστι, τὴν ἀπΖ- 

τηλὴν συχῆν, χαὶ νομιζομένην μὲν ζῆν, μὴ χαρπορν- 

ροῦσαν δὲ, ἐλεγχθεῖσαν, ὅτι ἄχαρπός ἔστι, ξηρὰν τοῖς; 

λόγοις τοῦ μαθητοῦ Ἰησοῦ φανῆναι, ἢ ἀπατῶντι τῇ 

νομιζομένῃ ζωῇ (40) χαὶ τῇ προσποιήσει τὰς τῶν 

ἀχάχων καὶ εὐεξαπατήτων καρδίας. Καλὸν οὖν ἐφάνη 

χαὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν μαθητῶν αὑτοῦ ἔργον τὸ χατὰ 

τὴν ξηραινομένην συχῆν᾽ ἐν ἑχάστῳ δ᾽, οἶμαι, ἀπί- 

ἰρδίυβϑᾳυς εἰδείρυ!!. Ὀπϊοαΐφαα. δυΐοιθ. ἰμῇάο!ϊ οἱ (Ὁ στῳ χαὶ ἀνόμῳ ὅρος ἐπίχειται, κατὰ τὴν ὁμολογίαν 

ἰηίᾳυο,, Ῥτο ἱπ|1 46} 8119. Ἂς ἰπἰηιυ 2115. γαῖ ραγὶὰ 

Τηϑηϊθη ἱπευθογα οχίβίϊηιο, 40] ἀϊβεϊρυϊονυπι 

δεδιι βεγηοπα δυίογαίιιγ, οἱ ἴῃ πηᾶγῈ 5100] 61] 

Ἰρϑῖυβ πη ἰαιυν ; οἱ χυφουηφας ἴῃ ἀοσρτγοςαιίοπο ρα- 

τἰογίηι 65 ἀϊπεῖρυ!! ογδάδηιθβ, δοοορίαγοβ, 435] 

τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀνομίας, τῷ λόγῳ τῶν μαθη- 

τῶν Ἰησοῦ αἱρόμενον χαὶ βαλλόμενον εἰς τὴν θάλα- 

σαν τῆς χολάσεως αὐτοῦ’ χαὶ πάντα δὲ ὅσα ἐὰν αἱ- 

πτῶσιν ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες οἱ Ἰησοῦ μαθηταὶ, 

λήψονται ὡς μαθηταὶ οὐδὲν τῶν μὴ δεόντων αἰτή- 

ΥΕΤΙΒ ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ, 

πΠυ 540 5406 ἀἰδοϊρυ!ογι πὶ οἱ Πα δγ! ἤιίδι., οἱ ποη πιϑἰιανογί!, οἱ Πουπὶ ἀγύβοογα [δοὶἱ., οἱ αὐοι 5ὃ- 
αὐυΐτυν οἴπι. λα" ΟΝ 

48. Εἰ οδἰ ορογίβ ἀθιποηβίγαγα, φυοπιοάο ΟΠ γἰϑιὶ ἀϊδοῖρυ]υ5 αὐδτθη5 {ἰ ασίι!ην ἴῃ Πα, οἱ πο ἰμνγόπιθπϑ, 
ἀΐοδι δά ϑαιῃ : ε Νυπαμϑηι 6Χ [8 [Γιιοί5 Παβοϑια ἴῃ Φί για, » αἱ οομ[οϑιίηι βἰςοοίατ. ὕιραϊα, μοὸ τη ιὶ 
Αἰϊφυθπὶ 4υ8 διπὶ φιίάοπι Πἀοΐ γμγοϊιομίοιι., οἱ ργοηυῃηδιίδιη 56. π΄ ποπιΐπθ. Ζ6θὰ πιαπάσοαγα οἱ Εἴθε 

ΟΓΆΠι ἴρβο, οἱ 765πὶ ἴῃ ρίαιοἷβ σογι ἰδ οὐιι5. ἀοουΐδ586 : [14 νονίαι ἀϊβοίραϊι5. ΟἸγῖβι1 {αι γοπ5. Γγυσιυπὶ 58- 
Ἀμμς οἱ γογ ἴῃ 60 βδουπάμπηι ριο[οβϑίοποιῃ ἀοοοηάϊ! ατ8 Ὠοὶ δύ : 4ΌΟΡΘΙ5 δἰ δογυΐδης Εὐπὶ ΡΟΓ ὙΕΓ- 
1Π|, ΒΏ]]ὰπὶ ἰμνθηίδι Γραοίι πὶ ἐπ 60 : δἱ ἰάδο πιδη ἰδίην ΓΔοῖθη 8 δα πὶ, υἱἀσπιῖθυ5 ἡδουαπὶ ἃ ΟΠ γιδίο ἐα- 

μὲθοδι ρον γϑῦθαπι, φυσι ΐδηι ΠῸΠ δὶ ροβϑιθῖ] αἰΐψαθπι Γγαοίαπι ἤογΪ ἴῃ 60 ἴῃ 5οπιρ ἰογημπὶ 40] ἐχ τυ  γῖο 

γ8βυ8 δδί. ϑίουϊ οἱ Ρείγαβ αἰχὶν δῇ Θιβόποπι, ἀν δείθῃϑ ἐππὶ 4 σίδοθαιαγ ΟἸΙτβι1 ᾿γοίαββου : ε Ρερυπία 
τυ ἸΘοα!η δἷν ἴῃ ἐμίογί ἢ, φαοηΐαπι ἀοιμια Ὠοὶ οπἰβυϊπηδϑιὶ 16 Ῥ6Γ ροοιηΐλπι ροβϑίογα. (ον δηΐπὶ ἔπη 
ΠΟη 68. γϑοίαηι οογᾶιῃ θ 00. [π {6|16 οπΐπὶ ἀπ) Αυ 015. οἱ οΒ] σαιίοπα ἐπ υϊιαι}5 υἱὰ60 16. 6556. » Εἰ πιὲ- 
Ἐΐ 18 δϑί (4}1Δθο πὶ Πα) 4185 νίνγα οχἰβιϊπναῖανσ, ἤθ π΄ δα!οιη [ΓΟ Πἴοδι αυαϑὶ Υἷνα, ἀγρυϊδιη υ]8 651 1π- 
Γρυοίυο088 5ἰσοατί γον} }5 ἀἰβορη!ογιη ΟΠ γῖβι!, οἱ Πδγὶ πηλη Ποϑίαπν, ἀαιπὶ υἱ {πτοία ἀτπὶ Υίνογα οσ βίη 2- 

1υν, μον Πριμοηίαπι ρΡοἤοβδίοπίβ ἱμποσδιιίαιη οοτάα, οἱ δογαιῃ αὶ [3016 βοἀπσαπίαν ἃ (ΑἸ ΐι8. ΑὐΠέιΓοῦ 86- 

31: Μ8:.}). χχι, 19. 

(ἀ8) Ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν» 
ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. μὰ Υυϊψαία οὐΐο : « φιοά 
νἱάοιυτ Πα θόγο, » οἵ οριπὶ σοι. διιϊχαὶ : 8Δ6. οοπ- 
δγυο σορίθ 5615: 4] δηΐ μ01) Πα θεῖ, νἱἀογὶ μοὸ- 
ἴοϑι ΠάθΘΓΘ ἢ ΒΆΡοΙ6 ΤΟΥΟΓᾺ ΠΟ Ροίδϑι : δ θ0- 
αυ6 βεπυΐϊπὰ 6δὲ 8 δχρ ἰοδίο, αἱ Πυὰ Μαι- 
τὶ χα, 12, οἱ Μαγο. τν, 25, υἱχ [16 γ 166 
5811, ]υδιη 5ἱ, χαὶ ὃ ἔχει, [18 ΘΧΡΟΠΔΠΙ15, χαὶ ὃ 
οχεῖ ἔχειν, (Οπιπιΐβϑιιι ΘΝ ἢ ΒΟΡΝῸ ΟΘβϑϑ ΟἹ 80 

Ρίϑγο ἰἀἸδηάιπη Δ ]αίαηι τὶ ἀΐοῖς Θογνδίον, ιοὶ 
ἀυλινἽ5 {ΠΠππ|ι4 ἃ ᾿ογῸ Δοξορεγὶ!, ἃς ργορίοι 8 ἰνὰ- 

γμγα νἱἀοδίυγ, 60 ἰΔπιθη ποι υἱϊζυγ, 56 ἴῃ ἰόγγϑαι 
ἀοίοίϊι, α ρεγίπι!8 δϑὲ αἱ δὶ ποῦ ᾿ιαρθδι. Ἐγιιδίγα 
οι 90 Βεζᾷ, οἱ Οτγοιίαβ {πῶ : Καὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν μΓῸ 
ὃ ἔχει, ὁχ ἴκις. χνμῖ, 18, θὰ ς ἰπίγυδαπὶ [υ͵586 60" 
Ἰδοίδπῖ, π66 ἢλ}5 ΡΑΓΔΒΟΪΒ 50ΟῸρΡ0Ὸ σθηνθηΐγα 83556- 
τιηῖ. Εογυπι ἰϑιπθὴ οοπ)οοίυγι ἴανοί ἱπίεγργοϑ 
Αλυορ8, πὶ ἀρυὰ Μαι[πρυηὶ οἱ [οαπὶ ΟΟμΒΙΔΏΙΟΓ 
γογι : « φαοά ἀλίιηι υἰϊ οἱ. ν Πυβτιῦ8. ὃ 

(48) Ἢ ἀπατῶντι τῇ γνομιζομέγῃ ζωῇ. Ἐτιεινίλ : 
ἣ ἀπατᾷν ἔτι τῇ, νὸ] ἀπατᾷν τῇ. Υοίυ5 ἰπίῤγρΓ. 
« 4ηδπ 1 Γαγοία", » οἴο. Ἰν. 
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σοντες, χαὶ ὡς πειθόμενοι τῷ διδασχάλῳ, μηδὲν ἄλλο Α ἀϊβείρι"!05 ηΐΠ}}} ποπ άφυυπὶ ροιυ τοῦ, οἱ 4υλδὶ πιᾶ- 

αἰτοῦντες (47) ἣ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἐπουράνια' εἶπε 

γὰρ ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ, « Αἰτεῖτε τὰ με- 

γάλα, καὶ τὰ μιχρὰ προστεθήσεται ὑμῖν" χαὶ αἰτεῖτε 
τὰ ἐπουράνια, χαὶ τὰ ἐπίγεια προστεθήσεται ὑμῖν. » 

Ὃ δὲ Μάρχος, ἀναγράψας τὰ κατὰ τὸν τόπον, 

ἀπεμφαῖνόν τι ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν προσέθηχε ποιή- 
σας, ὅτι, ε ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ μαχρόθεν συχῆν ἔχου- 

σαν φύλλα, ἦλθεν ὡς εὑρήσων τι ἐν αὐτῇ: ἐλθὼν δὲ 

ἐπ᾿ αὐτὴν, καὶ μηδὲν εὑρὼν εἰ μὴ φύλλα μόνον" οὐ γὰρ 
ἣν ὁ καιρὸς σύχων, ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτῇ " Μηχέτι 

εἰς τὸν αἰῶνα ἐχ σοῦ μηδεὶς χαρπὸν φάγῃ.» Εἴποι γὰρ 

ἄν τις" Εἰ μὴ ὁ καιρὸς σύχων ἦν, πῶς ἦλθεν ὁ Ἰη- 
σοῦς ὡς εὑρήσων τι ἐν αὐτῇ, χαὶ πῶς δικαίως εἶπεν 

αὐτῇ" « Μηχέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐχ σοῦ μηδεὶς χαρπὸν Β 
φάγῃ; » Πρὸς τοῦτο δὲ λελέξεται, ὅτι (48) οἱ χατει- 

λεγμένοι παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ καρποὶ τοῦ πνεύματος, 
ἀγάπη, χάρα, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγα- 

(οσύνη, πίστις, πραότης, ἐγχράτεια, ἔστι μὲν ὅτε 

ἐν οἰκείῳ ἀποδίδονται χαιρῷ " βέλτιον δὲ εἰ, τῶν πε- 
ριεστηχότων ἐπὶ ἐναντίον τῷ καρποφορεῖν προχαλου- 

μένων, δυνηθείη τις χαὶ, διὰ τὸ πάνυ ὠφελεῖσθαι ἐκ 
ποῦ Λόγου, οὐδὲν ἧττον χαὶ τότε διδόναι τοὺς χαρποὺς 

«κοῦ πνεύματος. Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν Εἷς τῶν 

καρπῶν τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη᾽ ταύτης δὲ χαι- 

ρὸς μὲν, ὅτε οὐ χαλεπὸν ἀποδοῦναι τὸν χαρπὸν τοῦ 

ἀγαπᾶσθαι" χαὶ ἔστιν ἀγαπᾷν τὸν ἀγαπῶντα χαρπὸς- 

μὲν τοῦ πνεύματος, οὐ μὴν ἐν οὐχαιρῷ, ἵν᾽ οὕτως 

ὀνομάσω (49), σύχων. Ἐπὰν δὲ ἐπὶ τὸ μισεῖν προχα- 

λῆταί τις τὸν πιστεύοντα, τοιαῦτα πράττων, χαὶ ἐπι- 

δουλεύων, χαὶ τοῖς ἤθεσι βεθλαμμένος ὧν, ὥστε δο- 

χεῖν ἄξιος εἶναι τοῦ μισεῖσθαι, ὁ δὲ δίχαιος μηδὲ τὸν 

ποιοῦτον μισῇ, ἀλλ᾽ ὡς υἱὸς « τοῦ τὸν ἥλιον ἀνατέλ- 

λοντος ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγαθοὺς, ν» χαὶ τότε αὐτὸν 

ἀγαπᾷ, οἱονεὶ ἐν οὐχαιρῷ σύχου τῆς ἀγάπης διδοὺς 

τὸν χαρπὸν (50), μακάριός ἐστι. Τὸ δ᾽ ὅμοιον νοήσεις 

καὶ ἐπὶ τῆς χαρᾶς" φέρειν μὲν γὰρ τὸν καρπὸν τοῦ 
πνεύματος τὴν χαρὰν, μηδενὸς ἐπὶ τὸ λυπεῖσθαι προ- 

χαλουμένου, χαὶ δυσαρεστεῖσθαι, οὐ χαλεπόν " ὅταν 

δὲ τὰ μὲν περιεστηχότα ἐπὶ λύπην, καὶ ἀθυμίαν, καὶ 

Εἰδιγο οθιδπηρογαπίοβ., που ηἰάᾳυδπὶ πἰδὶ πιᾶ- 
δηυπὶ εἱ οσὐἰαβία ρμοβοοπίεβ. Ὀἰχὶξ οοΐπὶ ἀϊδοὶμυ 8 

515 οδυ53": ε ΜΑρηᾶ ρείί6, οἱ ρᾶγνα υοὲἱβ δίεγί-- 

Ῥυδπίυγ; οἱ οοἰοδιία ρεί6, δὲ ἰογγθῆᾶ Ὑο 5 8(|}}- 

οἰδπίυγ. » 

49. Δι Μδγοιιβ ἰἰδπο σοηβογ "68 Ἰ]δίοτίδπι,, ἀΐ5- 

βθηίδπουπὶ Αἰἰφυϊά, πιϊη ποίας νου δία] ο0η- 

(οχία] νἰάειυν δα 1556, ἀΐσοπϑ θϑυπιὶ ν᾽ « οὐπὶ Υἱσ 

ἀΐβθθὶ ἃ ἰΙόπφα ἤσιιηι ᾿ θα πίοι [Οἱ᾽α., νθ 556 4ιδδβὶ 
αἰϊαυϊά ἴῃ δὰ ἱμνοηίγαπι : σα πὶ γοηΐββοὶ λυΐθη δὰ 

ξ8π|, δἱ μἷ8}} ᾿πνϑιΐβϑαὶ ργωίοῦ 7069 [οἱ᾽α ; ποῖ 

δηΐπ [υ͵556 ἰαπηρὰ8 ἤοογυπι., Γοβροηάθηιοπὶ ἀἰχίβ56 

εἱ : δατη πο ΔΙ} |1ι8 ἰῃ φΘίογηπι 6χ (6 ἴγυσιιπι 

4υϊδαᾳυδπὶ πηδηάυςοῖ. ν Νὰ 51] ἤοογυπ), ἰπαιαεὶ 8}1- 

αἱ, ἰδπ!ρυ8 ποη οὐαὶ, 4θοιηο ὁ δὰ ἤσυπι, αυδϑὲ 

δἰφυϊά ἰπ δἃ ἰηνοηίυγυϑ, 6505 ΔΩ065511} οἱ φιοιποῦο 

οἱ ἦυγα ἀϊχὶ! : ε ὅλπὶ ποῃ Δπιρ!υ5 ἴῃ Φίογηυπι ἐχ 6 

Γτυοειπὶ φυΐϑαιδην πιϑηάπςοι }ν Δὰ ἰὰ ἀϊεὶ ροίθϑὶ 

δηυπηαγαίο5. δριι4 Αροβίοϊυπι "" [Γεῖπ18. βρίγυ8., 
οἰναυ δίθπη ἤοπρο, γαυάΐϊυπι), ρϑοδιῃ, Ἰδη ἴδ πη, "05 

πἰρσηϊαίοπι, Βοηϊίαίοπι, ἤάθπι, τηδπϑιιδίυἑθις 

(ΘΠΙΡΟΓ ἢ 4Ππ0| ΠΟΠΠΙΠΑΙΆΠῚ ῬΓΟΡΤΪΟ 5010 ἰἘΠΊΡΟΓα 

ὁλγὶ ; δὶ δὶ, ρεονοοδῃθι5. Ἰΐοοῦ δ ουπιγαγίδβ [τ 

οἴ ΠῈ ΘΠ 5510 ηΐ ΓΩ5 ΕἸ ΓΟ Πιϑιδη 1 118 Γ6}}}}5, ΡΓΟΡΙΟΥ 

Ἰδιᾶ5 ἃ ογνο ἱπϑοπιθβ βιιρροι48, ἴσης ΄υοαυδ ἔτυ- 

Οἰὰδ δρὶ γί 8. ἀδτὰ δἰΐᾳυ}8 να]οεῖ, {ΠΠπὰ νὰ γὸ ργθϑίϑι- 

ιἰυ8 6556. Ουοὰ δυίδῃι ἀΐοο, (46 6581 : ἱπίδνΡ [γποίυς 

δρίτἰυ5 γοοθηβοίυγ ΟΠ ΑΓ (88; 158 τ.π| (ΘΠ 15 6581, 

οὐμῃ δηνϊοι ἴ αὐ αἰ Πρ παγ, ΓΓυσίαπι γούδογα ορα- 

Γοδπι ΠῸΠ 65, ; οἱ [οῖ5 5ᾶπ6 βρί γί ὰ5 δϑὶ ἀ}}}-- 

ἐδηίοπι αἰ χαγο, υϑυα πὶ ἴπ ΠΟΙ ΘΙΏΡΟΤΟ, υἱ ᾿ϊ4 ἀϊ- 

ολπι|, Πσογαπ). Αἰ οὐπὶ {0 6! 6 πὴ Αἰ φυΐα δὰ οάΐαη) 
ἴλοι!8 8018 Θοποίϊἀνου, οἰνα ἰπ 514 185 ΒίγΓ6 8, δίν 8 

ἀδργανδιΐβ τπ|541|6 Δ60 ποῦ θα8 ργθ  Π0}5., αἱ φάΐ0 
ἀἰξηυϑ νἱδοδίυν; [πδῖυ5 ἀυϊοπὶ πα ΠΟπλΐποην αι 6η) 

οἰαϑινοῦ! οὐἶο ργοβοηνήίαγ,, 5641 αι αδὶ ἡΠΠ1Π|5 ἢ 8 

«4 50! 6ηὶ οΥἰγὶ (ΔΟἰ 1 δι Πρ 0 πι8105 δἰ "Ο0η055,» ἴθι 

φιοηπα. οὐπὶ αἰ] οι; ᾿ ποι θπρογὰ Υἱ 6] 1 οδὲ (100 - 

ταπὶ οἰ αΓ (4115 [τυοῖ8. ἀλη8, Ὀαδίι5. 651. [ἀδ ὧδ 

ξαυάΐο ἐπιο!!ρο ; ραπάΐϊυπι δμΐπὶ ΓΓυσίιπι βρὶ τυ 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 
(ἐπὶ δἱ ἴῃ πποχιοαια ἱπῇἀ6}1 οἱ ἰμΊ 40 πιομίαπι 6588 δου πάυπι ΠΙ ΠΝ ΌΓΔΠΣ Πα 6} Π81}5. οἱ ἐπ χυ αι ἰρβῖυ8, 
4υ] νεγ}}}8 ἀϊδοϊρυϊογατι ΟΠ γί ϑεΐ το μα τ δὲ πα μῖμαγ ἴῃ πιᾶγο ἰογπιθπιούαπὶ 6105. Εἰ οπιπΐα αυβουησαθ Ρ6- 
τἰογίπι ἴῃ ογαϊίοπα ἐγθάθη!εβ8 ἀἰβοίρα!}} δοδὰ ρογείρίοπι, φιυδϑὶ ἀϊδοῖρα!! ΟἸγ δεῖ, π1}}}} αοά πο ορουίεί 06- 
ἰ6πι65, οἱ φυΐα ογθάθηιοβ πιϑβίβιγο μ1}}}}} ΔἸ 4 ροιϊαπὶ ηἰδὶ πιάσῃ οἱ εὐ δβιΐα, βίου! 'ρ86 αἰεί! δὰ ἀἰδοίρυϊος 
5008 : « ΡεΙΠ6 πιαφηλ, οἱ πἸἰπἰ πᾷ νο)}ἷβ δι]! οἰθπῖαν, Ραιῖι6 οοἰ οϑίϊα, οἱ δι οἰοπίυγ νου ]5 ἰεγγεηᾶ. » 

40. Ματουβ δυίεπὶ ἴῃ 06. οθάοη) Ιυ60 50υθ6η5, αἰ υὐ 4} φυδηῖαπι δὰ ἰοχίυπι 476 6556 νἱἀοίαν, ἀϊ- 
Ο6η5 αυοηίδηι υἱάδθηβ 7θδιι5 « ἤσυπι ἐ6 Ἰομρα μϑυδηίθπι (οΟἰΐα., νηΐ! αυδδὶ ἱπυθηίυγυβ Δ! αι ἃ ᾽ῃ 68. ὐηι 
γϑηΐβϑθῖ δυίαπι οἱ Π1Π}} ἱπυθηϊεϑοὶ ηἰϑὶ (ΟΠ ἰΔη10Π]., πδς δηΐπὶ δγαΐ ἰθπιρ0}8 Πσαθ πὶ, Γοϑροηθη5 ἀἰχὶ! δι] 
δδηϊ : ΝΠ" Δ ΠῚ ΣΧ 16 ἴῃ Φίογηιηι αυΐδαυδην Γγυοίαπι τπηδπάπιοοί, ν Βι εἶς ΑἸ φυΐδβ : 51 ΠΟΙ) ὀγαΐ (δμιρη5. ἢ- 
εὐππὶ, 4υοπίοι! νεηΐ! 6805 υαδὶ ἰνοηίαγα5 δἰ’ αι πῃ 64 7 δἱ φυοπιοιο [υ516 ἀἰχί! 8. ξὰπι : « Νυπηυδπὶ 
ΕΣ (6 4υΐβαυδπι (γυοίυπι πιαάποοι} » Ποηίγὰ πδο τεβροπίδπιιβ., αιιοηίαπὶ πυπιθγαι! ἃ} Αροβίο!ο [Ποῖ 
δρί γι. δάμοίὶ οἱ βυηϊ, εἰ ΑΓ 85, ρδυάίυπι, ρᾶχ,, ραϊδηιῖα,, Βαπἰβηἰ (45, θομ 145, 468, πιλιιϑυρία 0, (0}- 

39 ΜΔ. τἱ, ὅ5; ἴμι0. χῆ, 51. 38 Μαγο. χι, 15, 14, 5 64]. ν, 33, 25. " Μλιι}. ν, 4. 

(41) Μηδὲν ἄ,λ.1ο αἰτοῦντες. Οοάοχ Ἠοϊπιΐοι 515, 
ἄλλῳ. Ἀορῖι5, μηδὲν αἰτοῦντες. 

48) Πρὸς τοῦτο δὲ .1ε.ἐξεται ὅτι, εἰο. Ἰάδπὶ 
μιϑῦει δυοίογ (οπιπιθπὶ. ὰ Ματοιπι Οὐ φοπὶ δβουῖρι!. 
Πυετιῦϑ. 

(49) Οὐ μὴ» ἐν οὐκαιρῷ, ἵἴγ᾽ οὕτως ὄγο- 

μάσω. Ἐ)αβπνοάϊ ποπιίθα ἤπρεγα Οτγδιοῖβ [πν]Πγὸ 

δι. Ὀίο αἰκίι, οὐτιμωρίαν. Χεμορίον ΟΕ ξοποηὶ. 
οὐχρήματα : Ἱπεογι 465, οὐχεξουσίαν, φυοὰ «υἱ 
δι} οἰίλην ἰημ Αἱ απ ποηη}}}. 10. ᾿ 

(ὅθ᾽ Οοάοχ Βορὶι5, σύχων τῇ; ἀγάπης διδοὺς τοὺς 

χαρπούς. 
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ἀατὸ, οἰνπὶ (τι ἰλπὶ, το ϊα να ΘΟ [Δοοβδὶϊ, ορα- Α δυσαρέστησιν προχαλῆται " ἀπὸ δὲ τῆς χατά τὸν λό- 
ΤΟΒΌ ΠῚ ΟΠ ἐδί ; δὶ συ ΠΊ ὨΙΓΌΓΟΙΙ δἰΐουΐ, οἱ δηρα- 

διϊοπι,, ἃς (ϑιϊ ἀπ} ἰπβίβη Δ πιὰ] σοπιράγαμι, αἱ 

γοΡθὶ ἰδιηθη δι 5}. 10 ἐΔηΐο5. ΓΟΘΟΓΙ: ργοσγοβϑυβ, υἱ 

60 Θι[8Π| ἰΕΠΊΡΟΓΘ 00 πιστοῦ 5 ὁ8411888 ΠΑ θυ ΐ586 Υἱ- 
815 65ὲ, ΠΡ  [Δ6 πὶ ργὰ 586 ἔεγαὶ ; οἱ οὰπὶ ἱρηοπιΐηία 

Αἰπείταν, ἤδατγίδνα οἰδθΐίυν, ραυάοαὶ, οἱ αφυσευπαι 

1Δηπά6πὶ σ4] Δ) 1050 (ΘπΊροΓα ργοοριὶ μυ 5 πιοπιΐ- 

παγὶς ̓ 5: « ΒΘΏΡΟΓ ραυΐίοιο; » "δδίαβ {Π|Π6 ργοουὶ ἀυ- 
Ιυἷο ἐδ8ὲ, υἱροί6 αυὶ φαυάϊαπι Γπουπι [δγαϊ, δίας ἰὰ 
αυϊάεπι ἰπ 7Θᾷ, ποπιοπιροτα, υἱ ἰϊα ἀΐοαπι, ἤοο- 
τυπι. Ἰἀὲπὶ ἀυοηθθ ἐς το] φυΐβ βρίγίιας [γαοιθυ5 

ἀοπηοπβίγαγο δράσῃ θη 6ϑ[ : πη 4υἱ ἤάδη ἃ18- 

Ρἰοοίευ οἱ ἀἰνίπο ὕογθο δυάίδιίθαι εα ργανδέ, ἰ-- 
ΠΔΠΔ παίυγα ϑυροΓίΟΓΟΠῚ 6586 ἃς ῬΓΒβίΔΠ(ΙΟΥ ΠῚ 
νυν [)λ6υ5, οἱ ἰηυἰ(8ι8 8)» 60, ἃς ρογίοηίοςα, οἷ, υἱ 
ἴιὰ ἀΐολπι, θεοὶ ροιῖα8, αυδηὶ μοι πἰβ Γαοίμονα γα- 
αυϊγί!. Ουδργρορίογ οἠηηΐθυϑ δι ἰεἰ!, ΄αο8 αὐ Ὀδαιυ- 
ἀΐπεπὶ νοσαι "7 : « Εξο ἀϊχὶ : Ὀ)} 6βεῖβ, οἱ {Π|| Εχςοϊκὶ 
ΟΙΒΠΟΒ; » Δί 605 ΔΓΘΊΙΟΙΒ. (οὶ Οἷΐ Πογὶ, οἱ {Π|1 ἔχ- 
φεἰϑὶ ποίυηι, αἷι "5: ε 7οβ. δυΐίοπὶ βίου! Πιοιηΐμοβ 
πιογί οι, » Ουδηδίι δηΐπὶ ε ΘΔΓΠΔ]68 8118, οἱ 
βθουηάσιη οπνίπϑιθ ΔΙ] Ν᾽,» ΜΝ} αἰϊυὰ 
4υλη) ΠΊΟΡΙΟΙ) Ρ6Γ 8ἴμπρια ραοοαῖδ ΟροΓΑΠΊῸΓ ; « 5 
Ομ Βοου πάἀ 8} ΘΔΓΠΟΙΏ ΥἸΧΟΡΪΠ105, 5. πιογ Ὁ ΓΟῸ8» 
Ἰίφυρι δ5, φυδπιδάπιοάιιπι Ὁ ΑΡΟΒίοΪο ἐγα πὶ 6βί. 
Ππς᾿ ἃ ποιῖβ ἀἰοία δυπὶ ῥγορίογ ΠΠυὰ δ᾽: ε Νθῃ 
διἶπι οὐαὶ (Θπηριὶς ἤδοτιπὶ : » αἱ Πιχία Μᾶτγουπι, Ρὸ- 
ἔγι15. « νἱά(διη)β ἤσυὴ ἀγίἀδπὶ (δοίη) ἃ τδάϊοίυυβ » 
Βογναιοῦὶ αἰχὶς "5: 
ΓΙ ;.» οὐπὶ Θμἶπὶ Ὑογ00 χυφγθηι ὑγιοία μα ποι 
ῬγθογοΙ,, τηργίϊα [υϊϊ 4υφ ἱπιργοσαιοηΐθυβ ἃ} 60 
ἀδνονογείαγ, [η ἤπα διίθιῃ Πιοἰ68 δὰ δοοϊρίοηυπὶ 
ΔαΠοτίδη5. ἃ χυΐὰ ϑοτίριιγα ςοπιίμδί ἢ πο Δ]ΠΘΓ 

« εοὺ ἤουβ ουἱ πιαϊθαϊχ ϑιὶ, ς 

γον ὠφελείας τις ἐπὶ τοσοῦτον προχόπτῃ, ὡς ἐν χαι- 

ροῖς τῆς δοχούσης δυσαρεστήσεως εὐαρεστεῖσθαι, χαὶ 
ἐν καιροῖς τοῦ ἀτιμάζεσθαι χαὶ τοῦ μαστιγοῦ σθαι: 
χαίρειν, καὶ ἁπλῶς ἐν παντὶ περιστατιχῷ χαιρῷ 
μεμνῆσθαι τοῦ" « Πάντοτε χαίρετε" » μαχάριος ἂν ὁ 

τοιοῦτος εἴη χαρπὸν φέρων τὴν χαρὰν, καὶ ἐν οὐ 
χαιρῷ, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, σύχων. Τὸ παραπλήσιον 

δὲ οὐ χαλεπὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καρπῶν ποιῆσαι 

τοῦ πνεύματος " βούλεται γὰρ εἶναι κρείττονα τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως τὸν προσιόντα τῷ Λόγῳ αὐτοῦ ὁ 

Θεὸς, καὶ ἀπαιτεῖ αὐτὸν παράδοξα, καὶ, ζν᾽ οὕτως 

ὀνομάσω, Θεοῦ μᾶλλον ἣ ἀνθρώπου ἔργα. Δὼ καὶ 

πᾶσι λέγει οὃς καλεῖ ἐπὶ τὴν μαχαριότητα " « Ἐγὼ 

εἶπα Θεοί ἐστε, χαὶ υἱοὶ ὙΨίστου πάντες “ » μεμ- 

φόμενος δὲ τοῖς μὴ βουλομένοις ἀποθεωθῆναι χαὶ υἱοῖς 

ὙΨίστου γενέσθαι, λέγει: ε Ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι 

ἀποθνήσχετε" » χατὰ γὰρ ἑχάστην ἁμαρτίαν, ὅτε 
« ἐσμὲν σάρχινοι, χαὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατοῦντες,» 
οὐδὲν ἄλλο ἐνεργοῦμεν ἣ τὸ ἀποθνήσχειν, χαὶ φανε- 

ρὸν ὅτι, « εἰ κατὰ σάρχα ζῶμεν, μέλλομεν ἀποθνῆ- 

σχειν, » ὡς ἐδίδαξεν ὁ ᾿Απόστολος, Ταῦτα χαὶ διὰ τό" 

« Οὐ γὰρ ἣν ὁ καιρὸς τῶν σύχων " ν ὁ δὲ, κατὰ τὸν 

Μάρχον, Πέτρος, ε ἰδὼν τὴν συχῆν ἐξηραμμέντν ἐκ 

ῥιζῶν, ν εἴπε τῷ Σωτῆρι" « Ἰδοὺ ἡ συχῆ ἣν κατη- 
ράσω, ἐξηράνθη" » χατάρας γὰρ τῆς ἀπὸ τοῦ Λόγου 

ἀξία ἡ μὴ φέρουσα τῷ Λόγῳ καρπὸν ζητοῦντι. Ἐπὶ 

τέλει δέ τι ἔχει ὁ λόγος προτρεπτιχὺν τοῦ πιστεύοντας 
λήψεσθαι - οὐχὶ ἄλλως γὰρ ληψόμεθα, εἰ μὴ αἰτήσω- 
μεν ἔστω οὖν καὶ ἡ διάθεσις ἀξία τοῦ τυχεῖν ὧν 

αἰτοῦμεν" χαὶ ἡ εὐχὴ μετ᾽ ἐπιστήμης ἀναπεμπο- 

μένη ἀξία τοῦ ἐπιτευχθῆναι" χαὶ τὰ αἰτήματα ἕστω 
ἐπουράνια, καὶ μεγάλα, χαὶ ἄξια τοῦ δίδοσθαι ὑπὸ 

τοῦ Θεοῦ. 
θῆται δοοίρίθηιυ8, ηἰδὶ ροιϊνοτγίνηι : [ἃ Ἰδίταγ δὔδοιῖ! βἴπνιβ, αἱ αι μοβοίμηι8 σΟΠΒΟαῸΪ πογοαπιιγ; δ᾽ 
ῬιΟοδΙΟ εὐπὶ δοἰδηιία [α54 [6]1οἱ δχίτα αἴρπα ἷξ : ροβιυϊλία δυίοπι ΘΟ ΘΙ δδιΐα οδἰμ!, οἱ πιδϑᾷπα, οἵ ρίδπ8 
αἀΐξπα αι ἃ Π60 δοῃοοάμμηειν. 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Πποπιϊα. ΠῚ οπππ68 Δ] φηλπάο ἴῃ (Ἔπιρογὸ 550 γοδάσηιιν. Μοϊίαθ δαίΐοιη 6ϑί, αυδηάυ εἰγουπιδιαπιίθις αὐ- 
ΨΕΡΒΆΓΙ8, Οἱ Ῥγονοοδη!θιι5. δὰ ποη [γιοιϊἢεληάυηι,, ροιαογῖι Δ]14υ}8 ργορίογοα ηποα 5215 681 ργοα βοδιιι 
ἴπ γθγθο,, μἰ Π]ΠΟπιΐμα5 ρΡΟΙΈΓΓΕ ἔγιιοῖι5 Θρί γί! 5 βᾶποιΐ. Ομοα Δυιοπὶ ἀΐοο ἰαἷο οδί. ὕπι8 ἀ6 ἔγας μὰ ϑρί γί 
ΒΆΛΟΙ ΟἰἸΔΓΙ (85 651. Πυὐ 05 ΤΟ ΠΊρι15 οϑὲ πδηἋ0 ποὴ 68ι ἀΠΠΠ 116 [Γιιοίι πὶ γεάάογα οἰναγ (δι}8, οἱ αἰ] σογα ἀἢ]1- 
δε ΘΠ : Εἰ 681 αυϊάεπ) ΓΓαοίι5 ἰδ ϑριγίιι8 βδηοῖί, ἰΔηλθη ἴῃ Ἰθρογο δυ0. ϑὶ δυίοῖη Δ}14ιν}5 Θχεϊ είυν δά 
οὐΐυπ) ἢ64ε}15 οοπβιτυτι5, δἰ οἰγουπινοι δίυτ, δὲ ἰπδ: 4185 ραιίαίαν, εἰ ἀϊπραι ἱμεϊηἰδηΐεπι δι] : ἂυὶ οετίς 5] 
(υοτῖι φἰΐᾳ υἷα πη] 8 τηογϑῖι5 οἱ οὐΐϊο ἀΐφηνυβ, |ΠΠ6 [υβίυ5. π6 6 ἤπης (816 ην οὐαὶ, 564 φιιδαὶ (Ηἶυ5 6)05 4υΐ ε50- 
ἰὸπὶ βιυπὶ ΟΥἾΝῚ [Δοῖ! ἐυμαῦ ΒΟη05 δἱ π)8]05,» διΐδπὶ [ἅπῸ Θθηι ἀπἰραί : αὐραία., πο ἴῃ ἰοπίροτγα Πουυπ ἵπι- 
οἰυπὶ ἐφ η5 ΟἰΔγ 8 1}8., θοαῖι5 65ϊ. 5 π|}}}8. οἱ 6 ραυάϊο ροίοδὶ ο858 ἰγδοίδιυβ. Ουἱ ργοίογι [γιοίμπι φαυϑ!ν, 
ἨΜΠ|0 δαπὶ δὰ {γί βε ἰαπιὶ ργονοοδηία. θυδπάο δυΐδι ργιβδοιδ ργονυοοδηλ οὑπὶ δά (γἰδίδπάσπι, νεὶ 3 γυ- 511] λπ πη ἴθι, Ργονοοδίυβ δυο ᾿}16 ρδῦ υθύθαυν ἴῃ ἰδηΐαπι ργοι! εἰ!, αἱ οιΐαπι ἰπ ἰδ ρο γα ἐγ δε ἰάγαπὶ ρλη- 
ἀδαι, οἱ ἴῃ ἰϑιηρογα ὀρρτοθγὶὶ νοὶ οδδι βδιϊον πὶ βἰογίθίυγ, οἱ ἐπ ὁπηηΐ ἀὐΠῈρο ΓΟ ρον οι} ἡποπιογ 5ἰ1 οἰ 
΄υοὰ ἀἰείυπι δὶ : ε ϑδίηρονῦ ρϑιιάθίθ, ν θεαῖαβ δβὶ υ} υβπιοα! Ομ τ βιίδιιβ [γαοίυπν ρα! Γογθιϑι εἰἶλπι 0 
ἴῃ ἰοπηρογα ἤοιιαπι. ϑ᾽ πη ἰτ6Γ ἴῃ Οπηηΐ 5. ἔγαοι θὰ 5 δαποιὶ Βρίνίμι8 6δι ἐγδοίδπάσπν. γα] Ἔπὶπὶ Ομιγίβίυ5 ὃν 
ἀ6]65 βυ08 πιο! ογοβ 6586 Βα πιᾶηᾶ οπιηὶ πδίιγα, δἰ οχὶψὶὶ 605 βιιργὰ παίυγδιῃ, οἵ (114 ἀϊοδι) ΓΝ οὶ πιᾶ- 
εἰβ αυδπὶ ᾿οιηΐπιπ). ῬΓΟρίοΓ φυοὰ ΒοπΙΙ Πἰ 5 ἀεὶ, αυοδουηῃηυς δὲ θοαμυἀΐποπὶ νοςδὶ : « ὁ ἀϊχὶ : 9 
ἐδι15,. δἱ {ΠῚ Εχοεὶβὶ οπιπθϑ. » Αγξιιθη8 δυίοῖῃ 608 αἱ ποία! 6888 αἷ!, πος ΠΠ}} 6558 ΕχοοΪβὶ : « 705 δυΐοαι 
Εἴτα! Πιοπλΐηθ5. πιογί θην. » ἢ 5ἰμβι]8. δΐτ αυϊ υδαια ροοοαιὶ5 φυδπάο ΒΌΠΙυ8 ΟΆΓΠΔ]68, εἴ ϑοευπάσπι "ο- 
ΠλΝ 6 ΠῚ ΔΙ 0] Δ π).}5, Πἰδ}} οραγαηηγ, πἰδὶ αἱ τηοτίαπηυν, Εἰ νογατ οδὶ ᾳυΐὰ 5] δεουπύυμπη σαγμθπι Υἰνίπιυδ, 
ΒΊΟΓΙΟπιαΓ, δῖοι ἀοοῦὶ Αμοσίομιϑ. 

861} ΤΊ Ιο55. ν, 16. ὴ 31 Ῥραὶ ἀχχχι, 0. 
3: 0}. 20 εἰ 21, 

36 104. 7, 3.1 (οὐ. 1Η, ὅ. 39 Βοηὶ, νι, 15. 8' Ματο. χὶ, 18: 



1415 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΗ ΤΟΝΌ5 ΧΥΙ. τὰ 
ἐλξεεοελλνο Σς απξεξονισάς πεεεέτος τες τ υδ τς τσ τὸ. το 

ΤΟΜΟΣ 1Ζ. 
--- Ἢ 

ΤΟΝΌΒ ΕΟΙΜῸΒ ΘΕΡΤΙΜΌ5. 

Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων τὸν Κύριον ἀρχιερέων Α δὲ γτὶπεἰρίϑιις δαζεγάοίπηι οἱ βθηϊογίϑμς γεὶ θοπιΐα καὶ πρεσδυτέρων, εἰπόντων" « Ἔν ποίᾳ ἐξου- πμηὶ ἐμ! ἐγγοηαυθτμν!,, δι ἀἰχοται ; « [πὶ φια μο- σίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ν ιέδίαίς ἰαο [αοἰδ9 » 

« Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ 1. « Εἰ ουπὶ νϑηΐβδοὶ ἴῃ (οι μπὶ, Δοοοββογιηὶ δὰ 
διδάσχοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσδύτεροι τοῦ λαοῦ, δαπιὶ ἀοσδηίαπι ργίποῖρα8 βδοογϑοίιη, οἱ βθηίΐογεϑ 
λέγοντες" Ἕν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; » χαὶ τὰ Ρορι!ί, ἀϊξοηίοδ : ἴῃ 4.8 Ροίοβίδίθ "586 [δοἰ87 » οἱ 
ἑξῆς, ἕως τοῦ - « Οὐδὲ ἐγὼ ὑμῖν λέγω ἐν ποίᾳ ἔξου- τοϊΐψιια,, ὑδῆηυς δ ἰὰ : « Νοὲ 680 ἀΐοο νοδὶβ ἐμ) αι 
σίᾳ ταῦτα ποιῶ. » Τριῶν εὐαγγελιστῶν ὡς ἀναγκαῖον ροϊίδβίαία ἤξα [Δοῖο. » Ομ ρΡγαβοηίθπι ἤυηοοθ ἰο- 
ἀναγραψάντων τὸν προχείμενον λόγον, ἄξιον ἰδεῖν ὅ Εἰμπ| ἰΔπατιδπὶ ποοοόβαγτίαπι 70 5 ονδηρο! βια (γα 8 
τι ποτὲ νοοῦντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσδύτεροι τοῦη δ86Γἰρε8 πηαπάδνενίηι, 4υοιδπ) ΟΟΠ51}10 ποη ὑπδηι 
λαοῦ ἐπυνθάνοντο τοῦ Σωτῆρος, οὐχ ἕν πύσμα, ἀλλὰ ἀυπίαχαι φυπιβιίομθηι, 56 ἀιι85 βογγδιογὶ Ργοροϑιι- 
δύο, προσάγοντες αὐτῷ ἕν μὲν τό" ε Ἐν ποίᾳ ἔἐξου- ογίηι ρεϊποῖροβ βδοδγάοίι πη οἵ βϑηίογος Ρορυ!ὶ, ἀϊ8 - 
σίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; » ἕτερον δὲ τό" ε Καὶ τίς σοι ἔδωχε Ρυΐϊαγα Ορεγῶβ ᾿γοίϊυπι δὲ, φιδγαπὶ αιϑεβιϊοπαπι 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; » χαὶ τί βουλόμενος ὁ Σωτὴρ απ |ιδὲ 6515 : ε« [ἴῃ 48 ροιοβίαϊα ἢζβς [οὶ 87 » 
ἐπὶ τούτου μόνου ἀντηρώτησεν ὑπὲρ τοῦ μὴ πρὸς τὸ ΔΙ16γᾷ νατο: «Εἰ 4υΐ5 εἰ] ἀδάϊε ἤδης ροιοϑιϑίθη ἢ ν 
πύσμα ἀποχρίνασθαι" ἑώρα γὰῤ οὐχ ἀξίους ἐχείνους 5 αυΐϊδαυε 510] νΟ]6Π8 ϑδγνδίογ οὗ ἰὰᾳ ὑμιμη δο8 νἱοὶβ 
τῆς πρὸς τὸ πύσμα ἀποχρίσεως χαὶ τῆς τοῦ προῦλή- δί!π ἱπιογγορανογίι, 480 δὲ ΘΟΓΙΠῚ ηυδλ5! 8 πΠοη Γδ- 
ματος διηγήσεως. “Ὅτι δὲ οὐχ, ὡς οἴονταί τινες, ἁπλᾶ δροπάξγοι: 608 ΄υΐρρα ἰπάΐξηο8 6588 νἱάθθαὶ δὰ φυο- 
ἔστι τὰ κατὰ τὸν τόπον, καὶ εὐπερινόητα, ἀλλὰ αυ- Τυπὶ αυδεϑιοπθ ἢ} Γαβροπβυπὶ ἀδγαί, δὲ φυογιπι ΡΓο- 
στιχὰ, καὶ βαθείας δεόμενα καρδίας, δῆλον ἔσται ἐχ ροβί0Π6 1} ΒοΙνογοῖ. Οὐδ δυίαπη Πΐς μαθδηΐαγ, Πθη 
τῆς ἐπιστάσεως. Φέρ' οὖν, συναγορεύωμεν τῇ πιθάνο-ς βίοι! ορίπαμίαγ πομπα}}, δρογία οἱ ἰη(ο!]δοίυ [Δοἷ- 
τὴῆτι τῶν ἁπλούστερον ἐχδεχομένων τὰ κατὰ τὸν τό- [ΐὰ, 86. πιγβίογ [18 τοίδιὰ 6886, δὲ ΘΟΓ Ροϑβίυ]αγθ ριὸ- 
πον" φήσουσι γὰρ, ὅτι δύο γενιχὰς ἐπιστάμενοι, ἔμπα οχ ποβίγὰ ἀἰβηυ βίοι τιδηϊδβίμπῃ δι. 
ἀμείνω μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ, χειρίστην δὲ τὴν τοῦ δια- ΛΕ ΕΓΩΟ,, ΘΟΓῺΠῚ ΔΓβυΠΊΘΗ 18 αϑιϊρα!οῖθαγ, αυΐ 10- 
δόλου, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσθύτεροι τοῦ λαοῦ οὔπὶ Π.ΠῸ 5ἰπιρ] οι ἰπιογργοίαηίαγ, Ὀίοδαΐ θηΐμη 
ἐπυνθάνοντο τοῦ Σωτῆρος, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ τούτων Ρτίποίρο8 δδοδγάοίιπι οἱ βδηΐογοβ ρορυ}ΐ, οἰπὶ ἄπα5 
τῶν δύο ποιεῖ τὰ τεράστια, καὶ ἀπὸ τίνος αὐτὴν λα- φΘΠΘΓΆΪΕΒ 6586 Βοίγδηΐ μο(οβίδί68, ΠΙΔΓΆΠΙ ΠΊΘΙΪΟΥ 
ὑών- εἶθ᾽ ὁ Ἰησοῦς ὑπὲρ τοῦ μὴ αὐτολογῆσαι ἀντ- Βεἱ 6δ56ῖ, ἀρίογίοῦ ϑιυι6πὶ ἀἴδθο!!, ἰπ αυδηδηὶ 6 
τρώτησεν, ἅμα καὶ ἐλέγξαι βουλόμενος τοὺς πυθομέ- ἀἄἀυαυυδ Πθ66 ροιεβίδί!θιι5, οἱ ἃ 410 δούερία δᾶ ριῸ- 
νους αὑτοῦ, ὡς παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ποιήσαντας ἐν τῷ ᾳΣ ἀἰβία εὐετεί, ἃ ϑεγγδίογο υκεβίνί588 : (πὶ 6 ΓῸ ε- 
ἐπιστηχέναι Ἰωάννῃ τῷ Βαπτιστῇ " καὶ ἣν αὐτοῦ τὸ 8101Πὶ 605 ΜΊΘΙΒΒΙΠΙ Ἰριεγγοβάβδθ,. π6 ΤΔΠΟΠΘ πὶ Ἰρ5ῖ9 
ἀντερώτημα δύο οἰχονομούμενον, τόν τε ἐπὶ τῇ εἰς τοάάογοῖ, οἱ 4υΐὰ 608 'ρ505 ἃ αυΐθυ5 ἱμ!ΘΓγοράθδίυν 
τὸ, Ἰωάννην ἀπιστίᾳ ἔλεγχον, χαὶ τὸ περισπάσαι υὑπᾶ ΓΕρΡΓΕΠΟΠάΟΓΟ γοεθαὶ, φυοὰ ῥτρίον γοοίδπ γὰ- 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

4, «ἴῃ ἢΠΠ|σ ἰοπίροτο ουπὶ γαπίβϑοί 6815 ἴῃ ἰθιηρίπι, ἀροοθϑογυηί δ [0 πη ΠΜΟΙΑ τ: 
οεγδοίιπι, δἰ δι ΐογοβ ρυρα]!, ἀἰοαπί88. : ἴῃ 4υᾶ Ροιεϑίαι6 ᾿ιδθς [λε18 ᾽ οἱ αυΐβ {{0] ἠπν ἐμἢ Π μῶν 
(πὶ 7.» ΤτΙθυ5 δΥὐδηβο  ἰβι}5. ἰάΐρβααι 4αδϑὶ πιθοδββαγίαπι οοπβογ θΘπΠ 5, ἀΐφηυπι 6δὶ γ᾽. τ 4 ΜΝ πιεῖν 
Ἰϊξθῆιθθ γί μοἶρα8 ϑϑοογάοίαπη δὲ δθηΐογθ8. ΡΟρι] Ἰηἰοττοράνοραηι δεϑιπιὶ πὴ ὑπηδπὶ ἴῃ ἀῤοήγῃ ἐπὴν 
δεά ἀι28 ργορονθηίθθ, ππῶ αυϊάδπιὶ « ἰῇ 48 ροί(εδίϑι6 [20]8 ἔς ὃ » Δ] 16 ΓᾺπὶ Ἀμθ), ἐ αυἱ ἐροηάείμα 
᾿νδῆς ροϊοϑίδίεπι 7.» οἱ αυΐὰ νοΐοπ5 Βοηιῖπιιβ Ῥγορίογ "ος 50Επ1Π| ΘΟΠΓΓΆ ἱπίογΡΟρΑ,, ἡ τὸ ΠΝ 
δ ἰηιοτοραιίοποπι δογυπι. (οὐ δυίαπι ποη, δίοαι ΑΓ} γαπιὰγ 4 48π| δἰ πηρίοχ, Ἧς ἱπιο!!δοίυ8 ἸΘΡΙΣΕΙ ἰὸν 
εἰ (Δ6}}|18, δορὰ πηγδβίθγί} 15 οἱ δ!(ι5., πιδη οϑῖυ πὴ οὐδ οχ 60 ὑο«] οί ΠάΟΠΊΙ8. Ἷ ἀκὴν ἐηἷπ| 8 " ἀὐδμῃ 
τε8 ΟΠ ἑΆΠι δἰ ἢ 68 ἀυ 88 6586 ρο(Θ5ί2168, ὑπᾶπὶ αυΐάοπὶ ΠὨεΐ, ΑἸΊΘγαμι δυΐοπι ἀἷδ ΘΙ ς Ἶ δες ΝΜ θοίυτι οἱ ΡΟρΪ δαπίογοβ ἱπίθγγοψαραηι ἰμ 48 δχ ἀπϑθι5 Πΐ5 Ροιοβιαιίθυ3 0 ΡΓΟΟ ΙΕ ἐε ἐδθτίμν δὶς 
ἤυ0 δδιη δορερὶ!, [ἰὰ Θοπιί9 αἱ πα δά ἰπίεγγορβαία δογαπὶ ἀΆΓΕΙ ἡ ΒΡΟΠΒΙΠΊ, οὐωι ομὴ ἀὐαλ Ἔα 
τ} υἱ ἱπιεγγοβδηίοθ ἀγβυογοῖ, αυλδὶ 4αἱ ΠΟΙ) Τοσίο [ἐςεγιιηὶ σγαάθγο ποίδηιο8 ὍΆπιΝ ̓  ἮΝ ἣ ̓  ἘΠῚ 
Ἰπιογγορδίογεθ πη ΐβποβ τ αὶ ΓΈΒΡΟΙΒ0, Ἷ Υἱάογθίυν ἫΝ ἀμβαν μ; ταὲ α ἀμ εέλη βγϑ ἐς ΝΟΣ ΕΝ Ῥυϊδ 
αἷ5 οομίγα ᾿ς, αυΐα τ ἀϊου!ιην δγαΐ Ἰῃ!ογγόραγα ἰπ ι 5 ἰιὸ . 
ἐν ἰεγὶ, αἱ πτ θη οτει φυΐα ἴῃ ροι(εϑίαια ἀΐλθο!!. Εὰ πὺπ ἀἰσαπι, ΤΡΉ ΟΝ ἐν ΤΟΡδεν ἐγτεν τοὺ αϑς 
ἶρθα « ποπὶὸ ρϑοραι, φαΐ δἰὐνοιβαίυγ, οἱ δχίυ αν 8ιργὰ οαμπο 4υοιὶ αἰςίαγ θευ5, δὰ 4ιὶ ᾿ 

33 Μλ1{}). χχι, 325 οἱ'β6. 
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εἰουοπι οαπιὶ Βαρι βία Πἀ6πὶ ἀεἰγαχίββθηί : δίχυ Α τοὺς πυθομένους, ἵνα δόξῃ αὐτοῖς εὐλόγως μὴ ἀτ»» 
ἰϊὰ νἱ εἰβϑῖπη ἐμ ογγοσαμ ὁ ἀ188 Γ65. ΘΟΠ ὑΟἾ556 ; ΠΔΙῊ 

Ριορίος ἤάδηι Ζοδημὶ ἀδιγδοίδιη 605 ἰΠ5]Π}0] 4586, 
Ῥογοοιμίαίογοβαις 5085 [14 ἀἰδί  χί556, αἱ ΓΕΘρΟΠδ10- 

Ποπὶ ἰμδὶ8 συηὶ γαιΐοηθ πὸ ἀ61556 νἹἀθγοίαν. [Π|Ὸ 
ψΓῸ ἀΐχογὶς αυϊδρίδην τσ ἀϊουϊαπὶ [1556 ἃ 4ΌΘΡΓΟΓΕ, 

ἷπ 408 ροϊ(εδίαίς 7655 ϑὺ ἰδσογαὶ; πος ΘηΪπὶ ἰῃ 

Οἴδθο!! ροι(αϑίαία 68 86 [ΔΘΟΙῈ ΓΟΒΡΟΠΒΌΡΙΠΙ [1556 ; 

πους ἰά βᾶπ6 ΓΟΘΡΟΠΒΌΓΙ ΠῚ ΠΟῚ [556 ΘΟΡνΔίογοΠΊ, 

βοίυτι ἀΐοο, 86 πϑὸ « Ἰιοιίποπι μοσοαιΐ, 4] δά νοῦς 

βϑῖαγ οἱ δχι οὶ ἴμαγ ϑργὰ οὐνὴθ ᾳυοά ἀϊοίτυν Βει8, 
81 αυοά οοἰΐιυν δ᾽, » νοῦ δι 6 πὶ βοἰβοϊη} }05 ἀἰ- 

οἰυγιμ 56 ἴῃ αἴθ}! ροίϊεϑίαις υἱγία!οβ ΟΠΊΠ65., δῸ 

δίβῃδ οἱ ρογίθηϊδ δἄθγα,, αυῃθυ8 (ΘΟ Γογο ἱποι, 

οἱ 'μ805 οἰΐδιη, δὶ Παγὶ ροβϑὶὶ, εἰδοίοβ ἀδείρίοι ᾿5. 

Ουοὰ 5ἱ πα ἰ8 αυϊάδηι ἰπ ροϊοϑίαίς ἀΐα}0}} Θάεσ 86 

βίῃ Ἵσοπἤιοίαν, «ε οἱ ῥγουύϊρῖα 7ΘΟΘ πιοπύδοϊ!, αυ 

ἴῃ οπμηΐ βεἀποιίοπα ἱπί αι 4115, 115. υΐ ρογουμὶ δ,» 

ῬευΠοϊυπίωγ ; 4φυδηι0 πιαρὶ8 ϑθγυδίου, διἰπηϑὶ γδεὶ- 

χρίνεσθαι. ᾿Αλλ᾽ εἴποι τὶς ἂν πρὸς ταῦτα, ὅτι γελοῖον 
ἣν τὸ πυνθάνεσθαι ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ἕτοίει ὁ 

Ἰησοῦς" οὐκ ἂν γὰρ ἀπεχρίνατο, ὅτι ἐν τῇ τοῦ δια. 

ῥόλου ἐξουσίᾳ " καὶ οὔ φημι, ὅτι ὁ Σωτὴρ τοῦτο οὐ» 

ἂν ἀπεχρίνατο, ἀλλ᾽ οὐδὲ ε ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, 
ὁ ἀντικείμενος, χαὶ ἐπαιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον 

Θεὸν ἣ σέθασμα » εἴποι ἂν τοῖς πυνθανομένοις τὸ 

ἀληθὲς, ὅτι ἐν τῇ τοῦ διαδόλου ἐξουσίᾳ ποιεῖ τοᾶταν 

δύναμιν, χαὶ σημεῖα, χαὶ τέρατα, ἐν οἷς χαταπλήπε- 

ται, χαὶ ἀποπλανήσει, εἰ δυνατὸν, καὶ τοὺς ἐχλεχτούς. 

Εἰ δὲ οὐδὲ ἐχεῖνος εἴποι ἂν ἐν τῇ τοῦ διαδόλου ξἔξου- 
σίᾳ ποιεῖν τὰ σημεῖα, « καὶ τὰ τέρατα τοῦ ψεύδους, 
τὰ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδιχίας τοῖς ἀπολλυμένοις » ἐπι- 

τελούμενα, πόσῳ πλέον ὁ Σωτὴρ οὐχ ἂν, εἰ χαὶ μὴ 

Β ἀντηρώτησεν, ἄλλο τι ἀπεχρίνατο ἣ ὅτι ἐν τῇ τοῦ 

θεοῦ; Πρὸς δὲ τὴν οὕτως προφανῆ ἀπόχριπιν, χαὶ 
ἐχείνους πυνθάνεσθαι, καὶ τὸν Σωτῆρα μὴ ἀποκρένε- 

σθαι, εὔηθες εἶναί μοι φαίνεται. 

Ρτοοϑη αυςοβίϊομθπὶ ἤθη Οὐ͵οοίδδοι, δ᾽1υἀ Τοϑρυπαάϊδϑαὶ ἢΪ}}}}, 4υδπὶ 8586 ᾿ς ἴλσογε ἴῃ ἢεῖ ρμοϊοδιϑίε" 

Ουκϑιίοηοπι ἰφίτατ 605 ργοροϑβιι 1586, 8 φιϑιη (46}}}5 δάθο διαὶ εἱ δχρβϑαΐίἃ γαβροηβὶο, δ) δαπᾳυς ϑεῖ- 

γαίογοπι ΠΟ ΓΟΒΡΟΠ Ϊ586, ἰὰ ἀΐσαγα νἱἀοίυγ πα ὶ 

ᾧ. ΥἹαΘ δῦζο ἃπηοη (56 5ἰ1 ᾿νυ}ὰ5 Ἰοοἱ 5 χη 09- 
εἷο : ἰπ θεῖ βαρίδιιϊα, φυς ἀἰϊνί παγαπη Πυ!ηΔηΔΓιΠ1- 

406 ταγὰπι, οἱ αυΐθυ8 {|| δχ οδιιβὶ8 ργοῇυδηί, 

βοϊεηιαπιὶ σΟπιργθῃ θη ι, 6} 5π|04 1 τη οϑααγὶ οοηι]- 

ποηΐιΓ, 408 }65 ΒΔρί  Θι οἱ βοίεη τὰ ἐπ ϑᾶιγ05 6558 
ἀδοοὶ δ: δὸ ἰΐ αυϊάσηι δυηὶ ἀυβοοη εἰ : οἱ δἱ αυΐϊ5 
ἀΐκηυβ Παρ 5. οδί ψαὶ « δυι αι ἀγοϑμα γα γ08, 4υι88 

ποη ᾿ἰοδὶ μοπιϊπὶ Ἰοαυΐ 88...» 15 Θορπουογὶ! ε βρίθη- 

ἴλην ἴῃ πγϑίοτϊο δυϑοοῃάϊατμ, απᾶπι ργ ἀΘβυϊ πανὶ! 

θοι5 δῖα βῴοιϊα ἴῃ φ᾽ονίαπι ν ᾿πδίογυπι ἢ. ἴῃ Τὸ. αὶ 

Ομ εἰ ἀγρὸ θαρί {1 οἱ δοίη {ΠΠ688418 ῬΓΟ- 

ἴαμα ἐξ] ο5οῖ! οἱ διοδῆα ἀοοίγίηα ἀδ ἀἰνογβὶθ ρῸ- 

ιοδιδιυθ., 4υς φαπογαιπὶ αυϊάδηι ἀυς δυηΐ, βρὸ- 

οἰδι ἡογῸ ἰπ υἱγᾶηαὸ ΠΠάτιπὶ ρ 0.68 οἱ ᾿μοοπΠΊρΓ6- 

ΠΘμ 5: 01165 σου θην, Τά 165 δυίοπὶ δυηὶ φοηογα 68 

1 ἀυδ: Ροϊοδβιϑίοβ : 1185 ἰπ ργϑϑίϑηιμ ον! ογάϊπθ 

ἙΘηβοηα; οἱ αιοπμδαπιοάαπ) φυϊάδπι διηὶ ΠΟΙ] - 

658 θεἱ ποι νυἱρᾶγαθ, οἱ δηροὶὶ οὶ θοϑιὶ, οἱ ὑγο- 

Ρογαυδυγίυηι. 

Μήποτ᾽ οὖν τὰ κατὰ τὸν τόπον τοιαῦτ᾽ ἐστίν " ἐν τῇ 

σοφίᾳ τοῦ θεοῦ περιεχούσῃ ἐπιστήμην θείων καὶ ἀνθρω- 
πίνων πραγμάτων, χαὶ τῶν τούτων αἰτιῶν, εἰσὶ θτσαυ- 

ροὶ, ὁποίους δεῖ εἶναι τοὺς τῆς σοφίας θησαυροὺς καὶ τῆς 

γνώσεως" καὶ εἰσὶν οὗτοι ἀπόχρυφοι" χαὶ εἴ τις ἐστὶν 

ἀξιωθεὶς ε εἰδέναι τὰ ἄῤῥητα ῥήματα ἃ οὐχ ἔξεστιν ἀν- 
θρώπῳ λαλῆσαι,» εἰδείη, ἂν ε τὴν ἐν μυστηρίῳ σοφίαν 
τὴν ἀποχεχρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώ- 

νων εἰς δόξαν » τῶν διχαίων. Εἰσὶν οὖν ἐν τοῖς τῆς σοφίας 

χαὶ τῆς γνώσεως ἀποχρύφοις θησαυροῖς λόγοι βαθεῖς 

χαὶ ἀπόῤῥητοι περὶ διαφόρων ἐξουσιῶν, γενιχῶς μὲν 

δύο, ἰδικῶς δὲ χαθ᾽ ἑκατέραν τῶν δύο πλείονες χαὶ δυσ- 

θεώρητοι. Δὲ ὃὲ γενικαὶ δύο ἐξουσίαι τοιαῦταξ εἶσιν " 

αἱ μέν εἰσι τοῦ χρείττονος τάγματος" χαὶ ὥσπερ 
εἰσὶν ἄνθρωποι Θεοῦ οὐχ οἱ τυχόντες, χαὶ ἄγγελοι 

Θεοῦ μαχάριοι, καὶ προφῆται τοῦ Θεοῦ θεοφορούμε- 

νοι" οὕτως εἰσί τινες ἐξουσίαι τοῦ Θεοῦ, περὶ ὧν ὁ 

᾿Απόστολος Χριστὸν δοξολογῶν λέγει ἐν τῇ πρὸς 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

Γοϑροιάογοι αυοὰ ογαϊ γϑῦιπὶ, αυοηΐαπὶ ἴῃ ροΟίοίαια ἀΐϊαθ ο}} [Δεῖ οππα8 υἱγίυϊοβ, οἵ βίῃ, οἱ '- 
ἴδ. 4υΐθι8 ϑοάυοαϊ,, δὶ ροβϑὶ θα δϑὶ., οἱ οἰθοίοβ θεΪ. δὶ εὔρὸ πθὸ {Π|6 ἀΐξογοὶ 56 πὶ ροϊοδίδίθ ἀΐδθωὶὶ 
ἌΘΕΓΘ « βίβπα οἱ φργοάϊρία τηθἀδοίλ ᾿ς ΟὨΪ βοαϊποιίοπθ ἰπί φυ αι δ εἷ5. 4υἱ ροόγουηῖ, » αὐυδηῖο πιδρὶς 
Ἰϑοπηΐπηϑ οἱ ϑαίϊνδιου ποαιλαινδπ), αἰδὶ ποιὶ ἰῃμογγοράβϑοὶ ΘοῦΠ γα, δ᾽ αἰϊᾳυϊά γοβροπάθγει., πἰβὶ ἴω 
Ῥο(οϑίαι 61} Αἀ ἴθι δὐρὺ πιδι 6 8ι15βπιᾶπὶ γα! θα πὶ μόγαπη, οἱ 1|105 ἰπίθιγοόσαγα, οἱ Οἢτίδιυπι ποα 
ΤΕΒρΟΠδγα., 581|8. 116 πὰ δ! νἰἀάδίυγ. 1 4υ]8 δυίοηι ἀΐοαὶ, αὐυοιϊαπ)ὶ ἤθη ἐμ! ΓΓοφάθδηὶ ργίποῖρεβ αἱ 
δυύΐεηιε5 ἀϊβοογθηῖ, 864 αἱ ᾿ΠΠὰπὶ (ογγογθηῖ : αἱρι!8., 5ὲ ἴδοὶ! 4] 18 ααοὰ πο]} 15 ποῦ ρίαοοί ἰπ ποβιγῖβ, 
ἀἰεμιηυβ οἱ : Ουἱδ (6 {π|3511 ο΄ ἴδοαγο ἢ ποη νοϊοιί68 δυάΐγα, 864 διπὶ ἰογυθηί65., οἱ {Π|6 ϑοίθπϑ φαΐ 
ΠΘΠ10 δὺπὶ [υ85]1, γϑοθάδιὶ ἃ0 δοίυ : δὶς δἱ ρυϊποῖροθ ἱπίθγγοφαθαπὶ Βοπηΐπυπὶ ἰογγθηῖε8. μοί 5 4υλπι 
Ἰη οΓΓορμ 65, υἱ {Π16 4φυδοὶ δοίθῃβ 856 ποῇ ἴῃ ρυϊοδίαία Ποῖ πος ἅφοῦθ, οδϑβαγοὶ ἃ) ὀρεγθ. ϑ6 αυϊά 
ποὰ εἰ ΟἸινίβιιι5. ἰἰὰ Γοβροπάϊι Ὁ « Ὀ᾿οἰ6 π ἢ γὸ5 πος, οἱ δ90 γὙοὲβ ἀΐθο ἴῃ 408 ροϊοϑίδια ᾿μ:ὸς (Δεὶθ. » 

ῥυοα πυμπᾳυαπ) ἀἰοσογαὶ δάδιιϑ, 5] 605 πο αἰδοοπαϊ οαυ58, 564. ἰογγοηαὶ, ἱπίθγγοραγο βθηϑἰβδοῖ. 
2. Υἱάθ δὐφο πα (οὐἱβ ἱπιθ! }ζαῖιιν [6 Πἶ6 ἰοου5. ϑπὶ ροιϊοδίαί 65 εἀἰἶναῦϑεβ, 4088 φαπογδ 6 Γ φυΐάθι 58. 

ἀυὰ : ὑπ οχ ράγίο θοὶ, αἰΐογα χ ραγίο δυο! : ΘρθοιΔ 6 Δυΐοπὰ ρ]υΓ65, οἱ ἱποοιηράγαῦ!εβ. θὲ αυϊνα5 
Ἀροϑίο!ιιβ ΟἰνεἸδίυπι σου οδι8 βου ἱ1 δὰ (Ο] 586 565, ἀἰσθῃβ οπηΐᾶ ἰῃ 60 6856 86οΓδίἃ 4:8 ἴῃ ΘΙ ἰ5 "δὲ 
6ἱ ἰῃ [6Γ}}5. δἰνβ νἱβι }}} 14, βῖνβ ἰμν 8. Ὀ}}18., βίυθ δϑίίοθ,, βίυβ ἀοῃλϊ πδιίοΠ68, δίνα ρυϊ πε ραίι8., δῖνα ροίο5ιδι- 
166. Νῴῃ αἰχὶϊ ὑπαμῃ Ρυϊμοϊραίυπι, 0} ἅπᾶπὶ ἀοιμ πδι]0η6πι, ἃὰϊ ὑπᾶπὶ βθάσπι, δυϊ υπδιη ρΡοιδοίαίδαι, κεὰ 
Του 85. Εἰ βοΐ βιηΐ ἴῃ ραν θεοὶ, [4 δυηι ἰπ ρᾶτίδ ἀΐαθ0}} πη} ρυϊπείραιαβ, πες ροϊαδίδί65, 5ἰουϊ [6- 
δίδιυνς Αροιίοὶι5 ἀἰοθοβ : ἘΝΟη 6ϑὶ Π00 15 ΘΟ] ]υοἴδι10 Οὐπὶ σΔΡῺ6 δἱ βαησυΐηθ, 564 δάγεγβυβ ργηοίραίυ5,εὶ ρο- 

3. Π]Π ΤΙ 658. .)1, 4. 86 {1 ΤΊ10585. 11, 9, 10. 38. Π] (ογ. ΧΙ, ὁ. 
39} (ογ. 11, 7. 

δ᾽ Μλγο, ΧΗ, 2. 21 (101059. 11, ὅ. 
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Κολα σσαεῖς (}), ὅτι" « "Ἔστιν ὁ Σωτὴρ εἰχὼν τοῦ Θεοῦ Α μ]ιοείᾳ Βεὶ ἀϊνίπο ϑρίγία 4ΠΠ1αι]; [ἃ αυςβάδπι βυπῖ 
τοῦ ἀοράτου, Πρωτότοχος πάσης χτίσεως, ἐν ᾧ ἐχτί- 

σθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς, 

εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε χυριότητες, 

εἴτε ἀρχαὶ, εἴτε ἐξουσίαι" τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ, χαὶ 

εἰς αὐτὸν ἔχτισται " χαὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων. » 

Ἕν οὖν εἶδος τῶν ὑπὸ τὸν Θεὸν, αἱ ἐν Χριστῷ χτισθεῖ- 

σαι ἐξουσίαι, ἕτεραι παρὰ τὰς ἀρχὰς, καὶ τοὺς θρό- 

νους, καὶ τὰς χυριότητας " χαὶ ἐχάστη ἑἐξουσιάζει τι- 

νῶν, τεταγμένη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χατά τινα ἀπόῤῥητον 

ἀξίαν ἐπὶ τῶν ἀξίων ἐξουσιάζεσθαι χατὰ τὴν δια- 

φορὰν αὐτῶν ὑπὸ ἑχάστην τῶν ἐξουσιῶν, Καὶ πολὺς 
ἂν ὁ λόγος χαὶ δυσερμήνευτος εἴη περὶ τῶν κατὰ τὰς 
ἐξουσίας ταύτας, καὶ τῶν ἐξουσιαζομένων ὑπ᾽ αὐτῶν 

πραγμάτων. Ὡς δὲ εἰσί τινες ἐξουσίαι τοῦ Θεοῦ, οὔ- 

θεἱ ροιοϑίαιοθ, ἀ6 αυΐ!ει5 Ομ γίϑιυπι σα! ἐὈγδἢ5. Αρο- 

βίο 18 ἴῃ ἘρίδβίοἹδ δ (Σ0]0556η8685 αἱι "δ, ᾳασηΐδπι 
ΘΕΓΥΘΙΟΓ ε 6δὲ ἱππῶρὸ Ὠεΐ ἰην 5}}}}}18, ργίπηοροηίτυβ 

“ ΟἸΏἢΪ8 ὀγθδίυγο : ἰῇ 400 σομάϊϊα βυπὲ ὑπίναγβα, ἴῃ 

οαἸὶς οἱ ἴῃ ἰογγἃ, βῖνβ υἱβὶ ὉΠ, οἱ ἰπυ βὶ Ὁ} 8, βῖνα 

(Ὀγοηΐ,, βδ' γα ἀοπιηϊπδιίοηθϑ, βίγ ρυϊποίραίυϑ, βίνδ 

ῬοιΘϑίαιθ5, οπιηΐα ΡῸΓ ᾿ρβιπὶ, οἱ ἴῃ 'ρβ80 Ἔγθαῖδ βυηῖ: 

Εἰ ἶρβ8 οδῖ δῃΐδ οπιηθ8. » ἔὐμιπηὶ ἰρίτυΓ σα πῈ8 εϑὲ 

Θϑγ Μη αὐ: 810 Π60 δοηϑβεϊ (8 δι!ηΐ, οΓοαίῶ ΠΟΠῚΡ6 

ἴω ΟἸιγίβιο ροιβϑίδιαβ, ἃ ργίποίραι θυ, δἱ (ῃγοιΐβ, 

εν ἀοπιϊμδιοηΐθυ5 ἀΐνθγβϑίβ : οἱ ὑπααιυςθῆι ροί(οβία- 

το πὶ Πδ]γὲῖ ἦπ ἰΐφιια, ἃ 80 ἠαχία ἀγοδῆδπ) αυδπι- 

- θ4πὶ ἀἰφηϊδιοπι ΘΟμΒΕ{{ι|8 8||ργὰ 68 απο ἀΐρηδ βυπί, 
7677 υἱ υπίδυϊχυα 6 ροϊοϑίδεῖθιι5 ργὸ 508 ἀϊ δγθη- 

τως εἰσὶ χαὶ ἐναντίαι ἀνάλογον τοῖς τῆς ἁμαρτίας ἀν- Β εἱὲθ βυραάΐια βἰπι. Αο 46 γϑῦυβ αυΐάδιη δὰ 688 ροϊδ- 

θρώποις καὶ τοῖς ἀγγέλοις τοῦ διαδόλου - χαὶ ἔστι γε 

τοῖς μηχέτι πρὸς αἷμα χαὶ σάρχα παλαίουσιν, ἀλλὰ 
διὰ τὸ ἐπαναδεδηχέναι τῇ δυνάμει πρὸς τὰ ὑπὲρ 
ταῦτα ἀγωνιζομένοις, ἢ πάλη πρὸς τὰς ἀνταγωνιζο- 

μένας τοῖς ἀθληταῖς τῆς θεοσεύείας ἐξουσίας. Ὡς δὲ 

πλείονα τάγματα ἦν ὑπὸ τὸν Θεὸν, οὕτως χαὶ ἐν τῇ 
ἐναντίᾳ χώρᾳ οὐ μόνον ἐξουσίαι εἰσὶν, ἀλλὰ χαὶ 
χοσμοχράτορες τοῦ σχότους τούτου, χαὶ πνευματιχὰ 
τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις " τάχα δὲ καὶ ἀρχαί. 
Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι, ὅτι χαὶ πάντα ὁμώνυμα τοῖς τοῦ Θεοῦ 
ἔστι χαὶ χατὰ τὴν ἐναντιότητα. Διειληφότες οὖν οἱ τὰ 
διαφέροντα ὀνόματα χεχληρωμένοι ἐν τῷ Ἰσραὴλ, 
τουτέστιν οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ πρεσθύτεροι τοῦ λαοῦ, 
πϑρὶ ἐξουσιῶν πλείονα, χαὶ εἴτε ἐχ παραδόσεων, εἴτε α 
καὶ ἐπίδάλλοντες, εἴτε καὶ ἐξ ἀποχρύφων (οὐχ οἶδα 
εὐλόγως ἢ ἀναλόγως [837} κινούμενοι, ἑώρων τὸν 
Θεὸν τὰ τεράστια ἐπιτελοῦντα οὐ χωρίς «τινος συνού- 
σης αὐτῷ ἐξουσίας " ταύτης οὖν τὸ εἶδος ἀπὸ τῆς ἐπι- 
στήμης Ἰησοῦ μαθεῖν ἐδούλοντο, ἣ τῆς δοχούσης 
αὐτοῖς εἶναι ἐπιστήμης ἐν αὐτῷ. Καὶ εἰ μὲν ἦσαν ἀρ- 
χιερεῖς τινες ἅγιοι χαὶ μαχάριοι, ὁποῖος ὁ ᾿Λαρὼν, ἣ 
ὁ Ἐλεάζαρ, ἣ ὁ Φινεὲς, ἣ ὅσοι ἐπαινετῶς τὰ τῆς λει- 

πουργίας διετέλεσαν, οἱ πυθόμενοι τοῦ Σωτῆρος τότε, 
καὶ πρεσθύτεροι παραπλήσιοι οἷς χατ᾽ ἐντολὴν Θεοῦ 
Μωῦσίς ἐξελέξατο, εἰχὸς, ὅτι ὡς οὐ πειράζουσιν, ἀλλὰ 

φιλομαθοῦσι, καὶ ἀξίοις τῶν τηλιχούτων μαθημάτων 
παρέστησεν ἂν ἀρξάμενος ὁ Σωτὴρ λόγον, ὃν οὐδὲ ὁ 
κόσμος ὅλος χωρεῖν ἠδύνατο" καὶ ἀρξάμενος ἂν παρ- 

δίαί65, 6ἱ φυδ ᾿ὴ8 βυθάϊια βιιη1, μδγιπθηυι5 αἰ5- 
ΒΟΙΈΓΟ ΡΓΟΪ χα ΓῸ8 6δβὶ οἱ ἀΠΠ}01}}18. Ουοιηδάπιοάνῃ 

Ἀθΐδῃ) δυηὶ ασυφάληι! Ὠεὶ ρο(οϑιδ:65, ἰ[α διιπΐ σοη γᾶ 

τίς δαυξ, [αχῖα Ποπηΐπ68 ραοσαιΐ, οἱ δηρ6 108 ἀΐα- 

ΒΟΙ ; οἱ ἰϊς φυϊάοπι 4φυὶΐ δάνογβιιβ βαηριίαπι οἰ οἂγ- 

ΘΗΝ ΟῚ ΔΠΊρ] 15 ΟΟἰ οἰ πίαΓ, 5θαὰ χιιοά νἱγίυ!ε 511- 

Ρογαιδϑϑὶ δἰηΐ, ργ! πίῸΓ ουπὶ δυροτγίου θυ, ΘΠ ΓΓ9 

Ῥο(οβίδί68 δίνθγθυβ γϑὶ βίοηΐβ δι! εἰα5 ἀδοογίδηϊοβ 

Ἰαοία 651. Εἰ φυσπιλἀπιοάαπι ρῥατίπιΐ Ἔγδηΐ σὰ 60 
ογάϊποϑ, ἰδ εἰ ἴῃ οθηϊγαγία ρᾶγίθ ποθὴ ροἰδϑίδίθϑ 

δδαηῖϊ ἀπηίΐαχαί, 566 οἱ πηυπαΐ γϑοίογοβ ἰΘΠΘΌΓΑΓΙΙΝ 

Βᾶγαπιὶ, εἰ βρίγυδ]}ὰ πηι α5 ἐμ οΟἸ βιθα5 "᾽ς, 
(οτίαββ6 οἱ ργϊποίραίυ58. ΕρῸ ν6ΓῸ αυξξοιη4ι6 δυπηὶ 

ἀρυὰ θουπι, ΓῸ5 δ] ΟΡ ΠΟΠΉΪΠ685 ἰῃ ἐοηϊγαγία Ῥϑγία 

Βθαγα οχἰϑίϊηο. Ουἱΐ Ἔγροὸ ναγία ἴῃ ἴϑγδοὶ ποιμΐπᾶ 

ΒΟΓΙΓΝῚ ἀγαηΐ, 9ς 651, ρυποῖρας βδοθυάοιυπι, οἱ 56- 

πΐογ 5. ρορα]}, ουπὶ 46 ροξεδίαι 1.5 πιαλίηπὶ ἀΐ806ν 

Ῥίαββϑηι, βῖνθ οχ ἰγδ  οηΐθιι5, δῖνθ χ ργορτίο οἰα- 

ἀἷο ἂς ἰπἀμϑίγϊα, δἰ νθ δχ ἀγοβη 8 ̓ἰὈγὶ8 (Ὧπ οὐ Γὰ- 

ἰἰοπθ, ΠΘΟΏ6, ΠΘδοῖο ) οομηοι, Βδιπὶ ρογιθᾶ 

᾿ δἀθῃίθπι, ποη θϊπ6 οοη ποία {ΠΠ| Ῥοϊοβίδια νἱἀδθδηῖ : 

Βυΐὰθ ἰρίταγ [Ογμδπὶ ἃ δβοίθπιϊα δθβδα, υὙδὶ αιδ οἷ 

ἴπε886 υἱαθυαίαγ, ἀΐϑοογα νυϊορθαπί. Ὑαγαυπιοηίπι- 

ΥΟΓῸ 5] οχ ᾿ΐ5 χὰΐ ϑεγνδίογοπι ἰυης ᾿ογγοχανογυηΐ 
βδοογαοίαπι θη ΡΙυ.8 βᾶποιΐ δ χυΐ οἱ μϑαιὶ [υ͵δ- 

βοΐ, 4118}15 ὁγδὶ Αδγοῃ, υὙδὶ ΕἸδαΖαν, δὰϊ Ῥἢΐπ 668, 

ΥὙΕῈ] φιϊουπαας παϊ πἰβίογ βαΐ υἱοθ8. οὐπ Ἰλυάδ ομἱθ- 
γδηΐ, Υ6] 86 ῃίογοβ [15 [556 η1 51Π|}}68 41105 ὁχ θεὶ 

εδίδου τὴν ἐπιστήμην περὶ τῶν μαχαρίων ἐξουσιῶν, Ὦ πιαπθαϊο ΜΟΥ865 56! Ἰσόγοῖ, νογί βί πη! δὲ Π0}} ἴλΠ- 

χαὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, καὶ τῆς αἰτίας τοῦ ἐληλυ- 
θέναι αὐτὰς ἐπὶ τὸ εἶναι ἐξουσίας, χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὖ- 

ταῖς, εἴτε χαὶ ψυχῶν, εἴτε χαὶ ὁποιωνποτοῦν λογι- 

χῶν διεξώδευσε δ᾽ ἂν χαὶ τὸν περὶ τῶν ἐναντίων 

4181} 56 ἰεπιληςῦυ5, 56 αυιαϑὶ ἀἰδοοηὶ εὐυμἰ}5, εἰ. 

ἰἅπι0 ἀοουπιοηῖο ἀΐφηῖθ,, ἀσοίτίπαπὶ ἰγϑίθγα ἱποδ-. 

Ρίμπγιιην {886 ϑγναίογαπὶ, {π8π| 26 πριπάυδ 4υΐ- ς 

τ ἀοιη ἀπίνογβιβ Προ ΓῈ ΡΟ(υΐδθοῖ; οἱ ἀ8 68118 ροίθ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

(εβίϑία5, δάψιϑῃ8 ΓΈΟΙΟΓΟΒ [}115 τυ Πα θυ Θ γάγαπι ΠΆγα πὶ, δάναγϑιιβ βρί γἰ (4118 που ἴῃ οοἸοϑίθυ8. ν 
Επὸ δυϊοπὶ δρθίῖγοῦ, αχυοπίδπι οἱ οἵηπὶᾶ δογυμη δ πὶ ΠΟΠΪ ΠῚ δίιῃῖ ἁρυὰ ἀϊαθοίυϊῃ αυδουηαιθ βυμῖ ρυά 
Ἀεαπὶ : δἰ 6ϑἱ [Ὁγία ροιοϑδ5 6χ ρυ(οβίαιῖθι8 απ νογ 88, 41:8 ᾿ρ5ὶ (Γίβιο πιἰηἰβίγαι., 4}1ἃ δυΐθιῃ αυθ ργο- 
ΡΒΕιβ. ΘΟΟροΓΆθδίμν [δοϊο πα 008 δίσηα : Θὲ Ποη Θμηΐθιι5. τ πὰ ροίοδία8, βεἀ [12 [ογίθ ἰβι18, αἰΐα δυίθπὶ 1{}5, 
βϑουπάμπι ἀϊρηϊιδίεπι ΠΠἀδὶ δογυυ, 4τιᾶπι 8008 βείθθαι Πθιι8. Εἰ πθὸ ἴῃ οπηηίθι5 Υἱγιυιθυ5 [Δοἰ 6 πα 5 τπᾶ 
ἐδθδπηαα ροίοδι45 ΘΟΟροΓΑ)δἴιγ, 56 ἰη αἰ θιιδάαπι φυϊάδπι πόθο, ἐπ αι! θυβάδπι ἁυίθιι ἃἰϊὰ : δἱ 8} 65 (ογ- 
δἰίδη ἰμεγογθ8, ἰπίδυϊοῦ : δ( ΓῸ8 Δ 16} ΘΠ ΠΘηἰΟΓ65, δπιϊῃθηϊογ. Ρυίμοἶ ρα 8 ἜΓρῸ ϑδοθγαοίυπ,, οἱ 56η10- 

49 (0]055.1, 15, 16, 17. 5" Βρ]ι65. Υἱ, 12. 

(51) Οούοχ Αμρΐοδηι8, Κολοσσαεῖς, ᾿ 
(52) Αγωλόγως. ἴ,μοσα ἀλόγως. γοία8 ἰθίογργ. 

« αἀὐγιπὶ ἀυΐθηλ ΓΑΙ ΟΠ ΔΙ] Π6Γ, δὴ ἰγγα! 0} 0} ΠΠ 6.» 
Ησυετιῦϑ. 
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αδείθιιϑ, οαγιῖηια ἀἰ Πεγοηι8, ἀσαιο οδυ 55 ον δὰ Α ἐξουσιῶν λόγον, καὶ τὰς διαφορὰς αὑτῶν παρέστγσιν 

μΡοιϊοβίαιυπι ἀἰρφη!αίοι ραγνοπογίηι, ἀδα6 18 50}}6-- 

ετἷϑ ϑίνθ δηϊπ|}8., βῖνα γδιοηα γα 15. ἀυϊθιιϑοι- 
΄π6 τορυ5 βαϊοιμίαπι ἱπηρογιίγα; χυΐη οἱ οἴμηδηὶ ὧδ 
ΤΟπίγαγ 5. ροϊοβίδι 0.5 ἀοοίΓὶ δ πὶ ΘΠΆΓΓΑΓΘ, ΘΑΤΙΠ)- 

4 ἀϊδγοηιϊία5 ἀδοίλγοαγο. Ποσίυγιπι ργίοΓ ἃ ΘᾺ ΠῚ 

[υ͵3868 νογί βἰ πη] δι ἠυχία {ΠπιΔ δ" : «Τιὸχ ογαϊμδία 

Ῥ6Ρ δῆροῖοβ, » οἱ ᾿᾿υὰ "5 : « 51 αι μὸν δΔῃφϑίοϑ ἀϊ- 
οἰὰβ 6δ8ι βθγπῖο, ἰδοίυ8 οδί ἤγιηιδ: ν ᾿υχῖα ΠΠ 8}, ἰη- 

αιδηι, φυοὰ ἀ6 Δηρ6}}5 ἰΘϑἱ πα πἰϑίγαηθ8., οἱ ρο- 

οβίδιθ ἴῃ ϑογίριιγ5 ἰγδαϊθη 65. ἰπ 48, ψογθὶ 

ἐγδαιία, ροιοϑίλιο, 768. θ60 πιϊηἰϑίγαι! 6, γα] ἴῃ 4υἷ- 

θυ8, υππηιφυούσυο ργοὐὶρίοτι αυα σοπιϊσογυμὶ 

ἴῃ ΖΕ ξγρῖο, [Δοίυτ οϑι ; φιδηλπι ἴταπι μοία5(85 ΥἱΓγ-- 

δ Μογϑὶ5 ἴῃ βογρθϑιίθιῃ ἰγδῃβπλ 5 ΟΡΟΓΔΠῚ 5118} 

Ῥγϑϑιε; τὰπὶ ψιρδηαπι νας οοηίγαγί, ἀἰφγρίία- 

φαγαια Υἱγσϑγυ ἢ ἀγάοοπαβ ρου δι οηΐ πλ ἰ8.6- 

υἴαπι δῦ οὐμπε; νἱγίυϊαπι φυοάι Ροίοδίδι!β 

ἐχρίαπαββοὶ, 4υὰ αἰδοίη) οδὲ, υἱ Αλγοηΐβ Υἱγρᾶ 

“Ἐργρήογαμ υἱγξαβ ἀσνογαγοῖ; ἀἰχ θθοὶ οἰΐδπι 40 

Ῥοιυϑίδίο ἴῃ νηὶ πᾶπι8 Μογϑὶβ πιιιίαία δἰ; οἱ 

ἀὐυφηδιη ΟΧ Δἀνογβαγ 8 ροιοϑι85 σγρί 8 ἰποδηίλ- 

τἰογίδυ8 55} Π4ιἰπὶ ορἰ υαθδίιν, φυδηάο δἰρπα θεοὶ 

ἐπα ν] υἱάδθδηίυγ, θδοθπὶ δἰ Πογ ΔΕ ργρεϊογυπι 

Ρἰαξα8, οἱ ἰοφαιίοοδ δάνθγϑ}}8 609 [5585 ΤΠ ΔΙΟΓΒΠῚ 

δηρβοϊογιπα ΟρΘ δ πη πἰοίγαιδ8 [556 ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΔ5- 

86ὶ : 4υῆδηι ἰ(6Π) ροίοδί88 ἰῃ ΡΟριυΠΐ ἰγϑιϑιτυπὶ ρα 

τράγο Βαθγυπι, οἱ ἴθ ργρίίογαπι 5 ΓΒ ΟΠΘ ΠῚ 
Ορόγϑιῃ βύϑιη σΟπίυ 1; οἱ 48: ρο(οϑίδ8, υἱ ΔηηλΓ8» 

ἄν. Εἰχὸς δὲ ὅτι ἐδίδαξεν ἂν ἀνάλογον τῷ " ε« Ὁ νόμο; 

διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων, » χαὶ τό" ε Εἰ ὁ δι᾿ ἀγγέλων 

λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέδαιος, ν ἀνάλογόν φτμ' τῷ 

λόγῳ τῷ περὶ τῶν διαχονησαμένων τῷ νόμῳ ἀγγέ- 
λων, καὶ τῆς χατὰ τὰ; Γραφὰς ἐξουσίας " οἷον ἐν τοί 

ἐξουσίᾳ διαχονουμένῃ τῷ Θεῷ, ἣ ποίαις ἔχαστον τὸν 
ἐν Αἰγύπτῳ τεραστίων γεγένηται" χαὶ τίς μὲν ἢ 

ἐξουσία διαχονουμένη τῇ μεταδαλούσῃ εἰς ὄφιν ἑάδῳ 

Μωῦσέως ᾿ τίς δὲ ταύτῃ ἐναντία διαχονουμέντ, τῇ με- 

ταμορφώσει τῶν Αἰγυπτιαχῶν ῥάδδων εἰς δράχοντας" 

χαὶ εἶπεν ἂν τὴν δύναμιν τῆς ἐξουσίας ἀφ᾽ ἧς χατέ- 
πιεν ἡ τοῦ ᾿Ααρὼν ῥάθδδος τὰς τῶν Αἰγυπτίων " εἶπε 
δ᾽ ἂν καὶ τίς ἡ ἐξουσία τῆς εἰς χιόνα μεταθολῇς χει- 

ρὸς Μωῦσέως, καὶ ἐχ τῶν ἐναντίων ποία ἂν ἐξουσία 

συμπνέουσα χαθ᾽ ἕχαστον τοῖς ἐπαοιδοῖς τῶν Αἱγυ- 

πτίων, ὅτε ἐδόχουν μιμεῖσθαι τὰ σημεῖα τοῦ Θεοῦ" 

χαὶ οὕτως ἂν διεξώδευσε τὰς δέχα τῶν Αἰγυπτίων 

πλῃγὰς, καὶ τὴν χατ᾽ αὐτῶν ἀποστολὴν δι᾽ ἀγγέλων 
πονηρῶν εἶπε δ᾽ ἂν καὶ τίς ἐξουσία ὑπηρετήσατο 

τῇ διὰ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης διόδῳ τοῦ λαοῦ,, χαὶ 
χαταποντώσει τῶν Αἰγυπτίων " τίς τε ἐξουσία ὑπη- 

ρετῆσατο τῇ διὰ ξύλου μεταδολῇ ὕδατος πικροῦ εἰς 

γλυχύτῆητα εἶπε δ᾽ ἂν χαὶ τὴν ἐξουσίαν ἣ διηχονήσατο 

τῷ ἀπὸ πέτρας ὕδατι " χαὶ ἤτοι τὴν αὐτὴν, ἃ ἄλλην 
παρέστησεν ἐξουσίαν διαχονησαμένην τῷ ὑετῷ τοῦ 

μάννα καὶ τῇ τῶν ὀρτυγομητρῶν ἐφόδῳ " εἶπε δ᾽ ἂν 
χαὶ τίς ἡ ἐξουσία ἣ τὸ αὐτὸ μάννα τῶν μὲν ἐξ ἧμε- 

ρῶν τρέπουσα εἰς σχώληχας καὶ δυσωδίαν, τῇ δὲ τοῦ 

Δ4υ Ἰρηΐ ὁρθ ἴπ ἀυ]εδθ σοπνογίογθηίαν, οϊδοῖὶ : ς Σαδδάτου ἡμέρᾳ φυλάττουσα. Καὶ τί με δεῖ ἄναλε- 
οὐ αϑπδῖῃ ἰίθιη ροιοβίϑε δ δι θϑἰἀϊ0 δαυᾷ 6 ροῖγα ὁχ- 

δι ϊογὶι, ὀχροβυΐββαὶ; οδπιάσπιαιι, νοὶ ςογία 8]18Π| 

"οδίδιοι πιληλδ8 ρ᾽ υνίδπὶ Ὀγοΐι 586, εἰ ἰηραη οπὶ 

ἐἴδπὶ υἱπὶ ΘΟἰὈΓηΪοαπὶ ἱπιΠ) }5556 ἀ6ο] Δ Γαβ86ὶ : 2ρ6- 

Γυ ΐΪβ56ὶ ἰΐθπὶ φυληδπὶ ροίοδίδί6 ἤδγαὶ υἱ πηδηηᾶ {πῶ 
Ῥγίην8 86χ (ἴδ λι}5. ἴῃ ὙΘΓΙ 65 τηυδίαπι., ΠηΔ]}0πὶ ἀο 

88 Οὐογοιῃ ἀάγεί, ἀΐδ δυΐθπὶ βαθ θαι ᾿μοσΓυπιὶ 56Γ- 

γαγοίυγ. Εἰ φυϊά δἰἰποὶ ργοάϊεία δὰ οιηἷδ, 408 ἰη 

ἀδϑοτο αὐ πιογίοπι υὑβ84ι6 Μογϑῖβ οὐμ ἰβαραπί, Γ6- 

ΟΘηΒΟΓΟ ἢ οαπὶ 68 ἀἰϊείιγυβ [5561 Βογν δι υ8 δὰ 

Ῥοιδϑδίδίθπι ρου πουδηΐ,, δὶ ἀΐρηὶ Γυ͵βδθηΐ βδοθγο- 

ἴυπ ργηοῖρο8, οἱ βθπίογεθ ρορυ]ῖ, φιιογυπι ἰμίο γος 

φϑιίοιι! Γοβροηϑὺπι ἀλγοῖυγ, Οομ δἰ μ} ἃ δυίοπι (4οἰ}1 
μοροῖίο ΓΟΡΟΓΟΓ5, δ] πηίνεγϑαιη βου ρίυγδιη δυο ]- 

γόμενον τὰ ἐν τῇ ἐρήμῳ τεράστια μέχρι τῆς Μωῦ σέως 

τελευτῆς παριστάνειν, ὅτι εἶπεν ἂν ὁ Σωτὴρ τὰ περὶ 

τῆς ἐξουσίας, εἰ ἧσαν ἄξιοι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσθύτεροι τοῦ λαοῦ τῆς πρὸς τὸ πύσμα αὑτῶν 
ἀποχρίσεως ; καὶ σοὶ πάρεστι τὸ ἀνάλογον, ἐπερχο- 

μένῳ τὴν ὅλην Γραφὴν, ὁρᾷν" τίς τε ἡ ἐξουσία τοῦ 

στῆναι τὸν ἥλιον χατὰ Γαδαὼν, χαὶ σελήνην χατὰ 
φάραγγα (55) Ἐλώμ " πολὺ πρότερον, τοῦ διοδευθῖ.- 

ναι τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν, καὶ τοῦ παύσασθαι τὸ 

μάννα. Καὶ ἐπὶ τῆς βίδλου δὲ τῶν Κριτῶν πολλὰ ἂν 
τοιαῦτα ζητηθείη, χαὶ εὑρεθείη, οἷον περὶ τὸν Γε- 

δεὼν, χαὶ τὸν Σαμψὼν παράδοξα " ἀλλὰ καὶ ἐχ τῶν 

Βασιλειῶν τὰ περὶ τὸν Σαμονὴλ, χαὶ τὸν Ἠλίαν, χαὶ 

τὸν Ἑλισσαῖον, χαὶ τὸν Ἐζεχίαν. Καὶ οὕτως ἐπελ- 

88: ἃ 4υδιιᾶπι μο[οβία!α 50] δάνεγϑιιβ ΟΔθαοηίία5, ἢ θὼν ἂν ὁ Σωτὴρ χαὶ τὸ χατὰ τὰς διαφόρους ἐξουσίας 

᾿υμα δυΐοιη δοηϊγα γι Α)αϊοι σομϑι οι; οἱ 

Ιοῆᾷθ ἃπίθα, 4ι1:8Π) Ρὕιεδιαιο Ρογιμθδίυβ [ὑοεὶΐ 

δογίαποβ Πυνν8., οἱ πηᾶπηᾶ οοββδυογῖ. Ἂς ἴῃ ᾿ἰῦτΟ 

αυϊάοιι δ υἀΐοιπὶ ρίογαφιια οὐ αβπιοάϊ χυςτὶ δ. Τρ6- 

τἰγὶ ροϑβϑίηι ργοαϊρία, ὁἃ ρυ!ὰ ᾳυα εἰγοᾶ Θδἀξοποιῃ 

διελθὼν μυστήριον ἐδίδαξεν ἂν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ, χαὶ 
πῶς ὑπερεχούσῃ ἐποίει ἃ ξόλεπεν ὁ λαὸς τεράστια, 

δοθείσῃ αὐτῷ οὐκ ἀπό τινος ἀγγέλου καὶ λειτουργοῦ 
Θεοῦ, οὐδὲ διά τινος τῶν ὑποδεεστέρων τοῦ θεοῦν 

ἀλλ᾽ ἀπὸ αὑτοῦ τοῦ Πατρός. 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. ν 
ΤῸΒ ΡΟΡΌΪ οΟφΠΟβοΘη(68 ρ] γᾶ 46 ροϊοδίδίϊιι5., οἱ σγαθίθυ5 ἐδογαιδηίογαπι σοἰθϑιϊυ πὰ, δίνα οχ ἰγδϊ μονα 
ΒΙΔ]ΟΓαπΊ, δῖ ν6 ἀθ βοογθὶ}8. αιϊθυξάδιη, υὐγαηὶ Δι 1ὸ}}} γα πα θ ἢ Π 16 Γ, δὰϊ ἰγγαι πα Ὁ 6, δχο τὶ νἱάε δας 
δόδυμν πλμ} {4 ργοά δ ΓΔοϊδηΐθι ἤθη οἷμα ροϊοβίαϊα δἰϊψια εἱ βιθ)]θεία : οἵ ἰἸάθο ροιοδίδι!8 {ΠΠΠ 8 βρθείβιβ εἰ 
μβγορτγίοιδίοπι νο]ο απ διάγο ἃ ΟΠ τἰσῖο. Ε: 8ὲ φυΐαπὶ [υ͵88θηῖ ρΡΙποῖρε5 βδοογάοίαιῃ δ 4υὶ βαποιὶ,, φυλ!! 
Γυΐξ γον, γ6} ΕἸθασαγ, νοὶ ΡΙἤπθὲ8, ναὶ φυϊσυναιδ δούαἢ} φαΐ 66 Γἀποιίοποιπ διιδηὶ σοηβαπιαιανεγυμ, 
4υδλ5ὶ ποη (οηίδμι 5, δοὰ ἀΐδοογα ουρίομ θυ», οἱ ἀϊφαὶδ υ͵υϑιηθαϊ βεἰδη δ, δίηα ἀθ 10 ἀδοιδυϑβϑεί πιῪ - 

"3. 69]. π, 19, 55 Ποῦτ, νι, Ὡ. 

(55) Κατὰ φάραγγα. 18 Ἰοσίταν ὼς οοϊος Αηροαπο, Πιυρεϊι5 ἰάπιοη οπι ϑὶ! χατά. 
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Φι ϑαπιβοηοπὶ οὐπιϊφογυπί; 564 οἱ ἴι Ἀδραπι ᾿ἰδγῖ8, φυῶ οἶγεὰ ϑαπιιοῖοπι, οἱ ΕἸ ΐ8ηι, οἱ ΕἸ! βαῦπι, οἱ 56- 

αἰνϊϑιη ἴδοι δυηῖ. (}υΐθ8 8806 ΘΟΠΙΠΘΙΠΟΓΔ(Ϊ8, οἱ τηγείοτὶο συθά ἴῃ γαγ] 8 ροιοδίαιϊοιι5 σοπιϊηοίυν 

ἐχροβίίο, ἰῃ υδηδηι) Ροϊοδίαις οὦ [ἀοογοὶ ῃγοαϊγἷα 4υα: Υἱάθθδι ρόρυ]υ5, οϑιθιἀἰβδοὶ ϑαγγυαιοῦ; 410- 

Τοῦ οἰἶδη 4118 ροίεϑιδι 8 ρΓΩβίαγοὶ ἢθος ροίοδί5, αυδπὶ Ποὴ δἃὺ ϑηβείυ ἀ]ίᾳυο, Βεΐγα τηἰιἰδίγο, 
πος ἃ συοσαιυλιη φυὶ θ60 ἰηῃίοιϊοῦ 6ϑ58οῖ, 5ϑὰ 80 ἰρ50 

Ἐπεὶ δὲ οἱ ἐνταῦθα ἀρχιερεῖς καὶ πρεσδύτεροι τοῦ 
λαοῦ οὐδαμῶς ἄξιοι ἣσᾶν τοιούτων θεωρημάτων, διὰ 
ποῦτο αὐτοῖς οὐχ ἀποχρίνεται, ἀλλ᾽ ἀντερωτᾷ, ἵνα 
διὰ τοῦ μὴ ἀποχρίνεσθαι ἐχείνους εἰς τὰ περὶ τοῦ 
᾿Ιωάννου χαὶ αὐτὸς πείσῃ εὐλόγως τοὺς πυθομένους, 

ὅτι οὐ μάτην αὐτοῖς ἀπεχρίνατο λέγων" « Οὐδὲ ἐγὼ ὑμῖν 

λέγω ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. » Ζητῶ δὲ χατὰ 
“ὃν τόπον εἰ ἕκαστος τῶν πεποιηχότων ἕν τινι ἐξου- 

σίᾳ παράδοξα ἐν μιᾷ πεποίηχεν, ἢ τινες μὲν χατ᾽ 
ἀρχὰς ἐν τῇδε, προχόψαντες δὲ ἕν τινι μείζονι" πλὴν 
ὁ Σωτὴρ ἔοικε μιᾷ (54) ἐξουσίᾳ ταῦτα πεποιηχέναι, 
ἦ ἔλαδεν ἀπὸ τοῦ Πατρός " τὸ γάῤ᾽ « Οὐδὲ ἐγὼ ὑμῖν 
λέγω ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα "ο:ῶ, » διδάσχοντος ἦν, 
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ μὲν πεποίηκεν " ἐν ποίᾳ δὲ, οὐ παρέ- 
στησεν ἐχείνοις, οὐδὲ τὴν ἰδιότητα αὐτῆς ἀνέπτυξε, 

χαὶ ὅσα ἂν ὡρίσατο περὶ αὐτῆς παριστὰς αὐτῆς (9) 
τὸ ἐξαίρετον παρὰ τὰς λοιπὰς ἐξουσίας ἐν ἀΐς οἱ πρὸ 

αὐτοῦ προφῆται πεκποιήχεισαν. Καὶ νῦν δ᾽ ἐν τῷ 
ἱερῷ, τῇ Ἐχχλησίᾳ, ἐστὶν ὁ Χριστὸς, χαὶ διδάσχει ἐν 

αὑτῷ, καί τινες παραπλήσιοι ἐχείνοις τοῖς ἀρχιερεῦσι 
χαὶ τοῖς πρεσδυτέροις τοῦ λαοῦ πυνθάνονται (50) 

μὲν αὐτοῦ, οὐ τυγχάνουσι δὲ τῆς ἀποχρίσεως, ἀνά- 

ξιοι τοῦ εἰδέναι περὶ ὧν βούλονται μαθεῖν. Ζητήσει 
δέ τις πότερον βουλόμενος αὐτοὺς ἀποσείσασθαι ἀπο- 

χληρωτιχῶς ἐπύθετο περὶ τοῦ Ἰωάννου, ὡς εἰ χαὶ 

περὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου πυθόμενος ἦν, ἣ ἀναγ- 
χαίως περὶ τοῦ Ἰωάννου ἐπύθετο, ἵνα πρὸς τὴν περὶ 
αὐτοῦ ἀπόχρ!σιν τὰ ἀχόλουθα περὶ τῆς ἐξουσίας ἀπ’- 

Ἀρίνηται. Ἐμοὶ δὴ φαίνεται μὴ ἀποχληρωτιχῶς εἶναι 
τὸ κατὰ τὸν τόπον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ Ἰωάννης ε φωνὴ βοῶν- 

τος» ἦν ε ἐν τῇ ἐρήμῳ᾽ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυ- 
βίου, » καὶ οὗτος ἦν περὶ οὗ ὁ προφήτης ἔλεγεν" 
« Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ (57) τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προ- 
ὦπου σου, ὅς χατασχευάσει τὴν ἐδόν σου ἔμπροσθέν 

σου" » δὶ τοῦτο, οἶμαι, πυνθάνεται περὶ αὐτοῦ, οὐχ 

ἀγνοῶν μὲν, ὅτι ἐπισχοπήσαντες ἐροῦσιν" ε Οὐχ οἵ- 

ὄαμεν, » διὰ τὰ ἀναγεγραμμένα " καθ᾽ ὑπόθεσιν δὲ 

Ῥϑιῖγο δοοορογαὶ. 

Α 769 ὅ. γοετυπι οὐπὶ οἰυδπιοάϊ γογυπὶ ποιίεῖα 
ἀΐφξηϊ ποη δββϑιὶ φαΐ ᾿}Π|ς δάθγδηϊ βδοδγάοίυ πὶ ρυΐης 

αἷρε8, οἱ βοηΐογοβ ρορι]}ῖ, ρΓΟρίογθα 1η}πΐπ|6 0818 

γεβροηάοϊ, 86 ν᾽ εἰβϑὶ πὶ ἱπίουγοσϑοί ; υἱ ΠΟη τοβροῆ- 

ἀδηιῖθυϑ 18. δὰ δὰ αὐ: ϑρδείδηί δὰ Το η6η), ρ6Γ- 

Βιιδάογα οαη} ΓΑίΐοα οἱ 'ρ86 ροδδδί, [8 ἃ αἴθυ5 
ἰμιογιοζαυαίυγ 8586 ΠΟῚ [Γυϑίγα ἰἢ ἢδς νοῦ ΓΘ» 

δροη ἶ856"" : ε«Νας 6φὺ ἀΐςο γοἱβ ἰπ 4υ8 ροϊοβιϑιθ 
μφο [Δοΐο. » Ηος δυίθπη ἰοὺ 4υγο υἱζγὰπὶ υη88- 

αυΐδαια δογιτῃ χαΐ ργοάϊ ἴα ἴῃ αἰΐχυδ ρυϊοδίαίς οἷς 

ἀθγηηὶ, ἴῃ ἀπ ἐδἀδηηηι6 ροίοβίϑίο ; δη δε τεϊιῖο 
φυϊίοη ἴῃ 86, ρὈγοξγθβ8ὺ δυίΐίδιι (δοίο, ἰῃ δ] 4ἃ 
πιδίογεοἃ οδὐϊάοεῖμι : αἱ ἰῃ υπα ρο(θβίαίε 4ιι8π| 8006 

Ρἰϊ ἃ Ραῖγα ἢ οπιηΐδ [οοἶ886 υἱ δία ϑογνδίου ; ̓ς 

δ πὶ ν Γρ8 : « Νος 660 ἀΐ60 νο}}}8 ἰῃ ᾳυὰ ρο(αδβίϑιο 

Β μις [λοίο, » 6͵05 δγϑηὶ αφυΐἷπ αἰΐψυδ ροίοδίδία ΘᾺ 
88 ἴδοϊ586 ργοἤιογείυγ ; ἰῃ φυδπδιῃ δι16Π|, ᾿ρ518 Π6ι- 

(ἰᾳιπὶ ἀῤε!αγαγοῖ, πραῦδ ἰρϑίυ5 ἰΐδιῃ ργορτίδ' αίοπὶ 

Θχρ]οαγοῖ, θαυ οπιπία, 4υα ΒΌΡΕΓ 68 ἀἰββογυ 83εὶ, 

δὶ ργωβίδηι(π) 1}}}ι|5 βυδοορί58εὶ ἀοθυϊοπάδηι, ἃς 

ΒΧΟΟΙἸοηεἰᾶπι ρΓΩ Γαι 48. τὴ αυΐθυ8 ρτγοάϊᾳία ἴδού- 
Τα ῬγΟρΠ οί 4υἱ ἰρδυηὶ ῥγυθοοβϑογαηί, Νυπς 81}. 

16 πὶ ἰῃ ἰδπηρὶο, ἰπη ΕΟ οϑἷδ 56! }} 661, γογϑαῖαγ ("τὶς 

δίι8, ἰῃ δου ἀο66ὶ : 18 ἀὐυΐθηι μεποὶρίυυ5 οἱ ρὺ» 

Ρυὶὶ βϑηΐϊουῖθυ8 ἐοηϑ: πΠ|}168 αυϊάδιη ἰρϑαπὶ ἱπίογγος 

βλιξ, ταβροπβίοποι δυΐθπὶ ἤθη οΟηβοηϊμμίυῦ ν. 
υἱροῖα αυὶ δαγυπὶ τόγαπὶ ποι εἶ ποηυδαιιᾶπι ἀϊφι 
δἰηΐ, φυδηι δ ϊρ᾽5οἱ βαίαφυηι, Οὐκ δίνογί! δυίοπι αἰ}. 

4υ͵ἱβ υἱγαπι 605 ἃ 86 αἀἰδροίίογα νοϊθηϑ, ἰδῆς οἷβ 6 

( ’θάμπὲ φυφδιίοηυπι [ΓΟγυ 0 ἱπιροβοτὶί, ἃς 8 ἀ6 αἰΐυ 

ἀυον 8 51π|}}} 4ιυιε51ν 586 ; ἃη (6 δυᾶιπο ποσοββαγίο 

ἱπιίογγοφανογὶί, ει 41:8 ἀ6 60 γοϑροηβίοπὶ 48 ἀδ ρ05 
(δίας ϑυθποχᾶ ϑ0ηϊ δυ)υηζόγοι. Μ|Π γογὸ [ὉΓ- 

τυΐτο ἀϊοἴνπΊ ἤοπ 6856 νἱθοίυγ χυοά Θχϑιδὶ ᾿νοο ἰοςΟ, 

86 φυδπάοαυϊάοπι δολπηθδ ἐ νοχ δγαὶ οἰαπιαηιδ ἱπ 

ἀδρογίο "δ : Ῥᾶγδίθ νἴδηη )οιυἱηΐ, » δίψυο 15 'ρ86 δγαὶ 

ἀδ αυο ἀΐχογαὶ ργορὶιοία "ὁ : « Εσοα 640 πιἰ δαὶ 8115 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δίοτί ρο(οβίδίαπι, οἱ αἰ ΠΟ γθη εἶ 8 οᾶγαπι,, οἱ ἀ6 σὐηίγαγ 8 ροιαϑιδι δι. γαϊσπααι οἱ αἰ ογοηι188 ΘΑτα ΠῚ π|ᾶ. 
πἰ[δϑιδ586ι. 

ὅ. Ουοηΐδπὶ ἃιι!6 πὶ 1}}} μυϊηοἶ 65 δαοογάοίαπ), οἱ ΡΟ. 86 Πίογ68 ΠΟ ἤπθγαπί ἀϊηὶ [Δ] αιιάϊτα πιγϑίογϊα, 
Ρτορίθγοα μη οἷβ ἀἄδὲ γοβροῃδιη, 56 ἐοηίγ ἱπιογγυρανίῖ, αἱ μγορίογ ἰο6 αυοὰ πο τοϑροπάοηὶ 84} ἱπίο6γς 
Τορφϑιϊοιθηι 8 Ὁ] ρι Ὁροϑίίδπι 46 δοᾶπηδ, γαιϊ πα} 16 Ὁ Π60 'ρ86 γεβροηιϊοδί οἷβ. τὸ Δαί6Πι 5Ϊ ὑπι1561|5488 
οογυπὶ 4υἱ 5β'θπα [ΘΟΕΓΌΠΙ ἴῃ Αἰ’ 408 ροϊοϑβίδιθ, αὐτὰ ἴῃ ἀπ δοδγιηΐ 86 Προγ, δ ἴῃ ργπ|}8 αυάθπι ἴῃ 
ἰδία, ργοβοίϊβηι 65 ἀυιίθαι, ἐπ 8118 ρο(αβίαια πι)ογο, Ταπιθη ϑδἰνδίοῦ υἱάθίας ἰῃ ὑπ ροιοδίαϊο υπί γ Γβ8 [δοῖββο. 
ν μἰξμη δορὲρί! ἃ Ραίγθ, Νὰπιὶ [00 4υο γεβρομεοῖ, ἀΐοθη8 : « Νὲο 640 γοδὶβ ἀΐδο ἰπ 8. ροϊοδίαιο (Δ οἷο 80 ; » 
οὐαὶ 4 ΟΠ πὶ ἰῃ ροίοβιαία αὐυϊάδπι τη)8 [6οἷϊ : ἴῃ φυδ}ϊ ἀυΐοπι ροιοβίδια πο ἀδεϊγαν !, π6ς ργορεϊοίδιαπι οι 

τηδη (6διυΐ!, πος οιπἰ πόπιίλι 4αδπὶ μα οθδί {18 ροι68ι85 βυ ραν 81188 ροιθβίϑιθβ ἴῃ αι θυδ 816 δι ρΓΟΡ ΝΘῖ 
(δοδγδπὶ νἱγία 68. Εἰ ναης ἰπ ἰδίρ]ο ΕἸοοΙ 6516 ΟΠ γι ϑίυ8 μαθοῖαν, οἱ ἀοοαὶ ἰν 68, οἱ ϑυ"ὶ αυϊά8πὶ ργίπαῖροβ 580601- 
ἀοιυιη δ᾽} } 168 Ρυϊπερίμθιι8 }}|8, Εἱ βθηΐογ 8 Β᾽ Π}}}68 56] ΟΥἾθι18 1115, οἱ ἰηϊογγοφδηι 3 οδαπι, οἱ ποη δοοὶρίυπί το 
ΒΡΟΠΒ1η) Δ 60, 4φυΐα ποη βυηῖ ἀϊφηΐ κοίτα ιδὲ οιρίαπι. [τ6πὶ φυγο, αἰγιπὶ γ ο]6π5 ου8 δέβυδ ἃ 86 ΓΟΠι0. 
γε Γ6, [ογίυ 0 ἤδης 6ἷ8 ἱπιθγγοραιθηθηὶ ργοροϑι ἀθ6 

Ἡ Μά. χχι, 47. 55 Μαιἢ. πὶ, 5; Ματο, 1, 3, 5. 

(84) Μιᾷ. 1ιερ6 ἐν μιᾷ. ᾿ 
(55) Αὐτῆς. ὑούρχ Ἀερία5 αὐτοῖς. 
ιδ0) Πυνθάνονται. 8:15 τεοῖα οοὐδ, ορίαν οἱ 

Ῥάτβος, ακ. ΧΕ, 

δοῦπηθ, ἰδηαιδιη 8ἱ δἰΐδπὶ αυδηλοιπαι8 ἰπίογγορϑ» 

48 [60 Υἱι, 27, 

Απρσδηυ8. Μ41|6 Ηυοίΐα8 τη ἰοσίυ πλΡ6ὶ πυνθά« 
νεται. 

(51) ἀσάὸς Απαίϊσαπυ5, ἀποστέλλω. 

" 



1128 ; ΟΚΙΟΕΝΙΒ 148) 

ἀονπη. ππϑαπὶ δία [ἀοΐοαι ἰαᾶπι., 4] ρραράγα ! ἃ εἰπὼν ἂν πρὸς τὸ ἐξ οὐρανοῦ, τὴν ἀχόλουθον τῇ ἐξ 

σἴδπν ἰυᾶπι πί8 ἴδ; » ἰάἀείγου 4ιαιϑίϊοπομ, ορίπου, οὐρανυῦ εἶναι τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἀποχρίσει ἐξω- 

ἀδ 60 ργοροιηῖι, μδυὰ 770) ἱπδεῖυ5 φυΐάθηι 1ὰ 1105 σίαν. 

τὸ ἀρυὰ 56 ραποί(λία τοβροηϑὶ ἀδίυτοβ "Ἷ : « Νοβοίῃμιβ, » Ῥγορίεγ θὰ αι βουρία ουηὶι; εἱ φυδβὶ ἐδ 

φαἶο 6556 δυδπηΐβ Ὀδριϊδηα Γοβροη ἀΐββθηῖ, ράτοπ αυθη 0 διι8Π) 6556 ΡοΟἰἐβι8ί6πι, ἀδ εοὐἷο υἱάείϊοει ἐ:νὶ 

αὐ θυϊαπι 4580 Γ6η8. 

Ῥαταϑοία ἀἐ ἀμοῦϑιις βἰ ἰδ α ραῖτε ὧι υἱπθαπι ηιὶδδὶδ. Περὶ τῶν δύο υἱῶν παραδοὴ, τῶν εἰς τὸν ἀμπε- 
“λῶνα ἀποστε.λλομένων παρὰ τοῦ Πατρός. 

Δ. « Ουἱά δαυΐδπι νοθἱ5 νἱ οιαγ Ποπιο αὐυϊάδη « Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ΓΑνθρωπος εἶχε τέχνα δύο, 

ΒΆΒοθαὶ ἄυος Πιϊοβ. Δοοδάδηβ δὰ ργίπιαπι ἀἰχίι : Προσελθὼν τῷ πρώτῳ, εἶπε" Τέχνον, ὕπαγε, σέμε- 

ΕἾΝ, να 6, οΐθ ὀρογάγα ἴῃ νἶποα "δ, » οἱ το [χυ, ρὸν ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι, » καὶ τὰ ἑξτς ἕως τῶ’ 

ἀβῆπο δά ἰὰ : «ε 08 ἃυΐοπι νἱάθπίεβ, πθὸ ρωιΐθη-. « Ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ μετεμελήθητε ὕστερον, τοῦ 

εἴδια παθυΐϑιῖ8 ροβίθα, αἱ ογοάδγοι δ εἰ.» θυ. 8 πὸ πιστεῦσαι ἐν αὐτῷ. » Μόνος ὁ Ματθαῖος ἀνέγραψε 

Ρτγαθοίδπι ΠΠπ| 6015 ἀγα] ΜωμΠ θυ 5, αυδ, πιὸὰ αυἱ- τὴν παραύδολὴν ταύτην, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, περιέχον") 

ἄδμη βοηϊοηιῖα, 15γδθῖθ θ60 τηογαπὶ Ποῖ φΘΓΟ 8, τὸν περὶ τοῦ ἀπειθήσαντος (ὅ8) Ἰσραὴλ τῷ Θεῷ λ- 

εἱ ρορυ αυΐ 6 φοπιίθι5 ΟἹ τῖβί9 ποπιθῃ ἀ6 6} [ιἰδι0- Β γον, καὶ τὸν περὶ τοῦ πιστεύσαντος λαοῦ ἀπὸ τῶν 

πίϑιη. οομίϊποι : Βἰ βοὰ διΐθν ἀμο ἢ] δαηι., 4105 ἐθνῶν᾽ οὗτοι γὰρ τὰ δύο τέχνα, ἃ εἶχεν ὁ ὡς ἄνθρεν 

παϑυῖι θοι8, 4αυδϑὶ πόπιὸ ἢ} δι] ΠΊΟΡῈ5 βυβίϊηθηβ. πος τρυποφορῶν τὸν υἱὸν αὑτοῦ Θεός. Καὶ οὗτις, 

15 δυίδπι δὰ ῥγίπιυπι Δοοθ 68. 4υθπὶ ροβϑοὰΐ! ἂὺ προσελθὼν τῷ πρώτῳ, ὃν ἐχτήσατο ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὦ 

ἀηΠ9, φαθπὶ ργββοῖνίὶ οἱ ργϑἀδβιϊηανῖ!, ἀἰχὶ! οἷ: προέγνω χαὶ προώρισεν, εἶπεν αὐτῷ" « Τέχνον, 

« ΠῚ, ναδ, μος ορογᾶγα ἴῃ Υἱποὰ πιρᾶ; » ἂἱ [00 ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου" » χαὶ 

φεαάϊυω [αξίοπ5 ἢ}16, ργορίον ὥϑίαιῃ οἱ ἸΆθογοβ ΜΠ ὑπερέθετο φεύγων τὸ χωρίον τοῦτο διὰ τὸν ἐν αὑτῷ 

ογοπάοβ, ἱγθ γϑοιβανὶῖ ἀἴο6Π8 : « Νοῖο; ν» 804 ἰῆ κχαύτωνα χαὶ τοὺς χαμάτους, καὶ εἴπεν" « Οὐ θέλω" » 

Ὧπ6 ἰᾳπιθη πιοίυ5. ραπίϊεπεῖα, αυοὰ ρϑιτὶ ἀϊχίβδοι : ἀλλ᾽ ὕστερόν ποτε ἐπὶ συντελείᾳ μεταμεληθεὶς ἐτὶ 

« Νοῖο, » ἵν νἱποαπν ΔὈΪι, οἱ ραν ]5. 8. νο μία! τῷ εἰρηκέναι τῷ πατρί" ε Οὐ θέλω, » ἦλθεν εἰς τὸ 

οὈϊοπιρογανῖ!. Οπίογαπι Ροϑίαυλπὶ γοβροπάϊι ριϊ- ἀμπελῶνα, καὶ εἰργάσατο τὸ θέλημα τοῦ πατρός. 

πὰς : « Νόοῖο, ν» δορδϑϑὶιὶ δὰ ΔΙΙΘΓα ΠῚ ρϑῖον ἐδ ἀόπιη]ιδ Ἡνίκα μέντοι ὁ πρῶτος εἴπεν" « Οὐ θέλω, » πρόῦ’ 

ἀἰϊχὶι, ἃς ἀοϊπα γεβροπάδῃϑ 8|16 Ὁ αἷϊ "ἢ : ἐ Εξο, θο- ἦλθεν ὁ πατὴρ τῷ ἑτέρῳ, χαὶ εἶπεν ὡσαύτως, εἶτὰ 

τΐπδ; » δι νἱποᾶπιὶ δυΐομι βογπιοηἷβ οἱ γὰ5 ροιτῖίβ ἀποχριθεὶς ὁ δεύτερος εἶπε μέν’ ε« Ἐγὼ, Κύριε" » 

πο ἰμῖι : πιδι δία πη οδὶ δαπὶ ὙΟἰαμΠἈΓΟΠῚ ῬΑ ΓΙ. 0 οὐκ ἐλήλυθε δὲ ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα τοῦ λόγου χαὶ ἐπὶ 

βυΐ τοῖρβα [ἀροββίνι5868, «1 αἶχὶι 1 ἐ Νοῖο, » οἱ πιο- τὸν ἀγρὸν τοῦ πατρός. Καὶ φανερὸν, ὅτι ὁ εἰπών 

ιι5 ἀοἰπάδ ραηἰιοπιία [υἱν οἱ ἀρ ῖϊι; οἱ ἴῃ ὀχοοιοθία « Οὐ θέλω, » καὶ ὕστερον μεταμεληθεὶς, καὶ ἀπελθὼν, 

οἰποὰ ἀδβυάανί!. Οαἱ δηΐπν δι ἷ5. ΡΟΙΠοἶτι8 εδὶ, τσ χαὶ ἐργασάμενος εἰς τὸν ἀμπελῶνα, ἐποίησε τὸ θέ- 

νοιὰ δυίθπι ποι 6ρὶ., ραῖγ5. ὙΟἸυπίί 6) ὄχθου λημα τοῦ πατρὸς τῷ ἔργῳ" ὁ γὰρ τῷ λόγῳ ἐπαγγδ- 

ἀειτεοιανῖι. ΥἹά6 δαϊοπὶ ἂῃ ΡάΓΆ ΟΙδιῃ Ἰλπο 5 Δ6- λάμενος. χαὶ μὴ ποιήσας, τοῖς ἔργοις ἢρνήσατο πριεῦ 

οοιηπιούατο ροϑϑῖὶθ, αυἱ ραμουϊὰ αυϊάδιη, γ6] αἱ} τὸ θέλημα τοῦ πατρός. Πρόσχες δὲ εἰ δύνασαι χρῆ᾽ 

οἰμηΐπο ΡΟ] οοπίαν, πηι νἱγρί εἰ ιαίθηλ, ποαι6 αἸ]8π| σθαι τῇ παραδολῇ χαὶ πρὸς τοὺς ἐλάττονα μὲν ἣ μη- 

46 'π Ἐνδηξοιῖο ργθ οἰ ρί ΔΙῸ δοιϊοποιι; τὸ ἅπιοπι δὲν ἐπαγγελλομένους, μήτε παρθενίαν μήτε ἄλλην 

Δίχυθ ορόγα οοηίγανῖα ργδβιδηὶ εἱ δίχιβ οχμίθθπι κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον πρᾶξιν τοῖς δὲ ἔργοις παριστὰν' 

ΜΕΤ 5 ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

τἰοποη ργοροϑυ ββοῖ, αυΐ μοοοϑϑαγῖα ργορίοῦ Οἱ αιθ πὶ οογυπη ἀδ δοῦππὸ ΒΡΘΟ ΔΙ 6 Γ 605 Ἰητογγο κατ. Ει 

πμὶ νἱἄοῖαν αυοπίαιν. ποὴ [ΓΟΥυ}10 Ἰοὸς 608 ἱπίογροραν!, 864. αὐἴὰ Ζοϑηπο8 [ὑογαὶ ε τὸχ οἰαπιδε ες ἦν ἀἐ- 

ΒοΓΟ Ὁ βάνϑίθ νίαβ θομπιϊηὶ, γοοίδ5 [Δοῖτ6 βοῃλ 85 ο᾽υ5. » Εὶμΐς ογαὶ ἀδ αυὸ Πδι15 ρὸγ ργορ]ιοῖδιη ἐϊοεβαῖ: 

4 ἔσοδα πιιῖο διβοῖυμι ποι πὶ 816 ("οἷοι ἰασπὴς {αὶ ργιοράγθ} νἱδπὶ τυ πὶ 816 16.» Ρτορίον μοο, δλίϑιίπιο, 

ἐπιδγγορανὶν ἀς ἢἴ0, ΠῸ} αυϊάοιη ἰβπούδη5 αυοι απ ςορίαμ16 5 ἀϊοιυτὶ [δγπὶ : «ε Νοβοί πηι}, 9» 5θσιηόυπι 

᾿φιοὰ 5οτίριαμν 65ὶ, 56 4ιληίαπὶ δά 86 5ϊσπὶἤεδηιοθ. 4185] ἐχ ποιαϊπἰθιι5 6ϑϑοῖ. "(ἃ φυαβὶ γεβρομάθμν9 

1Πἰ5 φυοιΐαπι 6Χ ᾿ιοπα  ἷ )05 ἐγαΐ, ἐοπβδηιδηίοπι ραγΆοΐαπὶ ἰμιγοἀθεῖ!. : 

ἃ. «ἴα 1 τοπηροτο ἀἰχὶι δθϑιι5 ἀϊβοῖρυ 5 διυὶδ ραγαυοίαπι πᾶπ6. Πόπιο αυϊδαπι μανυῖν ἄυος ΠΠ105. Εἰ 

δορδάθιβ δὰ ρυϊμηυπὶ αἰχὶι : ἘΠῚ, νδίο οάϊε ὀροναιῖ ἴῃ Ὑἱμθδ 1 ΠΙΘΩΠΊ, » εἱ τοϊηυα. ϑ80105 Μδίι ι5 μιδιιὸ 

ρΡαγδθοίαπι 801, ϑίουν μμ1] νἰδοιαγ, οοπεϊπϑηίθιη 1580} π0η ὀγθθηϊοπὶ γ6Γ}}}58. ))6ὶ, δὲ ἀθ ρόυρυ}υ εγοι- 

ἰυτο 6χ βθμ1ν18. [51] δυηὶ ομΐμα ΠΗ ἀπο ηὰ05 πϑθυ! θόυ8, 4υδϑὶ ΒΟπΊο πιογθηὶ μοπλϊ παι τη βόΓΕΒ8. Ἰὸ 

ἐγρο ἀόορήθη5. δὰ ρενηαπι 4υθ πὶ δοηυϊδινιι ἴῃ ρΥ 8, φυθηὶ ΡΓᾶδΟΟ πονΐ!, οἱ ργῳιιμίνιι, ἀϊχὶϊ αὐ εὐνι : 

« ΕἾ, ναάς μοίΐο, εἰ ορϑιᾶτα ἴῃ ΐπϑαιῃ πιϑᾶπι. » Εἰ ἀϊδίου! Γυρίαδπβ θϑιο Υἱπεδπὶ ργορίογ ϑεδίυι φυὶ δ2: 

μδίαν ἴμ δᾶ οἱ ἰάθογοβ, εἱ ἀἰχί! : « Νοῖο, » ΡΟΒίθΆ εἶγοα οοπϑιμηπιδιίοπαπι ρωηἰίθη5. υοὰ ἀΐχεγδι ΒΑ 

800: « Νοῖο, » νης ἴῃ νἱθθᾶιη, οἱ ορόγαυ8 881 νοϊυπίδίοπι ραιτῖ5. Ουδηάο δυίθαι Ῥγίπηυβ γεϑρομίι : 

« Νοῖο, » δοραοβϑὶίϊ ρϑίον δὰ αἹίδγυπὶ, εἰ ΒΡ ἀϊχὶι. ϑθοιπάυ85 ἀπ τοϑροπάϊὶ : « Βιίμα, 

Ροιαΐπδ: ν πο δυΐθαν γθϊ δὰ υἰποᾶπι Υογο, οἱ ἰῃ ἀδγυιῃ Ραιγίβ. ὧς τηϑηϊ!οϑίσπι 651 4ΠΟΠΙΔΝ 

αιὶ αἰχὶ! : « Νοῖο, » ροϑῖοα δι 6 τὴ φοπιρυμοῖι5. 8011, οἱ ὁρόγαίυ8. 65 1ῃ Υἱπθϑ, νοϊαμίλιεπι ραιτίδ μαμ!ον! 

μοη υοιἷβ, 56 (Δοτ18. (αἱ δυο γογθ 5 ργοπηϑι!, 00 δυο (δοἷι, οροτγίθυβ ποραν! νου πιδιοπὶ ΔΤ 

ρΡαἰεὶβ. Υἱὰς αὐΐοπὶ δὶ μοίεϑ αὐὶ ραγαθοὰ ἰβίᾶ δὶ 608 40] τηοάἀϊουπι αὐϊάδπι, δαϊ Μ1}11 ργοπιλιμιμί, μοηυὺ 

“' Μδίιν. χα, 91. 6 1014. 28, 29 εἰ 864. 49 γριὰ. 50. 
᾿ 

(88) Τὸν περὶ τοῦ ἀπειθήσαντος, Εἰὸ. ΤΙηθο- δβίοπιιβ, θριις ἐμηρετ.; Τποορ γϊδοίαϑ ; ΕΟ μ δ. 

εἷϊυδ Διιϊοοίνομιιβ 110... Οοπηηθπί. ἐπ ἔναηφ.; ἢ1- ΟΟἰοΞ88. Πυετιυϑ. 

ἶὰ5 ολπ. ΦῚ ἰὼ Μαί,; Ηϊοτοπ πιὰ ; Ομγγϑ9- 



1480 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΜΌ5 ΧΥ͂ΙΙ. 1486 

τὰς τὰ ἐναντία, ᾧ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπηγγείλατο (59) Α 77} οροτϑ, οἷν πα νογθο αυϊάδιπι θοπογαπι [Δοἶπο-- 
κατὰ φωνὰς λόγων ἀγαθῶν πράξεων" ἔτι δὲ πρὸς 

τοὺς μεγάλα μὲν ἐπαγγελλομένους, μηδὲν δὲ κατὰ 
τὴν ἐπαγγελίαν πράττοντας " ὁ μὲν γάρ τις οἱονεὶ λέ- 

Ὑει" Μεῖζον ἣ χατ᾽ ἐμὲ παρθενίαν ταύτην οὐ θέλω" 

χοὶ τῆς ἐμῆς ἀξίας βέλτιον τὸ ἀποταξάμενον τῷ βίῳ 
σχολάζειν τῷ λόγῳ " ὁ δέ φησιν ἕχαστον ἀχούων τῶν 

ἐν τῇ Γραφῇ μεγάλων ἔργων" ε« Ἐγὼ, Κύριε. » Καὶ 

ἔστιν ἰδεῖν οἱονεὶ ἐκ μεταμελείας τινὰς ἐπιδιδόντας 

εἰς τὸ βέλτιον, καὶ ἐπιμελουμένους ἑαυτῶν ἐπὶ τὸ 

χρεῖττον παρὰ τὴν ἀρχῆθεν προσδοχίαν" ἄλλους δὲ 

προπετέστερον μὲν πολλὰ ἐπαγγειλαμένους, τοῖς δὲ 

ἔφγοις ἀντιπράξαντας ταῖς ἐπαγγελίαις. 

Μετὰ δὲ τὴν παραδολὴν ἐπιφέρεται πρὸς μὲν τὸν 

εἰπόντα’ ε« Οὐ θέλω, » καὶ ὕστερον μεταμεληθέντα, 

καὶ ἀπελθόντα, τό" « ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι 

χαὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ ν πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα, « Ἐγὼ, Κύριε, » χαὶ 

μὴ ἀπελθόντα, τό: « Ἦλθς γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς 
ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐχ ἐπιστεύσατε αὐτῷ" ν 
καὶ τό" « Ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐ μετεμελήθητε ὕστε- 

ρῦν, τοῦ πιστεῦσαι ἐν αὐτῷ. » Ἐπιστήσας δέ τις τοῖς 
ἀπὸ μοχθηροτάτου βίου προσερχομένοις τῷ λόγῳ, χαὶ 

πιστεύουσι τῷ Χριστῷ, καὶ τοῖς αὐχοῦσι τὸν νόμον 

χαὶ τοὺς προφῆτα;, χαὶ ἀπιστοῦσι τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, 

καὶ ἀχολάστως βιοῦσι, χαὶ ὠμοτέροις πρὸς τοὺς ὁμο- 

φύλους τυγχάνουσιν, ὄψεται τὸν Ἰησοῦ λόγον ἀληθῆ, 

« ὅτι οἱ μὲν τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσι » τὸν 

Ἰσραὴλ « εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" » ὁ δὲ ἰδὼν τὸν 
Ἰησοῦν ἐχεῖνος Ἰσραὴλ οὐδὲ μέχρι δεῦρο μεταμε- 

λεῖται, ἵνα χἂν ὕστερον πιστεύσῃ τῇ ἀληθείᾳ, Πρό- 

ἄχες δὲ χαὶ τῷ « Προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασι- 

λείαν τοῦ Θεοῦ, », οὐχ ἀποχλείοντι τὸν Ἰσραὴλ εἰσ- 

ἐρχεσθαι εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς γὰρ 

προάγει τὸν οὐδαμῶς ἐσόμενον ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ, 

ἐν ᾧ προῆξεν. “Ὅρα οὖν μήποτε ἐμφαίνεται, ὅτι, 

ὅταν τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, τότε πᾶς 

Ἰσραὴλ σωθήσεται. Νοείσθω δὲ ὁ Ἰσραὴλ οὐχ ὁ χατὰ 

σάρκα, ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῇ εὐγενείᾳ τῆς ψυχῆς χαραχτηρι- 

ζόμενος, χαὶ ἔχων μὲν τὸ εὐφνὲς πρὸς σύνεσιν χαὶ 

τυπὴ γιιἀϊπιοηϊδ Ῥγοιηἰβογαηῖ : [ἴδ ἰἰ6πὶ ἐΠυὰ οοηνα- 

εἰξ φαΐ πιᾶσηδ αυϊάδπι ργοπηϊ πὶ, τὸ δαϊθη ρτοὸ- 

πιΐδ88 διιἃ πιἰῃΐ π|6 ἱπηρ 6 : ἂἰΐ πίη, υογὉ] φγαιία, 

ΔΠΠ|40}5 : ΥἹγσίηἰταίοπη ἢΠ8 πὶ Π010 41:95 ΥΓ65. Πι6 845 80- 

Ρογαὶ ; ἰίθηιὶ : Υἱ4 πᾶς αὐ ϊοδῖα, ΟἸ ΓῖβΕ} νου )0 Οροταπὶ 
ἄδγα ἀἰφη δι! πιο ἃ6 ποῦ 0 ἀπίθοοὶ! : {16 δυίοπι 
Ἰηφοηῖία ἢΠἶ4 (οΐμνογα αυθ ἰὼ Θογρίαγ ΘΟΠΙΠΊΘΠΊΟ - 

ΤΏΙ, δυδίοη5 ἀϊοὶ! : ε« Εἔφο, Βοπλὶπα; » (ΠΏ γ6γῸ 

ΠΟΙΆ] ]05 481 ΡΟ πἰιοηι8 ατοίοβ νἱ δια Ἰοθὲ ἴῃ 

Βοηί τοοίίφας βἰυάΐο ρτοίοϊδηιοβ, δὲ νἱλιυτὶ ργίον 
ὁδπὶ 4υληι ἰμἱιἰ0 ἀφάόταπί δχϑρθοίαοποπὶ ΠΑΥ ΘΓ 

ΟΡόΓάμι ἀληία5; 84|105 δυίοπι ροϑιημδπὶ τη] ἰ6- 

ΠΊΘΓΟ ΡΟ] οἰ ἰ δυηΐ, μἰογααυθ Ομ Γᾶ ΡΓΟΠ 588 5118 

Δϑθηι65. 
Β πὶ Ροβὶ ρϑγαθο τη διυίοπι, οἱ φυΐ ἀϊχὶϊ : « ΝοΙο, » 

οἱ ραν θηιία ροδίιποάθτ ἀποίι8 401, ἰά δα Ἴαπ- 
εἴταν δ: « Απιθη αἷς0 γ0} 15, φαΐα ρα] Δηΐ οἱ τη6- 
τοῖγίοθ8 ργοθάσηϊ γο5 πῃ Γοσηὶ θοΐ : » οἱ δυΐδηι 

αυἱ ἀϊχίι δ᾽ - « Εφο, θομπιίπο, ν τηἰπίπια δαίθπι Ὁ}, 

ΠἸυὰ “᾿ : « Υοπῖϊ οἶπὶ δὰ νῸ8 δοδπηθβ ἰη νἱἷὰ }ι81- 
εἶ, οἱ πὸ ογο 15:15 οἱ ; ν δίφυσ ἴθ ἢΠυἀ : « Υ08 

δυίοπι νἱάθηιθβ, πος ροηἰοπείαπι Δ ἶπι15 ροβίθα, 

υἱ ογούαγοιῖθ οἱ. » Θυοά 5] αι5 δά 6085 διιοπάοεϊ 

4πὶ ἃ ποίατγϊα νἱία διε Πἀθηὶ ἰγαηϑϑυμῖ, εἰ (]γῖ5ι} ρᾶτ- 

165 δη)ρίἐοίυθίυγ; οἱ δὶ δὸς 4φυὶ ἰοραπὶ 86 ρίΌρἢ6- 

ιἈ5 7Δείαμ!, ΕἸΠΟ ἀυϊοιη Ὠοΐ ἤΠάδπι ἀδιγαλαηί, 86 ἰῃ- 

τοραρογδηίον νἰναμὶ, οἱ δάνεῦβιβ {1 0 0}65 γι ἀο! 6 Ὁ 

5ὸ βδόγυμ, νογαπι ἰ5 6558 7850 56 ΟΠ 6) ἀδργθίιοι - 
ἀοι, « αυΐα μυμ) οαμΐ οἱ τποροιγίοο8. ργοοάμηι » 

5 δα « ἰ τοσπαη) θεοὶ. » σα. δυΐθπὶ ᾿5γδο 6 ἢ) 
αυΐ δόϑυπι νἱάϊι ἢ6 πα ς αυΐά6πι ρορηἰιοί, υἱ νογ ἰΔὲϊ, 

561Ὸ ᾿ἰοοῖ, αβϑϑημ δῖαν. ἴῃ οἱ {Ππ|4 δ μδανοεί : 

« Ῥρνᾳοδάσυηι γὺ5 ἰῃ τορηιμη Ποὶ, » ηΠα04 ἰβγϑοίθηι ἃ 

τορηὶ Βοὶ ᾿ηζγοϑϑιι πὴ ργο  ἰ θεῖ ; Π6πι0 Ομ ἷ πὶ ΡΓδ - 

οοὐϊε δαπὶ 4] πος ΙΘ60 πυπαυδηὶ [αἰἀ1Ὁ5 6οὲ, ἰῃ 410 

ρ56 ρτγαεβϑβϑί!. Υ1]46 ὄῦφὸ δι ἢ Ππὰ 5ἰ αι σαίυγ, [ι- 

ἴασαι πορ6 τ δ] ἀπ νοΓΒι}5. [5Γ86] οΟΟΠη56- 

«υδίιν, οὐπὶ ραπιΐα ον ῥ᾽ οἰ ία 0 αὐνομοῦὶ!, [μ|6}}}8-- 

κυν δυΐεπ) [5γ86], "01 411} βδαου πάη) οάγηθη), 586ι 

4υἱ διιΐπιο 774 ποὈ Δι 6 ᾿γαά 5 δἰ ρηιοδίυγ,, 

«αι ορίπᾶ δι ἰηιθ} Προηάαπι οἱ ἰη 016, δὲ ροι- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

αἰτριηἰαῖοπν, παααθ αἰΐυπι ϑδουπόυμι Ἐνϑηβο  υπὶ 5ρί γΠ816πὶ δοίαπι, Ορογῖθιι5. αὐυΐοπι οϑιδπάμσπι 40 πος 
αἷν ᾿πίεἶο ἀϑ4π6 δὰ νόγραιῃ ργοπιδογιηῖ, δοθηΓὰ 605 4] πηᾶψπα ργοπ πηι, Ν1}}}} δυίθα) βεουπάμπι ρΓῸ- 
τη ϊβϑίοηθπι βυιᾶπὶ ᾿υ)υδιποὶ ἀφ. Ὠ οἷι οὐἴαπὶ Δ αυΐβ : ΥἹγρ 185 ϑυρθν πιὸ δβί, Ῥγορίοῦ ἡπ04. ΠΟΙῸ 68Π : 
εἰ τη8)υ8 681 αυδπι Υἱγι 5. πιοὰ ΔΙ ἘΠ μεἶγο ἤδη νἰϊαπι, Οἱ νδοᾶγο βρί τι! 5 νεΓὈ}8 : οἱ ροβίοα γθοορὶ- 
ἰ8η5 δά πιοϊϊογα 86 ἰγαθίι αυᾶπὶ Ργο ον νἱἀθθαίαγ ἴῃ ΡΥ π|15. Δ} δαΐδη δυύδοίοῦ πγαϊα ργοιμἰιίαηι, 
ορογίθυ8 δυΐίοπι σοι γάτα 5118 ριΟπι βϑἰοηΐ 8 ὅρυηι. 

δ. Ῥοβὶ ράγαυοίδιν δαίοπι ἀἰοῖ! ἀ6 οὸ υὶ ἀϊκὶς : « ΝΟΙο, » ροϑίθα δυίθπι γθοορίίανί!, οἱ 5ἷ6 4 ͵ 1 : « Απιοα 
ἀϊοο νοϑὶβ, φυομπίδπι ρα] οϑιΐ οἱ τ δγθίγιςθβ ρυβοούππι νὺ8 ἴῃ τοζῃο θεῖ. » Αὐ δυπὶ δυΐοι 4υἱ ἀϊχὶ! : 
« γαάο, ἀοπηῖπα, οἱ ποι ΑὈ 1}, » 'οο τοίεγί : « ὕϑηΐ! Ζολππ68 δι] γὺ5 ἰῃ υἱὰ [υ5ι} 1158, π6ς οΓΘα 4181}5 οἱ. » 
Πὰογαπὶ ἀδ ρείπιο αφυΐάδηι : « ΡΒ! οδπΐ ἀυίαπι οἱ πιθγαιγί 8 ἐγ δγυηὶ οἱ. Κ Δὰ δαπὶ δυΐεπὶ ηυἱ εἰχὶϊ : 
« δίο, ἀοπιίπο, οἱ ποι αὐΐ!ι : Υοβ ἃυίεπι Υἱ 4668 ἤ60 ρωπἰϊοηιίϑηι ορ 5.15, αἱ ογθύοιδι 8 οἱ. ν οηβίἀογα 
οὐ "Παἀ αυοὰ αἷς : « Ργβοδάαμι νο5 ἰμ γθβᾷῃο θεὶ : » φυθῃΐδιη πυὴ Θχοϊυδὶς ᾿άο5, υἱ πο. ἱπργοι δηΐων 4}}- 
ἀὐυληθο ἴῃ τορηαπὶ 1)εἰ. Νοῖμο ομΐπὶ ἀἰοἰυ Γ ρυθβοδάθγα δυπὶ ἴῃ δἰίαιο Ιο00, 4υὶ πο δοαιίίαν οὐπι ρογ ἰρϑαπι 
Ιοοιπν; υἱάθ Ἔγρὸ πθ [ῖγ16 Ἰιος ἰπάϊεεὶ βου, υἱ οαπὶ ρα 10 ψαπιΐαπι ἰμ νυ θεῖ, της ΟἸηι 5. ἰβγδοὶ 58- 
γὰβ οἤοίμειγ, {πηι 6} Π|6. δυΐοια πιλΐ ΒΓ 6} 458 4υΐ π0 δεοαματὴ οάγηθπὶ 50η1, 56 4υἱ ἱηροιναϊῖο δη ἢ 
᾿διδοὶ πιο! χυηιαν ἰὼ ἢά6 οἱ ορονθυ5. ὈΟΠηΐ5. ΐ ᾿ 

8 Μλιι|}. χχι, 5]. δ᾽ 1011. ὅ0, 55 10]. ὅδ. 

(29) μερε ἐπηγγείλαντο. 
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βρί οδοίίδιο μο ]εΐ ; ποθ ἢ αὐ ροβίυϊα θαι δαίοπὶ ᾿ς ἰπ- Α τὸ διορατιχὸν, οὐ μὴν ἀξίως τῆς εὐφυΐας ἀνατραςεὶς 

ἀο}68, ἐπ Π46 οἱ νἱία Βοπὰ δὐπολίυϑ οδῖ. 
δὲ υἱπεα ρίαμίαία εἰ αρτὶοοἱὶδ ἰγααία. 

8. « ΑἸΐαπὶ ρΑγΔθΟΪΆπὶ δυάϊια. Ποπιο ογαὶ Ῥϑίογ- 

ΓΔ} }}Π185 48] ρΙλπιανὶς νἱθϑη., οἱ ΒΟροπὶ ΟἰΓουπιά6- 

ἀἰι οἱ, οἱ Γοὐΐὲ ἴῃ δὰ ᾿ογοι αν δ᾽, ν οἱ. γοϊ αι δά ἰὰ 

5408 : « θαθίταγ ροηιὶ [Δοίεπεῖ [Γαοίι8. ο}ι5..» ΘυΪ 

ῬΆγδθοὶ 86 π81:η} ἰονῸΓ ἰδπίυπι δἰἱϊηρεῖ,, πθαθο 
ἀϊοιίοπ 68 ϑἴηαι 8 ρου βογυ Δ ν΄, ρἰδηδπὶ μφς οἱ 

οἱ ραγβρίου"πι βθπίθη 1 8πὶ υἱθ δ ἢ σΟΠΕΙΠΟΓΘ, 6ΔΠῚ 

80 ΠἸοδιὲ : Οὐ Π05 ΡΓδδοδϑϑὶϊ ρορυ]ὺ8 οἱ 1)6] ρᾶΓ5 [αἱί, 

Υἱηοα ογδὶ ἃ ραίγείδπ "85, οἴ} 05 ἢ! μᾶγα 0] πιθη- 

εἶἰο ἢϊ, ευηϑίια ; Ποῖ ἀυῖοπὶ, 40 (08 αΛἂϊ, ρτιυϑὶ- 

ἀἴυπι, 68 ογαΐ 56ρ68 ; ἃἱ (6ΠΠρ] υπὶ (ἀΓΓΪΒ δΓαὶ; ἰοτ- 

ἐν πίστει χαὶ βίῳ ἀγαθῷ. 

Περὶ τοῦ φυτευθέντος ἀμπειϊῶνος καὶ ἐχδοθέν- 
τος γεωργοῖς. 

« Ἄλλην παραθολὴν ἀχούσατε" “Ανθρωπὸς ἦν οἷ- 
χοδεσπότης, ὃς ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, χαὶ φραγμὸν 

αὑτῷ περιέθηχε, χαὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν, » χαὶ 

τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ ε Καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι 
τοὺς χαρποὺς αὑτῆς. » Τῷ μὴ ἐπιπλεῖον (60) βασανί- 
ζοντι τὰ τῆς παραδολῇς, μηδὲ ἐχάστην λέξιν ἐξ-τά- 

ζοντι, πάνυ σαφὴς εἶναι δόξει οὕτως ἂν διηγήσεως: τὸ 

χοῦσα" Ὁ πρὸ ἡμῶν λαὸς, καὶ μερὶς (61) ὧν τοῦ Θεοῦ, 

ὁ φυτευθεὶς ἦν ἀμπελὼν ὑπὸ τοῦ κατὰ τὴν παραδο- 
᾿λὴν οἰχοδεσπότου - χαὶ ἡ τοῦ Θεοῦ φρουρὰ περὶ αὖ- 
τὸν ὁ φραγμὸς ἣν χαὶ πύργος μὲν ὁ ναὺς, ληνὸς δὲ 

οὐ]ὰγ γεγο, ᾿ἰραιοηαπι ἰοο18 ; ἀρατίοοἰε ἃυΐθπι), 580 Γ- ὁ τόπος τῶν σπονδῶν" χαὶ γεωργοὶ οἱ πρετδύτεροι 

ἀοίεδ οἱ βαρίδηϊθβ ρΟρΡυΪ ; ἰιαῦὶ Ὑθγο φῥτοίοειο,, 

υδηίο Ὠοπιίινυ8 4] ἱπίον {105 ἴθ πα ῦ8 ἀἰοὶ εἰ ς0- 
Ἰαπιπᾶ ΠΟΟΙ8 γ ΓΒ  ὈΔ(ΠΓ, ἀ0η6 6 605 ἰῃ ΠΟΘ ΠῚ 85Δη- 

εἰυτ δυιπ:, οἱ ἴῃ ἰἀυθογηδου! α 5084 ἀσάψιοίοβ. Δ}}}}] 

ΠΟΏΒΟΓΟΓΟΙ,, ΠΟῚ (8 ΔπΊρ] 105 οἷ Δρρᾶγαϊ! ; ἰΘπιριι8 

διυΐίοιι [γυσίαι πὶ δάνδηιδη8, θη ρὰ5 {Ππ4 αγαὶ 400 

Βτορἤοίδ Δ ἀρτγίς 0115 οἱ υἱμθα [γυσίυπὶ γεροβοθῦδηϊ, 

υὑἱ νἱῖα ουξξ γεοίδ [υχίδ ἰοσθηὶ ᾿πδι!ατοπα 86 ἰοζοπὶ 
ΔΟΟΘΡ 586 ἀδοἰΆγαγοηί ; Βαῦνὶ ὙΘΓῸ διὶ δργίοο δϑβ πιϊδϑὶ 

81 [γυοῖυ 5 γοοίρογθηι, ᾿ἃ ογϑῆϊ ὈΓΙΌΓΘΒ ργΟρ ἴδ, 

αυο5 γεγθουγίθυδ5 οἱ οοηίυ πιο }}}8 αὔδεογαμν ρτἰποῖρε 8 
Εἰ βαρίοπίοϑ ρορυϊ!., ποπη} 05 οἰἰδπὶ ἰγυεἰἀάγατ., 

41105 γοτοὸ Ἰαρίαἰ νὰ8 δπθοάγιηὶ ; βοῦν δυΐίθπὶ 4] 

Ροβὶ {Π05, ραν 8. ρυίουθυ5 πιὶβδὶ δυηΐ, ἰομηρυϑ ρἷα- 

χαὶ σοφοὶ τοῦ λαοῦ" ἀποδημία δὲ τοῦ δεσπότου, ὅτε 

Κύριος ὁ συνὼν αὐτοῖς ἐν νεφέλῃ ἡμέρας, καὶ στύλῳ 
νυχτὸς, ἕως αὐτοὺς χαταφυτεύσει εἰσαγαγὼν εἰς ὄρος 

ἅγιον αὑτοῦ καὶ εἰς τὰ σχηνώματα αὑτοῦ, οὐχέτι οὗ- 

τως αὑτοῖς ἐπεφαίνετο" ὁ δὲ ἐγγίσας καιρὸς τῶν χαρ- 

πῶν ὁ χρόνος ἣν τῶν προφητῶν ἀπαιτούντων τὸν 
χαρπὸν ἀπὸ τῶν γεωργῶν χαὶ τοῦ ἀμπελῶνος, ἵνα 
ἤδη δείξωσι παρειληφότες τὸν νόμον τῷ βεδιωχέναι 
χατ᾽ αὐτόν" δοῦλοι δὲ οἱ πρὸς τοὺ; γεωργσὺς πεμ- 
φθέντες (632) λαθεῖν τοὺς καρποὺς οἱ πρῶτοι προφῆ- 

ται, οὗς οἱ ἄρχοντες καὶ σοφοὶ τοῦ λαοῦ ὕθρισαν τύ- 
πτοντες, τινὰς δὲ χαὶ ἀνεῖλον, καὶ ἄλλους λεθολεύστους 

πεποιήχασιν' ἄλλοι δὲ μετὰ τούτους δοῦλοι πλείονες τῶν 

πρώτων ὁ χαιρὸς τῶν πολλῶν προφητῶν, ὧν τὰ ὀνό- 
τἰπηοτυπι ΡΓΟρ οἰ ἀγα πὶ βἰ σι! ῇοαι., φηόγαπὶ ποθι Ο ματα ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Παραλειπομένων γέγρα- 

ἴῃ Δ]γὸ Ραγαϊροπιοποη Εἰ τ, αἱ ἰῃ δαγοη)α, οἱ ἴῃ 

ἀυοάδοίηι ργομοι}8, οἱ ἴῃ θδηΐθ]Ὲ βογιρία ϑυηῖ ; ἀἷ- 

οὐϊ οηΐπὶ [Ὀγίλ556 2}141}8 Απδηΐαπι, Αζαγίαπὶ οἱ Μὶ- 

88 616 Π) ργΟρ οἰ 85 [ι|5886. ΡΊυγο5 7743 ΡΟΓΙῸ ὁ08 

Ργϊογίθυβ ΡΓΟΡ] ΘΟ 5. εἰ ἀὸ πὶ ἀχοορογιμι, ὙϑγθοΡὶ 5 
οἰ ἰοηί65, τπηογία μ]οοἰδηΐο5 οἱ Ἰδρί αἰ 115 ΟὈΓΌΘΠΙ68. 

Ροπίτοπιο ἰπάοπι Π] πὶ δύῃ πὴ {1 ῬαιοΓ Δ Π|}} 145, 

Ὀυπιίπαπι νἱ δἰ οοῖ ποβίγυπι ξόβαπιν ΟΠ είβιαπὶ, αυΐ 
Ῥυδονοπὶ νἱποδὲ οἱ Δφγῖ 0018, 86 ΓΘΥ ΘΓ Π(Δ1ὴ ροβϑοϊ 

πται, καὶ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ, καὶ τοῖς δώδεχα, χαὶ τῷ 
Δανιήλ" εἴποι γὰρ ἄν τις χαὶ τὸν ᾿Ανανίαν, ᾿Αζαρίαν, 
Μισαὴλ προφήτας γεγονέναι. Καὶ τούτοις οὖν τοῖς 

πλείοσι παρὰ τοὺς προτέρους προφήτας ὡσαύτως 

ἐχρήσαντο τύπτοντες, καὶ ἀναιροῦντες, καὶ λιθούο- 
λοῦντες. Τελευταῖον (65) δὲ τὸν υἱὸν ἑαυτοῦ ἀποστέλ- 

λει ὁ οἰκοδεσπότης, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι- 

στὸν, ἐντρέψαι δυνάμενον τὸν ἀμπελῶνα, καὶ τοὺς 
γεωργούς" ἀλλ᾽ οἱ ἀρχιερεῖς, χαὶ οἱ πρεσθύτεροι, 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

θ. «1π|ἴΠ0 ταπηροτα, ἀϊχὶῖ δόϑι5 ἀ ἰ5οἶρ.}}5 8ι}}8 ραγδθοϊλπὶ ἤᾶπο. ΠΟΙ ογᾶὶ ραίογίδτ "88, υΐ μ᾽ληιϑΥ!! 
σιποϑῖι, » οἱ νου. Ου͵ ποη δι ἠδηηυ5. ἀἰδουϊἊ{}} ραγανο!απι ἤδης., Π6406 5ἴηψυ!α νογῦα βογιαπίυγ,, 
88 }5 πηλη [6514 νἱἀδηίι", εἰ ᾿ς πποίΐο ἰμεο} χαίαγ. Ρορα!5 ψαὶ Γαἷϊ Δἢϊὸ ΠῸ5 οὐτῇ 6556. ρᾶτϑ |)εῖ, 4υΐ ΡΙ8η - 
(ϑἰυς ὁ5ι ἃ θο0, νἴποα [υ}ΐ θεῖ, εὐϑίοι δ Δυΐοπὶ Ὠοὶ 4ι85 Ἔχϑι 1 οἶτοα οδπι, [υἱΐ Β6ρ65 ἰρβῖι18. ΤΊ Γεῖβ δυίοι, 
τοιηρίυπι. Τονου!αγ ἀὐυΐεπι, ἸΙοουϑ ΠΠαποπ απ). ΟὐἹομὶ δυίοπι, ϑδοογμοῖοβ οἱ δβαρίθηιοβ ρορι]!. Ῥογορτίπϑιο 
νοι θοπίηϊ, αυληύο Βονιΐπυ5 αυΐ Γἀδγαὶ οὐπὶ {1118 ἴθ πὰρ αἰαὶ, οἱ 'π οοἰυπιηα ἱμΐβ ροΓ ποοίθπι,, ἀθιθῦ 
Ρἰδιιίδγοὶ 605 ἱπίγοιυσδιιδ ἢ πιο οι βδηοίαπι δι, οἱ ἢ Τυογηδουϊα δύ, Ποαιδηι]ο ρΟΒίαβ 5: ΠῈ}} 16 80- 
Ρᾶγυΐι οἷς. ΤΟΙΏΡΙΙ5. δυίθιῃ Δρργορίδηβ Γγιοία!ἢ ροϊοηἀοτυπ), ἰδπηρυ8 Θχϑιι εἶ: ρτορῃείλγαμιη οχί οπιία πὶ ἃ 
οοἰυπ 8, οἱ ἃ υἱποὰ ἰρβᾶ, υἱ οδίεπάδηϊ χε] Δοσδρογυηῖ ἰδβθιῃ, δὶ δδειηάσπι οἂπι νἰχθγυνῇ. ϑθγυὶ δυίθπι πιἰ55ὶ 
δά σοΙ0π08 δ [Γποίυ5 δροϊρίοπάἀοθ, ργορ οί φυὶ ρεῖιδ ἤζθυιηι : 005 ρυίποῖροβ οἱ βδαρίθηίθβ ρορυ]ὶ ἰπ)α- 
γίανοραιι, οράθη88 αιοβύδην, οἱ οσοἰοηΐ65, οἱ ἰαρίἀδηι65. ΑἸ δυΐθηὶ βογνὶ ρΊυγῈ5. ροϑβί 605 6 πΊρογα ὑΓὺ- 
Ρϑείαγιμ πε οὐ απι., φαόγαπι ποηλέμα ἢν ϑθοιμνο Ραγα!  ρο 6 Π0Ν 80η1 οοπβουρίϑ, οἱ ἴῃ δετγοιηΐδ, οἱ ἴα 
ἀυοάἀεοίπι, οἱ ἰῃ Βαμίοθ!6. Ὠίοοι δυίοπι αἰϊφαὶς, οἱ Απδηίληι, εἰ Αζαγίλη), οἱ Μίβδοὶ, ργορῃοίδϑ [556 ἰδπιρο- 
Γἰβ οὐιι8. Εἰ ὲβ ΘΓκῸ Ρ᾽ αΓΙΠΙΐ8. δἰ" 16 Γ ϑαηῖ θυ βὶ οαάθι65, οἱ οοοἰἀοπί68, οἱ ἰαρίάδηι68. Νουϊββίμηθ δυίεσι 

5 Μδι. χσχι, 55, δὲ οἱ 566. 

(00) Μὴ ἐπιπιλεῖον. ὅ8.5 τοοῖς βαθεῖ σοάνχ Δη- 
εἰϊοαηυ5, ἴῃ 4.0 πι8}6 Ἰορεγαὶ Ηυοιΐυ8 μὲν ἐπιπλεῖον. 

61) πρὸ ἡμῶν «1αὸς, καὶ μερίς, οἷς. ΤΙρο- 
ΡὈλ 5 Ἀπιίοοῃ.; Η δγίιβ οδη. 22 ἴῃ Μδιιῃ.; ΑἸ γο- 
βίυ5 0. 1χ ἴπ ἴμυς.; ΠΙΟΓΟΏΥΠηι5 . (οπιπιομίαγ,. ἱπ 
Ματοα ΟΥξοπὶ δϑογίρίι8 1 ΟΡ. χιὶ, 1 δὲ 564. 
Οριις ἱπιροτ[. ἰοπι. 40, Βγουὶς ἐματταίῖο, ΤὨΘΟΡΙΥ- 

Ἰδείυ5, ΕαΙ γπιὶι5. αἸ0884. Ησετισῦθ. 
(62) Δοῦ.1οι δὲ οἱ πρὸς τοὺς ς ἐμ’ 

φθέντες, οἷο. Ηϊαγίυδ οαη. 22 ἴῃ Μαιιῃ., διυιείοι 
(οπιπιεπὶ. πιδ. ἱπ Μανο. χιι, Ὥ, ΟΠΓΥϑοβίοπυϑ » 
ΤΠΘΟΡ  γ]Δοῖι5, Εὐϊγπιίυ8. [ρ. 

(65) [ἡ οοάΐοα Απρ!σαπο Ἰορίτατ τελευταῖοι, ποῆ τε- 
λευταῖον. Υἱ(ς ΠΙΔΥ απ οααιοὶ. 22 οἱ ΤΠΘορ ιν οι μπι. 
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καλοί σοφοὶ τοῦ λαοῦ τὸν Υἱὸν ἰδόντες, οὐ πάντη Α ἰπουίογα ; 86] ργίποῖρεβ βϑοθγάοίυπι ἐί 50} ΌΓ68, 86 
ἀναίσθητοι τῆς ἑαυτῶν γενόμενοι ὑπεροχῆς, χληρο- 
νόμον εἶναι αὐτὸν ὑπειλήφασι" τολμῶσι δὲ χαὶ ἀπο- 
κτεῖναι αὐτὸν, ἵνα αὐτοὶ χύριοι τοῦ ἀμπελῶνος γέ- 
νωνται’ καὶ ἐχδαλόντες αὐτὸν, χαὶ ἕξω χρίναντες τῶν 

«κοῦ Ἰσραὴλ πραγμάτων ἀπέχτειναν" χαὶ εὐθέως ὁ 
ποῦ ἀμπελῶνο; Κύριος ὃν ἀπέχτειναν, ἐπιδημεῖ ἀνα- 
στὰς ἐχ νεχρῶν, καὶ χαχοὺς χαχῶς τοὺς μὲν γεωρ- 

γοὺς ἀπόλλυσιν, ἄλλοις δὲ γεωργοῖς (66) τοῖς ἀποστό- 
λοις ἑαυτοῦ παραδίδωσι τοὺς ἀπὸ τοῦ λαοῦ πιστεύ- 

σαντας, τουτέστι τὸν ἀμπελῶνα, οἵ ἀποδιδόασιν ἐν 

᾿ ποῖς ἰδίοις καιροῖς τοὺς χαρποὺς τῷ οἰχοδεσπότῃ. 
Εἴτα εἰπόντων μετὰ τὴν παραθολὴν τῶν ἐν τοῖς ἀνω- 
τέρω πυθομένων τό « Ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποι- 

εἷς ; » τὰ ἀπὸ τοῦ" « Καχοὺς χαχῶς ἀπολέσει αὐτοὺς,» 

ὁ Σωτὴρ ἀποχρίνεται διδάσχων αὐτοὺς ἀπὸ τῆς προ- 

φητείας, ὅτι ὑπ᾽ ἐχείνων μὲν ἀπεδοχιμάσθη, παρὰ δὲ 

τῷ Θεῷ ἐστιν ἔντιμος, χαὶ χεφαλὴ τῆς ὅλης οἴχοδο- 

εὖτ, χαὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν συνοχῇς, καὶ χεφαλή γε 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν εἰδότων βλέπειν αὐτήν. 
Εἶτα, προφητεύων περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν χλέσεως, 

φησὶ τοῖς μὴ πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν διδασχάλοις Ἰου- 
δαίων" « ᾿Αρθήφεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἣ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 

καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς αὑτῆς.» 

᾿Αλλ᾽, ὡς προείπαμεν, ὁλοσχερεστέρα τις, χαὶ οὐ κατὰ 
λέξιν ἐστὶν ἡ τοιαύτη διήγησις" πρὸς ἣν πολλά τις ἂν 
“νευματιχὸς, χαὶ ἀναχρίνειν δυνάμενος πάντα, ἐπα- 

πορήσαι χρούων τὴν ἀσαφείᾳ χεχλεισμένην θύραν 
τῶν ἐνταῦθα χεχρυμμένων νοημάτων, χαὶ ὀρθῶς ζη- 
«ἤσας εὕροι, χαὶ αἰτήσας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ λάδοι. Καὶ ς 

ἡμεῖς δὲ χατὰ τὸ μέτριον ἡ μῶν τοιαῦτα εἰς τὸν τόπον 
φανταζόμεθα: ὅτι ὁ μὲν οἰχοδεσπότης ἄνθρωπος ὃ 
Θεός ἐστι, περὶ οὗ γέγραπται « Ἐτροποφόρησέ σε 
Κύριος ὁ Θεός σου, ὡς εἴ τις τροποφορήσαι ἄνθρω- 
πος τὸν υἱὸν αὑτοῦ" » οὗτος γὰρ, διὰ τὸ τροποφορεῖν 

χαὶ φέρειν ἐν τῷ ἀνθρώπους ὠφελεῖν τρόπον ἀνθρώ- 
πῖνον τὸν ὠφελοῦντα ἀνθρώπονς, ἕν τισι παραδολαῖς 

λέγεται εἶναι ἄνθρωπος“ καὶ ἐνταῦθα μὲν ἄνθρωπος 
οἰχοδεσπότης χαλεῖται διὰ τὸν ἀμπελῶνα, καὶ τὸν πε- 

ριχείμενον τῷ ἀμπελῶνι φραγμὸν, καὶ τὴν ληνὸν ἣν 

ὥρυξε, καὶ τὸν πύργον ὃν ᾧχοδόμησε, χαὶ οὗς χέχτη- 
ται δούλους, χαὶ οὃς πέμπει πρὸς τοὺς γεωργοὺς, 

χαὶ δεύτερον ἀποστέλλει πλείονας" ὡς οἰχοδεσπότης 

δὲ ἐξέδοτο γεωργοῖς τὸν ἀμπελῶνα, ἀφ᾽ ὧν ἀφελὼν 

βϑρίδη!δ5 ρορυ!ΐ νἶϑὺ ΕἾΠ10, μος ἰηβοϊθηιϊο5 8υα: ἱπι- 
ΠΙΘΠΊΟΓΘΒ, ᾿δογθάθπὶ οὐ ηὶ 6556 οΟσ ΔΓ ; [ἀπ το ΓῸ 
αἱ ἱρδὶ νίηθα ἀοπιΐηὶ εἰποδγθιίι, ἱπίογοεγα οὑπὶ 
δυάοηι; εὐπιᾳυδ {Ππππὶ οὐ οοἰββθηΐ, οἱ ὀχίγα ᾿βγδοὶοιη 
διηδηάδῃαυπι ἀξογου βϑθηὶ, ἰγυοἰἀδτινηΐὶ ; οοπίδβιΐπι- 
416 τηθ29 Θοπιίηιι8. 4 6πὶ ἰῃ ΘΓ ΠΊοΓιπϊ,, ροβίυιδλπι 
ἃ πιογίυ 8 δυγγοχῖς, 8 605 ρῥγοίδοιυ8, ἀφγίοοϊδϑ ἢ6- 
[ἀγίοβ πιαΐα ρεγάϊί ; 8118 φυίοπι Δατίςο} 18, Ὡροβιο 8 
ἩΘΠΊΡΟ 51:18, 605 ἐγ} αἱ 6 ρορυ]ο ογοὐϊάογυηι, νἱς 
πολπ ΥἹ 6] ἴο6Σ ; “Δι ἈΝ} [τυ οἴι5 ραν ΓΔ π}}}188 (6 Π» 

Ρογίθυβ δυῖ5 γοθψαυμι. Ῥοβιιιαπι δυίοιη {} αι συργᾶ 
εὐπϑίνογδηι : ε [ἢ 4ι8 ρβυι(οδίαία [8ς [Δοΐ5 δ5 7.» 6ἃ 
Ροβὶ ραγϑβιοίδπι 50} 1 χόγαηΐ αὐ [5 νογθΐβ δι- 

πθχὰ δπὶ : « ΜΆ]05. πι416 ρογ οι ὅδ, » ροι!Ὧπ| ὁ ργο- 

Ρἰιθε15 ἀοειτίν, πὶ ἱροῖθ ἰγᾶοη}5 γοβροη οί. ϑαγυαῖοῦ 
8ὺ 4} 118. φυιίΐάδηι 6588 γορι δίι πὶ, ἀραιὰ θυ πὶ δ» 
(ἐπ) ἰπ ΠΙΟΠΟΤ6 6866, οἰ (οἰὐυ5 τε {ἰΠοὶ!, δ6 απίνογβε, 

αὐ: οἱ οοβϑοΓεῖ, σοπηραφ᾽5 οᾶραϊ, οἱ μι έγα 1 }6 αυϊάθιὶ 
(ἀρ! ἴῃ δοταπι ΘΟ} 8 αυΐ {ΠΠπ4 ἰμμυογὶ ροββαηι. 

Ἰϑεΐμ 8 νθγῸ νοσδιϊοπαπι ἃ φομιθ5 ναιοίμδηβ, δ- 
ἀμβόγυπι τη 5ιγ5. δἰ δὶ αι οιὴ πη Βαθδηιθυ8 αἷϊ ὅϑ: 

« Δυίεγοίυγ ἃ γοῦὶβ γοβηιπὶ Βεΐὶ, εἱ ἀαθίτιν φοοιὶ 
Γλοίεηὶ πυσίυ5 6͵υ5. » όγαμι, ἰἴὰ αἱ ἃ ποὺΐβ δυργα 

ἀϊείυπι 651, Οπμηΐα βυπιπιδιϊπη πἰη)}5. σοπιρίεοἰυν 
πῶς οχρϊοαιίο, πο} οἰϊδπι γθγθιπ) βίη ρυϊα ἰπίογργο- 
ἰδίυγ ; δι μοῦ 4υἃ 5μῖν}14}}8 δ᾽ αι, οἱ υϑνυμπηφιούχιο 
οχϑηηΐν δι γα θη 8, ἀὰ τοσοηΠἰδν πὶ ἢἰς Ξοηϊοη 85 

γὰπὶ ᾿δησλιη οὐδουν δῖα ὀσοἰαδᾶπι ρου ]βαυὶξ, δ ρε - 
γάϑ4υ6 οΠεπάοι ἀν} ΔἸ 0η08., αυάγαπ) 80] υἱἱοῃδιη 
τορογὶοὶ, 5ἱ θαῖ γϑοίθ φυςβίνοσιε, ἃ θθοαυδ γοοὶρίοῖ, 

5ἷ ργϑοῖδυ5 ροβιυϊλνοῦῖ!. ΝῸΞ δυΐθη ρτῸ πιούυ]ο πὸ- 

ϑίγο [2}18 βιιρ6γ 'ος ἴοοο πιεπῖα ουποὶρίπιιδ; Ποιηῖ- 
ποθὴ πἰπι γα μαιγοη Ἀπ} 118, Πουπὶ 6586, ἀθ 4ῦ0 
βεγὶρίυηι 68. 5΄ : « Ρονγίδυϊ! ἰῈ θοιιΐπι8 778, θοιι5. 
ἔυ.8., υἱ 5011 ᾿Ι0η)0 ξοδίδγα ραγνυυ διιμπι. » 19 
οηΐαν ἴῃ αυϊνυβάδηι ρᾶγαθο] 8 ἤοιο ϑρραίϊδίαν,, 
Ῥγορίθγοδ φιοί, ἐππὶ Ἰομΐποβ ᾿πναξ, ποπιΐπι πιὸ - 

γὸ8 ἐπ ποίησ ὑ{Πᾶΐθπὶ 8. οοπιπηοάυπι) βυϑβιϊπο : 

δίψυς ᾿ος αὐἱάθιη Ἰο60 ρτγομίον νἱπθαπι, οἱ δβϑίίδη) 
υἱπθδ δορΘΏν, Οἱ οἰδοβδι! Δ} 'ρ80 ἰογευϊαν, οἱ 5» 

Πεαίδπι (υὐγγῖπι, οἱ ὈΓΟρίΟΓ βόγνοβ υ08 ἢαραὶ, οἱ 

4005 δ Δρτίοοϊδϑ τηἰἰϊ, ἀυ 8416 πηϑίογα πυπίθγο. 

Δἴτογα υἱοθ πηϊεἰ, Ποπηο ραιογίδπι 5 ἀρρο!αίυτ : οἱ 

αὐτὸν δίδωσιν ἑτέροις. Ἔτι δὲ πάλιν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἢ) 40.853] ρ41οΓ(Ἅπι} 185 ἀρ τί 0018 νἱποᾶπι τα 11, χυδπι, 

ἄνθρωπος οἰχοδεσπότης εἴρηται διὰ τούτων. « Ὁμοία δ8) [15 ἐεἰπάθ Δ]λίδιη 8118 ἀδάϊι, Ἀμγβαβ γναγοὸ ᾿οπιο 
γάρ ἔστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἶχο- μιοΓΙΔΠ)}}}1 88 βαργα ἀἰσίι!8 6581 ἢ18 γϑγυ 5 ὅδ : ε 81- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

πηϊτεἴι μαι ογ(δπν 185 ἢ] Πα τρ βυιπν ὅδϑιιπν ΟΠ τ βίαπι, 4υ] ροίογῶι τονθγοη απ οἵβ ᾿ποιίοτο, 56 ργίποῖραβ 85- 
οογάοιτπι οἱ δοηΐοραβ ΡΟρυ]ΐ, οἱ ργυάθηίε8, νἱἀθιῖεδ ΕΠ πὴ, ποη οπημΐηο ᾿Π5 5911 Θχϑίβίθη! 68, ΕἸθ ΘΠ 188 
Βυ:8 ᾿μδγοάθπι δὐιπὶ 6556 1Π|6]6χθγιμ!. Αὐδὶ βυηΐ δυίθπ) ἰπίογήςφογ οαπν, αἱ ἱρ5ὶ εἰποογθπῖυν ἀοπηίη! ϑυρον 
Υἱπόδπι ᾿ἰ Δ}, οἱ δ οἰ θη 68 διιπὶ Θχίγὰ το ἰϑγδο άγυπι, (υγ]5 Θὺπὴ Δ! Δ 165 6856, ἰηιογίδεθγιιπι. θοπιίμι5 
δ!) αυἱ 5ιδιίτη γ ἢ, ααθυν οσοἰἀϑυιμ!, νΘοΐ γαϑαγβθηϑ ἃ πιογία}5, οἱ πη 105 4 6 πὶ ΘΟ] ΠΩ 5. μηδῖ8 μθγ- 
ἀἰάϊι, 8118 δυίδτι οοἰοὨἶϑ, [1 6θῖ ἀροβίο 8 ν᾽ μθαπὶ 50.9π| ΘΟι βρη αν ,, [Δ 681 605 4ε] οχ Ζυμαΐοο ρορυΐο τε] !- 
4:1 ογθθϊδγυπὶ, 4υ] ἀάγδηὶ ἴμ ἰθπιροῦ δ δὰ0 [γιοίυ8 ἀοπηῖμο 800. ᾿ιεπὶ ἀοοεῖ 605 οχ ργορ]ιει,8, φυοηΐδηι Ὁ 
5118 υϊάεπι τ Πολιογὶ δὰ5 γοργοθϑιι5 6ϑῖ, ἃ "60 δαυίεπι εἰοεία5, εἰ οαρι ἰοιΐυ8 ἐἀΠΠςαἰϊυηΐ5. οἱ οὰραΐ τη ]- 
ΓΔὉ 16 [Δοῖ05 ἴῃ ΘΟ. 15 δου 4υἱ ροδδιηϊ αὐ Υἱάεγο, ἰίὰ ργορ θίλμ5 φοπιη ἀοιη, ἀἰοῖ! ποη ἐγο ειμίυυς 

π᾿ Μλι|}. χσι, 95. 48 1... 41. 5104. 4. 5“ θουϊ, τ, 2]. 55 Μλιι)). χχ, ἰ. 

(04) "“Δ.1.1οις δὲ γεωργοῖς ᾽Δ6 Τμοοργίδοίυπι, 
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τοῖα 6βί δηΐπὶ γοσπυπν οσἰογαπι Ποπιηΐ ρα Γδπη]- Α δεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῖ μισθώσασθαι ἐρ- 

48, αΐ δχὶϊε ργῖπηο πιϑὴθ δοπάμοογ Ορογαγῖο8 ἴῃ 

γ᾽ πθ8πὶ 8υ2πι : » δἷ, τις μαίογία η}}} 188... νἱ θῶ πὶ Π8- 

μοῖ, δὲ δργίςοὶδβ οοπάμοϊ!, ργοοιγδίογαπι ἰΐθιν 118- 

μοί, οπἱ ἀἰοἶς 59: ε« ὕοοα ὁρογΆγῖο8, οἱ τϑράἊς 115. 

πιογοθάδπι, ἱποὶρίοΠ 5 ἃ ΠΟΥ 55: π|18 πϑι6 δὰ ρυἰΠ108.» 

[ῃ ραγϑθοῖδ δυΐίθιπ ἀ6 οῶπα “᾽, οἱ {}}} ἱρβίαϑ πιιρι}18, 

οἱ γοοδῖα, βοὴ ρϑίου ΔΠ}}}185., 56 γὰχ ἀϊοΐι5. οβῖ ; 

τηλ]οῦ φυΐρρα 6ϑὶ ραιγείδι ἶα5., υἱροία φαΐ ἐχογοὶ- 
ἵστη ἰΔηαυδπ) Γὸχ πη αι, δοβῆι6 ἀθ πιδΐο (0}]δὲ 
4ηυἱ ΒΕΓΥΟ5 ἰρϑίυ8 δοπηργοεπάθγυηϊ, εἰ σοπίυπΊ6}}}8 

θδοογυμ! 40 ἰτυοίἀδνιυηῖ; οἱ τἸαπαυδῃ γορὶὰ ργῶ- 

ἀϊίυ5 ροϊεβίδίο, πο αἱ ραιογίΔη}} 185 ἀπηίαχαί, τηΐ- 

πἰβίγ 5 8118 }1ι551{, υἱ μ6 168 {ΠΠ|Π8 πιϑηυ θαι Πἰφαγθιῖ, 

4ιιΐ ναϑέβπι πιρι Δ]. πὶ Πποη Πα θοπ5 δὰ παυριϊαϑ [πογαΐ 

ἰπαγαϑδι5, δυ πη] αἱ ἴῃ [ΟΠΘΌΓΆΒ ΘΧΊΘΓΙΟΓῸ5 Πλδί(6- 

τϑηΐ. Οὐϊπὶ γογῸ βυρτὰ ἀϊοϊίαν δ᾽: « Ποπο αυϊάδπι [Νὰ - 

θοῦδι ἀμος ΠΠ}05,. » ἤδάιδ Ῥδιθρίαπν ΠἰΔ8., Πα 06 ΓῸΧ 
ΔΡΡΘΙΙδίι8 οϑί, βοὰ ᾿οπιῸ ϑδἰπιριἰοἴιογ. Ομ οι Δ άηιο- 

ἀσπὶ “ὐΐοια ἴῃ ἀἰνὶπἷ8 ϑογίριυτ!β. πα Πρ! οἰὸς Ὠδι5 
δοοίρίίυν, [4 πηυλιι πὶ ἰπίογθϑί ΠΟΙ ΟΠ6 5.1 0 Εἴ , 

80 μΔΙΘΓ Δ Π|} 1188, 8 Τὰχ Δρρο]]οίυγ. Αἰηπα 1 αυϊ- 

ἄδπὶ ἰϊὰ 56 δθοηὶ ἂρυὰά Μδιιυπι ; ράγΆ}9018 11 - 

ἴοη αυ δριιά [μυολπὶ υΐοοα γτοϑροπαθὶ, ΠΟΙ ἑ ΠοῚ 

οὑπὶ πυῃοιρανὶ:, [118 συ γἷ5 δ: « ΠοτιΟ ρῥ]δηίαν! 

ΥἱποδπΊ, οἱ ἰοοανὶ! οοἰοηἶδ. » Οὐ οἱ Μδγοιυβ αἷἱ δ : 

« Υἱπθᾶνῃ ραϑιϊηδυ! ᾿οπιυ φυϊάδπι, οἱ εἰγουπιάδαϊξ 

δ Ῥ6π). » υτβυπὶ μυ088 νοσδιίοη δ ράγ"Ο]4πὶ οΘχ- 
Ρόποηβ, « ἤοινο αιυΐάαιη, » ἰμαπὶ δ6,. « {οἷ} ΠΟΘ Δ ΠῚ 
ΤΩ φπᾶπ), οἱ νοσῶν πλ}}105.» Τὰ νογοὸ ἰο68 οπηηΐᾶ ο 

οὐ ζοι8. ἰν φαΐ θδα5 ᾿οπο0 δρρεϊίαιυν, 775 εἱ 

δρ για! οαπὶ Βρ}Γ}14}}}ὺ8. ἰῃ 6͵08 τοὶ ἀἰδβρυϊαιίοπα 

εονϊαπάσῃϑ, οἱ 4υ85 ρϑ551πὶ Γορου απ ταοια ἐϊβου- 

εἰθμ8, ΡγῸ ἀϊβαυ δ᾽ οη15. 188 Γαι Ίο.}6 πλι] 18 ἱπνοη 5 
ΒυροΓ 60 ᾳυοὰ θουβ8 Βοο πυμομραίυγ. Εἰς αυ(δπὶ 

Ἰοηνο ρα(ογίδηι}} 5 νἱπθπὶ Ραπιονΐ, ἀ6 41ἃ. ΠΟῚ 

Δν34ι6 Ἔχδιιίηθ ργςογπιΐϑ88 ἰΔη(8 ρΑΓΔθ0]Δ, Δ66ι- 

Ταιϊ5 ἀϊθρυίδηάυπ) ἐϑῖ. 

Ἵ. Ουαηδπὶ δγρὸ υἱπθὰ ἢ||4 δβϑὶ, σιν αἰϊυα 4 φυὶϊά- 

Ηἷαπι 6βὶ αυᾶπι ργὶπιΐ ἀφγίοοί οἱ βοουαπάϊ, φυδ4ι8 

8}} Ποηνῖπο ραϊγοίδι 125 ρἰδηϊδία 651} δος αυΐϊδπὶ 

γάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ» χαὶ ὡς οἰχοδεσπότης 

γε ἀμπελῶνα ἔχει, καὶ μισθοῦται γεωργούς" ἔστι δὲ 

αὐτῷ καὶ ἐπίτροπος ᾧ λέγει" « Κάλεσον τοὺς ἐργά- 

τας, χαὶ ἀπόδος τὸν μισθὸν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν 

ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. » Ἐν δὲ τῇ περὶ τοῦ δεί- 

πνου παραθδολῇ (65), χαὶ τῶν γάμων τοῦ υἕοῦ αὖ- 

ποῦ, χαὶ τῆς χλήσεως, οὐχ οἰχοδεσπότης, ἀλλὰ βα- 

σιλεὺς εἴρηται" μείζων γὰρ ἣ οἰχοδεσπότης ἐστὶ, 

πέμπων στράτευμα ὡς βασιλεὺς, χαὶ ἀναιρῶν τοὺς 

χρατήσαντας τοὺς δούλους αὑτοῦ, χαὶ ὑδρίσαντας, 

χαὶ ἀποχτείναντας αὐτούς" χαὶ ἐν βασιλικῇ ἐξουσίᾳ, 

οὐχ ὡς οἰκοδεσπότης μόνον, εἶπε τοῖς διαχόνοις δὴ- 

σαι πόδας καὶ χεῖρας τοῦ εἰσελθόντος εἰς τοὺς γάν 

μους, μὴ ἔχοντος ἔνδυμα γάμου, καὶ ἐχδαλεῖν αὐτὸν 

Β εἰς τὸ ἐξώτερον σχότος. Ὅτε δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω λέ 

γεται εΓἌνθρωπος εἶχε τέχνα δύο,» οὔτε οἔχοδεστό- 

τῆς οὔτε βασιλεὺς ὠνόμασται, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἄνθρωπος. 

Εἰσὶν οὖν, ὥσπερ πολλαὶ ἐπίνοιαι τοῦ Θεοῦ χατὰ τὰς 

θείας Γραφὰς, οὕτω χαὶ διαφοραὶ τοῦ ἄνθρωπον αὖ- 

τὸν ὀνομάζεσθαι, ἧἦτοι ἁπλῶς, ἣ οἰκοδεσπότην, ἣ 

βασιλέα. Καὶ ταῦτα μὲν κατὰ τὸν Ματθαῖον᾽ χατὰ 

δὲ τὸν Λουχᾶν ἡ ὁμοία τῇ ἐκκειμένῃ παρχδολῇ ἄν- 

θρωπον αὑτὸν ὠνόμασεν ἐν τῷ" « Ανθρωπος ἐφύτευ- 

σεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς.» ᾿Αλλὰ 

χαὶ Μάρχος φησίν' « ᾿Ανθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀμ-᾿ 

πελῶνα; χαὶ περιέθηχεν αὐτῷ φραγμόν.» Πάλιν τε 

αὖ ὁ Λουχᾶς τὴν τῆς χλήσεως ἐχτιθέμενος παραθο- 

λὴν, εΓΑνθρωπός τις,» φησὶν, «ε ἐποίησε δεῖπνεν 

μέγα, καὶ ἐχάλεας πολλούς.» Καὶ σὺ δὲ, συναγαγὼν 

εἴ που ὠνόμασται ἄνθρωπος ὁ θεὸς, χαὶ πνευματιχὰ 

πνευματικοῖς ἐν τῷ περὶ τούτου συγχρίνων λόγᾳ, 

χαὶ ζητήσας ὀρθῶς τὰ χατὰ τοὺς τόπους, εὕροις ἃν 

ἀνάλογον τῇ ζητήσει σου πλείονα εἰς τὸ ἄνθρωπον 

λέγεσθαι τὸν Θεόν. Οὗτος ξὲ ἐφύτευσεν ὁ οἰχοδεσπό- 

τῆς ἄνθρωπος ἀμπελῶνα, ὄντινα ἐπιμελέστερον ζη- 

τητέον, μὴ ἀθασανίστως παρερχόμενον τοσαύτην πα- 

ραθολήν. 
Τίς οὖν ὁ ἀμπελὼν, ἕτερος ὧν παρὰ τοὺς γεωργοὺς 

τοὺς πρώτους καὶ τοὺς δευτέρους, ὃν ἐφύτευσεν ὁ 

οἰχοδεσπότης ἄνθρωπος; Ὁ δὲ ἀμπελὼν οὗτος πρό- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

εἴ] ἀοοίονίνις δυάποταπι : ε ΤΟΙΙοἴαν ἃ γουΐβ τοπυπὶ θοὶ, εἰ ἀδ) τὰν ροηιὶ (Δοΐθπιί [ποία 5. 500. » Αὐ 

ἀπ8πὶ πιαλϊ 4υ}5 5ρί εἰ ι4}15 σοποιϊιαῖι5, οἱ δά ἀϊδειίη 8 οπμΐα ρᾶΓΑίιθ Ῥοιορῖ! ἀΐσαγο, 

ἀλιοπὶ 6ὖ115, ἰά 68 ὁβιϊινη οἰδυδυμι,, οἱ συγ 5. ̓ΠΥΘΏΪΟΙ : 

Ρυ 5Δῃ5 οὔδευτ- 

οἱ πὸ5 δοοιιπάυπι πιραϊοογ 16 π ποϑίγϑῃ [4118 

διϑρίοαπηυν ἰπ 000 : αυοηίδπι ρίοΓ[ΔΠ.}}185 Ποπιὸ Ὠδυ5 οϑι, 46 αὰ0 βογριυπι 6ϑῖ : « Μογί ογαίυβ ἐβί θ0- 

πηΐπυ8 Ὠδ6ι15 ἰα5, φυσιηδα ποθ πὶ 5ἱ Ποπιὸ πιογί ψεγαγοίαν ΕΠ απὶ ϑυυπι. » 516 δηἷπὶ 60 4ποἀ πιοτίφεγαδιυῦ 

μοπιΐπὸβ, αἱ ποιδίμαιπι γγοϑιΠοοί πῆογοβ, ἴπ αυϊθυβέίδιθ. ράγαθ0}18. ἀϊοί μι ΒΟ ΠΟ » αυοπηαπιοάυπι 51 μΑ[εΓ 

οαπὶ ράγναϊο ἢ]ϊο 5010 οΟΠ]Ποαυδίυτ ἐμ αμ ἴα, τ ἀδβοθπάδι λἀ νογθὰ 611} 5εΐ, οἱ προγι ρογοῖυγ ουπι. ῬΓορίογοᾶ, 

γπ0, οπηῃ65 7501 4υ85 ἐδ αἷς Π 6115. ΠΟ πλ αἰ θυ5., αυδϑὶ Ρυθγο5 βαπὶ φυδπίμιη δὰ ργοριΐα8. 5185 

θεϊ. 
7. Οὐκ: οΓ60 681 νἱποα δἰΐα ργῶθιοῦ ΘΟ]0Π05 ὈΓΪΟΓΕ5 οἱ βϑοιπήοϑ, ηυϑπη μίαπίανῖ! ρφιδγίαπι 85 Ὁ Οὐκ ἰκίὰ 

νἴποα Ὀγίπλν 4υϊάσι {γα Π1ἃ δὲ ᾿π} υγ] 55. ἐοἰοηἷ8, ροβίθἃ δ} }0Π| 4}118. (010 1}8 [Δοϊδη 8. ἔγυσίαπι ε788 

[τ ἀρ ροΓ6 510, βοοιπάσπι φασί Βοιμΐπιι5 δἷξ : ε ΔυΐογοίιΓ ἃ γ0}}}5 ΓΕΡΠ ΠῚ Ὠεὶ, οἱ ἀδθλίαγ φδηι! [δοοπιὶ 

Γρασίατι 6718.» Ῥυϊα5 6γρῸ [ει] ἔρβετι ἀἐθοιηι5 ἀἴσοῦα τορβπυπὶ δεΐ, οἱ νἱβθαπὶ 4005. ἙΟἰΐτ τ ἃ ΘΟΙ ΟΝ Ἶ5. μΓῖο- 

εἶρυδ δἱ εἰδίασ ἁιογὶ φαπι!} Αὐἱ δἰ φυΐάδπι ἀδινοπια5 δχἰ βείπηατ νπθᾶπι, Αἰϊα ἀὰ δυΐοπν τεβπαπὶ θεῖ ἢ ΥΕ 

ἀοδιηυβ ἜΓ.9 ῥγϊηυῃ ργοθδηιο8 (6 Βοτριανῖβ, 4υθη πὶ νἱποα ἀρρο δῖαν ΡΟρυ]05, 81 ΟἹ 6}0}5 δϑοι- 

89 ΜΔ1}} χχ, 8. “Ὁ ΜΆ}. ΧΧΙΙ, 2. 

(θ5) Ἐν δὲ τῇ περὶ τοῦ δείπνου παραδολῇ. 
Οιοι ἄριστον Μαι1ν. χχῖ, 4, ἢΠπυ 4. ἰάεπι δεῖπνον 
Δρροῖ αι Οὐΐβοιοβ, φιιοπιδϑιποάιπι οἱ πο. χιν, 10 ; 

“4. ΜλῖΠι. χχι, 28. 1.0. χχ, 9. “ὁ Μαγο, χα, 1. δ᾽ Ἰαὶς. χιν, 16 

δεῖπνον Ζυΐρρα οὔτ ἀρίστῳ σοη[ιμὶϊ ἀοοοηι σγῶ- 

πιδιϊοὶ, Ἠοβγομίι5, θυ άα8, Εἰγπιοϊοραδ. Ησετιῦδ. 
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τερον μὲν ἐχδιδόμενός ἐστι γεωργοῖς ὑδρισταῖς" δεύ- Α Υἱπαι σΟΗ ΓΙ ΠΙ6]10518 ργί πηι πὶ δργίο0}}5 ἰγαά τ οβῖ : 
τερον δὲ, κατὰ τοὺς ἀποχριναμένους περὶ τοῦ ἀμ- 
“πελῶνος, ἐχδιδόμενος ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες δώ- 

σουσι τοὺς καρποὺς αὐτοῦ (06) ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτῶν" 
κατὰ δὲ τὸν Σωτῆρα λέγοντα" « ᾿Αρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν 

ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι 

τοὺς καρποὺς αὐτῆς.» ρα γὰρ δεήσει ταὐτὸν εἰ- 
πεῖν εἶναι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ τῷ ἀμπελῶν:, αἱ- 

ρομένην ἀπὸ τῶν προτέρων, διδομένην δὲ ἔθνει ποι- 

οὔντι τοὺς χαρποὺς αὐτῆς; ἣ ἄλλο μὲν εἶναι τὸν 
ἀμ.πελῶνα, ἄλλο δὲ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ; ἴδωμεν 
δὲ πρῶτον, παραστήσαντες ἀπὸ τῆς Γραφῆς, ὅτι ἀμ- 

πελὼν καλεῖται ὁ λαὸς, εἰ δύναται ἐφαρμόσαι πάντα 

πὰ κατὰ τὸν τόπον τῇ τοιαύτῃ διηγήσει. Φησὶν οὖν 

Ἡσαΐας" «"Άσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγα- 

βοου μη 0161}, ᾿αχία ΘΟΓαηι βοη!οηςὯπὶ αὶ ἐδ νἱ- 
ἢθὰ ἰπίογγορδιὶ γεβροπάθγυηϊ, 4}}}5 (γί ταν δοτῦίοο- 

εἶδ, φῃ! ἰρβίυς. (γυσίι5. τράδουί ᾿οππροῦίθιι5 βυΐβ 

ἦυλια ϑογνυδίογὶϑ δαίθιη γογθὰ “δ; ε Δυίεγοίιγ ἃ γνὸ- 

υν9. τερηαπὶ Ὠεὶ, εἰ ἀἐδυϊίαγ ροηιὶ (Δοϊοπεὶ ἔγυοιὰβ 
6ὖ115..» ΑΔἥΠ ἜΓρῸ ἰάβπ) 6558 γαβπυπὶ [)οΪ ἃς υἱπαᾶπὶ 
Ρυϊοῦγίθυβ δυϊαίδπ), φοητὶ ναγὸ ΓγΓυοίι5 ἰρδὶα5 [Δοϊοηιὶ 

ἐν ἀΠ4π} ἀϊοοηά πὶ 6513 δὴ δ} 6586 νπθδῃ, δἰ ὰ 

γ6ΓῸ Γορη θη) Ὠοἱ 5ἰδἰαοηάιπι ἢ Ροβίχυδπι δυίαπι νἱς 

ΠΟΔΏ ΔρΡρΟΙΪαγὶ μΟΡυΪυ ἢ ργΟ αν τ η8 ὁχ ϑογὶσ 

Ρίυγα, Υἱθδδηγὰβ. ργίπειη) αἱγὰπὶ φυδουηη]ι6 ἢος 

μαθδηῖν ἰοοο, οὐ υϑηοά! ροββϑίηι ὀχρὶἰοδιίοιΐ οοης 

γνοηΐγα. Αἰΐ ογρο ᾿ϑαἰλϑ δ᾽ : « Οδηίαυο ἀΐοεῖο οδηι- 

ααηὶ ἀἸ]6οεἰ γἱηθφ5 πηθρ5 : Υἱηθᾷ [Δοῖδ οϑὶ αἰϊοοίο,, ἴῃ 

πρητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου (017)" ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Β εὐγπὰ, ἴῃ ΙΟΩ0 ρίπει!. Εἰ 5θροπὶ οἰγουπιροβυΐ, οἱ 

ἢγαπημένῳ ἐν χέρατι, ἐν τόπῳ πίονι" χαὶ φραγμὸν 

περιέθηκα, καὶ ἐχαράχωσα, καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον 
Σωρὴχ,» καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ" ε« Ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, 

καὶ οὐ διχαιοσύνην, ἀλλὰ χραυγήν.» Ἐξεθέμην δὴ τὸ 

ἀπὸ τοῦ Ἡσαῖου ἄσμα, βουλόμενος αὐτὸ συνεξετάσαι 

«πῇ παραθολῇ, εἰ χατὰ τοῦ αὐτοῦ χεῖται ὁ ἀμπελὼν 

σημαινομένου ἐν ἑχατέρᾳ τῇ Γραφῇ. Καὶ ὅρα τίνα 

μὲν ὅμοια ἔχουσιν αἱ ἐχτεθεῖσαι λέξεις, τίνα δὲ οὐχ 

ὅμοια, ἵνα, βλέπων τὰς διαφορὰς τῶν ὁμοίων πρὸς 

τὰ ἀνόμοια, οὕτως ἐπιστήσῃς τῷ νῷ τῆς Γραφῆς. 
“Ὅμοιον οὖν τό ε« Ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, χαὶ φρα- 

Ὑμὸν αὐτῷ περιέθηχε, καὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν, χαὶ 

ᾧχοδόμησε πύργον,» τῷ" «ε ᾿Αμπελὼν ἐγενήθη τῷ 
ἠγαπημένῳ ἐν χέρατι, ἐν τόπῳ πίονι" καὶ φραγμὸν ς 

περιέθηχα, καὶ ἐχαράχωσα, χαὶ ἐφύτευσα ἄμπελον 

Σωρὴχ (08), χαὶ ᾧχοδόμησα πύργον ἐν μέσῳ αὐτοῦ, καὶ 
προλήνιον ὥρυξα ἐν αὑτῷ"» παράθες γὰρ τῷ" ε Ἑφύ- 

κιυσεν ἀμπελῶνα, » τό" ε« Ἐφύτευσα ἄμπελον Σω- 
ρήχ'» χαὶ τῷ εΦραγμὸν αὐτῷ περιέθηχε, » τό" 

εΦραγμὸν περιέθηχα᾽» χαὶ τῷ" « Ὥρυξεν ἐν αὐτῷ 

γὙΔ]Π]δνΐ, οἱ ρῥἰδηίαν! υἱηθᾶπὶ ϑΌΓθα, » οἱ γοϊϊᾳια, δά 
ἰὰ ἀϑ4φις : ε δεῖ! δυίοπι ἰπἰ αι αίθην, οἱ ποι) 705ι}- 

εἴλιη, 564 οδπιογαπ). » Οδη σα πι ρΟΓΓΟ οχ ἰϑαΐα ργο- 

Ρυϑυΐ, αὐ ΠΠπ4 οαπι ραν υἷα οοπίηἀ6η5 αἰβρίςσο ΓΒ ΠΙ, 

θαπιάξῃμηθ 5ἰρη οι οποπὶ ἴθ αἱίδαὺυς ϑοτγίρίιυγα 

νίμοα σομεἰηογοί, 1 4} 0.5 διῖοπὶ τοθι18 οοηνοηΐδηὶ 

Ῥτγοροϑίία Ἰοοᾶ, ἰὼ αιυΐθιι5 ἀἰδεοηγνοηΐδηϊ Οὔϑογνα, οἱ 
5 ΠΠὰπὶ σαη ἀἰδ5ι πη} 08 μογϑροοία ἀἰΠγοη ας 

Βογίρίυται ΒΘΠ50} 60 ρϑοίο ἰδηογο ροϑβίβ. Π|06 ἰσὶ- 

(υγ “7 : ἐ ΡΙαμίανί! νἱηθαηὶ 7 7066 οἰ βορέπι οἰτουπιάο- 

ἀΐι οἱ, οἱ [οἀϊι ἰη δἃ ᾿οτγου]αγ, οἱ δ βοάν (αγγῖπι, » 

51 Π}}16 οἱ 681 89: ς πο [δοῖἃ 681 ἀϊ!δοίο, 'ῃ οογης, 

ἴῃ Ιοοο ρίηφαϊ. Εἰ 5οραπὶ οἰγουπηρηβιΐ, οἱ γυδ]]ανΐ, 

οἱ φἰδιίανι νἱπθαπὶ ϑόγας,, οἱ φο  ΠΠἶ οανὶ (υγγὶπι ἴῃ 

πιο 10 ε}8.8, οἱ ἰογου αν Θχϑίγαχὶ ἰη οἃ. » Ἠυΐο ΘηΪμὶ : 
« ΡΙΔιαν νἱπμθδιη, » σοι ΠΠΠυἀ : ε ΡΙαπίανϊ νῖ- 

πύδῆὶ ϑδοιδο; » πιο: ε« βεροπὶ οἰ ουπιάοαϊι οἷ, » 

{πὰ : « Θοραπὶ εἰγειππροδβαῖ; » οἱ ᾿υΐς : ε« Εουΐι ἴῃ 
6ἃ ᾿ΟΓΟΌΪΔΡ,» ΠΠυἀ : « Εἰ (ΟΥΓΟΌ]Γ δχϑίγυχὶ 1 εἃ; » 

οἵ πυὶς : « ΖΦ ἀϊῆοαν!ε ἰυγεΐπι, ν Πυὰ : « Εἰ «αἰἢ- 

ΥΕΤΌΒ ἸΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ἄμπὶ δ᾽ υϑηηο ϊ οχ 
οἷα ν] 688 Πι68. 

οβἰἰοπαπὶ νϑ]οδηΐ οοπνοηΐγα. θιοἷῖ οπίπι 58188 : ε ΟΔη18}}0 ἢππὸ ἀϊ!εοίο οαπιΐειη, ἀΐ!6- 
ἴθ [Δοἰᾶ 6ϑὶ ἀϊ!δοίο, ἴῃ οονπα. ἐπ 0600 αυ6Γ] : οἱ βερ6 οἰγοιπιβράϊ, οἱ ἐπαγδοανὶ θϑὴι, οἴ 

Ρἰϑηιανὶ νἱηθὰπι ϑοτος, δἱ φᾶν! ταγεὶπι ἴπ πιο ἴο 6.115, οἱ ἰογου αν 0] ἰῃ δὰ, οἱ ἐχβρθοίαυϊ ὧἱ ἴλουγοὶ 
πνᾶμη, [δοἷ! ἀυΐαπὶ δρίπα8. » Εἴ ρυβὶ αἰΐψυδ 8ἰ0 : ε Ὑἱηθὰ δηΐπι θοιιἑπ β΄ θΔοΥ} ἀΟπΊι18 Ι5γΔ6] δϑί, οἱ Ποπιο. 
ϑυνιῖα, ποναδίϊαιη ἀἰδύίαην. » Ργοία! ἰδ 06 οαπιίουπι 158}:8, νο θη 5. ἐΟΠβ᾽ ἀδγᾶγο βεοιπάμπι ρΑτΆθοΪλπι Π8 ΠΟ, 
οἷ βεουυάυπι ἐΠΠπὶ νίποδιπ, εἰ φὸ υἱμδᾶ ἐμ: 6}Πρὶ ροδϑί!. Ει νι 6 φαομιίδιη αυιάδπι αυϊάοπὶ δἰ μη} [ιὰ - 
μνβηΐῖ, δ) ἴα διιΐδπι ἀἰ5βἰ πη! ϊα : αἱ νἱάθη8. αἰ γοη 15. 5 πα Πα πὶ δὰ 5ἰη}}} 1, ἀϊ8οα5 86 πϑ0πὶ ϑογὶρίαγυθ. 51 π}|16 
681 Θῦέο φυοὰ αἷϊ : « ΡΙΔηίανῖν Υἰποδιι, οἱ 8606 οἰτουπιά 1: οαπν, οἱ [οἀ]| ᾽π ἐᾷ (ΟΓΟΙΠ ΑΓ, οἱ βοᾶν! {τσ 

85 ΜΆ}. χχι, 42. 4. |38.0,1, 2 οἱ 564. 

(66) Αὐτοῦ. ἀοίοχ Ἀεδκίυ5, αὐτῶν. 
(67) Ἄσω δὲ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγα- 

πητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου. ἴιᾳ ΟΊ 5., οἰ Π|85. 
ΑἸοχαπάγ. δἰχιίίηα οὐπἰο : Τοῦ ἀγαπητοῦ μου. (οιη- 
Ρἰμοπδὶδ : Ἄσω δὲ τῷ ἡγαπημένῳ μου ᾷσμα τοῦ 
ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ. γυϊψαϊα, « ὁδπιίουπι 
ΒΕ ρνεῖε ππθὶ, » φυοί ἰάοπι άθογ ἀαυϊίλιη ἰοδία 
Ἰγουγηα5. Ηουγ. ὙἹ ΓΦ ; αἱ ΤΠ « ραϊγιιαπι,» 

εἰ « ΡΔΙΡΌΘΙ6 ΠῚ, » οἱ « ἀἰοοίαπι» βἰζπίἢοαί ; ἀυ8πὶ 
Ρυδιγϑηιδηλ γ 08 }0}} ἢ υ}..8 ποίδιϊοηοπ) δοααυῃίυν 

Τοηδιβαπ, οἱ ϑυγαβ, οἱ Αγϑθ8. Π6Ππ| ρΓῸ ἼὩ 20 « νἱπθίβ 
εὖυ8, » φυοά βερφυΐίίαν Υυϊραία, εἰ (οηιρίυἱοι515, εἰ 

7Ζοπδίμδη, οἱ ϑγγιβ, οἱ ΑΓΔῸΒ; ἰδρογιπὶ 41} ἸΩΘΘ, 
« Υἱηθ88 πιο, » ουἱ σοη80 1 Βἰχιίηα, οἱ το! αυι τῶν 
υ' εὐϊιΐοποκ. Πσυετιυβ. 

(08) ἍἌμκπε.λον Σωρήκ. 1ιὰ ΕΧΧ. Αἱ Βγπιπδο]ι5, 

41 Μαι{ι. χχι, 56. 48 ἴξῃ, ν, 1,2 οἱ 86. 

Ὁ Βαβι! υ5, δοπδίῃδη, οἱ ΗΙΘΓΟΠΥΠΙ8, « Υυἱηθαᾶπι 6]6- 
οἴληι. » Υοχ ῬΩ ποὺ Υἷηο βοίαπὶ ἰίαὰ αἰείο, 5εά 

τοῖν 8 ἃ}1}8 'ι δογιρίαγα ἐγ θα τ, οἱ αοιἀὯπὶ 60- 
Ἰογῖϑ φθνιὺϑ βἰκηϊῆοαί γορθὰβ ἰ18 οοπηηυπα. Εχ ἢ δ6 
νἰτο ἀϊοία 68. γὙα}}}5 ϑόογϑο, ἰῇ αυὰ παθιίαθαι θ4}118, 
Φιυάϊο. χυὶ, 4: ε« Ῥοϑὶ πο ἀπηαν πλι}Π 6 γα πὶ αυ28 

μαῖαι Ἐπ Ὦπηβ, ἱπ υ]ῖ8 βόγοο.» υχΧΧχ, ἐν 
ἁλσωρήχ. ἴμεφὲ: ἐν ναὰλ Σωρέχ᾽" ΠΙΟτοη., « ὅοτος, 
μοι Θη (ΟΓΓΘη(15 ἀ6 4110 Ἰ000 (αι Ὠ4}}|4΄, 14 584πι- 
80Πη18 : 8668 6δἱ τπ861|6 Ποιϊΐδ δὰ βεριθηι οι 8} 
υἱάραπι ΕἸΘα ΠΟΓΟρο 05 υἱεῖ οϑίθμϊίαγ, ΠΟ ηλΘ. 
ΟἈρ]ΆΛΒΟΓΘΟ ἐεχία ν}}Π }Δπὶ ϑαγδδ, υπἀ6 [αἷ1 ΘΆΠΙ50η).» 
ἢυΐϊς δυίοιη 0.0 οΟηἰΘΓιηΐπἃ οὐδὶ γ8}}}5 Βοίτὶ, απιἰϑ 
οχὶππίδ ἢΠ4 ἀνὰ 8|1418 651 ΔῸ δχριογαίοσίθι8. Νυτη. 
χη, 94. [ο. 
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λνι τυγτΐ πὰ ἴῃ πιράΐο οὐδ; χ υἱγομίᾳυθθ δαΐθπὶ ἴγα- ἃ ληνὸν,» τό ε Καὶ προλήνιον ὥρυξα ἐν αὐτῷ» καὶ 
εἰυππι νυἱπθ δὲ προ; ρῃά ἰβαΐδπὶ αιϊάθιη : 
« Εχβμοοίαν! υἱ [βοΟΓοὶ ὑν88,, οἵ (δεῖ! ἸΔὈγυδοὰβ; ν 
ἴῃ ρᾶγαθοα δυΐεπὶ Ἐνδηρο! νἱΐοιῃ ΠΟη δοοιδβαγὶ 

ῬεγΓϑρίσαμ 6δὲ, φυοά {τυοίυ8, [ΠΡΟ ἰρβογυπὶ 

δἀνεοηίϑηῖο, ΠῸη ἀράεγί!, βεά [05 ἁργίοοίαβ αυΐ ρᾶ- 

εὐδία π}}} 188. ε Δρργθῆθπβὶβ βαγνΐβ δἰΐαπι σροίἀογμηξ, 
δἰίαπ οοοἸάδγυηϊ, αἰΐυτη γογο ἰαρίἀανογυμΐ 59...» Οὐ πὶ 

Δυ(6 ΠῚ « πηΐβὶ( 41108 5ΈΓΥΟ8. ΡΠΠΓ68 ργϊογὶ 08, » 86- 

Οὐβάπίυῦ ΤυΓ5ι}8 ἈφΓΙΟ0]:, 4υοι «ε [οοογῖμ! 1}}}5 8]- 

πιο. » Τογιΐδ δυ 6 πὶ Δρτί 0} 15. ἱπιρίπφί ταν δοοὺ- 
βϑιἶο, φυοά « αἰχονίη! : ΗΪς 651 Πῶγοβ, υϑηΐίθ, οοοὶ- 

ἀὀλίιυ8 δυπη, οἱ Θεουροπν8 Πα δίθπὶ δ᾽ ; ουπι- 

΄06 α͵δοογίηι αχίγα νἱηθδιη, οἱ ὁσοϊἀογίηϊ. » ἰὴ [βαἱδ 

δυϊ6πι νἱπθδ5 ἰρϑὶ πιϊηδ8 ἰμιοηῖαὶ Ὑογυιπ) ἀΐοθη8 7: 

« Αὐΐδγδπι βδρθπὶ 6708, οἱ ογὶὶ ἰμ ἀἰγαριϊοιοι : ἀϊ- 

Γαλη) ΠηΔΟΘΓΪ Δ) 6}118, οἱ δῦ ᾿ οοποιϊοδιίοποιι, Εἰ 

ἀϊπηϊείλπι νρθᾶπ) πηθϑπΊ, οἱ ποη ρυϊαυίτατ, ῃ 6686 [ὑ- 

ἀϊοίαν, οἱ δϑοθηάδὶ τῇ δϑπὶ ϑἷσυι ἴῃ ᾿ποι! [8Π} ᾿ογγϑιῃ 

ΥΕΡΓΘΒ ; » 864 6 οὐπὴ « πυθέθιι5 πηδπάδὈὶ! ης ρίυδηι 

δι ρΟΥ ὁδπὶ ἱπιῦγοπι, » Υἱποῶθ πηΐηδι!Γ, αμᾶπὶ Ργὸ- 

Ρβιεία Ιϑγδ6] 5 ἀοπηυπι 6556 ἀἰχίί, οἱ νἱγυπὶ δυάδα, 

αυὶ Γγαοίαπι ποη ἀράϊι, ἰυἀϊοίαπι ν᾽ δ] !οοὶ οἱ [υδιϊ- 
Αἰλπὶ ; βοά νθργοβ ργοί δ, ἰπἰφυϊδίαπι 775757 ηἰπιὶ- 

τὰπὶ οἱ οἰδιπογθῃ. Αἱ ἰῃ Ενδηροὶίο ποη ραγροιὶ 
4ιάφυδπι νἱμθᾶπι τορόγὶηθ5, 864, δἱ ᾿18 ἰοφυΐ (5 
053, ΟΡΟΓΆΠῚ ροίίι5 ἀδίδπι), ἃ6 ργανίϑυπι, υἱ ρδιγὶ- 

(Δ Πα 5 μγαργίαβ [τὶ ἔγυςίυβ. [8 δηΐπι νἱηθα οὑ- 
ΤΆ) ΘΈΓΘηΒ, ἱΠ|4ὺ6 ργοβρίοἰθι5, ργίογὶθυι8 δυΐογὶ 
φετίοο} 15. αυΐ Ρογοοηίδη! ϑογυϑίοι! ἃς ὁϊοθηῖὶ 7 : 
« (ὑπ ἐγξο γθηθγὶὶ θοπιίπιιβ νίποιβ, φυϊὰ [Δοἷοὶ δατὶς 

φο) 8 111|57 » τεβροπάδηϊ, οἱ δἶνε ἱρβα σαϊίοης εἰ 

φοπβοφυθηια οΟδοι!, δἶνα ἰηΥΐ6, αἱ [14 ἀΐσαπ), ἀ6 56 

᾿ρϑ8ὶ νϑιϊοϊπδηιθϑ, π|8]08 ἃρν601858 π|8]6 ρδγ ἰξιγὰπὶ 
τίθει: Ὠοπιΐθαπι, ουπὶ δάνεποτίϊ, ργοπυιϊίδης, νἱ- 

μεδῆυδ μγοβρίοἰθηίθπ), 4}}15 'ρβδηι Ἰοσαίαγιπι ἀρτίτ 
φ0}15, υΐὶ γοιἀδηϊ οἱ Πποίυπ ἰορογίθι8 8018. Οαΐπ 
δὲ ἀρυὰ Δεγοιηίαιη ΘΟηβΘ ΠΗ 6 Πΐ 5 : τ Ὑἱμθα 
οεΐπη Ὠοπιΐπὶ 58 0801}), ἀοπιι8 ἰ5γ86] οβέ, οἱ νἱν δυάδ 
ΠΟΝ6}12 6705 ρ]Δηίαιο0 ἀἰ!δοῖα, » ρορι]0 ἀν! πᾳποηιὶ 

ἀἰειμμι οϑι Ὁ; ς Εφο δυίδια Ρῥἰδηινὶ (6 νίποδαι ἔγυ- 

τῷ" ε Ὠχοδόμησε πύργον,» τό’ « Καὶ φιοδόμτοι 

πύργον ἐν μέσῳ αὐτοῦ᾽» χατ᾽ ἀμφοτέρους δὲ τοὺς 
τόπους περὶ τῶν χαρπῶν λέγεται τοῦ ἀμπελῶνος, 
παρὰ μὲν τῷ Ἡσαῖχ, ὅτι, « Ἔμεινα τοῦ ποεῖισαι 
σταφυλὴν, καὶ ἐποίησεν ἀκάνθας.» ἐν δὲ τῇ τοῦ 
Εὐαγγελίου παραδολῇ σαφῶς οὐχ ὁ ἀμπελὼν "ατε.- 

γορεῖται, ὡς μὴ δεδωχὼς τοὺς χαρποὺς ἐγγέσαντες 

τοῦ καιροῦ αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἱ γεωργοὶ οὗτοι, « λαδόντες 
τοὺς» τοῦ οἰχοδεσπκότου «ε δούλους, ὃν μὲν ἔδειραν, 

ὃν δὲ ἀπέχτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοδόλησαν.» Καὶ ἑνίχα 

« ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν ποώτων.» 

πάλιν οἱ γεωργοὶ κατηγοροῦνται ποιήσαντες αὐτοῖς 
ὡσαύτως. Καὶ τρίτον δὲ οἱ γεωργοὶ χατηγοροῦντει 

« εἰπόντες: Οὗτός ἐστιν ὁ χληρονόμος" δεῦτε, ἀπο- 

Β χτείνωμεν αὐτὸν, καὶ σχῶμεν τὴν χληρονομίαν αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐχδαλόντες αὐτὸν ἕξω τοῦ ἀμπελῶνος, χαὶ 
ἀποχτείναντες αὐτόν. » Καὶ ἐν μὲν τῷ Ἡσαῖᾳ αὐτῷ 

τῷ ἀμπελῶνι ἀπειλεῖ ὁ Λόγος λέγων' « ᾿Αφελῶ τὸν 
φραγμὸν αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν" χαθελῶ τὸν 

«οἴχον αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς χαταπάτημα. Καὶ 

ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ μὴ τμηθῇ, 
οὐδὲ μὴ σχαφῇ" χαὶ ἀναδήσεται εἰς αὐτὸν ὡς 
εἰς χέρσον ἄχανθα" . ἀλλὰ χαὶ ὅτε ε ταῖς νε- 
φέλαις ἐνπελεῖται τοῦ μὴ βρέξαι εἰς τὸν ἀμπε- 
λῶνα ὑετὸν,» τῷ ἀμπελῶνι ἀπειλεῖ, ὄντινα ὁ 

προφήτης εἶπεν εἶναι τὸν τοῦ Ἰφραὴλ οἶκον, καὶ 
τὸν ἄνθρωπον τοῦ Ἰούδα, μὴ ποιήσαντα τὸν χαρ'. 
ᾳὸν, τὴν χρίσιν χαὶ τὴν διχαιοσύνην, ποιήσαντα 
δὲ ἀμάνθας, τὴν ἀνομίαν χαὶ τὴν χραυγήν ἐν δὴ τῷ 

Εὐαγγελίῳ τὸν μὲν ἀμπελῶνα οὐδὲν εὑρίσχομεν πό" 
σχοντα, ἀλλ᾽, εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, μᾶλλον προνφού- 

μενον τοῦ φέρειν τοὺς οἰχείους χαρποὺς τῷ οἔχοδε- 
σκότῃ ' προνοῶν γὰρ οὗτος τοῦ ἀμπελῶνος, αἴρει αὐὖ- 
τὸν ἀπὸ τῶν προτέρων γεωργῶν, οἵτινες ἀποχρένον- 
ται τῷ Σωτῆρι πυθομένῳ καὶ εἰπόντι " « Ὅταν οὖν 
ἔλθῃ ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωρ- 
χοῖς ἐχείνοις ;» χαὶ λέγουσιν, εἴτε ὑπὸ τοῦ λόγου καὶ 

τῆς ἀχολουθίας ἀναγχαζόμενοι, εἴτε χαὶ ἄχοντες, ἵν' 

οὕτως εἴπω, τὰ περὶ αὑτῶν προφητεύοντες, ὡς ἄρα 

χαχοὺς χαχῶς ἀπολέσει ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ἐ)- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

εἴπη. » [59 Π|}}6 ὁδὶ δυΐοπι, αυοπιᾶπὶ ἰη ϑδῖδ αι ΐδοπὶ ἰρεᾶπι νἱποαπὶ δοριβαι ρἰλπεϑίογ, ἀΐσεῃδ : ε ΕΣβρδν 
οἴαν! ὧἱ (λςεγοῖ ἀγδιη, [εοἷϊ διήθπὶ δβρίπα8. » Ππ| Ενδηβει!ο δυῖοπὶ πιδυίοβίδ ἤθη νίηθᾶ Δοουδδίατ, ημϑὶ 
ηὐ:ε ποη ἀθάδγῖϊ ὕγαοῖνβ ἰη ΘΙ ρΟΓΘ 8:10, βεά οο ον αι] δυβοορογαηῖ, οἵ ραἰγ Βίδιμ } 148 5ΈΓΎΟΘ Θοπ πιο 5 
δἤιοογυηί ἀϊνεγβῖβ, που! βδίπιο δἱ ἔρβυιπι Ἰΐατη ρα γβία πη 5 ΟοοἰάρΓιηι. ΠΘγυπὶ ἰπ 5 ἶρβὶ νἱμοι πυΐπᾶ- 
ἴὰγ ἀἰοθῃδ : ε Αὐΐεγαπι δθρεπὶ 6}..8, οἱ ογῖι ἴῃ ταρίπλῃ, δἱ ἀδδίγυδπι πιδυδγίϑπι οἦα5, οἱ ἐγὶα ἴῃ οοπουϊολ- 
τἴομοπι, » οἱ οξβίονα. β5ϑι οἱ πα ἧδι5 ργοπη εἶ: 88 πηλπάδίιγιη, αἱ Μ6 δΈ06  νἱπδᾶπὶ ρ]υδπι ἡΠΠᾶπὴ αυα [αἷὶ 
δου πάπα πν ργορ ιοία πη ἀοτηυ8 ἰδγαοὶ, οἱ ποῖηο δυάδα, υὶ πὰ απ [τυσίθηι [δοογιεῖ. [ἢ Ἐνδηβο!ο ὅπιϑιη τἱ- 
ἩΘᾺΜ) ΠῸῚ ἰδ ηΐπ}ι18 Δ ἃ ρϑιἰεπίοιη, 86 δάμας ργονϊβίοηθπι Ποΐ σοηβθουίϑηι, Ὁ] ροϑϑῖι ἔγυοίι5. 8008 
ΡΔιΓΙ (Ἀπ|}}185 ἀλγθ. Αθίϑια 6ϑι οπίτη ἃ οοἱοπΐβ ἱπιρ!15, οἱ ἀαϊα ρϑηιϊὶ πνοϊογὶ. Οοἱοιὶ υτὸπὶ ΟΠ 6πὶ δυϑεί- 
Ρΐυηι ἰγᾶπι. Ὀίοθπ 68 δηΐιη : « Ουπὶ νοπογίὶ ραιδγίλι} Πἶλ5, πιαῖοϑ πναΐα ρογάεῖ, κα βίνα γα ἰοθθ νοῦ οολοιὶ, 
Οἱ σοηϑαοψυδῃι1 ρᾶΡΆ})0]:ν, βἶνα ποϊθῃίθβ ργορῃοίλυδγιμι 46 56, φυοπίδιη οὐπὶ γοηονΪ!, πη. 8. πηα]5 ρογάοί, 
οἱ νίπθῖβ ρΓΟΥ δι οποπὶ (ΔοἴοΠ 5, 41}18 δα πὶ ἰδ υἱ οΟ]ομἶΒ. Ππὶ ΟΠ ΒΟ 4 ΘΓ οἱ δφονοπιΐδβ ἀΐοὶι δὰ ροραίυπι : 
« ἔρο ρίπιανὶ 16 υἱπόδπὶ ἔγιου ἔογαπι ΟΠλ ΘΙ ΓΝ : ΦΠΟΠΊΟΟ ἐθμνογβᾶ 65 {μι δηϊαγιἰυΐμεπι νίπεις 4116- 
Ἠ: 3» ὙἸ468 ἐγβὸ δοίην ἐν ργορποιῖς ρορυΐι8 δαδαίουβ νἴποα ἀρρο]αίαν, οἱ ἐοπιππαιίο ραιγί βία ην  Π89 
φΟηίγὰ σἱμθᾶπι ἢ : ἴῃ Ενδηβ. 110 Δυϊειν οπιπΐπο γίμεα ποπ σα ρϑίιγ, 8θι} εἦι5 οοἰοηΐ. 564 4ιὶ γὰἱι ἀνδαμο- 
ΤἸἴοα νεγθὰ ὀλυϊ6 ορηδίἀδτατὸ, μδηπϑαπαιῃ φρο ΟΣ! οἰαγίίογ ἀρργοῦαγο ἀμοπίδπι ΥἱΠΕΆ ρορυλι5. εὐ. ϑοά τὸ 
(ογί6 βθευπάυιν Ενϑηρο]υπὶ νΐμοα Γαρπιπὶ δὶ οὶ, ἰὰ δδὶ ἀοοιγίπα {18 ΡιΟΥΪἀοπείδπι πάΡοπδ θοὶ, 867 - 
Ῥίυτίβ Ἰηβογίἃ 6ϑὶ βδιιοιίβ. Θυοά δηΐων ἀἰοίς : ε ΤοἸ]δίυν ἃ γον! γοσηιπὶ θεὶ, οἱ ἀαθίμαγ χορεὶ (οἰθι! ἔγω- 

“Μαΐ. χχι, ὅδ, 56, 19158.ν, ὅ, 6, 1. 7) Μαίιν. χαι, 10, "5 δὰ. ν, Ἱ. “5 δόγειῃ. ", 3]. 
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θὼν τοὺς γεωργοὺς, χαὶ προνοούμενος τοῦ ἀμπελῶ- Α εἰἰίεταπι ΟΙΏΠΟΙΙ νΟΓΔΙ ; » Οἱ ΘΟΥΙΠῚ ἰμδίαγ 5 1 
νος, ἐχδώσεται αὐτὸν ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώ- 

συυσιν αὐτῷ τοὺς χαρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 

᾿Αλλὰ καὶ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ ἀχολούθως τῷ" ε Ὁ γὰρ 

ἀμπελὼν Κυρίου Σαδαὼθ οἶκος τοῦ Ἰσραήλ ἐστι, καὶ 
ἄνθρωπος τοῦ Ἰούδα νεόφυτον ἠγαπημένον, ν εἴρη- 

ται πρὸς τὸν ἁμαρτάνοντα λαόν’ « Ἐγὼ δὲ ἐφύ- 
τευσά σε ἄμπελον χαρποφόρον πᾶσαν ἀληθινὴν, » 

καὶ ἀνάλογον τῷ “ « Ἔμεινα ἵνα ποιήσῃ σταφυλὴν, 

ἐποίησε δὲ ἀχάνθας, » χαὶ τῷ "« "Ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι 
κρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν " χαὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ 
χραυγὴν, » τό" «ε Πῶς ἐστράφης εἰς πιχρίαν ἡ ἄμπε- 

λος ἡ ἀλλοτρία; ν Οὐχοῦν ὁρᾷς ἐν μὲν ταῖς προφη- 
«ιχαῖς λέξεσι τὸν λαὸν λεγόμενον εἶναι ἀμπελῶνα, 

χαὶ τὸν φυτεύσαντα αὐτὸν ἀπειλοῦντα χαὶ λέγοντα 

αὐτῷ “ε ᾿Αφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἰς 

διαρπαγὴν, » χκαὶ τὰ λοιπά" ἐν δὲ ταῖς εὐαγγελικαῖς 
οὐδεμίαν μὲν μέμψιν προσαγομένην τῷ ἀμπελῶνι, 

πᾶσαν δὲ τοῖς γεωργοῖς " χαὶ πρὸς τῷ μηδεμίαν εἷ- 

ναι ἀπειλὴν τῷ ἀμπελῶνι, χαὶ πρόνοιαν αὐτοῦ γινο- 

μένην, ἵνα διδῷ τῷ οἰχοδεσπότῃ τοὺς χαρποὺς ἐν 
φοῖς χαιροῖς αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἂν δύναιο, τὴν ἀχρίδειαν 

βουλόμενος σῶσαι τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς, τρανῶς 

παραστῆσαι, ὅτι ἀμπελὼν ὁ λαὸς ἦν. ᾿Αλλὰ μήποτε 
ὁ χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον (09) ἀμπελὼν ἡ βασιλεία ἐστὶ 

τοῦ Θεοῦ, ἡ αὐτὴ, οἶμαι, τυγχάνουσα τῇ τῶν Γρα- 
φῶν μετ᾽ ἐπισχοπῆς Θεοῦ διδασχαλίᾳ " τὸ γάρ «᾿Αρ- 
θήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσε- 

«αι ξύνει ποιοῦντι τοὺς χᾳρποὺς αὐτῆς, ») ἐπιφερόμε- 

νὸν τῇ περὶ τοῦ ἀμπελῶνος παραθολῇ, σαφῶς, οἶμαι. ς 
δηλοῖ τὰ μυστήρια τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας λέγεσθαι 

εἶναι τὸν ἀμπελῶνχ, ὃν ἐφύτευσεν ὁ οἰχοδεσπότης 
ἄνθρωπος. Τοῦτον δὴ τὸν ἀμπελῶνα ὄντα, ὡς οἶμαι, 
νόμον χαὶ προφῆτας, χαὶ πᾶσαν τὴν θείαν Γραφὴν 
ἐξέδοτο ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος γεωργοῖς " προτέ- 

ῥοις μὲν τῷ λαῷ ἐχείνῳ, καὶ γὰρ πρῶτοι ε ἐπιστεύ- 
θησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ" » δευτέροις δὲ ἔθνει ποι- 

οὖντι τοὺς χαρποὺς αὐτῆς, τῇ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν Ἐχ- 

χλησίχ. ᾿Αλλ᾽ ἔργον ἔξομᾷ ἔσαι, οὕτω νοουμένου τοῦ 
κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἀμπελῶνος, τὸν περιθέντα αὐτῷ 

φραγμὸν, οὐδὲν πάσχοντα ὁποῖον ἐν τῷ Ἢ σαΐᾳ φρα- 

« Ἐχοροείανὶ υἱ ἔλοδγοὶ τν48, οἱ (δοἷ! ᾿Ὀγυ 5688, » 

πόσμοη οἱ Πογυπ 5: « Εχβροοίαν! υἱ (λοογοῖ 7» 

οἴυπι, οἱ (οἶς ἱπἰαυϊαίοην; ποη ᾿ιδι πὶ, δοά οἰδ- 
ΠΙΟΓΘηΙ, » ἰά ἀϊοίαπι 651 75 : ε« ΟιοπιοἋ0 σσῃγογδᾶ ἐβ 

'ῃ Δπι ΓΙ ἀπο πὶ υἱηοᾶ ἃ] 1οα  » Υἱι 68. οὐρο ἴῃ 

Ργορδοίδγυ τ βογίριΐβ υἱμόδην ὩΒμα τὶ ὀυπὶ αὶ ἀν 

εἴτα ρορι 8, οὐππυς ἃ 400 ρῥἰδηίλ{ι|5 651 πΐπ88 

ἰρϑὶ Ἰηϊθηίανα οἱ ἀἴσογα 7 : « ΑὐΓδγ πι| δοροπι 6108. 

οἱ δγὶι ἴῃ ἀϊγυριϊθμθπι, ν οἱ σῖογα ; ἰη Ενδηρο 18 

ΙΝ πὶ νἱηθαπ) πε. 4081}} ΓΟρΓ Ομ], 566 ΓΟΪΟΠΟΒ ; 

δι ργϑίογαιϑιῃ 4υ0.} 0] }α5 υἱποιθ πηρίσυμίαγ πὶ - 

1,88, ᾿ρϑὶ εἴίδην ργοβρίοὶ, υἱ ρϑί 1145 Γγυσίυ5 

τοἀάαι ἰεπιρογίυυ8 5υΐ58. Νὰς 5] δύο! ος δοῦν 

μίυγα, δοοαγαιοηοηιὶ ἐπογὶ γο υδγὶ5, υἱηύϑι {1596 

δ ρορυϊαπι Ἰυσυ!εμ!οδν ργοῦατα ροίθιΐϊβ. Ὑόταπι [Δ ρο- 

(ἰιι5 νἱθἀδη πὶ 6οῖ Δηποὴ σΟπιπιοιμοταία ἰῃ ἔνδηρθο 

Ἰῖο νίπδα τοβρηθηι οὶ 511, φιοὰ ἰάδιῃ 6588 δύθΙ ΟΡ 

86 ϑογίρίυγαγυι οι πα οὐπὶ ὨοΙ ἰμϑρθοιίοη8 

Ἑοπ)υμποίδηι ; {|| ὀπὴν δ : ε ΑὐΐογοίηΓ ἃ γ00}5 ΓΘ- 

ξηυπι θεῖ, οἱ ἀαυλιν ρρηκὶ [Δοΐο πη} ΓΓαοῖυ5. 6708, ν 
αιοὰ 778) νἱποβ μαγαυοας δυθπόχυμι 6ϑὶ., Οἰδγθ 
(ἀἐπιοηδίγαγο δα βίο νἱμοαπὶ 4υ8πὶ μ᾽ δηίανὶ [0 Π|0 

ιλιονίδην "8 ἀΐοὶ τ γϑίθυα 6586 τορηὶ θεοὶ. ἤλης 

ἐγᾷο υἱποαπὶ, 4.81} ἰΕβΘ πὶ 6586 86 ργΟρ[εἰᾶ5 οχὶ- 
δβίϊπιο, Οπηποπ αι 869 ἀἰνίηδηι ϑογίμίυγαιη, θοπιὶ- 

Πιυὸ νἱηδῖβ ΘΟ] ΟΠ 5 ἰγϑ αἱ ; ρυϊογί υυ5 φυΐάσπι, μυΐα 

εἰ πη γα πὶ ΡΟΡαΐο ; ρυϊογί θυ δηΐχῃ 1118 ε γα ἃ δυπὶ 

εἰοφυία )οἱ 5; » δοουπαάϊδ δ} 16π|, ε δοη1 δοϊ οοῖ 

[δοϊεηιὶ ἐγυσίυβ 6.8 δ,» αι Εςοἰοβία δϑὶ 6 βᾳ6ῃ- 
εἰθυϑ οὐμῆλια, ϑ'ο ἐχροβίί8 δυίΐθπι αι  Ενδηβθ- 
Ἰἴο σοππποπιογδίι Υἱ 68, οἰΓΟυΠιροπβίᾶπι οἱ Βορο δὲ 
ΟΧΡΙΆΠΑΓΘ Ορογοδιῃ δδί, ουἱ μ 1} (416 σομεηρὶ!, 

4υλ}6 ἀεβογὶ μία 4}}) ἰβαὶα βερὶ, ἀθ 44 βετίρίυπι 

651 δ' : ε Αὐειἂπι 86ρ6πὶ 6118, οἱ δὶ! 'π ἀΐγομιῖος» 
Π6Π), » οοθβδυπηαιο ἰπ 68 ἰογουΐαγ, δ ἢ δίληαιθ 

ἰυγγί). Υἱάθ δυιθ) ἂη δαγηιομθῖη οἰνίπς δδοτὶ- 

Ρίυγα μγῶοθριῖ9 δοοοησμηοάμπ), αὶ 8:] πο αγδηι [1- 

ΤΏΔΠΔΠ) ΠΟΠΙΪΠΌΠΊ 416 ΠΊΟΓΟ8 ρον ἰπεῖ, νἱ 6 ΔΠῚ 6858 
Βιδίιῃογ ροβϑίπη}}8; 4028 δυΐαπι Βογπιοηΐ ἰτ6 60 - 

βοηϑὶ Υἱίδην, νἰγίμ 15 δι 4}}}15ϑππογυιηχυς ἔγιοι 8 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

εἴμ πὶ οἦα8,» πιΔη [ε5ί6, 5ἰοὰ! δνθΐιγογ, ἀθιμοπβιγαὶ πιγϑίογία τορηὶ [οἱ νίπθδιη 6856, ἰὰ οδί [δβθιν οἱ ργο- 
Ρἰνοί85, οἱ οπηθδβ ἀϊνίπα5 ϑογὶριυγαβ, 4038 ἰγδαϊάϊ! Ἰοπλΐπ}8 ὙἹ 685 μη πὶ απ! 461π ΘΟ] Ομ ἶδ, ρορυ]ο {1 
Ρυϊοτὶ, φυοπίδιι 6ἱ ργίπ) 5. ε ογοά 4 8υηὶ οἰοαυΐα Ὠεὶ, ν βδουπάϊβ δ 16 Π| « σοπίῖ 8 (Δοίαπι 5 {ἐπ οί απὶ: » 
εὐ18. Υἱπαῖβ 5Έρ65 "}}}}} [816 ραν, αυδὶο Βογῖριι1π) δ8ι ἰπ ργορίιοια ἀϊσαηία : ε Αὐΐδγαπι βαρθι 6}115, οἱ 
αιἷξ ἴῃ γαρίηδπι, κ ΥἹὰ6 δὐχὸ "6 [γί πδέυγα!! γϑιίοηα νἱμθιη ροβϑίη8}5 ἀΐοογα εἰοαυΐα θεὶ. (πβοημομοῦ 
Δυΐϊόπι βυρι άπ) θην 6 πὶ ΠΑ.Γ ΤΔΙΪΟΠΘΠ), Υἱἱ8 ἢ ΓΘΡΓΟΙΝΙ 5:16 πὶ Ποιμπυ πὶ, Οἱ τπογὺ8 βροςίοϑἰβϑ πη 8 
ἔνυσῖι 5 ἰρβῖυ8. νἱπθο : ἱρ588 δυΐοιῃ ϑογίριυΓΆ5. οἱ ΠΠπΠΠτ5. ϑογιρι τ ἄγαπη, 6586 Υἰ πθᾶΣ βοροιη ἐχίτ πβοσυ5. αἶγα 
Ἑφυπιροϑί λιη, ιἱ Π0}) νἱάθδιαν νἱηθα 4) εἷβ υὶ [Ὁγὶ 5 ϑιι1ηϊ, πιαχίιῃθ [γυσίυ5. 6}115 4] 5ιη1 ἴῃ ὁ υ5οοη80. ΡΓο- 
Γυμπτ185 δυΐδπι δἰ αἱογαπιὶ δὶ, ΤΟΓΟΌ ΑΓ 6558 Υἱῃ θῶ 6}05 ἴῃ δὴ] 41 ργυοΓοονα με 46 οἰοηυ 5 θ6ἱ, οἱ [- 
εἰὶ διιηΐ μογίεοιϊ ἢ υφίυ5. ἐόγα), ἰπἰαπάμηϊ εἰμαἶὰ δι αυδδὶ ἰγυοίι5 4.05 ἐὸ ἰρϑὶβ οἰσα 18 οἰ χαηῖ, Τονς 
τίμα δυίθπι Φ ἀρ 41 Ἀπ ἰπ 68, ἀϑοδηϑυῶ ἢΑΡδπίθιη, δἰ οἰηἰμθνἰαιη, οἱ αἰ αάΐεπι 5 ρογ νἰ θα πὶ ἰρβπν, ἐξ 
8ἘΡ6πι, οἱ ἰογου αν, οχβιΐπιῸ νου θυ πη 658ὲ ἀ6 'ρθα θ60, εἰ ἰδ αἰ προιβδιϊοηινυ5 ΟΠ» 151]. δὲ ἰδιηρί αι αἰνίηὶ 
βρη ϑὺ8 1] αυοίαν ἴῃ 60. Ελ ἀδ (41 τυγτὶ μεῖο ἀΐσον 8 ϑαϊ ναῖον οι ἰμ 60 060 Ενδηφο!ϊ : « (υ]8. γαδίγυι 
γοϊδηϑ ἰυγγὶπι φο Π τα, 01) ρυΐα 8 σομρι δι" 85] ροίθϑὶ μυΐὰ5. ροόιογο ἰππὐδιμβόνίυμ, εἰ σΟπδυμηπιᾶγο, π6 
ἴοτις ἱποὶρίδι! νἱθθηιοθ ἀδιϊάεγα οαπὶ 4υΐ ποι ουπδιηηπνὶ : » φαοηΐδηι 4} νοΐ ἀΐοογο (6 θ60, ἀοινοὶ 
οομϑίἀογαγα δὶ μοίϊθϑὶ ἰποὶρίθηβ οπιηΐδ αὐ φιωγυμν οἶγοα θ6ἱ Θχροβί ἢ 6 πὶ σΟΠΒι πη άΓΟ : μ6 [Ὁγ16 ἱπεὶ- 
Ρίθιι8 ἀοφιηαία ρμίοια 113, ἱπηρογίοοίδη, Γοϊηχυδὶ ἰἀγγίπι ναγοὶ ἀθ 1)60, δ( σοζόπαι "οι. δι ρογοδ  ἤςεὶ οἱ. 5ὲ 

Τὸ ΊςΆ.Ὑ, 4. 5 1014. 7. 6 Ζογδιη. 11, 21. 14. Μαι ἢ). χχι, 48. 75. Ιλοπι. ΠΗ], 4. 59 Μαιἢ 
4 

χχι, ἀδ. δ᾽ 154,0, ἄ, 

(69) ᾿Α.2:1ὰ μήποτε ὁ κατ' Εὐαγγέλιον, οἰρ, ἙΠΟΟρΙ λοι 5, (0880. ἤσετιυ5. 

Τ1 58. Υ᾿ ὅς 



49. ΟΒΙΟΕΝ.5 1800 

πιογὰπι ἀδηίοπ), νἱποῦ ἰγυζίυπι 6886 ; ἰρ58 δΔυίοηι Α γὙμὸν, περὶ οὗ γέγραπται " ε ᾿Αφελῶ τὸν φραγμὸν 
ϑοιίμίαγα γόγθα εἴ ΠΠπ|6᾽ 5, ΒΡῈ ΠῚ 6586 αυξ νἱπο αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς διαρπαγὴν, » καὶ τὴν ὀρυχθεῖ- 
δχίορίι8 δϑϑίία δϑί, αἱ νἱπθᾶ, υἱπθθσι6 ργαεῖρα8 00. σαν ἐν αὐτῷ ληνὸν, χαὶ τὸν οἰχοδομηθέντα πύργον. 
οὐπ5 [γυῖα 5. ΘΧΊΓΔΠΘΟΓᾺΠῚ ΟΟ1}18 ΤΪἶπιῈ ραϊοαηΐ ; Καὶ ὄρα εἰ δυνάμεθα τὴν μὲν χατὰ τὴν θείαν Γρα- 
δηϊπιϑ ἀυία πὶ ργοία πα] δίαπιὶ, ας ἰγαοίι8 1105 το- φὴν φυσιολογίαν (70) τὸν ἀμπελῶνα εἰπεῖν - τὸν δὲ 

εἰμί!, οἱ δα Ομ ΔΘΡΟΓΠΔΙΙΓ 4υ8 Θχδίϑηϊ ἢ δι ρ6Γ- ἀχόλουθον τῇ ἀληθεῖ φυσιολογίᾳ βίον, ἐν ἀρετῇ καὶ 
βοῖα, του υ]ᾶΓ 6586 ἰη νίμοα [ΓὉ55.πὶ ; ἴῃ νἱηθα αυΐοι καλλίστοις ἤθεσι χαρποφοροῦντα, λέγειν εἶναι τὸν τοῦ 

φρα Παίληι ἰαγγῖπι, γγοοογίίαίο.,, δἰογαίίοηθ οἱ ᾽ι}|-ὀ ἀμπελῶνος χαρπόν" τὸν ὃὲ λογιχὸν τόπον καὶ πᾶν 
(υἀΐη6 υἱμθδπ), 56ρ6 1} οἱ ἰΟΓΟΌΪΔΓ ΘῈ ρΟΓΔη ΘΙ, 86γ- τὸ γράμμα τῆς Γραφῆς τὸν φραγμὸν εἶναι τοῦ ἀμ- 

ΠΙΟΠΘΠῚ 6556 Ορίπογ, ηαὐυἱ ἀς Π60 ἀρὶϊ, φυΐφυο ἀἰνίη! πελῶνος περιχείμενον ἔξωθεν, ὡς μὴ κατοπτεύεσθαι 

56Π5115 ἴῃ 'ρ80 ΓΕρΟη αἰ ἰΘρ] υπὶ ο5ὶ : ἃς ἀα οἦυ5- τοῖς ἔξωθεν τὸν ἀμπελῶνα χαὶ τὸν ἐν χρυπτῷ μά- 
ΠΟ ταγτγὶ ἰὰ ἃ ϑβϑγναίοσ ἀϊείυπι χίβιϊπιο "5: λιστα χαρπὸν αὑτοῦ " τὸ δὲ βάθος τῆς δεχομένης τοὺς 
« Ουἱβ οχ γον ἷβ γο θη5. {πγγῖ πὶ βἀϊῆοϑτα, ἤθη ργίὰα κχαρποὺς τούτους Ψυχῆς, πᾶν ἐπιπόλαιον ἀποθαλού- 

οομρυίδι 81) [ὉΠ ἀδηηθηι ἢ) ΡΟΠΟΓΟ μοϑδὶϊ, οἱ ορυθ σης, τὴν ὀρυχθεῖσαν εἶναι ἐν τῷ ἀμπελῶνι ληνόν " ὁ 
Δ᾽ δοίνεασ, ῃ6 ἱϊυάογα οἱ ἱπεὶρίδηι 4 υἱάογίηὶ, δὲ οἰχοδομηθεὶς ἐν τῷ ἀμπελῶνι πύργος, ἀνάστημα 

4οά οαρίμπ πο μονδοογῖ᾿ ἢ » ᾿ς 6 πὶ ρΑΓΑθΟΪὰ 8 ἔχων, καὶ δίαρμα, καὶ ὕψος ὑπὲρ τὸν ἀμπελῶνα, χαὶ 
1Ππ04} οἰφημΠοατί ρα; 5ἱ 46 θ60 ἀΐββογθγθ, οἱ δὧὰ τὸν φραγμὸν, καὶ τὴν ληνὸν, ὁ περὶ Θεοῦ, οἶμαι, λό- 

τῃοοϊορίοΒ διυἀΐα Δηἰπιὰ πὶ ΔρρΘ ΙΓ βαίαφίβ, υἱάθη- γος ἐστὶ, ναὸς ὧν τοῦ ἐν αὐτῷ θείου νοῦ - καὶ περὶ 
πὶ αἰ! 6588. ἃΠ ροϑβίιϑηι ἰπἰ εἶἰαπὶ [Θοογ5, ᾳι8- τοιούτου νομίζω λελέχθαι πύργου ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος 
οαπηιο 779 δὰ (πεοϊορίαπι τοχυϊγίς νογῦυπι, ὁχ- τό᾽ « Τίς ἐξ ὑμῶν, βουλόμενος πύργον οἰκοδομῆσαι, 
Ρίογα οἵ ραγἤφεγα ροίθγὶβ, ἢ6 ροβίιιϑη) ρίειδιί5 ἀ0- οὐχὶ πρῶτον ψηφίζει εἰ δύναται θεῖναι τὸν θεμέλιον, 
Ειπδίδ ἰγδοίδγα οοοθρογὶβ, ἱπιρογίβοιδπι Γοϊη4ιιλ8 καὶ ἐχτελέσαι, ἵνα μὴ ἄρξωνται οἱ θεωροῦντες ἐμ- 

υὐκτίπι, αυα: θεὶ οδυϑᾶ δγθοίἃ δὶ, δἰφιια οογοπαπὶ παίζειν τῷ μὴ τελειώσαντι ; » διὰ γὰρ παραδολῆς 
ΠΟΙ β0ΡΟΓΒΙΓ ΔΒ ; Πᾶμπὶ μἶδὶ ΘΟΓΟΙ πὶ συ ρογβίγυχο- χάἀχεϊ δοχεῖ μοι λέγεσθαι, ὅτι, μέλλων θεολογεῖν, σχό- 
εἷβ, οδάδί Δ|Πιΐς οχ ἰδ οοφίδιοπίθυ8 χυὰ5 ἀ6 θὲῸὸ πῆσον εἰ δύνασαι ἀρξάμενος πάντα ἃ ἀπαιτεῖ σε ὁ 
ἤηχογαῖ, οἱ ᾿μιογὶ υἷι, "απο δυΐίοπι, [ἃ οἱ ἃ πο]5 6χ. λόγος εἰς θεολογίαν τελειῶσαι, ἵνα μὴ, ἀρξάμενος 

Ῥοβίίἃ δὶ, Υἱηθᾶπ) οοϊοηΐθ, ρορι]ο νἱἀε!ίοοῖ «αὶ τῶν τῆς εὐσεθείας δογμάτων, ἀτελῆ χαταλίπῃς τὸν 
816 508 [π|, (γαάίαι Ποιι8, οἱ ἴῃ βρθου!δπὶ συλπὶ περὶ Θεοῦ πύργον, χαὶ στεφάνην αὐτῷ μὴ ἔποιχο- 
ἀοϊπάδ Δ}, Ροβίᾳυδπι 6χ [18 4ιδ5 ἰρβ6 ρ᾽δηίαν, δομήσῃς " εἰ γὰρ στεφάνην οὐχ ἐποιχοδομήσεις, πὸ’ 

οἱ εἰγουπηροϑυ!!, εἰ Γοὐϊέ, οἱ τ Ποαν!, ΓΔου] 165 σεῖταί τις (11) ἀπὸ τῆς περὶ Θεοῦ ἐννοίας, καὶ ἀτα» 

εὐἱοπὶβ 86 οορία5 ἀθαϊι, ἀπὰς [ποῖα 5 5ι}8 ἰοιηροτὶ- θανεῖται. Τοῦτον δὲ τὸν, ὡς ἀποδεδώχαμεν, ἀμπε- 

Μμὺ18 Δουγα ροςβϑηΐ. ϑίπρυ}β ἐγρο, βεὰ υπίνογβο, λῶνα ἐξέδοτο γεωργοῖς, τῷ πρὸ ἡμῶν λαῷ, ὁ Θεὸς, 

ομίμογ, ρΡορυϊο [γΓοίααπὶ (ΘΠ ρογα δἀνοιμίαγυν; ἃς- καὶ ἀπεδήμησεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ περιωπὴν (73), δοὺς 

δὐναῖα. ἁυίθηὶ ΘΧρόπογα αυἱὰ 5.1, {γυσίααηι ἰἀπηρυζαὰ ἀφορμὰς τοῖς γεωργοῖς, ἐξ ὧν αὐτὸς ἐφύτευσε, καὶ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

δηΐη ποη τάϊολυθγὶ! οἱ οογοπδηι, οδάοι Δ] 15 αὖ ἰπιο!]οοῖι! Ὠδΐ βολπά) Ζαίι5, οἱ πηοτίείυν. ἤλης νἱποῖα 
ἀνα 61: οοἸοηἶβ, 4 δὲ ρορΐο 816 μο8, ἰ8π| βαρογἀουν5, ΄αλπὶ ἰαἰ οἶδ, οἱ ριοἰοοίι5 6δὶ δά ϑιιλπὶ ργοίο- 
«ἰἰοηοπι, ἀΔ118 σολβίοποϑ. ΟΟΪΟι 5 ὁχ 60 αὐοι! ἔρβα ρΙΔυίαν!, οἱ οἰΓοιμῃ ροϑιυ! βορθηι, οἱ [οαἿϊ ᾿ορουΐατ, εἰ 
το δι οανῖι ταγγίπα, ργοίογαπάϊ [νποΐιι5, αἰιπὶ ΔρΡρΓΟΡΙ π! υδ55οῖ τοπιρὰ5. {τποίσπι. ΑΡρΡγορίπαιδηι ομΐπι οἱ δες 
οὐ πὶ ππα πη] πδην 6 αυϊάσιν ἰαπιροτὰ [γυσίαιπι, ραῖ0. ἀπλοῃ ΘΟΠΟΓΆΪῈΓ Ρόρυ!ο απ νθιβο. Ἀρρτγορίη- 
αιδιϊοῃθιῃ δυθπὶ ἰΟπιροῦὶ5. (ταοία πὶ ἜΧΡΌΠΟΓΘ ΥΟΙῈ 1601} 681, ΘΌΡΓᾺ ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ ἰπΠσοηί ΠῚ 65|, εἰ φογαΐϑ 6δϑῖ 
προ Ταπῖοι βοουμήαπι Υἱγία τοι ποβίγαπι ἰμπεϊρίπλα5 ἢος πιο 0 ἱπεϊρίθηι65 δοουπάσπι ὑμυπηαποιηη86 
Ἰομΐ πη. ὶ 

"Ἔμυς. χιν, 28, 29, 

(70) Τὴν μὲν κατὰ τὴν θείαν Γραφὴν φυσιο- ἢ (12) Ἀπεδήμησεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ περιωπήν. 
"λογίαν. Φυσιολογίαν Δρρεϊἰαἱ τροπολογίαν, «αἱ τὸν ἘΕἰυδιηοάϊ ΘηἰΠπῚ {πΓΓῸ5. πῃ ργὶ5 [ἜΓῈ ἀχϑιγιθυδηιυν, 
περὶ Θεοῦ λόγον, ἀ6 40 ράιῖο ροβί, τὴν ἀναγω- ἰπ αυΐθιΒ ποπίθα5. δγιοιἰοηἱ ἰδ! Παθϊιαίδηι. 
γῆν. 8ὶς ἰϊάφια ἰοσιιην πη ἰπίοΓργαοῖου : ε βογθοσ.͵. {ΠῚ Ραναὶ. γι, 10 : ε ἔχϑιγυχὶι δἰϊδπν (ΓΕΒ. ἰὼ 50|}- 
πὸ αυΐ δ παίαγδηι μυπιᾶπδη) γεροπάδπι, οἱ ἰ40- ἰ(υἀΐπθ, οἱ οἰ αι οἰβίογπλ5 Ὀ] υγίπιδθ, 60 αυοά Πᾶ- 
ποὶβ ἰπίογπιϑιάδπι ρυοοριὶ8, 6406 ϑοιίριυνα ρει} |8 Ραγοὶ πη] α ρθοογα.,, (Δ) ἴῃ οΔηροδιγῖθυ5 αυᾶπι ἴῃ 
Ρογιίνθι. » Πυξτιῦϑ. ΘΙ πὶ νδϑι δι ; υἱ 688 συῦυθ Πλθυλί, οἱ υἱπίογὲβ 

(71) Εἰ γὰρ στεράνην οὐκ ἐποικοδομήσεις, πε-. ἴῃ τηρπίθυβ, οἱ ἧπ Ολγμθῖο; ογϑὶ φυΐρρα μοίῃὸ 
σεῖταί τις, εἰς. Στεφάνη 68ι {πγγὶβ, 561 πι] αυοἀ-ὀ δρτιϊουϊυγ ἀθαϊυ5. » Εὐυϑπιοαϊ ἰυγγοβ ὁπωροφυ- 
ἄμηὶ Βυρογοϊ απ, 86ὰ ἰογίοα, 4 ἰν βυρογίοτὶ λάχια δρραο!διῖαγ. ἩΪΘΙΟΠΥπιι8 ἦτ ορ 510]. Δὰ ὅπ. 

ΟαναΓρῖπο ΟἰγΟι που Γβη(65. ἃ ἰρϑα ἀδίδηαί, οἱ 1618 οἱ Βγθίθ!!. :ε )6 βοριυδβελίπιο οοἴανο, ροϑθεγυμὶ 
841 ρογροπάϊοι!υπι ἀοπ πη 18.,. οἱ ἃ ραγίθιθ γὰ} }- δαγυβα]οπὶ ἴῃ ῬΟΠΊΟΡΙΙΩι ουδιοάΐαη), φυοά ἴῃ ὕτγατο, 
αἰοιν 8 5.115. μ1}}Π|9 ο8ι. ἤδης οἱ 1 νυ, « ἐογοηδιη,» εἰς ὀπωροφυλάχιον, ἀϊοίίυΓ : πες ροίεδὶ αἰΐμεῦ γεγι!, 
Ῥοβὶ Υἱινανίυπι οἱ Οπγίϊατα Δρρϑ! ανίπιιβ. Ογίρβδμεβ αυᾶπὶ ἃ ΠΟΡΪ8 ἰγαπϑίϑι πὶ 68ι ; βρη οϑι δπΐμη ὁπω- 
ἐη “οαπ. τ: ᾿Αρχὴ οἰχίας ὁ θεμέλιος, χαὶ τέλος ἡ ροφυλάχιον, Βρθουϊᾶπι, 4υδ1 οὐδίοά 68 δδίογυπι οἱ 
στεφάνη; οἱ (ον. γΠ1 : Φθάσομεν καὶ ἐπὶ τὴν στεφά-- βΟΙΠΟΓΙπΙ πάῦ6 γα σοηβυονθγιηῖ. » Αἃ οΟἰεπὶ αὐυϊεπὶ 
νὴν τοῦ οἰκοδομήματος, χωλύουσαν πίπτειν τὸν ἀνε- Δ4}1ε{ΠπΠι Ογίφοιιαδ, 6 40 ἰδηῆαδπι 6 ϑροςυ!ὰ θεοὺς 
ληλυθότα ἐπὶ τὸ δώμα τοῦ λόγου, ἀπὸ μόνων τῶν ἔστε- Οημηΐα ρΓΟΒΡίΠΟΓΟ 80 ρΡοΓ υϑίγαγα ἢπρίιαγ. ἴρ. 
ρη μένων τῆς στεφάνης πιπφόντων τῶν πιπτόντων. [». 
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πιξριέθηχε, χαὶ ὥρυξε, χαὶ ᾧχοδόμησε, τοῦ φέρειν Α δάνεπίθγθ, πιδ[οταπ) [Δ6}] 1816 πὶ, οἱ ΘΟΓ ΠΟβίΓΟ πημῃ-- 
ποὺς ναρποὺς ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτῶν. "Ἤγγισαν μὲν 

οὖν καῦ᾽ ἕκαστον οἱ χαιροὶ τῶν χαρπῶν, οἶμαι δ᾽ ὅτι 

καὶ ὅλῳ τῷ λαῷ. Τὸ δὲ ἐγγίσαι τοὺς χαιροὺς τῶν 

Ὡταιρπῶν ἀχριδῶς μὲν διηγήσασθαι ἕξεως μείζονός 

"καὶ διορατικῇς παρ᾽ ἡμᾶς " ὅμως δὲ κατὰ δύναμιν 
θένα. 

Καὶ νοείσθω ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ (75) ὁ Λόγος ἄμπε- 
λος πεφυτευμένη ὑπὸ τοῦ οἰχοδεσπότου " ἣ ἀμπελὼν 

αὲ ἀφορμαὶ πάντων ἀναγχαίων εἰς σωτηρίαν προθλη- 

μάτων. Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ἀμπέλων ἐστί τις καιρὸς 

ὅτε ἐχφύει φύλλα, χαὶ ἄλλος ὅτε τὰς ἀρχὰς τῶν χαρ- 

πτῶν δείχνυσιν ἔτι βραχείας, χαὶ ἄλλος ὅτε χυπρίζει 

πὰ δειχθέντα (14), χαὶ ἄλλος ὅτε περχάξει, καὶ ἄλ- 

λος ὅτε χαιρός ἔστι τοῦ τρυγᾷν τετελειωμένους τοὺς 
καρποὺς χαὶ ἑτοίμους πρὸς τὸ φέρειν οἴνου ποιό- 
τῆτα. οὕτως ὁ μὲν πρῶτος τῷ ἀνθρώπῳ (75) τῆς 

ζωῆς χαιρὸς κατὰ τὴν νηπιότητα ἐχέτω τὴν ἄμπελον 

οὐδὲν περιχειμένην, ἀλλὰ μόνον ἔχουσαν τὸ ζωτιχόν " 

εἶτ᾽ ἐπὰν ὁ λόγος συμπληροῦσθαι ἄρχηται, ὁ καιρὸς 

ἔστω τῆς πρώτης ἀνθήσεως " ὅσον δὲ προχόπτει γεωρ- 
γουμένη ἡ ψυχὴ, τοσοῦτον καὶ ὁ γεωργούμενος ἀμ- 

πελὼν δείγματα φέρει μᾶλλον τῶν βοτρύων χυπρι- 

ζόντων μὲν, χαὶ ὀσμὴν εὐωδίας μελλούσης ἀρετῆς 
φερόντων χατ᾽ ἀρχὰς, ὕστερον δὲ ἤδη καὶ ὀμφαχι- 
ζόντων, ὅτι χαχία μέν ἐστιν (76), οὐχ ἡ παραμέ- 

νουσα δὲ, ἀλλ᾽ ἡ ἀναγχαίως ὑφισταμένη, καὶ οὐδέποτε 

νενομένη ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀλλ᾽ ἀεὶ, εἰ δεῖ οὕτως ὀνο- 

μάπαι, ἐπ᾽ ἀρετὴν ὁδεύουσα. Ἐὰν δὲ παραμένῃ ἡ χα- 

αἰυθ δὲ. ρεογϑρίοϑοῖιϑ Γαι : ἢ} ]Οπἶ 1.8 ἐδ πηδιι 

Ἰοοὶ μυ}18 δα! ςαξομ πὴ ργὸ υἱγίθι5, ἃ δἰμρο 5 Ὸ- 

τρϊπΐ υυ5 μΐ το ἴδοιο, ἀρσγοαϊοπιαγ. 

ἔστιν ἢ χαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ χαρδίας πολλῷ καθαρωτέρας 

ἐπιδαλοῦμεν οὕτως τῷ τόπῳ, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν χα- 

8. Υεγθυπι ἰἰΔ46 ἰπ ὑπδαηδαυθ δηΐπη8 βαίυπΠΊ, 

Ὑἱιο πὶ 6886 ἃ ρϑίγοίαπΙ}}1Δ5 οἰδηίδίαπι, νοὶ ΓΟΓΙΙΠῚ 

οπηηΐιπὶ οορίαιη αυδ δὰ 5ϑ] υΐθπι σοηίδγυν, νἱ 8 1 
6886. ἱπί6}]Ἐ σαπάππι 6ϑι. Ουοπηλάπηοάιϊιπι ογρὸ υἱιὶ- 

θυβ (δρυ5 εδὶ αἰϊχυοά 40 πιυπιὶ [ὁ] 14 ; αἰϊπὰ 

400 οχίρυα αυφάδπι [Γπείπ πὶ τυ ϊ πιο οβίοη- 

ἄογο ἱπεϊρίυμι; αἰαὰ ᾿οπὶ 400 ΟΠογίὶ 1}}} Γγυισίι8. ἴῃ 

Β αςῖποβ ἀϊδιϊησαιπίαῦ; "Δ νόγο 400. πἰφγοβουηὶ; 
ἃς αἰϊυά ἰαπάθον οὐπὶ ρογίδειο5 (γιοῖυ9 7ἦΘ0 εἰ 
νίηο Γππηάἀδηο πιαίυγος Υἱποπλ ἰδ Ἰάοποδ ἰ6πι- 

Ραβίαϑβ δβί : ραγὶ γϑιίοῃα μγίπι υἱἱ ἸΟ πη} }5 (6 Π)- 

Ροβίδϑ ᾳὺδ ἰηδηιία σοηιἰϊποίαγ,, νἱ το π) τοίςι αι ἢν}1ἃ 

τὸ οἰγουπιίοοίαπι, 8066. νἱῖία βουπιπιθἋο ργάϊίϑιη ; 

Ροβίαυδπι γογο μδγίθοι οηθπι δάϊρ᾽ϑοὶ γιὸ σορὶΐ, 

(ΘΠ ρ8 ᾿ΠΠυἀ 5ἐ1 ιιο ἤοΓο8 ργίτηιπι Πιπὰϊ οοεἰρί πὶ, 

4υλπίο πιαρὶβ δυΐδθιῃ οὐ] δπίπια Ῥγοίοἷϊ, ἰδπῖο 

ΡίυγΆ οἰἰδπν Ποτγαηιιπὶ ὑνατυπὶ δρθοϊ πηὶπᾶ νἱ 68 

οὐΠτἃ ρτοίογι, οἱ Γυτυγα υἰγίι 18. ἴῃ ἰρ5ῖ8. 74πὶ 1} 18 
βδιανοπὶ οάογθηι τηἰἰςπιΐαπι, 4υ85 ροβίπιοάυηι δἰϊαπὶ 

δοοτγίςα ἤπμπ!, ἃς πομίίθη) πηδίμγα, σαΐα 5 πη} }|8 

Θχργί πτὰγ, ποῦ οοηβίϑηβ {Π|Δ 86. ρΟΓΠΊΔ6η8, δὰ 

αὐ ἠρδροββαγίο δυρθδδί, ἤρα 6 ἀπασδπι ἴῃ ΡΟ) 8 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΠΒΡΈΕΤΑΤΙΟ. 
8. Εγφο ἰπιο Πα πα! ἰπ πἀπδηπδηι6 δηΐπια, αυδδὶ νἱποα Ὑογθυπὶ Ποὶ μ᾽ δι δίιπι. πο οπἷπὶ ΟΟΟΔΒῖ0- 

65 50η| ΟΠ Ἶ πὶ ρΓΟροΟβι πα ῃ αὐ: πο βϑαγίβ ϑυηΐ δὰ βαϊυΐθπι. δου! ογρὸ ἢ νἰπϑὶβ ὁδὶ δἰᾳφυρα ἰ6πι- 
Ρη5 αυιδηάο ρμτίποίρίππι ἔγασιιβ ἐδηϊοηβίγαηί, οἱ δ᾽ ὦ φυάπάο ἤογοηι! αὐα5 βιιηὶ «ἰδηνοιβθίγαια, οἱ Δ} 14 
αυδη6ο Δοουμβόβουιηι [Γπο[ 8, οἱ Αἰ ̓  φυληι0 ναγίδη!, οἱ δὰ συλη ὁ νἱπἀοπιίαι αἱ 81. ἰοιρυ5. ρουίοοίο8 
οἱ ραγδίοβ δ ργαρβπάμπι νἱηππ). ἰῃ οὐηπί 08 ἰίααια ρυΠΠ πὶ νἱϊᾶβ ΤΟἸΏΡι15 ὁδὶ ἰπλη(18, οἱ 681 (ππῸ Υἱ πολ 
ἈΝ} οβϑίθπάθηβ, πἰβὶ ἰληία πὶ Δ ΡΘΠ8 ἴῃ 66 ἰδἰδιῃ νἱυλςπ}. τ δυίοπὶ σαρογΙ ρο556 ἰοηυΐ, ἰδηρι5 65ὲ 
ὁπογδιϊοπίβ. Ουδηΐνπι Δυΐθη) ρτοίϊοῖ! δπίπια ριογ] ορουγαία, ἰδηΐαπὶ οἱ υἱπθ αὶ 8 Ορυγδίον [ἢ 60, ἰΔ 651 
δγθυπὶ Ποὶ πδιιγα ον ἱπηρίηίϑίι ργοῆοῖϊ!, οἱ ργοάιοῖ! ἐπ ἰοἰα θοιγίοηυν Πυἱαγοτια Πογοπιίπν συΐάδπὶ 
αν ., οἱ οὐογοιη 8:8 ν} 8115 (υἱυτίβ υἱγ αι 15. ἐπ ῥγίην 5 ἀδηίίαιν. Ῥοβίθα διίοην οἱ Δοογθοβοιηῖ, αυδη) 0 πιᾶ- 
᾿εἷα αυϊάδπι 681 ᾿) Ἰανθηΐι!α, ποη διίθιη ρΟΓΙΠδ Ποῖ, 56} με ϑαγί 6 ΒΌρΟΓΥΘῃΐ 8 οδὲ ΘΓΟρΡΙΘΓ ἐοἰδίθιῃ, 566, 
αἱ ἰΐα ἀϊο8πι, 56ΙΉ ΡῈ δ] υἱγτοπὶ ραγβθηβ. Ουᾶπὶ δὶ αυΐἷβ πηι πιάνο, δοοτν ρΓΟμ οί, οὐδίυρα- 
δαί [οἷν ἀομ 65 ; δὶ δι 6η} ΘΔ Π0}} [ΠΟΥ 8115, 561} 56 ΡῸΓ ἡΠΔ 581 ρῸῦ ἃ] πᾶπν νίδην δ πνοαὶ 6. ΠῈ Ὧι γὶγ- 
τυῖοην, 6χ Ράγίδ ἱπεῖρὶε ναγίαγα, πο} δυίση οἱ ἀν ΠΆθοῖ ρογίβοείλην, Εἶθ διίθιη οἱ ροϑί ρογίοαίιιπι δίδιι8 
8}}411}8 δια ΐοδυ8, φυδιάο να ορεγδία (γιιοίυπι ργοίογι τθϑΐαναπι, οἱ δια 0508 "Ο 1065, ἀἰ ΚΈΓ805 δια0θ 

(ἢ Οοάοχ ΠΒερίπ8, νοείσθω ἑχάστη {υχή. 
14) Ὅτε κυπρίζει τὰ δειχθέντα. ἴδ γᾶφ. 566.: 

᾿Αμπελὼν δείγματα φέρει λον τῶν βοτρύων χυ- 
πριζόντων᾽ ἰίειι : ἀκαίρως ὰ χυπρίζοντας (χαρποὺς) 
χαὶ οὐχ ἐν χαιρῷ ὀμφαχίξοντας. Κυπρίζξειν, ῥτο, 
ἀνθεῖν, ἀθ νἱῖα Ιου πιο5 ΟΧΧ αἴχογιηι ποι} δοιιοὶ 
ἐμ Οδηϊ. οδηϊ. οἱ, χυπρισμός, ργο ἄνθησις. ΠϊδτοΙΥ - 
τηῦ5. ὨΟΙ], 2 ἰπ (ὑδπιὶς.:ε Ἰηϊἰτπὶ ογρτὶ, [4 οὶ, 
Πογίοπἰ5 ἴῃ νογθο; ὑπ 6 αἰΐ : Βοίνὺ5 ἐγρτγί, ἰὰ αι, 
Πονιοηίβ. ν ΠΟΒΥΟΝ 5. : χυπρίζουσαι, ἀνθοῦσαι, 
ηυοσπι)αιπιούυην οἱ ἀριὰ ϑυϊάδιν ἰορύημάιπν οσ. ῥγῸ 
κυπριάζξουσαι. Κυπρίζειν δυΐδιη ἀϊουίων Υἱ6 5, οἰ 
Βυις διδίυπι [05 ᾿ρϑάγ αν δεβοοαί5 ο5ἴ., 410 [105 
εδϑὶ εἐὐργὶ, ᾿ος δϑὶ, βρυώδης, εὐώδης, φυδιὸπι. 6556 
εὐρτὶ ἤοτοπ) βουίμοι ὨΙυβοογί 65 11). 1, οαρ. 125. 
Αἰᾳυὸ Ηΐης οἰἴϑπν ΟΥ̓ΡΓΕΒ δρροϊαῖυς ἀνὰ ΠΌΓΟΙ5, δἱ 
ἘΠ εγοηγιπο ογ πη ; δἷς. δηΐπὶ Π|6 ποπι Πα 2 ἴῃ 
Οληιῖς.:ε ὕνα ἤοιδηβ ΕΥ̓ρτιῖ8 Δρρο!!δίαν; οἱ βρθοίοϑ 
ηπαάδηι οχίγί 56 6115. Υἱγμι 1} οδὲ, αὐ ΟΥ̓́ΡΓΙ5 ἀἰοὶ- 
ἴαγ, [ΘγΘἢ 5 οἰΐϑηι ἰρδ8ἃ Πυγίθυπη χαριγάϑιν {Γιϊοϊυ πὶ 
ἴῃ πγούαπὶ Πογθμ 5. πνῶ Ῥγοϊδίιηγ. » ὉΟὃλ διιΐοπὶ ἃ 
ΕΥ̓́ΡΓΟ νἱ 16 πο! Δρ]Π οὐ. χυπρίζειν αἰεί, ᾿ιὰ ΟΥ̓Ρτὶ 

Π05 ἃ νἱ 18 5 πα ἶπς βότρυς Δρρο] Δία, (δηί. 1, 

ο 14. Ὁ Ὀῶν, βότρυς τῆς χύπρου. Κύπρον ροττο 
Ἰὰ 6888 φυσι! Αγ ΐιβ ΜΣΠ Ὴς (8}}| βογίθαηι Ν5)ΠΝ) 
παπουραῖαγ, ἡηΔ6 Ηϊδραηιηι, ΑἸΒα πη, ὅ6ὰ ΑἸΙ͂Έη - 
πᾶ, οοπϑίαϊ οχ [ἢ. νὰ Κἰπηο!!, Ανίοοηπα, ϑ6γα- 
Ρίοπο, Μαίίμαο ϑυ!ναιίοο, οἱ Δ] 115; ἰηδείδιυν ΒοΙο- 
ὨΪ 18, ΒΟ. 80Γ ΠΆΓΙΓΣ δοσυγαῖι5 86 ἀἢΠΠ561}5., ογ- 
ΡΓαπΊηι6 [ο]1 ΐόηι6 βῥόπογο, ΑΘ Ιλ 8) ΓΘ ΠΘΓΟ 
Βοῦἷε : δ ΟὙργιπὶ 'ρθ6. ἰάθη 6556 νυ]ϊ δ6 Ἰίρυ- 
βίγιιπι : αυοή γ8πι 8Δῃι6 Δϑϑθύεγαν! Ρ] ΐ 5 11). χιὶν 
οἰρ. 94, εὐ 1|}ν. χχιῖν, 0. 10, 4} 4118 γόγὸ ὨδρβδίιΓ. 
ϑυνδια ἈΠ 5608, ἐἶς ποι ἀΐδραϊο. Πυετιῦϑ8. 

(75) Οοάεχ Πορίι5, τῶν ἀνθρώπων. 
(10) Ὅτι κακία μὲν ἔστι, Εἰς. Υοίυ ᾿ΠίΘΡΌΓΘΘ : 

« Θαπάρ τηα! εἶα, ν οἷς,, ερεθαὶῖ, ὅτε, αυοῦ τι] 
ποι αἀἰδρίίοοι. Νοχυ ίαπι ἰνᾶμς ἱπίοῦ, αιᾶπὶ βροηίθ 
δη πο ρίπηι5, οἱ Πιοπιίπαπι Δη πη. Ρ051 Αάδιηΐ ρθ0- 
οἁϊα τ ἱπρι ποίδπι δ) υἱἰὰπὶ ργΟροιϑίοπαπι ἀἰ5(1ῃ- 
ἐμὶν : αυαΣ ροϑι: ὁπ) ΠΟΙ 68. ὑγ ΓΒΟΘ δι ΓΑ ἴδ Σ 
δ[ηεί!, οἱ μοιαΐποιη 50] ἐπμηαΠ Ὧι 6856 δἰ. ἰρ. 
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ν ΓΕ, 50] ΘΟΠΊΡῈΓ δὶ νἱγίυ!πι, δἱ ᾿(4 Ἰοαυδιάυ αι Α κία, καὶ μὴ χρησώμεθα ἄλλῃ ὡς ἐπὶ ἀρετὴν διόδῳ, 

65, οοηιοπαϊί. Οιοά δὶ ρεγβεύδγοι τη} 8, θα 06 

αἰϊδ νἱὰ δὰ νἱγίυίΐθπι βγϑββθιηῦγ, δὰ οδιηἀδπὶ (6γὰ- 
10118 ΒΟΙΏΡΘΓ υἱ ἴῃ νἱγίυ!6 ῥγοιϊ εἰδπηι8, ἀνὰ Δοογ θᾶ 

εἤῆήείίυν οἱ ᾿πηπιαίαγα, ἀηδιῃ αυΐ οοιποιογ:, ἢα- 

ἦυβ, )υχία ῥγορίιοίδιη 35, ἀδπίο ομδι αροδουηί. 

Θυἱ διιθαὶ ἴῃ πιο ΐιι5 ργοϊοῖ!, 4ιιδ8ὶ πἰγαβοθηίθηι, 

δὺ1 πουάυπι μδγίδοίϑ πη πνᾶπὶ μαθαῖ. ῬγΟργοβϑι πὶ 

δυίοι "Οπι8 φυΐίαπι Θχοΐρὶι δίαιι5, ἀυδηδο πἰτ γι πὴ 

σοι! α Υἱι18 ἢ ποίυ ἀδι, ρογίοφειοβ βο σοι ομανὶ!ἃ- 

ιἰ8 ΓΆΘΟΠΊ)8. οἵ ρ41}}}, οἱ ρᾶς15, αἱ ρϑεδηια", οἱ ΓῸ- 

᾿φαοτγιῃ οπηηΐαπι υὰ ἃρι Αροδβίοϊυ πη, οἱ ἴῃ 86χ- 

τε }5. 4118. Βογρίυγα ἰ0οἷ5. γϑοθηβθηῖυγ, Ουφάϑηι 

Θεΐπὶ αν ἰῃ 60 6515" : ε Βοδιΐ ρϑυροΓαβ ϑρίγια ; ν οἱ 

Ια ἰπ 60: ε Βρἅιϊὶ αυἱ Ἰυσοιῖ; » εἱ δ᾽ δ ἴηι 60 : 

ἀεὶ αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἐπ᾿ ἀρετῇ προχοπὴν ἄγοντες, γένε- 
ται ὄμφαξ, ὃν φαγών τις, κατὰ τὸν προφήτην, αἷ- 

μωδιᾷ" ἐπὶ πλεῖον δέ τις προχόπτων, οἱονεὶ περχά- 

ζουσαν μὲν, οὐδέπω δὲ τετελειωμένην ἔχει τὴν στα- 
φυλήν. Ἔστι δέ τις μετὰ τὴν προχοπὴν κατάστασι: 
σπουδαία, ὅτε ἡ γεωργηθεῖσα ἄμπελος φέρει τὸν 

χαρπὸν, βότρυας ἀγάπης τελείους, χαὶ χαρᾶς, χαὶ 

εἰρήνης, καὶ μακροθυμίας, καὶ τῶν λοιπῶν ἃ παρᾶ 

τῷ ᾿Αποστόλῳ χατείλεχται, χαὶ ἐν μνρίαις ἄλλαις 
Ἰραφαῖς- ἔστι γάρ τις βότρυς χατὰ τό" ε Μαχάριαι 

οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι " » χαὶ ἄλλος χατὰ τό" ε Μα- 
χάριοι οἱ πενθοῦντες "» καὶ ἄλλος χατὰ τό" ε Μα- 

χάριοι οἱ πραεῖς " » χαὶ ἄλλος χατὰ τό" ε Μαχά- 

ρίοι οἱ εἰρηνοποιοί "»καὶ ἄλλος κατὰ τό" « Μαχάριοι 

« Βαδιὶ τηὐτο8; » οἱ δ[1 ἴῃ 60 : « Βοαιὶ ρδοϊῃεὶ; ν οἱ Β οἱ χαθυροὶ τῇ καρδίᾳ " ν καὶ τί με δεῖ καταλέ- 
Αἰΐα ἰπ 60 : « Βθδι} τπαπἀΐ συγ; » εἰ φαΐ πιὸ διιἱποὶ 
ΤΓΘΘΠΙΟ8 605 ΟΠΊΠΘ5 ΘΠΠΙΠΘΓΆΓΟ, 4015 θ6 81} {168 

ἐοοπεϊποηίαν Ὁ ΠμΡΟ δυ!θη ἐ0 [δ᾽ 8 ρογϑθου 85 8.1}, 

γεῖν τοὺς αἰτίους τῶν μαχαρισμῶν βότρυας ; ταῦτα 

δὲ ἐπιπλεῖον ἐξήτασα διὰ τό, .« Ὅτε ἤγγισεν ὁ 

χαιρὸς τῶν χαρπῶν, » νοῆσαι χαὶ σαφηνίσαι θέλων. 

ἀπο Ιοοαπι ἤσηο Ν : ε απ δυΐθπὶ (οπιραβ (τυσίαυπι Δρργορίπηυδδβεῖ,» ἱπιο  Π φεῦ οἱ ἐχρίδπγε νεϊϊεια. 

9. Αἀ ρϑδιγθηνίδιη 8 δυο ιη., ἀιγ!παπι486 

ἰρϑίιι8 βείεπιϊδιη ρογιϊποῖ., φυλπάοπϑι τἰπἰαβοιι- 

᾽υβ4αι6 79 Ποπιϊηῖβ ἰοηρυβ ἱπείθι ἀϊβηόβοογο, 
εἰ αυδηἋο [τισί πὶ (οπηριι5 δάμυς ἀϊδίεῖ, ΕἸ πο8 
αυϊάεπι 8ἰ ἰαπιριι8. ἃ 410 γοσαίὶ Γαΐ 8 ΟἰπΠὶ Οπλπὶ 

ἤιεὶ ποβέγῶδ ἰΘΠΊρΡΟΓΘ σοπιράγδηίο8, ἀϊ!σαπιΐίυ8. ἂἵ- 

τοι ἀπ, [ΔοἱΪ6 ρογϑρίοαγθ ρμοίθγίπιυβ, αιοπηοάο 
ΒΟΠΉΠ1 φαΐ ε ἀεινεγεηὶ ἱπαρίϑιτὶ 6858 ργορίογ ἴθι:- 

Ρυ8, Γυγδιπ) ἱπύϊψοδηι αἱ ἀοοεαπίυν αυξ δἷηὲ 616- 

θη βουμοημπι θεῖ. » Ραγὶ πιοάο, εὐπὶ [Γποἰ 85 

[ονγα ἀδθεγθηλ πομη}}1, γδιΐοιθ ἰθιηροῦὶβ μα 18, ἃ 
400 σάΓη6πὶ ἀβϑυρ5ὶῖ θ.ι5, οἱ αυδουπαυὰ δὰ οπ- Κα 

πἰνππ ΡΟΓΠΪΠΘΡδηΐ νοοραιοπαπι, σοπιϊφετυπι; γοὶ 
Ὠ.}105 ρίαπθ μαθαηΐ, γ6ὶ ἰηιοπιραβίϊνα Πογοβοθπίοδ, 

ΥΕ] ἐχίγἃ ἐδΙρι5 ἴῃ ΔΕΟΓθΔΠι ἀνᾶπι| οὐδάθηϊο5. Θυοά 
8 Ἰοοἱ 1ΠΠ}.5 57 : « ὐπι ἀυίαπὶ ἰδιρυβ (γυσίαμππι ἀρ- 

ΡΓΟρ᾽ ηυδββδῖ,» Β6η5115 {{}} δἰ φὶ ΠΔιῖπν ρογϑραοιί βαηὶ, 

δὰ 608 δπίπηυπι Δρμ6}16, δἱ ροίθϑ, αυἱ ἰοφοιη ρδῦ 
Μογϑβεπὶ γερερϑγιηί, φυΐα [ρασίαυπι αφυοαυδ ἐΠ]υγιιπὶ 

Δἰϊφυδηο δάἀνεηίανϊί: ἰοπιρι5, οἱ Β6ΥνῸ8. 8105 διὶ 

Ῥγίογαβ ἐοϊοῃος τηἰδὶϊ, αυΐθιβ « γα ἃ» [πογϑιΐ 

« οἰοχιία οὶ "5, » πιί γαοίυ5 Υἶεῖ5. απἰουΐφαθ γα [25 

Τοῦ οἰχοδεσπότου δέ ἐστι χαὶ τῆς θείας ἐπιστέμης 

αὐτοῦ εἰδέναι τὸν ἑχάστου τῶν ἀνθρώπων χαιρὸν πότε 

ἤγγισε, πότε ἔτι πόῤῥω ἐστὶν ὁ χαιρὸς τῶν χαρπῶν. 
Καὶ ἡμεῖς δὲ, ἐὰν ἐπὶ πλεῖον ἐπιστήσωμεν συγχρί- 

νοντες τὸν χρόνον ἐξ οὗ ἐχλήθημεν τῷ παντὶ χρόνῳ 
τῆς πίστεως ἡμῶν, δυνησόμεθα ὁρᾷν πῶς τινες, 
ὥσπερ ε ὀφείλοντες εἶναι διδάσχαλοι διὰ τὸν χρόνον, 
πάλιν χρείαν ἔχουσι διδάσχεσθαι τίνα τὰ στοιχεῖς 
τῶν λογίων τοῦ θεοῦ. » Οὕτως ὀφείλοντές τινες ὅϑον 

ἐπὶ τῷ χρόνῳ τῆς τοῦ Θεοῦ οἰχονομίας, καὶ τῶν χατὰ 

τὴν χλῆσιν ἁπάντων, ἤδη φέρειν τοὺς χαρποὺς, ἢ 
πάντως οὐχ ἔχουσι μὲν, ἀχαίρως δὲ χυπρίζοντας, 
χαὶ οὐχ ἐν χαιρῷ ὀμφαχίζοντας. Εἰ νενόηταί σοι δὴ 

χαθ᾽ ἕχαστον, πῶς δεῖ ἐχλαμδάνει"ν τό" « Ὅτε ὅ 

ἤγγισεν ὁ χσιρὸς τῶν χαρπῶν, » μετάδα εἰ δύνασαι 
τῷ λόγῳ ἐπὶ τοὺς παραλαδόντας διὰ Μωσέως τὸν 

νόμον, ὅτι χἀχείνων ἤγγισέ ποτε ὁ χαιρὸς τῶν χαρ- 
πῶν, καὶ ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτοῦ δούλους πρὸς τοὺς 

γεωργοὺς τοὺς πρώτους, ε« πιστευθέντας τὰ λόγια 

τοῦ Θεοῦ, » ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν τοὺς χαρποὺς τοῦ ἐν 
ἑχάστῳ ἀμπελῶνος. Εὐχερὲς μὲν οὖν εἰπεῖν, ὅτι δοὺς 
λους λέγει τοὺς προφῆτας ' ἀλλὰ ζητητέον πῶς ἀπο- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 
Ραγίδειοϑ οἰνατ  [αὐΐ8, οἱ φαυά!!, οἱ ρδεῖϑ, οἱ Ἰοῃη δι πηϊδιῖ5, οεἰογαγαηχι Υἱγίυ! πὶ αυ88 Αροϑίοα5 τείοτι, 
Θὲ πλυΐτα5 ϑογριιν. Εδι δαΐπὶ δἰίᾳυδ θοιγῖο βϑδυπάσπι ποι! βογΙρίαπι 681: « Βεδιΐ μαιιρογὸς βρίγιια; » οἵ 
ΔΙΙοΓΆ : ε 1λθδι} ηαἱ Ἰασδιι ; ν εἰ δία : ε Βρδιῖ τηϑηβυβε; » οἱ 11 : ε βοδε! ρϑοι οὶ ; » δἱ ἢ : «Βοδιὶ πιιπάο 
οοτάδ.» Εἰ αυΐ!᾿ ποροβθαυτίαπι δδὲ ἀϊμιπιθγᾶγα βίηριαβ θοαιἀΐπιιπ) σαυ5ι5, αυδϑὶ ἀΐνεῦβᾶβ Ὀοίτοηεϑ ἢ 
Ηδο δυίδιη ἀϊχίμνι5 γο]οη 68 οϑίθι!θγα φυϊά 5ἰ1 ααοί αἷϊ : « οὐπὶ δυΐδπν ἀρρτγορίαβδεὶ ἰοιηρυ5 [γυεσίασπι. » 

9. ιν] 5(Α πη 1128 δυίθηὶ 5088 οϑὲ ΘΟβηοϑο γα ΥΟΓΘ αυδηΐὰο ἀπ᾿ υδου)υδάιὸ ΟΠ 5. Ἰθιηρυ5 Δρργορῖαῖ, 
Ὑοὶ αυϑηο δάϊιιο Ιοπθ 681 ["ποίπααπὶ ἱδπιρα5. Εἰ "05 δὶ ἀθυυιάδηίεν οομπἰἀδτοπιὺ5 οομηραΓδιίομπεπι [ϑοἰεπ- 
168 1θι ΡΟ ΘΧ 400 δυπηὰ8 νουδιΐ δὰ οἸ6 ἰοιηρυ5 ἢ οἱ ποϑίγοβ, ροίογΐπλι8 υἱάθγὸ φιοπιοάο φυϊάδπι ουαὲ 
4 ἀοθόγθηὶ 6556 τηϑρίβϑιγὶ βοουπάσιῃ (ἐπιρα8, ἰΘΓιπὶ Ορὰ5. μδθαπὶ ἀοοον! αυ8}}ἃ 5ιπὶ εἰοιηθπία ῥυΙμΟΊρΙ] 
οἰοαυΐογυπι Ποὶ. » 56 οὐπὶ ἀδθδγθηΐ αυΐάλπι αυδηίιπι δ4 τοπηριι8 ἀἰδροηϑαιίοι 8 Πεὶ, δἱ δεσυπήπῃι ψυοᾶ- 
εἰσι δ πὶ οπιπίμπὶ, [Δπ| ΓΓοἴαι5 ἀΠδγγα, δὺΐ Οπλ πη ποη ΠΆΠΘηΐ, Δὰϊ οὐπὶ ἀοθογθμὶ ΠΔΠ6γ ρογίδοιοβ, Βα θεηὶ 
ΧΙ ἃ [ΘΠΊΡΙΙ8 ἤογδηί 65, δἱ ΠΟΙ ἷπ (ΘΠ ρΟΓΘ 5010 ΔΈ ΥΡ08. 51 δυΐδπιὶ ᾿π|6}]οχ σε! ἴῃ 5.1 41}}}8 φαΐ νυδααα Βοπιὶ- 
ηἴθει5 φυοπιοάο ορογίδδι ᾿μ 16} σατο αυοά ἀϊείιυν : « Οὐπὶ ἀυϊεπὶ Δρργορίαϑϑοὶ [ἐπιρὰ5 [αοίμ απ, » ἸΓΔΩ5Ι οὦ 
ΡΟρηϊυ. Παππ, ααἱ ἴαηο δοσορογ! ἰαροηι ρῈγ Μογδεῖη, φιοηπίδιῃ οἱ 1115 ἰομρὰ5 Γγυοίαιιπι Ἀρριορίανεγαι 
Αἰφιδηάο. Εἰ πηϊδὶῖ βαῦνοϑ ἃ] ργίουο5. ΘΟ ΟΠ 5. αμἴγι5 « οὐδ » ἴχογαηι ε εἰοηαΐ θεἷ, α εἰ δοείρεγοις 
ἔγυοίυβ. ἀπ βου) 546 νἱεἴ8. ΕΆΟΙΙΘ ααϊάδιῃ 658 ἀἴδαγα φαοηίδπὲ βαγνοθ ἀἴεῖς ργορίιεια5, δοι} (υϑθι τα τοῦς 

-Υϑηΐξ φυοιηο40 πλιξαηΐυτ δὰ ΘΟ]Ομ 5 δοοίρογο (γαοίαβ. νίμε. [οἷ᾽ ϑΐμῃ αἰΐ α18, φυσι απ) τοὶ ἃιὶ δοο- 

᾿ ᾿ 7ογθηι. βαρε 49. δ᾽ ΜΔ. ν, ὅ, 4 οἱ βεᾳ. “' δι. χχὶ, δ4, δ ἤορτγι ν, 12. δ Μαῖίη. σχι, δά. 
Οη)ς 11, ᾷ. 
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στέλλονται πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαθεῖν τοὺς τοῦ ἀμ- Α γεείρογεί. ῬΓΟΡΙΙΟΙ͂Δ5 ΟΓΡῸ ΒΕγνΐ8 5ί μιν ργοο να 

“πελῶνος χαρπούς " εἴποι γὰρ ἄν τις, ὅτι οὐχ ἐπὶ τῷ 

2 θεῖν ἀποστέλλονται τοὺς καρποὺς οἱ προφῆται, ἀλλ᾽ 

ἔπὶ τῷ γεωργῆσαι μᾶλλον χαὶ συνεργῆσαι τοῖς χαρ- 

“τοῖς. Ὅρα οὖν εἰ δυνάμεθα λέγειν τὰ πνευματιχὰ 
χαρπώματα, χαὶ τὰς θείας προσφορὰς δίδοσθαι ἀπὸ 
τῶν γεωργησάντων τὸν ἀμπελῶνα τοῖς ἀποστελλο- 
μένοις δούλοις, ἵνα προσαγάγωσιν (77) ὡς ἱερεῖς τῷ 

Θεῷ τοὺς χαρποὺς τοῦ προσφέροντος, ἀλλὰ λαθόντες 

οἱ γεωργοὶ ἐν τῷ λαῷ τοὺς ἀποσταλέντας δούλους 
λαδεῖν τοὺς καρποὺς τοῦ ἀμπελῶνος, ὃν μὲν ἔδει- 

ραν (18), ὡς ε τὸν Μιχαίαν ἐπάταξεν εἰς τὴν σιαγόνα 

Σεδεχίας υἱὸς Χαναὰν, » ὅτε καὶ εἶπεν αὐτῷ προφη- 

«εύσαντι ὁ ψευδοπροφήτης" « Ποῖον πνεῦμα Κυρίου 

“ὃ λαλῆσαν ἐν σοί ; » ὃν δὲ ἀπέχτειναν, ὡς Ζαχαρίαν 

μεταξὺ τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου " ὅν δὲ ἐλιθο- 
δόλησαν ὡς τὸν ᾿Αζαρίαν υἱὸν τοῦ Ἰωαδαὲ (79) τὸν 
ἱερέα, καθάπερ γέγραπται ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Πα- 

ραλειπομένων᾽ ε ἡνίχα γὰρ Πνεῦμα Θεοῦ ἐνέδυσε 
τὸν ᾿Αζαρίαν τὸν τοῦ Ἰωαδαὲ τὸν ἱερέα, καὶ ἀνέστη 

ἐπάνω τοῦ λαοῦ, χαὶ εἶπεν " Τάδε λέγει Κύριος " Τί 

“καραπορεύεσθε τὰς ἐντολὰς Κυρίου ; Καὶ οὐχ εὐοδω- 

θήσεσθε - ὅτι ἐγχατελίπετε τὸν Κύριον, καὶ ἐγχαταλεί- 
Ψψει ὑμᾶς. Ἑπέθεντο αὐτῷ, καὶ ἐλιθοδόλησαν αὐτὸν 
δι᾽ ἐντολῆς Ἰωὰς τοῦ βασιλέως, ἐν αὐλῇ οἴχου Κυ- 
ρίον. Καὶ οὐχ ἐμνήσθη Ἰωὰς τοῦ ἐλέους, οὗ ἐποίησε 
μετ᾽ αὐτοῦ Ἰωαδαὲ ὁ πατὴραὐτοῦ, χαὶ ἐθανάτωσε τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ. Καὶ ὡς ἀπέθνησχεν, εἶπεν " “δοι (80) 
Κύριος, χαὶ χρινάτω. » 

Ἕξῃῆς ἔστιν ἐν τῇ παραδολῇ, ὅτι ε« πάλιν ἀπέστει- 

λεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίτ- 

σαν αὐτοῖς ὡσαύτως. » Πλήρης δὲ ἡ Γραφή ἐστι τῶν 
συμδεδηχότων τοῖς προφήταις, οὃς ἀπέστειλεν ὑπὲρ 

«οὔ λαοῦ, ἵνα τὸν χαρπὸν αὐτῶν ἀναφέρωσιν, ὡς 

5. ἀΐςσοτα : αἱ {Ππ|| φυγοπάσπι νθηϊῖ, ἀυουδπι ρα: 
εἴο διὶ οοϊοῃοϑβ ἰγισίιαπι νἱποῖς γοοϊρίεπάογυη ᾳΓ8- 
τὰ πυμιαηίυν : ἀἴσαγα δηΐπὶ ροιογὶς φυΐδρίδην ἤθη δὰ 

τοοϊρίθη 408 ἴγοῖι8 ῬΓΟΡἢ οἴ 5 πη, 861 τὲ ἐοΓγᾶπὶ 

οοἰδηὶ ροίίυ5, οἱ (γυοιυ5 Ρτοίεγοπἀΐ8 ορογαπὶ οθη- 

[γαπι. Υάα ογρὸ πυπὶ ἀΐξογα ροδεὶπι05 50. 0112|68 

[(γὐσῖτ5, οἱ ἀν] 9. ΟὈΪ Δι 0η65 4}} [18 φυὶ νἱποᾶπι 6χ- 

οοΟἸ πονεῖ βϑογνὶβ ἀατὶ 40 πιϊδοὶ 51η1, 1 ἰἀ παι πὶ 

ΒΔΟΟΓοΙ68 ΓΓυοίυ ο᾽υ5. 4" οὔδει τ [)60 ἀοιΐςθηιϊ, 56] 
δέν 00145 6 ρόρυϊο Δρργε νη 818 βοῦν 4] πιῖ58ὶ [65 

Γϑηὶ δὰ ἐἀγρθηάο8 νἱπθα [᾿Ὁ0{15, {ΠΠπ|πὶ φυΐάεπι ρογ- 
ουπ558|586, φυσπιδηπιούυπι ε οι οοἰδ5 ἢ] 5 ΟΠ δηλδη 

Ρογουϑ5ῖ: ΜΙΟΠοδπι ἴμ τη χ! ΠΠ4πὸ "ἢ, ν φυδηάο [4509 
ΡῬΓορῃεία εἰ ροβίψφυδπ) ναι οἰπδίιι8 οὶ, ἀΐχίβ : 

Β « θυ2115 6δὶ βρίευ5 Ὠοπιϊηὶ φαΐ ἰπ 16 Ἰοοια5 6513» 
ΑἸΐυ πα δαίοπ), 4π6πιδι πιο πὶ πο (ΘΠ ρ! απ οἱ δ[- 

ἴλγὰ Ζδομαγίαπι "", οσοίθγυπῖ ; {Ππ|πὶ γαγὸ Ἰαρί ἀΐ θυ 

οὐίνί ναγιμΐ, τι ΑΖαγίδιη ἤἰυπὶ 78. λοίαια 5861- 

ἀοίεπι, ηιιοπιδἀπιοάση ἴῃ 4116 ΓῸ Ῥαγα!!ροιθοηοὶ [|}- 
Ὀγοὸ ἰγδάϊιυ πὶ 6ϑι : αυδη40 δπίιη « δρίεϊυ5 θεῖ ἴῃ» 

ἀυὶϊ Αχαγίδηι ΠἸ τ δοΐαιϊο5 βασογαοίαπι, οἱ βίοι 1.30." 

ΡΓΔ ρορυϊαπὶ, αἱ ἀϊχὶ! : ἢ τς αἰεὶ! Βοπηΐηι8 : ()υᾶτο 

ἀἰγϑηβρτγοϊ πὶ ργοθρία Ὠοιηΐηὶ ̓  ΕἸ ᾿ηοἰ οἰ τ6Γ ἀρο- 
᾿αἰδ ;φαυΐα ἀδγε! αυΐδι18 θοπιΐπυπι, οἱ ἀδτοϊπηυοὶ γο9. 

δυτγόσχθγιηῖ σοηΓὰ διπὶ, οἱ Ἰαρ᾽ ἀλνογυηὶ λιχία γὸ- 

εΕἰβ 7045 ἱπηρονίιη, ἰπ δίιὶο ἀοιηυ5 θοιιΐηὶ, ΕΔ ποη 

6ϑἱ γοοογάδιιβ 5085 γὸχ πιϊϑογί σον εἶ, Ζυδη Γδοογαὶ 

δοϊαἀα ραῖον {Π}|ι8 βεουπι, οἱ ἱπιογίοςεϊ ΠΙ πὶ 688. 

θΟυΐ οὐπὶ πιοτογοίυν, δἷΐ : Υἱάοαι θοπιίηι5, οἱ [υἀϊ- 

οοῖ",.} 

40. κε ἀοίποερβ ΒαθδηίυΓ ἰῃ ράγα}}0]4 "5: « {18- 
Γυπὶ πιϊδὶ( 4|105 ΒΕΓΝΟΒ ρ΄ ΠΓ65 Ὀγίογίθιι5, οἱ Γδούγαμῖ 

1115 δ᾽ πΉ ἢ ΠΠ6Γ..» ΗΠ 5. δυιίοπὶ γοίογιἃ 651 δογριυγα, αι 
σομἰσογαπί ργορῃοι 8, 4105 ΡΓῸ ΡΟρι]Ὸ πηϊϑἰῖ, υΣ 

ΠΠογα πὶ {ἰπςίι.5, ἰΔ πη υ 81 88 η01] ὁΔοοΓιοἰὁ5, θ60 μ6Γ 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ῬΈΡΠΟΣ (γυσίυ8. πἰ πα Ὀγορ] οι, ϑοὰ ορογαγὶ πιδρίβ. Ὑ᾽ὰ6 δεῦρο 81] ροϑϑιμηυ8 εΐσογθ, 418 ΞΡ  γ 8105 
τυοίη5 οἱ αἰνῖπε ΟὈ]Διΐοπο5. ἀδηΐιγ Δ [15 ηΐ σοόγαηὶ νἱπϑᾶπι, ῬΡΟΡΠΘΙ 5 {ΓᾺ5π||5518. υἱ Οἰἴϊογαηῖ ἡὐυδεὶ 
βϑοργάοίοβ ἢ00 ρορη]} [ἰυεῖι58. Θοά δοείρίοι!65. οο]ομΐ αχ ρορυ]ο Π0, «Ἰαπὶ υΐῴοιι σοοίάθγιηι, βίου! Μ|- 
εἰνδοαπη ρεγευ ἰδιι5. ἴῃ πηλχ πὶ ϑδἀοοἶλ8. ἢ] }5 ΟἸδηλδη, αυδηΐίο δἱ αἰχία οἱ μγορίιθίδηι! ρβοιοργορβεία . 
« ()παὶ 15 ϑρί γίυ8 Ποΐ αἱ Ἰοσιι5. 61 πὶ ἴ8 ὅν» ΑΙ εν δυϊοπὶ οσοϊογιι, βἰσαι Διο αγίαπν μ10Γ Λορίατῃ οἱ 
8]1γὰ. ΑἸΐιπὶ ἸΑρ ἰἀνογιιης βίοι Αζανίδην {Πα δοϊαι 8 5αορογίοίδῃν, δου! ἴῃ δεσιο ἢ νῸ ῬΡαν] ροιπδποη 
Ροβίτυπι δὶ : « (πππὶ βρί γίιι5. 01 πιδαΐ τθοι Αταγίαπη {Π τ δ οἰδιβ σασογιοίδιηῃ, βυσγοχὶς 5 ρ6 ρορι πη, οἱ 
αἰχίε : Ηϊες αἰοίι Βοπηιπιιβ : Οὐανο ρει τογι εἶθ τπδηιίαῖα Βοπηϊ, οἱ ποθὴ ρΓΟΘΡΕΓγΑὈΙ πηΐεὶ ὃ Π᾽6νοΠ αι 5118 θοιηὶ- 
211}, οἱ Παγο!]υθὶ νο8. ΕΠ βυρϑιροσ! εἰ βυπὶ οἱ, εἰ Ἰδρ᾽θανογυπί οαπὴ ρῈΓ πιαηάλιιηι 2025 165 }5 ἰπ δίγὶο 
ἀοιηυ8. Βοπνηὶ, οἱ πο δϑὲ γοοου 8 3045 πιἰβογουγι λιν φαδιηῃ [δουγαὶ σαπὶ οὐ οΐα:14 ραϊον ἰρβίυ8, οἱ 
πιογι ἤοανὶ Π]ΐυπὶ οὗ 8. Εἰ οαπὶ πη ΘΠ εἰχίε : ΥἹάοαι θοηιίυ5, οἱ ἡααΐςοὶ. » 

10. « Μιδγιμνν πνἰβὶι ρίμγο8 μγίοτίθει5, οἱ (δοογι πὶ δἷβ β᾽ μὸν. ν ΡΊΘηα 681 οπιηΐβ ϑεγίρίιτα ΘΟ πὶ 41:8 
δοοίθδγυν! ργορῃο 8, 4.08 πιΐσἷδ δι Ρ. ρυϊαπὶ τι [του ἐογιη Οἴδγδηϊ ΡῸΓ ΟΥΔΙΙΟη)65 5:18 1}ὲὺ 4υδοὶ 

3 εὐ ΧΙ, 94. "4. "" Μαι}). χχπι, ὅδ᾽; ἕυς. χι, δ1. 55} Ράγᾷ]. χχιν, 20,21, 22. "" Νδιἢ. 
ΣΧχι, 50. 

(7 Οοὐδχ Απεὶ., ᾿προσαγάγωσιν, οὐϊιϊο Πυδι}} ἢ Μαιἢ. χχῆῖ, ὅδ, δυπηάοπι 6886 8656}, υὶΐ ΖΑι]}14-. 
προσάγωσιν. 
᾿ (78) Ὃν μὲν ἔδειραν, εἰς. Εδάδηη παῦεῖ ΤἬΘΟΡΙΥ- 

οἴυ8. 
(79) Ὡς τὸν» ᾿Αζερίαν υἱὸν τοῦ Ἰωαδαέ. ()υ: 

γεγθα ἰῃ ὑδιθηϑ ηυοηϊα πι88. Βἰθ! οι οεξ Βος. ἰϊὰ 
οοποερίδ βυμῖ. 5:6 πΆΡΘηι οἰΐδπι οπιπ68 τῶν 0’ οὐΐ- 
το" 651} Ρῶγ. χχιν, 20, ργιβίοῦ Οοιῃρ  υἱδιβοηι, ἱπ 408 
Ἰεφίίυν Ζαχαρίαν, υἱ εἰ 7οβερίνβ ᾿ἰῦγο τιχ Οτγίσίη. 
ς. 8, εἰ Τῃοοάογείιι8, οἱ Πεδγαίουπι δχαπιρ!αγ, εἰ 
ϑννυβ, οἱ ΑΓΔΡ08. Ῥογρίδοοι τ πΐ βοπιοηιία Ἠ!ογο- 
ἩΥΐν, 41 Ζαομβαγίαιη Βαγδς θα Ωἰΐαπι, ἀα αἴῖο 

τἰδϑ )οἰδάς ἢ] 08; δι] ἰά Ηδυγαίοο Ναδαγϑογυι 00- 
ἀΐοα δἀάυοίυϑ, ἰπ αὰο ργὸ Βαγδο δ ποπιῖπο, δοϊδιι 
ΠΟΠΊΘΩ ΓΟΡΕΡΠῸΓ : βαίνα ἰδπιδ) Υθίμ 8: ΒΒ ΠΟΓΌΩΘ 
Ραίγυπὶ γενθγεηιία, συὶ Ζαοιαγίαπι Βαριδι:6 ραίγομν 
Ἰνῖς ἃ Μαι{ν50 Ἐκ τόν Ρυΐδηι. Νυηο ἰά δἀμποίδγε 
βυῇῆ)οῖαι, ναγίοίδίθῃη Π|4πὸ Ιοοιοπἰ8., 4υ 11] Ραΐ. 
χχιν, 20, οοσυγγῖί, 10] ΑΖαγίδϑ ργῸ ΖΟΠ ΓΙ ἰδρίιυ, 
ΔηΠ 4 55, πᾶ 6550, οἱ Ογίφοπο 'ρ50 νϑί δι οΓΘμι. 
Ησετιυϑ. 

(80) ὐυΐεχ Απςσδηυ5, ἴδοι, οἀΐιῖο Ηπιοι}} εἴδοι. 
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ογδιΐοπθα οϊεγγαπὶ. ΕἸἤαπι νογο βδηιὰπὶ ἰδηάδπι ρυϑι Α ἅγιοι ἱερεῖς, τῷ Θεῷ διὰ τῶν εὐχῶν. Ὕστερον δὲ 

οτορ νοία5, ΟΠ γίβίιπι νἱ ἀο! οδί τα  βἰ(. Ουφῖοθ ΡΟΓΙῸ 

φυυπιούο αυὶ ΕἸ Ππ δι πλἰκἶϊ, ἀΐεῖς αυϊίδαι ᾽" : 

« αγοθαπίαγ {Πὰν πηθαπι; » ἂἱ {υδϑὶ αὐ88 εἰ οΥθιι- 

ἴαγὰ δγϑηὶ δηΐπιο πὸ ργωοίρεγοῖ, {Π| ἀΐοῖ! ; τνὰπὶ 

[υχιὰ ϑουϊρίαγα οοπίοχίαην, ΠΠπὶ πηϊηίπηα Ὑθτῖεὶ Υἱ - 

ἀσπίεγ : δί τἰϑοὶ ΕΠ Ραίγοι αυα [αἱ γα οΥδηΐ ΠῚ 

Ργν  ἀΐββθ, 564} [ἀ]βίιπη 81 πΠῈ} [αἶ586. οἰπῃ 4118 ρτῶ- 

εηεἰα586ι, 4ἰ1Ὰ δον ἰδϑθηῖ, ἱπηρίαπι (Ογαὶ ᾿ς {Πυὰ 

τοβρομάογα : ταγβιπὶ θΐθιη ἀϊοοιθ νθγίιο8. ἰ πη 

{υ18556 ΘΟΙΟΠ05, ΘΙ ΠΟΙῚ 5 ροΓαϊ γΟΓΙ 5} ΔΘ 

« Αρείοοιε δηΐμν νἱἀθημο5 {Π’ππὰ 6}8.8, ἀἰχογαπὶ ἱπινἃ 

88: Ηὶς οδι νωγοβ "δ, » οἱ οδίογα, Βοβμομά οι οΓ’Ὸ 

αἱ ἰὰ αἰϊψυῖβ, ποροθβαγίατη [556 αἱ [4 ουπείμρογοι : 

« Υογουυμίυγ ΕἸ πὶ πιοῖμῃ, » ἀυδηνν δ (05 0 ΠΟΙ, 

ἐοπεἰρονῖι : αἱ αἴι5. ἐπαμΐοι ποθὴ Οἰ χῖσβο Ῥδίγοιἢ Εν} 

Πα ταἰτιοτοῖ : 7833. ΕΓ υοίαιη ἃ οΟ]οηΐκ ΕἸ] 5 πλοὶι5 

τεοὶρίοι, 864, « νογοθυπίαυγ; ν Γον γι 05 αυΐρρα τὸ- 

ἰρ58 850, οὐπὶ ΕἸ απὶ ἰλιΟ 6556 οοβμονογαμὶ, οἱ ἴμ- 

τὰ 56 ἀϊκονιμ : « ΠΠς δὲ Πγοβ;» ἂἃἱ αυδηννὶδ τὸ- 

ν Υἰ οἷμα, οὐ ἰμἶο Γἀοτγῖηι ραγοι δὶ, ἰιὰ ἰάπιθι 50 

Π0 ϑοϑ5ἶδδὸ {τιᾶ5] οὐ Γδνογογοιίαῦ. 

41. 50} νογὸ αυμδίνογιὶ αυϊερίαπη), ΄αΐϊηδιῃ δὶ 

δίνει οοϊον! φαΐ ἀϊχονυηι : « ΠΙς ο51 ᾿ϑθγοθ, νη 6, 

οσοἰἀδηλι8 οἰππ; νὸς δηΐπὶ οὐ ἰδη4υδη) ΕἸ] ατ 

Ραιγι ϑ μι "5 ἀιιίθ05. οοοἰ (856 νἱΔογὶ, ΔῸ διραγ [5 
αὐϊάραι ἀΐοοτα φαθαὶ Δ 418, στη δίπηα! ΟΠ φαθα- 

1ε5, αυΐδινϑιν {16 ἐ556ὶ ἀἰβααίγεγοῃί, δὰ πὶ 6556 ΟΠ τὶ- 

δίιιπι πο πα} ]05 ργοηυηι 858 : ἰνἷθ δυϊ6 πὶ ΓΘΒΡΟΙ}- 

ἀϊ5586 αἰϊου "7. « ΟἸιεϊδῖνν5 απ γοηθι, Π6 ΠΟ 50 1 υἢ- 

ἂς 51; απο δυΐοῃ βοίτηιι5. απάδ δι; » τὰ ἀσηηι πὶ 

φιοπίδιπ. εἰφιΐδν οὐ ργοῦὶ !δ, οἱ νἱγιαθ.5. αἰ ν᾽ η:5 

Ρογοι δὶ, ̓ ρϑίι αυΐάδιι. ΟΠ γδίυμι θοΐ 6556 86η1|6- 
γαῖ, 56 εηϊμΐπιο ΓΑ θαι ν, νογαμ [υ͵δ56. {ΠΠπ4 "8 : 

« Υενοθυμιυν ΕἸ παν ἡπθαπὶ ; ν προποη οἱ νοι Πυἀ 

ἀϊοίαμι [υ͵556, ρυδίη δι ΕἸ αὶ 16 6556 οοφηονο- 

ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν αὑτοῦ μετὰ τοὺς προφήτας τὸν 

Χριστόν. Ζητήσεις ὃὲ πῶς ὁ ἀποστέλλων τὸν Υἱὸν 

λέγει μέν" ε« Ἐντραπήσονται τὸν Υἱόν μου, ν ὡς οὗ 
προγχαταλαθὼν δὲ τὸ μέλλον αὐτῷ συμδαίνειν, τοῦτο 
εἶπεν οὐ γὰρ φαίνονται χατὰ τὸ ῥττὸν ἐντραπέντες 

αὐτόν. Καὶ φάσχειν γε ἐν τούτοις μὴ προεγνωχέναι 

πὸ μέλλον τὸν Πατέρα τοῦ ἀποσταλέντος Υἱοῦ, ἀλλὰ 
ἐψεῦσθαι ἄλλα εἰπόντα ἄλλων γενομένων, ἀσεξές" 
πάλιν τε αὖ εἰπεῖν, ὅτι ἐνετράπτ σαν αὐτὸν οἱ γεωργεὶ, 

παρὰ τὴν ἐνάργειάν ἔστιν’ « Οἱ γὰρ γεωργοὶ, ἐδόντες 

τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς " Οὗτός ἔστιν ὁ χλη- 

ρονόμος, ν καὶ τὰ ἑξῆς. Ὁ μὲν οὖν τις εἰς ταῦτα φή- 

σει (81), ὅτι ἀναγχαῖον συμθῆνα: τό: ε« Ἔντραπή- 

σονται τὸν Υἱόν μου, ν εἰ καὶ μὴ τότε συμδέδηχεν" 

1) ὁ δέ τις ἐρεῖ, ὅτι οὐχ εἶπεν ὁ Πατὴρ πέμπων τὸν 

Υἱόν - Λήψεται ὁ Υἱός μου τὸν χαρπὸν ἀπὸ τῶν γεωρ- 

γῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ε ἐντραπήσονται - » ἐνετράπη ταν μὲν 

γὰρ τῷ ἐγνωχέναι, ὅτι οὗτος ὁ ΥἹὸς ἧν, καὶ εἐρηχέ- 
ναι αὑτοὺς ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι, « Οὗτός ἔστιν ὁ χλτιρονό- 

μος. » Οὐ πάντως δὲ εἰ ἐνετράπησαν καὶ χατὰ τὴν 

ἀρχὴν ἐπλήχθησαν, ἤδη χαὶ τὰ τῶν ἐντρεπομένων 

πεποιήχασιν. 

“Ἅμα δὲ χαὶ ξητήσει τις, τίνες οὗτοι οἱ γεωργὼ οἱ 

εἰπόντες " « Οὗτός ἔστιν ὁ χληρονόμος, δεῦτε, ἀπο- 
χτείνωμεν αὐτόν "» οὐ γὰρ φαίνονται Ἰουδαῖοι ἀπο» 
χτείναντες αὑτὸν ὡς Υἱὸν τοῦ οἰχοδεσπότου. Καὶ πρὸς 

τοῦτο δὲ φήσει τις, ὅτι, ἡνίκα διελάλουν πρὸς ἀλλή- 
λους ὅστις εἴη, τινὲς εἶπον, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χρι:- 

στὸς " πρὸς οὗς ἀπεχρίναντο ἄλλοι" ε Ὁ Χριστὸς ὅταν 

ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσχει πόθεν ἐστί " τοῦτον δὲ οἴδα- 
μὲν πόθεν ἐστίν" ν εἴτ᾽ ἐπεὶ, ἀπὸ τῶν σημείων, καὶ 

τῶν τεραστίων, χαὶ θείων δυνάμεων πληττόμενοι, 

ἐφρόνουν μὲν αὐτὸν εἶναι τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ, οὐχ 

ὡμολόγουν δὲ, χαὶ ἀληθὲς ἣν τό᾽ ε« Ἐντραπήσονται 
τὸν Υἱόν μου"» ἀληθὲς δὲ χαὶ τὸ, ἀπεγνωχότων αὐτῶν, 

ὅτι εἴη ὁ Υἱὸς (89), λελέχθαι « Οὗτός ἔστιν ὁ χλτρο- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΆΤΙΟ. 
ΒΆΠΟΙ 551 π|} βδοογίοιοβ, ε Νονίβϑίιηθ δυΐαπὶ πιϊδὶ! ΕἼ πὶ βυσπὶ), ἀΐοαης : δνογοθαμίιγ ΕΠ πὶ πηθιτ. » 
φιμεγος ἀὐίθν φυοούο θοὰ5 φαϊάσπι πιο ΕἸ Π τὰ δυηλ, ἀἰοῖι : « ανογοθαηίιν ΕἸ που, » ηυλοὶ 
4υἱ πο ρεμβείεθαι αυοὰ οἱ ἴχόγᾶὶ ἀνοηίαγαπι. Νὲο δπὶπι νἱἀδηίυτ δον ἰΘχίυι ργιβϑοηίθιῃ λυάοὶ 
ΤΌΝΟΥ απ, οἱ ἐπινοίαι ἴῃ πος Π)6υ5 π6501556 [αἰὰγιπ). 564. οΐσαγα 11 6556 ΓΔοί) ἰπρίαπι 65ι : [ὸ- 
τα ἀΐοογα αυοηΐαπὶ ταν Ρἶ δυηΐ οαπὶ οοἰοηΐ, (αἰθαπὶ 651. « Οο]οηὶ δηΐπὶ νἱἀθηῖος Πἰν ἀϊχογιπε ἀρυὰ 
86 : ΠΙς οδί ὨιδιῸ 5, νϑῖθ, οσοἰ δηλ }5 αν, οἱ ποϑίγα δὶ νἀ 45. » Νὶ οὶ ἔοτίδ θα πποάο δοϊναμπη5. δ᾽0- 
αἱ δι Πα 851] ἀδ ΟΠΊμἾ ν15. δι} 15 οοοἰβιγ}58. ΟΠ γἰδίι πὶ δίς ἀἰοῖ σοηογαιογ : ε (οἰομὶ παΐδιν ἀϊχόγαυμι : ις 
δδὶ [2 65, νοηΐίο, οσοἰἀδην}8. οι}. » ΕΓ (δι ΠΟ ΟΠΊΠΟΣ Φυάιδὶ οὐοίϊθονιος ΟἰἸἰδίαπ), δε αχυΐ δὲ- 
οὐσίαν σανηοπην {πόγαπὶ δι οί. Βεσαηάμηι ερ γα ἀὐτόπὶ δαὶ μοη οσοϊάουα. ΟΠ γίϑίιιη, 5οὰ ἐγ ϊάδ- 
τασ ἴδ οι. δῖ 6 με γΆΠ  αυδϑὶ ἀὸ οπμηΐ ι5. οΟΙ Ομ ἶ5. ἀἰεὶ! : « ανογουαηίαγ ΕἸ τ λ πλθυτα ; » οἱ ἰϑμμθῃ 
0 ἢ ΟἸΒΙῈ 5. ΠΠὰ1} ΤΟΝ ΟΓΙΕ διιηΐ, 56} Π| δια πηπῖοι! 9 4ι} ϑοσηάα μι σρί τῇ Γἀόγι διαὶ, 4] ογούϊ 6 - 
ταμπι ἴῃ απ: αὐ 11 φυΐϊάσιν φαοὰ 41} : « Πνογουαμίι ΕἸ τιν. λοιιαν, ν νἱἀοαῖαγ πιρίοδίαπιν ἴῃ {ΠΠ|5 δὺ- 
ἀεῖς φαΐ ἐμ 6} φόμ 5 ΟὨ γίδια, ογοΙἀθγιιις ἴῃ ὀαλ : 06. ἀπ τ6ι) 4υ0ὰ ἀἰϊοίαπι 65. : ε Πἶο ὁδὶ ᾿ξ γοβ, ὑδηὶς- 
(6, οὐαί απλ5. δι}, » ἰμ 118. ἐπι μίοίαμ 511 ααΐ νίἀθη 65 ἢν ἰβιαη, οἱ σοφηοβοομίο5 ΕἸ αϊα Ὠαΐ, πἰ ον! - 
"1158. οοοϊοναπὶ οαηι. 

11. δίηνι! δυίθον αυϊδυ οὶ Δ᾽. η415. 4υΐ δἰηΐ 511 σοουὶ, αυΐ ἀϊχογιιηΐ : « ΠῚ ς 681 ἤγοβ, νϑηΐίθ, οοοϊἀδπιαβ 
δ. » Νες δηὐηὶ νἱἀθηία δαὶ σε ἀΐδ56 δὴν αυαϑὶ ΕἸ μι μαι ἢν ἴ85 οἰ. Εοηῖγα πος ΑἸ αι 5 ἀἰειῖ : 
Θυδιάο ἰσφυουθάμιαγ ἂὰ ἀἰογαΐγι 415 6556ι, αυϊόδιῃ ἀϊχογαμ! : ε Ηἰς ὁδὶ Οἰγϊδίαϑ.» Αὰ 4ιο8 4}1] γοϑροι» 

δ δι}. χχι, 571. "5 104. ὅ8. "5 014. "7 7οα. νι, 97. 

(81) Ὁ μὲν οὖν τις εἰς ταῦτα φήσει, οις. ΤΒοο- 
Ρ ιν ίδοῖυ5, ΕΠ γε 5 ἐἂρ. ὃ0 ἵν ἔλμιν. 

82) Ἀπεγγωχότων αὐτῶν, ὅτι εἴη ὁ Υἱός. Ἰ,οεὶ 
᾿νυ}015 πϑηίοηεα ροσίυϊαι, αἱ τῷ, ἀπεγνωχότων οϑιη- 

98 ΜΔ). χχι, 57. 

ὡς ἂν ἀπογνοὺς ἐγὼ μηχέτι ζῶσαν ἕτι τὴν ἐρωμέ- 
νην. «ε ὕι ροβιίφυδληι σἂ} 6 υἱνὶβ δχοθϑϑίβϑο ἱπίοιθς 
ΧΙΒΘ6 ΠῚ, 4081} ΔΙ θα. » Ογβοηθθ ρ8}0 ἰη[τ : 
Δύνανται οἱ ἀποχτείναντες τὸν Σωτῇρα, ἐγνωχότες, 

ἀν {γι θυ ηλυ5. δἰ ρη Πἀ!οπ θη}, αἀυλ τῷ, ἐγνωχό- 
τῶν, αυδίοιν οὔιΐμεν {Πππ|ϊ Οὐϑαγνανίμνθ ἀρι 
Ονβοῦβ Αἰΐψ05 γοσοιδονο5. Δ. 1165 Ταιΐα5 1}. νὰ: 

ὅτι ΥἹὸς εἴη, οὐδὲν ἧττον ἐπιδεθουλευχέναι αὐτῷ. 
Υἱβθ8. γινώσχω 6ἱ ἀπογινώσχω ρτομλίϑευο ἃ} ἴβο0 
υδυνραγὶ. Πυετιυϑ. ᾿ 



1509 ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ ΜΑΤΤΗΞΌΜ ΤΟΥῸὺ5 ΧΥ͂ΙΙ. 4510 

νόμος, δεῦτε, ἀποχτείνωμεν αὐτόν" ν διὰ τοῦτό φησιν αὶ τυηὶ : « Ηἰς 651 ΠῷΓ65, υδηΐίθ, οοοίἀΔπι}}8. δὕπι ; ν 

ὃ Σωτήρ᾽ «ε Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. » ἰἀεῖγοο ἀΐδετα ϑεγνδίογθηι "3 : ε Εἰ πιο βοίεἰ8, οἱ ὑπάδ 
ἘἘπιστήσας δέτις τοῖς ἀναγεγραμμένοις περιτοῦ Ἡρώ- 51πὶ| 5εἰ 115.» Ουοά 5 φυὶξβ Δηϊπιαπη 824 δὰ δάνδγίο- 

δου, ἡνίκα ἔμαθεν ἀπὸ τῶν μάγων τετάχθαι τὸν βασιλέα τῖϊ, αὐ ἀα Ἠετοάδ ἀϊοία βυπὶ, ροβίφιαπι πδίιπι 

τῶν Ἰουδαίων (85), ὄψεται, ὅτι δύνανται οἱ ἀποχτεί-ὀ ε586 δυδογυπ) ΓΟβΟΠὶ ἃ πιαρίϑ γοβοῖνὶ!, δοβριδιογὶβ 
ναῦτες τὸν Σωτῆρα, ἐγνωχότες ὅτι Υἱὸς εἴη, οὐδὲν ἱπιογίδοίογα5, ροβίχπδτα ΕἸ τι πῈ νης 6556 ΠΟνΘΓΠΩΙ, 

Ἧττον ἐπιδεθουλευκέναι αὐτῷ καὶ γὰρ ὁ Ἡρώδης, Βιαυὰ 86οι5 ἰηδίαϊατὶ {1 μοιαΐθ56. οοιμρατίοι. Ομ 
μαθὼν ἀπὸ τῶν γραμματέων, ὅτι ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶ- δμἶπὶ ἃ 5ογὶ 58 ἀϊι  εἰδδοὶ Ἠογοάθβ παβεϊυγυπὶ ἴῃ 

ται ὁ Χριστὸς, καὶ συγχαταθέμενος, ὅτι Χριστὸς εἴη Βει  όοηι ΟΠ γί βίυτ ; φυΐσυς δὶ παία5 αγλϊ, ΟΠ γβίυ τι 

ὁ γενόμενος, ἀποστέλλει μὲν αὐτοὺς, λέγων" « Πορευ-. 6586 ΔΒ5ΘΠ5͵556,, 605 4υΐάδπὶ πλέει ἀΐσαῃδ ἡ : « [16 
θέντες ἀχριθῶς ἐξετάτατε περὶ τοῦ παιδίου, ἵνα χἀγὼ εἱ ἱπιογτοραίο ΟΠ φοπίογ 46 ραθιο, υἱ εἰ 640 ναηίθηδ 
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ » οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἐπανελ- ΔΟΓΘΙῚ οιῖπι, ν ΠἰΠΠΠοπιΐπΒ ἔδιῃθη ροϑίψυδαηι ΓΘ065- 

θόντων αὐτῶν ἐπεθούλευστε τῷ παιδίῳ, οὐκ ἀπιστῶν, Ββεγιιηΐ 1}}}, ἱπϑἰ ἀϊ85. Ῥυθγσ βίγαχίε, Οἢγίβέυπι πππα 

ὅτι ὁ Χριστὸς ἣν οὐχ ἂν γὰρ, πάντη ἀπιστῶν (84), ποῃ 6586 Πϊμΐη6 ογδά θη ; Π60 Δ δηἰπὶ παϊηἰ Π|6 οΓ6- 

« πάντα τὰ παιδία ἀνεῖλε τὰ ἐν Βηθλεὲμ χαὶ ἐν τοῖς ἐδ6η)8 « ΟφΟἰἐϊϊ Οἴπη65 ριθγος αυΐ ἀΓαμπὶ ἴῃ ΒΕΙ 6 ΘΠ, 

ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς χαὶ χατωτέρω, χατὰ τὸν Β οἱ ἴῃ οἰπηΐθυ5 ἢηΐθυ5 οὐυ5, ἃ Ὀἰπηαίυ οἱ ᾿ηἴγα, 865 

χρόνον ὃν ἢχρίδωτε παρὰ τῶν μάγων "»ἀλλὰ καὶ ἐπί- συπύμπι (απΊρυ5 αυοι ἐχηυϊβίογαϊ ἃ πιὰςίϑ ἢ; » 56 

ὄτευσεν αὐτὸν εἶναι τὸν Χριστὸν τὸν προφητενόμε- οἱ ΟἸννΐδίαηι ἃ ργομ] οι 15 784, ρυβϊοία πὶ πο 6588 

νον, χαὶ ἐβούλετο αὐτὸν ἀποχτεῖναι, χαὶ τὸ ὅσον γε ογριϊἶϊ, εὐσηηηο ἰμοἤσογα νοϊ υἱί, οἱ συδηίαμι ἐμ 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἀπέχτεινεν αὐτόν. Οὕτως οὖν δύνανται χαὶ 56 [Ἃυἰϊ, ἱπίαγίοοϊ!. Ρατὶ ἰφίίαγ γαιϊίοης φαΐ ϑοβρί(- 

οἱ ἐπιδουλεύσαντες τῷ Σωτῆρι εἰρηχέναι μὲν, οὐχ ιοτΐ ᾿π5 414} 5ιπ|, ἀἴδαγα ροιιιοιαπί, πο ἴτἃ ἰΔπηθῃ 
ὥστε δὲ εἰς ἄλλους φθάσαι τὸν λόγον αὐτοῦ (88), « ἐν αἱ 24 Δ]ἴ05 α84τπ6 Β6ΓΠ10 ἰρβοόγαπι ρογνθηϊναῖ, ε ἀΐχο- 
ἑαυτοῖς γὰρ εἶπον " Οὗτός ἐστιν ὁ χληρονόμος, » οὐδὲν τυρὶ » δηΐηι « ἰμἰγὰ 868 : ΗἿΟ δδὶ ᾿γθ8 ἢ, ν Π60 56- 

ἧττον αὐτὸν ἀνηρηχέναι. ᾿ρήθησαν γὰρ, ἀποχτείναν- οἷὰπϑ (Δπι6}} ἰρϑιιπὶ ἰμ!εγίϑο856. Οςοῖ50 θαι ("γἰβίο, 
πες τὸν Χριστὸν, καὶ μὴ νοοῦντες αὐτοῦ τὴν ἀνάστα- πρι{1|6 ΤΟΘυΓΓΘΟΙ ΟΠ 6Πὶ ἰρβὶ 5 Θοβηοβοθηί68, (ε 8Ϊ ἢ πὶ 

σιὺς ({ εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξτς δορπονίδββεῃῖ, πυπηιαπι θοπιίμι πὶ ρίογίοΣ ΟΡ Οἰἰχὶσ- 

ἐσταύρωδσαν."ν) αὐτοὶ κύριοι ἔσεσθαι τῶν πραγμάτων, δ6ηϊ" »), ἀΟΙὨΪΠΟΒ ΓΘΡΊΙΙ [Ὡ ΓῸ5 56 Θχ᾿ βε πνθγθηί, 

ἐπεὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς ἡ καχία αὐτῶν, καὶ οὐκ ροβίχιδπι 'ρ505 πῃΔ}}{|8 518 Θχοιβοδνὶῖ, οἱ πη βίθνϊα 

ἔγνωσαν μυστέρια Θεοῦ, χαὶ ὡς μὴ ἐγνωχότες αὐτὰ οἱ πιίηίηθ συρπογθγυπὶ, οἱ (δὶ εἃ πΠῸη οοβπο- 

« ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, δ8εεπι63, ἰμδίιι5 ΕἼ ἐπ « οὐδοογαηὶ ὀχιίτὰ Υἱηθᾶπι, » οἱ 

. καϊεάἀπέχτειναν ν αὐτόν. Τὸ δέ « Ἐξέδαλον ν αὐτὸν Ο φικα « οοοίδογαμι δ. » ΠΠυιὰ ροτῖτο : ἔππὶ ε δ᾽δοογαμε 

« ἔξω (86) τοῦ ἀμπελῶνος, » τοιοῦτον εἶναί μοι φαίνε.ς ἄδχίγα νἱπρᾶπι, » ἰά 5:0] γ6}16 τὶ υἱάδίαν, δ᾽!εηυπι 

ται, τὸ, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλότριον αὐτὸν εἶναι ἔχρι- της οἵ ἃ γἶπαδ, οἱ ἃν δργί 0118, φυαπίυπι ἰη 86 [υἱΐ 

ναν καὶ τοῦ ἀμπελῶνος χαὶ τῶν γεωργῶν ἡνίχα χα- ἰμ808 ᾿υθίοα586, ἀυλπο οαπιὶ ΟΑ]Ο]0 800 ΘΑρ 5 

τεψηφίζοντο αὐτοῦ τὴν πρὸς θάνατον ψῆφον. Καὶ ἐπὶ ἀδιππαυαιί. 105 ἀοίπάδ, φυΐ ποίαγι! οο]οπί εἰ ἱρϑί 

τούτοις ὁ Σωτὴρ πυνθάνεται τῶν καὶ αὑτῶν γεωρ- δβυπί, ἱπίογγοβαὶ ϑοβρίιδίον αἰςοη : « Οαὰ ΘΓΡῸ 

γῶν πονηρῶν, λέγων αὐτοῖς" ε Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ γνομοεὶξ ἀοηλίπυ νἱπθα", αὐἱά [Δοἰδὶ δρυΐ ο0}15 1}}.5.» 

Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 1[{{Π| δυίθπι ΘΧ ΟΓΘ 5110 Ἰυάϊοαπὰϊ εἰ δοπἀειμηδπηάϊ, υἱ 

ἐχείνοις ;» Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, ἐχ τοῦ στόματος αὐὖ- τρδ!ϊ πιὰ] ρογίματὶ, οἱ οἰοᾳυΐα θεῖ πο ΔΡΙΪὰ5 ᾿ὰ- 

τῶν χριθησόμενοι χαὶ καταδιχασθησόμενοι, ὡς κακοὶ ὑ]1ατί, « Δἴαμε Π}} : ΜΑΙῸΒ τη816 Ρογίδὶ ἴρβ08, οἱ νἱ- 

χκαχῶς ἀπολούμενοι, καὶ μηχέτι μέλλοντες ἔχειν τὰ πολι δυιᾶπι ἸΟΟΔΒΙ 4115 ΔαΓΙ00118, φυὶ γοἀἀοηϊ οἱ 

γΕΤΌΘ ἹΝΤΕΚΡΕΚΕΊΤΑΤΙΟ. 

ἄἀοτιηΐ : « σμεϊοίας. οὐπὶ νοποτίς, ποῖθο δοἷδ της 511 : τς ἀπίθηι 5οτηι8 ἀπάδ 651, » ἰία φιοη δ πὶ ΡῈΓ 

εἷσηᾶ οἱ ργοάϊία οοπιριποιῖ, ἰπι6Π!ΠΘχϑυιης φαϊάσιι οιπι 6556. ΟΠ Γίδιι ,, π0}. ΔΌΙΘΙ οἱ σομἴοδ5ὶ διηῖ. 6 

οοβηοβοθιβ δυΐθηι ΔΙ᾿ αἱ εἴ αυα βογὶρία δυπὶ ἀὸ ΠοΓΟΙο, απ αἰ οἰδδοὶ ἃ πιλαῖ5 παία!η 6558 ΓΟΒΘΙῺ Ψυ- 

ἀπότγυῖι, νἱάθθϊι φυοπίϑαν αὶ οοοἰάονιης ΟΠ Ἰδέ) ἐοϑηοβοι νι. 8. 4.ἃ ΕΠ 15. εἰ ογαῖ, ΔΠΝΠΟπλΐιιι8 δυκὶ 

βιηΐ οοηίτα διηϊ. Ναπι οἱ Ἠόγοιίοβ ουπἀΐβοθηβ ἃ 50} 1015, φαοπίαιῃ ἰμ ΒΟ ΙΒ] οι. πϑϑοίιμ" Οἢ γίϑίι8, εἴς 6015 

Βα ἰ0π8 αυοπίαπι ΟἸεἰδίι5. δρὰϊ αἱ μαΒΟΘ αἴ, φργοιμλαῖε αὐ πη, ἀϊοθηβ : ε "6, οἱ τοσαϊγίι6 σάι6 ἀὲ 

Ῥύογο, αἱ ὁβ0 νομΐαπι οἱ δάογοπι θυ. » ΝΗ ]ΟΠλΐπι}8 ἀυ θη) Δ 1515 ἐϑι σου τ ΡΌΘΓΟΙΩ, ἐγοάθη8 αφυΐὰ σιν] - 

δι 6Γδ(. Νδο δηΐπὶ 81 Π0Ὶ ογΘα ἰαἴββαὶ, ονη68 Οροἰ ἀἰ586ι ἐμ μη 68 ἰῃ ΒΘ επὶ ἃ θίοπμίο οἱ ἰηῇγα, δόζὰη- 

ἄυπι (Θπηρυ5 υοιὶ αἰ ἰοἰδ5θ6ῖὶ ἃ πιαρὶ8. δὶς οἱ οϑίογὶ δυήαὶ εοφπονθγιηι αυΐίξιη ἐπ), βεουηάμπι 45 αἰχί- 

ΠῚ.15. : ΘΟρηοβοθηῖδθ5 σΐο π0}} ἀἰνυ αν ΓαΠΙ, ιν} 56Γ1}0 ΦΟΡᾺ, 6.12} Διὶ ἃ}105 ρδγνυθηϊγοῖ : 568 υλ5] 4υ] 

ποῖ σΟφηοβοθγοηί, δ)δοδγυηὶ οχίγα νἱμθᾶιῃ ΕἸ] ἢ, οἱ ΟσΟΙΔολΌμ. οαΠ. Θυοά δυίοιν αἰεί! : « θοονυῃῖ 

δαπι Θχίγα νίηθαμι, » (8|6 ταϊεΐ υἱἀθίαγ : φυδηίαιη 8.1 56, Δ] ΘΠ ΟἸΠῈ) 6586 {σαν όνιμν ἃ ὙΠ 6 Θὲ 6010- 

εἷβ, αυᾶπ40 βοηνεπιίδπι πιοῦεῖ8 οομίγα Θιὴὶ (]οτιηι, « Εἰ Οἰχὶς οἷβ δδδιι8 : ὕσπι ὙοηθΓι Ραιονίαπι 5, φυἱά 

99 70δη. ι1, 38. : Μδῖ. π|, 8. "ἰμ]4. 16. ὅ Μαμ]. χσι, ὅ8, ΔΈ Θον. ", 8. ὅ Μαίιϊ. χχι, ὅ9. 

6 1014. 40. 

(85) Τετάχθαι τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων. [0 τίΔ856 οοοἰάϊι Π το 65, ποη αυοά Ομιγίϑιυπι ὃχ 119 

1μεγο τετέχθαι. ΜΔ}. 1, 3: Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς υὑπυπὶ ε588 σγθιοτγοῖ, 86ά υἱ ἰά οτοάοπαϊ οοοαβίομθιι 

ΦΩ͂Σ τῶν Ἰουδαίων ; Πυετίδει Ὲ "ἢ Ἐπος ΝΕ το ἔν 

(84) Οὐκ ἂν γὰρ πάντη ἀπιστῶν, εἰ6. Ῥαγυπὶ 80) Αὐτοῦ. μερο αὑτῶν. ξη 

Ργοσοάϊι Οτψεπὶ8. ἀγβαϊηρηίαίίο ; πδῖ Ἰμίδμοϑ ἴΔ0 (50) (οάδχ Δηριϊοαιυθ9, Ὃ δὲ ἐξέθαλον ἔξω. 
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{τυείαπι τοπηροτίθυ5 5157 » οἱ σιιοπιδ ποίυπι Ὀαἱ- 
Ρ 88 δηπηὶ {ΠΠ}π|8 ροηε εχ τπηᾶχϊτην5 ὅς ΠΟΙ. 6Χ 56 ΝΘΓΌΠΙ 

ΡγοιΝι, βοιὶ φυΐα ροπε χ πιαχί πε ὀγϑί, ἰΐα 11 αυλοὶ 
γαιϊοϊπαπίυγ. γαιἰοἰμδηίαν διίοπὶ ἐδ σοπεθυ8, [τὺ - 

γαπι αἱ ρα! Δ π}}}185 Γυυοἴι5 γο δι τα προτὶ θ15 518. 

μὴ εἰρηχότι τὸ ἀληθὲς, ἀλλ' ἐπεὶ ἀρχιερεὺς ἦν. 
οἰχοδεσπότῃ τοὺς χαρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν, 

48. Εοθ ροβίθβ, 8686 ρορυὶ :ι  ΠΠοϑίογο8 6880 
Ῥυ λη165, ὁχ ϑογίρίαγα σοαγμι ϑοβριίδίογ, 5ὸ, αυὶ 

ἰαρὶ8. 651, 80 ᾿ἴδαιια [αἰ γυϊόοῖυϑ, 8 Ῥαίγα (οι 
δ ἰκὶ! σαραϊ ροδίιυπι ἰσὶ ργοῦδηβ, υἱροί ἀ805 Υι- 
(εγὶ8. οἱ Νυνὶ Ταβίαπιθηι δηρα!ο8, Ὀἱμδϑήπα ροριηο- 
γὰπι 8: ἀΠ σαι! οπ68 μα θηΐδηι. Ταὴθ βαάρηϊπι ἢΠΠπ| εβι: 

ε Νυμαιηδ ἰ6ρ 518. ἴῃ ϑουϊρίατὶ8. : αρίἀδιη 768] 

γοργουάανθγιπὶ Ὡ Ποδηι68, [νΐς (ΔΟ118 δϑὲ ἐπ οαρι! 

Δηρ}}} ΥΑ θοπηῖο [Δοίμπι 6δὶ ἰϑίυι, οἱ δϑὲ γα 

ἐμ ος}15 ποϑίνίβ. » Ηΐδ διιΐίοπὶ Ἰσου5 ἐν οοη δβίπιο 

785 ἀδείπιο βοριΐπ)|0 ρϑαϊπιο, 4υἱ Ὀγο  ἐχ 55: Πηλ 1 
Ῥϑωϊσιαπι ργοθαΐ,, οοπιϊποίυγ, οἱ [ἰδ νΘΓ 8. 6011- 

σερίυδ 6δβὶ ᾽ : « μαρίάοπι φυθπὶ ταργουανθγιι δ ]- 

βελπίθβ, "ἷς (Δοῖυ8 δὶ ἴῃ οἂραὶ δηφυὶὶ : ἃ Βοπιῖῃο 
(Δοιυπὶ δὲ ἰβίυ, οἱ δὶ πηίγά 6 ἴῃ οι} }5 ποβίγὶβ. 

Ηως εδι ἀΐο5 αυληι (εοἷς Πομΐηι5, Θχβυ 6 Ώ}118., οἱ 

Κείοπιαν ἴῃ εα;» οἱ δὶ υϊά «αἰϊυὰ οχ 18. 4ια8 ἀθ 
ΟὨγίβιο ργϑηυπιίδία δυπὶ, σοηνίηοογα οὑπὶ ροίοδὶ 

αυὶ ϑογίριυγαβ τοῦ πιϑηῖθ ρογβογυίδίῦ., δίηυδ 

ΠΠυ αυϊάεπι ἱπίον δὰ γαοθπβογὶ ἀθυοὶ. Νὰπιὶ δἱ δ 

ἰδρίθ βθῆϑι οαγθηΐα δα ἃ ριΟρ οία πιϊηΐπι ἀϊοίᾶ 

88ηϊ, φυσπιδάιηοίιπι βιοἰάυς (Οτί4586 δἰ ητΐ8 8556- 
τοί, ρουβρίουιη υἱἱχυθ οὐαὶ γοργουδιιπὶ ἃ ΡΟρα]] 

υ͵υβοθ βαρί οι ἶθυ5., οἱ δαούγἀοίιη ρυϊποίρί!υ5,, οἱ 

βοηϊογίθυβ, ἃ. βογὶ)υἷβ δόϑιπι., ἰδηαίδι Εοο!οδ 
ελρυΐϊ ἰν οδρυῖ δια} γανογὰ (Δοαπὶ 6558. Τοβίδ- 

τποηΐᾶ ἀπὸ ἀἀυπαηίοπι), οἱ ἰπ ὑπυπιὶ ΘΟΠΙΡΟΠΘΙΠ6Π), 

Εἰ πος δδὶ οδρυΐ, ἀοηιπὶ ἃ ἢ 60 ἰοἱἱ «ἰἰΠΠςἷο ἀοπᾶ- 
ἴασπιν, οἱ τηΐγδθ}!}6 αυΐίοπ)θ οἀρυΐ ἰῃ Ο(0}1}8 ποϑιν 8, 

4] ἰρϑυπὶ ἱπιυογὶ μοβϑιπηιϑ; Δ6 Ὀγορίογοα μοϑῖ- 

4ιαι ἰαρίἀοπι πὸ γαρτγουανογηὶ ὡἸΠοδηῖθ5., ΔὉ 

115 στγίοο! β οἱ το Πσαιονῖ 8. Ὠἶδο 6 ἃ υἰαία δαμὶ 6]0- 
αυΐϊδ θεῖ, ἰηῖ6 Ὁ αι ογαὶ θεοὶ γοβηαπὶ ; σοι δυιοα 

αἦιι5 ["ποῖυ8 (Δεϊο ἀδίυπι 651. Οιιοά 5εἱ νϑγὰπὶ 

ἐΠυἀ 651 1 ; ε« θαυϊίαν φοηιὶ (Δοἰθ πὶ [γαῖ 5 6118,» 

ΟΒΙΘΕΝΙΒ 4512 

Α λόγια τοῦ θεοῦ, τό"ε Καχοὺς χαχῶς ἀπολέσει αὐτοὺς» 

καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐχδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἶτι- 

γες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς χαρποὺς ἐν τοῖς χαιροῖς 

αὐτῶν » καὶ οἱονεὶ προφητεύουσιν ὁμοίως τῷ Καιάρ, 

πῷ ἀρχιερεῖ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχείνου, χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

Προφητεύουσι δὲ κερὶ τῶν ἐθνῶν, ὅτι δώσουσι τῷ 

Εἴτα ὁ Σωτὴρ ἐπὶ τούτοις ἀπὸ τῆς Γραφῆς αὐτοὺς 
δυσωπεῖ, νομίζοντας εἶναι καὶ οἰχοδόμους (87) τοῦ 

λαοῦ, ὅτι λίθον αὑτὸν ὄντα χαὶ ἀποδοχιμασθέντα ἀπ' 

αὑτῶν ὁ Πατὴρ θήσει τῆς ὅλης οἰχοδομῆς χεφαλὴν, 
συνέχοντα δύο γωνίας Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήχης, 
χαὶ δύο λαῶν οἰχοδομάς " τοιοῦτον γάρ ἐστι τό᾽ « Οὐδέ- 

ποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς Γραφαῖς: Λίθον ὃν ἀπε- 

δοχίμασαν οἱ οἰχοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς χε- 
φαλὴν γωνίας ; Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ν» Κεῖται δὲ ἡ λέξις ἐντῷ 

Β ἑκατοστῷ ἑπταχαιδεχάτῳ ψαλμῷ, ὅς ἐστι πρὸ τοῦ 
πολυστιχωτάτου ψαλμοῦ τεταγμένος, καὶ ἔχει οὕτως 

πὸ ῥητόν" ε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰχοδομοῦντες, 
οὗτο; ἐγενήθη εἰς χεφαλὴν γωνίας. Παρὰ Κυρίου 

ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 
Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώ- 
μεθα, χαὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ" » καὶ εἴ τι ἄλλο 
τῶν περὶ Χριστοῦ προφητενομένων δύναται δυσωκπῆ- 

σαι τὸν εὐγνωμόνως ἐξετάζοντα τὰ γεγραμμένα, χαὶ 
“οὔτο ἐν αὐτοῖς ἂν ταχθείη. Εἰ γὰρ μὴ περὶ λίθου 
ὁ προφήτης ἀναισθήτου ταῦτα λέγει, ὡς εἴποι τις 
ἂν ἡλίθιος ἀνὴρ, δῆλον ἄν εἴη, ὅτι ὁ ἀποδεδοχιμα- 
σμένος ὑπὸ τῶν ἐν τῷ λαῷ ἐχείνῳ σοφῶν, χαὶ ἀρ- 

χιερέων, καὶ πρεσδυτέρων, καὶ γραμματέων Ἰησοῦς, 
οὗτος ἀληθῶς ἐγένετο ὡς χεφαλὴ Ἐχχλησίας εἰς χε- 
φαλὴν γωνίας, ἑνῶν χαὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάγων τὰς 

δύο Διαθήχας. Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ χεφαλὴ, δῶρον 
“παρὰ Κυρίου τῇ ὅλῃ οἰκοδομῇ δεδομένη, καὶ θαυ- 
μαστὴ χεφαλὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, δυναμένων αὐτὴν 

βλέπειν, χαὶ διὰ τοῦτο, ἐπεὶ ἀπεδοχίμασαν οἱ οἶχο- 

δομοῦντες τοῦτον τὸν λίθον, ἤρθη μὲν ἀπὸ τῶν γεωρ- 
Ὑῶν ἐχείνων, καὶ τῶν οἰχοδόμων ἐχείνων τὰ λόγιξ 

τοῦ Θεοῦ, ἐν οἷς ἦν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ “ ἐδόθη δὲ 
ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς αὑτῆς. Εἰ δὲ ἀληθὲς τό! 

ε Δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς,» 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

(δοῖϑὶ οο]οηΐδ 1115 » Πορροπέθγιηι ογα ΤΌΣ Ἰυαϊολιί, φιοά « πι8108 π|816 ρογάδὶ, δἱ νἱηραπιὶ ἀδθὶ Δ}18 
δέγίοο 18. » Αὐΐ ομἶπὶ ρΙΟΡ  ἢΐ 416 1})8 τηοθεϊηπὶ Οδἱριλ8 βδοογίοβ, αἱ πο ὁχ 86 αἰχὶί νογαπ), 56 χυΐα 
ΒΒ ΘΓ 05 ἴυἱτ ἀπ] {ΠΠ|8 μι  οίΑν : 5ἰς οἱ ἰδι1 ποῖ ὁχ 56 ριορ"θίΆνογυμ! ΘΟηιν ἃ 50, φυοῃίδπι (Ο]]οπάᾶ εἰ5 
εἰϑηΐ οἰσ αίᾳ Ποϊ, οἱ οι} 15. ἀληάδ [Γασίαπι ἴῃ ἰοιη ρον 6 ϑι10 ἐἰδίι 18. ᾿ 

12. «θιοἷι 18 διβι8 : ἀκ να Νῃ Ἰεφίβεὶβ ἰῃ ϑοιίριυγὶβ : Παρίδπι υδπὶ τοργοθανθγιηὶ φἀϊβοδηίαβ, [Νὰ 
[Αττὺ8 651 ἴῃ σαρυ! ΔΗΘΌΠ 7.Α Ομ ἶη0 ἰΔοίυηϊ 6ϑἱ "Πὰν, οἱ 651 μά} 6 πῃ ὁ00}}8. ποβίγὶβ. » Οαοηΐδιη δγρῸ 
Ρυίαῦδη! 86 6558 δ Δ ϑίογεθ ρορυ!ὶ ϑαοδγοίθθ ΠΠ|, οὑπὶ ἤθη οββθηὶ «εἰ ΔΙ ογοθ ργο θα 65. : πος δαΐπι 5ὶ 
[υΐδδθηὶ ργουδὈ }ὲ5, ἰϑρ᾽ ἀοπὶ ἢ} 5πιο] τοργοθαββοηί : ἰππθη αἰεὶ! [1118 ἀ6 ϑεγὶ ριυγῖβ, φυοπίδπι ἰρίύεπὶ 
δὲ σοηδβε πὶ οἱ ΤΟργουδίυ πι ἃ.) οἷθ Ρϑίθγ οο]]Ἱοοανὶς ἰπ ἰοιϊυ5 φάϊβεὶ! σαρυϊ, αἱ οοιπρτγοιιαπάδι ἀυ05 8η- 
δυο γειετγὶ5 Τοβιδηιθηιὶ οἱ Νονί, οἱ ἀπουιπι ροριυίοταπι φ ΠἸ  αιΐίοποιη, 06 68. οηΐπν υοὰ οἷϊ : ε [ρίἀεπὶ 
4υ6ηι ΓΕρΡγο ανδγιμΐ 88} Ποϑπ16 8, [ἴ (Δολι18 6δὲ ἦι) οᾶρα! Δηρα!!. » Εἰ ἰδία [Ἀρῖ5 ἀσπιπὶ 6ϑὶ ἀοπδίυπι ἃ θεῦ 
το ἀϊ οἷο υἱπΐνογϑο, δὲ δ πη! Ὁ} 6 οἄραϊ ἴῃ ΟΟΌ}}5 Πποβίγὶ8 401 ρΟΒϑΙπ115 διπὶ νἱάσγα οουβ πιθη 15. δὲ ογζῦ 
Ψογιἢ δδί αυοά δἷϊ : ε Αὐογείιγ ἃ νυ 8 τεβπυπὶ [)οἷ, οἱ ἀδ τα γ 4}115 οἰ ομἶ5, υὶ γοάθηι οἱ [γιιοίυμα 
τειηροΥ 5 δυΐ5.,.» 5'η6 ἀυνῖο ποπιϊμΐ ἀλίαγ γαβηυπὶ θεῖ, ἰ 6δὲ, νγθαῃ [οι ηΐ, δὶ [Δοϊεπιίθυ5 [γυσίυι 

Τ Μλι}. χα, 41. 820λη. χι, 49, 51. " Μαιί. χχι, 42. "9 Ῥ58], οχνι, 22, 25, 2ὲ οἱ 5306: 
1. Μδιι}ν. χχι, 45. 

(81) Νομίζοντας εἶναι καὶ οἰκοδόμους, οἷς. ΟἸτγϑοϑίομνιϑ, ΤΒΘΟρΙΙγ ἢλοίιιϑ, ΕΘ γι 18. 
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δηλονότι οὐδενὶ τῶν μὴ ποιούντων τοὺς χαρποὺς τῆς Α πι}}] δοτιπὶ 4υΐ [τυεἰυ.8 6}1:|8 ποη (Δοϊμηϊ, ἀεὶ τὸ- 
τοῦ Θεοῦ βασιλείας δίδοται ἡ τοῦ Θεοῦ βασιλεία " 

οὐδενὶ γὰρ βασιλευομένῳ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας δίδοται 
ἡ τοῦ θεοῦ βασιλεία. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, πῶς, εἰ μηδενὶ 

δέδοται ἡ τοῦ Θεοῦ βασιλεία τῷ μὴ ποιοῦντι τοὺς 
καρποὺς αὐτῆς, ἐδόθη ἡ τοῦ Θεοῦ βασιλεία ἐχείνο:ς 

ἀφ᾽ ὧν ἤρθη, χατὰ τὸ εἰρημένον᾽ «ε ᾿Αρθήσεται ἀφ᾽ 

ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ; »Καὶ πρόσχες εἰ δυνάμεθα, 
ὡς ἐν τηλιχαύτῃ δυσχερίᾳ οὕτως οὐ πάνυ τι εὐαπο- 

δότου προδλήματος, ἐπιστήσαντες τῇ διαφορᾷ τῶν 
εἰρημένων περὶ τοῦ ἀμπελῶνος πρότερον, χαὶ περὶ 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ δεύτερον, ἐπιλύσασθαι τὸ 
ζητούμενον. Οὐχ εἴρηται δὴ (88) περὶ τοῦ ἀμπελῶ- 

νος ὅπερ εἴρηται περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ " περὶ 

μὲν γὰρ τοῦ ἀμπελῶνος κατὰ τὸ πρότερον γέγραπται, 

ὅτι ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς" περὶ δὲ τῆς βασιλείας Β 

τοῦ Θεοῦ, ὅτι δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς 
αὐτῆς. Ἦν δ᾽ ἂν ἄλυτον τὸ χατὰ τὸν τόπον, εἰ, ὥσπερ 

« Ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, » γεγραμμένον ἐπὶ τοῦ 
προτέρου, οὕτως εἴρητο καὶ περὶ τοῦ δεντέρου,« Ἐχ- 

δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῇ: "ν» χαὶ 

εἰ, ὥσπερ εἴρηται περὶ τῶν δευτέρων « Καὶ δοθή- 

σεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς, » εἴρητο 

χαὶ περὶ τῶν προτέρων, ὅτι ἔδωχεν αὐτὸν γεωργοῖς. 
Καὶ ταῦτα μὲν ἡμεῖς εἰς τὸν τόπον ἐπηπορήσαμεν, 

χαὶ τὸ φανὲν ἡμῖν εἰρήχαμεν᾽ ὁ δὲ βέλτιον δυνάμενος 
καὶ νοεῖν χαὶ λέγειν, ἐχεῖνος ἡμῶν μᾶχλον ἀχουέσθω. 

« Καὶ ἀχούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

τὰς παραδολὰς αὐτοῦ, ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέ- 

γει. Καὶ ζητοῦντες χρατῆσαι αὐτὸν, ἐφοδήθησαν τοὺς ς 

ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. » ᾿Αχού- 
φᾶντες οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραδολὰς 

αὐτοῦ, ὧν τῆς μὲν ἑτέρας ἀρχὴ ἦν᾽ « “Ανθρωπός τις 
εἶχε τέχνα δύο" ν τῆς δὲ λοιπῆς “ « ΓΑνθρωπὸς ἦν 
οἰχοδεσπότης, ὃς ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, ν» ἔγνωσαν ὅτι 
πρὶ αὑτῶν λέγει χατὰ μὲν τὴν ἑτέραν παραθολὴν, 
ὅτι εἶπεν ὁ δεύτερος υἱός" « Ἐγὼ, χύριε, καὶ οὐχ 

ἀπῆλθε" » χατὰ δὲ τὴν λοιπὴν, ὅτι, ἐπεὶ εἴρηται αὕτη 
χατὰ τὰ λελεγμένα χατὰ τῶν ἁμαρτανόντων προτέρων 

ἔπυπ οἱ πιδηϊοϑίυπ 6δὲ ; ποπιϊπὶ δηἷπὶ ὀδίυγ Γ6- 

ξθυπιὶ ]γεῖ, φυΐ ρδοοδί! ἱπιρογῖο βυνάΐιυ5 δῖ. ογυπα 
δὶ πιοιηπὶ ἀδίυγ τορπυπὶ θεῖ, ἱπαυΐοὶ δίᾳυΐδβ, αυΐ 

(γτυσίυ 5. οἦὰ5 πο (Δεϊαὶ, φυοπιοίο [κ]8 τεβπεπὶ οἱ 
ἀδίυπι [υἰϊ, ἃ φυΐθυ5 οϑὶ δυϊδίυπι, ἰυχία ἰά φιοὰ 
ἀϊοίιπι οδὲ 15; ε« Αὐυΐεγαίιν ἃ νοθἱϑ τορπῦπὶ ιν 
Δα Υἱάδ, δῃ, τὶ ἰη ἰδηία υφϑιϊοηΐβ ἀϊ βου [416΄, ου- 

ἦι ργοο νὶβ ποθὴ δὶ οἱ οχροαϊϊα γΓεδρομπβίο, οοπβὶ- 

ἀόγαῖο θογιιπὶ ἀἰβογὶ πηῖηθ 4υ ἀδ νἱπϑᾶ ριΐπηιπι, ἃς 

ἀὲ γοᾷπο οὶ ροβιπποάσπι ἀϊοία δυηὶ,, αυφίιιτα 

7806 ἰιὰ 5οίνεγα ρμοβϑίηυϑ. ὅ.8η6 ἰάδπι ἐ6 νἱπβᾶ, 
4ιοι (6 τοσπο θεἷ, ἀϊοίαπι ποθὴ 6δ8ἰ : πᾶπ| ἀδ υἱπθὰ, 

φυοριηδάπιοάυπι βυρτγὰ γοίυ πλι8, δου ρίυπι 68ὲ {ΠΠ απὶ 

Ἰοῦ8586 ᾿"Ἰϊδπὶ δϑυίοο}}8 ; ἀδ γοῦῆο δυίδπι Ὠεὶ, ἀδίυτη 

Πυ ἃ ἐγὶ σεπιὶ (δοΐθηι! (γαοῖ5 608. ϑ0ΙΥὶ γογοὸ πιὶ- 

πἰπιρ ἰοοἱ ᾿ν} 5 ροβϑβαί ἀϊ Που 85, 5 ἰἴὰ υἱ 46 ῥτγίογθ 

ϑογρίυτ 681 5 : ε (ον! 68 πὶ Δ Ογ60}15, » ἀκα δὶ- 

ἰ6γῸ βου ρίσηι ραγὶίογ [υΪ586ι ἰοοδίυπι ἢΠΠὼΔ ἐγ φομιὶ 

(λείου! (γθοῖι 8. ο08 ; οἱ 5ὶ φιιεπιαιπηοάσπι ἀθ ρο- 

ϑιϑγϊογ 5 ἀϊοίαπι δδί ᾽" : ε Εὶ ἀδοίυγ φοηιὶ [ἃ-- 

εἰδπεὶ [γυοΐι8 6͵0.8, » ἀ6 ργίογε συοηυς ἠϊχ[βδαὶ ἀ6 - 

αἶβ86 δδπὶ ἁργίςοὶ 5. Αἰψιθ δος αυϊάθπι πο 8 δὲ 
υης Ἰἰοσυπι αἰ!νία δχογία διπ|; δυρογ ᾿νἷβ δυίοπι 

αὐυοά ποὶδ νἱβιηη [εἰ ῥτοϊα! ἔπη. Οι γ6ΓῸ πι6- 
Ἰίογὰ δχοοαίϊαγα δἱ ργορόπογα ροίθεὶ(, ργῶ ποὶνὲς 

δυάϊδίυγ. 

15. « Εἰ οὐυπὶ δι ἰββοηὶ ργίποῖραβ σδοογαοίυπι εἰ 

Ρμδγίβδοὶ ρΆγα "085 6ἦ1::8, οορπονγθγυηι φυοά ἀκ ἰρ58ἰ8 

ἀΐςφογοι. ΕἸ αυφγοπίοβ δι πὶ ἰαπογθ, {πηπόγηῖ ἰυγ- 

"8, ᾳφυοηΐαπι 5ἰευ! ργορῃδίδπι ουπὶ Πα θθυδηι "". » 

Οὐπὶ δι ϊββθιι ρῥγίοῖρο 5 βαοογήοίυπι οἱ Ῥμῃαγβαὶ 

ΡΆΓΔΡΟ]45 6}ι.5, συδῦυν ΑΙ 16 γἰ115 ᾿ἰἰαπὶ {Π πὰ ογαι "6: 

« Πὼοπιο αυϊάδπι ΠΑ) δὶ ἀνο5 Πἰΐο5 ; ν δἱίογίις 

γ6ΓῸ "Ἴ : « ἤοπιο δγαϊ ρδιογίϑη ας, υΐ ρἰαπιανὶς 
Υἱπθᾶπι, » ἐᾳ 56 ᾿ρϑιιπὶ ἰοφυΐ σοςπονογιηῖ; Δ! ίογα 

φυϊάοπι ρᾶγαυοῖα, αυΐλ αἰχὶα βοουπάυ5 {ΠῚ ᾿|8 16. 

« Εφο, ἀοιηΐπθ, δἱ βοη ἱΥ]}; » 4|18 νϑιῸ, αυΐὰ μοϑὲ- 

4υδηλ ἰρθᾶ οοηϊγὰ ργίογαβ δσγὶ 0118 56οογίβ γθὺ8 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ἀδ 60 : οἱ πριηϊπὶ αἱ ἃ ρεξοδίο γοβπαίαγ, ἀδίυγ τοχηυπὶ θε]. 866 ἀΐςεῖ αἰϊχυΐβ : 51 πϑηνὶπὶ ἀδίαν γοζηυηῃ 
θεοὶ (γυοῖμβ 6705 ἢὐη [Δείοη!, φυοιηοιίο {ΠῚ ρορι!ο ἀδίαιη 681 8 410 δἱ δι δια πὶ οὶ ἢ Οοπεί οι δὶ ρυδ551::- 
ἢ}155 ἀλγὸ Ἰάοποδπὶ γαιίοποιι ἰῃ (ἴα αἰ Π]οι ταις αυφϑιίοηΐβ. πυ)αϑιποά!. Οοποίογα 4ιΐ8 σα νίπρα {ΠΠ| ρὸ- 
Ρυϊο ἱγδάδγοίυγ, ποῃ 6ϑὲ ἀϊοίυπι : Εἴ ἀφο ἷι δᾶπὶ (Ο]0η15 : 564 [ἃ : « μορανὶϊ, ν διιῖ, δίσυϊ ἴῃ -γῶοο παῦο- 
ἴυγ : ε« Τι αὐϊάϊι φαπὶ οοἰοι 5. ν Ης δύ" η) αροίαῦ : ε Αὐ[δροίαγ ἃ νοῦ 8 γοηυπι, οἱ ἀδθΐυΡ αἱ 5 φοίο- 
Ηἶ5.» 10 1550} 00}}}5 δἰ πὶ 6Γἂὶ φυ:βι10 5ἱ φαθπιδάλοίμπι ἀϊχὶϊ {ΠΠ| 6, ε Ἰυύαν » δι} « ἰγδύ  ἀϊτ, » δ᾽ πη 6 οὐ ἢϊς 
αἰχίβϑει, ε ἸΙοσανὶϊ, » δυϊ « ἐγδάΐ 1} » δ 4115 σοἰυν 8 : δυὶ φιιοπηδα οάππ) αἰχὶϊ ᾿ΐἶὸ : ε« θα ῖι ὁδπὶ 4118 
οοἰονῖδ. » οἱ ᾿}Π[ἰς ἰι4 ἀἰχίββοι, θά θϑπὶ οΟ]οι 5 : αποι άπ αὐοἋ] ἀλίιΓ, ἰηι6}}Π τὰν φιοὰ ψτδιΐβ ἀδιιν : 
υοεὶ Ἰοσλίαγ διιῖδθ οἱ {γα Πὰν, ποη Οπλΐη0 ψΓΑι 5 ἐδίυγ, Ουἶθι.5 Ἔγφοὸ ἰγϑ αἴ}, ἃ Ἰοεανῖ,, ποη οπηηΐῃο 
ηυλϑὶ 6ἰ6οι15 οἱ ἤμδί!θυ5. τ δι 1 δαιϊ Ἰοσαν! : υΐθιι5. δυΐοπι ἀομανῖ, οὐτὴ 0] οἷο ΘΙ εο.1 0615 ππογῖ 0 δογια 
ἀομανὶι. : 

15. « Εἰ οὐπὶ διά ΐϑϑοι! ργίποῖροβ βδοογίοίαπι οἱ β] ΑΓ 596] ρΆΓΑ θΟΪ45 6}08., Θοσπονογαηὶ ηι0} ἀ6 ἱρϑῖ8 
ἀϊεῖι. Εἰ φυαρθηιὸβ Θα1}} ἰόμ 6 Γὸ, εἰπηπόγαηὶ τὰν 085. φιοηΐϑιι δίοι ργορῃθίαπ) οὐ ᾿αῦ "δ η!. » Εἰ χυΐσαι- 
ᾳυς ἰπϑἰἀϊδιοτία νοίαμ! ἰοποιὸ γδγϑαυηι νογῖιαι8, αἱ φυδηῃλιη αι 56 πιου οΘηΐ δυτη, δὲ πυηψ πη) ροίδγαι: 

"5 Μδιιἢ. χχι, 46. 5 (014. ὅὅ. ν5 014. 45. "5 ἰυ14. 46, 46. "6 1014. 28. "7 04. ὅὅ., 15 ͵ὰ. 50. 

(88) Οὐκ εἴρηται δή, εἰς. Ηϊδο 5υ Ποῦ φυϊάθιη 
8} Ονἱβοιὸ ἀἰεία, αἱ ποη ρογίπαα νογὰ 6556 δι ὶΓα - 
ἰυν Μυϊαοηδιυ : « Νδη) πδαμα δυθεί, ἰπηυλ!, πα ρὶθ 
4181} θθηῖ65,  {ΠΠ|ῈΘ᾽ε νὔοα ἰοοδγοίυν, πιο ΘΓ ; 
πθ4 6 σοηιθι8. ἡ π9 4ιλι δι .ε}8, 5] ὕδι6 νἱ- 
πόλη ΘΟ Θὲ Ἶπϊ, ΠΘΓΟ68 ρΓγΟΙηΪ8θἃ δδῖ, » Ογίρει 8 
πιθη λοι ράχη ν᾽ ἀοίαῦ ἀσϑθουι15 Υἱν Ἔγα 5; πδιὴ 

θάτποι. ὅκ. ΧΙ, 

πος ἰοοοὺ δυθδεοῦυπι ποηιυπηνα πιοιΐα που {αι 
δἰϊοπεῖι Αἰἰδιπδιῖι5. : ἢ] ΒΟ απῦ γ}1, πὸπ Φι 0 [8] 6 
Υἱποδπι, 4028 ἐπὲ τοσηπὶ )6ὶ, αοιι 65 δυάξοθνα ρυ5- 
56} 1556; 56 ["|5 φυδϑὶ πηδηοὶρίθιι5 διὰ σον ὴν ἴδηι - 
ρυϑ ἰοολίλιη, ἀδηνυπὶ {5586 Δυ]αΐληι ; παη 5 δ1:- 
ἴοι ἰ[4 6556 (γα λπ|, υἱ γγοργία ἰρϑῶγαπι ἰἰδνεἷα 
Ηυετιυϑ. 
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Ργοπιιπίϊδία 68 [υχία ϑογίρίαγα οοπίοχίυπι,, ΒΡ η6- Α γεωργῶν, τό (89)" « ᾿Αρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιμεία 

χὰπὶ δὶ {Ππὰ 19: ἐ Αὐἱογδίυγ ἃ υ 5 γαφηῦπι θεἰ, τοῦ Θεοῦ, χαὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς 

οἱ ἀδ)ίτυτ φοηι! (Δοϊθητὶ γαῖα οὐι5.;» διππηῦ ἀδ αὐτῆς" » χαὶ γνόντες, ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει, ἐξήτη- 

86 ἸΙοψαΐ φοπιρογίεπίο8, 1} πιϑη5 φυφείνογυηι πᾷ - σαν μὲν αὐτὸν χρατῆσαι, καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὅ τί 

ΘΕΓΘ, δὲ 4υδπὶ 6 581}}8 ροβϑϑϑιΐ πο ΐ5 ἰΓϑοίαγο ; ἃἱ ποτ' ἂν δυνηθῶσιν " οὐκ ἠδυνήθησαν δὲ, ἐπεὶ μὴ οἷοί 

ταϊυΐπιθ νϊαθγυηί, φυοηΐδπι πλἰτυἀπ|58 86 (πγθα- τε ἦσαν ὑπομεῖναι ὄχλων ὁρμὴν τῶν ἐχόντων τὸν 

ταπὶ, 4υ88 δοδιιπὶ ργορ δία Ιος0 μα θερδηὶ, ἱπηρειαπὶ Ἰησοῦν εἰς προφήτην (90). Καὶ ὅσον γε ξπιθουλευ- 

βαβίϊπογα ποη ροιογᾶηι, ΕἸ αυϊδιπααδ ρτγοίδοιυ ἰη- τικῶς βούλονται χρατῆσαι τὸν Λόγον, ἵν᾽ ὡς χεέχρα- 

εἰαΐοβα Ὑογθαπν νοϊαπὶ ἀρργοίνεπάδγα, οἱ Δρρρομθη- τημένον παρ᾽ αὑτοῖς καθέλωσιν αὐτὸν, οὗτοι οὐχ ἄν 

δατῃ ἔπι 4 ἄρα 88 ἀδ πιϑάϊο ΟΠ] 8, ᾿ιϑυδηυδαιαπι ποτε χρατήσαιεν αὐτοῦ, τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ ὄχλων προ- 

εἴ υᾶπιδ ροϑβίηι ἰηϊίοοτο, 787 τυγθῖ8. 5εΠΠ!οοῖ ἃ φήτην τινὰ τοῦ Θεοῦ αὐτὸν ὑπολαμδανόντων, περι- 

φυΐθυβ Ῥγοριιθίδ δἰ χυὶβ εἰ οχἰβεϊπιδίαγ, 605 γειγὰ- σπώντων τοὺς βουλομένους αὐτὸν χρατεῖν καὶ ἔξι- 

μοηεΐθιβ 4αὶ ἰρδυπι Θοπιργεδπάθγ οἱ ἰηβί 8 ἂρ- θουλεῦσαι αὐτῷ. Μετὰ ταῦτα ἱστέον, ὅτι τῶν ζητοῦν. 

Ρείθγα τοϊαμι. ϑοίδηάσπι εϑί ἀθίποθρβ., δογυπὶ 6886 τῶν χρατεῖν τὸν Ἰησοῦν διαφοραί εἶσιν" ἄλλως γὰρ 

ἀϊξουπείπα υἱ δοδαπι ἐδπογα στοαὶ : [16 δπίπι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐξήτουν χρατῆσαι αὐτὸν, 

μεϊπεῖμθϑ βασθγάοίαια οἱ ΡΙΙαν 5ιεὶ ἐρδιμμ ἴθηθγα 58- Β ἄλλως ἡ ἐν τῷ λσματι τῶν ἀσμάτων νύμφη ζητή- 

τϑφουαδηϊ; 4116 Βροιβᾶ οὐ]ι8 πὶ σαπεῖοο σαπιίοογιη σαάσα αὐτὸν, καὶ ἀναστᾶσα, χαὶ κυχλοῦσα ἐν πῶλει, 

ταδηϊΐο ἣϊ, ροβίχυδπι ἰρθιπὶ αυδεδῖνι!, οἱ βυγγεχίι, ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις, μόγις ποτὲ 

οἱ οιγουῖνει οἰσίιαίθιι ρον [ογὰ οἱ ρίαιθαβ, νἷχ ἰρβιπὶ εὗρεν αὐτὸν, ὅτε μικρὸν παρῆλθε τοὺς τηροῦντας χαὶ 

Ἰανϑηι!, δαπε ρῬδυ αι ουβίοἀ 68 ργαίογη!, φαίψυα κυχλοῦντας ἐν τῇ πόλει, καὶ εὑροῦσα ἐχράτησεν (91), 

Ἰρβάπι ἴῃ οἰνίαιο οἰγοιήθαηῖ, οὐϊηηαθ τορογίαιι 16- ὅτε καὶ λέγει" ε Ἐχράτησα αὐτὸν καὶ οὐχ ἀφήσω αὐ- 

βυΐι, 4υσπάο β6Ἰ!Π6εί αἰ! ᾽ τ ε Τεποΐ οὐπι, πθὸ ἀϊ- τὸν, ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἶχον μητρός μου, χαὶ 

τηϊ δια οαπι, ἄοπος ἱπιγοάμοοπι ἡΠππὶ ἐπ ἀοπναπ εἰς ταμιεῖον τῆς συλλαθούσης με.» ᾿Αλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ 

τλαινῖβ τρθα, δὲ ἴῃ οὐδιοιίαπι ροηϊινϊοῖς πίε, ν νύμφη χατ' ἀρχὰς μὲν τοῦ “λσματος τῶν ἀσμάτων, 

Ουΐπ εἰ ἰρδα βροηβὰ ἰπίεἶο Οδιοὶ οαπιίοοτυπ, « Ἐχράτησα,» φησὶν, « αὐτὸν εἰς οἶχον μητρός μου, 

« Τοπαΐ δυπι,» ἰμηθὶ!, εἰη ἀοπιαπὶ πιδί 8. πιθ85, Θὲ ἴῃ χαὶ εἰς ταμιεῖον τῆς συλλαδούσης με" » πρὸς δὲ τῷ 

φαλήδυϊαιη φομ ετῖοἱ5 πιθοῦ; ν 58} ἤποιτι ἀυ6πὶ ο]υ8- τέλει τοῦ αὑτοὺ βιθλίου, ὡς προχόψασα, καὶ ἑτέρως 

ἄδιι Πἰθτῖ, αἰ αυδ ργοσγοβϑαπι (οοοτῖ!, Θυπιηι6 4}10 αὑτὸν μέλλουσα κρατεῖν, καὶ βέλτιον παρὰ τὸ πρό- 

αὐοάδπι πιθάο, πιεϊυβη06, αυδιῃ δηθὰ, ἰδηίαγα τερον, φησίν" « Εἶπα, ᾿Αναδήσομαι ἐν τῷ φοίνιχι, 

εἷϊ, αἰ!" τ « Ὀἰχὶ, Αβεθμάδληι ἴῃ ραϊπιᾶπι,, εἰ ἄρρτο- αὶ χρατήσω τῶν ὑψέων αὐτοῦ. » Ἵνα δὲ νοήσῃς τοὺς 

ποπάδιῃ οδουπιπα οἦι8.» Ουΐηδπηι βδἰηὶ αὐυϊοπὶ 588- ζητοῦντας αὐτὸν χρατῆσαι ἀρχιερεῖς χαὶ Φαρισαίους, 

φογάοίαπι ρυϊποὶρεβ εἰ ΡΙιατί 5ςεΐ πηδηι}5. οἱ ᾿Π} 106 ΓῸ χὰἀὶ μὴ χρατοῦντας αὐτὸν, χατανόησον, ὅτ: ἐπὶ μὲν 

ηυμιδηίεβ, πιϊπίπιθ δυίοπι ἰπ}!οἰδηῖο5, αἱ ᾿Π16} 96 Γ τῶν ἄλλων παρὰ τὸν Χριστοῦ λόγον λόγων οἷόν τὲ 

ΡΟΒ518, δηϊπηδύνθγθ φυογηη! νεῖ Δ᾽ ογυτ ἃ Ομεβιὶ ἔστι χρατῇσαι, καὶ περιδράξασθαι τοῦ νοῦ τῶν ὁτι- 

ΒΟΓΊΟΠ6 β6γποημηι, υϊἀαυϊὰ ἰἀπάθπι βοἰβοδηῖ {}}] ποτοῦν δογματισάντων, χαὶ τεθεωρημένως ἀνατρέψαι 

86 ἀδοδγπδηΐ, πηρηΐοπὶ ΘΟΙΏρΓΘἰ ΘΠ ΐ, οἱ Β6πίΘη 118} αὐτὸν, καὶ, ὡς ἡ Γραφὴ ὠνόμασε, συμδιθάσαι" οὕτω 

Δηΐπιο οδρὶ; αυΐπ δἱ ὁομ οπιρ Δι οπἶ5 ΟρῈ ἐοπίυϊανί, γὰρ ὁ χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον σοφὸς, ὡς ε πνευματι- 

οἵ, αἱ αἷι ϑογίριατα, ἰηϑίγυ! δὸ αἰγὶ ΡΟ856. 5ἰς κχὸς (93) ἀναχρίνων πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΆΤΙΟ. 

ουτὰ ἰδποῦα., παάυδ πιογΠοᾶγα, αι! πὶ πΊ 105 651 Ρορυι5. φυΐ οπ βιἰπιδηΐ οἰ1πὶ οὶ ε856 ργυρ)είδη!, εἰ 

γροοποπὶ ναγί(διῖ5, οἱ Ἰαγρι [οὐ ἘΠῚ 5818. : εἱ ἰ400 (6 η6 1 11} ἴη οοπ 08, 4υΐ οἱ ἀνϑιίοπι αν οἷβ φυὶ γο- 

ἀπὲ δὐπὶ ἰΘπ6γὸ, οἱ ὀρρυίιμεγθ εὐπὶ. Βθοῖπ 6 5οἰεπάυῃη 6δί, φυοηίδπι νοϊθμ πὶ φόδιπὶ ἰθηοτὸ αἰ δογειμα 

οι. Αἰΐτον δηΐαν ργίποῖρο8. οἱ Ρ ον δα φυθγο δῖ ουη (ΘΠ ΘΓ, ΔΙΠ6ῦ δυΐοπι {14 βροηϑᾶ αυ8 ἴῃ (δι εἰ 

φαπεοογαπι φιγοθαὶ δαπι, οἱ Βα} 1 6 Π5. μι ἴῃ εἰνιταίδιι, ἴῃ ρἰαιοἶθν οἱ δα μά 5, οἱ Υἱχ ἰηνθιῖ δι. Ροϑί- 

αὐυᾶπιὶ δυΐοηὶ πιοάϊουπι Ρογιγαηβὶ! οὐίοα5.,, Οἱ ΕἰΓΟΙ ΠΙΘ ἢ 165 ἰη εἰνίιδιο, οἱ ἐπνθιίοηβ ἰδηυἷῖ ουηὶ, αὐυδη00 

οἱ ἀἰχὶι - ε Τοηνΐ δαπι, οἵ πο ἀἰπη ἴδηι δα πη, ἄοπας ἰηιγοάιιοδπι ΕἼ ἴῃ ἀοπιιπι πιαιτὶβ πιοῖε, οἵ ἴῃ οὐδ 

εὐ]υπα οἦὰ5 αὐ οοποορί! πι6. » ἢϊος δηΐμι οι 0} Βροπσᾶ ἴῃ ῥγμιοῖρίο αυϊάειι Ολμι οἱ σα] εογαηι εἷς ἠϊ- 

εἷι : εΤόμπαϊ δυην ἰπ ἀοιο τηδίγ15. πηθῶ, δὲ ἰὴ σα] ου τη 608 φυ σοποθρὶι τη6 ; » εἶγοα ἤπϑιῃ δυιδπὶ ἰρβίυς 

Ηἰυτγὶ απαδὶ [3πὶ ργονθοία, οἱ ΔΠΠ16Γ Θαπὶ ἰοη Γᾶ, πιοιϊι5 φυλαὶ ἴῃ ῬΓΙ Πηΐ5, οἷς ἀἰοῖς : « ὈΪϊχὶ : Αϑοόπέδι 5υ- 

τ ῬΑ ηδιῃ, δἱ (Θπθαπὶ δἰ ἰια 65 675.» 1 ἀυΐθπι {π|6 185 4εΐ σαηὶ νο ο 65 μι ἐθηθγο ργίμοῖρεδ εἰ 

Ἰιαυ βοΐ, μὸπ δυΐοπὶ ἰδηαθγυηι,, οοηβίἀθνα ἀυοη πὶ 8118 αὐΐδοια νογῦα ὀχῖγᾶ γόγθυι ΟΠ δεῖ Ρουϑ 6 

ἐδ ΘοπΙρΓΘ θη 6 ΓΘ : οἱ (6 πο γα, εἰ βθράτᾶγθ 46 5ειδὰ., ευγυπὶ υἱάο!ῖςαι φαὶ 41 φιια!οουπανα δχιγὰ ὑευ ας 

ἰδια παθυδγίηι ἀοφινα,, οἱ τωδηϊίοϑιθ ἰπ ἰγγϊίαπι οὰπὶ [ΔροΓὸ Ῥοϑϑί 6 εἐϑὲ, Υγθαπι δυϊεπὶ ὙοΓΙ 8115 μ 6830 

“ν Μδι{}. χχι, 45. "" Οδηίίς. μι, 3, ὅ, ὁ. “ Οδῃΐ. ΥἹἹ, 8. 

(89) Τό: Ἀρθήσεται, εἰς. Βεδβί εἶπε, δυΐ φυϊάὰ ματικός, εἰς. Ποοῖι5 ΒΑΡΕΙαΓ ΕΟον. τι, 15. Ουδλαι- 

δἰ πηι] ἀπίο τό, ἤσετιυβ. οὔτοι ἀυίοιι Ραμ] ΕΡ βίο 48 Ενδηροὶ!! ποπιῖμε ἀ0- 

(90) Ὀοίεχ Ἀερίυ8, ὡς προφήτην. πεῖ, γϑιίοηθβ ἰρ86 ἴοι! Οτίροηθϑ, ργοίαί. ἐν “οαπ. : 

(91) Καὶ κυχιλοῦντας ἐν τῇ πόλει, χαὶ εὑροῦσα Ἔτι δὲ εἰ ὁ Θεὸς ἔθετο ἐν τῇ Ἐχχλησία ἀποστόλους, 

ἐκράτησεν. ε Τὸ, αὐτὸν, ν ἰπαυι! οι, φυὶ ἰηΏ καὶ προφήτας, καὶ εὐαγγε ἱστὰς, ποιμένας τε χεὶ 

δι τόχία Ἰορὶι χυχλοῦντας αὐτόν, « νἱἀθίαν Ι000 δι10 διδασχάλους. ἐπὰν ἐξετάσωμεν τί τὸ ἔργον τοῦ εὑ- 

πιοίαηι, οἱ ροβὶ, ἐχράτησεν, τεὐϊοἰοπάσιη. » Ἔριτ. αγγελιστοῦ, ὅτι οὐ πάντως διηγήσασθαι τένα τρόπον 

Ῥλτμοι.. ὁ Σωτὴρ τυφλὸν ἀπὸ γενετῆς ἰάσατο, ὁδωδότα γεχρὶν 

(92) Ὁ κατὰ τὸ Εὐαγγέτιον σοφὸς, ὡς πγευ- ἀνέστησεν, ἢ τι τῶν παραδόξων πεποίηχεν, οὐχ 
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ἄναχρινόμενος, ν ἀναχρίνει μὲν, καὶ βασανίζει, Α δπἷπι φυὶ ἰυχῖα Ενδηροϊίαπι βαρίθιδ 681, ϑη4υδι 
χαὶ διελέγχει τοὺς ἄλλους λόγους, εἴτε τῶν τοῦ κχό- 

σιμου σοφῶν, εἴτε τῶν ἐν ταῖς αἱρέσεσι διαπρέ- 
πέιν δοχούντων: οὐ γχαταχρίνεται δὲ, οὐδὲ χατα- 
λα μδάνεται ὁ ἐν αὐτῷ τοῦ Χριστοῦ νοῦς, οὐδὲ χρα- 
τεῖται ὑπὸ τῶν προθεμένων αὐτὸν ἀνατρέπειν" « Τίς 

Ὑὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συμδιδάσει αὐτόν; » Καὶ 

σαφὲς, ὅτι, εἴπερ μέλλει τις συμδιδάσαι τινὸς νοῦν, 

“πρότερον αὐτὸν γνώσεται, χαὶ μετὰ τοῦτο συμθιθδά- 

σε: « Νοῦν δὲ Κυρίου τίς γνώσεται, ὃς συμδιβάσει 

αὐτόν; » ἁλώσεται γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ εἴξει αὐτῷ. Καὶ 

ταῦτα δέ μοι λελέχθω διὰ τό ε Καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 

κρατῆσαι, ἐφοδήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ χαὶ εἰς προ- 

φήτην αὐτὸν εἶχον. » 

« δρί ἰτυΔ}}5 ᾿υάϊεδηβ ΟἸηπία, ἰρ886. Υ6ΓῸ ἃ ποιηΐηο 

)αϊσαῖυ5 ᾽",.» ἀϊιαϊοαῖ, οἱ χαιηΐηδὶ, ἂς ἀϊβουικξ 

ΒΟΓΠΊΟΠΟ5 4105, 78,8 5ΐνε πιυπάϊ βαρίδηιυπ ΗΠ 

βἰηϊ, βίνθ δοῦυτα 4αΐ ἰηι6 Ὁ Πογοιΐςο5. ποπιθη οἰ απὶ 

οἱ Θχρο] απ; ποη ἠυάίοδίατ Δυῖοπὶ ΟΠ γίβιὶ βοηβυβ 

αυὶ ἷπ 'μβ80 681, πϑᾷιδ σοιηργαμδηάΐιαγ, πϑᾳας ᾽ν 

115. οδρὶ ροίοϑὶ {ψυΐ οὑπὶ σοη[υἱᾶγα 5:0] ργοροβυδγδηῖ : 

« Ου)β δηἷπι οσορπονί! βοι8ιπὶ Ποπλΐη!, 4υ] ᾿πδίγυδι 

δυη 57.» Νληϊὁδίυπη δαϊθηὶ {10 651, 4ηοὰ 5] 4ι}5 

ΔΠ16η} 5 Βοηδαπ) ἰπϑιγαοίαγυδ 6ϑὲ, ἢ απ ργίυ5 π0- 

5οοῖ, 8. ροδιηοάτην ἰμδίγιοι : ε« Ουΐ8 Δι! οἸῃροορΠ0- 
56Εἰ βθηβυπὶ Βοιηϊηὶ, αὶ ἰηπίγααι οἴ ἢ.» 'ρ55 οηΐπε 

4} 1Π|0 οαρίοιυν, οἶχας ἰϑνάθπ) οοήοῖ, Αἰχια "νος ἃ 

ΠΟ}}18 ἀΐοία 5ἰμῖ ργορίεγ {Πιὼ 5 : ἐ Εἰ φυγοπίαϑ. δα πὶ ἰθηογα, (παθναμἢ ἴυγθαθ., αυοηίαπὶ δἰοαΐ ρΓος: 

Ῥίνϑίδιη διμλ ΠΑΒΘθΔηϊ. » 
Πλὴν, χἂν εὐφη μῶσιν οἱ ὄχλοι τὸν Ἰησοῦν, φρο- 

νοῦσι μέν τι περὶ αὐτοῦ ἀληθὲς, οὐ μὴν τὸ μέγεθος 

συνιᾶσιν αὐτοῦ" ἣν μὲν γὰρ Ἰησοῦς χαὶ προφήτης, 
ὡς δῆλον τῷ νοῆσαντι τό ε« Προφήτην ἐχ τῶν ἀδελ- 

φῶν ὑμῶν ἀναστήσει ὑμῖν Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ὡς 

ἐμέ" αὐτοῦ ἀχούσεσθε χατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ ὁ 
προφήτης ἐχεῖνος. Ὃς δ᾽ ἂν μὴ ἀχούσῃ τοῦ προφή- 

του ἐχείνου, ἐξολοθρευθήσεται. » Πλὴν οὐχ ἣ ὑπεροχὴ 
αὐτοῦ ἐν τῷ προφήτην αὐτὸν εἶναι ἦν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
Υἱὸν Θεοῦ, « πρωτότοχον πάσης χτίσεως, καὶ εἰχόνα 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, ἐν ᾧ ἐχτίσθη τὰ πάντα ἐν τῷ 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, » 

χαὶ τὰ ἑξῆς καὶ μᾶλλον ἦν αὐτοῦ ἡ ὑπεροχὴ ἐν 

11. Υόγυπι οἰἰΔηνδὶ δδδυπι ἰαυἀἰδυ.8 86 γοι}8 ργο- 

δοαυληίινγ τὐγῦα, Αἱ τυἱὰ νογὶ ἐδ 60 ΄υϊίδηι 56η- 

ἤανῖ, ἰρδίι8 ἰΆπηοι ηϊασηί υἀΐθπι η011 ἀββοαυση- 

ἰαγ; ργορθδῖδ αυΐρρα οἰἰωπι ογᾶϊ 5δϑυ8, συθπιδίπιο- 
ἄυπὶ οἱ ᾿ἰαυοῖ αὶ ἢδδς ραγροπ γι" : « ΡγΟρἢοίδπι 

ἀκ [γαιγῖ 05 νοβιγί5, βίου! πη6, 5.56 4 0]8 νον ὶβ θο- 

τηΐι8 θὲυ8 ὙΘΒΙΟΓ : ᾿ἰρδιπὶ πάτα ἴῃ Οπηηΐθιι8 αα85 

Ἰοφυδίυτ ργορμοία || ; 41} δαῖοπι ργορῃδίαπι ἢ πα 
ποῖ ἡ ἰογὶ!, Θχιογπιϊπαϊιυν. . Ουδησιδιη ποῖ μι 

60 51 ογδῖ ἰρβίιι5 Ἔχ ! οὐ, φαρά 6850. ρτορβοῖα; 
504 υοὶ ΕἸ 5 ο556ι θεΐ, « ργίηποσομίία5 οπιπῖς 
ογθδίμγιβ, οἱ ηασοὸ οἱ ἔπ ν} 51} }}15.,.ὄ ἰπ 40 οοπά 
βυῃΐ ἀπίγογθα ἰῇ 66}0 Οἱ ἰπ (ογγᾶ, εἶν υἱβι ὉΠ, 

τῷ εἶναι αὐτὸν Σοφίαν τὴν λέγουσαν " « Ὁ Θεὸς ἐχ- Οὐ εἶνα ᾿ΥΙ5 ΙΒ] ᾽5,.» εἱ ορίογα : οἱ ἴῃ 60 ρΓθοῖρυο 

ὙΕΤΌΝ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Ροίοβι σοπηργεβθηάογα, ἰ δϑὶ ἰμιε Πἰραγθ : που ἴθπογο, [4 6ϑί, συῃν ΠΟ ΟΡ : ΘΗ ΒΕρᾶΓΑΓΘ ἃ 8650} ([6- 
ἀδιεἴαπι, ἢθηπ6 πιο ἴσαγο, ἰά 65. ἀῤδίγαθγθ, οἷν δηΐμν ΔρΟΒ(ΟἸΪοιι8 ΒΘΓΠΙΟ : ε Θ᾽ Γ[14}18. ἀϊνἀϊοαι ομ!ηΐα, 
ἔρ586 διιιδπιὶ ἃ ῃϑπλΐηα ῥυιἀϊοαίατ. » θ᾿ υἴαι δνΐπι., δἰ αἰδοῖ, εἰ οοηνίπο! 4118. νογθδ βἶνα βαρίθηιίαπὶ "νι1- 
}ιι5. παι, δίνα ᾿φογθιοογαμη : ΠΟΙ δυΐδπι αἰ ιἀϊοαίαν, πού ΠΟΙΙΡΓΟ ΘΠ [1 86}})50}8 411 6δί ἐν ΟΠ γὶ- 
δίο, πεαυ6 οοἰηηυϊπδίυγ 40 οἷ8 4] ργοροιιῖ οι ἰγγί ἢ ΙΔΘΘΓΘ : « Θυἷ5 δηΐπὶ σοσηον εθηβϑυπῃ θ0- 
πιΐηΐ, αυὶ ἰηβίγυᾶῖ δυπὶ} » Εἰ πησηἰἐδία!η 661, αυοηίδηι 4ἱ ἰπδιγδοίαγιι8. δϑι βδθηβι πὴ ]16}8., ργίπναπη 
δοφποβεῖι δυπ), οἱ ροϑὶ ας ἰμδίγαοι, ϑϑηβίμ δυίοπὶ ΠοταΪ πὶ πθι)0 ΘΟ φημ ο5οἷδ, ργορίαγοα μθη0 65ι αυΐ ἰπ- 
βίγυδιί δου. 

44. Ουἱ παθεθαηι ἰΔαυᾶπιὶ ργορ δίαηι οὐπι, βαρίαπι αΐάαπι ΑΙ᾿χυϊά ἀδ ὁ0 υοι νϑγιπὶ 68ὲ, Ποη δυΐίδηι 
εἰ πη ρη μι θιὰ εἦυ5 ἱπιο! !ραηι. Εγαὶ ἐμ πὶ 7688 οἱ ργορ οί αυΐάθπι, βίου! οϑιθιαἑίιτ ἐπι 6 }Πἰμοηεῖθιι5 6ς 
60 4υοὰ 5οτγίρίιπι 68 : ε Ργοριείδι φυϑοϊ 01} νου} 5 θοπιΐημ5 θευδ γΘϑίοΓ 46 [Γϑιγῖ 115. νθβι 18, 18 Πα "Δ πὶ 
πιᾶ ἰρβϑυπὶ δυάδι δδουπάυπι οπιπῖα φυξουμπηαδ Ἰοειυ85. {Γἀ6}}{. Θυϊουμηθο ἀὐίθμν πο διμ θεῖε ργορ!ιδίδαι 
ἔπ πὶ, ἰμιογι ἱ᾽ ἀς ρορι]ο. » Ταιμθη πη ποηια 6} 5 ΠΟ οὐαὶ ἢ] 60 το ἐνὰτ μγορ]οίδ, 86} ἴῃ 60 φυοιὶ αγαῖ 
ΕἸ α5. θεῖ, ε ρεμπηοφοηίει5. θη  νογβῶθ ὀγοδίυγαο, ἐ 400 ἐγοαῖδ δύ} οτμ ἃ ἴῃ ΘΟ 5, οἱ ἰ 1Θ 115,» οἱ οί ὁΓ τ 
εὐ δηλποηεία δ᾽ ὰ5 ἐγαὶ ἴῃ 60 4061 διἂι ϑαμίεμεία ἀΐσθπβ : ε Θοιμΐμ5 σὐθα νὴ τ} ἢ ρυΪποῖρῖο νίάγαηι δυὰς 
Τα πὶ, ἰπ Ορογᾶ 8:8 ρυΐι8 ΄υϑηὶ ΔΙ ψυ 4 (δοογει, ν οἱ οβίογᾶ. ἰϑὲ88 δε π ἀυΓΠῺ 5 πα δα μία Πίος (16 ἐο, οἱ μᾶ- 
ΓΑΒ ΡΌΖΠΑΓΘ ΡΓῸ 60 σομίγΓα ἱπηριηδθ165., {ἰπηθὴῖ ργποἰρο8 εἰ ΡΙΙΑΓΙβϑὶ, δὲ ΠΟὴ μοβϑαῃι ἱπϑἰ (ἰαγὶ 16βυ, 
γυϊοντο5 ὅαμ ἰδηογ. Εἰ φυδηλν15 4υδϑὶ ργορ δίδει θαι ἢ ΔΙ )Θἢ165 {πγ θ.8 1} πηάσηα: βαρίθθδη! ἀθ ἀἰνὶ- 

35} (ογ. ιν, 15. "5 1018. 16. ἡ Μαιἢ. χχι, 46. " Ὀεαϊ. χνιν, ἰδ, 19. 5 (01055. ᾽, 15, 160. 

ὀχνήσομεν, χαραχτηριζομένου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, καὶ Ὁ ργΟρ]ιοΙ25 ἔναηφο}!}! ρᾶγίεπὶ 6556 ργοῦ αὶ. Ῥϑ}}} 4ι0- 
ἐν προτρεπτιχῷ λόγῳ, τῷ εἰς πιστοποίησιν τῶν περὶ 406 Ερίδι0}45 ναι σο πη Ἀψρεῖ]αὶ ΟἸόμηθ 8, ριοΓΘ 
Ἰησοῦ, Εὐαγγέλιόν πως εἰπεῖν τὰ ὑπὸ τῶν ἀποστό- 8 (ΟΥἾ1}}. : ̓ λνελάθδετε τὴν ὺ Ἐπιστολὴν τοῦ μαχαρίου 
λων γεγραμμένα - εἰ ἀεί! : Ἔστι δὲ προσαχθῆναι Παύλου τοῦ ἀποστόλου" τὲ πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ 

Εὐαγγελίου ἔγραψεν; Ἐπ’ ἀληθείας πνευματιχῶς 
ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ αὑτοῦ τε, χαὶ Κηφᾶ, χαὶ 
᾿Απόλλω, οἷς. Ποοι5 ᾿α αίυγ 1 ον. κ᾿, 12. ἀγορογίυβ 
ἰίοια Νγβϑθηι5 δοληπὶ5 Ερ βίοίδη) Ενδη 6 }}} ποπλΐὸ 
ἰηβίφηϊ! : Καθώς φησι τὸ Εὐαγγέλιον, ὅλον τότε 
χόσμον ἐν τῷ πονηρῷ χεῖσθαι. δε φιδηνὶβ 81 ὁΠ|- 
1.68 Δροϑίοι γα ἰυὐαθγαιίοποθ να βο}}! ΠοπΊθη 
Ῥγογορβάνείηγ, μιορῦία ἰᾶπηει δὲ αυδίιοῦ ᾽ρ88, υἱἱ 
ΠΌΠΟ ΔρΡρΟΙ ΔμΔ11᾽ ἃ Π0}}}5, Ενδηρο! α γϑϑιγι ψαθαίην 
ἦλπι ἰπ46 ἂὖ νϑρϑὶ φιμθ, 4 Εναυσαϊ αι Ἰάοἶγοο 
τετράμαρφον πιηουυαῖ. ἢπετιῦ3. 

ἀπὸ τῶν ὑπὸ Παύλου λεγομένων περὶ τοῦ πᾶταν τὴν 
Καινὴν εἶναι τὰ Εὐαγγέλια, ὅταν που γράφῃ Κατὰ 
τὸ Εὐαγγέλιόν μου" ἐν γράμμασι γὰρ Παύλου οὐχ 
ἔχομεν Εὐαγγέλιον συνήθως χαλούμενον" ἀλλὰ πᾶν 
ὃ ἐκήρυσσε χαὶ ἔλεγε, τὸ Εὐαγγέλιον ἧν᾽ ἃ δὲ ἐχὴ- 
ρυσσε, χαὶ ἔλεγε, ταῦτα χαὶ ἔγραφε" καὶ ἃ ἔγραφε, 
ἄρα Εὐαγγέλιον ἣν. Εἰ δὲ τὰ Παύλου Εὐαγγέλιον ἣν, 
ἁχόλουθον λέγειν, ὅτι χαὶ τὰ Πέτρου Εὐαγγέλιον 
χιὶ ἁπαξαπλῶς τὰ συνιστάντα τὴν Χρίστου ἐπιδη- 
ἰαν, χαὶ χατασχευάξοντα τὴν παρουσίαν αὐτοῦ, Εἰο. 

ἈΠΥΝΝ πὴ θϑ1}0 θ05ὲ ταροιϊ!, πθοηθη εἰ ἰθζθηι ἃς 

ν, 
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σοημπουδίαγ ἰρβῖυ8 δα! !οπτα, αιοά ϑαρίοηιίἃ 
ἐβδοὶ ἀΐοοῃϑ " : ε ἢ 6115 ροβϑοάϊὶ τὴ6 ἰηἰαπὶ νἱὰ- 

Τυπι δυδγυπ) ἰπῃ ΟροΓἃ δυ8, δ 6αυλη αυϊίχυδη [ἃ- 

δ; οἱ, οἵ 8116 56] πὴ {πανὶ πὰ ἰπ ργὶποὶρίο 8η- 

ἐοαιιδπὶ (ΟΡγαπ (οΘΡεὶ, ν οἵ γε]. Ηδης ροῦγῸ τηυ}- 

πιο πὶ [18 ἀ6 60 δϑη πηι 6π, οἱ ΡΟ 60 ἀδοοῦῖδγα 

Ρᾶγδίδιῃ δόνογδυβϑ ἰρβίιδ ἰιοϑίθϑ, ιεἰπηδηϊ βδςθγίο- 

τὰπι ργϊποῖρεβ, οἱ Ρ!ιαγίϑεὶ, δἱ αυλπινδ ἰπϑἰ 5 

789 Ξἰγυληί,, νοϊθηίθ8 ἱρβϑὶ Ὥϑηι 8 ̓π͵ϊοογθ,, Θοπὶ- 

ΡΓοοπύογα ἰδπῖθη παεαυδαυδιὴ ροϑϑιηῖ. ΗΐῈ 58Π6 

βογίρίυπι 6δὶ 5 : ε Θυοῃίαπι 5ἰουΐ ργορμοίαπι δἰπὶ 

παρορᾶν: ν ΠΠἸυὰ γογὸ δπιριυ8β δἰάδγα αυρᾶδβ, 

αυλπινὶβ ἠιιχία ϑογίρίιγα ὁοηϊοχίαπι ἰληαυδπὶ μγῸ- 

Ρ᾽ιοίδπι οὰπ} (υΓ.8 ποη Πα θαδηΐ, ΄υοαι6 διιηὶ 1900 

ταπέδπι Πα θολμί, ἰΙοη86 ᾿ηἴγα ἱρϑίυϑ ἀἰση δίοπ 46 60 
βϑηιΐϊγθ, ἢ6 (δηι}!|1 ηυϊάδι) οορηἰ τ θπ18 Θογυπὶ 

Ρϑγίοπι Δ596] 06 η165 αἰ Θυ πὶ Ἔχ ρᾶγία οοβηποβοθηὶ, 

πδαυδ ἀδ 60 αυἱάφυλπι Δρογί6 ἐπι6 86 πί65. Ηος διι- 

ἴ6πὶ ἀθ 18 ἀΐου, 4 γογὰ ἀθ 6ὺ βϑιιίαηϊ. Νοη δὺ- 

ἴδπὶ ἰδ ΠΓῸ 60 βίαγα οχἰβϑιϊπιδηδὶ βυηί, φυὶ θὲῸ 
εἰοτίαπι ἃς ᾿ιοπογθπὶ Θσ ΡῈ ΓΘ 86 ογεδηί65, [αἰ5ὰ ἀθ0 

Ἶρ50 βἰ ἱ Ππσαηι; ουὐυδπηοάϊ δυηὶ 4υἱ Ραίγὶβ ἂς ΕἾ ΠῚ 

ποιίοποπι οομἰαπάυπι, οἱ πᾶ) Ραϊγίβ δὲ ΕἸ 

᾿ιγροϑιδβίη 6886 βίδίυιπί,, 8012 ἐορὶ(Διίοπα δὲ ποπιὶ- 

πἰθ.5 50}15 ἀπᾶπὶ οαπιάθιηαι8 Γοῃ αἰνοπί68 ; Π6- 

40. 5816 ῥγῸ ᾿ΠΠ|0 βίδηι πργοιϊοὶ φυὶΐ πηᾶρηᾶ ἀδ 'ρδὺ 

ΟἸΙΟΕΝΙΒ5 1520 
Α τήσατό με (95) ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, 

πρὸ τοῦ τι ποιῆσαι, χαὶ πρὸ τοῦ αἰῶνος ἔθεμε- 
λίωσέ με ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι,» 

χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τούτους γε τοὺς ὄχλους οὕτω; 

φρονοῦντας περὶ αὐτοῦ, καὶ ἑτοίμως ἔχοντας ὑπερ- 
πολεμεῖν αὑτοῦ πρὸς τοὺς πολεμοῦντας, φοθοῦνται οἱ 

ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ Φαρισαῖοι, χαὶ οὐ δύνανται, ἵν᾽ 

ἐπιθουλεύσωσι θέλοντες χρατῆσαι τοῦ Ἰησοῦ, χρα- 
τῆσαι αὐτοῦ. Ἐνταῦθα μὲν οὖν γέγραπται" « Ἐπεὶ 

εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον᾽» παρὰ τοῦτο δ᾽ ἂν παΐ- 
σαις, ὅτι οἱ ὄχλοι, χἂν μὴ τῇ λέξει, εἰς προφήτην (θἢ 
αὐτὸν ἔχωσιν, εἰς ὅ τί ποτ᾽ ἂν ἔχωσιν αὐτὸν, πολλῷ 

ἕλαττον ἔχουσιν αὐτὸν οὗ ἐστιν, οὐ φθάνοντες οὐδὲ 
ἐπὶ τὴν ἐχ μέρους γνῶσιν τῶν ἐχ μέρους αὐτὸν γι- 
νωσχόντων, χαὶ οὐδὲν τρανυῦντες περὶ αὐτοῦ. Τοῦτο 

Β δὲ λέγω περὶ τῶν ἀληθῶς περὶ αὐτοῦ φρονούντων᾽ οὐ 
νομιστέον γὰρ εἶναι ὑπὲρ αὐτοῦ τοὺς τὰ ψεύδη φρο- 

γοῦντας περὶ αὐτοῦ, φαντασίᾳ τοῦ δοξάζειν αὐτόν' 
ὁποῖοί εἰσιν οἱ συγχέοντες Πατρὸς καὶ Υἱοῦ ἕν- 

νοιαν (95), καὶ τῇ ὑποστάσει ἕνα διδόντες εἶναι τὸν 
Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν, τῇ ἐπινοίᾳ μόνῃ καὶ τοῖς ὀνό- 
μᾶσι διαιροῦντες τὸ ἕν ὑποχείμενον" χαὶ οἱ ἀπὸ τῶν 
αἱρέσεων φαντασίᾳ τοῦ μεγάλα περὶ αὐτοῦ φρονεῖν 

ἀδιχίαν εἰς τὸ ὕψος λαλοῦντες, χαὶ χαχῶς λέγοντες 

τὸν Δημιουργὸν (96). οὐχ εἰσὶν ὑπὲρ αὐτοῦ" οὐ γάρ 
εἰσι μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ διὰ τοῦτό εἰσι χατ᾽ αὐτοῦ" ε Ὁ 

ΥΕΤΌΘΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ηἰίδια ἰμβῖυθ., (Δπη6η ὈΥποΙρο8 δὲ βογί μα ἤθαιο ΘΟ ΠῚ 5016 η113π| ΘΟΠΙρΓ ἢ Θπάθγα ροβϑαμ, 4υΐ ΘΧ Ῥατὶδ 
ὁὰπι σΟρποβοιηῖ, μἢ}}}} ἀἰσπιην ἀδοἰαν αι 68 ἀ6 60. ἤος διίοιη ἀἴοη ἀ6 8 4υΐ νϑγα ὑγὸ 60 βιιηῖ. Ουΐ δυίειν 
πηοΠἀΔΟἾ 6 Γ ΒΆρίεΐ, ΠΟΠ 5ιΠ| ΡΓῸ 60, αἰ ρἰογ ἤςζαγθ 58 Ρυϊδιῇ δυην : 48 [685 παιηὶ ἰμγειϊςῖὶ αὶ ἐοηιπύαν 
Ραιγὶς οἱ ΕἸΠῚ δι θβιαπείανη, αμυ πὶ ἀἰοοη(658 6586 Ρδίγοπι οἱ ΕἸ Πἰππὶ., δυδρίοίοπα δοία οἱ ποπη ἢ θιι5 5015 ἐΐ- 

1 Ῥγον. νι}, 32, 35. "5 Μλι}}. χχι, 46. 

(98) Ὁ Θεὸς ἐκτήσατό με. ἰϊἃ Πδῦγ. ὮΣΡ ΠῚ). Ο 
[1 Αηυΐϊα, Τιιοοάοιΐοη οἱ ϑυπιηπιδονιβ. ἩΙογοηγ- 
πὴυ}5 ΄υοηι6, « Βοπιῖπιι8 ρΟβ86 6} πη6, » ἀ14π| [6- 
οἰἰοποῖη {τηνι οἱ ἀοίδμα!!, ερ.8ι. 159, δὰ ὑγρτγίδπιιπι, 
ΠΧΧ δυϊεπὶ: Κύριος ἔχτισέ με. ΤΠδτρυι : ΝῸΝ 
ΝΣ, ε Ποπηΐπι!8 ογοανῖς πη. » [1ἃ β )γι5 αυοάιι, 
εἰ Αὐδ)5, οἱ Αἰηθγοβίυβ. [ἃ εἱ ϑιγδοῆί 68, Βοοίθ- 
ϑἰδβιῖο. 1, 8: Κύριος αὐτὸς ἔχτισεν αὐτήν, ΠΘΏΡΘ 
βαρίομεἰαπι, δἱ οὰρ, χχιν, 10 : Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἔχτισέ με. Εοάδη) Πέδοὸ τϑοϊάππι, πᾶπὶ ΠΡ 
ϑἰση οαι «« ροβϑίάαγθ, » οἱ ε φθῆθγαγθ. ν Εὰ δῃΐπὶ 
οριίνο μοβϑίἀθιηι5 [ῈΓ6., 4088 φοπυΐηνι5. 86. ὅ6- 
πόδ. ν, 1 : « Ρορενῖ! Ενα (δίηιηι, εἰ ἀϊχίι, Ὑ}2}, 

Ροβ8θάϊ ἢοπιίποπι ἃ [)οπιΐπο, » ἰ( ὁδί, ρεροτγὶ, ᾳ6- 
πυΐ. ἀδιογαιὶο δυΐοπι ογεϑιὶο αυδάληι 65ῖ, ππὰ8 
ἩΠΠΘΓῸΘ5. ῬΡΟΟΓΕΆΓΕ ΡΆΓΘηΙ68 ἀϊουπίυγ. ΥἹΓΕῚ 8, 45. 
Ἐ0. χ, ν. δι0 : 

διίπιοιο οΥθαίος 
ἡ μαίμον ἠΐς ἡμυθπθ8..... 

ἰὰ 6βι, φοιΐιοβ. Οἴσογο, ἢ}. 1 ϑ6 τορμϑί. : « Οιοηΐπὶ 
Ῥίαγίπια Βαποί οἷα σοπεπεὶ ραιγία, οἱ εϑί ἀπιϊᾳυΐοῦ 
Ῥάγδη8, 4 πὶ 8. αι, 1 αἰαῖ, ΟΓΘΑν ΟΡ !. » 511}}}}8 
ΘΟΟΌΓΓΪΝ ρΘΓΠΊα 8110 1: ῃ58]. 011, ν6γβ8. 2}. ΤΙιοοάο- 
Τοίι5 : Ἐπιληρώθη ἡ γὴ τῆς κτήσεως σου" οἱ δὲ 
ἄλλοι ἐρ πτν χτίσεως τεθείχασιν. Ἠτετιῦϑ. 

94) ἀοίοχ Βομίιδ, ὡς προφήτην. - 
90) Ὁποῖοί εἶσιν οἱ συγχέογτες Πατρὸς καὶ 

γιοῦ ἔνγοιαν, εἰς. Νορίίδπο5. ἀδπίφηδι, ἀ6 4υΐ]ν8 
Βρίριαν. ᾿ιϑγ. ὑνη. ΗΙ Ῥαίνγοι ἰἰἃὰ οὐπῃ ΕἸ ο0ι- 
[υπἀουδι, αἱ εἰμ ΕἸ 5 ρφίογοίαν,, ράϑϑυπὶ ἃ 6 
ΡῬαιγοπὶ ἀββϑουθγαγοηΐ, πδὺ συ ϊύφυδϑιῃ ἰπίθι 5. Τυῖ- 
πἰιαιὶθ Ῥεγβοπδβ αἰβογίτηΐ 15 βιαιυδυδμϊ, Οὐυπ δυ16 πὶ 
ἰη Νοειΐ οαϑιγὶβ Ἰθϑγυβϑεὶ β8 061}, οαπιάσπι (66-- 
θῖν βθηίοἰΔπ|, ἀιθὸ υἱ αἰοι! 40 6ὸ ϑ θεοὶ! ἰαπὶ 

᾿ιφγοιοῖ, Ραϊγ ραββίδπὶ χυοαιδ πυποιρᾶγοπίιγ, οἱ 
ράσο ῬΙΝΠδοίγίτι5, πο Γ. εν, οἱ Αὐφυβείπυϑ, γε. 

οἱ 571 ἱπ 4οαπη., οἱ Ἀιῆηιν8 ἰη ϑδιυιπδοίϊ ἀροείο!. 
δαριϊοαιΐοπς αα Αἰἰΐς. : « Οτοάο ἰπ θαιπη Ῥαίγεπι, ν 
οἱ Εδυγαηθ8 ἀΐδοοιι. ἰη δρί5'οἷα δὰ ϑδνδγ., ἰοπ). ἢ 
Βιδί.; φυὸ ποιηΐπε Νοοιίδπος ἀυοαᾳῦδ Δπίθα ἱποίσηϊίος 
[υ͵586 ργοαΐι ἰδίάυγιβ, Ογίσίη. [}}. ντὰὶ, σαρ. ὅ. ΡγΆ- 
χϑϑυΐ αυοαῃθ, οἱ Ηεγιηοφοιίδηϊ [Δ ποτα  Π18. ὀΓΓΟΓὼ 
800 πηϑ γε διπὶ. Εαπιάδπι ορίοηδπὶ ἈρΟΙ πανί ϑι 15, 
οἱ Ῥυιβοι ΠῚ απ 8115. ἰτίδυθπὶ Αι Πδπ835. ἰπ 6ρ. δή Ερὶ- 
οἰοι., εἴ μ60 ρΆρ8, ορίϑι. 95 δὰ Τατγὶυΐυπι, ας. 1. ἢος 
ἰξίιαν ἰπύαϊι8 ἀορημαία ΒΆΡ6ΠΠ}π|8 ἀπᾶπὶ, εὐπιάοπι- 
αυο Ραιγίβ, οἱ ΕἾΠῚ, οἱ ϑρί γι βᾶποιΐ ᾿γροβίλοίῃ 
6586 ργοηυμ αν: Δογματίζει γὰρ οὗτος, ἱπῳαυίι Ερὶ- 
Ρ ιϑηΐυβ, [Γ. ΨΧῚ], χαὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ Σαδελλιανοὶ 
τὸν αὐτὸν εἶναι Πατέρα, τὸν αὐτὸν Υἱὸν, τὸν αὐτὸν 
εἶναι ἅγιον Πνεῦμα, ὥστ᾽ εἶναι ἐν μιᾷ ὑποστάσει 
τρεῖς ὀνομασίας, ἢ ὡς ἐν ἀνθρώπῳ σῶμα, καὶ ψυχὴ, 
καὶ πνεῦμα. « ΒΪς δπΐπι δἰ! αἷϊ, αυΐφας 4)» δὺ ἀΠοι 
δι ΘΑ θ.}Πδηὶ, δυ πηάσθπι 6886 Ρδίγοπ), δυπιάδπι Εἰ- 
ἐἴυπι, δ μά πη ϑρ για πὶ βδποίαπι, οἱ εἴης ἰη οϑίίθηι 
Βγροϑίδϑὶ ἰγθ8 Δρρει!δί!οπθ5, νοὶ φυδημδαπιοάυπὶ 
ΒΟΠ116, ΟΟΓΡι18, οἱ ΔηἰπΠ18, δἰ βρίγυ5. » Νοιδιυνάσῃ 
Ῥγῳίογθα γνϑίθγθιῃ ἢυ)}5 ἐπ αι αιιπι σοπιπιεημι ατὶϊ 
Ἰηιογργαίοηι, ὑπόστασιν, ε 5 }}5:πιϊᾶπ|, » ΡΓῸ « 5ι}»- 
5ἰβίθι πὶ,» 06. ἸΟ60 ῬΟΠΚΡΙΝ τοὐ ἀϊ:56, υἱ ἃ 
οἰαγβϑίπηο νῖτο Ηδηγὶςο γα οϑίο, ἐπ Ἰυσυϊοιο Α4π0- 
ἰαἰἱοπιηι οὐ ἔιιδοδίποι Ορογα, ουδογνδίυπι δϑί. θαδη- 
408π| μίαν ὑπόστασιν αἰχίθ86 5 ποιίο5. αἰΐᾳυδ5, εἰ 
οὐσίαν οὐπὶ ὑποστάσει νοίοτιπ ΡΑίγιιπὶ ποπηι ον 
ΘΟΗΓμ 1886 οὐηβία!. Αἱ Ονδβοῦῖ5 Νυβϑδηυ5 ἢ υγαπι 
46 θάγιιπὶ αἰδεγοιία βογίρβὶς. ϑ6 4 Βα [υδίυβ ἰὼ 
Οτισονϊανῖς Ἔχροιάπη 5. [0. 

(6) Καὶ καχῶς «έγοντες τὸν ΔημιονυρτγοΥ. [ἐῖ- 
ἀοπίδιηϊ, Ματγοϊοη!ια, Ὑα]θμ Δηΐ, {1}. ᾿ρ. 
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Ὑὰρ μὴ ὧν,» φησὶ, « μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν. »Α δοηεῖγα ογθάδηίο5 ἐμ τ} [6 πὶ ἦη Βα Β᾽ [πη 6 Ιοφυσμῖαν, 
Οὕτω δὲ, χἂν συνάγωσιν ὁξ μὴ τὰ ἀληθῆ περὶ τοῦ οἱ (οπάϊιοτὶ οδιτοοίδηι; ουπὶ 60 φυΐρρθ πϑῖι βυπῖ, 
Ὑ ποῦ φρονοῦντες ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ, σχορπίζουσι οἱ ἰΔεἶγοο δάνογδυϑ δαπὶ βιιηΐ : « Οἱ δηΐπι,» ἴηφυῖ 3, 
μᾶλλον ἣ συνάγουσι. Φησὶ γὰρ ὁ Σωτήρ' ε« Καὶ ὁ μὴ «0 68ι ΠΊΘΟΙΠΊ, ΘΟΠΙΓᾶ ΠῚ 68ί. » Β΄ ΠΝ ΠΡ δυΐοπη 
συνάγων μετ’ ἐμοῦ, σχορπίζξει.» Καὶ πρόσχες, ὅτι μὴ ἀυδπινὶβ ἰῃ ποπιῖπα ὅθϑι οοπργοβθηὶ, αυΐ γογὰ ἀθ 
εἴρηται ἁπλῶς" « Ὁ μὴ συνάγων σχορπίζει"» ἀλλὰ ΕἸΠΟ ποη 56πιίαπι,, βράγρυπι μοι χυᾶπι σοηφΓα- 
μιετὰ ἀχριδοῦς πρησθήχης τῆς, « μετ᾽ ἐμοῦ» δεῖ γὰρ ἔϑηι; δἷι συΐρρα ϑεγνδίοῦ᾽ : ε Εἰ χιὶΐ πθῃ οοηξγο- 
τὸν συνάγοντα μετ᾽ αὐτοῦ συνάγειν. Νοήσεις δὲ τὸν φλϊ πιεδῦπι, βραΓρίί. » Δηἰπιδάνογίθ διιίεπι ἀϊείαπι 
μετ᾽ αὐτοῦ συνάγοντα, ἐπιστήσας τῷ᾽ « Συναχθέντων ποῃ [856 5[ηιρ|Ἰεἰτ6Γ : « Θαΐ ποῦ οοπρτοραῖ, 5ραγ- 
ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ οἷϊ; ν» βαά οιχπὶ ὁαυ!10 ΠΟ0Ο οἱ Ἔχααϊβίιο δἀϑἐ!ἀπηοιῖο, 
Κυρίου Ἰησοῦ, παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ « πηρριπὶ; » Οροτιεὶ διΐπι τ φαΐ οοπβτεραι, 60η- 
εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός"» τὸ γάρ' « Συναχθέντων φτγοροὶ οὐπι εο. Ουἱ δυΐδην οὐπὶ 60 οομφτοραί, ΠθΠς 
ὑμῶν χαὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ ἀΐξποβοθ5, 5ὶ δὰ ἰὰ διίδπάογὶβ ν" : « Οοπρτεραιὶβ νὸ- 
Κυρίου Ἰησοῦ,ν δηλοῖ τὸν συνάγοντα μετ᾽ αὐτοῦ. Καὶ 5 οἱ πιοο Ξρί εἶτα, οὐπὶ υἱγίαϊα θοηνίηΐ ξεθα, ἱγᾶ- 
οὐχ ἂν λέγοις τό' « Συναχθέντων ὑμῶν ἐν τῇ δυνά- ἄἀδγα Πυϊιδιηοῦ! ϑαίδια ἴῃ ἐμ δγίια μι οατηΐβ. » ΠΙυὰ 
μει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,» ἁρμόζειν τοῖς ἤτοι μετὰ τοῦ ' εινΐτη : « Οοηρτοραι8 νΟ 5 δί μ160 βρί γίϊα, οὐπὶ γὴγ- 
χκαχῶς βιοῦν συνάγουσιν, ἤτοι συναγομένοις, ἣ μετὰ (({{6 Πλυπι ιν δέδα,, » εὐπὶ 7900 ἴΠΠ0 σοηστοξαπίειη 
τοῦ χαχῶς χαὶ ἀσεθῶς φρονεῖν περὶ Θεοῦ ἣ τοῦ Χρι- οϑπίοπιϊι. Νεο ἀΐοογα 4ιθὰ5 ἢ|Π8 : « Οοπργοραιῖβ το 9 

στοῦ αὐτοῦ. Ταῦτα καὶ διὰ τὸ τοὺς ὄχλους φρονοῦν- ἰῃ νυἱγίυϊ6 Ὠοπιῖη! δοδὰ,, » [15 οοπνοηΐγο αὐἱ Υ6] Π6. 

πας περὶ τοῦ Ἰησοῦ, τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ, χαὶ πολλῷ 4υΐ6 Ὁ νἱνδηΐθ8 σοησγοζᾶηΐ, 801 σΟηφΓοφϑηίυ, τοὶ 
ἔλαττον φρονοῦντας τῆς ἀξίας αὐτοῦ, λέγεσθαι εἰς π|8]6 οἱ ἱπιρὶ6 ἀς Ὠδο ἱρδίυδαιο ΟἹ" γἰβίο βθηςΐθη 68. 
προφήτην αὐτὸν ἐσχηχέναι. Συνεξετάσας δὲ τούτοις Αἰᾳιι6 [Ἰδὲς 60 ἀΐοία 5υηϊ, αυοά τὐτθα απ ργο δὰ 
τὴν τοῦ Λουχᾶ περὶ τῶν ὁμοίων λέξιν, τρανότερον, δ5ιδθαηϊ, 6ἱ ΔἸἰιιαπὶ ἀδ 65 ορίῃίοποπι βυβοδρὸ- 
οἶμαι, κατασχευάσεις τὰ προειρημένα" ὅστις φησί’ ΓἄηΙ, 504 πιίποτγοπι ἃς ἰογγοῖ ἰρϑίι8 ἀΐμηΐ88, οὕ 
« Καὶ ἣν διδάσχων τὸ χαθημέραν ἐν τῷ ἱερῷ. Οἱ δὲ ἰᾶπαυδπι Ργοροίαπι Πδθυΐ586 ἀϊοαηίαγ. Ουοά 8ι 

ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ οἱ πρεσθύτεροι τοῦ ἰυυοι ἀδ ᾿ΐδίίοπι τοῦ 8 οΓΔ ΘΠ 6 πὶ οὑπὶ ᾿ἶδοα οοηίμ- 
λαοῦ ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι χαὶ οὐχ εὕρισχον τί ἰοτὶ8,, οἰλγίι5, ΟΡΙΠΟΙ, 405 5ιιργα ἀἰοία διηὶ ργορα- 
ποιήσουσιν ὁ γὰρ λαὸς ἅπας ἐξεχρέματο αὐτοῦ ΓΒ; 4υΐ αυίϊάθπι Κ5ἷς αἰἷϊ ": ε Εἰ ογαὶ ἀοσδηβ 4υο- 
ἀχούων" » χαὶ ἐν τούτοις γὰρ δηλοῦται, ὅτι οἱ τῶν [16 π ἰθπηρὶο. Ῥείπείρεβ ἃυ!6π) 5δοογθοίυπι, οἱ 

ἸἸουδαϊχῶν προϊστάμενοι παρανόμως λόγων (97), ς Β0γ} 08", οἱ δϑῃΐογοβ ρυραὶ φιιφγονδᾶηὶ {ΠΠ πὶ ρογάοΓδ 
ὀνομαζόμενοι ἀρχιερεῖς, καὶ γραμματεῖς, ἐχθροὶ τῷ Εἵ ποη ἱπτομίεθαιξ αυοά ἴδοδγεηι {Π}} : οπη 8. δηΐπὶ 
Ἰησοῦ, καὶ πρεσδύτεροι τοῦ λαοῦ, ζητοῦσι μὲν τὸν ΡΟΡυ]08 εὐϑρε!805 ογαὶ δυάίθηβ ἰΠΠπιη} ;» ἰπ ἢΪ8 δὲ. 
Ἰησοῦν ἀπολέσαι, καὶ ἀφανίσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπὸ Πυϊάθιῃ οφίοπάϊ(ιν 608 φεΐ {ΠΘγάτυπι }υϑαίοατυῃ 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ πίστιν" οὐχ εὖὑ- διε 118 ἰοίφυθ ργῶβϑυηὶ, ῥγίποῖραβ βδοογιοίαπι, οἱ 
φἴσχουσι δὲ τί ποιήσουσιν εἰς ὅπερ βούλονται ἀνύσαι, 50 1}085 δ6δα ἰμίδΠη808, οἱ ρΟρυ}} βαηίογαβ ἀϊοίοβ, 26- 
ἅτε προληφθέντος παντὸς τοῦ εἰς αὐτὸν πιστεύσαντος δι1πὶ αυϊάδπι μουιάδγα, οἱ ποιηθῃ ἰρβῖιι8 Πα θ᾽ Δ 406 
λαοῦ, χαὶ ἐξηρτημένου τῆς εἰς τὸν Ἰησοῦν ἀγάπης, ἀδ 6ὁο βάδπι ὁχ Ποπιίμαη πιθη τ ι15 ἀείογα, δἱ οὐἹὲ- 

καὶ ἐχχρεμαμένου ἐν τῷ ἀχούειν τῆς διδασχαλίας αὖὐ- [(ἔγᾶγα ΥΕ]6 ; δἱ φυοιηοάο γοϊυπιλίοπι βυϑῆὶ δὰ 
τοῦ, χαὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ἔστι γε τοῦτο ἰδεῖν δχίίυπι ργονε ιαηί, Ποη γορογῖι6, αἱροίο ἴοίο ρορυΐο 
μέχρι τοῦ δεῦρο, τίνα τρόπον ζητοῦσι καθελεῖν οἱ φυὶ ἰρδὶ θάδπι 2 ἰθυογαὶ [8πὶ δία οσοιραίο, οἱ 

προδαλλόμενοι τὴν θεραπείαν τοῦ Θεοῦ ὡς ἀρχιερεῖς ἃΠῚ016 78π| οὔπὶ δ68ι οΟη͵υποῖ0, οἱ ἃ ογα {Πὰς 
αὐτοῦ, καὶ τὴν θείαν Γραφὴν ὡς γραμματεῖς, χαὶ ρεπάξηϊθ, οὑπὶ ἀθοιτίπαπι {Π|08 ΒΕΟΓΠΙΟΠΘΙ 46 δὺ- 

: ΥΕΤΌΘ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

νἱἀδιῖθ8 608.,). 4105 Οχἰ δι ππδηϊ υπυπὶ : 4υλ8] πηᾶλριιδ ἀ6 60 5ΆροΓ6 ργοροηθμῖθδ ἰηἰ υϊίαιο πη) ἰπ ὀχοαῖϑο ]0- ΄ 
«αὐπίυγ, οἱ πιδῖδ ἸΙοηυδηίε8 ἀ6 60 ΠΟΙ) ϑθη! μΓγῸ 60 : Π60 ΘΜ δα πὶ ΟῸΠ| 60, ρΓΟρΡίΘΓΘᾶ 80} ΟΟΠΙΓᾶ δὕηι, 
βίουις ἀϊοὶ! : « Ουἱ ποη 68 πηδουϊῃ, δάνθγβι μ]Ὸ ὁδί. » δῖς οἱ δὶ σοηργοβαηὶ 401 ποι! βαρίτ: ἀς Οἢ τ βίο 
υοά νόγιπὶ 6δὲ ἰῸ ποιηΐηα 7681, ἀΐδρογέυηι πδφῖϑ ΄υᾶπι σοηρτγοβϑηϊ, 5:0} ἱρβα ἀϊεϊξ : « ῥυ 0) οοηρίθ- 
ξλι πηδουπη, Βραγρίί. » Εἰ νἀ αυ͵ὰ ΠΟῚ 8ἰ Πρ] 1016 Ὁ ἀϊχὶϊ : « ὅμι ΠΟ0η οομβγοβαι, βραγρὶϊ; ν 56ἀ οὐπὶ οΔυία 
τἀ]δοιίοπα : « Ουἱ ποη οὐηργοραϊ πιθοῦπι. » Οἱ διΐπὶ οοηργοραῖ, οὐπὶ ΟἸΓἰ5ῖ0 κηπετοκητα ἀεροῖ. Ουἱὰ 8: 
δυΐδηι ὁοηστεβαγα οὐπὶ ΟΠ γἰδίο ἱπιθ! 65, 8ἱ οοηδίἀογανθυβ 4υοα ἀἰοἶ! Αροϑίοϊιιϑ : « ἀον σΡα ρα} 15 ν 8 οἱ 
1π60 5δρί γί οὐπὶ νἱγίυια θοπιΐηΐ ποϑινὶ ὅθϑι ΟΠ γβιῖ ἰγδάθγ θυιη αυὶ 14}}8 ὁοὲ ϑδαίδπς ἴῃ ἰπίδγιἰα τη ΑΓ Ϊ5. » 
Ουοά εμἰπι ἀΐεῖς : ε« Οοηφγοξαιῖ8 γΟὉΐ5 εἴ π|60 ϑρί γι, οαπὶ νἱγία 6 δθβὰ ΟἸιγίβιϊ, » πιδηϊεβίαι αὐἱὰ 5ἰι 
ΠΟΠβΓΟΆΓα οαπὶ 60. Εἰ 00 ποῃ Ἑθηνθη ἃ 605 ἀΐξετθ : ε ὑλῶν Λὐξ πο νοθ 5. ἐὐπὶ νἱγίι6 Βοηλΐπὶ ποβιεὶ 
δεδυ ΟἨγίδι,. » Ουἱ δπΐπὶ σοηφγοβαηὶ Οὐ πὶ π|4}6 Βαρίθι 0.8 ἀ6 ΟΠ" Ἰδῖ0, ποη σοηργοφδηί οὐπὶ Ομ γίβίο. Εἰ 
τηϑη [6ϑεἰ08 ἔυπὸ 86ηβυπι "4068 ἀραὰ [υοᾶπὶ ἰΐα ἀϊοοιίαι : « δὶ ογδὶ ἀθοθπβ φυοιἀΐα ἰῃ (6 η)}]}0. Ῥεϊηςῖρ69 
ϑυίοπι βδούγάοίιπι, οἱ 80 γ 085, οἱ 56 πίογοϑ ρορυ! νοϊεθαμὶ οὐτὴ ΡΟγάαγα, δὲ ποὴ ᾿ηνθηθυδηὶ αιΐά (ΔοΘγθηὶ. 
Ῥορυΐϊυϑ δηΐπὶ Ομ πἰ8 5ΌΒροι 8.5 δραὶ ἴῃ οι δυάΐθη8 οι). » ΕΦ ἢ ἢΐ8 Οπἰθυαίιαγ, φυοπίϑῃι αυἱ ργεϑυηῖ 
ἱπίφυο 9υάαϊο!β τυγθ 8... δὲ ποι πδηιιγ ργί οἰ ρεδ βϑεογάοίιμ, οἱ βογὶθεθ, οἱ βϑιΐϊογὸβ ρΟρι]}, ἱπίπηϊοὶ (ἢ γὶ- 
5,, νοϊυηι φυϊάοπι ρογάογα (]γδίαηι., εἰ ἀἰβρογάθγα βοιηθι 6}118 ὁχ Βοιμἰπίμα8,, οἱ βάθπι ἀε 60, βθἀ ποι 
τηνοηίαμι αυϊά [Δοΐδηϊ βεουπάμπ) φυοά νοϊαμξ, φιομίδιι ΡΥ ΥΘπ θ 8 ομμη 8 ρΟρυ]ὺ8 4αἱ ογοαάϊ ἀϊ οἱ, ροπάεὶ 

39 Μδιιἢ. χιὶ, ὅ06, ὅ᾽ ἰἱὰ, 31 Οοτγιν, 4, ὅ. δ 1μυς. χιχ, 47, 48. 

(37) Ὑοίυ5 ἰπίογργοθ ἰοκοραὶ ὄχλων : νογ! δηΐπι: « Θεἱ ργρβυη! ἰπΐηυς διιάδἰοἰφ τα. » 
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ἀϊγεῖ, Εἰ ΠΙυ Δ αυϊάδηι οὐϊαμνηυην νίδογο ΠἸςοί, 4ιἃ- Α τὸ ἀρχαῖον ὡς οἱ πρεσδύτεροι τοῦ λαοῦ, ξητοῦδιν 
μ8πὶ Γϑίίοπθ αἱ ἰπ θουπὶ ρἰοἰαίδι οὐϊοπάσυη! [Δ4:.- 
αυδιη δυπιηνῖ ἱρϑία 8. ρΟπΕ ἤσο5, φυΐ4α6 δϑογὰπι ϑοῦὶ- 

Ρίυγδη) ἰΔηηι8:) 50γ 5, οἱ βδϑηδίαπι ἰΔη 418 Π| 
ΡΟΡυ]Ϊ 56 ΐογθ5., ζδϑυπ ἰηϊογ ποῦ, ΘΟΠΟΟΡΙΔΠΖΙΘ 

4 60 ορ᾿ηἰοηθπὶ δχϑιίγραγο φιγυηῖ; πἰ ἢ} ποι δά 

ἰὰ, [υχία ραΐλαιν ᾿ρβογαπὶ τοἱυ δίθπι, φρο 65; 

«υἱὰ «αἰδιη οἰδοίι θη, ΠΟ4υΔ4 Δ) ΓΟρΟΓΙΘΠ (68, 

μὲ Ρορυΐαπ Ζόβιι δαάϊοίαπι 4} 6ὺ ὁϑάυσαμιί, δἷν 

δογη πιδης] 5. ἰρϑυπὶ ἀεἸδδιῖ, ΕοΓβί ἢ γῈΓῸ 

υϊοπησια ορ᾿ ἶοπα ἀὰ 60 Πιαι θαι ἱπηρυϊὶ συπη!, 

βαπι6 σοπίγα 7δδβι ἀἰ5ο ΡΠ) ΠῚ ΔΘΒΌΓΌΓῸ βίυάθηϊ 

ἃς ἄοοογθ, δόδαη) αυϊάδπι νοϊυμὶ ἰηιογἤσογα, ἤθη 

δυίεπι ροβϑυνί, αυΐὰ ΠΠυπὶ δυάΐεπ5 πα 0 ἃ} 
᾿ρβίυβ ογθ ρϑηάεὶ. διά οἱ χυΐ πιοιιίεπι δά ευ͵υ5- 

εἐὐπαυε 79} 5αρίομἴ φυ δ! οι ΠΡγοὺβ. ἀρρο]υηι, 

Ρτορίογοδαμο 56γ])ς5 ἐΓορί 6 Δρροϊ]ηῖιγ, δόθυπι οχ 

Ιιοπλῖη πὶ ΠΌΠΊΘΓΟ ὄσρυηφαγα ουρίαμῃι; δὲ 1} δὰ 
ἰὰ οἰδεϊδάυπι υαἱ}6 τοροείυπι. Ουΐῃ οἱ ἴρδὰ δύδα 

ἐοείτί πᾶ δηι υΐογο5 οἴη π65 αγθοοῦαιῃ θαγΓράγογιιη- 
αι6 ἀϊδεὶρ!ηα: Ζοδυπὶ ἰμ ογίπηογα βαίαφυηί ̓  τηϊμΐπι 

δυῖθπιὶ ροϑϑιηΐϊ, ἃ}} υπίνγϑο νυ] θ᾽ οὶ ρορα!ο 8106- 

Γαῖϊ,, αυὶ δόδα ἀθοίγπᾶπιὶ δυάίδηβ, ᾿ρβ {116 συ Β6ὴ - 

τἰθῃβ.. (οι ἃ ργΓροδρίογα 800 ὅθδιι μόπάοὶ, εἰᾳιδ 

δἀθϊοίιϑ 651. (οηβίπη ἃ δυηΐ ΄υς 5} 1 οἷ. Μότουβ 

ἀϊοοπθ δ: «Ουο δὐυθδίιο ρτγίηοίρεβ βϑδοουοΐα οἱ 

50 γ} 65 φυφγοῦθαηϊ φυοιποάο δυπὶ ρογάἀογοηί : {{π|16: 

"νας δ δυπὶ, φυοηίδπηι) υηΐνοῦθα ἰυγυὰ δἀπιὶνἃ- 

Μναῖυν Βυρογ ἀοοίγί ῃ 6115; » υμνογβϑυβοθηΐηι ΟΠ} γί ϑιὶ 

ἀπολέσαι τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐξαφανίσαι τὴν περὶ αὑτοῦ 

δόξαν, πάντα εἰς τοῦτο ἀχολούθως τῷ βουλήματι τῶν 
πατέρων αὑτῶν πράττοντες, οὐ μὴν εὑρίσκοντες τί 
ποιήσουσιν, ἵνα τὸν ἐξηρτημένον τοῦ Ἰησοῦ λαὺν 

ἀποστήσωσιν αὐτοῦ, καὶ ἀπαλείψωσιν αὐτὸν ἀτὸ τῆς 
διανοίας αὐτῶν. Τάχα δὲ καὶ πάντες οἱ ἡντινοῦν δό- 

ξαν ἔχοντες περὶ τοῦ θείου, καὶ πρεσδεύοντες περὶ 

αὐτῖςς ἀλλοτρίως τῆς Ἰησοῦ διδασκαλίας, ἀπολέτα: 

μὲν θέλουσι τὸν Ἰησοῦν, οὐ δύνανται δὲ, ἐπεὶ πᾶς ὁ 
ὄχλος αὐτοῦ ἐχχρέμαται ἀχούων. ᾿Αλλὰ καὶ οἱοιστισιν- 

οὖν συγγράμμασιν (98) ἧς δήποτε σοφίας προσέχον- 
τες, καὶ διὰ τοῦτο τροπιχῶς λεγόμενοι γραμματεῖς, 

ἀπολέσαι θέλουσιν ἐξ ἀνθρώπων τὸν Ἰησοῦν" οὐ μὴν 
εὑρίσχουσιν εἰς τοῦτο ἀνύσιμον ὃ ποιήσουσι. Καὶ 

πάντες δὲ οἱ πρεσθύτερο: τῆς Ἰησοῦ διδασκαλίας λό- 
γος Ἑλλήνων καὶ βαρδάρων ἀπολέσαι θέλουσι τὸν 
Ἰησοῦν" ἀλλ' οὐ δύνανται, νιχώμενοι ἀπὸ παντὸς 
τοῦ λαοῦ, Ἰησοῦ ἐχχρεμαμένου τοῦ διδασχάλου, ἐν 
τῷ ἀκούειν χαὶ συναισθάνεσθαι τῆς διδασκαλίας αὖ- 

τοῦ. Καὶ ὁ Μάρχος δὲ τὰ παραπλήσια ὑποθάλλει λέ- 
γων’ « Καὶ ἤχουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, 

χαὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωτιν' ἐφοδοῦντο γὰρ 

αὐτὸν, ὅτι πᾶς ὁ λαὸς ἐξεπλέσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 

αὐτοῦ.ν Πᾶς γὰρ ὁ λαὸς Χριστοῦ ἐχπλήσσεται ἐπὶ τῇ 

διδαχῇ αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν δύναται γενέσθαι ὑπὸ τῶν 

προειρημένων ἀρχιερέων χαὶ γραμματέων, ζητούν- 
τῶν ἀπολέσαι τὸν Ἰησοῦν ἐξ ἀνθρώπων, καὶ ἐχλῦσαι 

τὴν ἔκπληξιν παντὸς ποῦ λαοῦ αὐτοῦ. 

Ρορυΐυ8 ἀοοιγίπαιη ἰρβῖι5 ἀδπηίγαῖυν ἃς δίιραί : ἂἵ δη[6 πιδηιογαιῖ ᾿ὶ βαρογιοίαη ργποῖροβ δ βογίυαι', 

2οϑιπὶ 6χ -Βοπηΐἶ 8 Οἰ πιΐαγα., ΡοΟρυυπιααθ Ομμπὸπὶ ἃ} ἰρϑίυ5 δἀηιϊγαιίοηα γείγαίιογο οὐρίερίεϑ, 

υρίδιϊ5 ἰΔπη6 ῃ 508 ποαυδησδιη ροιϊγὶ αυθμηι, 

}ὲ αερεγεὶ εἰς αα πηρίΐαϑ. 

15. ε« Εἰ τοδβροπάθῃβ 76515, ἀἰχὶξ ἰἰδγυπὶ ἰῃ ρᾶγα- 

}ο 15 αἰ5, ἀΐσθηβ : δἰ πη] (Δοίαπι ὁδὶ γορυυ πὶ οΟἰο- 
τα πὶ ἰνοπιίηϊ γορὶ, φυὶ (Δα Π 8. πυριΐδ5 [110 5010, η}- 

δἰῖ Β6ΓΥῸ5 505 ᾽", » οἱ οδίδι"' ἃ, υϑαις 4 ἰ( : ε Μυ]ιὶ 

οιἷπι δυμὶ νοοϑίϊ, ρϑιοἱ γ6ιῸ αἰδοῖ, » ἤας φυυηιο 
ΡΆγΔΡοΪα Ἰονί9 5ἰπιρι οἰυθᾳυα πιο! ]6οίδ (Δ01}}5 6556 

νἱάἀουίλαν, οἱ ἀρϑγία, ἰῃ φυ8 πἰπιῖγυπὶ ΠΟἢ]Ὸ ΓῈχ ἰΓῸ- 

Ρίεθ θεὺυβ οἱ ΕΟ γίβϑεὶ Ῥϑίογ 6556 αἰεί; πυρί ἅ0- 

Περὶ τῶν καλουμένων εἰς τοὺς γάμους. 

« Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πάλιν ἐν παρα- 

θολαῖς αὐτοῖς, λέγων. Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὗ- 

ρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις, ποιῶν γάμους τῷ 
υἱῷ αὑτοῦ, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὑτοῦ,» καὶ τὰ 

ἑξῆς ἕως τοῦ" « Πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ 
ἐἔχλεχτοί., Καὶ αὕτη ἡ παραθολὴ ὁλοσχερέστερον 
γοουμένη δόξει σαφὴς εἶναι, ἐν ἧ ἄνθρωπος μὲν βατι- 
λεὺς (99) τροπικῶς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ Χριστοῦ Ἴη- 

ΜΠ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΚΡΕΠΕΤΑΤΙΟ. 
ἐπ ἀϊδοιίοηα ἰρβίαθ, οἱ ραηάδῖ, υἱ Δυάϊαιϊ ἀοοίτί δι 678. ΕἸ δὶ Πος υ5416 παης νίαν, φυοτηοάο α3- 

- ταπΐ Θχιογπηΐπογα 401 56 ΓΟ ΘΠ ΙΓ 6586 ΒΔΓ οἱο5. θοΐ, οἱ δουρίιγας δ᾽05 σοσμηόβοοιο, 4υδδὶ βευῖπα: 65- 
δοηΐ, Δηι αι! λίθιη 56 ἰδῃθΓ6 ρυΐϊδη65 {851 δαπίογοθ, οἱ αιθγυηῖ ραγάθιο δοβύη,, οἱ δσιογιιίηδγα ἤήοιΩ 
νογιδι18 ᾿ρϑίυ8, οπηΐὰ ΘΟ ϑΘ 4 ΘΉ16Γ βου υπὶ νο απο πὶ ρα} δΌΟΓΟΙ ἀσθηίο8. Νοη ἰδπηοη ἱπνεηλιηί 
υἱὰ [Δοίαῃ!, αυΐὰ που ροβϑαπὶ ρορυΐυμν ΟΠ εῖ51} ροπἀθινίοι. ΘΠ ἃ 60 ἀνθ! !αγα, πθῆὰθ ἀοἴεγα δαπὶ 
6. 58η88} ΒΟΓΌΠῚ. ἘΟΓδίίΔη δυ(6Π) οἱ ΟΠ Π65 (} ΠΟῚ ΓΘΟΙ6 βαρίαηι (6 ἀἰϊνίηἰίαῖο, 56 αἰϊα ὰ ἰοχυσπίυν ἀὲ οὰ 

- {υπὶ 681 ὁχ ΟΠ γὶϑεὶ ἀοοιγῖπα, μογάθιε ὑοιδι δἰνίβευϊη, ΠΟη δι 6Π] ροβδιηϊ, φυΐα τοἴα5 ροριϊι5 46 }}5 ρθιθεὶ 
ἴῃ δι πὶ, δυάοη8 601}. 564 οἱ αυϊοιπηιϊα δ βεηθαπὶ Βογρίυγαγαμν δαί γαηθαγιηι ἀϑρίοϊ πὶ, [460 τηογα τεῦ 
ἀϊουπίαγ βογῖ θὲ5., Οἱ ΟΠΊΠ65. 4] 16] ργοϑθυιογί ἃ ΟἹ ΓΙ β(1 ἀοοἰνῖ πα, ἰά 65. ρΒ ἢ] ΟΘΟρΙ μαπίϊιπι., οδιογογυιηφυα 
υαγβαγογὰπ) ργυάθηι68, ραγάογα νοΐϊπηι (ιν ϑίυ αν, ΠῸ ἢ δυΐθπι ροβϑυ!,, νἱοι! ἃ ρορυϊο ΟΜ δι! ραπάφηιο, εἰ 
δυάϊοπιο ἀοοιεΐηαιη ᾿ρ8υ5. ἢ 

15. «[π ἴΠΠ0 τοηροτς αἀἰχίν δοδι15 ἀἰβεῖρι}}5 5υΐ5: δ5π|}}6 οδὲ τορηυπὶ οΟογιπὶ Ποπιΐηὶ τορὶ αὶ [οἷ 
, πθπριϊα5 θ} 10 5μ0, » οἱ ὀϑίογα. ἢξβο υόαια ράγαῦο]ᾶ 5ἰπ)ρ] 1οἴτογ ἐμ. 6οἴα, νἱάοίυν οϑίθμάοτο {οἀ ΒΟπΙΟ 
ἡ ΤῸΧ ΠΊΟΡΑΙΙΘΓ θθι5 οἱ ῬϑΙοΓ Βομπ)ΐ πὶ ποϑίγὶ ὅοϑιι ΟΠ γίϑι! ἀϊοδίυνγ. Νυρεϊῶ δυίθιι {|| γα ρὶβ, γοϑι 0 ΒρΟη 5 
Εςοϊοβία δὰ ΟΠ γἰβίαπι σροπδυμῃ ἰρϑὶι8. 1 αυϊοπὶ τ ἰπίυΓ δαγνὶ νοσᾶγα ἰην 105 86. πυριῖ85, 5εσυπέύυμι 
1οΙΏρι18 Παθοπίυγ ργορ οί σΟηνογίθηιε8 οχ ρΟρυ]Ο ΡῸΓ 8185 ργορ ιοιί45 δὲ ᾿Ἰϑεϊἰαπὶ τοϑεϊ αἱ 5 Εοοἰοθι5 
8} Οληνβίυην. Ουἱ αὐυΐδπ) ποϊαδγυμπ νεπῖγα ἰπ ρυ 8. ἰην δι}, 4} ποίυαστγυηι διυιάϊεα γογῦα ρρορἰιείαγυδι. 

ὅ5 Μόῆγο. χι, 18, " Μλιιἢ. χυπ, 1, 3, ὅ εἱ 864. 

(98) οὐοχ Βορίυβ, γράμμασιν. 
(99) ᾿Δγύρωπος μὲν βασιλεύς, εἰς. ΠΟ ΟΠΥΠΙΠ5, Ομ ἐπιρον[., Ἰοπὶ. 41. Πυετιῦθ. 

" 

ΤΟΣ ἜΡΕΗΝΝΝΣ πα γαυ νν" ΘᾺ ᾿  ς 



1995 ΟΟἾΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ ΤΟΜΌ5. ΧΥΠΙ. 1830 
σοῦ εἶναι λέγεται" οἱ δὲ γάμοι τοῦ υἱοῦ τοῦ βασι- Α ἴεπὶ ΠἸΪ τὸ ρὶβ, Εροϊοβίιβ Ομγίϑι! βροηδβι Βροηϑο ἰρ 
λέως (1) ἡ ἀποκατάστασις τῆς νύμφης Ἐχχλησίας 
Χριστοῦ πρὸς Χριστὸν τὸν νυμφίον αὐτῆς" οἱ δὲ ἀπο- 
στελλόμενοι δοῦλοι χαλέσαι (3) τοὺς χεκλημένους εἰς 
τοὺς γάμους, οἱ κατὰ χαιρόν εἰσι προφῆται ἐπιστρέ- 
φοντες τοὺς ἀπὸ τοῦ λαοῦ διὰ τῶν προφητειῶν ἐπὶ 
τὴν εὐφροσύνην ἀγομένην ἐπὶ τῇ ἀποχαταστάσει τῆς 
Ἐκκχλησίας πρὸς Χριστόν" οἱ δὲ μὴ θέλοντες ἐλ- 
θεῖν (5) προηγουμένως; ὄντες χλητοὶ, οἱ μὴ ἀχούοντες 
τῶν λόγων τῶν προφητῶν ἧσαν' οἱ δὲ ἀποστελλόμενοι 
ἄλλοι δοῦλοι, ἄλλο ἄθροισμα προφητῶν " τὸ δὲ ἧτοι- 
μα τμένον ἄριστον (4), ἐν ᾧ οἱ ταῦροι τοῦ βασιλέως 
καὶ τὰ σιτευτὰ αὐτοῦ τεθυμένα ἦν, αἱ στερεαὶ ἧσαν 
"σαὶ λογιχαὶ τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ τροφαί. Οὕτω 
δὲ χαὶ πάντα ἕτοιμα, οἱ περὶ πάντων τῶν ὄντων λό- 

5'ι5 Οἰμεϊβῖο γαβιϊαιο ; βου Υΐ γ6ΓῸ δὰ νοθδηάοβ 608 

Ἡ ἶβοὶ 4ηὶ δὶ πυριΐ8 Γπογδηὶ ἰην δι, 11 βαπὶ ργο- 

Ρ ναοί νδιϊ εἰμὶ! 5018. 605 4π| 6 ΡΟρα]ο βιπηὶ, δὲ ἴὩ - 

εἰιϊαπὶ ἰεπιραϑίϊνα σφηνογίθηίοβ, 48 ργὸ Ἐπ οἸεδία 

ΟἸιγίβιο γαβϑίϊτυϊα ἀιποθρθαίυγ; φαΐ δυίοπι ργίογοβ 80- 

οογϑίεἰ γθηΐγα ποϊυθγυηι, ἢ δυπὶ αυΐ ργορποίδγυ 
Β6ΡΙΠΟΠἾθ0υ5 πη ἰὴ ραγυσγιηῖ; αἱ πιἰβϑὶ βογυΐ διιοῦὶ, 

4}1ι|8 6ϑί ργορ!ιοίατυπη 793. οἰ; ραγδίυ μη γ γῸ 

Ργδηάίϊαπι, ἰπ 400 ἰδυτὶ γορὶ9 οἱ 31{||18 τηδείδιδ ἴπὸ- 

Τϑηΐ, 50114ὲ δγδηΐ οἱ γαϊϊοπδίθβ Πεὶ πιγϑίθ ογιι 

αἰδὲ. Β᾽ πο Γ ρᾶγαῖα οπληΐδ, ΒΟΓΠΊΟΠ65 81πὲὶ ἀ6 Γ6- 
ἴπ}8 ὑπ νογϑίβ ἃροπίθδ, 4108, Οὐπὶ δάνοποῦῖ αυοά 

Ῥεγίβειυπι 6βι, σοτηδύ οι 46 υἱθοπι φυὶ νοσϑιϊοιθπὶ 

[υδγῖμ! βϑουιϊ!, ΟΘυοηίδηι δυΐδπ) ὃχ 118 4} ΔΟΟΟΓΒ6- 
γοε, οὖς, ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, οἱ τῇ χλήσει ἀχολου- Β μαπίυς ΡΟΓ ΡγΟρίϊθίλ8, ᾿ρβΌγυΠ) ΒΟΓΠΊΟη65 ΔΠ[4ιϊΐ πη6- 
θήσαντες φάγωνται, χαὶ πίωνται. Ἐπεὶ δὲ τῶν χε- 

κλη μένων διὰ τῶν προφητῶν οἱ μὲν μόνον ἡμέλουν 
τῶν λεγομένων, καὶ τοῖς βιωτιχοῖς ἐσχόλαζον πράγ- 
μασιν, οὐ μὴν καὶ ἐπονηρεύοντο χατ᾽ αὐτῶν, διὰ 
τοῦτο τὴν διαφορὰν αὐτῶν παραστῆσαι βουλόμενος 
εἵπεν" « Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν ἐπὶ τὸν 
ἴδεον ἀγρὸν. ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὑτοῦ" οἱ δὲ λοι- 
ποὶ χρατήσαντες αὐτοῦ τοὺς δούλους, ὕδρισαν χαὶ 
ἀπέχτειναν.» Εἶτα ἀχολούθως τῇ ὁλοσχερεστέρᾳ διη- 
γήσει ἡ ὀργὴ τοῦ βασιλέως νοεῖται, ἣν χαὶ ὁ ᾿Από- 
στολος περὶ Ἰουδαίων ὀνομάζων λέγει" « Ἔφθασε δὲ 
ἡ ὀργὴ ἐπ' αὐτοὺς εἰς τέλος.» Εἶτα προφητεύεται ὁ 
κατὰ Ἰουδαίων πόλεμος, καὶ ἡ ἅλωσις Ἱεῤουσαλὴμ, 
χαὶ ἡ ἀναίρεσις τοῦ λαοῦ μετὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδη- 
μίαν, ἐν τῷ «Καὶ πέμψας τὸ στράτευμα αὐτοῦ 

ἀνεῖλε τοὺς φονεῖς ἐχείνους, χαὶ τὴν πόλιν αὐτῶν 
ἐνέπρησε. » 

Τὸ δέ" ε Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὑτοῦ: Ὁ μὲν 
γάμος ἕτοιμος, οἱ δὲ χεχλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. Πο- 
ρεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν 
εὔρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους, » ἀναφέροιτο ἂν ἐπὶ 
τοὺς Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποστόλους λέγοντας Ἰουδαίοις " 
« Ὑμῖν ἣν ἀναγκαῖον ἀναγγεῖλαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ᾽ 

εἰϊξοευαηῖ ἀπηίαχαι, οἱ λὰ γῈβ ργοίδπδβ οἱ πιυπάϑ- 
[48 δ[[6π6θᾶπί, ὨΪΠ}] δυίαπι τηδὶἱ δάνεγθυβ 'ρ598 

ἀεδίβπαθαηί, ρεορίαγοα θογὰπὶ αἰ αγοηιδπ ἀρογίσο 

γοΐθῃβ ἀἰχίι  : ς ΠῚ δυίδπη πορίοχογυηι, οἱ δυίδ- 
γυηι, 4|1ὰ8 ἴῃ Υἢ Π]Ὰπ| δυδηι, ΔΙἴ05 γ6γὸ δὰ ποφοιίδ- 
ιἰοποῖη 80υ8ηι. Ἠοἰᾳυὶ γϑγὸ ἰθπυδγιηΐ ΒΈΓΥΟΒ οἦ8, 

εἰ σοηίμπι6}118 δἤδοιοϑ οοοἰἀδγυηῖ. » θεϊπδ ἰυχίαι 

γυάϊογοῖι πᾷ ΠΟ ΘΧρΟβίἰοΠ6πι, ἱγὰ γορὶβ θὰ ἐπί! 6 - 
ἴυγ, οὐ] 8 ἀθ6 δυάεοῖθ Ἰοησυθπβ ΑΡοδβίοίυβ πηθητἰοποπι 

(Δεῖ: 5 : ε Ρογνυθηῖὶ διιΐοπι γᾶ δΌρογ ἰ|05 υὑ5486 ἰῃ 

ἤποπι. » Αἀ ἰιὸ θεῖ! υπὴ δάνδγθιιβ διυιἀο08 πιουδ- 

ἄσυπ εἰ ΗΙΓΟβοὶ Υ πιϊδηυπὶ δχοίἀΐυπι, ρορα!ίᾳυδ ροβὲ 
Ογίϑι: δἀνθηίαπ οά68 ἰν}8 νϑτἷ8 ργαπυπιίδιυν ᾿ς 

« Εἰ πιῖ580 ὀχογοίἰι δυὸ μδγάϊἀϊ μοπϊοἰ ἀᾶ5 1108, 
εἰ εἰν Δίοηῃ ᾿ΠΠογυπὶ δα σοοιἰ. » 

410. Π|υὰ δυΐοπὶ ὅδ: ε« Τυῆς αἷξ βδγνυΐβ 55: Νὺ- 
ΡίϊΣ αὐυϊάοπι ρμαγαίϑ δι}, δοά αυΐ ἰηνίιαι! ογδηΐ, 

ποη ἴυότυπι ἀϊφηϊ. 16 ογβοὸ δὰ δχϊίυ8 νίαγαπι, οἱ 

4φυοβουπ4ι8 ἱπνυαποὶ 5, νοσϑία δὰ πυριϊ88, ν» ΤῸ - 
[ἀγγὶ ροίθϑίὶ δὰ δεϑιι (Ἰιγϊϑειὶ δροϑίοἰϊοβ δυάα"ΐς ἀϊ- 

οδι.65 ᾽ : ε οὐ ῖ5 ορογίθυαὶ δημαμίαγα υϑγθιπὶ Ὠ αὶ, 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ, 

Διοπι 411] (Γπϑιηϊβϑὶ, 4118 σοηατοραιίο. ῥγορὶιοίδγυιη. Ῥγδραγαίιπι αυΐοπὶ ργαπάϊαπη, ἴῃ αυ0 ἰΔυτί, εἰ δαρὶ- 
Ὠδίᾶ ΓερῚ5. (οἶδα γαῖ, 8011: οἱ γϑι!οη 1 [685 πιγϑιογίογυτη Πϑὶ Ἔβοᾶ. 516 δυίοπὶ δἱ οπιηΐα ἀρράναίδ, [( δῖ, 
(6 οπιμῖθιι8 48 ποροβϑαγία 5001 ῬΓΙΒΡΑΓΔΙΪ 5ΘΓΙΏΘΙ65, 408, οατη γέποιῖς αυοὰ ρογίδοιι πη 6ϑί, ἀεὶ ἰηνῖιἃ- 
{Ομ πὶ 5001} 8} 01, πα! σοῦ υμ! δὲ. υΐθθηι. Ουοηΐδην δυΐθιπ νοοδίογυ πη ΡῸΓ ΡΓΟΡΙΙοἴ85 υϊάφπι) φυὶ- 
ἀἐπι πορίοχογαηι ἀμ α πη αὶ ἀἰοοθδπίαν, βιβου!αγίθυβ οοουραι περου 8, πο δυΐθπι εἰ τη  σηδι 
ΒΌΠΙ ΔΙ ΝΟΥ Β115 ΡΥ ΟΡ ΟΙᾺ5.; 41] δυΐότη οἱ πιΑ] ρηδι} δαὶ ὁοηίγα 605 ; ἰ460 αἰ Πδγδηιίαπι οοταπὶ οϑίθηάεγα γ0- 
Ιδπ8, αἰχὶα : ε Ουἰαπὶ αὐ οι ποα! σοηῖο5. δυΐθγιηι, 8}1π|8 φαϊάδπι ἴῃ ἈρΤαπι διΠ1πὶ, 4108 δυΐαπὶ ἴῃ πορ0- 
τἰδιϊομόιι συδιν : το ’ὰΐ ἀσδυπν (ΘΠ |65. ΘΈΓνῸ5. 65. ᾿π] αν! ]5. δἤεοδγιηΐ, εἰ οοοίϊάθγαμί. » Αἀΐνιο δυΐθιῃ 
δϑαι!η πὶ 5Π}0}}66πὶ λης ἀγα Ἰυποῖη νὰ ἰη 10] ἰτυν τορὶβ, ἀα φυὰ δὲ Ἀροβίοιιβ ἀἰοἶ ργορίον δυά;δοβ ; 
« Ῥγιδυθηὶῇ Διο ην 605 ἰγὰ ὑβ4ι6 ἴῃ ἤπδπὶ; » οἱ μγορῃοίδιαν δάγογθιιβ δι άαο8 ΒΘ πὶ, οἱ ἰμιογίιι18. ὅθγιι- 
βΆ]6π), οἱ ἱπιογίδοιϊο ρορα!! ροϑὶ ἀϑοθηβίοηθιῃ Ποηλίηΐ [Δεῖᾶ, ἴῃ 60 ποι αἰϊ : ε« Μ᾿ (6Π5 Δυυίοιι Θχογοϊ πὶ 
δύση, ἱπιδγίοοϊ! Ποιπ οἰ 45 ἢΠ108, οἱ οἷν ἰϑίοπι δογιπν βυσοδηάὶι ἰχηΐ. » δ Ἀς 

10. θυοι δυίοῃν ἀεί! : « Τῆς ἀἰχὶς ἀϊθείρα! 15 5ιι}5: Νυριία αυΐάθπὶ ρᾶγαίθ βιιηΐ, ἰπυῖ811 Δι6πὶ ποη 
[ἀϑγυπὶ ἀϊσηΐ : Πἰὸ ἐῦρὸ δὰ δχίιαβ νίαγιιπι, οἱ φυοβοιηαυθ ἱμνθηθγι 18, νυοδίθ δὰ πυριί45; » τοίογίυ γ δὰ 
ΔΡΟΒίο]05 (ὑγῖ 51} ἀἰοοη 68 δυάαλὶϑ : ε ΥΟ15. Ῥγιηλαπι τη δι πὶ Γἀ6γΓαὶ γογθυπὶ [)εἱ : 86 αυοιίδπι ἱπἀϊζηο8 

3 ΜΆ|ι. χχιι, δ. 541 ΤΊιο58. 11, 16, 57 Μαιίῃ. χα, 7, 5 ἰδ4. 8,9. " Αοί. χε, 46. 

(1) Οἱ δὲ γάμοι τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιΐέως, εἰς. 
Δυριιδίίηυ5, (μαδί. Ενανσεί,, 110. 1, φυιοδί, 51; το - 
βογῖα 5, ΠΟΠ}}]. 58 ἰη Ενδμᾷ. ᾿ ΤΙΘΟρΡἢγίλοῖι8.; Ευιῃγ- 
τηΐ"15, οΆΡ. δ1, ἰμ Μδιῃ. ; 6]ο558. ΠυΕτιυ8. 
43) Οἱ δὲ ἀποστε,λιλόμενοι δοῦ,λοι καλέσαι, εἰς. 

ἸΠΟΓΟΏγ πηι», ΟἸ ΡΥ βοβίθηι8, Θυιιδ ἐμιρεν.. πθπ. 41; 

Οτεχοτγίυβ, μοι, ὅ8 ἱπ ἔνα. ; Ἐποορμγίδοιυβ, 
ΟἸοβϑ8. [ρ. : 

(5) Ἐ.λθεῖν. Ὀεδδι ἰπ οοὐΐοο Αηρ!ΐςϑιο. 
(ἢ) Τὸ δὲ ἡτοιμασμένον ἄριστον, εἰο. Ἐυ1} 75 

πηΐτι5, ἰνοπι!}. δ᾽ ἰμ Μαίι., Ἀδιμ ίυ5, ἰν, 
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50 ηυοηίδιῃ ἰμεἰἑξπο5. γῸ5 υὐοϑι15, Θοοα σοηγου- Α ἐπεὶ δὲ ἀναξίους χρίνετε ἑαυτοὺς, ἰδοὺ στρεφόμεῦο 

πγ δι} φοιί65. ν» 65 δγβροὸ ὀκίγα ἰϑύδδίθῃ 0] 00- 

ν», οχίυ5 8.1} υἱδῦιπι, ἰπ {αΐθ1}8 4] ἃ Δροβίο 8 

ἱμνοπἰυμίυγ, νοσδηΐυγ δὰ ηυριϊᾳ8, σου ργοραμυυ5 

ΦΡυβ(0115 φυοβουηᾳυθδ γορογοιηι; γορουϊθυαηί δυΐίθιη 

605 αυΐ 5 δὲ Δγοπι ρτουοθάᾶπὶ : οἱ οἸΗῺ νοοᾶγθηΐ, 8η 
411 Δοοθγβοδηίγ, 416 γοοδίἑθΠ6Π πη Δ) ΡΓῸ- 

θίπε [ι556μΐ, δυδάοηαθ μαυδυδηϊ ; φυσδουηᾳι6 δη ἴηι 

τοροι ἰβδοηΐ, νοοᾶυδηϊ. Ηἰς δυΐθμν ργο]ν 5:0] 1οἰτ6 Ὁ 

ἀἱοὶ πιοἀοδεϊδϑί πὶ φυΐφυα οὐηδο 793 5υμ!, οχ 
δἰ φυΐ θεὲ οὐαὶ 56 δἀάΐευη!, φυΐθυβ (ας Αροϑίο]! 

τοῦθ δοσοιῃιποίύδγα 1688 Ν᾽ : « νηὶ δυΐδπι βεηί68, 

4υώ ἰθϑθπὶ "0 ᾿ιαθοηὶ, πδίυγϑ!  ῦ 68 αὐ [68 

δυηῖ ἰδοίαη!, δ᾽ υβπηοιΐ ἰαβοπὶ ποὴ Δ ΠΘη 65, ἱροὶ 
δἰ ὲ δυὶ Ἰὲχ, αὶ οϑίοπάυηϊ Ορυβ 16 ρ6}5 βογίρίαπι ἰπ 

φογ 5 5ἱ8, (6βιποηΐ τ γοὰάθηί }}|58 οΘοηδβοίθη- 

ιἴ2 ἰρβογυπν. » Εἰ ΟἹ 51} φυϊάσπι οὐπὶ ΕσοΙοβἰα ἰπ- 

Ρ]δίδε δὲ πυριῖιΒ, οἱ δυγὰπι γαδιϊα ὁ 4υΐ 40 8ρο- 
8(0}}8 ἰηνϑηιὶ {πογαμΐ, οἱ 4, αἱ ηυριΐαγυπι [γυδηιυγ 

Ἰωεἰιϊα, ἀϊδουμιθυμι. θυΐπνά6 φυοηΐαπι πν8]} ργουί αι 
Δοσογϑαηἀΐ δγᾶηΐ, πθη [18 ἰἀπιὸπ αἱ ᾿η ποαυ 8 ἱπι- 

ΡΡΟΒΙ ρουβονόγαγθηι, βοὰ αἱ πιυιαῖο Πα ῖμι οἱ ἀδρο- 

5|115 νδϑιΐθι5 ἢ ρ 121} οο! δ θυ 81} πη πια δοπυθηίοη- 

εἰθυβ, οὐμριία!68 ἰμάπογθηι, ε υἰβο γᾶ ν ηἰπηΐγαπὶ ἐΠι186- 

τὶ οογα δ, θεπίρο!δίθπι, ΝΠ} }Πἰ26ι, πιοιεδιίδην, 
Ῥδιϊθηιίδπι δ"; » οἃ δ φυίάθηη 8ιη1 πυριϊ4}} νε511- 

πιδΐδ ; ἰάεῖτοο δὰ νἱἀδηάο8 ἰδουιηθδηίο5. ἰησγααὶ- 

ἴὰ ΤΟχ, δηϊθφυδη ἱπδίΓαὐΐ 1} ̓ρ815 ργαμάϊαπι, ἰδ ὰ- 

γῸ5 80 }Ἰοδὲ, οἱ οοοἶϑα 8} {}Π|1ὰ, δἱ οηγπία ρᾶγαία ἃρρο- 

μϑί; πἱ ΓΤ ῬΟΓΒρΘΟΙ8, 41 γϑϑῖθη) πυριἰδ] δι 1.41}6- 

τίη! γϑι δὶ Ἃς Οὐ]θοἰοί ; 4υΐ 5668 δυΐδη), Ομ 6ἢ}- 

πὸΐ. ΤΠ ΓΕ55..8 ἜΓρΟ, Δ] αιι6 πὶ οχ νοοδίῖ5. οἱ γυσδιίοι 

Οὔβθου!!5 ργίϑιϊηοΝ 51.105 ΠΊΟΡ 65. ΠΝ 6 πη 4556, 
"6406 πιιριϊα!! γϑϑίβ ἱπάυλιιην 6556 οι ρογΙ!, ε οἱ δἷι 

1 : Ουοιμοίο ἢις ἰηϊγαϑι! πο μᾶυθ 5 γϑϑίθη εῦ- 

Ρεἰα ει 531.» θεϊπάθ αυοπίδπι αι! ροοοανὶι, ποθ 

γποναῖυ8 65, οἱ δδυηλίπυιϊη θπιπὶ ΟΠ "ἰδία πὶ πο 

Ἰυάα!, υἱροῖα ἡ] ]8π} οχουβαιοηΐἶβ Δηβ8η} Πα ῦθη8, 

οθυμυιοβοῖα ; ἰἀεῖγοο {Ππ8 Βογὶρίαπι 6ϑὶ "5: ε« Αἱ {16 

οὐηνυΐυΐ. » Νααυθ γθγὸ 6 ἡμριἰ}8 Ἔχ Ρ.}}} 98115 δϑδὶ, 

αὶ πυριΐϊ258 ἀο)οποδίδυϊ! ; Ορογίοί δηΐ τ ἃ ΓΘ δ 

εἰς τὰ ἔθνη.» Αἱ διέξοδοι οὖν τῶν ὁδῶν τὰ ἕξω τοῖ 

Ἰσραὴλ ἔστι πράγματα, παρ᾽ αἷς οἱ ὑπὸ τῶν ἀπο- 
στόλων εὑρισχόμενοι χαλοῦνται εἰς τοὺς γάμους, 

συναγόντων τῶν ἀποστόλων πάντας οὗς ἐὰν εὕρωσιν" 
εὕρισχον δὲ τοὺς ἀχούοντας, χαὶ οὐχ ἐφρόντιζον χα- 

λοῦντες πότερόν ποτε πρὸ τῆς χλήσεως πονηροὶ ἣ 
ἀγαθοὶ ἧσαν οἱ χαλούμενοι’ πάντας γὰρ τοὺς εὑρισχο- 
μένους ἐχάλουν. ᾿Αγαθοὺς δὲ νομιστέον ἐνταῦθα 

ἁπλούστερον λέγεσθαι τοὺς μετριωτέρους τῶν ἐρχο- 

μένων ἐπὶ τὴν θεοσέδειαν, οἷς ἐφαρμόζοις ἂν τὸ τοι- 

οὔτο ἀποστολιχόν. ε« Ὅταν δὲ ἔθνν, τὰ μὴ νόμον 

ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οἱ τοιοῦτοι νόμον 
μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος " οἵτινες ἐνδεέχνυνται 

τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς χαρδέαις αὑτῶν, 

Β συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως. » Καὶ 
ἐπλήσθη γε ὁ Χριστοῦ καὶ Ἐχχλησίας γάμος, χαὶ 
ἀποχατάστασις τῶν εὑρεθέντων ὑπὸ τῶν ἀποστόμων 

ἀναχειμένων ἐπὶ τῷ εὐφρανθῆναι ἐπὶ τοῖς γάμος. 

Εἴτ᾽ ἐπεὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς (ἢ) καλεῖσθαι δεῖ, οὐ 
μὴν ὥστε τοὺς πονηροὺς μένειν πονηροὺς, ἀλλὰ με- 

ταμφιασαμένους, καὶ ἀποθεμένους τὰ ἀλλότρια τοῦ 
γάμου ἐνδύματα, ἐνδύσασθαι τὰ τοῦ γάμου, ε σπλάγ- 
χνα οἰχτιρμοῦ (6), χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, 

πραότητα, μαχροθυμίαν" » ταῦτα γάρ ἔστι τὰ τοῦ 

γάμον ἐνδύματα - διὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς εἰσέρχεται 

θεάσασθαι τοὺς ἀναχειμένους, πρὶν αὐτοῖς παραθῇ τὸ 

ἡτοιμασμένον ἄριστον, τοὺς ταύρους, χαὶ τὰ τεθυ- 
μένα σιτιστὰ, καὶ πάντα τὰ ἕτοιμα, ἵνα θεασάμενος 

τηρήσῃ μὲν τοὺς ἔχοντας ἔνδυμα γάμου καὶ εὐφράνῃ, 

χαταδιχάσῃ δὲ τοὺς ἐναντίους. Εἰσελθὼν οὖν εὐρἔσχει 
τινὰ τῶν χεχλημένων χαὶ ἐληλυθότων ἐπὶ τὴν κλῆσιν 
μὴ ἀλλάξαντα ἑαυτοῦ τὸ ἦθος, μηδὲ ἐνδυσάμενον ἕν- 
δυμα γάμον, « χαὶ λέγει αὑτῷ Πῶς εἰσῆλθες ὧδε 
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; » Εἶτ᾽ ἐπεὶ ὁ ἁμαρτὼν, καὶ 
μὴ ἀναχαινωθεὶς, μηδὲ ἐνδυσάμενος τὸν Κύριον Ἷτ- 

σοῦν Χριστὸν, ὡς μὴ ἔχων τόπον ἀπολογίας, φιμοῦ- 

ται" διὰ τοῦτο γέγραπται τό" ε« Ὁ δὲ ἐφιμώθη. » 

Καὶ οὐχ ἀρχεῖ γε τὸ ἐχόληθῆναι τοῦ γάμου τὸν ἀτι- 

μάσαντα τὴν χλῇσιν᾽ δεῖ γὰρ αὐτὸν ὑπὸ τῶν διαχόν 

γων τοῦ βασιλέως τῶν πρὸς τοῖς δεσμοῖς τεταγμέ- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΆΤΙΟ. 

γο5 ᾿ἀϊο8}:}8 φίόγηα νἱι, 6606 σοπνογι Ὁ 8 σοιί65, » ἘχΙ 5 ΘΡΘῸ ραηί πὶ 5υηι Γα5 ροηίιπὶ [Γοτγὶ5 Ἔχ Γὰ 
ϑγϑθ], ἐχ φυΐδιι5 συοβοιπημδ ἱπναπίδθδηιί Δροβίο! νοσαναπὶ δὲ πιριϊ85. γοσαῦδιι Δι 6πὶ οδαιΐεπίε5. 8ι- 
τὰπλ, πὺη δυυίθπὶ οἱ συγ δηΐ γα πὶ ΔΙ 4840 πο νου Διο ΟΠ πη8}} Γυδγῖη! 3Ππ θοηΐ 4} νοσδθαπίυγ : οπι- 
μ86 5 ΘιἶπΊ 4.05 ἱπνεηΐγα μοίογϑηί, γοσαῦδπι. Βοπος ὐυΐεπι ἱη|0} Πρ γα ᾿ΐ 6 δἰ πρ! οἰ συηναηῖς Ἰνα Πλ Ἰοὺ σ 
εἰ τοοίΐογθ8 6χ δἷβ ἀ}} νοηϊεθδῃί δὰ οὐΠα πὶ θεοὶ, ψαἰθυ5 ουηνοιίεῦαί δροϑιο]ουμι ἀϊοείαπι φυοὰ αἷξ : « ὐπη 
βδπιο5. Διι8 ΙαζΘην πον Πα θη, ΠΑ ΌΓΑ ΠΡ ἀπ ἰοσῖ5. 5ιηι (δείαηϊ, Ὠυὐαβοαϊ Ἰασοηῆὶ πο ρθη 68, ἱροὶ 
δἰ] δι} [6χ, αὐὶ βίδα! Οριι5 ἰΘ [5 δουϊρίυπ ἰπ σοτάϊθυ8 5ι15, ἰ6ϑεἰπηοηί τη οἷ8 ρογμὶ υδη6 σοηδεϊεηια 
δογυπὶ. ν Εἰ ἰηρίεἴα: ουν}1 ΟΠ γ 5: οἱ ἘσοΙοϑιιβ πσριία, οἱ σγοϑε αι Π60 φυΐ 40 ΔΡυ5(0}15 βυηί ἱπνεηιὶ, Γδσι- 
ῬΡῬαογαμι Διὰ ἐρυϊδηάυπι, ἰπ περι 18. 56. φασιν θομ0 5. δὲ πιὰ]05 οροῦίαἱε χυΐϊάδιη νοσατγὶ, ποη ϑυΐδπι υἱ 
1081} ρου ηογοηί πι|αἱΐ, 56 υἱ ὀχαογθηΐ οἱ ἀδροπογοηῖ νοϑιθηΐα σοηϊγαγία πυρι}ΐ5, οἱ ἰδ πόγοης 856 πιρίϊὰ- 
ἶὰ ἰπάυπιηθηίδ, ἰά 681, ε νίβοεγα ῃιἰβογιςογάϊ, "δπὶ φη δίθπη, μα ΠΠΠΐαπι, πιδηδαυθδίυἑ ποι, Ιοησαηΐια- 
πὶ, » ως δηΐπηβαπὶ ηυριϊα!ἰα ἰμι απηοηα : 460 τὸχ ἱπαγθ αν, αὐ ν᾽ θαι ἀἸδοαπηθθηῖθ5 ργ υδ4υλιη ἀρρο- 
πϑίυν μγαιάϊι πὶ μτιβραγδίυπι οἶθ, ε δε, οἱ βαρ παῖδ, οἱ οπιηΐᾶ ρερραγαία; ν αἱ νίἀδη5. τοιαδὶ αυΐάδηι 
Ἰναθθηῖθ5 πυριϊα!α νϑβιϊμηθηια δὰ αυώ (εἰεοίειαν, οσὐπάειμμοῖ ὐΐεμ) οοηιναυΐυ5. Τηφτγοάϊθη8 ἜΓΡῸ ἰηγοδὶῖ 
ηυδινάδηι 40} πο πιυίδναγαι ργοργῖ08 πογθθ. "60 ἰηάἀπ δι δὶ 56 μιριϊδηα ᾿πἀππτοιί8, « εἴ ἀἰχὶὶ οἱ : Ωυοπιοιίο 
ἰμίγαβι! πὰς ἤθη ΠΑ 6Π5 παρε} 1 ἰπἀσπιεηία 3.» Εἰ φυοιυίΐδηι φαΐ ρεοοαί, οἱ γεποναίιι5 Π0}} 6ϑί, μας ἰμύ 

“Ὁ Βοῃῃ, τι, 14,415, 51 (οἷοδδ. ιπ|, 13. 5" Μδίιι. χχπ, 12. 58 ιν ἀ. 

(5) Εἶτ᾽ ἐπεὶ ποκηροὺς καὶ ἀγαθούς, οἷς. ΤΙΘΟΡΉγΙ οί. 
16) (οὐθχ ΒορίυΡ, οἰχτιρμῶν. , 

--------.----. 



΄ 

1529 

νων, δεϑέντα τὴν πονηρίαν ἧ οὐχ εἰς δέον ἐχρήσατο, 
καὶ τὴν δραστήριον δύναμιν ἐν ἧ πρᾶξιν ἀγαθὴν οὐκ 
ἐτέλεσεν, οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ γάμου ἐχόληθῆναι, ἀλλ᾽ 
ὥστε χαὶ εἰς τὸν ἀλλότριον φωτὸς διχασθῆναι τόπον» 
ἕνθα σχότος ἦν τὸ ὡς ἐν σχότῳ βαθύτερον, καὶ χαλού- 
μενον σχότος ἐξώτερον. Καὶ εἴ τίς γε ἡμῶν, ἐπὶ τὴν 
κλῆσιν ἐλθὼν τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς γάμους τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ, δοχεῖ μὲν ὑπαχούειν καὶ ἔρχεσθαι μετὰ τῶν 

χεχλημένων, οὐ μὴν ἐνδέδυται τὸ προειρημένον ἕν- 
δυμα γάμου, ταῦτα πείσεται, χαὶ δεθεὶς ποδῶν χαὶ. 

χειρῶν ἐχόληθήσεται εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον " ἔνθα 

χατὰ τό" ε Οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι χλαύσετε, ν 

ὁ χλαυθμὸς τοῖς τὰ τοῦ χλαυθμοῦ χαὶ θρήνου ἄξια 

ἁμαρτήσασι " χλαύσονται δὲ θρηνοῦντες τὰς ἰδίας τα- 

λαιπωρίας. Εἶθ᾽ ἵνα παραστήσῃ ὁ Λόγος τὸν φόθον, 
καὶ τὸν τρόμον, χαὶ τὰ σχυθρωπὰ πράγματα, καὶ 

τοὺς πόνους ἐν οἷς ἔσονται οἱ μὴ ἐνδεδυμένοι ἔνδυμα 
γάμου, εἶπε τό" « Ἐχεῖ ἔσται ὁ χλαυθμὸς, ν χαὶ οὐ 

μόνον ὁ χλαυθμὸς, ἀλλὰ ε καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.» 

Καὶ ἐπιφέρεται τῇ ὅλῃ παραδολῇ διὰ τὸ πολλοὺς δε- 
δηλῶσθαι τοὺς χληθέντας, οὐ πάντας δὲ ἐληλυθέναι, 

ἀλλ᾽ ὀλίγους ἐξ αὐτῶν, τό" ε Πολλοί εἶσι χλητοὶ, ὀλί- 

οι δὲ ἐχλεχτοί. » 

Ταῦτα μὲν οὖν ὁλοσχερέστερον εἰς τὴν παραδολὴν 

λελέχθω" πειρασόμεθα δὲ ἐπανελθόντες ἐρευνῆσαι 
χατὰ τὴν παροῦσαν δύναμιν αὐτὴν, ἐὰν ἄρα, βοηθη- 
θέντες ὑπὸ τοῦ τῆς σοφίας Πνεύματος, δυνηθῶμέν 

τινα χαὶ βαθύτερα εἰς τὴν παραδολὴν εὑρόντες οἶχο- 

δομῆσαι, καὶ χατὰ τὸ εὔλογον σιωπῆσαι, αἰνίξασθαι, 

ἢ ἐχθέσθαι. Ἡ βασιλεία τοίνυν τῶν οὐρανῶν ὡμοιώθη, 

χατὰ μὲν τὸν βασιλεύοντα, ἀνθρώπῳ βασιλεῖ " χατὰ 

ἐξ τὸν βασιλεύοντα τῷ βασιλεῖ, τῷ υἱῷ αὐτοῦ (1) " 

κατὰ δὲ τὰ βασιλευόμενα, τοῖς δούλοις καὶ τοῖς χεχλη- 

μένοις εἰς τοὺς γάμους, ὧν οἱ μὲν οὐχ ἤθελον εἰσελ- 

βεῖν, οἱ δὲ ἀμελήσαντες τοῦ εἰσελθεῖν ε ἀπῆλθον, ὃς 
μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὖ- 
τοῦ, καὶ ἄλλοι χρατήσαντες τοὺς δούλους ὕδρισαν χαὶ 

ἀπέχτειναν. » Ἕτι τῶν βασιλευομένων ἐστὶ χαὶ τὸ 
στράτευμα τοῦ βασιλέως, χαὶ οἱ ἀπὸ τῶν ὁδῶν συνϑ 

αγόμενοι πονηροὶ χαὶ ἀγαθοὶ, ἕως ἐπλήσθη ὁ γά- 

ΘΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ ΤΟΜδ5 ΧΥ!ς 

Σ 

1589 

Α πιϊηϊσιγ5, 40] υἱπου} 18. ργϑίοοι! συ ηΐ, οοἸ Πψαία 6} 5 

ποαυίἶα, απὰ θγϑίογ [85 Π8115 6ϑί, ἰπἀ υϑιγίληι 6, αυὰ 

Βοιΐ πἰ}}}} ααία, πο 4 πυρε}}5 ἀο)]οἰδίυγ 5οἸυπι, βοὰ 
ἰπ Ἰοουπὶ οἰΐαπὶ ᾿ πη 6 οΑΓΘη 6 ΠῚ ΓΟ βοῖιγ, ἡὉ] [6- 

ποῦγα δυηὶ ηυδπηίυπι ρρία ῥτοίυπάδ», οἱ Θχιγίο Ὁ 5 

10 ΠΘ Όγς αἰεί. Ουοὰ 5͵ 4υἷ5 ἜΓβῸ Ποϑβίγυπι, αι} ἃ 
Τοβα νοραῖυ8 δὰ 7ΘΆ, πιιριϊλ5 {ΠῚ ἰρϑία8. νοηοτῖ, 

ΟἸϊοιρο 4558 οἱ οι} γ 0818. το ἷ856 Υἱάθαία, π}}- 

δῆς ἰΔηΊ6η γΘϑ816Π| ᾿|181Π πυρί] πὶ ἀ6 408 αἰχὶ- 

ἴυς, ἱπάυογ!!, πο ρογροιϊαίαν, οἱ ρϑαΐνυβ πηδηΐ- 

"υδῆαυδ σοηδίγί οἴπ15 τἱ οἴ γ ἰπ (ΘΟ ὈΓΔ8. ΘΧ(ΟΓΙΟΙ 65; 
υὐΐ, [αχία ΠῚυἃὰ "5; « Ἧι γοῦὶθ υΐ γἱ οι ἤυης, 

«υἷα Ἰυγρεθ 5. οἱ Ποθί εἶθ, ν» Πεῖαβ 605 τηδηοί, 4υὶ 

ἥειι ἃς Ιαοίυ ἀΐφηα σοπιπιίβογίπι ; ἤουθυηὶ διίθπι 

οἰ απ δι65 διιὰ5 ἰυφθηί65. θοϊυ 6 υἱ {Ππηότοηὶ, {γ6- 

ΠΠΟΓΟΠῚ, {γἰϑε πη}, 86. ΙΑθΌΓΟ8. 4108 ραιθυγ αυὲ 

γνυ816 πυρἰ4}} ἱπάσεῖ πὸη (ἀδγίηϊ, ἀδείαται Υογθυπι, 

αἷι "δ: ς [Ὁ] ογίι Ποῖαδ, » πϑῆμ8 5βοίιιπι Ποία5, βο] 

4 οἱ δίνϊ ον ἀσικίαπ). » ΕΛ οἱ πλαΠ105 νοολίοϑβ 6586, 

8 "05 Ομ η68 δυΐθι), 56 ρᾶυοο8. ΟΧ ἰρβὶβ ὑηΐββα ἀ0- 

οὐδῖ, (οἵἷἱ ἀδιπυπὶ ρᾶγδθοῖ ἰΐ βυθ)υμφίιας "δ : 
« Μυ!ὶ δοΐτῃ ουηι νοσδι!, ραυοὶ γεγο εἰθεῖϊ. » 

11. Ηϊδο ἰρίτι Βα ΡοΓ ρϑγα οία τγυάϊουὶ υλΐποτῦνα 

ἀϊεῖα 5ἰπι : θη δυίοπι γορο( 81η ρτῸ νἱγία ἢ 4} θι18 

παηὸ Ρυ]!οπη5 πιοάμ!]ὺ οχροινάσγα ΟΠ ΠΏ}, 5] 

Ὠιο.]0 5 ρ΄ Θητἰα5 Βρίγιτα ἀΔἀ}αι!, ρου ογεβ ἃς ργοίιη- 

ἀἴοτθβ 8058 ἃ πο 5 δι ρὸν δα οἷα ΓΟΡΟΓΙΟΒ 

ἈΒέλΌ γα, οἱ ἤυχίδ γδ ον πὶ τοῖο γθ, ν6] Οὔδοινο 

δἰ σι πύλνο, τοὶ δρογί ΟΧρἢ οαγ 6 ροββίιηι8. Ἀορηυπι 

ογβὸ οαἸο ἢ), αφυδηίυπ δ γορηδηίθιν, ᾿οιἱ γορὶ 

Δβϑὶ πλ) δία πι ἐδ ; ᾳυληίαπι δυίΐοιη δἰ δὰπὶ 4υ] υἱ]ἃ 
( υπ τορα γϑρηϑί, ἰρβϑίυβ ἢ]10; φυδπίυπι δυίοπι δι 

οἃ 4υ τοψίβ. ροίαδίδιὶ βυθαάϊία βυπι, βουνῖβ, οἱ ἰΐπ 

4ιἰ δὲ ηνριϊι5 νοοδίΐ βυπί, αὐυογιπὶ 1} ἰπατγοάϊ πο- 

Ἰπδγαπῖ, {ΠῚ υθγὸ ἱπργδάϊ πορφιίψοηιο8. ε αὐϊογυμί, 
Αἰ1π|5 ἴῃ Ὑἱ] ἀηλ δυϑιη, Δ}105 γαγοὸ δὰ μοφοιϊδι!οηθ τη 

δυδιῃ, Δ}1} ΤΟΡΟ (ΘΠ ΘΓΌΠΙ ΒΕΓΥΟΘ 6}08, αἱ σοηίιη6- 

118 αὔφοιυβ οοοἰάδγυηιὶ "5". » Ῥγρίογθα δχ 115 6ϑὶ αυ 8 

ΤΟ 158 ἱπηροῦῖο ράγοηὶ 'ρ86 Ταρ5 Ἔχογοίίι5, φυΐαια ΟΧ 

ΥΕΤΙ 5. ΙΝΤΕΚΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

θυπεΐπιιπι Ζοϑυπι, ηπ88] ΠῸΠ ᾿ΔΌοη5. Θχοιϑϑιϊοηοπι 4] ]υλπὶ ἰδ ἀϊχὶς : ε ΟὈπιΐαΐ!, ν» οἵ ποὸπ 50] υἱῃ Γα}6- 
οἷὰϑ 68ι ἃ πυρί} 58 ηαἱ ἰπ)υγίδιη πα Ρ118 [δεἷι, 56 ἀὐἀϊας ἃ μι ἐ δι γίβ γος 8 Βυροῦ γἱπουϊα σομπείμαι15, ἰρλι 3. 

ἴθυ5, ἰὰ 6δϑΐ, ἱποοββίομδ, ἃ ΠῸ 681 585 δὰ "ομαμη, οἱ πιδηΐ θυ, 1. δδί, ἀρργο!θηδογία υἱγίυ!θ, αυὰ 
μΏ πὶ θοθυ πὶ ορυ8 ἱπιρίονίι, σοπ πη ηϑίιι5 651 ἰπ Ἰ000 8) Ομμηὶ [1 π|]η 6 4]16η0, δἱ φυιληίαπι δἀ Οπθμε8 ἰ6- 
ΠΟΌΓΆ8 ργαβϑίογί 05 (θη θυ Γΐ8 {18 νΟΟΔΙῸΓ 16 ΘΓ Θχίογίογαβ. 566 δὶ 4υ}8 πυδίγηπι 44 ἰηυ δι! θμαπὶ 4π}- 
ἀδπὶ γαρὶβ υθπίθῃβ 84 πυριϊα8 {Π]]| 678, ποι) δυΐθπι εἰ ἱπάθιυ5 Γἀεγῖ! 4ι4}}18 ρεβαἰχἑ πηι. πιρε2{1ἃ γοϑιῖ-- 
πιδηίδ, 5[π|}}18 ραιίοιιγ, ᾿ἰσϑιι5 πυϑ 08 εἰ ραά465 Ἔχρο δία ἰῺ ἰΘΠΘὈΓᾺ5 Ἔχιογίογοβ, υὉ] ογῖι Πείυ8, βεουπά 
4υοι βοτίρίαπι 6δὲ : « Υι υΐ πιπο τί ει18, φαοιίδιῃ ΠΟΠ1 115.» ΕΓ αἱ οϑίεηἀλι 5ΘγπΊ0 (νἰβι 185 δἰ ἀΟΙΟΓΘᾺ 
θογατ ἴῃ ψυΐδα5. οὐαπί αυΐ νοβε εἴ ποη Γἀογῖπί μυρία! 158. νοβιυϊπιθιὶς, ἰ460 αἰχὶς : « ΠΙΙΟ ὁγῖε μὴ 50} πὴ 
ἤοίυπ5, 536 οἰἰλπὶ ἀδηκιπὶ 5. Ὁ} 0Γ. ν : ᾿ 

117. δε εγβὸ βθουπάυπη" Βἰπρ]1οαπὶ ἐγ" ἰοπθπὶ βἰηὶ ἀΐοία : (θπίΘπι5 δΔυΐαπὶ Ταροίθηί68 βογυίατὶ Β0}11- 
Ἰυ5. Βδφηιπὶ ἜΓῸ σΟἰ οι πὶ δἰ} 6 6δὶ, βοουμάτπι οι πὶ αυΐάδπι 4αἱ γορπαῖ, ποπιΐη! Ρορὶ; βθοιηάυμη δὰμὶ 
δυίοιῃ 40] οοηγερηαί, {ΠΠ᾿Ὸ τοί ; βοσαπάσιη δὰ νθγὸ 4υ8 δύ: ἐπ ΓΕΡΙῸ ΓΟβῚ8, Δ551Π|}]α{{|πῈ 651 58} ν}5, οἱ 
ἰηνίιδιῖ8 δὰ πυριΐα5, φυοτια φυϊάδπι αυΐάοπι πΟ]Θηΐ68. γαπίγα πορίθχθγιΐ ΡΓΟρΙΘΓ ΟΟΟΙ ΔΙΌ. 68 822 00}} 
μι] 0.8, « 81} δυΐδιι ἐπ) τ ὔδβοθγυηι βεῦνοβ, οἱ οοοϊάδγυμ. » Ααΐνιο δυ16πὶ οχ οἰ φαΐ γερπαυδηίυγ [ὐὲ 
δἰἰμπν 1Π|Π6 ὀχοθγοίι8 γοαὶβ : δὲ αυΐ δ δα ενι}5. νἱάγαπὶ οουρΓοφαπίαγ ΒΟηΐ οἱ πιὰ], ἀθηθο ἱπιρίογεπίυγ ΟΧ 
γδουτηθοπιϊθυ5 μυρία : οἱ φαΐ ἰμίον ἀϊδουπιθεπίαϑ ἢοὴ ἰαθ νοϑιϊμιθηΐυπι παρι8]6, οἱ τα ηἰϑιγὶ αἱ α85ὶ 

Δ μας. νι, θῦ. "ὁ Μλιῃ. χα, 15, 6 1014. 14. 57 104. ὅ εἰ 6. 

(7) Κατὰ δὲ τὸν βασιλεύοντα τῷ βασιλεῖ, τῷ 
υἱῷ αὐτοῦ. Νεῖι5 ἰπ!οΡριῈ5 : « ϑδοουπίσ. δυΐθιη 
δι 4} σοηγερηδὶ {10 γερίθ; » ἰόβόνάσμιν [ὉΓία556 : 

συμδασπιλεύοντα τῷ βασ.,νι], βασιλεύοντα ἅμα τῷ 
βασιλεῖ, νεὶ ᾳυϊὰ 51:18|16, Π6 0 αἰϊθῦ δθηῆδι5 ϑβίδι: ὁ 
Ροίοσι. Ηυετιυϑ8. ᾿ 
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Ὑ]15 δοηργορϑι! δαὶ ΠΑ] δ. ργΟθὶ, ὅοπος ἀϊβουπι- Α μὸς ἀναχειμένων, χαὶ ὁ ἐν τοῖς ἀναχειμένοις οὐχ 

θόν8. ΘΟΠΙΡ]οἴ88 σ᾽. πυρί; αυΐχας ᾿πΐον ἀΐδ5- 

Οὐ 6168. γαϑίθιη πιρίϊα! δι ποι Δ })6ῖ, Δ6 πρἰηὶ- 

διγὶ ἰτοπὶ 401} }11551}Π| 651 αὐ ΤΠ 81}}008 Πἰφθηϊ 611 π| 

86 ροάίθυ5. 4 νϑϑίομῃ. παρ. Ἀ] τα. ποῖ Δ} οι, οἱ ἴῃ 
(δηοῦΓα5 Θχιογιογο8 πλ 41}. ΒΟΓΙΪ ᾳυΐάδη) ροίθγαί : 

« 5΄π|}}6 [οπὶ 6δὲ σορηυηὶ οΟἸογυηι ταρὶ δ᾽,» 

ὔθαια διαϊιδιιθίο 795. ἰιοοςα, « μοιηϊηΐ :» δϑὰ 

αυοηΐδηι {ΠΠπ|4, « ΠΟ ἷ, » ἀἀ]δοίαμη 68ῖ, Δ φυο- 

4ιὸ προρϑϑαγίο ναπὶΐ δχρ οαπύθπι, αυυσὰ ἰ(4, Π60 

ᾳυϊάδπι ἰυἀΐοὶο, ὀχροβίτα αι 6δι : φαΐ απι, ἃ 40 78πὶ 
8η(6 οΟηδογίρίιι5 651 [06 ἰ6σιπὶ βδηοίαγαπ) Δ|1660- 
Υἷὶδ8 σοπιρίοοίοπϑ5, σαν νοςο5. αυΐθ05 Πυπιδηθ ο0η- 

, ἀἰείου δ ρᾶγιορρ5 ἀδυϊαγαίυν 605, ἀχρ!!οαγοῖ, δίηιιο 

688 ἰΐθπὶ 4η 915 ἰροίαβ. δβιγυίταν αἰ ν᾽ πἰτδς, ᾿οτη ηὶ 

ἔχων ἔνδυμα γάμου, καὶ οἱ χελευσθέντες διάχονυ: 
δῆσαι τὸν μὴ ἔχοντα ἕνδυμα γάμου ποδῶν χαὶ 

χειρῶν, χαὶ ἐχθαλεῖν αὐτὸν εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώ- 

τερον. Ἐδύνατο μέντοι γεγράφθαι " ε Ὡμοιώθη 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βασιλεῖ, » χωρὶς τῆς, 

« ἄνθρωπος, ν» προσθήχης " ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρόσχε:ται 

χαὶ τὸ, « ἀνθρώπῳ, » ἀναγχαῖον καὶ τοῦτο διη- 
γήσασθαι, οὕτως ἄν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, σαφηνισθέν᾽ 

τῶν μὲν πρὸ ἡμῶν ποιήσας (8) τις βιδλία, νόμων ἧε- 
ρῶν ἀλληγορίας, τὰς ὡσπερεὶ ἀνθρωποπαθῇ παρ- 

ἱστάσας λέξεις τὸν Θεὸν διηγούμενος, καὶ τὰς τὸ θεῖον 

αὐτοῦ ἐμφαινούσας, ἑνὶ μὲν ῥητῷ ἐχρήσατο περὶ τοῦ 

ὡς ἄνθρωπον λέγεσθαι εἶναι τὸν Θεὸν ἀνθρώπου; 
οἰχονομοῦντα, τῷ - «- Ἐτροποφόρησέ σε Κύριος ὁ 

Βἰ} 6 πὶ ἀΐοὶ Ῥευπὶ ἸναννδηιῈ παίαγας σαγδηι φοῦθη- Β Θεός σον, ὡς εἴ τις τροποφορήσαι ἄνθρωπος τὸν υἱὸν 
16 πὶ ϑιοπάόγα νυ ]θη8, ἅΠ0 ἢος ΙΟ60 τ805 681 "": 

« Ρονίανί τὸ δοπιΐη5 θοι5 18, 5061 ΒΟΏΙΟ 

ξόβίατα ραγνυ!αη) {Πα δασπὶς ν αἱ δαίΐοδι Ποιμἰηΐ 

αὑτοῦ ν ἑνὶ δὲ περὶ τοῦ μὴ ὡς ἄνθρωπον εἶναι τὸν 
Θεὸν, τῷ" ε Οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῇ 

ναι (9). » 

θευπὶ 5: πη πη ποΠ 6556 ρα(οίλοογοι, ἀπυτὰ ἤπη 6 ῬνΟ ΟΜ ὅθ : 4 Νὴ οϑὲ θου5 αιδβὶ ἸιοηΟ, υἱ 8υ8ρεδ- 

ἄἀδιυτ.» 

48, ΝοΡ 5. δυΐϊοπὶ πηαχῖπηδ ΘΧΟΙΙΡΙΟΓΙ ΠῚ οορὶα οχ 

Ενϑηρο} 118 δυρραιίι, ἴῃ φυΐθιι8 [αχία ρϑγα)οῖαϑ ᾳυ88 - 
ἄδπὶ Ποιῃΐ πὶ ἃ 95: αἰ 65.. ΑΔ ὀάγυπι ἐγᾷο ραι8- 

Ῥοίαγαπι ἀο[οπβίοιιοιη, 8 γογῦῸ 16πὰ5 θουπιὶ ΟἸντὶ- 
511} Ρδίγθπι μαϊηϑη88 ΠΟΙ Δ ον 5 δδοι 15 οὐποχίι πη 

6586 βίαίυμη!, [15 υἱοπηιγ φῶ οι ἰΙοπηΐπαπὶ 8ρ- 

Ρεϊϊδηι, οἱ μιθγοιίοοϑ αυΐ ιοιὶ σοπϑὶ πη ]08. Υοῖ 115 

Ἡμεῖς δὲ πολλὴν ἀφθονίαν ἔχομεν ἀπὸ τῶν Εὐαγ- 

γελίων περὶ τοῦ Θεοῦ παραδειγμάτων, ἐν οἷς ὧμοι- 

ὦθη κατά τινας παραθολὰς ἀνθρώπῳ. Χρησόμεῤα 

οὖν ταῖς ἄνθρωπον ὀνομαζούσαις παραθολαὶς τὰν Θεὸ, 
εἰς ἀπολογίαν τῶν ὅσον ἐπὶ ταῖς λέξεσιν ἀνθρωπρ- 

παθῇ φασχουσῶν εἶναι τὸν Χριστοῦ Πατέρα, χαὶ φή- 

σομέν γε πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, διὰ τὸ μὴ νενοηχέ- 
ὙΤοβιδιηοη!} 0605 ποη ἀηἰπιλνεογίογίηι, ἴῃ θεΐ Ἰορὶβ Ο ναι τὰ οὕτως λεγόμενα ἐν τοῖ; Παλαιοῖς Γράμμασι 

δὺ ΡγορΠοίαγυπι), εἰ τριπαΐ Οομπ πίον β οὔδιβίοποιῃ προσχόπτοντας τῷ Θεῷ νόμου, καὶ προφητῶν, χαὶ 

ΥΕΤΌδΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

δαῃὶ ρεύϊθυβ οἱ πιδηΐθυβ 41Π|Πσϑίπιπι τηϊ γα ἴῃ τΘποῦγαβ δχίθγίογοβ. Ροίογαι αυί ἐπὶ ἀἴσαγα : ε 5|πι|ῖϊε ἐβὶ 
τόφηυϊη οὐ όσιπὶ τορὶ, » δία δ ϊδηιθηῖο « Ποιηΐηΐβ; ν 864 φυοηῃίαπι δ άϊιιη οϑι οἰϊλπ), ε Πομπὶ, » 
πΘΟΟΒ5Δ 11} 65. ἜΧρΡΟΠΘΓΟ οἰΐδπι 06. ΕἸ Δ16 π|6 Δ]1υ5 φυϊἀαπι ἰιεγργοίαιι δϑί βίον οἱ πιϊμὶ υἱθεῖωγ. 
Ἐδοὶξ οπΐπὶ Πθγατν ἀὲ Τὸ ρΊθ8. σαι οιἰ5, οἱ ῥγοίαε δυγτιηοηθπὶ αἱ Π 6118 δου άιπ) ΡΔ55: θ΄, 6 πὶ πδία γα Ποπὶ- 
ἨΜΠῈ ΨΘΡΕΠΙΙ ; δὲ ργίπηιη φυΐάοπι ἀἰχίί, αἱ δαουμάατη. ρᾶβ5. Ὀ}16 πὶ πδίαγαπι ψΟΓ ΠῚ ἀἰθραπβᾶπβ ΠΟηλΐμ65, 
βοδιιηθαπὶ 40 αἰοίμε 68. : ε Μοτγίρογανιι [6 Ὠοηλίηι5 θὸυ5 ἴατ5, αποιηδαπηοιία! δ᾽ ΡδῖῸΓ πιοιξοτεί 
ΠΙΐαπι δυυπὶ, » θείη ργοία αὶ ποη ὁδὲ Ῥφυ8 υθιηδάπιοθυπι μοπιο, βοοιάντῃ φυρὰ ἀϊοίιπι 6ϑὶ : « Νοι 
β5ἴσαι Ποιηυ θ6ι15 Ποϑβί6γ. » : 

418. Νο5 ϑιιΐοπὶ τρυ!απὶ Δυυπάαπιίδπι ΘχαπιρΙογαπὶ ΠΑΡ 6 πί68 ἀς ονδηρο! οἶδ, ἴῃ φυΐθυ5 605 Ῥδίεῦ 455|- 
τοϊ!αίυν ᾿ο πὶ πὶ, Ἔχ ΡΟ Πλ118 ρΑΓΔΠΟΙΔ8 ΠΟπι παπίθϑ αιλϑὶ μοηιΐμθπὶ Πδαπι, οἱ ἀϊοίμνι5. 84 φυοθάδλιη Πώγειϊ" 
οὐδ, ηἱ ποθὴ ἱπιοὶ ἰφαοηι65. απ188 ἰὸς αιοάυ ἀϊουπίαγ ἴῃ ϑεγίριαγβ Υϑίογυ5, ροοοδηΐ ἴῃ θόιι ἰορὶ5 οἱ Ῥγο- 

"5 Μλι|}. χχι!, 2. 5 Πρυϊ, τ, 51]. 

ἥ (8) Τῶν μὲν πρὸ ἡμῶν ποιήσας, οἰο. ῬΙἾ]ο 70- 
08. 

9) Οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεὲς διαρτηθῆγαι. ἴιἃ 
μΥ̓ν. (Ομ ρ υΘη 515 οἀΐιο Παοὶ Οὐχ ὡς ἀνηρύπος 
ὁ θεὸς διαΨψεύσεσθαι. ΗδυΓ. ΔΤΘῚ, «οὧὐ πιεπιίδίυγ, » 
πθῆιθ Δ|Π16Γ ΟἸΚΟΙΟ8, πὸ ϑυγιβ, π6ς Αγῶῦ8, οἱ 
ΡΟ δυάτρυ8, Π}}0. 1.26 Ψὲι. Μοξ.: Οὐχ ὡς ἄνθρωπος 
διαψευσθῆναι δύναται. [18 ομί556 νἹδείαγ ἈυΠπι8, 
Οεἰβθηἷβ ἰπίθγργαβ, βοπι. 16 ἰὴ Νιηι. : « Νοη βίοις 
Ποπιο θ6ι5 Γγυδίγ!αΓ, ν μος 65, [Ἅ}}}|Δ ἀδοῖρῖ!. Ποιῃ 
1014..: « Νοη ἐγβοὸ θου8 βἰουϊ Ἰοπιο, αυΐ [Γυβῖνἃ 10 - 
υδίιν. » Διαρτηθῆναι ἰΔίηθη. ΠΟ 4})}80η6 ; 4υἱ 6ηἰΠ| 
τηοη Ἶ{{|8) ΘΘΓΏΟ ᾿μ81ι5 ἀἰνίαἑυτ, υἱ προφορικὸς τῷ 
ἐνδιαθέτῳ ποη Γεβμοηάοαί ; γ0], αἱ 5ΟΠΟΙ 8665 1116 
αὐυθιῃ ἰδπάδι ΝΟΡΙΠυ5 : Διαρτηθῆναι, τουτέστι, σα- 
λευθῆναι" τὰ γὰρ ἀρεμόμενα σαλεύονται. δυα}}}}.» 
γι, 16, Ἰορίτιν. διαιτηθῆναι, « ἐιιίοατὶ, » φιοά ἰνὲ 
βθουῖ5 ἐδ ϑγγυ8. 1 (Δπηθη νἱάοίυτ ἀδίοτίαπ) 6χ 
οΟΡΓιρία ἰθοιοη6 τοῦ, διαρτηθῆναι. Υἱάα ΟΥίξοεπεπι 
Ββοῃῃ. 18 ἐπ Ζόγέπι. Ιάδπι, Ἰοῖπ. ὅ ἐπ ὁπ. : « ΕΓΒ 
Ροβὶι (μος εβὶ, οἱ ἔξωθεν, «ε Εἰ]ιηϊεῖ, ν φυοά ποη ἰη- 
(ο!εχὶι ἈυΠηυ5) ἈΡΓΟξΠΙ6Ρ Π05 Εἰτουπιβίγοραμ, 

80 Νυῃ). χχαπ, 19. 

ἀϊορηίο5 οχοοῖβο 11} λι4ι6 ᾿ἰποόγροόγοο θ 60. ποη 00ῃ- 
νοηΐτὸ, αἱ Πυπιδηῖ8 αἱδίυν ἃ δου ι}5,. » οἱ [Ἰοπ|. θιν 
Εχεοῖ. : « Ῥαίδν 4ιοαυα ἰρ58 οἱ θοὺβ υὑπἰνογδί (315, 
Ιομφαπίπιῖ8 δὲ πρπ. ΠΙβουίσογβ δὲ ΠΙΙ5ΈγδΙΟΓ, 
ποηπ6 ηυοάδηηοι! ὁ ρα υγ ἢ Δ ἰριογῶθ αι] 
υδπάο ᾿νπιᾶπὰ ἀἰϊδροηθαὶ, μηβδίοπαπὶ ρϑιυαγ ἰα- 
πιδηϑῖη ἢ ϑυρροτγίανι! ΟΠ ΠῚ ΠΙΟΓῸ5 ἴθ05 Βοιηδπι5 
θοι5 ἴα5, φιοιηοάο 5] αυΐβ διρροτιαὶ Ἰιοιμο Πϊίμπι 
810 π|. Γσ ΓῸΓ ἸΠΟΓῸ5. ΠΟΒΙΓῸ5 βυρρονίαὶ θεῖ, 5ἰευϊ 
ΡΑϑβϑίομθϑθ ποϑίγαϑ ρογιδὶ ΕἼ] 5 [)6ῖ. [ρ56 Ῥϑίοῦ ποὴ 
651 ἱπιρ455}}}}|8. 51 γοφοίαιγ, πιϊβογοίγ οἱ οοποίεί; 
Ραϊιατ 4] Π4υΐ οἰναγίια (15, οἱ ΠῚ ἴῃ οἷβ ἰὴ φυΐθυϑ )υχί 
πιϑρηἰψἀ ἢ θπὶ παίυγ δύ ποθὴ ροίοϑί 6656, οἱ ρΓ0᾽ 
Ρ[ΟΓ ΠΟ5 ᾿υΠ8Π88 80 ϑι1Π6ὶ ρΑ55, 065. » {{6Π}, 11}. 
Περὶ ἀρχῶν. εᾶρ. 4 : ε 51 ν6γ0 ριορίογ ΠἸ 402 
ἀϊουπιαν ἴῃ Υοιογὶ Τοϑιδπιθηίο, φυοά ᾿γϑϑεί!ιγ [μου 8 
γ6] ρωηΐιοι, γε] οἱ φυὰ δα πυπιδηΐ δἤθοίυβ ρ,5510 
ἀδϑίσιλιαν, πιϑίονίϑηι 5.0] δὰ σου [ϊδιν 105. ΠῸ5 ρ19"- 
Ρεγὶ ρυίδηϊ, απ γιηδηῖο5 ρθη [85 ἱπηραβϑι θΉ]6πὶ Ὀδυπ,, 
δίας 5. οπιμίθη5 ἑαγοιίθπὶ δου υυ5. παηιοπΐ; 
οβίθινάοπάμπι 65. οἶ5 οἰϊδπὶ 'π ἐυδηρο οἷ. ρΑΓΆΡΟΙΙΚ 
μα θογὶ δἰ πα], ν εἰς. Πυξτιῦδ. 
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τῆς τοῦ χόσμου χτίσεως, ὅτι" Εἴπερ ἀνθρώπῳ ὡμοίω- Α ἱπευγγυπί, ἐιὰ Θοπιρο αἰ νέπι5 : 8] ηχία Ἐνδηροι 
ται χατὰ τὰς τοῦ Εὐαγγελίου παραδουλὰς ὁ Θεὸς διὰ 

πὶ ἀκολούθως ταύταις ταῖς παραθολαῖς οὐ παραδέ- 

χεσθε παραθολὴν εἶναι τὴν ὀργὴν, τὸν θυμὸν, καὶ 
τὴν μεταμέλειαν, χαὶ τὴν ἀποστροφὴν τοῦ προσ- 
που, καὶ τὴν χάθισιν, καὶ τὴν στάσιν, χαὶ τὸν περί- 
πάτον τοῦ Θεοῦ; Τὸν γὰρ ἀναγεγραμμένον ἐν ταῖς 

προφητείαις ὕπνον αὐτοῦ ἦτο: οὐ παρετέρησαν, ἢ 

ὁμολογήσουσιν εἶναι παραδολήν. Καὶ ἕτι πρὸς ἐχεί- 
νυὺυς ἐροῦμεν, ὅτι: Εἰ μὴ βούλεσθε ἀχολούθως τῷ ἐν 

παραθολῇ ἄνθρωπον λέγεσθαι τὸν Θεὸν, ἐν παραδολῇ 

ἀχούειν τῶν ἀνθρωποπαθῶς περὶ αὐτοῦ ἀπαγγελλου- 
σῶν Γρατῶν, παραστήσατε πῶς ἄνθρωπος ὁ τῶν ὅλων 

κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον λέγεται Θεὸς οὐδὲν ἀνθρώπινον, 

ὡς ὑμεῖς ὑπολαμδάνετε, λεγόμενος ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 
Ἐχ περιουσίας δὲ ἐλέγξομεν" αὐτοὺς μηδὲ τὰ τῆς 5 
Καινῆς Διαθήχης γράμματα ἐξηταχότας, ἐν οἷς κατὰ 
τὴν ἐνταῦθα παραθολὴν ὁ ποιῶν γάμους τῷ υἱῷ αὖ- 

τοῦ βασιλεὺς ἄνθρωπος ὠργίσθη ἐπὶ τοῖς μὴ θελή- 

σᾶσι χατὰ τὴν χλῇσιν αὐτοῦ ἐλθεῖν εἰς τοὺς γάμους, 

χαὶ τοῖς ἀμελήσασι μὲν τοῦ δειπνῆσαι εἰς τοὺς γά- 

μοὺς, ἀπεληλυθόσι δὲ εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν, ἣ ἐπὶ τὴν 
ἐμπορίαν" ὠργίσθη δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς χρατήσασι τοὺς 

δούλους αὐτοῦ, καὶ ὑδρίσασι, χαὶ ἀποχτείνασι. Λεγέ- 

τωσαν γὰρ ἡμῖν πότερον ὁ ὀργισθεὶς οὗτος ἅτε ποιῶν 

γάμους τῷ υἱῷ αὑτοῦ, ὁ Πατήρ ἔστι τοῦ Χριστοῦ, 
ἣ ἄλλος τις παρὰ τὸν, ὅσον ἐπὶ τῇ παραδολῇ, ὀργι- 
σθέντα, Πατὴρ ἐστιν αὑτοῦ" ἑχατέρως δὲ στενοχω- 

ρηθήσονται, εἴτ᾽ ἐχ τοῦ μὴ θέλειν τὸν ὀργισῆέντα, 
ποιοῦντα γάμους τῷ υἱῷ Πατέρα εἶναι Χριστοῦ διὰ ς 

τὴν ὀργήν᾽ εἴτ᾽ ἐχ τοῦ ἀναγχάξεσθαι διὰ τοὺς γά-, 

μους χαὶ τὸν υἱὸν παραδέχεσθαι, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ Πα- 

τὴρ Χριστοῦ, χαὶ ὅτι ὀργίζεται. Ἐὰν δὲ διήγησιν 

τῷ ὀργίζεσθαι πειραθῶσι φέρειν, φήσομεν πρὸς αὖ- 

τοὺς, ὅτι" ὯὮ οὗτοι, τίς ἡ ἀποχλήρωσις (10), μὴ φεύ- 

ΡάγΔθΟΙα58. Ποιηΐπὶ οοπηράγϑῖυν θου5, 4ιᾶγ σ0η56- 

4ιομίαγ [}15 ρᾶγ8}}0}15, ραγαθοϊδιη φυθῆυδ 6586 ἰγ81η, 

εἰ (Ἰγόγαπ, οἱ ροηἰιοιἶαπι, οἱ ΔΥΘγϑίοπ πὶ ὙΌ}18, 

οἱ βοϑϑίοπμοπι, οἱ βίδιϊίὁοποπ), οἱ δηνθυϊδιϊοπθ Μοὶ 

ποι ΥὙ ε}5 ἢ ̓μ51115 6 Πἰ ΠῚ ΒΟΠΝΠΠ), ου}05 ἀριά ῃγο- 

ΡἢΘιΔ8 μι θη ἢ, νοὶ ἤθη Οὐ βογναγαηί, νοὶ ρᾶγαῦο- 

Ἰλπ| 6556 (Δἰδθσπίυγ, [15 ργϑίογοα ἀϊσοιηι5 : 51 46 π- 

δἀπιοάυπ) 6115 ΡῈ Γ πιοάν πὶ ρΆγΆ 01:8 ΠΟΙΟ Δρρθ'- 

ἰαῖαν, ϑογίριυγαβ φιοαυθ υπηάπογιπη Δἰδοίιιπὶ 

Ραγιεῖροπὶ 7906 θεέυπὶ δα]! οπίοϑ, ἰΔηφάδηι ρᾶγα- 

} 0148 δοείρθγα πο) υαἱ εἶδ ; φοη! 60 Γογαπι οπιπία 

θοι5, φυΐ ἰ}}}} Νανηληΐ νϑβίγα δαπίθηιϊα ἰη.56 ἰὰ- 

θεγο ἀἰοίιυν, ᾿υτία Ενδηροιαπι Ποπηο Δρρε!!δίυτ, 

Δρουῖις. Ναο 60 σοηϊοιμ!, Νουΐ αυοχιθ Τοβίδπιοπιὶ 

ϑουιρίυγαβ. πη ΐπ|6 μοι βοΓιίαίος [105 Γαἶ586 ργονλ- 

υΐθυ5, ἰῃ αυΐνυβ, μιχία πλπο ραγδθυϊδηη, ΠΟΠΙΟ Γὸχ, 

41} πυριΐ28 ἢΠ]Π0 φΦὰ0 (Ἀοἰδῦαί, διάνογθβ 605 ἰγϑίυ8 
ἐδί αυἱ δ 'ρϑο δοοογβὶ(ὶ δὶ ητρίϊ45 γθηΐγα ποῖυο- 

τυ ηΐ, οἱ ΄υΐ παρι18}} ριἈπάΐο ἰμίογαθθο ποροχογυηῖ, 

δίθγυμν διίθπὶ 4]105 ἴῃ ΥἹ] Δ ηὶ 5118Π|, 4115 νϑγὸ δι 

ποροι Διο 6πὶ διιϑιῃ ; οἱ [18 [[6ΠῈ| 5: ΠΠ 06 η51}}1 φυὶ 56- 

Υ08 50}08 ΘΟΠΊΡΓΘΠ ΟΠ όρυηῖ, οἱ ον 6} 115 ΔΠ666- 

γυηὶ, 2 οσοϊάδγαῃι. Ὀίοδηϊ δυΐπὶ πο ὶβ υἱγαμ γαίῃ 8 

116, υὐροία φυΐ πυριἰ85 {ΠΠ10 8110 (Δεἶδι, ΟἸιγίϑι! Ρὰ- 

(ἐγ 5'1; δὴ ργϑίθγ οὐπὶ αυἱ, αυδίθηιβ 6556} ραᾶγα- 

θ]., ἰγαίυ8 οϑί, 4] 1118 οἷἍ ἰμϑίι8. Ῥαίϑγ; υἱγοθίαια 

58η6 ΘΟΟΌΤΓΘηβ Δηραϑ([28, βδῖνα ἰγδία πὶ ἢΠπ|πὶ παρε ῖ28 
ΠΠϊο [Δεϊθπίθπη, Ῥαίγθπ) 6586 Ο]}νἾδι} πο]ῖπὶ ργορίογ 

᾿γδηι; βῖνθ Ῥγορίδγ ἠυριΐ5 οἱ {]Πππ|, Ραίγοπι ἰροπι 

6586 ΟΠ γίβιϊ, οἱ ἰγαβοὶ οοσδηΐαν [Δ{6γ]. Οὐ. 8] ἢν 
Ἰνυΐς ὀρ! σαι οπθπὶ Δ]14 1) 8πῈ γα οοπθηίυγ; ἀΐοο- 

τηι15 }}}5 : ἤρυβ νο8, αυϊβηδπὶ ἴνχ 6 ραγίϊ 10 65ῖ, οὐπὶ 

4] ἴῃ Ενδηρο! πυριΐ85 1110 500 (Δοἷϊ, ργορίον ἴγαμι 
πομπὴ τοίααγα, πθο αἰΐαπι 4ιθγογθ; ἴῃ Ιϑβ6 ἃυ- 

ΥΕΤΟΘ ΙΝΤΕΒΡΕΆΕΤΑΤΙΟ. 

Ρἰνδίατγαπι ἰοἱἶτπ15 Ονδδίογβ : αυοηΐΔηι δὶ μοπιΐη! δϑϑί πα Πὰν Π6υ5 οι πὶ ράΡΆ 0145 Ενδηφοὶ!, βοουηάηπὶ 
ςοπςς δ ητ4πὶ| ρα ΔΡΟἰΔγαμ ἰβίαγ Π) διιϑοίρογα σοηνθη οἱ ἰνδιη Πεὶ, δἰ {πγον πὶ, οἱ βαιἰθη δμ, οἱ 
ἀνθγϑίοποῖῃ νὰ} }}8, οἱ 955] 0η6Π), δἱ βίδιίομθιν, οἱ ᾿ποοβϑί ἢ 6Π), εἰ Βοπιηυπι, 405 Οπιἷ8 06 Ὧ60 βογρία 5υπὶ 
πη φγορίνοιϊβ; οἱ ἃ} οχίια οβίθηάιπίυν, φυΐα πος Ὑεϊεγὶ5 Τοβίδπιθηιὶ ϑογίρίυγαβ μι:  χα!. Νά δ᾽ ἨΠ}}} 
θεὺβ αμθοι ἴ 86. 404 νἱἀδίαγ ᾿ναπηδιναι, ἀϊόδηϊ υἱγὰπὶ ἰδῖ6 θ 65 40] βδθουηάμπι ρᾶγ8}}00145 ἔνδηβθ!} οἱ 
Βοηιο εϊείίων, οἐ ἰγαία ργοροηίίαν, δδεουμάαπι με πιδιδπὶ παίαγαπι 'ρ58 681 Ραΐογ ΟΠ γίϑι, δυΐ 4108 ριον 
οὐἰπὶ Ὁ οἱ πό6 6555. μά θΘηΐ, αυΐ ]Ἰυλη ΔΙ αιιθιη ἀΐσογα Ραίγθαν ΟΠ γὶϑι! οχῖγα ἤσπ6 406ηὶ ρᾶΓ2}}01.8 εἰ Ρδίγοπι 
ΟἸνεῖδι! ρρο!]δηΐ, οἱ δα ]6 πὶ δι υπηη8 πδίυγα ργυροηυηῃὶ : δὺΐ δἰ ἀϊχϑγίηϊ ἰπς ἰρϑιμ 6586 
Ῥαδίγειῃ ϑοιηίηὶ ποϑίρὶ δοθυ ΟὨγδι1, σοφοιάϊ δυπὶ ΘΟμ 6.1 αυσηῃίαπι τηυ}8 ἴῃ 60. βοουμάμηι ρα 58.) 16 πὶ 

(10) Τίς ἡ ἀποχιλήρωσις, εἰς. γατγιΐηνι5 : « Ῥυφ- Ὁ καὶ οἰκειότης χληρούχῳ. Εοι( πὶ τοοί ϊε 66 οχρ!!- 
ὮΔΙῺ ᾿ς ραγ( 10 651} » 165 δηΐη ραγι ΠΟ ΘΙΩ 
υλπνύδπι εἰ ἀϊδιγ θυ (ἰοπο πὶ ἱπάοὶ, παπηρα ἰπίογ τὸ 
μὴ φεύγειν τὸν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, οἰς., οἱ τὸ ἐν τῷ 
νόμῳ ζητεῖν ἀναπλάττειν ἕτερον, οἴο. Οἰἴόετο, "! δὲ 
αἰυϊπαιίἑολ Σ « (υξ: οδὲ ἰδηΐίθιῃ ἰδία ἐἰϊβιϊποιϊοῦ » 
γος αἰχίββοὶ : Τίς ἡ ἀποχλήρωσις ; Εοίδπι πιοάο 
ἰπιογργοίδη ἃ 68ὲ νοχ, ἀποχλήρωσις, φυοιἐεβουμαυθ 
Ορροβιιίο δἰΐψυ βἰψηϊοδίωγ, αἱ 110. 1. οοπίγα (εἰ- 
δηὶ ; Τίς ἡ ἀποχλήρωσις πιστεύεσθαι μὲν Μωῦσέα 
ὡς ἀληθεύοντα, .... Ἰησοῦν δὲ ἀπιστεῖσθαι ; εἰ 
4|}0] Θυάεπι ᾿ἰυνῸ : Τίς γὰρ ἡ ἀποχλήρωσις χυρίολε- 
χτεῖσθαι Ἂ" τὸν Δία, οὐχὶ δὲ τὸν πατέρα μὲν αὖ- 
τοῦ, οἷς. Ἰϊέιη ἴῃ ἢΠο Ἰοοο στγομρουὶ : Τίς ἡ ἀποχλή- 

σις τὸ μὲν σμερδαλέον χαὶ τὸ χοναθίζειν εἶναι τῆς 
ιαλέχτου μόνης " τἄλλα δὲ ἀπεῤῥίφθαι εἰς Κυνόσ- 

ἀργες; εἰς., υδὶ δοΠο!αϑίε8 : Τίς ἀποχλήρωσις, 
ἀντὶ τοῦ, Τίς οἰχειότης χαὶ σχέσις τοῦ πράγματος ; 
Εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ πηροῦ, ἢ τῆς χληρονομίας, ἢ 
τοῦ μέτρου τῆς γῆς" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ σχέσις ἐστὶ 

ὁλ{10.. Π8ηὶ βγορίθγοα ἰηίθι γὸ8 ἀἰβιϊποῖϊο ἢϊ οἱ ρᾶγ- 
εἰιο, φυοὰ ρδου]ΐαγο8 ὑπδαυδάᾷυθδ παρθοδί ργογτγίθ- 
(Δῖ68, μι6 6 ̓πιίον 86 ροηΐυ5 ουμνοηίΐδηϊ. Μα πὶ (πιο η 
ΘΧΡΟΠΘΓΘ, « ρΔΓΕ 0, » αυληὶ « ργορτίεί8. » Εδάδην 
οἴἰδιη Γϑιΐοια ἜΧροποπδ δϑὲ νοὸχ ἐἰΐὰ ἰοοὶβ ἃ 9ο8η. 
ἀτγοίο Ἰδυάφί!5, οἅρ. ὅ8 Οὐδενυ. ἱπ Νουιιπὶ Τεεία- 
πιεπίνηι, οἱ 4}}}5 [δ γα Ομ ΠἾ}05., 0] ΡῈ Ἰθ!ΟΓΓΟζ8- 
«ἰομαπὶ υϑυγρϑίυγ. Νας δγδὶ δ8η6, οὐγ νοοδθι} 
᾿}}8 φυλπὶ ἀδηλι5 αχροβὶ ον" θη) ἰη ΒΟ ἀδπηπᾶγοῖ 
Ογοΐυβ., δὲ ῬΓῸ ρδγι 0.6, « Δ δι Π 161 » δἰ ψεὶ- 
ἤρσαγα υϑὶϊεῖ τὸ ἀποχλήρωσις. Αἰιοπάδι ἰδοίογ, οἱ 
ΡΓοηυπιίοι. ὕπυ8. πιὸ πιονοὶ ΡΠ] οροηΐ Ἰοοι5, Πα 
Ργοίδγι ἰῃ οἂρ. 9, 11}. 1 Μειδοτοί. ; ΓΆτηπα δὲ πολλὰ 
τῷ λόγῳ, χαὶ ἀδύνατα συμόαίνει, χαὶ ἀποχλήρωσιν 
ἔχοντα μόνην. ϑ56ἀ νοχ {Π|8 οἶτγὰ ἱπιογγοραιοηθπ ἢΠ|6 ἡ 
ἀἰϑυγραίυγ, οἱ Π0}}}5 οοάοχ ποὺ δϑὶ δὲ πιδημ,΄ 
4υθπὶ ἙσΟΠϑι]Διη05. Αἢ πος ἰδ] ἰ060 πδίϊ60 : ἴῃ 
8|1|5, ἀποχλήρωσις, « ρΑΓ ΠΟΙ Θ ΠῚ Σ ΦΟΠ ΔΙ ;. τ νἱ 48. 
Πυετιυ5. 
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(οι δἱ ργορἢοι!β ργορίον ἰθδπὶ γα ποπιθῃ, γοὶ δἰϊα Α γεῖν μὲν τὸν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ποιοῦντα γάμους τῷ 

μαΐς σοπϑι ἃ, ΑἸ) ἃ Ἰερ᾽5. ργορὶιοϊδιυ παι 
θεο, θδυπὶ φεῦ σοπϑγί ἢ 

υἱῷ αὑτοῦ διὰ τὴν ὀργὴν, χαὶ ἄλλον ζητεῖν ({1}" ἐν 
δὲ τῷ νόμῳ χαὶ τοῖς προφήταις, διὰ τὸ αὐτὸ τῆς 

ὀργῆς ὄνομα χαὶ τὰ παραπλήσια αὐτῇ, ζητεῖν ἀναπλάττειν ἕτερον παρὰ τὸν τοῦ νόμου καὶ προφητῶν 

Θεόν; 

19. Ουδηδία ἀγβοὸ Βοπιίηο8 βυπ)08, πα 416 Ὀοηΐ- 

(λιῖθ. ἰρϑιι5 αἰν᾽ἰα5., πόχφυς ἰηφοηίοπι ὐβοοηα (8 

ἱρϑῖυ8. θοη 4115 οορίαπι ἱπορίοογε 797 οχροι!, πα 
ἀοιγίηοηίπι αἰΐχυοί οἀρίδιηυϑ ; ποιηϊμΐ τορὶ τὰ- 

ξηιπὴ οΟἰογυηὶ ΠΘοΘϑϑαγίο Ομ) ραγϑίθηι οδῖ, αἱ ΠῸ- 
"1658 ἰδηαιδπι ΠΟ Ππ10 Δ οαυδίυγ, οἱ Ἰοψυρινο ΡΟΓ 

ῬΓΟρ Ιθἰ85, [ΟΠ 5.16 συ θονμάπάο, τοσαί 80 ριῸ- 

δρίεἶδί ποι ηἶυ5, φαΐ Ὠοὶ, φυδηδία [λυ 5 ρενίδοια 

“Ὅσον οὖν ἄνθρωποί ἐσμεν, καὶ οὐ συμφέρει (13) 
ἡμῖν τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὸ 
πολὺ πλῆθος τῆς χρηστότητος αὐτοῦ κεχρυμμένης ὑπ' 

αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλαδῶμεν, θεωρεῖν, ἀναγκαίως 

ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, 

ἵνα ἀνθρώποις λαλήσῃ ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἀνθρώπους 
οἰχονομήσῃ μὴ χωροῦντας οἰχονομηθῆναι ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ πάντη μένοντος Θεοῦ, χαὶ ἐν τῷ λέγειν διὰ 

πιλδὲ, συ θογ παι οἷβ ποαυδψυλην οᾶρα668. 5υμηῖ. Β προφητῶν, καὶ ἐν τῷ οἰχονομεῖν ἀνθρώπους. Καὶ 
Τύπο δυΐθ πὴ [886 ΚΘ Πα πὶ ἰμ(εΓ ΘΙ ογυι δῖ] μο- 
1} 6 πὶ 8.1} πὰ 10 ἀεδίμαὶ, χυληο ἀδδ118 αιπευϊα- 

(ἰοη6, ἃς οοηῃίθηϊίοιδ,, γα υΐδιυ6 4δ οι θ15. ἃς 

Ροοοαίί5, δῆυ8 Δ ρ 8 βϑουπάμπι ἰυπιΐποιη 8ηι- 

θυ ]άπί68 δ᾽, αἀἰξιηΐ δναφογί πιὰ «ἷ ἃ θ60 δυάΐα- 

μ158 δ" : « Ερο ἀϊχὶ : Ὀ[Ϊ 65ι}5, οἱ 4Π|| Εἰὐχοοὶϑὶ οιη- 

65,» γα] ᾿ρβίι18. ΟΠ γίβιϊ ἢ πὸ δᾶ διῃρ!υς Δβοηί68 

ΡΙΌΡΙΟΓ ἡ: αἰεὶ ροδδῖ. : « 705 δυίδηι βίοι! ΠΟ η}ΐ- 

65 ᾿πογίϑιἰ. » Ε30 ὙΦΓῸ ὨῸἢ ἰδῆς βοίαπι τοβηὶ 

οΟἰογυπὶ οὐ Ἰοπιΐ6 γορα σοπιραγδιίοηθηι ἐθδίι- 

ΤΑ} δα  βϑίἑ πιο, 86 οἱ αἰΐα βοχοδιία, αυΐθυ5 Ποιηΐηὶ 

Ῥδοοδ 8 ἀδάϊ!ο ορυ8 681; ᾳηᾶΐ {Ππ| οϑὲ αυοά ἴῃ 

Ο 566 58εγἰρίυπι οχϑίαι δ᾽ : « Εφὺ νϑιῸ δπὶ 4υλϑὶ 
Ρδηΐίδογα Ἐρ!ιγαίη), οἱ ᾳυδδὶ ἰοὺ ἀοιηυ! δία; » οἱ 

4}}}}} : « Θεσυγτγϑιῃ οἶδ, ἰπαυῖ δ᾽, Πυδδὶ αὐ ράθι]0 
ἱπάϊξεπβ. » ΑἸϊψυαπάὰο γῇ Ρϑηιμ θ γα, οἱ ἰδοιπὶ, οἱ 

δῶ ράΡυ]0 ΘρΘΠΕΙ 51 Π}}}}18 6586 ἀφεϊηδὶ, οαΠ| 56]- 

᾿ἰοοῖ ργορίογοα 4αοἀ αυἱ (αἰ Ἔφογδηὶ 60 ρϑῃίῃοῦρβ, 

γοὶ Ἰδοηἶδ, Ὑ6} υγδᾶδ 8: Π}}}} ΠῸ) Δ ρ] 8 ἱπηήϊσοαμί, 

ῬαΠ υπι ἀπιρ 5 [8 618. αυΐ 86 1Δ]6 πὴ ἀοϑἰάοτοὶ, (8- 
ἰο 86 40.818 6δί οομδρίοιυυιη ἀδυϊῖ. Εχο νόγοὸ β'ς 

τότε παύσεται ὁμοιουμένη ἧ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ἀνθρώπῳ, ὅταν, παυσαμένου ζήλου, καὶ ἔριδος, χαὶ 

τῶν λοιπῶν παθῶν, χαὶ ἁμαρτημάτων, καὶ τοῦ χατὲ 

ἄνθρωπον περιπατεῖν, ἄξιοι γενώμεθα ἀχοῦσα!: ἀπὸ 

τοῦ Θεοῦ: « Ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑφί- 
στου πάντες, » ἣ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, μηχέτι πράτ- 
τοντες τοιαῦτα ἐφ᾽ οἷς λέγοιτ᾽ ἄν. « Ὑμεῖς δὲ ὡς 
ἄνθρωποι ἀποθνέσκετε. » Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι, ὅτι οὐ μόνον 
τὸ ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὁμοιοῦσθαι τὴν βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν παύσεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα μυρία ὧν χρήζει 

ἀμαρτωλὸς ἄνθρωπος, οἷον γέγραπται ἐν τῷ Ὡσηέ" 

« Ἐγὼ δέ εἰμι ὡς πάνθηρ τῷ Ἐφραῖμ, καὶ ὡς λέων 
ἐν τῷ οἴχῳ Ἰούδα" » χαὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ « ᾿ψπαν- 
τήσομαι, » φησὶν, ε αὐτοῖς ὡς ἄρχτος ἀπορουμένη. » 

Παύσεται οὖν ποτε τῶν ὡς πάνθηρ, χαὶ ὡς λέων, χαὶ 

ὡς ἄρκτος ἀπορουμένη, ὅτε διὰ τὸ τοὺς τάδε πε- 

ποιηχότας μηχέτι χρήζειν τοῦ ὡς πάνθηρος, χαὶ τοῦ 
ὡς λέοντος, καὶ τοῦ ὡς ἄρχτου, αὐτὸς οὐχέτι ἔχων 

τοὺς τοιούτου ἑαυτοῦ χρήζοντας, ἐμφανίσει ἑαυτὸν 
χαθώς ἔστιν. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἀχούω καὶ τοῦ" « Ὁ 

Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσχον᾽ » ἐπείπερ (15) ὅσον 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

παῖὰ 8πὶ ἰνομηΐ πὶ 6586 ἀἰουηίυγ, Ποη αυΐὰ ἰρθ8 ρα 58101}18. 681, 86ι] χιιΐδ τηογίρογαι ραβ81 01} πὸ πϑίυγδαι 
μοιπίηυπι. 

19. Ουδηιίι ἐγρῸ Ποπιΐπθ8 5 πι08, οἱ Π0π Θχροί πηι πο} 18 ἀἰ νῖπ:6 "οηί 4168. Ὠαΐ, οἱ πὰ! υἀ0 πιίϑεγᾶ- 
(ἰοπυπὶ οἷυ5 Δ Ὀ5οοηάϊ4 ἀρυὰ δὐπὶ, υἱ "6 ποσθϑι Ὁ υἱάθπιθβ 681Π, Πύσ6586 δδῖ, υἱ 5᾽π|}}6 δὶϊ γεβηυπι [χὶ 
Βοπηίπὶ γορί : ὧἱ Ποπιϊ 08. 4υδϑὶ ΠΟ Π10 ἃριιά Ποννέι65 Ἰοηυδιιγ, οὐ ἀϊβροηβαδί μοπιΐηθ8 ποη ΠΑρίθη 65 ἀΐ5- 
ΠΡ μβανὶ ἃ 60 : 4" οπιηΐηο αυΐάεπι Πδυν5 681, οἱ ἴῃ 60 4ιιοὐ Ιοχψυΐίαν ρῈγ ργορμείδϑ, δἱ ἔῃ 60 4 ἀΐϑρεπ- 
δὲ} ΠΙΟΠλΐπ65, δἰ (}})}6 (6558}}11 γοβηαην ΘΟὐἰΟγ ἢ} δἰ πιῖ}6 6556 Ποπηἶΐ, ΟΠὶ Οο5βᾶη!6 ΖΕ]0, οἱ οὐῃί(οπιίοη6, εἴ 
γοβί πἰβ ρδβϑιοηΐ 8 οἱ ρϑοοϑίῖ5, ςοβϑΆνθγ πη }8 δοουι 1} Βομπ θην ἀπηθα! γα, οἱ ἀΐφηΐ [αοι! Γαογίμιι» 
Δυδίγο ἃ 60 : « ἔρο ἠϊχ! : Γ᾽ δδβι18, οἱ {Π| Εχοαὶϑὶ θημμ65.; » 7 Π0}} ἀσθη(65 [4118 ΡΓΟΡΙΟΓ «αι οἀἰοδίυγ 
Δὰ "08 : « Ἶο58 ἀυϊὸμ) βίου! μοιμίπθ8 τπογίθιηΐηὶ. » ἔψο ἃυϊθ} Δθ ῸΓν φυοηίασι ἤθη δοίαπι ΠΟπΙΝΝ γὰρ 
δἰ 6 Π6 1} γαφαιηὶ σΟἸογὰπὶ ΟΘ55Ά0}}, 56 οἱ δ᾽ 18 Ἰηυ}18, αυΐυι8. Ορα8 ΠΑ 6 10 ρΘΟΟΔΙΟΥ : υἱ ρυϊᾶ, 
αἰεὶ ἴθ Ο560 : « Εδο δυίδην δυπι βίου! ρϑηιογα, οἱ οἷουϊ [0 ἀομαΐ δυμα; ν οἱ ἴμ ἃ] ἰθο0 : ε Εἰ 
υνίανο οἷβ δίουϊ υγϑυϑ8 {πα ϊὰ5. » (6558 {}}} Ἔγβὸ δἰ σηϑη 0 6586 δ᾽ου! μη 6 Γα, οἱ βίουϊ ἰὁ0, Εἰ υγεῦς 
ἀυγυαίνι8. : οὐπὶ ἀδϑίπθηίθ5. (δἰ ἴα ἴχοογ, 18 π| 10) Οριι8. μὰ αονῖ! ΠΟ 65 1)ὲ0 5ιουΐ ρϑῃμιαγα,, εἰ βἰουὶ 
δοιο, δἰ ὑγδὸ ἰυγθϑῖ0, πρὸ 'ρβα "ιαῦθθα 6058 (4165. 4υἱ (αἰδι προροσδαγίαπη Δθδηΐ, ἴας πνϑη δϑιϑυΐ! 56 
βίουϊ 68ι. Εξὸ διυιΐίθιι δίς ἐπί! θοὸ ἀποά ἃἷν : « θοὺβ ποβίον ἰψπὶϑ οὐηδυπιθηβ δδὶ, ΘΟ Βα Πμ 8. 63.) 

δ. 1 (οΥ. "1, ὅ. δ5 Ρ54)]. υχχχι, θ, 7. "5 09.γν, 14. 85) 08. χπηὶ, 8. 

(11) Καὶ ἅ..1ον ζητεῖν. Ναὶ ἰορε ; χαὶ μὴ ἄλλον 
ζητεῖν, νεῖ! τὸ μή, αυοι φεύγειν βαρονία5 ρεροθα!!, 
διῖς γαρϑι απ βιιυαυάϊ. Ησετιυ8. 

(12) Ὅσον οὖν ἄνθρωποί ἐσμεν, καὶ οὐ συμφέ- 
ρβι, εἰς. Ογίβθιιθϑβ ἰπίγα ἐπὶ ΔΓαἰιΠ. ; Παρ᾽ ἡμῖν οὖν τοῖς 
ἀνθρώποις ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 55: 
λεῖ’ παρὰ δὲ τοῖς χατὰ τὰς Γραφὰς λεγομένοις θεοῖς, 
ὧν ἐν συναγωγῇ ἔστη ὁ θεὸς ἐν μέσῳ θεοὺς διαχρί- 
νων, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐστιν ὁμοία θεῷ ἴα. 
σιλεῖ, ΤΠΙΘΟρΡΗγ δοιῳ5. Ιν. 

(15) 0 Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσχον" ἐπεί- 
περ, εἰς. [ἃ (. ἱὰ. ; Ὧι Η, : Ὁ θεὸς ἡμῶν πὺρ ἐστι 
χαταναλίσχον ἐχεῖνα" ἐπὰν δέ, εἰς. ὐπδομάι γθίυν 
᾿μίογργέβ ὃς Πὲι1ι8 Ποϑίον ἱξῃ 8 ΘΟὨ ΘΙ ἢ 5 ἐδ, Οὐδτ 
βυπι6ι8 εἃ. » (οὐΐοεν δς. ος ΙοΠ0 πιὰρ'5 ργοβᾶ- 
τὴ18, φινεπὶ οἱ ἴῃ ἰπιουργοιδ θη 5θουτὶ δαιμα9. Ηδης 
Ἰυχϑίαμ ἰδπηθη οἱ πιληοῦπι 56 [ὈΓέ8556 Γοϑι{{|25 : 
Ἐπείπερ ὅσον μὲν ἔστι τὰ τοῦ καταναλίσχε:σθα: δ 5:5, 
ἐπὶ τοσοῦτον, οἰς. ἰν. 



1551 ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ ΤΟΜῸδ5 ΧΥ͂Ι. ᾿ 15:8 

Ἐξ ἔστι τὰ τοῦ χαταναλίσχεσθαι ἄ " "", ἐπὶ τοσοῦτον αὶ ἰ]αὰ ἐπί ΓρΓαίον δ᾽ : « Βοπιηυ8 Βοβίοῦ ἱχηΐδ Θ0Ώ8ι:- 
ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ ἐστι χαταναλίσχον ἐχεῖνα" ἐπὰν ΠΙ68 68ῖ:;.» αυοηἶδη) αυδηίΐυη ΓΟΓΊ πὶ ὁδί 4088 ο0η- 

ὃὲ ἀναλωθῇ ὑπὸ τοῦ χαταναλίσχοντος πυρὸς τὰ π:- δΌΠΙΪ πιΘΓΙ [5 5ιηΐ, Δία Πδυ8 ποβίεγ ἱξηΐβ ἐδί 

φυχότα ὑπ᾽ ἐχείνου ἀναλίσχεσθαι, τότε οὐχέτι μὲν 685 σΟΠΒΌΠΊΘΠΒ : ροδίφυδῆ διιίοιη ἃ ἰρη8 Θοη8υ- 

ξασται ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσχον, μόνον δὲ, ὡς πιδπί [ὑογίπὶ οοηδυπηρίδ, 485 παίαγα ΘΟπιραγδῖ 

εἶπεν Ἰωάννης, φῶς, λέγων "ε« Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι. να δ8ιηῖ αἱ 40 {10 οοπϑαπιδηίαγ; ἴσης 58η6 θδὺ8 Ποδίοῦ 

Τούτων δὲ χινηθέντων, πρόσχες εἰ δύνασαι τὸ ἀπὸ ἰφψηΐ8 ΠΟΠΒυπΊ6Π8 Ἀμρ 15 ποη δγἷΐ, 86 Ἰυμηθη ἀυῃ- 

“ἧς Ἰωάννου χαθολιχῇῆς Ἐπιστολῆς οὕτως ἔχον: ἰαταῖ, υἱ ἀοοοί δοΔπη65 ἀΐοδης δ : ε« θδὺϑ ἰὰχ 6δῖ. » 

« ᾿Αγαπητοὶ, νῦν τέχνα Θεοῦ ἐσμεν, χαὶ οὔπω ἐφα-ἠἙ ΕΠΪΐ8 βΟΓΓῸ Θχουϑ85}8, Υἱὰ6 δὴ ἰοσυτι Βης ὁχ δι} }Ὸ- 
νερώθη τί ἐσόμεθα. Οἴδαμεν, ὅτι, ἐὰν φανερωθῇ, ἰ[ἰοἃ δοδληηΐβ ΕΡίδιο᾽α, 4υϊ 515 μδῦδι δ᾽ : ε Ο(ἰατὶβ- 
ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν χαθὼώς δ5δίμϊ, πυπὸ ΠΠΠΐ Ποῖ διιπλὰ8, δἱ ποπάυπη ἀρράγυϊξ 

ἐστι, ν» τὸν τρόπον τοῦτον ἐχλαδεῖν. Νῦν μὲν γὰρ, αιοὰ εγίιπυδ; 50ἰπιυ8 αυοηΐδπὶ οὐπὶ ἀρρδγυθιίί, 

χἂν ἀξιωθῶμεν βλέπειν (14) τὸν Θεὸν τῷ νῷ χαὶ τῇ 5[π}}}65 οἱ ογίπηυβ, ηυοπίδπι νἱἀευΐπιυ5Β 798) εὐπὶ 
καρδίᾳ, οὐ βλέπομεν αὐτὸν καθώς ἐστιν, ἀλλὰ χαθὼς 5ἰςυιὶ οι, ν ἀο6πὶ πηοἋ0 ἰηϊεγργοίαγί ροβϑῖ8. Νυμς 

διὰ τὴν ἡμετέραν οἰχονομίαν ἡμῖν γίνεται" ἐπὶ δὲ δπὶη) αἰϊλπὶ 5ἱ ἀϊφηὶ Παυδᾶπιαν 4] Πδυπὶ πιειῖα οὐ 
τέλει τῶν πραγμάτων, καὶ τῆς ἀποχαταστάσεως ἢ οογάδ φοΓΔΠιι5, οὑπὶ ἰΔπιδη πιἰηἰπι6 δου δδί οοῦ- 

πάντων ὧν «ε ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἀγίων ἐξ πίπιυβ, 564 4ιλ}} 8 γτεφευϊ ποϑιγὶ οδυδα ποῦίβ εἰ- 
αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, » ὀψόμεθα αὐτὸν, οὐχ ὡς εἰϊηγ ; Αι ἰῃ γογυπὶ πο, δἱ οπηπίν πὶ ΘοΡυ πὶ ΓΘδί 8“ 

νῦν, ὃ οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει τότε, ὃ ἐστιν. τἰοηθ 4υς ε ἰοουΐυ8 6ϑὲ ρεὲῦ 05 βϑιηοίογιιην, φαΐ ἢ 
ἘΒΟΙΪΟ 81|π| ρτορ)νοϊητι πὶ 6}115 ὅδ, » ουπὶ, ποη ἰὰ απο ἤθη 6δῖ, φυδπιαθιηοάυπι ππης, Υἱάοθίπιι8, δοι, 

ἰὰ ὧσὐ ἴυηῸ ρᾶΓ οτὶϊ, ἰὰ χυοά γανογὰ αϑβί. 
ΓΑπαξ δὲ ταῦτα εἰπόντες εἰς τό: ε Ὡμοιώθη ἡ 40. Ρυβιφιδῖη δὰ ἴμ. ἤσης Ἰοουπὶ "ἢ : ε 5 π]18 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ν δυνάμεθα [ς8οἰυπῇ εδὲ τορηὰπι οΟἰογαπθ Ποπιϊπὶ στοαὶ, » 

καὶ τὴν αἰτίαν εὑρεῖν (15) τοῦ τυνεχῶς τὸν Σωτῆρα οὐϊδδδγυϊπηυβ, οδυδᾶπι 4ιοαυα Γαρογγα ροβδῦ- 

Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἣ Υἱὸν ἀνθρώπου, ἑαυτὸν ὧνο- πηι, ΡγΟρίοῦΓ αυδιῃ Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, νεὶ 

μαχέναι, δηλοῦντα, ὅτι, ὥσπερ ὁ Θεὸς ἀνθρώπους ΥἹὸν ἀνθρώπου 586 ἴρβ6 ϑοΒρί!Α10Γ ἰγδαυθῃίον ἃρ9 

οἰχονομῶν ὡς ἐν παραθολαῖς ἄνθρωπος λέγεται, μο!]αῖ, ἀδείαταπβ ᾳυοὰ αᾳυειποάμηοάυπι ἰιοιῃΐς- 
τάχα δὲ πως καὶ γίνεται" οὕτως καὶ ὁ Σωτὴρ, προς πυπὶ εὐγὰπὶ βάΓγοη8 Βοὰδ ἰοπῸ ἱπ ρᾶγβο 5 

τγουμένως Υἱὸς ὧν τοῦ Θεοῦ, χαὶ Θεός ἐστι, καὶ ( ἀϊοίϊαν, οἱ αυοάδπιπιοάο [ογίΔ866 εἰποϊ(ιν ; ἴα οἱ 
υἱὸς τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ «ε εἰχὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ϑεγνδίοῦ αυὶ ΕἸΠ 5 θεῖ ργίπιο οἱ ργαείρια 68ῖ, θου8 

ἀοράτου" ν οὐ μένει δὲ ἐν ᾧ ἐστι προηγουμένως, ηὐοαυθ 6βῖ, οἱ ἢ] 5. δηγογίβ ἰρβίυβ, δἱ ε ἰθβπαδο δοὶ 
ἀλλὰ γίνεται χατ᾽ οἰχονομίαν τοῦ ἐν παραθολαῖς λε- ἰμν}51}}}}}58 δ᾽; ν 86 ἴῃ) 60 4υοἀ μείπιο 'ρβ8 ἃ0 ργ8- 

γομέψου ἀνθρώπου, ὄντος δὲ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου, εἶρυα 65ῖ, Ὠθη ρογπιδηορὶ; οἱ Ἰυχία {8 δάπιϊπὶ- 

χατὰ τὸ μιμεῖσθαι ὅταν ἀνθρώπους οἰχονομῇ τὸν διγαίΙοΠ6ηι αι} ὨΟπΊΟ ἰῃ ρᾶγΑ}0}15 αἰεί, Γαυαγα 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Οὐπὶ δυϊὸπι σοπϑυπιρία [υὐτίϊ 40 ἴσιο σΟμΘΠΙΘη1 6, 6 4ι8 σΟηϑι68 80π| Οουηϑιπη} 4}) 60, {ππῸ [3η1| 
ποι γί: θοὺβ ποϑίον ἰζηῖβ ου!ϑθΠΊ0}}8, 861} ἰπ|6Π, βίου! ἀἰοῖς ϑολπη68 : ε θοὺβ ἢιιηθη 6ϑ,. » (ἡ) υομηίδιη 
δυο πὶ ΠΟΥΪΠ)18 ἰδ 6, Υἱάς δὶ ροῖθβ δἰΐδη) βϑοιυνάυη ἰθπς ᾿πι6 Π βάγα πιο πὶ χ δοδηηΐθ. Ερίπίο!α (ἃ- 
(πο τα 56 ᾿ιαθδηίε : « Ομαγίβϑηηί, ἤππο {1} [οὶ δυθη5,., 56} ποηάππιὶ ἀρράγυΐ «υἱ4 ογίπιι8. ϑοϊπὶυ8 
δυίοπι συοηΐλιη 81 Δρρδγιον!, 5. Π}}{65 οἱ δγί τη 5., αιιοηΐαπι νἱ ἀ6 1 πΠ0}8. 61 πὶ βίου 681. » Νυπο αὐυάθην 
δἰϑὶ ἀΐφη! [υδτγῖπηι8. θόυπὶ νἱάότα ἤγθθ οἱ οογάς, νἱἀθπ)ι8 δῖ πὴ αποπηδάϊηουπι 681, 66 4υθι"- 
δάμοάυηι ργορίον ἀἰϑροηβαίοποπὶ ποβίγαμν [Δοῖυ8 [υδγὶλ πο} }8. [πη ἢπθ δυΐθιη ΓΘΓΙμ), οἱ γοϑι 068 
οππηΐυπι αικεουηηιδ Ἰυσυΐυβ οδ΄ ΡΥ Ο5 ῬΓΟρΡΙΙθίγαν ἃ 560 0}}0, Υἱ δ πιυθ σα! ΠΟὴ δίουϊ πιοάο, ηιο 
"0 6δὲ : δοὰ ᾳιομηδατιηοίαπι (6 ἀδοιοιῖί, δασιπά πὶ οὐ 65ὶ. 

40. Ουοιΐδην διι6πὶ 56π|6} ἀἰχί πηυ8 ᾿856 ἴῃ 60 4υοιὶ 811 : ε βἰ πιῖ]6 ὁδὶ γορηϊπη ΘΟΙογυπὶ Ποπιηΐ φερί,» 
Ροϑϑυμηυ8 ἱπυθηΐγα οἱ οδυϑᾶ8 ῬΓΟρΡΙΘΡ 4.28 βϑῶρ6 οἱ ϑαίνμιον ΕἸ πὰ 56 ἐοπηἐ 5 ΠΟΠΪ δὶ : οδίοπίίοιιϑ 
υοιίδιη δου θεῦβ ΠΟΙΝΪΠ68 ἀἰΒρθη 5818, αἰ28] ἴῃ ρΑΓΆΠΟΙ 5. εἰσίν ΠΟ Π|0., [ΟΓβ ίΔη 56 δἱ ϑαϊνδίου 
Ρτἰπείρα! ον αυϊάοπη ΕἾ 5 θεοὶ ἀχϑίβίοβ, οἱ θθιβ, οἱ {{ΠΠπ||5 εἰν γί 2115 οὐτι5. δἱ ε μᾶμο αὶ ἰμν 5.18...» 
ΟῚ δυϊθπὶ ΠηΔΠ6η8 ἰπῃ 60 4υοιὶ 6δῖ ργίπείρα! τεῦ, οἰἤοίυγ βοουπάυπ) ἀἰδροι αι οποηὶ {{Π} 8. Ποπιλεἷ8 6᾽ 3 
4" ἴῃ ρᾶγδθ0}}8 αἰεί ηΓ ἤοπμο, βθουηάύυπι βἰ πη} ἀπαιν οι ἶ8, σα σρΒρονῖ ΠΟΙπί 68. αἰ βραηβῶγα. ϑ6ι} 
θδιιπὶ αυἱ ἰῃ ράΓΆ ΟΠ }5. ἀἰοίίυν, οἱ ΠῚ αυδϑὶ Ποπιο, ποὸη ἀθθδινι5 φιφγόγα 4υ͵5. ΠοπιΟ. οἱ ΠΠΠ8 ἀΐοϑιη8 
856 Πα πη) ϑαϊναίογοιι : 504 ϑίδη(8 ἴῃ βδοῆξὺ θεῖ, εἱ ρϑν θοίλγαιη ἀϊοοηί πὶ ἰρϑυπλ 6586 [ΟΠ Π6Π), 
βδρίθῃιοΓ δυυύΐαπια8. δὰ πὶ αἰσαπίοπι 56 ΕΠ απ Ποιμΐηἶβ. Αραμ μ05 ἜΓΕῸ ᾿οηνίνεδ., ε 5ϊπΠ|}16 6βϑὲ γϑβῆσμι 

8 Θρυΐ, τν, 24. δ6 7204η. 1, 5]. 571 204η. πι,3. δ 16. 1, 70. 59 ΜΆ(Π}). χχι, 2. 49 60]. 1, 1ὅ. 

(14) Νῦν μὲν γὰρ, κἂν ἀξιωθῶμεν βιλέπειν, εἴς. τηληΐβ ἀγα εὶ σοιππιαπίοαταπί. Οτγίβοπαθ, ἐπ ρ8.. 1ν, 9, 
ΤΗεορηγίδοιι5. 6χ Οδιοιὶς βαρ 5 : Ὁ μέν τις οἰήσεται περιφραστ:- 

(15) Δυγάμεθα καὶ τὴν αἰτίαν εὑρεῖν», εἴς. χῶς εἰρῆσθαι, ὡς καὶ Ἕλλησιν ἔθος τῷ τοιούτῳ γρῆ- 
Θυδιπαάιπούιηπ ΒΟΠΙΐΠ65 ἴῃ [1018 8δογὶ 8 « ΠΠ πο- σασθαι σχηματισμῷ, λέγουσιν" Υἱὲς Ἀχαιῶν, χαὶ τὰ 
ΠΝ Ὁ ΠΏ.) ΒΕΕρ᾿ 551Π|6 Δρρο! Δ υὉ ; ἰτὰ ΟΠ" βῖυ8 ἃρρεῖ-ὀ ὅμοια. Πολλὰ δὲ τοιαῦτα φέρεται καὶ ἐν τῇ Γραφῇ, 
Ἰδίωγ « ΕἼ 5. ΒΟΙΠΙΠΙβ,» ργὸ 60 4ιοὰ δϑΐ « οπο, ν ὧν ἐστι χαὶ τό Βροτὸς γενητὸς γυναικός" καὶ τὸν 
χατ᾽ ἐξοχήν. Οτίβαηεβ, ΒΟΙη1]. 1 ἐπ Εχεοῖ. : ε« Ρι Ἐν γεγγητοῖς γυγαιχῶν οὐδεὶς Ἰωάννου μείζων" 
ΠπΉΠ61} ργυρ ιοιίλτπη ΕΖΘΟΒΙοΙ ἀϊοϊίαν : ΕἸ} Ποπιῖπίδ. καὶ αὗται γὰρ αἱ λέξεις ἀντὶ τοῦ, ἄγθρωποι, εἴρη»- 
υΐε δυυίοπι Πἰΐ18 ΠοΠ ἢἾ8. ὧἱ Βοπιΐπυβ πιδυ5 δόου8 ται, Ησετιῦθ.. 
Ομεϊειυθὶ » ἤδης ᾿Ιοουϊ᾿οποιῃ αγοὶβ Πουναί, Ἀυ- 
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δυιΐθπὶ 3)605 681, ΕἸΠτ05. ποι πἷ5. οἤὶοἰτυν, ἱπι ἰδηΔ0 Α Θεὸν, λεγόμενον ἐν παραθδολαῖς χαὶ γινόμενόν πὼς 
Ἰθουπὶ οὐπὶ ᾿Οπἶη 65 γορὶϊ, φυΐ πῃ ράΓΔ}0}18 Δρρ6]- 
ἰδίαν ποπιο, οἱ αἰΐψυο πιούο εἴεϊαγ. Ναας 58Π6 

μοπιο 8|1ῳυἱ5 αυξταπίίυβ. 681, ἱρβίυβαις δ] 05. ἀϊ- 

οοπέυ8β ε5ἴ ϑαυνδίογ, 864 δὲ θεοὶ ποιΐοηθ ϑίδιμο, 

οἱ ρᾶγδ)}ο 128 αυῷ ἰρϑυπὶ Ποηιΐηθπ) 6556 βοἰβοιηὶ 

Βοαυθὰο μγυάθηιοῦ οἱ οδυ16 ἰη16 χα πάϊι5 681, οὔτι 
ΕΠ υπὶ ποπηΐ 5 88 ἴρ56 Δρρε}!αῖ. Αρυὰ πο8 Ἔγβοὸ πο- 
ΤῊΪ 65, « 5 π||}6 ἰδοία πὶ δϑῖ τερπαπὶ οΟΙογαπὶ 0- 
τηΐηὶ γορὶ Σ » ἀραὰ 608 Δυΐοιη αυἱ ἀϊ! ἰπ Βογίριυν8 

μυπουρδηίυτ δ᾽, 4ΙΙΟΓΌΠΙ « ἴῃ ἐγηλσοσᾷ 5.611} Πυ5, 

ἄἀθ05 ἴῃ τηράΐϊο ἀϊ)υάϊοδη5, » ταβπυπ οοἰόγυηι θ60 
Τορὶ 5ἰπ|}16 δϑί. 

21. Ουκιδβ ρΌγγΟ 81), φυσιηιαἐπιυάυπι ἰμίογ Ἰο- 

τηΐηο8, αὖἱ παίαγα 58 Δῃ δ] }5, οἱ (ῃγοηΐβ, οἱ ἀοιηὶ- 

πϑι θυ, οἱ ρυϊποιραῖθι5, οἱ ροϊοδίδιθιι5. ἱπίδ- 

Υ͵οΓῸ5 δυηΐ, « οἴπιῖ!. (Δείαηι οϑὲ τοζπαι οἰ ον απι 
Ἰιοπιίπὶ γαρί ; » ἱπίον 799 {ἰνοη05 - 5ἰἸη|16 εἰ δι 

Π{ἰ γοβπππὶ οΟἸογα πὶ {ΠπῸΠὉ Γααὶ ; ἰμ6 Ὁ ἀοπιΐμα- 

τἰοπο8, ἀοπιίηδιίοη! γορὶ; ἰπίοι ρεϊποϊραίυ5, ρυϊηεἰ- 

Ραΐυΐ τορὶ ; οἱ ἰμί8Γ ρο(οϑίαϊοβ, ροιοδίαιὶ γορί. Ὀίοοὶ 
δηΐὰ αἰϊχυΐβ : Ουΐμδηιὶ 651 ἴβι6 ἀδίθείι8 ἃς ἀϊδβιϊ- 

εἰἴο, υἱ ἴπῖογ ἰηἰδγίογοβ ποπιΐηὶ τοὶ τορηαπὶ οἷο - 
Τταμη 5ἰπ|}}16 (δου 5ἰῖ ; ἰῃῖοΓ 605 δυίοπι αυΐ γΓ- 

διἰδηὶ ᾿οηλ:ηἶθυ8, ἰάθπὶ 4ηοῆιῈ ΡΓῸ ταὶ μᾶγίθ ἤθη 

ἐοπεϊηραί [5 οογὶθ αυὶ ποιηΐπὶ γορὶ Δ5δι 1] Αῖ0.8 οὶ, 

Βυριεῖ45 ΠΠ]0 800 (Δο6 8, ε υνδὶἱ ΒΕγΥῸ5 8:108 θᾶ ΓΘ 

᾿ηνὶδῖο5 αὐ πυριΐϊδ5 55; ν δὶ Οὔβθγνδ 8 8ῃ 4065 

δὐπιοάυπι δροπϑὰ 40:5 0 1, 8118 6581 ἃ βευνὶβ 80- 

φογβοηθι.5, οἱ ἃ} [15 φυὶ δά πυριϊ98 Δοοογβ οἰ βυηῖ; 

κα οἱ ἵπ πιγϑιῖςὶβ γθῦυβ δἰΐψυϊ δά πον πυρί οοἱ- 
Ἰοσδίίοποπι ἀβϑυπθιαν; Δ}1} δια π) ἰπ ΒΘΓνΟΓΊΠη 
οὐὐΐηοπι, φυὶ ἰηνί(8ῖο58 δὰ πυρί 8 δοοογϑίίαπι τηἷ- 

ἰυπίυν; 86. Ὀγϑῖογ ᾿|Π105 ἀειηυπη (ΘΓ, αὐ] ΠΘΠῚΡ6 

Ἰρβὶ δὰ πιριϊὰ8 ἰην αι δυηΐὶ : Ὑθυὰ πὶ ἀΐνογβ05 Δη1- 

τηϑγυ) οΥἴ)65., ΥὙ6] β'1}0} [Δοι! δίνῃ 4η 05. ρ0]- 

Ἰεπὶ, θθὺ8. πονϑῦὶὶ, ἤδομοὴ Οἱ οϑ588 ΡΙΌΡΙΘΡ 4088 
δὰ 5ροηβθ ΠΟἸ]οοΔιΙ ΟΠ 61} ἀϑσαπιδηίαν ἢΠΠ1; 411} ἔμ 6 

605 4υΐ νοοδίίοη! ἰπἴσς6 πλ ϑίγδηι ; δίχα δ}}} ἀ6- 

Τὰ πὶ ἱπῖοῦ ἰρ505 ἰηνιαῖοβ. [0 Βρ γ 14}}008 δυίαπὶ 
δυρί18. διυϊπιδίίνογις οοηδιθιυἀϊποπὶ ΥΘΡ βροηβί, 
ἀπά [δἰ απ ραοίῖνα δχογίιαγ, οαπι ἈΠ Δ ΒΡΟΠ 88 

ηυα ψεῦθο πυρϑβὶῖ, 80 δοᾳυθ νἱιἰδία ἃς φογγιρίᾶ 

ἄνθρωπον. Καὶ οὐ χρή τινα ἄνθρωπον ζητεῖν, χ» 

χείνου λέγειν υἱὸν εἶναι τὸν Σωτῆρα, ἀλλὰ στάντα 

ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ, χαὶ τῶν λεγουσῶν καρα- 

Θολῶν αὐτὸν εἶναι ἄνθρωπον, συνετῶς ἀχούειν αὐτοῦ 

λέγοντος ἑαυτὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Παρ᾽ ἡμῖν μὲν 

οὖν τοῖς ἀνθρώποις ε ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρα- 

νῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ: » παρὰ δὲ τοῖς χατὰ τὰς Γρα- 
φὰς λεγομένοις θεοῖς, ὧν ε ἐν συναγωγῇ ἔστη ὁ 

Θεὸς, ἐν μέσῳ θεοὺς διακρίνων, » ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἔστιν ὁμοία Θεῷ βασιλεῖ. 

Β δΖητήσεις δὲ εἰ, ὥσπερ ἐν ἀνθρώποις τοῖς ὑξο- 

δεεστέροις, ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν φύσει, ἀγγέλων, χαὶ 

θρόνων, καὶ χυριοτήτων, καὶ ἀρχῶν, καὶ ἐξουσιῶν, 

« ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βπσι- 

λεῖ, » ἐν θρόνοις ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

θρόνῳ βασιλεῖ" χυριότησι δὲ, χυριότητι βασιλεῖ" ἀρ- 

χαῖς δὲ, ἀρχῇ βασιλεῖ" καὶ ἐξουσίαις, ἐξουσίᾳ βασι- 

λεῖ. Φήσει γάρ τις" Τίς ἡ ἀποχλήρωσις τοῖς μὲν 

ἐλάττοσιν ὡμοιῶσθαι τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

᾿ ἀνθρώπῳ βασιλεῖ" τοῖς δὲ χρείττοσιν ἀνθρώπων μὴ 

τὸ ἀνάλογον τούτῳ γίνεσθαι; Οὗτος δὴ, ὁ ὁμοιωθεὶς 

ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ποιῶν γάμους τῷ υἱῷ αὑτοῦ, ἀπέ- ᾿ 

στειλε τοὺς δούλους αὑτοῦ χαλέσαι τοὺς χεχλημένως 

εἰς τοὺς γάμους - χαὶ ἐπιστήσεις εἰ, ὥσπερ ἄλλη ἡ 

γαμουμένη νύμφη παρὰ τοὺς καλοῦντας δούλους, χαὶ 

Ο τοὺς χεχλημένους εἰς τοὺς γάμους οὕτως χαὶ ἐπὶ 

τῶν μυστιχῶν πραγμάτων οἱ μέν τινές εἰσιν ἀνα 

λαμδανόμενοι εἰς τὸ σύστημα τῆς νύμφης, ἄλλοι δὲ 

εἰς τὴν τάξιν τῶν ἀποστελλομένων δούλων χαλέσαι 

τοὺς χεχλημένους εἰς τοὺς γάμους " χαὶ τρίτοι παρὰ 

τούτους, οἱ χεχλημένοι εἰς τοὺς γάμους. Θεὸς δ᾽ ἂν 

εἰδείη τὰ διάφορα τάγματα τῶν ψυχῶν, ἣ σὺν αὐ- 

ταῖς καὶ δυνάμεων, χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ τούσδε μὲν 
ἐπὶ τὸ σύστημα τῆς νύμφης ἀναλαμθάνεσθαι᾽ ἐτέ- 

ρους δὲ ἐπὶ τοὺς δούλους τοὺς διαχονουμένονς τῇ 

χλήσει᾽ καὶ ἄλλους ἐπὶ τοὺς καλουμένους. Ἕν πνὲν- 

ματιχοῖς δὲ γάμοις χοινωνίαν νόει Λόγου νυμφίου 

τόχον ἐν χαλῷ ποιουμένου, χαὶ νύμφης Ψυχῆς γαμου- 

μένης Λόγῳ, καὶ μὴ φθειρομένης ὑπ᾽ αὐτοῦ" ἀλλὰ 
Ὁ χαὶ χαθ᾽ ἑχάστην τὴν πρὸς αὑτὸν χοινωνίαν ἀφθαρ- 

ΥΕΤῸΒ ΙΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

εαἰογαπι ποπλΐηΐ γαρὶ; » Δριι] 608 Δυ6πὶ 4ιΐ δοουπάιν βου ρίυγΔ8. ἀϊ! νοσδηλιγ, 4ιογα πὶ ε ἴῃ βΥπΆβορβᾶ 
διθιῖν Πουβ, ἴῃ τηθάϊο ἀθο5 ἀἴβοδθγποιδ, » γοβημν ἐοἰγι ἢ δἰτηΐϊα οδὲ γορὶ Προ. 

Φ1. Ουξγοβ δυίεπι, δὶ φυδιιδάπηούιπι ἰμ ἰομλἐ θὰ 5. ααΐ διῖ ἐμ ον ο 5, αυδηίπι 84] δια ΠΑ ΙΓΔΠΙ, 
οἱ δηφθι 8, οἱ βϑΐθυ8, οἱ ἀοιιϊδιοπίθυ5, οἱ ρυϊποὶραι θυ, οἱ ρο(αϑιδι!θι}5, δἰ τ]. (δος τόσην. οὐογυ 
μιοπιηὶ τοὶ : δῖος ἰη δα !νι5, δἰ π}}}6 δὲ ἐθρηιη σον πὶ 50} γαρὶβ, ἀοην μι] ΟμἾ)ι15 Δι 6 πὶ ἀοιμἐ παιϊοι μερὶ 5, 
Ρυϊποϊραιί θυ5 δαΐθηι ργϊπείραίυΐ γορίβ, ροιυβιδιῖ θ5 ροίαϑι8 1 τορί5. Ὀ οἷ ε 6 ἢἶ ἢ} 4}141}15: τ ἀἰδογοιίον 5 δϑὶ 
ταῖίο, αἱ Βοπη ἶθιι5 υϊάθπι 855} }}1οΐαν γαρηθην δουιπη ({.- ΠΘΙογαπὶ) Ἰνοπη εἰ ΓΘ}, σι ρογ! ογί 5. δαϊοι Π0ὴ 
δι 16 γ΄ ἢδι 1 δια ἰσίιαν 4] Δ551π|}}9(015 οϑί Ποιηἑΐ Γοσὶ [Δοῖθ πη πι!ρι85 {ΠΠ|0, 4 Πλϊδὶ: ΒΟΓΥΟΒ. 5005 νορδγέ 
ἰηνηαῖοβ δά πυριϊλ5. » Εἰ οοπβίιίογα δἰ, συδιιδα πού πῃ ΘοΓρογ "18. ΑἰΪὰ 681 {μι πυλἷῖ δροι88, 81] 
δὐϊοιῃ ἰμν  Ἀ10γθ8, 4}}} διυιΐοπι 1] ἰμν δ! Γ δι περι 5. : δῖ. δ ἴῃ ΓΘθι5. πη ϑίθυ 05 αὐ! άδην αυΐάοπι ὁυηΐ 
αυἱ ἀἼοοϊρίππευν ἐπι σοηϑε υἱἱοπδι Θροπβα5, 41} δυΐοπὶ ἴῃ ογά 6 {ΓΔ ΉΒΠΙ ΒΒΌΓΌ} ΒΟΥ ΟΓΙ ΠῚ ἰμν! [αἴω5 γοολγὸν, 
(ογ}} δυΐδηι ργβίον ἰδίυβ. 4] νθοδηταν ἃ πυρίϊλ5, θου8 ἀπῖθπὶ 8011 ἀἴνογθοβ οὐ 05 ἰσί05. Δ} ΠΊΆΓιμ., 685 
Τα πηη06 νἱγία!65 δἱ ἐδιι585, ὁ 85 Πΐ Πμ] ἀοπὶ ἐμ σθηῃϑε ΠΟ ἢ θη ΒροιμϑῶΒ δοοὶρίμ πιὰ, 211} διῖθαι ἴῃ οἐἀΠΠ6 
δυγνογμηι τη Πἰ δι γι ππὶ νοσϑιίοη! Πα) σηνοί, οἱ 411} ἴθ παιηθγο ἰηνἠ ίογαπ δά παριϊα5. 1.) 5ρί ΠΑ} 1]ν08 
διυίοπιὶ Ὠυρι 5. σομπιηιπἰοαιοπον βροπϑὶ διὰ ϑρομβᾶμ, ἰὰ 6ϑί. ΟἸιγῖβιῖ δ διΐϑπ), ΟΝ} δυβοθρ ον. 8) 
1066. Ραγίὰβ. δυίοπι, ὁρατὰ Βομὰ Δηΐμᾶ: τρία, ας 0) σΟΥΓα ρίαν ἃ νοῦ θῸ ϑροηϑὶ, εοὐ φιυοίε 

“1 Ρρα]. ὑχχαὶ, 1, “. ΜΆ}. χχιι, ὅ. 
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σίας μεταλαμδανούσης, χαὶ γεννώσης ὁποῖα γένοιτο Α ΠΟῊ 65ΐ, 56 ἀῃοι!6οιπᾷμα οὐπὶ δροηθ0 οοπδασδοὶξ 
ἐκ τοιούτων γάμων λογιχὰ γεννήματα. 

Καὶ ἐν τοιούτοις γάμοις νόει τὸ ἑτοιμαζόμενον 

ἄριστον ἐχ στερεᾶς ἐν πνευματικοῖς λογιχοῖς τρο- 

φῆς (16) καὶ τὸ στερεὸν τῆς τροφῆς τροπολογούμενόν 

μοι νόει ἑν τοῖς ταύροις " ἀλλὰ χαὶ τὸ πνευματιχὸν 

τῆς αὐτῆς θεωρίας ἐν τοῖς θυόμένοις σιτιστοῖς " χαὶ 

τὴν ἄλλην δὲ ποιχιλίαν τὴν ἀνάλογον τοῖς σωματιχοῖς 

πνευματιχὴν θεωρίαν τῷ « Καὶ τὰ πάντα ἕτοιμα" » 
ὁ γὰρ βασιλεὺς ἐν δαψιλείᾳ βασιλιχῇ ἀξίως τῆς βα- 
σιλείας χαὶ τοῦ πλούτου ἑαυτοῦ τὸ τοιοῦτον ποιεῖ 

ἄριστον. Δοχεῖ δή μοι εὐγενῶν τινων ψυχῶν Ἰσραηλι- 

τικῶν γεγονέναι ἡ προηγουμένη κλῆσις εἰς τοὺς γά- 

μους. Προηγουμένως γὰρ διὰ τῶν χαλούντων τῷ τῆς 

διδασχαλίας λόγῳ βούλεται ὁ Θεὸς ἔχειν εἰς τὴν μα. 
γαρίαν ταύτην ἑστίαν τοὺς πρὸς σύνεσιν εὐφυεστέ- 

ρους " χαὶ ἔστιν ἰδεῖν, ὅτι οὐ θέλουσιν οἱ τοιοῦτοι ἐλ- 

θεῖν εἰς τὴν χλῆσιν, χαὶ διὰ τοῦτο ἀποστέλλονται 

ἄλλοι δοῦλοι προχαλούμενοι τοὺς μὴ θέλοντας ἐλθεῖν, 

χαὶ ἐπαγγελλόμενοι, εἰ ἔλθοιεν οἱ χεχλημένοι, μεταλή- 

ψεσθαε αὐτοὺς ἑτοιμασθέντος ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀρί- 
ὅτου, χαὶ ταύρων τῶν ὡς ἐν χαθαροῖς πάντων τῶν 

χαθαρῶν μειζόνων, χαὶ σεσιτευμένων τῇ ποικίλῃ χαὶ 

πολλῇ ἀποδείξει τῶν εἰς ἔἕχαστον πρόδλημα νοημά- 

ἙοΥΓιμ οπ͵8. ἱπηπιυπἰἰαίθα. οοπεὶρί!, δὲ ηυδίοπι ἐκ 
εὐυδπιοάϊ παρε 18 παϑοὶ ργορδηίθηι μὰ δβί, σαϊϊοπδ- 
[65 παπιρὸ [οἰὰ8 Θηϊιί(ιγ. 

22. [π δ) υϑιηοαϊ ἰίοπι ηυριϊ 5 δὶ ραγδίαπι οχ 50- 
ὁ ἴπ βρί γι! θ8. γδιϊομδι νυ 5. εἶδος ργαμάϊαπι, 
ΤΡ. 16Π| Δύνοι6; Οὐ) 5. οἷ᾽ 50! 0] ογαπὶ ρϑγίθπη 
ἰνΟροΙοβίοδ 5ἰ6ι δ Δι8π) ἱπι 6} ῖ 10 ρ6 ἰδυγοβ ; φυυὰ 
δυ(ἐπὶ 5ρ  |216 ᾿π μς δδάθι οομ(οπιρίαιίοπα οθη- 
εἰποίυγ, ΡὲΓ πιδοίαδ!α 4} Π| : αἱΐδι διιίδπι ναγίοίω- 
ἰδ, ΒΡ. 8]6 ἢ ΠΕΠΙρΡ6 ΘΟΠΙ ΘΠ ρΙ Δ] ΟΠ6 πὶ αυᾶ ρΓῸ 
τόγυπι ΟΟΓρΟΥΘΓΌΠ ΓΑΙΪΟηΘ ἢϊ, ΡῈΓ δ νϑγῦὰ 55: 
« Εἰ ομηπίδ ρᾶγαιδ ; » (4[6 5 χτΐθθπν ργαμάΐιιπ ΤῸΧ 

Β. “ορίῖ5. οπιη! 5, αἱ} τοβθπι ἀδοεῖ, αἤαεης ἰηδίτυϊε, 
ΡΓῸ τρρίᾷ δὰ ἀϊμηίδιε εὐ 800 ορίυυ8. ΡΥΙΟΓ οογῖ6 
8 αυριία5 ἰμνιιαιο, δὰ ταδὶ οα8 φαδϑάδηι 86π6- 
ΤΟβ' ον 68 Δηἰπιὰ5 τη} υἱθδίυγ ρογιίπογα. Ουΐ Θηΐπὶ 
Ρογβρί ἐδοίογὶ ΡΟ !οπΐ ᾿πβδεΐο, 6058 ἃ νοοϑίον 18 ΡῸΓ 
ἀἰδεϊριῖπαβ νογυὰ 84 ἰνθδίαπι ἢΠυ ἃ ορυϊυπι ρτι τοὶ - 
4υΐ8 Δερογϑί!05 νι] Π 615 νθηΐγα : [08 διιίοπ νυἱ- 
ἄεγα Ἰίοεὶ νοραϊίοπὶ πλϊηΐηθ ουβθαυθηίεβ. υθηΐγα 
80}16, οἱ 4}}} ργορίδγθᾶ πἰυπίων 56 ν! 605 δοοογβὶ- 
ἰυτὶ 4υ] νϑηΐγα γθουβδηΐ, οδἱ ργοιπιϊβδυγί [αἰὰγυπ υἱ 
51 ἰηνίιδι! γοποείηι, ραγι! ἃ γοφα ργϑπι!! Ραγοἶροβ 
Παιΐ, προηοῃ οἱ ἰδυγογυπὰ 4αΐ ἰπίεῦ τηυπάα πηυηὐὶ5 
ΟΠΙηἶθὰ.8 Π)ΔΊΟΓ5 80, οἱ γι 10 ἃς τπ0}ἰρ οἱ ἀγχὺ - 

των᾿ οἱονεὶ γὰρ σιτιστὸν παρατίθησι λόγον, ἣ διγρη- Ο πιεπίο δΑρὶπαίδγυπι) 5ΌρΕῦ υπδαυλχιθ ᾿“φυδδιίοπα 

μένον, χαὶ ἐν τροπολογίᾳ λεγόμενον τεθυμένον, ὁ 
κὴν περὶ τοῦ προχειμένου προδλήματος ἀπόδειξιν 

πολλὴν φέρων χαὶ πλέρη ὡς εἰ χαθ᾽ ὑπόθεσιν ὀλίγα 

τινὰ χαὶ ἀσθενῆ φέροιτο εἰς τὴν τῶν προθλη μάτων 
ἀπόδειξιν χατὰ τὰ δοχοῦντα χατασχευάζειν αὐτὰ, 

εἶεν ἂν τὰ τεθυμένα λεπτά τινα χαὶ ἰσχνὰ, χαὶ ἵν᾽ 

ὁμοίως ὀνομάσω, ξηρὰ καὶ ἄσαρχα" ἀλλ᾽ οὐ τοιαῦτα 

τὰ ἑτοιμασθέντα ἐν τῷ τοῦ βασιλέως ἀρίστῳ, ἐν ᾧ 

φησιν «ε Οἱ ταῦροί μου χαὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, » 
οὕτω δὲ ε καὶ τὰ πάντα ἕτοιμα, » ἵν᾽ ἐν τῇ στάσει 
τῶν παίδων, χαὶ τῇ λειτουργίᾳ τῶν πνευματιχῶν 

οἰνοχόων ἕκαστος τῶν διαχόνων φέρῃ εἰς τὸ ἄριστον 
τεταγμένως ἐχεῖνα μάλιστα, ἐν οἷς ἔμαθε διαχονεῖ- 

σθαι. Καὶ προτρεπόμενός γε τοὺς, ὡς εἶπον, χατὰ 

οορίαιἰοπα ; π8πὶ 4υδδὶ βαρ ηδίυ!η, γα} ἀἰπβδοίαι, 

φυΐᾳυθ ἰπ ἱγοροϊοψία πιδοίϑίυ 5 αἀἰσίμιγ,, βογιηοηθηι 

ΡΓΟρΡοηΪ , 4υΐἱ ϑυρὲγ ργοροδίία φυςδβείοηο πλιἰρίοχ 

Ρτοίδγι 86 ρόείδοιαπι γα ποι πὶ : φηδπιαηιούιπι 
δὶ 80}6 512. αυα ἀδπὶ οἱ ἱπῆγιῃδ ργοθαπάϊβ χυιρδίϊο- 
δἰ ]νυ5 ργοίουγί ἀγρυιδπίδ Πἰπρϑηγιϑ, αυΐϊθυβ δα νᾶ- 

1146 οσοπῆνιδι! νἱἰθαηῖιγ, ἰθηυΐα Ξῶπα βυηὶ 80 δχί- 

ιἴ8, δὲ αἱ σοπνθιΐεπίογ ἰσθ ἈρΡρΟ  Ι6π,, πηδοϊ θη ΐα 86 

διγίφοβα αυὰ πιδοίδιδ δυηΐ : δι ἤθη δ] ι5π|ο! βυπὶ 
υα ἴῃ ταί ργδηάΐο (ἀθγυπὶ ραγαῖδ, ἴῃ 400 ἰη- 

αυἱι “ : ες Ἰδυγὶ πηϑὶ, οἱ. 4}{|Π|4 οσοἶβα ϑυη!, δἱ οπῃ- 

πἶδ » ἰιἰἀ6πὶ « ρᾶτγαίδ, » υἱ βϑίδπιῖ 08 ρυογίβ, οἱ πκΐ- 

ηἰβίγδηιι}8 Βρ᾽ ἢ ]}}005 ρἰποαγηΐβ, Θὰ ΡΟ 581 Πγπὶ 
Ὁ ογάϊπα βεγναῖίο ργαπάϊο ἰμΐεγαι [πηι 8. απυδηυΐϑ- 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΡῈ σοπηπηι ἰοΔ ΟΠ 6 πὶ 6.1.8, ἱποογΓῸΡ. }}Πδίοπι σοηβααυΐίυγ, οἱ φθηογαὶ 4υ8}1Δ ἀδοοῖ οχ (8]}}νὰ5 πιιριἰϊ8 
τι ΟΠ ΔΒ Πα σΟηΘΓΔΠΙΪ ἢ. 

99, Επ ἰη (Δ|}}»115 πιιρι} 158. ̓πίο! Πἶχα ργαπάΐαπι ᾳυοὶ ρᾶγδίιγ,, 6556 δἱοψαΐππι Ὠοὶ, εἰ [οτγι]8 φιαηια οἷο- 
υΐοτιπι Ποὶ, ἰαυτὶ πιο! μαμῖυτ : δυδνία δυΐδπὶ οἱ ἀδίοοία 8 δογυ!η, βίη! βαφίπδία. Ὑαγίοδίοπι διυιίθηι, 
ἀϊναγβϑιῃ οπμνυι οἰοαυίΐογιι οἱ αϊναγϑί(δίθπι ἱπίο! 86 πο αἰΐ : « ΟἸημΐα ργιρραγαίᾶ. » ἤὸχ δηΐη ἰμ 
δρυπύλπιία τορα!} ὀχβίϑίθηα ἀΐσηδ γΈρη0 οἱ αἰ} 118 5υῖ5. ργδιΐα ἴλοὶ!. Ρι 0 Δ 16} ἸΠρΟΙ ΔΙῸ 8] ΘΔ Γιπὶ 
δηϊπιᾶγαπι οἱ [5 γδθ  ΠΠοατιπὶ ῬΓΙπιδπὶ μδης [886 νοζδιομοπὶ δά πιρι 8. ΒΡ ΠΟΙ ρ "6 δυΐπιὶ νὰ] Που5 
γ ΠἾ 6 δὶ ἐρι]δι] 16 ΠῚ ἰβίδη) θϑδίδιῃ 608, 4υ 8 ᾿π|6}}Προπά την δἰον ἰηροπίοϑίογθδη. οἱ ὁδὶ υἱάογο μἰθευπιαθ, 
υρηΐδπι 4υΐ ᾿}υϑιηοιϊ διιηΐ, ποϊυτὶ ά ἰδίαπι νοσδιϊοηθι γομΐγ : οἱ [460 ἐγ ϑι  απ1Γ 41} βεγνΐ ριο- 
νοοδη 65 608 υΐ νϑηΐγα πο οὶ δθαμ, οἱ ργομπ (οη 65, 5ὶ γΘΠΘΓ ἢ ἸΗΥΠδ1}, ΡογοΙρίθμ ἃ γρα ργϑηάίυτη ρρξρα- 
Τϑιτ1Π|, ΘΓΠ68 (ΔΗ ΓΟΓΙΠΊ, 4018 ἰΠ 16 Ἰηυπαδ Οπλθι.8 τη 18. πιυπάϊογα Παρδμτ" : Ἰηδιἀυσαθυμί εἰἰδπὶ 
βαρίναία, ἰὰ εδι, δά υπαπιαυλπιαθ! ρΓΟροβίιοη6 πὶ ἐχοπηρ!α πη] 18 γαιοηΐ8 ργομδιίοια γερίοία εἰ "θη ἀΐ- 
νἶδβα, αυδ8 πογΆ [6 ἰπι6}ΠΠσυιπίυγ οὐοἶδ8, αὐ ἐπ ὑπαηυδῆθα ργοροϑί(ίοια ἁἰδγα μι τϑὰ]ἂπ| Οδίεηϑίθηθηι. 
θιραιᾶ, ἀγρυπιεηιὶ σγαιία ἀΐο0, 5] 45 δύνοιβιι8 δἰίψυδπι ργοροϑβιἰομαπὶ ργοίεγαι 4υ: δ διη ἀἰοιἃ τηοράϊςᾶς 
εὐ ἐῆγπια, οἱ πο πιᾶσηδηι Υἱγίυ!ειη Γαι] 8 Βαθεπίια, ποηπα νἱἀσπίυν {01 (δηυ ἃ 6556, οἱ δ 8, οἱ πλοῦ 
4085 ργοίεγυπίυν, οἵ υἱ ἰτὰ ἀΐοαπι, β'ςοα, οἱ δ'88 φαγπίθιι8 γοΓῸΔ ἢ ϑεὰ ποη δυῃὶ ἴω} αυδδ ργβραναι δι] 
ἐμ σοηνίνῖο γορὶβ ἰῃ αυοὸ ἠϊοῖς : « Ταυτί πεῖ, οἱ βαρίπδιδ οοοὶδᾶ, οἱ ομπἶα ρᾶγδία. » ὕἱριἈ,, ἸηΔι δία πα 
ὑπο! θοῖυ5 ψιϑίιϑ ἀΐοδιη, ἰοαυΐν αἰᾳυΐδ ἀροϑίοἰογαπι ἀθ Ολδι {816 ΘΟΓΙΠΟΠΘΙΏ, ΒΌΓ.0 ΠΠ]6 γθοίθ ἰμ Πρ ιμτ 

4“. ΜΔ:1}). χχει, ἀ. δ ἰυ14. 

(10) Ἕν πνευματικοῖς “ογικοῖς τροφῆς. δείυ5 ἰίογργοθ Υἱάδίαγ ἰοίθ86 λογίοις, [Δα διΐμ, « οἷο 
φυϊογυμῃ. » Πυξτιυβ. 
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ζιδ, 4υ πλἰ ϑίγα 6 ἀἰαϊεί!. ϑβϑϑουποθ δυίθηι, ἰἰὰ Α τὴν παραθολὴν δευτέρους, εἶπε τό᾽ ε« Ἰδοὺ τὸ ἄρ-- 
αἱ ἀϊχὶ, ἰυχίδ ραγϑθοίδιη δὐπογίδηϑ, ἰὰ αἷἱἱ “5 : 

« ἔσοα ρῥγδηάίΐυμῃ πιουπὶ ράγανὶ, ἰδυγὶ τηοἱ, οἱ δ {118 

οοοἶβἃ δυ}1, οἱ οἵηπία ραγϑία : ὑδηΐα δ πυρι[85.» 

Φό. Αἱ αυΐ ρτίογϑδ ἰην δι δυηΐ, φυδδὶ πιρηι15 ἰπ- 

ΟΡ68, « Πορίοχογυηϊ, οἱ δυϊθγαῃὶ 55, » ΓΟΓΌ τ ΒυλΓυ πὶ 

βαίδφομίοϑ, ᾿ΙΒη0 6 πηδρ5 ἀ6]Θοἴδι!, φυλπὶ 4υ:8 510] ἃ 

ΤΘ86 ΡῈΓ Π|ΐ5508 56 ΓΝῸ5. ριΟΠ) 388 {πογᾶηί. Νοίᾶ ἂὺ- 

16π| αἰΐφαθιη ὁχ ἰΐ5. υἱ]]λπὶ δ᾽ δὶ ροβϑίἀθηίθπι δὰ πυ- 
ΡιΪα5 πθη ἰνίββα ; ἤσπς δυίοπι ποροιδιίοηἱ ἀδαλίπι 6ἃ 

αυυάαιππιοῦο 80} ἰπΐ18γ] νοὶ υἷδ56 υ: ἰῃ ραγα 08 

ἀδ πιδρραγ γα πὶ πμογοδίορα ἀϊουπίαν, ρυ] ἢ ΓΔ8 4.28 

το 6 πη Ρραγ 48, αυΐ, ἱπνθηία ργαίϊοβα ὑη8΄᾽, ὈΪυΓΘ63 
αἰΐαβ νϑιΐι, αὐ ἀπ δὶ πὶ τηογοουν 57. Υόγυπ ἰη- 

[Δυϑιλ δἃ 6βὶ ποροιίδιἴο, δὰ 4υδπὶ ἰΐοπϑ αι! ἰηνὶ- 

ἰαίυ8 εβῖ, ρᾶγϑιὶ ἃ τοῦδ ργϑηάί!, οοοἰδοτυπηα:16 ἰδυ- 

τθγιι οἱ Δ᾽ ΠΠ|π|, ραγαϊογ πα 6 ΟΠλ πὶ ραγίϊοορ5 

μοι ἔυϊι. εχ [16 Ἔγξὸ αυΐ ρογβρίἐδοίίδια ρο]]θηὶ, 

αυοίψυοι ἰην! αι Ω0ἢ Ουδααίιυπιυν, 5Έγνο9 ἰδηδη δὰ 

νοοδηάεπὶ τηΐἶβ5805 ΟΟΠ απο ἰα ποη αἰϊείαηι, ποαια 
τΣειιοἀδηΐϊ, πιοιύογαίίογοβ 118 δυηῖ αυὶΐ (4118 σϑίσηδγα 

[ὑογυπὶ δυιδὶ, ἃς :αυΐογαβ, οἱ ἰβ αυϊάθιη ἴῃ ἀσγυπὶ 

βύ πη, {Π6 νογὸ δ ποροιδιϊοποπη δυδπηὶ φυΐοβοθια 
ελυβᾶ οομίοηάϊί. ΒοΙ4υΐ γ γῸ ῥγίογ ἰϑί05 αυΐπᾶπη 

οἰηΐ, νἱἰδαπιυ5 ; δὶ 1 }ΠΠ| σᾶπὸ δά Θοπί πε 0508 86Γ- 

πιοπα8 σδρι!οϑ05406 5ἰΓυθη03 8656 ἀπι 5586 νἱ 6 η- 
ἴυν; ἴῃ 4υΐθυ8 ΠἾ8505 86Γν08, δι! 530] ν6η0Ἀἃ 50ρ}}1- 

βϑιηδία ΠῊΪΠἾΠΠ6 ρᾶγϑίο8 Υὰ] δυρογδηίθβ, γα] ΘΌΡΟΓΔΓΟ 

Υἱβὶ νοοϑε οι δ πιϊπἰδῖγοθ οοπιαπι 6 } 158. δ!Ποαπι. Ας 

608 4ιϊάδηι αυΐ ἀἰνίπογυπι Βογπ Ομ] π| ἰΓδοίϑι!οηΐ ς 

Δ ἴοι! δυπὶ, οἱ {105 οὐπὶ βαρίθηιία ἀν! πα ̓ γαϊ- 

οᾶΓα γΟ]ηΐ, ἃ Υἱν 8 ἰμ χα ηἰ} δοιιπηῖηθ ργρ 5, γον ῖ- 

ἰλι1 δυϊοπὶ ἤδπὶ δοοοημποάαγα πο] θη }}}0ὺ5. ἱπλαγίἃ 

«ἤξεοίοβ νἱάθι ᾿!οδί ; ποιιηυ 05 οἰΐηι 4}0 115 ἱπίοσ- 

[ἐοῖο08, αυΐνιι8 Τὸχ ϑυοοθηβογο ἀἰοϊίαγ, ροϑβίᾳιιϑηι 

νἱ ΙοἸίσοι [ἃ φυοι γα ὁἰοϊίατ, πῃ 608 ραγνθμογιι “8, 

τ δυίοιη οἰοσίαϑ 16 65ὲ, τορὶβ δχαγρίίαπι ταἱμὶ, 

οΟἸδου3 Ποπρ6 δχογοίιυ8 ΟΟρίΔ8, Υ6] ργαίοοίο8 βυρ- 

ΡΠ οὐ. ἀηροῖοϑ : 1] δυίοπι τηἱηἰδίγογυ τι οἱ ἰπιοῦ- 
[δοιον 65 δ πιδαΐο τοἸ πὶ, υαπἰνογβδιηααθ ἐογαπὶ οἷ- 

στὸν ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου χαὶ τὰ σιτιστὰ τεθυ- 
μένα, χαὶ πάντα ἕτοιμα“ δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 

᾿Αλλ᾽ οἱ προηγουμένως χαλούμενοι, ὡς πτωχοὶ χαὶ 

ἄποροι τὸν νοῦν, ε ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, » περι- 

ἐποντες τὰ ἴδια καὶ εὐφραινόμενοι μᾶλλον ἐπ᾽ αὐ- 
τοῖς ἣ οἷς ἐπηγγέλλετο διὰ τῶν ἀποσταλέντων δού- 
λων ὁ βασιλεύς. Καὶ ὅρα, ὅτι ὁ μέν τις αὐτῶν ἔχων 

ἴδιον ἀγρὸν οὐκ ἦλθεν εἰς τοὺς γάμους" ὁ δὲ ἐμττορίαν 
χέχτηται, μιμεῖσθαί πως θέλων τὰ λεγόμενα ἐν τῇ 
περὶ τοῦ ἐμπόρου τῶν μαργαριτῶν παραδολῇ, ζ:- 

τοῦντος τοὺς χαλοὺς μαργαρίτας, καὶ εὑρόντος ἕνα 

πολύτιμον, χαὶ ἀποδομένου τοὺς πολλοὺς, ἵνα ἀγοράτῃ 
τὸν ἕνα. Πλὴν οὐχ αἴσιος ἡ ἐμπορία αὕτη, ἐφ᾽ ἦν 

ἢ ἀπελθὼν ὁ χεχλημένος οὐ μετέλαθε τοῦ ἕτοιμα σθέν- 

τὸς τῷ βασιλεῖ ἀρίστον, καὶ τῶν τεθυμένων ταύρων, 

χαὶ σιτιστῶν, χαὶ πάντων τῶν ἑτοίμων. “Ὅσοι μὲν 
οὖν τῶν διορατιχῶν χληθέντες οὐχ ἔρχονται εἷς τὴν 

κλῆσιν, οὐ μὴν χαὶ τοὺς ἀποσταλέντας δούλους ἐ πὶ τὸ 

χαλεῖν ὑθρίζουσι χαὶ ἀναιροῦσι, μετριώτερος εἰσε τῶν 
ταῦτα τετολμηχότων, χαὶ ἀναπαύονται ὃς μὲν εἰς τὸν 

ἴδιον ἀγρὸν, ὃς δὲ ἐπὶ τῇ ἐμπορίᾳ αὑτοῦ. Οἑ δὲ λοιποὶ 

παρὰ τούτους, ἴδωμεν τίνες εἰσί " δοχεῖ δή μοι, ὅτι 
ἐχπεπτώχατιν οὗτοι ἐπὶ παρασχενὴν ἐριστικῶν χαὶ 

σοφιστιχῶν λόγων, ἐν οἷς χρατοῦντες τῶν ἀποστελλο- 
μένων δούλων οὐ παρεσχενασμένων πρὸς τὸ λύειν σο- 

φίσματα, ἣ χρατεῖν δοχοῦντες, ὑδρίξζουσι τοὺς δια- 
χονουμένους τῇ χλήσει. Καὶ ἔστι γε ἰδεῖν τοὺς προσ- 
πεπονθότας τῇ ἀσχήσει τῶν θείων λόγων, χαὶ μετὰ 

τῆς θείας σοφίας βουλομένους αὐτὸν (11) πρεσδεύξιυ, 

ὑθδριζομένους ὑπὸ τῶν» διορατιχῶν μὲν, οὐ βουλομέ- 

νων δὲ πιστεύειν τῇ ἀληθείᾳ" τινὰς δὲ αὐτοὺς καὶ 
ἀναιρουμένους ὑπ᾽ ἐχείνων, οἷς ὁ βασιλεὺς ὀργισθῖ.- 

ναι λέγεται, ἐπειδὴ φθάσαι τὴν καλουμένην ὀργὴν ἐπ᾿ 
αὑτούς. Τὸ δὲ ἔργον τῆς ὀργῆς ἔστι πεμφθῆναι τὸ 

στράτευμα τοῦ βασιλέως ἤτοι τὸ πλῆθος τῆς οὐρανίου 
στρατιᾶς, ἣ τοὺς τεταγμένους (8) ἐπὶ τῶν χολάσεων 

ἀγγέλους. Καὶ ἀναιροῦσί γε τοὺς φονεῖς τῶν διαχό- 

νων τοῦ Λόγου, καὶ πᾶσαν τὴν πόλιν αὐτῶν ἐμπέ- 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ταὐτίυν. 561 οαπι ἰρβϑιπὶ οΔβί}14115. ΘΙ ΠΟ Π6 ΠῚ Οὰπὶ Πλυ} 14 ΓΑΙ] Οη5 ργολδίϊοπα ἀθ ϑεγίρίυγἷς. τορίοίαηι 
φγοιυ ον, ἃ αὧὐ ἀε]δοίας δηΐπλιπὶ δυδίθηι!5 ΔΓ οἱ σοηβγπιεί, ργοίυ δαπὶ βαρὶπαίαπι. 5ὶ 6 εἰιδ- 
τἰιαΐα ἰούυάι5 (αοτῖς, ργοία ! οοἰαπηῦδιι. ΕἸ δἷο τ Οπιηΐθι18 δου! 8 θεὶ ἐπιθ! ]!ρ6 αυλι εδὲ ἀχῖ!δ, οἱ φαίω 
δαρίηδίι! τ. 

5. δε ᾳυὶ ρτἰπεὶ ρα! ταν αὐ άοπὶ [πδγδηῖ ἰπν αι}, ὈΓΪ πιο 5 ἰΥ ΔΙΟΓῸ5 απ 5] ᾿ΔΙΡΟΓΟΒ. 8651} ε πορίοχο- 
Τυηϊ,» οἱ ΘφΌΠ05 Β0ΓΠΊΟΠΘ, « οἱ ΔΡΙΘΓΌΝ » 8118 504 6 Π|65, οἱ ἐν ἐν βυπί ἀεϊεοιαι! ἰῃ 1118, αυδπὶ ἴῃ δὶς 
4 ΡῸΓ ΒΕΓΥΟΒ 8.108 Γχ ὈΓΟΠΝ ΙΘθαϊ : οἱ ἀη5 αυϊάδπι δογυπὶ Δ06π5. Ῥγοργίυπι αυοιηύθδηι ἀφ Ύυπὶ ὯΝ 
νοηΐ! δά μυρία. : ἃ] }υ5 Δυΐδηὶ ποροι!διϊοποπὶ Ἔχ ΒΘ] Ό ΘΠ 8, ἱπ|} 41] φιοάαπιπιοάο νοϊθηβ ἢ] πορουιδίογοπι 
πιδγραν ατγιιπι, οἱ 4 ΓΘ 6 ΠῚ) ΠΊΔΓΖΩΓΙ 88. ὕ0η85, αἱ, οὐπὶ ἰῃν θη 586ὶ ργοι οδβίβαϊ πιᾶἂπι πιϑγραγί πὶ, γεπαϊαϊε 
ΟΠ] η5 υἱ ΘΙοΓαὶ ἅδην. 56 ποη θοπᾶ ποροίίδιϊο ἰδίἃ, δά 4ι}8π νδιίθδῃ8 41 ἴμεγαι ἰαυϊ 5 ποη Ρεγοορὶξ 
Ργδηάϊυιμη 404 ἃ γορα μογαΐ ργραγαίυη Ουΐ ΘΓρῸ ὁχ ἱπιθ! θη 1} 8 ἰην 2118. ποη γεπίαηϊ αυϊίεπι, θα 
ϑυίοιη οἱ βόγνοβ 8 νοσλπάθπι (ΓΔΠΒΠ| 5505 ἐπ} γδηῖ, πο ἰηἰογοἰαπί, ἰδ πΐογο8. βυηὶ 1}}15 41} διυιδὶ Ξπὶ 
ἰα114. Εἰ τοαυ οβοῦπὶ αὐΐάδπι ἰπ ἄψτο ργορτίο, 81} δυΐίθιη ἴῃ 808 ποροιϊαιίοπα; Γοὶ ἑαυ! δυΐδη) οχῖγὰ 605, 
Υἱἀθδτηι5 αι 5υηϊ. ΡιΓ0 40 ΠΝ δυπῖ φαυὶ οοοἰἀσευηῖ ἴῃ ρΓαραγαίίοιθ σΟπιθμἰοϑογυ πὶ οἱ δϑίυ(ογυμι τὸγ- 
βογυπι ἐπ υΐθυ5 ἰΘηπδγαῖ, ἃ} Υἱδὶ δαμδ Ἰαπυἶ586. ΒΘΡΝΟΒ ἰΓΔΗΒΠΙ 5508, 411 ΠΟ [ΘγΓμΐ ρυόδρδγδι! δὲ 
οἰ νοι 85 Θογυ τῇ αι 5110Π68 γΟΥΒυ 85, οἱ ΘΟΠΙ 0 Π16}}18 8δοογαπὶ ἢ ΠἰβίτῸ5 νοσαιϊοπΐβ. Εἰ δϑὶ νἱθεγ φυο- 
εἰθΐο, φιοιποάο ἰην δίοτγοβ θ οἱ β᾽ μι ρ  [068, δὲ πο) ναὶ ἀ6 δϑίυιὶ βεουπάυπ) σάγηθιη οὐ πὶ ἀἰνίπᾶ δαρίοπιία ἐυᾶ 
νοΐυπι {Π 05 [8108 ἀθοογ : 566 ἰπ} γῖ85 μι α}ῈΓ 4}0 οἷβ 4} ἐμ 16} χυηΐ φυΐάθπι, ποη ἀυΐοπι νηὶ ογδύςγο 
νονίιαιϊ, ΑἸ δυίοαὶ οἱ ἰμιγ εἴα μία Γ ἂὉ οἷ, φυΐθα5 γὰχ ἰγαιὰ8 ἀϊοίτυγ, φαοηἴαι ε ρογνο ἶλ 5Έ 06 605 ἰΓΆ 

65 αι. χχιν, 4, 56 "4. δ. “7 Μαιμν. χη, 45. “1 ΤΙο' 5. «1, 10. 
(11 Αὐτό». Εοτις Ἰεφοιάιϊηι αὐτούς. (18) Τεταγμένους. Οοίοχ ρἴα5, καλουμένους. 
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πρησιν ὁ βασιλεύς" οἱονεὶ γὰρ πόλις χαὶ σύστημα Α Υἱίδίθη) ΓΧ ΘΟΠΟΓΟΠΊΔΪ ; Ω2Π} (ιιΔ8] οἰ ν᾽ ἐΔί6 πὶ ἀιιδπι- 
χαθ᾽ ἕχαστόν ἐστι τῶν συγχεχροτημένων ἐν τῇ σοφίᾳ 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου δογμάτων, ἐμπίπρη- 

σιν ὁ βασιλεὺς χαὶ ἐξαφανίζει, ὡς ἐκ μοχθηρῶν οἶχο- 
δομη μάτων συνεστηχυῖαν" χαὶ ἐπάν ποτε χατανοή- 

σαις καθαίρεσιν εἴτε ψευδωνύμου γνώσεως, εἴτε ὁποι- 
ὠνποτοῦν λόγων ἐπαγγελλομένων ἀλήθειαν, χαὶ ἀνα- 

τροπὴν αὐτῶν γενναίαν, μὴ ὄχνει λέγειν τὸ τοιοῦτον 

γεγονέναι ὑπὸ στρατιωτῶν (9) τοῦ θεοῦ, ἐμπιπράν- 

των τὰς τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας πόλεις. Ἑνεπρή- 
σθη μέντοι καὶ ἡ πόλις τῆς Ἰουδαϊχῆς διδασχαλίας 
μετὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, ἧς ἐμπρησθείσης εἶπε 
τοὺς δούχοι; αὑτοῦ ὁ βασιλεὺς ἀποστόλοις Χριστοῦ, ἣ 

ἀγγέλοις Θεοῦ τεταγμένοις ἐπὶ τῆς χλήσεως τῶν 

ἐθνῶν - ε« Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμος, οἱ δὲ χεχλημένοι οὐχ 

ἦσαν ἄξιο:. Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν Β 

ὁδῶν, χαὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γά- 

μους. » Καὶ ἔστιν ἰδεῖν ἀπὸ πάσης ὁδοῦ ἰδιωτιχῆς, 

χαὶ οὐχ ἰδιωτιχῶν (20) δογμάτων τῶν κατὰ τὰ ἔθη 

τῶν ἐθγῶν, χαὶ πόλεων, χαὶ χωμῶν, χαὶ τόπων τοὺς 

χαλουμένους εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τῶν προσταχθέντων 

τοῦτο ποιεῖν, Ἐξελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι, εἴτε ἀπὸ τῇς 

Ιουδαίας χαὶ '᾿ἱερουσαλὴμ, οἱ Χριστοῦ ἀπόστολοι, εἴτε 
ἀπὸ τῶν ἕνδον ὁρίων ἐν ᾧ ἧσαν (31) οἱ μαχάριοι ἄγ- 
γελοι, χαὶ ἐλθόντες εἰς τὰς ὁδοὺς, χαὶ συνήγαγον χαὶ 

συνάξουσι πάντας οὖς ἐὰν εὕρωσι πονηροὺς, ἵνα ἀπο- 

θέμενοι τὴν πονηρίαν, τὸ ἀλλότριον τοῦ γάμου ἔν- 

δυμα, καὶ ἐνδυσάμενοι μετὰ τῶν λεγομένων ἀγαθῶν 
τὸ ἔνδυμα τοῦ γάμου, πληρώσωσι τὴν τοῦ γάμου 

ἑστίαν ἑαυτῶν ἀναχειμένων. 

Ἐπὰν οὖν ε πλησθῇ ὁ γάμος ἀναχειμένων, » χαὶ ὡ 
προσαναπαυσαμένων τῇ πίστει χαὶ τῇ θεοσεδείᾳ, τότε 

εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς ἐπιθεωρῆσαι χαὶ χρῖναι περὶ 

τῶν ἀναχειμένων, ἵνα τὸν μὲν οὐχ ἔχοντα ἔνδυμα γά- 

0} ἐλέγξας κολάσῃ τοῖς δὲ λοιποῖς τὸ ἡτοιμασμένον 

ἄριστον παραθῇ, χαὶ τὰ τεθυμένα σιτιστὰ μετὰ τῶν 
ταύρων, χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα ὅσα ἡτοίμασεν. Ἕνα δὲ 

ἄπ οἱ οΟἸ]δοἰἰοηοπὶ 5:5}}}8ι}πὶ οἰ οἰυπί οοηρτγαχϑιο- 
Ταη) ἰῃ βαρ ηια ΓΙ ποίρα πὶ 565 0}}} [γ}118 ἀοριπδίδ ; 

4υᾶπὶ γνοϊυΐϊ πι8}}15. ουπβίϑηϊοπ), ας} 18 δα οοοπαὶς 

τὸχ 86 ἀεἸοὶ ; οἱ 5] φυδπάο [4]50 ποῃηϊηδῖδπι βοΐθῃ- 

ιἰδπι, Υγ6] 4υοϑυ β 56 ΓΠΊΟη68 νΟΓ [416 Π| ρΓΟΙΘΠί65., 

Ρεβδυπάδιοβ 8099. ἃς6 νδιϊὰθ Ἵοη[υϊδίο05 υἱάδγὶ5, ἰὰ 
ἃ δεῖ δχϑγοϊἰθι5 ᾿οσεϊα πὶ γογ 8015 ὑγθῈ 8 δυοοθ- 

ἀδηι 8 (Δοίαπὶ 6556 ἀΐσογα Πα ἰδ ρίροαί. ὅ8η6 ᾿ἀδῖ6 85 

αυοᾳιιο ἀοοιγίπδ αἰ "45 ροϑὶ ( γ]5ε1 δά νοηίυπι οοη- 
οΓθιηδία δϑὶ, 41ὰἃ ευσορηθᾷ δογνΐὶβ 8 ἱβ, Δροϑβίοὶ β 

ΠΘΏΡρ6 ΟἸιγίβιϊ, γὑοἱ δῆς} 5 Πεὶ νοσδιϊοηὶ ψοηιίυπι 

Ργϑίδοια αἰχὶ! τὸχ  : ε Νιυρίία φιϊάδπι ραγϑί 
511η1, 564. αυἱ ἰητίίαιἱ ογϑηϊ, ποὴ Γἀϑγαηὶ ἀϊξηΐ. [16 
ἜΓθο δὰ δχίίυ5 υἱδγυπὶ, οἱ αυοδουηᾳδ ἰῃνοηΘΡ 5, 

γοοαίο δὰ πυριϊα8; » Εἴ ἐχ οπιηΐ συϊάθπι ρ0}}} 1 ςἃ ἃς 

ΡΙεἰγεϊδ νἱᾶ, Ὠδοηοη ὃχ ραύνασϑιίς ἀοσπηαιθυ8 66 η- 
{ἰὰπ|, οἱ οἰν  Δἴυπι, 61 ὙΠ] ἀγαπὶ, οἱ Ἰοσογαπὶ 188 τγ6- 

ἐοριῖ5, ἰην 105 δὰ πυριϊλ5 ΠΟπλΐπ6 5 υἱθθγα οδὶ, 8)» 

1ἰ5 φυΐθυθ ἰά ἀφοπάϊ ποσοιίυπι ἀδίυτη 65,. Εξτγαβϑὶ 

δυο πὶ βεγυΐ, ΟΠ γὶβιΐ ηἰπηΐγυ πὶ Ὡροϑίοὶἱ., δἷνα ἃ διι- 

ἀα, 5ἶνα Ηἰ6γοβοί τη, δἶνα ἂὖν ἰηϊεγιουίθυβ βπηῖθαξ, 

ἴπιγα 4005 δγαπὶ θαι δηρο!!, ροδίηυαπι τἀ νἱδῷ 

ἀδονδηδευηί, φασδούυῃααο ἐπνθηθγίμ ᾿οπιΐη65 ποηπᾶΠι, 

οἱ ΘΠ ΓορΑΓαἢ ἢ, Ὧ0 ΡΟΓΓῸ σοηφτγοραθιηΐ, υἱ ποαυ!- 
ιἰὰ 5608, πυρι 5 ν᾽ ἀδ!!οοΣ τηϊυΐπηα ἰἀοηρα γαϑίθ, ἐ0- 

Ροϑίίβ, οἱ νεϑίθ πυρί] οὰπὶ [15 ἱπάυι! φαΐ Βοπὶ ἃρ- 

ΡοΙΙαηίυγ,, πυριία!α οοπνίνίαπιὶ 86 ἀϊδουπι θομεἰ δυο 
ἱπηρίθϑι. 

24. Ῥοβιφυδηη Ἔγρ0 « ἰπιρ!οία Γπογίης ηὐυριΐδ ἀϊς- 

συμ θθηςιπ) 75,» οἱ σοηηυϊεβοθμεαπι ἰη Πἀ6 8δ6 Ρἰ6- 

ἰλ16, ἰυπο ἱπζτγαάϊδιγ γὸχ υἱ ἀϊδοηπιθαηίε5 νἱάθαϊ, 

ἄδᾳυδ ᾿Ϊ5 δοῃϊθηιίδηη ἰδγαΐὶ, αἱ αι} παρε! 4 16 πὶ γαϑίοῃ 
πὸ ἰιαοΐ, σογγαρίυ πὶ θαμὰ ριυϊαὶ ; Αἰ 15. νογο, ἰη- 

βίγποίαπι ργδη ᾿ππὶ), εἰ τηδοίδία 411|}18, σὰ πὶ ἰΔυτγὶς 

το! υ͵θ406 οπληΐθ8 ἃ 56 ρᾶγδίϊα, ἃρροηδι. ὕμυμι 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΕΊΑΤΙΟ. 

ὑϑαῦα ἰπ ἤπειη, ν αἱ ἰγδίτι5 τὰ χ πη ΐδὶ᾿ Ἔχϑγοϊταπι ϑυυπ, δῖν6 τη] ἰταἀΐποπιν ο(Θ] ἐβι18 τη Π 185, Εἶν 605 δηβι}08 
4υῖ μοβῖεὶ βυμ συ ρογ ροθπδ5 οἱ ἰηιογἤοίαηι ἱπιεγίδοίογεβ πὶ ἰδίγογαπι δυο, οἱ οπη 6 πὶ οἷν [8.6 πὶ ΘΟΓΙΙΣ 
βδυοοσπάυηι. Ραϊο εἰν (45 ἱπιρίοτυπι 65ῖ, δεουηάσπι ὑπυπιαιοάᾳια ἀοξπια, οομφγαβαιίο δογαπὶ 4υΐ οοηνὸ- 
πἰυηι ἰη βδρίεμδ φγϊπεῖρυπα Πυ}058. βρου!, Ηϑηιο βυσοδηάίὶ γοχ, οἱ ἐχιογπηπαῖ, αυδϑὶ ἐχ τη 15 δι οα- 
εἰοηΐδυβ οοηϑἰβίοπίθ. Εἰ 5] φυδπάο νἱάδγὶ8 δχίεγπι παι οηθπὶ ϑἰνθ Δ] 1ου}}15 [415] ποπλΐδ βοί θη εϊ88, δἰνὰ 
φυοτυπι νοὶ νϑυθογαπι ῥτγοιοπιίαπι γϑγ ἰϑίοπὶ, ἀεοιγποιίίοποπη γα] ἀπ, πὸ Ρἰϑοαὶ (6 ἀἴοογα ἢος [Δοἰι 
ἐδ556 ἃ η)Π ἰθυ5 Ποῖ, φα! βυσοοπάογα βοίθπι οἰ) ίδίοαι ᾿πἰπηϊοογυπὶ νου ιαι}8 θ εἰ. ϑυροθηϑα δὲ δγβο οἱ 
εἰν 85 ἀοοιγίης δυάαίοι ροϑὶ ΟΠ γίϑιῖ δάνθηίπι : 4υἃ ϑυοοθηϑ8 ἀἶχὶ! Γαχ 86 γν 5 8:18, [4 εδὶ δροϑίο 8, διιῖ 
9ηφ6 5 θεῖ, φυὶ ργβροβίεὶ ὀγδηΐ ΒΗ ΡῈΓ νοοϑι!οποπὶ φϑπίαιη, ἀΐοεῃβ : « Νυριίΐα φυϊάδιη ραγϑιἐ 5υηϊ, ἰηνὶ - 
(311 δαΐδαι ποι [ἀογαμὶ αἀἰσηὶ. Π16 ἀτρὺ δὰ οχίτυ.8 νἱάγαπ), οἱ φυδληϊοβουηηυθ ἐμ νθπογὶ εἶ, νοολίθ δά ηυριΐϊλ5. » 
Εἰ 6βι νἱάογε οχ οιπμὶ υἱὰ ᾿πιρογογυι ἀοραιδίαπι, αυς Γπόγαπὶ βαουνάτιπι μαπί πὶ ΠΊΟΓΕ8, οἱ εἰν  τΔίι1π|, δὲ 
ἢ γιιηι, νοοδίοβ δά πυριϊα8. Εἰ ἐξγοιϊοηί68 βεγνΐ, βίνο ἀ6 λυ 8 οἱ Ηϊεγυβαίεπι ροϑβίο!! ΟΠ γίϑιϊ, δίνε 8} 
Ἱπιογίογί θαι {Ππίθα8. ἐπ αφυΐθυ5 [ἀθγαηΐ δηρε}} 58ποιϊ, δὲ Ὑθιΐθ 68 δι} νἱᾶβ ἀϊνθγθαθ αἰ νθιβογι πὶ ΠΊΟΓυΠῚ, 
φοηφτορανογαηί οἱ Θοπργεβαθαπί ἡυοβοιηαιθ ἱπνθπθυϊηἱ, πιδῖοὸ8 υϊάεπι, υἱ ἀξροπεηιε8. πιδ! απὶ, 4ιιοά 
εδὶ δχίγαπουπι ἃ πυρι1}5 νοβιϊπιθηΐαπι, οἱ Ἰπάυθη68 86 οραγὰ "0:8, 4υδ: δῦ πυρί α!ία γαϑιϊπιθη δ, ἰιη τὸ 
Ρίεαηι οοηνίνίυπι ηυρια]6, Γοσα πα θΘῃ 165 οἱ γθηυ!θϑοθηί68 ἴῃ (6. ἢ ᾿ ; 

φΦΑ, Οὐπὶ δυΐϊοη) ε ππηρίοἰα Γπαογίμξ παρίϊ » ἐχ γϑᾳυϊοβοθηιθυ8 ἴῃ Πἀ6, οἱ ου]υτα Βεΐ, οἱ ἴυπο ἱπργο- 

ἀϊοίυτ γὸχ αἱ νἱθοηάσηιν οἱ Ἰυϑοαπάυμη ἀθ ἀἰδουπιθαπιίαπι αυα!ίαῖθ, αἱ δὰπὶ αυϊάθπι 41 νοδίθπι "ῸΠ [νᾶἃ- 

υυδγῖ! πυριϊλ]οπὶ ἀγφαδηβ ἀδημοῖ, γα χα 5 δαϊὸπι ρΓδηθίαπι ργραγδί υπὰ ἀρροιᾶὶ. ΥἹΟΪ: Αὐτοπὶ ἅπὰπὶ πὺμ 

πιϑοηίοπι πυριΐα]απὶ γϑϑίθπι : (Δ δὶ, φυΐα υμΐ8 δυμ ρβΘηΘΥΪ5 ΟΠιπ68 401 δούνϑηι τη] ἰ8πὶ ρο5ὲ {06}, 

ἀύδηι Βα υδδηΐ 4π|6 ἤάεπι, οἱ ποη ἀδροπιιπὶ Θαπι, ἈΓβαΪ 605 αιλβκαυΐ πι8}8 [δοογίηι, 6δὺ αυού 4851] διιηῖ 

ἴω. Βυυδιιοάϊ πυριΐ5 ἱπίγοίγα ἤοα γϑο ρί [05 ὐἰξπα πυριϊϊ5 ἱπάυϊποηία, ἰά ο5ι, ἰαχίυγαπι Υἰγίαι απ), οἰᾶγαι 

“Ὁ δέδιε χχι, 8. “9 ἰυἰά., 10. 

(19) Στρατιωτῶν. Οοίοχ Απρ]οῖπυβ, στρατιῶν. 
(20) Καὶ οὐκ ἰδιωτικῶν. Ὠοίϊοινάδ νἱάοίιγ ράγι}- 

εὐυἱα οὐχ, Οπίογαπι ν06 Αὐριϑιίπι Ομ ει. ἐναπρεί. 

Ρατποῖ, (π. ΧΙ, 9 

118..1, φιοοι, 51, οἱ ΤΠδοργ]αοίυπι. Ἠσετιυ5. 
(21) Ὦ ἦσαν. Βοτία δογὶδοπάυπι : οἷς ἦσαν. 
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δυΐοπὶ νϑδῖς ὩῸρ 1} ποῦ ἱπάυίϊυπι Υἱαϊ!, 810 Ὡπῖ 0 Α οἷδε τὸν οὐκ ἐνδεδυμένον (33) ἔνδυμα γάμου, εἰς ἐν 
θΈΠΟΓΘ νοὶ βρϑοίθ ὑπίνεγβοβ σοπηργο θη ἀ6ῃ8 41} πΠ6- γένος ἣ εἶδος ἀναφέρων τοὺς τὴν πρὸ τῆς πίστεως 

φυϊεΐαπι 5ἰ0ἱ ἀπία ἤάοπη Δ Πγοβοθηίαπι γοϊϊπιδυηῖ, κχαχίαν τηρήσαντας, καὶ μὴ ἀποδυσαμένους αὐτήν' 

Θδηαυ6. πιἰπίπιθ ὀσπογυπῖ; δίᾳυ6 ἢυπς αυϊάεπὶ καὶ μέμφεταί γε τῷ τοιούτῳ, ὡς χαχῶς ποιήσανε, 
οολγρυΐ, υἱ 1 πηᾶ16 οφοῦίι, δὰ δ᾽ υϑπιοάϊ ἡυριἴ25 ἰηῃ- χατὰ τὸ τετολμηκέναι εἰσελθεῖν εἰς τοὺς τοιούτους γά- 
δυο! διιϑὺκ νϑϑία πυριΐαὶ ὨΟῚ Δβϑυπηρία, νιγίυ 8 μους, μὴ ἀναλαδόντι τὸ τοῦ γάμου ἔνδυμα, τὸ ὕφασμα 

ποηρ6 803. Δυνοίυ, 5ρ!Ιεηάϊάο γοϑίϊπθηιο, 486 α|0Ὸ τῆς ἀρετῆς, τὸ λαμπρὸν ἱμάτιον, περὶ οὗ Σολομῶν 

ϑαϊοπιοη ἴῃ Ἐπεἰεϑίαβία ργβοθρὶϊ ἀΐοαηβ 7: « Οἰπηὶ ἐν Ἐχχλησιαστῇ ἐνετείλατο λέγων" ε« Ἕν πεηὶ 

1οπΊροΓοα δἰηι νοϑιἰπιθπίδ ἰυἃ οαπάϊάδ. » Αἱ ΟὈπιυϊοδοῖῖ χαιρῷ ἔστωταν τὰ ἱμάτιά σου λευχά (33). ν Φιμοῦτα: 
18 αυὶΐ 4054118 Παρ ΕΪΆ}} νας ἴῃ πηδρηϊ σας ΠΔ866 ὰ- δὲ ὁ τολμήσας εἰσελθεῖν χωρὶς ἐνδύματος γάμου εἰς 
Ριΐαβ ἰηργο! δυβὺ8 δϑί, πϑάι χυϊάφυδιι ργοίεγγα τὸν λαμπρὸν τοῦτον γάμον, χαὶ οὐ δύναται λέγειν, 
Ῥοιοβὶ : αυὶ υἱ ρᾷπα 86 ἀδπιπαιΐίοηθ ἀΐξηυβ ἃ» 60 ὅστις ὡς ἄξιος χολάσεως καὶ χρίσεως κχαταδιχάζετει 

«οπάδιηπδίυν 4υἱ πηϊηἰδίγ 8 δαϊοὶί, 4}118 ποῆρο ἃῦ ὑπὸ τοῦ εἰπόντος τοῖς διαχόνοις, ἄλλοις παρὰ τὰ ἄνω 

δχογοϊ εἶ θυ8 ἀθ αυΐνυ5 βαρτγα ἀΐοιυπι 6ὁ5ι, υἱ 60} |,ᾳἃ-ὀ στρατεύματα (24), ἵνα, δήσαντες αὑτοῦ πόδας χαὶ 

ἀὰπὶ ἰρδὰπὶ ΡΟ ΐθυ5, πιδηιθυθᾷυθ, φυΐθι8 γοοῖθ εἱ χεῖρας (95), οἷς οὐχ εἰς δέον ἐχρήσατο, (οὔτε γὰρ ἦν 

ΜΔ} ρὰτ δγδί, 805 βοὴ 681 (π66 οηΐηι ἰϊα, αἱἱ ἀδουο- “ ἔδει πορείαν περιεπάτησεν, οὔτε ἃς ἐχρῆν πράξει; 
νλὶ, Δῃ)υ αν, Π6]ι6 οἃ αι ἀδοῦογαί, δρ'1)}, πῸπ ἐπετέλεσεν") ἐχβάλωσιν αὐτὸν οὐ μόνον ἕξω τῆ; 

ὀχίγα πιρίία]6 ἰυπίοχαὶῖ ουηνίνίαπη, Β6ὰ ἴῃ [πο ῦγαβ ἑστίας τοῦ γάμου, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸ ἐξώτερον σχότος, 

οἰἰδπὶ οχίθιΐοτγοβ, οἱ οπνηΐ ο5588 Ἰυπηΐπα 6 ]εἶδπι ; αἱ καὶ πάντη φωτὸς ἀμιγές " ἵνα, διψήσας φωτὸς μετὰ 
Ροβιχιιδηὶ ἱπ δχιθγίογίθιι8 (θη ὈΓΐ5 Γἀογῖ( νεγβαῖιβ, τὸ γεγονέναι ἐν σχότῳ τῷ ἐξωτέρῳ, κλαύσῃ πρὸς τὸν 

Ἱπηγδη 5 {|16η5, δὰ Πϑυπὶ φαΐ ὈεπεΠοίαπι ἰπ ὁὰπὶ οοη- δυνάμενον αὐτὸν εὐεργετῆσαι, χάκχεῖθεν ῥϑδασθδι 
[ὄγγα, δίαυς ἱπάθ ΠΠυπὶ ΠΙΡόγατα ροίοδϑί, Πεαῖ, ἰῃ- Θεὸν, καὶ τοὺς ὀδόντας βρύξῃ τοὺς διὰ τὴν χαχίν 

[γοπάδίψυς ἀδπιίθυ5, 4αἱ ῥγορίον -πααυϊἰαπὶ βυᾶπὶ φαγόντας τὸν ὄμφαχα, καὶ διὰ τοῦτο αἱμωδιάσαντας" 
πνδ Δοογ δ ςοπιοαογυπῖ, Αἴ406 ἰάοἶγοο ουὐβίυρυα- Τοῦ γὰρ ε φαγόντος τὸν ὄμφαχα οἱ ὁδόντες αἱμωδιά- 
τυηῖ : « Ουἱ ν απΐπη ε οοπιοάϊ ανᾶπὶ Δοογθδπι, οὔϑίυρ6-ὀ σουσιν. » Ὅμφαχα δὲ χἀχεῖ νομιστέον λέγεσθαι τὴ" 
δοθηὶ ἀδηί68 6118 75.» ῬῈΓ ΔΟΘΓ ΠῚ ΡΟΥΓῸ υνλπΠ| 6}18 κακίαν τοῦ μὴ ἀπεχτεινομένου τοῖς ἔμπροσθεν, ἀλλὰ 
Βεαυϊιίαπι ἀδεφηδιῖ ογοάθπάυπι εβὶ, φαΐ δὰ υἱϊογίογα παραμείναντος αὐτῇ, δέον ὁδεῦσαι ἐπὶ τὸ πέπειρον, 

"πο σοηίοηἀ!, 564 Θοάοπ ρογπιδιοί 060, οαπὶ δ πὰ- κχαὶ γλυχεῖαν ποιῆσαι τὴν τῆς ἀρετῇ ς σταφυλήν. Ἔτι- 
τυγ Δι 6 πὴ οοπίοπάει ἀοθογοί, οἱ νἰγία 5 αἀνδηὶ ἀυ!] απ φέρει δὲ ὅλῃ τῇ παραβολῇ διὰ μὲν τοὺς πολλοὺς τῶν 
«ὁἤϊοεγο. Ουοἀ Δυίοπι ἰηΥ θη ρ]ογῖ 416, ἀἰξηΐ υιθπὶ ε χεχλημένων χαὶ μὴ γενομένων ἀξίων τό" « Πολλοὶ 

ποαυδαιδπὶ {ηΐ, 101] ράγα 016 ἰά Βυθηοδι1: 15: . ΜΌΠΙ γάρ εἰσιν οἱ χλητοί" » διὰ δὲ τοὺς εἰσελθόντας εἰς 
δυΐπὶ βυπὶ τοσδιῖ ; 9 δ᾽ ῬγΟρίοῦ 608 αἱ δὰ πυριῖδ8 τὸν γάμον, καὶ ἀναχληθέντας ἔχεῖ ὡς ὀλίγους (96), 
ἰηξγαϑδὶ, οἱ ρϑυοὶ ΠυΠΙΕΓΟ οὔπὶ εβδοιΐ, ἀΐϊβουθυθ- στό" «ε Ὀλίγοι δὲ ἐκλεχτοί. ν Καὶ εἴ τις γε χατανοΐσαι 

τυηῖ, ἰΠυὰ : « Ῥαυοὶ γδρὸ δἰδειῖ. ν Θυοι! 5ἱ 4υἱϊβ τὰ πολυάνθρωπα ἀθροίσματα τῶν, ἵνα ἁπλούστερον 
ΠΌΠΊΘΓΟΒ08 Ἐοοἰοβίαγαπι, υἱ δἰιηριοἰοτίθυ8 αἱ ὀνομάσω, Ἐχχλησιῶν, καὶ ἐξετάσαι πόσοι μὲνοἱ βιοῦν 
νϑυ]β, οοία8. οοηβίἀδγεί, αυοίψυς μίαπι 86 τϑοίδπι τες ἐπιειχέστερον, καὶ « μεταμορφούμενοι τῇ ἀνα- 

Υἱίδιη ἀπιοαπέ, οἱ « ΓΕΙΟΓΠΊΑΙΪ δἰπὶ ἴῃ δονίια16 δὲη- χαινώσει τοῦ νοός" ν πόσοι δὲ οἱ ῥᾳθυμότερον πῶ!" 
8118 15; » φυοίψιια βεξη 6 νἱνδηΐ, « Εἱ ΘΟη ΟΓΠΊΘη1Ρ τευόμενοι, « καὶ συσχηματιζόμενοι τῷ αἰῶνι τούτῳ," 

Μμιυΐς 5δοι]0, ν ἰὰπ ἀοίηυπὶ αἰ τίθπη οοπιροιίοὶ ἴδοι ἂν, ὅτι χρήσιμός ἔϑτιν ἡ λέγουσα τοῦ Σωτῖον 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΆΓΠΕΤΑΤΙΟ. 

σεϑίοπι ἀ6 48. οἰἰαπι ϑαϊοπηοῦ ἰη Ἐςοἰοδίδβίθ ρυοὶρί!, ὀϊοθηβ : ε [πὸ Οπιηΐ [ΘΠΙρΟΓΟ δἰπί υϑϑιποη!ᾶ (Ὁ 
οδηάϊάδ. ν Θῃμυμυΐ. δυίοπὶ αυἱ 4088 [αεγαι ἴῃ ᾿υ͵αδπιοάϊ πα ρε85 ἱπίγοίγα βίῃηβ υβϑιίπεθηίο ἀεοομὶ, οἱ 
δἷς οοπάδιηηδίαιγ 20) 60 αι] ἀἰχὶ! πη! πἰβιγ 8. βδυΐβ, νἱ δἰ ΐσοιὶ ργθῖογ δχοροίςατη {πὶ φυὶ ἐγαὶ ἀδδυγβϑυπι, κἱ 
Δ)}[}ανιῖδ5. δυ πὶ πηδη08 οἱ ρ6.68 αΐϊθι8 ποη βίου ἀθθυογαὶ υϑ05 651 (86 Θὰ δὰ θοπυπὶ σὐουγγεγαὶ Αἰΐ- 
φυδπάο, πεὸ ἰίᾳυο5 θ0η05 ἱπηρ] ον δγἂί Δοῖ18.}, 6] εἴδη! δὰπὶ ποθὴ ϑοίαπι ἀδ σον νο πυριία]}, 50 εἰἰδῷ ἰδ 
᾿θηθῦγαβ δχίογίογοθ, οἱ Ομ ἰαπλΐη Δ|16Πη 48 πἰιίδηι, τι 5116η8 ἰαπιθπ οὐ {ἀδτῖϊ ἰπ ἰθηο τὶς οχίοπυη- 
θυ, ἰδ δὰ δυιη 4] ρυΐίθη8 6ϑὶ οἱ πηϊβαγεγί, δἱ δγίραγε ἱπίιο, δὲ ἀδπιίνυβ βιγίἀθαὶ, 4υΐ φιοιίαπι ἀοτα 
τηαπαποανογδηῖ, π|α! 1 δίυρἀἱ ογαηὶ εἴεοι!. ὕνα δηΐ πὶ 80 γα ἐπι 6 ρίαν πιδὶ  εἴὰ 6}08 ἡπΐ ποη οἰ νῖ- 
δοϊ[γ ροβίθγίογα, "66 ἄρρβϑίιι ργίογα, 864 ρεγιηδποὶ ἰμ ἰΔἀ ἰρϑαν συμ ἀουογοὶ δά τπδιυγί λίαπι ργοϊοοτε 

Τ ΒοΙ6. ιχ,8. "ΖΓ, χχχι, ὅ0. 15 Μλδιι}). χαῖι, 14. 15 ἤοπ). χιι, 9. 

(32) Ἕνα δὲ οἷδε τὸν οὐκ ἐνδεδυμένον, εἰς. (οἱ. εεῖί, δ δἰηϊ ὀχδγοῖία8. οἰ θβδίθθ, ποϑίγα ἰμίογργοιδιο 
"1,9, 10. Τογυ! δῆ, ὧδ τοφαγτεοῖ. σατη. ΟΡ. 27, 
Αἰηθγοβίυϑ, 1. 1τ1χ ἰὴ 06. ; Πιογοι γι ; Ογοφυγίε8, 
μοπι!. 58 ἰη Ἐνδηξεὶ.; (Πγυβοϑιοιηι8, Οριι ἐπιρον[.ν 
"οπι. 57 εἱ 41 ; Βγευΐδ ἐπατταιίίο, ΒΔΑ γι υ8, ολρ-. 
δ᾽ᾺΆ ἴῃ Μαιιι. ἢνετιῦβ. 
ω Ἔστωσαν τὰ ἡμάτο υ 1ευκχά. Ἰ,οσοηάδυηι: 

ἱμάτι , Εοοίο5. τσ, 8. εἱ γυϊραίᾶ : σου. [4 Χ 
« γϑδιϊ θη ἴθ. » Ἦρθε. 2. οί. ἰμίογργ. 
Θησοηίβ δος ἰοςο, « νϑϑιϊπηθπιὰ ἰυᾶ. » ἴν. 

(24) "Ἄλλοις παρὰ τὰ ἄνω στρατεύματα. Υετιὶ 
οἰἰδπι ἰ(Δ ᾿γ8ς ΡοίοΓᾶπί : « Δ|{|8 ἃ ὀχόγοιἶθυ8 οἰ 6- 
διϊθυϑ; » δὶ οὐπὶ ὀχογοίίυ5 οΟἸοδίο5 ἀ6 ιΐθυ8 βυρτὰ 

υἱγαιπ 6 οοπιρΓο δηάϊ!, 10. ᾿ 
(25) Ἵνα, δήσαντες αὐτὸν πόδας καὶ χεῖρας, 

εἱς. θγίξεηβϑ, μοπι. 1θίη ΕΖοά. ς. χ: «Μλιιὺ 6βὶ δι" 
υἱγίυβ, 4υἷὰ ἰοηογα δἰϊψυϊά οἱ οοηδίγίηξογε ροίδὶ; 
γναίαϊ 8ὶ ἀἰοάπηι8 δοῖι8 6085 εἰ [ογιἰϊιυὐο ; οἱ Ρε8 400 
ἰποράϊι δὰ θοπᾶ νεὶ πιϑὶϑ. » [Δ6πὶ γερογί88, βοαι. ὃ 
ἀπ 19ωἔευἱ!. ΥἸΔ6 ἰϊοηι Ηογοπγπιυπι, Οτγοφογίυπι, μαι. 
58 ἰπ Εναπροὶ., ΤὨΘΟρΡΕγ!δοίαπι, ΕὈΕιγπιίμπι, ΟΡ. ὃ 
ἰῃ Μοιιίσδυπι, Οἰοβϑᾶπηι. [ν. 

(86) ᾿Αναχ.ληθέντας ἐκεῖ ὡς ἀλέγους. [εξ0 ἀνε. 
χλιθέντας. Οοάὲχ Βορίι9 ἀχρυμαὶϊ τὸ, ὡς. ἰν. 



1549 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΔΌΜ ΤΟΜΙ ΚΝ ΧΥ͂Ι. 1850 

φωννή᾽ « Πολλοὶ γάρ εἰσι χχητοὶ, ὀλίγοι δ᾽ ἐχλεχτοί.» Α ἀἸοῖϊ υ)υ5 ἃ ϑεγναίογα ργοϊδιὶ : « Μαλ1 οπὶπὶ βαηὶ 
Καὶ ἀλλαχοῦ λέλεχται. « Πολλοὶ ζητήσουσιν εἰσελ- 
θεῖν, καὶ οὐχ ἰσχύσουσι" » χαί "« ᾿Αγωνίξεσθε εἰσελθεῖν 

᾿διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι ὀλίγοι εὑρίσχουσιν αὐτήν.» 

Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων διὰ τὸν κῆγσον. 

« Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμδούλιον ἕλα- 
ον χατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ, » 

χαὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ ε« Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλ- 

θον. » Τὸ βούλημα τῆς ἐχχειμένης λέξεως, χατὰ τὸ 

ῥητὸν, τοιοῦτον εἶναί μοι φαίνεται" Ἰουδαῖοι, ἅτε 
ἰδίαν ἔχοντες τὴν χατὰ τὸν Μωσέως νόμον διδασχα- 
λίαν, καὶ πολιτείαν ἀπεξενωμένην τῆς τῶν ἐθνῶν 
ἀγωγῆς, χαὶ δόγμα ἔχοντες τὸ λέγον “ «ως θανάτου 
ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος πολεμήσει 
“κερὶ σοῦ, » ἀνθίσταντο τοῖς χρατοῦσιν αὐτῶν ἔθνεσιν 

ὑπὲρ τοῦ μὴ παραθῆναι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ " χαὶ πολ- 
λάκις γε ἄρδην ἀπολέσθαι χεχινδυνεύχασιν ἐπὶ Ῥω- 
μαίων βουλομένων ἀνδριάντα Καίσαρο; εἰσαγαγεῖν 
εἃς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνθιστάμενοι χαὶ χωλύαοντες 

τοὺς ἰσχυροτέρους αὑτῶν γενομένους, ἐχ τοῦ ἡμαρτη- 
κέναι Ἰουδαίους. Εὔρομεν δὲ (27) ἐχ τῶν χατὰ τὸν 
χρόνον Τιδερίου Καίσαρος ἱστοριῶν γραφὰς, ὡς 

ἄρα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου ἐχινδύνευσεν ὁ λαὸς, τοῦ 

μὲν Πιλάτου βιαζομένου ἀνδριάντα Καίσαρος ἀνα- 

θεῖναι ἐν τῷ ναῷ, τῶν δὲ καὶ παρὰ δύναμιν χω- 
λυόντων. Τὸ δὲ ὅμοιον ἀναγέγραπται γεγονέναι (328) 
χαὶ χατὰ τοὺς χρόνους Γαΐου Καίσαρος. Καὶ στο- 

χαζόμεθα, ὅτι ὅσον μὲν ἐπεσχοπεῖτο ὁ λαὸς, χαὶ 

τὸν λεγόμενον κατὰ τοὺς προφήτας φραγμὸν περιτε- ᾿ 

τείχιστο « ὁ ἀμπελὼν τοῦ Κυρίου, οἶχος Ἰσραὴλ, 
καὶ τὸ ἠγαπημένον νεόφυτον αὐτοῦ ἄνθρωπος 

Ἰούδα, » οὐδὲν τηλιχοῦτον ἐγένετο. Τὸ παραδο- 

ξότατον δὲ, αὐτὸς πρῶτος (29) ἐτόλμησε μιᾶναι τὸν 

ναὸν τοῦ Θεοῦ ὁ Πιλάτος, ᾧ παρέδωχαν τὸν Ἰησοῦν. 
Καὶ κατὰ τὸν χρόνον οὖν τοῦ Σωτῆρος, ἡνέχα φόρον ἐπε- 
τάχθησαν δοῦναι Ἰουδαῖοι Ῥωμαίοις, σχέψις χαὶ βουλὴ 
ἦν ἐν Ἰουδαίοις περὶ τοῦ πότερον χαθήχει τοὺς ἀνα- 

γοΟδιῖ, ραυοὶ νϑγὸ εἰδοιὶ. » ΑἸ" γϑγο ἀϊείυπὶ εβξς 
« Μυ ιὶ φυῶγεηι ἰηΐγαγα, οἱ πο ροίογιηὶ Τὅ ; » οἱ : 

« Ουπίοπαϊίια 80 8, ἱπίγατε ρὲγ δηρφυδίδτη ρογίδηι., 
4υῖα ραυοὶ δυηὶ φυὶ ἱηγοπίυηι 64πὶ 15. » 

δε ἰδ φιὶ ἀά οοπδε ἱπίοττοσαυεγεπί. 

25. «ἐ Τυαις δροιιηίε8 Ῥηδυβδὶ σΟΠβ,]υπὶ ἰηΐογυῃς 
Δάνεγβαυϑ 61Π|, αἱ ἙΑρΟΓΘΩΐ ΘΌΠ) ἴῃ ΒΘΓΠΊΟΙΙΟ 77,» 

οἱ το] φαλ, υϑη06 δὰ ἰά : « Εἰ το] ςοίο 60. δὐυϊογυμ!.» 

[μοεἱ υΐι 5, [υχία ἰρβἰι1ι5 οομίοχία 8 νογθᾶ, [856 τα ἱ} 

νἱἀδίυγ 6886 86 η.6ηι. δυάεὶ, υἱροία Ραου] Δ ΓΘΠΊ, 

βϑουπάυπι Μογϑῖ8 ἰθβοπ), ἀοοίτίπαπι, οἱ ἀϊνογβᾶπι ἃ 
ξοπίϊυπι ἰηβι! 10 Υἱ(856 γαϊϊοηθπὶ ἰυσηι65, ἐΠυάχυα 

ἀοξθα ΟὨβογνδηίο8 : ε ἴἴϑη06 δἀ πιογίοπι οΟΓίἃ ΡΓῸ 

νου ἰαίς, εἰ θοὺβ ρυφηαθῖξ ργὸ [6 15,» η6 Ιερεπὶ Ὠοὶ 

νἱοϊδγθηΐ, υἱοίγίοἰθα5 δυ] φοηι 05 Δἀνθγβαθδηιϊν : 

οἱ 588)06 ἴῃ ῬΓδ5561}185π|1}}π| Υἱίοα ἀϊβογίπηθη δἀάυοιΐ 

βιηΐ, οὐ Βοπιδηΐβ, 401 ργορίοῦ δυάφογυπι ροοοαία 
ΒΌΡΘΟΓΪΟΓΘΒ ἱρ5]5 ὀυδϑεγδηΐ, (:8δγὶ5 βίδι πὶ (ΘΠ Ρ10 

Βεὶ ἱπίεγγε υἱδηι θυ ραΐδηι οὐ δβἰβίογοηϊ, Αο δυὺ 
Ροηιίο φυΐάετα ΡΙ]αο γναϊάδ ρϑυϊοἰ ἰδίυπι 6558 ρορὰ- 
Ἰυπὶ ὁχ σοηδογί ρει ΤΊΒΕΓΙ: Ομ δθαγὶς ἰθιηροτα βίο - 
ΤΥ 5 ἀϊβοίπηι8, ουπὶ δ᾽ δῖυδπι (58 γ5 ἱπ (Θπηρὶο σ0η- 
ΘΘογΆγα ΟΝ ΟΡ σοῃίεηάογεί Ρ ἰδίυ5, Ὠΐ δυΐξοηι 

ΒΌΡΓΑ Υἱγα 8 δἰἶδπ 801.28 γοϊ υοίδγοηίυγ, Ἰάδπι φυοαῦθ 
(δι[ϊ ὑϑαγίβ ἰϑπιρογί 8 οοπι αἰ5586 δογῖρι5 ἰγαὰϊ- 
πὶ 651. ϑυδρίοδπλυγ δυίΐθαι ΠἰΒ]]} (Δοίυπι οὐ υϑηηοάϊ, 
αυδηάϊι ρορυ]ο ργονίϑυπι οϑ8,, δἴσυδ ἀϊοία ἃ ργορῇθ- 
εἰ βϑ ρα νδιϊδίἃ εγαὶ ε νἱῆθᾶ 1)οπιϊπὶ, ἀοπηυβ [586], 
οἱ νἱἷγ δυύα φογπίθη 6.5 ἀοἰοο Δ 0116 75.» Οὐυοὰ Διιίοπι 

Οπιηθπ) δυρογαὶ Πάθπι, ργπη8 ᾿ρ86 ἰδπηρίυπι [οὶ 

νἱοίτα υϑὺ5 6δδὲ Ριδίυβ, ουἱ δόδαπι ἰγαάϊἀαγυμῖ. 

Βοβρί Διογῖϑ ἰδ αυ6 (ΘΟ ροΓΙθα.5 οὐηὶ ἐγὶ θυ τυ Βοπ)8- 
πἶβ8 ρΡαμάθγα [158] δυηὶ δυήαὶ, ἀ6 60 ἴηι ῦ λιιάδο5 

ἀϊςρυϊδίυπι ἀ6ἰ θαγαιυ 46 ὁ5ῖ, υἱγὰπὶ ΘΟμΒθο  Δίδηι 

θ0ε0 805 ξϑηίεπι, αὐ ᾿ρβ[υ.8 6586 ρυγιὶο, ἰγὶ δυίυπι 

Ργϊποιρί θυ 5ΟΙν γα ΘΟ βαπίδηθιπ) 811, 8η ΡτῸ |ἰ96Γ- 
ἰαϊς οογίαγα, δὶ νἱίδπὶ ργῸ ἀΓΌ ΓΟ ἀυσόγα ποη Ἰἰοδδὶ, 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. ᾿ 

ἀπμπίσοι), οἱ οἴϊετγα υἱγίυ 5. Ιου} 5 πηδη ἀπ ΔΌ]]οπὶ δοϊγίοποαι. Εἰ δ άΐι : ε Μα πὶ νοσδιῖ, ραιιοὶ γεγο οἰδεῖ. ν 

Εἰ βἰ 4.18 ΘΠ 5 0ΟΓ2: πρυ ἰναΐηοπν Ποιπίηαπι αι ἰη ΘΟ] 65115 σοπργερϑίαν, εἰ ἀἰδουδβογῖὶ αυδιιΐ δυμὲ 

4υἱ οοπνογβδηίυγ ἀ861ρ|1ηαΐς, οἱ Το[ογπηδητὙ πον αἰ6 86η505 50], ΄συληιὶ δυϊοιη ἀνα ἐπ νλ να σοηγ6Γ- 
« δϑηίοβ φοηῇραγδηίυγ βθουϊϑ ἢμἷς, Υἱάδθὶς φαΐα ν γι.5 ἐϑί Βόγμ.0 ομἑηΐ αἰ 668 : 

δυίοπ οἰοοιϊ. » 

υἱεῖ γνοσδίϊ, ρϑιςοὶ 

45, « [πα “10 ἰοπιρογα ἀθίθγαμι Ρατισαϊ, οἱ οοπϑὶ ΐαπὶ δουερογαηΐ αἱ εὐπὶ οΔρΕΓΘηὶ ἴῃ Β6γπΊοηα. Εἰ πηϊ- 

ταπηὶ ἀϊδοίρυ!ο08 σϑὰ05 οὐπ Ἠφγοι δηΐ5, ἀΐσοπίθβ ἃ Μαρίβιογ, βεϊιπυβ 4 νΘΓῶχ 68» οἱ νἱὰπὶ θοὶ ἴῃ νυογὶ δία 

ἄοοοϑ, οἱ ποι 6βί 0] οιγα ἀ6 δἰίφυο, πὸ δηΐπὶ γθϑρίοἱβ ρθύβοπδϑ ᾿οπηϊηιπι, » οἷο. γο!υμίδ5 Ἰοοἱ ργφϑθηιβ 

δβδουπάυπι ἱοχίυπι 18}18 τπϊμΐ νἱάδίυν, δυάεὶ ργορτγίδπι μάθε μ!65 ΟΟ γἐγϑδι ομ τὰ ἐχ ΙοβῈ, οἱ Ἔχίγδῃθᾶπι ἃ}} 

οπιηΐ ἐοιινογβδιίοηθ ροηϊίιηι, δὲ Πα θθηΐ6 58 ργαοθρίυπ) αυοὰ εἷϊ : ε ὕβφιο δὶ πιογίεπι οογία ργὸ γογὶ (816, εἰ 

Βοπιίηυβ ρυρηλθῖ! ὑγῸ 6, » ἰ460 εοπιγϑἀϊοουδηΐ 
6πὶ θεἱ : οἱ (γοφυθηίενῦ γδάϊοϊ 08 ̓μ ΘΓ ΓΘ 

φοπιῖθυ8 ἀοπιϊηδηξίθα8 5:0], υἱ ποῦ ἰγδηβργεάδγθηις 
τὶ οἰ δι} σαηι 580} Ἀοπιδηὶβ νοϊοη θυ5 δἰϑιυ8πὶ (55 γ 8. ἴῃ - 

ἐγοάυσοτα ἴῃ ἰἐπιρίυηι Ὠεὶ, γοϑἰϑίθηϊδβ οἱ ργο θθη 68 ἰοτιίΟτα5 βαρὸγ ξ6 (λεῖοϑ8 ργορίθν ρεοῦδία. ᾿πνοηΙπῖι5 

ϑυίοιῃ ἰπ Βἰδιοτία δυάαίοα, αυοά ἰπ ἰδπρογα ΤΊΡΟΥΙΪ (ἰαβαγίβ δι} Ρομεὶο ῬΊ]Δίο Ρϑγ οἰ" Πα108. εδὶ Ροριιίειϑ, 

Ριἰδῖο φυΐάοπι οοφεπία υἱ 5ι:5οἰρεγθηί βιδίυδπι (ἐ5βατίβ ἱπ ἴοπιρ]ο., δα 1:18. δυΐοιη δὲ ϑυργα νἱγθδ 8.135 γϑϑὶ- 

δβιοπιϊθαβ. 5μὩἱ δ Γ δα ϊθίῃ βοτρίαιη ἐδὶ (δοίαπι ἰῃ ἰδπιρογα δι (βαρ, Ἐχἰβιϊπιδιθὰθ δγροὸ ᾳυοηίδπι 

τὸ 106. Χμ, 938. 16 ΜΆΓΕ. νι, 15, 14. 1 Μδίι. χχιι, 15 οἱ βεη. ἴ5 Ερεϊϊ. τιν, ὅζ. 1558. Υ, 7. 

47) Εὔρομεν δέ, οἷο. δες ὁχ Φοβαρῆο Απεΐφ. Π0. 
Βα ἐδ. ὁ, οἱ ||. 1 δὲ δεί!. 1 ιά.., οἂρ. 8, Ροιἰτἃ 
δυπι. Ησετιῦβ. 

(38) Τὸ δὲ ὅμοιον ἀγαγέγραπται γεγογέναι, εἰς. 
Ψιάδ δοβδρθπηιν, Απεΐφ. 110. χνμι, οαρ. 1], εἱ δὲ δεί, 
}μά. ῖψ, πρυδ εὐὐσὰν ἘΚῈ ἣ δ τς 

49) Τὸ παρωδοξότατον δὲ, αὑτὸς πρῶτος, Εἰς. 

Ἔτι Απιΐφ. 11). χνι, σἂ. ὁ : Ἱααὶ διὰ ποῦτο οἱ 

πρότερον ἡγεμόνες ταῖς μὴ μετὰ τοιῶνδε χόσμων ση- 
δα δε φνς Βὰ εἴσοδον τῇ πόλει. Πρῶτος ἣν πιλά- 
τος ἀγνοίᾳ τῶν ἀνθρώπων, διὰ τὸ νύχτωρ γενέσθα: 
τὴν εἴσοδον, ἱδρύεται τὰς εἰχόνας φέρων εἰς τὰ Ἱε- 
ροσόλυμα. « Εἰ ἰά60 4υἱ δη16 ῃυης ἴυδγα Ριϑιο8, 
οὐπὶ 5ἰφηἷ5. ΔἸ Π16  ἰησ  ζπῖ1|5 8016 ηΐ ἃγθθπὶ ἱπργθθὶ. 
Ρυϊπιυβ ΡιΪδίυ8 ἰξῃᾶγῖ5. οπηηΐθυ8 ποεῖυ {|185 εΠ]- 
εἴε5 ΗΙγοβο γι 5 βίδα. ν ἴο, 
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ἐνεὲ εὐἰθυῖαπι τιπΐπια ραπάογα: ἘδΡῸΓ δυΐοιη ἀοουΐαθα Δ χειμένους τῷ Θεῷ, καὶ μερίδα ὄντας αὑτοῦ διδόναι 

ἢ δυάας (αἰ! σα, ουὐυ5 'π δροβίοϊογιπι Αοι15 πιθιῖο- 

μποπὶ (οἷ! 1045, 4ὰ ἀδίδοιοποπὶ ἱπιριῖβα ἰηρθιμὶ 

Ζυάκπονυπι τη] υἀΐ6, Ομ βαγὶ ποαυδηυϑηὶ ΡΘηδβὶ- 

τλπάυπι 6586 γϑοιῖσα!, ποαυὰ ἀοτιΐηυπι ἢυπο Δρροὶ- 

Ἰδπάυπ). Αἱ φαΐ ἰυπο ρῥγογδὶ ἰείγάγοια ρορυ]ο ρῈγ- 

δυδιίογα σοπαθαίαγ ργαββθιι! τογυπὶ δίδιυἱ 5686 υἱ 

δοιοοιηπιοάδγοι, π6ο νοϊυπίδτι πὶ ΘΟμ γα ΡοΟὨΙΟΓΘΒ 

Ῥο απὶ βυιβείρεγεῖ, οἱ νει χα! α βοϊνογοι. ΑἸ (8}18 

᾿αυΐάδηι ργβθηιὶ μοοοῈ Εὐνδηρο!! Ιθ00 ποῸη ϑρογία 

ἀδοϊαγδηίυγ; δἱ αυὶ ργοροδὶϊα οοπίοχίαβ ἡ γθὰ δοοὺ- 

δια ἐχρίογαγο ναἱ αοτίὶ, ᾿ς ἰ(ἃ 56 Πα γα (4616 ἰη46 

«οπιροιῖοῖ. Οἴιπὶ οηἶπὶ δθβαπι ἴ: ΒΓ 0η6 {Δα υθατα 
γϑ! οι Ῥ)Αγ  5οὶ, πιβϑὶβ δὰ δθτῃ ἀεί ρι}}3 δυΐ8 οὐ 

Ηδσγοαϊδηΐβ, υἱ 4 60 8056 Πγθηΐυγ, ᾿ἰσογαῖα ο6η- 

τβπὶ ἄσγο (ϑαγὶ, δὴ πο, ἰΠΔααραπΐ 6}08 Ἰοοὺπι 

ταϊηΐηια παϑυΐββθηι, 5ἱ ἀδπάυηλ 6ῃ1Ππὶ 6556 ἷπ ὁΟη 6580 

[Γαἴβ856ι, γοὶ οἱ ἀαπάυμη "ΟΠ 6586 ΟΠ.1168 (ΟΠ ΒΘἢ518- 

86ηῖ. 

96, Αἱ νἱάδ 3η "0 γε] 6χ 60 Ὠἰβίογίϑ υ͵υ566 γ- 

τἰιαθ οἰασαβοδί, φυοὰ οαπὶ δοδαπι ἰπ βθγηῖοπα ἰ|ἰ8- 

ηὐδᾶγο Ὑϑ] φῆ ΡΙατίβεεὶ, ποθ ἀϊδείρυ!ου ἀυπίαχαὶ 
δυ05 ἀ6 οσαπδυ φυδοϊίη πὶ πιϊδοιΐηι, βο4 απ ΠοτΟ- 

ἀϊδηΐδ. οὶ φυΐρρα 5 πη }]6 681 αυὶ {τ θυΐϊαπὶ Οιϑανὶ 

φόρον τοῖς ἄρχουσιν, ἣ ὑπὲρ ἐλευθερίας πολεμεῖν, 
εἰ μὴ συγχωροῖντο ζῇν ἃ βούλονται, χαὶ μὴ διδόναι 
φόρον. Καὶ ἱστόρηται, ὅτι Ἰούδας μὲν ὁ Γαλι- 
λαῖος (50), οὗ μέμνηται καὶ Λουχᾶς ἐν ταῖς τῶν 
ἀποστόλων Πράξεσιν, ἀποστήσας πολὺ πλῆθος Ἶου- 
δαίων, ἐδίδασκε μὴ δεῖν διδόναι Καίσαρι φόρον, μηδὲ 
χύριον ἀναγορεύειν τὸν Καίσαρα ὁ δὲ χατὰ τὸν 
χαιρὸν αὐτοῦ τετράρχης (51) πείθειν ἐδούλετο τὸν 
λαὸν εἵἴχειν τῇ παρηύσῃ χαταστάσει, χαὶ μὴ αὐθαί- 

ρετον αἱρεῖσθα: πρὸς ἰσχυροτέρους πόλεμον, διδόνσι 
δὲ τοὺς φόρους. Καὶ ἡ προχειμένη δὲ τοῦ Εὐαγγε- 

λίου λέξις οὐ σαφῶς μὲν ἐμφαίνει τὰ τοιαῦτα τῷ 
δὲ δυναμένῳ βεδασανισμένως ὁρᾷν τὸ ἐχχείμεν"ν 

ῥητὸν, παρίστησι ταῦτα οὕτως ἔχειν" χώραν γὰρ 
Ὁ οὐχ εἶχον Φαρισαῖοι βουλόμενοι παγιδεῦσαι ἐν λόγῳ 

τὸν Ἰησοῦν, ἀποστείλαντες ἑαυτῶν τοὺς μαθητὰς 

μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν πυθέσθαι τοῦ Ἰησοῦ, πότερον 
ἔξεστι δοῦναι χῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ " εἰ ὁμολογού- 

μενον ἦν, ὅτι οὐ διδόναι (53), καὶ εἰ συμπεφωνη- 
μένον ἦν, ὅτι διδόνσι. 

Καὶ ὅρα εἰ μὴ δηλοῦται τὰ τῆς ἐχχειμένης ἱστο- 
ρίας ἐχ τοῦ τοὺς βουλομένους παγιδεῦσα: ἐν λόγῳ 

. τὸν Ἰητοῦν Φαρισαίους, μὴ μόνους ἀπεσταλχέναι 
τοὺς μαθητὰς ἑαυτῶν (55) πευσομένους περὶ τοῦ ᾿ 
χήνσου, ἀλλὰ μετὰ τῶν ᾿Ηρωδιανῶν " εἰχὸς γὰρ, ὅτι 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

χυδηάϊυ υϊάοπι 5ροου!δθαῖαγ ρορα!απι {ΠΠὰπὶ Ἰ}6ι8, οἰγουπιάαίι5 [ἀογᾶΐ βαρα Βοπιίηΐοδι (υἱεϊοπῖ8, 4ιδ5 ᾿ 
« Υἴποὰ )οπιΐπὶ ϑδθδοι!, » Π1Π}}} νυ) αϑ πη οι οοπείηροθαὶ οἶβ. [ἢ ργὶ πι18. διιῖοπὶ ἴρ86 Ρ᾽ΪΔια.5 ουἱ ἰγαάϊἀεγαπι 
Ομιγίδιαιη, ἃσβὺυ8. 6ϑὶ ρορυΐϊατῃ ἰμαυίπαγθ, 404 ταν ογὰϊ σλριϊν] {1005 ἀπ τ δἷ8 : φυσηίϑπι οπιηὶβ 
οδριϊνὶ 85 4υδηι [ΓΘ ΟΠ 6 Ρ δυηϊ ραβ8ὶ, σογρογὶβ ογἂὶ νοχδῖϊο, ἰπιγοάπιοῖ!ο Διο πὶ βιδίμς ἰῃ ἰδπιρίαπι Δηὶ- 
τη ᾶγαπιὶ γαῖ ἰπίογ 8. Εἰ ἴῃ (ΘΙΏροΓγο οῦροὸ ΟΠ Γγβιϊ, αυάπάο {τἰθυϊαπη ᾿ϑ8ὶ δηι ἀλτα Βοιηδηΐδ,, οὐρί(Δ:}0 
εἰ οοηϑἰϊυν ἐγαὶ ἀρυὰ διἀο508, υἱγιπὶ ἀδθδγοηὶ φυὶ θεαὶ ρορυ!υ8 Θγϑηῖ, οἱ ρογιῖο 68, ἐγ υίυπν ἀᾶγε ργη» 
οεἰρίθυ5, δυϊ ροιίι8 ΡΓῸ ᾿ἰμαγίδιθ "6114 δυβεοίρθγθ, πἰϑὶ βοῦς ογθη τ τίνογα βίουϊ ἰρ5ῖ5. ρίασαθδι, Εἰ τοίη. 
μἰδιογί αυυά δυάδϑ αυϊάδπμ (Δ }|5 08, οὐ} 05 πιθοῦ 6581 [685 ἰῃ Αοιδυ5 ἀροβίοϊογυπι, Ἔν δ ]6 ἢ 8 πιυϊίδηι 
του υὐδΐηοια δυάπογυπι, ἀοεοῖναὶ ποη ορογίογε (δβαγὶ ἀᾶγο ἰγὶ θυϊπι., πδαη6 ἀοιπίηυπι σοϑαγοπὶ ἀρροεῖς- 
ἰδγθ. Ουἱ δυίθπὶ γαῖ ἴῃ το ρογα ἴΠ|0 οἰγάγο! δ, βυδάθγο ρορυ]ο (6βι δ 8ῖ., υἱ δίδιαἱ ργεϑοητὶ σομβυ!ογοιί, 
οἵ ποιι νοϊυμ!αγὶδ ΘοηΙΓὰ ΓΟΤΠΟΓΟΒ ὁυβοίρογθηΐ "6! ] τη, 564 ἀοφυίοδοογθηῖ ἀᾶγὰ (γἰρυίαπι. ΕλῚ 96 γαιο ημίδειν 
Ἐναηροὶ! ρυθβο 8, πο αὐυΐάδηι) τηδηϊδβί6, ἰδπηθη ἰδς ἰρ88 οϑίεπαϊί. Θαἱ διιίθη) ἀἰΠἸ φοπίον οομϑίθεγωὶ 
γΘΓΒΟΓΙ ΠῚ ργαβθη πὶ βοηδυῃ, ἱπυθηΐθὶ μος οἱ πη Πος Ιοο0 ργβθηιὶ. Ναο οπὶπι μα θβογεηὶ ὀοοδϑβίοπεπι Ρη8- 
τί βοΐ, υοίθηΐθθ (ἢ γίβιυ πὶ οαροΓΘ ἴῃ ΒΟΓΠΙΟΠ6, τπιἰ 6165 αἰδοίρυ!ο5 5005 οὐπὶ Ἡογούἑηΐ5. αἱ ΘΝ ἰμογγο ἃ- 
τϑδὶ αἰγαν ᾿ἰσεγοί (φϑαγὶ ἀγα (τ θυΐυ πὶ, ἃΠ ποη, δὶ πιδηϊίδϑίαπ) ἀρυὰ 605 [υ͵586ὲ, 4ιιοηΐδιῃ πο Οροιεῖ 
ἄδγα, οἱ 5ἱ οοπβοῃδηίίἃ νοϊαμἱδίυ πὶ ἃρυ ἃ 605 [8561 ἱ θη ἀαίδηϊ ἰγὶθυΐαπι. 

Φθ, Ετ νἱἀς εἰσὶ πηληϊοϑίδίγ ᾿ἰδιογία 118 ἐχ 60 φυοΐ γνοοπι68 ΟΠιγίβίυ πὶ σάρογα ἴῃ Βογποπὸ, ΠΟη δΟ ΠΗΙ 
τηϊβογυηΐ ἀϊδοῖρυ]ο05 5105 ᾿μ!ογγοσϑηίθ8 66 ὁοηθυ, 8βοὰ οὔτ Ἠογηάϊδη 5. Εογϑιϊδη θυ ΐπὶ ἰῃ ΡΟρυ]ὸ ἴὰπὸ φυΐ 
υϊάεπη ἀΐοοθδηι οροτγίαγο ἀᾶγα ἐἸθυΐαπὶ Οἰποατὶ, νοσδῦδηίυγ Πδγούϊδπὶ ἃΡ Ιν}8 αυἱ πος ΙΆΠΕΓΘ τεοιιδᾶ- 
Μναηι. Θυΐ δυίοπὶ ργοθρεοία ᾿ἰ νεγίδι 5 ἀαγα {τ δυίαπι γονὴ, υἱύεθδηιυν 6556 Ρηῃδιίβαὶ 50} Πδίοπι }- 
ἀαϊοατγυπι ἀϊβο μ}  πάγαπὶ οδυϊι}5 ΟὔΒΟγν αι 65, υἱ 5ἱ αυΐάδπι (τ βίιι5 γοϑροπάθγοί πο) ορογίογε Οϑβϑτὶ ἀδιδ 
ἀτἰδυῖυπι, ἰγαάογοηῖ απ οπιδπ]5 αυδϑὶ Γοοθ55101}8 δυοίογθη : δὶ δυΐρπι ᾿υθογαὶ ἀδγὶ, Ῥμαγίβοοὶ δοῦιι88- 

(50) Καὶ ἱστόρηται, ὅτι Ἰούδας ὁ Γαμλιλαῖος. (, ῬγῸ νἱτὴϊ! σοπιροβου 556. Ηος δυϊοιη Ιο(0 αἰϊεγυίγυμι 
Ἀεὶ, ν, 51; δοβθρίνιι8, [ἴ. χνυ Απεφ. τὰρ. 1 εἰ 3. 
Πυετιυβ. 

(31) Ὁ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν αὑτοῦ τετράρχης, 
οἷς. Ῥυβϑι Αγοϊιοίαὶ, φαΐ (τ Ηογοΐϊθ Αϑολϊοη 85 
411|ὰ5, Ἔχϑι πὶ, γούδοία ἰῃ ῬΓΟΥΪ οἶδα [ΟΓΠιυ]4π|, οἱ 
ϑγγία διιγίρυϊα δυάδα, ἰῃ ΘΠ] 16 1η͵880 Οἱ πίο, 
υἱ ϑυάφογιπι (Δο}}18168 σοηδϑογαῖ, γοθ. } 1556 δ δηη 

δλυθεπξη, Ρἰυγ ποθ 4 ἀείδει οπαηὶ 50] οἰ 8556 
πᾶγγαϊ ϑοβορίνυϑ, [0. χνη ἀπιΐφ., εαρ. 1. θυ0ὺ ΕΥσῸ 
ἴυπη δι ραγογαηῖ (οίγΆτο  α;, Πδγοάος Αμεΐρα5, εἰ ΡΙΐ- 
Ἰΐρρυβ; ὶς ὙγδοΒοπ 615 εἰ δι δε 115, ἰδι6 ( 8}1- 
Ἰιδὰ : φυογυπὶ υἱογάι 6. οπλεΐ 8 Οὔ5θ40}}5 [ἈνΌΓΕΠῚ 
(ἰλβαγί5 ἀθιηδγοσὶ δίυδουαι, Τὸδι5 ἰάδπι) δοϑαρίν5, 
10. χυτὴ ἀμ εἶφ., οαρ. ὅ. Εἰ νοῦ βί πη] 6 651 υἱρυιπηυδ 
ΒΌΪ 105 5101 ρωρυ]ο5, ἰρδυβήυα φἀθὸ δυο, σογνῖ- 
οὐθδιν σομίοην, Γογδοιανίαμ, εἴ 5 ΓΙ5. τηδηθδία 
(Ἀοἰἶὸ τοδραθμίοι, {να γογὼ αὐτο μοι ϑἰ ΔΒ ἴθι)» 

ἀἐδίψηδι Οτίψθηββ ; ταὶ Ρ]Ν  ρραπι 6 οὐ)υ5 αἰειονν». 
(διπδὶδ ν᾽ θεαὶ, ἀδυϊδη 4158 γερίοηἶβ ορρί40., 0Γ» 
ἰυπὶ ἀυχογαὶ δυάδα, υἱ ὁκ1 δρυὰ  οβαρίνιμι, [ἰδ. ΧΡῊ 
Οτῖφιν οἅρ. 1, γνὸὶ Πογυάδιῃ, ἴῃ οὐ 8 (εἰγαγοιιία, 
(λ}}Π|ὼ 8 πεηΐγαπὶ, σου ἢαίΔ [ὑδγαὶ ἰδ ς (Αἰ! βόγααι 
[δοιίο. Ηΐπς δυϊοπὶ 8415. ᾿ἰχυδὲ δοτγυπι δίδτο 08 

886 βαηἰοηιἰΐδιη, 4] 56 ἰοηδπ ἃ δυὰδ οοποὶιδίδπῖ 
ἴῃ. ΔΏΠαπ ργΐπηιαι (γε οοπίεγυμ! : ἡ} 5 υϊρρὸ 
ἴυπι ἰδίΓΆΓΟ ἃ ; 5015 τόγαιη ροιεθαῖιν Ἠδγούδδ μ)8- 
ξιυ5. Νἧοὺ πιηα5 ἰπάδ ρογϑρισυυπ ὁδὶ υκηίυιη Βότιὶ 
Ζ8πι ΓΔΙΪῸ Γυ φατε, φυΐ, Αάποι. ἐπ αι. χαιι, 10, ἐ05 
ἃ» Ηρτγοια ἀείδηβοβ [αἰδεα οοῃ εἰ, αυὶ ἐγἰνυϊαπι 
(ἰδϑαγὶ ἀδπύνῃ ΠῚ 6556 ργοριρπδυδηῖ. [Ρ. 

(52) Ὅτι οὐ διδόναι. Εοτία ἰοφοεπύυηι ὅτι οὐ δεῖ 
διδόναι, οἱ ράι}0 ροϑί, ὅτι δεῖ διδόναι. 1». 

(55) ὕομυχ Ιἰυμίιι5, αὐτῶν. 
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φόρον Καίσαρι ἑχαλοῦντο Ἡρωδιανοὶ ὑπὸ τῶν μὴ 
θελόντων τοῦτο γίνεσθαι" οἱ δὲ φαντασίᾳ ἐλευθε- 
ρίας (55) κωλύοντες διδόναι τὸν φόρον τῷ Καίσαρι, 
ἐδόκχοῦν εἶναι οἱ ἀχριδοῦντες τὰ Ἰουδαίων μαθήματα 
Φαρισαῖοι. Εἰ δὲ μὴ βούλεταί τις ταῦθ᾽ οὕτως ἔχειν, 
σωσάτω πῶς βουλόμενοι αὐτὸν παγιδεῦσαι ἐν λόγῳ 
ἀποστέλλουσι τοὺς ἑαυτῶν μαθητὰς οἱ Φαρισαῖοι, 

ἀποστέλλουσι δὲ χαὶ τοὺς Ἡρωδιανοὺς πευσομένους 

περὶ τοῦ φόρου " ποία γὰρ παγὶς ἣν ἐν τῷ ἀποχρίνα- 
σθαι τὸν Ἰησοῦν, εἴτε βούλεται χῆνσον δίδοσθαι Καί- 

σαρι, εἴτε μὴ, εἰ μὴ, ὡς ἀποδεδώχαμεν, χωλύοντος 

μὲν αὐτοῦ διδόναι (56) κῆνσον Καίσαρι, ἔμελλον 
ἭἩρωδιανοὶ παραδιδόναι αὐτὸν Ῥωμαίοις, ὡς ἀπο- 

ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΣῸΝ ΤΟῦ5 ΧΥ]]. 

ἐν τῷ λαῷ τότε (54) οἱ μὲν διδάσκοντες τελεῖν τὸν Αὶ ἷπ ρορυΐο ροπάϊ ΘΙ νε!!επί, Ηιτοάΐαπος 80 [ἰ8. 
[υἶ586 Δρρο!]αίο5 αὶ Δ ποᾳυδαυδπι ΓΔοϊθη 1 6556. 

58}. 

βίδιυοθδηῖ. Θυΐ δυίοπ) ᾿Ιθογίδι 8 δρθοῖα ἀποῖΐ, 40. ᾿ 
τοΐηυ5 νϑοῖ 4] Οἰϑαγὶ ραπϑίἰἀγοίατ, ἱπιροι!οραπὶ, ἰἰ 

[υ͵β56 νἱάδπίαν Ρῃδγίβϑὶ δυάδοτγαπι ἀἰβο  ρ![π88 40- Ὶ 
εὐγδίυ5 Γγἰπιδηῖοβ ἃ6 ἰυδπίο9. Οποὰ 5] 4υΐβ ᾿Ιὰ}6 Π6- 
ᾳυδαυδηι [8 868 ᾿ᾶῦθγα οοηβεὶ, ἰά οχρίϊοοἴ ἃς οοπεῖ- 

Ἰἰοῖ, ουγηδπὶ ᾿ΠΔαυοᾶγα ὁυ πὶ ἰΩ 56 γΓπ θη ΨΟ]οΠίθ8,. 

8009 ἀϊδείρυ!οβ, ποόποη εἱ Ἠδγοάΐδποβ, ἀὸ οθηβυ 
χυξδίευγοβ πιαπὶ Ρῃατγίϑαὶ. ϑίνα δπὶπὶ ἀδηάαπι 

6858 ἐδυΐαπὶ Οοϑαγὶ ϑδηχὶβϑοὶ ϑογνδίοῦ, ϑῖν6 ΠΟΙ, 

ουὐυδιποίϊ 5 [υ͵δϑοῖ ΙΔΌ 6115 ΓΟΘρΟΠσοη] 6}05 ργ- 
(6π815; πἰβὶ, ἃ ὧἱ ἀϊκίπια5, ἐπροἀΐθηι6 60 αιοαιῖ- 

πὰ Θοησι.9 Οπδατί ἀἰδγοίυγ, δ ιη αι481] ἀοίοαιουΐς. 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
τοηΐ ΕἰΠὶ 4188] βΘΓΘΟη85 ΠΟΙΠΙΠῸΠῚ Δβρίοἰοπίεπι, πηαρὶβ αυᾶπὶ ἀοοδηίεπι. νίδπι θεῖ ἱπ νογίδίβ. Οοηφί θΓΆ. 
δυΐοτῃ, οἱ νά φυοπίαπι Ρ]ναγ βαιογὰπι ἀὐβοῖρυ!}} ἀἸσοηίο5 : ε Μαφί βίον, βοίμηυν φυὶὰ γογᾶχ 65, δἱ νἵαπι οὶ 
ἴῃ νεγίἰδι ἀθοαβ, οἱ ποθὴ 65. {1 συγ 46 δ᾽ιιο, πο δηΐπὶ ἀϑριοἶθ ρθγβοηαθ ΒΟΠΪ απ, » ῥγοΟΥοοΔθδπὶ 
Οὐ πὶ ΡῈΓ [να υ5ηιοεϊ Ἰδυάδπι ὧς ποὴ δοοίρεγεὶ Πογοάϊδπογαπι ρογβοηδϑ, 4υΐ ραγίο8 Οϑαγίβ ἀδπεθδηὶ : 
801 τοβροπάθηβ βδουπύμιῃ νυ απίλίεπι Ρ]νΑτίϑοτυπι φαΐ ποη Πἰοοὲ ἀϑαγὶ ἀδτγὸ ἰγιδυίαμα,, ἰγαάογοίυν Η6- 
τοὐϊδηΐδβ. ὕπά6 οἱ Βοιηΐπι}5 νἰἰδη8 πϑαυϊτίατη δοτυπὶ ᾿ϊἃ ἀϊχὶ! : « Ουἱὰ πιθ ἰδηιδι15, μγροογίμα Ἱ Οπβίδηαὶις 
τα }}] ἢ πιΐ8π|8 σαπ8ι5. Αἱ {|| ουϊα!Θγυηΐ οἱ ἀσπανίαπι. Εἰ δἷν {115 5655 : Οὐ}115 651 ἰωλέο ᾿ς οἱ βϑυρΓὰν 

(54) Εἰχὸς γὰρ, ὅτι ἐν τῷ 1αῷ' τότε; εἰς. ϑυργᾷ Β βοπάιϊβ γαχ Παγοάθϑ Απιϊραιγὶ {Πϊπ5 40 Αὐφυϑέο 6586 
ἀἰϊχίπιιι5 Πδιοάθια Αηιίρϑιη (τί θυυι15. (αβαγὲ ρομάθι- 
ἀξ ΟροΓ ΠῚ ϑιιϑπ) ΘΟ 1586, οαΐ ταὶ ραίθγ ἐπ ἀθιῃ 
ἰρϑβίυϑ Πόγοιεβ πιαρηι5 ργιοίπογαι, Ρεγρὶς Οτίρδιιθδ, 
δοϑβαυὲ αἱ ἢπης Ηογοιὶς δι αναγοης νοϊαμίδίθπ, ἃ 
4}Π|5 4ἱ ἀὐἱθυΐοτυ πὶ σοδοιίοηΐ γοβίβίεγεηι, Ηδγοι ἰὰ- 
Π05 ἀϊεῖ05 [586 νυ]ϊ. Εδιηάθπὶ τποίμγ βαπιθηι πὶ 
ἩΠΟΡΟΙΥ Πλι}8 ἴῃ υης Μαιμοὶ Ιοουπὰ : « Εταὶ, ἰπαυὶ!, 
ἐμ μΟρυ]0 πιᾶϑιὰ 560 1|0, ἀϊοθιε υ8 4}1}5 ργὸ βοοιι- 
τίταία οἱ αὐυϊείθ, αυ8 ἰοιπδιΐ ριῸ οἵη ΐθ5. π}}}1{8- 
τοπῖ, ἀδθαγα ἰτἰθα!8 ρογβοῖνί ; ῬΗΔυ βοὶθ γεγο, αὶ 
δὶ} δρρίδυάεθαιι! ἀδ ἠιϑιἴα., 6 οοηιγατίο ἀοοθη- 
θὰϑ8 ποι) ἀδθεγα ρορυΐη θεΐ, αυἱ ἀδοἰπηα8 βοἰνεγοῖ, 
δὲ ργίπηϊ να ἀδιεῖ, οἱ οίογα αὐ ἰὴ ἰθᾳα βεγίρίᾶ 
δυηῖ [ΔοοΓοῖ, πυιηδηΐβ ἰαρίθιι5 δι θήδοογθ. ραν Δὰ- 
Ειδίι5 ἢδγοάθιῃ ΠἸΐυπὶ Αἰἰραιγί θυ ϊ χοηδπὶ οἱ 
Ῥγοβεϊγιυη τοραπὶ δυάεε᾽5 οοπῃδιϊυθγαὶ, 4υἱ ἐεἰϊαι5 
Ργεβθιβεῖ, εἱ Ἀυπιᾶπο ργεγοῖ ἱπρογῖο. Μέιαπι ἰρὶ- 
ἴθ ΡΠ ΔΥῚ5.81 ἀἰδοίρυ!ο5 81108 οαπὶ Ηδγοάϊδιδ5, ἰὰ Θὲ 

οοπϑιϊυίυ5. Αἱ 6.0 (ΔΊ6Ο πὸ πυϑαυδη ἰος [6 ͵ 556.» 
θὲ Ηογοάϊδιῖβ πιὰ} πλ}} 18 ργούϊ δγὸ ς 8Π}} 605 [{|558 
τνοϊιηι, αυὶ Πδγοάθαι πιδριθι ; ΠΟΠηυ}} αυὶ Αμε- 
Ραπῃ ; δἰἰᾳυὶ διἰδην φυὶ Ασείρραπι Μεβϑίδηι 6588 ο"6- 
ἀδγοηῖ; 811}, φυὶ νϑοι ρα! πὶ οοδοιοΓίθιι5. [ἀνόγοηι ; 
υαἱάδπι Ηδγούΐ η05 ΠΝ 65; ΠΟΙ Π1}}} ἀοπιοϑβιίοοϑ. 

ἔξω ΥΈΓΟ 86. 860, οχβι ἶβϑου αυοβάδιῃ Ἠδγοι 5 
πιδρηὶ ἰΘπηροτίθιι5, φαΐ Μαοϑϑίδπὶ ἰρϑυῖ) 6556 ορίμα - 
ΤΘμΐαΓ : οὐπὶ {πἰθυ}}8. δυίοπι ργϑοβϑοὶ ογοδοβ., 
᾿ἰβαθ μοῦ Υἱπὶ δχίβοῃἀϊ8 π|}}}168 ρΓΟΠΙΡΙῸ8 Παυογεὶ 
δι ἀχρϑαΐϊοβ., ἰρϑὶυβ αυόαὰδ ουϊίογαβ οἱ 8800 [845, 
400 Μεβδίϑε β00 ΡῈΓ οπηηΐα ἀβϑοηἰγθηΐιγ, ροπαθηὰὰ 
γίθυίϊδ ργορϊοδδδθ; δυάξοβ νϑγῸ, οἱ οχ 118 μοι 551- 
πιυπὶ ΡΠ ΑΓ 5508, Ποτοαϊδπογαπι ποιαΐη 6, ἴσπὶ 1η}}}- 
(65, ἰυπὶ ὀχϑδοίοτοβ, ἰυπὶ ἢογοάΐβ ἰαπῆαυδπὶ Δ᾽ ἐβϑὶ δ 
Οὐ] οτ 5 ἰπϑί φηϊνίββ ; υἱροῖα φυὶ ομηθ5. ἤρου! [ἃ- 
γαιδπῖ; πηοτίυο ἁυίοιη Πόγοάδ ἤϑϑπο., οἱ ΥἹδηπϑιι 
ἀοίπάθ γεϊεραίο Αγοϊεῖδο, οὐπὶ δια ργονί οἷα: 

τα εἶ 15 Ηογοΐίβ, 8οὶ 408. ΠΠυἀοηῖο5 ΡΠ ΔΓ 5:8, (Σ [ογιμἂπι Δοοορί586ΐ, δι ρογίυ 556 οἰἰδπλνυπὶ 4 Η6- 
«τἰ|2 οπιδηΐβ (γτἰδυία βοϊνεθαπὶ, Ἠογοιίδηοβ νοοᾶ- 
ὕυδηϊ, οἱ ποη ἀἰνίπο οὐϊαἱ ἀδάϊιοβΒ. θυ! άδιη μδιϊπο- 
τατῃ τι ἴσα!ς Ηδιοἀΐληο5 ρυίαπι, φυὶ Ἠδγοάειη Ομ τὶ- 
βίυπ) 4886 ογο θυδηϊ, 4υο8 ηυδηυᾶπι! ΟΠπιηΐπῸ 
Ιεξίπηυδ. » Θυδ ρυδίγοημ, υἱ ἰᾳὰ ΟὈΐτΡ ἀΐοαπι, ἰῃ - 
χη ΓΟ ΘἌτρΕΓα νἱἀθίιιΓ πιᾶμιυ9 β΄ δ! σοῦ ἰῃ Εμδεδία- 
ε16 απϊπιαἀυθτείοπὶδμ8, 8 νΟΓΒΙΒ : ε« ἴπ αὐὸ [υὶϊ 
ἐππὶ ( Ηἰδγοιγηιυπι) γαιῖο. Νοη δηΐπὶ [,ιἰηὶ ἰά μτο- 
αἰάδγυηι, 56 ἐχ νοιογίθυδ Ον:εῖβ Ερὶ ριαπίυβ, ἐμ: 
45 οἱ ἰρβα βουίρίονγ, ἰὰ τϑιυϊῖ. » Μϑιμ πίββαὶ [886 
παθεγί δρυὰ Τογιυ]! απ, δὲ ρταϑοτῖρί. ααυ. πατεί., 
φᾶν. 4: ε ὅπ εἶδ οἰίδι Ηδνοιίδινοϑ, φυὶ Οἰ γι ϑίαπι 
Ἠδγούδιμ 6586 ἀἰχογαμ!; να δὲ {Πὰ φυσαιὸ ἀρμιὰ ΡΙνΐ- 
Ἰλϑίγιυπι, φυὶ ρᾶυ]ο διι6 Ηἰογοηγηπυι Υἶχῖ!, ΩΓ. 
ΧΧΥΙΙ : « Πογυάδῃι δυΐδπὶ Γοσθιη Ἰπιαυμιὼ Ρότου5- 
501 8} Δηρ6|0, ἰρϑυπι αἱ ΟἸνγἰϑιυνν ϑρυγϑηῖοθ. 6Χ- 
βρθοίληϊ. » βροιΐ5 Ηϊογοηγιηθι ἰμδὶ πη 856. 50ὰ- 
ΗΦῈΡ Ποὺ ποπιΐπα, φυοά οὐ δυργὰ διἰάυειο ἰθ60 
Σἰυΐου!ο ὀχ  ϑιϊπηαγὶ ἃ αυϊυυβάμπι ἰ,Διϊπογαηι ἀϊοδῖί, 
Ηοτούΐαποβ 6588 4υὶ Βετοάεπι ΟΝ γί βίη 6856 Θθ186- 
Βδιΐ, ἰάθη ἰάπιθῃ ἴῃ Δίαίοφο οοπίτα ἵμιοϊ[οτίαποδ, 
68. 8, ἰϊὰ βουραί : « ΠΠεἰ οὐΐδηὶ Ηδγοιίθ τορϑιὰ 
Βυβέθρογὰ ΡγῸ ΟΠ νίϑίο. » Εχ Ουϊχθηὶς ἰρίίατ, οἱ Η]6- 
τοηγη), οἱ ΟΥτῖ!}} ργίογελ ΑἸόχδηάγι βομίθπιία, 
Ἠεογυάϊδιὶ ἜΡΡΘΙΡΑΔΕΝ 41 νορσιϊψα!α οι Δι}8 
6556 βοἰνοιιάδ ρυβαϊοι θεῖ. Οὐ δὶ ἰοφίβϑϑι ΒοΖι, 
ἰὰ 5ᾶπθ ποθὴ δἀποιλββδὶ δὰ Ιλ}. χχιι, 16 : ε ΑΙ 
ἀφίιυγ οχἰϑι πηι Πογοιΐδιιο5 Δρρο!] τὶ, φαΐ ο6η86- 
κορὶ (γί θυ Οἰβδανὶ δοϊνομ δ, αυἱθι5 υἱαθίίοοὶ 90}}}- 

τούοπι ἀοίυπεοιυπι ργο Μρϑϑία μδθονθηῖ, αυΐαυ6 ρτιο- 
ςορίἃ {ΠΠ|Π5, Ι6ᾳ68, οἱ ρῥ᾽δοίία ρόγιϊ δ ο ἰπθγεηίυν 
οι ἘΡΟΡΝΕΝΆΓΕΔΕ ἴῃ αυἱθυβ ρεοίρυυπι {Ππὰὼ ογαὶ, 
(αϑαγὶ ροηβίίδι ἃ 6586 (γί θυ. Νι}}]08 δυΐθαι ἢ00 
ποιμΐπα πλ}} 1168 ΗΘγοϑοί γιη:8 απ [υ͵586, οαμν ΠοῸ- 
αἷς Απεΐρ ρμο(οβίδι! ἠουϊαυδι Ἔϑϑοϊ ρϑιιηΐϑϑα ; 56 
Ργϑοίνυβ βοίαιη,, δυοίουδιθ, ἃς σΟη 5110, 0) ΡῈΓ 
γα τὶ υυμογυπι οοδοι ὁμοία ἰρϑαν ρύρ ΟΥ 986 ρ6Γ- 
βρίευυπι ἐθι. ἤσετιυϑ. 

(58) Οἱ δὲ ραγτασίᾳ ἐλευθερίας, εἰο. Οαθπιλά- 
Ἰηούσμ ἰΐὰ οομβοπιίουληῖ ϑαἀιυοιὶ οἱ Πδροάίδηὶ, υἱ 
ϑδδάδυοβοιη ρ8Γ5 6556 ΟΓΟΟΪ Εἰ 5[:} Ποργοάϊδηὶ ; [18 
6 Ρμαγίδθογυι ὀχοάγὶ 8. οχ 5858. ΟΔ]1155058 γ ΓΙ. Π|}}6 
οβ8ῖ, ἤδηι οἱ βασιλεῦσι δύνανται μάλιστα ἀντιπράα- 
σξιν, χἀχ τοῦ προῦπτου εἰς τὸ πολεμεῖν τὲ χαὶ βλά- 
πτειν ἐπαίρονται. « Ἀερί νυ οὐ ϑἰϑίεγα ροβϑιηΐ, οἱ δά 
οἷ "6 απ οἱ ἀαπημαῖ ἰπ!ογθ απ) ΔρΟΓ6 ἰηϑυγ- 
Ευηῖ : » αἰ αἷς δυβορίιυ5, [. χνη ΑΝ. 6. ὅ, οἱ ἀεἴε- 
οὐἰομοπι βυδπὶ ΘχοΓβυγυ5 διιάλ5 Οαυϊαηίίο5 ϑαϑθυ- 
οὐ ΡΙνΑΓβαθα πὶ β' 0] δὐαπχὶ!, φυθιμαθιηυάυμ οχ 
δούδην ὅοξερῆο, 110. ΧΥΗ Απεφ.ν οᾶρ. 8, ἀἰδοδιὸ 
Ἰίςοι; δἱ αἰτίᾳ πα ὑφβαγὶ {θη ϑυλπι ἰυγε γα 0» 
οὐ βάν δηῖ, οχίγοπια οἰ ΘΟΠΒίΔ 10 ρον τ αηΐ, 
δοδερίιι5, 1}}). χνη Οτίφ.. οἂρ. ὅ, οἱ 11)». νεῖ ῶ)6 ϑείί. 
“ά., οἂρ. 27. 1ἃὰ ἀυίθιν υἱάσι πος ἰοου ἱμμοια 
Οεϊρὸηθδ. ἰὉ. 

(80) Κωμλύοντος μὲν αὑτοῦ διδόναι, εἰς. Ηΐεγο- 
ὨΥΝυ.5, ΟἸΙΓΥϑοϑηοι 8, Βτευὶδ ἐπανταιο, ὙΒΘΟΡΙγ- 
ἰλείιι5. [ἢ-. 
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Δυοίογο Π), 86 ἱπιρυ]ϑογοπι Ἀοπιδηΐβ ἐγαϑϊίαν! (υἷ8- Α στασίαν διδάσχοντα - ἐπιτρέποντος δὲ, οἱ Φαρισαῖαι 
βϑηί Πογοάϊδηϊ ; ρογι 6η[6 γ6Γο, Δοσυξδαίυγὶ δοπΌ) 

[υΐϊδδοπὶ ῬΑ βοὶ, 4ι88ϊ ροῦβοπδπὶ ΟΠ ἢἾ8. ροίΐι8 

γοϑρίοθγεῖ, φιδπὶ υἷι θεοὶ ἴῃ νογαὲα ἀοοοτοι 
: Δρυὰ (6 δυίοιη ἰὰ οορίια, ῬΒΑΓϑθογαπι ἀἰδβοίρι!ο5 

ἀϊοοπία8 : « Μασίϑίογ, βοἰπηυ5 4υ}8 ὙΟΓΔΧχ 65, Εἱ ν[2π| 

Ἀεὶ ἴῃ νου ταῖς ἀοοα5, οἵ ποι 6δί {{0ὲ] οατὰ ἀ6 Δ]|4υ0 ; 

ΠΟΩ Θπΐπι ταβρὶοἶβ ραγβοηϑὰ Ποπιίηυπι δ᾽, » 6]08- 

πιοὐϊ ἰδαὰθ δυπὶ αυδ5ὶ ἀομοτίατί πὸ Ηεγοάϊδηογυμι 

ῬδγδοπδπΠὶ γοβρίοἶδί, ΘΟΓυπΊΠι6 αυΐ ἃ (πϑαγὶ5 ράγι]- 

}1}5 βία υδηΐ, υἱ ἰυχία ΡΗλτΙΘΘΟΓῸ ΠῚ Ξοηἰοπιϊαπὶ ἰγὶ - 
Βυΐυπι Οιϑαγὶ ποὴ 6886 8.07 5οϊνεπάυπι δΠιγπηδης, 
Ηδγοι δ ηῖ5 80 ᾿ρ815 ἰγδάδγοίυγ, Ουΐη οἱ ΠΠιὰ διιθη- 

ἀ6 5 : ε« Οοφηΐία δυίεπὶ 6808 πεαυϊιῖα δοτυπι, δἱἷΐ : 

Ουἱὰ πιὸ (δπιδιΐ8, Πγροογί (2 ἢ ν 86. δγφὸ ἃ ΒΡ] αγ βοἷβ 

ΟΑἸΠἀΟ 86 ναίγο δηΐπιο δὰ 86 δοσϑήβθηιμ θυ ἰδηιατγὶ 
ϑοϊεθαί, υἱ φυϊάχαϊά ἱρθ6 τεβροηβ58θὶ, ἐσ 808 γϑ- 
δροηβίοπθ ἰηϑἰάϊ88 δ᾽ ὃ ἰῃϑίγυδγοηὶ. Ητρο ογροὸ ἴῃ 
Ἰνὰπο ργώϑθης 5 Ενδηφοὶ Ἰοουπὶ δά {ποτὰ ἀἰἱοίἃ 
δυπίο, φυΐνυ5 ουῃβοηδηὶ 4015 ἃ ΔΆΓΟΟ οἱ [108 80} 6 Γ 

᾿Ιϑάδθηι γοθυ5 8}1418 βιιηΐ, φιοσπηδάπιοάμπι οχ ἔνδη- 

φοϊίογυπι ᾿πίογ 86 ςΟἸ] Δι 0Π6 ΔῈ σοπηρΆγϑίίοη6 Οχίϑιὶ- 
τηᾶγα Ῥηί68; πο06. δ᾽ δπὶ δηΐπὶ 80 ἰβίδπι| ΡΟ ἢ06 
ἸΙούο Μαιίμϑυ8 γγοίεγί βαηοηἶδα), πος Μαγουβ 

αὐυοχυα ἰἰάοπι ὃς Μαι υ5. ϑίθι! δυίθαι δά οἃ 

4υξ [Δοίδηῖυγ ἃ πλυ] 15, ργορίογοαψιβ Ποηοτ θᾶ νἷ- 

ἀδην 6556, τηἰπί πη 85} ρἰ εἰδι15 ἴῃ ουπὶ βρδοὶο δί- 
ἰθηάεγα ἃ ϑοϑρίἰδίογο μόοϑβίγο ἰσοοπηυν, 56 δὰ θᾶ 4115 
ἀϊδᾳυϊδιείοης οἱ βιυϊο, πθοηον οἱ γαι(θηΐ8 Θο186- 
αυοηιία δϑιγυνηῖαν δὲ ργουθαπίυγ, Οὔβασνα 6. πὶ 
αιικοβίίοπα [Δ ρτοροβίιδ, 8η ἀδινάϊι5 6ββεὶ (φϑατὶ 

ἐοηδιι8, πΠοοηο, ΟΡἰἰΟΠΘΙΏ 8081} 5᾿Πιρ] ον οὐ 
ποι ῥγοίι 556, βοὰ οὑπὶ ἀἰχίβϑοὶ 55: ε Οβίοπαϊ! 6 
Μ}1}} πυιηγϊϑηηὰ ΟΟΠ8118, » Ο}8 Θ556ῖ ἰῃ)ᾶσὸ 80 811- 
Ῥεγβοσριῖ0 4υςοϑίν 586, οἱ οὐπὶ Οωϑαγὶβ 6856 αἷς6- 

γοηὶ, Ομβαῦὶ αυᾶ δυὰ (Ὀγοηὶ ροϑβοθμ το θηήᾶ 

6586, π6ῆ6 ρΡἱοἰδ 15 Βρθοΐο ἰνυ πο [15 6556 [γδι ἀπ θθηι 

γΟΒρΟπ Ἶ356. ΝΠ ὐυΐοπὶ αὐ (58 }}5 δι, (ὐδϑαγὶ 

γοϑάστα Ἰϊοοῖ, χιθ θεοὶ δυΐοιῃ ϑυμΐ, 1960 τοάογδ [Ὁ 8 
πο αϑὶ ; ποὸ αὐ (ἰπϑαγὶ8. δυηΐ Οεβαγὶ γϑάαθι}8 

φυϊϑρίαπι, φῶ θεἱ δυμῖ θ60 τοἀύογα ργο}  θοίαΓ. 

41. {{0πς Διιίοιη ἰοουπὶ ἰγοροϊορίοα δἷς. ἱμίογργο- 

(Δυὶ ροιοϑὲ δ᾽ίᾳυϊβ. Ετ οογροῦα οἱ δηΐπια οοηἤαιΐ 

διπηϑ ; φυοὰ αὐυϊοπὶ 5ρί γι οἰἶδπν οοπδίθηνυβ, ἰά 

ἔμελλον κατηγορεῖν τοῦ Ἰησοῦ, ὡς βλέποντος εἰς 
πρόσωπον ἀνθρώπου μᾶλλον, ἧπερ διδάσχοντος ἐν 

ἀληθείᾳ τὴν ὁδὸν Θεοῦ ; Βασάνισον δὲ παρὰ σαυτῷ, 
ὅτι οἱ τῶν Φαρισαίων μαθηταὶ λέγοντες « Διδάσχαλε, 
οἴδαμεν ὅτι ἁληθὴς εἴ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν 

ἀληθείᾳ διδάσχεις, χαὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός" 

οὗ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου. » οἷον προ- 
χαλοῦνται αὐτὸν διὰ (57) τοῦ ἐπαίνου ἐπὶ τὸ μὴ λαδεΐν 
πρόσωπον τῶν Ἡρωδιανῶν, καὶ τῶν οἱ ἐφρόνουν τὰ 
Καίσαρος, ἵνα ἀποφηνάμενος χατὰ τὸ βούλημα τῶν 

Φαρισαίων περὶ τοῦ μὴ δεῖν Καίσαρι διδόναι φόρον, 
ὑπ᾽ αὐτῶν παραδοθῇ τοῖς ᾿Ηρωδιανοῖς. Ὅρα δὲ χαὶ 

τό" «ε Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πανουργίαν αὐτῶν, 
εἶπε Τί με πειράζετε, ὑποχριταξ ; » Οὐχοῦν ἤδει πει- 

ραζόμενος ὑπὸ τῶν Φαρισαίων μετὰ πανουργίας αὑτῷ 
προσερχομένων, ἵν᾽ ὅ τι ποτ᾽ ἂν ἀποχρίνηται, ἐχ 

τῆς ἀποχρίσεως ἑπιδουλεύσωσιν αὐτῷ. Ταῦτα μὲν 
οὖν ἐχ τοῦ προχειμένου Εὐαγγελίου λελέχθω εἰς τὸν 
τόπον ὡς πρὸς τὴνλέξιν, οἷς συνάδει χαὶ τὰ τοῦ Μάρχου 
χαὶ τοῦ Λουχᾶ ῥητὰ περὶ τῶν ὁμοέων, ὡς δυνατόν σὰ 
παραθεμένῳ τὰ Εὐαγγέλια καὶ συνεξετάζοντι αὐτὰ 
ἀλλήλοις ἰδεῖν" οὐκ ἄλλος γὰρ νοῦς ἔστι παρὰ τοῦτον 

εἰρημένος τῷ Ματθαίῳ περὶ τῶν κατὰ τὸν τόπον, 
χαὶ παραπλησίως Ματθαίῳ παρὰ τῷ Μάρχῳ. “Ἀμ 
δὲ καὶ διδασχόμεθα ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν μὴ τοῖς 
ὑπὸ τῶν πολλῶν λεγομένοις, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδόξοις 

φαινομένοις, προφάσει τῆς εἰς Θεὸν εὐσεδείας προῦ" 

ἐχειν, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς ἐξετάσεως, καὶ τῆς ἀχολουθίας 

τοῦ λόγου παρισταμένοις" πρόσχες γὰρ, ὅτι, ζητον" 
μένου τοῦ, εἰ δεξ διδόναι Καίσαρι χῆνσον, ἣ μὴν οὐχ 
ἁπλῶς ἀπεφίνατο τὸ δοχοῦν ἑαυτῷ, ἀλλὰ εἰπών" 

« Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου, » ἐπύ- 

θετο τίνος ἡ εἰκὼν καὶ ἡ ἐπιγραφὴ, χαὶ εἰποῦσιν, 

ὅτι Καίσαρος, ἀπεχρίνατο, ὅτι δεῖ ἀποδιδόναι τῷ 

Καίσαρι τὰ αὑτοῦ αἰτοῦντι, καὶ μὴ ἀποστερεῖν αὐτὸν 

τὼν ἰδίων φαντασίᾳ θεοσεδείας. Οὐ δήπου δὲ τὰ μὲν 
Καίσαρος ἀποδιδόναι δεῖ τῷ Καίσαρι, οὐχὶ δὲ χἱὶ 

τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ" καὶ οὐ χωλύεταί τις ἀποδιδοὺς 

χαὶ Καίσαρι τὰ Καίσαρος ἀποδιδόναι τῷ θεῷ τὰ τὸ 

θεοῦ. 
Δύναται δέ τι: τὰ χατὰ τὸν τόπον οὕτως τοοτολον 

γῆσαι. Συνεστήχαμεν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος (58) 
ὑπερχείσθω δὲ νῦν λέγειν ὅτι καὶ ἐχ πνεύματο" 

ἐπιργαιβοπιία ἀΐοογο βυρογβθάραπιιϑβ. σογρογιαν δαΐοπι ἢ), καὶ ὀφείλομέν τινα διδόναι ὡσπερεὶ φόρον σωμάτων 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
βειϊριϊο ἢ Ὀίουπι οἱ : (ϑαυῖβ. Τυμο αἷΐ 115 : Ἀφά6 ογρὸ αυδ ϑυηι ( ϑαγί8, Ὁ ϑατὶ ; οἱ 4ιιᾶ: θεὶ 5ηί, 
θρο. ν Ἐχ Ιος ἰοου ἀϊδαίπηιι5 ϑα!ναιοσὶβ ΘΧΟ ΠΡΟ, αἱ ποη 8 4188 ἃ πιμ}18 ἀϊδυπίαγ, οἱ ργοριεγοᾶ φίογοδ2 
νἱἀδηίυν, οὐσαβίοιθ ρἱοἰαιἷν αἰἰοηάλπιι8, 564 αὐ σοηνοπίθηι ον" βδοουπάυπι οὕ ΐποπὶ Γι 5 ἀϊοαρίαγ, 
Νὰπι οὔτ φυφγογοίυγ 8} 60 υἱγυπὶ ᾿ἰοοὶ (2558 γ) ἀᾶγα (τ ϑυΐα πη, ἃ ΠΟῊ : Ω0Π 5 πιρ οἰ ον ἀοάϊί γεβρουϑαι 
βαευηάυπι αυοὰ νἱΔεθδίαν οἷ5, β6ἀ ἀἰχίί : ε Οϑ(θῃά 16 τη ]ν τυ πιΐ5πι8 ΘΘη505.; » οἱ ἱπιθγγοψανῖί, ε ου)ι5 τ 
Ἰηϑοτίριϊοῦ » Εἰ ἀϊοσοιείθυ5 οἷβ, ψυοά (ϑᾶγίβ,. γοβροηαῖ! αχυοὰ οροτγίοι τεάδοτα Οαϑαγί, {88 (μεδϑγί5 δυμί, 
οἴ ἤν δυηὶ οροιίοὶ ἰγδυάδγα ἃ ργοργῖ 5 6}08 ρἱοίδι[8 οςοαβίοηθ. Νοα δηΐπι ὁσΣ 60 ᾳυοὰ τοὐάϊὶ 4υῖ5 (σϑη 
41: Ο:ϑαγὶβ βαηΐ, ἱπιροαϊυγ τοάάθγε θθ0 αυ Ι)εἱ βυπὲ. ᾿ 

41. Ῥοιοβί αἰΐφυΐβ Ἰπογα πον μι] μογα ἰοουπι ἰβέαμα. πος. πιοίϊο. ΟἸμπ68 οοπϑἰβίϊμηιι8 εχ δηῖπιᾶ οἱ ὁ" 
Ροτε ; ἀϊδεγάπιυβ πυπα ἀΐξογο φυυπίδι εἰ ει βρίτιια, οἱ ἀδθοπι5 φυϑάλπι ἀγα αυδεὶ ἐγίθυιυπι φογρογαδὶ 
Ρεϊπεῖρί φυὶ ἀϊοίιυν (εεβαγ, ἰὰ 6βι πθοδδϑαγί οογροτί, οἱ μβαθοηίία πηδρίποπι ργιποίρίβ Θογρογιια ΟΟΥΡΟΓ- 

8“. ΜΔ. χχι!, 16. 55 1014., 18. 55 1014... 1906ι.20.Ψ 
(51) Οἷον προκαλοῦνται αὑτὸν διώ, οἷο. ΤΊιεο- ὙΤΠδορἢγδοίυδ ἴῃ ̓ ς Μαιμοὶ Ἰοουῃ, εἰ ἰὰ στε. 

ΡΝ γἱαςῖι5. Ἡυετιῦϑ. χα. 1. 
(ῶ8) Συνεστήχαμεν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος εἰς, 

.Φ 



1557 ΟΟΥΜΈΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ ΤΟΝ ΧΥ͂ΙΙ. 1535- 

ἄρχοντι λεγομένῳ Καίσαρι, τὰ ἀναγχαῖα τῷ σώματι, αὶ ῥτἰποῖμὶ, φυὶ ἀπβ8ᾶγ ἀεί; αυοιάαπν νεϊαεὶ εγίθα- 
ἔχοντα τὴν εἰχόνα τοῦ τῶν σωμάτων ἄρχοντος δω- 
μανικὴν " ταῦτα δὲ ἐστι τροφὴ, καὶ σχέπη, χαὶ ἀναγ- 
χαία διανάπαυσις, χαὶ ὕπνοι. Καὶ ἄλλα ὀφείλομεν, 

ἐπεὶ ἡ ψυχὴ φύσει χατ᾽ εἰχόνα ἐστὶ Θεοῦ, τῷ βασιλεῖ 

αὐτῆς Θεῷ, ἅπερ ἐστὶ συμφέροντα, χαὶ χατάλληλα 
τῇ τῆς ψυχῆς φύσει χαὶ οὐσίᾳ. Ταῦτα δέ εἰσιν αἱ ἐπ᾿ 

ἀρετὴν ἄγουσαι ὁδοὶ, καὶ αἱ χατ᾽ ἀρετὴν πράξεις. Οἱ 
οὖν διδασχόμενοι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ περὶ τῶν τοῦ σώ- 
ματος πραγμάτων, χαὶ ὀφειλομένων αὐτῷ οὐ τὰ αὐτὰ 
δοξάξουσιν" οἱ μὲν γὰρ τὸ ἀνάλογον ποιοῦσι τοῖς συμ- 
Θουλεύουσι μὴ διδόναι χῆνσον Καίσαρι, ὅση δύναμις 

νηστείαις χαὶ ἀγρυπνίαις χαχοῦντες τὸ σῶμα, χαὶ ἀποχῇ 

πάσῃ τῇ διὰ τὸ σῶμα, καὶ τὰς ἀναγχαίας αὐτοῦ πρά- 
ξεις" ἕτεροι δὲ παρὰ τούτους εἰσὶν, οἱ ἀτρανώτως μὲν 

διαλαμδάνουσι περὶ τῶν χατὰ τὸν τόπον" φαντάζονται Β 

δὲ, ὅτι χαὶ τῷ σώματι χρὴ διδόναι τὰς ὀφειλάς - ἀλλ᾽ 
ὃ Σωτὴρ ἡμῶν ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ, τρανῶς χωρίζων 
«ἃς εὐλόγους τῷ σώματι ὀφειλὰς ἀπὸ τῶν ὀφειλῶν 

«ἧς ψυχῆς, φησίν" « ᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος τῷ Καί- 

σαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ" » εἰχόνα γὰρ ἔχει 

Καίσαρος χαὶ σωματιχῶν πραγμάτων ὁ φόρος, ὃν 

μόνον χαὶ οὐδὲν πλέον αὐτοῦ ὀφείλομεν τῷ σώματι. 

Οἶδα δὲ χαὶ ἄλλην εἰς τὸν τόπον τοιαύτην φερο- 
μένην διήγησιν. Ὁ μὲν ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου (29) 
ἂν τροπολογίᾳ χαλεῖται Καῖσαρ' ὁ δὲ τῶν αἰώνων 

βασιλεὺς, ἐν οὐδενὶ συμδόλῳ τυγχάνων, θεὸς παν- 

ταχοῦ ὀνομάζεται. Ἐπεὶ τοίνυν ἔχομέν τινα τοῦ 

ἴὰτ ραπάδγο ἀδῃεπιυ5, σογροῦὶ νἱ 6] οἴ πδοβϑβατὶα, 

4«0ὦὼ ΘοΓρογοᾶπὶ σογρογυπὶ ργ πεῖ ρί5 ἱπιασίπαπι ουηιὶ- 

ποηΐ; 68 8161 51} ΔΙ᾿ πηδηί8, δἱ γεβϑίθβ, οἱ ἢθ068- 
βδτία αυΐ68, 86 βοπιη08. Θυοηΐδπι θ 16 πὶ δηΐπι δὰ 

ἱπιδφίποπι θ)εἱ ἃ ἢδίυγα οοπιρᾶγαίδ 8, αἰΐὰ δηἰπιθ 

παίυγο ἃ. 58:0514π|1 οοπγνθηίθηιϊα, ἃς οοπρίυᾶ 

ἰρϑίυβ ΘΟΒ τορὶ, 60 536}}1ςϑἱ ἀθθβπιυβ; δᾶ δαίοπι 
ϑ11η1 δι] νἱγίυιϊοπι ἀυςθηι68 Υἱῷ, οἱ φοϑίδ νἱντυι! ο0π- 

80η8. [μοφὶθ ογφο θεὶ ἀοοίογοβ ἀδ γϑῦπ8 δὰ φοτρι5 
Ροτγιϊποηιθυ5 ἰρϑίφυο ἀοθῖ 118 δαάθπι πο βοπιϊυηί. 

Ουἱ επῖπι οογρυβ8 αυδηίΐαπι ροίο [εὐ αι 8 οἱ υἱ 15 
τηδοογαμῖ, γορυπιαδ οπιηΐιπὶ ἃ υδιϊ θη, 40.858 οοΓ- 

Ρυ8 οἱ προρβδϑαιίο ᾿ρβ811::8 [ἀποιΐοη68 ροβίυϊληϊ, 

ἰάαπι ργορόπιοάυπι [Δεἰαπι ἃς 4υΐ ἐγίδυι! (τοβαγί ποη 
δοἰνοπαϊ δυοίογοβ βιηΐ. ΑἸΪ υογὸ βυηὶ ργίεγοϑ χυὶ 
ΙῈ8 δος ἰοοὺ Ὀγοροϑὶί88 οὔβουγο ἱπιδῦργοίϑηιίυγ ; 

οὐτραγὶ δυΐοπι ρεπάδηάυπι 6586 ἀδλίτιπι 5|0] ἢπ- 
βδαηι; δὲ βοβρίίαιου ποϑίογ, φυΐ Υ γθαπι θεοὶ 65ὶ, 
δοηξζτΓυϑ οογροτί ἀουΐία Ὁ ἀπἰπιῶ ἀθ 115 ἀϊδιϊπφαοπ, 

αἰι 55: ε Βοδαΐ!6 αὐ βυπὶ (δ δαγίβ, ἀφϑαγὶ; εἰ 

αυᾷ βυμὲ Πεΐ, θεὸ; ν ἱπιδφίποιῃ υΐρρ6 (:ββατὶ8, 
ξοτρογοδγαηαυθ τογὰπὶ ργοίετί ἰγἰθυίαπι, χαρὰ 50- 

Ἰυπι, που φυϊδαᾳυδιη Δπιρ} 1.8 σοτγροτὶ ἀεθοπιῦβ. 

48, ΑἸΐδαι δυίοπι ὀἰίαπι ρογνυϊραίϑι Ἰοεὶ Βυα5 

ἱπιορργοϊδιίομδπι ἰθπθῸ ΡΥΪΠΘΟΡ8 β6βου }ϊ ῃυ 8 ἰγορμθ. 

Ἰοφῖςα πυπουρδίυν (αβᾶγ; δι γὲχ ββουιογυπι πα ἴυ 

φοου 5 Βγπ|0010, θδυ5 υδίψυο Δρρο!]δίυγ. Θυδηάο- 

αυΐάεπι ἐγθο αυάϑπι μαι 8 αυαὴ Ρτὶμοὶρί5 δαμς 

ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου, τουτέστι τὰ κατὰ χακίαν, ὦ 58:0}}} Ὠ}8., (ο΄ 65, αυῷ ἃ ποαυϊιἰα ργοῆυυηῖ, 

καὶ οὐ πρότερον δυνάμεθα ἀποδιδόναι τὰ τοῦ Θεοῦ 
«ῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ἀποδῶμεν ἀποθέμενοι πάντα τὰ 
«ἧς χκαχίας τῷ Καίσαρι τὰ τοῦ Καίσαρος " διὰ τοῦτο ὁ 

ποῆυς 60 ταάάεγα ροββυπιυ8 ἀυ θεοὶ βυηῖ, πἰδὶ 

Ργίυβ. ἀεροβίεἰβ φυξούπαις ογυπίυγ ὁχ μϑημ 8, 

αυα Οφδβανῦῖβ βυπὶ Οσβατὶ το ἀϊἀογίπιυϑ; ἰάοῖγοα 

ΥΕΤυδ ἹΝΤΕΒΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

Τὰ, μος 65ῖ, 65085, οἱ νϑϑιπιθπία, οἱ βοιηπαμη, οἱ φυουπηιδ προοβϑατ ἃ 80η δὰ Γερδυβδι παῖ 5ἰ ΠΗ ρ]}- 
ἐπὶ πϑίυγαδ ΘΆΓΠΆ 18, βίπ 4ιΐθ08. σΟμϑίβίαγα ποῖ ροίαδι δ 8 παίαγϑ. [6πὶ ηυοπίαπι Δηΐπιὰ αιιδηΐιπι δὰ 
παῖυγαπ) 86 ληὶ βθουπάυτη ἱπιαφίποπι οδὶ |)εἶ το ρὶϑ δὶ, 
ἰά 69ι, νί οππδ5 αι ἀυουηΐ δὰ νἱγία!6Πη, ἀεθθηγυ8 δὰ - 
θεὶ, οἱ ἀδ γϑῦι5 οογρογα! θυ, οἱ ἀδυϊιῖ5 σογροῦγὶ μἰ 1} σαγαγὸ ργοῖρίαμν, 
τοὶ θυ απὶ (:δαγὶ νοιαρδηι ; ἰὰ οϑὶ, αυΐϊ ἰο[ἃ νἱγίμα βυδάθη! οὐ π0 ζΈ} 0118 
Ῥυ5, οἱ Δ 5ΠΠΠ6ΓῸ ἃ} Οπιη λι18 4085 5ιη1 οογρογα!ία, οἱ 
εἰμὶ (γ υλίιν, 4υ 8165. 5ιη1 ἀθ αυΐθυϑ αἷξ Αροδίοίυβ : 
φἰϊοιν οι 65 Βρ᾽Γ111}}.8 ΘΓΓΟτὶ8. οἱ ἀοοιτίηδ ἀιῃοπίογιιμ 
μαϑαμμίαηι ἑοηϑοϊ δι ἶαπὶ δυδπι, ριΟ δα πιΐα πὶ ἢυθῈ γα, 
8.) ρογοϊρίοπήϊα πὶ οὐπὶ σγαιίδγαπι δοίίομα ἡ ἀ6} 1118.» ΑἸ δ ἀυ 61 

υφουπάι6 ὅυμὲ σὐμνθη θμ τ ἈΠΙπιάΓυ πὴ Πϑίι Γι, 
60 οἴἴοετγα. Ουΐ Ἔγξὸ δυργα πιοάυπιὶ ἀοοθηϊ ἰΘζθι 

ἰμδὶ ευμῖ Ρῃδγιϑαὶ 4υΐ τά άογο 
οἱ νἱψὶ "5 ἀονεγα ἢ σαγ Ο0Γ- 

ποοοϑϑᾶιῖα οθΥροτί, υἱ Μ}}}}} 6χ ποῦ 5. σογρογὶ8 ργίη- 
ε- Νον 85: πι|ῖ8 ἰοπιρουτίθιι5 γεοθάθηις αὐυϊύδπι ἃ [8 
ἴω Ὠγροογίϑὶ Ἰοφαθηίίαν πβοἀϑοίαηι., ὁδυϊθειϊαίλι 
οἱ Ἰανομεῖαπι ἀυϑιίϊπθγα ἃ οἱ 408. θεὺ5 ὀγθάγιι 

501 αὖυἱ βυργᾷ πιοίυπὶ Θχἰϑιϊμδ! ομοῦ- 
ἴογα οογρογίθυ8 ἱπάμ!φεγα, οἱ ρ8γ οπιῃὶδ 5ϑιἰδίδοογα ργίποὶρὶ οογρογαπὶ ; οἱ ᾿μβὶ διηι βδουμάιπι 5ἰ τη} ται1- 
Ω6ηὶ ἐἰογούϊαπογιπὶ ἀϊοθιτίαπι ορονίογα ὑβαγὶ ἀγα (τυ ία!η. λ Θιὴ 
αἰάθ βερδγᾷπϑ γι! θη: θα οφογρογὶ8 ἀθυΐία ἃ ἀθθἶεἰ5. δρί γι (ἃ! 5. διΐπν, αἰχὶξ : 

αἰναίογ δυΐδιη ποϑίοῦ γογυυμι Ὠοΐ, αἰ - 
ε Βοϑάΐϊια Οιϑαγὶ, αὐ 

( ϑδγί5 βυηῖ; εἱ 4φι8: θεῖ 8υηϊ, θ60. » ᾿πιϑφίθοπι διΐμ) (δβαγίβ [δ θδὲ ΟΠ ἢ 8 ΓΟ8 ΘΟΥΡΟΓΔ 18, οἱ ἱϊπασίπὸπὶ 
οἱ πιαθδὶ οπιηΐϑ νἱνίι8. ϑὶ δγρὸ βίο γϑάίιθιι8 ργιμοὶρὶ φάγῃ 8 4υδ8 σᾶΓη]. ἃ δαμῇ, αἱ ποη [γὰυἀθηνμς Ἰλόσηι 
ἃ 5ρ.1"1{8}10 158 68 νἱγια τ υπ, ἴαπο τἀ ἴπγι5. ργϊποῖρὶ οογροτιη, 4υ85 οογρογὶβ δυηϊ, [4 6θι, δὰ 80|8ἃ αὐ 
ποροββαγί πδθδὶ οΆΓΠΙ8. παίαγα, δ Πἰ}}}} ἀπιρ! 5 χυοί ρονιποαὶ δὰ γαιίοπειι νἱγίαμιπι. Εἰ δ νἱγιυμίρυ5 
ΒΘΡΥΪΔΙΏ.8, αἱ ΠΟΩ ρατγαγοίυγ σϑγἷ8 πδίαγα ἃ΄ ΠΟΘ 858 Γ 15 δυΐδν ἰαπο Γο ἀΐπι5 Ὁδο φυὼ θεῖ δυνῇ: υἱ πὲ 
ψἰγιυ5 πϊπογεῖαν, ἀσ πὶ δυρτὰ ᾿ποιιιπὶ οαΓοΐ δου νέμιι8, Π66 οαγηΐδ πϑίαγα. βτάνθίαγ, ἀσὰ δθαμἀδη!υ5 Υἱγ-: 
(05 Δ δγοπιυ8. 

48. ϑεἷο δἱ μυας Ἰοοὶ αἰίαπι τραἀϊεἴοηεπι, φαοπίαπι ργίπεδρβ ππαηὰϊ τπογα ἴθ ἀϊοίιαγ : βίους δἱ οπνιΐαπι 
δοιιίαπι ργίπορθβ, 'μ ρϑίβομᾶ ργϊποίραπι ππαπαΐ ροιυμίυν. λοχ Δυίθιη οβηπίαπι δθου]ογαπὶ 8, πο: μι 
0 πιγδίοτϊο, 5εὰ υϑίψυθ 681 θευβ. Θιυοιΐδην ἐγόο μϑιομνα8. ααρράδηιν ἴῃ. ποὺ 5 υδ δυηΐ ργίμοἱ ρῖ5. ̓}ι15- 

85 ΜΔ χχι!, 41. 

(59) Ὁ μὲν ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου, εἰς. Οτί- 
ξεπ68, ἰοπιὶ!. 89 ἐπ ζμιδ,: ε ΠυὰΣ δαπὶ ἱπιλρίηθ5 Π0- 
“ἐμἴ8 : απ 4υλη) Δροορίᾳ ἃ [)}60 [λοι 5 ̓μ με] ποἰρίο, 
βίονι ἰῃ Οθιιθὰὶ δογίριιπι 6δὲ : ῥιχίδ ἱπηδρίποπι οἱ 
5ἰπηϊ πε οπὶ Βεὶ; δἰίογα οἰοὶοὶ, ἰά δβδὲ ιογγθηὶ, 
νυδίᾳυδληι ργορίοῦ ἱπουϑαϊθι αι ἀίχυς φοοοδιιπὶ 

οἱοοίαϑ ἀδ ραγϑ1190., Δοϑυτηρ5}} 6Δπλ, ρυ μοἷρὶ5 8:60 }}}} 
᾿υ}5 δυδδὺ5 ἢ σοοτ᾽8. διοι! Θἶμ. ὉΠ} 05. ἀξ 08 
ἀδμιατίιβ Βαθοὶ ἱπηαφίπεη ᾿προγαϊογα τυ πα! ; 5ἷα 
ιυἱ [ΔοἷΣ Ορογα γθοιογὶβ (Θπθυγαγιιι ἰβίάγαην, ρογίδξ 
ἱππηασίπθοηι εὐ5 ου)ὰ5 Ὠαροὲ ορογα. ν ΤΙ ΟΡ γ]οίυδ,. 
Βυμιγιαΐιβ, οαρ. 92 ἴῃ Μαι. σετιυβ, 
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ΘΟΓΨΔΙΟΓ, ΟΒί6η80 δἰ δὲ πυ το 5πηαῖ8, ἰρβίαυ ἱπιργθβθϑὰ Α Σωτὴρ, ἐπιδειχθέντος τοῦ νομίσματος χαὶ τῆς ἐν αὐτῷ 

ἰιηαρίηα, αἷϊ : « Ἀοάάϊι6 φυα δυπὶ (ϑαγὶβ, (58 ; 

εἰ φυ βυπὶ θεΐ, Π60. » Αῖφυιθ ως φυϊάοπι [06 
Ἰορο οοηβίάογοπιιϑ, αυΐὶα 8099 5] αυληθο 40 [15 ἰδη- 

ἰαιἱ φυΐ οοοδδίοηθβ φυῶτυηί, οἱ αυξϑιϊοπθ5 ρΓΟρΡΟ- 
πυηῖ, ποι αἰδοορηάϊΐ! ολι58, βδαὰ υἱ Π05 ρΓῸ ΥἹΡὶ 

ἐοαῦβυδηξ, ΒΟΓΠΊΟΠ65 ΠΟ 5. ἰδηϊδηἀ 8 ργοροβίιοϑ 

δυάϊαπιυβ, ὨῸΠ ῬΘΠΪ 58 ΟὈπιυίθβο γα, ΠΘάυ6 οἰϊδπὶ 

(ΘπΊοΓα, δὲ ἀ οδαί6 οἱ οοηϑίἀογαία γοϑροπάογα ἀθθο- 
Π8, αἱ Ομπα πὶ ἰνἷ5 Δηδᾶπιὶ ργιροϊἀδιηυ8 4] οο08- 
δίοηβϑβ φυξγυηῖ, οἱ ᾳυᾶ: Δι δ᾽ αἱθπὶ σοηίεγυηϊ 605 
ἰῃουΐραία ἀοοοαηλα8, αυΐ ἰάε0 δυθΐαηϊ αἱ βα]αΐοια ἰη- 

αἰρίδοδπίυγ. Ρ]ιαγίβοοὶ ρΟῦΓΟ ἀοοθηθ 8 γαγὶ δ δυθπο- 

ταμι ἰγδϊ οι θ05 ἀϑβαπιὶ ροδδυηι ; Ηδγοάϊαιὶ δαϊοιη 

6͵υ5 γογϊ ολυδα, φυοὰ ἰμίοῦ 605 4] 5ἰπιρ!ϊοἱοτὶ 

τοάο Δρρε!δπίυν δυάεὶ, τορίδηι οὐϊ᾽μογὼ ρο(αϑίαίοιῃ 

ἃ τη} ἰ5 δχἰβιϊηδῖυγ. ὕιγίηηιις νεγο ϑοβρὶ(ϑίογαπι 

(6 οοη8ι ἰηϊογγοχαηί; 15 δυίοπι ᾿μ518, ἰἰὰ αἱ ἃ ΠΟ 8 

βιιρτα ἀϊοίιπι δῖ, γοβροηαεί : νοῦαηὶ οὐπὶ ἀἰδοοπαὶ 
ὁλυδα ἰρβαπι ΠΟΙ) ἰθιοΓΓοΖΘη!, 56 οἱ διπὶ ἴῃ 56Γ- 

τ0η6 ᾿ΠἰΔαυσοηί ἃς ἐθπ 6 πΐ, ργορίογθα δοοθρίᾷ ἰρβίυ8 

ΒΌρΟΥ δι1ἃ 4ι:8:10η6 δε θηιἾ4, πα Πδῖηαις 5: 0ἱ ρτῶ- 

υἱίδπλ υἷς ἰηϑἰἀϊαπάϊ οοοαϑίομθιη ἀθιῖγϑιϊ, ΠΟ 

Ἀρυά δὐπὶ αυΐϊά ἐπι, φαριηδάιηοάτπι ἀϊδεῖρυ!!, πιδη- 

β6γαπὶ; βόα ϑἰιηρ Ἰοἰτον ἀθίθγαηί, υἱ ἂς 4}119 5οτί- 
νίαηι ο5ῖ, δά ε γαοϊϊοίο 60 δυϊθγαηὶ δ" ; ) Ὧἃ0 0}1|5- 

τηοὐϊ φυϊδη) βυηϊ, 4ι} γα οι Υ γθο, οἱ ἢἀο οἱ ποη 

μια τα, ρυδίφυδηι δὐὐθίογυηι {ΠΠυἀ, τεοούυηϊ. Εἰ γοιὸ 

εἰ 6 φυηὶλ ροϑίφυδηι δυάΐογαμδ, ΑὉ ἴρ88 δυάἰιΐοης 

ἀεϊείυπι, ποη Δρουγανογὶῖ ργοίεοιο φυὶ ἀΐχογὶὶ 605 

το οἴ δόδα 0 .1558 ; Π05 δυίδπι {Πυ ἃ Θροηϑῶ υ50- 
Ῥδθίπιι8 : « Τοηι διπ|, ἢδς ἀἰϊπιϊδὶ ουχῃ 55. » 

δὲ δαάάιεοῖδ, φμὶ 7 6δμπὶ ἱπιογτοσαυοτγιη! 4 ἡνμίϊογ6 
ιιῷ δορίεπι υἱτὶϑ πιιρϑβοταί. 

429. «1 ἢΠῸ ἀἴ6 δοοοϑβθγυηὶ δὰ δὰπὶ ϑαάι οὶ, 

4" ἀΐσυν! ποθὴ. 6556 γ σα γγθο! θη 6} 85, » οἱ το! 40}, 

εἰχόνος, φησίν " « ᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος τῷ Καίσαρι, 
χαὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ Θεῷ. ν Καὶ τοῦτο δὲ χατὰ τὸν τόπον 
σχοπήσωμεν, ὅτι, ἐάν ποτε, πειραζόμενοι ὑπὸ τῶν 
ζητούντων ἀφορμὰς, προτεινόντων προδλήματα, οἷ 

ἵνα μάθωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα ὅση δύναμις ἡμῶν χατηγορή. 
σωσιν, ἀχούωμεν λόγους πειραστιχοὺς ἡμῶν, οὔτε 
πάντη σιωπᾷν ὀφείλομεν, οὔτε ὡς ἔτυχεν ἀποχρίνα- 

σθαι, ἀλλὰ περιεσχεμμένως καὶ μετὸ περισχέψεως, 
εἰς τὸ ὅση δύναμις ἐχχόψαι τὰς ἀφορμὰς τῶν θελόν» 

τῶν ἀφορμὰς, καὶ διδάσχειν ἀνεπιλήπτως τὰ σώ- 
ζοντα τοὺς βουλομένους ἐν τῷ ἀχούειν σώζεσθαι, Δύ- 
νανται δὲ οἱ μὲν Φαρισαῖοι λαμδάνεσθαι εἰς (40) τοὺς 
διδασχάλους τῶν διαφόρων Ἰουδαϊχῶν παραδόσεων' 

οἱ δὲ Ἡρωδιανοὶ εἰς τὸν νομιζόμενον παρὰ τοῖς πολ- 

8 λοῖς βασιλιχὸν Ἰουδαίων τῶν οὕτως ἁπλούστερον λε- 

γομένων λόγων (4). ᾿Αφ᾽ ἐχατέρων οὖν πυνθάνον- 
ται τοῦ Σωτῆρος τὰ πρὶ τοῦ χήνσου" ὁ δὲ αὐτοῖς 
ἀποχρίνεται, ὡς ἀποδεδωχαμεν᾽ πλὴν ἐπεὶ οὐ μά- 
θεῖν βούλονται ἐχ τοῦ ἐγωτᾷν αὐτὸν, ἀλλὰ παγιδεῦ- 
σαι ἐν λόγῳ, καὶ πειράζειν αὐτὸν, διὰ τοῦτο ἀχούσαν- 

τὲς τὰ δοχοῦντα αὑτῷ πρὸς τὸ πύσμα αὑτοῦ, χαὶ θαυ- 

μάσαντες, ὅτι μὴ ἔδωχεν αὐτοῖς ἀφορμὰς τοῦ αὐτῷ 
ἐπιδουλεύειν, οὐχ ἔμξιναν μὲν παρ᾽ αὐτῷ, ὡς οἱ μα- 

θηταί' οὐδὲ ἀπλῶς ἀπῆλθον, ὡς περὶ ἄλλων γέγρα- 

τται, « ἀφέντες ν δὲ « αὐτὸν ἀπῆλθον » χαὶ τοιοῦ» 

τοί γέ εἰσὶν οἱ ἀφιέντες τὸν Λόγον, χαὶ ἀπιστοῦντες 

αὐτῷ, καὶ ἀπιόντες ἀπ᾽ αὑτοῦ μετὰ τὸ ἀχοῦσαι αὖ- 

ποῦ. Καὶ οὐχ ἁμαρτήσει λέγων περὶ τῶν μετὰ τὸ 
ἀχοῦσαι ἀποστάντων χαὶ τοῦ ἀχούειν, ὅτι οἱ τοιοῦ: 

τοι ἀφέντες τὸν Ἰησοῦν ἀπῆλθον" ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν 

τὸ τῆς νύμφης" « Ἐχράτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ ἀφῆχα 
αὐτόν. » 

Περὶ τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἐπηρώτησαν τὸν Ἰη- 
σοῦν περὶ τῆς γυναικὸς τῆς ἑπτὰ λαδούσης ἄνδρας. 

« Ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδὸν 
χαῖοι λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, » χαὶ τὰ ἐξῆζ, 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΔΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

πηράϊ, ἰᾳ 6ϑι ἀΐνεγθαϑβ πη} 185, εἰ ΠΟ ροϑϑιιπιιδ ργυ5 γϑάμδγ θ60 αι Βεὶ βυηΐ, ηἰδὶ γοδάϊ ἀογίπηις ργμ- 
εἷνί φυκ ρεϊμοῖρ᾽5 βυηΐ, ἃ 651. ηἰδὶ ἀδροβιυθγίπηιια πιδ] ἴα πὴ τηϊνογβδη) : Ἰάθο Ποπηΐηι8 Οδίθηϑο δ δὶ πυπὶ- 
5π|8(6 δἰ ᾿πηαρίμα 6} γεΒροηϊ : ε ΒουϑΠ Οἰδθαγὶ, αυὰ Ομπδαγὶβ βαηΐ ; οἱ θ60, φυὰ θεῖ βυηι. » ΕἸ ἰιος 
ἀἰβολημ5 ὁχ ἴο60 ργδΒθμ11, σαοπίλπι 5] ασυλπάο ἰΘπίλι! Γαογί πε 80 οἷβ φυὶ νοϊυηι οοσαβίοπαπι,, οἱ ῥγΟρῦ- 
πὰ Π0Ὀ᾽5 φυλβίλιῃ ργοροπί(Ι0η65, οι αἱ ἀΐϊδολῃ!, 864} αἱ ολυδόιη 3Θουδβαιίοπἰδ ἰηνθιἶδηΐ ΘΠ Γᾶ Π08, Πιὲ 
ΟΠλμΐἷΠ0 ἴϑσοΓα ΔΘ ΌΘΠ}118, Π6Ο 5 ΠΡ] οἰ 16 γοϑροηθδγθ, 86 οι οοσίίδίυ, αἱ οἰγουπι5 ἴυ, υἱ ᾳυδηίαπι Ρ05- 
51} 6 πολ ῖβ Γμϑῦῖτ, ργρεϊ δαπηὰϑ οοοαδίοποι αυδγον αν ἔπ που ΐβ οσραδίοποηι, οἱ ἀοοδϑηνα8 ἰγγεργεβεπδὶ" 
θΗΠΟΓ 68 συ8 ρυβϑυηὶ βαϊνάγα γο]θηΐο8 βαῖναγὶ. 

29 εἴπ {0 ἀϊθ, δεσοϑϑόγιμ δ δόδαιη ϑδδάυοὶ αυὶ ἀϊσαπί πο 6586. γοϑυγγοο! οηθ), οἱ ἰμίογγοςανε" 

Φ',ΜΔΙῃ. χα, 22. δὲ λει. πὶ, 4. 86 Μλι(ἰ. χχιι, 26 οἱ 864. 

(40) Δύναγται δὲ οἱ μὲν Φαρισαῖοι λαμδάνε- Ὦ αϑϑοοιδιίοπα Μαθογ ἰηἰυπηὴ Ῥ]ιΑγίϑθο8 ἀεί θξε; 
σθαι εἰς, εἰς. Ρῃδιίπ 08. ἰπ ΟΠ θ118 ΘΟΠΘΘ 5586 
ϑογὶ 8, ϑογθᾶ5. αὐΐθηι ἰγδα  ἰοπίθυ5 [υἶ586 264. ς{ἰ5- 
5ἰπ105 (6ϑΠἰοαῖαν Ερὶραμυ5. Τιδά ΟΠ 65 ἰϑις δι- 
ἀλίςα, αὐ πιογι πυρὶ οἱ ἴαθυ! δηῖ}65 [ἘΓ δγαηῖ, 
δευτερώσεις, οἱ οάτιη ἀοοίογας.,, δευτερωταί ἃρροὶ- 
Ἰαθαπίαγ, οὐ ϑιηοα  Ἔγϑηι ΡΠ ΔΥ 5), αἱ ἰἷς ΟΥγί οι 5 
ινδάϊι, εἰ ΠΠΟτοηγπηυβ ἰη ορίπιο] διὰ Αἰφαϑβίδιῃ, εἰ 
ἴὰ Μαιιῃ, χχι. Ἔλίυμι δευτερώσεων Θχεπιρίαπι ἰη- 
δίσηθ ᾿ᾶῦθ5, ἀδ πηδηυυπὶ ἰαναιίοηο, Μαί. χν, 1, 
3.Χ ἀοοίογίυβ ἰγαἀδυδηϊιγ ρυδγὶθ ὑπ οαπὶ ὅϑγὶ- 
Ρίυτδ, Δίᾳυθ οατι ἢ) ΟὔΒαΓνδιοηὶ (ἀδὐϊίαπὶ 86 [{|580 
ΡιοΙ δεῖν Ραυ]υς, (4). 1, 14. Εχ [15 οτίδα Μαβογὰ οἱ 
ὕλ 914 : γογί βί πη}}6 δπίνῃ οί ἢ υλιδηπιοα! ἰγαά! ἰοηιπι, 
8. ΟἾΓΟΔ 10Ρ}5 {ΠῚ Δ) Ρυ 55 πὶ ὙΟΓΒΆ ΔΒΓ, 

ᾳυδπὶ ἃγίβηι ἴῃ 4] φυΐθὰ5᾽ αι Π]6 πὶ, νϑυδπὶ ἰπ' ταυ]ις 
οἱ {υ16 πὶ, 4}}} δυθιηὰδ δχοοίυογα, οἱ ἴῃ ἱπησιθηϑα 
ιχοῖθ. Δευτερώσεων αυΐάδπι ρυΐπ)ο8. Δυοίογεϑ [ϑεὶϊ 
Ἡϊδγοηγπιυβ ΕΗ. ϑαπιπιαὶ οἱ ἢ. ΗΠ], 4φυΐ δἰίαυοι 
δηπὶ8 (μγῖδιϊ ογίαπι ριβοθββεγο : δάγι ροϑίπιοίυαι 
ἀμεβε νδίμν βυβοορὶ! Ἀ. Ακίθα, αἰϊίαιο ἀοί πίε Πδ- 
τιβογαῖα πιασίϑιρὶ ̓  ἃ 4υΐθυβ ἀδιναιῃ ἰι Τα!οιυά 

Γεϊλιι οἱ ἀϊροϑίς διηῖ. Ἡυετιῦδ. 
(41) οἱ δὲ Ἡρωδιανοὶ εἰς τὸν νομιζόμενον παρὰ 

τοῖς ποιιλοῖς βασιλικὸν Ἰουδαίων τῶν οὕτως 
ἁπλούστερον «Ἰεγομένων «λόγων. ἵιἃ Βανεῦαὶ ὕ. 
Η, ; δι Β.. νοοοπὶ Ἰουδαίων ἀχρυπρὶϊ, 40.8Π| π05 ΓΟ’ 
εἰποι απ), οἱ ῥγὸ λόγων, Ἰόξοηάνη λόγον, Εχ 5. 
Β)Ώ 1115. ἴ0. 
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ἕως τοῦ" ε« Ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. » Α ἀϑ4ι δὰ [ὰ : « ΜΙγΑυδπίαν ἴῃ ἀοοιτῖνα οἦι5. ν Ῥατίϑ 
Τὰ δὲ ἰσοδυναμοῦντα τούτοις, ἣ τὰ αὐτὰ αὐτοῖς εἴ- 
ρηται χαὶ παρὰ τῷ Μάρχῳ χαὶ τῷ Λουχᾷ ἐν ἄλλαις 
γατ᾽ ὀλίγα λέξεσιν. ε Ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ" » 
τολίᾳ (42); ἢ ὅτε « πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμ- 
δούλιον ἕλαδον χατ᾽ αὐταῦ, ὅπως αὐτὸν παγιδεύσω- 

σιν ἐν λόγῳ, » καὶ πυνθάνονται τὰ περὶ τοῦ χήνσου ; 
Εἰκὸς γὰρ, ὅτι, ἀποχρινομένου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
περὶ τοῦ χήνσον, χαὶ εἰπόντος" ε ᾿Απόδοτε οὖν τὰ 

Καίσαρος τῷ Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, νχαὶ 
θαυμασάντων τὴν ἀπόχρισιν αὐτοῦ, ψήθησαν οἱ Σαδ- 

δουχαῖοι, εἰδότες αὐτοῦ τὰς συνετὰς ἀποχρίσεις, ἧτοι 

αὐτοὶ διὰ τῆς ἑπαπορήσεως παραστήσειν ἑαυτοὺς 
χρείΐττονα λόγον ἔχοντας, μὴ εἶναι λέγοντας ἀνάστα- 
σεν τῶν ἐλπιζόντων αὐτὴν, ἣ τάχα καὶ μαθήσεσθαι 
πῶς δύναται εἶναι ἀνάστασις χατὰ τὴν Μωσέως γρα- 
φὴν, καὶ ποῖος ὁ βίος ἔσται: τῶν ἀναστησυμένων. Πα- 
ρατήρει δὲ, ὅτι σχεδὸν πᾶσα ἡ τοῦ χαιροῦ τούτου τοῦ 

Σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλία πρὸς πεύσεις ἐγίνετο" χαὶ 
πρῶτόν γε, «ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱέρὸν, προσῆλθον 
αὐτῷ διδάσχοντι οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ πρεσδύτεροι τοῦ 
λαοῦ λέγοντες: Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; χαὶ 

τὲς ἔδωχέ σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; »νΠρὸς οὖς ἀντερω- 
τήσας τὰ περὶ Ἰωάννου, ἔδοξεν εὐλόγως παρῃτῆσθαι 
τὴν πρὸς τὸ βούλημα αὑτῶν ἀπόχρισιν' εἶτα μετὰ 
«οὔτο λέγει παραθολὴν τὴν περὶ δύο τέχνων, τοῦ τε 

ὑποσχομένου ἐργάσασθαι ἐν τῷ ἀμπελῶνι, καὶ μὴ 
ἐργασαμένου, καὶ τοῦ ἐπαγγειλαμένου μὲν, μὴ ἐργα- 
σαμένου δὲ (45). Εἶτα μετὰ ταῦτα λέγει τὴν περὶ τοῦ 
ἀμπελῶνος παραθδολὴν, χαὶ τῶν ἀποχτεινάντων ς 

γξωργῶν τοὺς δούλους, καὶ τὸν υἱὸν, χαὶ τὰ ἑξῆς 

πούτων᾽ περὶ τῶν εἰς τοὺς γάμους χλητῶν ἄλλην 

παραδολήν" χαὶ μετὰ τοῦτο δευτέραν πεῦσιν τὴν περὶ 
τοῦ χήνσγυ ἀνέγραψεν ὁ Ματθαῖος, καὶ τρίτην τῶν 

Σαδδουχαίων περὶ ἀναστάσεως ἐπαπόρησιν. ᾿Αλλὰ 

καὶ τετάρτη μετὰ ταύτην ἐπερώτησις γεγένηται ἀπό 
τινος Φαρισαίου πειράξοντος αὐτὸν περὶ τοῦ’ Ποία 

« ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ. » Τοσούτων δὲ ἐρωτή- 

σξωὼν προσαγομένων αὐτῷ, χαὶ αὑτὸς συνηγμένων 
τῶν Φαρισαΐων ἐπερώτησεν αὐτοὺς τὰ περὶ τοῦ Χρι- 

στοῦ (44). Οἱ Σαδδουχαῖοι μέντοι, λέγοντες μὴ εἶναι 

μἷ5, νοὶ 548 οδάδιη δρυὰ δγουπι οἱ 810 [ὺδᾶπι 

πο γαίὶα ἀἰϑογαρδηςθυ8 να} }8 Παγγαηίαγ. Ἂ [η [110 
ἀΐδ, » φυοπαπ εἶα 7 δὴ χυδηάο « δρουπίοβ Ῥ)λγβοὶ 
οΟη 5. πππὶ ἐπίόγυπὶ δάνογβιβ {ΠΠπ|, αἱ σΔΡογθηΐ ου πὶ 

ἴῃ βογποηθ "7, ν οἱ ἰρβὰπι ἀθ οεπϑι ἱπιθγγοσαγυνῦ 
Ροβίηυδῃῃ οηἷπὶ ϑεγνδίου ποβρίεῦ γοϑροηδβίομθπιὶ εἷβ 

ἀδ οδηδὰ ἀθράϊΐι, εἱ ἀϊχὶϊ 55: ε« ἈεοϑάϊΐϊΐΒβ δγρὸ 4υᾶ: 
βυηὶ Οςϑαγίβ, (ϑατὶ; οἱ αυῶ βυπὶ θεοὶ, 60,» 

ἰρβίυϑα! γοβροηδβίοπθπι τηΐγαι! βυηΐί, υϑργί βἰ πλῖ} 6 οϑὲ 

ΤΟϑρΟΠϑίοπυπὶ 608 ρογβροοίδ ργυάδεηιίἃ οχβι Π|λ886 

ϑαάἀάμποιξοβ, γα] ργοροϑί(8 αιϑιοηθ ρα πὶ δοίυγο8 
τη δ] ϊοτίνιι5 86 ἰτἰ ἀγρυπηθη 8, οαπὶ πιΐηΐΠ)6 ΓΟ80Γ- 

γδοίυΓοΟ5 608 ἀϊοογοηὶ αυἱ ΓΟϑυγγθο 0Π6Π) βρογδηϊ ; 
γ6} σαι αυοιποῦο μιτία Μογϑ15 βογὶρία 6886 ροβϑὶϊ 

τοβυγγοοίίο, 40} 5406 Γαϑυτγδοίογυπι [υἱυγὰ 5ὶ1 Υἱία, 

8656 ἀϊδείίυγο5. Αἱ Οἴηπεπὶ ἔδγα ἃ ϑοϑρίδίογα ὨΟβίγο 
(οπηροτίθα5 1115 ἜΥρ!!οδίαπι ἀοο(επαηὶ, ἱπίουγοραιῖο- 

εἶθυ5 ταβροπάθηο ἰγϑάϊδπὶ [588 Οὔβεγνα : ἃς 
Ργίπιυπι ψυϊάεπι ε εὐπὶ νϑηἶβϑοὶ ἱπ το πιρίυπι, Δ0065- 

βογαπί δὲ θυπὶ ἀοςοπίοπι ρεϊποὶροβ βϑοογαδίαπι, εἰ 
56 η 0 γ68 ρορυ]ΐ ἀϊοοηΐαβ : ἴῃ αιἃ ρο(δβίδια ῃδς [4- 

εἰς Υ οἱ αυἱδ ἰδ] ἀδάϊι ἤδπς ροιεκίαίοπι 57» Ουΐθυδ 

οὐτ αἰΐδην ἀθ δόοδπα ἰῃ!ΟΓΓΟζϑι ! Θ"6 πὶ Υἱ εἰ5ϑὶπὶ Ρ᾽Ὸ- 

Ροϑυΐβδοῖ, δογυπὶ ροϑβία δι 5 ΓΕΒΡΟ βἰοΠΘΙη ἐχ Θη80 

ἴων 856. υἱϑὺθ 681. Βεῖπθδ ραν θοϊλπι παῦγαΐ ὧδ 

ἀυοθυϑ Π}}18, οἱ ο᾽υβ φυΐ ἴῃ νίηθα ορδγία γι) 856 

Τοοορογϑί, που 8 ΟροΓαίυβ 6δῖ; δἱ 6}ι.8 4υΐ πλίηἰ πιὸ 

Ρῥτοηινίβογδΐ, Ὠ1}}Ποπιΐηυ5 ἰἀπΊοη Ορογδῖιι5 681. Ροϑίθα 

ΡΑγδθοΙΔπὶ ἀ6 Υἱμθᾶ, βογνογαπιαια ἃς {ΠΠΠ| ἰηίεγίδοιο- 
τυ ἀρνὶ 0}}8, συαυθ 8 δυθ) πο 56ηὶ|, ὀἀϊ556- 
τίς. ΑἸίδπι ροϑιπιούυπι ἀδ ᾿εν [α1}5 δ πυρί 88 ρᾶγα- 

νοϊδῃι; ἃς δἰίδπι ἀθίπάθ 506 Γ οὐῆδιι. ἰηἰογγοζαίίο- 

ποιῇ; ὨΘΟΠΟΙ οἱ ἰογιϊδπι ϑδδυοεδογα πὶ) ἀ6 Γόβυγγα- 

οἴἴοπα φυςδίϊοποπι οοηϑογρϑὶ Μαιμυ8. Ουΐῃ οἱ 

υλγίδ ροβὶ {Π|δτη ἃ φυοίίαπι ΡΠΔΥ 5320 ευμ ἰθμ δι 

[δοῖδ 6β8ι ἰηϊεγγοραίίο, φυοάπδῃι 56 ]Ἰοεὶ [οΓαὶ « πιδιν- 

ἀδίυπι πηασπαπὶ ἴῃ ἰορο͵3 5. ν Οαπὶ (οἱ ἜΓβῸ ΡΓΟΡΟΠΘ- 

τοηϊυν ἰρϑὶ φυςϑιίοηεβ, σοβτοραι 5 ΡΥ βθ 5. ἀ6 

γοῦ5 δά (γ᾽ βδίυπι ῬΟΓΙΪ θη 08 'ρ86 πᾳ 046 608 

ἱπιτγοσανίι. ϑασάυραὶ 91} ἐγρὸ 4υἱ γοϑυνγαοῖὶο- 

ΥΕΤΌΒ ἹΙΝΤΕΆΡΆΕΤΑΤΙΟ. 
τυπί εὐπὶ ἀϊοθηίε5 : Νιαρίδιεγ, Δ γβε5 αἰχί! : δὶ χυΐβ πιοτίαυ [πϑγὶῖ, » οἱ οβίογα. [π αι ἀἷ6 ̓  ἴῃ || ἀΐθ 
δἰπα ἀυμῖο, φυδηάο « ἰηδυηιο5 ΡΠ ΔγΙβδὶ ΘΟμ 5. πὶ Δοοδρογαμΐ δάνογϑυβϑ Θὰ πὶ αἱ ΘΆΡΘΓΘΙ ΘΙ ἴῃ ΒῈΓΠΙΟΠΘ,» 
εἰ ἱπιογγοβάνεγυμί ἐαη 46 ἐθηδι.. ΕΟΓσϊϑη) ΟΠ πὶ γεϑροπάθηϊς θοιμΐπο : « ἈραδΐΠ5 αὐ βυηὶ (πβαγῖβ, 
Οἰεϑαι, εἰ αὐ 5ιηὶ Ιλεῖ, θὲ; »εἱ δὐπηἰγαπιῖθι5 ΟΠ 6118 ἀξ ΓΕΒΡΟΙ50 ᾿ρβῖι8, θδη6 φδιϊπιανογυπὲ ΡΠ αγίβωϊ 
νἱάθηι(θδ 5θηϑλ8 6}8 τόβροπβᾶ. ϑαδάυοθὶ δυΐδηι ρει ἱπιογγοφαιίοπδοι ἢ} υ5πιοάϊΐ νοϊαθειπὶ 56. οβίοηάογο 

51 ΜΔ}. χα, 15. 586 1014. 91. 

45) Καὶ τοῦ ἐπαγγειλαμένου μὲν, μὴ ἐ α- 
μένου δέ. ἰἰὲφο, χαὶ τοῦ μὴ ἐξεεθν, μρλνε μεμα 
ἐργασαμένου δέ. Ππετιυϑ. 

(Ὠ)) Οἱ Σαδδουκαῖοι μέντοι, έγοντες μὴ εἶναι 
ἀνάστασιν, οἷο. Ονΐραμαβ, Ποιιὶ]. 59 ἐπ ἔπο., δο56- 
Ρίνυ5, Ακιεἰφ. 1 υ. χνηι, οἂρ. 3, οἱ δὲ ὀεί!. Ψωά. 110. 
", 69ρ. 7; Ταγιυ  }ληι5, 226 τοδαττεεῖ., οὰρ. 2; Ρ]ν- 
Ἰδβινῖι8, ᾿νϑογ. ν ; ΗΙΘγο πηι, ἐπ Ἡ αἰι. οἱ αὐὖ. {μ|- 
εἶ[. ολρ. 8; ἰδίθοτιι5, Οτίσίπ. 110. ναὶ, οἂρ. ἅ ; δοδυ- 
πος Πδιπδβοει., [)ὲ Πατοδὶθ.; ΤΠΟΟρ ΙΔ εῖι!5, (πν (νι: 6 
ΜΙ. Ἰυοιπὶ : Ἐνταῦθα δὲ ὁ Κύριος, πρὸς τὴν αἴρε- 
σιν τῶν Σαδδουχαίων ἐνιστάμενος, δογματιζόντων μὴ 

89 ΜΔ). χχι, 95. 

(3 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ποίᾳ; Ορεε ἱπιρετί. Ὁ εἶναι ἮΝ ψυχὴν ἀθάνατον, ἀλλὰ πάντη διαφθείρεσθαι, 

30 Μαίιἢ. σχιι, ὅθ, 

εἰς. « ἢϊς δαίδπι Ὠοιηίπυϑ [να Γοϑπι γα ]6η8 ϑδάάιι- 
σϑοζαη, 40] δηΐπιδιη ἱπιΠΊΟΓΙΑ6 πὶ ΠΟῚ 6886 50|566- 
Βθαηϊ, 864 ρρηΐυ5 ἱπιογῖγα. » Εἰ ἴῃ Μόγγα. χα : Ἔπειτα 
ὅτι οἱ Σαδδουχαῖοι πεοὶ τῆς τῶν σωμάτων ἀναστά- 
σεως ἀμφέθαλλον, ὥστε καὶ ὁ Κύριος περὶ τῶν σι»-. 
μάτων εἶπεν, ὅτι ζῶσι παρὰ τῷ Θεῷ, οὐχὶ περὶ τῶν 
Ψυχῶν " τοῦτο γὰρ ἤδη ὡμολόγητο γαὶ παρὰ τοῖς 
σαρχιχοῖς Σαδδουχαίοις. « ΡιΘίογολ ηυΐὰ ϑαβαυοαὶ 6 
Γοβαγγθοιίομδ οογρογυπὶ ἀυ ίαθδηι : [ἴα αἱ θοπῖπυ5 
ἀδ σογροείθυ8 ἀϊχαγῖς νίνογα {14 αρυὰ θευπι, πϑθη 
46. διηπιΐβ. Ηος θῖν ἰδ) ἴῃ ΠΘη 6550 δαὶ οἰᾶτα 
ρα σαγηδὶος ϑαδάυοιοβ. » Ναὰς ἀοδυπι αὖἱ οχ διὰ 
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ΒυΠ ΠΟῚ 6556 50ἰβοουαπί, ΠΟῚ ΘΔπὶ 80.) 4153) ἃ Α ἀνάστασιν, οὐ τὴν ἐν τῇ συνηθείᾳ τῶν ἁπλουστέρυν 
δ ηρ] ]εἰογῖθυ5 σαγηΐθ Γοδυγγοοίίο ἀϊοὶίυ, τοδρυθ- 

Ραηῖ, 56 δὲ δηϊηιθ ποθὴ τῃηοάο ἱπιηοτγίδ! ἰἰφίαπη, δὲ 

ΟΠ ΘΙ Οἰϊὰπὶ ρογβονοι δι δηι [απ ΐίυ59. (ΟΠ ]ου δεῖ, 

μα πὶ δηΐηλι5 νἱ δ πὶ ροϑὶ {Ππὶ σογρογὶβ πῃ ΜΟγοὶθ 

βογίριῖ5. 9 η Ποῦ] ογο οπίοβ. Εδιμάσῃ δυΐοπὶ ἀ6 
Ἰνυπιᾶπα δηΐπιἃ 866 ηἰἰπ| αυδπὶ βαἀιποὶ, δά δὰ 6 

υϑήιι6 ἀΐδπὶ ϑδηιλγίίαπὶ ἰπομίυγ, φαΐ. ἰπίοΓ 608 

ῬΓΟΡΑΓΘ 86 ἰορ᾽5 ρ6ΓΙ1058 γοίϊπηϊ, οἱ ὑγοὸ Μογϑὶβ ἰδεᾷ8 

80 οἰγοιαιῃοἰβίοηθ δὰ τπηογίθηι υϑ406 ἀδρυφσηδηι. ἢος 
δυΐθπ) ἀθ γθϑιγγοοίίοπα ρ᾽δοίίυπι, αυοά πδιηΐγυτι 
τυοθαηίαν ϑαδυορί οἱ ϑδηναγίίδηϊ, Γαἱαγδηλ ἀδίη- 

ΟΌΡ8. δηΐιηθ Υἱἱδ πη) πεφληΐθ5, πρὶ οχὶ αυἱάδπι Αρο- 

5101 (πηροτί νυ 5 Οογί μι! 1, τΘβυγγθοι θη θπὶ ἀιοαὰθ 

ποη ἀδεῖ βιδιυθυδηί; ἀ6 φυΐθιι8 ἰὰ ἴρβ8 βεγι οἷ! "" : 

« 81 δυΐοπη ΟἸιΙγἰβίυβ μγαϊοδίαν φυοὰ γαβαγγοχὶς ἃ 
τροῦ(υἷδ5 ; ααοπιοάο αιΐάδηι ἀΐοπηι ἴῃ ν0}}18, φαοπίδια 

ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟ πηογίυογιπ ἤθη δδὶ 5 » Ουοά δυΐοπι 

τηογίυογαπ ΓΟΘυΓγοοΪοπθ) ἰμΠοϊδηϊε8 Οοτίηι ἢ, 

7υχία ϑαδάυσξογαπι βαηιθητίδπι.,, ΓΟΘΌΓΓΘΟ ΟΠ 6Π,, 

Ἰιος 6δῖ, δηΐπιϑ βεγδῃμ δίθπι τοβρυδγθηΐ, μἷ5 οβίθῃ- 
οϊξ νογθῖδ "5: « 5] ἴπ ᾿ὰς Υἱία ἰδηΐυπι ἰῃ ΟὨγίβίο 

ΒΡΟΓΔηΪ68 5ΌΠ}118, Π}5ΟΓΔΌΪ ΟΥ68 δ Π}8 ΟἸΊηἶθι15 

Μιοπεἰηΐθυ5. » Ουοὰ δἰ ἀϊ!!φεπίοῦ ρογροπάογίβ, υἱοί 

ὀνομαζομένην ἀνάστασιν σαρχὸς ἡϑέτουν, ἀλλὰ χαὶ 
παντελῶς ἀνήρουν τὴν τῆς ψυχῆς οὐ μόνον ἀθαν;- 
σίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιαμονὴν (45), οἰόμενοι μηδαμοῦ). 
ἐν τοῖς Μωσέως γράμμασι σημαίνεσθαι τὴν τῇ; 
ψυχῆς μετὰ ταῦτα ζωήν. Τὸ δὲ αὐτὸ τοῖς Σαδῶο.- 
χαίοις δόγμα περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων ψυχῆς φρονοῦσι 
μέχρι τοῦ δεῦρο Σαμαρεῖς (40), χαὶ οἰχοδομοῦν. 
τες ἐξ αὐτῶν εἶναι νομομαθεῖς, καὶ ἕως θανάτου ἀγο» 

νιζόμενοι περὶ τοῦ Μωσέως νόμου χαὶ τῆς περιτο- 
μῆς. Τοῦτο δὲ τὸ περὶ ἀναστάσεως σημαινόμενον, λέ- 
γὼ δὲ τὸ παρὰ Σαδδουχαίοις χαὶ Σαμαρεῦσιν, ἀβετοῦτι 

τὴν τῆς ψυχῆς μετὰ ταῦτα ζωὴν, νοοῦντές τινες τῶν 
χατὰ τὸν τοῦ ᾿Αποστόλου χρόνον Κορινθίων, ἐδο- 
γμάτιζον μὴ εἶναι ἀνάστασιν, περὶ ὧν ταῦτα γράφει 

Β. ΕΠ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται, ἐχ νεχρῶν ὅτι ἐγέγερ: 

ται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες, ὅτι ἀνάστασις νὲ- 

χρῶν οὐχ ἔστιν; » “Ὅτι δὲ οἱ ἐν Κορίνθῳ λέγοντες μὴ 
εἶναι ἀνάστασιν νεκρῶν χατὰ τὸ Σαδδουχαίων σημᾶι- 

νόμενον ἠθέτουν τὴν ἀνάστασιν, τὴν ἐπιδιαμονὴν τῆς 
Ψυχῇς, δῆλον ποιεῖ ἐχ τοῦ" ε Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ 

ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πῶν- 

νων ἀνθρώπων ἐσμέν. » “Ὅπερ ἐπιμελῶς ἐξετάσας, 
ὄψει, ὅτι ὁ μὲν ἀθετῶν τὴν ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ πετς 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
Ῥγυάδηιίοτεβ ΒΆΒΟΓΘ ΒΟΓΠΊΟΠ68, ἀΐδεμί6β ΓΟβΌΓΓ ΟΠ 6) ΠΟῚ 6856. ϑαἀάυοεί δηΐπι, 4αυἱ ἀϊευπί ΩΝ 
ΟἸἸΟΠ6ΠΔ ΠΟΙ) 6856, Ὠθη βοίυπι ἰιῶπο 48 ἰπ σοηδαδι πὰ ἃ Βἰ Πηρ !οἰοτῖθι18 ΟΆΓΠΪΒ ΓΟΒΌΡΓΘΕΙΪΟ μοπηϊηδίαγ, 
μρβλραμὶ, 564 εἰἰλπ) δηΐπιδ ἱπιπιοτγίδ! ἰδίθπι το] οναπί, ϑοοιπάσην 409 οἰΐδαν πυπο βαρίαηι ϑαπιλγαί, δὲ 
ΟΝ Ὶ (ον. χν, 193. "5 14... 19. 

τηθηΐ ἤδη0 οἰϊὰπὶ ἀθ ἰηιογίιι δηϊπθάτγιιπὶ ορίαἰοπόπι (Σ οτπαπθθηία ἰρβογαπι, οὐπὶ δηῖῸ ΠΟ) 6586Π|, [20 
ἢ|5. ἃ ̓ μοὰ δἰἰγίθυΐ, Αοἰ. χχιμ, 8, συμ πδῆϊι6 γαβαγς 
Τροϊοηθαι, πΠεητ6 Δηχοίαπι., ποῆυ6 δβρίγίϊπὶ 'ρβοβ 
Δὐτηϊτιεγ βογ θῖν ; δρί γιατ πθηρα ἃ ποῦ βυρογ- 
βίἰὑπ|. Ηυετιῦϑ. 

(45) Τὴν τῆς ψυχῆς οὐ μόνον ἀθανασίαν, ἀλλὰ 
ἐπιδιαμογήν. ϑοσορῆμς, 110. χ1. δ δοί!, Ζμά., ξαρ.  : 

“ Ψυχῆς τε τὴν διαμονὴν, χαὶ τὰς καθ᾽ ἄδου τιμωρίας, 
καὶ τιμὰς ἀναιροῦσι ( Σαδδουχαῖοι ). « Απἰπιᾶ: ρδι56- 
γγδηΠΔπΠ|, οἱ ραΘηΔ5 ἴῃ ἰπίδγηο, οἱ ρμγαπιῖα ἰοἰϊυηὶ 
(ϑαϑάσοα!). » ΑἸ φυΐρρα δηϊπηᾶπὶ πυπηυᾶπι ἰμιδγ- 
ἸΠΡ πὶ ; 811} 84. πμϊὰ βου! μαγβενογαίυγδπι, 
4}}} 8ιιΐμν ροϑι οὐϊία πὶ ρου ταγϑιη ἃ γπιαθαηὶ. Μα]8 
ἐγβοὸ ηυϊάαπι τὴν ἀθανασίαν οἱ τὴν ἐπιδιαμονήν οθη- 
Γυμεϊαμ!. Οὐΐψεποϑ, 10... εοπιτ, (εἰς. : Καὶ οὐ μά- 
τὴν πεπίστευχε περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτῆς, ἢ χἂν 
τῆς διαμονῆς “ οἱ 1}. τε: Πρὸς τὰ παρ᾽ Ἕλλησι καὶ 
βαρδάροις οὐχ εὐχαταφρονήτως λεγόμενα περὶ τῆς 
ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ἷ τῆς ἐπιδιαμονῆς αὐτῆς, ἣ 
τῆς τοῦ νοῦ ἀθανασίας. Ἀπίπα αὐθη ρογβονο δι [8 Π| 
Ἀἀιη οθαηι διυϊοὶ, ἰπηπιογία!αίδηι πομάῦδηι, Μετὰ 
θάνατον αν Ἀλοὴν ψυχὴν, φθαρτὴν ὃξΣ ὑπάρχειν. 
1μλογίίυϑ ἰῃ Ζόποπο ; Κλεάνθης μὲν οὖν πάσας ἐπι- 
διαμένειν μέχρι τῆς ἐχπυρώσεως ( ψυχάς)" Χρύσιπ- 
πος δὲ τὰς τὼν σοφῶν μόνων. ε (ἸφλμΕ} 165 4 θην δά 
ΟΝ ΠΑΡ ΓΔΙΙ Ομ θιἢ ὑ864116 ΟἸ}}68 ροιβονογαία 5 (Δηἰ- 
188}, ΟΠ γβίρρυϑ νΟΓῸ βοίογυμι βαρίθη τ. » [61 
Ατίβιοιο!! ἰσίθυυμ Φιιοσορούμενγα, Οτίροπὶ αἀϑογὶ- 
Ρίᾳ : Καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα τῷ Πλάτωνι αὐμφωνός 
ἔστι, πλὴν τοῦ περὶ ψυχὴν δόγματος " ὁ μὲν γὰρ Πλά- 
τῶν ἀθάνατον, ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλῃης ἐπιδιαμένειν, χαὶ 
μετὰ ταῦτα ἐναφανίξεσθαι τῷ πέμπτῳ σώματι. ςε Εἰ 
ἣν οὐ 8 [Ὁ ΡΙΔίομΐ οοπβοημ, ργῷι γα 8 ΠῈ 
οἶγοα ὀορπι ἀδ θη : οαπὶ αυΐρρα ΡΙΔῖο ἰμηηο- 
1Α]Ἰθὴ} 6550 ψΌΠῈ : Αι βίοιοιθθ διίθιν ρΟΓΒΕΝΘΓΆΓΟ, 
{ππὶ ἀεἴπι!6 ἴῃ φυϊπίο οογροῦα δυαποβοογα, ν Πὰς 
[δεογὸ νἰάκίυγ Πα Ιροπαὶ 1}. 1, οαρ. θ6 : «ε« Οιδιη- 
αὐτπούσι Θπἰπὶ ἐ πὶ ηὐοά 6588 βυρογ πο8., {Γι )8- 
τρομίιπη, Εἱ 50], οἱ ἰαπᾶ, οἱ γα χα 5101}. οἱ οἰπηΐα 

51, δἱ πα! δι ρονα ρδύβοναγαηΐ βθουηύιῆι ν0- 
Ἰυπίδιοιη θεὶ : ἐἰς οἱ ἀδ δῃϊπιλθι5, εἰ ἀδ δρίτηίθα, 
οἱ οἰπηΐηο ἀ6 οπιηίθι5 [5 Ἐνέες [λοι 5μηί, οὐξίδῃς 
αυἱβιἰπίηη ΡΘΟΟΔΥΪ : {Φπλπάο οπηηΐὰ {188 (2012 ὁυεί, 
ἴα πὶ αυΐϊάσπι [Δοίγ5 δα πα θθϑηῖ,, ραγβοτέγεοί 
δυίοηι φυολάυβᾳυς οἃ θευ5 οἱ 6556 οἱ Ῥογρονεγαῖὲ 
νοϊποτῖι, Τοδίδιγ ργὸ ἢΐ8 δϑηίθῃ 15 δἰϊδπὶ ΝΥ Μ 
ιἰουβ 5ρί γι ἀἰοδη5 : ε Θυοπίδηι ἰρ56 αἰχίί, εἰ [1.12 
801 ; ἴρ56 ᾿πλπάαυ!, οἱ ογοαία βυῃῖ : 5ίδίυ! ἃ Ἰὰ 
βϑβου! τι 5βου!.» Εἴ ἐ6γαπι ἀο δα] νϑηιο Ποιμΐπὲ 956 
αἷξ : ε Υἱΐδιη ρου τ ἃ ἴθ, εἰ ἐγ υ δεὶ οἱ Ἰοηφίἐυἀΐπεπι 
ἀΐδγυπι ᾽η δου ιν ΒΟ} : » ἰαπαυδηι Ῥδίγε οι 
ἀοηδηῖα οἱ ἴῃ βιβουΐαη) βὥοι! ρΘγβθνυογαμ ἴδηι Μὲς 
4υ] καἰνὶ ἤυπί. Νοιν δῖ) 6χ ΠΟ ῦ 8, ἤΘ4 86 ἐχ ΠΟΘ 
ἡϑίωυγα νἱῖδ 6ϑΐ ; 564 βδουπάυπι φγαιίαιν Ποῖ ἀδίιγ: 
οἱ ἰά6ο ηυἱ βεγνανογίι ἀδίυιη νἱίϑ5, οἱ ργδιίαδ ἐφεπὶ 
αἱ φαὶ ργιββει::, δοοίρίθὲ δι ἴπ βαβσαϊαηι 5δβου οι - 
εἰτυάϊποια ἀἰόγαηι : 4υὶ Διο πὶ 40) Θεοὶ 6883, Εἰ 11" 
ἔγαῖυϑ Ἔχϑιογὶὶ δοίου] ὁ Πος αιιοά [Δοίυ5 ἐ5ὶ, ἃ 
ΠΟΙ! σοφηονοῦῖῖ οὐπὶ αυἱ ργαδίδί, 'ρ56 56 ῬγΪΤαὶ ἢ 
ΒΘ. 1 5650 1} ρογβανογαπιίδ, ν ἰὰ οϑί, ἐπιδιαμονῇ. 
Ἱπημιονι δι αΐθηι οδἰἰαπι τὴν ἐς ἀεὶ δια μονὴν Αἰβειδξυ- 
Γὰ8 Ἄρροῖίδι, 0. 226 γϑομγγεοῖ., ᾳαὰ γὙ068 5:ρὺ }" 
τὰν τοῖο ἰνοο {0 γῸ. 1. 

([0) Τὸ δὲ αὐτὸ τοῖς Σαδδουκαίοις. δόγμα... φρο" 
γοῦσι.. Σαμαρεῖς. Ηϊετοιγπιυβ, θίαίοφ. αάν. 1, κοι {ἐτιν 
οὰρ. 8: « Θυοά θο5ἰ{πθυ5 Θληναν διόγυμι ρΓΙΒΟεβό 
ΡΓΟρ οί58 τερυάΐανίι. Θαοά ϑαμάυοιεὶ οχ ᾿ΠΠπ5 Π΄ 
εἰἰςα πδϑοθηιοβ οἰΐαπὶ ΓοβυγΓοοιοποῖ οϑγηΐδ πε ο. 
τιιηῖ. » Οἰΐξθιιεβ ἐπ Φοαπη. Υμι, ἀδ, ἴοπι. ΧΙ͂! : 
Άξιον δέ ἐστι ζητῆσαι πῶς, Σεμαρεεῦν τὸν μῶ- 
λοντα αἰῶνα ἀρνουμένων, χαὶ μηδὲ τὴν τῆς ψυχῖν 
ἐπιδιαμονὴν προσιεμένων, τὸν Σωτῆρα ἐτόλμηαν 
εἰπεῖν (Σαμαρείτην) περὶ ἀναστάσεως χαὶ χρίσους 
πλεῖστα ὅσα διδάξαντα, οἱ μοηι. 2 ἐπ Ναπι. Υ]ἀὸ Ἰνδιῃ 
Ερὶριιαιίνιν, [ππ8ῦ. χὶ, αι οπὶ δαιηδγ ϑπόγυῦι, ΩΡ. 
ῷ οἱ ὅ; ΡΠ οβι απ, Ἰθν. ν"ν, οἱ δοαιηοῖη βδηιαϑοῦη 
πα, ὅὁ Πατεδὶθιιδ. ἵρ. 
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στευμένην ἀνάστασιν (41) νεχρῶν, κἂν Ψευδόμενος Α οὑπὶ υΐ περορίλπι 40 ΟΥ̓ πὶ ἴῃ Ἐςαϊοσἷα πιοτίιιο- 

ἀθετῇ, οὐ πάντως ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἢλπι- 
χώς ἐστι μόνον' ἵνα γὰρ καθ᾽ ὑπόθεσιν μὴ ἧ ἀληθὴς 
ἡ πεπιστευμένη παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνάστασις, οὐχ 

ἐν ταύτῃ τῇ ζωῇ ἤλπικε μόνον ἐν Χριστῷ ὁ ἐχείνην 
ἀθετῶν, ζώσης τῆς ψυχῆς, οὐχ ἐχεῖνο μὲν ἀπολαμ- 
θανούσης τὸ σῶμα, ἐνδυομένης δὲ αἰθέριόν τι χαὶ 
χρεΐττον᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ « ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων 
ἐσμὲν, » εἰ τὴν μὲν ψυχὴν λέγοιμεν ζῇν χαὶ ὑπάρ- 
χειν, τὸ δὲ σῶμα τοῦτο μὴ περιτεθείη μὲν αὐτῇ, μηδὲ 

λέγοιμεν ἀπολαμδάνειν αὐτό. Ἔτι δὲ εἰς χατασχευὴν 

τοῦ πρὸς τὸ σημαινόμενον τοῦτο μάλιστα ἴστασθαι τὸν 
᾿Απόστολον ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους προτέρᾳ, συγχρη- 
σόμεθα χαὶ τῷ" « Εἰ ὅλως νεχροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί 
χαὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; καὶ ἡμεῖς χινδυνεύ- 

ομεν πᾶσαν ὥραν; » χαὶ τῷ" « Εἰ, κατὰ ἄνθρωπον, 
ἐθτριομάχτσα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεχροὶ 
οὐχ ἐγείρονται ; φάγωμεν χαὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ 

ἀποθνήσχομεν. » Ἔστω γὰρ τὸ νομισθὲν παρὰ τοῖς 

πολλοῖς ἀληθὲς εἶναι μὴ εἶναι ἀληθὲς τὸ περὶ τῆς ἀνα- 

στάσεως τῶν νεχρῶν, πῶς τούτῳ ἀχολουθεῖ τὸ μάτην 

ἡμᾶς κινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν ἀγωνιζομένους; πῶς δὲ οὐδὲν ὄφελος τῷ 

διὰ Χριστὸν θηριομαχήσαντι ; οἰχονομουμένῃ χατ᾽ 
ἀξίαν (48), τὸ δὲ πρότερον σῶμα μὴ ἀπολαμδάνοι" 

πῶς δὲ ἀχολουθεῖ τῷ μὴ εἶναι σαρχὸς ἀνάστασιν τό" 
« Φάγωμεν χαὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσχομεν ; » 
Οὐ ταῦτα δέ φαμεν ἀπιστοῦντες τῷ ἐν Ἡσαῖᾳ γε- 
γραμμένῳ (49) τοῦτον τὸν τρόπον’ « Γθψεται πᾶσα 
σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ" » ἣ τῷ ὑπὸ τοῦ Ἰὼό λε- ς 
γομένῳ « Ὅτι ἀένναός ἐστιν ὁ ἐχλύειν με μέλλων 

ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀναστῆσα: τὸ δέρμα μου τὸ ἀνα- 
τλοῦν ταῦτα (50)"» οὐκ ἀπιστοῦμεν δὲ οὐδὲ τῇ ἀπο- 
στολικῇ φωνῇ λεγούσῃ᾽ ε Ζωοποιήσει τὰ θνητὰ 

ὑμῶν (51) σώματα, διὰ τὸ ἐνγιχοῦν αὐτοῦ πνεῦμα ἐν 
ὑμῖν" » ἀλλ᾽ ὅση δύναμις χαθαίρομεν τὸ ἐν τῇ ἐχχει- 

μένῃ λέξει τοῦ Εὐαγγελίου σημαινόμενον ἀπὸ τῆς, 
ἀνάστασις, φωνῆς καὶ παρεθέμεθα τὰ ἀπὸ τῆς προ- 

πέρας πρὸς Κορινθίους ῥητά. « Προσῆλθον οὖν τῷ 

Ἰησοῦ Σαδδουκαῖοι, οἴτινες ἔλεγον μὴ εἶναι ἀνάστα- 

σιν" » ἀνάστασιν δὲ τὴν, ὡς ἀποδεδώχαμεν, χατὰ 

αὐτοὺς, « καὶ ἐπηρώτησαν ν» ἡμῶν τὸν Κύριον, « λέ- 

γαπι γοϑυγγοοιοπθ ποραί, οἰἰδπιϑὶ [2150 ποροῖ, ποἢ 

ῥίδπα ἱπ ᾿δο υἱῖα ἰδπίυπι 'π (τ 5ί9 βρεπὶ ροϑἰ(Δη1 

μᾶθογα ; πᾶπὶ 8ῖ, αἱ ἰὰ ροηᾶπιιβ, ϑεγὰ πο 511 ὁγο 8 

ἃ πιυϊῖβ τοβυγγοοῖῖο, ποὴ ἴῃ Πᾶς Υἱία ἰΔπίαπι ἴῃ 

Οἰτἰβίο βρεπὶ 813 οοἰϊοοανίι 4υΐ 6ἀπ| τορυι αἱ, 5ὶ 

πιοάο νἱνδῖ δπίτιθα, ποη {Πππ φυ!ἀόπι ΓΟΒυ Π ἐἢ5 (0 Γ- 

Ρυβ, 5ε φἰ!ιογίαπι δα ὰ δ. πιεὶϊν8 ἱπάυσιϑ ; 568 

μηδ « πιἰβογα!]ΠἸογοβ δυπθ8 Οπιηΐθυ5 Βοπιϊηΐ 08, » 

οἱ δηἰπιδπὶ φυΐάοπι νίνογα ἀϊοδπιι5 86 ΘΠ ρογθ586, 06 

δυΐοπι ΘΟΓρι5 ρϑὶ πααυδαιδπι οἰΓουπηρομαίυΓ, 11υἀ- 

486 68Π| ΓΕΒΙΠΊΘΓΕ ΠΟῚ [Δ ἈΠΊΠΓ. ὕιτ δυϊοπὶ βθηϊθη- 

εἶα δυΐο ρίαπα δἀνεγβατί ἱπ' μγίογε δὰ Οουϊμα!ο5 

Ἀροβίοίαπὶ δι ρ  ει8 ΘΟ ρΓΟ οπιυ8., 0Ὸ εἰἰᾶπὶ υἱ6- 

τῦγ ἰοοο "5 : « 51 οπιηίῃο τηογίαἱ ποη Γαϑυγρυηΐ, υ- 

Β φυϊὰ εἰ ναριϊζαπίυγ ΤῸ 1ΠΠ|5} ὧἱ φυϊά οἱ πο5 ροτὶ- 

εἰϊϊαπιαγ οπιηΐ ἤογα  » ἤθοποῃ οἵ ἰΠ|0 "" : « 51 (86- 

οὐπάσαι Βοπιΐποιῃ ) δὰ ναϑιδϑ ρυρπανὶ Ἐρ]ιοϑὶ, φυΐὰ 

τὐἰμΐ ργοἠαϑδί, δὶ πιογίυΐ πο τοβυγφυηι  πηδηάαοδ- 

πῦὰβ οἱ δίθαμιυβ, ογ88 δηἰπὶ ποῦ θυ. » Βοπιυ8 

δῃΐτῃ να 6856 φυοὰ ογοάμηιϊ πιυ}}, ἀοξπια ΓΕΘ. 

τοοϊϊοποιῃ τπουιυογαπι ἅ58θγθηβ (δίβιπι 6586, 405 

τῃοάο ἰπάδ βοαυϊίυν [Γαβίγα Π08 ῬΓῸ Ἀπἰπιᾶταὰπὶ ΠΟ - 

βἰγάγαπι δαί ἀδοογιδπίοβ ρογι οἰ ατὶ 7 υοπιοάο 

[ἴδῖὲ δἰ 1} 16 Θπιοϊαινθηῖὶ οαρίοι 4] ἀἄνογϑὰβ "θ- 

βἰἴαϑ ὑγο Οἰιγίϑίο ρυρπανθυῖ ῦ ῬΓῸ πιοεῖιο δάπιδηἷ- 

αἰγαῖα;, ργία5. Διιῖ6 πὶ ΘΟΥΡΕ15. ΠΟ.) Γεδυπιδΐ. Θυο ἰϊθηι 

Ρδοῖο οἰἰαπιϑὶ παϊμΐπηθ ΓυἱυΓᾺ 811 οαγιΐβ ΓΟΒΌΡΓοοΙΐο, 

μας ἱπάδ οομβθοιδγία δυηὶ : « Μίδηύθαρσοπιυϑ οἱ 0]}0-- 

πῖιι8, ὁΓἃ8 δἾ πὶ πο πιὰ ".» ΠυδΟ δυϊοπὶ μτΟΡίΕΓΕΒ 

ποη ἀϊείπιι8, 400 ἤάεπι [18 ἀοίγεοιοπιι5 4085 πἷς 

δραὰ ᾿ἰδαῖδπι ὑδυθῖβ οοηϑοτίριᾶ βυπὶ δ: ἐ Ὑιάοῦι 

οηνΐα ἐᾶτο ϑδἰυίογο )εΐῖ ; » γεὶ αυοὰ μιδθοίυν ἴῃ 

1οῦ "6 : «Ουἱᾶ ἰοτπυβ 4} βοίνεγα πὸ ἀθθοεῖ δυροῦ 

(ογγᾶπι, οἱ βυβοίίαγ ρϑιθπὶ πιοᾶπὶ 41:8 ιοἰεγαὶ 

μι; » βοῆθδ 58η6 Αροϑβιοὶ! ἀΐεῖο ἤεπι πεβδηνυϑ8, 

φυοά [216 οἰ " : « Ὑιν οι}! πιογί|1ἃ σΟΓΡΟΓᾺ Υν 

βίγα, ργορίογ ᾿μ]ιαἱια πίστι βρί γλυπι 6͵υ5 ἴῃ γο 8, » 

8641 ργῸ Υἱγι!! ρᾶτγία τ ςὶβ 1}}}.15, ΓοϑυγΓγΟοΟΙΟ,, 5ἰφηὶ- 

βεϑιίοποπι ἰπ ργϑθηι Ενδηρε! Ἰοθο Ργοροβί πὶ 

τερυγράπιαβ : ὑπα6 οἱ 6χ ριΐογα δὰ Οοεϊμε!ἶο5 ἐ6- 

ῥτοπιρία δἰϊερανίπνιδ. ε Αροοϑϑογαηΐ ΘΓΡῸ αἱ δοϑυτῃ 

γόντες: Μωσῆς εἶπεν. Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων Ὁ ϑαϑάυοαὶ, φυὶ ἀϊοοδδυι πο 6858 Γαβ ΓΓΘΟΙΙΟΠΟΠῚ 8} 

ΥΕΤΌ5 ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ποη οἰἶδπὶ δροδίοϊογυπι (6 τὰ αυϊάαπι οχ ΟΟΥΙΠ{ι115. δἰ} Π1ἃ βαρίθθαηί, δηΐπιδ Υἱᾶπὶ Ροϑὶ πηοῦίοπὶ πὸ- 

Εϑυι65. θ6 4υΐθι8 1418 δον ἈΡοβιοίιΒ : « 51 ΟΠ γίβιυ5 ργϊοαιυγ αυοὰ ἃ πιογίαβ γοβυγγοχίί, υοπιοᾶο 

«αὐἰάαπι ἀΐουπι ἴῃ νοῦὶ5, φυΐα ταϑυγγθοιῖο πιογι οι πὶ "0 651» οἱ οαὔἴίογα αὐ ἀ6 'ρϑᾶ οαυ88 δε υὐπῖ0}. 

Θαυού δυίΐοπι Οοτί μι Ν᾽} ρεγπμϑηβίοπδπι δηϊπι ἀοποραῦδηϊ, βδοιπάμσπι 5οπιοηιίαπι ϑαδαυοφογιπι, ΠΠυἀ οδίθη- 

ἀἷι φιυοά δἷϊ Δροβιοίιβ : ε δὶ ἰπ μᾶς υἱία ἰδηΐίυπι Βρεγαμ 68 581855 ἴῃ ΟἸγίβιο, πιὶβθγα} Π!ΟΓ68 δυπιυϑ ΟΠ] - 

νε5. μοπηϊεἶθυδ. ν» Ουδπιὶνὶβ δμΐ μα 408 σα ΓΙ 5 γοβυγγθοιοπθπ) ΠΟῊ οτοάδι, ἰαπιθν αϊ δηἰπηδιη οχίβιϊπηαὶ 

ἱπηπνογί 6), μον ἰδηίωτι ᾽η μδς Υἱα δρογᾶὶ ἴῃ ΟΠ τἰβίο : 968 1116 ἴῃ 80 νἰϊα τδηΐαπι ϑρογαὶ ἰῃ ΟΠ Γίϑιο, 4υ] 

. δηλ Υἱοίαγα πὶ η01} ΓΘ Ϊ  μοϑΐ ᾿ΠΟΓιοΙῃ. 

φ 16ογ. χν,99, ὅ0. 5 ἰυ1ἀ.. 53. 5" Πύ6. πὶ, 6. 5520} χιχ, 25. "7 Βοπὶ. ΥἹ}}, 1]. 

(41) Τὴν ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ πεπιστευμένην ἀνά- 
στασιν. ᾿ἰὰ Ο. Κ. Ἰορεθάϊαγ δυΐθπι υἱο5ὺ ἴῃ π0- 
βῖγο οοὐΐο : Τὴν Ἐχχλησίαν πεπιστευμένην. Πυετιῦϑ. 

(48) Τῷ διὰ Χριστὸν θηριομαχήσαντι; οἰκογο- 
υμένῃ κατ᾽ ἀξίαν. ΕΛ᾿ΔπηΚὶ 15 ΘΟ ΘΟΏΘΩΙ Π158. 

. οἱ Β. Βἰνηουην ἰἀπηθη 6556 ἰθοθιη πιδη! δία 65. 
1ο. 

(49) Τῷ ἐν.«Ἤσαϊᾳ γεγραμμένῳ, οἷς. 14 ὀχϑίαϊ 

98. Δ[2{{}}. χχ, 25, 24. 

{μις. 1π, 06. ϑ8ϊἷς δυίοπι 56 ᾿ιαρεί [9αἷᾳ Ιοευς ται. 10: 

Καὶ ὄψοντα: πάντα ἄχρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν 

παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ἰ». 
50) Τὸ δέρμα μου τὸ ἀγατιιοῦν ταῦτα. [τὰ (.γ’ 

Ρἰυϊοηβἰϑ δἀϊεῖο 20» χιχ, 26. Βἰχιίνα : ἀναντλοῦν, 

ηυοά πιαιίπι ; δ] οχυὶ δου θουάσην οϑ50ϊ, ἀνατλῶν. 

Ιυ. 
(8) αοάοχ Βορίυ5, ἡμῶν, εἰ ραυΐο Ροϑί, ἐν ἡμῖν. 
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480 πἰπιϊγυπὶ 5651: ΓΟΒΌΡΓΘΟΙΟ 8. νοοΔθι]υπ), αἱἱ ἃ τέχνα, ἐπιγαμδρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὑτοῦ τὴν γυναῖχα 
ἀγδάϊαϊπηυθ., υϑυγραθδηΐ, ε οἱ ἱπιγγοχανόγυηῖ » αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ.» 

Ῥοπιίπυπη ποΒίΓαπι., ε ἀΐοδηία8 : ΜΟΥ568 ἀϊχῖ!, δὶ 4υ}]β πιοτίαυβ [ποῦῖϊ ποῦ Βᾶῦθπ5 δἰαπι, υἱ ἀσοαὶ 

ἔτϑιοῦ εἾυ8 υχοόγοπὶ {ΠΠΠ8., οἱ δυβοίίαει βαπηθη ἔγαιγὶ 800. » 

80. Ηΐς ἐὔγζὸ δχροπεηάυβ πιΐδι!ὶ νυἱάδίαγ Ἰἰοουϑ 
116 Μογϑὶβ, δὰ 4υθιπ 68 χοίδγοθαηι ϑαδάποοὶ 
ᾳυς ἰη Ἐνδηροιῖῖο δὺ ἰρβ8ἰ8 ἀϊοία [υἱ828ὸ 813 
Μδγγδηΐυν, 5:6 δγξο 86 ἰιαθδὶ ἰ]6 Ὀειυίογοηο- 
τἱϊ ἸΙοου8 " : «ε 51: ΒΑθϊλνογίηι ἔγαῖγοβ βίπιυ!, οἱ 

υηυδχ ἰἰ8 τηογίιια5. (Ὁ ΓΊ1,» οἱ το! φαα, υϑ4υ6 δὰ 
ἰὰ : « θοιηυ8 ἀϊβεδιοοαιῖ. ν ἤπης ἰκίψιγ Ἰοσυπι ραγρα- 

ΓΔ ἰηιογριοίδη(65 δαδυοοί, υἱροία ΓεδυγγθοιοηἾ5 

Βρ6Π) Ποὴ ΠΔΡΘπίθ5, ποὺ αυϊάχυδπι 60 ἀϊξηιπὶ 

ΒΌΡΕΓ ΠΙΔ666 ἰ646 ἀπῖπιο σοποὶρίοηί68, δἷ [αὐτὰ ΘΓαΐ 
ΤΕΒΌΓΓΘΟΙΪΟ ἙΟὨβΘοἰαγ πὶ 6556 ογοάϊἀθγυπί, υἱ νἷτ, 

Ροϑίᾳφυδηι ΓΟδυΓΓοΟχ ϑϑαί, ΓΌΓΒΙ ΠῚ Υἱγ (Ὀγαί, Υἱρ ἃ 

μα θδη5 πηθπΊὈΓἃ : οἱ τη} ]Π16 Ὁ τη] 16 τὶ ἱπάυϊα ὈΟΥΓΡΟΓΘ 

οἰἰαπιπυπὶ ὨΝ] ΣΡ τεϑυγζοτοῖ, ὐμηι6 πος ἰηὰ8 
σοηβο4πὶ ογθάδγοηΐ, ἀ6 μᾶς γοϑυγγθοίϊοηΐβ ἀοοίγι ἃ 

δ) 6οία δι ἀδπι 586 βϑηιἰθηΐο8, σοπηϑαγοίϊπδίδ {ιιϑάϑ 

ἀ6 βορίβιηῃ (γαιγὶ νὰ5 ἴαρθυϊα αιυΐ φαπηάσπι ἀυχίββθηὶ 

υὕχόγθιη, οὐ) υ5η)8 πὶ ἰρβᾶ -“Βοβιᾳιᾶπι 4}15 γοϑυγγοχ 8- 

δεῖ, [ἰυγὰ 6581 υΧῸΓ αιξδγουδηῖ, οὐπὶ βορίδπι νἱ- 

ΓΟΓΌΠῚ υχὸν Δηΐθα 561|6}] ἀϊοία [υ͵β5οῖ, Αὔθαυδ δὰ 

ϑυϊοπὶ Ποιίοηθ, θ6.Π10 8. λα] 6 γί θυ5 ἀΥχαπηθη10 αὐ 
Ρἰυτῖθυδ πυρδίβδοηϊ νἱγὶβ, ναὶ ἃ υἱγίβ φαΐ ρίυ γα 5 ἀιι- 

χίβϑθηΐ πχόγαβ, δαπηάθι ροίοΓαηὶ αυςϑιοηοπὶ ργο- 
Ροπογὰ. Αἱ γεβροῃάθῃϑ ἱρ5ῖβ βοβρί(διογ Ὠοϑίογ, 868- 

διπὶ αυΐ θη Μοβαΐος Ἰορὶϑ, [18 φυδϑὶ ἰΔηιἰ τηγβ! 6 Γι 

ΚΆξιον οὖν εἰς τοῦτό μοι δοχεῖ παραθέσθας τὴν 

Μωσέως λέξιν, εἰς ἦν ἀνέφερον Σαδδουχαῖοι τὰ ἕν 
τῷ Εὐαγγελίῳ γεγραμμένα ὑπ᾽ αὑτῶν εἰρῇσθα!, 
Ἔχει οὖν͵ οὕτως ἐν τῷ Δευτερονομίῳ τὸ ῥητόν’ 
« Ἐὰν δὲ χατοιχήσωσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἀπο- 
θάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν,» καὶ τὰ ἑξῆς, ἕως τοῦ ε Οἶχος 
τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα. » Τούτου δὴ τοῦ ῥη- 
τοῦ οἱ Σαδδουχαῖοι, ὡς τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως 

μὴ ἔχοντες, φαύλως ἀχούσαντες, χαὶ μηδὲν Θεοῦ 
ἄξιον ἐνθυμηθέντες εἰς τὸν ἐχχείμενον νόμον, ᾧή8η- 
σαν ἀκολουθεῖν τῷ εἶναι ἀνάστασιν τὸ χαὶ τὸν ἄνδρα 
πάλιν ἔσεσθαι ἀναστάντα, ἄῤῥενα μόρια ἔχοντα (53), 
χαὶ τὴν γυναῖχα, γυναῖχα ἀναστήσεσθαι, σῶμα γυ- 

ναιχεῖον περιχειμένην" χαὶ ταπεινῶς ὑπολαμδάνον- 
τες λέγεσθαι τὰ περὶ ἀναστάσεως ἐχ τοῦ ταῦτα αὖ- 

τοῖς νομίζειν ἀκολουθεῖν, πλάσαντές τινα μῦθον τὸν 

περὶ ἑπτὰ ἀδελφῶν γαμησάντων μίαν γυναῖκα, ἐπη- 

πόρουν τίνος ἂν γένοιτο γυνὴ τοιαύτη ἀναστᾶπα, 
φθάσασα ἅπαξ ἑπτὰ χρηματίσαι ἀνδρῶν γυνῆ. Ἐξύ- 

ναντὸ δὲ χαὶ χωρὶς τοῦ τοιούτου πλάσματος ἑπαπο- 
ρῆσαι ἐκ τῶν πολυγάμων γυναιχῶν, τάχα δὲ χαὶ πο- 
λυγάμων ἀνδρῶν. Καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀποχρινόμενος 

αὐτοῖς, τὸ μὲν βούλημα τοῦ χατὰ Μωσέα νόμου οὗ 
διηγήσατο, ὡς οὐχ ἀξίοις γνώσεως τηλικούτου μυ- 

στηρίου" μόνον δὲ ἀπεφήνατο λέγων χαὶ τὰς θείας 

σορηϊείοηα ἱπήϊφηΐβ ἢ0) ἀχρίαπανίι ; 864 οκἰοπάϊί ὦ Γραφὰς ἀπαγγέλλειν περὶ τῆς ἐχ νεχρῶν ἀναστά- 
« δοίυτῃ ἀϊνῖα8. ϑουρίυγαβ ἀδ Γδϑυγγθοιοηθ ἃ πιοῦ- 

τυ5. ἰὰᾳ ργοπιιπίίαγα ἢ0}}185 ἢν] [υἱὰγᾶϑ πυριΐδε ", 56 
4] ἃ πιοῦυ]5 τεβυγσυπί, δηρο! 5 σα δἰ πλῖ]65 [ὰ- 
ἸυΓῸ5 : οἱ φυδηιλθηιοάιπι αυΐ βυηὶ ἰπ ΟΟἸο Δημοὶ!, 
πθῆ16 πηϑίγίπιου πὶ σοῃ ΓΑ] ηΐ, ἤρα οἰοοδηίυν ; 
ἦι οἱ φυὶ ἃ πχλογίυ᾽8 γεβυγζυηι. ΕΖῸ νϑτο ἱπά6 πηδηὶ- 

[δβίυπι ἤ6γ! Ορίποῦ, ΠΟ ἐχ 60 βο]ιπηπιοάο χυοὰ π6- 

406 πιδίγϊππομΐυ πὶ σΟη ΓΑ δῖ, πεαᾳυθ οἰοοοπίυγ φυὶ 

ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΠ6 ἃ πιογίυἷ8 ἀΐξηΐ Παυθοηίυν, 81, δη- 

σεως, ὅτι ἐχεῖ μή εἰσι γάμοι, ἀλλὰ γένονται οἱ ἐκ νε- 

χρῶν ἀνιστάμενοι ὡς οἱ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι" χαὶ 

ὥσπερ οἱ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε 
γαμοῦνται, οὕτω, φησῖν, καὶ οἱ ἀνιστάμενοι ἀπὸ τῶν 

νεχρῶν. Ἐγὼ δ᾽ οἶμα: διὰ τούτων δηλοῦσϑα:, ὅτι οὐ 
μόνον κατὰ τὸ μὴ γαμεῖν, χαὶ τὸ μὴ γαμεῖσθαι, ὡς 
οἱ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι γίνονται οἱ χαταξιούμενοι 
«ἧς ἐχ νεχρῶν ἀναστάσεως" ἀλλὰ χαὶ κατὰ τὰ με- 
τασχηματιζόμενα (5) αὐτῶν τὰ σώματα τῆς ταπει- 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΆΕΞΤΑΤΙΟ. 

50. Ουοῃΐδπι ἐγρο δὰ ἀοίδηβίυποπι ϑ0υΐ ἜΡΓΟΓ 5. ργοίογιηι ϑδάϑιοιὶ ὀχεπιρὶαπὶ ἀ6 Ιεξα Μοβδὶοϑ, ἀΐζησπε 
τη νἴβιιπὶ δὲ ρΌπογα ἰρϑαηι ἰαχίυπ) ἰερὶ8 αι απ ῥγοίεγαπι ϑδδάυςοοὶ, παθαπίθπι πος πιοάο 'ἱπ θοαϊεζοπο- 
το : « δῇ παλθἱτανεγίηιϊ ἔδλιτες ἴμ ἰάΐρδυπι, θὲ πιογίυυβ [ἀϑγίς ὑηυ8. 6χ εἶδ, 86 Π|0}} ϑυίεπι ἤθη [μεγὶ! εἰ, 
Ἀθἢ ΘΓΪ υΧῸΓ πιογίαϊ [γαῖ γὶ5. Ὑἱγο ΠῸπ Δρργορίπαυδηι!. ΕἾΓΔΙΘΓ Υἱτὶ 6}08 ἱπφγουϊείυγ δά δαπὶ,, εἰ δοοϊρἱεὶ 
ἐδηὴ 5100] ἴπ ὕχογαπι, αἱ ΠΔ τοὶ ουπὶ δᾶ : οἱ δγὶξ ἰπίδηβ αυϊοιπαϊα [γὶῖ παίυ8, οοπϑιϊμιοῖαγ εχ ἡοιΐθα 
Ἄγδινγῖβ 6}}}5 πηογιυἷ, οἱ πο ἀο δία Γ ΠΟΠΊΘἢ 6}0.5 6χ ᾿5γ86]. 51 διιξαπὶ ποϊυδγίι ᾿ιοπῖο δοοίρεγο ὑχογαιῃ ἔγϑισίβ 
5υΐ, ἀβοεηάδὶ υχοὸν [Γαϊγὶβ 6715 94 μογίδπι 84 δεπίογαϑ, οἱ ἀΐσοὶ : Νοη νυ]! ἔγαιογ υἱγὶ τοὶ βυβοϊίαγθ [γαιγὶς 
δ] ποπιθη ἴῃ ἴδγαεὶ. Εἰ γοοδθιηΐ οὑπὶ 856 ΠΊΟΓ65 ΟἰΥ 8118 ἢ}}1ι|8, δἱ ἀΐοθηὶ αἱ. Εἰ δ βίδῃβ ἀϊχεγι : Νοίο βὰπι 
ΔΟρΙραγα,, δοοθάθῃβ ΧΟΡ [ΓϑιΓὶ5 615 δ δυπι, ἀπ.6 οομδραοίυπι ϑθιΐογαπι ἜΣ δ! 0 8}}}} οαἰοραπιθηίυαι εὐ05 

“ Ῥουΐϊ. χαν, ὅ οἱ 56α4. ᾿ ΡΒΝΙρ. μὲ, 91. 

(82) “Ανγδρα πάλιν ἔσεσθαι ἀναστάντα, ἄῤῥενα Ὁ « Ἠυ]ι5 αυἱρρο ἀϊδιϊποι!οη 5 ̓πάΐ με 8 65ὲ οογυπν Π3- 
μόρια ἔχοντα, εἰς. Ἐδ᾽50 οἱ ἱπορία ογοαΐ μυῖαι Οτί- ἰυγα, 4υἱ δυηὶ 81:0 ππογιϊδ ἱπιμεγῖο ; » ἴυηὶ : «Ἐϊ5 
[6 Π65 ᾿οπλῖι!πὶ σΟτρόγα ρυάεπαΐϊβ (ογα [δ γυείδ, 
οὐτη ταϑυγῴοηῖ: 4}}} [υἱυγυτη οχ βιϊπηδηί, υἱ Υἱτὶ οΠ- 
ΠῸΒ ἃς [Ὀπηλ 18 πηϑϑου πὶ 86χῖΠ Οὐὲΐθϑι!, Π0α 
Ῥαυ]! ἰσοο ἰηάσει!, φαΐ μϑθοῖαν Ερ]νθ8. τν, 15, Ηϊς 
ἀοριη21}5 ᾿)85815868. νἱάδηίυγ ργίοῦ Οτίροηοπι, Η ]ὰ- 
γι ολη. 95 ἰη Μδι1|:.; ΑΙΠδηδϑίαξβ, 56 ΓπῚ. ὅ ΘΟΠίΓᾺ 
Ατγίδῃοϑ ; Βαβι! 5 [δ' ρθ41π|. οχιν, οἱ Τιδοάυτοίυϑ: 
Ταύτης γὰρ τῆς διαιρέσεως ἐνδεὴς τῶν ὑπὸ τῷ θα- 
νάτῳ τελούντων ἡ φύσις " οἱ πιοχ, τοῖς γε ἀθανάτοις 
γεγινημένοις τὸ θῆλυ γένος παντάπασι περιττόν. 

δυϊοπὶ 46| ἱπηπογία }65 [Δ0Π] δυηὶ, ρίδηε ἰηυ 15 ἐπὶ 
πι ΠΙΘὈΓ15 86Χ}}5.» 868 ας ρ]επίυδ ἰτδοιαπιυ5. ἴῃ 
Ονϊφοπίαπῖδ. Ἠυετιυϑ. 

(65) ᾿Αλλὰ καὶ κατὰ τὰ μετασχηματιζόμενα, εἰς. 
ΟΟγΡΟΤΟΟϑ 6858 ΠΕΙῸ 5 ῬΑ ΓΙ θυ5 ἈΠ} 5, ρϑίᾳυε 8460 
(οἱ ἴεγα ἀπιϊχυ αι ροῦϑυδϑαπηι [αῖ!. ιάοια οπιπίπο 
δοίο δ᾽ βϑουπὰϊ Νίοσοΐ φοη οἰ], αἱ πῆς 6858 Εο- 
εἸαβί:β οδιμ εις βου οηιίαπι ἐχ Βαβι ἶο, Αἰ μδπϑϑίο, 
Μοιμοάϊο, 4|1|541|6- σου γαγίαπη δυΐοπι φορ μΠ},., 
ἀοοοί δολημο5. ΓΠΙΟ5ϑ] ΟὨἰ 858. ΥἹάθπάυβ. αυοᾷυδ 
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γώσεως γίνεοθαι τοιαῦτα, ὁποῖά ἐστι τὰ τῶν ἀγγέ- Α 6618 σαν} 5ἰπ|}165 ουδιίαγε ; δ6 ὃχ 60 οἰΐδηι ἰγδηϑῆ- 
λων σώματα, αἰθέρια, χαὶ αὐγοειδὲς φῶς (54). Ξενί- 
ζον δέ τι τοὺς πολλοὺς τῶν πιστευόντων δόγμα ζη- 
τήσαι τις ἂν, τάχα μὲν χαὶ πολλαχόθεν, σαφῶς δ᾽ 
ὅτι καὶ ἐντεῦθεν ἐπαπορῶν, εἰ ὥσπερ εἰσὶν οἱ ἀνιστά- 
μένοι ἐχ νεχρῶν ὡς οἱ ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 

τάγματι ἀγγέλων μεταδάλλοντες ἐξ ἀνθρώπων, οὗτ' 
χαὶ ἄλλοι ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι, ἄνθρωποί ποτε ὄν- 

τες (05), καὶ χαλῶς ἀγωνισάμενοι ἐν ἀνθρώπου σώ- 
ματι, γεγόνασιν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι, ὥς τινες ἔτε- 

(“' πρὸ αὑτῶν. Ὁ ὃὲ τὸ ξενίζον τοῦτο δόγμα ζητῶν 
ἐχ τῆς προχειμένης λέξεως, τάχα δὲ χαὶ ἀλλαχόθεν, 

ὁράτω περιαθρήσας (56) ὅλην τὴν τε Γραφὴν χαὶ 

τὴν ἀκολουθίαν -τῶν πραγμάτων, χαὶ τί ἕπεται τῷ 
ταῦτα τιθέντι, σχοπείτω, εἰ χρὴ παραδέξασθαι τοιοῦ- 
τὸν λόγον ᾧ ἕπεται τοιαῦτα ἅτινα δηλοῦται ἐχ τοῦ" 

ε ᾿Αγγέλους χρινοῦμεν,» χαὶ τοῦ ε Εἰς ἃ ἐπιθυμοῦ- 

σιν ἄγγελοι παραχύψαι.» Εἰ δὲ χαὶ τὴν Ἰούδα πρόσ- 
οιτό τις Ἑπιστολὴν (01), ὁράτω τί ἕπεται τῷ λόγῳ 

δυγαῖα διιπι ἢ ΘΟΓΙ ΠῚ ΘΟΓΡΟΓΆ, [4]18 εὐνδάδηι ᾳυᾶ- 

114 ϑυπιοογΡΟΓἃ 8 96! ΟΓΌΠπη, Θἐ ΠΟ γα βοί] οι, οἱ βρ δῃ- 
ἀϊάε Ἰυεἱ οοηβἰ πι} 114. θοφηηα δυίΐοπι Βι εἰΐατη ρμίόγο- 
ΤΌΠΊΑΙ16 ΔηΪΠ|05 ΠΟΥΪ 6 88 Ῥθγοα! ]θη5 ἢἰς [14 υἷβ 

δχροηδογὶϊ, ὁχ 4}}15 ἰογίαϑϑα ἌἽοπιρὶ υγθυβ Ἰοεἰ5, βοὰ 
χ {Π| 0 οὐτιθ χαρίη ἰγδοίδπιυβ ἀυθίιδηαΐ φγγορῖδ ὁ06- 

ολδίοπο, δὴ φιοπιδἀπιοαιπι 4] ἃ ΠηΟΓΐα8 γΟ80Ὁ- 
ξυηϊ, δη 6 }}5 Ο(Ἰ δἰ πη} 65 αι, οἱ ἐχ Βοπιϊπίθι5 ἴῃ 
ογάϊηδη δηροίογυπι τιϊργϑηὶ, ἰἰ4 οἱ [1} υΐ ἰη οοϊο 

ἀδφυηῖ ἀπροὶ!, εὐπὶ οἰ ΐπὶ Γαθτίηϊ Ποπιΐη68, εἰ ἰπ ἢ π- 
ΤΏΔΠΟ ΘΟΡΡΟΓΘ ορΓαρὶα ἀθοογίδνογίηϊ, δηρο! ἰῃ ΠΟ 
ἰιαυά ββοὺβ 86 ἃ] 1, ϑη6 86 δυδβογίηϊ. (Ἰυἱ δυίδη 

πονᾶπι ἤδηοοθ ΟΡ πίοπαπὶ, γ6] ὃσ ργβοηιΐ ἴοοο, 

(οτγίδϑϑἰβ8 οἱ δἰυπάδ δχδπηΐναγα νοϊυθγὶε, ἀηἰ να γβαπι 

Β βοτγίριαγαπι τογυμιθ οοππαχίοποηι δἰ[θηΐ8 δοηβὶ- 

ἄεγεῖ ἃς ἀϊβρίεἰαι, φυϊάχυδ ἐχ 1118. (ἃ ρο51118 Θοη56- 
ηυδίυΓ, ὀχροπάδὶι, 5ἱ εἰυβπιοάϊ ἀοειγίηδ δάἀπι οπά8 
651, ἐχ 4 δἃ ργοῆυδηϊ, αυθ οχ Ἰοὺ ἰ060 πιδηϊ[εβία 

ΥΕΤΟΌΒ ΙΝΤΕΚΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἐδ ροιϊα ἱρϑίιιβ, οἱ ὀχβρυδὶ ἰη (Δοΐδπι 6715, οἱ γεϑροπάθῃβ ἐϊεεὶ : 5ῖς [δοΐθη! ποιηϊηΐ, αι] ποη τἀ Πἶσαὶ ἀ0 - 
πὶ ἴγϑίγ 8. 8], οἱ γοοδθαηί ποπηθη [18 ἴῃ [ὁγδ6], Ὠυπιι8 Ἔχοδίοθδ:} οἈΙοΘαπηθηλ}. ν» ΠΡΟ γόγθὰ Ἰοροπίοθ 
ϑλάθυσοὶ, οἱ ἢ}}}}} ἀϊσηιη θ 60 ἱπις  Π φοπ 68 ἴῃ αἷς, δι γα} δσαμῖ ποι ρΌ556 ἤσδτγὶ ργορίογ [μ86 ναγῦα, υξ 
πηηγίυΐ γοϑαγρϑι, οἱ νἱγ ἰτογυπὶ 511 νἱ γι! ΠΑ 68 πιθην Γᾶ, Δυΐ πη} 6 Γ δὲ πιο εῖα ΒΡῈ η8 πηεῖηῦγα. Επ 
θοπλίυ8. φυίάοπη γοϑροηάθηϑ αἷβ, νοϊιυαίοιη. νογθοναην ἰοσῖ8 ἤθν ἀχροϑυΐὶ φυδϑὶ ἐπα φη}5. ἰιυ ϑπιοάὶ 

Το  ΠἸ Δ η18, δὲ κατ (ἢνὶδί., οἂρ. 6 : εοηδίαι 
ἈΠ46105 ΟΓΠΘΙΠ ΠΟ ΓΟΡΓΆ) βο8ι8556, υ[ροῖ6 ὨΔ - 
{πγ85 50 5.8 }}}18 ΒΡ Γ[18}15; οἱ δὶ Θογροῦΐθ8 αἰΐου 8, 
δ} (Δ πλθη ραπογὶβ.ν ἰδ ἀσουῖ, Π|}. 11 εοπίγα Μαγ- 
εἷοπ.. “80. 8 Ερίϊοπις Ἢ ΤΙοοάοιίο : Καὶ οἱ ἄγγελοι 
οὠματά εἰσιν, ὁρῶνται γοῦν. ΑἰΠΔΠ 5118, εἶνα ἡυ5- 
αἷ5 δυοίον 681 ΠΠγὶ μὲ σοπιηιμιὶ 655θπιΐα, ἀ6(1π|1 Δ1- 
ξείυπι ζῶον λογιχὸν, ἄῦλον, οἰς., αυδ νἱάδιίυν 5:}}] 
Τορυζπδγα; δ 5] ΔηΪπι8), ἜΡΓ 0 ΘΟΓΡΟΙΘΌΠῚ ; 5] 0 Γ- 
Ροόγθυπ, ΟΥΚῸ ΠΟῚ ΘΧΡΟΓΘ τηλίογὶ. Αἰἰδιποι ποη 
τερυρηδηϊ, οἱ ε ἀ605 Ρίαιυ δχ βι μι πϑίυγα5 ἱποοῦ- 
ΟΓαἶεΒ.. ΔηἰΠ|8165,» 1 δογὶ 1 Αρυ!οῖι8. ἦν 1060 
ἄεο ϑοογαῖίἷδ : δΔηϊπη3)1 αυΐρρα ἰοῦ ἀοί πίε αὶ 

ἃς ΑΥἰϑίοιϑίοβ ἢ πᾶ ἄῦϊλον εἰ ἀσώματον ἀϊβθετνιηῖ. 
θυΐμιξυπι εἰεπιοιυπι, 568 αἴθ αγαπι, ἄῦλον 6586 ἀἶο6- 
μβδηι Ρεγίραιειϊεῖ ; θόυπι δυίεπὶ ἀσώματον, λίψιι 
16 πὶ δηϊπιᾶπι. Αῃφεϊὰ8 Ἔγᾷο, 7υχίδ ΑΠΔιδβίτιη), 
εἰυδάρτι (υδνὐϊ δι θδιαπιί ἃς ΘΙ ΘΓ, ΘΟγρΟΓῸ, Πθη πιἃ- 
ἰογί ᾿οηϑίδῃβ : δί4ι ἰΐαπὶ [ιχίδ (ἰοοδτίυπιὶ απὶ 
ἀϊ), 1, ἴπίογγ. 48, δ 608 αυϊάδπι ἀύλους 6556 ἀἷ- 
εἰς, δε ποη ἀσωμάτους. ΟὈγρούθυπι 6ΓΒῸ πη ᾳἷ5 86- 
οοὐΐὶ δὰ ϑρί γαῖα, αυᾶπὶ τηδίογίδἰθ, οοηίγα ορίηΐο- 
ποῖ ΘΓ 851 π|} ουὐυδύδηι ἐπΘο]οκἑ. Αὐφυδίϊηυϑ ἐρ. 
1158 δὰ Νοῦν. εἱ ἰπ τι δὲ οτάϊπε, οἱ 110. νἱ 06 (6- 
πεε. αὐ {{{|4ἢ’., τᾶρ. 10, Δόγθοβ οἱ φθἰ!εγοοβ δ} ἷ- 
Τηδηί68 ΔΗ 66 |05 οἱ ἀξιηοιο8 6556 αἰεἰϊ ; ᾳυδηηιιδπ) 
ἰϑεαν, "|. χχι δὲ οἱοἰ!. θεῖ, ἐλρ. 10, απἰουΐυα Βαϊ 
(6 δᾶ τὸ ᾿υὐϊοίυπι ρεντη εἴς. ἀτοροτγίαϑ ρὰρ8, ἰνοπὶ. 
40 ἴῃ Ενδηρειία, δηρείυπι αυΐ παβοθηία (Πγἰδο ρᾶ- 
ΒίογὈ15 Ἀρρᾶγιΐῖ, ε ἀμί π|δὶ γαϊϊοπα!θ » ϑρρείϊλι. 
μιξοπάυβ ᾿ ειη 11}. ᾽. δοτγαί., σλρ. 2, οἱ Οοπιηπιῖοιι. 
ἐπ ι ἤεσ.; Δρυϊείυ5, 110. Δὲ ἀώπιοπθ ϑοογαιὶδ, (6- 
ΘΕΓΗΪ « ἀξπιοιιο8 0586 βΈΠῈ ΓΘ ΔηΪΠ)4 18, Δι Ππ|0 ρι5- 
δἰνα, τηθηί6 ΓΑΙ ΟΠαἰΐα, ΘΟΓρογα δοῦθα, ἰοΠΠροΓα 
αίογηδ.» Εἰ πουϊφβίπηα (8) 6 Δ Ππ08 ἰΠ οΔΡ. 1΄νῪ Ο6Π65., 
οἱ ἰη ερ. "" Ερίβίοι. δὶ Ερίνεβϑ., αἱ ἀξδπίοπαθ οὐγ- 
ΡΟγὸ οϑυδίαγα οί ἰνὶϊ, Αἰφὰθ ἰθς ἰῃὰ Οτγὶροπὶαπὶδ 
οχουϊπίυτ. Ἡυετιυβ. 

(58) 'οποῖά ἔστι τὰ τῶν ἀγγέλων σώματα, αἱ- 
θέρια, καὶ αὐγοειδὲς φῶς. θτίμεη., 1}. 1 Περὶ ἀρ- 
χὼν, οᾶρ.θ : ε ΑἸυ5 (ογία586 ἀϊοοὶ φιοπίαπι ἴῃ |0 
{π6 ΟἸμ5 8ι: 08 η118 ΘΟΓρΡΟΓΔ[Π1Β ἐϊὰ ρυγᾶ ογὶὶ δἰαυθ 
μγαϑία, υἱ αἰ] νογὶ5 ἐη πηιούυπι οἱ οαὐἴ65ι}5 ουὐυϑάδηι 
Ρυγιίαι 8 ἀίχιιο δἰ ποθγδι18 ροβϑῖς ἰπι6]}ρὶ. δι 8 
ΚΔ 6 4Π8}}6 }Γ 86. μΔυϊ Γὰ 511 το 9, δοἷ1 δοίυβ [)ου5, 

οἱ 5ἱ αυἱ οἷ ρεὲΡ (με ϊϑίυπι οἱ ϑρίγίίυπι βδηοίαπι 
διηΐεὶ βιιηϊ. "10. 

(85) Οὕτως καὶ ἄ.1.1οι ἐν τῷ οὐραγῷ ἄγγειιοι, 
ἄνθρωποί ποτε ὄντες, εἰς. Πὰς οπνπΐα 0 Οἐροηθ 
Ρτορυπὶ, ΠΟη 4536 ΓὙἱ ἐχ 864} 6 πηι} }}}8 5815 [φιοὶ. 80- 
Ῥγὰ δυίθηι οὐπογνανίπιι8 διμοὶυβ ἰυχῖα Οὐ οηὶ 
ἀοσιγίμδη, ποιμίηαην 40] δϑηοιὶ οἰϊπι (Ὀἱαγὶ 5ἷπὶ, 
οοτγρυγίθυ5 ἱπηποοιί, οἱ (6 σοῖο γο!  αογαπιὶ ᾿οπιΐπι 
δηΐιηδ5 ἀθργοηι. {{||6 δα θεία σοπδροίδτίαπι ἢ 
δῖ, δηφθίογιμη μία γϑι ἰμάσυδγθ ρ0886 ἰοπ πο 8, 41} 
δηϊοδοῖα: νἱία5 γόεῖα [36{18, εἱ νἱγία 0.5 ραίγίο 5116- 
οσούογα οὐἶο, εἰ 5} ποτ) βίδίαμι σΟη ΒΘ || Π16ς 
γασγίηί, ΑἸ 09 δυΐθη 80. πὶ δηρ6 ]08, ΠΟΙ ΟΠΊΠΟ8, 
[υ͵ἱβ56 Βοπιίη65 ᾿ἰμ 6] χῖββο Οὐ βδηθπι ραϊδιν πὶ οϑὲ, 
81 πο δυπν 0) ϑδἰυρί πὶ ρῥγογϑυ 8, δυο πιὰ 
ἰρδίυ5 ἀορηνλῖα πη βάγια ΠΙΘΙΠΟΓΕΠῚ (υἷ556 ΘΠ 56Π}08. 
(πιογπὶ ἰδῆς ἀυςίγίπδην ἁριιὰ ΕρΙρἢαπίαπι, ἢ, 
μχιν, ΟΡ. δ οἱ "ες οἱ Ηϊεγοηγιησιη, δορί σι. διὶ Ανίϊ. 
οᾶρ. 1, οἱ Αρουίορ. ἱ αἀυ. Κμβη., εὐρ. 6, ποῃ μοῦ- 
[υμοιονὶα οαϑιψαΐδπι γαροτί68. Εδηι ἢ] Οπκΐη 8 ἢ 85- 
τοιεἰ αυϊέαπι δυ πα ἀπιρίοχὶ δυηῖ, {Π05406 ργο- 
Ρίεγοα Ῥϑυοορημουποῃο8 ἔυΐ556 ἀΐοίο05 ἰθδίδιυγ 811- 
οἷον Ριαάφει παι αυδιη οὐἰάϊε Βἰγιηομάμ5, ἰδ Γ. 
ΚΧΧΤΊΙ, [Ρ. 

56) Περιαθρήσας. Οοἶεχ Βερὶυ5 περιαθροίσας. 
57) Εἰ δὲ καὶ τὴν Ἰούδα πρύόσοιτότις Ἔπιστο- 

.1ἠην. 1λοονὶ, λίπ, Ῥοιγὶ βοοιηάδηι, οἱ δοδηιβ 
Ροϑβίγθηηαβ ἀϊι85 Ερίϑίοἰ,β, 6 οι [υ͵586 ὀχρυη- 
οἰ45 ἀοοοὶ Ευβουῖι5, Π] δίογ. δοοί. ἰδ. 11, οαρΡ. 25 : 
Τῶν ὃὲ ἀντιλεγομένων, γνωρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς 
πολλοῖς, ἐλοπηγ δὰ Ἰακχώθου φέρεται, καὶ ἡ Ἰούδα, 
ἢ τε Πέτρου δευτέρα Ἐπιστολὴ, καὶ ἡ ὀνομαζομένη 
δευτέρα χαὶ τρίτη Ἰωάννου. Πτθπν, [}}). νἹ, ἐᾶρ. 14, εἰ 
1Πδτοπγπιαβ, [1. 806 δοτίρίου. ϑοοίεδ., ἴῃ δπάα : « 3 - 
ἀλ8 ἴγαϊὸς ρου ραγνὰπὶ αὐϊάειη 4ι885 46 ϑθρίοπι 
Δι ΠοἸ οἷ 6δὶ, Ερίβίοϊδπι γεϊϊᾳυΐ!, οἱ αυΐϊὰ ἀξ ἰΐνγὸ 
Ἐποοῖ), 4υὶ ΔροΟΓΥρίνι8 οί, 1) 68 Δ55.1π|1} (651}10- 
πΐυπι, ἃ ρ᾽ογίϑαυ6. Γοὐϊοίαγ ; ἴδιηθιι διοιογ δι ἢ} 
νοιυβίλία ͵8πὶ οἱ δ πιογυΐί, οἱ ἰηιοΓ 5. ϑογιρίαναφ 
σοηρυ ΔΊ, οἱ βϑογοβαποίδπ) δα οίοΥ Δι6 πὶ [Δ ]6Γ6.» 
Εδιῃ δάπιἰι ρθε Οτίσεηεβ, ποτ. 15 ἐπ ὅἐπ.: ε Ῥυετὶ 
βυπι 8845, Μαιιυβ, Μάᾶγοιις, ᾿υοᾶθ, δ ΆΠΙ68 : 
Ρυσγὶ δ᾽ι8 βυη! Ρεοίγυ5, ὅλον, θυ Δδ5.: ΡθῈΓ 6} 
6δί οἱ Δροδβίοἰ "8 Ραυ]ι8, 4.1 Οἴἤη65 Νυνὶ Ταβίδιποιὶ 
Ῥυίοος Τοὐἀΐαηι; » οἱ ᾿ιοπι. 7 ἐμ 205. : « ϑαςονίοια 

ν 
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βαπὶ ": « Αηφοῖοβ ᾿υἀϊσδ ϊηη8,ν Ὡθοποη δχ ἰΠΠο 1 ἃ 

«ἴῃ αυα ἀεδίἀογαηί δηροὶ! ργοβρίοογα,» Ουοὰ 5ἱ 

αυΐβ δυά φυσᾷ Ἐρίδιοϊαπι δ πιτίδι, υἱάθαὶ φυϊά 

ὁχ ας βοηιδίυγ ἀοοίεῖπα, ργορίθγ {Ππ4}: « Αηρο- 

108 γδγὸ αυΐ ποη βαγνδνογυαπὶ βδαθπὶ γι μοἰ ρϑίιηι, 

βοὰ ἀδγοϊϊφαθγαπίὶ δάυπι ἀοιι οἰ! απὶ, ἴῃ υάϊοίαπ) 

τρδϑαὶ ἀϊεὶ νἱπου} δ αἰογπὶβ δὰ} οδ ὶπθ στϑβεγνῶς- 

φἷϊ.., Ουἱ γεγο τ8 ουδπιοάϊ ἀϊδαυίγετα [ποτ δυβ8, 

νἱάραι χιοπιοάο ἱπιθ χα πάα δἰ! αὐ Βουρία οχ- 

βἰαπὶ ἰπ Οδπαβὶ " : ε ὙἹάδηῖ65. » πορα « ἢΠ|05 θεοὶ 

ΠιϊΔ5 ποπιίμαπι φιοά δββϑηΐ ρυ]οἴνγοΒ, Δοςορ [556 δἰ 

ὕχόῦαβ ἐχ Οπιηἶθι15 40.858 οἰορεγαμί.» Τα ]ο8. δαυίοηι 
ἀυλ ιδιϊοπθ8 ἀρογιὸ ργοροιθγθ, θΘαρυ]υ 6 ΟΟΠ56- 

ΟΚΙΟΕΝΙΘ 10 

διὰ τό ε ᾿Αγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἔσυ- 
τῶν ἀρχὴν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰχητέριον, 

εἰς χρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοι; ὑπὸ ζύτον 

τετήρηχεν.» Ὁράτω δὲ ὁ τὰ τοιαῦτα τολμῶν ζητεῖν, 
πῶς αὑτῶν δεῖ ἀχούειν τῶν ἐν Γενέσει γεγραμ- 
μένων, ὅτι, « Ἰδόντες οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρα; 

τῶν ἀνθρώπων, ὅτι χαλαί εἰσιν, ἔλαθον ἑαντοῖς εἰ; 

γυναῖχας ἀπὸ πασῶν ὧν ἐξελέξαντο. » Σαφῶς δὲ τὶ 
χατὰ τὸν τόπον ἐπαπορῆσαι, χαὶ τὴν ἀχολουθίαν αὐ- 

τῶν ἐπισχοπῆσαι, χαὶ χάρτῃ πιστεῦσαι τὴν τῶν τῇ- 
λικούτων σαφήνειαν, μήποτε οὐχ ἀσφαλὲς δ᾽ ἀρχεῖ 
γὰρ καὶ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἡ μᾶς ἐπὶ τοσοῦτον 52- 
ραχεχινδυνευχέναι. 

ηυσηιίαπι ἀϊδρίοογθ, ἰδη! γα πα 6 ΤΟΓὰ πὶ ΘΣρΟΒΙΠΟΠΘΙΩ ΟἰΝΑΥΓὩ8 ΘΟΠΙΠΙ ΘΓ, μάγου ΠῚ [ΟΓίδ556. (υΐυηι {ν ᾧ 

τἰϊ : 118 οπίπι 81 αὶ συ [8π| 84 πολ ῖβ ἀϊοίᾳ διιπὶ μογίοι]υπι ἰιΔοίο 5 δι [1556 βυΠὶοϊ!. 

51. Ροβίφιδπι ἀυΐεπὶ Ἰερὶδ Ἰοοαπὶ ὁ θεουϊογοποιηῖΐο Β Οὐχ ἄκαιρον δὲ νομίζω ἅπαξ ἐχθεμένους τὴν λέξιν 

δοιπεὶ ργοίυ!ΐπιι8, ἰρϑία8 φυοῆυ8 ἱῃνοϑίίζαγο βοηίθῃ- 

εἰδ ἤθη ἱπίαπιρεδιϊίνυπιλ (Ογ6 ΔΓΌΙΓΟΓ. (υδηδπὶ 

ἜΓζΟ 8} πὰ ἢιδ6 ΧΟΡ ἰῃ 60 Θοπποπιογαία ἀδαυϊ- 

τοηύμη δβϑῖ; οἱ χυίΐϊπδιῃ ᾿ἱ ἀθ0 νἱγὶ, αἱ ἰηνίοο πὶ 

{ταῖγοβ δγδπὶ;; ἀυογυπὶ ἰοῦ ἀχογοηὶ ἀυεἰΐ, ᾿Πθ6ΓῸ5 

ΥΘΓῸ ΟΣ ᾿ρβᾶ "01) βυϑοὶρὶϊ ; βϑουμάυβϑ γ6Ὸ ἀθπιοῦ- 
τυἱ [ταῖ6ῦ υχοταπὶ ἀποὶ!, εἰ ἀ6 ποιηΐπια ἀθσίυποιΐ 
Ῥγοίθ 10}111. θεϊμάθ αυϑγοβ συ ΐπδηὶ 1116 [1 αυΐ 
{ταιγῖϑ βὰ1 ὑπκόγοπὶ ἀθποογα ποὸπ Υὔ]ῖ, ργορίογοδαυς 
δογδπιὶ βϑηϊογί 8 ΔΪΠῈΓΟ οἰο60 οχυΐϊίυγ, οἱ ἰπ [ἃ- 
οἷδαι σοηθρυΐϊα ἃ πηυ] γα 4085 8566} 8 ροΥ- 
ἴδηι, εἱ αἰϊ " : « Νοῖι νυ} [γαιοῦ νἱνὶ γαὶ βυβοϊίδγ 

ποιηδη (γαίγὶβ ϑυὶ ἴῃ 15 γ86].» Θυἷπ οἱ Ππὰ ἰθίάΘπε 

ἐχροπάσπάυπι νεπὶθῖ, αι πηι 5111 δθῃΐογο5 {ΠΠ}, δὲ 

υξηδηι ρογίἃ δ] φυλ) 8506 η0}}} πη} 16 68 ἀΐοδιβ α 

αὐ ϑυρτὰ σοπιπιεπιογαί εαηΐ. Θυοἀ δυΐοηι ϑυβι - 
δίυμ δἰιίψυϊά οἱ υνομογαιίοης ἀϊφηυπὶ 811, ἰὸχ οπιμί ὁ 

ᾳυα ἃ θὲ0 ρτοίεεία 6558 ἀἰϊείϊαγ ; φιοάφυς Ὠεΐ ἰοχ 
ποαυδηϊδηι 5:1, αυς πιἰπἰπιῈ ϑ8ποία ἃς νϑηοίδηάα 

εἷι, Γδιοθίταν ργοίδοιο φυϊβηυΐδ ρΪΔπ6 δίυρί 05. πο} 
[ὑοτῖϊ. Ατ Δυίοπι [6615 υ)86 δαηοι ἰδία πι Δ6 118]6- 

δίδίοπι γαρουυτὶ δἰπη8, ΠΘΟΠ6, θεὰ ἶμ56 ργϊηι,ς 

τοῦ νόμου ἀπὸ τοῦ Δευτερονομίου, ἰδεῖν ὡς οἷόν τε 
ἐστὶν αὐτοῦ τὸ βούλημα. Ζητητέον οὖν ἐν αὑτῷ τίς 
ἡ μία γυνὴ, καὶ τίνες οἱ δύο ἄνδρες οἱ ἀλλήλων ἀδεὶ- 

φοί" πρότερον μὲν γαμῶν ὁ ἕτερος τὴν γυναῖχα, οὐ 
χαρποφορῶν δὲ ἐξ αὐτῆς" δεύτερος δὲ γαμῶν ὁ τοῦ 

τεθνηκότος ἀδελφὸς, χαὶ γεννῶν παιδίον ἐξ ὀνόματα; 

τοῦ τετελευτηχότος. Καὶ μετὰ ταῦτα ζητήσεις τίς 
ἔστιν ὁ μὴ βουλόμενος λαδεῖν τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδεὶ- 

φοῦ ἑαυτοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο ἐναντίον τῆς γερουσία: 
ὑπολυόμενος τὸ ἕν ὑπόδημα, χαὶ ἐμπτυόμενος εἰς τὸ 
πρόσωπον ὑπὸ τῆς γυναιχὸς ἀναδάσης ἐπὶ τὴν τὸ 

λην, χαὶ λεγούσης" « Οὐ θέλει ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός 
μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ ἐν 
Ἰσραήλ.» Ζητηθείη δ᾽ ἂν ἐν τῷ τόπῳ καὶ τίς ἡ γέ" 
ρουσία, χαὶ ἡ πύλη ἐφ᾽ ἣν ἀναδαίνει ἡ γυνὴ λέγουσα 

τὰ γεγραμμένα. Ὅτι μὲν οὖν σεμνόν τι εἶναι χαὶ εἰ- 
δοῦς ἄξιον χρὴ πεπεῖσθαι πάντα νόμον ἐπαγγελλόμενον 

εἶναι θεοῦ, ἣ μὴ ὄντα σεμνὸν μὴ εἶναι νόμον θ:οῦ, 
πᾶς ὁ μὴ πάντη ἀσύνετος ὁμολογήσαι ἄν᾽ εἰ δὲ εὖ- 

ρίσχομεν ἡμεῖς τὸ τοῦ νόμου τούτου σεμνὸν χαϊ᾿ αἰδέ- 
σιμὴν, ἣ μὴ, πρῶτον μὲν Θεὸς ἂν εἰδείη, χαὶ ὁ Χρι- 

ατὸς αὐτοῦ, μετὰ δὲ ταῦτα χαὶ ὁ κατὰ τὴν Γραφὴν ὀν»- 

ΥΕΤῸΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΔΦΌΠΙΟΠ6 ταγϑ(οΓ], 864 ταπΐυπὶ 5ἰ Πρ] οἰ τοῦ οἷ ἀἰχὶε Γαβυγγθοιὁπ6 πὶ [αἱαγᾶπι, οοπίεϑίδη 65 Β06 εἰ28 
ϑογίρίυτίΒ. ἀν! ι}5, φυοπίαπι ἢ} παρε ποι 80η1}, 564 ϑγιιπὶ 41} τεϑυγγεχογίηϊ, βἰουΐ δηβ6}} ἷπ εσίο, εἰ 
αυΐα ἰγδηϑίογηιαθυηϊ σογρογὰ ᾿ὰ π|}}}{4118 δοταὰπιὶ βαουπά πὶ Θογρογα Δηροίογυπι οὐ οβιϊα δίαυβ ᾿υπιΐβελ. 
51. Νοη διυιοπι ὀχἰβιϊμηανὶ δι ρου πὶ, ΕΣ ἅ0 56πιοὶ ᾿ρ8ᾶ Ὑογθα ργοι] πηι 166 18, τἱ δθηϑυπὶ ΘΟΓΙΝ 

αἸἰϊφυδίομυβ ΘχρίΔηθπη5. θυ ΓΟ ἜΓΡῸ ἥτ88 5ἰ1 ἐνθδ0 πηηΐοῦ υπὰ οἱ ἀυο [γαίγεβ, φυονύαπι ᾿ρτγίπιι8 φυϊει 
μιαθυ ὕχογοπι, εἰ (τασίππὶ ποη γοψυΐέ οχ 68 : 416 Ὁ δυΐοπιὶ πηογίαϊ [ΓΑ16γ, φυὶ δοοδρῖ! δᾶπι, οἱ ΈπΈΓϑηὶ 
δχ ποπιῖπθ πιοῦίυΐ : οἱ αυΐβ 6ϑὲ 1116 ι] ποιι γα] δοοίρογα ὑχόγοπι ἔγϑιγὶβ 51. δἱ ργορίεγεα οΟγΔπὶ 836Π|0Π- 
υὺ5 ἐχοδιοθδί διιπὶ Ἰη0}16Γ ΘΑ] οδΑπηθπῖαπὶ ἀπυ πη, οἱ ἜΧβρΌϊ ἴῃ (Δα 6πὶ 678 ἀβοθιηάθι δά ρογίαπι ἀἴοεῃδ: 
« Νοη ν]ϊ ἔγδίογ υἱγὶ πιοὶ βυβοίίαγα ποίηθη [γαιγὶβ δαὶ ἰπ ἰδγϑοὶ; » οἱ αυΐ βιπὶ 86πίογεβ, δἱ 4ι μ" Αἱ 
αυλπὶ δϑοθηάϊν πηι] 1118. θα ἰφίταν [γϑίγεβ βυμὶ : ρεῖπιιβ 4υϊάθπι βόγπιο Ἰερὶα, δεουπάμ5 τϑγὸ Ἐνδηρεὶ! 
ΒΘΓΠΙΟ. [105 Δ. 005 ὑπ ρερογὶ! Θδρίοπιϊδ πηδίογ, οἵ ἅπ8 ὁ08 5ΘΠΊΡῈΓ ΒΔΡαΪ ἀοηιυ8, ἰὰ 65. δα πὶ ϑ5 τρί Π 
γεἰεγὶβ Τοβίδπηθηΐ, εἰ ἴῃ ἰἀΐρδαπι ΠδὈϊ ἀνθγαπὶ βοηραγ. 1) δάνεπία δυΐδπι Οἰιγίβιὶ ππογίυι!9 δϑὶ ἴγδίεῦ 
Ῥγίον, ἰά δδί βθῦιηο [ἰ6ρ]5, ἐσ 60 φυοὰ δνδουϑίι5 ρὲ Νονυιῃ Τοβίαπιδηίαπι ἰγγὶ 5 (Δοἰα8 εβι. Μυ εΓ δυιεα 
Βεγιηοηΐβ {ΠΠ}|5, 65ῖ ΟΠ ΠΪ8 ΔΠ)3., γεὶ ϑγηδρορὰ 485 μΓἰι18 (αἱῖ 500 66 : 408}15 [υἱΐ δηΐπιϑ Ραυ], νεὶ Βε- 
τί, οβίθγογυπη4ι6 ἐσ ρορυ]ο ᾿||0. Θαληβ ἀυϊαπν δηϊπιᾶ τοοίϑ 4085 [αἱϊ ἀπηδίτι χα βαγπιοη β ἐ{Π{|5, οἱ τὴ! πιὸ’ 
τοί ἂπι {}}Π 15 οἱ Ποπιθη ἂμ 56 86 ΠΠρΘΡ δαγνᾶγα, υἱ πυπηυδπὶ) ἀεδίπδι ἀϊεὶ υὑχον ΕΠ ΠΠ|ι|5, οὐ οἴ τὰ Γ υχοῦ [᾿- 
(τὶς δ᾽ οί 5, βοὴ ρεγαργίηἱ εἰ Θχιγδη δῖ γε Ὁ] αιιοὰ πομ ἀρργυρίπαιαί, Ῥεγοσγίπυπι δυΐεπι εἰ ΘΧΊΓΔΗΘΙπΊ δὲὶ 
οππθ νογθυπὶ 6 η1116, φυρὰ Ἰοηβ6 651 ἃ φϑιθγα ἰορσὶς θεὶΐ : ΑΝ δοοορὶῖ 5:0] νἱρυπὶ Ἔν Βρθ! συ πὶ βογβιοθεῶ, 

Ἔ 51 Οον. νι, ὅ. ὅΊΡοι. τ, 138. "δι. 6, 5 Οιη. τι, 38. 5 θοιίογ. χχυ, . 

τα ργίπμια ᾽ν Ενδηρο!ο 50 Μαιίὺ5 ἱπογορηῖ. 
Μίαγουβ αυοηυ6, 1085, οἱ 708Π65, 51:8. βίη συ} }8 
τοῦ ΐ5 βδοεγἀοία! λυ σοοἰπόνλαμ!, Ῥοίγι5. οἰἴαπι ἀπ - 
νυ Ερἰϑιοἰαταπι βυιδγαιῃ μογδοπαὶ (18. δηοοθυϑ 

ἥποηυο, οἱ 148.» Παπὶ ἐπ ἤαμι, χα : Καὶ Ἴοὐ- 
δας ἔγραψεν Ἐπιστολὴν ὀλιγόστιχον μὲν, πετλτρωμέ" 
ΤΩΝ ὃξ τῶν τῆς οὐρανίου γάοιτος ἑῤδωμένων ὑύτων 
υετ 
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μαζόμενος δόχιμος τραπεζίτης (58), καὶ εἰδὼς « πάντα Α ἰρβίαϑηι Ομ γίϑίι5. ποτογῖ!, ᾿'πὶ ἀείΐηάε οἱ '5 48ο- 

ζοχιμάζειν,» χαὶ ε τὸ μὲν χαλὸν κατέχειν, ἀπέχεσθαι 

δὲ παντὸς εἴδους πονηροῦ.» Φέρε οὖν τὸ προχείμενον 

πρόδλημα νομιχὸν διηγήσασθαι θέλοντες, ἐπιχαλεσά- 

μένοι τὸν εἰπόντα" ε Φθέγξομαι προδλήματα ἀπ᾽ ἀρ- 
χῖς.ν εἴπωμεν, χαλὸν μὲν εἰ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ διδόμενα" 

εἰ δὲ μὴ γε, τὰ ὑποπίπτοντα ἡμῖν εἰς τὸν τόπον᾽ χρι- 
νεῖ δὲ ὁ ἐντυγχάνων τοῖς λεχθησομένοις. Δοχεῖ δή 

μοι χατὰ μίαν διήγησιν γυνὴ εἶναι ἡ τοῦ ἀνθρώπου 

ψυχὴ, γαμουμένη πρότερον μὲν τῷ τοῦ νόμου γρά- 

ματι, χαὶ μὴ τεχνοῦσα ἐξ αὐτοῦ" δεύτερον δὲ τῷ 

πνευματιχῷ νόμῳ, χαὶ ἀπὸ τούτου χαρποφοροῦσα, 
χαὶ γεννῶσα, χαὶ μὴ ἀφισταμένη ἐν τῷ γεγεννη μένῳ 

τῆς πρὸς τὸν ἀποθανόντα αὑτῇ νόμον γράμματος τι- 

μῆς. Καὶ τάχα ἑχάστη ἡ ἐσομένη μαχαρία ψυχὴ, καὶ 
τροπιχῶς γυνὴ, πάντως γαμεῖτα! πρότερον χατὰ τὰς 
εἰσαγωγὰς τῷ τοῦ νόμου γράμματι, ὃς ἀποθνήσχει 
προχοπτούσης τῆς γυναιχὸς Ψυχῆς, ἵν᾿ αὐτὴ τοῦ σε- 
μνοτέρου χαὶ τεχνοποιοῦ ἐπιτύχῃ γάμου, ὅτε « σωθή- 
σεται διὰ τῆς τεχνογονίας, ἐπὰν τὰ τέχνα μείνῃ ἐν 
πίστει, χαὶ ἀγάπῃ, χαὶ ἀγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης,» 

οὗ σωθησομένη πρὸ τῆς τεχνογονίας, ἣ χωρὶς αὐτῆς. 
Τέχνα δὲ τῆς γυναιχὸς ταύτης, ψυχῆς, ἀπὸ τοῦ δευ- 

τέρου ἀνδρὸς, τοῦ πνευματιχοῦ νόμου, τὰ χατ᾽ αὖ- 

τόν ἐστιν ἔργα" ἀδελφοὶ δὲ χαὶ ἀπὸ μιᾶς μητρὸς, δια- 
γοίας, γεννώμενοι, οἱ δύο νόμοι, οἵτινες χαὶ χατοι- 

χοῦσιν ἐπὶ τὸ αὐτό οὐ γὰρ χεχώρισται ὁ οἶχος αὐτῶν 

ἀπ᾽ ἀλλήλων᾽ ἀλλ᾽ ἀμφότεροί εἰσι χαὶ ἀμφότεραι αἱ 

ἐχδοχαὶ, ὡς ἕν οἴχῳ τινὶ τῷ περιέχοντι αὐτοὺς γράμ- 
ματι. Καὶ ὅρα εἰ μὴ τοῦτο δηλοῦσθαι δύναται ἐχ τοῦ’ αὶ 
ε Ἂν δὲ χατοιχῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό" » εἶτα ἑξῆς 

ἐστι" « Καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὑτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ἧ 
αὐτῷ, ν ἃ κατὰ δύναμιν διηγησάμην. Ἴδωμεν δὲ χαὶ 
τό" « Οὐχ ἔσται ἣἡ γυνὴ τοῦ τεθνηχότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ 
ἐγγίζοντι, ν» καὶ τίς μὲν γυνὴ, ψυχὴ, παραθδαίνει 

τοῦτον τὸν νόμον, τίς δὲ τηρεῖ. Ὡς ἐν τοιούτοις δὴ 

πὅποις ὑπολαμδάνω μετὰ τὸν θάνατον τῆς χατὰ τὸ 

γράμμα ἐχδοχῆῇς τοῦ νόμου, χαὶ τὴν ἀνατροπὴν αὖ- 
“ἧς, τὴν μέν τινα ψυχὴν ποιοῦσαν παρὰ τὴν θείαν 
ἐντολὴν, γυναῖχα πρότερον γενομένην τοῦ τεθνηχότος, 
χαὶ ἐχείνῳ πιστεύσασαν, « ἕξω » πάντη ε γίνεσθαι ν 

τοῦ νόμου ε ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι, » ὅτε παραδέχεται 

4υς αυἱ Ἰυχία δογίριυγαπι πυπιπηυ]γῖι5 ἰμο . Γ 86 

δρθοίδί: {14εἰ ἀρροϊἑδιυγ, φυΐφυδ « Θπηηΐα ργΟθΔΓΘ ν 

βοἰῖ, οἱ « φυοά Ὀοπυηι 6βὶ ἰθπογα ; Δ0 οπγμΐ » ἃ 6Π} 

« Βρθοΐα π|31Δ Δ᾽βίίπεγο Ἵ. ν ρὲ δῦρο ργοροβὶ(δπὶ 

δηο 6 φ᾽5 φυφβιϊοηθπὶ Ἔχρ! σᾶγα νο]δηίθϑ8, ἰηγοσϑῖο 
69 αυὶ ἀϊχὶϊ δ: « ΠΟ΄ΌΔΡ ῥγοροϑί (0165 Δ} ἰπἰ 110,» 

68 ἀϊοδηνυβ 4018 5ἱ ἰρβα ποθ ἰδγείιι8 (Ὁ γὶ(, ργϑ- 

αἶγα δϑϑίιγ ΠΟ δου π); δ᾽ ΠῚΪΠ118, αὐ Π0}}}8 ἰῃ 

ἢυης Ἰοευπὶ βυρροίεπῖ ; ἸδοιοΥἶ5. οογῖο ᾿υἀ!οίαπι ογὶξ. 

Α΄ ἰυχία ὑυπᾶπὶ αυϊάοπι) ἱπ γργοίδιϊοπαπι, πν} 6 Ὁ 

τα} Ποπλ ἢἾ5. ΔηΪπ|ὰ 6556 Υἱά οίιγ, Ἰορῖ5 ργίπιυπι 1}|- 

ἰογ πυρία, οΧ ᾿Ιρβά4ιι6 ργοὶθΠΊ ΤΠ πα ρᾶγίθη8 ; 

βθουπάο 416π| δρί γί 10.2}} Ἰαφὶ, ὁχ ὀδυ 8 ργοῖθπι 50.8- 
Οἰρίθιιϑ, ἃς ρϑγὶ6}}8, ποῆυ8 18 6 δυβοερία ργοὶα ΠῸ- 

δ βογοπι ἀρπιογίαας 5 οὲ ΠΠΠ 16 ΓΑΙ Ἰεσὶ 816 οχπίρογ 

ςο888:5. Εἰ ὑπδαυξα!ε [Ογίλββα δῆλα, αυς ὕθ6ϑίἃ 

[υἱυτὰ 65., φυζᾳυθδ ἱτορίο6 65 πὰ ον, εὐπὶ ργίπνυπι 

ἰπϑιιτα αν, 166 15 ΠΕ γα Πδοοβϑαγίο πὰ}, αυφ ᾳυϊ- 

ἀδπὶ ἰὸχ ἰυΐοσγὶι οὐπὶ πη] 6, δηϊηια βοί οὶ, ρτγοί! - 

εἷι, αὐ δυφυδϑιὶυ8. δ)ὸ (δοιπάυπι πιαιγίβοηἰυπ Π0Π- 

γι, ΘΌΠῚ π᾿ ΓυΏΣ « ΑΙ ΔΙ ΓΟΓ ΡΟῈΡ δ] ογυπὶ 56- 

μογδι θη μι, φυδηάο ρΡΟΥΠΔηΒογϊηί {|| ἴῃ 46, οἱ 

ἀϊεσιίοπο, οἱ βαποι ἤοδίϊοπα οὑπὶ ΒΟ γίοίαίο "; » δἱ 

διιίδαυδηι ᾿ἰθαγος ἀδάογὶῖ, νὰ] εἰσὶ ἀδιογῖί, 5  υΐθηι 

ταϊηΐμια σοηϑεηιοίαν. [ἱθογὶ δυΐοπη πα ἰδ γὶ5 μι }υ8, 

Δι] π|8 Υἱ 6] ο6ῖ, ἃ δοοιιμα0 Υἶγο, βρίγ ἴθ 8}} πέτρα 

ἰὲβ8 βιιδεδριΐ, δᾶ δυηὶ δχδοία ψμιχία ἱρβᾶπ) ΟΡΟΓἃ. 

Ετγδίγοβ δυΐθιῃ Δ απ πηδίγα, πιδηΐο βοὶ οὶ ργούα- 

εὐἰ, 11 δαπι ἰοᾳ65 ἀυς φυδ βίπιυ! ΠδὈϊιδηί, ἢδς δηΐηὶ 

ἀοπιυβ ἰρϑογυπὶ 8}} ἱπυ 6 Π) βοραγαίδ ὁδί; δϑὰ οἱ 

υἱογηι6 φοαι πᾶ δδὲ ἰπι γργοίδιϊο, ἵπ σοη πη 6 685 
᾿πιαγα ἰδιφυδπὶ 'π ἀοπιὸ αἰΐᾳυδ ἰαυΐίαη8. Ας νἱάδ 

δηποη ἰἰυἀ ἱπάς ργοθαγὶ αυθαὶ " : ε δὶ δα)ήϊανο- 

τη! [γϑίγοϑ δίτηι}. ν θεϊηὰθ παροίυν ἐ]αἱ : « Εἰ 
ὕΠ05 ΟΧ Οἷδ ΠΟΓΙ1Ὲ5 Γἀδγ τ, 56ῖηδι δυο πὶ ΠΟΙ 8ἰῖ 

ΕἸ,» φυᾷ ὑγὸ υἱγὶ! ἀχροϑβυὶ. Πυὰ δυίδπι ψφαυαις 

νἱἀοδμιβ : « ΝΌη γί ( ὈΧΟΡ πιοιίι! σίγα Υἷγὸ ποη 

ΡΓορίμᾳυο, ν» οἱ φυζοπαπη πλιΠ 16, ἰὰ 651 Δπίπιᾶ, δια 
Ιεζοῖι μγῳιογργοαϊδιυῦ, αυζθηδπ γ6ΓῸ Οὐδαγνοεῖ, ὕι 

86 αυδηὶ ἰφίίυγ 6) 5πι00} Ἰοςΐ, ροϑὲ πιογιυδηι ἃς 

Ροβϑϑυη δίδηι ἰοσὶβ [υχίᾶ ᾿Πογὰ πὶ ἰμιθγργοίϑίοπαη), 

λόγον αὐτὸν ἐγγίζοντα (89) τῇ ἐχδοχῇ τοῦ γράμ- Ὁ οχἰδιῖπιο Δηϊμιᾶπι δἰίφυαπι οὐηίτα Ὠεὶ τωδυβΔαίυμ 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΒΡΙΙΤΑΤΙΟ. 

[γαῖγθαι Υἱγὶ δυΐ ἀείαηοσιϊΐ, δίηυα ρΓΟρίηαυμπὶ βοοιπάυπι φοηυ8 ἀἰνίπυμ, υἱ (Δοἰαὶ παῖ08 τ 60. Εχ ργίογα 
δΟΓΠΊΟΙ 6. ΠΟ] πὶ ροϊιϊ ἴδοογο πδίι, αἷὰ ἐχ ορογίθι5 ἰορσὶβ ποιὸ [π5ι|θοαίυγ. Ναὶ δυΐίθιη τυ] ογὶ8. ἀ8 
Υἶτο βοουπιίο, ΟΡΘΓΆ 5708 βυηΐ βᾶποῖδ, οἱ ἰρβᾷ δϑὲ ΠΉ}}1ΘΓ 86 ΓνΔΠ8 [6 ρὶ5 τοδλιύαίαπι. Εἰ οπιπὶδ ραΐο δηΐτηᾶ ἴῃ 
Ῥγίπιον [15 5118. ρυΐυ.5 δοσορὶι γογθυηι δοουπάσιη 5ἰ πηρ!  οθιη Π]διοτίδῃν ἰορἷ8, αἱ δία ἀμ ΐο πηοτγίοιυν, οὐτα 
Γρογῖι δηΐπια |Π|4 84 πιδίογα ργοοο γα. 5:6. πιογῖυο δἰ πηρ! οἱ νθυυο, βρϑεϊα!ογὶ ἡπηρσίίατ νογθο, αι! οϑί 86- 
υπθυπι πιγϑίογία Δ᾽ ΕΓ ἰῃ ϑογίριαγὶϑ. Αηΐιπα δυο πη αυ85 901) βογυαὶ ἰδ ρῖβ πιδηυ δία, 4.5 ρτί 5. [1 5ὺὉ 
ἰεξα. ροϑί μιογίοπὶ ἰαρὶ5 {Π ᾿ἰΧῸΓ νἷγὸ ΠΟῚ ΔρΡργορί παυδλι, {ῦνῸ ϑυϑοὶρί! ναγυϑυπὶ αυοάὰ πο) ἀρρτγομίη- 
5ι8ῖ ΟἸπηΐπο ἰορὶ Ῥγίογί, πος δὲ δδουηάι πὶ ΒΘΠ511Π) 6118, 564 οἰηηΐπο Παυδίιγ δχιταπαῦ. Εἰ ἰΔ|65 δυπὶ 

ΤΊ Τιοθ8. νυ, 20, 21]. 5 Ρβ8]. υχχν, 9. 51 Τίπ). ι᾿, 15. "9 δεουΐον. χχν, ὅ 

(ὅ8) Ὁ κατὰ τὴν Γραφὴν ὀνομαζόμενος δόχι- 
μος τραπεζίτης. Υἰάδ αὐ εἰαγίββί πηι Οοιεἰεγίυς 
διϊποίανίι δὶ [νας νογθά, 11». ν1 Οοηδί. αροδί., ολρ. 
ὅ6 : Γίνεσθε τραπεζῖται δόχιμοι. 

(9). Ὅτε παρωδέχεται 16γον αὐτὸν ἐγγί- 
ὥντα, εἰς. ϑ6οιμ! βυηῖυδ ὦ, Ἀ. δὲς δυίειη 1]. : Ὅτε 
παραδέχεται λόγον αὐτὸν ἐγγίζοντα τῇ ἐχδοχῇ τοῦ 
γράμματος ἐτελεύτα, υὐἱ πη «ἰ0}10 αυΐϊπ αἰϊψυᾷ 
[ἀδείε! ργαϊογιηίδϑα. 1 εσοιμ πὶ [ΟΥΙ. 880 : Ὅτε πα- 

ραδέχεται λόγον αὐτὸν μὴ ἐγγίζοντα τῇ ἐχδοχῇ τοῦ 
γράμματος, ἀλλὰ πάντη ἀλλότριον, . . .. χαὶ ἡ 
ρον τοῦ χατὰ νόμον γράμματος ἐτελεύτα, καὶ 
ἐδουλέθησαν τῷ, εἰς. Αἰσὰθ ἰἰὰπο ἰδοιϊοιθιῃ ἔπ γ- 
Ῥ'ΟίδλιΙθη6. Πποδίιᾶ Θχρυυββίπηυβ. Ὑοϊιβ ἰπιοΎ , : 
« Ουδη6ο 5ι8εἰρίι νογθυπι, φυοὰ πο Ἀρρτγορίῃαιιδί 
οἰμπίηο ἰοσὶ ργίοῦὶ, μθ 6 51 βεουπάμπι 8650} 6}08» 
860ι} οπηηΐπο Παθοίυγ ὀχιγΆπουπι. » Πυξτιῦ8. 
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βόδ φογοηίοια, αυΐδ ἀοίαποι! αχὸγ ἀηίοα [ἀογῖϊ, Α ματος, ἀλλὰ πάντα ἀλλότριον χαὶ ἡ ἐχδοχὴ τοῦ χατὶ 

εἰυδ οοηῇδα 5:1, ρίδης ε 6558 Ἔχίγα » ἰδβθι « ΥἱγῸ 

ποη ργορίπηυο ; » ᾳυδηάο δεἰ!οεὶ ἀοοίτγηδπὶ ΠΠΠ|ο γα 
ἱπιογργειδιϊοηὶ πεἰπίτπηα οοπδύπδηι, 564 ρίδης 81 πλπὶ 

δὐπηϊεἶι; ᾿ἰπ 6 τοβ δαίοπι 65 ἱπιογργοῖδιῖο οοοἰἀο)αῖ, 

Ὧδς δρί τ τ04}} Ἰοσὶ δἴπιι} οὐηὶ 'ρ58 δὈϊίδ πηι} ΠΏ ΟΓα 

νοϊυόγυμΐ, βοὰ οὐπὶ αἰΐχσυα ἀοοίτίπα ἃὉ υἱγάσια 
δἰΐαπα, ποᾷὰθ 110 ργομίπαυ δι18 νοι] οοη͵αῃ- 

οἷδ σοηδυδθοογα : αἰϊαπὶ δυίθμη δηϊπηδη) [πχῖ8 

Ῥουπὶ Υἱνθηΐδιη., ποῦ! 0 ἃς ργοϑίγαιο ργίογα Υἷγο, 

6177 πιἰπίπηθ Ὑ0}}6 « 6556 ὀχίγα, οἱ Υἱγὸ ποθὴ ὑγο- 

Ρίπαιο ν᾽,» 8β6ὰ ἀοίιποι! (γαῖγὶ, αυΐφαθ δἰπιὰϊ οὐπὶ 
60 Βα) ϊϊανογῖς παθογα, φυλπάο υἱγὶ ἰρβῖυβ ἴγαίθγ λὰ 

1|14πὶ δεοθάϊι, ἰηίγαψιο ᾿ρβᾶπη δηΐῆδηι ραποίγαὶ, 5ἷ- 

υΐφια ἴᾶπς ὕχόταπὶ δβϑπιϊϊ, οἱ οαπὶ ἰρθα δηΐπιᾶ ἦπ 
Ῥομ πὶ δηΐπη ἃς [οἰϊοἰταἴοῖη Ἰιαυ! 81, υαἱροίς αὐ 

υχια εἰ νοϊιυηίδίαπι Δ|16γἱ ἃς βρί γί(4}} Ἰορσὶ πυρ50- 

γι, Οιαπι δαΐοπὶ ργοϊθπὶ ρορογογίι, ἃς σοπυοτῖ! πὰ- 

Ἰίοσ, ἰὰ δδῖ, δηΐπιὰ ροβίηυδπι σὰ πὶ βθοιηἋ 0 Δ6 βρὶ τ Ὁ 

(υδ}1 [γαΐγα δοηπυθῖο ἰαποία Γυδτὶϊ, αχ ποπιῖ 8 ἴγα- 

ετῖβ ἰρβίυβ ἀσπιογίαΐ οσοπϑίαὶ, εἰ ἃ ρτγίογα αἰ θηὶ 
δοη οΥἴίυγ, ρεϊοτγί ἰαπηθη οοφηοπιΐη 5 6ϑι; [οἴυ.5. 6} 1Πὶ 

δχ βριγί[.4}} ἰοσα μγοάποσία5 ποπιθη οὐίποί ἀοἴμη- 
οἷ, φυρηΐαπ) ἰὲχ [γ)οῖ οἱ ἴρθα ὙοεδθαιγΓ, ΠῸῸ ΟΧ 

Ρογβρίςδοὶ ἃς υθγο ἰβγαθὶα ἀδπιονίι υἱγὶ ποιηδι ἀ6- 

Ἰενΐ ορογίοι, εἰἰδπιδὶ 'ρ56 ἀεἰοιὑ5 511. 

39. Ηκο ογροὸ ἀδ ἰθβα οχ ραγίε ἀϊοίβ βἰπί: πος 
δυίοπι! 60 γυγϑῦμ, νοὶ δἰΐδηὶ πιο ρὶθ 4Π8π| Δι.68, 

ορὰϑ 6βΐ, χυΐ διὶ βοψυδηιίαπι Θοση !οῃοα. τ θη ο πὶ 

ποπίγϑη ἰπ ΟἸγίϑιυ ἢ] υϑίγοῖ. ε 51.) δυΐθηι,» ἰπηνι "5, 
4 ποϊυδτίς Ποπο διοίρογε ὑχόγοπὶ [Γαἰγὶβ δυΐ, 

ΡΟΓξΟὶ υχὸνγ ἔγαιεῖβ ᾿ρβῖι5 δι ρογίδπθ, 8, Π)Δ)Ο 65 
πϑία, οἱ ἀϊοεῖ, » αυξ δι} πφυμίυγ. Ας ργπατη αε}- 

ἀεπὶ οὔβογνα, αυδίοηυ5. ἰορὶ8 τιληθαῖα [λορββουαὶ 

ταῦ ον, οὲ υἷγ δὰ {Π]|λ1τ ἰηρτοβδιι5 ἅμ οὐπὶ ᾿ρθᾶ ἢἃ- 

Βἱιαυαῖ, ᾿θογοβαι οχ 68 βιυιβεϊ ρα αῖ, ̓ ομἰ 6 πὶ ΠΟῚ 

Ζυΐϊθ56 ἀϊοίαπι, 86 [γδίγθηι υἱγὶ του οῦῖδ : οαηὶ δὰ- 

16 ὑχοτοπ ἔγδιγὶβ ϑυΐ ὑχόγοπι ΠΟῚ Υὐ]ῖ ἀβϑυ η6 ΓΘ, 

οἱ ποπῖδιι ἔγαιγὶβ 5ὺ] ἰῃ ἰϑγδοὶ ϑιιβοίίαγα γοουϑαΐ, 80- 

τὸν νόμον γράμματος, καὶ οὐχ ἐδουλήθησαν τῷ ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ ἐχείνῳ οἰκοῦντι γαμηθῆναι πνευματιχῷ 

νόμῳ, ἀλλά τινι ἔξω ἀμφοτέρων τούτων λόγῳ, χαὶ 

μηδαμῶς ἐγγίζοντι χοινωνῆσαι" ἑτέραν δὲ ψυχὴν 

χατὰ Θεὸν βιοῦσαν ἀποθανόντος, χαὶ ἀνατραπέντ᾽; 

τοῦ προτέρου ἀνδρὸς, οὐ βουλομένην « ἔξω γενέσθαι, 

χαὶ ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι, » ἀλλὰ γαμουμένην τῷ ἀδεὶ- 

φῷ τοῦ τετελευτηχότος, καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰχήσαντι, 
ὅτε ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς εἰσέρχεται πρὸς αὖ- 

πὴν, καὶ γίνεται ἔνδον τῆς ψυχῆς αὐτῆς, καὶ λαμθά. 

νει αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖχα, χαὶ συνοιχεῖ αὐτῇ τῇ 

ψυχῇ ἐπὶ μαχαρισμῷ αὐτῆς, ἅτε κατὰ τὸ βούλημα 
τοῦ Θεοῦ γαμουμένης τῷ δευτέρῳ καὶ πνευματιχῷ 
νόμῳ" τὸ δὲ παιδίον ὃ ἐὰν τέχῃ, καὶ γεννήσῃ χαὶ συν 

ἢ οικήσασα (00) τῷ δευτέρῳ χαὶ πνευματιχῷ ἀδελφῷ 
ψυχὴ γυνὴ, καθίσταται ἐχ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελεν- 
τηχότος, καὶ γίνεται οὐχ ἐχ τοῦ προτέρον μὲν, ὁμύ- 

νυμος χαὶ τῷ προτέρῳ " ὄνομα γὰρ τῷ γευνήματι ἐχ 
τοῦ πνευματιχοῦ νόμου ἐστὶ τὸ ὄνομα τοῦ τετελε"τη- 

χότος, ἐπεὶ χἀχεῖνος ἐχαλεῖτο νόμος Θεοῦ, χαὶ οὐ 

χρὴ γε ἐξαλείφεσθαι ἀπὸ τοῦ διορατιχοῦ χαὶ ἀληθὰς 
Ἰσραὴλ τὸ ὄνομα τοῦ ἀποθανόντος ἀνδρὸς, χἂν αὐτὸς 
ἐξαλειφθῇ. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐχ μέρους εἰρήσθω περὶ τοῦ νό- 

μου Θεοῦ δὲ πάλιν ἡμῖν, ἢ χαὶ μᾶλλον χρεία, ἐν 

Χριστῷ φωτίζοντος τὸν νοῦν ἡμῶν πρὸς θέαν τῶν 

ς ἑξῆς" « Ἐὰν γὰρ μὴ βούληται, φησὶν, ὁ ἄνθρωπο; 

λαδεῖν τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ, χαὶ ἀναθί- 

σεται ἢ γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ 

τὴν γερουσίαν, καὶ ἐρεῖ, » τὰ ἐπιφερόμενα. Καὶ πρῶ- 

τόν γε παρατήρει, ὅτι εἰς ὅσον χαὶ ἡ γυνὴ ἐποίει τὸ 

ὑπὸ τοῦ νόμου προστεταγμένον, καὶ ὁ ἀνὴρ εἰσιὼν 

πρὸς αὐτὴν συνῴχει αὐτῇ, καὶ ἐτέχνου ἐξ αὑτῆς, ἂν- 

θρωπος οὐχ εἴρητο, ἀλλὰ ἀδελφὸς ἀνδρὸς τῆς γυναῖ- 

χός " ὅτε δὲ οὐ βούλεται λαθεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελ- 

φοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ θέλει ἀναστῇδαι τοῦ ἀδελφοῦ αὖ- 

γΕτῦϑ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

Οπλη68 Δηΐπιι ᾿ογοιϊοογαπὶ : αυΐθα8 Βογπιο αυϊάαπι 168. Δπιίϊφιε πιογίυ8 οδ, γοϊαογαπὶ Δυ 1610 νῷ 

πυῦοΓα. Βρ εἰ 1811, φαοὰ βοπιρον δα ἱτανογαὶ ἴῃ Ἰάΐρβαπι οἰπὶ Ἰ66 ἀθνῳ τὸν 80} υπᾶ δαἀδηημο ἄοπιο ε)0 

Βουίρίυγα : 8βο4 πυρβεγυπὶ 4]16υἱ ἜΧΊΓΆΠΘΟ νΘΓΌΟ, δἱ 8] 16 Π0 181 ἃ ΟΥ̓Ο αυὰπι ἃ είεγο Τοδβίδπιθηίο, ε 

πυπασλπι εἶδ Ἀρρτορίπαυδηϊί. Οὐπὶ δυϊοπὶ Δηἰπιὰ γθοία, πιογίιδ 8:0] δἷοαὶ αἰχίπιυβ 636, δοὺθρεῦιί ἐμ 
86 οΥ̓δη μαι ίουπι νογθαπῃ, ἰγαίγθμι ἀδίαποιξ Ἰ6ρὶβ, ταπὸ ἰγϑίοτ ταοτίαὶ, Βοο 6δί, γεγθαπὶ ἈΟΥδ [εξ}8 μαι 
δηΐπηδπὶ ἢΙαπι, οἱ δὲ ἱπίιια ἐπ δᾶ, δἱ δοοῖρί! ἢΠΐαπι δὲ ἀχόγοιν, εἰ οομαθῖτδι δηΐπηῶ ἢΠ108 ἴῃ ὁπιηὶ ἀγθαν: 
ἀΐπο οὖυ8, οἱ ὁχ 6 {γιοἰΠΠοδϊ, οἱ ἰΔη8 φυϊουπαι μδῖι5 (ποτὶ! οἷ, ἰά 681 οριιβ φυοάουπηυθ (Δεῖυπὶ [ὈΕ] 

εἷ, Βοπαπὶ οποία Γ ὁχ ποπλῖα [γϑίγ]5 πιογίυΐ : οἱ φυδν δ ΒΟῊ οδἷι ὃχΣ ἴοψα παίυπι, ιϑπιοη Ὀα)υἰδι ποπιοῖ 

Ἰερίϑ ῥγίογὶβ, εἰ ἀϊοϊίαγ ορι5 "Πα σαπογαίαπι ἐχ ἰορο, οἱ πούπθι Ἰερὶβ ΠῈ1 ποπιϊπαίυῦ ἴδ ορεῖα ἐρλῆσμι 

αυοπΐδη οἱ ἰΠ|ὰ Ιοχ, Ὠοἱ Ι6χ νοοδρθαΐυγ: οἱ ποι ἀοἸοιΓ ΠΟΠι Ώ Ἰοψὶβ 1118. Δ0 οπιπὶ ρα γα Δι Π)8 821} 

Ἰοθὶ 5ἷ1 'ρβᾶ δυδοιιδίδ. 
58. ϑοαυΐϊίαγ δυΐδπὶ φυρά αἷξ : « δἰ δυΐοπι ποϊμοτῖ! ἰιοπιο δορί ρογα ὶ ! Η Ἰΐαπι εἰ 

ι διὰ ρογίδιη, δὰ βϑηίογβϑ, δἱ ἀϊθεὶ » αυφ ϑογίρίᾶ δυμὶ αἰεὶ. Ἐπ᾿ ργίσιαπι νἱἀ6 αυδηάϊυ 48] [τγαιγὶβ ὁ 

αχοτοπὶ ἔγαι 5 8], δϑοῦπίει Ὁλ0 

τυ ον ἰλεϊοθαὶ φιοὰ ργϑοδρίυπι οἱ [πογαΐ ἐχ 1656, οἱ ΥἹΓ ἱπίγδῃ5. Διὶ ἐδπὶ ὈΔθΊΙΑραι οὐπὶ 68, εἰ ξθπεταθδι οὶ 

68, ποη ἀϊοοθοίυν Ποπιο, 566} ἴγϑίογ ἀδίυποι!. Θυδηάο δυΐθ πο νον δοοίρογθ ὕχόγεπὶ [γδιγὶβ δυὶ, μρέσι 

δυβοίίδτα ἔγαιγὶβ δαὶ ποπιθη ἴῃ ἰδγϑθὶ, δἱ νοοδίυβ ἃ βθηϊουῖθιι8 οἰν ιαι15 ἀϊχετῖ! : Νοῖο θᾶπὲ Ἡρδ αμ ἡνπα 

ἦαπι ποη ἀϊοίίιν [γαῖοσ, βδὰ ἤοπιο. ὕὑτρυΐα φυδπάϊι χυΐάεπι (Δο]1 16 6}8 τιλπάδιυπι, ἀἰοῖ! δὰ αἰιπὶ Βογιρ Ἷν. 

« Εξο ἀϊχὶ : Ὀ1ὶ εβι15, οἱ {|| Ἐχοοϊβὶ οπιηθ5. » 8Ϊ δυίοπι ργῳιογι οι, 

Ταΐη68 πιογίοπηϊηὶ. » Ῥγορίπαυυϑ δυίδηῃ φαΐ πο ναι 
ἀϊοίιαν οἱ : « 7ο5 δυίοπι), βίου! ἢ0" 

δοοίρδγδ ἔγδι γ8 δαὶ ὑχογεπι, Ὠδθοίαν' οτλ μὲς μα ΓΟδΙΔΓ΄ 

οἴυ5 86γῖπο, φιοπίαπι ροβῖ πιογίεπι ἰ6ρ15, ἴδοῖα δὶ ΔΙι6γὰ αυδλπὶ ταάϊο Ιορἰ5 γγαιῖςϑ, οἵ ποθὴ ϑριπ 

πόάιο νοτᾶ : αὐ φυλπινὶβ δἰ: ρογνεγβᾶ, (πηθὴ ροπογαιίίοηθπι μαροὶ ὁχ ἰοβῈ., αυοηΐδπι ὃχ Οὐὐδϑ! 

1. Πριίογ. χχν, ὅ. 25 ἰυ4. 7. 

(00) Καὶ συνοικήσασα. ἴμορε ἢ συνοικήτατα, 
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τοῦ τὸ ὄνομα ἐν Ἰσραὴλ, χαὶ χαλούμενος ὑπὸ τῆς Α οὐνϑἰίυβαυο ἃ ϑθηδίυ Εἰν 4118. ἀΐοῖδ: ΝΟΙ͂Ο Θᾶπὶ υχο- 
γερουσίας τῆς πόλεως λέγει" Οὐ βούλομαι λαθεῖν 
αὑτὴν, καὶ ἀτιμοῦται ὑπολυόμενος τὸ ὑπόδημα, καὶ 

ἐμπτύεται εἰς τὸ πρόσωπον ὑπὸ τῆς γυναιχὸς, καὶ 

μετονομάζεται, ἵνα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἧ « ὁ οἶχος τοῦ 

ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα, » τότε λέγεται ἄνθρωπος " 

οἱονεὶ γὰρ διὰ μὲν τῆς τηρήσεως τοῦ νόμϑυ ἐλέγετο 
αὐτῷ τό" « Ἐγὼ εἶπα" Θεοί ἐστε" ν διὰ δὲ τοῦ τὰ 
ἐναντία τῷ νόμῳ ποιεῖν, οἱονεὶ ἐλέγχεται ὑπὸ τοῦ λό- 

γου (01) φάσχοντος πρὸς αὐτόν" « Ὑμεῖς δὲ ὡς ἄν- 

θρωποι ἀποθνήσχετε. » Καὶ πρόσχες εἰ δύνασαι νοῆ- 

σαι μετὰ τὸν θάνατον τῆς ἐχδοχῆς τοῦ γράμματος 

εἶναι ἄλλην ἐχδοχὴν τοῦ νόμου, διη μαρτημένην, χαὶ 

οὐ πνευματιχὴν, οὐδὲ ἀνεπίληπτον, πλὴν τὴν γένεσιν 

ξφουπαν ἡμαρτημένην μὲν, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφορμῆς τῶν 

τοπὶ δοοίροῦδ, οἱ οΔ] ΟΑΠΊΘΠι0 Θχαίι5 ἱσποπιϊ ἰδ πο- 

ἰαίωγ, οἱ ἰη ἰδοῖοιῃ σοηϑρυϊαγ ἃ πλυἰ6 γα, οἱ (ΓΔ Π5}}6- 

τηϊπδίαγ, αἱ Ποηιοη ἢ}Π1π8 51, ε« ἀοιπ8 αἰποδ)οθαίί, » 

απὸ Ποπλλθπι [356 ΔΡρΟΙΪΔίαπι. ΝᾺΠπι ργορίοῦ [658 
ΟὨδογν δι οηοπὶ, απδϑὶ ἐΐ ΠΠ ἀϊοσαθαίυγ 15: ε« ἔσο 
αἰχὶ : 11 εβι18:» ργορίογ τὸ δυίοπι οοηίγα ἰδβοπὶ 
βόϑιῖ5, ηπαϑὶ γοργοϊ πάϊς ἃ ϑοιϊρίυγτα ἱροὶ ἀϊ- 

οοηία 35: ε Υοϑβ δι"ήοπι δίουϊ ΒΟΉ Π65 του δπἰηΐ. » 
Αἰἰεπάς ρόττο 818 Δη ροβιί ΠΠπ|εγα}15 ἱπιθγργοίδιϊο- 

ἢΪ8. πΊογίοπι, Δ]διη ἰοσὶα ἰη ΘΓρΓΘί ΔΘ Πο πηθπίθ 

Ῥοβϑὶ5. σοηοῖρογα, δγγογί 15 ἱπιμ] εἰ 41η, ποαυ6 8ρῖ- 

τί ]6πῖ, ποαυς ἱπου!ραί πὶ, νογιπιίαπιεη ογίαη 

Βα θη θη δγγουῦῖθι5 αὐυἰάσπι ἱπνοϊῖυπ), 56 δῸὺ [15 

ἰδιῆθη αι ἰπ ἰθσα δεγίρία βυηΐ ργοίδοι τιν, Π6 48 

ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένων ἐρχομένην, καὶ οὐ βουλο- Β (γαιτῖς δι! ποπιοη βυιδοίίαγα νοβηίαπὶ, οἱ ἰ6ρῖ8. πὸ- 
μένην ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν, χαὶ 

εἰμῆ σαι τὸ ὄνομα τοῦ νόμου. Οὐ βούλεται δὲ ἡ τοι- 

αὐτὴ ἐχδοχὴ παραλαθεῖν τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ 

αὐτοῦ, ψυχὴν " οὐδὲ γὰρ θέλει χαρποφορῆσαι ἐπὶ τῷ 

δοξάσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηχότος ἀδελφοῦ " διὸ ἣ γυνὴ 

οὐ χάτω ἔστηχεν ἡ ἑτοίμη τιμῆσαι τὸν πρότερον ἄν- 

ὃρα αὑτῆς, ἀλλὰ ἀναθαίνει ἐπὶ τὴν πύλην χαὶ τὴν 

εἴσοδον τῆς πόλεως ἑαυτῆς ἐχούσης χαὶ γερουσίαν. 
Καὶ νοείσθω ταῦτα γινόμενα χατὰ τὴν Ἐχχλησίαν 

καὶ τὴν εἰς αὐτὴν εἰσαγωγὴν καὶ εἴσοδον. Ἐλέγχει 

οὖν ἣ γυνὴ τὸν μὴ βουλόμενον ἄνδρα χαρποφορῆσαι 
τὸν τοιόνδε λόγον, χαὶ λέγει" ε Οὐ θέλει ὁ ἀδελφὸς 
τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὖὐ- 

τοῦ ἐν Ἰσραήλ. ν Εἶτα ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐχεί- 
νης, ἐξετάζουσα τὸν τοιοῦτον ἄνδρα, πυνθάνεται εἰ 

ἀληθῶς οὐ βούλεται" ἀποχριναμένου δὲ ἐχείνου τὸ 

“μὴ βούλεσθαι, προσέρχεται αὐτὴ πρὸς τὸν μὴ βου- 
ληθέντα ἐξαναστῆσαι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ, χαὶ 
ἐπὶ τῆς γερουσίας ἐλέγχει αὐτὸν, καὶ ἀτιμάξει ὑπο- 

λύουσα τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ τὸ ἕν. Καὶ σχόπει ἐν τού- 

τοις διὰ τὸ, ε Λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, » 

εἰρημένον πρὸς Μωῦσέα χαὶ Ἰησοῦν, χαὶ τὸ, εΟὐχ 

εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος αὖ- 

τοῦ, » γεγραμμένον ἐν τῷ κατὰ Λουχᾶν, χαὶ χατὰ 
Μάρχον, χαὶ ἐν τῷ χατὰ Ἰωάννην, μήποτε οὐ ταυτόν 
ἔστι τὸ λῦσαι τὸ ὑπόδημα τῷ ὑπολῦσαι" οὐ γὰρ ὑπο- 

πηΐπὶ Ποποτοῖῃ σοη οἰ ἰα16. ΤΠ Χογθη δυιίοπη γα Γ18 511}, 

ΔηΪη8Π), δοοίραγο ποῃ νυ}} οὐ υδπιοαΐ ἱπίοΓρΓοίϑιϊο ; 

πΟ΄υς οἷπὶ διὰ [εἰ (οἴμπν ῥγοίογγα νὰ]ῖ, αἱ ποιηϊηὶ 

ἀεπιογίι! ἔγϑιγὶ5. φίογίδπι ρᾶγοί. Ῥγορίεγοα πο ἷπ- 
[γίογα ἰοοὺ ϑδιδεὶϊβ πη} 8 Γ ργίογαπι υἱγαπὶ δ πὶ ἢ0- 

ΠΟΙ ρηΓαΐδ ἀἰίοοα, βοὺ δὲ οἰνί(δι15 525, 408 οἱ 
ἰρϑα βθηδίυιπι μαθοῖ, ρογίδπιη δὲ δάΐίυπιὶ δϑοοοηάϊίδ. 

Ηξς δυίδη ἰῃ ΕςοἸ]οβἰα, δά ἱροίυβ ᾿πιφγαβϑυπὶ οἱ δι}Ϊ- 

ἴὰπὶ [Δεῖ ἱπι6}}Πσαηίαγ. Υἱγαηὶ ὅγξο ἰα]επὶ ἀυοίτ να πι 
εἰδηογα ποϊθηΐθπι σοϑγρυ τυ 16, οἱ ἀϊοὶ! "δ: ε Νοη 
νυὶ [γαῖον υἱγὶ πηοὶ διιβοίίαγε ποπίθη ἔγδιγ8 δυ} ἴῃ 

ἴ5γδ}]. » Πυ)υ5. ἀεϊηάδ οἰν ια1}5 βοπαῖυ 8. ἱπίογγορδίο 

Υἶγο οἰ ιβπιοάϊ, Δ) γαύδγα πολ οχ ἰρθο ἱπαυϊγῖ!. 

ῬοΞίυλπι ν6ΓῸ 86 πηϊηΐπι6 Ὑ6}16 Γαϑροηάίι, 1μ88 δὰ 
εὐπὶ Δεοθάϊ! 4] [γϑιγὶ 500 βοιηθη 8180 1Γ Ποη γῸ- 

Ἰαΐι, οἱ οογᾶπι βθηϊογίθι15 ἰρϑπια σοηνϊηοὶϊ, οἱ 4:6 ΓῸ 

δἾυ8 5ο᾽αιο σά ]ο60 ἰηΐαπιία ποίαϊ. Ηΐο δυΐοίῃ ΡΓΟΡΙΟΓ 

ΠΠυὰ 16: ς« ϑοῖνα οαἱδδαιιοηίαιη ἀὰ ροάϊθυ8 ἰυ]3,» 

ηυοι Μογϑὶ οἱ δοβι6 ἀϊοίαπι εβι, οἱ {ΠϊὰΔ φυοαυο ᾿7: 

ε Νοη δύ ἀΐρπυβ υἱ βοἴναηι ο᾽5 ὁογγίρίδπι οα] 66 8- 
πιδῃῖΐ, ν φυοά ἴῃ Εναπρο 5. βοουπάμπι μυσδιη δ εἰ 

βδουπάυπι Μάγοι 5, ποοηοη οἱ ἰη Ενδηρο!!ο 86- 

οὐπάσυμῃ δοδηποιῃ βου ριυπ) 65ί, υἱάθ πυπὶ ἰάθτ) πο 

8}. βοἴγογα δ σδαπιθηία πὶ, Δ0 ἀἰβοδ]ο ΔΓ; Π6. ΘΠ Ϊπὶ 

ἀϊδολιοοαιῖ [αθοπίαγ ΜΟγ865, νοὶ ζοβαθ, που ἀδ 
ϑογνδίογε ἰοιθηβ δοᾶπηθβ υ8ι8 6ϑὶ υος6, ἀἰδολὶ- 

λύσασθαι χελεύεται Μωῦσῆς, ἢ Ἰησοῦς, οὐδὲ Ἰωάν- ἢ σθᾶΓα. 18 ἐγρο 4υἱ Ιοροπὶ 8.1.9 υἱοῖαι πϑᾳὺὸ οπληἶπο 

ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

δου πὶ αυδὲ ἀϊου πιὰ ἴῃ ἰ6ρ6 διιπιῖ οὐ σιποπὶ : οἱ ἰάδο ἀϊοί τα ἸΌπιο Ῥγοριη 45 ΠΟ]6Π8 5150 18 Γ6 ΠΟΠΊΘΗ {γἃ- 
ιγὶ 5 5}, δἱ Ποπογαγα Πποπῖοῃ ἰαςἰ8, Ηος δυΐδιη νου} οὐ πὶ 511 ργάνα πὶ, ἤθη γα]! υϑ ὴὶ ἐῤὰν Ὁχοῦοηι [ΓΔι 5 5], 
δ} ἐδ διηϊπιδπὶ γεοίδπν, δὰ (γι ου Ποαπείτη] οἱ τεραγαπάυπι ποπλοη 16ρ᾽8. Ῥγορίογ αυοί πηι ΐον "ἴα πόα ἀδογ- 
ΒΗ 5.δἱ 1:8 ρητγαία {{|| ΠΟΠΟΡΆΓΟ ΥἱΓαΠῚ 50Π| ργίογειη. 564. δϑοθηάϊ δὰ ρουίδῃ, (6 4 δεγίρίιπι 6δί : 
«χα ροτία Βοπηϊηΐ, [511 ἱπίγαθυπὶ ἴῃ Θᾶπι ; » οἱ 2} βδῃηϊογοβ οἰ ν (8115 {}}1π8.. 1] οδὲ 84 ργδβυγίοΓῸ8 ΕΟΟ δῖ 
θεΐ, δὲ ἐοῃνποοί πη] δῦ νογθιπῃ ΠΠαὰ ργάναπι ἀΐσεηϑ, 400 ε« μοπ να] ἔγδιθν νἱτὶ πηοὶ ϑυξεϊ γα ποπιθη 
[γαιγὶβ δυΐ ἴῃ ᾿ϑγϑϑὶ. » Ουἱ δηΐτῃ οοπίγαγία ἀοοεὶ Ἰοσὶ, πὸ να]ὶ συβοϊ γα βοπιθιι ἰοσί5. 118 ΒΘ ον 65 οἷν {2118 
1Π| 5. ἱπιογροσᾶπὶ υἱγαπὶ {ΠΠπππὸ (Δ[6 πὶ 5 γ γα πὸπ νυ}. Θυδπο Θηἰπὶ βαρογάυί65 ἀϊδουϊίαπι γογθᾶ ἀορπιαι 8 
αἰ συ 8, φυλϑὶ ἱπιοσγοφαηί ἢΠπ4. ΕἸ οὐτη ἰηνοηογίπε ἰρδαπὶ αυοά Ἰορὶ σοηίγαγία ργιοἤιδίαγ, νἱάθίαν ἀοβιἃ 
ἩΠυ ἃ σοηίογίθυι8 ἀδγὸ τυβροηϑβιπη, οἱ ἀΐσογα φυΐα ΠΟ]0 Δοοίροτο οδπη) υς ἔυΐ! 6515. Οὐτπ 6ΓρῸ 1|16 ΓΕΒρΟι- 
ἀογῖε ποῖα 86, δεοθάϊι δὰ θυ ην δηϊπια δαιοίϑ, οἱ δ Ὁ ργβοι δ 56 ΠοΓαπι οτοϑί σοὶ Θὰπὶ οἰ ΘΔ ΘΠ 0} 6}05 
ὑπ, εἰ ἱσποιπὶπίαι δαπι. Εἰ νἱὰθ ἴθ 5 ἐχ 60 αυοι 410] 5ογίριιτ 681 : ε« ϑυῖνα οαἰςδαπιοηῖα ροάυπι 
τὐστπὶ » δ  Μογβοι : οἱ ἤἰδγυτα ἴῃ Ενδηροο αἷς: : ε Οπ]5 ποθὴ 50π| ἀἶβπι8 δδο βοίνδγα οαϊοδαιηεπίδ ρα- 
ἀυστα 675: » ἢ6 ἴΌΓ(6 ποη 5ἰῖ [ιος ἰρϑιιπὶ δοίνθγα οἱ οθδπηομίαπι, οἱ ὀχοα]οθαγο. Νὲς Θμἷπὶ ἐχοδ  οθᾶγο 0 θυ 

13 Ῥρα], τχχχὶ, 6. 1" 104. 7. 16 Εχοὰ, π|, ὃ; 205. ν, 106, "7 204η. 1, 27. 
15. [..6.(ἰ, 16. ἡ Μᾶτγο. ι, 7. ᾿ 

01) Λόγου. ἀοάοχ Βερὶι5, νόμου. 

Ρατποι,.. ἀκ. ΧΙ]. ὃ0 

15. Πρμ!, χχν, ἤ. 
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ἐϊβεαϊοοαίαν, ποῦς οαἸοθαία ἰπίο στο ΟΥ̓ΠδίυΓ, βο Α νης περὶ τοῦ Σωτῆρος ὠνόμασε τὸ ὑπολῦσαι. Οὗτος 

πἰγυμηαυθ ἀἰπιιάϊδ ἐσ ραγῖθ μια γεί ; ργορίθλγοα 60η- 

υἵθῖο 60 ΘΟΓΔΠῚ 56] οΥἰ 15 ΓΔοΐοπι ἱρδῖ 5 πλυ}} 6 οοπ- 

βρυΐϊ:; ἀοοίγίπαπὶ δηὶπὶ ἸἸθΟΓΟΒ ΠΟ ῬΓΟΘΟΓΘΔΏ(ΘΙ,, 

π6406 [δίυπὶ ἀδηίδηι Οπιηΐβ. 8η1103 σΟπΒρυϊί, ΡΟΓα 06 
Ἰρβίιιβ σοη[υϊϑιοηοηη ἀἰδοαίοοαΐ, αοιΘβου πηι ᾿πι- 

Ρἰπρὶ!. 46 ν80}]αϊ. « Εἰ τεβροπάθῃβ αἱΐ : 51. (λοἰθηΐ 

μΒοπιπὶ χφυὶ ποπ φοὐϊῆοαι ἀοιηιπὶ [νι ε18 80] 3...» 

Ἀυγδυπὶ δυΐθπι ῃἷς Οὔβογνᾷ, φυδῃδἀπιοάθπι) ἰοπιο 

ΔΡΡΘΙἰδίυ5. 6ϑι αυΐ ρδοοιῖ, ᾿8 40} ἀοπιαπὶ ἔγαιγὶϑ 

5ῈΪ ποη ὡοάϊθολί, ποιηΐποῖα. ἤπ]η6 ἰΐογιι πὶ Δρρο τὶ. 

θΘυϊδαιυῖδ ἐγᾷοὸ μοπηΐποηι 6 501 ἃ τηι] γα ἀἾ5041- 
οδίυπη) οἱ οοηϑρυΐί!π υἱ ογὶϊ, ᾿ρβαπιηυα ἀϊοσαοηίοῃ 

φιαϊνοτῖ! : ε 5ὶ. (Δοΐοη! Βοιγὶ πὶ ααΐ θη φαϊῆοαϊ ἀο- 

τοι ἰγαϊγίς 561, » οπιηἷδ δὰ ὡοαϊβολι οποπὶ ἤγαι γί 5 

βυΐ ἀρϑι; πἰϑὶ δηὶπὶ δαὶ Ποανουὶ (γι γὶ 5. δ] ἀοπιμη), 

ΔΙίογΟ οαϊοθ0 δχυδίαγ, οἱ οοπϑραείυγ, οἱ φυϊοαηη]ι8 

(Δ}}5. ποτὶ, ποιηθη ᾿ρϑὶ}8 ἴῃ [5.86] 40 ὁπιηΐθι5 Πᾶ - 

υἱιαπεῖθιι5. ε ἀοπιι8 ἀϊβολ]οϑιὶ » Δρρο!]αὐυϊίυγ ν᾽. Δὰ 
ΔΙ! ΟΓΆ πὶ γ6ΙῸ ργῴϑθη 5. Ὠι} 566 Ἰ6φ᾽5. Ἔχ ροϑἰ ΟΠ ιὴ 

τηθηίοπη σοὐγνογίδηη5, δἰπί4ια ἔγαιγεβ, ἰθ5 65 ἀπ: 

ηαγαπὶ ρῥτίογοπι 4υ] βογνανὶῖ, Ποῖ οαϊοχ ποη δὶ ; 

4} δυίοπ ρμοϑβίογίογοπὶ ἐπεῖανγ, ΟἸ τὶ 5.1 βυθ]οχ οβί. 

᾿Αἀνοηϊεηῖδ δυίαπὶ ΟἸΥἾδῖ0, ἱπι6 } Π 56 Ῥσίογοπι [65 6Π), 
ΒΔ ΠΔΓυΠ ΔηΪ πη ΔΓυ πὶ Υἱγυπὶ, ἰηίο ΓΙ 1556, {0 0η 18 Πὶ 

ϑιίαβ. « ποῦ φὶυγ ἰσαῖαπὶ 65ῖ, φυοιὶ οἰλγυΐ! ἴῃ 86 
Ραγίθ μγορίον ὀχ οι θπίθπὶ οἰογίαπι ᾽ν» 4 ρτοήϊ- 

τὰ δγαΐ Ῥοϑίουί 8; ῬΟΒίουίοῦ ἤθηρα ἰοχ ΟὨτὶϑιΐ, 
ἡὐξ Ιερἷ5 ῥγίοτῖβ δ Μοβαίοθ ἔγαίον δϑί, ἰρϑίυβαιθ 

οὖν ὁ παρανομῶν οὔτε ἐξ ὅλων ὑπολέλυται, οὔτε 
πάντη τῇ ὑποδέσει χεχόσμηται, ἀλλ᾽ ἐξ ἡμισείας ἐχά- 
τερον ἔχει᾽ διὸ ἐμπτύει εἰς τὸ πρόσωπον αὑτοῦ χαὶ 

ἐπὶ τῆς γερουσίας ἐλέγξασα αὐτὸν γυνὴ " ἐμπτύει γὰρ 
πᾶσα ψυχὴ τῷ οὐ τεχνοποιοῦντι, οὐδὲ χαρποφοροῦντι 
λόγῳ, καὶ διὰ τῆς ἀνατροπῆς ὑπολύει αὐτὸν ἐν οἷς 

πταίει" « Καὶ ἀποχριθεῖσα λέγει, ὅτι, Οὕτω ποιή- 

σουσι τῷ ἀνθρώπῳ ὃς οὐκ οἰχοδομεῖ τὸν οἶχον τοῦ 
ἀδελφοῦ αὑτοῦ. ν Καὶ πρόσχες πάλιν ἐνταῦθα, ὅτι 

δεύτερον ὁ ὡς ἄνθρωπος (02) ὠνόμασται: ἐπὶ τοῦ ἀμάρ- 

τάνοντος, νῦν δ' ἤδη καὶ μὴ οἰχοδομοῦντος τὸν οἶχον 

τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ. Πᾶς οὖν ὁ βλέπων τοῦτον τὸν ἄν- 

θρωπον ὑπολυόμενον ἀπὸ γυναιχὸς, καὶ ἐ μπτυόμενον, 

χαὶ ἀχούων αὐτῆς λεγούσης " « Οὕτω ποιήσουσι τῷ 

ἀνθρώπῳ, ὃς οὐχ οἰχοδομεῖ τὸν οἶχον τοῦ ἀδελφῷ 

αὑτοῦ, ν πάντα πρὸς οἰχοδομὴν τοῦ ἀδελφοῦ ποιείτω" 

εἰ γὰρ μὴ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
ὑπολυθήσεται τὸ ἕν ὑπόδημα, καὶ ἐμπτυσθήσεται, 

χαὶ τὸ ὄνομα παντὸς τοῦ τοιούτου ἐν Ἰσραὴλ παρὰ 
τοῖς ὁρῶσι χληθήσεται « οἶχος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ 

ὑπόδημα. ν Ἴδωμεν δὲ χαὶ δευτέραν εἰς τὸν ἐχχείμε- 

νον νόμον (0) διήγησιν, καὶ ἔστωσαν δύο νόμοι ἀδελ- 

φοί" χαθ᾽ οὖς ὁ μὲν τηρήσας τὸν πρότερον οὐχ ἦν 

ἄνομος Θεοῦ " ὁ δὲ τὸν δεύτερον φυλάσσων ἐστὶν ἕννο- 

μος Χριστοῦ. Καὶ νόει μοι κατὰ τὴν Χριστοῦ τα- 

ρουσίαν τεθνηχέναι τὸν πρότερον νόμον, ἄνθρωπο, 
τῆς τῶν ἀνθρώπων ψυχῆς, ἐπεὶ « μὴ δεδόξασται τὸ 

δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει πρότερον ἕνεχεν 

Ε}Π1ὰ8 Ἴεγθυπι, αιοὰ οἱ ργίογοηι φοηυΐϊ. τὰ δυίεπι (, τῆς ὑπερθαλλούσης δόξης » τῆς κατὰ τὸ δεύτερον 

δἰ πη] Βα ἰίάγαπι ἀὰο δἰ ἔγδίγθϑθ, ἰΘπΊρογθ ργ βγ  πῇ 

ἀνοπίυ, ΔΙ16Γ Θογυπὶ ΟὈΪ 1, πο 6 βαπιθη ογδὶ {ΠΠ], 

86 ἀοίυποιϊ υχοΡ, βυ θά Ὠρπῦρα Ἰοφὶ Δ] π|8, ροβὶ 
Ῥγίουῖβ υἱγὶ πιογίθπι), δ δχίγαηδι πὶ Υἱγα πὶ Π66 5:0] 

φγορίηφυυπι πο ἰγδηβὶί ; Υἷἱγ δηὶπὶ 116, Ἰ6χ αἰ πη γυ πὶ 

Ἐνδηξοὶϊδ, υὑἹροῖὶα ἀδπιογίαϊ υἱτὶ ἔγαίθγ, ρῥυίουὶ Ἰορὶ 

ΔΙΠηϊϊαῖο οοη)υποῖυ5 6δὶ, οἱ δοοϑῦϊ διὶ [γιγὶϑ υχο- 

Το. ΡΑυ}}, ΘΧ ΡΠ φγαιΐα, δηϊιηδπὶ ἰθρὶ 50] οίδπὶ 

εοπδ᾽ἀόγϑ, δίσυσ ἰρβυπὶ ἀεϊη6 Ενδηρεοὶίο βυθαϊτυη 

Ῥγορίον μιν βίυπη, αὶ ᾿ρϑυπὶ ἃ ἰοβα γοάδσηϊ : δἃ6 
τἰθο δῆποη δηΐπι ῬΔ0]} νἱρ ΟὈΐογῖ., οἱ ᾿πογίιιο 18- 

πο 60 ἀδίυποι! υχονῦ (0γ85 ποη ἰογῖϊ, υἱ 8590 Ἰιὰ- 
ΤοΙοἶα ροτβυδϑυπ) δὶ, Π6 406 νἶγο 510] πηϊηΐ μα αϊηὶ 

δεύτερον δὲ νόμον τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφὸν ὄντα τοῦ προ 

πέρου χαὶ διὰ Μωῦσέως, καὶ υἱὸν τοῦ αὐτοῦ Λόγον, 

ὃς καὶ τὸν πρότερον ἐγέννησε. Κατοιχούντων οὖν τοῦ- 

τῶν τῶν δύο ἀδελφῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, μάλιστα χατὰ 
τὴν παρουσίαν, ἀπέθανεν ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ οὐχ ἷν 

αὑτῷ σπέρμα, ἀλλὰ ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηχότος μετὰ τὸν, 
θάνατον τοῦ προτέρου ἀνδρὸς, ἢ ὑπὸ νόμον ψυχὴ, οὐ 
γίνεται ἕξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι" ἐγγίζει γὰρ ἀνὴρ, 
ὁ τοῦ Εὐαγγελίου νόμος, ὡς ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς τὸ’ 

θνηχότο:, τῷ προτέρῳ νόμῳ, καὶ εἰσέρχεται πρὸς 

τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ οἷον, ὡς ἐπὶ παραδείγμα- 

τος, ἴδε μοι τὴν Παύλου ψυχὴν ὑπὸ νόμον, εἶτα διὰ 

Χριστὸν ἐξαγοράσαντα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ νόμου, γενόμε- 
δοηϊυποία 5]} : [γϑίογ ὁπίηὶ υἱγί 6}}}5 δι} δᾶπι δοσδϑϑίϊ, ἢ νον ὑπὸ τὸ Εὐαγγέλιον " καὶ ὅρα εἰ μὴ ἀπέθανεν ὁ 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

ΜίοΥΘ68, πὸ Φυϑῆη68 86 ϑδἸνδίογε Ἰοαιθη8, Ἔχ δίοθαγα ἀἰχίί, 8θὰ ε βοίνθγδ. » 15ῖ8 δυΐ6πὶ φαΐ ΘΟΠΙΓΆ ἰεϑοαὶ 
δεῖϊ, ὀχοδϊσθδίυγ. Ομηῃ6 πίῃ ἀορπιᾶ 4υοηίαπὶ ἐσ οοοδδίομβ νοῦ (115 ΒογρίυΓΑΓα ἢ ΠδΒΟΙΓῸΓ,, ΡΙΘΓΟΠΙΝμΙὸ 
ἰὴ δἰΐψιιδ φυΐάεπι ρᾶγίθ νϑγαπὶ ἀἰεὶϊ, ἴπ δ]ῖα δυίθπι [αἰδυπν. [π φυᾶ ἜΓρῸ ρᾶγία [δἰδυτα ἀΐοῖ!, ἴῃ δὰ ρϑγίε 3" 

ἰταν, δἱ σοηνί οἰ πὶ δ ΔΏΜῺΔ βδηοία ἜΧΟΙ ΘΔΙΓ ἃ ΟΟἸΪογα Ὑϑγ 5: Π|}}}8 οὐγου 8. δι}, φυυα (αδγαὶ οαἰοοδίυπι. 
ἴ Ιάδο ὁπιηἶβ ΒΦ ΓΘβίΑγΟΠ. 18 Β6ΓΠΊΟ π66 Δα μίδπυπι ὀχοδ θϑίῃ5. 6ϑί, π6ο 8 ρθη πι ΘΔ] ΟΘΔΙΠΘΏΓ15 ΟΓΠϑίι8. 

Ρτγορίον ᾳυοά ὀχϑρυι ἴῃ (Δοΐοπι οὐυ8. οογᾶπι βοπίουῖθυ5 τυ δ {18 θγοπαηιδης δι π). Εχβραθγα διΐαι Υῇ- 
ἀειὰν ἱπ ἴλείεπι ἀοφημδι}8 ἐγγιϊοὶ οπηηΐ5 ἀπί πιὰ ἰπῃ 60 404 ΔΟΓαπεπιΐαὶ ἰρδαπὶ, οἱ αἰνάϊοαι. Εἰ σδγὲ πἰδὶ 
ϑυγοηυμενογὶ: Δηΐ πη ΟΠ.Π6 ἀοβηγα ρογνθγβυπι, ΠΟῚ ροίδδί ἢγπλ 6 γ γθὸ πα θ6 γα γϑγιδ15. Εἰ γαδροηάθῃδ 
αἰεὶ : ε 8]. (Δοίθῃὶ Βοιηϊπί , 4] ποι ἀϊῇοαι ἀοπλαηι ἐγαιγὶα δυΐ. » Οπιηῖ8 ογρο αυὶ υἱάδί πυπο μοπιίποι 
Θχοδιοθαγὶ ἃ Πυ] 6 γ6, οἱ ἐχβριΐ, οἱ διιάΐγ ἀϊοθηίθπι : ε ϑς [αἴθε οπημὶ Ὠοπνπὶ 4ὰΐ ποι ὁράϊβοδί ἀθπιιπι 
[γδιῦ 8. βυΐ, » οπμηΐδ διὰ Ὡρ !βοδι! ΟΠ ΘΠ [ΓΑ1}18 (Ἄοογα ἀθυεί. . 8] δυΐθπὶ ποη ὡἀϊΠοανογιὶ ἀοπιιπὶ [ΓἈ{}8 581 
Ἰορἰδ, ὀχοδ!οβα τ δ πη} 6 ἀπὰπὶ οα]οοαπμεπίαπι, οἱ Ἔχβριθίαγ, οἱ ποιηθη οἦὰ8 γοοδυϊαν ἴῃ 5γϑε] ἃν ὁπ- 
πἴρθυδ νἱάθπιίθυβ ομτη, ε ἀοπιὰδ Θχοδίοθαιὶ οδἰοδδιμθηίυμ. » Θυοπίδπι δυΐθι Δηΐπιὸ Υἱῦ ὈΓΙΟΓ (αἷϊ 56 Ώ0 

9 θουΐϊογ. συν, 9. 53 [υἱά. 406. "11 Οοτ. πι, 10. 

(63) Ὁ ὡς ἄνθρωπος. Ῥατιϊου]α ὁ ἰιὶς παρέλχει, οἱ δχραηφοπάα 68εἰ. Ησετιῦβ. 
( ᾽ Νόμον, (οάεχ Βερίαβ, 

πόπον. ρ' ᾿ Ῥυῃξ! τῦς 
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ἀνὴρ τῆς Παύλου ψυχῆς, χαὶ οὐδὲν ἧττον ἀποθανόν- Ἀ 510] υχογεπὶ Δδβυπηρϑὶϊ, οὰπὶ ἐδαυ6 ΠΔὈ Ανΐ,, οἱ ἐσ 
τος ἐχείνου, γυνὴ τοῦ τεθνηχότος οὐ γέγονεν ἔξω, ὡς, 

οἴονται οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων (64). οὐδὲ ἀνδρὶ μὴ ἐγγί- 
ζοντι" ὁ γὰρ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσῆλθε πρὸς 

αὐτὴν, χαὶ ἔλαθεν αὑτὴν ἑαντῷ εἰς γυναῖχα, καὶ συν- 

ᾧχησεν αὐτῇ, χαὶ γέγονεν ὁ χαρπὸς, χαὶ τὸ γέννημα, 

χαὶ τὸ παιδίον, καὶ τὸ τεχθὲν (65) ἐχ τοῦ ὀνόματος 

τοῦ τετελευτηχότος " χατὰ γὰρ τὸν πνευματιχὸν νό- 
᾿Π μὴν τὸ Εὐαγγέλιον ὀνομάξει πάντα, χαὶ οὐχ ἐξήλει- 

πται τὸ ὄνομα τοῦ τετελευτηχότος ὅτε ἐλήλυθεν ὁ νό- 

μος τοῦ Εὐαγγελίου" παρὰ γὰρ τῷ ἁληθινῷ Ἰσραὴλ 

πηρεῖται χαὶ τὸ ὄνομα τοῦ προτέρου. Τίς δὲ μετὰ 

ταῦτα ὁ μὴ βουλόμενος ἄνθρωπος λαθεῖν τὴν γυναῖχα 
τοῦ ἀδελφοῦ ἑαυτοῦ, ἣ ὁ ἐν ταῖς αἱρέσεσι λόγος, μὴ 

βουλόμενος τὴν τιμήσασαν ψυχὴν τὸν πρότερον ἄνδρα, 

χαὶ τὴν μνήμην τοῦ προτέρου ἀνδρὸς παραδέξασθαι; 

καθ᾽ οὗ ἀναδαίνει ἡ γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

πύλην, περὶ ἧς λέλεχται τὸ, « Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυ- 
ρίου, δίχαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, » χαὶ ἀναδαίνει 

ἐπὶ τὴν γερουσίαν, χαὶ διαμαρτύρεται περὶ τοῦ μὴ 

βουλομένου ἀναστῆσαι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἐν 

Ἰσραὴλ, μηδὲ τιμῆσαι τὸν τοῦ Θεοῦ Μωῦσέως νό- 

μον, Ἐπὰν οὖν ἡ γερουσία πύθηται τοῦ τοιούτου ἀν- 

θρώπου εἰ ἀληθῇ περὶ αὐτοῦ λέγει ἡ γυνὴ, χαὶ οὐ 

βούλεται ἐξαναστῆσαι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ" 

τότε προσέρχεται ἣ γυνὴ τοῦ τεθνηχότος ἐναντίον 
«ἧς γερουσίας, χαὶ ὑπολύει τὸ ὑπόδημα τὸ ἕν ἀπὸ 

ποῦ ποδὸς αὐτοῦ, ἵνα κἂν ἧ ὑποδεδεμένος τὸ Χριστοῦ 

ὄνομα ὑπολελυμένος τε ἧ τὸ τοῦ Θεοῦ ὄνομα, κχαὶ 
διὰ τοῦτό γε οὐχ ἐνδόξως οὐδὲ ἀληθῶς τὸ Χριστοῦ ᾿ 
φορῶν ὄνομα: ἐμπτύει δὲ χαὶ εἰς πρόσωπον τοῦ 

τοιούτου ἣ γυνὴ, χαὶ ὀνειδίζε: ὡς ἀνθρώπῳ αὐτῷ, 
χαὶ οὐ βουληθέντι θεοποιηθῆναι ἐχ τοῦ χαρποφορῇ- 

σαι" καί φησιν οὕτω παντὶ ἔσεσθαι τῷ μὴ οἶχοδο- 
μήσαντι τὸν οἶχον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, τοῦ Εὐαγγελι- 
χοῦ λόγου, ὁ νομιχός ἐστι χαὶ προφητιχός " καὶ ἄλλο 

ὄνομα οὐχ ἕξει ὁ μὴ οἰχοδομῶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ παρὰ 

τοῖς Ἰσραηλίταις ἣ τοῦτο, ὅτι οἶχός ἐστιν οὗτος τοῦ 

ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα. Πᾶς οὖν ὁ ἐν αἱρέσεσι, 
μάλιστα ταῖς διαχοπτούσαις τὴν θεότητα, χαὶ τὸν 
νόμον ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελίου χωριζούσαις χαλινδούμε- 

νος, « οἶχός » ἐστι ε τοῦ ὑπολυθέντος ὑπόδημα, » 

ἐμπτυόμενος εἰς πρόσωπον, καὶ ὑπολυόμενος τὸ ἕν 
ὑπόδημα. Καὶ τρίτην δὲ τοιαύτην ὑπόνοιαν εἰς 

τὸν τόπον ἐξεδεξάμεθα, ἣν διὰ βραχέων ἐροῦμεν" 
γυνὴ μὲν ἡ Σοφία εἴρηται διὰ τὸ, ε Ταύτην ἐξήτησα 

νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ, » καὶ ἐρᾷν δεῖ χατὰ τὸν 

ποπιΐῃθ ἀείυποιϊ!, ἐγυοσίαβ, ἃ. ργοΐεβ, δίφυβ ἰπΐδηβ,, 

οἱ (δἰυβ ἀχϑίῖ 1 : ἤδη ͵υχία βρὶ γἰ(υα]οαιὶ ἰοβοπν οπι-ς 

πἶα ποπιίῃδι Ενδηρθυπι, πος ροθίυδπὶ δάἀνρηϊ Ιὸχ 

Ἐνδηρεῖ!, ἀδίανει! ἡοπιδη ΟὈἸ ογαίιπι δῖ ; ἴῃ νοτὺ 

δοθθι πὶ ̓ Ι5γαθὶ, ῥγίουἷβ ποΐηθη βαγγδίυγ. Ουΐηδιη 

Δυίδηι ροδίοα ΒΟΠΊΟ 16 6δὲ [γαιγὶ 8 σὰ Ϊ ὕχόγθι 880- 

ὨΔΟΓΟ πΟΙδηδ, Ὠἶδὶ Βργοίοῦυπὶ ἀοοίτγὶ να, Δηἰπιδπὶ 

4υ ρείογὶ 5.10 Υἱγο, ργίογίδᾳυθ υἱνἱ πιθιῃουΐδ ἰιοπο - 
ῥὸπὶ ΟΧΒΙἷ, δ πη 6 6 γοοι88}8 ̓  δάνοιβιι5 αυδπὶ 

[ταιτγί5 ἰρβίιι8 υχὸῦ δά ρογίδπι Δβϑοθηαΐῖ, ἀθ 4ι8 ἀἷ- 

εἰυπὶ οδὶ ᾽: « Ηκο ροτία Ὠοπιϊηΐ, [μ511 ἰπίγαυυπε 

ἴῃ 64π|, » οἱ δὲ βοπαίυτηῃ λβοθηάϊ, οαπαυδ ἀδησπείαι 

αυἱ [γαίγὶ 5110 βθη 6 ἢ ἴῃ [526] βιιβοϊ γα ποὺ νυ]ῖ, 

πόας θεὶ Ἰορὶ μοῦ Μούϑβοιῃ ἰγδάϊ 3 1,οπογαπι ἰπροῖ- 

[8 ἀτῖ. Ῥοβίφυδηι Ἔγρο 40 πὰ} 5πιου! Ποπαΐπα ᾳυχϑῖνο- 

εἶν βθηϑίυϑ 8Π Υογὰ ἀθ 60 γοίεγαϊὶ τυ ]οῦ, οἱ γαιγ 

8.10 δΒοπηθη βυϑοίίαγα ΠΟ]Ϊ; ἴπης ἀδίαμοι, υχονῦ 60“ 

ΓΑΠΊ 56] ΟὙἾ 15 δοςοαϊί, ΔΓ Ὀ]406 6χ ἰρβὶυβ σαἸοοϑ» 
τηθη(18 ἃ} δ͵υ58 ρϑίθ βοὶνί ; υὧἱ οἰἰδπιϑὶ ποηλΐν8 
Ομγῖδι! [ἀϑτὶὶ βυθ! φαίυ5, Π6ὶ ποπιΐπα ὀχυϑίαν, ργο- 
Ῥίογοαφυθ ἤθαυθ μομοῦῆςς, πεαὰ8 ναγα ΟὨγίϑιὶ πο- 

πιο φο δὶ : αυΐῃ οἱ Βοιηϊηὶβ οὐ 5πιοάϊ [Δοΐθ τ) 601.- 

βρυΐ: πλυ 6 γ, ουτηαιθ ἰπορδϑὶὶ αἰοίογ 5. αἱ Ὠοταΐ- 

Π6πΊ, οἱ ΡῈΓ (εἰυ5 οἀϊΐοποπι ουπὶ ἤονΐ ηοἰδηίοιη ς 
δίᾳφυδ ᾿14 πηϊουΐϊφιὸ Κα αγυπὶ 6586 ἃἰϊ, φαΐ πο ς861- 

Ποανογὶι ἀοπιὰπὶ [γαῖ γὶβ δυΐ, ἀοοίγί μα: πθπρ6 θνδῃ- 

ξοἸἴοδ, φυῷ εβ8}18 θαάδμη δἱ ργορινοίίοα 6βὲ ; ἂς 

αἰϊαὰ μοη οὐ πε ῦϊ: ποιηθη, 4] (τγαιγὶβ8 δ} ποθ 

δριιὰ ᾿5γϑθ 88 Ποη φΦιϊῆολί, αυδηὶ ἰΠυἀ, Θὰ πὶ 86}}1}- 
οοἱ 6588 ἀοπιπὶ ἀϊδοαϊοοαι!, Ουΐδαι}5 ἀφο ἴῃ Ὠγθ- 

βίθυκ, ἃς ἰἶ8 ργϑϑογίίαι αι ἀἰνὶἱταίδηι ἀϊνίάσηι, Δς 

Ἰοφθηλ Δ0 Ενυδηρθιῖο ἀϊγί πηι ηΐ, νοϊυ δῖαν, ε ἀοιηυβ » 

1116 εβι ε ἀϊβοδιοθαιὶ ᾽", » ἰα [8εἰθπ) δοηβρυίυδ, δὲ 
αἰΐογο οαϊοθοὸ ὀχυίΐίυβ. Ταρί ἃ ̓δ56 ρΓφίογοα ἰῃ ἢυηοοΘ 

Ἰοσυπὶ που βυςοιτγτγὶι οοφἰίδι10, 4φυδηὶ ραυεἷβ ἀχρο- 

ποπιυ8. Μυοῦ αυϊάοπι ἀΐοια 6βὶ ϑαρίεπιϊα μγο- 
Ῥίον {Ππυ4 "5 : « Ουκδῖνὶ βροηβᾶπ ταὶ δᾶπι 8851:- 

ΠιοΓο; » ἰρβϑᾳυδ διηδιάὰδ οδβί, ἰαχία ἰά φυοά ἃ 81- 
Ἰοπιοπα ἀϊοίαπι οδὲ ν" : « ὨΙΠ 6 δᾶπ| οἱ σοηβογυᾶ- 

νἱκ τὸ: ν νἱγ δυΐοπὶ ἰρδίυβ βαρίθῃς δβδῖ. ἡυοά εἱ 
οὕᾷοὸ πυ}}ο ἐσ ϑαρίθηιϊα θη δία, δχ 1.36 νιία 
8,[1 ἀεοοδβογι! βαρ θπ8, αΐ οὐπὶ 'ρ80 ὑπ 80 114- 

γοεϊ ἴγϑιον, ἰῃ δδάοιηαιθ σοπαυϊενεγί( ἀοοίτίηά, εἷ- 

Ὁ ἀδῖα ργεβὶῖ, υἱ ἐχ δδρίδηι πδβοδίυν ΑΙ 4υ 8 βἰογίαπι 

οἷ σοποϊ αίαγυ5 αυΐ αχ μος σοπνϊοίι, (δία ΠΟη ΓΕ] οίο, 

δσχοοββογῖι. Ουοά 58] τοϊϊοίυ5 [γαῖοῦ ἀοοίγί πα μυὶς 

ΥΕΤΟΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

Μοραΐοα: ἰορὶς, βδουηδι8 δυίοπι δνδηρο 605 ΒΟΓΠΊΟ, οὐἱ παοιΐ οπιηΐβ δηϊπλᾷ τοςίδ. πιογίυδ Ιαρο, ᾿Πἃ δὶ ἄρ. 

οὐπηόμίαη) φυοά Αροβίοι5 ἀϊεῖὶ Β06 τθ0ἀ0 : « Αη ἱρποτγδιί5, γδίγεϑ (βεἰοπιίθυβ δηΐπὶ ἰοβθηὶ Ιοφιογ)., 400“ 

πἴαηι ἰαχ ἀοινίηαίαγ Βοπιΐηΐ, ἴῃ φυδηίαιη Ἰοπρονίβ8 νἱν "7 8: Δ06ΠῈ πιογίαι}8 ΓΘ Υ}} ΥἿν᾿, ΒΟ] υἱδ 6δὶ ἃ ἰ6β6 

32 Ῥρ8]. οχνιι, 30. ν᾽ Βουίογ. χχν, 10. "5 δλρ. τη! 3. 

(6) Ὡς οἴονται οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων. ἴυἴνὰ : 
τίς δὲ μετὰ ταῦτα ὁ μὴ βουλόμενος ἄνθρωπος λαθεῖν 
τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ ἑαυτοῦ" ἣ ὁ ἐν ταῖς αἱρέ- 
σεσι λόγος μὲ) βουλόμενος τὴν τιμήσασαν ψυχὴν τὸν 
πρότερον ἄνδρα, καὶ τὴν μνήμην τοῦ προτέρου ἀν- 
δρὸς παραδέξασθαι ; οἱ πο Ροβι : Πᾶς οὖν ὁ ἐν 
αἱρέσεσι, μάλιστα ταῖς διαχοπτούσαις τὴν θεότητα 
χαὶ τὸν νόμον ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελίου χωριζούσαις, 6ἰο. 

16 ῬγΟΥ͂. 'Υ, 6. 

διπιοηίαποβ. δυίεπι, δϑίυγη ΠΔΠ08. Οδγάοπίδηοβ, ἃς 

Ροιἰβ5ἰπιυπὶ Ματγεϊοηίί85 ρογϑίγίηρὶῖ, αὶ Βδυπὶ μνᾶ 

ἴυιπι, ογοδίογοπι, 16 σ]8 διιοίογοιῃ ; ὈΟμμΏ 8116Π), 

Ομγίβιὶ ραίναπι 6β98 ἀοίπίευαμι ; ἰάδοψυδ Ἰεβεπι ἃς 
Ῥγομὶιοίαβ γορυάϊαυδωϊ. Πυετιυ8.. ᾿ 

(65) Τεχθέν. Ὀοὐΐοο5 Ηοἰμιἰεμ5ῖ5 οἱ ΑηρΙἰοδπι8, 
ταχθέν. 



1585 ΟΠΙΟΕΝΙ͂Β 158, 

Ργοβδθ, ΘΑπΊπ6 ἰυδτὶ ΠΟΙ αο!., ἰσποπηϊηΐα δἰ οιο- Α εἰπόντα Σολομῶνα " « Ἐράσθητι αὐτῆς, χαὶ τηρήσει 
ἴυῦ ἃ ϑαρίεπιϊα ἰρβιιπὶ ἀϊπιίΐα ἰλπίιπὶ ὁχ ρᾶγία ὁχτ'. σε » ἀνὴρ δὲ αὐτῆς ὁ σοφός ' ἐὰν οὖν ὁ σοφὸς μὴ 

ξαἰοθδηίθ : Πό Θηΐη ΠῸΠ ΘΧΟΔΙΟΘΔΙΙ Γ οὐυδιηο γεννήσας τινὰς ἐχ τῆς Σοφίας ἀπαλλαγῇ τοῦ βίου, ὁ 
Ποπ!θ, πϑαὺθ οπιπΐηο ὀχ δ] θα ϊίατ, Ὁ: δυΐθιη Θβοπὶ χατοιχήσας μετ᾽ αὐτοῦ ἀδελφὸς, χαὶ ἐν τοῖς αὑτοῖς ἀνα- 

Υἰγαπὶ γιὰ 16 γ8, ΔηΪ πιὸ 5ο Πἰοοῖ, οχ δογίρίαγα ἀϊοὶ παυσάμενος λόγοις, πρεσδευέτω τῶν αὐτῶν, ἵνα γεν- 

Ργοθοίαυ8, ἄυπο ἐχ Ερίβίοϊα δὶ Ἀοπιᾶποθ ργοροπθ-Ἤὀ νηθῇ ἐχ τῆς Σοφίας ὁ χλέος περιποιήσων τῷ ἀπαλλα- 
πὴὰ8 Ἰοουπι, αυΐ ἰίὰ 86 μαῦδὶ "7: « Δπ' ἰξπογαίίβ., γέντι τῆς συμδιώσεως τὸν χαρπὸν παραστῆσαι" Εἰ 

[γϑίγϑϑ (δοίθηι 8 δμΐπὶ ἰδβα πὶ ἸΙοχυογ), αι Ιθχ Β΄ δὲ μὴ βούλοιτο πρεσδεῦσαι ὁ καταλειπόμενος ἀδελφὰ; 
Πιοτλῖπο ἀοπηίπαι α φυδηῖο ἰοπηρονα Υἱνῖ! ἢ. κ οἱ οῷ-ὀ τῶν λόγων, ἀτιμασθήσεται ὑπὸ τῆς σοφίας ἐξ ἡμ:- 

16γῷ, υϑη06 δ ἰἀ : « 81 [ποτγὶτ συμ 4] 10 νἶγο, ν ΓΙα-., σείας αὐτὸν ὑπολυούσης - οὔτε γὰρ οὐχ ὑπολυθήσετα: 
τἰπιὰ δυΐοαι ἃ πο} 8 ἰῃ ἰναης Ἰοοιιπὶ ἀϊοία 5ιη1, ΟΠ ὁ τοιοῦτος, οὔτε τελείως ὑπολυθήσεται. Εἰς ὃὲ χατὰ- 

ἴῃ ποβίγῖβ ἴῃ Ερίϑίοίδπι δὰ ἈοπιΔμ08 ΠΟΠΙΠΙ ΘΙ ΔΓ Ϊ8 σχευὴν τοῦ τὸν νόμον ἄνδρα λέγεσθαι κατὰ τὴν Γρα- 
ἰρβϑαπι ἱπίογργοίδγθπιιγ. φὴν γυναιχὸς, τῆς ψυχῆς, παραθησόμεθα τὰ ἀτὸ 
τῆς πρὸς Ῥωμαίους οὕτως ἔχοντα " « Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοὶ (γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ), ὅτι ὁ νόμος χυριεύξ: 

τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ; » χαὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ " ε γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ν» Εἴοηται δὲ πλείονα 

ἡμῖν εἰς τὸν τόπον, διηγουμένοις τὸ χωρίον τοῦ τῆς (06) πρὸς Ρωμαίους ᾿Επιστολῆς ἐν τοῖς εἰς αὐτὴν 

ἐξηγητιχοῖς. 

δ. Ουδπινῖβ δυϊθη) Ἰδς ΡῈΓ ἀἰφγοβϑίοποπι ἃ πο- Ταῦτα μὲν, εἰ καὶ μετὰ παρεχδάσεως λελέχθαι 
58. νυ οδηῖ 6556 ἀἷσία,, δὰ οἱ υοϊ ἀλη ἀΔπὶ (πο δοχεῖ, εἰρήσθω εἰς σαφήνειαν τοῦ παρὰ Μοωῦσεϊΐ 
Μοβδίοδιι ἰ6β6πὶ ργοϊδίᾶ 5πΐ, υδιῃ Οἰϊδηῖο8 54.- νόμου, οὗ μνησθέντες οἱ Σαδδουχαῖοι ἐπύθοντο τοῦ 
ἀιιοαὶ δαγνΆίογοπι [ΜΙ Ογγοζα θα πὶ, ἀΐσθηι65 ᾽8: « Μογ- Σωτῆρος, λέγοντες!τό" « Μωῦσῆς εἴπεν" Ἐάν τις ἀπο- 
865 ἀἰχὶ! ; δὲ 4} πηογίυυ}8 (τὶς ποι} ΠΩ θΘΏ5 1 - θάνῃ μὴ ἔχων τέχνα, ν» καὶ τὰ ἑξῆς. Φέρε δὲ μετὰ 
Ἰυσι, ν οἱ τοϊψυδ. Αρθάυπι γθγὸ τεϊϊαυλπὶ ροϑὶ ταῦτα τὰ ἄλλα τοῦ Εὐαγγελίου ἐξετάσωμεν τὰ ἀπὸ 

{|| Ενδη οὶ! ραγίοπη ΘΠ ΠΟΙ ΘαΠΊΒ., αυδ ἱπάδ ογάϊ-ὀ τοῦ" ε Ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὸ ἀδελφοὶ, χαὶ ὁ πρῶ- 
ιν 35 : « Εγαηΐ δυίθπι δρυὰ 09 βορίθπι [ΓῖγῈ8., οἱ τος γήμας ἐτελεύτησε, » χαὶ τὰ ἑξῃς. Ὁ μὲν Ἡσαῖας 

Ργΐπλαδη ὕχόγα ἀυοία, ἀοίυηοίυ8 651, » οἱ αυδὲ βϑυῃι ἐν τῇ προφητείᾳ φηδίν “ « Ἐπιλήψονται ἑπτὰ γυναῖ- 
ἀοίπορρβ. Ι8581858 φυϊάαπι αἷϊ ἵπ ῥγορ! δια 3: « Αρ-ὀ χες ἀνθρώπου ἑνὸς, λέγουσαι" Τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγὼ» 
διειδη επί βορίοπι τυ] 6 Γο5 υἱγαπι ὑπαπὶ ἰη ἀΐδ 118, μεθα, καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν περιδαλώμεθα, πλὴν τὸ 
ἀϊσεοηίεβ : ῬαηΘΠῚ ποβίγυπι οοπηο οι, εἰ γοϑιῖ-ὀ ὄνομα τὸ σὸν χεχλήσθω ἐφ᾽ ἡμᾶς" ἄφελε τὸν ὀνειδι- 

τη 6158 Ποβίγῖ8 ρου, ἰδηιππιπιοὰο ἱπυοοθίυῃ σμὸν ἡμῶν. » Οἱ δὲ προσελθόντες Σαδδουχαῖοι τῷ Σω- 
ΒΟΠΙΘῊ ἰυυπὶ 5Όρ6Γ Π08, ΔαΐοΓ ΟΡρΓΟ Γίιπὶ ποσίτα πὶ.» τῆρι τὸ ἀνάπαλιν τῇ προφητείᾳ φασὶ περὶ ἀνδρῶν 
Δοορἀεπίεβ δα ῖοπι δὰ ϑεγυδίογεπι ποβίγαπ) ϑαάδάι-ὀ ἑπτὰ γαμησάντων μίαν γυναῖχα " πλάσμα δὲ δοχεῖ μοι 

εαὶ, ἀδ βορίοπι υἱγῖβ φαΐ ὑπᾶπὶ ἀϊχοιαηΐ ὑχόγθιη (ἡ εἶναι τὸ πρόδχημα αὐτῶν, προθεμένων διὰ τοῦ πλά:- 

φυορμείί οοηίγαγία ἀΐοιης : Πφιηδηία αἱ δυΐθιη τὶ- 

ἀοίυγ 6556 4υ: 5110 δοτυπι, 4υθυ5 ἰὰ ργοροβίίαπ) 68, 
τἱ ῥὲγ βοιίοιαπὶ ἀοοίγί πὶ 46 ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΙΟΠ6 51:}}- 

τογίδηϊ, αιΐᾳθυΒ 8.3.2 ἐχ ταβυγγοοιίοπα σοοπδβοῆυΐ 

Οχ  βιϊπηδηῖ αἱ υηυβαυΐδαυδ ΓΟΒυΓΓΘΟΙΟΓῸ πὶ ΘἈπιά θη 

πλρνεδὶ απ δῖοι δὲ ϑυἱλυ αὶ ουπὶ φυΐθυ5 ἴῃ ἢδο 
νἱα ᾿ανυθ, δάεο αἱ ὑχογαπὶ βυδηι ροξί48π| Γ6- 

βυγγοχογὶϊ Υἱγ γοοϊρίδὶ ἢ ρδίογ δυ!6 πη ἰῃ ΘΟάθιη ογρᾶ 

Β᾽ῖυπὶ παθίίυ, οἱ ἔγαίον ἐγρὰ [γαίγθηι ρογβευεγοῖ, Αἱ 

τοῦυηι οπιηΐιπὶ ορίβοΘπ,, οὐπὶ Γ68 α48606 δά εἰ]-. 

᾿Ππϑιὸπὶ οοπιραγαγοῖ., δ] οτγίυδ (Ογαὶ οἱ ἰηϊον τυ", 

ματος τὸν περὶ ἀναστάτεως ἀθετῆσαι λόγον, χαὶ 

οἰηθέντων ἀχολουθεῖν τῇ ἀναστάσει τὸ ἔχαστον τῶν 
ἀνισταμένων τὴν αὐτὴν ἔχειν σχέσιν πρὸς οὖς εἶχεν 

ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ἵν᾽ ὁ μὲν ἀνὴρ ἀπολάδῃ χαὶ τὴν 
γυναῖχα μετὰ τοῦ τυχεῖν ἀναστάσεως " ὁ δὲ πατὴρ 

μείνῃ ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς τὸν υἱὸν, καὶ ὁ ἀδελφὸς 
πρὸς τὸν ἀδελφόν. Ἠγνόουν δὲ ἄρα, ὅτι ὁ δημιουργὸΐν 
πάντα ποιῶν πρὸς τὸ χρήσιμον, ὅπου μὲν γένεσίς 

ἔστι χαὶ φθορὰ, πεποίηχεν ἀναγγαίως τὰς τοιαύτας 

σχέσεις, ἵν᾽ ὁ μέν τις ἢ ἀνὴρ διὰ γυναιχὸς διαχονού- 

μενος παίδων γενέσει " οἱ δὲ γεννώμενοι σχῶσί τι ἐχ 

6)αβιηοάϊ Ἰιαθίτυ5. ἠροοδραγίο ἰηνθαΐβϑο ποβοίοθδηϊ, ἢ τῆς διὰ τῶν αὐτῶν γενέσεως (67) συγγενὲς, ὄντε» 

ΥΕΤΙΒ ἹΝΤΕΒΡΠΕΤΑΤΙΟ. 

υἱνῖ. ᾿σίτιιν νἱτοπίθ υἶγὸ δἀυϊίογα οβί, ἱ (δείδ (πϑῦὶ! διονὶ υἷγο. 51 δυῖοπι πηογίυυβ [ἀδγὶὶ υἦγ, Προ γί δὶ 
ἃ ἴοψα νἱγὶ, [8 υἱίποη δἱΐ δά υ!ογα δὶ [πδτῖ οὑπὶ ΔΙΊ6Γ0 Υἱγο. » ἷ 

Βχο ἴῃ ὅχοθϑϑι ἀἰχίπνι5 δὰ πιδηϊοϑίδπάυπι ἰοφοπι ΜΟΥΘὶ., οὐὐ08 πιοπιοῦΐδπι (δοϊθηῖθ5 ϑαδάποδ, 
Ομείβίυπι ᾿μογγοφαυϑηὶ ἀϊοθηιε8 : ε« ΜΟΥγ565 ἀἰχί! ; » οἱ φβίθγα, ρυϊνυθγιηΐ οπἸηΐᾶ δὶς [αὐγὰ 6586 ᾿Π}16, 4ι0- 
τηοάο βυπὶ ἰῃ δῴου]ο ἰβίο υἱγὶ οἱ ὕχόγθϑ, ραῖγβ8 οἱ {1}, [Γϑῖγθθ οἱ βόγογθθ. θδθιδγιηΐ δε ΐτη οοπβί ἀἐγΑγὸ 
ἰυπς ϑαιάιιοςοί δὰ υξὲ δεαιθθδηίαν ορί ἴοποπι δογαπὶ : ιιοηίδπι 5ἱ δυμὲ δὲ πυρίϊδ, οἱ ραγίυβ : δἰ ραῦίυβ, 
εἱ πιοτίεϑ οἱ ἰπῆγπιϊδι68 : δὶ πδιϊνίι88, δὲ ρυσγὶ εἴ οἱ Ἀβοεῃ βίο η68 ἃ Ῥυ ΘΓ 8 δὰ πιαιυτιδίοπι υἱγ [6 π|, οἱ πι 
πογϑίίοῃοβ βοποδίυ εἶθ. δὶ δυϊοπὶ ἤρα οπιηι8, ΓΙ οἱ τῃδ! 1ὰ, οἱ υἱχ Δ) θυ Οἱ νἱτιυ8 ἱπυθιίδῖαγ ἴπ Γαγὶ5 δῦ 
τὐμΐθι5 φυφγοη δι οτη. Ἐπ᾿ εἰ5 φυϊὰ ροίοδι 6586 Δ} 0108 γδηυτῃ 7 οἱ τ6 105 65ῖ ὧἱ μὲ 581} γεβυγγεςο, 

“ Βοιῃ. τι, 1, 9, ὅ. "Μδιἢ. χχὶ, 24. 5 [0]ὰ., 28. 

66) Τοῦ τῆς. ᾿ιοροπάυπι τοῦτο τῆς. γεννήσεως δὲ ἔργον ἦν, οἱ ἰΐογιιπι ἰηίεγίιι5 : ὧν ἐν- 
(ὃ Τῆς διὰ τῶν αὐτῶν γενέσεως. ᾿ἴὰ α. ΒἈ. οἱ ταῦθα διὰ γέννησιν χρεία ἦν, οἱ αἰἰφυδηιο ροβί : παρὰ 

Ἡ. γεννήσεως. ΜαΑ]Ιπὶ γεννήσεως, 6ἱ ρᾷυ]ο ἀὐοι6 τὰ ἐν γεννήσει πράγματα. ϑ0( [ογία55ὲ γένεσιν, 
ϑυρ γι: διαχονούμενος παίδων γεννήσει, οἱ πιὸχ : γέννησιν σοι διὶν Οὐ φοη68. Πσετιῦ8. 

80. [ς8. 1τυν,1. 
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ἀδελφοί γενέσεως δὲ ἔργον ἦν καὶ πατὴρ χαὶ υἱὸς, Αἱ 4|14}8 5ἰῖ νἱγ δὰ ΠΡΟΓογαπ) ργοςγοδιϊοθηι ὡὉ 

καὶ μήτηρ χαὶ θυγάτηρ. Εἰ οὖν ἐν τῇ μαχαριότητι οἱ 

γέρως ἀξιούμενοι διὰ τὸν ἐνεστηχότα αἰῶνα ἐν ᾧ 

χαλῶς ἐδίωσαν, ἐν ἐχείνῃ ἔσονται τῇ ζωῇ, καὶ οὐδεὶς 
τῶν μὴ ἀγωνισαμένων ἐνταῦθα χαταξιοῦται τῆς ἐχ 

νεχρῶν ἀναστάσεως (68), δηλονότι ὧν ἐνταῦθα διὰ 

γένεσιν χρεία ἦν, ταῦτα οὐκ ἔττα: ἐχεῖ" οὐδὲν γὰρ 
παρέλχον ὁ Θεὸς ποιεῖ, οὐδὲ μάτην τι παρ᾽ αὐτῷ γί- 

νεται. Ἐχρῆν δὲ ὁρᾷν τοὺς Σαδδουχαίους τὸ ἀχόλου- 
θον αὑτῶν τῇ ὑπονοίᾳ περὶ τοῦ ἕκαστον ἀπολήψεσθαι 
τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα, ὅτι πάλιν ἐχεῖ τεχνογονίαι. χαὶ 
παίδων γενέσεις, χαὶ θάνατοι" εἰ δὲ ταῦτα, χαὶ νόσοι" 

εἰ δὲ γενέσεις, χαὶ νηπιότητες καὶ προθάσεις ἀπὸ 

γηπιότητος ἐπὶ τὸ συμπληροῦσθαι διάλεχτον, χαὶ 

ὕστερον τὸν λόγον, καὶ ἐν τῇ συμπληρώσει τοῦ λόγου 
χαχίαν, καὶ μόλις ποτὲ πάλιν ἀρετὴν ἐν ὀλίγοις τοῖς 

ζητοῦσιν αὐτὴν εὑρίσχεσθαι. Τούτων δὲ τί ἂν εἴη 

ματαιότερον; Καὶ βέλτιόν γέ ἐστι μὴ εἶναι ἀνάαστα- 

σιν τοῦ τοιαύτην εἶναι ὁποίαν ὑπενόουν οἱ Σαδδου- 

καῖοι, ὑπολαμθάνοντες ἀχολουθεῖν τῇ ἐχ νεχρῶν 
ἀναστάσει τὸ ἀπολαμδάνειν ἕχαστον τὴν γυναῖχα" ᾧ 

ἀτοότα δυϊυβ; φυΐ δυΐοιι ἰπάδ φοπεἰ σαη!, αυοὰ ἐχ 

ἰἰϑά6πὶ πδιὶ Γ[αδγλ , ΔΙ 4υ8π) Ια δα σοπδαμραϊηἰ- 
ἰδίδιη, Ἰηνίοσιι παπῖρο γδίθρη 16 οοηλιηοῖί ; σα πὸ- 

τα το ηἷ5. δα ς6η) ΟΡυ5 6Γαϊ Ὀϑί6Γ οἱ ἢ] υ5, οἱ πιϑίοὺ ἃς 

Ωἰἴα. 51 ἐγζο βδιο δἀϊρίβοθπίαν νἱίδην, 4υ] ργορίεγ 
ΡΡώβθη8 Ὠσύος βθουϊαη ἴῃ 400 τγϑοῖθ νυἱχδγδῃί ἴῃ 

νοδιϊιαίηδ ργπῖο ἀΐβηΐ οσπϑϑιίυν, ποαὰ {54 λπὶ 

ἃ πιογιυ8 Θοηβοαυϊίαν αἱ τοδυγφαὶ αυΐ εἷς πο ἀ6- 

οορίανογὶί, τηδη [ὁϑιυπὶ 5Δη6 681 4υϊθ8 ργορίον φ6- 
πογϑιίοηθ ἢΐο ορυϑ γαῖ, θὰ {Π|ς πιϊπί πιο υἱπγα ; πο 6 

οηἰἶπὶ δι ρογνδοδηθαπι, αυϊ ᾳυδηὶ (Δεῖ( θδυ5, πεάι!δ 

[γυσῖγα φαυϊθρίαπι 40 {10 ργοάυείίαν. Οοπϑίἀογαββθιὶ 
Βαθάυσαὶ αυΐϊὰ ἐχ δᾶς 508 ορἰπίοπθ ἴογοὶ σοη86- 
εἰδείαπι, οὕ) ὑχογοπὶ ϑυδπ) ϑϑυμπρίιγυτα τπ0101- 

[ φαθμᾳυθ Δγο γαθαπίαγ ; (ατπγλ8 πἰπιίγαπι 101 11065 

ΓΟΡυπὶ ΡΓΘΟΓ δ 198165, ἱπίδη!ἐ πὶ οΥυ8 οἱ πιογία8 ; 86 

8 ἴδιο δά ἀπίυγ, πο γθῸ8 αθοαιι : 8] βοηἰμυγὴδ 
οἰἴαπι, ᾿υἴδηιϊΐαπι, δὲ ἂὖν ἰπίαπιϊα δὰ Ἰοφυοῖθ ρεγίο- 

οἰἰοηαπι ργοφταβϑιιπι, 86 Γδίϊοηθαι ἀεπίηυθ, οἱ ἀυπι 
Ρεγβοίίαγ δ δοπιρίοἴαγ γδῖϊο., μηδ! ἰἰὰπὶ εἰ υἱχ ἱϊ- 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΆΔΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

4υ8πὶ αἱ 511 (8158 ιιαίαπι αἰ ϑιἰπηδηῖ ϑαδαυοοὶ. 51 δυΐοπὶ [δ] 6ϑὲ δυΐ ραίαγ, δυϊ Γγδίογ, δὺϊ Δ] αὐϊὰ οἰτιβεοπιοὰϊ, 
ὭΟΩ ἰΔπ|0η 68! ϑοευπάυπι ΠΔ1}ν ἴθι} σΔγι Δ 6 πὶ, ΠΟ] Ὁ Ρ6Γ πη} Π 6 Γ6 ΠῚ, ΠΟΩΙ15 ΡῈ ἐυγρθ8 ΘΟΓρΡΟΓ8. ρδΓίοΒ. Εφο 
δυίοπι δχίβιπ|0 ποθὴ ἰΔηΐυη 10] ραΐγοβ δι ἢ]Π05 6586 βδθοιῃάυπὶ) ἱπηρ4 851: |6πἢ βρὶ για πη, 56. ΘΔ πὶ ὑχόΓοῖη. 
δὲ νἴγαπὶ ἰῃ 5ρίγἶ{π|5 υηϊίι6, δοουπάμυπι) ραταθοίδη {ΠΠπὶ φυς ἀϊοὶ! : ε 5 ΠΉ}16 681 τοζῆυτῃ οαἰόγυπι Βοπιἰινὲ 

(68) Καὶ οὐδεὶς τῶν μὴ ἀγωνισαμένων ἐνταῦθα 
καταξιοῦται τῆς ἐκ γεχρῶν ἀναστάσεως. Ὀυρίοχ 
δγὶδ γαβυγγθοι ΟΠ 8 (ΓὈγπιὰ : ἂἱἰΐαὰ ἀνάστασις τῶν δι- 
χαίων, ἴμις. χιν, 14, αυς εἰ ἀνάστασις ζωῆς, οἱ ἀνά- 
στασις πρώτη, Αροο. χχ, ὅ; Αἴ ἀνάστασις χρίσεως, 
Ζυδηη. ν, 29, χυὰ οἱ δεύτερος θάνατος, Αρός. Χχ, 
11, οἱ ἀνάστασις ἀδίχων, Αοἰ. χχιν, 1ὅ. ιγαηι δ 
ΓΟϑιγγθοιϑηθη) ἐχργοϑϑὶὶ Ὀαπίεὶ, ς. χη, ἢ: « Εἰ 
πλι}}}} 46 ἰνἷ5. αι! ἀογπηυηϊ ἴῃ ἰογγαΣ ρυϊναγα ον οὶ] - 
Βυηϊ, 41] 'π ν᾽ ἐᾶπὶ δίθγπδπ), δἱ 8111 ἴπ ὀρργοθγία, 
εἰ νἰ ἀδᾶπι 5θΙΏρογ. » Οτίρθπαβ ᾿ἰ}), χχνη ἰῃ ᾿βαΐδπι : 
« [ιϊοεί ΘΓβῸ ΟἸΠΠ68 ΓΕδυγβδηὶ, οἱ υὑπυβαυΐπαια ἴῃ 
51}0 ΟΥΪπ6 γαϑυγραί, σοηβιεγδη απ) οβί Δπ|6}} ργο- 
Ρίογ ΠΠὰΠῈ ΒΘΓΙΏΟΠ6πὶ Ζολπηΐβ, 406) ἴῃ Βανοίδίίο πὰ 
δι (Ἰοἷς : Βοαιιις φιΐ ρατιεπι ἠαϑοὶ ἐπ τϑδιιγγθοίϊον 
ρτίπια ; ἱπ ἤοσ δϑοιπάα πιοῦς ποὶ παδοί ροιοδίαίθηι ; 
Π6 [Ὰυγῖ6 αἰνί αἱ οπηπΐβ γοβυγιθοιοηΐ8 γαιϊο ἴῃ ἀτ85 
ῬάΓ(ε5 ροβϑί!, ἰά εβί, ἰπ 605 αι] βϑἰναπάϊΐ βιιηΐ Πππ5ῖ08, 
εἴ ἴῃ 608 ἅυ] οΥμΟἰδη ἢ δπη1 ρΘΟΟΔίοταϑ : υἱ 511 πᾶ 
4] ἀ6πὶ θομοτιιπι, αι, ἀἰοί[αΓ ρεΐπια ; {ΠΠ4 νογὸ 4υ:8 
ἐϑὶ πϑ,5θγο  .π), δϑο δ ἀὐσαίαν ; οἱ ἢΠΔπῖ αι θη 
1η Οπιηΐθιι8 ριΓΆΠ., ἢ ΓΘ πὶ, (οἰ 5. ρ]6ι8π) ἰδ {ἴδ ; 
ἐΠϑτη νυθιῸ Δ) ογὰπη ἰοἰλπ) ἰΓἰδίθι, ἰοἴδ πο ΙΌΓΙ5 
μἰόμδιῃ. » δρτηοθκοιίαι πο Ιοσαπι ΡΑΠΙΡ 5. ἴῃ 
δυἃ Αγοίοφία. Αιυιποιίδιη ἀϊδοίῃνι5 οχ ἀδηπδίϊο 
ἐχίβι ηϑ856. ΠΟηηυΠ 05 ἀυρίαχ [υἱαγυπὶ γαϑιγροηαὶ 
ει ρὰ5; ἂς ρεϊογὸ ἰο00 δβυιδοίίδία πη ἐγ } 8108, 58- 
φαπάυ Ρθοιςαίογο8. ε Ετὶι, ἰηαυὶ!, τοβυγγθοίίο τηοὺ- 
ἔυοτι πὶ ΟΠ ΐ 1} Ποπλΐ μην, δ6ἀ ὑπ, οἱ ἰῃδἰ πηυϊ, οἱ 
5εῖηε!. Νοι ργΐ πιὰ ἡπβίοτιιη, οἱ δεου ἃ ρΘΟοδιοΓα πὶ, 
αἱ ΓΔ} 681 βοπιηἰδίογυπι ; 564 πᾶ ΟἸπμΐμ}. ν 
θυρ!οὐπι φυσαυθ γαϑυγγεοιοιεῖι οοπμπδϑιμοναὶ Αα- 
Βυπίϊυ 10. χα 26 εἰν, θεῖ, οἀρ. 6, αἰΐδιη αυὰ 
βυ 0 65, δι) γι ν] 6]166ῖ, 408 ἃ ρόσοαι 8 ρῈΓ 
Ραμ θμ)π) γοϑυγβαηὶ, δίχυο πὶ 6588 ἀνάστασιν 
πρώτην, ἀὸ 4υ0ὰ Αρος. χχ, ὃ, δἰίδηι φυξ [{τὐγὰ 65, 
οὐγροῦπὶ ΠΠΠΙΓ, αδ8 ἷ ροβίγοιπο Ἰυϊοὶο ἃ 
τη οΓία 5. γοϑαγρθηῖ. Αἱ σαρ. 2} [ὑγὶ οὐ υϑά6πὶ γόϑυγ- 
ΤΘΟΙΙΟΙ6Πὶ ᾿υδίο γι) 80 ἰπ μίοτα πὶ τοδυγγροίίοι 58- 
«οὐμΐι, ϑοὰ οἱ ἀνάστασις μιογιΐ ἐρίατηαΣ 20 εἰδπιια- 
10} ποηππηάιλι ορρομζαν. ΕἸάθια. [είς ἰος 

ν 

κ᾽ οτί Ροϊυβίοια νοῦθὰ : Ἐγὼ δὲ φημί σοι, ὅτι ἡ μὲν 
παύρνν ρηστῶς ψυχὴ εἰς ἀνάστασιν ἐλεύσεται 
ἧς" ἡ ἐκ σασα χαχῶς εἰς αἰώνιον πηρεύσεται 

πυράν. « Εφο νογὸ ἀΐοο (Π] δηΐπιδι} 48 θῈπ6 νΥἷ- 
χογῖῖ, ἰῃ γοϑυγγοοιίίοποπὶ ἰΐἰυγδπὶ Υἱι!δ; 488 γΟΓῸ 
τη816 νἱχογὶϊ, ἰὼ ἰβποπὶ αἰόγηπι Δ ἀ γαπὶ : » οἱ {8 
1μΔοϊδη τ ἢν. σἷἱ δέν. ἐμδι., σᾶρ. 21: « Τυης 
αυοτυπὶ [υογῖτ γγοθαίλ } 5118, }}} ργααπείιιπὶ ἱπιηλοτ- 
ται 2118 δοοϊρίοης : αυύγαπι δυῖοπὶ) ρμδοοοαίᾶ εἰ 56 6- 
Ἰεγὰ ἀοίβοία [υὐτγίμ!, ἤθη γοϑυγροηί, 566 οὐπὶ ἱπιρ 8 
νδροηάδηίυγ ἴῃ δαβάδιῃ ἰρηοῦγᾶ5, δὰ οὐΓία Βυρρ! οἷα 
ἀεϑιϊηαιϊ.»᾿Ανάστασιν ἰϊλαιια 5ἰπιρ οἰ 60 8658 
γὙοΥ βἰ Π}}}6 681 ἂἃὮ Οτγίχοης ἢος ἰο00 πδυγραίλπι, 4υ8- 
ἰδηυ5 τηοΓιΐ φίογηα Ορροπίτυν : {παγυ Θηΐπὶ οἱ 
ἐπηρὶϊ σιόφυδ γοϑυγϑϑηϊ ρ56 ἀρποϑεί! 5:10Γ8 ἐπ Μαίὴ, 
χναι : Εἴποι δ᾽ ἄν τις, οὐχ οἶδα πότερον ὑγιῶς ἣ ἐσφαλ- 
μένως λέγων, ὀνιχὸν εἶναι τὸ βαρὺ τοῦ φαύλου σῶμα. 
καὶ χατωφερὲς, ὅπερ ἀναλήψεται ἐν τῇ ἀναστάσει, 
ἵνα χαταποντισθῇ ἐν τῇ ἀδύσσῳ, εἰς., εἰ 10. Χ1 δ 
τοσιγγθοιίοπο : « ϑϑηθ 08 }15 ἴαογὶὶ πἀπὶπβοι)ιβαι8 
ργωράγδιῖο ἰη μος Υἱί9, (4115 ἜΓΙ᾿ οἱ γαβυγγθοιὶο 6}05. 
Οἱ θοδῖυ5 μἷς υἱχϑγὶ!, ΘΟΡΡῈΒ 6} 85 ἰῃ γοβυγγθοι πὰ 
ἀἰϊνίμΐοτα βρίθπάογο [υἱοῦ ϊ!, οἱ ἀρῖα οἱ πηδηβίο ὑθᾶ- 
ἴονλαμ (εἰ δυδίυν ἰσσογυπι. ἤυϊο Ὑ6ΓῸ 4υὶΐ ἴῃ πηϑ! ἰῷ 
σΟΠϑιπρβογὶὶ [6 ΠῚρῈ.5 510] Υἱἱὴ5 ργϑθηι 5. ἰπἀ απ), 
τᾶ16 ἀαθίιαν οογρυ8 φυοὰ βυβίοσοτα οἱ μενον 8- 
58:1 ἰὴ ρα ηΐβ, ν εἱς, [ἀθπὶ αυοηιι6 [51:8 ἀδοίαγαί 
ἶυτο ν ἀοπίτα Οείδιπι, οἱ ΘΑ πιάσηι πο ἰρϑὶ 5βθηῖθ- 
εἰλτα Δ5βθγῖὶ Ραπιρ} } 8 ἰ Αροίοσία ; οὐπὶ Θηΐῃ ἷπ 
αυκϑιίοπα 46 ἔαϊυνὰ πιογίμονυπι γΟϑυγΓΓΘΌΓΠΟΠΘ 781 
᾿μ46. ἃ νϑίυϑι}5 ἰϑιῃροῦῖθυι5. πιὰ Πἃ ρεοοᾶ556. ἀἰοίι5 
δἷ1 Οτίφειιθϑ, οἱ ἰῃ ποίατίαβ, ἃς ἃ δοιηπιυηί ογΠοὐο- 
ΧΟΓΙΙΠῚ 5650 ἰβογθραπίθ8 86 θη 148 ἰπο 1586; ἃ} 
μδς ἰρβαιη βυβρίείοηθ ργυ θα οομδίιβ Θδι Ρδηι- 
Ρ Πα5. Ερὶριναινῖι8. Δυϊθη}., ΠῶΓ. ψχιν, οἂρ. 10, 
φυδιηνὶβ Ογίφδμθη) ἱπάυτδι Γαϑιγγοι θη 6 πὶ ἐπ ρυ- 
ξηδηίεπη ; οὶ [18 ἰάπιθα οι ΘΟΙΙΠλ 1, φυὶ ἂχ π8 
ρΡβ81η}. 1 νϑῦθὶ8 : « Ρτορίογθα ποὴ τοδυγβοπὶ ἢηρ|ΐ 
ἴῃ )υδίοϊο, » Γαδ γγθο οι πὶ Ω18}}15 Δ} αὐ! οα δι. 
Οαίθγιι δος ἴῃ Οτγίροπίανιὶς οχρεπάϊπι5. ΒυΕΤΙῦ5. 
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αυδιιὰο Γυγϑαπη ΥἱΓισοτη ἴῃ Ραυοίϑ 115 αὶ |Πὰπὶ τα- Α ἀκόλουθον ἦν καὶ ἔχχστον τῶν εἰρημένων ἔσεσθαι. 
ΡΟΓΓΘ βϑίασυηί  αυ0 40} ἰηϑδηΐ8 6556 ροίοβὶ ᾽ ΔῈ 

βα(υ5 4υΐ οι 681 ΓΘϑΙγγθοομοπὶ ΠΟῚ 6556, 4Π3ηὶ 

αυδίειη 86.2.3 501 ἤηρουδηι ϑαδάυσει, γαβιγγοοιοηὶ 

ἃ ταοιυΐβ ςοηδβοοίαΓἰ  Π) 6556 ριη(65 ἸΧΟΓΡΩΠῚ 58 ΠῚ 

4υδίηᾳι6 Γοοίρογα ; 0π66 οἱ 6ἃ οτηηΐα, αι ἀϊχίμηυϑ, 

διυξιγα 6586 βεαυδῦαίιν. Ουοά 5] πονὰπι ΟΓΡῸ 5:86:1- 

Ἰυπὶ 5ρουιδίυ}, οἱ, υἱ αἰχὶι 154128 5), « σοὶ πουΐ, οἱ 

ΔΟΓΓΔ ποόύὰ,» οἱ αἱ ἰπ Ἐνδηροὶὶο βεγρίυπι αδὶ ᾽", 
4 οαἰΐχ πουΐ Τ ἐβϑίδπιοηιὶ, » ἃ Ωουἃ, Ορί που, Υἱῖα Ἔχ ργοϑ- 

5.83, ἀΐνογβα ργοίδειο 6886 ορογίείὶ, οἱ ϑθγθ Ὀθδίδ, 

αικεουηηβο 86 υἱαπὶ Π|}|ο ἰγδἀπσοπάδῃι ρόγιπουυη. 
Θιιοιπαὐπιοίυην αὐιεπὶ, ἰὰ αἱ ἰρδὺτ ἀδοϊαγανῖ! γογ- 

μυπ, ΟΧ 60 4υοὐ υχοὺ οἱ Υἱγ (Ὁγοηὶ, ραίγαπι υοι 06 

ΒΙΐοΒ 6586 βοφυαυδίαν, οἱ [γαῖγοϑ [γαίγυπι, οἱ πιδίυ- 

ῬΌΠ τηδῖγοδ8 ; ΠΟΏΠ6 ρᾶΓΐ ΓΔΙΪΟη6 οχ 60 αυοὰ ποηυ8 

. ἜΧΟΥ 5}, θά Υἱγ, βου ϊαῦ 4υοαυθ ἢὸς Ραί ΓΟ, 

6 ηιδίγοι), Πὲς 4υοϑάυδπι ἔγαῖγεβ ἐπυϊοοπὶ [ςυἱὰ- 
τοΒ ; δίαυο ἰ( θγί8856 ποθὴ φυοδά [υἱυτὰ 50] υπι, δοὰ 

δὲ φυοαιὶ ρῥγιογίια ἢ ΠῚΙῸ δπίπι π0}14 οοᾳ Δ: ]0η15 

δοουπύψιῃ σΑγμθπ) ρυὰ 605 δγὶϊ πιθηιΐο αι ᾿ος 
σϑοίο ἱπιο συμ! 35: « Να πηοπιὶ πον ἶἰ ῥγίογυπι, οἱ 
δηιίαυ ἠὐ ἱπίδαπ  Ϊ, Θο66 660 [Δο]0 πονα Οπηπία; » 

οἱ Ἰυχία Πυἀ ἴῃ Γαἰαγο δθρόι]ο ΑὈτγδΙιδιηΐ μβαῖῸΓ ποη 
ἐϊοοίιγ ΤΊΔΓΟ ; πους ᾿5π|86 115, Δ] οὐ 4υ6 αυΐ οχ 

Οεἴαγα ΑΡγΔ]ιΔπ.0 ηϑιὶ δυηδ, πος ᾿ϑδδοὶ [ογίδϑβα 

ΑὈγϑιδπν ; δηϊίαυδ δηἶπὶ ΟὈβο]ρία δι ; οἱ ἴυπς 

[ογίαββα ἀϊοοίυν 3" : « Εροο [Δοία δι οτηηἶδ πον. » 

Δη δὐυΐδη) ἃ} 4010 4110 ιι8π| δδδυπάυπὶ ΘΔΓΠΟΠῚ Π 0.0 

ἔνδίεγ αἰϊᾳυΐβ 6ϑί, οἱ 4110 δἰΐίψιο 4υδηὶ ρῈΓ ροημογα- 

τἰοηθπι πιοίο ρϑίογ οἱ {ἰΠ}π5, ποὺ πιι] ον ὶ8. ρα, πὸ- 

406 ΟὈδοσπᾶτυπὶ ΘΟΥρΟτ8 ραγιτπὶ|, 56 αυοπιοάο 
Ῥὸ τδῖδ δεῖ ΕἸ 6.5 651 ϑοβριιίογ, δπἰπιδάνογιοι αυὶ 

[νος Γεαίς ἰηνοδιίψαγα 86 γί πιαγὶ μοί γι, οἱ ἐ ϑρί γί ι5 

ὉΒηἶΔ δογυίδηιἰ5 οἰἰδιη ργοίυπιία Πεὶ» οαραχ ἴυο- 

τι 5. ἘξΟ γδγο ποθὴ ἀϊνεῦϑαπιὶ ἴῃ Ὠΐα δἰᾳυϊὰ ἀυη- 
ἰᾶχαῖ, οἱ 4υ85] φῳυϊνοουπι ἰμιΉΠΠ|χο, ἀα [Γγαΐρο, οἱ 
Ραΐγο, ἂἊ ΠΠ0 Ἰυφυοτ, 56 ἰῃ ὑἀχόγο οἰΐδη) ἃς νἷγο. 

« ἴπν Γαβυγγθοι ΟΠ 6 δεΐπ) » ποῦ ποτ πῇ νοῦυπὶ {ΠΠιἀ 

οϑί, ἐπϑίυδ ηυθυηῖ, βεαυο πυθαμίαγ, 56 8ιηὶ βἷοαι 

α 

Εἴπερ οὖν χαινὸς αἰών ἔστιν ἐλπιζόμενος, χαὶ γῇ 

χαινὴ, καὶ, ὡς ὠνόμασεν Ἡσαΐας, ε οὐρανὸς χαινὸς, 

χαὶ γῇ χαινὴ, » χαὶ ὡς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ γέγραπται, 

« ποτήριον χεινῆῇς Διαθήχῃς, » ἀπὸ ἀμπέλου οἷμα; 

χαινῆς, ἑτεροῖα δεῖ εἶναι πάντα τὰ τῆς ἐχεῖσε ζωῖς, 
χαὶ ἀληθῶς μαχάρια. “Ὥσπερ δὲ, ὡς ὁ Λόγος ἀπέδει- 

ξεν, ἠχολούθησε τῷ εἶναι γυναΐῖχα καὶ ἄνδρα τὸ ἕσε- 
σθαι χαὶ τέχνα πατέρων, χαὶ ἀδελφοὺς ἀδελφῶν, χαὶ 

μητέρας τῶν γεννωμένων “ οὕτω μήποτε ἀχολουλεῖ 
τῷ μὴ εἶναι γυναῖχα ἣ ἄνδρα τὸ μηχέτι ἔσεσθαι τα. 
τέρα χαὶ μητέρα, χαὶ ἀλλήλων τινὰς ἀδελφοὺς, τάχα 
οὐ περὶ μελλόντων μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῶν παρεληλυθό- 

των ; Ἐχεῖ γὰρ οὐχέτι τοῦ χατὰ σάρχα γένους ἔσται 
μνήμη παρὰ τοῖς εὐλόγως ἀχούοναι τοῦ " « Μὴ μνη- 

μονεύετε τὰ πρῶτα, χαὶ τὰ ἀρχαΐα μὴ συλλογίζεσθε" 
ἰδοὺ ποιῶ καινὰ πάντα"» καὶ κατὰ τοῦτο ἐν τῷ μὲ)- 
λοντι αἰῶνι οὐ χρηματίσει πατὴρ τῷ ᾿Αθραὰμ ὁ 
Θάῤῥα, οὐδὲ τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ τῶν ἀπὸ Χεττούρας ὁ 
᾿Αδραὰμ, τάχα δὲ οὐδὲ τῶν Ἰσαάχ΄ τὰ γὰρ ἀρχαῖι 

παρῆλθε" καὶ τότε λεχθήσεται τό" ε Ἰδοὺ γέγονε 

χαινὰ πάντα. » Εἰ δέ ἐστιν ἄλλως τις παρὰ τὸ χατὰ 

σάργχα ἀδελφὸς, χαὶ ἑτέρως παρὰ τὰ ἐν γενέσει πρά- 

Ὑματα πατὴρ χαὶ υἱὸς, οὐχέτι διὰ γυναιχὸς, οὐδὲ δ 

ἀσχημόνων μερῶν τοῦ σώματος, ἀλλὰ ἀνάλογον τῷ 

χαὶ τὸν Σωτῆρα Υἱὸν εἶναι τοῦ Θεοῦ (09), ἐπιστήσει 

ὁ δυνάμενος τὰ τηλιχαῦτα ὀρθῶς ζητεῖν, γωρήσε; 

« τὸ πάντα ἐρευνῶν πνεῦμα χαὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.» 

Ἐγὼ δὲ οὐ μόνον ἐπὶ τούτων τὸ ἑτεροξζον, χαὶ ὧτπε 
ὁμώνυμον παραλαμδάνω, λέγω δὲ ἀδελφοῦ χαὶ τα- 

τρὸς χαὶ υἱοῦ, ἀλλὰ χαὶ περὶ γυναιχὸς χαὶ ἀνδρός" 
ε Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει » τῶν νεχρῶν ἀληθὲς χαὶ τό" 

« οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς οἱ 

ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ -ν ἀληθὲς δὲ χαὶ τὸ ὡς ἐν πα- 

ραδολῇ εἰρημένον περὶ δξεροίου παρὰ τοὺς ἐπὶ γῆς 
γάμους ἐν τῷ" ε Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ποιῶν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ, 

καὶ τὰ ἑξῆς " χαὶ ἐν τῷ " ε Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βι- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαδοῦται 

τὰς λαμπάδας αὑτῶν, » χαὶ τὰ ἑξῆς. Οὐχοῦν ὁ υἱὸς 

ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΒΆΕΤΑΤΙΟ. 

αὖ (δοἷξ πυρι188 Π}10 δι, » εἱ οβίογα, Εγρο {] ὰ5 τρὶβ 'π τ βιγγθοιίοπα πιογίυογαπι (Δοἶθὶ πυρι[85 Ετιγὰ 
ΘΠΊΠ65 Περι 5 4ι148 ΟΟλ]08 Υἱαΐ, εἰ δυγὶβ. Δυά!ν!!, οἱ ΒῈΡΘΓ ΟΟΥ ΠΟΠΊΪΠἾ8 ἀϑοοπα ! : οἱ ἐγαπί {1 πυρίμε 
εὐδιὶε εἰ ἀϊνίπιε, οἱ βρ' γε] (4165 ἐπ᾿ γογὶνῖ8. τη γϑί γι! 115 οοῃ δι υἴα5, 4: ποη Πἰοοῖ Πομἰθ05 Ιου]. Εἰ ηυδτὸβ 
51 ἴῃ γοβυγγθοίίοπθ ροβϑιηΐ 6888 οἱ δϊογιπι παριῖ8 ϑεοσπάυπι παριΐα5 ΟΠ γῖβιῖ, ἃ} ροιἴα5 5015. Οἰνγίδιυς 
ΒΡΟΙ5Ε5, ἀδϑίγιιθἢ8 ὨαριΪ25 Οἴμπ68, (Δοΐοὶ παρι185, αἱ [ηϊ ἀχ0 ἴμ σᾶγπα ὑπᾶ : πιδρὶδ Δυίθιη ποι} 50 υπὶ νι 

δ. 15ὰ. υχνὶ, 32. 351 (ὐγι χι, 25. 533 158. χεμι,18, 19. δ᾽ ΠῸΟΓ. χν, 171. 351 γι, 10. 

(69) ᾿Α.1:2ὰ ἀνάλογον τῷ καὶ τὸν Σωτῆρα Υἱὸν Ὁ αηἰπιδητίαπι σοηθγϑπιὶ ; 861 Π606556 68ὲ |14υἱ}] ἐπ - 
εἶναι τοῦ Θεοῦ, εἰς. [1{8:6 ἀγα 5}: 4υδ5 ἰΔηιθη 
δπρο τὶ, οἵ σοπιπηοάϊυ5 Θχρ! οατγὶ αυδᾶπί, 5ἱ δι] νυ- 
δ) ἀνάλογον αἰϊοπιατίπιθ8. ΝΟη δηΐπ) αἰνίπϑο 
᾿υὶς φομογδιοπὶ ράγοη 0}12Ππ| 6856 ν}1 ΟΥ Ζ6Π65 ; 
δορὰ αἰηϊδί65 [ἢ 45 δ᾽ ἂγνδιίοπθϑβ χιῶ ἰῃ σοῖο οὐιῖ- 
ποδιηΐ, 5Βδογοβᾶηοίθα ΟΡ φαπογαιοπ ἰῃ 60 5ἰπιὶ- 
68 6686 ἀΐεὶί, φυοά υἱγξηυθ β'πθ α}}8 ρϑη δ! πὶ 
Ἡ ΘΠ θγΓΟΓαπν ΟΡΟ Δ πη ἰδ γοΠ  ; 4188 ΔΠ0ηυἱ ἀ15- 
ΠΕ υϑηυδαυδῆυὲ δρηοβοῖ!. ϑϑηιθπιΐδπι Δης δυδηὶ 
ἴθ. 1.2 ρυλμεὶρ., ολρ. 2, ἀΐβουία ὀχρῆοαδι, ε [πἴδι.- 
ἄσπ δυίΐοπὶ 6δί, ἰπαιυΐ!, εἰ {Π|οἰτι πὶ, θουπὶ Ρϑίγθηι 
ἐπ ΚΟΠΟΥΔΙΙΘηΘ ἀπίροπὶι ΕἾ] δυΐ, δίᾳυδ ἰῃ βυ δίδῃ - 
ιἰλ δυ οχδαύδγο δ ἰοαὶ γε] Ἰιοπλΐημ!η, γα] ἃ] ογυ τὶ 

οὐρίυπι 6586, ὨδΟσιδ ἀΐφηαπι, ουἱ ἢ0}}8 Ργογσυς 
σομράγϑι0, ποθὴ ἷπ γαθυ8 501Ππ|, 86} π6 ἴῃ οὐρί!8- 
τἰοπα βοΐαπι, νϑὶ δθῆβὰ ἱμπνθηΐγὶ ροϊδϑί, αἱ ἢυμιμηὰ 
εοαίίαιϊο ροβδὶῖ Δρργθβθηάογε σιιοπιοάο ἱπχειηυ9 
Πρι5 οποία Ραίοῦ ἀμί σοι! ΕἾ ; ν δὲ 118. (π΄ 
Μαιιιμα, ἀρθὰ ΡΑιρὨ πὶ ἴῃ Αροίοσ.: ε θυθίη 
ποη 6ϑϊ ᾳυρὰ παινί [88 6}08 ΠΟῚ 6ϑι [8}}5 ; 1 125] 
αυΐ 4πι6 ποη Τὑδγἰϊ, 6586 σοΒρεγίϊ, βίοι 46 μϑΕ[Ὑ] αι ̓  
μοπιίπυπὶ ρυιϑίις :ν οἱ 110, νη 7Ζοαν. ὃχ δδάδιη 
ῬαρΠ 1 Αροίοφ.:« Οε Ποο ποῦ ὃχ ϑαηρυ ρας, 
που δχ νοϊαμίαια νὴ, 866 ὁχ θὲ0 παι] 581; Π0Ὸ 
ἰϑπηδη 68 παι ν δῖ δυηΐ, 408 πδίυ5 68ὲ ὑπ᾿ φεπη 
ΕἸ 5. » Ησυετιυβ. 
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τοῦ βασιλέως ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν νεχρῶν γαμεῖ γά- Α Δη66}} θεῖ ἴτε οὐἰο “δ ;» νογσῦπι αὐηαυς αἱ ᾿ΠΠ|υἱ!, 

μὸν παρὰ πάντα γάμον, ὃν ὀφθαλμὸς εἶδε, χαὶ οὗς 

ἕκκουσε, καὶ ἐπὶ χαρδίαν ἀνθρώπου ἀνέθη " χαὶ ἔστιν 
ὃ σεμνὸς χαὶ θεῖος ἐχεῖνος χαὶ πνευματιχὸς γάμος ἐν 

ἀῤῥήτοις ῥήμασιν, « ἃ μὴ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ λαλεῖν. ν 
Ζητήσει δέ τις εἰ ἀνάλογον τῷ ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 
νεχρῶν τοῦ νυμφίου γάμῳ εἰσὶ χαὶ ἄλλοι γάμοι, ἣ ἐν 

τῇ ἀναστάσει τῶν νεχρῶν μόνος ὁ νυμφίος, χαταρ- 
Υἦσας πάντα γάμον, γαμεῖ γάμον, οὐχ ὅπου ἔσονται 
οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν, ἀλλ᾽ ὅπου χυριώτερόν ἔστιν 
εἰπεῖν, ὅτι ἕν πνεῦμά εἰσιν ὁ νυμφίος καὶ ἡ νύμφη. 
᾿Αλλ᾽ ὅρα μήποτε ὀλισθῇς ἀχούων τοιούτων λόγων, 
πρὸς τὸ τὴν περὶ τῶν αἰώνων (70) μυθοποιῖαν ἀῤῥέ- 

νων χαὶ θηλειῶν παραδέξασθαε χατὰ τοὺς ἀναπλά- 

σαντας τὰς συζυγίας αὐτῶν οὐδαμῶς ὑπὸ τῶν ἱερῶν 

γραμμάτων δηλουμένας. 

4ιιοά φυδϑὶ ἴῃ ράγανοὶδ ἀθ πυρι}}8, ἃ} 119 φυς βυργὰ 
τογγᾶτι ἤυπιὶ ᾿ρΡίδηθ ἀϊνεγβὶ ΘΔ Δ, ἀἰοίαπι 65ὶ ᾿ος 

Ιοοο “7 : ε δι) δοίιπιὶ 65ὲ γερηυμι ΘΟἸογτι 1ι0- 
πιὶεΐ τοδὶ, φυΐ ἴδοίδπϑ πυρίἰλ5 ἢ]10 580, » εἰ γε] 4υ; 

οἱ ἰιος ἰΐαπι ἰο60 3 : ε Τυπο 5ἴπ}}}6 τὶ τοσηυπὶ οὐ- 
ἸΙογυπι ἀθοθῖι νἱρεί πὶ θυ8, 488 δοοὶρίομίο8 ἰδηρδάθ8 
δυλϑ8. » οἷ το] ᾳυά. [ἢ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΊΟΝΘ ΘΓ’ Βιογ ογυπὶ 
πϊδίΓ πποηΐ πὶ σΟΠ ΓΔἢΪ Γορὶβ θ}}118 ΒΌΡΘΓ ΟἸΏη6 πιἃ- 

ἐγϊπιοπίαπι αυοὰ οου}}05 Υἱαάϊ!, εἰ δυτγίβ δυάϊνϊ!, οἱ. ἱπ 

ΠΟΥ Ποιβὶπἰβ δδοδπάϊι 3; οἱ ὃχ 115 υδυθῖβ. ἀγοϑοΐβ 

« αὐ ποῃ ᾿ἰοοί ᾿ομἱηὶ Ἰοχυὶ "5 » νεηθγαπάινπι ΗΪσἀ 

6ϑ5ῖ, οἱ ἀϊνίπυμη, 86 Βρί γί ἰυ8}6 πηι πιοπί αι. Ουδεγεῖ 

δυ!6πὶ Δ] 4υ}58 δι αυδὶθ 681 ἰῃ του υογὰπὶ Γαϑυγ- 

Τεοιίοης ϑροηβὶ πιαιγϊ πηοηΐυηι, (418 5ϊη1 οἱ δ᾽ἰὰ πιὰ- 
Β ιγπηοηΐδ ; 81: ἰῇ τηογίυογαπι γοβαυγθοίίοπθ βΒροηϑι5 

580108 οἵηπὶ Δυγοραίο πηδιγί πιοηΐο ἰρ86 πιϑιγἰ πιοπί πη ΘΟΠίγϑ ἶ,, ποὸπ 4ὰ0 ἀθὺ ἀγαπὶ ἴπ οάγμα ὑη8, ξ6ι 

400 ὑπ ἀμπη βρ γε πὶ δροηϑιπι., Βροπβαπιαια ΓὈΐαΓο5 ἀΐοοῦα πηαρὶβ σοπξοηϊδποῦπι 65ῖ. Αἱ 6) υβπγοῦϊ 
ΒΟΓΙΠΟΠ65 ΔΙ Ϊ6Π8, ἐγ 6 Π6 5406 δι60 ΔΌΘΓΓα5, υἱ (Δ υ]οδαπὶ πὰ ἀ6 πιϑβου} 8 δὸ [δα ἷ8 οι υυΝ 

δ ριποπίαπι δἀπμ 25, Ἰυχία δογαπὶ ἀοοίγίηαπι, 4υΐ ἰρβογθηι βυζυρίδθ ἴῃ 58ογί {ἰ γῖ8 πθαιδασδπι ἃρρά- 
ταμῖο8 ΠΟη ΠΧ γυηΐ. 

Ἐπεὶ οὐδεμιᾶς τροπολογίας δεῖται τὸ πύσμα τῶν 
Σαδδουχαίων περὶ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν ἐσχηχότων 

μίαν γυναῖχα, φέρε χατανοήσωμεν τοὺς τοῦ Σωτῆῇ- 

ρος περὶ ταῦτα λόγους, ἐν οἷς φησι" ε Πλανᾶσθε μὴ 

εἰδότες τὰς Γραφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ" ἐν 
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίζον- 

ται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς οἱ ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ. ν» Πρὸς 

τοῦτο δὲ ζητήσει τις τοιαῦτα (71) ὁ λέγων Σωτὴρ 
τοῖς Σαδδουχαίοις" ε Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς Γρα- 

φὰς, μτδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ, ν» ἐμφαίνει χατὰ 
πὰς Γραφὰς παρίστασθαι τὸ ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 

νεχρῶν μὴ εἶναι γάμους, ἅτε τῶν ἀναστησομένων τοῖς 

ἐν οὐρανῷ ἀγγέλοις (73) παρ᾽ οἷς οὐχ ἔστι γάμος" ποία 
οὖν Γραφὴ δηλοῖ, ὅτι ἐν τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν 

ὅ4. Οιιοπίαπι βδδάυοσθοτγιιπι ἀ6 θαρίοπι ἴγδι θυ 8 

4υΐ υὑπδπηὶ παρθαδγαηΐϊ ὑχοόγθην φυφβίϊο9 0} 4π|' ἀθ9ΐ- 
ἀδγαὶ ἱγοροίοφίαπι, ἀροάυμη ϑεγνδίογί 9 οεἶγοα 6381 

ΓΘΠῚ 56 ΓΒΊΟΙ 65 Οχροπάδηιιβ, ἰη αυΐθυ5 αἰ!" : ε ΕΥΓΔ- 

ιἰ5 ποϑοίθηίο5 ϑογίρίυγαβ, ποηυδ νἱγίυϊοπι θεαὶ. δὶ 
ΓΟΘυγΓΘΟΙΪὁΠ6 δηΐπὶ ἢ646 πυθαηῖ, πο4υ 6 ΠΟ ΟΒΙΌΓ : 

864. δυπὶ 5ἷουϊ δηρεὶ! Βεὶ ἰῃ οοἶο. ν» Αἀ ἰὰ δαΐδη) 
“Ργοροξυδεῖ! αἰϊφυΐβ οἰ υ5πιοάϊ φυςεϑίταπι : ϑοϑρίίδιοῦ 

βαεαυϑάυοσαῖβ ἀΐοθης : ε Ετγγα(ὶβ πεδείθη(θβ βου ρίιγαβ, 

ῃ64υ6 νἱγιυίαη) θεἱ, » ἰά ἴῃ ϑογὶρίυγίβ ἀοοσανὶ ἀδο]Α- 
ταὶ, ἴῃ γοϑυγγθοιίοπα πιογίθογυπι πυρι48 ποη [0- 

Γ858, υἱροία Δη6}}5 ψυΐ ἰῃ σαἶο δι ηὶ, οἱ ἀρὰ αιιος 

Ὠ1}} δαμνὲ πυρίϊα5, 5.1} {08 115 {υἱιγῖ5. 4υΐ ΓαδΡ- 
ξοπὶ ; φυδπδιη οΥβῸ ἀοσοὶ ϑογίριαγα ἱπ Γδδιη 

οὔτε γαμίζονται; καὶ ποῦ τοῦ νόμου ἣ τῶν προφητῶν Ο τεοιϊΟ6 πΠ64ι|6 πιρίυτος π6η406 πυρίμπι ἰτὶ ἢ οἱ φυο- 

μανθάνομεν περὶ τῶν ἀναστησομένων, ὅτι ἔσονται ὡς 

οἱ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄγγελοι; σαφῶς γὰρ τοιαῦτα ἐν τῇ 
μπᾶπὶ ἴῃ Ιοθ0 γεὶ Ἰορίϑ ναὶ ργορμοίδγαπι  ἀϊβείπιι5 

510 1108 Δηφ6Π15 ΘΟ  Γυὐπτο05 φυΐ γεϑυγφοιί ̓  ἰά οὐ ΐ τ, 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ. 

ἴπ σᾶγπα ὑπᾶ, 56] ἀτ08 5 Γ[{0.8 1118, (Δ 65. ΒΡΟ"5115 οἱ βροῆβα. ϑειὶ νυἱάθ πὸ (ὰ δυιΐάίοηϑβ ἢίβο Δθογγὰβ 811- 
ἀἴδηβ ἴδυι"]85 δἰχυόγι ἀἸ ΘΟ Πα] 6556 8850} πιλβου λα, οἱ [ἐπ ἰ ἶν8, 4} πχογυμῇ οἱ ΦΟΠ) αΠΟΙ01)95. 8ι:8- 
οὐϊογιπὴ ΠΟΥ τ πὶ αυα5 η01] 80π|, πααυο ϊ Θογιπὶ πηοπιοτία ἰῃ δου! ρίυν8. 

54. Νυπο νυἱάδδπηιβ Οἰ τ βιϊ τοϑροπϑα, ΄υΐθι8 αἷς : ε Εγγαιΐϊβ πιθϑοίθη!θβ ϑοσρίιγαβθ, που νἱγία! 6πὶ ΒοΪ.. 
16 γϑϑυγιοοιίοηδ ποαια πυθυπί, πΠοαι6 ἀχόγοβ δοοὶρίαηϊ, 564. δύ δίουϊ 8266 }} ἰπ ΘΟ. ν Θυδνίιγ ἢϊς 
δαϊναίον, αὶ ἀΐοῖ! δὰ ϑδδάμποιθο5 : ε Εγγαιβ ποβεϊδηίο5 ϑογιρίυνδθ, ποααθ Υἱγίαϊ δια Μ)6ΐ. ». [μάϊοαι δηΐπὶ 
ποηΐδηι ἢν αι δυάδι ϑουρίαΓ᾽ 5. ροδίιαπιὶ ο81, υἱ ἴῃ Γαβαργοοϊοπ6 πυριϊ ποθὴ 5.1, οι θυ8. νἱἀοἰίοοῖ. 
Δοιἰ5 ἴπ' 8. Πα! πο πὶ δησοίονα). Οὐ ἜΓΠῸ βογίρίαγα οδι ἀοοοῃ5 αυοη!ᾶπι ἰῃ Γοδαγγοοίίοπο πο πυθυηὶ, 
ποαᾷυδ ἀχογὸβ δοοὶρίιμ ἢ Εἰ ἴῃ 408 βονίρίαγα γ6] ἰοσῖβ., ν ὶ ρτγοριοίδυαπν αἰδοίην 5., ΒΟ Δ πὶ Θγηηϊ ααὶ 
ΓΟϑαγγοχογίηϊ, βίου! δηρο!ὶ ἰη οἰο Μη Ἕἐ5ι6 δ ὶπὶ ἴῃ Ὑϑιονὶ Τοϑίδμθηιο π06 ποι) ἰθρίίαΓ βογίριαπι, εἱ 
αυξτλῖ αυὶ νυ] δὶ ροίογὶε ἰμνθηῖγο. ΝῸ8 δυίδπι ἀἰοί πι8 αυΐᾶ βογίμίαπι 681, Ὡ0} ἰΔπΊ6ῃ ἰμ ἱρ5ἷ8 δδυ πιο ηἶθι18 
πιδηϊοϑια ἰδία αἰ σοΠ.}}}}18, 806 ἰῃ ΠιΥΒίΘΓΙΟ ἰηαἀϊοαιεἶθυ5 δασιπάυπ) ἰμ6}] οἰ πὶ πιογϑίοπι). Νῶπι οὐ 5[1 Ἰ6χ 
απ ὃ ἃ (υἱυγοῦι πὶ θοΠογὰ πὶ, οἱ ἀΐσοηβ αυφάφπι ἀὸ νἱτὶβ οἱ τχουΐθυ8, οἱ ἜΧΡΟΙΘΠ5 πυριϊᾶ8, Π0) ρεϊπεὶρα- 
Ποῦ ἀα ᾿ρ5ἷ5. πυρι}}8 ἱπιο!Πίτατ, αυὰθ ποι} 5 π|ρ| ἰοἰο ϑθου παι σᾶγπϑιῃ. πυρίϊ28 εχ ἰ βιΠΠπηλπλι}8, 56 (6 
4005 πρε}18. 4 8165 ΠῸ5 δι ργα ἀ6 ΟἸγίβιο οἱ Εἰςο βία, δχροβυίΐπηιϑ ἴῃ 5θβοι!ο ἰ{|0 [γο. Ὁ πρυΐὰ, ε« Αὐγανᾶι 

ΒΡῈ ἬΠΙΙ χχμ, ὅ0. 3 ἰυ]4ὰ. 2. 5 Μαιἰν. χχν, 1. 551 Οὐγι πη, 9. 5661{Οὐγ. χα, 4. 5) Μδι}}). χχι., 
» ὅ0. 

(10) Πρὸς τὸ τὴν περὶ τῶν. αἰώνων, οἷς. γαϊοη- 
τἰπυπὶ δυρεῖ!ι. Ἡσετιυθϑ. --- ἰάθη ρτὸ θηλειῶν, 
δεγθοπάππι νἱἀθίας θηλέων. 

711) Πρὸς τοῦτο δὲ ζητήσει τις τοιαῦτα, οἷς. 
Θείμθηοϑβ μοπὶ!. 59 ἴῃ 106. οαπηάδιη ργοροηὶϊ αυ- 
διἰοηθιη, αἰιδη Αἰΐα γοϑροηβίοηρ ἀἰβδοῖνὶι : τὰ Ἰοσιπ. 

οοηϑυ}8. Ἡσετιυβ. 
(72) ἽΛτε τῶν ἀνγαστησομένωγ τοῖς ἐν οὐραγᾷ 

ἀγγέλοις. θεοὶ δἰφυϊά,, [ογίδ586 ὁμοίω ἔνων, 
γε} ὁμοίων ἐσομένων, γοῖ Δ] υἱἃ 6) υβπιοά!. Υοῖις 
᾿μΐογργοβ: Ἂ Ποιρίθυ8 Υυἱθ δ! θοαὶ (ἀο1}5 ἴῃ δἰ μ} ]1{ι|- 
ἀϊποιὰ δηροίογαπι. [ὰ.. 
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ἴῃ γοίεγί βογίβιυγα ἀρογί8 ποὴ τερογί πα 5. ΠΙμὰ αυΐ- 
26 85, ἀρυὰ Τιυοᾶπι πηϊπίπης αυδγοῖυγ, ἃ 400 
ϑογνδίογοπι ποδίγαμ ἀἰχίββα βογίρίαπι 651}: ε ΕἸΠῚ 
[375 5,6 .}} ροπαγϑηΐ οἱ ΒΘΠΘΓΆΠΙΙΡ : ηυθυπὶ οἱ 
ἐγοάυπίυγ δ πυριΐας, » οἱ το φιια ; ποη αυϊθφαδπι 
ϑυΐοπι αποἀ δὰ δδάάιειδο5 ραγι ποδί, ηυοάηαυδ Ὡς 
ἴῃ βοιϊριυγίὶβ ἀοοογὶ αβδίγυδι, Αἱ ϑρυὰ Μαι θυ ἰὰ 
ΒΆΠ6 {πρὶ ροββὶι, δἰ π|}ΠΠ16Γ 4ῃ 0488 οἱ ἀραή Μαάτγουηι; 
ὨΔΠῚ ἰυχία ἰρβαῃι γεβροπάθηβ ἤδβυβ αἰχίι ϑαίάυ- 
(αἰ5"5: ς Νοῆπα ἰάθο δυγδιΐβ "θῇ βείθη!οβ ϑογίρίιυ- 
Τῶϑ. ἤθῆυς Υἱγίιοπὶ [)6ὶ ἢ (πὶ διΐπη ἃ πιορει8 
ΤΕδΌΓγΕχθγηΐ, ποι δι θθηϊ, ποαυθ πυθδπίαν, 568 
5υηΐ βίζαϊ Δηφο}! ἴῃ ς(ἰΐβ. » Ουΐδαυίς Θγξο δὲ ἐυ}}- 
δι !ον 6 πὴ ποϑίγαπὶ αἰϊϑινάθιυῖ!, θᾶ τοα|υΐγαί ἰη Βογίρια- 
τἶβ, 4υ85 ἀΐεια ἃ ϑαγνδϑίογο ἀδ γϑθιι8 Ῥοβϑὲ ΓΕβυΣΙ- 
οἰοπθπὶ Γαϊυτῖ5 ργοθοηΐ ἃς οοπΠτιηθηὶ : τ8]}18ἃ Δυίοηὶ 
π05 ἀϊδοίηιδ, ἰνϑες ποη ἰρ5ἷ8 αυΐάοιη νϑγοΐβ » Π6(6 
ἢ αἱ ἃ αι θυ! δὲ ἀδργεβδηθ! δὲ δάνοριὶ αιοδηΐ, 
βοὰ ἰγοροϊορίςα ἴῃ ϑοείριαγίβ δοπαίδγὶ "Ρ : ἐς ΟἸμῃ 
δπΐπ) Ὀπηθγδπὶ Πδθοαὶ Ἰἰὸχ [Ὠ{ΠΓΟΥ πη βοπογῖηι, » 
Οἱ πομημ}]Δ ἀδ πχοτίθιι8 οἱ υἱτὶβ ργθοθροηῖι, οἱ ἀδ 
Ἰορίεἰπιῖς παρε ἀἰδδαγυδεῖς; οἱ (δ 8 Ῥγοΐρι 
μη Ἰοφυΐϊίαν, {τ δχ ργαβοπείθιι5 γογυΐβ ἰπιοΠΠἰοὶ 
υραηΐ, δεἀ [15 αν ΒΙρΡΓα ἃ Π0]}}5 ΦΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΔΙ 
δυῖ, Ομ) 4114: δὶ ϑοβρίιδίουἷβ ἡυῃεδθ ἴῃ [αἴυτο 
φἜου]ο Γαἰὰγα8. ΡοΓΙΪΠδηΐ, ργοροπογθπιαϑ : αἱ Ρυία, 
4 Αγ 8Πη) νος ἢΠϊο5 Βανυΐε, ὑπυπὶ ἀ6 δηο !!α, οἱ 
ὑπυτὴ ἐδ ΠΡ Ρᾷ ; οἱ 4υἱ ἀδ Δῃ}ς}}}4, βϑου πάσηι οἂγ- 
Π6πὶ παίυϑ 65( ; 4] Δυΐοπ) ἀδ ΠΙμ6 γα, ῬῈγ ργοπι!58ο- 
Ὠὺπὶ δ ; ) η0ῃ 8651} δα ΠθΘΓὰ τη δΔιΓΙ ΠΟ ἶ0, θη 86 
18 85. οὐνπὶ 8 Π0 1118 σοπδαδιαά αἱ τηΐῃὶ δαἀμουδηάαῃι 
ἐδῖ ; ̓ιδδῦ Θηΐπὶ ΔΙΙοβογίος ἀΐοία βυηι. 564 οἱ βἰ 
4 Ὀγορίον βοὸς το παιδὶ ἢοπΊο ραίγοπι οἱ [ΔΙ ΓΘΙῚ 
δυδπὶ, εἰ δἀβγοθὶ! ἀχοιὶ 8:6, οἱ δγυηὶ ἀυο ἰῃ 
ΘΆΓηΘ ὑηἃ 6, » ΠΟῚ ᾿ς ἢ ἰπιο! σϑια 88π|, φυδϑοὶ 
δυϊυπὶ πιγβίδεϊ μη δἰ σηϊἤσθηι ; ἐ ΕΠ ΠῚ 
ιος πιδϑηυπὶ 6βι "Ἷ,ν οἱ, υἱ αἷϊ Ῥαυ]υβ, δά ΟΠ γί βίιπὶ 
οἱ δὰ ΕροΙοβἰαπ) ρεγιίποης : ἃς Ρϑ110 διρου 8. ΟΠ 
Ἰερθπὶ ἀθ τηυϊΐίαγα υἱγὶ βδυὶ ἀείαποι! ἤνδιτὶ ΓΙ ΤΤΣ 
ἘΧΡΟΠΟΓΘΠΊΒ, ἰο 518 ΒΘΠΒΠΠ) ὉΓΟ Υἱἶνἢ]ὶ τί μμδιΐ δα μὰ. 
ϑοχοθηία δυϊοπὶ Δ. [8 ἀδ υἷγὸ δἱ Ὀχογδ Ιεβ65 ριῸ- 
βίδηϊ ; 4υλ]18 1114 6βϑι ἀθ 0611 σερασὶ 58 - οἱ {Π|ἃ 
40 ἀυλθυ5 πιυ!ἰετί θυ, 8.9.6. φιλ5 μαθοὶ ἀπιιβ Υἱρ, 
αυδειιπὶ αἰ] βίτυγ Δ]16 νᾶ, δ ιογα οὐΐο Ἰιαθοῖυν 49: οἱ 
1118 φυοαθ ἀδ οαριϊνα αι οἱ ηιθῖῖ ἃ αυο [ὑοτῖῖ 
ἃπηαία, ΠῸ1: ἀυΐοπὶ ροβίαυδπι Γαθα ἐδ, δἱ Ἰυφαυτγὶ 
ΟΥπδία ῬΔΙΓΘΠῚ 500] οἱ τηδίγοηι ᾿αχὶϊ ἃς ἀοῆον δ : 
4υδγαπὶ Ἰδθυπι υηδητςηι6 ΞΘ ΠΟ α πὶ αἰίψυ!ϊά ἃς ἀϊν!- 
δα ἦι ΥΘΙᾺ ἸΓΟροϊορία φοπιεΐηϑι, ρυβίφιιδηι βϑηιοὶ 

ΟΠΝΙΟΕΝΙΘ 

τοῦτο οὐ ζητηθήσεται, ἀναγράψαντα τὸν Σωττρα εἰ- 
ρηχέναι, « Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γεννῶσι χαὶ 
γεννῶνται, γαμοῦσι χαὶ γαμίσχονται, ν» χαὶ ἕξτς, 
καὶ μὴ εἰπόντα ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τι πρὸς τοὺς Σαδ. 
δουχαίους, καὶ περὶ τοῦ ἐν ταῖς Γραφαῖς ταῦτα ὃ᾽- 
ληῦσθαι χατὰ δὲ τὸν Ματθαῖον ζητηθείη ἂν, ὁμοίως 
δὲ χαὶ χατὰ τὸν Μάρχον- κατ᾽ αὐτὸν γὰρ ἀποχριθεὶς 
ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς Σαδδουχαίοις “ ε« Οὐ διὰ τοῦτο 
πλανᾶσθε μὴ γινώσχοντες τὰς Γραφὰς, μηδὲ τὴν δύ. 
ναμιν τοῦ Θεοῦ; ὅταν γὰρ ἐχ νεχρῶν ἀναστῶπιν, 
οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίσχονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς οἱ 
ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ν Ἕχαστος μὲν οὖν τῶν 
ἐπιστησάντων τῇ ἐπαπορήσει ἡμῶν ξητείτω ἀπὸ τῶν 
Γραφῶν παριστάμενα τὰ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρτμένι 

Β' περὶ τῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν" ἡμεῖς δὲ τοιαῦτα οἱ- 
σομεν, ὅτι περιέχουσι ταῦτα αἱ Γραφαὶ οὐχ αὐτολεξεὶ, 
οὐδ᾽ ὥστε τοῖς τυχοῦσι νοηθῆναι, ἀλλ᾽ ἐν τροπολογία' 
« Σχιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, » 
χαὶ νομοθετήσας τινὰ περὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, χαὶ 
διηγησάμενος γάμους διχαίους, οὐ πε ρὶ τούτων προη- 
γουμένως λέγει ἃ ἐχ τῆς προχείρου λέξεως ἐχλάθοι 
τις ἂν, ἀλλὰ περὶ ὧν χαὶ ἡμεῖς προαπεφήναμεν, 
παραθέμενοι τὰ περὶ τοῦ γάμου τοῦ Σωτῆρος ἐσομέ- 
νου ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνε" οἷον, « ᾿Αδραὰμ δύο υἱοὺς 
ἔσχεν, ἕνα ἐχ τῆς πα'δίσχης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλενθέ- 
ρας χαὶ ὁ μὲν ἐχ τῆς παιδίσχτς κατὰ σάρχα γεγέ- 
νηται" ὁ δὲ ἐχ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας" » 
οὐ πάντως στῆναί με δεῖ ἐπὶ τοῦ αἰσθητοῦ γάμου τῆς 
ἐλευθέρας, καὶ τῆς πρὸς τὴν παιδίσχτιν χοινωνίας" 
ταῦτα γάρ ἐστιν ἀλληγορούμενα. ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ « ἕνε- 
κὲν τούτου χαταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν 

μητέρα αὑτοῦ, καὶ προσχολληθήσεται πρὸς τὴν γυ- 

ναῖχα αὑτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν,» 

οὐχ οὕτως ἀχουστέον τοῦ λεγομένου, ὡς οὐδὲν μυστή- 

ριον δηλοῦντος" ε« τὸ γὰρ μυστήριον τοῦτο μέγα 
ἐστὶ, νυ καὶ, ὡς Παῦλός φησιν, εἰς Χριστὸν χαὶ εἰς 

τὴν Ἐχχλησίαν ἀναφερόμενον" καὶ πρὸ βραχέο; δ 

ἐχθέμενοι τὸν περὶ τῆς γαμουμένης τῷ ἀδελφῷ τοῦ 

πετελευτηχότος ἀνδρὸς αὐτῆς, ὡς ἐδυνήθημεν ἐξητά- 

σαμεν τὸ βούλημα τοῦ νόμου. Εἰσὶ δὲ χαὶ ἄλλοι μυ- 
ρίοι περὶ γυναιχὸς καὶ ἀνδρὸς νόμοι, ὡς περὶ τοῦ ὃ- 

θλίου τοῦ ἀποστασίου, χαὶ περὶ τῶν δύο γυναιχῶν 

ἑνὶ ἀνδρὶ γινομένων, μιᾶς μὲν ἀγαπωμένης, ἑτέρας 
δὲ μισουμένης, χαὶ περὶ τῆς γαμουμένης αἰχμαλώ- 

του τῷ αὐτῆς ἐρασθέντι, γαμουμένης ὃΣ μετὰ τὸ ξύ- 

ρᾶσθαι, καὶ ἐν πενθιχοῖς χλαῦσαι τὸν πατέρα χαὶ 

τὴν μητέρα αὐτῆς ὧν ἕχαστος τὸ σεμνὸν χαὶ θεῖον 
ἔχει ἐν τῇ εὑρισχομένῃ ἀληθινῇ τροπολογίᾳ. Εἴ τις 

Ἢ ΥΕΤΌΒ ΙΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ. 
ἄυοϑβ ΠΙΪο5 Βαθυΐξ, ἀηιπὴ 6χ Δη61118, 4] (6 Γιιπὶ 6χ ΠΙθ6Γὰ : Θὲ 41 6χτ 8Π6 118, βοουπ ἀπ ΠῈ στη θη 8115 δεῖ: 4υἱΐ διυυίοπὶ ἀ6 Ἰθογᾶ, βδοιη ατῃ το 551 0Π6Π), Ὁ ΠΟ ΟἸ ΠΟ Μπριαγαπὶ Πα 88 οἱ ἈΠΟ], δαὶ ῃρο Δ|1ὰ βἰϑη!ἤοδιῖ οκ 1115. 

ΟΡογῖοι πὴ ϑδίαγα ἰῃ ἰηιο! ]σοῖα σΑτπΔ πηι 
ἐϊ πογυὴ  ε Ῥγορίογ ἰ'ος ΠΠπαυοὶ ἰννπὶο μαΐγθηι οἱ πιδίγοπι, οἱ ἠυπροίυγ ἀχογῖ, δὲ ὁγυηΐ ἀσ0 ἴῃ ΘΑΓΠΕ ἀη8,.» ΠΟ ἰΐὰ ἀδθοπΠΊν5 ἘἘΕ τσ αἰοίιυτ, αυδ8: πο αν Τηγδίογί πὶ ἀδπιοπϑίγθίαν ἴῃ οἶ5, φυοηῃΐδπι « πγϑίοτίιπν ΠΠΠυἀ παρῆι οδι ἀθ ΟΠ γίϑι0 οἱ Ἐοοϊεβία. » Εἰ βυιπί 4118 πλ}}16 Ἰοοὰ ἀδ Ὠυρι15 5οτὶ ἴα : οἵ υπυϑαι θαι ἰοσυ5 σλϑίσπ οἱ ἀϊνίητιπι ἰδ θερι}}5 

δομεἰηρὶ ᾿η ΘΗ δοίαπ), βοοιμμά τη ΘΧΡΟΒ᾽ ἰΟη πὶ πιοτγα απ. βυϊευπαυα ΘΡ60 ϑουίρίαταθ Ἰορὶτ, δὲ πυριίας. νῖγο- Γυϊὴ δίᾳυθ υχογυπ), δἰ μ᾽ 81} ἀηιρ! 5 Θχβιίμηαι ἀδιηοηϑιγαῦὶ ἴῃ Εἰ5,) Πἰδὶ βιιῃρίϊοοθ πυριϊα 5, ογγὰϊ ἰμ οἷν 

Ὁ [ι6. χχ, 54. ὉΣ ΜΆγΟ. χα, 9}, 95. 
δι. 57 ;υἱμ, θρυίοΓ, χχιν, ὅ. 

δ. Πρ νυ. 
Ὁ θευΐον, χχι, [ὅ. 

χ, 1. 15 (Ο]. γυν, 93, 45, δ ύοῃ. πα, 9  ; Ερβεδ. Υ» 
δ. 101... 1|.. 13, 15. 

159) 
Α παλαιᾷ Γραφῇ οὐχ εὑρίσχομεν" κατὰ μὲν τὸν Λουχὸν 
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οὖν, ἀναγινώσχων τὸν νόμον, καὶ τὰ περὶ γάμων Α τερογίἃ ὁδί. 51 418 ἜΓ60 Ἰοφοπὶ ονΟΙν6η8, οἱ υν ἐὲ 

γυναιχῶν καὶ ἀνδρῶν διεξερχόμενος, οἴεται μῆδὲν 
πλέον τῶν ὑπὸ τοῦ γράμματος σημαινομένων δηλοῦ- 
σθαι, ε πλανᾶται μὴ εἰδὼς τὰς Γραφὰς, μηδὲ τὴν δύ- 
ναμῖν τοῦ Θεοῦ. » 

Ζητήσαι δ᾽ ἄν τις εἰ, ε Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς 
Γραφὰς, ν λεγόμενον τοῖς Σαδδουχαίοις, μὴ προσιε- 

μένοις ἄλλην Γραφὴν ἣ τὴν νομιχὴν, ἀναφορὰν ἔχει 

χαὶ ἐπὶ ἑτέρας παρὰ τὸν Μωῦσέως νόμον Γραφάς. Ὁ 

μὲν οὖν τις φήσει χαὶ αὐτὸ τοῦτο ἐγγαλεῖσθαι τοὺς 

Σαδδουχαίους, ὅτι, μὴ προσιέμενοι τὰς ἑξῆς τῷ νόμῳ 

Γραφὰς, πλανῶνται μὴ εἰδότες αὐτάς" ἕτερος δὲ 

ἔρεῖ- ᾿Αρχεῖ πρὸς τὸ τὴν πλάνην ἐλέγχεσθαι τῶν 
Σαδδουχαίων τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὰ; χατὰ Μωῦτέα 
Γραφὰς τῷ μὴ ἐχλαμύάνειν τὸν ἐν ταύταις θεῖον 

τηδίγ οηΐο πὴ] οΓιπλ ἃ. Υἱγοῦιῃ)} βογὶ μία δυὴῖ 16- 

6615, Π0η 41:υὦ χυδη ᾳυοὰ {ΠΠ| πὰ 5ἰ πη οὶ οβίθηαὶ 

ἃς ΤΟρΟΓΪΓὶ δα βιϊπηδῖ., Ἅ ἐγγαὶ ῃθβοῖθη8 ϑουρία 8. 

πόφιο νἱγίυΐοιη Ὠοΐὶ. » 
δῦ. Αἱ ριἶπὶ φυγαὶ δἰ φυΐθ Δ γόγρα ἰδ : « Εγγα- 

εἰς, μιϑϑοίθη!οβ ϑοιϊρίυγαν δ᾽.» αυ: δαδάυςεῖ8 4} 18π| 

βογίρίιγδηι ἃ ἰοθ}} ποη δι ἰδ }0ὺ8 ἀϊοί δύ}, 

αἱ 4115 ἃ Ἰεφᾷα Μουϑὶβ βεγὶρίυγαβ. τοίογγί ροββἰπί. 

ΟΥ ἰἀΐρϑυαπι ἜΓσῸ δοουβαγὶ δα ϑυσίθοβ ἀΐοοὶ 4|14υ}8, 

ᾳυοά εὐπη ϑειίριυγαθ 4 Ἰόβοιη ΒααιυπᾺΓ ΠΟῚ 

δἀπϊιαηῖ, Ἔγγοον πδϑοίθηϊαβ. ᾿ρβᾶ5 : δ᾽ γοβροπίοι 

Διιὸῦ δὰ ιος, υἱ ϑαδψθυοσκογυπη σοαγβυλίιγ ΟΥΡῸΓ, 

δ Ποογα υἱ ΜΟγϑὶθ ἰσπόγοι! ϑογὶρίυγα8., ΡΓΟΡΙΘΡ 
ἰφπογδίοϑ ἢ}}15 ϑόπβ5 ἀἰνίη05 4] ἴῃ 115 ἀ6!ΠΘβουηῖ, 

νοῦν. Δύο μέντοιγε πράγματά φησι μὴ εἰδέναι τοὺς Β δι ρυγγοὸ ἃ ϑαδαυριῖβ ἱρποτγδγὶ ἀΐοῖ!, ἀναπὶ αυΐ- 
Σαδδουχαίους, ἕν μὲν τὰς Γραφὰς, ἕτερον δὲ τὴν δύ- 
ναϊειν τοῦ Θεοῦ, ἀφ᾽ ἧς δυνάμεως τὰ τῆς ἀναστάσεως 
ἕνεται, καὶ ἡ χαινὴ ἐν αὐτῇ ζωή. Δύναται δέ τις τὸ 

μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ εἰδέναι λέγεσθαι τοὺς 
Σαδδουχαίους ἀναφέρειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν Σωτῆρα (15): 

ἐπείπερ « Χριστὸς Θεοῦ δύναμίς ἔστι, καὶ Θεοῦ σο- 

φία, » χαὶ ἠγνόουν αὐτὸν οἱ Σαδδουχαῖοι, ὡς μὴ εἰ- 

δότες τὰς περὶ αὐτοῦ Γραφὰς, μηδὲ οἷα διαχονήσε- 
ται τῇ ἐχ νεχρῶν ἀναστάσει τῶν σωθησομένων. Ὁ 
δὲ μὴ ἀρεσχόμενος τῷ διὰ τῆς τροπολογίας λύεσθαι 
τὸ περὶ τοῦ, ε Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς Γραφὰς, 

μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, » ἐπηπορημένον, δυεῖν 
θάτερον ποιήσει, ἢ ἀπιστήσει τοῖς ἐχχειμένοις ῥη- 

ποῖς, ὡς οὐ καλῶς ἀναγεγραμμένοις, τῷ μὴ ἂν τὸν 

Σωτῆρα τὰ μὴ γεγραμμένα εἰρηχέναι ὡς γεγραμ- 
μένα, ἣ τολμήσει ἀπιστῆσαι ὡς οὐχ ἀληθεύσαντι τῷ 
Ἴησοῦ " χαὶ τρίτος δ᾽ ἄν τις, ἐπὶ τοὺς ἀποχρύφους 

χαταφεύγων λόγους, ἔνθα δοχεῖ σαφέστερον τὰ περὶ 

τῆς μαχαρίας γεγράφθαι ζωῆς, φήσει ἐπ᾽ ἐχείνους 
τὴν ἀναφορὰν εἶναι τῶν ἐνταῦθα γεγραμμένων ἐν τῷ" 

« ἸΙλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς Γραφάς. ν Καὶ ὅρα εἰ 

μὴ πάντοθεν ἀτόποις περιπεσεῖται διὰ τὸ φεύγειν τὴν 

τροπολογίαν" εἴτε γὰρ τῇ Γραφῇ ἀπιστεῖ, παρὰ τὸν 

ἐχχλησιαστιχὸν ποιήσει λόγον' εἴτε τῷ Ἰησοῦ, ὡς 

χατὰ σάρχα Ἰουδαῖος; τὸ τοιοῦτο ποιήσει" εἴτε ἐπὶ 

τοὺς ἀποχρύφους χαταφεύξεται, οὐκ ἐπὶ ὁμολογού- 

ἀοπὶ, ᾿ρθ88 ϑευριυγαβ ; Δἰθγιπὶ δυΐθην, νἱγίαϊοπι 

θεῖ ; ἃ φυὰ νἱγίυϊ6. οἱ ρβα γοβυγγεοίο, οἱ πονὰ ἴῃ 
δὰ ττα ρογοίιυτ, Ουοά δυῖεπι νἱγίαίοπι Ὠοὶ 'ξπο- 
τῶτο ἀϊουηιυν ϑδἀάυςαὶ, δὰ 86 'ρβιιπὶ ϑδγν δι ΟΓῸ ΠῚ 
τοίογγα μοίοτῖ ργομυπιίαγα δ αυΐβ ; φαδπάοαυϊάεπι 

« (Πινίβιυ5 1)6ἱ νἱγιυ5 οδὲ, οἱ θεοὶ βρίθει δ", » πος 

ἴρϑιπα σοσποβοοθαηὶ βϑθαυοσαὶ, υἱροία φυᾶ ἀδ 'ρ5ο 

βειϊρία δα ηι πεβείθη!θβ, παφας αυδηίαπι οοπίεγει δὰ 

ΘΟΓΙ) ἃ πιοΓίυἾ5 γοϑυγγοοϊϊοποηι 40] 5] υΐοπὶ ο0ἢ- 

Βοηπεπίαγ. Ουἱ δυΐαπὶ ογίϑ ἢυυ8. 8ι|ρ6γ 1Π10 000 
ἀυ αι οιΐβ : ε Εγγαιὶβ ποβοίοο5 δογίρίυγα5, Ὠὸαυθ 

Υἱἰγίθ!οπι 1)εΐ, » ρὸν ἐγοροϊορίαπι) 50101}0 ποη 541|5- 
[Ἀεἰϊ, αἰιαγτυίγατ (Δοΐεῖ, νοὶ μαΐσοα ἰοσο [Δ6πὶ ἀ6- 

ἰνϑ] οί, φιαϑὶ ἤοπ τοῖα βοτῖρίο, φυοὰ ποηρο ὅ8ὲγ- 

Ὁ ναῖοῖ 4υξ δογὶρία ποὴ βυμί, φυλ8ὶ βου ρία ἰδυιίανθ- 
τς ; γεὶ οοῦγίβ ἱρβὶ 2όδιι, φυδοὶ νϑγὰπὶ ποθὴ αἰχεγὶϊ, 

ἤάοαι δυΐάουῖν ἀυγοφάγο ; δἱ ἰογι 5. αἰΐψυ 5 δὰ δρυ- 

ΟΡ ΝΟ ᾿ἰυγο5 σοη[υςἰθι5, ἴῃ αυθυ5 φυς 897 νι 

Βυδλίαῃ) υἱίδπὶ μογιΐμοιι ἀρογιΐι8 υἱἀσηίηγ [υἷ556 

οοηβοιίρία, δὰ ἢΠΠ05 γοίογοιιάα 6556 ἀΐδοί, αὐ85. 16 

Ῥγοάία δυνι 1}}5 νου υὶϑ : ε ΕγγδΙ5, ποβοίθηι65. βου] - 
Ρίαγδ5. ν Ὑογιιη ργΟρΡΙΟΓ γο)θεῖαπι ἱγορο]ορίαπι νἱι!α 

ΔΟἢ ἴῃ ἀὐθυτάδ πιοΓὰ ᾿πουγΓοί ; Π8Π| δῖνα ϑογί - 

Ρίυταα ἤδεπη (οἰγαλ!, οοπίγα ΕΟ δίς ἀοοϊγίμδιη 

([Δοϊοϊ - βδἶνο δύϑιι, Δ ἰδυφαδιὴ Φυάεει8 δοουμάσιῃ 

ΘΆΓΠΘΙῚ ΡΓ ΔΒ 0} ; Βα. δὰ ΠΠΌΓΟ5. ΔρΟΟτΥρΠο8 οθη- 

μενον πρᾶγμα παρὰ τοῖς πεπιστευχότιν ἐλεύσεται. ἢ) (σ᾽οῖ ; 4 τοιι ἃ ἤιε]! νὰ5 ποῖὶ δἀπλίϑεδτη ἀδοοοηθοῖ, 

ΥΕΤΟΌΒ ἹΝΤΕΠΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 
ποϑοΐθηϑ ϑογίρίυγα8, ποημ6 Υἱγιαΐθπη οἱ : βίου! ἀγγάυδις ϑδιδποιεὶ παριΐα8 Ἰασοιίος. ἴῃ ϑογίρίαΓ5., οἱ 
ξαγη Δ ΠΠ6Γ 685 ἴηι. 96 Π|68. 

ὅδ. Ουατεῖ 4148. ᾿ος ποι ἀΐοῖι δαδάποαίβ : ε Ενταιὶα πϑβοϊον 65. ΘΓ ριιΓαβ.. 9 πΠΓιπὶ ἴῃ ΠΟΟ 605 
ἜΓΓΆΓΕ δἰ βηϊςεῖ, ααοπίληη 5εγρίυΓὰ5. δ|185 ἐσίγα ΠΠΓῸ8 Μοβαῖοοβ μον ἰυβουαμῖ, ἂὕλ πὰ πθς 'ρ805. ΠΠΓΟΒ 
Μοβδίοοϑ ἰδξθηίε8 ᾿πι6ΠΠ]σουαπι. Εἰ ἀΐςαὶ ἰϊημ]5. : ἢμ πος {Π|05 ἱποιαραθαι ὄγγᾶγο, φυΐα ποι ἰοεναμ! εἴθίο γα 8 
βογρίιγαβ 405 ϑυηὶ Θχίγα ἰαίειη, ἰὰ 6δῖ, {0058 βθογδίοϑ : οἱ ἰά60 εὐγωῦδης πδβοϊθη 5. Θουρειγαβ. ΑἸ 5 
δυΐοιη αἰεὶ! : ΒαΠΙοῖν δά ἀγσιιθιίαπι ὀγγογοηὶ Θδ ἀποδόγιην, φιιοά ποβοίευαπὶ Μοβαὶοῦ ἰορὶ8 Βογίρίιγαϑ, ἐσ 
60 4υρα ἀνίει 5θηβυτη ΘΔΓΊΠΠ ΠΟῊ ΒΟΓυϊΑ θυ πίιΓ. θ085 τ πιο γὸ8 ἀεὶ! Βαδάποιβοθ ἤοβοῖγθ, θμν8}} αυϊάθιη 
δειρίυγας, Δ]6γἂπη ἀυτοπ) νἰγίυτοι Ποΐ ΡῸΓ ιιδὴ ΓΟβαγΓ οι ἡ}, οἱ πόνὰ να ἴῃ 6. Ῥοίοδι 4]! η1|5 ἀἰρογθ, 
ηυοηίδπι Βοπιίηυ8 ἀγριιδηβ ϑαϑάσοιοβ πϑβοῖγα υἱγίυιθπι Π6ὶ,, 88 605 "00 Φο μη 806 16 ἀγρυδυδὶ. ᾿ρθα ΕΠ 
ἐγαὶ νἶγι 8 Ποῖ δἱ βαμίθιδ, οἱ πο] σοσποβοουδηῖ δυπὶ ϑαδάυοιοὶ ιλ5ὶ ποϑείδη 5 ΒουρίυΓΑ5 4υ18 Ἰοαπ αμ (Ὁ 
46 60. Ργορίδγεδ ποὺ γυϑιγυθοίίομοπὶ ὀγθάσθαπι φυδιῃ [Δοίαγιι5 ἰσογαὶ ᾿ρ56 δαποίογαμι δυιγαπι. Οἱ αι εῖη 
ποη να]! ἰμ (6! Π ἢ ογ ἀϊεία) οο, αἱ ϑασάυοιεὶ ἰΔ60 νἱἀόδηιγ οὐ]ρατὶ, φαΐ δου !ρίατα8 ἀδ πυρι}}5 ααἰ θη 846 
Ροβὶ(88 Ὠηογά!Π 16 ποι ἰμι6}Πφεθαπὶ βοοιημάπωι πρὶ εἰλα 6 ἐχροϑιοιθηι, 86 8 1 Ρ]| 10 δθοαηάσμι ΟΟΓΡΟ- 

5. Μλδιι}}. χα, 29. 551 Οογ.1,9:. 

(75) ᾿Αγαφέρειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν Σωτῆρα. Υεὶ ΕἸΣ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ εἰδέναι λέγεσθαι τοὗς 
Ἰόξς ἐπ᾽ αὐτόν, νι], αυοι τηΔ]ΐτη, ἄλούαις γΘΙΟΓ Σαδδουχαίσυς ἀναφέρειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν Σωτῆρα. 
ἸμιοΓΓοϊδιϊοηὶ οΟμϑομαὶ : Δύναται δέ τις λέγειν ὸ [{{πΕτιὺϑ. 
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Ουαρτορίον᾽" τλΐ δ ποη 81 Π16Γ βοἰνὶ Ῥοβ886 νἱάοίυγ Διόπερ ἐμοὶ οὐχ ἄλλως φαίνεται δύνασθαι λύεσθαι 

{ππ485: ς Ενγδιῖβ., πεβοίθπίαβ βου ρίυγαθ, ποῆια τὸ, « Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς Γραφὰς, μηδὲ τὴν 
νἱγιαίοπι Ἀεὶ ; ἰη γοϑυγγθοίίοπο δηΐπὶ ποα6 πυθεπῖ, δύναμιν τοῦ Θεοῦ" ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὗτε 72. 

ΒΘ408 παθδμίαγ, » 4υδπὶ ΡῈ ΔΙ] ορογίαπι, αιιϑ β πὶ} }ϊ μοῦσιν, οὔτε γαμίσχονται, » ἣ διὰ τῇς ἀνάλογον χει- 
πιοάο ἃρυμ Αροβίοϊιιπ ἰῃ Ἐρίβϑίοία δὰ (δίας ἀδ μένης ἀλληγορίας παρὰ τῷ ᾿Αποστόλῳ ἐν τῇ πρὸς 

ΔΠ 011 οἱ. Ἰίρογα ὅλ, οἱ δΌΡΟΓ το] υΐβ ϑογίριυτὶα Γαλάτας Ἑπιστολῇ περὶ παιδίσχης χαὶ ἐλευθέρας, 

ἶπ αυΐδυβ ἀ νἷγο δἱ τπυ]ίαγα ἀϊοίαπι οδὶ ἃ]}1-Ἑ ἀποδοθησομένης χαὶ εἰς τὰς λοιπὰς Γραφὰς ἔνθα περὶ 

αυΐά, τγαδὲ ροίαβι. Εἰ αυοιιδάπιοάππι ογγάηὶ αυἱὶό ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς λέλεχταί τι. Καὶ ὥσπερ τὴα- 
οὑπὶ ρτορ δίαγαπι βογίρία ἱγορο!οφῖςθ ἤθη ἰπίογργα- νῶνται οἱ διὰ (14) τὸ μὴ τροπολογεῖν τὰ προφητιχὶ 
ἰδηΐαγ, ΘΟΓΡΟΓΘΟΒ Οἶθ05 ροβὶ ΓΘΘΙΓΓΘΟΙΌΠΟΙΗ 6διΓ08 οἰόμενοι μέλλειν ἡμᾶς μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐσθίειν χαὶ 
π058 ἃς Ὀἰθίταγοβ. οχἰβιππδηΐ, αυΐα (411 ϑοτγὶρίυτα- πίνειν σωματιχὰ βρώματα, ἐπεὶ αἱ λέξεις τῶν Γρε- 
Τυπὶ ὙΘΓΘΐ8 δοπιϊηοηίαγ; [18 6ἱ ουπὶ Γ8. ἀδ τηαίγὶ-ὀ φῶν τοιαῦτα περιέχουσιν" οὕτως καὶ τὰ περὶ γάμων 

πιο ἷ5, οἱ νἱγὶβ 80 πηι γῖ 08 ΘΟη ΒΟΥ ρίἃ5 γοῦθο 6- γεγραμμένα χαὶ ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν τηροῦντες 

πυ8 τυδπίυγ, Γαἰυτυμηαθ δυϊυπιληι υἱ πὰς φυθαθα ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ, χαὶ οἰόμενοι συνουσίαις ἡμᾶς χαὶ 

γεπογοὶβ αἰ ΠΊῸΓ ΘΟΠσΓΟββὶ θ05, ΡΓΟρΡίοΓ 4108 ογαϊίοηὶ τότε χρήσεσθαι (15), δι᾽ ἃς οὐδὲ σχολάζειν ἐστὶ τῇ 

γδοᾶγα τη ἰυΐη!6 ᾿ἰδοί ; οὐπὶ ΡΟ υΕἱ φαοάἀλπηπι04.0 εἱ Β προσευχῇ δυνατὸν, ἐν μολυσμῷ πως ὄντων χαὶ ἀχ:- 
ἱπηιηθηἀϊ δαΐ 4υΐ γοπθγαὶβ ΓΘ}}}}18 πα ηιυγ, θαρσίᾳ τινὶ τῶν χρωμένων ἀφροδισίοις. 

δ". Οὐυῶγο ἀδίῃουρϑβ δὴ {Π8 : ε« Εγγαιῖβ, πθϑεϊθη(68 Μετὰ ταῦτα ζητῶ πότερον τὸ, ε Πλανᾶσθε μὴ “- 

Βοτίρίαγαβ, ποχιιο νἰγίυϊοπι Ποΐ, ν δὰ ᾿Πυἀ 80. 1πὶ δότες τὰς Γραφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ, » 
Γοίογδιυῦγ : « Τπ γοβυγγοοίίοια οηἷπὶ ποῆὰθ πυροὶ ἐπὶ μόνον ἀναφέρεται τὸ, ε« Ἕν γὰρ τῇ ἀναστάπι 

ποάυθ ΠυΡοΠίυΓ; » 8η οἱ δ οὰ 4 αι : ε 564. δ: οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίτχονται, ν ἣ καὶ ἐπὶ τό" 

βίοι! δηβοὶ! Ὠεὶ ἴῃ σοῖο ; » 60 δπΐπὶ τθρογίο ἰπ 410- « ᾿Αλλ’ εἰσὶν ὡς οἱ ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ. » θὺ γὰρ 

πΔη) οι ρίαγαθ Ἰ060 Δη 0115 ἰὼ ΘΟΘΙΟ δἰπ}}}68. [αὐ εὑρίσχω ποῦ Γραφῆς λέγονται οἱ σωθησόμενοι εἶνα! 
ἀϊοληίαν, φυΐ βαϊυϊοπι δάϊρίβοθηίυγ; 8.99. εἰσὶ 418 ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ" εἰ μὴ ἄρα τις χαὶ τοῦτὸ 
[ογίαβϑο η]υἀ ἀσοϊαγαγὶ ρροπαπίίοὶ ὅδ : « Τὰ δυΐϊθ! φήσει δηλοῦσθαι ἐν τῷ, ε Σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς 
᾿υ18 διά μᾶίγαβ ἰᾳ05 ἰῃ ρᾷςθ, ἡυζ 08. ἰπ βαπόοίυ!δ πατέρας σου μετ᾽ εἰρήνης, τραφεὶς ἐν γήρᾳ χαλῷ,» 

βοπᾶ:;» οἱ {Π0 ὅδ: « Αρροδβίίι5 οδὲ βόρη]ο 810,» καὶ τῷ, « Προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὑτοῦ, ν ἢ τῷ 

γ6] 60 φιὶ ἴῃ θυ ογοποπηΐο μαθοίπγ 060 δ΄, 4ι0 ἐν Δευτερονομίῳ λεγομένῳ περὶ ἀνθρώπου, ὡς 
᾿ιοπῖο, ιιᾶδὶ ἃ θ60 ἴῃ σἶο, οἱ βυργα (θῦγδπὶ οομβι1-ὀ τεταγμένου ὑπὸ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἑαυτῷ 
τπὖ8 ὀχ θαυ; απ Ἰοοαπὶ (ἰ0] ἧμ586 ἀυμοβίίαπι δὲ τὴν λέξιν τηρήσας εὑρήσεις. ᾿Εξῆς τούτῳ ἐστὶν 
γορογίος, θεϊηάα {Ππὰ ἀτροποπάυπι γϑηϊὶ ὅδ: «ε [)6 “΄ ἰδεῖν τό" ε Περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεχρῶν οὐχ 

ΓΟΒΌΓΓΟΟΙΪΟΠ6 πιογίαογυμ ποθὴ [ορίδι15 αιοὶ ἀϊοίιπ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος" 
6β1 ἃ [)00 ἀϊεξοηίς γο]}]8 : Ε5οὸ ϑυ1η θοῖ5 Αργάθαθ, Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿λθραὺμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰχ, χὶ 

οἱ θοὺβ ἰβαᾶς, οἱ θ8ι8 ϑδοοῦ 3 θους ποὴ δϑὶ θο5 ὁ Θεὸς Ἰαχώθ; Οὐχ ἔστιν ὁ Θεὸς, Θεὸς νεχρῶν, δὰ 

ΠΙΟΓΙΟΓΊΙΠῚ, 8686 νἸνδι εἶπ]. » Αἀ ἰάἀ δὐίδπὶ ἀΐσειπιι8, ζώντων. ν» Καὶ εἰς τοῦτο δὲ φήσομεν, ὅτι μυρία δυ- 

γΕΤυ 9 ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

ΤΆΪΟΠὶ Πἰ βίον ἂπ), πθοθϑϑα ΠΑ 6 ὈΪ ὑπαπὶ (Ἄοογα ἐχ ἀποθ 5 : δὰ} ποη ογθάδγο ρυθβοηίθι5 γογἷ5 ΟἸΝΓ8ι], 
4ι85] π12]6 ΟΠ τἰδίο ἀΐσοηιο, φυὶ αἀἰχὶ! ροβίτα πὶ 6556 ἰῃ ϑογιρίυγβ, φυοά ροβίια πῇ πο ογαῖ : Δ΄0ϊ ΓΟίΏξΕΡΕ 34. 
Ἰθγοβθ. βθογοίος ἴῃ αυΐθυβ ᾿ υἷα {18 θόϑία πηδη  δϑίμι5 νἱάθίαν 6556 οοηβογίριυπι : οἱ ὀΐοοὶ 24. {ΠΠλ5 
ΒΟΡΙρίτγῶ5. γοίογεπάθππι 6586, αυοά Πἷς Βοπιῖηι5 αἰεὶ «ἀ Βαψάθοιθοβ : « Εγγδιὶβ ποϑοίθηϊθϑ ϑογὶριυγαϑ. » Εἰ 
νἱ 6 πἰδὶ δχ ΟΠ ἢΐ ρᾶγία οδύλι αυϊοιηηι6 πηογάϊοπι ϑογριαγαγαπὶ Γαβραυΐ ἱπιο]δοία τ. Ῥγορίογοα ποῃ Α[ΠΓ 
ταΐλ νἱάθίυν δοὶνὶ ροβθ6 η00 ἀἰϊείιαγ : « ΕγΓαιΪ8 μϑϑοίθηίο8 ϑογρίαγαβ, πο|ὰθ νἱγιίοιῃ θεὶ ; » πἰδὶ 
Βουρίυγαβ Ὁ πο Γ 9 Π ΠοΓ δυιΐίθηβ, 4|13π| 6Χχ 4}}}8. ἱῃ| 6] χθονί, ἀθιηοηβίγαη θα ἰπ φαΐθυ5. 4] αι} ἃ ἀ6 υἱγίβ οἱ 
χοῦ νι5. Ἰοφυυηπιν Βουρίαγο : οἱ φυθριδιπποάσμι. δργϑηΐ αυὶΐ ργοριοι!ο.8 ϑογρίαγαθ. πῸη ἐμ|6}ΠΠ6εμ!ο5 
πη ΓΑ 6, ρυδηΐ ροϑὶ γοϑαγγθοι οποία ΠΟ 5. τηδηἀιολΓῸ5 Θὲ Οἱ] 10Γ08 6505. σάΓΠΆ]65 ; οἱ ροϑὶ 400" 
πἴδιη οἱ ϑογίριιγα: ρΓΟρΠΘἰίοἐα ἰ4}18 οοηεἰποπί φυφάδιη βου! οἱ 46 πυρι}}5. νἰγογυπὶ δὲ πα ίδγαμι βοΠμί3, 
βοσυάση ἰδχί πὶ 1Π|6} 56 η165, ρα ϊΔηΐ Π05 οἰϊδπὶ ροϑί οχίυπιὶ [αἰ ἀγ08 6558 ἵπ υδὺ σΑΓμΔΙΐαπὶ πυριίάγυμι, 
ΡΓΟΡΙΩΓ 4188 Π6Ο γδοῦγα {{π|5 Οὐ ΟΠ Ἶ 15 ροίοϑι Δυθ46 πηλου]α πος ἰπ μος πηπμπάω. 

50. Πρ 4ύξογο ιυοὰ ἀἰοὶ! :΄ε Εγγαιῖβ πυβοίθπιοϑ. ϑογμίυγαβ, ποαὺς υἱγιαΐθιη θ6ἷ, » υἱγαπι δὰ ΜΠΠπ|4 βοί μη 
Ρθν νοὶ φυοι ἠϊεῖϊ : « Ἰῃ τϑϑυγγοοιίοηθ πϑάιδ παθυμῖ, ΠΘηὰ 6 ΧΟΓΘΒ Δροίρί "πὶ; » δὺϊ οἰΐδπι ἐσ οὐ υοά 
ἃ: « δὲὼὰ δγαηΐ βίοι δ ρο} ἴπ σΟἸο. » Ναὺ ἰηγοηΐο δἰϊοαθ! ϑογὶρίυγαπι ἀἰσδηιοπι, βᾶποῖοβ μοϑὶ δα ϊίι 
[ὑγὰ ἴοι δημα]ος θεἷ : δὶ (ογίθ αι15 δἱ πος πιογδ τον ἰηι6ΠΠἰραὶ βοσιπάμιη {ΠΠπ4 φυοή ἀϊοίταν : ε Τὰ δυΐδιι 
15 δι ρϑίγδβ [108 σὰ πὶ ρᾷ66, παιγί 5 ἴῃ βοηθοί θοιἃ. « Πἰοπὶ : ε« Ἀρροβίιιι5 65ῖ δὰ ρορυ!απι δύυμ, » ἃν, 
« Ἀρροβί!υ8 65. δι) βοπὺϑ δυυπι. » Βεβίδϊ υἱ ἀἰοαπιι5 ἀθ 60 φυοιὶ αἷϊ : « Νοὴ ἰοφίϑι 5 ἀ6 γδϑαγγδοιίοπθ φιο 

8 Μλι). χχι. 949, 5806. δ᾽ (4]. τν, 232, 95. δὲ (οη. χΥ, 15. 81 Π)ρυίοΓ. ἸΥ, 3. δ6 (ρῃ, χχχΥ, 29... 
58 δ}. χχι, 5], 52. 

(Τὼ Καὶ ὥσπερ πιλαγῶνται οἱ διά, εἰς. (ογίη- 
{Ἰνἴλη05 ἱπίε! Προ ἀ6 φυΐθυ9 Επβοθῖι5 οἱ ΕΡΙ ριδηίαϑ. 
γει ἴθι 6 }} 96 ΟΠ 5188, βίν ΟἹ] οπϑιλία5, αυϊ οὐ- 
ἴᾳπὶ ἃ Ῥαρία 5. 7υδηηΐβ ἀϊδείρυϊο ἰγάχογιηι, Ηἰ 
δΆΠΟΙΟ5 ροΒί γϑϑυγ οἰ οΠ6ιὴ οὐηὶ ΕἸ} ΓΙ βῖ 9 π}}}16 8Π- 
εἶδ γεβηϑίυγοδ, δἱ σογρογεὶβ νο!ρίιΐ1.8. [τυἱίαΓῸ 8 
ογθίθρδηι, ος Τοδπηΐβ ἀδοθριὶ Ἰοθο φὰ πδρθοίιγ 
Ἀροοδὶ. χχ, 4, ὅ, 6. 46 ΡΠ αδιγίαπι ἢΓ. τἰχ. 

ΟΥίφοποβ αυϊάσπι ραγὶ [αλιγ08 ἱπηρῖοβ οαπὶ δΔΠ0ι}5 
οοπαϊιίοπο οαπϑαυϊι, ροϑιψυδπὶ ἀϊαϊγηΐ ρα νἶ8 [υὐ- 
τί! Ἔχογοῖ!, οἱ ψοιιίυπι ρδπίτμἀο «ὐνοπεηι; 50 
ποάὰδ ἐοια!η ἰΘπηρα5 ργαχὶῖ ὉΠυπ), ποαιιὸ ΟΟΥρ0" 
Γθ85 [1145 ροβϑὲ ἤδῃὸ νἱίδιη ἀο]οἷλ8. ἀφμοβοῖ! ; ἰϑεῦ- 
6 ἰπογ ΟὨἢἰαβια5 ἱπηιηθγ 0 ἃ πομΏυ}}}5 γείογίυΓ. 

Πυετιυβ. 
(75) θάοχ [κορίυθ, χρῆσθαι. 
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νάμενος (16) περὶ τοῦ ὑπάρχειν τὴν μέλλουσαν ζωὴν Α οὐτῃ ἀδργοπιριῖ8 6 τορι εἰβ βοχόβῃιιβ 6δεποη 8. 
τοῖς ἀνθρώποις παραθέσθαι ἀπὸ προφητῶν ὁ Σωτὴρ, 
τοῦτο οὐ πεποίηχεν, διὰ τὸ τοὺς Σαδδουχαίους μόνην 

“προσίεσθαι τὴν Μωῦσέως Γραφὴν, ἀφ᾽ ἧς ἐδουλήθη 

᾿ αὐτοὺς σνλλογισμῷ δυσωπῆσαι τοιοῦτό τι δηλοῦντι " 
ὁ Θεὸς εἶπε Μωῦσεϊζ, ε Ἐγώ εἰμι Θεὸς ᾿Αδραὰμ, χαὶ 

Θεὸς Ἰσαὰχ, καὶ θεὸς Ἰαχὼδ, » ἡνίκα ἐπὶ τῆς βάτου 

ἐχρημάτισεν αὐτῷ" ἧτοι οὖν ὁ Θεὸς, Θεὸς ὄντων ἐστὶν, 

Ὧ Θεὸς οὐχ ὄντων " ἄλλ᾽ ἄτοπον λέγειν, ὅτι ὁ θεὸς ὁ 

εἰπὼν, « Ὁ ὧν, τοῦτό μοί ἐστιν ὄνομα, » τῶν οὐδα- 

μῶς ὄντων Θεός ἐστιν εἰ δὲ τοῦτο ἄτοπον, ὄντων 

Θεός ἐστι, καὶ ζώντων, καὶ ὑφεστηχότων, καὶ αἰσθα-᾿ 

νομένων τῆς χάριτος, ἧς αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐδωρήσατο, 
Θεὸν ἑαυτὸν ἀναγορεύων αὐτῶν, καὶ λέγων' « Τοῦτό 
μού ἔστι μνημόσυνον αἰώνιον. » Ζῶσιν ἄρα αἰσθανό- 
φίενοι τοῦ Θεοῦ χαὶ τῆς χάριτος αὐτοῦ ὁ ̓ Αδραὰμ, καὶὸ Β 

Ἶσαὰχ, καὶ ὁ Ἰαχὼόδ, χαθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ἰδίως χρημα- 
τίζων Θεός" οὐ γὰρ γέγραπται" « Ἐγὼ Θεὸς ᾿Αδραὰμ, 

χαὶ Ἰσαὰχ, χαὶ Ἰαχώδ' » ἀλλ᾿ ε Ἐγώ εἰμι Θεὸς 
᾿Αδραὰμ, χαὶ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ Θεὸς Ἰαχὼδ, » χαὶ 

οὕτως γε ἀνέγραψαν Ματθαῖος, καὶ Μάρχος, χαὶ 
Δουχᾶς, ἵν᾽, οἶμαι, παραστήσωσι τοῖς προσέχουσι τῇ 
ἀναγνώσει, ὅτι καθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ὁ Θεὺς ϑεός ἐστι, 

τοῦτ᾽ ἐξαίρετον αὐτοῖς χαριζόμενος - οὐ γὰρ ἧσαν 

ὅμοιοι τοῖς Ἑδραίοις, ἵνα συλληπτιχῶς, ὥσπερ ἐχεί- 

νων, οὕτω χαὶ τούτων ὁ Θεὸς λέγηται" ἐπ᾽ ἐχείνων 

μὲν γὰρ γέγραπται" ε« Ὁ Θεὸς τῶν Ἑδραίων ἀπ- 

ἐστειλέ με"» ἐπὶ δὲ τούτων χατὰ ἕνα, ἵνα παραστήσῃ 

ὁ Λόγος, ὅτι εἷς ᾿Αδραὰμ ἰσότιμος ὅλῳ ἔθνει 'Εδραίων 

ἐστίν" οὐ γὰρ ἐπίσης ἐστὶν ὁ Θεὸς, Θεὸς ᾿Αδραὰμ, ο 

χαὶ Θεὸς Ἑδραίων ; τὸ δὲ ὅμοιον ἐρεῖς χαὶ περὶ τοῦ 

Θεὸν αὐτὸν εἶναι τοῦ Ἰσαὰχ, χαὶ Θεὸν τοῦ Ἰαχὼδ, 

ὡς Θεὸν τῶν Ἑραίων " τοιαύτης δὲ τιμῆς ἐξιῶσθαι 

νομίζω χαὶ τὸν Ἡλίαν, διὸ ἀναγέγραπται ἐν τῇ τε- 

τάρτῃ τῶν Βασιλειῶν' « Ὁ θεὸς Ἠλιοῦ. ν» Τοῦ μὲν οὖν 
᾿Αδραὰμ Θεὸς μόνον ἣν ὁ Θεὸς, ὁμοίως δὲ χαὶ τοῦ 
Ἰσαὰχ, χαὶ τοῦ Ἰαχώδ' τοῦ δὲ χρείττονος αὐτῶν Σω- 
τῆρος ἡμῶν οὐ μόνον Θεός ἐστιν ὁ θεὸς, ἀλλὰ χαὶ 

Πατήρ’ διὸ καλῶς λέγεται παρὰ τῷ ̓ Αποστόλῳ" « Εὐ- 

λογητὸς ὁ Θεὸς χαὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. ν» Οὗτος δὴ Ἰησοῦς Χριστὸς, οὗ εὐλογητὸς ὁ 

ΡΓΟθᾶγθ ροββοὶ ϑεγνδίοῦ [υϊαγαπι Υἱἱᾶπ| ΠΟΙΏΐ 65 
πιᾶποο, ἰὰ πιϊπίπια [60͵856, θὰ δοί ϊοϑί ὑλδπὶ 

Μογϑδῖ5 ϑουγριυγαπιὶ δἀπηττογοηί ϑαδάυορὶ, ἃ ᾳφυᾶ 

ἀεάυοσία γαιϊοοϊ αι οη 6 σΟην ΠΟ ΘΓΘ 'ρ508 νο]υἱ! ; 5ἷ6 

δυίοπι ᾿|8 86. ἤάθοτα υἱάδίυγ ; θευ5 αἰχὶϊ Μογϑὶ " : 
« ἔφο βυπι θδὺ5 Αὐγγαϊιδηιν, οἱ θθὺβ ἴϑαδες, οἱ θοι8 

ὅλοο", ν οἴη ογδοῦ!υπὶ ἰρδὶ ἴῃ γα θὸ γα ἰἀϊ} : δὶ 

ἰφίτυν Πδὺ8, δογαπι Πδι5. 6βί φυΐ βυπῖ, δυΐ δογαπι 

4υὶ πο ϑ8ιπὶ : Δρβυγάμσπι 68. δυίΐθιῃ Ποῖ φυὶ ἀϊ- 

χὶι δ: ς Ερο 80πὶ αυΐ 5ιπ|, ἰά πὶ} ποπηθ οδῖ, » 

Ἰιογυ πὶ 6586 θόυπὶ ργοπυηεδγα φαΐ που! 4υ πὶ 5081 : 

αυοὰ δἰ {Πππὰ ἀὐδυγάυπι 6581, δογυϊὴ ρτοίροιο Ποὺ 8 
ἐβὶ αυἱ 5υηῖ, εἰ φυΐ νἱνιηί, δἱ αυΐ οχϑίϑίυπι,, αυϊ- 

4ὺ6 μεποῆοϊαπι ἃ 1)60 ἰ 86 οΟἸἸδίιπ δῴποϑουηΐ, 
οὐπὶ ἰρβογυπη Πεὺπι 5686 ρμγΟΐεβϑι8 ὁδί, οἱ ἀἰϊχὶ! 5" : 

« Ἦος δι πιοιηοτγία!θ πηθυ! ἱπ Θίογπαηι). » Υἱνυπὶ 

ογέο, θευπι, ἰρϑίιῃβᾳῃα ὑδηρίοἶι πι Δ 9 ΠΟΒοθη 68 
Αὔγα]δπι, οἱ ἰβᾶᾶο, οἱ ὅδοοῦ, οἱ υπὶυξευυϑάι8 
ἰρϑογιὰπὶ βρθοίδιίΐη) ")}60.5 αἀἰοι5 δδι ; π66 δπίμι βογὶ- 
Ρίυπι 65 : « Εξο δεὺ8. Αθυδ)ναπὶ, οἱ ϑδᾶς, οἱ )4- 
40}, » δ6ιὶ 5" : « ἔξο βδὺπ) θεὺ5 Αὐγδίιαπι, οἱ δου 

18380, αἱ Ποιι5 ὁδοῦ, » οἱ ἰἰὰ ἃ Μϑίί!νο, οἱ ἥαγοο, 

οἱ [μυοᾶ βογϊριίιμη 6διὶ, υἱ Ἰδοιονυ5, Ορί ποῦ, ροτδυδ- 

ἀδδηὶ δου δἰπρυϊογαμῃ ἰρβογυιι Πθι 6556, ᾿8ΠπῸ 

ἱρβὶβ ρβδβουϊΐαγθιη νοηΐδηλ σοι ἀοηΔηΐοι ; πθὸ δηΐμ 
ΠΟυγοῖθ δἰ πη] 65. ογδΐί, υἱ (ποπιδθππούυπι ΠΟΥ}, 

ἴα εἱ πογιπὶ θθ8. σΟΙἸ]δοῖνα ΔρρΘΙ γον ; ἀδ ἢΐ5 

αιυίΐρρα βογὶρίυπι οδὶ δ᾽ : « Βευ8 Πουγαουιπι ηιἰοὶϊ 
πιὸ; » ἀδ 113 δυίΐδῃ 5: δι πὶ., υὐ υηυπλ ΑΒ γα ια- 

τηὰτ Ο᾽ υ8 61 6556 ἀἰρπ 1118 οἱ μγαιϊ δο ἰοἰλπὶ Η6- 

Ὀγϑογαπὶ βϑηίθηι 8:9 ϑειὶριιτγα ἀθοϊ Γἃγοί ; ΔΠΠ0 1] 

οηΐπὶ θὰ Θῆμα Ἰ)λου5 651 Δυγαίϑη ἂς θει5 ἢς- 

Ὀγωουιπὶ ἢ θουπὶ ἰΐοθπν ἰρϑιιπὶ 6556 ἰ5ϑ8ς, οἱ θυιη 

δαοοῦ, ἰϊα αἱ Ηυγ ότι πὶ θθὺ5 6ϑῖ, ραγὶ πηοὰο ριο- 

πυπίίαυ 5. 85:π|}}} δυίθι ποηογα ἀἰϊφηθμ ἰνα τα} 
[υ͵856 ΕἸ απὶ ὀχ  ϑείπιο ; ἰἀοῖγοο υδγίυ Βόρυια δογὶ- 

Ῥίυπι 65. δ᾽ : « θειι5 ΕἸ|85..» θο8. δΓβῸ ἈΡγδ)ιδνὶ 

βοἴιπὶ δου 8 ογαῖ; 51} 6 Ὁ οἱ δᾶλο, εἰ δλ.0}}; 80- 

Βρί(αἱονγΐβ διιίθιη ποϑίγὶ 4} ἰρεὶβ ργϑβί μη Ο5ὶ, 

ποῃ θουϑ 5011, 56ι} οἰΐαιη Ραῖον Ποῖ 65ι. Ῥγορίογο 

Θεὸς καὶ Πατὴρ ἐχαρίσατο τοῖς γνησίοις αὑτοῦ μα- Ὁ τοοία αἰ! ΑΡρυδίο!ει5 δ᾽ : « Βεποιϊοίιι 1}0115, οἱ ῬΆΙΟΓ 

᾿ ΥΕΤΌΒ ἹΝΤΕΒΡΕΚΕΤΑΤΙΟ. 
ἀϊείαπι 6ϑΐ γ0}}}5 ἃ 00 ἢ Ετοὸ βύιη θθιθ Αὔγάμᾶπι, οἱ θοι5 ἰβδ8ο, οἱ θου5 ὅδο0}). Νοη 68. Πδι}5 πηοΓίυΟΓῸΠῚ, 
5ει] θδι8 νἱνθιμΐαπι. » Εἰ ᾿ς ἀἰεἰπη8 χιοηίδι. ΟἰΙΠῚ Ροβϑοῖ πηῖ!6 Ἔχθπηρῖ ργοίόγγα οδίθη θη τέϑυγγθ- 
αἰἰοποπι [αἰγαπι, ἰος ποη (δοῖ! οχ Ῥγορ δ 15, 5οά ἰϑπίυμι ὃχ ἰασ6, αυοηίαπι ϑαδάμποὶ ἰαπΐαιη Μοβδίοδιη 
Ἰοξϑιν Ἰοφενδπὶ, εχ 4ιιὰ γοίβηβ [}]05 ρίδοδγα, ργοία ἱπὰς δχοπιρίαπι. Πθι8 δπἷπὶ αὶ 681, αἰεὶ! : ε«[ρ86. 660 
δ) 4] 811Ππ|, ἐὰ Π)06 πιϊ δ] ΠΟΠΙΘΙ) 681 ἴῃ βαρ ἰογηυπι. » ϑ' ἱππρο 55. }}}}6 δϑὶ υὧἱ ἀϊσαίαγ Θογυιῃ; θόυβ 6556 
401 ποη βυηὶ, οἱ 8ΐ ἢ06 ἱπηροϑϑί!]α 6ϑῖ, Ἔαγρὸ οογαπι δϑὶ Πθι5 4] διηϊ, οἱ 4 υἱναηῖ, δὲ βοπιυπί θ6ὴ6- 
Πεἴαπι 6)ι5. Εἰ νίά6 φυΐα πο ἀϊχὶξ : « Εκο δι θοὰ5 ΑΡγϑΠ τη, 61 5886, αἱ 7400}, 56 θου8 Αὐγαϊιᾶπι, οἱ 
θδυ5 5886, εἰ ἤουβ ϑδοοῦ.»]η 8:10 δα ΐαπὶ Ἰοοο 5ἷς ἀἰχὶ! : ε 66, οἱ ἀϊς δά Ῥμαγαθηθῖι : Π6118 Ἠεργβόγυπι 
ταδί! πλ6.» Ουἱ Θινἷπὶ ρογίθοι 55ΐπ|6 βυπι εἶγοα θυ, φυδηίυπι δὰ συπιραΓαιίοηοπι ἀΐο0 οϑδίΘΓΟΓῸ ΠῚ ΒΟΠλΐ ΠῸ ΠῚ, 
Ὑβοην τοίυπι ἤάθθηι Πουπὶ ἦμ 86 : Ῥγορίογδα μ0Ὲ ΘΟΙΝ ΠΝ 61 ν. 56 βἰηραίαγίιογ δόγαπὶ ἀἰοαγ θευ8. 

ἰρυΐα, 51 ἀἰοαίαγ : ΑχοΡ ἢ|]6 δοταπὶ ἐδὶ, οϑίὀπιΐπηυ5 χαρὰ υπυδαυΐδαιο δογαπι αυΐ ροβϑάθηΐ ἀσγαπὶ ἰἤυπ|, 
Ραγίθιη πβοὐϊεϑιν [αῦθιι ἀθ 60, δἱ ποθὴ μιᾶῦδιΐ δα ἐμ ἰοἴο. 51 δυΐδπι ἀϊοίιπιι8 φυοηίαπι ἀφοῦ [Π|6 {ΠΠ5 6δὶ, 
ἀεπηοηβίν8π)}5 αἶα (οἴ! ἀσγαπὶ {ΠΠυπὶ Ροϑβϑί(εδι 116. δῖα οἱ αἱ ἀϊοίιας Πδυ8 Πδυγδθούυμι.,, ἱπιροῦίθοι!ο 
ἀοιποπβίγδιυγ δυγαμπι, φαοιίδιη ὑπυδαιίδαμα δουιπὶ δἰϊαυ!ά πιο ίσαπι ἀ6 Π60 παυοθᾶηι. Αὐνϑιᾶπὶ δυίοι 
ἰοιυπὶ Βαρθοναὶ ἤόαπι, οἱ ἴϑλας τοΐαπι Βαυ6 "αι θοαπι, οἱ 400} ἰοϊαπι παρα θαὶ οι, ἰ460. ἤθη ἀϊοίτυς ἴῃ 

᾿ Εχοά. τ᾿, θ. 59 101... 14. 410υὲ4., 1ὅ.. 65 1υ014., 6. 55 Εχοά, νη, 10. 4 1Υ̓ Β6ᾳ. τι, 14. 4511 ογ. 
ιν ὅ. 

Η (16) Καὶ εἰς τοῦτο δὲ φήσομεν, ὅτι μυρία δυγάμεγος, οἷς. Ἠϊδτα5 οαη. 42 ἰμ Μαίι!., ἩΪοΓοηγπιμδ. 
υετιύβ. 
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Ὁ πεἰπὶ ηο5ιὙἱ 7688 (ἢ γϑιϊ. » 15. δυΐθιῃ Ομ γβίυ9 86- Α θηταῖς τὸ τὸν αὐτὸν εἶναι αὐτῶν οὐ μόνον Θεὺν, ἀλλὰ 

5118, Ου}1.5 θαηράϊοίυ5 θουβ εὐ ῬδῖοΓ 651, ] οἱϊδπὶ 

ΥοΥ 8 βὺυ}5 σοποαϑϑὶῖ ἀἰβοί ρα 15, αἱ ᾿ρΡβογὰπὶ ποη πιοο 

Ὠδιι8, 86 οἰἴδπὶ Ῥϑίδγ 811} ; ροβίψυδηι δηΐῃ) δυγγα- 

χὶς ἃ πιογίυ͵β, Μαγία αἰχίι δ᾽ : ε« ΝΟΙΪ πὴ ἴϑηροτΓε: 

πΟηΘυπὶ δηΐηὶ ἃϑοοπάϊ δὰ Ραίγοῃ πιοὺπὶ : γαὰθ 0- 

[πὶ δὰ [ΓΔίγαβ πηθοβ, οἱ ἀΐς οἷβ : Αϑοοπάο δὰ Ρὰἃ- 

ἰγθῖ πιθιπΊ, οἱ Ῥδιγοπὶ γοβίιπι; θουπὶ που, οἱ 

θδιπὶ νδβίγυην. ν Ταπο γοτο οἱ ΑΡΓΑ ἅΠΊΟ, οἱ ἰβ8800, 

οἱ ϑλοοῦο ἰά ρταιϊβοδίαπ) ἰρϑυπὶ Γυ͵556 οχἰ βϑιϊμο, αἱ 

ΠΟΙ ΔΠ)ρ}}08 ΘοΥυ πὶ θ6ι15 ἰπηΐϊαχαὶ οσϑοὶ θοῦ 5, 564 

ἦδιη δεἴδπὶ Ραίογ, Αἀ ἰὰὶ γϑγο κ΄ : ε« θ6115 ποθὴ δϑὶ τη0ῦ- 

τυοτυπι, 564 Υἱνογαπ), » φιυθὰ δρυὰ Μαίῃαυπὶ εἰ 

Μδγουπὶ ᾿{{||6 πὶ ὀχϑίαϊ, {Πιώ4 οἰἰδπὶ δἀἀϊάδι [0085 55: 

« Οἰππ68 δηἷπὶ νἱνιηὶ οἷ, » αυϑ' αυΐίαηι ραιγγείνα- 

Ταπὶ ἰ80ὺ8 ΘΓΔΐ ΠΟη αχίσυϑ; ἰδηῖο0 Υἱι 6! 66 ̓ ΠΟΒΙΓῸ 

ϑογνδίογα, ΠῸΠ 'ρ808 50{ι|Π| νίνϑιο, 864 συοδουπημ 

οἰἶαπὶ νἶ 128 ἱμβοόγιιπὶ οϑὶ, Π60, πος 4|}} ουΐχυδπι ἀα- 

Θ6ΓῈ ἰοδιἰβοδιίθ. ΠΙυὰ υογὸ : ε Θπιπ68 δηΐπη Υυἱναηὶ 

οἷ, » ὁπιηΐ πηοὰο "ΟῚ Θχογοογα ἃ0 ΓΟ Ἐβϑηΐαγα ἀ6- 

οοῖ, αὐ ποη 811} ουΐφυαπι, φυᾶπὶ Ὠ60, ἐπ ΟΠ γὶβίο 
ΟΠΠΠ6Β Υἱγάπιυ5. Εδηο δυίοπὶ αὐ ρΔΙΓΙ ΓΟ γα πὶ 
Υἱϊᾶπὶ δϑίγυθυδὶ ἀςπιοηβίγαιί ομθπὶ, ρϑυ οἶδ ΘΟΠΊρΓ6- 

χαὶ Πατέρα" φησὶ γὰρ ἀναστὰς ἐχ νεχρῶν πρὸς τὴν 
Μαριάμ’ « Μή μου ἅπτου οὔπω γὰρ ἀναδέδηχα πρὸς 

τὸν Πατέρα μου" πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
μου, χαὶ εἰπὲ αὐτοῖς " ̓Αναδαίνω πρὸς τὸν Πατέρα 

μον, χαὶ Πατέρα ὑμῶν, χαὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν 

. ὑμῶν.» Ἐγὼ δ᾽ οἶμαι, ὅτι τότε χαὶ τῷ ᾿Αδραὰμ, χαὶ 
τῷ Ἰσαὰχ, καὶ τῷ Ἰαχὼθ ἐχαρίσατο, ἵνα μηχέτι 
μόνον Θεὸς ἧ αὐτῶν ὁ θεὸς, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ Πατέρ. Ὁ 

δὲ Λουχᾶς προσέθηχε τῷ « Οὐχ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νε- 

χρῶν, ἀλλὰ ζώντων, » χειμένῳ χαὶ παρὰ Ματθαίῳ 

χαὶ Μάρχῳ, τὸ, « Πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν,» ὅπερ ἦν 

οὐχ ὁ τυχὼν ἔπαινος τῶν πατριαρχῶν" ἅτε τοῦ ττλι- 

χούτου Σωτῆρος ἡμῶν μαρτυροῦντος αὑτοῖς, οὗ μό- 

νον ὅτι ζῶσιν" ἀλλὰ χαὶ ὅτι ὃ ζῶσι, Θεῷ ζῶσι, καὶ οὐχ 

ἄλλῳ τινί. Τοῦτο δὲ τὸ, « Πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσι,» 

καλὸν παντὶ τρόπῳ ἀσχεῖν, καὶ ἡμᾶς ἀναλαθεῖν, 

ἵνα πάντες μηδενὶ ἄλλῳ, ἣ τῷ Θεῷ ζήσωμεν ἐν 

Χριστῷ. Τὴν δὲ ἐν βραχυλογίᾳ ἀπόδειξιν, ἔχ τῶν 

Μωῦσέως γραμμάτων, τοῖς μόνα ἐχεῖνα παραδεχο- 

μένοις ὡς θεῖα περὶ τοῦ ζῇν τοὺς πατριάρχας, « ἀκοὺ- 

σαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο, » τὴν διδαχὴν ἀποδεχό- 
μενοι τοῦ Σωτῆρος σοφωτάτην, καὶ δυναμένην τοὺς 

᾿θηβδπὶ Ὑογ 8, οἱ ἐσ Μογϑβὶβ δογίριϊ8 δογαπιὶ σγαίία ἃ δυσπίστως ἔχοντας ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτόν. 

ἀδρτγοπιρίδηι αυΐ 5014 111 ἰδπαυδλπὶ ἀϊνίπα δάπι ουδηῖ, ε δυάϊαηια8 ἰανθα πιίγαυδηιιν “Ὁ, » δοϑβρὶ!8- 

10115 ἀοοίγίπεε ἀϑβθηιίθηί 8, αἴφιθ ἰαΐο ψυΐάαπὶ βδρίθπιβϑ᾽ πι, αυαυθ ρδῦυπὶ ἰρϑὶ ογοάυ!οβ. σοποὶ γε, 

δ δυιπα8 ΠΟΠΥΘΓΙΟΓΟ ρΡοΒβαῖ. 

ΥΕΤΌΘ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ. 

οοπιθΐοπθ, Ὧδι8 ΘΟΥΙ πὶ : 8οὰ 608 Αὔὐγαϊιαπι, οἱ θου9 ἰϑᾶ80, οἱ Πδιι8 7200} {ποι Β΄ σ}}}} ΘΟΓυ 
ἀτῖσν παροδ Πόυπι. 8516 δἱ δ 1ἱ ἀϊοίίατ ε )ει1ι5 ΕἸϊα». » Ομ τ δι, δυΐίθηι οἱ θ6ι15. οἱ Ῥδίθγ δϑῖ, θυ θεπα- 
Ποἴππι βἰπρυίαγα ἀοηδνὶ! οἰΐαμν ἀἰδοῖρυ}}5 515. αἱ ποπ ϑοίαι θε08 511 δογαπ), 56ιὶ οἰϊαπι Ῥαΐογ, βίους ἀϊεῖϊ 
δι Μαγίδηι ροϑὶ γοϑυγγοο θη 6πῈ 508Π| : « Υλάὸ δά γᾶιγοβ πηδο8, αἱ ἀΐο εἰβ : Αϑοθι ο δὲ Ῥαδίγεινν τηϑυ, 
εἰ Ραίγεπι νεβίγαπ), δά θόσιη πόυπ), οἱ δά )"υπὶ νοϑίγυπι. » 085 Δυΐαπὶ ἢος 8ἀἀἰ 4 διηρίίας ἀϊέδιβ : 
« Νοη εβὶ "δὺβ πιογίαογυπι, 56 Υἱνοῦυῃ. » Οἴηι65 δεΐπι οἱ υἱναιι, φασι ποι δι] πιοιΐοδπι ἰλιάδπι τγαϑρίεϊς 
ῬδιγΙ τοι αγιιεν 4υΐ ποη 50 [τι νἰνϑυδι, 864. θ60 νἰνόθαηι φαοὰ γἰνυδηι, οἱ μοπιϊμὶ αἰ ογὶ, οἱ Π05 [οδἰϊπὲ- 
Πι08 ΠΟΙμΪπηἰ φίνογα, ηἰδὶ θ6ο. 

46 2041. χχ, 17. “7 Μλίι!. χχιι, 53; Μᾶγο. χιι, 31. 65 {μπις, χχ, ὅδ. 59 Μαιι. χχα, 56. 

580 ΕΒΙΕΒ 
ΨΕΤΕΒΙΒ ΙΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝΙΒ ΟΟΝΜΕΝΤΑΒΙΟΒΌΜ ΟΚΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΝ (Τῇ. 

1.15 {{{0 ἰεπιροτα, αἰιάϊεπίε8 αμίθπι ΡΠ ατιδιθὶ φμοι Ὁ 5ιγδββεὶ [6ρὶβ Ἔχϑιηρίο, δίουι ἀἰχὶι Μαιαειι8, 5 ]Ποπ πηι 
δἰ επείεπι ἱπιροειΐδδοί 2668 δααάμεαὶςδ, σοπνοπετιμιί 

ἐμ ἕπῖιηι, οἱ ἱπιογγοθαυδ! μπὰς δ οἷδ ἰἐπίανι5 διηὶ: 

Μαρίδιον,, φιοά δεὶ πιαιις πιανἀα(ιπὶ ἴῃ ἰε6 ἢ 1956 
ατιίθηι ἀἰχὶ! εἰς : δὶ Πσος θοπιΐπαπι Ποιηι (ἀππὶ θὰ [οἷο 

ευγάε ἴμ0, Εἰ ὁπ ἰοία απΐπια (λα, δἰ ἐπ ἰοἴα πιθηίθ μα. 
116 δεὶ πιααίπιμπι, εἰ ργίνααηι πιαπάαίμηι 19, οἱ τοι ϊ- 
08. ὕππι Ποιηΐπι8 δά ἱπιογγοσαιίοιθηι ϑαδάμοςο- 
ΤᾺΠ 6888 ΓΟΒῸΓΓΘΟΙΪΟΠΟπῚ δυάΐγα πο]θηιθι15 ἀο πιο ἢ - 

9 Μαιν. ται, 5,, ὅδ, ὅ6, 51, ὅ8. 

(71) ΑἹ. ττὰοι. ΧΧΙΙ. 

ϑαάάυσείβ ἐπηροβι! 7650} : γί η5 οδίθπάσγε, ηυ0- 

ΠΐΔπὶ ΔΠΊΔΓΩ ΠῚ αἱ ηοονδηὶ πιοπάδοϊ! υοοθπὶ ΟΡτηυΐϊε- 

866Γ8 [δοἷϊ οἰαγί [28 νοι (αιϊ5. δίουϊ ΕΥκῸ δα ναῖον τεγρθ 
ἀοοινγίηφ 5018 5[δ ἴσαι πιροϑυῖ ϑδἀάυοϑϑ, οἱ [Ἰσυ 
ἀορίηδ, φυοά ἀρυΐ [Π|08 νοῦ (85 ρυϊδθαίυγ,, σοηνῖε!! 

εἰϑυιοἰα! 6 Γ : οἷς (δοΐοηι οἱ Ομ γί σαὶ ἰπ Δίο ΓΕ 5 Ἔχ ἐπὶ ρἐ}5 

δογίρίυταγαπι, φυΐθυ5 ορογίεἰ βεουπάϊπι 88π8Π| ὁ". 
οἰνίπαπὶ οἵπῃοπὶ νοςοπὶ οὐ α!οβοογα ῬΙιδγδοηΐβ» ἐμ 
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απ ρἰοτίδης αἰεὶ! 7": Μεα διπὶ βιιπιΐπα, οἱ ἐ00 {ἐεἰ Α Εϑ8ὶ, εἴ ἀϊδεῖρυ]υ8 πιδρίϑιεἱ βυΐ ἀϊδοῖρυ} 5 ει, Ῥγορίογ- 
φα,, δἷσυιϊ βοτρίυπ) ει δρυὰ Ἐζϑο!ἰεἰθιῃ. ϑδδάυςσεὶ 
ΕΓξΟ αυἱ ἀΐευηιί τοϑυγγθοιίοῆθπὶ ΠῚ 6556, ἱπίογγορα- 

υϑγυμί ϑΑἸναιΌΓοπ 68 αυ28 5ογὶρίᾶ βιηΐ, Οχ δ πη η 65 

516 πε ΠῈ ἱπΠΡΟΠΘΓΘ αἱ. 856 ἢθὸ δδόθι8, πας ἀΐ]οοιὶ 

«ἰἰβοῖρυ! ε͵08 αἰαυδηάο ΟΠδίγυθίυγ ἃ» ἱπιρ 18. 

Ργοργίυπι δϑὶ διΐπὶ αἱ ϑαδιυοοῖν 5 θη πὶ ἱπι- 

Ρομπδίαρ ἃ ΟἸιγῖβίο. δυϑίιι5. δηΐπὶ ἰΔοοὶ αυΐ επὶ 

δοίθηβ ἐεπιριιδ ἰασοπαϊ,, δἰ (Θπιριι5 ἰοφιιοπαϊ 13, ἤθη 

δυΐαπι ΟΡτηυϊεϑοῖ:, Εἰ βίου! ρτγοργίαπι 6δδὶ [81] 

ἴδοθγθ., ΠΟ δυίθη Ομ! 6ΒΟΘΓΘ : δῖ. θγοργία) δὶ 

ϑισάμποφογαπι, ναὶ οπμηΐτπὶ φυΐ ἡπϑηάδςεὶ! βυηὶ ἀ06- 

1ογθ8, οι α!οβοογα φυϊάσηι, ΠΟ ἀαῖθπι ἰῷοοΓα. ΝΑῚ 

οἰδὶ ουπγυϊοβουπί φυδηίιηι δι, γαπὶ, πο ἰδπηοη ἰΔεθηϊ. 
[46 εἰ οπνίπυδ ποι Ἰιοπιηὶ ἀἰχίί, 56 τηδτὶ : Ταρο, 

εἰ οὐπειίοξοε τ, ἸΠΟΓΟΡΔΠ5 {ΠΠπ|| οὐπὶ ἱαΓραγείαγ, Τὰ- ἢ 

πιδη Ρ]ιατίδαὶ αυἱΐ Γοβυγγθοίοποπλ οοπβαηιίαηΐ, διι- 

ἀϊδηῖεβ φυοά 5ἰϊαπιία αι ἱπιροϑυῖ! ϑαδάυοαὶβ, οοπγο- 
μόγαηὶ ἴπ ἀπυπὶ,, Υἱ Δ ο]εοὲ ΓΟΒυΓΓθοιοπἶ8 ἀοφπιδία 

Ῥγνδίθη!θ, οἱ οοηργοραι δυηὶ 4υΐ ποη σοπρτγοσᾶ- 

Βαπῖυν αιληάΐυ 5δἀάυοδῖς 5:1ϑἰϊα πὶ ποη ἱπιροηθ- 

τοῖα, ΝΙΝ ΠΟΤ Π 8 ἰδ ἢ οἱ 58ἱ σοηζγορϑι! [ὑογὶηὶ, 

γγορίογοα φυοὰ θη γοβυγγθοιοπὶδ ργοραῖῖο, (τη 6 Π 

ὉΠ05 ΕΧ οἶδ ἰηἰογγορανϊῖ, Ποἢ αυλδὶ νοΐ 8 20 60 ἀἷ- 
5Β06Γ6 408 ἱπιΘΓγοζαθαῖ, 56 ἰοπίδη8 θοπιΐπιπι Ποὺ). 

Οπιηδπι ἜΓρῸ ΠΟΙ Π6Π) αυΐ ποι ἀϊβοοπάϊ σται8, βδὰ 

τοπιᾶπαΐ σαυ88, πααϊι οὁχ αἰδοῖα 5ἰ πιρ ἰοἱ ἱπιδγγοραῖ 

αἰΐψυσπι ἀοοίογυπι ἀδ φυδι!ου 4116 οαρί(υϊο,, οἰ ϑβιῖ- 

πιᾶγα ἀδθοπηι5 ἰγαίγεπι ΡΠ γί βεὶ {Ππ|5 χυΐ ϑα]ναῖος 

τοπὶ ἱπίεγγοζαιίοπο 508 ἰθηίαυαι. ΟἸΏΠ]Δ δηΐπὶ αι 

ἔππι ἰπ βᾶποῖοβ Οδγϑιὶ βῖτα 80 ἱπϑιϊαιογίθιι5, βῖίνα ἃ (ἡ 

ἀπ σοπίθυϑ, 'πΠ 86. ϑυδείρίϊ αἰ νογβᾶ : βθουπάμ οἃ 

ἐπὶπε αὐ 5ογῖρία βυπὶ, ἰγδοίαγα ἀβ θέ πη1}18 εἰ 6 {0:8 

βογρία Ποη διπηΐ, βογὶρίιπη 68 δηΐπὶ ῬτΟρΡΙΟΓ 68ι- 

τί πί65 οἱ βδἰεἰθπί68 δυπὶ ἀἰχίθθα : Εδωγίἑ, οἱ : δἰ ες Τ ς 
οἱ ῬΓΟΡίογ πυάο8, οἱ ρογοϑγίποβ, οἱ ὡοσγοϊαπίοβ, δὲ 

ἴῃ σάτοθγα ροβίίοβ : Νιάιδ [μὶ; οἱ : ἤοϑρεδ [μὶ; οἱ : 

ἱπβτπιιβ [μἰ; οἵ : ἐπ σαγοότο [μὲ 15, ϑαουπάππι 60Π- 
δβοαυθμίδπι δ᾽ πὶ υ ἀΐ πἰ5 δά ἀδπιι8 οἱ πο8 : Ππ)γ]5 
ΡΆ55118 50} Π|, ΟΏ581:18 51}Π|. οἱ ἰδηίδίυ 5 δυπι, οἱ ΟἸἷᾶ. 

Εἰ σους ἴῃ 1118 φυ: βου ρία βυη1, ὙΘΓῸ5 65ι 8610 

θομπηηὶ ἀϊοοηιῖβ : Οπαπαΐμ επὶ δα πιϊπὶπιὶς δι ῖ8 [6- 

εἰδιΐδ, πιϊμὶ [θοἰ 6.15 15 ; οἷς σαπὶ ἰπ] ατίαπι ρᾶ550.5 (ἀογϊ 

Ἰαϑίυϑ., γ6] ὈΪ ΒΡ ιοπιδίιι8., Ὑ6] δἱἱᾳυϊά ἰα16 ῥαβϑϑυβ, 

Ρουθ Ομγίβίαπι ἰῃ 605 4υἱ ἐδοογυηΐ ἀϊοαπίοπι οἷ : 

Ουδηάο υπὶ 6Χ πηΐηΐ πι5 8.18 [60 5415 1) υγἱαπὶ,, Π]6 

ἰοη(45115, π|6 Ὁ] ΒΡ ἢ ΘΠ 5118. 

ᾧ γιάδαπιιβ πυπο ργοροϑίἰοησθπὶ ἰδηΐδηι8 : 76- 

σίδίοτ, ἰηαυΐ!, ψιιοά 65, πιαπάαίιπι πια}ιδ ἐπ 696 713 

Ταηίδη5 ἀἴσορυαὶ : Μαρσὶδίογ, μοι ΐαπι πο φυδϑὶ ἀΐ- 

βοίρυϊα5. ΟΠ γίβεϊ ργοίεγουδι Βαηο νοσόπι. Πος Διίοτη 

τηλη [δϑιϊυ δΥ} 1 ΔὉ Ἔχορ]ο φυοά ἀϊςαπ)α5. Ρυΐἃ, ρᾶ- 
ες {1} δαὶ ραίογ δὶ, δἱ Π6ΠΊΟ δι1ΠΔ ργΓΟΡγίΘ ροίοϑι 

ἀἴσογα ρϑίγοπι.,, ηἰδὶ ἢ 18 δ᾽ 5; οἱ πηδίογ {|| δύ 

ΠηΔῖοΓ 681, οἱ ἢ0}}4 Θδ ροίοϑὶ ἀΐοογα πιδίγθηι, ηΪδὶ 

50[ {18 6}.5. 516 δἱ πηαρίδίογ ἀϊβοὶ ρυ}} βιὰ] πηδρίβϑιεν 

τι Εχθοῖ. χχισ, 9, "15 Βοοϊο. π!, 7. 

43 μαι} χχῖ, ὅ6. δὴ 108. 57, 58. 585 10}. 59. 

18 Μᾳγο, τν, ὅ9, 
τ 1}. χχι, ὅθ. 18 Ζολη. ΧΗ, 1ὅ. 751 Οογ. γε, 6. 5 δι. χ, 95 

861 (ογι 1, 324. 

ἃ πΠΟΠη0 Ροίοϑὶ ἀΐοοσα θα, πιασίδίογ., ηἰϑὶ ἀΐδβοῖ- 
Ρυ]υ5. Εἰ ν]ὰδ ῃἰδὶ ργορίον 06 αυΐὰ ΠΟΙ} ΟἸΏ68 4εἱ 

ἀϊουπί δυπὶ τηδρὶείγτυπι, Ὀδη6 ἀΐουπὶ,, βοά [ΐ 501} χυὶ 

μδθθηΐϊ ὀἰδοοπάϊ γοϊυπίδίθηι 80 60, ἀΐσοῦαι δὰ ἀϊβεὶ- 

Ρυ]05 8005 785 : γος υοσαιἰ8 ηι6 ϑΙ ασίξίτιπι, εἰ Βοπιὶ- 

πμπι, οἱ θέπο αἰεὶ δ ; διπὶ οἰθπῖπι, ΒΕΠΘ ορᾷο ἀΐδοῖ- 

ΡΠ Ομ γῖϑιῖ νοσδηὶ οὰπὶ τρδρίβίγαπι, οἱ βογυ θηῖ68 

γΟΡῸ ἱρβίαϑ ὕεης 8.3} 1 {Π᾿π|πὶ θοπιΐπαπι νοσδηι. πι6 
θεπα ἀΐοουδί Αμοβίοιι5 7: Νοϑὶς αμίοπι μπμ6 Βοπιῖ- 

πιι5 1681 ΟἈτίδίμ8, μεν φιιθτη οπιπία, οἰ πο8 Ρ6Τ ἱρειιπι. 

Ελ ΠΠυὰ δοηβίάδγα «ιοά αἰι9 : δαιίς 65, ἀἰδείρμίο, μὶ 
ἤαι ποι 51 πιρ] Οἱ 10 Γ βίου πιλαί βίον, 56ἀ δίσμ ἡπαφίδίον 
7.5. 51 4υἱδ ἐγξο δἰἴψυ8β ποὴ ἀΐβοὶ! ἃ ὕογρο, πο 
ἰγαΐι 88 6χ ἴοἱ0 δηϊπιο 500, υἱ (ἴἰὰἱ ἀϊ!δεία μἰδηιϊδιῖο 

675, ἀΐεἰ! δυΐθπι οἱ : Μασίδίοτ, [Γαι6Γ δὲ Ρ] γί 5δεὶ 

ἰϑη 4η118 ΟἸιεἸβίαπι, οἱ ἀἰσοηι8 οἱ : Μαρίδίεν. 8ϊὶς οἱ 

Οπληΐ5 αυὶ ἀἰοῖς : Ῥαιον ποβίον φιιὲ 66 ἰπ εοἰὶς δ᾽, ἢθΏ 
ἀεθεῖ ΠΔΌοΓα δρίγέμπι βογυϊιμ 8 ἱπ εἰπιογο, 864 δρὶν-- 
{πὶ αἀοριίϊοπὶς βἰϊοτιιηι 53. Ουἱ υΐϊοπὶ πο δρὶνυπὶ 

δἀοριϊοηΐἶβ ΠΙΙογα πὶ Παθεῖ, οἱ ἀϊεὶϊ : Ῥαιον ποδίοῦ φιιὲ 

65 ἱπ οοἰΐδ, ταρπιϊυτ, οὐπὶ πο δἰ. ἢ] 5 οἱ, θουπιὶ 

Ῥαΐίγοπὶ δυυῃι ΔρΡΡΟΙ]Δη5. ἱπίογγοσαῖῖο δυίδιη ἰρ88 οδὲ 

. τ4}}5 : Ομοά δδι πιαψπίπι πιανπἀαἴμπι ἐπ ἰε66 δ Ἶ ἴὰ 
400 ἀΐφηυπι 651 αἱ ἀδ τηδηάἀαίογι 4 γθηιἃ 41 

δχρυηδη5. Οιφάδη) Θηΐἶπὶ τηδηἀοία δυπὶ τηΔξηᾶ, 

αυδάδπι ἀὐυΐθη) 50 056 ΌΘΏΙΪ ; οἱ δὶς ρὲ ῦ ογάϊηδηι 
υδ406 λ4 πιἱηἰπ)ᾶ τη ηάδίᾶ 651 γοαυϊγοπάτιη). 51 δηΐπὶ 

ἰεπίδηι! ΡΠ ΑΓΙσ:Ο, οἱ ἀΐοοηιὶ : Ομοά 64, πια)μ8 πιαπ- 
ἀαίμηι ἐπ ἰοσθ., ΠΟ ΓΟΒΡΟηἀβϑθῖ,, οὐπβθη θην οχὶ- 

Β{1ΠἸΔΓΘΠΊΙ15 ΠΟῺ 6558 πιδι δ(11Π}) τη8}5 ΔΙΙ6ΓῸ πηΔη- 
ἀαίο. Νυης δυΐθπιὶ οὐπὶ Γοβρυπάθηβ ἀϊοαὶ: δέ 968 

Ῥοπιΐπιιπι θομπι (πιπὶ δα ἰο[0 σοΥάς ἰμο,, οἱ 65 ἰοία 

απΐπια (4, εἰ ετ (οα πιθιί (μα, ἰιος ἐδὶ πιασπιιηι 

πιαν ἀαίμηι οἱ ρεϊηιμηι 5, ΠΟΘ ββδγ8η) ἀἰβεϊ πηυ8 56Π-- 

ἰομτἶαπιὶ ἀ6 τηληάδιῖ5, φιοηίδη οἱ βιιηΐ τη θη οἱ 5 

ἰμἴογίογα ὑ54ι6 δά πιϊπίμηα. Αἀϊας δυιθπὶ οἱ {Πυἀ 

δἰίομα φυοὰ ῬῃδΥγίδερυ5 ἐμ γγορανὶ : Ομοα ἐδ, πιαρ 

φημηι πιαπάαίμηι ἐπ ἰ666 3 θοπιΐη 15 ἀαϊ6Πὶ ΓΕΒΡΟΠΙ61}8 

οἱ ἀοοεὶ πΠ05 4 Π0Π 80}11Π| ΠηΔΘΉ ΠῚ 6581 πιδθἀδίυπι 

ἀϊΠίχογο Βοπιὶηαπι, 56} οἰἴαπὶ ργμηυπ. Ρυϊπηυ τὴ δι 6 Π) 

ποι! ογάΐηδ ϑευγίριυγα, 566 ἀϊφηίταῖα νἱγία 5. Εἰ ἸοῸ 
αυλϑὶ οσοηνοηΐθηβ. ἰνπΐ6 ἰσο0 6δὶ διιδηδεπάσμπι,, αι 
4πδϑὶ π}0}1}58 πηδη 413 σοηϑι {π|15, [8 ἀπ 6 Ππηα ιν} 

μος οἱ μελιηυπὶ ἀϊχὶ! πιαράσίυιῃ : δ 9.6 Βοπιλιὰπι 

Ὁ δοιπὶ ἔμπὶ ἐα ἰο(ο ἐοτάε (μ0, οἰ 6“ ἰοία απίπια (μα, 

Εἰ 6 ἰοία πιοηί6 (πα. ϑοουπάμπηι οἱ 5:10}16 651 ργίυγὶ, 

οἰ Ῥγορίουῦ βἰ τα τι ἀϊηδῆι πηᾶσηυπὶ : δὲ Ἶσὲ6 ργοαϊ πεῖ 
δῖοι (6 ἴρδμηι 5, ἂν βοουπάυπι δοο ἰπ|6}}} β8πλὺ8. εἰ 
ἰἴω 6556 φυρά 5[1 πιδρυϊυἀΐη6 εἰ ογάΐϊη6 τοι, 
Αἰϊαἀ γϑγο χυατίαπι ; οἱ 86 ρϑὲὺ ογΐπαπὶ ἀϊπυπιθγαῃ8 

Ιοφὶβ τηδῃάδία,, δοοὶρίθιβ ἃ θ60 8ϑρί δηι[4η}, ογ ηοὶ 

68 4υἱβ ἀ5486 Διὶ πιϊηϊηιυ τι. ΟΘυ04. ορυ8 πι}]}ὺ5 4]- 

τογίτι5 δὶ, ηἰϑὶ ΟΠ ιγίβιὶ οι [8 χιΐ 6ϑὲ θεῖ νἱτίυβ οἱ Ὠοὶ 

βαρίθηιϊα 55. Α (προ Σ θι15 ἰρίυν Μογϑῖ υϑη86 δὰ 534]- 

ναϊοτγίβ δἀνβθηίυπι οὐπὶ ἰαρογοίυγ θχ,, [ογϑιίδη φυς- 
Το δία φασὰ 6586| πάσηι πιδηδία!η ἴῃ 68. ΝΘαι6 ἶ 

τὸ ΜΔ. χαν, ὅδ, 18 νὰ. ὅ6, 16. ἰν]4, 40. 
8: Μδίιἢ. νυ, 9. 55 ΒΟπ.. ὙΠ), 1ὅ. 
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οπΐἶπι ἱπίογγοράδβοι [0 Ρ]ΙΔΥἰϑῦ 0.5, Πἰδὶ η͵ὰ Δρυ Δ Α π|8}.5. 6556 βθοιυπὶ ῥγΐοτο. Βοοαρί(υἱαίαγ ἐπιο 

11105 ἀδ ἰος φυφϑίίαπι [υἷ556:, οἵ ποη ἰπγοηίυιη, ἀοπο 

᾿πνθη 68 δ65115 ἀοοι Ποη 5ουπι αυοά 6556ῖ πιἃ- 
δπυπὶ, 564 οἰἰδπὶ μγὶπηυπι,, οἱ χιιο 65561 βου πάη 

81π|}16 ρυϊοτί. ᾿μϑίυβ ογθῸ 654 Ορὰδ ἱπνοηΐγα οἱ (6Γ- 

(ἴα » οἱ φυλιίαηι, οἱ του. Ουφγοβ δυ (6 5ἱ ὁδὶ 

δἰ'αυοιὶ πηδηἀαϊα πὶ ποπ ΠΆΡΘΠ5 υἱρυπιηᾳ6, ἰά ο5ι, υἱ 

οἵ ρεϊηνιπι 511 οἱ πηλαπηπι, 56 πη πὶ οχ οἾ5. Εἰ ρα 
1216 Δ] 0} ἀἰεῖς Ἀροβίο!υβ δὲ] ᾿ρηοβίοβ 57 : Πόποτα 

ρΡαίτθηι ἱμπηὶ οι πιαίτοπι, φιιοα 651 πιαπάαίιηι ργῖπιιπι 

ἐπ ρτοηιϊδδίοπθ, μι θθιι6 δἰ( δὶ, οἱ οΥὶς ἰοπψαυιδ δΙΡΟΥ 

ἐόντα. Εγμο ρυϊηλαπι 4υ Δ 6 η), ὨΟΠ Δυίοπὶ δὲ ΠιᾶσΠαπὶ: 

Π͵}. ποτα γαίτεηι τῆι οἱ πιαίγθηὶ ; οἱ δὶ δϑὶ αἰϊχυοά 

ΠηΔΘ Πα Πὶ ("146 π|, 0 ἢ Δ 16} οἱ ργίπηυ πὶ, αυγο5 οἰ [- 

[εγδιεἰλπὶ πιδρο τα 41}}8 τηδπάαίοτυμ). Εἰ απΔ δὰ 
ΘΟΙΠΡΑΓΑ ὁ Π6η} ́ αϊάσπι τπιδηἀδίογαηι βι} «1 πιὶ- Β 

μἾ ΠΙᾺ, 11|}6 661 δὰ δχοπρ] πὶ ργοίεσγα χαρά 'ρ56 

Ῥοιηΐηι δἷἱ "δ: δὲ φιιῖς δοίυοτῖ! ππιι ὧδ πα ἀατ8 
Πὲς ρμευιεὶ {18, εἰ ἀοσμονῖ! δἰ Ποηλΐπ68, πιϊιῖηιι5 υοσαϑῖ- 

ἐμν ἵπ τέφηο Βεϊ. Ἐπ ϑαϊνδίου αυίϊάσπι ἰνδάθη5 αἰιοι] 
6556. πιᾶσηυπὶ πα δία οἱ ρεϊπλιτ, δὶ ἰη ον τυσα- 

εἰοποπὶ ῬΙ]αν βοΐ (θη Δ 115. ; δι} ἴθ 8. δυϊοπὶ οἱ 56- 
οὐμάυπι 51 π|}}6 ργιουΐ, φυοὰ οὐαὶ : θέ ἶ965 ρτοχὶπιιηι 

{πι δἷσμ! ἐεἱρδιιηι ὅδ Δ Δ ἀϊορηϑ : [π μἷδ ἀποῦθιι8 

πιαν αἴῖδ οηϊηὶδ ἰθα οἱ ργορπείω ρεπάοπι 59. Ἀγμοβίοϊ 8 

ϑυίαπι δἰ Ἀοπηδποβ ἀἰείϊ "" : ΝῸΠπ πιαοίιαϑογὶδ, ποη 

οὐοἰάος, πο [τί πὶ [αοὶθ8, οἰ δὶ φιιοα 65 αἰϊμά πιαν- 

ἀαίμπι, ἵπ πος ὕεγθυ τϑεαρὶ μίαιατ: ΒΙΠ 665 ργοαίπιμης 
ἐμμῆι δίομ! τεἱρδιηι. ΥἸἀΘΔΠλ5 ἜΓρῸ υἱγυπὶ αἰϊυὰ 6ϑὲ 
Ρομάογο οπηπαηὶ ᾿όφθηὶ οἱ ργορ] οί πῃ ἢἶ5 ἀποῦυβ 

πιδηἀατ5 ἀὸ ἀἰ!δοιίοπς αἱ οἱ ρυοχἰ πὶ, αἰϊυὰ δυΐίθμι, 

γϑοδρί τυ] δγὶ οπια πιδηἀδίυπι ἰῃ ᾿ο6 πιαπάδιο : δὲ- 
ἐἶφε56 ρτοαίηιιπι {πὶ δίοσα! ἰδίρδαπι; χὰϊ οπιηΐα 

τιδηδαίλ οἱ ροπάρηϊ οἱ τϑορι υ]ληίυ ἰπ αἱγοηὰθ 

πιδηάδίο. Ὀίοἷλ ογφοὸ 8]|14}}}5 ραεπάδγα ἃ πιδηθδιὶϑ 

πιδηάδία,, οἱ ἃ ργίπιο φυ θη) οἱ πιλύηο ροπίεγα 86- 

οὐπάμπ οἱ βἰ πη 6 Ργΐη ; ἃ δδουηἋ0 δυίθπ (ΘΓ τη, 

οἱ 8ἷς ἀδίποορβ μη αυῶ βδυπὶ ροϑὲ βϑουῃάμυπι, 

Ρεπάογα ἃ ρυοοἀθιθι5 : οἱ Αροβίο!απι φυΐάδπι 56- 

οὐυμπάππι ἙΟΠΒ᾽ ἀοΥ ΙΟηθὴι γαὶ αἰ χῖ556 ραπίο γα ΟΠΠ6 

πιδηήδίιπι ἃ πιαπίδίο : δὲ ἦσοα ρτοχϊπιμι ἐπὶ δἰσμί 
ἐεΐρδιιπι ; ϑΑἸνδίογεσι δυίθη) ἀθουΐ856, φαοπίδηι ἀ0- 
τηϊηδι ον 6 πὶ ἢ θα πὲ Οπλυΐυπὶ τηδηἀδίογιτη πὸ ἀσο 
γπηλπάδία. ΑἸΓοΓ δυΐοπὶ ἀἰδου [65 αὐτοὶ, φυοπιοάο 
ἀϊοίυπι 68ι ΠἸυὰ : Νοη, πιαεἰιαϑοτῖδ, ποπ οσοὶάφς, ποθὴ 

[μτίαπι [αεῖδ8, οἰ εἰ φιοά αἰϊμά 65: πιαπάαίμπι ἱπ ίεαο, 

ἐπ κος νέτὗο τεραρὶἰαίμτ : ΠὶΠἶσοα ῥτοαϊπιιπι τμλιπὶ 

δίομι ιοίροιηι. Ὀϊοδὶ οβὸ : οἱ {Πυἀ Ἰηδπάδιίυπι : δὲ- 

ἐἶφεα θονιλιμπι θοῖμηὶ ἔμιιπὶ ἐὰ (ο.0 σοΥ6 ἴμο, οἱ οα ἰοία 
απΐηια (μα ,οἰ ὁ ἰοία πιεπίθ ἵμα,, τϑοϑρία]Δίαγ ἴῃ 60 

τδηάδίο : δ σε ρτοαῖπιμπι [με δέοι ἰδίρδιπι. Ουο- 

πιοά0 δυίδπι γθγυπὶ δ} φυοά δἰἷΐ : ΕἸ δὲ φιιοά αἰϊιιά οἴ 
μιαπάαίμηι, ἱπ ἦθος υεγῦο τϑοαρὶ μι αίαν, ἢϊδ] οἱ πηδη- 

ἀδίυηι αυοά ροϑβίτυπι ὁδὶ ἀδ ἀἰ!εοιίίοπα Ὠεΐ τεοαρίιι- 

Ἰοίαγ ἴῃ βοευηάο, οἱ 511}}}} ρτίοσὶ ἢ Ελ δἱ ρυγίπιυπι 

τηαηἀδίυπη) τεσαρίἰυοίιγ ἴῃ βοουαηάο, ποοθ886 δϑβί 

α 

Ομ6 πιληάαίυπι, 8.332 5οἀ οἱ ῥτίπιυπι {ΠῚ πῶ οἱ πια- 

θπαπὶ ἴῃ ἰὸς βθουηθο : δέσες Ῥγοχίπιμπι ἔμμηὶ οἴσαι 

ἐεἴρδιιπι ; ἀιοηΐδπὶ αἰ σαπίθ8 ποϑηλοιρθοβ. δἱ φαϊά 

Γδουγίπηυ5., δὲ ἰρβυπὶ ἀἢΠ αἰ πιὰ8 θοῦπὶ φαΐ ἔδοιυς οοἱ 
διιοίοῦ αἰϊδοι!οη 5 ποϑίγο, υἱ ΔΙ ἰδγι!γυπὶ ἀπ] σαπιπς, 

οἱ ἀ ] Πραπλὰν ἃ} ἰμνίοθπι. ἀγαί85 δηΐπὶ ϑφαπίαδϑ ἴῃ 60 
ηυοὰ γΑ ΟΠ 4 01165 8018, δἱ γοῦν διπηυδ 8: θεῖ 
δρηϊοηθηι, οἱ σομβοηθ πη ῦ Ὀοπρῆεϊα ὁ}0υ5 οἱ ζτγὰ- 

εἴαπι, τορι  υ]πιὰς͵ θεῖ (ἢ δο(ἰοπεπὶ ᾿π βοσυηύο, εἰ 

5[0}}}} γγίογ!. Μαρῃηυπ ΕΥ30 οἱ ργϊπηυτῃ πηϑηἀλίαπι 
ἴῃ Ἰεφα 6ϑὲ "οὺ : δσε5 θοπιΐπαπι Ῥέμπι ἰππαπὶ εΣ 
(οἷο σογάε ἰιι0, οἱ ὁχ ἰοία απΐπια (α, οἰ ὁχ (οἷα πεεπίε 3. 

0 ὈιΓΑΠ}} δυίαπ ἠδ τηαφηϊυἀΐηα ο}ι15, εἰ ἐς ργίπιδία 

ἰρβίυβ, αυὶ 5υθίγδηἱ αἰϊφυϊὰ ἀδ τοῖο ἢΠΠ0 πιδμάαδίιο, 

ἰὰ ἐδ, δὺυὶ ἀ6 60 φιοά δἰϊ, οα ἑοίο εοτάε, ϑαϊῖ, ἐζ ἰοία 

αἀπῖια., 01, ἐα ἰοία πιοιίθ. Ετ [Ογδίίπ οπηηαϑ 4υΐ 

ἀΠίσαηι θΘιπη., οἱ Θοπι πὶ δα π|., πἰἶδὶ ΘΟ υαπίο 

Ῥόγίο5 ἱπηρ ονοσίηϊ, οἱ ἐσ ἰοὺ εὐγάρ ἀ!αχογίηιὶ, οἱ 

6χ ἰοίᾶ δηΐπηᾶ, οἱ ὁχ (οἵδ πιθηΐθ, εχ ρᾶγίς βόγυδηῖ 
τηδπήδιυπι ; [ἱ δυίθηι 5011 πραϑι ἀπ θηλ δ᾽ }5 ἴῃ δὲ 

ϑυβοϊρίυπι οἱ ρυϊπηϑίυπη, αυΐ ποη 9010π ἀΠίρυπε ἢὸ- 

τοϊηυπι θαυπὶ δυυπ, 56 οδἰδπὶ (γα 118 βυδεδριετίηϊ, 

ἰὰ 6δι, αἱ ὁχ ἰοίο οογίδ 510 δρυὰ 58 118π ἰοίδπι Γε- 

οοπέδη!, οἱ Ορογδίί 68 65 εἰ ΘΟφΙ Δι οΠ65 6}85: εἰ 

ὁχ ἰοίᾶἃ δηΐηηα 5118, ἰὰ δϑί, αἱ ρϑΡΑ}} β'εΐ ρόποΓῈ οᾶπὶ 

ΡΓῸ ρῥίοίαια Ὠεἱ φυὶ υπΐνογϑᾶ γᾶν, φυδι!ἀο πι}}}|85 

Θχοροῦῖ! ΥογΌΪ, 6χ 60 4υοά δχ (οἱᾶ δηΐπι ἀἰ!! οἰΐ 
θόουμι, ἰἴὰ αἱ πυ}}8 ρᾶΓ5 ἀηϊπηφ Θνεοϊδίυγ δὰ αἰϊφυδι 

ΤΟ 4085 ἃ {46 651 δ|1θηᾶ : οἱ ἰῃ ἰοἷᾶ πιδηίς ποϑίγδ 

ἘΠ} δἰϊυά εοφὶιδηι68 νοὶ μγοίδγθηιεθ εἶδ 68 402 
θεὶ δυπί. Εἰ νἱ46 δὶ ροίθβ σοὺ ᾳυϊάθπι δοοίρεγα ριὸ 

ἱμ(6]6οίυ, αυΐ 6581 ἴῃ ἱπί6}} 1} 1 Ὁ] }ι.5 ϑροουϊδῆς, εἰ 

οδέθπάθη8 ἰὈπίθπι οἱ ργϊποϊρίυη δογαπὶ ηυοὰ εεὲ 

θευδ ; πιδηΐαπὶ δυο πὶ δὰ ργοίεγοη (35 γ8. Μειίὰ 

δηΐπι ργοίδγίπιιϑ βίῃ βυ]ας5 γθ8, εἴ μδὲγ υπυιηποάηυς 

: Βἰσι  οαίΐαπη φιυδδὶ πιδηα ποβίγα ἱπαη δ] 8 πνι15, Α1488 

Ρτοίογί πιιι8. Εἰ 5ἱ 4υ}β ἰπφθῃο56 ἰη16}Π|581 πηδηάδιυπ 

αυοὰ ἀδ ἀϊ!εοίίομα Ροδίιυτῃ 68. ἰῃ οπιπίθυ5 1}}}5 {γί} 

υξ δυηΐ ποπηϊπαία, εἰ φοηβίἀθγδυθγιὶ ἴῃ ϑἰπρυ δ 
αυϊθυθᾳυο Π46]}9υ5 θεἱ ἀΠ!δοιίοηοη,, ἰηνοηϊοῖ Γογβίίδῃ 

ἰοίαπὶ ππδπάδίυμι ἀιΐ ἀρυὰ ὑπυπὶ [ογδἰίϑη, τοὶ βθοῦπ- 

ἄσηι, ναὶ δγιΐαπ), οἱ Ποο 5ὶ Γπογὶς ἀδίυπι ἰπ οπημίυυ3, 

αυί Πεΐἱ ἀϊδοιοπθαλ πνΐπι 5 μα θα πίοι, Υγ6] τηοάϊευ,, 

γ0} ἀηιρ 5, ἃυ} οχ 60 φυοὰ ἀἰοἰ( ἐπ ἐοίο οοτάε, δαὶ 

δχ 60 αὐυοὰ αἷι, ἐκ ἰοἰα απίπια, δὶ ἐν (οία τεεηίε. 

ὅ. δἰ πιῖ]α 68. βεοιιηάυιῃ πιδηἀαίυπι ργἱοτί, φυοπίδια 

οϑὲ ἀΠδοιο ποι ηἷβ φυὶ (Δ ου5 65 δδουπάστῃ ἰτηϑεὶ- 
ποῖ θεοὶ, [ογβίία οἱ βδουπάυπι δἰ μι} ἀΐπεπι. [ὰ 
ΘΧροβι0η6 δυΐθη) τηληάαι! ψυοὰ 6ϑὲ ἀθ6 ἀἰδειίοῦα 

Ρτγοχίπιὶ ροβίίυπι, οἰἴδηι δος 5ιηὶ ἀϊδοεπάδ. (Θαοηίδηι 
βοουπάυπι αυοὰ ἀϊείυπι ε51 ἰπ ἀδείηιο ρϑαΐπιο "ἢ : 

θεὲ αἱσιι ἐπὶ φαϊαἰόπι, οἷ! απὶπιαπὶ δυαπι ; οἱ 56- 

οὐηάυπι αιοι ἴῃ ῬγουθγὈ 118 ἀϊοίταν ν᾽ : Οκὶ γέρε, 
ἀϊξοὶρίἴπαπι, οὐτέ δεῖρδιπι ; πηδηϊ δϑίυπι εϑι φυοηϊαπὶ 

πϑιμὺ αἰ ρ 8. ἰαἰᾳυϊιδίοπι αἰ φὴς ργοχίμηατ δύνῃ 

δ ἘρΠεβ. νι, ῶ, ὅ, 86 Μδι. ν, 19. 39 Μδίιν. χχῃ, ὅ9. "9 ἰμἰά. 40. " Βοπι. χα, 9. "" Μαιι. 
ΧΧΙΙ, ὅ]. 5 γρῖβ. θ, ἤῬγονυ. χυ, δ2, 
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βἴουϊ βεῖρϑυπ)., ΟΠΠὶ Π6Ὸ βεῖρϑυμπι αἰ σαὶ , εἴ ποπιο Α βυϑίϊηθραί ἀἰ]θεἴο0, 5θὰ ομμπΐδ ϑιιδιΐηοι, Εἰ φυοπίαι 
τορϑι]οπ5. ἀἰδοὶ ρ!ηδηὶ αἰ]! σὶι ργοχί πηι πὶ δύ απ δίουϊ 

56 Ί 50, αυΐρρα φυὶ πδς ἴρβιπὶ 56 αἰ] ἰί!; οὐ΄ἰ4 Πέ υἱ 

4 ἀ Π| πὶἸπ|φαϊαίθηι, οἱ οὐ! πὶ πιᾶπὶ 8ιιᾶπι, η6ς Ρ05- 

δ᾽. βόγνᾶγα βοοιιπάυιη ππϑπάδίυμη. 5. Π}Π|6Γ οἱ φυὶ Γ6- 
ΡΟΝ ιν ἀϊεεἰ ρ παιη, ροσοδίυη αἰ ρὶι : 160 οἱ φυΐ Γορο}]- 

τ π δἰίχυοί νοῦν ἀϊδεῖ ρ! πη: θ οἱ, οὐὐί ἀηἰ ΠιᾶΠὶ βυι8Π|. 

4. Ῥοδίας 4υογὸ5 φυοπιοίο οπηπβ ἰοχ οἱ ργορὶ οί: 
Ῥδπάθηι ἰῃ ἀποῦιβ 5615 πιλπδι8. ΥἹάδιιγ δηΐπη 

ἰοχίυ8 ΟδἰοΠ]6Γ6 αιοὰ οπηηΐα αΠυξουπάια βυηὶ 5ειῖ- 

Ῥία, νοὶ ἰῃ Εχοάο, γυεὶ ἴῃ [ον 0, γ6] ἰη Νιιπιογὶβ, 

τοὶ ἴῃ Βουϊογοποπλῖο, ροπιϊσαμ ἴῃ ἢἷς ἀπο }}118 πιδη- 

ἀλι1}5. Θυοπηοάο Δυ6Π) ἰὸτ ατα ροϑὶϊα δϑὶ ἀδ Ἰοργθϑὶβ, 

γοὶ ἀὰ ἤαχιπὶ βδημυΐη 5 ρα ὁπ θυ. 8., νοὶ 6 πηθη- 

δίγιδιΐβ 10} 165, μοπύσαπι ἴῃ 515 πιδπί αι β ὃ 

Αἀΐϊιις δυίοπ) φυοπΊοήο δἱ ργορ οίΐα αι ἀ 1οτιι85- 

ἰετὰ οδρίδπαα ροϑβὶ8 651, γε} νἱϑίο αγρεὶ ἀρι ᾿ςαίδηι 

«:Ἔἰογοόδηθο ργορ  οΙ88., 4φιοιηοίο οἱ υἱϑίο Τγγί, νεὶ 

υκοιπᾷυα ργορ]οίδηῖυν ἐδ Τγνο, Ὑ6] (ὁ ρυϊηαῖρα 

Τντὶ, φιοπιοῦο δἰΐαπ) νἰβῖο φυδιΓιροάυμπι ἐπ ἀθβογίο 
δρυά ᾿βαίδπι ρονάδαμ! ἴῃ ἀμοῦι5. ἰει18 τηϑηάλ115 

Ουοΐά Δυϊοιῃ ν᾽ ἀδίν πη! ἢ ἴῃ ᾿ος Ἰοςο, μι} 5πιοὰϊ 651. 

υἱ οπιπΐα ἱπιρ] εν" αυς βου ρία συπὶ ἀς οὶ ἀἰ]6- 

εἰἰοπα εἰ ργοχίπιὶ, ἀΐρη5 ὁ8. πιαχίπιᾶ5 σγΓαιὰ5 ἃ })00 
ρογεΐρεγα,, ααυΐνη5 ργῶρουβίίι8 6ϑ1 βϑρ  Θμ Ἶ5 ΒΟΓΠΊΟ 

ῬῸΓ ϑρί γί ἱτὰ 58 ηΟ.Πη, ΡΟΓ 4ΙΙ6 1 ΒΘΓΠΊΟ δοϊθηι 4 

βϑουπάιτιπι δρ᾽ απ οἱ. ὈΙσηι}5 δυΐοπὶ σοηϑεϊαἱὰ5 ἢ 8 
οαληΐθιι5 ἀοηΐδ Θχϑαϊιι ἰη βαρ οηίία Ποῖ, δἰοπυ πὶ ἢ - 

Ρθδιι8 οοῦ ἀδ δεὶ ἀϊ!εςίίοπα, οἱ ἰοίδτη δΔηϊπηᾶπι [Πα Πλ}Π6 

δοίοη ας ΠΠυφ γαίδιη., οἱ οἵδ πηοπίρθμη υογῦο Βεἰ. 

(ὐοπβοοιευβ δυίοπι Ὠυ) ϑηπηοαΐ ἀθηα ὁχ θ60, ργοίεεϊο 

᾿πι6}}Πκῖν οπηποπὶ ἰοβαπι οἱ ργοροίδ8 ρϑτγίθιη 4] φυ 8 πὶ 

6556 δχ οπιηΐ βϑρίθπιϊα οἱ βεϊθπίῖα θεοὶ, οἱ ἐπι! ρὶῖ 

οπηπαπὶ Ἰαφοπὶ οἱ ργορ δίς ραπάσο, οἱ δά πθγεγε ἃ 

Ῥγιποὶρίο αἰ!θειίοπβ θοπιΐπὶ ἢ εἰ οἱ ργοχίπιὶ, οἱ 4υ0- 
πΐαπι ΡΟΓΙΘΟΙΙΟ ῥἰεἰδιῖ5 ἰπ ΘΠ] 6οἰἴοης οοπδίβε!, ϑυῇῆ- 

εἰοπιΐα φυΐϊάεπη δυηὶ οἱ ἰδία ηυ8. ἀἰχίτηυβ ; πη ῃ 

4 ἀδπηοπϑίγαι οη πὴ πιαβη 118 6}0}5 ἢ ΠΟπιΐπυ 8 

οομνθεῖ οἱ ἰδία ϑυθ)υηρογα : (πατίίας μα(ἰδιιδ δεῖ, 

δεπῖσπα 66.. ΟΠαγὶίαδ ποπ ἱπ βαίιγ, ποι αρὶ! ρεγροτώηι, 

ποη 68 απηιϑῥίίοδα, ποη ἰγτὶίαί αν, ποπ οὐφίίαι πιαίμιη, 

ποὴ γαυάοί διρῈΥ ἱπὶ φαϊίαίοπι, ἐον σαμάοί αμίοπι υογῖ- 

αἰ, οπιπία διιδιϊιοί, οπιπΐα ογθαϊί, οπιιΐα δρογαΐ, 

«Κατίτα8 πμηφιαηι οαεὶι55. Νοπιο οηΐ πὶ ρα} }]) π͵ πι}5 

οἰναγίι85 πιιηψυδπὶ δχ οἰ, οοηἤάδη5 Ἀροβιο 8. ἴο- 
ἴλη) ΘΔΠΊ 86 5υβοορίθβα ἀΐοοθαὶ ᾽“: Ομὲ8 πο6 δέρατα- 

θὲς ἃ οἰιατίίαἴε )εὶ  Ττιϑμίαἰἷο, απ ἀπσιδίϊα, απ [α- 

πιθδ, απ πιάϊία5, απ μετ σμίμπι, απ σίααϊι 7 δίομί 

δογίριιηι 65. ; (μοπΐαηι ῬΤΟΡΙΦΟΥ [6 πιοτίϊ βοαπιμτῦ (οἱα 

ἀἷο, επαἰδιϊηιαιὶ διηιιδ αἱ οὐθδ οσοϊδἰοιὶς, ῬΤΟρίοΙ 

ἀἰ!δοιίομθι οηΐπὶ αἰοο δαὶ ν᾽ : δοά ἐπ πἷ8 οπιπίϑιιδ 
διροταηιι5 ῬΥΟΡΙΟΥ θιπὶ φιὶ αἰ οαὶ! ποδ. Ἐχ οἰιαγι δῖα 
δεΐπὶ πυπαυλαι δχοϊἀδηια ογαηὶ {ΠΠ νοθθ5 ἀΐοθη- 
ιἰ5. 3: Οοηβάο επῖπι φιῖα πϑῆιιθ πιοῦΣ, ποιθ υἱία, 
πόφιι6 απ ηοίϊ, πεφιὲ γμγϊποὶϊραίι8, πόφιιθ ρταεοπίϊα, 

ποημθ [μίπταὰ, πάψε υἱγίμί68, πόσα αἰ(ἐμι40, πόφιε 

Ρτο[ιπάπηι, πόα αἰΐψφιια οτραίμτα μοίοτὶ! πος δορα- 

τατὸ α ἐπατὶαί ἢεὶ, φια 68. ἱπ Οιτίδιο 168 θοπιὶπο 

ποδίτο. Εἰ αυοπίδπι Βρθουαί ἀποὺ Δροϑίο!5. ἀἾ|6- 
οἰοπὶδβ. πηαηιίαία, [)6ὶ οἱ ργοχίτηϊ, ἰδ μϑθουαὶ ἴῃ 

56 ἰοἴἶι5 [μορ]5 οἱ Ρτορ]δίαγιπι πηληϊ [ϑϑίδίδ Ὠγϑι6- 

τα, οὧἱὐ {π|6}} 1505. δὰ ἀϊσογοῖ, αυοη πὶ ΟΠΊηΪ5 ἰὸχ 

οἵ ρῥτορ ναοί ἰπ Ἰν}5 ἀπ }}ι15 τηδηἀ 4115 ρεπάδηϊ. 

ὅ. (ονστγόφαι ἰδ αἰεηι Ῥατὶξαὶδ, ἱπ!εττοσαυΐί 608 
οδιι5 αἴσοηδ: (ἱά υοὐϊς υἱάδίιι 46 Οἠτὶδίο, οὐ}ι8 

εεἰ Π ἰμς6 9 Πίσιωμι οἱ, θανὶϊά. Ὀϊεὶ! εἰς 165: ()γκο- 

πιοάο ἐγ40 δαυϊά ἱπ ϑρὶ γι )οπιΐπιπι θαπὶ υοοαΐ, 

ἀϊσονς : θὲχὶι Βοπιΐνιις Ποπιῖπο πιεο: 5646 α ἀετινὶδ 

ηιεὶδ, ἀοπος ροπαηὶ ἱπὶπιΐσολ (06 δεαϑοίαπὶ ρεάμηι 

πογπὶ δὲ ἐγρο θαυϊά θοπιΐπιιπι ἐππὶ νοσαϊ, 4ιι0- 

πιοίίο βίϊιδ6 ὁ).ι8 ει Εἰ πόπιο ροίεγαί τεέδροβάδγα 

εἰ υϑγϑιιηι, πος ατιϑὶι5 681 φιϊδημαηι δα ἱ{α ἰοτα ἱν- 

(οττορατα φιιϊάφιαμι "). οτυα αυϊάθπη ἰρβᾶ ροβίίἃ 
δαμῖ ἰπ ρϑαΐμνο σομ!οϑῖιη0. ΠΟΠΟ ' : δέκ! Βοπιΐπιιδ 

Ῥοπιῖνο πιθο ; ϑε4ε α ἀοπιτὶδ πιεῖδ, ἄοπές ροπαπὶ ἱπὶ- 

πιΐσος (πο8 δεαυοίμηι μεάμηι (μογαπι. Ουδϑὶ οοηῆ- 

ἰοπεῖθ5. δυίθηι ΡΠ τ βοῖβ φυοηΐδηι 4πἱ αἰχὶϊ αυΐ- 

ἄδην, οδϑὶ θοπιίπυϑ θευ8, δὰ αυοπὶ δυΐίθπὶ ἐϊχὶϊ, 

δοοιηάυς Ὠοπιΐηυ5 ΟἸνἰδίυβ, ἱπιογγοβαϊ 605 ϑδ  υϑ 0 Ὁ 

ἀΐσοης : Ουἱά υοὐὶς υἱάρίιν 46 ΟἈΥϊδίο, οι ἐεἰ ἢ- 

εἶς 5 ἘΠ λὰ τεβροηβίοποπι δογυπὶ 4υΐ ἀϊχογυηὶ: 

Ῥαυϊά, αἀιῖι ἀΐοαπ8 : δὲ θαυϊά Βοπιΐπιιπι δωπι υοσαϊς 

φιοπιοάο Μἰϊι8 ε)κ|6 εει3 ἷρπα δϑὶ 660 τὸ υἱ 

νἱάδαπιι8. αὐἱὰ νοϊοηβ ργοροιδὶ ϑδνδίοῦ Ρ]}Δγ 5818 

αυφδιϊοποπι (6 ΟἸιγιβίο, αἱ τεϑροπάθγθηι αυἱὰ οἶδ 

υἱδονοίυν, οἱ φυα (αἱ! σαι αὐ πο ροδβδββῃὶ οἱ ἀδγα 

τοεροηβιιπι. Εἰ δἰ Πρ] οἶον αἰ η]8. ἐχ ἀἰ βου θιῖθι8 

εοπδιϊυΐας οΠατγί ἰἀίοπι μΔὈδί, πὸ σοπίγαγίαπν αἰϊχυϊὰ ἢ ἀἴοοῖ, φυΐα νοϊυπίαϑ Θαϊνδίογὶβ (αἰϊ Πιθοο, αἱ ο0π|- 

(Δεΐθηβ θδηΐφη ι}, ποθ ζοἰδπ5 ΣΟ] πὶ 406 πὲ ἢ ἃ- 

Ἰνασγυηῖ ραιγίαγοι μα δάυεγβιιβ Φοβαρὶ, γε]. Αγοη οἱ 

Μαγία Ἵοπίγα Μογβθη. Εἰ ἤθπιῸ ἰῃῇδλίυ5 μαροὶ ἀϊ- 
Ἰοσιϊομ θα, που ρογρογᾶπιὶ Αἰ χυϊὰ ἀρθη8., πὸ αυἱ 

ἴπ ἰγδουπάϊαπι οχοίϑ!υγ. Πἰ6 πὶ μ6Π10 ΟΟφ (8η8 π|λ- 
ἴΙ͂'πὶ οἰ Αγ δι θπὶ Ποῖ ἴῃ οογα οοἰπαυϊπαίυ8. Ουΐ 

8.33. οἰνατὶαἰοπὶ μα θῖ, πιιπηυαπὶ ἀθ Αἰΐαυὰ γα ἰῃ - 
7υβί4 φαυάοι, 564 δοπροῦ υϑυῖδι! οοηραιαοῖ. Θυΐὶ 

οπδγίίδίθπι θεῖ, οπιθΐᾳ δοοίἀδη δι 51 η6ι τη818, 

οἱ ποη ῥὑγὸ ρᾶτία ογοῦϊι, βεά οπιηΐα ογθάϊ!, δὲ "ῸΠ 

δΧ ρϑγῖ δρογαί, βεὰ οπηηΐα βρεγαΐ, πθς ὁβὶ αι ἤθη 

Ρεβοογοῖ Ρμδνίβογυπι διἀδοίδηι πιὰ] 185 Ργοροβίεϊος 

π65 ργοροποηιϊίαπι οἱ, δι Πτογ οἱ ϑδδαυογηπι 

αυΐϊ ρῥγοροβιογαηΐὶ οἱ 46 βερίεπι ἔγδίγι 8 εἰ ὑηᾶ 

ἰχόγα δογυπ.. Ουοπίαπι ἜγθῸ λυ] 1ὰ ΡΓΟΡΟΙ ΘΗ Ε5 

Ρ μιανίϑοὶ οἱ δαδδαοοὶ αἰ αυϊὰ ἀΐοσογα υἱάθρθαπίαγ, οἱ 

μος ἴδοίθηιοα ποη φιδεὶ ἀϊδεῖρα!! ἀΐβοθγα ουρίοθϑιῖ, 

ϑοὰ (εηίαυδηι Ομτίδιαπν, οἱ 8:5 υἱάθθδπιυν 16} }8 6588 

ἀοοίοταβ, ουπὶ πο 6586Πηΐ, ἰά60 [υἱΐ εἰ θοιηΐηιπ 

Ἰη!ογγοφϑιίοποπι ΒΓΟρΟΠΟΓΟ οἶδ ΠΕΟΘΘΒΆΓΙΌΠῚ, Ῥγοῖ- 

τοιθα5 Ἰ6σίβ Παθο γα 58 βοϊθη εἶπ), αἱ οΟΓΆπι ΡΟΡΕ]Ὸ 

ἀγζυογαὶ 6758, οὑπὶ ΓοΒροηϑυπὶ 86 ἱπίογγοβαϊδ πο ἢ 

91 (ον. χα, 4-8. 55 Ἰλυπι. γὙπ}, ὅὅ, 56. δ΄ 10.. 57. "5 ἰυϊ4. 28, ὅ9. "᾽ Μαι}). χχιν, Δι. 43 εἱ βθῆης 

1 ψοῖβ. ἴ, 
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ἀειἰογῖηϊ, 'ρ86 δι] οπιπἶα γοϑροηάθηϑ : Πποπίδηι ἱρβὰ Α ΟἸιγίβίο, αυΐ ποθὴ 501] 0πὶ ὁχοοάθῃβ ογδὶ [νι πιδπαπι 
αυΐσηι ἰἀοπειι5 ογαὶ βου πάυ ῬΥΟ 58: 0 Π6ῃ ἀοοιο- 
τίρυϑ. σοη δορηίοπι," π|Δ} }{ἐδίαγο οἱ ἰγαίογα ἐἰοοινῖ- 

πδιῃ ἀϊνί απ : ἢ} ἀὐλοπι, πα ς ἴρδιπ) Ρνορί[ιδίδπι αὶ 

ογδὶ [ἀϑιϊσίαπι ργορΠοίδγυπ), 5οεθαηῖ, ΑΘ] 816 πὶ 

οὐ ἰδ 6 Ἔχροϑὶεῖο ρἰδοοί, Δ ϊεῖοπς. αἰεὶ : ῬγΟρΙ ΓΟ 

οἱ 5'. δα)ῖεῖς ϑογιρίαγα Ενδησοιῦ!, ἀΐσοιδ: Εἰ πθηϊο 

Ῥοίοταί Τέδροπαάφγθ δὲ ὑουϑιι}}, μ6 6 αὐιδιι5 φιϊδηανι δὰ 

ἡ"! ἃ ποτα ἱμίϑυυοσανθ δι υοτϑιαπ. ΟΔυ58.. δὐΐοῃι υἱ 

ΠΟῃ Θ550ηϊ δι] ἰπίοΥΓΟσαΓΘ. Οὐ Ροβίπιούμπῃ νῈΡ- 

θυπιὶ, μος Γαἷ1, 4αΐα ἱπιογιο σαι γαβρομί γα οἱ 08 

Ροϊιθυιηῖ. 81 δηΐπὶ ἐπί ογγοσαι ὁ ΘΟτ πὶ [556 ὁχ 
νοϊυπιαῖς ἀϊβοοηἋϊ, πα υδηι (Ὁ}1 οἷ5 ργοροϑιΐδββοῖ, 

υἱ ροβίπιοάυπι ποη Θβεοηΐ 15] ἱπίογγοβανα, ϑοὰ 
τοπίδη! 65 πῃ οΥγορσαθδηῖ, ἰάθο Οὐ ϑίγ ΓΘ 605 υ ] 

ὨδίαΓΑΠΙ., 50] οὐἰλπὶ ΟΦ ΙΟΙ 9. βΟηΠ 25, δοουπάυ 

πο αἷνν : Πὶ δρίδιάοτῖδιι5 δαποίογμτι ἐξα πῖστο 
απο 1," οἰ [οτιιπὶ φοιμὶ (6. ΝΟῊ Θπΐπὶ ϑροοϊδ! αν ἀε5ὶ- 

δηανῖῖ ἰπ βρίοπάοτ! 8. ἰἰφυοτυπι βαποίογιιπι, 5οὰ 
Θομογα τοῦ ὁ Ομ 5 βδποῖῖ5, [4 651 ποῦ 90} υπὶ 

ποιπίηππι, δοι οἰΐδην Δηφοίογαπι, ἀϊςοπβ : {ν δρίεη- 

αυτῖθες δαπείογιιπι δ πίθτὸ αἰ16 {μοὶ [τ απι φεπαὶ ἰὲ. 
Εἰ 5] αυϊάοσπι βαρίθηλοῦ ΘΟησ θογαϑβοπὶ οἱ ᾿ΠἸυὰ "": 

Φπιανὶ Ποπιΐπιις, πθὸ ἐπὶ ρον οδἷ, τι 65 ξαξετάος 

ἐπ αἰουπιιπ δοσιιά πηι οταΐποπι Με δοάεείι, πυθὲὲ- 

εἴβϑοηῖ αὐἱ4η6 56. βίουι ἀϊπείρο!! 111} δαϊνδιογί πὸ- 
δ1Γο, συΐ ἃ θο0 ογδὶ ἰγδηβπι 55:5 Ἰηλρίβίογ δίηυς 

βαρυγάοβ. 504 ολυβἃ (αἱ, ργορίοῦ φυλαι ΡΙναγίϑαὶ 
ποῖ Ροίαδγαπΐ γοβροηάδγα βογπιθηΐθυ58 ΟΠ γιβιὶ, ἰσῖλ: 

ἰμἰογγορφδιίοηθ δι, αἱ ΘΓ αθ βοοπίθ5. Φυϊοβοογοπὶ ἃ Β υσηΐαμν π}}}}} πιᾶσπαπι ἀθ ΟΝ γϑίο ἰπ βαπ 5. ϑοτὶ- 
δυιΔοῖα 508, οἱ ροβίπιοί απ) Π1}}}} ἰπ ΘΡγοσᾶγοηί οἰπη. 

Ηας βοσύπαιππηι ᾿πεο}]δοίτη δἰ πη ρ| 165 ᾿π!ογργοιδίουβ 

ΒΌΠ115 οἰ. 

ὃ. Νοβ δυίαπεη ἀϊοίϊπηυβ 4ιιοπίδπι οΟρποβοο αὶ 

βείρϑιιηι βα ναίουῦ οἱ δοπηῖηυ8 Ποϑ(6Γ (Δαίτπὶ 40} 6 Πὶ 
δχ 5οιπῖπο θαν] ἃ βασι η πὶ σάγποπι, ργρἀ δϑιπδί πὶ 

αιΐδη) ΕἸ απ Ποῖ ἴῃ νἱγίυϊο "; οἱ φυοηίαπι πὸ 
οἶα ΟΥΔΩΪ απ ἰρ86 ἀ6 86 ἀθοθη5 ἀΐσα)δι": Εσο 

διιηι υἱα, υοτῖιας δἰ υἱία;; 660 διπι ἴαπια; 660 διμπ 

γεδιττεοίΐο; 660 διιπὶ μαπὶς υἱυιι8 φιὶ 46 εαἰο ἀ6- 
διεμαϊ; οἱ 5068 6586 86 Δηῖ6 ΠΑ Υ] Δί 6 πη οἱ ἰἃΠὶ 

ἰρβίυϑ ΑΡιδῆτο, ὈΓΟΡΙΟΡ αυοὰ οἱ ἀΐοοῦθαὶ : ΑἸΗ6 

Αθταμαπὶ ὁ60 δκπιν; οἱ 50 Π8 ιοπίδιῃ βϑρίοηιία 
οταῖ, εἱ Υγθυπι υἱναπι; βορίοπίῖα αυϊάοπὶ αἰιδιῃ 
δι. ογοανῖ ργίπορίαπι νυἱϑγαμ βυλγυπὶ ἢ 'η Ὄροτὰ (αὶ 

δῦ ; ναγθυπι δυῖοπ) αιοὰ ἀγαΐ ἴῃ φγϊποὶρίο ἀρυὰ 

θευαι, θευ8 γογθυπι δ; 50 Οπληἶὰ ἠ6 56 ἶρ50 60- 

ἔποβοθῃβ, εἰ νἱάοηβ Ρ]αγίϑθοθ, ἀυΐὰ Π]ὰ 4 αυϊάσπι 

«οἀ δοουπάαπι αἀἰΞροηβδίί οι πὶ [Ὁ Δ Π 8) οἱ ρτυ- 

Ρίογ Ὠοπι 8. ἐγαΐ πὶ ΘΔΡΟΙῸ ροβϑίηϊ, 801 Εἰ} ΟΧ 

ἀϊνί 5 ϑογίριυγίθ., ψαοπίαπη ἀ6 βοπιὶπα ογαὶ θανὶα 

δυσιηθ απ) ΘΆΓΠΟΙΏ, [ογϑιίδη δυΐθπὶ αιοπίαπι οἱ 

οἰπηΐπο διπὶ Δ θ  Γα θαπίυνγ {Π᾿Πππὶ 6556 Ὠον]ιὶ : νἱ- 

ἀ6}}5 δυίδηλ ἰοηβα 608 6556 2} ἱπιθ! θοῦ ἀἰν! πἰ141}5 
δα βθοιπἀππὶ αυοὰ ργϊποϊρίιπι ογαΐ ὈΠΙΎΘ Β8, 
ΠΜΠ]}1ι 5. {Π} 8 σομ δε ΐ5. εἶθ᾽ θΐ 40} 506 οπηπίᾶ 

ἐδί, ἄγριθγα (78) εἰ αηίο πὶ οχ βι}Πγδ 1006 π| δοτυπὶ 
ἀδ 86, οἱ ῬΓΟΥΘΟΆΓΟ 605 56 ΠΊΟΠἾ115 51:18, υἱ γνοϊίηι 

δϑισηίογα ὕογθο, οἱ νίθαγα βοουπίσην φιυρά Ὀεὺβ 

γερθυπὶ ογδί, αυὶ ογδί ἴπ ργϊποῖρίο ἂραὰ οι), ἴῃ 

Ῥγπι 8 φυΐοπι ἀἰχὶι 7: Οαἰά νοὐὶς υἱάθίμν ἀ6 (ἰιτὶ- 
δίο, οὐ)ι8 661 Π{ἴπι|ι6 7 [ἃ τεβροηἀεπί νι, οἱ ἀἱοεπιῖ- 

νπ: θαυϊά, ἰίδγαπι εἶθ Τοβροπάϊ! πηδηϊοϑίδπ8. ει:- 

1] πιϊαίοπη αἰ νὶ πἰ184118 815, αὐτὸ ἀδηηοηβιγ λίγ 

ἴη 'ρ50 8.88, ρτἰποὶ μίο ρβδ!πιὶ 5, ἀΐοοπϑ : δίσι θο- 
πεῖ Π)οπιῖπο ἤϊθο ; δθθ α ἀθαιτὶ πιοὶβ, ἀοπες ρο0- 

παπὶ ἱπὶπιϊοοδ ἰμο5 δοαϑοί πηι ρϑάμηι (μοότιιπι, αἱ, 

Εἰδὶ ἔπος οἱ γοβροόπύογο πο ροββθηΐί, ἰδίῃ οΟΟᾺ- 

δίοη θη} δοοίρογοηΐ 6χ νου ΐβ. ̓ρβ115, αἱ, ἰοίυπι ρμ5α1- 
τον ΟΟηΒἰ ἀΘγΓΆμ!65, Δ] 41 ἀπιρ} 118 δθη γοηί ἀς 

3 Βοη). ι, 5,4. 
4, ἐ. ὑΜαιιὶν. χχιι, 42. δ Ῥβα!, οἱχ, 1. 
"5 β58]. οἰχ, 1. 3" Μδ ἢ. χχ, 95. 

(18) ϑύρρὶς υοίεη8. 

5. Ζοδλη. σιν, 6: χ,θ; χι, 25; νἱ, Ἡ, 5]. 
9 1014. ὅ. 

Ρίυτί5. ροβίζαπι βαπιϊθθαμί, βοιὶ ἰατυϊηπηοίο ἀδ ἀϊ5- 

Ρομδαιίοπα οὐὰ5 πᾶ, 561 ποὸ ἰρεαπὶ ἀἶΐξπα 

ἀϊνίπα ἀϊδραπϑαιίοπο. Ῥαΐϊο οπὶπὶ 4υ08 πθο "Πυὰ 
βοίευδηι χυοὰ εἰχὶι : Εσοθ υἷγο ἵπ πίέτο εοποῖριεϊ, 

εἰ υοοσαὐϊτν ποηϊθη εἾι8 πηπαπμεί 2 πος "πὲ: 

Ἐσεο οΥϊοίμν δἰοία οὰ Ζαοοὺ 3, ἀ6 παιϊν ας τνρν 

Ἰσοι ΟἸν εἶσ]. 
Ἵ. Ποῖ, αὐίαπὶ ἰρϑυπὶ χηοιί ἀΐοιξ τὲ ρβᾶπιο "ὃ": 

Ριαὶι 1)οπιΐπιι8 θοπιῖπο ἤϊθο : δεάθ α ἀεχίτὶ8 τη εῖς, 

ἀοιεῦ ροναηι ἰπἰπιΐσοδ (06 δοαϑείίμηι ρεάμπι ἱμοτπι, 

ορρογίυηΐυ8 αυϊάθπι ἀχροποὶ 48, οὑπὶ ἰρβυ 

δἰ] Θχρόπεγα μγοροϑαυθγῖὶ ρϑδϊπιιπι. ΕἸ πιιης ἰδλδη 

Β6Π50Π| 6] 08 ἸαΥΠΡ ἀορυδίοιηα8: Νέος Εἰ] ἀσϑοτγί μᾶς 
βϑηβί}}68 βεβϑίοηοβ, οἱ ἀϊιᾶ5 οαϊ μοάγδϑ, οἱ βεάθηϊεβς 

ΒΌΡΕΓ 688 ΠΕΠΊΔΠΟ 50 οηδία Ραίγεη οἱ ΕἸ] πὶ : 56 

Ἰπίο χα πσθς πηογα ον ἀϊςὶ ἀθ ταξπο θεοὶ, οἱ ἀθ τϑζῃσ 

ΕἸΠῚ, φυοί ἃ Ραίγε δδὶ δίδου πὶ, οἱ 65ὲ 5δΏροῦ 

δὶ ἀοχίογαιῃ Ραίγβ. 81 αυΐθ δυΐίθπὶ ἢξος τ γα 6 Γ 

᾿μι6}}ρὶ πο ναϊὶ, ὀχρόμπαὶ υοπιοάο εἰ ἰὸς 5ἱῖ 

γοτυπὶ αὐοὐ αἷϊ : δ σὲ! Βοπιΐπιις θοπιῖιο πιθο, 584ὲ 

α ἀεαιτὶς πιεῖ; οἱ Ἰπὰ αυοι! 4110] ἀἴοῖι ᾽" : δεάετε 

απίοπι αὐ ἀδχίοταιν πιθαμι, Θὲ αὐ εἰν ἐείτατη, ποὶ ἐεί 

πιόπὶ ἀαγα νυδὶδ, δεα ηεῖϑιις ραταίππι εδἴ α Ραῖτε 

πιδο. Οοφεπίίαβ 6δὲ οὔρὸ ἀΐσεγα αὶ ποῖ νὰ ππς 

ἱπί σον ἀΐσηο,, βοσυπάυπι πηδρηϊυἀϊοαι βοπδυ9 

Οἰιγῖϑιὶ, φαοηίαπι αἰϊχυδπάο αυΐϊάδπι δὰ «δχίδγαβι 

βοάθοι Ραϊγὶ8, δ 4υϑι40 δυΐίοπι αϊφηϊ ἴδηι ἢ }ι5- 

πηοι ἀογο!πᾳιθη9 δοίοπάϊ δά ἀεχίεγαπι Ραϊγῖβ, 
ρΓίναιί δαύθι οὐπὶ οἷ αυΐθυ8 ρᾶτγανὶ! Ραΐογ οἱ 

Ὁ 56 άδδηὶ Ὧι] ἀδχίογδατῃ νοὶ δὲ 5 πἰβίγαμι. [ἐσπὶ δύνει 

οοφοηάυϑβ 651 ἀΐοογα υοηΐδηι Δἀ ἀδχίογαπι Δ᾽ ύεπι 

βϑίδηβ Ραϊγὶβ, δάϊιας ἰηϊπηῖςο5 ἤαρθῖ. Ταμάϊυ επΐπι 

βοάοι ᾿ηχία διη, ἀοπος ροηδηίαῦ ἃ Ραῖγα βοϑθεια πὶ 
Ροάυπι Οἰιεῖκε!. αυπ γογοὸ ἀ6 5: 6γὶι ϑοάογο δὲ ἐθχίογα πὶ 

Ῥαιγῖβ, ἰυης πὶ ποῦ πα εῦϊ: Ἰηἰ πη 05, εὰπὶ βοάσγε 

δὰ ἀοχίογαπι 6}. τοὶ βἰ εἰβίγαια οΘρεγίπὶ βϑοαιάϊηι 
ογαϊμαιϊοποπι Ραιγίβ, αἱ ργίυβ Γὲυδγᾶδὶ βοανε δὶ 
Ροάσιῃ ἱρϑίυ5. Εἰ ἴα ϊ αἱ βεἀδηιίαπι αἰϊφαὶ ἴῃ ἰσοὺυ 

Ῥυγϊοτὶ βεάραμι Ραιγίβ. ΗΪ5 δυίϑπι αυϊά πιϑεὶβ γα - 

οὐυϊυπὶ Ῥοίοβὶ 6556 θεϊπιὶδ οοΥρογϑίεπι νύ ει» ἴῃ - 
" Ζοαδη. νη, 58. ἔργον. υἱι, 39. “1ο08η. 1. 

19. 1014. 4. 1158. τἱι, (6. ᾿ Νυ. χαιν, 7. 
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(δ ξογα 5655: 06}, ἱμνοπ68 .5 ἰῃ οοϊεπὶ 881 π|0 Α ἀεαέγὶς πιοὶς, ἀομές ροπαιη ἱπὶπιῖοος (μος εραδοί μα 
ησονίδηι εἰ ΕἸ ι5 δά ἀοχίογαιη βοάσὶ Ῥϑιγὶβ, βοοῖ- 

ὄυπ) ημοι] αἷϊ 5 : δίσίί Βοπιΐπις δοπιῖιο πιθὸ : δεάθ 

ἃ ἀοτιτὲς πιεὶς; οἱ Ῥδίῦ βίοι δά ἀδχίεγαπι ΕἸ, 

εδουβάυμη αποὰ ἰη βρηυδημδι5 ἀοεϊαγαίυγ, ἀΐσοΠ8 : 

οοπιΐηιι8 α ἀεχιτὶς (ἰδ, σοπ [γέρε ἐπ ἀἷθ6 ἵγῶ δι 

γέρές. Νοὺ δυίεαι ἀϊεἰη8 ΠΟ 6856 ΠΟΟθ556 σοΓρο- 

τι οτη οομ5ἰἀεγαιίοπεπι ἱπιγοάυοογε ἴῃ ἰν]5 αυ2 8ρὶ- 
εἰιΔ} 6 διαὶ ἐπιο!] ἰσοπάδ. Ναπι πηογα! Ποῦ οἱ ΕἸ ΠἸυ8 
δὰ ἀοχίεγδῃ Ραιγὶβ εδὶ, οἱ Ῥαΐοῦ δι] ἀδχίοιδιη ΕΠ 

86Ι ρα. 
8. Οαυοιποάο 6ἱ ἰπίπιϊοὶ ϑαϊναϊουβ ροηθηίαῦ ἃ 

Ῥδίγὸ δοάῦδ υπὶ ρεάυπι ο͵υ8, σὐηφτυαπιὶ οδ' νίάογο 

αἴξπο, δεσαπππὶ θεπί ημδίοπν Παὶ ροποηιὶβ πὶ πὶ! - 

405 ο͵υ5 διδθεϊίατη ψούωπι ἰρϑοίυΒ. Νες οπΐπὶ δὶ 

διτἰϑεϊπιαπάππὶ δὲ ον ρόπεγο οαπὶ ἰπἰπιΐοο8 

(Ὠγῖϑα! ΒΟ" απ ρούππὶ ο͵υ5, σποπιδἀπιοάτπι μ0- 

πὐηιυγ ἰηἰπιϊοὶ δῦ ροάΐθυ8 γορυ πὴ ἰΘΓΓΟΠΌΓΕΠΙ 
«χιογηνηδηε απ) ργορτγίοϑβ ἰπἰϊπίοο5. Νόηπα {ΠΠ| 5'μ8 
τηϊδοτγιοογάϊα οομου!οδιί δὐνογϑϑγὶος ργορείοϑῦ Π 6115 

δυϊεπὶ ΠΟΙ δὶ ρεγαϊἰοποαι ΡΟΩΪ ἰπἰπηίσος ΟἹ ΙΓ βιὲ 

βοϑθο υηι μοάαπι ο͵υ8, 564. δι] κα] αἰθιῃ ἰρϑθγυτα, 

δου ργοΐογθιη8 δου ριυγαγα μὰ βαποίδγυμ ἐχειηρὶ 

ἰᾳ ἱρδυιῃ βἰψη ἰοϑηιϊία, δογίρίαπι 681 δ η ἰῃ 1,4- 

ταδί] ηἰθυ5 δεγοπ αι ἰη δοουπάο ΑἸΘΡἢ : Ομοπιοάο 
εοπιίεπεὐτίεαυϊς δοπιΐππε ἐπ ἵγα δμα βίίαηι δίον, 

«ε])6εἰς ἀε εαἰο ὶπ (ετταηὶ φίοτῥαηι Ἰδταοί, οἰ ποη [μἱξ 
ἡπδπιοῦ δοαϑεί{ἰ ρεάμπι «αογωπι "ἢ Εἰ νἱάς αιοπέδπι, 

ςυλδηαυᾳπίάεπι ἐγαὶ ᾿σγαϑὶ βοβθα πὶ ροάσπῃ εἰ, ἰηῃ 
οὐἷο ογᾶϊ ρἰογίοβμϑ ; ροβίηυδηι δυΐθηι 6581 ἀδ)ροίι8 ο 
δὶ Ποη 5811 90ΔὈ6} ]υν Ρούυμα εἰη8, ἀδ5}}} 6586 ἰῃ 

«αἰο. Αἰιοπάδ οηἰπὶ αἰ οί εν ᾳυοὰ «ἷϊ : δο)εοῖ! 46 
εφίο ὧν ἰότταπι σίοτίαπι [ἀγαοί, οἰ πον {μὶ} πιθΉΝῸΥ 

οαϑοί{ϊ ρεάμια διίοταπι. ᾿ιαπὶ δὲ ΕΠ : Οαίαωηι πιξιὲ 

ἑεάφε, ἰἐττα αμίδης δοαϑοίἑμηι ρμοάτιηι νπβδογωπι 17, Ὡ0Ὶ 
ἐξηοηνηίδη), 86 φἰονΐδην 5ἰριϊολι ἰεγγας, ᾳυς ἀδ θ60 

βηοθίοδιη δἰ υδιη εἰ πον ϑϑιιμδπὶ ἴδιο! ἰσὶι ραγίθιῃ, 
415 πιογ ! 6 Γ Δρροϊαῖυγ Ρ66468 ε͵88. 85:16 εἰ ἴἴος16- 
88 δυραγ ἰδγγᾶπι ἰῃ ἰμ 15 φυϊάεπι οὐΠυτα θεὲ εἰ 

ποι θεὶ, βοαυδι πη) ρούυϊῃ 6}08; δβἰουϊ εἰ Ρω- 

πἰιοηιίϑπι ἀζοΠ 5 ΠΊΌΠ ΟΡ 1112 ρεοοδιγὶχ δὶ ροίοβ ογαὶ 
Ζεδὰ ἴῃ ῥγίποἰ ΡΒ ρουϊρηι5 δύ; π60 Θηΐμ 
ροιεταὶ υπσυδηίυπὶ οὐοτὶς δείαυπι δυοτὰ θοηο- 

γυῖπ οἰἴμπάογο βυροῦ οἄρυιϊ Ομ Ἶ5ι!. Ομία 6 οπΐπε 

ρεάμια ἱμοτεπι. Ἐκ Αροβίο 5. ἢ ρεΐμα αἱ Οογίη- 

«ΐοϑ ἐδἰοπ ἰπίγούμοιι δαιϑαην ϑογριυγα, υἱ δὰ 

δυϊν δειἰοια πὶ ἐμ 6 ἢ σαπιθ8 δοτυπὶ αυΐ αἰϊαυδπαο 

[πογϑηὶ ἐπ πιῖοϊ, 6 τὶ 608 βοάθθ! πὶ Ροάαπι Οἰγϑιὶ, 

πος πιοάο ἀΐοθηβ"" : Νωπο αμίόηι Οἰιγί δι 8 τόξιτ- 
τεσίϊ α πιοτιαἷδ., γτὲπιϊἰ ἀοτπιϊεπίἑιηι [ατίμ8 6δ : 

φμοπίαπι φωϊάξηι μετ ἰοπιΐποπι ΠΊΟΤδ, οἰ ῬΕΥ ποπποιν 

τεεαττεςίϊο πιοτίποταμι. δίομι οπέπι ἐπ Λάαπι οπιπόα 

πιοτίπίατ, εἰσ εἰ ἐπ Οἠτίξιο οηιμες υἱυϊβοαδμπίιτγ., 

δπιεφαίεγμε αμίόπι ἐπ δ0 οτάϊπ : ἱμὶἶο Οἠγϊδίμς, 

ἀεῖπάε μὲ φαὶ ἐαπ| Οἠγίδιϊ, φιὶ ἴῃ αἀυεπίμ ἐ)ως ογε- 
ἀϊάετιπί ; ἀεὶπάς βπῖ8, οἰιπὶ ἰταὐϊάοτὶ! τερπμπ Όέο 

εἰ Ραιτὶ, οαπὶ συασμαυότὶ! οπιπεηι ῥτὶπεὶραίμηι͵ δἰ 

φη!εείαίδηι εἰ εἰγίμίειι. Ορογίοῖ δηέπι ἐἰέκηι γορθαγο, 

Ὁ ἀοπες Ῥοπαὶ ἱπέπιϊοοα 6.86 ταῦ μεάϊϑωδ εὖτι8: ποῖι5-- 
δἰπια αμίέπι ἱπϊηισα ἀοείγεί! πιοῦβ. Οπιιΐα Θνπς 

διϑ)οοῖϊ τιϑ ρεάΐϑας εἾμε. (πὶ αμίεπι ἀϊοαί, φμὶα 
οαὐππὶσ ἐμρ᾽εεῖα δμπέ εἰ, πιαπὶ [ἐδι6 φγαιεν ἐμπηὶ σὲ 

δυὐ)θεοὶ! εἰ σημεῖα. μπὶ ἀμίεπι ἐμϑ)δοία {{{| {μοτὲνὲ 
οπιπῖα, μῆς εἰ ἱρεε ΕἸ ως εμὐ)εοίμδ ἐγ εἰ φυὶ εἰὃ- 

ἀἰάϊι οπιπέα, μὲ εἰς θέμε οπεπία ἐπ οπιπῖϑως. Ἠόγυηι 

αυϊάσπι οπιηΐιπὶ τοδηϊ[οϑὲδίϊοποπὶ ἔδοϊδευς ἰῃ ργο- 
Ῥτῖϑ ἰοοο. Ὑιάθ ἰδίβεη αυοπιοάθ ἰπ οπιηΐθυβ ἰβίϊα 

δοπιρῶ δυ )εοιοηἶ8 δὰ Ξαἰΐοπὶ ρομ ΒΓ δ )οοῖο- 

ΤῸΠΙ. ; : 
9. 1» 1Πο ἱείβρβοτε, (οὐμίες 6εἰ 685 αά [ὠτϑας εἰ αὐ 

ἀϊεεὶρμίος ἐμο8, αἰζόνι ; ϑΏΡΕΥ σαϊπέάταπι Ἠομεὶ ε6- 

ἄστιπι δοτθα εἰ Ῥματίεαὶ; οπιπία φιώοιπφας αἱ- 
αογὶπί υοὐϊδ [αοἰ6, δεσμνάμπι ἀμέσπι ορότα ἐοτιηι πὸ 

{αοἱαιὴε 39, Ετοαιδπίῦ αυΐάθηι, πηλχίπιθ ϑυίοπι 
ρυὰ Μαι!άπι, βογι δία τ ηυοπίαπι πιο! ογοβ δαπὶ 

εἰἰϑεῖρω!! Ομ γίϑεὶ οροίογὶβ ἰυγθΐ5. ΕΔ ἱπνοπὶς απ άοδι 

ἴν Εἰροϊοδὶἐὶ8 ᾳφυοϑύίδηι φαϊιίδι οὐπὶ αἰϊοοίίοια. δὰ - 

ἀΐδιῖοβ ἀἰνίηδ ἀοοίγίπαβ, οἱ εἰοείιοβὶιϑ ᾽ 2666- 
ἀδῶίο8 δὰ νϑγθαμπ). φυδ᾽6 γᾷ  υδιμοάἑ ΠΟη) 68 

ἀϊουηίῦ 6886 ἀΐβοίμι!! Οἰγίϑιὶ ; ορίεσος διιίοπι 
πιυϊος 4υἱ ΠΟΙ δυμιῖ 168, ρορυΐυπι εβ86 Πὰς. Εἰ 
ᾳυφάδη ἰηϊογὰσπιὶ αὐἱάοπι) ἀϊδοίρυ! 5 ϑυΐβ 501}5 

ἀϊοῖ!, ἤθη οἰἰδκη ἰυγ}8, βίου Ὀολιυὐἀΐηα5 ᾿|125 'π 

Ἐνδηκοῖο βογί μί28, ἀθ φυΐθυ5 Μαι βευ5 ̓ "5 αὐἰάδῃ 

ἀἰοῖι ἰϊα, αυοπίαμι υὐάθη8 (μγϑας ἀδοειι(δ! ἰδ πιοῈ - 

(δπὶ, εἰ δεάθηιθ 60, αξοοεβοταμέ αὐ ἐαπὶ αϊεοϊρεί 

6) 8, εἰ ἀρογίοηδ 98 διμπὶ ἀοσεῦαί 605, ἀἴσοηδ: δβεαιὶ 

δγαὶ οἱ νοὶ βϑοιϑ μοΐδ8 Βοηινίηΐ δίᾶγα δὲ πῆρογα. Ὦ ραωρετοδ δρέγῖι, οἱ οξείογϑ. (θᾶ 8 διιίοπ)᾽": Τοίἐπ8, 
κι υυμεαυΐδφυυ ποδίγυπι 86 ἰμ 6 }} 36 η8 6686 αιοὰ 
ἀνεὶς Αροϑίο!αϑ 1: Εγαπιιθ εἰ πος αἰϊσμαπάο δἷπε 

ἐπιεἰϊξοία,, ἱπιτοάωί,, οττανίος οἱ φετυΐεηί6ς (δεὶ- 

ἀοτίὶς οἱ υοἰιιμίαιδιι8 τατὶϊ6., νἱ εν φιοιβοῦο, 

ηναπαοηυίάοῃ [Δ]}}5 δγϊ ργίυδηυσδι ἰΙανδγθίυγ 

8.3.5. αὖ ΠΠ|5, μι πηΐοι!5 [ογαὶ Ομ γἰϑιδ, ἰηἐμίςι5 ἦι- 
διἰἴω, νϑυϊαιίο, βαρ θη, Ῥδοὶβ. Ροβίχυδηι διιίοπε 
Βοιίχη 88 ἀρραγυὶ! ϑαϊναιοτίβ ποϑιγὶ αὶ, ργίπηι πὶ 

(Δς|5 68ὲ βυθεϊ πὶ ρϑιία ΟΠ γί ϑι!. Εἰ ορο σον 
(η5 αυοηΐδη) ἰ8ἰ6 65, δθι 85 δου! ρίυγα, ποὴ αι }}10 

ΑΠΠγηΔγα φυοηΐαπι δὲο εἰϊοὶς ΕἸΠο Ῥαΐοῦ: δέάθ ἃ 

454], ἐπυδηίεπδ. 5 Ῥρ8]). οἵκ, 1,5. "ΤΊ θη. π, ΤῸ. 

ἰηαυῖι, οὐμίοα δαρεν αἀἰδοϊρείοα διιος, αἰσέϑαι : Βεαιὶ 

γαμρέτεβ, φιία υδδίτμπι δεῖ τορναι «αἰοτμηι. ΑἸΪΆ 

δυϊοπὶ δηυηι δὶ τυ }8, δἰοις ράγα 0] βαπλπδη 8 

ἀοθείαγαι. Μαι θαυ δυΐοπι ᾽᾽ [4 5ογῖ! : Ζοφιοπίε 

αμίεἐμὶ ἐ0 αὐ τἀγϑαξ, ἐζοα πα! ΕΥ̓ οἱ [Γαίγος 6718 δίαθαπὶ 

[ογτὲς, φματεπίεε ἰοφνὶ ομηὶ 60. Τιιν}} 8. Θγρὸ ἰοφυθ- 

υν»αΐυν φυᾷ 5ογίρίἃ βυηῖ ἂἃπίθ ᾿φρε. (πὶ δυῖθπὶ ἀἱ- 

αἰβϑοὶ αἰϊφυὶς : Ερος μιαίεῦ ἰμα οἰ [γαϊτὲ8 [υἱ εἰαπὶ 

υοίεμίες [6 υἱάεγο 35, τοβροιθθηβ πυπίϊηϊ! 5:0] 

αἰχῖι: θυ δαὶ πιαίεῦ πιέα,, εἰ [γα!γε8 πιεὶ ᾿5 7 Νοιὶ 

λιν. οχιθηάθιϑ πιϑινπὶ δυϑι δύμεγ ἴυγ085, 56 

41 1βαιυχνι, 1. Τα ι,5. ἡ ἼΟοτ. χν, 90 οἱ βοι{η. 
» Μδιιμ. χχην, “ὅ. 54. Δ]. αῇτοι. 33 ν,.1-5. "ΓΈ. νι, 30, " Μαι, χὶ, 406. “6 184,27. 55 |ν.. δ. 

Ράτδοι. απ ΧΙ. 81 
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διρον ἀϊδοίρυ]ο5 βο8 ἀϊχί! : Εδοα μιαίθῦ τπθα δι Α ὮΟς ἀΐςο, 4ιΐα 50} ϑεγία οἱ ΡΙναγΙ 58 δούοινοι 
[ταίτος πιοὶ. (ειὶ οπΐπι [{ἐσροτὶ! υοἰππίαίοπι Ῥαιτὶς πιοὶ 

φιὶ ἱπ οεοἰΐς ὁδί, ἵρεο ὁδί πιλιὴ οἱ πιαίετ, εἰ [ταίοτ 3". 
Ἐπ ρῥγϑβοθάδηιαϑ ῬγΆΌΟ] 88 Ἔχροπθη5 Μαι}δι8 ᾽5 

βοῦίθι: : Ερτγεδεις 7685 46 ἀἄοπιο, δεάεθαιϊ δοῦρε 

πιατο. ΕἸ οοπστοφαία ἐμπι αὐ εμπὶ πἰτῦα πιμ ας, μἱ 

ἐηφτοάϊοηδ πα παυόπι δοάθτοῖ, οἰ Ιοπι6 ρορμίνι8 δίαϑαΐ 

ἐπ ποτ, οἱ ἰοσιεῖιιδ 6δί οἶδ πιιίία ὧι ραταϑοίδδ αἀἡ- 

εον8 : ἔσεο ἐαϊυϊ! φιὶ δεηιΐια! 86 πα ΤῈ δΟΠΊΟΜ δι Π1. 

Επτ πὸ ρυὺ8 αὐθηι δα Ῥοβί (ἢ ῬΔΡΑ ΟΪ 5 ΠᾶΓΓΆ- 

εἰοηεῖ βοηιΐπδη 18, αι ΐα ἐπ γῖ5. Θ8πὶ ὅ681:5 Ἰ0716- 
νδίιγ, οοηϑίἀογα Ματγοὶ οἱ [ποῶ οχροϑιοποπι, αυΐὶ 

δ Π 1 6 Ὁ Θοηβογίρβογθηι. Μδγους ν᾿ αυϊάοπι ἰἰὰ : 
(αρὶι ἱμόγαπι ἀοσθτο αὐ Ἰναγα; οἰ ἐομργόθαίμδ 68, αὐ 

. ὅπηι Ῥορμίμα πιμί 8, ΜΙ ἐμίταγει ἐπ παυθηι, 61 86άογεῖ 

ἐπ πιατὶ, οἱ 1ο[π|5 ροριιδ δθιι8 πιατέ ἱπ (ΟΥ̓ ΕΤαΐ ; 

εἰ ἀοοεθαι ε05 ἷπ ματγαθοίΐδ πιμίία, 64 ἀἰϊεοϑαί εἷδ : 

Εσΐι φιὶ τοπιξιαὶ φοιαΐπατο. ἰκιολθ δαΐοῃη δ πος 

᾿νοῦ : Οσοπυοπίο!6 ἀπίθηι ρορμίο πιμῇο, δὲ μὲν δὲ1:- 

σιίαε εἰυϊίαιες ἐασμηίς αὐ ἐμπὶ, ἀἰπτιί ρματαϑοίαπι 
ἐαίεπι ; Εαὶὶ φαὶ ἐοηϊΐπαὶ δοπιΐπατε δθπιθπ δμιπι. Μἃ- 

πἰίδθια δυίεπι αἰ ογοητδη) Ρορυ] εἰ ἀϊδεϊρυ!ογὺπι 
βοίδ68 δνδηροὶ ἰϑίς ροδὶ ραγδθοίδηι δἀάϊἀεγυνῖ 

4υοά απ ποὴ ἰυγηΐθ, 50 ἀϊδβοίρυ!δθ δχροπεραί 

ξαυβᾶπι ῥΓΟρΙΟΓ 4υδπὶ ἐγ 8. ἰδ ρΆΓΑΡΟ 15 Ἰο486- 

τοίυγ, Μαιπϑὺβ αυΐάοπι 4 ἀϊεὶϊ 4: Αοοοράθπκίε8 
ἀϊεοϊριμὶ ἀἰχεγιπι εἰ; Οπατο ἱπ ραταϑοί δ ἰοφιετὶς 

οἷς ᾽ [μχοᾶ9 διυίοπι ὅδ ἰἴὰ : {π|στγοθαβαπί αἀμίεπι αἷ- 
«εἰριιϊ ει φμα ἐδ5εί ἢας ραταθοία. Μᾶτουβ γὙ6γῸ ὃ; 

βἷο : Εἰ ομπὶ [αοἱἱ [μἰδδο! δοοτγοιξ, ἱπίεγτοφαϑαι 
εαπὶ ἀἰϊεεῖρι φι ἐεδεὶ ρματαδοία ἢφο. ἘΠῚ νἱά6 5] 
Ροίε8 οχ Βνδηβο!ο δολημΐ8 δυιάϊγο οἱ ἀΐβοθρα, 4υ0- 

εἷδπι 5ὶ δ᾽ ᾿δυϊαϊηπιοὰο ογοάυηῖ, οἱ ἴῃ ΥΟΓθῸ 4806 }- 

ἄδγα ποὴ εοπουρίδευηί, Ομ γίβε! ρορυ]ὰ8 δυηϊ. Ουΐ 

δυίόῃῃ Φηυϊαηῖ65 δυηὶ ἀθηᾶ πιο] ογᾶ, οἱ αυοὰ 65ὶ 

Ργϊπει οπιπΐυπι βτγαΐαγυπι, βϑρί θη ἴ25 ὙγθΒηῚ 
δἰυΐδηι βυβοϊρίοπίοβ, ἀϊδοίρα!! ϑυηὶ ἰρβίυ8. ἈὨ]οὶϊ 
δυίοι) 7οδημ65 ἰΐὰ, αυοπίδηι ἀΐοοθαὶ 6808 δὰ 608 

ηὐἱ ογδάϊάδγυν οἱ δυύθυβ: δε4 δὲ πιαιδογὶ 8 ἰη 
υέτϑο πιθο, σοσποδοοί8 νεγϊ(αἴέμι, Εἰ νεγίίας ἰἐϑογαῦ 

τοῖ δ, ΕΤ5Ὸ αυδι8πι αιϊάδηι ἀΐποίριυ}}8. 5018. ἀἰεὶ!, 

ἀυκάδηι δυίθπι ἰυΓ0}5, 4118 ὙΘΓῸ τυ γὈ}8 8 πη} δίηιιθ 
ἀϊβεῖρυ! 8 : δίσαι οἱ δαμι πο ἰρϑᾶ ρυββοηιία ἀ6 
4φαϊθυ8 Ἰοφυΐϊηαν πιοάο. Ουϊά ἐγζο ἀΐεῖς τυγ 5 οἱ 
ἀϊβεῖρυ! 5 νἱάθαπιυ8. ϑωρογ οαἰἠδάταπι Μομεὶ δεάε- Η 

τιπί δετῖϑα εἰ Ρματίεαὶ "5. Ουοὐ ΔΡΒΙΕΓΟΥ 1} υϑηϊοὐὶ 
6856 : θυἱ ἰερὲπι Μογοὶ ργοΠιοηίωγ 86 ἰμίογργοίδγὶ, 
οἱ ἴπ Ἰιος ρἰονίαηίαγ,, ἂὺϊ αυἱ Βυρογϑοθπάδιο ἤ80 
88 φγοἠιθαλαν, εἰ βαεάδης βΌρο οαιμαάγαπι Μουγϑβῖ. 
Οιυἱΐ ἐὐφο ποι γϑοδάυηί ἃ ᾿ ποτα [με 68, ϑογί να ἀϊ- 

οαπίυτ. Θυΐ ἁυϊοπὶ τπηϑ)05 δἰΐφυϊ! ρῥγοῆίθηίε5 ἀϊνὶ- 

ἄυηι 8.36 5ε͵Ρ505 φιιαϑὶ πιοϊογθς ἃ πηυ} 18, βοοιη- 
ἄσπι ἰιυς Ρ]ιαγϑοὶ ἀϊοαηίαγ, «χυὶ ἱπιογργοίδηϊιγ 
ἀἰυϊδὶ οἱ δοστοσαί!. ῬΏΑΓΟ5. δπὶπιὶ αἰυΐδίο ἀρρεϊ!ϊδίυτ. 

Ἐδι δἰο νἱίδγα ὕὑβ4υ6 πη ἀρὰ αάξεο8, βεάθη68 

ΒΌΡΟΓ σι μοάγαηὶ Μογϑὶ, ϑογθα8 οἱ Ῥμαγίβθοβ. Νοη 

8806 σαι μοάγϑη) Μογϑὶ, φαΐ ἀϊοο δῖ, οἱ ἤθη [δείο. 
θᾶπὶ, δἱ αἰ ραραηι σπογα φγανία οἱ ἱπιρογίδυμια 

ΒΡΟΓ ὈΘΠΊΘΡΓΟΒ [ΟΠΊΪ ΜΌΝ}, ὑρβϑὶ δυίο τ πες ἀϊρὶ!ο 

γοϊδθᾶηὶ δὰ πΊΟΥΘΓΘ. ΑΓΌΙΕΓΟΓ δηΐπὶ πυθηίαμη φαὶ 
ΜοΥβοη β8δευμάυμη δ᾽} 1210} Υἱτιαἴοτα ἰηι εἰ ἥσσηι 
οἱ ἐχροπυμῖ, βαάδης αυΐίαπη 8006 Γ οδεποάγαιη 
Μογϑὶ, 56} ποῦ βδυμὲ βοῦς οἱ Ρ]ιατὶβαὶ, βοὰ Νή, 
τ] ἰοτ65. Ταϊθβ βυηὶ ἀδ]εοι! ΟΠ γίβιὶ ἀϊβεῖρυ!!, χοὶ 

οἱ νογθυπὶ 6}0.5 Ρ6Γ γα 3π| Βεὶ ἐπίδιργείδηίαγ, εἰ 

ἰπνθηΐυηὶ ὁ 4υ8 δυπί αἸἰυἀὰ οχ 4110 εἰ φηὶ βοδηι'λ. 
Ἐγβο δῃί6 Ομγῖϑιὶ φάθι δάνθημιη 5ιρεῦ ολῆμε- 
ἀγδιῃ Μογϑὶ ϑϑίδυδηι θθηδ, 41 θδῃ8 αἱ βοουπόμα 
γϑιϊοποπὶ ἐἰςῖ8 Μογϑὶ ἱπιογργοίδθαπίυν. Ροϑὶ δάτεη- 

τὐυπὶ αυΐοπὶ (1511 βοάθῃι δυροῦ οαμιοάγδηι Εροὶε- 
Β εἰ, αυφ δβὲ οαιμοάγα Ομγίϑιὶ εἰ τμγόπιβ. ϑιευὶ 

δυ6ΠῈ 5ΦΡΟΓ ἐαἰβούγαπι ΜΟγϑὶ π|8]6 αιυϊόεπι 9θάθ- 
υ»δηΐ δον εἰ ΡΠ βαῖ, "δῦ δυΐαπὶ αυὶ τεείδ ἰμ- 
16] ἰσοθαηι ἰοφοπι, δίψυῃς ἐταθθθδηϊ, βἰς οἱ βυρεῖ 

ολιῃμοάγαπι οοο 658᾽ δι οαπὶ ϑοάθηϊ αὐυϊίϑηη ἀϊοδηίεβ 
αυς ἴλοογθ ορογίδαὶ ὑπ 8 ΠἸ4 16 Π) 186, ΒΟῊ δαίοη 
[χοϊθηῖοϑ, εἰ 4]1|Πᾳς8π|68 Θηογα σγανῖα., ἱπιροπαηὶ 

ΒΌΡΟΓ ΠΌΠΠΘΓΟ8 ᾿ΟΠΐπδπ), ἱρδὶ πος ἀΐρί!ο νοϊδπίεβ 

68 ΠΊΟΥΘΓΕ ; ἀδ αυΐθυβ ἀΐξοθαι ϑαϊγαῖογ ᾽ : Οκἱεκ. 

με εοἰυοτῖί πππηὶ 46 πιαπαάαἰὶς ἐδιἰδ πιὲπὶπεὶδ, εἰ ἐθ- 

οαποτὴ! Ββοπιΐπος εἰσ, πηπίπεμς υϑοαδί(γ ἐπ τέθαθ 

εαἰογμηι. Α1}} δυίοπι δβοἀθηξί απ [δοϊα πὶ δηϊδηιδα 

ἀϊοαπὶ, οἱ ἀΐϊουπί βλρίοηϊογ' πιοάογϑηιοβ ἀἰβεγεηίίες 

Ἰνυπιογογαπ), οἱ ομογὰ οἷδ ρᾶγοα ἱπιροηυηῖ, ἰρ5ὶ δ8 
Ῥγΐυβ πθονθη 68 δὰ Θχμογίιοηοῖν δυδοπιίιπι 6Σ- 

ἰθγογυπι, ἐς αυΐθυ8 Ὠοπιίηυς αἱ! 5 : ̓κὶ δνίι 

[{ἐεοτὶϊ εἰ ἀοοσιογὴ εἷς, Πἷς πιασπαδ υοσαϑί(ν ἐπ τέθῃθ 

Ρεὶ. 
10. Αόϊιις δαίθπ) βεευπάστα αἰμηρίἑοοπι ἰγλάϊ- 

εἰοηοπὶ ἀΐειϊ! Ὠυΐυ5 αυ0 δ'1 : δεοιπάμηι οπιπία 4ν“ 
εμηφμε αἰποτὶπί τοϑὶς [ασότε, [αοΐ!ε, ἐροι Πά μιῊ Ορεῖ8 

ἐογμηι Ἠ6 [αοία! ἐς, ἀϊ οἰ Ὠλ115 4ιιοπίδπι ΡΟΓ δι: 6 ΘΝ,Ε" 
ἀεγο νοϊυϊὶ φυθϑάδπι ἰπ Ἐσοϊοβῖα 6556, 4υΐ 4θδι- 

πὶ δὰ νϑύθυσι αὐϊάδπι ροίθηο5 δυπὶ ἀθοεγὸ πιὶ- 
ΤΑΙ Ἶα, οἱ ὀχροδθηὶ θὰ βϑδυηάμηι ΓΔΙίΟΠΟΠ,, ΒΟΛ 

δυΐοιη νοϊυηὶ βθοιπάσπι αυοι ἀΐευπι ἄξεγε : 480" 

για αυϊάθιι! ἀθοιγὶπᾶ οοὲ δὐυάϊεπαα, ποι 30,εΩὶ 

651 σοηγογβαῖίο ἱπιϊ πα. ΒΟργεεπάϊι ἀγχὸ ἢ} 88- 
πιοάϊ ργοορίογαϑ 4ὶ ΠΟη δοίυπι φυδ ἀοοεηὶ Π0Ὰ 

[δεϊυμὶ, β6ἀ οἰἶδπὶ ογυάθ τοῦ οἱ βίηβ πηϊϑογίοογϊα ἢ 
ΠΟ ϑεξαηάϊη δ. βιϊπηδιϊοπδηὶ Υἱγίιπι ἀπίυδοῦ" 
7υβαυθ δὐυάίδη! 5, 56 πιλΐογα υἱγία! 6 ἰρϑόγυπὶ ἱπ 

ἡυπφυπί : υἱρυῖλ, φαΐ ργολθαπί πυθεγα, οἱ 8} δ 
φυοιΐ ἐχρούϊι, δὰ ἱπιηποιξεγαίαπι πρυπάϊ)λπι| οὐ- 

Ρο ιηι. Ουἱ ἀοσεπι οἰἶδπι αὐδίϊπογα ἃ οἰθί5, οἱ [12 

Βυϊυδιποάϊ, δὰ αι ποὺ οπιηΐηο ορογίοί οθβείδ 

Βοπιίῃαβ {ἰἀοῖ65., 4}}|8 πὶ ρδΓ νογθιπὶ δχροβιἰοαἷδ 

Β5 ΟὨ6Ι 8 γᾶν, οἰίγα νοὶ υπίδίθη ΟὨγίϑιὶ ἀΐοθι- 
εἶ5." 6: {πσιπὶ περιπὶ διιαῦε 68,, εἰ ον ς πιεῖ ἱρτὰ 

ἐδί, οἱ ἱπιροηυπὶ 64, φυϑιηίαπι δὰ νεῦθαπι δυθ, 

Β0ρογ 6 ΓῸ5. μοι πατ, ουγνϑηῖ65 605, οἱ ἐδίίεγα 

341 Μλίιμ. χει, 49, ὅθ. 8 χηι, 1, 3 οἱ 8614. 5 ιν, 1-ὅ, 3 γηι, 4, δ. δ᾽ χιι, 10. 5 ναι, 9. ὅν, 10. 
δ Ἰερα φμΐ. 35 δυδη. νι}, ὅ], ὅ2. 
χι, 0, 

88 ΜΔ}. χχῃ!, 2. ᾿Ἴ Μαῖι. ν, 19. 88 101... 35. 4]. δά.. εἰ. “ Μλιιὶ, 
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(Δοϊοιῖοι 0 ροηάογα ργανίαπὶ πιδιη αίογα! 605 ἃ δυήοοσδιιπι, οἱ [υγησαιίοποηι} 56.1 [ΠῚ ἀοσοιὶ 56- 
αιυἱ μναυΐαγα οδ} ποὸη βυδεγυηί, Εἰ [γααυδηίοῦ 
νἱάεγα εδὲ 6085 «εἰ 114 ἀοοδπὶ, δοηίγαγὶα Ἀβογα 

δογιηθηΐθι5 518, οἱ ἢ66 ποι} οᾶ Υἱγίυ 6 ΔῃἾ Π|25, 4185. 

μλυγΆ ον ἀἰφίιυ8 ἀρρεϊ]αίαγ, νοϊηϊ δἃ πΟΎΘΓ. 

(δειϊιδιθμ δηΐπὶ πλυ τ ἀοοοδηῖοβ, οαϑι δίθπὶ ἤθη 

δεγνδνόγυηι. Αἰνβιϊογο ἃ εἰ 5 ἰνο: Δ η165 8}108, ἱροΐ, 

δἶνθ ργορίδγ βἰιηυ]αιοηθι, δίυα Ῥγορίον ἰοὺ ᾳυοὰ 

νἱοι! βαπὶ ἃ σοπουρίβοσῃ 15 5018, οἶδοι Βυ)υδηιοαὶ 
ΒιΙ5Ο ΡΟΓΙΠΪ 4008 Δὐγοιπιϊανογαηὶ υογυϊθ, 4118 
ἀοεθμίο8 ἴῃ ρυνίΐοο, οἱ 4]14 βϑογεῖθ οἱ ὁσδυϊ 6 ἀζθη- 

165, Οπλμΐα (ΔοΙΘ 68 ργορῖθυ Ρογβομδ5 ᾿οηλΐπιιπὶ οἱ 
εἰοϊα8 ν8π85, δίουϊ 50 080 6 Π 5 56 ΓΠ)0 ἀδπηοηϑίναδὶ, 

εἰἰσοη8 : Θμιπία ορέγα δια [αεῖνι!., μὲ υἱαθαμίιν αὐ 

Κομιὶπΐϑε ". Εἰ μ]ογυπηαδ. οπιποθ Π|} δύ} [8168 
4υἱ ἀϊίραηι ρεὶμηο8 ἀἰδειυ τυ ἴῃ ὀθηνῖν 5, οἱ 88- 

Ἰυδιομο5 ἐπ ἴογο, οἱ νοσαῦὶ ἂὉ ποπ)ηΐθυ5 ἈΔΌΡΪ, 

αὐ αἰϊαυϊὰ αυοὰ 5ἰπιϊα εδι Ἀδὺυδὶ Βυὶς : υἱρυίᾶ, 
αυὶ νοϊυπὶ νοσαγὶ δρίβοορὶ, δὺϊ ργαϑυγιογὶ, δαὶ ἀἰ- 
εὐπΐν, ααὰ ἀεθεγοὶ υπυδαυίΐίδαυθ δυΐυπι, εἰϊδηιδὶ 

νοοσδγοίυγ ἃ} αἰΐψαο, ν6] οοῃϑείθῃ ἰ πὶ βυδη) Οϑίοη - 
δι 60, 4φιοηΐδπι πο γα 06 μοπιΐῃ6 Ποπι γί, 

εὐ} 05 π66 Βοἰαηιἰδπὶ Βαθαὶ ἢδο δοίυπ). ΕἸ 5ἱ οὶ, 

ἰϑιῆοὴ ποη ἀουδὶ γυϑ}]6 νοοαγὶ 60 ποιιΐμθ, 4υοὰ 

Ριυρτίο υἱιοῦία5 6ϑῖ, Ῥγορεὶθ δΐπὶ δρίδοορυβ θυμμῖ- 

μὺ5 δεδὰϑ εδὲ, οἱ ργδυθγίοσὶ, Αθγα ιᾶπι,, [8480 οἱ 

ὅλοου, δίουϊ τρδηϊδϑίυπι δὶ ἰνΐἰβ φυὶ ἴῃ (δμαϑὶ 
σοηϑίἀογδηι αὐ ἀδ δειηΐμθ δόγυ!η δυηΐ 5ογίρία; 

νεῖ σφιοτὶ φυὶ Πο6 πομηΐηθ ἀΐσηὶ ΒαὈ εἰ δυηὶ, 4 8168 
ἔυδγυπὶ Δροδίο!! ΟἸιγῖϑι,. δ δουηΐ ναὸ, βδρίοιη ἃ - 
οἰνηροῖ δυηὶ 6, δὰ χιογυπὶ ταϊηἰβιογία βαρίθπι 

ἀἰϊασοιΐ ἐπ Αοιΐθυβ δυμὲ ογάἀϊπαίὶ, Ῥγροίάϊι Θγροὸ 
θοιηίπι8. μυ) δηλ! σοπουΡ βοΘη 125 4 δηΐηἃ Ὠ0- 

δῖγὰ ΡῸΓ ἢφο υθγῦὰ αὐ ροϑίία δι}, οἱ ᾿ογίδι ιγ 

Ἰ)δ δὶ8. 2οίαιο Πα πη αίθαν,, φυθ 65ὲ ρυΐπιὰ ὀχυ α- 

ιἱοιὶβ οοολϑίο ἀρυὰ Ὠεῦπι : δου! δοοπίγαγίο ἢ 1)}- 

Ἰἰδιϊονβ οὐραϑὶο οϑὶ δρυὰ Ὀοθυπὶ, ἀϊΐρεγα Ὀγίπιας 
σα οάγ88 ἰῇ βυπαοξῖβ, οἱ μτίπιο5 ἀϊδουθιίυ8. ἴῃ 
ἐοην ν 8, οἱ Ὀγίπιδ8 βαϊυϊαιοπο5 ἰπ ἴογο, οἱ νοσαγὶ 

Ιλ δινὶ. Εἰ νἱἀδ φυοπίδπι δυρο Ὁ ̓ς δι άϊι οἱ ἀϊείι "5: 

Οκὶ πια]ον ἐξέ ἱμίου υο8 ἢαὶ πιδπὶ βίον; οἱ "5: (μὲ 86 

ἐχαἰιαυοτῖξ ᾿Πμνϊ ἰαϑέμαιτ, οἰ φαὶ ἐ6 ἰπιπιϊἰανετῖ! ἐσ αί(α-- 
ϑέιωτ. "18. δχ ΡΠ] Δοί ΓΙ 8 οἱ πη γ] 19 δὰ οβίθη! διϊο- 

ΒῈΠῚ ΘΟΓΙ αἱ νδηδ5 φίυγΔ5 σοΟμοιρίβουπί, εἰ ὁχ 
1ΔςιΔτοηΐθυβ ῬΡΓΟΡΙΟΡ ΡΟΙΠρΑΠῚ, οἱ ἐχ Ὑδβί θη 8. 

δὲ οχ 8πη0}8. εἰ ΟΑΙΟΘΔΠΊΘπΪ5., πηϑηϊοδίυ πὶ δϑὶ 

4υἱ ϑυηῖ αὐἱ ἀἰήρυπι δ ποι πἰθυ8 νοστὶ ἈΔΌ]. 

5. δγξο βοουπάιπι αυοά ἀϊχίπιυ8, 56. οἱ Ρ]Δ- 
γίβαὶ βϑάθηϊθα βῦραεῦ οἰ! άγαπ Μογϑὶ, διιηὶ 9υ- 
ἀπογυπι ἀσοίογοϑ, βϑουπάμπηι ᾿6γαὰπὶ ἀοοθηϊθα 

μορὶϑ πιδπάδία, υοπιοάο υθοὶ 085 θοιηΐηιυ8 

8.3.7 ρτγϑβϑιθα5. νει ἷ5, δεουηάππι, 68 408 ἀϊ- 

αν {ΠΠ]|, (Δ σαγα, οὰπὶ ΟΠΊΠ65 ΔρΡΟΘ10]Ϊ νοίθηι ἤά 6165 

τίνογα βδουπάστῃ Εἰ τ γατῃ 16 618, βου (δϑίδίυν Ἐρὶ- 

5.018 δροβίοϊογαπι ἰη Αοἰ 5 ν᾽, αυαδπι μβογαπὶ δὰ 

ξόηιοβ, υἱ η1}}}} ϑαγνθηὶ ὃχ ἰθφα εἰϑβὶ ἱπιπιοϊδίαπι, εἰ 

“1 δι. χα, 26. “1 ΜΔ1}. χατι!, ὅ. ΔῊ Σ 8 
ΟΥΟΥ,, ὅς. καῖ, ὅ., δ ΡΒΠΙΡ. αι, ὅ. 

45 Μδ1}}. χχῖ, 11,12. 
“9 ῃρυι. χυὶ, 10. 

ουμάτμη Ππποτᾶπὶ [μ666:.ν, [με ρὶ5. βοιιβαι δρὶ γι! ον 
Βοῃ ἱπιο! Π ροι68, δίσυι ἀ6 1118. αἷν Δροβίο! 5 "δ - 
Εἰμπὶδ αἰίόπι 6ει ἰοφὶδ οἰατίίας ἀ6 σογάε ρωτο εἰ βάς 

πνοὴ βεία; α φιεῖϑις φιϊάαπι αϑογγαμίθε σοπυεγεὶ φιιηϊ 
ἐπ υαπὶ οφιΐμηι, υοίονέος 6586 ἰογὶς ἀοείογοδ, πολι ἵπ- 

ἐεἰἰἰροπίο5 πέρι φμα ἰοφιμιπίμτ, ποφιδ ἀθ φιένιις α[- 

βγιπαπὶ, Ουἱϊ δηΐπι ἰδρθηὶ Μογϑὶ ἀχροηῦηῖί βθοιη." 

ἀυπὶ {ποι ἂπι, οδίοηιο5 ἃ Αἰ]οοοη6 απ 6θὶ οχ 

οογάθ Ρυγο, οἱ ἃ ἤΔ6 ποι) Ποῖα, ἴῃ χυΐνι8 ροβίία 

ἐ5[ Ἰὲχ 8ρ᾽ 4115, ΟὨ)Π65 νδη]οχαΐ δυμῖ. Ὑαμὶ!ο- 

αυΐϊυπι Θηΐπὶ οϑὶ εἰγουπιοῖβῖ0, ἈΖΥ πιὰ, ρϑβοῖα, οἱ ἀὰ 

τυ πα ΐ5 οἱ ἱπηπην πη ϊ8 δοσσπάαιη ΠΠἰοτάτῃ [μοςἰ5. Ηἰ 
ΘΓβῸ 4υϊ σοηνογϑὶ δυηΐ ἴῃ ναηξοαυΐαπι, οἱ νοίυμι 
6586 ἰορὶ5 ἀθοίογοβ, Π66 ἰΔη161) 81} δοουηάυπι τὸ - 

τἰιαιοιη ἰερὶβ, ἀΐσυπι αυϊάνπι μορὶ8 ηϑηάδία, ποι 

διιίδη ἰπιοΠ ραηι ὁα 4υ8 ἀΐουμῖ, πος αὐἱά 5ἰσηΠῖ- 

αθμὶ Ἰεμῖ5 ἀΐοία ἀδ φυΐ)8 αϊεπιαι, [460 ἀϊεὶ! ἀς 
1118 ϑαϊνδίον "6 : δίοωπι ὀπῖπι, οἱ ποπ [αοἰμηι, αἱ- 
Ρυϊα, ἀϊουπὶ ἀθ οἰγουπιοίδίοπα, ἀς ράβοῖα, ἀδ ἃζγ- 

"ηΐ5, ἀ6 6δβοΐβ, 46 [6ϑ{}ν]11} 05, 46 Νοοπιθδιὶὶς, ἀ6 58} 

υαιῖ5, οαιογίβαι ἰομῖ5 τηηάδιῖ5, ποῖ δυίοιῃ [Δοίαπ: 

βυσυπάιπιὶ νοὶ υπίδίθπι ᾿6 615, πὲς δηΐη οἰγομπιοὶ- 
ἀυμπίυγ, δίουϊ 65ι 1ορὶ5 νοϊαμί45. ὕμπὰ6 αἷΐ Αροβίο- 

Πι5 "7 : Νοδβ οιὲπι φαπιι8 οἰτομηιοὶδῖο, φεὶ δρίτιιι 

ἴϑεο εογυΐϊπιι8, Εἰ ποπ ἐπ σατηπα οον βαϊπιι8. Νος ἢ - 

πιοίδιι ραάβδοῦ, ἱξηογδηίε5 φυοὰ Ῥαβοῦθα ποδί πι 

ΡΓῸ πορὶβ ἱπηηιοϊδίιι5 6ϑί (μι γ βίῃ 5. Ναο πιαπάμοδηι 
δΖγίηᾶ βϑουηάνπι, ᾿6 518 ριοροβίίαη, αυοὰ ἱπίογ- 

ρΓγδίδιις Αροβίοϊυβ, ἀΐοθῃβ δ : Ερμίθπιτ, ποθ ἐπ 
[ἐτηϊδιιο υδίεγὶ, πέφια ἐπ [ἐγπεπίο πιαί ἶα δὲ πὸ- 

φιλία, δοά ὧπ αδῃπιὶδ δἰποοτιαἴ8 οἰ υετλαίἷδ. διὰ 

π66 ΘΟΓΡΟΓΔ ΘΓ ράϑ0] ἃ ΟΟΙΘΌγδμ, οατῃ ργαεἰρίαι 

Ιὲσ ν᾽ ἴθ δεγιιβαϊοπὶ εἰνιιδίεηι αυλπὶ οἰθρὶς ]ϑοπιὶ- 
πυ9 θουβ, Ορογίογα ἱπηπηοϊᾶγα ἀφηῦπῃ, οἱ ἰὸγ ἰῃ 

ΔΠΠῸ Δρράγεγθ ΟἸποπὶ πηαβουϊαπὶ ἦ οΟπβρθοῖα 

οπιίηὶ θεῖ. Νο5 δυΐαπὶ αυὶ ἀἰβοίρυ!! 5απιὰ5 δόϑιι, 

ἐπι!!! φοιιθ8 08 4υ1] δοάοιξ δυρεῦ Εδιοήγαηι 

Μογϑεὶ, ϑεγῖραβ οἱ Ῥμδαγίβθοβ βϑῦνδηί68 αἰγουπιοί- 
βίομθϑ οἱ οβίογα δογρογαϊϊα 16ρὶ8 πιαπάδία, ἰοπβ8 

δυίοπι σοηδιϊυϊο5 ἃ δρὶ γι] 1005 ᾿οχ᾽8. τηδη 415, 

αυξουπαιδ ἀΐσιπί πο 018 δχ ἰοᾷ6, ἱπίο!!βθη(6 5. 56ι:- 

ϑιπὶ 165 [Δοἰπνυ8 οἱ βούνδιιυβ, ποαυδαυλπι (Δοίθη - 

1658. βοοιιηάαπι ορογὰ Θογιπι. Νὰπὶ αὐ Ἰοσυυπίατ, 

Ὁ τ Ἰεψα χυϊάοηι νἱψδμίαγ ἀΐξογα, ἰϑπιοη βίουϊ ἰθχ 

ἀοοοὶ ποὴ [δοϊαπὶ. Νες δηΐπὶ διυιβοιρίυμ! σΠαγι τ (ὐην 

[π᾿ οογὰθ ρυγο, πὲς ἤάοσπι ποι ἤο'ην, ' αυΐι5.. 

6518 1618 ροβίτυ5 δϑὶ; πο ἰπιο ἴσαι νεϊαπλοι 

6886 8106 ΠΠπιόταπὶ ἰ6ρ᾽5, πος δυάΐυπι Ργορβιθίαπι 

μο ἰμι6}]Ἰφεπίαπι ραν οἱ ροίοηιοπι) : θυσία ὁδμ- 

[ος πιθοϑ, εἰ οοπδίἀθγαθο πιϊγεδὶ ἰα 46 ἰεφε μα "5. Ἐλ 

"ἷς 4ΠΠΠφᾶμε οπεγα ψγανία, οἱ, βίευϊ βυ088 αἷξ, ἰπι- 

ΡογιΔ 1}, οἱ ἱπηρονιπὶ 500 πυπηογοῸ5. ἐἰβεῖρυ]ο- 

ται δυσϊοπείαπι 56. Νά ουγρογα α ̓66͵8 ᾿παηά διῶ 

βϑουπάσαι ᾿πίογαπι ὁπογὰ δυηὶ ᾳγανὶδ οἱ 4} Πρ το π6 8 

ΒῸΠ ἰον68, βίοι Ρϑίειι5 ἰΘϑίαιαν ἴῃ Αοθυ5 ἀροϑίυ]ο- 

“ἡ χν, 20. δπ51 Τίμων. ι, ὅ-1. 56 Μδί. 
89 54), Οχν}, 18, 
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ται δ ἀΐοοηβ : Ομέά (ἐπίαιἷς θύμπι, οἱ σα 8 ἱπιρο- Αὶ βετυϑιοηΐνυ5, ἀΐεῖν : Οπιπία [ἀοΐμιπί πὶ οὐ ἐονιὶ- 
ΜΟΤΟ ἢπισώπι διρον σεγυΐοθηι αἰδοὶρμίογιμπ, φιοά πὸ 

4ι.6 πο8 ποῆμξ μαίτεδ ποδίτὶ μοιιΐπιι8 ρογίατε ὃ δοί 

έν σταίίαπι Βεὶ ογεαϊΐπιιις δαἰυὶ βοτί. ϑρίτι416 δυ- 

16 πὶ οἦι15 Οη.8 6581 [66 : ἰάθο αἱ Ποπηίπαβ ἀϊεὶϊ αἱ 
605 αυΐ ἰοκὶ5 πιδῃάἀ 888 σΟΓρΟΓΔΠ 08 Θγδηὶ ριαγαιὶ 
εἰ 4]]Πφαιὶ : ἡδηΐί6 αἀ πιὸ φιὶ ἰαϑοταιῖβ εἰ οπεταιὶ ἐδ- 

εἶδ, εἴ 660 υοδ τεβοΐαηι. διιδεῖρί (6 ἡισιιπι πιθεπι δΕΡΟΥ 

τόδ, εἰ εἱάείε σιΐα ἡησιιηε πιοιπι δεαυθ 6δι., οἴ οπιι8 
πιδιιπὶ ἰοὺς 6δ( ὃ". Οηυ8 δυίοπι ἴον, Ευδη ρου 
68ῖ, φορὰ 68 ἰοαχ βρ᾽.}{4]}18. Δάμιις ϑυΐεπι βϑίθη 68 

ΒῸΡΟΓ οα πο άγαπι ΜΌΥςΙ ϑογρ οἱ Ῥ|αγίϑθὶ, οηϊηΐα 

ΟΡενΆ 8388 (δοίππι υἱ αὖ ᾿ιο ἶδ08 νἱἀσαπῖαγ, τἰθὶ- 

ΜΝ ὴ]οπὶ ϑδυϑοϊρίοη 5. οἰῤουπιοδίοποηι, δὲ υἱβ ΒΙ ΠΟΥ 

ΘΟΥΡΟΓΔ ἃ [δγπιθιΐ δυίόγεηίο5 ἀ8 ἀοην θ}}8 5015, εἰ 

πἶϑες υἱάδαπίατ, δ αίαν! οπἷμι μμψαείδτια ἐπα, εἰ 

πιαρηίβοαν! βπιδτίαβ υδϑιἐπιθηίογμηῖ δμόταπι. Ὠϊδοὶ- 
ΡΠ δυίΐθιη 7εβα οπιηΐα ορογα 808 (δοϊπηϊ, υἱ ἃ θ60 

υἱἀθδηίυγ 5010; δἰ σαι δαὶ ἰαβ πὶ θ οἱ 5υραῦ πιἃ- 

ΠΌΠῚ δ08Π|, δ 1} {8}}6 Ὁ ΒΌΡΟΓ ορυβ βυππὶ Ὀοπαπι, εἰ 

ΡδΡ πιράϊαιοηοπὶ ἀἰνἱ παγαπι αἰ 5  ρ᾽ Πα πὶ ΒΟΙΏΡΕΥ 

6ἃ πιουθηῖοβ, πιο} }} 1 (Δοίμηι ἀἰγίπα ργωοθρίὰ οο- 
ΓΑΙ 061}}}5 ΔΠΪ ΠΙΔΓΏΙ δυᾶγυπι, οἱ {ἐπι γἰ8π| υἱγίσιΐβ 

ὅδϑαι ρίθηδπι, ἴῃ 60 χυοὰ ἰπηϊϊληιυγ Μασ δίγυμι, 
12. Ουἱά δυΐειη ορογίει ἀΐξαγο ἀ6 }ν͵}8 φυΐ Διιδεὶ 

Ῥγίηνο58 ἀϊβουηυ5 'π ἐοηνν  !β, οἱ ρυίπηας οδι βδάγωβ 
ἴῃ ϑγιασοςίϑ, οἱ ὈΥΪΠ45 58 8Π{2||0Π65 ἰῃ ἴοτο, οἱ νὸ- 
ὀλγὶ 80 ιοπηηΐθυ58 ΒΔΌΝὶ ἢ Μδηϊοϑίθ Ὠυϊαδπιοάϊ 

ἀοϊ!οἴα. ποι ἰδ πὶ ἀρὰ τὐης ϑοτγίθαβ εἰ Ῥ᾿ατγίϑϑος 

ΡΓῸ οἷβ δἰ πη ον οογρογαὶία ἀζυπιὰ ἰπάυοεμπε5, οἱ Β 5008 ἱπνεβίεθαμιαν, γν6} ἐμπναπίμηίαγ ἀρυὰ ἶρβ085 : 
δογυθαίεπι Υἱβ᾽ Ὀ]]οῖὰ Ποιπηϊηΐ θ65 του οηία8, οἱ 5ἰ- 

τη 8 ᾿ν18. ἀϑθοῖο8 πηΐνογθα. ᾿Αϑρίοίυηι οαἰπὶ 68 408 
γἱάδηιαγ εἰ (ΘπιροΓΔ}1Δ βαηῖ, εἰ οἰεὀπη 5 Υη85 (Δεϊθη- 

168 υἱ ἃ} Ποτηἰπίθυ8 ραν σοι, εἰ βἰληί65 ἴῃ ρ]8- 

ιἰεἶφ ογδηΐ υἱ νἱἀδαηίωγ 6556 γα ρῖοϑὶ. Οἱ γί δεῖ δὰ- 

τ6πὶ νοῦΐ ἀϊβεὶρυ!ΐ, φαὶ ἀϑρίοἰυηϊ αυδὲ ποη νἱἀθηῖαῦ 

οἱ βυπὶ ἰογηὰ, ογδηΐ ἴῃ ΘΟΟυΪ 0 ργοπιρίυαγίο 500, 

οἱ οἰδρμοϑύ 88 πῃ οοου!ο λοίαηϊ, οἱ ἰασαπὶ ἴῃ 06- 

δυ]εἰ5 ἐηρίοαί, φιδ8ὶ ἔπ οοου!ο οοπομίαι διαὶ, 
βοουπάυτμη αυοιὶ 41 ΡΑυ]υ8 55 : Νοιι οπῖηι φιΐ ἰη 
πιαπὶ[ἐδῖ0 Φμάσιδ, ποι φιῶ γμαίΐαμα ἵπ σαΡ8 

αἰγομηιοϊδῖο, 0 φμὶ ἐπ οζοὰο Φπίαιις ὁ5ι, οἱ εἶν- 

ἐμπιοϊςῖο οοταΐξ ἵπ ἐρὶγῖία, πὸπ ἰὴ {ΠΠ|ότα. Ἦν ο6- 

εὐ} 15. Θηΐπὶ οἱ ἷῃ ΔΖΥΠΙΐΪ5. ἰηνἾ5.}}} 8 Ορα]απίυΓ 
ϑἰποογι (1158. δὲ νϑγι(αι 8. δ᾽: τηδηἀποδηΐ αἰϊδιῃ ρᾶ- 

5ε νὰ ἱπιπιοϊαίυπι (Πρ ϑίαπη ργῸ πο ἷ5, αυΐ ἀϊχὶι "δ : 
Νιἰδὶ πιαπαμεαυοῦὶ 8 σατπόπι πιθαηι, πο δπαδοὐἱς 

νδίαηι πιαιιοπίθηι ἱπ νοδὶδ. ἘΠ᾿ ρεῦ πος 4004 δίθαπὶ 
βλησυΐποιῃ 6708, γογιιπὸ ροϊαΐα, πη φυηΐ βυρογ! ηγΐ- 

πϑγΐα ἀοπιογυπὶ ΔηΪ πιῶ 50:5, 4υγοπίοβ, ἢ βίου 

ἩΠ|, δὴ μοπλίμ!υ8 φίοτίδπη, 564 ἃ θ8ὺ σοου!ιὰ 
νἰθοηι. 

11. Ροβϑὶ [ιδδο Υἱάθαπιιϑ 414 681 ᾳυοὰ αἰϊ : δὲ- 
ἰαίαπί μ᾿ μίαείετια δμα, ὀΐ πιαρηίβεαπί βηιϑτίαδ νοδι1- 

1πεπίούμηι διοτιπὶ 5. Βοϊδιάι πη 6ϑὶ ἴῃ 1815, αυΐᾶ 

αυοά 5βογίρίιπι 681 ἐπ ἰοβα ἀδ υϑγῃ 5 ἀϊνὶ 8 ἀϊ- 
ἐομΐς ΠΤ ; Αἰ ραίο φαὴὶ δΏΡΟΥ πιαπιιηὶ τοδίγαπι, οἱ 
ἐγμπὶ πιοϑίϊα σοταπι οοιἐἷς νϑδετῖδ. ()υἱ ἐγρο οπγηΐα 

(δεῖται αἱ 40 Ποιμΐ θυ 5 νἱάοδηίυν, ϑογίθς οἱ Ρ] 8. ΠῚ 

Τἰϑοὶ, δογίθδηι65 Ἰαξὶς ἀϊοία ἴῃ ἀυδθι8 ργοϊβυγὶβ 

π)ΘΠΙὈΓΔἢἶβ, αἰ ἰφαπὶ, οἱ δἰίθγϑηι αυΐάοπὶ ἴῃ ἀοπιὶ- 

Βυ8 ρυγίδηϊ, φυδδῖ οοτοηδιῃ ΡΟΠΘΠί68 'ῃ οΔρ᾿ἰθυ5 

88 αιοὰ βεγρίυπι οδὶ βεουπάσπ) ἰΓΟὨ ΘΙ ; Δ (ΘΓ πὶ 
ΔυΪΟΙΏ ΒΌΡΟΡ Ὀγδοἑυπὶ ΠΙΔΠῸ8 δ028, οἱ υϑοδη! 6ἢ8 
Ρ ιγ]δοιογία. δ πη ον οἱ ἀθ απ γα αἰᾳυϊά ἰηνθ- 

εἰεηίοβ ἴῃ οι οροποιΐο ὅδ, 8.3.8. ὀχ βιἰπιλπίυγ 

δούναγα ἰθζθιη, ἢπιθγὶδπὶ Δἰφαδιη (Δοίθηῖ6 8 ἴῃ αἱ Ϊ- 

4υὦ ραγΓία γνϑϑιπθηίογυπιὶ βδυυταπὶ 4υ ΡοΥΔηϊ. 
Ειίαπι μ6 ἐγρο Βοπιΐπυ8 Τοργα μοι ἢ5 ϑ'ου Π85 οἱ 
ῬΒαΓίβ8505 ἴῃ φοΥρογδ  ι.5 οἱ Υἱβι ΒΠ} θυ5 δογαπ ὁὉ- 

56 οἰἴϑηι ἰπ Ἐφοϊοδία Ομγῖβεὶ ἱπυθπίυπειγ ΠΟῊ 50- 

Ἰυην οοηνίνία, οἱ ἐλοϊδι πὶ δᾶ ΠηΘη 585 5υδοἰ μι ηίδϑ, 

86 εἰδιη οδἰΠθγᾺ8 ὈΓΪπιὰ5 ἱπ οἷβ δπηλιίοβ, οἱ 
τυ ἃ ἰδοίοπία 5. : ργιηυμῃ αυϊάσπι αἱ ἀϊδουηὶ ἤδηι 
ΟῚ (δ 68 4υ 8165 αἰεὶ! ϑογίριυγα ὅ", δοά ᾳυδῖεβ βυπὶ 

48ὶ οοπδάππι υἱάυδγθπι ἀοπιο5., οσοδϑβίοπα ἰθΠξ8 

ΟΥ̓ΔΠ 65 : οἱ ργορίογοα δοοϊρίαηϊ ᾿υἀϊοίαπι πιδ]0ς. Εἰ 

4] ι8|68 ἀϊδοοπὶ [ἰ0γἱ τὙϑὶυπί, ΘΟ ΒΕ ΘΠ ΕΓ Υἱϑὶ- 

υὲ}65 ργίπιδϑ οδι ποάγϑϑ θογὺυπὶ αἰ ἀϊοαηΐιΓ ργΓα50γ- 

οΓὶ ργαγίρογ δηιθίυηξ. Ουϊάδηι δυίοπι, ποὸ ἰοιἰς 

εοηίοπιΐ, μ᾽ αγίηηα πιϑοἢ  πδη!γ, υἱ δρ βοορὶ τοροπ- 

(υγ αν Ποπῃιΐηῖθυδ, αιιοὰ 6ϑὶ [λα] : οὐπι ἀενεγοπὶ 
1016 ΠΠἶφογα ορίβοορυμ ἐδγὶ ὁρογίαγο ἰγγαργο νθμβὶ δὶ- 

Ιοπὶ 40, εἰ οδίογα αυδ βααυυπίαγ, αἱ δὶ ποη ἀἰοϑιυγ 

Ο δὺ ποπηϊηθυβ. 6888 Θρίβοορυβ, ἰδπιθπ δἷϊ δρυὶ 

θεοῦ. Ουΐ οπίπι παθδὶ ἰῃ 856 4υ85 Ῥαυΐυ8 δπϑιρεγαὶ 

ἀ6 ομίδοορο 5), οἰϑὶ Π0η 6δί ἐογῶπὶ ποιηΐμῖνυβ ἐμὲ" 

ΒΟΟρυ8, ορίβοοριιβ ε8ὲ ἀρυὰ δυπι, οἰϑὶ ποῃ ΡΕΓ- οἵ- 

αἰηδιίοποπι μοιηΐπυηι δά ουπὶ ργϑάπῃι ρογυοπίι. 8.0- 
υι οἱ πιοάΐϊου5 681 φυὶ τηεαϊεϊπαίοπι αἰ ίοῖϊ ἀϊπεὶ- 

Ρἰϊπαπι, οἱ ροίδϑι τηθδάϊσαγα αυδδὶ τηδάϊουϑ ; οἰ81 οἱ 

φριοιδηί65 ἰθἢ οΓΘθδπί σΟΓρογἃ 508, τηϑάΐουϑ ὁδί : 
βεἀ οἱ φυθεγηδίϑγ οϑὶ χυΐ ἀϊάϊοῖιϊ κυ θεγπαιογίδπι ἃγ- 

(6π|, οἱ ροίοβὶ ἃ, βίευϊ σοηγθι δ, υἱ! ; οἰδὶ πο (Γδ 
ἀἰάοτῖι οἱ 4] 4518 συθούπδουα μᾶνΐ8, ἰϑηβθη δὶ ξὺ- 

μδγηδίογ, ᾿πυθηΐος δι 6 Πὶ πον Θ᾽ ΟΓί88 δηηϑίο γε, 
26π|68 80 Βοῃηπίθυ8 φ᾽ογίαπι, οἱ ἃ 60 ποη ἀεοὶ- 

ἀδραμίοβ, φυδϑὶ Δηῖ6 ᾿υἀΐςε8 οἱ γί 68, δὶς φυ05- 
ἄδην δἀάυοὶ δηῖ6 609 : εἰ 8ἷ ἀΐοογα ὁρογίβι, ρεὲγ δος 
ἔρϑυῃ Ἰονιβαίπιαπι (γῖϑυὶ οπαδβ, ἱμίο!αγαυῖ!ε [8- 

᾿ οἷὐπὲ οηυ8. Ομ γῖϑι! δυΐοπὶ ἀϊδοὶρα!υ5᾽ βυβιίπεῖ, εἰ 

ἀάδπαυς ἱπίογοράϊι : ὁπινία εὶς υἱ νἱάδαιυς ἃ θ0, 
δἰοτίδπι οομ Θαλπον5 ἢυπηδηδπι. [816 νἱάθπ5 ρδγδιο- 
ἰαγυπὶ ἐνδηροι!ςϑταπι εὐπᾶπι, εἰ οοοἰ βία ρειπειί- 
γογυπὶ ΒΕ ο]65135, δὲ σοηδγορδιίοαϑ, οἱ υμπάϊη85, ἕω 

αυΐθυβ ογαΐ, βεουπίίυπι (ἰἀπείουπι οαπιίοογυπι ἢ, 

8μοιι58, αἰ ΠἸαὶϊ φυϊάθιμ ἰπ βρί γα! να.5 οαρη 5 ἀΐδου- 

υΐια8. ρείπιοβ, αἱ τηεϊίογα δρὶ γι δ! απ οἰ βογυπι εἰ 
Ργίμαἶδ5. οοηνίν!! δρί τὶ 18}18. τπδπάυσεῖ, δἰ ποι γεὶὲ- 

χαΐα5 οαίογογαπ. ΒΠἰφὶι οἰἶδηι οαπὶ ἀρουιοἱ ἰδ δοάδι- 

δι χγ, 10,11. 5 Μδιεὶι. χι, 238-50. 52 Βοηϊ. 1, 98, 39. δι] (ον. ν, 8. ὅ5 20Δη. τι͵ δὲ. δ Μαι{}ν. σὰν 
ὃ. ΤΡοαϊ. νι, 8. ὅδ χχιι, 12, ΜΝ 1 Τίπι, πὶ, 8, 9. εἱ 566. 49 ἢ. 4: ἰνδ4, 593 (δηῖ. Π|, 3. 
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υδαβ βυρογ {πγοηο9 ἀυοάδοϊηι, ὈγίπιΔ5 δἰ μοάγαβ, Δ θοΐ 8 φυὶ Ι6φοπὶ ἀσιϊϊ, δδουηάππι 5: Δἴ ποπε 

δοιίθυα "νοῃΐβ ἀϊφηυιη 86 ργόθαγα [ἐϑι πη ολ1Π6- 

ἀτίβ πυϊαδπιοάϊ. ϑ5΄᾽5 ἀὐυΐοπὶ οἱ βδ᾽ υἱδιίοπθβ 4υ:0 
βυηὶ ἴῃ πυπάϊηΐδ, 4088 Θχροδυϊπηι8 δυργᾶ. ἴ]ηὺ8 

α8ῖ πηλρίβιογ οπιπίαμπι 55. γοοαιὶ δυίθαι Βαϊ, π6- 

416 δὴ μοπιϊπίθυς, ποηπθ 80 4]10 δἰίᾳωο αἰ]! αὶι ͵ α- 

δία 8, σογιῸ5 4υ͵ὰ ὑπι15 εδὶ πιαρίβιοῦ οπηηῖ απ). ΟΠ Π68 
δυίεπι ηαἱ βιὉ 60 δυπὶ, αἰϊεγυΐγαπι βυμ! ἔΓϑΙΓΕΒ. 

Θεὰ εἰ φαὶ ἐαρεγηι πδεϊν 86 ἤολ δου πὶ οχ Ἀ64118, 

56ι! εἰΐδπὶ ἀδ ϑρίγιία πδῖυβ εβϑὶ, ϑρίγιιυπι δάοριϊο- 

μἷβ δοςορίϊ, αἱ ἀΐοαι! ἀς 60, 48 ΠΟῚ 65 ἐσ σἅΓΙ6, 

"θαυ 6 δχ νοϊυπίαίο υἱγῖί, δ61 οχ ῃ60 βαίυϑ δϑὶ δ᾽ : 
ΜῸΠΠ}ὺ5 δογαῃ 4 ἴῃ (ογν 5 ΒαθΘμα οἱ ἀδοῦϑυτι 

ΠΙΐυς. δάϊιις οχϑίβίθϑ, πο) νοσᾶὶ ρδίγοπι ἰῃ (ΟΓΓΙΚ, 

αὐυδϑὶ ιΐ ΡῈΥ οἸππθὴ δοίιπὶ φοουπάθπι θευπὶ ἐπι- 

αυΐάοπῃ θεποάϊοιοπυιη αυὰ ροβίϊα΄ βαπὶ ἴῃ Ἰεβο, 

ἀϊεῖι εἰ 'ρϑα θοϑδιϊιυ ἀΐπο5 δογὰπι ἅι| βαϊνλμίατ. 856- 

ουηάυπι 8. 1η}ΠΠυ ἀξ παπὶ ἀυ ίοπὶ πνδ]εἀϊοιοημ μοϑἷ- 
ἰλγῦπι ἱπ ἰοᾷα, ροηϊὶ δύνεγδαδβ ροσοδίογοϑ νῷ, ἀΐ- 

66Ώ8 : ἦς: γνο δ οἱ νοῦῖβ. Εὶ ἢ δυάϊεηίο5 φυὶ 
θδυπι ᾿Ἰοσὶβ οαυβαηίυγ, ΠοῸη ἐπι} Πἰψοηῖο5 ηυοὰ οἱ 

4 ἃ ὕδο Ὀεηΐβῃο διηὶ ἀἱοία, ἀΐοαηι φυϊὰ ἀδυθηιὰδ 

μι! ογο ἀθ Ζθϑα ἀΐοθμί: Κ υοὐΐδ, ϑετίθα εἰ 
Ρλατϊεαὶ. (υἱ [ἰδηίυν Ποηἐ {15 6556 Δ ν Γδ5 ρρο- 

οδίογεβ ἰδίδ ργοπυπίίαγθ,, ἐμ} Πφᾶηὶ φυοι δἰμηλΐο 
681 ργοροκίιυη! θεῖ ἴῃ πιαϊράϊοιοπ 8 1ὸ αὶ ργοία - 

τοηἀϊς ἴῃ 656. ϑίνα δυίΐδιι {πὰ πιδίοἀϊςιίο, δὲνς ἐΠαἀ 

νὰ ργοηυμιίαί!η, ΠΟῚ δχ ργοηυηι διίθηα ργοῦυ - 

εἰδηεἷβ υπίουΐίφυς οοηλ κί ρεροϑηϊὶ, βϑὰ ὁχ ρροίϑιῖφ 

Ρἰείυαι ἀϊεὶξ : Ραίον πϑϑίδγ, σμὶ 65 ὧι εοἰϊε “5, Ε οὶ Β ἰμβίιβ ρέσοδῃιίδ, 4αυ! ἀΐξηυπ 86 ργώθοὶ δι. βι8.6- 

νἰηΐϑιγαὶ αυΐα γογθα ἀἰνὶ δ, ποφυδαυᾶπιὶ 86 ργαυεῖ 

αἱ πιαφίβίον υοοθίιγ, δβαΐδιιϑ αυΐα ( γἰϑί5 ἰ}} 60 ὁδί, 

φυδηάο ὕέηθ ργοίεεθεϊ, συθην ορογίδι νορσαγὶ πγλ- 

εἰδίγυπι ἃ οὐποιὶβ ργοά (6 4118; 86 δυΐοπι ργοί ον 

τ ηἰδίγαηι δου πάυπι πιδηἀδίυμ: (Ἰγ δεὶ ἀΐοοι 5 δ : 
Ομΐ πιοῦν οδι πίον υο8, εἴ! οπιπῖμπι πιπὶ βίον. Ουο- 

εἰδπὶ οἱ 'ρ86 ΟἸντἰβίυ8 οι 6556 γ6 γα πιδρί βίον, πιΐ- 
εἰβιΓπι 86 6886 ῥγοίοθ8ι.5 δϑὶ, ἀΐθθηβ “7 : Ε50 αἷι- 
(εν ἐπὶ ἱπ πιοάϊο υδδίταπι, ΠΟΝ φιαδὶ φαὶ τεσιπιϑῖϊ, 

εεὦ φιαεὶ φιιὲ πιϊπιϊἰείταί. Βο6 ἀὐΐθι Ροϑὶ οπιιΐὰ 

4υϊθευθ νδηφ ρφἰοτγίΣ νείαἱ! σοπουμίβαθηιϊια5, δά 

ἀἰκοτβ “ : () μὲ δὲ οχαίιαυετίί, Πμπιἰαθϑίίαγ. Θυοά 

υτἱνϑπὶ Οπλη68 αυϊάοιη δυάϊγοηί, τπηαχίπηθ δυίθιῃ 

ὀϊδεγηΐ, δἱ ρυεβυγίαγί, οἱ ορίβοορὶ, τιαχίπηθ αιυΐ ἃΓ- 

υἱιγδηίυν πϑς ηθ1 6586 βεγίρία : Οἱ δ6 ἐφα[(αὐυοτί!, 
μμηιαὐἰίαν; ρτορίογοα αφυοὰ ᾳυλδί που ἱΠΠυὰ 

βεϊθηϊ(68, φμὶ 6 πεπιϊ αι, ἐχαίαὐΐίμτ, ἤθη δυάΐαπιί 

ἐὐπὶ αυἱ ἀἰχίι 4 : δ δοὶ(6 ὁχΣ πιὸ φιμοπίαηι πιὶ ἰδ διιηὶ 
εἰ μιηιὶϊς δοτάθ. [ηἤαιὶ βυπὶ διΐοπὶ, οἱ μϑῦ ἰπῇῆδ- 

τἰομοπι ἀδοίάμπαϊ ἴῃ [υἀϊοῖυπι ἀΐαθο!! 79, πος ᾳυ:- 

τυ μὲγ Βυπι!αίεπι ἀβοθπάθγα ἃ Ἰυάϊεἶο ἱπδαιῖο- 

"8, οὐπὶ ἀόθογθη! τοοογιαγὶ ϑορίθπιία νϑγθυηι ἀἷ- 
οΘη1|5 ἦ᾽ : Ομαπίμπι πιαθηι5 66, ἰαπίμι πιπιϊα (δ, 

εἰ ἐεοταπι θε0 ἱπτεπὶες φταίΐαπι; φαοὰ ργϊπιυηὶ Ποηνὶ- 
μ15 ΦΟΠΒΕΠΙΠΊΑΥΪ,. Θυδιίαπὶ δυΐην αογαὶ Ἰπαρουϑ5, 

ἰδιΐυ! πὶ 86 [ἘΠ ν} 1. μπὶ οὨΐ πὶ 6566 ἐπ [οτηια Βεὶ, 

πΟῊ ταρίπαηι αγϑἰίταίμε ὁδί 6586 86 μαγεῖη θ60, 566 

4ἐπιείἑΐρειιπι οαϊμαπὶοϊί, [ογπιανι δοτυὶ ασοὶρίεπς ἐπ 81- 

τε μά ϊις ἠοπιδιιινι [αοῖμ8, οἱ ὧν δρεεὶθ ἐπυόπίι 8 μἱ 

δοπιο, πιιπιϊανὶ! ἐ6 μδφια αὐ πιοτγίεπι, πιοτίεπι ατι- 

ἐπὶ οΥμεἷδ ; ῬΥΟΡΙΟΤ φιυά οἱ ἢοιιδ ἡ πὶ διροτοχαί- 

ἐἑαυὶϊ οἰ ἀοπαυΐ! 6δἷ ποηιεπ φιοά 681 ΦΠΡῸΥ Οπιθθ ᾿0“ 

πιεπ 13, 8.39 Ουὶ ει θοιουΐοιι5 ἴῃ 8θβου]ὰ 5ϑου]υ- 
τι). Απηθῃ. 

15. Υα υοὐῖς, δετῖϑα εἰ Ῥἠατί καὶ ἀψροοτίία, φμῖα 

εἰαμάϊεϊς τόσπμηι οαἰοταιη ἀπ ἠοπιῖπος 13, αἱ γο]ῖ- 
4υὦ. υἱὲ αὐθοιὶ θουπὶ ἀΐοογα ποθὴ θοηυπ ργορίογ 

πη] οἀϊοιίοπ 5 4.85 Δάνεγϑιβ ρεοοδίογοβ ἴπ [688 βιιᾶ 

ῬΡοϑυὶϊ οιι8, δυάίαμι! αιοπηοάο αυδϑὶ ναγὸ ΕἸ] δ 

4 1). χχιι, 8. 
δ. 4. Μλιῃ. χι, 29. 
ὅὉ Βαρμίο ἐμηι, 

δι 7οδῃ. 1, ἰὅ. 
10 6 Τίμ). Π|, θ΄. 

4“. ΜΆ. νἱ, 9. 
τὸ ἘφοΙ. πὶ, 390. 

Ριϊομθπι γὙοὶ ᾿β!γυπὶ πιαϊραϊειἰοπυπὶ., νῈὶ] ἰδίογιπι 

γνῷ, αυς Πουδ εἰπε μι πῶ οαθθ8 ργοπυμείανὶἐ δάνεῦ- 

δὺ8 1105, αἱ σοηγνογίδι [05 δά ὕοηυπι. Νδηιὶ εἰ ραίοῦ 

ἱπούδραπδ δἰίυπι, ργοίενι [τοφυδιίογ διὶ ειπβον διΐο- 
ποπὶ εἶ 08 αυ08 ἰδπ| ΒοΓΠΊΟ 65 40} νἱάδη!γ 6686 πιᾶ- 

οι ̓ οιίφπα8, οἱ ἰϑπηθ ἤοη γα ἀΐφινατῃ 75 ἤθγὶ τη 8}6 5 

ἀϊοιοηῖθ5 115, δϑά δνθγίεαγθ ουπὶ πιδρὶδ ουρὶϊ ἃ} 

εἰ8. πὸ ἀἰϊχίπιυ5, υἱ ἀξπηοηδίτοπιυβ Ενδηρο! 

οομνθιΐδηιία 6586 ἰερὶ. ΘΠ }ΠΠ16Γ δὲ ἢϑης ἀΐοθι8 : 
γα νοὐὶς, ϑετίδα εἰ Ρμανϊεαὶ, φιὲ εἰαμα εἶ τεφημια 
εαἰίονμμι, ἰδγγυΐ! ϑογίθα8 οἱ ΡΠ ΔΓ β808 υἱ π6 αἶδυ- 

ἄδυϊ τορι ὉΟΙοτ. δι16 ᾿οπιΐη68. Οἰδυάοηίος 

δυῖθπὶ γαρηιπὶ σίονυπι ϑογίθω ἐξ Ρ]ιδΥ δαὶ, ἄσο 
δὶ βοϑιπεὶ ἀεϊϊηαιυηι. ὕπιπι αυίΐάθιη. ηυοὴ ἱρδὶ 

98. ἱπροὐϊυμίυγ ἴῃ τορηαπι οοἰογυπὶ ; βοουάθ τὰ 
4υοὺ ἰηίγαμίεβ ἱπίγοί γα ποη 5ἰμιιηῖ. ἤφος ἀυ0 ρεεοαία 

υδίυγα ε΄ ἰμ Βα ραγα Πα δυμὶ ἂὺ ἰηνίεοιῃ. αἱ δηΐηὶ 

αἰιοτυμι οχ ἰδι18 ρβϑοοδῖ, δ ΔΙ6γοῸ 86 θη ροίεϑὲ 
ΔΟΝεη6ΓΟ. [{6π| Θοοη Γατγίο, 4υἱ 3.0 ΔΙΙΘΓΟ 86 δυ5ιίίηοί, 

ἱπιροοδίέϊδ 651 αἱ πο.) 8} δ [ἐγῸ 86 αὐϑιϊποδὶ, υἱρυιϊᾶ, 

ΒΟη ἱπυθηϊίυγ αἰϊᾳυΐβ, υἱ 'μβ6 αιΐάεπι ἱηρσγοάϊοης 

πῃ γοφηυπὶ οὐ ογυπι, 4}105 ἱπαγοΐ ἤθη ρογιηΐιδί. 

ᾳφυοπίδη) αυΐ νεῖδὶ 41105 ἰπίγαγα ἰῃ γοβηυη, δυβὶοὶ! 

οἱ δὰ ἐχρυϊ]δϑίοησπι φαοπιΐηι8 ἱπίγεὶ ἰῃ γάρ πὶ οὦ- 
Ἰογυιη, Ὦθ6 ἰρδυπὶ φυυά 41105 ποι} ροΓΙΝἐ} ἰμΓΆΓΘ ; 

αυοπίαπι 4] 56Δηι 4] ζαυογῖς ἀδ ρι.5}}}}8 ΕςοΙ δῶ, 

ΡΓΟ θ6 8 δἰΐᾳυοπι ἰμίγαγο ἰπ γορηυπι οΟἸογυιη, ρᾶ- 

ιἰείυγ αυοά 5ογρίυι ἐδὶ ἴῃ Ενδηροὶίο, νῷ. [{6π|, 
Θεθηίγαγίο, 4 ροίοϑί 8|14υϑτ ἴδοθι ἰμεᾶγα ἴῃ 

ΓΟΘΙΜΙΏ) ΘΟΙΌΓαΙ, 58] ἰδηλθη ἴῃ οε}ι5 ροϊεϑίδία (ὑδτὶ! 
οἱ ρογπι 6 ΓῈ οἱ νθίαγθ, λυ} 10 πιαρὶ8 ᾽ρ86 ἱπίγοῖθὶῖ 
ἴῃ τοφησπὶ οαἰογαπι. 

14. Οὐπ) {τςοαυδηίοεῦγ ἀΐοαὶ Μ)οπη 5 ϑ γί. οἱ 
Ρ ΑΙ βϑοῖβ,, νὰ, υὐϊυδουΐυδαυθ τῶ οϑυβδι ἴῃ 000 
ΡγΓορτγίο Θχρομεπιαβ. Ναης δι|16 πὶ ἰΝ1}0.5 ργοβθηιῖα 

Υῇ ἜΧροηοπι8 οδυ58Π). ῬγΏ5Θη15 ΟΓΣῸ γῷ ολιι88 

6δῖ, υΐα οἰδυάουαπὶ γερηυηὶ οἰ ογὺπὶ δηΐ6 ΠΟμ οα. 

ΑἸδυάοηίεβ δυίειη δηΐα 1105, πες ἰρϑὶ ἰηίναθδηϊ ρΓο» 

Ῥίον ΒΟΟ Ἰρβυη) φυοά ἱπίγοῖγα νόϊαθαης 608 4υΐ ἰῃ!- 

46 ἐς. χτι, 20. “ἍΤ Ἰθιὰ. 27. “45 ΜΑιἢ. ΧΤΗ, 
1: ΡΠ. ἢν, 0-9. 15 Μλίι ιν. χχπι, 42. 
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τροῖδ δι} υἱΐαια, δὶ δὺ ἰϑιῖβ πόη [Γαΐ ββοηῖ οχοίϑ. ἕὰ 

ρημαπη αυΐϊδοιη 5 πιρ!Ἰοἴτοῦ φιιαϑὶ ἀ6 5ογ 5 οἱ Ρ[ "8. 

τἰβοοῖβ ααΐ ἀρυὰ δυΐιδο8 μαθει γ, 56 ΓΠΙΟ Ῥ ΓΘ 5618 

6βι δχροπαπάι8. ΗἹ διΐπι, ποῖ οοηίθη!! φαρὰ ἱρϑ5ὶ 

θοπιῖπο πθη εγοἀθυδηὶ, δάϊυς ἀθγοφαθδηί ἀσοιρ 

εἶα, δὲ δα ρθυογίουδηΐ οπηποπὶ ΡΓΟρ νοΐ ηὶ βογΙρί8π| 

ἀδ 6δὺ, δὲ ὈΙΆΒΡ πη δρδηΐ Οηιπ6 Ορι85 ἰρ8}0.5 4ιι88] 

[Γαἰβαπι οἱ ἃ ἀϊθοϊο ἐἰοίιπι, ἀϊσοηίο5 : Π σ ποη ἐ) οἷϊ 

ἀαπιοπΐα πἰδὶ ἐπ Βεοί χοϑ μι, 15, οἱ Ποιη οἰ 414} 116} 56 

φγϑυθυδη! οἷθ αυ! ογοϊάεγαπι ΟΠ γϑῖο, οἰ οὶ 

χαοάο ρῥγοἰθουδηὶ δι φαίη δά ΟΠ τ βιϊαπἰἰἀίθπὶ γυ6- 
πἶγὸ ρῈγ αυδπὶ ἰηϊγοίίαγ ἐμ γοφπαμ οοίογαπι. ΟἸδα- 

ἀδθαπι ἢΠυὰ φυοά ᾿πι ἐοηβϑρθεία οπιπΐι πὶ ρᾳ] πὶ 6556ὶ 

δημπυπιϊδίμπι οἱ μτρράϊσαίυπι, εἰ ἀρυὰ οἴπη68 Βοηὶ- 
μ68 οοπεϊδπιαίυπμ. ΕΓ οἰαυθδηι68 τερβημπὶ ΟΟἰογιιπ 

πδο ἰρϑὶ ἐμέν δηι : π6 6 δηἰπὶ ν ]εθδηὶ θυπὶ δι} }1Ὁ 

αυἱ ἀἰχίι 15: δὲ φιιῖϑ μὲν τη ἐμιτοίετὶ!, δαἰναδάίαγ, εἰ 

ἐπιτοῖθη!, οἱ εαἰοι, εἰ ραδοια ἱπυσπὶοῖ. ΝΕ ἰηιγδηίοβ, 

ἰά 6βὲ 608 αυὶ ογοάογα ροίογδηΐ μγΟρίοΓ ἤθδιη 4: 

Δ ἰεφα οἱ ἃ ργορ οί !8 δηῖ6 [ἀδγαΐ ἀδοϊαγαία ἀα (ι]- 

βίο, ἰμίγοί "6 βδίμεθαπί, οπηηΐηο ἀϊβϑίρδηιο5. ργίηοῖ- 
»ίυπι σΟὨΘΘΒ08 ΘΟ : οἱ οὐπὶ Οπιηΐ (ΓΘ ΓΟ οἱ 

[γ8}} αυὐδοῖία, φαυληίαπι δὰ 56, οτηι 68 Ὑο (68 ἦμ- 

τγοῖγα Ρ6Γ ᾿ϑιτιδπι, ργο θαι ἱρϑὶ δᾶπὶ οἰδυἰθη.68. 

Ἡαἷς δἰρ οἱ ἀχροβίιϊοι! ᾿πφόπιι!5 εἰίδῃ Ποο, ἀ6 

᾿.΄8 φυὶΐ ρβοοδ}! ἀρυὰ πο8, φυοηῃΐδιῃ Οπ]π6 5 4υὶ πι8]8 

εομνογβαίίοηθ βυδάσηϊ ὀχοηρίιπι ροοοδιὰΐ ἰη ρ0- 

Ρυϊο, εἰ φυΐ ἰδείυηϊ ἱπ)υγίαιη εἷβ αυΐ δάϊιας βυηὶ 

Ῥυβ}} ἴῃ Ομγι βίο οἱ πηρουίδοι, εἰ ὀσχϑηϊπιδηίθβ οἱ 

βοδηάδιζδιιῖθ5, οἰδυίεγε υἱάθηϊυῦ δη!6 ΟΠ Π68 

τοβυηιὶ ΘΟ ογαπι, Π66 ᾿ρ5ὶ ἰηιγαηΐ, μ66 4|108 ἱπιγοΟἶ γα σ 

γοπαμίαηι. Εἰ ΠΟ. ρεοοαίυτι ἱπνθηϊίυγ αυϊάσπι 

οἰἰδπὶ ἰῃ ρορυ]αγίθυ8, τηχίπιθ αυΐθπὶ ἰΏ ἀοοιονυυδ, 

αυΐ ἀοόδηῖ ψυϊάσπι βοουπάσιῃ ἰυϑεϊ πὶ Εγδηρο 
ΠΟΙ 68, ΠΟ Δυίδπι δοϊπηΐ, αιΐα δ0ηι τη4]} ρᾶ- 

Βίογεβ : δὲ ἰάθο βοῇ ρᾶγοιὴΐ Οὐ 8, "6416 ουγᾶηΐ 

ἀξ ϑα]υϊ6 δἰγαιη, δοἀ 86 ΠΊΡΟΓ δβρίοἰυμ! δὰ ἰυογα ἐσ 

Ἰιοτηἱηΐθιι8 νοηϊθηίία 5.01} ὕζγὸ 60 αᾳυοὰ νἱάεπίυς 

Ραβέεγα ρορυϊαηι, οὐπὶ ποη ῥρϑϑβοδηῖ, δὲ ἀδργαιιθη- 

ἀυπίον ἴῃ βογαϊἀΐβ Ἰυογὶβ οἱ σοπουρίβοθι 118 φίογί 
γνδηδ. 855 ΘηἾπ) δ) ΠΠΘΓΟΘΠΔΡΪΟΓΙΠῚ πιογοθ 68, 

αυἱ οἰαυάσοι Δηι6 Ἰιοπηΐηθ8 γοβηυπὶ ΟΟἰοταπ), πος 

ἰηιγηϊ ἴῃ ἰΠπὰ, πο νοϊηῖ ἱμ|6} Πφὸγ αὐοά 6δὶ 

ἀϊοιυπι Ἶ7 : (απιοπάϊι6 ἐπίταγα ρὸτ ἀπριδίμπι οδἰΐμηι; 

οἱ 840 φυοηΐληι ϑυροτ οπμπία οογίδηἷ πα 060 6βί 
οὐδ ἢ αἱ δἰ1 δἰϊψυΐβ νἱτη [δοίθῃ5 οἱ γδρίθῃϑ γ- 

πη οΟἰοβίθ, δ 605. ΕΥβ0 1168 ἀοοίογεβ οθῆνο- 
ΠἰΘΠΙΟΓ ἰδία ἀϊουμίυγ : Νέος υο8 ἐπ τα[ἷ8, μ6. ἱπίταπ- 

(65 δἰ ἰδ ἱπίτατο 18. ἸΑΧΙ ΠΊΟ δὶ Υυἱάδβπηβ 608 Υἱῖᾶ 

δ πιϑίδ, οἱ βι ρογυΐα, οἱ οοηνίο 8, οἱ ἀναγ ἴα, ποθὴ 

ἀϊσαπὶ ὑπ μπὶ ἀ6 ρυ.8:}}15, 80} εἰίλιη, φυδηίυπι δὰ 56, 

ΟΠ Π685 ἰῃ βοδηάδιυμ ἱπάἀμποδηΐε5. ὰ ογρὸ {Π}|8 αιΐ 
οἰαυάνε τοφῆυη ΟΟἸογαη 8Δη16 Βυιηΐπθ58, γε 

ἰνς πιοάο, γα] 4110; Β6δι} δυΐδπι αμΐ ἀρογίαπι {Π08, 
νοὶ νεγῦο, Ὑ6] ΟρΡΘΓΘ 8110 θ0η0, δου {16 χυ] ἀἰχῖι Το: 
Οειΐκηι πιϊμὶ ἀροτίμηι θεῖ πιασαπι δι οὐάφης; νοὶ 

5 ΜΔ}. χε, 3}. ! 3... 2 δι. χ, 9. 
8.8} (γ. χει, ὅ. 

ἼΤΤας, χαπ, 34, 

ΟἸΠΙΟΘΕΝΙΒῚΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ 1539 

Α βίοιιι οιογὶ δροβίο!! δρογιδγαηῖ. ΕἸ οἱ φυΐβ (μεπὶ 

ἰπΐίδῖοῦ ὀοόγυπι, ϑρογὶ! γορηιπὶ σαἰογαιῃ δυΐὲ Ἰιο- 

χτηΐμθ8 δύ ἠυδείεἶα, οἱ νοῦ ὰῖο, εἰ οδδείεδίο, οἱ 58- 

Ρἰεπιία. Εν χυδμῖο πιδρ 5 418 ργοβεὶ! μίείδιε, [δηῖ 

ποδρὶβ δρονὶὶ ἀπ Ποηιΐν85 γαβπαιῃ ςοἰογαπι. Αγιήν 

ἼγῸΓ ἜΡΓΟ ΟπηΏ68 4υἱ ργοβιοπίυγ 868 ἐι Εοοϊεδίδπ) ἰ- 

ἀταγο, οπηπΐηο δ}: οἰδυάμηϊ ταρυθ πῃ) οοοἰοτγυτη 4816 

μοπιίποθ. μια 118 δοηνογβαιυμθυ8. 8016. ϑεουμύθαι 

4πο] ρεροδιὲ ἱρδὶ, δἂυὶ δρονίυπὶ δοι 5 Ὀομ 8 5015, 

βδουπάυπι φυοά υ816 [υδγίμς οοηνεγϑαίὶ. Μλχίσις 

μος [ϑείαπι φαΐ νἱάεμίυγ ἰὼ ἘοοΙο. ἷ8 οἰδγίογεδ, 4μᾶ- 

[65 5ιηΐ ορίβοορί, ργεβυγίογὶ, ἀϊδοοῃῖ. Βεῶδ οαἰπὶ 

γἰγϑηίθβ οἱ θθηδ ἀϑοοηίοϑ γεγθυπι γε 1215, ἀρογίαπι 

δῖθ μοπιΐθαβ γαόπαπὶ οαἴογαπι; εἰ ἀυπι ἰρδὶ ἰμ- 

ἴδηι, 4]108 ργουοοϑηῖ ἰπίγοῖγα. Μαὶὶ δυίοπι, 48] πο 

Β βιιηΐ ραϑίογοβ, 56 τογοθηδῦῖ!, οἰαυνάυηι τορουθ 

εαἰϊογυπὶ λπῖ6 Βοπιίποθ, πος δυάΐιπε ἀποὰ αἷϊ Αρ0» 

βίοι 89: δε οπιπία διιδιίποηνας, μί ποῦ οἤεπαϊεαίκι 

ἀσμιις Ευαπροίϊο (τί ειὶ, Ἐδὲ γθῦα υἱάθγε του 

ἀοοίογοβ ποῇ ῬδγΠ 68 ἰπίγαγα ἴῃ Γεβπιπὶ ἑν 

Ἰόγυπι ἰηῖγατα οοπειιμίβοθηι68, πιᾶχίπηα αυ διὰ 5ἷπ8 

ἡιάϊεῖο οἱ βἷπ γδίΐοπθ ποι ργορίογ ρθοςδία 45 

Γλοϊπί, ἐχοοπιιαυμίοδπί φαοβάδπι, βεὰ ργορίεν ας 

ἡαεπι ζαίαπι οἱ οοπιοπίοποιι ργοὶ θοπὶ ἐμίγαγ ἴγον 

φυδμίοῦ εἴ πιοϊϊυτεβ 4υ8πὶ δύπῖ ἰρβὶ. Επ ἰμ5ὶ φυίδεπι 

πθπ φογπευμΐυγ ἱπιγοῖγα, 1} δαΐθπι αυΐ 80 "πὶ 

βύπι πιδηία, οἱ δπίπηο νἱιἰδηῖθ6, τὐποθηῖο8 582 μ8» 

εἰοπεῖα οἱ Ἰοπφϑιϊηνίαια ἐγγαππίάες δογαπι, φηλαιτίς 

νϑϊιὶ, ἰδπιοη ἱπίγαηι οἱ μιφγοάϊιδηι γϑβηυπὶ οαΐο- 

Τὰ πΠ|. 
48. δεϊπαα νἱάδδμιυβ δχίγα 608 4005 ἀϊχίπιι5, δὶ 

Ῥοβ5, 116 δδὲ οἰΐμπι 1105 υἱθογα αυὶ οἰαυάυπ! οἱ 

δρογίαπε γορπαπὶ οαἰογαπ). Ουἱ επίπὶ ἀΐρι μαὐ 

φιηΐ οἱ ἰδομεὶ δά Εναμνφοϊίπεν ἐχροπόπάσπι, εἰ αὶ 

ἰαἴδϑ 88 ργῶθθηΐ υἱ ἀΐσογα μοβοίεὶ : ΑΝ ἐαρεέγημδ" 

ἐμια φιατὶεἰς εἶως φμΐ ἱπ πιθ ἰοφιΐιμτ Ομτίειμ Ν᾽ 

ϑρογίυμι δηῖ6 Ποιηΐηθ8 τοβηυπι οΟἴόγαηι, υληύο 

αἰιϊταἀΐποπι ἀϊνίπογιπι οἰοφυίογαπι ᾳυᾷ ποὺ ἐξ 

ιογτὶβ ἀϊοία βυμὶ, βοὰ ἀ6 σοῖο, οἱ ἀθ βϑηβιι θοπιίαὶ 

αυΐ νεπί! δὰ ποπιίῃδβ, οἱπὴ ὁπιη] πιϑηὶ εϑιδιίοπο οἱ 

ΡῬτοθαιίοπα ἀεπιοιιδίγαπε, ἰ(ἃ αἱ, φυδηίαπι δι} 56 

εδί, φομείεβ δὲ θΆγθᾶγοβ, ϑβδρίθηξαϑ οἱ ἰμδὶ ρίομιο8 

ἰμάμοογα νϑὶϊηι διὰ μἰοίδίει Οἰγίσβιϊ. Οἱ δυίεοιη ΡέΓ 

βιιδηὶ ἰῃάοο! Π δίοπι εἰ ἰη) α5{1{|8πὶ οὐπὶ πηι ἰοπιὸ- 

γϊδις βαῖρθοβ ἀθάδγιηι δὰ ργοίβϑϑίομθη ἀθοθμάϊ 

Ρτϊυβαυαπι ἀϊδοογοηι οἱ οορποβοθγοηῖ νεγιαίειῃ, 

Ργορίογρα (Δ υ145 νᾶπᾶ5 δυἀαἰοᾶ5 ἱπι!Δηι68, ἐγδύυωϊ! 

ΘΟΓΡΟΓΆ165 ὨἰϑιοτίΔ8. ϑογρίαγάγαη), εἴ πθη βεδια 

δρ γι οπὶ δὰϊ νου αίθπι οαγαπὶ; οἱ δαάϊνις ἀθιγ8-.. 

μαηι οἷ φυὶ ΟΠ γΙϑίο οοηβυγγεχογυμί, οἰ αἰμ8 50 

δ. δαηὶ ἰῃ ϑοτὶρίυν5. ταφυΐϊγυμῖ οἱ Ποῖ: 516 (6Γ- 

γϑιη, πος ἰπ (ἀγγθηΐβ βου ρίυγάγαπι ροϑίίᾶπι εχὶβιῖσ 

πιὰπὶ γογίἰαϊθιη : οἰδυάυπι, φυδιίαιη 8 56, ἅπί8 

πιοιπῖπ68 τοβησηὶ οΟἰογιιπι, οἰαυάοπιε5 {ΠΠυ8 ἰη)α- 

ϑι{|4 δυ8, οἱ τ1γϑιιθηο5 δὰ 868 δ05 4υὶ ροίογαμῖ, 81" 

ἀἰδηίος ἀἰνἐπίογεπι οἱ πιδίογοιῃ ἀοοίγίπαπιὶ εἱ αἰ μι" 

τὰ ΜΆ{Π|. χχπι, 15. Το 1 σοτι χυ, 9. ΜΚ 1 Οοῦ αν 
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ἐμοπὶ νοὶ ϊϑι8, ἰπίγαγα Ρ6Ρ ἐΟἰ ἐβί88 ἀοοίτίπας. οἱ Α 866 δάϊιυς δάάϊι 11} ἀδιμιαι!οι δ πυπιογυπι, αἱ οἰἴαμι 
ῬΕΓ σσηῃνοηίθη!εβ οἷβ δοῖι18 ἴῃ γορηυπὶ οΟογιιη. 

ἸΠυῖς Θχροβίἰοπὶ οοηγεπίθηβ δοὶ υοὰ 50τἰ δὶς [,ὰ- 
688 "" : γὰ υοδὶς ἰοσίδρογι εἶς, φμοπίαπι αὐειταϊειὶς 

εἰαυένε εοἰεπεΐα;, εἰ ἱρεὶ ποη ἱπιτοϊειῖς, εἰ αἴΐοῦ ἱπίταπ- 

ἐε5 Ῥ»τολὶ δι ϊειῖς. Ουἱ δηΐπι ΟΥἸ ΠΗ Δ πειΓ Ἔχροβί {πο πὶ 

διερουγίοδπι, οἱ ἀοοογα τοίυπι χυΐα πιδη [δϑ8 δδί ἀϊ- 

νἱρᾶ ϑογίρισγα οἱ πἰ ἢ ΒΑ θη 5 ἀπιρὶ 8 αυδπ| ἰΘχί 5 

οϑίδῃί(, βοα86 αἀἰν!πίογεπι 414 16 Π| 56 :158Π}, οἱ ἀδ 
οἰγουπιεϊδίοηα, νοὶ Ῥαϑο}}8, νεὶ ἀθ δ:υγπιῖβ, νοὶ ἀδ 

ὁβεὶβ οἱ βοιΐθυβ, νοὶ ἀδ [6βιἰν}81|001.8, νοὶ ἀδ Νοο- 

6 15, γ0} ἀθ ϑδυθδῖῖ5, οἱ ΠΟ γταβρίοϊυπὲε αιοηΐδιη 
πη οπίθηβίοηθ δὲ ὉΠ ΓΔ {πτοτιπῺ ἰαπο 86ρυ δὶ 
δαάεεὶ 55, Ἰορίρογὶεῖ «ιυΐάσπι δυπ, ἰΔπηθη [υ]ογυηΐ 

εἴλνθιι ϑεἰθηιὶ φιϑί πη δὰ σογθαπὶ βυὰπηι, [Δ ο5ὶ 

ΟΠιποι 6618 νἱδαιὶ δὰ ἐπι. ! χοπάδ ἰοσί (ἰδ δυίδ-- 
τοί68 : ργθρίεγοδ π66 ἰρϑβὶ ἱπιγαυθγυπί, πδα 84]108, 
αυληίυπι δά 56, ἱπίγαγο ραγπ) βογιπί. 

16. γα νοϑὶς, δετγίϑα εἰ ῬΠατὶδιδὶ ἡψροοτῖια, φεὶ 
εἰτοι 5 πιαγὰ εἰνατίάαπι, εἱ [αοἰαἰἷς ἀπιλὶ γτοδείῃ - 

πηι; εἰ ἐπεὶ [ποτὶ [αοίμς, [πεϊ 8 δμπὶ ἢ ΐαπι 96- 

μέεππ ἀπρίο φιιαπι υος 6815 δ᾽. ἩξΞΟ ΠΟΠΥΘΠΪ ΠΟΥ 
ἀϊεσυηπίυγ ροβϑὶ δἀνεπίυπι ΟΠ τῖϑι! δὰ ϑογὶθα5 οἱ ΡΠἃ- 
τἶβ505 υάδίσογυπιὶ σὑογθογυπι, αι αἰ Πἰ σα πίογ εἷγ- 

εὐπιοῦηῖὶ οἰ ατίπια ἰοοα πηυπαΐ, αἱ Δήνεπαβ ὑπ αἰ Σᾶγ 

δαδάοδηϊ. Ουϊουηαθδ δπΐπὶ ροβὶ ϑαϊγαίογαπι ᾿πἀαὶ- 

τληΐ, ἀοοδιίγ ἰμηΐ 31} αδεοίυπι δογυπὶ φυΐ αΐτο- 
τυπί ἰπ {Π|Π0 ἰθηρογα : Ογμοὶ βσο, ογμεῖβῳε ομπὶ 35, 
Βι πογυπὶ : Τοίϊδ, [οἷ6 ἃ ἰόντα ἐιμεμιοαὲ 86, Π0- 
φδηιὉ δυο πὶ οἱ δΔοσυβᾶγα ΘΠ), δἰουΐ (υης δοοιιϑἃ- 
υδηΐϊ βδοεγάοίοβ ἢ] 68. Εϑι δυΐϊθπὶ υἱ 6 γα 05 ὕὑβῆη16 

πυης, οὐπὶ ᾿υἀϊοεδίων ἰδίγο, οἱ (6διϊ πιο ἶ πὶ ἀδὶ γ6- 

τι! Ομ γι ϑιΐδπιιβ, γοίθηι 65 τηδϑῖ5 Δυβοὶνὶ ἱπηαΐο- 
τὸ ΒΓΔ 86 φυλπὶ ΟΠ γσιἱ ἀϊδεϊρυϊαπι. Οὐ οπιηίἃ 

δοη 5᾿π|ρ]Ἰοἰτον [Δοἰυη! ργοβοϊγιαπι {ΠῚ πὶ ΚΘ Πο πη, 

δε(, 5ἴδσυ! δουρί πὶ οϑί, ἀυρ] οἰ τ6 Ὁ δι ρ6 Γ ον θα5 οἱ 

Ῥματγίβδοβ φυὶ ργοβοϊγίαηι οαπὶ ἰδοογυηί. 56. ἀϊοοί 
ΔΙΤαυΐπ 'η ἰοο Ι000 : Ουοπιοάο ἀϊβείρυϊυ5 ργοβοῖὶγ- 

15 εἶθ φυΐ πὰπο βυηὶ Θογῖ θο8 οἱ ΡΠ ΑΥ 888 τη 56 γΆ Ὁ}}65 
φοπδιϊμαι!, πο Φαυλι ον οἰοί τα γ Π]Ϊ08 φοϊθηπῶ 
8.Δ1 ἀοειοτίθυ5 515, 56 ἀυρ!!οἴϊογ 1 ὨΓ οἷ! οπΐπι φυο- 

ἰδ ἀρ θεαὶ πη 8 ΠἸογὶ σοι δηηϑ {105 : ἂὖὶ δὶ (ογίο, 

ῬιῸ ἀϊπιϊἀΐα ρᾶτίδ οἱ αὶ [δεΐὶ ργοβοϊγίαπι ουπι. Αὐἱ 
5ἷ οἱ αἰϊσχιιὶβ οοποδάδὶ υἱ οἷς ἀϊδοίρυ!α5 βίου! πιδρ 5.0 

ξοουπάυπι δυσαϊδπιαη) ἢαϊ {ΠῚπ9. κυ! δυπ. Εἰ 518 

ἴαεὶι ϑογῖθα νεὶ Ρῃαγίϑαυβ {ΠῚ πὸ σφ δ ηης5 αἰίογυ πη) 
Ρίυϑ ΄αυδη! 8586, ποὴ 4ιἴὰ ἴρεα ἀυρ!ϊεἰίεν (Δεἰϊ, βοὰ 

ιυΐα οὐπὶ ἴλοίι5 [ποτὶ πόπιο, ἀσρὶ οἶος ΕἸ 15. ρ6- 

ΒοΠΠα ροΓ ἀοοιϊγίηδπι ἀοοῖοι5 εἴποίιαγ : εἱ β'ο {ἢ 
16 φυΐ ἀοουΐῖ, οαυ88 βϑουπαϊ ἀργουῖβ 1105, υ ἢδὶ 

ἀυρ!οἴλες ΠΠ15 σοϊνὸπηπδΒ ϑαργα {Πππὶ φυΐ π|8]6 ἀ0- 
οὐΐε οαπι. Αἰΐὰ8 δυίϊδιη ἀΐοῖς 4110 πιοάο, ᾳυοηΐαιι 

αυἱ ἂν ἱπιεἶο᾽ πυιγῖ αὶ δυπὶ ἴῃ Ἰαρ Μογϑὶ, λπι βυηὶ 
ΠΕ ρϑμθιηφα, ργορίεγοα αυοὰ ποη ογοἀϊἀογαπηὶ ἴῃ 

(μεϊδίυπι. Θυὶ διΐαπι φαη ἴθπὶ τοι πογυπί Υἱ πὶ, 

5628] ἠυάϊοδπίο5 γα υ6 γα ἰἀο]οἸαιγίαπι ἴῃ 4118 
[ἀδγϑηΐ δα", οἱ ἀρργοναπάσγυηϊ δυδαϊοληι Υἱίϑπι, 
ἀυρ! οἱ ρα 5αμΝὶ ἀϊφηϊ, φαΐ ποῃ ἐαπὶ τεαυ 5108 

το] φυθγαπί, πόθ ἀϊδουίοτε νοϊασγαηὶ δυθείϊουπ) 

γογθυπι, οἱ ἰρϑαπι αυοὰ νἱάειιν δυιδίοο ν6}»0Ὸ 6656 

οοφηπαίυπι, ἰὰ εβὶ ρτο[οβϑίομθμι Οἰιγἰβιϊαπονυπι : 
πος βοΓυίαι δυηὶ ἂὖ εἶ8 αυΐ αἱγαπίααε 5δείδπι ἰἀοηεὶ͵ 
διε ἀοοδτγα, τ ἰπιο! Πφογοπι φυοὰ ταγθαι γον 5 

6586ῖ οἱ ροιίυδ οἰϊφοπάυπι. ϑίπιι! ἀϊδοίπιυβ δχ ἰ)ος 
Ιοφο φυοιιίδηι οἱ δοῦιην φυΐ ἴμ σεϊθηπα ζαϊυτὶ πυηῖ, 

οὔγὶὰ ἀϊπεγεηιῖα ἰοτιποπίογαπι, φιοηῃίδαι ΔἸ16 Ὁ αυ!άοπὶ 

6δὲ δι προ ιογ ἐ]} 5 σοι θηπ85, αἰΐοῦ δυιθπὶ ἀυ ρ οἰ τ. 

ϑοὰ εὐ πος νίάοτα οροτγίεϊ, δὶ δάϊιυς ἀρυπάληι 8 

Παι αἰϊψυὶ ΠΙὰ8. φοιθπηφε, αἱρυΐα, ιὑἰ μι οἴ ι6Ὶ γοὶ 
του ρ εἶεν βοουηάσπι πνυϊ τυ ἀΐηοπη ρεσοδίογυμ ; 

οἱ 81 φβθπογδ! ον ὁδί Πγὶ διίφαεμι ἤϊΐεπι φοϊιθηπα, 

αὐρυιὰ λυάκυπι, νεὶ ρφαοπίίοπι, δυΐ ουαδουπᾳιθ 

Ὁ [αἰδὶ ἀοκπιδί18 ργοίεδβογεπι : δι} οἱ βρϑοία!οσ, υἱ 

ΡῈΓ 5ἰπρυ]λ8 βρδοῖθβ ροοοδίονυπι ἢἤδι αυΐδ {ἰἰϊ5 

φοδομπδ : υἱρυία αὶ [ογηἰςαιαν, βἰι ἢ] ὰ8 ρεμβεηπδ; 
εὐ ᾳυὶ τἀυϊιογαίαγ, ἀρ] οἴτογ δἰ! ; οὐ φυὶ [υτίὰπὶ 
[4οἷϊ, δύμυς (τἰρι!ϊείιος, βοοαμάυηι φυοὰ βογίρίαπι 

68 57 : θα πιδιδιιγα πιθιδὲ [μετ ε18, ἐαἀθπὶ πιο πδτα 

πιοίίοιιτ νοϑὶς; αἱ Ἰδίι5 φυϊάεπι βεουαπμάσπι πυϊηο- 

γὰπὶ ἠυδι εἰάταπι δυδγαπὶ δαροδίυγ ἴῃ φἰογία, ρεοεᾶ- 

[οΥ δυιίδιῃ βαου πα πι) Πα Γι} ΡΟΟΟΔΙΟΓΟΠΊ ΒΌΟΓΙΩΙ 

τα εἰρ!!οοίαγ ἴῃ φοϊιεππα. θαε 5:1 δυίεὰ Ὠδο βὸ- 

Βθημα, δὲ ἴῃ σιο Ἰοοο δογὶριυταγυπι ῥγὶυ 8 δδὲ "Ὸ- 

παϊπδία, 4υϊ ροίοβι ταφυΐγαι, πηιλχίπιο ἴα ἀἰνίβίοηθ 

ματγοάϊιαιῖ5 ϑόϑὰ ΠΠἸΠ Νάνα, υδὶ ἱπίθγάσαι φυϊάδπι 

Δρρειϊαίαν να}}}8. 41 Νοῖὰ, ἱπίεγάαπι δυΐθιῃ γ8}}} 4 

ποι υς 6ϑὲὶ ἰπ ξβθθπιδ. ἀθιθημα οπίηι οϑὶ υαἰ ἐΐδ. 
δ͵α5, ἀονεθαὶ ἀϊδοίρυϊα Φαυλι!οῦ πιλφίϑίγο καο Ὦ Εἰ οὐδβεγυεῖ αυοπίαπι, βίουϊ ΘΓ 5816 π| 808 681 εἰ - 

ἤεεὶ {115 σε μοπηα. ΑΓ ΓΟΓ ΟΓΩῸ Ομ 6Πὶ ΒΟΠΙΪΠΟΙΗ 
4υὶ ετ΄ οοηγεγβαιίίοπα φαπ}}} δυύδαογαπι [ἀοῖυ5 65ὲ 
ΡΓγοβοίγίυβ, Πἰΐα πὶ σο!οηπῷ [αἷδδὲ οἱ ργ αδᾳυδιη ργο- 

βεἸ γίι8 οἤιοϊλιυν. ϑ0υΠοΐθη:5. 6δὲ διΐπὶ οιΐδπὶ νᾶ 
ἰΔοΙο᾽ αι 15 σι) ἀ 4 ἔφοογα ᾿οπιϊποιῃ ἢ] πὶ φο νη ηδ.. 
ΤΆ]οῖ ὀτρὸ ἤΠΐανι φο Ποηηα: βαἰνδὶ χιΐάδπι οἱ Πα Γαὶ 

ΡῈΡ ᾿λνυδογυπὶ Ὀδριϊϑιηδιὶδ βαγο θοπιλὶηὶ ποϑιεὶ 7658 
ΟἸιγὶϑιὶ, ἀδη9 εἱ ροϊεβιδίοπι Παγὶ ἢ] πὶ Βοἷ, οἱ νἱδίῃ 

αἱ οβίφιηιοπβ υἱ οἰοίαιιν ΠἸὺ5 Ὠεὶ Ῥαινῖ5 υΐ ο5ὶ 

ἀπ σ 5. Θϑγιηο διιίΐοπι Ζυθαογιπι ποι ογοι οι ἴα πὶ 
ΟἸι:ἴβῖο, πολ δόσαν Κοπ 6 πὶ ποη 80  νἶν ἃ συ 6 πη, 

δ χι, 823, Κ' Ποῦγ. χ, 4. 

νυ8 Βοηατηΐι, εἰ 4]155 φυδιάδιι οἰν [ἀ168 οἰθοία νεὶ 

Υἱοὶ, δὶς οἱ ρϑίιβημδ. Οοηβδαιθηβ ϑυίοπι 681 εἰ αυὶ 

ξοφηοβοῖς αι 51 δογυδδίθπι ἴῃ αἰ ν᾽ ϑῖ0Π6 γ γα 28 

τϑάϊιαιὶς ΠΙοραπι 5γαθὶ, αἱ ἱπιθ}} αὶ Βογηομοπὶ 48 

φοιιδππα. Οἱ δυίθιῃ ἰορὶς ἀϊΠ!σοηΐογ ζέβιμη Νανα, 

γἱάθαι οἱ χαὶ υἱοὶ τοίδγιιπίαγ {Πἰς υἱοίπαγα Ὑ8}}} οἱ 

αυα ἀϊείίας φοίνεηηα. Ηδδο Ρνο] χἰα8 οἱ τπηλη [δία 

(γδάθγα μβδγ δίγδιμθηίυπι, ἐξ σδἰαπιαπι, εἰ οἰιαγίδιη 

υἴβαμι πὶ 6ϑὲ ποη 6886 ἐδυΐυπὶι; αὐϊπᾶπὶ οἱ 886 

᾿ρβ88 φυὰ ἀϊοίτηυβ πὸη Υἱἀεαπιυγ ἰοθθΓο Εἰ ροτίου» 

Ἰοβ6 αἀἰχίβϑ6 

8). Μλιι". χτηι, 15. δ᾽ μας. χα, 18... δ ἐν, 21. “΄ μι. νι, 58. ᾿ 
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ἐμηφίο ιταυεγὶ! ΡΟΥ ἰεπιρίμηι, ᾿ἰ! 6δι. (γαῖ αἱιῖδρι 
ἡπαταυετῖ! ΡΘΥ απ γι (ἐπιρὶϊ, ἀεϑεῖ. δια εἰ ἐ(εὶ ! φιϊά 
ἐπὶην πιαΐμ5 ὁδὶ, ἀμγμπι, αλὶ 1επιρί πηι φμοά δαποιὶβοαὶ 

απτγιηι ἢ Εἰ φυϊσιαιφμε ἡαταυετὶ! μὲν αἰίαγός πἰδιὶ! ὁδί : 

6(ἰ φιιΐσιιπφμα ἡμγαυετῖ! ΡῈΥ ἀοπιιπι φιοά ἐμρεν {{{μώ 
εεῖ, ἀοϑοῖ. διμὶιὶ εἰ εαεοὶ! φιϊά ἐπίηι πιαὴμ5 ὁδὶ 

ἀοπιπι απ αἰίατε φιιοά ξαποιὶβεαι ἀοηιιπι ἢ (μὲ ἜΥ90 

}αναὶ ΡῈΥ αἰίατα ἦατωί μὸν {{{πιά4,| δἰ ἐπ᾿ οπιμῖϑιιδ φιια 

Ἔπηΐ διρον {{μ4. Εἰ φαὶ ἡαταί μὲν Ἰοπιρίμιηι ἱπτγαὶ ῬῸΥ 

ἡ, εἰ μέγ διπὶ φεὶ Παϑόιαι ἱπ ἱρδο. Εε φεὶ )μταί 
Ῥὲν ναἰμηι, ἦκται ΡὲῚ εἰγοπι Βοὶ, οἰ ῬΕΓ δϑάεπιἐηὶ 

δι Υ ὁ "δ. ῬΘΓΠος αυοαυθ νογθθηι οἰ μδίυτ γα - 
ἀἰιϊοπο8 ῬΒαγ βϑοογμη, 4υδϑὶ ποι γαοῖδϑ. ΒΕ [Δοἰϊ 
οι ἴῃ 60 ἴοδσοὸ υδὶ νἱιυρεταὶ ἰγδάϊἰοπα5 Ρ]Δτϑθογυτῃ 
(λοῖδ5 δάνοιβυιβ Βοὶ πιδηάδίαπι αιοὰ ροβί[ πὶ οΓδὶ 

ἀδ6 Βοπογα ρϑιγὶ8 νεὶ τηδετῖϑ. Ὠ᾽ δοπ θυ5 δΐπν Ρ]ια- 

γἰϑοὶς Ν: Οπέωμισιό ἀἰχετῆ ραϊεὶ υεἰ πιαιτῖ : θοπίηι 

φιιοά εα πιο, εἰδὶ ργοάετῖ!, ποπ Ποποταϑὴϊ ραίτόπι διιηι, 

Ῥοκὶ φια δἀὐύὶι οἱ ἀἰεῖϊ "5 : ̓σγίίινε {οἰ διὶς πιαιάα- 
ἵκηι θεῖ, μι διαί αι δ νοδίταηι ἰταα οποπι. ἘΠ ρτο- 

(τι Ἰφαῖο ὀχορίαπι ἀΐεθη5"": Ῥορείς κἷς ἰαϑὶϊ 
ηῖδ Πονιογαί, ΠΟΥ αμίόπὶ ΟΥμπὶ ἰοη66 δεῖ α πιε. δῖπε 

εαμδα αμίφηι εοἰμπί πιὸ, ἀοοειιο5 ἀοοἰγῖπα5 οἱ πιαΉ- 

ἀαία ποπιΐιμηι. ὕπ8 δυΐοτη εχ Ῥδγίβαὶ οἷ8 (γι 110- 
εἶθυ5 ἀγαΐ 14}15 ἀ6 }υΡαπι}}}.8, 4ιοηἑΔπὶ αι δι ΡῈ 

τοιιρίυπι γα δη!ϊ, 4}}} Δυῖδην ΡῈΡ δυγῦπι 60} ; 

ἔοι ΑἾ ρὸν αἰίαγα, 411} ΡῈ Ὶ ἀομαπὶ δ] |4γῖ5 ; οἱ ἀΐ- 

Ἄεθδη ἀθ  ογ ΠῚ 6556 οὰ πὶ 4υΐ ΡῸΓ ἀυγαπὶ ΘΠ Ρ]Ϊ 

)πνανονῖε, δὺς ῬῈΓ ἀοπανι 4] τἀγὶβ, δι1π) δυ!6ῃ} ἴῃ 

πυϊα τὸ οὐηποχίυπν 6556 40] {πγαυογῖῖ ΡῸΓ (δπηρὶυ πὶ 
γν6] Ρ6Γ αἰίαγο. ἴάδο δάνϑγθιβ 6} 1 5Ππ|04}} ἐγ ἢ Ἰ 0Π08 

Ἰοηυοη5 δυάεῖ5 ϑαϊναίογ, οἵ νοἱθῃ5 605 σογγίξογα Δ Ὁ 
Βιιπιληΐβ ἐγδάϊοπὶ υ8 δὰ αἰνὰ πιαπάδία, ἀἰεὶϊ 
4ιιοηΐαπι φοδοἰ οἱ ἰδίυϊ βυηὶ 4υἱ (Δ}1ὰ ἰγαδιΐ, ἢ η 

νἰδοη 68 φυοηΐαηι οπηπ6 υοά ροϑίϊιιπ) 65ὶ ἰῃ δι 010 

ΠῸ) ΡῸΡ ἔρϑθιη δδηοι βοδίυπι 681, δε ρῈΓ [οι ρίυηι. 
5:6 εἰ αυοὰ ροδιίαπι 6ϑὶ βυρεγ δἰ ίδγθ, ἀθηυπὶ 72πὶ 
θεῖ 6856 7υάϊοαίυν 8Λ 3 εχ 6εο αποὰ 50ρεγ Δ]ίδγα 

διυζοορέιπ) 681. δὲ δγξὸ ολυ8α β8ηοι θοδληὰΐ δυνὶ 
τοπιρ τ οϑὲὶ, οἱ βαποι οδηἀ  ἀοηὶ δἰίαγα, φαοπηοάο 

μποὴ υἱάδαιυγ ἰδίυυμα, θηο αυὶ ἰυταὶ μδγ βδποιΐ- 

Ποδηίδιη, ἤθη 6556 Γουπὶ; αἱ δΔαίο) ΡῈ δϑῃςι |68- 

ἴυτι ἰυγανογῃ, τουη νἱάογὶ, αι δϑὶ πιο! 8 58 αυοὰ 

δαποιβοδίυν αυῶπὶ αυοὰ βαηῃοιῆοδι ἢ [τὰ φποηΐδπὶ 

δυάαὶ οοπϑυειυάίποιω ᾿νδθοπὶ οἱ ΡῈΓ οοἴυπ ᾿υγᾶγα, 

φγασδιθμνυ5 δά 1} οἰἴδπν 0 ς 841 γοργε!δπβίοποιῃ 
ἐογιπῃ αυὶ (ΔΟ ΠΠὰ8 ἡαγαθαηιϊ ροΓ οα]υϊη φυᾶπὶ μοῦ 
θευπὶ ᾳυοπίδπι δἰ π}} ἰδ ἐργϑιϊ οπΔὈ ΠΡ οὶ: αυὶ 

ἰυγαῖ ρου δοίαπι, βίου φυὶ [υγαὶ ρον ἰοτηρίαπι γα] 4]- 

ἰῶτα ; αυσηΐδηι αυΐ ῥυγαιὶ ρῈΓ σο πηι, οἱ ρῈΓ βδἀδηιθπὴ 

ΒΌΡΕΡ ὐπὸ υγάγα νἱἀδίυγ : οἱ μοΏ, δίουϊ Δγθ! Γϑι0, 
ὀνϑ ἶι ρογίσυμεπι ἐσ 60 αυοὰ ποω ΡῸΓ ἰρϑυπὶ θυ 

͵υναῖ, 56 Ρ6Γ τῃγοηυπ Ὠεὶ. ΕΞ πος ἰοφυΐτυγ δὰ δι- 

ἄἀδο8, ργο  ἰθὲπ8 Ποπμΐπ65 Ῥ δγΙσογα πὶ δἰϊθηάδγα 

ἀγα ἰοηΐθυ5. ΑἸϊοψαῖν πιδι ἴδϑία βυιραγίυ8. γοίαἱι 
οπιηΐηο ἤυγᾶγο ᾽". 

ΟΚΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΗ ΕΜ 

ΑἹ. γα τοὐϊς, ἀποὸς ἐαίοταπι, φπὶ αἰεϊιὶς : Ουΐἷ- ΑΔ 

[5] 

18. δὲ δυίοιη οροτίεὲ συκδὶ ἰδ μθυ5 ΕνΘΉ 6 ΘΠ} ποτὶ 
ἀὐβοοιά υῃ, οἱ ποι ἃ 4υϊυμβοιπαια σοπιρειίοω- 

᾿ρἐθ θμ δοιβθπι ϑογίριαναβ, γεὶ χ Ρϑγι6 δίμὲιι ὁ ρὺ- 

Ἰ ΐεατο, ἀἰεθπάυπι οδὲ : Οηῃ6 ᾿υΓαπιδηίαπι εοἰ αι 

ὁ81 οἱ οοπῆγπιϑιϊο νϑι θὲ ἀδ 480 ᾿υτγδίυγ. ϑαγδηνοι- 

λ01ἢ ΘΓΒῸ 6886 ἱπ|6}} φοηυηὴ ὁδὶ ομηπα δι πιουΐθ τ 

ϑοτρίυσάσαπι φυοὰ ρτγοίεγίωτ δὶ εοηθεπδιίοπδαι εἰ 

«οἰ ἰφαιοπεια πορϑίτὶ νοῦν ααοά ἰοηυίιπατς, υὧἱ δἰι 

αυϊάοπι ἐθιρα φἰοτία Ὠοὶ ομπὶς δογίμίυγα ἀἰνὶ- 
πἰιυ8 ἱπορίγαιϑ, δυγυπὶ δυίθιι ροφβίϊι8 56 8:15 ἰδ 68. 

θλενεπιϑ ογρο δά ἐδβιϊιοηΐυπι οπμηΐαπι τογρονοι 
4υῷ ῥγοίεγίπιυ8 ἰῃ ἀοείγίηδ, ργοίεγγθ δεῆβπι ϑοσὶ- 

Ρίυγαι, ᾳφυδϑὶ οομῆγημδηίοπι αυ ἐῶ ὀχ ροπίπιι}5 δεπϑδιη, 
δίουϊ δμΐτω οπλη6 ἀὐγαπ αυοί [μοτῖι οχίγα ἰειπρίφει 

πο 6ϑὲ βαποιϊβοδῖιπι, δἰς οηνηὶβ δοπβ5 4οὶ ἐμετίς 

ὀχίγα αἰνίπασι ϑογίριυγδπι, φυδμνὶ5 ὐπιϊγα 5 
νἱάοδειν αυϊυυδάδιη, ποῸ 6ϑὶ βᾶποιυβ, φυΐϊα ποῦ 

οοητποίυν ἃ βθηϑβι ϑογίρίυγα, 488 δοϊδῖ δυῃ δοὶὰπι 
βδηϑπιὶ β ποι σᾶγα 4υθη) δαὶ ἰῷ 56, βίδϑι ἰδβι- 
Ρίαπι, ργοργίαπι ἀυγυα. ΝΟΩ ἜΥρῸ ἀορεπιυδ δὰ οου- 
{γπιδηάδπιὶ ἀοοιτὶ παπὶ ποδίγαπι ποϑῖγοβϑ ργορτγίοῦ ἰ8- 

το] δου 5 ἦαγᾶγα, οἱ φυαϑὶ ἰοβυϊπηοπΐδ ἀϑϑιπηεγο, 4008 

υπυραυΐϑαυς ποδίτιι ἐμ. 6 }}} 514, οἱ βϑουπόσμ γεγὶ- 

τορι οχἰ βιϊμ)δὶ 6556, "ἱ Οδἰοπάογὶξ 608 8Δης[03 6599, 
6Χχ 60 4υοὰ ἰῃ ϑετίριυγὶβ οοηεἰπεπίυν ἀἰνί 5, 4υ 3. 

18 ἰοππρ| 15 φυϊυυϑάδω Ὠεὶ. δι εἰ ἀφο εἰ οξεὶ οἴβος 

4υΐ ποι! ξορηοβοιπί ηυοπίδην ἰειηρίυπ), ἰὰ 6δὲ Ἰεειὶο 

ϑορριυγάγυη), πιᾶσπυπι οἱ νομοῦ ί!οπὶ λει! φε8- 
8), δου! δυγαηὶ βδοιϑίυμη. Δάδιε ἀὐιίσμι να, 6 

ἔυγια βϑθευμπάμϊπδ 5ἰ πὴ αἀΐπαιπ το ρὶ οἱ δυτὶ ροβὶι 
ἴω ἰορίο, ἰμιο Πότε ἀεθοδιηυβ δίίαγα οἱ ἀουυῃ 
αυοά ροβίίιπι οδὶ ϑυρὲγ 81|1ᾶγ6. ΑἸίαγα Ἔεῦοὸ, φυυά 

νου δὶ ρηϊ οὶ, ὁδί ᾿ιοῃλλι}5. οον, φυοά ρῥγὶμεὶραία 

Βαθοίυγ ἰὼ Ιοπιῖα; γοίἃ διιίδπι οἱ ἀθμα 4υ88 μο- 

ΒΌΠΙΟΓ 5ΌροΓ αἰίαγο, οπηηα 4104 δυρῤοΓρυπίίυγ οοταί. 

ὕιρυϊμ, ργοροιὶδ ογᾶγα, νοίι πὶ ογαιἱοηἷς ροφαυϊαὶ 

ΒΌΡΟΓ ΟΟΓ {ὑπΠ5, απδϑὲ ΒΌΡΟΓ αυουἀἀπὶ δἰίαγα, υἱ 

ογδαιίοιιθπι οἵδγαβ θ)ὲ0. Ῥγοροϑευ δβιΐ ρβδιίεγε, νοϊυμι 

ῥϑϑ]πηογαπὶ ροϑυϊδιὶ δυρογ οὐγ ἴαυπι, 485] δυρεῦ 

φυοάάδπι αἰϊαγε, υἱ οἴδετα8 θ.0 νοίμη) ρξαϊπηόγαηι. 
Ῥεοροϑυϊδιὶ οἰδοιπβοσυπαϑ ἴδοογα, γνοίη οἰ Θθ .057}- 

ΠΆΓΟΠ) ροϑυ ΐδιϊ ΒΌρΡΟΓ ΟΟΥ ἴμυ!η, 4υ δὶ δυρογ 40 

ἄδηη αἰΐαγα, αἱ νυοῖτ πὶ δἰ δθιμ ϑΥ άγαπὶ ΟἸεΓΔ5 θὸ0, 

Ῥτγοροϑιι δι 7οὐαπαγα, νοίυπι ελυ μη! ροϑυ δι! ΒΌρΟΓ 

Ὁ ογ υυπι, φυδδὶ 5ρ6Γ φυοάάαπι αἰϊῶγα. Ὑαπογαυ δ 

Ἔγξο εἴ βαποίυπι [Δοἰϊ οἴη γοίαπι ᾿Οπι}1}}5 ΟΟΓ εὐ, 

ὁχ (υο νοίυπι Πὲ0 οἴεγίαγ. 460 ποῃ ροϊδδὶ ἰιοπο- 

ΤΑθ 05 6856 νοΐ ἀυᾶπιὶι ΘΟΓ ἰομἷ8 ὃσΣ 410 

{Δηϑι τὰν νοΐυπι. ουβ 681 οΥζῸ Ομ ΐβ ΒοΏῸ 
4υ1 νυἱάδι δὺυϊ1 οἰθο πη η88 δἰϊουλυ5 πιαφῦδβ, ἃυὶ 

Ρβ41]Π|08, Δ} ζγοῦθ8 τη ᾶ5η88, δὺϊ 6) υπῖα, εἰ οἷο 

)υσίοίο θαδιυ θαι 1118, εἰ ἤθπ οοῃϑίμογαι ἐχ 48λὶἱ 

ουγτάς οἰδθιηοϑυη οἰεγυπίυγ, Υὸὶ] ρμϑαϊπιὶ, ναὶ 
ῬΓθιθ8, ὑδὶ ἰοὐυμΐα οἤεγυμίαγ, ΑἸίΑγο 65ὶ επί οὐ 
4υοὰ δαποιοαὶ νοίμπι αἷυ5 αυΐ πυπὰϊΐ εδὶ ουΓ- 

ἀϊβ. 51 δηΐῃ οὐῦ οἱ οοηδείϊοηιϊία δοπλληΐ5 ἤυἢ 
εοπιρυμπρὶ!, Παμείδη) μαρθαὶ δὰ θθμπὶ, β0 ἢ ργοριο 

“ Μαιχληι, 16 δὶ 50η4ᾳ. 5᾽ Μαίι. χν, ὅ. ὸ ἰδ]4. 6. νυ. 8, ὃ. 55) Μαι. ν, 5. 



4625 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΊ ΟΜ ΒΕΒΙΕΒ. 1090 

ἀοδα 5ὅα, πεαυο νογῦδ οται οηἷβ τοὶ ρϑα]ηνὶ, φυλιη- Δ ἰυγίιοβα οἱ ργαπθΐα, Θοοιπάιη) [05 ἰΆ 4 8 ΒΟΓΙΏΘΠΟΩ 
νἷο νἱἀδδπιυν Βοη6 ἐοπιροβί!δ, εἰ ἀο δογὶριυτὶϑ οἰοεία, 
561 αυἱα, υἱ ἰἰὰ ἀἴοαην, αἰίδγα Ἵογθ 8 δι} "6 π6 οθι}- 

βιτυχίι. Ουἱ ἐΓ30 ἰεδίεπι δἰίδγο, ἰά δδὶ ον ργίποί ραὶὸ 

οἱ εοθηβεϊοηϊπ), ἀββυτηΐ!, ἰαγαῖ ΘΓ [ΠΠΔΓ6, οθ- 

ΡΟ δοῖθπβ οἰηπία 48" οοηιἐποηίυν πῃ 60. Εἰ αυἱ Ἰυγαὶ 

βεουηπάμηιν φυοὰ ἰγϑ 1 Ππ|}}8 ρ6Γ (επι ρίαν, ἰδῖα ρῈῦ 
ϑεγίρίαγαπι ᾿υγᾶγα Υυἱύθιαγ, οἱ ροῦ υογθυη 86 ηδυ1}- 

406 Βεὶ αιὶ σοι μοί 'μ οἃ. Τὸγίϊυπι Δυΐθη) δϑὶ 

ιὲ ἀϊοδπιυθ, φυοῃίδπι ΒΌΡΕΓ ἰορίυπι, ἰὰ ὁδὶ δι:ρ6 γ 

Οπηπδιῃ ϑογίριιγαων, οἱ δυρον Δἰίαγθ, ἰά 681 βυροῦ 

θῶμα ουγ, 6δὶ ἰπ(εἰ!δοῖυ8 4υ ἀδπὶ Βυροῦ ἰπι6]]Π Θεία πὶ 

οἰ ΐθπὶ ϑογὶρίυγγυπ), οἱ ΞυρΟΓ ΟΠλ0 ΟΟΓ, 4υὶ 5υ- 

Ρόῦ οοὐγ ἰιομιίΐδ ποιμάσπι δϑοθηάϊι, 4υΐ πιογδὶ ον 

ἀρροϊϊδίυν εὐἰαπι, οἱ {πγοδι5 ͵λπι ἤθη φογὶα; Ὠοΐ, 

ηυεδύποάμε οι ρίαπι, βοιὶ Ἰλοὶ ἱρβίυ8. Τεπηρί υπ) 

δεΐπὶ φἰοτία θεΐ, ἰοιπρίυτι 68. ἴῃ αυο ρ6Γ βρθουΐιι 
Υἱάσιηυβ ἐπ δηΐςπιαίς "5. ΟαἸαϊη δαίθηι, αυοι α5ὶ 
δαρεῦ ἰδηρίυηι ἰροίας θεῖ, ἰῃ φυοὸ {πΠγοιυ5 6ϑὲ Μ) εἰ, 

ἦν 4πὸ 68ὲ οοπδίἀδγαγα (δεῖ γενοϊδία οὐπὶ νθηϑεὶΐ 
ᾳιιοὰ ρογίεοιυπι 651, [Δοἰαπὶ πιγϑιθγίογαπι υθγί 8.18 
βοὐθηιίυπι ἰῃ ἢ} 580 οαὐο. 

19. γα υοὐΐς, δογίϑα εἰ Ριιατίεαὶ Πωροοτί, φαΐ 

ἀεοϊπαιὶς πιεπιἤαπι, εἰ ἀπείη, εἰ ομπιίπεηι; εἰ 

τε ἱπσυϊιὶς φμα φτανίοτα «πηι ἰερὶα, ἡιάϊείαπι, εἰ 

πεδετίοογάϊαια, εἰ βάθια. Π ως αμίοπι οροτίμει [αἀρεγε, 

εἰ ἱ{{α πο οἸαϊετε. ἰλιιεες ἐατὶ, ἰφμαπίος ομεοηι, 

εαπιείμηι ἀμίεπὶ σἰμ οι 65 "5. ΠΟ βογὴ0 ορροτίιιο 

ἰδρογο εἰ ἀἰοδιμάι5 εἶθ 4υἱ οἶγοᾶ το 5 πη πηδς γὸ- 

Ἰϊρίοιοπι οδίαπάυμ! δὰ Πδιπι, εἰΓοᾶ Γὸ8 δυΐθπ) ")8- 

ξιιλ8 οἱ πϑοαβϑαυὶαβ ΘΟ θηηυηὶ πηϑηιἰδίυτη εἰ θευπὶ 

ἰρβυιι φυΐ δα τηδιανίι. Τα} οἱ δρυὰ δυάδοβ ἰἰεναηῖ, 

4υΐ] γί ἐγαθαμίαν 86 ἰθβοιη Μϑγϑ81 βογνωγα, 40] ργαοὶ- 

μἱιοχ οπμηίθα8 ἰγυςιῖθυ5 ἀοοίιηα5 ἀδτὸ [Χο ν}}}8 οἱ βδοοτ- 
ἀοινα8. Πἀ4ι6 φυοπίαι [4016 δγαὶ ἐπορίογε ἰαζαπι ἰῃ 
8.41.3 πυϊεϊτοΐβ, πιδρι ᾶπὶ αυΐδηι,, εἰ ἀπαιϊια πὶ, οἱ 

οὐ πὴ ἀδο μα θη, οἱ οπιηΐα, υἱ ἐ(8. ἀΐσϑιη, πΐ- 

μἱη8, εἰ φυξ Ἰαυ]ὰ ἐγδηὶ Ἰαρὶβ, ργανία δυϊ6ΠΊ 6718 

ΒΟη ΟὈΞΟγυΆθΔη!, ἰ( 6δι ἠμἀϊείαπι, οἱ πιἰδογιογι δι, 

οἱ Πάοιῃ. δυάϊεία παι φυϊάθπι, αἱ υπυϑαιίϑφας αδϑι0 
ἡμαϊεῖο ἀα οαιηίυυβ ἐμ ΐοδταῖ, ποῦ 6 χυϊδυδάμπι, 

οἱ δεαυ!εβοογεῖ εἱ 40] ἐἰχία "5 : Αἰεεγίσογαΐϊαπι υοίο, 

4παμι δαρτὶ βοϊιπι; αἱ 58οτ! εἶα πιϊβογσογάϊαταπι Π00 
οἤδργγοι, δὲ ἐἰβουϊοη8 δὰ ας ἢάοὶ δυηΐ, 655οὶ ἢ(6- 
118. ϑὲὰ υοηΐδιῃ συηνοηΐθη8 ογδὶ υἱ δυι θη 5 ηιι]- 
δι ἀ6 ἀεεἰπιαηάϊβ γεῦυϑ ποἰἰη}5 θοιηίηυπι ἰβία Ἰο- 

απθηίοπι, σοπίοπηηοΓδηϊ τη πη Γυῆν ΓΕΓυπὶ ἀδοἰη8- 
1!οπ6Π}, δϑρίθῃ! ον δι υἰάΐε θοπηίηι5 ἀΐοθι8 : δι ἤσα 
ΘΡοτ μὲ, [αοοτὲ, Ὦθα δ5ὲ ᾿αεἴυπι, οἱ αιϊδουϊοογ ἴδηι, 

οἱ Πάσιη; εἰ ἐϊία πον οπιξίογε, Ἰὰ εδὶ ἀφοϊπηδιξοιιθι 

πιθΏι} 85, οἱ δηδιμὶ, οἱ συμ ὶηὶ. Εἰ ἀἰοῖ! 608 ᾳυὶ ἐ4}1ἃ 
δρύυπὶ βουίθαϑ εἰ Ῥ ΔΓ 5505, 4υὶ ΟΠ ίαπὶ φγαυίογα 

οἶδ, οἱ ἀδοίιηδιί σοη οι ΡΕἰθ}}14 [γιιοϊυ ἢ, ἀυοοβ 

6656 Οὔδ.08. Εϊ φαρίθι!ογ αἰεὶ! 605 ἰω165 ᾿ἰφυιᾶτα,, ἰω 

88ι δχρϑίϊεγα ἃ 86 μιληΐη8 6] 1ο12, 4υὰ οὐ] 8 πο- 

αὐἰηδνῖι ; σ᾽ 6 δυίδπι, [Δ ὁδὶ οοπιπλϊογα πιαχίπι 
ὠε] 8, αὐ ποπηΐηανῖ οδιη6 105, δηΐμ}14 νἱἀεἰίοεὶ 

Π 

οπηΐδβ μυπ0 ααἱ οπλὶμ}ν συανίονα [65 ̓ 5, ἡπᾶχί τ! {11- 

ὁϊοίυμα, οἱ πιῤδοτοογἀϊαιη, οἱ ἤψαπι, οἀπιοίαι σ᾽ α- 
εἰι. Νοη βοίαπι δυίοπι ἃρυὰ ϑυϑπ)ο5, 56 εἰΐατῃ ἀριμ! 
"08, ὩὩ1}105 65. ἰηνοηίγα ροςοδία ἰνυ υϑπιούϊ ροοσδη- 

65, οἱ φἰ υἱἱδη(68. οδπιθίο8, ἰη 60 4υ0ι] πιαχίπηα ἀοἰϊοι 
οοπμ υηι ; οἱ ορογίοι [νυ 81:01 ΠΟπιΐ 65 [ΡΟ 6 - 

(6 σοηφίἀεγαγα φαοπλοῦο ἰπ ΓΘ).5 πιϊηΐ Π}}5 το] ρὶο- 

πδπὶ δυδπιὶ οβίοηιϊδιί. Εἰ ὈδΠ6 608 Πγροογί(88 ἅρρε}- 

Ἰδῖ. γοϊεπίος δηίπι ΓΟ  φἰοϑ᾽ιαίθπν δοαυΐνθγα ΘΟΓΆΠῚ 
Βοχηἰπϊνι8., ποϊιιηὶ δυβοίρεγα το]! ἰοβἰἰδίθιῃ {ΠΠδ μὲ 
ᾳυᾶπὶ δου [δι ἰοανὶ!. Εὐυρίεμά βύηι Ἔγξο ΠΟ}}5 

ϑογίθαγωπι οἱ Ραγί δογαιη δι] 1068 [νι }15π)06], 

π6 νῷ ἱΠυὰ εἰ π0}}5 φοπίί καὶ φυορπηδάπιοάιιη οἱ 

18. 
420. Εχἰβιΐπιο διιίθπι Οπ}}}68 τ ΓΔ 6 Ὁ 56. 1015. ἀΐ- 

εἷ, φαΐ ἀπιρ!ϊυ.8 π1}}}} Ἔχ διε! πιὰπὶ ροϑίταπι ἴῃ ϑοτγίρίυ- 
Γὶβ φυᾶπὶ δ ΡΙῈΧ 86 γτη0 ϑογίρίυτα ἀδιῃοηβίγαι, βοὲ 

δάϊυς δοπίομμθηΐ 608 4] Βογυίαπίυγ 4}1|{π| 4 |ποῖὰ 

θ εἰ. διε Ριατίβαὶ βυμὶ οἴ π68 φαΐ [υϑιἰΠοδης 

Β0πιοίρδος οἱ ἀϊνίἀυηι 86 ἃ οἰεἰοτβ, ἀἰοοηι65. : ΝΟΙ 

πρὶ ἀρργορίδγ, φυθηίαπι πιυάυ 8 501}. [Ὠ ΟΓΡΓΘ - 

ἴδηΐν δυίδη! Ῥιμαγίβοοὶ βοουπάσπι ποπιθ ῬΙΆΓοΒ, 
αἰυϊεὶ, αὐ 56 'ρδ05 ἃ οϑίογίᾳ ἀἰνίβαγσυηι. Ῥ]ϑγοΒ 

δυίοπι αἰοίαν Ἠουγαίοα ᾿ΐπσυδ αἰνυέδῖο. δ᾽ δυΐοηι 
Ορογίοι ἴῃ οὐυβπιοι! Ενδηρο! ΐ γϑγ Ὁ 8 οἰΐϑην πη ογαίθ 

5ΘΌΠΊΘΓΟ ἰη!ο! δοίυπι, δοίδμ τπὶ 68. αυοηΐδη) βίοι! 

"θη 8, δἰ δπϑι θην, οἱ ογίμαιθ οἰθογυπι δυμὶ 

εοηύΐίυγα, Π0η ἱρδὶ ῥγίμοί ρα! 65 εἰθὲ, 5ἷς ἰῃ οοηγοῦ- 

βϑιοηΐθυ8 ποβιγὶ 8 φυὰ. ἰδ φυϊάδπι δυμὶ ρυίποὶρα ἃ 

δι ποοββϑαγί 84 ἐιβι}βοοι ὁ. 6 πὶ ΔηἰΠιΔΓῸ ΠῚ Ὠο5ιγ- 

γι, 4υδιῖα δυπὶ ϑς φιανία ἰοςἶ8, γἀἰοίιην, οἱ ἢν - 

βογίοογάϊα, οἱ “68. ΑἸΐὰ ἀυίεπι φιιαδὶ οομεϊοπιία 

δοίυ 8 ΠΟΒΙΓΟΒ, οἱ (οηπιεπάδηϊ 608, οἱ ϑυδνίογαβ 

608 [Δοϊομεῖα, υὲρυΐα ἀρβιϊμδυιδ τίδυβ,, ᾿ολαπίθηι, 

Πασίο φθουυπι,, ΡΕΡΙΒΔηβὶο ἰπ ΠΟΙ Ἰεο( 8, δϑείἀυἱιλα 

ΟΠ ΠΝ) Δ (Ἰοηΐ5, οἱ αἰΐα [Ν15 δι 8, αὐ μοη ἰρϑᾶ5 

}ιβυϊεῖα βαυ!, 504 οοηάϊιυτο )υβεαγυιη Πιδρθπίων. 

[λὲ8 δυίΐθαϊ δρ' γ(4[68 αὐ: ἃ δεηχεί ροῖβ Γ5{{{|π 5υηΐ, 
ἀἰϊουπίυν ᾿υἀϊοίαπι, οἱ πιϊδεγοογΐα, οἱ ἤε5. ΤΌΓρα 

Θδὲ δγξοὸ ἰῃ ᾿ΐ8. πλἱπἰἢ)}8 Οϑϑαγνᾶγε, ποι! δδὶ ἀδοὶ- 
[ΠᾶΓ6 ; ΓΟΡΕ ΠῚ δυΐοτν ΠΘΟΘΒΒΑΓΪ ἌΓ) οὐδογυμίοιμθ8 

ποι οἴτιο θου, ἰΔ ο581 πο ἀθοίμηατα, ()υὶ δυΐθηι 

᾿ς ἀζμη1 οἱ ἀοούηὶ, δἰσυ! εἰ ργίογοβ, ἀυ068 βυπὶ 

Ὁ εποεὶ. Ουοιμοάο Δυΐοπι ποη οχἰβιϊπιθηίαν οδοὶ, αυ08 

ἰδιοὶ πιδρηϊιυάο εἰ ἰογιυοβὶι85 οαμοογιωι, ἰὰ 681 

δοίυυπι ρογνούβοῦυπ), πΠ66 νἱάδηϊ φυοηίδιι ηἰ}}}} ρτο- 

ἀεβὶ Ἰίφυδτα δὲ Ἵδυίαπὶ 6856 ἀἰβοιΒΘΌ ΓΘ. ἴῃ ΓΟῈ8 

πνἱηΐανίβ, οὐπὶ ργίποϊ μα! α εἰ νογὸ δά φίογίδιν θεοὶ 

Ρογιϊποιμία παρ! ραπιαν ἢ Οϑοηίΐαπι ογρὸ πὰ δυοὶ 
6 'ῃ ποιὴβ 4υἱ εἰγοᾶ ΓῈ8 ἰδνθϑ οδυΐα νίνογε εχ βι]- 

ΠΙΆ, ΟἶΓΟΔ Τα 5 δυίδι ποοοβϑαυ δ οοηϊοπημυηξ 

βείρβοβ, δυὐυδιηοαΐ μοπηΐπθ8 56ΓΠ|0 ρτβθη 5 60η- 

[υἱμλϊτ, οι φαΐάοτα ἰονία || ργο θαι 8 οὔδαγυᾶγο, 

5εἀ ργίποίρα!ία οἱ πιδρίβ βα]ι τί ργαοὶρίθη8 οδι» 

εἴυβ ουβιοαΐγο. Οπιηΐα ἐγβο ᾿ἰφιδί, φυΐ ἴῃ οπιηΐ 8 

αιυδευπαιια ἀρὶϊ, τ6] ἸΙοφιίίαν, νοὶ οὐκίτ3:, βοστοραῖ 

551 ον. χε, [3.5 ΜΑΙ}. χα, 2 οἱ εοαᾳ. "5 Οβ66 νἱ, θ. 
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αυοά α5ὶ βογϊ πὶ οἱ ἰδγγοῆυπι, οἱ ποῖ ἀϊν᾽πῖ8 τὰ- ἃ 933. 5] ορογίδί δυίοπι οπιμὶδ ᾽πὶ βογπιοηΐ δας ενϑιν» 

εἰυπῖθυ5 δογπαίιπν, ἂὉ 1ν158 συ παίυγα ᾿υοἷ 4 5υπὶ 
οἱ δἴποοτδ, αἱ ἰυϑί8, δοουπάυπη οαπὶ αὐἱ ἀοοεὶ ᾽ 9 : 

Ερείοηιαν, ποι ἐπ [ἐτιπόπίο πιαϊ πἶ οἱ ποφαϊεἶκδ, ε64 

ἐμ ἀτυπιὶς οἰνποοτὶαἰ8 εἰ τοὶ αἱΐδ. ἴῃ νθ η68. δυο πὶ 

το 05 “αἱ ὀγοάογο δχ ϑαϊπιδπίαν, πο ἰἰᾳφυδίοβ β6ῦ- 

ΤΏ0165, οἱ δοῖιι5, οἱ οορὶΔι ΟΠ 65 Πα θθηῖε8. Ργορίον- 

ε8 δίουϊ ἰοναηι σἄΓηΔ]}8 Θογι πὶ δόῖδ ἱσηΐδ οοπηούεῖ, 
ετυοίδηϑ οἰΐδπι ΔηΪπΠη8Π| δ᾽ π} οὐπὶ σοΓρογὰὲ ργΟρίοῦ 

φοηεγοῖδ οἱ ἀοἰϊοῖα σογρογα! 8. βίου οἷ πὶ ποη ἐδὶ 

ῬοΟβ51 0116 Βι ρογυϊ 168 ΘΟΓρΡΟΡ 8 ἱπΠ 8185 8.116 π18- 

ξπο ἀοϊοτγα οἱ οὐυοἰδι θυ8 ἀπιρυίαγα 80 οἷβ υΐ ρᾶ- 

εἰυπίυν, δἷς π6 6 σΟΠΙΠἾἶβ58 ΟΔΓΠΔ} 18 ἂὺ οἶδ, φαΐ, αἱ 

18 ἀΐοαπι, δηΐπη8 5088 οΑτη 68 ἴδοογι η ; ὈΓΟρίογοἃ 

ἀϊοίαιη 6οὁι ἀδ (4}1018 δηϊπιαθυς : ΝΟ μεγπιαποδὲς 

4ρίγί 5 πιο ἐπ ποπιϊπῖδπς δι, φιοπίαηι σαγπας 

4ππ| "7. ᾿ 

21. νὰ υοὐϊε, ϑεγίϑα εἰ ΡΙιατιδαὶ Πμροοτίία, ηιαὶ 
ἐπιμπἀαἰἷδ σιιοά [οτὶς 651 εαἰεῖδ εἰ ρατορδίαϊδ,, ἱπῖιι8 
βμίεηι μίθιιὶ δδιὶς ταρὶπα, εἰ ἱπ(επιρογανίΐα, δἰ ἀοίο. 

Ρηητῖκαθ. ρημιπάα ῃτῖνε φιοά ἱπ{π|8 651 σα εἰς οἱ Ῥαγο- 
ῬΡεϊαϊδ,"ι βαὶ ἰά φιοα [οτῖς 6εῖ, ππιπάππι 51), ΗΟ 56) 0 
208 ἰπδίγυϊ!, υἱ [6 81Ποπιι}8 6556 )υ81}, ΠῸΠ ϑρρδγδ - 
τ6. θΘυὶ δμΐπι βίυἀοί αἱ ἀρρᾶγοαὶ 508, 4ι185 ἃ [οΥἱϑ 

80ηῖ πηυπάδί, οἱ αὐ Υυἱάσπίυγ ουγαῖ,, ΠΟΥ δυίαπι 

βαῦπι οἱ Ποηδβοϊθηιϊαπὶ παρ ρὶϊ, ποῆ οΟπβίἀοΓΔἢ5 

φυοηΐδη αυὶ δίαἀοι δὰ αυδ ἰμΐ5 βυπὶ οἱ οορίδ:ο- 

Ὧ68 51188 δίυ(ἰδἱ πιυπάδΓα, ΘΟἢ 564 ᾳ6η8 6δὶ υἱ οἰἰδπὶ 

68 4υδ ἃ (οτἶβ βυηὶ διυἀδα! ἴδοογα υπά8. δ᾽ αυΐβ 

Δυΐϊοι ἃ 42 νἱάδπιαγ βιυάδι, ποριίαίι δυίδπ) ἰμ- 

ἐογίογα δηἰπιδ 8ι185, ἤθοσββὸ 6ϑὲ εἱἱ ᾿Ν}ε5π|οάΐ ΠΟπ.ο 
ἱπηριθαῖυν ἂν ἰπίυβ ἀναγ", ἰΔβοϊνία, πιδιμοίαι 6 

(ἰδιογίϑαυα ρ]υγίμη 8 τηδ 5. ΘΟ οηΐπην οπιπὶβ φαὶ ἀδ 
βιυϊοθ βυᾶ 50] ]}Π]οἱτυ5 6βί, φυοὰ 65ὲ 40 ἱπίυϑ, οἱ ἀ6 

ορίπίους 8.4μΆ, 50}}Ἰεἰτυ5 εδι, φιιοά 6εὶ ἃ (Ὁγ5 : ποῃ 
᾿ϑαίοπι ΟΠμηἷβ 4υἱ ἀδ ορί πίομ!α 580} }οἰἐι18 οϑὲ ἃ [ογὶ 8, 

οεἶδηι ἀ6 53]10{6 8ιι8 80]]} ςἰτι5 6βὲ ἃὺ ἰηίυ8. ὕἱρυία 

βρχίριυπι 65. "8 ; ῥ)εἱ υἱάεγα ημιΐεγόηι αὐ οοποι- 

Ῥἱδεεπάμηι ἐστι, Ἰποεαίμε δεἰ ἱπ εοτάε 40. [5:6 ἐγρὸ 

4} Δϑιϊποὶ 56 Δ0 Ορδγθ ἰογηϊοαιίοπὶβ, [ογηϊοϑίαν 
Δυίθπ) ἴῃ οοπουμίβοδηιϊία οογάΐβ δι, τάν! χυοι! 

ἃ [οΥγ᾽β θεῖ ο4}1ςἷ8 οἱ ραγορβίἷβ διυὶ οδίϊηί, ἂν ἱπίι18 

Δυ.6π| Ἰπἰθιμρογδηιΐα ὈΙθηι15 65ι. 56, εἱ φυὶ ἴμοὶϊ 
οἰθο πη δύηα8 ευἱ μ᾽ οτίδηι 80 Ποπιϊηὶνυ8 σομβααυδίυγ, 

66 |1ς8. πηογα ον οοηϑίάογαγο, υἱδεπάσιπ εϑὲ φυᾶεα 
ϑρὺ Μαιϑῦπι φυΐάθαι ἃ [Ογῖ8 ἐδ! ἰοὶδ οἱ ραγορεϊϊα 
δοιθς εἰ ΡΒ] ιΑγίβδ! τηυπάδτγε ἀϊοσσηίυν, ἀρυ  [οϑ τ 

δυίεπι οἰ εἰ εἱ οδἰίηἱ ππϑμῖο ἢϊ. τ γαυ 6 ἐγρο νδϑ8 
Ροπυπὶ οἰθὲ οἱ ροίυ5, εἰ οαἰΐοεπι αυϊάδπι ἀπιῦο πο- 

τηϊηδιηῖ, ψυΐ 6βδὶ δά ροίυῃι : ρατομείάοπι δαίοπι ποα 
δῖαῦο, 866 || φυΐϊάδπι οδιίδυπι, εἶα δυΐεπι ραγορβοὶ- 

ἄδῃ : υἱξυπιαυδ ἰΔπ 6 γ88 οἷδί μαυείυν. Εγρο 86- 
οὐυηάσπι υἱγαηαυ8 ονδηο] 8ἰ8π| εδὶ Δ] 45 δρὶεἰϊ2- 

[ἰ5 ροίυβ οἱ βρί εἰ} }5 οἷυθ., 4ύυθπὶ ἀρμοίπια5 ἰδ 
βογηοπΐθυ5 ϑογὶρίαγαγυηι [ας }8 οἱ ργορ δίαγαπ. Θα- 

πἰβ ἰϊδ4.16 Β6ΓΠ0 ΡῈΓ 406πὶ ροίδιμιν δρὶ γι! λλος, τεὶ 

ΟΠἢἾἶ8. ΠΑΡΓΔΙΪΟ ΡΥ 4υδη δπυϊείπιυγ, ν858 συτΐ ρ0- 
ἰυ5 οἱ εἰμὶ. Αὐἀπιομθῦμν ἜΓΘῸ υἱ Ποἢ ουγᾶτα μᾶῦεδ- 

[0 πγι18 βαγπμοπαπι νοὶ παγγδιϊομαπι αὺ (οτὶβ βυιηΐ, 5οά 

41:25 4} ἰηϊυ.5 δυπὶ, υἱ ΘΟΓ ποβίγυ τ 5θησίθαδ πε ϊ5 

Ῥοϊαίον 8 οἱ διναιγ οὐδ ᾿πγμ!οαίμγ, οἱ ἤθη ὙεγΡὶδ, 

6416 ΘΟ ρΟΒἰ Ἰοπί δυ5 Θογαπὶ ογηϑίΐβ, ηαἱᾶ ποῦ ἰα 

ΒΟΓΠΊΟΠ6 65. γαβφυαπὶ θεῖ, 5οὰ ἰπ νἱγίυϊο. ὕτρυῖδ, αὶ 

βιυἀεῖ οοπιροδβίί πὶ ρΓΟΙδΓΓΘ βογπιοπϑῖι πη3 615 τ Δ10 

βϑϊυἱδῦὶ βοῆβα γορίοίαπηι, οαἸ ἐσ πατγαιοηΐβ οὐυς ἃ [ο- 

τίϑ πηι δίυβ 651, δ ἰηῖι5 αυϊοπὶ δογάϊθυ.5 νϑηϊδιὶ- 

Βυϑησο τγερίου5. ὕπάθ Ῥαυ!υ5, 4υΐ πο 5οϊεῦϑι ἃ 

(οτὶβ οὶ οἰβ οἱ ᾿ραγορϑβίἷβ πιυθάαγο, βοά δὺ ἰωίΐας, 

πππρουΐθι! πὶ 86 σΟὨ Ποίαν ΒΟΓΠΊΟΠΘ, 86} ὨΟῺ δαἰοπεία; 

εἰ ογἂϊ βογπῖο ἰρϑίυβ γυϑίιϊοιι φυϊάεπι, ἰδ  τρη- 

ἀχν8 ργορίεν δοίεπιίδ πιυηὰϊιίααι. 1}}} αυΐεπι αυΐ ἰΩ 

βϑρίθη 13 νοῦ] Ἰοφυσιδηΐυγ, οἱ ΡῈ ῦ δος Οἰιγίβιὶ ογα- 
δαὶ ἀνδουλυδηΐ, ἃ (ογἷὶδ αυϊάδιι πιυπάρϑ ργαυεῦδης 

ΒΘΓΙΏΟΠ6Β δυ08, Δ0 ἰπίυ58 υΐδοηι ἱπιπηυπὰδ δεϊθηιί 

Ρίδι)οβ, δὲ γδρίηΐ8, οἱ ἰμιθιηρογδηιία υἱθθ. [θὰ αυὶ 

δυάΐθηβ υϑγθυπὶ, ἂυὶϊ Δ|ἰ4ιαπὶ Ἰορὶ5 ϑογριυγδπ, 

οοπιροβίιἰοηΐ!ιι8 6.8 δχιογίοτί θυ πᾶ ρῖ5 φυϑαι ἰηί6- 

τἰοτίθυ5 οἱ βαϊυίϊδεὶ θὰ8 δοηϑίθυ5 ἀεϊθοίδιυΓ, ο8} 16 18 

γ6] ρατορβίάεπι αἰ ρὶς ἃ (οτὶβ πιυπἀϑίαπι,, 4.0 ἱπίυς 

δυίΐοπι βογάϊψπιη. 
45. 5] ορογίοι δυίοπι οἱ ἰεγιϊδπὶ ἐορπϑίλῃι ργίογὶ - 

τίθυϑβ βυρογϊπάτποογα δσχροβιοηθπι, ἀϊοίπιυβ φαοπίδπι 

ΗἰπιογαΣ Ἰοφὶβ οἱ ὑγορ!ιοιδγυπι οα! 1668 βρὶ γἰ 18} }υπὶ ρο0- 

τυὐπὶ δηϊπηῷ, οἱ ραγορδϑίἀ68 Βα  ββαυγ ΓΙ ΘΒΟΔΓΏΠΙ 

βυηὶ βάἀοϊααι Ποπιΐνιαι, νοὶ οαἰἰηὶ εἰθογαηι δαρίοη- 

ἐγ οοπάϊΐοτυπι : πολι πὶ οδἰΐσαμι, οἱ ραγορδὶἐιιπ), 

οἱ οδιϊηογυπι) Ἰαρα! απ γὶ ργορίειοογα πὶ Θ᾽ γθα 
πνυθόύδγα αυΐάοπι νἱϑδίυν χυοὰ ἃ [ὉΓΐ8β οδὶ ἐδ! ϊοἰβ εἰ ἢ) αιΐάσοπι οἱ Ρἰναγίβοὶ βιυάδηιϊ βθιιβυπι δχίθτίογαπι δἱ- 

Ρϑιορϑίϊ8, δοίθηβ 6, ο΄ ΟσγΠη88 ΘΟ ΆΠὶ Ποπιηἰυυ5, 

ἃὺ ἱπίυβ δυίοπὶ ρίθηι8 δδβί εἰρί(ἰαί6 ρἰοτία. Εἰ 

ηαϊἀφυϊά θοηὶ ἰδοουῖς ΠοΟ ποὴ οχ οοηῃβοίοηιία 
παπᾶ ρτορίον θευηι, ἃ (οτἶβ φυΐάδπι πηυπάυ8 νἱά6- 
ἴὰν, ἃ ἰμίι8. Δαϊοπι ρίδηυβ 6βί τη8|18. ϑ5ϑιἱ εἰ οπηΠ68 

[Αἰ58] ἀορπιαιῖβ ργοίδβββογθβ δ ἶο 68 βιηὶ ἃ [ογί8 φυδϑὶ 

τυπάδιϊ ργορίοῦ δρροίθηι γα βἰουβ αυᾶπὶ 5ἰπιιίδηϊ, 
ἃὉ ἰπτὰ5 διΐίδπι ρἰεηὶ γαρίπα, βαἀποιίοπο, φυΐθυ8 τὰ- 
Βίαμε Ποταΐπθ5 δὰ ογιΌγθπι, οἱ πρὶ ΓΆρδοοΒ βυπί 

οἰπηΐαπι, ἰΔιἰἰΔ 68, οἱ ἀδνογδηῖεβ δηϊπη88 δἰπιρὶϊ- 

ο08, αυἱ νά δτα 608 ΠῸΠ ροββυπὶ ἰᾳρ08 6886 Γᾶρδ(68 
ΡῬτορίογ ονί ἐτιπι ρϑ" Π᾿πὶ ἰδριπηθηίιπ). 

"5 (ογ. ν, 8. " Οεη. νι, ὅ, 91. ΜΔ ἢ. χχπῖ, 35. 

406 νυϊξάγοπι, οἱ ἔυπο πηυπάϊιπι οἱ ϑαποίαπι ἀδπιοη- 

ϑίγαγα [6βιἰπδηι; ἀἰδοῖρυ!! δυΐεπι ΟΠ Γβιὶ βθυβπαν ἰ8- 

ἰογίογεπι οἱ βρί "απ πιυπάδγα δϑιϊμϑπὶ εἰ οϑηςιῖ- 

{ἰεᾶτο βοίοθηϊία οἱ ἀδιηοπδιίγαίίοῃθ ργοθα δ, αἱ ὅὉ 

ἰπίαβ τη ἀαίδηι ἰασοπὶ οἱ ργορμιοίδβ δηἀπσεοιὶ εἰ 
υἱυαπι, ἱπίογίογεπι οἱ πιγϑιογία! ἐπι δθηϑυπι δυάϊτε εἰ 

βαβοίρογα σοπουρίβοθηίο5, οἱ ἰΓαμβοοηάοπίαο5 56η5ι5 

οχιουίογοϑ υϑγρθούυ). Βοηυπιὶ 68ῖ οΓξῸ 08}6 τι" 

ἄτα φυοὰ αὖ ἰπίι.8 6δὶ οδἱεἰβ, νεὶ ραγορβιἀΐβ, τεὶ 
οδιϊηΐ, φυ ἃ οἱ φυΐ τυπάλνεγιῖ ῥγθυπι αιοῦ δ ἰδ. 

ἰᾳ5 οϑὶ οδ)ἰοἶβ, ἤππὶ οἰΐαιη οὰ 408: (οτία δυμξ ὙΟΓΘ 

πιυπήάδια : εἰ ἴσης ἰπνεπϊυμίυ γναϑᾶ ΘΓ ὨᾺ 

95 ΜΙ... ν, 98. 
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τοσπάα, αὐυδηάο πιαπί [ϑίδιὶ Γασγίε γον] οἱ βρέ γι 115 

8.31)50}5 ΘΟΓΕΠῚ. 
φᾷ Υγὰ υοὐΐς, δετῖϑα εἰ Ῥηατὶδαὶ μυροογῖα, ημῖα 

δἰπιίίος οεἰὶς δορμοτὶς ἀφαίϑαιΐα, φια α [οτἷς ημίάσηι 
Ῥαγεηῖ τρεοίοεα, ἵπίιις ὑδγῸ Ῥίειια δι:}1 οδ5ῖδιι5 ΠΙΟΥΙΙΟ- 

ταπι εἴ οπμιὶ δριιτοία; εἷς εἴ υο5 α [οΥγἷε φιΐάοπι ρα- 

τοιῖς ποπιϊπῖϑιια με, αὐ ἐπίιιδ απίοηι ρἰ δηὶ εδίἴ5 ᾿ψμο- 

εὐἰδὶ εἰ ἰιἰφαΐίαιε 5. δῖευϊ δηΐπὶ βαρογίυ5. 40 ἰητ05 

νἱεηὶ βυπὶ γαρὶπα οἱ ᾿μτοπηρογδηιῖα, 5: Π}}}Π16Γ οἱ Ἰνΐ6 

φἱεπὶ διιηΐ Πυροογίϑί οἱ ᾿πἰ αι 416, 18 ΘΟΏΡΑΓΔΠΠΙΓΡ 

οβϑίθαυβ πιουίπογυπι, ἱπηπιυπάϊ 5 απίνεγβ. Ηγρο- 
οΣἰβἰϑ διΐπν, οαπὶ 5ἷ1 δἰΐψαδ βἰπιυ]αιο θοηὶ, π|}}}} «|- 

ἀδπὶ Βαροῖ Υἱἵ]6 δχ 60 θοπὸ φιοι 5ἰανυῖδι, Ο5ϑίιηι 

δυίδηι, υἱ 510 ἀΐοαπι, νἱγίυ 5. {118 φυδπὶ δἰ πτα αὶ 

τιον 7 5ι}{14 65, ἂς οΔ5{145. 851 δι ΐπὶ βδρί πιο 

δυϊίδπιυβ αυοί ναῖῇϊ οϑίοηάεγα 56 γπ! 0 ἢ 656 η8, ἰϊ- 

το} οἴη φυοά οπιηΐβ [υϑ{{π|4 5 Ἰηυἱαῖα πιογίυα [ὰ- 

εὐϊεία δοι. δίοαι μοπϊο τποτγίιυ8 νἱἀδίυν φυΐϊάαπὶ ΠΟΠ10, 

δοιὲὲ ποη δϑβὶ ἰιοῖηο, δὶς οἱ πιοῦῖυδ οϑϑίϊ 85 π6ς σαϑι]- 

129 651. Μοτίυ δυίαπι [651] αι Πο ργορίον Ποαπι, 

5οὰ ἴὴ δἰπιυ]διΐσηθ ῬΓΟΡΙΘΓ ᾿οπλπ65 {ἰϊ. δι χυδπιαί - 

πηοάυπι οδὲ ἴῃ πιϊπ|ῖ5 41} ρΟΓΒΟΠἃ5 δυϑείρίπὶ 4}}- 

αύδτγυπι, οἱ ποη ϑυηὶ ἱρϑὶ 4108 βἰπιυϊαιι, 86 νἱάθη - 

τὰν, 5.0 αυΐ [υϑι{18π| 5ἰτπι41, 5 πιι] δῖα 5111} 6015 

Ποη 6ϑ8ῖ ᾿υκεἰ ἴα, 564 νἱάδίαν. Εϑὶ οπΐπι πο ᾿υδίϊ εἶα, 
δεὰ ἤρπιοπίαπι [υ8{{π|:8. 5:6 οἱ ἰῃ βοἀποιίοπα οδϑι}- 
ι28 ἢοῖδ ποῃ εβὶ φδϑβί 88, βοὰ νυἱάοιαν. Ρυορίον φιοὰ 
Β6ῃὲ δϑϑἰπιϊἀπίυν ἢ υ}5πι|οἀϊ μοπιΐη68 86 ρα] ογ 8 ἀο4]- 

μυαιϊς.  [οτἷβ υἱάσπιυγ 511 ἴα οσοπδρθοιυ δοτγυπὶ αὶ 

πδεοία! Ἰητογίογα οι βίο γᾶγα, 8} ἰητι5 δυίΐθιη ρ]δηὶ 
δυηΐ οβϑίθυϑβ πιοτίυοτιπι). Τληία βυηί 0588 ἴῃ εἷβ οἱ 'π|- 

τοσπαϊ εἰ, φυληία 8.5 ορογὰ 5 πηυ]δηῖαῦ ὈῸΠΔ ΘΧ π|ἃ- 

1ο ἴδοι : οἱ νἱάδητιγ ἃ [ὉΓἿ8 51] Θογᾶπὶ Ομ  πἰθι15, 

ποι εἶ 405 ϑοτγὶρίυτα ᾿ 4605 Ἀρρο ἰδί, δ 08 [Δοἰππὰ 
δϑὶ νογβυμ θοΐ, 56 δογαπὶ αἶβ 4υὶ δίσυϊ ΠΟ πλΐ 168 π|ο- 

τἰυπίυγ. Εἰ πηδίαπι αυϊάθηι 6586ῖ., γὙ6] θυ Ο55111Π}) 

ταογίαὶ παῦογα ἰπτ5 ἰπ 86 νοὶ ἱπιπηιπά  ἴλπὶ 4]141|8π| 

απδπ|. Ναπο αὐΐοπι Υἱὰθ Ἔχασφογαίομ ἐπὶ δογ ρίας 

ἀξ πιδ εἶα πγροοηϊαγαπι. δίοαι οπΐτη Θορυ] γα μ[ 6 ηΔ 

δυπί οβϑίυυβ οἱ ἱπιιπυπά ἴα οπιηὶ, δἷο οἱ {Π| ρ]θιὶ 

διιηΐ ΠΥροογὶβὶ οἱ ἰηϊψαίίαῖθ, ποῦ ἴθ ὑηᾶ δἰ ψυδ τα 
δ᾽ πὰ] πῖ65, πθ486 ἰπ σοηθρθοῖα υπΐι5 ἴῃ οπληὶ Υἱϊα 

5:8, στδὶ ἀυοθυβ. νοὶ ἰτίθυ5, φυληιν8 οἱ ΠῸς Θ5ϑοὶ 

Ρἐβϑίπιυπι τπᾶΐαπι, 56 Οπιη 1118 ἀΐα)νι18. νἱ 128 5.5 ἴῃ 

δἰ πη ]δι πὶ να5 νἱναηῖ, οἱ αἰϊυὐ φυΐάδιη ὅπηι, αἰϊαὰ 

δὐυΐοπιὶ 6586 ρυἱϊαπίατ,. διιηι ᾿ἸΑϑοῖνἱ φυϊάδπι ἃ} ἰπίυ8, 

ἃ ἴυγὶ 5. δυίοηι οα5105 56 6586 Οϑἰδηάνηϊῖ, δ᾽ πηυ !δίοῦο 5 

δαϑιαι5 οἱ νἱγρίπἰιλι15 Ποῖογθϑ. [δἰ 411 δ᾽ πιυ]δίογο 5 
[ι8ε1π|25, σα δίας αὖ ἐπία8. ἰπίψυϊ, εἴ δἰ ὶ αἰϊάγαπὶ 

ψἰγίαιϊιπι 5ἰπηιυϊδίο 5. δχϑίϑίιηὶ, σαπι ϑἰπὶ 400 ἰμι8 

ΘΟ ΓΆΡ 5. Υἱ 115 ρ! οἷ. 56πὶ φυϊάδπι οἱ ταν τὶ 5]- 
πη υ]δίογοϑ ; αυΐάαπι αυΐθιι ορἰϑοοραίι5, νοὶ ργοϑῦγ- 
ιογαίυ8, νοὶ ἀἰδοοηδίυ3, νοὶ δοοϊ οἰ ϑίϊοθβ βοΐθῃιϊ8 

νο} ἐοεῖγίης, ἰΔηία! ΡΟΓβοη85 οἴ οϑιοι δι 0Π6η} Υἱν᾿- 

ταΐατ ἢ θοΠπ|65, γεγῈ δυίθπι βυπὶ ἰηἰπηῖοὶ σαγι νἀ 61} 

νἱγίαϊαιν 45. δἰ πη]. 
45, γα νυοδὶς, ϑεγῖθι εἰ ῬΠατὶφαὶ ᾿ψρμοονί(α, ηιιὶ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΠΟΠΌΝ ΒΕΒΙΕΒ, 

0 

1050 

Α φαϊβεαις δορμίοτα ρτορίιείατιπι, εἰ οτπαιῖς πιο ιν α 

ἡμπιοτινι, οἱ αἰεὶ εἶδ: Οπία εἰ [αἰδδοπιαδὶν ἀἴεῦιιδ ῬαΙΤιιΝ 

ποϑδίγογηπι, Πο᾿ ὁ55θπιμδ δοοὶΐ δοτιιπὶ πὶ δα πημῖπο ῬγῸ- 

ρπείανιπι. Παφιιδ (εδεἱπιονίμηι το ἀ 8 νοὶ, για βεϊὲ 

εεἰἷς ἐογαηι φιΐ οσοἀότιηί Ῥγορμείαδ. ΕἸ νος ἱπιρίειθ 

᾿ποπϑιγαπὶ Ραίτμηι υδδίτογιηι. ϑοΥρΡΕΗ 8, φεποταίίο υἱ- 

γέγαγεπι, ψμοηιοαο [ιιρἐοϊδ αι ϊοῖο φοίιεν πα Ἰάφοέξοα 

ἐ60 πιῖι1ο αὐ υο8 Ῥγορἠείαδ, εἰ εαρίεπίες, εἰ ϑετίϑαξ, 

εἰ ὁπ εἰς οτοἰ ἀδιὲδ εἰ ογιεἰ βφοιὶς, εἰ ἐα {ΕΠ βασει αὐ ἰδ 

ἐπ τηπασοσὶς νεδιτῖδ, εἰ Ρεέτδεημοπιϊμΐ ἀξ εἰυϊαίο ἱπ 

εἰυϊξαίεπι, μέ υοπῖα! ΦρΕΥ νος ονιπὶς δαπσμὶς ιδὶυδ 

φιὶ ογαπάϊιιν δαρον ἰότταηὶ ". Θυλπίμπι 4 Ῥγίπηδηι 

[(Δοΐοηι ρογιϊποὶ ἱοχίυ8, ΠΟη 58118 γι ϊοπ Ὁ} ἘΠ 16 σ0ΠῚ- 

πεἰνατί νἱἀδοίαν δάνουϑιιβ' 608 αυΐ τἀ οᾶπι 56ρυ]ογᾺ 

ΡΓΟρΙοίαγαπι οἱ ογηδηὶ τηοπι πιο ι5ϊογυπι. θυδη- 

ἰὐπὶ δὰ δος οπἶιῃ βοίιμη, ἰϑυιά δ! αἰϊαυ!α ΓΔοίεθ8ηι, 

αυῖα βερυΐογα ργορίοίαγιιπι πα! οαυδηϊ, εἰ ογηδῦδι! 

τηοπυπιθηῖα ᾿υδίοτγιη, ορογῖθυ5. ραῖγαπλ 5ΠΟΓΙΠῚ 

φυΐδυ5 δυϑὶ δαπι σον ΡΓΟρ ΙΘ(8. εἰ βᾶποίο5, πὺῃ 

εοπβοπεϊθηίο5, πηᾶχίπιο ἴῃ 60 4ιοιὶ ἀΐουπι : δὲ {μὶδ- 

βοημι8 ἱπ αἰοδας ρμαϊταιπ ποϑίγοτμηι, ΠῸΝ ἐδδέμιιι8 

δοεῖϊ ἐοτιπι ἐπ δαπφιΐπο ρτοριιοίατιπι. Οιοπιοῦο ΕΓδῸ 

ἀΐμηϊ δγϑιΐ βυβοίροια νῷ 81 δυΐθπι αἰεῖϊ αἰϊᾳιι δ: 

Θυδηϊυάν δὰ ορυβ αιίΐίεπι {Ππυἀ οἱ ργοίεββίομθιν 

υϑγθοτγυπι βυογιιηι, που γϑηὶ ταὶ; Ῥγορίον ἢΠυ 48- 

16: 4υοά (αβιϊιοηίαπι δἰ} γι άθαμι 6586 86 θοῦ 

{05 φυΐ οφοἰάδγαπι ργορίνεῖα8, οὐ]ρα 1} 68 οὐΔΩ 1; 

χιοὰ πες ἰρϑυιῃ ναγυπὶ ὁδί, [ὰ γὰ δηἶπὶ 408 ὁχ 8- 

δὲ εῖο ποιαΐμΐβ θη δοίη εῖι, φυοπιοάο ροίοϑι ἰοπι 

Ο βοτὶ τϑυϑ  Νοὴ δπῖπι δχ δγθἰγῖο απ αϑου)υϑαιθ Π0- 

ταϊηΐδ δβί, ουὐι5 δἰῖ ἢἸ1υ5, θομὶ εἶτ, δὺυϊ π|δ᾽;} Υἱν]. 

Ετγρὸ πϑηυα ρῥτγορίεν {Πυὰ αυϊὰ τα οαυδυῖ βερυϊογα 

Ρτορμοίαγαην, οἱ ἀἰοευαηι : δὲ [ὠλδδόπιις ἐπ ἀἰεῦια 

μαίγμηι ποείγογμηι, ΠΟΤ ἐδδεινιιδ τοὶ, νοὶ τοὶ δγδῃὶ, 

γοὶ ἱπποορηίθϑ ; 568 ᾳυΐα γεῖιι5 ἐρϑὶβ εἱ δ ΠΠτυίιο 

(λοϊδογαπι ἐδδιϊπιοπίαπι 5ἰ}}} γοἀδεδηὶ 6858 86 {Π108 

ὁοόγυπ αὶ οοοἰάδγυπὶ ῥγορὶιεία5, ἱπιρίεπίο5 πιεηδὰ- 

γᾶπι ρϑίγαπι βυοτυπι, εἱ δύϊυς αὐ )]οἰοηι68 αυοὰ [υ6- 

(δῖ πη π08, βιιρρΙ πη 68 ἰπίογἰεοι!ομθπι βΓΟρ ΘΙ άγιηὶ ἃι- 

46 }αβίονυϊῃ ἱπιογίθοι θη Οἰγίϑεὶ ΠῚ μοὶ. Ργορίεῦ 

υοά μοββίῖ!6 πο ὀγαὶ 4] ᾿υ)} υϑιποῦ! δοιὰ ἀοιῖπ8- 

μδηΐυγ ορμοχὶϊ, ἕιρογο ἃ )υυϊοῖο φαίεπηθθ. Ουΐθυ8 

ποα 5υΠδοῖ! βαπφαΐθ Οἰντίδι", 86] δάμιιιο ΠΠ|08 ργορίιος 

τᾶ5 ΟἹ ϑ0ι 988 4πἰ ΤΓἀσγαμ! τα ϊδϑὶ ἃ Οἰνγίϑίο, ἰηιοτγ[ὸ- 

δύταμι οἱ ἐγυοϊἤχογαηι, ἴῃ ΒΥΠΔΘΟς 8 518 Πάρο [8 - 

γϑῦαηι οἱ μεγβθοιι! δυηΐ ἀὰ οἰνίϊαιο ἴῃ οἰν (ἀίομι. 

ΡιῸ φυΐνυϑ οπιμίθυ8. μοπη οἰ 14! 1005 ςομμπι 5515 }- 

βἴαπι Γπογαΐ 605 μαϊΐ ὀχοίἀϊαπι ϑεγυβδίοπι, σαρ νη 9- 

ἰθπι Ρορυ]ὶ, ραιϊεν 4 θεὶ πιδφι υἀΐηοπι εἰ πυἱἶτα- 

ἀϊποῖὰ (δεϊπονα τι δογαπὶ υἱ 6 τῖ8. ποὸη Βυδιίπομίθ. 

γοιε ἀαϊοιη ἐπ φοπαγαιοιιθαὶ οογὰπὶ 4υΐ ᾿πηρίονο- 

γἂηΐ πιθιβαγαιῃ ραΐγαπι βδυογαπ), οἱ δυρογρυδυθγυπὶ 

26θι Ομγβεὶ ργορ ιεῖαβ, οἱ βαμίοηίβ, δἰ ϑογῖθα8, 

οπιιὶς δαπφαὶς ἡιδιι5. ηιιὲ ἐἤιμιάιίμν δ ν (ἜΤΤαΝὶ ἃ 

εαπθεὶπε Αϑοὶ }ιδιῖ, πδ|ιθ αὐ δαπσαίπεηι Ζαοίιατί 

Βιὴ βαταοιία ᾽, οὐ] ἱπιογίοο μοὶ ἱπιριίαὶ βου. 

9: ΜαΝ, χχιπς 31 οἱ βοαα. " 58]. υχτχι, 0. ὁ δίαιαΠ). τῆλ, 49. οἱ 5.046. ἢ Μαα}. χχμ, ὅδ. 

΄ 



100] ΟΠΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΣ 100: 

15 οἱ ΡΙναγίϑαϑ, φιιϑὶ Π01} 6556. ἱπίθγίβοιβ ἃ ρ8-- Α ἢ08 [πογαΐ ἰπἰαυϊ {5 Θοταπν, ῥοῦ πιδατ οἱ αιοὸ- 
ὐἰθὰ5 οογυπι, 86 400 ἰρ5]5 {}}5. 51. δηΐην βογίρία πὶ 

68ι : ἡ Ῥμέπι οεοἰαϊειἰς ἔπιεν [οππρίαπε οἱ αἰίατὸ ". Νὴ 

δυίοπι ροσϑιιηὶ ααΐ Ἔχ ργοῦγϑηιαν (79) ἃ ΟΠ γίβίο, ἀϊ- 

(6γ0 Ζδοϊιανῖδπὶ ἢ πη βαγΔΟ }ἷδ8 ἀπὰπὶ [υἷ886 οχ 
Ῥτορ οι ἀυοιδεϊη), ἀυογιπὶ βογίρία ᾿αθοπηὰβ ἴῃ 

τηληΐθυ8: 86] Ζαοϊαγίαπν ἀΐοὶ! ραίγοτα δοδημἷ5 ἀ8 

410 Ρὲῦ ϑογίρίυγαβ αυΐάθπὶ οἀῃοηΐς8 οβίομάδγα 

ΠΟΙ ῬΟΒδιη,18, πο. φυοπίληι ἢ] 5 πη ΒΑγδο ἶς, 
π|66 φιΐα ϑοῦί μα οἱ Ρ]ναγίϑοὶ μου οοογαμ ουην ἰηΐοῦ 

ἰοιημ!η οἱ αἰίαγα. θὰ νϑοΐὶ δά ἢ05 αυδύδιῃ {τὰ- 

αἰιῖο (4115, φυδδὶ 51 αἰϊηυ 5. Ἰυου8 ἴῃ (δι ρΙο τ] νἱῦ- 

δἰνῖθις. φυϊάδηι Θοηβίϑίογα [ἰ06[, οἱ ογᾶγὸ 826 

Ὥδυπι ; ἐχρογίῳ δυΐίδιι τογιιπὶ Υἱγί 6 πὶ), ἤθη ρΘγηιΐ!- 

(ουϑηίυν ἴῃ 60 οοιδἰδίοτο. Μαγία δυῖ6η) ροβί{ι8Π| 

ξθηι: ϑαϊνδίογοη ", ἱπφιο θη 8 δύυγαγα 8.61 ἴῃ 1110 

Υἱν απ. ἸσθῸ : ργο θα πιΐθι5 δυΐαπὶ οἷ 4υΐ ΠΟΥ - 

γῶν! δα ᾶπὶ {Π᾿|πὶ φαηυΐθ50, Ζ2Δ4ο]ιατίαα βίο- 
εἶι, δίας ἀϊχὶε ρτο να πι νυ 5 Θᾶπ|, αυοηπίληη ἀΐσηδ 

εβί υἱγαίννα ιν ἰοοο, οὐ!πὶ δἷῖ δάϊνας νίνρο. Ενρο αὐλοὶ 

τηδι 6555} 6 Ζι οί αι πὶ δάνογβυς ἰοζθηι ἀρθηί6Π), 

δἰ μι ἰΙοσο νἱγφίνιιπ ραΓΩ (πο πῃ δίαγο πα] 6 τ πὶ, 
οσοίἀογαπὶ ἰμίον τοιμρί ἢ} οἱ δἰίᾶγα νἰγί ψαηογδι οι 8 

115. Ἑἀπηθη αν εἰ. υΐ ᾿υ͵υϑιποιδ ἐτα ἰοπὶ ποη 

ἐγδ απ, ὀχίαπιυϑ γαιοποπ αυοπιούο ποη 45] ἢ- 

108 δυγυμη αὶ ἐμ δρίθοσγαη! ργορ νοία8 (80), οἰΐδην 

Ζαοδιίδηι, Θχργοῦγαὶ 6808 ργορίεγ Ζ8ο) δ γἶΆΠπ), 
56} αυδϑεὶ αυἱ ἱρεὶ οοεοἰάδγυπι Ζδοίναν Δπὶ ἰπΈΟΓ [6 Π}- 

Ρίαπι οἱ δ᾽ίδγθ. δ᾽ Ἔγρὸ νϑγιπὶ δὶ υϑυθυπὶ ΟἸεἾδεὶ 
4ιοὐ ἀϊεῖι δὰ ργιββεηιοβ ἰθης Ῥ]ατί 5508 οἱ β΄ ΓΙ θ48 : 

θμοπι υο5 οσοἰἀἰειἰς ἱπίοτ ἰεπιρίμηι εἰ αἰίαγε, πον 65. 

Ροεβ 6 ἢ απὶ ἐπι }} αἱ Ζδοϊνατίδπι αυΐ 651 οχ ἀυο- 
ἀφοίπι ὑπι5. Ναο ἰἀπιθη 6δὶ πιΐγυ πὶ 8ἱ οοηιαὶς οὐα8- 

«ἰὁπὶ ποπιΐεῖ8 6886 6ὲ υἱρυπᾳυς Ζαυδπανίδῃ, οἱ ρᾶ- 

ιγε8 δογυηι). Ταῖθ αἰϊαυϊά ἀΐοογα ὐὰἱε βόγιπὸ αὐθιη 

Ἰοηυίειιν Ονἰβίαϑ : Ουοιΐδπη γῸ5 αυΐ ἃ ϑαηφυίης ργο- 
Ῥμοίδγυμ ὁχουδδί5, οἱ αἰεί εἰ : δὲ {μἰδδεπιμδ ἐπ ἀἰ6- 
διε ρμαίγμιπ ποείτουμπι, ποπ δεξέπιμς ἐθεἰξ δογμπε ἐπ 

δαμσμίπα ργορίιείαγμπι ; εἰ ἐδ ΠἸοαι5 δορυΐϊογα ῥτοὸ- 

Ριείαγαπι ἱπιθεἐοιογαπι, ρῈΓ ᾿δς ἱρβᾶ 4"88 δυϑὶ 68:15 
δόνογουπι μηδ, (6βιποηΐ τη τοι ἰ8 νουΐϑ φυοι δ πὶ 

μοπιίοἰ μδτίμ ραίγαπι νοϑίγογαπι Εἰ ἐ 68ι18, 4φυοα πι]- 

" Μαδιιῃ. χχη!, ὅδ. δ [υς. παν... δ Μαῖ. χχι, 96. 

(79) Νοιι αἰιοπὶ ροδδιμι ηαὶ οαρτοὐταπίαν, εἷς, 
Ονποα ΠυΪι5 Ἰοοἱ γγθα οί οε αίθη, πη58. ἴῃ μα. 
{Ὡραέρους: Ζαχαρίαν εὑρίσχομεν ἐν ταῖς Βασι- 
εἰαις ἱερέα, φονευθέντα ἐγγὺς τοῦ ναοῦ χαὶ, τοῦ 

θυσιαστηρίου ὑπὸ Ἰωὰς βασιλέως" Ἰώσηππος δὲ ἔστο- 
ρεῖ τὸν υἱὸν Βαραχίον Ζαχαρίαν αὐτὸν εἶναι πατέρα 
τοῦ βαπτιστοῦ (α)" } οὐ δύνανται γὰρ Ζαχαρίαν υἱὸν 
Βαραχίου ἀνηρηχέναι οἱ νῦν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ὁ,ει- 
διζόμενοι" εἴρηται γὰρ ἐν τῷ Ματθαίῳ " ὃν ἑφονεύ- 
ὅχτε μεταξὺ τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου. ᾿Αλλ᾽ εἰ- 
χὺς, χαθά φησιν Ἰώσηππος,Ζαχαρίαν νῦν λέγεσθαι 
τὸν Ἰωάννου πατέρα" περὶ τοῦ ἀπὼ μὲν Γραφῶν δεῖ- 
ξχι οὐχ ἔχομεν, οὔτε ὅτι υἱὸς ἣν Βαραχίου, οὔτε ὅτι 
οἱ ἴραμ ατεῖς ἐν τόπῳ ἱερῷ αὑτὸν ἐφόνευσαν - ἀλλ᾽ 
ἦλθεν εἰς ἡμᾶς τοιαύτη τις παράδοσις ὡς ἄρα ὄντος 
τινὸς περὶ τὸν ναὸν τόπου, ἔνθα ἐξῆν τὰ, παρθένους 
εἰσιέναι, χαὶ προσχυνεῖν τῷ Θεῷ " τὰς δὲ ἤδη πεπει- 

ἴρισ, ῬΑτδοι, 

γιπ ρτορδίγιπ βαηρυΐποῖη δάϊιηρίεπιο5, Νὸς 

οεἶπι (ἢ τδίυμα ἢ}}1 ογυς χογαηϊ, νὸ5 ϑυίδα) ἐγυοὶ- 

ἢχ βι15 γη θη βιΓαπὶ δι πιρ  οηί658, οἱ [οἰ οαγαπ) τὴρο- 
Ταγαπὶ 4υἱ ἰμιόγἐοογαηξ Ῥγορθί88, ξ που η8, 
Βοῦρουί68 ραδβϑὶπιὶ, νἱδπὶ ἔυψοθ ἃ λιάϊείο φείνεππ;» 

νοῦ 8. ἱρϑὶ οἰδυδεηίεὸ ργορίον πιδφηϊυἀΐηοαι ἰδοίοο- 
Τιπὴ 483 ΘΟΠΙΠΙ 58:15 ἰὼ ΟΠ γἰδίυ μι, οἱ 'ῃ βϑρίδηϊες 

6705, εὐ ἴῃ ργορβιδίδϑ, εἱ ἴῃ βογίθαβ ἱραίυ5, οἱ δάδβας 
δυϑὶ 65ι18 ἃ βοείείαία ραίγιιπι γϑϑίγογαπι αἰ) αφεγα 
ν05 Οἱ ΘΧΟΊΒΩΔΓΟ ἃ 581} Π0 ρτγορἰιοίλγυπι. 

46. 564 ξοῃμβεαυδη8 εϑί αἱ δ᾽ 4υΐβ φυὶ βεσευμάιιει 
δἰ πιρί οοπὶ ̓ νἰϑιοτίαπι ϑογιρίαγα ἰπι 6} ρὶ!, οὐ) !οἰαὶ εἰ 
τοαυίγαι φυᾶγα ποη ὀἰχὶϊ υϑαυς αὐ βαηφυίΐποιι δοδη- 

πἰ5. 4{Π|| Ζδοιαγία, πιαχίιηα οαηὶ ἰῈχ οἱ ργορβεῖξ 
υϑ4ιο δ δοληπδιῃ ργορίιειανογίη!. θίδεσια5. δὲ 
εὐπὶ, φυοηϊαη) πηδε [εϑἰὰ 6ϑὲ γε8, υοά ϑεγίϊν εἰ 
Ῥῃαγίϑαὶ ποη οοσοίἀδταηί δοάπποηι,, 56 Πεγούες. 

ΝᾺπι οἰϑὶ πὸ γα ίθδγαηὶ Ζοδηηὶ δου! οἱ ῬΠδγὶ- 
5ϑεΐ, υἱ φογίρίυπ 684 : δὲ ἀἰείηιμε ; Βαριΐενιμε ὅοακ- 
πὶς 46 εαἰο ἐδί, ἀΐοεῖ ποὐὶς ; ( ματὰ ἐτσο πον ετεάϊ- 

αἰειὶς εἰ ἰάθη δάϊις γονεγοπίίδηι ᾳφυδηγάδιῃ [4- 

θευδπὶ πϑιπίηἷ5 608, ποι δυάδηϊο5 δάνεγβιιβ ἰηΐεγ- 

τοζαιίοπαπὶ ἀΐςοτς Ομ γίϑιϊ ἀα υαριϊδπιαῖθ "ϑϑίι5 φυοὰ 

δχ μοπιίπῖθι5 ὁγαὶ. Τιμηουαπὶ οηΐ ρορυϊαπι, οτα- 

ἀδιῖο5 φυνηΐαπιὶ νογὸ δοδηηθ8 ογᾶϊ ργορ ιείᾶ. Φα0- 

πιοίο ἐγρὸ ἱπιργορογαγαὶ εἰβ 4υὶ ποὴ οοοίδεγυπι 

ϑοδιηοῖι, φυδϑὶ ἱπιογίθοιοτγί θα οἦυ5} δὲ ἐργορο- 

γανὶι αυδϑβὶ ἰμϊογίξοἰογ 5 Ζϑο]ιαγίςβ, ἀΐοθπϑ : θ πιεῖν 
οὐεἰαϊςιὶα ἐπίετ ἰεπιρίμπι εἰ αἰίαγε. Αἀΐυς ἰῃ ἰοχίυ 
ἀϊοδπάιπι 6δὲ φυΐὰ μον βιϑιίπι οἱ (ϑοίυπι Γἀδεὶ! ρεο- 
εἴα, μυμίλαγ ρεοοδηλίαπι ξεπογαιίο, βοὰ ουπὶ 568- 
Β6486ι5 βαπογδίῖο, ἀθθδιιδ ὁπιοπίδγα 'π 86 ροοοδία δι 

ραϊγυπι δυογυιη, δάϊιαο δ δοογὶι ρϑοοδιὶ5 ραίγατῃ 

βυογη ρ6)ο 8 : οἱ δὶς δὶ πιυ 5 σοιηδγδιϊυποα ρεοοᾶ- 

νοῦγίαὶ ἰπ φοιία αἰΐηυι γ6] ἰῃ αἰνίιδιθ, ρυαπίιυγ φὲηϑ 
νεὶ ἀεδιγυίίας οἰνίι88. 5,9. Ἔγβὸ οἱ φθη8 δυθερογυπι 

πα ια ἰδ γθη8 ηιδἰα ργορ] νει ϊβ, θη υἱ οςρὶν μοηι!- 

οἰάϊανη οὐμίγΓᾶ 608, 5ἰδίϊπι [δὲ ρυπίοπά8, 56 ροοὶ 

ρΡϑιϊοηιίαπι Ὠεἷ, ροβίφυδπι Δὐάϊἀογαπὶ ΒαρεΓ δδηφυὶ- 

μ6 πὶ ργοροίαγαπι βδησυίΐπθοὶ (Πγῖϑ!}, εἰ ἱπιρίονε- 
τυμῖ ΠΙΘΩΒΌΓΔΠ μΑΓΓΙΙὨ δυόγυπι, ἱμμς ἀϊξηΐιβ8 δυηὶ 

Ὦ ραμένας κοίτης ἀνδρὸς, οὐκ ἐπέτρεπον ἐν ἐχείνῳ. Ἡ 
οὖν Μαρία μετὰ τὸ γεννῆσαι τὸν Σωτῆρα ἡμῶν ἐλ- 
θοῦσα προσχυνῆσαι ἔστη ἐν τῷ τόπῳ τῶν παρθένων" 
χαὶ χωλυσάντων τῶν εἰδότων αὐτὴν γεννήσασαν, ὁ 
Ζαχαρίας ἔλεγε τοῖς κωλύουσιν, ἀξίαν αὐτὴν εἶνι: 
τοῦ τόπου τῶν παρθένων, ἔτι παρθένον οὖσαν. Ὡς 
οὖν σαφῶς παρανομοῦντα, χαὶ εἰς τόπον τῶν παρθέ- 
νων ἐπιτρέποντα γυναῖχα γενέσθαι ἀπέχτειναν με- 
ταξὺ τοῦ ναοῦ, χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου οἱ τῆς γενεᾶ; 
ἐχείνης. Ὁνειδίξονται γοῦν ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος οὐχ ὡς; 
υἱοὶ τῶν τοὺς προφήτας ἀποχτεινάντων χσὶ τὸν Ζα- 
χαρίαν μετὰ τῶν προφητῶν, ἀλλ᾽ ὡς αὐτοὶ φονεύ- 
σαντες. Οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ ἔτυχεν ὥσπερ ὀμαμαν 
εἶναι τὸν πατέρα Ἰωάννου Ζαχαρίαν τοῦ ἐν τοῖς δώ 
δεχα, χαὶ τὸν πατέρα τοῦ πατρός. 

(80) μόρα, αἱ ἰῃ Οτγαοὶβ τβοΐὸ 4}|8{18, δἰ οππε Ἀνθ. 
Ῥὴειὴβ οιἴαηι Ζαοίιατίαμι. :- 

(α) {πε|5 ἰποϊυδα εχ οοἱ. γαιῖς. Α βυρρ' να Αηροῖο Μαὶ ἕπῃ Βἰδοίμδοα πουα Ραίγμμι, ἰοτα. ΠΠ, μ. 381. Βοπια 18}. 



τὲ: 

γρυμπῖῖ. Νοη ἀγρὸ ροσοαίυπι απο ροσοανὶ! αίη ἰη- 
τογἤοΐδηπ γαιγοπὶ βυυπ), 80. ροσοδίυτῃ οογυηὶ αὶ 

ἱπιογίδοογυπι ργορμοί858, βυϑεθρίϊ ᾿350 σοηογδιῖίο λυ- 
ἀποτύπι αυπ [οἷ ἴῃ (οπιρογα ΟΠ γὶϑιὶ ἢ; 56 ἀ ὁρογίο- 

μδὶ ρμαιἰεπιίαπι θεῖ 4υ88 {υἷ ἴπ ροηίθ δυάᾳοτγυηι, 

Βηϊτὶ πιοπϑυγὶβ, υἱ ρο8ι πλν} 185 ΟἸδιβίοπεϑ βδησυϊη 5 

Ργορμοίδγυπι οἱ ᾿υδίογαπι, πΠ0η ἀδβοϊαία ργίυ5 δογυ- 

βϑίθιῃ οἱ ᾿αύαια, [06 ραίδγοίυγ ροβϑίθα ἴῃ βδηριΐπο 

Ομνίϑεῖ, οὐ ῥγορίογ ος Ἰοηραπί πη 6 Γ Π60 ἀρομηι6, υἱ 

δεοὶρίαι! ϑοιῖθα οἱ ῬΠδυϊβϑῖ, ρορυο σσπιρίδοοηίθ, 
βαηβφυΐϊποπι ργορμδίλγυπι ΟΠ γί 5}, οἱ δεοιιπάυπι Ενδη- 
ξε! απ βαρίοπι.π| οἱ ϑογίθαγυπι 41|08 Οοεἰἀσγυηῖ, 
εἰ ογυεϊβχεγυηῖ, οἱ σϑϑι ανογαπί ἴῃ ΘΥπαρορβ δι}5, 

εἰ ΡεαΓΒΘΟΌΙ διμῖ ἀδ οἰν 816 ἴῃ οἰν ἴδηι : υἱ ο᾽6 (εἰ 9 

οπηηΐθηβ ἀθ δυύδεα, ἀδβοϊοίαγ ἸοοαΒ ανὐδοιδίι8 Δ Ὁ 
οπἶα5 58Π0|8, οἱ ραιίαῖν. αυδουηαυς δυηΐ 

ραβδὶ ἃ γεβραβίαπο εἱ Τίιο. Ηφο σΟΓρΟγΆΠ ΙΟΓ οχρο- 
δυϊπη5. 

41. δὶ αὐϊοιη οἱ πιογα 6 ἢϑα ἰρ5ἃ Οροτγίαί ἐχρο- 

ΠΟΓΟ, (Δ᾽ ἀϊοσοπιυβ ἰηΠ ἰοσο. ΑΓυϊίγον, δἷσαι Ομνὶ- 

βία 5 66]41118 γοπὶ ἰπ ΠΟΓΡΟΓΘ, αἱ ἃ σαγηδιίδυς αφυΐ- 
ἦδπι δροοὶθπὶ σογρογὶβ 6718 δϑρί οἰοπιί θα 8, δἰ πῸῃ 

τἰγίυϊδβ. σοηϑίἀογαηι υ5, πΠοπιὴ νἱάἀδγοίαγ, ἃ βρίγὶ - 

τι᾽ Ὀυ5 ἀυίδπὶ πΠῸΠ ϑρϑοίθαι σογρογὶβ δἰἰδηἀδηκίθυ8, 

56 ορεγὰ νἱγίυϊαν 608 ἐοῃδ᾽ ογαηιΐθυ5, θοὰ5 ἰη- 
κε} ΠἸσεγείαγ; βἷς δὶ οἰππὶβ ϑογίρίιγα ἀϊνίηα ἱποοῦ- 

Ρογϑίβ, πηαχίιηθ δυΐεπι οιογὶ5 Τοοίαπηοπιί, ϑρίγὶ- 
14118.οηἷπὶ οἱ ργορβοίί σα 8δ6ηϑ08 ϑογίρίυγα οοἸαι}}8 

εϑὲ ἴῃ ἰδίογὶ ἃ γαὶ ργοροβί(αθ, αἱ οπηπὶβ ϑογ ρίυγα ἃ 

τοεοαϊοοτγίθι85 φυϊάεπι βθοιπάμππι ἢἰδιογίδηιν ἱπιο! }α- 
ἔυτ, ἃ 5ρ[γ{4}}0018 δυο πὶ δὲ μαγίδθοι 5 δου πα 1 πὶ Π}γ- Πσ 
βίο πὶ δρὶ γἰἰα]ς. Ηδο ργ 588 ρτοίδιοπ6 γοάθαπιις 

δὴ νεγϑυπι. Ουοηΐδπι δἰουϊ ἴῃ ᾿ρ818 ργορμοιὶβ τθο6- 
ἀξηιῖθυ5 Δ ἣδο τὶ, ἐογρογα αυϊθδπι εογαπὶ σγδιὶ 

ἴῃ βθρβίογί 5, ἃπὶ Π|Β διιδπὶ οἱ βρί γἰ 0.5 ἰῃ γαρίοηΘ Υἷγο- 

ΓΌΠ), 5ἷς οἱ ἰῃ ργορμ ει εἷς ἀἰει οἰ νυ 8 681 Δ} πιδάγογ- 
ἰοηάσπι, αἱ ἠδτγαίίο φυϊάδτῦ ΘοΓαπ), 5βδοιιηάσηι Πἰδίη- 
τίδηι 8.4.7 5ἰτπιρὶ σαπὶ, οἰ 1 ΘοΓΡυ5 : Βρὶ γί (4118 δυΐδιη 

Β6Π515, εἱ ἰρθά ϑογίρίυγαγαπι ἐμ π|8 γα (88, 51. 

Δηΐπιδ αἱ βρί γἰ(15 φυΐ ᾿πῃ θὲ 41 ἦν παγγα0η 1068 5ἰπὶ- 
Ρἰεϊοτῖθυϑ βαουηάθπηι Ἰιϑίοτίαπι!. ϑερυΐογὰ δυίΐθηι 

ῬΓΟΡ οι Γι ἢ ΠῸΠ ἰποοπΥ θη ΘΠ 6 Γ ρΟΒΒιΠ|118 δα βίϊ - 

τῆᾶτα Πϊπογᾶ5 ἰρϑ8 ϑοιριυγάγαπι, οἱ ᾿ἰγο8, 'π 41|- 

}»5 οΟἸ]οοδία πᾶγγαιῖο ρογπιδποῖ, αιιδϑὶ σογρὰ5 8]}- 

αυοά ροβίϊυπι ἰπ βοραϊοτὶβ. Θυἱ Ἔγξο βρί Γ[ια}18 ϑογῖ - 

Ρίυγαγαπι, οἱ νογίἰϑίοπη θαγηη) ἰπίογὶιι8 οοἸαίΑπι ἰη- 
τοι! χαπὶ οἱ βυβεϊρίυηϊ, Πάθ6ηὶ ἴῃ 868 διιἰπιὰ8 οἱ βρὶ- 
Τἰτὰ8. ργορμείδγιπι), ἰρϑὶ φυαϑὶ γϑαῖο υἱνυθηι πὶ ργο- 

ΡΒβείαγυπι εἴζεει!. Θαἱ δυΐοπι 114 ποπ σἀρίαπὶ ποα08 

Γεηαυϊνιηΐ, 56 δἰ πιρι ςαπὶ πατγαιοπαπὶ αἱ ἢ διογὶ πὶ 

Γεὶ βοίαπὶ διίθοάμπηι, οογροτα ργορβοίαγαπι οοἸαπὶ 

ἴῃ Ἰιοτῖ5. ρορίία, οἱ ἴω Πγὶ8. φυλοὶ ἴθ φυϊνδυδάδιῃ 

βορυϊογὶβ, αυ8}68 ὕπγαπί εἰ Ρ]ιαγϑαΐ, 4] γθοῖα Ρ]ἃ- 

τὶϑοοὶ διιμΐ ἀρρο] αι, ἰά οδι ψγωεῖεὶ, 4υ! Βρ᾽ ἢ α]]ὰ 
ΡῬτγοριιείδγαιη ἃ σογρογαὶὶ Πἰϑιογία ργβοίἀογυμΐ, φυδϑὶ 
ϑηϊπηδπι ρτγορἰ δἰ ΓαΠ) ἜΧΡΘΙΙοη.68 ἃ ΘΟΓρΟΓΘ, οἱ 06- 

εἰάδπίοβ ᾿ρβάβ ργορἤοιϊαβ, οἱ δυδηϊπιθβ [λοίθηο5 

τ Ζδοι, τχ, 9, 10. " Παῦθας. τι, 8. 

ΟΟΥΜΕΝΤΑΠΙΟΛΌΜ 5ΕΉΙΕ5. 

9 Ῥρ2]. Χιχ, 

4105) 

Α φαυλϑὶ π|}}} 5ρίἼ1α16 ΠΔΡοηι65. Εἰ νογ ἢυροοτῖι8 
Βιιπ|, 508 5ορι!]ογἃ ργορῃδίδγαπι οΟΥρογαίθηι }νἰ5ί0- 

τίαπι σομἰησηι8 τ Ποδη(65 οἱ ΟΓΠΔδίοβ, ἰὰ 65. ϑογὶ- 

Ρίυγ88 ᾿ρ8848 οἱ [ἰῦγο8 ργορἢδίϑγαπι δι οπίοϑ : αὐ 
πο ἱπιο } } σοπ! 68 συσηΐαπὶ ΘΟΓΡΟΓᾺ πιογίυϑ ο0] 6. 

165, [Δ 65. βίον αἴ 8 πϑγγδιίοποϑ, υἱάθηιυν αυΐάοπὶ 
Ρἷα ἀφέγο αἶγα πιοπιοῦίϑη ρΓΟρ ΘΙ ΑΓΕ ΠΊ, ΠΡ }} διι- 

(6Π| 5:1 : Οἱ ΠΟἢ 6886 86 5061038 ΘΟΓΌΠῚ 4υΐ ἰηίογίο-᾽ 

σογαηί ρΓΟρ εί85, Ρ6ΓΊΟς ᾿ρβϑαπι ἀσίοπάδγα υοἱυηϊ, 
δγρυῦσηιιγ δι6 πὶ 86} 16 Π|65 δυροῦ ἰδοίμογα δοῦυτη 

αυἱὶ ἱπιοείεοογιηΐ ργορἢοίδ8, οἱ ἱπιρ ἢ [68 ΤΟ ΠΒΌΓΔΙΙ 
ἱπίᾳπίαι!8. ᾿ρβογαπι ΡῈΓ ἰιος ἰρβυηιν φυοάὰ ποη ογὸ- 

ἄσηῖ ἴῃ ΟΠ γ βία πη, ΠΈΣ ΟῚ 5᾿τιρ 668 Π θ᾽ Ογϑ ργο- 

Ρἰιείδγαπι, 86 βρί γι (8115 δαγυπὶ ργϑάϊοδϊ 56 η888. 
Βεῖο δυίοπιὶ ἱπάυἠδηῖοῦ φυοά υδίᾳαθ οδυ88 ἰπογθ- 

15 ἀν] 4119 δαάόογυπι ὀχβα! 1 ἰϑῖ8, αἰ ποη ᾿π|ε  ἰφογοηΐ 
ϑέβυπι αὐυδοὶ ΟΠ γίοίυπι εἰ, φυοηΐληη 5ΟΠΊΡΟΓ 8ηϊ- 

ΠλΠπὶ δυυ πὶ ἀσίδγυπηι εἶγοᾶ ἰδίου 88 σΟγρΟτ8108, ἢἷ- 
Β] βρίἰια] ἴῃ οἷϑ ἐγθάοτα νοΐϊδπιοβ. Ὀιραΐδ, Ἔχοπιρίὶ 
ἱπιτοάδυοίμηυβ ἐαυ88 αυοι ἐπ Ζαο!ατία ργορ!ιοίδίυγς 

εἱ ἀϊεϊίυν  ατιΔϑὶ ΒΌΡ6Γ Αϑἰπαπὶ οἱ ρυ πὶ ἰπ 5 Γ6881:- 
Γὰ8 ἰπ δογιιβαὶοπι, οἱ δαί ογηϊπαίυγιιβ οὐγγὰ8. ΟΣ 

Ἐρίιγοπι, οἱ οαυσπιὶ δχ δογυβϑίοπι, Ηος 58ἱ αχυΐβ 56- 
εανάππι ἢ Θ τῶ Πἰδιοτίαπι ἰμ|6} Πρ 6 γῸ γοἱὲ ὧ6 ΟΠ τὶ - 
δίο, ἤοῇ οοηνοηΐί. Ναο οπῖπι Θχροηΐθν ΟἸγίϑίι.8 ὁχ- 
τογπιΐη8556 εχ ἘΡΠΓΟΘΙΏ ΣΟΓΡΟΓΔΪ68 80 5615} }}65 οὔτ- 

Γυκ, π6 6 δαυππὶ σΟΓρΡΟΓΑΙοπῚ 80 Ζογαξδὶε πὶ οοτρο- 

ΤΑ]. βδοὰ εἰ νἱἀογὶβ ἀρυὰ Πογο τ 05 σοηνοπίυ8 ἰϑοίαδ 

“ποπάδοϊ! φυδλδὶ φυοάδπι [050 οοραϊδῖο8, οἱ ἰπίοῦ 56 

πιϑὶδ ΘΟπουΓά65, 41105 ΒΕΓΠΊΟ γΘΡΓΙ [4115 ἀδβίγυ γα 850- 

1δ!, νἱάδδῖβ φυοπιοάο ΟΠ γίβιυ8 οὶ άγθυπὶ ὀχιογπΐ- 

πδὶ ΘΙΓΓῸΒ ϑρὶ γί (α]65 ἐσ ΕΡΏΓΕΠι σρἰ γί (8|}. ΕΡ ΓΟΏΣ 

ΘΠἰ πὶ 56 Ρ6Γ ἴῃ {Πχυγὰ δ ΓοΒΌΠ) ΡΟΠΙυΓ, αι} 56 56- 

ραγανδγύηὶ ἃ ΟΠ τίει ΕφοΙ βῖα, βου! Ερῆγοπὶ ἃ εἶδα 
δαύα. 51. οπὶπὶ βρίἰἰα] Πρ ἐαθαυ πὶ οἱ ὩΒΟΘΠΒΟΓΕΠΣ 

ΑΕ ἐγριϊογαπι ργο οὶ! ἴῃ πηᾶΓΘ βογπιὸ ἀϊνίηυ8, ἰά εδὶ 

ἱπιρίαπι υἱγαὰπὶ οὐπὶ ἀἰΔΌΟ]0 ἀβοθηβογα δἰ ᾿ἰπϑιἰζϑίοτγα 
᾿ρϑῖυ.5, 5'ς οἱ δάαυπι δσιθετηΐ πανὶ δ δεγυβδ]θηι, φαϊ- 

ὄυθχια ἀΐαυοϊα Δβοθηβογὶ 80] θοίυ 5 ΠιοΡὶ!, οἱ πόα 
Ομγίϑβιο, δίοιπ ἢ} δααΐ δοδθρίὈ}}85 ΟἹ γίβιῖ, (6 υΐ - 
Μνὰϑ ἀϊοῖ! ἤαθαους δ : Ομὲξ ἀδοεν 6 δι ρῈ᾽ ἐφιο8 [8049 
εἰ ἐφιΐΙαίμς {πιὰ δαπί(α8, ἰΔ δδὶ 5ΌΡΡΙ' ΔρΟΒί0105 08- 

ἰογοϑ!ὰ βάποίος ἰῃ αυΐθυ5 αθῖιαι ΟὨ γίδια. Ργο- 
Ριογοὰ ἀϊείπιαϑ : Ηἰ ἐπ οιντ δι δζοβίοπάδη!ε8 ἘρἢΓαπι), 

Ὁ ἐ! ἐ ἱπ ἐφιῖς ( ὀδίοπάδηιϊε8 δάνεγοδτίοϑ δογυ 5116}, 
πος αμίοηι πα ποηιΐπε ἢεὶ ποδίτὶ ηιαρηὶ βοαδίπιμγ ; 
ἐρδὶ οὐ! φαιὶ διηί, δἰ οοὐϊἀθτγιμι!, πο ὑετὸ διιγγεαϊπιδν 

εἰ ἐγοοιὶ ἐμπηιδῦ. Ουΐλ τος ποηΐηι δι} γοἀάυηϊ, 

4υΐα 5υὴϊ ΠΩ} ὀὸγαπὶ ἀπ! [πιο δοορυηΐ ριΌρμοῖδ5, 
Ρδῦ οο ᾿ρβιυπὶ φυοὰ ᾿πιρίδη! πη βύγαπι ραΓῸπὶ 5005 
ταπὶ, ΒΌρ6" Πούυτὰ ἱποροδυ!δῖοπι ὐ οἰθπίεδ ἴα. 

ἐγοἀυτιαιοπὶ ἰῃ Ζοβυπι, ας ποη αἰΐυπάθ ἀδβεθπαϊῖ, 

εἰδὶ οχ 60 ψυοά ποη 4110] νασδηΐ, πἰδὶ οἰγεα τά βοία 
βδρυϊογόγιπι ργορ)ιοιϊεογαπι, ἰά οὶ εἰγοά αἰ ρου 148 

ῥτορδεοιϊοάγυπι Ππιογᾶγαπὶ ἰΔπιαπηπιοάο δίχα ᾿ΐθγο- 

ταμη, ΑἸ δυΐδπι ϑυηι βου θα ̓μ(6} 1065 Ἰορῖ5, 41} 80- 

ἰ6πὶ βυηΐ 5 γί φυΐ τπιϊταμίαγ ἃ ΟΠ τίδιο βοουδάυηι 

ϑ. 
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Ἐναπροϊίυιη, οὐ)ι5. οἱ δρίγι(υ5 νἱνίβοαι, οἱ Ἰίθγα Α ρ᾽ 156. πηδπιογῖὰ ἰμιθνιϊοἴξν 0).1, φυαπάυ οἱ τδπιρίαα 
ΒΟ οὐοἰάϊ! 5ἷουῖ ΠἰΠτογὰ Ἰαρὶβ ; ᾳῃοηίαπι 1Πἰ Γᾶμ 

Ἰοψὶ5 βεᾳυσηίεβ, ἴῃ ἰμ ἢ ε} Διθιῃ δὲ ἰπ νϑηδ5 5ιιρο}- 

διϊιἰοποβ ἱπουγγυπί. {ἱ{όγαπ δυΐθηι Εναμφο! ! ααΐ 
βοαυπηῖιν, ἰΔθ δὲ δἰ πρὶ σοῦ πᾶγγδιίοῃθπὶ ἰρϑίυϑ, 

βαἸναπίυν, ἡπομΐδπι οἱ 'ρβα βοΐὰ Ενδηφοι! Πάργα! 0 

δἰπιρίοχ δα πεῖ! δἰ πηρ] ἰοϊοτί] 5. δ δα! αΐθηι. Εἰ εἰ νἱς 

ἀεν 8. ϑ τ μ45 1ὸρὶϑ οἱ Ρ] ΔΓ 58808 Ἀρθηιε8. ΠΟΙ 5011Π| 

δάνοιϑιι5 δαρίθη(ε5. Ενδηφο εἰ αὐὰ ΟΠ γϑιὶ βαιὶ 

ΡΓοΟρ ιοίδη!65, 504 οἰἰδτη δίνογθυβ ϑοῦῖθα5 Νονΐ Τοὸ- 

βίηοῃι!, νου 15 φαοιηοάο, αυδηίιπι 41 56, οοςὶ- 

ἄἀυηι ΟἸείδιϊ ῥγορ!ιοία8, οἱ ϑογίυας ογυοϊ συπὶ θοῦ 
ἀειγδοιίοηθπι νϑγθογαπιὶ βυοόγαηι), Παφο δηΐ ἱπ δγη- 
ἀϑοξὶβ 5υ}β. ΕἸ Θφύθη θοῦ ἜγρῸ υμἶγα 6δὲ ἀρυ Παγο- 

568, 4υἱ δυπί Βρ᾽ Γ[14165 Ῥ δτίβιεὶ, αυοπιοίο ᾿ἰπρυὶς 

ευἱβ φϑαβὶ ᾳυϊθυδάληι γοῦθογ 08 τηϑὶ 041} εὐὶ 

Οἰννϊβιίαιοβ Παροιϊδμὶ, οἱ ρεγβοσυυπίυν ἀ6 οἰν (διὸ ἴῃ 
οἰνίθπὶ, ἱπιογάυπι φαϊάεια εἰ οοΓροτγα θυ, 8}}- 

αυληἋο δυίομμ ϑρί γι (41 }1ὸγ, νοϊομίοϑ 085 οσροὶ]διθ 

αυλοὶ ἀ6 ῥγορτγία εἰνίίαια 16 αῖ5 οἱ ργορ οίδγεηβ, δὲ 

Ἐνδηροὶ, εἰ Δροβίοϊογυπι, οἱ ἴῃ αἰΐδπι οἱ ὀχ γδθανῃ 

αυαιμάδπ) οἰνίιϑίεπι Ενδηϑοι!! δ] 1ου}8 δἰ ιογίιι8., 

γα πἀδοίθυ5 μογβυϑϑίοιθυδ 5018 αυδεὶ ρυγβθοιο- 

Ηἶ 15. ρο]υμ, δοοιπάσπι φυοά οἱ Αροβίοίιιβ ἀϊοα- 

ναι 15 ργορίεγ ἴδιϑοβ ἃροβίοίοβ : Μέγου φιοά εἰς εἶ(ο 

ἐγαπδ[εταηιϊὶ α σγαίία θεὲ φαὶ υος υοραυὶ! αὐ αἰϊμά 
Ἐναπμρείίμια, φμοά ποπ δὶ αἰϊμά, εἱδὶ διηι φιδάαηι 

φιὶ εοπίμγϑαμπι το6. ῬΥΟρίοΓ ηυοιὶ γϑηϊθί ΒΌρεΓ 608 
οἴη 8 58 συ 5 }υδίι15, αποπὶ οἰιιηάιηϊ ρ6γ ᾿ος ἰμϑιιηὶ 

αυοι( δνεγίογα νοίαπί νοῦ ίοπὶ ϑογρίυγάγιιπι, φυ88 

γϑοίθ βδηβυ δ οἱ υἱία αἀἰοίίυν ϑετὶρίυγταγαπι, αυΐᾶ 
οἰημἶβ ϑογίριυγα, 9.4.8. υἱοὶ βεουπάυπ) νου! δίοπ ἐμ - 
1ε}Πἰφϑίυγ, πιογίυα 651. ΕΠυηάση! ογσο νογίιϑίθπι 
ϑογὶριυτάγαηι αι85] βαπρυΐποηι ΘΆΓιπὶ, βἰοαϊ ΘΠαϑυ5 
58. βδηϑι5. ΑΡῈ]. ΕἸ ποι βοίυπι απο νὸχ δαηφυίΐη!8 
Α0ΕΙ οἰδηιαθαὶ δ Πδιπι, 56 ΒΘΠΉΡῈΓ νθεὶί85 ϑογὶ- 
Ρίυγανυμ) ἃ ἱπιρί18. οἰἴαβα, βοουπάυιῃ ᾳυοά ἀἰχὶ- 
ἴλ118, ἃ 58 ρ 2:6 (Σγῖϑ8ι1, [Δ 6δὲ ἃ νδγίιδια Ενδιβθ- 
ἸἘϊϊ εὥρία, ρῈγ οἰθ5 ϑογρίυγὰβ ἰμίδγροιϊδι δά Πγδιιπὶ 
Δάνογβυβ 606 4 δγογίαγε δᾶπὶ νοϊμηί ; οἱ ΓΕΠΤΎΠΕΙ 
(εδιαπιοηιὶ, ἰζά 681 νογίίδ8 ϑογὶριυγατυτῃ Ῥγορί!ειϊ- 

οἄγαπι, δάνογβυβ 605 4ιυΐ ἱπηπιιπάδηι δληὶ οχί ϑιπηὰ- 
γογιιηΐ, οἱ ποἰυογιι! ϑ8ηοι Ποατὶ ἴῃ 6 φυδδὶ ἰμ 88:1- 
δυΐπο νἶνο οἱ βαποιοδηι!, δὶς οινάσηι οἰΐδιη βδη- 
Βυϊπδι ΖΑΟ αγίδβ, 4υ} ἰηιαγργοίδίυτ πιοπιοτία Βοὶ. 
Οπιηΐβ δεπὶ αυΐ πιοπιογίαπι θοΐ ρογάδγα [οϑιϊηδὶ ἴῃ 
οἰ8 4005 βελπάα!ῖζαί, ΖΑΟμαγία βδηρυίποπὶ νἱάδιυῦ 
εὔυμάεγε Π}}}| Βαγδοθαβ, φαΐ οἱ ἴρβα ἱπίδγργοίδίαῦ 
δεπεάϊοιίο θεοὶ. Ῥας Ὀδποάϊοιίομαπὶ θεὲ ἸηθπΊοΓα5 
δι η}5 1)εΐ. 51 δυίεπι ἢ6ς ΑΒδὶ ποπιθὴ ἰπαϊβοιβδβιιι 
ἄουδπιιβ γεϊϊβααθγα, ἀϊοίπιυ5. φυοπίαη) ΑΘ] ἐμείμς 
ἱμιοτργοίδίιγ, Οἱ ΟΓρΡΟ διιδοϊρίς φυοὰ Βοῦρίυπι ἐδ 1): 
Ἰβεαιΐ φωιὶ ἰμφεπί, βαῖναι ΑἸ] ; φαΐ διυίθια ποη γϑοῖ- 
Ρἷϊ, βαηφυΐπθηι οἴϊιπι!ι ΑΒΕ], ᾿ος 6ϑὲ νεγίιδίθπι Ἰὰ- 
εἰὰ8. βαίυἱατῖβ. Ῥγορίθιδα ἱπιριθϑίτα Γ᾽ ΒαρΟΡ ἰρϑαπὶ 
αὐ βογί υἷι." ; γα υοὐὶς φιιὶ τἱἀοιἷδ πιιπο, φιοπίαπι 
Ῥίαν σοίί5 εἰ βεδὶεἰς. ἸΠϊ6Γ ἰοπιρίαπν οἱ ΔΙίᾶγα 80 ἴπη- 

. ᾿ 6α],. 1,0, 7. 1: Μδλι}, ν, δ. 
“Ἀεὶ, γ, δ᾽ οἱ βεᾳ. 16 11, 14, 15. 

1. 10. νι, 95. 
1 χι, 57, 58, 

θεῖ ἃ Ἰαϑεϊνὶϑ δογγιπ ρίαν, δἱ δ ᾶγς ἰρβίαθ ὑεῪ πὲ- 
Εἰϊφουιίαπι ογδιϊοιμη βογά ἰδίαι ουϊιχυϊπαίατ, 
αυληάο οἱ ογϑιῖο αἰϊουὰ5 Πὲ ἴῃ ροοοδίιπη ἰρπίας, 
δι0υ οἱ 46 οὐδιίοπο δια: ἀϊοίαπι δδι "5: Εἰ οτγάξιο 
6)μ5 βαι ἐπ Ῥεσοαίμπι εἾμ8. 

28. Ζεγμεαίεηι, ἐγωδαίοπι, φια! οσεϊάϊς ῥῬτορΆείας. 
οἱ (αρίάαϑ 605 φιὶ αὐ (εὲ πιδἰμπίατ, φιοῖδος ποῖαι εοπα 
τέρατα β[ἷο6 (μος, δἰεμί φαϊ {ὑπα σοπφτοσαῖ ρμμίος ςκοε 
διιὺ ρενπαξβ, εἰ ποίμιϊϑιὶ ἢ Εσοο τοἰϊπφιοίατ υοδὶς ἄοηκπε 
τέδίγα ἀθδόγία. Ὠῖε0 ἐπῖμι υοὐΐβ, φμοπίαπι αἀπιοάο πο 
πιὲ υἱάεὐ 8 ἄοπεέο ἀϊεαιῖς : Βεποηϊοίμις φαΐ ϑενῖι ἴῃ 
ποπιῖιε Ποπιϊπὶ ᾽ν, Θίσιαηι δδὲ φυφγογα φυοιηοίο 
οονδπι Δυάί!οῦθυ5 Ἰοαυθη5 ϑαϊναίογ, ἰοῦ τος 
δγϑηΐ βου θα οἱ ΡΙαγίβαῖ, φαὶ ρου θαπίυν αυς |ε- 

5 Εἶδ5 δι ηϊ εἴ ργορβδίδγαπι οϑυί6 σΟΖΠΟβΟδΓα, 4υλ "- 
(ἴοι ἀἰχὶ! δογιιθα]6 πὶ οοοἰἶδβ86 ργοριιείας, οἱ ἰδρί- 
ἄδ8586 δὰ 86 ἰγδπϑπιΐθδοδ, οὕ "0 58:15 1.115 ργοσ 

ΡδΒείθιαγ δἰείογία ἴῃ ϑογίριυτὶβ. νείογὶϊι5. α 6 ξα- 
θαβίαν ἰὼ δυο δρΟςἾ5 δοτυη). [ἢ ἰδοὺπὶ αυΐθδαι ἱμὶ 
εἰ 58. πὶ  εγεδείδε ἰορίπεμο, ἢθἢ ἰδθθη ἱπιογίδοιυπι 
1}. δογυβαίοπι. 564. πθς ἰβαίδην, ναὶ Εἰζϑεβρίοσω, νεὶ 
Δἰΐψαθπ) ργορβιείδγυπι (416 ἰ᾽φυϊά Ἰοαφίπιαβ ραβϑυπι, 
ἴῃ φυδηίαη κυροῦ! πηθαιογία πγθὰ. 564 βογαῖδι 3 
ἴω δϑουην0 Πυγὸ Ραγα!!ροπιόβοη, αδὶ ποία ἀς ρτο- 
Ῥἰιοιΐς οἰαν}8. βογὶρία διηΐ, ἱηνθηὶο φαοηΐδηι Α52 
ἰγαίαβ8 Απαπίδηι ργορμβίαπ) 56 ἀγρυδαίθμ ροϑαὶ! 
φιυϊάδπν ἴῃ σΆγοογαπλ, μἢ}}}} ἰΔπῆεη ἀπιρὶ 5. [δοῖϊ ΠῚ 
δυπι. 5} οἱ ΜΙεθ αι Δ6}}4}ν ρτορίιείϑηιδπι δάνεγ- 
5808 86, ᾿|551} φυϊάδπι ἰῃ ἀοπιαπη σαγοογὶς ἶτγα, εἰ 
τηδπάμυοατα ράποηι (γἱ δα δι οἷ5, πο ἰΔπιθη εἰ οοο» 

ἀϊι. ὕπυπι δυίθαν Ἰορίμηι5 ἰδριἀδέυ τ Ζας) γίδες ἢ- 
Ἰαπι δοϊλα δδοογιοιίβ, ρορυλιπι δγραυδηίο, Νοα 
ΘΓθῸ ἱπινδηϊπη5 ἰῃ ογυβαϊαπὶ ργορίοῖ88 οοςῖ505 8::- 
ΡΙΪα5, νοὶ Ἰαρί ἀδίοβ, ργϑιδγᾳυδιίῃ αἰχὶ ἐγϑηβηινῖσϑ05 δ 

δογυβαίοηι. Ργορίογόα νἱἀδηάσπῃ πο [οτα οροτγίοθαϊ ὃς 
Ἰἰυεῖβ βϑογθιίογ υι5 φυΐ ϑρυὰ δυάιδοβ (ἐγαπίοατ, οβίδη- 
(ἐγ νϑγθαηι ΟἸιΓίϑιὶ, οἱ ἤσοη βοίαπι Ομ γι ϑιὶ, 86 οἰἰδο, 

ἀϊδοϊρυϊογαπι 6}.8, δίθρμϑιὶ αιοαὰθ πιατίνγίβ, εἰ 
Ραυὶὶ ἀροϑίοι!. διορίιδηυβ' δ ΐη δἰς ἀΐεὶι δ : Ο ἄκμτα 

ἐετυΐοθ, εἰ ποΉ οἰτομηιεὶξὶ σογάς οἱ αμτίθειδ, πος ξεν - 

ΡῸΡ ϑρίτγιιμὶ δαπείο τεβι εις, δἰομξ Ῥαῖγεες νψεςιτὶ. 
θμοπι δῖπι ρτορίιο! ατιιπι πολι διαὶ ρεγδεομιὶ ἢ Εἰ ος- 

οἱάσταπί ὁος φιὶ ἀπημπαθαπί ἰἀνεπίμπι ἢ πειὶ, σπἾκε 
Ὁ πως υο8 ργοαϊίοτοα εἰ ἐπιετ[εοίοτοξ εςιἷδ. ΕἸ ροεί δος 

ἐαραίοτμη! ἐμπὶ ἐαίτα οἰυϊίαίεπι, εἰ ἰαρίἀαϑαπι δι6- 
μιωιπι οἰαπιαμίοπι, οι ἀϊοεπίεηι. Ῥαυϊὰ8 δαΐδηι ἴῃ 
Ἐρίϑβιοϊα διὶ Τινδαββϑδϊοπίςθηβθϑ ργίπι "δ6, ἀθ ἱπίογίε- 
αἰἴοιδ ργορ]ιοίαγυπι ἰαἸϊα ἀἰοὶς : γος ἐπιϊίαίοτες [ε- 

εἰἰ εδιἰ5 Εοοίοδίατμηι οὶ, φμα ἐμπί ἱπ “πάσα ἐπ (Ατῖ- 

δἰο 7165: : φιοπίαμι θαάοπι ραξεὶ ἐειὶς εἰ τος. .α οὐκ ίτί- 
ὀμίϊϑεια υεδιτῖδ, οἷσι εἰ ἱρεῖ α Ζιάαῖς, φεὶ εἰ Βομιῖ- 

πμηι οὐοίἀογμν 6 δι εἰ ρτορίιοίας, εἰ πος Ῥετεεενιὶ 
διπὶ, ἐἰ θε0 ποι μίασοπι. Αἀ Ποῦγοβ δυίδα ἰι2 "7: 
Ταρϊἀαιὶ ἐαπι, ἐοοιὶ διη!, (δλυἰα!ἢ διιπέ, ἐπ φίααϊο πιοτ- 

{πὶ δυπι. Οἰτομίεγιπι ἐν πιοίοιἷς, ἴπ μοί {ἶϑεις σαρτί πίον 

ἐφόνιί66 εἰ απ φιιδίαιὶ, αἢοιἱ ἀοίοτίδιιδ, φμοτμπε πο 

15 ββὰ]. ονη, 7. 5 ΜΑι(". ται, 51 εἰ 566. 
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{με ἀἶφημς πιμπάις, ἣν δο αἰ πῖϑιις ἐτταπῖες, εἰ ἷπ Α ἡΠυσοπίληι ποη σδρὶΐ δυπὶ 4αὶ οδι ΟΣ( τ ἐφγιιβαίομι., 

πιοηϑειδ, εἰ δρείμποὶδ, εἰ [ουὐεὶς (ΥΩ. ΕΘΤιυΓ ΘΓΩῸ 

ἴῃ βογρίυτίβ πΠοη πηδη [65113 βογγδίυ τη 6586 [βϑἰᾶπι, 
οἱ ἐλοϊιδγίαπι οοείϑυμ, οἱ Ἐζθο! 6] 6πι, ΑΥΘΙΓΟΥ 4ὺ- 
(ἐπὶ οἰγου 856 ἴῃ 6] 015, ᾿ῃ ΡΟ θ8 οαρτίηἷβ Εἰΐδη, 

4υἱ ἐπ 50} }υἀἴπ6 οἱ ἴῃ πηοι 08 νοφαυδίυγ. 564 ρο- 

πὸ δἰΐᾳυοπι δάϊοαγα Ερίβιοιαπι 'ά Ηδθγιδοβ, ηυδϑὶ 

ποη Ῥαυϊὶ, πθέποη οἱ βεογείυπι 80) οογα [βαΐς : 5ϑὲ 

αυἱά [λοἰϑι ἴῃ ΒΘνΏ0η65 διορῃαηὶ, νοὶ Ῥαδυ!ὶ δὰ 
ΤΠ οβϑ8 ΟΠ ΟΘΏ868 ἀ6 ργορ οιἷ5 ἰῃιογίδοι 8 ργοϊδιοβ, 

γνεὶ ἰρϑίιι5 θοπιΐηὶ ποβιγὶ ἢ Αυϊ φυοπιοάο ἀράϊεει ἰ}- 

Ἰυὰ φιοὰ διἱ Τί πηοιμβαῦπ) Ραυ]υ5 ργοίυ!ε, ἀΐσοη5 "8: 

δίομι ']αππεδ εἰ Μαπιῦτεβ τεβϊετιπί Μουεὶ, εἰσ οἱ 
ἐδεεὶ τεεϊδίαπι υετί αἱ ἢ Νες δηΐπ) βοΐπιυβ ἰη Πυτγὶβ σα- 

ποι 2118 Πἰ δίογίαπι ἀθ6 δληηδ οἱ ΜΆΣΙΡΓΟ τγοβίβίθηιϊ- 

νὰ5 Μυγδὶ. 81 δὐυϊοη) δβρίεἰδηῖ οἱ φυοὰ δά Οογίη- 

1}}108. Ῥγίπι ᾽"ἢ Ροϑίϊαπι 68 : θκα ὀσμάς ποπ υἱαϊ!, 
πεὸ αὐτὶς αμαϊυϊί, παηαυὰ ροίον ἢφς οἰηηΐα 41- 

4115 δἱνάϊςαγο σε οπιηΐα αἰχίπηυβ ἀϊβουκίοηι68 
ΒΟΡΓΙΠΊΟΠΘΠΊ, ΠΟῚ ἰξπογδηίεβ ΄υοηΐδιη τυ ἃ ΒΘ ΟΓοίο - 

ΤΌ [λοι βυηὶ ἃ. αι ϊθιυβάδπι ἱπιρίἰβ οἱ ἰηϊ φυϊίδίδιη 
ἐπ δσχςδίδυπι Ἰοφαθη θυ : οἱ αἰαπίυγ φυϊυυδάδηι Ποιΐς 
ΠΥργμ δηΐ, 811|8 Δυΐθπὶ φιΐ δυπὶ Βα 5:|4|5. Ορογιοΐ ετ- 
80 ου18 οοπδίάεγαγθ, υἱ Π6 6 Οπηηΐδ βθογοίδ αυῷ [6 - 
γυπίυγ ἰπῃ ποιηΐηθ βδποίογαπι, βιιϑοἰ ρίαπιυ5 ργορίοῦ 
δυύξοβ, ᾳυὶ (οτγῦο δὰ ἀδδίγυοιίοηθηι νοῦ δι5 βογίρια- 
γαγυπ 8.4.9 ποβίτγδγιιη φυπάλπι ἤπχογυηὶ σοι ϊν- 
τηδηΐε5 ἀοβπ)δίδ [(8]88, π66 οπηηΐᾷ 40} ἈΠγ118 Α1128 

Ρεγήπειι δὰ ἀθιμοιβιγαι θην δου ρίαγαγαπι ποβίτγα- 
τῦηι. ΜΑρηΐ ἐγρὸ νἱτὶ δδὶ δυάΐγα οἱ δι ϊπιρίογο φυοὰ υἱ- 
εἴυπι 651 : Ομιπία ρτοϑαίε, φμοά δονμιπ ἐεὶ (οποῖθ. 

Ταγλθὴ ργορίαν 608 41] Ποη μοβϑιπὶ ηυδδὶ ἰγᾶρ6- 
Σἰίῶ ἰπίογ νοῦθὰ ἀἰβοθριθ γα γογὰ Πα θθϑμί αν δι [Αἰ58, 

εἰ ἢθι1) ροδβυηΐ βδιμοθιρ5808 ἐαυ6 ΒΕΓν Αγ, υἱ γΘΓΌΠῚ 
αὐϊάοπι ἰοπεδηῖ δρυὰ 86, 80 οπιηὶΐ δυίθιῃ βρβϑεὶθ 

Βι818 δυδιϊπθαηΐ, ποπιὸ υἱὶ ἀο οὶ δά οοπέϊριηδιίοπεπι 

ἀοριηιαίυπι ἢ υγὶβ φυΐ δυηὶ οχίγα σἈποπίζϑίαβ ϑετὶ. 

Ρίανγαβ. Ταπιθη δ] 4ι}5 ϑυϑοὶρὶ! δὰ Πθῦγθοβ ψυδοὶ 

Ἐρἰδιοίλτα Ραυ]!, ἀΐεὶ! φυοπίδπι ρ᾽αγα!α ποα ἀθθ6- 

1η08 ΟἸΠΠἾΠΟ ΓΕίογγο δὲ ρίυγο8. Νδο δηΐπὶ Ῥ]ΌΓα8 
ΒΕΓΓΔΙΪ βδυηί, βαὰ 1518 5018; Ὡ66 ῃ]π|Γ68 ἰαρίάδιϊ 

βυηΐ, ηἶδὶ Ζδο)ιατίδβ ἰδπίυπιπιοάο Πϊ5 λοϊδάξ : 

ηε6 οοεἰδίοηπο αἰδάϊϊ!, ηἰπὶ 35 ΖΔομαγίϑ5 Β|108 Βαγα- 

εἰνίε ; βεά οἱ ἴῃ πηϑ!ου͵8,3" οἱ ἰπ ρ6116 σαργίπα ΕἸΪ85, 

Εἰ ἐδίεγα δἰ Π}}}18. Αάδυς ἀὐυίεπὶ 4υδοιάπιιϑ αυοὰ ἴῃ 

μαοᾶ βογίρίυμη 65ι"3, ἀἰοοηία Ὠοπιὶπο: ᾿ μα ποη 

εαρὶ! μτορίιδίαηι μετῖτε ἐχίτα “ογμβαίοηι; δἷ ἜΥ50 μ0Π 

εϑρῖϊ ργορ!ιεῖαπι ρογίγο οχίγα δογυβδίθηι, ἰά δϑὶ ἰῃ-- 

τογϊοῖ, φυάγεβ δὶ μοϑὲ ἀδϑιγιοιοποπὶ Ζογυβαὶθπ [8πὶ 

Π6ΠΊΟ ργορἢείᾶ 681, η6 (ογία αυΐ ἰπ ον οι Γ οχίγᾶ 

Φδγυϑ]θπὶ ργορμοῖα,, [αἰδὰπι υογθυιη ΟΠ ΓΙ βιὶ ἀδ- 

πιοηϑβίγοϊ. δὲ δυίοπὶ οοσυπιὶ 09 ϑογίρίαγαι ῥγορίοῦ 

Αξάλυπι εἰ {118 ΡΠ ΡΡΙ ὀνϑηρο δι, ποη ργορίοῦ 

[1.805 ΡΒγγρία ργορίοί38, φυ ΓΔ ΠΉ118 "6 ΓΟΓίΘ οπληΐβ 

Ἰυδίυ5. 511 ἴῃ 7ουιβαῖοπὶ οἱ ὩῸΠ Οχῖα δογιβαί θη), 

18.}} Τίπι. "1, 8. “1 Οον. τι, 9. 
διπί οτό σίααϊὶ, πἰδὶ, εἰς. 
χε, 11. δ5 [ὐ.ὕ χιχ, 10. 

(8ι) γ᾽άς ποίδπι ἴηι νο1}}}}, 8 ἰῃ Οβποδὶ πὶ. 

3. ἷ., εἷσ εἰ ἱπ πιείοιϊξ. 

Ραϑβίοπι 9 δῥοί ργορίεσγ νογθυι. ὅκ ἃ αφυοινούο 
δεγιιδαίθηι οοοίαἰς Ργορίνοῖαβ υἱασεηάυ, Ἐχἰ βιϊπιο 

δυίθηι, βίου νυ] ραγιιοῦ ἀἴδογα δο]επῖ, οἰδπιανὶι εἰ- 

νἱιᾶ5, ἰδηηιιδιὴ δὶ ἀϊοδιυγ, 4] βδυηῆὶ ἴῃ οἰνίίδιο: 

ἰϊοπὶ εἰν 188 οστοβ88 δβὶ οἰννίαπὶ οἱ, ἰ( δαὶ αυΐ βυηὶ 

ἴῃ αἰνίιαιε ; δὶς δεγαβα!απι οοο "} ργορμοῖλ5, ἰὰ 651 

αυἱ ογαπί ἴῃ δόγυϑαίοπι,, συογυπηὶ σα δα ἀἰσίι πη δδὶ 

δερυθαίοπι οοοἰ 1586 ρΓΟρίιοί45. Εἰ 5ὶ οἶνθβ ργὺ εἶνὶ- 
ἰδῖ6 ροπυπίιν, ἰίογυπὶ Οσουγῖ 8 αιςϑιϊοννθι), 40] 

δὴ ἀϊοθηε! {||} ϑαγυ δά] οτν, ἀς φυΐθυ8 ἀϊοίυ!ῃ 65. 3»: 

Ομοιῖος υοἰὶ σοπατεγατε Πίΐϊοα ἴμο8. ϑεὰ ἀϊεοίπιυ8 
ΒΟΠΊΡΟΓ εἰνίαπιὶ δυο β80 08 ἢΠ|08 ργοθἀθηἴμι πὶ 

ἀἰοί. Ζδγυϑαίθιη δυΐοπὶ αἰι:8 ᾿ἰθαγὰ 68ὲ ἃ βογυία 
Ρδοολι!, 4 5ΌΓΘΙ ΠῚ 681 σοηνογβϑιίοηθ, αὐ) 6 Δ᾽ 

Ὦ. πιδῖοῦ ποϑίγα,, ποπ᾿ οσοί τ ργορμοίαβ,, πθα Ἰαρί δὲ 

605 41} πμἰυηΐυῦ δ ὁδπι. ΑἸ’ ἀ οϑὲ ηποὰ δεουη- 

ἀυϊη 8 Πα {ΠΠ|Π᾿|9 δογαϑαϊεπ), οοοϊοηιί5 οἱ 

Ἰαρίἀδηι 5 ργθρῃοίαβ., ἰγοαιιοηίον δ αὐϊάδηι ἴῃ 
ἰδία δεγιιβδα!απὶ ἱπηροῦὶ! οοηϑιυἱ, εἰ θοαπὶ ποι 
Ιποίυθπι68., 4], αυδηίαπι Δι] 56, οοοἰ πὶ οἱ ἰαρὶ- 

ἀδηὶ γϑγυ]β οδἷπο ἡπἀϊεῖὶο τοὶ 8. υἱγοὺβ σοῦ} οἱ υἱίἃ 

Ριούθειοβ, οἱ Ἐσοϊροίασυπ) 4υΐ θη σΑΠΘΠΟΠ) ΠῸΒ 

Τοαυΐγεπίθβ., ργορίον ρῥγοίυπαϊδίοπι δυΐο ἀοζπιῶς 

ὐπὶ Βυβρβοίοβ ἃὉ ἢἷ8 4:1 σοηδυθιὶ διη1 πονὰ 4υ:5- 

ἀδπὶ ἀΐσογα, οἵ ποι διιθιν θη 68 νογθυπι βϑδῆυπι θ0- 

τη ποδῖγὶ 365ὰ ΟΠ τγίϑιῖ. ὈΓοἷΣ ἐγρὸ Ὀοιηΐηυ8 84 
δεγυβδίοπι ἱπιογίδοιἴοαπὶ οἱ Ἰαρί ἀφἰνίσεπι ῥτορ]ιοία- 
Ῥαπὶ : Ομοιΐες υοἱμὶ σοπργέθατο Πἰϊος ἰμο8, εἰσι φαῖ- 

ἐἱϊπα γμωίίοἬς ειιο8 ειὖ αἰας, οἰ ποίεϊδιὶ (81) Θυοιοί» 

ἷς θοπιΐηι8 26δὺ8, 4035] αυἱ (τοαυδηίογ νοἱυ 
σοηφγαβατα δυάξοβ, ΠΟη δυΐεπὶ σὐπσγοχανϊ ργορίοῦ 

οθηϊυμπηδοίδηι ποϊδητί πὶ ογοάονγο, [4 ἀϊεῖι : (ἡ κοείφε 

νοἰμὶ, οὐπὶ 811 πιδηϊ βίαι βθιη οὶ οὐπὶ ἀοοῦ 586 ἐπ 

δογρογα δυάαο8 564 ποὴ βοϊυπὶ ἰη ργαβομιία, 56- 

Τα Οἰΐα! δι υϑίδη 8} 6 βδιιροῦ ΟἸγἰβίυ8 ργα 8658 
[υἷι οἱ ἰη Μογβο, εἱ ἰπ ργορ ιοιἰ8, πιδρὶβ δυίεπιὶ οἱ 
πῃ δηφοὶ 8 πϑηἰβιγαῃεθυ8 δαὶ υμἱ ᾿νυ πᾶ π88., οἱ ΡὲΓ 

δἰπρυΐας5 φεπογαιίοηοβ, οἱ δἰο ἱπιρίειαγ: ἡ μοίέες νος 

ἐκὸ. Ῥαῦ βίηψυ!ϊδθ δπὶπὶ ρεπογδιίοπθϑ βθηρεν νυ υἱϊ 
εἱ [ἐδιϊπαν! ρογῆοογο τὸλιπίδίθαι Ῥαΐγῖ8 ἰῃ εἷβ : 

οἰδὶ πο} ἴῃ σοΡΡΟΡῈ οοπϑιυἱνβ., δου} ἤθη ἐπ {6 

δέδουϊοταπι, ἰϑπηθι ΒΘΠΊροΓ [6ϑ(ανϊ οοπρτόβδγα ὃ- 

Ἰῖοβ. δεγυβαίοπι. ᾿ρϑίαβ δηἰπὶ νυ οθηι8 ΘΟ βΓΈβάΓο - 

Ὁ Ἰΐοβ δογυβαίοιη υοθθϑ μι θθηλιν ἰπ Ἰεᾷα αἱ ἴῃ ΡγΓΟρΒ6- 

εἶθ; οἱ ἀθ 'ρβο βεγίριιιπι εϑὶ ᾿᾽ : Βαραπάεξιιδ αἰας 

ἐνα8 πεσερῖϊ 608, εἰ διιδοεριῖί 608 ΘΆΡΕΥ͂ δοαμρμίαε δια; 

εἴ φυοιταἰαπιη ορυϑ 68. ΟἸνγίδεὶ σοπργερβαγα ΠΠ105 

Ζογιβαῖοπι, ἀ6 φυΐθυϑ ἴῃ ᾿ἰβαΐα εἱ ἴῃ τοι αυΐ5 ῥτὸ- 

ΡΠΘ118. ρυτα ἀϊουιυτ; οἱ φυοιἀϊε θεὶ ΕἸΝυ5 ἐοη- 

ὅτγοχαι ἀΐβρεγθοβ ΠΠ|05 θεῖ, βίουϊ ξἈ}Π|π|8 Ρυ]1ο8 

58.105 80} Ῥ6ΠΠ15 5189. δῖ 408 ἃυ19π| ΠῸμ (υετῖῖ 

οοπφγοφαῖι5 Δ 60, [ΔἸ σα ΐταγ αυδϑὶ ηυΐ ποϊυονὶξ 

ςοπρτορατί αἷν 0. γενέ! ἐπὲμι Εἰ ας μοπιῖϊπὶς φμῶ- 

τέτο χιοά ρεγίεταῖ, εἰ εαίτατε ᾿. Εὶ τοογίυυδ ὁ5. ΠΟᾺ 

30 {Τ|ι655. ν, 91. - ν᾽ Βυοιίυ5 [οτβδι ἰὸθ ογ8 8 ΠΕ (φίμγεδὴ οεεῖςὶ 

4: 1. χ!, ξὅ. 3 Μαίίι, χχι, 1. "' θυ). 
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ΒΓῸ ξοηί6 5οἷα,, 5οιὶ αἱ ἀΐβρδγβοβ {ΠΠ|Π08 1)εῖ σοῆργα- ἃ μίυπι κἀποίαπι Ὠεΐ ργορίεν ϑρίγϊυπι θεὲ ἰημδθιδη- 

ξατοῖ ἰη ἀπαπὶ ; δυι 15 φυΐάεπι φαΐ Ἔγάμι Δ} {Π| 8 

ϑοτιιβαίοιη 4055 δγαὶ ἀδούβυμ σοι Πδ[ι}8 65ι,, Π0- 

Ἰοηεΐθυ5 δοηφτγαφαγὶ δι} ρθηῆμᾶ8 δ89 ἀΐξθιβ᾽ : 
Εσες πῆς τεϊπφιοίαιν νυοὐΐς ἀοπιιδ τόβίγα ἀὐξετία. 

ΘΘΠΙΡΟΡ δυΐοπὶ εἷβ φυὶ ποϊιιογυῃὶ οοηβγοραγὶ δῦ 

Ρθιη88 ἰρβίι5., οοπιην πατὶ οἱ ἀΐοογο ΟἸιγδίυ8 νἱά6- 

ἰὐγ : Εεοο παπὸ τεἰϊϊηφμοίμγ υοὐὶς ἀοιπιιδ υδεῖγα ἀἐ- 

ξοτία, ἰά 6δὶ δηϊπι)ὰ νοβϑίγα οἱ φόῦρυβ. ΝΌἢ 50}1:Π| 

Θιΐῃ} ἐοῦρα8, 86 οἰἴδια δηΐιηα μοσοδηιίπὶ ἀοϑογίᾶ 

τοι πηθίτατ; οἱ βίςι! ἐπ ἀ6βογίο γυρεϑ (δοίαηι ἴῃ 118 
ἴονεδϑ, δἱ βϑθγρϑηίεβ, φοπθγαῖίο υἱρογάσιπ,, οὐ) 10 - 

πὸ5. δίοῖι δυΐοπὶ ποϊδηιιθι8 σΟηργοραγὶ δὶ δυπὶ ς 

Οποπίαμα ποπ ἤϊὸ υἱοὶ ιὶδ ἀπιοάο, ἀοπεο αἰεαίἷδ : 

Βειιεάϊείις φαΐ νον ἴῃ ποπιὶπε Βοπεϊπὶ "1. Εἰ μθς δυ- 

ἰ6πὶ ἷη 86, δἱ ροοοδυογὶς 'ρβθ, ἢϊ οδυδᾶ δι188 ἐώεγο 

εἰοιίδ, αἱ ἐργοι δια ΟΠ για 20 60 : ἂἰ φυΐ ἔμετγλι 
δηῖα (δηιρίμπι ΕἾΠῚΙ οὶ, ροδιηοάσιῃ 51 ἀοπιῦς ἀδ- 

δυγία, αὐ ποὰ Γαι παηώΐυν ἰῃ 60 ᾿δρὶ8. δυρεγ ἰδρί ἐπὶ 

ὁχ οὐνπίμιι5. ἀοφιμαιῖνυβ εἰ Ὀ0η8" Υἱϊα τα ϊολιίουϊ- 

νὰ 4τοὰ ποη ἀδδι υδίυτ, Ῥτορίοῦ αυοὰ τοοογάδηϊεδ 

Τιϊδιοτίαπι ἀρβογιϊοπὶβ δεγυδαίοπη,, ργοβρίοοσε ποῦδίϑ 
ἀουοπιαϑ, αἰ πὸ οσγράϊαι ιν ΟΠ γί βίι5. 6 ἰοπηρίο αιοι 

οδὲ ἴῃ ποθ δ, πὶ ϑαάϊοδιϊοηοβ (6 0}: ποδὲγὶ ἱποοία - 

το 5 β8ἰηι Ἰαρίἀίυυ5 οἱ ἀσιΐβ δἀονγπαίε ; αἱ φαΐ τἱά6- 

τίη! τ Πσαιίοηθ5 4ν88 δυηξ πῃ μοῦ 8, ἀἰεληὶ πιϊ- 

ταμ 65 : Υἱ46 φμαίες ἰαρίάες εἰ φιαίεδ εἰτμείκτας 
ΠΠυὰ δυΐοιι ἀϊριιατ ο5ὲ μογνίάετο, φιοπιούο, ᾳυδῃ- 

ἰυ δὰ ἰοχίυϊη,, δἷς ἰοφυνοίαν ἀϊδοίρυ!! διὰ δέσαπι, 

ἀκὶ απὸ Ομ είβιαπι νἱθδναηξ, ἢ66 οηἰἷπὶ Υἶδιιβ 6βὶ οἷ Β εἰ οδιθινάυηι οἱ βιγιοίυγαθ ἰϑρίἀμα,, αυ858] φαΐ παω- 

ΓΘΒΙΓΚΟΙ8. ἃ πιοῦίαἷβ δίουϊ ῥγίυβ, βϑά ἠιυάϊοίο εἰ 

ἐγαῦα ραιγίθι5 ἰδηιαπιηοίο ἀϊβπίθ. Εἰ ἀοηδο [η(6]- 

τἰσοηίοβ ἀσβογιίοποπι μγορτγίδι ἀἰχογίη! ρομ οπί68 : 

Βεποάϊοιιια φμὶ υδνῖ! ἰπ ποεῖ ἰδοπιϊπῖ,, ποα νἱ6- 

νυμε ΕΠίαπι Πεὶ, πος νἱάοθαπι Ὑ γθυπι 6708, πος 

Ἄοομϑἰἀογαθαηι ρυϊε!γυἀϊηοπὶ βαρίεηι εἰ. δὰ 

δἱ 5ἷ 6χ ΒΟῦ 5 νοϊπογί! αἰΐψυὶδ οι σταφατὶ 50 ροΠἢ 88 

ΟἸινϊδιῖ, βοά ὀρογίθυβ πη8}}8 γθουβανογὶ! σοηργορβατὶ 

8110 ροπη 88 6)085, 8πὶ ποη νἱάοθ! ϑγθυπὶ θεΐ, 
τηᾶχἑπιθ χ (ΘΠ ΡΟΓΘ ᾿||0 ὁχ 400 οοηφτγορλπίοπι ᾿ Ν1Πὶ 
ΡΟῸΓ δἰηφιιίοβ ἀΐα8 τείυφί᾽ δου πιδρὶβ 4φιδπὶ 850 
ΟΟΓροῦα ς οἱ ἰδηάϊπι ποη υἱάοθῖε ρυϊο γι υ ἀἸ πο πὶ 
ουθὶ, ἰά 65ι ΟἸιγίβίυ αν, ἀοπθς ὀοηνοίϑυδ οἱ ροπὶ- 

105 ἃ Ῥγοροϑίϊο πῆϑΐοὸ ἀΐοᾶὶ : Βεπεάϊοίμς φιιὲ υϑμὲϊ 
ἐμ ποηιΐιο Βοιιϊνὶ. Ταμο δμΐπὶ ογθυπὶ })6ὶ θ6η6- 
ἀΐείυηι, οἱ θοποαϊοῖα βαρίοηιία θεἱ γϑηΐθηδ ὑϑηὶὶ ἴῃ 

. ποιμίηα Ποῖ Ῥαιγῖβ δΌραογ ΘῸΓ ΠοιηἰηἾ8, φιδηθο ἴαε- 
Στ φυὶβ ΘΟ ΟΓΒῈ5 δι θυ. 

49. Εἰ ἐρτέδειδ 265ι5 ἀε ἰεπιρίο, ἰδα!. Εἰ αοεθεε6- 

ταπί αὐ ἐμπὶ αἰξοὶρεὶ ο᾽ω6 τι οεἰοπάσγτεηι δὲ δἰΤιιείι- 

τας ἱεηιρίϊ. 1 6ει8 αμίεπι τοεροπάεηε, ἀἰαὶ! εἰς : γ͵46- 
εἰς ἰας οπιπὶα  Απιὲη ἀἶοο υοὐΐς, ποη τοι ἱπφμείωγ ἠϊς 

ἐαρὶδ ἐμρον ἰαρίάφηι φιιὶ ποι ἀφειγμαίατ 35. Ῥοβίᾳυδηι 
οπλιΐα 4υ8 δυροῦ δεγυβδίθπι νϑηίυγα [ὑδγαηὶ (μγὶ- 
βίυβ ργβάϊχι:, οχὶϊὶ ἀθ (επιρὶο, φυὶ οοηβεγνανεγαὶ 

ΤεπΊρΙυπ ὯΘ οδάογοὶ ἀόπθο [υἱέ ἰῃ 60. Ουϑδηθίυ 
διΐπι ἔαΐ! Υογίμιπν ἀρυὰ δυύθοδβ, ἤθη δυΐδγθῃθ Γ6- 

ὅπυπι θεῖ ἂὖ εἶδ, ἰδηάίι δίδει, δὲ ἱποοϊ απιθα [μ6- 

γυηὶ γο8 δυάδογυπι. Ροδβιᾳυδη) ν6γὸ, βοουηάυπη 

νόθα ἰρδίι9 αυοά ἀΐχογαι : Απ ογοίμτ ἃ υοὐΐδ τό- 

θηπῖπὶ θεῖ, εἰ ἀαδίίμτ φεμιὶ [πεϊεπιὶ [τμοίμπι διμπι 3», 

Δρϑαἶ ες γορηιπὶ Πεὶ, οἱ σομε δα ἀδαϊ! ; τὰης οἱ 26- 
δυ5 οἱ γαβιιὰπὶ θεοὶ [οι] βυηὶ δρυΐ ξοπίοβ. ὕπάδ 
δῆς πος 76885, ἢδὸ τόῤξηυπι Ὠοὶ δρυὰ ιάδοβ ")8-“ 
μοίυγ, φυΐα γο σε δυηὶ δίομε ταϑότιαοιμπι ἱπ υἵποα, 

εἰ εἶσι! οαεμία ἱπ οσμομπμδγατγῖο,, οἰ δἰσωί οἰυϊία8 σια 

ἐχριηπαίωγ 5, Ῥγορίοῦ ἴδοίννβ φυοὰ σοημιΐβογαηὶ 

μη Ομγίβίανα, Εἰ υπυδαυΐϑᾳυθ διιδοὶρίοπ8 νϑγθυπὶ 

Ὀεΐ, ἐθιαρίαπι ὁδὶ Ὠαὶ, υἱ τροῖς ἀϊοαίαν δὰ δυπὶ: 
Νειοϊ εἰς φαῖα [οπιρίμιη Βεὶ δειὶς, εἰ δρίτίις Βεὶ ἰα- 

δίιαι ἱπ νοὐὶς Ν"ῦ Ὁπυδαυΐδαᾳια Ἔγρὸ οὐμ) δἰ1 ἴ6π|- 

36 ΜΔἢ. χχηι, 38. 5" 104. 59. 
ι., 6, 35 Μᾶγο, χα, 1. 35:2. ΜΔί1ἢ. χα! ὅ8. 

36 Μλιιν. χχιν, 1, 3. 

4ιιαπὶ υἱάονγὶτ ἰρβιιην ἰαπιρίυπι, 5εὰ δἰυπάδ ἴῃ ρτὶ- 

ποῖ8 ροτοφγίηι5 δὐνοηογί!. Αἰ μος ἰϊα 6δῖ γεϑροπ- 

ἀδπάπιηι : φυομίαηι ρτορ ιοῖδη5 διιρετῖὶ8 γυϊαϑ 

ἰρβίυϑ (αἰαγαπι ΟΝ γίϑίυ5. οἱ ἀδδειἰοηθῖ, 5ὶς σοπι- 
πιὐηδίυ5 εϑὶ : οθ πως τοιαδί νοϑὶς ἀοπῖαδ φὲ- 

δἰτα ἀδδοτία 3395 ΑΘ 6.65 ἀϊδοὶρυ}} τηῖγϑιὶ δυηὶ (2- 

ἴδθπὶ οἱ ἰδηίδπὶ ἰθπιρὶὶ βιγυσίαγαμη 4] αἰ ά}ιπὶ τοάϊ- 

ξομάδπι; ργορίογοα ἀΐουμι δ)ὶ έδυπι,, βίου! δἰ (εγ 

πηδη [ἐϑιΐὰ5 ἀΐοίς νδηρο! σία : Ἠαρίείεν, υἱάες 
φμαίοε ἰαρίά68, εἰ ημαίεε εἰγιείμτα  ΥἱάεἸϊςεὶ αἱ 

Πδοίογθηι ουι 84, τηἰδογοογάΐδη ἰοοἱ ᾿Π8, ες ἴα- 

οογοὶ ᾳφιοὰ ἔαογοὶ δοιμηηδῖυ8. 

80. Εἰ μὸ ΘΟΓΡΟΓΑ ΝΟΥ ἀϊοίδ δ'η!. Μουδῆιεγ 88- 
ἰεῖα μος πιοίϊο. αὐπὰ 5ἰῖ ᾿νυπηϑηὲ παίυγας δά πιϊγδ- 

Ιἰφ οοπβιγυοιίο (Δοία, νυἱάε!οαὶ ἰοπιρίαπν Ὠεὶ εἰ 
γονθὶ οὐυ5, ἀἰδοίρυ!! οφίεείφυς βαηοιΐ,, ποὺ βοἰαα 
ἴυης, 864. Θιΐαπι το πιἰγϑινάα ορογὰ Βεὶ εγξᾶ - 

φιρθηίαπι να τποϑηὰπι οΟπδηιε8, δία οοπδβρδοίυαι 
Οἰιεῖβεϊ ἱπιδγοθάυηιϊ, οἱ ργονοσδι Οδείδευσι, υἱ πα 

ἀεδογαὶ ξοπι8 ᾿υπιϑηυ μι ΡΓΟΡΙΟΓ ροοσϑίδ ἰρβόγυδι, 
δοά τηλαὶς πιογθαπὶ δου δά ἱπευϊφοηι αι ορεγᾶ 

εὖι8. τοἰγανάα, φυδηὶ δὰ ἰγδουπάΐδιι ἱπίαΐίδς εο- 

Ταμπι. ΑἸΝι6γ. βίου ᾿Πυἀ ἰθοιρίυπι ποη ἰπϑειεὶ αὶ 
ἀϊγυνυτη,, δοὰ ραυϊδιϊων τοπιρογα ρτγοςοάδηιΐ, ἰἰὰ εἰ 

ΟΒηἶβ ΒΟΙΩΟ 4π|ὶ ϑφυβεὶρὶ! ἴῃ 56 υθῦθυπὶ Ὠεΐῖ, [68ι- 

Ρίυπι 6δι. Εἰ δὶ φυϊόεπι ροδὶ ρεοοδίυππι ποῃ 8ἀ μίο- 
ἢυπὶ ἀδοίεϊι ἃ γεῦῦο θεὶ, βοεὰ δάϊιια βαϊναὶ οχ μᾶγία 

γροιρῖα {αὶ οἱ τοὶ φἰοηἷ5. ἰῃ 86 μιαπάδιογυπὶ θεῖ, 

Ὁ ᾿τοιμρίαηι ὁδί οχ ρᾶγία ἀδδιγαοίιπι οἱ ὁχ ρᾶγία οοῦ- 
δβἰβίθηβ. Ουἱ δυΐθι ροβίψυδπι ροςοανυοτῖί, εὐγϑη) δου 

μοη ἰιδιδὶ, β6ὰ βϑιιραν ἃ ἢδδ ἀοσουγιῖῖ, δὲ ἃ υἱὰ 

φυᾶ 6581 βεουπάυπ, Εναηροϊίαπ), μαυ]αλῖπι πιϊπυ ίωτν, 

ἀοπδς δὶ μίοπνυμι γοοθάδὶ ἃ θ60 τἱνδηι, Ὠΐς ἐδὶ 

ἰαρίατ ἰῃ ὰο ποη τεϊπαυδίυν ἰΔρὶ8 ἀοφπ)ηδιὶς δυ- 

ΡῸΙ ἰαρίἀδη) τηδηἀδίοτυιι ϑεἰ, 4υἱ ποη ἀεοδίγυδίωγ. 

Νὺβ οΥξο ρῥγοθρίεογε ποὺῦΐ8 ἀθθοπιϑ, υἱ οἴμοὶδ 

φ Ποδεῖο ῥίοίαι8 ἰῃ ποῦὶ8 ἰοίοχγα ρεογϑευεγοῖ, οἱ 

εἰ Ιρίἀΐινι5 βαϊυιαγίιιπι ἀοξιμδίυπι δάογιδί!, εἰ ὁο- 

πἶβ Ὀομόγαπι ορογυπὶ ἀροοταί οδρίδπιυ5. ἴῃ ποὺὶδ 

θεὶ νἰταΐοπι, οἱ φίογίδαι, εἱ Ομ γίδίαμι, φυὶ ἐ5ὶ εγ- 

λυπὶ οἱ βαρίθηίία θεἰ. 

τ᾽ Μαι}}, χχι, 45. Ὁ ἴξα. 1, 8. 1 Ὁ 
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51. ΕΠ τογιϑπὶ ἐχροϑιοποπὶ ἰηγοάυοὶ! αὐυϊάδπι Α ἰδίογαπι., ηυοπίδηι ἱπίογάυπι αυΐάδπι Ρ] Αγ βοΐ ἃς- 
δυ)υπιοῦ! : φυοι απ) 1οΙΠρ] υηὶ αγᾶὶ οἱ ὡϊ Ποδίυ πη 

ΦΟΙΡΟΒἰἶ0Π6 ΒΟΡΙΠΟΠΙΠῚ 58 απ σαπι πὶ. ΟΠΊΠΪ8 

ϑεγὶρίυγα γειοτίβ Το ϑίαπιθηι βοοιπάυπι ἰβίοΥγίδπι 
αἱ ἀο! οεὲ σοποιγαοία. Θσδπιὶ 4 σοπειγυχθγυη! ΜΟΥ͂- 
565 τοὶ ριυριιοία οἰγου πη ροϑίιοης ᾿ἰ 6 γάγυπὶ,, οἱ 

ογιὐϊπδιίοπα ἀϊοϊογυπι, δ Πσανογυηϊ οπιηΐθυ5. δι - 

πηΐγδινίϑιη ῬγΓΟρΙΟΡ μι] ΟΠ γα ἀϊ πδη ἰαρίἀτιπὶ, ἰά 6ϑι 

αἰδοίουαπι ἀϊείογαπι, οἱ ἀοιηβ βαηβδυυηι ἰαἠπ40- 

τυῖ). Πδης ἀϊδείρυ!! οβίοπάυπι 26βὺ βυβοί ρθη 68 
ὉΠΊΏ65 ϑογίρίυγαϑ; δὰ 4008 Ομ γίβιιιβ γεβροπάϊι., ἀΐ- 

26Π8 ἀολίγποπίαπι 6836 ἃ Ἄεγθο ἢδης σΟΓρΟΓΑΙΟΩι 

οἱ ργϊπαπι οὐϊοπαπ), υἱ τοὐϊβοοίωγ οἰνίπἰι5. εἰ 

τα 816 Γ4}}0.5 (ΘΠ πὶ ϑογίριιγο δ᾽ιοτίυ 8. Τοιηρίιπι 

δυΐϊδιη 6586 βοτὶρίυγαπι οχροδυΐ αὐἱάδηι Δηῖ6 πο8. 

Ἐπ φυοπίαπι 4υἱ δάἀνεογβαίυγ οἱ δχίο] τὰ ῦ βαργ 

οτηη8 4υοἀ ἀϊεΐίυν» θειι5, 4υὶ 5εἀεὶ ἴῃ ἰοπηρὶο ΒὨεὶ 3», 

Ἀπιίοἰενἰβίυ5, (1505 681 ΒῈγπΊ0 αἱ ἰπ ϑογίριυγβ ᾿8- 

Ρείυγ, φυὶ οἰπιυΐδὶ νοῦ δῖ6 πὶ, ρΓΟΐο ΓΟ ἢ 5 ἐδ 8{{πηοηΐᾷ 

ἐπιρίογαπι ἀορπιαίυπι δ δοιϊρίυτίϑ ρδολτὶ δἰΐυπάα 
ΒοΙΘητ θυ : οἱ 'ρ86 68ὲ 4φυὶ δἀνεγβδαίυνγ, οἱ δυρδὺ σ- 

ἐποάγαπ) δουριυγατγυηι, οἱ βυρεὲγ τοδί! ΟΠ 6 πὶ 64- 

Τυπὶ βοἀδῖ, οβἰοηθπ8 86 4ιβὶ δἷῖ θοι8. 851 Εἰ 
δΕπΊρῈῦ δδῖ υἱάδγα 56 ΓΠΊΟΠ 68 ἢ ΓΘΒΌ πΊ, Δη οἰ γίϑι08 

ἴω (οτρρίο ϑογὶρίυγδτυπι) βϑάθηιοβ, οἱ οἐχ ᾿ρϑὶβ νο- 

Ἰδηϊεβ 608 ρίδεϑτα αυὶΐ δυάΐαηί, ἰΔηαυδπ) υπυβ4υ19- 

406 δογυπὶ 'ρ56 βἷῖ θϑὺ98 Ὑογθαπι ᾽η ϑογίριυγίβ. 
58. δεάοηίο αϑϊέπι ἷρ80 διρογ τπιοπίθηι ΟΠυεῖδ, αο- 

εὐξεσγαπί αὐ ἔμπὶ αἱδοϊρκίϊ ἐἾι6 εεοτεῖο αΐοεπίεε : 

δῖε ποδὶς φμαπάο ἤας ἐγεπί, εἰ φιοά εἰσπμηι αὐσεη- 

ἐμε ἰμὶ εἰ εοπεμπιηια(ἰοπὶδ φαειίὶ "5 1 Ἐταββι8 ἀ6 
(οπιρίο δεδυβ ροδίηχυδηι ἀἰχὶί ἀ6 60, νεηὶ! 'π πηοηίοπὶ 
Οἰἰνοιὶ, οἱ 1] Ξοάδθδι οὐ!πὶ ἀϊδοίρι} 15 5115. Ῥυΐο δυ- 
ει τιγδίογίυπ) 6886 πηοηίοπὶ ΟἸἑνοιὶ ἘΘΟΙοβἰϑο 4028 
6χ φοηιθυ5 δὲ, ἴῃ 408 βιιηὶ ρἰδηίδιϑ οἰἶνο, αυλ- 
τΌπι δἰησυϊε ροϑδυηί ἀΐοογα : ὅσο ἀμιεπὶ εἰσμ οἰἶυα 

[νγποι(εγα ἐπ ἄοπιο Ὠεὶ 3. Ἐοτβίίδη δυΐδιη οἱ ἴῃ [06 
Οἰϊνάγιι πιοηία γλάΐοθ5 σαμξ Βοηδ οἰΐνῷ. Ἀδηΐ ἂυ- 
ἐεπὶ ἰηδβογιὶ βυηὶ οἰοαϑίτγὶ ᾽5 ἴῃ Ιο00 γαπηογυηι αυΐ ἰη- 

βάε!ΠαιῈ ργαείδὶ ουπί, Αρτγίοοϊα δυΐίθπὶ ἰῃ τποηίθ 
τοοϊ άπ ΟἸϊνοιὶ, Υ γθαπι ἐβι θεοὶ ἰη ΕςοΙοβία οοηῆγ- 

ταδίυπι Ομ γίβίυ8, φαΐ 5ειροῦ Οἰθαδιγὶ ΓΔΠ]08 ἱπβουὶϊ 

ἔπ Ὀυηδπηι οἰἑνδη) μαίγυπι Μογϑὶ οἱ οϑίδγογαπι ῥγο- 
Ῥῃεοίαγυμι, εὐ δοοίρίοηι68 ρἰπφυδάϊποπ ἃ βδποί 8 

οοάυπὶ, δἶνο ἰδηϊδηίοβ, δίνθ 4υο μοὶ πηοάο ᾿πίοιτο- 

Εϑηί65 ; ἱπίογάππι δυίθιη 4}}} ἀΐδοογα ουρίοπία8 : (ἃ- 

ΠΔ6) ΔΘ Π408πὶ βοογοία δοοούμηϊ ὁχ τηυἰυάΐηρ. Εἰ 
[(ογβί ἰδῆ υ8116 πῆς 41 ργῷείρυδπι δυβοορογιπὶ 
Ὑἱϊαπ), οἱ Ῥγορίογ ος μαῦοπι ἢάποῖδπι ἀπὸ ΟΠ τὶ- 

βίιμη, δἰ Ἰχυ ἀ ἀπιρὶϊτι5 Πα θα πη 65. φυᾶπὶ {ΠΠ| αυΐ οχ Π46 
οοπηηυπΐ δοοδάϊμ! κἀ 7οβυπὶ, ἀϊσιιαι δὶ δὰ: δὲς 

ποϑὶς, φιαπάο ἐγμηεῖ ἤας ῦ Οὐ ̓ Ουοά αἷϊ : Νον εἰα- 

ὑὲι εἶς ἰαρὶδ ξυροῦ ἰαρίάθπι φμὶ ποπ ἀεδίτμαίατ. ἘΠ 

ποη ᾿ιος 580] υπὶ ἀἰδοδια νοϊυηΐ,, 56] οἰϊδῃγ) δίβιυπι 

δὐἀνθηιυβ ΟἸιγῖϑεὶ οἱ σοῃβιιπιπιδιίοηΐβ δέθοῦ!!; οἱ ἀυοὸ 

Ρθίυηϊ Ὁ 60, δἰᾷπιιπὶ δάνοπίαϑ ἱρβίυ8., εἱ οοῆϑυηι- 
πηδιϊοη δ 55: ου}}. Εδι ογροὸ ἴῃ πλυ] 5 φυΐάσπι ογοάϊ- 

108 δΔάνοπιυϑ ΕἾ Πεῖ οἱ οοηϑυπιπιϑιῖοηβ 8 }}} , 

ργβοίρυδ ἰἀπῆθη ἰῃ οἷβ αυΐ οἰ οσαηῃ!!ογαπὶ Υἱδη) 86- 

οἰδπίυν. ἴ5ι οἱ ΔΠΠ6 γ᾽ νιἴθγο ἀιϊιρ! οαπὶ ΟΠ γίϑιὶ δά- 
νϑηΐιη), [ἃ οο᾽ δάνοηία αι Ὑ ΟΣ ἰη δυΐπηᾶπι. Ργϊ πη πὶ 

αὐυϊάθηι τυάε8, οἱ ἰμης ἱπεϊρίοηιεβ οορπόβοθγα (Ἰ τὶ - 

βίαπ), συοηΐδη) πο ροβϑυηὶ νἱάεγο Ἰυοἰ ἀΠίοπὶ μὰ]- 

αἰγὶ ᾿υὐηΐ5, ἀΐουπι : γ᾽ αίπιις δαπι, εἰ ποπ ἰαϑεϑαί 

δρεδοΐεηι, ποῆμὸ ἀΘΟΟΥΘΗΙ, 666] βροεῖθε 6718 ἱμ!οποεία 3". 

ϑρδοΐοβ διίθπι ᾿η]ιοπαβία γετγθΐ, βίι 8 ργαάϊοδιίο 

6βι ἀ6 Ομ γίϑιο, φυλπάο ργϑυ  ςϑηιι5 (ἢ γί βίι πη Πδέϊιπι 

οἵ ογυεϊῆχυπι. ϑοουπάυς. δυι6πὶ δάνοηϊυβ ΟἸ γι, 

ἴῃ υἱγὶβ8 ραγίδοι!β. ἀ6 αυΐι5 ἀἰοὶ( ἀἰδραηβδίοσ υϑγὶ 

ἰρβίυβ "ὁ : δαρίεπίίαηι απίοπι ἰοηιπιαῦ ἐπίον ρθτ[εοῖος. 
ΗΙ δυίοτ μαδγίδοι! δπιδίογαβ ἴδοι] διηί ρυ]ο γί 01- 
πἰϑ οὐυ8, οἱ τορᾶπὶ ογθυπι υἱ δοοίηραὶ 86 ΓαιΙθη8- 

Βήοπι φἰδαΐυπι ϑυυπι, οἱ οἰγτου τροπαὶ Θυπὶ δΌροῦ 
τογϑίογίυτι ἢΔεϊ 1 {4118 σΑτΠΔἰ 58, 4υ Δρρο Ϊαία οδβὶ 
τα ΒιογΔΠ16Ὁ (Θπλιν. Ηυ} υ5πι0α: Θηΐτι ἀϊδοίρυ}!} ἰαυ- 

ἄδηὶ ρυϊοε γι υἀΐποιι οἱ ἀδουδ γοΥθὶ : οἱ υΐὸ δοουπο 

δἀνοηίυὶ ᾿αιοῖδ 68. ΘΟη81 ΠΊΠ}2110 555 00}} ἴῃ Υἱζὸ δὲ 

ορίΘοἰοπ πὶ νοηϊθηιὶ οἱ ἀϊοοηι : ΜΠπΔὶ αἰΐεπι αὐ 488 
φίοτίατὶ, πἰδὶ ἱπ ογο6 Βοπιϊπὶ ποεῖτὶ 36διι Οἠτίδιὶ, 

Ῥετ φιαπι πιϊ ιὶ πυϊιπάμ οτιοὶ αι 6δ,, εἰ 660 πιιριάο δ" 

δὶ δηἰπι παπαῖ ογ οἰ σῸΒ οδὶ {π|5||5, 40} 8 πλυη- 
ἀυβ ογυοϊχυβ 65ι, (Δοίἃ 651 εἷβ οἰΐδτῃ οοπϑυπιηῖδιΐο 
τηυπάϊ. Νοροββαγία οὐρὸ αυὶ ποθοηΐ Πἀμοΐαπὶ Δ666- 

ἀδπαϊ βοογοῖς δά αἰ! ιηγίδίυπι, δὶ νοϊανὶ ἀΐβοογα βδίξηυπι 

δἀνεοπίυβ ΟΠ γίβιΐ οἱ οοηβυπιπιδιϊοηΐθ ΒΘ}, Ὀγῶ- 

Βοδηί 86 ἐΐξηο5 νἱάογα βαουπάυπι δἀνεπίαπι ἰρδῖυ8, 

οἱ βαεουηάυπι φυοι ἰγϑαϊι πηι 55 ο0}} ΘοπϑυμηπΊΔ 0 - 

Ῥγορ οι 18 ρῈΡ ος αυοα βοηδβυῃ) ΘΟΓΙ πὶ ἐδυ6 ἰπ!6] - ἢ Π6Π]. 

1ρυμί εἰ βαβοίρίυηϊ, εἰ ΟἸιγίδέυμη φυΐ ργορῃαίδιυγ ΑὉ 

11:15, οὔεγδη! (γυοίιιπι ἀθυπάδηϊοπι,, οἱ ρἰπφυϊογοπι 

Ῥυγϊουυθυβ νἱάε] σοὶ Οἰϊνί 9... Ῥγορίοῦ τηδεἀϊοι οι 6 τὰ 

4υδ: ὀγαΐ ἴῃ ἰοβ6 ἀθοιι5818, υἱ Ποη ροβϑίῃι 6556 ἰὼ 
πιβυ. Ροξὶ μος σοποίἀογαπάιη) 65ι ᾿ΠΠυἀ, φυσπίδη) δ6- 

ςοὐειίυπι ἀϊδεϊραϊοτυπι δ Ζοβαπι, φυϊάδπι φυϊάθιῃ 
βεογεῖθ δοοοάυμὶ λὰ διπι, Τη 8) ΓΘ ἴῃ ΠΟΘ 'ρ50 ἰνἃ- 

Ρεηίοα ἤδυοίαπι ἀρυΐ ἰρευμῆ αυδ5ὶ ἀοπιοϑί!οἱ 6}08., 

δβίουϊ οὔπὶ ἱπίογιοχαγοηὶ θυ ἀδ βοϊυϊοπα ράγαθοὶλ- 
συπὶ; αὐἱάδπι Δυ θη πο δθογΓείθ, 864 ἰπ ΘΟ ΠΠ6 

δαπι ἱπίογγοραῦδμ!. Οὐϑοῦνα δάϊιυς αἰ εγοη ἰΔΠ| 

38. Π| ΤΊι655. 11, ἅ. 5 Μδιι)}}. χχιν, ὅ. 
δι Ολ], γἱ, 14. "5 Μδιί. χχιν, 4 οἱ 86η4. 

Ῥατβοι,. ἀκ. ΧΙ 

37 Ῥρ8]. ., 10. 35 Βοπι. χι, {7. 
42} 208. 11, 18. 

δὅ. Εἰ τεδροπάφηε 766ι8 αἰαὶ! εἷς : Υἱ᾽αοῖ6 πὸ φιιὶϑ 
τοϑ δοάμεαι. Μακὶ δῖπι υοπὶοπί ἱπ ποπιΐπα πιθὸ αἱ- 

εδεμίεε φμοά 660 δμπὶ Οπτίείπε,, εἰ πιμί05 δεάμοοπί "3, 

Ουἱ οἰπιρ! οἰξαν ἱπιο ἢχαπί, το γαπίυγ φυοά Ποο 80- 

Ἴυπὶ Βδδο νουθὰ δἰ φηίβοδηί,, φυοπίᾶπι τπ0}} ἐγᾶπὶ 
νοηϊαγὶ οἰντὶβίο8 88 4856 γθηί 68, ΠΒθΘη[68 ἴῃ 56 Θἰἶδπὶ 

ηυδϑάδιῃ υἱγίυ!68 πιϊγαπάδ8, οἱ νογθὰ υΐθυ8 ργονο-. 

οϑηΐ πηι ϊιο5 δὰ ἐγοάδπάυπι, αυἱ ἀΐξπο8 5εἀιιοιοῃ6 50 
Ῥγϑθαθγίηϊ. Φοδηη68 δυίεπι ἴῃ Ερίβιο]α διὰ ") ἀϊοὶι : 
Εἰ εἶσαι αμαϊφιὶς φιοπίαπι Αἰ ἰοπτίςίμε υὐπὶεί͵, πιπὸ 

απιϊοιιτἰδιὶ πεμμὶ [αοὐὖ δαπί; ἀπά6 δείπιι5 φεοπὶαπι 

39 15.111, ὅ. 551 ΟοΥ. 11, θ. 
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πουϊφϑίμια ποτα δὶ. ὈσΟΟΙ 118 γ ΟΡ }5, οπλι6 Ὑθγθυ πὶ Δ ΓΑΠῚ, αἱ ο᾽ἴδπὶ πδι!νΠ8[6πὶ ΒΟ] ἾΡοΙ ΟΣ Μιγρὶπο,, εἰ 

αυοά ἃ νει δία ὀχ γι θη 65, οἱ 656 56 δγυατη 

6856 δεῖ, Αμεο γἰβίυ πὶ 6586, 516 6ηΪπὶ ΡΟδ51:}}}16 δϑὶ 

Ἰπιο!Πἴχατο ᾳυοά αἷιϊ : ΕἸ πεπὸ απιϊοϊινὶ ει πὶ [αεἰὶ 

ὁπί, σαπὶ ἀππη 51, απο 65. νογυπι. δίσιιι δύυίοπὶ 

τηδηϊοβίας. Διἰδιογία Ἰοοιἰοπιπη, θα πὴ} Γαογαῃῖ 

Βοπιΐπθ8 ἰῃ ἰοροτα ϑροβιοίογιπι 40] ΟΠ γΙδίοὺ 568 

6686 ἀϊχογαπηί, πἰϑὶ Γ0γ6 Ποϑι 1 ο18 ΘΑΠΊΔΤΘΙΒ, υηΐς 

οἱ δορί μοδηὶ ἀϊουπίυγ; οἱ ϑίπιοη ἐδ 409 τγοίογιηι 

ἈΑείυϑ ἀροϑβίοϊογυπι, αι! 86 Ὑιταϊο πὶ 6556 θοΐ πηᾶ- 

ξπϑηι ργομηιίαναί, ῬΓΘΙΟΓ 105 ΠΟαι16 ἃη(6, ΠΟαιΟ 

Ροϑιμηυάμση (αθτιηῖ, 4 ΔηθΠη δὰ 5οἰαῃ πὶ Πη6 8}. 

Θ6ἀ οτηπὶϑ8 Β6γπιο 4 ριοθιοίυν δα ροβιοποπὶ ϑογῖ- 

Ριυγαγυπὶ οἱ ἤάοπὶ ἐαγυπὶ, ΠΟη Δαϊοπὶ μιαθδι νον ᾶ- 

16), [υϑῖ6 ΑΠι ἢ γίδίι!5 6586 {0} Πβοπ 15 651, Ὑὸ- 

εἶοπϑ ἰπ ποπιῖπο Οἰιτ βεὶ, οὐ ἀΐεοπβ αυοὰ ὁμο δπ 

Ομείδιυβ, πιδπίϊοηβ, οἱ πιΐηϊπια ροίθη5, οϑίθηάογα γ6- 

τα 5 [οτιθδπι ἴῃ 56. Εἰ χυοιίδηι εἶδ αυὶ ἀϊδουκίαπι 

σψογῦδ ϑογίριαγιο αἱ] ἱπνουΐδηὶ βοηϑυπὶ 6708, Π᾿6΄πο- 

16 Γ οοοαγγαπὶ χυΐϊάαπι ἰμι οἰ! οοίυ5. φυδδὶ ὙΘνΪ . ΟἿ) 

πο 8.58 5ἰπὶ νοῦ, δ! αιιαπὰο δυϊὸπν ἰγϑάσπιυν εἰ 

Ὁ 4}1}8 νοῦ βἰ πὶ! Π 18 ΘΟΙΟΓΔ1 15. ΒΘΓΠΊΟΙ ]115.,. ἂν ΠΟ 

(4616 ἰηνοηϊδίαγ 4υὶ νογιι8 δὶ 80η50}8., ὈΓΙυΒ40 Δ πὶ 

ΔάγαΓβ5 πιθηάλοο8 οχΙϑιἰπηδίϊοποθ ἰμνοηῖα5. {πΟΓΙ 

ψόγου 56}18115 οἱ Πγυλΐοῦ : ρνορίογοι ρι0 αυοά ΟΠ τὶ- 

βίυ5 δά ἱπιοτγοξαιίομθηι ἀϊδβεϊρυ!ογιιη βυογιπὶ ἀϊ- 

εοηιατα : θκαπάο ἤσε οταπί ἢ οἱ φιιοά δἴσπμπι αὐτεπ- 

ιι5 τὶν, οἱ εοηδιπιηιαιϊοπῖς δαοιιὶ ̓  ἰιὰ τοβροπαϊί : 

ψίάοιο πε φιιῖς νος ἐθάπιοα!. Με ονῖηι υϑτιῖθμι ἵπ πο- 

ηϊΐιο πιο ἀϊεοπίας : Εφο διιπὶ ΟΠ τ δίμι8, 6, πιμί!ο5 δὲ- 

ἀποοηῖ. Ἅ6γ6 δπῖπι αυΐ ἱπιρίοἱ ᾿]ἀ πιαπάδιαπι ᾳυοά 

αἷι : Εείοίε ρτειάσπιος πιιππιι αΥῖϊ ; οἱ ΕἸ φῃοὐ Αἱ : 

Οπιπῖα ργοϑαῖα : φμοά δοναπι ὁδὶ (6π0|6: αὖ οπιπὶ 

φρεοῖς πιαΐα αὐϑιΐποία υο8"», τηθἶιο5. υἱοῖς βοἀποὶ ἃ 

τουἱεῖς ἱπιοἰ δοιὰ. οἱ νϑγυὶς ργοἢιθηθυ8 6586 56 

Ομγίβίυπι θεῖ ογθυπι. Εἰ αὐϊπλτη 501} αἱ οτίγὰ Εο- 

εἰοοἰαπὶ βυηξ βοἀμοογθηΐῃν,, [Δ0}}] 6 δγαὶ σαΎοΓα 86- 

ἀυοιίοποιι. Ναπο δυίοπι ἰρϑὶ χυὶ ργο οι 86. 60- 

«ἰοβίαβιϊθοβ 6856, 46 ποςθββγ 5 υΐθα54μ6 οΔρὶ 0} 

(ΔἸ! απίατ οἱ δοἀυσαπία, δἰουΐ ᾿ρ58 ἀϊββθηϑῖο ΘΟΡῸ ΠῚ 

ἐοϑιϊπηοηΐαπι δδῖ, χυοπίαπι οἱ αυὶ ἰπίυ5 βαηΐ 564υ- 

δἰΐατ. 564 σοηδοαυοηίοῦ, φυσπιαἀπιοάυπι 506 6556 

ἴῃ οΥγαη! θα. ρ6ν υἱᾶβ ᾿)Ὰ8 ΘΟΓΡΟΓΆΪ65 αἰ Πογθηι8 6Ρ- 

τοτῖβ,, οἱ φυϊάαπι αυϊάοπι οἰΐδηι σοηιΓὰ ᾿ρ5Δπὶ Ρυ}}}- 

οδπὶ υἷδῖλ υα ιδγίιιγ, νδάσηι ογγϑηίεβ, Αἰϊὶ αὐ- 

(θαι πιοάϊουπι 4Ἰ14υ]4 46 5οτηῖια γεοῖα ἀθοἸπαηί, υἱ 

εἰπὲ ΓΟΥΟΟΔθΙΪ68 : οἱ πιαλι δυηὶ ὀγγαητίυπι ἀἰ ἴδγθιν- 

ἰα - δος πιοάο νἱάδπιιϑ δἰϊαπὶ 608 4] ἃ Ὑ Γαι 

ΔΌογγδηὶ. Εἰ Ματοίοποβ αυίοπι, οἱ Βα5}}1465, εἰ γὰ- 

ιϑιεἰπίδηὶ, οἱ Αρο!δηΐ, οἱ Ορ τα, πιυ!ίυπι ἃ Ργορο- 

εἰία δγγαπί νἷᾶ, φαΐ οἰππίπο σοηιραγία βᾶρίυπι σοῖς 

τ8:1. Θυϊάαπι δυΐθπι ἀδ ΡῈ} 1οἷ5 χυϊάοπι οἱ πιαπὶ[- 

βιῖ5 οδρικυ}}5 ποὴ ἀἰδϑεμίίαπι : υΠρυία ἀ6 τὸ 60 

αὶ Ἰοφεῖη οἱ Ενδπβοί πὶ ἀδάϊε, ἂυι ἀθ ΟἸνεΐπῖο 7658 

Ρεϊπιοφαηΐο αἱ νεγβας ογθα(ΓδΒ» 4υἱ ἰη {πὸ βου! 

βοουπάμπι ργϑἀϊοαι!0π68 ργορ οίδγιιπι ν θη] ἴτ πναῃ- 

ἄπιπι, δἱ διιβοορίι ἴῃ 86 Υ6Γ8Πὶ ᾿να Πη Δ Π88 σᾶΓἢΐ8 πᾶῖι- 

ς 

πιογίοτῃ οΓα οἷς δορί, οἱ βυγγοχὶν ἃ πιογίιι 5, «ἃ 

ἀεἰποανίι αιδαὶ δυβοθρογαὶ Βυμηλπαπὶ πϑίυγαπι 

Αἰἰπας δυίοπι οἱ ἀδ ϑρίγιια βᾶπεῖο,, υοιίδιη ρθε 

{ΠΗ {αἰ ἴῃ ραιγίαγο νβ οἱ ργορ ιειῖβ, αυΐ ροϑίεϑ πῃ 

Δροβίοιῖβ ἀδίιιβ εϑῖ, εἰ ἀὸ γαβυγυθοιῖθμδ πιογίυοτυπι 

βἰουϊ Εναπροίίαπι 6ο6οῖ οογε 5ϑἰτπο ογοάσηϊ, εἰ οπιπΐα 

αυπουπαις (δραπίυγ ἐμ ἘΘοΙεβ 15. θ6 4118 αὐυίεπι 

ποη Ῥϑιοἶβ, (Δπι6η πιοάἰοἶδ, πον φγοροηυπὶ ἀο- 

φηιδία, οἱ ἱμδῖ υἱΐᾳυο 5υπί ὁχ 1}1}5 υὶ βοἀυσαμηυν ἃ 

[α]515 ἱπιβι! οι νυ5, οἱ νογθΐϑ γϑηϊθπιθυ5 π ποπιΐπα 

Ομεῖϑιϊ, φαΐ οϑὲ Ὑδγθαπι οἱ νϑυ 8. Εἰ πιϑυπὶ ΓΝ 

ἄρπη δϑὶ ἱπυθηῖγα δἰ χυοτη βοοαπάυπι ΠΊΟΓΘΒ Υἱ 25 ἐΓ- 

τϑηίθπι, τῊ}}10 δυῖ6 πὴ ρ6}0.8 ΔΓΌΙΓΟΓ 6556 ἰπ ἀο- 

φιναιῖθυ8. ΔθοΓΓΆΓΟ οἱ Ποη βεουπάμπι γογ ϑ 5 πιϑπὶ ΓΟ 

φυΐδπι ϑογριαγδραπι 8εηε 6. Ουοπίδπι 5'οαϊ [511 ἴα 

Ρεοοδίῖβ πιουίδιθὰ5. ρυπίοηαϊ δυπναβ, Ἀπιρ}}5 Ῥγο- 

Ρίον ἀορπιαία [ἰδ ρϑοίδηίο8. 5 δἶτῦ βυΠὶοεγεῖ 

εοπγογϑαιίο πογυπὶ Ὀοπογαπι ποιηἐπΐθυ8 δὰ βαἰα- 

ἴθι, φυοπιοὰο ἀρὰ δοηίε5 ΡΠ ΟΒορ ΐ ν δαϊ δρυὰ 

μωγοίίοος τυ δομπαηίογ υἱνθηίθ8 πεαυλαῦδπι 

βαἰναπίατ, φυδδὶ ΟΠ δοῦγδηῖο οἱ βου ϊάδπιθ φοηνογϑα- 

εἰομοπῃ δογιηὶ ἀοςπιαι 5 [Α]8:1αἱς Ὁ ΑΓὈ γος δυῖεπὶ 

αποπίδιηῃ φοθογϑ πὶ πριἀ  Πῶπ 4υδ8 ἐδῖ ΠΟῸ βοΐυπι 

ἴῃ δοιίθιιβ, βδὰ οἰΐαπι ἴῃ βοίβη, ὑ 16 ῃ8 οδίεπάεγα 

ΒΟΥ ἴῃ ρβδϊπιοὸ Υἱοαβίπιο ἰθγιϊο "5, ἀΐοῖ! : θκπὶε 

ἀδεθμάοι ἴα πιοπίθηι θονιϊηῖ, αμὶ ψιῖς δίαθὲξ ἐπ ίοτο 

βαπείο 6)ιι5} Πιποσδηδ τπαπῖθιιδ., δἰ μΆτο φοτάε. ἴν 

Ῥτουθγυῖβ ἀυίθι "6 : Ομὶς φίοτίαὐδίτ εαϑῖμπε δὲ Να- 

ϑότα (οὐ, απ φιῖδ οι βάαι πιμπάμπι δ6 ἐδ56 ἃ γέζεα- 

εἰς ῶ Μυνάυπι ἐγρο οογάδ οἱ οαβίυπι οογὰ6 ΠΟ Δ)ϊυπὶ 

δι ὈΪΠῸΡ 6586, πἶδὶ ὐπὸ 4υἱ Ὁ οπιοΐ ὀορπιδία [Ὧ|50 

Ἰὴθηθαπι οἱ οϑίαπι μοδδίἀο! ΘΓ; δὶς οἱ ἱπποοθηίειῃ 

Ἰπαηΐθι5 οἱ πιπάσπι ἃ ρεδοδί5 ουπὶ οχ᾿βιπιο ε5858 

αυΐ ᾿π᾿ δοιίθιι5 ψ{{π8 δύ ἱγγαργθηβ "15 θβί. ϑείδην 

ἀυπὶ δοὶ δυιίδπι ιοπίδτη, αυδηίαπι δὰ νεγίμδίθιῃ, 

ππηροββί θα 68. 6556 δφαδιῃ ἱπποοθηίοπι τοληΐϊθυ5.. 

οἱ πιυμάμπι ἃ ρθοοϑ(15., υἱ ΠΟῊ 8:1 ρυγιϑ5 οογάδ εἰ 

οαδίυ8. ἃ ἀἠορπιαιίθυ5 [ἡἰ5ῖ5, βίευ! φοοηιγαγίο ἱπε- 

Ροββί θΠ16 δϑὲ πιυπάσπι φυΐάοπὶ οἱ οαδίαπι ε556 οογίς 

ἃ ἀοφπιαιίθυ8 [4]515., ᾽1 ΠΟ 511 ᾿πποῦθῃ5 πιδυῖϊρυς 

οἱ πιυπάυϑ ἃ ροοραιί5. Ης δπἰπὶ δἰἰοτυίγυτ 56 εθ- 

ἀυυμίυν οἱ ἤθὴ ΒΕρΑΓΆΠΙΙΓ 80 ἰηνίοθην, 56 Γπο ταῦυπ- 

ἀπ5 ἢι δηΐμιδ οἱ νἱίδ ἰγγθργθίνθῃβὶ 1118. ἀνυπάδηι!θ 

Ὁ δυίοπι ἀδ οδρίταϊο [Π|0 ἰγδοιδυίμνιϑ ν ἀοσεπῖε8. πο5 

ἴρ505 βεουῃμάυπι δἃ 408 νἶδᾶ βυῃὶ ποἷ5 ἴῃ Ἰοςο, υὲ 

οὐϑιοάϊαπιυβ π08 80 οπνμΐ ὀγγογα (αἰβογαπι ἀοξηθᾶ- 

τυπῖ, βῖνα ἀ6 τηδη [65115 οἱ με μοῖρα! 8 σορί τι} 15, ον 8 

ἀο 1νῖ5 φυδ νἱἀδπίαν τηΐπογα, εἴ δυϑίλπιυϑ υὶ ἀϊχὶι "΄: 

Νοη ἀροἰϊπανι εἰς αὐ ἀοτίοταπι, αμὶ δἰ μἰδίταπι ; «αὖ ἐ0 

αυὶ ἀἰχίι "8: Ερο δμιπὶ υἱα. Νεο βοἀυραπιαγ, βδὰ υἱφί!ε- 

πῖὰ8, πὸ αὐ πὺ5 [4}1ι| ΘοΥ ΠῚ αυἱ νοπίυπι ἰὼ πὸ- 

πνΐμα Ομτίβιὶ, ἀΐσοηιοβ : Ε50 5πὶ Ομ γίβειβ, 660 508 

γογίιαβ, οἱ βαρίδηιία, οἱ Ἰαθλοι γογαμῃ. Ρυΐο διυΐεηι 

αυΐϊλ ποη βο]υιη 68 80 ΓῚΠῸ Οἰιεϊδίιι8, δϑὲ οἵ βογπῖο 

Δηιολινῖδιυς ; νοῦ 85 ΟΠ γίβίυβ, οἵ οἰσπιυ ϊαῖα γεγ 85 

Ανεϊοιν θέα ; βαρίοια ΟΠ τἰϑίι5, οἱ βἰ θυ δία βϑρίδη- 

ἐν 1 ΤΒ688. γ,31,99, " γόγβ. ὅ, ὁ. δ Ῥίον. χχ,9. " Ὀουΐ. ν, ὅ2. 5 οδῃ. Χιν, 0. 
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εἰὰ Απιϊογίβιυ 5, (Δ]16η8 ἀπιδίογοβ βαρίδπεα Ποὶ οἱ 
νογὶιαιἶβ, αυδὲ οὐμηΐα ρογιποπὶ δά {ἀεὶ γδιϊοηθη). 
ϑδά εοἰΐαπι ἴῃ ἰν 8. νἱγία 8 4υΐθυ8 ΣΟ ΠΨΘΓΘΔΏΣΙΓ 56 - 
οὐπάμσπι θοὰπι, ᾿πν θη Πλ0}5 ΟΠΊΠ68 γοΓὰ5 Υἱτίυ 65 0886 
Ομ γίβιυπ), εἰ ὁΠηΠ65 βἰ πηι ]αίδς νἱγία!65 Ἀπ ἢ γίπίμπι. 
υσοηϊάπη Οπηη68 βρϑοίθϑ βοηὶ αυδοουηᾳιθ Παθοῖ 
Ομείβίιβ ἴῃ 86: ἴῃ ψεγίιδίθ δὰ ὡ  Ποδιϊοῃθπ μοπιὶ- 
πυπὶ, 638 ΟΠΊΠ65 ᾿)Δ 6 'π 586 ἀϊΆΠ0]ι18 ἰῃ βρβθοί δὰ 
βοἀυοιοπειῃ βϑδποίογαπμ. δὲ δηΐπὶ Οἢτίϑίυς 7υδυία 
ξ5ὶ, δυπί δυίεπι [ΓΘαΊΘΏΙΘΡ Υἱαα υἱγὶ φυπ υἱάδηϊας 
4588 [υβῖδ8., ΠΟΥΪΘ5ἰΠΔ Διι6 ΠῈ ΘΑΓΙΠῚ τοϑρίεἴαμι ἴῃ 
Ρτγοίαπάπαι ἰῃ[δγηὶ "9. Ουδηὰο ἜΓρΟ νἱάοίαν {βιὰ 
απὸ ΠΟῊ 511 }υϑι1ε γϑγὰ, δὰ (8115 7αβείιἰα Απιϊοητῖ- 
δίυ8 65, δάνογβυβ 0 8.Π|8πὸ ΟΠ βίαι. ΑΥὙΘΙΓΟΣ 
εἰ ΤαϑΠ 86 πὶ 6856 πιο γί βίμμ, 48 681 ἃρυά 
Θ53. πα γοιίίοοβ, ἴῃ ΘΓΓΌγοτι πλἰ ΘΠ 5 Βιοπιΐπθ8, π6 
Ἰπιο!!Πφαπι δοοἸεβἰαβιίοαπι οαβι δίθαι ΟὨτίβίαμι. δίς 
εἰ τρἰβογοογάΐα δὲ ΑΕ ΗΓ βει15 ΘΟΠίγᾶ τη ξογίοου.. 
ἀΐδπι ΟἸνν βίυπη ; φαΐ (Δοίαπι ΕἸθθπιοβνη 88, 86 ἤθη 
ΡγΟρίον }ιδε1π|4π| θεῖ, Εδὶ οἱ ραιἰδηια Απιἰο γί ιαβ 
ἴω εἰ φαΐ νἱθδιίας χυϊάδηι Ραιΐ ργὸ ΟἸιγἰβιϊδηίιαίο, 
Εἰ ἀϑ4υ6 δὰ εἴδιβίοποι βδηρυΐηΐς ΟΟποθΡγίδηί68, νἱ- 
ἀε!οεῖ πη νἱἀδδηίυῦ ἀδηοράγα ΟΠ ἰβιἰδη ἰδίθῃ : ἰηΐ- 
αυϊδίοπι δυίαπι ἰπ Θχρο!ςαῃι, ἰῃ ἶρδθα διΐδιῃ οδι- 
βίοῃθ βδηφυΐηΐδ ϑιϊ ἰοσαυπίαν, οἱ Ρομυπὶ ἰῃ οΩἸ0 οὁ5 
βυθπ). Εϑι εἰ υἱγίιι8. Αμεἰο βίας. βθάυρδῃς ἱξηο- 
Τϑη(65, 4φυοη4πὶ τὴ} 1] ἀϊοίαγί συηὶ ΟἸγίβίο ἴῃ 18 
ἀΐδ : Βονιΐπδ, ἱπ ποηιίπδ (μο ἀππιοπῖα 6) ἐεὶπιμς, εἰ 
υἱγίμιο5. πιμέίαδ [θείης δ᾽, Αὰ 4υο5 ΓΕΒροπΠάουΐι : 
Ῥιεοοαϊία ἃ ἢϊθ, οπιμ 68 ημὲ οροταπιϊπὶ ἐπίφωΐαίοηι, ς 
πιωισμαπι υ086 πουὶ δι, 51 Θηΐπὶ ΠΠΠ]ΠΔπ δος (ἢ τὶ- 
δίυ5 σοξηονϊί, νἱγίι 65. Δι 6 πὶ 86 δοῖ586 εἰογίδηιυν 
ἴῃ ποπρῖπο ΟἸγἰ δεῖ, ποῖ ουδηῖ νἱγίαιος 118 ἃ ΟἸιτίβιο 
4υϊ ποη πογεγαδὶ 1108, 56] 8 6ὺ 4ιιῖ ἰγδηϑι συγδὶ 56 
ΠΟῚ 50]0} ἰῃ ΠΡΟ] πὶ ἰυοἷ5, βοὰ δἰϊαεη ἴῃ ἰρϑυπὶ 
Ομυγίβέυην. Ορυις 681 δυβο ποθὶβ Π60 δυχ᾿]αίογο, οἱ 
ἧρβο Ομγίβίο ψίνεηίς ἰη μοϑΐ5, υἱ δρογιῖβ οι 5 πο- 
διγῖβ υἱἀεαπηυβ πὸ 4018 πΠ05 βϑάυοαι, νοὶ Β0ΓΠΊΟ, Υα] 
Υἱτίυ8, γ6] Δ ἰπίυβ, γὙ6] ἃ [ὉΓΐ8, ΡΓΟΠ ΘΠ 5 86 6556 
Ονίβίι πὶ, οἱ"πΊ 5ἰ( Ἰηϊ πίοι ο᾽ὰ5 ἀἰογαγυ πη 6 γίγ- 
ταυτὶ ἰρβία8. (οπβίάθγα οἰΐδτη {Π|4, φιοὰ τηυμὶ 
γνοηΐϊυηΐ ἴῃ 1}10 4110 εἶδ ἰπ ποπιῖπα ἢ)60. ΒΟ] πὴ 
ἐπΐπι ποίῃθη ΟΠ γῖδιΐ ΔΘ ΙΟἰ ΓΙ δι αι5 βυιβοὶρὶι, πος ΟρΡΘΓᾺ 
ἴαοϊ!, πος νογθα γογίι}5 οὐιι5 ἀοοοῖ, πθο 8816} 181} 
εἶὰ8. οβίθπαϊι ἴῃς 56. Εἰ φυδιηδάπιούαπι, δοοηάυηι 
αὐυοδάδπι ΒΑΓ })48. ἀἰσεθαίιγ. οἱ 6511, 5ϑὰ Ἰδίγο 
ἐγαὶ πἰμὶ] [8068 7680 ὈΓΏΙΟΓ ΠΟΠΊ6Π, εἷς πιο 5 
ἀχἰβιϊπ)0 οἰ γίβι98, βο ποπλῖμα ἰδηιαπι. Νοίδ δυϊοηὶ 
αυοηΐδη ηιδαυϑιὴ ἰηνδηΐίυ Ποπιΐπι8 ἰπ ϑενρίατία 
106 ἶρ80 ΒΘΓΙΟΠ6 υἱθη8, δἱ ἀἴσοι5. : ΕβῸ βιιπὶ (Ἡγί- 
Βίυ8, υἱ Π6 5 τη 1}6 δ αυϊὰ ἀΐοαὶ πα εἰς νϑηίϊυτὶς ἴῃ 
ὨΟΙΠΙΪΠΟ 6}0.5 δίψιια ἀϊοθηιίθδυβ : Ερο θὁυπὶ ΟΠ τί πίι8. 
ϑυϊδείεθαπι δηΐπὶ οἱ δι! Ἵγθἀρηιίαπι Πἀοπὶ φαοηΐδηι 
56 ἐδ Ομνίβίαβ, ορεγὰ οἱ χυφ 8018 ροίογαί [ἃ- 
Παγα ΟἸιγίβιυβ, οἱ βαῦπιο 4ποπὶ ἀοοεθαΐ, οἱ νἱγίυ 8, 
ΒΌΡΕΓ ΠΉΠΠ|6 νυοαβ Οἰαπιδηί65 : Εο δι (ἠτίδίις 4). 

“9 ῬΊοΥ. χν!, 25. 80 ΜΆΠῃ. νη, 99. 5101}. 95. 
5 04. (4. 86 Δ), αμαϊιίονες, αἱ οἷς 'ῆοχ ἱπίογργὸδ, 
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Δ 8ις δυίοεπι πυπαυδηι πιφηϊίοβία ἀἶχί! ; Επο 5υπὶ, βϑὰ 

Ρέγ Ορεγὰ αἰχὶξ εἰ ρογ ἀσοιγίπαπιὶ ρίοίαιί5, υἱ ἶρβ8 
ἀἴσαι δὰ Ρείγυμη, ᾳφυδοὶ αυὶ Ὠυπαυδη) ἃ}} 60 Διιάΐδβοι, 
ἀἰα!οἴδβει διΐθηὶ ἃ Ῥαῖγθ ηαυΐᾶ ἶρ56 οὐαὶ ΟΠ γίβίυς 
ΕἾΠα5. Ποῖ νἱνί : βΒεαίμβ δ5, ϑδίπιοη Βατ-οπα, γαῖα 
πο (ΑΥΤῸ Εἱ δαμρμὶδ τουοίαυϊε [ἰδὶ, τρά ῬαίοΥ πιρις 
γιῖ δὶ ἐπ οἰἷδ 53, 51 φυΐην ἴρ88 ἴῃ Θογρόγὸ οοηδιὶ- 
(υτὰ5 ΤηΔη ἴδ5ι6 ἀἰϊχίπβοὶ δὰ δύ: ἔφο διιπὶ (Ἰπγίβίις, 
ἐᾶτο οἱ γονβίδϑϑθ υἱάθθαιαν, ἤθη ἰδηίιπ) Ραίογ. Ργο. 
Ρίογοα δυΠι)οῖς 84 βϑαιιοιοποπ ἀπεϊς τ βίογυπι πος 
5010 πὶ αυοά ἀΐευπί : Εφο φιπὶ Οἰτέδίτιδ, 4ιοά πυ:- 
4υδη) ΟΠ τίβιιι5. Ἰοφίίαγ εἰχί586, οἱ πηαδεΐ βαηὶ φυΐ 
βεἀμουμηαιγ. ἤαία ὁδί δηΐην ροτία οἱ ξραιΐοδα υἷα φι 
ἀμεῖ! σά ρεγάϊίοποηι, οἱ ηἡιμί ἐμίταμί ΡΕΥ φαηι 3; 
Ῥαυεὶ δυίοθηι αυΐ ἱπγδηΐᾶηι οαπὶ νἴδιη ψιῶ ἀμεῖι αὐ 
υἱίαπι ὅδ, 

ὅ4. Ακαϊοιῖα ἀμίοια ργαίϊα, εἰ ορὶηϊονοβ 8 Ῥταϊο- 
ταπι. Ὑ άθι6 πὸ ἰεγτϑαπιϊπὶ, Θρογίδι οιΐηι ἤς ἢενξ, 
δεά ποπάϊιπι ὁδὶ βηὶδ 57. Ἰλο88 δυΐοιη ἰος πιράο: 
ὅπη αμαϊενἢ δ ρτιθίϊα οἱ δοά ἴοπος, πὸ ἱογτθαηιηὶ 58, 
θυ Ῥγοροιἶῖ, ἀπυπὶ υίάθιη ἴα : Απάϊοιὶς Ῥταΐϊα; 
ΔΙτΘγαπι δυίοπὶ : Αμαϊΐοηος ρταίΐοταηι. Ἐπ Ρυϊπηθ πὶ 
αυίάεπι υἱάδδπιιβ βθοιιπάσπι 5ἰ πη ρ ΙσΘηὶ ἰγρδαϊεἰοὴ 6 ΠῚ], 
βθουηάυπι 4υοι1 πηι εἰ ̓πιο] καπι, φυ! ἀϊΞίδης δυάὶ- 
ἄἰθη65 ρΓΘΙΙΟγυ τη ἃ ργα} 5. ΡΟπ6 τι ἐ Ἀγ ΐα 6556 αὐὶ 
εἰνιδῖε8. ΘΌρεγ οἰνίδ95 ἰηδυγράηϊ, δὰϊ ἔθηι35 ροηιΐ- 
θυϑ, δυῖ Δ1|16Γ ΔΙ {6 Ὁ} ΓΘ ΠῚ 101|4ὲ, ν6] (ογεϊοῦ ἱπιορηοἶδες 
[ογίδπ). Ουἱὰ Ἔγρὸ ρυβὲ ργῷ ϊα δυά ἴοπο5 5 σηϊ βοδηὶ 
ῬτἸἰόγαμ ἢ Μαχίπιθ αυΐδ ΠῸη δδὶ ἀΐξίυηι : γ]46- 
υμε15 ργὶία, οἱ δυάϊοιὶβ ἀ6 ργω 8, βοὰ υἱρίηαυθ ρο- 
581} : Ακαϊοιῖς; ἰὰ 68ι, οἱ ργϑ!ϊα δυάϊει!5, οἱ ργῷ}ο- 
τὰ πὶ δυά ἰοη65 δυάίοιϊ5. Εἰ ροηληγι5 δυάϊγα αυΐϊάδπη 
ΡΓΦΙΪΆ, 6886 φυδμο Π|Ϊϊ ρμϑοῖβ ἃ ργῷι 8 ουδιοάϊπηι 
ΘΕ08 8008 τηυη105, υἱ ἢοη νἱάθαπὶ πιδ)ῖξηᾶ ; εἰ 
αυοπίδπι Ποη ροβϑβιηΐ Δϑρίοογ βυρεγ ἰαθοτθβ οἱ ἀο- 
Ἰογθ8, δυιάϊυηι ἀ6 ργῷ 8 408}}58 οἰ τα5 Ῥυφηεὶ δἀ- 
γΈγΒι15. 404 |6π| οἰ ν ϊΔῖ6π), υϊ 4ι12}15 σ6η8 ἃ 4υδ)ὶ 
ἐχριυρποίαγ φεπίο. Ου͵ϊά υΐδπι γί Ἔχίγα μος 8116- 
Τα πη διιάϊγα ργ!ΐα, οἱ δυάΐτα διά οπα8 ΡΓγϑϊοσγυπὶ 
ΥἹΔ6 Ἔγξο 51 ρθ(68 (φυαπίαπι δά 5ἰπιρ!οἰαίδπὶ νοὶ 
ἀ]ς0) (ἀἴοπι αἰ Παγοπ ἰδ Π) ἀδΓα : Ποπ 68 [Δ ρβαπὶ Ἰοηψὸ 
ῬΓΘΙΪα πὶ ροβίτυπιὶ διιάΐγθ φαΐα ῥγρ α πὶ δὲ, οἱ ἠαχία 
ΡΓΘΙΐαπὶ 6886, οἱ ἰρβᾶβ ργϑ! Δη ἰπ νόρθϑ. δυ αἶγα. 
Ἠαρεὶ ἐγρὸ υἱνυπηαυδ δυδῖη βρη Ποδιίοπαπι. ΕἸ [Ογί8 

Ὁ 4] υϊάδπι δυιάϊι ᾿ρβ88 υοσθβ αιδ ἔσῃ! ἰπ ρυθ 8, 
δ} ργ δ; φυΐ Δυΐδιῃ ἀδ μγϑ}} 5 ἸΙοηρα ψοϑιὶβ δυιίῖι, 
δυάϊείοιιεβ. δυάϊε ργϑιογυπι : πας δΐπι ἴρβα ρύαΠἃ 
δυΐίι. Οὐπὶ ϑἰπιὶ δυίοιῃ θυ Ο 65. δα ἶσιΐ, ροίαβὲ 
4υ]5 οχ ἀΐνογβο ἀἴςαγα, αυοπίδιῃ αυΐ Ιοησ6 φυΐάοπὶ 

681, Δι} ρ]} 105 δυΐῖῖ 46 1}1|8.; αυἱ δυΐδι) δι )υχίὰ 

ΡΓα αν δυάϊτ ἰρβογυπλ ργωϊουυτ δυάϊοηθ8. {Πὶ 

ἀϊγοχιιθ ΘΓκῸ νἱάθίαγ 6856 4] }4ι5 ἀ  Πδγθηις Ἰηι6]- 
Ἰεοίυ8. 

0. Αϑοοη46 πιης δὰ τηοΓ8]6 ΠῚ ἰπί6]]6Θοἴαπὶ οἱ 8ρὶ- 

γΠ Δ ]6 πὶ, οἱ 410 πιοάο ροβ858]8 δ['ᾳυοπι β86ηϑιιπὶ 46 

ΘΠ πο η 8 δοίη ΟΠ ΓΙ ϑιῖ, οἱ 6 80}ΠΠΠ4|6 ἀνδιι- 

δ: ΜΔ). χχιν, ὅ, δὲ Μδι ἢ, χυι, 17. Μ᾽ ΜδιΠ. γι, 15. 
δ’ ΜΑΙ}. χχιν, θ, ὅδ [μυς, χχι, 9. 
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ξοἸϊδίλγιιπι Ἰηνομΐγα ἀΐπαπν, ὩΣ ΠΟΠ ἀδροπδ8 δύδη- Α οἱ ποη βδοιπάμπι Ομγίςί πὶ, οχογοίδηΐος εεῖρβος ἰπ 
ξο!ϊοφ ϑαρίεπιὶα ἀϊφηϊιαίοπ). 16 οὐ πο δὶ γοοογάδηίοβ 

6ἃ 4υᾷ 5ιΠ|ρο 108 ἰγδ ἰϊα διιηΐ ἀδ ο0 χυοά αἷι δ : ΜΗ κἐ 

υεπΐθι! ἰπ πΘηΝ 6 ἤι60 αἰςοπίος : ἔφο εἰπὶ (γί δία, 
ἐἰ πιμίίος δοάποοπί, ροβϑυπη5 Βοσυπ Ὁ) ΘΟΓΙΙΠ. 

φοπϑοηποηίδπι οἰδπὶ ἰδία ἰπ!ογργειδγὶ. Οπιη 5 ἰρί(υ 
αυΐ ρεγίεοίυβ 6ϑί, οἱ νίΔοι ἰῃ δηϊπιδπὶ βυιδηὶ φἰοτίο- 

δι δἀνοπίυπι Υογυὶ, φυσι σογγυ πρὶ οἱ οὐ ηβυπ)πιαὶ 

τηυηάυπη), οἱ ἐγ οἰ ἤδὶς δα πὶ υἶγοὸ [αδίο, υἱ πιογίδηιυγ 

ἴῃ 60 Οἰλη68 Γὰδ ΠΠ. 1165, οἱ αυΐ δχογοϊιδιος }ι8- 

μεῖ 86η5ι8 δ4 εδρίθηάμυπι, "60 6886 6581 υἱ φυῶγθηϑ8 

οἱ ἀϊδουτίοη8, ἴῃ πλιὰ ἱπουγγαί ἀοφπιδίια ργω]ΐα; 

δυάϊοι εἰἰαπὶ μεμ!ο5 ργοὔιθι!68 γογδίθ, 8.58, 
εἰ ἀΐνεγβδϑ ἀ6 οἃ (γδάϊἰοηοβ : υἱ δου! Ὀοηυ5 πη 168 
Μεθ Ἰν ]ΓΑ}}}}18. ἀπ ἾΠ)0Ὸ πιϑηθδὶ 4 οπιηΐθι!8 ργο- 

Διο 5 νϑγιἰδίοην, "0 δυΐαπὶ νἱάθη θυ ΘΆ,Ω 

6686 πηΔ}}} 6518}}{|0.8, 884 οοπίγατία υδγ δι αυϑϑὶ 
σνογίἰδίθπ) Ργοπυηι δηιθυβ., οἱ ἀΐξηυβ οἰῥοίαιυν 
δυιβοίρεγα ἰῃ δηϊπηδηὶ δι18π| φίογτϊοβαηι ΟἸ γι! δάνθη- 
ἴα), δοευμάσαι φυοι 6581 1)ὸὰ8 γεγῦυπι, φυοὰ [υἷἱϊ 

᾿μ Ῥγϊποὶρίο ἀριιὰ θδιπὶ, αυοι 5ο]εῖ νβηΐγο δὰ 608 
αυϊ, ροϑίχυδλπι οοφηονογίπι ΟΠ γβια πη βοουπάυπι 
ΟΆΓΏΘΏΙ, οἱ βυβοθρεγίηὶ Ὑογθυπι φιοά ἴδοιυπὶ 68 
ἕἄγο, ἰδ ΐυπι δϑοοπάμπι ῥγῶ πλ}}5, οἱ ροδϑὶνΐ! 68- 

ΘΟΓΘ Π0ἢ 4υδίεπιοιηαια φἰογδπι, βεὰ ρ]ογίᾶπὶ φυδεὶ 

Ὀηίϊοὶ ἃ Ῥαίγα. Εἰ (ογϑί ἰὴ 4 [16] ἀϊνδγϑίβ βίου 5 γετ- 

λυπὶ θεἱ ἀρρϑγεῖ, βοουπάυπι, νἱγία! 6 η] απ δου }115- 

4ι16 δηΐπηϑ υἱάθη 8, βϑοιτπν φυοὰ 588 οϑρδοθπ) 

δηΐπια ππδαθξαι ργυυστὶ!. ΕἸ Ἔγχοὸ φαΐ ρεγίδοϊυϑ 

εβῖ, οι" δὰ σοι δ π) πΊδι ΟΠ  5Φ 0 }}} ροῦν! 4υϑη- Ό 

ἴυπὶ δὰ 86, ἰλ6 ἀρρᾶγοῖ γογθιυπι, ιἱ ηυἱ νἱά δεῖ 

εὐϊη, ἀϊεαῖ : γιά πες σίοτί απι 675, φίοτίαπι φιιαξὲ 

ὕπὶεὶ α Ῥαίτε, ρίοπιπι φταία εἰ υογία!ε 58, ἘγρΟ δὶ 
ιιῖς ἀΐξηπβ βαβοπάυϑ δβί αἱ [416 δυβοὶρίδι Ὑογθιιη), 

εἰ νἱἀοα1, πθοθ886 βαῦοὶ 8η16 ἢ} 5πι0 1 νΥἱβίοποπὶ 

γαυυὶ δυάϊγο ἐπ δηϊπιὰ βυ8 Ὁγϑ 8 ; ΡῈ. 8|105. δυίθιη 

αυἱ φυδδὶ γνεγίἰδῖθπι δββογυμ αυϊάαυ! {ΠΠ|0 (αοτὶς 

υἴβυπι, ΓΙ ογαπὶ δυάἀϊιἰοποϑ. Εἰ θδμ6 ϑαϊναίοῦ ριῸ- 

δεϊομεῖθυ5 δὰ ρεγίδείιπι ἀϊδεὶρυ}}8, ροϑίηιαπι ἴθου- 

[08 65 ἀς ργα 5, δι ρογαδάϊαϊ! : Ῥίάείο, οἱ ποη 
ἀϊχίι : Αὐάϊια, Βογίδη8 608 50]]}εἶ105 6586 αἱ ὁ0}}}18 

δΔηϊηηα ρυβδίηι νἱάδγο, ροϑίᾳφυλπι δυάϊεγίη!ϊ ργφ ἃ 

εἰ δυάϊιοη65 ργϑϊίογαπι, σἰπρυϊογυ 4υφ ἀυάϊυπιυ 

ηδίυγλπὶ, "οἱ ν]ἀδιίο5 ΘΔ Π| ΠΟῚ ἰδΓΓΘΔΏΙΡ : 4 ΟΠ 2Πὶ 

(4118. ἐπι6 Πρ | 914 ργϑ α βοϊθπὶ ἰῃ ἀϊνογβὶβ ρϑγβηδ- 

δἰοιῖθυϑ ΟσουγΓοΓα ἰοιηἰ ἰθὺ 1ι15{18, εἰ σοπίυγθᾶγὸ 

οἱ ΘΟΙΏΙΒΟΥΓΟ Δηΐπη88 δοῦὰπὶ δὰ ἀιυθἰϊαπάππι π6 
[ογῖς υϑγὰ βίηϊ αυδ νϑγί ϑἰ πὶ 8 6858 υἱάδηίυγ, εὰπὶ 

δἰηι (4158, αυί οὐγίθ νεὶ δὰ ογβάδπάμπ, εἷβ ρμογίςεια 
φυδεὶ νεγὶ8. Ουοίχιοί ἜΓρῸ ρῥγοίϊοἰδουηίιγ δὰ ρογίο- 

οἰἰομαπὶ αυφ 6δὶ ἰη ΟἸγἰϑίο, οἱ δὰ σοηναγβϑί  οηθη, 
ςοἰοβιῖ5 Εἰοοἰοβ.25, οαπὶ δυαϊογίηὶ ργθ!α ὨογοδυπΠ), 

4υδ δάγεβδιιβ ὑθύδηὴ ἢιίοπὶ οἱ δάνεγϑιιβ δεῖ ῃ508 ἰη- 

υἱοῦπι μγαὶϊδηίμν, οἱ δυάϊογίηϊ δι  Ἴ 0Ππ68 ρΓρ ἰογυ πὰ 
ΡΝ" οϑορ να», οἱ νϑπφ βεάυοιίοιβ δοουπάιϊπι, ἰγαάί- 

τἰοποίῃ μοπιίηυπι, κοουμάπηι οἰεπηδι ἃ ἢυ}118 πηιηαΐ, 

8 Μλίῃ. χχιν, . " 308η.., 14..." Μαιἢ. χχιν, ὅ. 
46 Πρρ. χχν, 38. 56 ολρ. χ᾿ 

᾿νὶβ. αυᾳ ἀϊξιπίυγ, φυαναπι οἱ σορίιδηϊ πιδιάδίατι 
Ομιγίϑιϊ᾽ ἀἰοαπεῖβ : γιάείο, οἱ υἱάδηι ηνίάθπι φυςς ἀϊ- 
ουπίυγ, νἱ θη 65 δυΐὸπι οὐπλ Ὑδγ 5 ἢ Π ἀΐπα πηθῶ- 
ἀλλοῖα, ποὴ βϑιίυσυπίυν, 864. βρθγδηΐ δἰπθ νυΐπεγο 
(Δ πὶ ργα]ϊογιιηὶ φ]ογίοσυπι δάἀνομίυπι νἰάογα ΟΠ - 
διΐ, 4 65ι Ὑογθυπὶ : πηᾶχίπια δὶ δυάϊοηίθα βοου- 

ἄυπι ΟἸνεῖδεὶ πιδνάδιιπι ργα]α οἱ δυάδι οηδὲ ρζα:- 

Ἰίογυ ιν, πα! ϊλτῦ ρμογίαγυδιοηθ) δηΐπιβ ρα ἰδηίυγ, 
δοιὶ 81} ρᾷθδ θεὶ ῥργοίθοιΐ, φιια οὐδίοις ςοτάα εἰ 

Β0η505 ἀϊρηογαπι), ἤύη [ὑὐγί! (ογγι εἰ. 51 ηυἷδ δὺυ- 

ἰθπὶ δι ΐθπ5 ρ. 8] ἃ οἱ δυάϊεἰοποβ ργρ!ογυπι, εθεῦῃ 
ἄυσπὶ αιοά οχροβυΐπηυβ, πο [ἀῸΓ 1 50} ΠΟ 5 24 
νἱδοηάυμ 64 αὐ ἀϊοιπίυγ ἴῃ ἀἰγογϑῖθ νου  βἰ πα τς 

ἀϊηΐθυ8, οἱ αυΐα πο [υἷϊ 50] εἶτ 5 δὰ νἱάδηύμην, 
ἰογγι 05 (ποτ᾿, πὸπ βοϊαπι ἀθαϊριοίυν ἃ τουϊιὶ5 τὰ- 

πἰομ εἶ ι15. πη ποπλίπς (ἢ ΡΙβιῖ, οἱ ἀϊοαπιΐ θυ : ἔσο 
διιπὶ Οἰιτί δίς δι, γθγαμι οἰίαπι ἰπἰοΓἤοίδιυ 4]ν με) υ5- 

τηοῦ! οἰδά 8 ̓ ἰπϑ πα} δβυδοϊμίεηθ νυΐπογα; ἀδ 
αυΐδθιι5 β᾽α 41} 5. ἀϊοίστ δδί : Υυ]ηδγϑηῖὶ ρἰαάϊί, 4υο- 

Τοπι νυ Ϊπ γα βαρίοπείυπι ᾿ΐησυδ δοϊδπὶ βάπαγα. Πὶ 
δυίοπι 4} ρογιυγυδηίυν, οἱ φυΐδ ποη δ᾽ δὶ ργοβρί- 
εἰσί, ἴῃς Ἰυ) υϑποάϊ ργωϊην οδάμπηϊ, 1} δύηι φυὶ 

ἴπ να}16 ϑίου. νυϊυδγαηίυν δἱ πιοτίυπίαγ, ἀ6 φαϊθυ5 
ἀϊεῖς Βεγίρίυγα 5 : γμίπεγαιὶ (αἱ ποπ υμίπετεῖὶ φία- 
ἀϊο, πες πιοτίμὶ ἐπὶ πιοτίμὶ ἧι δοί(ο. δα αυΐϊν5 πυπα 

ἰδ) δἰ σι ἤοῶγο ορογιοὶ πο5 : δθά πο ουὐαδουπ- 
406 Ἰιοπιίηΐδ 6888 ργαρᾶγαγα δὰ δυύϊίονυπι ργα ἃ 
οἱ δυϑίιοηοβ ργ!ίογαπι, υἱ διιΐδη5 ν᾽ δαὶ, οἱ πο 
ἰογγοδίυν, βοιὺ υἱγὶ ρογίθοι ἢ ΟἸγῖϑίο, ἰῃ σᾶγθ φυΐκ- 

ἄδπὶ νἱνθηιῖθ, πΠοὴ (ἀπο βαουπάμπι οαγιθρτ αὶ] !- 
(115; οὐ}118. τα ἶἰ5 ἀγηᾶ ἤθη δυμῖ οδγηδ ᾶ, διὰ 

[(ογιΐα θο, οἱ ναἰδπιία ἀδβίγαεγε πραμ ίοιε3 οἱ οο- 
αἰταιίοιο8. ὀχιο!!ἐπεΐαπι 86 δάναγβαβ βεϊθηιίδην ἰ)εῖ. 
Νδ δϑοιμ μη ΘΑΙΟΠΊ ΟΠ ΟΣ, πηι} 125 οἰ νι 16 5. πιιι- 

πἰί258 Ὠφγοβυιη δυδδίοηθ νογυογασι ἀβοθπαϊι υἱς 55- 

Ρίθη5, δἰ δϑεθινάθηβ ἀδϑίγυχὶβ πηιηἰοπαπὶ ἴῃ αυὰ 

ἱπρὶ! σομβάοθαῃ!. Ραυϊυ5 ἀδδίγυχί!, φυΐ ρϑγαῖυδ 
[ὑεγαὶ διὶ ἀδδιγυςιίοποπι εἰν) δίυ πὶ πγιμ! ἀγυ, δός 

γεγβδηιίαηι νυ δι}. Ὁ. 14|15 65ι, ροϑίψυληι δυάϊετις 
ΡΓΩ Ια οἱ δυάϊοπθβ ργϑ)ογαιῃ, νυἱάδηβ, δἱ ᾳυδϑὶ 

βδρίθη8 ϑοθηάθι8 50Ρ6Γ Εἰν δία5 πηυπΐ 125, οἱ ἀθ- 

ΒίΓυ 8 Ὁ Π᾿ΠΙΟ65 ἰῃ αυΐθι5 ἐπηρὶΐ οοπῆ ἐουδηὶ, 
Ια ἀδη5 Ἰδευπὶ οἱ ᾳγαι188 ἅρθῃ8 [)60, οἱ ἃ 400 ἀἰάΐε!! 

Ὁ ιΔ]1ὰ ργαϊϊα ργὶϊανΐ, οἱ βεγνᾶγ πιδηάδίυῃ ηυοὰ 
δἷι : ϑαποίίβοεαια δε! μπι 55, εἸλπιαῖ εἰ ἀεὶ! : Βεκε- 
ἀϊείι6 δοπιΐπιι8 [λοιι5 φιὶ ἀοοθί πιαπῆξ ππδας ἴῃ 

δεοίίμπι, εἰ ἀἰφί!οα πιέος ἐπ ρταἰλμηι, πιϊ ετι ςοτάϊα εἴ τές 

{υσίνπι πίοι δ᾽, Ἐπ᾿ ριορίογ ἰυ}5πιοάϊ ριφ ΐα ἀϊεὶ- 
ἴὰγ ἀθ θανὶὰ ἂν ὑχοιὲ δαῦδὶ “5 ; Ῥγαίία θυπιϊπὶ ἢ 
ἀοπιΐπιιδ πιεις μισπαδὶί. Ῥυαϊο δυΐθπι δὲ πιγοίεγίῶ 
6586 ἰα!υπἢ ργιἰογαπι ργρὶϊα 48 ἰῃ δου ριυγίδ ἰθῸ 

ξυπίυν ; πηγδιόγία οἰΐδπὶ 6556 ἀδδίγι οἰ 0η15 Ρ γα 3." 
τἰαπ) δάνογβυϑ γϑγίδι18 ΘΟΠ ΓΟ ΑΙ ΙΟΠ ΘΠ), Πηᾶχίπιθ 

φυα Ιερυπίυγ ἰῃ Πἰυγο δ65ὺ Νάνο 4 ἀδ ἀεδιτ υοι|0η:- 

θυ οἰνἰἰδίμμη : εἰ πιγϑιογία βαηί οπηπίαπη ΠΟη ζγδὰν 

45 [38. ΧΙ, 3. "5 2]6γοπ,. Τῇ, 8. " Ῥδδι. ΟΧΚη!, 1, 3. 
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εἰοιυπι δἀνογβδγίδγαπι Υἱγίιαπ]. Αυάίΐοπιίος ογαο ργ- Α δὴ ἀοίδοία πὶ δὲ σογγαπιραίυτ, Νὰπὶ εαἰΐ ροτίδμηῖ, 
1ἴ6 οἱ δυάϊ!!οποϑ ἰ4}. πὶ ρΓΠοὐυτη, δι ἰἀπὶμ8 φυοι 

αἷι : Υἱάείε πὸ ἱευγοαηιῖηὶ. ἘλΛ ἀδ θοπη 5 βεῖνα σι ἴδῃ 

ορογίεῖ ως Ποιΐ ὄχϑραι ἰλπιϊ] δἀνοπίαιη οὶ, υἱ 
δυύσΐαηϊ ργϑ]α οἱ δυιμ ἰοηθ8. ργα!ογυπὶ ; 564. ποη 

βιαιίπι τ δυάΐεγι., πηοὸχ οὐἷι Πηΐβ. Ργορίογ ᾳφυοά 

ἤποπὶ ορογίεϊ ἀχϑρθοίδνιδ Οπιποπὶ ᾿ιοπιΐ πα πὶ 4] 

νυὶϊ ἢογὶ βαίνυϑ., απονίδηι φεΐ ρεγβουογατοτῖῖ 
με. 6 ἴπ βπέηι, ἰἰς καίΐνις οτὶ! “1, ϑρδευπάππι [μι- 

ἐπὶ δυίεπὶ δ΄, δἱ ϑυυίουίπιι8 ργαἶα οἱ βοαίιίο- 

Πό5. 6 οσομίυγυθιηυν, ῬγΙα αυϊάοιη αὐα ἤυπί ἃ 

Θ55 5εἰεπεῖα [4]δὶ ποπιηίηϊβ οἱ ἃ ϑδρίθηιἷα ργίποὶ- 

Ρύυμὴ 0} 11:5. πη Πα  ; 5ρ ἀἰΟἢ 65 Δα 6 ΠῈ., ΠῸἢ ΘΟΠΒΟΗ - 

εἰοπιΐα ἢ) 5: ἰηνίσοπι ἴῃ σοηνθιίι Εςοἰοδί. Ὀίνοῦ- 
588 6]ΠΊ 5616 {188 ἀ6 γι [15 Π6ρΟΙ 8 πηδη 6516 δ0.- 

αἰνηι5, παχίπιο αυΐ νον ρτοί! εἰδοὶ δὰ ρογίοοειϊο- 

"6 πὶ 408 681 ἰη ΟΠ γίβίο, Νοη βοΐαπ οχίγα ΕΟ] βία πὴ 
ΡγδΙΐα, νϑριπὶ δἐΐδπὶ ἴῃ ἘσοΙα814 ἱπῖι5 βο ἰ0η09..Α 

αυΐθυϑ. ομηηΐθυ5 4] 16ηΐ Γὑδγυηὶ ἀροβίοίογυπι ἀΐδϑεῖ- 
ΡΠ, αυογυπὶ οπιιΐαπι, βίοι ἴῃ Αοιΐθιι5 ἀροβίοϊος 

τὰοῦὶ δ᾽ 686 ϑογρίυμη, ἐγαί ΟΥ̓ πηὴὶ οἱ απΐπια μπᾶ. 
Οοηηνπιϑι! οπίπιὶ ογδηὶ ἧπ δοάθιη 56η 58 οἱ ἰῃ ϑιάοιη 

βεἰοιΐα. Τάπιθ πο8, οἰϑὶ δι νογίηι5. ἐἠιϑηιο αὶ 

γα! α οἱ 586]! 0068 οἰ υππιοάΐ, πὸ (δΓΓοδιμΓ, 
Θροτγίει ομΐπι ῥγίμηη πὶ ἀηιοαθδι) νἱθθδιηι5. ροιδ- 

εἰἰοη οι 8δρί ιν ἶαΒ 40:8 681 ἴῃ ΟἸ γίβιο, [πο Πογὶ ; σοὶ 
ἡ θη δία! πὶ θεῖε ἢηΐδ χυθην χυιθγίπιυβ. Θρονίοι οπΐπὶ 
ὯΟ5 5128}11πὶ οἱ δομ γπ)ανὶ ἰπ ράσο, τ δἴη8 [ΘΓΙΌΓΘ 

5'τῆυ8, πες ἃ δϑάϊι! Ομ} 05 οοπίυν ΒΘ πιὰ, αἰ ροβι λα 

γΑἰθδΠ}8 ΟΔρΡΟΓῈ ἤηθπ) αυΐ ΠῸΠ 651 ἴῃ δυάϊΐοης 

Ῥγαϊϊογυη πους ἴῃ ἱρδ5ῖ8. βϑὐϊοηΐθαϑ; ραοϊου9 
εηΐπὶ ἢ ι5 Ἰθηᾳα δδι ἂὮ οἸηπίθι5 ἰϑιϊβ... 

ὅθ. Εχειγροί οἷπι φθν5 αάυθγϑιι8 φοπίόηι, δἰ τές 
ϑπαπι αἀυεγξιι8 γδφπμη, δ ὀτιιπί [απι68, οἱ μοδιϊοπιίω, 
εἰ Ιογγώπιοίιδ ΡΕΥ ἰοτα. τες θιΐπι οπιπῖα ἐπὶ ἶα 
διηὶ ἀοίοτιηι 8. Ματουβ δα 6πι, δ αΐε δυΐαπι, δἰ 
ἐμτδεία τ"; [μι6 85 5 ΠῊ! Π6γ 'ρ5α, δά δυίεπη, ἐεγγο- 

γΓόδῆι6 ἀ4ὰ εὐΐο, εἰ δἰσιια πιαφια θγμπί, οἱ μἰθηιος 1", 

Ῥείπιαπι δἰ πιρ! οἷα Ἰοοΐ δὲ σογρογα!α Θχροπαπηι8. 
δίεαι δΐπὶ ὡργοίδηϊ σογρογὰ δῖα ππογίοιῃ θογαιῃ 
4υΐ νἱπὶ πο ὀχιτηβοοὺ 8 ρΔιϊα {Γ, οἱ ααθιναπιο- 

ἄσπη ἰπ οἰπηΐθιβ μοῦ ἱπῇντηϊ δίϑιι ἤἰ νἱὰ δά 86ρἃ- 
ταινάδπὶ δηϊπηᾶπι ἃ ΘΟΓΡΟΓΘ 5800, 5ἷς (4158 οἱ ἰϑηίᾶ 

ἐγεδίυτα τη}, εἴπ ΘογΡυπιρὶ σΘροτὶ, φιιαϑὶ ἰπίεἴππ 

μα βη5 οἱ ἤπεπὶ ; φυοπίδηι 4υ08 υἱ δῆλα ἰοπηροτᾶ- 
114 βυμὶ, οἱ φιΐα οαὐἴυπῃ οἱ ἰθγγὰ ἐγαμῃβί δυηῃι : προθ556 

ἐϑὶ ἅπί8 σογγιρι ὁ δηλ υἱ Ἰδηβυθσαί, αἱ [6ΓΓΔ αυϊάσπὶ 

Γτεφυθηλϊα8. ἰΘγγοι οί 08 σΟμηυ 5561}, 86" δ" 
εἴθ Υἷπὶ 4ιΔη)ἀ8π) πΊΟΓ}  Ἔ πὶ σοποὶρίθη8, ρὸ- 
5:16 }5 ἤδι. Αὐϊὰς διυιΐίδπη οἱ υἱια! 5 νἱγίῃβ ἰογτ 
τέρθηία ἀεἤεϊοδηβ οἴοορει 15 [γυοῖυ5, οἱ ΟἸη65. πἃ- 

{υγᾶβ ἀτρογιιπὶ ἀοίοἶαπ5. ροπογαιγὶχ ϑαγαπὶ υἱνίυ 5. 
ΠΙ5 ἰφίίατ δοοίΔοπε8., Θοπβοηιθιι5 Θὲ αἱ ᾿3 00} 15 

πϑίαγα, αυαϑὶ [Ο(1118 πηι πα}ΐ ρᾶγ8 ἰΐφυα σομϑ.{{||, 

φοηιρα ἰδ. ἈΠΙ γΟΓΒΑΓΕ ΠῚ ΓΕΓΌΠῚ πλα!ΠΙοπὶ : υἱρυία, 

οομπϑυθία ὀϑοάγαπι ηυ {Ὁ Ππη6η19 ΠΟῊ ΓΟΒυ ΠΊ6Η8, νϑηΐαὶ 

41 ΜΆ}. χ, 22. δ χη, 9. Φ)γν, 52. 
δυ[(υὐεῖ. 15 Ῥ58]. οἵ, 47. τὸ ἩρΌγ, ὐἱρ, 10. 

Τὸ Μλιιῃ. χσιν, 7, 8 
16 ῥμᾺ], τχχ, 7. 

φιοηΐαπι δἰομέ νεδιϊππεπίιπι υεϊογαδεόμι 5, Ομϊάφμίά 
αμίοηι υϑϊεγαξεῖί εἰ δον οδεὶ!,, ὑτῸρε ἱπίογίιπι ὁδί 15. 

Οοπβοήσδης 6ϑ5ἱ υἱ δὲ ργορῖον ἱπορίδπι εἰρογυπὶ ἴῃ 

δυδυίεἶδπὶ οἱ 06} Ὠοπηΐη6 5 ὀσχοϊ(θηιυν δάνογϑϑ 608 
4] ποη ἰδπίδπι ρα(ἰππῖυτ ἱπορίδηι, οἱ αἱ ὁχ σοπηρᾶ- 

Ταιῖο!6 Δ᾽ ΟΓη πὶ συ ἰη ΓΟΙῸ 5 ΠΟΟΘ 558 [18 διιηΐ Δθ0Π- 

ἀδιμίαιη, ἤδηϊ ἰπουγγοσιίοηθθ αἰϊογαπὶ δάναγϑυβ 

8Π105, οἱ σ0Π5 Ῥυρποί δάνογϑιιβ σεπίθπι οἱ Γαβηίηι 

Δίνογβϑ γοξπαῃ). δ) ο55:0}}6 68ὲ δυΐθπὶ οὐτῃ ΔΙ᾿ Γὰ πὶ 
ἱπάϊφοητία γόγυπιὶ, οἱ ἶδπὶ Βοπιίπαπι ΟΠ ΠῚ 8651} 

μαθδηκίνπι ἱπαἀϊ σαμίαπιὶ ἤοτὶ,, αἱ ρον ἢν ἰγαπ 01} 

οἱ ρϑοϊοα Υἱα ποη ἱπνδηϊαδίαν ἴῃ τυ}18, 56 ἀ ̓π50- 

Γοοιίοι 65, οἱ 165, οἱ ρογιυτθϑιΐυη 68 ἴδηι, ἱπιεγύυπι 

4υϊάθπι ργορίοῦ ἀναγ εἶϑηι, ἰηϊογάμ δυο πὶ ῬΓΟΡΙΟΓ 

Β οοπουρίβοθηίίδιῃ ΡΥ μοΐραιι5, δἰἰᾳυδιο διίθαι οἱ 

ΡΓΟΡΙΟΓ ροτία νδηϑ οἰρ᾽ ἀἰδίοη ἰμϑαπδπ), ἱρά τι 

δυίοπι οἱ οἰρἰ 1416 ναηφ φ]οτί ρεϊθείρυμ, φαΐ ποῦ 

βυπὶ οοηίοηιϊ ργοργίο γοξιο, 56 γοϊμηϊ βαιη) αι δ. 

δχίοηάογε ργἰπεὶραίυπι οἱ Πηυ} 185 5:0] δ 6 Γ6 πδιϊ ὁπ 68. 

51. Αὐδπυο δυΐοπι ργοίυμἀϊογοιη ἀδυῖι δἰ ᾳυΐβ ἐδυ- 
88Π| ΘΟΓΆΏ Π1188 Δη[6 ΘΟΠ ΕΠ Π͵Δ ΟΠ 6πῚ πα μἱΐ δι} 

οὐδηιυγα, ΠΙΆΧΠ 6 (6 ργ 115. Ουοπίδπι δου δάνοῃ- 

(05 ΟΠ γῖβι} ἰπ ρίατίθυς κοπιίθιι5 ἰνίπα νἱγίαία (δοἷϊ ρᾶ- 

66η), δοουηάσπι (υοἀ ἀΐεὶς Ργορίιεῖα ἀ6 10 ἦὁ : Οτίδ- 
{μν ἱπ ἀΐεῦμς 6)ι5 ἡμδιἐππ οἱ αϑιπάαπίϊα ραοὶς, ἀοπδα. 

ἐτιοίίαίαν ἱμπα; οἱ δος ρὸχ πε! ρ] οδια 65. αγυπαὶ 

ΡγΓορίος ἱπογειηθηία Ἐςοϊοϑίαγυπι [υἰυγὰ, υἱ ἐἃ ρᾶχ 

δα υε5 πη] ογαπὶ ἢδι οὐσλβὶο, ἄυπι ποη οορυπίυς 

ς ὀχίγο δὰ θ6}1ὰ δὲ ρυφῃαγὸ ΡΓῸ ρ(Ὁ1}8 βίου! ργίἀ6π) 

{ουδὲ ; 5᾽6 σοηβθᾷιθι8 δῖ, Θη ρτορίον ἀθυηΔδ5 
αἰδπὶ ᾿μἐι ε15. τοῦ κα ον. παν 85. ὉΠ ΟΓα πὶ, οἱ 

ἰψδο ἀόῤτο!ᾳυον εο5 θ6ὺ5 οἱ ΟἸιγ ϑίυ 5 6͵05, ἰἴ6 Γι ΠῸ 

ἢονὶ ργαα, νι οοοῖ ἀπ πὴ ἤθη ριΟΒ ΠοηΐαΓ ΟρΟΓΔ.: 

(ἰοὐνθ5 ϑυμι δι ἶο6 5. θο0Π]Π γα ἢ ἃ βδηοι (6, 56 τηὰ 

Εἰ9. δύϊνας πυϊτϊαπίαν ῥγΟρίοῦ τηδ] ἰλπὶ Ἰιοπι πα πηι 

δι ρογογοβοθιίαπ), υἱ οπιηΐυτη δοοὶοητυπὶ πιδίογυπι 

Οδυθᾶ 6856 ἀἰεσδιίυῦ αἱ δοοοσόογυηῖ αυΐάθπι δὰ 
γογραπ, βοὲ ροβίθα ἀδοϊπαναγυι δὲ ΟΠ) 8. βί την} 

ἴθ 168 (δοιὶ δυπὶ ἴῃ τηυπάϊα! 8 τ|8418. Νὰπὶ 
αυδηάίϊα 5ιοίογῖηι 5165 ἰογτ, δά ᾳυ05 θοπιίπι8 

αἰχὶ! 77 : γὸδ ἐδιἰ5 σαὶ ἰοττα;, οἱ οτηηΐα οομβίαμί 54}}- 

1.8 ἰοπιρογᾶία. Ῥοδβίχιδηι δυΐθπι ἰηζαιυϑιὶ Γἀγῖηι 
ἱρϑβὶ βδ!ὸβ, υἱ βεουμάυιη ϑογὶρίυγαπὶ ἀΐσαηι5, εἰ οἅ 

Ὁ ᾳυκ 8511 δι γ 40 οἷ δίου! ἰηϑυ]58 ἰηίδιίιδπία", 

οοτευπιρυπίυγ, 6ἱ (δίθηϊ, οἱ γοϑοϊ σιν, Αὐιο 

δυίθη) οἱ φιδηάΐα βίοιοῦῖῖ ᾿ὰχ πιυπάϊ, οπιηία αἰγί- 
ξύμυν ἃ εἶδγοὸ Ἰυπηΐηθ ἀϊδραιδβαῖα ; οὐπὶ δΔυίθιη μος 
ἰμϑυι Ἰυπιθη ἀϊπηϊπαίαπι [ιὸγὶτ ἰπ δη πι}5 ΟΠ ΠΌΠῚν 

ἄσπια ρτγοργία οἱ παίυγαὶὶ 680 πο πυϊγί(υγ, ἔπη 

οσσυραηιίθυ5 οπιηΐδ (ΘηΘὈγβ, οαπὶ ἰπ {γί βιὰ (ΔοῖΔ 

Γυδγίεϊ οπιπία οἱ ἐδ] πη αἰ υ8, Πἰἰ αυδλοὶ οσηγεηία 8 

ΒΌΡΟΓ οἰμηΐα Δι νεγβαγίδγιπι υἱγιιαπ), ἀπ πὶ ΠΟ. γ6- 

ἰδηίυγ ἃ σδης 8 οἵ 4 Οἰκγἰϑιο ἴῃ οἶβ, φαΐ 5οίεδί 605 γ6- 

ἴλτγα : δὰ αιιϑϑὶ ἰπ ἰθποθε 8 βία Δ᾽ 4υ ργο θ᾽ εἰοιΘ. 

ορογαθυηίυν ἴῃ σον υ5 Ὠοπΐπ αι, αἱ ὀχοί!οι ραιι- 

τὸ Νλγο, Χῃ!, 8. 1.06. χχι, 11. ΤΑ]. 
ΤΊ Μαίιἢ. ν, 41ὅ. 
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16ην, Δίνογϑαϑ βοη[6Πὶ οἱ ΓΟσΏ ΠῚ Δάν γβιιβ τορηῦμι. δ᾽ 

φαίοιη, αυδιηδάπποάιπη οἱ ρἰαοοὶ 4} 8|2π}, 6ἱ [Δη168 

εἰ ραϑιΠ6η{15 αν υ] υδπιοάϊ ορογαιοηΐυυ5 ἤπη!, οἱ ἃὉ 

896}}8 ϑδίϑηα, δ᾽} Ὁ οἱ [Δ1Π65 οἱ ροϑι 6 η 11:8 
ἴαπο ἰηνα!υβοθιΐ 80 δάνοιθαγὶ 8. νἱγέυ 8, αυδπάο 

[π0}}] Γυϑγῖηί 5865 (ογγῷ οἱ Πα πη μα ϊ ΟΠ ν 1511 ἀἰδβοῖ- 

Ρυὶ, φυὶΐ 5ι1η1 γυϊμορο5 9.5.6 ροιϊεβίαιἷ5 θεοὶ, ἀ6- 

Εἰγι ἢ .65 ἰῃ ΠΟΙ ΪΠΙθ05 ρυϑ!α {π|ι0 [Δοαμ! δάνογβα- 
τί ροίοδίδίοβ, οἱ οπηηΐ 4} ΟΧ ΘΑΡΓΙ ΠῚ Δ Εἰ 56- 

τηϊηδηίυν. Ετ ἃ αυδιὰο αιυϊάθηι ἔμ [5Γδς6} [ΔΏ]65 οἱ 

Ραϑυ]οηιία ἢ θαπὶ ρυΌΡίοΓ μοςοδία, οἱ 5 οἰ α65 48 

οταιΐομο5 58 η0. Οὐ πὶ 50) γ6 θα}, ΘΔ 1}6}}8, δογοηἰο 

οἰ οΓοΓα πίη 86 πε] ΐαην. ΒΘη6 δΔιυ!6 πὶ ρυδίμιμ 681 78 : 
ἔτιπι [αἀπιθ5, εἰ ροδιϊ δπίϊα;, οἰ ἰΟΥΤΩΘμιοί5 ΡῈΥ ἰοσα. 

Νεο δίῃ ἰπβθαιοὶ νυ θοιι5. ρογάθγα μυπιδθμπὶ 96- 

μι5; δ6ὲ }ιἀϊοαη 5 ρῈγ ρᾶγίοβ, ρδυϊδίϊπι ἢ 6ὸ ἀπηὶ 

Ἅυπὶ ἴΔπη65, δἰ ροϑ( [6 {ἰ65, οἱ [οΥΓπΊΟΙυ5 ρθῦ ἸἰοΟᾶ, 

ἀδι ρου εηκα Ιοοαπὶ |ν 5 φαΐ οχ πιοάϊεἰς οαϑιἰσαιῖο- 
εἶθιι5 πιο λπίιν οἱ οομνεγίαμίαν δὶ θευπ. Εἰ 

φιοιηαἀπηοάσπι ἱποὶρί με ιι5  ἰ τ ν 1Λἀ 1190 ρο581}}}6 

68. δδυγα τπηϑαϊοί μα] α «ἀ} απηθηία,, 5ἷς Ἰηοἰρ᾽ δηεθυ5 

ἴληιο, αἱ ρϑϑι} 16 πΕ{15, οἱ Τογγ 01} 95 ΡῈΓ Ιοοα, ρ05- 
δἰ}. δϑὲ φυϊθιβάθηι Ποπηλ! θ}5 8.4 ΘΟΠν ΓΔ ΠΟΘ, 

οἱ Πάθη, οἱ βαρίοπιῖαιν βδποίογιπῃ ριυγραίοτία ἀδγ6. 

, Βὶ δυίθια ἱποῖ ρ θα 15. ) αϑῃηοά ! πιὰ} 5. ποπ [υοεὶῖ 

ίλοια ρα οογγὸοιο, ρῥτγοίϊοἴδης δ ρ6)ὺ8 ἴδιιννεβ, οἱ 

ΡΘϑμ]οεἰ:86, οἱ ἰοΡιφιηοίυ5, οὐ ἰοσαπὶ Πμαθυυτγὶϊ 

δὺυοηλίπαῖῖο (ἰοδο (1018, πο σομίοια ρᾶΡῖ6 δ] 

Ἰηυ μα] : γθηΐοὶ οἱ Θιΐαι} πὶ 060 βαιοῖο οομῃδίϑίδι. 

Ἰδθη ἰπβυγιθοιοποϑ σομ πὶ ΒΌΡΟΓ Θαηί65, Εἰ Γ6- 

δποταπ) δάγογϑιιβ τορηδ, οἱ [Δπ|68, οἱ ρεβι! θη, οἱ 

ΔΕΓΓΘΒΠΊΟΙΕ5 ΡῈΓ ἰ008 ὀχϑυγβθηίο8, ἰμἰὦ ὁ588 ἀϊουη- 

1ὺν ρεΐογαπι οἰ δμη δίυηι., 4145 Ὠοιχί5 ἀρρα αν 

ἀοίοτ8. 5:1 δύ 60 18]65 Ἔγιιηΐ ργί πλἰ εἰ ἀοίοταηι, φυὰ- 

Πᾶ Ρυΐδ8 ὀγιηὶ ἱπογοιηθηΐα ἀο]ογυμ Ἷ Οι.}}5 δυίοιῃ 

οἱ ἤπηἾ8 ατὶι ροπογαιαπὶ ἀοὶογπὶ ἴῃ απΐνογθο τη - 

ἀο, υἱὶ πο λπι| μῈγ ρᾶγί68, 864 ἀπίγέγϑιιπη οχίεγηλῖ- 
ποηΐ πυηάυπι ἢ Τατνδη ἀΓΌΙ ΤΟΥ ις συ ηὶ βοσυίυγα, 

Δάνογβιβ ἱπιρίοϑ [ὉΓα (Δ υπηπιοάο, οἱ ᾽ῃ ἀοϊογίυυ8 
δου ἰ88ϊπιΐρ οἱ αἰ η15 σγαοἰδιίαγ, ἀοπος ἀδροηδηὶ 

4υ8 φομοερογαπηὶ οἱ [οτμανθγυμὶ δα πληἃ ροοοδίο ΓῺ 

δ'ν Ορου δι 5 ΘΟὨ ΓΑν}15. 1 ΡΙ αν 80 αυϊάθη) ποι 

θὲπα ἴδοογα ευρίθη8, ῥγρΟΟΡΙ, Οπμμ ΠηΔΘΟΙ Ὠ Τ 

ᾳυοάουπαᾳυς [ἀογὶν παίαι ΠΠ υγεδὶϑ, αἱ Ργο οἰδίαΓ 
ἴῃ ἤυαμπηθη 79: δὲι5. δυίθηι "05 αἰιδδὶ γογο θΟΏΙ8 

οοοἰάϊι δοπηΐμα Δ] ΟΓΠῚ αυὰΣ Γοσορογυμί, ᾧἱ ΡΟΓ 

Τυ}105 Ἰαῦογο8 οἱ ἀοίογοβ δὰ ἀδροηδηῖ, 4ιοπίδηι 
σΟΠΟΘρΡογαηΐ ἀοϊογοηι, οἱ ρερθγογιμὶ ἱπ 4υ} 4.6). 

Εἰ αυϊά αἰϊυά ἀδοοὲ ᾿)δουπι,, πἰϑὶ υἱ οοοἰάδι ΟΠ ΘΙ 

ἰηἰφυϊιδῖοπι αυᾶπι ροπογαπὶ ρϑορλίογΓο8., 4} 9115 μνι1- 
ἠυδπιοάϊ πον εἷβ ἀΐθ8. πιθοῦ δϑὶ 4υδιη ἀϊ65 πδιϊνῖια- 

ιἷ5 ἰρϑίαϑ, δεευπάμπι αυοά βογίρίυη 65. 80: ΜοίϊοΥ 

ἀἶοε πιοτίὶς διιροῦ αἴθηι παιἰυἱπιῖδ ῦ 5'ς οἱ δθογίυπι 
τρϑ ογοπὶ 60 4υοά παϑοίίιν, θ6η6 4115 ἀΐςεί : Εἰ 

αἰχὶ ϑοππηῆι φμρεῦ ὁμπὶ αϑοτίαπι, Ναπι αϑοτίιδ ἰμπι- 

ἡμδηιοάὶ ἴπι παιἰυΐϊαι6 υϑπὶ!, οἱ ἐπ [ἐποῦτὶς απιδμίαϊ, εἰ 

ἣν Ιεπεῦτὶδ ποπιθη ὁἾμ5 σομίἐσοίιν δ". πὶ 16. ἰγαοίανῖ- 

ΟἈΙΘΕΝΙΘῚΝ ΜΑΤΤΉΕΌΜ 

Α πλὶν δϑυηάἀαηιῖυ8 ΘΟΠΒΟαυοΠΙΐα δορίείδηῖ68, βοοπη- 

ἄἀυπὶ ᾳυοὰ αἷι δ" : ας οπιπία ἱπξιΐα δφαπὶ ἀοίοταπι. 

ὅ8. Ουοηΐδιῃ δυίοιῃ οἱ πηρτ ] τὴ ἱπιο! !]δοία αι οχὶ- 

δἰΐπ0 6556 οἰἷδπὶ ἰπ ἰ5ί0 ἰοοο, βοοιιηάυπι δὰ 425 

ἀϊχί, οοηβοιοπίον οἵ ᾿μ880 διιπὶ ἀϊσοινάα : φυοπίδιῃ 

8ἷ 4υ}5 φ]ογίοϑδπι οἱ γορϑίεπι Γογιλαπὶ Υογθὶ υἰϑαγαθ 

εβῖ, δάνβηϊυπ) ἰρϑῖιι5 φ]ογίοϑυιη., ΠΘΟ6556 68ί εἰ υἱ 
Θχοίιδιαν πο 80 πὸ δι! ἷν6 ριφ!ὰ οἱ δυά! οηθ5 ἴἢ- 

{61} Πα! ΟΠ απὶ ργρ!ίόγαπι, αἱ νἱάδης ἀΐδοαϊ ἡοσυδᾷυδαι 

(ογγοῦὶ, 56 οἰΐδη) υἱ νἱάσαιϊ φοηίδπι πιοηεἰδεὶ! Δ]}168- 

Ἶα5, δὲ πηοίαπι νογνογαπὶ ἰγαποπιίαπη δὰ δἰ φαδπι 
δβδοίδιῃ ἰῃδυΓβο ἢ 6 ΠῚ Δάν ΓΘ 5 ἀἰΐϑπ) δἰἰᾳυδπὶ πιθη- 

ὁδοὶ! σομίοπι, φυοηίδηα ἐν} υ5πιοϊ φαπεὶθυδ πυπ- 

4ιδπι 6ϑὲ ρδοίἤοιβ ἐἰυ}5. Ουοὰ γεχυθπίον υἱἀθπια8 

πίον Ὠφγοίίοοϑ {ἰεγὶ, οἱ ἰῃ[ο Γ δὐο οϑἰᾶ5 ᾿ηδ] ζηδῆ- 

εἴστη δύγρογα δἰ ογῖι}5. [88 6515 σϑηΐθπὶ ΒΌΡΕΓ σεηίεαι 

ΔἸιοτίαβ Πθγοβὶβ. ϑῖο δὲ γαξπαπὶ δἰ ἰου) 5 νοτ ἰπ- 
βυγαῖ. δάνογθυβ δἰίοῦίὰ8 νϑγθὶ δγγδι οὶ γορηῦπι : 
φυομπίαπι ϑδίδηδδ οἱ οὔμπα πιεπάδοϊαπι δάνεγδθιϑ 86-. 

ἰρϑι ἀἰνίἀϊαν ΒΕΘΙΡῈΓ,, ῥγορίογεα πὸρ ροίεϑδί 

βίαγο. Εγφὸ αυὶ ργοΠοίδεϊίαν δὰ νἱἀδπάδπηι ρ]ογίαπι 

Ομεῖϑι! οἱ σορηθ, οο 6δ8ὶ1 Ὑου) ρογίθοι Ομ οΩι δὲ 

τοῦθ 4υοα τορπδι οἱ ἀοπιπαίαν, ΡΟΠΘἢ8 ΟΙαποῦ 

δἀνογβαῦίοβ 56 ΓΠΊΟη68 510 ροάϊυυ8 δυΐ5 εἰ 'π ο0ῃ- 

οὐυ]οδιίοποηι ροάσπι δου) ἤ606586 68ϊ εἰ υἱ 4φυ- 
Γ6Π8 γογίδίθηι, (ΓΘ ΘΩΙ6Γ ἰῃορίαπι βοιβαυπι ρϑίϊδ- 
ἰυγ, φυΐθιι5 ργορτγὶθ δηΐπιᾶ πυϊγιιυγ 3ιὰ γαεαυϊϑἰυἱοπειῃ 

δυγιπὶ α085 Βιηΐ φυθγεπάα. Εἰ δου δἰᾳυλπάο 4αὶ 

Ρτγοἢεϊβεοθδπίυγ δὰ (ογγϑπι ῥγοιηἰβϑίοηϊβ., ἰπίοιὶ 

( 51π|, [Ἀπιεῖη ραϑϑὶ βυμί οδιπαϊ απ εἰθροτγαμῃ ἰγλῃϑν 

ἰτα, αἱ οσοἰοβία δοοὶρίδηι πιδῆμῃδ, δὶς οροτίοί ἱπορίᾶ 

δδηδυσπ) ἰοηΐατὶ οιηὶ (γφυσηίον, οἱ πὶ} }} ρδιὶ εχ 

6ἃ, 4υὶ ροτγίεοιίοιο  γὶ ε8ὲ πυϊιγίθυ 5. ΕΠ υοιὶ- 
ἀΐα μος ἔρϑαπι νἱἀθιηυβ ἴῃ πΟὈΐ8, ἀυδηἀο 4υξεγέπιιδ 

Δί φασηι Ὑδγῖ 9115 βδηδαπι ἰῃ δοτὶριαγῖθ : ργ υϑαυδπι 

Τινοηίαπια5 φαοὰ αυφτγίηιυβ,, αἰϊχυδῃι ἱπορίϑπι ϑεη- 

δύση ραιίημιν, ἰοπθο δον ταῦ ἵπ ποἰυἷθ. δ) ι5πιοάϊ 

ἱπορία βϑηδύασπι ἃ 60, ψιί ἀΔι ἀϊρηῖ5 ἐβοᾶπι ἴῃ ἴοπι- 

ΡΟΓΘ Ορρογίιπο δὰ πιαπἀυσδπάυπι οἱ νϑϑεϊπιδηίυτ 

δὰ ἱπθαοριάσπι. Ορογίει οἰΐαπι οὐαὶ αυΐ νἱάδι φἰο- 
τἰοβυπι δάνθηϊαπ), [Δ 68. δἀνοιίυπι βδρί θη ιθ ἴῃ 

ΔηΪπΊϑΠΙ Β.ΔΠΙ, ὨΘΟ6556 651 6 πὶ Υἱάογα Ραβι ] πιϊ25 

ποι θἱάοταπι βογιθόπαπι, οἱ πἰ 1} ραιὶ 88 εἰβ. Ρεϑις 

[δγὶ δυΐοπὶ ΒΟΓΠΊΟΠ65 δυπὶ ΟΠπιΠ65 4υἱ 41} Βοπι θα 5 

Ὁ ρεδβι [γῖ8 ργοίδγαπία, ἰμἰ φυϊίαίαπι ἴῃ ἐχοείβαῃι ἰ0- 

φασηιίθυδ, οἱ ροπθι 5 ἴῃ ο(ΕἸο ὁ5 βύπια ἴῃ δα ρεΓ- 

υἷα οἱ πιᾶϑπὰ ῥγοιηίβϑίοπθ : υἱρυία, Μαγοϊοηϊδ 

ΒΟΓΙΊΟΠ6Β δάγθγϑαβ Οὐ ταογαπὶ τηθηθΐ, οἱ μμρὶς ὈΑ- 

βρη διηΐϑβ, αυςδάδπι Ρ6 50.188 δυηὶ “Δα πηάγαπι, ΟΟγ- 

Γαρθηί65 μοπιΐπαπι πιοηί65, οἱ (Δοΐθηε5 ἀπἰ πιὰ5 ΠῚ 

δογαη "δ βυϑρίοἰοηῖθυ5 ργοίατγα. γαἰεπιίπὶ οἰξαπὶ 66 
πλᾶ βου 5 οἱ [δηλ ηἰ ηἰ5 5 οι} 151 θυ]5,6ι ἀα παι  ιλῖα 

Ογοθαίογὶβ πιαμϊ χυᾶπὶ 6χ [α!σὰ βαρίβθηια οοπίηχθ- 

ταδὶ, οἱ συουπαα 4114 σαγρυΐϊδηι, χυϊὰ δἰ! πὰ δαί 

εἰδί ρββι!θηιία ; ΒΑ51}1418 φιοᾳαθ ϑθγιβοιθϑ, ἀθ(ΓΆ. 
Ποηο5 αι ἀεπὶ οἷ8 υΐ ὕ54ι6 86 πιογίθηι οογίδηΐ ρΓῸ 
γοιίἰδιθ,αΐ σοι 6απιὰγ σογᾶτῃ μοπιμἑυυ5 δεϑαπι, 8» 

Τ8 Μαιῃ. χχιν, 7. 7 Εχοι. ι, 16. 59 Εροίδ, γι, 9. 8: Εροῖο. νἱ, ὅ, 4. 55 Μδιεν. χχιν, 8. “41, εἴς 
τόϑιῆι. 
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ἀἰδεγεπίον 8.57 δυϊθηι ἅσεγὸ ἀθοθῃίο5 δὰ ἀδηοραν- Α βιἰδηΐ ἰῃ {θυ !αιοι6 5, οἱ ἀδιί65. (εδιποιΐυπι ν6- 
ἀμπι, εἰ Δι 5ξδ ον Ποδη΄απὶ αἶ5 Δ|16η}5, ΠΟΙ τηΐη 5 ρ6- 

δι δεδηί οἱ οογγυπιρυηί ϑυάἀϊθηίο5 56, υΐ ἴῃ ἰἰβάθιῃ 

Βογηοη 5 ἀοοοηΐ ὨΟΏ 6556 [185 ροοοδίον πὶ ρα- 

185 πἰδὶ ἐγ ον  ρΟΓΔΙΪ0η68 ἈΠ ΔΓΙΙΠ μοδί πηοΓί ἢ). 

Νδμ υἱ ἀπ ἰλπη πιδι [δϑῖς [Αἰ5ὰπι 6558 φυυὰ ἀϊείταγ, 

δάδυς δυίοπι (ΟΠ πὶ 4} Ποπι εἶ θυ.5 βαἰ γο ιἰ- 
πιόγοῖι, οἱ αιΐ 6] ργορίογ {ἰπιογοπ Γυἱπγάγαην ρ- 

ΠΑΡῸ ΒΟΓνΔμΓὶ 86 Γἀδγαπὶ ἃ τη] υἀΐι6 ραςοδιο - 

τυπι, πυϊγίυπι αυϑδοίαπι ἱπιρίοίαι 8. δον αηι. Μυ δ: 
ἐφίίυτ [Δπι|658 οἱ ρθβί! θη ογυπὶ Οπημΐθυ5. νί ο γα 
γο δητῖθυ8 φ]ονίοβυηι ΟἸγῖβεὶ δάνοημιν ἴῃ δηΐιηἃ 

5.8, 5641 ΠῚ] οἷ ποοαθυηῖ, ΥἹθ θα. οπὶπὶ ἰΔη- 
ἰυπιπιοίο 688, 56 }}}}} ρα πίυγ 4} οἶβ, Ραιθηίαῦ 

16 π| οἱ πιοίι}]8 ΘΟΓ ΠῚ 45 4 ΓΘΠΓΟΓ ἴῃ γ]γὶΠ}}8 

Ἰοεἰ5 ϑογίριυγάγηπι, νου σ᾽ πη} νἀ θη σου γί  4}}3 

νεὶ πιοπάδοίογαπι [Δ δι τς ; 8684. ροβίπιοίπιη ρᾶ- 

εἰοπέυγ ὨΪ}1], πθα πιοίυ8 δυο ηπ πὶ [Δ] ΘΓ πὶ γϑ] οί 

608 ἃ" δὀχβρϑοίδιϊοπο οἰουίοβὶ δὲ αἰνίηϊ δὲ ρογίςοιϊ 

δὐνοηίυ8. 7ε5α (τίσι! Ὑογυ. Ετ φυΐ ἀϊοίαγυβ 6βί: 

Α εἰπιοτο (πιο, Πονεῖπθ, ἰπ 670 (π|0 σοπσορίπηιδ, οἱ 

Ῥατιμτγίσϊπμδ, οἱ ρορογίπιις δρίγίιπι δαίμ ἰδ φίδι 

[ἐεἰδιὶ ξιιρον [ογτανι "5, αἱ βοουπήίσιη απο ἀϊοίαπη 

ἐδ : Εἰ  πιοὶ φιιοα ἐ!ότιηὶ ρατίμτίο, ἀοπος [οΥηιθί 

Οἠτί δίας ἐπ υοῦϊα "5, Πρρδ556 ὁξὶ διιπὶ ἐπ ργΪπιΐ8 ἴῃ 

Οπιπΐθυ8 ᾿διῖ5. ἀοἰογίθυ5 ἤογὶ [Δπ|18, δἱ μοβι!οηιϊα- 

τυπι, εἴ πηοίτ πὶ : ιιοά δυδβίίποΠ5 ρατίοὶ φυρά ο0η- 
σοὶ οἱ (ογηγανὶ! ἴῃ 86 ΟΠ γ βίη Ὑογθυπι, αἱ ἀΐοαὶ 

ἴμ παι ν 16. 6715: Εδοθ ὀυαπηοίἑκο νοὐὶς φαμαΐμμι 

“ασπμηι 86, οἱ φ]ογίδιθ ἴῃ ἀχοοἰβῖθ Π0ο0, οἱ ρᾷξοηι 

δΡΟΓ (ΘΡΓΩ ἢ. 

89. Τινο ἐγαάοηί νο8 ἴη {τ ϑιίαἰἰοπο8, οἱ οεεϊάοιί 

νοδ: 6ἱ ΟΥ̓ ἶ86 ο(ἷο οπιπίνιιδ φοπιῖδιια Ῥυορίογ πυηὶοπ 

πιθιιηι. Εἰ (πὸ ϑοαπααἰϊταϑαπίμν πιμ  , οἱ ἱπυίσοηι 

ἐταάοπί, οαἴο Παϑοϑεμί ἰπυΐσοπι, οἱ πμε ἰ ρϑοιίορτο- 

Ῥμεια ἱπβιγφεμί, οι δοάμσθη! πιμίο5; οἰ φιομπίπηι 

αϑωπάανϊι ἱπίφιΐίας, το [γί σοδοθί οἰατία5 πιιοτμηῖ: 

δα φαμὶ ρογηιανιδεγὶ! ἐπι βπθπι, [ἰς δαίυιδ5 ογὶ!. ΕἸ 

ογιραϊσαδίιαν ἰος Εναπροίζιμι τεσηὶ ἷὰ πμἰυογ50 οτϑδ 
ἐπ τοδιἱηοπῖμπι οπιπῖθιιδ φοηΠϑιι8, 6. (μτς ποιοῖ 
βιὶδ δι ἘΠ β'πθ δχροβίεἴοπο αυΐάθῃ ἰοχίι5. ἃ βοῖρ80 
οδὶ πιδηϊϑϑίυβ, αυοπίαπι [Γοαποηίαγ (γα 11 δαὶ 

ἀϊθοῖρυ!! ΟἹ γαῖ ἴῃ (θυ! ιοηα 5, δὲ Ῥγορίογ Ὑὸγ- 

Ῥυπὶ δυης ἱπιεγίρει!, οἱ ργορίον Ομ γι βίαμι οὐΐο ΒΑ ΠΕ 

ξὐπιίθυ58. 51 δυιαπ) ἀἰδουίεγα 118. γο} θα αἷϊ, 
φηιηΐϑιιδ φοπιῖθϑιι5, ΠΟΙ 5415 ἰπνθηίθὶ ΘΘΡΙ. ΠῚ, 4Π0- 

Ηΐάλπι οπηηΐθα5. οἰΐδην ἴη) αἰ {{π|15 ραΓ δ .5. ἰ ΓΓΒ Π0Π1- 
τρογδη εἶ θ18 σοι ἰ]νὰ9. οὐΐο Πα οίαγ Ροριΐυ5 ΟἸ 1511: 

τἰδὶ ἕογία οἱ ἢΐς δ} 1.15 ἀἴοαὶ ργορίογ δτασρθογαιῖο- 
1.6 ἢ) ροϑὶ πὶ ΟἸπ ἰδ ΡΓῸ τυ 5. ῬΓΟρΟηΘη5 30- 

οι ἰδὲ αὐοά ἀἰοὶς, ἐμπὸ ἱγαάεπὶ τος, ἰηνοπὶος 

αυδδιίοηεα. Νὲς οπΐπὶ ροβίηυδπι ἰηδυγγοσθγιηΐ 

ξδπη8 οομίγἃ βοηίοηι, οἱ ΤορηυΠη δάνογβιιβ Τοβηυπι, 
δἰ ροβὶ ἰδη)οβ οἱ ραϑϑί θη 8 ροὸὺ ἰοθᾶ, ἴυπὸ 
ἀγα ουπὶ ἴῃ {τἰ θυ] Δ] 0Π68, οὲ Οοοἰδὶ βυηΐ, οἱ οὐΐο 

ἨΔ 11 Ὁ οπηπίθυ5 φοηιθυ8 ργορίοῦ ποιηδῃ Ομ ῖβι : 

ῃᾶπὶ εἰ ρῥεϊυϑιδηι ἢ ὸ ἤογοιΐ, ἰγδάϊὶ οαμε Ομ εἰ- 

τίει δαηὶ Ἰμίογίοοι), οἱ οὐΐο μδυΐϊι! θαηι φοηι θυ 

οὐπὶ αυΐθυ5 ᾿αθ!ανόγαηῖ. Αὐνοῦθιιθ ᾿δης 8016: 

αυ:ρϑιἰοηθιη 4υἱ δοουπάπη) ἡ γθα νὰ] ᾿η|6}ΠσοΓὰ, 

τοϑρομ 1 αυοηίαπι ἃν πηδχίηνὸ ἰγαδηιυγ ΟΠ ν1- 

διϊδηΐ ἴῃ {γἰ θυ] οη68, αυῤππλάιμο πι ὨϊΠΑΌ ΠῚ : 

ἴαης οὐΐο ᾿ιαυεπεϊΐ πιαχίπηθ αὖ οἰ θυ5 φοηκθυ85 
ΘΟ] }4 18} }} 115 δ᾽ 0], δίσυαϊ παραίδηιν; οἱ ὁπληΐϑ ρὰ- 

εἰδηίον ΡΓῸ ποιηΐπα ΟΠ γῖϑιῖ, οὐ} δ ΓΙ χορ 56 }8 

σΟμ γᾷ φοηίθη), οἱ γοβηυπι νοῦς γοβηππὶ : οἱ 
ἐϊεηὶ [χπ|65, οἱ ροβα!θ 16, οἱ (οΥΓιδηϊοΐι5. ρὲ ἰοοᾶ. 

Αἰηδιῖὶ δηΐπὶ αἱ ἴῃ ΠΑ ΠῚ ΔΓ 18. δαπί, οϑυ 888 

δαγιμῃ ἀἰδουἰεηι65, ἰπνοιΐγ Δ] 4 φυοὰ Ἰοψαδη- 

ἰυγ, Οὐ [86 ΟΥ̓σῸ Ομ σΟΡ πὶ πλιη40, οοηθοάυ6η8 

δὶ ιδϑὶ ἀογο! φασημθα5. ᾿οπιλἶθυ5 ἀδογαπη οἱ}- 

Β τυγϑι, αἱ Ῥγορίογ πιυ! τἀ ϊηῃ ΟἸ ΙΓ βιϊϑποόγυπι ἀΐ- 
ἐδηΐ ἤΠογὶ θ6}18, οἱ ἴϑπη68, οἱ ραϑε απ! 45. ΕὙΓΘ] αΘΙ ΟΣ 

οηΐπ [Δπ||8 σαυ54 ΟΠ ΓΙ ϑιίλπο5. ου!ρόγιηΐ κοη 68 
οἱ φυϊευπαια βαρίεθδηΐ αι φοηιίαπι δαηὶ : 56 
δἱ ρεβϑι]!δηιίαγιιηι οι υ885 δὰ ΟΠ 511 ἘσΟΙοβῖδπὶ Γα- 

τυ]ογαῃΐ. ϑοίπηι8. δαΐεπι οἱ ἀρυδ ποδ (δ᾽ ΓΩΠΙΟί ΠῚ 

(λοίυπι ἰπ Ἰοοῖβ φαϊθυβάδη!, εἰ (Δοί85. [υἶ586 4υ88- 

ἄδην γυΐϊηλ8, [4 αἱ αυὶ ἀγαμὶ πρὶ} οχίγα πιὰ 6π), 

δαυϑδηι ἰδγτπιοίιι5 ἀϊοογθηΐ ΟἸγἰϑιϊδπο5, Ῥσορίον 

αὐυοι οἱ ρογβοουιοη68 μᾶβ585) δι: ΕΘΠΟ 6518, οἱ ἰη- 

σοη5:8 δη}; Π0) 5οίυπι δυίΐίοπι {Π|, 56 οἱ φαΐ νυἱ- 
ἀσθαμίιγ ρυἀοηίος, (4114 ἴῃ ρα] ο ἀΐώθγοηὶ, φυΐα 
Ργορίον. ΟἸιν βιΐϑηο5. ἐμ! ργαν βϑμηΐ ἰογγωιηοίυϑ. 

θΘυοιὶ ἀυΐομὶ ἀϊοίιαν, οἰ ὀγὶἶς οαϊο οπιπὶϑι58 φομίϊδες 

ῬΤΌΡΙΟΥ ποριθη πιθμηι, δῖ. βα γᾶγο 4115 ροίοΥὶ , αυΐα 

παπαυδπὶ αυΐάοπι ἴῃ ὑπυηὶ ΘΟΠΒΘΙΒΟΓΙΠΐ ΟΠΊΠ68 
ἄοι 68 διἴνογϑιιβ ΟΠ τἰϑιδη08. : οὐπὶ δυίθπὶ οΟηκξ6- 
τι! φυα ΟΠ γ βία 5 ργαάϊχιῖ, ἰαης φυδεὶ δυσοοπάθπάϊ 

βδυηϊ ΟΠΊΠ05 ἃ 4υϊθυθάδπι σοι} 5. ἱπεὶ μ᾽ οηιθα5 
ΟἸμνἰβιίδποβς εὐἱρᾶγα, υἱ ἰᾳπς ἤδληϊ ρεγβθουιοῃθβ 

͵ϑηι ἤθη οχ ρϑΓ6 ἴοι! δηΐῖθ, 564 βοπογΆ 6 υδθίαιια 

δάνεγβυϑ ρορυΐαπι Πε. Τυης δοηιίηροί {Πυὰ υς 

ταν βοδπάα!λοπίυν αυὶ νἱάδπιυν πῃ 6146 δοηδ8]- 
βίογα, οἱ 86 ΔΙῸ Γ δἰίογιιπιὶ ἰγδάθηϊ, οἱ ογὶὶ οὐΐυπὶ 

ἴπιογ 'ρ505 οἰΐδην υΐ νἱἀοπίυν (6165. Τυπο ρϑουάο- 

ΡΙΌΡ οί πιὰ} }} ἰπδαγροη! πιὰ Πα πο πὶ ἰπϑθηβαίο- 
Τα) [(Δ]Π6ηΐ65 ; (πὸ οἱ το ἰφοεοοιία ΟΠαΡ 816 ΠθΠ 

5010πΔ ἀρυμ ἰπἤι6}68, 564 οἰἴδπὶ ἰ) ἰρ55 Π46}}118. 

οἱ [ὈγΥογ Οἰνατ (4118 οχ τὰ} 118. ἰηἰ φυϊαἰΐδυ5 Γοίτγὶ - 

Ὁ δέδοοί, ἴα ὧἱ Ραυοὶ γοιηδηθϑηὶ ΘΟΓίΔη165 ὈΓῸ γογὶ- 

(λ16 τιϑηπ6 δὰ {ποπ|, 4υἱ οἱ βαϊνδηδὶ διηῖ 50]. 

Εἰ ἴῃ ιοο βίϑιιι σοηϑε1 {15 Του 5, ΕὙὐδηρο! πὶ φυοὰ 

Ργίυβ ποι ἔμπογαὶ ργαἀοαίατη ἴῃ ἰο10 πυπάο0 (Β10}} 
οπΐπὶ ΠῸΠ 50 ᾽πὶ Δι θαγαγα μη, 56 οἰΐδ πὶ ΠΟΒΙΓΔΓΕΠῚ 

φοπείυπι, ἀσαιθ πθὴς ἤοη δυάίογιμ! ΟΠ ΓΙ 51 η 1418 

γΟΥθυΠ}}, ἴᾳ5ο δυίοπιὶ "5 ργϑαϊοαθίίαγ, υἱ οπηηΐα 

ξθῃ5 ονδηρο! οαπὶ δυάΐαὶ ργαϊ δι οηθπ, οἰ πθ 

ἀδτγοϊπαυδίὰγ 4 πο Δι νι, οἱ ἰυπο γα βου)! 

Πη15. 58. δυίθπι μος ἰδ 56 παθθηὶ, ἰδπὶ ποὸη 8558 
ἐφπογδοὶπιὰβ 46 60 φυοὰ εἰεὶξ, ἐεπὸ ἐγαάθη! υ08, Π6ς 

[αἰδυπὶ συϑρίοαθίπιυν αυοὰ αἰϊ, 6, ον ἐ8 οὐΐο οπιμὲ- 

ὑιι8 φοπεῖδιιδ Ῥγορίεγ ποπιθῃ πιόιιηι, ἀἰσοη!68 νου ἃ- 

δι ἴξα. χανι, 18. 86 (οἷαι, τν, 19. δ᾽ Ίμο, τ΄, 30 οὐ], 51 Μαῖαν. χχιν, 9 οἱ βδεᾳᾳ. 5 θοῖδ ἀμίειη. 



{065 ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΊΗ ΟΜ, 1656 

τ6πὶ μυ}ι5. γι] ποράυτῃ ἐ586 ἱπιρίοίδαι, φυδηΐα Α ΠΟἢ Ομη68 ϑρργθίιθμάδγο ροβϑιηὲ : απ οδι58 Βεῖ 

ποῖ 6δβὲ [Δείυη 4υοὰ 411, ἐιπὸ δοαπα αἰ χαθιιπίμν 
π, εε ἱπυΐσεπι ἰταάφη!. Νοπάνπ, οαΐπὶ πιὰ μὶ 

φῬγοάϊιογοβ ἐδ Εςοϊ βία [Δοι] βιιδῖ, δὲ ποπάσιῃ [αἰϑὶ 
ῬΓΟρίιοῖδο Θχϑιϊίδγαηι πηυΐίο5 [4}16 168. : δὶς δὲ η0}- 

ἀσπιὶ οὐἷο μα! 1] βαηι ἃ Θπηπῖθι5 φοπιθυ5 οἰΐδπὶ ἰῃ 

υἱεἰπιΐδ μᾶγιῖθιι5 (ΟΓΓαΒ ᾿δθἐ ἀπε 08, ΡΓΟΡΙΘΓ ὨοπΊΘ 

Ομ ἰβιῖ, βἷς οἱ πομόυπῃ δϑὶ ργωαϊεδίυ πη Ενδη βου τι 
γοφηὶ ἰμ τοῖο οτῦθ. Νοη διΐπν ἰδρίυν ργααϊοδίυπι 
4385 Ἐνδηβοιίαμη ἀρυὰ οπηη68 δ 1Πἰορ48, πραχὶη 8 

δρυὰ 605 αυὶ δυπὶ υἱίγα δυπτοη; 5360 ποὸ δρυΐ 

ὅ6γδϑ, Π60 ἃρυὰ Οτοπέθη δυάΐογυμι ΟΠ Γἰϑεϊδη μαι 5 
βογῃύποιη, Ουἱά δυίΐδι) ἀϊοαπιυβ ἀθς Βυεϊδηηΐθ, δυὶ 

Οειηδιΐἷβ, αυὶ δύ οἶγοα Θούδηυπ), νοὶ] ἀρυὰ ΒὰΓ- 
βάγοβ, θδ005, οἱ ϑαγιηδίαβ, εἰ βου 5, αυογυπι 

Ρἰαυϊαΐ ποπάυμῃ διαίόγιηι Ενδησο! νοῦθυμῃ, δυθ- Β 

ἀγὶ δυηΐ δυίοη ἐπ ἰρθᾶ 5:50} ΟΠ δι ΩΠηΔΙΪ0Π6. 

ΛΑϑρίοα δαΐμ φυοὰ αἰΐ, εἰ ργυαάϊεαθίίμν ος Ἐναη- 
φοίϊμπι τορηὶ ἐπ (οἱ οτὐα ἴπ (6δεϊπιονῖμ πὶ οπιιῖϑειδ 
φέμιἰδιιδ, εἰ μῆς τὶ! βηῖδ. δὶ δυΐδηι νὰ]! 4υΐ5 16- 

πιὲγα ἀἴοεγα ριφι !οαϊυϊη 6556 Δ ναι ροϊίυη Γὸ- 

δι ἴῃ ἴοι οτγῦα ἰν ἰοδεἰπηοπίαπιη ομμἶ 5 φοῃι 5, 
Ποπϑοσυθμίοῦ ἀΐοογα ροίογὶϊ οἱ 4υ αἷϊ, ἐμης ἐγ 

βιιὶδ, ἦατα ἤποπὶ νθηΐθθ : 4υοά ἀἴσογα (ομηογ 4115 

ἐβῖ πηᾶϑηϑ, εἰ ΠΟπλΐ 8 ἤθη ἰπ 6} Προ ηε}5 αυξ Ῥαυ 8 

δὰ ΤΙιοϑϑδ]οηΐ θη 568 Ερίϑίο]ὰ βθουηδα 3 ἀϊοὶ!, ἀϊ- 

66η8 : Νὲἐ φιιΐξ υο8 δεάμοαί αἱ0 πιοάο φμαξὶ ἱπείοὶ 

αἰἰὲ8 θοπιϊπὶ : φμοπῖαπι εἰδὶ υεπετὶ ργίπιμηι αἰδοθοδὶο, 

εἰ τουοίαίμς {πετῖϊ ἰοπιο μεσοαϊϊ, μι ἵμι5 ἑπιοτί 5, οἱ 

δίογα, Πο0Ὲ ογὶὶ οηιϊπὶ ἀϊ66. ἤξε βϑοουμάσπι 51π)- 

γ])ΐοθαι ὀχροβυίπιιβ γα ἰυμ απ). 51 δαΐοπὶ ἀδθδιμι8 
δϑουπάυτη υοὰ πηογΆ] 16 βυργὰ ἰγδάϊ πη. οἱ Πἶὰ 

ἐπι] ζοῦο πιογαὶθπὶ ἰγΓδοίαϊυμη, [4118 ΘΧροπθιηϑ8: 

«υοπΐᾶπὶ υὶ Υἰβυγιι5. οδὲ βθοιπάιπὶ Υογυ! 16] δἀ- 
γοηΐυπι ἰΠ πὴ φ!ογίοϑυι ἴῃ δηϊ πη δίῃ 81::3Π|, "6 6588 

δὲ υἱ δοομηάυ) ΠΙΘΏΒΌΓΔΠπὶ Ὀτγοίδεϊυ8 βυΐ δὰ οι} ὶ 

Ρογίδοιοηθιη ἰηβίἀϊ88 ἃ οοηΓαν 8 ορογϑι οι θυ 
Ραιίδῖυγ, 4φυλϑὶ τηδϑηυβ δι ἰδία, οἱ ἐγδϊία8. ἰμ ιτὶ- 

μι διίοιθβ ἀδγεϊϊηυδίυν. Μία οαΐπν ἐγέϑμίαεΐοπος 
)κδίοτμπι "δ, οἱ αυδηῖο αυΐϑ ἰυϑίιϊος νοϊυδγίι βοτὶ, 
ἰληῖ0 πηϑϑὶβ αὐδϑὶ δηρυδιαπι οἱ (τ θυϊαίδιη αἰ πὶ 
δἰΐδοῖυ δ θυ 18 νυἱϑιὴ ἤῃ ὐἱ δυ!α ἰοη 65 ἱπουγιῖ!, δὲ 

τἰθυϊδία8. οροίαϊίυν παυμάο ; οἱ φυδηίο δὰ πηδηϊία- 

διϊογθιη ργοἤοίκοϊίαν υἱεϊοπϑιη γον, ἰλπιο ΔΙΏΡΙ5 

αἱ οὐΐδηι 56 ἰπνίοοπι. Εἰ οὐπὶ μϑ) π5πιοάϊ ᾳυξδιῖο- 

868 ἐπ ρἴθγοβ υδηθτίηΐ, τη0}}} αυϊάσπιη γα δ ΟΡ 

βᾶπρ ἰγδάθηϊο8 ἀδ ἔυξαγῖ8. 56 ΓΟ 6π), εἰ αυοπιοάο 
Ὧθι) Ορογίδὶ ἰπιογργεϊδηῖθ8 ργορίνοῖλ8, 4005 ρ5ευ60- 

ΡΓΟρΠοίδ5 αυΐβ ἀΐσεγα ποη ρεοοϑυϊῖ, βούυοετα πια}- 

(ο5. υ 16 δυϊοπ) ραιοἱ ἀγαπὶ νογι δέρῃ ἰηνεβεβδη- 

(68. Εδ]θ5 δυϊοπὶ ἀοοιΓί πα ἃ ργοροβίῖο τεγιιδιῖδ 

[ογίθηι φυΐάδπι δοϊνθηΐ, 605 ϑυΐδιη 4υὶ ργυγίεπίεβ 
δυηΐ ἅυγα, τη} ἰρ|}1οἀθυηι, δά ἀοϊοοίαπιεπίυπι 60- 

τυ Ἰυηυοιο5 ἰπἰᾳυϊϑίεπ) ἰοσὶ οοιίγαγίδι, οἱ ἴδη- 

ἴυπὶ πορεθυπί γογῦα ἀορεοηίίαθι πιυϊότυοι ἐοπίγα- 
εἶα, υἱ οἰἰδπὶ [ἐγνοηίοπι ἀἰ!οοιϊοηθπὶ 405 ῥγίαδ 

[υογαὶ ἴα 5ἰπιρ!εἰϊιαίς ἢάεὶ, ταίγιβεθοεγα ἰαδεϊϑηῖ 

Εχἰ βιϊπιϑιϊοηὶ σοι ργοοπβίοηΐβ ἀἰνίηογυπν τγϑίοτὶο. 
τὰ οἱ νου αιἰ8. ὅδ αᾳυὶ ροιϊυοτῖς νἱάθηβ οπιμΐϑ 

[δ6 ΠΙΔΏΘΓΘ ἴῃ ῥγῖπιο δροβίοϊϊες: ἰγδάϊ ἴοι ἷβ οἱ 

οοοἰϊοϑἰδβίϊος ἱπάυοιϊοηΐθ Βγοροϑίθο, ἷρϑθ 5βαὶνδ- 
δίιυν : οἱ 56 ρῥγαάϊεδίυμῃ Ενδηφθιίαπι ἴῃ δηϊπιδς 
οηηΐαπι, οὶ ἰη 6δἰἸπιοπίαπι οπμπίθυδ σοηιὶθυς, ἰά 

6ϑὲ οπμηΐθυθ ΘΟ Διϊοπῖυ8 ἱμογοά} 8 οπιοϊητν 
Δηϊπιαγιη). 

40. Ομπι υἱάετὶ 8 αϑοηιϊπαίΐοπεπι ἀεεοίαίξοπῖς, 

φιοά δογὶρίαπι 68. μετ θανίοίοπι ῥτορλείαπι, εἰαπῖενι 
ἐπ ἰοοο βαπείο, φμὶ ἰοσὶι ἱπιείἐἶφα!. Υ οτθα ρμγορμοίδ 

4φυα ἰοσυῖι5 6δὲ ἀθ δομημϑιίοπο ἀδποϊδιοπὶβ α- 
ἴυγα, δυηϊ Πξδ6 : Σὶ εοπβγπιαδὶι ἰοδιαπιεπίαπι πιπἐ 
ξεριϊηπιαπα ἱπὰ., εἰ ἐπ αἰπιϊάϊο ξοριἐπιανας (οὐείαν 

ἐαοτὶ βεῖιιηι, εἰ ϑαϊΐο, οἰ δμρεν ἰοπιρίιπι αϑοπιὶπα- 

{ὃο ἀφδοίαιἰονιὶα ὀτὶ!, εἰ ἀδφια αὐ οοπδιμιπιαι ἑοη 6 

δπιροτὶα φοπενηιηιαϊο ἀαὐϊίμν βμρεν ἀεδοίαἰΐοπεηι ᾽. 

γεγα αυϊάδαι σομρΓοἰιθιάθγα βοῦπιοπε8 θδηΐεὶ! δ 
Ὠυ} 15 δἰ ιογῖ5. 6δι, ηἰϑὶ ϑρίγι 5 δᾶπεῖὶ αυϊ [εἱξ ἰη. 

Ῥαπίοϊο, υἱ ἀθ βαεριϊπιδηΐβ οὐιπίθυβ τηδηϊίοδίδὶ 

Βουῃοποῃ οἱ ἀθ δυοπιϊμαίϊΐοια ἀδβοϊδιϊου 8 ἀἰείδ 
ἃ 60. 81 δυΐδπι ορογίει οἱ ἢ05 ρϑιιεὰ βοουπάυπι 

αυυά ποδΐ5 νἰἀεῖυγ, Ἔχροόπὲγα ἀθ ἴοο ἰοο0, ἀΐοερω- 

ἀσπὶ ὁδὶ χυοπίᾶπι βερίυδρίπια δηπη08 4αὶ [ὑεγαηὶ 

Ῥοϑὶ δὐνθηίαι ϑΙ νδίογὶ5 ποϑίγὶ, ἀθηπιθηβίγαγα Υἱν 
ἀεδίυγ βεγο. Ηξο δπὶπὶ βοριϊπιὰη 4υ88 ῬΓΟΡΙΟΓ 

δορίθπι ἐἰεοδὰδ8 δηηόγιπὶ ἀϊεϊίυγ βοριϊπηδη4, ὁθη- 

ἐγπιαὶ τοβίδπηδηϊυη) πὶ} 58, αὐυδηάο αἱ δροϑβιοὶϊ 
Ομεἶδιὶ ροβὶ δϑοδιβίοηθπι. ἱρϑίυ5 ογδιϊοηὶ οἱ υεγθὸ 

ἰηδίαπίοβ ἃ θ60 ἐἸυπλὶπαυδηϊυγ ἰῃ οἸἴποῦι βείθα- 

ἐγ δυϊαίυν. Ὠυοπίαπι ρεγίδοιἑογ ἱπνθηΐιαγ Οἰγβίυβ. ἢ) εἴ8π| νο!ιηιϑεῖ5 ἀϊν!αγαπι ϑογρειγαγαπι αἱ ἃ ϑρὶ- 

ἴα 60, 80 οπιμΐλι5 Οὐΐεπε 5 ΟἸιγ βία πὶ οὐϊαίῃγ, 

ποῖ ἰληίυ ἢ) ἃ Θ6ηΠἰ 005 ΟΠΠΠἾ 5 δοοιμάπη ΘΔΓΏΘΙΝ, 

αυδηίυπι ἃ ρει θ.5 Βρί για! υτὰ πδαυ ἰάγαηι. [μβ88 

ουἶπὶ ἐπηρ[ διδία πιδηϊδβίαιἴο ργορτίοίδίαπι (ΟΠ τί βιὶ 
μη 60, ΡῬΓΟρίονῦ 488 οἱ ἀἰοίυγ ΟΠ βιϊδηυβ, [δεὶϊ 
δὐπὶ 8}) Οπιηΐθυ8 Δ εη θυ 5 5ρί γίίυτη ππαμαΐ οἀϊτὶ, 
δή ρεγίβοιοποπι δάϊνας ΟΠ γἾδιὶ ἀπιρ!! 8 δὲ πρὶ 8 

Ἑοὐπίοπάθηίοπι. ϑ5ε4 οἱ ἰῃ ἀἰδβθηβίοι 5 οἱ ᾳυῶ- 

8ι10η] 8 ραυοἱ ἀγυηῖ ἱπίθηι νϑυί δι 6 πὶ ρα 8. δἱ- 
εἰηροηίε5. ΡΒ] γα 9 δυΐθπὶ 562 η 42 }12Ζα' μιὰν οἱ σδάδηιϊ 
ἃ} 68, ργοἀ ογ65 οἱ δοουβαίοιοϑ εἰδοιὶ ἴῃ δ γυίγιπι 

ΡῬιΟρΙΟΡ ἀἰδβοπβίοηθπι ἀοριπδίυπι γογι(δι15, αυδιῃ 

γα 58ηοιο. [πη αἰπιίἀϊο δαΐοτη βαριϊπηδηςΒ, ἰά 6ϑὲ ἴῃ 

υἷθυ5 οἱ βθιηἷβ ἀδοδάΐβ ἀππογυπὶ, βυθίδίυπι δεὶ 

βϑουϊβεϊυη δἰ ἰαγίβ, ἰᾳά δδὲ ἴῃ ττἰφίηια φυϊμᾳθ8. 8ῃ- 

εἷβ πηρίοιυτ 68ὲ φυοὰ (ὑεγαὶ δου ὶρίιπι : [πω ἀξιπὶ- 
ἀϊο δοριἱηιαπῷ ἰοἰ οἰμν δαοτὶ βεῖμπι 8.559 εἰ ἰἰϑαιίο. 

., 7υμς δυίδιῃ Βυρ6. ἰδπιρίπαι ααορὰ [ὑἰ} ἴα Ζεγοθο- 

᾿γπιΐβ, ἴδεια οβί δυοπιίυδιϊο ἀδδβοϊδιϊοηΐδ ἰθιηρὶ! εἰ 

εἰνίιδι5, ἰῃ 60. νἱάδ]οοῖ ἰοπιροῦο φυληάα Υἱάδγυηι 
εἰγουπι δίλπι ογυβαίοπι Δ ὀχογοίϊα, υἱ ϑδουπάυ 

αυοιΐ ρῥτγορίιθίανεγαι ϑαίνδιογῦ ἐῈ δᾶ, ἊἼοσποβοδυὶ 

αυοά ἀρρτγορίαν!! ἀδδοϊαιϊο ε)υ5. ΕΓ ἤδης ἀδβοίδιϊο- 
πἰϑ δυο παίομοπι [οίδιη δυροΓ ἰομρίτ 49 6.5 Γ- 

451{|Ὶ1}:55....., 3, δ. "5 Ρ58}, γι, 30. "' Μαι. χχιν, 1. "" θλη, τχν 97. 



1651 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΒΌΜ 5ΕΆΙΕ5.. 16:8 

εἴτα 76γυβαϊοα) οἰγουπιάδηίο, ἀἰεῖς ῥτοριοία υδηυς Α ΕἸ εον βτγπιαδὶ! ἰεε! απιοπίμπι πιμ 6 ἐοριἤπιαπα μα, 
8ι) ἰΘπιρα5 σοηβι [1018 ΠΔΠΘΓ6, υἱ σὐμϑανηπιᾶ- 

ἷο δι πιυμάϊ βθυρὲῦ ἀεβοϊαιίοπαπι δογυςαίθπι οἱ 

(οιρὶϊ φυοὰ 65ι ἴα δὰ. Εἰ υδὶ ϑυηὶ αυΐ 56 ἀΐουμπὶ ὰ- 
ἄφοϑ οἱ τη δυηῃ αὐυἱ ἀΐουη!, φοὐ!Ποαθίιυν δόγυϑα- 

1δπῦ 4025 65. ἀδοῦβυπὶ, ρΓγυ54υδπ) 8256} σοηβιπι- 

πϑιΐο {215 Οοπειμπιπιαίίο, ἰῃηυΐ!, ἀαὐμγ σι ρὸγ ἀ6- 

δοίαϊἰοπεηι εἶπας. 8ὶ δυΐεπι φ {ἰοδ) ἐγ ἰδηνρί πὶ, 

ὡρἰ βουυίυγ οἱ φμὶ αὐνογδαίι οἰ οαιοἰ ἡ μν δαρτγα 
οπιπὲ φιοά αἰείίμν ὕθαδ, ἀμ οοἰ ιν, μὲ δεάραί ἐπ 

ἐειΡίο ἰνυ)} ϑπηοάϊ,, οδίεπάεξηδ 86 φιαδὶ δ. θειι8"": 

φιότι ἢ ονιῖνια Ζεδιι8 ἱπιότγβοῖεί δρίνγίιπ οτἷα δαὶ, οἱ 

ἀεείτμεί {{{ωπιϊπα!ον! 6 αὐνόπιπε διιὶ "5, ϑῖνα δγζο ρα- 
δας ᾳυϊμυϑάλπι δ αἰ ΠἸοαγὶ απ. δογυβαϊθπι ΘΌΡΟΓ 
ἰογγϑπι, ἴϑπιοη ποι εγἰϊ [συ αυοά ἀἰείτυν " : 

(οπϑμπιηιαίῖο εἰ ἀαπάα δΏΡΟΥ ἀσδοίαιἰοπόηι ἱρόῖμε. 

5] δυίθπὶ οροιίεί εἰ (46 ἰοιῃρογίυυ8 δ] αυϊὰ ἀΐσογα, 

ἀϊείπηι5 φαρηΐδπι ἰῃ Οἠιγοι εἰς ΡΙ μοπι 5 ουυδάδιῃ 

ἀϊοίευτ (5ἱ ἰάπιε ἀδθοιηυβ οἱ ἤμης αυδοὶ νογὰ ἀΪ- 

ξεκ.δοπ) ἀδ6 [ΘΠ ρ [0 5ι8εῖρ616), φυοπίαπι οἶτοα 4υ8- 

ἀταξαδϑίπηῆι ἀπηὰπι ἃ 4υΐηΐο ἀθείπ!ο Δηπο ΤΙμΕΡ 
Οαβαιὶβ ϑοία δϑὶ ἀδϑίγυοιίο δεγυβα δ εἰ (οπηρὶΐ 
4υοὰ [υἷϊ ἰπ εΔ. Ὠοίυς ἜΥζο ργϊοδιοηΐ5 θοπι πὶ 

ίεγθ ἃΠη0Ὸ8 (168, οἱ (οπηρυ8 ΓΟΒΌΡΓΘΟιἰ 0158 ἱρϑίαδ, 

αυδηΐο ρὲῦ ἐΐε8 χιδύγαρίη!λ ἀρράγοηβ |}||8 ἀοοο- 

μυδὶ 605 ἀδ γόρῃιο θεΐ, οἱ ἱπυβηΐεβ [ογϑίίδῃ ῥ᾽ 5 πιὶ- 
05 : φυοπίαπι αἶγοᾶ αἰ  ἀΐαπὶ 56ρι]πηᾶπι8, οορυ- 

ἴ8)8 ρὲῦ ἀδολόδβ ἀπηογαπι, δϑὲ οοιηρίείυ πὶ ηποά 

ἀϊείααι 681 "5 : Τοί οἴπιγ δαοτὶ βοῖμπι πιόμιὶ εἰ [ἰϑαίῖο, 
αὐυληάο, εἰ δι ρα γ 1θηηρί αι: Δθοπιπδίίο ἀδϑοϊμιἰοη 5 (, 

δδὶ [Δείχ, ας ἀοβο δι! υ5η16 84 ἰοηρυ8 (οηδυπι- 

πηδιϊοι δ πη οΠ. (ἰοηδιπιπιαι ἷο ΟἿ πὶ, 560 41|Π| 

4τπ0ὸὰ αἰχίπιι5, ἀαὐέτμγ διρον ἀφδοίατἰονθηι. δὶ δυίδῃι 

εοηϑίαϊ π0}} 13 (3118 ἰγδ 110 βεριϊηαπα, ἀϊσδηξίθυς, 
φυδηῖαπιὶ δι ἀἰεία πη, ἱπιρίείιιπιὶ 6856 αιιοά ἐϊείυπι 

681, πο 8υἷυπὶ : Τοί οιμτ δαοστγὶ βοίιηι πιθιπὶ,, εἰ [ἷ- 

δαιΐο, 56μ εἰἰδπὶ {Πυἀ φποά βεγίρίαπι 6δὲ., αἱ δῦο- 

τη δ ι1ο0 ἀδϑο]αἰϊοηυϊ διιρογῦ ἰοπρίαπι ἑσοπεἰψᾶι, δ'π6 

ἀθυϊο υνδυοδι6 οϑίθη αν δάνθηϊυϑ ΟἸνεἰϑιὶ οἰΐδπὶ 
6χ γογὶθ θυηΐδ!ϊα ργοριοῖ ἀϊούηι5 "7 : δορένα- 
σίπια δοριἱπιαπα σοποίει εἰμι! δΏΡΕΡ ρορμίαπι ἱμμπι, 

εἰ ξιρεν εἰυϊαίνι ἑαποίαπι τι} σοπδιιιηιδί τ ρέσοα- 
ἔμπ, εἰ δἰρπείωγ ρεσσαιμπι, εἰ ἀεἰδαπίμν ἱνπἰφιίαί68, 

εἰ κι ααἀιιοαῖαν ἡιδια αἰότπα,, οἰ μὲ εἰσποίμν υἱδῖο, 

εἰ ρτγορίιοιΐα : εἰ μη σοί ϑαποίμ8 δαποίοταμι, δἰ ε0- 

σποεοοί ἱπιεί(ἰᾳοπ4 αὖ ἐαἰία τετϑὶ τεδροιάοτε εἰ φΘαὶβ- 

εατο Ζοτμεαίοπι μεημε αὐ Οἰιτίδιιηι ἀνοεπι δεριπιαπ 

δεχασίπία ἄμα : δἰ οοιιυετίείετ, εἰ τεααὶ βεαϑἑεων ρία- 

[θα εἰ πμιτιδ, εἰ δυασμιαὐμηίιγ ἰδηιρυγα : εἰ ροξὶ 86- 
Ριϊπιαπαδ ξεσασίπία ἄμα ἐμιοτὶ δὲ! ἀποιίο, εἰ μα! εΐμπι 

ποὴ 62! ἐπ εα. Οἰυϊίαίοηι αἀμίέπι εἰ δαποίαπι σοΥΥμηι- 

Ῥεῖ οἰιπὶ ἄμε υοπίεπῖο, εἰ ἐχεϊἀείμγ ὧν αἰϊμυῖο,, εἰ 
μόημε αὐ βιιεπι δεί(ϊ σοπεῖδὶ ἐιοτί δ: οἱ σον βγπια- 
δὲι ἐδ απιειέϊηι πια 8 δοριΐπιαπα ππα,, εἰ ἱπ αἰπιϊ- 
ἀἷο τοριϊβιαμα ἰοἰίείν φαστὶ βεῖμπι, εἰ [ἰϑαίϊο, εἰ 

Ρίηπιδ ιἰδῆιι6 αὐ εὐπεμιπηιαιίοπεπι [ἐδ ἱπαιἰοπὶς. Ῥοϑὶ 

[νος δϑαυ αν 86 Π10 406 η) ἜΧΡΟΒυἾπ|}}8 δῖ. ὨΔΌΘΉΒ : 

ΜΓ ΤΙο65. ἢ, 4. "Ἀ 1θ.ὰ. 8. 55 θλη. ιχ, 27. 
" (δη. χεῖχ, 10. 

εἰ οαίεια. Αγθίίγοῦ δυίθι βοριυδρίμ!δ δορί πη η98 

Οὐποίθϑᾶ8 ΒΌΡΟΓ ρΟρυΐ πὶ οἰ 5 ρα ῦ εἰν ἀῖδπ) 581|- 

Οἰϑι}), υἱ σοηϑιπιπιοίυγ ροοσδίυπι, 4υαῖυοῦ πὰ ἢ ἴἰὰ 

ΟΠ 08 6588 ΔΠη05 84) Αὐδπὶ υ5416 Δά 5ρρέιδ- 
σἴπια δηπ08 αυἱ (ποτυη! ροϑβὶ ἀἰβραηπϑαιίοηθηι ΟΠ τὶ- ἢ 

δι}. ΟὉοηδυμηπιδίυπ) δι οηΐπὶ ροοοδιυπὶ φρορυ]ΐ, 
ΡΓορίογ αυοι οἱ ἃ [)γὲ0 681 ἐεγε!είυ5. Εἰ ἰόν απι 
αυϊάδπ ρεσοδίμπηι 5ἰζυδίι πὶ ἐπί, ογο επιίαηι διιοπὶ 
ἰπγαϑε 1 65 ἀο οί, οἱ μόϑὲ ἀεἰδιοη οι οι5 δ άυ- 

οἷα εϑὶ ἰη Ομ γῖϑίο νἱ ἢ φίογιδ. διὰ φυονίδηι ἰοχ εἰ 

ΡΓΟρΡ εῖῶ α8406 δι] Φοιημαπι, 4] οϑίδιἀΐ! Οἰνγ 5: πὶ, 

ΡΙΟρίόγοα ρα ἀἰοίυη βίσηανὶ νἱϑοη θη οἱ ρΤΌρ]16- 

ιἰδιη. Νδιῃ φυοιίαπι πραυδηιϊδπὶ δι ἴα ργορ ει 5 

Υἱβίο"δϑ ροδί δοδιῆθηι, ἰδοὺ βἰβπδίβ ἐδὶ υἱϑβίο εἱ 
ΡΓορ νοι. Βίψηδια δυΐθπὶ νἱβίθῃδ δἱ ργορ νδιία,, τ}- 

εἴυ8 ἐδὲ αἰ σεπίυ5 δϑηοίυ5. βαποίουα ΟἸιγίϑιιβ, 
θυοσπὶ ΟἸιγίϑιυπη υποίυπὶ οοφιονόγαπι ρῥτορ νεῖ: οἱ 

Ι)δηΐε], οἱ ἱπίθ!όχόγυηιῖ δἰΐψυο πηοίο 40 Ἔσίτα νου θὶ, 

φυληάο τόγύο δθυιπὶπὶ εαἰΐ βγηιαιὶ διπε". Εἰ δῦ 
Ἔσίτι Ὑογθΐ, Ταδροπάσγο ἰῃ βδηειὶθ, αὐἱ δΔὺ ἰηἰο 

(ἀϑγυηὶ οἱ ργορ νοι 5 θοπιίεὶ, δεύ εἱ δ! οαεὶ δεγὰ- 
δ] πὶ, υϑ|0υ6 δὰ Ομ γίδια ἀυσδπὶ ἰγδηβίογυηϊ 865. 

Ρ(ϊπᾶη βοχδείθία ὠὰ, ἢοο δδὶ ργίμιυπι ασυϊάοπι 

διιπΐ φυδαγίη σοι! ποιαφίπία, αὐ πα ΡῈ ἀθοδ 28 

Πσοπιρι (δε ΒαριϊπιληαΣ 5ερί6πι. Ροϑβὶ 00 Δυ 6 πὶ ΔΠ δὶ 

αυδίμογ πα! ]}ὰ ἰγθοθη!! αυδιγαφίμία, αυἱ ἤυπὶ 5ἰ- 
ΒΝ ΠΠῈΡ Ρ6Γ ἀθελάαβ σοπηρίδι25 ΒΟΡΕΪΠῚ 8112 86 χἃ- 

εἰμ ἀν. Ροβὶ 4.08 ΓΕΥΘΓΘΙ18, 65. (  Ἶϑίυ8, οἱ :Ἅ͵- 
Πεανίι ρ]αίθαιηῃ ἰ) 48 δαρί δια Παυοία! ογ 4αὶι, οἱ 

πυγατ ἴῃ οὐ} 05 [αϑιἰφῖο ργιϊοαϊατ, Ενδουασίδ βυηὶ 
δυΐθπι ρορα]! τοηρογᾶ, ργορίογοα συοὰ βυρ6Γ δα ι}}- 

185 δερίειῃ βεριϊπιϑι85, βαχαμίηϊα ἀυ}85 50 011π|8Π88, 

δυθίαιαπι δὶ ἃ ρόρυ]ο αἰιγίδιθα 4υοὰ {υἷι ἰῃ ἰορίο, 

οἱ ἾΔπὶ ποιν 81} ἠυδίοία τι ἀριὰ 605. ϑ64 οἱ οἰνὶ- 

(18 οἱ βδηθίυμν σογγυρίυ 651 οὐπὶ βυρογνθιΐθῖθ 
Ροβίδα ἄυοα ροόριυ!ο 1}, οῖνα ΠΠὸνοά46, δῖνθ ἀφγίρρᾶ. 

σης οηΐηι αἰεὶ! 6586 [ιἰδίογία διιδδογαῦ,, 866} νἀ 
πΘ Ρυΐ68 4ιοἀ αἷς δογππιρὶ οὐ ἀτιο6 γϑηΐεπίο, Γ6- 

[οὐτὶ δά Οἰιγίβίυ), 0] δπίν ν ἱαἱ! ἰρϑυπὶ ἐπι 6! μὲ 
Ομ γίδια, υἱνίδααα ποπιίηίθυ8 805 ὁδὶ θ4ηἰο!, ἀΐ- 

66η8, μόφις ααὦ Οἰιγὶδίμνι ἀμεόπι. ΟυληἋο δυΐοπὶ 

ἰδοαὶ ποπιθη ΟΠ γίδιὶ, οογγαπιροπάμην ἱπιγοθυοὶ! ἀυ- 

δα, αυοηΐδηι δοίξοϊ! ἀὰχ ροδί Ομ γβίυπι, οἱ ἀὺχ 

Ὦ (6 (δπηουίνυβ. 6}ι38 ν᾽, γνϑηΐξ δπἷπὶ οὐἱ τοροβίια 

860 ἐγᾶπι. Ροβι φυθπὶ ὀχοίϑυϑ δϑὶ ἰπ ἀϊυνίο ρο- 
Ρυϊὰς πβηῖα δά ἤμϑιη 61} οοποίβί βιιρεν 608. ϑδϑὰ 
.ν}8 δοοίἀδηι υ5 1118, τον γᾶν Ὠδιι9 ἰἐδίδιῃθι- 

(πὶ πλιΠπ|5 ἴῃ Βοριᾶ πᾶ υηᾶ : ἴῃ Οὐ} 8 δορι[πηλῃα: 

αἰπιίάϊο οουβαγα [θοὐϊ ἰμοθιβ., οἱ ἡδογη οί, οἱ 

ἰπραπι, φυοΐ, ἀγοίίγογ, ἃ ρίπηδ ποριίπανὶϊ, ἰηίοῦ- 

ἰτυτυπὶ ὑπσ4υ6. ἀιἱ σοι δι πηπιδιίομαπιὶ ἰ (οδιἰπδιΐοηθ, 
απαπάυ οἱ ἀεγοιίςία εϑὶ ρεοοϑηιίϊ8 οἷβ ἀὐπιυ8 

εογαπι. Ουφ δυΐοπι βοαιαπίυν ἰῃ ἰοχίι Ὀδηΐθ 8, 

5ἴουϊ ροιυΐππι8 ἀχρυδιίπν5. ΠΠ80 Δυΐοπι οπιηΐδ Υἱδᾶ 

διε ποθἷ5 ἐχ θαπίεἰα ἰυχία ἱπιογργοιδιοηαπι οὐδη- 

ξο!ἰοὶ τοχίυ5 Ορροηόγα, αἱ πιληϊ[οϑίοιηυ 8 γγθυ πη 

96 ἐμ,  λι. ΙΧ, 24 οἱ ϑο0ηᾳ. 535 Ρ5α], χχτῃ, θ. 
ν 
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αυοά αἷϊ ' : (ἐπι υἱάονὶ εἶδ αὐοηνϊπαιίοηοηι ἀδεοίαιἰο- Αὶ Ῥοϑϑιηι δϑοθηάσγο γογθο δι} αἰἶογᾶ, τϑεχρυ θεέ 
πἷδ, φιιοα ἀἰοίαπι δῖ μον Παπίθίοπι ῥτομίιοίάηι, 8ιαπ- 
ἐέπι ἐπ ἰοτο ϑαποίο, φιιὶ ἰοφὶϊ ἱπιοιΠηαι. ᾿ 

41. Νυὰπο δυίΐοπι ᾿ρβαπι ἰδχίυπη Ενδησο!! ἀδοῖα- 

Τοπι8. Ὀἰχίπηλυ5 βίαγα αι 46 π| ἴῃ ΙοοῸ βᾶποῖο ἃ00- 

τῇ δ Ἰοπ θη ἀ6βο αι η}5, ργϊ μοἴραπι 6856. αυΐ δογι - 

5816 π| εἰγοιιπιάθαι ὀχογοῖα. Π4ι 6 αυοῃΐαπὶ ρ68- 
βἰπιὰ οΟηιρθγαπί [18 οἱ ἰυης Πιδγαηΐ ἴῃ 76, 
ἰμ60 πὸ ζαΐαγα ργορδίδῃβ ρόρυ]ο Βοπιίηυς ἀϊ- 
οἷς": Ταῖς φιὶ ἐι Πάτα δμπὶ, [μσίαπι ὧι πιοπίθ8. 
Εκ τ]ὰ ἔπόγαπὶ αυα σοπιίρογιηί ἰη (δηροτα ἢΠ|0, 
αι τὰ ἀϊοάπλιβ, υΐ 40] ἐδβδί βιιρον ἰδοίαπιὶ ἀοπι8, 
Πθη ΠΔθοΓΘὶ (Θμρυ5 ἀδϑοθηάεγα οἱ (0]]6γ6 δ φυΐὰ ἀ6 
ἄοπιο 508; δἔ ηυ] ἴῃ ἀργὸ δγδί, ποι Ροϑδ6ι γϑνογιὶ 
ἴῃ εἰνί416π| οἵ 10Π]6Γ γϑϑεϊπιθηΐαπι βαιιπι. ΕἸ ΠΟΙ 
ἐγδί {ὑπ (6ΠΊΡ115 1 βου! ογά 8, ποαὰ8 βυροῦ ργῷ- 
Βηάη!65, 6406 5.6 Γ ἸΔοίδη!65, ΠΘη 86 ΘΌρ6Γ ἰμ8ι- 
65. ἐάγαπ). [60 ἀΐοῖ! (ᾳφυδπίυπι δ! νοῦθα ἀΐςο) : 
γα γγαρηαμίίθιιδ, δἰ πα τι οηείϑιις πὶ {{Πὶ5 ἀἴοῦιις 5, 
Εἰ φυαϑὶ δι! δυάκοβ Ἰυφιδπ5, αυἱ ἀγυϊταθαηίυν ἐμ 
ϑάθυ810 ποη Ορογίθγο γϑὶ ἄρθῦδ, νοὶ Δῃ}]}] γα ὙἱΔΠῚ 
ΦΠΙρ|Π15. 40.8Π| δὲ ΒΆ ΠΌΑ] δῦ, ἰ(6ὸ αἰεὶ! : Ογαιδ 
αμίεηι πὸ αι [μα νϑδίγα ἱπ [ἴθμῖσ, τοί ϑαύθϑαιο ". 
Νοη βουπι θηΐπὶ ἴῃ δ υδί0, βοὴ δι(ίδπι ἰπ ᾿ΐθιης 
ΡΘϑβἴ πηι) ἜΓᾺϊ 58] 0106} ΌΘΓΟΓῈ ΡΟῸΓ [ὑβ8π|. Βεΐοτγ- 
τὰ Δι6πὶ ΔΡ Νἶ6 ιή διιΔαίοαπι ἰδιογίδιν οοπβογί- 
Ρβόγυηι (Ε {115 φυα τὰπὸ σοπεροόγαμι, φαοηΐδηι {τὶ- 
Βυϊδιΐο πηᾶσπα (ἀοία 81 ρορυ]ο, 0815 ππιπαυᾶπι 
[υἷε αἷν ἰπ!εἴ0 πηαπαϊ ἀδαυ6 δά ἰθπιρις. ΟΠ τίϑιὶ, βοὰ 
πες Ροϑβίθἃ Πορὶ ροίεβί υἱ [4118 οἷβ σοηιίηρσαὶ, ΡΓῸ- 
Ῥίογοα αυρά αὐϑὶ 5 ηϊ πηλη05 ἰπίδγγο ἴῃ γογαιη ΟΠ τὶ- 
βίυπη θεῖ, οὐ}115 πιγϑίθυϊαπη οἱ πομθη γι Πογη5 θὰ- 
νἱά, ἀΐξσευαι ἀθ ϑ5δυ]6 ρογβθαυθηία οἱ υσοίθογα 86 
ΥὙθ]οηίς : Νοη ἱπ)ϊοΐαηι πιαλιιδ πιδας πὶ (ἠτίδειηι θο- 
πιϊηὶ δ. Ῥτιδοἰβίοποιη δαι6ην ἀϊδγυτῃ {ΠΟγυπὶ Γυς γᾶ πη 
ΡΓΟΡΙΟΓ οἰοοῖος Πεὶ 4] ογοάαηὶ ἴῃ ΟΠγβίιπι, 840- 
Βγενίδιομοπὶ ἰπι 6} ΠΠρίθνυ8. ἀϊουαια. ἢΠυταπι. Ταπο 
Δυίθην ἴῃ πμᾶρηᾶ σαἸΔμ 16 ρορα]ο οοηβιϊίαϊο, οἱ 
Εἰθοιῖβ φαΐ 5υπὶ ἰη δα άμοα ραγίοι!] μαιοηεί 8, πιυ εὶ 
βρύυσίογοβθ ἀΐσουδηι : Εσοθ μὲς ΟΠ τίδίιι8, δοσθ {{{1ς. 
φυ05. Οὔβοῦνᾶγα ἀοοθπβ ἀἰδοίρυϊοβ ουὺ58. ἀΐσοθαὶ 
πη ὁ : δὲ φμῖς υοὐῖς αἰχεγῖ! ; Εσοο ἢἶς Οἰιτίδιιδ, 
ἐεοα ἱ{Π|ς, πιο 6 οτοάογθ. ϑαγροπι οπὶπι μϑομαυοθινὶ- 
διὶ οἱ μοοιι(οργομίιοια,, οἱ ἀαϑιωι ἴφια πιαπα οἱ ῥτο- 
αἰσία. ϊεέογο δυΐθην ἡἷ8 ροιοϑὶ δι ϑδιιποηθη Μα- 
δῖ 7, 4] ἀϊοοθαι 56. 6858 ὙἹΡι 6 Πεΐ ΠΙΔΘΉΔΗ,, 
Δι 5ἷ 4115 οἷ 5.1}}}18 Γαἱἴ, Βοἀθσογα γ ]0Π5, 5ἰ ρο5- 
5: 0116 6556, οἱ οἰθοίοβ. Πς ργνοη οι 8 αἰχίηνυϑ, 
μοη Δ Πρ 65. ἢ} ἰος Ἰοο0 αἰΐδην δχροϑιοποιῃ, 
εἶδὶ Θἂπιὶ 4ι8 δοσυηάσηιν ἰοχίι} 68, ῬΥΌρΙΟ οο 5 
αἱ ἀγλ 0 πὸ 5 πιρ] οἱ ἀο]οοιαπίαγ, αὐ χυτ νίἀσημις 
εἷβ ΠῚ 14 ἀϊοεγοπιαβ,, οι ΐδη ᾿ς θοιπίπυβ Γατυγὰ 
ῥ᾽ ΟΡίΝοίΔΠ5. ργίΈβ 0118 νου (4118 Θχροβαίί, 

42. 51] δυίοπι ορογίοι ργορίον 605 αυὶΐ νοΐυηι οἱ 

ἡ Μαῖι. χχιν, ἰδ, " ἰδ 4. 10, 5 101. 19. 5 1014, 20. δος. χχιν, 11. ὁ Μαῖα. χχιν, 35, 28. 
γι, 9, 10. 

μ) 

ς 

δ ἱητῖο ργοροβίια Ενδϑηδοὶ!! γογυθα., οἱ βοοιιμάνω 

αυοΐ ροϑϑυπιυ8 Ἔχροηϑην5 δδύοπι ἰίδγαδπι δρί γι 8." 

Ἰἰιον. Επ ρῥγίμηυπι αυμίοπι δυϑβεϊρίπηυ5 γεγθαπι ἐδ 
ΔοηἰμδιίοπῈ ἀοβο 0 η}5 ϑίδηιθ ἴῃ 000 5Δπεῖο. 

Ῥοθει δ 4υἱ ἰορὶς ἀἰΠ σ 5 6586, οἱ ᾿πιθ φεγα, αὲ 

ΠΟῚ βουοδίυγ ἃ ἀσβοϊδιϊου 5 ἁυοπιηαϊίοπα. οςα5 

ἰσίίυν βαποῖι8. ἐμ|6}}} 10 }}}5 65ι οπηηΐβ ἀϊειὶο ϑογρια- 

Τῷ αἰνίπα, αυδπὶ ἰσουψἱ βυηϊ βϑηοιΐ ργορ οἰῶ οὶ 

[υδγυμΐ ἃ βθουϊο, ΜΟγ865, δἱ ροβί οὔπὶ οίεγὶ. Νοη 

8010π| Διυιίοπ), 564 οἰἴαπὶ ἀἰειὶο ἀνδηρε δίαγαπν, ναοὶ 

Δροβίοίονγιιπη δδδυ ΟΠ γἰϑιϊ. [ἢ 06 Ἔγρο ἴοι βδπεῖο 

οπιηΐαπι δου! ρίυγαγαπ) ἰ8πὶ γοιοτγὶ5 Τοϑίδπιθηι αυϑηι 
Νονΐ, Δηιο γίβίυ5, φυοι οϑὲ [Ἰϑυπν γογ απ, δῖος 
[γυφαση!θῦ ΡῈΓ 6 ἰρδαπι αἰιιοά 5ί8γθ υἱάοίυγ ἴδ 

δογίριυνὶϑ αἰνίἷ5., οβίσῃηθι5 56 5] δἰ( θεοῦ, οἱ 

4υσδὶ ἰρ886 5|1 ΟΠ γίϑίιι5 θοιι5 Υϑυιπ, εἰ ἰρ56 6δὶ 

ΔΟοπ 3110 ἀδβοϊαιοηἰβ. Εδι οηΐηι ἐνδαυθδωίες τἱ- 

ἄογα ἰπ ἀγφιυπιθηϊαιοηἑ 15. ἱπιρὶ15 ἀοφπιαΐυπι δρυΐ 

Ἰιφγοίΐοοϑ. ᾿πᾶπς Δθοπι δι οηοπὶ ἀδϑοίοἰοηΐξ, Ἰὰ 6δὶ 

Αμεἰοϊγἰβίυν νογθαπ) [αἰσαπι, δυοηι διίοποιι ἀ6- 

ΒΟ] δη 6 πὶ 8 θ60 ΟἸηπ δὴ} ΠΟπηπ6πὶ αυΐ τορορογιῖ ἐπὶ 

ἴῃ 56 ἀροπιϊ δι ορ πὶ δἰνογβδηίοηι γοιϊίαι!, δχίοὶ- 

Ἰαμἴ6 1} 56 ΒΌΡΘΙ ΟΠ γοῦθυπὶ αυ08} οδί ὀχίγα δυπ), 

υοά δηπυπιίδιυῦΓ 6556 οχι]οηίο! 586 εἰ δΌρεΓ 

οἴμπα νογυυηι θοΐ, αυοά πηυδβιιίϑαιςο (83) Βοπι!- 

ἢ0Ππ| ΟΟοτα να]}, δῖνα νον, δίνθ πιθηἀδοίίεγ, Νδι 

ἀπυπιαιούφαα πα γαιϊοογαῃ) ἀορηδ ποθὴ ϑβοΐαπι τὰ- 

Υἶιδ11 δἀνογδδίυνγ, βοὰ οἰΐδπὶ οὐ ογὶ5 ἠορπιαίιθι5 51- 

τη πιο []5}5. Εἰ φιοηϊλπι 5ἷς Θχιοἰ Ἰτὰγ, υἱ οἰΐαπι ἴα 
ἰοιηρίο ϑεγίριατάγαυηι βοάθαί, μοῦ ἴρβαπι (οπιρίται, ἰά 

68. ρογ ἰρβ88 ϑογίριυγαβ, νυ θῃ8 56 οδίοπάδγα φυοωίξπι 

ἶρθ6. νθγῈ 6δὲ θόι8 γογθυπι, βοηρεῦ ογᾷο αυἱ ἀΐνε- 
π85 ἰορὶ! Βογίρίυταβ, ἱπι6} ἶψαι 685, πιαχίηα φυδθάο 

νἱἀογῖε δθοπιϊηδιϊοηθηι ἀδβοϊιοπίβ, βθουηάπῃηι 68 

αι ἀἰχίιηι!5, βἰδηΐοι ἰῃ 60 4π6πὶ Θχροβυΐπιι5 ἴθ60 

88 η60 βΔηοίαγιπη ϑογρίυγαγυμπ. Ουἱ δυΐοπι ἰηι6}}6- 
χοϑῦίι οιπὶ, ἀθδίριιοι γάγὰ ἰγδαοηθ, ἰὰ εδι {ΠΠυπιῖη8- 

εἰομα διἰνθηίυβ ΟΠ γί ϑιὶ αυΐ 651 γοῦὶι88, Θὰπιὶ νοῦ πι 

4υΐϊ 'π αἰΐθηο ἰΙο60 βᾶποῖο βίδγθ υἱἠοιυγ, οἱ ἐπί Προ 

(Δ]οπὶ ἀθοπιϊμδιοηθπὶ ἀθϑο δίὶ 5, ἰνγίίαπι (δείοι 

Θδπ, αἱ εὐϊεἶαι ἃ Ιοοο βᾶποῖο ἴῃ 410 Ξίατε νυἱάδίαγ. Μ2- 
χίπλο δυίοπι ὀοσϑίγαοί δ πὶ ΟΠ τἰβίι5 υὶ Ἰοηυΐγ 'π δῸ 

γόσηη ἰυπθη. [516 δυΐδαι ΟΠ γί βίι8, 5] ἰη δἰίφυο 1ο- 

Ὦ ᾳιδίατγ νοϊοπία δυάϊγα οἱ ργοιίἢοατὶ, ποι ἰπΠραιδίατ, 

861 56 οἴνης (Ἰϑυπὶ νογυυμ), σα 651 Δροπιΐρα- 
εἶο ἀδβοϊιϊοιἶβ δίδη8 πῃ 000 δϑποίο οἱ βθάθῃβ ἴῃ 

(απ ρῖο Ποῖ, φυοὰ ει Αμιοἢ τ βία5, ἱπιογοἰεὶ ϑρὶ - 

τῖτα οΥὐἱβ δ} ΡΟΓ 605 4υἱ 56 ργφθιοτγίηὶ οαρᾷοε5 

ἱρβίυβϑ. Οιιοὰ νογθε [ἀἰβυπὶ [γοψσηίοῦ ποη βΒιαΐ, 

δδἰ οἰἰδιη βϑάει ἴῃ ἰθῖρ]ο, φυδηο 4υαβὶ γαιοπθε- 

ἸΠαΥ δὲ θαι οοηδίγιοίαπῃ νἱάθίυν. (υἱ δυίοπι υἱύδως 

πιᾶηο Δομπμἰ δ οποῃ ἀδβοϊλιϊοπὶ5, [18 υἱ μοδϑὶπὶ 

ἀ6 οἃ ἀΐοσογα : Νονι δια υδγομἴας 6718 ἰσποταπιμα, τὰ 

Τ Δεῖ. 

(82) ᾿μοουπι 5ἷο τοδιίτιθ, φιοά αἰιπιΐαίκν 6556 νογϑιηι θεοὶ δπιοἰοπίδηι 86 οἰ δαρὸν οἰδνε φκοιί ππιρ- 
φιίδαιο, οἰο. 
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60 ἄυπῃ ἰεφυηὶ ἰπι6} ἔφοη!68 485 γοΓᾺ βαηϊ, [υρίαπι Α Ι6δεἴ8, ποθὴ γϑυδγίδιυγ γαίγο, ᾿νοη δηΐβὶ ἰδηξυπιπιοῦο 
(αἸϑυπι, οἱ γεοούδηϊ υ] 605 πιεπάδοίμηι σοπιριοἰνθη- 
ἄδγο πὸρ ναϊουϊ!ι. Νοπ δυίοπὶ ροίοβϑὲ ΘοΟπιρτο θη- 
ἄδγ πιθηἀδοίαπι 605 4υΐ εχ διάφα, ΠΠπ|6ν8, (υσίαηι 

936 ερ᾿ γι] ὰ οἱ. ἰη(6}}} 5 1}}}118, δ᾽ δι} ΠΟ 8 υου 15 

"ποη.65. ὕΓ δυΐδπ) ἰπ|6}}ΠἸσαηλυ5 : Εμσίαπι ἱπὶ ἡϊον- 
1ε5 5, Δεοῖρθ ἀχθηιρίαπι φαοὰ ἀϊείιυτ πηδιϊίθβια ἀθ 

ἔυγα Ἰλυδλυ}}, 41.416 651 φιιοὰ αΑ΄1 Αροβίο!ιϑ " : ἔπ- 
φί!ο [ογπὶσαιἱοηόηι, εἰ αὐυοι αἷϊ δαριδηιία ᾽ : Ομαδὲ 

ὦ [αεἷς δόγροπιϊδ [μ06 Ῥεσεαίμηι, γε] ιλ]6 68ι φυοά 

ἴῃ τηΥΒι6Γ0 αἰεὶ, ΒοΡδοια ὅλο0}} ν᾽ : Εδοθ ἔδαι [γα- 

ἐεΥ {μι8 υὐἱπαι αν οσοίάογ6 (6. Νιης ΕΥ40, βὲϊ, αμαὶ υο- 
ΦΕΙΠπ πιεῖ, Εἰ δι 065 [π|06 αὐ Παϑαπ [ταΐγόπι πιθμηι 
ἐπ Οατταπ, 6ε( Παθίία οἰπὶ {0 αἰΐψιοι ἀἶο8, ἀονδα 
ανετίπιιγ ἱγα [ταιτὶς {ὶ. ἘΛ οἴγηΐβ, ἀγυἱ γον, αὶ 

{5 ἐδ ὅδοοῦ, ορεγὰ σοηβυ 8118 ὅδλοοῦ, ἰπ|0}}}- 
ΘῈ Π5 οπηηοπὶ πιόγοιῃ Οἀϊ θ᾽] 6 πὶ 60, αυἱ 651 Εϑϑι!, 

ἔυεῖι αυδδὶ ἱπίε 68. δ᾽ δυ απ) ποι} [ἀραὶ δι ηὶ 

αυἱ [οτηϊοαγία5 6δὶ οἱ ΡΟ] υἱυ.5 δίσαι Εδθδυ, εἰ ἀιιλϑὶ 

ΠΟὴ υρίεπα ἔδυ, 56 οΟἰαυ 5 οἷ, πη ἢϊ Π]ΐιι5 
ὅλοοῦ αυὶ [υφογαὶ διπ). ἴρ56 δυΐδπι ὅλο} Πα 18 π5 
οὐπὴ μΑθὰη υ{ΠΠΠ|2 0 5:0] οἱ ἀἰβραηβαιίθηΐ 4υς ογαῖ 

βυσυπάππι ἤ ειιπι, Δυβοοπαϊι ΟΟΥ δυυπ), αἱ ΠΟ Δη- 

νυ ηἰἰτοῖ οἱ αυοπίαπι [ἀφ΄ οϑι, οἱ Γυσίοθαι 'ρ86 οἱ 
οἴημῃίδ 6}115. Βοηιπ 65. ΟΓΘῸ ἔυφογα οἰΐδιῃ ἃ [0 81, 

ἃ ουπ5:Π]ἸΔῖογο ὀλγηδ] πὶ φυλ! δία, ἰὰ φυΐθυ5 Π4-- 

Ῥιιδιηΐθη θ0η Οροτίοι ῬοΓΠιΔΉΘΓΕ ἴῃ εἶδ, 564 [Ὁφοῦθ 

αὐτὰ Οπμηΐ ἀθηο 508. Νὰη) οἱ δἱ νοϊυδγίί ρεγβοχυὶ 

Ροβί οιμῃ, θθὺβ {Πππὶ ἀνογιοὲ ἃ [υφίθπιθυ5 δυπὶ, 

τί, οἰδὶ ΠΟ ργ θη ἀογὶξ Θαπὶ ροπίπιοί απ) αἰϊᾳυλμάο, 

ὨΪ1Η] πλ8}} [σατο οἱ ρυδοῖ! δ οἰ! ἰοῦ ργοπυπιίδηι : 

Αριυιά φιιθηὶ ἱπιοπετγὶς ἀδ05 (μο5, πο υἱυαί ἰπ σοι ϑροοία 

[ταίτιηι ποδίτοτμηι Σ σοηποδοῦ πιά (μοτιιι 651 ἀρμά 

πιὲ, εἰ αὐεῖρε "5. Νὺο δννἷπι ουσηοϑεὶ ροίογὶ δ᾽ ψι! 

Δρυὰ 3.001» ἀ6 γϑθυβ μα θδη. [ἢ 1115 ἜΓρῸ δνδη οὶ 5 
ἀἰειῖ5 ᾳυκ ἰὼ ργῴβθηὶ ἰρλείδιη 5, ἱπηραγϑίγ αἱ αυἱ 

οοροοϑδοιηί Δ Οπλ Πα ΟΠ 6Πὶ ἀ6βο αἰ θἢἷβ εἰδηίοιῃ ἴῃ 

Ἰοθο βδηοίο, μι 6} Πσαμ ᾽πὶ 60 ἀπην ἰασυηΐ, αἱ Γυσίδηιϊ 

ἴω πιοηί65. Ουἱ δΥδὸ ἴῃ (411 δυΐοα {πδπὶ ἀϊχίπηυ, 

1ὰ 651 ἴῃ νοϊυβίαις {ΠΠ|6γαρ, ΘΟ δι α15. ΠΑ] δῖαν, ἴμ- 

οἶα ἴῃς τῃοη 68. 80 ὉΠΠ8]}1ππὶ πον αίιπι, ΕἸ 51 ψαΐβ 

ἰηνομίι8. [Ὀοτὶϊ Δβοθη 556. ΒΡ. (θεῖα γογυὶ, οἱ 

βίογ ἴῃ [λϑιϊσίο φα ΠἸοατον 8. 6718, ποη ἀσβοῦπάαϊ 

ἐπ δ ὀσοδδίοηθ υἱ δυζογαὶ δἰ ααϊ! ἀ(6 ἀοπιο 51:18 οἱ 

1116 φυὶ πηἰ κεν τηαηππὶ ἐπ ἀγδί! απ, οἱ ΓΘΥΘΕΒῈ5. [06 - 
Τὴ! γεῖγο, ποθὴ δὶ ἃρίιι5 γεβῃο θεῖ, βαὰ οἰἰδπὶ φαΐ ᾿μ 

810 65. 4ι6πὶ ἱγαϊἰἀΐϊμμ5, εἰ ΓΟΥΟΓΒῸ5 [ὉΘΤῚἱ ΓΟΙΓΟ 

οδυδᾶ ΘΟΓΙΠῚ αυς Οροτγίαοναὶ οὐ ν᾽ 5οὶ, δἰ ἀυθῖ0 
ἰπουγγοῖ ἧι θοπιἰ δι οηθ (6501 Διο ηΐ5, ἰᾳ4 αδὶ ἴῃ 

δβοι σοί οηθι γ γΪ πο πἀδοῖθ : οἱ πιαχίμ!δ 5] 5ρ0}18- 

γογὶὶ 86 νϑϑίϊπηθΐαπι δυσηὶ γοίυϑ, 1( 6ϑὲ νθίργθπι 

ποηλΐποπι οὐπὶ δοίΐθ5 68, οἱ ΘΓ πὶ ΘΟΏΥΘΓΒΟ8 

[υοτγῖν τοίγο (0]]}6γ νϑϑιεϊμηοπμίιη δαπιαν. ὨΠΠσοηΐεν 

Εὔσο ἀδθοπιυβ διιοίαγα, π ἴονς δἰ φυΐ! δογυπὶ 

αὐυῷ ϑ80π| ἀοογδαηι, οἱ δυηΐ ἴῃ ἀοιηο, γο] πη8. ἀθ-. 

δεαδηάθηί65 [0]]6γο, δὺΐ γα οἴ πη νοι πηδη απ ΓΟΙΓΟ 

τοροιόγα ΓΟ] 46 η.65. ἀσΓι}}, οἱ ΟΟΠΥοΓδὶ ΓΟΙῸ, 

οὐπὶ ἀδθυογΆΠ 15 ἀρροίογο οὰ αι: 50ὴ0 ρῥυίογα, οἱ 

ον ἰϑοὶ ροϑίθγίογα, δὲ ποθ βίαγο ἰπ δἰίᾳυδ γο- 

εἴομο {||ἃ, 864 ἴῃ πιοηία βαϊναγὶ, υἱ ΠΟ σΟΠΙρΙ ἢ 6ἢ- 

ἀλπηι οὐ} 18. 4υ] δαπὶ σομθιι511 ργορίον φαυοά ἴῃ 

Βοιοῃ)ῖβ διιπὶ ΠΟΙ ρ ΓΟ ο 5]. 

ἀλἀό. να ακίθιι ργα σπαμ δι οἱ μετ οπιῖϑιιδ ἐπ {{{ὶς 

αἰενι6 ᾽δ, Ουομίδιῃ δα οἱ Δ᾽] 028 δηΐπιϑ8 σΟηοἰ- 
Ρίοπι68. φοπογμ! ]0Π6 8, πιδηϊοϑίαν ργορίμοεία αἱ- 
6615 δ; Α εἰπιοτὰ ωο, δθοπιῖπε, ἱπ μίοτο σοποθρίπιμδ, 

εἰ μαγιεγϊυΐπιι δ, Εἰ ρερότγίηλις δρίγιίμηι δαί {15 φμόπι 

[δεἰδιὶ ξιρον (ότταηι. δῖοι! ομΐην ἢ. ργα σι 108 [0Γ- 

τηϑίυ οἱ {φυγαί ΕΓ ΒΘ Ώ.6Π, 510 οἱ ἴῃ δῖ μηᾶ 4125 511" 

Βα ρὶι νοῦ θα πὶ, ραυ]διΐμι Γογιθαίαν οἱ ἢσιναίυγ σ0η- 

οοριΐο νοτ ἴῃ 6ἃ. Εἰ ἰοὺ ρυΐο ἀΐσογο Ρδυϊυπὶ δά 
Οα]δί85 " : ΕἸ πιοὶ φιιοδ ἱίοτιπι ματι μγῖο, ἀοπές 
[ογπιοίμν ΟἸιγϊδίι 8 ἐπ υοϑίδ. ἴῃ ἘρίβίοϊΆ δὰ Τίπιο- 
(ἰουκα “δ ἀἰεῖα Ἰάσαν βαϊνδηάϑπὶ πλυ}Π]}ἐγαπὶ ΡῸῚ Κἰἷο- 
για φοπογαίοπθηι, δὶ ρεγπιανδοῦῖ! ἵν βά6, οἰ ἀϊ6- 

εἰΐοπο, οἱ βαποίϊιαι δ σιιπὶ σαδίϊαί6. (δ 6581 Δ 161 

αο μον, ηἰδὶ δηϊπηα αυὰ γογθαι οομπεὶρὶν οὶ δὲ 
νου αιΐ5, οἱ ραγὶ ὁρογὰ θοπᾶ δἰ ΟΠ γίβίο 7 ̓ γγᾶσ 

αἰοπαυ!α ἀυίοπὶ οϑῖ οχίβιϊ πᾶσ ἀδ 56Π5}}}}}} φαπογἃ- 

εἰοηα ἀἰοίαπι ηυο( αἷν 1 : Μιίὸν δοαάμεία ὧν μπῶ" 
νατὶσαιοποπι [αοία 68., δαίυα ατιίθπι δ᾽ ΡῈ ἢ ἰϊοτιιηι 

σοποταιίοηπθηι, δὲ ρογηιανιδοτῖι ἵπ βάρ, εἰ ἀἰεείϊοπε, εἴ 

δαποίἑαι σμπι εαϑδίϊίαῖ6. Αὶιπα) ΥΡῸ αὐ πΟΝΪ (ΟΡ 

δυβοορογαμ! γοθαπι,, οἱ δάθυο ργαβηδηῖ65 οοηδι}- 

τυ, ποοράυῃ (πο οανογαμι ἴῃ 60 ἢ αἴθ ΓῸ ἴη{6]- 

ΤΙ ΠΠὸν ΠΑ Θη165, ΠΟ ΡΟδδαῃί βυϑι1Π6Γ6 5ἰΔΏ(6 ΠῚ 

ἰὴ ἴΙοοο βδῃοῖο δἀνογϑδηίθηι νου 8} 86 ΠΟ Π6Π), Π0- 
νυΐαι, ΝΗ] δηΐπι Ορὰϑ πα θθθ μη}. ἴῃ ἰθοῖο, οἱ“ Ὁ 46 βίαγα υοπιίηι5 βοἀυοληίαγ ΡΘύβαΔβΙ ΟΠ 05 

ΔΒ 6 Π5 56 Π6 ]Ππάπιο ἱμάς ἀδδοδιύδι. Εἰ 5ἱ [πεγὶϊ 

415 ἴῃ ριῸ, βῖνθ ἰη 60 'ῆ 0 ΔΟϑοοηι 15 6ϑὲ {{|6- 

ΒΓ, ἴοι ΘΟ πι5. δἰἷν ἰῃ ράγᾷ "9018 αυδίδιῃ : 

δ} 4π|8}}5. [αἷ1 ἀσοῦ [16 ἤχου} μίοιν5, οὐ] ἀϑϑιμῖ- 
Ἰανόγαι διπὶ δι δ ἰοο}5 ρϑῖογ ἰρϑῖυ5, οἱ ἀἸοση5 "ὃ: 

Εξειο οὐον [ἰϊὶ πιοὶ, δοιι! οὐοΥ αὐτὶ μίθιὶ χιθηι ϑεν6- 

ἀϊχσῖι δοναῖνιι8, ᾿ὰ 40 ἀστὸ ϑϑαυπάμπι)ι σρί γἰα] 65 "6- 

πδι οἰοπ 5 ἰοσῖ5, Ὀσποά οἰ οὐ ἶθ. 40] δου ηά πὶ 

Ἰόροιὴ υἱχυγίῖ, ἀἰσθιία ϑογίριυνα "ἢ: Βωιοαϊοίιδ κι ἐπ 
εἰυίίαιο, δειιοἀϊοίιια. τὰ ἵπ αφτο. Ουἱ οΓθ0 6ϑ5ὶ ἴῃ (ΑἹ 

Δ2ΡῸ (Οἰΐι5 ρἰΔη α ]0Π15 {υδτῃ ρἰαηϊανὶῖ Ραίογ οο- 

5 Μαι ἢ. χχιν, 106. "ΤΟ οτ. νἱ, 18. 
χΧΥΙΙ, 21. ." δευΐϊ, χχνηι, ὅ5. 
13 1υἱ.. 14,15 "5 Μαί(ἢ. χχιν, 19. 

10 Ε'0011. χχι, 9. 
15. δι). χχιν, 19. 

8.62 υ͵υ5. Ρτορίενοα 51] δἰἰφυιδηάο Δθοπιίηδιίοποπι 

ἀοϑοϊαιϊοπίς, δοουπάαπι φιοά ἐγαθίἀϊπιι5, δίδηίοηι ἴῃ 

Ιοο0 βαπείο υἱέοιῖι δηΐπια ἴῃ ἀΐ6γ0Ὸ Παρ η8, αὐ 

ποοίαπι (γαου σανὶς ὁχ ογυο, πουγγί ἴῃ νῷ φυοά 

θοηιίηι5 αἰεὶ! 39: γὼ ρταρπαμιἰδιδ. Ῥτο)ὶεῖοι δηΐπὶ 

οοπαθριϊοη θη), δὲ ΘΥ̓ΔΟΙΑὈΙΓΙΓ ἃ ΘΡ6 4υ 65ί ἰ δοίῖ - 

γι15 γϑυί(ϑιῖβ. 566 οἱ δἱ υνἱάδδίυνγ [οτιπδίυηι δἱ ἔγυοιῖ- 

ἢοδιαπι ναγῦσμη, πὸ διιίοπι [πεῖς δπυΐγίιαπι 50}Π- 

αἰδηῖον δυφδηιῖθιι5 δι τηϑρηαι [ΓΔοἰδημ 05 ουπὶ πὰ- 

τἰπηθηιῖ5, 566. πιδιβοῦῖ! ἐπιπιδίαγαπι, βεου πἀαπὶ 5,- 

τἰ ΠΠτπἀΐ δ πὶ βυφοη 8. [δοΐαπι 651, δ ϑυρεν Ὠυ708- 

1 (6. χανα, 49-ἀ4. 1" ὕδη. χχτὶ, 83, "3 ὅη. 

14 1.8. χχυῖ, 18. Ἴ7ιν, 198. “1 Τίπι. τι, 1δ. 



1665 ΟΠΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ 4166. 

τοῦ φοπογδιοθ 8 νεβηΐεῖ αυοὰ ΒΌΡΟΓ βυβοπίε5. 5: Α [υγιοοιίοιαπι. Εἰ ποη δουπὶ [(ογηἰεϑιὶο που δϑὲ 
ϑυίοπι, βίουϊ ἔῃ πλυ}18. χορ τῖθυ8 βογίρια πὶ 65ὶ 
νῷ εὐἰθοπιῖδιια, ἀἰσεπάσπι δϑὲ αιιοηίδη δηΐπηε βυιηὶ 

αυὰ ἰαοίαπιυν δάϊνις, δὶ ψυ858 ἀεὶ; Αροπίοϊυς ᾽ : 
1.ας υοδὶς ροίιπι ἀεαάϊ πολι ὁδοαιι, πον άμιη ἐπΐπι ρ0- 

ἰϑγαιϊ8, κει πεὸ ιδηϊι6 αὐΐιιιο ρυϊθειῖ5. αὐ ἤπιος ἐπῖπι 
ἐξιὶς σανπαίο5. Ὀϊεῖϊ δαΐδην οἱ δὶ ᾽5: αοιὶΐ ὁειἷς 

ορις μαϑεπίοα ἰαοίθ, εἰ πον δοίϊάα 6δεα. Ομιπὶδ δνηι 

φιιὶὶ ἰασίς αἰΐίατ, ἱπιρετίιιι5 65 νεγϑο ἡμιδιΠ| 4 : Ραττα- 

ἐς ἐπῖπι δεῖ. 5125. 51:1Π1 ΟΡΓΖῸ Δ} 1Π}}8 4ι18) ρΓΟρΡίΘΓ ἢ - 

Πγμ ϑ.6ηι, οἱ αυΐᾶ (Δο 6 δοδυσυμίυγ, ποθὴ ροβϑιμὶ 
1ηϑούυ οι} ΠΠ6΄ ΡΘΙπδπανα ἦτ οοπδροοίυ Δυοπ  ἃ- 

τἰοη 8 ἀθ 80] (1018 δίδη 9 'π ἰσο0 58η6|0 : βϑύποί 

δπΐπι σοηποηίίαηι οἷ, πίροια ἢ6ο0. ΕἸ 6δι νἱάδγα ἢφ- 

τοξοογαπὶ ΕΠΟΙοβίαβ ρ 688 46 Ἰαπιθπίβπα 8. ρτ:8- 

ἐπαπεθυ, νδὶ πυιϊγίθητ "8, τοὶ βυροηιθι8. ΡΙ6- 
Ταπιααθ δηἶπὶ δηΐπιβ αυς ἰη': ΕσοΙεβία ργϑρηδείο5 

Γἀργυπΐ, δὰ πυϊτίεπίο5, δι βυμαπίεβ, {π γα ηὶ 56- 

ἀυοί 4 ἀδϑοϊαιοη 8 Δθοιηϊαϊΐοπα : οἱ βοάποίς 80 

60 νΕΡ})Ὸ [150 αυΐ 5.41 ἰῃ Ι060 88ποῖο ΡῈΓ [α88πι| ἴγᾶ- 
αἰ οηο ἀυβπ)αίυπι ρογυ γβογαπν, ΔὈΟΠ αι οπβ 

18 δυδεθρογαι νῷ φυο 4 Βοπιίπο [Δείαπὶ οϑϊ ᾽5: 

ΡῬα ἐπ μίοτο παϑομῖδεις εἰ πμιτίοι δια. Νοη δυΐίοπὶ 

ᾳυαπἀοουπηθς, 864 ἰῃ ἀΐοιιι5 1118 δοπιπδιϊοη 5 
ἀεδβοίαιἱοπίβ ἀδϑοϊιοηυπι. ΘηηΪ5 δηΐη αυΐ δυάϊὲ 

σγ γα ἰηἰ αἱ διὸπι ἰῃ ἀχοοίϑαπι Ἰοφιισηιίαπι, δὲ 58.8- 

οἷρία δὰ ἴῃ ἀΐεθυβ οὖ05, 16 ἀθοπιϊ πατίομα ἀδβοϊαιίος 

πἷδ δυθάϊιυ5 ἢϊ. 
44. Οταῖε αμίεπι μι πὸ βαί [ωρα νέξίτα ὀϊέπιθ υοί 

ϑαύϑαίο. Εϑι δπΐτη, 8ἴου! αἰχίηηι8, φυφείίδην ἴυσα [10- 

τλϊηππη βοουπύυπ) ργβούριυπι Υογὶν, αἱ υΐ [υρὶς 

418 {πφεγα οροτίοὶ, ποιοῦ δἰ 60 υΐ ποῦ [υρἷξ, [οἱ 
ἰάθο 1411 οἱ πιϑέογα ἀδ] ᾿η4υ ρὸν μοο αυοὰ ποθὴ [υρφίϊ,] 

564 56ηϊοίἰρ5υπὶ βυι  ἰλυπ (Δοἰ αὶ ρογθι 1 0.8 ΔηϊΠπδπὶ 
πι4}19. Οοά 681 δαίεπι οοηϑβιϊταυία ἴυμϑ Δίας ἰαὰ- 
ἰδ 1115 πιδηϊίδβις ἀοοεῖ Ἀροϑίο!ιϑ, ἀΐσοι5 Ἶ" : Κπρῖ 
[ονγπἱεαίΐομεηι. Επρὶ! δυίοιη (ογηϊοδιοηθπν χαΐ οπι- 
1.6 πὶ οοοαϑίοηδηι ἱγγ δηΐθιη οἱ ργουοοδιη ὸπι δὰ ἴογ- 

πἰσαπάυπι οΥΪμ41, οἱ ποαια ᾿ανθηῖθυ8. οοπιπιί βοδίων, 

ἴπ φιδηΐαπι ροί681, Ὧ6 [ὉΓΙ6 δΟηΒυπιαίαν ΡῈΓ 685; 
πεάυθ ἀδβοοηάίς δὰ οοηβιεοίαμπθ8 δόγαπ (λα, 

Βρά δνεγιῖϊ 868 οπηηΐῃο ]» ᾿)υ} 5 πιο] Ποπαΐ αν οοη- 
οἰϊδιϊοονυ5. υἱΐ νυἱί ἔα ζογα [ογηϊςδιίοπαπι, δυάϊαι 
δὲ ἰΠυὰ φυοά ἀϊείίυν 35 : μηι δαϊαἰγίοο ποίξ αε8ὶ-- 

ἀπιιδ 6856, π6 [οτἱ6 φοπδμηιατὶς ἐὰν αδεϊἀεγἰϊα ὁ7μ8. 0 
Εὐξῖτ δυΐεπι [ογηϊ αι οηαπι αθυπάδη! 8, ᾳυΐ ἀοο6ῃ- 

ἀδηῖεβ οἱ δχοί(δίγῖοαβ βϑπὶπἶ8 685648, ἰῃ αιδηίαπι 
νδίοῖ, εὐΐίαι, οἱ υἷπο, δἰ ροίθϑι ἢδγὶ, ποη αἰϊίας ἀο- 
πες ἐγϑηβοδὶ [ἘγυΘηΠῸΓ τἴδ5. 81 δυΐοπὶ υἱἱίατ, πιο- 
ἀἴοο υἱδίυν 5δοιπάτιπι Δροβίο! οὰπὶ ρε:οορίμηι ἀϊΐ- 
οδΠ8 Τίπιοί!οο "5 : 7απὶ ποίΐ ἀφμάπι δίϑοτο, βϑά υἱπο 

πιοάϊεο μίεγε ῬΥΟΡΙΟΡ διοπιαοίμιπι {πιηὶ, εἰ [γεφμδι 68 
ἱμας ἱπβγηιίαίε6. Ἐλ αυ]ὰ ρίαγα 7 ΠΙδ δδὶ χυΐ [οτγηΐς- 
ἐδιίοποαι [ρ]ϊ, εἰ βοπιραγ υφαπι ἰδίαπι Ἰδυ Δ  ]6πὶ 
ορογϑίυγ αυὰ ἃ Ὠ60 [πβογὸ ποη ρογηι εξ, Ορογαίυγ 
ϑυΐοιη ᾶπο [υβᾶπὶ αυΐ ργοπιρίυϑ 6δὲ )ἀ (υρίερμάδαι 

ὙΠ Θογε αι, 3, 33 Ηρῦγ. ν, 19, 15. 
ΝῚ Τίην, ν, 985. 5 ΚοοΙ,, χχι, 9, 35 ΠῚ ΤΏΟΒΒ. 
ἌΧΧΧΥΙ, 1. 3) Εχροά, μη, ὅ. 

38. Μλι ἢ. χχῖν, 19. 
ι:, ὅ. 

83 ᾿μ]4, ὅ. 35 Μαι. νει, 26. 

[υρἰεπα, 564. οἱ οπι)θ ρϑεζαίυη. 1460 Ὀεῆθ ἀΐχὶς 

δογίρίυγα "7 : Οπαεὶ α [ιεῖς δοτγρεπιὶς [μ6ὲ ψεςεαίμπι. 

Ἐτοηυδπίογ δυΐθιη σοηνοηΐί ἴυγχογα ἂὺ Αηιϊο γί ϑῖο, 

γενῦ0 εἱ [α]δὶ ποηλίμ 8 βοΐ, πιαχίπια ααιο 
προούυηι 5ἷς ἰἀοπουβ δϑὶ Ποπιο οἱ ᾿δθοαὶ ἰῃ 56 θοπιΐρ 
πατῃ Ορογϑη οι, αἱ ἰπίοι οὶϊ δρίγιία οτίς δαΐ 

Ρογβυδϑίομθβ πιόπδοίογιπι ; πδὸ δϑοθποὶ! δ 1385- 

τὰπὶ Δ᾽ Πππ1η18,. υἱ ἰΔθόδι ἴῃ 86 εὐπὶ αυΐ ἀεδίγωϊς 

᾿Πυπιϊδιΐοηθ δάνθηιι8 ϑυϊ οπιποπη ραγϑι 5, 61) 
Ὑ τ δἰ Π}}}}{ι ΠΠπὸ πὶ γϑγ (δι15 μα θαπίοπν οἱ δϑϑὶ ἴα π- 

ἴθ) 86 ψεγὶ (δι. (})} δυίθηὶ (ὑσἷῖ, ἀο θεῖ σοβποόβοογε 
οἰὐ2π| Ιοσυπι Δ 4ιι6π) ἔυροτα ἀεθεῖ, οἱ ογᾶγο δἰΐδπι 
ΡΓΟρίογ ἰθρυ5, εἴ ποθὴ ἰπ 60 ἰδηρυτα [υρίαὶ φιοά 

681 δι ινογβαγίαπι [υ 55. [008 Ἔγρο [υφίαηιῖθιι5 ὀγυδὶ 
μον 65, 4008 ΟΠ γίϑι 5 οϑίεπάϊι, ἀΐοαπβ ᾽ : ὕμπε φεὶ 
ἐπ διάσα επί, μισίαπι ἦν πιονίοε. ἘΠ φυΐ (υγίαπι ἰκ 
ἰβίυ8. πιοηΐθβ ἀϊσδηὶ ρϑαίπιαπι φγαάυυ 5ἷς μαθθπ- 

τοι 3 : Γεναυὶ οομίοα πιέος ἱπ πιοπίες, μπάς ϑεπὶεί 

αἰαὶ διπι πιλιῖ. ά6ο δυΐδπι {011} οου]ο5 δι105 ἰῃ 

γροι 65, 4υΐὰ 5εἶϊ ἀθυμάδητΔπι αι15 ὁδὶ ἰῃ πιοηεἰθα5 
1115; ργορίογοι ἀϊοίι δ" : δωπάππιεπία 67πε ἵπ πιον- 

εἰνιις δαποί8. Ἐϊ οἱ (ἀφογὶ! ἴῃ πηοπίθθ 4105 ργεεοερίϊ 

θοηινΐπυ8, νομΐθὶ δι ἰοσαπι 5δηοίυ πη), ἰῃ 40 [δείυ5 

6( νἱάοηβ υἰβαῃι {ΠΠπιπὶ πηᾶφηαην, ἀΐοεὶ φυοὰ ἀϊοίυαι 
681 33: Τταπδίοης τἰώεϑο υἱδαπι ἤπῆς πιάσπαπε, ἘΛ 
αυΐ ᾿ιυ)υβπιουῦ! 6.1, δυάίει : ϑοίυε οαἰεεαπιεπίμπι ρε- 

πηι [μογιηὶ, ἰσοιι5 οἶηι ἱῃ 480 ἰμ δίαξ, ίεττα ξαπεία 

εει 33, Ευφίληιϊ οΓσο ἰμ πιοηί65 εἰ [απ δεομπάυαι 

Ὠεὶ πιδηάαϊαπι. Ουοπίαιῃ ἀγβὸ ἰῇ ἰγδηηῃ δίς 

Ὁ δμίπια δοηβιαῖα: Ροβδιιμί ἱπιρείγαγα [ἀρᾶτ 58}015, 
Βίδπιο δυίδν οοιμργθμθηάθηίθ ἱπουγγαπὶ ἰπ δος 

4υ08 [υρίυμ!, ἰά60 ογθηῖ υἱὲ 6 ἢδὶ ἴα58 δογυπὶ Βίεπηα 

γ6] ϑαθθδῖο, οἱ φυϊιίοιῃ νἱρίανεγὶς ΟΠ γδίυ 8. ἦπ εἰἶ5. 
δὶ δὐυίοιη οὐάογπϊογι!, τἀπς ἀῤδοοπμάθηϑ. ργοςθ ἃ 

γομα ἴῃ βίασηιη, ἀδβοοπάεὶ ἐἰ902 ΒΌΡΕΓ οὐτὰ αυὶ 
[υφὶς, φαϊὰ ποη [5[πι|0}} 2όδβυ5 [ἀγὶϊ ουπ 'ρ50, 08- 

ἰοπάεηβ οἱ [πζϑιν Ορ πιῶ νἱς. Ταπηθη δὶ ἀδϑοθπάο- 

τὶι δἰϊφυαπάο ργοςο δ, οἱ Ἰΐδπιθαι Γἀογὶϊ ορεγαῖδ, 

ογαὶ αυΐβ οἱ διυιβεί(οἱ οτγαι οί θυ5 δυΐ8 Ομγίβίαπι υἱ 
ἐπηρογοῖ υθηίο οἱ τηδγὶ ὅ5, αἱ ἰγαηαυ ας (Δεἰδ [(6- 
ταὶ [ἀρ ἷδῖ, αἱ ποη οοιμργοϊιδάδίυν ἃ [οτηϊςδίίυηε, 
Δ ἀναγ ἰα, δυϊ ἃ φίογία γὰπα, ἂὺυΐϊ 8} δἰίφυο πιδίο 

Ρογβοχιιθηία 86, γ8] 40 ἰρϑᾶ δροπιϊμδιΐϊοηβ ἀξβοία- 

εἰοι ἶβ, 8,63 ἰὰ ἐϑι ἀοφιιδίο (4150. 

45. Οταιε μι πε βαὶ [μ0α υεεῖτα ἠΐεπιὲ υεί ϑαϑϑαίο 
8 [)6ι5 ἷἱπ 56χ ἀΐεθυ8 (εοἰϊ ορεγὰ πιυπάϊ εἰ γοαυϊο- 

Υἷι ἰῃ ϑαῦραιο. Βοηυΐον!! δυίΐίθιῃ δΔὺ ορεγίθυ8 πιυηάϊ 
αι" ἴδοογο οαρῖ!. Ορογὰ δυίθπι [υδι1|88 ΒΘΠΊρΘΓ 5:18 

ἰηἰεΐο ορογάῖαγ οἱ ορόγαμίτυγ δίηθ ἤπ: εἱ β8ἰς ιο- 
τοὶ πὶ β6ηι8 ἃπί6 Ομ γίδιὶ δἀνεπίαπι ορογαι! βυρί 

ΟΠΊΠ68 ΟρΟΓ πιηἀΐ, οἱ ἤθπιὸ τοαυΐϊανῖ! Ὁ οἶδ, 580- 
μαιἰζαι5 ᾿υρίιον 40 ορογίθιι8 υοηΐ5. Ὑδπίθπβ δυίειῃ 

Βοπιίν8 ΠΟΘΙΟΓ ΒΑὈ δια ποβίγυπι εἰ γοαυΐοβ πο- 

δίγα, δίιυἱε ποῦὶβ τοαυΐθηὶ ϑαυῦϑιϊ δυΐ, υἱ εἰουΐ 

1 τοαυΐον ἴῃ βαυθαίο 0 ορεγίθυ5 πιυηάϊ, ποῦ 

3.1 Ωγ. τι, 18. 35 ρει. τχ. ὁ. 
"Ὁ ΜΔ}. χχιν, θύ. 9 Ρειὶ, οὐχ. 8 ΡΏΙ. 

35 Μ2{{]||. χχιν, 39. 
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δυίοπὶ Ταχιίονιξ 410 Ορογὶ "15 [0.5:}{|π2, δος δὲ ποὸ5 βὸγ ἃ (ἴοηδ, χυλεὶ ΠΟῊ 511 δθοτηϊ παιῖο ἀδβοϊδίϊοηἑβ, οἱ υἱάθ- 
᾿ρϑυπὶ 8ΔὈὈΔ 2 ππι8 80 ορογὶθι5 πηι πα 4}}}0ὺ8, οἱ 

στη θυ, οἱ ποοίνὶβ, ορογὰ δυΐθηι ᾿511{Ππ 56 ΠΡΟ 

ΘΧΟΓΟΘΔΠ)05. ΟιοπἰΔπὶ δυϊδπλ ἰρ56 015 Δ᾽ ΔΙΌΓΙΙΒ 

Γὑδγαὶ δ) πιθοῦ! ϑαὈυδίιπι, πῃ αυο πὰ! πὶ ορυβ 

[οἰ π)88 56γν 1] 6, (θϑίδίν οἱ 'ρθ6 ἢ6Ρ Ῥγορ!οίδηι 

ἀΐσοθηβ ἀὰ ἱπάϊφηϊβ δυιϊ2 15 [14 35 : δοποο ἡιγαυὶ ἴπ ἵτα 

πιέα, δὲ ἱπιγοίϑωπί ἴη τεφεΐειπ πιόαπι. Τὰ Ἰἰ6 γι πὶ [88.- 

ΤΠΘΟἿ ΠΟΠΙΘΠ ἱπηροποηβ ἢΠΪῸ δοὺ0 ΝΟ ἴῃ πιγϑίογίο 
ΟἸγίβιϊ, ἰἰὰ ἀἰχὶὶ ἀ6 60 37 : Εἰ τοοαυὶϊί ποπιθὴ οἦι8 

Νοε, ἀἴεεπς, γιοπίαπι ἐς ἀαξὶ! ποδὶς τοηκίοιπ α πια- 

γυτίϑις ποείγίς, οἴ αὖ ορογῖϑιι5. πιαπμιιπὶ ποδί ΩΤ ΜΙ, 

εἰ α ἰεγττα χμαπι πιαίοαϊχὶί θοηιΐμδ. Οπινΐ8. ογροὸ 4υὶ 

τἰνία ἰπ ΟἸγίβίο, δαπῖρογ ἰη ϑαυθαίο υἱνῖϊ οἱ ἴῃ τὸ- 

αυΐδ τοηιι οβαθι8 4}0 ΟρΟΓΙ]Ν15. 1η8}}8, ΟρΡΟΓΔΙῸΡ α- 

το Ορογὰ [0 511{{π ἱποοβϑάπίογ. ΜΉ] δυίθηι ποπιθῃ 

ΟἸιν 5ι1 μαθοπίθβ, ποη ρταιίπι|, ΘΟΟηγ8 54}}{|ΖΔηὶ 
Ὁ Ὀρογι}5. ὕοη͵8, ΟρΟΓΑΠίῸΓ δυϊ6Π) ΟρΟΓᾶ Π)88. 

Μεάϊοοτγοβ δυίοπὶ ᾿πἰογάυπι ἀϊπηϊηϊ 588}}}}8}5Π}}}π| 

ΟΡΟΓΙΝῺ πη ]ογιμη, οἱ δῦ θα [Ζπ| Δ0 Ορογίθ8 μου 5, 

ΠΟΠ θοπὰ Ορογδηΐοα, 864" πιαδ. Ουΐϊάδηι δυΐοπὶ ΔὉ 

Οροιέθι5 π|8}18. Βα θδι]Ζαι, ποῖ δυΐοπὶ ὀχογοεηΐὶ 

ΟρΡογὰ θοη8, συπὶ ΟρυΓιθαὶ πΠΟη 50 τ|π| πιλϊὰ [ὌΦΘΓΟ, 

8564 οἰἴλπι }ο)8 Θχόγοαγα. [η (4}} γροὸ 54} 410 ὁρ6- 
Τταπὶ θοπογαπ), 40 πᾶ ορογα ποη [Ὧεἷΐ ΒΟΠΊΟ 

ΟἸιγἰβιίασπυϑ, [υδο1 "05 ΟΠ γίϑιυϑ ογᾶγα Π6 ἔπ 9ᾳ8 ποϑίγα 

ἢλι ἱπ 110. (ἐεββαῆία δηΐπὶ (6 ἃ) ορογίθι.5 "οπ]8, βὶ 
αυΐάεπι 5ἰε(ογ]8 δηΐα [οἶδ πὶ ἃ θοπι ἢ πΔιἰοηΐἷ5, οἱ υ]1ΓῸ 

1ὲ ου ἀϊι ογὶ8 οἱ, νοϊαπίλγί τπηογι}8 65 αἰϑ 610 υογθί 

τοοπ 808. 5:᾽ δυϊοπὶ Ὑ οἱ πογ 5 {πζ γα, οἱ Δθοπ  Π8110 

ἀεϑοϊατοηΐθ βοουία (πογὶς (6, βἰπα [51 ν6] ραγβθοιίο- 

πἰθυ5 5υΐβ [γαπροὶ (6, αὐ8 ΠΟῚ ΟρογΔΉΠΓ ἴῃ (6 Υἱ "Ὁ 
τυΐοπὶ ρϑιϊοπιϊα Ορογὰ (08 Βοπᾶ : 5[16 [5͵]ν6] δθάιι- 
οὐοπίθα8 διι18. οαρὶεὶ (6, συοσηΐαπὶ ἰπι 6} φρηιί ἰὰ- 
1Π6 0 801) Ορογαίυγ ἰῃ (6 Ορογὰ (υ8. θοπ8. Νόπιο δ τη 
ἴῃ 41} ρδυγίου]ο [α]δὶ ἀυφπιδι}8 [βεἶ]6 βυρεγαίυγ οἱ 
[Ἰ]τυν, ἰδὲ ψυΐα πυάα5 6ϑὶ ἢ ορογῖθι8 "οηἶ8. ΡΙῸ- 

Ρίεγεα εἰ Αροβίοϊυβ ἀεὶ! ἐδ ἰρβο ρεγίουϊο ἢ: ΡιῸ 

ἐο φιοά οἰιατὶ αἴθοπι υεγῖμαἰΐδ ποπ ἀὐοορόταπι, ἀαὐϊῇ 
ἐμ ορεγαίίοπόπι οΥγοτὶδ, αὶ οτεάαπί πιοπααοῖο, μὶ 
ἡμαϊεεπίαν ποηιῖπες φιὶΐ ποη ογοαάϊάθγιπί του αἰ, δορά 

φοπδεπξέγμηί ἱπιφωϊαἰϊ. Οὐτὰ δυΐοι υἱ ἀδγὶ πιὰ 800- 

τοϊ δι ΟΠ 6 η1] 41650141]0η8, 4085 ἀΐοῖα 681 ρὲῦ Ὠδηΐθ- 

Ἰὲπὶ ῥγορ]ιείδηι, 5:Δη15 πὶ ἴῃ ἰοΩ0 βδησίο, υἱ ἰδ θΐ Πλι}8 

εἰ τηαφηᾶπὶ {γἰ νυ] διϊοινοπι ἰπϑιδηίθπι, αι|8}}5 (δοία 

Ποη 65ι 4 ἰηἰ 0 πηυηαϊ 8406 δά ᾿Π4πὶ ἰρ5ᾶπ), Πα - 

αυς ἐἰοὲ ροδίοα, (125 δηΐπὶ τηδ]οῦ {τ υϊδιῖο αυδιὰ 

υἱάογα ἔγαίγεβ ἤοϑίγοβϑ δδάπεϊ ριΌρίοΓ βαποίυπι ἰ0- 

οὐ ἃ ἀδβοϊδιίοπὶβ δὐυοπ)ἱηδιίοπα βίδηίς ἰῃ 60 7 Εἰ 

ἰ αυ!άειη Δπιὶοΐ 8] εὐ} 5 δὕϊ ργοχίπιϊ ΠΊΟΓΒ. ΟΟΓρΡΟΓἃ- 

115 πιαζηδπ) ορογαῖυν {Ἰ Ρυ]αιοπ θην οἱ φυΐ ποη ἐυογῖϊ 

τηραϊίαίυ5 υἱ Βυϊεγαὶ 64π|, ΠυΆ]6Ίη ρυΐ48 {τ θυ ] λ110- 

ποαὶ οἱ φυὶ οοππραιίτανῦ φυδηἋο αηυπὶ ρά5ϑυπὶ Γἀδγὶξ 

ΤΠΘΠΙ ὈΓυ ἢ), οἱ οἱ αυὶΐ νἱαδγὶὶ φυδηάο βοδπάα] ζϑία8 
Γυόγῖι Αἰ φυΐθ [γαίον ἢ δὶ διΐθηιν οἱ 48. υἱάθει 86- 
ἔρβυπι ᾿πουεεὶ οἱ σου γθαγὶ ἃ ἀοϑοί δι οη 8 ἀροπιΐη- 

Τί! 56. ρδγὶ εἰ Πἀγὶ ργορίθγ ἀἸυσιίοποπι ἀυδπὶ ναί ἴμ 

βδποίυπ) ἰοουπι, [8 υἱ ρος σοηϑβοηιδί οἱ δυοηἷπ8- 

«ἴοι ἰἀπαυλπ) 5,1 θόυ 5, οἱ ἰγϑι(4ι βϑπηδι ρϑι πὶ 800“ 

τηϊηδιϊοηὶ υδ8ὶ Π60, φυοπιοῦο ρυ (85 εἰπὶ {εἰ δι] τὶ ἢ 

τρᾶρηΆ {γἰ θυ! Διΐοηθ, 40.8}15 ποῦ [υ} οἱ δὺ ᾿πὶ εἴ χα 
400 νοηΐὶ ἰῃ πὰ πάνυ} 1.56}16 δι {ΠπῶΔ (διρι8 7 δοὰ 

πος [ἴα (γε! το (4115 οὐπὶ ροιοῦῖ δ οοΟπιργεμβοπάθγθ 

ἀἸφυδπάο, οἱ Ἰηχὶπ]6 8 4υ}5 ἰγα ἑν υἱ οχ᾿ βίίοῖ 

δου παἰθη6πὶ δἰδηίθιη ἴῃ ἙΟΘΪῸ [1060] βδπεῖο, Ποη 
6886 Δυοπι δι οπα πὶ ἀο6 50] αἰἰοπ8, βο Ὀδυπὶ Υογ- 
μην. Αάδιυς δυΐδηι οἱ δὶ φυΐβ πηδη δία αυϊάδηι νἱ- 

ἄδαὶ δυοιηϊπαιϊοηδπὶ ἀδδβοϊδιϊοηΐς βίδηίθπὶ ἰῃ ἰοορ 

Β8Π6Ιο, οἱ 5] βοφυδίυγ δ, 80 οἰ ρ6:}5 δ᾽ ὃἱ δχοιυβᾶ- 

τἰοπαπὶ (6 ἀἰν!ηΐθ ϑογίρίαγίβ. αυδδὶ ἰπα ΓΘ ῈΓ 
Β Ἰίορθαὶ ΟΠ τ βυϊαη ϑίοπι ποβᾶγα, ἀΐεθηβ ἀθπερδιίοπειη 

Π 

ΠΟΗ 6886 ἀδποκϑίίοπδπι ; οἱ 65085 ἱπηπιοἰδίογυ ἢ 45] 
μἢ 1} ποσαπίοβ πηδπάποδηί [πδγὶ1 Ἀν)  ταΐι}5, ργοίος-: 
τοη3 ἠδ ϑεγίριυτὶδ Ἔχεπιρία; οἱ 4φυΐα ἱπαϊ ἤδγδι!οῦ 
Ἰϊοοὶ ἷπ ὑπὸ δοάσπιηυδ ἰεπῆροτγα πη] γῖ "5 ΠΟ Π|- 

πιβεοῦί ἀϊνογβίβ, 4088 οἱ ρϑιγ}}118 158 (οἰ θη 09 

οἸ᾽πι : οππηπῖυυ5 5118 ρασοαι 5 πηϑ[ 5 681 Δοτ!πδίϊο 
εἰοβοϊδιίον δ, ̓Δ 6δὲ, νϑγθυπι φιοῦ ἴπ ἰθ00 δογρίγα- 

ΓᾺῸΠΙ ΒΔ ΟΙΔΓΙ ΠῚ ΟΟη δ βι}1, ἰηϊαυϊδίοπι ἰῃ ἜχοοΙβα Πὶ 

Ἰοψυοπ8 οἱ ρεγβυδήθιβ ἃ (ὑγοϑίογθ ἀἰϑοθάογθ, φαΐ. 80- 
115 οἱ νϑγυβ 68ὲ ἤδυβ, οἵ Ἴγδάδγα ἰΐθυΐ ποβοῖο οὐἱ 

60 βιιρδγ ἰβίυπι, οὐ πα! 8 δἰ πη! 18 6ϑι, οὐπὶ ἰΔ]ῖς 
ΠΟΒΙΟΓ ϑαϊνδίοῦ ἀἷοδί 3 : Ῥαιὸγ φμὶ πιΐϊδὶβ πιδ, πιαοῦ 
πιὸ ἐδί. Μαξηλ οὐδ0 ἰγἰ υυϊδιὶο φοπογδίιγ ἃ ἀθβοϊαι!ο- 
πίβ διοπιϊπδιΐοης δίδπια ἰη Ιοο0 βδῃοῖο, [ἰδ υἱ (818 

ἀϊοδπίυγ ἀ6 68": ΕἸ πὶἰεὶ αὐὐτευΐαιὶ φεδεπὶ αἴε6 ἐἰἱ 

ποὴ 68861 ξαίνα [αεἰα οπιιὶς εαγο. ῬτΟΡΙΕΤ εἰδοίοε αἰι- 

ἐπὶ αὐὐγουϊαθαπίαν αἷδε ἐ{Π|. Ταπία αὐϊοπι, οἱ βἰς 

τπᾶρηὰ ἴῃ ἰΠΠὰ Δινοπιϊθαιίοπθ ἀδβοϊδιϊοπ 5 ἢϊ ἰγίθυ- 
Ἰαιΐο, αἱ θυ ορογείυγ αὐυτενϊαιϊοπαπ ἀἰογαι ἐγ - 
μιεδιϊοι δ {Π|{π|8, δ ρου παι πὶ ΘΟ ργοβοϊθη5 φυοὰ 

δἀιίίαν ἃ ἀδϑοϊδιϊοι 8 ἐγ θυ] αιϊοπα οἱ αὐυοπιϊπαίϊοῃα. 

ΑἸΐταν διΐπὶ ἤοἢ 65. ροββὶθη]6 αἱ βϑῃθίιγ ΟΠΊΠΪ8 4188 
βαϊνδηὰι δὶ σαΓῸ, πἰϑὶ δοοορογὶὶ ἀρ γον δι οπθηι ἃ 

Ῥοο. Ὀΐ65 δηΐπὶ ἐπι 6} Πσαπίμγ ργεθρίἃ οἱ ἀορηηαῖα 

γουῖται18 ροβίία πῃ ϑεγίρίατῖδ δὰ ΠΠαπιϊπαιοπθπι ἰη- 
το! !ροπιίαπι δηϊαγυπι. 96, Οιπη68 διυίαπι ἰηί6} - 
δοιὰ ἃ βεϊθη! 8 (4|8] ποπηὶμ 8 γεηίθηίεβ, φυὶ δέ- 

ἀυπίυν βογπιοηΐθυ5 ϑογρίυγαγιπι δὲ σοι υπφυμίυν, 

Ὁ ἰπιο! 6 ταὶ! δ ἀϊαπηθπίᾶ 6858 βιιργα πιϑρηἰμ! ϊπεπὶ 
πιϑισυγαϊοῖὴ ἀΐογιπὶ ϑογίριυτ : φιοὰ δα ἰαπιθηίυπὶ 

Βοηυ8 θουβ αὐθγανίδι ρὲγ 4005 νυ]ῖ. Εἰ φυοιἰεβοῦπ- 
406 νἱάογὶβ δάναμία νϑγ}] νϑγιδι}8. ᾿ς δοπβὰ (00 

Ργωοιάϊ αἰ μτυἀΐπαβ δχι θη (68 56 δύνεγβιϑ 501 6012 Π| 

θεὶ, (οιΐ65. ἐπίο! !φα δουγανίαιοϑ ἀἶθ9 εὐἰυυϊλιίου 5, 

οἱ εἰγοιπηοῖβαπι βυρογῆυδπι πιαρπίαὐΐαθπι), αυδιῃ 

εοηιγᾷ παίαγαπι Δυοτη πιο ἀδβο δι οἢ 8 ΒΘΙΉΡΟΡ βυ- 

Ρεγαϑαίάϊι ἀϊειιι8 Βοιηΐηὶ φαΐ δυμὶ ἐπ ϑοτριυνῖδ. Ει 

Ργορίεν οἰθοῖοβ δυδγενίδηιυν ἀ165 {}}], αἱ νἱάθη!68 ἴῃ 

Β6Π8ι} 500 ΡΓρΟΙβίομαπι Βα ρογυ 4115 ἀογαπι, εἴ γον 

τηδιιθηίαπι {Π14π| δοϊαπιποῦο ἰυθαπι αυ88 δθουμάυπι 

ὃ. ᾿βαὶ, χοιν, 11. 3 ὅση. Υ, 49.  ΠΤΒεβ5. 1, 10. 3) ]0λη. χιν, 98. " δαιι.. χχιν, 384 



4061 ΟἈΙΘΕΝΙ͂Β ΙΝ ΜΑΤΤΗΞῸΜ 4608 

δ Ὡὶ αϑὲ τον δ(15, ὨἾ 11} ρα δῆ υγ ἃ ἀδϑοϊαιίοπὶ8. Α οβίοηάσγα υοϊοπβ ἀϊχίξ : δὲ ἀϊχετῖνιε υοϑῖδ : Ἐξεε ἱπ 
δϑοπήηδιίοηο, γεὶ ἐὺ αποὰ δ ἑίαιη {μογῶϊ Βυρογ γ6- 

ΤΟΒ οἱ παίυγαϊθδ ἀΪ65 Θεοῦ ρίυγαγυτ. 

46. Ταπὸ εἰ φιὶς υοὐὶδ αἰποτὶι : Εσοε μὲς Οἠγϊδίαξ, 
δγεο ἐ{Πἶς, ποίϊ!6 ογϑάογθ. χϑιτθοηι οπῖπι ρμεομαοεἰιτὴ- 

διὶ οἱ Ῥδομαογτορίιεια", εἰ ἀαϑειμ! δἶσπα πιαρηα δἰ ρτο- 

αϊργία, ἔα μι ἴπ ογγοτόπι ἐπ μοαπίμτ, δὶ βοτὶ ροίοβί, 

εἰἶαπι οἰθοιϊϊ. Εσος ργααϊκὶὲ νοῦϊδ. δὶ ογγο αἰπονὶπέ 

υοὐΐϊς : Εὐοο ἐπ δοϊάϊπο ὁδί, ποίϊ6 οαϊγο; δοσ ἱπ 

ἀοιπῖδιι5, ποί 6 ογεάθγο. δίσι ἐπὶηι {μἰσὰν οαῖ! αὐ 

οΥἱοπίθ, εἴ ἀρρατοῖ τι] αὐ οσεϊάοπίοηι, ἰἰα Θγὶ!. αὐ- 

νομίμ5 ΕἸ Δ Ποηιϊηῖς. Π)υἱσιπφιο οπΐηι {δτὶς σασθαυοῦ, 

ἐΠ|ε σοπφτεσαῦμπίαγ αφμαϊία δ᾽. Οποπίαπι ἀϊχίιηυϑ 

ϑθοτηϊπαιϊοποπι εἰ6ϑο δι οἢ 5 δίαπίθπι ἴῃ ἰΟςΟ, 6856 

το άδο}} νϑγθυπὶ υοι ἰπ ἰοοο ϑογρίυγϑγαπι βδδηοῖο 
βίαταε υἱάδίιιγ, ἀἰοοὶ αἰϊᾳφα 8, οἱ φυοιηυάο ᾳιιδοὶ 0 

δίδηιθ δά ᾿ΠΠ|ὸ ἰὼ ἀϊοοὶ 4] 4ι8 αἰδοὶρι}}8 Ομ γι ϑιὶ : 

Εσος Ππὶς Οἰιτί δι, δεσε {{{ππ. ΑἸὶὰ5. δυίαπι ἀϊΐςθί : 

ξερὸ ἱπ βοἰδιαΐπο 66. ; αἰϊα5 υΐοπ : Εδοο ἐπ ἀοπηιῖ- 

ὑμ8. Υἱά6 ἐγξο δἱ δά [ν88ὲς ἀΐξεγα ροδδιπιιϑ φυοὰ 81: 

Ἐσοε μὶς, ἐσοε ἡ Πἶε ; χυοπίδπι δέος ἐς, δεοα {{ ϊς, ποῃ 

δχίγα ϑογίριυγαηι [0Γ858 ἀϑρίοἰδπάϊ πὶ 681. Ὠΐοοὶ οηΐπε 

αυἱ δοάυσεγα νοϊαθγὶι ποθ οἱ ἀδίεπάεγα οοπίραν ἃ 
τογίιαιὶ : Εσοο ἐς Οἠτίδίιι5, ἀσπιοπϑίγδηβ Ὑϑγ γγὰ- 

τὰ σπο Ἐναηρο!! ἰοουπ). ΑἸλογί 5. δυο πὴ Θγτου 5 
ϑυοίογ αϊεεὶ : Εσοο πἰς Οἠτίδιιδ, οἴεγθηβ δά ὄχοπι- 
Ρίυμι δἰίδγυπὶ (οχίαπ), αι νἱἀοίαγ ἀείοπάογα πιθη- 

ἀδεῖΐ ΠΠ}π|8 νόγθυπὶ φυοι ριοροϑβυΐί υἱπάΐϊοαγα ; οἵ δῖος 
ὃχ ἰοξθ, οἱ ργορμεδιβ, οἱ Δροϑβίο ἱβ ργοίεγι υὑπυβαυ}8- 

406 4υδ νἱάδπιυγ ἀεδίςἀογο πιεπάἀδοίυπν ἢΠ᾿υἀ υἱ- 
ῬοΙΘ νογιιδίεπὶ. Υα6] βἰο ἱπηρίδίυν φιοὴ αἷϊ : Εγος ἢἷς 
Οἰιτίείμκ, ἐοοθ ἐ{{ς, οὐζοπθηβ ποη Ομ εϊδιυμη, 5ο 

Δἰίφασπι ἢείυπι οὐ υϑάδπ) ποι μ}8, υἱρυΐᾶ, δοουμ άπ 

Ματγοϊομ 5 ἀοοιτίπαμι, οἱ βοουμάμπι ἰγδ  ἰοη65 γ8- 

ἰοηεἰπὶ, δι Βαβ. 415 Ἰοηχᾶπι [θυ ]οβἰ(Δῖδη), δαὶ 56- 

οὐπάυπι Αρ6}}}5 δάνογϑυβ Ραυΐυπὶ ἐδπιϊπηουέιπη [4]- 
80π). ἔτυπί δυῖθπ) οἱ δ[}} ρίυγο5 αυἱ αϊείυγί 5αηὶ 

ἀἰδοῖρι!!5 ἐχ ἀἰϊνὶ πὶϑ' ϑογριυτί8, σΟηἸυπροηΐα5. οἷβ 
8000) Φγοργίυ!η δόπϑυηι: Κοοα ἐς Οἰιτίδιιι5, δοεο 
ἐἐο. δὶ απίθηι αἰχοτῖπι υοὐΐδ : Εσοο ἐπ δοἰμαάϊπε, πο- 

ἐϊι6 δαῖτα; ἐσθ ἐπ ἀοπιΐδιιδ, ποί (6 ογθάθτθ. Ουϊάδπι 

οεΐτη βθογοία ργοίεγθι 88 ἀϊοαηι : Εσοο ἐπ δοί μά. 

Θυληθο δηΐπι βεογείδβ οἱ πῸη νυ ϊρδί8 ϑογίρίιΓαβ 

Ρτγοίφγυπι δὰ οοπἢεπιδιίοποιη πιο οὶ! δυΐ, νἱ θην 

ἀΐςογα : ἔσο ἴῃ βου πα νυ θιΠπ| 681 γογ 8115. 86- ΠῚ 

Ὀγοίξ ουΐπὶ ϑογίριυγαυ, ΓΘΟΙΟ 8011 {|||165 Δρρδ! δι ιν, 

ἐπ φιυΐδυϑ δυΐϊ μαυοἱ 5δυηι ογθθπίθ8, δυϊ ἤα} 5. Ὁ 1|0- 

εἰ68 δυίδπι ἐδηοπο 5 ΡΓΟίοΓΙἢὶ ϑ ΓΙ ρίιΓ85 ἰῃ αὶ θὰ5 

ΟΠ} 8. (ἢ τ ϑεϊϑ5 ΘΟΠ5ΘΏΠ οἱ ογϑάϊι, νἱάδηιαν ἀϊ- 

οοΓ6 : ἔσοα ἰῃ ἀοηυ8 νοῦθα πὶ 65ὲ νοῦ δ ιϊ8. ϑοὰ 

Π05 1118 ογοάθγθ ηῸ}) ἀθβθθιη 8, Π6ς δχίγα ἃ ργὶ π)ἃ οἱ 
φΟΟΙ] οἰ αϑιῖοα δα ϊοηα, 66 4116 Γ ογοάεγα εἱςὶ 

αυοπηδάτηοάυπ) ΡῈΓ 5ιι0οοϑϑοποπὶ ἘςοΙοϑία: Ὠεἱ (γὰ- 

ἀϊάογυπι πο} 18. 61 οἷς θογαπι ὑογθογυπ) [ΒΟΥ ἢῚ 

Ῥτοίβββογθδ αυϊδη) φυϊάδπι Ὡ60 8}} ἰπ|1{10 δἰ πηε μὲ 
Βογίριυταβ, οἱ δἰ. [(}|6γὸ ἰοηίληϊ. [ἀ60, οχἰβιΐπιο, 
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δοἰμμάΐι6 6δι, ποίϊ6 ἐαἷτε, ἀδ τοφαὶϊα Πεἰ. Εος δυ- 

ἰδπὶ αἱ δὰ 50[|81η8 βἰπηυΐδηι ἀϊνίπας ϑογιρίυτας, 

οϑίομάδεγο υοίθῃβ αἰχὶί : δὶ ἀϊχετίπι υοϑὶς : Ετεε ἱπ 
ἀονηῖδιιδ, ποίε ἐγτάεγε. Ουούδοιπαυε ργοίεβϑὶ Γυ6- 
τίμ! ἀὰ ϑογιριυγίθ, οἱ 46 τηγϑίογὶ 8 485 διιπὶ ἴῃ εἰς 

84 ἀδηνοηϑιγα!!οποπὶ., ΠΟ] 16 ογοάογα φαα ἀϊοιπιέαγ. 
γονιαθ. δηΐπι 5|Π|}}18 οδὶ [υἱξυγὶ οργοάϊδηιἱ 25 

Οεΐθπία, δἱ δρράγθημὶ ὑβις δὶ Οεοοἰἀδηίεπι : φυδῖς 
ἐδ γε 85 ΒοοΙ βίος θοὶ : ἃ) δᾶ δηΐμη δοῖὰ δονμὲ ἐπ 
Οηϊπόπι (δΥΤαπι οαὶυϊί, εἰ ἴα ἢπδδ οΥγδὶς ἰόγτ τεγϑα 
ἐογμνι δ", οἱ νϑοοἴογ συγγὶς 5οἷα γαγα γοτὶιλ5 Πεὶ "5. 

47. δίσμι [μίσιιν δεῖται ὁαὶ! αὐ Οτίεπίς εἰ ἀρρατεῖ 
πιδηι6 αὐ Οεοϊάόπίεπι, ἰ(α τὶ! οἱ αἀυεπίμα ΕΠ ἐοπιῖ- 
πῖδλν, οἱ το ίᾳυδ, ϑεῖγα ἀθυθοπιιϑ εἰ {Ππἀ, φυοηΐδπι 

Β νου ιδι18. Γὰ]5ῸΓ πο 8]Ίᾳυο αυϊάεπι ϑδεγίριατάγυπι 
Ἰοθ0 ἃρραγδὶ, δσ ἰἴο δυΐοπι Βευριυτάγαπι ἰθ60 ποη 
ἀοί[επαϊίαν, 56 ὁχ οπμιὶ ἰΙθο0 δοιριιγαγαμη,, ἰὰ δβὶ 
δίγα ὃχ ἰορίβ., δίυβ Ῥγοριοίδγιυπι, βίγβ δχ Ενδηρο- 
Πογαπὶ, δῖνα ὃχ δροβίοἰογυμι ϑογίρίυγα ἀοίοηάίίυν : 
οἱ ἀχίθηϑ [ΐς ἔα! οῦ νογιδι13 ἂν ΟΥίθια, ἰὰ δϑὶ ἂὉ 
ἰμ 1618. Ομγῖϑε!., ἀρρᾶγοὶ ὑβαι6 δὰ ἀϊβροηβαιοποίῃ 
Ρϑβϑίοιηἱβ ᾿ρβίιι8, ἰῃ 4φυα 681 οοοδϑιι8 ἰρβίυ5. Εἰ Παῖς 

(4}} [υἱφογὶ 5: πλ}}}5 δϑι ΕἼ} Ἰνοπι 5 δάνεια, ἰὰ 6ϑὶ 
νεγρθυιη γογ αι 15. ΕἸ οἷς δυίθῃ ἰπιο!]! ρογα ροβϑοῦ» 

ΤῺ}}8 4οἀ Αἰ! : Εχί! αὐ Οτίθπιθ, οἱ ἀρρατεί μεφμε οὐ 
Οεεϊἰάθπίοηι. ΟΠ γἰϑιι5 Ὑογθαπὶ 6556, οἱ νοῦ 8, οἱ 
δϑρίθυιΐα οϑιοπάϊαγ ἃ ῥγίμνο ἰηἰ 0 ογοδίι γα πνυῃθ 
5406 δὰ πον 55:πιπὶ δροϑίοϊογι πὶ ϑεγὶρίυγαμα, ἰά 

ἐ8ί ἃ σθηθδδὶ ὑβ4ᾳι8 δά λροβιοίίοο8 ᾿ἰθγοδ, ροϑί 409 

π0}}15 5ογρίυγὶϑ ἐὰ ογβάδι ἀπ 6ϑί δου! 1115. Αἥὖυὕἱ 
ἰἴ8., φαοπίδπι ἰὸχ οἱ ργορβοίξ υϑ4ι6 δὰ 2ο8ῃ- 
πο, ἴῃ αυΐθυ5 δδὲ (Ὡ5ῸΓ νου (αι5 : δὲ οσΐδης 

αὐυϊάθπι 651 ἰοχ, οοεϊάδ!5 δυΐδηι ἢπὶ5 ἰορὶβ δολῃιι68. 
δοῖα δυίοῃῃ Ἐποϊεϑα Π6416 8. θιγδῃ τ Πὰ}5 [Ὁ] οΥίς 
γ Γ θυ οἱ 86η50Π), που δἀάϊι ᾳ(υλϑὶ ργορ οι δ 

Δἰυὰ αἰϊᾳυϊά, δεὰ 5ἱ ορογίβι δι 16 Γ φυξγογο ααού 
ποῃ 86" 5ἰπαυϊαγίιου ἀϊεία ἐϑὶ Οτγίεπϑ, ποὺς 5ϊη- 
Ευϊατίιοτ Οεοοίάοη5, 56 ἰϊ8, αὐ οτίεπιΐδιιδ ῶφες αά 
οοοϊάοπίοδ, ἀϊοοηλι8 φιοηῃίαπν πὰ οτίοῃ5, οἱ υπᾶ οσεῖ- 

ἄσηϑ, ἰαχ οἵ ργορὶιθίτβ ὑβ106 δά Τοληποιῃ ; 4118 οτ θ 5 

ἀϑααε δὰ οοοἰἀεπίοπι, ΟΠ τϑίαβ 768ι5 5406 Δ Ραι- 
Ιυπ, οπἱ πον  βϑίηο Δροϑβίοϊογυῃ ψυ89] ΔΟγΪνο ἀρρα- 
ταῖν Ομγιοιυβ "5. Οοηβίἀογα δἰ6π) οἱ μος, φιοηίδπι 
ὑμᾶτπη Β0ρογυ5 ἀἰχίιηυ5. ἀοπιμαἰίοηεπὶ ἀθϑοϊδέϊο- 

πἶ8, φυὰ ἀϊοί δδὲ ρὸγ Ῥδηίο!επὶ ργορθεῖϑιῃ ὅτ᾿ 

βἰδηΐθηι ἴῃ ἰοο0 βῳμποῖο : βιιρογαδαϊι δυῖοπὶ αιλϑὶ 

ἀδ πλυ] 8, ἐαϑιγρθι δηΐμι ρϑοιἀοοἰιγ ἰῖ. Οςπογα- 
Ποῦ δηΐπι ὑηη8 ο81 Αἰ ΠΥ δία5, ϑρόσίο5. δυίεπι 

ΜΠ 5. παυ μα ; τλπαιατι δὶ ἀϊσδηνῖθ,. πιοη ἶϑι ππὶ 

ξοπ ΓΑ 6 Γ ἀμ 651, βοουπά πὶ ΕΠ γομΕ1}5 δ01: τ 

[ἰβδογαπι ἀοσταδίθην ἰηνθιϊ ταῦ πναϊα 6556. .πο 

ἀδοῖα. 81 διΐπὶ πιδηἀδλοίυπι πἢ}}} ἀν ογι ἃ πηεπάδεϊο, 

Ρυΐὰ ΒΑ5118., δὰϊ Μαγοϊου δ, δι ναϊομτηϊ, δὰϊ 

ΑροΙβ5, δὺς αἰϊφυογαπι 5: πη} πὶ, ὑπαπι ν᾽ εαΡ 

6856 πιοπἀδοίπηι. ΗΪ δυίοπὶ βϑευηάνπι ἀΐνεγθα ἀο- 

Εἰμαία πιοπιυμίαν, πὴ δυηΐὶ 4υἱ ὀχβυγρυπῖ. Ηι 

ὁ“. ΜΑΙ. χχιν. 35 οἱ εοῆᾳ. "" Ρβ8]. ΧΥ1Π:, ὅ. 5} ΡΕ4]. ὁκινι, Ὁ. "' Μδίι8. χχιν, 37. 51 Οοτὶ ΧΥ, δ. 
86 ὕλῃ. ιχ, 37. 
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οπΐπὶ βαηΐ Δηιο γῖϑιὶ, οἱ αυϊουμαὰθ ροϑὶ 05 το - ἃ 

δυγγοχογίηι, βίου! διίοπὶ γογὶ ΓΙ δι} οἱ ἀπὶα5 [Δ6{] 

δηϊ 4υἱ ἃ 526 0}0 [Ὀδταηΐ δϑηοίΐ ργορ ιοῖ5, ργ:8- 

πυπιίδηι658 ΟἸγῖβιὶ ραβϑίοπαϑβ οἱ ροβίπιοάιπι φ]οΥ5 

ο͵α5 [υϊυγᾶ5, δος τη πἰ ἱπη|6}}Π56 δϑο ἀπ πὶ ἀππ}}}- 

ᾳυοπίχια ρϑουδοοῃγίβία πη, τηυϊι05 6}0.5. Γ[4]505 ῥγὸ- 

Ῥἢοία8. ΝΟ ογρο δἰ ου)5 υπὶὰ5 τπηοπάδοϊ! ἀοοίογοϑ, 

868 οἰππίυϊη ρβοιοργουρ ιοία συηὶ ΠΠ|ι5. Απεἰο] γ ϑιὶ, 

οὐ) (αἰϑο8 56 ΡΙΒΟΙ 65. ργαρἀΐϊοδη! αυαϑὶ ὙοιῸ5 οἱ 
ἀυούπι. ϑοουπάυπι ἰθς ογέ0 αὐ ἀἸχίπιιδ, αυΐ 

δροΙ δἰδϑιίοα ἀοοοπὶ νόγθαπι, ργουοίϑ δυηὶ ΟΠ τς. 

Ουἱ δυίοιη Μαγοϊοηΐϊβ ναὶ δἰἰσυι5. δοτυπὶ ργἀϊσληὶ 

γογλ πὶ (ἈἸδαπ,, ργορμοί δυηι ΑπΗΟλ15{1 6}}5 
4υἱ 651 βοουπάυπι Μανοίομθι, ἃ οδί 15. πιθη- 

ἀδοῖ! φυοὰ ἰηιγοάυχίι Μαγοῖον ; οἱ 811} [ἀϊδὶ ργο- 

Ῥἢδῖα δα πὶ ποι οὶ ἢΠΠι8 αιοά οδ1 βθουπθαπι 

Βαβι! θη ; 411} σόγοὸ {ΠΠ1π|5 φυοά βοσυπάυτη ΑΡΘΙ] ΠῚ. 

διπλοῦ ἀΐαῶβ οἱ ἐς ργαύϊοδίογιθυ8 5᾽ συ ΐαγιπι 
λιξγοβυπ). Οπιπΐα οηΐπὶ οἱ ροτουαβουῖα 4ὰ ργοίο- 

τυπίυγ δὶ ἀείεηδίοπαπΊ Απιϊογῖβι! σογθΐ, βίβπα 
βυηῖ {8 Απεϊο γῖϑ! οὐ ργοάίρία : ́φυδουηῆθθ 

βυζφοτυηίυῦ ἃ ϑδρίθη 55]010 Οπμηΐ πὶ Βαβι ΔΓ Πὶ 

[ΟΓΓΩΡ ΒΟΓΡΘηΙΘ "7, εἴ ἃ ΠΙΡΠΟ 5651 μγϊπεῖρο Α58γ- 

τίογυμι, βίβηδ βυηΐὶ πιᾶρηδ οἱ ργοιϊ  ρία, αι ἴῃ ΘΓΙῸ- 

ΤῈΠῚ ἰηἀυθδινίιγ, 5 ροββι}}}8 6δϑί, αἰΐδιηη αἰθοιὶ. 
Ἐχδρφογαιίοηΐθ δυΐοΠὶ 56ΓΠΙΟ δδὶ ἀἰοθηΒ, δὶ ροδεὶ 6 

ἐδῖ, ΠΟΙΙ οπίπὶ ργοηυηιίαν ποαιθ αἰχὶῖ, αἂἱ ἴῃ 

ΘΓΓΟΙΘΙῚ τη {Δ Π|0 οἰὐλπὶ αἰδοῖ, 564. οβίοπάογο νυν 

ᾳυουΐίδιη (γααυθηϊοῦ γα] ς ρογϑυ βου! δυπίὶ 586Γ- 

ΤΠΟΠ 68 ἢ ΓΘ οι, δὲ ΠΟΙ: ΠΊΟΥΘΓΟ ροίολ 65 οἰ ΔΠ| 

605 ((υ] βΔρίοπίοῦ δυάϊιπι. Θεά γι οοπίθ πυμΐβ 
οπηηἷδ ϑαϊνδίογα, ποι ἢ"! 501} 0 ἀπὲ πὶ ΘΧΘΆΠΊΙ5, 

ΠΘ6Ὲ6 4} ργοϊιοπιαγ ΟἸνε δέ. ἴῃ ἀἰοπη θὺ5 6556, 

ἐγοάβηι8. Π]5. δυΐοπι αὐ ἀϊχίιηυδ, 80} } οἰ Δη)8 

δύϊνας φυοπίληι ΟΠΊΠΐ5 56 ΓΠ)0 Ῥγοἤίθη8 86 6556 γ6- 

ἰδ 6 η1, Οὔτ ΠΟη [1 υογ [28, δῖνο δρυά ρθη} 165, δἶνα 

ἃρυὰ ὑᾶγθᾶγοβ, δίφυο τηοάὺ πιο τ βίας 6ϑι, νὸ- 

Ἰ6η8 βδράυοογα αι85] γογ 48, οἱ ΒΘρΆΓΆΓΘ 4}0 60 4υΐ 

ἀϊχίι "5: Εσο διιπι υογίαδ. Ῥτορίογοα ποῦ ἀθθαπηι5 
διίδινάογο οἷβ 4υὶ ἀἴουηιϊ: Εοοθ Πΐς Οἠγίδιιιδ, ποη 
Δαϊοπι οκβίδηαηι δὴ ἰῃ Ἐδοϊἐϑία αυδ Ρίομα 68. 

(υἰξοτα 80 ογίδπια αβ406 δά οοοἰἀδπίοπι, ψυϑ Ρ᾽Π8 

δὲ Ἰυπηΐηθ γεγο, {πη 65. ΘΟ] π]η 4 οἱ ἢν δι 1 Π| 

γεγίιδι15, ἰῃ αυὰ ἰοίᾶ ἰοἰυ8 οὶ δἀνοηίιβ ΕἾ [νὸ- 

χοϊπἰβ ἀϊοοηι 5 οπιηΐθιι5 4 αἱ] 5ιπὶ: ἔδρα ἐ90 

το ίξοιιπι διιπὶ οπιπῖϑιι5 αἰοῦιι5 υἱ8., μδφμ αὐ οον- 

διεπιπιαιοπόπι βασι 8. ἘΠ αθϊουπηια [υδγὶς φυοά 
68ῖ βδεδουπάνπι ἀἰ8 06 58. }0Π 6} ραβδί οἿ5. 6}}8., 6ἃ- 

ὄδνογ οἷπ5, 4υἱ ἰάδο δοοίαϊι αἱ οτίσα! 605 4υἱ δαὶ - 

ἠεγυηΐ, {Ππὸ Θοη στ φλθυα πο 4ιυ)οδουμαυδ, 

-βεἀ δαυΐα ἀϊδεῖρα!!. θὲ 4υ}}}ὺ5 οἰἴδην ργορ οία ἀϊ- 

ςαραὶ 5 : Ρεππίσοταδιμιί δἰομ αφιϊαα,, δὲ σὨΤΥΟΗΙ, 

οἰ ποῆ ἰαϑογαθμπί, οἱ ἰδιιηι!., οἱ ποῖ δδιτγίεπί. Εἰ 

ϑυϊοηθη ἴῃ γον Γθ 15 δ᾽ ἀβϑί πη αὶ οαπὶ 4} ἴῃ θ 60 
ἐδὶ ἀΐνοϑ, ἀΐοθῃβ : βαγαί 8ιπ| δἰ ροηπο δῖοι ἀφυὶ- 

ἰᾷ,, εἰ εοπυεγίείε" ἱπ ἀοπῖο ργαροείίς ει. ἘΠ νἱάς 

ῦ 

4τ (6π.]. 55 20Δη. χιν, 0. "" ΜαιίΒ. χχτῆῖ, 20. 
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αυοπίλπι πο ἀϊχὶ! : Ὀθίουπαας [ποτὶ οδάαναγ, δὶ 

σΟΠστγοραθυπίυ γα] υΓ6 8, δὺΐ οοτνὶ ; 80 γ0}6}5 
οϑίθπάθγα πηλϑη 0058 οἱ ΓΟΚ8]65 6856 ΟΠ] 88 αυΐ ἴπ 

Ραϑϑίοποπιὶ θοιιἰηὶ ἐγοἀϊἀογαπὶ, ργορτὶα ἀϊχὶι : δὲ 

[ιοτὶ! εαὐάαυον, ἱ{ΠΠππ σοπρτογαϑμπίμγ οἱ ἀφιία. 

28. διαιῖπι ροδί (νἰθδιαἰοποπι ἀἰδυιμι ἱΠ}οτιιπὶ οὶ 

οὐδοιτγαθίίεγ, οἱ [πὰ ποὸπ ἀαϑὶς ἱμηϊθπ δηι, εἰ 

δίοἰΦ σαάεπὶ (6 εὐἴο, οἰ υἱγίμ5 εὐἰοταπι πιουθ- 

ὑμπίμγ. Εἰ ἵμπὸ ἀρρατεδὶϊ δἴσπεπι ΕἾ {Π|ὶ ποηιπὶς ἐπ 
ἐοἰο, δἰ ἱμπὸ ρίαπηθηί 86 οπιπθδ ἰτίϑιιδ ἰοττίδ ὃ. Ο0η- 

δἰ ἀδγδῃίοβθ ΠῚ) ΓΘ. ρΓΟρΟΒ Π0Π65. ᾿ΠΟΊΓΓΕΓῈ αυδτ 
δ5. 56Π5118 ἰΟΤὮ ΠῚ, Οἷα πὶ δογαπὶ 4αΐ Ρἰ τ πη πὶ 

ἴῃ βαρίθηιτία ργοίδοθγιαπι μγϑὲ 8118, ἃσα ἀἸβοι [8 Π|08 

ΒΟΡΙΠΟΙΘΠ : Ὀτί πηι πὶ αυϊάθπη αυφΓ ἢ 65. ας [4616 

ΤΟΟρὶ ροβϑυηΐϊ 84 δχροβίοηθπι οὐδηρο! οἱ ἰοχίυ5, 

4ιδ58ὶ ΒΟΠΙΐΠῸ0 ἴῃ ἴμ50 ργορ οίληιθ : ἀοῖπάθ γραι- 

ΤΕΠΊῚ18 4185 5'1 νϑγί (85. ΠΟΓΙ ΠῚ ὙΘΥΌΟΓΙΠῚ ΒΘ ΟΠ 
605 4υἱ 4}π|π|5 οἱ 88}1}}}}8 6550 δἰίχυΐά δι} ΓΔ 
ἴῃ σνογυΐβ, βαγυδηΐθβ συΟῃβο θη :14π| ΠΙΟΓΔΙΙ ἢ (ΓΔ-- 

ἀϊοπαπι οἰΐδπι ἰη [118, φυεπιδἀπιοάυτῃ 5υργὰ. δίοεὶ 

ἜΓρῸ |]14υ]5 : Ουθπιδαπιούσηι ἷπ πιδϑηΐβ ἰσπίθυ8 

βιιοοοηϊ ἰηεἰρί δι 08, (6 ΠΟ ΡΌΓῶδ οχ {ἀπ|ὸ ῥ᾽ υγίπιῸ 
υἱάδηίυν δχίο!]!, δα. 'π σΟηβι πη ϑι0η6 παηἀϊ 4ἃὉ 

ἴσῆθ ᾳυϊ δοοοποπάϊβ δδί, οὐδουγαθυμίανγ οἱΐδπὶ 
Ἰυπηϊπατὶδ πιᾶσηᾶ, Πΐ, 5016 Οὐϑουγαῖο, ΠΟΙ ΒΟ] ΟΠΙΟΡ 

οὐϑουγδίίοπα 5015 δἰΐδαχ ᾿ᾳθπᾶ ἱπι μοι ἃ, πος ἃ 8018 
Ραογείροῦγ Ἰυπηθη πθο ργορύΐυπι Ἰυπηθη ἀδΓ6 βἰηδίαγ. 

Εἰ 5ἷς ποςθ856 δϑί φοιῃργοϊιδηάδηί πὰ πδίιγαπὶ 

Ρυΐπνηὶ τοπεθγ ΠΔρηθΒ : 56 δυίθπ) ροΓπιάγοΘ- 
80θηί6 5.6] }ἀγυπὶ ᾿πιῖπ6, γι φῦ πι Θάγαπὶ ΠΟΓΡῸΒ 
ογδβείυβ δοίαπι αἱ ποη να]οαί οχδ! αγὶ 5ἴουϊ ργπηυπὶ 

οὑπὶ ἃ ἰππιϊπὸ ἰρεθ ρουίδίιπι Θχι]θδίυγ, ἐλάοι ἀ6 

οἷο. ΠΠῚ5 δοοϊἀθιευυ5 ΘΟ ΒΘαυ θη 5 6ϑὲ οϊογυηὶ 

᾿ταιοηα}}] 5. νἱγῖα65, ΘΟ Ραϊίομίο5. βίυρογαπι, 

σοι ΠλΟΙΪΟΠ6Ππὶ Δ] ̓ 4π8 πὴ με οἱ σοηίυγθαγὶ, γοιμοίλ8 

γ᾽ οἰ ϊοοὶ ἃ ργίπι5 [ποι οπίθυ5 5015. μὰ αυὶ 66 5ἷς 

ἰπιο!Πσὶν 6586, δάϊϊοῖοι αυΐα δίσηαπι ΕἸ] Ποπι πἰ5 

ἴῃ φυο οοἰεδεία ἴδοία βυπὶ αὐᾳὲ ἴῃ οΟἰΪ5 ἀγδιὶ οἱ 

4:8 ἰπ ἰογτῖβ, ἴα ης ἀργάγοθὶ! : ἀἱραΐα, νἱγίιι58 ΄υδπὶ 

ορογϑίαυϑ οδϑἱ ΕἸ Π 0.5. βυϑροηβαν ἴῃ Πἰρη0; οἱ ἴῃ σοίο 

πιᾶχίπιθ [ἸψοὈ οἰσηαια ἰρϑίιβ; οἱ Ἰιοιΐη8. δὰ 

οπιηΐυθυ5 εἰ θαυ υ5 4 θγίτι5. ἢοη οτγοάϊάδγαιπι ΟΒγὶ- 

βιἰδι αι! δπθυπιϊδια., δά] δαΐθπὶ πιὰ]6 ἀ6 68 
ἀϊχογιηῖ, απο Γοοξποϑοοπίοβ μ6Γ βίσηυπι ἢ} πιὰ- 

εἰΓοϑίδίαπι, ρἰδηροηῖ 86, οἱ ἰδιποηίδυυηί ργορίοΣ 
ἱφπονϑηι πὶ δυᾶπὶ δίᾳυθ ρορεδία, 4 γογθυπὶ 

Βοπιπὶ ἤφυγα! 6 γ ποθὴ γαοοροναμ!. ΑἸΐὰ5 Ὑ6γῸ ΔΙ Π6 Ὁ 
ΔΒ γα υν ἀθ 18 Ὑϑγθ 8 : 40 Δ} βίου! [ν8ς 

γ γΡθ4 ἀδπηοπϑίναηϊ, ΠΟ ΡῸΓ ἰσποπὶ ἢδί πηι πάϊ 601- 

τυριϊο, 56 ρὸν ἀε[δοιίοπεπι ἰρϑὶιι5. Εἰ Δ] 08 αὐτὰ 
ΘΧΟΠΊΡ]Ο, φυοπίαπι βίοι! ἀεί οἰοπίς ᾿υπιηὸ ᾿ΠΟΘΓΙ 88 

ΡΑυϊαίίιν πα πυΐίαγ 6 ἢ, δἷο οοἰοδίαπι ᾿απλΐ μὰ πὶ 

ἀεβείδηϊα πείγτηἶπθ., 501 οὐδοῦ! αὐϊίαγ,, ἰᾶπὶ ἤθη 

᾿Δ. 65 ΒΌΡΟΓ 868 νη ΐθηιί βρί γι θπία 40 εἶε. Μαϊοτὶ 
δυίδαν ᾿πιϊμαγὶ ἰδ ρϑιομ 6, ται}10 πηαρὶβ οἱ ἴα ἃ 

πος ἴρϑυῖη ροίογὶ οα θογΓὸ βρίομάοτγοπι ἱβπουϊῃ 

δο ἴς, χι,, 81. δ χχπι, ὅ. 55 Μαμἢ. χχιν, 30, 60 
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ἀΠυπὶ, οἱ δορουπάυτα ἀοίδοιϊοποβ βυ88 Δρραγοπίοπι. ἃ αιούληι, βοοιπάππι αυοὰ ροβϑαπι!θ, τη ΓΔ ΠΥ δα- 

Ἡΐπ5 ἐγβο εοπιΐηβοη!}}}}}8. δι! ρῈ βοῖαπι, ἰαπιθη οἰἰδπὶ 

δι᾽ εἰαγα πὶ ἀθίϊοἰεί, αν φαοιὶ γοιηδηβουῖ ἴῃ 65 αυδϑὶ 

τεγγοηυπὶ οδαι ἀς εα]ὸ : εἱ οπηπ68 ςΟἰογυπὶ νἱγιαῖ68 

μἷ5 δοοίἀδιἶθυ5 τηονοθυπίυτ. δου! οηΐτα ἴῃ ἀΐδροη- 
ΒΔ (1006 ὁΓιοἾ8., 8016 ἀφἢείοηία ἰοποῦτγια [αοίς βυηὶ 

δυροῦ ΟΠ ΠΘΠῚ [ΟΓΓΔΠῚ, δὶς δὲ δίψῃ ΕἾ Πι μην  πί8 

Δρράγθηία ἰπ οὐἶο, ἀδῆεϊοι 50115. ἰυτποι!, οἱ ἰαμεὸ, 

δάϊις οἱ ϑιοι]αγιιπὶ, αἰϑοὶ δοηβιπηρί ἢ ἃ πη} ἃ 

υἱγίιια δἰσπὶ {ΠΠ|π|8, Θ00 ϑΘρράγεπίο, αὐ ἰθπς ἰῃ 

(ογγὶ8 Γοηδη βου (τ θυ5 ρἰδηβοιῖ 56. ὕτοίυγ δὰ 

μια ἐχοπιρὶο ἰβ8[85 ὈΓΟρ οίας αἀἰοαητ5 ᾿06 πιοάο : 

8 Εκρ ἀϊθ8 Ποπιϊπὶ ἱπδαπαὺϊϊ υϑϊ!, ἵτα εἰ [ιτγοτὶδ, 

Ῥοπεέῦε ογϑεπι ἰθντα ἀδεογίμηι, οἱ ρεεοαίογες ρογάετα 

ἐἤ εα. διείία επῖιπ εαἰϊ, εἰ Οτίοπ, εἰ οπιμῖα οὐπα- 

Ροπομηυβ. Ὠίουπὶ Δυίοπι Πυ} υ5πιοὰϊ Πιοτπΐη65 : Ο00- 
πιούο ροίεϑὶ ἀϊεὶ ἀ 5016 χυοπίαπι οὔὐξουγαβθίιυν 
[πηλδῃ 6115, φυδπάο 154188 ρυορίιοία ρῥγοίδοίαπι 4}}- 
4υδπ 5018 ἰῃ σΟηϑιΠ)πιδίἰοπ6 ἴογε ἀφεοϊαγαῖ, ἢἷς 

δυΐοπι βεῦπιὸ δάδπρίϊομοπὶ ἢ Θ᾽ Π}} 6 Γ οἱ ἀδ Ἰαπᾶ 

1545 φυϊάοιη τοίογι χυοπίαπὶ ογὶϊ βίοι 50], ργῶ- 

868 δ {6ΠῈ ΒΟΓΠΟ, αἴ ποη ἀδυϊξ ἰυπλοπ βυῦη). 

θὲ 5(6}}}15. δυίοπι (4118 ἀϊοσαπὶ, χφυοηΐαι ἀ6 δγτὰ ἴῃ 

οαἰαπὶ πηυ]ιυπὶ ϑραιυπὶ δδὶ, τιᾶσῖπα δὰ σουλ 

τηθάΐδπι ἴῃ 418 ΠΟῺ ϑδυηὶ δγγαίϊοϑ βί6 1}: : βϑοῦῃ- 

ἄυπὶ οοπϑίἀογαιϊοηοπι ογρὸ [εἰ }π|5 6} 68 Θδῖ οσὶ- 
δίμηαγα, φυοηὶδπὶ πἰδὶ ϑυργὰ τηούστι οβϑοηί πηδρπᾶ 
᾿βίο}!} 8, πους ἰδηί90 δραϊΐο ᾿υπιθὴ ὁόγυρῃ τ άἀογοίιῦ 

8 ΟπληἾ}}1}8 φυΐ δυηΐ ἰῃ ΟΠ ρᾶΓίΘ ἰογγᾶγυπι. δίσαϊ 

τπέηῖα σοἰὰ ποη ἀαϑαπι ἰμηϊεη δυηι, δὲ οὐδειταθίγ Β αὐϊοῖ φυϊάδπι ἀΐοογα (απίΔη!, δυΐ ΟΠΊἢ65 δῖ ρἰυγοθ 

ἐπ οτίεπίε εοί, εἰ ἰμπα πυη ἀαὐϊῖ εἰατὶαἴθηι ξιιαηι, 

Εἰ ρῬυαοὶρίαπι οτὐϊ ἰαγττῶ πιαία., εἰ ἱπιρὶϊδ ρμεςσαία 

ἐοτμηι. Ἰῖεπὶ οἱ ἀδ 706ὶ Δ} δ᾽ : Απίε ζαείοεπι οἾνι4 
φοπ[μπάφίιν ἰόττα, εἰ τιουοῦλττ εαἰιπι. 50! οἱ [πιὰ 

εοπίοπούτιοαιὶ, δἰοἰ[ πον ἀαθμπι [ρη δι, οἱ θϑοηιέμιι8 

ἀανὶε υοσόπι διιαπὶ αν|6 [αείθην υἱγιμἰς τπα!, αῖα 

υαϊϊἀα ὁμπι ταείτα ἐἾιι8 πἰηιῖδ, πονΐαια [οτιϊα 8ὲπὶ 

Θρέγα υογϑογιηὶ 676. ἰλοιη ΝῈ : Εἰ ἀαὔο ρμγοάϊσία ἱπ 
εαἰο διγειπι, οἰ ἐπ ἰότγα,, δαμσιΐπῖδ, εἰ ἱἰρπῖς,, εἰ 

υαροτιηι. δοί σοπυδγίοίμγ ἰη ἱεπεῦτας., εἰ ἰμπα ἴπ 

εαησαΐπεπι, ρτὶμδφμαπι υειΐαὶ ἀἰεε Πονπὶπὶ πιαρηιια 

εἰ ρταείαγιια. Ἐκ 58. δἰπιἰϊΐα του]τὰ ᾿μναπηίοθ ἴῃ 
Βογίριυγῖ8, δὶ πἰμ}} δία ἴπ Ἰθοἷβ δνδηρο!!οἰβ 25ρὶ- 
ΦἜΓῈ υοἱμογὶβ Ῥγωίοῦ δἰ πιρ! οἷα υεγθᾶ. Να οἱ 56- 

ουπάυπι πος αυοά ἀΐοῖϊ!, ἵμπὸ ρίαπφεμι 86 οηιηεδ 
ἐγίθϑιις ἰεγταΣ, ἡυϑδὶ μ1}}1Δ οριι8 [8068 ἱπιθγργεία- 

τἴοπα,, Δα ρ᾽68 46 ργορῃεία Ζδο!αγία (4118 γοΓΡΆ : 

Εἰ οτῖε ἐν ἐπα ἀϊδ, φιώταπι αἰ [δγγε οπιες φεπί68 φιίδ 

νεπίοπὶ δ ΡΕΥ δ ἐγιιδαίοπι, εἰ οἤμπάαπι διρεν ἀοπιμπι 

αυϊά, εἰ ειιρεγ οπιπθα ᾿αϑίίαμ 685 ἐπ Ζετιιξαίδηι ερὶ- 
γὴιμηι φγαιΐα εἰ πιϊδοταιἰοπὶς : οἱ τεαρίοίεπι αὐ πιξ 

ῬΓΌΡΙΕΥ φιοά δαἰίαυεγιμί, οἰ ρίαπρομί δροτ 86 γμίαπ- 

εἴμηι δἰομί δΆΡΕΥ αἰεοσίμηι, οἱ ἀοίεϑμπί ἀοίοτα δἰειιῖ 

διρον ργϊπιορεπίϊμπι. 1π {0 αἴθ πιαρσιὶ βοαϑίιεν ρίαπ- 

εἰμι8 διρετ δογμδαίεηι δἴξμ! ρμίαπείμα πιαϊὶ σταπαιὶ ἰπ 

φαπῖρο οποϊδὶ, εἰ ρίαπρεί 86 (ἜΥΤα Ρὲῦ (τίϑιδ; Ιτίϑιιε 

ἀοπιις Παυϊά δεογϑιπι, οἱ πιμ οτος φογμηὶ δΟΟΥΔΏΠΙ ; 

ἐγῖϑιις ἀοπιις Ναίϊαπ δϑογειιπι, εἰ πιμίϊογέβ δογιπὶ 
δεούδιιηι; {τῖϑιιδ ἀοπιιι ἱ,ουὶ δευτδμπι, οἱ πιεἰἴογο5 δογιηὶ 
ξεέοτδιιπι ; (τίθει ἀοπιῖι8 δἰπιθοη δεογϑίηι, οἱ πιιίϊοτθα 
ἘΟΥ̓ΜΉΙ δέΟΥδα πὶ ; ΟΝ Ππ65 (Υίϑιδ για ταὐϑτοίϊεία ἐμπὶ, 
δέοΥδιιπι, εἰ πε δγθ5 Θογιπὶ δϑογϑηι "8. ὙἹΔΘ ἰίυν 
Ἔτροὸ αυϊρυδάλπι υ5ηπ6 ἢος ἐμ! ογργειδιίοηοπι ἀθθοτα 
Ρτοάποογθ, οἱ μὴ }}} ἀϊδουίονα βυιργὰ ἰοχίαη. 

49. Θιυιοιιίαπι δυίοπι 4υΐ Ἰυφυϊατ 4 Βογριυτὶθ 

ἀἰνιεἴ8, ἀδθεῖ συγᾶγα 01} 5υυη δἰ ρ 665, Γ π6- 

Εἰΐκαι ἐἄυθα δου πν ἢΠ05 4υΐ ροβδαηι ἀὐυμπάδηιϊί8 

διιδί 6 γ6 νοι ὕογαπι 5. 1{Π{π|πὶ πϑίυγαην, πὸ [Οὐ 

δαϊσαΣ δ'πὶ γα! οπο5. Πα] πϑπιοΐ, δὲ. πὶ} τα]6., 

41:16 ἀδθοι 6558 φυοι ἃ [)ὲ0 ἀἰεὶ ἀδοδλὶ ἀδ 1ν}0.5- 

τορι! τεθὰ5 : ργορίοΓ Πυ)ιβιιοάϊ δγρὸ νἶγοβ ραποᾶ 

ΘΆΓΌ ΠῚ Π]Δ)ΟΓΟΒ 6586 4υ2π| 'ρθα 68ἱ ἰογτῶ, δγξυ- 
τθηῖ0 υἱοηί65 δὰ ουτηπηοηδαπήδπι Γαι υηθ πὶ τὲγ- 

Βοτιπὶ βαοταπι, 4φυοηϊδπὶ οἴμπα οσοἰαπὶ ἱπ πιοάυπ 

Βρ γα οΟἸἸδοίιπὶ ἀπίνογβαπὶ ἙΟπιρ οἰ (ΕΓ 

τη), ἀΐϊεθηὶ οἰἰδπὶ δ) υΐϊά (αἴας : φυοπίῶπι αυὶ τὲ» 
τιίδίθπι ἀἰοίογυπι ἰϑίογυ πὶ δ᾽ Πρ] οἰ τ Γ ἂχ ἦρθο ο0}}}- 
δυπι ἰοχία το Ὠϑίυγα ἰρϑὰ ἱπιροϑβδι ἰ] ἐπὶ ἀϊτθηι 

υἱ ροϑ5: 16 η}, υἱ 5.6}155 ἰδ πίδ: πιαρπιίυἀϊη 5 οδυδηΐ 

ἀς οαἰο. θυο οηἰπὶ οἱ οδάδηϊ οὐπὶ πιλρηϊίαι πα 
δᾶγαπι πο βυῆίοϊδι ἰογγὰ, π6Ὸ οΔρεΓα ροδϑὶϊ, υἱ ᾿ϊ2 

ἀΐοᾶπι, πιδρη!υίηοπι ἀτπάγυπι 5.6]]Δγὰπὶ ἢ Ρομὰ 

τἈπη6 ἢ σΔροΓὰ 68Π| ἀυ85 γο] ἴγὸ5, πυπαυϊὰ εἰ ἰαπίλι 

πη ἰυἀΐηθιη σΆΡΟΓΕ ΡοίΘ5ι7 Νὰ ογϑὸ δ᾽ χυ1ὰ δἰϊυὰ 

ΘΟ ἴογία ππογαϊ "8 γ βϑπίΐγ οροτίεϊ ἴῃ ϑοτγίρίυγὶ5 

ἀϊν! 5. Εἰ δυάδοί αυϊάσιι 6δῖ, ἡδοοβϑαγίαπι δυίοω ; 

ἰἀπιθη πηι ἰγαοίυ Ορυϑ ὁδὶ ἴῃ [ἷβ ἰοςῖβ, εαἱ τοὴι 

δ'π)} οἱ ροϑϑβι θ}ΠΠἰαΐο πὶ οϑίοπάογα ϑου ρίυγάγυπι, εἰ 

νοῦ ιδίομι. θ]οθὶ οΥῸ ο"βεγνδπάυπι, 5016 πὶ 6556 612» 

Βοϊυπι φυΐ ἰγαῃηδῆφυγαι 586 ἰῃ δηροϊυη ᾿οἷ5, εἰ φηδεὶ 

580] τπηιϊο5 βοάυο!!. Ουοηΐαι ἜΓρῸ 'π ΠΟΙ 80 Π)π|8 110» 

8 68ἰ ἀγξυδπάυβ, οὐπὶ 511 ἰδ ΌΓεδ, δἰ πηυϊδὶ δυίοῶ 

6886 86 βοΐεπι, ργορίθιδα ἀθ {|Π|0 ἐηι δ! !Πσὶ ροίοϑὶ φυοά 
αἷϊ, εοἱ οὐδεμταθδτ. ἘΠΛ ἀϊσοί Ποποϑιϊογθεη 6556 886 

ΤΑιϊοποῖη, αυδπὶ δχἰ δι πηᾶγα (416 πὶ Βοῖοπὶ ρα ΘϑΌΓ δὶ 

ΟὨβουτ δία π). Οιηη65, ἰπηπ|., οομφεπίῖγα οορνοηὶὶ 

Δῦβαυς ραγίου]ο δἰΐᾳιιο ᾿ναὶς ργουδῖο βυγπιοηὶ 66 ἰ- 

7υβπιοάϊ 5016 8:5 Ουβεγναπάο [ρδουγδη60]. Εἰ 56- 
ουπάυπι σοηδοιψυδηιίαπι ᾿ν)}υδιηοι!! 5015 ἰηιοΠ! ἰσοπ- 

Ὁ 43 6βι οἰδπι ἰψπ 4ιδ υἱ δία ἱΠΠαπιϊματὶ δΌ ἢ υ)υ5- 

τη 5016. Οἰμηηΐὶβ δι Ἐσοϊεσία πηδὶϑῃδηϊ απ), 

αυῷ [γοφυθηίεν Ὁ ΠΠδΠ 56 ᾿άθυγα οἱ ἀάγα ρσγοι ἐμ, 

ὐπὸ δυΐοπὶ ἀγρυία οἱ πηδηϊεϑιαία οὐπὶ τεργο οι 

ἀορπιδιίυα 8 δυϊ15, ποι) ἀφ: οἰαγιδίθιῃ βυᾶπι. δά εἰ 

4φυϊεύπαη βἶνα ἴῃ ἀοφπιμδιίθυ, β'να ἴῃ νἰγια!θι5 [Δ΄ - 

55, Ποπηϊηἰ 054 6 π ργοπ  οθδηιὶ ναγιἰδίδιῃ, πιθι:- 

ἀεὶ 5 δυϊόπη βοδάυσοθαπηι 56 δἰιθηἀ πο, |ν) σοῆτε- 

πἰϑηίου ἀϊοοιὰϊ θυ} 5.6}125 σϑιίθηῖοβ ἀθ οαἷο. ὃς 
ἙΘΟΪῸ δυΐατ, υἱ ᾿14 ἀϊοαη), 580, υἱὲ γατὶ αἰ εἰ ΐπο5 

ἐομπ ταἹα οχιο !απιθ 5 586 δάνογϑυβ βεϊθηείδπι Ὠε. 

Αὐ οοπιπιδηιαιομαπι δυΐδπὶ βϑγιηοπὶς ππ)ιδπιού, 
υἱοηυῦ Ἔχ θη ρ!ο Ῥγοναυθίογυπι ἀἰσοηίς : ζκπιον 76- 

4298. χῃ, 9-11. 5 10. υν, 10, 11. 5 1016. 50, 51. 56 ΖΔΟΙ. χη, 9 εἰ 5644. 



101 ΟΟΥΜΕΝΤΑΠΙΟΆΌΜ 5ΕΆΙΕΒ. 40. 
δἰογμν ξοιπρον ἱνοαειὶπρυϊϑὶ ἐς 6 ι, ἰμπιθη αμίθηι ἱπερὶο- Α οὑπὶ 'ρ56 ̓ ἾΒοΓ ργορμοβὶία5 (μον ἢ Π0Ὁ}5 δ ἀχροηόηάυ: : 
τωι ἐχοιϊησκεί εν "1. δοϊοι ίααι φυϊάδηι τογᾶμπ 4ιυδπὶ 

ΕΠ απ βανόγυηὶ ἐδ φυΐ διάϊεγυης ἀϊοεπίδηι : {{{π- 

πιίπαι6 υοὐὶς ἰμπιεπ δεϊεηίΐα, ἰυασίθη 6586 ᾿υϑίογ 8), 

(ἰδίῃ δῖε δὴ 50 θη ἰ8πὶ ἰυπΊ6 ἢ 6856 ἱπηρίογυπι, εἰ 
βδῃοίογυπν φυϊάθι ἸΠ]01 ΘΟ ρΟΓ ἱπαχβιϊρυ 116 6556, 
οδεηϊαιη δαίεπιὶ ἃ υθγι ἰδία ἰαβθη ἐχϑιίηρυΐ. Οὺ- 

ἘουΓΔὈ 0Γ ἜΓΩῸ ᾿υπιῖϑιὶ 5018 "115 φιοπὶ αἰχίπ}}5, οἱ 

ἰυπα ΠΙΙ5 ᾳυδηὴ Ἔχροβυΐπηι; 566. οἱ ΟΠ)65 4υΐ 6χ- 
ιοϊϊιἱ 86 οοπῖγα βοϊοπιίδπι Ὠ6,, οι δηὶ 840 αἰ(υπι6 

δ0υΔ 408 568 ΔΡ ἰ Γαι βυπὶ 6556 οοἰυπι. Εὐγβίίδη οἱ 
δος σοιινθηΐ φυοά 68ι ἀΐείαχα δ : Ῥίιαόϑαιη δαίαπαμι 
εἰομὶ {[μίσων εαἀθπίονα ἀ6 οσοαίο. ΗΪ5 Δυΐθαι δοοίἀθι}- 

δ8 ἀ6 [07 5Πη 041 5016, οἱ ἰᾳπ8, εἴ 5101}}18.,ὄ υἱείι το β 

εοἰόταπι ἀϊνί πα ἢ01) Οπμηἷῃ 0 ̓πηΠ}0}}}}65 δτι ; σοι 

πιονεραπίυγ ᾳυδηίο ἀρφαΐίι5 [αὐτὶ τ 1116 50] οἱ οθβου- Β 
ταῖυϑ, οὐ 'ππὰ {14 ἤθη δα ἢ 6 011 οἸαγοπὶ 801 Π|, 

οἱ (4105. βί6 155 οοοἰ δνῖπὶ, βίουϊ οἱ δι 28. ἀϊεῖ! ἴῃ 
Ἐρίβιοῖα 5804. Ταπο αυοὰ οἰλγιιη 68. ἀρραγοθὶι ἰπ 

οαἷο, οἱ οπμηΐβ 4υὶ ροτγίαν! ἱπιασίπθιν Ο(ρἰοπιῖ5. 
Οὐπὶ δυίθιῃ ς ἰΐα Γπϑγίι (Δεία.. {νἴ0ι15. αι οιη 

ΘΟ οι θυμίγ; ἰοντο δυίαπὶ (γί 05 αι ἱπιασίποπὶ 

Ροτίδνογυπι ἰογγ, ρίδηφοηί 56. Αὐδιδ ἀμ θεῖ. ΡΓῸ 
Θοηοη ἀληἋ4α δυ]5πιοϊ 504 ἰγδαπίοπα δά᾽ϊοῖοι 
ἀϊοοηβ φυὶ δῆς [δοἰξ ἱπιογργοίϑιίοησθπι, αυοηΐδιη, 
86}}51}}}}} 806 οὐὔδουγαῖο (υἱ πος ἰία 6556 σοποοιϑίιΓ), 

εἱ ἰυμᾶ οἰατίιαἴοπὴ πο) ἀδηϊο, οἱ οαδοιῖθιι5 5108, 
δ 6ϑὲ ρο5510}18 6556 Ποιὰ πὶ ἔν 08. ἰὼ ἰογγῖ5. 5] 

δυΐοπη Ροβδὶ δ[16 ἤθα 6δί, υΠ|40}6 ποο δεουπάυπι φυρὰ 

Ἰοφυΐτυν τοχίυ 5, εἰ ρίαπροιιί 86 ἐτίθεις (οττα. Τίς ὁτ- 
80, 5ἴουιϊ αἷἱ δοπιίηυβ ἴπ Ενδηρθὶίο, αυἱ παιης τἷ- ς 
ἀδηΐϊ, Ὀἰδησοηιὶ 56, δὲ ρἰδπφοηί αυδϑοὶ αυἱ ἰπ {τ}}}}}}018 

ἔοτγῶ. ϑεουπάυπη ᾿886 οἱ ᾿5δί:5 ΒΟγπΊΟΠ68 οἱ 706|15 
τοπιΔὈϊ Ἰηἰογργοίατὶ:, αὶ σὰ] δὰ πιογαΐθπὶ ἐχρο ἰ- 

τἰοποπὶ βαθ]νάγα αυ8 ἀἰοία βυηῖ. Αὐΐνας δυῖαπὶ) διὶ 

68 φυ5 ἀΐοίδ 8ι)1 ἀ6 σα Θῃ 1 θ08 510}}15, ΠΟΠ δῖπ6 γὰ- 

ὕοια δϑὶ ἀϑϑύπιογ 6 Βουθίδιϊοηδ δοϑηιΐβ, ἀς (οτι 8 

Ῥάτῖθ β(θ! ]ἀγὰπ) ἰγϑοία ἃ οδυὰα ἀγδοοπίθ 'ῃ (ΟΓΓΔΠ). 

θιοῖς δπΐπι ἰτὰ : Εἰ υἱδαηι 66, αἰ δἰσπμηι ἱπ οοἰίο : 
εἰ εοζο ἀτγαζο πιαρπιδ γμ[ι86 ἠαϑεπς σαρίία δθρίεπι, οἴ 

Φοτπμα ἀδοέηὶ, Εἰ ΔΌΡΥ σαρίία δια ξογμια δερίεπι ; οἱ 

εαιάα εἾις ἰτασῖὶϊ ἰογίϊαπι ματγίοπι εἰοἰίαταπι οσοἰΐ, οἰ 

πιϊδὶ! οας ἵπ ἰότταηι δ. ΟἸηηΪΔ [56 ΘΧΡΟΏΘΓΕ 51 π6}}[8- 
εαἷπὶ ἀδ οαρίε05 δορίοπι ἀγαδοηΐδβ, 4υ8 [ογϑἰίδπ ρο5- 

βαηὶ τοίογτί δά δίᾳυοβ ργϊποῖρεβ γογυπὶ πραυϊῖς, 

δἷυα δ ἰδυῖα ἀυποσοηίίυπι δὰ πηογίεπι ροσοδία.,, ΠΟη 

δ5ὶ τοπηροτὶς ἢυ7}05 : ὀχρομοίυν δυίοπὶ ἰΘπ ρο 6 500 
ἐπ Βοεγνοϊδιίοπα δολπηΐβ. 56 οἱ ἀδοθπὶ οογηυᾶ ἐἶς6- 

τὰ, αυοηΐδιη βυηὶ ΓΕ Δ ΒαγροηίίηδΕ Π14}}{|8, οἱ Π8- 

Ῥδυι15. ΒΓ Θἢ|5 ἢΔίαΓΑΠ), οἱ Β6ΙΏΡΟΓ ΡΘΟΙΟΓΟ δὲ Ὑ61- 

γα ἰποθύογα βῈγΓ ραοῦδίϑ, π66 2040 ΘΧρΡΟΠΕΙΡΕ (6η1- 

Ρὰ5 651. Ουἱὰ πᾶγγαιο ργϑθηϑ ἀ6 δερίεπι) ἀΪΔ16Ππ|ἃ- 

τἰ|θ5 αυτ ἀτδοο υἱάδίυν ὨΆΡΘΓΘ δυρο. βθρίεπι οἂρὶ- 

12 δυλῦ ὕιτρυϊα ἀϊδἀοηαία ρ6Γ δίπρυ]οβ αυΐ ᾿υηρυη- 

ἴτυν 5υκοίρὶ! α'αυοά οἂραιϊ ἀγαοοπίθ. ΗΔ δυίοπὶ ῥγίη- 

οἶρ8168 Ἔχροβίθη68 δίᾳυθ Ῥγοθδιοη 658 οροτίοὶ Πἰ6τὶ 

δ1 Ῥγον. χῃ!. 9. ὅδίυς. χ, 18. δ᾽ Αρος. ΧΙ, ὅ, 4. 
45 Μαι}), νυ, 16. “' Ζδοῖ. χιι, 9 οἱ 5664. 

Ῥάτποι. 6κ. ΧΠ]. 

Ὧθπο δυΐδπι) ἢ. δοίαηι ορυτγίδί ἀδ [ονε]διίοιια Ηϊα 

Θλροηθρθ, φιορίϊδπὶ οδιιάδ ἀγδοοηΐβ ἱγαχὶς [οτιϊλδὶ 
βαγίοπι 5.6]Π]λγὰ πὰ ΟΟἸΐ, εἰ πιο ὁϑπὶ ἰὼ ἰογγδηι. 

Εκἰφεῖπιο δαΐηι αιιοηΐδπὶ αι ἀδἰνεί διιθΐγο : Ροδὲ θο- 

νπϊπιηι Ἰδεμην ἰμμπὶ ἰδΐ8, οἱ : Ῥοημίί ροεί πιὸ “", οἱ δὰ 

10 φυίάδηι Ουβιγυΐς ἀυγαβ δι85., ρμβοσϑία πη δυΐεια 

βοαυΐμιγ, ἰγδλας ἃ οδυ δα ἀγϑοθη]β τϑιίθπβ ροβί θυ ΙΗ. 

5] διοιῃ οοηείρετῖ! δὺπὶ 4ἰ δῖ. υἱἰχίὶ υὧἱὐ δυάϊαὶ : 

Ῥος ὀδιῖς ἰμας τε πὶ δ᾽, οἱ αἰϊᾳυδπάο δρίοπάποτίηϊ 

ΟροΓὰ δ͵υ8 υοπα, ἷς αἰδηυδηάο οοηδειαίι5. ὁἰο ϊα, 

εἰ ἰπ οαὐο ᾿θθὩ5 Ομ νογβαι ἤθη), 5ἱ ἀν ἶδυδ [αδνὶς 

ἃ ἰγδοοπα ἴῃ (δγγδ, ἃἱς ΟΥἾ 1 5.6} 1 ἃ ουάα εἐἰγᾶςο- 

πιἷθ ἰγδοίϑ οἱ πιῖφϑα ἰπ ἰοῦγαῖι. δὲς δι} ]5 ἃ οδιιύία 

ἀγδοοθηΐβ (γαῖαν οἱ τη απίυν ἰη ἰογγαπι. ϑύυηῖ δὺ- 

θη! 4}12 φυϑγυ τ θᾶΓ5 Δα οὐδουγαίαυῦ,, οἱ φυοᾷ 

ΤαΔ)08 65ὲ φιΐάσπι, ᾿υπιϊποδυπὶ ο5ι, 485 Υἱἀδίυτ 085- 

ἰοπάογα 46 ον οἰ Δί! ΟῊ6 56Γπιο 5ἷς μα δι5 “5 : ΕἸ σματ- 
(μ6 απ φοίμᾳ (μα ςεοῖκὶ!,, οἰ ρέτοιιδδα ἐδ (οτιΐα Ῥαγ78 

ἰκπα, εἰ ἰοτίϊα ρατϑ εἰο[ασιιπι, αἱ οὐδοιταγείιι (ογίἰα 

Ῥαγξ ἐογιπι. ϑυπῖ αἰἀ4πὶ ἀυιοπὶ αυὶ 66 οπιηΐῃο 
δογγανούιηι αιοὰ ἀἰοίαπι εδὲ δ᾽ : δίο ἱπεδαὶ ἰμπποπ 
νόδίγη οὐταπι ἐοπιπὶῦμδ, πὸς ὁμηΐηο ἐχϑ ποι ΘΒ 
οἱ Οὔβευγδιῖ δυηι, 504 6χ ρᾶτγίο., υϊάδπι δπΐπὶ ργο- 

ΡίοΓ δεἰδηιαπι αυΐάθη) {Ὁ]δόγιηι βίου! ΒρΙ ΘΒ οΓ 600- 

1ἰ, αυϊάδηι Δυΐοπὶ ργορίογ σοηνοῦβϑιίοηθ ἴδει κυμὲ 

βίου! 516 }|12. 564. υἱάδπιγ αυϊθυδύδπι ΠΟῺ σΟη56- 

αυοσηιγ βοουηδιπι ργδοθάθηϊθθ. Ἔχροϑ 0 η68 ἢ Σ 

Ῥγοιυ 556 οἱ ῥτοὸ ρᾶγίβ δσροβϑυΐ986. Αιοηίαπι ἰΠΠ|ς 
ἀυΐμοπὶ) 56}118 οαδυγαθ ἀϊχηυβ, αυἱ νἱἀοθαπίυν 

[1556 8161, πο δυίομῃ δγϑηῖ; [νἶς δΔυΐθη) ἀὁ ἰι}5᾽ ᾳυΐ 

γΈΓ6 (ΓὉΕΓΙΏΙ 5.61], οἱ δὰϊ δά μίοπυιη οεοἰἀθγυηῖ, 

δ. χ ρᾶτίθ. Αὐ αυο8 Γεβροπά απ ἀυοη πὶ ρΓο- 

[Ἔγϑηί8 δχθπηρία ἢώ50 4υ25 ργολ εἰ πηυ5, ἢ06 ἀσπιοη- 
δίγαν "18 408 ὑπηηΐη0 516}155 ᾿οΟπιΐη68. διιηὶ 1π|6}}}-- 

ξοη6ϊ, Ποῖ. 4065 5161. ΑἸΙοαυΐῃ "16 Ἰοου8 51:18 

παδοί ἱπίογργοίδιοη 6π), οἱ ᾿ΐο δυᾶπ). ΤΑπιδη [5 (ἃ 

[ϑειϊ5 ρατγεδὶί δἰφπεηι ΕΠΠῚ Ποπιπὶδ ἐπ οαίο, εἰ γρίαπο 

φόπί 86 ἰμπὸ (γἶϑιι5 (ἐστ. ΑΔ ᾿ς "ολῖ ἐδ ἀθβυγάσπι 

αἱἱ Ἔχθην ἢ} 15 Ζδο!ναγίϑα ργορ] οί ἰϊὰ ΠΑ θοπ 5 : Ες 
οτῖϊ ἱπ ἡ{|α ἀϊδ6, φμόταπι απ [ἘΥΥ6 ὁπιπες σεπί68 σι Ὁ8- 
πἶιπι διρεν Ζεγιιδαίοηπι, εἰ ἐἤιάαπι διιρον ἀσηιαπὶ 

Ῥαυϊά, οἱ διιροὸν Βαῤίιαπεθιιδ ἰπ Ζογιδαίοπι δρί τὶ πὶ 

φταιία οἱ πιϊξοταιϊοπὲς,, εἰ τεδρίοἷοιιε αὐ πιὸ ηκοπΐαιπ 

Ὁ δαϊιαυόγιηῖ, εἰ ρίαπφοπι εἰιροῦ 86 ρίαπομιπι δἰοα! 8ιι- 
Ῥεγ αἰεοίππι, ει ἀοἰεδιιηί ἀοίοτα δου! ΒΏΡΟΥ Ῥτίπιορέ- 

πίϊμπι, Εἰ πη ἀἷο ἱ{|0 πιασπὲβεαυίκν ρμίαπείας ἵπ ]ενα- 

δαίοπι εἴσι ρίαποῖπς πιαἰὶ σγαμαιὶ ἐποϊδὶ ἐπ εαπιρο, εἰ 

Ῥίαπροί 86 ἰογΥα ΡΥ ἐτγῖϑπδ: (τἶδπε ἀυπηια δαυδ ἐεοαπ- 

ἄκηι 86, οἱ πιμίϊονος δογαπι δοεμπάπηι 86; ἰτῖα ἀοπιια 

Ναίδαπ εὐομπάππι 86, εἰ πιμίίοτεβ ΘοΥΝ πὶ δΕΟΜΜΟΙΗ͂Ν 

:ε; ἰγῖϑιις ἀοπιμδ 1ιευὶ δοοιπά πηι 86, οἱ πιμ στο ΘΟΥΗΡΣ 

δοοιπάμπι 86; {τῖϑειδ ἀοηῖι8 ϑέπιθοη δϑοινάνν 86, εἰ 

πιμίΐοτος ὀοταπι δεομπά γι 89, οἰ οπιη68 γοϊϊοία (τῖδωε, 

δοοιπάμπι 86, εἰ πιμίδετεα δον απ δεσιπάμηι 66. δὴ 

Οπιηα ἰφίειν τογγοπαπι ἀφιθη Οὐπὶ 8ἰ1 {Ἶδ05 ἸΟΡΓδΟ, 

“Ὁ Μλι". τιν, 19θ. “᾿ ΜδιΒ. νυ, 14. κΔρος. ΥἹ1) 28. 

{1} ῪἿ- 
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αὐυοά 6886 510] ἱρ5ὶ διιγ υθγυπὶ, πηδτίπιθ δἰ ορογίει Α υδδιἐπιδιία 678 [αεἰα διπί εἰσι ἰμπιεπὶ, εἰ υἱδξς εε 

ἐπ αἰΐψυο ρεοοδίογυμῃ δρθυπάδηιϊ 8 ρίδηρογα, ρἰδι- 

Εδηϊ οὑπὶ 5΄π|}Π|008 80υ}8. ΑΓΌΪΓΟΓ δαΐοπι ΡῈΓ [856 
οδίβπαϊ αἱ εγθηιΐδα ουγυπὶ αι υνἱάδπίαγ η ἢάἀ6 [υ888 
οἱ ἐπ δ00 ἀριΐηθ, πο δαίοπι ρ᾽δουδτυηὶ θ60. Ἐϑὶ 
ἜΡΓΟ ἀοη)ι8 αν  ἀ ρίδηφθηβ, 40} αχ ρορυΐο δοπϑι1- 

ταιὶ ἀΐξηα ρἰδποῖα οροόγαμί. δὺϊ ἀ6 γορίδυδ οἱ πιὰ- 
ξηδιθυ5. Οὐ δυΐοπι οχ ἀοοίοτίθυδ ᾿η416 υἱχογιιηῖ, 
δυηὶ (γθυΒ Ναίμδη ρίδηρθηβ8, φυοπίδπι Ναιξιδη [ἐ]ϊ 
Ργορ εία ; ἀοοοῦθ ϑυῖοπ) δδὶ Ὀγορ!δῖδγθ. [18 αἱ 

βυηι ρεξολίογοβ οχ ἰΪ8 υἱ ργϑροβίεὶ τὐδγυηῖ ο- 

οἸεβὶξ, δὲ βδοογάοι πὶ Βαθυδγυηί ἰηϊυποίαυπι", οἱ 

πο ὕεπὸ αἰδβρεπβανογθηὶ Ὀγωροβί(υγαπὶ δυδπὶ, 

ἐγίθυδ βυπὶ ἀοπιυβ μενΐ ρίδηρθηβ. Εἰ νϑγυπὶ 4υ]- 

ἀδπὶ ἀΐξσογα, νδὶ ἀθ μἰ8 φυῶ ἀἰχίπιυβ, νοὶ ἀθ (γῖθα 
ϑίπηθοπ, θ οἱ βοί᾽υ8 65, : Π08 δυΐθηῃ ἰῃ ΡγαβΘΩΐ ἂρ- 

ἰδπλυδ, φυοηΐδπι ΟΠΊη65 4υἱ οαἰθοἰΖαιὶ [υδτυπὶ εἰ 

Ἰηδίγυοι! δυηι ἀϊνίη0 τηγδίετῖο, ἢδς [ἀδγυηὶ ογαϊπαιὶ 
8 αἰΐφυδ τὐθαυπι 4088 ἀἰχὶπιι}8 ϑιργα, οἱ ρθοοᾶγα- 

Τυηὶ ρθούλίᾶ ργανΐα, 408165 δι π| ῥ᾽ υγίπιὶ Ἰλΐοογαπι, 

(τθυ5 δσυηὶ δίπιεοη : Γαΐ φυ! δυΐδπὶ Ποηλΐη68, 4088 

ἀἰχῖς υτἰθὰδ γθοῖλδ, 4086 βρεοίδ! ἰοῦ ποα ποπιίηα- 
νἷιϊ. Νοὴ αὐΐοη φυδιοουμααδ 6ϑὲ ορυβ ἀΐσογα οἱ ἀδ 
του ογῖθυ5 δἰηριίαγυπι (γί θαατι ῥἰδηξοπιί θυ} 56 86- 
εὐυπάμππι 86. Εἰ να 5] ΡΟΙ65 [η δἰησυ 5 φυΐδυθαυο 

οἰαϑϑίθυϑβ 608 φυϊ θη) φαΐ σΟΓΡΟΓΔΙΙΟγΓῸ8. δἱ γυἀΐα- 
Ἰΐογθϑ (Ὀδγυηὶ, ἀΐδογα τυ] όγαϑ ; αυΐ δυΐθπι δογαῃ 
φοπΊρΑγα τ 0η6 ΠΙΘΙΟΥ 68 (ΠΘΓ αἰ, ΥἱΡΟΒ (586. 

80. Εἰ υἱάούμμε ΕἾ ἔπει ποπιδνὲδ υδοϊοπίοπι ἐς ππνὶ- 
διε ἐμηι υἱτίμίο εἰ οἰοτία πιμία 45, Ουοπίδηι νἱάδιαγ 

φαβοορί586 ΕςΟΙοδἰΔ οδι ΠΟ] 108 οὐπὶ 4}}}8 (γδα  εἰοη 5 
οἰἶαπι ἀ6 ΟἸυγῖδιὶ αὐνεπιυ δθευπάο,, φυοηΐαπι τς ἴῃ 

φἰογῖίδ πηδηἰοδίυϊη εϑῖ. ὕτγαπὶ δυΐοπη βϑουπάυπι 

'«φυορά δογὶρίιπη 6ϑι ἰῃ μος ἴοοο, ἢυ} 68 ΘΟΡΡΟΓΔΪ68 δί- 

466 56ΠΑ1}0}}68 δα ϑιἰπιᾶγα ἀδθέιηυβ Ὑϑ ου}πὶ 6556 
ἰρβίυβ, οἱ βεαουπύυι πυὐπδηοα! ἢυ}ν68 πιυ]ίδαλ {1 πὶ 

ψίγευΐοιι οἱ ρ᾽οτίδπὶ οχϑρθοίδγο ἀθθαπιυ8, ἀυΐ }ιχίᾶ 
Οὐδβογψδίϊ μαι Ὑϑγΐ ϑἰ πρὶ οἰοτγίβ, οἰΐδπν τηογ] 6 
4βἰ οοῃδίἀοτδπάυπ), δὰϊ πος οπληΐο Ουϑαγνᾶγα ἀουο- 

ΤῊ 5 5 ρ|1οἰἰαίο πὶ νυ, 56 5010Π|π|ο0 0 ποι [6 πὶ 
Θχϑοααὶ πιο !οοίυπι, πΠοη οὐ βουηᾳια 6ϑὶ ἀ6! θογΆγα 

οἱ αἰ φοπίον βογυϊαῦὶ δίηρυϊα Ιοοα, οἱ ροβίᾳφυδπι ἱγἃ- 

οἰλνογὶς νογθυπ δεουηάυπι 68, δὶς ριομαπίίαγα. φυ 
Ῥοιϊββίπιυ πη Ὑϑγὶυ 8 δἰῖ1 δογυπι, οἱ οοι 6 η5 ὀνδηρο- 

εἷς Μουδεε εἰ Εἰΐας οοἰογμεπίες ἐμπι ἐο. ΕἸ ἐοςε, ἴα 

υΐ!, πεϑος ἐμεϊάα οϑιπιϑταυὶ! δος, εἰ Ἔζε τοῦ 4ὲ παϑα 
ἀΐεσεπε : Ηἱΐο 6δι Εἰ 5 πόμα αἰϊοοίαα ἷπ φιο οοπιρία- 
ἐπὶ, ἐρδεπι απάϊ6. ϑίουϊ ἜΓροὸ αιιδηᾶο ἰΓδηβίογιϑίις 

6ϑ8ῖ, γοϑρίεπάυϊ (δοΐ68 δ᾽ ϑίδευϊ 50}, οἱ νϑϑιϊπιεπια 

6708 [Δο[8 διμΐ βίου! Ἰαπιθη, οἱ νοὸχ νηΐ ἀδ πα 
ἀΐοθπβ : Ηἰς 6ει Εἰ[ἴι8 πιειις αἰϊοοίμς ἐπ φμο ἐοιηρία- 

ομὶ, 80 οὐ υδηθγίὶ ἰἰΘγαπι, ἰογδί απ ἰῃ βροςΐεις 

ἰγϑη 5 ογπια αν φἰογίοϑᾶπι : ἂυὶ βίουϊ τυης ἰταποίοτ- 

"παῖ 5 6581 οογδπὶ {ΓΙ θὰ ἀϊϑοὶρυ 8 515, ροβίοϑ τνα- 

ηἶδί ΠΟ ΒῈΡΟΓ ὑηᾶπὶ παῦδπι, δὰ δυροῦ πηυ}ῖ85, ΄συῷ 

ὁρυηλ γὙϑῃ!ο ]απὶ α}8. Οποπίδπι ἀπίοπι σΟΠβοηΠΘΏ 8 

δῖ υἱ ἰῃ πιο] ογεπὶ ῥἱογίδπι τοίογτηθίιν, φυᾶπι [οἰ 

ιἐτδπβίοτγηγμδίιβ ἰπ τηθηίς, πηΔηἰ[δβίιηι οδὲ ἐσ 60 αυοὶ 

Β μμπο αυϊάοιπ οογᾶπι ἰτῖθυ8 ἰΔηϊαπιπιοάο ἰγαπϑίογιη- 

(05 65, ἴῃ ΘΟμϑυμπηπηδίίοη6 δυίοπι 969 πιυπάϊ ἰοιΐυς 
ΔρΡράγοθῖ ἴῃ φἰονῖδ τυ, οἱ νἱάδϑιι ουλ Οπιηθ5 ἱπ 

σἰοτία. Εἰ ἴὰπς ᾳαΐϊάοιη ἀδϑοοπάεπϑ πιοϊάα υδθιδ 
δάυπιθγανὶε 605, ροβίθα δαϊθπὶ που 5 παῦε 8 ροτῦ- 

Βυηι ΕἸ υπὶ Ὠοιηηἶβ νϑηϊθΐθπ) οαπὶ Ὑθιΐςυ!ο ἀΐ- 
ἔῃο ρἰονίῶ βυ:5. Ὠίοοὶ δυίοπι δἰφυΐβ, φυοηΐδπι εἰσαὶ 
ἴῃ ἢοιΐοπα ᾿οπιὶπὶδ δοοορὶς θευδ {ἰπιυπὶ ἂς ἰεΓτΓᾶ, εἰ 

Βιιχὶς Ἰνοταΐποπι, δὶς, υἱ ἀρραγεαϊ ρογία ΟΠ γι, βοορρ 1 

Ῥουβ ἀδ οΟο οἱ ἀθ οϊεβεὶ Θοόγρογο, οἱ σογρογανὶ μεῖς 
τῦτ αυϊάσαν ἴω παραπὶ ἰυοἰάδπι, ἰπ ΘΟὨδα πη 0 Πα 

δυίδθιη ἴῃ πο 65 ἰυοἰά45, ρτορίον αυοὰ οἱ πυρεβ οαἰὶ 

ἀϊουηίαγ, δοουπάϊπι φαοὰ οἱ ᾿ἴπη08 ἰαγΓα 6581 ἀϊοίυδ. 
Εἰ ἀΐοοι Ῥαδίγοπὶ [(4]18 πηϊγαηάα ἀόπάγα ΕἾ]ΪΟ 500 4υὶ 
βδίρβυπι ᾿υ π  Ἰανὶ!, οἱ ργορίθι ἀϊδοιοματι πον γαρὶ- 

παπὶ αὐϑλίγαίιις εε( 668ε 86 αηταίεπι θε0, 66 εἐπιειρειπι 
ὀαἱπαπῖυϊ! [ογηιαηι ἑοτυὶ αοοίρίοηε "Ἷ, οἱ (Δ οἰυ5 651 δύῃιι5 

θοΐ αἱ 101141 τηυηἀϊ ροοοδία 65, Ῥγορίογ μος δηΐπι εἴ 
θειις διιρογτοχαίίαυΐί ὁωμι, εἰ ἀοπαυΐ {ΠΠ ποπιέη φειοά ἐς 

δΈΡΟΥ οημι ποπιθιὶ 3. Νοη 501π| Δυΐίθπ) Θχ δ αν! εὐαι 
βοουηάθηι βρί γἰυτὰ, 566 οἰΐδιῃ βθουπάυπι ΠΟΓΡυ5, 

1 ΡΟΓ Οπλμἶἷλ δῖ ὀχαϊίδίυϑ. Εἰ σογριι5 φυοά δυδοερὶξ 
ἀκ νἱγίυϊα Αἰ εἰδδί τὶ, οἱ ἀθ ΥἹγεῖμο μυλαδπιοάϊ πιϊπὶ- 

βιθυΐαπι πιϊηἰδίγαηΐο, ἀουαθαὶ ποπογαγὶ υἱ οἱ βυρεῦ 

1] Ρθὺ8 πυθὶθυ5 νϑηΐγαῖ; [ογϑίίϑη Βα ροῦ πυ 1} νυ5 δηϊ- 

πιλεῖϑ οἱ γαι μι θυ.8 υἱ δ δἰπα δηΐμ)ᾶ εἰ ἱγγαίίοπα- 

9116 αββοῖ νοϊσυϊυπὶ ΕἸ Ποιηἷβ φἰον οϑι!, δίευξ 

[υἷι δἰπα δηΐπμα ουγγαβ, ἰγγϑι ἢ Δ 165 Δυΐϊοπι οαυὶ ἢ 
αυΐθυδ Υἱϑιι8 6ϑὲ αϑϑιηιν ΕΠ148, βεουπάσ τι δειίρία ' 

Ἰΐευπι 56πβαμι, οἱ νοϊιηίδίοπι ΟὨγίϑι!, αυΐ ἰδία ἴοσὰ- Ὁ γᾶπι ἀΐσαμίοπι ἴ : ΕἸ δοοε σαντιιδ ἱσπειια εἰ ἐφαὶ ἰρηῖς. 

ἴυ5 6581. ὅδ 56, Π05 μᾶυοα ἀδ τηοάΐεα νἱγίυϊα,, 5ἱ 

1δηῖθὴ υδὶ ἰρβϑπη ὨΔΌΘΙυ 5, ΘΧΡΟΠΔΙΏ118 ἢΪ5. ἰν ἰοςΐ8, 

οἱ ρυϊωυπι αυϊάοπι δοουπάυπι ἰοχέαπι. ΥἹάδυιι 

ο00}18 οογρογαιθυ5 ΕἸ α πὶ Ποπι 8 ἰῃ δρδοὶα ᾿Ππ|4- 
Πἃ ΥΘΠΪΘὨ ΘΠ ΒΌΡΟΓ ΠῸΠ68 ϑυραγηδβ, 4015 ἰά60 οὐ- 

Β65 ἙΟΙΪ ἀϊοαθίαν, οὐπὶ νἱγίαϊα οἱ ίουῖδ πιυλ8. Εἰ 

φοοηγνοηίΐυηϊ ᾿υἷς ἐχροκίἰοηΐ αυδὲ συρονΐυϑ ἰη Ενδη- 
Εε!ϊο ἀϊουπιαγ Π06 πηοὰο δ᾽ : (πὶ αδδιιπιρδίδεει 6 - 
εις Ῥείτιπι, οἰ Φοαπόπι, οἰ ]ασοϑαηι, δά ἶϊ 608 8ι1- 

Ῥὲτ πιοπίοηι ἐσοοίεξιπι πἰπιὶδ, δεογδμπι, οἱ ἰγαπεβσατγα- 

ἔκ οδἰ σογαπὶ οἷς, εἰ ἐρίεπάμί! (αοἷος 6}μ8 εἰσμί δοί, εἰ 

46 Μ4.1}}. χχιν, 50. 4“. Μδι. χυῖ, 1 εἱ τ 
ἴλος. τι, 11, Τα]. αν, 11. τ: λι Ἅ}54.ν,0. 

Ουοιΐαπι ϑυίαπι δι ϊπηδῖδ δὲ ται πα 1] ε5. ἢυθε8 

δγυηΐ, αι85 ἀγαπς νοι ΐσα αι ΕἾ: Θ 6], ργοίογι 5 
ΘσθρΙ! οαυ8α ᾳυοὰ ἀἰοίίυν " : Εἰ υεγίας μα μεμε 

αὐ πιῦεε. Ἐκ ἰϊογαπὶ ἢ : Μαπάανο πμϑίϑμς πε 

γίμαμπι δἰιροτ ἡ απὶ γίμνϊαπι. Μοχὶη)6 δυίδπι ἐσ 60 

φυοά ἀϊοίίυγ 5 : Εἰ ἐσθ παθες ἱμείάα αὐἀμπηιότατῖι 

608, Θἱ ἐξο6 τὸν ἀξ πειϑθ ἀἴοοιιδ ἀπ {πα πυθὲρ ΕἾΝῚ 

ογᾶϊ Ρδίογ, 8564, υἱ ἰἰὰ ἀΐσαπι, υεγθαπι Ὠοὶ ἰδοίαπι 

6βί δὰ θδηὶ, βἰουΐ (δείαπι οϑί διἱ ργορὶιοίδϑβ. Εἰ βἰειὶ 

4υὶ αυάϊι ΙΞαίδηι ὀϊοαπίομι 1" : ΕἸ Το 6 φεπιιὶ εἰ ἐκαί α- 

υἱ, ἐρεῖ απίθηε ἢν6 φργευόγμηὶ, πο ϑ8ἴδπι, 56 "ευσα 

“ ΡΙΠρ. νι, θ. “5 δοδη, ι, ὅδ, “ ΡΠ ρ. πι,9. ἯΙ 
(ἱ. χνι, ὃ. Τὸ 98.1.3. 
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Ῥαίτοπι δι! τη ἰβαΐα ; δὶς χυὶ δὐάϊθναηὶ 46 αὐ Α ποπὶ δ᾽, Ι06118 τη φμο Ποπιδιμ8 δοΟτμης οΥμοι μαι 8 ὁδῖ, 
νόσεπὶ ἀϊεεηίαηι, ΠῚ 661 ΕἸ μ6 πιοις αἰἰοοῖμς, πο 

πω, 5066. Ῥαίγοιη ἰπ 64 ἰο5{Ποδηΐθπὶ ρίογί ΕἸ 
δϑιεῦθηϊ. δὲ ογχὸ δη(6 ραϑϑίοηϊβ ἀἰβροηβδιϊοποπὶ 
«2ὲϊ5 [αἷς πυθα5 ρεορβοίδηβ, αυϊὰ ἀδυοπιιβ ἀΐςοτο ἀ8 
ΠΌΡΙθυ5 δἰΐ δυροῦ αυΐθυδ νεπίεπίοπι Εἰ ἵμπι ποπιὶ- 
πὶς νἱάθθυηὶ ἐντὶ υἱγέηα εἰ φέοτία πιμίία ηαὶ νἱάοτγίηὶ 
δυπὶ ἰυπο Εἰ 5ἱ ᾳυϊάδιι υἱ πὸ ἰεγταπι οαἰοαγεῖ ΕἾΝ 118 
οὶ ἴῃ δ ΓΟΒΟΙ γ πη }8, ὁ ἰδ πι65 ουτΣ δέγαυθγυπὶ υθϑιΐ- 

τηθηϊ 58:18 ἰῇ Υἱὰ, πϑᾷυδ 436]}ὺπὶ αυἱ ροείδθαι ουπὶ 
ΥΘ] ΘΙ 68 ἰοΓΓΆπὶ οαίολγα, αυἱά πεγυπὶ δὶ Ραίον εἱ 

Ῥευδβ᾽ οπηηϊυπὶ πὰ θῈ8 δίογηδί οἸοβίθ5 80} δογροῦθ 
ΕἸ ἀοϑοοηάοηιὶβ δά ορυ8 δοηδβυπιιμδίίοη!57 Εἰ ρεῖ- 
τοῦ αυϊάεπι νϑηΐ ἤδϑυδ οὐ Υἱγίυ!6 οἱ οἰογῖα ᾳυϑ 

εἰοεὶβοαγογαί ουπ) Ῥαίεν, οσ 408 υἱγίυϊε (Δοἰεθαὶ 5ἰ- 

ξβᾶ οἱ ργοάίφία ἴῃ ροριΐϊο, οἱ ὀσηπθη ἱπῇτγι ἰαίοιη 

οἱ Ἰαπξυογεπι βδπδθαὶ ς ργορίον 4υδηὶ οἱ ἀΐοεθαι τ᾿ : 
Τειϊσὶε τὴὸ αἰϊφιὶς,, ἐ0 επὶπι εοὶο υἱγίμίεμι ἀε πα 
εαὶδδε: Ομηἷ5 δυίοπι {14 νἱγίυ8 οοπιραγαιίομθ Υἱῦ- 
ταυτὶ ΗΠ 5 πιυ 5 οὐπὶ φυὰ ἰη ἢπ νθηΐυγυβ εϑὲ,) ἢ0- 

ἀΐεςα εγαῖ. Υἱγίυβ οπὶδὶ οὐαὶ ὀχ πδηΐθηι 8 βοίρϑυπι. 
Υἱγίσθ δυίδπι || πιυ τα ἀ6 ΄υδ δογι δἱίαγ : Κ άεϑμηι 

ἘΜέκπι πονεὶπὶς νεπξοηίενι ἐαρεν πωδίδιις ομηι υἱγίμς 

εἰ φίοτία πιμία 15, ετὶ! [6] ὙεΓΟὶ φαὶ Γαϑι(αἰι8 661 ἴῃ 

βίδίυπι υδπ Βα θυΐ ἃ ῥγϊηεὶρίο ἀρυὰ Ὠευπ ργίυςξ 
υδπὶ ὀχιπδηΐγοὶ βοίρϑαπι. ὅ5:6 οἱ πηυ]δπὶ ρου πὶ 

αὖτ8 ἰηι6!} 6, ἱπεὶρίθπβ ἃ εἰογία νυϊυ8 Μογϑὶ, εἰ 
ἀταπϑίοηϑβ δὰ ΕἸΐαπι, χυΐ νυἱϑὶ ϑαηὶ ἰῃ φίογία αυδιάο 

ἴϑε(8 6ϑὶ βρθοῖθβ νυϊυ5 ΕἾΠ Ὠεὶ δ]ίογα, οἱ πγιιδίαιη 

νοσαίμν δρὶ γί (αἰ 67 ϑοάοπια εἰ ΜΕ συρίμδ,, εἶνε τοι! 

τηυηι18, βῖνα διιᾶδοα, δοάοπιὰ οἱ ργρίυϑ Δρρο!!αίιν, 
Θυΐ δυίοπι ϑυ}Ρ0ῈΓ υλοπὶ ἰαυθπὶ υϑη ἴῃ ΑΕρΥρίυπι, 
Ργϊωυπιὶ δϑοθηβίοηθπ) (δοίοι ἰπ δυάδδη). Ἀδιϊυν 5 
6581 δηΐπὶ γεπίοηίοπι δου ἰλεγατ, {Π|Ὸ ργίπηαμ Πετὶ. 

δοάοημα δυΐδη) υδἱ ϑοιπΐηυ8 δόγαπι ογυοϊχυς 68ὶ 
δρρο!δίυν, βίουϊ οἱ αἰἰᾳυδηάο ἀϊοίαπι ὁδὶ 2. ρΡορυΐϊυπι 

{Πππἢ οἱ ργϊ ποῖρθ8 οὐυβ : Διμαάίίε νεγϑαπι θονιϊπὶ, ρτὶπ- 
εἰρες δοάοιπογμηι, αἰἰοπ 6 ἰέφοπι θεὶ, μίεὐς οπιοῦα 

τα "3. Ἰῃ Ἰνὴ5 (γϑϊἰοη 6.5. υἱἱεαν οἰἰδπι 1Πυ ᾳυοά 
ἀἰείιαν 55 : Παρίοπιαν ἱπ πιϑίϑεις 870 οὐυίαπι θο- 
ΝΟ ἐπ ἀεγόπι, εἰ εἷς δεηιρεῦ ομπὶ θοπιΐο ΕΥ̓ Ηλι 8. 

Εἰ ἀΐοοι : δὶ υδδιὶ ποτηΐποβ ἰὼ Ὠθδίθυ8 γαρίδηίυγ ἴῃ 

δόγϑῃ, αυϊὰ πιίγαπι δὲ ἰπ παρίθυβ ΕἸΠυπὶ θεῖ γδ- 
πἶγα οὐδ Υυἱγίυϊο οἱ εἱοτία πλυὶι 7 [ἰ6πὶ 0068 οὔυτη- 

Ῥγαθδὶ ρορυΐαμα νϑηϊθηίεπ ὁχ ΞΕ ξγρίο. 5ὶ ἰδῖα ἐγο- 
ἀυπίυγ, φυοιποὺο ποη σΟη864υ6η8 οδὶ Ὠοιμΐηο Ρ0- 

Ρυϊὶ ἰπ τϑμϊσυϊαπι δαγὶ πὰθ65 οἰ θβίθϑ υἱ βοιβδὶ διι- 
ΡῈ εἀ8 δὶ δυίοπι γεοίρί ον ̓νοῦ 4ὰ] ἀϊοὶ! : Θμοπίαμι 

εαρίοπεϊα εεἰ φια [αεἰα εεἰ ρορμίο ἱμπὸ εοἰαπιπα πμ- 

δὲς ἐπ ἀΐο, εἰ Παπιπια ἱρπὶς ἱπ ποείε, ἀϊςοὶ αἰϊᾳυΐδ 
φυοσπίαπι πὰ 68 βυρεγ φυΐθυ8 νἱάευαμ! ΕἸ υπὶ Βο-- 

πιἰηὶβ νϑηϊςηίθπι, νἱγιυ8 Αἰεἰβϑίπιὶ εδὲ οἱ ϑρίγιιιι 8 

βαποίυβ, 46 ἤδηϊ εἰ ἰὰ πυ θυ 5 οοἸϊ, αἱ γεηΐδι ἰϊ- 

118 ἱηνοοίυ8. τπὶ 811 Ἔγξο (ὉΥΓΙΪΟΓ δὲ πο οοπίθπιρίἷ- 
1118 ταιο ᾿ς, φυὶ νυἱν φυϊάεπι κοουπάυπι υἱγυπι- 
486 τποάυπι δυβείρεγα αυδ ἀϊουπίυγ, ποη ΓΈρΓΟ"Δ- 
νἱε; εἰ εἱ ἀϊχεγὶ: φυΐβ ἐπιο! " φἰ 1165. παρ 685 ἰῃ φυΐθιθ 

68. νϑϑιϊπηθηίαπι. ἢ 06} ΠΠξ6Π8 δυίδτα οἰἴδπε φυοὰ ἀϊ- ( νοπίοὶ ΕἸΠυ5 Ἰνοπιϊδ, δίτο βδῃείδβ οἱ ἀϊνί 88 νἱγίι- 
εἶταν 1 : δὲ επὲπι φιοά ευαομαίκν, ΡΕΥ φίοτίαπι, πιμέ(ο 
"πασὶς φιοά πιαπεὶ, ἱπ φίοτία, Υἱά δ! υῖ5 πη] 4 πὶ ἰΠΠἀτ 
εἰοτίαπι ΕἸ, ἀ6 φυὰ βογὶρίυ πὶ δδί, σμῆὶ τἰγίμε οἰ 

φίοτία πιμία. Λάῃυς δυίαπιὶ πι3615 ἰ 16} ζ68 46. 4 

Ἰοφαΐιυν ἰοχίυ5, δος ρίοη5 ἀθ Δείσαπι νο]υπιΐ6 φυοὰ 

ταἰϊιοῦ ᾿αυοὶ "5. : Εἰ ομπὶ ἰαο αἰχὶεδεί, υἱάοπιΐδιις ἐ{ 12 

εἰουαίι5 δεῖ, εἰ πειϑες διδοορὶξ εἰπὶ αὐ οομ 8 δοΥμηι. 

Εἰ εαπὶ ἱμοπάεγομι ἱπ οαἰαπι δ {{{0, 066 4πμὴ 0 υἱτὶ 

διοίοταμῖ ἱπ υοδί6 αἰϑα, φιιὶ εἰ ἀϊχπεγεμ : γιτὶ Οαἰ αὶ, 

φυϊά δἰαἰἷς αϑρὶοἰεμί65 ἱπ εαἰμπιῦ Ηΐς Φ1εφι6 φιὶ α4- 
διινρίμ5 ἐδ α υοϑὶς ἕπ εαίωμι, δὶς νεπῖεί φμεπιαάπιο- 

ἄμηι υἱαϊδιἰδ εἰιπὶ ἐππίοπι ἐπ οαἰμηι. δὶ ἐπί ογοάϊ- 

τὴ0}8 ἰ5ι15 ΄υΐθιι5 ἢυ 68 ἀϊοί ἐὰπὶι συβοθρίβ86, εἱ 
ϑυβίυ 1556 ἰῃ ἐίαπ), φυοπιοῦο ποη δοουπάυπι ἰθχ- 

(πὶ νϑηΐεὶ ἀς οὐἰο, δίςυϊ νἱάδγιιπέ οαπὶ δαπίδτῃ ἰπ 
οαἰυπὶ ἀϊδείρυ! 6}053 Εἰ ἰη Βενοϊαιίοπα Ζοδημ68 
51} 6 Ρ ἀἰοὶι 75 : Εσος νεπὶεῖ ομήϊ πυϑίϑειδ, εἰ υἱάοὐϊι 

εμπὶ οηιπὶς οὐμίιιδ, εἰ φμὶ διπὶ μιρμσογμπῖ. Ἰηιε ραὶ 

δυίοηι υὶ ροϊεϑὶ, υἱτυπὶ ἰά ᾿ρβυπὴ 65ὲ 81:06 Γ ΠΌΡ65 

οαἰῖ γοηΐγα ουπὶ, οἱ σαπὶ 0 08 Θυπὶ νϑηΐγα ; δὺϊ 
15 φιυίάδιη βυπὶ ΠυΡ68 δυροῦ 4085 νϑηἰδὶ, 411 δὺ- 

τ6πὶ οἰπῦ 4.8 νθηΐεὶ  Οοηδβίἀογὰ δυΐθιη ἴπ υἱβίοηδ 
ΞΕ τγριὶα ἰβαίαπι ἀϊσθηίοπιὶ δ᾿ : Εοοθ οπιΐππδ εϑάεῖ 
διρεΥ παϑεπι ἰούοπι, εἰ υϑπῖεὶ ἐπ ἰ συρίμηι. ὕτυπὶ 

ΖΕ εγρίυπι ἀἱείι ᾿Δη 6 αυς σοι 6 Ὁ ἱπιθ Πρ ἔα τ, 
δὴ ἰοἴυπι τηυπάσιη. ϑαουπάσπι ΘὨΪπὶ ἰρϑυπιὶ δο8:- 

τὰς. γη!, 48. δ Μαι ἢ. χχιν, 50. Τὴ Π ΟοΥ. 1,11. 

168, δῖνθ υβδιϊβϑίπιον ργορμείδβ. Εἰ ἀϊοεῖ, φυΐ δεου» 
ἄυπὶ εἰ φιογίοσαπι γογθὶ δάνοπίυπι [υϊυταπι Βοπιΐ- 
εἴνος ἰπ οοπδυπαπιαιίοησπι θοῦ} ποτὰ! 6 οοπἤιο- 

ἰυν, δου θυ ργὰ ἀἰϊχίπιυϑ ἰγαἀϊία πη, 856ἀ ποθὴ ἀςδβίγυοῖ 

οἰἰαπι ἰοχίυπι. Οιιὶ δυΐοια ἀϊδρίεἰεΠ8 φἰοτγίοδυπι εἰ 
δαιηϊγαθήίθπι ἰοχίμηι ἰοεὶ, οἱ οἴου! Ὠεἰ, δπιίουβ ἰῃ 8010 
ϑρὶ γἰ18}} ρυιαὶ οοποίβίεγο γθγυι, ἱξῃοβοοηάυπη 6880 
ἀϊοοῖ φυδϑὶ ριογὶβ οἰ ρᾶγνυ 8 ἰῃ ΟΠ γίδίο εἷ8 αυὶ 
ΘΟΓΡΟΓΆ ΝΘ δυφοίρίπιι ἰδία, Ουπὶ τη} ἃ δυίοπι Υἱτ- 
(αἴ6 νοηΐὶ φυοιΐε δά δΔηΐπιδιη οηνηΐθ ογού θη 8 86- 

ουπθυ5 γεγο δάνθπιυβ ἐπ πυδίθυ.8. ργορμοιοἱδ, ἰά 
681 ἰῃ ϑογίριυτὶδ μγορῃδίδγυιη οἱ δροϑίοίογυπ), ᾳυῶ 
πηδἰ οϑἴδηϊ ουπὶ, οἱ ἰῃ οπμηΐθυ8 νογυΐβ βυΐθ νοῦὶ- 

ιδιἰ5 Ἰαιηθα οϑίοηάυσηϊ, οἱ ἐχουϊθηϊέπι δου τ αἰγί- 
εἷ8. δὲ βιροῦ Βυιπάπαπὶ παίυγαπι ἰηι 6] δοιϊυς 809 

ἀροϊαγαι!. 5:6 δυίεπι οἷδ φαΐ ἰπϊο! Πσυηι πιδη δϑία- 

ἰοτοι ἀορπιδίυπι ἴῃ ΡΙΌΡΙΟΙΪ5 δίαιι ἃροβίοἹἱβ ἀϊεὶ- 
πῖὰ8 ΔρρΆγοΓο οἰἶΐδιη ψἱοΥίαπὶ πλυ]ῖλπι, 4185 ἰῃ 8θοι!ἢ- 

ἀο Υεγοὶ δύνθηῖα νἱἀδίυν. 
54. Εἰ πεϊίιεἰ ἀπφοίοξ ἐκο5 ἐμπὶ ἰαϑα πιαρπα, οἰ οοη- 

φτεραθμπι εἰεοίος 68 α φιαίμοτ νεπιῖε., ἃ δμπιπιΐδ 
εαἰἴοταπὶ μδημε αὐ ἰϑγηϊῖπος ἐοτμηι δ᾽. Β᾽ τ 6 δρυά 

Ματγουα πος ἀϊοὶς πιοάο : Εἰ ἐππὸ πείοὲ ἀπροίοϑ 

διιος, εἰ οοποτεθαθιιπί εἰεοίοΣ ἃ φιαίμογ υεπίϊδ, ἃ 

δμπιπιο (ἜΤΥΣ μᾶφιε αὐ φιπιηιμπι οαἰϊ δ. Ουοά ἀϊοεῖ! 

ϑαϊνδίογοπι τἰ γα δηροὶοβ 5008 οὐπὶ ἰυθὰ πιδβηᾶ, 

16 Αςὶ. 1, 9-1}. ΆΑΡοΟΟ. 1,1. 3138. χιχ, 1 
δὲ Αρος. χ!, ὃ. 5142,1, 10. 54}1 ΤΙοδ8. τιν, 16. δ᾽ ΜΆ. χχιν, ὅ]. δ᾽ Μαγο, χη, 27. 
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φυδουπαυο 6δ1 1Π|8, αἱ σοιατοβδηάο8 ΟἸθε[05 6}18, Α οἷ8 διιίαπὶ ϑϑρίοη 88 ἰρδαπὶ ΕἸ απ Ὠεΐὶ, οἰπῃ 

οὐπϑοηυεπίογ ἀϊοϊίυν εἶθ, ψυῦθ ἦῃ ῬΑγΆ ΒΟ] αἰϊὰ τὸ- 

(δγυπίυγ ἀδ δθηηἰπῖθι5 οἱ 2ἰΖϑη 118; οἱ ἱπιοΓργοίδη 8 

ῬδΓΆΡΟΙΔπὶ 5ἰο ἀϊεῖ! "6 : αυοπίαπι πιδεδὶς σοπδιπε- 

πιαιο ὁδί, πιοδδογέβ ἀπρεϊὶ διιπί. δίομ! ἐτσοὸ οοἱ[- 

συπίιν αἰχαπῖα, εἰ ἱρπὶ σγοπιαπίτ, δἰς οτὶἑ ἱπ ἐοπ- 

διιπιπιαιΐοπα διδοῖ. ΜΟΙ ΒΕ Πι8 Ἀοπηπὶδ ἀπροίος 

διι086., εἰ οοἰϊίφοι! ἀὰ τέρπο 678 οπιπία δοαπάαία, 

εἰ 605 φιὲ [αοἷπιπί ἱπίφιαίθηι, οἴ πι61 606 ἐπ ἐα- 

πΐπαπι ἰσπὶδ : ἱΠ{Π|Ὸ τὶ! Ποίας, 68 δίγίαον ἀσπιϊμηι. 

Τιυπὸ )μϑιὶ [μἰφοϑιπι οἷσι εοὶ ἵπ τερπὸ Ῥαιτὶς δαὶ. 
ΤΑΙ6 οἱ αἰϊχιϊά ἀΐοῖε ἰπ ραγαθυϊα βαϑοπῶ πιϊδϑα ἰῃ 

ΠιΏΓα 57. ΕΥΡῸ ΠἸΘΒΒΟΓῈ 5. 8661} μη ἰὰπιογ ἃ ϑαϊνᾶ- 
γα (ΟΠ ΖΘ π.68 πΐγογϑα Ζ ζαπΐα, τ ροϑὶ μδ 0 βαποῖὶ 

ΓυἸχοαπὶ δἰουξ 801] ἴπ Ταξπο Ῥαίγὶβ 881, υἱ ροβίθϑ 

δοηβΓοβοηἰΓ οἰδεῖ ἃ αυλίθοῦ ὙΘΏ8, ἃ 50 5}81}8 

ςοἰογυπι ἀϑ4ὰ6 δὰ ἰογιηΐποθ δοῦυτῃ,. (ομοίογὰ 

αἰγαπι, βἰσυι ΟρίπαπίιΓ δἰ ΡΠ οἰ ογ6 8, ἐ08 ἰπίυπὶ 48 

ἴὰπο ἰηνθηι! Γἀσγίοἱ ἴῃ ΘΟΓΡΟΓδ, ΘΟ ΤΟβΔΠ606; δυϊ 

ΟΟΓΙΘ ΟΠΙΠ68 αἱ ἰπ 60 Ραῖγα ἀἰ}εει} δυη!, οἱ δοδυ 
Ομνίβίο δυηὲ οοηπϑογυδε ; οἱ υἱάς ηἰϑὶ πιοὶΐ5. οδί 

ἀἴσογα, Ἂοηρτοζδπάο8 6586 Ὧν δηρεὶϊ5 ΟΝ γίδιὶ 

ΟἸΠη68 8}} δάγεηίυ ΟἸγῖϑιϊ ὑϑσια λὰ οοηβυπηηδί9- 

ΠΟΙ γοοδίοβ ἀΐαυς εἰοοίο8. Ουαγ9 αὐυΐίοπ 58 οἰΐδηι 

608 4ιὴ (πογαπὶ ἃ εοηϑεαιοο πρυπάϊ υὑδαυς δὰ 
ϑἀνοπίυπι : δὶ ἰδπηδη οἰθοι! ΟἸιεβι} ἤθη 801 υπὶ δαπὶ 
ἢ} φαΐ οχ δὐάγοηίι 6.5 δυηὶ βαηοιΐ, βίου! αυϊάδπι 

τοδὶ δεγὶ ᾿ΓΘΘΌΠ) ἀΐουπι, 56 ΟΠ π68 4υΐ ἃ οοηδιὶ- 

τὐϊοπθ πηπαϊ [υδγυηΐ, χυὶΐ νἱδογαπι βίου ΑὈγᾶ- 

μιᾶπὶ Οἰιγίδε! ἀΐδιη, οἱ ἀἰνίηδ ὀχϑυδίίθηα ὀχϑυϊ- αὶ 

γοῦυπὶ ἰῃ οι). δὶ δυίοπι ποη ἰδηίυπ), δίουϊ 58:π|- 

"1.68. ἀρ  γδηίυγ, 605 4υΐ ἰηγϑυἑηΠ. ἰπ ΘΟΓΡΟΓΟ, 

οοηῴΓεβδιατί 5υπὶ Δηφεῖ, 86 ΟΠ]8Β65 Οἰτίδιϊ 6]0- ᾿ 

οἴο5, οσηδίἀογαγα 6ϑὲ ἀΐσηυπι αυἱά ἱπέορθὰ (Δοίδπ 68, 
08 ἰη φυο Ιοο0 δομμβογδηίοθ ΘΟ βγοΕ Ραπί οἰεςίο8. 

Ὡυοηίδπι δυίοπιὶ ποη ἰδηίαιη 1108 4υΐ ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΟ 

φιογίηι σοσιηργε θηϑὶ ἀΐοὶ! οΘοηστορδηάοβ ΟΠ τῖϑι} εἰ6- 
εἰ08, δοὰ οἰἶϊδπι |||05 αἱ 6 Ἔογρουΐθυ8 8υηὶ 

εξραϑϑὶ, πηδι ϊδδίϑέ 96. Π|9 ἀΐξθῆ8 ἐθηργορδηθοβ 
8Ι6δίοβ ὨΟῚ 5011πὶ ἃ Πιιδίθοῦ ΥοΠι 8, δε ο(ίϑηι 
ἃ 5υπιπὶβ οὐἰοόγυπ) ὑδαι6 δὲ ἰογΓεΐπο5 ΘΟΓΌΠῚ. 

Νειαϊπὶ δ!θπι ϑιρ6ῦ ἰογγαη ἀγθίΓοῦ Θσπνυθηΐγα 

αυοὶ αἰΐ, αἱ ουπεγαροδίαν ἃ 80 π|π|}9 ΘΟ ΟΓιΙΠΊ, ἢ δὶ 
ἔογ!ο 609 4υὶ πίον Ποιαΐπ68 ἰπιογίπη ρυὰ Δηξ6 108 
ἀοοδηῖθδ εοϊθϑιδα οομηπηοτδηίυν, σοηφγοβάθυπὶ δη- 

Ε6}} βαποῖῖ, υἱ 8π|6 ογυάϊι08 ἴῃ δυϊηηλ8 000}} υβ408 

δὰ τογρηΐποβ ΘΟτγιπὶ οἱ ᾿πϑίγυοίο8 ἰγδάδηι ρογίδοιοβ 
τοᾶξῆο Β60 Ψόγθο ΕἸ ο Βεὶ δ Ἵεοηγεξπδηύυ εἷ, 
οἱ δὰ βαβοεριοθοπι ἐογυπὶ ΄υ8 ἰγδάϊ ογιι ΕἸ] 15 ἀ6 

[ν8 φυΐ ἀοοίτίπαπι ο(ἰοδίοπι 4ηι6 βυϑοδρεγίηϊ. (υο- 
ἰδίῃ δυϊεηι! ἘΠῚ ΌΓΑ οδί ἰξδο υἱἱα ποβίΓἃ ἰῃ ἰθγγὶβ, 

ΦΟΠ3Θ486η5 Θ8Γ υὲ υης [666 6ἱ ρῥγοροι.5 ογιάΐδη- 

ἰυν φυὶ ἴῃ {Π| ρἰθηϊυἀΐι6 τοι μονα τοϊᾳφυα 8υπὶ 
δοϊανὶ, δὲ ρἰδιίονα ἃ ΕἸΪο δαὶ ϑ8οἰ(υγὶ βεουπάσηι 

Τ69 ἱρβᾶβ οβιθϑίθβ, υἱ φυὶ ϑυῶϊ ἴῃ βιυπιηνβ σοἷο- 

τυ, 48λ81 ἴῃ αὐἱδυϑάδηη θυ  ἸοὨ  νι!6 βίη, υἱ 
Ροϑϑδίιν ρμοϑηθάσπη ἐᾶρεῖο βδρίοηϊίδῃ θ6ἷ, πιᾶ- 

νϑησγὶῖ ΄υοὰ γοῦα ρογίδσια πη οδί. Εἰ φυλίθον νεηῖος 
χ αυϑυ5 εἰδοιξ ΟἸνῖδιῖὶ οοπργεσαμυηίαγ, ᾿π46}}}- 
εἴυβ ηυδγεηίεβ, υόγϑηῃ ὈΟΠΟΓΙΗ ΓαϊυΓογῦτο 
παθασττιὴῖ υργαπὶ αυτ ἰη Νυτηογὶβ ὅδ ςππὶ ε08- 
βογρία ἀδ ἀὑπδαύδαυο {5 Π]οτυτ [ἰβγδοί. μά 
ΡΥΪπια δ ἔμΐ: ογ΄ ἐαδίγογθτη διά οὐ νἱγέσ!ς 'ρδο- 
Ταπῃ, ἐοηδιϊ(ιι6η8 δὰ οτγίοηίδη,, οἱ εὐπὶ ἰδ ες 

υἱγΆαυδ ρϑγὲ ϑβδοῦδγ εἰ Ζϑθυΐοη. Εὲ 234] Αἰγίεπηι 
6871 ιτἰρυβ δθεη, οἱ οχ υἱγδηυς ρᾶγίε ϑίπιθοη, 
οἱ σαά; 6 εὔἴυυ5 ΕρἤΡαπὶ ϑοουηήυπι τηδγ6, εἴ ἐχ 

υὐγδῆηαδ ρᾶτίο Βυπλαηιῖπ εἰ Μδῦδββα πον βϑίιηδ. ἘΔ 

εἶνυ8 θαι) δὰ δαιϊοπθοιη, οἱ ὁχ αἰγλαυς ρατγίς Αϑοὲ οἵ 

Νορ! να μη. Εονδίίϑι ΘΓ Ὸ 6χ απο, ἰγίθυδ Οργεββῆδ 
πργῷ δγαηΐ σαδίγογυπι ϑθουπάν) την ϑίογ8 τεγὶ 

Β 15γϑθ]. Εἰ βίου ἴσης οσ φυδίυοῦ νϑηιβ εθηξγοξϑίδ 
βθπὶι ἴῃ δυάφραπι, οἱ ἴῃ Ἰιγοὐ ἴδηι ρῈΓ δεδυπι Ρμοϑὲ 

Μογβοῦ ρϑθδροξῦμ οἱ ργοσυγαίογεπι ἰπϑιλιθϊῖ5, 5ἰς 

ἃ αυδίιμος νοηι5 δηροὶϊ οοιβτοφαθυηι εἰεείος : ἃ 

γΘΒτ5 δυΐίθιυ ΠΟ (οΓΓΘἢἶθ, ἃ δ ηπ|}8 σοἰογιμῃ υ5- 

406 δ4 ἐεγπηΐποϑ εοτιμ, υἱ δ δέδι: ποϑέγο οόπδτο- 
ξϑ8ι1 μεγοϊρίαιιε ἀἰνίπαπι οἱ νυϑγᾶ Βεεγο δίομι. 

Αρυὰ Μαιιδίδυπι ἐγθὸ χαὶ ἐοηργορβδηίαγ Οδτὶδιὶ εἰς - 

αἱ, ὁχ υδίαον νοτμῖβ εὐηγοφαπίαγ, ἃ βυμοναὶὸ οὐε- 
Ἰοτυπὶ ὑδ4ι6 δὰ (δγπιῖποῦ θογιη. Αρυὰ Μαγοδιι, 

Δυίοπ), ἃ Ζυδίυογ νϑηιβ, ἃ δυπηπι0 ἰογΓγῶς Π5486 δὲ 

δι πη} πὶ ΘΟΟἸΐ ; ροβίθα δυίΐοπὶ ἃ ϑυμηπιῖ5 εορίονυ 

υβαι6 84 ἰδτηαίποβ θογυπ). [μι 0} Πμ65 δυῖθπιὶ 606 πὶ 

ΘΟ ΓΟ ΔΉ (ΩΓ ἃ δ.1Π|0}0 (ΟΓΓΩΒ, ΟΟῃβ᾽ (6 Γ815 σοηγαῖ- 

βδ[οηθτὴ Θογαπὶ 40} ΠΠΘγαηΐ ἰπ ἰογγῖ 8, οἱ βδου 8 

ααοι μοπ5:}}}6 δϑί ρεγίβοιίοποπι θόγαμι φυὶ δι οοα- 

γογβδίϊ ἴῃ (ογγίβ. ΘΠ Π65 6Γ60 4αὶ βιιρου ἰσγγϑ ὈΘΠ6 
νἰχούυηῖβ, ΠΟ δἰ ΠΡ  ΟἾὉΓ ΘΟΙβΓΟβδΠίῸΣ ἃ ἰοΓΓδ, 

861 ἃ ΒΕΠΙΠΊΟ ἰδγγθθ, υἱρ0}3., ἃ 50 Π|πΠ|Δ σΟΠΥΟΓσβ - 
εἰυπὴ δυρδὺ ἴθγγᾶῃ). δὶ δυίδπὶ ροδί ϑιιηδπιὶ σοῃ- 

γογβδίοη 8 4ιι88 [υἱϊ 'π (οττὶ5, ϑυδοθρογὶϊ συ 56 46:5 

σΟηγοΓϑαί9 οὐ8 41 Φοηγγϑϑίοθθπ) ΠΩ Θγιηὶ ἴῃ 

οοἰ 8, ΠΟη δ ΠΡ Οὐ Γ ἃ δυπιπιο (Ω5|0 5'ουΐ ἃ Ξυηλπ)0 

1ογΓῶ, 864 ἃ βυτηπΠ|18 (015, φυοπίϑηι υπυπιφιοάσυς 

οοἰαπι 51:55 ἰπβι υϊἱοηΐ5 οἱ ἱπἰ τα ᾿αθεὶ,, οἱ ῥεγίθ- 
οἰἰοηρϑ8, ἰά 65ι ἰθτηΐπος. ἱΐρυϊδ, ροβί σοηνογδαίίο- 

ποῖ ϑυπηδτ αὐ [Ὁ ΒΡῈ Γ ἰογγϑπι), 8886 ρὶ! [16 - 

τυσπὶ Βοπηΐηθῖ σοὨνογθϑιῖο ὑπίυς σα}, εἰ ρογίεοιο 

4υα ἴῃ 60 68,. ἰοῦ διιβοορ! 1 ουπὶ βδοεουπάδ εὐῆ- 

Ὁ νεγρδιῖῖο βοουπάϊ οωἰΐ, οἱ ρεσίδοιϊο ιυς ἴῃ οὺ οβϊ. 
Πῦυ πὴ βυβοορίὶ! θυτῃ ἰογίϊα οοπνογβδίῖο ἰαγιϊ οαὶὶ, 

οἰ ρογίθοιϊο φυφ ἴῃ 60 68,. ΕἸ δἷς ἱπίθι ἦα πὴ ] πηυ]- 

τόογυπὶ εοἰογυι πιιγυπὶ σοηγνογϑϑίϊο υ πὶ ἐμ} 

6856 οἱ ἰογπιθοϑ, [ἡ 68ι ραγίθοι[οπ68, ἃ υϊθυὶ ἰοΐ- 

εἰΐϊδ οὐ τογπλ 5 ἀἰνογϑογυθ οΟἰογαπι σοηρτγεξαὶ 
Ῥοι 8 81108 οἰοείοβ, Δυΐ [(λ : ἃ διιπιπιὶς οαἰοταπι κ8- 

4μῷ αὐ (ογηπίπος ἐοταμι. ΟΕ; δυπὶ νοὶ ϑογιρίυγα 
ἀϊνίπα:, γο}] δυσίογοβ δάγυπι, ἰπ φυΐϊρυ5 Βαθί αὶ 

Ὀευ8.. ϑιμαιθα δυΐθπὶ ϑογριυγαγοπι 5ιῃὶ ἰμίε8 
ΘΆτΩΙ,, ἰδγιηϊηΐ δυΐίθπὶ ΟΟΠ Βα ΔίΪ0165 ΘάΓυΠ). 

Οοηργεραμίαγ ογροὸ βᾶποιΐ ἃ βαπιπ)ῖ5 σΘΙογυπι, ἰώ 

δὲ δὴ οἷβ αὶ σαἶο υἱνυπὶ ἴῃ ἰπἰ 1115 βου ριυγαγυιῃ, 

“ Μλιιΐ. χη, ὅθε45. 47 ἴ014. 47. 55 Ναιη. χ, 1 οἱ 564. 
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Ὡδ4ι16 δὰ 608 4υἱ νἱνιιηὶ π᾿ δοηβυπηπιδιϊοπίθιι5. Α ῬΓῸ τ γθῸ Β ΒΟ ρ᾽(Ρ, ΒΔ ΖΔ γὸχ τοὶ ἐπιο!!ρίιυς 
ΘΑΤΌΠῚ : ἃς υἱ ρμἷυϑ ἀΐοδπι, ἃ τυάΐθυδ δογυπ) υϑαᾳ88 

δὰ ρετίεεϊοβ δοταπ).. Θαὶ δυΐοπὶ παν δηροὶϊ 
44. Θαϊνδίογ δὰ εοπφτγοφδηάιυπι) οἰεοῖ08 6}118, 60η-“ 
ἔγοραθαπε 605 ποη Εὔπὶ γοοδ υαϊϊουπᾳυς, 5364 
ξὰπὶ ἰυῦΔ 40:5 νοσαῖυνῦ πιαφη8, ποη γοοδπὶ ἀδηία 
Ἐησογίαπι, 866 οογίαπι οἱ πιληϊοϑίδαι, αἱ 4αΐ δυ- 

᾿ἀἰογίμι οἱ ἀἰάϊοογὶμῖ, ράγοηὶ 86 δά νίδιῃ ρογίθοιοη 8 

αυς ἀυοὶς δ ΕἸ υπὶ θεΐ. 

52. Θυοηΐδπ) διιίοπι νοϊυπιὰ5 ἰηιο ἢ χογα αυϊὰ δὲ 
ευῦα τηᾶφηᾶ, ἀθ)απηυ8 ΒΡ γ}18}} 008 5ρ εἰ (4114 οοιη- 

ῬΆΓΔΓΘ. Αβθ ἤυπο οἱ ἀθ τυὈ]8, ᾿ αὐδιΐθ πὶ ΘΑρΟΓΘ 

Ῥοβϑυπηυδθ, ὈΓΟΥΪΙΟΓ ΘΥΡΟΠΔΠΊΠΒ, δὶ ἰδ 6 ΡΟΘ5ΠΠῚ15 

ὁχ σοηφγοφαίίοηθ, οἱ δἀπιοηϊοηα ἰδίογαπι δχθπ- 

Ρίογυπι ἰπιθ} ἢ σοῦ οἱ πιᾶσηδηι ἃ ροίογαπι ταδᾶπὶ. 

ϑογὶρίυπι δὲ δηΐη ἴῃ Νυπιογὶβ 8 : ΕἸ ἰοοιίμς δεῖ 

Ῥοπιῖπιις αὐ Μουδοη, ἀΐσεπς : ἔας ἰδὲ ἄμας (ἰϑας 

αγϑεπίοαξ : ἀμοι ες [αοὶὲς ὁαδ, οἱ ὁγιπι (1ὲ αὐ εοπ- 
φτγεφαπάαπι δυμασοσαηι, οἰ ὄγαπὶ ἰδὲ αἀ ργοπιουοπάα 

ἐαδίτα ; Εἰ ἰμϑαϑὶς ἱπ εἶδ, εἰ οοποτεσανϊν ἱπ (6 
οπιπὶς δυπαφοσα αἀ οδίδιιης ἰαϑογπαριιΐ (δε ἑπιοηϊϊ. 
δὶ αμίεῖπ ἱπ απα ἰμϑα υϑποτῖπί αὐ (6 οπιιδ8 ρτὶποὶρο8 

πηι πηι Ιδταοί, (μϑαϑὶς οἰσπὶ βεαιΐοποηι ρτίηιαπι, εἰ 

Ῥγοπιουόϑεηὶ σαξίτα φοιὶ σοπδὶδίιηῖ αὐ οτϊεπίοόπι. Εἰ ἐμ 

ἀαδὶς εἰσπὶ βοαξίοποιπ δεσιν ἄαπι, εἰ ργοηιουόϑιιπι σα- 

δίγα φμὶ σοπδδίιπε αὐ αμδίτιπι. Εἰ τυϑαδῖς εἰσπὶβ- 
ἐπι ἴοποπι ἰετγίΐαπι εἰ ργοπιουθϑιιπί ξαδίτα φμὶ οοπϑὶ- 

δἰιπὶ δεομπάμπι πιάτο. ΕἘῤ (ἰϑαϑὶδ εἰσὶ βοαίίοποπι 

φκατίαπι, οἰ (οἰἰεπί σαδίτα φιὶ σοπεἰδίμπι αὐ αφμϊοηοηι. 

Ετρο (μϑαϑιπῖὶ τμθδα ἐπ ρτοπιοίίοπο θογιι. Εἰ φιαπάο 

εοητεραίἷς σοπητεφαιίοπθπι, ἐμιϑαί6 οἱ πο εἰσιΐβοα- 

ἑοπὲ. Εἰ ΒΙϊ Αατοπ δαρσοτάϑιο5 {ιϑαϑαπὶ (μὲς, οἷ 
ἐτὶ! οοὐὶς ἰοσὶἴπειπι δορί ίοτπαπι ἐπ σοποτγαιἰοπῖϑιις 
φεσιτίδ. δὲ αἰίοπι ὀαϊοτὶ εἶς αὐ ϑοίίιπι ἱπ ἰρτγα υοϑῖτα 
φοπῖγα αὐἀυθγδαγῖοδ, {ϑαὐὶιὶς τὶς, οἱ τοπιοτα ὶπιϊιὶ 
ἐπ σοπδρεείμ δεῖ τοείτῖ, οἱ δαί υαϑὶπιϊπὶ δὰ ἱπὶταϊοὶς 
τοδίτὶδ, ἘΠ ἐπ ἀἰοεϑιι8 ἰφιἱπα υοδίτα;, οἐ ἴῃ [εδιἰυϊαιὶ- 
ϑιις, εἰ Νουιηονιὶς υϑειτίϑ, (ιϑαδὶ ἰδ ὐῖς, οἱ πὶ κοίο- 
ἐαιιδιῖϊ6 υδδίτὶς, οἰ ἵπ δαοτὶ βεἰϊα δαἰμίαγίμπι τοδίτο- 
ταπι, Εἰ ΟΥ̓ πιεμιοτία υεδίτὶ ἱπ σοπδροοίμ οὶ υδειτὶ. 
Ερο Βοπιΐπιι θ6ιιδ υϑδίοτ. Ὑ]Ἱὰδ εἰΐϑιη ἴῃ ἰϑεϊο απο- 
ὨἰΔπὶ ἴῃ ῥγίηιϑ δἰ σηϊ Ποδιίοηθ ἰυι5 ργοπιονθηι ἑαϑίγᾶ 

4υϊ βδυπὶ βοουπάσπη ογίθηίοπι, ἴῃ βου δ δυίοιη, 

Ῥυγομι)ουθηὶ ολδίγα 40] βιηΐ βδομμἢ δυϑίγυμ ; οἱ υἱἱ 

θυγονίίογ ἀϊοαπι, εχ 4υδίυοῦ υὙβηι 8 σου βφγαραηξ 58- 
φεγάοιοβ ἰὰθΔπ|68 608 αὐΐ 5π| ὁχ οαβίνγ!8 [5γδεὶ : οἱ 
βδου πάν πὶ οΟπιραγδιϊοποπὶ βιρογάοίυμῃ (υδηίίιη:, 

8η56}1 ΟἸΙγΙ58} δὰπὶ ἰὰ δα Ἰθᾶ πη σοηαΓοσαθαηὶ οἷο- 

Εἴ05 εἾι.8 ἃ φυδίυογ νβηιΐ8. 5.ἀ ἴῃ Νυιηθγίβ αυϊὰ θη 

μας (Δοίᾶ ΒοΡΙθυ πίων ἴω (ογγῖ8, ἴῃ Ενδηρο 5 ἀυΐ θην 

8 51ΠηΠ|0 ἸΘΓΓῚΒ υ54116 Δ ϑυπηπλιη οΟ]}. ΡΟ ᾿ς 

ϑυτὸπι ἃ 50Π)Π|18 ΘΟΘΙΟΓΌΠῚ ᾿5 406 Δὰ 8ι1Π|Π1ὰ ΘΟΓΙΠ). 

Εἰ [ογβίίαι ἰδ ππιϑταπι μαϑεί [μπτογιπὶ 39 : οἱ ἴῃ 

Νιυπμεγίβ αυθηυ6 404 ροβίλαηι ὁ5ὲ ἀδ (08 οἱ ογήϊ- 

πἰθυ5 ϑγ861, ἀπηθγὰ Θδί [υἰατόγαπι. Νἧ (ογίς δγρο. 

δυβθηίοθο ἰυῦ:ε, φυοηΐᾶπι ἀγρθηίαπι ἴῃ πιυ εΐδ Ιοοἷ8 

δρχ, 1 οἱ 867||. 59 ΠΘ;Ρ. χ, 1. δ' χιν, 2, 
Μχυ, δ], 52. "" ἕϊαια Ὁ ΧΧΙΝ, ὁ οἱ 5644. 

"2 (οἷο55. τι, 16, 17, 

ἴαθὰ ἀγροηῖθα οοηργοβαη5 ὑπυπιηυθηαυδ ἰῃ ογάΐηθ. 
[5.0]. βεουράσπι ἀπὴῦγᾶπὶ αυϊάοπι βίου! ΜΟΥ868. 
πολ ηΑΥΪ,, βοουπάϊπι Πηγϑίθγ πὶ δυΐοπι, βοουπ- 

ἄσπι φυοὰ ἀΐεἰς Ραυΐυ5 ἴῃ Ἐρ[51014 8.74 αὐ Οοτίη- 
108 βεουπάδ ᾽". Ῥυίπησπι δυΐδηι οὑπὶ {08 το - 
ΠΔΙΪθ5 Ῥγομπηούθηϊ οαϑίγα. 1ἰὰ Ἰοφίϑἰδιίο ἤϊ ἀθ 5 
τορὺ8 φυς δὰ θεϊ] πὶ ρογίϊπθηὶ ἰβγδθὶ το ογδη 8 

Ῥδν ἢΠ|8π| οἰ ρηϊ αιίοπθαι ἐυδάγαπι 6 1110 858 ΤῈ : υδ 
θα [ἀγαπὶ 605 4υ] ΟΟΠΙΠΘΙΟΥΔηΪαΓ ΡῈΓ 688 οἰσηΐ- 

βολιίοηδ5 ἰυθάτυπι, δὰ βαἰναπάσπι 605 δ ἰπἰ πη οἰς 

ὀογυπ). οοο8 δυϊείη ἀγρδηίδαγαπι οἱ ργοὐυοι απ 

τυθάγὰπι ἴῃ ἀϊθθυ8 1Ρ ΕΠ 1:6 5γϑοὶ, αυδὲ Δ558 Πηη Ὁ 
ἰη Νεοπιθηΐΐϊ8 ᾿ρβόγθπη., δγϑδὴβ ὑπ γ Γἀξυγαγιῆὶ 

Νοοιπιδηϊδγυπι, ἀ6 φυΐθυ8 ἀεὶ! Αροβίοίαβ 5 : Νόηῖο 

Β υο6 ἡαάϊεοῖ ἐπ δἐδεα, αμί ἴῃ ροίμ, ἀμί ἐπ ρΡατίο ἀἱοὲ 

[εδἰΐ, αὶ Νεοπιεπίῳ, αἱ ϑαὐϑθαίογαπι, φῶ φιιπέ 
μηιδτο [μτατοτιπι. Αβϑυμηυηίγ δυίοπι οἱ ἰῃ δϑοῦί- 

ἐἰοἰϊ8. οἱ ἴῃ ποϊθεδυδὲ5 βδἰυἱδγίαπη ἴ5γ86], (0.88 5͵- 

δηἰ Πολιϊομ 5 ἐυθάγυπλ ΘΧΘΠΊΡΙΟ, οἱ υπηῦτα οοἰοδεὶδ 
ουλίυγοβ, φαδϑὶ δἰ θα] 8 οΟΟἸ6δι}8 οἱ οοηγογβϑδιί ποδὶ 

ἸΑθ6η 18 ἰὰ οοἶο, ὀσροηθγα οοηγοηΐ!. Ἦξος δυΐοις 
Ἔσϑιρία δοοσορίσιυ8, υἱ νοὶ ὃχ ρᾶγία ἱπι}! ἰᾳ6γθ 

γ]θατη8 4υοἀ δογρίαη εβὶ"} : Ἡδιεὲ ἀπφείοδ δωθς 

εμηι ἰπϑα πιασπα, εἰ οοπστοσαϑεπί ὀίεοῖος 67ι|8. Ενδη-. 
ξο! 1.88 δυίθηι ἰ0}}85 Ο5ἰθηάϊ οἱ ἰπ Ῥγίμηα δὰ Τ|ι68- 

βδἰουΐεθηβεβ ὅ ΑρΟείο] 5 ἀΐοεπϑδ : Ηος αμίδηι νοδῖς 
ἀϊεὶπιμις ἐπ ϑογῦο δθοπιϊπὶ, φιιοπίαπι πος φεὶ υἱυΐπιμδ, 

φιιὲ τοηιαπεδὶπιμϑ ἰη αἀυόμίι, θονεηΐ, ποπ ργωνυεηΐες 

μιν ἐ08 γιὲ ἀοτπιίοτιιπὶ, φμοπίαπι ἴρεε θοπιΐίπμε ἐκ 
Ἴπδειι, οἰ ἐπ υοοε αἀγοϊαπροίδ, εἰ ἱπ ἰεϑα θεοὶ ἀοφδοοπάφε 

ἀε εαἰο. ᾿ἰθπι δὰ Οοτγίμ!}}}05 ργίπια "5 : Οππο8 φιὲ- 

ἄδπι ἀογιπίεημιδ, πον αἀμίοπι οπιπος ἱπιπιμαϑίπιδγν 

ἴῃ πιοτιθηίο, ἱπ ἰοία οομῆ, ἐπ πουϊδδίπια ἰωϑα. Ταὰ- 

ϑαϑὶι επὶπι, δὲ πιογίιιΐ τεδιτφεμί ἱποογτερεΐ, οἰ πος 

ἐπιπιιαὐίπιαν. Ἐπὶ Δυΐοπι εἰ αἰΐᾳυδ βοουηάιιπι ἰοβθπι 

οἱ ἐυθάγυπὶ [οϑιἰν] 85, Νοοπιθηΐα βορίϊ πηΐ πΊ6 1518», 

(οὐϑἰίδη πηγϑίθγίυπι 4|160}ὰ5 νϑγὰ (ὀβιἰν αι 15, οἱ. 
ταῦτ αἰΐου 59 5ρ᾽ γι 14119 οἱ πηδρη!! οα΄ 

δὅ. Α βοῶ απίοια αἰδοῖ ραγαϑοίαπι. Ομαπάο ὁπῖνε 
}απὶ ταπιιιδ 6718 [ἀοἴπι8 [ἀοτὶς ἰδΗ6Υ, οἱ [οἷα ργοάπεῖ!, 

δοϊίοίο γυῖα ῥργορμὲ ἐδῖ αδίαδ. δῖος δἰ υ08 σμπι υἱάδετιἰς 

ἱμδς οπιμῖα, 8οἰίοία μία ΡΥῸρ6 6δί ἴῃ ἰἰπιΐπε. πιο 

ἄϊοο υοδὶβ, φμοπίαπι ποι ῥγαίςογϑῆ! σοπογαίο ἧδε, 

Ὁ ἀοπές οπιπῖα βαπίι. Οαἴμπι δἰ ἰεντα (γαποὶδ επί, υενϑα. 

αἰἴοηι πιθα ποη ἰγαπδίδιωι 35, Ουοιποάο ἀδ σα εἷ- 

ταϊαἀο οοτυπὶ αυῷ ἀΐοῖα 8881 ἱπι6}} ἐνὶ ροβϑὶς, 865 

εὐπάμπι αυοὰ ροϑδαηιυϑ ΘΧΡΟΠΟΠΊυ8, Π6 [Ογΐ6 (οι 5 

εἷς τωυηάυβ οἱ σου ΠΊΔ110 605 συ! 458: δία γ. 

υὕπυβαυΐδφυς ρῥτοβεϊοπείαπι 84 νίιπὶ Ὀδαῖδπι οἱ νἱ- 
ἄοαι Ομ γῖδιὶ νογυὶ φ]ογίοϑιθη ἴῃ 86 οἱ ρογίδοίυπι 

διἰνοηίαι, ἢουὶ 5 1η}}18 μα θδαίαν. ϑίουι δπὶ πὶ Ποι8 

ἴη Ἰθῖρογα φυΐάοπι ἢ 6 π|}8 ν᾽ (816π| φυΐάθηι Υἱγίυϊοπι 

τα οὶ ἐπ 56, αρβουπάϊῖϑπι ἀαΐθηι Παθεῖ θ8η), αἱ ΠΟῚ 

88:15 πιδηϊϑίδηι) : ροβίπιοάνα ἀα!6πῈ οἰμπ Υἰγιυ9. 

ἰρβᾶ υἱδι᾽ὶ8 ργοάϊγε οροῦ! δά τηδηϊ [ὁβιδιοπθῃ, 

93 Μλ11},. χχιν, ὅ᾽. ιν, 14, 1ὅ- 
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ῬιΓδίογθαηία Πι6 196, 6χ ἦρθα νδοιμἀϊπ6 6} 05 γϑπιυ5 Α ὈΓΟίδγΘἢ5. (θμογα ἢ ΓΑπιυπ), ποὴ [Π0π| ἀυγυπι,, οὶ 
οἴου ἰοπογ, ργούιοὶς οἱ [(ο]ΐὰ : δἱ δου! δυθον ἴῃ 

 ψίγίαιο ἰρ8α (ο]᾽α ᾿ιαεὶ εἱ {γιιοίυβ, εἰ ργιπιὺπὶ 

αυϊάοπιμ 651 ρεηπι8, ἀδίπάθ ραυϊδίιἰπὶ ργοί οἰβοὶ- 
τιν (85), πον βϑίπηθ δυίθπι 6ϑὶ ἰῃ ἴρ80 οἴεοίυ : 5ἷ6 
εἰ υπάυ5, οἱ ππιιδ4αΐδαια οι .πὶ 4υἱ αἰ νδηίαν, ἰῃ 

πο δηις ΟΠ γι δάἀνοπίυπι αὐυδδὶ ἴῃ ἢ Θπ)6, ἢ 56 

Δ ϑοοιδαμ μαθαὶ νἱίαίθι υἱγί απ : ΟΠ γἾ5.0 δυίοιῃ 

ξυδρίγδηΐθ, 4υἱ βυηὶ ἰθποῦὶ οἱ ποη ἀυτγίοογαϊ! γαιηΐ, 

εἱ αὐδὸ ἀυβοοηάϊία δγαμὶ ἴῃ οἷ ργοργοἀϊυμίυν ἴῃ 

[ο]ϊα «ϑίδια ἰηδίαπιβ, οἱ πιδηΐδϑίο5 [Γυὰοὶυ8 οβίθη- 

ἀυπι, 405 αυΐ δβρίεἰ! ἱῃ ΟἸγίϑιο πὶ νἱ δὶ. ᾽ς 
δὶ ἴῃ δἰίψυα ραγαῦυοία γείθγιυγ Ῥαδβίυτὶς, δὶ ουἱ ρ]α- 

«οὶ οἰἰαπὶ {Ππὰπὶ Ἰἰόσεγα γα, φυοηΐδιη ϑθουϊυηι 

ΡΓά 865 ᾿νΐοπ)8 Εδὶ 7ι|51}8., 41 ΔρρΆγοι! 581} }}65 

ῬΓΟχΙ πλἶ5 50}58 παίυγα, οἱ ΔΙθοΥ μὰ 5 νἱ οἰ οοί οι θυ 15 

ϑἱοοἶβ, [ΘΠ ροΓα δυϊθα Ορρογίυπο ἰη {για} }ι}5. 80}8 
δρράγειηῖ. δὶ δυΐθη εἱ ἰῃ ρυΐπη9 ρβᾶϊιηο "7 (16 4} - 

φυϊὰ εἰ ᾳυοὰ ἀδ μ"δαϊο αἀἰοίαν 1110, φυοὰ Ἔγὶ ἐμι- 
ἡμαηὶ ἰἰσπμηι φμοί γίαπιαίμπι 6δι δέειις ἀδοπγδιιδ 
ἀηιαγῆπι, σμοά [τοί πὶ διμηὶ ἀαϑὶς ἐν ἰΘηιροΥὰ διο, 

εἰ [οἰΐιπι ει ποη ἀοῇμει, οἱ οπμιῖα φιισομηφιιο [αεϊεί 

φυοερεταϑιηίαν, οἱ ἰὰ σοηϑίθεγα υοιὶ δου ῖριυπι Θοῖ : 

Πίδηις ἱταπεῖϊί, αὐδὲὴὲ εἰδὶ, ἤοτες ἀρραγιόγιμι ἱπ 

ἐφτγα,, βίουϊ δοῦὶρίυπι ἰπ Οδι 0 οδηιίοουιπι ὅ": 

ἐΟΧ 400 Οπγίβιυ5. δάνεπῖς χυὶ ἰθιηρογίοπι ᾿μι οάτ- 

χὶι, οἱ ἴθι 168 βρίτἰἴυ5 [οἷς Οα3βᾶγα : οἱ ἤουϑ, ἰὰ 
εδὶ τηυηύτι5, ἰοπογυπὶ Γδιήμηι, ἰά ο5ὶ ἘςοἰοβἰδπΠι, 

δεῖ ἤυπς φυϊάδην (012 ργοίεγθηίθπν, ἀοπθα 6δὶ ἰῃ 
ῬΓΟΧΙΠΙΟ ἐβῖ88, ποπάυτι ἰΔπιθη δάνοϊ! ; [2018 81:- 

ἴοι ὡοβίδιθ, ρίθηϊυ8 μεγίεοίοβ οἱ πιδίυγοβ (γί δίο 

βου ργβίδυὶῖ, φυδηὰο ξεουηάυπι δεγοηΐδπι " ἤσι8 
Ῥομδ θοπδὸ βυηὶ ναϊάθ, οοῃρτερλίς ᾽ν ΟΟρ ὶηἷδ "νῸ- 
μογυῃ ἤοογυπι, ἐχ αυΐθιι8 δοοίροεγα νοὶ, οἱ υϑ5ὶ 
ὁύογο ἀυϊοράϊπομα ὀογυπ). ΑΒδὶὶ δυΐδηη ἃ μορὶϑ υἱ 

δεδὺ νεηΐθηίθ δὰ ποβ, οἱ υοίδηίθ τηδπυοᾶγ ἀθ 
ἤου, ποη ἱηνθηίδίυς ἰγυσίυβ ἴῃ 6. 8: δηΐπὶ πθῆῃ 

ζυογῖι ἰηνθηίυ5 (γυοί 5. ἴῃ 68, ἀΐεὶί δὶ δᾶπὶ ἰῃ 800 
δάνοπίυ, 4υ85 ποπ οβίεπάοδεϊ (γαοίυϑ: Νινφίαπι δα 
46 φιΐεφμαηι [τιοίμπι πιαπάμοο! ᾿. Ῥοιϊδβί δυΐοπὶ 

ἤουβ 1114 ἐπιδ! αὶ ρμορυὰβ εἰγοιπιοίδἰοηΐβ, δὰ αυο8 

ἐδυτγίοιιβ Ποπλίπυδ τϑηΐδ, δὲ οἰ ποη ἱπυρηϊββοὶ 

{τυοίυπι ἴῃ 6, δϑὰ βοϊδπι βρβοϊθιη υἱίδίδπι, ἀϊχίϊ, 

πινηιάηι ἐα (6 φίδια [γοίωπι πιαμάμοοί. Ῥτο- 

Ρίογ αυοὰ ᾿π δύνϑιηιυ οἦ15 σοι ἀγοίδοια δϑὶ {Π|Π 

ἢουβ, ἰὰ 68ι ρορυΐυ5 “Π|6; {14 δυίθῃ ἰίογὰα ἤσθυ8 
αὐ, αὐδληίυπ) δὰ ργίογα ἰθιιροῦα, δίογὶ 18 δγδί, 

αυῶ [υεγαὶ ἰὰπὶ δχοϊἀδπάδ ρῥγορίοεγεα χυοά πυ}}2πὶ 

παθυογαι 261} 18πὶ δἰ] αἰ ροηιΐαπι ἃ 800 (ΌΞΒογο, 

οὐμν δίογουβ {ΠΠ| οαρμογῖ οἰγουπιηνι!, ργοίογοι [τιι- 
οἴυδ; 48 ἰϊφυοπάο οδνδουδνεγαὶ ἰθγγϑη), ἢμπΠῸ 
δυΐδηῃ ἰΑγζίογαβ [γυοίυ5 ργούιοεῖς οἰἶδπὶ ργοὸ ἰ6πι- 

Ῥογα ἰγδηβδοίο ἴῃ 400 5(6γ}}}5 [αἷϊ. Εἰ απυβαυΐδᾳυς 

μοβίγα ἢ ροβί [6 πη65 ἰβηϊαιίοηυ!η, οἱ ροβὶ (τ βιϊ- 

ἔἰδπὶ ρεγὶ ου]ογυπι ἰγδηβδοίογαπι δὰ φϑίδίθπι [οβίίποὶ 

ἈΓΎΘΓΒ. ὅ. Ἶδ 1,11, 19. ἜΣ ΧΧΙΝ, ὅ. 
αἰ ἰρδἱά. 44. ὁ ΜαιΝ, χχιν, ὅ4, 55. 

(85) [ἃ 6δι ργοβεῖι. 

"Μᾶγο. χι, 14. " 2οδπ. χν, 1. 
τἸυἱά. ᾧ οἱ 5644. 1, 4. 

1}0}}6 ΘΟΓ δά ογθάθηδιπι, 60 : οἱ ργοίδοίυς ποϑὲσὶ 

Ρτγοίεγδηι (οἱΐα ἰπιογὶ πὶ οἱ ἤογοδ ορεῦυπι, υἱ ροδίπιο- 

ἄσπηι οἰἶδηὶ ρογίδοι 551 705 (γυοία8, οὐπὶ 8.7 νεῆο- 

εἷς ᾳυοὰ ρογίεοίαπι 651, ἴῃ Οἰιγϊβδίαπι τ θοδπνας. 
Αὐπυς οἱ ᾿ρϑὶ φυϊ βαϊνδιίαγ, Βαθθηὶ ἰῃ 56 τεγᾶῃ 

ΥἱΐθιΩ, δυπὶ 41 ἀϊχὶι" : Εφ0 διπὶ υἱεἷὶς πέτα, εἰ 

ϑοουράυπι Θχἰβιϊπηαι ποι Υἱιἷἱθ, οἱ συ το 

οἰεγθιιῖεπι βϑίυἱγα5. [τυοίυ5, αὐ] γοαυϊοδοῖς αηυ5- 

4φυΐϊδηυθ βοουμάσμη πρὶ γί αίθιη ρῥγοπιϊδδίοπθπ, θεὲ 
80 υἱἱὸ βυᾷ οἱ βὺ} ἤσιι! 5ι1 ὃ. Εἰ νὶιἰ5 φυϊάειν {12 

ἴῃ ["|5 4] ργοΠείαμ!, Πογεῖ, οἱ ἀδὶ βυυπὶ οὐοτγεῦι; 

{(ἰοὺ5 δΔυϊοπὶ οἱ ἴρθα ργοίεγι [γιοῖας βιιος, υἱ ρου 

ἀἰσοσπλ ργοίδοίαμι ἀἰφηὶ οἰοίϊαιίαγ σαἰεβεθα5 τοε- 

οὐἰατθυ5 ἔρυοία5 δογαιῃ, εἰ σορ] ἐἷ8 Πόσαι ναὶὰδ 
ΙΒ} ὁμογιιαν οὐα5 ἴοι. αυ: Ἰθπογοβ. (γυοῖαβ. οἵ θΌμ 99 

νγοίυι ἀπι6 δία. (5 [γιιοίι5 εἰΐλπὶ Ἰδσυξω- 

(68, ΒΟ δυιίοπι Ὀἰ ΖΓἰ 1658 ΟΥ̓ΓΟ πιραϊοαηίιΓ, δίουϊ 

βοῦὶρίι πὶ 6ϑὲ " ἀθ Ἐζϑοϊιία γερὲ ἰῃ ἰ5δῖα, ᾳιιὶ 5ὶ- 

γαίυβ 68ι μδῖ ἤσυβ, υἱ τ6 πιογργοίυγ; βδοὰ οἱ 50] 

ΒΡΟΓ δἰμη ἰπ ργδάθυ5 ἀδπηοηϑιγανὶ τηϑίοσγοπὶ εἰ 

εἰαγίογαπῃ εἱ ἀΐθω, οἤδείαηι δ. Μυ]18 6δὲ ἜγρθῸ 5ρὲ8 

ἴῃ σὰ αυς ἐχ θοὶ νϑγ 8 ργϊυπη αυϊάδαι δολι ἰ6- 
ΠΟΓΙΠΙ ΓΆΠΙΠπῚ δυυη, ροϑίθα δυίθπὶ πδϑοθη 8 (018. 

ΤαλΠθυ5 Ῥγορα εεὶ φϑίδβ, οἱ ἤγορα δὶ ἰβ ᾿ἰπιΐμε 

Εἰογίοδυιβ, δὲ ἰπ δυθδίθυ5 ΟΠ γῖϑιὶ δάνεηϊυδ, εἰ δάνε- 
ἴ05 φἰοτία: Υ Ρθὶ θ6ἱ, οἱ ῬγΟρΘ δῖ Βυυδαιοάϊ ἰο- 
ταϊηίυυ5 τοφηυπὶ Ὠεὶ. 

δ4. Απιεπ ἀΐοο υοδἱε, φμοπίαπι ποι ἰγαπεῖδὶι φε- 
πεταῖϊο ἰας, ἄοπες οπιπία ἐς βαπί. (αἴππι εἰ ἑεττα 
ἐγαπεῖϑιπί, πνηεγϑα αμίετι πιεα ποη ἰγαπεῖθεπι δ. ΥἹ- 

ἀδαπιὺβ 48 8ῖϊ ροπογαῖϊο ἰδ ἀδ 48 Ἰοφυϊίυ 
Ομγίβιυ5. Βιὶ δἰ μηρ οο8 αυϊάοπι δὰ ἀεδίγιοιοπεο 
δογυδάϊοπι τοίδγυηι υογθα, οἱ ἀθ [Δ ξοῃογδιίοπε 

Εχἰ βιϊπηδιὶ ἀϊοίυμη 4υς (1 ἰοηρογα ΘΟ γβιὶ οἱ μᾶ5- 
δἰθηθ 6108 Δδροχὶϊ, ποη ἐγϑδηδβίίυγαπι ργίυθφιδ 

ογοὶ ἀξδίγυοιῖίο εἰνίιαι}8 ᾿}Π 8. Ναϑοῖὶο δυΐεπι δἱ 
γογθὰπὶ τἀ νεγθΌπι ΘΧρΡΟΠΟΓα ροϑϑυηὶ ηιοὲ δἰ: 
Νοη υἱἀοιἷς ας οπιπὶα " Απιθη αἶσο υοϑὲδ, ποη τεἰὶπ- 

φιοίμν ἐς ἰαρὶς δυεῖν ἰαρίάεπι φιὶ ποῖ ἀεξείτκμαίων, 

υϑηυ6 δά ᾿Πυὰ ᾳυρά αἷϊ : ἔγορε δεὶ ἐπ {ἰϊπιῖπε. Βοτ- 

δβἰίδη δηΐπὶ ἴῃ φυϊθυδάδπι ροϊεγυηὶ, ἴῃ 4118 ϑυί68 

οὨηΐπο πο Ροϊεγυηϊ. Εἰ 5811|58 οοϑῃρυδίδι!, πεβοῖο 

δἱ αἰϊᾳυϊά ἀΐοογα ροίυδτγίπι. ΝῸ8 δυίθην ἴῃ ἰοεὶδ 
Ὁ πυ}ε18 Ουϑαγνδηἴθδ, ΠΟΠΊΘἢη σΕΠΕΥΓΔΙΪ ΟΠ Ἶ5. ἀπ ρ] 1 οἰ!  Σ 

ἀοοἰρίπηι8. ΑὙΤΌ ΓαπηΓ Θπΐπὶ ἀυ:25 6556 βοπογαιῖὶο- 
π68, {π8π| συ πὶ δυιἀογιπν, δἰιογαπι δυΐθηι 66 - 

εἴα. δΒὶο ἰμιο!Πἰσίπιυ5 οἱ Ἐσοϊοδίδϑίθη ἀΐςοηίοαι ὅ : 
(ὐεπεταίϊο υααὶ!, εἰ φεποταίἷο υειιῖί, εἰ ἰἐττα ἐπ αἰετ- 

πίη εἰαί. 6 μυρυ]ο δπὶπὶ υϊδογυηι ρτορβιοείαπα, 

υΐ (υδγαὶ ἰγδηϑίίυγι5, αἷῖ, σεπεγαίἷο υαάϊΐί ; ἀδ ρο- 

Ῥυ]ὸ δυίδπὶ ροηιίιπι ογοθϊίατο ἀἰσίι, φεπογαιῖο νεπὲξ. 
Ταὶς αἰϊᾳυϊά ρυῖο οἱ ἴῃ ρβαίπιο οοἰοφαδϑίπηο ποπο ἢ 

ἀϊοὶ ἃ Μογϑβ6 ἴῃ ογδίίοπμα ἰρϑὶυβ : δοπιέπε, τε[μοὶα πὶ 
[αοἰμ ἐ5 ποδὶς α φεπογαίίοπε ἐπ φοποταίίονεηι. θα - 

 ΠΙΒΕρς. ν, 35. οἸΥ̓́Βορ. χσ, 7. 
9 γογβ.. 
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ευτὶ δηἷπὶ φοηδγαϊϊοηυπι Γαι φίαπι 65ι Ῥευ5, φμία Α {ϊ1. ᾿πϑίδι διυΐπὶ εἰ ορογϑιυῦ, φυΐα ποαυθ ργϊπεὶρίαπι 
πῆμὲ ἐε( θεῖ φιὶ ἡμειίβοαι οἱγοιιπιοϊδίοπεπι ὁ βά6, 

εἰ ρνυαρμιέμηι μὲν βάφηι δ, Ελ χυοηίλπι ποῖ (απίμπι 

7] μάσοτινι, δε εἰἕαπι φεπίΐεπι ει θεῖς 1", ἜΥ3Ὸ μΟἢ 

ργωίθγίῖι φεπογδιὶο Νονὶ Τοβϑιδπηθηι 45 68ι ἰη [ἃ- 
εἶα ϑαϊναίογὶ 8, βδᾷυς Δ 11 δὰ [148 νεϑῖ48 ργοπιὶ8- 
50 Π 68 {{Π|π|8 δβου!, ἀοπας ομμπία ἤδηϊ ΄υς ἰοευίυ8 

δδὶ Ομγίβιυβ. ὕμίουϊαυα, δηΐπιὶ ποβρίγαπι οροτίοὶ 

οτηπΐα ἤει 4υῶ ργάϊοϊα βυηί, βίους ρὲ δίηψυϊδβ 
δχροβἰἰοη68 ἰγαάίαΐπιι8. ὕὕπᾶ ΘΥΖῸ ραπαγϑίῖο οβὶ 

Εοοἰεδϑία 4ι8 οαρὶς οχ ἀοοίγίπα Ποπιϊπὶ δαϊναίογί 8 
αδ4υδ δὰ σομϑυπιπιδίίοηῃοπι ; αἱ ᾿ς ρεᾶ βαπαγδαίῖο 
ἰγδηδίνι! φυΐάοπι δ᾽ χυδιὰο ἰοίαπὶ δθου!υπι Βοος, οἱ 
Ρεγγδηϑὶ δι ἴρϑυπι, αὐ Ὠφγοάϊίει ἢ] ἀ (αἰυγιπι; 

ἰΔηεῆ ἀοῆὸς βδηξ ᾿δδὺ Οἴηηΐδ, ΠΟΠ (γαπδὶθίϊ. 

θυβηάο δυίεπι ἴῃ ἷ8 οπιηίθυς δυιοίοη8 ΓιοΥϊΐ, 

εἰ ἰπηρ8551}}}}8 ρεογιηδηβαγὶ! ὕδαυ6 δὰ φἰογίοβυπι 

Ομγίβι! δάνεπίνπι, ἰθης ρογιγϑηβὶῖι., ΤΑπίθη ἀοηδς 
βδηϊ ᾿ς οπηηΐβ, ποῦ αυφάδλπι δογπὶ απ ἀΐοία 
δι, φυρδάληι δυΐθπὶ) ΠῸΠ βιιηῖ [υἱυγα, (Δ πΠ|6 
ἐγαη δὶ 1 σοηθγλιϊο Πώδο, οὐπ οπιηΐα ᾿ς [υδγὶπὶ 

(δοῖ2, οὐπὶ ἰγδηβίοῦ! θη 80 υπὶ ἰογγᾶ, 86 οἵϊδπὶ 

εαἴυμι, ἰὰ 681 ἤθη βοίυπι [νἱ Ποπιΐαβ φυόγυπι Υἱία 

μεγγεηὰ οδῖ, οἱ ργορίογοα ἰθγγὰ ἀϊοσυπίυν ; β6ἀ οἰΐδα 

111} φυογαπι Θοηνθγϑαίίο 6οὲ ἰῃ οὐ 8, οἱ ἰάθο σα! πὶ 

γοσϑηίυν, Τγδηβίθυηί δυΐοηι δὰ [γὰ, οἱ οἵη β 

δἰδιιι8 δογυπ), υἱ νϑηΐδηι δά θη ϊποηίίοια οἱ τη6- 

ἰίογα. θυοτυπὶ γεναϊδιϊίοπθπ), οὐπὶ βἰηὶ ΠΠ|| αἱ, 6χ- 

δροοίδιϊο ογοδίυγ ὀχϑρθοίαϊ, οἱ ομμηΐβ ογθδίυγΆ 
οὐ ξοπ)ἰδοὶ! εἶδ οἱ ἀο]οὶ, 1" ἀοποο ἃ {ἰπιογα Ὠοπιϊηὶ ἴῃ 
βιεγοδοορίεηιεβ βροτοί ερί για πὶ 5] υἷ5 [Δοἰδη- 
165 5025 (εἰυΓᾶ5, οἱ ἰυπς ἰγδηδὶ ϊ1 σοπογδίίο ἀς αυᾶ 
Ἰοᾳυίΐίυν ΟἸιρίδια5, εἰ οαοίυπι βεουπάσπι φυοὰ Θχρο- 
δυΐπλι8, οἱ ἰδγγὰ βϑοιιπήμπι αυοὰ ἰγαάϊἀΐπιι5. γεγθα 

δυίδηι 40 ἃ ϑαἰναίογε δυηΐ ἀϊοῖα, ποὴ ἰγαηβίνυηξ, 

4υοπίδπι 4:5 βὺυ8 ρμτορτία βυπὶ Ορογδηίυγ, οἱ ἤὰης 

δἰ ΒΘΠΡΟΓ ορεγαθυηίυγ. Ῥονίδοι! δυίαπι οἱ αυΐ πο 

τεοϊρίυμ, ὧαἱ ᾽πὶ πιο ογα8 εἰοϊαπίαγ, ἰγδηϑδαηί68 

ᾳυοὰ 5υμΐ, ρεγνοηίιηϊ δά ᾿Π᾿υἀ φυοὰ ποη βυπί. [ὰ 

60 δυίεπῃ αυοά ἀϊχί!, νεγϑα αμίθηι πιθα πὸ ργίετ- 

ἐϑεηι, εἴ Πιος οσἰβιϊπιο αυφγοπάϊμῃ, πα (οτία Μογδὶ 

φυϊάοπι γναγυα οἱ ρῥγορὶιοίατυπι) ἰΓδηβίθγυη!, νυ γθὰ 

δυΐδηι ὅεϑυ ΟΠ γῖβιὶ ποθὴ ἰγαπβίογυηὶ : φυοηϊδηὴ 4088 

Ῥγορβειδθαηίυγ φυϊδοιη Ὁ 1}}}5 ἱπηρί εἴα ϑιηὶ, γοῦθα 

δυΐοπι ΟἸιγὶ δι ΒΘΙΏΡΟΓ δυηὶ ρίαηα, εἰ ἰῃ δοίυ ᾿ρ]6- Ὁ 
εἰοηΐδ δυπὶ ΒΕΠΊΡΕΓ, οἱ ψιοιϊάϊα ἱπηρ!οπίυτ, οἱ πυη- 

4υδπηὶ ρογὶ πρΙ οπίυν. [ρ58 δΐῃὶ ουπὶ υξ ἰῃ 88ης 18 

οἱ ἱπιρίεἰα δυμί οἱ ἱπιρίἐπίυγ, οἱ δάϊπας ϑυηΐ ἰπι- 
Ρίθηα. Αὐἱ [ογί ἤϑαυὸ Μογβὶ νεγθὰ υεὶ ργορῃδία- 

Τὰπὶ ἀΐσογα ἀδθοπιυ5 ἱπιρίοΐα οπηπίπο : ργοργία δαὶ πὶ 

οὐ {|| νεῦθὰ ΕἸ 1)λοὶ βδυηὶ οἱ βαπιρονῦ ἰπιροπίυγ. 

Ἐνεο θοπύαιῃ δδί δἰ ΐπ68 νογθόγυπὶ ἀἰνί ποτα πὶ 

ΥὙδΡ} }5 δἰ πηρ! ἰςἰ θι5 δχρ οᾶγα ; ἰἈΠΊ6 ἢ ρΓΟρίδν ρϑιοο8 

ἀϊδουι«Δπ|0ὺ8 πὸ ἰδηΐαπι ἱπιε! φομί68., αυομηδπὶ 

γογθυπ αυοά ἰπ νοῦ. θεοὶ ᾿υπιᾶπυπὶ ὁδὶ, ἃ ογθᾶ- 

τοι πα πάϊ ὕδαὰ δὰ Θοηδυ πη [0η6 πὶ ΠΟῊ ἰΓΔΠ8- 

19 Ἄρτῃ. π|. 50. 1110}, 9 ας 
Σι, 27, Ἶ1μς, αν. ΡΠ ρΡρ., 9. 

᾿“ ἤθη. γὙη!, 19, 22. 
Ἵ Αςῖ, ιν, θ, 7. 

Ορογδηδΐ ἃπί6 ἰδπηροτα ἀΐδγυπὶ 8οοορῖ!, 5οὰ οὐπὶ 
ογοδίιγα οορῖϊ, οἱ οὔπὶ ογοδίυγα ἰγδηβὶἷ!. γογθαπει 
ϑυίεηι αυοά 878, [εἰ δηἴς οτοδίυγαπι, ποη ἰγδη δὶ δἷς 
ουπὶ ογοδίαγϑ. 

85. δὲ ἀἷδ ακίοπι {Πα εἰ ἤοτα πόηπιο δοὶί, πειιδ 
απσείϊ οαἰοταπι, πεηιια ΕἸ 8, πἰεὶ Ῥαίεν εοἴμς "3, 

Ὑιάοίυς 6 Δγρυθγα 608 4υΐ ργοπι υπὶ ἀδ ο0η- 
δυπιπιαιίοπα οἱ οογγυρίίοπα τ᾿ηυπάΐ 56 ΟΠ ργοΒθἢ- 

ἄδοτγο, οἱ ργοπαπιίδηϊ υδϑὶ ἰηϑιει 4165 Βοπλίηϊ : ηπ - 

168 ἀϊουπίυν [1886 ᾳυΐάαπι ΤΙ 554] οἰ Θ ἢ 568. ἷμ 
τοιρογα Αροβίο]!, ἀ6 φυΐθυ8 βουὶ δῖ. 15" : Ποσαπινδ 
απίεπι υο8, [Γαίτεξ, ΡΕΤ αἀνεπίμπι Βοπιϊπὶ ποδιτὶ ὅέεα 
Οἰμτἰεεὶ, εἰ ποείταπι σοπστεφαιΐονεπι ἐπ ἵραο, μέ ΠΟΝ 

εἷ(ο πιουδαπιδιὶ α ξδέπδι υϑδίτο, πόημ6 οοπίμτϑδηιϊπὶ, 

Β πέφιιδ ῬῈΥ ερίτί(ιπι,) πέημθ Ῥότ, υδτϑνιπι, Πόιιθ ΡῈ 

ερίξιοἰαπι φιαεὶ ΡὲΥ πος πιίΐδδαηι, ημαεὶ ἱπείεί αἀἷεα 

Ῥοπιϊηϊ. Εοτία φιοπίδπι ἀρυὰ δυάδεο5 Ἔγϑηὶ αυϊάδπι 
βἶνθ ρὲ ϑογίρίαγαβ μγοι 6η165 ἀδ ἰοπιροτίθυ8 ὁοοη- 
Βιτη πη διϊοηἷβ 568 50 ΓΘ, δἰνα (6 βϑοῦειΐβ.; ἰάθο πῶς 

βογὶ υἷε ἀοοθηβ5 ἀϊϑοῖρυ!οθ 8005, υἱ πεπιίηὶ ογεάδηϊ 
(118 ργοἤιθηι!. Εἰ βεΐρθυπι ϑαϊναίογ, βϑουπάυπι 

δυο Ἰοουπι, οοηΐαηρὶς ἱφπογαπιίυυ5 ἀΐαπὶ ἰΠατὰ εἴ 

Βογδπ). Εἰ ται οπδθ τοῦ 6δὲ φυδγαμβάυπι φυοπιοὰο. 
φυὶΐ οοηθάϊε 86 οοβποβοογα Ρδίγαπι, ἀΐοθη8 ": ΝΟ 
πουῖϊϊ Ῥαίτοπι πἰεὶ ΕἸ μα, εἰ οὶ υοἰμετῖ! Εἰ 6 τες 

νείατο, Ῥαίγοεπι φυΐάοπι πουΐῖ, ἀΐοπὶ δυΐοπὶ οἱ ᾿ογἂπε 

οοπδυπιπιδίϊοηἶβ πο πονϊ! ἢ εἱ φυοπιοάο ᾿οο 805- 
οοπάϊι Ῥαίοῦ ἃ ΕἸΠΟΥ Οπιπίπο επὶπὶ γαϊΐο 6658 
ἀεθεῖ, φυοὰ ἃ ϑαϊνγδίογε ἰθῖρυδβ οοηδιηιπιδιϊοπΐδ 

Δοβοοηάϊιαπι 5ἰϊ, οἱ ἱξηογεὶ ἀθ εο. Αὐὐεθὶξ δυΐεπι 

Αἰϊψυὶβ ἀΐοογα φυοπίδιπ ποπιο 4} βοουπάυπι 841- 
υδίογειι ἰη εἰ σία ργοβοίθη8 βαρίθμἶα, οἱ ἰδία, 

οἱ κγδιία οογϑπι 60 οἱ Βοπιίηἰθυ8 "5, φυὶ ργοἤείεπδ. 
Ῥγοβείευαὶ φυϊάδπι βυρὸγ οπιηα8 βοϊθηιία οἱ βαρίθη- 
εἴα, ποη ἰδπιθη αἱ γϑηΐγαὶ απ φιιοὰ εγϑὶ ρογδείαπι, 

Ρεϊυϑααδηι ρτοργίαπι ἀϊϑροηδδιίοπεπι ἱπιρίεγοῖ. Νὶ- 

Ϊ] ἀγξο πιϊγαπι 6δὶ, δὶ Βος βοαπι πϑβοίνὶ! ἐσ οπιηὶ- 
νυ, ἰὰὰ 6βὲ ἀΐδπὶ δοηβυτηπιϑιίοπίβ οἱ βογϑπι. Εογϑὶ- 
ἴλη δυΐοπ) εἱ αυοὰ δἰϊ ποδεῖγο 86 ἀΐοπὶ οΟμπδυπηπιᾶ- 
ἰοπὶβ δὲ βογδπὶ, δηῖδ ἀἰδροηβαϊίίοηεπι βυδηὶ ἀϊχὶξ, 

4υΐα πεοπῖοὸ βοϊϊ, ποι! δηρδὶΐ, ποαυθ ΕἸ 5, ηἰἶδί 

80188 Ῥαΐογ. Ροβί ἀϊβρεηβαϊϊομοπιὶ δυίΐίθαι ἱπιρ]οίλπι. 
πθηϊπδαυδια ἰὸς ἀϊχὶϊ, ροβίᾳυδπι δ εμς ἐ{ΐμπὶ διρετ- 
ἐχαίταυΐί, εἰ ἀοπαυὶξ εἰ ποπιόπ φιιοά ἐδί ξΏΡΕΥ οἸ"ηδ 

ποπιὲπ "5. ΝΆπι ροβίοα οἱ ΕἸ]Ϊὰ5 οοβῃου! βοἰοπίίασι 
ἃ Ρλῖγα δυδεὶρίθῃβ, οἰΐδαι ἀθ ἀΐδ σοπβυπιπιδιίοηΐβ 

οἱ βοτὰ, υἱ Ἶλπὶ ποη δοίυτπι Ῥαίοσ βεϊγοῖ ἀ6 θᾶ, βοὰ 
εἰἰδαι ΕἸ 8. Εἰ ἴῃ Αοιίθυ8 ᾳυΐάοια δροδβίοϊογαπι, 
σθηγνθηΐθῃ65 ΔρΟΒίοΙ  ἱπίογγορανεγαπὶ οὐπὶ ἀΐοθη-. 
(68 : δοπιῖπα, δὲ ἴπ ποὺ επιροτα τοβίϊμος τερπδηι, 
1εταεὶ "11 116 ἀὐυίοαι ἀἰχὶι τὰ 605 : Νοη δεί νϑξίγωπι. 
ποδῆς [(δπιροτα υεἰ πιοπιεπία ημ Ῥαϊεν ροειιὶϊ ἐπ ἐμα, 

ροιεδίαιε. Εἰ αὐοηίαπι ἴῃ 808 Ροἰεδίαῖο ἰδ ροΓᾶ. 

οἱ πηοπιθηΐᾶ σΟηϑυπιπιδῖ!οηἷ8 πλάϊ. οἱ Γαϑιϊαποπῖ8. 

τοφηὶ 5γ86] ροβυὶ!, ἰάοο φυοὰ ποπύσμι πθγαι ὈΓά -. 

1 Μδι ἢ. χχιν, ὅθ... 12) 11 ΤΊΙΟ65. 11,1, 2, " Καδῖν 

ςς διωιίν κὴῖ. 2 



4081 ΟΒΙΟΘΕΝΙΘ ΙΝ ΜΑΤΤΗΞῸΜ ἰλ.] 

ἀεβημυπι ἃ 060, ποπιο ροίογαὶ βεῖγ. ὕὑπαπιαυοά- Α πος ἰπ παίυτα (αἱξ ροοσα!. Ταϊα αἰἰσυϊά εἰκηϊβεδὲ 

406 δυΐοπι δοταπὶ 4088 ργΘΠπἰΐ, Ὡ0ἢ 40 ἱποχρθγί- 

ΜΠ ργαιμῖ! : ἤθη Ῥοββίθ1]8. δϑὲ δῖα Πος. Θυοά 

δυίοπι ργωδηῖ!, ργωῆηΐ! ρυϊηοῖρίαπι ῥτωβηϊεπὰϊ [ἃ- 
᾿ οἴαη5. 5 αὐυίεπι ἰἰὰ 651, ργϑῆηϊν!! χυϊάοπι σοηδιιπι- 
 μδιίϊοηαπὶ ἴϑοογα ται}, Π0ἢ Δυΐθη) οἱ ἰδπιμογὰ εἰ 

τοπηρηίδ ργβοϊνὶ φυῶ ροϑυϊὶ ἴῃ δυλ ροϊοδίδ!θ, υἱ, 
᾿ οἱ νο]υοτ ἐἃ. δυρογα, δίς ἠυἀϊοδη8 δυφοαῖ 6ἃ : 5ὶ 

διυίοιι Δ γανίαγρ, ἀυργονῖοί, ἡθιηΐ6 σορηοϑοθηίθ. 

Εἰ ἰάδο ἀδ τϑπιροῦθ5 οἱ πιοπιθηι}8 σοηϑυπιηιδιῖο- 
πἶβ τηυπαϊ ἴῃ 80ὰ ρόϑυϊὶ ροίοδιαία, υἱ σοηδθημ θη 6 Ὁ 

Ἰιυυπῖδηο φοποιΐ ᾿μ δυ0 ἃγυίιγίο οοηϑιίίι0 1118 νοὶ 

1118 ἀροπιὶ ἀοῇηΐδι [αὐ ϊοίυται ἀδυϊίαιη. Μυ]α εἰ ἴῃ 
Ῥτορίοι 5. δο. ἱπνοιίτα δὶ π{Ππ|ᾶϊθν δυάϊειε απ 

βοϊρία.,, ψγοθριῖ5. οἱ ἀδιπηι αι οηΐθιι5 αυδδὶ ποὴ 
Ῥγῳνϑιΐθηία αυδηυδπι ἀδ αἷδ, 86 ρυμίθηϊα ἅι]- 

ἄθαι δἱ μοοσανοσίη!, β8αϊναηίθ δυΐοι δὶ Ῥυοορία 

βογνανϑιῖηι, ΕΠ οἴου! ἴῃ 1119 ποῦ ἰπἰνοάυχὶ! βογὶ- 

Ρίυγα θευπι ργ ηἰθηίοπι, 804. δεουπ ἢ. υ}Π 8 δὴ 

δυῤ᾽ειίίαπι ργοϊοαιδηίθπι, δὶς ἰμ το Π σεπάυπι δι οἱ 

46 αἷς ἐοπϑυπηηδίΐυ}}}5 οἱ ᾿ογα. Ἀ1|8 ἜΧΡΟϑ 0, 4088 

[απιοϑίογ οϑὶ οἷβ αὐ πὶ ἰγδάτα βιυηῖ, δ᾽ υὰ ἀϊοὶς 
ἀδ 60 αιοί 5βετγίρίυπι 6δῖ, πόῆκε Εἰς, πἰδὶ δοίμς 
Ῥαιον. Ὀϊοεὶ!, ἰηφαυῖ!, ΑἸϊου ὶ “5. ἀθ ϑαίναιογα Ἀροβῖο- 

108, εἱ ἀδ τοῦυϑ ἴῃ ἤμο βου} ογάϊηδηΐβ, ἴθ ς 
Ἰη080 : Ομ αἀμίσηι διιδ]θεία {{{1 [μοτῖπ! ονηπῖα, 

πὸ οἱ ἵμεε Εἰ Ππ6 δε )οοίμι8 οτῖς οἱ φμὶ εἰδὶ ἐμϑαϊάϊι 

ομιῖα, μἱ εἰ! Ποῖ οπιιία πὶ ονπῖθιι6. 115. νοῦ} 8 

Υἱάδιαγ οβίοηάεγα αιοιηΐδηι Ῥυϊυδαυδηι 50] οταὶ 

εἰ οπιηΐδ, ἤθη δΓὶ βυ )θεῖυ8. οἱ αι] 510] βυνάϊάϊι 
οπηηἶα, ()υο οχ πος ἀδιηοῃϑίγϑιυν, αιοηίαπι ηϊϑὶ 

βυ]οεῖυ5. Γυΐπδεῖ ΕἸΠ 5 Ραϊτὶ, 4υϊ 5:0} ουυάίάϊε 
Θηληΐᾶ, πυπαυλιῃ οἱ Ῥαῖθν οπηηΐδ Κι) εεἶ58εῖ. Εἰ νἱ- 
ἀδίαγ ΡῈΓ θς ἀΐοσογα βυ ] οι οποπὶ [5076 οι] ΟΠ 6 πὶ 

ἘΠῚ: Π6ε} δι Β)θοιοπαπι} ομμηΐυπι αυὶ δγᾶπὶ 50}}1- 
εἰοπάϊΐ, δἰ δάνοπιυπι δογυπὶ Ῥὲῦ ἘΠ υπι δά Πουπι, 

οἱ ρευίδοιίοηοπι. 51 δγρὸ θ6ι6 ἀϊοίϊαν πος ἄς ΕἸΜῚ 
5} )θοιἦοπα δὰ Ραίγεπὶ ἴυΐυτα, αἱ της Ἰηὴ αὶ ἐυίυτί 
βυηΐ Ομτίβι!, οἱ δύ παβονυηι οἷ, συπὶ ἴρ80 ΓΠγίσίο 

Ῥαιτΐ 808} οὐ ατιαν : φυῶγα ποῃ οἱ ἀδ ἀΐδ {Πὰ εἴ Ποτὰ 
ΔΘΤΩΪΠ6ΠΏ δεῖγθ, π6 416 ἘΠΊ υπι, 5 ΠΗ ΠΠΠ6 τ Ἔχ ροπδιηι5 7 

Ῥόοπθο επίιη Εεοϊ βία, αυδὶ 6βῖ σῦγραβ, ἠθϑοῖϊ ἀΐοπι 
Πὰπὶ εἰ Πογαπ), ἰαπάϊι πος ἦρ56 ἘΠῚ α5 ἀϊοϊ τὰ 5οῖγα 
ἀἴεπι [ΠΠὯπιὶ οἱ πότγδη, αἵίνης ᾿πι6ΠΠἸ σαξυτ βοῖτο, χυδηάο 

:} 

8175 οἱ χιοὰ ἀϊεῖι : Οοσπουῖξ Αάαπι ἔναπι παστεια 

τιίαηι 3), Ουλπάϊα οπίτα 118 πο (αἰξ εἰ δἀπιϊςῖ2, 

τσ οορποβοοῦδί θαπι. ἘΠ ἀΐοπι ἜγβῸ οοπϑβαμπιᾶ- 

τἰοηὶβ Βυλαδαιοιί οἱ οοττυριίοηΐθ 5500} περ βεῖϊΐ, 

ἤδανο δηφο οοϊογαπι, ποαυο ΕἸ 65 Ὀεῖ, ἂς 5385- 

εἰς Ὅ60 τηοἰϊα8 ργονϊάδπία, αἱ 5ἰπιπὶ βαπὶ ἴῃ μελι.» 
τυύϊπα φαῶ (υἱιτα οϑῖ ροϑὶ ἀΐεπι εἰ Βογαπὶ οοσϑυτ- 

τοστϊοπὶς ἩΠ 5, ΕἸ βίου! δριὰ Ἠεθγοβ βεγρι παι 

τδὶ 46 οἷο εΐ (οδιποπίσπι μαθεπὶ ἰπ θ4ς, φυοπίδηι 

πὶ οπιπε5 {εἰ βοαιὶ μετ βίεπι ποι τεσορέγαμ! ὑτοπεῖς- 

εἰοποπι ἢεὶ, ἢεο 46 ποϑὶς πιείζιι5 αἰϊγμῖά γτουϊάδηίε, 

πὶ πδὸ δια ποὺὶς φοπϑιαπηιαγόπταν Ὁ: 516 βεϊεπάσια 

6ϑ8ι εἱ ἐμ ἴος, φαϊα θι0 πιεῖ δηθὰ φῬγοσρί ὅθσπις 

ἀα εἷῖ8 οὶ δγαπί βαϊ να, ποριϊυπι ἐπὶπὶ γεοερετυπὶ 

ρτοιηϑδίοποπι, φαΐ ποὴ σοφπογεγαπὶ ἄς ἀΐε [ἢ εἰ 

μονα, πξαὰα δηφοὶ! οσαἴοταινι, πους ἘΠ 5. ΡΊΕρα - 

ταῖ οηἶτὰ ἘΠ .5 βοϊοπιίδηι ἀἰοὶ {1:5 εἴ ἤογαΣ οομδ- 

τούϊθιιϑ Ῥγοπυ βϑίοπὶβ {ΠΠ|8, ὃχ 480 δείρεαιπε εαἷπα- 

πὶυϊ! [σγβῖαπι δοτυὶ ατοὶϊρίοπς 35, Ορεγῶπβ υἱδπι (5 

ἀυεὶι δι ταβιϊταιὁποπὶ οπιπίαπι ργορίοῦ 4805 οτ- 

πιϑιη βοῦνΐ δοθθρίϊ ; υἱ ΟΠΊΠ68 5ἰπ|0] δοϊδηϊΐ, ἰά εδι, 

τὸ ἶψβᾶ θχρογίαπίαγ ᾿ιούαπι ᾿ΠΠ8πὶ οἱ ἀΐοετη, χαΐδ 

ψιοά οουίιι8 πον υἱάϊ!, πεὸ αμγὶδ αμαϊυὶϊί, εἰ δΆΡΕ 

ξὺν ποπιϊιῖς ποθ ἀϑοοιάϊι, ρτσραταυῖς θεκς αἀἰδηξι» 

εἶδιις. 263", ἴῃ ποϊδηια ργίογυπι οχθγθθηβ, εἰ ργξ- 

ΡΆΓΔΗ5 ΟἸΏ6Ππιὶ 6 πὶ ναϊὶ βοῖγα ἀΐεπὶ ᾿Π]δ1ῃ οἱ Βότᾶπι 

οὐπὶ δᾶπο 18 δηφ6}15, οἱ οὐπὶ ἶρ50 Ῥοπιηο μοϑῖγο 

265 Ομείϑιο. Εἰ υπηϊυβευ 5406 δυΐεπι οσπβατπηδ- 

οπθια ἱπ μἷ5 αι δυπέίδιη Γαϊιτγδὴὶ βυρτδά!ςεῖ5, εἰ ἀ6 

δἰπρυ!β βοθι5 βεἰι Ραΐεγ : φυοπίαπι ἘΠ τι. οομιῖ- 

(8η8, οἱ ὑγα]οάθηβ δηΐ6 βϑαυβηίοβ, εἰ τοΐεηβ, υἱ 

ἰϊα ἀἴσαμι, γοπίυγιι8 6ϑὶ, οἱ ἰδγύαι οἱ φοβϑβὶπὶ οὐσι 

βαχῃϊ φυὶ σογίδηὶ βεααὶ οὐπι, εἰ Ξεαυεπίε5 εὔδι ͵π- 

νϑηϊδηίυῦ οὐπὶ 60 ἰπ αἶα ᾿Π}8 οἱ πογᾶ. 

56. δίοι: πίη [τ πὶ ἀΐοδιε Νοε, εἷς ετῖε εἰ αά- 

νοημις ΕἸΠ μοπιϊπῖδ. δῖοι οηῖπι ἔκεταπε ἐπὶ ἀΐεδας 

«πιὸ ἀδευΐμηι πιαπαπιοαμῖος εἰ δίϑεπιῖες, πμδεμίες εἰ 

ἡμρίιηι ἰταἀθηῖδ8, φμοιεφιο ἱπίταυῖ Νοε ἱπ ἀτοαπε, 

εἰ ποπ εοφπουόταπί, ἄοπες νοπὶϊ αἀἰμεῖνιπι εἰ [ΟῚ 

υπιπες : εἶς ογὶϊ οἱ αάνεπίις ΡΊΗΙ ποητϊπὶς "5. ἘΠς χαὶ 

οοδηοβοιηῖ γ ΥθΟΓ ΠῚ Ργϑϑεηιίυτι ἰοσίυπὶ, οἷν 5ρῖ - 

εἰ Δ! Ποῦ δὰ νοι θηίθι8. ἐμι6  ΠΠφατγο, δῖνα βἰ πιρ!  εΐεαγ, 

δσοηβθηιιοη5 δϑῖ ἀ6. σομϑυπηιπδίϊοπα ἀΐοεγο τηυπὐϊΐ 

βοίετίηι οἱ ὁπηπία πιεηηῖγα δἴι5. Βεηδ δυίοπι ἀἰοίίατ Ὁ ἰϑιϊα58, φαοηίαπι Βυ 0110 ογίϊ, φυδ8ὶ φυὶ ͵ .πὶ φφτοιδνεγῖ! 
βαῖνε βοουιπήυμ ργορσίδηιν οἰ ρη ηοοιοποπι, ἐἰευϊ 651 ἴῃ 
οθπϑυειυάίπε δετὶριυγλτυπ. Οιη ἐοῖ βδεῖγο " αυσηϊπι 
οοξποϑβοεί ἀἶδπὶ Π] απ εἴ Πογᾶπι φυὶ οσουτγγοτί! δά ἢ- 

ΒΟΉ, εἰ 4}}νευϊδιίοηοπι ἀϊοὶ {1.5 οἱ ποτ. () 5οηΐδηι 

δυίοηι (8118 4} 1488 516] 8110 651 5εἶ γὸ οἱ ΘΟ ΠΌΒΟΟΓΘ 
ἴῃ ϑετίριυτγῖδ, πιδη  δϑίυ πὶ 6ϑὲ εχ 60 χυοῦ ἀϊείταν ἴῃ 
Ἐροϊεςίδϑια 3 ος πιοάο : Οἱ ομδίοαϊς πιοπάαίμπι, 

πον δοῖεί υετῦππι πιαίαπι, Ἰὰ δδῖ πΠΟῚ Θχροποίαῦ 

νογρυπὶ πιδῖυπι. ἘΠῚ ἴπ Αροβίοίο 46 ἵρ50 ϑαἰνγαίογε 
ὁδί ἀϊοίατῃ 35, ἐππι φιΐ ποδοὶυϊ! Ῥοσσαίιπι, ργὸ ποὺϊε 

Ῥέσεαίμμι [ἐεἰ!. Εἰ ποβείϊδηΐϊοτη μεσοδῖυπι; ϑαἰγδίογοιῃ 

ἀϊεῖϊ, ἰδηφυᾶπι 5ἰ ἀΐοετοῖ ουπὶ αὶ ποῃ Ῥϑοοδυῇ, 

Δ} (ον. ΧΥ͂, 28. ἑγῃι, ὅ. 3911 ἀογ. ν, 21. 1: ' (εη. 
9. 5. Μλίμ. χχιν, 51 οἱ βοή. 

1, 1. "δοῦν. χι, ὅ9, 40. 

Ρηυϑ Ὡτρτοιλιίοπε ἰάοηοᾶ εἰ πιδηϊεϑίδηίθ «οτγυριῖο- 

ΚΟΠῚ Βαλπι Ταϊαγαπι. Ἦοο Θηΐπὶ 6χ 60 ργεῖραα ἀδ- 

πιοπϑίγαίυν φαοά αἰοί!, φαοπίαπι 5.1} 5 ΘΓ! ἀϊεθυ8 

Νοο αὐἰνδηῖυβ ΕἸΗΙ ποπιϊπῖβ : βυδῆο θΐπη ἴᾷπέ 

Ρδηογαπὶ οπιηΐα 40 Γπογϑηΐ ὄυρεῦ ᾿ΕΓΓΑΠΊ. ρυὶ 

δαΐοπι νυὶ! ἀΐοογα αυοηίαπι ρϑυϊδῖπι οὐ! σοηβαπι- 

πιρίο ππυπάϊ, ἀΐοοί 5 πιο γ Πλοῖαπι οἱ ἐπ ἀΐεδυβ 

Νοο. Θυδάγαρίπια, οπίπι ἀΐευθυ8, εἱ φυαάγαςίηϊδ 

ποοιίθυ5 μανία ἀοδοοπάεπίθ, ἐοηϑεΠ 6 Π5 ἰ 

ΡΓΐπιο5 βου ἶ556. αυΐ ἴῃ ᾿ἀορτγεββίουῖδυ8 ἰεγταδ ρᾶγ- 

εἴθαι5 παδίιαθαπι, ροϑὶ 608 αὐΐεπὶ αυὶ πιοάϊοα 

ἴὰ δμίοτίθυβ, εἰ 5'ο πουϊϑβίπθοβ αὶ ἱπ ΑἸεἰδϑὶ- 

42 ΡῃΠΠρρ. αι, 1, 551 Οοε. 
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τοΐ8 πιοη ἶϊνυ8 πηΟΓΑΡΔδίατγ. ϑ.., Ἰπαυΐδδ, ἴῃ δοῃ- Α πιδιΐοπο βῆδου!! σομ 3} Ϊ, πέγυτη δυδίιο οἱ ξοηογα 8 
δυπιηιδείονα πη ηΐ οαπὶ ἀεϑοομάογὶ! ἱφηΐβ, ἱπεὶρίοὶ 
ηυλάδη) ἐδ δυο θι.5 Ἰοςΐβ, οἱ ραυϊδιὶπι δὰ ἰη-. 

(ἐγίογα ἀθβοθπάσι. 1υοδὲ Δυΐδαι "5, δ ] αχοη 8 εἰίδιη 

δὲ ΠΣ τ μα πὶ ἰσηΐδ δοάοιηογιι), δὲ ποὶνὲ5 δοςδβϑὶο- 

πϑῖὰ ἱπιοἸ]ρεηάἑ χαοηίαπι βιθἱΐο οοπραπιπιδιΐο ὁδὶ 
ἔμιυγα. Ὠίοεί δυίοηι Δᾳυΐδ φυοιίΐαμν ρεῦ μος ἀδοϊα- 

τλίυν αυοηίδημ Π0ηὴ πΙΟΓΆ 6 ῥ᾽ υνία [|| (αἰϊ 1 
ἱπηΐβ, δα ργορίο. ρϑοσδίὶ διοπιῖπιιπι δυυπάδηιϊα. 
Θυοθυβ ἐγξο πιοά!β πιυμὰϊ οογγυριῖο δα βεἰ πεδία γ 
[υἱυγᾶ : υπὸ αυϊάθπι βεουπνάμηι ππογαϊθηι ἰμεὶβ ἐ6- 

τοη!οπαπὶ; Δ]6ΓῸ δυίδιη δθουπάμπηι ἰυϑϊοία τ. θεῖ. 

δι εβ. δυίοπι ἰμ Πδημηδιϊοιθαν ἢΠΔιῺ γδ] οδιιβϑιι 
ΔηΠληλιπδιϊοη 8 {115 ποι ἀΐσυμι (υἰδθ6 ροορδῖα, 56} 

ἐπὶ5 (υ356 Υἱνταΐοπι. Ὠ' νἱμἱ δυΐθην ΘΘΓΠΙΟἢΘ65 ΟΠ ἃ 

ἰεῃοῦὶ οἱ κυ θογιαγὶ ἀοοθηὶ ἃ θόυ, δἱ ποὴ οἰ] ρϑηὶ 
ιβη15 Υἱοϊομ πὶ, δοά ἰ)οὶ ργομυμίδηΐ νυϊμι!δίοιη, 

ἐΆΙΥΔΠ 118 αυϊ πὶ ΘΌρῈΓ ἰΘΓΓΑΠΊ αἰ δαϊυΐθ δ} ἀΐ- 

δηϊ ἴῃ 68, ΡΟΝ 615 ἃυΐθπὶ 608 ἰῃ ἡὐΐθυδβ ργορίοῦ 
Δθυπάδηιίδπι ἰπἰᾳυϊαι}5 οἰνανίια 5. τον φοβοίι. ὕοι- 

ρᾶγδιὶο δηΐπὶ ϑοἀοιῃ!ἰοὶ ἱψη 8 πιϑη! [οϑιἰβϑέεηθ ἀοοοὶ 

536 άπ ἴυγα μηἀΐ σογγυριίομδω), οχ 60 φινὰ 
ΔΏΖΘΙυ5 αἰχὶ 3 [,οἱ 5": Εδοδ αἀηιΐγαίιις εἰς [αοἰθηὶ 
ἵμαπὶ ἵπ νογῦο μος, μἱ ποη ἀθείγιμαπι εἰνϊαίοηι 46 ηιια 

ἡϊχίει!, Ἐδείΐνα οτρο βαἰυατὶ ἐς, πεὸ δπΐηι ροίθγο 

[αεετε φιϊάφμαηι, ἀοπέο 1 ἐαε ἱἱππς. ΝἰΔ65. φιο- 
Βἷλπὶ ἰψηΐβ ἢΠ|6 αυΐ βυροῦ δοάοπιδῃ μι ουδίατ, 
τοϊυπίδία οοπιϊηουδίυν ἀνία, ἄοπος [μοἱ ἰηίγαγοὶ 

Ἰὴ ὅϑόφογ. 8165 ρυΐο οἱ ἰω δρηβιπιπΊδι 1086 {{υἱὰΓὰ} πὶ 

εἰιϊ [αἱυγΓ8, δ ῬΘΓ ραγίεβ ; 808 δος ἰΔηίαπι σοῃδίἀε- 

γδηΐ, φποιίδην πὶ υδουῤιδαυς οομβυτπηδιίο ἔϊ, ἱροο 
ΟῚ σαρποξοθηίο 6666 ἀΐοῖδ, Ὡδάυθ ᾿όγϑιω δχίϊ.5 

βυὶ; οἱ 4φμῖϊδ 50 ρῈΓ ὑποπιαυοαας ποδίγυμ αἶδ8 

Ὀοπιΐηὶ μὰ νϑῃϊοὶ βίου αν. Ῥγορίοῦ φυοὰ ΟΡῸΣ ἐ5ί 
νἱ ίοτα, δὐνα νεδρεγὶ, ἰὰ δοὶ ἰὴ ᾿υνομίυίο:; αἷνα πη6- 
ἀΐα ποεῖο, ἰὰ δϑῖ ἰὩ πηδάϊο υἱῖδα τυ πδη2Ὲ ἰΘμοθγοβδ: 

δὲνα κα] σαν, φυδηάο Δ δοηΐοῦ ς51; δἰ ν6 τηϑῆς, 
«υδπάο ͵λῖ βθηθοίυϊα ρεουθοίδ ὁδὶ ; πὶ οὐαὶ νδηοῦὶὶ 

θοιι8. γόγθυμ δεγθηϑ οομβυτδιλιίοποπι Ῥγοίθει ὁ. 

υἷδ νἱμδ ἐει 8, Θοπιργοϊοπάδίυν φαΐ ποη ἀοάϊξ δοιι- 

η68} οου 5 8018, ποῆυδ ἀογιαϊ(διίομαπι ρϑὶρουτὶβ 

οι, οἱ ουδίοὐἑνιε πιδηδαίυπι ἀϊοεη 5 ̓"᾽ : Υἱσίία!ο 
ἐπ᾿ οἰβηὶ ἰεμιροτγὸ. Τϑιοθη νηὶ δυηΐὶ ΟΠη6Ε, δίγα φιὶ 
δομβαπιηνδιίοπαπι πυυτνὰϊ βοῖγο 88 ργοιοπίυν φυληάο 

οἷν, βῖνα φυὶ τἱϊα ργοργίϑ βπθαι βοῖγα 88 ρου Γ, 

δι ΡαΓ δἰφῃα δνίυη), δυΐ ρὲὺ υδι τ ο4 008, δυΐ μὲῦ 

πηᾶᾷο5 5βδύμοιϊ, εἰ ρυϊδηϊδ5 σοβηοβοογο ἀΐοπὶ εἰ 
μβογϑπη οσίίυ5 δυὶ. δίοιϊ δπὶ οϑι, 60 οοβηῆο- 

Β06Γ6 Ῥοϊδϑί, εἷδὶ (ογία ργοριιεῖδ δἰϊψυΐβ {ποσίν 

βδηςῖο ϑρίγιια ἐΠιπιϊοαῖαβ, βίουι [16 φυὶ υχοτὶ γα ςὶβ 
Ρτορ ιείαν!! τοϊθηι! σοφηόβοθγα δὶ βυγβογεῖ εχ ἱπῆτ- 
τοϊίαις ἰΐα8 οε͵υ8, οἱ βίοι! ΕἸ1838 ργορἰιείαν!! Οςο}ο- 
εἶς ἀΐσθιιβ 4υ4 ἃ θοπιῖπο (Ὀεγαηὶ οοῃαιἰίαϊα : δος 
ἀϊοῖς θοπιΐπμς : Ῥτορίογεα φμοά ποι ἐταί ἢεως 
Πεγαοί, [α ναάΐς φμῶτεγα δὐ Βααὶ αμί Βεείκεδιϑ υἱ- 

γάηι πιιξεαταπι, θόμηι Ασοατοη : ἰάεο ἀϊεὶ! θοπεῖπαξ ἢ 

Δὲ ἰρειαίο ερεῦ φμεπι αἀδοομαϊεὶΐ ΜΟῚ ἀεεοεπάεε, 

φοουπεμη) αιοά δαϊναίυϑ 66. οἱ [ωμοἱ, αἱ ἴωμδς ἰριΐς Ο φιυκπίαπι τποτίε τπογίοτίς ᾽. Ηκςε οἰδὶ ἰᾷ ὄσχοδδδιι 

δι16 οοηϑυπιηδιίοηΐβ οἰίποαὶ τυπύθμα δοουπόσπηι 
ἡυάδυπι θεοὶ, οὔτι βα]ναιὶ ἰιδε} [ΓὈ]δογίς δἰουΐ 50] 

ἴ) Τοζηο ῬδιΪβ δυΐ ἀπο ἑπίᾳυοβ. οοΠμοοὶ ἀξ γὸ- 

ξύο ΟΠιγ 81}, οἱ πη θηϊ 605 ἐπ οαμηΐνυ αι ἐμμιὶφ. (ι0 - 
ὡιοήο δπιὰ ἤθη Οδὲ πιδηϊοϑέιπι 4υ16 δεθὶιο οὐἱ 

ΟΟτΡΕΡΙΟ πλιΐ, οχ 60 αυσά εἰεῖ!, ὀύψπί πεαλνίαι- 

«απίεε εἰ ὑϊϑεπίες, πιϑόηίδε οἱ παρίωμ ᾿Ιταδοπίες, αὐ 
φ οἶδ δἱ βδουγί (115 βυηὶ βἰψηδ ἢ Εδπιδβ δεὶπὶ δι μ65- 
(]δηἴ5 Γογβί απ δηΐῈ δἰϊᾳυοὰ ἰοιηριι5 ὁοπφυμηα- 

εἰοη 5 ὅγυμι ; οἶγοᾶ ᾿ρβϑηὶ δυο ΘΟΠϑ Πα Ομ Θωι 
πους ἴδπιε5, παρ ὑὈε πὶ οὐϊ. Θαοιποίο δυίδην 

τῃδηι!οδι.65 οἱ ᾿ἰθ 6.68, Ὠυ "6 η168 οἱ πυρίυ (ν- 

ἀσηίο5, μἰαηίΔηῖ68 οἱ Φοι Πσλη 68, ΘπΊΘη 165 οἱ νει - 

ἀδηί68 8ιηι| σοΙργο δ ηἀθηα!, ηἶ5] [ἃ δἰῖ ογάϊπαῖυιι 

ἀϊχίηυ8, [Δπϑη αὐδεὶ υἱϊὰ ἰηϊγοάυχίπησδ, αὐ" 

εἰδηὶ οἱ ἀδ οοπϑυπηιλίίοπο πηἰυδοιΐαδααθ, ἰά εδὲ 

δ ἀϊα δκίϊτυ5 κι} Ω6Π|0Ὸ ΟρζΒΟΒΟΟΓΟ ΡΟίο5ί, 488Π)- 

γὶς τὰ ρεοβίεαπίυγ 1.81 δοῖγθ, πἰδὶ ἰογίο αἱ 

δυυϊοτίηι δχ ργοριιοιβ. Βοῖο οἱ αἰϊδαι οηϑβιπιᾶ- 

ἑοποαὶ νἱεὶ ᾿υϑιΐ, φυὶ ἀροβίο!ἰοο ῥγοίθοίυ ἀΐοοῦθ 

Ῥυϊδοι ; ἈΠΑΙ ἀκίδων αδεὶ! φίοτίατὶ, πἰδὶ ἱπ ΟΥ̓ΚΟδ 

Φοπιϊπὶ ποειγὶ ἤσεα Οἰτδιί, μὲν φκέπι πιϊπὲ πεμπάμς 

εγιιοίβαμε ὁει, εἰ εῦο ϑιμηάο ". Ουἱ οηΐπι πιυηάδυς 

εεἰ οεὐω ἐῆχμβ, εἰ φιοῤαπιπιοᾷο ουπδυπηπΊδι10 [δι 

[λο οϑὶ σπουηὰΐ, οἱ 4 βροτίθμβ8 δαὶ πιυσάϊδ! 8 

τεθυϑ, εὐὶ ἰγδηϑέγοϑϑο ἀΐδ5 πο Βοπιϊαΐ νεηϊὶ, θὸ- 

ιμἱηὶ ἀΐθθ ἰὼ 48 ἢ᾿ δάνοοιυϑ ΕΠ μοπιβὶς δυρογ 

διϊιηδπὶ 6703, συΐα ᾽88ι ἢ0ι ΥἾΥ. ρεοῦδίο οἱ τουηθο. 

δορὰ οἱ {Πα Ἰιος πιδη δϑία! αυυά ἃἷ1 Αροβίο! δ "ὃ : θ᾽ 51, Τιιπο. ἀμὸ ἐγμηΐ ἐπ αθγο, ππμ8 ἀσεμδιείαν εἰ 

Οποπίαπι αἷες Ὠοπιΐϊιὶ δἴοιι! [μν, ἥία π᾿ ποοῖθ τϑηϊοὶ. 

Οὐπηι αϊχετῖμ! ρακ οἱ δϑοιτίίας, ἰμπὸ τὸρεμίνμδ {{{18 

δυρογυσπὶοί ἑπιογίίιια, δἰσιί ἀοίοτεπι βαγίμΣ ἐπ μίεγῸ 

μαϑεπιὶ, ε, ποη ἐἤμίεη!. θοοοῖ Π05 4ιιοη 2} 81.110 

οἱ ἰΏΘροΓΑΙΟ δνοηΐεὶ αἀἷ658 σΟηϑυμπΊδιϊοι δ θη ἑν ἰ- 
θι18, ΘΟ. πὶ ΤΟΓΌΠ δίϑιυ5 φιλὶ δὰ πιο 8 νἰδυα Γυογὶϊ 

6856 οοηνϑοῦβϑυβ, ἐα ἔδιηε ργίογα δὲ υνογίδίειη, 46 

Ροϑι οι δα οἱ ργαϊβ δ ρδοθπὶ δίηιιθ δϑειγίιδεθπ). 

Θυΐϊ δυίϊέπι αἰιυ8 8:76. Εναηρεϊίυδι δυύίαμι, εἰ 
οπιπίδ δρυπί υὲ ΟἸπηΐῃο ἰα 0} μαγίς ἔνδηφεί μη) 

811 εἰδ. νεοϊδίυμη, ἤθη τηυϊυσι ουνδαὶ ἀ6 οθηδι- 

34 ΦΆΡΧΣΙ. ἢ. χιχ, 91, 92. 381 ὙΠ|655. ν. 2, 5. Ὁ 1μι0. χαι, ὅ6. 

αἰιεν τοϊμφμείαν 33, δῖοι ἐπ 60 φυοὰ ἀἰοῖϊ ᾽" : Απί 

[«εἶ6 αἰϑοτεμι πιαίαπι, εἰ {τιοίαδ εις πιαίοδ; αἴ 

ἀτϑοτενι δοπαπι, εἰ [γμοίωνι ε)α5 δοπμπι, ὅσα βειηὶ 

ΔΙθογοβ βομβογαίβϑ ἰῃς οογαϊθι5 μυμιΐπυπι, δεῖ ΒΟΙΆ 

γίγιυι5, δὲ βοῦΐα πιλ} 12, Βίοι: δια μθυ8 ὁδὶ δε 

δοουπύμηι ρατανοΐλιι αυδπιάαπι, ἀν ξοπέγα 6 

δμηϊ ἴῃ εθ, ἀπ05 φυϊάσιῃ οἰσυϊ Νοδ Θρογδτγία8 ἰθγγδδ, 

ὍΜοῦ βιεήδιη βίου Οδἷι ορογῦδ (ἐγγαῃ ᾽ν. ΗἰΡ (α]}- 

υὼβ ἴῃ ἀργὸ Βυλυδιποὰϊ οοπϑιέυι 8, αμὺ5 ϑϑαπιδίιγ, 

ἰᾳ δι ᾳυΐ 8ἰπ}}}|8 εβὶ Νθ ΟρΘΓΆΓΙΙ8 ΓΟΡΓδ ; οἱ ΓΙ 

τεϊηφαοίαγ, φαΐ δἰοι! (δίῃ (Θγγᾶπι ΟροσδΒὃ ἐδ. Τα- 

Μ1Υ Ἀδρ. ., 6. ᾿" αἱ. τι, 16. 
Δ Μδιιη. χχιν, 40. δ Μαίίῃ. χιι, ὅδ. δ" θη. ιχ, 30, εἱ ιν. 2. 
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1ἰς δαΐπ; 681 οπιηὶβ φαΐ οὐἱι [γαῖγοπὶ δυιη, οἱ ργο- Α ἰεπὶ εἰΐδπι (δπιροτγὰ ἀΐεΐ ἰαπαυδαι (υτἷ5 γϑηϊπεὶς ἀο- 

Ρίεγ οἀΐπιη [ταῖγῖθ Ποιηϊοϊάα ἃ ϑοᾶπηθ δρρε! δῖον 

δροϑίοίο ᾿"ὅ. 5:0 δυίδιηῃ οἱ ἀδ διηϊπαθυ8 πιο] πε} 908 

ἐπ ξγανὶ πιοῖία πιυπαϊ γυεὶ οογρογίβ, θοηα αυϊάδιη 

δηΐπ)8 4ϑϑπ)ϊπΓ, πη8}]8 δυίοπι το! αυ πν, ἀοπθὸ 

ἀΐφηα οἰοίδιυς ἀβϑυμηὶ. Αὐἱ ἰ(8 : ἀυὸ π᾿ ἄρτγο, 

6,88 ᾿ΟΠΪΠἶ5 θΟΠπὶ, δὲ 50 51:18. [ΟΠ ΠἾ8. ΠΊΔ]}1. 

ϑδηβυβ θοπυβ 8551} 0, ἸΏΔΠ15 ταὶ παυΐτΓ. 

Νεο δεΐπὶ ροβϑϑυηλ8 ἀἰδεγα δρίν πὶ π|8}} [|10- 

μΪηἾ8 θη Δϑϑιπΐ, 4υἱαὰ ἀϊ οὶ ἀρυ ἘςοΙοδἰα8- 
οι 5 ἀς οπιιὶ 5ρί γί, φυοηΐλπι σομπνογιγ δά 

Βουπὶ φυΐ ἀδάϊι δυηὶ : δίουϊ οἱ ἀθ πη οΑΥη6, 4υ0- 
πίδη) γανου αν δά ἰογγαηῦ 6 δυμιρία οἱ ᾿Γ; οἱ 

δίουϊ ἴρβε ϑοπιΐμι8 ἀρουΐε ποὸ5. αἱ εἰἸΘ Δ ΠΉ118. δμηὶ 

φιὶ ἐογρ5 οἱ ἀπὶπιαην ροίοδί ρογάίθγο ἴν σοίιεπποπι ᾿; 

δἰ ἐχ 60 4ιοι εἶ} 6 δρίντι εἰχὶῖ, ον θοῦ 
οϑίοη αἷς ᾳυοπἶαπι 5ρ  γἰτ5 οὐπὶ Θογροιΐὸ Υδὶ δ] Π|8 

Ῥδοοαίτοο ΠΟὴ δἰ! ρυπίίυγ. Οὐ δ ΡδοοαΥϊ, 

αἰνίαϊίυν, οἱ ρᾶτγα αυϊιίαπι εἶυ8 οὐ ἴῃ ἢ 4611} 018 

Ροπίϊιγ: 4υοι διιίθπι 01 6115, γον ον δὰ θοῦ 

«υἱ ἀδϊι οατη. 

58. διιο ἱπ ἰδείυ τἰπὸ, ἀπὰς ἀεξδιρηθίαγ, οἱ αἰ(ογ 

τεϊ πιεῖν 35, Εχιγα 605 4υἱ διιηι ἰὐο ἢ! ἀζτο, Θχίγὰ 

685 458 διιηΐ εἰ: δά πνοΐδπι), δυηΐ ἀπο σοτρογα ἴῃ 

πιὰ πἸδίονἷα, 6χ αυΐθι5 ἐονρογίη 5. ἀθναπὶ αυΐάδπὶ 

ΟΟΓΡῸ5Β δὲ [1181] χυοὰ 855ιπ| 1, δἰΐδγυ πη δ 6 η} 

σΟΓρὺδ οὐπδύει πιδιογίο φιοι γα παυΐιαγ. Εἰ οον- 

Ῥυϑ ᾳι!άθιῃ (ὑδ5] ἱπῇγπιυπι ἱπ ἰθοῖο οοῖ σαγπδ πὶ 

ρϑβϑίθηθιῃ αυδλίηνϊ8 ΔΒ5ΠΊΔ1Γ; 81πΠ|ὰ δυΐδπὶ 

{ϊπῖι ἀΐςοηβ "5 : γί ρίίαι6 Ἔτρο, φιὶα ποιοὶ ἐς φμαπάθ 
ἀοιμῖπιις ἀοπιιδ υδπὶεί, δ6ΤῸ, αἱ πιράΐα ποείξ, δὴ 

αΠΠ} εαπίι, ἀπ΄ πιαπο. Ῥαιογίδυ "5 δυἴθπι ἀσπιι 
6δ8ι βθι)508 Πουἑηἷ8 ; ἀοπιι8 δυΐοπι 6} 05 ἀπίπιᾶ. ΕῸ 

Υ6Ὸ 4] ραιγαίαπι 25 ἀογπιίεπῖ δυθίο τ ϑηὶὶ εἰ 

Ῥογίοι ἢ: ἀοπιιπι, ρυΐο ηιοὰ ἀϊδθο 8 6δὶ, δυϊ οὐμεὶς 

ΒΘΓΠΙΟ οομίγαγίαβ, δοοιπάυπι ααοά ἀναηρο 514 Ζοδη- 

Ὧ08 Π08 ἀοοαί ᾿νος πιοίο ἀΐοθηβ ν᾽ : Απιέπ, απιξν 
ἄϊεο υοδὶς, φιιὲ πο} ἱπίταϊ μοῦ Ἰαπμαπε ἐπ οοδοτίειι 

οὐΐμιη, δὰ αδοσπαϊ! αἰϊωπάσ, {{|Π6 εδὶ [μ΄ εἴ ἰαίτθ. 

δου ἜΓρὸ 4υ] ρον ͵αηυδηι ἱπίγαι ἴῃ σοἰογίαπι οτίθαι, 

Ραϑίου ὁϑδὶ ονΐαπιὶ εὐἱ οϑιϊαγί 5 ἀρογὶι ; 4ὶ αὐυΐεπι 
ΠΟῊ ἱπίνϑί Ῥ6Γ ΓΔηιαπὶ, 56 ἃ δβδοθηάϊὶ αἰϊαπάς, ἔυτ 

651 οἱ Ἰδῖγο ; δἷς ἀοπηῖδ ἀοπηυ5 Πάυς Δ! 6 Γ ρὲ ͵8- 

πυδηὶ 4πλπίίο νὰν ἱπργοθϊίαῦ ἴῃ οδῆν ΓΟΠΙΌΠΕΓΔΒΣ 

υἰρανίοιν. ΕὰῸν δυΐοπὶ 4φυδδὶ [τ ΠΟ. ΡῈ πδῖυτγαϊειβ 

Ιηἰγοίταπι ἰπιταὶ ἐπ ἀοπηυπὶ δ δοΐπιαπι πορὶβεπύ, 

864 ᾳυδδὶ 4ι πὶ (οὐεγῖϊ 68π|), ργϊπηυπιὶ ἀδδίγαδης 

ηηπδάδπι πϑίυν 3118 δ οἶα ἀπίπιϑδ 6118, δὲ πδίαγαιεθ 

μι}! 6οίυ.5 ᾽π 60 αἱ ποη νἱρί]ανὶϊ, 4ι.05 «οὐ  ἰεσάγεγαι 

1)6ι18 Υ γθυπ). Εἰ ρὲῦ ἰρϑδπι αἰγυ !Π]οηοπὶ ἰπαγαββας 

[ὑν ἀἰτὶρὶ δα πὶ ἜχδγὯΠ8 βθηϑυπὶ, 4ᾶπά40 δἰ 5ε}ὲ- 

Ἰδῶβ ποη νυἱφιἰδηΐοιθ Ῥδιγοπη} π}}} 15 σροὶα εὗυς 
ἀϊδιγίνυοι, ΑἸΙοφυΐ δυίόπῦ ἰηνθηῖ αι5 αγεπι ἰδ 

ἦρθα ρΡεγ[οββίοπμθ, οἱ οοπιργο βοη δ εἰπὶ 435] ἀγπιϑ 

808 Βα 5 ρεγου (ἀτοπὶ, οἱ ρογουββθγοπι βαγθο- 

16 Π) ἱπιπηυϊᾶπθ δου πὶ, ἰπιογῇοϊ! οι, φυλπάο εἰ ἰδ- 
του οἶθι158 Ὠοπιϊοίἀδ ποη οχ᾿ βεπιδίυγ, ἀθϑηπα οεμδὲ 

ῬτΓΟρίθν πρυϊα 8 βυϑιϊηθὶ ἴῃ ἤος πιμπάὰο, τ)0111 (, ἀϊ]αιίοπο ἱπιογοϊςῃβ οαπι. 51 δυίθοαη ποῦ ὡρυὰ 86, 
πῃ π|0}]2 πιυπάϊ : βοηδ5115 δυο πὶ ἰῇ ἀ5Γ0, ϑθουπάθπηι 

δὰ αὐ ἀϊχίπιυ8, ορεγαίυν 4065 Ορογαῖυγ. 

89. Ηϊσίαιε, φιῖα πεδοῖ δ φμα ἰοτα Βοπιΐπιις υ6- 
δ(6γΥ υεπϊεί, οἱ το] ίψυα ν᾽ : Ποη ἀδηι68 δοιῃηυπι οου 5 

δηΐπηϑ ποϑίγϑθ, ἤθ406 ἀοτη !διϊοηδηι ραἰρουτὶβ, υἱ 

ΘΧΒρΘΟίΘΠλ115 γε] ἠοϑίγυ), νοὶ βδου } ! Ππ6π|, βῖνα υἱ 

ἀδ δας υἱία ἐαγοαϊδπηυγ, βῖνα υἱ που ἷβ σοηϑυπιπια- 

ἰυν εἷς πιαπάυ8. Ουδγοὶ διιίθιῃ 4] 4υ]8 αυοιηοάο 

ργῶβθῃβ ἰυχὶα ἀἰδοίρι!ο5 θοπιίηιι8 οομηβιϊτυυ8, ἃ 
ἰοφυϊίυν αφυδβὶ 0) ργζββθηβ, 86 υδηίυγιιβ δά 608, 
ἀΐοοπ8 : γ᾽ σία! φιῖα ποδοι εἷς φμα ποτα δοπιΐπις 

φέείεγ υοπὶεῖ. Εἰ ἀΐοοὶ φυΐάδπ) υΐ 5[ πιρ!οἷοῦ δβῖ, 

φυοιίδπὶ ἀθ δϑουμάο δὐνθηΐα ἰπ 410 νϑηίυγυβ 
[υογαί, 6 ἀϊοοαὶ βογηιοηδη). Αἰΐι8 δυίθπι ἰη- 

16}! 16 πὶ οἱ (ἀγαιη ἰῃ βοηϑιπὶ ἀϊβεϊρυϊούα 

Υὶ ἀΐοοθαι δἀνθηίυπι; ηὐΐα ποπάυμη δγαὶ ἴῃ 

568 ΘΟΓ πὶ υοπιδτηοάμπι ἐγῶΐ (υἱαγαϑ: αιο- 
πἶδπι, βίουϊ ΡῈΓ υπς ἰοσυπὶ ἀαπιοηδιγαῖ, ἴῃ νἱχὶ- 

Ἰδηιῖθυ8 ορόγαίυν ἀΐδπὶ δάνθηιβ 81} ἰπ δηϊ- 

Π8 10 ΘοΥυπὶ 4υ] ᾿ἰΠΠυπιϊπαηίαν ἃ [ππΐπ6 γογὸ γθ- 

πἰθηι 5 δι} δι πιὰ5 ̓ ρβογιιηιν. Π{μώ αμίθηι δεί!οί6, φμο- 
πίαπι 8.777 δὲ ἐεἶγοί ραιοτ[αηι ἰα5 φια οιιδίοαϊα [μν 
τον, τἰσίατεί μἱΐσιο, δἰ ποη δίνθτεῖ μον] οὐἱ ἀοπιιηι 

διαπι ", Ομοηϊοθο ἧυπ δἰηθιοὶ ἢ δίηθ ἀυθίο ΡῈ 

νἱβ !ϑπιίδηι δυλιῃ. 1660 δι υος ὁβίοίδ γματαιϊ, φεῖα 
ψια ἐμείοαϊα ποη δροταιἰ5, ΜΚ {ἰπι5 Ποηϊξνῖδ υδητπγαδο. 
ἐεί "". 56ε4. Μαδιίπαυβ αυΐϊθοηι ἰπθοἤηΐιθ, Μάγουϑ δ - 

88 1 0λῃ. εἰ, 15. ὅδ χῃ, 1. ΓΤ 6οπΝ, πὶ, 49. 38 ΜΙ} 1Π|. χὶ 48. 

Β6 ἀρυὰ οὐ 4υΐ οοου]8 οπμηΐα πρδηϊίοοιδ [δοΐΐ, 

τοΙργοθϑηάογὶὶ 408 ουπὶ αυὶ [γϑι1|8 ἔπογαὶ ΡΟΣ 
6͵0υ85, δὲ ἱπίε!!δτοτίι θυ), οἱ γϑδαγρυογὶς δατῃ, ἰά 
681, ᾿π!ογίδοογι! δαπὶ, ἢ} 14π| τξηΐδπὶ μαροὶ τηογίσο 

δίχψυα πιδηϊ βίαι [ατὶ : οἱ ρθε δῖα πιοτίεἴαν. Εἰ 
νἱάδ π6 ἔογία ἰαἱβ αἰΐφυϊά βἰφηϊῆοει Ιὲχ Μογϑῖ ἀϊ- 

6608 "ἢ : δὲ σπίθηϊ ἐπ ἱρδα ρεγ[οδεΐοιι ἐπυοπίαε {πετὶϊ 

Πιτ, εἴ γοτοιιϑ8ιι5 πιοτίμμς [ϑτὶ!, ποὴ ἐδὶ δὲ ποπιῖϊεὶ- 

ἀΐιηι. ()αυά εἰ οτῖπια [μετὶϊ 8δοὶ διιρεν δμπὶ, τει ἐξ : 

πιοτίοίιιτ ῥτὸ 60. (υἱ δηΐπι ργϊ υϑηυᾶπι [οἷαι πιλ]υ τ}, 

ουρποϑοίξ ππϑΐυν οἱ οομ εἰς ἴῃ δαῖρβο, 'ρβ6 δϑὶ 

4υΐ σοιμργο θη, δὲ ἱπιορῆοϊ! Ἰῃ 60, ἀυπι ρεγίο- 

ἀογοίυγ 80 60. Ουἱ δυΐεπιὶ ροβίσυδπι [ὀσογίς π28- 
ἴυπὶ|, φυδπινὶβ τοί δγρυοῦῖι Θυπὶ ΟΧΙΓ 56 πη 101) 
ΠΟΙΙργΘ ἢ ἀἶ586, οἱ ὀχίγα ἀοπιυπὶ δυᾶπὶ ἰηίετίδ- 
εἶθ86 Υἱάδίμγ, ἢ7]}}} οἱ ργοάδεηϊ, γοὺβ δηΐπι [δοίας 

ὁδὶ πιοῦῖΐϑ. Νδμ οἴμπθη δοπιπαπὶ ροϑβίᾳυδπι 

Ρθοοϑυογὶῖ ΓΟΥΘυβι}}}} ἱπ 56, 86η5:}8 ἀἰνίηυ 5 4υΐ 65ὶ 
ἴῃ ποῖ, {Ππιηΐ ναὶ αυδδὶ ἰυχ, υἱ ἐπι οἰ ΠΠζαπι5 φυοά 

δεϑϑίι5 πα η δὰ ργαϊυάίοἰυι ποβίγαμι, ποη δά 

βϑί αἰεπὶ : ἰΔηθη ἴῃ ἰοχία πος Ενδηξο! ἰῃ αυο 10- 
ηπίπηαγ, πο ἰη αἷς ἔπτ νηὶ, αυδπάο ᾿ΠΠυπιϊηΔι8 
ὁδὶ ἃ 5016 υ5ι{π|8 διυῖηα ΟΠ Ἶ 8 διυάΐοϑὶ, δα ἰα 
ῃοοῖς, οἱ ἰῃ ἰδηῖροτα δύμις πλὰ Π ἰ58 ρογιμϑποηίί5. [ἢ 

ἃ εὐ ἴμοτ αἰ χυῖ8, Ροϑϑί Ὀἷ 16 681, δἰϑὶ πον ι8- 

νυν νἱγίαϊαη) 5015, (διηθη υἱ {ΠΠαϑεγεῖαγ οχ δἰίφυθ 
βρίδηάονο τμοάΐϊοο ον χαρά 68ὲ ἰπσοτηα δάμυς 

89 1.116. χν, 54. 89 ΜΔ. χσιν, 48. 
δ Ἰρι4, 4. "45 ΜΔ". χχιν, 44. 5δ χη, 55, 5 χ, 1. "Ὁ ἔχοι! χχη, 2, 2. 
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4600 ΟΟΝΜΕΝΤΛΑΒΙΟΑΌΜ 5ΕΜΙΕ5. 1691 
«αἱάδηι πιδμθη5 ἴῃ Πιλ 18, [λτη [2 π|61. Π)8 ΠΟ 8 ργορο- Α 5ρ6πὶ Βομαπὶ ΒΑΠΟΠΙ δἰ ρογιμδηβογῖς 6.866 δ ΙΏΔη6 
δι εὐτι πηθ ογυπι, οἱ Υἱρὶ 9 πείαιι, αἱ πὸ ρογίοἀϊαιας 
Ῥτοροϑίίυπι 6}118 δὰ τη ]ογὰ γοϑρίεἴθηβ. Νὰπι βίουΐ 
ἐεϑίπιυβ ἀρυά Ραδίογενι, νᾶϑᾶ ρίδπα ποῃ οἷο η}5 
Ευρίδί, π60 δηΐπὶ πιαΐυγ ([Ἀ6Ἶ]6 ; δα πλ ρα πα δυϊοΠὶ 
ἀυἷα (Δοἰ!ς ἐγοάυπιαγ πιιιδτὶ, [το ποιοῦ συβίδηϊαν. 
ἔδε νἱΔα 8] ροίθβ δά ἰδίθπι ἐγϑῆθγα ἰμιθ]δοίυπ {Πυὰ 
αυοά Δἰ1δ] δου ϑίιυν "5 : δέν! σπίθηι ἱμπιδὶ υδειτὶ φιιο- 
εἰποιΐ, εἰ ἱμοότη ἀγάσπίες, οἰ νος εἰπιϊίος μοπιϊπῖϑιις 
4περεοιαπίΐδιιδ ἀονιΐπεπι διμηι φμαπάο τουθτίαιιτ; 
«υοιἴδπὶ 4υΐ ποπάππι 68 ἴῃ Ἰυπιΐη6 δἱ ἴῃ ἀΐδ υἱγίαίαπι, 
Ῥταῖνοι δυϊοπὶ 56 απὶ ἀοειγίηδ {Π0πιΐπϑηε! ἀπ πιδη,- 
Β03π|, 56οιπἀππὶ αυοὰ ρΟΑ5 1116 651, ἴῃ ρυίμ8. διι6- 
Εἴποίιβ 6δ5ι, οἱ ΔΥθγί61}8 βαίρϑιιπι 80 οδιιβίοιια πιἃ- 
Ἀπ υὐίαν ποπάυπι φυίΐάσδτ φυλϑὶ ἀΐεὶ ᾿υπιΐπα οἴλτο 

ἱποϊρίοηϑ ἃ πιο ΐα ποοία νἱρίαγο, ἰὰ 681 ἃ υἱγ 8 

51 δυΐδπι ρογίδοι 5 ἰπ ἰΘΠρΡΟΓΟ ϑίαιἰ5 οογροτγὶβ βυὶ 

δυθίοπβ. ἀϊνίπαπι ἀοοιεϊδπι, βυβοδρογῖ! ἰηά46 Ἰυ οΓα 

πᾶ1η, 485] Ὑ01018 ΥἾ ΘΓ βδουηάυπ) 1)οἱ ργαοορίαπι, 

εἱ ἰδῖο ΒανοΠ5. ἸΘΘΟΓΠΑπῚ ἃ 54} σδηΐι, οἱ νἱρίίδης, 

οἱ ρϑΓΠΊΉΠΘΙ5 5406 δ πη 6, ΠΟῚ ρεγάϊ! θοπᾶΣ 86 γ- 

νἱτα 5. πιογοθ πὶ ἰῃ ἰΘρογα πηοάϊςο. 5] ροβδὶ μι} }0 
δυΐδιη 6ϑὶ οἱ βίαεἶπὶ εἶν οα ̓ ρ88Π|) σΟΏΒΟΠΙ ΠΙΓΟΠΡΙΉ 

ηροιΐ8, ἰὰ 681 ροβίφυδπι ρ6η6 ἰοίυ πὶ ἰθηρυ5 Υἱ μα 

8183 ΠΟ ΠΊΡ5ΟΓΙἐ π|8}}{18, οἱ οΓΟά6 ἢ 8 δοσοι δὶ αἰ θὲ 

Ἰπσογηδηι, οἱ νἰ φίδι γ6ὶ γοδίο ᾿δπιρογα, οἱ 8ὶ γδ- 

ποῦς Βοιλλ5 ἀοπΊ85 οΠπὶ σταιδ βὺ8, 4φυ!υυδά πὶ 

υϊάθιη ἃ νϑέρογα ΘΟΠΙΏΟΓΑΙ ΝΡ ὑϑῆυδ δὰ πιᾶπθ, 

4258 δυίοπὶ ἃ πιοᾶΐβ ποοία, {ΠΠππ}}Π3Π 5 605. ἰη Γα]Ϊ- 
νἱγίυ5, 56 ᾿πσογπα ηυᾶ Ῥοβϑί 6 δβὶ ἡΠαπηϊμδνὶ 8. φυσι, 4}}}5 Ὑ ΓῸ ἃ 54}}} σδπία πιΐη8 σΟΠΥΟΓβΔΠ8 
Θιΐαπι 4ιὶ ἴπ πηαΠ πεῖ ὁδί. ΠΊς Ἔγρο οὐ) Ἰιοθγπὰ ἰς 
ΘΟσθηδ8 65ὶ, θχβρϑοίδηβ οϑὶ θοπὶΐ πη δυυ:η) Ποῦ πὶ 
αετγθυπι, αἱ γανεγίθηβ υθηΐδὶ δὶ θυπ 4υΐ ἱπιαγίηι 
βιαθυΐ ἴῃ βϑιρθιΐρβο Ἰυοθγηδηι, οἱ ἢ] απλπανὶϊ ἰοίδπι 
τα ΘΠίοπι ἰρδίυ 5, νυἱ θοαὶ αυδϑὶ 80]. Εἰ υπυδηυΐδαυα 
δεευηύ πὶ 80ι::πὶ ργοίδοιι πη ἰποδηεἷ Ἰαοογηϑτῃ δυὶ 
ΤαΪΠΌ8, δυϊ ΔΠΙρ ἢ 15 ἃ ἰυτοΐπα βεϊθηία, οἱ οἰδυ πὶ Ρ6Γ 
τρεάϊ!διίοπεπὶ ἰπιπάϊι, οἱ μι ἰρβᾶ νἱρί!δπβ δάνδγϑβιιβ 
Ρεοοδίγίοἷϑ ΟρΘγΆ, Θρογἢ8 β6γ δΔυβιἱ θη] πὰ Βυΐιϑ-» 
πιυάΐ, εἰ πιο ἰμδιίονοῖν Ποπιΐπαπι βυβοίραγ ἴῃ βεὶρ- 
δυπὶ. Εἰ ἰΔπιοη αἱ Δρυπάδπιίι8 μγοῆοῖ!, οἱ Ροβίθ- 
ῬΊΟΓᾺ αυϊάοπι ΟΡ] ἐν ἰβεϊίαν, ἰὰ 6δι, το  ᾿ἰδιη, ποῦ ὶ- 
Φιιδὶ δι ίεπι ε}05 Δ ας Παναί ἴῃ 56, ἦδπι δὰ νἱ γι δ 
Ῥγορίῃᾳυδί, σοηνοηίθηίογ ἀϊοίυν : Νοῖ Ῥτοπιουῖϊ, 
4ἰ66 αμίεηι ἀρρτορίπφειαυὶ! "1. δὶ χπδηάιπι 6βὲ δυίαπι, 
ηυοηίδη) ἀἰχὶς : ὈὨΪ65 δυΐδι) ἰηβιαϊ. [ηβίαι δηΐπὶ ΡΟΓ- 
δει15 εἰ πυ]]υπὶ Βαυοηείθυδ ἴῃ 56 γοβεϊφίατα ποοιῖ8 : 
Φρρτγορίπαυδι δυίεπι ῥγοιοίεπιΐ δ). προΐει, εἱ 4«υα 
ἀϊεὶῖ βυπὶ πιορύδίδηι, οἱ βίουϊ ἱπ ἀΐα Ποπεοβιδίθηι 8.8- 
εἰρίθπιι ; οἱ ργυμδ ϑϑὶ ἤδπὶ ἰδία φυὶ τ8|15 6βὲ αἱ ἀϊοαῖ: 
Νοὴ βμπῖμε ποοίζε, ποῆκο ἰοπούτατιιπι "8, 

60. Θυοπίδπι διυιίδηι βοπιαὶ γϑηϊπιβ ἴῃ ἢυπα [η- 
Οιιπι, ἀθθεπι8 εἰ ἀδ δυβίοι 8 εἰ ναγοὶβ γϑύϑογα γὰ- 
τίοπεπι. ΑἸΐὰ8 φυΐάθπη τοργοἰιοπαϊίαν Υἱῖ] 815 βίαι πὶ 
ἴῃ σθβρεγα ἰρβο, οἱ οοηϊίημαί Υἱφὶ ἢ ὰ5 υὑδηυ6 Δ πι6- 

εἀἴδαν ποοσίδπ), δάϊιυις Δυίΐθιη υϑηυὁ δά 44}}} οδηίαπι, 
εἰ αὐδυς υβϑαυ6 δὰ πιδηθ. Ουΐ δῃΐπὶ πιοχ πὶ εὐὠρορῖι 
τ] εἶα, [Δ δι, τπῆοχ αἱ σωρογὶὶ ἰηίδηβ Ρίδπυπι ργὸ- 
ἔξγγ ΒογΙΝΟΠΘΠΙ, ΘΧ 60 Θιηΐμ ἱποίρί! 6886 πα! ἴα, ῦ 
αυού ἐδ5ΐ ἴπ ποοίθ, 581 βἰδίϊ πη ἰγδ ἀθγῖ 56 αἱ ἢαι οἱ 
δυάίιοῦτ Ιερ18 οἱ (δοίογ; 8] 8.788 φυϊάοπι ρεγιηδη- 
δοῦίι υϑηυ δὰ ἤπθπι ἰπ ἶρβ0 ργοροϑί!ο, νἱφιανῖ ἃ 
γΈΒΡΟΓΘ, οἵ οηπιίίπυδν! υϑηυ6 844 πιρϊδιη πο- 
εἰλιη, εἱ πο ἀθάϊι βοπημυπὶ Οου]}}8 8015 ποήυ8 
πἴαυδ δὰ ρ4}}} οἀπίαπ), πεάι6 υϑ46 δὰ πιᾶπε, 
ἐπιοῦ θδδῖ05 βαγύοβ Βυ)ιδιηοάϊ υἱγ σοπιριίδίυγ. 
Θυἱ δυίΐθπὶ (υδγίξ ἰηναπίιβ ροϑί ἰὀπιρυδ ΒΕΓΠΊΟ ΐΒ 

Σ ἀπρ διΣ ράᾶγίοπι δ᾽ φυδιη ποοιίδ ἰγδηβίσογο ἰῃ σοπὶ- 
ἐβϑαιοηΐθυ8, οἱ εθγίοίαεϊυι8, δὲ σα}! θα8, δὲ ἧι - 
Ῥυαϊοϊεἰϊ5, ἐρογίι δυίθπι ροβίολ Υἱρίίαγο, οἱ ἰδία 

6 [μος χης 50, 58. "1 ἄριῃ, χα, 19. 
δ χ}}, 41. 5} (ον, ιν, ἴ, ἃ. 

18} ΤΙιο55. νυ, ὅ. 

οαἀπὶ εἶ. 504 πϑῆυδ Π|Δ)6 δοοοηάθηί68 Ὁ ΟΓΠΆΙΩ, 

δι υἱιδηϊὸβ ργορίθγ ὀχϑρθοίδιϊΐοποιι Βοιηίηὶ, ἀθγο- 

᾿ἰπᾳυοί, 56 οἰΐδπὶ ἰβίο5 ἱμυθηΐθιβ πιΐ πἰ πιο ἀογπΐθη- 

(65, πόφυθ οὐδ! } υ5 οἱ ἱπιρυάϊ εἰ 18. διἰοπάδηι68, 

Ἰιοπογαῦϊι 605 ὨΟηΟΓα 400 αἶβηο8 6856 ΟΟΠΠΟΥΘΥΪΙ. 
Εἰ (ἰγ ογξο οἰϑιοὐΐα φυϑάδπι, οἱ ποτὰ ποοιΐβ 84- 

νβηῖδί, εἱ ρογίοαϊ! ἀοπηυπι οὖ}0.8 αυδπὶ ποθὴ ἰμναπογὶϊ 

νἰαπίθπν πθ406 μαθδηίθιη ᾿υΘΘγηδπὶ 8ΕΟΘΠΒΔΒ,. 
Εἰ φυϊθυκάδπι 4υΐϊάεπι βυραγυθηὶ γ βρογα, 4118 80- 

(6πὶ πγοάΐα ποείθ, 4υϊθυδύαπι δυΐοπὶ οἱ ρ4}}} οδηία, 

βυπι δυΐοπὶ οἱ αυΐθυ8 πᾶη6. Εἰ Ὠοπιίηυβ ουδιοάϊδ 

φιιδάδπι οἱ ᾿ογὰ ποοῖῖ8 νϑηΐϊ, οἱ [ογβίίδῃ θοιηΐηυδ 
1} νηΐ! ουἱ [γ΄ γοη θη 8 ΒΙΒ1] ἔλοογα ροιυΐὶ, ν᾽ οὶ - 

οδὲ ποι: ρΘΓΙ 858 ρογίοάογα ἀοιηυπὶ Υἱρὶ δη5 οἱ 
Ἰυσαῦηδη δοοδιϑᾶπι ᾿ΔΌΘηι8. Αἀ δππὶ δυΐοα αυΐὲ 

ἀοπυπι δαῦεῖ ρεγίοββαπη πὸρ Ὑϑηὶϊ! Βοιηΐπυϑ, 

τηλχίπηα δἱ ἀἰαϊοοτῖι δἰϊψφυΐβ αυοά ἀΐεῖιπι 68ὶ " ς 
δίπι ἐμηϊϑὲ υϑείτὶ ργαεϊποιξ εἰ ἱμοόγν αγάεπίεδ8, θὲ 

υος εἰπιῖ 65 μοπιπῖϑιις ὁαερεοίαπίίϑις ἀοηιίπιπι διιιηαν 
οἱ σοπίθιηπθι5 δὰ αυφ ἀΐοία δύ ἀθά ον} Βοιθηυπὶ 

οοι}}5 βυΐ5 οἱ ρα! ρδυγὶβ δυι͵ὶϑ ἀογπι αιίοποιη. Αἀ πιὰ- 

πἰοοίαπάυπι δυίοπι βθηϑυπ ἰοοἱ ἰϑ(108 φαΐ πορΐβ 

ἰπουτνεγῖῖ, 12}} υἱάπιαν Ἄχθαιρῖο. [ἢ ἰθπιροτγὰ ἐθηίδιϊ0- 

πῖπη, Ὑ6 1 αφυδ)υπησυπααα οδἰ δηλ διτπὶ πιᾶχὶπη6 [Ὁ Γ 

8016. γοπίγ, ὐ ] 65 ρογίοάθγθ διηΐπιο ἀοιπιπὶ; 86 

νϑηΐθηις ἴυγα, αυὶ δοοίἀδπιία βυβι πεῖ, οἱ ργορίδν 

Ἰ)οΐ ἀϊεοιίοηοπι οἰπηΐα βυδγι, πἰ8}} ρά5508 80 60 

οομ[ἐβιϊπὶ δά 586 νοπίθηϊθιη υἱάθυϊὶ θοινίπυιη. Ουΐ 

δυΐδπι ἃ ἴυγα ἴῃ (ΘΠ ΡΟΓΘ οἰ πιἰιδι}5 5ι55 ρεγίοσϑυϑ 

Γαοεῖς ἀοπιυπι), ηαυδϑὶ ἱπάϊφηυϑ δάνεηιυ δὶ 86 ὁ0- 

πὴΐηΐ δῖ, ἤθη τι ἀΐρξηυ5 ἀϑρίοογο οὐπὶ. 

01]. Ουὲς επὶηι βαοἰἐς εγυὰς εἰ γγμαθιιδ, 4μέπι 

εοι οι ἀοπιΐνιι5 6}νι8. διιμεν ἀοπιμπὶ δμαηὶ, μὲ ἀεὶ 

εἶδος ἱπ ἰοπιροτα δ 1 Οιοὐ δὰ δροβιο]οϑ οξιεγοβῆσο 

δρίβοορυβ οἱ ἀοείογεβ. ρᾶγδυοὶα ἰδία Ρογιϊηδδὶ π|ᾶ- 

εἰϊοβίαπι δϑὶ, πιαχίπιδ ἐχ 60 ηιοὰ δρυὰ [υοδαὶ δὲ 

Ρείγυβ ἱπίογγοψαι ἀΐοθηβ : Αἀ ποδ ραγαϑοίαηι ἰδέαπι 

ἀϊεῖδ, απ αὐ οπιπϑδ ἢ ϑεὰ ἰϑπηθη οὑπὶ 5᾽ηΐ πὴ} ἀΐβ 

ΡΟμβαίογοβ8, ἀἰΠο]6 68ὲ ἱπνόμίγθ οἱ βάεἰαπι οἱ ργὰ- 

"ἀοπίοπι. Ῥτορίοῦ αποὰ αἷι Αροβίοίυβ ἢ : Πα "08 

Δ [μπ6. χιι, ὅδ, ὅθ. 59 Μαι}. χχιν, ἀδ. 
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εαϊειέηεοι μοῖκο μὶ τηἰηϊδίγος Οἰινῖοιῖ, οἱ αἰδροπξαίοτες Α βαϊναὶ αυοά ΘΟηϑι||81} 5ιηἰ ἃ Βοιμΐο ΦΙΡ6Γ [δια δαὶ 
ντονεἰοτίοτυπι θεῖ. Ηΐς λαπι φματίίαν ἰμίοτ ἀϊςρεπδα- 

οτος, μὲ βαείϊε φιιὶς ἱπυραίαίιτ. Ῥαοοδι δυΐϊθπὶ ἰῃ 

Ῥευμι φυίεθηᾳυε ορίϑεορυϑ 41 μοη ψμι881 σοηϑογν β 
ΒΡΥνὰ8 υἱηΐδέγαι, β66. 4υδοὶ ἀομΐπυ8. ΕΓΕα θη Γι 

δυίοπι οἱ 4ιι85] δίβαγιι8 ἀοπιίπ8 ἀοπ  πΔΠ8 ΡῈ Υἱῃι, 

δἰ πλῖ}5 σοηπιτυ!5 ΦΕσγρεὶϊ 5 ᾳυΐ αἵδίφευδηῖ νἱίδπι 
ΒΙίογυπι ἰδγαθὶ εὐπὰ νἱ. ΕΟ ΠΙΟΠΊΟΓΟ5 6856 ἀδθθηΐϊ 

φογϑογυτ ΟἸγῖδι! ἀϊοοη 8 δ᾽ ; γ͵ὺ4 υοσαίὶ8 πιὲ πιαρὶ- 
φίγμηι, εἰ θοηιίμιηι, οἰ ὕεπ αἰοϊἶδ Σ δι εἰεπῖπι. δὲ 

4γ90 600 ἰαυὶ ρμεάος υδδίτοξ, δἰ υο8 ἀοϑοιἷ6 αἰϊεγμίτιιπι 

[ανατὸ ρεάρς. Εχονμμρίμπι δΐμι ἀεαϊἱ υοϑὲς, μὶ δἰσιί 600 

[βεἷ, εἰς [αεϊαις. Ἐπ ΜΠ 8 55 - Ρυϊποῖροδ φοπίλιπι 
ἀοηιϊπαπίμν θαγμι, δἰ πιαΐοτος ὀούμεπι ροί(θε, αἰθπι 

ἐχεγρθπὶ ἱπ εἶδ, Πἴ6Γ υος αμΐόπι ποη εἰς οτ; δεᾷ φεὶ 
με ἐμ υοῦι 6286 ὑΥΐηιιδ, ΟΥ̓ πουϊπδίπιιι8 : δίο 

ΕΠΙὰς ἱιοπινῖν ποπ υομΐς πιμιϊδέγατὶ, δεα πιϊπὶίγατα, 

εἰ ἀατὰ απὲπιαπι ἐμαπὶ γοάθηιριϊοπθηι Ῥτὸ πιιἐἷδ. 

Δυύῖγα αὐΐδπ! ορογίοὶ οἱ Ραδυΐαπὶ ἀϊσοηιοπὶ ὅδ : ὅπηι 
40δδέπιις ΟΠΟΤὶ 6686 μὶ Ομτγίδιὶ ἀροείοἰϊ, [αοἰΐ διιπιιι 
ματγνμὶϊ ἐπ πιράϊο υδδίτιιπι, φμοπιαἀηιοάιπι εἰ πμιτὶ 

δουσαι παίο8 διιοδ. δῖο ἀδεϊἀφγαπίε5 οσμρίηιιδ ρατιϊεὶ- 

γατὶ νοϑίδοιπι ποη δοίιπι Ευαιθείἑιιηι, δε οἰἴαπι απὶ- 
τῶδ ποδίταδ. Εἰ Ὡρη οροτίοί ρϑγουίθγα ΘΟ βΟγνΟδ, 
86ι} οοττίρογο ἱπφμίοίοϑ, σον δοίατὶ με δ απὶπιοε, διι8- 

ἐΐμοτο ἱμ βγηϊοα, δὲ ραίἰοη!θ8 6446 αὦ οπι65 ὅδ, ηυο- 

Βίλιμι δετυὰπὶ 1)οἷ ποη οροτίει {Ππσατα, δε πιαπδιοίμηι 
4426 αὐ οπιιιόδ, εὐ πιοάοείϊα ἀοσοπίθπι ἐος ηιιὶὲ τὸ- 

δἰείωπι ᾿΄, Ουδϑοὶ τοοοάδη8 δαίθπι 'ρ86 ἃ τηαἷὰ πάις 

εἶυβ, δεὰ ᾿ἰϊυὰ υἱ ἀδηὶ ἰῃ ἰεηροτο οἷνοθ, οἱ υἱ 405- 
εἰμβεδηΐ 86 ἃ Ρεγουδϑδίοηΐθυδ, εἱ ἃ οοιμοφϑδιϊδοϊθυς, 
οἱ ροίδιϊοπίθι εὐπὶ ΘὈγὶο5815. δὶ δυίοπὶ Βοῖ δὲ 3886- 

εἰαυδείαηῖ 840 Πυ)υδιηοάΐ, εἰ τηᾶϑῆυδα φαρασείηι 
Ῥιυρίεγοα φυοὰ οοῃϑιί(υἱβ 605 θοπιίδιβ δυροῖ ἔδει- 

Ἰίαπι 8043, βοίδηΐ φιοηΐδηι νϑηΐϊοὶ οι ΦΟΓΒαὶ 

ἴῃ ἀΐα ψυ8 ποὴ ρευϊίδηί, οἱ ποτὰ ᾳυᾶ πεβεῖδμι "", εἰ 
ἀϊνίαει 608. οἱ ραιΐοπι οοὔυπι οι ἀγροογὶὶς εἰ ἰω- 
(ἰἀο!θι.8 ροπαὶ ; δὲ οὐ [μδεὶβὶ ἱπίογ θγροοτγιδβ εἰ 

μη 6165. ρμοϑὶιὶ, αἱ 81} οἷβ ρτοάονι! φαοὰ οοηϑσιίευιϊ ἃ 

θοιηΐπο βυὴῖ δυρθὺ [τ ΠἸ8π| οε͵υ5. {1 δυέεπι ἔποδἃ- 
Ὧλυ5 {ΠΠιπ|| φυοά αἷξ, ἀἑυϊάοί ἐμης, οομνοπὶς γοεογάδγὶ 
68 48 ἃ θληΐε!α ουπὶ ἀϊοῖα σοηΐΓα ΡΓΕΒΌΥΓΟΓΟΒ [52- 

1υ8, φυομίδπη ἀπρείμις θοπιϊπὶ παθέπε σίαάξμηι εεΐπ- 

ἀει 16 πιεάΐπηι "5. ϑοϊπάρη8 δυίδιι ἀϊνί εἰ. Αὐϑὶ 50- 

πῖυ5 υἱἱ 'π Ποο Ιοο0 Ὠαπίο 5 Ἔχ ΠΡ ]0, ποῦ ἱφπογδη- 
168 φυοπίδπῃ ἰῃ ΠΘΌγΞΟ Ῥοῤίλιπι ἤθη 68ι, βεὰ 4ᾳυο- 
πἴδπι ἰῃ ΕροΙοϑἱἷς ἰΘμοίας. ΑἸμογία 5 δυΐθπι ἱεξωρμοῦθ 

ει τοηυΐγογα ἀδ ᾿υυδιμοάϊ. Αἰἰοηά6 Δυ6Πὶ οἰΐ2πι 

ΠΠυἀ φυοά αἰϊ δ", βαρίἐς δογνιδ εἰ ργμάοσμα, Ὀδῶενο- 

Ἰοπίογ δυάΐειιβ νϑύθυπι., οἱ δοαιυίΐδδοθπθ υοβηίδιὶ 

Οἰιγῖδιὶ δὰ ἀϊοθηι 8, δἱ ὀφηβοῦ "θη Μ ἰαἸνδοὲ, Ὁ:}}- 

δθιίαῦ οὕ60 οδὲ δυάϊεπάμππι ἐδ [146]}] δεῦνο 488 
Ργυάεηι, φυὶ ἴῃ ἃάδ γγοίοἶ!. Αὐἱ δἱ ποπάυτα ἰδ εἃ 
Ρογίδοίυ5. 684 αυὶ οομμπιυ ἰοῦ οἱ ἰροα (6115 νοῦᾶ- 

τι, δὲ φαὶ παίυγδιοπὶ μαἰλοὶ πιθηι5 νοϊοοϊίδίοδι, εἰ 

ἀϊείταν ργυάδόηβ. Εἰ ΥἸ Ποὺ ἐγρὸ πίη 4115 Ῥγυάςα- 
τοῦ (Δεἰϊ, ποῦ αὐἱάδιῃ [Δοΐδη8 δδουηάιιπι ρει οβείδα 

Ἠολδ οοπδογνογιιπι, ΡΔΌΪυ5 ου!ραὶ 608 411 ΠΟἢ ΘΓδηὶ ( 6χ υἱγίαιθυ8, βοά ᾳυΐὰ νϑῖοχ ἐγϑὲ ἰπβειίο. Ἐκ ΒΕ ὶ 

(1865, 4υΐ 5 ρογθῖ5 φυϊάεπι Θγϑιὶ 5076 οι}, ΘΟη 6 Π1- 

παῦδη! δυΐθη "ηπδιιθίοβ, ἰος πιοάίο ἀΐοθι}8 : διι8- 

ἐμ οις εἱ φιὶδ υὸδ ἴῃ δογυϊ μία τοαϊφὶς, δἰ φιιὶς ἀευο- 

Ταὶς δὶ φιὶε αοσοὶρῖϊ, εἰ φιὶς εαἰ οἰ {{πιὖ, δὲ φαῖς ἐπ [αοἴδηι 

τος σε, φιαςὶ πο8 ἰὴ βτηιὶ [μετ πιμδ ὅδ. ΟΠ Βἰἀ6 Γᾶ δι:- 

Ὧδιν ἴῃ) 8115 φυοπιοάο 608 φυὶ ἰη βογυίϊαιοπι γοάϊσυηί, 

δἱ ἰῃ ἴδεϊοπὶ οβάμηϊ ργθρίον φυοὰ ἀπηδγίι8 ρεΐμε]- 

ῬΌΠΑυΣ, τομγοβοδάοσὶ! ἱρδὸ ἀΐοθηδ 86 δρϑιΐπογο Ὁ 
οἶδ᾽ "0 4υϊ ἰΠ πμ88 εγαὶ, ηυοπλίμι5 [ΔοοΓαὶ οᾶ, 

φεὰὶ υἱ (Δοἷδι 'μ58 4025 ἀοοοὶ. Βοοδί δυΐθπὶ οαπὶ πιο- 
ἀεδιῖα ἀοοάγα 608 4φυὶ γοδβἰβίυη!. ῬγΟρΡΙεΡ ηυοὺ εἰ 46- 

πΐθιιβ φυδίοβ ἀθθθληΐ 6886 ἐρίβοορὶ, δἷς ἀΐεὶι δ᾽ : 

Νοιι {ππρὶοδῖ, ποπ ρμογοιδδοτοδ, δοά πιαμδιιοιΐ, ὁγ- 

"αἰὶ, οἱ φιιουπηῦθ ἰμίεν ἢ 6[65, εἰ δαρίεηϊὸδ ΒΕΓνῸ 8 

βθου!ὶ [Ν}0.8 ργυδοηιϊίογοβ δυης ῳλί ΘΠ} ἐμεῖς ἴα 
ξοπογδιίοηθ 588, πὸὴ 4υΐδ βοοδιάατα ργυάῤοιεῖδε 

απδηὶ δχ υἱγίαμνι5. δας μγαίεηιοθ, ἀυϊ αυΐδ {{]}] 

Ἰυςεὶβ βαουηάυπ), αἰϊυά αἰϊᾳυϊά δυμπὲ οἶδ ταΐμογοβ ἰω 

βαρίεπεἶδ, δὰϊ ἰὼ δουπαῖμα ἢδίαγα!! πυροὶ βαηῖ ἰα- 

[εὐἴοΓαβ ; δεῖς δηΐὰ δἱ ρρυϊθθημ δη) υΠῃ3πὶ 6586 Εχ Υἱῦ- 

ται βΒογπῖο ἀἰνίπυ5, δἰουϊ ἰπ Ῥγουθυθῖῖδ “5 ἀοοεί 
ἀΐεοηβ : δὲς δαρὶεπεἶαπι δοτοτόδι ἱμᾶπὶ ἐδεο, ποίαπι 

αμίρηι [ας {ἰδὲ ργμάεπίαπε, μι οιδίοάϊαιϊ (6 ἃ τπεαίδετε 

αἰίοπα. Νιαῃο δυΐδιῃ ΟΟΠ πη] ἰδὺ ἀυάϊτε ἀοῦδηναϑ 
αυοὰ δἰι55 : (μὲὲ 6δέ δοτυι8 βάείϊ εἰ μτειάφης ἢ ηυκλεὶ 

φυϊύδι φυϊάδιῃ, βοοιπάσμι φοπμπη πίον ἐδιθ! θεοί δι 

(6πὶ, βἰπὶ 6165, ἤθη δυίθει δἰ πὸ ρευδεπίες ἤθη 

νοο 68 ἱμρδηίο ; οἱ ἰίδγυτι δὶ φυξήδιη δἰηι τοίοοοῖ, 
8.79 ἱανεμ μίαν, οἱ ἀϊβραηϑαίογθβ, 4υὺ8 οοηδεῖ- Ὁ οἱ βεουπάσπι αυορά ἰιὶς βἰφηϊοδίαγ, ργαάσηιεβ, πο 

κι Ποιρίπι5 δροῦ [210 }}ΠΠ1λπ| δυδπ), δίουι ἀΐεις Κὰ- 

6845 “ὁ, Εχ |ν8 δυΐίθπ) σοςπόβοογο δῖ, φυοῃίαμι 0} 

δοίυπι αυὶ {6 |68 811 εἱ δαμρίοπίος, {1098 οοηϑεί(αἱί 

Θοπλίπυβ δυρογ ἀοηλπι βυϑη, 564 οἰἰδιη ἸΠ8105 56- 

γ05 θ᾽ οοηΐδ5 ἴῃ οογάδθιι8 8015 : δόηρεγ ποτάμι [αεὶϊ 

ἀοιπῖπμς πρὸμδ υεμΐτε δ᾽ ; ῃγορίογοα ροιουϊίυηι ο0η- 

56 Ὑ08, τηδηθυύδηϊ εἰ υἱϊνμι οὐπὶ Ουγ 5 νοὶ θυγίο- 

858. οἱ ἱμουγίαπίυν, δὶ φυληὰο ογῴο Δγθ ΓΔ 586 
6586 ἰμ ΠΙΔρΙ)0 [Δϑιϊψίο αἷὐὶ ργιββυηὶ Βοος 1158 ΟΠ γὶ- 
δι1, ργορίθι δ φυιοὰ οομδίίιυὐτ 608 θοπηΐπαϑ ΒΌρεῦ 

[Δτα !ϊαπὶ δθᾶπι, οοφποδέδηῖ φυοηίαπι πὸπ 00 608 

88 7ολη. χη, 15:5. δ᾽) ΜΔ]. χτ, 95 οἱ βεῆῃ. 
Τίπι. νι, 96, 96. 51}} σογ. χι, 40, 91. 
ΣΠΙ, ὅδ, εἰ Μχίιι. χχιν, 45, δ γα, ὁ, ὃν 

491 Ὑ1π|. Ι, ὅ. 
46 Μδι|ι. χχιν, δ. 

διυιΐοπὶ Ὁπηηἷπο οἱ 4668. δὲ 418 διιίοαι οοὐαδίἀεγδὶ 

μα υὐΐηδπι νοϊοηιίυπι 6586 86 ΟΠ γ βιΐδηοϑ, ἰατο- 

πἰοὶ φυίάσπι {Δ 6}65 μι 8]105 οἱ βιϑάϊΐαπι ἀ6ἱ ἐκ γορῦ- 

(65, δοη δυῖίθη) οἱ ργυάδηίο5, αἱ βἰμ Δ}}} αὐαδ 525- 

ΟῚ ρευάοηιίογοα᾽ οἷβ ἰπ φοῃογδιίουθ δυ8, βοϊθηξδς 
4φιοηίαπι φι ἐμηΐ δἰμἱα πιμκαὲ εἰεσὶὶ ὕεως, εἱ οοπ- 

[ϊάαἱ δαρίεπίες κ΄. Ἐπ νἱ ἀθ 1 ἰΐογαμι δἰϊοὺ 4] ογδ- 

ἀϊ} 1586 ρυϊαπίυ, νθ]0 068 φυϊάθιη 6556 εἰ δδρίθηϊεβ, 
πηοάϊραΣ δυίαπι Πάεὶ ; εἰ δὶ ποὺ ἰηθδάοϊος, ἰϑῆθθη τἷ- 

η08 ἤ6|65, φαοιΐδηι δι} ἃ πησηάϊ {08 θόμς εἰεξίϊ, 
οοποιηημηῖ. (οηνοηΐγο δυίθαι 18 πησπὰ βάείοπι δ" 

Ὁ ῃ 

4 Πδι. 
86} ΤΙο85, υ, 14 δ5} ΤΠ 655. 11, 7 οἱ β6ηη. Ἷ 

“40. 46. ὁ χε, 42, 51 4, 48. 
“ (ογ. 1, 97. 
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40ὸ ργυδεηίεπι, αἱ βεοσπάστῃ υἱγαπιηυα ἀδὶ οοπ- Α 40 πιογαβ ἐογαπι ὡράϊβοοί, οἱ Υἱίδπὶ οσομῃροηδὶ, 
ΒΟΓΥΪ5 8815 οἰ Π ἰῃ ᾿ΘΠΊρΡΟΓΟ, γϑ 146 ΓαΥ ββί 11 πὶ Θαὲ. 
ὕϊ δηΐπι ἴῃ τοπεροτα ἀοὶ οἴδαμι, ποοδββαγίαπι μαδαῖ 
4υ͵β ργιεπιίαπι; υἱ αὐΐεπὶ ποη δάϊπιδὶ οἱῦθ8 ἴῃ 
ἰοπίρογα ἰμ ϊσεηη απ), Οριι8 681 ἢ46. Νοὴ δυΐδπὶ οδὶ 
᾿πιρογίαπυπι ΠΊΟΠΕΓΕ ρΓΟΡΙῈΓ ρεοοϑίδ 4848 ἰῃ μοηιΐ- 
πἶδι:8 τὴ νἱἀοπίυν ἐγοάθγα Ομ γίβίο, αἱ ἴῃ ἀΐϑρδιβα- 
ἰογῖθει5 Εροϊοβίδγαπι ρἰεγαπιαια θεοὶ βοίοηϊ, 4ιο- 
πΐδπι οἱ ϑεοιπύυπη δἰ πιριἰοαπὶ ἱπιο]δοῖαπι τμμΐ 
Ορυ 8 ΒΑθόπι5 1 Πἀο 68 δἰ Πλ08 ρΑΓΙΘΓ οἱ ργυΐοιίοβ 
τὰ ἀϊδροπδαπάοβ Εροίαβίι γοϊιυϑ : ἤιε! ε9 αυΐϊάοπὶ 
τΔ 08. ἀδνογεπηι5 4865 βαηὶ νἱ υδγυπὶ οἱ υἱ πιδπιο- 
ΤῈΒ 5|Π}18 βΔΉΡΟΓΌΠΙ, δὲ ΟσοΔΞΙ ΘΗ 6 ΠῚ Δοορίθ68 ὁχ 
Ἐ0 4π0ὰ 5ογίριιπι 6βι 65 : Βοπείπιιδ σοηδεϊι {8 φαΐ 
Ἐναπρείκπηι ργααϊεαηι, ἀε Ἐιαπρφοίϊο υἱϑετε, ἀπιρὶϊις 
4υξγαπηι8 οἷ 0 5ἰ περι οἱ οἱ παοοββαγὶίς νοβιϊτηοπιὶς, 
1 πὸ διὨρΡ 5 (ΟΠ Πηι18. ΠΟΙ 8 υδπι ἀδπιυ8 680- 
τἱθητυ5 ἔγαίγίθι8, οἱ δἰ (ἰδπεί θυ, δίᾳφυο μυιῤὶς, οἱ 
εἶ5 αυὶ πορεϑρίἰαίθιη ρϑιϊα ηΐαγ ἴν φαθου! γί ὕυ5 σανὶς. 
Ῥιιάθδηϊες. διηθπ), αἱ ἀαἠϊοι χη σθοιῃ ἐπὶ ἐϊσηδία- 
1ὲπ υπἰυδουμιθηι6 80 θη} 5. Γαπλι8, γοοογύδηϊο8 
ηυοα ἀἰοίυπι 681“ : Βϑαίιϑ φιιὶ ἱπιει ἰἶσλς ἐμ ρογ ἐ66-- 
πμπὶ εἰ μαμρετόπι. Νοιὶ Θηΐπ εἰ πιρ] εἶ τοΓ (6 ταῦθα 
φοαΙαϑἰαβιϊοἷβ ἀᾶγα Ορορίοί, υὲ ὕὑπαπι ἴθ. οὔβαγγα- 
Ἰη056, υἱ π 4 ρδμρθγυπ διιηΐ ἀδνογοπηβ, δὼ 
[υγίυπι [ΔοἸϑπγι5 (16 Εἷδ; 86) υἱ ρτυάδῃ!ογ ἰπιο! !ζα- 
τοῦδ ἱπάϊροπιΐαμι οαυδᾶ5 ρΓΟρίοΓ 4088 κυ ηὶ ἰηαίψοη - 
(65; δὲ υπἰυιδουζυδαια ἀἰρηϊιλίδιν φυοπιοάο δήνοςα- 
05. 661 [εὐἰυοαίυ5), φυδιέυη προοϑϑαγίαη μαθοὶ, 
ταὶ ΡΓΟΡΙῈΓ αυδπὶ οδυδᾶπι ἱπάΐμει. Νοη ΘΓκΟ 5:π|}}}- ς 
(ἐγ 6ϑὲ ἀφθηάιμη ἴῃ οἷβ ψιι δ} ἰηίληιϊα ἀν (6Γ σαηὶ 
οὐρα! εἰ βιγίοιο, οἱ ἴῃ εἷβ χαΐ ἰᾶγχα οἱ ἀδἰἰοῖοβα πα- 
{τ δινηΐ, οἱ μόβίοα οοοίάογαηι. Νὰς ϑδάδθπ βυηὶ 
το εἰ δίγαπαα υΥἱγὶϑ δἱ πη ἢ ογῖ θ..5, δυΐ πη] ὰπὶ δϑηΐθι8 
εἰ ἠυνεπίνυδ, δυΐ Ἰυνεηΐθυβ υΐάδιι οἱ ἀδυ! θυ5, 
ῬΓΟΡΙΕ φιοά Ὠοη ροββιιηί βἰἱ δοχυΐγοσα θβοδβ, οἱ 
εἶδ αι γε] δχ ρᾶγι6 βοββιηί β[υ] δοᾳυΐγαγα θβοᾶβ (84), 
οἱ οἷ5 4υὶ γε] ἐχ ρᾶγίβ ροβδιιηϊ βὶ δ] βυσοῦγγαγα. [168- 
πυϊγοηάσπι εβὶ δυϊθπὶ οἱ δἱ πηι ]ο5 Β οδηὶ παΐοβ 
ΒΟ. παρ ροηίε8, βεὰ οπιηΐα [Δοϊθηίθ5, εἰ πο δἱθὶ 
δυ ηο ἐπί} ΘΟΟιγγαπίοβ. Εἰ π6 ρ᾽ιγα ἀἰοδηηα8, 880 
του ϊία βαρίθηιϊα ορυβ 68ι χυὶ νι]ϊ 66 ἀϊβρθηβᾶγα 
ΘοΟἰαβἰαϑιΐ 608. τοὐϊ8, τ} οὐΐαπλ ἴῃ ἰβιὶα 6118 οἱ 
ΡΓυάδηθ ἀἰδρβδηβϑίοῦ ἰηνθιίας,, θδδίι5 οἰποίαιιν. 
Βονγβίιϑιν δυίθη) αἱ ργορίαγ πηι! αἀΐπθπὶ Ομ οιία- 
ΠΌΓΙΙΠΙ αυἱ ΠΟῚ 5215 οἶγοδ γοηυ 5 {οη6πὶ νογθὶ 118- 
Βερίατ, οἱ [4165 δυπὶ δι  ργἰπεϊραίυῃ δυυ!οναι!, πιὰ- 
Εἶ8' ΠΟ Θ5ϑΆΡ 11 ΠΊ ΠΔ ΙΝ ΠΉΠΙ5 δυαίγο : Οκὶς δϑῖ βαοίὶς 
δέγυμς οἱ ργμάθιιδ, φμδηὶ σοη δε ἷϊ ἀοηιϊΐπιις διρεν [α- 
τυ! απι ἐκαηι, μι ἀοὶ {{{18 οἰθιιπι ἰὴ ἐδιαροτε 19 ὃ ὕϊ ποη 
εὔμιηύδηι τγαυϊοι αι ΐ!θπὶ οἱ βρίγίι!απν οἰθαπὶ οθυβαγς 
Υἷβ φυϊδυδουπαια [ φυλ)! θαδουπαμ8 ] δἰ πυρί είιεν, οἱ 
4υΐθυβ βοὴ ορογίοί, γοϊοθπίοβ8 86 οβίοπάθγο 6886 ΡΓι- 
ἀεπίθθ, δἱ πιαρίϑ πϑιδϑβαγίυπι μα θομεθυ γογθαηὶ 

“4 [(ογτ. ιχ, 14. “9 Ρρλ). χι,, 3. 
Τὸ Μλιῃ. χχνηῖ, 18. 16 ΜΆ ῃ. χχὶν, 47. 

φυδληι αιοὰ ργοάμοϊ! λα ϑοριδηιίδηι, οἱ {ΠΠυπηΐηδὲ 
Βοἰθΐο5 [06 608 ΠΖΌΟΓΙΙΠ) πιο 5 ροίοδὶ βιιδγγο ᾿ὰ - 
}υδιιοα! ἰχεῖ8. δρεπάογοπι; ἃυϊ οἱ πα εἷβ φυὶ ρο5- 
δη! δου! 08 δυάίγο, ρἰρααὶ Ἔχρόπογα δ] ἰογϑ., αἱ πὸ 

ΘΥΡΟΠΘΗ(65 νἱϊα ἃ ἰηροηϊοβίου ω5. ςοπιθιμηδπίυῦ 
4υΐ πδίιυγα! ον βυηὶ ἰμφοη οβὶ, δ ΡῈ Ἔχογοίαιϊο- 
ΠΘΠῚ [ὈΓΘἰ ἴδ 585] γ]5 8 ρθη 55 ̓ αθδπίυγ δουϊὶ. 

ὈΙΠΙο1Π6 6δὲ δγρὸ υἰγυπιαι8 ἴῃ ὑπὸ, 1} οἱ ριυάοηβ᾽ 
51, εἱ ἢ46|18, ἤθη δυίθηι οἱ ἱπιροβϑίθ!!. ; ἢ66 διΐπὶ 
μεδιϊῆοαι διπὶ φυὶ ποη ροίδϑί 6886, ἀΐδθπβ 7" : 
Βεαίεις δόγυιιδ {{{π, φιιδηι ἀοηιϊΐπιι5 υοπὶδη 5 τυσποτῖί 
[αοἱεπίεηι εἰς. Απιέη αἶσο νοὐΐς, φιοί διρεν οπιῖα 
ϑοπα δια σοπείϊιοὶ ϑμηι. 

02. Βεαίες {{{6 εοτυῖις,, φιόπι υδιΐθη8 ἀοηιΐπιις ἐπ 
Β νοποτί! [αεϊοιιίεπι δἷς. ΜΆσηΔ ρΓΟπι 5510 {106} 185 δὲ 

Ῥγαθθηιυυ8 ἀἰβροπβαίογι νυ μια ϊοδίαγ, οἱ ουπὶ οἱκ 
4υΐθυ5 αἷι: Εδίο ροίδδίαιεπι Παύδηα σα φμΐηψεε 
εἰυϊαἰἐ6 13, Δυΐ, ὁδῖ0 μοίοδίαἰθπι ἤαϑέπς ξΏΡΕΥ ἀφοοτα 

εἰσ αἰες 13, ΝᾺ. Βυρ6Γ οπιηΐα ὕοπα ρϑίγ 5Ἀπι!]} 185 

{Ἰ6γὶ, φυϊά «ἰϊαἀ πηδη βίαι πἰδὶ [τοῦθ 68 ϑοὶ οἱ 69- 
᾿ιρεγθάθϑ (ἢ γίϑιὶ, οἱ οπγοδηδηῖθβ ουπ Ομ κίο ἢ Οἱ 

Οηηΐὰ δι ἰγδάϊϊι Ῥαιον, βίουϊ 'ρ86 ἀΐοὶι Τ᾽ : ϑαία 
δὶ παεϊιὶ ροίοδίας ἱπ σαἰο εἰ ἔπ ἰδττα ; εἴ χυδπιδάπιο- 

ἀυπὶ Ροηὶ ρϑιγῖ8 ΠΠΙὰ5.,. 5 ρ6γ Οπηπθπὶ ρδιγὶ8 5.» 

δι η!δηη- ΘΟ ϑιτατ08., ραν εἶραι Π) υδπιοάϊ ἀϊπηΐἃ- 

16π) οἱ ρἰογίαπι Θἀ6] ἢ υυ5 οἱ ργιιἀθημ 5 ἀϊθρεηβαιο- 
γίθυ5 518, υἱ 5'η| οἱ ἱρϑὶ 81:06 ΟἸΉΠΘΙΙ ο᾽ΟΔίαΓΆ πὶ 

οἱ ρο(αδίαιθ,, υἱ 5'ε οὐπὶ ΟΠ εἰδίο, Εἰ ν᾽ 6 ἱπιδῦς 
Ρτοιδιἰοη6πὶ ε͵υ8 φυοὰ αἰεὶ! : ἀπιεη, ἀἴἶτο τοὐΐς φαοά 

διραν οπινὶα ὅοπα Ἔα σοπδίδιιοι δμπὶ 18, ἸΉ 6116 6 

τρΐΐ αυδϑὶ ᾿π Θχοπιρίαπι Δοοὶ ρΊ ἢ 5. Δ᾽ σα 6πὶ γοίθηὶ 

ΟὨΙΠ6 ΓΟβηυ) 500 56 ΠΔθΘηϊδηι, οὐπὶ 400 δυπξ 
δοπί68 πϑυ]85., οἱ οἰ]. 5 οἱ ἰοσὰ ἀΐνοῦβα. [4400 

αἀἰϊνίἀαι ἴρβ6 βδίγαρίβ οἱ οιδίθυ8 μγϊποῖρί θυ φαΐ 4} - 
ᾳυϊά ρμγαοίαγα φοδβογαηι,, μ᾽ επί υἀΐηοιν τορηΐ δαΐ : 

ΟἸμπ68. ἡιϊθηι οοπϑίϊοὶ δυρὸῦ οπιπὸ Γοβηυηι 

βυυπ), ποὴ δυίθηι] δἰηθυϊοθ 5ῈρΡΟΓ οἰμηΐα,, 86ι 

υπυπιαιθιπαυδ ΘΟΓΙ ΠῚ ΒΌΡΟΙ 4! αι πὶ ρᾶγίοπι γορηὶ 

δι} ; αἵρυία, σης αὐυΐάοπὶ ΒΡ. Γ ἀθοσηι οἰν (68, 

ἰϊυπὶ διιρὸν αυΐπαυθ. Εἰ δἷς. ΟΠΊ}68 δγιμ βυροῦ 

οἠ πα θοπα, ἰρ88 δι ἢ} δοίυ5 ἰομοδί οπιηΐδ αυδεὶ 

8018 οπμηΐυπὶ γὸχ. Εἰ [16 6ϑὲ αυοά αἰοὶϊ : ϑνΡὲγ 
οπιπία ϑονα δια σοηδίϊ 6, δηι. δίουϊ Δυίοιη δυάῖ- 

Υἵπυ5 (6 Ρεδιυἀῆπο ἀλη φϑογνὶ8 ἢ 6! 08 οἱ 

ργυΐθοιεῖυυ8,, 86 δυάίαπι!8 οἱ ἀθδ ἰογπιθι 15 πη8]0» 

Τυπὶ δεγνογυπι). Ὠ᾽οἷΓ οπἰπὶ ἸΠ8]08 ΒΟΓνα 5 ἢ ΘΟ 6 

δυο, ργξϑθηϊοπὶ γο  αριῖ6 Π| ῬΓΘρΡΟΠΟΠ5 ὈΟιἷ5 (υἱὑ- 
τἶβ,, δὲ σοῃίοπηηθη5 ἀοπιῖπῃ πὶ δα πὶ, αἰεὶ! : Μοτγαπι 

[αεἰ! ἀοπιῖπιις πιθι8 υδηῖτο 15, Μεπιΐοῆς δυῖθπὶ ᾿06 

ἀἰεῖῖ, τοϊθηβ πιδηάποιλγα οἱ Ὀίθογα συπὶ ἐγ οϑἷδ; οἱ 

ΒΟΙΊΡΟΓ βοπιηΐαὶ, χυΐα ροβὶ πηι} }|Π| (ΘΠΊΡΟΤΙ8 γ6Π- 

ἀπγι18. θὲ ἀοτηΐηι5 608 ; εἰ φυλϑοὶ ἀοπηῖπο0 πιογδ8 [ἃ- 

αἰδῆιθ, Ρογου  ΘΟΠΒΟΓΥΟΒ 50 ΒΈγοι65, οἱ ἴῃ 56 }7]}- 

1. ἘΜ ΒΟ ΧΕΙ ἐδ, τα 1.46, 47. τἜἼμυς, χιχ, 19. 15 [0] ἀ. 472 
} . Φ 

(84) ΥοΥῖν εἰ εἰς φιὶ υοί... ἀὐφμΐγονο ὁξοας ἀσδαπὶ ἰῃ τη55. οἱ ἀοϊοπάδ υἱάθπίυγ. 
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ἰυΐοπι τού! ας 605 οἱ ἴη δοΐοπι 605 αι. Εἰ ραγου- Α αἱ ΡῈΓ βυδηὶ ἀθοίγίμδη) Γοοθεβογθοὶ αυϊάεπι ὃὺ 
(ἰοπ5 τπηδιιθυοαὶ οἱ Ὀἱδ᾽] οὐπὶ οὐνῖοβὶθ., ΟοΟ βίο η8 

ΟὔΒΘηΙ δςοἰοβἰαβιϊοῖ ; εἱς ΠΟΙ οϑυγίθη 68 5050] ρὶ!, 

βεὰ ορυϊδίυς οὐπὶ ΘὈτίυβὶ5 οἱ πλ}}}}8. Ἰυ] υϑπποα 

θυ. Θοο δ᾽ αϑι ἴσα αὐτὰ σΟπΊη) 559 6ϑῖ; αυΐθυ8 

νοπίοϊῖ Ὠοπιίηυ5. ἰδοίθηβ Θοηβυπιπιδιῖ ὁπ 6 πὶ ΘΟΓΙΠῚ 

ἰπ ἀΐα φιᾶ ποϑείαμδ, οἱ ποτα αυὰ πο ρυίδῃϊ, οἱ αἷ- 

σί οι 608 41 πο {ἰπυογαηὶ οὕ 4υἱ ροίθη5 6δὲ 

Δηϊπη8π) οἱ σΟΓρυβ ρογάογο ἴῃ ρθιβοηπϑην. θ νι ἷΐ 

δυίοπι δι, αυδηάο βρί γἰ!5 φυΐάθπὶ 6}118 ταν γι - 
ἃν αὐ θουμ {ι| ἀδάϊι οὐπὶ, δπίπηα δυΐθπὶ οὑπὶ 

ΘΟΓΡΟΓ 500 νδαϊΐ ἴῃ μοϊιδημπδιῃ. δυ8ῖ15 δυΐδαι ΠΟῚ 

ἀἰνίαϊμιν, 56} δηΐων εἦι5 νϑ δ οὐπὶ δρὶ γα 81 Γεβπ8 

οαἰοϑιῖἃ. Ριορίογ φυοὰ βογίρμίυπι 6511} : Βεπδαϊοῖίο, 
δρὶ γί τι οἱ απίπις ἡμδίοτιιπι, Βοπιῖιο. Εοτγαπὶ δυΐθπὴ 

4υἱ αἰναπίυγ εἰ ἀδροπυηὶ βρίγἰδιπὶ τονγίθπίθπὶ 

δ. ἐυπὶ αυὶ ἀδογαὶ ουπὶ, οἱ πο ᾿ιαυεηὶ ροϑίπιο- 

ἀσιη ἴῃ 86 ρϑγίοπὶ 8]1ᾳυδπι 4.85 Γαΐ δχ [)60, γεϊϊ"- 
αὐ οἷβ βᾶγβ ΘΟΓῸΠΙ 4015 δΓαὶ ἰρβογυπὶ, ἰὰ οὶ 

δηΐπια, 4υ8ὲ Οὐπὶ ΠΟΡΡΟΓῈ 500 ρυμπίοιυ ἃ Ὠοηιΐπο 

γοηΐοηίδ, οὐπὴ ἰπΠ ἐς] 15 οἱ Πγροοτί εἶα ἴῃ ἰογηεηιῖ5. 
Υἱάθ Ἔγᾷοὸ ἀϊεγεπιίδηι βογγόγυιπ 005 Βοχιίηυβ 
οοηϑι υἱῖ ΒΡῈ Γ ἀοιησ δυδπὶ, ηυοηΐϑπ) αυϊ δπὶ 

αυϊίεπι αυδϑ5ὶ ἢ 6}65 οἱ ργιιθθπίαβ ἀἰβρθηβδίογοϑ αυὶ 
ἀδάοναμ! σοηϑογν 8 οἰθαπι ἴῃ (ΘΙΏΡΟΓΟ, δύροῦ οπιηΐα 

θοπὰ ραδίγί 5[2π|}}125 οοηβι αὐπίαυγ ; φαΐ δυΐθιη οοη." 
ἔγαγία οἷβ δβδγιιηΐ, οχίγὰ αυρά οδοίδδγυηι ἀδ ρίοτία 

ἰδηΐα,, δάϊηις ἀϊνίἀδιίυγ, οἱ μᾶγ8. δογα πὶ οαπὶ ἤγρο- 

οἰ υἰ5. οἱ ᾿μΠᾺ 6] υ8 μοποίυγ. 10] οὐ! Πδῖυ5 οἷβ αυὶ 
τ. 816 ἰπ θο ππιηὰο τἰ δε 68 Γπϑγυηΐ, ἀΐοαπία 56γ- 

Ὀΐηγα δ: γὼ φιὶ πιπὸ τυἱἀθιἷδ, φιοπίαηι βου 5 οἱ 

Ῥίκιροιῖδ. (οι βααιδηϊθῦ δυΐοπιὶ ρΙΌρίοΓ ταυΐθπὶ οἱ 

γοβοϊἰοπθι αἃ ΓΟαΙ ΘΟ ΘΡΌΠΙ οἱ γθβο  αἱΐ βιιεῖ, νὰ - 
τἰομα 16 ογίι οἷβ ἀδηϊίαμη βίγίαογ. Θαοὰ μος ἴοτ- 

δἰίδι, 5ἰφπίἤοδι, φαοπίδιῃ 4υΐ ρυπίυημιγ σορίίαμ!6 5 
ἴον {ἰπθηὶ ἀοϊουΐβ, οἱ ῃγορίδγ μος νοϊθηΐϊὸβ υἱ γι Ποῦ 

6038 80 Γγ6, ΟΟπιρυ δὶ ἰογπηθη 18. ἰηϑυ 6 τ! ὉΠ ΠΠυιι5, 

ἀοιεῖθ8. βιυϊάσης :- 15. νἱἀολΐοοι ἀδηιθα5. αυΐνυ5 
πιΠ Πάν Γι! ΔΟΟΓθἰ ἰ4ίθτη ΠλΑ]Πἰ58., οἱ ργορίογοα 
Ραἰαπίαν ἀδηαμν ἀἴσηιπὶ βιγίἀόγοηι. 

θὅ. δἐπείὁ 68. τέφηιιηι σοίοτιιπι ἄθοθηι υἱγοὶπῖδως, σι 
αοεὶρίεπίεδ ἰαπιμαά ἐς διαδ,, ἐχίοεγαπι οὐυϊΐαηι δρολιδο οἱ 

ὁροπεῶ. Ομΐπηιι 6 αμίεπι ἐα Εἰς ἐταπι [αἰτίω εἰ φιιίνφιιδ 

Ῥτιάειίοδ, οἱ τοϊΐαυα 75. [ἢ οπηηΐθιυ5 αυὶ υἰάϊδαγιηι 

γογθυηὶ θεῖ, 1. γοξηυπι σοἰόγυπι ϑβι μη! αιαγ νἱνρὶ- ἢ 
Ὠἰθυ5 ἀξοθη). ΕἸ 5ἱ φυΐάδαι ἴῃ αἷβ συμ! αυὶΐ γοοία εἰ 
ογθύμηι εἰ γἱνυμῖ, Εἱ ἰ460 }υ 5.6 Δ55: Π)}Π!ΠΔηῖυν φυίηφυς 
ΡγυΔομε θυ ; 4υὶ δΔυίθηι ργοιδηίαγ φαϊάδιη ἤδη ἰμ 

δεδα, πο δυίοπι ργαράγδηΐ 86 ᾿βοπὶ8 Ορογίθι5 δἱἱ 

Βα] αἰἐπὶ, ΓΙ ΐβ 4υΐ 406 Δ55:Π|}]Δπ 0 γ υἱγρίπίθιιβ 
[Διυ]8; ποη ᾿γγαι πα  Π 6 Ὁ ἀϊεἰ πηι 5658 Ομ αἱ υΠὶ 

4 ἀϊάϊοεγαπι ἀἰνία, φυοπιοάοουπηυς γαγθαπὶ )0- 

ἡηΐιΐ γθοθρδγαηΐ, βῖγ οὐοβίοηθ, 5ῖν6 νϑυδίθ, αυοὰ 
ΥἹ ΕἾ Π65. δυηῖ νἱγρί ποδί ρμδΡ υϑγυιπὶ θοὶ ουὶ 
οὐκ ἀἰάοταπι υϊ ογοάογα νοϊυπῖ, 7816 δ8ὲ δηΐπι νοῦς 
υυιῃ Ποῖ, αἱ 46 δι μηυπαϊεϊα Δοοοπηποάδὶ ομηπίδιι8 

ἰϑοϊογυπι ουϊαγα, νοὶ ουἱυγα οἰοπμοηϊογαπι ἐγϑαιῖο- 

εἷβ Ὠεὶ : δοξοββδγυμί Δυῖ6Π) ρ6Γ Ζεϑαπι ΟἸ γϑίαπι 24 

θεῖ ουἱυγαπ) 4υδηνν}5 θη Γυδγηξ σου ϑοουΐϊδ ΟΡΟΓΔ 

Ρἰοιδιῖ8., ποὺς δὰ ὑραιυάϊπεπὶ ργραγανογίηι 56- 
πιοιρ508. δίουϊ δυίοπι δαουπήμπι νέυθυπὶ υεγι 2115 

βοιιαίυγ βεῖροαθ. αἰισγυίγυπι νΥἱγίυιε5 4825 δυμὶ 

βυθδιαηιία ΟΝ γίβίυϑ, ἴα αὐ 4ὶ ὑπᾶπθ Βαθασγι!, 
ΟὨΠ65 ἰᾶυδϑι; οἵ χυΐ ππλπὶ τἶπ5. ἰιαυπέγιι., πος 

υηδη) Παυθαὶ ; ΟἸιγίβιιιβ δΐπὶ ἃ δεῖρ80 ἰγγες}βϑ 

681; 8ἷ6 οἱ βθῆϑυϑβ οἰ" 65 Δ (ΘΓ Γα ἢ) 56 50 θ5 488 - 

ἴυν : οἱ υϑἱουμᾳυς πηΐπυ5. [ἀογῖς αθὺ58 46 θη βῖθα5 
βοοιπάνηι Γοοίδιη ον ἀοείγίαπι, ἱθὶ οιηπῖηο εἰ 

ΟΠλμ65 86 505 αυδϑὶ [Γϑυύδίϊ ἃ ν6γ}0 βδρίθηιϊδ ᾿π- 

[αιυδηίυτ. ϑ6η5ι8 διυιίοι ἀἷςο οἱ 605 4:1} σοπιπη- 

μἶ6 γ᾿! } Πφυπίαν, νἱϑῖο, δυάϊιϊο,, οὐοτγδιῖο, κυπία- 

ιἷο, Ρα!ραιΐο, οἱ 605 φυὶΐ ἱμ Ργονεγυϊθ δρρεϊϑηΐυγ 

αϊνίηϊ, μος πιοιὶο ἀϊοοιε θυ : δόπεμηι ἀἰτίπαπε ἐπδε- 

εἷσε, Ἰιογυπὶ δυΐοη) φυοιΐαπι νεγυπ) Βεΐ εῶι58 

δδὶ υἱ τϑοῖυβ ἢδί βεηϑυῦπι υ8ι18, αἱ ποῃ εϑὶ ροβϑεἰ- 

Ἀὲ16 δυπι, οὐπὶ 5'1 ἴῃ βϑηβίθυβ, υδ ἦπ φυϊνυθάδιι 

αιυϊάοπι βοηβίθυβ ορεγοίων, οἱ αἰ ᾳοηῖοῦ τ ρθυδὶ ἀπὲς 

Ργυδοηιίο βυξ ϑιπ|, ἰῃ 8}}}8. δυΐοπὶ περι ραί; ἰάδο 

δ᾽ ὑπηπὶ ἀ6 εοηβίθυ5 (δοογίι βαρίοηίοπι, υἱ Υἱγζοὸ 

οοηδίϊααῖαγ, ποοθ556 θϑί υἱ ἰπ 4118 βοηϑίῃυ5 58- 

Ρἰδμείδπι δυδῃ οὐ δῖ, Ῥγορίεγοα ποη ἐδὶ νἰϑεγα 

ἐς αυΐπηυς δοηβίθυ8 ἐπ αἰΐφυο, φυοδάδπι αὐϊάδην 

ἴλιυο8, ᾳφυοϑάδπι δυΐϊοπὶ ρυιιδηί5; 8θὰ πθοθ586 6ϑὶ 

αἱ δυῖϊ οῃη68 4υϊμα δ δἷηΐϊ μγυδοηίεθ, δὺϊ ΟΠ ΠΕ 5 

( ἴδιυϊ. Οἴμποβ ἰϑιὶ βθηϑβιι8 ἰἀπιρδι 68 5045 δοεϊρίιι, 

ἰά δϑι οὐξᾶιᾶ 808 πδίαγα! , ϑῖνο βεουμάυμ) νογθυπι 

θεῖ υιἱ νοϊεμίο8, βἶνα οοηίτα νοϊυπίαίοπὶ Ὠεΐ, (8 - 

ἴπθη ροὶρίαηι 685, αυλη0 γοεϊρίσ! Βροηϑιτι 6556 

Εοἰεϑίς Υολιπὶ θεοὶ, εἱ ΕΠ εἰ ; δὲ ὀργράϊυ- 
ἴυᾳγ 46 τηπη00 εἰ ἀὰ διγογίθι5 ἀδόγυῖ τουτογαιῃ, 

οἱ νϑηΐυηί ᾿ οὈνίαπι ϑαϊναίογί, φαΐ ΒΘ ΠΊΡΟΓ ραγαίυ9 

65. νθηΐγ δὶ υἱυρίη68 5, πἴί δίμα! ἱπργοαίϑηίοῦ 
εὑπὶ ἀἰξηῖδ5 δογμ δὲ θολίαπη ϑροηβαῃ ΕςοΙ βίαᾶπι. 

δε αιδηάΐῆα ηαὐἱάδηι ροϑὶ γϑύθιπὶ τοοθρίιπι Ἰαοο 

Ἰυπῖοη {ἰο πὶ σογϑιῃ Ποτ  ἰ υ5, εἴ νἱἀδη ε5 οροτα 

ἐότυπι θυηα, φίογσοηι Ραίγοι δοόγαι φαΐ ἴῃ ςαἰὶς 

6515}, Π65 οἱ ργιιάθηίοβ δυπῖϊ, οἱ ϑδοοϊρίεπιοβ οἱουπι 

παιγδπίυ ΠΟπΝ  ἢἾ8. δυὶ χαοιὶ βοπροῦ ᾿μυθατίατ 

δοιίθυ5 Ὀο 5, ἰὰ δϑὶ νογϑυπι ἀοοιείηα, οἱ τλ58 δηϊ- 

ΠΙΔΓΙΏ δυλΓα ἢ ΔΒ ΠΟ νΈΓθῸ ἱπιρί δι 5 ἃ ἀοειοτὶ- 

νυ οἱ ἰγδά ποτ! 8 4αΐ 4 νεμαπμ δε}, φυοά 54:15 

οἷ. εἶδ, οἰΐδπὶ ἰἀγάδηϊα οχίίι δὲ γοπιογδηία ἤογρο 

γϑηΐδηῖα Διὰ οΟηϑιιπιπιδίίοιει Θογαηλ, τ συηπαπε 

πιαῖ οἱ οχῖνα πιυπαπὶ [Δςἰ: [ὁϑἐποηῖ ας. θυϑε- 

115 δυΐίδθηι π 0} [1 οὐνὰ ροϑί ἱπομοδιϊοπεπι Ομ γῖϑε δ. 

εἰδι15 (Δῖδι δοοίρογα Ὑθγθὶ ἀοοιτίηδην, φυδοῖ 

Β|{ΠΟΟΤΟΙ οἷ ἀθνανὸ ὑδ606 δὰ ἤποπι, περ! ζεηϊοϑ 

εἶγοᾶ βυβοθριίοπαπι ἀοοίγη: 4 σοπίογίαι δάδαι 
εἰ θοπογυιῃ δείυυι ἰὴ οη ἢ]υπῖμαὶ (4 δυΐδτι 
810 Θοπίογίαι δἰουδ ΠΟΓ 15 5ογο,, χυοὰ οἷευπι ἰὰ- 

πιΐπἰβ8. Δρρο αι) πα ἰλιυδ5 δυηΐ, οἱ δοζερεγαηὶ 

τ θη. μι, 86. 18 Κὰ6. γἱ, 98. Τ9 ΜΔ}, χαν, 1, 3. ΚΡιον. τ, ὃ, 5. Μάϊ. ν, 16. 



410] ΟΟΜΜΕΝΤΑΛΙΟΙΌΜ ΘΕΜΝΙΕΒ. 1τ0ῖ 

Ἰαπηραάδβ ἴῃ ῥτίμΐ8 αυϊάοπη δοοθηβ88, βοὰ δὰ ἰλη- Α ἀδηίοβ υοηίαπι πΠοη ϑΔοίαπι) οἰευπι), [ἃ 681 γϑγθυπ 
ἕυτη ἰἰογ οὐνίδπι ὀσϑιη δὶ ΒΡΟΠ580 ΟἰδυΠ) ΠΟῚ Δ666- 

Ῥογυηι. οταπι αμίόπι Φροη80 [αοἰόπίο, ἀοτηιλαυετγιηῖ 

οπῖπες υἱγρίπες, εἰ ἀογπιίεϑαπι 85. ἴϊὰ ΘρΟη50 ἰδΓ- 
ἄδηις, οἱ πο οἷΐο υβδιηΐθξθ Ἴογῦο δ σοηδΒυη:Π)8- 

τἰοηοπι Υἱίδα δογυπὶ, πἰμ ρα ιπίυτ αἰαυϊά αυδϑὶ 
56 ῆβι8, οἱ φυλϑὶ ἰῃ ποοία τηυπϊ ἀρθηῖα5 οἱ ἀογπὶ- 

ἰΔη68. Βογηηογυηϊ αυϊάθπι, υἱρυΐα,, γοπἰδϑὶυβ 6φ6- 

τυ ἃ 56η81} Υἱία]! : ἤση (ἀπο οἱ ἰδηιρδάθ8 ρὲΓ- 
ἀϊάδγυηί, ποαι6 ἀδβρογανθγιηῖ ἀθ ΘΟΠ βου αι 90Π8 

οἰ οἱ {Πα Ῥγυάδη!οδ5. 

6.. Μεάϊα αμίεπι ποσί εἰαπιοῦ [αοίμις 6δΐ., ἐγοέ 

.δροπεις υεπὶ!, ἐσειτγρὶίε οδυΐαηι οἷ. Ταης διιττεσοτιπί 

υἱταὶποα ἱ{ἰ οπιπεε, εἰ οοπιροξμόνμπι ἰαπιραίες δια. 

Ἑαιμα αμίοπι ργιαεπιΐθις ἀἰπέγμηι : Παίε ποϑὶς ἐδ 

οἰεο υεεξίτο, φιΐα ἰαπιραάεε ποείτα ἐχδιϊησιιπίαγ. 

Ἐοεροπάεγμηι αμίθηι ργμάομίος, αἰσεπίες : Νά [ογἱε 

ποη διοῖαί ποδὶς, εἰ υοϑίε, ἱ(6 ροίΐις αὐ νεμπάφμί68, 

εἰ ἐπιΐ!6 υοὐῖς. Αϑοιιπιϊϑις αμίεπι {{{18 ὁπιοῦα,, υεπῖΐ 

2Ροπειις, εἰ φμ ματαία ἐγαη!, ἱπ!ταυενιηί σμηι ἐ0 αὐ 

περιΐας, εἰ εἰακεα ὁδί Ἰαπμα. Νουϊδείπιε αμίεπι Ὁεπε- 
ταπε οἱ τεϊφι υἱτοίηος αἰσεπίος : θοπιΐπε, Βοπιΐπο, 

αρετὶ ποϑὶς. Αἱ {{|{6 τεδροπάεπδ αἷΐ ; Απιεη ἀϊεο υο0- 

δὲς, ποεοῖο υος 5. Μοιϊδ δυίοπι ποσοῖς, ἰά 6δι ἰῇ ἱιὶ- 

τυάΐης ταπ βδί οηΐβ, οἱ ἰῃ πιράϊο ἰθη!ροΓο 8Π| ᾿Γᾷ 8 

8611 Ἰυπιϊηἶβ ναδρογιίηΐ, οἱ δύμπιιο δρογαιΐ ἀϊανηΐ, 

ἵδοιϊιβ θδί οἰΔΠΊΟΥ ΟἸΉΠ68 51:50] [Ἅγ6 γο θη 1 π}., βίου 

οχἰ βϑιίπιο,, δηφοίογυπι, 4ἰ οπῖπες διπί ηνἐηἰείταιοτὶς 

δρί γί τς, φιὶ πε ἀπιιῦ αὐ πιϊπὶ δι εγῖμπι ῬΥΟΡΙΦΤ Ρ08- 

ἀυείνγίια, σοηργΓορανογδηΐ, αἱ βυίσεγοί οἱ ἰρβὶβ δὰ 

Ψ] Δ πὶ οἱ 1185 ἀοοογθπὶ ΟΥ̓ΏΔΓΟ ἸΔΠΊρΔ05 βιι85. Εἰ εἰ 

Ἄοοηϑίἀογανθγὶβ αἰΐψυαθπι δἰᾳυληὰο, φυσά σοηφστορανίι 

υΐάεπι ἀοοἰγίπαπηι νοτὶ φυοά 5, δ] βιῃπηεοίδι δὰ "απ8 
νἱνεπάυπι,, πΠοῸη ἰδπιθη υἱ εἰὰπὶ ἀοοίογ {ἰ6γὶ ροβδίΐ, 

Υἱ6}}}8. απο ἰδ]6πὶ γοδρομάθιιθπι νοϊθη να 5 δὺ 60 

ἀΐδοεγα ας διηΐ Ὠεὶ, οἱ ἀϊοδιίαπι : Νἐ [ογ16 ποι 
δι(βεῖαι ποδὶε δἰ υοὐῖδ. ϑυ ΠΟ] ΠΟΥ Θηΐπὶ ἢ} 84 

»εη6 υἱνθηάυπι Πιᾶ60 ἀοοίγπαπ, ποη τᾶπηρῃ υἱ οἱ 
γ0}}}8 ροϑϑὶπὶ δοσοιημπηούδγα ἀοοίγίηδηι. Εἰ γοϑροη- 
ἀεθυηῖι νυ θη θυ8 ἃ 56 ἀΐδοογα : 16 πιασὶδ αὐ υδιιἀἢ- 

ἐοτὸς,, δἰ ὀπιῖ!6 υοὐὶς, ἰὰ εδὶ δὰ ἀοοίογοβ, οἱ αὖ οἷβ 

δοοίρίιθ. Εἰ (διυϑε ἤθη αὐυδπάο οροτίουαὶ δυμίο5 δά 

ἀοοιγίμδηι) δἰδὶ δπιθμάδι, ρδγάμνηι ἰοπιρυ8 ἰπιτο- 

δυπαϊ οὑπὶ ΒρΟΠ50 δὰ πυριϊ25. Εἰ 6δβι υἱέίίδγα 608 υὶΐ 

11] ραιυπίυγ, αυἱ αυδηάο ἀεθιδειιι αυΐάθη, 
ἀἴβοογα, πορίεχογυηί ἀΐβοογο δἰϊφυίϊά υι}}6 ἐχ οἷβ ἃ 

αυΐθυ8 ἀΐδεογο ἀδθυδγαηῖ. [πὶ 'ρ50 δυίοπι ὀχίία Υἱμ5 
δι ἀσπ) ἀϊδρυπυι! ἀΐδοογο, οομιρτγοϊιδπάπηίαν ἃ 

ἸΏ ΓίΘ., Εἰ ργορίεγεα πο ἱηργεάϊ απ οαπὶ Υογθο 
δὰ ϑροηβᾶῃ) Ἐςεἰἐβἰδπὶ, πδο οὐπὶ ΟΠ γίϑιο δὰ 605 αυΐ 
βίη! π᾿ γοφυΐθ δυμὶ (υἱυγὶ οἱ ἴῃ Ὀοδιὰἀΐπθ τὸ- 

βηλιυτί. ΟἸαυαίιγ δυΐθπὶ ροϑίθα οβίϊυαν δά ιις [4- 
5 νἱγρίη!υυ8 οἰδυπὶ δοοορίυγὶβ αυπ5 οἱ βδἷῃ6 οϑιιβᾶ 
Ροβίθα υδηΐθηΐ ἀϊοθηίθβ : θοπιΐίπθ, δοπιῖνθδ, αρετὸ 

ποὺὶδ. Ἰίδαυδ γοβροιάθιιβ βρθῆϑθϑυβ ὑἷοὶ! : Νοδοὶο 

νοδ. ἰϊάάι6 4ιοι πὶ ρᾶγαθο]α οπμμΐ θυ δυάϊοπιῖθυ8 

ΟἸσα θαι, συ) αησὶ! διὰ ἀϊδοίρυ!ο5 βι05, ἀΐεθη8 : 
ἐδεειιγος ξαἰμίοηι5), αἱ οἱ 50} Π| οἰ Γαϑταπὶ 605 φυὶ ς Ὑ θήαίε ὀγφο, φιῖα ποφοὶ εἰς ἀἴδηι οἰ ἀόταηι "5, ΟΓηλης 

δυηὲὶ 56ῃ810 1165, δχοίίαγα ἴῃ ουνίδηι Βροη80, εἱ ἐΪϊ- 
οὐπὶ ἱπίῃ5 ΟἸΔΠ]Δηΐ68 ἰπῃ δοηβίθιι8 ΟἸΠΠΐΠπὶ ἀ0Υ- 

τοϊοπίϊυπι : Εσοθ δροπδιιδ υοπῖ!, διιγοῖία οϑυΐωπι εἰ. 

Εἰ βυρξαδιίίσποπι αυϊάοπ) ΟροΓίΘγΓα πῃ ΟὈνίαπι ἱγα 

ΒΡΟΠ50 Υ6γ})0, οἱ Ἐμροϊδϑίςς ἱπηπηδου]αῖθδ, ΟΠ 8 

αυϊάεπι δπάϊεγυπξ οἱ βυγγοχογυηϊ : πο ϑυίδιῃ 

οἴη 65 ἀδοθηίθοπι ἱπιροϑυδγαι ᾿διμδαΐθυ5 5018 0Γ- 

παίιπι, 866 αυῷ δυσίοτυπηὶ ῥγιιδηιἰλπὶ 648 Ογηδη- 

1οπη. [τὰ ποη ἰπ ἰΘρΟΓΘ Ορρογίιηο0 [Δἰυ88 ἀϊχογυνὶ 
ΡγΓυάδιμίθυϑ : ϑαί6 ποϑδὶς 46 οἷδο τυεεῖτο, χυλϑοὶ υΐ 
ΟΠ δὶ σοπφγαρανθγαηΐ δηῖθ ργυάσιίαπι, υἱ ἰῃ- 

16} }Πἢραπιὶ φυοηίδιη πο οπιπΐυπη [Δα ηἰπιπὶ ΟἰΘυ ΠῚ 

68ὲ οἰἶδπὶ ἀδγ ὃχ 60 γνοϊδηιυ.5 4115, 56ὰ θογυπὶ 

ἰαπιυπιπιο ὁ 4υἱ δά δος ἰρϑᾷιη ροβὶι! βυηὶ υἱ ν6- 
“παυπάρηϊ, εὐ γί νυδηΐ,, εἱ δοοὶρίαμι ργοιϊυπὶ οἰδὶ 

8,8. νεπυηάδιῖ, οὐ}5 ὈΓοίΪυ πὶ 6ϑι ρογβαυθγδηί8, 
οἱ ἰηδιδηϊία, οἱ ἀπο ἀἰβοοηάϊ, οἱ αἰ φαηιῖα,, οἱ ἰἃ- 

θοῦ ουρίεπίίυπι ἀΐβοογθ. ϑαίῈ ποὺὶβ 46 οἰδο υέδῖτο, 
φιοπίαπι ἰαπιραάδε ποείγα οχδίϊπρεμηίιγ, Ναιη οἰϑὶ 

(αιυα ογδηὶ, ἰάπιθὴ ἤοα ἱπι6} σα θαηὶ, αυοηϊδπὶ 

οὐπὶ Ἰυπιῖηα ἀοθεῦδηὶ οὐνίδι ἰγῈ ΒΡΟΠ80, ΟΠΊΠ685 

ἰδπιρα 65. βοηϑαῦπὶ ἢΠΠππλ} 8.85 Δ θ θη 165. Υἱάδθδηὶ 

δυίεπι οἱ {Πππὰ., φυοπίδηι ἐχ 60 4φιοά πιΐηυ8 Π4}6- 

θδηὶ οἰειπι γι οπα]Ὲ Δπὶ ργΓορ᾽ μη δηιΐυ5 ἴδ6ι6- 

015, ἰΙαπιραὰδ5 δαγιπὶ Ππογϑηὶ Ουβουγδη 8. 56α 88 - 

Ρίδηιοβ ἐν δηπη πὶ [Δἰυλ5 δά οἱοὶ νοπ ογ68., υἱ- 

12 ΔΪ.6|}). χκύ, ὃ. 5201, ὁ οἱ 50η4. δ Ποῦ, 1, 14. 

[68 δυΐϊθπὶ ἰἀπιρα 68 δθηϑυι πη) Θνδηβθ  οἷβ δ᾽ υυΣ 
δίᾳυε τγοοῖϊβ., υἱ 51 φυϊάδηη θουοῦοπι ογπϑοθη σι 

Τοοῖι8 υ808 νἱάοπάϊ,, αἱ οου}} ν᾽ άδαμί φυϊάθαι Δ - 
πιἰγαημάσι) [Δοίογοηι, οἰδυάδηίυῦ δυίοιῃ υἱ πο υἱ- 

ἄσδηι ἰηἰᾳυϊίαίαη). Αὐἀάϊ8. Δυΐα πὶ 6δὲ ογμαπηθηίαμι, 

υᾶηο 4}5 δυά[ιοηδπ) ποὴ βυϑείρὶ! νδηᾶπὶ, βεἀ 

οὐάυγαι ἀυγοβ βυλ5 υἱ ποι δυάΐδηιϊ ᾿υἀϊοίυπι 858Π- 

φυϊηΐδ; δυάϊι δυίθπθ δοβυπὶ ὁϊοαπῖεπι 84 56 : 44. 
αροτίτο "5, αἱ ἰΔπίυη) δὶ γογθὰ βδ] υἱαγία οἱ πθοθϑβαγία 

ΡΓωυεδηίαγ, 510. αἱ ἀ6 ογῃδιηθηΐο βυσίυϑ 4υ͵8 ἀΐ- 
οογ6 Ῥοίοδι, οἱ 46 οἀογοιίοινβ οἱ ρα!ραιίοι 8, 86- 
εὐπάσπι 68 φυᾷ αἴοία βιπηῖ, Ουοηΐδπι ηυΐ τηδ]6 
αὐυμίυν 56ηϑῖ 8 5015, Θογα πὶ πυ} πὶ 6581 ΟΓηΔ πη - 

ἴαπν δυϊ ἰπ οὐοι} 5, δυὶ ἴῃ δΔαγίθυ5., 801 ἰη το αυΐϑ 
Ὁ βοηβίθυβ. Ουβαγνδηάιπι 6ϑὲ δυΐθπὶ, αιιοιΐαπι 5ογὶ- 

Ρίμμη 681 φυϊάδην [Δι Δ 8 (ΓΔ Π5Ππ|155Ά5 δ οἰδαπι οΟΙ- 

Ρυγαμάσι), ποπ ἰαπιθ ἢ ΓΕΙΘΓΌΠΙΙΓ διηἾ556 δ0ϊ Δ006- 

ῥίδθδ : βοὰ μος ἴῃ 5160 ΡγίΘγΙμἾ550, μοβίο 
ἀϊοίυπι, φυοιἶλπι ροϑί οο ϑόνίμπι οἰ τε ψμα υἱγφιπθ5 
αϊοοπίος : θοπιῖπδ, θοπιΐμθ, ἀρογὲ ποδῖδ. υτη ρο- 

ἰυΐδϑεὶ ἀΐοσαγα : οβίθα νθῃβογα Δοοορίο Οἷθο γὙοὶ 

ΠΟΙΠρΑγαῖο,, οοηνθηϊθηίογ β᾽αἱδ, αἱ πα [8 ΒΟ }0}5 

οἴουπι, νεὶ ἴῃ δχίγαπιο ογπαβείθυ5 ἰαπηρϑ68 5υ88 

ἀϊοεγοῖ : Νεδεῖο φμὶ οε118. Νέα δηΐπὶ βου υἱυγ απ 8 

ΟΥ̓ΠΔΏΙ05. ἰδιηραάθ5 8185 νοπογιηῖ. Ὑδηιθη {πὶ5 
γ υΐ οδὶ ἰβδίθ, υὐ ἴῃ οπηὶ ἰοπιροῦὸ ργράγευ8 

45 ΜίδιιΠ, χχν, 15. 56 Ματγο. νἱι, ὅ4. 
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ΠῸΒ 8α ὀχϊ πὶ, Ὁ ποπ ἀσπιι5 δοπιηυπὶ Οου}15 η0- Α δογίρίαμα ἀρυά 3οάπηοπι : Οπιπὶς ἐρί γέμα φαὶ εοἰτῖξ 
ἐϊΓῖβ. ποι ρΔΙρουγί8 ποϑιγὶβ ἀουγηι 0 π6πὶ "7, φαΐ 

δ Θ5Οἰ 08 ἀΐοπὶ αἱ ἰογαπι ἐσ τυ 8 Πποϑίτὶ. 
865. Ποπιο φιϊΐάαηι ρέτοστ ργοβείδοεπε υοραυῖ! 

δέτυος ξιιος, οἰ ἰταάίαϊ! εἷς ϑοια ἐμά, εἰ τοι δ᾿. 

Εἰ Ῥγίιηυπιν αυΐϊίεπι νἱἀθαπιυβ αιᾶγο ρεγεργίπαηίὶ 

Βοπιΐηὶ δϑϑιπ ]λίιγ Βοπιΐῃι8 ΠΟβίογ, αυΐ Πη115 65. 
Ῥοπιΐπυ5 ποϑίθν, 46 400 4'1 Αροβίοίυς δ᾽ : Νοὐὶς αι- 
ἐδ ππιι5 θοπιΐμιι5 9368ιι5 Οἰιγίξίιιδ, ῬΟΥ φιόθηὶ οπιπῖα, 

εἰ πὸδ ΡῈῪ ἴρδιιπι,, 5 ἰἅπιθη δ 00 (Δι απ)πιοάο ἀυ- 

τὴΐποηαγ,, οἱ παῆ6 πιδηηποηἃ ἀοηλίπιηι Παρ08- 

ἴὰ05., ποῆυθ δἰίᾳφυοπι ἀοπιίπογυ!η ΘΟΓΙΠῚ . 41}085 

τυ] ο5 6586 5[ Ζῃ ἴ641}8 'ρ86 ΑΡρΟΒίΟΙ 5, ἀἰοῖι " : δ16- 

αἰ οπΐμι δα ἀϊδ πιμἶ, οἱ ἀοιπῖπὶ πιμίῖ. Ετρο ρεῖ- 

Δ} 1 αὐδγάπιϑ ἀ6 ρογοστϊ παι θη ἰρϑίυ8, πλᾶχῖ 8 
4ιυΐὰ ρογοργιδιίοηὶ οἷυ5 νἱἀδίυν 6556 θη ΓΑΓΙ ΠῚ 

4οἀ ἴρβ6 ἀ6 56 ἀϊδεῖμι!} 8. 515 ργοπη 11, ἀΐτοπ5 51: 

ὕὶ {μοτῖμι ἄπο υεί ἰτὸ8 σοηγεφαιὶ πὶ πΟπΙ 6 Ἠϊθ0, 
ἐδὲ δι ἐπ ηιοαϊο θοόταπι. Τι6πὶ {Π ἃ "5: δος ἐρ0 
φοὐϊδοιηι διπὶ οπιῖδιι5 ἀἴοϑιια, μόφιι6 αὐ εοπδιπιια- 

εἰοπέηι ἐαομϊ. Ελ αυοὰ Βαριϊδία ἀϊοῖϊ ἀ6 60, υϑῖ- 
06 δου 6556 (ἀδΠΙΟΠΒΙΓΆΙ5., [18 : [π| πιεάϊο αμίοπι 

νεξίτιηι δίαὶ φμεπι υ08 πεδοὶ(ἷδ, ἵρδε ἐδὶ φιὶ ροεί πιὸ 
νεπὶ.5, Ῥτγορίεγοα ἀΐοαί Δ᾽ 145 : 51 ἰῃ πιράϊο εἰΐδπ 

ποϑοϊοηςίυπι 56 δίαϊ, 5 υθϊευμαυθ ἀϊο γε] ἰγα8 οθη- 

ξοραιὶ Γπογίηϊ ἴῃ ποιηΐπθ 6}01.8., ἰΠ16 605 Βαθείυγ, 

δὶ ΡῈῦ οἴμηρβ ἀἷαβ νἱῖδες αἀἰβεὶρυϊοταπι οὐπὶ εἶδ οϑὶ 

546 δὶ ΘοῃΒυΠι δ ΟΠ 6 πὶ δέου], φυυπιοάο ἰη ἰβίἃ 
Ῥάγδθοία ργοροηΐίυν ρογοργίμδη5 Ἶ Τγδοίδηί65 δυΐίθπὶ 

Φοϑιπίογα ἀοθαπηα8 οἱ ΠἸυ φυοά Ῥαυ]υ8 δἰϊ ἀδ 56": 
Προ αμίοηι αὔδεηξ ΓΌΥΡΟΤΟ, μτώδεπς αμίοπι δρὶτίία, 

7κπὶ Ἰμαϊεαυΐ μί ργίδφοπδ,, οσοπηγοσαίὶς υοὐϊς Εἰ πιέο 

Φρί γί, ομπὶ υἱτία!6 βθοιαὶπὶ δεει, ἐπὶ φμὶ (αἰϊ8 οὶ, 

ἐγαάεγο ϑαίαπῶ ὧν ἱμπίετίμιπι σαγπῖδ, μι δρὶ τί 5 6708 

δαίνιιδ εἶ! ἰη ἀἷὸ δοπιϊπὶ ποεῖτὶ 66 (ἰ τὶ ειὶ, δὶ δινΐπὶ 

νἱγίυ5 δόδὰ οοηφγοραίυγ οὐπὶ 8 αυΐ ἐοηξτεκαηίαΓγ 

ἴπ ποπλῖμ! 6}8, θη ροΓοβγϊπαῖυγ ἃ ϑυΐβ, 86ι} βϑιῃ - 

Ρὲγ ριζβιο ἐϑὶ οἷβ. ()υοὰ 51 δϑιιρδῦ ΟἸΠη 18 δυΐβ 

ὁδὶ ργάϑειιβ, φυοπιοίο ἰμἰγοθασαπὶ οὐπὶ ρογαρο 8 
οἦυ5. ρογοξτίπδηίθπὶ ̓  Υἱ06 δὶ ρμοβδυτηι8 ΒΟΙΎΘΓΟ 

06 πρῦϊο αυοὰ αυστηίίαγ. Ουὶϊ δηΐπὶ ἀἰοὶι αἰβεί- 

Ῥυ}}8 5βυὶβ : Εροθ 660 υοὐΐδοιιπι ἐππὶ με αὐ 
εοπεμπιπιαίίονεηι τας; οἱ ἰίδαὶ : {δὲ {μοτὶπὲ 

ἀμο υεἰ τές (οπργεθαιίἑ ἷπ ποπιΐϊπδ πιθὸ, δἰ 6η0 

“εξιπι, ποπ οεἰ ἐῳ ὕοο 57; βεὰ υπϊουΐφαα δυθδίδη25 

Ῥγοργίοιϑιοπὶ βογναπιυβ. 5] δηΐπὶ οπιηΐς πόσο δάε- 
1.19. φιιῖ οσοπ)ιπσίιιτ Βοπιῖπο, ὑπὸ ἐρίτίιις ἐεῖ "ἢ. 

αυδληίο πηᾶρῖϑ ἸΙοπιο 16 φιοπὶ βεουπύσπι ἀΐδρεππἃ- 

ιἰοπο πὶ ολγηΐα ΟἸ γἰδί5. 8 5οαρὶ(, ποῦ ὁδὶ βοίνοηας 

δ 60, πὸ 8|10Γ δϑί ἀϊοαπά "5 ἃ} οαἢῇ Εἰ νἱάδ χῦο- 

πιοᾶο αἷϊ, δἷσιε ἤἄοπιο ρέτεστ [μἴὐγμϑ; αποπῖϑαι 
ποὴ ογαΐ ἤιόπὶο, 56 δἷουϊ Ἰιοιθο; οἱ χυδϑὶ Βσπιο 

Ρογοργί μα θίυγ, απ ογῖ υλίψυς δοουπάμ ἀϊψίη!- 

ἰδι15 πδίιι:Ὧπι. ϑίπιυ! σοηδίἀἐγὰ ηυοηΐδηι ποι τἱ ἀδ- 

ἴὰγ γού 0 δον πιο ΐβ ᾿ἰὰ οοπβοτίρία : 5ίουϊ Βοο 

ΡοΓοστϊπλη5, δἷς οἱ Ζδδι5, δὺϊ ἰ(8 : 5:6 εἰ ΕἾ Πἰα5 Βο- ᾿ 

τοὐτΐβ : φυομ απ) ἴρ56 6581 4υὶ ἴω ραγδυοΐδ ργορο- 
εἰίυγ ρογεθγίπδηβ αὐλοὶ ᾿οπιο. Νας οπἰ πὶ ὁδὶ μοπῖο, 

Β' αυὶ οδὲ υρίουπηαα ἀθο ναὶ ἱγὸβ ἰῃ ποπιΐμα οἦπ5 

[υοτγίηϊ σοηρτοραι!. Νοαυς ἰοιη0 πο ΐβειιπι δϑὶ οπι- 

πἴθυ5 ἀΐοθι5 πβ16 διὰ σοηϑιμηπιδίϊ οι πὶ 5 ει} Κ᾿, 

Νος ἐοπβγομαι 8. μίας ἢ(6}}}}}8 Ποπιὺ εϑί ργῷ- 
56Π8, 56} νἱεἴι15 ἀἰν]π8 48: Ἔγαὶ ἰη δεβι. Ῥοβϑυπι5 
οἰἰαπὶ ἰΑΐα ἀΐσογα ἀθ πος ἰσοο : πἴμ!! εομῖγαι πὶ 

δυπὶ ἰρδυπὶ 76βυπὶ βοουπάμππι φυοπηάλπι αϊάεπι 

16] δοῖυ πὶ 6556 αὐΐφυς,, βοουμάυπη 4}1ππὶ δὐυίοηα 

Ρογεργηδγί. δ᾽ δηΐπι Π08 ἀμηὶ δενημ5 ἐπὶ ΠΟΥΡΟτΕ, Ρέ- 

γερτίπαπιιν α Βοπιῖνο '; μὲῦ ἤάδιη οηΐπὶ δηλθυ8- 
Πιυ8, ΠΟ ΡῈΓ ϑρδοίαπι : ἰη οπιηΐδιι5 4υΐ 5αηὶ ἴῃ 

ΠΟΥρΡογα οἱ ρογορυϊπαπίυῦ ἃ Βοιοίπο, μεγεξγίπδίαῦγ 

Δ} εἷβ εἱ Ὀοιηΐηι!8 ρογ ἤδπι ὁπ θυ Δηυυ5, ποῖ μοῦ 

βροοίδπμ. δ᾽ δυίοπι ρογοργίμδηϊ65. ἃ σΟγροῦΘ ουμπ 

Ῥοιπίπο [πογίπηι5, οἱ ἴρβ6 ἴση ΘΓΉ ποθίβου δὲ ργὸ 

60 ᾳυυὰ ρμε᾽ ἤάδπ) δι υ]ανίπιυβ, αἱ οἱ ΡΟΓ ϑρδοὶεπὶ 

Ῥοβίοα ἀπ θυ απιι5. ϑρθοίθπι διι!επὶ ἀϊοίιηιι5 Υ ετδῖ, 
εἰ βαρίοηιί, οἱ νογίίαιΐβ, οἱ αϑε ἴα, εἰ ραςΐδβ, εἰ 

οπιΐυπι αυϊάᾳιϊά 81 υΐφεπῖι8. Ποὺ. ϑρεείομι 
δυίοπὶ ΟΡ, οἱ βρθοίαπὶ βαρ ἐπι ἰμ 16} 165. οὐ 

Ἰηι 6]! χοῦὶβ φιοὰ αἷι Αροϑβίοίυβ ἡ : ΠῚ πιεῖ, φαδὲ 
ἑίοταπι ραγινῖο, ἄοπος [ογπιθίαν (τίσις ἐπ υοδῖς. 

Ἑογηιδίυπι οπἰπι, ΟΠ γἰϑία αν ̓ μ1ΕΠΠ Πρ ἢ 5 ἴῃ Αἰΐᾳιιο, υἱ- 

ἀοθὶβ σοπβδαυθηίοῦ βϑοιπάπηι (ογπιδιϊοηθαι ἰυ͵9- 

πιοὐϊ εἰἰαπὶ ϑρβδείθπι ΟΠ τἰϑιΐ, 1δῖ6 ἐγξοὸ αυἱ 4ᾳαδοὶ 

Ποπῖο ρογορτα δῖ ρτγοίθοιιβ, νοοῖ! ΒΕΓΝΟΒ 5.108, 

οἱ ἰγδϑίαι εἶθ ργοθαίδαι ρϑουπίδηι δυδηι ἴῃ δἰ οι ἶθ 

ολδιϊβ. Ουοηίδη εἰοφιῖα 6.8, εἰοφμία διπί εαεία, 

ατρειίμηι ἰφπίαπι, Ῥτοῦαὐϊίε, ρειγφαίαπι ἑεριῖες ὃ. 

4μηὶ ἐπ πιεάΐο ἐοτιπι, οἱ οξίογα; οἱ φυὶ ἰῃ 8683 0 66. Εἰ κπὶ ἀδαϊε φιΐπφιο (αἰόμῖα, αἰϊῇ ἀπιέναι ἄπο, 

τηθϊο οἰΐαπὶ πϑβεϊθηιὰπὶ 86 οοηβίϑιϊ!, Ὁ ηΐσο- 

πἰῖυ5 οὶ 68ί, θευβ γγθυπι, οἱ βαρίοπίία, οἱ α5ι:- 

εἰ, οἱ νϑγ 88, αυἱ πο 6δί φογροόγθο διηθίυ εἷν- 

οὐμῃοίυϑι5. ϑεουηπάμην πδης ἀἰ ν᾽ πἰ {15 5.5 παίυγϑπι 
Ὡ0Ὼ Ρογοφγίπδίαγ, βοὰ ρογορτίπαίαν βοουηόμσπι ἀ8- 
Ῥεῃβδιίοπαπὶ οογρογίβ αυοὰ δυϑβορρὶϊ. ϑεουηάυπι 

4υοά εἰ ἰυγθαῖι8 εβί, οἱ (γβιἷ8 (δοίυ5 681, ἀΐσθῃβ : 

Ναπο απίπια πιεα ἱμγϑαίμν 5. Εἰ ΘΓαπ : Ττί δες 65, 

απίηια πιόα μδηι6 αὐ τποτίετ "". Πξς δυίοπὶ ἀΪοοπί 5 

ΒΟη 80  Υἱπλι18 ϑυβοαριΐ ΘΟΓρΡΟΥΪ8 ΠοΟπηΐπαπι, οὐπ 5ἰῖ 

31 Ῥρον, Υἱ, ἃ; Ῥβ8]. οχχχι, ὁΦ. 66 Μαίιῃ. χσυ, 14. 
Ὁ, (ον. ν, ὅ-ὅ. "3 Μλδίι. χυυμ!, 20. "5 7084π. 1, 90, 91. 

"1 2ολη. τ΄, ὅ, "51 (ον, σι, 16. 
Δ Μαιαν. χαυ, 1ὅ οἱ βοη4. 

Ν Μαιμ, χχνι, 20. 

αἰϊὲ νεγο πιπππὶ. Ὁ]πἰσιίσμο αμίσπι εεοιπάππι ργορτίαια 

εἰγίκίεηι. Εἰ Ρτοζεσιιις 681 ειαιἷμι. Αι ἀμίεηι φαὴ 

φιῖΐνφιο (αἰεπία αεεθρεγαὶ, εἴ ορέγαίιι5 ἐδ ἱπ εἶς, εἴ 

{μιογαίι5 681 αἰἰα χιΐηφιιδ ἰαἰθηία. δἰηι εν φεὶ ἄπο 

αεοορὶ!, {ιοταῖιι5 δεῖ ἴῃ οἷς ἄπο αἰΐα. Οἱ αμίειπ πῆ μπὲ 

αοοορῖϊ, αὐἴδης [οαἱϊ ἴῃ Ιεγταηι, οἰ αὐδοοπάϊί ῥέζκ. 

πἴαηι ἀοπιϊπὶ δὶ ". ἔγχο βὶ αιδπάο υἱάδγὶ 5. δόγυπὶ 

υΐ δοεθροραπὶ ἃ Οἰιγίβίο ἀϊβρεπϑδιίοποιῃ εἰοηυΐου 

τυπὶ ἢοΐ, 41|1ο86. φυϊοπι ᾶῦογα δηλῃ] 5, οἱ ἀϊνὶ- 

εἶα, οἱ ἀρυπάδηιυ8, 4108 δυίοπι τηΐπι5, οἱ, αἱ [8 

91: Μλιῃ. συμ! 90. 
96 ΜΔ}. χανὶ, 58. 

8 Ρ92]. σι, 7. 

δ᾽ [(ογ. τι, 6. 5 ἃ. ὅ. 
"δ [0λη. χιι, 17. 

41 οτγ. νυ, θ. ἢ 6]. τν, 19. 
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ἄϊολπι, ποῆσὸ ἰπ αἀἰπιϊάϊο ἐπιο!Π σοηι08 γογυνὰ π6- Α οἱ 53:0Π]π|οτῶη. Ενδὶ δυΐοπὶ ΔἸ! αυΐα Ξογνόγιπὰ τ " 

φοιία σοιηραγαίίοπο δογαπὶ αἱ τῊλ}10 5υη1 Π6]]ΟΓ65, 
4|1ῖ05 δυ16 πὶ δά ς Τὰ 8 Ὠάθογα; υἱάουΐβ ἀἰ ἤδγθη- 

ιἰ48 δογὰπὶ 4} οἰοχυΐα Βοὶ ϑυθοθρογυηῖ ἃ Ομ τ]βῖο, 

υοηΐδηι δἰϊα [υἱλ υἱγίυβ δογιπὶ 4υ}}ὺ5 ἀδία δπηὶ 
αυΐηφυε ἰΔ!εηία, 8118 αυΐθυ5 ἀυο, 4118 4} 115 ὑπιιπὶ, 
δι 4116 Ὁ δ᾽ιογίβ ὩῸἢ ολρίοθαι πηρηϑυγαη,, Εἰ αυὶ 

δοοορίϊ ἰαἸοηίυπι ὑπαπὶ, Δοοορί! φυϊάδπν ἀδίαπι ποη 
φοπίοιρΕ θ1Π6 : ἀνε] πὴ δὲ Θηἶπὶ οἱ ἀπυπὶ (Δ]οηΐι πὶ 
4115 ἀοπιὶπὶ. Τάπιεη ἰγθ8 ϑυηΐ ῥγοργὶΐ βογνὶ ο}υ8 

401 ΡΘΓθρΓΘ ργοίδοιυϑ 6ϑὲ αυδϑὶ ΠΌΠ10, δίουΐϊ οἱ (γἰλ 
ξοπογὰ δυπὶ θογιιπὶ αυΐ [Γυοίιπὶ ἰλοίπί. Οὐοτγυιη 

αφυϊάαπι αὐυϊάδην (δοίη! οδηϊυπι,, αἀυϊίαπι 8. 16Πὶ 

βοχαρίπίϑ, φυϊάαπι νοτο {τ ρίπια, δθὰ ἐνὶ οιΐδπι ἢΠ|6 

αἰ ἐρϊφίηια [δοἰΐ, 5αἰνδίοῦ : ΠΝ] 6 ΔΌΓΘΠ) ΒΟΓΠῚΟ ἀγφαυϊῖ 

δυη} 401} ὑππη| δοοορογδῖ ἰα᾽δπίαπι, οἱ δοϑοοηΐθ 

ἰπ τοτταπὶ. Εἰ αυτο 4α] αυΐπάι δοοδρογδηὶ ἰἃ- 

Ιϑηί8, δἱ ροβϑυιηῖ μι  Πἰρὶ ρμογίδοιίοτοβ, φυΐ ἀϊνίηΐο- 

τοι δἱ δ ἢ ἰπηϊογοπι δοοδρογυηὶ ϑθηϑυπ) δογὶρίυγῶ: 
4υἱ ἀυο υίεπὶ Δεοθροῦυηί, βυροῦ Πἰ 6 γα π αυΐά6πι, 
ῬΆμ]οΟ δυίοπι βυρογίυβ Δϑοθηάδγυηί, οἱ πο δὰ πιᾶ- 

φιηϊυάίποηῃ {ΠΠ8π| ἀβοσπάθγα ροίυογαπί; (6ΓΕ} δυ 6 Π), 

αυἱ 81} ϑυρον {|Ογᾶπι αιιδπιὶ δοσορογαπῖ (ν ργὶ Π}18. 
Εϑι ἐγᾷο εἱ 6 πυμηογὶβ οπηηΐηο ἰῃ νἷ8 φυδ Ιοφυΐ- 
Ὠλυγ ἀἴξηυβ ΒΟΓΤΏΟ (41}} ποβίιο Βοπιίπο ϑβϊνδίογα. 

Ὀίῖοο δυίδπ) ἀθ ᾳυΐπαιιθ, οἱ ἀπονιιβ, δἱ ὕπο. Νὺβ 
ϑυνίθπι πηο ἰοἱ δὲ τ4}1ἃ πηΐπυ8 ΘΧρ]οΑγα ΡΟίΘη(68 

ΟΧ βΕ! ΠΔΠ}}18, 26 ἴοτί6 αυΐα οτηηΐα αυϊάθῃ) 5βθη9ϊ- 

νὴ} 4 ϑογριυγαγαπι ροβϑυηΐ ἀδάνοοιο δά 86 η8υ8 ἀϊ- 

ΨἰίΟΓΟΒ 4108 ΘΔΙΟΠΊΟΒ ἢ ἀἰνίπο8 Ἀρρε}1δί, οἱ φυο5 

ἀἰοῖι δεγο πη " 86 η51:18 οογάΐς, οἱ αφυὶ δά ἤδυγαος 

ἀϊευπίυγ ἃ Ραυ]0 βθηῆϑυ8 ὁσογοίίαιὶ δ ἀἰβογοιοη θη). 
Βοπὶ φυοᾳυδ εἱ πὶ βυπιί αἱ εχίγα φυΐϊηφυα ἰΔ]οπία 

4|1ἃ φυΐϊπαυο βυηΐ ἰυσγαι!, ΟρΡΟΓΔΠ 65 ἴῃ οἶβ, δἱ ῥῸΓ 

ἀοειγίμϑιη ὀχογοϊἰδηΐ65. δαῖρ805, οἱ δὲ πηΔ) γ πὶ 

βοἰθηίδπὶ ογίρθηίο8. Οοηνεγβαιὶ οηΐπὶ δαὶ υἱαγί (ον οἱ 
δβίυἀϊοβ6 ἀοοδηι68, ορογαῖὶ βυηΐ οἱ ἰπογαι! δυηι 118 

αὐΐπααδ ; αυΐα ποίη (δοΐϊα δαὐἀάϊιαπιαημιπὶ δοοορίϊ 

γἱγίυι 5. Δ] ογἰ 15, ηἰδὶ ο᾽08 αυδη Πδδῖ : υἱρι8, 58- 

Ῥίθηβ ἴῃ βαρίδηιία ογαβοῖϊ, ἢ 6115 ἰη ἢ 6. Αὐἱ ἰ(ᾶ : 
ΑἸ δοαυϊδὶν ααΐπφυς, ᾳυοηΐαπὶ ἀπυβαυΐθ406 

αὐυοά ἴρ56 5εἰϊ1, ος ἀοοροὶ αἰίογυπα, οἱ ᾳφυδηῖὰ 'ρ88 

Βοῖῖ, ἰδηἃ 4] 6 πὶ ἀοοοί, ποη Δπιρ 8. Ργογμίογοα 

αἰάᾳφυϊά ΘΔ, ᾿ιαθιυιογῖι αυΐϊθ ἴῃ 56, ΠΟ. ἰίογιπὶ 

ΠΟΓΘΙῺ (ΟΠ 5 6}}8 δὲ υἱγιυ 6 πὶ, ̓γορίοῦ χιδηὶ ηυδϑὶ 
μἾ 0.8. θοίθηἿ ὕηυπὶ ἸΔΙοΠ απ ριΘΓ[Δπι ἢ] 85 ἀδ : 
αυυά δεεὶρίθηβ βεγυ5 "δ 6 5 Δ] φυλὴ ἰθγγϑα ΓὉ(Ϊ}, 
δἱ ἴῃ αἰ ϊμ65. ροϑυ οι5., οὐ ἀοἰ 58οῖ συ γβαπι 

εἰ ἴῃ πιθηδᾶ8 Δ ποτα. Ουοιΐδιῃ Διοπι ργορεΐ! 
ΒΕΓΝῚ [Γὸ5 γοίδγαηναν ἢΠΠ5 ρΔ ΙΒ Δι }1Δ9 6550, ΠΤ 
δὶ ροβϑυῃῖί ροδίψυτπι ογοιἀδυυμ οἱ δοῦν! [Δοἱ] διιμὶ 

ε}υ8, φιλεῖ ροίομί658 περοίίαγὶ. Ῥοβίοα δοοεροῦιμ ἃ 

Ῥϑιγϑίδι "85 ρδουηΐαπι 608, υἱ αυΐϊάδπι αυΐάθτη 

ΟροΓαίυ5 δἰ οἱ ᾿υογαῖι8, ἃ|18 Δα πὶ Ἰμογαίυ5, αἰ ἰι5 

ὙΘΙῸ ΓΒ {ΠΌΤ ΠΟΙ) 5815 (6115, ἀοτηΐἱ συΐ :ηοὐϊὰ 
οἱ δρβοοηάϊε ροσυηίαπι. ΕἸ ἀρράγοὶ πῃ ἰρβὰ ἀοίοη- 
δίυιμδ ρὸν αυδπὶ Ἰοχυϊυν, αιοηΐαπι {πη}: ᾳυϊάθηι 
ἀοπιίπυπη αθδηβ οὶ {ἱπιογαπὶ,, βίου! αἰ 6 Γ ΖΘ 1Πὶ 

Β θεῖ, ποὴ δυΐθηὶ δϑοιπάμπι βοίθη δπὶ {ἰΠ6 5, 405- 

οοπάϊξ (ἰαἰδηΐαπι βυῦπι ἰῃ (ογγα, ΤΆ ῖο8 βυηὶ δυΐοπὶ 

401 μοῆὰθ πιούθμΐ, βοάυο ἀἰδουϊιηῖ φυῷ ἀϊουπίυγ, 

π64μι6 βοίρβοβ δὰ ργοὐϊ!οδιἀα8 δηίηιδϑ ἰγδάυηί, βοὴ 

Ἰδίογθ νοϊυηὶ 408 δοοθροῦυπὶ οἱ ογθα ἰ δαμὶ. 5ὲ 
φυληάυ εΥΓρο νἱἀδγὶ8. δφυδθαν φυὶ Υἱγίυ! θη αυϊά 6 πὶ 

αἰϊφιαπι δϑοαιυίϑινι οἱ Πᾶροὶ ἀϊοοηάϊ!, οἱ δηϊπιδ8 

αυδηϊυμηουηᾳιο ργοάϊοδηίθμη, οἱ μάης νἱγίυΐοπι 

οοουϊαὶ, υἱὐ ἰΔιυπὴπιοάο ἰγαάδλὶ γοῦθυη πυάυπι 

αυοά ογεοάϊει8 δβί οἱ δοοορίί, οἱ ἀδροβίιυ εἷυ8 ἀο0- 

ταΐπ0 8300, οἱ ΥἱΥ Ὁ ἴῃ Οὔβοῦγο τ} {|5 ἱφηοίαβ οἰἰαπι 

τηδβπὰ ροοοδία μαθδηιι8, οἱ ΠΟη 86 ρῥτγοίδγι ἱπ 
νοπο φυοὰ ἃ θ60 δεεορὶϊ, φιυδηνὶβ ᾿ἰδθοᾶί φυλπιάδπι 
τοὶ  ρίοποπι σοην υβδ 08 ΠΟῚ Υἱρ τα 16 ΠῈ πω }18, 

ΠΟ ἀυμ 68 ἀΐοογα διπὶ (Δ᾽ θῖὴ 6586 4υἱ ὑπυτη (8- 

ἰδπίυπι δοοορίϊ, οἱ δυβεομάϊΐ ἰά ἰὴ (ογγὰ. 51 δυί6πὶ 

Ργορίογ ἡΠΠἀ χαρὰ 5ογίριντα 6ϑι, δαιῃ τἀἰθαλ τἱ μι} ἴμ 
᾿“οΠΘΡΓᾺ8. οχίθυίονοβ, ἀἰβριϊοαῖ 0] χυοά ἀϊοί(υν, 5 

Ρτορίογοα αμοὰ ποὴ ἀοοιΐί αυΐβ. ᾿υάϊοαίυγ αᾳυδϑὶ 
αυἱ ἀδία 5:0 νἱγίυια 24 ῥγοά!Ποδιοηθηι Δηἑπηδγι ἢ 
Ὠθῆ 6ϑὲ υδυ.8, ΓοροΟΓύΔΓΘ Δροθίοἰουπι ἀϊοίυτη αυοὰ 

αἷϊ : γα δνΐηη ηνδιὶ 651. εἰ ποι ουαπροίἑζαυθτο ". Νοη 

ΘηἷΠ) ῬΓΟΡΙΟΓ Δ|18πΔῈ 4υδηλου!αᾳ!!6 ΘΟΙΥ ΓΒΔ. ΘΟ ΘΙ 

808) Υἱυρ γα Ὀ}]6 πὶ, 564 μτορίοῦ πος 50[υπ}, δὲ Βοῃ 
Ριφάϊοανογὶὶ Ενδηξοϊία πὶ, νῷ δἰ οοηἤίοιυν {μἰὰ- 

γυπ). Μδηίοδί6 δηΐμι ἀρραγοὶ αιοηΐδι {Π|6 Βρογανὶς 

δυάϊγο : ϑεγυθ πιαίθ οἰ γον ", οἱ οϑθίαγα, ηἶϑὶ ὄνδη- 

86}}288861, φυληινὶ8 8] υἱίδ. 6}08 γϑοία [υἱββϑηί. 
Ηδο δηΐηὶ οἱ [ι15 δἰ πὶ α ἀδυθηι ἰ πλθηΐθ ΒΆΡΘΓΘ 

ἀοοδπάο ἀσαᾳυϊγί! ἴῃ 8] ιογο, (δοίθμβ οὐπὶ ἰάῦδγα Ὦ πιᾶχίπιθ 4] αν υπὶ Ὠᾶπὰπ) δυδηι, ἰά 65. δοίυτη, 
αὐυοά παθοὲ 'ρβ6. Ργορίενοα χαΐμαιο ᾿δθα}, οἱ πῸὴ 

ΔΙΏ}} 5 δου δὲ 1556 ἀϊο τ γ, ηἶδὶ φυϊπαυθ αιδ }ι8- 
μνυϊ.. Εν φυὶ ἀυο, ποη ἀπιρίϊυ5 ηἰδὶ ἀυο φυς παραΐ!. 

Θὲ διίθπι ἀθῦδηνιι οἱ 46 ἀυο}}8 Δ] 6 η}}8 ἀΐθογα, 

οἱ ἀδ ΠΠΠ||8ν ἀϊείηνιι, αυοπίδηι αἱ πο ρογδηβογυηὶ 

ἴῃ ΠΠπ|ογὰ, 50 φυδυθ 65 ἈϑοΘΠάθΓῈ 8658} 8.10 ΒΈΡΟΡ 

ΘΔ, ΠΟη δυΐοιη ροίΘη 65 ῬΕΓΥΘΠΪΓΘ ΒΌΡΟΓ ΟΥΔΪΠΟΠῚ 

φγαθϊοίογυπι ἀυοτιιπι, }" διιην αὰΐ Δ 60 4φυὶ σο880- 

δροθαί υἱγίυϊθπ δοόγιπὶ., δοοδρογυηΐ ἰαἰθηία ὕπο, 

φοτρογαίοπι ἀοοίγί μαι οὐἀοοι!. θι10 ομἱπὶ Υἱάθιν 

ΟΔΓΠΔΗ͂Β ΠΕΠΊΘΓΟΒ 8586: οἱ ΒΌΡΟΓ ᾿856 Ἰυογαιὶ δυηί 

ἄυο, ἰὰ ἐδ. δογρογδϊοηι ἐγυἀιἰοποιη, οἱ 4|1Δπ| ράυ]Ὸ 

ΦΡΊον. χη, 5, 19. 5 δοιοιη. ιν, 1 ἵν, 14. 

Ρατβοι. ὁπ. ΧΙ, 

8 16 ον, ιχ, 10. 

δά δγδίγυπι ἀοοοπάϊ ἀοοίγιπαπι ΕἸ Ἶ811}, αἱ οοξπο- 

δύθηι65 αυΐϊθιϑ 681 νῷ, Π0ὴ ργορίθν αἰἰυὰ ηἰσὶ φυΐὰ 
ΠΟΠ ἀοοοθῖ, Γαροβίλα., Ὸπ Οὐηγοιδηῖυ ΓΟΙΓΟ 

Ῥοβιφυδῃ) 5616] ἢ} 56 πη δηλ 518 ΠῈ Δ ΘγΓΔΙΓΌΠῚ 

ΔΙΓϑηίθηι Δπἰῃ188. ἰΟμλ ἢ, υἱ Ρ051 ἰἰ00 δἰ ΒΘ πη 

βυκοὶρίαηϊ νοῦ ὶ. ἴδια δυίοηι αιιΐ δἰσυϊ ᾿ΙΟΏ]Ο ΡαγοΓΘ 
Ργθίδοια 5 νοοανΐ, ΒΈΓΥΟ8. 8005. οἱ ᾿Ιγδ αὶ οἷἰβ θοηἃ 

81, ροδί τ]ὰ πὶ ἰοπροτῖ8. νθηἶ,, ρυβίφυδλιη ἀἰ- 
μιἰϑὶν ἀρίοβ δὰ πορφοιϊαηάμπι δηϊῃάγιηι δα] αἴθ : οἱ 
ἰάθο [Ὀγϑιίδη πορ ἴδοῖϊα Ἰηνθηΐ τ 48 6χ οἶδ ηυἱ 

δριΐ Γπογῖπὶ δὰ Ἰιυ)υδιηοάϊ ορυ5, υἱ οἰΐο ἐγαπεθαὶ 46 

πᾶς Υἱιᾶ : βίοι! 68ι πηδι}6ϑιιπὶ ὁχ 60 ΄φυρά οἱ ἃρο- 

9 Μλ11]}. χχυ, 36. 

ὃ, 



110} ΟΠΙΟΕΝΙΘ ΙΝ ΜΑΛΤΤΗΕΌΝ 1708 

8.011] βοηποόγαηί, ὁσ αυΐθι5 ἀἰεὶς δὰ Ῥοίγυπι : απ Δ Ομηΐδ οπίπι ᾿μὲ ἀο]ος 4 0118 αἱ ὁπιηΐα σϑυία, αυσδηάο 

δομιιοτὶδ, ὀσίοπάδς πιαπιπὶ ἱπαηὶ 15, οἱ οαἰονα. 6 

Ῥαυυ δυίοπι ἀϊείαπι οδι δὰ ΡΠ] Θπηοπεπὶ : Νυπο αἱ- 
ἰεπι μι Ῥαμίμδ δοπθ δ, οαπῃ 6556 ὲ δάο᾽οβοθί} 5 

ηυδιάο 5ίορηδηι5 ργῸὸ ΟἸ τίσι] ἰοϑεϊπιοπῖο Ἰδρίἀδ08- 

τὰν, δἱ ἴρ586 νϑϑίϊπιθπια βογναθαὶ ἰπίου οἰ δηεἴπὶ 

διιη) "". Ηος αὐἱὸπι ἀϊχί πηι ργορίογοα φυοὰ ἀΐοὶ! 'ὃ: 

οϑδι πιμίίμηι [ὁπ ροτὶδ υϑρὶξ ἀοπιΐπιια δογνογαπι ἱ{0-- 

ταῆι. Εἰ ΟΌδογγα ἴθ ΠΟ. 060 ψυοπίαπι ποη δὲ 40- 

τ απ) Ὑδάσοι οἱ [αὐ οΘηίγ οἱ ἀΐρπα δι θ}5 5ι}}5 

τοοϊρίδηϊ, 56] ἀοιπΐπα5 γριϊὶ δὰ 605 οὐπὶ {π|6}}} η)- 

Ρἰοίυπ) αυοά ἀϊεῖαπι 65ι, φυοηΐαπι Ὑθηΐΐ ἸΟΠΊρΡΙ8. 

γειΐθι8 αυίοι Ροηδι Γαι οπ πὰ οὑπὶ οἷβ ἀ6 οπηηΐθι8 
φυξουπάϊ6 δρογιηῖ, ΘΟΠΊΡΟΠ5Δη5 ἰπΠογᾶ. ὈΟΠΟΓῸΠΙ 

ΟροΓιην δὲ ἀἰβρεπαϊα ροοοδίογυπι, υἱ ροηθη8 γαϊὶο- 

Π6η), οἱ αἰ σθηϊοῦ αμΐναγϑα ἀἰϑου 6 η58, ὈΠΟΔ]ΌΟΖΙΙα 

δίοαι! ὁοροτίει υἱδίυγ. ΒΕθοῖη15 Θγρὸ αυδδὶ ΄υΐ ροο- 

ἐδηδο ἀδιημθ!η (Θο᾽ 5. ὈΟηἃ Δυΐδη) ΟροΓΔΠί65 {{|- 

ἌΓΟΙΏΙΓ, 86 οπΐἱ συ βίο} οογὰἃ ποβίγᾶ βθῦναγο, ἂἱ 

οατη γϑηογὶῖ Ὀοπιΐπυ8 ΠΟΘΙΘΡ οἱ μοϑυογίὶ! ΤΑ ΟΠ 6ΠῚ 

Βο βου η], ΠΟ. ἰΠΥ ΗΠ Ὧ6. ΡΓῸ Οἰΐ050 ΒΟΓΙΠΟΙΘ 

ἀδιπηπη) (6 εἶ556. 

67. Εἰ α᾿οράθηδ σγιιὶ φμΐπφιιο (αἰεπία ασοομοταί, 

οὐαί αἰἰα φιΐπηιιο, ἀἴσονς ; Βοπιῖνθ, φαίηφιο (α-- 

ἐομα πιϊιὶ ἀδαϊδιϊ, ὁσε6 αἰἷα φιΐπφμα διρον μοταίιιδ 

Ἔμπι. Αἷ( οἱ ἀοηιΐημι5 ἐἾι|8 : Επφ6, δόγυδ ϑομε εἰ βά6- 
ἑἰς ; φμία δ ΡῈ μαῖισα {μ|4Π] βαρ ἰδ, ξιρτα πιμίια (6 

εοποιϊ!μαὰι, ἱπίγα ἴῃ σαμαάϊμηι ἀοπιϊεὶ ἐπὶ. Ασοράθη8 

αμίεπι εἰ φμὶ ἄπο (αἰοπία αὐσερόταί,, αἷς : Βοπιΐιθ, 
ἄπο ἰαἰοπία πιμιὶ ἀοαϊείῖ, δγο6 αἰἰα ἀπὸ ἱμογαίειξ 

δμηι. Αἷτ {{{1 ἀοηιΐηιις 67ι|5 ; προ, δετυθ ὕοπα εἰ β- 

ἀεἰϊε : φιιῖα δι ροΥ ραϊοα [ἰδ βαείϊς, διιρτα πιμίία (6 

εοινϑίζίμαπι, ἱπίτα ἱπ σαμάλιπι ἀοπιϊπὶ {ε|λ51. Π8. 80- 
οαβ51} ρυη5 φυδϑὶ αυὶ μαθυῖ Πἀυοίαπ) 60 αυοά 
ορογδίυβ Γπογαὶ οἱ ᾿υογαίυβ. Νὰπ) Πάυοία ᾿ρ588 [δεἰϊ 

δου δυύογα, υἱ δὰ ἀσῃγπαηι ργίπιιδ δοοοϑογοῖ, εἰ 

δυύδοίον ΔοοΓοί 56 Π10}}6 ΠῚ ἀΐοοπϑ : δϑομιῖπε, φμῖπ- 
4ι6 ἰαἰοπία πε ιὶ ἀοαϊδιῖ, ὁοο6 αἰΐα φιιΐπηιε (αἰοπία 

8.85 ἰπογαίι8 διπι δΡῈΥ ὁα. Αὰ ηπ6η ἀοπλίηι5 αΪ-- 

χὶὶ νοσοοπ ΟἸηἾ 115 ΠΟ 5 ΟΡ Ὁ ΠῈ πὶ, οὐπὶ ροβαθγιῖ 

Γαι υηθπὶ δἰἰδπὶ ΠΟ) βου πὶ ΠΟπλΐ}}18 ΠΟσίογ ἀἰοθῃ5 : 

Εἰιργο, δοῦῦθ ϑοπε εἰ βαεἰἰς ; οοπ ΓΑ τ δ} οἱ νυοΐ φυδιὴ 

αἰχὶι δὰ τοριϊὰπι : ϑόγυς πιαίὰ εἰ ρίσετ. ιι}5 ποι 
ορίοι ὀχ! ον Δ] ΟΠ οῖη ΔΟΟΙ ρΙ61}5 6χ ἰδία βογίρίυγα,, ιἱ 

δυύΐαϊ ἃ Ὠοπιῖπο 810 : Κίαεἰῖς  Οὐοιὰ 511η}16 6556 

οχ ϑιϊπιο οἱ αυοὰ ἀϊοίυπι 68. ἀ6 Αθγδ)δπι, φυοηΐδη 
ετεάϊαϊ! Αὐταίιαπι 60, οἰ τορμιαίμπι ὁδὶ εἰ αὐ }ι:- 

διϊἴαπι 15, οἷευϊ οἱ οἱ αἱ δυιίνὶι ἃ ἀοτηΐηο δυο : 

ϑέτυε βαεἰἰ5. ϑ5:᾽πὸ ἀμ)}}0 [1465 ο}}5 δὰ ἠ5ι1|8π| Γὸ- 

Ρυϊλία 65. οἱ, υἱ ταριίλια 65ι δὶ }5ι{|2π| ἢ65 

ἡροῖειθ φυὶ ἰῃ πιοάΐοο [υἷι ἢ6}15. Μοάϊοα δυίαπι 5ηηὶ 
Οὐ ἶΔ Υἱ [28 ἰϑιϊ8., αἱ ΟΠ 6 ΓΘΒΌΓΓΟΟΙ ΟΠ Ἶ5. Πιγ3ϊ6- 

γἵυπι οἱ οὐεάδίυγ οἱ δήπηηἰϑιγαιο βυρογηούυπι Ρο- 

μόῦμπ, Υἱάοατηι5 δυίοπι οἱ 4υ0 ἱπργοϊιγ βαγνυβ 
ἰδία θοπυβ 6ἱ (6115. αυἱϊ ἴῃ πηοάΐοο νἱ[85 ἰδίϊυ5 [αἱ 
(16}15.. [π|τὰ, ἰμαυ!, ἐν φαμάζιπι ἀοπιϊεὶ αὶ, 

"0 701}. ττῖ, 18. 1" Π1}]Ρη). 9... .33 Αοῖ, τὴς 57. 
χν, 6. Τὸ ἔχοι. χνι, 18. ΤΤ ΜάιΠι. χχη, 57. 

αυϊ ᾿νὶς ἤδηῖ, ἰδ] τάδθαηι, οἱ αυὶ ᾿Ἰαυ δ ον 1α- 

βοηΐ, σοι 80] 0π6 πὶ δοοίρίοι! ἀΐσπαπι. Ουοῦ δυίοπι 

ἀΐοῖα γ6] ἐμ 60 αυὶΐ φυίΐπαια ἰα]θηΐα Δεσερεγαῖ, γε] ἴῃ 

ἰβίο αυὶ ἀπο, ἀεοεάοθπε,, ἰῃ 16} } 56 τὶ δεοοδοβϑαιῃ οἱ 
τγϑηϑίτα πὶ ἀθ 06 πλυηάᾺ0 Διὶ ἢ] υπι, εἰ γἱάδ φυοιῖδαι 

ποη αἰΐαπὶ ὑόοθη ἀοηλΐηυ8 ργοίυ! δ δεειπιίαπι, 

τἰϑὶ φυδηι ρΓΟΙΌΪ 1 δά ῥγίογοιη ἀϊοθης : Εμφο, δέστὲ 

ϑοιιὸ οἱ Πἀοἰϊ4, δΡΕΥ πιοάϊεα βαοἰὶς [μἰδϊ, δι ρεν ππα- 

ηα 16 σοπδίϊίμαηι. Ουΐγο αυοπίδαι δδάθπι ἐϊειᾶ 

8η| ΔΉ θΟθυ8, Π6 [ΟΓία οἱ 4υὶ πὴ ΠΟΓΟΠῚ μαναΐι νἱγ- 

{Π6η1, οἱ το8π| ΠΠ8η} 4τιϑ πη) ἢ} δεοσυηάαπι ᾳυοά 

ΟΡοΥΙΟΡαὶ ἀχογουΐί, Π1}}}} παΐπυ5 Πα ίατυ5 5'1 ϑραὰ 
θουπλ, υδηὶ ἢΠ|6 υὶ [υἱΐ ἴῃ πηδΐοτα νἱγίαί, αἱ ᾿πι- 

»ἱδαίαν ἴῃ οἷ αυοὰ ἀΐοίιπι 65.756: Οκὲ πιμέίαπι, πθν 

αϑιπάαυϊ!, εἰ φμὶ πιθαάϊοιιηι, ποπ πιϊιοταοῖ. Ἔα 
Δ] αυϊά οδίοπάϊυν οἱ εἶγοδ πηλπαίυπι ἀπ δοι]οηΐ5 84 
θοιπη, γο] δὰ ργοχίπησπι, ἀΐοοΠ5 ἴα 7 : δήιρες 25 

τπυΐπι Ποαηὶ {πὶ θὰ ἰο10 εοτάς ἴμο, εἰ δ2 (ἰοία 

απΐπια (μα, Εἰ ἐπ ἰοία πιεπίς μα. δίηο ἀυδίο διὲπι 

οἰ πὶ ΟΧ (ο10 οοτάβ εἰὸ αυΐς ἀϊ!οχοτιί ἤδθυπι, εἰ ἐκ 

ἰοίᾶ δι ]π|8 8118, οἱ οχ ἰωΐὰ νἱγίυι6 συ, ἰδίοηι ἀϊϊ6- 

οἰἰοπὶβ Παροὶ ππεγοθάθηι, φυϑίοιι ἢΠΠ6 φαΐ πιὰ} 5 Βᾶ- 

Ὀυΐι σοτγ, γε] 4] δπιηδηιογοιη μαθδὶ δηϊπηᾶπι, το] 
4υἱ πιϑ]ογοιῃ δοσορὶ! νἱγίυ!ἐπι. Ηος δπὶπὰ δον 
αιμογίίατγ,, ὖυἱ φυϊάαυϊά ΒΑΌυΘΥ  ᾿οπιοὸ ἐσ θοο, ἰοῖο 
60 υἱαίιν 8 φἰογίαιη θεἷ. 

08. Αεοράοπς αμίθηι εἰ αὶ ἀπππὶ (αἰειαπι ἀεεδ- 

ῬΡεέναί, αἷ! : θοπιῖηδ, δοῖο φιῖα ἤοπιο ἄμτμδ ἐς, εἰ πιὲ- 

{ἴ6 αϑὶ ποη δεπιϊπαείῖ, εἰ σοποτέραδ αὐὲ πΟΗ δρατγεὶ- 

εἰὶ ; εἰ (ἱπιθιι5 αὐϊὶ., οἱ αὐδεοπαηὶ (αἰόπίεπι ἱπππ πὶ ἐπ 

ἰεττα. σοο Ππαδοδ (ππιπὶ. [ἰδδροπάοιια αμίεπι ἀοπιῖπας 

ἐὐις, αἰχὶ! εἰ : Μαὶθ δέγυε οἱ γίφοῦ, βεῖθϑας φιῦῖα 
πιοίο αὐ πὸπ δεἱπαυΐ, οἰ σομγόφο μϑὲ ποπ ἐραγεῖ. 

Ορογίμἷ! Ἔγφο [6 σοπιηιλ! τὲ μεσμπίαπι πιοανὶ πεπι- 

πιιατ δ, μι υοπὶξιιδ τεσερίδϑοηι θαπὶ ομπὶ τἰδηγὶς 18, 

Ὑιἀδίυγ πὴ] ᾿δῖ6 φυΐ ππυλῃ (4]δη απ) λοσορίς, [αἶ556 

ἱπίογ ογράθιθα αὐϊθοι, ποὴ δυΐδηῃ εἰ {Δ υςΐδ}- 

τοΓ ἀφοηία5 ἰη [ἰἀ6, 86 ἰδίογα υοἱθηίος, οἱ ὁπηπἰα [3- 

οἰδιίο5 αἱ 0) σοσῃοϑοδηίυγ αυλδὶ ΟΠ γι ϑιαηΐ. ΕῸΓ- 
5ἰἴδη δυΐεπι οἱ 411} ΠΊΟΓΟΒ ΘΟΓᾺ ΠῚ ΠΟΙ δ81}5 ἐγδπὶ οα]- 

ΡΔ0168, οἱ φιιοὰ δοσερογυῦὶ ουδιοάϊυηϊ χυϊάδηι, ποῃ 

δυϊοπ οἱ δυύαηϊ, θάμα ποροι δῖυγ, ποαυς ἤἀΔι- 
ἰδ! 6 Γ ἅσαπὶ ἴῃ 60 : ργορίοι δᾶ γϑεθυην ἷπ οἶδ ΠΟἂ 

) Ργοίδοίι δά πιὰ] 5, πϑᾷυ8 41105 δοχυϊδί νι. Αὐδας 

νἱάθηιιν τη 1} φυΐ ᾿) ϑηοάϊ βαηὶ, {ἰπιοόγοῖι Ὠοεὶ 

μ᾽ 6. οἱ βᾶῶραγε 8 60 αιδλϑὶ αἰΐγσι!ο δυβίθγο, εἰ 

ἄυτο, οἱ ἱμηρ]8 6 4}}}}}. 8:5 οηΐπὶ νογθὰ ἰρθα βἰφοϊ- 
ΟΔη1 ΓΟΒΡΟΠαθηἾ8, οἱ ἀἰσοι 9, δοίεϑαπι φυὶα ἀατμδ 

65, 6ἱ ᾳυλδὶ 4υὶ 5εἰεθαὶ Θὰπιὶ τηϑίογα τὶ πο βοξηῖ- 

πᾶν οἱ σοηρῦορᾶγα Ὁ} ΠΟΙ) βρᾶγϑί:. Ῥιορίογ φυσι 

ΓΟΒΡΟ 68 οἱ ἀοπλΐηυ}8 6}8, οἱ ἀγβυδης οὐπὶ φααϑὶ 

ΤλΔΙ ἢ 5ΟΓΥ πὶ οἱ ρίσγαπι,, ΠῸ αὐίἀ6πὶ σοπίεβδυϑ 

. Θ5[ 56 6556 ΠΟΙ Πα ΠῚ ἀσγυῖη, δίουι [ΠΠ|6 ἀγυϊγαυδῖατ, 

οαϑιου ας. Δ 10} ΒΘΙΏΟΠΙὮ5 6}05 ΠΟΙ ΒΟΠ 511 ἐἰσοηκ : 

Εἰτ δοίεϑας φεῖα πιοῖο αιϑὶ ποῊ δοιπίπαυϊ, εἰ ςονφγεθὸ 

πάθῃ, χχν, 19, 1. Ὲ δὰ, 90 εἴ βοᾳᾳ. δ ὕξδῃ. 
19. Δ}. χχν, 2: οἱ 8617. 



1109 ΟΟΥΜΕΝΤΑΙΠΙΟΆΌΜ 5Ε.1Ε5. τιὺῦ 
κὐὶ 02) δρατεὶ. Ουοπιο.]}0 δυίοπὶ ᾿π| 0]! σαπιὰ5 4υο Α Δοσορογαηϊ ἃ πΟΡΪ5. Οπιηΐβ διΐπὶ ροοιηΐα, ἰά 681 
γεν Θοιηΐπυ5. ποϑίοι ἀπο} αὐ] ποη βοιηί παν, οἱ 

ἐθεγορβοῖ υὐἱ π0η δραγοὶ! 5. ΜΠ} ος ν᾽ οιας ἴῃ Ἰθ60 

ἴδῖο φυοῃΐδηι [ιδίυ5. βοπιϊηαί ἴῃ βρίγια., οχ υο οἱ 
ποῖοι υἱίϑην δίθι παιὴ 78, Οπγηΐα δυΐθιι αι ἂὺ αἰ- 
(εγῸ, [Δ 651 ἃ )ι510 νυἱἷνῸ, βθηνβδηίυγ οἱ πηοιαμῖυν δά 

νἰτα πὶ δίθυμδπι, πηθῖ! Ῥδιϑ ; θεὶ οηΐηι ὁδί ροβϑοββϑίο 

Ἰαδῖυ8., φαΐ πιεῖ υἱὲ] ποι 'ρδ6 βοιλίπαν!Ἁ, βοιὶ ἢΠ|6 

͵}υβίιι8. Οοπροχιριίεν οἱ {Ππ4 ἀϊσοπιυβ, αιοηίμπι 

ἠιβίυβ. ἀϊδραογδίι, ἀδαἶι ραυροεῖθι8. Βοπιΐμυ 5 δυο 

ἴῃ 800 (Ο]Π 56 ι αηΐνειϑὰ υδηίδοιᾳυδ {ιβίυ5. ἀἷ5- 

ΡεΓβὶ( οἱ ἀδάϊ ραυρογίθυϑ. Μοίθηβ. δυίοῃι 4ι:5 ποθὴ 

δι ΠΥ], οἱ ΘΟΠσΙ ΒΔ 5 40:8 ΠΟΠ Βραγϑίί, 510] 60η)- 

Ρθ αὶ εἰ 5:01} Δι} γϑίαγ 6556. 0] 114, αυφοιπαυὸ 

Ῥδυροτίθ5 {4 ΕΠ} ι15 Γἀογίηι βοιηἰηδία νοὶ βμᾶγβα, ἀἷ- 

(65 δ 605 (υἱ [6 π 6 ΡΓΟΧΙ Πλ18. 81:15 Γδοογιηῖ : Ῥ- 

πἰιὸ, ϑεποαϊειὶ Ῥαωινῖς πιεῖ, Πιτοάϊίαι 6 τέσπιιπι φιιοά 

υοδὲδ ραταίμπι 6δί. Ἐφιγὶυϊ ἐπὶπι, οἱ ἀφραάϊδίὶδ υἱὲ 

πιαισμσαγε,, οἱ ορίοια ᾽5, Εἰ φυΐα νὰ}: ηχοίογο υὐἱ 

ΠΟΙ δι παν] 1, οἱ σοησΓοβάγο αἱ ποη Βργϑὶ!, συ ΠῚ 
ποη ἰηνομον!, ἀἴοοὶ δὰ 605 4υΐ ποι ριαρυθγαηί οἱ 

ΤΩΘίοΓΘ οἱ ΘΟΠρΤΌρΆΓ : δίεοθα 6 α πιο, πιαϊραϊειὶ, ἱπ 

ἰσηέπι ᾿δἰουπαμι,, ἠμόπὶ ργωραταυὶ! Ῥαϊεν πιεῖ ἀἷα- 

ϑοίο οἱ απροί5 6]ι6. Εφμνὶυῖϊ οσπῖηι, δἰ ποιὶ ἀραϊδίὶδ 

πιϊπΐ πιαμάμεαγο, οἱ οφιθιὰ 5). Νδηὶ οἱ υογα ἀμγιι 

ὁ8., βϑοιιηύαπ φυοῦ αἰ Μαιαυ55᾽, εἱ αμδίογαδ, 56- 

ουπάμππι αυοὰ [1 [μυοὰ5 85. ϑοά 5 4] πιἰϑογίοογ- 

ἀἴα θεῖ αϑυϊαπίυγ Δ παρ! φοινίαν δυδηὶ, πο δὰ 
ἙΟη  Υβα ΟΠ 6} 50. )ν βίο! δἷιν Αμοβίυϊαϑ δ᾽ : γ]ά6 

νοπίίαίοηι ))δὶ εἰ δενετὶ αίθηι, ἰμ 605 υϊιίοπὶ 4} 66- 

εἰἀοναι! βανθγ ἰίθπν, ἰ) (ἃ δυίοπι Ὀοπἰϊδίοη 5ἱ ραῦ- 

ΤΑΔΏ 56 115. ἴῃ θομίϊαι6, Ουἱ δηΐπὶ θομιμὴ ἰυμΐοαι 

θευπ, ογοάθη5 ἱπ υἱσοηιίδιη δοοίρογα 5ὶ [6 γἢι οοη- 
ΨΘΓΘ18 Διὰ οὐλπ, 11} θοηυ5 681 θθυ5. Ουΐ δυΐϊοη) οχί- 

βίϊπηδί οὐπὶ 5ἷς θοηαπι, υἱ ΘΒ πο εὐγοῖ ἀ6 ρες- 

οδι18 ροσοδηι πὶ, {}}| ΠοῺ ἐϑὶ θυημ8 θοι15, 566 δ1- 

δίεγιιϑ. Ζε]λ)8 δϑί δῃΐπ ΘῸ 00 ραοραίδ Βοπιίπαπι 

φομίοτηποπίίαπι 80. Ταιθοη αυλδὶ ΟἸγδίο πιρίοηία 

4085 "0 56 Π| 1 ΠΑ  Π|08., οἱ οουρτοβαπίς 4085 πΟη 

ΒΡΆΓΘΙΠΝ15., 501} 0 Π1}8. ἰἢ ΒΡ Γίία., οἱ ΒρΑΓράπΠιι8 
ΒΔΌΡΟΓΙ 115... Οἱ ἰαοπαη. θ6ἱ πο αὐξοοηάδιηι8 ἴῃ 

τογγᾶ. Νδὺ διΐηὶ "Ομ 15 Ἰνυ} 5πιοάϊΐ {πο γ΄, πος ᾿}06- 

Ταῖ Π05 (4115 {ἰπΠῚ0Γ ἃ})0 Θχίθγίογῖθιι5 (ΟΠ 115. 1Π|5 

οὐπὶ [ὉΘΓΙπλι15 ἀλπηηδι} αυδϑὶ Π14}} βαγνὶ οἱ ρίρτίὶ. 
ΜΔ)1 φυϊάδινν, αυΐα ποη βυνὴυ5. υϑί ργουδία || ρμ6- 

οὐμία Βοπιἰποογαπι γοΥ ΟΠ ἐὐπὶ αυΐι5 ροίοιἃ- 

πιυ8 ποροιϊαγὶ οἱ ἐϊβειιθγ ΟΠ δεδη 4118. ΟἸοαι ἃ, 

οἱ δοφυΐίνεσα θοηΐαι18 θεἱ δἰ εἰν ἃ πιγϑίογία. Ρί τὶ 

Διΐοπι, υἷα ΠΟΙᾺ [Ὁ}Π|118 ΟροΥΑΠ οὐ} ἐἰΟαιι 8 Ποὶ 

δ ]υἵοι, νοὶ ποϑίγαπι, ν6] Δ Ογ ἢ, οὐ ἀθ ΓΟ Ὶ 115 

πλἰιίεγα ρδουηΐαηὶ Ὠοινίηΐ ποβίνΐ, ἀ δὶ οἰοαιία, 

δυθίλοῦθι5 πα πη πι ] Αγ 15. υὶ οὐνηἷα ἰεηΐδηϊ, οἱ ρΓῸ- 

ναὶ, αἰ θοπυπὶ ηυϊάθιη ἀοσπιᾶ οἱ γθγυπ (Επαδηΐ, 

τοριόθυπὶ δυίοῃι οἱ (ΑἸδαιη γορο! Δηῖ, υἱ οὐδ Υ6Π0 - 

τι δοπιίηυδ, οἰοᾳυΐα 114 φυᾷ ΘΟΙΝ Π)]5᾽ Πλ118. ΠΟ8, 

ἐαπ υδυν}5 τοοὶρίδι; εἰ οὐπὶ δ τἀπηθη 5 80 εἶδ αὶ 

19 (λἱαί. νι, 8. δ Μδί. χχν, 54, δῦ. 
423. 85}} Τί). 1, 3. 
91 Τίη). τι 8. 

ι 

δι 1014. 41.,.42. Ἶ Ι 
86 {|6. Ὑ1}, 10. 51 Μαι(ἰν. χχν, 28, 55 1014. 29, 55 ὅὰρ. ιχ, 6. ." ΤΡεῖγ.. ν, ὃὺ 

ὁπιη6 γοτθυπὶ 4ιοὰ ΠΔ 06. ἴῃ 88 [ὑγιπδηὶ Ὠεὶ γορᾶ- 
Ἰοιῃ, δὲ ἱπιδϑίμοι ὕουθὶ ο}05, Ἰορὶἰπλυπ 651. Ναπιν 

ὨΙ0ΪΔΓ 5 Ἔγβο Υἱε 18 λ1θο1 ΟΓΘΔΟΓΘ γογυ ΠῈ., 4} ρο8- 

501 6105. τού ογο ὑϑαγαθ, Ποίαν δυϊὸπ) ὑβυγὰβ 
γΟΙ)} φαΐ Πολυμη [ἐδι1η81 Βα νῶγΘ ΟΠ 60, δἰοαϊ 'ρ86 
ΒΆ]να 5. 68. : δου! Απάγεδϑ, Ρείγυβ, Ῥ.ΠΙρμας, 
Ναιθδηδ6}, Μαιι5ι5. ρα] οαπα5. Εἰ ΠΟ ὁθι απο 
ἀἴοῖε Αροϑιο 5 δδ ; Ομ αἰιἀἐδιὶ α π6 ῬΟΥ πιμί [05 16 - 

δί66, ἰδο σὐπιηιοιία βάείϊϑιι5 ποπιϊιῖϑιι5 φαὶ Ἰἀοποὶ 

ἐγιμι οἱ αἰϊο5 ἀρεατα. ΘῚ ΠΝ ΠΠτοῦ οἱ Ποιηΐμει5 ἀἴοῖι 86 ς 
Νόνιο ασοεπάϊι ἱμεότηαηι,, δἰ μομῖϊ δαὶ δι πιο- 

αἷο, 864 διροῦ σα ἀεἰαὐτιιηι, μα ἱπιτοσιμιίος υἱίδαπῖ 
ἐμπῖονὶ. 

09. ΤοΙ6 αὐ 60 ἰιαφιι ταἰοπίιπι,, 6ἱ ἀδῖυν οἷ φεὲ 

Ὁ Παῦθῖ ἀδοομηι ταἰφηία Μ,, ὙἹΔ65 φυΐα οἰ Πὰν τα] οεπίυπι 

ἃ 1810 86γνὸ οἱ ρμίξγο, οἱ ἀδίον δἱ χυΐ μα)οί ἀδθθιι 
τ]θῦῖα, Θυοιηοίίο δυΐοιη (Ο]]ΠΠυγ Ὁ αἰαυο φυοὰ 

ἀλίυπὶ [691 εἷ, οἱ 4116 }γἴ ἀϑίαν θομα ἃσοιῖ, ὧἱ Πιᾶ- 

θόοὰὶ οἰαπι ᾿νθ5 Βυρογ “|| φυὶ δοφυϊβινι!, ποη 58:15 

[ΔΟ}Π8 δι ἐχμοαγο : (Δπιθ ροβ5.0}}0 ὁδί. Ουοηίδηι 

4υἱ Ἰάοπουπι [οἷν ἴῃ δ᾽ίψιιο βοπβαμι ἰπ ἀορπιδί)ε9 

γον 118... ρΟίο5ι 5804 ἀϊνϊηἰαῖο θαυ8 δυίεγοηβ 5ι}- 
οἰοπείλιη ἃ 60 ααΐ ρα γὰ5 δὰ ο51 5115, αν οἱ φυὶ 

ολτὴ τυ] Ρ σαν. Οπιπὶ θεῖα παυοπιὶ ἀανίίμν, εἰ 

αϑωπάαδι!; αὐ 60 ἀπϑηι φιΐ ποῖ παϑοί,, οἱ φιοά "α- 

δεῖ αμ([ογδίαιν αὐ 6038, ὕιρυϊα, ἤάοπι ΠΑΡ οἰ αυδ 

6ϑ8ὲ ἐχ πουΐβ,, ἀδίνυγ ρσγαιία Πἰἀδὶ αυα αδὶ ΡῈΓ βρί γὶ- 

ἴὰπὶ ἤιἰοἱ, οἱ ἀυυηύδθῖι; οἱ αυϊἀᾳυϊὰ Παθαογῖι ᾳυ}5 

ἐχ παίυγα]! ογθαι θη!» ἐαπὶ Θχογοιογίι οὐ {ΠΠ|Π᾿|4], 

Δοοὶρὶι δὰ [14] ἰρϑιπὶ οἱ οχ ργαι Ποῖ, υἱ δυυμάοι 

οἱ ΠΡΙΏΪΟΓ 311 ἰῃ 60 'μθ0 αὐοὰ Βαῦδὶ. Νοη εἐπὶπὶ ἀὸ 

δδρί οἶα 8οῖα.,, 86 ἀδ οηγηὶ υἱγίυιο ἱμ (0 Π πον πὶ 

681 ποὶῖβ. απο αἷν ϑαϊοπιοη 5 : ΕἸ δἱ {ον φαὶς 

Ῥογ[δείιι5 ἱπίοτ β[ϊο6 Ποπιίπαπι, δὲ αὐ [ϑΥτὶϊ αὐ {{{0) ξα- 
Ρίεπιΐα (μα, ἐπ πἰάϊιπι τορι αϑίιαιτ, ὅς οἱ χυΐ ρεγ- 

ἴδοίυδ Γἀδν} ἴῃ σαβίίαια, δὺυϊ ἴῃ [π5{{|4, 0} ἴῃ να- 

τἰίαιθ, δι ρῥἰβίαϊθ, ποη {πϑγῖ δυΐθηὶ οἱ δυὶ σα51}- 

(85, τὕἱϊ ᾿υδι 4, ἀυΐ Υἱγῖυβ, δυϊ μἰοία5 φυὸ νϑηΐξ 

ὁχ ται θεῖ, ἐπ πἰ μη! πὶ τορυϊδίαγ ἰνν) υδηνοιῖ 

τόπο. Ρτγορίογολ δὶ Ὑοϊυτη}}5 1 ἀδίαν Π0}}}8 υἱσί 8 
Ρονγίοοιον, οἱ ἃπη εῖ ἴῃ πο} 18, 4π0ι} ρογίδείυπι δὲ 

ἴωϊαν Ποιπίμθ5. ραν αἰ Πἰφοηΐαπι οἰπ εἶ πηο0 Δοαυΐγὰ- 
Π}Ὲ5; οἱ ροσίᾳυᾶπι Δα 5) γί πη}, φυδϑὶ ἰη 16} } ἰσθη- 

Ὁ 1.5 φυοπίδπι ἴπ πἰ ἐμ πο τορυίλμίαν δίη8 ρταια 
θεῖ, Βαϊ ϊηναθ πυϑιηθίίθ805 80} τηδηὰ να άα 

Ὀοεὶ 35, δἱ ΟΓΕΠΊ5 δέν ἐγὰ οἱ αϊξεσρίαιΐοπο ἰδφυαλ 65 

Ῥμγας πιά ὅδ᾽, αἱ οπμπίυη θΟποτυπὶ 408 50ηὶ ἴῃ 

πο δ Ρογίβειϊο ἀσίαν ὁχ θοο, οἱ [Δοῖδι "05 ροτίςοιο5 
οἱ Δοςορί }}} 65 θ60 αυλϑβὶ ἢ]]ο5 οἱ. 1516 δι ίοιῃ 41 

ἀμ δοσορογαῖ [αἰοιαπὶ οὐ Δοβοονάογαιϊ ἰρϑυπὶ ἰδ 

(οΥ Γᾶ, ΠῸη 5011) αι δὶ πγα]ι8 οἱ οί μοῦ ἀγρυϊα, 80 

αυλδὶ ἐπι} }}15. παἰ τσ ἴῃ το ΠΟθγὰβ δαί θυ ον ὁ8., υδὲ 
αὐυ}|4 ΠΠαπιΐπϑιῖο 651, [ογϑιίδη ἢθο ὉΟΓΡΟΓΆΙΠ5., πὸς 

68 γθϑρθοιίο. θεοὶ ΠΠ|ς, 5εά αιαϑὶ ἱμα σηὶ βροου δ- 

ἰἰοηα θοὶ φυΐ ἰα]1ἃ ρεσέόλνογυμι,, σομάἀοιπδηίαγ ἰῃ 

85 ἰ0}4, 94, 55 16. χιχ, 31. δ᾽ Ποπ]. ΧΙ, 
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Ἰνϑ. 4080 δχιδγίουοθ. (ΟΠ ΠΟ 85. ΔΡρΟΙΔηιασ : [τοι π Α ται] π ΌΠ]ΠΠον ᾿π!ΟΠ Πσογα, πια]ιαπὶ βορίοηιδπὶ ἴωνο- 

ἄοποο ἱπιο!]χογιηῖ,, αἱ ἐοηναύίδηίυν οἱ ἐὐγηὶ οἤὶ- 

οἰδηίυγ οχὶγθ 2} οἷς : [ογβϑι δὴ οἱ ὑγορίον 4181} σδ- 

δὴ ἀυληι 05 ἰδπογδπιιβ : 40 14Ππ| ἰοσἑ πη 5 4}}- 

΄ααοπὶ «υἱ Γυΐϊ 16 "058 Θχροποηίΐοπι ἀ6 1τοποῦ τὶ 8 

Δ) γ88ί, εἱ ἀϊοδηίθπὶ υοηΐδπι 0 γ55113 οϑὶ οχῖγα ΠΊ1}:- 
ἦδπὶ [ΟΥγ᾽5 οἵ ᾿Ἰοποῦγθ. (οπδί ἀθΓΟ ΠΉ15 ΘΓρῸ 5] ροίοϑὶ 
ὙΘΓᾺ 6886 ὀχροβί(ἴο 6}118, αἱ Ἔχ ογίογοβϑ (θη ῦγαβ {1185 

᾿μ|0}Π |ἰφαπῖυ5, αἱ αυϊαπὶ ηὐυδϑδὶ ἱπάϊφηϊ ἰοἵο τηυπη 0 

ἴῃ Δυυϑϑυπὶ [Ππὶ αηαηὶ 1ΠΠ6 ΘΧΡΟΒΝ [ὉΓ88 ο᾽ϊοῖδη- 

τὰν, ἰῃ φυᾶ δι ΓΘΠΟ γ, δ πλΐη6 685 ᾿ἰϊ πη] ηΔηΐ6, 

οὐ βἰηι Ἔχίρα ἰοϊα πη τπηηὐππ. 
10. πηι νοιοτῖὶ ΕἸ 5 ποηιϊπὶδ ἐπ σίοτία δια, οἱ 

οηϊδος απ ηεϊϊ οὐπὶ 60, ἔμπο δοάοϑῖ! ΦΕΥ͂ δοάοηι σίθ- 

τὶ 5 ὅκα, εἰ σοπητοηαθιπίιγ ἀπι6 Θιπὶ οι π68 ΘΟΗ 68, 
οἱ οβίεγα "5. ᾿Ἰ5 5508 συ ϊάθπι βοῦπιο νἱἀθίυΓ 6586 
πιδηϊ[ἐϑίυ8, 485] ΘΧ]ΙΟΤΙΔἢ5 ΠΟΠΊΪΠ65 δὰ ἀδηάυῃ οἱ 

Ἰαγρίθηάυπι, οἱ δυδγίθῃηβ Δὺ οπιηὶ ᾿μμιπηδη 8.6 οἱ 
φαγοιίαίθ. ΥὙἹἀοδπιι8 ἰΔπ|6}} 4} ἀυφγαγο οροῦίοὶ ἴῃ 

δ0 ΡΓΟΡΙΘΡ 605 4αυΐ π’Π}} ΔΡ ἢ γαηίυν δἰ ἴῃ 60 ηΪ5ὶ 

οχἰιογιδιίοποπι ᾿ναπιληἰ 815. (αγῖ6 δοουμάυῃι οἱ 6]0- 

γἱοδυπὶ ΟἸιγὶϑιὶ δἀνοηιυπιὶ ἴογα ἐγο!τ οπηη 8 Ἐφοὶ6- 

δἷᾶ, αὐυλπαο οἱ ΕΠ ὰ5 Ποῖ χυΐ δϑϑυπιρίυβ 6δβί ἰῃπ 

εἰοτῖα, 5ἷς οὑπὶ φ]οτία ἤὰς Γονυδγίοίυγ ἢ Ἐρθοΐα φιῖὰ οἱ 

ΡυςμγιτυἀΔίη8 δυδ, εἰ ΘΟΓΡῸΒ οἷυδ 51 φαδῖδ Γυἷν οὐ πὶ 

ἰγδηϑίογπιδίι 5 [8561 ἴῃ πιοηία οογὰπι (γί θυ ἀϊπεὶ- 
Ρυ}}8 σοι ϑοοπά θη θυ οἱ : πὶ [λπι ΠΟ {{}}8, μ66 4118 
Ῥϑιυοΐβ, 564 ἀπ νεγβίβ σοι Εἰ θ8 σοηρτγοραίί5 Δηῖ6 ΘΌΠῇ 

ϑΡραῖεδί, οἱ βϑάδαϊ βυ ρον βοάδπι φίογίϑ βι.:8, οἱ 

ἴυης, ΒορΓοβΆ}}} π|ὰ}]08 ἃ ᾿οη8. ὕϊγυπ) δυίθπι ( 

ΟἴὨηο5 80 Οπιΐθι!5 υΐ ἰπ ομηηΐθυ8 φοπογδ πὶ θυβ 

8,817 [υοτίηι,, δυὶ 1} ἰδηίυπη 4υ8 ἰῃ σΟηϑυμηπιᾶ- 

τἰοια Γἀδτγίηι ἀδγο εἰδ8., 801 ΠΠπ ἰδπίυπη 485 ογοὰϊ- 
θογυηῖ ἴῃ θουπι μαγ ΟἸινἸβίυπι, οἱ ᾿ρβϑβ αϊΓῸΠῈ ΟΠΊΠ65, 

Δ ΠΟΙ ΟΙὨΠπΘῶ, ΠΟῊ 8415 65ὶ ᾿Τηδηϊδδίιπη. Τα ἢ 

αυϊθυκάδπι νἱἀοίαν ἀς ἀϊδεγοηιἴα Θάγιιπὶ αι ογοάϊ- 
ἀδγυπῖ, ἢς 6556 ἀϊοία. Ουϑηξυπὴ οΥ50 δἀ βἰπρι 6 πὶ 

τοχίυ πὶ, Π66 4υΐ 4 ἀδχίτγὶ5 οοηδβίβιθηι 4} οδυ88 ἴδι- 

ἀδηίυν, οἱ ἴμ ργϑραγαίυπι σοξηυπὶ γοοδπίαγ,, ηἰβὶ 
ῬΓΟΡΙΟΡ ΦΟΙΔπὶ ἢ] Δη}1δίδηι ; Π66 4υΐ βυηῖ ἃ 5ἰη]- 

βιγῖβ δ᾽'α οαυδὰ εοηυπάϊππιυς οἱ ἀσρυϊδηίυγ ἴῃ 

ἰφιιδαὶ,, Ὠἰδὶ ργορίογ ἰῃναπηδηἰαίοη). Ουΐὰ ογρο 5 
ἰδ: φυϊ πυϊηδηΐ Γυδταη! εἶγοα νἱγία!68 οδῖ6 95 Π6- 

οἰ ψοπίοβ πογαμῖ, σοδοι!αδηίυν [4118 ῃδο ργοπιΐβϑᾶ ὃ 

πἱοί οἱ ἰη ἰϑιἰβ. Εἰ ρογίουϊοβυπι αι ίάσπι 65ι ἀδ πε] 05- 
πποὐϊ γοῦυβ ΘΧρΡΌΠΟΓα, 864 πα ργορίεγ ἱπιε!θοίυς 

Που!αίοπι ρ]θπἰυ5 ἰδοοη 65 ἀδγο πηυδπιι5 605 οὶ 

ΤΠΟΥΘΠΠΡ ἴῃ 8158 δὰ Πυοίμδηάμπι),, ρϑυοᾶ ἀ6 ταῦλεῖε, 
βθουηάυπι 4υ04 ΡΟ551}}}6 δὶ, ὀχροπᾶπιιβ. Εσ βίο 

ἜΓζῸ αυοπίδπι ΕΥἰἱ (απ ρ5 δάναπίυδ ΟΠ γι, φυλπάο 

ἴδηιδ τηϑη  [6βι8ι10 ἔυΐυγα εδιῖ ΟΠ γιδιὶ οἱ ἀἰϊνιεϊδι5 
6͵5, υἱ ΒΟ 5011} Π0}}5 Ἰυδίογυπ), 56 ἃ πδς Δ] 1415 

Ρδεσαίογυπι ἱφπογεὶ Ὁ γίβιαπι) βοουπάυπι φυοὰ 68ι, 
Πυδπάο οἱ ροοοδίογοβ σορποβοθηὶ πῃ οοηβροοία 500 
διὰ ἀεϊ!ίεία, εἰ ἰυ511] τηληϊδδία υἱάθυπὶ 56αι: πᾶ 

ἠιδει εἶα βυῶ, δά φυιαδίοπὶ 608 ροεγάυχογίπι ἤπεπι. Εἰ 

ιος 651 φυοὰ ἀϊχὶϊ : Οοποτγεσαϑαπίμν αἀπίδ ἐμπι οπινές 

φοπίος. δὶ δυΐπὶ τηοάο ᾳφυδληάο πὲς ΟΠ η09 οοξποκουδὶ 

Ομ μγιβίαπι βοουηῃάιπι 4φυοι δῖ, πος ἱρ5ὶ φαὶ υἱδοπῖατ 
σΟφΠπΟδβοθῦθ, ρα απὶ οὑπὶ οοβποδοῦῃὶ, 566 ἰπ 846 ἴΔ- 

(πὶ ἰπίγαηι ΠΟ η68 ἴῃ οοπδρθοίυη 6}08, φυδπάο 
δρηϊϊοπθπι 6}}8 δοοϊρίυι! ρ6Ὶ ἢ απ, δίουδ δοῦρα 

δι: 1πίταΐ ἴῃ σοπερθοίιι 6} ἱη πε αἰἴοπε"5,]υδηῖο 

π|8 618 γας6 ἀϊουπίυγ ΟἸΠ65 ξ6Π165 δία δΌ ΘΟ» 

στοραπάξ οἱ οοπεί θη ἀ2Ρ, σθληά0 μ814π| οπππὶυαδ, 

τη θΟπἾ8 40 8πι π|8}15, ἰ3πὶ δ εἰ θυ5 χυδπὶ ἰηβάεἶ!- 
"18 Γυδτῖς ΤἈδίυ8 τηδηϊ[οοί8, Δηΐ6 ΟΟΌΪ]Ο5 πηθη8 

δοΥ τῇ πὶ ποι ἀεὶ δΔυῖ ἀ Προ πεΐξ δ᾽ ουὐὰ5 ἰηχαΐς 

δἰἰἴονα τορογίπβ, βοὰ ἰρβίυβ ἀΐνι 8115 508 πλϑηϊ- 
[ἐβιδίίοτια ῥγοϊδίυϑ " ΝΟΗ͂ ἰῃ 4]ἴᾳυο αυϊάεπὶ Ἰοςο 2- 
Ῥάγοθῖι ΕἸ ι5 Βεἱ οαπὶ ναποῦῖῖ ἴῃ φἰοτὶἃ συλ, ἰπ 31- 

ἰ6γῸ δυίθῃι ΠΟῚ Δρρδγθὶῖ, βεὰ βίουϊ 'ρ56 βεουπάῃπι 

φοΙραΓαιίοποπὶ [υἰσυτὶ8 ὀχοιπι5 δάἀνθηίαπι βαυτ 

γοϊυϊ! ἀοιηοηβίγαγο, υὑἱσθης" : δὲ αἰχοτῖπὶ υοδῖς: 

Εξεος ἱπ ἀοδοτίο, ποίϊ!6 οαῖγε; δεο ἐπ ἄοηιο,, ποίϊς 

ἐγοάοτα :. δἰσμὶ ἐπὶπι [αἶσαν ὀργοαϊίατ αὖ οτἱεπῖε, εἰ 
ἀρρατοῖ πόφι6 αὐ οεεἰἀέπίοηι, εἷς ετῖ( αὐνεπίας ΕΜ 

βοπιϊπὶδ. δου δηΐπι Γαϊσαν ἐργούΐοη5 ΔὉ οτίεηϊς, οἱ 
Ρτγορίογοα φυοά οπιηΐᾷ ἱπιρίεῖ, ἀρρᾶγεὶ υδ40υ6 δὰ ὁ6- 

εἰἀοπίοπι, 8ἷς δὰπὶ υθπογὶῖ ΟΠ γἰβίαβ ἴῃ φίοτία 552, 

Ρτορίογοαααα ὑμθΐφυο [υἱυγ8 οβῖ, οἱ ἱρ86 'ῃ δθὼ» 

δρθεία οπμηΐυπὶ ἐγὶ! αθίηπ6, οἱ ὁπιῆθθ υῃίηας ὀγηηὶ 

ἴῃ οοηϑρθδαίυ ἰρϑίυ5, οἱ 5'ς οοπϑδι πὰ πίυ ἀη16 θοθοο 

αἰοτ ο᾽υ5, ος αδὶ δηι6 τεᾷπυπὶ οἦυ8 οἱ ροϊο5:2- 

τ6πὶ ἀοτηϊηδιϊοπὶϑ ἰρϑῖα5. 56 465 δυΐοπι 6}88 δ8ὲ ςεγ6 

φυϊάδπι ρογίδοι!οΓγ68 βαποίογαπιὶ ὁϊεσυηίυγ, ἀδ φυΐνα8 
βογίρίυπι οδί "ἢ : Θμοπίαπι ἐς δεάοτγμηὶ δεάεε ἐπ [κ- 

Δ }}} φαΐ ποι Γαόγυμὶ Πα πιδηΐ, δὶ 1185 ἱπιρίθνογαηι Ὁ ἀϊοῖο; αὶ χυράδηι νἰγίι!65 δηρεῖοα;, ἀς φυΐθυν ἀΐ- 

νἰγίυ!65, ᾿πδ]δάϊοι! δγυπὶ οπηπίπο, οἱ ἰμ ἰζποπὶ βυπὶ 

ἐοπάοημδηάϊΐ, οἱ πος οὑπὶ 'ρ80 ἀΐαθοῖο 3 Υἱάδ5 ἐγρὸ 
"4υῖα ΠαΟΟββδγίδπ) ἰδ θοῖ Βαρίοπιϊ) πὶ δογπιο. [001 
ἰεδοίδπάυη) 65ὲ αἱγαῃ ἴῃ Ι000 [υἰυΓὰ8 6δὲ ϑαϊνδιογίβ 
Δάνεπίιβ ἴῃ ρ]ογίαπι.,, Δῃ δἰ [Θγῶμη οσροβι 0 π6πὶ ἀ6- 
μδϑῆθ8 ὀχαυΐγεγα, Ουΐβ διΐπὶ ονὶξ Ἰοουβ {Π|6, αἱ οἃ- 
Ρίδι ἴα ἀπὸ ἀβρθοία οἱ ὁπιῆθβ δη 6 105 γοπίθ ἢ 68 ΟἸμΠῚ 
Ομγίβιο δἰ οπὴπθ8 βθηί68 {Π|0 σοι στγοραίδβ ἢ ΕΣ ἀ8 
5666 βίον 605 αυἱὰ 65ὲ ἀϊοδηάυπι ἢ Ραΐδς ξυγροταὶα 

ΙΙφυοὰ δι θβε! πι ογῖι  Αἢ οιΐδπι μος ορυβ παθοὶ 
ἱπιεγργοίδιίίοπα βυυ.Πἴογα 3 Ργορίθτοδ φαΐ νυν ομιηΐα 

οἰἴαν 39: δίυε δεάθς,, εἶτα ἀοηιϊιαίίοπες. Ετρο τὲς 

βϑοι γα Ποὺβ γογθαπι, αυΐ ἴῃ (Ογη8 ἰδεία5 ἐ5ὶ 

Βοπηϊ 8, δοἀθὈΪ: Βυρ6 Ὁ Πυ)ιιϑπιοάϊ 56 θη φ᾽ογίδδ συ; 
εἴ οοπργοφαθαηπίυν 84 δυπὶ ΟΠΙΠ68 ϑ6ι 68 ̓4πὶ π0Ω 

ἀϊθρογβῶ ἴῃ ἀορπιδίιυυβ []8]8 οἱ πιὰ 8 ἀ6 ὁ ; εἰ 

βἷο δῦυπε δηΐδ πὶ, ὕἱ πο Ἰοσδ ον δυάξληες 

Οἴηη65 φοηΐε5 Πογὶ Δηΐ6 δυπι, βίου! πϑὸ Ἰθολ [ες δῦ- 

ἀϊπνυπ }ι5ῖο8. 65. ἀἰοίαγοθ 48 διιηί ἀἱοίατὶ. Ουδράϊα 

Ἔγθο οοπ[υϑὶ διιηϊ ἰπίᾳυΐ, Ὠ6ς 86 σοβηοδοθηίθβ, ΒΕ ς 
ΑΒ γιβίυπι, βϑὶ ἴῃ ογγϑυ 85 ἱπιθ θεῖ ολ} ἰθποηίὰγ : 

εἱ αβιὶ φυδπάϊα μὲν βρεουϊυϊη εἰ ἰῃ δρηΐβπιδίο Υἱ- 

πω Μδιι. χεν, δ], 52. 95 Ρᾳ8]). χοιχ, 98. 55 ΜΔ’. χτιν, 36 οἵ 5644. " Ρραὶ. οχχι, ὅ. "5 Οὐἱοβ8. ἢν 
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ἀδπὶ ", οἱ ὁΧ ῬΆγ[6 86͵0808 ΘΟΖΠΟΒΟΌηϊ, ΠΘη δοοιπ- Α ἰογ8 αι ροβδυηί οἱ ἰπ πιδημ Ἰοπλΐηι! ἢ} 816 ἢϊ0- 
ἄσιη αυοὰ νεγὰ βϑυηϊ; ἰάπάϊι πο βυηὶ βαργορϑιὶ 
Βοπὶ ἃ πι} }}5 ; οὐπὶ δυίοπι ΡΓΌΡΙΟΡ πιδηϊοβίδ Ομ 6πὶ 

611} θεῖ οπιπθβ δὰ ἰπιθηδοίαπι υαπογίηϊ δυυηὶ, ἰυθπς 

ΘΙ γΑΙΟΥ Βορτορδθῖ: ὈΟΠΟ5 ἃ π|4}18. Ονεβ δυίδπι ἀϊοιΐ 

80} 4υἱ 84]γαηίυΓ ῥγορίοι πηδηδυσιθάϊπαιη 41:31} 

ἀϊάϊοογυηι 8} 60 φαυὶ ἀἰοὶϊ "8: δίδοϊ δ α πιὲ φιΐα πιΐ8 
διηὶ οἱ ἐμηϊ! ἐς σοτάο, εἰ μγορίοῦ φυοά 0846 δά 06- 

αἰβίοποιῃ ραγδιΐ [Ὀδγιιμΐ γθηῖγα ἱπηϊίδηι68 (Στ βίμηι, 

αυἱὶ δίοιι! ονἱβ. δὰ σοεϊϑ!οηαπὶ ἀυείυβ8 681, οἱ 5ἰουί 
δξηυ8 σογδΠ) [ΟΠἀδη.6 56 δ'π6 γ066 ; Εἴ ποη δἰ} }- 

ΕἾΟΓ δίηθ νοζδ, δὶ οογᾶπὶ ἰοπίθηία 86 8'π6 υϑσδ, 

Ἰὰ ε8,. οογδπὶ διιίγθηίθ αυ 5ιπ| ἰρ5ἰ08 οἱ ἀϊγὶ ρί επί. 
Πα ΐ δυίοπι ἀϊουηίαν τη8}}, φυϊα ἀβροτα οἱ ἄυτα 8 χα 

Π)8]6 δϑοοδηάιηί, οἱ Ρ6Γ ργωοίρι 8 δογαπι ἰμοδάπῃ. 

διὲς ἰπι6} 6 πὶ ῃΐ οἱ β8ποῖο8 4 ἀδχιγῖ8, αυἱ ἀοχίγα 
ΟρΘτὰ ρογδίΐ δυηΐϊ, οἱ ῥἰαπίι8 διηὶ οοηνογδὶ δὰ ͵ι- 

πε ἴλην, αυῷ βοιηρμοῦ ἃ ἀδχιγίβ 6ϑὲ θεὶ. Ῥγορίογοα 
βοουηάυπι ἀϊρηϊ Διο δοίαυπι βυογαπι ἀσχίγογυπι ἃ 

ἀοχιτγὶθ σοησἰδίυπὶ, οἱ Δοοορογαπὶ τη γοο6Π| 5ΞΏΟΓΌΠῚ 

ἀοχίγογυηι, ἀοχίγαμη γορὶ8, ἰηΠ αυ τορυ 68 οἱ ρἸοΥία 
6581. Θυἱ δυίοπὶ δὰ ρεγυδυγβι [6 πὶ Υἱἱθα δοῖρβ085 53609- 

Τυθγυηΐ ἃ ἀοχιγὶβ ΡΓΟΡΙΟΓ Ορογὰ δι1ἃ θ655,π|8 οἱ 8ἷ- 

Ὠἰδίγα, σοοϊἀδγαηὶ ἴῃ δἰ πἰβίγαπι, ἰά δϑὶ ἴῃ {τὶ 5.18 πὶ 

τογπηδηίογυμη ἀδηηηδιὶ, ργορίοῦ φυοὰ ἃ 5ἰπἰϑιγ8 οοη- 

δἰδίυπι, Τυηο αἴρει δὰ 605 ηὐΐ βδυηι ἃ 8.8.8} ἀοχίτί5, 

ἰην 81:8 605 Δ( 66 : γεπίίέ, υἱ φυϊἀχαΐ τιΐμυβ [ἀ6- 

Ταὶ οἶδ, οὐτῃ Ρογίδοι 5 υηϊιἰ (πογῖπι Οἢ γίϑίο, ο0}- 

δοαυδλπίυγ δυάΐοηίοδ : Ῥεπίίε, οἱ [Δοϊθιι68. 7416 6δὶ 

αυοὰ ἀϊεὶς ἀρυὰ [λιοᾶπι νὴ : Αμ[ετίο ἰαἰοπίμπι αὐ 60, α 
εἰ ἀαῖε εἰ φιὶ παθοὶ ἄῤοεηι. Θηιϊπὶς οπῖηι φαὶ Παϑεῖ, 

ααάείιτ εἰ : φιὶ αμίεπι ποῖ ἐαϑθὶ, οἱ φιιοά υἱάείων 
παθόντα, αμ[εγρίμγ αὐ 60. οοδι δυΐδηη [Π|05 μαηδὰΐ- 
εἰο05 Ραιγὶ8, δυο δενοαϊοιὶ Ῥαϊτὶδ πιοὶ, αἱ οδιΐποη- 

εἷΔ "οπού!οιἴ0π18 ΘΟΥΓᾺ πὶ πηδηἰ 6δίοίαγ, φαΐ! Ὀοηράϊοιΐ 
δύῃ} ἃ Βοιιίηο 4υἱ [δεἰξ οΘἰαμὶ. εἰ ἰθγγὰπὶ; οἱ 
Γογβιιδη αυἱα δυηῖ δἰϊαυΐ ἰηΐογίογοβ φαΐ Ὀδηδαϊοιὶ 

αυϊάεπι δυηΐ, ἢθη δυίΐθηι Ραϊγί8. 

14. Αοοὶρὶια τόσημπι σιοά νοῦς ρΥσραταίμπι ἐδί α 

οοπϑοιϊίονπε πιιπαὶ ". Οτοὰ ἴῃ 1, αιηο0 Βαθοῖ, α οοη- 

διϊμἴονα πιμπαΐ, ἴῃ Οτγοδοο αἷς μδθδί : α ἀδροδὶ ἴον 

“πιπαάϊΐ, οἱ δεοιιηάυπὶ σγϑοῦῃιλ βου πο πὶ Θχρο 

αὐ βεοαπόππηι [,40πυπὶ πο σθηνθηΐθυδὶ ΘΧΡΟΙΘ 6. 

Ουόγο δυίθπιὶ ποπηπα ἀοροβίιϊοηΐ8. ἀ6 πλυπάο ἔγο- 

Ταιϊογὰπὶ γθηΐγθ, οἱ σ᾽ υπηπἰδίογιπ), οἱ πονί (δι! ἃπιὰ-- 
ἰογαπι, ποιὶ δϑὲ γο  βίοϑαιη, αὐ ἢ6 ΠΊΔΓΡΑΓ 2: ἢἰ 5 
Θχορογδίδδ ἀπίθ ΡΟΓΟΟ5 πη ἰΔηίυγ, ΠΕ. [16 βαηοίᾷ δα Ϊ- 
υυ8 ἀσπίυν ". 

Ἵ2. Εδυτίοὶ, εἰ ἀεαϊεῆα πιλιΐ πιαπάπεατο, οἱ ((8- 

ἰογὰ ἧ. ΥἹάἀδίυγ πα! ρῈΓ ᾿ς, 4υΐᾶ ποθὴ υμΐι8 7μ8ι]- 
ιἰξ5 Βρθοΐθϑ ΓΕ ΠΟΓΔΙΙΡ,, δίου!Ἅ δα βιϊπηδπί πηι}. 

ΑΡδυγάυπι 65ὲ ομὐα ΠῚ}11 δι νὰ με "ἢ ζογα νἱυιυεἷθ 

ἴῃ 60 ηυἱ ἴ[ἃ Γοπηι πο δία, Ὠἴδἱ τἀ πίσ} οΟπΗππἰοδ- 

ιἰοποπὶ Βυμπημδη 815. Νοη Θπἰπὶ μος ἀἰεἶΒιι8 ἱ η68}1- 
βοπιῖυ8 δίυἀδαιπι8 ᾿Νυ π]Δη ἰΔ6 πὶ, οὑπὶ δ'ὲ οπιηΐθυβ 

ἰἀοἰἴθυ8 ργοῖρυδ ουβεγνδηάα, βοὰ υἱ οπιηΐα αυλ- 

᾿ϊιοῦ δὺϊ οἱ ρέπὸ δφαδ δ᾽ δι θδαπιυϑ, αἱ ργορίογοα 

ὁχ οπηηΐθυβ Οὔ ποπὶ ὈΘπδϊοιοπ θη) ραγοὶ ρίαπιυβ ἰπ 

οοἰοβεθυβ ἴῃ ΟἹ γιβίο 5680. Ῥυγίπηυπὶ δα!θπι βοΐδι-- 

ἀυπι 65ι αιομίδηι; δἰουϊ, φιδηίαιῃ δά (Θκίιτ., ποῖὶ 

δι Πποἰι αα ἐὐπδοαυδηάδπ) ταβηὶ οἰ οϑεΐβ μογοά δίθηι, 
ἄδγα δβυτγί δ εἶθυβ τπιϑηάμοδγα, ηἰδὶ οἱ οϑίογα (δοογὶ- 

Π)8 4υϑ8 δυ θϑααυιηίατ, δίς ἤθη ρΟ581}}}}6 οὐππίδ ἐἰϊὰ 

βδουπάύμπι ἰοχῖι πὶ ἱπηρίογο, βίου! οχἰ δι δηξ πιὰ, 

Ὠἰδὶ οχ ρῶγίθ δβεγί πλιὰ ὑοηίγα θεοὶ πιαπάδίυπ. Νε- 
(0566 68 οὑπὶ οἱ αυςδιυοδαπι 6856, υἱ ἀσκὶ οἰθιηι, 

οἱ μοίυπι, οἱ νϑβιϊηνεπίθπι ΟὨγῖ8ί0 δβυτίεπιί, οἱ 5]- 

εἰδιι!, οἱ αἰφειὶ ἴῃ βδποιὶδ, αἱ πο. πιοάο δὲ ροῦδ- 

ατίνυπη ουπὶ ΟΟἸ ἶφαί, οἱ ἰπῇγηγυπι νἱδίιοι, οἱ δαὶ δὰ 

ουπὶ ἴῃ σάγοογεη). ἴογα δυΐθπιὶ δῖνο δϑοι ηιιΠ) 818]- 
ΡΙείοτα οἱ φογρογα δ "6πὸ ἴδεία πιο! Πἰμαιηα58, δἶνο 

βοουπάυπι δρὶ γἰ[ἰἰ4, οογίαν 68ὲ φυοπίδηι δἶνα μο6, 

δἰγα 0 πιοάο 4υἷβ [δοῖαι ορὺβ ἤοπαπὶ οἱ πυιγίαὶ 

δι π|85 Βρὶ ἢ 14} 1νι|5 οἰυἷ5, δῖνα 4] πιου παρ ϑρθοίθι 
Ρομΐ ορογίβ 418 [ποΓ1 οροία!υ5 ῥτορίος θουμ, 
Ομρίβιο ϑϑυγίθηι οἱ δι εἰ6 1] ὁδὶ οἰθαπὶ οἱ ροίυηι. 
ϑίνθ φυξ (Δοίπ8 ΒΆΠ0018 αυΐ δυιηὶ ἀν} 168 πιο 8., 
ΡϑΌΡρΕΟΓΕΟΒ το 118, βὶνθ ἰη φυ θυ} 6. αυΐ προτὶ εἶ5 ραυ- 

ῬΟΓΘΒ δύυηϊῖ, οἰδὶ (πδτίηιϊ ἀἰν 68 ΤΟὈυ5, δἰνα ἰῃ 4υΔ- 
Ἰἰθυβουπαυς οαυ8}8 πηδπόθδίυπι ΟΠ γίαιἱ αυΐ8 Γοοογὶὶ, 

Ομ γίβιυμι οἰναὶ οἱ ροίδι, 4υ] Πα οἰ υπιὶ 5ι{ἰδπὶ οἱ γὸ - 
τἰιδίθπι πιδηάποαὶ οἱ Ὀἱυῖῖ. [πὰ ΟΕ ΓΙ βίιιπι αἰ φθηίθ τ 

ἰοχίπιυβ γϑϑίϊπηθηῖο, δοοὶρίθη(68 δαρίοηι ἰΘεἰυΓαιι 

ἃ θο, υἱ μοῦ ἀοοίΓ απ) δ᾽ψυο5 ἀοοοϑίηυβ, εἰ ἰη- 

ἀυδπιῦβ 005 νίβοογα πλϑοσίοογάΐα:, οἀδι 18 16Π}, πη Π-- 

διυοιυἀΐποπι, πα πι}}ἰδίοιη, οδοίεγάβαια υἱγίυ (65 : 4188 

ΟΠΏΏ68 Υἱγία! 68 ΒΡ. [4118 δυηὶ νοβίϊ θη θογυ πὶ {αὶ 

4υοπίοῦ πἰυπίαν ϑοτίριαγα,, βίοις οἱ μἷς ἀΐοοπβ : ἢ ἀυάίαπι ἀοοίτίπαπι ἀοοθηιίυτ) 645, βϑουμάυπι δατῃ 
ὦ ἀεροεί(ἑοπε πιιιάϊ, φυγαὶ φυὶ ροϊοδῖ, 5016 η8 αυΐὰ 

ΟΠ Οπηη8 4υοιὶ ἐγθδιυπ) 6ϑί, ἀδροβίϊυπι ἀϊοίίαγ, 66 
δογίριυπι 651 Δ οι}, ἃ ἀδροϑιιοπα βϑαΐαηι, δὺϊ ἀ0- 

πα πδιοπυπι,, λυϊ ρυϊηεἰραίυυπμ. Οὐησγοβᾶη8 δυο ῃ) 

ὁχ οὔηΐθι8 ποπιθῃ ἀδροβίιϊοι 8, 51 (ὉΓί6 ἦπ ΔΙ6 ΓΟ 

Αἰΐψαο ἀϊοίυπι δδί, δἰ ΘΟΙΏΡΑΓΆΙ8 68 Οὔπὶ ἢΐ8 4118 

ἀϊειπίυν ἀδ πουηὰὶ ἀδροϑίτἰ01:6, Δ56 6 ἀ6 8 Ρ6Γ Υδι- 
Μυπηὶ δὲ οβίεγα ογοδία αυϊάθπ), Ποη δυΐίοπι ὀδροβίία, 

δχ 60 αυοά πρη 681 ὀοτυπὶ ἰδοί ἀοροβίιο, υἱάθ" 5 

ἐαυθδη) ποπιϊ δίς ἀομοβι0η19, Πυ0ἀ ποθ ἰδηίυ πὶ 

ἐς πιυμο ϑυβοὶρίιγ. ἄγοάογο δυίειη μα (418 111- 

1 (ογ. χηι, 198. 598 Μδί]ν. χι, 99. 99 [ι0. χιχ, 94, 306; Μλίιν. χχν, 38, 239. 

ᾳυὶ ἀΐεὶξ : 1παμὲϊ6 υο8 υἱδοῦτα πιδοτί ρτάϊς, δεπὶσηΐ- 
ἰαίεπι, παπιϊἑξαίεπι.,, πιαπδιοιμαϊπεπι, οἱ οἰδίοεγα ". 

Μαρὶβ δυίΐδιη οἱ ἰρδυη ΟΠ γί δίυπι 4φυὶ πῶς οι [1 - 

ἀοἰ!θυβ 6δὶ, βεουπάσπι οὐτὰ αυἱ ἀἰχὶ! " : [πάμῖ6 })0- 

ππιηι 3 όδιηι. Οὐη ὁΓ.0 6] υδπιοάΐ γθ 5}! 6 Π|5 γ6- 
βιϊογίυβ ὑπυπὶ ἀ6 πιηϊτιἶβ ἣν ἢ γὶϑίο οτεἀοπιίθυ8, 

ἰρβυπι θοπιίπυπι νἱἀδπιν νϑε 556,1 πα, φυδηίϊαπι 

δὰ ποβ, ηυάυπι 5ϊ1 υϑγθυπ θοὶ ἴῃ πυπάο. 6 εἰ 
Ρογοργίηυπι θεοὶ ΕἸΠαπῇ οοηδιυίαπι, οἱ ἀοπιεδίϊεος 

φοΙῬοτίβ 685 ραγαβγί 08 ἴῃ πηιμιὰ0 80 οπηΐ 05 8011- 

Μθι18 φογρογβίϊνυ5, βίου 'ρ80 εἰ ἀθ 86 οἱ 6 αἰβείρυ! 5 

1 Μλι}). χχν, ὅ4, 
τ ΜΆ}. νη, θ. Ὁ Μίδλιν. χχν, δῦ. 5 (1085. 1, 13, " Άομι. χη, 14. 
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δυΐν ἀἰοῖι ὁ: Εἰ ἐπεὶ ποπ δι (6 ἕο ππιπάο, ἴοι οἱ Ἀ ἰσίοτιιι [ταΐταιην πιθοόγμηὶ, πεπὶ [εεἰειϊδ. ὙἸάοάπηυθ 

εἴ ποπ διιπὶ 46 ἰιος πιιπάο. Ἐπ φυξτῖι ΟὨγδια5. εὐπὶ 

8018 δηϊπηαπι 0] βυοοούαῖ, -Οὐδηάο οΓρῸ ργαρδι- 

᾿1η08 ΠΟΥ ΠΟΒβίγαπ) αἰ νογβὶβ υἱγι 005 δὰ τϑοθρίδοι! - 

Ἰυπὶ 6715 Ὑ6] ἢΠογυπὰ ααΐ δυμΐ ἰρϑίιβ., ἰρϑυι μδγὸ- 

φτϊπδηΐοπιὶ βυβοὶ ρίπιιι5 ἴῃ ἀοηιαπὶ ΡΘΟΙΟ. 8. μοϑινν, 

[λοϊθπίθϑ σηϑου]υπι θάρρη, πιυμἀδίαπ) οἱ οΥηλ- 

(ὑπὶ 86 Ξιι5οΘριΙοη6π ΟΠ τ ϑιὶ ρου γί μδπι 5 ἴῃ πιαπώο, 

Θρδιθγογιηαιο ἀἰβο! ριΠογ ἢ ἰρϑῖιι5. Θυονθ ἢν Ομ 
νόγθυμ 8υϑοἰρίπη!85, οἱ 'ρ505 βυυϑοορίθ86 Υυἱἀ ἐπι ἰῃ 

μ0}}18, Θἱ ΡῈ Γ 'ρ8058 ΟΠ γἸβία τ), οἰ}118 θα} υ]δπὶ γογθαπι, 

1ι6πὶ ἴῃ ἰμἢΠνριηδιῖ5 Βοπιΐη 8, βίνα ἃ ἤμδ, δῖνα ἂῦ 

αἰϊφιυο Ορθγα "οῃ0, 8ιι 5οβπι 4] υπ ραιἰθπι 15, ΟἸν- 

δίυ5 ἱπῇγπιηδίυγ οἱ βοδῃηἀλ] πὶ ρδίίυγ, δῖοαιϊ ᾿ρ56 ἀἴο11 
δὰ Ρείγιπι 4υδ σΓηΐἶ5 δ0η| βαρίαπιύηι : ϑοσπάαἑμηι 

πὲ 681, 06 65., ᾿πΠΠτγην 85. ΠΪΠΐ 65. 566 Οἱ ΟΠΉ 8 

Οἰβοῖρυ! οἰι5. ἀΐ!οοι! β'πλι} εὐπὶ ἸΔΗ͂ θ05 ἱπΠτπιδη Ὁ 

εἰ βοδηύδἊπι ρϑιαπιυγ ἀϊσοηία5 : 8 ᾿πἰγιπδίυγ, 

οὐ πόοῃ ἱμηγηϊαπιυγ ̓  408 Βοϑηι Ὁ] ΖΔΓ, οἱ οη 

ὈΓΪΠΊῸΣ ΠῸ5 δ ἢ ΕἸ 5' ἀϊβεῖρι!! δ᾽υ8 Ομ  πιϑη - 

τοῦ ἸΠΠΡρι5, αυδῆϊο ᾿πλδὶδ ἰρ56 ϑα ναοῦ, ογοδίοῦ 

Θ89 ἰρϑογιι ἢ Νὰ 4υθιη πιαὐοῦ πιϊξογιονΐα 

τομοὶ ᾿ιοιπίηυπι ἰῃ ἢγπιογαπι, σύϑυΐοῦ σοηδί παῖ! ἰη- 

Τἰγπ 5. 14}15. Οὐ πὶ γα 0 ππσπὶ [ταίγιπι ἰΓΟγ πὶ 

Υἱβ᾽ (νον πλ5, ἀὰ} ρδῖ ἀοοιγίπδη), Δα} Ρ6Γ ἱπογορα- 

τἰοηθπι, ἃ0υ. ΡΟΡ σΟμδοἰΔιϊοηοπ), δι} ργθοῖθι8, αὐΐ 

τόγγογα αὐ οἱ, ἀὰϊ αἰΐψυα θοηδ ΟροΓΔ (Δοίοη65 ἴῃ 

οὐπι, ΓρΟΓίηλι15. πιο ογαιὸ ἴπ ΟἸιγίϑίο, ἰρϑαηι Οἰνεῖ - 

510Ππ| Υἱδ ιν 5, οἱ ΘΟΠΙΟΓΑΥΪΠ.115 ἰμἢΠ γπιαῖαπι, οἱ 

οαἴογοβ ἀϊβείρυ!05 ΟἸιγῖϑι! 14|}}ὰ8 ραβϑίοηΐθι8 οοη- α 
Ἀπ ηίο5 τ τ ξογαπηυ5, δου! δι] δά ΡΠ] οΠ)0- 

Ὡο αἰεὶ! ὅ : (απάϊιι ὁπῖπι τπασπιηὶ ἱαϑιιΐπμια, οἱ 
οοιιδοἰαἰἰοπόηι ἱπ οπατί(αιο (μα, χιΐα υΐδοδτα δαποίοτιιηι 

τεφεϊευθτιμι ΡῈΥ (6, [ταίϑγ. Εἰ πὸ ρυΐ65 6586. 0}]45- 

Ρυδυπι, ἱπῆγπνιπι ἀΐεογα Ομ γίβίι πη. [056 δηἷπὶ δχ 

᾿ηΠγπῆδια δβὲ ὁγυοἴχυβ ργορίοῦ πιἰβουϊοογαΐδπι, οἱ 

Ἶρ50 ἰπῇγπι ἰα(65 ποβίγα5 ροτίδι, οἱ οῃ1}168 ποιὶ ᾿ρβίυβ. 

Βεΐπάθ οπλα φιοά [νἷς δδί, σᾶγοοῦ δὶ (151 οἱ 
Θογυπν 4υἱ δυπὶ ἰρδῖι5. ῬΓΟρίαΓο ΘΔΠη08 δ 605 4υ] 

ἴῃ ἀοπιο νἱπουϊορυπη ἰβίογυπη Πδθόπίαῦ 4υδ8ὶ ἴῃ 
ΘΆΓΟΘΓΕ, οἱ δυπι ἰπ Π00 τηυηάο ἀσβοηίο8, {1181 σἂγ- 

ΟΟΓῸ Ὠδλίυγα παορρϑϑίίδία οοηδίγίειΐ, Οτπὶ οὐσο δ0ὶ- 

δΥὶπλυβ 3 (2165, οἱ Οὔ! Ορὰβ ΠΟπιιΠῈ [Ὁ ΟΟ γί} ι15 ἰπ 

Θίβ, Υἱϑι (αν π}18 605 ἰῃ σΆΓΌΘΓΟ, οἱ ΟΠ γ βίη ἴῃ εἶβ. 

ἤυπς υοὰ αἰεὶ! [ἀθι]}5: Ῥδνέίε, ϑοιοαάϊειξ Ῥαίτὶς 

πιοὶ "3, Ἰη]θε15. ἀὐίθη) : δίδοδάϊίε α πιὰ 5; οὐπὶ 

[υἱβδδηὶ αἰίφυα ἔμ εἰο08, οἱ μι 6 }}}ρ᾽ πιι5. ἱπιροίαπι ἴῃ 

εἶθ φυοὰ 5ογίριιπι οϑι 1" : Οπιπὶ παϑεμιὶ ἀαδίίαν, οἰ 
αὐμπάανῖι; αὖ ἐο απίεπι φαὶ ποι ἐιαῦοι, εἰἴαπι φμοά 

υἱάρίμτ ἰαϑοτα ατ[ἐγοιαν αὖ 60. Νά ργορίηαιυ παῖ 

γερο, φυὶ δογνὰπὶ εἰ πηληἀδλίαπι, οἱ νοζαπιυγ υ 

δάμυς πηᾶαὶβ ργορί παυΐοτο5 εἰπείδηϊυς δυμίόμιεβ : 
γρηὶίθ, ϑοποαϊοιὶ Ραίτὶς πιοὶ. Θησα δυΐεπὶ 20 ἐὉ 

διιηΐ, οἰδὶ νἱἀοαπίυγ αϑϑίϑίογο οἷ, φαΐ ποι (δεΐπιμῖ 

τηδηάαδία ἰρβίιβ. ΡιΌρίοΓ πος (ΟΠ]οἴυγ ἃ} οἰβ οἱ 404} 

δἰ Ὀἱ γἱδθδμιιγ ϑϑίβίογο οἱ, δυάϊθηιεβ : δίδοξαϊ ἃ 

116; υἱ πὶ ηοίο νὸϊ ν᾽ ἀθητυν 6556 Δη6 Θιιπὶ, ΡΟΚΙΘᾺ 

πος νυἱἀοαιυΐυγ, Ρτορίοι αυοά οἱ πο5 ἀδθοίηιβ πο 5 
ΙΒ φομβογναγο, πὸ δυίδηνι οἱ ἱρ5ὶ, εἱ φυλδὶ δἰοικδηῖ 8 

105 ἰρ505 ἃ θοιηῖμο : δίδεθαϊί α πιὲ ; οἱ οὐγηΐᾷ [4- 

εἰδιμ 5, υἱ ἀΐσαι δὰ πο5 : Κεμῆε, δομεαϊοιὶ Ῥαϊιεὶ: 

ποἷ. (ἰοπβί ἀδταπάσιη δδὲ ἁυίοη αὐυοεΐδι ἴῃ 52}- 

οἰἶ5. μοη βοϊυπι ἀΐξοίυπι 651, ὀεηδαϊοιῖ, δοὰ οὐ δε - 

ἀἰϊιαπιθηιο, ποπ αυδίειηοιπαυς ᾿Ιοηογοπι Πα η 15, 

ἰὰ 6δι νεπβάϊει: ποὴ 8]1ου} 08 Δ] ιογία8, εἶϑὶ θεἰ Ρὰ- 

ιιῖ8. Εοοηῖγᾶ 4υΐθπι αυΐθὰ8 ἀἰείιυγ, πιαἰεαάϊει ὃ, 25 ἢ 

ἀϊοίιαγ πηαϊδάϊοιϊὶ Ῥαιγὶβ ποῖ. Νὰπηιὶ "βἊπϑαϊειοι ας 
απάδπι τλἱ ἰβίνϑιοῦγ δὲ Ῥαίογ, πη} | 6 Ποἰ10Π15 δυῖθι 

απ υβαυ 5416 510] 658. δίοίογ, 401 μη] ἀϊοιοηα ἀΐσπα 

δδῖ οροιδίυβ. Ουἱ ἀὐυΐοιῃ τοοδάπης ἃ} δόβυ, ἀεεῖ- 

ἄσηι ᾿π ἰφπεῖμ φἰογηιη, 4 δ᾽ ιογί5 σοπογὶβ οϑὶ Ὁ 

ἰιοα ἱξηδ αυοῃ θα πλὰ8 ἴῃ υ5ι. ΝΠΠ5. ὀπὶ ᾿ξ ι}5 

ἱπίοῦ ΠΟμΐ 65 οδὲ Φίογπα5, 56 πο 6 πι} 1} ἰορογῖβ. 

οχϑίϊησυϊίυγ οηΐην εἶἰο. ιογηυ 5. δυίοιη ἰφιὶ5. δϑὶ 
16, ἀα 4ιο οἱ [5418 ἀΐεί( ἴῃ ἤμπ6 ργορ ιοιῖα 5088 : 

Ῥογηιὶδ θοτιηὶ ΟΠ πιογίδίαγ,, εἰ ἰσιὶς εοταπὶ πο: 

δαϑιϊησιοίμν ᾽5, Ἐογβίίϑη (2}15 δ θδίϑηαι δϑί, αἱ 

5:4 οοιμθαγαί ἴρβ6 ἰην151}}}}}5 σομϑιϊατι|5, φεουτι- 

ἀσιη αιοὰ δἷῖϊ Αρυπίο!υ5 15, φιιομίαπι φμα εἰάεν ἐσ, 

(θη! ροταίϊα επί, φμα αμίειπ ποι υἱάφιίατ, αἰότα. 

51 ογξο συ υἱάδηίυγ ἰδημροΓΑ]ὰ βυη1, αι δυΐοιι 
πο γίδια Φίο δ διηΐῖ, Πσοθ5586 Οδῖ οἱ νυἱϑί 81} } 9 

ἐδι Π|ὸ ἱψηΐσ,, οἱ (Θπιρογα } 5 514. 51 δὐϊοπ) :δἴογ- 

Π08 681, δὲ ἴῃ 5115 οθὶ., αυὸ ρυπίαμταγ «αὶ 

τορδάαηϊ ἃ ϑαϊναίογο. Ταὶα οβί φυοὰ ἀϊεῖ! οἱ 30" - 

(οηϊοάοι θμπὶ ἰσηῖδ φμὶ ποι ἀσοομάϊιτ, Να δυίομι 

μι γογὶ8. δα 68 6558 ἰην 5. 011 ὁπὶ ἰφῆθαὶ οἱ μιπΐει- 
Υἱάοφαπιυβ υίθηι αἰβί σοπογα! τοῦ ἰνᾶις ἰπι 6! !6 οί, οἱ Ὁ τὸπ}, αὐτὴ γἱ θα 5 ἴηι ΒΟ η65 σΔΙΟγαπὶ Θογρογίνας 
Δὰ 5ἰπηρί 6 πὶ μα πη δἰ δίθην μ08 ἀν ογίδη!αν, οἱ δὰ 

ομγηΐα ἰδυάλ)}}}}}ἃ [Ἰοῖὰ, αὐ "δηουύϊειοποπὶ ἀϊηβ 

ἀϊεοινίθημ : Ῥενὶ6, ὑεποαϊειλ ῬαιτὶΣ πιεῖ, οομβϑχαὶ 

415 ναἱοδὶ ἀΐφη6. Νοη δυίδηὶ [511 ΟΡ} δογα τ 4 

δεγυηί, ἰπς Γαδροηϊδιιηι οἱ ἀϊοθηῖθβ : δομιῖπο, 

απο. (6 υἱάϊηιϊμδ Θδειτίοπίσηι οἱ οίογα 5 : 5οὰ 

μιυπλ 8018. σα ἰαυάἀ6 "δ οίδοίονιη) ϑιοναϊη ἐπεὶ ς 

ἔπο8 856 φῬγοοϊδιπδηί68. ἴρ86 Δυΐοπη ὙΠ 5 οἰ8 Οϑίθι- 

ἄθγα βιιδῖη οοπιρδϑδίοηθιν ἴῃ 5.18, οἰἶδπὶ 56 ργοπυη- 
[Δι 586 ἴῃ φυΐθυ5 Γἀογὶμ! [Γίγ68 6}115, θἰσοης. 1" : 

Απιεὲν αἀἶοζο υοὐϊδ, ἐᾳ ὁὺ φιιοί [θεἰφ 6 μηὶΐ πιϊεϊηιονμηι 

6 ραη. χανε 1}. 
ἘΠ Ί|υ4, δῴ. 15 101... 41. 5 101. 29, 

Ἴ ΜΆ). χνὶ, 95. δΊΙΟΟν, χν, 99. 
1. |βλ. ὙΧν], 2. 

δοσί θηίοι, οἱ ποθὴ τπο ἰοογίίοῦ ογυοϊαπίοπ), πιαχίπ) 6 

605 4υἱ ἃ0 60 νι Ἰϑϑῖτηο τϑοἰοδιαυίαγ, Εἰ σοπδίίογα 

αυοπίαπι τόσ αὐυϊθο. ΠΟ 415. ριαρωγδίι πὶ 

ἀϊοῖξ ἃ σομϑιϊαἰΐοηα πγυ πα τὐϑὶ }ιι5115, δὲ ἰάθυ τδι - 

ἀ6ι οἷβ ἰρϑύμι γτὸχ θούατη ΟἸιγίβιιι5. ἰφῆοῖν δυΐθ αὶ 

φίογηι θη }Π|5 φαΐθι5 ἀἰοίιαν : δίσοράϊίε α τῆς, 

πιαίοαϊοιδ, ραταίαι Οβίθηαἶ!, δος τοχηυμ {π|5115. 

56. ἀΐαο!η οἱ δ}66}18 οὐι5, 4υἷα, υδιίυπι 24] 56, 

Ποῃλΐπ6 5. Πθη Διὶ ρογ  οποπὶ ογοανὶ, δοὰ δά γί πι 

αἱ ραυάϊαᾳηι. ΡῬεςοδληί65 διιίδηι ΘΟ) σαπὶ 56 θανοῖο, 

Οἱ βίου! 4ΐ δαϊναπίιγ βϑιοι 8 ἈΠ αι 15 οουσπίι, 

9 Ῥῃ ]6π,, 7. 1 04. 40. 16 24). χχν, 57. 
16}} (ον. τν, 418. 17 χχ, Ζῦ, 

ρα ρει δας προ π γτενε ες σον το τι 
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δι ἔυηι 611} ταϑγγθοιοηὶβ, οἱ (ἘΠ Ὠοΐ, οἱ Δη 61}, βἷς Α [δοἰϑβεὶβ, }}} τθουβϑηι68 ἀϊοδηΐ, δος ἴιθ6, ἢ66 06, 

αυϊ ρΡόγουηΐϊ, ἀΐαθο}} δηφο}}9 οοφαυδηίιῦ οἱ ἤυηιϊ 
811 ο}υς. 

Ἵ5. Εειτὶυλ οπὶηι, εἰ ποη ἀοἀϊδιϊδ το! Πἢ πιαπάπισατε, 

οἱ σρίεγα ᾽". ϑογίρίυπι δὶ δὰ ἤάδὶοβ 9 : Κος ὁδιἰ5 

εογρπς (ἰιτὶ ἰΐ, οἱ πιεπιῦτα ας ρατί6. ϑῖσαϊ ἜΓ6Ὸ δἰ Π1Ὰ 

μαυίιδηβ ἱπ Θογρογ ουπὶ ΠΟ Θβιγίαὶ φυδηίαπι δὐ 
Β0ΔΠῚ 5.051 Δη{1Δπ| δρ  Γ 4] 6 τ), δϑυγὶϊ ἰϑηιθη ὑπυπι- 

αὐοπιαι6 ΘΟΓρογίβ εἰθυπ), 4υΐα σορυϊαῖα 6581 οογρογὶ 

800 : 586 οἱ ϑαϊναίοῦ ρδιίίυγ αυῷ ρα ΟΟΓΡΙ 5 

6}15 ἘσΟΙ 6818, ουΠ} 511 'ρ86 ἱπι|ρ4551}}}}8 φυδπίαπι δὰ 

ϑυ πὶ ἀν᾽ ἰδία. ϑιδηοιὶβ δηΐαι ἱπάϊχοπι θ08 οἷρο, 

Οἱ ἴρϑα δϑυγίι. Α11}18 δα θαι πηθ πὶ ΓΒ δ}8 ΠΘΟΘΘΘΔΡΪΔΠῚ 

μϑϑδπιίθυβ πιοαϊοίπατα, οἱ ἴρβ6 4υ85] ἰῃΠΓΠλ18 Π6- 
οοϑβαγίϑηι [Δ 061. [6 ηῈ 4118 5 806 ρ(0Π6 Ορυ5 ἢΔΡ6η- 

εἴν, 'ρ56 4υδδβὶ ρογορτίπιβ ἰηῃ οἷβ φαφῦῖ αἱ σαραυί 

βύυυπι τοῦ οι, δ᾽ 6 οἱ ἐπ πυι 8 αἰσαὶ, οἱ ᾿π νοϑί 18 
νεϑιίίαγ. Εἰ 5[ οχ ἀϊ!εοιίοπο Ρδιυΐυ8 ἀϊοίι 35 : Ο πὲς 

890 ἱηβυιπαίαν, εἰ πο ἱπβτπιοτ οἱ ἴος πιαρὶβ δὰ 

Ἰδυάοεπι τοϑρίεἰς Αροβίο!! οβίθηἀθπιῖ8 πιασηϊυἀΐ6πὶ 
οἰιαγίιαι5 συ οἶτοα 6165 : Ἡιοπηοάυ πρὴ πρλρὶβ 

αυᾶπη Ραυΐυ5 οἱ οπιπΐβ ποι ἀἰ!θοιοη 6 ΟΥπαίυ 8 

ΕἸΠα5. ομαγίίδεἰ8 θεοὶ ϑδινδίογ ἀΐοογα ροίθϑὶ οθηνο- 
πἰδιίοῦ : Οπὲδ ἐη βτπιαι αν δἰ π0Ὴ ἰν ἤγπιου ἢ φιὶς ἐοαπ- 

εἰαἰϊχαίατ, οἱ ποθ 660 τὸν  Ῥτορίεῦ υοὰ ἀϊεῖ! : [π- 
βγιπωδ [ϑὶς δἰο οἱ ἐπ σαγοοτα [πὶ, δἰ πον υἱδίἐαφιἷδ ηι6 3". 

Ι. οᾶγοογα δηἶπ πΊο ΓΟ ΟΠ γίϑι! σοπδιίιυο, ἰρ56 

ΠΘῚ δδὶ βου! ἃ οάγοογα αυΐ ἀϊοὶϊ ἀς υϑίο 5 : 

Ὁ ἴρθο διπὶ ἱπ (τἰϑμίαιΐοπθ, ἸοῈ ο81 σομ γί θα] 

εἷ. 5ίσυν δηΐπι αυὶ ποὺ8 δϑί, ἴῃ ἐγ θα]  ᾿0Π.6 ΠΊΡΟΙΠῚ 

οδῖ, βἷς οἱ δρὸ ἴη εγϊ δυ]αιΐοπα οὐην 60 β0πὶ. Εἰ μος 
ἴσο ποι) ἱπογϑηβ συϊραγίογοι) [Π]ᾶτὸ ἰτϑι ΟΠ θη]. 

Εἰ Ἰιος σοπϑίάογα, φυΐᾷ ἱπιπηογαίυγ ἰπ ὑπουόᾷαια 

γ 00 Ἰοαιδη5 δὰ [ι8105, εἰ ἰλυάδη5 608, 6 ΡῈΓ 5[η- 

β0}45 βροοῖοβ εογὰπὶ Ὀοηοίδοια ἀϊημπιογαῖ, μου Π85 

ϑυϊοιη δὰ ἱπ) υϑῖοϑ5 ργβοί ἰδ οοπηροηάΐαη5, οἱ ὁ0η- 

ΘΟ κοη8. πιαοίμοία δογυπὶ ἴῃ Ὀγονς : ἰὰ 681 ἠι8115 
ηυϊάδιπ ἀς6 ἱπῆγηίίαιο ἀϊοῖι : 1’ βγημιδ [μὶ, 6. υἱοίία- 

δἰΐξ πιὸ; ϑοραγδιῖπ) δυΐοπη ἀδ σΆΓΟΘΓΘ: {πφαγοῖγα 
Πιΐ, οἱ νοπὶφιὶ6 αὐ πιο. Αἀ Ἰη]ι5105 Δυί6πιὶ οὰπὶ ρΟ- 

ἀὐϊδθοῖ οἰ γ}  ταν (ὍΘ ΘΓ : [πῇῆΓη}015 [ι, δ᾽ ΠΟ νἱϑὶ ἃ - 

εἰἰς πη; ἴπ ΟΆΤΟΘΓΕ [π], οἱ ποη Ὑθη 8119 88 πι6: ρΓγα- 

εἰάδηϑ πδγγϑιϊοη πη, Βα θα πανὶ αὐραπιααο, ἀϊσθη8: Πι- 

βγπιις [ὶ δἰ ἴα σαγοετο, εἰ ποπ υἱδί ἐαδι15 πι6. (ΟΠ  ΔΠῚ 

πἰϑογ σον 5 [αἀϊοῖδ 6γᾶι θεποίδοί φυΐάεπὶ ἸΝοπλΐ νι! π| 

Ἰαγρίυ5. ῥγβάϊοαγα οἱ πηι γα, πιρδ]εἴδοίδ δυΐὲπὶ 

ΘΟΓΠΠῚ ἰΓΔΉΒΙΟΥΙ6 ΤηΡΙΠΟΓΆΓΘ ἃ0 ὈΓΟνίαΓο. 56 οἱ 

1511 Ἰπιβογαπίαγ ἴῃ ὑποηυοήῆι6 γ6γ}0, ἀϊεθηι68 ἡ: 

Οκαπάο (6 υἱάΐπιι5 ὁδιγιοπίοηι εἰ εἰϑαυΐπιιιδ, αἰ 8εῖ- 

εἰοπίεια οἱ ροίαυϊηιιι5, απ ππάμηι εἰ τοδιϊυϊπιι6, ἀπὲ 

Ῥοτορτίπαπι εἰ εοἰ οαίπμι8 Αἱ ημαπάυ 16 υἱαϊπειιδ 

ἐπβτγηιαπι, αμὶ ἐπ ἑατοοτε ̓  θη πὶ ΡΓοργίατν δϑὶ 

ἠπβίογιια. θομοί οἷα 508 τοϊδία 510] ἴῃ (8016, ἀΠ]  ρὸη- 

ἴ6Γ οἱ ρεγῦ δίησυϊα γοίυϊαγο οϑιι58 Πυπ}} Π114115 : (απ 4 πὶ 

"οἱ ἀἴοοπίο θοπῖπο, ᾿ος, οἱ μοο,6ὲ μος θοπα τ ἴῃ πιὸ 

15. ἈΠ. χχν, 42. 151 Ο(οτ, χη, 217. 
51 οἱ 5644. 5 ἴδ]. 44... 35 101.. 40. 
86 Μία). χχν, 40 .5} Μίαι.}). χανε, 1. 

35. 10. 45. 
1911 (ον. χι, 99. 

ποο δος [δοΐπλι8 ΕΠ]. 1η} 81} ἤθη ἴἴὰ ΡῈ Γ βίηφυϊα, 
86 ουγοῖπι ἀΐσαπι ὃ : (Ὁ μανά4ο (6 υἱάϊπιμδ δδιιγῖθη- 

(θηι, απ δἰ (ἰεπίομι, αἱ ρογερτίπμηι, απὶ πάη) απ 

ἐπ βνηιμπι, ἀμί ἴθ σαγοθγο, οἱ πὸπ πιϊπϊιτανίηιις εἰδὲ9 

γΟΓΡΔΙ ηιδιιδιταυΐπιιδ εἰ] 8.1 ΟὨπΐα ΓΟίδγθηῖ68, οἱ 

4ιια8ἱ θγϑοὶ 6168 οἱ ργϑίθγου 68 οἰ πιῖπα ϑἰπρι]α, 

ΐΏΟΠ φτγαυίογα νἱάἀσαηίιγ αἰ) Ζαπίογ οἱ βἰηφυ αι π) 

Θμπηογδῖα : 4|4 ρτοργΐ πὴ πη] τ Ποτηΐηυπιὶ 681 

Οὐρὰ8 538, Θχουϑαιοη 5 Ολι|88, δ} Π0}]88 Ὑ6}16 

οϑίθηδεγα, δαὶ ἰΙονθ5 οἱ ῥϑιι 5. 56. οἱ γοϑροῃεῖο 

Ομ εἶδε} 86 δὰ ι|51058 ἴλοϊα, ΄πλπ| Δἀ ᾿η}1|5108, ἔθη 6 

ἰρϑυπὶ δι ρηϊοαὶ ᾿μ 16] οίππι. Υ οἶδη5 δα τ ̓ υϑίθγυπι 

υεπείδοια οδίθμάογο φγδιΐα, ροσοδίογιπι δαΐδηι 
ουΐρᾶ5 ΠΟῚ φταπάο5, δ [υϑίο5 φυϊάδπι ἀΐοὶ! ᾽5 : Εὰ ἐ8- 

Β᾽ φιοά [δοἰδιῖς πὶ ἐα πιϊηϊπεὶδ ἐπι [γα τίθει πιεῖδ,, πε!" 

[οεἰδιῖ8. Αἀ ἰπ]υβῖοθ διυιίοπὶ δὶς "δ : Επ 60 φιοά ποὸπ 
[εεἰδεῖς μπὶ ἐα πιϊπὶπιὶς ἰδιΐ8, πδὸ πῆ μὶ [ἐοἰδι18, ΠΟῚ 

δὰ)!οίεῃ5 [γαϊτίϑειδ πιοὶδ, αιιοπιδάἀπηοάυπι οὑπὶ ἰοΠ0-- 

τοῖυγ δὰ )ιδῖο5. Νδπι ἀθυβῖνα φυϊάοπι ΠΟΠΊΘΠ [0Π|ΠΕ8] 
ἐγοάθηιοβ ἰῃ Ομ γίβιο ἔγϑιγαεβ δαπὶ Εἰ γίδι!. Ἀονεγα 
δυίθηι ἔγδίγοϑ 6}0.8 58η1. 4] ρου οι! βυηὶ, οἱ ἰτηϊ 8 - 

ἴυγα8 διιηϊ ο}.8, δίουϊ |Π|16 4 ἀϊχὶ! : 1πιξιαἰϑγεδ ἠξεὶ 
Θδίοιε, οἷσμί οἱ ἐφο Οἰιτὶδιὶ “1. υἱ ροϑϑυμὶ ἀΐοογα : 

Ῥαίεν ποϑδίεν φιιὲ 65 ἰῃ οαἰὶς 35. Οτγαϊΐυ5 ο51 διυίθπν 
ἃρυὰ θευπι ορυϑ Ὀοπὰπιὶ αὐυοά {ἰξ ἰπ βαποιίονι θυ 

4υ8πὶ ἴῃ τη πῖ8 βᾶποιΐ8, δἰ ἰΘνἱοΓ ο]ρᾶ. 65. μ66}}-- 

ξδγο τηΐπ 8 8810105 4ι81η 58 ΠΟΙ 0Γ68. ΜίμΪ Π|05 δυίειη 

"ἷς ἀΐοῖι, δυι φυδϑὶ ἰὰ τηυ 0 πιἱηἰπ|05 ὀχ  ϑιμηαιον, 

«υἱ φαίΐα ἀρυὰ 5δῖρβοβ πιιΐπιὶ ἐγαπί. Ὑ Ι η.65 Θιΐπι. 

ἃρυὰ θϑυπὶ Πογὶ πιδρηΐ, 561 0505 πιἰἰπ|05 [εἰ θα}, 
υδϑ8ὶ οἰιατ ββὶπιὶ ἀἰδοῖρυ!! 6}ὰ5 4υὶ αἰχὶι "5: ὑίδοῖε 

ἃ πιο, ημῖα πιλιῖδ διρμ οἱ ἐπι δ οοτάθ. ἘΠ Ἰιος 

δἰίοπάο φυοπίδπι οὑπὶ ργία5 ἀἰχἰβϑοῖ : Κϑηέ!ε, ϑεπθ- 

αἱειὶ, ἀοϊηάα : έδοσαϊιο, πιαϊφαϊοιὶ ; ᾳαοηΐαιῃ ρτο- 

ργίαιη θοηὶ θεοὶ 681 ργία5 γεοογάατγί "θποίδοία "ομ0- 

τὰπι ᾿4υλπὶ πιαϊοἴδοία πιϑϊογαπι : μοβίθα ἴῃ ὀχίίυ 

αἰγογαπη 08 ργία5 ποιηϊηδί ΡΟΣηΔΠ) πιδΙ ΟἸ ΠῚ, ἀεἰηάς 

αἰΐαπι Ὀοπογαπὶ ἀΐοαῃ8 ὅ Εἰ αὐϊδϑιμι ἡ ἐπ ραν αν 

αἰόγπαπι, πὶ αμίδηι ὧπ υἱίαπι Θἰόγπαπι ; αἱ ὈΓΪπι 

αὐ υἱπιογῖϑ δαπΐ ΟΥ̓ ΓΘπὰ5 π)α]ἃ, ροϑίθα 488 οη0- 

γἶ8 δυπὶ, Δρροίϑιμιι5 Βοηᾶ. 

11. Εἰ [αείαπι 68. μοκίμαμι οοπδμηιπιαυὶ «[6δι18. 

οπιποβ δογπιοηδς ἰι05, (αὶ! αἰδεὶριυι[ἰ6 διιὶδ. 3". Υοἰοι5. 

Ὁ οβίθιάδγε φυοά οπιπία ἰῃ βοηάογα, ἐὲ πυμμεγο, Εἴ" 

᾿θηϑιγα οοηδίιαὶ! Π6ι5, ἀϊοὶν ἴῃ δἰΐψυο ἰοοο 3" δά 

τιϑίγοι δυιδιῃ : Νοπάππι τοπίς ἤοτα πῖθα, Ἰἰἰοπὶ ᾿5 : 

Νιωὶς απΐπια πῖθα ἰμγϑαίμν, εἰ ηαϊά ἀΐσαμι᾽ Ραίον, 

δαίυα πιὸ ὁ μαο [οτα. δ6ά μτῸΡΙΘΥ ἤος υδπὶ ἵπ Παλιδ 

ποταηι. ἰἰοῖη 55 : βαΐότ, νοπῖν μοτα, οἰατίβεα Εἰ μηὶ 

τπμηῖ, μι ὁ Εἰ πι6 τιμιδ οἰανί βεοῖ 16. 515. εὐ ογϑηὶ 

δοηϑιτυἱς ραβϑίοπἑβ ΕἾΠῚ δυΐ. [460 αἰδὶ ἰγαφυθηίον 

ἰιδ᾽ 185 Ρα35.8 εδὶ ἃ δυάιεῖβη Ἀ}}}}} ροίαἱ! μαι ἀΐβεο- 

ἀδηία αὖ ὁο ἀΐδθοϊο υϑ406 δὰ ἰοταριιϑ : οἱ Π1}}}} μα(ἱ 

φοίογδῖ, ἀθῃθο ΘΟηϑ.ΠΙΠΊΔΓΟὶ ΟΠΊΠ65 ΒΘΓΠΏΟΙ65 8ι108., 

"1. Μία". χχν, 42. 33 Ρβ841, χς, 15. "5 4. 
417 [{(ογ. τι, 1. 5 Μλδιην. νι, 9. " Μοῖ}ν. χι, 29. 

2 )0λη. 1., ὁ. 3,204, χη, 21, 28. δ᾽ δολμ. χνι, 1. 
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αυ05 ργοροϑυεγαὶ ἀΐοογ ἀϊβεὶρι! 5 συΐβ. Ῥγορίογοα Δ δινίδην, ἰγαἰἷτ διιπλ, ὅδ εἰ ργϊμοῖρεβ βϑοδγάοίυ 
Ῥοείχιαηι σον δαπιηιαυὶ! ΟἸΔ68 δΟΤΙΟΠπῈςΣ ἢθ8, ἴῃς 
αἰαὶι αἱεοὶρωἷς δεῖς. Ἐπ᾿ Υἱάδ φυΐα ποιὶ ἀἰχὶξ δἰ πρὶ ϊ- 

εἰν, ροδίφιαηι σοπδιπιημαυΐξ ΟΠιπθ8 δοΥΠΙΟπό8, 56 

δαάίαϊι λο5 οπιπδδ, ἰά οϑὲ υο8 ἰδηὶ Ἰοσμίιι5 [ὈδΓαϊ, 

ἢθι 4005 δάϊιυςο [μογαὶ ἰοουίυγι8. Αὐδυς Θηΐπ) Οροῦ- 

τοῦαι δυπὴ οἰΐδοι 41108 Ιο4υΐ 56 γπΊΟῃ 658, ροϑίᾳυδη) 

ἐγδιδγοίυν, οἱ ἰη ΒοΙϑηΐα ἴῃ ἀοπηο δἰπιοπὶβ [.6- 

Ριοβὶ ἀδ πηι! ΐογα δοοθάθιια δὰ 86 : ἰΐοιη εἱ Ῥαβοίιᾶ 

ἴλςογα οὰπὶ ἀΐβοῖρι} 8 518, εἰ σοηνίηοαγα ργοΟύ ΟΥΘ πὶ 

Ἰαίδηίθπι, οἱ ργαιἰας ἄρΈΓα, οἱ ρογγίεγο οἷδ βϑῃθη) 
εἰ οαἰΐοοπ). Ορογίουαὶ οὐπὶ οἱ ργορΐοογα ἀΐδοὶρυ 8 

δ0}8 φιοἀ 6556) βοδηἀα! ζαπάϊΐ ; οἱ Ρεῖγο, συοηίΐδπι 

ἃηι6 48}}} σδῃίιη) (6 Γἀοτὰϊ περδίιγι5. Αάμυς ἂυ- 
ἰ6ηὶ Ορυτίουαί δὺπὶ ογὰ Δρργορίμαυδπίθ πηϑρὶβ 

ΟΥΆΓΟ, ΠΟ 56Π1|61, πε. 8,9} υἱβ, 564 ἰογ, ἀόπες 

Ἰογα ρ]απίυ 8 δἀνοηϊγοῖ. 

15. δεῖιὶς φιία ροεί δίάμωπι Ραδοία βεῖ, εἰ δ᾿ {δι 
μοπιϊηὶς ἰταἀείαγ αὐ οτμεὶ βροπάμηι, οἱ του ᾽", 

51 Ἔγξο οἰἰδπὶ ἤόγὰ Γἀδγαὶ ἀδίϊηἰια, βοοιιηάσπι φυοάὰ 
αἰχίπιιδ, αἱ ποὴ ἰγδάθγοίυγ ἀηί6 οἴηηοπὶ ἀοοιγίμδηι, 

4υοπηοο ἤθη πιδϑὶβ οἱ ἀΐθ8 ἤυοτγαί ὀοβηϊίυ8, υἱ 

ΡΆ5οΠα ποβίγαπι ΟΠ Γἰδίυ 8. ἱπηπηοίαγοίυγ, ἀἰββοίνοῃβ 

δυδαϊοιπ) ραβοθα, οἱ ἰγδάθῃβ βεουπάυπη Νονιπὶ 

Τοβιδηνεπίμπι ἀϊβεὶρι}}5 δυὶδ ἢ Ορογίομθαὶ οἰἶδπὶ πιθι- 

580Π| 6556 ἀοίϊηἰ) ῬΑ50}}88. Ε5Ὸ δυίθπὶ ρυϊ0 οἰἰδιη 
ἈΠΠΠ ΠῚ, ἀ6 400 6ἱ ργορίιεία ἀΐοοθαι: Ῥγααϊοατα 

αππμπὶ Βοπιϊπὶ αἀσούρίμπι, εἰ ἀΐεπι δαἰμεῖς 88, Ῥτῷ- 

ὁ οἱ γξοὸ αἰβοὶρυ}!}8 βδυΐβ, ργΓ:π απ Π8 ἐ08, υἱ Π6, 
ΡΓϊιβαιαπι δυδίδηιϊ αυδ {πογᾶηὶ οὐθηίαγα, δυ 0110 
νἱἀόηίο5 (γα δὰ ογτυσθαι Μαρίϑίγαη, οὐδιαροδοδηι 

ΡῬάγνογα ΡγΟρΡΊοΓ ραϑδίοπθῃ ()οτοἶπο δοοίἀδηΐδπ). [ἀ60 

εἰχὶι οἷδ : ϑοίες φιΐα ροιί ὑϊάμιηι Ῥαδοῆα δεῖ, εἰ 

Πὰς ποπιϊπὶς ᾿ταάδίμτ αὐ ογαεὶ ροπάμηι . Νοῖ 

ϑυίδη)., 5ἰουϊ διθγαυδπῖυγ αυϊύδη), ἰος ἀΐσοτο 

τὰἱε ψυία ροδὲ Ὀἰάμυπι Ῥαβοια ἀἷθ5 δάνριϊοί, βοὰ 

4υῖδ ρορί δἱάσυπι πονυϊὴ Ῥαξοα ἤοϊ. Νρὸ διυιΐπ 
ἐἀἰχίε, ροϑὲ Ὀἱάυυπι Ῥαβοια ογἱϊ, δυϊ γεπίθὶ, οἱ πὸ 

οβίοηήογεί ἰΠΠυὰ ΡΔβοια Γτὐγυπὶ φυοὰ ἢογὶ βοίουαὶ 

βθουηάυμῃ Ιοραπὶ, φ66ἀ ἢάδοίια ει, μος 681 αὐυδὶθ 

τπαυδιη (αδγαϊ (δοίυ, υἱ ρὲ πος πονυπὶ Ῥαβοὶἃ 
ἡΠπι ϑυοοίάαι δηιΐφυυπι. θαπίφιο βἷς δάάϊὲ : Εἰ 
ΕΠ ες ποπιϊπὶς (ταάείαν αὐ ογιεὶ βσονάμπι. Ῥοδὶ ἀυ08 

δυίΐοη ἀὐδο (ϑοιυη δδί Ραβοῖα, δοουπάυπι αὐυοὰ 

ἤπογοῖ ργορἰνοίδιυ πηι ἃὉ 60, φυάδηιο ἰγδάϊιι5 δὶ ἴῃ 

ποσία, οἱ ἀϊχὶ( οϑουϊληι! 86 δυΐα : Απεσθ, αὐ φιΐά 
τοηϊ δὶ 351 51 αυνοιη ροϑὶ Ὀἰάυα πη Ραβοὶια [Δοίμμη οδῖ, 
αὐυατίὰ ἀδοίπηδ ἰθπᾶ, πηδηϊοϑίι πὶ 6δὲ αὐΐἱὰ αυδηὰο 

ἰδῖα ἀϊοουαῖ, βδοιηθιηι διιάθροβ υπάδοϊπ)ἃ δγδἂὶ ᾿1Π8, 

αυδπὰο δὲ ραγαῦυαθ. 5:ρΓϑ  οἴ38 χροϑυϊδ. Δ 4ὺ0 

δυίοιη ἰγδά 8 6δι, ἰἶὸ ΠΟΩ οδὶ βογρίυμι. Οθημτο- 

ξλ 015 δυίδπι ἀ6 ϑογίρίυν 5, αυομίδπι εἰ ΡΑΙῸΓ (γἃ- 
ἀϊαῖε δυπι, βοουπάυμη αυοά δογίρίαπι) εδὶ ὅ : (κέ 

μπῖοο Εἰ ο δο ποιὶ ρορεγοῖί, δοί ργὸ ποϑὲδ οπιπῖθμ 8 

ἐγαάϊαϊε ἐἰίμπι. ϑοουηάσπι 4138 ἀπ ϑογρίυγΑΒ 

δυάαβ τγλά τ} Π πὶ. 50 οἱ ϑαίδηδβ υΐ ἰπίγανι ἴῃ 

35 ἈΠ αν χχνι, 8, 86 [52. υχι, 9. τ Μλ. χχτι, 2. 
διὸ. δ 58}. ν, 3. Ὅ5}μις, χλ, 21. 55 1018. 18. 

οἱ βοιίογοβ ἰγαδίἀδγαηι θυπι. Ργορίοτοδ Ὀὶς ἰωροῦ- 
ΒΟΠΔΠ ΟΡ ροβυΐι ἐγαάθίμγ, ἤθη ἀΐσοπβ ἃ αυὸ : φυρὰ 

γρΓθυπὶ Ροίοδὶ δ ΟἸΠ65 Γεδρίοογα 4υΐ ἰγϑάϊάογιεὶ 

οὑπὶ. ϑδ6ἀ ποὴ οπῖῃαβ δοάδπῃ ργορορβίίο ἐΓλ ϊάογυθι. 

θδιι5 ὁπίπι ἰγϑ 1} οὐαὶ ργορίον τηἰδεγοογάϊδπι εἰτεᾶ 

δόηυβ παθιδηιπὶ, φυρὶ μπΐοο Εἰ 9 πορ ρεμετεὶ! 

δα γῬγὸ ποὐΐδ οπιιῖϑως ἰτασίαἀϊ! ομπι. (:διογὶ δυίθη) 

ἰδ ϊηογαηὶ δὰπὶ ἰΐ4 10 ῥγοροβῖο, υπυϑαυϊθαῦα 

δδουπάσπι πα! ἰδῆ βυδηὶ: δι 125 ργορίογ ἀναγὶ- 

αἰληι ; ΒΔ ΘΓ Ο168 ΡΓΟΡΙΟΓ ἱμν  ἐΐαιν ; ἐἰαυοί 5 ργορίοῦ 

(ἰαιογαπ), π6 ΔΥΟΙ γοίασ ἀθ θϑυὺ 6}18 ξάπ5 Βα- 
τϑδηαπὶ ΡαΓ ἀοοίγί δ) ἰρϑῖι8, πο δἀνογίθῃβ 4υ0- 
πἰλη) πιᾶρὶθ ετἰρίοινίυμη ἔυθγαὶ σεηυς. ΠΟΙ Ωσ πὶ 
ΡδΓ πιοτίθηι ἰρϑίι8, φυδιὴ [υογϑῖ εγερίαι ρεὲγ ὁο- 

Β διγίπαπι οἱ πιϊγαυϊία. Τταθίια8 6δί επΐπὶ δὰ ογυοῖ- 

Προηάμπι, υἱ ἜΧιι6 5 ργ οἰ ρα185 εἰ Ροϊοδίαίο8, {ὐω- 

εἰ! ον ἐριαπηρ οὶ 605 ἴῃ ᾿ἰρη0. 
10. Ταπο οοποτοθαιξ ἐμπὶ ρτὶποῖρες δασεγαάοίμιη, εἰ 

δογίϑῳ, εἰ ξεπίοτος μοριϊ ἐπ αἰτίμιΣ ῥτὶποὶρὶ8 δαρετ- 
ἀοίμηι φιὶ ἀἰσοϑαίαν (ἰαἱρίιας, εἰ οονι8ἰ μην [ἐεεγμμῖ, 

μι “έεμηι ἀοίο ἱενοπίες οὐοίάετει!. Πςεϑαπέ αἀπίεπι : 

Νοὴ ἴῃ ἀϊθ [ἐδῖο, μὶ "6 ἐμταμέίιι8 βαί ἱπ ρορκίο "δ. 

Θιοὰ ἀϊχίι Ῥγοριιοία "" : Εἰ ρνϊποῖρεξ εοπυεπεταπί ἱπ 
πῆμηὶ αἀυότδιιδ δοπιΐπιπι, εἰ ἀἀνετεις Οἠτίδίππι ε)με, 

ἴαης ἱπιρ!οίυ υἱάθιαγ οὐ Ργίηοἶρο8 βδοογἀοέυπι 

οἱ βοηΐογοβ ΟΡ} οοηζγορβϑι! δυηὶ ἰῃ ἀοπυπὶ ργίη- 
οἷρὶβ βδοογάοϊαιη δύνογϑυϑ θοπιίνιμι οἱ δάνογβυβ 

(μείδιυπι ε᾽ὰ8. Νοη γεγὶ βδοογάοίθβ, 56 ρορῃὶῖ, εἰ 

Βϑηίογοϑ ἤθη δἰΐογυδι, 5δϑὰ "1118 φυΐ νἱἀεθαῖυς μὸ- 

Ραυϊυ5 θεῖ, γὑδγὸ δυίθιῃ ρορυϊυ8 δγὰὶ (οπιογγᾷιξε, 
αυοπίδη) ἀΐϊχογυηὶ : γμείβαε, οτιοῖβοα ἐμηι", εἰ: 

Τυίί6 ἰαἰόπι 46 ἰοττα "ὃ. Ἐὶ αὐυοά ἀΐχογαὶ 1585 "" - 
Αμάϊις νενϑωπι Βοπιϊπὶ, ρτὶποεῖρες δοάδοπιοτίπη, αἰἰδπ- 

ἀϊι ἰεφεπι Ὠεὶ, μίεὐ6 (ἀοπιοτγί, οοηνθηὶϊ [1115 ᾿π- 
5βἰἀϊδηιθὰ5 δυάϑεὶβ 4υϊ [πδγυπί ἰπ φεπογδίϊομς ἰδ" 

Ρογὶβ σμγίβιὶ, Εἰ φυοὰ ἀϊοίς Ἐχοε αὶ δ λιὰ δεγυβϑ8- 
Ἰοπι : ἠμειβοαία ἐδ, πιαγὶς ϑοάοπια ἐς 1, τηϑρὶβ 

οοηγοηΐ! ἀϊοὶ δὰ δογυβαϊ θη ΒΡῈ Γ αυᾶπὶ θοιιΐπυϑ 

Πονίι, αὐυδπὶ δά (θιρυβ ργομίιοί. Ῥα)οΟΓ δπῖπι 

ϑυδοπιῖβ ροοοανογυηΐ ρῥγίηοῖραβ ρορι!, φαΐϊὰ οι 

ἰμι6 Πἰσοηῖεβ βυμπηὰπ ϑασογάοίοη) θεοὶ, ἰηοίἀϊδιὶ 

βυπὶ οἱ ; οἱ δϑηΐογεβ ρορυϊ: πὸη οοξμοβοθη!οϑ ρῥτὶ- 

πιοφοηΐιαπι ἀηΐνεγβο ογοϑία Γ, οἱ βοιΐογεπὶ ομλῃΐ- 

Ὁ Ἀυϑ8 ογοαίυγὶδ, ΘΟ .}5}}18ι} δας οοηίγα ουπι. Εἰ ρΓορίοῦ 
διγίαπι ρυῖο ᾿Πυὰ ἴῃ αυοὸ δοπϑι πὶ (δοογυμ υἱ 

δόδυιι ἀοϊο ἰοπόγθηὶ, ἀθβοϊδία οὶ )ογυβαίδιη. θροῦς 

τα θαι δυΐπι 14π| ΠῸΠ 6586 Εἰνιιδίοπι, αὐτ8 ἀύνεγϑυς 

τοιῖυ5 ππσπὰΐ ορογαὶ [ππάδίογοιῃ :- αυ μεῖυ5 4υὶ- 

ἄἀδπι οςοίδγαὶ ργορ!δίαθ, ροπίπιοάαπι δυΐίοιν θῸ- 

πεΐμυν ργορμεοίαγυπι. ὕ ἀοίο ἐμπὶ ἰεπότεπί. Ἰὰ60 

δοηγνδηϊοηίοῦ ἀδ οἷς αἰχὶς Ρτγορ ιεία "ὁ : δίδρετάαί 
Φοπιΐμιι8 τνιϊυογεξα ἰαδία ἀοίοδα. 1)010 δΔυίαπι δυπὶ 

1οΠ 66 οἱ ὁσοίάογο νοϊυδγυηί, υἱ πα ἰαδλυ] 05 αἱ ἰῃ 

Ροόρυ]ο {πο ᾳυΐ πιὰ δίξῃδ οἱ ργοάϊφία δέϑιιπι νἱ- 

ἄοται (Δοϊοπίεπι. Εἰ ργορίογοα τυ ᾳυΐϊάδπι ὁχ δἷς 

88), ἃ. 80. 39 Βοιῃ. νι, ὅ3. 
41, 19, "δ χε,, ὅ3, "6 ρα], χι, ἀν 

19. ΜΔ(1}). ΧΙτΙ, 
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ογϑηΐ ργὸ 60, 4υἱ (ογῖο ἀϊχογδηῖ, φυΐὰ ἡμασημδ ργο-- ἃ Ἔν η 6} 18125, οὐ πὶ οβϑομΐ ΘΟ Βυ ΒΔ: ἴῃ οΟ6Πὶ ἰη- 
Ρβεία εμγτοχῖ! ἴῃ ἸΙςταοί "1, ΑἸ} δυΐθπη ογδμὶ δύγνους- 
δὺ8 οὕπι, αὐἱ ἀΐκοτϑηῖ: ἢίς πον εϊεὶ! ἀαπιομῖα, 
πἰκσὶ ἐπὶ Βεείχδδεῦ μτὶμεῖρα ἀππιοπίοτμηι "8. Νβοῦ558 
το εταὶ ἰαυ! πὶ ἤογὶ Ὀοιηΐῃο ΘΟΠΊΡΓΟΙΙΘΠ50, 
Ῥγορίορ ἀΐνογβα βίυάϊα ρορυ] ἀἰ!ίμοπιῖ5. ΟἸεγ βίην 
δἰ δυάϊθιεἶθ, ἐγοάθηι8 οἱ ποη ογθάβηι 8. ϑ(οιν δεΐπὶ 
σοηϑἰϊιαι ΘΟΓῸ ΠῚ) 4υλ5ὶ ἤγινατ), οὐ ἰρϑὶ αιΐ οθη- 

βἰΠαυδηίυγ βιδίυνί πο οβϑοηΐί, υἱ ἠοὴ ἰῃ εἷθ [ἐδίο 

οεοἰἀδγείυν, Βοὰ ἴῃ [10 ἀΐθ: νἱάἀεϊ οὶ αἱ ῬΆΘΟΠα 

ποβίγιη ἱπηπηοἰγείυ" ΟἸιεἰδίυβ, οἱ το παιθηίο5 

δυγ13 δϑυάθοτγιπι [δι πο πΊα5 ἰπ 5ρ γί 8} 1018 42 Υ π|}8 
εἰ νεγίβ. Ουπδίἀογα δηίεπι, δὶ ροίθβϑ, οἵβῆθ νϑῦθυπε 

αυοά ρτοβίείυγ φυοσοαυς 8.969. πιοὶο ἀοοίτίπϑπι 
Ὠεῖ, ἀΐοογα ρυίποίροπι 6586 ὁδοεγάοίυπι Ὠεὶ, Οἰμη 

δἷωι δυΐίθην πηυ]α (αἰδογυπὶ ἀορηιαίυμ) γογθὰ φυδϑὶ 

βαςεγάοίο5 Πεδὶ, ποη δυίοπι ἢ εἰ, 86. ρορυ]ὶ ψυὶ 56- 

ἀυοσία8 αὖ οἷβ 68ῖ, σοῃϑ ἰδ δάνοιϑυϑ ὑηυπ οἱ 

σψεγυπὶ Ὠεὶ Υαγθυη. γόγθυπι δυίθαι 1)οὶ ργυοῖ 
αὐυϊάεπι 56. ἰμϑ᾽ ἰαηιθ8., πἰ μον πιι5 (Ὡπιοη τὸ- 

βυγραῖ, πο ἱπηπλυΐδιυη), Π64016 ΟΟΡΓΙρίαΠ) 4} οἷβ ; 

εἰ ἴῃ οσοἰυπὶ ἀβεοπ οί, υἱ συϑοὶρίαϊ 605 φυὶ τοϊαπὶ 

ετύυσθι δι δπ) οἱ βεφυυπίυ δυηι. 
11. ὕμηι αμίϑηι ο68ει Ζ76δτις5 ἐπ Βειπαπῖα, ἵἱπ ἀοηιο 

ϑηκοπὶς [ιερτοδσὶ, αοροξοῖί αὐ φιιπὶ πιά ΐἷεγ μαθέμς 

αἰαϑαείγωπι μπρφιοηιὶ ρῥγοιϊοδὶ, οἰ οἤμαϊι δαρον σαρμ 

. ὅ7)ς, τέεομηιθοπίε 60. ἱ᾽άθπίες αἀμίοηι αἰδεὶρωϊ! οὗ, 

ἑνπάϊσπαιὶ εὐπί, εἰ εξίοτᾳ "". Μυλὶ αυἱάριι οχίϑιὶ- 

πιδηὶ ἀ6 υπὰ οδΔἀθηηηιι6 Πλ1Π|6 Γ6 (Πδίψ0Γ οὐδηρο- 

1815 Θχροβυΐββθ, 4υΐὰ δοηδογίρβδεγυηι ἰα16 αἸϊαιϊὰ 

ἀδ του]θ 6, οἱ ΟἸΠΠ65 δἰ πλ [6 Ὁ Δ] 9 δίγιιη μη συ θη 
ποι πανογυηῖ. Φοδηπα5 Διιίδιη ὅ9 ργῸ 4] αθάβίγο ρ0- 

βυὶε ἐδταπι μπομοπίὶ. δδά οἱ αυοά ἀϊείιυν : Ῥυϊεΐξ 
Πιος υεπμπαατὶ, δἰ ραμρογίδιια ἀατὶ δ", ἀϊχογαι! Μδι- 

ἘΠι2545, οἱ Μάγου, εἰ Ζολπηοδβ : οἱ ηιοηίαπ) δά 86- 
Ρυϊευγάηιὶ βιιδπ υῃσαθηλι {Ἰυἀ (εἰϑίυ5 ργοηυη- 

εἰανεῖ εἴωδυπι, ἱρ5ὶ ἐχροϑαθτγι ; οἱ φυοηίδηι ἰη Β6- 

εἰναηΐα ἴῃ ἀοπηο ϑἰ πιοοΐβ μϑργοβὶ [δοίαπι 6δϑί, ᾿ρβὶ {68 
φομ ΒΟ  ρβογιηῖ : ϑοαπο5. δυίΐοι Βοιδηΐδη) αυϊἀ ὁπ) 

εἰχῖι, υδὲ {δοότγμ οἱ ἐαπαπι, οἱ Ματιία τηἰΐδίτα- 

θαι, οἱ  αχατιδ ἱπις ἐγαὶ δα αϊδοιπιϑοπίίδιιδ, οἱ 

ΑΓ ατία αεοορὶς {ἰϑταπι ἀπσιοπιὶ πατάϊ γμὶδιϊεὶ ρμτα- 

εἰοδὶ, οἱ Ἄοίογὰ δ". Εχ αυΐθυ8 ἀρρᾶγοῖ αυΐὰ ἰροὶ οἱ 

(φοογυμ σαληλπι. [{μ|0ᾶ5 δυΐίθην, φαλιην 8. ἢ0 16- 

(6Π]|6 εχ, δὲ ἴῃ οοάδπὶ βρί γα, οἱ ἴῃ δαίθηὶ βοη- 

τοιεἶα, φαΐ υδγϑμ! πνϊηἰβίγαιατὶ βδϊαΐθιῃ Ἐσοϊοϑἷι- 

Γῆν, οοπίγαγία δὶ ἀϊχίβϑοηϊ. δ δυΐίδπὶ δ᾽ 4εῖθ 
Διθ γαίυν ἰρβδιη [855 αὐᾶϑ υπχὶ! υπσιοηῖο θὸ- 
τηΐπὶ ρα 65 ἀρυὰ [μποδπὶ εἰ ΖοΔηηοη), ἀϊοαὶ ποῦ 8 5 
Ματγία 'ρβἃ δγαί αι δρυά [μιολπ| [886 5οΓΙ δἱ μι ἴῃ 

οἰνιαῖς ροςοϑδιγῖχ, ααπ ἀΐδοοηβ αυοιίαπι γθοῦ θαἷὲ ἰιν 

ἄοπιο Ρηδτγίβι:ὶ, δίς Δ᾽ θαϑίγαπι πηρυδηι, οἱ 

Βίλῃ8 ΤΟΙΓΟ 5665 ρθιίθδ εἾ118 ῬΙογ8., ἰδογυην 8 

ἰαναθαὶ ρεάο8 65, Νβο διΐπὶ σγθ 1 }}}6 6δι τι Μανία 

4υδηι αἰ!ίφευαι 6505, Βότοῦ δίαγι 8 αυῖ Π)6! ΟΓΟΙ 
οἰερογαὶ ρατίδηι, ροσοδίγίσ ἐπ εἰν ιφιο [556 ἀΐσαίυν. 
Εἰ Ρυΐδ8 αιιΐα πηυϊΐοῦ φυα βδαεουπάυπι ΜαιΠαιιηὶ οἱ 

Μαγουῃ εἰπάϊι δυροῦ οδραΐ 965. ῥτοιοδυπ ἢ» 
ξυδηίυπι, ὀνθηία ποθὴ) δογὶ υἱταν [υἶ886. ρεεοδίγίχ ὃ 

θυ δυίθπι δοουηάυπι [πὶ ροοοαίγὶχ τοίογιυ, 
ποὴ [Ὁ δια δὰ ορυϊ ΟἸγῖϑι νοηΐγο, 564 ᾿ΔΟΓΥΠΙΪΒ 

Ρ6(68 ε}υ5 ἰανὶ(, αυδϑὶ Υἱχ οἴη ἱροῖθ ρα ΐθιι8. οἷτ18 
ἀΐρηα, ργῶ ἰγίφει τα ριβπ ἰδηΠπν ἰπ δαί θί6 5120 }}6πὶ 

ορογαπίθ. Εἰ φυὰ βεουπέσπι μυοδηὶ εεὶ,, ρὶογδί οἱ 

τιυϊίι) ἸΔοτΥπιαὶ ὧἱ ροάο8 3όδυ ἰδογγιν 5 Ἰηνοῖΐ : 

4υ8 δυίοι δεουπάϊπμ δολπηεπι οεὶ Μανία, ποαυθ 

Ρέσοδιτγῖχ, ποαι6 ἰΔονγγιηδηβ ἱπίνοάιυείιατ. Εοτγϑίίλη 
ΘΓ.0 4υἱ9 ἀϊοεὶ ᾳυδίυον [586 εν] ογθ5, ἐς ηπὶθις 

φΟμβοΓ ρβογιηῖ δνδηρο ἰϑίω 660 ἃυΐθη) πη) 15 Οθἢ- 
δοῃιΐο (Γ65 [||5869, οἱ πηϑπὶ αὐ δι εἰς 4υὰ σοη50Γ,» 

ρβόγνηῖ Μαιι σι οἱ Μάᾶγουβ, πυϊίλπὶ αἰ γθη δη) 

ἀχροϑβιοπ8 ϑυι (Δοἰδηί65 ἢ ὑπ0 σαρί(ι]0 ; δἰ ιΘγᾶῃι 

δυίΐοπι [υ͵586 ἀδ 4υὰ Βοτίρεϊ!( [085 ; 4] ἴαπὶ δυίαπι 

ἀδ ψυᾶ δογίρβιι Φοδπη6β : φιοπίδπι αἰ Ποτὶ 41} 8}}}5 
ταυτὶ θυ.8, ποθὴ δοϊυστι ἴῃ Π}}8 φυ βογίρία βι ἀ8 

πἀηριοηίο.; 56ὰ (υοηΐδπι οἱ ἀϊ!Προυαὶ 6505 Μαγίδηι 

οἱ Μαγιμδιη : φυληινῖϑ οἱ ἰρθα ἴῃ Βοιῃδηΐα γείογαίαῦ 
[αἷ556, δίουϊ οἱ πον ἀα 4ι8 ἐἀχροπυπὶ Μαιπαυδ 

εἰ Μάγους. Τογιία ἀἐΠεγοηια οδὲ, φυοηΐδπι ΜΙ δι Πα5 

υϊάεπι εἰ Μάᾶγοιιβ ἰῃ ἄἀομιο ϑδἰιηοηΐβ [ ργοϑὶ ᾿ος 

[Δοἴυπὶ [556 ἀχροπιηΐ ; ϑοᾶπη68 διίοπι, απο δη1- 

δυδὺδϑ δπί6 586χ ἀΐδ5 Ῥαβοίνα υθηὶὶ ἢν ΒΟ Δ υΐαπὶ αὶ 
ογαὶ [2 γ5 αυθιη βυϑοϊανογαὶ δοθι.8, οἱ [δοογυμΐ 

οἱ σαὐπᾶπὶ : οἵ πὸ βίνηυϊΐ, βοὰ Μαγίὰ οἱ Μίαγί!α, 

[οὐδ οἱ [ἈΖαγι5.; οἱ αν πηι ἰϑίγα αῖ, Πρ ΖΆΓΙΙ5 

δυΐδι οὔδὶ ὑηυ5 ὁχ ἀἰδου!ηθόη!υι5. Αὐΐπις ἀυίθι 

δϑοι πε απ) δΦοΔη θη) ἃπί6 50χ εἰἶθ8 βαβαῖ μοα Ὑθη} ἢ 
Ργοϑυ ροϑυὶ! ΠΟ τ 6 ἢ), ἰδιηθη ΡΒ αρβι αὶ ἀἰϊχῖ Ὦ Βοιαμΐαι, φιλο οἱ [ὀσογυῶὶ οἱ οοπηὶ Ματγὶ 

[υ͵886, 4υἱ γοβάνϑιαὶ Ζθβαη! υἱ πηδιν ποϑταῖ 611} 60, 

δίδυιϊ ἀδ βοπιῖμθ ο͵ι.5 Π)οπηΐηι5 'ρ86 ἰὀδίαίαγ, ἀἴς6}}5 
δὲὶ δατῃ ἰδ] δ᾽ : δίμον, δίπιοη, μαῦθο ηιΐαά (ἰδὲ ἀϊ- 

εέγο. Μυϊιὰ ὀγϑο δἰ πη! 40 οἱ οοφηδιίο αιιβάδι ἀ6 
ἸΏ 0]!6γ ἀρὰ αᾳυδίιονς ἀνδηρε  ϑία5. ᾽πὶ (Δι ἢ 

8.1} 608 ᾳυἱ δγυϊιγαμίαν ὑπδπ [556 τοι] δροιη 6 

4υἃ Οἴπ65 ονϑησε δίς δου βϑογυμ : Ρυΐϊι5. αυορά 

νά πηυ]οῦ αυῷ εἰιαϊι ϑιρ6Γ οαρυϊ 26ϑιι ργ6- 

εἰοδιπὶ ὑπρυδηίυπι, 5ίου! Μαιί ι8 οἱ Μαγουβ᾽ 
ἀχροβυογιηβ, ἰρδὰ οἱ ΠΑΥΓΙ Δ ὑηχὶϊ ροἋ65 ᾿ρδίι5, 

βίου! [μι85 6ἱ Ζοληη65 ἀχροβυθγαη! 1 ΝΟη οδὲ ἃ0- 

ἴδηι Ροδβϑι 16 υἱ (6 οαδοιη πηι! γα Ἔχροποηίο5 

Μ«υο. νη, 10. 55 ΔΓ}. χα, 24. 
4, ὅ. 85 [ς΄ γι, 40. 

29. Μία}. χχυι, 6-8. 

εἰ Μοῦ. ΠΣ δυΐοπὶ αυληἋ0. τδουηθουῖα 60 ἰὴ 
ἀοιηο ϑίμηοιϊδ οργοϑὶ,, δοοθϑϑίὶ δά οὐὴὶ πηυ]ΐοτ, 

Ροϑὶ μἱθια τ) Ῥάβο} ἃ οὐαὶ [υἱαγιιην, βίου! ἀϊοίαμι 

ὁδὶ βθργα. ἰϊοβίαι ὧἱ δἱφυΐβ ἀἰοαι: 81: ἐ(6 δἰίογα 
τουϊογο Μδι[ποιι5. οἱ Μλγοιιθ βογίρϑογιη!, ἀ6 ΔΙ Ί6 γα 

δυϊθη) δοδηη6 5, ἀδ ἰοΓα ν γὸ μιοὰ8., αυοιηοίίο ἷῃ 

ΡΟΓΒΟΠΔ υπΐυ5 Πηυ 16 γ]5. 56} 6} ἃ Οἰιγίϑιο ἱμογορδεῖ 

ἀἰβεῖρα!! ᾳυᾶδὶ πιᾶ]6 ἰῃΪφηδηίο5 ἀς [δοίο πλυ 1148} 
ΠΟ 56 οπηοπιἰΔυθγαηῖ, αἱ Π6 δυροῦ ΔΓ γαῃ Π}0}16- 

ΤΟΙ δἰ} 6 γ (Δοἰ δια πὶ ἰηἀἰ σπαιόπιιγ ἢ Ῥγοριόγεα 
βεῖδι αιΐα δρυὰ Μαεβθυι οἱ Μίδγουπὶ ἀἐβεῖρι}} ἱπ- 

ἀϊξηαπίυγ οχ ΒΟθῸ ργοροκβίίο; ἀρυ δολῃηθῖῃ δι θμι 

χη, ὅ, δ᾽ Μύ61ι. χχανι, 9. 83 ἤρλη. ΧΙ, 
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δοίιι8 δυΐάα5. Γἀγαηδὶ αὔθοι ; ἀρυὰ Τσαπι ἁὐΐοπι Α Αὐδυς οηΐτι τ πυ5 ὨΔυΘθαϊ, πὶ ροδεπηοάτα ἰανεης- 
πηπγιηπιγαῖ ποηϊο. ἔχ 5 ΟΓΡῸ οἱ 4}1|5 αι οἵ 'ρ88 

μοί(ονῖβ Ουϑοῦναγθ, οογί πὶ οϑὲ αυοηΐδηι δὺϊ 5:0] 

εομέγογία ἀΐσυν ἀνδη οἰ ἰδῖ υἱ συ! 44π| ΘΟΥυ πῈ ΠΊΘΗ - 

εἰδηίαγ; δὺΐ οἱ Πιος ἱπηρία πη δδὲ ογεάογο, ἤθοθϑϑὰ 681 

ἀΐοογα ποῆ ἀθ δδάθπὶ πηι]ΐεγα οπιηθ8 ΘΟΠΒΟΓΙ ρ 8556 
οὐδ ρυ βί85, 56 ἀ Δ0} ἀδ {γἴθι15, 8} ἀ6 φυδίιοτ. Ιου 

δυΐοπι δἰ 4 }8 ρᾶυ]ο δυάδείοῦ : ΕὈ ΓΒ (ἢ Βθου πὶ 

λυ) ϑιοτίδπ) τπΔ αισδπι τη ἴον [αἱ αι (416 ἸἸυ]4 

4.93 (εοἰς. Ροια Διιίδηι οἱ ΔΙΓΘΓΔΙΗ, δἰ ν]8, οἱ (θγί!8Π|, 

τἀπηο οἵ ῬγΙΠΟΙρΑ ΠΡ. ἀνδηο  5ἴΑΓιῖ πὶ ργοροβ "πὶ 

[εἷς τοβρί εἴδη δά πηγϑβιογίϑ, οἱ ΠΟη 8815 συγδυθγιηὶ 

υἱ δοσυη αι νου ἴδίοπι δπαγγαγοηῖ ἢἰϑίουγίββ,, δι υἱ 

ΤΟΓΙ ΠῚ πιγϑίογΐα αι 6Χχ Πἰϑίογίἃ ΠΘΟΘΌΔπΙυΓ, οχρο- 

μογοηΐῖ. Ῥγορίογ απο οἱ δἰἰοχυθγαηῖ αι οϑἀαπὶ 56Γ- 

ΠΙΟΠ65 τηγϑίογίοστη ἐπίθ! ]6ο 08 ΠΟηνγοηΪθηΐ68 οἱ 

Φοηβ0Π05. 86 ᾿ν5 ἃυ{6πὶ 4υς ἃγριιὰ ΄ιδλίυοῦ οχμο- 

πιιηΐυγ να πο 1515 σαι158 ΠΙῸΪ Γι ἢ} γδὶ Ὁ Π1115 ΠΉ- 

Ἰἰεγῖβ, δῖοι ὀχ ϑυϊπιδηὶ πλ}}, αἰ ρα 0.5 (γον ηγι18 

δχροποηίο5 ἔνδηβοιυπὶ βυσυηάυπι ϑοδηποπ), 408 νἱ- 

ἀεθδηιατγ πολῖβ, οὐπὶ 5. Π}}Π1 Θϑϑθηὶ οἱ οοσπδίδ, αιλβὶ 
οοπίγαγία οἱ ἐϊβίαηιία. Νυ πο αὐτὸπὶ 68 ΒΓΟΝ ΘΓ [01- 
βιγὶ ὑρᾶπιι5. ΔΑΓ ΟΠ ΔΌἢ ΠοΥ ὄγσοὸ υο85 οαπὶ 46 ρ66- 

οαίγίοα πε] ΐοτα Ἰοχυογοίαν, ἱπιγοάυχὶς οδτη ΠΟπΙΟ Τὴ 

Δϑυπάδηςίυ5, υἱ οἰδη 3650 ροο5. Ἰαναγοῖ,, οἱ ποη 

ἱπίυηθηῖοηι υἱάσι υὑπρασηίαπι, 564 ἰδΔηίαπι τπδ6ι- 

το] ΠΟ οραϊ, 86} ρμεάο5. {Π|4 Δ}{6Π} 4118 ΠῸΠ 860- 

οὐδαθαίυγ ροσοαιγῖχ, ΠΟῸῚ ἀπχὶ!, 8οὰ οὔυά[ι, οἱ ποθὴ 

δΌρῈΓ ροι|65, 56 ΘΌΡΕΡ σλρι, 51 αὐυΐοπη 4115 οἱ 40:8 
ἀς Μαγίλ 1,Δχατγὶ βόγογα βογίρια δυμῖ, ἰγδοίοί,, 41:8 

οἱ ἰρβ88 πη χῖς Ποπιίηὶ ρο6 5, ποίοι δὶ δἱ φῦ βεγὶρία 

550} 10, αυοπίαιη οἸπ 5 ἀοπλυ8 ΓΕρΙ οί δὲ ὁχ οὐοτὸ 
απρυδιῖ ; φυσι π0η 68ι βογίριιπι ἀ6 6 41:8 ἀἰσοθ8- 

(υγ 6556 ροσυλιγίχ. 564 πὸ ἀδ πηυ]ογα 46 πτπἃ8 5ογὶ- 

ρβόγαηι Ναί! ὰ5 οἱ Μάγουθ, ας ποη οἰσο αι Γ 

[υἱβεα ρασολιγῖχ,, [α]16. ΔΙ ψυϊ πογίριιπι δϑῖ, ἡμΐᾶ 

οπηΐ5 ἀοπλυ8 ΓΟρ[οἷὰ ὁ51 ὁχ οὐοτο ἁησαδηιί. ογϑί ἢ 

Ροὺ ἀἰδογθη 88. ἰδία γι πη] Ἰογιιη, οἰ όγοηι!5 ἢἰ- 
ἐἰοΠ πὶ ἀςημοπβίγαημιγ : ἀαοτγυπὶ αυΐι 3π) φυϊάσηι οἵς- 

[ὑπ Θυροῦ ἐδλρεΐ 9651: ρΓΟΙΠΟϑυ πὶ ὉῸΡΉΟΠΙ ΠῚ; 
21} δαΐθην ἤθη ἔαρι πησυηῖ, 564 ρ6668; 2}}} διῖοπη 

ποι ἰπ!αμ αν ἸΥ σἸ Το, 5οἀ απ συπιὶ ἰἀπίαη. Ὀηφοπ- 
εἴσνπι γ6γῸ 4υ696Δην 141} ἀησαπι υὑπααθηίο,, τ ΟΠ1}}}8 
ἀσπιυβ Πηρίολιαν ὁχ οὐογα ἀἰν ηἶ8{18. ἱρδἐι5. ; 4}1| 

Δυΐοπὶ ποη (41} αὐ ἰδπι, ἰδηηθη οἱ ἰρ8ϊ δοσορίδθ!! 

δριυὰ ΟἸιγϊδιυ πη, φυοπίληι οἱ ἰρ8ὶ ππσυπὶ ρό(65 6}18 

υπσηοη!0, ΄1105 ῬΠΔΥΙ 50 }}5 Π6 0 Οἷ60 υηχὶί. Οροτίθθαὶ 
δυίοπι ἰο 'ῃ ΒΟ δηΐϊα Π6τὶ, φυθ ἰηιαγργοίαϊυν 40- 

πτιι8 οὐεαϊοηίῖ, οἱ αὖ ἰἰΔς 4185 ΒΌΡΟΓ σᾶρυ! Βοπηϊηὶ 

οὔτε υμφυσηίσπι, θη ἀοουδαία 4ι458] ρασοδίτϊχ ἴῃ 

εἰνίίαις, εἱ ἃ Μανία, δρυὰ ἡυληὶ οὰπὶ ἤδγοι σοηνἷ- 

νἴυπι ὅ65ι, Δορῦσϑϑιί διὶ δπὶ εἰ υηχὶ!. θοπιιπὶ δυςοη) 

οὐει( επί, Ἐροϊοδίδιη μη}. }}Π1ςὶ ορογίογα ἀυιαὶ 
πόπιο. ΠῚ4 δυΐθηὶ απ: ἀρυ ὦ [μὰ οληὶ ἀϊσο θαυ Ρ66- 

ἐαιγίχ, δάϊιυς πὸ ογαὶ ἀΐσηα ἴῃ Βοιμαηία 6556, 

αυδληινῖβ. ραηἰ θη πὶ ροΟΟΔΙΟΓΙΠῚ ϑθογαιη Δροθαῖ. 

δ᾽ φοδη. χιι, ὃ. δὲ Μαγο. χιν, 6. 

(80) [μοχὸ οὐεαϊοπίῖα {Ποτῶ. .- 

ΓοίυγΓ ἴῃ ἀοπιοὸ ομοάϊοηιϊ [Δεῖὰ, υἱ ᾽πὶ σοηβυπι- 

δία, ποαιιὰ ροοσδιγῖὶχ ἀϊοογοίγ, πο. ᾿ἸδοΓΥ πηΔΠ5 εἰ 

Ἰανδηβ θοιηϊ πὶ ροά65, βαὰ εἰ 'ρ58 οὔαπάξεπβ Βηρυεη- 

ἴκπὶ δῦ σάρυΐϊ ἱρ5ῖι5. 56ἀ εἰ δίπιοη ομούϊεηιϊς 

πιγϑίογί πη οί, φυοπίδηι δὶς ἱπίογργείδίιγ, 564 ομα- 

ἀἰοη ἰ! ον (85), ποθὴ βρί γίτπις : ργορίεγ φαοὰ ϑίπιοη, 

εἰόναίιβ ἃ {ποτὰ ᾿οφὶθ ρὸγ δεβυπὶ δά ἴσσοπὶ βρίγα8- 
Ἰὸπ|., Ἶ8π ποη ογδἂὶ ϑίμηοη ἰδηίυπι, 5οὰ ἰδοίυβ δὶ 

οἰἴϑιη Ρείγῃϑ, οἱ ὑτὸ φ Ποδιίοηο δι αῖοα ἀΐσιναβ μᾶ- 
υἱιι9. οϑὶ το ϊποαιοπο ΕἰξοΙ ὁσία δι ΡῈ Γ ρείγαπι [υπ- 
ἀδηι. ἔδοιιι8 ἐϑὶ ἜΡΓ 6Ὸ 7651:15 ἰῇ 0π|0 δἰ πιοη 5 45]- 
ἄοπι Δ|]ου]ὺ8 οἱνει 6 π1}8., ἰλππθη Ἰεργοϑὶ, οἱ δάδιυς 

ΟΡυ5 δῦσπι}5 πη πἀδιϊοηα ἃ}ν δοδυ. Νοη δυο πι πιὸ- 

πηούϑίυ πὶ 6ϑὲ ἀρὰ Ἰοαπ ἀ6 δίπιοπε χυοπίδπι εἰ 
Β Ἰρργοβϑι8 ογαί. Εχί βίο φυοπίδπι ἰρ86 ἀθΌϊ!ΟΓ 6ΓΔ, 

αυϊπαυδρίηία ἀσηαγίογαην, οἱ [πὶ Δοσορογϑὶ γοποῖ;- 
βίοποιῃ δόγυπὶ, φυοῃΐαηι ἀ οχογαὶ πιοάϊουπι, Ταῦροι 

ἀπο η5 αἰϊφυκηίυα! πὶ, τορανὶ ουπὶ υἱ πηλπάιοαοι 

οαηι 60. Αςξροθδὶς δυΐθπι πλλ}Π16Γ., ΒΘ Ρερεϑιγὶχ 56- 
οαὐπάαπηι Μαιπυπὶ οἱ Μάγουηι, Δἰδθαβϑίγυπι ἤαυδης 

υηφυθηι ῥγοιϊοϑὶ. ΕἸ οοηδίἀεγα χυδηι οδυϊε ἀρυὰ 

᾿ν05 40] ρεσοαιγίοοπι ἤθη γείυϊογυπί, υησυσηίυπι 6755 

αυδοὶ ργοιοϑυπὶ αυάαῖυγ. Αρυά [οδην δ ἴδπι, 4] 

οΧροϑι! ροοσοαίΓ απ, ὑησιυδηϊαπι) βἰπιρ! οἰ ογ΄ μὸ- 

ΠΝΪ ΔΙῸ, Π6ς ρΓΘΙΪΟ5 πὶ, Π6ς παγὰΐ ρἰβίίςθε, αἱ ἐς 

οὐδνο 6)05 ἱπιρίογείαγ ἀοπιυ5. Αἀΐς δπὶπι ἰαογα 

Π0) ροίογαΐ υηϑϑθηΐα Ὠυαδπιοάϊ ; 564 πος δγαί ε58- 
δυυπι, αυΐα ν6] υπθιθηίο ροίογαὶ πηρογο Βοπιϊηὶ 

Ὁ Ροέο5. Ηυ}ι5 ἀὐυΐοπι πιυϊίογ5. ργειοβαπι Γγίυγ ὑπ- 

συθηίυπι. Νἧο οπὶπὶ ἀθοθθαΐ 6586 ΠΟ ὨΓΟΙΟΘυ ΠῚ 
αυοὰ βυροῦ οδρυϊ ϑαϊναιονίς οὔιαπάεθαίυν. ΕἸ βροῦ 

πἀπρυθηίαπι αι ίοπὶ ραοσαίγί οἰ ὑηροητῖϊ5 Ποτηϊπὶ 

Ροάθ5, οἱ ποη εαμνδηιβ, ποις ἱπάϊσπαιὶ δαπὶ εἢ- 

56 ]Ρ1}}, παι ἀοϊπογαπι,, πος ἀϊχὶ! δυἀ88 : Ομαγὲ 
πησισπίμηι ᾿00 ΠΟΝ 68, υθπιιπά αι πηι ἰτεσοπ εἴς ἀεπατῖϊε, 

εἰ ἀαίμπι ὁδὶ ραπροτίϑιις δὴ ἢ ϑΡΟΓ πη] ογ τ δυΐόπι 

δριι4 Μαιπρυτὴ οἱ Μάγουπὶ ᾿πἀ σηδι} δυη! ἀϊδείρυὶ, 

οἱ ἀοϊυσγιη! ρογά οποπι θη σΌΘΠΙ φυοά ἀδούυτγεῦδι 

ἃ σαρίϊα ο᾽υ5 δὶ οδίογιπι οογρα5. ΝᾺΠπι Εἰ51 ροίεγαὶ 

νοπυηθλτὶ ἀπρυογάσπιν {Ππ|ὶ πιο ρτγείο εἰ ἀδτὶ 

Ρϑυρογίθ5, [ἀπλθν ποὸη ἀθυουδι Ποτὶ μος, φυΐα ἐοπ- 
γΘΠἾΘΠΒ δΓαΐ 5ῈΡ6Γ οἂρυ! ΘΒ γίβιὶ ἸηΓυἀογείαν Ξδ ποῖ 

οἱ ἀδοοπιὶ ᾿ηυϑίοπα. Ουἱΐ Διο οὐπιοπηϊ πιο }}}- 

Ὁ ρογο ἰδία δδεευπάαπι 5ἰπιρ] οοπὶ ἰοχίαπι, ἀϊσαηὶ εδ- 
ΒὉΠῚ ΠΠΘΌΘΠΕΠ ΠῚ ΘΌΡ6Ρ οαρυὶ δεδὰ ἰαυἀαθ το, ηι8- 

Τθπὶ Πα θαι βοουπάύυπ ἰΘχίατη ἀδοοτγοπι, αἱ εὔδπιιπ 5- 

ΤΟΙΣ ΘΌΡΕΡ σΔρι 14}15. οἵ ἰδηιὶ πιδρὶϑίγὶ. Νοη ογαὶ 

ἜΓσῸ πφι6πί} {ΠΠπ|4 ραπρογῖθ5 ἀἰρηυπι, πὸς οοπἢ- 
νηΐ η5, αιδηίαπι δὰ βυσπῃ Ποπότγθπι, υἱ ἀν] ἀογοίιγ 

ἴη πλι}105., δοά υὧἱ ἱπιούγυ πὶ πιδηθηβ οθιάοτγοίηγ 

5006 σῶριυ (Δηππ]η]040 δο5ι!. ῬΓΟΡΙΟΤ αιιοά οἱ πιὰ- 

Ἰογ πὶ 4π:8 (δοογαῖ ΠΟ, 5ιι8οῖρι1 δόθα5, οἱ ἱπάϊρπδη- 
εἶριι5 ἀἸβοῖρυ 5 ἀϊοῖι 5; δἰπέι6 ἐαπι, εἰ ποίὲ εἰ τπο- 

ἰοξιὶ 6586, φμοπίαπι ϑοπμπὶ σρὰι5 Ορογαία 651 ἵπ "δ. 

ὕπαιις δἄ60 δυο οἴοαχ οδί {}υ5πιοαϊ [05 ορογὶ5 
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Ὀοηΐ, υἱ Ἔχπογίοίιγ Ομ πο 5 π05 ΟἸΟΥ οΓὶ5 οἱ ἀϊν᾽ ι]- Α “ἰεῖι οἱ Ῥοιγα9 ἀρα.} ΟἸοπιδηίαπι,, φυσι πὶ ΟρΟΓῷ 

υυς ορογίνυ5 ἱπηρίογα ἐδοπιῖπὶ σαρυΐ, οἱ οἱ ἐς 892, 

ποῦΐβ ἀϊολῖυν αυΐα θοπυ πὶ Ορι15 Γδοἰ 05 ΒΗ ΡῈ Ὁ οαρυΐ 

Ἰρϑίυβ, 4φυΐὰ βαπιρογ 41} 6 πὶ ΠΑ θ6π}}}8., φυδιμ! πι ἴῃ 

Βιδς υἱία σοῃϑίϑἐϊπι8., ῬΆΠΡΘΓΟ5 ὨΟΡ δοίη, οἴ ορυ5 

Παθαπίοϑ οἰγὰ οοταπὶ «(υἱ θγοίσοογαπίὶ ἴῃ συ γθῸ οἱ 

ἀἰϊνίτος (ΓΔο{] σα πὶ ἷπ βαρίοπιὶδ Πεὶ, ποῖ Δι}16πὶ ρ08 - 

δυηΐ 5. ΠΟ ΘΓΟ, υἱ ΘΟ ΠΊΡΟΓ ἀΐο]ν15 οἱ ποο  ]15 Πα δηὶ 

βοουπὶ ΕἼ] πὶ θ 6, Ὑογθιαι οἱ, οἱ ϑαρίοπίίλπι, οἱ 

οπηπΐα χυϊάηυ! 65 Ποπλῖηι8 ποβίογ ϑαϊναίογ Υἱάς 

οἱ αυοὰ «ἷι "δ : Βοπιιηι δριι5 ορέταία 68ί ἱπ πιξ, αιϊὰ 

ποη ἀϊχὶι ἀ6 ρϑοοδίνϊοα ὑπ σοηῖο ροά65 ἰρϑίαϑ, 4υΐδ 

Ῥνοπαπὶ Ορυϑβ [(δεἰϊξ ἰῃ πι6. 5᾽ χαΐοπι Οροτγίοι ἀἰδουίογα 

εἰ φυοά 4ἷι 5", αὐ «ἐρεἰϊοηά πηι πι6 [6014 ΘΟΠΙΡΆΡΔ15 
οὶ αυοὰ ἀϊείμιν δ᾽ : (ονιδορι εἰ διιμιι5 Οἰγλιο Ῥότ ϑα- 

Ῥιΐϊεηιιπι, εἰ σον διιττοαὶπιι5 οἱ, ΔΙΠυ Δι 6ηὶ Βος οοη- 

β᾽ἄογα υοπίδπι ἀθ πιυϊΐογα βοουηλυ πὶ  σᾶπὶ ΠῸη 

6ϑ8ὶ ἀϊοίαπι : Απιθπ ἀἴσο υοϑὲδ : {δἰ σι ημο ργααἰσαίιηι 

{κετῖϊ Εναπφοίἑμπι ἢος π᾿ (010 πυμιάο, ἀϊσοίμν οἰ φιιοά 

{εεἷς "ας ἵπ πιοιιοτί αν.) 8 ὅν. 6 πηι] 6 γα δυΐοπι 56- 

ουπάϊπ Μαιενδιι πὶ εἰ Μάγοιπὶ μος. ϑοτγιρίαπ) οϑῖ. 

δυδβίυπι δινη ογοΐ ΠΟῊ ἐδ 115 τα πηχογαῖ ροάος,, 

86} ἀδ 'δς. ΄ὺυξ πησιοπίυηι οἸδἀάογαὶ βυθοῦ οαρυΐ 

6]υ5, ἐἰοὶ : ὑϑίσιπηιο ρεφαϊεαίμ [μότὶ! Εναπ σοί ζιιηι 

λος ἱπ οἱ πιμπάο, ἀϊκοίμν εἰ φιοά [ἐεἰϊ ᾿ς ἐπ πιθ- 
πιοτίαηι 6}ι8. 51] ΘΥ50 νοϊυηλ}5 ἃἱ οἱ 6 πο}}5 ἀϊοδίι 

αυοὰ [λεϊιηυ5 ἴθ 3ύδθυ, ευἀδη16 5. υγϑι!οβι}πὶ τ.}}- 

δυδηίυπι δι ροῦ οἀρυΐ ἰρβῖι5., ρυϑῆσίπιιι5. ἃ υἡ- 

οἰἶοπς ροίυπι 6}08 Δἀ ἐιπίεηάμηι μοι!!! Οσυ ιμι- 

ξυδηῖαπι) 5ΌΡΕΡ σᾶρυϊ 675. Οὐ δυΐθιη δϑί οἰθιιπὶ, 

εἱ αυϊὰ υπφασίμη Ὁ χυδπίυπι δα! οι 4ηοβ ργοῆ- 

εἷς δὶ φοῦρυβ ΟἸιγίϑιϊ απροηάυην, οἱ αιοά δά οαρυΐ, 

αἰ Π οἰ] 6ϑὶ ὀχρίϊσαγο. Ταπιθη ἰὰ φιοά πο ἷ5 νἱάοίαν, 

ἀδιποηϑίγαγα (π ΑΓ ΠῚ0}5.», ΟΟΥ 1|551Π|0 σΟρβΠοϑεοηίο5., 

αν οἰδιιπν υνΐχυς ἴῃ ϑογίμίυγίβ, δι δριι5 πιῖβογὶ- 

φοτάϊᾳ: ἱπι.} σία, φαο ἸθσΘγπΆ νϑγὶ ἐπυϊτιι οἰα- 

Γοδοὶξ : δὰ ἀοοίτηα., ουὐυ5 φυάϊίι ἀϑοίυο νογυθηὶ 

{1ἀεἰ φυοά 651 Δεσοηϑαπι ἰῃ 05, πυϊγίτυΓ οἱ οἰατίυ 5 

1ποαῖ, Βίοιι ἐσ Ὸ ρα παγα 6 Γ ΟὨ} 6 ]10 φυΐδ υηρίτυν, 

οἰεαπιὶ Δρρθ ἰδίαν, οἰδὶ δαΐδην 8}1π|| 651 υῃσυσηίμηι, 
[αἰϊαἀ ποι ] : ἰΐοπι ἀπρυθηι! αἰτυὶ 65. πηοθΐοοῦα υη- 
δηδηίιπι, αἰϊυἀ ργοιϊοβυπ : [5 ΟΠ ἢἶδ δοίυ5 8118 

ΟΡι5 ἀἰείεγ νοπυπι. Ορογὶθ ἃι! 6 πὴ Ὀθηΐ, ἰΐυ ἀδὶ 
αιυοί [οἰ πιὰ ργορίοῦ ΠΟ Πλ "05, ν6] δρευπάππι 0 - 

πηΐηθ5, δἰἰυ δυϊοιη αιοί ργορίετ οι οἱ δοουη- 

ἄν Ἰδουπι. [τε ἢ. ἰρϑυπ) αιιοι (οἰ 5 ΡΙΌΡΙΟΥ 

Βουπι, ἰἰυἱ 6δι φυοι ρτοίϊεῖτ δὰ ὑδύι} ἸΝΟ ΠΝ 11 Π| 

αἰϊυὰ φυσὰ πο ρι ἤεὶ! φὰ ἀδιπ ΠΟπλπιη, 5684 ἰΔη- 
ἴυνν δὲ φἰογίδηιν δι]. ὕτρια, "θη 415 [4εἷϊ Ἰνοπιῖεΐ 

πδίαγα!! [5.11 νοΐ ,5.. ἢ0) ΡΙΟρίὸς δου), 4ι0- 

τηοῦο (Δοΐοῦδη! ᾿ηἰογάμηι οἱ βοηῖ65, οἱ πλ}} 11 [Δοἰυηὶ 

ΒΟπηΐΠ65 : ὑρυ5 {Ππι| οουπὶ οδί νυ σάγο, μοη πιασπὶ 

οὐοινέφ, οἱ ἰρβυιη (ἀπ δοσορίαυ!!α ἀραὶ Ὠουπὶ : 

βἰευϊ Βαπίοὶ οἰζηϊοαι ἀἴοεπβ δὶ Βα] ᾶθὰγ (80) 
Βευπὶ ἤθη οὐσηοϑεοηίοῃῃ : Διά σονδι μην πιδιιπὶν 

τεα, μεσοαία (μα οἰθοηιοδη εἷς τεάϊηιο 55. ΤΆ Ια 4] αὐἱὰ 

"6 Μλ}. χχνι 0. δ᾽ 1014. 12. 
“1 ἤχει. χανἹ, 1} οἱ 501}. 

(86) μορονάμιν Ναθωμείιο(ἰομοδοΥ, 

θ5η8 45 ἤπηΐι 40 ἐμ ΔἸ θὰ 5., ἰπ μος βῴοιο οἷβ 
Ργοϑυπηί, βοῇ οἱ ἴῃ ΠΠ0ὺ διὰ σοπβοηαθαπάδιῃ Υἱίδπι 8:- 

ἰδγιδπι : οἵ σομνοηϊθηῖογ, 408 πας {ΠΠ| ργορίογ ϑοιηι 

[Δοϊαμ!, 56ι} ῥγοριίοῦ ᾿ρβϑιῃ πϑίυγαιη απ πΆπὶ. Ου] 

δυο πὶ ργορίοῦ Ὀδιη} (Δοίπη!, ἰὰ 6ϑὲ Πιίοίοθ, ποπῃ 

801 πὸ ἴῃ ᾿ς. 5556} ρτοίϊοἷϊ αἰ8, δϑὰ ἴῃ {Π|0, πιαρὶδ 

Δυῖοπὶ ἴῃ ᾿Π|0. Ομο ἀυΐαπὶ {4665 [βοΐππὶ ργορίοῦ 

θόυπι, ἰος ο5᾽ υπηρσυσηίαπι μοηΐὶ οὐοτὶβ. σα ἰρϑιιπὶ 

δυίΐίθιη ορὰ8 Πάοιαπῇ ῥχορίοῦ ὕοιπη, αυοιὶ δδὶ υὧἱ- 

δυθδηίιην, 4] ἘΠ δ(ἱ αὐ ΠΠδἴθιη Ποπιΐπιιηι, υἱραΐα, 

αἰοαπηοσγηα, ἰἢ Πγπλοτι πὶ ν᾽ δ᾽ (81||0π65, ρογα στ ποῦιηι 

βιιβοδρίϊοηο5,, ἢ11Π|}}}185, πιδηβαοίιάο, ἰδ] σοη!., 

οἱ ουτοτα 0) 9) 041 αὐτὸ ΒΟπιη 18 ργοόϑιηί, [{ὰ6 

αυΐ (οἷν ἴῃ (ΠνἸβ ποθ, ραάδ5 Ὠοιηίπὶ τηρὶ! υη - 
Ὦ συομίο,, φαΐα ᾿ρβὶ 8υπ1 Ποπιίηϊ ροάθς οαπὶ αυΐδειβ 

σ 

Δ ε ας ΒΟ θεν : φυοά ρεφρεΐραςο βοίοπι ἴδοογα ρα"- 

πίιοη65. θΓῸ τοι ϑϑῖοι!β φαροαδίοτγιη) δυόγαπι. Εἰ 

ἰΠυ 4 οδι ορυβ σιιοιὰ ἀϊοίιαν υπσαδπίαπι οὐοτίδευπὶ 

αυϊάσι,, ποῖ Δι}6 ΠῚ 5188 Π}0πὶ. (}} Δα! σαι 1} 

βιυάοι, ἴῃ 16} Π|}5 οἱ οταιϊοπίθυ8 μογπηδηρῖ, ἴῃ δὰ- 

γογϑῖβ ραι πη ΐδπὶ ΠΔἸνοῖ βίοι 50}}, π τοι δι !10η}}}18 

γα ἰατοπὶ θ6] ποη {{π|6ὶ ΠΟΙ ΟΡ ; αὐδὸ οπηηΐᾷ οἱ" 

ταγῖ8. Ποπι 05. πὶ }}}} ργόϑιηῖ,, Β6ι πίῃ δι} ρ]0- 

τἷδπι ἰλεῖ ργοῇοίπιηϊ ; ος ὁδί πησιθηίιπι αυοὰ υμ εὶς 

ολρυΐ Βοπίηϊΐ ΟἸ15ι1, οἱ οχϊμο. μοῦ ἰοἴαπὶ οοΓριι8 

ΟἸεγῖϑιῖ, [ἃ δὲ μοῦ τοδὶ ἀσουντγίι Ροο] σία : εἱ 

ιος 681 αηριδηίαπι νά} 6 ρτοιοβι πῆ, 6χ οὐ) 8 ΟἀΟΓΟ 

οἱ γορ!οἴυν ἀοπλι5, μος. 681 Κοοίοϑία ΘΟ γῖϑιὶ, Εἰ 

Πιος. ορυβ 6ϑί ργορυίιαν ποη ρα τ οι ιπι,, 561 ρογ- 

[ἐοϊοταπὶ βδμοίογι. Αὐδ σαντο ἀοοίγίμα αὐ ΘΟ 8. 

βϑγία δϑί ἢ οτη ἡ 115, ΡΟΡ αιδηὶ πυγαπίυγ δι] ηλ5 

ῬΔΘΡΟΓΟΒ ἴῃ Βρ᾽ γι} .8. θ8, δὰ [οτίς οἱ ἀ60}}68 
ἴμ ρασολι15, πος 68. απ σαδηίιπι τηοὐΐοογο, 480 μού 08 

Ὀοπιίη! ἀπασιπίαγ, Ασηϊεῖο δυίοιι δι οὶ γογα {τα δὰ 

5010} ρει οι οι, πησασηίαπι δὶ ργο οϑυπὶ 4ιιο 

πησίταγ σᾶραι ΟΠ εῖσδιὶ θουϑ. 

18. Τιρῖς αὐλὲι μπιι5 46 ἀμοάφοϊηι, φμὶ ἀἰοίίαν “μοι 

δεαγίοι, αὐ ρτίποὶρο5 δατεγάἀοίμπι, οἱ ἀἰπὶϊ εἰς ; Ομ 4 

υἱἱ εἷς πδὶ ἀατα,, οἱ 660 τοῦὶς δμπι ἰταάππὶ 7 Αἱ {ἰὶ 

εοπδιἑιμόγιιιι οἷ ἀτίσίιτα δίαίογοδ : εἰ θαϊπί σμΦνοῦα! 

ορρογ(ϊ!αίομι κί οιπὶ (ταάοτεὶ οἷς δ᾽, δΔιι 5. ἱπίογ- 

ΡῬΓοίδιι 0} [6580Γ. Οὐπν [1 οΓρῸ ἐπ|0 ἀϊποῖρα!! Πος 

ποπιῖηα πριμἶπϑι!, δοοιηάη ααοῖ [165 ΘνΔηρο ἰδία 

Ὁ αἰπυπιογαὶ ἰμίογ ἀυσάδοίιη {ι|586 ΔρΟΚΙο105, δυάδηι 

88 ἤρῃ). ΥἹ, 4 ; ΟΟἸ059. ᾽χ1, 19, 55. Μ8Δ81;. χχνι, 15. 

ϑασομὶ, οἱ δϑυάλαι ϑοιυοἴδπε : οὐ Ϊ8}} οὐ 50 ἃ μ"γ- 

βίθεῖο ναοῦ δῖ ἀριιὰ ΟΠ γίδια ιν, δχίϑιο ἀτιο8 

ἀϊδείρυ!οβ ΦυΔὰ5. πῃ ΠΥ 5160 {{|1556 ΟἸ} ἐδιϊαποόγυ 
σοπἠιονίαπι ἤάοιη ΟΠνγίδιὶ  υοτυπὶ ὑπ 4υΐϊδοιι 

Ρᾶτγβ Πα ο 6 γ ρογιμδποί δρι ΟΠ γἰβίαπι, οὐ 5 μμγδίο- 

τίαπι [πἰἰ δι 8.5 ΦΔΟΟΝΪ : αἰίαγῷ δυΐθπὶ ράΓ5, μοι] 1 

ογούϊαι, οἱ οοπβδσϑβα ἐδ ἀθομι ΟΠ νἾ5ιῖ, ργορίογ ἀναιῖς 

εἴλπὶ γί φυϊι ΟἸνεἰδίυμη, οἱ [Δεῖ ργοι!γίχ νου ιδιδ 

ἰρβίυϑ, ἰγϑηϑ! δὰ ΠδΓΟ505 οἱ 8} [8508 βαογο(65 δὰ- 
ἀϊθογιιηι [Ἰϑόγυ, 1 65. δἰπιυ]αιογαπι ΟΠ ϑιἸ ΔΠΟΓΙΙ πὶ, 

895 εἱ τσ 1π οἷα ΟἈγβίυμη, αυδιΐυπι δὰ 56. ἰὰ 

60 )γ.ῃ. τιν, 24. 
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δὲ Ὑϑύθυπὶ νογίίαι 5, οἱ οὐὐοἱ Πρϑίυν οἱ οοεἰθδίυν Α ἐγααοτοὶ ομπι 55, Οὐδεπι αὐΐαπὶ ορροτγίυηϊϊαίδπν 4υς- 

γογθαηὶ γδΡ 4118. 400 οἷ; ου}115 πιγϑίθι αι [μἷϊ δ- 
(Ἃ15 ϑολτγίοία, 4] 4}0}}}} διἱ βδαθδγάοίθβ, εἰ (6 ἐγαάὶ- 
τόπο Ομ γβιὶ ῥρδείμ8 6δί ργϑίϊι. Αὐδῖνὶ φυδιηάδι 

Θχροπαηίοπὶ ραϊτΐΔπ) ργούϊ[οΥῖ5 δα ἀαη βοουμάα!η ἴῃ. 

τογργαίδιίοιθη ἢ υγαϊ απ ὀτϑιῇοσαίαηι νοσδτὶ. 

Ουοά 58Ϊ ἴτἃ ἐδ, πιαϑιδ σομνοη θη ᾿ηνοηΐίγ η6- 
πιΐπὶβ ρϑιγίας οὗτι8. οὐ ὀχίται πιοτ 5 ἐρβί5, φισπίλιη 

οἱ ἶρδ6 ἰ441|180 56 8ι5ρδιηηάδηβ. ργοριθίϊαπι ποην πἰθ 
Ῥαίγις δια δυιϊοοδίυβ ἰπηρ]ονῖ!. ΠΙς ἐρφοὸ δυάδ5 δά 
αυδη) ἀἰοίυπι 681 μοῦ Ῥιορίιοίδηι “5 : Τη ἀμί6}} 

βοπῖο πἰπαπὶπιὶβ ἡνΐ ἄμα πιθμδ δἰ ποίμα πιειιδ, οβοὶ- 

ἀϊι οὑπὶ [υἶδ86ῖ υη08 δογιν αι05 ΟΠ γϑίυ5 δὰ ἀα- 
ολίυπι βυβοθρὶΐ ρορυ]! ΟἸ εἰ διέδὶ, Εἰ νἱάδ φυοπιούο 
ᾳυοὰ δβοτίριυπὶ δϑὲ “5 ; γος αμίοι δἰοιι ποηιΐνοα 

πιοτί ἐπι, οἱ δἰσμέ απιι5. 46 ρΥἱιοὶρέδιις οααοιΐς,, το- 

[ογίυγ πιοάο δὰ {Πα πὶ ρεϊπείραπι αυΐ οθείαϊξ ἰΔη- 

4υδηὶ [ἀἰσαγ ἀδ ΘΟ ; πιοάο δὰ διιάαπι, αυὶ οἰδοιι5 

86. ρυϊπεϊραίυπ) δροβιίοϊδίι 5, οἱ φυδϑί ἴῃ οἷο οοῃ- 

δι υτυ8, οἱ 'ρ56 φυαδὶ {σὺν 4116 οοηϑμίαιι8 ςοοἰ- 
ὅἴι ἴῃ ργοά!ἴοπὶβ γυΐπαπὶ νϑάθηβ δάνογβθιιβ πηθ δὶ 
Ῥυϊηείρθη) βδοογάοιαιη, 4] ἴῃ πιογηη (δοίιι5 Γἀ6Γαὶ 

βϑοογάυβ βεουπάσην οὐὔἀΐηθπὶ ΜοΙο ἰβθάθοϊ, δὰ 

ΤὨ}]108. Ὀτίποὶμα8 δδοογάοίιην οἱ δάνογβαγίοβ ὑηῖι8 
ΒϑοοΓάοἱ 8 50 ΠΠ}}, οἱ νοι ἀογοῖ ργθίϊο γοϊοι απ τα - 
ἀϊπηογθ ἰοίυπι πηιπ υμ 4 π)Δ] οι] οἰἰοηὸ Ἰδρὶϑ οἱ (0- 

τἴυ5. μδοσδι!, οἱ γοϊπηεγθ πῸὸ8. ποῦ ΟΡ θυ 5 

ΡΘουη 8, 860 βϑαηρυΐ!θ 500 ργοιΐοϑυ. Ουΐὰ δυΐοηι 

αἰχιι λιι.ὰ8. δά βδοογάοίοβ διιήϊαπιυβ : Θ μα υν{8 

“πἰλὶ ἄατα, οἰ 600 υοὐὲς διιηὶ ἐταάαηι "Ἶ ὙοΙοραὶ 

οπἶπιὶ δοοίρογα ρδουπίδηι, οἰ ἰγαάογο ογθυπι θεὶ. 

Θυιοὐ [λοἴυ! οὐλπ65. αυἱὶ δοοϊρίυμξ διϊηυϊὰ σογροιἃ- 

Ἰΐυπι δι} πη πἀδ] μι πν γογα πὶ, αἱ ἰγαάδηὶ οἱ οὐ ϊεἰαηιὶ 

ΔὉ Δηΐ πη) 5118 8] Δί τὶ δὲ νόγθαπι γογτδι18. αυοὰ 

οταΐ ἴῃ οἶδ, ΕΠ ὀρρογίυπθ ᾿ος υἱογῖ5 Θχοηρ]ο δά 
ΘΠΠ68 ΄υὶ ααοάουπαυα ρασοαίυηι [Δοϊοη 65 ΡΙΟΡΙΟΓ 

ΔΥδΡ ἾΔη1, οἱ οδιβᾶπιὶ ροσυπίλγυμη, δυΐ Δ]]1οὐ}ι15 10- 

ατγὶ, νογθυπὶ δοὶ ἰγδάπηϊ δὲ σοηταπηπηηῖ. Ναιη ἢιι- 

Ἰυδηοάϊ Βοπιΐη 65 αυϑδὶ πριν [686 ΟἸαπηάγα υἱἀσπίαγ, 

εἰ ἀἴοδτα υἱγιι 5 διἀνθγβαγι! 5 ργοϑίδηι 5 ΠΠΟΓιῖπὶ 

αἰϊφυοά ργὸ ροξοδίο ἰγϑηδβγαβϑὶ γογ : Οὐ υμξ 8 

τα ἀατὸ εἰ 660 δμπὶ υοὐῖδ ἰταάαπι " Ουοὰ οἰ5] (γἃ- 

ἀϊιι5. Γποτῖῖ, Οἰ φυΐϊάεπν ἜχίΓΆ ἰγαθδηιονε : νυ ποΘἢ 8 

ΔΟΪΟΠῚ 608 40] 611π| δ 806Ρ͵586 ν᾽άθηῖϊαν, ΟρΟΓαυΓ 

γαῦδὶ δυύδ8, 1045 πηαηἰ (65.115 Ἔχρίδῃαν ἀΐοεις : 
Εἰ φιωτεϑαῖ υρρουίυπἰαίοπι, εἰ ἰταάοτεῖ ἐμπε εἷς εἰπε 

ἐμνϑα 51: ἸῺ 6δῖ φυλπα9 ρορυ]υ8 πΠοη δγαΐ εἶγοᾶ εὐπι, 

βοὰ βϑογοίι8 δγαΐ ουπὶ ἀΐβοίρι 5 βυῖ5. Ουοά εἰ (εεἰϊ 
δυπὶ ἰγαύθηθ ρθϑὶ σπᾶπιὶ οὐπὶ βεογεῖι 8 6βϑαὶ ἴῃ 
Ῥιϑίΐο Οσοββοηδηΐ. ΑὙθἰ γα θαῖαγ οπΐη δ 4825 Ορροτ- 

τυηἰταίοπι 5} ] 6856 ροϑί ρϑοίππι φιοὰ [δε ς, φαδπάο 

οὐπὶ πιὰ. ποη γαῖ 7650υ5. Εἰ νἱά6, αἰδὶ ὕ5488 

ἤσης ΟρροΓ ΙΒ (858 ἰδία υἱάδίαν ργοάϊιοίῆθιι5 τεγθὶ 

νογαιἰ8, φαΐ νοϊαμὲ ρῥγοάδγα ΟΠ γίϑίυπι ἤδυπὶ Ἧεγ- 
νυ ἰμ ἰρροῦο ρογβοοιμίοηΐα (ΟΝγ δι πογυπι, 

αυδπάο πιω ἰαι0 ογοδαπίίπι Ὡοπ οδι εἶγοῶ γόγραπι 

γογία118.) π60 Ροίαδί ἱπημθ γο ἀὰϊ ρτο ΡΟ γς ρέγβε- 
ουΐογο8, πιᾶχίπια υδἱ ραυοὶ Δεἰ6ε5. πδϑοπιιγ. Εἰ 

Β ἕμπὶ εἰῖ οπμηΐαπι γογαπὶ (απιρα8, ϑδοπιοπα ἀϊ- 
ἐξοπίς δ5 : Τοπιριις ραϊἱοπαϊ, εἰ ἰἐπιρμι8 τιοτϊομάξ, εἰ 

οξίδγα, ἰοιηρυβ ργοάϊιογαπ) νογίαι}5 ργοργίαπι πος 

681, αυδιιάο πο δυμῖ εἶγοα ΟΠιγίϑιίυπι τσ} δ- 

ἄο|68. . 
19. Ρτῖπια αμίοηι Αἀμπιοτιιπι αοοοδδοταπί αἰδοῖ ρμὶ 

αὐ Ζ6ἐιπὶ αἰζεπιο8 εἰ : ὕϑὲ υἱβ ραγόπιιιε (ἰδὲ ραδεῖα 

πιαπάιισατο 2688 αμίεμι αἀἰχὶ!; 16 ἴπ εἰυϊίαι ἐπε αὐ 

φιοηιάαπα, εἰ αἰοῖίε εἰ, οἱ σπίεγα ὅν. Ἀρυὰ Μδγοαπι 

δυΐοια οἷς ἀϊοίαν : ΕἸ ρτίπια αἷς Αι πιοτμηι φιανάο 
Ῥαεοίια ἱπιπιοίαϑαιαν, ἀϊοιμι εἰ ἀϊξοὶρμίξ με : Ομο 

υἱς θαπιιδ εἰ »τγαρατέπιμβ {δὶ αἱ πιαπάμοεπιμς Ρα- 

ἐομα 3 Βὲ πιϊοῖ! ἀπο8 δα αἰδοὶριι! 8 δεῖς ἀΐσεπε : 16 ἐπ 
εἰυϊαίεπι, εἰ ἱπρνεαϊοπεῖϑεις υοὐϊς, οεσατγεῖ ποδὶς 

κοηιϑ΄ απιρίιοταπι ἀμ ροτίαιιδ; εἰ εἰϑίεαμπῦνε ἱπ- 

φτοϑδιθ [ἰότὶ!, αἀἰοῖ!ε ραιγί [απεϊϊας : Μαρίειετ αἰεὶ : 

υἱὶ οει αἰνογδοτίμη τιθμηὶ, αδὲ σαι αἰεείρα 5 πιξὲς 
πιαμάμοομι ραδεα ἢ Εἰ ἴρδε νοῦϊδ οδίεπάει ἰοσαπα ἴα 

διρετὶοεῖδιιδ διταίμηι πιαθιιπι, ματαίμπε : ἱἐΠἰς μα- 

ταί ποὺΐς ἴϑ, 5165 δγβὸ ἀρραγοὶ φιοά πη σαὐδπιαιις 

ἀΐα5 ογαΐ Ραδβεῖνβ, φυληάο οροτίου αι ἱπηιποϊάγα μᾶ- 

8οὰ ΑΣΥθπιογαπὶ, οἱ φυδπὰο ορογίορθαὶ [Ο]]6γα ἔδγ- 

τΘ πὶ γὙθίι5., οἱ ἀζυπηὰ πηϑηάποῦγο οὐ σαγηΐθης 

αρηὶ. Ἐκ ἀϊ65 φυΐϊάσπι Ῥαβοῖνα: ὑπ ὀγαϊ,, ΑΖΥπιογὰπι 
ΔυΠ16Πὶ 56ρί(6Π), ἐοπηυπηογαία νἱϑοἰίςοὶ ἀΐα Ῥαβεῖνδ 

οὐπὶ οιογὶβ δ6χ. ϑοουπάυιη ἰὸ ἰογϑίιϑη δἰ υὶφς 

ἱμηρογογαπι κοαυΐτοι,, οϑθπ5 ἴῃ Εθϊοπίϑιηυπι ἐσ 60 

4υοι 2όβυδ οαἰουγαν ποτ Ζυάηϊοο Ράβεῖνα εογρο- 
γΆΪΠον, δἰου οἱ ρείπιαπι ἀΐδπὶ Ασυπόγαπι, οἱ Ῥαβοῖν, 

ἀδοοηῖία 86, υἱ οΥΔΟΌΔΙΓΕ ΟὈΡ ΟΠ 68 Θυ ΠῚ ν ἈΠ ορο- ἢ) ἀΐδοηβ φυΐᾶ σοηνθηΐ! οἱ Π08 ἱπη!ἰἀἰογαβ ΟἸεγδιὶ 91π|}- 

ΓΟΒΙῸΓ ἴῃ ἴρθαπι. ΑἹ ἐ{ διαἰαότιμι οἱ ἐντὶ σίπία δία- 

οτος δδ, ἰΔη{8Π} οἱ ἀθηδι οι σΟη δι π|68, ΄ψ8η- 

(08 ΔΙΠΟΒ νοῦ ρογορτίπαίυ5 [ὑδγαϊ ἴῃ [ος 
τηυπάο. Τιϊφίπία Θηΐ πὶ Δπη ΟΡ πὶ Ὀαριίζαι5 εὐρίς 

Ἐνληρο ἑνπι ργαίοαγα, 488] Φοβορἢ (Δοίτ5 ἐγ ρέπίᾶ 

ΔΠΌΟΘΓΙΠΊ δΓοφαγοὶ [Γυπιθηίὰ {[γλιτδυ5 σ5. ΝΠ) 
Βίου! ἴσης Ῥγορίογ ἢ]105 χυΐά ἐπὶ Ιβγϑοὶ ἃ 00 [ποΓαὶ 

Ῥγορογαίαπι ἔγυπιθηίυπ) ἢΠυἀ, ὁγορϑίαπι 68ὲ οἰἰαπὶ 

ΖἘξυρεΐβ; βίος Ενανροι πη βαποιῖ αυΐδιη [πεγαῖ 
ΡῬγωραγαίθην, ἰάπιοη ργάϊοϑίαην 651 διϊλι 1 6}1- 

"νυ οἱ Ἰμίᾳυϊβ. Βα {ὑπὸ φιιατεθαί ορροτιμηϊαίθηι αἰ 

δ᾽ Ῥραὶ, εν, Δ, 65 ὈρᾺ], υχχχῖ, Ἴ. 
ΧΧΙΙ, 6, “6 Εροίο. πὶ, 3. 

4 ΜΆΜ}. χχνὶ, 15. 
“9 Μλιἢ). χχυὶ, 17 οἱ δ6η4. 

Τοῦ ἴδοθγα : πο οοπϑίἀογδηβ φυομίλπι ζδδιι8,, ουπ 
γϑηἶβ886ι ἰδ ροτίβ μοί 40 οἱ πιῖβδιι.5 [556], [Δυΐα 5 

δὶ ἀδ τηυϊονα,, (Δοῖῃ5 δβϑὶ 5} ΙοβῈ » βοὴ αἱ 605 αὐὶ 

80} ἰοδα δγδηΐ βδυὺ ἰαβα γεϊ πᾳυδγοῖ,, βοὰ υἱ οἀυοθγεὶ 

605 δχ ἰθβὸ 7". δ' γρὸ ἰά60 νοπὶῖ αἱ οἀυοοτγεῖ δος 
αυΐϊ. ἐγδηὶ 5}}} ἰθψ6, φυϑηῖο πιδρῖδ ποη σομπγοηὶὶ "105 

ἰηϊγοῖτα ἴῃ ἰοροπι,, 4υϊ ρτίαβ [ἀδγϑηὶ οχίγα ἰαρεπ ἢ 

Ετγζο ἀὲ ᾿πίονα αυΐάθιῃ οστοήηυγ ἰερὶ5 : 896 ἰη- 
[νὰ υἱγίυϊοι. δυΐοηι.,, βρί νἀ] ἰοφοῖι οομρε μι, 

Θρί ΓΙ Α ΠΟΥ οοἰθυγαπίο8 ἱπηρίθμθ5 Ομ δ 4υ: {ΠΠΠς 
Εὐτρονδ!οῦ οοἸουγαπάδ πηδηἀϑηΐαγ. Εχρο  ΠἸαλυ5 επΐαὶ 

-δ 4. 4 Μαίι!. χχνι, 10, “ἼΤυς. 
τ Μλγο. χιν, 19 οἱ 5844. 7' ὅα].1ν, 4, ὅ. 
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γοίυ5 ΓΟγπιοηΐαμη ΠΙΆ} 188 οἱ ΠΟΤΈ ΕἾΝ, οἱ ἴῃ ΔΖγτ}8. Α οϑιθο]ιϊζανογυπί ρδίγοπιί4 π|}}828, [ἃ δι Ἰη οἰ ]Θοίυπι, 
Θ᾽ ΠΟΥ (8118 οἵ νοῦ 118. 15 ΤΟΙ γάπιι5 Ῥαβοίνα, ΟἹ γὶ- 

δῖο ποίβουι σοδρυΐδ!α δοουηάππη νοϊαπίδί6 ΠῚ 

Αμρηΐ ἀϊοοιε18 15: Ν σὲ πιαπαποαυονῖ δ δαγηθιπ πιδαπιὶ 

δἰ θἱϑοτὶἷς ταπημίποπι ἠϊοππι, πὸῊ ἠαϑοὺ ἴ8 υἷέαηι 

πιαπόπίειη ἱπ υοδὲδ; 41} {0} ρασολίσπη ΠΗ ΝΪ, οἱ 

χοροὶ νϑγυηὶ ὀχίθυ λἰ παίογα πὶ ΠΟ 9015 Αἴ ογ- 

Ριΐ, 564 ο(10.8 φοπογῖβ Πυμηδληὶ ὀχι γι παίογοπι (Δη- 

ἔογα πο5 (ϑἰουγϑηίε5. [ὑδι[ν}Π16πὶ ῬΆΒΟΙ85 ΘΟΟΊΙΗΙ. 

Εἰ δϑοοιήϊηυθ ἰρ50 θοιηΐηο ποῦϊβουμῃ δὐηϑιϊυϊο 

ΔῸ ἱπίεγίογὶθα5 δά Ἰοσυιη 5 ρογίογεπι, ἴῃ 400 ἄνογ- 
βογίυπι 6, φυοὰ ἀδημοιῃδίγαϊυ τ. Δ} ἐπι !]δοίι., αὶ 

65. ἴθ υποσυοχας Ὠοπιΐηο ρϑίογίδηπ "45. αἰ βοῖρυ 3 

(μεῖσιί. ἢμο δυΐδαι ἀοπηβ βυρογίογ 51 ΠΟ 8 τη8- 

8ηᾶ, ὺἱ οαρίαι 9εβυπὶ  οῦθυπ) θεαὶ, οἱ ϑδριοι απ), 

εἰ ογίτδιθπι, οἱ ὁπιης απο 68 ΕἸ π5 θοΐ, 4] μοι." 

σαρίτιιγ ηἰσὶ ἃ τη δ 86η850. Εἰ οἷ: ἐοπυ8. ᾿ς 
Ρισράγδί8 ἃ ραιγοίδπ) 1138. ̓ η10]}οοῖυ ΕἼ Ο 1λεῖ, ποι 

50. υπ ἢ ΙΟ00 δι ροῦίοῦϊ., δ. ἰδπιυπητηθάο πηᾶριβ, 

564} οἰἰληὶ πη άἀλία, ἢ}}0 πιο Δ ΌΘ ἢ 5. Π}3}}{| 

Βοι 465, αυεδὶ ἃ 800}15 ἰοφῖ5 σοδ η8[Ἀ8 αἴφυ ρΓοῸ- 
Ἰεοία5. 5:᾽: ἀοτηι5 ἰδία δἱ ἴῃ οἰν ίαία Π)εἱ, ἰὰ 6ϑι ἴῃ 

Ἐπ οἸοβίδο 5.11 δι! πὶ ἀοΙηι18. ἢΠΠ 15 ὈΓΪΠΟΘΡΒ., οι 
αυλ)υδευπαᾳυς σορπηίίαπι ΠΔΌΘΠ 5. ΠΟΘ : ἰάθ0 δὲ 

πλ ϑιϊοα ἀἸοῖι δοδυβ : 16 αὐ φιοηιάαπι 5. Ἐὸ1ΠΠ] ἀ]- 
δεῖ, αυἱ ΟΠ γὶδίο ργθοράγδη! ράβοα : ἤἥπαρί δι! ἀϊ- 

εἰ! : Αριά (ὁ [αεἴαμι ραδεία οἰπὶ αἰξοεῖρε δ πιοὶς 1. 

δηηυλίδηι οἰ ρα ΓΠ Ἀπ}11188 Ὁ} δὲ φυοά ἀϊεῖϊ : 
Μασίδιον αϊεὶς : δἱ 6ει ἀϊυετδοτίνηι εὐὲ οαπὶ αἰδοῖ. 

Ῥυϊ8 πιαπάποοπι ραδοίια 19 ἢ αἱ ῬΔιΟΓίΔΠΙ Πὰς 1116 αὶ 

Ρ'ώρατγαι ἀϊνογβουίυη) ϑ65ὰ δἱ ἀἰβοῖρυ}}8 6Ἶ115 8456 6}- 

ἄλι Ἰοοιιπὶ βυρογίογοπι., δἱ βίγα! πὶ, οἱ ρΓΟΡΔΓΔΙΠΙ, 
εἰ πιδϑη απ), υἱ νοηΐθη8. {ΠΠπῸ 6805 [ὀσιἰνοὶ οὐπὶ ἀΐ- 

ξοῖρυ!}}5 βυῖβ, Εξο δυίεπιη ρυῖο φυοά ποπιο αυΐ ἰω- 

ᾳτοάϊθηιι5 ἀϊδοίρυ 15 ἰπ εἰνίταῖθ Φοουγγίὶ 68. ΔΠ|- 
Ρἰιογᾶπι δΔηυδ5 ρογίδη5, αίθτ Ὑ ΟΠ} 56 5115 ὃ: δ64ι6- 

Τεηΐυγ ἀϊδεῖρυ!! ο᾽ι8 Θαηΐοπι ἰπ ἀοπλιην, 40] 5001}- 

Ἰεπὶ δὴν δαυδιη ἀοιηαὶ ἀρροτία!)αί,, αἱ Π01) 50] υ 
οϑϑεὶ πιυπάδία, 5οα οἰλπ| ἀ4υΐδ μἰεπὶυ5 αἰυῖα,, ογαὶ 

αυϊάεπι πηἰηἰβίγϑηβ ρα γ [Δ π|}}148ν, 4 65. Ἰη(εἰ δείυϊ, 
Ῥογίδη8 πιιπαθδίογίαπι δήσατ ἴῃ Π61}}} γᾶ56, υἱ δὺ}- 

Ἀϊπη 145 υἱγίυ 18 βἷῖ θ6ῖ. Αὐυἱ σογῖα ροίΔ θαι Δαυλπὶ 

δυθηηἰδέγαθαῖ ἴῃ [10 ἤοι1}} ν86, αἱ ΕἸ 08 φυϊάθπ) 
θεῖ φοπογαιίοηεις, ργαροδι νίι18. Π|6 δυΐθη ἰπ|6}16- 

εἴυ8 παΐηἰ βίον 6χ 1666 οἱ ργορίιειἰ8 ἀααδπὶ βογιεί φυτ8 

πλἰβοδαιὰν οὐπὶ ὙΠῸ οΥ̓δηρο! οἱ νογυ. ΝΟ5 ἜΓΡῸ 4] 
ορίϑηιιβ5 ἀ6 ΕοοΙοβἰα 6556, υοίθη 65 ΘΟ] Όγαγα ῬΆβΟ Ια 

εὐπὶ λ680υ, Β6αυδηηγ ᾿οπιΐ ποῖ πὶ αυἱ ν85 θα}υ- 

δι μυυδπιοάϊ Δηι85, 4ι6πὶ ρυ!0 6588 Μούβθῃ [ορ᾽85 

ἀδίογοπι, βρίγ (816 ἀοοιγίπδπὶ ροτίαπίαπ) ᾿η ΟΟΓΡΟ- 

ΤΆΠθυ8. Πνϊϑιοτ 5. Ουἱΐ δυίθῃ δοοοάπηὶ 40 Ια οἱ 
Ργορμοίδβ χυλβὶ δὰ οἰοηυία ἱρβίιια θ6ὶ, πο δυίδπε 

δοαυυπίυγ οὑπὶ 5ρ ΓΙ (416 ἀυἱ ν88 8) υ]αι 8615 
αἶνῶδ., πο (οἰ γαηί ῬΆΒΟἢ Δ οὑπὶ 965, Π6 6 ΘΔ] ΙΟ6Πὶ 

υἱθυπὲ πουΐ ἰοδίαπιθηιὶ. Ῥγφραγθηϊ διιΐθπὶ ἀἰβείρυ!ὶ 

ρΆβοθδ δοδυ ; οἱ ροδὲ βαγηοηο8 ἀϊϑεϊρα!υτὰπι 4υ 8 

γοηΐαί οἱ αἰνίηἱ ας ὕηϊσοηϊεῖ σοορυ]δη8 αἰδβεῖρυ 8 

δβυΐβ ἰη ἀομο ργαυϊοία. ϑεἶγα ἰδηίοη ἀθθδιαιθ απο- 

πΐαπη υΐ πῃ δρυ]αιοπΐδιυ8 οἱ 50}}]εἰἰυἀϊπίθα8 βαοι- 
Ἰλτῖθυ5 58ηΐ, Ποη δϑουη πηι ἰπ ἀοπηαιῃ {Π18πὶ βυρ6- 

τίογθη), πος νἱάθηϊξ τῃδρηϊ(ΐπαπὶ 6} 08, πος οὐμεὶ- 
ἄἀδγαπι βίγοίυηι {ΠΠ5 οσπαία πη. Ργορίογοα μὲς δθ!ὃ- 

Ὀγϑπὶ οὐαὶ 365ι: Ῥα96}18, πδ6 δοοίρίυηΐ ρϑηθπὶ 6 16- 
ἀἸοΠ]ον}5 ἃ 60, ἢθὲ οΑἰΐοδη ποΥΐ ἰοϑἰδιηδηίὶ. 

80. Ῥέδρογα αμίοπι [αεἰο ἀϊκοιϑμῖ ομηὶ αἰδοὶριι- 
8 διιὶδ, οἱ οἠσηίίθιι5 οἷς αἰχὶ! :Σ Αηιθὰ αἶτο νοὐΐ, 

φαρπίππε τπι8 ἐς τοῦϊς ἰταάοί πι6 Ἴ. Ὠϊβοίρυ! 8 

δἀρηιθιυβ ράβοῦα βασιμεία Ἰορσία πιαμἀαία!η αἰχὶς 

δύβυβ αἰ δείοϑαι! φιϊά ὁδδοι ἐπ πομιῖι6., εἰ ργσρίογοα 

ποπ ἐαϑεϑαί οριϑ μὶ αἰϊφιιὶδ (6εἰἱποπίμπι ἀατοῖ οἱ ἀὁ 

μονιῖπ 15, οἱ αἰχίι 46 δυάδα οὐτὴ οοπϑαείο 51}}}} [υγδ- 
7υγαηάο : Απιθπ αἶτο υοϑὶδ, φμοπίαμι μμιι5 ἐα υοϑὶδ 

η6 ἰταάοι 15, Οὐην δπΐπὶ μοί 5568 ἃ ρυποὶρίο ργοὰἷ- 

τοτοπὶ βρϑεΐδ! ἴον ἀοπιοηβίγαγα, πος 4υ 6 πὶ ποη ἴ8- 

εἰν; αἰχὶτ αυΐϊδηι σφοπογα! εγ, αυοιὶ ὑππ}8 δχ γ }ἷδ 

πιὸ ἰγϑδάοί, υἱ οχ ἰ65{ΠΠΠ ΠΟ ΡαΓοιιδϑὶ οΟΓ 5 βίπφυ- 

Ἰόγυτῃ αυλ}} 45 ργοδγείαγ ; υἱ οἱ ἀἰδοὶραϊογυπὶ οβίθη- 

ἀετοὶ θοπίίαιοιη, ΄αΐα Ρ]05 ογοάοθαηὶ γυογυ 8 ΟἿΓΪ - 

511 φυῆπ οοηβοΐ 28 δι ; οἱ δ υδκ πηδ} ἰδ}, φυΐὰ 

π6ς οοφηϊίοτί σΟηβ᾽ Ποτῦπι δυυγυπὶ ἐγο οαῖ, οἱ ἴυγ- 

βατοίῃγ δὰϊ (γἰϑίαγοίαῦ : οχ βίο, αὐΐᾶ ἢ ΡΥ 8 

Ῥυϊανὶ! ἰλίογα φυδοὶ Ποπιμθημ. ιΐ ροβίᾳφιδηι νἱ αἰ 

ςοπϑοίοπἰϑιη 58ι:18Π| Πποίδπι Οἰνγῖϑίο,, Δπιρίοχυβ δεῖ 

Θοουϊδιϊοποπν ΡΟϑ απ) ἴῃ νοῦ} 8 ̓ρϑίυβ, φυύγυπι 

Ο Ρνγίπιυνη ἱπ| 46} }18115 ἐγαὶ, βϑουπάαπι δυίοπ ἱπηρὰ- 

ἀδυία. 
81. Εἰ συν τί δίαιὶ πὲπιὶς ἐὠροτιι! δἰπραίὶ αἀἴσοτγο : 

Νανημίά ἐ00 διιπὶ, Βονεῖηο δ ἢ Ουδτοί Δαυΐθηι αἱὶ- 

4υ͵ἱ5 φυοπιοᾶο, 5 θυπα σοηβοίοπίϊ δγαηΐ υπάἀδοίπι 

ΔρΟϑιο]1, 4ι}8 πειπὰΐ ἐγϑηὶ 80 οπιπὶ ρυουϊοπο Μὰ- 

εἰβιγί, υἱαυϊὰ σοπιγὶδίαι! 80} ἀ6 δυάϊιι., αιιαδὶ ρο- 

τυΐθ5ε1 δαὶ υἱ ὑυηυ8 65861 ὁχ ᾿μ515 ἐδ ᾳυὸ ἀϊςεδθᾶ- 

τὰν 3 Εχίδιῖμο δυΐοπι αυοπίαπι υηυϑηιϊίϑαιι6 αἰδοῖ 
Ῥυ]ογωπὶ 5οἰθ αὶ οχ μἰβδ φυθ ἀοοιθογδὶ θεδυ5, αυο- 

Ηἶδπὶ Ἰπ14}0}}15 οἱ δά τηϑ]υπὶ υϑγι 0118 6οῖ πϑίυ γα 

Πηπλδιᾷ, οἱ φυσπίλπι ἰη οΟἸ οἰ Διο Π 6 άἀγεγβ5 ριΐη- 
εἰραίαθ,, εἰ ρο(αδίδι65, εἰ γθοίογοβ ἢυ}5 πιαηαϊ 16- 

᾿μρυγαγυπι, ροιοϑῖ Ποτί υἱ ἀδείάδι Ποπιοὸ υΐ οεἰγουηι- 
γοηία8, δὰΐ γῖτη ραββυβ Δ δἀνογβαγίβ υἱγια 08 δὰ 

Ὁ πιδίυπι ροετΠοίδηάυπι. Ηος οΓκῸ ΘΟηβ᾽ ἀδΓΆΠΙοΒ ππ08- 
4υΐσᾳυο ἀϊδεϊρι!ογυπι, ἢ6 ἴον 'ρ56 68561 ΄ααΐ ργαςζο- 

ἐπίιι5 6556 ργοάίον, οοηϊγ κίδι! βαμ! να 1.16, ργορίιτ- 
εἃ ατοὰ αἴρίιπι [ἀγα οἷβ : ὕ[πιι8 δὰ υοὐὶδ πὲ (ταάεί ; 
οἱ οορεγιπὶ ἀΐσογα φυδδὶ ποβοίθηίας 56} [υἴυτυπι 
ἀθ 56: Νιιπφαϊά Ἔηοδιπι, θονιῖνε 5 81 αυίοπι Παρεί γὰ- 
τἰοιιο πὶ, φυοπίδπι ργορίοῦ ἤδης οδυ58Π) {ἰΠ16Π5 ὑ115- 

φυϊδηυς 8977 οὐτυηι ἀϊχὶ! : Νιπφωυϊά ὁ60 διπι, θὸ- 

πιΐπο ὃ Ὀδ οπιπίθι5 (αἰ γ}8 πο απ ο8ῖ ΠΟ 5 ̓ι- 

{νη ΐ8, 481 ποπάτπι βαρ οημλπ| ροΓγίθοι Ομ 5 δοοοῃὶ- 
405, δεουπάση αυλπὶ αἶχὶξ Αροβίοὶυ8 δ' : (οηβάο 

ἐπῖμηι μία πεῆμθ ἤιΟΥδ, ποηι6 υἱία, οἱ (φίογδ, ροίεεί 

Ἢ ΤῸ ον, ν, 8. "5]ὁδη. Υἱ, δ. 10 Μαιἢ). σχυι, 18. 75 018, 16 Μῆγο. τιν, 44, ἼἹ Μαιῃ, χαυὶ, 90, 
41. 18 20διι. 11, 25. Τ᾽ Μδιι!. χχυὶ, 21. 80 ᾿υ14. 22. 81. ἴοπ). ὙΠ}, ὅδ, ὅ9. 

- 
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πο8 ξοματατα α οπατίίαίε Βεὶ, φμα ἐδ: ἴπ ΟἸιδίο 165. Αὶ σοθδηι οαγῈ5. ῬΆ5611ἃ δάθηί68. Εχίβεῖπιο δυ!επι 

οἱ αὐίδηὶ ποηάνη ρογίδοιι5 65, ἀυθἱίαι (6 βοῖρ50 

4υδϑὶ ροϑϑὶξ οἱ οδιίίαγθ, ϑδουμάπηι αυδπὶ ᾿μ ἢ τημ ὰ- 

(πὶ Δ ΗΔ} 50 ΥἾ "6 5 ΟΟΓ .1}}}18 Ρδυΐ5 ἀἰσοθδι δ᾽: 
ρα οαδιϊηο ΠΟΥΡιις ηιθίιπι, οἱ δογυϊι(ἱ τοάϊᾳο, Ν6 

[9γι6 εἴἰιπὶ αἰδὲδ ργααϊσαυοτῖηι, ἱρδε τόργοῦι5 οἤϊοία τ. 

Ετ νία φιοά ἀϊεῖ!, "6 [οὐ σοὶ αἰϊἷ5 ρτααἱσαυογῆμ, 

ἐμ66 τόργοϑιις οἤϊβεῖαν, 5ἷς ρυοηθ δι φυδϑὶ {ΠῚ 5. 6 

[οὐδ δἱ ἐδίίογα ροϑϑὶΐ δὲ Γοργοῖ ἤρου. Οὐοὐ δυο 

αἰχῖι, σου βάο, οὐ ἀτείαγα, του θη} 5. ΠΟιμ  ηἶ8. οἱ 

θεκΐ ὁ5. ριορίον 58: μου οι οηθιη, φιοηίαῃ τΉ1}}8 

ουμίγαγία Βοράνγαγα οὐ ἃ ΟἸναγίίαίο ΟΠ} 151} πο γνὰ- 

Ἰόδί. Ουοὰ δυ!οπι ΔρΡΟΒΙΟΙΪ ἀἀ}6 ἀγαοὶ ἱπῇγη, οἱ 

7υ5ι6 (πο θληϊ, τη! Γοδίι 65 ὁχ 60 αιοι ἀκεὶὶ οὶ 

δοΐοθδι ργομοϑίτιι} δἰ σΌ ΟΤ ΠΏ, 40 1} ΟΠ ΝΘ 5 ὕ08 

δραπάαίνηι μα ἰδ ἰηΐ τ πιὸ ἧπ πὰς ποεῖο 5, Εἰ ᾳυοὶ Β 
ΡΓΘΡΟΠ ΘΟ 5. ἀυ͵δ πιο! τα, αἰ φυοῖίεβ δὰ πι} ἰὴ} 

ἰγδηθνολ θα νἱσευ5. ἱπ οΟἸ οἰ αἰΐοης σΟη ΓΑΙ ἈΓῺ ΠῚ 

νἰτιατυτη, πη Γδϑιπὶ ὁδὶ ἐχ 60 αὐοὰ 5οηρίυτη οδί 

ἐδ Ρεῖγο, φυοηίΐδιη ἰρ56 αυϊάσπι ΘΟΠ δ Δ 5 ργθρο- 
δἰ (πὸ δύ στη, ιλ πὶ εἰγοα ΟΠ Ἰδία πὶ μα θόγοι ἰὸς 
οἴυπι, ΓΟΒΡΟ Πα ἷ πο οὐπὶ δἰ πηυϊδιίοπο, 564 οχ υϑγὶ- 
ἴλί6 σογ 5 δυϊ, αυδμίαπι 8] 86, ἀυοιΐαι δὶ ομιδ8 

δοιπαα[παιὶ [μογῖπ, 60 δοίπιδ ποῖ δεαπά αἰϊπαϑον δ», 
δα ναοῦ δυΐδη), 5οΐ θη 5. ἐμἰἸγηγυ τη οἐπὶ ἢ 61}}8. ΡΓῸ- 

Δ) σϑἰοη θι5 ΓΟγ 7) οἱ αοπίαπι ὈΓΘΥῚ8. (0 Ομ ἢ Ἶ5 
Γλοϊαν15. οββοῖ ο πΊ τοροάογα ἃ ΡΓΟροϑίῖο πιο ον, 

αἰχία δ οαπὶ : Απιοη αἶσο εἰδὶ φιοπίαηι ἐπ πασ ποοία 

τί μδημαπι σαί 8 σαν 6,, [ΟΥ̓ πιὸ ποηαὺϊ5 δδ, ΕΠ τ4}}- 

Βὺβ Π0}} 6δ ἱπιρογιπυ ἀἴσαγ ΘΟΊΡΟΓ : Νἧἐ φίο- 

τίεγὶς ἐπ οΥαδίϊν , ὸ6 ἐπὶτπ δοὶς αἱ ρατίαί αἷ68 

διιρετυοιίμτα "5, ΕΠ ῬΑ 5. 5: ΠΡ 57: Εγαίτο5, ἴῃ - 

φυῖι, δἱ ργαοεσιραίιδ [μ6}}} μοπιο ἐν αἰΐχιο ἀείϊοίο, 

08 σιιὶ δρίγίαἰες 6815, σΟη βτηιαί6 {π|}ωδη!οαὶ ἐπ 5ρὶ- 

τί πιαπδιοίμαϊ δ, σΟἸ δἰ ἀοΥαν 98 ΝῸ 6 νὸ8 ἰεπίε- 

τεἰπὶ, ἀοαδι5 ιιοπίδηι ἰπσδγίι5 688 οχὶ 18 ποβίογ ἦ6 

Π0]}}158, αιιδηῖν5. [Ὁγί6 πο] γα πὶ ργοροβίλιη ἢ8068- 

Πλ05. ΠΟ αὐτδπῈ Ομ ΐὰ Τοσοτγιίδη!65, φυσμῃίαπι πο- 
Βοί υ αυΐ ραγῖδι ΠΟ 5 αἴ 65 βυραγυβηΐαγα, ποη ἷπ- 
Πα] ἱπναγ, ΠΟ406 5. }ΟΓ Θθ 8, πθαπ6 φίογί θΐ Π}ῚΓ 

ἈΠ φυδπιῖο, αυδλπιν!8. βοἰλπη185. ΠῸ5. Τηλ] α ΠυηΔ Πιὰ- 

"γθ : βίξυϊ οἱ Ῥαυϊυβ ουπὶ αἰ χίβδοί (6 86 88; Ν ΜΙ 
πιπ οοπδεῖμδ ειπι, Βα ρογα αἰ, δοώ πον ἴηι ἢος δι - 

[εαιιιδ δι, ἰδπαυδπὶ δοῖοπ8 [)6 1] 9810 1}ΠΟ0λῃ 6 ηι 

αυο5 ρΡια!ςοσμῃοβοὶξ οἰ 4105 ρυἀσϑιϊ αν! νοοϑηίθι. 

82. θεὲ ἐπείπσὶ! πιθοιρὶ πιαπιῖμ ἴα ραγορδὶάο, ἰιὶς 

Ἠ16 (γταάοί 5. Ὑ᾽άθη5 605 ἀδ 8οἰ μ5ὶ8. ({ππ6ηί65, ἀ6- 

πιοηϑίγαν!ε ργραϊογαπι ἰῃάϊοϊο μγυρ νοις νοςΐβ 

ἀϊοθιιῖ5. : Ομ πιαπάμοαί ρανδὴι ἡλθιινὶ πιθοιηι, απι- 

ρ  βεωυΐ! αὐτογδιις πὶ διρρίαν! αἰἱονθηι 39. ΝΟς Ομ ἢ 
ἀἰβόγοραι Πἰιὰ αν μος φυοὰ ἀϊεῖ! : Ομὲ ἐπείπσί! ηϊος 
ἐπὴν πιαμμὴι ἐπ ρανορδί(ο, ἐς πὸ (ταάρί, Ἐπ ᾿ος - 

αυόχιθ «οποίθγαηάιπι ὁδί, συϊὶ ὑπ]. ΠῸ05 νΟΪο 5 

ἀροοιὸ ΘΗ] ΔΙΟΓ, βίη π) θαι ἀἰδοῖρι}}9 46 δα μιο- 

ἀϊίοτο, οχ 60. απο ΟΠ} 65 ΠηΔΏ 1 Π) δι πὶ ἴῃ ρας 

τορϑί οι ἰηευ ΠΙ6561 ἴῃ υ απ), δου! οχἰϑιίιηο, ἰμεῖη- 

55.1 Οογ. τχ, 97. 8. 14. 
Μ8} (οτγ. ιν, 4. 39. Ῥκμμ]}, 
85 Μχτῃ, χχνι, 91, 

8 Μλ1|). χχνι, 51. 
89 Μλιῃ. χχνι, 25, 

ἀξ κε " 

-- 
49). 

χι,, 10. 

4υοε πιαϊ ἐεἴλ πὶ 6}115 πη 8 πῈ πιδη  ὀϑίλνα ἴδσετε νὸ- 
Ἰοη8, ἰος ἀϊχίξ : φιιοῃίδπι 416 Πὶ διιδεθρίς διὰ πηοῃϑ2πὶ 

σοιηπμιπθπὶ, οἱ σΟπηπιδπάμολν!! οἱ, [ογίς 4υϊᾶ ἃ 

Ργϊβεϊρίο "68 ἃφθθαὶ, ἴρβα δόϑυπὶ ψγοάϊϊι ἰδηιὶς 

Πομοτῖθι8 56 σομρ] οἰ δηΐδ πὶ : οἱ ποηὺς 54}15 6]ι5- 
ἄδην, ποῆ 16 τη η 58, ὨΘ΄ ὁ ΡΔΠη15 ΘΟ πη 0411 π]6- 

100 οὁϑἱ [Δοῖιι8, 5δοἀ οπηηΐδ 1118 ἐγλπϑσγθ ἢ 5 ργορῖεῦ 

υὐἰρίπια 5ιδίογαπι ρΡΟπιβϑϊοποην, ᾿γϑά 1} ἸΔγοίιογοπὶ 

ἰδητογιπὶ θοπογιμ. ἘΦ 86. οδί νθγ ργοργία θη- 

βυδίυο Πιονηΐ μα πὶ Ἀἰηΐἷ5 πιδίογυηι, υἱ ροβί Ξδ] ἐπὶ 

οἱ ρᾶησπὶ ἰποϊἀδηίαγ ποππῖθυ5, πιαχί πα Ὠἶ}} πὸ- 

σομ 5 ο͵5, οὐ 4υ 115 ΘΟΙΏ πη" οΔνογαηΐ ρϑηοδὶ 

οἱ 5416π|. θεηΐαιο ὈΔΠ]6] ἀδ φυ!υιδάδπι Βα) στη οά! 
Ἰνοηνἑη 115 ΓΕγ Πρ ὺ5. οἱ να! δ πν8}15 ἢ ργορείδης 

ἀἴεοθαι δ᾽ : δηρΟΤΓ πιθηδανὶ ἀμάπὶ [αἰδα ἰοφ επί αν 8 

δυίδιῃ μοίε8 5ρί γ [8]6 πὶ πιο ϑδηὶ οἱ οἶα πὶ ΦριΓ 4 6πι, 

οἱ Βοιηίηϊοαηι ἰῃ 16] ἢ φογο σαρηδιη, αι οπιη θαϑ 
αἀὐσηϊοοιιβ. ἴαογαι ἃ Οθγίϑίο, δϑιπηϑαηιίαβ τ 6ὺ19 

τὰ αἀϊηοια πη] ἰάγιπὶ 6}5, φι 5. πραρ]βίγαπι 

οὐπὶ οἷυο αἰνίηϑ τηθ 5:0, οἱ οἱ] 5, οἵ ἢος ἴῃ ἐΐε 

Ῥαβο 8 (γα  ἀϊι ϑαϊνδιογοη), πο τοοογάδίυβ πος ἰ5 

ΠΟΓΡΟΓΑ 115. "οι ἷ5 Μασ ϑίγ! ἀΠδο Ομ πὶ, 1:66 ἰῃ 

δρὶ ες ἀοοίγί δ} οὐι8 δ'π6 ἰπν δ ΞΟΉΙΡΟΣ 

ΘΟ πλμςαίλη). ΤΑΙο5. δυηΐ ΟἸΏΠΟ5 ἴῃ Ἐςεϊ. 54 αυἱ 

ἰηδἰ ἰδία {γαίγ 8 5015, φυϊυυδοιπι 94 δαπιεπῖ 

τη δδ1ῃ ΘΟΓΡΟΙ 5. ΟΠ 1511, οἱ δὰ δυπιάοπι Ροίιη) 58η- 

ξυϊηΐδ ο]05. {τοηυερίθν δἰπη! {ἀγα πὶ. 5. αὐυΐο 

ΟροΙ οὶ οἱ ᾿ρϑέιι5 ρατορβ ἀϊδ ἱπιογργοίαι οι 8ςοὶ- 

ῬΘΓΟ, Π05 4υ ϊ ἐπὶ 8.) ᾿νε} αϑ πιο! πΠῸ5 Δρϑιϊποϑη5, 

Ο ΔΙφυϊά (τἰρίάαπη φυϊθυδάαπη ἀΐέαγα νἱἀῤδτμῦγ. 
Ταιμδη χυΐ νυ]ῖ αἰἰατ ἰπ Ἰιος αἰἰχυΐ ἱηνδιῖτα πλὸ- 

ταῖΐα. σομϑίἀογοί ἐπ ἰΙοφα αἱ] ἀομᾷ ἃ γι πο ρί!νυ5 5η- 

διε !δγυηὶ θαυπι οὔδγιιπίαγ ἴῃ ἀοαϊοδίίοπα αἰϊαγίβ. 

Βονρίο ἐπιο! ἶροι δὲ οἰἴδπι ραγορδί θεν δἰϊαυΐὰ 6596 

ἰμῖο} σα ρκίαπι. [ἡ μτίπια, ἰπαυΐ!, 46 οί, ἄπει 

δι Νααδδοι β{ἴι5 Απιϊπαάαὺ ρτὶπεὶρὶς ἰγῖϑως 1 πά6: 

εἰ οὐιμ{ϊ ἀοπιπι διμπι ρατορδίάθηι αγηοπίεατη, φἰεῖο- 

τηι (τἰρίπία οἱ ἐθμτιι ροπάπι5 ει; δὲ ρῥιἑαίαπι ππαπὲ 

ατροιίδαην δἰ οἰοτιι δορί μασίπία, δεσμνάμτη δἰεὶαα 

δαποίνς "ἢ, 

85. Εἰ ΕΠ πι5 φιΐάοπι ποηιϊπῖδ υααϊὲ, δἰσμί δογρίαπε 

681 46 εο : τῷ αμίρηι ποπιϊὶ ἐ{{Π| Ῥ6Τ φμόηι ΕΠίϊας πο- 

η ἰδ ἰναείμν 55. Εἰ 36βὺ5 φυΐάσαι, βδεουπά πὶ φυοὰ 
νἱάθυδιυν, "δαὶ ρᾶ55115 ΡῸΓ ΟΥΌΘΘΠΙ; 5δου πὶ Δυ 6 πὶ 

4ιυοὰ νοῦ δγαὶ, οἱ ἴθαι οἱ γοιηδποραΐ ἴῃ πιυπάὰο εαπι 

ἀϊβοῖρυ 5. 5ἱ5, ουβιοὐϊθη5. 605 ἴῃ ἢ. Νὰς δηΐπι 

Ῥοίυΐϑ5οπὶ ραγπιλησγο ἴῃ {6 ᾿ρϑίυ5, ργείραα αὐτὶ 

τοῦτ πῇ Θυτ Υἱα 550 η!, δὶ 40 μ5ὸ ἴὩν 15. ΒΗ ΠῈΣ 

ουβίοὐια [55θηὶ οὐχ α δοτυπ). Εἰ ποη αἰχῖὶ : Κς 
μομιπὶ {{Π ἃ φᾳυο ἰγαάίαγ, βοᾷ Ρ6Γ φιιόπι ἰγαάίίαγ, 

9.98. οϑιοπάοιβ δΔογα ἃ αὐυοὸ (γα οθϑίυγ, ἰὰ ὁδὶ ἃ 

Θἴλ 0]0, ἰρϑη δυάαπι Δα οπὶ πὶ ἰδίγυι 6558 ἰγδάΐσ 

ιἰοιῖς. γὼ δυΐοπὶ ποη δοίυπι διάαι, οοὐ οτπὶ- 

νυ ριοάϊογθυ5 ΟἸγῖϑιῖ. Ουΐοιπαθα δὰ ἐϊ- 

βοίρυ!οσ. Ομ γῖϑιὶ ἰγααΐι, ἰρόυπν ΟἸνγί βίαν ἰγαάὶι. Ργο- 

86 ῬΓΟΥ͂. ΧΧΥΙ, 1. 57 (]α!. τι, ἔ. 85 ἐγ ῖιἰ. 5 ἰυ, 54. 
τ Ναπι. νη, 13, 15. 91 θλη, χι, 27. 



4“) 9 ΟΟΝΜΕΝΤΑΒΙΟΒΌΝ 5ΕΠΙΕΒ. τοὶ 

ἰογθὰ ἃ. αἰ }Π010 ἀυϊάοπὶ ἰγα υπίυν, ἰδπηοη Ῥαγ 1ιο- Α [ογοδίϊ ἢ ροβί οπιπίυηι ἀροϑίσλογαπι δ᾽ Παιΐπὶ Ἰμίογ- 
τηΐ "68 ἰ}105, οἱ ἰάθο νϑ 118. ΝΠῚ 5' ΟΠΊΠΘΙῺ Π18]}}- 

εἰδὴ ἴπ Ἰοπι 5 ἀΐλ 00} 18 ρῈΓ Ποπιΐη65 ὀρογαῖυ, 

εἰ αυϊσυμ 06 ἱπιογ οἰ τυ 2}0 Δ|14υ0, δἰδὶ ἤθη 8} 'μβ0, 

ἰδπιοη ρμεῦ ἱρϑὺπὶ ἐδὶ ἱπιογίοίυ5. Εἰ 5' Ἰαθαχ αἰ Φαδηι 

Ἰμιεγίδοεγι, ἰπὐυϑία πιογίῖὶβ βαπίθη απ [ἜΓ 8. ἦι 

Δ᾽ ἰᾳυθην, βοϊδσηθυηι 6δὶ αυΐδ 'ρ86 Ἰἰοσιπὶ ἀΐδθοίο 
ἀδη8 ἴῃ 56, τηΐηἰβίγαμη 56. ργοθυ ἴα 0010 δὰ ἰηίογ- 

Γδειϊοιαπι Ποπιὶηΐθ ἱηποσοηι 8. Βοπιιν ὁγαί οἷ, δἱ πα- 

ἔμ πο [μ͵ἴδ5οί ἤοπιο ἐ {6 5": ἴιος 68. || Ὀοηαπι 

ετδῖ εἰ παίυ5. ποὴ [5561 ; εἴ πος ἢ0ς ΒΟΠΟ ἔπογαι 

ἀἴρινι» αἱ παβεογείυγ, δε ἀυοπίαπι ἀρίυ5 Γἀδγαὶ οχ 

φγθ το 80. ὧἱ ΠΟ πιϊἰδίογία πὶ ργοα  οπὶς οοη - 
50 ΠῚ ΠΙΓΟίαν Ρ0Γ ΘΠ, ἰθ60 Ποῖι5 οδὲ Πη410 800. υἱ 

ἴπ πηϑίυπι 4044. βασιιπάσπι ργοροβίίπι βαυπὶ πιογο-- 
Ρνδιιγ, ἰμοϊογεῖ. 

84. Πεοοροπάθης ἀμίοηι Πμά4α8 αἰκὶ! : Νωιπημὶα φη0 
δμηϊ, Βαῤυὶ 55} Εἰ νί(6 φυοιίΐδπι Ἔχοροοίδηβ 7υθὰθ 

ἰδηΐαπι ΒΕγπηοποη ΟἸ γἰ5ι1 46 86, πο ργϑοῖ 11 πᾶγγᾶ- 

οπεπη 6115 518 γοϑροηϑίουθ, βϑιὶ ροβί ΟἹΏΠΟ8 Γ6- 

Βροπαΐι ἀΐϊοσοηβ : Ν᾽ μα 660 8μπι, Παϑὺὶ Νοὴ οχ 

ἀἴσλοια ἀϊδαοδηάὶ, 56ιἱ δοουπάτπι οοηϑαοι πα π ἢ0- 

Ὠλἰπδη  Μασίϑίγιιιη, οὐπὶ νοοανὶὶ Μαρίβίογ, αυδοὶ 

5158} Π82118 δυπΠῈ, αι Ὑοσα αίυὉ Δ ἰ5ί6 Γ Θὰ πὶ πΟῃ 

6556 Βοα Ὑϑοϑθυυ ἀϊξηαπ). Εἰ αἰαὶ! εἰ Ζ6δμις : Τιι 
αἰχίειὶϊ "5. αἱ ἐχ ΟΓΘ ἰρ810.8 [υδϊέαγαῖ οὐπὶ : υσπίδι 

16 φιιαϑὶ αι δπβ ἀΐχογαὶ : Ννηφμία 660 δαπι, 
Βανϑὶ ποιι ᾿υΐδηι βοουηάιμη σοηβοίϊοπιίδπι ἀ Δ η5, 

50 ἤπροπϑ 86 ἀ6 ἰος ἀυθίϊατο. Νοη δὐΐηιὶ θοῦ αὶ 

᾿ρβύυῃν εἰπιοτοπὶ αυ6 πὶ οὐδιογὶ δροϑίο αυυσγαηὶ ; 

τοβαιοπο8, οἱ ροβί ΟΠ γίβεὶ παγγαιθηθ (6 ἶρδο, νιξ 
δ" 1υδη0 δἱ 'μ56 ᾿π!ογγοραν!ι, συ 5] ὁχ οορ δία αιο- 

ἀλπὶ οἱ νόγβαϊο ΘΟΠ5.}10, 1 δἰ πι} ΠΠ σφε γῖβ δροβίο δ 

ἱπιογγοξαηάο, οοἰαγαὶ ἰηϊογίηι ργοι  ἰοηἷ8 συ οθη- 

δἰ. Ναπὶ νόγὰ (ἰδι1{| οἱ ὑγροπβ ΠῚ δυδίϊποί 

ΠΙΟΓΔΠΊ, δ'σ} ΠῸΟ ΔρΟϑίο Οὔ πὶ διι5ι} 98}. 

80. Καοπιῖνιδ ἀμιθπὶ εἶα, ἀσοὶρίοπδ 76 ει8 Ραμ τι, 
εἰ σγαιία5 αηοπδ, [τεφῖ! εἰ ἀφάϊι ἀἰποὶριι 8 δὶς, ἀἷ- 

κεν : Δεοὶρίθ, δὲ πιαμαμισαῖθ, ἢος ὁδί επὶπι συτρ πα 

ηιδης 1δ1 ἀσοὶρίδης εαἰΐσοηι, οι πτγαίΐαα ἀρόν5, ἀεά ὃ: 

εἶδ, ἀΐσοις : ΒΙθΗμ6 δὰ μος οπιδ8, [ἶσ ἐδ ἐμΐηι δαν- 

φιιὶδ πουὶ ἰὁδ[απιομι, φμὶ ργὸ τοτι{{18 ἤπια δίαγ ἐπ γ6- 

τἰςϑίοηθηι μϑοσαίυγαμι ᾿ς. Ῥαηΐβ ἰδί6 ηπ6πὶ Ἰ)οι5 
ὙΘΡΙ ἢ) σΟΥθι19. δῖ} ΠῈ 6556 [61 0Γ, γΟΓΙ ἢ 6δὲ ἢ - 

τον υτπῇ δυμηδύαην, νοὶ ἀ6 60 ον θ)Ὸ ργοοο- 
46η5, οἱ ραηῖ5 96 ρῬᾷὴ σα] δϑι,, 4} μοδβίει15 ὁδὶ βίιροῦ 

ἸΏΘη52Π) ἀὰ απἃ β86]ριυ πὶ 65ι "" : ΡῬγαρωταςιὶ ἵπ 

ἐοπϑρεοίι, 160 ηϊεηδαμι αὐυόνδ8 605 χιὶ (γἰϑμίαηι 

πιδ. Ἐὶ μοι ἰδία ΄θπὶ θθὺ5. Ὑογθιπι βδῃσυϊπ οι 

δι [αἰδίυγ, γγθυ ἢν 65: ροίδη5 οἱ ᾿μαθγίμ 8. ργϑ- 

αἰατο οογιίία ὑἱδπίίαπ, 41 δ5ῖ ἧπ ροου]ο (6 410 

βογίριυη οϑὶ ν᾽ : Εἰ ροσμίαπι ἱὐμὴν ἐπουτίαης φώαπι 
Ῥγαείατιπι ἐδὲ ! ἘΠῚ οδἱ ροίυβ ἰδίας σομογαιίο νἱιΐ5 

το αυα ἀϊοίς ᾿ : Εἶσο τπηῖ υἱΠἱς νέτα. Εἰ 681 581}}- 
Εὐΐ5 πὐνοὲ ἢΠΠ1}||8, 4028 Πιῖϑδα ἴῃ [ΟΓΟΌΪΕΓ μΒβί 0 8 

Ῥιοίυ μοίυπι ἰπης. 516 οἱ ρϑηΐβ οϑί νογῦαπι ΟΠ τγί- 
δίϊ (δοίυπὶ ἀὰ ἰγίεἴοο ἢΠῸ φιο ἐδίίοηβ ἰῃ ἴόγγϑιῃ 

πλοία γα αϊ (γυοίαπι.(87) ΝΟη δηἴ πὰ ράπαπὶ ἐ᾿α πὶ 

Υἱβ  Β]Ποπὰ 4υδπὶ (6 παραὶ ἰπ πιδηΐι8, ΘΟΓρΡυ5 δύμη 

86. ἢ]6 δἴμδ εἰπιογα, υαϑὶ εἰπιεπ8 ἀΐεουαί. “ἰ ἰάεο ΟΣ ἀΐοεαι θδι8 ογυυιη, 50} γϑυ μα ἴῃ δυα8 πιγδίθ- 

δι ΜΑ1|).. χχυὶ, 94, δ 101. 25. 56. 0 ]α. 
λ Ζολη. χυ, 1. 

(81) Πα νοῦ: Δοπ εὐ ΐηι ραπϑπι ἡ {πηὶ υἱδὶ δὶ θη οἷο,, 
ὑδιυς δ Πα Ὸ ἱπεϊαβῖνα, δὲ τόγϑι φιαοά ἰφιϊβεαιί 
εοτ, ηπ Ἰς ἴῃ ἰὀχία πὶ τδϑι{π0.. ἐπ οὐ 18. πθη ὁθπ)- 
Ῥάγθῃηϊ, 836] Ἰερυμίυν ἴῃ ἀσοῦι5 δηι4υ 8 πιᾶπαδοι}- 
Ριΐ5 οοάϊείυβ,., ἰἴδηιια 8301158. μΝ ΝΠ} ποι 15; ΔΙΊ6 ΓΟ χ 
ΒΟ} 6 ΠηΟηΒι6γ 0 ὅ. [λοι κι! [λοι θηϑῖβ ; ΔΙῸ 
ΒΦΟΙΝ ΧΙ 6 ΠηοΘηλϑιοῦῖο Οὐδ πιο οΘ δὶ. ἢ Ργὶον ἃ 
σογθο ἐ} ἃ 5.}1]0 ἐχρυποία 50}, π0} ἰ1ἃ ἰάπγοῖ αὶ 
816 γ1ι|5 σοι οἷ5. ορὰ ἰοφὶ δάϊνας (0 ]6 αυόαοι. ὕπ 46 
Γοὐδϑϑπ ΠΟΙ ἰρογα ἰἰοοὶ δοΐα πὴ οοὐ σοὶ 5. Βοιπί 
τ ς86. Μογίηυπι. ΥἹἀδηίαγ ΄αϊἀδπὶ ρΓπ8 ἰγονίς 
ἌΓΙ πὶ ΘΔΙΠ0Π 6 ἀθ Ευοβδγιδιϊα βοπᾶγα : δὶ ἤθη 

Ἰμϑ᾽μσογαπι [1558 ἀ6 06 πιγϑίθυο {πὶ Οτίξαπὶ5 
ὁχ ἰρ50 ἰυεὸ ραίδηι ἢεῖ, 5ἱ δὰ (γα διϊθηδαίαγ αυ8 
Δάλινδηι5. οαπὶ τοιοῦ θη 8. αυϊθυδάδην ἐν δυο δ τγὶ- 
ϑιΐα δι ϊ συνε : πε ρῈ Βρθοὶο πὶ ΘΧ ΘΓ Δ") 56 η 5008 
510] οἰδπὶ ; βυθδίδηιίλη) [05 Ἰαϊοη θη! οἵ 5010 [ἰἀοὶ 
εοπίυϊί Δϑρθοῖ 9 ]6 ν᾿ οἵ τη γϑι6λπὶ φυαηπηάδιη 58- 
ογδιηθιὶ κί ση ἢοαιϊοηδιη. Αἰ ραγίομν οχίθυμδπ ΟΟ1}}}5 
ϑρραγοιίθιι οἱ ΟΝ γί δεῖ πγαηΐθυ5 οοπιγεοιαίδηι γοϑρὶ- 
αἷϊ, οὐπὶ αἷι : Νοῖὶ οπΐμι μαννα {ἀπ ν᾽ 51 Ὁ }16 ἢ φιίθμι 
τἐπϑϑαιί ἴῃ πιανῖϑιιδ, σοΥριι 8. δίμπὶ ἀϊσοῦαί θειι8 Κεν- 
θιιπι..... Νὸς γοίμπι ἱ{{πινι Υ 5. Οἱ Θ ἢ δαν σιάμθηι διιίης 
ἀϊεοθαιί. ϑιυιυκιδι αι 50 χοᾶ 8ρ6 016 ἰφίθηϊαιν 
ἌΡροΓιΘ ἀδβίσιαι τ} ἐΐ5 ρυοθ πε 5 νεγυ8 : ῥὰ- 
μἷδ ἰδί6 φμοηι μα ΥΟΥ ϑιιηι ΘΟΥΡιι5 δαμινὶ 6686 [α!6- 
κτοςς Εἰ γμοίπιδ ἰδῖ6 φιοηι ὕες ογϑπηι δαπημίνονι 
δ [αἰοίμγ ; ἴαμν ἢ5. 556] 6 }}}5. ΔτΠ οι : Εἰ 
οκιεπαϊι (3.505) φιιιάο 606 (ἀϊϑοὶρι!08) ἤυσ ραᾳπᾶ 
πείτίί, μγοργίιηη ὁδ2 6 σοΥμ8... ἰδοϊπάς ἀοςοϑαί ἀϊδεὶ- 
μμίοβ, φιιὶ... πιαπαιιοανοταπὶ σονρι4 Ῥεγδὶ, εἰς, θ0- 
μίᾳφυθ 46 πιγϑίϊίοα ϑδογαιηθι! 5. }ΠΠ08ι}10115 ΡῸΓ 

γ 0, 426 ει βοῇᾳ. 36 [84], χχ!, ὅ. Ν᾽ ἰθἰά. 

ἰοίυπι ἀριϊου πὶ ἀ 556 γ[, υογρα ἰτ5{{π|||᾿0η15. Επο]ν8- 
υἰβιί δἰ!ορογίοθ ἰμθγργοίαμίο 46 νογῦο θεὶ, φυοα 
Ἰῃϑίαγ οὐ υδάδιηῃ ρᾶπη]5. οἱ ροῖυ5 οοἸἐβι15. ππγ δὲ 
ἰαιἰβεαι, γμοίαι, εἰ ἱποδγίαι ργαοίατο εογάα ὑἱδοπιΐμηι. 
5. Αὐφυδίλι5. βθγη. 272, αὐ ἰη[απινα, εοιίοπι [οτῸ 
πιοάο 410 μὶς Οτίβθποβ, ἀϊββογὶὶ ἀθ 4]4}5 βδοῦα- 
ὨΘ10, οὐπὴ ἰο6 ΤΔιπθη Οἰβογί πιῖπα ιοΐ 5. Αὐυρυ- 
515. ΒΥ ΠΟ] σᾶπὶ πιγϑιογὶ! δυο αΓιβιϊοὶ δὲ κι οἃ- 
εἰοηθη δ υπἰϊδίοιη {6 ! ἢ ἰπ απ0 οὐἀεπίυ8 
Οἰμινῖβιϊ οογρὰγο τηγϑιίοςο, Αὐδινδηιίι γΘιῸ δ. νὸς 
θη [)οἰ ἀοὔδειαι. Ἰτογαυδ ἔρμη βϑογδπιθηι πδίυ- 
ΤᾺ {6} 5 54115 ποῖϑηι ποη δὶ ἰαν ον οἱ αυδδὶ 
ἴῃ ἀγιιεῖτα δι θ᾽, ἀπο 8116 {π|5. 84 πγϑίϊοδ5 Γὰ - 
το 165 δρυΐ 5. [πιοῦῖ πὶ ΟὈΒΟγνα 0 Οείβοπὶβ 8116- 
ογίδιῃ ἢφογει οἰ 5. τυ Π δι θ 08. ἔλνογ. δ: δῖπὶ ἢ ὁχ - 
εἰυθλίιν φυ! οι δοηϑιι5 ρυδίογ δ Θφονίοι, οΧοὶι- 
ἀϊειγ ργο[οοῖο (αν ἴδη5. (6 ἤἥφυτα, ᾿γρο, νἱτίυῖ : 
εἱ οἴδπεδοῖα σοΓρονίβ (ἸνἸ5ι1. δ᾽ γϑιῸ 815 ΒῈΡΡΟΠΙΤΙΓ 

Ὁ β8θη805, {416 56 5118 {πιὸ γα 15 ΟΠ ΟἹ σοῦ, 4Π 6} 
5115 οἶδ᾽ χργίηι Αὐδιηδηίίι5 νογυΐδ πη 0 οἰτλ{|5 ; 
ΠΟ βόη805 (ΔἸ ν εἰ ΠΟΥ πὶ, αα}05. θὲ 6 τ μ αν 
αὐἰάδιη. ναϑιϊφίυι). Αἰΐαμν βόγγο βθηδῦηι ρΙΘίΟΙ' 
Δι! σογίουπι (6 νογῦοὸ 1)εῖ δεπονίββε Ογίξεποπι ἰἰφυεῖ 
ὃν ΠΟ]. 16 ἴῃ Νιιῃ. Βίϑεγα αἰεῖπντ, Ἰηαυϊ, δώι- 
σιυΐπθηι ΟΠ τὶ δεῖ, πολ δοίπιπι ΒΔοΓΔιη η ΟΥυΠὶ 110, 564 οἰ 
εἰμι δΟΥΠιΟΝ65 6715 τουϊμέμιιι5, ἐμ φεῖθπιδ εἶτα σον εἰδιὶ!, 
εἰσ οἱ ἐμ86 ἀϊεῖ : ογϑα φμ ἰοομμιι5 διιηι, δρΊ Τί μα 
Οἱ οἶα ὁδι. δυδιη "εἷς ἰλπἰδη [Δ 8. οἷς. γί θαυγο οἰδ- 
τἰσδίο νἱγὸ 9. ἰοὑδ, [ε} 566. Ορογί8. Θθη ποῦ τὸ- 
δῖο, φαΐ 1} Ἰνιογο πε οἱ ἵμοοῦίο φοπαΐμαιαι πη γος 
γα ὺς ἱπιγίοδίιΒ ἢτ}8. Δα σοῦ5 δοιιϑαι ἀοοῖα 
ΘΟΪ05 ἐμίο Γ μ] γί !!05 ἀρόγυϊξ. 



1155 ΟΒΙΘΕΝΙΒ ῚΝ ΜΑΤΤΗΟΝ 1186 

τῖο {πογαὶ ραηὶς ἢ ταηφδηάυβ. Νδὰ ροίαιη ἱἱλιπὶ Α Εἰ αυοά ἀΐοῖ! " : Ασοἰρίθης 9688 ραπέπι, δἰ πα! τοῦ 
Π ψἰϑήοη σϑησυΐποια δύιαι ἀϊοονναῖ, βαὰ νογθιπὶ ἰῃ 
οὐ 5. πιγϑίθγίο ροίυ5 {116 [ἀθγἂὶ οθιιπάσπάιι5. Νδηι 

φογριβ Ποῖ γεγο ὶ (88), αὐς δαηρυΐδ, φυϊά αἰ υἀ ε886 
Ροίαβι, πἰβϑὶ νοῦθυμι αιοά παυιῖς, δὲ σνϑγθυπι υοά 

[ιϊῆσαι ἐον ἢ Οὐν δυίθη μοη ἀἰϊχὶς : ΠΣ 651 ρϑπῖ9 
μυνὶ ἰοβιαπηθηί, δίουϊ ἀἰχὶ! : ΠΗΐσ 68 δαπσιὶδ ποιὶ 

(εδιαπιοηιὶ  Ουοπΐδη μϑηΐδ δῖ σογθυπὶ }ιι5{11|π8, 

4ιᾶπὶ πᾶηπἀποδπία5 Δηΐ πη ΠΕ ΓΙΌ ὨῸΓ : ΡΟΐι15 δυο πὶ 

δῖ νογθαπὶ ἀρηϊοπὶ ΟἸγβιϊ, δδου πάσηι πιγϑί θυ πὶ 

οἦι8. παι νι ιαι}8 οἱ ραϑβϑίοηΐβ. Θποπδπὶ ΟΡΡῸ ἰθδίἃ- 

Ἰῃοπίυπι Ὀεΐ ἴῃ βαηριΐπα ραϑϑίοῃΐβ ἢν δι} μοβί ἴα πὶ 

δὶ δὰ ποβ, αἱ ογούδηϊοβ ΕἸ πὶ Ὠοὶ πδίυπι οἱ ρ88- 

811} 56 πα πὶ ΟϑΥΠ6Π,, δαὶνὶ οἰπείδηνν 999 νοη 

ἴῃ Ἰυϑεἰ8, 'π 4τ|ἃ 501 5'π6 {6 μ855101}58. (ἢν ἰδὲ 

δἈ}π38 6556 ΠΟ ροΙυΓϑι; ἰάδο ἰπίυπι ἀθ οδἰΐοα ἀΪ- 

οἴ 65ῖ : Πίω 651 σαἰὶα πουὶ ἰοδιαηιεηιὶ. 

86. ΑἸπϑιι ἀΐοο υοὐΐς, χιιοά απιοάο ποπ δίϑαπι (6 
σεποταιΐοπε υἱιϊὲ8. ἢνι}ιι5, νἷδὲ σμηὶ ὑΐϑαπι ἡ πα υοὐἷδ- 
ἐμπὶ πουμτὶ ἐπ τόῃπο Ῥαϊγὶς πιοὶ ". 56 οἱ ἀθ ρᾷῃ8 

ἀϊοίαηϊ οδὲ ἂρυὰ [μιοᾶτὴ 5. Πλ Πὸ : Δοδίαονίο ἀθ681- 

ἀθταυΐ ἰιος ραδείια πιαπάμοατα υοϑίϑομηι. Ὀίοο υοὐΐδ, 

φιοά απιοίο ποὴ πιαπάπισαῦο ἐἰπά, πἰδὶ ἱπιρίείμπι ἦν 

τόπο ἢοὶ ὃ. Ἰτρο τιδπάμοαθιε βαΐνδιον, οἱ Ὀἰθδῖ, 
Ῥαμοη ἰἰϊατη, οἱ ροίαιη Ρ8536] 1416 πὶ ΓΘΠΙΟΥΔΙ ΤΑ. ἴῃ 

Τασηο Βεΐ, οἱ πηδηάυολθῖι οἐ δ᾽ θαῖ οὐ ἀἰβοῖρυ}}5 

κυΐδ. δου! δηΐπι φῶ γαρίπαηι ατϑί!γαϊιι5 68 6586 δὲ 

α,γιαίοηι 60, 864 δοπιριΐρομπι ᾿πμην αν μϑφιι6 αὐ 

πιοτίοηι ", δῖ5 πηϑη ἀπο 91 ρΆποηι, οἱ Ὀΐρδὶ ἀ6 φθι6- 

. ΤΆΠΟΙς ὙΠ 15, εἴς οι ποναπι, οἱ Ῥγορίοῦ πηι] δπὶ (, 
ποη  αίσην δυδιν οἱ ἀϊοοι πα πὶ Πομ θα Πὶ ΠΥΔ Πα  - 

ἙΑθ 1. οὐ υἱυεῖ ουτὰ ἀϊδεῖρυ} 5. 5}5., οαπὶ (γαὐίἀογὶ! 

τορηαν 0 οἱ Ραμ. Αἰιεηάδ οπίπι αυρὰ ἀἱοὶί : 
Οἰιπι ὑἶϑοτο ἴροιπι τοὐϊδοιπι πουῖιπι, ΠΟ η 4110 (6π- 

Ροτγα, πἰϑδὶ ἐπ γέφηο Ῥαίτὶς πιεῖ. ἔϊ 4]1Δ8 αὐϊθπὶ " ποη 

τεέσπιηι Ποῖ ὁδεα οἴ ροίμ8. (ΟΥΡΟΓΔΙΙΘΡ ΘηΪΠ), δὲ 86- 

αὐ πιΠῈ 5: }ΠΠΠυ ἀ 6 ΠΔ ργ59}{18 οἰδνὶ οἱ ρου, ΠΟΙ 

ἐ5ὶ τόση Πεΐ 6508 οἱ ροίι5 5 4υ] ΘΧ ΒΙ θυογαμ 88 

ἀΐσιιοβ ρᾶπο ΘΟ ]6511} οἱ θ8116 Δηβθίου Π, δὲ ὁβοᾷ {|| 

46 φιὰ ἀϊεῖι ϑαϊναϊονῦ : Ασα δσεα 65ι εἰ [αεΐαπι υ0- 

ἐμπνιαίθηι 67}5 φιιὶ πι6 πιϊδὶ!, οἱ μον βεῖαπι οριι5 ε}μ8". 

Φυοιίαπι ἀὐυΐθι ἣΐ τόσο οὶ ππάποδθίμηι8. οἱ 

θιθομνυ5, 6χ πιυ} 15 Ἰο0ε}5 ΒοΡΙριυγάγυπὶ 6δὲ ἀσπιοη- 
δίγδιδ, ργβοίραα οχ 60 αυοά 5οτίρίαπι 651 Ἶ : Βραίιι8 

οἱ αοεὶρίοπς σαίΐοθηι, αυἱ ρᾶγνυ]υβ αυϊάδαι εϑὶ ἴῃ 
Ομγίδιίου, οἱ ἱμπ Ομγίβίο δάϊνυις φᾶγηδ! 8, ἐπι ρῖι 

ΘΟΙΠΗΜΙΠἾ ΘΓ : Γι ΔΘηΠΟΓ διυιΐδπὶ αυθογαί, ἃ 4π0 8ὸ- 

οἰρίθηβ 36βιι8. 60 δηΐῃ ἀδηΐα δοοίρη οἱ ἀδι εἰς 
αυ! ἀϊξηὶ δυπι ἃ 9)60 δοοίρογε ρϑιθπὶ οἱ οδ᾽δορῃ. 

Ουοιποίο διυιίοπ) ἀδι θθι15 ρΆποῃ), βἰψηϊῆοδι οἱ }2- 
60}} ἀἰαθη8 ᾽ : δὲ {μοτῖ! δοπιΐπες πῖέιις τηέοαι, εἰ 

ἀοάοτί! πε ι ραποπὶ αὐ πιαπάμοαπάπηι, εἰ υδειῖπεει- 

{ἢ αὐ υϑδιϊεπάπηι, οπιπὶα φμοιπηια πιϊιῖ, δοναῖνε, 

ἀεάετίς, ἀθοίμιαπι ἀφεϊπιαῦο (ἰδὲ. Πιδῖη δεγίμει πὶ εοὶ 

ἴῃ Ενδηρθι!ο βοουμάυπη Ζοδπηθιῃ “' : Νὸπ Μοψεει 
ἀφάϊι υοϑὶε μαμόηι, 864. Ῥαίεν πιθις ἀαἱ τοϑὶς ρμαπεσι 

46 εὐἰο υετιπι. Ελ βομροΓ 7 δυ85 1}]5 αὶ δοοιπι ρά- 
γίιογ ἀϑυηΐ [Θϑεἰν ἰί6 πη, ΔοοΙ ρ᾽ΘΠ8 ρᾶηθπ ἃ Ῥδίγε 

Β ΕΓαιϊὰ5 ἀρίῖ, οἱ ἐγαπρὶ!, οἱ ἀδι ἀϊβεῖρι}}5 βεουπάθαι 

ᾳυοά υηυδαυΐδαᾳπε σοΟΥυ ΠῚ ΟὩρὶΐ ἀοοίρογα : οἱ ἀδι ἀϊ- 

Οδ18 : Αὐοίρῖίε, εἰ πιαπάπιςαίο "5, εἰ οφἴεμα! αὐλόν 

605 ᾿ἰιος ρᾷηδ ηυϊγὶῖ, ργοργία!η 6586 ΘΟΓρυ5, σπδι 

δἰὲ ἰρβ6 γοϑιυνὰπι, φι04 οἱ ἤυης ποοθϑβαγίυπι μαθ6- 

1288, οἱ οὐπλ [ὑδτὶς ἴῃ τοβηο θεὶ ἱπιρίοία πὶ : βοὰ 

παης 4υϊάεπ ποῃάππι ἱπιρίεἴαπι,, (ας δυίΐδαι ἱπο- 
Ρἰοίαπι), οὐπὶ 08 ΓΘ ρΑΓΑ [ποτ πλὰ5 δὰ σαρίεπόυπι 

Ῥαδοθα ρ᾽θπαπι, ηὐοὰ γϑηϊξ υἱ ἐπηρίοδι,, ψαὶ ποὰ 

γΘΩΪ δοίνογα Ἰἰεφοπι, βοὰ δάϊμρίογα. Εἰ ἤυπς 4υὶ- 

ἀδπὶ ἱρ]δγ 4υδϑὶ ρῸΓ δρδου πὶ ἰπ φηϊσπιδιδ ἰπὶ- 

ΡΙδιἰομΐβ : ἴυπο δυΐϊδιη ἴδοῖα ἰῃ ἰδοίθπὶ ἰπημίογε, 
οὐπὶ νϑηθγὶ! αυοά ρεγίεοίυμ 65. δ᾽ Ἔγξοὸ οἱ ποα τὸ- 

Ἰυπιὰβ ράποπιὶ ὑοπεάϊοιοπὶβ δοοίρυτὸ ἂΌ δόβα αὶ 

οοπϑυθίυϑ 681 ουηϊ ἀγα, 6Δη}ι5 ἴῃ εἰν  ἰἀἴοπὶ ἴῃ ἀο- 

πιὰ πὶ οὐ) υπάλπι, 0] (δεἰϊ δϑθιι5 ραβείια οπὶ οἰϑεῖ- 
Ῥυ 8. 515. ργραγδητῖθυδ ἰρβιηλ Ποιΐ5 ἱρβὶαβ, εἰ 

866" 8πΠ|ὺ8 Δὰ ΒΌΡΘΓΙΟΓΟΠῚ ρᾶγίαπὶ ἀομλυ8 πιδβπϑπι, 

οἱ βίγαίδπ), οἱ ργραγδιπ), υδὶ δοοϊρίοῃης 8 Ρδιγὸ 

Οαἰΐοαπι, οἱ Γαι ἅβθηβ, ἀδί οἷβ αιΐ: οαπι ἴμ50 
δδοοπάογίηι, ἀΐθθιϑ : Βέῤίι6, ψιῖα ἐῖο δεξὶ βαπφεῖς 
πιο ποτὶ δεἰαπιοηι 15, αἱ εἰ υἱθίέυς οἱ οὔπμάϊ- 

ἰυγ : θ᾽ ατγ φυϊάσπι 4 αἰϑεῖρυ!5, οὔππάϊιυν δυο) 

ἴῃ τοι 551 00 6Π) ροσΔίΟΓ ἢ. ΟΟΙΠ 55 ΟΓυ πὶ δ οἶδ ἃ 

φυϊθυ5 υἱθαν οἱ εὐυπάϊϊυν. 81] αυίεπ) ᾳφυφτῖδ ηυο- 

πιοάο οἰϊαπὶ οἰυπάϊυν, ἀΐδουία οὑπὶ Βος νϑγθὸ 

οεἰδπν φυοὰ 5ογίρίυπ) δδὶ ᾽ : Οποπέαπι ἐπατίίας δαὶ 
ἐἤιιεα ἐπι ἕπι σοτάϊθιιδ ποδιτὶδ. δῖ Δυϊοπὶ βϑηριιβ (6- 

βίδημδπε ἰη[80.5 65. ἴπ ΟΡ 8 ΠΟΒΙΓΑ ἴῃ το βϑί μετα 

φεὶ πιαπάμοαυετῖ! ραπόπι τὶ τόπο θεῖ. Εταο ρ]6- ἢ) ΡΟσοΔίογα πη ΠΟΒιΓΌγαπ,, οΠ150 60 ροί4}}}} 5δπριυΐπε 

λήτυγ ἰῃ ταρηο θεῖ οὺ ράβοια, οἱ πιδπάυσαθίς οὐηὶ 
δόδβυβ οὐτὰ ἀΐδοῖρυ 5. 515, δἱ θ106ι; οἵ φυοπίδῃ 

αιυοι ἀἰείι Δροβίοϊιβ": Νϑηϊο τὸς Ἱιαϊοοί ἐπ δδοα οἱ 

ἐπ ροίιι, οἱ οιδίογα, σι (8 δη! πηιδτα [Ὡ|ἰγόταῖπι, γ6- 

νοϊαιϊοποιη δυσὶ 84 (υἱὰτὰ πιγϑίοτία ἀθ οϑοὶδ οἱ 
Ροινυ5 δρί γι ι8}}}νὰ8, φυιουαην ἀπ υγὰ Πού απ) ἀδ 
ο56ἰβ αἵ ρου θι18 ἰ) Ισρ6 {Ππόγαηι βοτίρια. Μαπίίδϑιυτι 

δϑὲ διιῖθη) αι Ἶϑη ΨΟΓΔΠ) 6808 ΠῚ δἰ ΥΈΓΙΠῚ ΡΟΙΙΠὶ 
τηδηάἀ πο Ὀΐπλ05. οἱ Ὀἱδοπηυδ 'θ ἤόρηο θοΐ, φὐ!Ποδη- 

165 ΡῈΓ 68 6ἱ (σΟΠὉτ3}68 ὙοΓΙ ϑϑίσηϑη ᾿Π|8}}} ΥὐδΠ1. 

3 Μδι{|ι. χχνι, 20, 
8. (οο55. ν, 10, 11. 
18 Μδιι}. χχυι, 27, 98. 

9 Μαιι. χχνι, 20, 27. 
1. ἤοη). Υ, ὅ. 

΄ 

21μι6. χτῖῖ, 15. " ΡΠ Πρ. αι, 6-8, 
190 (εη. χχυμι, 209-22. 

15 ΜΠ}. χχνυι, 27. 

ἐμ οογάα μοϑίγᾷ, γοιη  υπίαγ οἱ ἀοϊδηυγ οαηΐα 4υδ; 

ΒΟ551η10}8 Δηῖ6 ρμϑοραί. [ρ86 δυΐδπι 4] Δοςξορίο οὮἃ- 

1.6 ἀΐοῖιν 15: δι ἐα ἰος οπιπθα, ΠΟθΪ5. Ὀὲρο πε θθ 5 

ποι ἀἰδοράϊι ἃ που ΐβ, βοὰ δἰ δὲς οαπι ποθίβουπι οἰπὶ 
δἰ ἢ δἰηρα! 5 ἰρθ6. : ᾳφυοηΐληι πΠῸΠ ροβδιμμαβ 59ὲ1 

οἱ β'πθα 60 νοὶ πιδληάυσαγε 46 ρᾷπα ἰ!|0, γδ] ἡ βεσε 

ἐδ ξομοιδιίοηθ ἐΠΠ}8 νἱτ]5 νεγ. Νεο ηιίγοσὶς φυο- 

ΠἶδΠὶ ἰρ88 6δὲ εἱ ρδηὲβ, οἱ πηδιμζυοδὶ ποϊήβοῦα) μᾶ- 

ποιῇ, 'ρ86 68[ οἱ ροΐυ9 φοΠΟΓΔΗΌΠἰ8 ἀδ νἱία, οἱ διδὶι 

πορίδουμι. Οἰπηΐροίθ8 δϑὶ πίττα Ὑογθυπι δὈεὶ, οἱ 

5 7ολη.τν, 54. ἼΠμμς. τιν, 15. 5 ἤοπι. χιν, 17. 
“γι, 4. 13 Μδιι). χχν!;, 96. 

9) σιογαυς τ5. οοάοχ ΠΑυδῖ, σμγγι οὶ γοτῦμηι; 564 Ιοσοηάυπι νἱάἀδίυγ : οογρις θεὶ Ῥοτϑὶ. 
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ἀϊνεγβὶβ ὡρρεϊ!αιοηΐδα8 παποαραίυν, οἱ ἰππυιβογα- Α ἀππι ϑογίρίυγδηι ΡΓῸ ποιΐϑ οπηηΐθυδ Ῥαίογ ΕἸΠΟ 
ὈΠ|8. εἐδὲ ἔρβα βϑουπάστη πνυϊ εἰ αδΐπαπι τἰγιυίαπι, 
(ΠῚ 51} οπιἢ 8 ψίγιι5 ὑῃ08 οἱ ἶρβ6. θείῃ ἀοοουαί 
αἰδοίρυ]οβ αιυιΐ [65{ἰν]ἰδίοπὶ ςοἰοθνάνογδῶι οὐπὶ Μᾶ- 
Εἰἴβιγο, οἱ δεοθρέγδηϊ θϑπθάϊοιοηἷς ρᾶποπι, εἰ πιδη- 
ἀυσάνογδηὶ οογρὰβ ον, οἱ Ὀΐθθγαπί οα]ίοοπι στα- 
εἰάγυπι δοιϊοπἶβ., μΓῸ [}]18 Θπι πἰθυ5 ΠγΠΉμιΠη ἀΐοδγα 
Ῥαιγὶ, οἱ ἀ8 10 ἐγδηϑῖγα ἰπ δἰίαπι : χιία 615 πο 
Ῥοίοδὶ αἰϊφυδηάο αἰΐψυϊά ἀφαγο ἴῃ δοηνδ!α; ῥτο- 
Ῥίογεδ δβοθηάθγηι ἰῃ πιοπίοπι ΟἸ νοι, ἰη ᾳὰο τπᾶ- 
αυώσυθ οἰἶνα αιιαϑὶ ὥγθοῦ [δοΐθηβ [γιοία τη ἀΐοογο 
Ῥοίοδί : ἔφο απίδπι εἰσι οἰΐυα [γυοιἱξοτα ἐπ ἄοπιο 
δεὶ 15. Ει αυὶ ποπάμηι 5ι|η| (Δοι] φιδδὶ οἰΐνα ἰγμοιΐ- 
ἕγὰ 900 ἱπ ἀοπιο θεϊ, βοι βυπὶ δάμυς φιαξὶ πο- 
υοἰία οἰἰυατιια ἱπ οἰγοιίίω πιεπεα "Ἱ Βρί γί (818 Ρὰ- 
ἀρῖ5. δι}, μοββιιῃί 6586 ἴῃ πιοηία ΟἸϊνοιὶ, ἀ6 40 ῥγο- 
ῬΒοιδι οἱ Ζδοπαγίας, Εἰ αιᾶπι ἀρι6 πηοης ταἰβοτίοοῦ- 
ἀἴα 6δὲ οἰεοίωβ, αὐὶ Ργοηυπιίδιατιια [αογαὶ βοδηιδ- 
Ἰαπὶ ἰηΠεηνί αι. ἀἰδεὶμιογυπὶ βυογαπι : υΐα ποη 
Ορίδιναι αἱ (ἰεγεῖ, 56 ργοπυμείαθαι φαρά ογαὶ [ατιι- 
Γαπ|, ᾽πὶ ἕὰπο ργραγαῖαα ποη οἱ ΓΟρο]]ογαὶ ἀϊεεῖ- 
Ῥυ]Π05 ἀδβοθιάθιη68, δδά αἱ τϑοίρεγοῖ σοπνογίβηίαϑ. 

87. Τινς αἰεὶ! εἰς 668 : Οπιπδβ ὑὸς δοαπαάαἰιιηι 
Ῥαιἱεπιϊηΐ ἴι πᾶ πας ποοίθ. δοτίριμης δεὶ ἐπὶπι : Ρεν- 
Ἄμίΐαπι ραδίογειν, εἰ ἀἰεροτροηίαγ οϑὲς φγεσὲδ. Οπιπ 
αμίέπι δμΤΙ Χο, ργαζεάαηι τ06 ἱπ (ἰαἰϊίααπι "8, 
θυ! βολπάαἰἰχδηίαγ, ποη ἴῃ ἀΐο βοδηιςα) σδηίυν, βοά 
ἴμ πο66, εἴ ἰπ ποοία {Π|Π4 ἴῃ φυδιρτοιταν Ομτίβίυϑ. 
δῖ. ἐπίαι εἰ Ῥείγυβ ἀδηθζδηβ, ποὴ ἴῃ ἀΐβ ἀδηθραί, 
δθὰ ἴῃ ποοῖβ, εἱ ἱπ ποϑοῖθ οὐ ποπάυπι ριορίπαυδ- 
γεγᾶὶ ἰυχ, ἃπί8 οδηίαπι οπἰπὶ 64}}} ποραῖ. 5 αυΐϑ 
ϑυίθηι αυδεγαὶ φυοπιοίο ροϑὶ ἰΔηίᾶ οἱ 14] βίη, οἱ 
Ρτγοάϊ ἰδ, εἰ ΒΟΓΠΊΟΠ68 ποη δχ ἰπίογίογὶ νἱγίυί φιιδηι 
ἐσ 406 (Δοῖλ ἔπδιδηϊ βἰσπα οἱ ργοάϊρίο, ἀΐοιοβ, βοδη- 
ἀλισϑηιαν ἀϊβοίρα!! : βοῖδι χαΐα νυ]ῖ οβίδηάθγα ρὸγ 
θ856 ΒΕΡΠΙΟ, φυοηίδπὶ 5ἷουι πόηιο ροίο8, ἀΐξοτο Βοηιῖ- 
παπὶ δέδιπι, πἰδὶ ὧι δρρίτί (ει δαποῖο 15, 56 ἤθπι0 ρ0- 
(δι δἴπ6 βοδπάλίο 6856 βίης ϑρίγίια βαηοῖο. θυλπο 
διιίεπι ἱπιρίεθαίαν φυοά ἀΐχογαὶ δοϑὺβ : Οπιηεδ υος 
Σοαπάαίμπι μαιἰθηιϊηὶ πὶ πιὸ μας ποείε, ποπάμιπι ἀαίιις 
ἐγαί δρίτίιις δαποίι8 αὐΐιιο, φιοπίαηι 1658 ποπάκιηι 
[πεγαὶ ἀοποτίβοαιειε δ. Νο8 δαΐθπ) ροβίψαδηι οοη- 
[ἐδϑὶ Γυογίπηϑ θοπήπιμη δοόυπν ἴῃ ϑρίγίτα βαποίο, 
αυοπίδπι φιὶ ϑδρίγίίι θεὶ ἀσαπίυτ, ἢἱ βιϊ Βοὶ ξαπι", 
δἱ ροϑί ϑρίτγίειιπι βαποίαπι βοδηάδὶυπὶ ραβϑὶ [ποτὶ- 
πιυ8 δυὶ ἀοπορανογίσγαβ, ἤθη ᾿ΔθΘΙ.υ}8 Ἔχουβδί ἢ 8 

Ἰσευπι, αυδϑὶ 56Δη 4} 1Ζαϊ βἷπθ ϑρίγί(υ βαηςίο, δυὶ 

ἀεπορᾶπίεβ β'πθ ϑρίγιίυ βαποίο. ἘΠῚ {ΠῚ ᾳυΐάδιη 
βοδηάα ἶζαι! βυιηὶ 4υδδὶ δάμο ΘΟη5ἰϑιοῃί68 ἰπ ποοία, 

ποθὶϑ δυίθῃη σὴ ποῖ τεπιοία ἐδί, ἀἴε6 ἀμίθηι αρρτο- 
»ίπφμαυΐι ν5, Ῥτορίοῦ φυοὰ ἀϊείτυν : δέσμέ ἐπ ἀἰ6 πο- 
πεείε ἀπιδείενιι 35, ()γἱ δα ΐοπι Ποηρόϊ6 διῃθαυϊαὶ, ἴῃ 

Ἰυδὰ 68ῖ, πο ἀεδποβαϊ ΟἸιγιβίαπι, φαΐδ ποη δδί ἴῃ 

ποοίς. Αὐμυς δυίεπι ἰάθο {}]} ϑοδηά11Ζαιὶ βαηι ἰὴ 
ποοίο, βίους Βοιμΐπυ8 ἶρ56 (οδίδίυγ, φυοηΐαπι βοουη- 

ὅθ Ῥρ4]. τι, 10. 1 Ῥρ8]. Ἴχχυιι, ὅ. 5 Μδ1}. χχνι, 51 οἱ ἐ04. 
32 ἤοῃ. χη, 13. 25 ἰνἰά., 17, 

δ. ΜΑΙ. χχνι, ὅὅ οἱ 5664. Γ7 πι, 4. 3) οχν, 11. 39 7οΔ. ΧΙ, θ. 
δοῦν. νἱι, ὅ9, 3: Ἰΐοπι. τι, 14. 

.. 51 Εομι. σι, 90 

Ῥατβοι. ἀκ. ΧΠ]|. 

υπΐοο ποι) ρορογεῖ!, δδὰ ἐγϑ αἰ δΠΔ ρΓῸ ποὶνβ8 "Ὁ" 
ἴῃ ρᾶδβίοπθημ, υἱ δὲ πιοάΐουπι ἀϊθραγρδηίυγ ονυαβ 
τε ξ᾽5 βοδηάα! πὶ ρᾶ55], ροοὲ [06 Δυΐδην ΠΟΠρΤοβΘ- 
ἰὼν ἃ γοδυγροηία ΟΠ γίδίο, οἱ ργωοθάδηί 605 ἰυ (14}1- 

58π), αυΐ 86 5641 γοϊπογίηϊ ἴῃ (αἰ α:ἅπ|, υὧἱ ξει- 

(ἰππὶ ρορυ]υ5 αυΐ δράοθαι ἰη (απ τὶ 8, υἱάοαὶ Ἰυπιθη 

τηφηιΠ), εἰ αυϊ 'π τορίοπα οἱ ὑπ θγὰ πλοῦ 5, ἢ χ 
οἷβ5 ογίδίιν "5, 

88. Πεορομάεξιις ααἰόπι Ῥείτμς αἰαὶ! οἱ : δὶ ὁπιπθ8 
δοαπάαἰϊκαίὶ [ἰοτῖπὶ, 90 παπφμαπὶ δεαηααίϊξαϑοτ. 
Ῥίαϊε εἰ 46διι8 : Απιθη ἀἶσο {ἰδὶ, φιονέαπι ὧν δια πο- 
«ἰε, ρτὶμεγιαπι φαϊίμε σαπίοί, (6Γ πιὸ ποηαὐὶδ. Πϊτὶξ 
εἰ Ρείτις : Εἰδὶ ορογ(ιοτὶ! πιὸ ἰϑοιθη πιοτῖ, ποὸπ (δ 
πέφαϑο. δὲπιϊ 6 οἱ οπιπὸς αϊδεὶρω!ἐ ἀἰπεγιπι 35. 

Β Ὀ[οἶι Αροβίοιαϑ 'π Ερίβίο!α )ιὶ Βοπιδῃοϑ "7 ς δὲ ἀε- 
ἐθπι Ῥδει5 τέγα, οπιρὶς απ επὶ ἤοπιο πιοπάαα, δἰοι 
δογίρίμπι ὁδί ; 0.) ΡΓΙδΟΙρίθη8. Οπιῃθπὶ ΠΟΠΙΐΠ6ΠῚ 
{ογ πιδηάδοθπι, β6ἀά ργοπυῃιίδιι5 6556 ἸηδπἀΔΟΟΠῚ, 

ῥβα τη ἀΐξαηίς " : Εσο αὐτὶ ἐπ ἐαοέξδα πιεμιἰς πιδα: 
Οπιπὶς ἰιοπιο πιομάας. Ηϊὸ δυίοπι Ῥείγιιβ, δυάΐοης 
ϑαϊνδίογθπι ἀϊοθπίθη : Ονπθες ὕο8 δοαπάαίμπι ραιῖ6- 
παϊιὲ ἐπ τὴ6 ας ποείθ, Ὀοπιίηιπι ποβίγυπι ρτγοῦ!ο )5- 

τὰν ἴδοογα τηθηὐδδοθπι ρῈ. δὰ 4υ8 οἰ οοπἤάεδῃϑβ ἀΐ- 
οορδὶ : δὲ οπιπὲδ δοαπααίϊ και [μοτὲπέ, ἐ60 ποη δοαπ: 

ἀαϊχαθογ, θη οοῃδίἀεγδηβ αυοηΐαπ) αὐυἱ ἀϊχὶξ : 

ἔφο «πὶ νετίίας 5, τ) ΠΕ γὶ ΠῸἢ ροιαγαί. ῬγΟΡΙΘΣ 
᾿ιοο, βίευιὶ ὀχίδιϊπιο, οπηπο8 αι απ ἀϊβοίρα!}ϊ βοδη- 

ἀδ! σαι! δυηῖ ἰδηιαπὶ ἰη δαϑυπι ; Ροίγιι5 δυΐθπι, φυΐ 
οχἰϑιϊπηαυΐδ πιθινάδοθιη ρ0556 ἴδοογα ψγἰι6η), Ὡ0ἢ 

Ὁ γαμίυμι βοδη αὶ! ζϑίιιβ 65ῖ, 866 Θιΐδπ) ἀδγει εἴθ ργο- 
Ρίογ δυυιάϑοθπι ϑυ8π) ρΓΟΠῚ β5οη6 πὶ, ἰυχίδ 80Δηάδᾶ- 

Ἰυπὶ οδιΐαπι ἀσπερανὶ!, Εἰ φυοιΐδηπι ποθὴ οἰ υτ ἱμθθη- 
δἰάἀογαίθ, βϑὰ ρϑῃα οἰΐϑηι ἐιημὶα ἀϊχίϊ : ΕἸ δὲ οπιπαα 
δοαπαα και [μοτὶπὶ ἱπ 16, 660 ποη δοαπααἰἑκαθοτ, 

π66 σοί ̓ Δη5 ἰυθγίοαπι παιυγᾶπι μυ πιΔηδη), τηάβηυπε 

Ργοιυ νοῦθαπι, ἰά60 πη66 δἀ τποὐΐουπι 6δί ἀθγοὶὶ- 

οἴμ8, υἱ 86" ΠΠςοἱ ἀδπεξαγοῖ, να] βαεπιεὶ ἀθπορᾶγοϊ, βο 

Δρυπάδηϊιι8 ἀογο φυ ., υἱὐ τὲ Ὁ ἀδποράγοι : υξ 
δτξυδίυν δυάαρία ῥτοπι βϑίοπΐβ 6118 ΡῈ Γ υηᾶπὶ 81}- 

οἰἸδιη, οἱ πος ψογθιπὶ ἐπι γγοσδηίθῃ οἱ ἀϊοοηίομ 3: 

Εἰ τὰ εὐπὶ δόδι Οαἰΐίαο ὁτας. Εὶ ἀεποηγαυὶΐς σογαπι 

οπιΐθιις ἀἰσεπδ : Νοδοῖο συϊά αἱϊοὶδ. Εἰ ἐϊοταπι ἀθη6- 

σανΐ!, πθη 5 ρ] οἶτον, σοι σμηὶ ἡαγαπιοηίο. Ἐλ ἰογιϊα 

ἢ Υἷοθ δ00 βοαπὶ οὰπὶ [ΓΔΠΊΘΠΙΟ, 56 οὐπὶ δἀνοορδ- 

ἰἰοπα, φμία ποβοὶο Πποπιΐπεπι. Ῥαῦ ἢος διιΐδπι ἰηδίτγυϊ - 

υΓ, υἱ πυπαυδηι βίῃα σοηϑίἀογαίίοπμα δἰ αυϊά ῥγο- 
τηϊἰπλὺ8 δυροῦ ΒΔ ἀπ 6 πὶ Ποϑίγαπὶ ΠυπΊΔηδιη, 

ᾳυλϑὶ φαὶ να]οδιπὺβ Οἢ τίϑιϊ ᾿πηρ]ογὸ σθη δβϑίοπθῖλ 
ΟΣ ΠΟΡΪ5, δυΐ δ φυϊὰ ρμγωοορίογιπη θοὶ, δἀπηοηθηϊο 
808 Αροβίοϊο εἰ ἀΐοθιῖ "' : Νοίϊ αἰίμιπι δαρέτε, δεά 
εἰπι6. θεθυθγαὶ θηΐπι, ροδίφυδπι ϑυάϊν!ϊ, φαΐα οπιπος 
υο8 δεαν ἀαίμηι ραι(ἰεδεϊπὶ ἐπ πις ἰαο πϑοίε, οἱ ροβίυ]4588 
Βοιηΐηυπι, οἱ ἀϊχίθθ6 : Εἰ δὶ οἴηηθθ βοδηάδ  ζαῖΐ 
{πορῖης ἴῃ 16, 6510 ἴῃ πιθ8, υἱ ὩΟη 660 50, Δ]12 ΕΓ : 

19 1 (οΥ. χι!, 5. Ὁ Μαιμὶ. χχνι, δ] ; 
3. Βοπ,. ὙΠ}, 29. 38 [58. Ιχ, 2. 

2 Μδίιπ. χχνι, 69, 10,11, 14. 

δὺ 
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οἴ ἀοπᾶ πη ρεαεΐριιθ σταιίδπι δῆς, υἱ ἰπ (ΘΙΊρΡΟΓΟ Α ἐἰ ππεπὶ ΕἸ " ποδοίθηδ φμία ἰοφμοτείαν, βῖοαί ϑεγὶ- 

οθηι οπληο8 ἀἰξείρυ!! (υἱ [ποτ βοπίδι πὶ ρα 58], 

680 ἰπ ἀἰδῃορβίϊ ποῖ πο οδληι πες 8}} ἰμ 10 8ολη- 

ἀδ|1 26 γ. 5:᾽ δαπῃ ροβίυ]αδβοί, Γογϑὶίαη, διηοι 8 Δ} 60 

8η01}}}5 οὐἰογίβαυθ πη δι γἶ., ΠῸΠ ἀσπορᾶββεὶ. Ναα 
δηΐπὶ ροίογαιί Πδγὶ οἱ, [168 ᾿πιοργοραιοπθ,, ροίυΐ5- 
86ῖ ἀΐοεγο θοπῖπιπι δόδυπι ἴῃ ϑρί για βαποίο, δυὶ 

οΟμἴρϑβυϑ [υ͵ἱδδοί, σα ϑρίγι 15. δαποίυ5. ποπάιη 

[υ͵ἱδ56ῖ ἀλίυ5. Ουα 08 δυϊδ!η. δὶ ροβϑίθ] 6 6γαὶ υ 116 

5681 4}}ΖΆΓΟΙΓ 561η6] δδἰνδίογο ἀΐσοηϊθ, αυΐϊὰ ὁηϊ-- 

πόδ υοΣ δοιπά αἰ ρα! ονεπὶ ἴπ πιθ. Αἀ αὐυλιῃ 41|8:- 

δίϊοποπιὶ ἈΠ υ}5 ΤΟΒρΡΟΠ 01} 4 ΟΠίΔΙΠ ὨΘΟ6556 Θγαΐ 

Θ01 οἵο νεγ 58ϊπ|Ὸ ργιθΐσοηία, αὐΐὰ ΟΠΊΠ68. ΟΥΟΒ 

βοδηἀδ)] Σα Ὀϊπιϊπὶ, ΠἸογὶ αοι! ρεἀϊοίαπι ογαὶ 8.) 568. 

ΑἸΪ15 δυϊὸπὶ ἀΐοαί : φυοιίδπι φαΐ ὀχογαῖι5 ἃ Νίηἶν]- 

εἷἰ5, αυ ργϑάϊχονδαί βῸΡ δοηδηὶ πο [οοἷ( Ρτορίοῦ 

Ραπἰιοηιτίαπι ΝΙπἰ ν᾽ (γι πι, δῖ. ροββ 116 [Ὁ αἱ τὸ- 

ΡεΙ]ογοί εἰἰδηι ἃ ΡοίνῸ βοληάδιιπι ἀοργθόδηίθ. Ναης 
δυϊθπὶ ΡΓΟΙϑϑῖο ο}0υ5 δυίαχ ὁχ οἴδοεία φυΐάθιῃ 

φτοιημίο, ποη ἰᾶπηθὴ ργα θη, ἰαοία 651 οἱ οαυϑὰ αἱ 

ποη 50ἰυπη δοδη 4} ΖΓ, νθυπὶ οἰἴδη) (6 Ρ ἀθπο- 

αγεῖ. Ουῶγοβ δάϊνυς, εἰ ροβίασυλιυ δυάϊνὶα δέβυη 

ἀϊοοπίοπι : ἀπιεπ ἀἶσο ἰξδὶ, ρτίαδημανι θα! {ιι8 σαπιοΐ 

ἐπ πας ποοίθ (6 ηϊ6 μεραὐὶς δ, θ Δ 8801 : δὲ 

{ὑοτῖϊ πιϊδὶ τιοτὶ ἰδοιηι, ποτ (6 ποσαῦο 5; 56 ἀδριθ- 

εϑίυ5 [υἱδ56ὲ υἱ τορο] ΘΓ (ΕΓ 4} 69 ρΓαοοφη ἃ ἰρ5}18 

«ἰαπαρϑίϊο, 51 [ογ16 πο ἀδπεβαββεί. Εἰ δἰΐψυϊβ αυΐ- 

ἀοπὶ ἀϊοῖς φυομίαπη Ἰοσυπὶ αυϊάθπη ΒΔ θαθαὶ ἀθργθ- 
ΔΙῸ Ροϊγὶ, οαπὶ εἰχίβϑοι : Οπιμθ8δ υο8 δοαπάαίμῃ 

φαιϊοηιϊπὶ ἐπ πιὲ ὃ", Δαχ ἢ ἀοοίρογα υἱ π6 βόδη- ς 

ἀαὶϊ Σαγοίυγ. Νέας δηΐηὶ οὐπὶ ἀηϊειι ργοϊδίυπ) [οι δῖ, 

ἀϊοίυπι 65. : πιπθδ υο5 δοαπ ἀαίμιν ραϊοηιμὶ. Ῥοβί- 
4υ4πη} Δι 6πὶ οὐπὶ ΔΓ Δι 0Π6 ᾿πΓϑπι πη} ργοηυ μὰ - 

Υἱῖ, ποὺ δγδί ροϑϑί "16 υἱ πο ἀδηοραγοὶ. δ᾽ δ ΐ πὶ 

, Ἰανδιηθπίαπι ὁγᾶὶ ΟΠ γΙ51} ἀηλόνι, πιθι {5 {ι|556ὲ ε- 
ἐ6Π8 : Απιεὴ αἴοο (δὶ, 5] νϑυύιη αἰχίδβαιὶ Ραδίγα 8, 
ηυἷα ποπ (6 πεηαθο. Υἱἀδηίυγ δυΐαπὶ Ὠ}}}}ΐ οφιοιὶ 

ἀἰδοῖρυ!! 36θὺ οαπ) ργοβροοίι ἐΐ οορίίατι, φυοὰ ργὶ- 

τ2π} «υἱάδπι [ογαὶ ἀϊοίατη : Θηῖπδς υο5 δεαπάαἰμιι 

ραιϊοηιϊηὶ ας ποοῖθ, ἈΔ}} ἀἰχ]θθθ., ποθ μγοίοϑϑοβ 

[υἱϑ86 αυαθὶ ποὴ Θϑ8θηΐ ϑοδπάδ)ζαπαϊ : υἱάουδηί 

Θιενΐπι γ ΓΔ 6 ΠῚ 6556 δα5ιπὶ ᾿556 ρτιοἰςοηίοσιη. Δὰ 0. 
διΐοιη ααυοὰ 5011 ἀϊοίυ πη ἐ8ὲ Ῥεῖγο : Αγιδιὲ ἀἴοο (ἰυὶς 

απίοφμαηι σαί σαπίεῖ, [6Γ πιὸ ποηαϑὶς ; ῥτοιηἶδβα- 
ταηῖ 5: τ Ποῦ οἱ Ροΐγο : ΕἸ 58] Γπόγία πο ]5. πλοτὶ ἰὸ- 
οὐπ, 801) (6 ποφαθίπιι5. Ουοὰ Ῥοίγυ5. αυϊάθι ἤθη 

ΘΟΠΥΘΩἰΘΉΙΟΓ ἴδοὶ. Ροϑὶ ΟΝ Ἶ511 ργοροιίαπη 46 60 

ηδῴϑίαΓο (6Γ Δηί6 54}}} ὀδπίυπι. (δ ογὶ δυίΐοηι, φυδοὶ 
4] πθη ΘΓᾷπὶ ΘΟΠΙρΡΓΘΙ δ ϑὲ ἰπ {Π|8 ρτορίιοιία, πος 

(ΘΠοθδπίαγ ἴῃ 1118 χα δὰ Ῥείγαμῃ ἴυδγαμι ἀϊεία, 

ΤΟΒροπάθγιηξ Ργοιη 6168, Ομ ΡΓΟΠΙ 55] ηἶθι15 
5018. πηδπάδλοοπι υπλίνπι !ΙΔΠ6Γὰ ομρίο 658, βίευΐ 

ἴδσογα νοὶυΐ Ρείγυϑ. ϑίοαι δηΐπη οἰ ἐγδηϑἤσηγαίαΝ 

{ιῖδ56ι. ἰμ Ἰηοπις ἜΧοο]50, Δρραγοιεῖθι8 ἰῃ φοτγὶα 

δ᾽ πὴ} οὐπν δοϑυ Μογθ6 οἱ ΕἸΐα, ἀϊχίι : Ὑὲ5 [αεῖα- 
η4ι8 [ἶσ (τα ἰαϑεγπαομία, ἀπππὶ εἰνὶ, οἱ ἀπιηὶ Μομοῖ, 

5. ΜΆ}. αανι, 54. 38 Π., ὅ5. 36 1014}., 51. 
“1 Κχοά. μι, ὅ. 8 15. αν.) 7. 39 Ρ58], χυῃ, 7, 

5 ΜΠ). χυπ, ἅ; μπ6. τχ; δ. 
"6 ψμ6. χγμι, 1ὅ, 5 Μλι. χιχ, 19. 

Ρίυγα δ (οϑίϑίυῦ ἀἐ 60, 56 οἱ )ἷς ποϑοίδηβ αυδ 

Ἰοφυσγοίιν, ἀἰχὶ! : δὲ {μεγὶς πιοτὶ πιϊὶ ἰδοιπι, ποΉ 

(6 πεηαϑο. (ὰηλ 3 88 Θηΐπι πηογὶ ρΓῸ ποθὶβ οπηηῖνα5 

᾿πογίθηϊ αἴ Π05 Υἰνϑη}ι5, ῬΟΠιΐπιπὶ Π2π οΓδί, 4υ0- 

-πἶϑη) ΟὨ 65 (πΘΓϑϊ ἐτ ροοοδιΐβ, οἱ οπιη65 Ορυ5 Π8- 

θεθδηξ αἱ ργῸ οἶδ ἰΐυ8 ΤηογογΓο(Γ, 0) ᾿ρδὶ ὑὕτὸ 

8}}5. 

89, Τῆήης νυοιῖ! Ζ26διι5 ομπὶ {{{] ἐπ ρυσάϊαπι σμοά 

ἀϊοῖιαν (ει Πδοπιανὶ 35, ϑοίοηι! Πεθγδίοογαπι ποηνὶ- 

πα ἰηιο ργαίδ!0Π6Π|, εἰδπ0 Ποπιοη 0} 5 ργαι 

ηυοὰ νοσδηϊ σοι! ϑοπηδη! ργο οϑὶ δὰ τηδη![ἐϑίδεῖσ- 
ἢθηι ἰοοὶ ἰδιΐι:ς, φυοηΐδιη ποιῖ βἰπηθ οϑυ88 ροϑίίυι 

68ι δρυὰ ΜδιΠπυπὶ οἱ Μάγουπιὶ οἰ 3π| ργ αἱ ποιλδι. 
Νο5 δυϊαπὶ, ΓΦ ΠΙ ΘΠΐ65 {ΠΠυ, ἢος δουπι 5805- 

Β ξοῦυ}δ συοπιοάο 805 οὐπὶ ἀϊδοῖρα!}}5 νοΐ δὰ 

φυφιϊαπι ος φυοὰ νοσϑίυν (οι Πβοπιδηϊ, Δεείρίοπϑ 

605 6Χχ ἰ060 ἰΠ|ο, 'π 4110 ράβοῆα οὐ τὰ οἷ5 πιδπάἀ πολυ. 

Νδὰ δηΐη οομνδηϊουδὶ οὐπὶ ρΓοΟάογοίυγ, ἃ} 1110 δαρὶ 

1060 δὲ εἴπη ἀΐβοῖρι!}5 τηδηἀυσάᾶνογαι ρά5 68. ὕ0ι:- 

ν η ευδί ἀυϊθι δὲ ροβαυδπὶ ργοάδγοιιγ., ΟΓΆΓΘ, δὲ 

ογαμάϊ αἰΐρβογα ἰοουπι πιά ππὶ δὰ ογαιοιόηϊ. ϑ6ῖε- 

θ4ι δ φυοιίδπι δίουι ἀἰῆδιῖϊ Δ6Γ 240 δεγὸ πηῦη- 

ἀΐογο, βίο ἰόγγα 88δηοιὶ Ἰοοὶ οἱ βδῃοιίογιβ, βίουϊ βογὶ- 

Ρ'υ1 651 ᾽ : ζοοις ἵπμο {ι δίαβ, (67Τα ταμποία ἐδί. 

Εἰ αιιαεγαβ δὶ ργϑίοι. αὔφοίιπν ογδηι8, δἰἴδπὶ ὃχ ἰοοὺ 

ογαιοι δ ἢ) 400 4͵8 οταί, ἢϊ οΥδ110 πιυηἶος εἰ 

ΔΕΟΘρίΔὈΠἰοΓ, δοουῃάππι φυοὰ ποτὶ ρίυι ο5ι ᾽5 : δο- 

πιιδ θα, ἀοηιι5 οΤαϊυπὶς υοσαδίίμτ. θῈ 4υ8 εἰ 

ΑΙ 35 ἀϊοίιυγ : Εἰ ἐχαμαϊοϊ! 46 ἰοπιρίο Ξξαβείο δᾷὸ 

νοσόπι πιθαηι. Εἰ Υἱν αυΐδη δυἀαίοι8 μας ἀυλιδὶ 
ἀ6 Βυ)υδιιοιί : φαΐ δυΐθην ριΌρίοΓ ΟΠ γίϑιῖ ἀοοίγίπϑηι 

τεοαϑοὶϊί ἃ δυάαϊεἰς (Δ00}}5 οἱ 40 οἴμπίθυ5 αυῷ οοῖ- 

ῬονΔΙ ΘΓ δἷν οἰβ ᾿16}Πσυπῖιγ, ἀἰοῖ 0 ἢ ΡγΟΡΙΟΓ ἰο- 

οὑπὶ ἢοτὶ ογαι!πθιη εβἰδιίοπὶ ἃ} ογαιί θη, 5684 4υΐϊ8 

ΠπιΘΙ᾿ι15 68. οὐ Π1}10 ΟΥΑΓ 4υδπ) οὑπὶ 1.118 ΟΥΔΓΟ. 

Αἀ ἀξδιμομδίγαιοποπὶ δυίοπὶ ἰγϑ εἰ οε15 ἰβιϊυ5 υἱοίυτ 

Θχθιρίο, φυοΐ εδὺ5 'π ἀοπιο δὰ ϊτὶ βδοογάοιϊα ογᾶ- 

{υγι1ι5 ΡΓῸ πιογίιια {ΠΠ|Ὶ8 6} 8, ΟΠ 68 ε͵δοῖι [Ὁγᾶ5., εἱ 

(68 ἰΔηῖππ| ΟἸορ᾽. δοοῦπι, 4υἱ οἱ δυροῦ πιομίδαι [Δοιὶ 

μογδηι ἰἐ5165 (Γδηβ  βυγαιοη}5 ἰρβί5. ῬΓοΟρίοῦ ἰος 

δηΐη οἱ ᾿ῃ Εἰ οἸ 5115 Οἰγῖβι! σοπϑυθίυ 40 ἰδπυῖς 18}}5, 

υἱ 4υὶΐ πιδιη δϑι} βυηι ἴῃ πιδρη δ ἀ6]1οι}5., 6} Πεἰδηίυς 
ἃ} ογδιίοῃα ἐοιμ πη, πα τού ΐσυτ [οὐ πιδίἢ] ποα 

Ὁ ὁχ εὐτάδ πηἀ0 οὐϑηζίατη ἰοίλην υπἰ 4115 σοηϑροι- 

5106} Οἱ ΘΟ ϑθη8ι5 σογγαηῖραὶ. δλυθι δυΐθιη οἱ 

"ὶς 56ι508, φηοὰ 516 Ο} εἰ δίαγ [νἷ5 φαΐ ἤοη 4υο- 

πιοῦο ἀεθεηί 5᾽α ἰμιΠραηϊ, δοορίο 65. δῖα. οσοᾶ- 
βἰοπθπὶ ἃἱ ἀϊομί ΡΓΟΧΙΠπΙΟ 800 : Νὲ Δρρτορίηφυος 
νμ1}}}, φυΐὰ πα μάυ8 διπ. Οὐοὰ (οοἷν οἱ Ρ]ιαγίϑαυϑ 

86 ρυθ!!δππὴ ἰυηζα ογϑη!οπ), οἱ ροοί 5 δυσμι μϑῦ- 
ουκ᾿δηίοπὶ,, οἱ ἀϊεδπίοιῃ : δ)οηιίηᾳ, ργορίἴμ6 ἐδίο 

τ ρεοσαϊοτὶ "ο. Μομπβιγαῖα ἜΓΡῸ [ΓἈρογα ΠῸς ἀεθθ- 
1.155, 1 ἢ66 οὐπὶ μα Πΐ5. ΟΓΘΠλι5 ρΓΟΡῚΘΓ ΒΟΠΟΓΟΙῚ 

ογδιϊοηἶβ8, ϑθουπάϊιπι οὐπὶ αυἱ αἰχὶϊ δ" : δὲ ἀπο ἱπ 

υοϑὲς εσὐπυῤποτὶπι ἐπ ἰαΐρδιιπ, 46 οπιιὶ τὸ φμαπισμη- 

3. Μλι}). χχυὶ, ὅδ. 
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11}. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΒΌΝ 5ΕΒΙΕΒ. 1148 
φμε μειϊότῖν!, βοῖ εἶδ. Ναο ἸηΓοΥἼΟΓῸ8. ΒρΟΓΉ8Πιι18 "08. Α ἰυΓ, ἰϑπηι4πὶ 58ἷ ἀϊοδὲ : Τί ϑιϊ ἴα ἐῶρίδ δδὲ ἰῇ πιο, 
ῬΓαΡΟΙΙΘΠ(68 ΡΓΟΡΙΟΓ ᾿δοϊδη [55 οϑυβαπι, βθου Πα 11} 

ουτῃ αυἱ ἀἰχὶι "5; Ο κί δ6 ὁπαίίαί, πωμπι  αϑίιετ. πφς 

ϑυίοπι ἰγϑοίδνίηλ9 ργορίογεα αυοιὶ ἀϊσέυπη οοῖ "8: 

δοάοίε ἐἶσ, ἄοπος 60 {πο οταγθ. 

90. Αεεὶρίθη8 αμίοια ΡῬείτιπι, οἱ μος βίϊος Ζοϑό- 

ἀεὶ. εὐρὶϊ (τὶ ςἰατὶ εἰ ἰαάϊατὶ "". ΥΕ] 5ἰσιι Μάγοι "δ 

Θχροηΐι, εαρὶ! Ῥανεγε εἰ (αάϊατὶ. [105 'ρ805. Δι} {6Π| 

ἀἰδοίρι!ο5. Δβϑιπηρδὶί, οἱ βυροῦ 90,2 τιποπίοι οὐπὶ 

ε586ὲ ἰΓδηϑῆφυγανάυς, οἱ δὰ ΠΙίδιη 81] βδοογάοιίβ. 
Εἰ αυῶο 5ἰ δ]'αυϊά βθεγοίίυι5 [υγ6 γὙἱα11 ἴῃ ἰοηροτο, 

Ῥγϊυβϑαυδη) ραϊθγοίυγ Ζέδυ5., οἱ ἰδὲ νδύθηβ νοἱυϊ 

οὔᾶγο. ΕὈγϑιίδη οι πὶ 1} Δϑϑἰβίθηϊ68 ΓαΘῸ8 ἰογγα, 

δἰ ρῥυϊποῖμαβ σοπργορδίοβ ἰπ ὑπ} λάνεγουβ θοηιῖ- 

ἢιΠη, οἱ δάνεογϑιιϑ 58 ΟΠ γἰϑέυ πὶ ο᾽υ5 "5. Ργορίθι: ᾳιοά 

4υδ51 Ὠλ}1}5 111}5 σοηϑιίυ18, οἱ ἴῃ πη] ἃ γο- 
τοητἶθυ5, εὐρὶϊ ιγἰδίδγὶ οἱ ἰβἀϊαγὶ, γὙ6] οἱ ράνογο. Εἰ 
ἐοηϑίἀογ ψυΐα ποη ἀϊχὶ! (γἰδίαθαιαν οἱ τρια ϊαθαίατ, 

δβεὰ οαρὶϊ (γἰβίαγὶ οἱ ἰραϊαγὶ. Μυϊίυπὶ οΐπὶ ἰπιογοϑὶ 

ἱμιο Ὁ ἀγίϑίδεΐ οἱ ἰμοίρογα {ἰγἰϑίανὶ, 851: δγροὸ δἰἰυΐβ, 

ἀείδη6Π58 ραβϑίο"θ8 ἢ] Π85, τοίου που 8. οἰἰδπ) 

ἐρβιιπὶ (γἰϑίδιιπι [1556 δ65π), δυάϊαί υοπίαιη χυὶ 

ἐεπίαίμ8 ὁδί μὲῪ οηιηῖα δϑοιπάμηι δἰ πε ἀλθηι, ργα- 

{εν ρμεοοαΐιπι "7, ᾿ς ἢθη δὶ ἰγἰδίδιυ5 {γἰϑι εἶα ρ85- 

βἰοῃἱβ ἰρϑίυβ, 564 ἴδοία5. 6δὲ βεουπάιιπι ᾿μΠΊΔ πὶ 

πίαγαπι ἰδηίη ἰῃ ἶρ80 ρεϊποίρίο ἐγ βι {18 οἱ ρᾶνο- 

τβ, υἱ οϑίοηἀδἱ (50 ρ}}5 5015 ργωϑθῃ "08, πιᾶχὶ Πι6 

Ρεῖγο πιαβῃδ (46 56 οχἰ βιϊπηδηι, γοῦ 8 ἰρ5ὶ8,9 αιοά 

Ροϑίϑα εἷβ αἰχὶί, αυἱὰ φρίγέίις ῥΥοπιρίι8 δι, ξατῸ 

αμίοηι ἱπἤτγπια "5, Εἰ μοη δὲ ἁᾳυλπάο οοπίἀαπάυπι 

ἰῃ 68, 864 56ηρεγ εἱπιθπίίαπι (6 68, αυΐα ἱπολυία 
οοπῇάεμίϊα 4 Δοϊδηἶδπὶ ἀυςὶ, {{π|0ῸΓ δυΐίθην ᾿μΠ}Γ- 

πη δι9 δά δυχ!υπ θεὲ σου ασογα δα ογίδίαν, βίους 

οἱ δοπιηυην ἰρϑυπὶ ρϑα!υΐ ἢν ρι ργαε , οἱ οδάογα ἴῃ 

(λεΐθηι, οἱ ογαγθ. Εγφο οορὶϊ αυϊάδιῃ ἰγἰ παν! βϑοιιῃς 

ἀυῃ μυμηδηδίη πϑίυγαπι, 4188 14} }0ὺ05 ραϑβίοηΐθυ8. 

δυθυϊια 65ι, ποι δυΐθιη βεου μά πὶ ἀϊν᾽ πᾶπῈ νἱἰγίαἴαη,, 

Ψυς δῦ υὐυδηιοάϊ ραϑδϊοπα ἰουβα γοπιοία δὶ. Εἰ 

δας ἀϊοίπηυβ ἀ6 3650, υἱ ποι ΔΓ γον 5, βίσυι φυ- 

ὄδη) ἢγοβθβ, Ποιηἶ 6 π) ΘΠ [ιΐ}896, 5κο θδαπὶ νὸ- 

Ταπὶ Πυπιλπ ΘΟΓΡΟΓΐ5 5050 6 ρ᾽556 "δίαγδΠ)., 48ὶ μοὸ- 

τογαὶ σοιῃραι! ἱπῇρπη αι 115 ποϑίγῖ8, φυοπίαπι οἱ 

'ρ86 εἰγοιπιίδίυ5 ογαὶ ἱπί γπια παίιγα ᾿ππ δὴ! ΠῸΓ- 

Ρογῖβ : δι πη Ποῦ οἱ ἴρ56. ραγιϊοῖραι!8 ΓΟΓΡὰ5. οἱ 88η- 

ευΐϊποιι, αυεσπιδαπιούυπ) οἱ ρυοτγί ἀ6 αυΐθι5 αἰεὶ! : 

Εσοθ ἐφο δἰ μμετὶ φιοδ πιιὶ ἐφαΐι ἢ ιι8, ρατιϊεϊραπί 

ἐατηῖ εἰ δαπραὶνὶ δ. Ὑ] ΘΠ 5. ΕΓ(Ὸ ᾿η5[8}}5 δ᾽ δὲ ἐουγία- 
θη, αυοὰ ποι ἐγαὶ οἱ δΔάνειγϑιιβ σάγπθιῃ οἱ βαηφαυὶ- 

Π6ΠΊ, 581 Δύνογϑβιιβ ἰδηῖο5 Γοβθ8. (θγγῷ δϑϑἰβίοηιθϑ, 

δὲ Ρυγϊμεῖρεθ σοηβγεραίοβ ἰῇ τπιπὶ δάνεγϑαθ 86, 

4υδηῖοδβ 4 απ), σΟρΡὶ  ράνογΘ νὸὶ ἰγίϑίαγὶ, μ}}}}} 

ΔΙΏΡΙ 5 (γἰ δε} {125 ν6] ρᾶνοτὶϑ ρα! 65, εἶδὶ ῥγϊπεὶ μία πὴ 

ἰδηίυη. Νὰς δηΐτ βου ρίμη 651 αυΐα ραν γὙ6ὶ ιγὶ- 

δίδίυ8. οδϑὶ, βδοὰ Ἷρὶὶ ράνογο, οἱ οωρίι (γίβίασγὶ, 

“πᾶπ00 εἰ αἰχίι δ : Τγίδιϊδ ὁδὶ απΐπια πιθα μδῆμ6 αὐ 

πιογίεμι. Οὐοὰ ἰρθυμα ἴἅ16 διᾳυϊὰ δἰ μἰοαγα νυἱάθ- 

Δ 1... χν, 14. 
45. "5 ΜδΆ1}}). χχνὶι, 41. 
Σχνι, 59, 

ὁ ργν. πὶ, 15, 14. 

αὐ ΩΟἢ ΟΠΙΠΐΩΙΟ60 5ἰπ| βἰπιὸ φυβία (Υ 5.188 : ὨΟῊ 8Β6ηι- 
ΡΕΓ, 566 ἀδ40υ6 δά ἰδπιρὺβ πιογι 8 ̓ς πιθ 6βί, αἱ οὐπὶ 
πιογίυυ5 [ὩΘΓΟ ρδοοδιο, πουΐαγ οἱ ὑπίνοιβιβ {τίϑι!- 
εἶδα, οὐ͵ιι5 ργϊηοἰρίαπι (Δηΐα πὶ {Ὁ} ἴῃ π6. 

91. διιδιίποίο Πῖς, οἱ υἱσίία! 6 πιέσμηι δ᾽. ἂ6 εἰ ὁ]- 
ολι : Εἰ 8] 41}}8 ἀϊβοίρυ!!5 αἰχὶ : ϑδάριθ ἢἷὶς, ἄοπος 
ταάο {ἰπς γάτα ὅδ", οἱ ἀἀψυχί γος ἰγὸ5 υϑ4υ6 ις, 
ΠΟΪ0 γῸ5 υἱιόγί 5 ργοργαάΐ, πϑοάππι οπΐπὶ ροίαδί,5. 
Ῥγορίογ βου πμδποία Πἷς υἱφίπί65, βίοι οἱ 680 νἱ- 
Εἶ]ο, βείθη(6β φαθηΐαπν οί γοβ φυΐάοπὶ [μ58] βθάργα 
ἴθ, φυδϑὶ ἰηΓογίογθϑ, Δ ὩφΌΠ6 ἰδῖο ΒΈγνῶ":5. 605 86- 
ΟαὉ5, νΟὺ Δυίοη 4085] Πγιηΐοτος δα υχὶ, υἱ πιοουμι 

(ΟΠ ογοιὶβ ἴῃ Ὑἱ}}}}5 οἱ ονδιομΐθα5. Ταιηθη δὲ νὸ5 
τοδηείθ Εἰς, υἱ πυπυδηυΐϑηθ8 ἰπ στρά δὺς νοσδιίο- 

Β εἷς ἐομδίϑίαϊ,, 4ιοηἶδη) Οἱ ΟΠηηΐ5 σγαιΐα,, 4υδίην 

ν 

ῃ 

"5 ΜΔ}. χχυὶ, 56. κ᾽ ἰ]ά., 517. 
δὸ ΜΆ(ἢ. χχγι, ὅδ. 

4.1 (γι, γὴν 20). 54 Κ52]. οχχ, ἀ. ἢ Μδιαν, χχνὶ, ὅ9, 

(ΘΓ τᾶρηϑ, παραὶ οἱ βυρότίοτθιῃ. Ουοά δυίθηι 
ἰος βἰψη σαι ἀΐδοηθ : Μαιιοί6 Πὶς 88, τηδηϊεϑέυπι 
68. ἐχ 60 4υ04 ἐπι βδηιθηινι5 ἀἰϊοίιαγ : Ῥγσστθεδως 
αμίεπι ριιϑιιπι, ἐφοϊ ἰπ [ιοίοπι διαπι. Ῥτορίοξ 
αυσά πιδηθαπιι3 υδ] μτροθρίι 76 5ι5, δοοι πὰ πὶ ᾳυασά 
οἱ Ἀροβίο!υβ πιᾶπάδι δ" : {]πμδφιέδφιο ἱπ φια νορα- 
{ἴον 6 τοεαίις ἐδί, ἵπ πας πιαπθαί ἀρμά θρωπι, αἱ 
οπιηΐὰ [ΔοίΔπλι8, αἱ οὰπ) 60 ρᾶγί(6Γ νυἱχίϊδη5, φυὶ 
ποη (οτγπὶῖ, παι ἀογηαὶ, οσυκιοάϊοῃϑ5 [οΓδοὶ 5, Αἀ 
ΒΟΟ Διθ πὴ δ 4υχ}ιϊ 605, πιαχίπια Ρείγαπι τηϑβηᾷ ἀ6 
568 οομἤθιίοπι, υἱ νἱάδδη! δἱ δυάίαπς αἱ 6δὲ ρο5868 
Πιοπλ  ἢἰ8 οἱ φιοιοάο ἱπιμείγϑιυν. Υἱάδαπὶ αυΐάρηι 
οδἀδηϊοπὶ ἴῃ [Δοἰοπὶ βυλπὶ, δι ΐδηϊ δυΐθπὶ ἀΐοθι- 
ἰδπὴ ὅδ : Ῥαίογ, δὶ ροδείδὶ!6 δεῖ, ἰγαπεθαί οαἰϊα ἰδίο α 

πι, οἱ ἀϊδοδηΐ ποῃ πιλϑηᾶ (ἐδ 56 βϑᾶρεΓα, βεὰ δι πα 
φϑιἸπ|ᾶγα, ΠῸἢ γ]οο68 6586 δὰ ρῥτγοπιϊομάσιη, βοὰ 

50]}οἰεἰ δ ογταπάυπι. [460 οἱ 1105 ἀυχὶϊ αυὶ νἱάθ- 
υνᾶπιαν {Δ οΠ ]0γ68 δἰ [ογί68, β᾽ πη ]65 Ῥεῖγο, ἴῃ φαυΐθιις 
δ᾽ ΠῊ Ποῦ ἴδοι θ ροϊογαὶ Ἰοοιπὶ ἰηγοηΐ γα ̓Δοίδηιία 

ΡΓορίεγ Πάἀυοίαπι Πάἀοὶ. Μοαΐοογα5 δυίθπὶ, αιδηίυπι 
δὰ ρογίευϊυπι ἀΐεο 7Δειαπεῖα, ἰρβᾶ Πάοὶ οχἰψυϊαια 
τα} δυηῖ. 

92. Εἰ μτοργόδειιδ μιιδὶ(ἰππὶ, οδγὶ ἀξ π᾿ [ἀοΐδπὶ 
διιαηι ΟΤαΠ5, εἰ ἀϊσεης ; Ῥαίοτ, εἰ ρυδεὶ δε εξί, ἰταμ8-- 

εαἰ οαἰΐπ ἰδίε α πι6. Ουἱ ἀϊχὶι "5 : δίδοῖί6 α πιὸ σμῖα 

πιϊεἰς διπὶ εἰ πιπιϊ 8 ἐοτάε, Δ Δ ὉΠ 16 86 Βα πη 3:8, 
οἱ βαης οδάϊί ἰπ [δοΐθπιὶ ογᾶπ8, οἱ δάμιυις δπιριϊι5 
Ῥοβιίπιοάψην [να π}}]αἱ 86 [Δοίυ8 ομαάϊθηβ. ὑδ4ι6 δά 
πιογίεπι, ἡποηίδπι ὈΓοιΐυ πὶ χα! δι ]οη 8 Βα ἃ 5 

51. Νὲο δηΐπὶ ὀχα! αιυγ 8 θ60, ηἶδὶ φυΐ Ὠυμ ] ἀνοεῖς 
86 ρΓορίογ θϑυπ.. (δά! δυίειη ἴῃ Γ4ο΄θ ἢ ΟΓΔη5, "0 ἢ 

παυϊια πὶ ΓΟ ΓΟ530.58, 564. Ρ0 51}. πὶ ἃ ἔτ 8 ἀἰδοίρυ! 8 

5818 τηδηθηιθι5 δοουπι, ΝΟΙΈΡθαὶ δηΐπὶ Ἰοηφα Π6γὶ Δ 
αἶ8, 864 ᾿ιχίὰ 605 φΟὨδ( {||ι8 οΥΑΓΘ. Θυοα Δυίθηι 

ἀϊεῖε ογδιβ : δὲ ροδείϑί6 ὁδί, ἱγαπδθαὶ σαἰϊα ἴδε ἃ 

πιθ, ΤΑ ΙΗ ΓΘ 5.Δ}8 ἰμ ΟΓΔίΪΟΠΕ6 50 8Π| ἀἘΥΟΙ ΟΠ ΘΠ), αυδ8ὶ 

ἀϊ!δοιυς5 ΕἸΠ 5 οἱ ὁοπιρίδοθιϑ ἀἰβροβίἰοπίθι5 Ραιγίϑ, 
δὐάϊαϊι : δεά ποὴ βἰοιι 660 υοίο, ἐ6( δἷοιι! ἔμ, ἀοο ἢ 5 
αἱ ποη ΟΓΘΠΙ08 ποβίγαπι ἤδγὶ νοὶ πίδιθπι, υδηὰο 
(λείυπι [ὑοτῖς αἱ αἰᾳυϊὰ Δ]᾽υἀ τεϊϊπιυδ αυὰπι Που5. 

ΜΗΡΟΌΓ. 1Υ.. 48 Μᾶτς. χιν, ὅ5, 55 984]. 1), 93. εν 
δι. δι 1.1, 585. ἢν... 50, 

δ. Μλμ}). χι, 39. 
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Ῥαίεν, εἰ ροξείσὶίε ἐδί, ἰταπδεαί οαἰϊπ ἰδεῖς α πιὸ; ἐθ4 Αὶ Δαΐδη) ἔυπὸ 4} Ὀἱθίτατ ρϑββϑίοπίβ, ἴῃ πλυ18. Ἰοοΐ9 
πνοὴ εἰσι ἐ00 υσίο, δε εἰειέ μ. ϑεουηάαπι ψιο ἐο- 

γε ρᾶνογο εἰ (γἰϑιατί, δδουπάιπι ΠΠυἀ οἱ ογδῖ σ8]106πὶ 
Ρἀϑϑἰοη β ἰγδῃβίγα ἃ 86; 864 Π01) 5ἰουϊΐ νυ}ΐ, 56ιὶ 5'ουϊ 

νὰ Ραίογ. ΒυβοίρίοΠ5 Θπἰ τὰ Πδι{|ΓᾶΠ| σΔΓΠὶΚ {1 Ππ|8η:Ρ, 

ΟΠΊΠ65 ρεορΓίοίδίθϑ ἱπιρί ον, αὐ ον ἰῃ ΡΠ απιλϑὶδ Π8- 

θΐθ56 σάγηθιη οχἰ ϑιἰπηδγαίυγ, 564 ἴῃ νουῖιδῖθ ; 566ι!}}- 

ἀσπὶ αυοά ἰπ ̓ ος ἰΙο60 ΟΥΑΙ οΔ] οΘ πὶ ρα 551 015 ἐΓΔΙ ΘΙ ΓΟ 
ἃ 86,903 564 ποη 5ἰευΐ νυ]: 'ρ56, 86 βίοι! νυ]ι Ρὰ-᾿ 

16γ. Ουοπίαπι Ῥγορτίυπὶ 6ϑὲ Ομ ηἶθ. Ποπηΐ 8 ἢ 1615, 
Ργπιαπι αἰἰἀδ) πο} }]6 ραιὶ Δ φυϊά ἀοϊοτὶ8, πιϑχὶ πα 
αὐυοὰ ἀυοῖῖ υϑ406 Δἀ πηογίοιη.,, αιυιΐᾶ ᾿ΠΟπι0 651 οἂγ- 

Π8}15 ; δὶ διυίθηι βἰς νοϊυουῖ! Πουδ, Δουΐοβοογα οἰϊὰπὶ 

Ἄοοηῖγα γΟΪ ἢ αἰ 6 πὶ δυδη), 4υΐ Πά6}15 65ι, "6 μίυϑ 
υἱἀοαίυν ἰῃ 56 ἀδδρογαγο αυᾶπὶ ἰπ Ὀ60ΠῚ ΒρογᾶΓα, 

Νδῃ βίουϊ πηυΐϊίυπὶ οοηἴ γα ἤθη ἀδθθπιαβ, μ6 πο- 
δίγδηὶ Υυἱγίυ!θ πη νἱἀοδιηιγ ργοί γί, δῖα πλθ] 0} θὰ - 

8. η 116 Γ ἀναγ, οἱ αἰΠΠ Δοτα πο ἀθθοπλι5, πὸ Ὠοὶ 

δάϊυιοτίβ ποϑιτγὶ ἱπιροιοπεΐδηι νἱ ἀθαπιὰγ ργομιπιίδγα. 

Ηκο δγβοὸ νοϊυπία5 ιδ ἀἴοὶ! : δὲ ροδεϊδί6 ἐδῖ, 
ἐγαπδοαί οαἰΐὰ ἰξί6 α ἢιὸ; ξο( ποὴ δῖοι! 660 υοἱο, δορά 

δἰεμέ 1ι|, ΠΟῚ δῖ βθουι πη] 5ιθ5ιαηιίαιη ἀἰνίπδηι οἱ 

ἱπηραϑβι υἱ]6πι, βοὰ βοουπάίμη παίυγαπι Βυπιδπδπι 
εἶα5 οἰ ἰηῆγπηαπι. ΑἸιονὰ διοπὶ ἰπογργοίοιϊο Ἰοοὶ 
Βυυβ 651 (2115, φυοπίαπι αυλϑοὶ ΕἼ] 5 οἰναγίιαι 5 θεοὶ, 

βοοιμάυπι ῃγιββεϊει δι αὐ (6π) ἀϊ!ψαῦυαὶ 605 αυΐ 
δχ θη 05 Γἀδγαηΐ ογαι τυτγὶ ; δυἀαλο5 δυΐοηι, ΄ια οὶ 

δΟΒἜΠ βΑΙΓΙΙΠῚ βποίογυπι, ἡογυϊῃ δαοριίο, οἱ φἰο- 

Υἷδ, οἱ (Θδι πΊθ 18, δἱ ΓΟρΓΟηΙ 55] 005, αἰ] χευαι 

ᾳυλϑὶ Γάπι08 ὈοηΩ οἰἶγα». ὈΠΠΙφοπ8. Δυίοιη 605 νἱ 6- 
Βαϊ 4ι}18 δγδιιῖ ρϑϑϑδυτὶ ραίθηί65 δυπὶ δι τπογίεπη, 

οἱ Βαγα]"}θα:}) οἰ ἰβθι!65 δ) νἱίδπὶ; ἰά60 ὁΐουθαι ἀο- 

Ἰοῆ5 ἀδ οἷβ : Ῥαΐον, δὶ ροδδί δὶ! δὶ, ἰταπδοαὶ εαἰϊα 

ἐδίε α πιδ. ἴλατϑιιβ Γυ 835 ἀοδίδγίπι βυυπὶ, οἱ νἱὶ- 

ἀθη5 πη 14{ΠΠ|45 τηυπάϊ (οἰ 5 6556ι [υἱγὰ ΡῸΓ 
ΡΑβϑιομθιῃ ἱρϑίυβ, ἀϊοαυαὶ : ϑοά ποὴ δίομ δη0 υοίο, 

δ04ἀ δἰομί 1μ. Ὑἱάοθαι δας ρτγορίογ ᾿ΠΠπὶ σα] οΘ τὶ 
ΡΑϑδίοηΐβ, εἰΐδπὶ δι 8πῈ αιυΐ ἐχ ἀυσάδοϊπη υπυ8 δΓδὶ, 
ΒΙ]ίυπι ἴογα ρογάϊϊοιβ. Ἀυτγϑιβ ἐπι! φοθαὶ ῥοῦ ἢ}- 

Ἰὰη} οΔἸΐοοπι ραβδίοηΐβ, ῥγίποῖραῖιιβ οἱ ροι(οϑβϑίδιοϑ 
«γ᾿ πιρηδιιᾶδβ ἰῇ ΘΟΓρΡΟΓῈ 800. ῬΓΟρίογ 108 οΘγξοὸ 

4108 ἴῃ ραβϑίοπα δυὰ ποϊοῦδί ρογῖγα, ἀΐοουαὶ : Ρα- 

(ΕΓ, δὶ ροδεὶ 6 οξῖ, ἰγαπδεαὶ ξαἰϊχ ἰδίδ ἃ πιὸ; ὕγῸ- 

ΡίοΓ δα υἱθπὶ δυίθιῃ 1Ο(1118 Ἰυ!ηδηὶ ροπογίϑ, φυῶ ΡῈ 

π)ογίοπ) ἐ͵}05 ἢὲο [0δγὰϊ δοαυϊγαπάα, ἀϊεαυαὶ αιιδϑὶ 
ΤοοοΟρί᾿Δη8 : ϑεά ποὸη δίσιι 600 υοἷο, ἐοα εἴσμι ἐμ; ἰὰ 

εδὶ, δἰ ρβοββί "}]6 δϑὶ αἱ δἰπα ραϑϑίοπα πιθᾶ οἱμμΐα ἐΠ|ὰ 

Ἀοηᾶ ριογθιίαηΐ, 4015 ΡῈΓ ραβϑίοποπι πηθδηὶ δυμῖ 

Ρτγονβηίυγϑ, ἰγϑιιϑθδὶ ρᾶ5510 ᾿ς ἃ περ, υἱ οἱ τηϊἢ- 

ἀπ8 5αἰνείυγ, οἱ δαὶ ἰῃ ρα δβϑί0η6 τηθᾶ ποὴ ρδιθδῃί. 

8] αὐυΐεπὶ 5'ηθ ρεγάϊίοια φιοτγυπιάϑαι, πευϊογαμι 

δβλῖ.5 ποη ροΐεβὲ ἰπίγοάυοὶ, φυδηίιπι δὰ υ5ι1|8πὶ 

(υ2π|, πΠοη ἰγδυϑόδὶ βίουϊ 660 γνοὶου, βεά βίοι! ἰὰ. ᾿ς 

δἱ αἰοδὶ : ἰδία φυΐάδπι θϑὲ πηθὰ νοϊυπίαϑ, δ6 4υο- 

πίδπι (υ8 νοἸυη!88 πη0}10 μι πδιἶο Ὁ 65ῖ, φυδϑὶ ἰπ - 

ἔδηϊἰ θεοὶ, φυλδὶ Ραϊγί8 οπμηΐυιη, ργορίογοα πηᾶρὶβ 
λ010 ἰυδπὶ νο]υπίαῖοπι ἤογὶ αὐυᾶπι πιδαπ). Οαἰϊοθπ, 

δ βρ!, οχν, 4Φ, 15. 88 ἴραπ. 1,1. 
“. Μλι ἢ). χχνι, 40, 

δ᾽ ΜΆ. χχυι, 40, 41. 

ποιπὶπαὶ Βοτγίρίατα, ργαοῖραθ 4υὶ ἃ πγαγίγε θα ργοὸ- 

ῥτγία θ᾽ δτυγ, δἰσυΐ 651 ἰθὲ δ΄ : Ομ τειγίϑμαπι θο- 

πιΐο ργὸ οπιπὶθις φιῶ τείτιϑεὶ! πιϊμὶ 5 (αἰΐσεπι εα- 

ἐμιατὶς αοεὶρίαπι, εἰ ποπιοη δοπιϊηὶ ἱπτοσαθο. δὶ ἐγσὸ 
ΟΔΠχ ρα αἰατὶβ οἰ χ πιαγίγγὶΐ θϑῖ, πϑοθββ6 δϑβὶ υἱ 

δ νοη5 σΔ]]ο6ηὶ ἢΠυπι, ἰοἴαπι ἢ Πππὶ θἱθαη 65, φυΐα 
οΔἰχ οϑὲ βαϊυἱδῦὶβ, οἱ Π1}}} [υπύλιηι5 ὁχ 6ο. Βιυϊξ 

Ἔγζο οδϊοθιῃ [οἵυπι, 4υ] ρδίυῦ ΡγὸῸ (αδιἰπιοπῖο 
αυϊάᾳυϊα (πόεῖε οἱ ΠΠἸδιυπι. Εδυηάϊ! δυΐίοπι δορί ρίεπβ, 
αυἱ νοσϑίυ5 δά πιοτίγείυπι ἀδσποραὶ π6 δἰψυϊά μά- 
εἰαιαν. δι οἱ αἰϊογία 5 βθηογίβ οἱ ἐσ ἰηθυγίδηβ, 4018 

δῖε φυΐδ ροδίφυδιῃ πιδηἀιισδυθτ!! ργρᾶγαΐϑπι δἰ θὲ 
τηθηΒΔΠ| ἃ βου δάνογϑιϑ [108 αυὶ (τ θυΐδηι ᾿υϑίαπι. 
Νοίδιάυπι 681 δυίεπι φιοιίαπι ΜΆΓΡΟΙ5. αυΐάοπι οἱ 

Β υοσᾶϑ ος ἴρϑιηι βογίρβαγυηί, φυὶ εἰ ἰοπίδιαπι οχ- 

Ροπυμὶ ἃ ἀΐδυοῖο δ650πι. δοπη65 δυΐϊθπὶ ρᾳ 55, ΟΠ 6.2 

φυΐοιη ἀχροιὶῖ, φυοιμδἀπιοάπην 411}; ογαμΐδπι 26- 
δύῃ υἱ ἰγδηϑβίγοῖ δῦ 60 οδἰΐχ ποι ἰηιγοάυοὶ!, δίουϊ 

πος (διαίαπι ἀχροηΐϊ! ἃ ἀΐάθο]ο δεδυηι. (δυβᾶπὶ δυ- 
(6 ΠᾶΠΟ 8 ὈΓΓΓΟΓ 6556, συοη απ) ἢ αυϊάδπι πιδρὶϑ 

βϑοιμνάυπι ἢ πιλη8πὶ 6}05 πδίυγαπι Ἔχρθηπηὶ ἀθ 60 
ἀπ8πὶ δοουηάιπηι ἀϊνί παπὶ; δοῦππεδ δυΐοπὶ πιδεὶ5 56- 
οὐπάαπι ἀϊνίπαπι ᾳφαὰπι δθοιπάση) ἰνπιδηδπὶ ἰηΐεῦ- 

ΡΓΘιαἰναίαγ παίυγδπι; ἀἰν εἰ τὰ8. δυίοπι ἱπίθη Δ} }} 19 

διαϊ. [460 ιἰγὸβ 4υΐεπι δνδηφε ἰδία ἐχροβιυδγθηϊ ἰ6Π-» 

τἀῖυπι : δοᾶπι65 ἀυοπι βοουπάυπι αυο08 σΩρεΓδΐ : 
1η γτϊποίρῖο ἐγαὶ Ψετγθαμι, οἱ γοτγῦιη ὁταὶ ἀρμά 

Ῥόμηι, εἰ Ποις ταὶ οτϑαπι 55, ἠοβοῖς θευπὶ ετ- 

νυ! ρο556 ἐοη(ατὶ. δὶς οἱ "εἰς ἰγθ5 φυϊάεπι ἰδ] τείυ- 
Ιογυαμ δόβιυπι ροβίυ 5586 ἃ Ραΐίγα υἱ ἰγαπεγεὶ δ χ 

4Ὁ ὁο., ᾳφυοηΐδηι εἴ ργοργίαπῃ Ποπιΐ 8 ογαὶ, αιιϑηίυ 

δά ἱκθυιχηδῖοπι ρογιϊηοΐ οαγηΐ8, γ6}}8 ὀυδάθγα ρᾶ8- 
βίοπδη ; δοληηθ5 δυίθιη,, ργοροϑβι ἢν παῦθηθ Θχροσ 

ποῖα ἦδδυπὶ Πεοιπὶ γογ) απ), δεῖ θἢ5 φυΐα ρ96 ε5ὶ Υἱῖλ 

οἱ τοβϑυγγοοιῖο, ποβοῖ! θουπὶ ἐπι ρας5: υ ]εῖπ τοί σε γο 

ῬΡΔϑϑί ποῖ. 
95. Εἰ υοπῖϊ αὐ αἰδείρμίου δι08, εἰ ἱμυεπῖϊ ἐος ἀ0Γ- 

πιϊοιῖος, Εἰ αἰχὶι Ῥεοίτο ; δῖ. ποη ροξιιϊειῖϊδ ἀπα Κοτα 
υἱρίίατο πιεσιπι7 Υἱέ αί 6, εἰ οταίε, πε ἱπιτεῖῖς ἐπ ἰδη- 

ταἰΐοπεπι ὅν. Ουδηάία αυΐϊάσηι ἀὐΐαΐ! δεδυ5 ἀϊδείρυ- 
Ἰἰ5 δ ῖδ, ποῦ ἀοτγιηαγυμῖ; ρα 5. ΠΠυηλ δυϊοῳ ργοόρτγο- 

ἀΐδηιϊα 60 ἂὺ εἶ, 66 ὑπᾶ [054 ροίυδγυηϊ Υἱφιδγα 

60 δῦβθηίθ. Ῥγορίβνὺ φυοιὶ ογοπλι8 υἱ πόο τηοδίου!ῃ 

Ὁ αἰϊᾳυϑηάο 6815 ργοφγοιϊδιιΓ ἃ πο 8, δϑὰ ἐπηρίεδι 

αυοά ρῥγοπιϊβὶ! ἴῃ ποῦ 8, ἀΐοθηβ : Εδοο 660 υοδίξεμηι 
ἐἴῸ οπιπῖϑυις ἀΐοϑιιδ, ἐἰδφιι6 αὐ σοπεμηιπιαίίοπεπι κα- 

εμἰὶ 45, Οἱς οπΐαι νἱρ αἰ πη 5 60 δου η6 δοιηπυπὶ 
Δ δηΐπιᾶ ποβίγδ, [11 410 ροϑϑί Ὀ}16 ἤθη δὶ ἰσιρίεγο 
πιδπάδίυπι αυοὰ ἀϊΐεὶ! : Νέο ἀος δοπιπαπι οσυῖς (πὶς, 

ἀμί ραἰρεὐτὶδ εὶς ἀονπιϊαἰΐοπεπι, μι ἐναάας εἴσμί ἀα- 

πιμία ἐα τειϊδιις εἰ εἴοιι! ανὶς ἐα ἰαφμεο 4". Τδιρεπ 

τϑηΐθιϑ δὰ ἀϊδοίρυ!οβ, οἱ ἰμνθη θη ἀογη ΘΗ .68, 508- 

οἰϊαί 605 γἡθγθο δὰ δυάδδπάυπι, υἱ Δπὶ φυδϑὶ δυάϊεη- 

αἰνυ5 ἀΐοαι ᾳυοά ἀΐςεὶ 5δἷς δ᾽ : Νοη ρμοίμἱειὶς, τπα 
δοτα υἱφίίατο πιεοιπι " Ῥτγαοῖρμὶ! δυΐοαὶ υἱβίδγο, υἱ 
νυἱφἰἰδηῖεβ ογείυβ, Υἱρϊαὶ λυΐθαι 4] [δοὶὶ ορετα 

31. Μδιι. χχυ, 320. 4 Ῥίον. τι, δ, ὅ. 
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γνοηδ' ναι ᾳυΐ βο! ]Ἰεἶις ἀφὶι ἀς Βάεἰ νϑγίιαιθ, πθ Α [θγὶς σατο ἰρϑῖβθ, υἱ θη ρεγῇςεϊδι ορογὰ οαγμΐδ, 
ἴω δἰφιοὰ τεπουγοϑαπι ἀοᾷπιᾶ ἱπειιγγαῖ. Θυὶ οπίιῃ 

εἰς νι δηβ οτδὶ, {ΠΠΠ5 ὀχδυάίίιν ογϑιῖο. [06 Θηΐ 

δἰσηϊῆοαι ἀΐοοη8 “5: Υἱρίίαιε ΘΟᾷ, εἰ ὁταίες αἱ ρτὶ- 
τῆῦπὶ Υἱφί]θίηιι5, εἰ δὶς υἱ δι] ἢ! 68 ογοηθδ. ὕ{ι πὸ ἐπ- 

ἐτοιὶς ὧν ἰοπιαίοποηι. Ἦος, δεουπίυι 4αυοι πλμ}ὶ 

ἱπιε!!συηῖ, (416 δδὶ δα δἰ ἀϊοαῖ, 1 πο ἰδηιοπι μι]. 

5' ουΐοπὶ δἷς ρἰδοιθγι 60. δοαιΐδβοῖιε Ὁ60, δίουϊ 

πιὸ Δυθῖδιῖ5 ογδηίθιῃ, (οηβ ογὰ λυΐοΠὶ δὶ ροϑδὶ ἢ] 

ὁδὶ εἰς ᾿πιθ Π σεγα τηδφῖθ, φυοηΐδηι Υἱἃ ποβίγη ἰρβᾶ 

1θΘι {10 651 βασαηάυπι δοὺ δ᾽; ἰμγᾶγα δυίθ ἰῃ ἰθη- 

ται οποπι, δι: νοηΐγα. ἴῃ τοπίλιἰοη θη), 656 οδίσγο ἴῃ 

ιοηιΔιϊοηθ πη), οἱ υἱηοὶ δὺ δὰ. Εἴ ρυ10 4υἱὰ ΠΟΠΊΟ γ6- 

πἰϊ δὶ δύβιιι δίθνυ] δἱ [μὴ ἰδ δι! 6 πὶ ; δἰ δυίοπι γ6- 

εἷς ἴῃ ΘΔ Ἰ0ηθπ, πο νοΐ δ ϑοδαπὶ). Αἀ οϑυπὶ 

δίῃ ΒΘ πη. νϑηΐΐ, πἰδὶ φύθι ΓΑ} Ράῖοῦ δὰ δδβυηι, 
υἱ γτεβυβεϊθίυγ 40 60. Αἰ Ζδϑυπι οΓφῸ νοῃΐπηυβ, υἱ 
οἱ 58] ἰθι 8!) 0Γ ΠΟ5 [ΘΓ] ρογϑθοιι8, οἱ πη8]8 6Χ 60, 

0 ἢ ΘΟΙΗ ΓΘ ἢ} ἰΔιηΓ 4 οἶ8, δίευϊ βογὶρίυπι 651 "ὃ : 

Ῥενδοηιθιίαν (6 πιαία, δἰ πὸρ εοηιρτοϊιοπάοη!. Δὰ 
Ῥεςοϑίογοιῃ δυίδπι αἰοίίυτ δ᾽ : (οπδοφμοπίαγ (6 πιαία, 

εἰ εοπιρτεϊιοπάθμι (6. 

91. ϑρίτιιμδ φιίάθηι ῥτοπιρίμε, σατο αμίεηε ἱηῇτ- 

πιὰ ΑἸ, δἱ οι οἱ (8, ὁ Ῥοίγα, βρίυἱ}5 [αἷτ ῥτοπιρίυβ 

δὰ «ρτοιηϊοπάϊιπι, οᾶγο διυΐαπὶ ἰμῆγια δὰ οοηῇίει- 

ἀϊμη. ϑδεὰ ἢος αδϑὶ σομπβίἀδγαπάυπι, αἰγαπὶ βἰουΐ 

Θηνηΐτη ΟΠ ΠΊ οΔΓΟ ἱπῆνηδ οὶ, 56 ΟἸηηΐυπι 

δρσἰτ05 ΡΓΟΠΊΡ 5 68. : 8) Οπηπίυη ΠΟΙ πὶ ΟᾶΓῸ 

φυΐάδηη ᾿τ Γπη8 Θδί, ποῦ διιΐίθιη οἱ οπιηΐι πὴ Ποπιὶ- 

πα βρ  γἰτι15 ργοιηρίυ8 οδί, δα ἰδυΐυπὶ βαποίογυπι. 

Εγρο 84 580[05 δροϑβίοἱυβ, νοὶ διὰ δοβ 4υἱ 5ἰπηῖ 85. εἷϑ 

ἱπνοηίαπίυγ,, ἀἰϊοῖ!, φιοηΐαπιὶ δρίγέζνδ ργΟγα μάν δεῖ, 

δατὸ αμίεπι ἑμἤτηπα. Ἰιξάο᾽ απ δαϊοηι οἱ δρί γίει8 

Βοβη8 6ϑί οἱ οᾶγο ἱπῆγῃδ. 8:1 οῦρὸ δ)ά βᾶποιοβ (2η- 
ἀυτη ΟΠ γἰδίαια ἀΐσεγα ἴος Ὀγοσοαΐ!, ργονυσᾶι πῸ8 

υἱ αυφγαπιυβ 4 Οηΐδπη 681 8118. σᾶ γῸ ἰμΠ  γηϊα, δογιη 

ἰΔπΊ6η Β0ΪΟΓα πὶ ΦΌΟΓυ ΠῚ 50 ͵ ΓΙ{π|5 ρΓΟΠΙρίι18 68,. Ερο 

δία πι ἀΐδο σΆγηθΙ ἰπῆ! ΠᾺΠΊ 0556 {{Π}|8. 4υΐ ΠΟΙ 
13 }56[ ραροδίι πη, Π66 ΟΔΓΙ}18 δαρ᾽οη(ἰλπι [ΟΓ[6Πὶ, 56ι 

ἀο(ὀοῖλπι, 4υϊ οαπὶ δρίγι! ῬΓΟΉΡΙΟ οαγπΐδ οροτὰ 

πιογιΠεανί!, οἱ βαρ οπιίδπι οαγηΐβ δὶ πη γὰ- 

ἀυτὶῖ, αἱ 5ΘΙΉΡ6Γ τηοῦίοθπὶ ΟΠ γίϑι! οἰγουϊηίογαι ἴῃ 

ΘΟΥΡΟΓΕ 8500, ργυδίοηϊα υἱἀθ] σοὶ βρί για ἴθ οοποὺς 
νίβοθ 8 8.18, δάνθγθυϑ ΘΟΠΟΙ ΒΟ ἢ [85 ΔΓ 5 ἐ 

΄υοηίαπ) εαφὸ σον οιρὶ οὶ! αἀνόγδιιδ δρὶ γι, δρ Υὶ (8 

αμίεπὶ αὐνέτξιι8 σαγηθηι “δ, Γι δ ἴῃ πη ρογίδο [8 4υἷ- 

ἀοπιὶ δάνογβδηίαν ἰηνίσοπι, ἰῃ ραγίδο 8 δυίοπὶ [ΔΠὶ 
ΠΟη δἀνογϑαῖυγ οΔῸ, 5661 που ἰΠοαίᾶ 65ὶ, οἱ ἰην- 

Πηδία 681 βδρίθηϊ8 ΟΔΓΗἷδ6 ἰῃ ΟΆΓΗΘ, οἱ ΘΟ 00 5- 

οὐη ἰα 6}09 Ἔχβιϊποία δι; υΥἱνὶ! αὐ θη] ἴῃ 68 βαρίθη- 

αἷὰ ερί για, υἱνιϊ Δαΐοπι οἱ ορογδίυγ. δ φυὰ ἱπίϊγ- 

μαῖα οἱ δοιηΐ8 δὶ Αμροϑβίο! πὶ ἀεὶ! 45, 4ιοπίδπι 

υἱτιις ἴὰ ἰη βτηι ας ρον βεΐν, ἰὰ ο5ι ἴῃ ἱπίΓπι 18 

οἰτηΐ8 οἱ βδρίθηις οἦυ5. Ρτορίοῦ αιοὰ αἷι Αροϑίο- 

105 75 : πηι ἐπΐπι Πιβγπιοτ, ἱμπὸ ροίοηδ δαπι. Ῥοίδη8 

δπΐη απο ἢλ ππυϑ4υ 5406 ποβίγυμ!, οὐ ἰηἢπιαίἃ 

“4 Μλι. χτνι, ἀ1. δ᾽ ἢ, 1. 
45} (οτγ. τιι, 9. [9 ἐμά, 10. 
τ5 101. 48. 

δὲ Ῥγον. χη, 92]. 
11 Οοτ. τσ, 20, 27. 

βοὰ Παϊήιοι νἱγίυβ ΟΠ γῖϑι! ἰῃ 6. ὕπ6 ἀΐοαθαὶ "" 
δὲς σογί6 τορμῦπο, οἱ αείϊγο σοΥρυιδ πιδιπὶ, δἰ ἷπ 867. 

υἱόν τεάϊᾳο. Ουον απ) ΡΥ πλυ] 48 οδϑβιϊ σαι! 0η 68 

(Ἀοἷΐ Ποαιο σᾶγηθιῃ δυδπὶ ἰηβγιιδπι ῥγοϊοίεηβ βρὶ- 
εἶτα, οἱ πιογιϊ ἤοδὴ8 ορογὰ οαγηΐβ5. {05 οΥσῸ ἀΐσαγθ 

νοι δὰ ἀϊβοίρυ!ο8 βου08 βδοουπήυμ ἰδίαπι ἰγδάϊ0- 

Ὧ6Π : Ρίφίαῖο, οἱ οταίε, π6 ἱπιτεια ἴπ ἰοπίαιἰοπθηι Ἶἢ, 

γ08 4υογιη δρίγιὰ5. αὐϊάδπὶ ργοπιρίιβ 681, (Δ)]Ὸ 

δι! 6 πὶ ἰη(Γπιᾶ. Ουοηΐαπὶ αυΐ δρί γι] ἰοῦ οἱ ρδγίδ- 

ἰοῦ θεῖ, οὶ οἰ 0 6556 ἀθρῦοὶ ἢ6 τηᾶϑπυπὶ Βοηυ 

ἰρβίυβ φγαυδπὶ παινδαὶ ἸὩρϑιη). 

95. Πιότηι υσάριις ζόδιις, οταυΐϊΐ ἀϊεεπε; Ῥαίεν 

πιόμδ, δὶ ποη Ροίεεὶ [06 ἰταπδῖτε ἃ πι6 πἰδὲ ἡ πἀ4 θὲ- 

ϑαπι, βαϊ νοἰμπίας (413, Ῥειΐὶ Δυίοια πυὴς υἱ ἰΓΔη58- 

δἂϊ οαἰΐϊχ δὖ ο0, αἱ 8[ ποὴ βἰ6 ψιοπιοάο νοὶ υΐ! ᾽ρ98, 
ἰγᾶη8θαὶ φυοιποάο νυὶ! Ραίογ. ᾿ς πὶ ϑοομηάυτ 
χυοὰ ροβδυπιυβ ἱπι 6] ἰζογα, οχροηθιιυβ, υἱ οὔπὶ μος 

οἰἴδηὶ ργοθάσηια νἱἀδᾶπλιν δχροβυΐβϑο. Εχἰβιϊπιο 

ουΐιη ἀποπΐαπι ο4}}χ {}|6 ραβϑβιοπὶβ οπιηΐαπι αυΐά οι 
4Ἃ(ὖὦ ζόευ Γἀοταὶ [ΓΔ δ υγιι5, 56] οαπὶ αἰ ογοηίία : υἱ 

81 φυϊάδην υἱθαγεῖ θιῖπὶ, οἱ 4} ἰρ50 ἰγΓδηβίγοὶ ροβί- 

πιοίαπη, εἴ ΔΌ υμϑένογθο βΈΠΘΓΘ ΠΟΙΙΪΠ ΠῚ ; δὶ δυο 

ποη ὑυἱϊνογοὶ ουπι, οἱ αὖ 'ρ50 αυΐάεπι [οτδἰίδη ἰΣΔῃ5- 

ἶγοῖ, δῷ ᾿ιοπιϊηἰδυ8 δυο ΠΟΠ ᾿ΓΔηδίγοῖ,, βο πι8"" 

πογοὶ δριιὰ 605, ἀοηδο ρεογἤοεγεϊ 605. υπο ἐγᾷο 

οαἰϊσοιη ρᾶβδίοιἶβ ργι πο ρα! 6 Γ φυϊάοπι νοϊευδὶ ἃ 86 

ἀγδηβίγα, δὶς υἱ οπηΐηο πόα ριδβίαγοι δηγὶίυ- 
ἀΐηεπι οὐυ5, 5ἷ ἰδπηθὴ ροϑ5: 0116 ὁ558ε1 αυδοίυπι δὰ 

ὁ ᾿υδυίασι θεὶ. Ουοά οπηΐπι ἀΐοοθαί, δὲ ροδείϑέ(ο 6εί 1", 
ποη δὰ ρο(οηιίαπι θεΐ τείδγουδι δοίϑηι, 864 οἰΐδηι 
δὰ )υϑεἰἴᾶπὶ ο᾽υ5 : φυοηΐαπι ἴῃ αυδηίαπι δὰ ροίδῃ- 

εἰαπν φυϊάεπι Ὀεΐ, οὐηηΐα ροΒ85:}Π|{ὰ δυηὶ, δἶνθ [αϑίἃ, 

δἶνα ἰπ᾽ βία ; φυδηίιπὶ δυίοῃι δά 5{1|8π| 6}.8, φυΐ 

ποη βυΐαπι ρΡοίδη5 6ϑὶ, 56 δἰΐδιῃ ᾿υ5ῖι8, θη διηὶ 
ομμἷα ροδββί 11}, δοά δὰ 80ὶλ 4υδ [υ8(8 δυπῖ, δ, 

δυΐθπὶ ἢ0η μοίογαὶ (ἰογΐ, τηαρίβ υοϊεραὶ υἱ υἱθαταὶ 

ουπι, οἱ βἷς ἰγδηβίγαεϊ ἃ 60 εἱ Δ υμίνογβο β6ΠΘΓῸ 

Ἰιοπιίηυ πὶ, 4υδη υἱ [Δοογοί οοηίγᾶ νοϊαῃίδίθηι ρᾶ- 

ἰογηδπηι, Ὀἱ δ᾽ ἰοηοπη οὐυ8 εδδηιιρίοη8. ῬΓΟΡΙΟΓ Οχἰίαπι 
ἐγθοὸ θοπαπ αυὶ ὀγαὶ [αἱυγὰβ ροϑί Οἱ δἰ ἴδπὶ ἀπιαγὶ. 
ταάϊΐϊηοπι ολΠ1οἷ5, ογαί υἷοα βαουπάδ- ἀΐ6618 : Ῥαΐίέετ 

πιθδ., δὲ πο 68 ροδεϊδί6 μὲ ἰταμεεαί πἰδὶ δέϑετο 

ἐππι, βα! υοἰμπίαε (μα 15.: Μη [δβίυπὶ 651 ἰἰΔ406 αυΐα 

Ὁ Νἱθογθ δὰπὶ νοϊθυδι. θυδηίυπν δὰ σΟμραγδιϊοπθαι 

δηΐπ, πιθ!ἴ.3 δγδί αἱ ργορίον ὈΪΠΠΟΠΘπὶ 6.8 ἰΓΔΏ8-- 
ἶγοί, φυλπὶ ἂς ποπ ἰγδηδίγεί ργορίοῦ φυοὰ ποι ὃ]- 

θεγαὶ ουπι. Ροπ6 οαΐπὶ θοιαΐηυπι ποη δἰ θ͵886 οδἰϊ- ξ 
οδπὶ ἐΠαπὶ, δ᾽ ὈΓΟΡΙΟΓ 06 Θυπὶ ΠΟῊ ἐΓδηβ 886, βίῃ9 

ἀυνῖο πος ἃ ψΈπεγθ ᾿ιΠΊΔΠΟ ἰΓδη δἰ βδοπὶ δρί γίίυβ 
ΟΡρογϑηΐίε8 ροροϑίβ. (ΟΠ ΘΠἰΘΠ.ΘΓ υί6 πῃ Πόαυ6 ΡΠ ' 
ἰγδη δ ἰββθηι φυς ἀοθουδηϊυν ροοοαι8. Εγρο ὀχρο-: 
ἀϊεῦαι οἸηηίθυ5. οἱ ἰταηδίγοὶ οΔ]ἐχ 80 60, ργΟρίδγθα 

αυοά Ὀἱρθεγαὶ ουπὶ ϑαϊναίου, υἱ "08 ΟΠΊΠΟδ οΓ6- 

ἀοπίοϑ ἴῃ δυπὶ 4υὶ Ὀίρεγαῖ ὀυπὶ, ποη δἰ θδπιυ5 
Πα πὶ οαἸσαπὶ υἱπὶ πιότὶ, 4] ροίδι οἱ ροίδίυγιϑ 

86 ἰῃ|4, “7 Μαιιι. χχυ!, 41, 48 (4]. νυ, 11.. 
5. Μδίιῃ. χχυὶ, ἀϊ. Ἷ5 014. 48, “ 1014, ὅ9. 
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δϑὲ ΟἸΠΟ5 ροηίαθ, υἱ 1) )6η68 

ΦΟΒ5 οἱ ἐνοιηδηϊ, οἱ ἰπδαηίγο ἀδοϊδίαπι 75. δ᾽ουῖ 

οηἶπιὶ Ῥγο πο}}ῖῖ8 ΟΠΊΠ 08 ΒΙΟΓΐυ115 68ῖ, υἱ ἰΓΔΠ8- 

ραὶ Π05 ΠΊΟΥΘ ἱπίπηΐοδ ΟἸγίβι!, 86 ῥγῸ πΠο}}}5 Οὔν- 

πίδυθ, 4υἱ ἀδίογα 5. ΘΓΔΙΉ115. τ ἴῃ αἰ ογηα πὶ Ὁ}}}6- 

γοπι15, 64] }66πὶ ἢΠΠππὶ Οἱ 011. 1 ρθῦ ᾿ος ἰρϑαπὶ αυοὰ 

ἰγδηβὶῖ ἃ) 60 ΟΔΠχ, ἰγαηβοδὶ οἱ ἃ ποὺΐβ ποὸπ Ὀίρὸη- 

αἰθυ5 ἔσαι. θὲ ηαὐὸ ο4}166 ἀϊεὶῖ δογαπιΐας 17 : Οἰαὶξ 

Ῥοπιΐμιια Πεῖις Ἰδταοὶ αὐ η)6 : Αεεὶρε οαἰΐσοπι υἱπὲ 

πιετὶ ἰμι)ι6 46. πιαπὶ πιδα, οἱ μοιαδὶβ οπιπθς 46)168 

σά ψιιαδ 660 πιΐίῖο (6; δἰ ὑΐδοη!, οἱ δυοηιθιί, οἱ ἴπ- 

δαπῖτε ἀοεϊδίοπί α [αοὶὲ σία φιθηι ἐ6ο πιο ἐπ 

πιεάϊο θοτιπι. ΟὉἱ ογρὸ δυάΐϊιπι Ὠοπΐηυπι, οἱ υἱ- 

γυμῇ βοουηι ἢ ν Γθυ ΠΔΊ 6}05, οἱ 501} 6πλι Δι} ΘΓ 

ἤάδπι ᾿ρδ᾽ι8, [3ΠῈ ΠΟῚ ΟΡι15 μά δηι ἢ πιυπάδιϊοηα 

απ ἢὲ μὲν ο] οδπὶ ἐπ πὶ ἱγῶ. ϑδίου! δπὴπὶ αυὶ ἰοιὶ 

Βυηῖ πῦῇ ΟΡυ8 ᾿ιᾶυθοηϊ ἰἀνατὶ, πα δυπὶ πιυηάϊ, 

αὐ͵ἷα Ομ γῖϑιὶ ἀ᾽ 5 οΙρ0}} δυπὶ: 5[. φαΐ πο διυιηὶ πιιηαϊ 

μΘΟΘ 588 γ8π)| ΠΔυοηΣ Ο4}}06πΔ ᾿ἰππὶ, Βοπιΐπο 608 

Πιογίδηία : Βέθη!α, οἱ ἱπουτὶ απ, οἱ ουοηιίι 18. Αὐταὶ 

οηἷπὶ αυοπιοὰο ἰοφυϊίας δεγοπηϊαβ, πηϑρὶν δυο πὶ 

ουβ ἰῃ δαγθη)ΐα, δΘΧ ΟΓΊ8Π8 605 40] ποοΘβϑδγ πὶ 

λιδθαηὶ οΔ] οοπὶ ἐπ πὶ ἰἀἴαπὶ; υοπίαπι γὙοϊ υηϊδγία 

ἀδυδηὶ δυσὶ ὈΙθύγα, φαΐ ἡροοϑβδγί πὶ) ΒΔ ΌΘηϊ (Δ]6ΙῺ 

τη πάφιϊοποπι. Θυοηΐδη δυίοιη χ Πογίδηβ δὰ θ᾽ υ6η- 

ἀυπὶ δα ἀΐείϊ Πευβ, σοηβίίεγα αυοά ἀΐεὶ! ἰηΐο- 
τα 5: Εἰ ονῖέ, ἱπᾳιυΐ, σαπὶ ποίμεγῖπί δμδείροτε σα- 

ἴσοι ὧς πιαπε μα αὐ ὀίδεπάππι, ἀΐοος εἷς: Πας 

ἀϊοὶε δοπήπιιδ υἱτί πηι: Βίϑεπιε8 δἰδε 8, φμοπίαπι 
ἐπ οἰσίία!α διροτ φιανι ἡπυοσαίαιπι δε, ΠΟΠΙΘΗ πιέμηὶ, (, 

ΔΉΡΕΥ ἴρβαπι ἱποὶρίαπι 600 ἱπάμοοτο πιαία., εἰ υοῖ 

πυιπαάαίΐοπ πιιπἀαδὶπιπὶ. Ὑἱὰ6 δυΐοπὶ αυοηΐδηὶ 

μοβὶ ρυϊπηᾶπὶ ογαιίοποπὶ νη δὰ εϊδείμυ!ο08. δἱ ἰῃ- 

γϑηἰΐ 608 ἀου θη [685 ; 5} Ὁ Ροεὶ βοουπἀδπὶ νο- 

μΐθῃ5 ἱπυθηΐ! 608 ἀογιηΐδηίεβ, φμονίαπι δγαπί οομίὶ 

ἐούαπὶ σγαυαιϊὶ ἢ), Ῥυαϊο δυΐθη) ΠΟ ἰΔηίιπΠ| ΘΟΓρΟ- 

Ταπι Θογαπι ΟΟι}} ᾳφυϑηῖαπὶ Δηϊπιαγυπὶ δογαπ). Αἀ- 

τς δηΐαλ ποηάυπὶ ἀπηονογδί ΔὉ οου 5 ἀἰβοϊ ρυ!ογυιῃ 

Βύογυ πη βγϑυδιηθη ἱπηροϑί(ιπ|, ΠΟΘ. δηΐπὶ ἴυσγαι δἀ- 
τὰς ποποτ σαῖυδ. Εἰ οἷοαι ποπάππι ογδὶ ϑρί γι 5 

ἀλι5, φυοηΐαπι 7688 ποπάμπι) ἐγαὶ ΠΟΠΟΡ Ἰ οδιιι8, 

εἰς ὁ068}} εὐγυπι ποηάτπι υ γδηι γονοὶδιὶ ἃ σγανᾶ- 
πιΐπθ, φυοηπίδπι δδϑυ8 ποῃάπ} {πογαὶ Ποπου Ἰοϑέι!5. 

ὉὍπάδ ποη 608 Γαργα απάϊι, 864 νϑάδῃ8 ἰογυπὶ ἰοΓιϊα 

νἷοθ ογαν Ἰἀΐρδυπ), ἀοοθη85 εἰ ΠῸ8 ΡῸΓ [06 ᾿ρ51Πὶ 

3 ΒΟἢ ἀεί οἴΔη}}}5 ἰῃ ΟΓΔΙΪΟΠη6, 564 μοΓΠΊΔΉΘΔΠ,05 ἰῃ 

ἶρ80 γόῦῦο ογδίϊοηΐβ, ἀοηθς ἱπηροίγθηυϑ δὰ 4υβ 

Ῥοβίυϊαγο 741 σΩΡΙπΊι5. 

90. Τιπο υοινιέθη8 αἰαὶί αἱδεῖριυ 5 δμῖδ : Ποτγπιῖίο 

πππο, οἱ τογιϊοδοῖίδ; ἐ006 ἀρρτορίαί φιιὲ πιὸ ἰταάοι 5', 

Τυης 8'πθὸ ἀυδθίο ροβί ογδιίοποπι. ΝῸμ δυΐθπ) 68. 

16 ἶρβα βοιηηυβ Ζποπὶ ᾿υθ6ῖ ἰυης αἰδοῖρι}]05 5105 
ἀἰογπιῖγο, εὐ 16 αυὶΐ }18 δυραγίυ 5. δου Γ᾽ οοηιὶ- 

6᾽886 ἀἰδοῖρυ}}5. {ΠῚ Ὸ οηΐπὶ ἀογπιίθηι65. ἰμνοηίΐϊ, οἱ 

3Ὸἢ ΤΟΑΟΪϑοθηῖο5 : οἱ ἰἰόγαπι ἀοτγπιίθι 68. ἰηνθηϊ 

ἔγαγδίοϑ οοῦ ]ο8 ΠΑ Θμ(65; πὰ π0 δυίθπη ρΓΦΟορΙ οἷθ 

6 76γ. χχυ, 15, 16. 1 Ἰδἰ4. 18. 1014, 27, 
δ. 014, ὅ8, 83 1υἱὰ. 40. 58) Ῥγον. νι, 3231, 95. 
ι|, 4. 55. Μδίι}}. χχνι, 40. 

ΟΕΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΗΕΌΜ 

ἰηοὈτίαπίυν., Α ΠΟ 51π|0]1οἰ6 Γ᾽ ἀοτγηηῖγο, 56 οὐπὶ τοαῖο, Μαϊεῦπι 

τ ἃ, 28, 29, 
85 β9Ὶ}, ΟΧΧΧΙ, ὅ-ὅ. 
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φηΐπὶ ἀϊθεγιὶ βοουπάυπ) ργασορίυπι ΟΠ γῖϑιὶ ἀογπιΐγα, 

οἱ γοαυΐθϑοογθ ἃ ἀογηη !δίίοηα οὐπῖτα νοΐ ΠΙ ΔΘ ΠῚ, 
ἰρβίυβ αἰςοηι 5: Ἠαποιο Ηἷς, εἰ υἱσίίαίε πιεεμηι 8" - 

οἱ πῃργορογδηι5 ργορίοῦ βοπιπυπι, οἱ ἀϊεθηι : δὲς 

ποῖ Ῥοι(εἰδιῖ8 ἀπαὰ ἰοτα υἱσίίατο πιεσῖπι δ ΝΟῚ ΘΓρο 

σοηίγαγία 5101 αἰχὶΐ, ἀϊοθηβ ἐΠΠ}|ς : υἱσία! 6 πιέεκπι, 

᾿ς διῖοπι, ἀογπιῖί6 οἱ τοφιϊεδοιί6; 56 αἱ οτγιο 86Γ- 

νοίαν, αἱ ρυίπηνπν φυΐϊάθ πη νΥἱρι!θηλ"5 ΟΓαπίθ5, αἱ ποη 

ἰη ΓοΠ}}5. πη ἰθη(Διϊοηοπι, οἱ μοϑίοα ἀογπ)ίϑιηυ εἰ 

ταχυϊοβοαπυβ δβοουπάϊμη αὶ ργωςοορίαμη. Θυσπ 

ΒΟΠΊΠῸΠῚ ϑαϊοποη ΡομΪ ἰπ ργοπιϑοίοημα δια τὶ- 

υϑ τ 05, ἀΐσοπ5 ᾿ῃ Ῥγουογυ 5 δ0}5 "5 : δὲ δηὶπε δέ. 

ἀοτὶδ, δῖπα ἐἰογῸ οτῖδ; δὶ αμίθπι ἀοτπιϊεγῖδ, σμαυῖεῦ 

ἀοτπιῖεδ, οἱ ποπ (Ἰπιοϑὲδ ρανοτοπι διρογυεπὶεπίεπι, πες 

Β πμιρθίιιδ ἐπιρίοταπι ἱγγμοπίεβ. Ἐπ αν, ἀϊνοτβῶβ 

δεΐθ)5 υἱι! ας οἱ ἀογη διϊοποβ, }υγαᾶν! Ποπηΐπο οἱ 

γοίυπι νονὶς 60 260}, ΠΟΙ) Δϑοοπάδγε βιιργὰ ἰθείητα 

ΒιΓϑῖι15 51:1, Π66 ἀὍγα βΒοπηυπὶ 000}}8 51:15 πες ΡΔ] - 

ρα τὶς. βυΐὶς ἀογπιϊαιϊοποπι, οὐ ἰιος ἰπήϊα ἴδοογο, 

ἄοπος ἰηγαηΐαὶ Ἰοσυπι Ὠοπιῖπο, ἰδθογηδουϊυπὶ θ6Ὸ 

ὅ2.0} 85 : ὧυὐ ουπὶ ἰηγαποῦῖὶ Ἰθοιπ θοπιΐηο, ἀ5οοη- 

ἐἰἱ βδυρτγὰ Ἰδοίυπι βίγδιυβ 5υἱ, οἱ ἀεὶ βοπηῆυπι οου}}5 

5115 ΓΤοηΟν ἈΠΕ). 56, οἱ ρο81 γεαυΐθπ) ργαράγδηιὶ- 

μ8 δὰ πούδῃὶ εἱ ἀϊνπἰογαπὶ βυγγεοιίοπὸπι, ϑθουῆ- 

ἄσπὶ αυοά 5οἰεὶ σογρογΆ 5. Ὠοπ πὶ 5. ἀνθηΐγα 
Ῥοβὶ βοιηπαπι πδιυγα 6) οἱ βδηυπὶ. ΕΌΓΡΙ 4.) δυΐεπη 
ΟΣ ΔηΪ πη ΠΘ ΡΟΐδΠ8 56 ΠΡΟ 5} ἘΓΓῸ ἰΔθΟΓῈ5 4035} 

ογοδίἃ οἱ ἰησαγπδία, οἱ ποη εὐ] οί 65 δἰπα ᾿πίογπ}ῖ5-- 

βίοπα βϑὺῦυδῦα ὕ0ΠῈΠΊ, ΓΟΠ) 55, 0η65 5'Π6 ΓΟΡΓΘθα- 

βίομα δἰΐχιια οοηβοημποῖυγ, 4υδὲ ΠΠΟΓΔΙ ΠΟΥ 5οσπγηΐδ 

δίυα ἀογη αι. π6 5 ἀϊοιπιυν, υἱ υ5η06 δἰ φυδηία- 

ἴυτη ᾿Θπηρογίβ [8 }06}}8 ΓΘΠῚ 85] ΟΠ ΘΠ, 50 ΓΘ Π5 ΓΘηΟ- 

γαΐδ ΓΟ βοϊ(οιυγ. δ᾽ δυΐθπ ἰος ΟΥὶὶ ΒΟΙΏΡΟΓ, 80 

ποῃ, δυυπάδηιίυ8 4ιθγαὶ 4υ] ροίεδί ἀ6 ταἰΐθυ5 οἱ 

αυζγογα δἱ ἰηιο!]ρογα ἀδ ἀϊνί 5 ϑοτγίρίυτ5, οἱ βίο 
μϑνίουϊο ργοπιηιίδγο. 

91. Εδο ἀρρτορίπηιαυΐί ἰοτα, εἰ Γιδέως μοπιϊπὶς 
γα οίαν ἱπ πιαπῖιδ ροοσαίοτιπι ὅδ. ῬγΓΟρΙΟΓ ὕδπε Βο- 
τα θυϊο οἱ δά πηαίνοπὶ δυ8π) ἀΐοοθαὶ κ΄ : Νοπάκιη 

υεπὶς ποτα πιϑα. Ἐκ’ ΐὰ δπΐτη ἄοσοί φυοῃίαπι ποτὰ 

Δρργορίδηβ ἤος ἃρεραὶ τ ΕἸ] 15 Πομηΐ 8. ἰγδδογοίυγ 
ἴῃ πιδηυ5 ρροραίογιπι. ὕ{1πη8π| 6ἱ ἔῃ ἩΠογυπιὶ ρεεοα- 
ἴογαπι ἰΔπιαπιπιοάο τηΔηι5 76508 ἰγλάϊίυ5 ἰυης [ὲ5- 

Ὁ 5611 πῦπο Δυίοπ) Δγ  ΓΟΓ ΒΟΏΙΡΟΓ ἰῇ τηληυβ μοσοᾶ- 
ἰογυπὶ τταάϊιυγ 2655, απο ἰὶ 4υΐ νἱάδπιίυγ ἴπ 

2εβυπὶ ογοάδγα, μαυδηΐ δδδαπι ᾿ῃ τηδηΐθυ5 5015 οὐπὶ 

βἰῃι ρβοοδίογοβ. δ6ιἷ οἱ φιιοιίΘϑουῃ486 ἰυδῖι5 ΠΑ υΘη5 

πη 88 δοϑυπὶ ἴῃ ροί(ἐβίδία [(Δοῖι5 Γἀογῖϊ ροοσϑίογθιῃι 
[χοἰοηιίαπι οἱ φυοά ροβδιυπὶ, θθυ8 65. (γδαϊίυ5 ἴω 

ΠΙΔΠ0.5 ροοΟδίογυμη. 
8. διιγσίίο, θαπιιδ, ἐσο6 ἀρρτορίαυϊί φμὶ πιὲ (γα- 

(εἰ 88, Ῥοβίηιιδηη 5υ βου 605 ἃν ᾿]0 5οπῆποὸ 4υοῖι 

ἀϊχίπιυϑ, σοηβαφυδηίοῦ ἀϊοὶς ἀἰδοὶρυ}}5 5015 : διειγρίέε, 

ἐαπιμς. ἘΠ νἱάδπϑ ἰη ΘΟΘ 5ρί γι ἀρργορπηαυδπίεαι 

Φυύδηι ἰγδάϊἰοη!, 4] ποπάτιπι Ὑἱἀσυαίυγ ἃ αἰδβεὶ- 

80 ΜΆ1|ν. χιυῖ, 45. δ5' ᾿ἰυἱά. 45 οἵ 5644. 
56 Μαμ|ν. χχνὶ, 40. “' 2088. 
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Ῥυ]ῖβ οὐυ5, ἀϊχὶι : ζῶα ἀρρτορὶαυΐϊί φαὶ πιὸ ἱγταάοί. αὶ Βαϑυὶϊ. Εἰ οδοιαίιιδ δ. δμπ. Αἱ 7658 αἰχὶξ οἱ Σ 

Εξο δυίὲπὶ ρυῖο πο 6586 ἰάΐρβαηι, ἐοοα δρργορίανὶς 

πεῖ , οἱ 666 ἀρρτορίαυϊί φιιὶ πι6 ἰγαάει. Νας ὀμἷπὶ 

ἰρϑὶ 26θ Δρριορ αι! ἰγϑά ἰοῦ ο}115, ιΐ 56 δοη- 

δΆΥΘΓΑΙ ῥΘοοδ 5 διἷθ 4}0 δεδι., δι μγοά[ιίοπα υὰ 

ἰγδύογθ δυπὶ ΘΟΠΒ᾽Πἴδι1|8 681; 56 ἀρρτγομρίανί! δά 

ι᾿ἀἠοπίαπι ΕΠίυπι θεὲ 4ιοπὶ [πὶ ργοιίθεγαι. δοὰ 

δἰ ΟΠ 65 ἔγῶι 5 ΓΌ550168 γΐυ5. ργούΐυπι δόδυπι, ρο- 
βίο ἰγδιίθηϊ. 

99. Εἰ ααϊιμς 60 [οφιόπίέ, δῦ {πάας μπιιδ 6 

ἀπιοαάθεῖνι υεπῖϊ, οἱ οἰιπὶ 60 {ἰτῦα πιιίία εμπὶ οἰ αα δ 

εἰ [πειῖϑεις πιϊδεὶ α ρτὶποῖρὶθιι8 δασογάοίι οἱ δοηὶο- 

τίϑις γορειὶ 89, Θαἴγει δυίθι Αἰ χυΐ5. δἰἰϑιῃ Οδυι58}} 

ον πα α (υγὰ [ὈδΡΙ 1 οοπρτοχᾶία οὐπὶ οἶδα 5 οἱ 

[5085 ΘυρῈ. ουπι. Εἶναι διιίόπι, βοουπάμπιη δολη- 

ποι δ᾽, πηι} 14 ̓ 5 6 1 γ]1ὰ ΘΟ ΟΓ5. τ Πα πὶ, οἱ πηϊηΐ- 

Βίγὶ ἃ μγϊμοὶρί 15 βϑοοι ἀοίι πὶ (ΓΔ Π5Π|155]. ΕἸ ροίοϑὶ 

ὀΐοογα 4}141}8 φιοηΐπην ργορίοῦ παι {πα αὶ ΘΟΓιΙ πὶ 

4υ] πὶ ὁγοάϊἀογηῖ ἴῃ δὰ πὶ ἐχ ρορυΐο,. (Δι νθῃθ- 

τιμ! δύνογϑιιβ οαπΊ, {Πη0 65 πα πιμ ία πλεΠἰ|40 

ογοἀδηξιην (6 πιδη θυ 5. ΘΟΓΙΠῚ Ταρογοῖ ουηϊ. Εο 

δυίεπὶ Ἔχ  βι 0 Δ᾽ ΓΟ γα ΠῚ Θαι158η) ςΟηβγοραίς πα} - 
τυἀἴ}8 σοηίγὰ δαπὶ, φυοηΐαιη. 461 ρα ίαθαμ! δαπὶ ἦμ 

ΒοΕ ΖΘ θι}} οἰΐοονο 80 ]εν ἀϊοπιοιΐα, Δι} Αυδηίῦ 

Θὰ πὶ οχ αυϊ)υιάλπι) πη! (οἷ ἀϊβο ρ! 15. οἱ πο ἰεῖ σα 
Ρο556 εἴδιρογα ἀδ τηρι!ο νοϊδπιΐα πὶ Θὰ πὶ ἰδηεγο. Εἰ 

[ογϑίϊδη φυϊάαπι οοόγαμ δυδίαγαπί αυυμοο αἱὶ- 

αὐληἋο οὑπὶ 14π| ργαοἰρ ἡ πά8 [8561 ἀ6. δΌρ6Γ- 

αἰνίο πιοηι8, οἴυφί  πιᾶπιι5. δι ἰσπαη{{π|πὶ 56, πΠῸΠ 

Ανησο, αὐ φιῖά υδπλδιὶ 5} ὈΙρηυπὶ οδὲ αυῶγογο 

ἄυδηι ο ο 58Π)., ΟὐΠὶ ραΪ8πὶ ἀοουΐδ5εῖ ζθθ5 ΡῈΓ 
δἰ πφι]α5 εἰν (ι65, οἱ νίςοϑβ, οί βυῃάροξαϑ, ρυρϊοΔη 5 

Ενδηβοὶ!! νεγθαπι, (8 αἱ Δππὰ 6Ρ.}.8 Θχίγοί ἴῃ οἵη- 
6 πὶ γορίοποι, δἱ βϑουπάυπι [Δοίοπὶ πιδηϊοϑιδίυ 5 

6550. οηπίθυβ Δ} 1 πι|ῖθι5 πὶ δυύαα, «υλοὶ ἤθη 

οορποϑοθηί "5 οὔϊρίοπι 6}8 ἀδάϊε βίχπαπι }υ (89 
Πιἰ5515 ἃ ριυϊποίρί υυ5 βδδοογάοίυπι, ἀΐοοπα : Θμόπι- 

σιπφμθ οδομίαίι8 [μ6τῸ, ἐρ86 6δ.. Ουουὰ διΐδηι οἱ ἰρϑ8ὶ 

ᾳυὶ νοπογϑηϊ ἐαπὶ δυἀδ δὰ δομῃργο θη θδηύθυηι δ πὶν 
[γι οηίον ουπὶ νἱ 5δοηί, πιϑι  οϑίδίυν ὁχ 60 φυο 
ἶρ86 δόδυϑ αἀἰοἶι δά {ὑγ88 : ἡ καδὶ αὐ ἰαίτοπειπ υεηῖπ- 

διὶς οἰαπ σίαα 8 οἱ [μδιδὲι5 σοπιρτοίιεπάετ πιθ. ()μο- 
ἰάϊ6 τουΐδοιπι δοάοφϑαπι ἵμ ἰδπρίο ἀυσθπδ, 6ὲ ποι 

Β μεμαἰδιὶς πιὸ 55. Θ᾽ πη Ποῦ οἱ Ζοδηπο5 σγοίει ουηὶ ἀϊ- 

[υφα 5ἰπηρ οὶ οἱ δυπιδηδ, 564 Δ]᾽1ῖΔ αυδάδηι) οχιγᾶ ο 
παίιγαπι Βυπιληλπ). ῬΙΓΟΡίΟΓ δης οἰθπῖ πὶ συ δᾶ" 

εἰἰᾶπὶ ἃρυὰ Μάγου 045 ἀΐοαῦϑὶ ἰὐγθα 40 γδ- 

Ὡΐοραί οὐηλ ἰρ50 οὐπὶ ρα 8 οἱ [ϑι 1115: Ονεηιομη- 

φμέ οδομίαίμδ [{γῸ ρδ6 651, [ὁπ6ι6 δμπι, οἱ αὐδιεὶίο 

αἰ σεπίον ν᾽ τα] βρης οἱ ουπὶ οἰ φη! Ποδιίοιϑ νἱἀδίυΡ 

ἀἰχίθδθ, [84 0.81} 5] αΐοαΐ, πἰϑὶ ἐἢΠ χοπίον ουπὶ (6- 

πεηίθ5 διἰἀυχογ 8, οὐπὶ γο] μογὶ! οὔδιιρίοι νοβ. ΠῚ 
ϑυίοπι, δυδίοηι65. βδοιηάιϊπι οχἰϑι αι οποῖ δυο. 

αυλ81] ΠΟῊ Ραΐεγηδ ἀἰν᾽ πἰ 16 δὐαίυ ἢ) ἰοὺ ἄσογα, 

τοὶ 4118 πα], οηνηΐα [Δεἰθθαπὶ οἱ ἀΠΠσοπίονῦ δυ τη 

τοηογοπὶ οἱ ουπιοάίγεη!. Μυ]1 [5081] οἱ παπς οὐτῃ 
ρ γι ἰδ! θυ5 φ] λα 5, Θροοῖα τηϑ]βηοῦιπ), οἱ [βιὰ 5 

δ᾽ ΠΗ ΟΡ οομ γα δοβιπι Π}}ΠΠἀι168, 4ιδπιδάιη άπ ηι 

ἡ} 1: φυογιιπὶ ᾿η514}18 ΟΠπηπΐη0 πιθ!]οΓ ἢ 76805, 
4υληηνΐβ ρζΓῸ ἰΘΠΊΡΟΓΟ ϑιιϑοϊρίαί ἰῃ 86 δόγιμ ἰηουῦ- 

8113, Ὁ{ ἐπιρ!ἐαηίυγ ροσοδίδ ἰπδἰ ἀϊδιευπὶ οἱ, οἱ πιἃ- 

πἰ[οϑίλία ἤδι πιδὶἴὰ νολπίαιϊδ ΘΟΓὰ πὶ διίνογϑιιβ 
νου δῖδηι απἰ σοὶ Υογθ]. Ουΐ δαίαπι δὶς ουηὶ αἰᾶ- 

αἀἰϊ5 οἱ Γυδιῖ θυ τ απ σοηίτα δόϑιπ), νγ 8. οἱ 

ἀἰνθγβὶϑ ἀοσπηδί 9.5 νοΐ 65, ΘΧρΟβῖ 0 [6χ ρΓΟρο- 

5110] ἰπϑί ἀἰδηίαν 2658. ὅ6η δυίοπὶ οἱ αΐ ἃ ργοβῦγ- 

ἰετ18. ἱπὴρ}} 81 {Γ9} 5Π|1581] ΡΟΡΌΪ δομίγα Ὑουθαπὶ 

μὰ Π8π| υογ δι15, φυοά αβί ἰῃ 265. 
100, Θκὶ ἀμίοηι ἱταάὶαϊι εμπι, ἀἰδαδ! οἷς δἰφπμηι 

ἄϊσοηδ : Ομδηιοιπφια οδονἐα(πι5 [Μ6ΥῸ ἴρδε 651, ἰφη616 

εὐπι. Εἰ σον [δι πὸ ἀσοράοης αὐ 71όδμηι αἰαὶ! ; Αὐο, 

“ Μδ}). χχυὶ, 47. 39 χγῃ!, ὅ, 
0. "8 ἴοδῃ. χνηι, 4.8. 

Η] 

" Ματγο, χιν, ἀ4. 

χίβδο : ἔφο ρμαίαπι ἰοοιιιι8. 8ιιπὶ ἤμὶο πιμπάο, 460 

δεπιροῦ ἀοειιῖ ἐπ δῃιασοσα δἰ ὧν ἰδηιρίο,, τὲ οπμιεδ 

Τιυιααὶ εοπυοπῖμπι 3". Ὑοηΐ, ογρὸ ἰγδαϊεο 1κ4}185 δά 

ΠΟ05 ἀδ ο0, 4  ]8Π) ΠΟ 50]10πὶ ἀυς [Ὀγτη8 ἱπ 60 

[ἀθλαπὶ, υη8 φυϊάση! βθουπάσπι 4υ δ) ΟἸΠη68 ΟυΠὶ 

υἱδδθανῖ, 4116 γὰ δυΐαπὶ βοοιη πὶ φυδπὶ ἐγαπϑῆσυ- 

Γαΐι5. 651 ΘΟΥΔπ αἰδβοίρυ} 5 515 ἴῃ πηθη6, φαδηάο 

εἰ τοϑρίδάυϊε [ἀοἷὲ8. ο᾽υ5. ἰἀπαυδιη 50], 8568 οἰἴᾶπι 

αὐὐουΐφια Δρράγοθαί βεουπάυῃ α04 [πογαὶ ἀΐβηι5. 

Εἰ οὐπὶ [υΐδ86ι 'ρ56, 4υδδὶ πΠ0η ἰρ56 οἴη ΐθ}5 Υἱάθ- 
Μναίαγ. ϑοοιπάυπι φυρὰ ἀθδ πιδῃῆπα δϑί βεγίρίυπι, 
φυᾶπάο |)ειι5 {1}Π|5 ᾿5γδθὶ ρᾷπδθπὶ τηΐδὶὶ ἀ6 οο9 

οἴμοι ἀο]οοιιοη δὴ πα θοπίοπι, οἱ δὰ οπιποιῃ συ- 

βίι οοηνοπίθηίθηι : 4υδηὰο ἀοδί ον Οἰογθη 8 

οἰ βααιθη5, δά χυοιΐὶ 4υΐ}8 νοϊυθγαΐ γοουαίυν. Εἰ 

Βοη τρΐ! υἱάοίυν ἱπογο! }}}159 6556 ἰγδάϊ 9 Ὡς, 

δἶνα ΘΟγρΟΓΑΙΓΓ ῥΓΟρΙΟ ἰρϑυπὶ 26βϑιπ|, υἱ Δ]10 εἱ 
8]1ΙΘ πιοάο νἱάδγοιαγ. ον ϊηΐυυβ ; βδῖνθ ὈγΟρίογ 
ἰρϑαπὶ ὕογὶ παίυγϑπι, χυοὰ ποθὴ 5ἰ πη 0 οὐ πο1}8 
ϑρρᾶγεῖ. 51] δυΐίεπὶ ἢος ἰἰὰ 56 ιαθεῖ, Ῥοϑβ᾽ 0110 6δ8ὲ 
Βο] υἱἱοποπὶ 608 ἱηνοηΐγὸ φυοά αυφεΐιγ. Οὐοιίδιη 

εἰ δἰ (γοχασπίογ οὐπὶ νἱάθγυπὶ (τ) 85 γΘη ἢ  .ἐ8 οὑπὶ 

δυάα, πἰΠΠΠοπλΐ5. ορὰ8. θυ ,, ῬΓΟρίθΙ {Γδ}}3- 

[οὐ πϑιΐον8. 6}1158., 4] δυπὶ οβίθιογοί οἷϑ, Πα} η 8 

ποι εἴαπι οἷυ5. (Δι ΠΥ Ογ ἢ ρ6Γ τη] πὶ ἙΟΠΙΠΊΟΓᾶ- 

τόποι οὐ 60, ἀἰ ἰπιοΠ σοῦοι ΓΔ ϑίογιηδιίοπ6 5 

6᾽ι5 βοουπάμιῃ 4υ885 δι118. ΔρΡρΆΓΟΓΘ δΒ0] εθ4 1 : 06 

ἰάοπι βἰ φη! Π οαιΓ οὐΐδηι ροΓ δυδηποιη δνδηβο ϑ[8πι, 

Ὁ}}} Βοΐθῃ8 όϑυ5 ᾳυᾶ δι! ρογυθηίαΓὰ δγϑηΐ οἱ, ργοσ6- 

ἄοι5 [Ὁγ8 αἰχί! : Οπϑ φιατ 82 Δι ΗΠ ἀϊχοτυμί, 
4εδμηι Ναλατεμμηι. Εἰ αἰχὶί οἷθ : Εἶφο 4μῆι, Εἰ αὐϊ6- 

ταμί οἱ ξοοϊἀογμ! τρίγουδμηι δι ΥἹὰ65 418 ποη ουπὶ 

σοφποβοοθληί αὐτὶ [γϑαιθηογ Υἱ  ββθιῖ, ΡΓΟΡΙΘΡ 

(γδιϑῦριιγαιίοπ65 ἱρδίαβ. 5: δυίΐδθι δἰίδηι ἴλη ἐδι- 
β8π| αυθγδὶ αἰϊαυΐβ, οὐγ οδουϊο δυἀδ5 ἰγϑϑϊάϊι 265 

δι1πὶ, ἰη 6 ἀαθΐπιι5. γαιομοπι, φαυμϑπν, δοουηά την 

αιιοϑίαπι αυΐάοπι, νοὶ γανθγθηιίαπι φυδηπιάδπι δὰ 
Θ077 πυρί βίγιιην βεγυαγθ, Π01) δυάθη8 ΠιΔη 6516 ἷπ 

σπμ ἔσγθογα οὐ ἱπηρυδαπίει ργοῦιογὶ 86 ργοάϊογοι 

πιυρὶ δ τὶ. ϑοσυπάαπι 41105 δυίθηι, [06 ἰάδο [6οἷϊ θι.- 

5 
9: ΜΆΠ]|. χχυὶ, 653-29 55). 1. ὃ, 95 δοδ ἢ. ΧΝΙ, 
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ἄλ5, ι[π|6η8 Π6 [Ογίς, 8 πιδη [6 8ἴ1|Π} 56 δὐνογογιυπ) Α δάνογθυϑ ΟΠ γί βίπι, δὐνογβατία ΟἸ τίσι; μείποορα 
Γι θυϊδβαὶ οἱ ργοάϊίογοπὶ πηδρίϑιγὶ, 1ρ86 δἱ ἤστει 

οδιιδᾶ δου δϑίοηἶθ, οὑπὶ ροϑδοῖ, συδηίυπη δὰ ἰρϑ}18 

ορ᾽ παιΐοποπι, ὃχ αυϊθυϑύδπι δοεγοι οί υυ5 ἀϊδοὶ πἰ8 
οὔυρεγα, οἱ ΙΔ 6 γ8 56 ἰῇ ράσγαπι. ὕΓ Ἔγφοὸ Πἰἢἢ] 816 
Βυδρίοδη8 δϑιι5, δοευπάυπι αυοὰ λυ 45 ορίπὰ)8- 
τὰν, 56 ρΡυΐδηβ οὐπὶ διηΐίοσυμι, αυοπιοάο προβοὶϊ δὲ 

᾿ηϑρόγαῖθ σοι ργΓοϊιαπὐδίυγ, ἰάδο πος ἀθαἐ ϑίβηυπι, 

5068 ͵84Π| μοι ΐδπι 8] πο υἱ586ι. ΘΟ ρΓοβοηἀϊ, πυῃ- 

αφυδῆν ΘΟΙΠΙΡΓΘΙΘη5805 [υ͵556,, 56 γο] 6 η5 ργθθυΐ! 56 

τη ΐἶθι.5 ροοοδίογιη. Εἶρο Δ} 16 πὶ ρυϊο ᾳυοὰ εἰϊαπὶ 

ΟΠΠ65 ΡΓΟΙ ΠΟ 65 ὙΟ}}14118, ΔΙΏΔΓΟ νοι δίοπη ἤηροῆ- 

1ἐ8, οἱ 5011} δίσῆο υἱθηι65 448] αυδάδιη ἱπάϊςα- 

τἰοπα οἰνοτὶδι18, ργούππι Ὑάγθαπ εὶ νοϊδημθι5 
ἐρϑυηὶ Θπο"6 δι ν γβα 8. 67:18, 4} }}}} ρας ἰσυπὶ ἰπ- 

ἀυτ5, Β6ΠΠ 085. δυΐδοπῃ σά 08, οἱ ἰπ)αγίαϑ, οἱ ἔυβ68 

Βουοπεθυ5. Ετ΄᾿ ἀϊεὶν ργοά ον 65 : Παῤϑὲ. Ομηη68 

οἷ ᾿να το οἱ, φποιιλάπιοάυπι δυ 8, δος Ζθϑυ ἀΐ- 

οὐηϊ : Παὐθὶ, ααΐ οἱ οϑου!δληίαγ δυπὶ βἰουϊ οἱ δὰ .85. 

Αὐ 4105 οπιηΐα ΡΔοα }}}1ὰ ἀϊοῖ! 76508, οὐπὶ 5.0} 

ΟἸλπ8 λυ α5 ργοιίον : κάκ, οδοιίο ΕΝ μην Ποηιὶ- 

ηἷς ἰγαάϊδ "57 Ὠ᾽011 δυίοπὶ οἱ ᾿πιρΓΟΡΘΓΔἢΒ 5ἰ πηι] δι 0- 

6ΠῚ ΔιΙη οἰ τ88 οἾ0.8 : Απιΐοο, αὐ φείά νομἱδιὶ 511} ΠῸς 
δἰ ποιλΐηα ποι μ6 πὶ Ὀοπογυπὶ ἰῃ ϑογρίυτίϑ 60- 

βποβείπιυϑ Δρρο!]αιυιη. Αι πηαϊαιη δηΐμ, οἱ Π0Ὴ ἦτ- 

ἀυΐυπι πυρι δ] 158. νοβιϊπηδη 8. ἀΐεὶ! 8. ; Ανηΐοδο, 

φυϊά ἤνιο νοπὶδιὶ ποπ παϑεπδ νοδίοηι πιριϊαίφηι ἢ ΜΑ]ιι5 
δυίθηι δϑὶ αυΐ οἱ ἴῃ ρᾶγάθο]4 ἀσηαγὶϊ δυΐάϊε: Απηιΐεθ, 

πο εἰδὶ [ἀεῖο ἱπλιτίαηπι. Νονπθ αὐ ἀεπατῖμπι σοπυε- 

βἀρεγιοίυπ) (αἱρ|148. ΥἹἀ αΓ δυΐοιῃ τ} αὐσοπίδτο 

4υἱ ἐσ ροηθθυ8 ογθάϊἀδγαηὶ.,, ΟἸΠ65 ὑυπ85 ΡοΟραυϊυς 

δοηδείτι} ἴῃ ΟἸγΪβίο, ΡῈ 'ος ἰρϑῦπ ηυοὰ οἐγοθίάς- 
τύηι ἴῃ ΟΠ γἰβίαπι, [δεῖ δαηΐὶ ἐλυ5α υἱ ργοοϊἀογοίον 
δυύεογαπὶ δυάϊιίο ἀσχίγα, δοευπάυπι φυοι [υεγῶὶ 
ΡΓομοίδῖαπι ἀδ οἶδ" : ὕσγανα απτές ρορμῖ! ἡμ7μδ, 

δἰ οομίος φοταπι ἀορτάπιε, μὶ πε υἱάεπίο5 υἱάεαπί, εἴ 

αιαϊεπίες ἐποἰ Πσαπί, εἰ σοπυοτίαπίμν, εἰ δαπέπὶ ἐ08. 

102. Τιπο αἷϊ 7Ζόδιι5 εἰ : Οοπνετίε σίαάϊαπι ἵπαπε 

ἐπ ἰοσμπι δκιιπι ", Μοχ δ65ιι5 δ δὰ πὶ φυὶ (πεγδὶ ρῖ2- 
ἀΐο υϑι.9, οἱ δϑίυϊογαί δαγίου Ἰδτῶ βογνὶ [08 ἀδχο 

γᾶπὶ, ποὴ αϊχὶὶ : Εχίπια οἰδάϊυπι, 86 : (ονϑεέτι 
σίαάίμηι ἐπ ἰοσαπι δμηι. δι ἐγξὸ εἰδάϊ αἰφαὶβ ’Ὸὁ- 

οα5, ὁΧ 400 ποη Ἰΐσος δοοίραγο οἰ αυΐ ποη τὐ]ξ 
ρογῖγα,, τπηᾶχίηια ἴῃ ρἰδάΐο. Ῥαοϊῆοο5. δηΐπι τϑἷὶ 6558 
δεβυβ ἀϊδοῖρυ!]ο5 βδυο8, υἱ ΒΕ! ΠἸευπὶ ρἰλάδαπι δας 
ἀξδροπθδηΐῖοβ, δἰίθγαη) ρϑο!ουπὶ δοοὶρίδηι σφ δάϊυτθ, 

«υεπὶ ἀΐοῖ! δογίρίαγα 5 φἰαάϊυπι 5ρίτιτι5. δ᾽ π|}}6 δα 
το ην τιΐΐ νἱἀδίυγ αυοὰ ἀΐοὶς : Οπιπὲε φαὶ αεεὶρὶμπὲ 

φίαάίμηι, σἰαάϊο εἰ ρμετὶ μη ᾿ Ἰὰ 6ϑὶ, οὔπθβ αυἱ πο 

δυηΐ ραοϊ οὶ, 56 Ὠ6}}} οοποϊίίογαοϑ, ἰπ 60 }6}1}0 ρὲ - 

ἴθυπι φυοά οοπείίδηϊ, υἱ 511 ἴῃ οἶβ ρἰδάϊυ.5 πιγεοῖε- 

τῖυιπι ΒΟΙΗ οἱ 1}1|5. Εἰ ρυῖο ᾳιιοά ὁπιπε5 ἰυπιι!πο5ὲ 
οἱ σοῃεἰἰλίογο8. ὈΘΙΙΟγαπὶ., οἱ οοπίαγθδηΐα5 δηίποᾶ8 

ποπιηαπι, πιαχίηια Ἐςεϊοϑίαγυπι, δοοϊρί πὶ ρίλάϊυ πο 

ἰὴ φυο οἱ ἱρϑὶ ρογίδυωι; φυοπίδπι φεὶ [οαἱξ [οτξαπε, 

ἦρε ἱποϊαϊε ἐπ οαπι δ, φαοηΐδπι σοηυθτίείμγ ἀοίοτ 60- 

τυπὶ ἐπ σαρμ! ἰρϑόγυπ), εἰ ἐπί φμίίας δοτυπὶ ἐπ ἐετ8- 
πἰδιῖ πιθοιιηι} Ασεῖρα φιιοά ἰμπὶ δεῖ, εἰ ναάφ. γοίο (Σ ὕταμι θοῦαπὶ ἀδεοεπάει ". 56ἀ οἱ 5ἰπηρ] 1 οἷον δυάΐεη» 

αμίοπι οἱ ἱεῖος πουϊδδοῦπο ἀατὰ δἰομί οἱ (101 "". 

101. Τιρις αεοοάθηί65, πιαπιι5 ἐπ] θεονμα! ἐπὶ Ζ6διπὶ 

εἰ ἱεμιεγμμί ἐμπι '. Ῥοβϑὶ οϑουϊιπὶ οοηϊίπυο ΠΪΠ}} 

ἀἰδεγδηίοβ ἰυγ]α 1118, [ΓΒ] ΔῈ (ἰπηθηῖ65 πα ἀδ πηᾶ- 

πίρθυϑ δογυπὶ οὔδυρίαι 765.5, πιδηυβ ἱπ͵θοογυηῖ ἴῃ 
δαηϊ. ΕἸ δοοθ μπιι ἐπ ἐὲ5 φαῖ ὁταηι οἰπὶ ὅδε, ἐχιομ θη ς 

πιανμηι, ἐχειπῖί σίααϊμπι δώμηι, οἰ Ῥοτοιἰθη8 δοτύυμηὶ 

Ῥυὶποίρὶς εαξετάοίμπι, ἀπιρμίαυΐϊ! αμτὶομίαπι 678 ". 

ὕπυ5 δυίεπι οογὰπι 4υΐ Θγᾶπὶ οὑπὶ 7Ζ65660:, ποπάμηι 

πιδηϊίεϑία θοποὶρίοηβ ἀρυὰ ξ6 ουὐδηροιίοδπη ραδιίοη- 
εἴδπὶ ἐ λτη ἰγϑά!ι8 πὶ 5}}}} ἃ (Ἰτ]βιο, πεὸ ρᾶρεπὶ {υ8πὶ 

ἀοάϊι ἀϊδοὶρη}}5 8018, 866 δδουπάιιπι ροϊοβί αἴθοπι ἀἃ- 
1λπ| ἀκ 5 ρεῦ Ἰεροπ ἀδ ἱπίπηῖοἶβ, δχίθπάθπβ πιᾶ- 
Ὠ8πὶ δορορί( ρἰαάϊαπι, οἱ ρογοιιδ8ἰῖ βογύαπι ργίποῖ- 

Ρἰ8 βδρογἀοίυπι εἰ διηρυίαν!! δυνίουϊαπι 6}1|5. 5ίουϊ 
δυίοπι ἀΐοίί δοδηπ68 ᾿, οἱ ἀδχίγαπη δι γίου]λπὶ 8π|- 

Ρυϊανὶί, ἀρυὰ αυθπὶ οἱ ποπιδι βουνΐ ἀϊοϊίαγ, αυΐᾶ 

ΜΑΙομιι5 νοοδθαίαγ. Εἰ [υγϑίίδη ἀποά ἀφοθαι Ρείγαβ, 
πιγϑίοσίυ πὶ ογαὶ, φαοηΐδιη ᾽υἀαἰεὶ ρορυ}! ἀδχίγα δ- 
ἀϊιίο ἰμογαὶ δηηρυϊδηάδ ῥγορίθγ πηι ἶδπὶ δογυπὶ 

ἀοιηοηβίγδίδ ἰπ 7εβιπι. ΝΑΠ) οἰβϑὶ υἱάθηίυνῦ δυάϊγα 

Ἰερθπὶ τηοᾶ0, οὔπὶ δ᾽! βιγὸ δια δυάϊαπ! υχηθγᾶμ 

ἰγδάϊεἰοπΐβ ἀθ Ιοφ6, ποη νογί(δίθπι, εὐπὶ βίηι βαγνὶ 

ΒΟΡΙΠΟΉΪ8 ΡὈΓΟΙ 5 ΒΟΥΥΪ πὶ Ποὶ, ποη δυίδπὶ 86Γ- 
Υἱεμεῖβ ἴῃ νογιαῖς, Ηυ} 5 βογπιοπΐβ τηγϑίογίαι μι δαὶ 

6 0. χχιν, 48. 
8. 1014. 81. 
4 Εροϊο. χ, 8. 

τ ΜΠ}. χαυι, δ0. 
δχγῃι, 10. κα [κ»4. νἱς 10, 

9 ΡῬρὰ). γι, 17. 5 Ῥφα]. οχιχ, 7. 

35 ΜΆ. χχῖι, 12. 
ὁ λιν. χχνι, 52. “ Ερίιοβ. νι, 17. 

Ἅ: δι}. ΧΧΥῚ, ΠῚ 

168 ᾳυοά ἀϊεῖϊ : Ομὶ αρεὶρίμπι φίαάίαιπι φαάϊο Ῥὲτ- 
ἐϑυπί, οΆγογα Π08 σοηγδηϊ, υἱ π6 ΟοοΔβίοη δ Π}}}|88 

δὺϊ νἱηάϊοίξ ῥγοργίδγυπθ. ἱπ)υγίαγυπι οχὶππᾶπιι8 
εἰαάϊαπι, ἀὐυι οὐ αἰΐψφυδηι οοςδβίομομ), 4φυᾶπι Οπηηεπι 

ἀνδηφο]ῖοα Δθοιηϊπλῖυγ μαδο ΟἸιγ δὶ ἀσοίγιμδ, ρΡγαςὶ- 

Ῥίθῃβ υἱ ἱπιρίδδιυβ αυοὰ 5ογρίυπι 65. δ : μπὲ Αἷς 
φιὰξ οὐότιπε ρασοπι ἐταπὶ ραείβεις. 51] Θγρο εὑπὲ 

οὐϊοιμ θυ. μάοθαι ἀονεπιυ8 6586 ρδοίῆοί, δάτογβυβ 
ποιηΐηοπὶ αἰδάΐο υἱἱ ἀεθαπιι5. [ἢ ν θη 5, δά δῦ) 
4υΐ ποη ἀἰάϊοογαί Ἰοφυθἢ5., Π08 ἀφοθῦα ΟΠῚΠ68 400 
πἰδπὶ γ0 165 ἰγδά ἀϊϊ δα πλοι ρϑαπι ργῸ ΠΟ 5 Οπηπίθυ8, 

τἀάϊάϊι οἱ αἰεῖι 1 : Απ ρίας φμοπίαπι ποπ Ῥοέξαπι 

πιοάο τόσατὲ βαίτοπι πιειιηι, οἰ ἐπι ϑεθὶ! πιϊπὲ ρίκε- 
φιαηι ἀμοάεεῖπι ἰοσίονος αηφείοτμηι ἢ ἰΔηαυδπηι 5ἱ 

Ὁ αἴοαι : Τὰ φυΐάθπι 5ἰς ρίδάἀΐαπι ὀχοπΐϑιὶ, εἰ ρογου5- 
δἰϑι1 ργὶ ποῖ ρὶ8 ϑεῦύαπι, αυδϑὶ πιΐ: δυχῖυτῦ ρΓῶ- 
δἰ ῃ85 ; 640 δυϊθῃ) δὶ γο]Ἶ556πὶ|, ροίογᾶπὶ Γοξ3Π8 Ρδἃ- 

ἀγοπὶ ποῖ υτηδηυ τ δι χ πὶ ἱπιροίγαγθ, δοὰ π26- 

Ἰογυμη, ἰά 65ὶ δηρθίογυπι,, πες υηΐυ8, 56 ρἰαδαυδηι 

ἀυοάδοίηι Ἰδαίοπιπι. Εχ πος ἀδτηοηδίγαιις φυθηΐδηι 

βοουπάνῃ ΘΟ. του! υἀΐπεπι δηρεϊογαπι [5 πιϊἰϊ- ἡ 
τυάΐυσαι Ἰοφίοπυπι] πη} {65 πα ἀ14}15, βαηι οἱ δηρε- 
Ἰογυπὶ ἰερίοπδα μι Π 1125 οὐ θϑεβ, πὶ Π απιϊα τ σΟπΙΓ 
Ἰερίοηαβ ἀφβπιοησπι ἰιδοϊ δηιῖ πὶ ἴῃ βαρυϊοτὶβ. Ναὶ 

οἱ δρυὰ [μυοᾶπὶ 5 τηυϊἰτυὰο πα ἴ55 οὐἰεδιῖ 8 ἂὺ- 

39 ΜΆ}. χχ, 15, 14. ἌΜΜΙΝ χχσὶ, ἫΝ 
1 Μλῖι)). χχνὶ 

μι.) 16. ᾿ 
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ἀϊια 6εἰ Ἰδυἀαηιίυπι Πευπὶ ῬγΟρίοῦ Ο τί βεῖ παιϊνῖια-- Α πιδη  δβίυπι οδί ὁπιηΐνυ5 οογκηοϑοδηιἶθι5 6. θυο- 
ἴεπι. δ: δυίεπὶ πηυ  ἰυ 40. τι ἘΠ εἰ:6 ΘΙ οβι 15 ογᾶὶ Ἰλὺ- 
ἀδιιίαπι Ὠδιιπι, πλ}}}{|4 Δυϊ πὶ Οπιηἶβ ρΓΟρίοΓ δάνογ- 

Βατῖοϑ ἱπιο ἐρίου οοπδίίιυ14, οΟπβοαμιοηίογ οἱ {11ἃ 
τα  ἰεἰα ργορίον δά νεγβαγίος τη 1 θ6ο. ϑεὰ οἰΐδπὶ 
ὅδοοῦ ἰοουπὶ ἰϊψφαθπ) νοοᾶν! οἀδίγα Βοπιϊηὶ "2, 

αυοιΐδπ) πὶ ἴα πὶ || ἀϑροχὶι δηροϊογυῶ. Επ υδὶ- 
οὐπαυδ 50ηι Βευπὶ {ἰπηοη 65, οἶγοῶ 608 δυηῖ ολϑίγὰ 

Δηρείογαπ). {πιπε 6 ομἶπὶ ἀπροί 6 Βομιϊπὶ ἐπ οἷτ- 

εὐἰίε εἐπιεπίΐμπι ἐππι, εἰ οτὶρῖοι δος '"; βῖσυ! [886 οἱ 

εἶγοα ΕἸΐξθυπ γοίογί Προ γ Βοσηόγιπι ᾽5, Εἰ διιδάὸ : 

Ρυϊδ8 ψυλϑδὶ δηρ6}18 ἰΐεγίου βαϊναίογ, δῖ πα σθῃ8 
υχὶ ἶο δηρείογαπι ἀΐσεραὶ : Αν ρίας φιιῖα ποη ρο08- 

4ηὶ Τόθατε Ῥαίτοπι πιθιπὶ, εἰ ἐπί ϑοϑὶς πε μίνι4- 

γεαπι ἀποάεείηι ἰεσίοπος ἀπροίοτιπι  Αὐἱ [υγία 856- 
αὐπάσπι οχἰ δε πηι οπαπ) Ρεϊγὶ νοϊοῃ {18 οἱ δυχι! πὶ 

ἴδγγα, εἰ φίδαάϊυν ργοίεγομι 5, οἱ διηρυίδπι 8. δ01]}- 

οὐυΐδπ) 5εῦνὶ, [8118 68ι Ἰοουίυ8 ἢ Μαρὶβ. δηΐπὶ δηρε}! 

Οδυβ ᾿ιαῦθηΐ δυχὶ!ο υπί ροπηί ΕἾΠῚ 1)6ῖ, χυδῖ ᾽ρ86 

ΠΠογυπι. Ῥτορίοῦ ἢοο 6ἱ φιοι δογί υἱυγ : Ο μοπίαπι 

απρείὶς 5ιι15 πιαπάαυϊ! (ὁ ἱν, πὶ οιδίοαϊαπί (6 ἵπ οπι- 

πἶθιιδ υἱϊς (μὶδ ᾽δ, ποη ἀἐ ΕἸ]ο θοὶ απ σοηί!ο ἱπίε}}}- 

εἰιυγ ἀϊοίυπι, 5864 δυϊ ἴῃ ρθύβοηδ (ἢ Γϑιῖ 46 οπηηΐ 

Υἶτο ᾿υδῖο ἀποπη ΟΠ ΓΙ κί 5 ροτίθαῖ ἰῇ ΘΟΥΡΟΥΙΘ 8500, 

φεὶ ἐδ ΟἸνγῖϑίο βαεουπάιπι ἢ ΠηΔ Π8ΠῚ 6}0}5 πο ΓΔ). 

θδηΐαψυς εὐ αυοά ἀΐεῖι "" : 1 ϑοταθὶξ ἰ6 α ταῖπα εἰ 

ἀιᾳφπιοπῖο πιεγίαΐαπο, ποαυδηαυδπὶ οοηνοηΐϊς ΕἾΠΟ 

εἰ. 56 οἱ ᾳυοὰ ἀἰεὶι 5 : Νοη εἰπιεθὶδ α {{πι|οτ6 πο- 
εἴωτπο, α δαρί(α υοἱανίδ ῬῈΥ αἴεπι, α πεθοίο ρόγαηι- 

δυίαπίε ἱπ ἰοποῦτὶβ, ἡιλρ᾽8 ὁοην ΥἶτῸ 1510 408 Π| ς 

ΕΠ͵Ὶο θεὶ. Οὐπὶ ογσοὸ ροβϑβεὶ δοοίρεγα ἰορίοποϑ, πο- 

Ιοραὶ δοοίρογα, υἱ ΡῈ ραι[οηι πὶ 6}0}89 ἱπιρ] ΕΓ 

Βοηριυγα γτορ δίῃ! 5 ἀα ᾽ρ50., φυοῃίδῃι ἰ1ᾶ 61}Πὶ 

Ρατὶ οοηγθπίο αὶ. ὲ 
4105. )π ἡ α ποτα αἰχὴ δέδια αα ἰπγϑας : δίομ! αὐ 

ἰαίτοποπι δαϊδιὶς οαπὶ οἰααὶΐδ οἱ [πἰδίΐϑιι8. σοπιρτείιδν- 

ἅδον ηϊο; φιοιἑἀϊθ αριμα τὸ8 ἱπ ἱἐπιρίο δοάθϑαπι ἀ0- 

φέπδ, εἰ πο (εἐπιϊδίὶ8 ηϊ6 ᾽δ. ὙΟΙΌΠΙΔ5. ΘΟΓΙΙΠῚ 4 1188 

πη ἰος Ἰοςο ἀϊουπίαγ, (415 τ ῃὲὶ υἱάσι, φυυά αἰοὶξ 

Θαϊνδίου δὰ (ὐγθὰβ : δὶ 4015 ἸΔίγο ποῖ νυ] ἴΘΠ6ΓΘ, 

ποη 681 ἱποοηρσταθπι οὐ οἰΔ }}5 οἱ Τυϑι1 008 γοηΐγο 

δὰ δυπὶ, «|ἃ [418 6581 οἱ ἰδίγο υἱ Ομ ἃ᾽.Δ6δΐ, 

ἀππηηοίο ηΐ}}}} π)8}} ρα αίῖαγ; οἱ 8ὶ ροίοϑί, ρᾶγᾶ- 

τὺ8 681 εἰλάϊο αἱἱ οἱ [π5ῖ6 δνογβὰβ σΟΙΏρΓΟ ΒΘ ΠάογΘ 

τποάο δυΐεπιὶ οἱ ποη εϑιῖ5 ρίδοδιὶ χιοιίἀϊα ρδγπιδη- 

8[ ΟΠ6 ΠῚ πηθϑη} ν᾽ οπία5 ἰπ ἰεηρῖο θεαὶ, οἱ ργθθπίοπι 

ΤῺ 6 ΟΠ 5 νΟἸΟΠΕ1}}15 π|6 δυάϊτα, υἱ ΘΟΙΪθΠ βοΓ πη 

605 πη} δι ργοὐ! Ποδιοποιῃ οογυπι ρὲγ νογθαπὶ οἱ 
δἰἂπὶ δά ᾿ϑαιταΐποιι θ6ἰ3 Ατἱ ἵπης αυΐάδηιν ἤθη 

τοι 8118. πιθ νἱἀθηΐ68 ἀοοοηίδιη δἱ π1}}} (οί δι οπὶ 

ἀϊξπυπὶ γόϑίυ, πυμς δυΐδπὶ 4υδδὶ πηιϊδίαπι τη6 
ὀχ ϑιηνδιῖβ, αὧἱ φιλϑὶ ἸΔΙγοιοπι ἀθθογα ἐμ ργθῃοπαϊ 

Ρυϊει5 3 56] πο ἰπ ΠΟ. Θοοαβίομοπι Δ φυδηι ἰηνα- 

εἰ εἰ5, φυρϑὶ δὰ νουθαιη πιυϊϑι πὶ 4}) αἷς φαφ ἴῃ ρτὶ- 

πιΐὶθ ργοροβθογαιη ργοάθββα γο] θη ρυ5 νοτὶ 5 οἱ (4- 

οἰἶἰ8. Εἰ νίἀο ροδίηυλπι ἀἰϊχίι 4 Ῥεοίγιι : βεοοπάδ 

φἰαάϊιηι ἰμπηὶ ἐπ {πϑσαηι διαπὶ ᾽ν, ααοά 681 ρϑι}6ηι188: 

Ροβίφυδπι δυτγίου πὶ γϑι αἷς ἀπηριδἴδπι, δίουϊ ἃ]-- 

(ἐγ ἀἰοἰτ ἀναηρο ἰδία, αιοὰ οἱ βυμηπηῶ θδπἰ  πί(αιἷς 

παϊοίαπι Γἀδγαϊ ραν δἱ ἀἰνίπα νἱγίαι 15, της ἰδία 

γ γα ἰοευίυ8 65ῖ, υἱ ἢ εἰΐα υἱθδγοπιιγ ἐσ ργϑοθν 

ἀδηιῖλιι5 γοῦν 5 εἰ (δς118, υὧἱ δἱ ργαωϊδγ μεπείδοια 
Π0ἢ ΓΟΟΟΓάΔΗ ΙΓ, γὙ6] ργϑϑ 1 Γοσορῃοβοϑηὶῖ. 

104. ος αἀπίεπι (οἰμπι [αοίμπὶ 681, αἱ ἐπιρίοτεπίαν 

ϑοτίρίμτ γτοριιδίαταπι 46 ἐμει)μεηιοάϊ 3". Μυϊίαπι 

δυΐοπὶ 6δὲ πυπο ΟἸΐζογα ἀθ ῥτορίιει5., φυα)α χυθ 

ἴυης ἱπιρίοία βυηὶ εἰοηυΐα ρῥτγοριοίαγαπι, αυϑπάο 

86 86 ραειὶ Ομυΐβιι8 ἀΐοευαὶ : οἱ βιυάίοϑὶ ἰοπηἰς 

εϑῖ οἱ πηι} ἃ 5016 η1}5 ΠΟΠσγοβᾶγα γογθὰ ΡιΟρ οἰΔγυπι 

αὐ 50ηϊ ἱπηρίεια. Εἰ ἴῃ Οδι οϑἰπιὸ οοἴᾶγο ρβδἰπῸ 

[ογίε ρίογααας ἰμν θη 63 οοηγθηϊθηκία 515 φυΐ νοπορυηὶ 

οὐπὶ δυδδ σοΟπιργοποπάσγα δδδιιπι, δίουϊ οἱ αἰΐὰ ἀ8 

δαάα ἴῃ οὐδδεπὶ ἀϊοία ουπὶ ρβάϊηο : Ταης δἰπεμέ οπι- 

πες ἀοτοίείο 60 [ἀφεγμμι 33. ΤΊ δ ῃ 65 ΕΓΚῸ ἴαγῦΔ5 εἰ 

Ργὶπεῖραπι δοτυπὶ δυάδη), [ἀφογιιηιϊ. Ναο οηΐπὶ ᾿Δ 06. 
υδηΐ δάϊιυς ϑρὶγίίαιη, φιοπίαηι δ δι5 ποπάππι [μοταΐ 

ἐἱοποτί βοαιις ᾽5, 66 ϑρίγ αι υἱγία}5. οἱ ΟΠ γί (115. 

φυδοαι 5Ϊ ᾿ιδϑυΐβϑαηΐ., ΠΟη 6βφ6οπὶ ἰπἢτγιηϑιὶ, π6ς 8]1- 

αυἱι αἰϊυἱ οχίγα ἀϊνὶναπι οἰ ΑΓ Δίοπὶ οἰ δβθηΐ. 
405. Εἰ ἐΠ Ιοποπο5 ζοδμιπ, ἀιχοταπί αὐ αΐρῆαηι 

ρτὶπεΐρθηι δασέτάοιιη, εϑὶ ϑογῖϑα; δἰ δεπίοτδβ οοπῦε- 

πίοϑαπι ν", ΑΓθΊιγοῦ Θπΐη, φΌΟἢἾἶ Δ) 86 Γπ)0 ἀδβεγνὶ- 

τἰοηΐ8 δυάεϊοιΒ, 40 πυης ἀθγο οἷ] ἀδβεγνυῖγα ργοῖ- 

ἰοηΐαγ, Οα᾽ριδ8 651, φυὶ δάναγβυβ νυ δίοπι πηι 91 

δεδυ ηυἱ ἀϊείιυν ῥγίποαρϑ βδοογάοίμη). ὅθϑι:5 ἀυ 6Πὶ, 

βδουμάμππι Ὑογ 816 ἢ}, δμοογάο5 δὶ γεγθυπὶ ΒὨεἷ, 

80} 400 σοπϑέυι! δυηΐ Οἴπ65 40] Δορορίδ  Π 6 Γ 

86 ὙοΪδηΐε5, ροιΐα5 φααπι αἱ αἱιγῸ ἰγδάαι 86 ἴῃ πια- Ὁ βεγνπιηῖ 60 ΡΔιτὶ. ὕθὶ δυΐεπὶ Οαἰμιδϑ8 ὁδὶ ὑγί πο ρ8 

05 δογαιη. ἔσο δυΐδπὶ χυοὰ ποη 80πὶ (2118, ΟΊ ΠΟΒ 

αυϊ 50πὶ ἰη δυάδα 5οἰυηϊ, 41}} αυΐάαπι νἱάδπίοβ ἀο- 
οἰτί παπὶ πηθαπὶ οἱ Ορογᾶ πιοᾶ, 81 δυΐῖθπὶ δυάϊίαν 

Βαθδηΐ65 ἀθ π|6, 801 σομ β . ΟΠ 6 1) πιο ϑπ) δοαιοη- 

(65; φυθηΐλπι φυοι 16 φο]6η5 ἴῃ Ἰ000 Βᾶποιΐ (6πιρ], 

4ιυδϑὶ σοηστυο δὰ ἀοοίεῖπα5 ἀϊνίι48., πηδη [6 8( θαπὶ 
4 γΡογιηοηιία ἐγαπὶ δὰ ρίεἴδίοπι εἰ Υἱτᾶπι βΔ 8 πὸ 

δϑουπάσῃῃ ἰεσοαι Ὠεὶ, οἱ ρμαῦ ἰιος ΟΠ ΘΠ ἀΔθΔ πὶ 
μδοϊπουμη πα 6586. Οιοὐ δυίοπὶ μα} 14π| Π θεὶ γαιΐο- 
ποπὴ ἰάοποαπι 6416 ἰμ5ἰἀϊαι9 ν681:ΓΔ Δάν }γϑιβ τὴ)6, 

πεάυδ πα εἶα νοβέγα ουπὶ ρα 8 οἱ [υϑι10υ8 [Δοί8», 

18 (θη. ΧΧΥΠ. ᾿δ ΡΒ88]. χχχῃ!, 8. 
χχυι, δῦ. 39 208. ΧΥΡΗΙ, 1}. 
35 114. ὅ8. 

18 ἸΥ͂ Βες. νἱ. 
" Μαἢ χχυ!, ὅθ. 

βδοογάοίυμῃ, ἰδὲ σοηρτγεραπίυν βου 25, ἰὰ 681 [}1ι- 

ται, φυὶ ργῶβαηι ΠΠπογῶ οοεἰάοηιϊ!. Εἰ βοουπάστῃ 

"ποτ 909 ᾳυα!ϊαίοπι 5ογθαγυπι βυπὶ βθηίογαβ, 
αυἱ ποη ἰμ νοῦ δῖοπι, 56ἀ ᾽π νοι υϑἰαίαπι ἢ [6 Γ88 δἴπν- 

ν οἷα βᾷπι γοου πη θοηῖ6 8 οἱ ΠἾ}}} Δπιρ! 18 ποροιίαγὶ 

γο θη(68. 
106. Ρείγιι5. αμίδηι δεημοϑαίμτ ἐὰπὶ 46 ἰοπσα μδγμα 

ἐπ αἰτίην ρτὶποὶρὶα δασοτάοιιπι. Εἰ ἱποτόδεις ὑπίγο, 

εεάοϑας οἰπὶ πιϊπὶ δι τὶ μὶ υἱάοτγοι οαἰίμπι τοὶ ἢ, τὸ 

ἀυξσοτγοίαγ δυΐοπι Μαρίβίογ, βαψιδθαῖαγ αφυϊάοπι Ῥ6- 
1Γυ8 : ποη δυίοιῃ μοίογδί ἀς ργοχΐίῃο Θὰ πὶ δ6ηΐ, 

“ς Ῥᾳδ]. χα, 11. “Ἡἷ2 ἰν]ά. δ. 1.5 014. “ Μλιι. 
“4. 10}... ᾽5 “08. γ., ὅ9. ᾿ Μαίιῃ. ΥΧΥΪ, δὴ 



415ὺ ΟΒΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΙΕΌΜ 4105 

85 (ὁ Ἰομῃρίπιο, πος οπημΐπο γοοθάθῃς 4}} 60, πος Α ΡΠ ποὴ ἴρβ6 ργοιη οὶ ίδοογα, βοὰ ἰΠἰΐς χυΐϊ [υογαῦῖ 
οὑπὶ 60 ἰποδάθηβ, ἢ66 ἰιχία δυπὶ; δορὰ ἀ6 Ἰοηβα 

Εἰ 406η5 μογυοηΐ! δὰ αἰγὶ απὶ θγίηο 5 βδοογήοίυπι. 

Ε- ᾿ιρίοϑϑυ8 Ῥδίγι8Β ἰηίυ8 βδϑουαὶ, ποῆηυσα αυοά 

1} ταὶ πἰϑιγὶ πη πἰβίγαηθ, πόα 06 (ΔΟΙοΠ5 αι ἀοσι6- 

ταί 7655, δα Θχϑρϑείαθαϊί, οχὶ (πὶ ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΠΟΓΙΠῚ 

ν  θη9 νἱάθγ : συρηίΐδηι Δἀἰυς ποῖ ἰμ|6} Πσορ αι, 
ποίας υἱάθθαὶ οχίμιπι ἀἰβροπϑδιίοπυηι ΟΠ τἰϑι! 410 
(ομάογοηῖ. Ναο θη αδὲ οχὶ 5 ΘΟΓΙ ΠῚ ἷπ διγίο 
Οαΐριιδ, πδς υἱνὶ Θ γί θα δἱ βοπίογοβ ρορὺ! ΠΠυς 
ςοησγορδιηίαγ, δ᾽ ἰδπιοη ργορτία 45 νἱάοαϊ οχί πὴ 

ἰρϑυπι, νἱἀοθῖν Ὑόγθυμη Πεὶ οἱ δαρίθηιδπ) ἀΐοοη- 
θη ᾿ὁ : Εσ0 διιπηὶ Α εἰ Ώ, ρτὶπεὶρίμηι οἱ βηἷ8. 

101. Ῥεϊποῖρες αϑίόηι δαεοτιοίμηι, οἰ δοηίογεδ, οἱ 

τοι νοτδιηι σον οἰ πὶ φιαγόϑαπι [αἰδιιπὶ (65 ἡπιοη ἑτιηι 

καμπῖτα ἤοδιηι, (1 διιηὶ πιογὶ ἰγασογοπῖ, οἰ ποη ἵπυδ- 

γέγαιπί; οἱ πιιΐ [αἰξὶ ἰ65165 ἀσοσδδογιηί, εἴ πον ἱπ- 

τεπεγμπί "᾿. Εἰ ΡῈΡ ἴρῸ τηϑη }6βίπ:π) 6δὲ ΠυοηἶλΠι 
Ῥόρσοδίυπι ποη [6οἷξ 965:5, πες [|| ὁ 0115 ἴῃ ΟΥ̓ 

ο͵υ5. Μυπα]θϑ᾽ πηᾶπὶ δυο ηὶ [1556 νΠΠ 85} ἰρϑία8, οἱ 

ΟΠΠΪΠΟ ἰγγαργαι θη βὶ "ἢ ]Π6 πὶ, οἱ δυ δι πίοπ) οσοδϑἰο- 

Π65 ΘΟΓῸΠπὶ αἰ φυφγιηΐ οσοαβίοποϑ, ὁσ 0. ἀδπιοῃ- 

δβίγαϊυγ, 4υΐδ ποη ἰηναηίοθδπὶ δάνογθαγιὶ οὖ15 χυοι! 

ἀΐοογα ροβϑϑηὶ διίνογβυβ δι, γ6] οοἰογᾶγα : 86 

υχγεθαπὶ ΟΠΠ65 βδδοογάοίοϑ οἱ σΟΠ οἰ τ} ὉΠ ἶ νΟΓ- 

δ0π|, δὲ 8}}}}} ροίογϑηῖ ἱηνοηΐγα. Ουοηΐαπι [1»8 [6- 

δεἰπιοηΐα ἴαπς Ἰοοιπὶ μᾶροπι, 4ιϑπάο οὰπὶ ΠΟΐΟΓα 
ΔἸίφυο Ργοίδγαμίαγ : δάνογθυβ ὅδϑιιπὶ 806 η} πος 

ΟΟΟΡ ἰμνθηϊθθαῖυγ ααΐ ροϑδοί οοηίγὰ δθϑιη δάὐυ- 

νΆΓ6 πιοηάδοία : οἱ ᾿Νυ6, οὐπὶ 6556ηὶ πλ}}ἰ νΟ] πῖ6 5 

γαιίδπὶ {τῖθυογα Οδίρ!κβ, οἱ ργίπερίυυ5. βϑοογάο- 

τυ), οἱ Θογ5, οἱ βαηϊογίθυθ, δἱ υμΐναγϑο σοῃο 0 

δος ἰρβυπι δυύίγο ἀ δι ἀογαπιὶ. Εἰ Ἰκδὸ αυΐ οοπδί46- 
ταί, πη τἰ πηδη) ἰλι!ἀ6 6) δα οἱ 5658 ργορίοῦ νυἱΐδπὶ 
οἦα5, εἰ ἀοοἰνεπαπὶ ἰρείυ5, 40] εἷς οπιιΐα ἰγγοργεῖιθη- 

δ θΠΠ6ν οἱ ἀἰχὶα, οἱ Γδοῖἱ, ὁ πὰ] 4πὶ νου πε υἀ - 
π6 πὶ ΤΟΡΓΘΙΙΟηβίοη 8 ἰηγεηίγοηιϊ ἰῃ 60, Π66 τη3]}, Π66 
ταῦ], πος (8165 Δδίι} οἱ Ἰηροπίοβὶ. 

108. Νουϊδεῖπιθ αμίθηι ασοφάριι65 ἀτι0 [αἰδὶ [6565 
ἀϊποτιιπι : Ηἰς αἰαὶ : Ροδδιιηι ἀσδίτιιοτὸ επιρί πηι 
θεὶ, δἰ ροδι (τἰάμμπι ἐπ τεαϊβεατο 18, ΝΟμ ἂγ- 
δίιγονῖβ. ΜΑΙ Πασπν ἀ008. 05 (65[05 β'μα οδιβᾶ [4[508 
οἰχίβ86, συ πῦ νογὰ ν᾽ ΓΘ ἢ Γ 6556 (ο5{Ἰπιοηΐα ΘΟΓΆΗΙ 

ἐχ 60 4π04 δσροηῖ! Ποδπηοβ "Ὁ Ομγ βίαι ἀϊχίθθο: 
δοίυϊίε ἰοπιρίιηι ἰιος, οἱ 90 ἐν {γῖθιις ἀἴοθεις οαοίϊίαϑο 
ἡ πά; ηυλιάο οἱ δαμίίυν; Πος ἀμίδηι ἀϊεοϑαί 46 
ἐοπιρίο εογροτὶς διὶ ὅδ, 5644 νἱά6 νογϑβι ίδηι [4] 5ΟΡῸ ΠῚ 
ιοϑίϊυπι ἀπογαπι, 40 ροΓϑιιαβίοπα υἱοηίο5 Βυπιρίϑ 
ἃ} δ᾽ΐψυιο ἀΐείο νεγὸ χιιοὰ ἀΐϊχογαί 26βιι5, Πηχογιηὶ 
(οβΕἰπιοηΐυμη [4] 5. δόδιι5. δυίοιη ποὴ ἀϊχῖ! : ϑυῖνο 
τεπρ! πὶ θηα, οἱ ἦι {Γἢ 58. ἀἸοθιι5. δα βοῖ!ο, ἰρβαπι: 
βοὰ : ϑοίυϊε (οπιρί πηι ἤο6, δἰ ἐπ (τῖϑιι5 αἰόϑιις οχεὶ- 
[αϑο ἐρδιιπι. ἘΔ᾿δὶ δυίοπι (6516 5 γοιυϊογαμι οὐπὶ ἀ]- 
Χίβδα αιιοὰ ποὴ [Ὡδγαὶ ἀΐοίιπι ἂἷν 60, ποὸ αἰϊχίι: 
Ῥοβϑυπὶ βοίνεγα (δπιρίμιπι Πεὶ, οἱ ἰῃ γίθιι5. ἀϊοθυς 
τοι βοῦγα {ΠΠπ4, Πιηρίαἰαίοπη ἐγρο βο]υιοηΐε ταπι- 

᾿ Αροῦ. 1,8. 5 ΜΆ{|). χχνι, 59, 600. 
85 [)6ιι. χισ, 15. 
ἼΧΧΧΨΗΙ, 2, ὅ, 

ΠΝ τ ΝΠ ἢ 

36 1ν]ὰ. 00, 6]. 
δ χιν, δῦ οἱ βεηη. 3) χχνι, 6], 5 χιν, ὅ8. 86. ΜΑι). χχυ!, 62, θ5. 5 ΡΩ2], 

ἃριΐ δὰ ᾿υὐαδηοά! ορυ8 σοπη πη 81}, ἀΐοοπ5 : δοίδεέε 

(επιρίμηι ἤοο. ϑι}υὶ αυίοπι φιιοά γοϑογναυῖΐ ἰά οβὶ : 2; 
ἐπ ἰτἰάμο διδοίίαϑο ἴρδιπι. Εἰ χυοά ἢ]6 ἀϊχὶ! ἀ6 ἰδοπε- 

ΡῬΙο σογρουῖϑ 8], δυάοὶ, ργροα εἰ τπηϑ] εἶα, ἰγαῆς85- 

ἀΐογυπι οἱ ἱπιεϊοσχογυηὶ ἀδ ἰοπιρὶο ἤ]ο Ἰδρίάεο. 
Θιυοὰ πιδηί(οβϑίυπὶ οϑὲ οχ 60 4υοά τεβροπάοηιες 
ἀἴχογυηι δ : ΘΟ μαάγαρσίπία εἰ Ἔα αππὶς σαὶ βεαίμηε ἐεῖ 
ἐεπιρίμπι ᾿οσ, οι {μι ἐπ (τέϑιι αἴοϑιι8 διιδείίας ἐμά 

Εἰ σοπϑίἀογα αυοηΐδπὶ ΠῸἢ ὑη08 [4]5115 (65115 ῥγο- 
οαβϑὶ1 ἴῃ ἰοϑιπιοηίυ δος, ποὸ διΐπὶ βυϊξεϊεῖί 

ὑπ .8 νΟ]ΘΠ 05 ἱπίογἤήσογα δοδυπι, φυοηΐδπι ἰοχ Ὁ 
μγβοίρίοθαι: ΝΠ πιαποϑῖ! ἰεδιϊ5. πτιδ (εδεἰπιον κει 

ἀατὶ αὐνότδις ποπιΐπειι. ϑ6ὰ πᾶς {γὸ5 δγδιί : πλυ 5 

δ πῇ ἀσορ δἰ θυ8 655 [4]915, τίσ ἀυο ἱηγνοηιΐ 

50}, 4υἱ αἰϊᾳφυϊά αΐξσογα υἱδεγοηίυγσ. ϑ64 πὲ 

ἰρϑογυπὶ [651}π|0ηΐᾶ ΠΟΠΥΟΠίΘΠι18 ογϑμΐ, δου! λ{2Ὁ- 

Οὐ Ἔχροηὶ! 85 ; ἀϊοῖι δηἰπὶ μος πιοάο,, χυοπίδην 

Ῥτὶπεῖρο8 δασοτάοίμπι 6, σοποὶϊ ἵμηι ἀπῖυετειπι φυσ- 

τεϑαπὶ οοπίτα Ζεέδιπὶ (οδίἰπιοπῖιπι, μἱ δαπὶ πιοτίϊ 

ἐναάεγοιί, δι ποπ ἱπυοιοτιηί. ΜμΠΐ ομῖπι [αἰδαμε 

(εδιϊπιοπίμιηι αἰχοότιπί αὐἀυογδιις οιιηι, εἰ σοπτϑηϊεπιῖα 

ποῖ Ἔγαμί ἱρδεϊπιοπία ἐοτιιπι. Αἰ αμίεπι ἐπ ςμτφεπίες 

[α’διιηι (65{ἱπιοπῖππι ἀϊσεθαπί αἀυοτδιδ δπι, φμοπίαιε 
πος απαϊυΐπιιιδ. διιπὶ αἰσοπίθηι : (μοπίαπι 660 βοίιῶ 

ἐοηιρίμηι πος πιαπῖϑιι5 [αοσιιπι, οἱ ἱπ {τῖϑιι5 ἀΐεδας 

αἰϊια ποτ πιαλῖθιι5 [ἀοίπὶ [αοΐαπι. 864 πες εὶς εοα- 

νοπιοη!α ὁταμί οοταπι ἰρεἱπιοπῖα. Ταπαο οιΐπὶ δαὶ 

ΘΟΠΥΘΠΙ6Π8 ἰΘ5{ἰΠἸ0Π 1} Π|.0 4υδηο ολάδπι ἀϊουμῖ: 

ΠΟῚ δυϊοπιὶ δυπὶ οὐηνθοηϊδηϊα, φυλπήο ἀϊπϑοηδηὶὲ 

δ᾽ υἱ, 4φυ8}14 δγδηΐ ἰθβιϊπηυπία Πογυπὶ αἴ δάνογξυς 
δοβυπι ἰ65ιἰπιοηΐα Ῥγοίεγευδηι. ΕἸ 5[ νογαπι ἀΐουπὲ 

Μαιιίυϑ οἱ ἤδτγουβ, 401 ΟΓΘά6Γα ΠῸ5 Ορογίοῖ, ἰδη(6 

Ὧ)115 Οϑίθηθι6 φποπιο9 ποη ογαηῖ οοηγοηϊοη[[8 πα- 
46 ἀποτυπὶ ἰρβόγιηι (6ϑἐἰπιοπία, φοη 8 πὶ ποῖ οϑάδην 

Ρτοιυΐϊεγυπί. ϑϑοιηάνπι Μαιβόουπὶ ᾿᾽ ὁπίη) ἀϊχογαπηί. 
ΠΠ|ς αἰχίι ; Ῥοδδιεπι δοίυοτο (δπιρίνιπ θεὶΐ, εἰ ἐπ {(τῖϑες 

ἀἰοῦιδ τεααϊβοατε ἐμά. ϑεουπάσμῃ Μάγοῦπιὶ ὅ5 δυ- 

(ἐπὶ : Θποπίαηι πος αμαἀἰοΐπιμιδ ἐμηπ αἰσεπίεπι, φαο- 

πίαηι 660 δοίυο ἰιος (δπιρίμπι πιαπῖδιι5 [αοίππι, εἰ ἐκ 

ἐτίθεις ἀἰονμδ αἰϊιιά τοααϊβεαϑο πο πιαπῖϑεις [αείππι. 

δίνο ἜΓρῸ ὑϊ5 ἀϊοθηΐθθ 36, φυοηΐλπ ΠΟῺ δλάσιῃ 

ἀϊχογυηΐ, ποθὴ δι! ἰηγθηῆ8 ἐδϑιἰπηθηΐα οογ πὶ σοη- 

νομίσῃ! 510]; βῖνα δυο Θ100 υμπυ5 ᾳυϊάει 

Ὁ ἀϊχῖι αιοί Θχροηῖ! ΜΙ  {Ππ|58 05, ΑἸ κοῦ δου 6 πὶ δθουπ τη 

400ι} βογίρϑιι Μαγουδ, ἃ6 Ρ6Γ ἰος (εδ(ἰπηοπΐά δογααι 

Βοη δγδμί σοηγο πίη [ἰἃ 5}}}]. 

409. Εἰ οαειγρθηβ Ῥγίποορα δαοοτάοίμηι αἰπὶϊ δὲς 

Νιμὰΐ τοδροπάθς αὐ φα φια; ἐδιὶ ἰ6δ(ἰβοαπίων αάνετ- 

διι5 (62 4685 αμίοηι ἰασεῦαὶ 33. Ῥοιοδι ἐπ ἰδιῖ5 ἰπι- 

Ρίοία πιο !ὶ ργορίνοι δ αι εἰοὶι “5 : θάμ σοπεὶςιξ 

ῬεοκαίοΥ αἀνεγδιδ πι6, οὐπιμίμὶ, εἰ ἢμπι ἑαί5 ἐμιπ, 

εἰ εἰμὶ α ϑοπῖδ; αἱ ραίσδίον ἢΠ|6 ἴῃ 515 ργορμοίδιυϑ 

ἱπιο!ραίυν (αἱ ριια5. 41 οοπϑίϑι! οοπίγα δαβυπι. 

δία] αἰδοίη. 6Χ ἰος ἰ060 ΘΟΠΙΘΙΏΠΟΓΟ σα] υπιηΐϑη- 

τἰὰπι οἱ [ἰβογυπὶ (ε5ι{1π| γο 065, υἱ ΠΟΟ Γαβροηϑίοπα 

Ἔν, 19, 35 Σὰ. 94, ι΄ ἡμϊ4. Φ0. 
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Πυβίγα εἶθπ05. 608 ΠΔ)} δ πι5, ποὺ ἀοίοηβεογα ποβ- Α ἐδί "5, (δείθραωι δυίεπὶ ραοοαίυπι οἰΐδπι Ῥγίμςορϑ 
τηθί!ρ505, υ}}]} ΠΟΙ διιπὶ σοηνδη θη 8 αι: ἀϊσυπίυγ 

᾿δάνογβθυβ πΠ08. Οιϊὰ ομΐμη ΟΡῸ5. 681 1158 γοϑίβίθγα 

4] 5:0] ἱρϑὶ δοηιγαγία ἀἰσοηῖοα Γαβἰβίυηι ἢ πηᾶχὶπΠΊ6 

Ὁδὶ πι|8}05 651 ἰἰ γα οἱ [ὉΥΕΔῸΓ 5ἰίογα φυᾶπὶ ἀοίδη- 

ἄδγο βίπ 110 ῥγοίοοία, αἱ πη Ἰαπι Π  πλγ ἃ (65ι1- 

λὰϑ [1515 δἱ οὶ υπηηϊδίογι θ5 ἐπ ργο "8, 
110. Εἰ αἰαῖ! εἰ ργίποορς δαροτάοίμηι : Αἄλατο (6 

Ῥον δέμηι υἱυμιι., υἱ ἀἴσας ποὺϊδ δὶ {μι 66 Οἰιτ  δίιιδ 

ΕἸὶις θεῖ. Εἰ αἰχῖι εἰ 2165: Τιι αἱαἰειὶ 38, ἘΠ ἴῃ 

Ἰορα φυϊίδπι δἀὐγαηἀΐ ἀϑαπὶ ἰηνδηΐπιαβ. [πα Ναπιο- 

Τὶ5 δῖ 35 ἀεὶ! εχ, φυοηΐατῃ αἀὐμγαδὶς δαπὶ β8ς6Γ- 

ἄοβ, ἰὰ 6ϑὶ πιι]αγαπὶ ἢἰπὶ ἴῃ Ομ 5 ΥὙἷγὸ [είι5 

δϑδὶ βρί γίυ5 26 }}, οἱ ἀΐδοιὶ πα} 16 Γἱ θα Γάο05 "Ὁ : δὲ ποη 

ἀοτπιῖεί αἰϊφιιὶς ἰδοιπὶ, Θὲ πἰδὶ ἰγαπεργθδδα 98 μί πια- 

ομίοτὶδ α υἷτο 05 (0. ἱπηοσθπδ οτὶς αὖ ἀηια αταιι- 
εἰοπὶδ "ας πιαίεαϊεία. ἘΠῚ ροδὶ ρᾶυοᾶ " : Εἰ ααλιτα- 

δὲι, ἰπαιῖ!, δασεγάοδ "πιείΐοτοπι ἰπ αὐἀ)ιταιἰοπῖϑιις 

πιαίεαϊο!ουῖς ἰπι}ι8. Ἰοπλ ἴῃ Ἰογιὶο Βοφυιη "" αἰχὶῖ 
τοχ Αοἰαν δὰ ΜΙοϑαπι : Αἀ μγο (6 μι ἰοφματὶς αὐ 

τὸ υστὶ αἰδηὶ ἐπ ποπιῖπε θοηιϊπὶ. Αα)αγανὶι δυΐοπὶ 

ΤῸΧ ῥγορίιοίαπι, οἱ δι )ιγαν! ποθὴ 5ἰοας ϑϑοθγάη8 

ἴπ Νυπηογὶβ. .}}16 ἐπί πη ἐχ Ἰορῖ8 ργοορίο, ἰδί6 δυϊδιη 

Εχ δυρίιγίο δυο. Εἰ πυῆς ἴῃ ἴοσο ργθβομ! δαβυπὶ 

5ΔΟΘΡῺ05 δάὐιγαι μοῦ θοιπὶ νίνυια. Εἰχἰ βεῖ πη δι (6 Πὶ 
αυοηΐδη ΠΟ ΟροΙοὶ εἰ νἷγ χυὶϊ νὰ] βου πη 

Εὐνδηρο!υπη νίνεγο, διυγοὶ αἰίατυπ). ϑ 11} 6 δδὶ 

δηὶπὶ φυοῦ ἀΐεῖι ἱπ ἔνδηφο!ο Ὠοπιΐπι8 'ρ56 δ: Εσο 
αμίοηι ἀἶθο ποιὶ ἡμῦατε οπιμῖπο, οἱ ΟῚ δάυγᾶτο 

οπιηΐηο. 81] οπὶπὶ ἰυγᾶγα πὺη Ἰἰοοὶ φυδηΐυῃ δά 

οὐδησθισαπι ΟἸγ 5Ε1 πηλη αι απΊ, ὙΘΓΙ ΠῚ. 651 {Πα πος 

ἀἀ)υγῶγα δἰογυπὶ [ἰοοῖ. Ῥγορίογοα πιλι[βϑι{|Π} δὶ 
αὐυοπίδηι ργίποορθ βδοογθοίιπι {ΠΠ|οἶτ6 δόσιι πὶ δι ιι- 

γᾶν, αυδπινὶς ν᾽ ἀδαίαγ ρον θδυπὶ νίναπι Δ ἡ υΓΆ856. 

Ουώγοι 8] 4υ8 δὶ σοηνύδηῖ γ6] ἀδθιηοη6 8. δι! } ΓΔ Γ6 

εἰ (υἱ τῸΒΡ εἷν δὶ πιυ!ιο5 40} (2118 [!Δο6γὸ δυϑὶ βυηΐ, 

ἀΐδοι ποη δίηθ γαίΐοηθ ἤδγὶ ἰιοθ. θ).1] δυ(ὲπ) ἀβρίοὶϊ 

ϑοδυιπὶ ἱπιραγαπίθη) ἀφο ΠΟ }}115, 56 οἰἴδ! ροΙ 654 - 

11 ἀδηῖοη) ἀἰβοῖρυ}}5. 81.118. ΘΌΡΟΡ οπηπἶα ἀζθιηοιΐα, 

οἱ αἰ ἸπΠγηλ 165 ϑδηδγοηΐ, ἀΐσαὶ 4ιθἷδπὶ πθη ο5ὲ 

δοουπάιιπ) ροϊεβίδιοπι ἀλἰλπὶ ἃ Θ}ἸνΔΙΟΓΘ Δι} ΓΆΓΘ 

ἀπιποηία : δυδοϊουπι) οδι δηΐπ. Ηος οἰβὶ αἰϊσαπο 

Δ ΠΟΚ5(Γ15. (416 δίψα! {ἰ{1, δ᾽ π}}}6 ἢΐ οἱ αο ἃ 84- 

ἸΙοιηοηα ϑβογριῖϊ8 δ} ιγαι! οηΐθυ5. 50] 6ηΐ ἀφο πι 65 
δι υγανὶ. 564 ᾿ρ8] 4] υἱαπίυν δι )αγαι οι 1115, 

ἰϊαυοια5. ποὺ Ἰθοη 618. σΟΏΒ. 15. 10 0]5. αταπίιν: 

αυθυβι πὶ δυίοιη οἱ ἀ6 ΠΠ Ρτθο Δοοοριῖ5. δι ιγαμὶ 

ἐπιοιία. Τηιοη ποη ἀσοεῦαὶ θοιηΐμι πὶ ποβίγιη 

δὰ δι)υγαι οηθπι ρυΐηορ᾽5. 5δοοράοι πὶ Γοϑροπάθγθ, 
αιλ58] ν᾽} ρΔΕΘῸΠ) 4 διἰ} πΠγάθθ Γ(ΟπιΓὰ ργορτγίδιη 

νοϊυπίδίοιη, Ῥγορερῦ συοι πὲς πεβανὶ! 56 ΟΠ γί ϑία!η 

ΕἸυπὶ θεῖ 6586, 66 Δ} {516 σΟμ 5515 651; 56 

4υδϑὶ 'ρϑυηι (65ι6 πὶ Δοοίρίθη5 δι υγαηίοην, αι!ονίϑιη 

ἶρ58 681 αυἱὶ ἴῃ ἱπιθγγοφαϊΐοης βδξδγύοι 8 ργοιυη- 

εἰαῖυ5 6δ5ι (Ἰιγ βϑῖυ8. ΕἸΠ 5 θ6ὶ, ἀΐοδπϑ : Τὰ αἰαὶ δι, Ἐὶ 

αυοπίδη) οπμιΐβ φιὶ [αεἰ! ροοσαίιηι, οα ἀἰαυοίο παίει 

38 ΜΆΠ}.. χχνι, θ5, 4. 3 ν, 19. "9 1]. 
δ. ΜΔ. τιν, 6. δ Μαῖίι]ν. χυῖ, 16. 
δι χγς. χιν, 02. δ" ΜΔ}. χχνι, 0}. 

“. Π)ὰ. 95. 
"1 ΜΠ}. χχνυι. ὁζ. 8 ἤ58]. υχχιχ, 2. 

δ3 1)υς. χχ, (9. 

βδρφογάοία!η ἰπδ᾽ἀϊλη5 Ζδβυ, οἱ ργορίοτγοδ (6 ἀΐαθοίο 

ογδΐ ῃδίν5, οἱ αυδϑὶ ἀὸ ἀϊδθοῖο- πδίυ 8 ἰπι αι 

Ργοργίιπι ραίγοπι 4υὶ }ν]58 ἀνα ἱπίδγγοραί ϑαϊναῖο- 

τοὶ δ: δὲ ἐμ ἐς ΕἸ Πις θεὶ, βἰουϊ βογίρίυπι 681 ἴῃ (61- 

ται]οπ δι. 6}115. 5᾽π|}}6 δϑὲ οηἷπιὶ : δὲ ἐμ ἐς Εις 
Ῥεῖ, οἱ : δὲ ἐμ ἐ6 Οἰινϊξίωῃς ΓΙ ΐι5 οὶ. Βοος δηὶπὶ 

αυ͵5 ἀΐοογα ροίεβί ἴῃ 000 ᾿ος, φαοπίασι ἀυθέιαγα 

46 ΕἩΪΟ οἱ αὐτὰ ᾿ρ56 δἰ( Οἰνεϊβίαβ,, οριι5 αἰ θο }] 
651, 6ἱ ργίμοὶρί8. βδοουάοίυ ἢ} ἰπϑἰϊδη}}18 Βοπιΐηο 

ΠΟΒΙΓΟ; 564 ποη [8115 ἱπυθηίις οι Ρείγ8. ΝΔΠῚ δἷπα 

Αἰσυα ἀπ ιΐο6 ργοπυηιίαν : ΤῊ 66 (γί διε 

Ἐπῖμς Βεὶ υἱυϊ "6, ἢ. μοϑυΐϊ! ἰδ], δὲ : ῥγορίογ φυοὰ 

μοδίυϑ ἐδί Δρρεδί!αἴιι8, 408 ΠΟ) ΟᾶΓΟ οἱ βδημυ δ 

γον ἰδνογηὶ εἰ, 56 ἰ)ουβ ῬΆῈΓ ηυἱ 65. ἷπ οαἰ 5. 

Ουΐ «φυίδπ οἰπὶ ἀκ} 41}100}6 ἀΐσιηὶ : δὲ ἐπὶ ος ΕΝ 

δεῖ, αὖ ον θοδι ἀπ δυηΐὶ δἰϊοηΐ, Ναπὶ αχαυὶδ 
ΠΟΙ͂Ι ἜΓαί ἀἰβηυ8 ργίποθρϑ δδοογάοίυπι Οἰ γῖϑι)] ἀο- 
Εἰγίπα, ργορίογαα πὸρ οὑπὶ ἀοοοί, πος ἀΐεὶς φυΐδ 

660 δυπ); 564 νογθαπὶ ΟΥΪ5. 68 ΔΟΟΙρίο πα. ἰὼ ΓΘ - 

ἀλγρυ!ονοπι ἰρβίιιθ, οοηνογ ἀΐοθηϑ : ΤῊ αἰ ει ἑ, 
αὖ 60 τη0(10 Υἱἀογοῖυγ ἀγρυΐ, ποη ἀοοοτί. 

114. Απιοπ αἶσο υοὐὶῖς : Απιοάο υἱἀεὐἷβ ΕἸ ἔπιπα 
Ποπιϊηῖϊς δοάεπίοηι α ἀὐχιτὶς υἱγιιδ, 6 υϑηϊοπίοιη 

δρτα πιῦος εοἰὶ "1, Οιοπίαπι μ0ὴ 681 ϑογίριι τ 

ἃ ἀοχιγὶβ θεῖ, 804 ἀρυά οἴμπθθ ὀυδηφο βι88 δὰ 

ἀδσχίγαιη υἱνῖυ 5 βαάογο ΕΠ ιν ᾿οηλ η18, ἐ6π {Γ6 8 

ονδηρο σῖρ δι τα ἢ 6 Γ᾽ δου! : υἱάοϑί εἰς δοαθπίθηι ; 

ϑἰπιρ! εἰ αυϊάθην οοποράϊμν. αυἱ πΙΠ] δἰίυπι 
Ροβϑυηΐ δυάϊΐγε ἴῃ 60 ᾳιοά ἀϊοὶϊ, δεάεπίθπι, ἃς 8ὶ 
ἀϊοαῖ, βιιργὰ υἱγίυίοπὶ [υμπάδίαπι. Οὐ θα5. δυίεπι 

Ροδβίυ1!6 6ϑι βρί γι οπιηΐα ΡΟΓΒΟΓ 8] οἰϊδπὶ αἰ [- 

ἀϊπε5 θεὶ, οἱ ᾳφυοά 5δοτὶρίαιπι 65ι ὁ : θὲ δδαάθ8 διρεῦ 

εἰιογδῖπι ἀρρατο; οἱ " : γιαὶ Βοπιΐπαπι δϑάεπίθπι 
διρεν δδάθηι οχοείξαπι οἱ εἰθυαίαπι; εἰ δ: Πίαὶ! Πο- 

ππιιδ Ὠοπιὶπο πιεὸ : δ8ε6 α ἀεχίτὶς πιεὶβ, ἀοπὲς 
Ῥοπαπὶ ἱπὶμιϊεοδ τιος δοαθοίμιπι μεάμηι τπούιηι, οἱ 
ἰἴδ δἰ πα σας ἀ6 60 βαάθηια ἀΐοία βυπηί, 5ϊπ|}}}- 
τοῦ οἱ 46 ΟἸγίϑίο ἀϊουμίαγ, 4υα σΟ ΈΓΓα ορογίοι 

οὐπὶ ἀΐοίο ργωβθηιῖ, υἱ ὁχ θαπι}}} αἰ βεπηδιΐοπα οἱ 

(Ἀθυϊοθα νἱίδαπιβ αυϊὰ δἰ χη οὶ ποτα θυ πΊ8ΠῸ 
βουϑίο ΟΠ γι, ΥἹάθιαν δυΐοπὶ πλ}}} αιοπίαπι 91} 

Πινἀαιομοπι αιδπιάαδπι οἱ ἢγπιϊδίθπη γαβαΐοπὶ 5|- 
συϊῆοιι βοϑϑῖο ΕἾΠῚ ποτ ἷδ. δυχία υἱγίυϊοπι ΘΓ, 
41 δοίυ5 δδὲ υἱνίυ8 δἱ ργοργίθ ποιμίπδιυγ, οἱ 8 

ἀοχιγῖ5. Γυπάαϊα5. δῖ, οἱ αυὶ δοοορὶί οπμμαπὶ Ροί6- 

ϑίδίοπι ἃ Ῥϑιγο δίευϊ ἴῃ οαἷο οἱ ἰῃ ἰεγγα. Εἰ μῆς 
[ἀπά ιίοποηι [4]ἰφυδηάο] νἱἀεθυπί οἰἶαπι δἀνογβδγῆ, 
Ροβίχυϑηι οὐπὶ ᾿ε 4 νἱἀοτγίμ! ουτ θοαιῖ. 564 88- 

οαπάυπι Μᾶγοιπη αυϊάδπη πὸη ἰναθοῖ απιοάο, 56 

Ρυτίιον, 14 δι; γἱιάοθ εἰ5 ΕΠ τι Ποπιλιὶς α ἀθαιτῖς 

δοάεπίδηι υἱτι{ἰ6 δ᾽: βοουπάσμη αιιοαπὶ ΠΪ}}1} θείς 

οοπίγαγία μη. ἷ5 φυς ἰγαἀάϊπιι5. ϑεουπάμηι Μαι- 

θα τ δυίοπι αυΐ ἀϊοῖ! : Απιυάο υἱἀοθὶ 5 δ5, οἵ 56- 

οὐπάππ ἔπιοπὶ ἀϊοοηίοπι : Ε πος ον! ΕἸΣ ποπιῖ- 

νἷδ 85, οἱ οἰίοτα, φυφγοηήυπ) δι δ ἐς μος μᾶς 

δ χχῃ, 16. "5 ΜΆ}. ν, 54. 51 δοδλη. ηἱ, 8 
49 [58. Υἱ, 1. ὅ0 ΡβρᾺ]. ΟΙΧ, 1. 
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ᾳυπ ἀϊχῖ! βαϊνδίουῦ ἱπιρίδία βυπὶ οἱ ἰῃ εἶβ χυὶ δι- Α οἱ φἰογίαπι εχ  βεϊηανί δυάαίοδπι οἱ ἐὩϑυϊοβδπι ἰὲ- 
αἴδγυηὶ αυοὰ αἀἰχίς : Απιοάο υἱά οὐ ς ΕΠ πηι ποπιῖ- 

πἶς εοαἀθπίοηι α ἀεαχίτὶς υἱγίἴς. Εἰ ἀϊεὶπιι5 φυοηίδηι 

Ῥοϊοϑὶ ἱπιρ!ϑίαπι υἱ ογὶ, αυοηΐαη) ὃχ ἴ110, ἰά 6δϑὶ 

ἰεπρωγο αἰδρεομβϑαιοηΐθ ΕἸ] 5 Βοτηΐἷβ δα δά 
ἀοχίγαῃ Υἱγίι5, οἱ υἱάθγυπι οὑπὶ ἀΐποῖρυ}} τγοϑυγ- 

δοπίθῃῃ ἃ ποῦ υἶ8, οἱ ΡῈΓ ᾿ο6 νἱάσγαηι διιπὶ ἤπη- 

ἀδίυπι αἀ ἀεχίγαπι υἱγίυ 5, δϑοιιπάυ πηι χαρά ἰταάϊ- 

ἀἰπιυ5 βιιργα. Αὐἱ (ἃ : ΥἹά6 δἰ ροίθβ μογᾷπι οἱ ἀΐθπ 

τηϑιϊγὶ ποὴ βοουμάσπι Ὀγαν αἰοπὶ), αυδ 65. δρυά 

Ποηιἶη6 8, Πογϑγαπι δίᾳφυς ἀΐόγαπ), 56 βοουπάυμῃι 

Ἰοηφίευ!παπὶ, 428 681 δρυὰ Ἰ)οπιΐπυιπῆ βαπιρί (6 Γ- 

πυπι, ουἱΐ ἃ σΟμ δι π|1|0.}6 πλυηἀϊΐ υβᾳυ6 δὰ ΘΟΠ511Π1- 

Τηδιϊοπεπι 6}1|5 δδί ὕὑπὺ8 ἀἶε8 : αυοά ἀειηοπδίγαι 

Ῥάγαῦοϊα, ὈΠὲ αἰεὶϊ 46 οοπάυςσιϊβ8 πᾶΠ6 ἴῃ νἱ ΠΟ ΆΠ), 

οἱ ἰογιϊα ἰογὰ, εἱ βεχίβ, οἱ υβῆ:16 δά υμάθδοϊιηδη). 

ΝΒ ὄγρὸ πΐγυπὶ οἱ φυοὰ |νὶς ἀΐοῖ! ϑαίνδιου ἀπιοάο 
δρϑι πὶ 6586 ὑγΓον βϑί πὶ ὑ54π6 ἴθης, ἴῃ 400 
δρϑι10 ἀΐοοθαι : γἱιάοὐ ἰς ΕΠ Ὶμπι ποπιϊπὶς δοάεπίοπι 
α ἀεχιτὶδ υἱτγίιἴ6, αὰ 1105 υΐ ἴυης δυπὶ διιάϊουδηις, 
Τογίο της αυδιάο ἀἰχὶί δοιπίπιι5 Ποπιὶπο ἤϊθο : 5666 

α ἀεχιτὶδ πιθῖς, ἄοπος ροπαπι ἱπὶμιΐσοδ [μος δοα οί μπι 

γρεάπηι ποταπὶ δ: ᾽ῃ αυΐ5. ἀγαηΐ οἱ {||} δὰ 4105 

ἀϊοεθδί : Απιοάο υἱάἀφύ ἰδ. [μι πείου5. δ ΐπὶ δγαὶ οἱ 

(δἱρ!95 αυΐ ἰπϑιἰαθοίαγ ΟΠ γἰβδίο. ΕΓ ποὴ βοϊ 

βούδηίοπ) δυμι δ ἀθχίγαπι υἱγίυ δ υἱβιγοθ ἢυδ 

Ῥγορθείαθαι:, 5864 οἰΐὰαπὶ υἱβιγοθ διιπὶ υσπίεπίθπι, 

βίοι! Μαιθυβ «φυΐάοπι ἀἰοῖς, διρεῦ πεϑὲς οαἰϊ. 

θυα βυηί δυίοπη ἢ}}}68 5ΌΡΕΙ 4085 γαηίοϊ φαΐ ἔυη- 

ἀδίιυ5 6ϑὶ ἃ ἀδχιγὶβ νἱἰγίυ 5, ἀὺϊ σὰπὶ ἀυΐθ 5 γδηϊεῖ, 

δυϊ 84 αυδ5 ρογιπρεὶ νογ 88 θοὶ βδουπάσπι φυοὰ 

Σου ρίαπι) οδὶ δ΄ : ΕἸ υοτῖίαδ μὰ μᾶς αὐ πιϑες ὃ 

Ἠὰ βυινῖ υἱνξ πυ} 68, ῥγορίιει:8 θεῖ, δἱ δροβίοἱὶ 

Ομγῖβεὶ, φυΐδυ5 πιδηάαὶ ρίαδγο οὐπῃ ορογίυοεί!, δυῖ 

ΔῸῺ ῬΙΈΟΓΟ ΒΌΡΟΓ Ὑἱπθᾶπη 5'π6 [γυοίυ. 5: 4085 δι- 

16] ΠΟῚ Υυἱΐ 6556 1}}υ5π|0 1 ΠῸθ65 ΒΌΡΟΓ Π1188 

οἱ οὐπὶ αυΐθυ5 νοιΐδι ΕἼΠϊπ15 ΠΟπνΐ 8. ἀρράγοπδ, 'ρ8θ 

δοῖϊ, β Πρ ῦ δηΐ. δυροῦ 1186 οἱ οὐπὶ {118 γοηΐι, 

οβίθηθπθ βυυπὶ δἀνοηίυπι ἀϊρηὶ8 56 1)6ι15 ὙΈΓΌΌΠ,, 
εἰ βαρίθηϊία, οἱ νογϊίας, οἱ 7υβι 4. Ηφο δυίοηι 

4085 ἰνδάἀϊἀἑπιυ 8 π1}}65, 4υ25] ρογίδηΐθβ ἱπη8 ᾽ Π6Πὶ 

οΟἸοβεἶθ, πυῦδ5 δυηΐ ΘΟ πο ἰγαπϑοιιη 5 5οιΐς 

θεοὶ, οἱ γόρηο θεῖ ἀἰξηϊοαῖα, φαδδὶ ᾿φγοθβ Βαὶ 
οἱ σοἰγθάθβ ΟΠ γί ϑιϊ, οἱ σομγοφηαπὶ οἷ. 

δίογίϑπι ᾿Π 16 ΓΒ οτοί ἀαπιῖ5. Εἰ ρυ ποι φυλεὶ ἰηιε}}}- 
Εδη5 ΟἸγῖϑιὶ ΒΟΓΙΊΟΠ65, 5υοἰθη 65 6856 δά ἱεδιϊ- 

πηθμΐαπ ΟΟμΐγα ἰββιπι, φυΐ (6565 Ἔγδπΐ ἀϊνιηἰιδιῖς 
ἰρβίυβ, φυδηίαπι δά 605 αυἱ ἐμιοἰϊἑζαγα ροββιηι : εἰ 

ἀϊοῖ᾽ δὰ 605 αυὶ ἐδ ἀ6π) δαρίευδηι : ἔς πππὸ απαϊ- 

διῖ6 ὑἱαδρἠοπιΐαηι για ; φεϊά υοὐῖἷς υἱάείατ 5 Ὑ ἀο- 

6. Γαϑροηῃάθδιι 68 οἱ ᾿ρϑὶ δάνογβιιβϑ δηϊδπὶ δύϑπι 

Ῥγοηυπιίειε ἀθ δόδι, υοπίλπι τέμς ἐξ πειοτίὶς "3, 

Οιυιδπίνπι ῬυΓ835 [υἱλ ὀγγογῖβ ἰρβᾶπὶ ρείπείραϊεαι 

οπιΐθ Υἱ Δ ΠῈ ΓΘΔΠ) ΠΙΟΡΙΪΒ ργοπυηίίαγε, εἰ ἰΔ8- 

τογυπὴ γαβδυγροηί πὴ ἰδδι ΠΟ ἢἾ0 ποη ἀβρίςογε οο- 
ἴοπι Υἱϊδα, ἀδ 400 ἴῃ οπιπ68 υἱνθηίβ υἱῖα βασι : 

αὐυοπίϑηι εἰεμί Ῥαίον οἱίαπι ἠαδεί ἐπ 86, δὶς εἰ ΕΠΗ9 
ἀεάϊε υἱέαπι ἰαϑόγο ἐπ ξοπιοίῖρ60 55. 

Β 41. Τιπὸ δχερμόγμηι ἱπ [αοἷθπι ο᾽κ8, εἰ εοίαράϊε 
ἐμπὶ οὐοϊἀότιιπί. Αἰ αἀμίεπι ραίμιας ἱπ [ασίεπε εἰ 

ἀεφάστιωι, ἀϊορηῖδε ; Ῥτορἢειῖλα ποδῖς, Οἠτίείο, φιῖς 

6δί ψιιὶ [6 Ῥεγοιιξεῖϊ 3. Ῥαδβίπηθ, δίουι δγθίίγογ, }}1} 

αυἱ δυάϊεταπι ἀϊοοεπίοπὶ 7οϑαιη : Αἰπεπ ἀϊοο ϑοϑὲε, 
φιοπίαπι απιοάο υἱαοϑὲτῖ5 ΕἸ πὶ ποπιΐπὶς φοάεπίεπι 

α ἀοχίγὶς υἱτιμἰς δεῖ, 6 νεπὶθπιεπι ἐπ πεϑῖραε 

εοἰὲ 5. δυϑὶ δ η1 ἜΧΒΡΙΘΓΟ ἰη (δοΐοπι 6858. Ατοΐιγα- 

ὑυδηῖαγ δαΐπὶ ἴῃ 60, απο οοπίυπάογοπι δου πιδῃ- 

εἰθηίοπι, οἱ φυΐα Π0) βυδιϊπεγεί ὀχβρυϊ ὁπ }5 ὀρρτο- 

Ὀείυπι, 401 βοάοθαϊ δά ἀδχίγαπι νἱγιυι5, οἱ νϑβιαγας 

ογαΐ ἴῃ πυλήθυβ. Ουοηΐδηη ἱφπογαῦδηϊ ϑογθοηδα 
Ιϑαῖδ ργορ δίς ἰδ. δδάδπὶ ῥγορμοίλπιϊβ ἀς δὺ, εἱ 

ἀϊοδη 8. οχ ῬογβΟη8 ἰρβὲι5 θοπηῖε δα νδίογὶ "5: Οὐΐά, 

φμοπῖαηι υὈδηΐ εἰ πο ἐγαὶ ἤοπῖο ; υοσαυὶ, δἰ ΠΟΝ ἐταϊὶ 

φιὶ οὐεαϊτεί. Νμηφιϊά πο ναίοί πιαπες δα ἐγμέτε, 

αμί ΠΟΝ Ῥοδδιιπὶ ογίρετο 7 Ἐζεα ἱπογεραίἑξοπε πεῖρα 

ἀεδεγίμηι [αοίαπι πιατὸ, εἰ γοπαπὶι Πππεῖπα ἀφεετία, 

εἰ εἰσοαθιίαν Ρέδοθδ εοτίηπ ἐπ 60 φιοά ποκ δαϑέπὶ 

ἀηιαπι, εἰ πιογίομνγ ἱπ δἰ. ΕἸ ἱπάπαπι εαίμπι (6- 

πεὐτίς, οἱ δἰ! δασομηι απιϊοίμηι 6.5. θοπιπες ἀαὶ 

πιϊλὶ {ἰπσπαηὶ ἀοοίτίπια,, μὲ δεῖαπι φποπιοάσ πιξ 
ὁροτίοαι ἀΐσοτα υοτϑαπι. Ροδμῖϊ πὶ πιαπδ, ἀρροεεῖϊ 

ταδὶ ἀπγέπὶ αὐ ακαάϊοπάμπι, εἰ ἀοείτίηα θοπιϊπὶ 

αρετὶοὶ αἰγὸς 'πθα5. Εγηο αμίοπι ποπ διπὶ ἱπετεάα- 

ἐμ8, πέφιθ σοπιταάϊοο. Ποτφμηι πιρπε ὑταϑεὶ δὰ 

919 Παροείία, εἰ πιασί{ω5 ἢιθα5 αὐ ραίτπας. Ρ ἀείειι 
αμίεπι πιθαπὶ Ἰ10Π αὐετίὶ ἃ σοπ[μδίοπο φρμίαπιεπῖο- 

ταπι, οι δοπιὶπιδ ὥφιις [οἰ ἐεί ααἀμίοτ πιεως. 
112. Ταιης ρτίποορβ τασοτάοίμιπι φοπϑοίαϊ!ί υδϑιῖ- Τὴ Οτπη68. δηΐπη αυΐ σαὶ δὺ ΕςοΙ βία, ςοηθίδπίας ΟΒτγὶ- 

πιεμία ὅμα αϊσόπδ : Βίαδρίοπιαυΐί 55. φρο Ὠοχηΐο 
ῥγορ!ιθίδηῖα ἱπἰπιΐοαβ Βοιηἰηὶ βδοθιάοβ ἴΠ|6, αυδοὶ 

π0 ἢ δΓαΐ ρῥγορίπηαιυβ υἱ νἱάογει ΕἸ πὶ ΠΟπηΐ8, 

οἱ νἱγίυϊοπι ἃ οὐὐὰ5 ἀδχιγὶβ βοάδυδί, φυδϑὶ ἰποῖ!- 

Ὠδίιι5 οἱ ΠΟΠ ροΟΐδῃ8 Δϑρίσογα Βι}Γ50Π), ΠΟῚ δ ΐοι 8 
ᾳυδ ἀϊοεθαί, οοηβοϊάϊε νϑϑι ποία δυ8, οϑίθη θη 

τυγρί(αὐϊποιη βυδλπ), οἱ πυάίίδίοπι δηΐπηα 8085, οἱ 

Τηγϑ[ογίαπὶ πιδη [δϑίαη5, Θοηβοἰ πάθη πὶ 6588 5806 Γ- 

ἀοιίαπι νει 8, οἱ βίοἱαπὶ βδοογθοιϊὶ ο᾽υ5, δἰ οὐϊατα 

4υδ δοοιπάυπι “6 ΓᾺπὶ ἤπγᾶι. ΒΙΔΒΡΙ δ πιίδπὶ δ θη 

τ γαίυ8 εδί 6556 ῃϑρη Δἴ πο πὶ γογθόγαπῃ ΟἸν 8], 

δΡ̓ῬΩΔ), οἰχ, 1. δ᾽ Ῥρδ]. χχχυ, θ. 88 δίῃ. χχυι, 0, 

βίυπ) 6558 αυὶ ἀϊοῖ! : δοπιΐπμς θέμε ἀφαϊι πιϊλὶ ἰΐπ- 
σιαπὶ ἀοο(χίνα;, εἰ ορῖοτα απ ἐχροβυί. Εφο δυίδιι 

ὁθηνΘΠἰΘΠΙΟΓ οἱ Θὰ 4185 ΒΏΡΟΥΪ 5 ἰνἷ5 ἀγδῶϊ οοη͵υπ- 
οἷα ὀχροβυΐ, νο θη οβδίδηἀθγα ἀθ ἴΠ|0 φ!ογίοβϑο δβϑ8 
Πος Ῥτγορ!οίδιυπι, υἱὲ δχϑρηδίαγ οἱ οοἰαρῥιϊξοίατ. 

Οὐ δυίΐθπη 811} σοηνϑε ἀΐσογα : Μεπὶ, πἰδὶ Ὁ γίβίο 

αυἱ νϑμΐς ἴῃ πιυπάμπι ἢ ἀἂὺἱ 4ιεπὶ ἄσροεθαι ἀΐςεγε: 
γοραυὶ, εἰ ποι ἐταΐ φιὶ οὐφαϊτεί, νΪδὶ ἐὰπὶ φαΐ τοηὶϊ 

δα νοοδηάιπι ροραΐαπ δυάπογυπι, οἱ ποθὴ δβί δῃ- 
ἀἴτυ5, εἰ ἰάδο πὸη δγυΐὶ βροραϊαπι, ποφαδ δγίραϊ! 

δυπὶ, δε ἀδγοϊίφυϊι " Ομ γίδιαβ οδὶ δυίθηι φαὶ ἀϊείξ : 

ΠΝ ΜΓ [014. 66, δ 70Δη. τ, 86. 
κ᾽ Μδμ. χχνὶ, 67, 68. 6) 101. θ4. 9558. 1,, 3 βοηᾳ. 

ἘΠ ΘΟ σῦς 



4τῸ1 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟΑΌΜ 5ΕΚΙΕ5. 1τθὴ 
Ἑρσοε διεγεραίΐοπθ πιεαὰ ἀδεθτίμπι {αοίαπι πιατο, εἰ Α Ῥτοριειίχα ποδὶ φιῖδ [6 Ῥεγοιιδϑὶι 58, ῬγΟΡΙοΓ φιοὰ 
Ῥοπαπι βωπιῖπα ἀεδετία ; αυὶ ΘΟΒδιιη!πηϑιοπεπὶ [δοῖυ- 
Γυ8 οδῖ τυ ηαϊ. 1086 651. δηἶπὶ αι οαἰυ ἱπάυει 

ταθεθγαβ, οἱ ἰηάυοί ἰά γϑίυϊ βδοοιπι, οἱ δοοὶρίοπβ 

ἃ Ῥαῖτο ᾿ἰπθηδπὶ ἀοειγίηθ βοίευαι φυοπιοίο οροΓ- 

ἰθᾶι ἀΐξεγθ υὐογθαπὶ αιοά σοπημηίεογαὶ οἱ Ὀδιιβ; οἱ 

Δρροβϑυΐ! οἱ δυγοη, υἱ ΔΠΊΡ 8 δυάίαϊ δυάϊοηιίθι5 

αὐυποιίβ, οἱ ἀοείγίια Ῥαιγὶ8. Δρδγυΐθ οἱ δυγδη), αΐϊᾶ 

πο [πἰϊ ἱπογοάυ! 8 Ραΐγὶ πιϊειοηιὶ, 56 πθαυθ οοη- 

τρδάϊοθηβ, εἰ ορεγθ δὺ00 ἀοουΐί ἀΐβοαγα ουρίεπίο5 

πιδηϑυοίυ ἀΐηδαι Ἰδυἀ8}}} πο Βυπη! αῖοπι. Ορυϑ 

δυΐοπι ογαΐ 'π 60 αιοά [Δ6ι18 ἰδία ἀοοο)θδί, ἀογβαπὶ 

Β. πὶ Ἔχ ἢ 618 8. Π256}12, οἱ τηᾶχ! ] ας δὰ ρΡ4]πι85, 

οἱ (δοίοπι ἤθτι Δνογίθη8 ἃ σοῃ[υϑοη6 Βρυϊλπιοηΐο- 

Τυμ, υἱ πΟ08, 5ἴουϊ δυϑίίγογ, αυΐ ἀΐφιιΐ Γὰϑγᾶπυ8 

ΟἸΏΠ65 [88 ἰη[απιϊα 5 ρϑῖΐ, δγιιθγαῖ ἴρ86 ὉΓῸ που ὶϑ 
Ῥαιίδης 6858. ΝῸΠ δπΐῃ πιογίυ 8 δδὲ ργῸ πο)" }5 υἱ 

ΠΟῸΠ ΠΊΟΙΔΠΊΌΓ, 564 τ ζΓῸ ΠΟ]8 ΟῚ ΠΙΟΡΪΔΠΊΙΓ; 

οἱ 8[αρ'ὶ5 οβϑὺϑ δδὶ ζΓῸ πο υΐβ, οἱ δχβριι 8 οδί, υἱ 

Ὧ6 Π08 αυἱ ἀΐξη! {πϑγᾶπιυ Οπμηἶ 8. [}}8, ῬΓΟΡΙΟΓ 

ποϑῖγἃ ρϑοζδίᾳ ρϑιϊδ 6, 86 τ ὕγὸ [π5ι{|ἃ 

Ῥαιθηί5 68 φγαίϊδπίοῦ ὀσχοϊρίδηυ5. Εἰ Ῥδι]υ8 4αἰ- 

ἄδίὴ ἀΐεῖϊ 6 δαϊναίοτο “5, ΄υοηίαπη ἡπηινϊαυϊ 56 
[ἀεϑὲ|6 οὐεαϊδης ιἰδφι6 αὐ πιογίθηι, πιουίοηι αἰείθηι 

εγμεὶς. ΝΟ δηἰπὶ 6ϑὶ ἱπάδοογυπι οἱ αυΐ νυ} ἢ1Π16- 

ΓΆΓΟ ἴῃ 4ιδηι18 56 ΟΠ Γϑίυ 8. [1 π)}Πνῖι, αἱ ἀϊπιπ6- 
Γοὶ ὀχίγᾶ δὰ ας Ῥαυ}8 Ἔχροϑυ ἀἰσαη8 : Ππ}}}18-- 
Υἱι 56 ἴδοι "5. οὐδ ἴθ5 ὕ5406 84. ῳ ρἅ]π88, 546 δά 

ΘΟΠΓβοπαπὶ βρυϊδπιθηιογιι., οἱ ἤαροι]ογυπι, οἱ 

πιογίϊς: ργορίοῦ 4088 οἵηπίδ ἀχϑ! αν ουπὶ Πὸυ8. 

Νὸς δπὶπὴ ργορίοῦ πιοῦίθιῃ 80]41ὴ απλιη ΡΟΡ 
ῬΙΌΡΙΟΓ τ05, ΧΙ ΑΥ οὐ, 561 οἰ81}}) ΓΟρΙὸΡ 

Ραἰπιδ5, οἱ βριιϊλπιδηίδ, δὲ ἐβίογα, Ουιθι Δ πὶ 006 ΠῈ 

ἃι1 οτιγοιθδιὴ ᾿π) υγδπὶ δοοίρΓ δρυΐ Διῃ : 10 1}Πὶ 

ἰη)υγία, τηδη (δϑίι πὶ 6ϑὶ εἰΐαπι ἰῃ ἰοσα ἴῃ τα δογὶ- 

Ῥίυπι οδὲ υὐ τυ οῦ ἀείυποι!, 51] ποϊασγῖς ἔγαίον 

Υἱγὶ εὐ08 Δοοίρεγα δᾶπὶ, δοοδάθῃβ δά διιπὶ 4υΐ πο- 
Ἰαΐε δαπὶ δοοίρεγα δ᾽ υὑχοόγθπ), σΟΓΔΠῚ βθηΐϊογί 08 
Θχοδ]οθαθὶι οαἰσοαιηδηίαπι ἀπὰπὶ ἐσ ροάΐθυ8, οἱ 

Ἔχβριιοὶ ἴῃ [Δοΐδη 608, οἱ ἀΐοεί : δὶς [αοίοπε μοπιὶπὶ 

φυὶ πο (ἀϊβεαυεότῖ! ἀοηιηι [γαἰτῖδ δὶ δι ΝΟῚ ΟΓθῸ 

ΔΥΘΓΓ  (δείοπι δυδπὶ (ἢ γίβίυ 5. ἃ (ΟΠ[ιβίο8. βρυῖ8- 
ΤΟ ΠΙΟΥΙΙΠ), 1 πᾶς 5 σἰοΥγ Ποία Γ νυ} 1115. 6}15, αυδπὶ 

[υἱὲ νυ!υ5 Μογϑὶ φοτγι ἤοαιι5, ἰΔη18 οἱ (4}} φθοτίδ, υἱ 

ςοπιραγαιίοηθ ρον δι οπὶβ ἰδιϊῃ5., γὙα] 8. {Π||π8 ἢ 

εἰογβοδιῖο ἀοϑίτγυδίυν,.δίουϊ ἰπ οοηδρθοίυ 50}15 ἰὰ- 

. ηρὴ Ἰυσογηθ ἀδδίγυ , οἱ βίους βοίθηιϊα αυ 85 6Χ 

μάγια οδὶ, ἀδβίγυπγ ουτὴ υδηθγὶς ψυ0ὰ ροτίδοίαπι 

681. ϑ6α δὲ οοἰδρ! 8 Ἄοοείἀδγυηΐὶ βαποίυπι Ἐσο]οδίδ' 

ἐδρυΐ, ργορίου χιοὰ ἱρϑί οοἰδρ απ ἃ ϑϑίδηα: 
ΠΟ τ ποῦ ἀχίο απ Γ, πθαὰδ υἂἱ νίγιιι8. ΘΟΓΗΠῚ 

Ῥεγἤεϊαίαν, 86ὰ υἱ ἰγαάἱ ἱπίμΐοο οἱ υἱηάϊοὶ, γοοὶ- 

Ρίαπε χυοὰ [δοοτιιηΐ ρεοοαίυπι, οΟἸΔρΙἶΖαη 65 ὅ6- 

δυπι. Ἐπ᾿ ἠοῖ σοπίθη!! ἰΔηταπιηοἊο Ἔχϑρύθγα ἴῃ [ἃ- 

Εἰεπὶ οἷυ5 οἱ οὐ αρ 8. διπὶ οάοθγο, βθά δάῆυς οἱ 
ΡϑΙιηἶβ οὑπὶ σοοϊ ογυπὶ, οἱ ἀοἰυάδηϊ658 αἰχθγυηῖ: 

42 ῬΠΠΠρ. κι, 8. 
“} ον. χιι, ὅ. ὅν, ὅ9. 15 Μαιιὴ. χ, 30. 

“ θουϊ. χαν, 19θ.0Ό. 4 Μμι(ἢ. χχγυὶ, 68. 

τερορεγυπί δἰδρατη ἰθγηᾶπι, εἰ Δ0 οπιηὶ ργορμδιία 
ὈΓίνδιὶ βιιπὶ, ρεγουδεὶ οἱ οδϑιίραι, οἱ πος ἰδ γοίδη- 
168 ΓΕείρογο ἀἰβείρ! πϑην, βδαουπάαιι πιο Ρτγορ]ιεῖδ-» 
γογδί ΠΙ06 ἰρβαπὶ ἀθ εἷ8 δογεπιΐδβ δ6 : δ ἰαφοί(αξι 608, 
δἰ πον ἀοἰμοτιιπί, εἰ ποίμουμηι βιιδεῖροτα ἀϊεεὶριΐπαμι. 
Εἰ πυπς 4αΐ ἱπ)υγίδηι! ἀπαπὶ αἰΐψαθπὶ ἀο ἘςοΙοβ,4, 
εἰ (δοίαν! οἱ ᾿ς, ἴῃ [δοίη ἐχϑριυηὶ ΟΠεϑιΐ, οἱ 
Οἰιρίβιυπι ΘΟ] Δρ!ν}58 οϑρ ΘΠ 65 σαϑιϊφαπι οἱ Ραϊηιῖς. 
- 114. Ρείτιιδ υοτο δϑάεθαι [υτὶς ἱπ αἰτίο. Εἰ αρεοδεὶξ 
αἀ διιπὶ ἅμα ἐπ αποὶϊ ἰς αἰσόπδ; Εἰ τι ἐγαδ επὶ ἰδϑιε 
Οαίαο" Δι {Π|{6 πεφαυΐξ σογαμι οὐδε αἴδεπδ: 
Νεεοῖο φιϊά αἱοὶε. Εχθιπιθ αμίφηι {{|0 ]απιαπι, νἱαϊ 
ἡ ίωπι αἰΐα ανιοί 4, εἰ αἱ! οἱ ἰδὲ : Εἰ ἷς δγαὶ δηλ 
Ἴεεω Νακατένο. Εἰ ἐϊεταπι ποραυὶί ειιπὶ ἡιταπιοπίο, 
φιΐα ποι πουὶ ἰοπιΐποηι. Ῥοεὶ μιυιεί πὶ ἀμίθηι ἀροο- 
ἀἐπί65 φιι δίαθαπί, ἀϊχοενταπί Ροίγο : ὕοτε δα {{Π18 δὲ 
κι, οἰοπὲπι ἰοημεία (μα πιαπὶ [δδίιπι (6 [αεἷἰϊ. Ταπο 
εωρῖϊ ἀδυοιαγο δἰ ἡμγαγα, φιὶα ποϑοῖο ποηιΐποηι. Εἰ 
ἐοπίπμο σαίς σαμίαυΐ!. ΕἸ τοπιθπιοταίει 651 ΡοῖταΣ 
νογϑὶ 16δι ἀϊοεπιὶς δὶ : Ομΐα ρτὶμδφμανι σαϊ[ς5 σαπίοι, 
{εἴ πιὸ πεφαδί8. Εἰ δρτέδδις [ογας ἀπιαγὶ δὶ πιο [6 - 

νι ἦς ΑΒθυπάδηιϊιι8. ΘΟΠβιἀογδηῖθα Ῥειτὶ πορβϑι]ο- 
Ὠ6Π1, ἀἰοϊπιυβ 4 δι ἩΘΙΝΟ μοίδδι ἀΐσετο Ὠοηιΐπιης 
δέδιηι, πὶοὶ ἐπ δρίγέια, φαποῖο “δ, δἴουι Ῥαυϊὰς ηοε 
ἀοοεί. Εἰ ποπάπιπι ἐγαί ἴθῃς ἴῃ Ποπιὶπὶθυ5 ϑρίτέικϑ 
βδῃοίυ8, φμοπνίαπι 7656 ποπάπιπι [μότας ἱοποτί βοα- 

ιις, βίου! ἀϊοὶ! ϑυδηπο8 δ". Ῥγορίογθα ποὴ δγαῖ ροϑ- 
δἰ 0116, πθιδ {ΠΠππ ἰδ] Ῥοίγαπὶ ἴυης Ζοουπ σοη- 
ἤτον : πος ἰδίηθη ογδὶ γαργοϊιοπἀοπάυβ ποη ςοηῆ- 

(65 716ϑὰπ.. Ομομίαπι δὰ δοηῃῇίαοπίθβ αἰοίίυγ Τϑ: 

Νοὴ ἐδιῖς υος φμὶΐ ἰοφεϊηιϊπὶ, ἐξοά ϑρίνμς Ραιτὶς νὍ6- 
εἰγὶ σιιὶὶ ἰοφμῖμαν ἷπ υοὐΐδ. Νοη ἃυΐ6π) οἴη 51} ρο- 
(θη5 ϑρίγι 8. {16 Ραιγῖβ ποϑιγὶ ἰοφυΐ ἴῃ ποινὶβ, οἵ 
οὐ ἴῃ ποϑίγα δἷϊ ροίοϑίϑιθ ἰοοῦπι ἀᾶγα ἴῃ 0018 

ϑρίγιαἱ βᾶποιο, οἱ ἢῸ0η ἀϊΐδιοϊο, δὶ ἀοηδφᾶγος- 

γἶπη8., Θχουβδιίοποπὶ υ}}8πὶ ᾿αθδιηι 5. Εογϑ Δ 

δυΐίδῃ! οἱ αυϊευπαᾳυδ 651 ἰπ αἰνο Οδίρινς ρῥτίη- 
εἰρὶ8. βαοογάοιιπ), ποη Ροίεϑί οουῇιίογί θοιηϊμιυΐπι 
δοθυπ), πἰϑὶ [ὑδγὶξ δργεβϑυβ δχ αἰγτίο ε͵υ8, εἱ 

913 (οτἱβ (ποτὶ! (ἀοῖι5 4} οπηηΐ ἀοοίτῖ πα οΟη γαγία 
δεϑυ. Νάπι αὶ {Π|Ὸ δαπὶ, δυδαίοαβ ἰγαάυηιϊ ἰγδάϊ- 
εἰοπ68, δἱ ποι βεβουπάυπι γοϊαπίδίο58 ΘΟ ριυγαγαπὶ, 

86, βϑοουπάϊπι τηδηθλία ἰιοιηΐπυαι οἱ ἀοοίΓί η88. 

Οοιρίάεγα δηΐ φαυοηΐαπὶ Ῥαίγυ8 (Οτγὶ8 βοάθηβ δὺ 
δεδὰ βορτορίιβ, οἱ [ἴῃ διγὶο ργιποὶ ρὶβ σοηϑι υ{υ8, 

οογαπι Οἰηηΐυι8 δεδυπὶ ἀσπαβαν : οἱ ἰϊογαπι Υἱο 0 

βοοιηάα δἰ πη 6 Ὁ ποθὴ ὀχίγϑ ᾿Δηυδπι) [ΟΓ]5 (δοίυ8, 
βϑ νοϊδπϑβ ὄχῖγα, ποῃά πὶ δυ.6Πὶ ΘβΓ6851:18 Δ ηυ81η, 

ἀδπερανῖι. ϑ6ὰ οἱ τογιϊα νίοα φυδπάο αυὶ 5ἰαῦδηι αἰ- 

χοῦυηι: Ῥέγε ἐπα {15 68, οἱ αυδπάο σορὶὶ 86 ἀδνο- 
ἅτ οἵ ἡιγᾶγα αυΐὰ πεβοῖο ποιηΐπαπι, δήμις ΠΟ 

δγαϊ [ογὶ8. Εἰ οπιμθβ ἀδηδβαιοποβ [δοίξ8 διιηὶ εἱ ἴῃ 
ποοίδ δἱ ἰη (θηθ 8 ργϊυβ|υδπι γϑηΐδὶ ἀΐ65, οἱ 5ϊ]- 

δηυαι αἰεὶ, ἰὰ εδι 54} οδηιυ8, αυἱ 5υ8οϊϊδί νου ηῖ68 

ἃ β0η)πο. Βὶ υἱ γνοιυΐ φγαιία ἀΐοδηι, εἰ ροβί 48}}} 

4 γ, ὅ, 51 Μαι}ν. χχυὶ, 09 6664. 

- 



110 ΟΠΙΟΕΝΙΒ ΙΝ ΜΆΤΤΗῸΝ τὸς 

οληΐυπι Ροίγυς ποραββοὶ, υἱ ἀἰοονείυν : Νοα ργοπιο- Αὶ ΟΡοτΙ νι ; ἰο8 6. ΔΘ. οἴδείδιηυγ ἃ ῥγίογς δηο 8 

οἱἷι,, ἄϊος απίθηι ἀρρτορὶημανῖ!, δἰσμε ἵπ αἰ6 ποποδί6 

ἀπιϑιίοπιιϑ 1., Π0}} ὀχευδαιίοπο ἀΐξπυβ [υἰ556ῖ βὲ- 

ἰτυ8. Εοτγβίίλη δυΐοπὶ οἱ οπηη65. ΠΟπιΐμ65. αυληἋ0 

ἀδιοζδηι δόδαπὶ, 8 αἱ ροοοαῖαπι ἀδποβϑιίοι8 

δόγιηὶ γϑοὶρίαί πιδαϊοἴπαπι, δηίθ ρα}}} δι! ἀθη6- 

ξυτα διπὶ υἱάθηιαγ,, πομάτη οἶδ ἢΔ10 5016 }ιι5{{π|, 

“60 Δρργορίπαυδηίο αἷ5. ογίαι ἰρϑί τ; δῖ δυΐθπὶ ροδὶ 

οτγίαῃ Βυ5πιοάϊ 50115. δὰ δι ΐπηᾶηὶ Ὑοο!65 ρθο0ᾶ- 

γογΪΠ18., ΡοβίΖυδπὶ δοοδρίμν5 βεἰθιΐϑιη γον δ |5, 

͵λπιὶ ποη τγοϊιηαυϊιυγ ἢ0}}15 58" "Ποἰυ πὶ ΡΓῸ ρΘΟΟΔίο, 

δοιὰ ογγὶ 16 λυ ϊοίαπι, οἱ 2618 ἱρπὶβ. 4] ἑοπμοϑίυ- 

Γυϑ 65ι ἰηϊΐοο5. Εἰ ἰπ Ροῖτγο αυϊάθην ἰππὸ ἀθιθ- 
φδηῖα ποὴ εὐπγνθιεραὶ ἀΐσοῦα : (μονιοάο 16 μμίαιἐδ 
Ρεγοτα πιθγουτὶ βιρρίἰεῖα φιὶ ΕΠ αηι θοὲ σοπομίσανο- 

τίπι, οἱ δαπρμίποπι [ὁδιαηιοπιΐ σοπιρημιθιη φαϊφίϊπια- 

. ψετῖπι ὑπᾶ6 δαπειβοαιὶ δμηι, εἰ δρινγέιιπι σγαιία ἱμ- 

)υτιανοτίπι 15} Νομνύσπι ἐπὶπὶ βϑηο Ἰολίι5. ἔμογαὶ 

Ῥείγυβ βδησυΐηα ΟἸνγ βεὶ φυΐ Γ[υδγαὶ δᾶ πρα δ μονΐ ἰ6- 
βίδιηδηιϊ, πος ἱπ)υγίαν! ϑρίγιίαπη φιλί ἀαθιῃ ἃ 

Ρτγϊποίρίο πες δοοδρογαί, ἡυοιίαπι ἤθϑυ5. ποηάυπι 

Γἀογδὶ Ποπονοδίυ5 172, π6ς Θγαὶ 1 ΠΟΠλἰἰ δ.5 ϑδρὶ- 
γτἶιαϑ ϑαποίυ5. δὶ δυίοπι ἴῃ Π0}}}5 ΠΟ ᾿πιρίαη} [Ὁ 11 

[δοίυπὶ ἀεποραιίοπὶθ ρΘΟοδίμ}}}, Ομ μἷα ἰβὸ ἀϊοογὰ 
δὐηνδηΐι, αυοπίϑιη οἱ 'π βαῃσυΐηθ ἰοϑίδιῃθη1ὶ 581}- 

εὐ δε} συπιι5 οἱ ϑρίεἰταπὶ σγαιίαΣ παδοδρίτηι8. Ργο- 

Ρίεγοδ ΘΟ ΠΘΠῚ ῥυὯγ6 58} 60}}6}}} ἰοϑία 6 

Ῥγοιϊοϑβϑιιηυπι, οἱ ᾿μ}νῖανα Βρί νίαν σνδιαο, οἰμηὶ- 

"δ ρεοοδι8 ἀφίεγί 5 6ϑι, ἃ αὐ π6 6 ἴ) 00 5θου]ο 
πο ἴῃ {ὈϊΌΓΟ ΓΟΠῚ 5510} 6 ΠῚ ροβϑί θυ δοοίρμογα, 5ἱ 

θεὶ Εἰϊαπι ἀοποροινα5. Ουομῖδι οὐξὺ που ΐ5 πο 

γτοπιουῖ!, ἀϊθ5 αμίθηι ἀρργορὶπφιαυὶ 1", οἱ δἰ ηῆθπὶ 

ἀϊοὶ φ8}}} οδπίυϑ ᾿πβόησλλ ΠΟΡ}5, ρΡιΟρίογοα ἀϑαυο δὰ 

δδηφυΐποηὶ δ. Π}}8 ΘρηΙΓὰ ΡΘοοδίαπι) οογίδη!οβ,, οἱ 
Ρτγορίον. οἰαγίίαϊθπν παπαυδπὶ Θχοϊἀθηΐθμι Οὐ ἰἃ 

δ. Π ΓΆΠν15, 1 Οὐπὶ ΡΘΡΐδο 15 'π δὰ ΘΟΠΒΟα]ΌΔΠΗ" 

μι γοάϊδίθπι. ΠΟ. Αἰιονάθ,, αυοῃΐαπὶ ἃμ[6 φσᾺ}}} 

οδηίαμ!, οἱ δηί ϑρίγ αἴ βδηοίαπι, δὲ ἢ) (ΘΠ ροΓῸ 

ΒΟΟΙΙΚ ΡΓοίυπά:, οἰἰαπιϑὶ Πα μ 6  ἀδηθμαν!ὶ 415, 

ψἴνογο ρυϊοδὶ : φυρὰ πιδη ϑίυ πὶ 651 ὁχ 60 4υοἀ ἴθ» 

ἀεποφανὶῖ Ροίγι3. ὅδ. δυίοην ροϑὶ 68}}} σαπίιπι, νοὶ 

5Β6Π16} ἰπ φυοουηηθ8 ραγίου]ο οομϑιϊυἱὰ5 ἀθρησρανὶϊ 
415, ἱπηρο551}}}6 δϑὲ δι γοπουδγὶ ἴῃ ρΟηἰιθηιἃ, 

υἱ τον απὶ ἐγυοἰ σαὶ 510] ΕἸΠαπὶ θοἱ 16, Θαυΐ δυίθηι 

ἴὰ ᾿νυ]ιδιηοϊ ἀεποραιίοι δ ρόοσαιο {πογὶ! σομηργο- 

Πιδηθυ5, δϑρίοϊδι ΠἸυὰ ᾳφαοΐὰ βοτίρίυπι 65ι 75 : ἐπ 
Πὶς φιὶ αἰἰταπαπὶ ρεσσαία δια δἰομί [ἀπόπὶ ἰοπσαηι, 

εἰ δἰεμι ἡισιίοτμπι υἱιἱ ἰπϊφιίαιαδ,, οἱ πο ἀϊοδὶ : 

Ῥεεοαία ποδίτα ἱπ ποϑὶδ δεπί., δἰ φιοηιοίίο υἱυδηιι ὃ 

γίυο, ἰηφιὶ δοπιῖμιι5., σμοπίαπι ποίο πιοτίθηι ρέσοώ - 

ιοτὶδ, 864 ρωνϊιοπίίαπι 17. ἴρ56. δυΐθπι 5611 θει5., (6 

400 5ον]ριαπ) ο8ι 5: ΕΙ ἱρθθ βαρίθιιδ αὐάμεθί δαρέν 

658 πιαία,, υλ)ῖᾶ πιλ]ὰ δά ἀτιοοὶ 5:06" ἀδηθβαι 5 οἱ 

ἢ0η Ραπίϊοηϊα5, οἵ φυλ! ἃ συροῦ ἀδησράμι65 οἱ ρΡῶ- 

μἰκομί68, αυ81}}18 ΒῸΠ8 δι ρ6ῦ 605 4υ| πυπαυδπὶ 46- 

ποράνθγαηῖ, που γ6 00 οογϑιη Πιοιμἰ θυ5., πα. 

τι Βοῃ). χα! 12, 12. Τ1᾽ ΠΟ. χ, 29. 
Ἴο 154. Υ4, 18. .77 χαοῖ, χχχ!, 10. 11, 
δι Ρ98]. οχχιι, ἢ. 51] (ον. ν, 10. 

Ξ3:::.-: - 5 ΞΦ-ΞΞὉ-.-.. Ξὀ-εΕ-ὁΞΞ--- 

12. ζολη. γιι, 29, 
Ἴ8 Ἰςφὰ, ΧΧΧΙ, 2. 

82 Μλμ|}}. χχνι, 58. 

δι αἰίδγα; οἱ δὺ οἠημένιδ 4] διδεῖ ἴῃ δἰγῖο 6}05 νεὶ 

ἴῃ. ἤδῆσα οὐα5, υἱ π6 μι ργοχίμο ἐχϑἰβίδπιιβ [Ἀςίεω- 

εἶθ ἀδπορᾶγα διπὶ αυὶ Γἀογῖ! [υχῖα εἶ5. Οορηοβεε- 

᾿π05 δΔυιΐοιῃ 406 511 Δηοῖ] ρεὶ μοὶ ρί5, δῖ ἐμιε!!θξετὶ- 

Πλι5 Πυδ8 511 δης}}} Π6ὶ, ἀ6 αυὰ βεγίρίαιῃ οβὶ ἴὸ : 

ΚΕσΟ εὐτυι5 {πι6, εἰ βίϊις απεῖα μα’. Ουδ 5ἰπὶ 

Δαΐθπὶ διγία ργίμεἰρί8. ροίογὶ5 βοῖγο, 81 ἱπίοι Ἔχεις 

408 5ἰπι διγία θοπιυβ8 θοπιίηὶ, ἀθ αυΐθυ5 5ογίρίυῃ 

οδι 89. Εδοθ πιπὸ δον οαϊεῖ!α θϑοηιίιπι, οπιῖπεβ δεττὶ 

Μοπιϊπὶ, φιὶ δἰα(ὶς ἐπ ἄοπιο Βοπιϊΐ,, ἴπι αἰτὶϊς ἀοπιας 

Θεοὶ ποδιτὶ. 81 δυϊοπὶ δἱ 46 δης}} 8 δ]ίογα ἀθθετοιις 

δ)ἴαυ! ἀΐςογα, υἱ εἰΐαπι Δ} {1 τοοράδιηυδ, ἰπί6]}1γ4- 

πὴῦβ υοὰ 5οτίρίαμ 68. δ' : δίοιε οομἐἑ ἀποια ἱκ 

ηἰαμπῖϑως ἀοηιΐπα ὁμα, ἰΐα οουἰὶ ποειτὶ αὐ Ποπιῖπαπι 

Β δειιπὶ ποβίτιπι, ἀοπεο πιϊδογθαίμν ποσίτὶ. Ῥαϊο μγὶ- 

τῖδπ] ἀπο  ΠὯπὶ ἰμι ΠΠ|σὶ ρτίοἰρί5 [4οἰδμίθπι ἀσπεξαγο 

ἀϊβείρυ!ο5. ΟἸιτδιῖ, ϑγπδβοξϑιῃ 6586 δυεβογυμι 56- 

οὐπάσπι οάγηθι, 40] ἀδιδράγα [γεψιθιίεῦ σοίορα - 

Ιοναηι ἤάοϊοβ. ϑοουπίαιῃ Δι !6 1: ΔΠ 0 }}]πῈ, ΘΟΏξΓε- 

βϑιίϊοιιθια. φεομιίαπι, 4υϊ οἱ ἱρδὶ ρεγβεφυξηῖεθ Ομη- 

βίίαοβ ἀδιορατα οορουαπὶ, ΤΈΓΙΪ05 δυΐεπι βδίδῃ!εδ 

ἴπ αἰν δ, πιϊηἰδίτοβ 6586 δ γοδαπι ἀν γβαγυπ)ν 4υΐ 

οἱ ᾿ρϑὶ νογἰἰδίθιη Ομτίδιὶ ἀδποέαγθ οοπι ρα! υπΐ. ἰα 

ποοῖ6 δαΐθηι ποι δοϊιν τὸΓ ἀοπεξαῖ Ρεΐίτα5, 5εὰ 

οἰϊαπὶ ἀδνοίαι βαίρϑαπι οἱ ἠαγὰϊ., αυΐα Πεβ610 Βοπιῖ- 

"θ. Εἰ αυΐάει απο δάϊνις δϑουηύσπι σᾶγμπεαι 

Οἰννϊβίυῃ φοϊεναῖ, ποο δάϊηις γοϊογαί ἀΐςεγα : ΕἸ εἰ 

Οἰνίδιιιι αἰϊφααπάο δεσιιάμι σατπένι σὐφπουῖπιας, 

δοά πρὶ αι ποὴ σορηυδεῖπιιδ κ᾽. Δυδπαῖα δμΐδὲ 

δἰξηίμῃ ἀἷδὶ ποι Θχϑίβϑιευδῖ, ἀδμαβδη5 Ροΐγα5 ϑεγρο- 

γα δόδα πο [υἱ{ τηοῖηογ. Ῥοβίᾳιδπιη δυίοῖὰ δηξο- 

Ιυ5 δεῖ οἰαπιλνὴ οἷ, ἤαπς τοσογάλιυβ σδῖ τογθογυι 

ϑόπὰ ἀϊοομ5 δὰ 568 : Απιεηαηι φαί{ι|8 σαπίεί,, [εΥ 

μ16 ποφαϑὶς 3, Εἰ αυδηο τερσογάλίυ8. δι ψογθυαὶ 

Οἰνε σε, [απν ποὴ ογαΐ ἰμ ἁιγίο γι μοὶ ρὶδ βαοθγἀοίυπι, 

μδς ἠαχία ͵αμυαπὶ 6}05ν, 50ι υτί5; αἰϊοχυὶι 91 Ά, 

ποαφυλαυϑηι ρογαββαῖ. δίουϊ επί βογίρίυπι ὅβδὶ, 

δὐτόββυβ [0γ88, ἃπιδγδϑίμνα Ῥίογαν!!. Εγρο εἰ 8ὲ- 

οἰβύσπι υυσληι δ᾽. ροοοδιγίχ λυ] ογ Ἰυχία ρόδεθ 

Ἰ)οιηΐμ! ρα ίθηθ ἤονὶ!, οἱ ᾿ς Ρεῖν5 οξγεβθυϑ 

δἰνίαμι ρεϊμεἶρίδ, 8 Ἰδηυδιι Ε85. ρίογαῖ ἐσ δπιαγί- 

ταδί ρδοοδι!, δσδιηδιΐςδη5 ἴῃ ρωιΘηιῖα βοείου 

δύῃ. 

118, Μαμε αμίδηι [αοἴο, εοπδὶ ἴαπὶ ἀσοξρετῦααι 

οπι!5 ρτὶποῖρος δασροτάοί πηι εἰ δοηΐοτος ρίεδὶς αάτετ- 

ει5 Φοδιπι, αἱ οὐπὶ πιοτίιὶ ἰταάρτοπι ; εἰ υἱπείεια εἰπα 

αὐάιιχονινῖ εἰ ἰγπαϊάσότιμι! Ρομπιῖο Ρίίαιο ρταοιαὶ "5. 

Ουΐ ἴπ ταπουν 5. οἱ ποοῖα οἴϊεηαϊι, νεηΐα ἀΐϑπυϑ 651; 

αυἱ δυΐοπὶ ἴῃ ἀΐδ οἴατα οἤϊεπαϊς, πυπαθδη ρΟΙδδὶ 

αυϊρατα οὐογο αυλδὶ ΠΟΙ Πομ θῖ 56, τιᾶχίιμδ 

ἀυδηάίο Πιᾶνοιιθ ἴῃ 58. Πρ ΓΏΔπὶ ΘΟΓρΟΓίβ οδεηάϊι, 

β6ἀ ἱποομεϊποιἶδπι δυλπ). Πος Δαίθιι εἰχίπιυβ οδιοπ- 

ἀομίθθ αοιίδιι. Οἰντῖϑιὶ αυΐάαπι ἀϊδοῖρυ!! ἴ ποοῖε 

βοδιϑ αι ζαμίαγ, δοουμάσια αὐοὶ θοπιΐπυδ 6}05 ργῶ- 

ἀϊεῖι - Θνινος υο8 δοαπάα! πὶ μαιεπιϊηΐ πὶ ἠϊε ἐπ μας 

" 

χπὶ, 19. 18 ΠΕΡ. γἱ, ἀν, δ. 
ΟΥΥ, 16. 56 ῥβρ8]. οχχχι, ἢ. 
88. Μ ΔΓ}. ΧΧΥΙ, 1,3. 

τ Βρῃ. 
1 ῥ94]. 

δ γι 51. 58. 
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Εανί!. Οὐ] δυίοπι σοηβἰ αν λοεϊρίαμ! σου να δοδυπι 
Οπλη65 ρυΪΠΕἾρ65 δὲ βθηΐο 5 μ᾽ ΘὈΐ5 δ 8 ἴδοίο, ἰῃ 
Ἰυνηΐπα Ροροδιΐ, ἰή 68ι βοίδηιεβ, βδϑοιπάυσιη φυοά 
δογίρίι πη 68ι ἀ6 06 σοη51}10, αυοηΐαπγ) φΟμδ  ἰαιΐ 
δύῃ Ἔχ ΘΟΠΒΘη5. ἴ ΠΠῸ πὶ, δἷοαϊ βογίριυπ) οδί ἰπ 
5 ]ην5 57, ἢ που τὶ ἰγδδγθηι. ΟΠ τίβιυμ, ρα(Δμί65 
Ρδὺ πογίοπΊ Θχϑί σι 6 16 615 ἀοοίΓίπδπι οἱ ἢάθιη 
Ε͵05 δρυ. 605 αιίὶ ογούϊἀογυηί ἴῃ οιπὶ ταὶ ἰὴ ΕἸ- 
"τ θεῖ. Τα]ὰ ἀμΐαπὶ οοηῖγα δυπὶ ΘΟΠ5ἢΠἰΔη 65 
ΡΙΪΩοΙρ65. οὐ] γα ἢ {6 Γ8 οοοίἀδη 5, οἱ πηϊηἰβιτγὶ 
ἀἀηηηδιίοηΐβ βοηίο 68, Δ] ρανόγαμξ δοβαπι βοίνοι- 
6} ἃ Υἱπου 8 οἱ ἀϊδοιίθη, οἷ αυΐ διιεὶ ἴῃ νίπου- 
15. : Εχί 88. εἱ οοπιρδαϊίο5 βοινθηΐθηι., δίχυβ ἀϊ- 
σΘηίεπ : δίνμμραιεις. υἱποιία δογιηι 59. οἱ χυὶ ἢ- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΠΌΝ 5ΕΒΙΕΒ. 
μοείε 55, οἱ αυΐα Ῥοίγυδ δΔη}16 8411: σδηίαπι ἴ0Γ ἤσπο- αὶ 

1τὸῦ 

117. Τίωις υἱάοης μάα5 φαΐ θμηὶ ἱγαάϊάϊι, ιιο- 
πίαιη ἀαπιπαίιδ 65,, γον ἰϊθιῖα ἀποίμις τοιμα ετὶ- 
φίμ!α ἀγρεμίθ05 ργὶιεῖρὶθιι8 ξασογοίμιπι οἱ βοπίογὶ- 
διδ5, ἀϊσεις ; Ρεορσαυὶ φμοά ἱγακϊάογῖπι βαπριέποηι 
ἡμείμηι. Αἱ {{Π ἀἰσόταμ : Ομά αὐ πος 3 Τα υἱάοτὶε. 
Εὶ γγοϊεοιῖ ἀτροη θὶς ἷπ ἰϑηιρίο, γΓεροεδὶί, οἰ αὐϊθιις 
ἰαφιιθο δὲ φιιδροιϊι. Ρυϊιεὶμος αμίοιπ δαςογάοίιμι 
αζοθρεὶς αγρεθμιδὶς αἴπότιμι! ; ΝΌΟΝ ἰἰσοῖ πιδίεγε 608 
ἐπ οοτϑοναμι., μία ῥγοίδιιπι δαησιὶδ δεῖ. Οοπ- 
δἰ {0 ἀμίοπι ἀσοθρίο ἰπη|6 7 86, Θπιθυιθι ἀρτιιπὶ βοιμὶ 
ἵπ δερεμταηι μόγθοτίποταπι. ῬτΟρίον ἤοο υοραίια 
ἐδ| ΘῈ ἱ{ϊΠ6, Αοἰιείαεπιαοίι, φμοά δδι ἀφογ δαη- 
σμλιῖδ,, πδφιθ ἐπ Πραϊοτπμπι ἀΐεμι. Τίιωις ἐπιρίοίμης 
ἐδι ηιοά ἀϊείμπι ἐξέ μόν Ζοτγειΐαηι ρμτορίιθίαηι ἀἶσειι- 
(ἐπὶ : Εἰ αρεθρότιμί {γἰσίμία ἀγροπίθοδ, ργοίϊμηι 

Ἰΐατρ Αὐγααα Αἰ 5! απὶ ἃ Βαίδηα ἀθοθμὶ οἱ οο0 Δη. Βὶ ἀρργεείαιἱ, φιιοά ἀρρτειϊατόγαμι α βιϊῖς Ιδναοί, εἰ 
ηἾδβ. ἃ Υἱμο0}:5 50! γογαὶ 39, αἱ [λπὶ ποηαυδαυδηῃ 511 ᾿π- 
ΕἸϊπδία., αυδὲ ΠΟΙῚ μοίεγᾶὶ 5 ΓΒΌἢΙ ΔΕΡΙΟΟΓΘ ΡΓΐαΒ : 
εἰ δἰ! φανθγυμῖ ουπὶ γοϊδηίοπι,, δὲ ἰῃ 60 4ιοι 4}ΠΠ|(ὰ- 
τοῖα νἱπο}}} 15. 515. ἰῃ 5185 ἀϊγαπιροηίθη, υἱ ͵λπ 
801) Πδθθδηΐ ρεϊποῖροβ βαδογιοίυπ) οἱ βαπίογαϑ 5ὰ- 
ἀφογυπὶ δάγεγϑυς ΠΟπιΐπ68 νἱμοια, θοπηΐπο οᾶ γὶ- 
ἀε]ΐοοι ἀϊγυϊηρομία ἴῃ 86. 51 αιι}8 δυίοιῃ οχίρῖι ἃ πα 
ϑ τί ριυγαπι ἰδ ἀδ ἀΐβγιιμροηα 5 νἱπουϊίβ οβιθπάδη- 
ἰεπὴ, φυΐ!νυ5 2ΠΠξνόγυπι 7Ἔβιπν ργίποῖρο8 βϑοογάο- 
᾿ἴὰπὶ οἱ 5δηΐογο8, 6} Π|σαΐ φυσι ργορίοῦ ἰρβαπι ἢος 
ἀἸεῖε ἴρεθ δόϑιιβ βὲὺ Ῥγορ!ειαπι "Ὁ : δ γμπιραπιιδ 
υἱπεμία ἐογμηι, ἰληᾳυδπη 51 ἀϊσαὶ, μτϊηςΐραπ), θᾶςογ- 
ἀοίυπι οἱ δθηϊουαπι, ἀυΐ ΠΊΌ] 10 πιδρὶβ Θογιπὶ ργὶποί- 
Ρυπ αἱ βυηϊ ΟρεγΑιΪ ἰπ οἶδ, οἱ γοβιηι ἰογγα ἢΠ|0- ο 
Τα 4υϊ αι ότι, οἱ ρυϊηοίρυμ αὶ ἐοηυόποτιι ἐπ 
τὴμπὶ αὐνότδιιδ Βοηιΐπμιηι., εἰ αὐἀτέγοιι8 Οἠτιδίμηι 

εἐ)μ5, ᾳφυοταπι οἱ ὕμσιιηι μγο)οϊαηιις ἃ ποϑὶς 55. Αα- 

6. 016 π) ΔΠΊρ 15. 16 ρΙΔοΑ}1 ὧἱ βυϑεὶρί5 4υο- 

ηἷδπι εἰϑὶ δ]! σϑη165. Ζόϑιπι Ἰπθυχδιυιη αυΐ οοηδὶ- 

᾿ἴὰπὶ [δοϑγαπὶ αὐνογβαβ ουπὶ, ἰϑπθὴ ἀϊγυρὶι 3 6505 
Ὑἱπου]α : δἰ ἐπί! ]οχ ου15. 408} βοτὶρία 80} 46 δατη- 
βοη6 ἢ, αι! Γγοαυσηίον [αἱ{ Πἰχαῖυ5, οἱ ἀϊγαρὶς 4116- 
εἰσοηάγυπι νηοῦ α, αυοιΐδηι ΝαΖαγιδι8. ἴυδγαὶ οὶ 

εἰ Βαθουδί Θοπλδιὴ μ᾽ οΠΔπ) νἱνιι|8. δ᾽ δγρὸ {Π|6 
ΡγΟρίογ Οοπ) Υἱγίυϊοπι 4υδπι Πάρε ναὶ ἴῃ σαρίιο, 
Ῥοίυ] γυπιμόγα νυἱποι]α ἰδ σοπαιαπι,, φυΐθι8. 4}}1- 

βδνθγαπί δυηὶ [ΓΘ] θη ΘΓ, αιιδηῖο πιαρὶθ ΟΠ τ βίυβ, 

4υἱ ρΡοδβὲ ἰδπία ῥγου μία οἱ υἱγίυ!68 υλ5 ἴοεὶ!, νο- 

165 ἰγϑιϊάϊ 868 δὰ υἱπουϊα.,, ϑορογαῃβ 1 86 ἀἰνί πί- 

(118 νἱγίυ!οπι οἱ λοαυΐθϑοθιβ ᾧἱ 8|Π|σΔγΘίῸΓ, 56 
ἀυμῖο ἀϊγαρὶι νἱπου!α εἰγοιπν δηια 5632 Θυογυμῃ 
ὙΠ ΘΌΪΟΤυ ΠῚ πηγϑίογία νη 0} Βλπ)βοπὶβ [πδγαπί. 

116. Εἰ ιτααϊάοτιπί ἐμπι Ῥοπιὶο Ρίίαιο 5", Ὁτραπι 

δυίοπι οἰΐδι ποπιΐπᾶ υἱγαια ρΓο 5418 μα θοληΐ 4]}- 

ηυδπὶ Γαϊ ποι σοηγῃ θη ἀἰβραηϑαιοηὶ ᾿ουηϊ πὶ 

Βαϊναιογίβ, πο 20 116 65ὲ βοπίδη! Δ! 0 Γ γοϑροηάθγα. 

Ροίογυπε οηΐπὶ ΔἸ αιιθπὶ πηόνθνα ργ οἰ ρα] α 6χ αιΐ- 

νυ5 πὸ νοσαῦυ!α ἀδἀπουπίυν, Ροηιΐυ5 οἱ Ριἰδίυ5. 

ὕυιγὰπὶ δυΐοιη ἤδη αηΐ8 πηονύοδίιγ, δἀπηθῇ, ὑηιι18-: 

αυΐϑηαυο ρΡο(επιίαπλ οοηϑίάθγαγα οοφηοϑολί. 

8ε Μη. χὰν, δ]. 
0}. ἃ, ὅ. "55 λιυ0ΐς. χι. 
ΧΧΝΙΙ, ὁ. 

"» ΜαίΝ, χχν, 2. 
81 β98]. πι, 3. 55 158. χεῖχ, 9. 

ἀεάθγιμι 605 ἴῃ ἀρτγιπὶ βυμίῖ, οἷσι σοπειϊ πε 
Βοιΐπιιδ "5, Ἀῤδροηάδαιι μ}] χαΐ ἀ6 πδίαεῖβ αυλ8- 
(41) (θυ ]ὰ5. ἰηιγοάποιιη!, δα βι πηδπί68. 56 ἀΐϊόογα 

γογᾶ, οἱ ΠΟΙ οΟξιοϑοδηῖθ5 φυσὰ δογαπὶ ορίηΐο ἰπὶ- 
υϊίαίοη) Ογθδίου 5 δοουδᾶὶ, αι [δοἷ! φυυβιίαην αυΐάομι 

γαϑ8 ἴι) ΠΟΠΟΓῈΠΙ, ΠΟῚ ὃχ οἂυ88 Υἱγία!8. δογυπι 

ἀυσοηίία 605 δὰ ᾿ιϑηόγοπι; φυσιίληι Δυίαπὶ ἰῃ οοῦ- 

νη 6] ἰδ, ΠΟ ργορίοῦ ρθοραῖα δοόγα ἀυςδηιία 

608 ἃιἱ οοπίιπ)ο αι). 8: δηΐπ) ρον 0118 ἡδίυγα 
δγδϊὶ Φυάας, φυυμθο ρα ηἰοηείαπι ἰΔπίδη 5υ566- 

Ρἱλ, αἱ ηο νἱμοθγθίαγ ουρ ἀΐδια (εἰφίηια ἀγφθηῖθο- 

γμΠ|, ΡΙΌΡΙΟΓ 4ιᾶπιὶ ἐπηρίδι. ργοάϊομ}5 δυδβοορί! 

δυάδοίλη) Ὁ 51: οὐἶπὶ δὰ ῥγοργίοιδιο πὶ παι γΆγιηὶ 
τείθγα! φυσὰ 68. ἀἰοίυπι "5 : ΝΟ ρμοίε8ι ἀτϑογ πιαία 

ϑοπος [γιοἰτι8 ργο[εὐτὰ., ἀϊσαη!, εΪδὶ θη ἀϊοι 4}}- 

αυδι βρίγεϊ : οἱ δὶ ποὸῃ ροιΐδοίθ, πρι86 δου! ἀ6- 

νυΐε σοηνθιϑιι5. [6οἷΐ δι 5 06 ἰρϑαπὶ φυοά τγοίυλε 

ἐγ οί πιδ ἀὐφθηίθο5, πηἀ6 681 οἱ φιοά ἀἰοὶ! ΘΟρῃοβοθη8 
915 ρμεεσολίαπι συυ : Ῥοσοαυὶ (ἰταάθι5 δανι σι οπι 

7μδίμηι 51; ἢἰδὶ ἐσ θοη8 Ρἰδι δίίοπο πιθηι18, οἱ οσ 

56 Π}} (0616 Υἱγιυ15 ααι βοιηϊ λία 651 ἢ ΟΠΐ Γἃ 5 

τἰοι δ }}}} δηΐμηα, φυᾶπὶ ποθὴ οοἰ υἷι διἰ85, οἱ ἰάδο 66- 

οἰάϊε ἰῃ ἰα]ς ρεσοδίαπι. 81 δυίοπὶ παίαγα ρογδυηι 

δ αἰϊᾳφυΐϊβ βοπηΐμπι, δ'π ἀὰ 019 πιδρὶβ ᾿) αϑῃηοα 

παίυγα ῬοΓΘ 8. (αἱ οἱ δυιά5. Θυοάὰ 5'η6 ἀυθῖο 

[υ͵δ56 νἱἀδγείαγ, δἰ ἰγϑίίθηβ ϑαησυΐηθη ᾿υδίυπι, Δ 

Ποη Γοι 5561 ροου 5 σΟΠἀοἸοοίαία8 ἴῃ οἶ8, δὺὶΐ 

Δυίογαῃ 9 ΠΟΙ αἰχ βοΐ, 4018 ρεσσαυὶ ἐγαάθη5 βαπρμὶ- 

Ὁ πόηι ἐιδίμπι. Εἰ 5] αυάθπλ ροβὲ γοϑυγγθοι ΟΠ 6 Ὡς 

Ομγίβιϊ ἐχ πιογίυϊ5. ἀἰϊχίσϑϑί ϑυ 8 αυς αἰχὶί, [οὐδὲ - 
1Δπ νϑυί ϑ πη Γ ἐγαὶ ἀϊοθηάσμη, αυοηΐδπι Θοιηρα}} 

Θιπὶ ραπίογα ἐς ίλοιο, οἱ σοη ἢ ογὶ (6 800 ρούςαῖο, 
ἰρθὰ ΥὙἱγίυ 5. γαβυγγθοί οι 5. ἰρβῖι 8. ΝΌΠΟ δυο Π| ΠΊΟΧ 

αἱ υἱάϊι δὰ πη} ἰγδά ἢ 6856 Ρ᾽]α.0, ουὐπηρυποίυδ5 ρώ- 

πἰνυΐι : [ογβίιαπ δαίαπὶ οἱ γεοογάδιι 8 οἂ αι ἔγα- 

«αδηῖογ ὅθδιι5 ἀΐχονδι ἀϊβεῖρυ}}5 55 46 ΓοβιγΓθοΪ0Π68 

808 [ἀἱὐτὰ. Υἱάδη8 ἰφίίιν υ 5 τη ἀρηϊἀΐποπ) (Δοὶ 

πο} 15 5δυΐ, ραπίτυϊ αυϊάοπι, εἰ Ἰοσαϊυ5 ὁχ ροηΐίθη- 

εἰα οογἀΐ5, σοηΐοδδυ8 6δί ρϑοοϑίυπι ϑαυηὶ ἐχ 60 φυρὰ 

ιταάϊάοτγιι ϑαπϑφαυΐποπὶ [δία π] : πο Δυίεπι οἱ Β601}}- 

δ᾽ Ῥ94].11, ὅ. ᾽ [,0. χῃι, 16. "' 58]. τι, ὅ, 
98 1014. ὅ οἱ 5044. "5 ΜΆιΠ. γὴν, 18. 57 ΜΆ). 
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ἄυιη δβοϊοπείδην ρορηΐψϊ!, 8ϊουϊ ἀοθυΐε ραπίϊογα. Α ἰοη πὶ ἴῃ 58] 16 π| 814}}}6 Π| ΟρΘΓΔΙΏΓ ; βοὰ ροβίυῃ 
Ἐχίϑιυϊπιανὶε οὐλτὰ ργνδηΐγο ἴῃ πηογίθ τηοτ αΡυηὶ 

Μαρίβίγυμι, οἱ ὀσουγγογο οἱ οὐπὶ δηΐπια πυάδ, υἱ 

ουπῇίοιιθ, ἀδργθοδπϑθ, πἰβογ Ογ ἰΑ ΠῚ ππργογοίαγ, 

Ρτγορίοῦ φυοὰ ἰρβ8 86 ἡυμίοαν!!, οἱ σοηἀδηνηλν ἴῃ 

60 ᾳυσιὶ βεἰοηϑ ρασοανίξ, οἱ ποη Δϑροχὶί ἰπ ᾿ιος φιοὰ 

ἀϊχογαι 100 ἴα (Δη{158 οἰδάϊ δυ5 σοπϑι 5 : {ΠΠὲ|πᾶηὶ 
Ῥοεδοηι ηϊ6 ἱπίονβεετο, αἰ αἰϊφιθηι τοφαγε αι [ἀφογεῖ 

εἰ ιὶ ἰός ; πθο νυἱαι φαΐα ποη σοηνεπὶϊ βεγναπι [οἱ 

δαίρβαπι Ἔχ ρο ]6Γ ἐδ μᾶς νἰ 18, 5664 αχϑρθοίδγθ δἰ ἰδπὶ 
ἀδ ᾿ος θεῖ [υὐϊείυπι. ΥἹἀσαπηυ8 παπς 5ἱ, φυοὰ Ἰδιεὶ 

Βιυ]υ5, ἰοοἱ ἰδιυ5, θ60 ἀοπδηΐα, ροϑϑί μη ΟΥρ] ΙσλΓΘ 

αιοὰ ἀϊΐείαπι 6ϑὲ : Υἱάθη5 αμίθηι 1 μάας φμὶ ἰγααϊάϊέ 
ἐπὶ, φμοπίαηι σον ἀθπιπαίι5 6δ,, ρωπὶιοπίϊα ἀϊιοίιι γα- 

(αἱ τ σία αἀγσομίθος ργὶποὶρίϑιιδ δασοτάοίιπι, οἱ 

είογα "δ. 51 δηΐπ βδογὶρίαηι [5561 ροβί βθηίθη [8Πὶ 

ὑΠδι, ροϑίαυδηι 4 56}}}5 οἰδϑυπὶ δαϑυηι ἰγδά αὶ} δ- 

ἀκ αἱ Ἔγυς ΠἸβογθηὶ οἰπὶ, αυοὰ [(4 (εοἶββαί διιάδθ,, 

ἈΪ8} δἷπα ἀυἷο ἢν) υβιηοα! φυδογογαην8 ἰῃ 60 φυοὰ 
ἀϊοίαπι 65ὶ : γἱιάεπδ αμίοα φμὶα οοπαοπιπαίμα δεῖ. 

Ναμο δυίοπι αιοπιοίο υἱαΐϊι δυἀκϑ χιΐα ουπάθπιηδίι8 

6817 Νεᾳυδ δηΐπὶ δάϊνας σοηἀθπηηηδίι8 [πεζαὶ 6508, 
ποαυ6 ἃ ΡΙΪΔο ἰηϊεγγοραῖαϑ. ΒΟΥ δ ἴδῃ ἜΓρῸ αἰοἰ! 4}}- 

4υ}5 Υἱτη ἰδοίθῃ8, 4ιιοηίδηη Ομ  ἀδγαίίοα τη η 115 

βυ υἱάϊι οχίτυπὶ γοὶ 418 σοι δαηηδιι.8 Θϑὲ ὃσΣ 60 

αυσοὰ ἐγδάϊυπὶ ἀβροχὶ! ἃ ργϊποὶρὶυι5 βαοογἀοίωπι οἱ 

δδῃίογίθυ8 ρὶευ 5. ΑἸΐὰ5 δυίοπὶ ἀΐεοὶ πος πιοο αυοὰ 
βογίρίυπι 6ϑι : γ͵άθη5 ἀμίθηι μάα5 φιΐα σοι άφηιπα- 
48 ἐεἰ, λὰ ἴρδϑὰπι δυάδιη τγοίογιιγ. Οὐπὶ δηΐπὶ Γἃ- 

ἀἰάϊδδεηι δοβυη ργίμεὶ ρ658 βδοουιοίυπι δὲ βϑηΐοτοθ 

Ῥὶθ 15 ΡΙ]Δίο τὰ πς βοιϑὶ! πηϑ] απ) δαυπ) διι 45, οἱ ἴῃ - 

{6Π16χῖτ φυσι ΐδηι 4ι} 1411 8518 6δ5ὶ, δίῃθ ἀυνίο }υ- 

ἀϊοαίυβ οἱ σοπδπηπδίυ8 ἃ Π60 6ϑϊ. Εογβίίδη οἱ 84- 
ἰΔη85, 41} ροβϑί ρϑηδπὶ ἰμἰἰποίαπι [Γαΐ ἰΏρΓΟ55119 

ἴῃ δυύαπν, ργαβιο [υἱξ οἱ, ἄοποο Ζ6β808 ἰγδάδγοίυν 
ῬΙίΑιο : ροβίφυδπι [εοἷϊ φαοά νοϊαΐι, τϑοοβϑὶς ἃ} 60 : 
τοοδάθηϊδ δυίαπι ἀἰΔυο 0, ἰμ το ]6χὶ τ δὲ, νἱαϊὶ φιοπίᾶπι 

ἰγδάβηϑ βδιρυίΐηθηι ᾿υϑέυπι οοΟηἀοιημπαίυ8. ἃ Π60 65, 

εἴ μοιυΐι ἱπι 0} Πσογα 86η 808 6}08 78π| νΔ0Δη8 οἱ Π0ῃ 

μΆθΘη5 ἀΐδθοῖαπι Ορογδηίεπι ἰῃ 86. Ροΐυΐ! απο, ἃ 58 

Ττεοδάθμια ἀΐαῦ0}0, ἐἄρεγ ρα οη ἶϑπι οἱ ΓΘίουΓα 
ἀνϊφίηία ἀγρθηϊθοῦ ἷ5 αυΐ ἀδάδγδης 605 : οἱ ροίαυἱ 

ἄΐοεγα, γθοθθπία ἀΐδυο]ο, φυοὰ ρῥυγίυϑηυδπι ἃ} 60 

Τοεράογει, ἀΐσεγθ πη ροίυΐδβεῖ. Νὰς δηΐμῃ δάμις 
ἱπηρίθπία ἀΐδθο01]0 ΘΟ δἦυβ ροίυῖϊ ἀΐσαγα : Ρεσοαυὶ ΠῚ 
ἐταάεης βαηπσιίΐποηι }ιδίμηι, 504. ποη, Πος ἀϊοϊπιυβ 
4υοπίδπι ἀἰάθο υ5 τγεοδθάθηῃβ ἃ}} ΔΙ ίψιο 4}1, ἦδ πο- 
φιλαυδιη εἱ ἱποίαΐδιαγ, 86 ὰ ουὐβογναί ἰΐόγιιπὶ (6 α- 
Ρυδ, 5Ϊ ροίυδεῖῖ ᾿ἰΘΓπι 58 ΔΡΡΟΠ ΘΓ οἷ ; εἱ ροβίᾳυδηι 
Ἄοφπονυογῖα δοουπάυπι ρεσοδίυπ) δυαπὶ αιΐδ, Ουδαγνδὶ 
οἰΐδπν (ΘΓ 155 ἀθοοριϊοη!8 ἰοοιπὶ ἰῃ 60 ἀϊαθοὶα8. δὲ 
Δυίεμ Ορυβ 651 οἱ ΘΧΘΠΙρ} 18. υἱἱ, νἱάδᾶπιυβ ἰη Ερί- 
βίοϊα δὰ Οσουγίμι!ο5 ργίπηα 55, οιπῦὸ αυΐ ἀχόγθηι Πἃ- 
θεῖε ραίνὶα : πθς δΐη ἴῃ Βυλαδιηοάϊ τπηᾶ]0 δβίηθ 
ἸΩΔΡΠΟ ΟΡΕΓΘ ἀΪ400}} ροίυἱ! 6556. θ6 400 πηδῖο ρῶ- 

πἰιυϊ!, βίους δογίριυνα 'ρβᾶ (οβίμτυν ", οἱ ἐγἰοίδίυβ 6βὲ 

ετὶβι εἶδα βοουηάυαι θουπι,, (γἰβι ἴηι 488 μα ηΐ- 

98. ἰδ, ὅ, νον. 1 Η6ογ. τι, 9, (0. 
8 70λη. κι, 16. τὶ 

Β Ραηϊιοηεϊδ ἀποῖυ5 ε5ι, γί} ἰγἰσί πᾶ ἀγρρηίεος ρτίμν 

3 ΤΠ ον. τι, Ἴ. 

διιβεδρὶς Ὠυὐαδηοοϊ (γε: {12π|, ἀρροϑυΐι ἰμοΓαπ εὲ 

οἱ ἀΐαθο 8, γΟ]θῃ8 ᾿ρθᾶπὶ {γἰ5{{{|8π| 6} 15 ΞΌρΓΔ πιο- 

ἄἀυπι οχαξεγαγο, υἱ 8 πι ΠΟη 856. Ξδουπάμῃ θουω, 

564 υἱ ἀυυπάλπιον ἴδοι δϑβογθαγαί ἐγ ςἰδηίοπι κυ- 

ῬΓᾺ ΠΙΘΏ5ΌΤΔΠΙ οἵ υἱιγὰ αυδηῖ γἰϑίαγὶ ἀδθογεῖ, εἰ εἰς 

ουπὶ ΔΌΒΟΓ ΟΓοΙ βαίδιιδϑ ἴῃ Δυυπαδληιογὶ {πἰδιι, 

Ουοὰ ρτιαἪοορξηοβϑοθης Αροβίοίυβ, οου5]]ὰπὶ Οοπη- 

αἰ}}5 ἀδὶ αἱ οομγπιοηΐ οἰδγίἰϑίοπι ἴμ ουπι, ἀΐέοης 

Ἰιυϊαδιηοάϊ οδυβᾶπι : ὕ: π6, ἰπαυῖ!, αὐμπααποτὶ π΄- 
εἰἰια αὐδογυφαίμγ πὶ ἐπι) μδηιοαϊΐ ἐεἰ ᾿. Νοὴ οὶ 

γογϑιι 858 6}.5 ᾿σῃογᾶπιι5. Θ᾽] ον αἰϊαυ!ὰ (Δευπ 

681 οἱ ἰπ δυα αυὶ ἰγδύϊν δαδυπι ; οἱ βοουηπάθῃ εἰ- 
ταὶ τ ἀΐ πα πὶ {Π5. (γί βι} 1 αυδὲ Ρορηἰ θοιίδηι πῃ 52- 

Ἰυΐοπὶ 8.4} Π6πὶ ορογδίυγ, (γί ϑίδίαϑ οἱ ἶρ56, ροϑίψυλα 

εἰρίϑυϑ βαοογιοίυπι ἀϊσύης : Ῥερεαυὶ ἰταάεης ξακφα» 

ποηι ἡμδίμηι ὃ : αυοὰ ἰμδιπι ρα πο εἴς ογαὶ, εἰ ιή- 
διϊ{ἴ5 δα αἱαγῖβ. ὅθι. αυΐλ πυηααδπὶ βεγυατί! (οἵ 

δι, ὨΡ4Π6 δϑρίθη! ον ἰγἰδίδίυ8 δϑί, ϑδὶ βυφεερί! 

δὐυυπιύδηιϊογοπη ἐὐ151{π|4} ἃ ἀΐα 0] 0 5ἰἱ δυδπιίξοαα, 

4υΐ νοϊυἱε οὐπὶ Δυβογθεγα ἴῃ ἀθυπάδηιϊοτὶ (γίβειλ, 

ἰά60 Γθίθγοηβ δγβεηίθοβ {Π108 ἣν ἰΘπ ρ]υπι, δυίοηϑ ἰ2- 

4060 86 δυϑραηάί!. 5: οι" ροδίψαιδπὶ τειυ ! ρεσι- 
πἶᾶπι, οἱ ΘΟη 6558 6ϑὲ 86 βϑῦοδβϑ6 60 αὐυυὲ ἰγλϑιάϊι 

δα! συΐηθηη ᾿υϑίυϊη, ΠΟῚ Δθίδης ἰδᾷυδο 56 ϑυξρδι- 

ἀΐθ56ι, δβαά Ἰοουπ ρον θη γα υἱε 155εῖ, οἱ ἰετηρυς 
Ῥαιϊτοπεἰα5 ΟὈβογναβϑϑοὶ, [ογϑίϊδη δὲ ἰμ γϑηἰοβοί εἰππ 

4 αἰχίι " : Ῥγίυο 660, φμοπίαπι Θ1 (66 ποίο πιοτιοα 
Ῥεεοαι(οτῖκ, δἰομ μωπὶἐπίϊαπι 6}μ6. Ἐξο αυίοιη εχίδύπυ 

αυοηΐδηι οἱ πιδλιι9 αἰϊχι! ἐἰ6 ϑαΙναίογα ἱμι6  Π|φεῃ} 

δυΐλ8, ποη 110] ργο͵οείι ἐγ φίαία ἀγροιίεοϑ μἰδὶ ἰμ 

ἰοπιρ υπὶ, αδὲ δοίευαιὶ θοπιίηιιηι 6:θεῖ556 ἀε (εα!ρὶ 
ΟΥ̓́ΩΒ αἱ "ον65, οἱ ἀϊχ886 γα ηἀϊογῖθ5 οΟἰυ πη ράγυ: 

Τοί ὁ ̓κδο ἰΐπο, οἰ ποίδι6 [ἀφότὰ ἀοπιμπὶ Ραίτὶς πιεὶ 

ἀοπιιπι ποθοίϊαιἰοπῖς δ. ϑαιΐθ οΓθῸ ἀδβρεγληθ Εἰ 38 

ᾳυοά {π|6]}6χὶ! πηαφηϊ ἀΐδια βὰἱ ρδοοαιὶ, 3025 
Διξοη 608 ἢΐ05 ἰῃ ἰΘπιρίαπι, Δ} οἱ ].40.60 56 505" 
Ῥεπυΐι. Αςοἰρίθηι68 διίθη ἀγρθηίθο5. {||Π05, τοΐυδν 

ταρι αἰϊψυϊὰ Ιοφὶεἰπλαπι Ουϑόγναᾶγα, οἱ ποη τ (078 

605 ἶῃ) οογβοηδπι, αἱ ἀδιὰ ρορυ]! ργορίογ πϑούϑδίν 
ἰδίο5 ραυροῦιπι οὐηφγοψαυθδιιυτ : δδησυΐπὶθ οὐ 

Ργοίίυτη ἱπιρίαπι εχ ϑι πα θδηὶ αἰ τα ἴῃ οοΥυοπδαι, 
Ῥτγορίον φυοὰ σοηϑι πὶ δοοίρίθιι65., ΘΟΠΙρδΓΔΥΘ, 
ταηΐ ὁχ Ῥϑοιηΐα {Π|Π4 ἀργυιη Π6Ὲ}} οἱ ορεγαπι!5 Ἰυίυαι. 

ΥἹϑορθαμε ὀμΐπι φαομίαην οἰγοὰ πιογίυο5. πιδεὶϑ ελα 
Ρϑουιΐδι) σθηνεθηΐδιναί Ἔχρέμαϊ, εἰ εἶγοα ΙΟΟΙΙΙ Βιοῦν 

(ἀογυιη οἱ βαρυϊαγα, φιοπίδιπ ργοίϊι πὶ δϑηρυϊηϑ 
εγαῖ, δα ἰπ οογυθομα ἃ} ἴπ δἰΐψιια παρα ϑ5:|4|6 δ» 
ποείἃ. δε αι οἱ ἰμίθγ Ιοοὰ πιογίυογαπι ἀϊδέγει- 

εἰ δι ηξ : φυσηίδιῃ θυ} φυϊάδιη βεουπάαπι τοίμι 

ΟΡ ΑΙ Ποῦ βαρ! μίαν ἰὼ ππομυ! 60} 118 5015. ρΑΙΟΙ" 

εἶ8, φυϊάαπι δυίΐίθπι ῥγορίογ αυδϑείδπι Ολ]Απιϊιδίε5 

{τοχυδπίογ ἴῃ Ῥαγοφγίηἷβ πηθηππιβῃ (15 56ρΕ δέ 0ΓῚ 
ἴμ6ο δοεὶρίοη!65 ργϑιίιιη βδηχιυί πὶ δαδυ, υ5ἱ 5υπί ὁ 

δὰ οοτηραγδιίοποπι ἃρτὶ ἤφυ!! ἃ Ἰουὐὰ5,, υἱ ἰῃ 60 Ρὲ΄ 
τοέγίηἱ πογίυΐ βεραϊἰδηΐαγ, ἤθη βϑουπάυπι τοίυ, 

5 Μλίιἢ. χυνῃ, ὁ. " Εζθοίι. ΧΧΧΙ], ". 
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5864 5δουηά τ πι σλ5. πὶ ΔἸ πὶ Θοπιγαγίαπι μος ῥγο- Α ἀνθίιδη5 Ρ᾽]Δίυ5 ἱπιογγοφαν!! ἀΐοθηβ : ΤῊ 65 γὲχ 1ιι:- 
πιογθηί68. 5. δυΐθιη οἱ ρεγοβγίο58 βρί γί Δ} 116 Ὁ ἴμ16]- 

Ἰίρογα σοπυβηΐί, ρογοργίμο5. ἀϊοίπιυθ. 6686 4 ὑβ4υ8 

δι} {Ππεῦν οχίγδηδὶ διιηΐ ἃ Π60 οἱ ρογοργίηὶ [65 Δπη6ἢ- 

τοτγὰ πὶ 6}15. ΤΑ]85 ἰφίυτ ραγορτίηἱ μα] ϑιηοαὶ Πα θδηῖ 

ἤποπ), αἱ ἴῃ Ἄ5ΓῸ ἤρα} βοροϊδπιαγ, αυΐ ργθιῖο 98η- 

δι η}5 651 ουϊηραγαία5. Νδηὶ ἰυ5ι} δυμὶ αυΐ ἀΐσαμ: 

Οοπβερυ! δυιηυ5 ΟΠ γίβίο ἴῃ ἤν πιοπιηιεπίυ απο 

Θχοίβυπι [αἰ δίιιν ἴῃ ροῖγα, ἰῃ ἸΔΟΠΌΠΊΘΗΪΟ ἀοίαἴο, 

δ᾽ ποπάυπι αι ϊδαυϑηι πιοτίθογυπὶ ροδίιι5 οδὶ δ. 

θΘυϊ δυίειη υ54186 δἰ ἤποπι ρεγοαγί πὶ δυηι ἃ ΟΠ γί βίο οἱ 

αἰΐοηΐ ἃ Π60, ἀΐθοπι 5ἰπα ἀυνίο σοηβααιθηίογ: θη - 

ΒΘΡΙΠῚΪ 5.:Π}05 ροΓΟΡ ΤΙ 5. ἰῃ Α6ΤῸ Πἶἰσι}}} Οραγαπιΐβ ἴα - 
ἴυτη, 4υ ργοιΐο βαηραϊηΐβ δδί οομηραγϑίυϑ, οἵ 8ι1- 
ΤΙῸΒ ἦΠ Δ5ΓῸ αὖἱ ἀροῦ βδησηΐηὶβ ποιμΐπαίαγ, δι 
φυθηϊδπηὶ φιοὰ ροϑὶ ἰΝς ἀϊοῖς ὀναηρο δια : Τμιο ἴπις 
Ρίοίμπι ἐδί φμοά αἰοίιπι [πόταἱ ῬῈγ Ζοταπιΐαι" ργορῆο- 
ἐαπι αἰσεπίεπι, αἴας. Ἷν ἸΔῈ οΔ 4188 50 ρίὰ 88}, Ποη 
ἰηγόηΐταν Π0 6 δα γθ πη 85 Δ] αἱ ργΟρ δίαβ56 ἐπ Εἰ γί 5 
δυΐ8, 41 γε] ἰῃ Εφο 65}15 Ἰοραπέιν, γ6} δρυὰ δυάξος 
ΓΘίδγαμ(ΟΓ ; 8] 4015 Δι 6 π) ροίοϑὶ βοῖγα, οβίδπιϊαι αὶ 
δἰῖ ΒΟ ρίυ πὶ : δι ϑρίοοῦ δι ΟΓΓΌΓΕΠΙ 6556 ϑογίρίυγα, 
εἰ ργὸ Ζδοιιαγία ροβίϊυὴι δθγεηνίδπι, δυ1 6556 Ὡ]4υδπὶ 
εθογθίαπ) δογεπιῖϑ βογίρίυΓαπι ἴῃ αυν δογίθίιυγ. ΤᾺ- 
115. 68: δαίδιη ἰοχίυ5 Ὡριιἀ ΖαςΠαγίδπι " ργορμοίαπι. 
Εἰ ἀἴξσαπι αὐ 605 ; δὲ ϑοπειπι 6δί ἐπ σοπεροοίμ νεδίτο,, 
ἀαϊε πιετοδάθπι πιθαηὶ, αὶ αὐποραίε; δε διαιμθγιι 
Βιετοδάεπι πιέαηι (τὶ φίπια αγροπίοοε. Εἰ αἰαὶ δοηιΐ- 

πα αὐ πιὸ; ΠΈΡΟΠΕ 605 ἴπ [ογπαροπι, εἰ υἱάθ εἰ ργο- 

δέν 681, δίομί ρτοϑαιμδ διπὶ ῥτὸ εἶδ. Εἰ αοοορὶι ιτῖ- ς΄ 
φίπια ἀγφομίθοδ, 6 ηιϊδῖ! 605 ἷπ ἀοπιιπι Ποηιλιὶ ἱπ 

[ογβασεηι. ϑὶ λυϊθπὶ ᾿ς ἀΐοοη8 Δ]14{|8 Θχ δ. 1πηδί 86 

οἴϊεπάογα, υἱάσι 6 4] ου] ἐπ δθογοιὶβ δαγοπιία ᾿ο 6 
ῬΓΟρΙΙοϊαίαγ, 86ῖοι5 Ζυοηΐδιι οἱ Αροβίοϊ!ιιβ βεγὶρίυ.» 

518 αυλϑάδιη δϑογοίογαπ) ργοΐογι,, δου ἀεὶ! ἀἰἴοι!- 

1" : εκυά οομίμς πολι υἱαΐι, πὲς αμτὶς αμαϊυῖΐ! ; ἴῃ 

010 δεἷπὶ γοσυϊατὶ ΠΠ0γο ἢΟΟ ροϑίίαπὶ ἰπνθηί τ, πἰϑὶ 

ἴῃ βθεγοιβ ΕΠ  ργορίνείβ, [16πῈ φυυὰ αἷς ᾽ : ϑίουϊ 
“]αηιπες οἰ Μαπιῦτος τοί ογιιπιὶ Ἡ ουδὲ, πο ἱπν οι  Γ 

ἴῃ μα ! εἰβ δορί ριανθ, 56 ἐπὶ ΠΠΌΓΟ βθογοῖο, αυΐ 50- 

Ῥγαβοῦϑίιαγ ΖαμΝ 5 οἱ Μαναῦτες ἰόν. ὕπηὰδ λυϑὶ 

δι} φυϊάαπι Ερἰϑίοίδιῃ αὐ Τιπιοι δυηλ τ ρο]]ογα, 
φυλϑὶ Βαθοηίοην ἰπ 56 τοχίαπι δἰ ἰοὺ} 5 δθογοι, 56 

μβοι ροίιοει. ΡεΪπιδη) δυΐοπὶ Ερ ϑιοἰδιῃ 8 Οοτγὶἢ- 

αἰν]ο05, ΡΙΌΡΙΟΓ μος ἰδῆ) τοί 55 αιυδδὶ δάυϊο- 

Τίπδιι, 84 ΔΌΓΟΒ ΒΙΘΔ5 ΠΌΠ4ΌΔΙΝ ΡΟΓΥΘΗΪ .. 

118. Ζ26ει5. αὐίέηι δἰθι! απι6 μταϑίάθπι. ΕἸ ἐμ66Γ- 
τοσαυϊί εἰιπὶ ργαδα5, ἀἴσθι: Τὰ 65 τό ἀνά σοτιπι ἢ 

μἱχὶι εἰ 7165ιι5: Τὰ αἰεὶς κα. Υ να δ6θυ8 πον γαρίπαπι 

ατϑίίταιιι5 651 6556 86 ηιαίειι ἢ 60 "". Ἐκ ΟΠ Β6πιεῖ, 

56} {γι Ὠ 10 ρΓῸ οπιηΐθι8 βαίρϑυιπ ἰμι α}Πανὶ!, Εἰ 

πθς ΘΓ ἡυάδχ (οἰἶ5 ογραίαιοα οοποιϊαἱυ8. 8 Ῥὰ- 

ἰγε, εφθ γοζυπὶ εἰ Βοπιείπο ἀοιπίπογιπι, νὰ ἴῃ 

αὐδηΐι πὶ 56. Πυ πη] αν! αἱ δοιιοβοθγεῖ δίαγαε δηίθ 

Ἰυάϊοαπι τυαης ἰοττ δ άδα, οἱ νοσαίι 5. ἰπι γγοϑαι}}8 

δϑι ᾿ῃιδΡΙ Οφϑιίοποῖη., 4υληὶ (ογϑίίαῃ ἀδιϊ46π8. 801 

«ς ἤοῃ.. τι, 4 ; ὅοδη. χιχ, 41. 
1. Μαμῇῃ. χχν, 11: 15 ΡΠ Ὸ. τι, Ὁ. 
:, 8. 

ῬΆτβοι, ἀκ ΧΙΠ. 

" 

1 ΜΑΙ. χα, 9. ὅ ΧΙ» 19 εἱ βοᾷ. 

12. Μίδι ἢ. χχν, 2} 

ἀαοτμηι  Δὰ αυδπὶ ἰπἰογγοραιίομοπι χυοΐ ρυίανῖς 
6886 οοηάσιίδηβ Γαθροπϊί, αΐσοηδ: Το ἀϊοὶδ. Εἰ ἃ 

Ῥγηοῖρα αυϊάδιη δβισογαοίαπι δ )υγαίας αἱ ἀΐσογοι 

81 'ρβ6 6βῖ (μιν βίυ5 ΕἸ ἰὰ5 Ποῖ, τοβροηθ ιν: Τὰῆν αἰαὶ; 
ἃ Ριαίο διυιΐίεπῃ ἰπιαγγοσαῖυβ: Τὰ ἐδ τς Ζιιάσοτγιηι 3 

Γοβρομαΐι : ΤὰῊ αἰοὶς ΥἸΔ6 ἰμμογγορδηίοηοϑβ, ηἰδὶ {8 
αι ΐ θην ἐν ὐτγοόραιο : δὲ πε ἐς Οἠγίδίι6 Εἰς θεοὶ, 
δυιϊαϊοια ἐοηνοπίοθαι ρογβοης ; Ποπιᾶπο δυΐθπι ͵ὰ- 

αἰεὶ ἀϊσόπιϊ ἰηϊογγοφαίονϊα, [Ὧπὶ ποη : Τὰ 68 ΟἸηγὶ - 

δίυ5, 8604: Τω 665 τὸς “μά αονμιη ἢ Ουΐ δυίοιη οδυίς 

ξοηβίἀδγδὶ ᾿ρ505 Δρίοθϑ δυδηο! ΟΟΓὰ ΠῚ ΒΟΓΠΟηα., 

ν᾽ άοθῖε αυοηΐδηι ργΐηοορ5. αυϊ δην βαςογάοίαα ἀπ- 

νυ δπίον αἰτίι : δὲ μι 66 Οἰτίδιις ΕἸ 6 θεὲ. δὲ Θπΐ πη 
5}} 08 ἀυἱδιίοπαπι ἰη οι τοσαιοπ 8 οδιθμ ει, ΡΙ]Δ- 

115. υΐίδπι ργοησῃιίαιϊνο : Τι 68 το Πιμάφοταπιὃ 

Ουοπίδπ) δυΐθῃ ργοπυηιίαι να ἢος αἰχὶ! Ῥιϊαιι 5, 

{Πι4 φαοηι6 οοπῇτγηιϊδι φυοα οἰίαπι Δ᾽ 10] κυμγαβογὶ- 

υἷι ἱπ ιυϊο, ἤόα Πιάαοτιπι, πῃ ὑγῖθυ8 ᾿ἰρυ 5, Ηυ- 

υνγαῖοθ, ὄγῶου, οἱ [ατἷη6, υἱ Ηοθταὶ, οἱ ἀγοὶ, οἱ 

[λοπιδοΐ οοφηοδοογοπὶ, αυοπίαπι οἱ Ῥι]Δίυ5 βείευαὶ 
οὑπὶ ταφαὶ δυάδογυιη 6586. ῬΓΟΡΙΟΓ ιιοά Δρράγοὶ 

εὐπὶ αυᾶ Γενογοηι ἃ τοαυΐγοῦϑι ἀδ δόδυ, οἱ ργογοσᾶ- 

νει 917 ρορυϊυπι υἱ όδυιη πιδρὶ8 δι αἰπηϊ θη. 
ἄχη) ροίογοηϊ 4υδιη Βαγυῦαπι. Ἀονογεπίϊ δυΐοπὶ 

Ρηαιὶ {Ππώ4 οὐΐαπι [υἷν οἰσπαιν,, φιρὰ Ἰανὰπῃδ ΤηΔη08 
8085 Οἰχὶ! : 1πορθης 660 διιπὶα δαπθιῖπα ἐϊμλαδ: νος 

υἱάοτις 15, Θυοά δυΐοπι ἀϊχὶ! δὰ ργϊπείροιῃ βᾶρθγ- 
ἀοίαμι : Τα αἀἰχίειϊ, ἀμ ται μοι οἦὰ5. ΟἸ]αα6 ἂν» 
φυδη8 οοηνίπεϊ!. Εἰ φυοὰ αἷϊ ΡΊΙαιο : Τὰ ἀἰοῖςν 56}}» 
τοηείαπι 6}ι18 ργοηυπείαηι 5 οοηθτιηδί, Μάγουβ δυΐεπι 
ΡῸ : δὲ τπ ἐ6 Οἠτίδιι Εἰς θεῖ, 515 βογί δῖε: Τα 
ἐ6 Ρ ως Βοπεαϊει 2 Εοτοϊδη δυὶ ΠΠΠπὰ χαρά 5|1Ὡ}]] - 
εἶτοῦ βου μίαπι δῖ, δυὶ ος αυοὰ ἀυθἠϊαηίθν,, Ποβοὶο 

δὶ ποὴ τῃϑπάοβα παϑοϑδηὶ ὀχοιηρ᾽αγία,, οὐ ἀδυ}5- 

80)}} ΔΙΏΒΟ :864Π03}16Γ ἀΐδογα : δὲ (ὼ ἐς, δυϊ: Τὰ 

68. ' 
419. Εἰ οεπιὶ αρσοιιδαγοίιν α μτὶποὶρί μα δασοτάο- 

μηὶ δἰ βεμϊοτίϑιις ρίοθὶδ, πἰδὶ! τοβροπάοθαι. Τμπο 

ἀϊαὶι οἱ Ρἤαιιε : Νοη αϑαϊς φιαπία αὐνεῦδιι8 (6 αἀἐ- 

εἰπὶ ιοεἰϊπιοπῖα ἢ Εἰ ποι τοδροπάϊ! εἰ μἰΐμπι νέτϑιιηι, 

ἑια τ πιϊγατείμν ργϑε5 υὲπεηπιοπίον 15. δι ἀαϊοῦ [}1- 

τότ οοοἰάοηεῖβ πιϊ ἰδ γὶ οἱ βαπίογοβ, ΠΠΠῚ δύ οογυϊη 

βδοϑγάοίαπι οἱ βεπίοταια αυΐ ϑοουβανεγυηὶ 3 βυπὶ, 

δοουβαιίίομοπη δουυτ υ8406 σης βυϑοὶρίΘηί68, οἱ 

δοουβδηί65 δεδυπι). Ργορίογοᾶ ρεγηδη θη 6 618. ἦρδ0 

γνδοραῖο, οἱ μγανθηίθπῖθ 605 8016] 'γἃ, υδαὰ8 ἴῃ [1- 

μ6 πὶ δάϊις μαι απ Ορογϑίογεβ ἱρβὶ, ἀδγοὶ οι! οὑπὶ 

ΡΟρυΐο αμήνεγβο δἰομ (αὐθγπαραίιπι ἱπ σμομηιθγατίο, 

δἰ δἴσωι εἰυϊίας φμα ἐπριφπαίμτ "5. Ἀρουβαία8 ἀὐυΐθηι 

2655, 5ίου! ἰὰπα πἰΠ}} γεβροηαι!, οἷς οὐ πιοάο ἀἀ- 

γογϑι8 Δοουδβϑι!0η65 ἰδίοΓιπὶ Βδοογάοίι ἢ) εἰ βθηΐο- 

ταπι πἰ ἢ} ταβροπαϊί. Τδοοὶ δπὶπι εἷς ὕογθυπ Ὠεὶν 

οἵ λπὶ ποι δυάίαμ! σογθὰπι 16εἰ, βίοαὶ δ! συδπάυ 

[δοῖυμ [αογαί δά ργορῃείαβ, εἰ ἴῃ Θομβυπιπιδίϊοιὸ 

βροιϊογυμι οαγῸ [δου οδὶ, οἱ πδυϊίανῖ! π΄ που 8. 

91 (ἀγ. λιν, 9. Ὁ 1Π Τίπι. ει. ξ. 
"5. Μλιι|ι. χχυῖ, 132-14. : 15 δὰ 

τ δῦ 

"ν᾽ χΥ, Ὁ], 
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ΕΠποη 50}15 ρυϊπεὶρίθι8 βδοογάοίιπι οἱ βαηϊογίθυβ Α υἱ 501 ναῖυΓ ἃ εοπἀοπηηδίϊοπα ροοοδιὶ, πιᾶχτπι5 δυΐειῃ 

Ρ εν 5. [4188 δοουυβϑηιθυ5 Π0η γεβροπάϊι, 56 ποαῦθ 

ΡιΪδίο, φυοηΐδπι γοϊαθαὶ οὐπὶ δυάϊγα ἀοίοπάθηίοπι 

86. Θοηῖγᾶ δοσυβαιίοπ68 ΘΟΓῸΠῚ πηοἀδ065. θυδηάο 

δηΐπι αἀἶχὶᾳ οἱ Ῥ᾿δῖι5 ροβί δοουιβαιοηθ8. Ὀγίποίρυπὶ 
Βδοογάοιπὶ οἱ βοπίογαπι : Νοπ απ φμαπία (ὁ ἀ- 
σμδαμῖ Α  ποῆις ἰρδὶ τοβροηι!. Νὰ δηΐπὶ αγαῖ 

ἀϊφηυπι γαβροηήδγα νοὶ ἀ αἱ ταπεὶ αἰτιιτν ἀοθοαὶ δά- 
ΨΟΓΘῸ58 Δοσιβαι[0Π05 ΘΟΥΙΠῊ [545 τοϑροηάθγο. ἢος 

ἀἰχίπηυδ ποη οὐ εἰ αἰοά ἀϊοίυπι 651 ἀα ΡίΪϊδίο, αι ΐδ 

γο] πιοπιοπίυπι) αἰϊψιιοά θοηϊρηυι ογρα ΟΠ γ βία πὶ 

Πδθεθαῖ. Ηος δπὶπὶ νογυπὶ 6586 ἀθ ῬΊ]Δι0 δχ οπημπὶ 
ΠΑΓΓΑΙΪΟΠ6 68 οβἰαπάϊιγ. Νοη δυίοπὶ ἀΐοογα ἦ}8 

δυάοιῖι, φυοπίδπι ῬΟΓΠΊΔΠ6Π5 οἱ ἤγπιαπὶ ογαΐ ἰῃ 60 
ἂς Ομγίβιίο ἰυάϊεῖυπι. Τ͵ΑΙ θαῖυγ οηΐπὶ οἱ δά οοι- 

ἐγαγία : ργορίογο οἱ πυηο {Γ] 6 ηι} δ (ἰδίοΡίογοιη 
ορὶ πίομιθιῃ θοπηΐπυ8 ΠΟ ΓΟΒΘΡΟΠάΪ , σομ16}}}0118 οπ|- 

πἰϊνυ8 απα ἀΐεία [πογϑοΐ ἴῃ δοσυβαι Ομ 6 πὶ ἰρδὶι8. 
Μιτοῖυ5 δὶ διιΐθπὶ Ρ᾽]Δίυ.5 ΟΟΠϑ18}8π| 605 ; [οτϑ]- 

18 566 η8 4ιοποάο ἰάοποιιβ δβδοὶ ργοπαυηιίαγα οἱ 
ΤΠ ΠΘγῈ ογἰπιοη, πιϊγαίυβ ὁδὲ νἱάθηβ ουπὶ ἴῃ ἰγλῃ- 

4υ}ὰ οἱ αᾳυϊεία βαρίδπείϑ σγαυϊαῖθ, οἱ ἰηίυγθ Δ }}} 
δυπὶ ἰυάϊοϊο 5.3 γθ, ἴῃ ὰῸ 8ὥὲὶ πιοτίθιηῃ ρου! εἰ ατγὶ 

Ἔχ ϑιϊπιαυδιυνγ 4} 8 4πὶ (αὐγαηὶ ἰθὶ, εἰ [ογιίογ ογαὶ 

Βυπιᾶπα δίυτα, οἱ οἵῃπὶ δὐ08 ἱπί γιὲ νοϊοπία 

οδιυπάαγα νἱγίυϊοπι Βρί ἰδ 668, πο δυίαπ) ρΓρ- 

Ὑδίθηίο (Ἄσ γα ἢος. Οιοἀ δυίοπὶ 80γΊρμιΠ) 681, ΠῸἢ 

βοϊυηι πἰΐγανὶ ΡΙ]Δίι αι, 56 οἰΐδη) νδ]ὰθ "ΓΑΙ, Πη0- 

τοί δι υἱ ὀχ βεϊπιθη, φυοηΐαπι ἀΐξηυπ οἱ νἱἀευαῖαγ 

8ἷ αυδηθο πᾶῦδδὶ ρεγαϊοη8. ἐβίογα ορεγ8, δὰ Ννὸ- 

ποίαοίαπάμιη δυίεπι ἘροΙαϑία ἱπιρίψετ 5'1. 2165 

δηΐπν ἱηνθηΐθβ δαῖρα ἴῃ ροίοπη θυ 5 οομδίϊει!05, 4115 

αυϊάοπι ροοοδίογθϑ, (ΔΠ6 η ΡΓῸ ΕΟ τἰβιϊαηΐβ, φυδηίιτ 

Ροββί 116 εἷβ βδδϑί, πιυ]α δροπίεβ. Αἀσδυσογῖθ ϑυΐεπι 

πιδρὶϑ δὰ τοαυϊγενυ πὶ ια]ϊ4, δὶ γαϊϊοηθῖι Βανοεῖ ἰάο- 

ποᾶπὶ υυὰ οἰἶαπὶ ᾿5γδαὶ ὑγὸ υἱίὰ Νδυυσμβούοποβογ 

οἱ Βαϊ μναβαν Δ} οὐα5 θοῦπι ογαθαὶ ᾽5. 56 Βος 5ὶ 

νἱάδίαν αἰϊουϊ ἀϊξπαίι γϑαυϊϑι 06, τοαυίΐγει. Θυοά 

Διιίΐδηη τπϑδηϊδδίι πὶ 6δΐ, ΟΠΊΠ65 ΟΌΓΑΓΟ ἰαπίαπι115, οἱ 

χ ροίοπῃεἶθυ.5 ᾿πυθη Δ. 6556, οἵ ἴῃ ογάϊπδ δογυπὶ 

αυὶ Βεπα νἰχϑγυῃί, πηᾶρῖδ 4 πὶ ἐχ 115 ργὸ χυῖθυ8 

ρον ηιαϑὶ ργὸ Ββοπίηΐθιι5 πι8}15. Νάᾶπι εἰϑὶ οσποῦ- 

ἀδίατ Δι φυῖβ ρεοοϑίογ δὰ ῥγθοαβ ἘροΙ βία, πο (8- 

πιϑῃ ἡιϑίαπι 68ι φογίαπι εἰ ᾿θαι τυ ἀϊποπι οσοηϑοφυΐ 

διιπὶ αὶ πυαβπιοῦϊ αι, βυ Ποἷῖ Θηΐπὶ φυοά ἃ ραδπᾶ 

ἀϊηι εἴϊατ. Αὐθίϊγοῦ δυΐίοπὶ ῥγορίοῦ ἰβδίαπι ἀΐεπι 

[δβίυπι σαἀογαηι ἰη 00 ΒΑΓΑυθΔ5 δὲ υἱίδπὶ εἰεεῖυ5 

δῖ, Ομιγίβιυβ δυίδπι ποριοοῖυβ, 918 θοπιίπυπι 

ἀΐδογα ρὲ ῥγορ δίῃ ᾽"" : δεὐυπία, εἰ [ἐγίαδ, εἰ ἀϊεε 

[ἐδῖος υδδίτοδ οὐϊὲ απΐπια πιεα ; Εἰ αυΐα πιαϑὶβ βοίδην- ᾿ 

εἰἰδέοπι ἅβαγα γο]υογαηὶ ὁπ ἰδίγομο αἰπηῖ550 40 3πὶ 

οὐπὶ δοϑι. γογοὶ κγαιία ἀΐοαπι : 51 ερ δ5θηὶ 50 θπιπῖ- 

ταίδϑια τϑοίθ βίου! ϑοβίδβ, δυΐ δι'ψυὶβ 5 π}}}}5 εἱ, εἱ 

ἀαίᾶ οἱβ [υϑϑϑὶ φάθπὶ γε! δὶ ροίοπάϊ ἰἰοραπιῖδ, δῖ πο 

ἀυλῖο δεθυσι ροϑβίυ]αβϑοπὶ, Βαγλθθαπὶ ἀυίεπὶ (ο0α- 

ἀοιππαββειί. ΝῸ5 δυίθπι ΟΥοπιὰ5. υἱ [ἐδ ἀΐοτα 

οοἰδηίοθ5, ποπ ἐπ [ἐγπιοπίο υείετὶ, πέφις ἐπ᾿ [ἐγτβέπιο 

ΤΩΞ5Π0 πηγάς ]0, υἱ ΘΧ} ἢ 108 Δι ογ πη πα]ο [πἀϊείατη Ο πιαϊἱἰ οἱ ποημεῖα, 564 ἷπ ατμπιῖ5 εἰποοτίαἱἷ5 εἴ 

ἀλλ ιγίβιυβ. ἰπίανθα}}}}8 τηδπογαὶ, οἱ βίαγοϊ δηῖ6 τη0Γ- 

ἴδηι αυ Δρυὰ ΟἸΊΠ 65 ΒΟΠῚΐΠ68 (ΘΓΓῚ 118 Οχ δι ππδίυγ. 
᾿ς 490. Ρὲτ αἴοπι αὐίοπι δοἰθηιποηι σοπδιιδιοταί Ῥτῶδο5 

ἀπηΐιιότε ρορμίθ ππιιπὶ υἱιοίιπι φμθηι υοίμΐεδοηι! "8. 

Νοὴ τηΐγογὶβ δὶ δάϊνας ρυϊπηογύ πὶ ἢ θ 61:5 ἈΟμπηληυβ 

Ρτϊπεῖραίαβ ἱπ οἷβ, οἱ που τοῦ δι 518. Ππσὰπὶ Βα βοὶ- 
Ρ᾽οπιθυ8 Βοπιδποῦαπι, αυΐα ἀοπαίθ!η ἐγαὶ συ 5:}8 

πὶ ἴῃ 50]6 πη 6 ρ450Π4}} ραίογεηΐ ὑπυῃ) αιι6πὶ νο- 

Ἰυϊδϑοηί, φυδπινβ πῈ}}Π16 Ἰιοπιί οἰ 118 οθποχί 8 νἱἀ6- 

τείυν. δὶς οπἰπὶ φυλβάλπι ρΓαι185 ρΓαδίδηϊ φοηίθ65 οἶΒ 
4008 5υ})}ϊ]οίαηι 51:0], ἀοηθο ΘΟπίϊτπηθί Γ ΘΌΡῈΓ 608 

͵υφξυπὶ ᾿ρϑοόγυπι. Τάπιϑη οοηδυδίιο πθ8ς Δυβοϊνοηὰὶ 

Υἱποι (ἰϊ αἰϊχυαπάο εἱ δρυὰ δυάξοβ. Νὰπι οὐ 
54} ἀδογεν ββοὶ αἱ πὸ 415 λοοϊραγοὲ οἰθαπι, Ζ0η8- 

νεται 5, Βαγαθυαπι αυϊάθπι οοπἀεπιπᾶγο, δέβυπι 

δυίδπι 40 οὐπηΐθαϑ υἱῃ60}}}5 Πἰθογυπὶ δοοίμογε ποὺὶς 

πιογράποῦ ἴῃ ταβοπὶ οἱ. Ποπηίπαπι. Εἰ αυϑιἀϊα πες 

[λοϊπιαα, θη οομνογίθπιυγ ἀΐα5. [δσιὶ ποϑιγὶ ἴῃ ἰ0- 

οἴαπι, π64 16 οδμμοα ποβίγα ἴῃ ἰαπιθηί δι! 0Πη 6 π, ΕἾ 

δζυηι ἰπ πο ἷ8 50] Θιηη 165 νογῶ, 50] οι εἰ Δ168 εἰ, 

491. Ηαϑόϑαι αμίοπὶ (πὸ υἱπείμηι ἱπδίφηεπι, φεὴ 

ἀϊοοϑαίαν Βαταῦϑαϑ. (ἰοπρτοφαιῖ5 ἐΥ0 εἰς, αἶχ΄ ! εἰς 

Ριαίας : Ωμέπὶ υμξ{ἰ5 ἀϊιίαια νοὺΐδ, ΕΣ 

Βαταύϑθαπι, απ Ζ16ϑιιπὶ φμὶ αἰεί ΟἈτι είν ἢ ϑεῖδ- 

θαι οιῖπι φιοά μεν ἱιυϊάϊαμι ἰγαάϊάεταη! ἐμπὶ "ἢ, 

1π πιυλεἶξ ὀχϑιηρίαγίθυ5. ποη οομιίπείυς αυοά Βα- 

γαῦθα5 οἰϊδ) 7655 ἀϊσουαίιγ, οἱ [οτϑβίϊδη τεοίδ, 

αι μ6 ποθ η θθϑι οοηνοηΐαι ἃἸϊουὶ Ἰηϊ!αογυπι. 

1885 ἀυΐοπ [νὰ πὶ π|6}}}8 συϑίδ586ὶ σοπιγὰ γερὶβ 46- 9 [π΄ ἰΔΐ8 ΘΗΪΠῚ πιυϊἰταἀϊπα Θογὶριίυγαγαπι ποπηϊ- 

ογοίυπι, ἰηνθηῖδ Οθηοχίαπι δοηδιμᾶπ), δὲ αιδιηνὶβ 

ΠΠἰπιπὶ οοπϑιαΐαπι, ἰδηηθπ ῬΓΟΡΙΟΓ αἰϊφυοὰ ͵υγὰ- 

Ταθηί πὶ 5611 ἀδογονογαί ἰπίθγβοογα θα τ 564. ἤθη 

ἱπιογίβοϊξ, οὐμπὶ ρΟρυ]Ὸ ϑγδθὶ ἱπιογνθηΐθηίο, οἱ ρὸ- 

(οη16 οὑπὶ 84 Υἱίαπὶ 35, δεὰ αὐυοὰ ΡιΪαίυ8. ἀἰπιῖπ!ι 

πηυπὶ νἱποίαπ) ΡΟΡυΪο, ν6] 540] βεουπάυπι ρει ἴο- 
θ61 ΡΟρυ]ὶ ᾳυοά ἀϊπι:511 δυῃ Δ} ΙΔῖὴ, ποκα 6δὲ τηΐγυη); 
800 ουἱρα οηΐπι ἐγαὶ ἃ θογιιπὶ Ροίθη υπ| Υἱίδηι, 

αυοηΐαλπι λυδεοοὶ 86 ΙΏΡΟΡ ΟὈποχὶΐ οἴς. ϑοὰ {04 

αυφγαπῖιβ δὶ ἰα16 δἰίαυϊά Πἰχι δἱ ἰι ἰυέ: εἷο Ὠεὶ, οἱ 
οππηΐβ Ἐροϊοδία ροίογα ροϑϑὶ( ἈΠ} 4161} Ἴ6Θοσϑίογι πὶ 

1 ΜΆτγΟ. συν, 4. 15 Μλι. χανε, 1ἃ 
32 ΜλΈ1{||. χχυη, 16 οἱ 8044. ᾿ 

πὸπὶ οἰ πη8 Τοθιμὴ ροοσδίογοπι, δου! ἴῃ 4115 πὸ- 

ταϊηίθιυιβ ἰηνδηΐπιιϑ. ῥαβίογαπι, αἱ οὐ 5ἀδ πη) ποιηὶπ 5 

ἱπνθιΐδηιαγ 6556 οἰἶἰδπὶ ἰμἰ αι, υἱραΐα, δα 45 ἀρο- 

βίοῖυβ Ζοίοιο5, οἱ ξυἀδ5 ραιλγομα, ἰίθιη οἱ Μδςα- 

θαυβ }ι|4845, οἴπι68 ἰδυάλ}}}68 : 56 λυ 445 ργοάϊιοῦ. 

Εἰ ἴῃ Οομοδὶ ἱηνοιίαμίαγ οΠιβάσεπι ποηιΐηῖθ 6856 

(Ηἰϊ 561, δὲ 0} Οαΐπ, κίε Εποοῖι, οἱ [νϑιη60}}, εἰ 

Μαιμυβαίθπι : ΠῸη δυϊεπλ οοπγοηΐουδῖ 6556 (416 [}-. 

υϊὰ οἱ ἰπ πομιῖπο 7658. Εἰ ρυϊ0 φυοὰ ἰῃ Πογδβίμα5 

ιἰ6 δἰ! αυία βυρογαθάϊία πὶ οδι, αἱ Πιαυδᾶηι δία 

οομνοπίομεἶα ἀἴσογο ἴθ} 15 δ ΐ5, ἀ6 δ᾽ πα! Πα ἀΐπα πο- 

“91 Βορ, χιν. 5 Βάγις, ᾿’’. δ δᾶ. 1, 14... “1 Ο0οτγι ν, 8. 
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πνΐηἷ5 δαδὺ οἱ ΒΑΓΔΌΒΩ. Εχίβιϊπηο δηΐπὶ ἰπ (δε18, γ6- Α οἰ8. Εἰ υἱάθβ αυἱὰ υδίιπι ἀρρο! νι 7 βθπν υχὸῦ 
γὰπι 3]4υο« πιγϑίοτίυπι ἀδπηοηδιγαγὶ, υἱ Βαγαθῦδβ 
αυϊάδιη ςοπϑι υἱς5 51 δὰ βϑάϊοπαιι, οἱ "68, οἵ 

πιο εἰ ἀϊα [Δοϊδηά4 Δηΐϊπιαθι5 [οπιΐηπὶ ; 6585 δυ- 

θη ᾳυλϑὶ ΕΠΠἾὰ8 Ὠεὶ, οἱ ρᾶχ σοπβοί υἱυ8, εἰ γεγ- 

θυπι, δὲ ϑαρίοηιϊα, δὰ οπιπία θοιᾶ. ΗἸ ἐγξοὸ ἀϊο 

οἴμν δἰπὶ νυἱηοῖΐ ἴῃ γο5 ΠιΠῚΔ 18 οἱ ΠΟΡΡΟΥΙ 118. 
Ῥορυϊὰβ ᾿|6 5:0 ροβιυϊονῖι δυβοῖνὶ Βαγαυθαμ : 

ῬΓΟΡΙ͂ΟΓ 46ΠῚ ΠΟ οοβϑαῖ 965 [14 ΒΔ θ6η8 5ϑάϊ0- 

π65, οἱ Ποπιϊοίἀΐδ, οἱ Ἰαἰγοοϊηἶα, βασι ἀπ υοϑίλη) 

ξοηι15 8ι185 ἵπη γα 8 45 ἴογὶ 5 ὨΔθΘπίι ; δοουπάυπι 
ΟΠ Π65 δΔυΐοπι δϑυ ῶοβ 4] ποη ογοάυηιὶ 365ιπὶ, ἰηῖι|8 

ἴη δηϊπιᾶ. {Π0] δηΐπὶ πο οϑὶ ὅ6805, {ΠΠ|0 βϑα πο η 68, 

εἰ [ἰ165, οἱ ργῷὶϊα δυηῖ. δὶ δυίοπὶ οδΐ 768υ5, υἱ 

ἀἴξαγο ροϑδίηι : δὲ αμίοπι Οἰιγί δι ἐπ ποϑῖς, σοΥραδ 
ηπίάεηι πιογίμαηι ῥτορίευ γεοοαίμπι, ἐρὶγ ες ἀμίδηι 

υἱα Ἀτορίεν ἡμδίἰαπὶ ᾽ν : 101 συ ηἴ ΟΠ 8 8᾽Ππ|8] θῸΠ 8, 

δἰ ἱππυπιθγα} }}68 ἀν᾽ 1185 δρὶν 18165 ἴῃ πιδηϊθυ5 605, 

εἰ Ρᾶχ. ]ῥ0ε6 ἐεὶ ἐπῖπι ραᾳ ποδίτα ηιὶ {εοἰ! εἰταηιε 

πηππὶ 35, Εἰ δἱ υΐβ Υἱάθαὶ οοῃ γαγίαπιὶ 13π| Ορογἃ- 
᾿Πἄομοπι, οοβποβοοῖ αυοπίαπι ἴρ86 οβὲ ἱπ οπηπίθυς 

νἱηείυ8. ἰηϑἰξη8 ΒΑΓΑΌΌΔ8, 46 πὶ 5 0ἱ 5ο]νὶ ἀθϑ)ἀο- 
Ταηΐ, ποη β0]υπ), ἰθς ΡΟΟΟ8η8 ἴ8γΓ86 1 βδϑουμάμιη 

ἙΆΓΠΘΙΙ, δοὰ οἱ οπηη68 αὐυΐ οἰβ. 5: 165 ϑιπηῖ, γο] ἴπ 

ἀορπιοίο, νοὶ ἰη υἱία. Θυϊουπαιθ οΓζῸ πιαΐα δκὶϊ, 

8οἰυίυ5 ἐβὶ ἰῃ σοΓροΓα 6715 ΒΑΓΆθ035, ΟἸ γίδια 5. δι1- 

τη νἱποίυ5. Ουἱ αυίοτ) Βοηδ ορίϊ, ΟἸγἰδίυ8 οἱ 50- 
Ἰυΐϊυ5 651, Βαγδῦ}ᾶ8 δὐΐοπὶ υἱποῖι5. Ξ 

122. δεάομίο ἀπίοηι ἐ0 ὕτὸ ἰγἱδιιπαϊΐ, πιδδῖ! αὐ ομπι 

ἘΧΟΥ ἦι αἴσοης : ΝΙΝ εἱς ἰδὲ, οἰ Ἵμείο ἐπὶ. Ἡπίια 

ἐπὶπι ραδδα 8μηὶ ἰοάϊε }ὲῪ υἱδιιπὶ ῬγορίεΥ ὁμηὶ 35. Εἰ 

δεδ8υ5 φυΐϊάδηι ῥεῖ ἰπυϊ ἴδπὶ τα ϊει5 ἀγδί, οἱ [18 ΡῸΓ 

ἰην! ἀϊαπὶ πιδη  [6ϑίπι, αἱ οἰΐλι Ῥί]α18 Θᾶπὶ ΠῸΠ 

ἱφπογϑγοῖ. οϊαπί διιίθπι δνϑησ 6} 1818 ΠΟ ργαίογίγὸ 

τοπὶ ἀἰνίηςΒ ργον ἰδεῖς ἰδιιάδπι Ποὶ σοηιἰπαπίθηι, 

αυϊ νοϊυἱε ρῸΓ νίδυπι σοηνόγίογα Ρ δε ὑχόγοη, υἱ, 

αυδηίυπι Δι 56, νοίδγοὶ υἱγι!} ϑυυη αἱ π6 δυΐίααὶ 

οοπῖγα ϑόϑιπὶ Ργοίοι γα βοι!δαπι. Εἰ υἰδ 4}- 
ἀοπὶ ποῦ ὀχροβυῖΐ! ΜδιιΠ) δ ὺ5, ἰΔιἴαπὶ δυ!ἐπὶ αἰχὶῖ 
αυΐα πιὰ ρα588 δγλϊ ρῈ Ὁ νίβιιπὶ Ῥγορίον δόϑιην. Εἰ 

ἰάδο Ρ6ῈΓ νἱϑιιπὶ ρᾳ888 δϑὶ Π6 δη)ρ|} 8“ ρδίογοίυν : 

οἱ ὑεδίαπι [1556 εἰ απ ΡΙΪΔΠϊ ἀχόγοπι, 4085 ΡῈΓ 
Υἴβυπι ρᾷ558 δϑὲ τη] ἃ ρΓΟΡΙΟΓ Φοβυπ), οἱ γοσορὶϊ 

ῬῸΓ νἱϑδυπὶ αποὰ ογαὶ ράϑϑιγα. Εχ 400 διιάθθ! αι ΐϑ 

ἀΐοοτα ηυοπμίδπι πο 18 68ι γοοίρογα 8171} 6 πὶ πηδ]Ὰ 

ἴπ νἷϑιι αυδπὶ γθοίρογα ἰῃ υἱίᾶ. 6.15 δι ἶ πὶ ΠΟΙ. 61 - 

δαὶ ρδγ νἴβιιπὶ τηἷὰ βδυᾷ γοοίρεγα ἰῃ νἱΐα δι, "15ἱ 

ἔονια 1411 πιεγοδίυγ υἱ ὀχροάϊδι οἱ δουΐογὰ γοοίρογα 
ἰπ νἱία δϑυὰ μοι υβ αυ8πὶ Γεείραγα ἰθυίογα ἰη νίδβυ ὃ 

(οπϑοϊδιυγ διΐπὶ οἱ του θβοῖί ἦπ δὲ εἰδι8 Α γῆ ᾽ 
αυἱ τερορὶϊ πηαΐα ἰμ νἱϊὰ ϑυ4, οἱ ποι ἰν0 πιὰ αυ 

γεςορί! ἴῃ Υἶδιι 800 ; δοομῃπάυηι φυοὰ εἰ ΘΟμ5014110- 
πο παθεθῖι. ὕτγυπὶ δυΐοπὶ οἱ ἰηϊ ας παθοδί ἐθη- 

σνουϑιοηΐδ αἱ θθυπὶ ὁχ 60 αφυοὰ πιυΐϊία ργορίον Φθ8ι1πὶ 

Πυογαὶ ρ0584 Ρ6Γ Υἱϑυπι, θδὺυϑ 56}} : (4π|8ῃ σοηί(ΐ"6- 

ἴὰγ οἰΐαπι ἰὸς ἰη ϑογίρίυτίδ υϊειδάδπι. ποι Ρὰ0}}- 

-᾽ ἤοῃ. γ}, 10. 35. Βρ)νε5. 11, 4. 
εἰ δε4ᾳᾳ. 5 ἰυϊι.21. 89 εἰ. 22. 5 {υἱ4. 25. 

3 Μμιν. χανε, 19. 
33. 104. 

Ρηδιῖ, Ω6 ἴογίθ πιγβίθγιυπὶ οἷῖ ἢ υχὸν Ρί]δι! Εδ- 
οἰεβίς ὁχ φεπεῖθυβ, 4υ18 2|᾿|4υδπάο αυΐάοπι τοφο"α- 

ἴυν ἃ ΡΙ]δΔι9, πυπο διιίθπι [3π| πη δδὲ βυὺ ἐ0 ριῸ- 

Ῥίον ἤδη) βιι3π| ἰπ ΟΠ τἰδίο. 

125. Ῥτίπεῖροε αμέεπι βαςζογάοίμηε εἰ ξεπίογες Ρεγ- 

δειαεογμηί ρορμίο μὶ μείετεπί Βαγαύϑαπι, Ζεειηι τότὸ 

ῬΡετάοτεμι, εεροπάθπς αμίοηι ργάϑβες αἰκὶϊ ἐ{Π|8 : 

Οπεπι υμἱ 8 46 ἀμοῦκμς αἰηιίαηι υοὐὶς ῦ ΑΙ {{{| ἀ:αε-- 

ταπίὶ : Βαγαῦϑαπι "5, ἘΠ δβὲ υἱάδγθ ὑβιθ απὸ 4ι0- 
πηοάο ρορυΐϊυ5 δυάδονι ἃ βθπίου 18. 8115 οἱ δὰ- 

ἀαϊοῶ ουλίυγ ἀοοίοτίθυϑ δυλάξιυν οἱ δχοϊίδίυγ 2ή- 

γοδιι8 θβιιπὶ υἱ ρεγύδληϊ ουπι, 4ηαπίαπι δὰ 86, δὲ 
μαϑοθαπὶ ΒΑγΆθθ8 πὶ 5ο ει πὶ. γούμη! οηΐπη (ὙΠ 5 

ΡγΪπείρίθιι8 οἱ βαδεγάοι 5 βυ 18. ΡΙογαπι4ι6 οἱ ργ- 

505 συ 6πὶ ἀϊοῖ! δὰ ρορυΐυπι : ()μδηι υμἱ εἷς ἐς ἄϊιο- 

δὲς αϊπιίανι νοὐδὶς "1 Τυνῦε δυίειη, ᾳυδϑδὶ γϑγᾷ 

τυγ]χ οἱ πνυΐ5, αυ: βραιίοβαηι 919 εἱ ρεγάυορη- 
ἰδ 8] ρογϊεοηδιι διημθυϊδηΐ νίδπι, ροιίδυυηι Βὰ- 

γαθθαιη βοὶνΐ, νοϊοπίθβ ουτ δἰ αῦδγα βοίαίυηι. 

124. διοῖι εἷς Ρί αι; Ομὶά ἐτφο [αοΐαπι ἀξ 1 5 

φιὶ αἱοῖιειν Οἠγί δια ᾽ Ὠίοσαπε οπιποα : Οτεοϊβσαιαν, 

οἱ οδίογα ᾽5. ὕο 65 οἷβ ρυάογεπι ἰϑπι8 ἰμψυ δι 18 
ἰμουίογο Ριαίυβ, ἀΐεὶ! εἰΞ : μία ἐγρο [αεΐαηι ἀ6 

ὅδεκι φμὶ αἰοίιαν Οἰιτίειμα 5 ΝΟ βοϊυιη δυίθπι, βοὰ οἱ. 
τηδηϑυγδη} ΘΟ ὗζα γα γ ΐθ8 ἱπιρίοίδιϊα δογυμ. {ΠῚ 
διιΐΐδιη, Π66 ἰ)06 ΘΓ θοβοθη 65 αυοά Ρ᾽]Διυ5 δόβαμι 

ΟΠ γίϑιυπι 6856 σοῃ  οθδίυγ, πος πιοάυμ ἱπιρίοιαι! 8 

Βογνδηῖ08, ἀΐχογυηὶ ΟὨΊΠ65 : Ογμείβραίαν. Εἰ εἱ φυὶ- 

ἀδπὶ Βαγαῦμαπι ραοιίβεθιὶ ἀἰπηϊ 6 Γθ., ποθὴ δυΐαπὶ 

δοομίγα οἱ ΟἸ ηγἰϑίαπι ροϑίυ!ββοηὶ δὰ σγαθθῃ, υἱ- 

Ρυϊα, Βαγαῦυθαπὶ αυΐάδπι μοι ἰββαηϊ ἀρβοὶνὶ, ἤυης 

δυίΐθιη ποη ρα 586 η1 σγυοίρὶ, 5οὰ ἰῃ ροί(οοίδία ἀϊ- 

τη βββδηὶ Ῥι]ιΐ υἱ ἰλοογοὶ ἐς 60 χυορὰ νεβ!ϊοῖ, μας 
Ὠλᾶρη 5 6580. ἰπηρίοἰδι}8 400}, ΓΕ εἴο ᾿υ5.0., Βοηιὶ - 

εἰάδπι ρα 5561: ἢ πς ἁυΐδηι πη} ἰρ|!᾿οἀνόγαμε ἰπὶ- 

Ρἱοίαι δ 8 ΠΟ ΒΌ ΓΔ, Ποη βου Ποπιϊοἰάϑηι ρο- 
βίυϊδι68. Αι υἱίδπὶ, δειὶ διΐδπὶ ᾿υδίι δά πιοῦ- 

ἰὸπὶ οἱ δὰ πιογίομπη ἰυγρί ϑϑἰπηδπὶ ογυοΐ5. Αὐ]υς 
Δυίοπη ΡΟΓΠΊΔΙ6ΙΒ ἦι 60 ἶρ80 404 σοοπ[ιπάσιθ 

605 νοϊεθαὶ, υἱ γδὶ οοηίυϑὶ δὰ οἰδοιϊοπθιὴ 10- 
δῖ: νϑηΐγθηΐ, δἰϑδὶ ποη εχ πάϊς ῖο οογα 5, ἀϊοἰ! οἷδ : 

Θυὲά ἐπὶπι πιαία [εἰς 8) 1 (σμίγα ᾿Ος 1} Προ η 65 

ηυοὰ γεβροπάογαηϊ, Δηιρ 105 οἰδιπανογυηΐ, ἢθ 6- 
Ὁ Ροπέι65, βοὰ δυζθηῖαθ ἰγᾶπ), ΔΗΙΠΠΟβΙΔί6π), 0]4- 

βρίιοπηίδιη, οἱ ἀΐχϑγυμὶ : Ογμοὶ βσαίων 33. ΡΙΔῖυ 5. δι:- 

ιἰ6π|, νἱἰδη8 φυιοὰ πὲ}}} ργοιϊοογαὶ,, δυἀδ 100 υδ08 δὲ 

πηογὰ, νΟΪ6Π8 605 ε6 ("νἰ511 ἱπποσδηιῖα ποι βου τη 

γϑρἷβ, 86 δἰἰδπὶ 'ρ50 ίδοί0 ρ]δίαγα 5] υὐοϊ θεῖοι, 5ἱ 

δυΐϊοπι ποϊπσγηί, σοπἀοπίηδγο, ἴδοΐθηϑ. ΠΟῚ 5661}}- 

ἀυηι αἰϊχυαπι οὐηδιεοίυάϊποιη Ποπιᾶπογυπι. Αεςοορίϊ 

δ δαυδπὶ ἰῃ σοπϑρθοίυ Οπιηΐπι, οἱ ἰΔύδη ΠἸὰ- 

Ὧυ8 βιιὰ5 ἀἰχὶϊ : [πποζϑὴ8 ὁ60 δἰπὶ α δαπφμΐπα ἰμι- 
Ἵμε; νοῦ υἱάετ εἰς δ. Ἐπ ἰρ5δ6 αυϊἀδπι 5ὲ ἰανἱὶ, {Πὶ 

Δυίοπ! ΠΟ 50.1ΠπῚ 56 πιυπάδγα ΠΟ υθΓαηἰ ἃ 581:- 

συΐπα ΟΠ γῖϑιῖ, 580 οἰἴδπι ΒΌΡΟΥ 56 8 5εορογυμὶ ἀϊ- 

τ μας, χνι, 22, 25. 
" ᾿υἱὰ 4ά. 

1. ΜΔ.}). χχτι, 40 
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δοη 68 : ϑαπριὶς 6)τ|5 ΦΙΡΟΥ π08, Οἱ διιρυγ ἢ 105 πο8γ05 5. Α ἀυθἀ οἱ Π05 ΘΠ ΆΓΟΓΘ ΝΟ ΠΘΓΙ πὶ ὀχ ἑαπ γοὶ 6 ΘΟγοηδ 
Ῥγορίογ ἰὸς γοὶ (Δ61} δι! ποι δυΐϊθν ἴῃ βδηπσιηα 
ΡΥΟρΠ οί τι], 566 ἐπ} 6 Π (68 ΠΙΘΠΘΏ ΓΘ ρΔΙΓΙΙΠῚ 580 - 

γα), (δου! δυπὶ τοὶ ἰπ βδδυρυΐης ΟΠ γίϑεῖ:, ἂἱ δυάϊδηϊ 

θουμ 5ἱ ὲ ἀϊσαιίοι 5 : ὕμηι οαιεπαονὶ 5 πιαπιιδ 

τυοϑίτας αα πιὸ. αὐότγίαηι οὐμίο5 πι608 α υοὔϊδ; πιαπιιδ 

ἐπὶπι υϑξίγτα! δαπσμῖ μίεπο δι. Ῥρορίογοα 88 ησι}8 

δέβα ΠΟ 50 πὶ 506. 608 (Δοῖ15 6εἰ χυΐ ἴαμς [π6- 
Τυπῖ, γόγα πὶ ΘΟ.) 5|ρ6᾽ ΟΠῚ)65 ΘΟ ΠΟΥ 0 η6 5 δι}- 

ἀπβογαπὶ ροϑί 5οαυθηῖθ5 υ56116 Δ ΠΟΠΒιΠΠΙΔΕΙΟΠΘΙΝ. 

Ριορίογθα υ86 πη ἀοπι08 δοῦυπὶ ἀθτο οί σι 

εἶθ ἀοβοῦία. Ρι]δῖι5 δι τοπὶ ΟὈ] 5 ὙΟΓΒΟΓῸ ΠῚ ΒΌ ΟΠ 
Βοποριη 45 σαρογαι ἀοίθη θα ἱμηοαθ} 1 8Π| 

Οἶδε, ἀσοϊ  νδη5 αὐ αἰ, ποθὴ δοίυπι γα 1} 

δόδυπι, 50 οἰἴδλιηῃ Ἰὰ 60 }}}8 οοϑυπῦ ἰγαάϊ ἢ αἱ οτυ- 
οἰ σαγθμῖ δι Π|. 

1235. Ταῖς ἡ {165 ργειαὶδ ξαδεορογαι δόδιιηι ἰν 

Ῥγωίονΐαπι, οἱ σοηστεφανοτιπὶ αὐ ἐμ ἰοίαπι ἐοῆογ- 

ἐεη, εἴ ἱπάμοτο! δπὶ οἰἰαμιψάθηι σοσοίπδαηι, οἰ Ρὲ7- 

ριγαηὶ εἰγοιπιἀράστμμ! οἷ, 6, σογοπαπὶ (6 δρὶπὶδ Ρο. 

δι ΟΥἰ δΊΡΕΥ σαρμὶ εἾιι8, εἰ ατωπαΐπεηι μα ἀοτίογα 

ε͵μδ, εἰ αὐἀφοιϊοιίαπίες δε, ἀοἰμάόϑαπί ἐμηι ἀϊοεπίε : 

Ανε, τε διάκοτωηι ὃ. ΥοΥϑἰ Π|}}6 651, αἱ ἴῃ ΡυΠΠΠ0Γ- 

ἀϊ]5 ἴὰπς πονυΐίοῦ ογθοῖ ἱπιρογαίοτβ, Ὠ}} 68, ποη- 

ὄϊτιπὶ ἀϊδοϊριίπς οὐάΐμοπι ΘΟ βογνθ 68 ἀδοδμίθηι, 

δχίγα οομπϑιοι θην αἰδοῖ ΡΠ 6 αυδ8 ἢσπο 68., ἴλεδ- 

Τϑηΐ ἰῃ Δ] ναίυγαπι, αυδπ0 8Ο οἰ ῥ᾽ δ" 65 ΘἸΠῈ 1) ρΓ- 

τογίπινι ἐοηφοφϑνογαηί ἰοἰδπὶ ΘΟ]ΟΓίδπ), οἱ [σθιυηὶ 

405) Γεἶ586. ἀϊσαπίαγ, Ἰυ5υπὶ 5:}}] δαβιπὶ (δοίοη 68, 

Ργορίογ αὐυοὰ ποπιἰηδῖυβ ἴμογαὶ τὰχ δαάξογυπι. Εξ9 

διοι ριο πη 65 [ὑοἶθ86, Ορογαηιθὰ8 ἴῃ 86 ἑηνὶ- 

581} 0ὺ8. τοφίθυ8, οἱ ρυποῖρι 05 5 ο.}} ἢϊ|} 08, αὐυὶ 

αειἰόγιπὶ οἱ σοπυεπογμηί ὧν ἀπμπὶ αάνετειδ θοπηιΐ- 

κιπὶ εἰ αὐνογεις Οἠγισίιηι 6}ι|5 Τ, αἱ νἱἀοαίυν ΠΠ|Δ 

ἀο!υβῖο δογυπὶ ροί᾽υ.5 [υ͵586 φιδτ ΒΟΠλΪ ΠῚ ; ΘΟΓΌ ΠῚ 

δυῖαπὶ χυΐ ποὴ σοφηπογόγηηι ἴῃ 1Π|4 ἀἰΒροπϑϑι 06 

βαρ ἴδ οὶ : δὲ ὁπίνι εοηπουΐδδοπῖ, πειημαῖι ἢ 0- 

πἰπιν πια]οδίαἰἷς ογιεῖ βαίδδομι! 35. Ετρο ΘΟἰΟΓΒ {Π|ἃ 
ὨΙΥ δέου  α1 ΓΔ 1125 ΔΠ1Οι} 05 πιλ)ρηα", Εἰ ὀχβρο- 

Ἰϊανδγιηῖ δαπὶ γϑιϊπηθηϊα ο͵υ5 ηαῷ ἀδδυγβυπι Β406- 

"λάδι, τὐηΐσαπν ἰμοΟη8.{||6ην, οἱ βίοίαπι; ἢθδὸ οηΐπὶ 

νοβι 6 Π18 605. (ΑἸ ἀσϑονθ!: δοᾶππα5 : οἱ ἱπάϊπι- 

ταῖς οὐ πὶ ἀσ] 6168 ΡΓΟΡΙΟΓ ΠΟΠΊΘΠ 6}}}5 ΓΕφΆΪΟ, 

οσσοίπαδηι ΘΠ] απιγάοπι, ποη ἰη 6} ἢ σοπί68 φυοι ὁριπηῖ. 

Υ114 δυίϊοιῃ ἐοςοΐπθα εἰ] Ἀπ 8 Πιγβίογί πὶ ογαὶ οοοαὶ- 
παοὶ β'σηΐ χυοά βοτίρίαμν 681 πῃ θϑυ Νάνς 33, συοὰ 
8] βαϊαιθη) δυδπὶ Πλ θυ. {1 ΒΔ4}}, οἱ ἰπ Οδποϑὶ " 

αυοά [Δοῖυπὶ 651 ἰῃ ἀπὸ Πἰοτυπι ΤΉ ΔΙηαΓ δι} τ - 
Β0Π| πδβοθη 8, υ1 σοσσαπι Δ|ΠΠσαγοίαγ ἴῃ ἴσιο ατ- 

ΤΙΣ ρϑϑϑίοηἱβ ΟἹ γίϑιὶ. ΕὙθῸ δἱ ἤππῸ βυβοὶρίθη5 Ἰλοηνῖ- 

05 σοροίηθδηι ΟΠ Αι γ θιη, ᾿η 56 ϑδησυΐηθπ) πριπαὶ 

Βιιβεορίί, δἱ 'ἰθ ϑρίμδα {Π14 σούομᾶ βυβοθρὶϊ 50.128 

ΡΟεοδίογιπ Ποϑ[ Οὐ πὶ ἰηϊοχίϑ5 ἴῃ οαρίϊ6 800. δι 46 

ΟΠ 1 δογρίαπι οδι φυοπίαπι ἀθπι 8ρο! ἀνογιηὶ 
ουπὶ Εἰ] γάίδηι σοοοἰποδηι; ἀὁ ΘΟΓΌΏΔ 8016 Ππ| δρὶ- 

δᾶ μἰΠ}}} τδ]ς ὀνδηρο  βί:8. βου ρϑογιηΐ, ργορίογοᾶ 

85 ἴἣφᾳ, 1, 1ὅ. 3 ΜΔ). χαγι, 35. ἮΣ ᾿ 
ΤΡοαὶ, χαῖν, 7. 1, δ (ὁπ. χχχυμι, 27. 

39 Μαι}}. χχνη, 27 οἱ β6ηη. 
48} (ογ. τν, 21. 

βΡίΠ6Δ 56Π|61 ἰιηρηβίία οἱ πυμαυᾶπι ἀρίγδοίδ. Εχο 

ἰκίταν Ρθίίγοῦ φαοπίδιη ϑρίμοδ 114 οογοῦδ σοηϑιπι- 

Ρία εϑι ἃ οδρί(6 δ, υἱ [8π| ΠΟη βἰηὶ βρί πᾶ ποϑίγῃβ 
διιίαυςθ, ροϑίαυδη) 56Π10} 685 ἃ ΠΟΡΪ5 δυβίι ἢ ξοδυ5 
ΒΌΡΟΡ νη ΓΆθ}}]6 οἀρυΐϊ δυυπὶ). 51 δυίαπι οἱ ἐς 6Δ- 
Ἰλπιο 4π6πὶ ροβυδγυηί ἰῃ ἀδχίογα οὖι8, αἰϊψυϊά ἀϊ- 

σΘΓ6 σοηνοηὶ, μα] υδηιοά! ἀϊείπια5 Γαιοπαπι, 814- 

Πλ115 ΘγρῸ {ΠΠ8 τηγϑίογί τὰ [αἷϊ 5οοριγί γδηὶ οἱ γαρὶ! 5 
ΒΌΡΟΓ ατι6 πὶ ̓π οι πὴ "ΘΒ 15 ΟἸΙΠΠ65 Ρι π54υ πὶ οΓα- 

ἀδγοιη}8 Βοθρίγα πη πιαἰ ρσηΐ. (οπῇἀοθαπιυβ οπΐπι ἴῃ 

Υἶγρα οαἰϑι νη Αἰ ργριὶ, νοὶ Βα γ]οπ 5, γα] ου͵αδεουῃ- 

406 τορηΐ συπίγαγιὶ οομῖγα τοσηυπὶ Ὠοΐ, οἱ δοςσορίϊ 
ξα]δπιυπὶ {Πη} οἱ νἱ ρᾶπὶ [γα ρῚ}}5. γοφηὶ ἀ6 τηδηΐθυβ 

ποϑίυ 5. αὶ {πὴ ρΠ61 απ, ΘΔ οἱ οοηίογαὶ ἴῃ 11- 

Β β9η0 ογιοΐδ; οἱ Ῥγὸ οδίπιο {Π|Π0 Ῥγίουὶ ΒΌρΟΡ. αθδῦι 

Ργΐ5. του θα υαια8, ἀθάϊι που ΐ5. βοορίταπὶ ταροὶ 

οοἰορδιί5, οἱ νυἱγέαιῃ ἀθ αυἃ 56τἰρίαιη 651 "": Ῥίγσα 

αημαιὶδ, υἱνσα τοσηὶ (μὲ; νὰ] νἱγρᾶπι φυδ οογγίρίδι 

608 61 ορυϑ Πα δηΐ οΟΥΓορΡιΐοπ6, ἀ6 φυά ἀϊεῖϊ Αρο- 

βίου "" : ἡ μἱά υμἰς ἢ ἰπ υἱγσα υοπίαπι αα υο8  Ὠεάϊι 

πος. οἱ υδουϊαπ) αἱ ΟΟἸΟὈΓΘηλι5 Ρφ56ῖα, δαουηάαπι 

αυοὺ βετίριυπι 681 "5 : Βαοιί υϑειτὶ ἐπ τπεαπῖϑες τε- 

δἰτὶδ δι ; αἱ ἙΟἰοθγοιιυ5 Τά80})ὰ ἀδροπθηίοβ τίγξαπι 

οδἰδιπὶ 68η) αυδπὶ Δ ὈΘθδπλι5 ρείασαυδπι ΕἸ εῦτα- 

τοῃ)5 θοπηΐηϊ Ῥᾶβο . Ῥαγοιίαηι δυΐοπι οὐ ἢος 
[γδ5}}} οἱ νδῆὴο οδίδηιο ἐαρυΐ δ6ϑ. νϑπογλθ!θ, ᾳαο- 

πἰδιη εἰ 56 ΠΊ|ρ6Ὶ γεβηυπὶ ἐΠΠαἀὰ οοηιγαγίυπι σοηνί εἶδ 

οἱ γεγρέγαὶ θθυπι Ραίγαπι, ορυ! Βοιηΐμΐ ϑαϊναιοσὶς. 

Εἰ ἴμ μἷ8. οπημΐθυ8. απ ροηα νἱγίι5 ποοίία μοη δϑῖ, 

βδίουϊ π66 ρᾶ888 681 Δ᾽χυϊ, (δοί8 ργοὸ πολὶβ πιϑ!ο- 

ἀϊείυπι, οὐπὶ παιυγα! τοῦ "δηράϊσιϊο 655δὶ : βθὶ οἴη 

Ρνεποάϊοιϊο 6856ί, σοπδυθρϑὶὶ, οἱ δυβοϊνίς, 6. ἀΐβ5:- 

Ρᾶνὶλ οπίπδπὶ πιϑ]δάϊ οι 6 πὶ Ππιληδι}. 

126. Επεμίες αμίοπι ἱπυέπογμπί ἢοπιΐπεηα Οατγο- 

παιηι, ποπιῖα ϑἰπιοπθηι Σ μπὸ ἀπρατίαυεταπί κί 

τοΐοτοί ογιοθπι 66 δ", 5:.υ1 δηΐπὶ βοουπα πὶ γε 
ΟΥ̓ΔΗρΟΙ δία 8. (δι Δί Ρ ἃ αΐλθο]0 9655 : βοουπάυπι 
δολπηθηι δυΐθπν, αυΐ Βρ᾽ Ὁ} {8}18 πϑίατα οὐδ ἴδε βδγς 
ΠΙΘΠΘΙΉ, ΠΟῚ θη Δ(Ὲ : ΠΕ δηΐ τ ἰοηίαίωγ νοῦ 5, οἱ 
Υἱ ἃ, οἱ ΓΘΒΊΓΓΘΟΙΪΟ, οἱ [16 γογυ πῇ : 564 ἰδηία} - 
τὰ δεουπάμηι ΠΟΠλ π6Π) ψυ6 πὶ 5υϑούραγαΐ απ σοηΐυ5 
θειι8 ; 8[5 δεδιπάμηι ϑοάηποπὶ φυΐάαπι ϑαἰναίογ, ἱπι- 
Ροποιἶθυ5 εἷβ φυΐ δυϑοθρθγαμ! 6 ΠῚ, ΟΓΆΘΘΙ 5081 
ΡΟΡίΔη8 Θἤγθδϑυβ δὲ ἰῃ ἰοου αὶ ἀϊοίτυν (α] ναγία 
Ἰοθι8, βδουμάσπι γοϊχυος αὐυΐαπὶ αἱ απ πθη Ροτ- 
ἰδι. ἔχθυπι6β δπίπι φαΐ ἀιςοθδηὶ δυτῃ δὰ ογυεϊἤφοη- 
ἄυπα, ἱπναπθγαμ ιοηνάαπη ΟΥτγοηδμιπ), ΠΟΠλΪΠ6 δ .- 

ΠΙΟΠΘΠῚ, 46 πὶ δηρσαγίανογυπι υἱ Δοοίρογοὶ σγυσομι 
Ομεῖϑιῖ. Νοη δυίθαι βοίαπι ϑαϊνδιόγοιι σοηνθηΐοθαὶ 
ΔΟΟΙΡΟΓΟ ΟΥΙΘΘΠῚ 8118Π|, 864 οἱ η08 οΘοηγρηίουαϊ ροῦ- 

γ6 681, 88] υἱλγοὴ ΠΟ 8. δ ζανίαπ) δαϊπηρίδυϊεν. 

Νδος ἰἰδύυπι δυίθιη βὶς ργοάϊ οαμάϊ [ἀἀΓαπλ8 οτὰ- 
σ6ΠΔ 6}}5 δεοὶρίθη!68, φυδληίαπὶ τηοο ργοα οαπιις 

8 ὁγυ06 6705, οὐπὶ οἱ 'ρ56 5.0} δοοὶρίδιὶ 6δδη) δἱ ρογ- 

ἰει. Θυϊεγθθ. δὶ, βϑουπάμιη ἰοχίαπι, υαἱγυη4ι6 εδὶ 

ν᾿ 

88} (ογ. τ, 8. 3105. 81 ῬΩΔ]. τι, 2. 
5. Μαδίι}). χχυμ. 53 "5 ἔχοι, χιι, 11. 
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[δοίμπι, οἱ ποῃ ἀϊββδοπδηι 81:0] δνϑηβο 5185 Δ ἰηνί- Α ργαιϊα8 ἀφοηβ, ἀΐϑείρυ!!ς. ἀοά!ι, οἱ ΡΙΟΙἶϑ Ὁ 56. θυ] Β - 
ὁοπη, οἱ αυΐι! οογιπὶ ργΐ8 δϑί [Δοίυηι : αἱτυπὶ οηΐπὶ 
συΐ δυβοορογιηῖ δοθαιῃ δὰ ογιοϊ σοπάσιη οἱ ἰπηρο- 

πθηΐας οἱ ὁγιοθοιη, υἱ ΡοΓίδη5 68η) Θχόδί ἰῃ Ἰοουηὶ 

ΟλἸναγί:ε, ᾿ιος ργϊπιυπι (δοογαμῇ δη! θηπαπι ἀπ ραν ᾶ- 

ταπὶ ϑἰπιθηθπὶ Ογτγοπβυπὶ : Δὰϊ οσι6 551 αυΐϊάοπὶ Δη- 

λυ ἀνογυι 5 πο παπὶ, [ΔοΠ1 δυΐθ πὶ αἀ Ἰοσυ τ ἴῃ 410 

ἐσ (Ὀδγυηΐὶ δυβροπδαγί, ροβαδγαηί ογυσδηὶ εἱ ἱροὶ 

᾽1 ἰμ56 θ8πὶ ροτίαγοί. Εἰ φαΐ ροίε8ι ἀΐδουίογα, φυς- 

Γαὶ αἰβου μη ἰη υἱτοημ6, αἱ ἱπνουΐαι αὐτὰ Πηθιῃ 

Ρογίδηἀς ογυοῖβ δορερίϊ, δα πηαρὶα Ογγθηΐθιιβ 5]- 
ΠΟ, ΠΟ (Ὀγίυ τ ἀησαγίλίι5, 56 δδουηήυπι Α}-- 

4ι8π| 6 60 ρΓιρβοἰ ὁπ! πὶ Ὠεΐ, δοσιπίυπι ἀϊθροσῖ- 

ιἰοποπὶ θεοὶ ἀποιυ5 δὰ ἴἰιος αἱ ονδησο!ίοα ϑοιίρίαγα 

ἀΐξηυδβ ἱπνθηΐγοίυγ, οἱ τ  ἰβιοτῖο ογυοὶς ΟἸ τ βιΐ, ἕῃ 

4υ8 πιυηάτι5 ΘΓ ΟΠ αν βαποιΐδ, οἱ βαηοι πιυηάο. 

Ουϊάδπι διιΐίοπη δὲ πιογ} Γ᾽ Ἔχρόπογα νοϊυδγυηΐ 

Βυης ἰρεαπὶ 5ἰπιομθηι ΟΥγοπαθιη, δχ 60 αιοὰ ἀ6 
ΡΘηΙΔΡΟΙΪ ο586ι Ογγθποϑ βοουπάιπη Πἰ γαπι "5, δοεὶ- 

Ρἰεπιε8. οοοδϑίομοπι (6 ἐβηβίθυ8 φυΐπαιδ τ ἀΐοϑηϊ, 
φυλδὶ αυΐϊμι 6 δθηβὺ5 ρογνογαπὶ αἀϊπροποδιϊοηΐβ 

{Π||π|8 ἀγυςθιν. ϑί πη δυΐϊδπὶ ἰπιορργείδίυνγ οὐφαϊθι ιΐα. 

Ουἱ διιίοπὶ πιᾶρὶθ οοπνθηΐθθαὶ αἱ ογυροῃ ΟΠ γί βιὶ 

Ρυγίαγοϊ ηἶϑὶ ουνδάϊεπιῖς 5 δυΐ, βίου! βθοιηάι8 {25 
διϊα5 νοσλίυγ, δἰ πηθοιὶ ἢ Ὀμρ ἰοἴ τον απ ἀρὰ Οτῶ- 

608 ποπιϊπαίαγ οἱ ρδίγίαγοα, οἱ Ῥοίγυϑ8, βδοιηάυπὶ 

Ῥτορτγίοίαίοπιὶ Ἠεθγαϊοί βογπιοηΐβ, αἱ οοπγοηΐαὶ οἱ 

ᾳυΐ ἰιὰ νοοδίυνγ, υἱ οἱ δίπηοη ἀΐσαιιγ εἰ ϑἰπιοοη, 

αυοπίδπι ἰἰδίοπι {π6γὶ5. δογίθαπι ΠΟΡγοαὶ δἰ Θίπιθο- 

Β 

ἢΪθ ΠΟΠΊΘη οἱ ϑ᾽τηο1}8. ΓΟ ου5 δυΐδαιὶ (Αἰ ναγίια ἀϊοὶ- σ 

ἴυγ ποη (υδ]απιευαυδ αἰβροπϑϑιίοποιι Πα ῦογα, υἱ 
Π| φυΐ ῥγοὸ Πιοπηϊμἶι5 πιογί μαγι15 Γ᾿ ναΐ, πιογογα- 

(υγ. Ὑεη. ἐπίπιὶ δὰ πλιὸ ἰγδά ἶο φυφάϑιηῃ [8}}5 (89), 
ᾳυοΐ οογρυβ Αἀὰ ρῥγίιμὶ Ποιηϊηἶθ ἰδὲ βθρυ πὶ οὶ 

0] σγυο" χη8 6ϑὲ ΟΠ γἰϑίυ 5, αἱ δουϊΐ ἰη Αἰδπι ΟΠ) Π65 

πηογίυηίυγ, 5ἷς. ἴῃ ΟἸιγίδίο οπμηθ5. Υἱνὶ Πσοηίαν "δ: 

αἱ ἴα Ἰοοο 1Π|0 αὖυἱ ἀἰοίτυν (αΙνατγίς ἰοουδ5, ἰά 68| ἰο- 
εμδ οσαρὶ εἷς, οαρὰΐ Πὰπιδηΐ ρθη γα ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟΏΘΠῚ 

ἰηνοηΐαι ουπι ΡΟρυΐο υηΐνοῦθο ΡῈΓ ΓΘΘΌΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 

Βοπΐηΐ ϑαϊνδίογίβ, φαΐ ἰδἱ ρᾶβ5115 δϑί, οἱ γεδυγγοχίί, 

Ιῃσοηνοηΐθμ5 6π1Π ἐγαΐ αἱ αὐτὰ Τ}0} 1 ὁχ 60 παιὶ γὸ- 

τυ βϑίοποπΊ δοοίρογοηΐ ροοοδίογαπ), οἱ θαποίϊ οἾτ Π1 

ΓΟΘΌΡΓΘΟΙΪΟἢἾ5 ΠΟΠΒΟΖΌΔΓΘΏΔΙΓ, ΠῸῚ ᾿ηΔρῖ5 'ρ56 Ρὰ- 
16 Γ᾽ οπιηΐυπι ΠΟΠλΐ πὶ 11} 5πη|0 1} φταιαπὶ οοη86- 

ᾳυσγοίυγ. 

121. Εἰ ἀφάετιπι οἱ ἀσοίμηι ὑΐθότο [6[{6 πιϊδίμπι. Εἰ 

εἰιπὶ σιδίαδδοί, ποίιϊ! θιϑόγὸ "7. ϑυίΠείουαι θη πὶ Π0- 

"5 ὧυὐ ἰδπίυμη σιϑίαγοϊι ΡΓῸ πο)}) 5, δίου " ΠΙΟΓίοΠΙ 

«γι αὶ ταπιροτὶ5. ἤθη ἸΟηρίΟΙΌΙΏ, 516 οἱ δοοίυμῃ [0116 

Ρογιηἰβίιπλ. Αἰΐυ δυΐεπὶ νἱπαπὶ ΠῸπ πιίϑι πὶ οατῃ 

[6116 πϑὸ ουπι αἰΐφυο οομ!γαγίο, δοσορὶί οἱ υἱ01., οἱ 

" 

ἴυγιπὶ πον απ) ἰρβυιη ἴῃ γόρηο θεῖ 
128, δοξίφιαηι ἀπίοηὶ οΥεῖ βχογιιι διηὶ, αἰυῖδοα 

ταπί δἰδὶ υδειϊηιοπία ο)85, ξογίθι μι! 6πί65 ; οἱ 86- 
ἀέπίες δεγιαθαπί δμπι ἡ, Εἰ βυηὶ ἀϑααδ πυμς φαὶ ἵρ 
50. π| 4υ} 6π| πο ΒΆθοΠ (88, νοι Πῃηθηΐα δυίδιη, [4 οοἱ 
γειθδ ἴῃ ϑογριαγίς ροβίία μαθθηΐ, πο ἴρδα δι} μὶο- 
Ὠ11Π|, 56 ὁχ ραγίδ, ποτ πιι5. 06 ἔρϑιιπὶ ργορίιοι ἃ 
ἀϊοοηϊο πιγϑίὀγίαπι φαοὰ πάις 651 ἱπιρίοίιην. σι Ραηι 
110 Π} ΘΟΠ 50 5511} 6ϑὲ |1Π1|0] νϑβιϊπ)θμίογαιη δἦι5 ἴῃ 
{Π| 91 ρϑυιοηα, δη πιᾶη5: ἀπαπιχυοάσυα δογιηι 

ἰπίοστγιαι δἰσαϊ Γαΐ, οἱ πα! 114 γοβιϊπηοηία [πο- 

Ταπΐ, πο ἸΘρΠ5. ἀρὰ} ἰγὸ8 ονδηβο] δία5 : δρυά 

Φοληποπὶ δυϊοπὶ αἰάἀϊεἴτνι5. αυο τα Π 1165 ροβιαπδιῃ 
γαοἰἤχόγαηι (Ἰδέ ἢ), ΔοΟΘρΟΓιιἢ! νϑϑιϊπθιία 615, 
οἱ (ἐοότιιῖ αυδίαογ ραγίο8, ατ]οσυΐψας || ραγίοιης 
Τυηπίοσδιη δυΐθηι, Ζασιπίδηι ογαὰϊὶ ἤθη σΟΏΒ5011}5, 566 
ἃ δυγβπὶ (ΟΧ. 5. ΡΟΣ ἰοίπ!πη, ἀϊχογαηΐ δὰ ἰηνίοοηι : 
Νοπ εοπδοϊπάαηνις δάμη, δε δογίϊαπιιν ἀθ θα"). ΝᾺ 
ἐγβο ΟΠΏΘ5 ΔΟΟΘΘΡΟΓΆΝΙ ΘὩπΊ, 864 (υἱ βογιίιι5 ο5ῖ. 
Ὀἰβρυΐδηβ ϑυΐοιπ 4]]4υΐ5 ἀ6 αἰ γα εϊα θογυμι ηιΐ 
γϑϑι μοι α Θοιηΐηΐ ἰαθοπι, ἱπνοηΐεὶ βίης ἀυυὶο φαΐ 
ἰπ ἀοξηηδιῖθι!8 διι}8, δἰϑὶ π01) ΠΑ] νθμ ἔρϑιιπι, απ] δ πὶ 
(ΔΠΊῸ ἢ εἰδϑαγϑα πὴ ἰΘχ  ] δ᾽ ΡΟΓ ἰοἴαπὶ Βα Θμ! : Δ] 

δυῖ6 ) π6 0 ἰρβᾶπι, β6ὶ δ[4υλπὶ ρᾶτγιϊουϊαπ) νοϑιϊ- 
πηθηϊ 6705. Εἰ πος σομβίθογα αιοά, ϑδειπίάν 
Μδιιιναοιιπν ὅ9 αυϊίοιη, δέδιι58 δοοίρίοηβ ἀδοίιπι οἰπὶ 

(6Π16 ρϑγιμ βίαια φυϑίανι, οἱ ποϊαΐς Ὀΐρθογο; ϑοσὰπ- 

ὅαπὶ Μλγοιιπὶ ϑαίΐοπι δ᾽, οὐπὶ ἀδγοίυγ οἱ πγε"παία πὶ 
ΥἱΠῸ ΠῚ, ΠΟ ΔΟΟορίΐ. 

449. Εἰ εξράσπίο5 δετυαθαπί οαπὶ ἰδὲ 55, ἘΠ τη }}Π6 5 

φιυϊδοπι βογναθδηΐ ΘΟγρυϑ, 50 πηι ϊ58ὶ 4 ργϊηοὶρὶι9 
ΒΆΠΟΓΔΟΙ πὶ, αλϑὶ ἰυγδηάμιπ) ἃ ἀϊβοίρι}}8. 6118 οἱ 

ΠΟῺ ϑογυδγθίιῦ; αἰβροηβαιῖο δυο η) γοϑυβείανὶϊ 

ΘυπΊ, οἱ (65165 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟηΪ5 6}0 8 6586 [6οἷΐ θη 

ἄνπ:08. (δη{ιπ|, δ1 ἴγΓῈ5, 861 πὴ ]0 ραΓ68. Υ βι8 

ἐδ δηΐπὶ Οερ] 5, ροβίοα [1115 απ οοί πὶ, ἀοίπάς ἀρρᾶ- 

Γαΐ! ἀπιρι 5 αιᾶπὶ φυϊηφοη 15. [γαίγι 115, ΠΟΥ 55, Π16 

δυίοπι οἠνηίυια Ῥαυΐο ὅδ. Εἰ πο δγαᾶϊ πιοάίσι 5ἰ- 

δια πὶ ΓΟΘΌΥΓΟΟ 0.18 6}05 αυο δ ἃ 18η|18. 651 νἱϑι18, 

᾿νἷθ αυὶΐ ϑδυβοορούυηί ρογίοι πὶ ἃ ρει ΐοσηι δυπιὶ 

νἰνοπίθιῃ τ ΡΟρι]}}5 φαΐ ροιογᾶπὶ ουτη δ ογυσθῦν 

Ετ ἢσης πονΐ ῥγϊηςὶροϑ βασογάοίαμῃ, νἱἀδ!οει μ}}} 

Ργπεῖρυπι ᾿Ποῦτυπι, νογθιπὶ γογ 8118. ΡΟΒ Πα ἰὰ 

Θογρίαγ5. ογυο σαι [Ὡ]5]5 δχροϑι οΐθ.8. 51}}15. 

οἱ οοεϊάυπι πιο 18: νογθαπι δυΐθηὶ γογι(διΐϑ,, 

αυἱὰ δρυὰ |ΠΠ05 αυϊάθηι οοοἰάϊίαγ, Υἵνῖ δυΐαπι ἰπ 
808 ΠαίυΓα, 56 ΠΊΡῸΡ ἰΠΥΟΙΪ,, οἱ οἰ σὶ: 5.0} ναβὰ ἴῃ 

4υ}}ὴ5 γαϑυγραῖ, οἱ νίναϊ, εἱ δάμιυιο οοηίυπ οἱ ὁυὺ8 

ἱπιογίδοίογοβ,, πι0} 118 ἰοδιϊ πη η 1185 νἵνογα ἀδιῃθης- 

βίγαίιπ). 

“ΟΝ, Αοῖ αὶ, 10. 51 (ον. χν, 29, “τ λει. χχνη, ὅ6. 5 1014. δῦ, ὅθ. 59 ἡοΔη. χιχ, 2. δ᾽ Μλι. 
χτν, ὅ4. δ, Μᾶτγα. χυ, 325. 

(59) γομΐ! αὐ πιὸ ἰτααϊΠἶο φιαάαπι ἰαἰἷξ, εἰς. ἴῃ 
Οδίεη. πι8. Ουροϑ γογῦᾺ ἰτος οχϑίδηι! : Περὶ τοῦ 
Κρανίου τόπου ἦλθεν εἰς ἡμᾶς ὅτι 'Εδραῖοι παραδι 
δόασιν, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ ᾿Αδὰμ ἐγχεῖ τέθαπται ἵνα 
ἐπεὶ ἐν τῷ ᾿Αδὰα πάντες ἀποθνήσχουσι, πάλιν ἐν τῷ 

8. λιῃ. χχνῖ, ὅ0. δ 1 (γ. χν, ὅ 1. 

Χριστῷ πάντες ζωοποιηθῶσι. ἢ6 Οαἰνατία ίοτο τὲτ- 
νϑπὶ! αὐ πος ἰγαάἱἴο Ηοϑταοτιιπι, σοτρι8 Αἄαπὶ 6556 
ἐϑὲ δορμίμαιπι,, μα δἰεα πὶ Αάαπι οηιπθδ πιογί ππϑπίμτ, 
ταδὶ ἐπ Ομγὶδίο οπιπὸς υἱυλβεσιίιι. 
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130. Εἰ ἱπιροδιιοται!. φιρεν σαρμὶ 6715 σαι δαηὶ Α μοάθα τπ608 “', εἱ ἢ8ι: ὈΔΑρἢοπιαί εβυπι, 5:1 δυίεπὶ 
εἾαι εοτίρίαπι; Ηΐσς 6ει δοδας, τὸν “μαφοτιπι ὅν. 

ϑῖνα οοοδδίομθ, βῖνα νοῦ δῖα, Ομ γίϑίυϑ Γὸχ ργοηὰπ- 

εἰδίαγ, εἰ ΟΠ ηἿ8 ἐπ 6ΓᾺ γοζημη 6}ι.5 ἰΘδίαίαΓ, δἰν 

Οτοογαπι, βἶνα ΘΙ ΔΠΟΓΙ ἢ), δῖνα Πουγαϊοογιμη, οἱ 

ῬΓῸ ΘοΓΌΠἃ Βυρ6Γ σἂρυΐ οἦ118 δεγίρίιη : ἢ ἶς 68ι 

δέει, τοῦ διάσοτμηι. Εῤ αὐτὶ πὰ} ἰπναπίδιαγ 

ολι58 [ἴα πηου 8 6718, ες Θηΐπὶ ἐγαὶ, Π50 ΠΌΘΟΣ 

5οἷα : Ἀδχ (υἷι δυθδδογαῃ ; ἀ6 χυὰ ἰοουίιι5 65ὶ, ἀϊ- 

ο6Π5 ὅδ : ἔσο αμίδηι σοιιδίϊιι{ιι8 δίιηι Το αὖ 60 δΏΡΘΟΥ 
δίοπ πιοπίθηι δαποίμηι 6714. Εἰ ργίμοαρβ αυϊάθρῃι 58ἃ- 

εογάοίαπι βεουπίϊαπι ΠΠΠ|6 πὶ 168 15 ροτγίδθαι ἴῃ οἂ- 
νἱϊβ διὸ [ογιηδηι βἰσηΐ, οἱ βδιοι οδιϊοποιν Θοιηϊηὶ 

ΟΡ ρίδ πὰ ἰπ Ἰηοί4}}]0 : νογυβ δυΐθηι ργίποορ8 5806Γ- 
ἀοίαπι οἱ ΤᾺΣ δοδὺ5 ᾿π ογυοα αυϊάδπι Παθοὶ βογὶ- 
Ρίυμ : ΗἸς ἐεὶ τὸν “μάαοτιπι, ἀϑοθηάθηβ δυίεπὶ αἱἱ Β 

Ραίγοπι, οἱ δυβεϊ ρίθηβϑ δίνῃ} ἰὴ 86 ΡΙῸ ΠΥ οἱ 

ΡΓῸ ποηγἱηὸ μοθαί φαΐ ποιηίπδίυγ, δἱ 1]δί οι 6ο- 

τοιδιη, οἱ ἀΐιν8 ἐ0 οἤεοίυ5, οἱ ἀοπιια θοΐ Ῥαι 15 

ἀΐξυα οἰοοίι8., 50105 βυβιοίθη!ον Ῥδίγοη) οᾶρογὸ 

Ῥυίοδῖ. 

181. Τὰπο ἐριοίβαογαπι ἐππὶ 60 ἀμο5 ἰαίγοποδ, 

μημ α ἀοαίτὶβ, οἱ τοϊὰπὶ α δἰ ιϊςίγὶ5 55, ΟΥυο ἶχυ 8 

ΤΏ ἸΔΊΓΟΠ68 ΠΟμπηΐη 5 δίσυϊ ἱρϑῖ ἰδίγοη 65 ἰμιρ] ον! 
ῬιΟρ]ιοιίδιη ἀϊδθιίθπι ἀς 58 δ : Εἰ ομπὶ ἐπέφιὶς 46- 

Ῥμίαίειδ 68ι; οἱ 65 νἱάθγα ἀϊβείρυὶοϑ 6}08 ἰ6β{1π|0- 
μΐυπὶ ἀληι68 οὐϊυτ θεὶ χα Ρ6Γ διιπὶ 68. ἰπίγο- 
ἀυοία, οαἢν ἱπίαυΐβ γορυϊαγὶ, οἱ οὑπὶ οἷβ ογιοἰἢρὶ, 

ἃ ραβϑίοπϑϑ γ]  χυ85 8υϑιίπογα, 9[ου οἱ {ἰ|. Μὰ:- 

ἀυ5 Θδηΐπι, οἱ δρ' 0.5 4} ἴῃ 60 681, ΒΌΠΙΠΠΟΒ ΒΘΠΊΡΟΓ 

Ῥοιβοαυΐίιν νἶγοβ., οἱ ραυῖ πΔ} {|ὼ αυΐφθπι 5μπ|- 
ΤῈ05 ῥΓΟρίογ υ}} ἴθι πη]! ογαπν : Βυπηπι08 δυ 10 Πὶ 
Υἰγιυτ15, αιιοηΐδπι ΠΟῺ δϑὲ ἀΐφξηυβ πυη 08. ἰϑ(6 οἷβ 
4υ] ποη οοπβίἀδγαπὶ 4υᾶ Υἱάθηιιγ, 564. αι ποη 
υἱάθιιυτ : οἱ Θοπίομπαηΐ δαπὶ, δου! οἱ οἰΐπι βδποιὶ 
ΔηΙ θυ ]Δπι6 5 ἰπ πιο οι8, εἱ ἴῃ ΡΟ Πθυ5, εἰ ἴῃ 8ρ6- 
Ἰυαποῖδ, δὲ ἴῃ [ονεἶβ ἰογγάβ, φυογυπὶ πο ογαϊ ἀΐφηυβ 
τουπάι5 ὅδ. 

152. Τνανδοιιπίος ἀμίοπι δαδρίιθηιαδαη! δαπὶ ηϊο- 
φοηίε8 εαρὶία ξιια, εἰ αἰἱσοπίος : Ψαΐι φιιὶ ἀδείτιοῦας 

ἐεπιρίμηι, εἰ ἐπ (τίάμο ταὶ βεαϑαα. ΓΚίϑετα τοἴρδιπι. 

δὶ ΕΠ βεὶ οε, ἀεδοοπάε ὧδ ογμοθ. δὲπιϊ 6 7 οἰ 

Ῥγὶποῖροε ξαςογάοίμπι «ἀοἰμάεπιε5 διιπὶ οἰιηὶ δογ θὲς, οἱ 

δεηϊογίθαδ, εἰ Ρλατίδαὶε ἀΐοοϑαπι : ΑἰϊοΣ ξαίνος [6- 

οροενίι, δαϊ ργίογίεσῖ!., υϑὶ ἰγαμβίογιὶ, νοὶ ὁθε}- 

πᾶνοῦῖῖ, ἰαης οὐπὶ ἰαδρίνοπιδι. δ᾽ ουῖ δάδιυς 4] ἴῃ 

Ἰη81Δ ὁμοία ὁδοίάογιηϊ, οἱ βίου αυὶ τεοϊᾳυδγαοὶ 

ΟΡ} Π05 ΦίογΠῸ8 οἱ νίδιῃ Ἐκ οἰαϑίϑ οΟἰ65ι|5, οἱ ὅυ- 

οἰμναηίαι,, οἱ οἰγουπιίογυπίυν αὖ οπιπὶ υοπιο ἀοείτίπα 

ἐπι [ἀ{αοῖα Ποπιΐπαηι, ἐπ αδἰμίΐα, αὐ τεπιράϊεπι ἐτ- 

τοτὶς δ, Οιμηδ5. διἷπὶ ἰΓοδὸβ ργαθγοιηιϊος οἱ ἀ6- 

ΟΠ ἢ 168 6586 5ἷ αι}5 ἀἰχογί(, ἤθη μοσοδυ; ργοὸ- 

Ρίογοα αυοι] οἱ ᾿ρϑὶ ἰῆίθγ ργίθγθαπίοβ μαθοπίωγ δὲ 

Ὀ]Α5Ρδιηϑηΐ δοβυπι, πο ἰιαϑδιίο5 ἐαρυὶ ὕγπιυπι, 

δθἀ πιονϑηῖοϑ ᾿ρϑιπὶ 5ΌΓ50}} οἱ ἀδούδυῃ : αυοπίϑαηι 

801} δυπὶ ρῥγυάσηϊο8, πος ΠΑ Ρδηΐ οὁ61}108 5105 ἰπ (8- 

Ρἰί6 δυο, ἱπ φὺο ᾿ιᾶῦθαγα ἀδυυογαμιῖ, Εοεϊοϑἰαϑίς ἀϊ-. 

οοηί6 55 : ϑαρίεπίϊδ οοιϊ ἰπ οαρί(6 6}ι|8 διπι. Ῥγείεγ- 

Θαυπείσαι ογέο οἱ ἀδο! παι εν 92. ορυ5 ε5ὶ 26- 

δύυϊῃ θ᾽ ΑΒρἤ πιάτα ΕἸ πὶ 1λοὶ, αυΐα πέπιο ἕπ ερίσιία 

ἰυψιθης,, αϊεῖ! αἀπαίδοπια 168. “5. Ὀϊνογοὶ δυΐεαι 

υἱαβρ νδιηδηιϊίυπι ΒοΓ ΠΟ 65 ΠΑθοηΐυΓ, ΄υσγαπι ἀπ 

651 δἰ δδρ)ιδπυπι, 410 ἀϊ οἰ 40 οἷ8 φυΐ ποη ἴηι» 

ἴξαμα πος δυάΐϊυηι ΄υξ ἀϊουπίυγ, πος ἀς οῖθαβ 
Δῇίγιδηῖ : δόθυ5 δηΐμη αἰχὶι : δυίυϊδ ἐεπιρίμπι πος, 

εἰ 660 ἴπ (τἰάμο διδοίαϑο ἐμὰ 55, Ργιεγουπῖος δυ- 
ἰωἢ, 4υδδὶ [5 ἰ6β65, οοηίγα δοϑυη) ἀϊοορθαπὶ φυοά 

ἢοη ογαὶ ἀἰοίαπι ἀ8 60, Δρρείθπιοβ ουπὶ : Ῥαή φπὲ 

ἀεοίγιδί ἰοηιρίμηι θεῖ, οἰ ἴῃ ιτίάπο τεαάϊβεαι {μα 55, 

Νόοη δηΐπὶ 'ρ86 ἀσδβίγυϊ! τοπιρίτπι, δοὰ αυοά 4} ἀδ- 
βίγαυηΐ ἰρ56 Φ ἢ ἰοδὶ : δῖνα (διηρ! υπ) ργοργίαπι οοΥ- 

Ῥογίβ, αυιοά ἃ δυάεῖβ (ἀδγαὶ ἰγδάϊιαπι πιοτιὶ, βῖνα 
ἰοηρίαπὶ ἰοϑιϊυπὶ βιιόγαπὶ οἱ οπιηΐμπι αυΐ μάνα 6- 

γαπὶ γϑγθιπὶ [)6ἱ ἴῃ 5ὸ, εἱ ἐσ Ἰηϑιῖς ἱπιρίογυθ 
ΡΓΟρίογ ρἰοίαιοπν πηογίαϊ! βυπί. επί! οπῖπι λόγα., 
4μιαπάο οπιπθς φμὶ ἵπ Ἱπομμπιθηἰς ἐπί, αμάϊεπὶ νο- 

ἐπι ΕΠ θεῖ, οἱ τοδιγσεμί "7. Ἐπ᾿ ποη δοίαπι ἴῃ εο. 

ᾳυοά ἀϊοοῆδμι : Ομὲ ἀεείνκῖς (οπιρίμηι, το παῖε βαμὶ, 

50} εἰἰδηὶ {Πμὰ ᾳυοά ἀϊχογαπί : ΕἸ 90 ἵπ ιτίάφο 

τεαφαϊβοαῦο ἴρδαπι. Νὰς οπΐπι ἀϊχὶϊ τοξαϊποαίυγυτα, 

86 (ΘΙ ΡΠ), 56 Γαδυϑβοϊ δι υγυμ. ϑόγηιο δαἰπὶ 366 1-. 

ΠἸοδι!ομΐβ ἤθη οϑίομαϊξ δυθἐιἀμθυην Ορι15., δυϑ018 - 
- ἰοη 5 δυΐίσην οβίδηάϊι, Εῤ φὰΐ ᾳυΐάοπι ἀσγίἀευδηϊ, 

ἀϊοουδηι : ϑαίνα (εἴρδιπι; 'ρϑ8 δυΐεπι, δοοίρίεπβ 
νἰνιοπὶ ἃ Ραίγε, εἰ ἰιος [εεἰῖ οἱ ἀπιρίϊη5. Ουποιὶς, 

ὀπῖπι σαρίδιμ θυ. νογυαπὶ βυθπι, Βα] απ βαϑαν 
οβίοπάϊι. Εἰ 1Π| αυΐάοπι ἀδγίἀδηιο5 ἀΐουθδηι : δὲ 

εἶ, δείρδιιηὶ ποπ ροίεδί δαίυμπι [ἀεετο. δὲ ἱρδε δεξί τεῦ Ὦ Εἰ ως θεὶ ἐς, ἀδεοθπάε ἀὲ οτιοε. ἴρ58 δυίεπι ΕἸ Πα τὰ 

Ἰ ῖ. ̓ἀεδιεπααί πεης 46 οΥμεα, εἴ οτεαϊπιμε ἐπὶ, 

Ουπβαάϊι ἐπ θόιιπι, {ἰϑεταθὶ! πιιπο ἐμπὶ δὲ υμἱ! - ἀἰϊχῖϊ 
θπῖηι, φῖα ΕἸ 5. οὶ διιπὶ 59. Νβίηο βίδη8 δθβαπὶ 

Η]αβρβδπιδὶ, πθαυθ γθοία ἱποθάθμβ. ΤΥΔΏ ΒΘ μ65 Θηΐπὶ 

υ]βρ!}θεπιαθδηῖ θυηι, οἱ βίουϊ ἰῃ Ογῶοο παθοῖ, ργα- 
ἐδγδιμιί65, αυὶ οἰΐδπη πηδοογία υἱπθα αἰββο ἃ ἃ θ60 

νἱπάοπιίδηι 608 αυΐ γοπιδῆβογιηι, δογίρίυπι δὶ 
εἶπ “6 ; ὕ1Γ φαϊά μοειιϊδιϊ πιαροτίοπι 6)ιι5., εἰ υἱπά6- 
πιΐανε δαπιὶ οπιηθς φαμὶ ρτιοίογοιπὶ υἱαπὶ ἢ Θυδμαία 
6ΓθῸ 4υΐϊδ ἢοη ργῳίοενι! νἰαπ), ἤοαυθ ἀθοιμανὶ! ἃ 
νἷα, βίδῃ8 αἀἴσογα Ροίδδί θθ0 : διαμεἐδεΐ διιργα ρείταπι 

δι Μλιι. χχυπ, 57. 
ἘΧτῸΙ 89 οἱ βθ.4. 
χης ὅ. 

δ Ῥς4}. τι,6. 
“0 Ῥ94) υχχιχ, 15. 

"δ Ζοδη. μ, 19. 56 Μλδιἢ. χχυπς 40. 

36 ΜΆ}, χανι, ὅ8. 
“1 ΡρᾺ]. χχχιχ, ὅ. 

δ φολη. ν, 28, “29. 

'εὶ 86 ἀεγιἀδημθι5 αυΐάεπι ποθὴ οϑἰοπάομαι, οβίρη- 

αἷτ δυΐοῖα ογοάθηι θυβ 5:0], μοβίαυϑπι ἀἰδροιϑανῖ 

4υὰ ὁρογίοθαί ουπὶ ἀΐβροηθᾶγα ἴῃ ἔτ ω5 115 ἀϊευυ5, 
Ροπίηυδλπι ἀοβοθηάθῃ8 δὰ ἰῃΐθτο5 πιογιἐβεαίις οοτ- 
Ῥογθ, υἱυϊβοαίιι5 αμίεπι ἐπ ἀρίτίμι,, Θρίτι ἰθως φαὶ 
ἐταπὶ ἐπ σαγοθτ μγααϊεοαυΐ! φιιοά κοπ οτεάϊάεταπι αἰϊ- 

φιαπάο φιαπάο ᾿εχερεοίαναίμν Ῥαιϊοπίῖα θεὶ ὧι ἀἰεϑα8 

Νοε, εὐπὶ [αὐτὶ ραγείεγ ατξα ἐπ φια μαμεὶ, ἰά εδί οείο 
ἀπξηϊα, διπί δαίυαι ΡῈΤ ἀφιαπι “ὃ, Εἰ ποῃ δϑὶ ἀ6- 

τα] οίυ5 ΠΠΐς, βίου ἷρϑθ ἀΐοοθαι : Θμοπέαπε πον ἀετε- 

ἐϊπιφιιὸς απίπιαπὶ πιέαπὶ ἴῃ, ἐπ[εγιο “᾿. Οροτίερδι δὰ- 

88 ἤρθγ, χι, 57, ὅ8. 5 Μαι}. 
68. Εροίο, ηι, 14. 41 6ογ. 

18-20θ. 45 Ρ92]. χν. 0. 

δ᾽ 58. Χ}, 12. 
4. βύρ!ε5. ιν, 14. 

45} Ρρίγ. πν 
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τ6πὶ 6} οἱ Δβοδηάογα αὐ μτοργίαηι ΡΑίνοπὶ οἱ Ἰλόυην, Α οἰἷ0 50115 φυ:8 δεοαηάιπι οοπδιοία ἀπ πὶ (ΘΙ ΡΟΓΗ ΜΙ 

υἱ Δϑοθπάθηβ ἰῃ δ]ίυπι οαρίϊνοί σδρεϊνἰδίοπη, οἱ 86 - 

εἰρίδι ἀθηδ ἰὴ Ποιηΐηθ5 Ἶ, οἱ ροβϑὲ ἢξο οδίοηδί 56 
[ογιΐογεπι πιοτίο αἰ οθη5 8 δ : ὕ7ὲ ὁεῖ, πιοτβ, αεῖ- 

ἐεις ἕως 1,7 5. ΔΝ ΠΟ δυίαπὶ, οατοτγῖβ ργρίογουη- 
εἰῦυ8 οἱ ὈΪΑΘΡΒαπιδη 08 δυπι, ργϊμεῖροβ ηυοηυδ 

βαςογάοίυπι οἱ β γί θο8Β ργωιίογομηι685, οἱ ᾿ρ5ὶ ἀϊσευαπὶ 

δὰ διπὶ νιει] νἱγίυμἐυιι5 δηΐ8 ραβιϊβ ἃὉ 60 : Αἰΐοε 

δαίυος [ἐοἷ!, δοίρειιπι δαίνππι [06 γ6 ποι ροίθεί 3, 

ΥἹάοΠοοι. ποι ογαάθηας φυοηΐδπὶ 4υΐ 4108 Ξαἰνᾶγα 

Ρυϊυΐί, πη }10 Δπιρ 18 ροίεγας οἱ βοῖρϑυ πὶ βαΙνδγα : 

εἰ ργοη οθαπι 86 ογθάἀϊυγοβ. ἰῃ Ομ πὶ ηυδϑὶ ἴῃ Γ6- 

ξ6ηὶ ἰβγδοῖ, δἱ ἀδβδοοῃάθηβ ἃ ογυοδ υἱθδγοίυν ἂὺ οἶδ. 

ἴρ86 δι. 6πῈ ΠΟ. συγδυδὶ ἱπαΐση απ) ΑἸ χυϊὰ Ὅρογα 

Ρτορίογ ἀογίβἰοπὶβ ἰπ᾿ υγΐαπ), οἱ ἴδθοεγθ αυοὶ ἀΐεθ- 

βδι 4}0 οἷ8. Ἔχίγα γα! παπὶ οἱ ΟΓα Π 6 πὶ. 

155. Π4ἴρεωπι αμίεπι εἰ ἰαίγοπες φεὶ στωςὶ βαὶ ὀταπί 

ἐπὶ 60, ἐπιρτορεγαθαμί εἰ 15. ΕΛ ὅρυ δολπηοιῃ βίουϊ 

Ρυϊυΐπιυ8 ἐχροϑινΐη)8 ἀα ἄυουυβ ἰδιγοηΐθυ8 αι 

Ταδγαπί σγυοιχὶ δα ΟἸιγίϑιο, 4εΐ βεοαπάυπι Μδι- 

ἰναυαὶ αὐἱάθπι εὐ Μδγουπι ἱπηργοροιδνογυπε οἱ 

ΔΉ00 ἴῃ οτυς6. ϑεουπάυπι [ο8πὶ ϑΔαΐδπι ἀἸοΘ πιο πὶ 

ἀυοηΐαπι ὕ08 ἀδ ροπάδιμἰδυ5 ἰαιγοπίθιι8 Ὀ]Δ5ρι6- 

πιαθαὶ ἀἰΘΘἢ8 : δὲ ἐμ ἐς Οἠτγίδίμια, δαίνα ἰδίρεμπι οἱ 

πο8. Πεδροπάεπε αμίεπι αἰ{6 7 ἱπογόραϑαῖ δμηι ἀἰοσεπδ 

Νφη ἰἱπες (με θόιπι φιοά ἐπ ὁαάοηι ἀαπιπαίϊοπε δε ἢ 
Ετ πος φυίάοηι 7ιείε, παπὶ σοι άΐρπα [αοἰὶδ τεοὶρίπιι : 

ἑείο αμίοηι πἰὶ! πια!ὶ [6οἷ!. Εἰ ἀἴσεϑαξ αὐ 1 ἐεμπὶ : 

Μεπιενμίο πιεὶ σμπι υνϑπετὶς ὃ τέρπιιπι ἐμμπι τ", Ἀ6- 

ΒΡΟΠάθῃ8 διιίθπ) 6885 ἀἶχὶ! διὰ δυπν, 4" ἱποτερα- 6 

νογαὶ Β]δβρ ϑπιδηίοπι : Απιθν ἀἷοο. (ἰδὲ ; Ηοαὶδ πι6- 
2έπὶ ετὶ8 ἐπ ραγαάίδο 5, (ΟΠΥΟΠΙΘἢΒ ΘΓρΡῸ δῖ, υἱ ἰῃ 

Ε“ἰπιΐϊ8 αυΐϊοπιν ἀπο Ἰδίγοιιβϑβ ἐπι! φαηίιγ Ὠοπιὶ- 

δὰ πὶ θ᾽ ΔΒΡ 6 ΠΙ8556 : ροϑὶ 06 Δυΐδπὶ ἁηυπὶ οχ οἱβ 

ἐοηγδγϑυπι 6586, εἰ οΓο  ἀ856 ἰγδοίαπίοπι δριυὰ 

βοίρβαπι [ν}8. πιΐγδου 5 συ δυάίοθαι [Δοεἰἃ Ὁ 60 : 

ογοιιδη δυίοπι οἱ νἱάθη8ϑ οοπυθι βίο θη δαγίϑ, οἱ 

(ΟΠ θΓᾺ8 ἢογὶ ἰπβυιδίδ8, οἱ ἡ0η βίουϊ Πδγὶ ἰγθιιθπίοῦ 

801ε"δηϊ. Αὐὑ ἢ6 [ΎΟΓι6, βίειι οἱ ἰἢϊς ἀϊχίπιυβ, 811} 

δι [νἱ 100. Ἰϑίγοηα5, 4υϊ δηλ ο Ὀἰδερμοιηδτγυηί. 864 
16 ἰδίγο φυὶ βηϊναίυβ 6βϑί, ροίθϑδί 6856 τηγϑιδγί μπῇ 
εονυ 4υΐ ροϑί τυ} 1825 ἱπίυϊδί65 ογοάϊἀογυδ ἰπ 
Ομ τϑίυπι, οἱ ἀΐχογυπὶ ΟἸτὶϑίο : Οοπίχὶ ϑυπιμ8 οἱ 

σΟΠΠφυΓΑΙ ἴῃ τβόγῖθ ΟἸγϑι} : οἱ βΒϑροῦ ἀϊουμὶ 

ἧμᾶ ευγγοι απ ἰἰονὶ. 5ο]6ι, ἢοῖ ἴῃ 810. (ἀπιρογ Πἰϊ 

εἰδὶ ἰῃ οοηυθηίυ 50}}5 οἱ Ἰὰ πα, αυδηάο ᾿ὰπὰ δυυίυ8 

ΟὈΥΓΟἢΒ. 5018 ἱπηρθά!! γαάΐο8 οὐσυγιθηδ οἷ, οἱ 005. 

οὐυγδὺ δύυ0 Ἰυπιοη 6}05 οὈιυηἶι. 1 ἰαπηρογὰ δυίθιι 
400 ρᾶ85:18 6581 (δυϊβίυβ, πηδηϊϑϑίμη) δϑι φυοηῃΐδιη 

εοπγϑηῖυ5 ΠῸΠ ογαΐ ᾿υπ5 λὰ 5οίοην, αΠυοηΐπι ἰοπ- 

Ρυβ δγαΐ ρΆ56 4 ]6, αὐὕοι σοηδιοιίυαἀϊηβ 68 ἅρογε 
φυδηθο Ἰυπᾶ 5018 ρἰοπἰἰυἀΐηαη) Πα θ6ὶ εἰ ἰῃ ἰοἱᾶ 651 

ποοίθ. Ουοιμοάο ογροὸ ροίογαι Πογὶ ἀσίδοιϊο 5015 
οὐπὶ ἰυπὰ 6δ586ὶ ρθη οἱ ρἰοηἰυἀΐ ποι 5018 πα θογοι 

Ουϊάδλπι δυίοπη ογοἀοπιίαπη, νοϊθπίοβ εἰοοηδίοηθιῃ 

Δ] ̓ ᾳυδπὶ ἰπιγοάσοοδγα δοιγα Βθς, διβυδβιϊδι! Βογο- 
πἰθα8 ργοιοπιίαπι (811, ἰ4 ἀΐχόγυηι : 51 πυ!]!υπὶ 

9.4.3 ρὑγοὐϊξίυμι πονυπὶ [δοίαπι [5861 ἴῃ ΘΠ ΡΟΓΟ 

ρα ββίοιἑβ ΕἸ τ βιὶ, 56 οηγμηΐα βεοιιηάυπι οοηϑυειυάὶ - 

ποι, οὐδαογοίαῦ. βοουμάιϊπι ἐοηπϑυδίυὐϑίποπ, [Δοίᾶ 

[υ͵ἱ586 114 ἀείοδοιϊο 501158. Ναῃῃο δυΐίδπ) οὐπὶ οοπϑδίαὶ 

οξίογα ργοϊϊαἷα αυ85 (1Π6 ἴΔ01.. φυηΐ, ἤθη δου» 

ἄυπι οοπδυοσιυἀΐποιη [Δοίἃ (ι586, 56 πονὰ οἱ δά πιἷ- 

Ταηᾶ : πδιὴ δἰ υείπηι ἰὁπιρέϊ δοἴδειπι 6δἰ ἐπ ἀμας ραγ- 

65 α 8ιιγδιιπὶ ᾿δῆιι6 ἀδογδιιπι, οἰ ἰογγαὰ σοπίγοηιμὶ!, ἐξ 

Ρειτῷ ἀϊγιρία εμπΐ, δἰ πιοπιπιεπία ἀρογία δι, οἱ 

πιμία σογροτα ἀοτγηιϊεπεϊμηι δαπείοτιιπι τάβμγτοχα- 

ταμὶ Τἴν πηληϊ βίυπη 6ϑι ααοηίδη) οἱ ἰΠ|4 ἀείεοι!ο 

8018 οὐηβοη πομίεν βοου νά υπι σίογα ργοάϊία, πονὰ 

φοιΓὰ σοηϑαθειάΐῃοι) (Δοία 65ι.. [16 η} δάνογβιιϑ μα 
Διϊδ βασι μμ)μδ, αὶ μγμάοηιἴογεδ διμὶ βιὶὶς ἐπιοὶθ 

ἐμδμα φοποταίίοπο 15, ἰαἸϊα ἀΐουμ : Ῥοπ6 44 ὀχίγα 

οομϑαοιιμμίηεπι [4ς8 68ὲ {14 ἀοίδοιϊο 8018. ἰῃ. ἰδχ- 
ΡΟΓΘ "οη ἀπίϊψιιο 880} ρεϊπείραιυ οιμϑδηοόγυπι, [8 

υἱ τοηο γα ἤσγοηξ ΒΌΡῈΡ Οὐ (οΓΓΔΠῚ πβαυ6 δὲ 

ιστᾶπι ποηδπῖ, φυοπηοιίο ᾿06 [δοίην ἰᾶπὶ τ ΓΑΌΪ6 
ΘΙΠ0 Οτγοογαπι, Π6η10 Ὀαγθαγοόγυῖ [ἀοίυπὶ οοπ- 

βεγίρϑβἰῖ ἰπ ᾿ριρογο ἰΠ|0, πιαχίπηθ 4υΐ οἰ γΓοηΐοα 601- 
βογίρβογυηὶ, οἱ ποίδνογιῃ! βίου! (416 δᾳφυϊά ποὸ- 

γυμ (Δοϊαμη 651 Δἰψυληίο,. 861 8011 (νος. βογίρβογιηῖ 

γοϑιγὶ δυσίογοϑῦ Εἰ ΡΙ όσοι αυϊάεπν ἴῃ Οἠτγοιν εὶς 

δυὶ5 βογίρϑιί ἴῃ ρῥγϊηοιμαίυ ΤΙθογ Οἰδϑαγὶβ [δοίυ πὶ, 

864 ποι βἰαπη αν ἴῃ ᾿α ρ οι μος ἰΔοίυπι. Υἱάς 
δΥζο εἷδὶ [Ογι 15. οδὶ ο")θοιο ῃΦς, δὲ ροΐθῃϑ ΠΟΥΘΓΘ 
ΟἸΒΠΘμΏ. ΠΟΠῚ ἢ 6 πὶ βαρ οηίοπι 4} η6ς .}}18 ἀϊροηιὶ- 

λὰ5, ἢ6ς 15115.50γ ΘΠ θ0.5. ΘΟΏΘ6Π1|, 50. οἴ! ηἾΔ οὐ 

Γαι υπα οἱ Ἰυἀϊεῖὶο ἀυδἰι. Εἰ πο 681 αυϊί οι ἀυγυηι, 

ΕἸΙο Βεὶ : Μϑιποῦ 6510 ποϑίγὶ οὶ Ὑθπογί8 ἴῃ το- Ὁ αυοά ἀπυδαυΐδαυς Πάο]υπι φυΐ ογθάΐε φυϊάφπι, ποι 
βηυϊη ἰυσπ), οἱ ἰάδο πῃ ρᾶγδαΐ50 βυη: ομπὶ ἴρ80. 

1524. Α δεχία αμίοπι ποτα ἰοποῦτι [αοία διιπὶ δΏΡΟΥ 

απίτεγδαηι (εΥταπὶ ἀδῆμς αὐ ποταηι, ποναπὶ 75. Αά 
Βυης ἰθχίυπι «υἱάδει οαἰϊαπιπίληίγ ἐνδηβοϊϊϑπὶ 
γογίἰδίθη), ἀἰσθηίθ8. «πη 00 δοουῃάαπι ἰδχίιη μὸν 

(68 6556 γαγυπὶ αυρὰ ἀἰοίίυν 4υΐα [Δοίτ5 δι ἰ66- 
υυγῶδ ΒΡΟΙ ΟΠΊΙΘΠῚ ἰοΓΓαΠῚ ἃ βοχία ἤογὰ υὑ8616 δὲ 

ΒΟπᾶπι, αποιὰ (ριμῃ πυ} 18 τγείογὶ ἰἰδίογί ἢ Εἰ ἀϊ- 

οὐπὶ 4μ18, δίουϊ δοίοι ἤδιϊ ἴῃ 50}18. ἀοἰθειοηθ, 5]6 

[λοία δϑῇ ἰππὸ ἀοίξοιϊο 5015. θείοιο Δι"16Π} 50}}8 ἃ 
ΒΘΟΌΪΟ δομοΓ [1 ἴῃ 500. ἰΘηροΓα μοία. ϑ64 ἀοίε- 

ἰϑπιθῃ οὐπὶ τγαιίοηο οἱ εὐπὶ Ἰυ οἷο οΓΘα ,, οἱ ἰἰ8 8'1 

ουηβίδη8 ἴῃ ἤμδ6, υἱ οἰδὶ π|}}}6 ογληΐηᾶ ΟΝ] οἰδηΐ οοη- 

ἰγὰ ονδηροιϊοαπι (ἰάδπι Ὑ θη 8 ἀδβίγυογο ἤδοηι 
ὨΟ5.181}, υἱ ἴῃ ἡ8} 1 ραγίθ ΘΟσγυπὶ ΟΟΙΠΠΟΥΘΔΙΕΓ 560 Γ- 

ποι υ5, 41} ἤπρεπιο8 58 ογθάθγο ϑογίρίυν δ ἐνδη- 

ξ6|1ε}8, Ρ6Γ Οὐοαπθμθιη ὑπὶὰ5 δυϊ ἰιογί 5 αι: ϑι10- 

"Ἶ8, 4 αἰΠιςο 115 δα! (οτῖ6 ἰηἀ15501.}}}}8, Δἀνογβαηιοϑ 

ϑογίρειυτὶο [ϑιιληι ἤάοπι (γῖϑι!ὶ εἰ Ενδηρ! ον πὶ 

6}1ι5 τα] ]οτα ἀ6 δηΐπιδ ποϑβίγα, ἰθιγού υ δ η 08 φυλούδῃι 

πιΐγϑ Ὁ} }65 "68, οἱ π|ῖΓΆ}}Π} ἃ θ6ἱ νἱγίυια οομϑυπιπιαῖα 

δ δϑου)Γ65 45 ά8πη) οοηδυρίυἀΐηθ65 ἰΓΔιβίουγα γῸ- 

19 Ερ!δβ. 1... 8. Τ' Ὁογ. αν, δ. 1. δι). χχνιῖ, 43. 752. 101. 44, 1" 1μιο. χαπὶ, ὅ9 οἱ 564. 15 ἐυϊὰ. 
1. Μμι ἢ, χανε, Ὁ. 711 014. 51, 8. 4. 16 (μὰς, χνι, ὅ. 
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Ἰομθ5. δυἀἰςανὶ ἰφ᾿ιγ θοπαν, αἱ δοοίρίεπς Βοηυπὶ Α Θιπι ἰἜποῦ γα [Δ οἴ ϑυηΐ δαροῦ ὉπιΏθ πὶ γγϑηι 5οίς 
Ῥγοροβίίυπι δογυπὶ αυΐϊ ἰη ἢἀ6 οοηβίδη!65 6556 ἀὐϑ8ὶ- 

ἀογϑηί, 8010 {|}0Πη65 οΥἰ ἢ παι π πὶ Θογυ πὶ, ἐπ 418} - 

ἴυπὶ πη ἱ εχ [60 6ϑί νἱγίυβ, ἱπυδηΐδπὶ [,Ὸ δνδῆβθ- 

Ἰίςα νϑγίίδίς : υἱ Πιοίβθ ἤθη δοίην {49 δἰ πιρ!ϊοὶ, 

56 οἰἴϑιη) τσαίϊοπο ἤιοὶ πηιιπίδηίαν ἰπς ἢ. Ὀιοἴηνι8 

ογρο αυοΐ Μαιιππὺ5 εἰ Μᾶγουδ ποὴ ἀϊχογαηῖ ἀοἴα 

οἰϊοηθπὶ 5015 της (ΔΟΔπῈ [|586, δο πα [0 48, 

βδαουηάιτιπι ρ᾽ΟΓγϑα116 ἀχσπιρίαγία μάθοι α δἷς : ΕἸ 

δγαί ποτα [8γ6 8δθχίπ, δἰ [θηιθῦγ [εἰ δι δΏΡΟΥ 

οπιπρηι 6 Ταπὶ Ἠδ7ι|6 αὐ ποταπὶ Ἰόμαπι, 64 οὐδοιγα- 

ἐιι5 68: δοί 15, 1) φυϊδυβάδηι ϑι6ΠῈ Ἔχ ΘΠ ρΙ Αγ 5. Ποη 

Βλθοίαγ : Τονοῦτῳ [ποία δεν, οἱ οὐδομγαίμ5 68 δοί; 

86ι} ἰτὰ : Τοιεύτεα [ἀεί διιπὲ ΣΟΥ οπιπθηὶ (ΘΥΤα ΤΙ 

δο[6 ἀεβοῖοπί6. ΕΠ (ΟΥΒ ἰδ διιϑ8 δϑὲ δ᾽ίηυἷβ φιδβὶ 

τηϑηἰ [οϑι1π.5 ΔἸ ψυ!ά ἀΐοαγα νοίθιϑ, ργὸ : ΕἸ οβδειιγα- 

{μι ὁδί 80, ὈΟπΠΕΙΕ : δεβεῖϊοη!θ δοίο; οχὶϑιϊπιδη8 

αυσά ποὴ) 411 Ροιυΐββοη! {ἰογὶ ἰοπενγας εἶβὶ 906 
ἀει[οἰθηίθ, Ῥυΐα δυΐδηὶ πηαρὶβ υοι! ἰπβἰ ἀἸαίογα8 

ἘςοΙαβίι5 ΟΠ γε τηυϊδνδγαμ! μος. νουθυπι, σιοη ἰδ πὶ 

1οηΘΌΓ [δοία βυιπὶ οἷα ἀοἤοίδη!α, υἱὲ νογϑἐ ΠΡ 

Ἐνδηρο!α γραΐ ροβϑίμ! βϑουπάυπ) δάϊηνδηιοη 8 

γνοϊοπιϊαπι ἈΓσυθια 68. ΑΓΌΙΕΓΟΓ ΘΓΡΟ, 5ἰοι! οδίο γα 

εἶσηᾶ αἰ [οἴ 50} ἰῃ ραββίοπο ἰρϑῖι5, ἴῃ ΖοΓ58}6Π) 

ἰδπιιπημηο60 [μοί 5ιη1, 56 οἱ ἰαποῦ γι ἰδπιυϊηπηαο 

ΦΌΡΟΡ ΟΠΊΠ6ΠῚ ἰΘΓΓΆΠῚ δι! ἀδραΠ| δυπὶ [Δοίτ5 υϑαὰς δὰ 

πότᾶπι ποηᾶπι. θυ δυίοηι ἀΐοσο, ἰη ογυβαίοπὶ (81:- 

Δ} Π]0 60 μὲδο [Δειἃ βυμῖ : 4υοα νοἱιην (6 πΙρ}} 568- 
800} 65., ιιοά (6γγὰ οοηίγοπι, φυοὰ ῥεῖ ἀΐγιι!- 

Ρίω δ}, !οἋ που πιθπία ἃρόγ8 δαπί. Ναο ΘηΪ πὶ 

Ἔχίνα δυάαλπι ροίγῶ ἀϊγιιρίε δι, δὰϊ πιοηυπιοηῖᾶ 

ϑρογίδ δι} 4118, ηἶδί δὰ ἰπίυ πὶ αὐ ἴῃ δογυδβᾶοιη 

δγϑηΐ δ} [ογῖς ἰπ τογγὰ δυήςα. Νἧο 3118 ἴογγὰ ἰγαπιυὶς 
ἴυηο ηἶδὶ ἰθῦγα δογυβα 6 πὶ : ἢ6 6 δηΐπὶ ταίογιν 8}}- 

οὐδὶ φυοά οπιπα οἰεπηδηίαηι ἰογγῷ ἐΓοιη θεὶς πη ἰδπι- 

Ρογα ᾿Π|0, πὶ βθηϊίγαπι, ναρ)ὶ σγαῖία, οἱ φαΐ ἴῃ ΙΠο- ᾿ 

Ρἷὰ δγαπι, οἱ ἴῃ Ἰηΐα, δἱ ἴῃ ϑ για; υσα εἰ [ἅ- 
εἴυτὴ [ι586|, δἷηα ἀυἷο ἰμνοηϊγοίαγ ἰμ ἰϑΈ0Υ}}8. 4}]- 

αυΐθα δοταπὶ φαΐ ἰπ οἰ γοπί οἶδ βογίρβογυμι ἤν 
φἰΐσυδ [Δείλ. 5ίοαι ἀγρὸ αυοὰ ἀϊείτυν : Τότγα οολ- 

ἐγέπιμῆ!, το(αγίιν δά ᾿ογγαη) δογυβαί απ), 801 οἱ ἰδίϊα 5 

γοΪαογῖ! 48 δχίθηογα, 8 ἐεγγϑτῃ Ζυάιααπι, 5ἰς δί 

ἱεμεῦταα [ποι εἰπε αὖ ἰοτα δοαία ἀδηι6 αὐ ποπαπὶ 

ΔΏΡΟΥ οημιθθι (ΕΥγα πὶ, ἰῃ 16} ἶσ6 401 806 Γ ΟΠΊΠ ΘΠ 

ποη ηοπιϊπδίο, 5186 ἀμ 0 ἐοηβοηυθη5 δϑὶ ἰθιο  σὸγα 

ᾳυλϑάδπι [ΘΠ οὑΓΟϑἰβϑ᾽ Πη85 065, οἱ ἰογῖα πΠῸΠ ὕπᾶπιν 

εθὰ πηι 185 οἱ πιΔ[0Γ68 ΘΟΠΟΙΓΓΪ556 ϑυροῦ ἰογγϑιη }0- 

ἀνμᾶπὶ οἱ δεγυδδίαπι), δὰ σοορογίθπάυβ γϑΐοβ 5015, 

οἱ ἰάδο ρτουίυηψε (Ἀ185 δαμ τΘΠΟ ΓΘ ἃ βοχία ᾿0γϑ 

υϑήυθ δὰ ποιδηι. ΟΘιοπιοίο διυίθηι ἴδοι δυπὶ ἰδ 

1}}} ἰοοο ἀἰχίπιῦθ, πθ ἴογίας δὲ ἰδῆοῦγο ρϑρωυ} Ὲ5 

ἴῃ ςγρί Πος. ποιὸ (Δο8 Γἀδγυηὶ {τ}}8. ἀΐδ- 

νὰ 85, θη 6χ 5018 ἐοἰδοιϊοηδ, δίνα δι δσ 60 

4υο υ} 68 τ ῦγοϑ:8 σοπουγγογυι Θ9 (., ἰπ πυτο, 

βίν αυυὰ 8δὲγ |Π|ὸ ἔπη ϑρίβϑίοῦ ἰδοίυς δϑὶ βυροῦ 

εγριΐοβ ἰδηίυην. Οιππίθυ5 δηΐπὶ ἢ} }Π|5. Ι5γδο], βίευϊ 
ἰοδίδίαν δου ρίιγα, Γαδ γαὶ ἰυπλθη, ἴῃ αυΐμι5 ΓΘ γαπὲ 

φοιπππογαῖῖ!, Ναὶ οἱ ἱπιροβϑί θα 681 ἰῃ 50}}5 ἀείε- 

Β διίυπο, υδ {ἡ ὁἐχ σοπουγβίοπθ ᾿υηῷΦ δὲ 5οόπι., (γὶ- 

"5 ἀΐοθι5 δοπεϊηιυ 5 ἤδγὶ θη γΓα5 : οἱ Ἔγθίθγοι δ 

αἰϊηια 4118 ἰθυγγυπὶ οαυ88 {886 'ῃ ΖΕ ΕΥρίο, 59 
Ὑ01 ποιηΐϑῖ:5 [υἶπ561 δοὶ, βῖνα φυδϑὶ ορβουγδῖιι5 5 

ἰοΙΏΡοΥα ἴΠ|0 : πυης δυϊδηὶ ϑοτρίυτα Εχοάϊ 5' αἰ} 
αἰϊυά ἀϊεὶς πἰδὶ αια ΜΟΥ565 Θχίοηάϊϊ πηϑῆθπι 5υιϑπι 
ἴῃ οαίυπι, οἱ [8201:8 δύ ηϊ! (ΘΠΘ γα, οἱ οδἰϊσο, εἱ «2- 

(ἐγᾶ, ΒΌΡοΓ ἰοίδηι ἰϑγγᾶπὶ δ ευριΐ ἰτῖθυ5 ἀΐεθυβ., εἰ 

Π6ΠΊΟ υἱεἱϊι [γϑίγοῖ βυθ πὶ, 6486 βυτοχὶὶ δἰᾳυΐβ 

ἀδ Ιδοῖο βυ0 ἐτῖμνυβ ἀἰεθυβ. Θιυοά δυΐοπι ἀΐοο βαροῦ 

ΟὨἸΘ ἢ ἰοργαῖη διυάεραιῃ ν6ὶ ξογυβαίθηι, υἱ Ἰθὴ Οπηθ 

οἰειηθπίαπι ἰδγγβ ἱπιθ  Πἰσδηνυ5, {ΠΠπ|ὼ 651 ἀγραπιοῃ- 

τὰ αιοά Ξογίρίια) 65. [ἢ τογεῖο Ἰῦγο Βοφπόγυπι, 

υὐἱϊ Αὐάὰΐα9 ἀἰδροηβαίοῦ Δοἰὰζ ἀϊχὶι ΕἸ: (μά 

Π ρεροαυΐ, φεῖα ἀφάϊειὶ δετυμπι (πιπὶ ἴὰ πιαπας Αςπαῦς 

κί πιο ἐβοεί ηϊ6 7. γιυΐϊ ὕδμς ἰμμ8, δὶ δεὶ σόης ἀμί 

τερπιπι εὐ πον πιϊδὶὶ ἀοηπιΐπιιδ πιέιις σμάγοτε 6, εἰ 

ἀϊπὶ : Νοη εδῖ, οἱ σοηιϑιιδ814 τοθηαπι οἱ τερίοπες ἐ785, 
φιιοηΐαπι ποη ἱπυεπῖαι (6 5). ιι5 Θηΐπὶ ἴδην ἰαρίάαδιις 

811 Ιοφθ)8 ἰϑίδ, υὐ οχἰβεπιοὶ αυοπίαπὶ Τὰχ [βγϑοὶ 
Δοθα" ἴῃ οπιηοπὶ φοπίθηι πηι η4} οἱ ἴῃ ΟΠ Π6 Γοσπαπι 
οΥΐβ ἐφ γγϑ πηΐϑί: φυγοηβ ΕΠ 2πὶ, εἰ Θοιμ θι55}} δῖ» 

οὐπηπα ἀϊοίαπι 651 : Νοη 65ὶ ΕἸ 145} 56 δἷπθ ἀυ)νῖο 

ἐχαφχογαίοτία ἀἰσί8 βυηὶ |}|4, ὁδίοπάθπιϊδ αἰιοι] 58115 

διιπ) αυοοϑὶ νι! ἰῃ φαηιίθιι5 αι Γἀοτυῦῖ οἶγοα λ6- 

ἀσᾶπι, βοουμάυπι συοὰ ροίυΐ! τοαυΐγογα. Ὠιχ πιὰβ 

Δυυθθὴ οἰίδιη ἰη 4115 Ἰοοΐ5, αυοὰ οὐπὶ ἀπ85 ΟΓΟΆταΓΒ 

ΕοΠΘΓΑ 08 ἰπ βδχία αἷδ [Ἀοία5 [556 η1, μγίπι πὶ 4υΐ- 

ἄδπὶ δηϊπιαὶΐα, ἀοἰπάδ ἤοπιὸ βϑο απὶ πη δ σίπθ πὶ 
1ογγϑὴ διιάσδπι βυ}} [!}Δ6.Ὡ, δυΐ σοτία βιιρογῦ δόγυβϑα- Ὁ θεῖ (δεῖι18, ΘΟὨΒΘ]Π6η5 651 ι οἱ 468 ΠΠ|6 ϑοχίυι5 ἀϊ- 

Ἰδϑιὴ ἰδπίαπι. 516 ογρὸ φυΐ ἰπι6}ΠΠῖς, δπα ουΐρα ἰη- 
16} 1}, αἱ ποη, ᾿τηασηϊ τα ἀϊηδῖη πηΐγδοι! ! οβίδηοιὸ 

γ θη 5, ἱποίψαι ἴῃ εἰϑαπὶ βαρίαπείαπν βθοα ἢυΐας, 

Εἰ πιαρίβ ἱπΠε! Διο πὶ ἴῃ Ομ θι15 δορί θπ! 5 ορο- 

Τοίυν φυδπὶ Πιίίθιη. Ὀὶεἶ! υΐαπὶ 4] 5 ουηίγα φρο: 

δὶ πο ὁχ ἀείξοιϊοπ8 5015 [Δο[:8. 51ηΐ τοποῦγῷ ἰθης 

δυΡῈ Ὁ ΟΠΊΠ6ΠῚ ἰΘΡΓΔΠῚ δυά:ΡΔπιὶ οἱ δογυβαίθη), 568 6Χχ 
ΑΙ εγὰ οι 58, οϑίθηθ οαι858}}. Οαἱ [Δ]18 γϑβροπάθ- 
ΤῊ}}5 : Ῥυϊναπ) αυΐάοπι, φυοα οπιηΐηο δυδηρα! βία 
πθΟ ΠΟΠΙΪΠΑΥ ΘΓ ηΣ δ θιη ἰῃ ἰβί9 ’Ιοθο, 864 τΔπίυπι 
4υΐα ἰΘπουγὰ (λοι θη: ϑυροῦ Οπιηοπὶ ἰθγγᾶπ). 8] 

νἶδιι9 [558 ᾿η!6} ΠἸσαίαν ἰῃ ἀτπ185 βροοῖοθ ἐγθαίυ γι : 

υἱ 16 56χίδην αυΐάοιι Δ πἰπη4 118 ἰπι6}ΠΠραηίυτ ἔυ 5858 
ατοδία ; ἴῃ βοχίἃ διίδηὶ ἤογὰ ἀϊχίββε θυπιίπυπ : 

Ῥαείαηιις ποπιΐποπι αὐ ἐπιασίηοια ποδίγαμι 85, οἱ [6 

αἶ586 διηι (πο. ῬγΟρίοῦ συοά σοι νδηΐθαϊὶ ῃγο 88 

Ιωϊ6 οἰυβάδηι Ποπιίηἰς πιογίπίοιη, ἴῃ ἰρθα ΠΟΙἅ 

βοχία βιϑροηάϊΐ, 80 ἃ βοχία ᾿Ογὰ ῬγΟρίοΓ ἰιος ἰδπ6 

υγῶϑ [υ͵886 [Δεῖ 8 50 ρ6 ΟΠ ἰθΓΓΔ ΠῚ τι54}16 δὰ 

ποπϑ. Εἰ οἰοί Μογδ6 πηᾶπὺ5 οχίοπήσπια ἴῃ οσἰυιυ 
[λοι δαπὶ ἰΘη αἰ τ κυροῦ ΑΕ σΥριϊο5 βόγγος οὶ ἰ6 

6 η168 ἴῃ 56 ἐν ΐοΙῺ, ἱπιᾶϑὸ ζαϊυγαγιηὶ [ΘΟ Γᾶν ΠΗ} 

Τρ ας, χχῆϊ, 44, 4ἀδ. 50 Εχοΐ. χ, 49, 95. 5: ἰυ4. 941-925, 55 Π] ΒἈος. αν, 9, 10. 55 ὅρη. 1, 90. 
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408 ΘΟΙπρτοϊθπβυγ (ἀργαηΐ ΕΠ ΥρΠΟ5 : 5 π|}ΠΠΠ6 Ὁ 

εἱ Οἢγίβίο ἰῃ βεχίδ ογα πιδι}05 δχιοπάσηια ἰπ ΟΓΗΟ6 
δι οαἰυπὶ ὁ ρογ ρορυ πὶ χυΐ οἰδηγανοιαῖὶ : Τοίίε 46 

(οῦτα ἤμης, οἵ : Οτιοῖβφα, ογιοὶ 46 διηὶ δὴ, (Δἴ 
5η{ ἰΘΠΘΌΓΩΡ, οἱ δὺ οἰπηΐ ᾿υπλ δαηῖ ργῖναι!, οἱ 

ἰηγᾶϑο {Ὁ}| ΛΘ παῦγδγιιπὶ ΠΠ|ὰ Γι πτάγι ἢ αι 88 ΘΟΙΊρΓ6- 

Βομβαγο Ππογδηὶ σϑηΐθιν διάβα ην., ηιαϑὶ δυδὶ βὰπὶ 
Ἰυπηί νθγῷ ΠΊΔΠ18 851185 ἰηΐδγγο. [πά46 6Χχ ἴππς ὁπ|- 

τΐβ {Π|4 6 η8 (θμ Ὀγὶ8 68. τορ]οῖδ, βίοι! ἀϊοὶς Ῥγο- 
Ῥ νεῖ 85; Οὐβειγθηίαν οσιΐ δοτιιπι πὸ υἱάθαν. 16 πὶ 

5.0 ΜΟΥ͂Ξ6 (Δοία 5η1 ἰΘΠΘΌΓΩΒ οἱ ΟΑἸΪ.Ὸ 5006 Γ 0π|- 

Ἠ0 ΠῚ (ΘΓ ΔΠ) ΕφΥΡΙ ἰγίθυβ ἀΐοθι5 : οἱ παιηῆὸ νυἱάϊε 
{ΓΆΙΓῈΠῚ δ1|π|, ΠΘΩ6 βυγγαχὶ! ἀ6 ἰδοῖο 500 8|14ι}8 

ἀνῖ 5. ἀΐενυ8. Οιμηΐθι5 δυίΐδπη {ΠΠ||8 [5γ86] δνδὶ ἰὰ- 
ΤΌΘἢ ἴῃ ΟΠΊΠΪ 8 ἰοοΐ8 ἴῃ αυΐθυβ ΘΟπιπ] ΓΑ θαυ. 

50} ΟἸινῖ βίο δὐυίοι [μοῦ γα ἴδοις διε! 5ῈρῸΓ ὁπι- 

ΠΕΠῚ (οΓΓΔ ἢ) θυ θέδαπ) {γἰθι15. ΠοΟΥΐδ, ΠΠ|6ὴ ἃυ 6 Πὶ 
[υἷι δΌρον Θπηπθπι το] τᾶπὶ ἰεγγᾶιη., θοαὶ αἢ 88 
ἐ!απλῖπαι οπνηθπν ΕσοΙοβίδιη θοΐ ἰῃ ΟΠ τίβίο. Εἰ κἱ 
θδ406 8(ἰ ΠΟΠΔΠῚ ἰογᾶπι [ΘΠ ΘὈ γα ΓΙΘΓΙΠ  5ῈΡ6Γ ὁΠ|- 

ΠΟΠῚ ΤΘΓΓΔΠῚ δι: ᾶπι, πιλι ςίι ἢ 6δὶ φυοηίαπι ἰ16- 

Γαπὶ {πιδη εἾ08 γί 511, φαΐα σαπὶ πηυ τα ὁ σθη- 
διυπὶ ἰμίγανοῦῖ, ἴσης Ομ ἶθ 5086] δαίναβ ΤΓυἱυγυ5 

68.. Ουοά διίδηι {γ|}}15 μογὶβ (δοί δυηϊ (ὠι θ γα: 

εὐρδγ ἰθγγδηὶ δθλμι, {Ππ||4 οϑίοπα δ χαοπίαιη ρτὸ- 

Ῥίον ρθοοδία 5118 μγίγαι! βυιηΐ ἃ ᾿ῃπιῖπα θεῖ Ῥαιεῖβ, 

εἴ ἃ ϑρ[ἐπέήοτγο ΟΠ 151]}, δὲ ἂὉ ἱΠππιϊπδιίοπο Βρίνιιυ 5 
5801). 

158. Οἴνοα ποπανλ αἀμίθηι Ποταηὶ εἰαγπαυΐί 468ιις 

τοῦθ πιαρηα., αἀἴτοπε: Εἰϊ, Εἰ, ἰαπια σξαϑαοσιπαπὶ ; 

πος ἐδὶ : θοκ5 πιειιδ, Ποιιδ Ἠϊδιι8, μι ιιῖά πιὸ ἀετοί - 

φιιϊδιὶ ἢ (μὲ ατπιίθηι ἐ{Π| 0 διαπίο5 θγαπί, οἱ αμαϊοπίοδ, 

ἀἴοοϑαπι, φιῖα ΕἸἰΐαπι νοσαι ἴδι6 35. Ὀΐφηα 60 γοαυΐ- 

Ῥομ απ 651 αὐ [10 {18 πηᾶρ πη νοὸχ ΕΟ 511, αἵτιιι 

86 η8 ΓΟΒ15. πη σ ἢ ΠἸ λμα1}01}5 πο θη πιγϑίογία, δαὶ 

8 68 50 Π5}}}}}} οἱ σογροΥ Δ} ̓ ϑᾶσηα νυςὶβ αἰήϊία. 

Ρυιὸ δυΐδπι 4ιοι] Ομη}5 νοχ ΟΠ 861 ΕΠΠῚ θεἰ πιᾶσπα 
65ι, δἰδὶ {ἀονἷν ἰοπἶβ; οἱ τοϑίαιαν 6 Πιος 'ρ590 ϑοτὶ- 

Ρίυγα, ἴῃ Ἰοοῖϑ μιαχίμνο 1115 ἴῃς αΐθις. να δυΐσουθ 

Δ Πογοῖ, 1 {νη βατραϊαίαν {Π1 αυο πιμΠΐ ἴῃς 

(εἰ Ποῦθ ροϑϑιιηΐ ἰμ ἸΟΟΪδ., οἱ ΠΟ πλποὶ ἰῃ 60, 

αυδηινῖς. βϑοιμάτιπ] 5ἰ Π᾽ρ] οὐαὶ ἐμ 6ΠΠθοίαπι Πα δδαι 

ἴῃ 60 ἈΠ 4 Ὧπ| νον δίοιη, οἱ ἰμ|6ΠἸσο γα ροββὶι αἰ υ8 

αἴσῃ ῬυΌρίοῦ πᾶ σηλιη Ποηλϊηΐ νοοθπ. Οἰομΐδπη 
ἜΓΒῸ [νἷ8. γογυἷ8 Οϑίοι ἢ}! αἰϊχυά 6556. ἃ θοοι Π{ι|πὶ 
1 60} 4104. Οἰλπλαὶ τἀ οι ἀΐδοπα : Ὁ μανγο μι. 
ἀετοί Ἰφιϊδεὶ 5 ἴά60. του ϊΓθμἀα πὶ ὁδὶ αι} ὁδὶ φυοὰ ἃ 
Π)θὺ ἀεγε!ϊοίυ 5. 65ι ΟἸνἾδιι5. Ναὰς δεΐπὴ [25 δϑί οιὸ- 
ἄγ οἰ πιθηἰῖ ἀϊσομίοιν : Θκαγ ηιθ ἀετοί: φιι δὶ 3 
Εἰ αὐἱάδιῃ σοἴογα γο οι ργὸ 68:1, οἱ αι ΐα Ὠ0Ν 
Ῥοπϑδινηΐ ὀχρόμβεγο 4υϊ! δι. ΟἸγβιιην ἀδγο! 4] ἃ 
1)00, ἀρ δἰ γαιίαγ οἱ ἀϊουηΐ : Υόγαιὴ φαϊάοπι εδὶ αιοὰ 

ἀϊείαπι 65|, ἰΔπιθι) μ6γ απ ΠΠαΐθιν ἀϊοίαπι 681. ΝῸ5 

δυΐοιι ν᾽ ἰοη(65 δαπὶ αυΐ ἴῃ [ογπλὰ θοὶ αδγαι οομϑιὶ- 
ἴυ105, ἂὖ ᾿νυ} σπιοαὶ τηϑρι τἀ ΐη6 ἀθϑοδηδαπίθηι, οἱ 

δειῃειρϑαπη Θχἰ δι θη πὶ ΡΟῸΓ ᾿06 4ιοά [Ὀγπιϑιη 

8ὲ {|0. χχπι, 18,21. 55 ῥ54], τυ, 326. 58 
ΧΎνΠ, 57, “9104. 43, 59 τ0ἱ4. λὰ 
χΧχτι, ὅ8, 55 Ρ5}}. χχιχ, 10. 

ΟΟΥΜΕΝΤΑΝΙΟΒΌΜ 5Ε6ΙΕ5. 

γ1 ΡρᾺ]. ΠΟΥΧΧΥΗΙ, ὅ8. 
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Α 86ενὶ βιιβοερὶϊ δ΄, οἱ υἱθοπίοβ ἰπ ἢΐ5 γο (416 Π1 675 
41 δὰ μας (4116 δὐπι πιϊδῖς, ἰη16}}Πρ 1 πλὰ8 αυοπίδπι, 

4παπίυπὶ δά ἢ||}8 ἴῃ φυΐθε5 Γἀθγαὶ [ογπνὰ θυ} [αν ]51}1- 
1ἰ5, οἱ ἱπιᾶρὸ βοουμάυπι Ῥαΐγειν, ἀθγειϊοίιι8 ἃ Ῥϑιγ6 

68. ιϑικίο δυβοθρί βογνὶ [Ὀγπιᾶπι., οἱ ἀει- 

Ἰἰοεία5. ργὸ Ποπιϊπίθαθ., υἱ ἰΔ|14 εἰ ἴδηι 80.561" 
Ρογοί, οἱ υϑαὰ6 δά πιογίειη. ὑδεηΐγοι, οἱ πιοῦ- 

ἰδ οΓυοὶθ, αὐ ἰπῖογ Πιοπιίπθα ἰὑΓρίδδί πιὰ 

6586 νἱἀείυγ. Εχίγουιη δηΐπὶ ὀυταὶ εἰ] ΟἢἿ5 6}115 

945 [λείυπι ἐδὶ αυλπίίο ἐγυοἰχεγαηὶ δαπὶ, οἱ ρο- 

ϑυσγυμδ Βυρογ δρυΐ 6)05, 4υδδὶ ἀογί θη 168. εἰιπὶ, 

Ἰμτονα5. ἀϊδομι68: Πίος ἐδἰ 466 τοῦ διάαοτιηι 58. 

Εχιγοπιαην υΐοπ ἀθγο οὐ οη 5 6}}5 δ'δὶ δὲ ἡΠπῶ 

αυοά ἱπίογ ἸαϊνΟη)65. 65ι ογαο χα, οἱ αυοὰ ργάίογ- 

διηῖ6 5. ὲαβριιοπιϑθδηι οὐ πηονοι 65. 8006 Θιπὶ 

οαρίτα, εἰ αυοὶ ρτίπεῖραβ εἰπὶ γι 5 ἀϊεοῦϑιί : 

ΑΙΐο8 εαἰυος [δεὶ!, δοΐρϑιηι ποη ροί68ὶ ξαίυμηι {0676 3. 

Αάμυς δυίΐοπι οἱ {Ππ, «υοά οἰΐαπι ἰδίγοιοβ ἐπ- 

ΡΓΟρογάθδμῖ οἱ ἰμ οτος. Εγρο πιδη [6818 ἰμ{6}} 6 ι8 

Ροιϊθυΐα. υϊὰ 51 φιοιί ἀἰεῖι. (ματγὸ πιὸ ἀοτεϊ ἰφιϊδιὲ 

992 [χοΐδ!8. σοπραγαι! πη δἱοτία: {18 αυᾶπὶ ἃ - 

νυΐϊι ἀρυὰ Ραΐγοπι, δι σομ[υδοποιη αυὰπὶ σοηίθπι- 

πθη5 5υδιίϊηαϊ! ογασοπι. 5668 ομἷπὶ {ΠΠ1|π8 δὶ δέσμέ 

δοί ἐιι σοπδρεοίι θεοὶ, οἰ δἰσι ἰμπα ρεγ[θοια ὧι ΘΦίεν- 

πη, οἱ ογαὶ (6515 65 βαοίϊα ἰπ εοἰο δ᾽, μοϑῖθα ἂυ- 

ἰοιη οἱ ῥγὸ φιυΐθι5 ἀἰοἶς : ΟΘνωγ πι6 ἀοτοίφιδιὶ ᾽ 5ὰ- 

βου ἀϊ ιν ἀϊοοπδ : Τὰ ἀμίθπι γορεἰδιὶ, οι ῬγῸ πἰηῖο 

ἀοαιαἰειϊ, εἰ ἀϊδιμι 11 Οἠτ δίνην ἐιηι, δυδν 51 (6δα- 

πιθιίμην δουυὶ (μἷ, ρτοζανιαδιὶ ἐπ ἰόντα δαποιλαίεπι 

εἶμ5, οἱ οϑίογα "". Εἰ αυδηθιυ αυΐάοπι [αἱ 5015 1ὺ- 

πἰοη οἰΐδιη απ οἱ ἴα! 50 8{1Π0}18, ΠῸη ἀϊσουᾶὶ : 

Οπατα πιὰ ἀογεἰἰφμὶειὶ  Ῥοδίαδιι Δυ ἐπὶ Ὑἱ 11 συ ρον 

οὐ πο ἰοῦγαι δυάδιδαπὶ ἀ5486 δὶ Πογαπὶ ποηϑιη ἰ6- 

μεθ 5 δοίαβ, ὐχὶ! πιαρπᾶ γ066 508 : ΟΝ αΤΕ ΠΕ 4ε- 

το  ἰφαϊδιὶ 5 Πα ὁπίομάογα νΟ 6:5. ΡΟΓ [Ν88.0, αυοπίδηι 

γοίθηβ ἀογεϊαυϊπιὶ πη, Ῥαιθν, εἰ 14}}}γ18 Οχπϑπίτπι 

εαἰαιαϊταιθυ5 ἐγαϑία ἴδε]. αὐ ρορα]υ5. 40] ἤιθγαὶ ἃρυὰ 

ια Πποποτγαίυϑ, τεεϊμίαί αυδ ἰῃ μι6 δ0.5115 6ϑῖ, ἱπ|- 

Ρίδινβ πιδηϑαγᾶπ) ρΔΙΓΗΠΊ 8ι| γαπι, οἱ αυ88 ΒΙΡΕΥ Ρτο- 

Ρἰιοῖα 8 Γ6οἷ1, υἱ γίνει ἃ Ιυτπῖπο ἰυ ργοϑρθοιίο- 

εἶδ, οἱ οἴποίδιαγ ἴῃ ἰομ6υ 119 αυδδὶ 16 Πὺὺ 7.πὶ π6- 

ᾳυλαυδπὶ εἶθ μγῶβεηιο. 864 οἱ ΡΓῸ βΆ1|6 δοπιίυπι 

ἀογο!χυΐδι τν6, αὐ ἀδγο]ϊοιῖο, δῦ} Πεγαὶ φοηλ ΠῈ 

βα 5 "»ι0 Οὐ, διιίίσαν ἰδπὶ θόπαπὶ [δοεγαηὶ αἱ ἐχ 

Ὁ φεπίμυ5. ἐγοἀϊἀεγαηῖ, ὧἱ Ργοίίοβο βαηφυΐπὸ πιδὸ 50. 

ΡΘΓ τόνταμ οἴαπο ργὺ οἶδ, ὀπιογεπὶ 605 ἃ ΤΠ βΠ0 

φυὶ τοπαδγαῖ ουϑ ἢ οἱ ἀυᾶγο (δοίοτῃ {τ ΔνοΥ 511, εἰ 

[λοίυβ ὅπ οομτυτθαία5, αἱ ἴσαι : Τυϊςιὶς ὁδῖ απὶ- 

ἡια πῖθα ποημο αὐ πιοτιέπι δ᾽ Ὁ Αυϊ αυΐα ιαἰ6 ἀϊᾳπιμῃ 

(λοϊανί δαπὶ ᾿ιομννμ85. ργῸ ἀυΐθι5 ρϑιίογ ἰδία, αἱ ΡΓῸ 

οἷβ δὅο ραιαγ ἰμδς 7 βίου! οἱ Ρτγορ)νοία ͵ϑι 6 ἀ8 

μος ἴμ5ὺ ργιρϑίχίϊ, φυδοὶ οἰαπηδη5 δἀ ἰεὲ, εἰ ἀϊοὲπϑ 

νὲ. (μα μαδ, 0 Ῥδίογ, μον 8 (οί 6ϑὲ ἐν 

δαηρμίνιθ πιοὸ, ἄπει ἀεξοθνπάο ἐν Ἄοττιριΐοπειη ἢ Νιη- 

φυϊά εοπβίον τιν εἰνὶ ρει υῖδ, απ ἀπππιαϑὶ νενίία- 

(ον ἐμαηὶ 7 Ἐυγβίίαι δαίοιη οἱ νἱ ἀθη8. ρθοζαίἃ ᾿ιοπ]- 

ν 

88 Μλι). Ὁ 81 ΡΙΝΠρ. νι, Ἴ. 
"9 Μαμι, 

Μαίει. χανε, ἀῦ εἰ 866. “᾿ς ΉΡΗΣΤ 
. 3 .Φ 951. 49, 40. 
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Πὺπὶ ΡΓῸ αυΐϊθυϑ ρῥδιϊουϑίαγ, ἀϊοσοῦδι : Οναγο πιθ αὶ Υἱναπι δυΐοπι πηᾶ]6, ἀδηὶ οἱ υἱπιπὶ ὈΪθΘΓα [δ ]|6 ρεῖ- 
ἀετοί φείειὶ 55, αἱ βθογοπ) φμαδὲ φιιὶ οοἰ σὶε διἷ- 

γμίαηι ἱπ πιθδδε, οἱ δίομ χιιὶ εοἰ φὶ! τασόπιος ἰν 

νἱπαάθηιία, οαπὶ ποῖ δἷι ὑοίτίο αὐ πιαναμεαιάμπι 

Ῥτὶπυυα 5, ἘΠ ἤς ἀΐοο, φμία μετ! εἰπιογαῖιι 
4 (ογγα, εἰ φιὰὲ σογγίραιί ἱπίεν ἠοηιΐποα ποὴ ἐδί 35. 
ὕυάδ ποι! οχἰ βιἰπιθ8 ᾿μθᾶ 0 πιογα δ᾽ νϑίογοπὶ ἰβϑίᾶ 

ἀἰχίββ8 ργορίον οδἰδπιϊ(αίθπὶ αι ουπιργο!οηάογαί 

ΟΠ ἷπ ΟΓ6. 8] δηϊπὶ ἰΐὰ Δοζορογίϑ, ΠΟη δὐίβ 

αὐ ΐθη8 πιδβηδπὶ Ὑοθοπὶ ἰῃ 418 ἰδίἃ ἰοουίι8 6ϑῖ, 

π60 ἀΐξπα σνόὺθ αϊνίπα γϑαυίγθβ. Εγρο (θη ῦΓαΣ 
αυϊάδπι ἃ βοχία ογᾺ [Δοίδ5 Βι.ηϊ ΠΌΡΟΥ ΟΠΊΠΘΠῚ ἴ6Γ- 

ΤΠ) 5406 δὲ ποπδηὶ : θγίυ 5 δυίοπι 4υ8πὶ {ἰπηΐ- 

ῬΟΙΓ ΠοΠ8, οἰδπιανὶὶ θοπιΐηυ8 οἶΓοᾶ δα γοῦθ Π)8- 

1, ἀἰσθ)8 φυ βογὶρία δυηὶ, φυδϑὶ ροβίυϊδη8 υἱ 
Οὐἶδίι! 80] (Ογγῶθ, οί νος ἰῆ 6 ἰοΠΟὮ ΓΔΒ γί ἰο-- Β 

τάγαπι, βθοιπάιϊπ) αυοά ἰγαὐϊἀϊπιυβ ευρΓᾶ. 

150. ἡ κίάαπι αμίοπι ἐ{{Ὸ δίαμίος, εἰ αμαϊομίθε, αἷ- 
εεϑαπὶ, φεῖα Εἰΐαπι νοσαί ἐξί6. (αἰοτὶ αμίοπι ἀἶ66- 

ϑαηι: ϑὲπο υἱάδαπιιδ δἱ υεηὶ! Εἰΐαδ, οἱ {ἰϑοτοῖ ομηὶ 

5). Τα Ἰυλπὶ 5' δυάϊββοηι φυοπίαπι Ὠουπὶ γοοδὶ, 

υἱἱᾳια πηϊγϑιὶ [υἱ586η1 οΥδιϊοποιη ο͵υ5 ἰπ οὔα66 πιᾶ- 

Ἴογοπι υδπὶ [αἷϊ ογδιὶο Ζοηςε ογᾶπιῖβ ἰῃ ἀΐογο οαίΐ, 
εἰ ργοιίβοαιὶ (ἰββδθηΐ, υἱ οἰΐαπι ἴῃ Θτιγοπιΐβ οἰ πὶ - 

ἰδιῖυ5 οοηϑι αι οὐᾶΓΘ ἤθη ἀοδἰπαηῖ Ὠδυπι. ΜΑ)0- 

ἐπὶ Δυΐθαι οἶ00 ογδιίοποπ ΟΠ γίϑιὶ [υΐ556, φυᾶπὶ 10- 

ἢ80 ἰη ΓΘΓῸ ΟΟΙΪ, ργορίοῦ πιδρηϊ πα πὶ Γαγα πὶ 4085 

ἀοπποπβίγδηϊγ εχ θᾶ, οἱ ρΓΟρΡΙΟΓ πιάσυιπὶ ἀθδοίμιπι 

νοϊυμα γί ραβϑίοηΐβ 6). 

1571. Εἰ εοπιΐμιιο ἀσοιττεπς πθλι8 δα Εἷς, ατοερία 

δροησία ἱπιρίευϊί αροῖο, οἰ ἱπιροξωῖ! ατωραϊεϊ, εἰ 4α- Ὁ 

δμε οἱ δίϑετε ". Ἐπ ἱπιρίονί. ργορμοιίδπι ἴῃ 56 ἀΐοεη- 
ἴοι 46 86 ἢ: Εἰ ἀεάφγαμι ἐπ ὁδοὶ πιεαπε [εἰ, οἱ ἱπ 
δἰιὶ πιεα μοίαυετμηί πι6 αζείο. Ἰάθο οἱ βδουπάμπὶ 
δοδῆπεπὶ οὐπὴ Δοςορίββοῖ 7655 δοείαπη οὐπὶ [16 

ἀἰχὶι : (οπεμπιπιαίαπι ὁ, " εἰἷδῃν ᾿ος ᾳυοὰ ἀδ τη6 
δογίρίυγδ ρῥγαάΐχογαὶ. δυσυπὰδ δυΐίοπι αυΐβ ροιεδὶ 
υἱἱ πος ἰοχία ϑάνεγϑιιβ 605 4υὶΐ πιὰ ζηὰ ν6] βεγῖρβθ- 

Τυπὶ γ6} βου δυπὶ δάνεγβυϑ Ομ γίβίαπι, ἀ6 φυίθυς ἀϊ- 
εἷς ᾿5αἰδ9 ": γα φμὶ βογίδμπι πιαίίσπα. διετιϑεηίδε 
ἐπὲπι πιαίΐσπα τογίδμπί. ὈΪσο δυΐαπὶ ἀς {|| φυὶ οοη- 
ΒοΓΙΡΙΪ0π65 4]140υ.85 αἰϊπιϊβογαηί, ἰπἰψυϊδίοπι ἴῃ δχ- 

φοἰδὺπι Ἰοφυειίε5, Εἰ υἱοίυγ 4018 ἰὸς ἰδχίι νἱάθῃβ 

605 6Χ φυϊθυκάδιῃ Δυάϊιϊοπὶθυ5 σἶνα δἰ ηγαπ γοῦ- 

Νογυμι, βἶνα δδγθαγί σοῦ πη βογπι μη. οοηβγοξϑηίοδ, 

εἰ (λεἰδιῖο5 παγγαιοποπὶ αυιδοὶ Ξβροησίδπι ηυδηνάδη), 
δυϊηιρίθηιθ8. δᾶπὶ πΠοη ἀξ νεγθο μοί Ὁ", πθαυθ υἱπο. 

Ἰωιϊβεδηία οογ Ποπιϊηΐβ, ποαὰὲ ἀδ δαυᾶ τγοίθοιϊοι β, 
56 ἀδ δίψυο οοπίγαιίο, οἱ ποεῖνο, οἱ ποη ροίδυὶ] 
διοίο ἱπι6}} }  Ὀ}}} ; εἰ ἤδης βροηφίδπι ἱπιροπαηὶ 68- 
Ἰλπιο βογίρμιυγα 0», οἱ αυδηίυπι Διὶ 56, ᾿:ϑίοπϑϑ 

ἰηίετυπι δέσ ἐχ ᾿υ) υϑπιοάϊ ροῖι. Εἰ φυϊάδηι φυΐά6πὶ 

ἄδιὶ Ζεβὰ Ὀἱϊνεγα νίπυπι οαπὶ [116 ρμογην βίαν, φυοὰ 

Βοι τὰ] ὑυΐδοια δύδυς5 ΕἸ 5. })6] ; 411} δυΐδπι ποθἢ 
νἴθυπι, 564 δεείυπι. Εἰ [ογϑίιδη φυδηιουπις 56- 

ευνάϊνπι ἀοοιγίπαπὶ αυϊάεπι οςοἸε5ἰδϑιΐοδπι Ξαρίυηϊ, 

8. Μφιιἢ. χστι, 46. 
αχνηῖϊ., 92. ὃ 208. χιχ, 50. 
ἃς εἰ]. 46, γ ἴὰς. χχιι. 46. 

51 Μίον. νιι, 1. 
58. χ, (1 

18 χιχ, ὁ0, 

" ἢν". 4. 
8 Μαιιὶ). χλυ, 55. 

τηϊδίαπι ; 4 δυίδη) 816 η85 ἃ γογίίδί 6 βδρίεπηδβ 

ΔΡΡΙΐοδηι ΟἸιγ βίο, φυλοὶ 60 δὰ ἀϊεθηιὶ, ἰἱ ϑροπεαίαιη 

Πρ ]θη 68 δοοθίο ἰηροημμῖ οα]Δπ|0, οἱ ροίϑπί δατη. 

ϑ0πὶ δυίοῃῃ 4υΐ οἱ δοδίαπι εἰ (εἰ, δου! Ζυδῃπε5 βεγὶ- 
»ῖι, οὔθγαπί ογὶ οὐυβ; εἰ [Ὀγει δ αυΐ βαρίιὶ ἰδη- 

ἰυπηπιοάο Θ9.66 πιαϊο, ϑροηρίαπ) ἱιρίοπι δοείο, εἰ 

ἱπροηθηῖ οὐἰάπηο β8ογὶρίυγα δυ8, οἱ ροίδηϊ δὐπὸ: 

υὶ αὐϊοπὶ οἱ δβαρίυπι! πιᾶὶὸ ἀδ αἰδμεπϑαι οηΐ θυ 
Ομγίβιϊ, οἱ νίνυι: πθαυίον, εἰ βροηρίϑηι μ᾽ πδπι ἐσ 

Δρθίο οὐπὶ {6116 οἱ ᾿Ύ55000 ἱπιροιθηῖ65 σΔ]4π|0 ὅτ 
Ρίυγα;, οἤεγυπηι οὶ α͵05. Θυἱ δυίοπλ πδᾳυα υἵηυπι 

6͵5 Ὀίθογο νυ] ργορίογ [6}}}5 ΘοΟπιη δι οι εαι, πη 110 

πιδρφὶθ ἤθη υἱθεῖ δοθίτπι, πϑῆ δ δοθίυται [6}|6 ρεγ- 

πιΐδίαπι. Βγορίογεα ποὸ5 νυἱῆυπῃ τπωυπάππι 4} οπιηὶ 

δοογθιίαῖο οἱ ἀπιδγιυἀΐπε, νίπυπι αυοὰ ἰἰἰςσδι οος 

ΠΟΠΙΐΠ18, οἱ οοῦ ἱμβίυ8 ΕἾ} Πεἷ, δοεϊρίθηϊδς ὃσ 6 

ἶρθ80 ϑαϊνδίογα ποϑίγο 9651, 4υἱ δϑί ν᾽ εἷἰς γϑγα, ροΐθ- 

πὴῦβ δπὶ οἱ ἀϊδοίρυ!05 6}115, υἱ ἀΐοαὶ ἀ6 πονῖβ5 θδῆς 
Ροιδι 8. οὐπὶ οἱ ἀϊδοῖρυϊοβ 6)05 : διεϊ, δέ ἀεάιεια 
πηι! μοίπηι ὃ. Ἀροὶρίαπλιδ οἱ δηυδηι γοίθοι[Οη}5 εὐπὶ 

4υὰ πυίγὶι }π|8ῖ05 Ῥαβίοσῦ ὕὈοηυβ, υἱ αυὶ ραβευμίοῦ 
δὺ 60 ἀΐξσαηϊ: ϑδιιρεὲῦ αημαπὶ τε[εοιϊοπὶς εὐἀπεατῖς 
Π05 “. : 

188. 76διι8 αμίοπι ἑίοτμηι εἰαπιάης τότε πιαθηα, ἐπι» 

δἰ! δρίτί απ 1. Ουδοΐυην διὰ Μαϊιιθιιηὶ φυϊάθπ) ἀΐ 
οθι 6πὶ, ἰίδγαπι οἰαπια586 76βπὶ νοο 6 πηᾶσπᾶ εἰ 
ΘΠ 5556 ϑρί γα ἢ, ὩῸΠ δυίοπὶ πιϑηϊἐϑίδπίεπη ηυ2 

[ἀοτῖι νοχ {1 πιᾶξηδ 4υϑ οἰαπιανίε ᾿ϊότυτ", ἐγαὶ ἀἱ - 
Θ6Γ6 αιοπίδπι δαπιάδπὶ νοοαπὶ οἰαπηανῖ ἰἰαγαπι 4υϑια 

βδργὰ οἰδηιαγογαὶ ἀΐϊοθηθ : ὕες, θέμις πιέμα ". διά 
4υ͵8 [μυοᾶ5 πιαηί ἴδϑια βογὶδὲ1 φυδπὶ γοοθπὶ εἰδηχανῖὶ 
οὐπὶ ΘΠ ογεὶ ϑρίτἰλαπι, ἀΐοθηβ : [π παπᾶς ἵκπας 

εοηϊηϊιέπο ερὶ τὶ μπι πιριη ὅς οϑὶ ἰμ 6! ] σεγα οἰ ἰὰ 

ἰϑῖο Ἰοθο φυοὰ νοχ || 4υδῃι ἰίοεγυπι οἰαπιανῖς ἐπεϊῖ- 
ἰδη5 βρίτίίυπι, ἰαἰϊ ἰδῖδ : Πι πιαπμς ἱκμας ξοπεππεπαάθ 

δρὶ γέιμπι πιέιπι. δῖ 6Γ6Ὸ Θιμ 6γα 5ρίγἰίυπι, δαϊ, 516- 

͵᾿  οϑηη68 βογὶθὶι 56, ἰγδίίεγε βρίγιίαμα, ἰάϊρϑαδι 
δγδὶ αὐυοά 68. πιοτῖ, 81 π|ρ|1ΟἸ16 Ὁ ἀγαὶ πιο! σοπάμα 

φυοά ἀϊείλυν ἴα δος Ἰοεο. Εἰνέδί! δρίγαα. Νυης 
δυίοιη, συπὶ τηογίοπῃ Ϊ 1 δ᾽ υἀ ἐ556 ἀεβηίϑηιϊ κ2- 

Ρἰομμθ8 πἰδὶ βεραγδιίομεπι δηϊπιῶς ἃ ζογρογα, υἱάεα- 
Π)05 Π6 ἴοτία αἰϊυὰ 6δὶ 5: πιρ} οἰ 16 ποτὶ, δα ὰ δυΐετΣ 

σοῦ πιᾶζῃδ Οἰδπηᾶγα, δὲ δι ίεγε ϑρίγιίυ πὰ, ϑἰςαυὶ 

Ργῶβϑοηβ δχροηὶϊὶ Μ δι: παι; δυϊ ἰπ πιϑπυ5 θεῖ οὐτι- 

“οπύδγα βρί γί αν, εἰ ἀϊπιϊίεγε δρίγίιυπι, δεουδάσ τα 

αυυά ἀϊεὶι [μυςλ5: ἂὐϊ ἱπο!ϊπαγε εἃραϊ, εἰ ἴγδάεγε 

δβρίγίιυπι, βίουϊ Ζοληηθ5 εσροιῖὶ. Εἰ πιοτὶ αυΐάεαι 
οτμηΐυπι Βοπιπυπι 6ϑῖ, οἰΐδα) πηαϊογαπι., 4ΌΘΏΪ2 5 

οἰπηΐθ αι δ πἰ πιῶ ΒΟρΓΔΠΓΟΥ ἃ ΓΟΓΡΟΓα, οἰΐδιη ἰπ!480- 

γΓυπι, φυΐ ἀΐοογα ΟΠ ροβδυπὶ ηππ αἰτῖς ΟΒνγίσεις 

δσίθηβ ἀθ6 σόγρογα 500. ΜαΆξπδπι δυίοωι νοσεῖ εἰδ- 

πιᾶγο, οἱ 5ἰς οιηίμογε ϑρίγίυπι, ᾳαοὰ 651 ἴα πλοῦς 

Βοπιϊηὶ οοπμπιεπάδτε δρίγιιυπι, εἰ οἷς ἀϊιμίειεξε ϑρὲ- 
τἰΐυπι ; δυὶ ἰποϊϊπδτγα σἂρυΐ, εἰ ἰγαάετζε Ξρέγιίαπι, ποῦ 

651 υἱβὶ ἰδηΐυπι Ξαπείοτυμ 4αὶ θοηΐς ορετίνας θεθο 

1 δὰ. 8. 5" ΡΞ2]. 89 ΜΔ}. σστπ. 41, 49. ἐπα α ἐᾷ 
ΣΧΤΗ, 4 Ρε]} σχχιν, 2. 
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δι ργραγανογιηί βίου οἱ (ἢ γίβίυβ, αὐ ροββίπὶ Α αἱϊαυΐβ φυϊ πο παρ φοῆιοῦ πιο! αἰεὶ ϑονίρίυγαβ, οἱ 

ὀσθύπιε5 ἀ6 πηυπάυ ἢΠάυοίΔ] (ον ἴῃ τηδπυ5 θοΐ οοπ- 

᾿πδηάδγο Υαὶ ἰγδάδυθ βρὶ για πὶ βυσην. 51 δγρὸ ἰηϊε]- 
Ἰοχί πη αι 68ὲ πιᾶρπαπιὶ ὙΟΘΘΠ) ΟἰΔπιᾶΓα, οἱ οἷς 

ΘΓ βρί εἰ π, ἰὰ 681 ἴῃ τηδηιϊ8 θοὶ οοππηδπάδγο: 

βὶς ἐπίῃ Θχροβυΐπη}}8 δαργα ῥγοίδγθη!68 Θχροϑίίϊο-- 
Ποῖ ΘΥΔΠβ6] 1555 μθοδΒ : 8] πιο] οί πηιι5 αυ ὰ 68ι ἰῃ- 
οἴΐπδτγα σἂριΐ, οἱ ἰγδάδγα βρί για πη, [6 β ΕἸ 6 Π|88 νἱ πὶ 
ΠΟΘΙ ΓΔΠΙ βόῦνϑγα, υἱ ἰη δχἰία ΠΟΘΙΡΟ ρΟ851}}118 δὲ ΠῸ5 

Τ1ΠΆ51}2Π| ὙΟΟΘΠΊ ΟἸΔΠΊΔΓΘ, οἱ βἷς θη) γα βρί γἰϊαπι; 

801 ἱπεῖπαγθ οδρυΐ, οἱ ἰγδάθι6 βρί (πὶ, βίοιη δθβὰβ 
αυὲ ἱπε!ηανῖε οἀραϊ, οἱ φυδδὶ βιιργὰ Ῥαιγῖβ στεαίυια 

1Π84 γοραυβᾶῃ8 δαὶ, φυΐ ροίεγαὶ {Πα ἡ ἴῃ βἴηυ 800 
ἴονεγθ, οἱ οοπίογίαγα. Θυοὴ 8ὶ υἱβ δυάϊγα φυϊά ρτο- 

[υἷι ΟἸγίβι0 πηᾶρηαπιὶ ὙΟΟΟΠῚ ΟἸΔΙη8556, οἱ 816 δπηῖ- 
5'856 βρί γἰἔσπὶ, ἰὰ 681 ἴῃ πιδῆυ5 Βοπιηΐ οομηπηθη- 

4586 5ρ᾽ γ ἐπὶ, οἱ δίς δι ϑἰ858 : δῃξ ᾿πο0 } 8586 δἃ- 

Ρυϊ Βιιροὺ φτγοπιαπι Ραιγίβ, δὲ γα  ἀ]886 βρί τἰίαπι, 

δεὰϊ φυοὰ ἀϊοὶ! Ῥγορίιοία " : Ῥγορίον ἠθο δηΐπ ποθ 
ἀετοί ἰγμὶε απίπιαπι 6}118 ἐπ ἱπίετηο, ποὸ ἀθαάϊ οὰπὶ 
τίάστε ἐοττμριίοπέηι. ϑῖ ἜγβῸ οἱ π08 ἰΐὰ π08 865886- 
Γἶπιι5, τξ ΡΟΒβίΠ1118 ΘΟΠΙΠΊΘἀΔΓο δρίγίυ8 ΠΟΒΙΓΟΒ 

ξὴ τηϑη}8. Παΐ, δυΐ ἱποιπαγα οϑρυΐ ΒΌροΡ φγοπιίυια 

θεῖ, οἱ δὶς ἰγδάδγθ βρί εἰ πὶ, ϑίη6 ἀθῖο ποαυὸ ποὸ- 

δίγδ8 δΔηΪπηδ8 ἀδγοϊπφαδὶ ἰη ἰπίδγηο, πος ἀδθὶϊ πο9 

πῃ οοτγαριίοηα ἰπ ρθγρϑίαυπι ΠΔΠΟΓΟ : δὰ αυΐ ἰ]- 

Ἰυπὶ ροϑί ἀΐδπὶ ἰογί πὶ τονοοδυΐς ἂὖ ἰηίογίβ, δὲ Π058. 

ΤΘΥΘΟΔΌΙΪ ἴῃ ΘροΓα Ορρογίυπο : οἱ φυὶ ΠΗ ἀοπᾶνῆ 

πὶ ποὴ Υἱάθαὶ ΘΔ7Ὸ 6}05 ΘΟΓΓΙρΓΟμ τ, ΠΟ 18 ἀοηᾶ- 

νι, ποὴ φυΐάδπι αἱ ποη υἱάδαί οᾶγο βοβίγα οογγυρ- 

τἰοηοηι, 56 αἱ ΠΙΒΟΓοΙΌΓ ἃ ΘΟΡΓΙΡΙΪΟΠ6 ἰΘΠΊροτα ορ- 

Ρογίαμπο : φυοπίλη) ᾿||6 φυϊάδπ) μοοοδία πὶ ποη ἴδοὶι, 
ποαυ6 ἀο]ι.5 ᾿ἰπνθηῖι8 ὁδὲ ἰπ Ογα 618: Π08 Δι ΘΙῺ 
705ε1 ογίπιαβ, δὶ νοὶ δήψφυδηδο ἃ ρβϑοῦδιὶβ γοθβϑβογί- 

πῖὰ5. Βεΐπά6. δυΐδίῃ 4υοηίαπ) ἰΐδγαπι) Ὑ006 Ἰηᾶρπᾶ 
ΟἰϑΠ9}8 οἱ ἀΐς6 8 " Ῥαίδν, ἱπ πιάπμδ ἐμαδ ἐοηιπιοπῸ 

δρίγίζιπι πιδιιπι, Θτη δἰ! ϑρίγυπι, ἰάθο 60 ϑρί τί ἴυπὶ 

Θηἰιοηι6 Βἰϑπα [Δο(ἃ δ ηϊ Βυρ6 Ὁ δυπ), οἱ ῥγοάϊς ἃ 

165Π᾿Ἰοφη1 ἀἰηϊαίϑ:νν ο7ι15. 00 πηθ60 : ΕἾ δοεε υ6- 

ἐμπὶ ἰουιρίὶ ςοἶαδιιπὶ 651 ἐϊ ἀἄμαϑ Ρατί685 α διηεπιο ἀδφι6 

ἀδοτδιιπι κι, Ουδιηάϊα υϊάοπι δ65ι15 ποη δυβοδροῦδε 

Ῥγοὸ Ποπηἶθυ8 πιογίθι, 'ρ86 δχϑρθοίδιϊο σοηιίυπη 
οομδιυἱυ8, νοΐαπι ἔθ παρ ἢ ἱπιογίογα (Πρ }} νϑὶαθαι : 

ὁρογίεθαὶ δηΐπὶ δὰ γϑ]ατί, ἀόηθο ἢΠΠ6 αὐ] 5015 68 

Ῥοίεγαὶ γουθῖαγθ, πιδηϊίεβεα [ἀοογαί δὰ ΥὙἱάθγα γοΐθη- 
τἰρυ58, υἱ Ρ6Γ πιογίοι Οἰ γϑιὶ δεδυι ἐδβίγυθη! 8 οΓ6- 

ἀεπείυπι πιογίθπ), 4υΐ ΠἰθδΡαι {υδγῖ! ἃ πιογία, ρο8- 
βἰηΐ δβρίοδσγε αυθ δυηὺ ἰπίγα νυδίμηπι. Θυᾶ διυίδῃ) 

(υοτῖπιὶ 14 πο οϑ5ὶ ἰθπηρογίὶβ ἢ0}}8 ΘΣΡΌπογα, αυ0- 

πἴδπ) πουϊίδπὶ οἱ αἰΠ οἰ! ο ἱπεογργοίδιοπθ ϑιπὲ 

μαθαηια. Ορροτίιηΐ 5 δυΐοπι ΘΟΠΥΘΙἷ, Θἃ ΘΥρΡΟΠΟΓΟ 

ἴῃ (ἀγι]ο ἶθγο Βορποόγιμη, οἱ ἢ βθονάο ᾿ΐῦτο Ῥᾶγα]}- 
Ροπιθποῃ, ἴῃ 4υ}}}ὺ5 βογρίυπι 68ὶ ἀδ ἰδ 0]0, οἱ ἀδ [15 
4085 ροβ1ἃ δι πὶ ἰηῖγα νϑὶυπὶ : μἷς δυίοιη πος (Δ Π| 

δουϊριιπὶ 6δί, αυΐα νοϊπὶ [6 ΠΊΡ}Ϊ οοηβοίβϑυπι 6ϑ1 ἢ 

5 ρΡϑΓίθ68, ἃ 508}1Π}| υ5416 ἀδογϑυιη. θΘυφγοί δι ίόηι 

τ βςᾺ]), χυ, 10. 1. ΜΔ}. χχνι, δ}. 
“ Ρρ] αχμι, 9, 10. 

15 Προ να, δ; ἔχοι, χχυ, ὁ. 

δϑβρίοἷ! ἀν 6556 γϑἷα, ὑπῦπι 4υλάδπι ᾿π!6 08. αἰιοά νο- 

11194}7 ϑδηῃείᾶ βαποίυγαπι, δἰἰἐγυπὶ δυΐθπ) Θχίθγα, 
βἶνα ἱθογηϑου! !, βῖνθ (ΘΠ Ρ]}, αὐ ἤκαγα ογαμ 

1Δθογηδου] βαποῖΐ, φυοα ργδραγανῖ! 4}} ἱπί το Ῥαίθτ, 

Ουογαπι νοϊογυτω (ΘΡ ἢ} απυτὴ 5 βϑαπι 68ι ἰη εἰυδα 

ΡϑΓΐ65 ἃ βυπιπιο υβ406 ἐδογϑαπι, αυδπά0 γοος πὰ- 
πᾶ ΟἸαπιΔη5 ἀδϑ08 6Π}}5}} βρὶ γἰα πὶ : 7106 Οβίοπόειιϑ, 

βίο ρυΐο, πηγδίογίαπι, αυοηΐδπι ἰπ ρεϑδίοης θ0- 

ταϊηΐ ϑαϊνδίουβ υϑίυτη φυοά δγαὶ ἃ [Ὁγὶ8, οοπβε 8» 
δ 68ὲ ἃ ΒυΠ)Π|0Ὸ υϑβῆ6 ἀδοῦδαπι, υἱ 40 ᾿μ}Ε}0 

πὴ άϊ ἀδᾳὰδ δά ἀσοτγβιω, ἰά δδὶ υϑᾳυ6 δά ἤηθπι 

οἾἦ1ι.ι8, σΟμβοῖβ8ο γὙαδϊαπιίηθ πιγϑίογί ρυ 9] Θοπιυν, 

αι υδᾳι6 δὰ Ομ γῖβιὶ δάνονίυπι ται οπδυ [6γ [6- 

γϑηὶ οσευϊα. Εἰ πἰδὶ ὃχ ρᾶγίε οοφῃοβοογοιηυ8, 86 

Β ἦλπι ἤυης τηδηϊδδιάγοηῖαν οπηπίδ, Δι 6 ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΘ 
οοηϑιίυιἷ5. ἀϊ!οειὶ5. ΟἸκγῖδι! ἀϊβοίρι! 8, υἱγαπιαιθ 

σου ἔμογαί οοπϑοϊπάσπάσμ), ἰά 681 χυοι! ἃ ἰοῦ β 

6ϑ8. οἱ ἰμίονυ5. Νυης ϑυίδπι φυοπίαπι δά βοϊἐπιίαπι 

τογαη πονδγυπὶ ργοἀυοίπιυγ, ἰά60 φυοά ἃ (ογὶ8 

ᾳυϊάδην ἔμεγαί νϑαπι, ἰοῦ πὶ οοηποϊηἀϊίυγ ἃ. 807- 

80π| ὑϑᾳυ6 ἀδογβυπὶ, υἱ αυδη4ο νοπογὶϊ φυθὰ ΡὲΓ- 
[οεῖωπι δὶ, οἱ γονϑίδια (υθυΐϊ οϑοίεγα 408 Γοϑίἃ- 
υαηὶ, ἰσης δυΐοιαίυν οἰΐδπὶ βοουπάυπι ψεϊιμη, υἱ 

νἱἰάδδι8 οἰΐδηι αυῷ ἰμῖγὰ βοουπάυπι γοπὶ δυη} 

οὐου 8.8, γΟΓΩΠῚ ΔΓοΔπ ἰοϑίδπιοηίϊ, οἱ δἰοαΐ ᾿ρ88 
86 μβαθοῖ πδίυγα, ν᾽ ἀδαπιυϑ ομ γα θπ), οἱ ργορὶεἰδίο- 

τίμπι νϑγιιπὶ, οἱ γοροβιιἰοηθα) πηδῆπο ἰ ἃυγθὺ 

γα86, οἱ ομηηΐᾷ πηδηϊἐβ18 δΔί4}}6 πιϑζογα {}}18, 428 

ΡῈΓ ἰεβοι Μογβὶβ [ὑδρᾶπὶ ἀδπιοηδίγαία, ἱπ χυΐθυς 

ἀϊχῖι θοῦ δὰ δϑπὶ:  αοῖας οπιπία εεεμπάμπι [0τ- 
πιαπὶ Θοτιιηι., 4 ΜΝ Φ οδίεπεα ἐμπί ἱπ πιοηίε ᾿ὃ. ΝΒ 

ἐγᾷο δϑὲ πιγυπι, αυοὰ νοίαπι (6 ΠΡ }} οοηΒβοΐβδιπὶ 

681, ᾳυοά ἰηϊοτίογα γϑὶαρδὶ πηγϑίουΐα, υἱ νἱάθϑη! αἱ- 

βεῖρι! ΟὨγίβιῖ., Ἀοοὶρίθδβ Οὐλ]08 βρί γί[165, δᾶ 

αυς πυ}}} δηιθ δθϑυπ (ἀογῶηὶ ἀδιποηδιγαία. Νϑαιο 
δμἶπ) πἰϑὶ 0115 ργίποθρα βδοεγάοίιμι, φυθ [ἀογδηὶ 

διῖ6 νϑίυπι ϑθουμάππι νἱάοί, δοὰ Αλγοι αυΐάθπ), 

οἱ φυΐ εχ 60 δγδηΐ, πϑαὺδ νυἱγίυϊθπι, πέχιο ἀἰφηίια- 

ἰ6πὶ Πα θοῦδπι ΓΟΥΘΙΏΓΘ 415 'ρ5ὶ υἱάθρδηὶ διίοιι! 41- 

(οεΐ : β018 δυίοιη 4] οὐπὶ )υγολιγαπαἋο (Δοίυ 5 65ὲ 

ργποαρ8 βδοθγάυϊυπι ἴῃ τἰόγηαπι βεουπάυπι ογΐ- 
τ6πὶ Με οἰ ἰβαάος, ροίυϊι μοῦ ἀϊβρεπβαιίομαπι ἸΠΟΓΙΪ8 
δὺς οομβοίπάθγε Ὑθ ἰΘΠΙΡΙΪ ἴῃ ἀυδθ ρΑΓΙ65 ἃ 

Ὦ διιγϑαπὶ 85486 ἀεογϑυπι, υἱ Υἱἀδδηίυγ φυῶ Γιοτδηὶ 

ἴμι8 οου}}58 φυὶ 1118 ροϑϑδυηὶ νἱάδγο. 
459. Εἰ ἰεγτα ηιοία ὁδὶ, οἰ μείγ(8 βδεϊδδῶ δμπί, 

εἰ νπιοππηπιθμία ἀρετία διιπὶ, δι πιμίία δογροτα δαποίο- 

γῆι ἀοτην θη πηι τοειγγοαϑτιιί, οἰ ἐαϑιπίος 46 πιο - 

"μι θη δ μοδί τοδιγτδοίίοποπι ἐρδῖμδ ὑιιτοίοταπι ἐπ 

δαπείαπι εἰυϊίαίεπι, οἱ ἀρραγιμογμπὶ πιμ 8 ̓ς ἘΠῚ ἰογτᾶ 

τποῖᾷ 6δι, ἰὰ οϑὶ ὁηιηΐβ σᾶΓῸ ΠΟΥΟ γέγυο, οἱ ΠΟΥΪ8 

Τολι5 βϑουπθιπὶ πόνυηὶ] ἰοϑϑηπηθηίυην, οἵ ΠΟΥ͂Ο 

ἐδηιίοο, οἱ πουΐβ οῃνηΐθι5, δίσυια σο οβιθα.5 νη] 6 ἢ- 

εἰθυ8 ΒΌΡΟΓ τογΓ πὶ, 8ίου! οἱ Ῥγορίιοεῖα 46 Πο6 'ρ50 

ἴῃ δἰίφυο ἀΐοῖς ἰοοο 'δ : Οοπιμιτγϑαι δι. οπίπέδ, φμὲ 

" Μλἢ. χχν!, δι 56η4:. 
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υἱάοθαπι 608, ἰὰ 681 ἀϊξοῖρυϊοβ Ομ γίδιῖ, οἱ. εἰβιμε ἃ ΘΩ8 Μάξπα ἐγξὸ βυηὶ (δοίᾶἃ ὃσ 60 4000 πιῶρῃᾷ 
οηιμὶδ ποπῖο. Ἰιδ πὶ ῬῈΓ Δἰίδγαπι ργορ θίαπι Βοπιΐηυϑ8 

ἀϊοῖι 16 : Ααΐμις δοηιοί, οἱ 60 πιονεϑο εὐἰπιηι, εἰ 167- 

τ χαπι, οἱ πιάτα, εἰ ατάαπι. Ὠϊοομ δ 5 δυΐοπὶ ρᾶυοᾶ ἀ6 

πιοῖυ ἰϑτγδ, ἤοη ἱπιι Ποῦ ἀϊσαπη8. οἱ ἀθ ροίγί 5 

βεἰς5ῖ8. ἴῃ ραϑϑίοπο θοπηηὶ ϑαϊναίογβ, 40:8 Πηγϑίθ- 

γίυπι [ἀογυπί, οἰσαϊ ΔΡθἤγοσῦ, ργορμοίαταπι : πιδυΐ- 
[βίαι διηὶ δηΐπὶ ἴῃ ΟὨγίϑιὶ δάνοπίι Ἰοὸχ εἰ Ρἴο- 

Ρίένοια : ργορίογ αιοιΐ δά Πομηίν αν σοπνογιθηῖλθι8 

οὐπὶ Ἰερίτυν Μυγϑ65, νοϊδηιθι αιοά ροβίζιπι ἰαογδὶ 
ΒΊΡΟΓ ΘΟΥ ΘΟΓιπ|, (ΟἸΠΠυτ, οἱ (υοιἱ ἴῃ ἰδειίοπα γόΐο- 

γὶβ Ταβίδπιθπεὶ ροβί( πὶ δγὰϊ νϑϊδπηδη, ἰῃ ΟΠ Γίβῖο 

ἈΡΟΪοίατ. ΑρογίαΒ βυπὶ ΟΓΩῸ πππς ρεῖΓῷ, οἵ βδοὶβϑιβ 

βυηϊ. αἱ ἴῃ ὈΓΟΐα ἀἿ58. ΘΟΓα ΠῚ ροϑἰ(8 βρί γι (418 πηγ- 
βίογία υἱάθδπλ5. ῬΓΟΌΔΠΊῸΒ Δι! 6 πὶ 5015889 ἴ0ΠῸ ρ6- 

ἰγ88, 6556 ργΟρ οἰ85 : ργϊπηαπι φυΐϊίθπη οχ 60 4υοά Β 

Ομγίϑιυ5. ἀϊοίιυστ ροῖγα δβρί γι} 18. οἱ γαιοπίβ οϑὶ 

ΟΠπΊΠ65 ἰπη Δ ογοβ ΟἸγ 1811 οί 5. ΠΡ μοί 85, δου 

οὐ Ἰυχ πηυηάϊ εἰϊουπίυγ ὁχ 60 ηυοἀ ἰρ5α )οπλΐμι8 

φογὰπη ἰῃθχ δϑί πιυηΐνδὶ : ἀδῖμάδ οἰἰαπὶ ὁχ 60 αιοὰ 

ρβ6 Ροίγυιβ ἃ Ὠοπιίηο ρειγὰ δδὶ Δρρ6}} 8115, Οἰ!Πὶ 

ἀἰοίιυγ οἱ 15; Κμ δ Ῥεῖτιβ, οἱ διιρεῦ ἤαπο μείταηι 

αάϊβοαθο Εεσοίοδίαπι πιδαπι, οἱ ροτίΦ ἐπ[ογογιιηι ποι 
ργαταίεθινι δἰ. ΜΑχΙπι6 δυίεπι ᾿ος ἀδπιοηϑίγδίιγ οχ 

60 4ποἀ ομηπ65 αυΐθι}5 ἡοη ργνδίθηι ρογία ἰηίογο- 

τ}, αυἱ Ορυι5 ΠΟΗΙ 5 μαῖγ Β9θ 6: ἴῃ 86, ἰὰὶ δὶ 

ΔΡΟΘΙΟΪ οἱ ργορηθία", ροίγαα δυμῖ οἱ ἰρβὶ, οἱ βυπὶ 

[ιν ἀαπηθηϊα δογαπ) αυΐ ΒΌΡΟΓ 605 φῦϊποδιίυγ, 86- 

οὐηάυπι 4004] αἷ! ἀροβίοϊιϑβ 5 : δμρεγωὶ βοαιὶ δ ρον 

[μπάαπιεπίμιπι ἀροειοίοτιιπι εἰ γορίιείατιιπι, ἧἴρξο 

διιπιπιο απφιίατὶ ἰαρίάε ζοδι Οἠτίϑιο Ῥοπιῖπο ποδίτο. 
δυρογεαϊ !οαπίυν Διο πὶ Δροϑίο} 18 οἱ ριορ δὲ ϊβ πιὰ- 

χίπια αυΐ διη1 46 ΕςεἸεδία ἱπηιμδουΐαία, οἱ ἀροβίοοβ 
ΟἸγῖβιὶ ἱπη πίη γ, οἱ μγορίνοῖας. ποῃ ϑροιηιπί, 86 
βογυίϊδηιυγ οἰΐαπ) οὐτυπὶ ϑοιρίυγα5. Νυης οἱ ἀδ 
ΠΙΟΠΙΙΠΙΘἢΕἶ8 Ὡρογιΐβ ἀἰοδηυ8. Κεπὶς δυΐϊοπὶ λύγα 
βϑουηδυπὶ αυοά ργοπιίϑεγαι ΟΠ γι βίυβ, μὲ φιιὲ ἐπ᾿ πιο-- 

ππιθη [5 διπί, αμάϊαιί νοσεῖ ΕἸ. οἱ υἱυαμπι 19, 

Ρτγορίογθα δυίθηι θὰ οἷθ νόθοι ΕἸ [λ6ΐ, πιοπυ- 
πηέηὰ δυηϊ ΔρΟΓΔ, 4ιι8 αἰδιιδα χυϊάθην [Γἀσγαμὶ 
αυδπάϊα πιοτιυΐ ἀγδηὶ ἴπ οἷβ : ἀρθῦίἃ βιῃηΐ διίοηι, 
υἱ 4 Γοδυγγοχογαηί οριθαϊδηΐιγ 6χ πιομιμηδιἶδ, 
ΠΟ ἃηπῖ6 γοβυγιοιίίομοπι ΡΥ προ η} } δχ πηονυΐς, 
861 ροϑί γδβυγγθοι θηδπὶ ἱρβίαδ, οἱ ΓΘΒΌΡΒΟΩΐο9. ἀ6- 
το] παπδηΐ αυΐίδιν πο πηοπία, ἱπαΓείδηιαγ δυίοπι 
ἴῃ οἰνίμδθπι βαπείδιη, δἱ δρραγοδῃΐ οἱ πη} δ βι θη! 
παι 18. ν οἱ θη θ}8. οἱ ροιοιυ5 βαποίᾶπι εἰν ἰαίθιῃ 
})6ἱ νἱάδγβ, δἱ ιιββ ἴῃ δὰ τγοϑιιβείίδιἃ βδυπὶ ΘΟΡΡΟΓᾺ 
βδῃποίογυπι, Μομαπιοηα οπίαὶ ἀϊουπίας ΘΟΓρΟΓᾺ 
Ρεσοδινίουπι ΔΗΪπιάγιμη.,. (4 οδὲ ηγογίυδγαπη 60. 
Οὐ δυΐδῃ ρογ φγϑιίδιν θεἱ δηΐτηο Βα) αβηιοι  [ὑ6- 
τίη! δυδοίδίτα δὶ ἤίίοπι οογρογᾷ οογυ ἀῶ [μ6- 
Γλμὶ ρα 5. πιοπαπιοηια πηογυὩΓυπὶ Δα γαπι, οἢ- 
Εἴαπίαγ ΘΟΓρογᾶ βδηοιαγυπι, εἰ υἱάδηιαῦ ἃ βοίρβὶβ 
Εχίγα οὑπὶ ἀδβίογίηΐ 6556 πιοπιπηθηί8 πιογίυαγαηι" 
ἀππηάγαηι, οἱ σΩροείμϊ ΘΟΥρΡΟ ἃ 6858 βαποίαγαπι. 

16 ᾳᾳ. πὶ, Ἴ. 17 ΜλιΠ. χυὶ, 18. 
ΨΧΧΠ 2, ν᾽ Μαι|ι. χχν, δά. 33 χν, ὅθ. 

γ066 οἰαπηαν  δεδυ5, οἱ σπι δὲ δρὶ γίϊιπι, οἴ ΒΟΠΡΟΣ 

δ οϑίοπι πιᾶρῇᾶ χυοι ἀΐᾳ ἤσηι. γοίυμ δπί τ ἰδ πε» 

ΡΙΪ δὰ γενοίδη δ αυθ ἱπέιϑ μδυδηίυν, ᾳυδπάο ποἢ 

βοϊάϊυνῦ δᾶηοι 8 ἃ δυγϑι πὶ) ἰἰι566 ἀδογδυπι, οἔ ἃ 

ΡγΪμεἰρίο ὑϑ406 δὰ ἤπεπι 3 φυδηθ0 οἱ ἰεγγὰ εἶδ «ψυὶ 

ΒΔ]016 δυηΐ ἀἰφηῖ, ἤθη πηονείυγ, οἱ (γαπιϊῖ, αυξ8 
8πηι6 ΟΠ γῖβιὶ πιοῦῖεπι ἱπιπῃ 5 ογαι ἢ φυϑπάο αἱ 
Ροίῖγ:, δεθυπάυπι φυοὰ ἰγδάϊ(ϊπιι5. πο ἢπάιπίυγ } 

ϑ'ς βϑῖῃηρεγ δὲ τηοπαπιθπίδ ἀροῦϊυπίυγ, οἱ τηυ!ἃ 

οογροιἃ βαηείογυιῃ αυϊάδηη ἀογπιεητ απ ΘΌΓΣΙΠΙ, 

οἱ δργράϊαπιυῦ ἀδ τπηοπυηλοιν}5, ρο51 Γαι ΓΘ Ομ 6 πὲ 

ἰδιπὸη 6᾽ι8 ἴῃ οἷβ 4φυΐ πιοῦίυυϑ οδὲ ῥγὸ ΠΟὈΪ5, οἱ 

βοαυυηιγ οὐπὶ 4] Γεϑυγγοχογαῖ, οἱ ἴῃ πον δία 

νἱτὰ αι θυϊδηὶ οαπὶ 60, 516 εἰ αυἱ ἀΐξηΐ δυπ| ΒΑΒΟΓΟ 
οομνογραιϊίοποηὶ ἴῃ ΓΟἰΪ5, ἀἰοθηῖοβ : Νοείτα αμέεπε 

δὶ ἑσοπυόγδαίΐο ἴῃ σας 5, ἱηργοαϊαμπίυγ ἰῃ ϑαποίδπι 

οἰνίτι6πὶ ραΓ. βίπσυϊα ἰορογα, εἰ Ἰυαθη δογα 

ἴπσαι ἐογϑιὴ ποι πὶ υυ5, οἱ πιὰ} 1}5 ἀρράτγοηιϊ τ θηιὶ- 

Ὀυ8. αἱ 116} σαι θυ8 ορόγα θοηα ἰρϑόγυπι, οἱ ῥγὸ- 

Ρίεγοα φίου Πσϑπιῖνυ8 Ραίγοπὰ ἰρϑοῦυπὶ 4υἱ δῖ ἴῃ 
6α}18. 56 εἰ ἀΐοογα ἀουσπιαβ ἀς ἰϑιῖ5, οἱ βϑρόγο, 

υοηίδη οπιηΐβ αυ!άδη [Πἰογὰ Ενδηροὶὶ ᾳυδϑοὶ [{|- 

ἰογὰ υἱνίἢρδιὶ ουδηροιΐοοθ, υἱ ἰΐἃ 605 Δρρδ]]θπ,, 

ΒΟΓΙΡΔΒ : βρί γί δυΐθη), 4υὶ βυρεγαγεύἑυτ {τ γὰ- 

Τὰ πὶ παίυγαπι, αἰν᾽ πἰ ΟΥ 08 τηοιὶθυ5 πη 8 605 {ΠΠπ- 

τιϑι αυΐθυς νδηφοί πὶ ποη αδὶ νοἰδίιπ : οπιηΐᾶ 
οηΐπὶ ἀρυηὶ αἱ νἱἀδαηῖ αὐ ἰῃ Δηΐπηὰ δυ8 Ρ6Γ Γὸ- 

Βυγιθοι ὁ η6πὶ ΟἸγΙϑι1 ἤσπι τηγοίεγῖ8. Ῥγοάϊβοδίυῦ 
δπἰπὶ ᾳφυλίίαπι ργοά ἰσαιίοπα οἱ ηυΐ ογεάϊε δοείριυ- 

Γὶβ, πη] Ογἱ δαίθπι τορίοιαν βοίθια αυἱ Υἱοὶ φυοὰ 

οοηϑο μα Πὰν ναϊυϊη δου ριαγο ἃ δυγβυιι 5486 ἀθογ- 
81}, οἱ νἱάθι φυξ βυηΐ ἰίγα ἰρϑυιη. Βεδίυβ εβὶ 
δυϊοπὶ οἱ οὐϊ ἴθγγα οἱ οπηηΐδ ἰδγγοηᾶ πιουθηίυγ: 

ΡΓορίογοα δηἰπὶ οἱ ἃ ΟΠ γἰβίο δυηΐ ποία: πθς πιὸ- 

γόθυπίυν ροά65 ο͵υ5, προ ἀΐοοὶ : Μεῖ αμίοπι Ῥεν 6 

πιοιΐ διπὶ μεάες 3. Ουδηίυ δυίοπι θεαίϊοτ εβί ᾳυὶ 

νἰ θοῦ οὐ} 18 δηΐπηϑ δ. β588 ρείγαβϑ, 4τᾶπὶ 1ΠΠ| φυὶ 

ἴυπο φΟΓΡΟΓΔ ΟΡ ἤογὶ ἰϑῖα νἱάογυηι} 5: αὐυΐεπὶ 4υ}5 

γἱάθῃβ οἱ πιοηυιηθηῖϊδ ΔρΟΓ8, οἱ ΘοΥρΡΟΓὰ Πι018 

ἀογτηϊθι πὶ ϑάποῖοι υΠ) δυγφθηϊία οἱ ἀθ πηοιιι- 

πιθη115 ἐργοαϊθηιία, ρμοδὶ γϑϑυγγθοιίοηαπι σΟΓρΟγῖ5 

Οἶδε, οπιηΐηο δἰϊοπυβ οἰβοϊςαΓ ἃ πιο λιπιομεῖδ, οἱ 

ἀοιηθϑβίίου5 οἰϊοίίυγ εἰν 115 θοὶ ἰπγοββὰβ ἴῃ δαὶ, 

Ὁ δ υᾶπι0 πηλρὶϑ ργοά ΠοΑ τα Δπιρ 5 1156 φι! οὐτρο- 

ν᾿ Ἐρ]ιοβ, π, 20, "9208. ν, 98 οἱ 35. 

ΤΑΙ ΟΡ ργοι χα ἰδια νυἱάδταῃι 54:15. δὐΐοπὶ ρυϊο 

ἀϊδβίατο ᾿υπς αυὶ ἱηφγοάϊίαγ ἴῃ οἰν 16 πὶ βδησίϑηι, 
οἱ ἀρραγοί π|}}}}}5 υἷα αϑὲ ἴῃ 68, Ὁ {0 ψυὶ βδεῦμ- 

ἀυτη ἰνἰϑιοτίπι σγοάϊι οἱ ἤθη δϑοθηάϊί ἃ ἢἀ6 51π|- 

ΡΙ οὶ δὲ δ]είογα πιγϑβίογίδ. 
140. (δμιιτίο αμίόπι, οἱ φαὶ σι ἐο ὀγαπὶ οπςίο- 

ἀϊοηίες δόδιηι, υἷδο ἰόγτα πιοίμ, εἰ ἐἶς φια βεϑαηῖ, 

ἐπιιότιοι ναίά6, ἀϊοέπίες : οτε ΕΠις Ὠεὶ ὀταὶ 

ἰδὲ 3", Μάτγουβ ᾽5 δι ΐδη) 516 δογιἱ! : Υἱάφης εοπίω- 

τίο γμὶ αδίαϑαι ἰδὲ φιιοπίαπι εἰαπιαπε ἐπερίτανϊί, 

αἰχὶι : Ψέτο εἶς παπιο Βι μα ὀγαὶ θεῖ. ᾿μλοᾶ5 δὺς 

19 ΡΒΠΙρ. πὶ, 20. 5: Ρ94], 

--ο ὐὐἱἱ!δ 
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οι ὅἾ : γ ]άδ8 εὐμ!ετὶο σι [ἀοία δι, σίοτ βοαυὶΐ Αὶ (ἰἰυ8 ῬαΠάΘη5 ἱπ οὔοα ΔΠΊΡ 8 σΓι οἷοί, ποαυ8 

ἤεωπι, ἀἰσόης : γότγο ἢΐς ἰοπιο ἐιδίμα ἐταὶ. ϑϑουη- 

ἀμπη Ματγουη αυΐίαπι, οαδηΐυγίο, ἤθη 4υΐὰ νου 

τοΩΡ}! θσγαὶ βείβϑυ ἃ 50ΓΒῸΠ) 540 6 (ἰΟΥΒΙΠῚ, 

πὸ αυΐϊα αἰϊα [2012 βυπὶ δ'βηδ, βοουπύυπι αιοά 
τοίογι Μαιιίϑυβ, ἰώ οδὲ 4ηΐα πιοίᾶ 6δὶ ἰδῦγὰ, οἱ 

ηυΐϊὰ ρείγα δυ} δοϑδθ, δὺϊ Δρο Δ δη1ϊ ΙΠΟΜ11- 

τηθηίΆ, 68. δἀπηΐγδηβ. Ὀβημη Θ5ὶ ἜΓρῸ νύν αυϊὰ 

Ροβίεδ [ϑοίυπι 6581 βδυρογ {ΠΠπ|4 φυοά 5βεγρίυπι 6ϑὶ 

Δριμὶ Μαγοιηι, τ πιίγαγοίαγ οθη αι γ0 ἀΐοθηβ: Κ6Γ6 

μὶς Εἰ Πὰς ταὶ θεῖ. ἘΠῚ Υἶ 6 5] ἀΐξεγα ροϑϑιπι}5 56- 

οὐπιίυπι ἀπ αυΐάοπὶ πιοάμπ), φιοπίαπι πλΐΓαίυ5 
δϑὶ ἰπ ἰδ φῶ ἀΐεία [μδγᾶηὶ 90 60 δ4 θοϑυπὶ Οὐ Πὶ 

εἰλπιοῖα οἱ πιδροϊυἀΐπα βϑηϑυαιη, βδουμάμπμι αυοὰ 
ερίεθαὶ ἰηιθ! Π σογθ, δαβρίοδηβθ δαἀπηίγϑίυ8 οβδί, οἱ 

αἰχίι : Κέγο Πἰς κοηιὸ ὁταὶ Εἰ 5 Ὠεῖ. ϑοουπάυπι 
δἰιοόγαιη δυΐοπη πηοί πὶ, φυοηΐδη) ἴογία μεϑίαν 

γο θη 8 Ρ ἰδῖυ8 ρορυϊο απΐνοῦϑο αυὶΐ ἀΐχογαι : γμοὶ- 

9ε, εγαεί 96 διιμι 35, εἴ (ἰπη6Π5 ΡΟΡΠ} ἰοἱἿ.8 τ0π|}}- 

ἴυπι, ΠΟ [1|5511, δεουπάμη σοιϑηοίἀΐ απ) Δοπιᾶ- 

που ἀδ δἰ8 4υἱ σγυο φαπίαγ, ρογοῦ!! δὰ 4185 

φοτρογὶβ δεδυ : ᾳυο [δοϊαηι Δ] αυϑη 9 4υ ὁ0η- 
ἀδιιηδιῖ 05 αυἱ ἰπ πιδ)ογίιι5. 566] 6 18 βαηὶ ἴῃ - 

γϑηιὶ. Θυοηἑπ ΕἸ 50 Π|8}0 ΓΘ ΠΙ 5 (6 ηϊ οΥΓμοἰδίυ πὶ 
φυὶϊ ΠΟ Ρογοιμυπίυγ ροϑί ἢχίοποηι, 86 νἱνυηῖ 

εὐπὶ Ρ]υγίπηο ογιοίαιι:, 4] ̓ ψυληάο δυΐοιη οἱ ἰοίᾶ 

ῃοείο, δὲ διίϊιας ροβί δϑιη ἰοίὰ ἀΐδ. δθϑὺ8 δῦρὸ οὐπὶ 

ποι) ἔυϊ556ὲ ῬΟΓΟι55118, οἱ βρεγαγϑίιγ ἀΐπ ρθη 5 ἰῃ 

Ογιιο. πηλοῖα μϑιΐ ἰογπιθηΐα, ογαν! Ῥαῖγαπὶ, οἱ 

ἰπιογίβειυβ, πδιι6 ἀθροβί!υβ ἢ Ταπιθη δοηίιἶο, 86- 

οὐπάυπι ΜαΑιΠι πὶ, ποὴ (ΆΠ11|π| ἀϊχὶί ἀθ 3681: όγο 

ΕΠ ις θεοὶ ταὶ ἰδί6, 56 οἱ {ππῳΐϊ οαπι, (ΘΓ τηοῖα 

ουπὴ ἴῃ ΕπΊΟΓΘΙ. Π οη16. Εοτβίίδη δυΐαπιὶ οἱ ἐχρα- 

Τὶ ΠΙΘἢ10 5οἰθϑὶ ΒῈΡΟΓ (ἐγΓαΒ ΠΟΙ. 4αΐ ἰῃ σΘμ ἢ 118 

ἤσηϊ, οὐπὶ [οΓΓῶ ἸΟ υπὶ [1586.,. εἴ ἰ) ος δίαραίι 

νἱάθης. Εἰ οὔβογνα φιοηΐδηι ἀριιά Μάγους α0] οαη- 

τα: 10 πα] πὶ πηϊγαςυϊυπὶ ν  ἀἾ556 τοίογίαγ, ΠΟπιΐΠΘ πὶ 

ἀϊεῖι δεδυπὶ ΕἸ πὶ Ὠοἱ : φαΐ δυίθπὶ σομ οἰ ββίοπα νοὶ], 
ὙῈ] ἃ τοῦτ ποία δι ρυ 1, Ποτέ οι ΠΠΠυπὶ [886 ΠΟη 

ἀϊεῖι, 564 ΕἸ απ) 1|λεῖ. Οοηβδηι διιΐίθπὶ ΠΟ} 18 δὰ 

ἰγδοίδιυπι 4υ6πὶ [οἰ πηυ5 ἀ6 δουίριιγα Μοτοὶ, οιἰδπὶ 

ΒΟΥΠΟ ΘΟΠΒΟΓΙρ(οἷ5 [μι68), φαοηίδηη οἱ ἰρθ86 δὶς 

βογιἱ: " : ἵόγε ἐς ἰιοπιο ἡμδίιις ὁγαὶ ; δραὰ αυθπὶ 
ὨΪ}}} διίυα ἀϊοίτατ, πἰδὶ ἀ6 νε]ο. γίαοπς, ἱπηπὶ!, φμα 

[αοἰα διιπὶ, σοπειτὶο φίοτίβοαυὶϊ θεμπι, αἴσονε: Ὑοτε 

͵μδίις ὁταὶ πος ἠοπιο. Θυοῃίδπιὶ δυΐθπη (216 αἰϊᾳυϊά 
[λοϊὰπὶ δϑὲ ἰὴ ἰδ ροῦα σοηἀοπ)δἰοη 18 (ἢ γϑιΐ, οἱ 

ποθὴ ἐιβδὶ( Ῥ᾽]Δῖυ 5 ἐοημϑυδιυἀΐ πα πὶ Βογναγα αἱ ρ6ΓΟι- 
εἰδίυσ οογρυ5 ΟΠ βιῖ, πιϑη [ε8ι41 οἰἰλπὶ Ζοληπα8 00 

τηοὐο δου θθη8., αυοηΐλπι τοθαυέταπί Ρίίαίαπι αἰ 
[γαπροτεπίμγ ἐγεγα θοτιπι εἰ (οἰ οτονίιν 35. Οὐ δὺ- 

6) παοοβϑαγίαπιὶ [υδγαΐ Γορᾶγα εἰ ργθο65 οοτγια ἐδ 
Ὦο6., δὶ βοο!ῃάυπι σοηϑισίιαϊηθη) [δοίυπι (υἱδδ5οί ἢ 

Μίβογιὶ βυηὶ ἐγφοὸ δυιάαὶ ροϑὶ γι ο]6π) ΘΟΠἀΘιμ δ ι10 - 

Π6Π Θογυηὶ, 40] φυδηίυπι δὰ Θχἰβιϊππδιϊοπθα) δογαπι 

σἰνοθδηῖ ἴῃ οτγυείαία (ΘΡΓΪ 11. Εἰ. ργίογὶβ αυΐϊᾷοπὶ 

ογιγὰ ἐγοφογαηῖ, δ᾽ Π}  γ οἱ βϑουηάὶ : δοϑυδ δυίσπ) 

ὀχδυθίιι5. 65., οἱ δίαιίπι υὧἱ οἰδπιαν!! δὰ Ῥαίγθιῃ, ας ἤοῦ ορὰδ Πθαΐ: ἱμιογοθββίομ θι8. δογαπὶ δαϊ ργο- 
Τορορίυβ δὶ : δι δίουϊ φυΐ ρμο(οϑίδίοπι ᾿άθουαὶ 

Ῥοποηϊΐ δηϊπηδιη δι18Π|, ΡΟ51}} δαπὶ φυδηθο γνοϊυἱξ 

ἶρδθε; φυοά ρτγοάϊᾳίιπι δίυρυΐ, οοηίυγίο ἰδοίαπι, οἱ 

ἀϊχία : Κόγθ ἐϊς Πποπιο Εις ὁται Βεὶ. Μίτγλουϊιπὶ 

Θυἷπ) οὐδ αυοπίδπι ΡΟϑὶ ἴγ68 ἤωγἃ8 γοοορίυϑ8 68, 

αυἱ [Οτῖς Ὀἰδ πὶ νυἱοίαγυ8. γαῖ ἰπ ογυο6 βοουηυ 

εοηδυειυἀϊπαηι δογι 48] ϑυδροπαμηίαν αυΐάθηι, 

ποη δυίοην ρογευζίαπιιγ : ὧἱ νἱἀδιθίαγ μϑπε(ϊ εἴα τὴ 

θεῖ [Γυ͵5888. ψφυοΐ δχϑρίγαν!, δἱ τηογίιαμη ογαιί 8 

6]05 πιᾶρἷβ αυδπηὶ Υἱο μια ογυςΐβ. ΠΠυἀ οἰίδιη αυοὰ 

ἴῃ βοχυσηϊθυ8. χροὶ Μάγουβ, οὔπὶ δοβερῇ ἰη- 

ἰτΆββοὶ δὴ Ρι]δία αι, οἱ ρου ἶδδεῖ οοΥΡυ8 δεδυ, 06 

ἰρϑυπὶ δἰ σηϊοαι. ᾽ς. δηὶπι ἀἰεὶ!, αυοπίαπι ΡΙΪλίυ5 
πηγαί 5 681 δἱ 7μπὶ πιογίυμ5 6556ῖ, οἴ γθο8η8 ὁθῃ{υ- 

εἶθυϑ 4.28 οὈιυ!αΓυπί ΡΊ]ΔΙο : ῥγορίοῦ φυοά νϑηΐθη- 

[65 ἀά δοδυπι, ηυοπίδπι 3π| ᾿πογίυυ8 ἐγαὶ, ὁΓΌΓα 
6᾽υ5. πο} Γγορδόγυηὶ. Αἰ (Ογία ΟῚ ρΓΟΡΙΘΡ πιϊβοῦὶ- 

οογάϊαπι ἰός Γρογιπὲὶ δυ αὶ, 564. ρεϊ μοὶ ρα 6 Γ ργὸ- 

Ῥίον ϑαθθαιαπν, υἱὐ ΠΟ) πηϑηθδηΐϊ ΘΟΓρΡΟΓὰ ΒΌΡΟΓ 
ἐγάσαπι ἧπ βάῦθαίο. Ετγᾶὶ δπὶπὶ πιϑϑηι8 αἷ68. 1}|6 
ϑλθραι!. Ηδς Γγδοιαυΐπιι5 ργορίογοα αυοἀ βογρίυπι 
εβι, αιιοά εἌπειγίο, εἰ φεὶ οπὶ 60 δεγυαθαπί Ζέδιιπι, 

οἱ οξδίογα, υἱάειι65 [όττ πιοίμιπι, εἰ φιαοιπφιε βὲ- 
ϑαπι, (ἰπιμότμπι, ΥοΓΙϑἰ πη} 6 6δὶ αυοά νἱάογυδί 4005 

ποάο γϑὶυηὶ (6 ΠῈΡ}} οὐ αἱ οοη ΒΟ βδιπη 8416 ἀδυγβυ!η, 

δι σϑίογα πιγϑίογίι πὶ οϑίθη θη ΘΟΓΌ ἢ 48 δυρτα 
ἐρδϑϊἀϊπηυβ, οἱ εἰπνασγαι! νδ] δ : πος Θθΐτ δἰ ηϊῆςαι 

αυοά ἀϊείταν, ναίμ6. ΥἹάς δυΐοην "6 (ογίο οἱ ἱπογα]δηὶ 

τόποι ἱπίδγγοραν!! ουπὶ 58] 78π| πιογίυυβ οβδεῖ ; εἱ Ὁ δχροβίοπθπὶ δυβοὶρὶί 56 ΓΠΊΟ Ἰιος πιοέο : φιοπίδηι 

οὐπν δυήβϑοὶ ἃ σδηϊυγίοηα, ἀθηανὶ σογρυϑ 6} 

δυξορη. δὲ δηΐπὶ οοπϑιοίιίο αυς δρυά [Ἰοπ)ΔΠ08 

(υογαι ἀὰ ογποιχίβ δίχια ρϑγοιιβ88, ἰὴ Ομ γίϑι0 
βογυαίδ [υΐβδαὶ, φυοπηοιο πιϊγαίυβ [υ͵ἱδδεὶ ῬΙΪΔιι15 5] 
73π| πιογίυι8 οδῖ Ὁ Υἱάδ δγρὸ πίϑὶ ῃουιπὶ ἀδπιοη- 

δῖγαί πιϊγαουϊαπι φυοὰ [Δπὶ τἸποτγίιι8 οὐδί, οἱ αυοὰ 

σοολνῖϊ σοηἰυτγίομοπι Ῥ᾿]δίυ5, οἱ ἱπιογγοραν! 5] 78Π| 

᾿ποτίαι8 65ι. Υἱὰ6 δυίεπη δὶ Βυυβπιοαά! ογιοία- 

τη (αἶδδο Οἰγίσιϊ οἰἴαιη Μαιμυβ οβιθμαΐι, ἀἰσρη5: 

49 Οεπιινὶο εἰ φιιὶ οὐπὶ 60 ἐτγαμί,, βεγυαϑαπὶ 

Ζεεμηι 35. Οὐδτα δυίδι διπὶ δογναθδηί, ἢἰδὶ αἱ ἀϊι- 

βύ:ι 4υϊάδπι αυΐ βδυδοϊρίυμ! ΟἸγἰδία παι οἱ βογνδιΐ : 

φυλδὶ φυδπάο νἱάἀογίμι βεουμπόμπι αυρὰ (γαἀϊἀϊπηυ8 

γοῖυαι βοΐ, οἱ ρεῖγαβ δίουϊ δχροϑιυίπιυ5 ἤπηα], οἱ 

πιοπυπιοηῖᾶ βοοιπάνπι αυοά ἐχροβυϊπιι5 ἀρογίγὶ,, 

οἱ σΟΓΡΟΓᾺ τπηοτίΓ ΠῚ 52 6 ΟΓ}} ΠῚ ὀχουπιῖα ἀ6 πιὺ- 

πυπιδιιῖα., δὲ ἱπιγοουπεῖα ἰπ αἰν {πὶ βδποίαπι,, ἰά 

δὐἱ Εοοϊοβίαπι, δἀδυςανίυγ ἰμ εἰπιογοιη θοὶ, οἱ 65ι}- 

πιοηΐαπι ρου ναπὶ φιοιΐανη ΕἸ] ἰὰ5. θεαὶ δὶ 4υΐ (4}1ἃ 

ΡΊ851:15 65. Εἰ ποη οὶ! πηΐγιηῃ δὶ οοηἤοδδυβ Τυθγδὲ 

αἰΐφιΐβ ΕἸ απ Θεἱ, δ όγρυπι, οἱ βδρίοπιίαπι, οἱ νὸς 

τἰιαΐοπι, οἱ οἵηπία φιοιμαας αἰοἰίαγ ΕἸ 5 θοῖ. Εἰ 

8. χχῃ!, 41. "Ὁ ἰδ]ὰ 21. "5 Μδιι. χχνι, ὅΔ. ἤ ΣΧΗ͂ΙΣ, 41. 5. 204η.χιχ, ὃ. 
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«Ἰδά4 Ὁ }}}8 68ὲ φυΐ ποπ σοπίιγθϑιονγ ἢ 1}}5 φυα υἱ- 

ἀοπίυν σοι 586 οἱ τοῦτα δυπίᾶπο, οἱ οοηῇίοίυν 

αυΐα ΕἸ] 5 ἐταὶ θεΐ. 
141. Εταπὶ απίεπι ἰδὲ πιμίϊογος α ἰοπρὲ υἱάεπίἐδ, 

φῶ δεοιία' [όγαπί Ζόδμηι α (αἰ ἰφα,, πεῖ δίταν 68 

αἱ ; ἱπίοΥ φμαδ ταὶ ἤατία Η ἀσάαίὲπο, εἰ Ματῖα Ζαευϑὶ 

εἰ Ζοεορμίι πιαίεγ. οἰ πιαῖεν βίίοτμηι Ζεὐφαάαὶ 3).,06 

ἰδεῖ. τυ] θτῖθιι5 ργορῃθία586 γαίδγιπι [βαἰδπὶ ἀΐσθ- 

1οπὶ “3: ἩΜαίΐετος υϑηΐεπίος αὐ δροοϊασιίιηι υθπῖϊθ: 
ποὶ ομἷπι ἐεί ρμορμίιι8 ἰαϑοης βαρὶοπιΐαηι. οοδὶ 

δπἰπὶ Π}]ΕΓῸΒ. αὐ (ἀὐγᾶπὲ ἀδ ἰομβα, οἱ ἀ6 Ἰοῆφα 

νἰάεθαπὶ ϑ6βιιπὶ, νοῦᾶὶ θᾶ8 δά ψϑγθυπι, υἱ ἀογο! ἰη- 
αυλιηι αὐυἱάοπι ρορυϊαπὶ ᾿ἰπβοηβαίυτι οἱ ἀδγοϊ οἴυπι., 

οἱ δοοεάδηϊ δά πουιπὶ (ὀβϑίαπηοηίαπι. Βοδίᾶ5 δυΐοιη 

ΔΓΒΙΓΓΟΓ 6856 τη} 6 Γ68 αυς ΘΠ οαπίυγ δά μδδιῖια- 

ἀΐποηι ἃ βρεοίδοι]ο γί, οἱ ἃ πιουῦία σογροτγὶ8 ὅθϑιι. 

Θιμπ δηΐτη αυοά ε65ῖ ἰη ΟΠ γὶβῖο,, δὶ να υἱθθϑίαν.,. 

μοδίιπι ἴδοῖ! νἱἀδηίεπι. Αϑρίοἰππὶ Ἔγζὸ τηογιἰοδιῖο- 
ΠὸΠπῚ ΟΟΓΡΟΓΪΒ δε8α οἱ τηοάτππιὶ 4ὰὺ οὐπὶ ῥγθοὶθη8 

βρίγαπὶ δυυπ οοπιπημοηάανὶί Ραιγὶ. Η ρῥτίιηυτη 

βδοι 88 δυπὶ ἃ ΟΔ|[}[|{ω0ᾶ, οἱ υἱ δυίδηβ ἀϊδσαπὶ υἱοι}8 

δυοϊονγίδι6 δογίρίμγο αἰσοης5 5" : ἃ 6811 φαοηιῖι πὴ 
Βθου!5 διιηἴ, Π0) ἃ Γδοῖδ, πρῆτ6 ἃ ἢγπηᾶ, 866 εἷτ- 

εὐυϊίυ πη χαυσπιάδπι ᾿α δία : ος. Θηΐπι [6] Ἰί τὰν 

Θ 4118, (Δ 6ϑ8ι νοἰκίαιἰο ναὶ νοτγιΐσο, χυδη τοὶ 4 Ὲ0ι- 

(65 δύο βυυμΐ δαδυπὶ, Ποη ΟἰΐοθαΣ, βοά [δοϊοπίοβ 

αὐ πηλἀαθδηίυγ Δὺ 60, οἱ ἀοϊοοίαυαηϊ δυπὶ : πιΐ- 

πἰπίγαπίθ8. Θηἶπὶ 86] Δ πίαΓ δι. Οπηηΐβ δυ πὶ 

δηΐπια αἰνὶ ϑίοπειῃ Αἰ 081} αγαιίαγηπ οἱ ἔρϑι θ)0- 

πηΐηαπὶ ραγἰ οἰ ρα ἢ}5., πιϊηἰπίγδι 9658 τη ηἰβίογί αι πὶ 5[- 

πὴΐϊῈ πλὶ ἰδίου 5 δηροϊογιμη, ἀθ ἀαΐθι8 βογιρίυπι 

εδ8ι 3, ᾳυοπίαπι) δοοθίθη!οα προ! πλ ἰδίγα θη οἷ, 
Μυ]τα οΓβῸ Ἔγδπὶ ὀχ βρθοίδη 65 ἴ0 δδυπι : ργαιοὶ- 

Ριυδ ἀυίοιη ποπιϊηαί ϑυηϊ, οἱ ἀυδϑὶ διίθη 1118 506- 

αεἰδηία5, οἱ 801} 0.5 Π  Πἰ5 ΓΔ η 165, οἱ ΠῚ6 15 ΒΕ] Π6Π165, 

Μανία Μαράδίοπα, Ὠγᾶψὶβ ἱπιθγργοίδιί ον! ποι 8 

Ῥαιγίδ δι: οσοηνεηΐθη8, αὐ Μαράδοηδ Δρρο!]δίιτ. 
ηιογργοίδιυῦ δυίθπι πιασπὶ βεαίίο ἰοοι 116. Εἰ δγαὶ 
ως Ματγία Μαρίαϊεπα ἀα πιδφι! ολίίονα μγορίοῦ 
αἰμ1} δἰλαὰ ηἰδὶ φυΐα βϑουϊα ἔαεγαὶ δοβυπι, οἱ πιἰπὶ- 

δίγανογαι οἱ, εἱ ϑρϑοίδγεγαι ΠΥ βί ΘΓ ὉΠ Ρᾶϑ510}}}8 
᾿ἰρβίυβ. Εγδι δυίΐοπι ἰμίογ ργαεσίρυδς οἱ Ματγία, Φδοοθὶ 

οἱ δοβερὶν πιλίου,, δι}, βίοι Μάατουβ ἀΐεὶ!, δάσο) 

τηΐπογὶϑ οἱ Φο56ρ}} πηϑίθνγ, βου πὶ ΠΟΠΊ6ι ραίγίαγ- 
ΕἰαΣ δα] οῦ συ ΕΡΙ Δη δι οΓ 5 ἔγαιγὶ5 5υΐ, οἱ Φοβορ}ν ΒΌΡΟΓ 
αὐδηλ ηϑίιπι| φοηϊ γῖχ ἀἰοὶι 55: Αα)ίείαι πιϊπὶ Βοπιὶ- 
πες βίϊιπι αἰίετιπηι. Εἰ ἢ ο ἰρίταν δοχιοη5 θοπιϊηιιπι, 

οἱ πὴ ηἰβίγΔη8, οἱ ϑρϑοῖδιιβ ἀἰδροηϑαιίομοπι ρϑδϑίοη 8 

ἰρβίυβ, φυοιΐαπι Π46}158 4] οὐ} 08 Γἀ6ΓαῚ πηαῖοῦ, ποθὴ 

πιλαηὶ 2116 0}118., 4114}18 [πο δὲ ρᾶ (Δ ἢ ἃ 800}, 5οὰ 

τοϊποτίβ, 930) εἱ 2056 ρ}} ἀἰἐεγία5. Εγαί δυίοπὶ ἰμίοῦ 
του 6 Γ68 οἱ πιαίου ΠΙογαπιὶ Ζ. 6 δὶ, [ογο δε ἃ] 4υἃ 
ΟΟπϑἰβίθηβ ἱπ Πηγϑίογῖο ἰοηΐΓυ5 ργορίοῦ ἡ ἀθπ) οἱ 
γἱϊδπὶ βαησίαπη, οἱ 4υἱὰ Ὠοπιΐπιηι βου υδίυγ, 6 

τοἰηἰβίγαραὶ, οἱ βροοιαιγῖχ [πδγᾶὶ οπηηΐη πὶ 4125 βο5ῖα 
[υδγᾶηὶ οἶγοα οὐπη, φυΐα ἢ} Ζουοάτὶ νοοδιὶ βυπὶ 

39 ΜΔ}. χχν, δῦ, ὃθ. 
. 89 Μδῖ{}}. χχφιι, 57, 88. 

8094], χχανῃ, {{. 
35 1014. 09. 00. 
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Α 811 τοηϊίτυΐ. Εγδηΐ δηΐσι ἢΠΠ1 οἦυ5 δοδῆπο5 εἰ 33εο- 
υυ8 : ἰάθο ]οΔπη65 δυιάϊνί! βϑρίθπι ᾿οπἰίγαυπι τοῦθ, 

4υξ 4υδδὶ οπιϊηοηϊίογα οπιπὶ δογὶρίυγα, υἱ ποὺ 

ΔοΡθογεῖ δοοὶρὶι πιδπάδιυπι. 5 δυίδιῃ οροτίεϊ ορί- 
ῃδγΐ, οἱ ἀΐσαγα δἰΐδπν ποπιδη πηλίγὶβ5 ΠΠοὐα αν Ζο ράφι, 

ἀΐοο ᾳφιοπίδῃι ἴο 'ρδᾶ μογαὶ ϑαίοπια ραοίβεα 3ρ- 

Ρο δια. Ορίπϑῖιιβ δυπὶ δυΐθηι ἰο6, νἱάοη5 ϑραύ 

Μαιιπθυπὶ οἱ Μδγουπὶ (Γ68 ργϑείριιδ5 πιο] Ἔγεβς τὸς 
πηϊδιδ5, 46 φυΐθυβ ργΓῶ 56:8 56 Γ1η0 Βαρείαν. Εἰ ἀυδ5 
αυϊάοπιν 6556 ὈΓἕ568 δὐδῃρε  ἰδίδ Ἔχροπίϊ, Μαγίδπι 

Μαφάδιθηδπι, εἰ Μαγίδη δδοοῦὶ : ἰεγιπὶ| δυίοπι ἀϊεὶ 

πιδιγοπὶ δ᾽ίοτυπι Ζοθεάί. Αρυὰ Μαγοῦὺπι δαυίεπι 

(ονὶΐα {1 ϑαϊοπια ἃρρο!!δίαγ: οἱ δδειπάυμι Μάγοιῦπι, 

4υξ 56ου28 [ὉΘΓΔΝ εϑυπὶ ἃ ΟΔ}}|84., οὐπὶ (]ιγίβίο 
δϑοδηάδιθ ἴῃ δοῦυ5416π|. [516 65. οΘηἰπὶ Βη15 δογυπι 
ᾳυὶΐ ἀογοϊϊπαιαπι Ο4}}}58π| φαηιίαπι, οἱ βεφασπιυγ 

δοδυπι,, υἱ Π0η 5010πὶ ἀϑοοπάληϊ ἰῃ δεγυδαίομι, 504 

οἰἴαπι οὐπὶ Ζθθυ δδοοπάδηϊ ἰη δᾶπ). ας επὶπὶ κἰρπὶ- 
ἢσαι ᾳφυοά βἰτηυ] Δ5οοπά ͵556 Γοίδγαπι!Γ οὐπὶ (}γ βίο. 

142. Οὐπὶ δεγο αμίοπι [αοίλιπὶ [ἰΐδδεὶ, υεπὶί φαϊάαπι 
ἤοπιο αἷνο8 αὐ Ατἰπιαμ ἶα, ποηιῖπὸ Ζοδερῆ,, φιιὶ οἰ ἱ; δε 

αἱεοὶρείμς ἐγαι 768. Ηἰἷς αεοοτεῖ! αὐ Ριαίππι,, εἰ 

ρει! σονριις 16. Ταπο Ρί αι ἡμεεῖ: τεα αἱ ξοτριις Ἧ, 

Οιυιἱ ροιῖς οογρυ8 Ὠοπιΐιΐ ἃ Ρίϊαιο, ποη αυδ δεππαυς 

ΑἸ χυὶς ογαΐ, 866 Ἰδυ 4 }0}}}ὺ8 ἀἰν 118 ἀΐναδ : εἰ ᾳι δ 
ἀδουγίο δοπριίταϊι5., πηγϑίοτία αι. ποπιπίβ ΟΠ γίσεὶ 

Ροτιαθαῖ ἢ ναγίἰαι6, φυοά 651 ἀδοοπι, ἰά6ο [ἰθα πίον 

ΡΓῸ Βεμοῆοῖο πιᾶφηο ροβιυ!ανί! οογριι5 5658 ἃ ΡΠ δῖ, 
οἱ ποη ρογιι οὶ! δυσὶ ρμοηίίογα ἰπ ᾿ΐσπο. Ῥγορίογεδ 

Ἰδυιάδιιν 40 δυδηρο  βεῖ8. αιυΐα ᾿υδίυ5 οἱ Υἱῦ Ὀοησ5. 

6δἱ ἀϊξείμυ]ι8 Γἄσγαὶ ζθειι, οἱ ἰγυοίυ8 ἀἰδοϊρυϊδιι5 5υὶ 

τοὐάϊάϊι ἔονγια.,, βἰσυϊ ἰπ ἢν} 118, δἷς οἱ ἴῃ σογρογὰ 

Οἰιγίβιὶ, αυΐα ὀχβρθοίδης δγαί γοβπαπι θεῖ, δίευϊ ἀο- 

οὐογαὶ δέδια. 
445, Εἰ ἀεοθρίο σογροτὸ Ζοδορῆ ἱπυοίυϊ! ἐπ εἰ άοπε 

πιμπάα, εἰ ρμοδιιὶί ἵρδιιπι ὧν πιοπιπιοιιίο δι0 πουο, φιιοά 

ἐπεϊαϊι ἦν ρμεῖτα,, εἰ ααἀνοίτιί ἰαρίάοπι πιασπαπι αὐ 

οδέϊιηι πιο απιθηὶ, οἱ αὐτῖ1 5. Τὴ 5᾽ πάο::6 τυ πϑ ἴῃς 

γοὶνί, εὐ ἦι πομυπηοηῖο 'ροϑυϊ! πόνο ἘΝ] ποθ 

πιογίιι15 δΓαΐ,, ΘΕΓΥΔΠ5 ΟΟΓΡῸ5 δεϑι δὰ τγοϑυγγθοίίο- 
πδπὶ ῥτγιβεϊρυαπι. Ρυϊ9 Δ86πὶ πιδρὶβ πιυπαϊείαπι 
βίηο 14 μαθδθαὶ ὁχ υ0 ἰῃνοίυίυπι εδὶ σογρὰβ 

Ομιγῖδιῖὶ φυδην ῥγΐυ8: σοῦρυβ δηἰπὶ 65 οἰΐδι ἴῃ 

τρογία οοηπίΐαπι, 4υδλϑί οογρα5 9680 πιυηάοραιὶ 

Ὁ οἰππΐα αιφευπαυθ ἰδηχουαὶ, οἱ πιδϑὶβ ἰμποϑϑ ιϑί 
πιο πϑηίυ πὶ Π᾿υἀ πονυπὶ φυυὰ ἔπογαὶ οχοίϑυπι ἰπ 
Ρεῖγα. Εἰ πὸ δχἰβίϊπηοεβ 4υΐὰ (ογίυϊο βογίρίυπι εβί, 
εἰ δνθηία ἀϊοίυπι 6ο1, φυοῃίδιῃ ἰῃνοῖνὶῖ οογραϑ ἴῃ 

βἰπάοπο πτυπάδ, οἱ ἴῃ πιοηυϊηθηίο ρ2 50} ΠοΥῸ , εἰ 

4υΐα πιοπυμηθοίιπι ᾿Ἰυἀ αΓαὶ ἐχοίϑυπι ἴῃ ροίγα, πιο- 

πυπηθηίαπι πη ἀυπι) αυοὰ ἃ ΘΟΥΡΟΓΕ 9651: τησμάϊι5 

εἴα [δοίαπι υᾶπὶ [ἀοταϊ ργὶυϑαιαπι ροπογοίυν 565: 
ΘΟΓρΡα 5 ἰῃ 60. θυξφγοβ δυΐδιῃ δὶ δι ῃΐ Ὠοπιΐῃ6 5. Π]}}} 

Δηπιρίϊα 5. Ἰιδθθη 65. ιι8ηὶ ΠΟΓΡῸ5 5658., ΠΟΥΪ ηὐυἱάεπι 

οἱ ὀχοϊβὶ ἴῃ ρϑίγα,, οἱ πη οπηπιθηίυπι 50ηϊ 6}118 Π}1}}- 

ἄυπι, οἱ ἰά60 βαἰνὶ οἤϊεϊαυίυγ. (Ομ δου θηίογ ἃυὶ δὶ 

8 

3 ΜΆ(}. τν, 11. Μ᾽ Οεπ, χασ, δ. 
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οἱ 41} δυηιϊ εχίγα 608 40] ΒΔ ΌΘΩΙ δόθυπι υἱνθηίθηι : Α οἰ ἐγὶέ πουϊδδίπιμδ ΟΥΤΟΥ Ρ6}07 γτίογθ. Αἱ αμίφηι ἐ{Πὲς 
εἱ φυϊάδπι δογυπὶ Βα οπὶ οβαπι, οἱ Δ:16 Ῥᾶ 55] ΟΠ 6 ΠῚ 

ψἰνοπίοη), 4υϊάδηι) δυί6πιὶ ΓΟΒΌΓ ΘΠ πὶ ἃ πηογίιἷ8, 

αυϊάδηι Βοειππάυπι φυοά πι0}}8 ἀρρᾶτοὶ, ποῦ ἢϑυβη- 

16 πὲ βμεοίθ πὶ ἢδ416 ἀδοογοια. ΑἸ} διιίθπ μαθοηὶ ἴῃ 

μἰογίδηι γεϊογιηδίυπι, 4}}} δυίθια νἱάδθηϊ θαπι 4566 ῃ- 

ἀεπιίοπι, δὲ βρεγδηί οΠὶ 60 ΓΔρΐ ἰπ πυ} 6, υἱ ΒΟΠΙΡΟΓ 
Ββαθθδηυγ οὐ ἶρ80. ἘγρῸ Μαιιπουβ πονυπι 6886 

τοηυπηεηΐιπ) σοηδογίρϑίϊ, εἰ ἰῃ ρείγα Ἔχοίδυπ) ΠῸἢ 

Ἔσροβυῖς πιδη εβδίθ. Εἰ αυοά πονυπὶ ογαὶ 80 οπιπὶ 
ΘΟΙΡΟΓΟ πηοτίυ0 τπηδη  ἐδίδνογαπί [8088 οἱ ΖοΔΠΠ68, 

αυοτυπὶ ἀπὺ5 αὐυϊάεπιὶ ἀϊχίϊ : Πι φιιο ποπάμηι ὀγαὶ 
αἰϊφαὶς ροδέίια δ' : ΦοΆπΠ65 δλυΐθηὶ : [π φιοὸ ποπάμπι 

αἰϊφειῖς γοεῖίμ8 εταί 7 ; γϊδηδ δὶ υπαθδη) 4|14υ]5 

Ῥοβίίαβ ἔυεγαι ἰθἱ, ροβέδα διυίαπι ροβὶιἱ δυηϊ ; ἤδῆὶ 

. Ῥιαίας : Παὐειΐς ομξίοάδε; ἱ!6, σμδιοαΐίε εἶσαι εεῖ- 
εἰς. ΠΙΪ ἀμίεπι μη ίες πιμνΐεγαπι δορμίοταπι, εἰσηαιι- 

(ἐς ἰαρίάδηι ομπὶ οδιοάϊνμε 5, Ἀαιϊομ ΒΒ 6ϑιῖ ἰμιον 
τοξᾶτο ργίποῖ ρα 8 βδθογθοιυ πὶ 4} νϑρθγαηῖ διἱ 1} η1- 
ἴαπι, υἱ ἀΐοογθηι δας υς ἀἴχϑγιπι, Ὀιείιθ, βαῦο- 
ἀοίε5, σα ἀἰϊχίβδαι 7658 δ : δοίυϊί Ιοπηρίμηι ἰἰυς 
εἰ ἐρὸ ἴπ (γάμο {{{μια εμδοίίαϑο, 8 αυοὰ ργοροβίϊωι:. 

Θμη ἀἰχίδββ6 ρυ (48.187 δη ἀα δο]ιίοπο δὲ τόδυνγο- 
οἰἴοπο σοΟΥΓροΓί8 ϑυΐ 7 δὴ ἀθ ἰθρὶ! ἀδϑιγαοιίυμε οἱ 

Τερδγδίίοηα ἱρβι5 ἢ 351 61 πὶ ἱπι6} ]6 χἰ 5.15 5'ο, ψαΐα ἀὁ 
ΤΟϑΌΡΓΘΟΙΪΟΝ6 δύ ἰδία αἴοα αὶ, φυαοπιοάο ἰδβίϊιπο- 
ηἰμπὶ ἀδηί65 δάνογβιι ουπὶ ἀἰ χει, φαοπίδπι Πΐο ἀΐ- 
χὶι : Ῥοεδιπι ἀδείγμογθ ἰδηιρίμηι ἰιος, δὲ ἐπ ἐτίάμο 

τειαΐβοατε {μα "1 δὶ δυΐεπη γογα ἀδ ἰοπηρ]ο ἰἰ]ο ἰν- 

αυοὰ ἀϊεῖι : ἐπ φμο ποπάππι αἰϊφιὶς ροείίις ἐταὶ, Β. (6ἰΙοχ᾿δι18, βθοιπαυπι αυοὰ οἱ (δδβιἰπιοπίαπι ργα- 
εδυίΐα οοηδίἀ ογαη 05 γοῦθυπὶ πος δἰ ρηἰοδίυν. }}- 
οἰ 8 6ΓβῸ π6 [Ὀτί6 8: πιρ οἰ [6 Γ ἰη 16} ζογα ἀοθαπιὰ8β 
μυηο ἰοουπι, ᾳφυοηΐδηι αυΐ αἰχὶϊ δ : Οοπεσρμὶ εἰηλεα 

Οἰτίδιθ μὲγ ϑαριΐδηιμπι, 6 οοπειγτγοαίπεις οἱ, ἴῃ 

ΤΠΟΠΟΠΊΘΠΙΟ ΠΟΥῸ οἱ ἰμί6} Πρ 1 0}}} Θχοΐβδοὸ 'π ραίγᾶ 

φοπβερυ!υβ ε8ὲ δὲ 'ρ86 ροβί Οἰιγδιυιη οὐπὶ Οἢτὶ- 
βῖ0, οἱ ΟΠΊη68 411 σΟΠΒΘΡΙΪΐ δυπὶ ΟΠ ἶδιό ἱπ νὰ- 

Ῥιίϑιηο αἱ Γεβυγζϑηΐ Οοἰπὶ 60 ΟΧ ΠΟΥ͂Ο ΠΙΟΠΌΠΙΘΙΐΟ 
ῬΥΪΠΙΟβΘΗΝΐ εχ πιογίυΐβ, οἱ ἴπ οπιηΐθυβ ργὶπια- 
ἴυπι (ΘΠ 6 η{18. ΥΟΪΥῚΐ δυΐοπὶ ϑόβορ πο ἰαρίἀ68 
ΤΏ0}105 δὰ οδίϊυπι τηοπυπθηϊ!, 5ο ὑπυπὶ, οἱ 1) 8- 

ἔπυπι, οἱ ΠΙΔ)ΟΓΕπὶ αὔϑι ροίεγαί 6556 ἰπϑί ἀϊδηιί πὶ 

ΥἿΓ(.5, ΠΟῚ ΤΠ ἢ 8) ΟΓΘΠῚ 4υΔπη Υἱγῖ5 αγαὶ δηρο] 

ἀοδοεπάφηιἰ5 ἀς σο]0, οἱ γουοινθη δ 80 60 ἰαρί πη, 

οἱ βθάθιηι 8 50 ρ6Γ. ἰρϑύην : υοη πὶ ΘπΊηδ αυδὸ δυηὶ ο 

αἶγοᾶ ΘΟΓΡι5 ΟἸ ΙΓ βεὶ δοϑα, πυ μάλ 8αηϊ, οἱ πουὰ, οἱ 

ΠΟῊ 51 Π|ρΡ}}οἾ 16 Ἰπᾶ6η8, 566. γναϊὰβ οπιηΐᾶ πιαῴηλ. 
144, Εταὶ αμίοηι ἰδὲ Ματῖα Μαρααίοπα, εἰ αἰίοτα 

Ματῖα, εεάεπίος οοπίτα δερμίογεηι 5. Ῥοβί 886 ΟΠ ΑΓ 89 
ἀυάτγυπ Ματγίαγυμ, Μαριίδίεης, εἰ πιαιγὶ8 ὅδοοῦὶ εἰ 

δοβορίι, οοἰ φανὶε ο885 δὰ πιοῃυπιοπίαπι ΠΟνΌΠ, 

Ρ:ΟρΡίογ Θογρε8 ἤοδυ φυοά (υδγαὶ ἰμἱ. Εἰ Βος ΟΡβογνᾷ 

ηυοηΐδιῃ βυρογίυϑ ἀυς ἰδ Μδυιΐϑ, οἱ τηδῖον ἢ] ογυπὶ 

Ζεθεάφί, 4υδπὶ οχίβιϊπιδην8 ᾿ρϑα γ᾽ 6556 ΘΔΙΟΙΉΘπῚ, 

ἀδ Ἰοηρθ βρϑοίθαιὲ πιϊ "ἃ αὰ ἴῃ ρϑϑβϑί 06 

Ομ εῖβιὶ ἡδθαμὶ, οἱ σογρυβ 6᾽υ.8 βυϑρδηϑιιπι ἰη ἰἰρηο. 

Ἡὶς αὐυϊοπὶ ΠΟ ροΓΠΔΗΒΕΓΌΠΐ (Γ68 : ΠΔΙΟΓ ΘὨΪΠ 

Ὠιΐογαπι Ζε δαὶ ἤθη βογι ἱμὰσ οὐ Μαγία Μαράα- 
Ιεμᾶ εἰ εὐπὶ Μαγία, πιαῖγο δφθο)ὶ δ φ βθρὶι, βίπιυ! ἢ 
921 π5είεογε οοπϑίγα ϑβθρυίεγυπ). ΕΓΒ ἢ δηΐη 

υϑάυθ δος ρογύθηΐγα ροίεἱξ πιδίογ ἢ] ογὰπὶ Ζ6θ6- 
ἀφῖ; ἰδία ὐυΐοη), 4ῃαϑὶ ΠΙΔ]ΟΓΕ5. ἴῃ οἰιαγί (6, π6- 

406 δἷδ ψιᾶδ ροδβίθα βεβίἃ ϑιηι ἀθδίυεγυηί. 

415. Αἰτογα αμίοηι ἀϊδ, φια 681 μοεί Ῥατγαδοουθηι, 

εοπυεπεγιπὶ ρτὶμοῖροδ εαοετάοίιπι εἰ Ῥματιδαὶ αὐ 

ΡιΙαίμηι, ἀϊεεηίοα ; θοπιῖπε, γεπιθπιοται ἐ δπιιις φορά 

{1 «οαἀμοῖον αἰαὶ! αὐδμιο υἱυοπδ : Ῥοδῖ ἰἐγεἶππι ἀΐόπι 

τέδατθαπι. ὅμε Εγ600 οἱειοαἀϊτὶ φθρμίστμηι τἰδημε ἷπ 

ἀΐεηι (τιμῆι, πὸ [ογι6 νεπὶαιί αἰδεὶρα δ 6715, εἰ [π- 

γεπίαν ἐμπι, εἰ ἀΐσαπι ρμίεδὶ ; Ἠεδιιγγοχὶ ἃ πιογίαὶδ ; 

86 [0. ΧΥΠ!, ὅδ. 51 20Δη. χιχ, 4!. 
“1 Ζοδη. τη, 19. Ν᾽ ΜΆ. χχνι, 6]. 
ιι. 19. "7 Μαιιι. χχυι, (δ. 

38 Βοη]. ΥἹ, 4. 
"1 Μδιι}). χχνι, 0. 

θυ ϊδεῖβ, υπά6 πιοάο 5οἰ εἰ φυοῃίαπι ἀἰϊχὶ! ροβί 1γ68 
ἀϊε5 8 πιοῦιυ͵ἱδ 88 Γοδιγγεοίαγυπ ἢ ΥἹθ66 δγροὸ 4φυο- 
τού ἱπηρίοί88 βαἰρϑδπιὶ 518 νογθὶ8 ἀχρυρσπαῖ. ΡῸΓ 
δα Θηἷπιὶ σογθὰ ἱρϑὶ ταδεϊπηοιΐα π δυυαι ἢΠυ ἃ 60.» 

ἀειηπδηΐ, 4φυθη πὶ ὙΘΓΟ ἰπ|6}ΠΠ ΖΘ ῃ 165 Οἰπὶ ἀ6 γοβυγ- 
ΧΤΘΟΙΪΌΠΘ ΟΟΓΡΟΓΙΒ 80] {Π14 «ἴσα Γα, δἱ βοίθηιθ8 οοιγοῖ-. 

ἰδγυηϊ ΒΕΓΠΊΟΠ6Β 6ὖι.8 δὰ ἀδδιγυοσίίομοπι οἱ τορᾶγὰ. 

τἰοποπι ΕΠ} 1.8 ᾿Ώ86Π51}}}}}8 (δ }}. Αὐμυς δὐϊοπι ἰη- 

ἴεγγοο : Ουϊά ἀϊοὶ 8, ϑιοοΓάοί 65 ποίηρα αυΐδ ἐΐ- 
οδδδὶ Πποπιϊμίδυβ : βοδί [τὸς αἷδα γέβατφαμι "5, οἱ 

βοογοίο πιδηάαραὶ ἀΐβεῖρι! 8 5018 αἱ Γπγοηΐυγ δα 

ποοῖυ οἱ ἀϊοδηΐ ροϑὶ ἴτ65 (68 φυΐὰ ϑυγγαχὶῖ ἃ ποτα 

ἰυΐ5. 56 ἃ Πὺς εχ Βος 'ρ80 ἱπογοά! θὲ! 6ϑί, ροβὶ ἰδη- 
08 ΒΕΓΠΊΟΠΘβ Ἰη0ΓΑΪ65 4008 ἢ ρομιΐο ἀοουΐϊ υμἷ- 

Υ̓Έ 80, οἱ ρΡοδί (8168 οἱ (Δη[ἃ8 νἱγίυ 68 4088 υ} 416 

ἴῃ οπιηΐ δυάφα οβιοπάϊι, υἱ (ΔΠ]ογεὶ ἀϊβεῖρυ!υ5 κυ085 

γϑγυ ἷδ, υἱὐ οἰἴδηι ἰρ8] ου]ράγοηὶ ἰδία πηδιιἀδηίοπι, οἱ 

ἰάδυ ποφυϑημλπὶ ἰδοογοπὶ αυοά πιαπάδθαϊ, πηαχίτη8 
Ῥγορίογ ρογίουίαπη 4υοα ἱπιηιίπαυαὶ εἶ ἃ ρορυΐο, 5ἱ 

σοι αγθηίιν δαπὶ 40} δηῖ6 πηοάϊευπὶ [ὈοΓαὶ ογιεὺ- 

ἤχυβ, οἱ ἀοοίογεπι 86 ἢαθγα οἱ (ἰιγίϑιαην. 51 δυΐοπὶ 

μος ἀϊχῖβθθ δυπὶ ἱπογθ  8}}] 6 65ι, νἀ εἱβὶ σθηθ6- 

406η8 6ἴ υἱ 5ἷουϊ ργοάΐρία [οοἰΐ, υἱ πίον: ἔναιρο- 

Ἰαπι διατὶ ργραϊσδηθη) ἴῃ τοῖο πηυπάο ρτγιοαϊχίξ, 

οἱ 5ἷσαυϊ : Αη!6 μγιειάο5 οἰ γ6ρ65 δίαὐ 4 δ᾿, οἱ οἰδυϊ : 

Τογιδαίοηι “δεινοί αὐ ὀχοτοὶίμ "δ. οἷς οἱ ἀσ γο- 

διυγγθοιίοπο 5118 ργ ἰχὶ! αὐυοῦ οἰἷϊ : ϑοίυϊ!ε (δπιρίμηι 
μος, εἰ 600 ἷπ ἰτίάμο διιδεϊαϑο ἴρδιηι 55. Ῥτορίογοδ 
οἱ ἰη ργϑ)υἀϊοίαπι βαυπὶ Ἰοοιΐ δυηϊ βδρογίοίαβ οἱ 

ῬΒαγίβεὶ δἱἱ Ῥιϊδίυ πη ἀϊοοπίθ8, ηυοηΐαπὶ ἐΐ 6 δο4π- 

εἰον αἰαὶ! ααἰιις υἱνθηδ, φιοπίαηι μοδὶ ἰγὸς αἷδὲ σε- 

δγφανι κ’. λάδυς δαΐίοπι νἱ 6 αυοηΐδηι 4} 44Ππ) γ6- 

πίδη!οβ ἀ6 ουδιοά 1.8 ἢ) οἰν!δίδι), πυπιαγνογιηί, 

ποη 4118, 5δ6ι} ᾿ρ815 ργὶ πεὶρὶ "ὰ5 βδδογάοίυπι, οπληΐα 

φυφουηᾳὰδ [ἀογαηὶ [40[9, υἱ ὁχ οπιηΐ βάγια ἴθ σοι- 

5840}}5 δογιη Οη δι ὑδίυγ ἱπιρίοἰα5 : ἢ} δυΐοπ) πα 

οἷς πιϊβου τ πὶ δοσυϊονογιηΐ ἀθουπΊηθ πε }8 ἰΔηι|8, υἱ 
ϑυβοίρογοηϊ φυΐα 2651:15 Ἔγαϊ (] γί ϑίι3; 86 οἱ ροβὶ 
οπιηΐδ ἤφο πηα χη θϑη αΓ ργορίοῦ ἀν ἰ8η} Θοτ 5 

8υ]. ϑίου! ἰηἀαγαίιπι ἔυεγαὶ οοΥ Ῥ]ιΔγδοι 8 δυβοῦ 

39 ΜλμΠι. χανη, ΟἹ, δ 04. 62 οἱ 56ηῆ. 
τ Μαγο, ΧΗ, 9. δ᾽ μι. χχὶ, 24. 55 3ολη. 
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ἰΔηιἰ5 οἱ (095 ργοάϊφ 8 φυα ἴῃ φγρῖυ [πϑγϑὴ! αὶ 
[εἰλ "5, 5ἷο οἱ ἰϑ:1 δ ἐπάαγαι!, αἱ σοηργοραῖὶ οὐπὶ 

βοπίουθαϑ, οἱ δομβ ἢ δοοίρίοη!68, ἀάγεπὶ ρέοὺ - 

εἶδ} ἀναγίβ, υἱ ἀϊοδηΐ : (μία ἀἰδεὶμμίϊ ἐμ τονὶοπί68 

πἰϑείμ, [ται δι} διιηι, ἀοτηιοη ἶνμ5 ποὐὲδ Ν᾽; οἱ 

αυΐ Ιεροθᾶπὶ ἴῃ ἰερα δ: ΝῸμ [αἰδιη (θδιἱπιοηΐεπι 

ἀἰοο5, οἰἰλπι 8.105 8ι} [Αἰϑαπι (65: πποπίαπι ἰηνὶ δεῖ, 

Ἔχροπάθπίοβ ρϑουπίδιῃ πλ0]14π|, αἱ ΠΡ} 1165 40 46 πὶ 

(Αἴβυπι ἰοϑιποιΐαπι ἀΐϊσαι!, ρτγορίεν ἀναγ ἰᾶπὶ Ρ6- 

του θ 86 Βυθ 6 ηῖ68 5] {πγαῖυ πὶ 65561 σοῦρυ5 3650, 

Ργωϑίἀθπι ϑυϊθιη ἤλ}110 πιδαῖβ8 ρ᾽δοδγοηΐ, οἴ οἱ 5ι18- 

ἀδγοηΐ ἰδηι18 ροουῃ 8. 40 8}118 ροίοτϑς ργαδ05 μί- 

ΟΔΡΪ : 5δἶνα δυΐίθπὶ οἱ ρῥγοοῖθαϑ, γοἰθινθ5. δγυοῦα 608 

ΟΆΙΘΕΝΙΘ5 180ὺ 

πη 65 ἀστγηιηὶ ἀρυηπάδηιϊι5, οἱ 5ἷς [γαγοδίας 

σογρυβ 665. Εἰ ἰχς οἸβηΐα βογουδηΐαγ δὺ ορεγδϑδιὶ- 

νβ σοηιΓΑΡ 18. σία 5 οομίτα ΟἸγῖδιὶ ἀοειτγίπδηι, 

οχἰ βιϊπιδηῖι5 φυοπίδηι ροίογϑηΐὶ δχϑιϊφιογα ἃ Υἱῖδ 

Βοπηΐπηηι, 46. γαϑυνγοοιοπα Ὠοιμέμ! ρῥγον ἀθηείδιη 

θεῖ, εὐ Πἀδη). Εκ βἴουι εἷμα ἀπ |4 ΡὨαγδοηῖς 

π0ῃ 6δῖ π|0} {1 τλ}}1:18 ργοα 115 [Δεἰἰ5 ΡῈ Ὶ ΜόΥϑβδα, 

δἷ6, δυῖϊ Δηιρ 08, ἀυτ ἴα οογά 5 ἰδίογα πὶ ΠΟ βοίυπι 

[Ἀ6|5 βίψηΐβ οἱ ῥγοά ἰδ ἤθη 681 ἤἥεχα, δδὰ ποῆυε 

ουδιοήΐθυ5 πυπείδηιθυ5 ὀγεάίογυμί, αυ! νϑηογαμὶ 

ἴῃ αἰν αΐοπι, δὲ ηυπιϊδνογυηί οἰπἷα αυξδουπῆθε 

ἤυογαηϊ [Δοία, Εἰ Ῥῃδιδοηὶ φυϊάοηι ἀἰοίμπι οοὶ δ᾽: 
Αα ἰιος ἵρδανι (6 ειἰδοϊαυὶ, μι οδίδοιάαπι ἐπ 16 υἱτέα- 

ἀδ μενοι 5 δάγδιβυβ βθῖρϑοϑ (ἈΪδπὶ (65ι1Ἰουαπι {6 ὲ πεθαηι, δ 14 ἀνε μΉ ἰριι Γ᾽ ἩΟΤΙΟΤ πιεμπὶ ὧι ππὶ- 

φγϑθυδγαηῖ, ἀϊσοπίοβ. οοηΐγα ἀἰβεἰ ρὶ παι ΒΝ ΠΠ|8 το} υόῦϑα ἰδγτα ; δ108 ΔΌΪΟΠῚ 5 ΡρΡΟΥΙΔΥΙ πιῶ σηϑη πη 5 

ΟὐΔογπηΐ586 86 τὰπο ἰἀπίο 80π1η0, υἱ ἀϊδείμα!! αὐϑὶ Β θεοὶ, αἱ ρθγ ναδα ἐγ ργαραγαία ἵπ ἱπιεγίίμια 5 αλὶ 

οββϑῃΐ γϑηΐγα δίπλα}, οἱ πλα11, οοηἤάθη65 φυοθηΐᾶπΒ 5848|15 ἰῃ σοηιθυ8. 

ΘΑΝΟΤῚ ΠΙΕΒΟΝΥΜΝΙ 
ΡΒΟΙΟΟσΙ5 ἢ 

ΙΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΕΝ 8. ΚΌΟ ΑΒ ΟΚΙΘΕΝΕ. 
(Εχ ϑαϊιίοπα γα]]αγϑὶ, Ορρ. 5. Ἡϊδγοηυπιὶ. Υόγοηθ, 1106-72, ἰοπι. ΥἹΙ, Ρ. 345.) 

93. Λπίεο γμαιιοος αἷθδ φιοτιπιάαπι ἰη Μαιὰπὶ εἰ ἱπ ἔλισαπι ΟΟπιπιθη!αΥὶος νος ἰοηΐ846 αἰτὶ δεῖς, ὁ φαὶ- 

θιι αἰ(εν οἱ δεπδίθιι5 μοῦ 5 68:61, εἰ υετῦϊδ ; αἰ} ἐπ υογϑὲδ ἱμάοτεί, ἱπ δομίδη 8 ἀοτπιατεῖ. Ωμαπιοῦτοηι 

ρειϊδιὶς τἱ εοπιίοπιριὶςβ ἰδιἱμιδπιοαϊΐ πισὶ5, δαίίθηι {τὶ σένα εἰ πουθια (91) Δααπιαπηϊ ποδίτὶ 'π μασϑι λον ΐαξ, 

δἴεμ ἱπ ταοο Παθεμπίμγ, ἱμ ΟΥΡΥ ΘΙ οΥ ; πιοίοδίαηι τόμ οἱ (ΟΥ θη δἰηιϊίδηι, αἰΐόπο, κὶ αἱ! Τα μα, εἰοπιαελο εἰ 

ἨΟΠ 5.0 δογίϑοτε ; φμαπὶ (απιὲπ ἰάοἶγοο πιιπὸ [ἀεΐαπι, φμῖα φμθϑἰϊιΐοτα πον ροδοϊ 8. διφιίάθηι ἐπι φψμοά οἰπα 

Ἐοπια βαποία Βιαδί α βαρσίίαυεται, μἱ υἱσίπιϊ φιΐηφιιο (93) Ἰοπιος {{Πἶπι8 ν Μδιιμρυπι, οἰ φείπηις αἰΐος ἴῃ 

[λισᾶπι, εἰ ἐγ σίνα ἀπο8 (95) ἴῃ Ζοδηπεπι, ποδίγῳ {ἰπρα ἰγαάότεπι, πος υἱγῖμπι πιθατιιπι, πὲς οἵδ, πες ἔαϑο- 

τὶς εεἰ. Ῥεγερὶοὶ ὶ4 επὶπι, φιαπίμπι ἀριι4 ηἰα οἱ αιιοίοτία5 υϑδίγα, οἱ υοἰμπίαϑ υαἰεί. Ῥταιοτγμιςὶ μαμίαίμιπ 

Ἠεθγαϊοαγυπὶ Ουφδιϊοπιπὶ ἐδ γοδ, μι αα αγϑὶ!τῆμιης υθδίγμπι ἱμογαιἑυὶα οροτὶδ ἤαο, φιαίϊασμπῆιι ξαμί, πον 

πιθα, 866 αἰΐθπα ἀϊείατοπι : ρταδοτεἶηι οὶ α δἰ πἰδῖτο οδοΐποηι σοτυιπι αἀμάϊΐαπι ογοοἰαλοπι (94), Εἰ πιΐτωπι ἵπ 

πιοάπηι 46 οὐπείαγιηι αὐἱμιπὶ τίἀογα οοἰοτῖθιιδ, σινπ ἰοἴτι|8 ἰρεα ἱοποῦγυδιιδ δἰ(. αἴ ΟΥ ἔΐαφψιδ απίεψιαπι ἐἰ6 

οὔ)ιεῖαι, ἐπ ἰδ Οτίφοποπι ἰγαοίαἰἶϑιι6 φιαδὶ ρμότιηι (95) 1αἰϊδ ἰμάθγ6 : αἰΐα δἰιπὶ υἱγιἑϊα 6}ι|8, εἴ αἰΐα δεπεοι πὶ 

28 Εχρά. νιι, ὅ, 5 ΜΆ{||). χχνηι, 15. 80 Εχοά. χχ, 

(90) ἤδης ᾿ρβᾶπι δτ ἰπίοξιο ρυθίδιοηδπὶ ροβίγοπια αὶ 
ἀυπίαχαι ρογοο ἀδινυηοδια,. γοοίίαὶ δά νι ἀΐδτῃ 
Οεϊφομίδηϊ ποιλϊπὶβ ἩϊοΓθηγπι0 οὐθαπάδιῃ αβηυβ 
1 υοοιυαάταπι 11. 11, απ. 94. 

(91) ϑυδεοίηυ5 ὁχ υΠπηὶ Ἰοοιΐοπα πυιππογυπὶ ἐσὶ- 
ρίπία εἰ πουεπι, ἡυὶ ἴῃ νη ρα 15 Δηι64 [{0γ]8 ἀδογαῖ, 
εἴ Οη!η65, δί4ιι6 δθο πλ0}10 [ν6 Ρ᾽ῈΓΟ5. ΠΟΠῚ ἃς ᾿ὴ 
Πυοᾶπιὶ ὁχ Αὐδπιδηιὶο [μαι1η6 τα 986. υἱάδγοίαγ. 
Ναὶ Πυ}10 ΡΠ ΔΓῸ5 [υ͵888. ἃ Οὐΐφεπα δἰυσυθγαίαβ, 
οὐπὶ Δ}}01., ἴᾳπ ἴῃ ργαίϊχα ἢ] 6 ἴοπιο ργϑίδιίοια 
οϑβιθιδίπνι5. --- Υἱάς βαίγ, Μαϊΐπα τι. ΧΧΥ, Ορρ. 
5. Πϊδγοι. τ. ΥἹΙ. Εριτ. 

(92) ΥἹεΐο56 6δἱ [Ἀ150 1" Ἰδρδθδιιν ηίθα, ἐγ ρίπία 
861, ἰιδιηαυ ρ6π68 Πυμηυπι, υἱσύν ἐφα, ΝΠ ν61Ὸ 
ἀυθδιιανίπηυδ γοϑιίμιθγα,, υἱσέπιὶ ἸΠ πε αιοὰ ἢδα 
Ρἴυγεβ μος ῥλυοίοτοβ ἰρβοιπαὶ ἐγ γη}1}5 ἴῃ ργὸ- 
ἴοχὸ Οοπιπιοπὶ. ἐπ ΜαιΠβανπι ἡυιηογοι. δεσίεδε, ἴτ- 
αἱτν, πἰ6 [αἰ 60 απὶς ὠϊπο8 ρίμτίπιος ἐπ Μ αἰπατμενι 
γί φοπὶδ ΝΊΟΙΝΤΙ οὐνοῦε υοί επιπα : ἴθ ἀυθην πη} 6- 

τυ) οἱ Ευβθυὰ8 οοπδοπιῖς 10. νυἱ Κεοίος. Ηδί., 
(80. ὅθ. Πα αυοφιι νοίυβ οτγλϊ γδι δία Ἰοοιῖο ἴῃ 
οἰπ νυ σαιβ 1 πνεοι ἰυατηι Βαῇπὶ οοὐϊοίθυ5. 

(95) ΠΠἸΠπ φυοηιις λ|50 δὐϊι} ΠΠγὶ οι 65 ργωΐογο- 

ΞΞ 2253: Ξ:Ξ------ 

Ὁ ΡΓῸ οοτιυρίο, ἐμάονυπι ; 

ιδ. 81 Εχοΐ, τσ, 10. 55) Βοη). ιχ, 23. 

υδηῖ, ἐἰσίπία πουθπι, αὐὶ ἰγσίπία γφμαίμον, γτὸ ἐγί- 
σίπία ἀπο5, αυδηι Ἰδοοποιθ ὁχ απ μΐ ἰεσι! ποι ΐο 
τοροϑιιΐη}ι8. Ἐπδοθῖ5. πούο ἰδάαίο ἢ δέ. Ετεείες. 
᾿ἴργο ἀυο5 ἰΔπίυπι οἱ υἱρίηι! εχ ᾿80 υπίναγβα Οθηι- 
πηοη Αγ οΥ ΠῚ 50Γ06 ΠΟΥ͂ : ὙΟΓΙ [Γί8556 οἱ ἐυΐ,, 
ἐτὶφίπια ἀμο8, Ἰεφεπάυπι 6581. Νυμς υἱχ βυρεγϑιηὶ 
πονθῖη. 

(94) Οδ!υπιπίαιυν Ἀυϊηι5, ποίαγὶ ἰὸς ἀὺκ Ηΐεγο- 
ἩΥΠΙῸ 5.0 οοννὶ ποιηΐηθ 5. ΑΙηθτοβίι : ρεμηη ἐσ 
60, φιιοά ἀριά 1,αἰἶπος ἱρεῖιι5 (αν οἱ ποῖ αἰϊετὶας 
ἐπ Τιοαηὶ (οιεπιονίατῖμς [ἐτεϑαίαν : ἀεϊμάο, 4υο 
ἰμείαβηγοι ΗΪ ΘΛ ΠΥ ΠῈΐ ρθ168 56 ῃᾶύθτεῖ, δρίδιοία μι, ἐπ 
φια ἰοο ἰρδιπὶ ἀἐ αἰϊὲς ὁαοιιδαπδ, ἐπ {{{μπὶ ( Διά τος 
δὶ0}}}} σομυθγιετὶ! ϑιδρὶεἰοηδηι. Νοιηο ταΐδεν νοὶ 7υ- 
ΓδιΟ [λυμ ογουδί, (4 δοηεἶγα ἀθ Απηθγοβδίο ροιἶπθο 
5. Ραίγοπι, 4] εὐπὶ μἰαρίπι! εοιμίναυ ἔδεὶϊξ, πος 
ΤΆΓΟ ἦμ 518 Π}.15 ΡΓῸ γ8 πίῃ ἰδυάδν!!. 

(95) Ἀοβετυϊπνυθ, ρκόγιιπι, ργῸ 40 πιρυάοϑα 
Ἰεφοθάιι, ἕόγμηι. Μοχ φυοησο, ἱμάεγο, ΘΙ δἢ ἀδπηι5, 

4085 Ἰδοιΐο68 ὁχ Γαΐ 561- 
βύϑαι γογίίαιθ, ἴλιπὶ ἰπδυροῦ δοοούδηϊθ (65ι|- 
ΚΡ ἫΝ ἙσΟΙΒρτο 08. ΡΓῸ αἰ ἐς ἴῃ 8}}}5 ΠΠὈγὶδ ἐϑι, 
αὐ. 
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5εγῖα. (κα εἰ ἰἰδμοτῖ!, εἰ ροίμετο, εἰ Βοπιΐπεις, μι ἱπ 1αἰἴπαπι δοτηιοποπι υδγίαηι, ἀδάοτὶ οοπππεδαίμηι, εἰ ργα- 
(ἐγ πιΐδαπι οριι8 ῥΥῖιιδ ἐαγίευενο, μη υἱάδτε ροιετί 8, ἵπιο μὲν υος Ποπιανα [ἴπφιια σοηποεοεῖ, φιιαπίαπι δοπὲ 
δὲ ἀπί6 πϑδοίοτῖ!, εἰ ϑεῖτα πμπὸ σαρετὶ!. Ῥταίοτοι (οιππιεπιατῖος υἱτὲ εἰοφμοπιϊεεἰπιὶ ΗΠ ατὶὶ οἱ ῥφαιὶ πιατί τὶς 
Υἱοσιοτίπὶ, φιοα ἴῃ ΜΑιΠόοαπι αΐνεγδο δούμιοπο, το ἱπα φταίϊα ϑρίτίιι8 οἀἰάστιπι, ροδὶ ραμοος ἀἷθς αὐ τος 
πἰμότε ἀϊδροδεὶ ; πὸ Ἰσποτοιὶο φιαπίμπι ποείτίδ φιιοημα ποπιϊπίϑιια ξαπείαταπι δοτὶρίμταταπι φμοπάαμι εμάϊαιι 
(μογῖϊ, 

ΟΚΙΟΘΕΝΙΒ ΙΝ ΠΌΟΑΝ 

ΗΟΜΙΠ1Ἑ 

ΓΝΤΕΆΡΆΕΤΕ 8. ΗΙΕΒΟΝΥΝΟ. 

ΠΟΜΙΠΙΑ 1. Α Τεβίδπηθηίο ἢν} σοι “σαηΐ βογίθ 6 Γ6 Ἐναῃροεῖϊα, 

[π| ρτοωπαΐμ"ν {σα πδηιι6 αὐ ἐππὶ ἰοσαπι δὶ αἷς : 56} ποι οπηπαβ τοθρί!. Εἰ αἱ βοίαι 8, πο 5οΙυτα 
« δογίϑογε εἰδὲ, ορείπιε ΤΙορίι 6. ν αυδλίυον Ἐναῃρε ἰδ, 864. ῥ᾽ γί πη 6586 ΘΟηβοΓΙρί8, 6 

(36) δἴουι οἰϊπι ἴῃ ρορυϊο δυάπογυπι πιὰ] ργο- ἀυΐλθιι5 ᾿θδο, υα ΜΔ )6πιι18, δἰθοῖδ βιιῃΐ, δἱ ἐγαι τα 
Ρδοιίαπι ΡΟ  Ἰςοθδηιαν, οἱ αφυϊάδπι δὔδοι ροϑυάορτο- ἘΟοΙεβίϊβ, ὁχ 'ρβ0 ργοπηὶο {μ|ς85, αιοά ἰΐὰ (όπ- 

ῬΠιοΙ85, 6 φυΐδυδ υὑππὸ [οἷς Δηδηΐα8 ἤ]ϊυ5. Αροῖ : 4} ἰἰδχίίυγ, οοφποβοδηηυϑ : ἡ μοπίαπι σείάόηι πεμίἱ οοπαιῖ 
ΥΘΓῸ ΡγορΒδίῷ ; δἱ ογδὶ φγαῖϊα ἰῇ ρόρῃ!ο ἀϊδοαγθθη-ὀ διρηέ ογάϊμαγε παττιμίονοπι 55, Ηρο χυοα αἰΐ, δοπαιὶ 

ἀόγυπι βρίἰϊαυπι, ρὲ 4ιθπὶ }}1 ἰπίογ Ῥγορίιεῖαβ διριέ, ἰαϊδηίοπι Παρ αδὶ δοοιιβδίίοῃθπι δογαπι, φαΐ 4|08- 
τοοϊρίουδηίυν, 93.3. ποπην}}} αυδϑὶ ἂὺ Ἔχογοίιδι 5 ἅ06 γί ϑρίγ[5 βδποῖ! δὰ βεγίβεπάα Ἐνδηροιία 
δἰ πιΐδ ἰγροΣζί εἰ γοργουαμθαηίυν : [4 οἱ ἤὰπὸ ἰῃ Νύνο ργοϑιϊΐθγιη!. Μιὰ φυΐρρα, οἱ Μδγουβ, οἱ δόλη - 

δ [0..1,1. 

(98) Ονξοα νυ}η8 Ἰοοΐ σόγθᾶ δοθβδὰ στα! δοπδιΐ δυπὶ ογάϊπαγα παγγδίϊοποπὶ αυδ ἴῃ. ποδὶβ 
εἰ Οοιμμμείι δι! βἰο γεριββεηιϑῃῖ : Ἐσπειδήπερ ἐεοπιμίοι ϑὰῃι γα. μαπάοημίάθηι γὸ8 διρτα 
ποιλλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνγετάξασθαι περὶ τῶν "ιοάμπι ατάπα ἐγαι ποπιΐποηι ἀοοιτίπαπι Ποὶ οἱ νογϑα 
πεπληροφορημένων. Ἐπειδὴ ὑπέρογχον ἣν τὸ ἐπι- Β σοπδογίδοτα ἀσφσγεάϊ, πιαγῖ!ο διιὶ ἀροίοσφίαπι [αοἷ! ἐπ 
χείρημα ἄνθρωπον ὄντα Θεοῦ διδασχαλίαν καὶ ῥή- ρτα[αιίοπθ. (ῥμεπιαἀπιοάμπι ἰφίίατ υείετὶ ροριιίο 
βατα συγγράφειν, εἰχότως ἀπολογεῖται ἐν τῷ προς πιμέ ἡ φτορἠοίϊαπι ρμοίἐςεδαπίωτ,, βοᾷ βοτμηὶ φιίάαηι 
οιμίῳ. Ὥσπερ δὲ οὖν τῷ παλαιῷ λαῷ πολλοὶ προ- [αἰεὶ ἐταπὶ ρτομῆξιῷ., φιίάαπι αμίθπι υδτὶ, εἰ Ἔγαὶ 
φητείαν ἐπηγγέλλοντο, ἀλλὰ τούτων μὲν τινὲς ἦσαν Παίς ρορμῖο ἀοπιῃ ἀϊδοτοι ον δ ερίτί μιηι., 4ιι0 υογιι8 
ψευδοπροφῆτα!, τινὲς δὲ ἀληθῶς προφῆται. Καὶ ἦν α [αἰδο ρτορπεία δερέγπεϑαίιν : ἴα δὲ πιποὸ ἵπ Νουὼ 
τῷ λαῳ χάρισμα διαχρίσεως πνευμάτων οὕτω χαὶ Τοδίαπιεπιο Εναπφοίϊα πιιι εἰ νοίμογμμι βοτίϑενα, δά 
νῦν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήχῃ τὰ Εὐαγγέλια πολλοὶ ἐθέ- ργοϑαϊΐ πινιπιμίατίδ ποπ οπιιΐα ἐχαπιϊπατιπι,, ἐοά 
λησαν γράψαι, ἀλλ᾽ οἱ δόχιμοι τραπεζῖται οὐ πάντα φιαίμοῦ δοίιιπι δοίοφεγμιῖ. Εοτδίίαπ ογ90 ἡ μα : οο- 
ἀνέκριναν, ἀλλὰ τὰ τέσσαρα μόνον ἐπελέξαντο. Τάχα ηδιΐ ϑυηϊ, γοομέίαπι παϑεῖ ασομδαιἑοποπι δου αὶ 
οὖν τὸ, ἐπεχείρησαν, λεληθυῖΐαν ἔχει χατηγορίαν τῶν ἰοπιΈΓε εἰ αϑεγιιε ἄοπο Ευαπρείϊα ᾿δοτίϑοτε αμδὶ δωνὶ. 
προπετῶς χαὶ χωρὶς χαρίσματος ἐλθόντων ἐπὶ τὴν Μαιμαῶς οπἶπι πον οοπαίυι 65, 4664 δρίτι (μι δαποῖο 
ἀναγραφὴν τῶν Εὐαγγελίων. Ματθαῖος γὰρ οὐχ ἐπε- πιουέμίε δοτίρεῖ!. δον εν οἱ Ματειις εἰ Ζοαππεδ; 
χείρησεν, ἀλλ᾽ ἔγραψεν ἐξ ἁγίου χινούμενος Πνεύμα- πεὸ αἰπεέτ οἰἴαπι μμσαδ. Αἱ νέτο φιὶ Ἐναπρείίμηι 6. 
τος. Ὁμοίως καὶ Μάρχος χαὶ Ἰωάννης " παραπλη- ομπάμπι" «{ϊ φυριἴος ἱπεοτίρίνηι, εἰ φιιὲ αἰιέγιηι φιοά 
σίως δὲ χαὶ Λουχᾶς. Τὸ μέντοι ἐπιγεγραμμένον χατ' ἀμοάεοϊπι Εναπροίϊμπι αἰοίίμν, σοπεογίρεεγμμ, δὲ 
Αἰγυπτίους Εὐαγγέλιον χαὶ τὸ ἐπιγεγραμμένον τῶν οομδιΐ 5ιηϊ. Οἰγομπι[ογίμτ διΐαπι αἰϊότεπι δεσιπάππι 
δώδεχα Εὐαγγέλιον οἱ συγγράψαντες ἐπεχείρησαν. Τιιοπιαπι Ἐναπρείίμηι. (μὶπ οἱ Βαδί 5 δογίϑοτο ατι- 
Φέρεται δὲ χαὶ τὸ χατὰ Θωμᾶν Εὐαγγέλιον. Ἤδη δὲ δὰ ἐδί Ἐναμπφοίἑμπι φξοοιπάμηι Βαεὶϊἑάοηι. Ρίαετὶπιὲ 
ἐτῷ πηθς χαὶ Βασιλίδης γράψαι χατὰ Βασιλίδην Ό ἐσίίαν σοπδι! διιηὶ,οἰἴαηι δεομπάμηι Ἡαιπίαπι, εἰ αἰΐα 
Εὐαγγέλιον. Πολλοὶ μὲν οὖν ἐπεχείρησαν» χαὶ κατὰ “ ρίμτα Ευαπρείϊα εοτίϑεγτε, δεα εοἰα φιαίμον Εναπρείϊα 
Μαθίαν, καὶ ἄλλα πλείονα " τὰ δὲ τέτταρα μόνα προ- εἰϑίοτὶς απιορονὲϊ Εἰ είοδία θεῖ. Α τεϑμς ἀμίοπι ποπ 
χρίνει ἡ Θεοῦ Ἐχχλησία. Οὐχ ἁπλῶς δὲ πεπιστευ- δἰπερίἰεἶιεν στοαῖς, 864 φ6τί 0 ἐοπιρετίὶς 56 πμίίο πιοάο 

νων, ἀλλὰ πεπληροφορη μένων τὸ ἀπαράθδατον τοῖς τεζοάετε (θξ ἰβααίαγ. δ υέτο αἴχῃ!, μί θογίης δυοτίο- 
ἐγομένοις μαρτυρῶν. Πραγμάτων δὲ εἶπεν, ἀναιρῶν τὶ ᾿τόδῖηι φιὶ φιαομπφιιε α δαϊυαίοτε ἐπ σατλ [αεία 

τὴν αἵρεσιν τῶν κατὰ φαντασίαν λεγημένων τὰ διὰ δ4μηϊ, 6α μηαμιαδίιΐοα ἐοπι 556 αἴσιπι, Κὸ8 ἀμίθηὶ 
τοῦ Σωτῆρος γεγενῆσθαι κατὰ τὴν σάρχωσιν αὐτοῦ. φιμαγμηι δὶ μίεια [αεία ἐἜγαὶ βάέεξ, ὁπάτταιιδ, αἤεοίκηι 
Περὶ δὲτων πεπιληροφρορημένων εἰπὼν τὴν διάθεσιν δκιηι ἐπαάϊοαί. (δνίιι5 ομἷηι δγαῖ, πθο μίἰο πιοάο ἀμθὶ- 
αὐτοῦ ἐμφαίνει. Πεπληροφόρητο γὰρ χαὶ οὐδὲν ἐδί-. ἰ(αϑαί απ ἰΐα 86 βαϑετενί, ποιὰ, Ομοά ἀμίθια αὐ 
σταζε πότερον οὔτυς ἔχει ἢ οὔ. Ὅτι δὲ παρὰ τῶν οδμίαμἐξ (ἐειἰδιι5 {{{π6 ἀσοορετὶ!, πιανἐ [656 (Θδίαί εν 
αὐτοψεὶ θεασαμένων παρέλαδε, σαφῶς ὡμολόγησεν ἀΐεθιιδ : ϑίται ἰγαϑθοναπι ἠουΐ8. αυὶ 4ὺ ἰηϊεῖο ἱρϑὶ 
εἰπών" Καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπαρχῆς αὑτ- νἱάογυμ!,, οἱ πρἰπίϑιγὶ Γἀὐγυῃ! βογιμοηΐβ. Οοηβτγπιαῖ 
όπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ «λόγου. Διαῦε- ἐπμὲπι δ6 ποπ φιαιίαπι ἰαπίιμν θα ἰΐδ φμω ἀἰοία διιπί, 
Θαιοῦται γὰρ ὅτι ἄνωθεν παρηχολούθησεν οὔ τισι δεώ οἠλπία 6486 αὐ ἱπὶ(ἴο αδεεομίμπι. Ἀυξῦϑ. 
τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ κᾶσιν. Ουοπίδῃν φυΐάοπι πη ιὶ 

Ῥατποι. 6κ. ΧΠΙ. 51 
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Π65, οἱ [8685 ΠΟ διηΐ σΟηΔι1 ΒΟΡΙθ6Γ ; δο ϑρίνϊιυ Α Ὠοΐ, φυΐθυ8 {Π14π| Δβρίεἶθηί φυΐ τηογεπίαν Ῥοττο ἰμ 
58η00 ρῥἰδηΐ βου ρϑογιηὶ Ἐνδηροίία. Μη ἱρίευν οο- 

μ8ι1 δυηὶ ογΐπαγα Πδγγαι θη δπὶ εἰ [6 γερὰ, 4088 

πιδη {68 |85]π|6 ΘΟφΉΪ (25 5π| ἰπ ΠΟ} 15. ἘΠΟΙοβὶὰ φυᾶ- 
ἀΠ0Ὁ παθοὶ Ενδηρο!ία, ΠΟ Γ6565 Ρ] υτϊτμα (97) : 6 ᾳυΐ- 

νυ ᾳιοάάδπι ΒΟΥ ΒΓ δοσυπάππι ΖΕ γριΐοβ, αἰϊυὰ 
ἰατία ἀυοάδοϊπι Ὡροβίοίοβ. Αὐδι5 (υἱν οἱ Β45111468 

βου θογα Ενδηροϊίαπι, οἱ 5ὰ0 {Πυ ποπιῖπα εἰϊα]ατα. 
Μυλΐ οοπϑι! 8υηΐ 5ογίθογα : βοα οἱ πη} οοπδιΐ κα πὶ 
ογύὐϊπαγο. Ουδίυογ ἰἀπίυπι ΕνΔηρΟΙ 8 διη1 το σία, 

6 4υΐθυβ 580} Ῥοιβοπα Βοιηΐηὶ οἱ ϑαϊναίογί5 ποϑίιὶ 

Ῥγοίεγεπάδ δυηῖ ἀορηιδία. ϑοῖο 4ιοάἀύδπι Ενδηρο- 

Ἰυπι, φυοὰ Δρρο!!δίαν 5θοιπάσπι ΤὨοπηδπι, οἱ Ἰαχία 

Μαιμΐδπι, οἱ 8118 ρίυτα Ἰορίιαυβ, πὸ αιϊά ἰρῃόγατα 
ΥἹΔΟΓΟΠΊΌΓ, ΡΓΟΡΙΘΓ 608 4ιυΐ 56 ρυΐϊδηϊ Δ] 118. 5Εἶγα, 

Ἐνδηβο!ο ποὴ νοχ οογηϊυγ, 564 Βογπιο, 4μΐ νοοῖ 

ῬΓΩΘΙϑΉ ΠΟΥ 651. [Γπά6 ἢυης ἠϊείεαν : δίομι αὖ ἐνἐεῖθ 
ἐταάϊάσότιπί ποῦς, φιιὶ α ρμτὶπεὶρίο ἱρεὶ υἱάρτιπι, οἱ 

πιϊηιϊειτὶ [μότὰιπὶ δογπιοηῖς. Ἰφὶ τὰ Γ ἀροβῖο ἰροὶ νἱάς- 
ΤᾺΠΙ ΒΟΓΠΊΟΠΟΠῚ : ΠΟ αυΐὰ ΔΒροχογδηὶ οογρι5 θ0- 

πη ηἰ ϑαϊνδίουίβ, βοὰ ᾳυΐὰ νϑγῦηπι νἱάογυπι. 51 δϊ 

Ἰυχία ΘΟΓραβ νἱάΐββοηι ξθβϑυπ,, ᾿ος 68ι, Βεὶ υἱάἴβϑοτι 

ΒΘΟΓΙΠΟΠΟΠΊ, ΘΓΒῸ οἱ Ῥ᾽]λίυ8 φαὶ σοηἀοιμηᾶνίξ, 56: 

τόπεπὶ οὶ υἱή τ, οἱ δυάδθ ργοάϊογ, οἱ οιμπος φι 
οἰαπιανογυηὶ : δ Ογιοῖβφε, ογμοῖβαε ἔππὶ, 0} 16 ἀξ 
(οΓΓα, ἰαΐοπὶ Ὠοὶ υἱάογιπι βαγπιοποπι. ϑϑὰ θεῖς ὦ 

αυϊδαυδη ἱπογοάυ}ιι5 βογπιοηρηι Ὠεἱ τἱάογῖξ. ΥἹάογε 
ΒΟΓΙΏΌΠΘπ) Ποῖ, ἰα]6 οδὲ χυδὶα ϑαϊναίου αἷὲ : μὴ 

τἰάοί πιὸ, υἱάεί εἰ βαίτοπι χμὶ πιϊσῖ! πιδ. δίομε (τὰ 

8 ἰςξίδ οορηονογίηι. 564 ἴῃ ἷ8. οανεἶθι5. πἰ}}} ἁἰυὰ Β αἰάογμπι ποῦὶδ φμὶ α ργὶπεὶϊρῖο ἱρεὶ υἱάετεηι, εἰ πεϊπῖεί τ᾽ 
Ργουδιηυ8, πἰδὶ φυοά Εροἰοβα, ἰά 68ι αυδίυογ ἰδΔῃ- 
τὰυπὶ Ενδηραὶα τοοϊρίαπάᾳ.. Ηο ἰἀεἶγοο, αιΐα ἴῃ 

Ῥγίμοῖρίο Ἰεοίυπι 681 : Μω ουπαιὶ δπΐ οταάϊπατα 
πατταίΐοποηι 46 ἢἷς τοϑιις φι σοπβγτπιαία βιπί ἵπ 

ποθὶς. 1Π}} τιοπίάνογυπὶ δίαι σοι δι! δ} ἀ6 ᾿ιἶβ γοῦυ5 

ΒΟΥ Π6 ΓΘ, αυδ ἰπ ΠΟΙ}}5 πιδη [65{155]π|6 συ ηΐ ο01- 

Ρεγίς. ΕἸδοίιπὶ δπὶ [1648 ἱπάϊσαί 6χ ΒΟΓΠΏΟΠ6, 

400 αἷν : [π ποδὶς πιαπὶ [δἰ ϊδ5ἴηιὸ διπί| οείοηϑα;, ἰὰ 

εβῖ, πεπληροφορημένων (ᾳιοὰ ὑπὸ γνογῦο 1, ἰΐπυ8 
ΘΕΓΠΊΟ ΠΟ δχρ! ἰοαὶ [98]}. ΟΘγία δηΐπὶ ἢὰδ οἱ γαϊ'θη8 

οοξηονογαῖ, 6406 ἰπ δἰίψυο Πυοίυαρδι, υἵτυπε ᾿(8 
εββοί, δὴ 8] }|6γ. ἤος δυίΐοπι {ΠΠ|18 ουθηΐ!, φαΐ Π6}}5- 

εἴπ ογοἀϊἀογυηι, οἱ ἰὰ χυοά Ρτοριιοία οὐβδογαῖ, 
ἐοηκθοιΐ βυηΐ, οἱ ἀϊουπί : (ον βγπια πιὸ ἵπ δεῦπιο- 
πἶϑας {μὲ δ᾽. ἀπ εἱ Αροβιοϊυβ ἀς Μΐ8 χυΐ ογδπί Οα 

ἢΠγπιΐ, ἀίψυθ τοῦυϑι!, δἰ! : {6 εἰ εἷς τααϊοαιὶ οἱ [ιπάαἰὶ 

ἦν βάε 55, δὶ φυΐβ οηἷἶπὶ γϑάϊοδίυβ ἰῃ ἤὰἀ6 6ϑὶ δίᾳυθ 
Γυπάαιυ5, Ἰίοοι ἰοπηροϑίδς [ποτῖι ἀχογία, ᾿ἰοδὶ νηὶ 

Πανογίηι, Π166ὲ 86 ᾿ θοῦ ουάδογς, πο ΘΟΙγΘ]ΙοίὉΓ, 

Ὧδς σοΓΓυσί, αυ͵ᾶ ΒΌΡΟΓ Ροίγαπη φἀϊΠοίπι 5011 8 

τη 0.6 Τυπάδίυπι εδὶ "δ. Ναὺ ρυΐϊοπηι8 061}}}}5 5.18 οδῦ- 

ἨΔ᾽ 1005 ἡγιη Π δίοπι ἢάοἱ ἀΔτί, φυδπὶ πη6 8 οἱ τδιΐο 

ατίθυϊι. ΤΠ 646165 αυΐφυδ ογοάδηϊ 5ἰρηῖ5 δίυδ ροῦ- 
ἰοπιὶβ, 4υ υπηΔηἃ 80ῖ65 οοηϊυδίυν. ΕἸ ἀ6}15. Ὑ6ΓῸ 

τὴλϑῖθ ρῥγυάσηδ δίη6 τοθυϑῖ:18 Γδιϊοηο πὶ βοαυδίυγ 

οἱ νϑύθυπ), εἱ 5ἷς ἀἰϊυάΐεοι φυϊὰ νϑγιιπ, αυἱάνα [4]- 

δύ 5ἷϊ. δίομι ἰγααϊάογεπε ποϑὲδ, φμὶ αὖ ἱπίο ἱρεὶ 

υἱάοτυιπ!, εἰ ηιϊπὶ τὶ [μετὰπ| ξογπιοπίς. ἴῃ Εχοὶο βογὶ- 

Ρίυπι 68ὶ : Ῥορείες υἱάφϑαὶ νοσοπι θεὶ 51. Ἐϊ οΩΓι6 γοχ 

δυάϊειν ρεΐυβ φυδη νἱἀοίυτ; 56 ργορίογδ8 βογὶρίατι 

δδί, υἱ οδίοηογοῖαγ ΠΟΡ}5 3158. θοῦ 8 νἱάθγα υοθοπὶ 

δὲ Ῥρ4], οτνῃ, 98,Ἁ δ᾽ Ερἢ68. τι, 17. 
89 7οΔη. τιν, 19. “9 11 6οΥ. νι, 18. 

(91) Υ᾽εοπ6 ργίογοραηι δἀΐὶ διίθα ΕΠ τὶ, ρίμτὶ- 
πιαδ, ἰὰ 651 [ἰδ Γ6865., ΟαΠΊ ἀ6 ρ5θιιθο-υ η 96 115. ἰ0- 
(08 εἷς Β6ΓΠΊΟ 5[1. Ῥοῦγο ϑὸ ρ6πῈ δὰ σϑγρυπὶ ἴῃ 
5118 ἰΓδηβι}}} 1 ΗΙ ΓΟ πιὰ, αυοὰ βυργὰ ποίδιῦπι 
ὁ6ι, ΡῬγωίαι, (οιπιποπίατ. ἐπ Μαίισιηι. ΘΟΟ]6 
ἀυς εἾ η05 ἰδὶ ΟὈβθγναπιυ8. --- Υἱάα Ραίτγοί. Και. 

(ϑ8) Ηϊογοηγπιὶ μος 6586 δαάϊαπιθηίαπι., αιοὰ 
᾿Ρατγθη ἢ οβὶ ἱμο  υϑἰπλιβ., ΠΘΠΊΟ ΠΟΙ} 56η{|}. [4 φ6η18 
Αἰ ἰπίογίυβ οοουγγυπὶ,, 408 δυάδοίογί "05 οἰ οἷ 5 
αι 46 βογὶρεϊβ [φυδιῖ!! Ὁ. 459 οἱ 5644., οἱ Μαι- 
το [μἀγγοχυᾶιο ἴῃ Απἰπιααυοτεϊοπὶδιις αὐ Ρεατ- 

56 Μ411}). υἱἱ, 25. 

[μετιπὶ τοτηιοπὶς ὅν. ΟἸλπη ᾿υοξ ξοιτηοηΐθας οὐ 

οαπΊαΓ, αυοά οὐ͵υϑάαπι ἀοοιγίηςε βηΐ5. δἷὲ 'ρβα ἀο- 
οἰγηα, αἰϊογίυ8 γογὸ ἀοοίτγίπς ἢηΐβ. ἴῃ οροῖα οοπι- 

Ῥυϊοίυν. Ὑετγθὶ σγαῖία : ϑοίοπιϊα ροοπιχοίτίας ἤπειῖῃ 
μιᾶθοῖ ᾿ἰρβᾶπὶ ἰδηΐϊππι βοϊδηἈπιὶ δίχπθ ἀοςίγ πᾶπν. 
ΑἸΐὰ γθῦῸ βοἰδηιϊα δβϑὶ, ουὐυ5 Πηΐ5 ορὰβ οχίρὶς : γείς 
ἴπ πιοάϊεϊπα ορογίοἑ πὶ τδιΐοπεπι δὲ ἀορπηϑίδ βεῖγα 
τηθ εἶπε, ποθὴ υἱ ἰΔπιυτηπιοάο πονετίπι φυϊὰ ἀεοαπε 

ἴλοοτθ, βϑὰ υἱ (λοΐδπη, 1ὰ δϑὶ, υὐ βϑοθπὶ νυϊπόγα, 

Υἱοίυπι τηοάογαίαπι οαϑεϊραιυπι]ιια ἀϊβροπᾶπι, σῖτα 

(οργίυπι ἴῃ Ρυ δα πη γοπᾶγαπὶ βοπιΐδπι, υἱ συγ οπῖ- 

θὺ5 ογο!εἶβ Βυπιοταπι ρα ἀαπιΐλπι βίοσαπι, ἰδπῖρ6- 

ΤῸΠΊ Δ[40}6 Τοβίγηραπι. Οὐδ δὶ 418 ἰΔπίυπι Ξοἰογῖς 
Οἵ ΠΟ ΟΡΘΓΘ ἔμποτί( βυθβοσυῖϊυθ, ολς88 δὶς δἦυς 

βοϊθηιί. 5. π|}}86 φαϊὰ βεἰοῃιίας τηράϊοίπαο δὲ ορϑεὶ, 
οἴἶδπι πῃ ποιϊεἰα πιϊπἰβιουίοχυ βογπιοηΐβ θϑὶ : δέει 
ἐγααἰάεγιπί ποδὶς φιΐ α ῥτίποίρίο ἱρεὶ υἱάετιιπε, εἰ 

πιϊπὶδιτὶ [μότὰπὶ δογηιοπὶβ. Ὅϊ ἐσ δὸ χυοὰ ἀϊχῖϊ, 
ἐρεὶ υἱάεγμπι, ἀοοιγδπὶ οἱ βοἰθηιδη δἰ φηϊβοιτὶ, οἱ 

ΟΣ 60 αυοὰ ἀἰϊχὶϊ, πεἰπὲδίτγὶ [μότῶπὶ ξονπιομῖς, ἀδηο» 

ΒίΓΔΓΪ ΟΡΟγἃ ΟΟβΠΟΒΟΔΠ.5. Αἐξθομίο α γτὶνεϊρίο 1 

Τίδυηι ἐεὶ εἰ πιϊδὶ ἀεϑεομίο αὖ ἱπὶιἶο : ἱπουϊοαὶ 80 

τ ρ ἰοαῖ, φυοπίλπι| δὰ αυς βογρίυγιβ δὶ, ποῦ γὰ- 

ΤΏΟΓῈ σΟρΠΟΥΟΓΪ;, 864 40 ἰπίεῖ0 'ρθ6 ἔσεγι οοηβ6ο- 

(05. ὕπάθ εἰ 20 Αροϑίο!ο πιογῖίο οοἰδυάδιαν, ἀΐ- 

ΟΘΗ6 : μας ἰαπς ἰη Ευαπρείϊο ὁδί ΡῈΥ οπινες Ἐσείδ- 

εἰας “Ὁ, Ηος αδηΐῃ ἀ6 πμ}1Ὸ αἰΐο ἀϊεϊίυγ, οἱ εἰσὶ 46 

[μιο8ἃ ἀϊοίυπι ἐγαάίταν : γίσεπι δε, οἱ πιδὶ ἀςδεομίο α 
Ῥτὶπεῖρίο οπιπΐα αἰ σοηίογ οὰ οταϊπα ιἰδὲ εοτίϑετΕ, 
ογιΐηιε Ταεορἠίε(99). Ρυϊαὶ Δ||4υἱ8, φυοὰ δὰ ΤΙιοο- 
ΡΒ απ αυδορίδπι Ενδηροϊαπι 93,8. Ξογιρϑογῖὶ : 

5 Εχοά. χιχ, 18. 55 20δῃ. χιχ, 6, 18. 

δοπίαπας ᾿σπαιϊὶ υἱπάϊεϊας, ρᾷξ. 94 οἱ 564η4., (γαυάϊ 
[υδγυηὶ, υἱ Δ56 6 ̓ οΠ ἢ 145 Αὐδηιδηιΐο ρΟγρόγᾶπι 
Δ) υάϊοαγεπί, [μαιἰϊπίφαβ 6586 Βοιηΐπὶβ ἰοίυπι οοι- 
ἰομάδγοηϊ. ΝῸΒ 8.0 αὐδημιθ ἰοοὺ οὐὴ]εοιίοποαι 
οὐπίγ ορογὶβ φεγηηδηἰίδίοπι τοί! 6 πιῃβ. 

(99) δειιοά αγϑθὶΐ οἱ Οοπ οι} : Εἰχὸς δὲ ὑπο- 
λαμθάνειν τινὰς, ὅτι θεοφίλῳ τινὶ ἔγραψε τὸ Εὐαγ- 
λων » ὃς εἷς ἣν τῶν πιστευσάντων. Οὗτος ζέων τῷ 
νεύματι χαὶ ἀπλήστως ἔχων περὶ τὰς τοῦ Κυρίου 

πράξεις τε χαὶ λόγους" ὄνπερ ἐποίει ἀσφαλέστερον 
καὶ τὰ νῦν γεγραμμένα. ἔΑλλος δέ φησιν, ὅτι ἐὰν 
πάντες τοιοῦτοι ὦμεν ὡς ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 



ικ805 ΙΝ ΚΌΟΔΜ ΠΟΜΙΠΙΔ ΤΙ, 1800 
᾿ ὉΠ 68 4μΐ Π08 Δ0Ἶι5 Ἰο ιιοι 65, 51 (8165 Γιοτ εἰς αν Α αἰοδίην, 5] δἱ θοΙηΪΠῈ5 ΠΟΒίΟΡ 7688 ΟΠ γἰβίυς οχ- ΑἸ] γαπιϊηΐ ἃ 1)6ο. οἱ νὸς ΤΠΘΟΡΏΝΠΙ οβιὶς, οἱ δὶ νο8 
Ἐγνδηφοιϊίαπι 5ο μι ταν. 5] 48 ΤΠ ΘΟΡ 5. 68ι, ἰβία 
Οριίπια οἱ [ογ 58 πιὰ 6βι, μος (4) 4υΐρρα 5βἰσηϊοδη- 
εἷυθ ΟΥ̓ 00 ΒΘγπΊ0π6 ἀΐοίμιγ κράτιστος. Νδῖηο ΤΙδυ- 
ῬΒΙΠυ5. τηνι. 681. Εἰ φαοπιοίο βογίρίυ πη δϑὶ ἦδ 
ῬΟΡυ]Ο [βγϑϑῖ, φυδηὰο Ἔριθάϊθθαίυῦ ὁχ ΞἜφγριο “, 
4ιοά ποη [ὑἀοτῖς ἴῃ (τ θαθυ5 δογαπι ἰηΠγπιυβ : 5, 
Ὧΐ Δυάδοίεγ Ιοηυδν, ἀϊοαπὶ χιο οπιηῖς 4υϊ ΤΗοθο- 
ῬΙΝΠ5. 6δὲ, δ'ξ γομυβίαβ, Πα θ6η5 Γογυἀίποηι τοθὰ- 
δίδπι ἃ Ὀ60, (ΔΠ43Π| ἃ 5ΘΓΙΊΟΠΕ 605, αἱ ΘΟΒΠΟΒΟΘΓΟ 
Ῥοϑϑὶῖ θόγυπὶ νϑγθογαηι, ααΐθυς. οομαἰ τα 5 6ϑ8ῖ, νϑιϊ- 
λι6 πὶ, ἰπ|6} ἢ 56 8 ΒΘΓΠΊΟΙ ΘΠ, Ἐνδηφο!!! ἴῃ Ομτγίβιο, 
ουΐ φίογία Ἴη βὅβου!α βφου]ογυῃ). Απθη. 

ΠΟΜΊΠΙΑ 1]. 

8ὲ εο φιοά εοτῖρίπιη δεῖ; « Εταηί αμίθπι 7μδεῖ ἀπο ἐπ 
εοπϑρέοίε ἐ)δὶ, αιν ϑιιίαπί6ε ἵπ οπιπῖϑας πιαπάαιΐδ οἰ 
με βεαιϊονίδιις Ῥοπιδιὶ εἶνε ηιιοτεία. ν Οδϑρ. τ. 
θυἱϊ νοϊυη! ροοοδιῖβ βυΐ5 ΟὈιθμάθγα 4|᾿χυᾶπὶ ὁχου- 

δδιοΏ6πι, οχἰ κεἰ πηδπὶ ΠῸ}]1Πὶ 6588 ΔΌΒ4ΙΘ ρϑοοϑίο, 
εὐ υἱυπίαν ἐθϑιἰπιοπῖο φυοὰ ἰπ 200 δογίρίιπι δβί : 
Νδηϊο πιμπάνι α δοτάθ, πδὸ δἰ μιπιι8 φυΐάεηι αἰεὶ [ἀοτὶϊ 
υἱία εἾις διρῈΓ ἰότταπι. Νιιπιοταιέίδε αμίοηι πλοπδθὺ 
ε)κς “ἃς Ου͵ὰ5 βοηππὶ ἰΔηἰαηπιοάο Ῥγοίογαμι, ἰπίογ- 
Ργοίδιίοιθηι ροηΐίι5 ἱβπογαηῖοβ. Δάνογθιβ 008 Ὀγα- 
Υἱΐου γαϑροπαθθπηι15, φυσηίαπι ΔΌΒησΘ ρϑοοϑίο 6558 
ἴῃ ϑεγίριυγίδ ἀπ ρ!]οἴϊον ἐπι! ΠΠφίταγ τ ὧἱ 811. ἀἰίογαπι, 
πυπηυαπι ΟΠΊΠΪΠΟ ΡΕΟΟ48856 : Ἀ](Θγαπι, ροροᾶγα 4ὁ- 
5|1558. 5] ᾿φίτυν ἰπηι θη ἀθθ4π6 ροοοαίο ἀἰοὶ, υὶ 
πυηαιιδπ) ρΘοΟΔΥοΥ,, οἱ 08 Δ5561}{ΠΠ||18, Π] ΠΏ) 
ἐ888 Ἀθ84ι6 ρεροδίο, υΐα ΘΠηΠ65 Ποπιΐη68 αἰϊαααηάο 
Ῥεοοανίπιυϑ (2), [ἰεδὶ μοϑίδα νἱγι αἱθη] βϑσαιὶ δυμηι5. 
Θ᾽ σὑϑι0 δος ἰμι 6] σαπι Ποπιίποπὶ ΠΟ) 6558 ΔΌδβαιια 
Ῥέξσοδίο, αἱ πδβθηὶ 4ιδπιρίδηι ρο5ι νἱ τὰ ἰἴὰ 86. δά 
νἰνίυϊα8 γείεγγα, αἱ ἡ 4υδπι ΟΠ ηἷπΟ ΡΘοοοί, [15 
ἐογὰπ) βθηΐθηἃ 65ι. Ῥοίαϑι δηΐπὶ Ποῖ, αἱ φαΐ διί8 
Ῥοορανθγίί, οἱ ῬΘΟΟΔΓΘ ἀδβίνογὶ!, βίῃθ ρϑοοᾶίο 6856 

4: ἔχοά. χιν. “45 100 κιν, 6, ὃ. “5 Ερδιεβ8. νυ, 91. 

καὶ φιλεῖσθαι, Θεόφιλοί ἐσμεν. Ετιππι [οτίαδοε ποιι- 
πε φαῖδιις υἱαοὐΐμιν αὐ Τἰδορηϊίμηι φιοπιάάπι σιιὶ 
“ἰπμ8 6 βαεί δι. ἐγαι, Ευαπφοίἑιινι εοτὶρεὶδ86. Ηὶς 
δρίτιιω [ἀτυόπς, εἰ ἱπδαιἑαδὶἠὶ ἀηιοτε ξαρίμς νοτϑο- 
ταπι εἰ οοἰϊοπηι Ποηιϊηὶ, δοοιγῖον οἰΐαηι [ἀείιι8 δεὶ 
εὐΐ ἤσο δοτίρία διπὶ. Αἰἴι8. ἀἰοῖ! νοδηιοίρδο5 6686 
οπιπεϑ Τἠδορηΐίος, εἰ ἰαἰες [μϑτίηιις μι α θ60 αἀπιο- Ρ 
πιλτ εἰ αἰ ραπιατ, Ἀυπῦ8.. ᾿ 

(1) Πιογυμη ὁχ ἰμίογργαιῖβ οΔ]ΑΠΊΟ, πΠοη δυοίοτίβ, 
Βοσοο διάϊιαν σοπιπια : ιοά διΐπὶ ἰῃ Ογῶθοο δὶ, 
χράτιστος, οἱ ργορΓία [ογιἐδδίπμιπι βοπδι, 1,{1π8 
νογβίοη 5 σά ἴο65 ορεΐνμμ ἰδ γργδίδπιμιγ, 

2) Μοποηάυβ 651 Ἰθοίοῦ Μαγίδπι Υἱγφίποπι 8ρ6- 
εἶδ!! θεὶ ργίνη!οφῖο ἂν ᾿ς ΘΧΘΙΠΙΡΙΔΠῚ ΘΘΠΒΆ  : 
ἰάδοσυθ πιοπδιιάυβ, φαΐα Ογίφεπαβ, υἱ ἰη [τί π5. δι 
μοι}. 14. ἀϊσοπάτιπι 681, ἰρβάιη ιοῆιδ 5 Πὰ0 
οἠμπἶυπὶ Βοιηΐηιιπ ᾿ΠΠ πη ἴδ16 ἱπιρὶ6 ἀπ αυπιογαῖ. 

(ὅ) ϑοινεάα Ογδὺϊ! : Ἧσαν δὲ δίκαιοι ἀξϊιρότεροι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ναὶ, ἔπαινός ἐστι τέλειος, τὸ εἷ- 
ναι δίχαιον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς γὰρ ἐπίσταται 
καρδίας ἀνθρώπων, ὃς μόνον οἶδεν ἀξίως ἐπαινέσαι 
τὸν ἐπαινετὸν, χαὶ τοῦ ψεχτοῦ τὴν χρίσιν ἀξίως 
ποιῆσαι" ἐπεοῖ ἐλεταῦ ἐν τῷ χρυπτῷ καὶ οὐ μόνον 
κὰς πράξεις, ἀλλὰ χαὶ τοὺς λόγισμούς. Γυμνὴ γὰρ 
αὐτῷ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις θεωρεῖται, καὶ ὁ σχο- 
πὸς χατανοεῖται. ΓΑνθρωποι δὲ οὐχ οἴδατι χατ᾽ ἀξίαν 

Βὲθυϊε 510] φίογίοβδπι ἘροἸαβίαπι, ἢῸΠς ΠΑΡ οηΙ6πι : 
τηδου απ “Ὁ : Π0η 4υ͵α ΘοΟΙοϑἰΔβιο}5. νἱτ πυμπαυδπι 
μα τ ππδου]απὶ ; σα αυΐᾶ ποαυδηυδη) ὉΠ 1Γὰ ἢϊἃ-- 
ου]οίογ : ποη ΠαὈΘηίθιη τυ βᾶπι, "θη αιοὰ τυρὰ νὸ- 
τογῖ5. ΒΟΠΝ  ἢἶβ ἴῃ 60 ΔΙ αιιϑηἀο ἤθη [υοεῖι, 5βθ4 ᾳιοί 
δᾶπὶ ΠΑ ΘΓΘ ἀδβίδγι!. Τπ ἤὰμο τηοάμπη οἱ {Ππὰ φυοΐ 
βραυϊαν, 65. ἴηι6}Π σα πάαπι, κί οἷς δαποία οἱ ἐπιπασιι- 
ἰαια, ποη αυοά ἃ Ὀγποὶρίο ἱπιπιδοιηδία [ἀρνὶ : ἰοῦ 
οηΐηὶ βυϑρίοαγὶ αυΐάοπι ἀ6 Πομηΐηθ ἤθη Ροίαβί, αιιοὰ 
Δ Ϊπηὰ 61:8 πηϑου]ο58 ποη {ἀοεῖ! ; βϑὰὶ φυοά τγερυϊο- 
ΗΓ ΡυΓἃ ΔΙ4Π6 βἰποοΓ8, αἰι8' πιδουϊαγὶ αἱ γα ἀορίογι. 
ΠΕ ἰάεῖγοο ἀἰχί πηι, αἱ ἀοοαΓοπιβ ΡΟ586 Πιοπηΐη6 πὶ 
Ὁ ἰά φυοὰ ρούξατα ἀοείνί!, νοοδγὶ θϑυθ ρβεοαίο 
οἱ ἱπηπηϑου]δίαπι. ὕπ46 οἱ πηδηϊοϑιἰββίιηβ ἀδ Ζλοινα- 
τἷα εἰ ΕἸϊβαθθιῖ βογι θιαγ : Εγαηὶ )μαιὶ ἀπιϑο ἐπ εοπ- 
δρεοῖμ θεῖ απιϑμίαπι ἐδ. 1π|οηιπῖθιις ἀμίθηι δγαμὶ )εδιὶ 
απιϑο απί6 θοπιΐπεπι, ἐποθάδηίδε ἴῃ πιαπάαιὶς δι 7μει 
βεωιϊοπίδιι5 θοπιϊπὶ εἶπα φιοτεία. ὈΠΙφοπεῖπ5 Ὡυἀο8 
Ζδομαεία οἱ ΕἸ βαρ, 4085 ΒΔ Ποῖ!8 05 ἰη δυλ 
86 γ 1 Πἰδίογία, ΟΟὨ ΘΠΙΡΙΘΠΊΙΡ : ΠΟ ἰδιΐαπι υἱ 
8εἴϑηνι8 {108 [υ͵586 δα ἀ4}}}6 8, βοὰ αἱ βαποίαπι Ζα- 
ἰμιπὶ 255: πιθη105, οἰΐδπὶ ᾿ρδὶ Ιλ 8 ἀϊφιὶ οἰπιείαπγιγ. 
Ῥοίπαγδι 5: Π|ρ]} 1 οἰ [6 Ὁ βογίθαγα, θγαπί δεῖ αηιϑο (5), 
αιιϑείαπίος ἐπ οηιπίδιις πιαπάαἴδ; πῆς Δυίοπ π6- 
(ὐδβαγίο δά ἀίίυν, ἡμεεΐ ἀπιδὸ ἐπ δοπερθειι θεῖ. Ρο- 
ἰδδι υρρα ΠΘγί, αἱ δ; ΔΙ ααΐ8 βία 'η σοηβροοία 
Ἰιοπιΐμιῃ), 56 ἴῃ ζοπϑρεείυ θεοὶ ποη. ΥοΡθΐ ρφτδιϊα, 
4υληάο ποη Πιᾶθεὶ Ἰοῖηο φαυά ἀξ π|8 πιὰ ]8 Ιοφυδίυν, 

ο 5" ἴῃ π|8 ππηίναγϑα οοηβίἀθγδης ἢ 8}} οἱ ἀοιίγα ναι, 
γερογίι, ͵υδίυθ᾽ διπὶ ἰῇ σοηβρθεία Ποπιίπαηι. Εἴμρο 
ΟΠΊΠ65 ἀδ π|6 ΘαυΔ !6Πὶ ΠΡΟ Γα βθη(θη Ἀπ), οἱ ἀγα 
αὐἱά ἀδιταμδηὶ πηΐϊι!, αἱ ᾿Δπηθη ἰμνθηΐγα μοι] ΡΟΒ56, 
56 ΘΟΠΒ0Π0 π|Ὲ Οἵα ἰδιιάδγα : ᾿υβίυ5 εὰπὶ ἴῃ ὁοη- 
βρθαίιι μοπιΐπαχα Ρῥ]αγίπιοτυπὶ; τὐϑγαπὶ Ποιμΐμυμι 
ΠΟΙ 6ϑἰ οογίαηι ᾿υἀϊείιιπν). Νοϑείαπι δαΐπὶ αἰγιιη ἦε 
Δ ΒΟΟΙ 110 οογάϊς πιοὶ Δ ᾳυδη 40 ροςοανθγίμ, αἴγλη 

ἐπαινέσαι, ἅτε δὴ πρὸς τὸ φαινόμενον ὁρῶντες, 
ἀγνοοῦντες δὲ τὰ χεχρυμμένα" ΤΡ οἷς πρὸ τῆς ἀπλα- 
νοῦς ἡ πεπλανημένη δόξα πολλάχις εὐημερεῖ, Καὶ 
ἐτέ μὸν αὐτοὶ, ἑτέρως δὲ τὸ θεῖον τοὺς βίους δοχι- 
ἩΝ ἕΩ νδέχεται γὰρ, κατὰ μὲν τὸ φαινόμενον δί- 
χαιον εἶναί τινα ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων " χατὰ δὲ τὸ 
χρυπτὸν τῆς διανοίας μὴ εἶναι τοιοῦτον, ἐμφωλεύον- 
τᾶς χεχτημένον λογισμοὺς πονηρούς. Τοιουτόν τι χαὶ 
ὁ Παῦλος δηλοῖ ὅταν Ὑῃ περί τινων Ὧν ὁ ἔπαινος 
οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀ.1.1) ἐκ τοῦ Θεοῦ. βνϑιιῖ λαΐοπι 
ἢυ|541 ἀπῖρ0 ἴῃ οοπϑρδείυ [γ6]. 1986 διΐπι πουὶΐ ξοτάᾳ 
ποπιίπιιπι φιῖα δοίμις εεἰ! ἀἶσπο (μιά αγὸ ἰαμα αὐίίεηι, δὲ 
ἄἴφπο )μάϊεαγε υἱιιροταὐτόηι : φμονίαηι υἱάφί ἰπ 06-- 
εμίιο, πος δοίμιηι αοίίονθα, δα δἰ δοφί(αἰΐοηοε. Νιάα 
ἐμπῖπι ἱρδὶ τέγιίι πίττα σοπεριοϊτατγ, δἰ δοοριιδ ἐαρίο - 
ταῖς ἐπί. Η οηιΐπο8 ἀμίθηι ᾿θδοῖμν! αἰρηθ ἰαμάατο, 
φιὶρρε φαὶ ἰά φιοά υἱάθιιν τοδρίοἰμπι,, οεσμία νοτὸ 
ἱσποταπῖ, εἴ ἘΠΡΙτΕς Θγτοηθαπὶ δΘΡ6 ορὶπίοπόπι αηι- 
μἰεοίμπίμτ, Εἰ αἰΐδν φιΐάοπι {ΜΠ αἰ νοτο ὥρια 
υἱίας πονιΐίπαπι αἰιαΐσαι. Ῥοίοδί δπΐπι βοτὶ πὶ δοοιιης 
ἄπιπι ἰά φιιοά υἱάφίμν, αἰϊφειὶν ἡμδίιι8 δἰ! ἴπ δοηδρθοῖᾳ 
μοιπίπιηι, ἐπ ὁσομί!ο αμίοπι πϊομ εἶδ ποι δἰϊ ἐἠιδηιοαὶ, 
δο ἰαιομ 65 παϑεαὶ οορίαίΐοπες μεγυοτδαδ. Ταία 
ἰά εἴΐαπι βανίις δἰφηΐβοαι ἀϊσεπε δ φιιδιιδάαηι: 
ΜΕ τὰ ἴδιιδ 0 ἐσ διομηίπένυθ, 80 οχ θρὸ ε5!. 
εἰυπυϑ. 
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νἱ δον πὶ πιὰ] "6 πὶ δὰ οΟηοιρΙβοοινάυπ) οαπὶ δ᾽, εἰ Α 681, Βε4υθγομυΓ. Θυδηάο οηἰπὶ (Δεϊπηυ8 τπηὰπάδί σεν 

διἰαϊιογίυπιν παΐ} ἴῃ οογὰθ 51 πδίαπι. ᾿φῃόγϑηῖ [ιῸ- 

παΐποβ οὐπὶ πη6 νἱἀσγίηι βοουπάστῃ Υἶγα8 πΠη685 οἴδ6- 

ἸΠΟΞΥΠΔΠῚ [ἌΠ6ΓΘ, υἴγυ πὶ ργορίον πιδηάδίυπι εἰ [6- 

ςοτγίπι, 8η ποππαπι ἰδυάὰδπὶ Γ[ἀΥΟΓοΠΊ4 16 4υδΕ 5: 6 ΓΠΊ. 

θ1Π80}}18 γα8 δϑὲ ἰῃ οοηβροοίυ θεοὶ υδίιπι 6536, υἱ 
πο ΟἿ αἰΐδαπι οαυβᾶπι φυϊὰ 93} "οπὶ [(μοΐα8 ηἰϑὶ 

Ῥγορίον ἰρβιιπὶ νοπαπι, οἱ θθὰπὶ ἰΔηΐα:) αι γὰ8 ομΐ 

ΟροΙΐ5 γα γ δυιίογαπι. ΤᾺ16 αυϊὰ οἱ Αροβίο!υβ Ἰοαυΐυγ : 

Οποτιμη ἰαι5 ποη 65 ἠοπιπίϑιιδ, δε ἐὰ 0 6εὶ 5". 

Βοδίαϑ αυΐ ἴπ οοηϑροοίυ Βοεὶ [8115 ο5ΐ, δίχυ ἰλυάα- 

υἱ} 15. Ποπιΐη 68 δυΐτῃ, χυδταν 5 οουίυπι [υἀἸοἴαην ᾿ Δ ΌΘ ΓΘ 
ν᾽ ἀδδη(, ἰΔπΊ6) ΠΟ ἢ ροββιηὶ δ ᾿ἰφυΐάνππι ργοηυπ- 

τἰαγο. Ενϑηΐ φυΐρρο ἱπιογάπηι, υἱ ἰἸλυάοπι οαπὶ αυὶ 

Ὡοη 651 ἰΔιυιάδ!}}}18, οἱ οἱ ἀδθίγαμ!αηὶ 4υΐ τπηϊμίπια ἀ6- 

θεῖ, οἱ ἴῃ φοῃβοϊθη εἶα ποϑιγὰ νϑπθὲ βἰοτ βογάοδ 

τοΘΡοΓρίπιι5, υἱ ρδοδάπιυ8 Βοπνπΐδιι5, δ0υὺῖ αἱΐα 

φυφουπαυά ποη ρῥίδοει θ60, Ὀοπὶ Ορογ}5 ἐῶ 88 ὈΓΦ- 

οοάϊι, φυδιηνῖ5 (Δοϊδπιὰ8 ργϑοθριαπι θεῖ, ἰᾶπιοα 

᾿Ππὰ αὐδησα φαδγεῖα ποι ἰδοίπιυβ, οἱ ἰη]υδῖδ 1ὰ αυοά 

ἠυβίαπι 65ι, δαηυΐπιαν. ὈΗΠΟ16 ἀγρο 6ϑὲ πιρθαίαγε ἴα 

οπιπΐθυ8 πηδπάδι}8 οἱ }5Ποαιοηΐθυ8 Βοπΐηὶ 5'θ6 

4υδτοῖα, δοουπάστη (οδιϊπηοπίιη) εἰ Ἰαυάοπι })6ϊ ἰῃ 

(μτίβιο δοϑυ. Οὐκ ἰᾶὺ5 τοδὰθιία οδϑὶ ἰπ ἀΐα )υά!εἰΐ 

ΔὉ 60, ουἱΐῪ ΟΠΠ68 π08 πιηἰ[βίατὶ ορογίει δυῖε {γῖ- 

θυπαὶ οἦυ5, υἱ γεοϊρίδὶ ἀπυδαυΐδηυδ 4025 ΡΕῚ ΤοΥ- 

Ρυ8 ροϑ5ϊ:, δίνβ βοπᾶ, δίνβ πιὰ] “ἥ. Οιἰμπο8 οηΐδὶ 

βίαυίτηυβ. αὐΐθ ἰτἰθυαπαὶ θεῖ, υἱ τϑοϊρίαπιιι8 φυοὰ 

τπϑγοπιιγ ἴῃ Ομ γίβιο δοβυ. σαὶ 681 φἰογίδ οἱ ἱπιρογίαπι 

ἰγδοιίοπο ἀΐφιιι5 6ϑί. 50105 θοι5 οἱ ἰπ ἰαυ6 οἱ ἴῃ Β ἴῃ ββουΐα βϑουϊογαπι. Ἀπιθῃ. 

νἰιυροταιίοπο ᾿υδίυ8 6581 λιάοχ. ὑπ46 ἀΐρπα οἱ πὰς 
αὐάϊιυν ἱπ ἰδυ δ ̓πϑίογυπι : Εγαν! ἡμδεϊ ἀπιϑὸ ἧπ 

φοπδροομι θεῖ. Τα ϊο αυϊὰ οἱ Βα]οπηοπ ἴῃ ῬΓΟΥΘΓΒΙ 8 
«οἰιογίαιαγ, ἀϊσοηβ : ΕΝ, του ϑοπα ἐπ σοπδρεοία 
θ)εὶ οἱ ποπιΐπιιπι 55, ϑεητήίυν Ζαο Αγ οἱ ΕἸ ϑαθδι!ι 

δἰῖα Ἰαυάαιϊο. Ανιϑμίαηπ!ο5 ἴῃ οπιπῖϑιις πιαπάαἰΐς εἰ 

)μδιὶβοαιϊοπίδιι Βοπιϊπῖ. Ουλιο θῈπ6 εἱ γϑοῖβ ἀἊ 
αἰϊφυΐθυβ ᾿ἀϊσαπιι8, ἴῃ 7υβι}Ποδι!ου θα8. Ποπιϊὶ 

φταάϊπιυγ. Ουδληάο πος δὺὶ ἱΠυὰ (Δοϊπιυβ, ἴῃ πηδι}- 

ἀλιῖβ {15 δια θυϊαπιυ5. θπάδ ρα οἱ βαποίυπι [.0- 

οδπι, νοϊδηΐοπὶ 605 ργβάϊοατα ἰδυὰθ ρογίδοία, αἰ- 

χἶβδο : Εγαηι Ἰμδιὶ ἀπιδο, απιθμίαμπίες ἐϊ οπιπίϑιις 

πιαπααιῖ8 οἱ Ἰμδιϊβεαιϊοπὶδιιδ Βοπιϊιὶ. Ὀϊοαΐ τη πὶ 

αὐϊδρίαπι : δὶ Ἰλὺ8 ἰδία μυγίδοια 6βι, αυϊά 5[}] νυν 
γὺς ᾳυοὰ ἀϊείταν, δἰπὸ φιοτεία ̓  (λ) ϑυποϊο αι δηΐπὶ 

ἀΐοογα, διῃθυ]αηῖ65 ἐπ Οπλΐθι.5 Υἱἷ8. οἱ υ801Πολι|0- 
πἶθυ5 Βοπιίηὶ : πἰϑὶ ροβϑεὶ ἤθγὶ αἱ διιθυ αὶ αιυ}8 ἴῃ 
οπληΐθι5 πιδηἀαι5 Ὀοἱ, οἱ ἰδηθη βδ'πθ 4Ζυθγο]α ΠῚ 

δΔθυϊοῖ. Εὶ φυοπισάο ροίοϑι δνθηΐγα υὧἱ 'ῃ ΟἹ ηἶθι15 

πιληάδι15 οἱ [05 ι]οπἰ 8 Π 6 Δπηθιι]Δ1}8 σὰ} 46 - 

τοῖα βἰε (ὐυΐ Ὀγαν οῦ ἀΐοδπὶ : Νδὶ μος ἰἰὰ 6ϑββοῖ, 

πυραυδηι ἰῃ 4|10 ἰο60 μοβοθγοιλυϑ8 βογίρίυπι γείογτὶ : 
“υεῖε ἰά φιοά )ιδίνιηι 68,1, δεηιέτε 35, Νἰδὶ ΘῃΐπΊ 6556) 
ἠυϑέαπι αἰϊαυϊὰ, αυοά ΠΟΙ) [υ5ῖ6 δα4υθ ΠιιΓ, Π6 408 

4υ8πὶ ΠΟ ΐ8 ργϑοϊ ρογοίαγ, υἱ ᾽υ 516 ἰά φυοά υδίυμη 

4 ΜΔ), ν, 98. 5 Βοπι. 1), 29, ᾿ Δ᾽ ΓΙΟΥ͂. Η!, 4. 

(4) ϑιδιοάε Οὐδ : Ἄμεμπτοι. Τίνος χάριν πρόσ- 

ΠΟΜΙΜΙΑ 1]. 

Ἀὲ εο φιοά εοτίρίιπι 6δῖ : « Αρραγμῆ! εἰ σπφείωε θο- 

ὑπρν δίαης α ἀεαίτὶς αἰἰατὶς ἱπεοηδὶ [δὶ. αεοεπεῖ. » 
0. 1. 

Θυκ φογρογα!ϊα δυπὶ οἱ βθῆϑβι οδγθηΐ, υἱ ψἱἀεδη- 

αγ 4} δ|ῖο, ἰρϑα δἰ} οἰδβοίαπι; 5εἀ ἰδυίυτοπιοῦο 

θου 15 αἰιοτίυ8. ἰπιδηΐυβ ἷπ 68, β'ν υο υογίηι [Π|4,, 5ῖτὸ 

ποϊυδτίηι, υἱάδὶ, φυδπάο ἴῃ δα σοπιοπιρ]ἀιίοπαπι ἀΐΓας 

χορί!. Ουἱά δπΐπὶ ροιοϑί Ποπιο, ἃυϊ 411 Γ65 435 οἰ γοι της 

ἀδίυγ Θογρογα ογά850, οαπὶ ἴῃ ργφβθηιὶ Γυογῖί, ΙΔ οε ΓΘ 

πα οαγπδίυγ (5) ̓  Εοομιγατῖο θὰ απ δθηϊ δυρεγπὰ εἰ 

αἰνίπα, δὰ οὐπὶ ἴῃ ργωϑεπιὶ [ἀϑτῖπὶ, ποι Υἱάεμίατ 

εἰδὶ ἔρβα νοϊυθγίηϊ : δὲ ἴῃ γοϊιπίαίς θογυπι ὁδὶ γνἱἀογὶ 

γεΐ οοη υἱάδγὶ. Οτγαιία θα υΐ! αἱ δρραγεγεῖ Αὔγδιϑπι, 

νοὶ οδίογὶβ ργορίιοιῖβ : πο αυο οὐου5 ἰδπίυπι 

εοογάϊα Αὐγδῆδηι ἴῃ σαυβα (ἀογὶϊ οἱ οογπογεί θειπὶ, 

βεἀ αυοὰ φταιία εἰ αἱῖγο 86 ἀϑρίοἰοπάδπι ργξθαογιῖ 

υἶτο )υϑίο. οο δυΐοπι ποη βοίυπι δι ραῦ θ60 Ραίγα 

πιο} ἢ ξ85 (6), 564 δἰΐδπι βυρεγ θοπιΐηο ϑαϊναίογε, 

οἱ βιρεν ϑρί για βαποίο, οἱ αἱ δὰ πηΐμογὰ ρεγυεηΐδῃι, 

ΒΌΡΘΓΡ σου πὶ οἱ βογδριΐπι. ΕἸοτὶ δηΐπι ρο(οδὶ, τὲ 

οἱ πυης Ω0}}15 Ἰοφαθδμῖθι!8 δεβἰϑίαι δε 5, εἰ ἰδ πιο πῃ 

αυΐα ποη πιϑγειηυγ, δυπὶ υἱάογα ποαυθᾶπιυϑ5. θυϑαν. ἢ 

Υἱβ δινΐπι ΟΟΌ] 8 δἰνα σΟΓρΟγὶ5, δἰνα πὶ πιῶ Ὠοϑίγαδ 

δὰ ουπιοπιρίαπάυτι ἱπιοπάαί, εἰσί βροπία δρραγυεγὶϊ 

44 Πρυϊ. χυὶ, 30θ. 51 οτ. ν, 10. 

5ἰαϑεϊοῖβ δυοίοτι δὺ8 ρεγϑιιδβυτι Γαΐ!, φυδηπάο ἴῃ Υ- 

χεῖται τὸ, ἄμεμπτοι; Διότι ἐστὶ χαὶ ἐν πάσαις ταῖς ἢ) ἰογἰ5 Ταδίδιμοι} ἰδιοτῖα ευ5 ῬΑ νἸΑγο δ δἰ ργο- 

ἐντολαῖς πορεύεσθαι, χαὶ μὴ ἀμέμπτους εἶναι. Εἰ 
ὮΡ ἣν τοῦτο, οὐχ ἂν ἐλέγατοι δικαίως τὸ ΔΈΝ 
ιὠξεις. Ἐπεὶ καὶ τὸ χαλὸν, οὐ καλὸν, ὅταν μὴ χα- 

λῶς γίνηται. Ἐπὰν οὖν ποιῶμεν τὰς ἐντολὰς ὥστε 
μὴ ἐν τῷ συνειδότι ῥύπον εἶναι χενοδοξίας, ἣ ἀνθρω - 
παρεσχείας, ἣ ἑτέρου τινὸς τοιούτου, τότε ποιοῦμεν 
τὰς ἐντολὰς ἀμέμπτως. δῖπο φυθγεῖα. Ομγ αααΐιιν : 
βἷῃθ αιθγοϊδῦ Ομέα ροιεδί βετὶ μὶ φιιὲς ἐπ οπενιῖθιι8 
ἡιαπιαιὶς Ποπιϊὶ ανιϑμίοί,, πὸὸ (απιθπ δὲῖ δὶπε ΄ι|6- 
τοῖα. Νὶεὶ οπῖθι ἰος ἰἰα 65564., ποιὶ αϊσογοίμγ : λι5ι8 
αιοὰ ῥυβίιπι 65ῖ Βεαυογί8. Θμαπάοφιίάσπι φιοά θο- 
μπηὶ 651. ποη εδί ϑοπιηι, σμηι θοπ6 ποῖ εἰϊ. ἡ μαπάο 
ἐμάν [ἀεΐπιι5 πιαπάαία, ἰ[α μὶ ἐπι σοπδοϊοπιΐα ποδίτα 
ναι αἰοντῖα! τοτάος πὸπ δι, πὲς αἰϊιά φιϊαρίανι 
ε)ιδιποάϊ ἀραημιδ, ἱμπὸ [αοἰπιις πιαπάαία δἰπθ σιι6- 
τεία. Ἀυξυβ. 
ὯΝ Υἱά. ποῖ. ἴῃ ἰιοπι. 8 ἴῃ δι. 
(δ) Μυϊεῖ5. φαίάδπι Δπῖ6 ἃς ρύϑὶ Οτίξεπεπι 600 ]6- 

Ρδδεῖβ ἀϊοίιις ἀρραγυΐπ56, π4υε 115 δά[υἶ586 ΕἸ] μην, 

ἀδθογα ἰπι6!]Πἰχὶ, ααϊ πιογαπὶ ῬΑ γὶ βογθη5 Δβροοι θΊ]επῃ 

6686 {Π18 ργαρυεεῖι, θεΐυδ, δηροὶ!, δὰϊ θοπιΐπὶ, ρτὸ 

ναί συλ βυβιϊπυϊ ρόγβοπα Ποπηΐηᾶ ΒΟΓΙΙ 15 δἰ}, 

χυΐη οἱ ὑυποίυβ [15 ΘΒ δβιαπι4 116 γ Γμογῖι, φυδηηυδηι 

ποὺ ὑποστατιχῇ, 56) σχετιχῇ οοπ)υιποιίίοὸ. ἤδπο 

τηογῖιο ταργεβοινάογο 811} βθη!επήίδιη : πες ἰΔπιέῃ 

Θυίροηθπι ογἰπηίπλπῖ οσοαβίοποπι γί ρίιηυβ. 564 
οαπὶ ἰ6 δϑϑίδπι ραγίαθβ οἱ θ60 Ρδιτὶ, οἱ ϑρίγιυὶ 
βδηοίο {τίθυδι, ραγδάοχαπι {Π|Π {06 ρεσυϊίάγειι ἀο- 
εἰγίηδπι Δυϑαι δ ΤΕργα πϑίοιθ ποίϑ ργίθγι γα Ποὺ 

Ἰίσοδι. ϑίᾳφυϊάθπι {16 'ρβα Αὐδπιδιπίυπι ἐοϑιμειῖς τὰ- 
ιἶἰο, 4υᾶ ἐξίεγὶ νἱάοηῖυν δάδμει : ρυΐϊα νεγθὶβ 15 
Εχοάϊ χχχμὶ : θέμπι Ραίτεπι πόπιὸ υἱάον!! μπηπαπι, 

εἰ υἱυοῖ : οἱ δοοῃίγαγίο 1118 (Πγίβιὶ Ζοληη. Ὑηι Ὡ 
Αὐταῆαηι οαεμαυὶ! αἱ νυἱάογεί ἀΐεπι πιεμπε : υἱάϊί, εἰ 
φαυΐξεις 65, ὨΙ5486 5[1}Π}0 8. 
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διιβε 8, οἱ 86 [αἱ. 91 1 νἱἀεπάσπι ργωθαδγὶι., οἱ ἴΠ|6 Α ουἱ 6βὲ ρ]ογία οἱ ἱπηρεγίαπι ἴῃ βου Ὰ 5: ΟΪΟΓΠΙῺ. 

ᾳυΐ νεγῈ ἀεδιἀδγωϊ, ποὺ υἱάθϊς, Π 406 υδϊουπαι6 

.δοτὶρίαπι ἰπεγῖ!., ἀρράγυῖ Πόι.5. {}}, νοὶ ἢ}, αἱ οἱ 
πη : Αρρατγμῖ εἰ απροίμς θοπιϊπὶ, δίας α ἀοχίτὶς 
αἰϊατὶς ἱποεπεῖ, ἰἰἃ αἱ ἀϊχὶ, ἰῃ(6}Πχζ6. δῖνα θου8, βῖνθ 

δηξοιυβ Αὐγαϊθ γε Ζδομαγίς., οὑπὶ γνοϊυογὶὶ νε] 

ποίπογῖ!, ας ποη νἹάθυϊταν, δὰϊ νἱάουίιαν. ΕΠ ος 

ΒΟ ἰδπίαπι ἴῃ ὈΓαιβϑθηι βδρουϊο ἀϊοΐπιυϑ, 86ὰ οἰἰδιη 
ἴῃ {αἱαγΓο, οὐπὶ τηἰσγανυθγ 8 6 υπάο, αὐοά ποη 

Θπηληΐθι5 γὙο] 1608, γ6] Δη 6 }} ἀρραγθαιί, φυυά 5εἰ- 

Ἰῖςδι δἱ δῃφθίοβ, δὲ ϑρίγίιπὶ ϑαποίιπι, οἱ Βοπιίπυ αι 
ϑαι νδίογαπι, οἱ ἰρϑαι θδυπὶ Ραίγοπι, 8 υΐ ἀθ δοτ- 

Ρογὰ ὀχίοσὶὶ, βίδιϊπι πηθγϑαῖιγ υἱάδγα : δὲ {Π|6 ἰδηΐα πὴ 

γὙἱάθυῖι, φαΐ πιυμάσπι Βαθυοτὶί οοΥ 58, οἱ (8]θίῃ 586 

Ῥγφθιυογίι, αἱ ἀΐρηυβ Ποἱ 8ἰ1 ἀβρβϑοῖι. Εἰ φυδη)νῖδ ἴῃ 

Ἀπιθη. 
Ἶ ἘΟΜΠᾺ ἸΥ.Ψ 

}ὲ εο φιοά εξοτὶρίπηι δὶ: « Νέἧ ιἴπδας, Ζαοίιατία, ν 
αδημ6 αὐ ἐμπὶ ἰοσμη εὐΐ αἷὶ 46 Ζοαππο : « Ργῶοο- 
ἀεί σοταπι ἴρδο ἢ δρίγῖία οἱ υἱγι6 Εἰΐα. νλΡ. ι. 

Ζδοπαγίαϑ, οαπὶ δηφοίυπι νἱ ἀἰ856ι, ὀχ ραν. Νουα 
αυἱΐρρε (Δοἶ65 υπιϑηῖς ΟὈιυ 8 56 ργ θη 5 ἰυτγθ δι 

τηθηΐεπὶ Δηἰ]4ὰ6 οοηδίογηδί. ὕπάθ δηφοίυβ., 

Βοΐ6η8 Πδη0 6586 ΒυΠΙΔΙΠΔΠ) ΠαίυΓΔΠ), ὈΓΙπλ πὶ Ρ6Γ- 

τυτγθοιοπὶ ποἀδίυν ἀΐοθηῃ8 : Νοίϊ εἰπιετο, Ζαοσπατία : 
οἱ ἰγερίἀδηίδπι γοίοο αὶ, πόνοι ᾿ιΠἶοαὶ πυπὶο 

ἰηδγθηβ : διχαμάϊια 68ι οταίϊο ἱμα, εἰ πον (μα Εἰϊ- 

δαϑοίῆ ρματίὶοι βίϊμπι, εἰ υοσαϑὶς ποπιοη 6712 Φοαππθηι, 

εἰ ετῖι εἰδὲ φαμαάΐμηι εἰ ἐπδιαιο. Ουδηάο ᾿υδίυ8 
ἐοάθπι Ιος0 8[1, υΐ πηυηά4ο οογάδ 6δί, οἱ ἰ5 φιιὶδίμυς Β ηυΐβ ογίίατ παπάο, 6ἱ βίδάϊυπι μυ}.5. νἱϊαι ἰηφτοάί- 

Δίφυδ δογὰθ γϑρδγίθυῦ., υπ018 ΙΟΟυ15 6. ΠΟΟΘΓῈ 

φυσημρίαπι ροίδγῖι., ἢ66 Ἰυναγο : αυΐα φυὶ πιυπάυτϊηῃ 

6ΟῸΡ ὨΑθυοΓ, θοαπὶ υἱοῖς, φυΐ δαίθπι (4115 [ἀογὶϊ, 

1Δ ᾳφυοά 41} οὀγηυπι, Θ3.6 υοη νἱάουὶι., Ταὴο φυϊάὰ 
τα ἱΐ ἰπιο}}φοιάανι εἰ ἀ6 Ομ γῖβο,, φυΐ φυοπάδηι ἴῃ 

ΘΟΓΡΟΥ νἱἀεθδίαγ, φαοὰ Ποη 4υἱοσυπααθ. οιπὶ νἱὰθ- 

μβαᾶπὶ, μοίδγαηὶ υἱάθγθ. Υἱάθθδης αὐυΐρρο ἰδηίυπὶ 
οογρυὰ ᾿Π1πὺ8 : βοουπάυπιη νοῦο ᾿ος φυοὰ ΟΠ τίβιυβ 
Θγαϊ, ουμ Υυἱάθγ ποη ροίΐθγδηιϊ, Ρυΐτοὸ ἀϊβείρυ!! οὐαὶ 

υἱάοῃαιί, οἱ πιαρηϊυἀΐηθιι ἀἰν ηἰτ8ι}5 {Π}Π8 σοπίθηι- 
Ρἰυδηίυγ. Ργορίεν φιοά ρυῖο οἱ δὰ ῬΗΪρρυπι ἀθ- 

Ῥγθοδιίθπ) δἰ ἀϊεδηίθηϊ : Οείόπάς ποὐὶς Ραιτέπι, 

εἰ δε(ποῖ! ποϑὲς, Τοβροηάΐδβθ ϑαϊνδίογεπι : Τανιο 

ἰδπιροτέ υοὐίδοιπι δμηϊ, δἰ ποπ σοσπουϊδίϊδ πι63 Ῥἢΐ- 
ἐΐρρε, φωὶ υἱάεῖ πιο, υἱάε! οἰ Ραίγεια 5. Νουα Θηΐπὶ 
Ρηδίυ8, φυὶ νἱάθθαι δοδιπι, ἱπιυδθαίαγ Ραδίγοηι, π6ὸ 

Ργοά ΟΣ δυάδβ : φυΐϊδ πδο 'ρ86 ΡιϊΔιι8., πδς δυάαβ 

Ομγίβιυπι δοουπάκηι ᾿ος αυοά ογαὶ ΟΠ γὶβίυβ υἱάθ- 

θδηΐ, πο πιὰ 40 φὰς οοατοίαυδι δυπι. 1} ἰ8π- 
ἰππὶ υἱἀουδηϊ ζθβυ!, 4108 ἀβρεοία 880 ἀϊζηο5 6886 

5βοίθθα!. μθογοῖη8 ἜΓῸ οἱ η08, υἱ οἱ ᾿ργαδθδηια- 
Τὰπὶ Π0}8 θεῖι8 ἀρραγθαὶ. δαηοίυϑ υΐρρα ϑοτγίριυ - 

ΤΆΤΌΠῚ ΒΟ6ΓΙ0 ΡΓΟΠλ5ἰῖ, φυοα ἰηνθηϊθίΓ 80 [18 φυὶ 

Ωο0η ἰεβίδηϊ 60} : ἃρρᾶγεὶ δυίθιη [15 40} ποη ϑυπὶ 

ἱπογοάυὶ ἴῃ ὁαπὶ : οἱ ἴῃ [αἴυγο ποθὴ δθβοοπάδίυγ ἃ 

ΠΟ} 5 ; 8ϑἀ νἱάδαπηυ5 οὑπὶ [δοῖα δὶ (λεΐθπι,, οἱ ἢ- 

Βεληιυβ Πἀυοίαπι μοπ8 Υἱἱα, [γυδπιυγυθ οοηδρδδία 

οπηηἱροίειηἰ5 θεοὶ ἰπ ΟΠ γδίο 36δυ, οἱ ϑρίγίυ ϑδηοίο, 

486 ΜΔ}. ν. “70Δη. χιν, 8,9. "ομυς. 1, 15. τι Μδἢ. χυῖ!, 10. 

ἰυγ, πα ἰβιγ! παν ἰα{15 605 Ἰίδηίυτ, οἱ 56 εὔδυυηὶ 

πη 50}}}π|6. Θυδηὰο γόγοὸ [116 παβϑοῖιαγ, αυὶΐ πη81}8 

Υἱμα ργωραγδίυδ 65], οἵ αυδϑδὶ ΟΡ ρΡηδδ (7) ἰπ ογρβᾶ- 
βίυϊυμα τγαϊοραιῖι8., ΠΉΪ βίαν ΟΟΠΒιοΓπαίιΓ οἱ σοποὶς 

ἀϊι. ΥἹδ Ἐχθιηρὶ πὶ δοοίρεγο βαποιὶ υἱγὶ, ουὐὰ5. οη- 
πἶκ [τυοίυ8 ἰη ἰαυὰθ εἰ: ἢ Υἱὰθ λον ἀυοάθεϊπι 

ξδηυ 586 πιᾶγ68, αυἱ ΟΠη65 ΡΟρυ]] Π)εἱ οἱ ραγιῖβ8. "Πυ8 

Ραιγίδγομα ἐΐ ργίποϊρα5 δχϑίογαπί : ἰῃ ἢ 18 οπιπΐθυ5 

ὅΆΟΟΡ ἰοἰαμναῖαγ ραΐοῦ, βίου! δὲ ἤσπὸ ἐδ δοδπηΐπ 

παιἰν [16 ουποι 5 φαυάϊαπι πυοιίδιγ : οἱ φυΐ βϑιηοὶ 

ΟὉ υὑκΠΠΠπΠἀ|οπὶ ἰἰογαπὶ δὰ ΠΙΒΘγογυ πὶ ορογα ἀθβοθη- 

ἀενγὶὶ, οἴ 86 υϑϊαθν! ἢπΐς πη ηἰβίαγ! ὁ τη δι οίραγθ, ὁ}»- 

βθογοῖ θϑυηὶ, υἱ [415 οἱ ΠΠ᾿ὰ5 ἰηργοάϊδιυν δθουϊαπ), 
ΒΌΡΟΓ ου͵υ5 παιἰν᾽ ἴδ Ἰδδιϊ0Γ 511, ϑ γι δίιὰγ ογρὸ ἀθ 
δοδηπα : (8) ΕτὶἘ πιασημδ ἐπ οοπερεοίμ Βοπιϊπὶ 15. 
Μαξηϊιυάϊποπι δεΐπια δοδηη 8 οδίθπαϊ!., φυς οου}}8 

θοὶ ραίοϑῖ : οἱ 4 ]φυϊά πιΐηυ5, ααοά ρτορτὶθ 'π ἃπί πηϑ8 

νἱγίυϊα σοηϑρίοίιυγ. Εξο ἰϊὰ ἰηιοΠΠ5ο εἰ ᾿Πυἀ, φυοά 

ἴ Ενδηφεὶϊο ἀἱοϊίυν : Νοίϊο6 σον Ἔπιθγα ἐπαπι. ὧδ 
πιϊπὶπιὶς ἰδιῖδ, φιὶ ἐν Εςοίοεῖα διπὶ 1". Μἰηΐπνιι5 ἰδὲ δὰ 

ἀϊξιϊποιοπαπι πιδ) ογὶβ ἐπι} αἰ τυγ. ΝΟ πλ ργρθοί- 
Ρίίαγ, υἱ ουπὶ φαΐ ρ Δη6 13 681 σοπίοιηηδπ), 4υ8 ποιὶ 

Ροϊοβὶ Ἄοοηιοιμηΐ 116 αυΐ φραηπαὰϊβ 6δι; δϑὰά ἀϊεϊτυν 

καἰ μὲ, ἢ6 οοηἰοπηη88 ὑπυπὶ ΟΧ πηηἰπ|15. ὕὉϊ δυΐεια 

βοίδβ, φυοά πιϊηἰπηυϑ οἱ ρᾶγυυ5 πο (ογίυἱα ἅἀϊοα- 
ἰυν, 8564 ουπὶ οἃ ΓΔιΐίοης, ΄ιιᾶπ| ροδυΐπιι8, βογίρίυηι 
δδί : θυΐομηφιο δοαπααί  αυοτῖ! ππμπὶ 48 πιϊνῖπιῖδ 

ἰδιὶς 12, ΜΙπίίηυδ. δοδηἀα! ζϑίυν, σῦδη 5 ΠΟ Ροϊοϑὶ 

75 1014. 6. 
(7) Νοη 6βὲ οὺγ πηι 8 βᾶηθ06 Οτίφοηΐβ γθργθῆθη- Ὁ χῆς κατ᾽ ἀρετὴν, χαὶ ἔστι τις σμλκρύτης φυχῆῇς. Ἐγὼ 

ἀδηῆνυβ βοηίθηιἰδπὶ., 408 Δ) Δηγ6 15 βἰδίυϊ! οοΥροτῦῖ - 
Μὰ 5 {Π᾿ἰπατὶ δηΐπια8 6 εῦϊο ἀθργοπιρίᾶ8, ἐᾶ54υ6 80ϊ 
ΡΓΟ ΡΘοσδΕ 8 5ΌΓΒΙπΔ Δα Π|Ϊ8518 ἴῃ ΟΟΓρΟΙᾺ αυλϑ8ὶ ἴῃ 
δγραβιυϊυν ἀθην 1, δὰ ΡΓΟΡΙΟΓ τοῖς δΔη16 Υυἱϊδιῃ 
ξεϑβῖλ, ναῦὶ 8 ἃ6. να 8. ἴῃ σογρογίθυδ, ἀδοται8. θοὶ 
ΘΧΒΘ4ΌΘΗ 5. πάνᾶτα Ορορϑπ). ἤθοοθ Οὐ σε βιηΐ ργο- 
Ροπιούυπῃ οἰϊαγαοίογ βιίοοη ἰμπιδγὶ νθίθγοβ γθαθη- 
4ἸΟΓ ΘΒ} δυσίογοβ ἱηρυφηάγυηι : ἀἰχίπιι8 οἱ ΠῸ5 
υαίλπι εὐπὶ ΑἸ} 0ϊ, ἰᾳπὶ ργαοίρυο διὰ βυποάϊοδηι 
δρ βίοίϑην ἰμιθν ἢ Θγου γε η)88 92, υλπὶ Ρυθ] οὶ 
ἦυγῖβ ργίμνυπι [δοίη 8, ψιᾶααὸ Θυροηοίαῃϑ8 ΓΟ 8608 
ΡῥΙδοίίἃ ἴεγο βίηψυϊα οοπαθηιπδηίυτ. 

(8) δείιδά Οτγαυὶ! εἰ Μδοδγίυ8 ΟΠ ΓΥΒΟΘΘρἢ 4108 
πι8. οὔγϑί. 1 ἴω ογίυμι βαμοῖὶ δοϑημΐβ, ἤφο Οτγ θεν ϑ 
γογῦα ἰδυάδηι : ΓΕΈσται γὰρ . Ἐν τούτοις μέ- 

᾿χεθας ἐμφαίνει τῆς Ἰωάννου ψυχῆς, καὶ μέγεθος 
ἔπορλόμει ὑπὸ του Θεοῦ. "ἔστι γάρ τι μέγεθος ψυ- 

οὕτως ἀχούω τοῦ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ" Μὴ καταφρο- 
γήσητε ἑνὸς τῶν σμιχρῶν τούτων ἐν τῇ Ἐκχχιη- 
σίᾳ. Μικρὸν γὰρ ἐχεῖ τὸν ἐναντίον τῷ μεγάλῳ λέγει. 
Ὅτι δὲ ὁ τυχὼν οὐ μιχρός ἐστι, δῆλον ἐχ τοῦ" Ὃς 
ἂν σκανδα Πτῇ ἔνα τῶν σμιχρῶν τούτων. Μέγας 
γὰρ οὐ σχανδαλίζεται" ἀλλ᾽ ὁ μέγας παντὸς σχανδά- 
λου χρείττων ἐστί. ΕΥ᾿ επΐπα πηᾶρηυ8. [πὸ ἠΐς πια- 
σπὶιιαϊποπι απίπια Φοαπηΐδ οσίοη α14, εἰ πιασηϊιμάϊΐποπι 
μα α θ60 οογπίϊμτ. Κδε ἐπῖπι αἰίσια πιασηίμιάο απίπια 
δοομμάμηι υἱτίμίοηι, οἱ ε8ι αἰΐφιια απίπι Ῥαγυὶϊία5. Ε90 
εἰς ασοὶρῖο φιοά ἱπ Εναπσείϊο φοτρίμπι ἐεὶ ; Νὰ ο0η- 
τοι η 8118 ἀπυπὴ 6Χ 18 ρυ5}}}}5 αυὶ δυηὶ ἴῃ ΕροΙοβίδ. 
Ρυεί πὶ ἐπὶπι ἰος ἰυοο αἰεὶξ διπὶ φμὶ πιαφπο ορρο- 
πίίυτ. Ομοά αμίοπι Νοπ 0 0! ρατυῖι5 δἷϊ, [ἰἰφμοί ἐς 
μὲς : Θυϊουπαυδ βοοπάδ ζανογὶὶ ὑπ πὶ ὃχ ᾿ἰδ Βᾶν"-. 
νι] 8. Μαύποδ οπὲπι πὸπ δεαπααί χαίμγ,, 864, ἐδὶ οπινὲ 

- δραπάαίο διυοτίοτ. Ἀυδῦβ. 
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βορηθΑ πὶ δυιβιΐπογα. βοαυίιατ ἀ6 ϑοᾶππο : ΕἸ δρί- Α δἱ ἀϊτ ρῖ! ϑοπη! 45, ράγατὲ θοπηῖπο μ]ενοπι ρεγίβοίατι. 
φίμα δαιείο γϑρίοὐΐιιτ αάδιις (6 πἰότο πιαιίτὶδ δι. ἴδ 

ὨλΕΪνΙ 5 Φολη 5. ρΙ6πα πιίγδοιι!ο 6ϑί. Ουοιποίο 
ἐπία θομἰπΐ ποβιγὶ ἃς ϑαϊναίοτὶβ δάνθιψαιμ ἌΓΟΝ Δι- 
Εδ 5. πυπείανί., ἴα οἱ 7οδηη 5. ογία πὶ ἀγο ΔΉ ρΟ 108 
ῃπηιαι : ϑρίγίι δαπείο τορίοδί τιν αὐ 46 πίοτο 
πιαίτὶδ κα. Ῥορυ]ὰβ δαἀεογαπὶ (Δοἰοπίεπι Βοπλΐηυπὶ 

ποβίνιιπῃ βίβπα δίαια ρογίοηϊα, οἱ συγαπίοπι ἱπῇ γπιΐ- 

[65 ΘοΥαπ|, ποαυλάυάᾶπὶ νἱάθὈλι : (9) ΖοπΠ65 νῈΓῸ 

δάϊιυς ἴῃ αἴθ ΓῸ πιαῖγὶ5 ἐοηβιϊυἱὰ5 ἀχβυ δὶ, οἰθπί τη 

ποη γοίοϑι, οἱ δὶ δἀνθηίαπι Μαιγῖ5 ὅεδὰ ἀ6 ὑ[0ΓῸ 

ξοϑεῖι δγυπρογα. Εσδρα οἰιΐπι, αἷι ΕἸ ΙΒ 61, μὲ! [αοία 

δε: ξαἰμία!ο (μα πὶ αμτὸς πιρας, ὀχϑιί(αὐἱ! ἐπ σαν ἷο 

ἐμίαπε ἱπ μίογο πιο. Αάΐας ἴῃ πηδίγὶ5 υἱθγοὸ ογαὶ 

δοληπα8, οἱ 7λπὶ ϑρί απ βαποίιπι δοοερογαῖ. ΝΟ, 
δηΐπαι ΠΠΠυἀ ῥγιθείρί πὶ ογαὶ βυρβίδηι85. 605 δίᾳφιθ 

πδίιγα, ἀθ αυᾶ ϑογίρίυτα Ἰοφυίΐίζαγ, αυοὰ ῥ]υτί ἢ]05 

Αἰΐοταπι 5γ86] οοηγνογίοὶ δὰ Βοπίπιιπι θουπὶ ἶρ50- 
τὰπὶ Τἢν (10) Φολππὸβ ῥ᾽ υτίπηο5 937 σοηνογιῖι, θ0- 
τιΐῃ 8 Δ 16 Π| Π0Π ὈΙυΓ65, 56 Οπι68. Ηος Ορι5 {{Π|1|5., 

ἘΠ ΟΠΉΠ65 σοηγοῦίδὶ δὰ οι Ραίγαπι. ΕἸ ργαοθαεὶ 

ἐοναηὶ ἵρδο ἱπ δρίτγίια οἱ υἱτίμίε Εἰΐα. Νοιν αἷι ἴῃ 

αηΐἃ ΕἸΐΩ, 864 ἐπ δρίτίίι εἰ υἱτίμ6 Εἰἰα. Εαὶλ ἰμ 

ΕΠ νἱγίας. οἱ βρί γί 18. βίου! ἴῃ οἰ ηΐθι8. Ὀγορ δ 5, 
οἱ βεευηθππ) ἀἰΒροι δι ΟΠ 6η) ΘΟΓΡΟΓΐ5 ἰῃ ἶρ50 4 ο4ι6 

θοιμΐπο ϑΙ ναί γα : (6 400 ροδί ραυ!υΐαηι αἀ Μαυίδπι 
ἀϊοίιαν : δέτε δαοίιδ δι ρογυθηοί ἐπ (6, εἰ υἱτι 8 

ΑἸεἰδοὶπιὶ οὐμηιδναῦΐι εδὲ. ϑρί γί τ5 γρὸ αὶ [πογὰὶ 

ἐπ δολπηθ, οἱ γἱγίιι8 φυθ ἰν 110 ογᾶὶ, ἴω ῃος φυοήυα 
μρράγυϊι. ΕἸ ἀγδηβιδίιβ 6δὲ Σ ΐο Ὑ6ΓῸ ῬΓΒΟΌΓΒΟΥ α 

Ῥοπιὶπὶ [αἷϊ, οἱ πιογίυ}8 681 ἀπι6 δα ηι, οἱ δὰ ἰμίδγηδ 

ἀεδοθπάδης {ΠΠ᾿08 ργάϊοαγεῖ δἀνθηΐαη). Εγο ρυΐο, 

αυοά βϑϑΔογαπιοηίυπι οΔηηΐἶθ8 υὕ5406 Βοάΐα ἐχρίοδίυγ 

ἴπ σμπάο. Θαυΐϊουπαας ογοάϊϊ τυ 68ὲ ἰὼ ΟΠ γί βία πὶ 
δ6βιπ), ργρουγ  δηϊ6 Βρ  υἰ[ι|8 οἱ υἱγίυ8 δοδῃηΐβ λά 

δηϊῃδιη {Π|ι8, οἱ ργϑραᾶγαὶ θοιηΐπο ρορυΐαπι Ῥογ- 

ἴδοίυπι, εἰ ἴῃ οΟΥἀ 8 Δϑρδυ δι θι15 Ρ] 8188 (οὶ υἱὰϑ, 

ΤΣ ΜΔ}. τιν. 15 2οΔη. 1, δ1. 

(9) Ε:άοπι ϑοιοὰ : Ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου 
ἐν τῇ χοιλίᾳ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων Ἰωάννης, 
εὐ ϑο ἐλθούσης τῆς μητρὸς τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν 

λισάδετ ἐσχίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει. θειπὶ ααῆκιο 
δναξ ἵπ ΜΓΟΤῸ πιαίτὶδ Φοανηο5 τορίοίιιδ ὁδὶ ϑρίτίια 
διιιεῖο, φιαπάο αὐυοιίαπίε πιαίτο δοπιϊπὶ αὐ Εἰϊδα- 
θοιῆ, ἐαδι!αὐἱ! ργῶ φαμάϊο. Ἀυξῦυβ. 
.-([0) Εαίδιῃ. βοιιθάβ : Ὁ μὲν Ἰωάννης πολλοὺς 

τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπέστρεψε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
αὐτῶν, κατὰ τὴν τοῦ ἀγγέλου φωνήν" ὁ δὲ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πάντας ἐφώτισεν εἰς τὴν ἐπί- 
γνωσιν τῆς ἀληθείας, Τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τὸ ἔργον 
ἐστί, Ζοαμηθδ φιίάθπι μ{ιιτίπιος βίϊοτιπι Ἰδγαθί ο0η- 
νεται αὐ Ῥοπιίπιπι 1}οιπι ἡ οταπι ἡιαία ἀπρεϊὶ νο- 
οεπιὶ Σ Ῥοπνιῖπιδ αμίοπι ποδίοτ ζ6δι8 ΟἸιτί δίιι6 ΟἸιΝ 68 
ὑ ἈΜΊΕΝΡΝ αα αρηἰϊοπονι υϑγ ἰδ. Ηος οριιδ {{{1μ|ὲ 
Φεϊ. ἴν. 

(11) ϑεβιοάθ Οτγϑθὶὶ οἱ Μδοδγίυβ ΟΠ γυβοοθρ 8105 
18. ογϑί. ἐῃ ογία πη β8ηοι! δοδπηὶς : Κατὰ τὴν θεω- 
ρίαν ἡ σιωπὴ τῶν προφητῶν ἐστιν ἐν τῷ πάλαι λαῷ 
τοῦ Θεοῦ. Οὐχέτι γὰρ εὸς λαλεῖ αὐτοῖς, ἀλλὰ μετα- 
θὀέδηχεν ὁ ἐν ἀρχῇ λόγος πρὸς ἡμᾶς. Καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
οὐ σιωπᾷ, παρ΄ ἐχείνοις δὲ σεσιώπηχε. Διὰ τοῦτο 
σιωπᾷ ὁ προφ τὴς Ζαχαρίας. Τὸ δὲ διανεύειν μένοντα 
κωφὸν, τοιοῦτόν ἐστιν. Δί χωρὶς λόγου πράξεις οὐδὲν 
διαφέρουσι νεύσεων" αἱ δὲ μετὰ λόγου πράξεις οὐχ 

Νοι ἢΠ|0 ἰδηίαπι ἰΘπρογα ργαραγαίβδ βαΐ Υἱδὲ, εἰ 

ἀϊγοοία βαπιίίθα, 56 8406 ποάϊα δάνοπίυπι Βοδιϊηξ 

ϑαϊναίοτί5. βρίγί(ι8. ϑοδηηὶβ. νἱγίυϑαυα ργοράϊί. Ὁ 

τηϑβηᾶ τηγϑίοτία θοπιϊηὶ, εἱ ἀϊβμεπβδιίοπὶ 8 ε͵υ5 ' 

Απροὶὶ ργαουτγυμι 76δὰπι : 8Π66|} ᾳαοιϊάϊε «ἂὖὶ 

Δδοοηὰπηϊ, 31 ἀδβοοπάυπι βυροῦ βδίυίοπι Βοπιίπαπι, 

ἰη Ομγίβίο δεϑὰ "5, οἱ 6βὶ ψίοτία οἱ ἱπιρογίαδι ἴῃ 

8501} βου] ογαπι. ᾿ΑΠΊ6ῃ. 

ΗΟΜΙΠΑΎΥ. 
θὲ εο φιοά Ζαοδατίας οὐπιμίμῖε, Ολρ. 1. 

ΖΔΟματῖδβ βδοογάοϑ, οὑπὶ πῃ ἰΘρὶο οἴεγτγοι ἱποδα- 

δύῃ, 5]6ηιο οοπάοπηπαίαγ, οἱ τοιϊπείυγ, ἱπιο ἴδπν 

ἴαπὶ πυϊίθυ5 Ἰοφυΐίυν, οἱ πητῖὰ8. ὑβϑαὺς δὰ οτίυπι 

7οαππίβ Δ}1} μεγβονογαὶ (11). ΟΘυο πϑο ἰϑηἀϊε μΐ5ι0. 

Β ἰδ ῦ δι]οπιϊυπι Ζδομαγία βἰ!επίΐυπι ργοριιείάγυπι ε5ὲ 

Ἰπ ρόρυ]ο 1δγδοὶ. Νεαυδαυδιι Ἰοαυΐίαν εἷ8 θέα : οἵ 

β6γη0 4υἱ ἃ μεϊπεῖρίο ὁγαὶ αρυὰ Ραίγεπι ευβ, δὰ 

π08 ἰγαπϑ τ, πορίβφαθ ποη ἰδοοῖ ΟΠ τί βίυβ : ἀρυά ἰ}- 

Ἰοὸ5 ἀβ4ιο μιοάϊα 5116; φυδιῃοντείῃ εἰ Ζδοματία5 ργο- 

Ρμαδία ἱπουΐϊτ, ΜΝ ε50155]Π|86 ἐσ 5Εγπι Πἶ}115 ἰρϑίυβ 

σομηργοθαίαγ, φιοά οἱ ργορμοία (μογὶ! οἱ βδζογάοϑ. 

υϊὰ [αἱ. Οα1 1 νυῖὶ ἀυΐοπι ΒΟ. φυοὰ βοαυΐίατ : Απ- 

πιιϑαὶ οἷς, εἰ ἀαπιπεπι υοοῖς πείῖϑιι οοπιρεπεαϑαῖ ἢ 

Εξο ρυΐο (Δἰΐα 6586 Ορογὰ 8054 6 86ΓΠΏ0Π6, 40 

γϑιΐοπα μἰμὴ} πυτθυ8 ἀϊογαμι. δὶ σεγοὸ γϑεῖο δὲ 

Β6ΓΠΊΟ ργβοοββογὶῖ, οἱ ἰϊἃ ορυδ [υδτῖς βυθδοοιίυπις 

ποι ἀόθοι! σ᾿ βυϊπιγί δ᾽ πιρ 65 μα ϊι8, αυΐ ὑγηδῃ- 

(αν βογηιοηα, δυϊ τγδιίοιθ. δὲ ᾿ρίγ υἱάογὶβ ἐθηγεῦ- 

βϑιἰοποηὶ δυάδογαπι 5116 γαϊοηθ ΔΙ40.6 δουτηοῃς, ἰτϑ 

αἱ ποι. 4υθδηΐ δοτυπὶ 48 ἀραηΐ, ται οηοπὶ το- 

ἄοτα, ᾿πιθ Πα φυοά ἰππς ἴῃ Ζϑομαγία ργοβοαβϑὶϊ, ἔγ 

ἱπιαφίπα ἰρβίαϑ δυσαβααθ οοπιρ]ογὶ. Οἰγοαπηοἰβῖο 60- 

τῦμ ηυϊθυ.8 51π|}}18 οι. Νἰϑὶ δηἷπι εἰγουπιοϊβίοηί 5 

γδίὶο γοἀϑδίαγ, πυϊὰ5 ἐβ81 οἰγουπιοίϑ9 οἱ ορὰϑ πιὰ- 

ἔπη. Ῥαβοδὰ οἱ δ|125 8016 πηηἰϊ8165 πυΐυβ πηϑρὶ5 58ηὶ 

αυδιὰ νογίιλ5. ὕβαμο ποάϊα ΡΟρυΐϊυβ ἴ5γ8εὶ] βυγάυϑ εἴ 

εἰσὶ νεύσεις “ χοσμοῦνται γὰρ ὑπὸ τοῦ λόγου. Ἐὰν 
οὖν ἴδῃς Ἰουδαίων τὴν πολιτείαν ἄλογον, ὡς μὴ δύ- 
νασθαι αὐτοὺς διδόναι λόγον περὶ ὧν πράττουσι, 
βλέπε τὰν τύπον τῶν γεγενημένων ἐπὶ Ζαχαρίου δια- 
μένοντος χωφοῦ καὶ διανεύοντος αὐτοῖς. Ἕστι γὰρ 
γῦν κωφὸς ὁ λαὸς χαὶ ἄλαλος. Πῶς γὰρ οὐχ ἔμελλεν 

Ὁ ἄλογος χαὶ ἄλαλος εἶναι, ἐχδαλὼν τὸν λόγον ἀπ᾽ αὐ- 
τοῦ, καὶ μὴ δυνάμενος λόγον ἀποδοῦναι περὶ μηδενὸς 
λόγου νομιχοῦ ἢ προφητιχοῦ ; ϑεσμπάμπι {ιξυτίαπε 
οἰἰοπίΐιπε ρυορπείαταπι ἐεἰ ἐπ υειογὶ ροραίο θεῖ. Νοῖ 
ἐπῖπι απιμίϊιις {{{1π θεν ἰοφμΐίιγ, ἐοά νετῦωμι φορά 
ἐταί ἱπ ρνὶμοὶρίο, αὐ πος (ταπδῖδὶ, εἰ ἀρμά πος ΠΟΝ εἷ- 
(ε!, αγιια ἐ{ο8 νόγο ἰαομϊ. ]Ἰάεἶτοο ἰαφεὶ ργορήεια Ζα- 
ἐπαντῖας. Ομοά ακίοπι ἀππμογεὶ., τπαπθηῆς πιμίας, ἰά 
δἰφηϊβοαι ορέγα δἴνιε δέγπιοη πἰδὶ! α πιίῖῦμς αἰεττε; 
φὰς τέο ορέτα οἰἰπὶ δΟΤΉΙοΙ ΠΟΗ] πσιπίιτ, πον δπὶ 
πμιωδ. : παπὶ α 8έΥΉΙ0Π6 ὁαοτπαπίαγ, μη ἰίαφμε υἱάε- 
τίς Τπάαοτιηι ἐπδιϊθπθηι δεγηιονθ ἀφο πίαπι,, ἰα 
μὲ πεηιδαπὶ δογιπὶ φια ἀσμπὶ τεάάετε ταϊΐοποηι, ἐοπ- 
εἰάοτα ἱψριπι ὀοταπὶ φμα αεείάετιπι Ζαοπατίς πια- 
ποι πιο οἱ ἐδ ἀππμοπιῖ. Εδὶ οπῖπι πππὸ πιμίμα 
Ῥορμέιιδ εἰ ἰοφιιοία ἐαρετα. Ομὶ επῖπι ποη {μίμτις ἐταὲ 
δε ΟΝ 6 εἰ ἰοφιοία ἀδειξίμι5, ροδίφμαπι νετϑαπι α δα 
οἼδεῖ!, πες αἰ πι5 δετηιονὶδ ἰοφαίδ αμὶ ρτορἠεεϊεὶ ναίο 
τομάςφτο ταϊϊοιοπι 3 ἰν. 
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πιυΐι.5 6δῖ : 6406 ροίογαὶ 6], αἱ 0. ϑυγὰυ5 65861 Α ἰπιο!!οχὶϊ 56 6888 ργφηδηίοι ρυδι οὐ ἀφο! ηατῖι ἢ 
οἱ πηυίΐυ8, αυΐ ἃ 58 Β6ΓΠΊΟΝ πὶ 30] οογαὶ, Εἰ οἷαι 4υϊ- 

ἄδπὶ ΜοΥ5865 Ἰοφυευδίαν : 90 αἀπίόπὶ αἰοσοα διπὶ 5: 
αυοὰ Ἰίοοῖ (12) 1 Αἰΐη8 4}{2Γ Θχργοϑβογὶί, ἰδπιθη 

ῬΓΟΡΓΙΟ ἰγϑηβίογγὶ ροίοϑί, αὐδημα δΕΓΠΊΟΜΘ, βἶνα τα - 

εἴοπε; εἰ ροβίᾳυδπι Ποὺ δἰϊ, δοοορὶς γαϊϊοπεηι εἰ 
ΒΟΓΙΏΟΏΘΠΙ, {{π|6Ππ| ΘΟΠΐδ55ι5 {ΠοΓὶ 86 Δηί68 ΠΟ ἢἃ- 
νεγθ. Ρορυ]υ5 δυΐθηι [5γδοὶ, ργίυδημδηι Ἰερὸπι δοοὶ- 
Ρεγεῖ, Ἀῦβαιθ γδιΐοπ οἱ βογιῆοηθ ἡποάδπιπιοάο 

τηυυ 8 δΓδΐ : ἀδϊπιὰθ ΔΟΟΘΡΪ: ΒΟΓΠΊΟΠΘΙΏ, οὐ υ5 ἱπιαρὸ 

[υΐε Μογ568. [βῖ6 ᾿φ᾽ Ὁ πο Θοπἤιίοίαγ πιοάο, αυοά 
ἴσης ὁΟπἤεϑδυϑ 68ὶ Μογβ65, 60 αυοά 511 τηιυ5 οἱ Δ10- 
ξο5; 866} πυϊίθυβ οἱ 5:16 10 ἰπάϊοαι 56 ΠΟ ΠάΡΘΓῸ 
ΒΕΓΙΠΟΠ6ΠΊ, οἱ Ὡ0ἢ ΠΔΡΘΓΕ ταϊ ποῖ). ΝΟΉΠΟ {ἰδὲ νἱ- 
ἀοίυτ ἐοηίοββίο 6856 βίυ εἰ, φυδπὰο πυ}}ὰ8 δογυπὶ 
Ῥοίεϑ8ι ἰδ] }υπὶ ργοθρίογαπι οἱ ργορδιοιϊοὶ υδιϊςϊ Β 

ΤΑ οηο γοἀἀογο  (ἰδββϑανὶ ΟἸγβίυ 5 6586 ἰῃ αἷβ, Γὸ - 

᾿ἰφυῖξ 608 Βθγῖθο, δοπηρ εἴπη 68. ᾿ΠΠυὰ ᾳυρά ἰπ [888 
βου ϊθίιυν : οἰ ιφμοίμν βἰϊα δῖοη εἰσμί ἰαϑετπασιίαπι 

ἧπ υἵπορα, δἰ δἰσμ! οπξιοάϊα πὶ ομοιιπιθταγίο, μὲ οἱυϊ- 

3αε σι εαριρπαίμν 15. Ουθι8 γα! ϊοιϊθ, 58108 

᾿γδηβίδία εδί δὰ παιϊοηδδ, υἱ 1}}} οοποἰἰδηιυν δὰ 26- 

᾿απ|. μι θ} 168 ογξοὸ ἀἰϊβροηβαιίοποπ οἱ δγοδηθπὶ 
Ἰ)εῖ, φαοπηοάο 5.86] Δ)θοιυβ δἷΐ ἴῃ βαλε Ὡοδίγα, 

οάνογα ἀδθθηη8, 6 ἴογί οἱ {11 ποβίγὶ οαυϑ8 α͵ϑοιί 

δ᾽ υἱ, οἱ Π05 ΠΙ1]0Υἱ ϑιρρ] οἷο ἀϊφηϊ δἰ π}}8, ὈΓΟΡΙΘΓ 
ἢτ05 οἱ 4}}} ἐδγο! οἷ δυηὶ, οἱ π08 πὶ! ἀΐξηυπι 

ϑαοριίοηα Βεΐ εἱ 6118 οἰειηδηιία [ερογίπηιβ, αυᾶ 
δάἀορίανίϊ! πο06 οἱ ἴῃ 5008 Π]105 γορυϊαΥϊὶ, ἴῃ ΟΒγΙ 80 

ϑόδυ Γ7, οὦἱ 681 φίογίδ οἱ ἐπιρουίυτη ἴῃ δθθου δ βθθου- 

ἰογυπι. Αμηδη. 

938. ΠΟΜΙΠΙᾺ ΥἹ. 

θὲ ἐο φιοά δοτίρίμηι 6δὶ : « Οτιπὶ αμίεπὶ σοποορίεδοί 
ΕΠ δαϑειῆ, αὐεοοπάοθαί 56, ν πόμα αὐ ομπι ἰοσαπι 
εἰδὲ αἷς : « Ηἰε οτἡ πιασηιδ.» ΟδΔΡ. 1. 

Θιμαπάο εοοπεορὶϊ Εἰϊδαϑείι, αὐδεοπαοθαί 6 πιοηεὶ- 

δι φμίησιιο, αἴσειιδ : (Ακῖα εἷς πιϊιὶ [6οἷ! Βοπιίπες 

ἐπ αἴοϑιις, φιῖϑιις τοδροαὶϊ! αἰ [ἐγ ορργοῦτέιπι πιομηι 

ἐπ Πποπιϊπίθιιδ. Θυῶγο αυᾶπὶ Οὗ σδυβᾶπι ροβί]υδπι 

Ἵδ Εχοά. ν, 12. 7658, 1,8. Τ ἤοηι. χι, 11, 

(12) ϑδποιΐ "δδὸ φυο]συὰ ἱπίθγρυθιῖβ συ γθ8 βυηὶ; 
8πὶ Θηΐπὶ ᾳυοὰ ἄγος ᾿δθοιυγ, Εχοί. ν: Ἐγὼ δὲ 

ἄλογός εἰμι : Εφο αμίοπι δἰπθ υότϑο διπὶ, [δι 60- 
ἀΐοεβ. δὰ γόγθυ ΠΟῚ Γαβοηοπὶ, δ6ἀ ᾿υχίθ βθηϑυιη 
ἀυηίαχαῖ : ὅπηι ἱποϊτομηιοϊκὶς ἰαὐὶΐδ εἰπι, ν6] : ὕππι Ὁ 
ταταϊ φξογηιοπὶδ δἶπι, Ἠ!εγοηγηυϑ 46 06 ἰρ80 ἰδοιο- 
ΓΟΠῚ ἃ 56 ἀυχὶ! Δὐπηομοηάιη. 

(16) Επιάεπι βεμοάς : Περιέχρυδεν ἑαυτὴν μῆγας 
πέντε. Περιέχρυδεν ἑαυτὴν, ἕως χαὶ Μαρία συλ- 
λάδῃ. Ὅτε γὰρ Μαρία συνέλαδε, καὶ ἦλθε πρὺς αὐ- 
τὴν, καὶ ἐγένετο ὁ ἀσπασμὸς αὐτῆς εἰς τὰ ὦτα σὐτῆς, 
τότε ὡς ἐσχίρτησεν ἐν αὐτῇ τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει, 
προφητεύουσα, εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, καὶ ἐπαῤῥησιά- 
σατο, ὅτι ἄρα γέννημα ἦν αὐτῆς ὁ τοῦ Κυρίου πρό- 
δρομος. Τέως μέντοι εἰ καὶ ὡς σύφρον ἠδεῖτο ὅτι 
ἐπίγηρως ἀνδρὶ συνέστη. ᾿Αλλ᾽ οὖν διὰ τὸ πα ον 
ἔχαιρε λέγουσα " Θαυμαστά μοι ἐποίησδν ὁ Θεός. 
Οοοιμδῦδι 86 τηϑηβῖθι85 φυΐπαιδ. ΟΘοοι αὶ 86 ἀο- 
πεὸ Ματία οσοπεὶρετοῖ. (μαναάο οἶπι Ματία σοποερῖ!, 
οι υεηῖϊ! αὐ ἐἰἰαπὶ, οἱ [αείω εεἰ ἑαἰμίαιἷο ἐἾμ8 ἐπ αμτίϑιις 
ἐΜ ἴδ, ταπὸ ἐσϑυίαπί6 ἱπ ἐα ἱπίαμ! μτα θαιάϊο, ργο0- 
πυδοίαηε, δὲ ἑία ἰοηιιὶ [αἜ 651, ἰἔδεγε Ιοσμία δεῖ, φμοπίαπι 
τη πίετυ μαϑοϑαι ΡγΘομτδοτειη θοηιλιῖ. Απίθα νότο μὶ- 
ῬοΙ6 δαρίονδ ἐγ εϑόδοοϑαι ημοά ἀπιιδ υἱτιιπι σορπουΐδδο!. 

Νὶ (ον, μος δὲ εἰϊδπὶ φυοὰ Ἰιΐ ᾳυὶ πυριϊϊ5 οορυ - 

[ἰδιΐ βυηῖ, ποη Οπππα ἰΘἸΙρυ5 οοἰτυ8 ΠΙθΟΓα πὶ ἰπί6 Ὁ 56 

Βαθειὶ,, 568 6βί ἰθρυ8 4υδηάο γεοδάυπί 80 Ορδτθ 
πυριΐδγυπι. 51] δαΐπι Υἷγ βθποχ [ἀ6γἶϊ οἱ ΠΟ] 6 Δηυ8,. 

Ῥυΐοτίβ οδὲ πιδχί πὶ βοῦνΐγα 008 ᾿ἰδ᾽αἰπ!, δουνῖγα 

οοη]υρίο, φυξ τοὶ οὐτῷ ΘΟΓΡΟΓΐ8 οἱ βαπαοίξ 6586 θεὶ 
γΥἱάἀδηίυγ γοϊμπίαιο βυδίαία. δος δυίοηιν, 4υ2 δὲ 

ΒΟΓΠΊΟΏΘΠΙ δηδεὶϊ οἱ ἀϊβροπϑαι ποῦ αὶ τυγδβυηι, 
(υδγϑῖ Υἱγὸ οορυ]αῖδ, οτυραβοαῖ [ [. ΘΓ ΟΒοο δὶ | 
ᾳυυά δη08 δὲ ρ6)6 ἀδογδρίϊα δὰ ομυϑβ ἡυνδυτι τθ- 

νοῦ ἰδβοεὶ. (15) ὕπὰς οἱ δυβοοπάεθδι 86 πηδηϑὶθῃ8 
αυϊηᾳὰδ: Ποὴ υὑβ4ι6 δά ποθι τΠΘΏ56π), ἀθπος 
Ραγίι8 ἰησγυογεῖ, δοὰ ὑδᾳυδχιῦ οοπείρογοῖ Ματία, 

θΘυδπάο οπίπι 111ὰ οοπορρίϊ, οἱ νϑηϊϊ δὰ δλπι, οἱ ἰδεία 

68ι βδί υἵδιῖο ἰῃ δυγαβ 605, Ἔχβϑυϊδνυὶ ἴῃ ραμάϊο ἴῃ - 

[Ὧπ8 ἴῃ υἱοτο ΕἸ ΒΑ ΡΟ ἢ, οἱ ρεορὶιοίανί! ϑρίγιιι δδη. 
οἴο μεμα, οἱ Ἰοσυΐϊδᾷ 65δ[ 4υὼ ἀνὐδηβοιίουβ δΒΟΓΠΊΟ. 

ἀεβογίθι! : Εἰ αἰαπιαία διπὶ διΡοΥ οπιπθηι πιοπία- 
παπὶ υογύα ας. Ουδηὰο δηΐπὶ ἰῃ ρυρυ]ὸ γυπὶυῦ 

ὀρτοϑ805 δϑὲ ΡῈ ΓῈ Θλ πὶ ἴῃ ὑϊ 6 ΓῸ ργορδαίδηι, οἱ ἃ]}» 

φυϊὰ πιᾶ}}}8 6556 ΟΠ αὐἱ φοϑίαθαίυγ ἃ Υἱγρὶπθ, 
ἴὰπς ποη Δθβοοπάϊμγ, βεά ἰοίᾷ ἰἰραγίαίθ 86 ργοάϊὶ, 
οἱ ὀχϑυϊίδι 586 μάθογὸ ῬγΟΌΓΒΟΓΟΙ ἰμ Ὀΐ6ΓῸ ϑαϊγα- 
ἰοτί8. δεϊπὰθ ϑουρίανα οοιμπηθπιογαῖ, φθοὰ πιέπδὰ 
Ζέχίο σοποορρίις Εἰϊδαδειίι πιϊδειδ δἷὶ ἀπρείιις Οα- 
ὑτίεὶ α θεο ἐπ εἰυϊίαίεπι αἰ, ομ)ι8 ποπιοπ Να» 

χατεῖ, αἀ υἱτσίποηι ἀσδροπδαίαπι υἷγο, ομὲ ΠΟΝΙΕΝ 

Ζοεορὴι ἀφ ἄοπιο βαυϊά, εἰ ποπιεθ υἱγοὶνἷε, Ματία, 

α Βυγδϑυπὶ ἴῃ πιθᾶ πηθηϊ6 νου ἢ 5 4260, αυᾶτθ λει 8, 

οὕπὶ βεπιοὶ ϑδἰναίογοιι ᾿πἀϊοαγοῖ πδϑοὶ ὃς Υἱγαίῖβθ, 
ποη αἰδεῖς ρυθι πὶ ἀθθα 6 ΒΡΟη80, 86ὰ ὁῶπι μοι ἰ86ὶ - 
τὴὰπὶ 4υῶ 2πὶ {υεγαὶ ἀξβροπδβαῖα. Εῤ ηἰβὶ (3]1οζ, 
μι886 οδιι8ἃ 6δί. Βουαΐ! ἀδ δὰ υἱγρῖπο πδϑοὶ, ιι8 ΠΟῃ 
δοίαπι βροπδῦπι Βαθογοὶ, βοὰ, αἱ Μαιιῃοου8 βουίθὶι Ἶδ, 

ἦϑπι Υἶγο ἰγϑάϊια [πϑγαὶ, Ἰἰοοὶ δι υἱγ ποοάυπι ἢ08- 

βοὶ, π6 τυγρίἰαἀΐμαπι νἱγεὶ ἰδ μα τα8 ἶρ86 πιοηδίγα- 

τοί, οἱ νἶγρο υἱάδγοίαγ υἱογὸ ταπιθηίί. (14) πὰ 

οἰορδηίεῦ π᾿ ουλυφάαπι πηδτιγτὶβ ορίβίο]Δ (15) φοτΐ - 

78 ΘΔΡ. 1. 

Ναπο ἰφίίωτ ρτορίον πιϊγασμίμπι ἐσδμ αὐαί ἀἶοο).8: 
Μιχα ἶα τὶν (δοῖι θοιιΐπυϑ. μυξῦθ..Ὁ 

(14) δοιιοάφ αγαθὶὶ : Καλῶς ἐν μίᾳ τῶν μάρτυρός 
τινὸς ἐπιστολῶν Τεέγβόπτον (τὸν ἸΙγνάτιον λέγω τὸν 

τὰ τὸν μαχάριον Πέτρον τῆς ᾿Αντιοχείας δεύτερον 
ὑπ ισκυτον, τὸν ἐν τῷ διωγμῷ ἐν Ῥώμῃ θηρίοις μα- 
χησάμενον ") καὶ ἔλαθε τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου 
ἡ παρθενία Μαρίας. Εἰέραμεν ἐπ ππα ὀρίδιοίαγμπι. 
ἐμμδάαπι πιατιμτὶς ( Ισπαιϊμιπ ἀΐοο δεοιπάμπι ροεῖ 
ϑεαίμηι Ρείγμηι Απιϊοονές ορίδοορεπι, ημὶ μὲ Ρεγεέ- 

εμίοπα Ποπι φισπαυῖ! αἀ δεδί1α4) δετὶρίμαι ἐεί : 
Ῥυϊπεῖροπι εαομ ἰλιλιις ἰαιμῖ! Ματὶώ υἱγρίπίίαδ. Υἱά6 

Ποιοἰογὶϊ ποίδ5. ἴῃ δρίβιοὶ. ᾿ρπδε δά Ἐριθβίοϑβ. 
1. Ὁ 

(18) Ὁϊχίπιυβ οἱ δὰ Ηϊθγοπυπιὶ Οοπιπιθηίτῖου ἴῃ 
Μαιιπδυτ οαρ. ἡ, υἱδὶ 5. Ραιϊὲγ πιατγίψγεπι ]σπαίίιπι 

Ιλυάαὶ (χυΐ φιατίαπι αὐαϊαϊ! σατιδαπε, στ α ἀέδροι- 

«αία ΟἸιγΙδιυ8 σομοορίι5 δἰ. Σ μ ματίμιδ ἸρΙΏρ6 ἐ7Μ8 

εοἰατοίιτ ἀἰαθοίρ, ἀμπὶ ἐπὶ ριίαϊ ποπ 6 υἱτρίπε, δεά. 

ἀξ ὑποτε φεπογαιμπι), νἀ ογ! ΠΙΓΟπΥπιὰ πὶ ΠΟῚ Εχ 1Ρ80 

Ἰξηδίίο,, 86] οχ ""δς Ονβεπίδπα ᾿οπιηϊα ἰοουπι γθοὶ- 

ἰἅτα, π0η φηΐπη 86 ργοργία 58} 6ἴ0}5 ΠΙΔΡΙΥΤ ΡΓΌΠΙΠ- 
εἰανῖι, βϑὰ οχ οεἱυ8 Ερίβίοία διὰ Ερβοϑίοβϑ 88} ποδὶ 

αἱουηηυο ΘΟ 66 ΓΘ ᾿ΙΘοΙι 
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Ραιη τορόγι, φηϑίϊυπι ἀΐοο ορίβοορπτῃ Απιϊοοϊν:8 Α δἰ! : ἀνε, σγαίἰα ρίεπα, αοὰ (17) ἀγροὶ ἀϊείίυτ, κεχα- 

Ροβὶ Ρείγιην δεουμάσππι, 4} ἴῃ ρεγβθουϊίοηα Βοπι 
Ρυφπανὶ! δὰ )νδβιϊδ8 : Ρυϊποίροπι βθου}} 1}}}8.8 Ἰδίαὐὲ 
τὶ γρί ηὐτλ8 Μαγίϑ : [ατπ} ρΓΟΡΙΟΓ Φοβθρ : ἰδία! ργο- 
Ῥίον πυριΐα8 : Ἰᾶῖαϊα αυΐα Υἱγαπὶ ἰιάθ γ ρυϊαυδίυγ. 

δὶ δπἰπὶ ποὴ ἢ ΔθυΪβ86ὶ ϑβροηϑυπι, οἱ υἱ ρυϊαθαίυγ, 

τψίγυηι, ποασυδαυδηι ΡΟ αἰδδοί ῥγίποὶρὶ τηυμάϊ Πυ}08 

δυδοομάϊ. ϑιδεῖπι οηΐπὶ οορίίδιϊο ἀΐαθο}} ἰδεῖ 8.}- 
Τορβίββοὶ : αυοπιοάο βία, 408: ποη ΘΟπουθυ} οὑπὶ 

τἶῖγο, ργβηδη8 681 Ὀδθαὶ ἰδία οοποθρίυβ 6886 ἀΪ- 

τίηυ5, ἀοθοὶ αἰἰχυϊά πυπλᾶπα πϑίυγδ 6586 δ] τι. 
Βεοηιγαιίο ἀϊβροβυογαὶ δ νδίοῦ, αἰβραπβαι  0Π6Π) 

ΒΌΔΠ Οἱ Δ550Π|ρ| 10 πὸ πὶ ΠΟΓρΡΟΓΪ5 ἰσπόγαγα ἀΐϊδθοίυπι : 

πυπάθ εἰ ἰη φοηογαιίοπα δύ οοίαν!! οαπὶ; οἱ ἀΐδβεὶ- 

Ρυ}}3 ροβίθα ργοίρίεθαὶ, πα ᾿ηδηϊεϑίυπι ουπ} [ἃ - 

ἐογθηῖ. Εἰ οὐπὶ 80 'ρ80 ἀἰδθοῖο ἰδηίαγοία Γ, πυιβαυλπι 

ςοπε550.3 681 [)εἱ 88 6556 ΕἸ Π πὶ, βεἀ ἰδητυπιπιο ὁ 
γοϑροπίοθαὶ : Νϑη ορογίοι υἱ δάογαπι (6, πος υἱ [ἃ - 

Ῥί 65 ἰβι085 ρᾶποβ [δοΐδα), πὶ π|8 ἀθ ]10 ργϑοὶρὶ - 
ἰοπὶ ἦν. Εἰ εὐπὶ ἰδία ἀϊοεγεί, ἰδου δ ΘΘΙΠΡΟΓ 56 6586 

ΕΠίαπν })6ἰ. Ουξτο οἱ ἴθ δἰΐα ϑογίριυγο, οἱ γρϑγίθβ 

νοϊυμίδι 8 Οἢγίϑεὶ Γ͵886, αἱ δἀνοπίυπι ΕἸΠῚ θεαὶ ἀϊα- 

νοῖαβ ἱφπογαγοὶ. Αροϑβίο! υθ δηὶπὶ ρϑββίοποπι οἷ 

ἈΒΒΟΓΘΠ8. ΠΟΒΟ 1686 ΟΟη ΓΑΥΪ45 (οΥυἀΐη6 5, δῖ 75 : 
ϑαρίεπίζαπι ἰοφμΐπινν ἐπιοΥ ρεγ[οοίος. ϑαρὶεπίϊαηι ατ- 
(ἐπὶ ποῊ δαομίϊ ἰεἶτιδ, πέγαο μτὶποίραηι δαομὶ ἤπ- 

κε φιιὴ ἀοείγμμπίιν ; δε ἰοφιιδνον θεῖ δαρϊεπαπι ἱπ 
πιψϑ!ονὶο αϑεοοπαϊίαηι, φπαπὶ πε ρυὶποῖρμηι ἐπα 

ἑαοωὶ εοσπουΐς. δὲ ὀπὶπι οοσπουΐδδεπί,, πμηφιαι 

Ῥονηΐπιινι σἰοτία οτιοὶ βαΐδεσπι. Αὐδοοπάϊιυπι ἰρί αν αὶ 
[υἱὲ 4 ρῥεϊποίρί θυ 556} πιγβίογυπὶ ϑαϊναίογίβ. 

Θιυιοιὶ δυΐθηὶ δοοηίγασίο υδ]εὶ ροίαϑίι, βοϊνθηάυπι 

μπὲ νἱἀοῖῦ δπιθαυδπὶ ἃ} 410 ργδροπδίυγ, 4ᾳυ 
Ττϑίϊοα φυοὰ ῥγΐ μοῖρα 5 π}} 08 δόου!ὶ Ἰαιυΐ!, ἀξοπηο- 

Ὥθῆι ΠΟῚ ἰδίυΐ!, οὐ πὶ γα ϑεγιΐπ χυὶ πῃ Ενδηροὶϊο 10- 

4υσίαηῦ : Ἐεπίδιέ απι6 ἰδιιρμε ἰΟΥ̓ΦΆΕΤΟ πο8, ἐεὶ- 
ἤν .6 πα εἰς ΕἸ 6 Θεὶ "5, ϑεὰ σοπδίάογα, αυΐᾶ 
δῖ ΠΟΥ ἴῃ τ Δ} }{ἰ8 πονεῖ δα] γϑίογοπι : αὶ γογοὸ π|ᾶἃ- 

Ἶον 681 ἴῃ 86 6Ί6 γα, οἱ υδυδὶρθὶ}] 8, οἱ παεαυδηϑ, ὃχ 60 

ἦἶρθο, ηυρά ἴῃ πιαῖὶο πιᾶ]ογ 93} 681, ἱπιροάϊιιγ 
ἢ05868 ΕἸϊαπὶ θεὶ. Νο5 αυοᾳιι ἰρδὶ, δὶ τηΐπι5 Πᾶ- 

Βαδτίπηυϑ τη8}}, [Δ0}}}}8 ροβϑυτηιβ 84 νἱγίαοπὶ ργο- 

οδάογα. δὶ γ6τῸ τηϑρὶβ ἰῃ ΠΟὈ]5 Γπογὶϊ πιδ]1, ἰηφοηιὶ 

ἴδθογὸ βυάαπάυπι 6ϑὶ, υἱ πηδ)οῦγὶ πγδ] "ἴα θα Γιὰ. 

ἢκς ἀς 60 ᾳυοὰ Ξροηξυπὶ Βαριηογὶ: Μαγίϑ. 
(10) Θυΐα γεγο δηρεῖὶαβ πούοὸ 56γ0η6 ΜΑΓΪΔ ΠῚ 

εϑϊυίαν!, ἀυ δ πὶ ἰῃ οπιηὶ ϑογρίαΓὰ ἰπΥΘηἶΓῈ ΠῸΠ ρῸ- 

κοΐ, οἵ ἀ6 ΠΟ. ρᾶυοα ἀϊοοπάδ βιιηϊ [ἃ δπὶπὶ αυοά 

19 Μλμ}). τν. 151 (ον. τι, 6-8. 59 Μδιιν. νη, 99. κι 70Δη. ν, ὅδ. 
86 Ηρῦγ. ἵν, ἀ. 1 Οοτ. ν, 18. δ'᾽΄ Τ΄ ον. ν, 4. “2 Ερμα". "ν 10. 

16) ϑεμιοάδ ἀγαθὶϊ οἱ Οοιηθεῆβὶϊ : Ξένος ὁ ἀσπα- 
ὃς τῇ παρθένῳ, οὐδαμοῦ τῆς Γραφῆς εὑρισχόμενος, 

ταύτῃ δὲ μόνῃ τηρούμενος " Χαῖρε, χεχαριτωμένη, ὁ 
Κύριος μετὰ σοὺ. Νουο δότπιοπε ξαἰμίαἴωτ υἷτσο, φαὶ 
κμὶ ἰδὲ ἐπ οπιπὶ ϑοτίριιγα τοροτὶ τ, εοά ἰμὶς δοίὶ 
δετναίμτ : ΑΥε, φΓϑιΪα ροπα, Βυπηιίηι5 ἴδειπι. Βυ ῦϑ. 

(11) Ηϊδρομγι , αὐ Πα πΠΊΟ Π0η Βθη{ , δάποιϑιϊο 
Ἰνο δδὲ, ὧἱ ἴρϑυπι βα! υϊδιϊοπὶβ Ογόουπὶ νογθαπι.,, 
χεχαριτωμένη, αποἀ ρίδηδ ἰηυϑιίδία!) ΘΙίσοιοβ 
ἐἰχοναὶ,, [μαι δυΐοπι ἰεγα οὐνίαπι 65... Ἰδείοτὶ ἰι- 
μοίοδοογεῖ, 

ριτωμένη, υδὲ ἴω ϑεγὶμίυγί5, Δ1}01 Ἰορογίπ) ποῦ Γε- 

οογάον ; 86ὰ πρᾷυδ δὰ υἱγιπὶ ᾿δεϊαβπιοιΐ βογτηο εϑι, 
δαίνε, φγαιῖα ρμίεπα. 5011 Μαγία Ἰιδς 5 υϊαιῖο βεν- 
νδίυγ. 51 δηΐπι βοϊββεὶ Μαγία οἱ δὶ δἰίυπι φυεπιρίαπι 

δἰ Π|]6 πὶ (οι ΠΔ 6556 56ΓΠΊΟΠ ΘΠ, ἰάθοῦραὶ ἀπῖρρε 

Ἰοφὶς βοἰθμιίδηιν, οἱ δγαὶ βάπεῖα, οἱ ργορ ιοίδγα πὶ γὰ- 

εἰοϊ εἶα αιοι πα πο διίοπα εορπονογαῖ, πῦπ- 

4ιδπὶ αυλϑοὶ ρεγορηία δᾶπὶ βαϊυίδι!9 ἰογγυ ββεί. 

Ῥτγορίον φυοὰ Ἰοφυΐϊιυν εἱ Δηρεῖυβ: Νέὲ {ἰπισας, Ηα- 

τία, ἱπυθηϊδιὶ δμΐπ σταίΐαπι οοταπ Μοπιϊπο. Εξδε 

δοποὶρὶεδ ἐπ πἴοτο, 6, ματγῖε5 βίϊμπι, εἰ υοεαϑὶς πο- 

ηιδη. ο)ις Ζοδμηι. 15 ογὶ! πιάση, εἰ Εἰ μι 6 Αἰ (ἰδ αὶπι 

νοοαϑίίαν. Βιοἶμιγ οἱ ἀς δοδηηθ, οὶ! τπαφηλὶς : εἰ μος 
ἴρϑυπὶ Θαθγοὶ δηφοὶυβ οοπίοδίδιυγ ; 56 4ιυδηάο 

Β γεπὶξ 16διι5. τοῦ "Δ 6πι.8, ΥΕΓΘ 580} πι)5, 1} 6 ᾳυὶ 

Ρτίαβ πηᾶρηυ5 (πογαῖ, ταΐπογ οἴδεςίι8 6ϑῖ. }Π|6 δ Ἷπ}. 

ἰμααυΐι 55, [0 Ἰαρογθα δγάθηϑ εἰ ἰθσθηβ, εἴ νὸ5 νὸ- 

Ἰυΐϊδιῖὶβ. διἱ ᾿ιογᾶπὶ Ἔχ θυ] αγα ἴῃ ἰυπηΐηθ 605. Μ᾽ αφηὶ- 

τυάο ϑαϊνδίοιβ ποβίγὶ ποῦ ἴᾳπὸ δρρᾶγυὶϊ! αυδιὰθ 
ηΔίιι5 εβϑῖ; 884 ἤὰπε ροϑίφυδηι) ΟρρΓΘ558 8) δάτογ- 

88 [115 νἱἀδϑδίανγ, δαιΐουϊ. Υἱάς πιαρηϊιυἀΐϊπεῖν 8ο- 

πιϊπὶ : ἴπ οπιηθπὶ ἰογγᾶπὶ οσὶν! βοηυ5 ἀοοίγι πᾶ 
οἦυς, εἰ ἴῃ Πη65 οὐ 5 τἀγγάγαηι γ γα ἢ Ἰ5 55, Ὅο- 

γηΐπιι8 ΠΟΒΙδΡ δοβὰ5, αυἱΐ νἱγίι5 δὲ (18) ))εὶ “Ὁ, ἴα 
οἴηηοηὶ ὀΐαδυ5 65ὶ ογθοπὶ, οἱ ἱπιργϑο τ ἢ) ΝῸ- 

υ͵ϑουπι 6ϑί, λχία πὰ αυοὰ ἴῃ ΑΡροβίοϊο Ἰόρίιυτ : 

(οπστεφαιὶς υοὐὶς οἱ δρίτί(εα πιεοὸ οαπι τἰτίμίς 8ο- 

ταἰηὶ ποειτὴ Ζεδμ (τὶς δ, γἰτυ5 θοπιίηὶ ϑαϊνδιο- 

τἶβ οἱ οὐ πὴ εἷἰ5 6δί, 4υΐ 80 οὔῦβ ποβίγο ἰῃ Βγιιδπηΐα 

ἀϊνιἀυμίυν, οἱ οὐπὶ 5 φαΐ ἴῃ Μδυγιδηὶδ, οἱ ουπὶ 

υηϊγεῦβὶβ 4υΐ 50} δοἷβ ἰη βοπιῖηβδ ο᾽5 ογεδίάδγαμι, 
ὙΙὰς. τέο πιλφηϊυἀΐησπι ϑαϊναίοτὶς, φυοπιοάο ἴῃ 

τοῖο οὐνα ἀϊπιι54 5ἰ1, οἱ οοῦῖθ ποοάππὶ οἦυ5 γεγϑαι 

τηδφηϊυἀΐηοπι ὀχροβυΐ. βοθηθα ἰῃ οαἶο5, εἰ υἱάς 

ουπ), αυοιῃοίο οαἰεϑιῖα τορίονογὶ!. Ἀρρᾶτυϊὶ 5ἰᾳαί. 
ἄδηὶ δηρ6}18. )ἐδοοπὰς οοφίίδιίοπα ἰῃ δῦγεϑος, εἰ 
γἱάου]Β ουπὶ οἰΐϊαπλ ἰἰἰὰς ἀσδοδηάϊθθθ. Οκὲ ἐπὶην 

ἀεεεεπάϊί, ἰρεο ἐεί εἰ φεὶ ἀξεεπαϊ!, μι ἱπιρίετει οπιπῖα, 

μὲ ἐπ ποπιῖνο Ζόδι οπια φόππ βεοίαίιτ, εαἰεςιΐμηι, 

(ογγοδίγὶαπι εἰ ἰπ[ετποταπι 55. (οηδίάοεγα τἰγίαιεπὶ 

Βοαιϊηὶ, φυοά ἱπιρίενογίς τυπάσππι, ἰά 651 αἰ ἐβεῖα, 

τογγαϑιγία, οἱ ἰῃογπα } ἷα, αυοπιοάο εἰ εαἰυπὶ ἰρϑυτα 

μεαοιγανογίι, οἱ ἴθ βυρογμᾶ δϑοσπάογι!. [εξί πες 
Ὁ δηΐπι "5, φαοά ρεγγλπϑίεγί! οαΐοβ ΕἸΠυ8 θεῖ. 5ὲ δας 

νἱάογῖβ, ραγίτον ᾿πιυοναγίϑ ποη ἰγϑηβίογὶα ἀἰσίατα - 
Μασημε ετὶς ; βοὰ σοῦθυπὶ ορεγὰ εοιηρΙείυν. Μ8- 

ἔπι 6581 Βοπιίπυβ ποϑίογ εθι8, οἱ ριῶϑοῃβ, εἪ 

85 Ρ98]. χΥ!, 5. 3 Βομι. 1, ἢ; 

(8) Τμεφογα πιλιϊπι,, φμα υἱγίμε εξί, οἱ εἰ ταδηὶ- 
[6βι1ὰ5 ορίπαιϊοπὶ ορροπδίυγ, οὐ Οτγίροδεπι 36}.:- 
βἶθββα Οεποῦγαγάυβ 4]}Π|406 δχ ἰγδοῖϑ! ΧΥΥΙΥ [ἢ 
Μαιιλαινι οτἰπιϊπομιυγ, φυοά πεπερα βοπϑεγε Ομτὲ 
δίαπι, 408 ΟἸεγἰδίυδ 6ϑὶ, ϑίνε 488 μυπιδηϊϑίεπι ἐος 
Ρογεΐβ υϑαγραπάδπι σου δ ργαίετγι, αϑίαυε εσϑίβίεγα. 
Ηΐς οπίμηνοτο Αἀδιηδπεῖαβ 90}} αἰνπἰξαι 5 εἰσ 
Ἰιος εεἰθυῖς, δς νογββϑίπις Ομ εϊδιυ δι 408 Ἀεὶ νἱγίω9 
ε5ῖ, ἰὴ οπιηοηὶ ἀϊδιδατα 6586 ΟεθδιΒ, ΟΠ Γη06 βεῖ-᾿ 
νλάογο ἀοοεί, οαἰοδίϊα, ἰεγγοδιγὶδ δἰ φας ἰοίογμδ. 
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ΔΌ56η8, {θυ !Ὲ4υ6 οοπδοντίυτη Γογεἐ Δ! δ δυ28 πυϊς Α ἐπίαπε ἐπ μίετο Εἰϊδαϑείίι, οἰ τορίεια δεῖ δρίνίίμ δακ- 
ςοἰυΐ ποδίγο δίᾳυς σοηνοηίυΐ : αυοὰ υἱ οἱ 5ἰηφα! 

Το ΓΘΆΠΉὉ δεείρεγα, ἀδργοοθίηυν Ὠοπιηυ Ποῦ, 

ουὶ 68ὲ φ]οτία οἱ ἐπηρογί πὶ ἴῃ 8260} ΒΈ ΟΌΪΟΓυΠ. 
Απδη. 

ΒΟΜΊΜΙΑ Υ͂ΙΙ!. 

8 ἐο φμοά δοτίριίιιπι ὁδί : « Εχδιτγροηδ αμίϑηι Ματῖα 
ἐπμηὶ [ἐξ ἡπαίίον6 υοπῖϊ ἧι πιοπίαμα,» πδφμ αὐ διιηὶ 
ἰοεμπι αϑὲ αἷι ; « Ετὶε εοπειπιηιαίο ἐοτιῖη μα 
ἀἴεία ἐμηΐ.» (Δ. 1. 

ΜεΙίογο8 δὰ ὑδίεγίογοβ νϑηΐυηί, υἱ οἰΒ οχ δάνθηια 

81.}0 δ᾽ αυϊά ιγἰθυδηί δπιο!πηοηιὶ. δὶς οἱ ϑαϊνδίου 

γϑηΐί δά “ολμπθη), αἱ βϑιοιἥσαγοῖ Ὀαριεϊϑαηα ἰΠ υ : 

ει Μαγία βίδιϊπὶ υἱ δυάϊν!ὶ δι φοίυπ) ηυμϑηίοπι, 

4φυοάὰ ἑδοποθρεγίὶ ϑαϊνδίογεπι, οἱ φυοά οοφηδία {18 

ΕἸ᾿βαθοιἢ μαυαγοὶ ἴῃ αἰθτο,, σου βύγμοι8 οὐηι [65ι|- 

πδιίοηθ τθηΐί ἰῃ τηοπίδπϑ, οἱ ἰπβγοβδᾶ οδί ἀοπγυηὶ 

ΕἸ βαῦοι. δεβὺ5 τογο, αἱ ἱπ ᾿ 6γῸ ἢ} 8 ἀγαὶ, [6- 

βιϊπαῦδί δάϊυς ἰπ νθηΐγα πηδίτγὶ8 Φοϑηηθ ροδίτυη 

βδῃοι σατο. Ὀεηΐφυ δηϊθαυδπιὶ τνϑηΐγοὶ Μαγία οἱ 
βδλυίδγοι ΕἸ βαυ δι), ποῆ δχδυ αν ἱπίδηβ ἱπ υἵοτο : 

δϑὰ βιϑιΐπι υἱ Μαγία ἰοουίδ 6βϑὲ νϑγθυπι, αυοὰ ΕἸ 05 

Ὀεὶ ἰπ γϑηΐγο πιδίγὶ8 βυφφαοββογδῖ, Ὄχϑυ αν! ἰηίδη8 
͵ φαυάίο, εἰ τυπὸ ῥρτγίπιυ πὶ ρυδοῦγΒογθ ἢ βύυπι ρΓῸ- 

Ρ ιδιδπὶ (εεἰϊ δεδυβ. Ορογίοθδι φιοφυθ Μανία σαὶ 
θεῖ ργοΐβ ἀϊρηϊδθδίπια, ροβί δοχυίΐυηι θεοὶ, δά πιοη- 
ἰΔηᾶ σοηβοθμάεγα, οἱ 'ἰπ 50} }πϊοΥ 0.8 οομηπιογαγί. 

ὕπάε 6ἱ βογίρέυπι 65. : (οπεμγροῆς Ματία ἐπ αἰεῦμς 

ἐ{14, πυδηΐέ τῷ πιοπίαπα. θεθυογαὶ οἰΐδε, ουπὶ 6586ὶ 

50}}Ἰοἷ1ἃ, ΒΟ ΡἰΚΓᾶν Ῥγορογᾶγθ 80] εἰ τυ ΐπ6, οἱ ϑρί- 

τα βᾶποίο ρίεια δὰ 531}}}πιογα ρογαυςὶ, οἱ νἱγίψι6 
θεὶ ρτοίοφί, ἃ ηυὸ (μογαὶ Οθαπιῦγαία. γεπὲξ ογσοὸ ἱπ 

εἰυτίαίοπι «“πάᾳ’, οἱ ἐπ ἀοηλπι Ζαεσπατῖα, εἰ εαἰμίαυὶ! 

Εἰϊδαϑοιι. αείμπι ἐδ εσἰπὶ αμαάϊε8εῖ ξαἰμίαἰίοιιειπ 

Ματία Εἰϊδαϑειῆ, ὀαεμί(αυὶ! ἱπίαπε ἧπ πίετο 67ει, εἰ 

τερίεία εεἰ δρίγια ἑαποιο. ΝΟ 6δι ἰδαυα ἀσθίμμ 

υΐη αυῷ ἰυπο τορίεῖα οϑὶ ϑρί γίϊυ βᾶποῖο, ΡΓΟΡΙΟΓ 

δΠ1πὶ 511 τερίεια. Νβᾷυδ δπίπ πιδίον ργίπιυπ ϑρὶ- 

γαπὶ δδποίιιην Ἰπογαϊϊ, 86 οὐπὶ Φοδηποβ δάμπυς 

οἰδαϑι5 ἰπ υἱογο ϑρίγυπὶ σδποίαπι γοοορί856ῖ, τὰπὸ 
οἱ ΠΠ ροϑι βδποιἰῇσαιίοπεπι 11 τερίεἰα οβὶ ϑρίγιια 
βδποῖο. Ροί6ν18 [106 ογθάθι δ, δὶ β' πη}]6 φυΐά διΐδπὶ ἀθ 
ϑαϊνδίογε οοφπονοιῖβ. ΘΑ) ἰωνεοπίϊνς θοαία Ματία, 

βίου ἴῃ δἰϊαυδπιὶβ Ἔχϑιηρίδγθαβ (19) τορογίιηυ8., 

Ῥτγοριιείαγθ. Νοὺ δηΐπ) ἱξπογδπιυβ, φυοὰ βοουηάπηι 

4|108 οοαΐοο8 οἱ ᾿δὸ συϑγρα ΕἸ βαθοι ἢ ναι οἰποίυν. 

ϑρίγια ᾿Δ406 88ποῖ0 (ἅης τορίεἰα 65. Μαγία, φυδπάο 

οορὶι ἰῃ υὑἱοτο πα θγα ϑα]νδίογομ. ϑι.8ι}π| δηΐηι υἱ 
ϑρί γίτατη βαποίυπι δοοορὶ!, Ποπιϊηἰ εἰ δογρουΐβ 601 - 

ἀϊίογοηι, εἰ ΕἸ 5. 1)6 6556 οωρίϊ ἰῃ υἱεγο, δι πὶ 

ἶρ84 Θομηρ]οίἃ εϑὶ ϑρίγίιει βᾶποῖο. Εχεμέαυί!έ εΥξ0 

(19) Ἱππυΐϊξ, ΟΡἾΠΟΡ, υϑγθὰ δ θβ ΘΠ 6 η1}18 γογβὶ- 
εὐ} 45, καὶ μαχαρία ἡ πιστεύσασα " ὅτι ἕσται τε- 
λείωσις, εἰς. Εἰ ϑόαία χκα ἐτεαϊαϊειΐ, φμοπίανι ρετ- 
Πεϊεμίατ ἐα φμα ἀϊοία Ἔμπὶ εἰδὲ α θοπεῖπο, ἴῃ 4}1- 
4υδηιῖ8 δυΐ δνὶ δχθιηρίδτγίθιβ οὁχ Μανίβ ΥἹγρί 8 
᾿ρμματηὶ πο ΕἸ βαθεῖ ἀϊεὶ. Νὰ γθγο σης ο)08 
Θειοπ 8 νοΪὰ δυὶ νϑϑιϊσίυ πη ϑυρογαβί. 
(20) Πἶδης ροπίοα Πι:δγεϑὶπι Πεϊνίἀϊας ἰπβιδαγανίι, 

εἰο, εἰ οἰαπιαυὶ! υοε6 πιαφηα εἰ αἰτίί : 

Βεπεαϊοία ἐκ ἐπίετ πιμίΐεγεα. θευδίμυβ ἰπ μος ἰοοΟ, 

16 5|}0|1066 φυΐφυς ἀδοἰρίυΐαν, οἃ 4 50] οπΐ ὁρ- 

ῬΟΠΘΓΟ ἰφεγειοἱ, οοη[υἱᾶγα. [ἢ ἰΔηίδηι αυΐρρα ποβοίο 

4υΐ5 ῥτογυρὶϊ ἰπβδηΐδιη, υἱ ἀσϑογογοὶ πορδίδπι [856 

Μαγίδπι ἃ ϑαϊνδίογα, ἐο φιοά ροϑὶ βαινἱδίδπι ΕΠ {π|8 
Ἰυπεία (μοεῖι (20) Φο86ρἢ : οἱ Ἰοουΐϊυ5 6δ8ὲ, ψυρ φιλὶ 
τηθηί6 ὑϊχονῦὶὶ ἧ'ρθα πουεγὶὶ αυΐ Ἰοουΐία8 68... δὲ 

αυδπ00 ἰφίιυν Ππεγειὶοὶ νον ἱβ ἴ816 4υ}} οὐὐοουτίμι, 

Γοβροπιβίς εἶδ, οἱ ἀϊοίια : Οογία ϑρίγιυ βδησιὶο ρ]οι8 
ΕἸΙβαθδιι εἰς : Βεπραϊοία (μι ἱπίογ πιμίΐετοδ. δὶ 58ιιοῖο 

ϑρίγιια ϑεηράϊεια οδηίτυγ Νίαγία, φυοπιοάο δᾶπὶ 84}- 
ὙΔΙΌΓ ΠΕρΑΥΪ ̓  ΡΟΓΓΟ αυροά δ6βογυηι 68] Πυρϑ5Γ558 

Ῥοϑί ρϑγίιιπι, ὑπ 46 Δρργοῦθηι ποῃ παυοηϊ. ΗΠ] δηΐπὶ 

Β 411, φαΐ δοβορὶὴ ἀϊοδυδπίαν, ἤθη δνδηΐ οὐ ἀ6 Μα- 
τἶδ, παᾷαα 6ϑὲ }1 ϑογίριιγα αυᾶ5 ἰδία οπιπιοπιοτεῖ. 
Βεπεάϊεία ἰμ ἱπίετ ποῦς, ἐἢ ϑοηεξαϊοίμδ [Γμοίιιδ 

υεν τὶ (εἰ, ΕΓ ἀπᾶ6 πηι ὲ ἰος, εἰ νεπίαί Μωϊεν δοπιϊπὶ 

πιεὶ αὐ πιε  Ουοὰ αἷϊ : ὕνα46 πε ιὶ ἤοο, πο ἰφηογᾶι5 

ὁϊεῖε : δἱ πιαχίπηδ ϑρί γι κϑηοίο ρίεηδ, 4088] παϑοίαι 

φυοὰ ᾿υχία θεὶ νοϊυμίδιοπι Μοῦ θοπιὶηὶ νηοῦ δὰ 

δ8π| ; Β6ἀ ἰδίο δοῆϑδι Ἰουΐίι : Ουϊά Βοηὶ (ἐοἱ ἢ φυ8 

ΟΡΟΓᾶ πι6ᾶ ἰδΔηία δῖ, εἱ Μαίογ Ὠοπιίηΐ δὰ π|6 νὸ- 

πΐαι Ὁ Ρ6Γ 4δπὶ }ι5ι}|81π, ὁχ αὐυΐθυ5 "οηΐβ, ἀδ φυᾶ 

{ἰἀο! αι πηοπι}ῖ8 ἢος πιογυΐ, υἱ Μαίον θοιρἰπὶ πιοὶ 

γοηΐαὶ δὰ π03 Ειοθ ὁπὶπι μἱ [ἀεἰα ὁει εαἰιαιὶο μα 

ἐπ αμτὸδ πιεαδ, ὀχδμίίαυὶ! ἴ ἐαεμαιἴοπθ ἱπ[απ5 ἵν 

μίεγο ἠϊθο. ϑιποία οὐαὶ διΐπια "δῖ δυδημΐ8, οἱ δἀ- 

Βυς ἴῃ τη δι ν8 υ16Γ0 οἰδυ58, γοη ΓΔ4Ὲ6 ἰ πιυ πάη, 

40.853] ΡΕῈΡ Θχρογίθηιἰ δθηβι, δοῖθυδὶ 4υ(8 15γϑοὶ 
ἰφιυογαραῖ. 46 ὀχϑινἷν : οἱ ποι δἰ παρ  ἰοἰ 6 Ὁ οχοὶ- 
Ἡϊνῖ1, 56 ἰπ ψαυάίο. ϑεπβεγαὶ δηΐπὶ νη ΐ586 Ὠοπιὶ- 
πῦ βύυυσπι, υἱ δα ποι ἤσαγαὶ βογνυ) δυθπι, Δηιϊοι δ 

ἀδ πιδιγὶϑ υἱεγο ργοοοίογει, ὕιΐπαπὶ πη! ἀνθηΐαί, 

αἱ ἃ» ἰμιϊἀο! 8 δία! ἀΐοατγ, αυὶ τα] 105 ογοα ἀ . 
Ιρϑην ορυβ οβίομάϊε οἱ νογᾶ8, πο π πη6. δι} {{|:, 

86 βαρίθηιία ἐγθα 1888 ; ὁϊ φιΐὰ ἢος 4υοα 5ἰυ!υι 

δρυὰά ἰο5 ριυϊδίυγ, "η}}}} βαϊυι 8 οσοαϑίο εἰΐ. Νί5ὶ 

δηἶπὶ [υ͵ἱδδοὶ οΟΘἸ65118 οἱ θδαῖδ παι [ν᾽ 188 ϑδαϊνδιουὶβ, 

εἰπὶ μδθι 586ι ἀἰνί πὶ δ ἐχυΐὰ, οἱ Πυπιδηϊ δίθ) ἰΙοΙ}- 

ἢυπὶ 50 ροΓασγθΐθη8., πυπηυδη ἰοίυπη ΟΥ̓ΡΘῖα {ΠΠ|08 

ἀοείτγίηδ ρεπεοίΓδϑδεῖ. 8: ἰϑηιυτηπιοίο [556 ῖ ̓ ΜΔ- 

τί αἴθτο, οἱ ποη Ὠοὶ ΕἾ] 18, φυοπιοὰο ροίεογαιϊ ἢετὶ, 
δ υι οἱ {ΠΠῸ ἰϑπῖροτα οἱ ἤθπο, ΠΟἢ 50 11} ΘΟΥΡΟΓΙΙΠΙ, 

564 οἰΐδη) δηΐπάγΓυ πὶ ΠΠΟΓὈΪ τ} 0} 1665 ουταγθπίυγ 

Ου]β ποβίγυπι ᾿Ὸπ ἰῃβἰ ρίθπ5 [ἱ1, 4ὰΐ παης ὈΓΟΡΙΟῦ 
πιἰϑοτοογάϊδπι οὶ Παθοπλι5 ᾿πι6} 6 πιϊᾶπ|, οἱ 5}11- 

τὴυ5. θοῦ ἢ Ουΐ8 ποβρίγυπι ἤθη ἱπογοάυλιϑ [5ε} 15, 

4αυἱ πυπὸ ρτορίογ ΟἸγ βίαπι ᾿5{Π{᾿ππ μὰ θα πιυ8, 86- 

αὐλινυγαια ᾿υδε ἰδιη ἢ Οὐδ ποϑίγαπι ποὴ δγγαυυπύυϑ 

᾿ιδηοῆπα ᾿ρ88πὶ ργῶ γα 4υΐβ σα .}88π) ριίοχυϊ, φυρὰ 
[γαιτεδ ονεϊπὶ 'ἴν ΕΥΔΠΒ6Ι10 ποπιλόνιγ. Ορογῷα 
ΡΓγοιίαπι 5ἰῖ 85. Ηϊογοιγΐ νόγὸ διγεαμ ΠθΉ} τῇ 
οομγα ἰαπο ᾿δογοι οὐ!ΠῈ γΘΟΟ]υ͵886. Μοχ ρεγίυγθα- 
ἴυπι ὁοη οχίυπι Π09 γοδιυἱπη8, οαπὶ Διΐ8 ἰοβογο- 
ἴυν : φμαί! πιεπῖο αἰχεγί!, φμὶ, ἱρδε πουοτῖ!, ἰοοῶιια 
(οί. 
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κι νᾶσιι5, 4υ] πὰπο ΡτΓΟΡΙΟΥ δἰνθηίυπι ϑδ᾽ γδίογὶβ πο Α ὅθ ἐὺ δαἰμίατὶ πιθο. Ἰθυδὲ τι8, δηΐπι 86 }Π1οδὶ εἰ δρί γι 
Πμποιαδηνι5 δίσυα τὐγυδπιυγ, β6ἀ βυπηδ ἴῃ υἷα, ἰῇ 

ἢ|0 νἀ! οεὲ φαΐ 811: ἔσο διπὶ υἱα 5 ἢ Ῥοββαπιυβ οἱ 
ἐυ αια σοι ργοζϑηί65 νἱάθγο, φυοηΐαπὶ οπηηΐδ 4015 

δοιρία βυμῃΐ ἀ6 60, ἀϊνίπα διτηϊγαιίοπο ἀΐμπα γοίθ- 

τυμίυγ : φυοὰ οἱ ῃδίϊν 15 18, οἱ πυϊγίπιοη!8, οἰ 

νἰγίυ8, οἱ ρᾶ5510, δὲ γδδυγγθοιίῖο πο βοίιπι 110 τθπη- 

ΡΟΙο, 56ὰ οεΐδη πὰς ορογομίυν ἴῃ πΠ00 18. Ουἷδ νο8, 

ὁ ἐαἰθομαπηοηὶ, ἰῃ δοο]οϑία σοηργορδνυί! " ́υΐ διΐπιιι- 

1605. παρα], αὖ, το οι 5. ἀοπι}}}5, ἴθ ἢυπο οαἰυτη 

οοθ4|57 ΝΘ΄π6 ΘΝ ἢ ΠῸ5 ἀ0:}05 γϑδί "85 581} 6} }18{{π| 

εἰγουϊνί πηι; βΒα6ἃ οπηϊροίεβ ῬδΙῸΓ υἱγίυϊα ἰμν βὶ-- 

1 βυ] οἷκ οοτγάϊθυ8 γοϑιγ18, 4008 8011 6556 ἀΐβηυδ, 

μᾶπο ἀγάογαπι, υἱ υδδὶ ἰηνί! οἱ τοι γθοίδπίο8 γὸ- 

εἰ 15 δὶ δάθπι, πιαχίιπα ἴῃ ὀχογάϊο γϑὶρ᾽οπἾβ, οαπὶ 

νου τγορὶ ἀϊ οἱ ρανθηιοβ 58} 018 46 πὶ οαπὶ {ΠῚ ΟΓΟ 

50 5ΟΙρΡ εἰ5. ΟΌΒΘΟΓΟ νο8, ὁ ολιθοπυμπηθηΐ, ΠΟΙ 116 γα- 

ἐγεοίᾶτα ΠῚ γδϑίλατη ἰογπιἀθὲ οἱ ρᾶνοαὶ, 56 

δοαυϊπ!ηΐ μγουπίθιῃ δόβαπι. ΠΠ]6 γοϑ ἰγδιΐ δά 88- 

Ἰυΐοπι, οΘοηβγαραι ἴῃ ἘροΙοϑἰδιη, πὰπο φυϊάθιῃ βιρ6ῦ 

τογγᾶπῃ : 8[ αὐΐθπὶ ἀΐβη05 [τιϊοίυ5 (6 6. 1118, ἰη ΕοςΙ6- 
βίδηι ρΓἰ ΝΠ νογαπὶ αυΐ βογίριϊ δαπὶ ἴῃ οα]οϑίίθι8. 

Βεαία φιι ογραϊαϊ!, γιῖα οΥῖ! ρμοτ[δοιϊο δἷδ φμα αἀϊεία 

διπὶ οἱ α δοπιΐπο. ϑύροῦ φυΐθυ8 οἱ ῃοδία Ματγίᾷ πιᾶ- 

ὐΠΠοδι Ἰ)οπιίπυπι δοβυπ). ΜΩρη  Ἰοαὶ δυΐθιη δηϊπιᾶ 

Βοιηίηιη, βρ᾽ γἰιι5. θόυπι, Οὐ: αυλη Βαθεδπὶ ἰη- 
(οΓργοιδι μα πὶ, 8] σοηοοϑβοσὶ! Βοπιΐηυ8, υἱ ΓΌΓΚΙΒ 

ἦμ ΘοοΙοϑίαπὶ ΘΟ ΓΘ οπιαγ, οἱ [(6ϑεἰν] νϑηΐδιὶβ δὰ 

ἀοινιθῃ θεῖ, οἱ ἀἰνίνα Ἰδοιοπὶ ργαθθαιβ Δυγ68, 

08, ἀπρ!!εἰ ἰδ Γυπυηίυγ. Απίπια ϑοπιίασπι 

Ργδάϊοδι, βρί γι θουπ). Νοὸὴ αὐυοά 4114 2.5 θ6-- 

τηΐηὶ, 414 θεῖ 5βἰῖ: βοὰ χυΐὰ χυΐ 605 68ι, ἰάθη οἱ 

οπηΐπυβ 68ὲ : οἱ φυΐ θοπιίπυδβ 6δβι, ἰάοπι εἰ Ὠεας 
εἷϊ. Ουξείίανγ φιυοπιοάο πιαρεηίϊῇοει Βοπιΐπαπι. 8 
Θπΐπι Βομπΐπυ8 66 ΔηρΠπθη(11π), πες ἀδοταπηοπίυπι, 

Τϑοίρογα ροιοϑῖ, οἱ φυοὰ 6δί, 6δί : φυᾶ γδίΐοῃε Ὡς 

Μαγίδ ἰοχυίίυγ : Μασπίβοαις απίπια πιεα θοπείπεν ἢ 

51 οοπδίἀογειῃ Βοπιίπυπι ϑαἰνδίογθηι ἰπηαρίποσω 6556 
᾿ην 151} }8 Ὠεἱ 55, οἱ νἱάθαπὶ δηΐπιᾶπι) πιθᾶπὶ [δείδπι 

δὰ ἱπιδφίποπι (πη ογὶβ., υἱ ᾿πηϑ 0 ε55εὶ ἱπηαρίβὶο : 
ἤθᾷυθ δηἷπὶ δηΐηᾶ τηθὰ 5ρ6ΟΔ 6 Γ ἱπηδρῸ 65ὶ Ἰλεὶ, 

86 δά 5 π ΠΠπυἀἑ ποιὰ ᾿πιδρὶ πὶ ῥγίον9 οἤεία δὶ : 

ἴυπὸ νἱάθθο ηυοιίδπι ἴῃ ὀχθηιρίυπι οογυπι, 4υἱ 50-- 
Ἰεμέ ἱπιαφίποβ ρίπρεγθ, οἱ ὑπὸ (νογοὶ οἂυ88) γυλα 

ΤερΙΒ Δσορρίο δά ρυϊποῖρδ]θπὶ 5 πη ἀ πο πὶ οαρτγῖ- 

πηθηῃάἀδπ) δγιἰ8. ἰπἀυδιγίδπι σομηηοπάδγα, υπυβηυ]ς5- 

406 πορίγιπι δὰ ἱπηϑσίποηι ΟἸν βεὶ ΓΟΓΠΙΔη5 δηϊπιϑηι 
βυδηα, δ} ΙΠΔΊΌΓΟΠῚ οἱ, δῖ πηΐογαπι ροηὶξ ἱπηαχὶ 

πϑτι, νοὶ οὐβοϊοίδπ), νοὶ] βογάϊ ἀδπὶ, δυί οἰάγαπι, αἰίφυθ. 

Ἰυοθηί6π), εἰ δρίεπάοπιοπι δὰ οἴδρίοπι ἱπιαρίη!8 ρείπ- 

οἶρα]ῖ8. Ουδπάο ἰρίίαγ φγδπάδπι ἴδοογο ἱπιδρίποπι 

ἱπηαρὶηἶβ, ἰά 681, δΔη η8πὶ πι6ΆΠι, δἱ πηϑζηϊβοῖνογο 

Θ8πὶ ΟρΟγα, οοφί(ΔιΙ0Π6, ΒΟΓΠΊΘη6, ἴπ6 ἔᾶρο Βθοῖ 

Βγδηθὶβ οἰδοίίυγ, οἱ ἰρ86 θοπιίηυδ, οὐὐὰ8 ᾿πιαθὸ 6ϑὲ 

ἴπ ποϑίγᾷ δηΐη, πηδρη!βοδίυν, Εἰ χυοπιοάο ογθϑεὶξ 
θοιπίπυβ ἴῃ ποϑίγα ἱπηδρίῃθ, βῖ. δὶ ρϑοσδίογοδ [μοτὶ- 
Πλυ5, πιηυΐϊίυγ δι ἀθογεβοὶὶ. ϑϑά π08 ργῸ ἔπηδ- 

απαγοιηυ8, ὙΟΠΙΠ Δἴ πιι}8., ἀἰββογαηι8, ἴῃ ΟἨγίβιο (, δ᾽Π6 5δνδίογ5 ἃ} 188. ποὴδ ἱπηιὰρίπεβ ἱπδυΐϊμιαβ : ῬγῸ 
ϑ65ι., αὐ 65 ρἰογία οἱ ἱπιρογίπηι ἰμ ββουΐα βοι- 
Ἰωγιιπ). Ἀπ. 

ἨΟΜΊΠΙΛ ΥἹΙΙ. 

θὲ 60 φιοά εοτίριιιπι 684: « Μασηϊβεοαί απΐπια δα 
οπιΐιμπι, ν τι έφιθ αὐ {{{πηὶ ἰοσαπι δὲ αἱ! : « Τί- 
πιο ίϑιι5 οποία υἱγιμίεπι. ν ΟΆΡ. 1. 

Ἀπίας δολπηθη ργορποίαι ΕἸ 88, Δη16 οὐζιιπὶ 
Βοιηΐη! βαΙνδίοι 8 ργορ)οίαι ἤαγίδ (21). Εἰ χυομοάο 
γΡορεδίυπι οορὶς ἃ πηυ]ογο, Θ..1 οἱ ἀείηοορβ δά 
ΙΓ ΠῚ 5416 ρμογνθηΐ : δἰ οἱ ρυϊποϊρίαπι 5818 ἃ 

πΜ] ]6γῖ θα5. αθαΐ ὀχογάϊαμν, αἱ οαίογα ηὐυοῆυς 

ΕΓ. 8, 56Χ}5 [Γαρὶ ἰα16 ἀδροβίία, ἰπηϊἀγοπίυγ 

Ὑλίϑη ἐΟμν γβαι οποία δαποίδγυ πη ΘΑΓΌΠΙ, 4188 
γεὶ πιαχίπια πῆς ἴῃ Ενδηρο!ο ἀδβοῦ θυμίυν. Ὑἱάθα- 

ἱπιαρίπο ΥὙΟΥΟΐ 5ϑρίθῃια, 518 «ιογαγυή 6 
τἰγιυίαπι, ἀΐδ!νο}} [ΟΥπηδπὶ ἀϑϑυπείίηιβ, υἱ ἀϊσαίυτ ὧδ 

ποδὶβ : ϑογροπίος, φεπεταιο υἱροταγαμηι 5. Ἐὶ Ἰεοα 5 
ΡΟΓΒΟΝ8Ππὶ ἱπάϊπιυ8, οἱ ἀγδοοηΐβ, εἰ υυϊρίαπι, 

ᾳυδηἋο νεηδηδιὶ, ογυάο]65, οδἰ ἀΐ δα πηυ8 : ποοποῦ 

οἱ μἰτοὶ, νὲϊ ρογοὶ, φυδηθο δὰ {ἰνἰϊποπὶ ργοπιρεῖο - 

Τ65. Μοπιὶπὶ φυοηάλπι Ὠευϊεγοποημέυπι ἀϊδϑοτοηίασα 

ἴῃ 60 ἰοοο υϑὶ Βογὶ ρίυπι 6ϑὶ : Νἐ [αεϊαιῖς οπιπενι δἴ-- 
πε άΐοηι ὁπειὶδ απὶπια ὶς "5, αἰ χῖδ56 τη ηυοπίῶεω 

Βρὶ γί 118 6ϑὲ ἰῃ δἰΐοβ ἔδοογα ἱπηρίηθπι πιά90}}, 
ΔΙ105 Γπιϊπᾶ: : ΠΠὰπὶ δ᾽ πιὶ τυ ἀπο πὶ ἤᾶῦογ τοΐα-- 

ογυτῃ, ἢἰϊὰπὸ τορ απὶ δίψα βογρϑηιίαπι, οἱ δἰ πὶ 

[Ι͂ἌςοΓα δἰ πι}υἀΐποια Βεἰ. Ηξδο αυοπιοάο ἱπιε! ἢ ξαη - 
ἰυγ 56ἰοἱ φυὶΐ {Π|4 Ἰεφοτίς (22). Απίπια ἰίδᾳυς Μα- 

Π.115. ΘΓγῸ γαιοἰΐυπι Υἱρίπα!ο. αρφπίβοαι, αἷϊ, Ὁ τί (26) ργίμνυπι πηδρηϊοαι Ὠοπιίπυπι, οἱ ρμοδῖεα 

απΐπια πιθα Βοιεΐπμηι, οἱ ὀαδιοὐἱ! ρὶ τὶ πι5 πιδιιδ ἐ!ν 

δ᾽ 108". χιν, θ, 55 Οὐ]088. ι, ἰδ. 

(21) είς Ογαθὶ! : Ὥσπερ ἤρξατο ἡ ἁμαρτία 
ἀπὸ τῆς γυναιχὸς, χαὶ μετὰ τοῦτο ἔφθασεν εἰς τὸν 
ἄνδρα" οὕτω καὶ τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τῶν γυναιχῶν ἤρξατο, 
ἵνα προτραπῶσιν αἱ γυναῖχες τὴν ἀσθένειαν χαὶ τὰ 
γυναιχεῖα ἀποθέμεναι, ζηλῶσαι τοὺς βίους τῶν μα- 
χαρίων τούτων. Ἴδωμεν δὲ λοιπὸν παρθενιχὴν προ- 
φητείαν " Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. 
᾿Αλλὰ πῶς ἡ ψυχὴ μεγαλύνει τὸν Κύριον, κατανοη- 

τέον. Ἐὰν ἀξίως πολιτευώμεθα χατ᾽ εἰχόνα τοῦ 
ποιήσαντος ἡμᾶς, καὶ ἐξομοιωθῶμεν τῷ προτοτύπῳ 
κατὰ τὸ δυνατὸν δι᾽ ἀγαθῶν ἔργων, μεγαλύνομεν τὸν 
Κύριον λόγοις, ἔργοις, νοήμασι. Σμιχρύνει δὲ ἡ ψυχὴ 
Κύριον ἀναλόγως χατὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ 
χαχίαν. δίσμι α ημιΐογτε Ρεσοαίμπι σωρῖᾳ, εἰ μοδίτα πὰ 
υὐγμθι Ρογυθηΐ ; ἰίαᾳ οἴταπι δοπα ἐα πιμἐοτῖθιι5 σχοτία 

89 Μλδι}. χχιι, ὅδ. 

ὄσχϑυ αὶ ἰῃ 60. Νίδβὶ διΐπὶ ἀπίθᾶ ὀγεάογουϑ, ασϑυϊ- 

30 Πρυϊ. τιν, 17. 

δμπί., μί πιμίίονες ἀδροείία δια ἰνιθοοὶ {{πί6 τεῦ μασαα 
πιμἰϊουτίϑιδ, ἱποὶ ει αὐ ϑέαίαταπι ἤπαγαπε εἰ!ας 
ἐπιϊαπάας. (ἰαἰόταπι ἀείποερε υἱάφαπιαα υἱτφίπαίδηι 
να!οἰπαιϊίοποπι : Μαρηὶοδι δηΐπια πιοὰ Ὠοιμίπυπι, 
Οποπιοάο απίπια θοπιίπμπι παρ βοεῖ οοπείἀοταπάπηε 
6ει. δὶ αἴηπε αὐ ἱπιασίπεπι (οπάμοτίε ποειτὶ υἱποτὶ- 
πῖιιδ, Εἰ ῬὉΤῸ υἱγίϑιιδ ἐπεπιρίατί ποϑίτο εἰπιϊίδα μέγ ϑόνα 
ορέγα δυαδεγίπιιδ, πιαρπὶ βοαπιῖι θοπιΐπμηι υετὺϊς, 
ορογῖϑιια εἰ οορφἰιαιἱοπῖδιιδ. Μίπμῖξ ἀμίεπι απίνια 
ϑοπιΐνιιπι ὕγὸ ταϊΐϊοπα πιαϊϊβ φι ἱρεὶ ἱπεεῖ. 
ΒἈυκῦβ. ᾿ τ τας 

(22) Νυ}]ὰ πυας Ἰυσυμγαιίομυπι Οὐ ξεπὶϑ ἰῃ )6α- 
τογομοιμίυηι βυρεγαϑι. ἢ οπε ας οο(9 αὐσ8 πιθιπογαὶ. 
Ὀπββίοάονυβ σὰρ. 1 δίυίπατεπι [πδιμδίοπμπε. 

(35) ἔπθάσιη ϑοιοάα : Τῆς οὖν Μαρίας ἡ ψυχὴ 
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[ἍΓῈ ποη ρΡοδϑοηι8. θμἰα γεερεαὶ!, ἰηαυΐι, ἐπ πη. Α οἰτὰν φυοὰ ἱπιρογοί, βἶνα δὰ} 586 υῃΐνογβδ οοδίίηδαί. 
1ταίοηι αποῖ!α: ὁμα. ἴνν φυϑῖὼ Βυτ τ αΐοηι Μανία γὸ- 
βροχὶι Βοιηίπυϑ87 ΟΘυἱά ΠΆΡΕ Ραι Μδιοῦ ϑδιναίογὶβ ἰνὰ- 

"116 δἴψι ἀα͵οοίαπι. αὐ θοἱ ΕἾ] πὶ φοδίαυδι ἴῃ 

υἱονοῦ Ουοί ογρο ἀϊοὶ!.: Εδερεαὶ ἐπ πιπιἑαίδηι απ- 
εἰ δια, ἰαἴὰ δδὶ αυϑ5ὶ ἀϊχεογί: : Βοβροχὶϊ ἴῃ [υδι)- 

εἰδπὶ 8π6}}}85 δυο, Γοβρεχὶϊ ἰῃ ἰθι ρογαη δπι, γεβροσὶϊ 

ἰν (ογιἰυἀΐηοπι δίαιιθ βαρ᾽επιίαπι. Ὀίρηυπι 4ιυΐρρο 

εβί, αἱ νἱγίυι65 γοϑρίοἶδι. Ἀδδροπάοδι αἰΐᾳυΐβ οἱ εΐ- 
οδι : ᾿πι6} }Π5ο φαοπηοάο θδυ8 [υδεϊΐᾶπιὶ δ π6}}}25 δι 

βαρίδπείδιμαυθ τοβριοἰαὶ ; φυοπιοάο δυΐθῃ) ἱπιο μά δὶ 

Ἰιυ πε ἰἰδίει, Π0ι 8418 ἰἰημοῖ. Οοπβίἀογοὶ φυΐ φυφγὶϊ 

1218, φυοηίαπι ρεγορτγία ἴῃ ϑογρίαγίδ απ ἀδ νἱγίυ- 

τἰθὰβ. Ὠυπι 188. ρναϊοοίαν. Αἰξ φυΐρρα ϑαἰνυδίογ: 
θίφοϊι6 α πιὸ φιῖα πιαπειοίμε δμπὶ, οἱ πη ἰδ οογάε, 

ἐξ ἐπυσηίοιῖα τοημίθηι απὶπιαδεις υεείτὶα "". Ουοὰ εἰ Β 
Υἱβ ποθὴ ἢυ͵υ5 δυάϊνα υἱγίυι5, φυθιηοάο οἰἴδπι 

ἃ ΡΒΙΙΟΒΟΡἢ 8 ἃρρε! ἰδίαν, δυβουϊα δδπιάθπι 6886 ᾿υ- 

ταὶ Π δίδπι αυδηὶ γαβρίοἰδὶ Π6 085, 4ι185 δὺ }}}8 ἀτυφία, 

βἷνθ μετριότης, ἀϊεοίιυν. δοὰ οἱ Π08 φυυάδηι ὁᾶπὶ 
Ροδβιιπηι8 Δρρο!ίδτα εἰγουΐθι, οὑπὶ Αἰ 408 πο οβὶ 

ἰμἤδιυβ, βεὰ 'ρβα 86 ἀσ)ϊεῖξ. Ουΐ δηΐπι ἰηβδίαν, οα- 

ἀϊι, βοουπάσπι Αροβίοϊαπι, ἰῃ ἰαάϊοίυτη ἀΐαθοὶί : 
εἰφαϊάδιῃ οἱ 1116 40 ἱπἢαιίίοπα οὐρὶς δίᾳυ βυρεοτθ δ. 

ὕι πον, ἰηφαῖι, ἐν βαμις ἐπ ἡμαάϊοίμηι ἱποίάαι ἀἰαδοί "5, 

Βεεροχὶὶ δυρον Πυμἐ]δνα πὶ δηοὶ 5 δυς. Ηυπΐοπὶ 
τι6, ἰβφυΐ!, οἱ τηδηβυδίυ ἐπὶ5 βοοίδηίθαι ἀο)οοίίο- 
πίβ4ᾳυ 86. Υἱγίυϊοπ) τεβρεχὶ! θθυβ. (94) δοθ ἐπὶπι 
απιοάο δδαίσπι τπ6 ἀἰοιπί οηιπεα σφεπεγαίῥοπεϑ. δὶ εἷἰπ)- 
Ρἰείτον ᾿μι 6} ζαπι οπληθ5 σοηδγαιίίοπαδ, ΒΌΡΟΓ ογ6- 

ἀομεῖθυβ 1]υἀ ἰπιογργοίοῦ. δὶ δυΐδπι δ] υ5 ἰϊᾳυϊὰ 
[μογο βογυίαίυϑ, δηϊπιδάνογίδπι αυδηιὶ ργο(εοιυ 5ἰῖ 
ἀΐεεγα : ἡνία {δοἰ! πιϊπὲ πιασπα φμὶ ἐεὶ ροίέηδ ; ηυ0- 
εἶδα. ομπὶδ φμΐ 86 ἠμιπιϊἑαι ἐχαιαὐΐμιγ 95, Βοβροχὶι 
διίθη θεὺδ ἰη νυ π}}Π ΐδπι θεαῖς Μαγίω, ργορίογθα 
[εἰς 1}}} τηαχιᾶ 4υ] ροί6η8 681 δέ δαμείμηι ΝΟΠΊΘΗ 

ἐ)μ5. δι πιϊδετίεογάϊα 6718 ἐπ σεπεταιϊίοπες σοποΓαίίο- 

πμης. Μιβογουτάϊα Ποῖ ποὴ ἴῃ ὑπᾶπιὶ φοπογαίἰθηθιῃ, 

μος 94,4 ἰῃ ἀυλ5, Ὠδαι6 ἴῃ ἴΓ68,. δεὰ ἢ66 ἰῃ 4ιϊη- 
απ, νόγααι ἴῃ δορί [ΓΘ Γαι πὶ Θχιοη  ταγ ἰῃ δ ηοΓὰ- 

εἰονδ8 φοπογδι(οηυ πὶ, (ἰπηθηιἐ)υ.5 ΡοϊΘηιΔ1ἢ 6}118. 

Ῥεοὶς υἱτίμίεπι ἱπ ὑταοίιϊο 50. [ἑοοὶ ἰπηγιπυβ δὰ 
Ἰϑοταΐηυπι ΔΟΟΘΒ86Γ18, δὶ {πη 6 γ8 ΘῸ ΠῚ], Διιἀἶγα Ρο- 

τ(ογὶδ ΓΘΡΓΟΠῚ 88: πο πὶ 4υδη (01 ΟὉ εἰπηογθη) ἰυυ πὶ 

θοπηίπυβ ΡΟ Ποαυγ. Ουᾶ; 6δὲ ἰδία γεργομ 5810} Τί- 
τπηδηΐθυ5., ἰηφυϊ,,, 56 ἔδοὶϊ νἱγίυϊθπι. ΥἹγίυ δ, βίνα 
πῃρογίαπι, ροϊοϑί85 6ϑὲ τορία. Εἰθπίπὶ χράτος (25) 
4υοὰ Π08 ἐιηροτίμπι ροϑϑυγηι8 Δρραιίαγα,, 4}} 60 ἷ- 

"ΜΔ". χι, 39. 551 Τί. τε, θ. 

ἐμεγάλυνς τὸν Κύριον" Σ πνεῦ ὑτῇ - 
ἐπεὶ ἐπὶ τῷ Θεῷ ἘΣ ΘΙ ατεο ΝΑ ΣΝ μδὸ 
Ψυχὴ αὐτῆς, εἴτα ἠγαλλιάσατο τὸ πνεῦμα αὐτῆς. 
Δπῖπια ἰσίιιν Ματὶα πιασπὶ βοαϑαε Ἰλοπιίπαπι, δρί γι 
ὕ670 εἦτι5 ἐαειίαϑαι ἐπ ὗεο ϑαίυαίογε, Ρτίπιιπι απίπια 
εἶπε πιαρπὶβεαϑαῖ, ἀοὶπάς δρίτιιιι5 ο͵ι8 Θαδιίαθαι. 
τπυ8. 
(24) Εκράεπι βοβοάς : αχαριοῦσί με πᾶσαι αἱ 

τοὐφλν δηλονότι τῶν πιστευόντων, οὐ σὺ δὲ μόνον ἢ 
ὡλισάδετ. Βορίπιη 1η6 ἀΐσομ! ΟΙἸΠΠ68 βΟΠΘΓΔΙΙΟΙ65, 

ογοοπίΐιπι υἱάοἰϊσοῖ, ποι τὰ δοία Εἰ ἰδαὐοι!ι. ἴν. 
(25) Υἱϑοῖμγ εἰ πος δάϊίπι 405 ΠΠΙΟγο γ πὶ 

φοηηἃ, σμοί πο5 ἐπιρότίμπι ροδϑμηιιιδ ἀρροίίατο. 

32 }.0(( χΙΥ, 1]. 

δὲ δγξο εἰπιυοῦὶβ θοηιΐπυπι, ἀδὶ 1] (ογιυἀίποηι, 

δἶνδ ἐπηρογίυπ), ἀ4ι γορηθπ), υἱ (Δοίυδ οὺ Άερε Γ6- 

ξυπι, ροβδίάθαϑ γεφῆυπι οὐἰογυπι, ἰπ ΟΠ γίϑιο 

δέδυ, ουἱ δβὶ φίογία οἱ ἱπιρογίαπι ἰη βϑουῦϊα ξθουο- 
γυπι. Απηδῃ. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΙΧ. 

δὲ 60 φυοά εοτίρμίιπι ὁδί : « Μαπεϑαὶ σαπι ἐα ηϊέπ- 
δίδως ἰτίϑιιδ, ν» μάφι6 αὐ δμπὶ ἰοσαπι δὶ αἷς : « Εἰ 
ἰοφμοϑαίεν ϑοπεάϊοεν5 θοπιΐπιιπι. » (8ρ. 1. 

Τδπν δοτυηὶ αυ ἀΐοία βυηί, χυλιῃ ᾿Πογυπὶ 4085 

(λεῖδ γείογαπευν, ἀθθθὶ Γϑι10 6886 δδηοίο ϑδρίγιἐι ἀϊ- 

ξπδ,, οἱ Ομ νίβιὶ Β646., δὶὶ ᾳφυλπι ογοάθηϊμθθ υϑοϑπηυΓ. 

ὕπα6 δὲ παπο οαυδ8 ψυφγοημάδ 68ι, αυᾶγο Μανία 
Ροδὶ οοῃεθρίιπι νοὶ! δι ΕἸ βαθεῖ, οἱ πιδηβοεὶι 
οὐπὶ 68 ΠΙΘη 5008 (γἰῦ}5, δυΐ ᾳυϊὰ οαυδε (ἀογὶ!, υἱ 

1μυοδ5, φυὶ ΕνδηρΟ 1! δογίθευαι Πἰδιογίδηι, οἰΐδπι μος 
βου ῃεγοί, φυοὰ τηδηβογὶῖ οὐἢὶ Θἃ ᾿Π6Πῃ51008. ἰγθυ9», 

οἱ Ροβίθα γεργεββᾶ 51 ἰῃ ἀοῃμῖπὶ δυδῃ. ὕΠ᾿4υ6 ἀ6- 
θεῖ αἰΐψυα 6586 γδιίο, 4υδπη), δὶ θοπιίηυβ δρεγυδεὶς 

ΟΟΓ ὨΟΒίγυπι, 864 0.6 5 86ΓΠῚῸ ΠΙΟηΒίγαὈϊ,. δ᾽ διπὶ 

60 αυοὰ (ἰδοίαπι νοι Μανία δὰ ΕἸ βυοιἢ, εἰ βδϊυ- 

ἰανὶίι δἅπὶ|, ἐχϑυ! αν! ἰμίλη5 ἰῃ βαυάϊο, οἱ ϑρίγιία 
βδῃςίο ρῥίεπα ΕἸ δα θδι ἢ ργοριοίανὶ! ἐἃ φυδ.ἰη Εναη- 

β6]1ο βογὶρί βιυπί, δἰ. ἱπ υμᾶ Βογὰ ἰϑηίοβ ργοίδοίι 8 
μᾶθυΐ!, ποϑίγα: δοηθοίυγο γε ἱπφυϊυγ, φυϊά ἢ ετἰ-- 

θι15 πηθηςὶθυ5 δοάπηθδ ῥτγοίδεϊδ, δβϑίβϑίδηϊα Μαγία 

ΕἸΐβαθθι. γαιάδ αυΐρρα ἰπϊξησπι 68ὲ ἰμ ρυπεῖο 

Βοτῷ δίφιιβ πιοπιδῆῖϊο δχϑυϊδγα ἰμίδηίεπν, οἱ ηυο- 

ἀδιιπιοάο φαυάΐο ᾿ἰαβεἰ 556, ΓΟρΡΙεἰδαυ6 6586 ϑρὶ- 

τῖια βάποιο ΕἸ158]6 11} : ΡῈΓ ἴΓ65 ὙῈΓῸ 6565, Π66 
Φοληποῖ, 66 ΕἸ] δα δι!, οχ νἱοὶ πα Μαιγ8 θοηιϊηὶ 

οἱ ἰρϑίυβ ϑαινδίογίβ ργαυβθηιδ ρῥγοίθοϊϑϑο. ἄὥχογοθ- 

θδίυγ ογξο, οἱ φυοιαπιπιοίο ἰῃ δι}}|61}00 ἃ 5Δηο(ἃ 

ΤηδῖΓΘ, ΡΟ (Γ65 ΠΘΠ568 Ὀγροθδίαν δοληηαβ, οἱ μγῶ- 
ΡΑΓΑΡΔΙῸΓ ἴῃ πηδίγὶ5 αἰθγο, οἱ το ΓΩ ὉΠ Π16Γ παῖυ δ, ̓ηΐ- 

ΤΡ 05 πυϊγοῖυγ. Ουοὰ δηΐπι οχίγα οοηδυοίυι  - 

ποη πα γι υ8 651, Π0}) γϑίθγιυγ δογίριυπι, ᾳυοπιοῦο 
πιδίνὶβ (πογῖϊ Ἰλοίδίυδ ὈΡοΓθ5., φυοπιοάο ἰπ θέ" 

ξογυΐα οὐπδι υἱυ.8, 56 διαἰϊτη δεφυίϊίαγ : ΕἸ ἐγαί ἱπ 
ἀδεογιὶδ,, μδηι6 αὐ ἀΐέηι οδἰεπείονὶδ ἐμῷ αὐ [ἐταεί. 

θεϊπάο Ἰεξίηυβ : Εἰϊδαϑείι ἀμίεπι εοπιρίείμε δὲς 
ιόπιριι8 μἱ μαγέγει., οἱ ρμερετῖ! βίϊμιπι. Μαιὶ ρΡυΐδηι 

διιρογῆυς ἀϊεὶ : Εἰἐδαθειίι αμίσπι σοπ!ρίεδίαηη 6δὶ ἐπι" 
Ὁ Ρ8 αἱ μαγέτεὶ, εἰ ρερετῖ! βίϊιπι. θυς δπίπν πλυ 8 Ὁ 

Ροίεβὶ ρᾶγεγδ,, ηἰδὶ ἰθπηρυ8 ραγίθι! ηι6 σΟμρίθνο- 

τὶ (46) ϑεὰ αυἱ δεγίριυγαϑ ἀφο Βδίιπθ οοη 6 Π|» 

Ρἰαίατ, οἱ δυιάϊε ρορυϊυπι Ἰοφυσμίοηι, διιοπάδί ἰ6- 

(86) Εἰβίίεπι βοιιούις : Παρατηρήσασυαι δεῖ ἐν ὅλῃ 
τῇ παλαιᾷ καὶ τῇ καινῇ Γραφῇ. εἴ πον ἔστιν εὑρεῖν 
ἐπὶ ἀμαρτωλοῦ γενέσεως εἰρημένον τό- Ἐπλήσθη 
ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν. Οὐκ ἂν γάρ τις εὕροι, ὡς οἷ- 

μαϊ, ἀλλ᾽ ὅπου ὠνόμασται ὅτι δίκαιος ἣν ὁ γεννώμε- 

νος. Οὕτω καὶ νῦν εἴρηται ὅτι τῇ Ἐλισάδετ ὁ τοῦ τε- 
χεῖν χρόνος ἐπλήσθη, ἐπειδὴ ἅγιον ἔτιχτε. Οὐδετυαπ- 
ἄιτιπι ἐει αὐ ἱπ οπιπὶ τιπὶ υειοτὶ, (πὶ πονα δοτίριιτα 

αἰϊειιδὲ τερονία!εγ 46 ρέξσαιονγὶς παιοίαιε ἀἰϊείμια. 
Πιπρίδιυην οϑὲ (Θπιρη5 Ρᾶτίεπάϊ. δοπ ΡΜ μἰἰδὶ τες 

ρετίτὶ, εἰδὶ φμαμάο 7μδ5ι} ογίιιδ ἀὐδογί δέει. Πα εἰ πππε 
ἀἰϊείιν ΕἸδαϑειι ὑπ ρίοίιπι 6656 (οπιριιδ ρατίεπαϊ, φμος 
πίαηι δαμοίμ ματίοϑαι. ἴὉ. ᾿ 
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οἰοπὶ, Ουβθγυδὴβ 8π| ἰὴ γείοιϊ, φυᾶπὶ ἰῃ Νονο Τὸ- Α πιδηϑὶ! Μαγία οὐπὶ ΕἸ βαθεῖ, ροβίᾳυδπι εἰ Ἰοόπίως 

βἰδπιθηΐο, 5δἰσυϊ βογὶρίαπι ἴῃ οτία ρμοοοδίογὶβ ἰην- 

πἰαὶ : Οοπιρίοίμιπε ἐδ, (οπιριδ εἰ ματότεῖ, πυπαυᾶπι 

οπιηΐπο ταρογίοί, ϑοὰ υἱνδευπαυς ἰυβίυ8 πϑϑοίυΓ, 

δὶ οοπιρείυγ ἀΐα8, ᾿}Π}ς ἰπ πιυμάυπι σοι ρ εἴν 8Δ4- 

γαηίΐυ8 50]. Οτίυβ 81}, ρἰθηϊυἠϊηαπὶ ἰιαθαὶ : ρεο- 

εδἰονῖβ παλιν 85, υἱ ᾿ἰ4 ἀϊολτηυ8, δου δίοπ δι4υ8 

ἱπδηϊίδίοηι. ἔς ἀδ 60 φυοά 5ογρίι τ 68ι : (οπιρίε- 
{πὶ ἐδί ἰδπιριια αἱ ρατγεγεῖ. Οοπρταιυθδηίυγ πηδίτὶ 

6705 νυἱοῖπὶ οἱ οορῃδιὶ, οἱ νοθθδηΐξ ἴῃ ΒΟΠΟΥ τ ρᾶ- 

ὐἴβ ῬΌΘΓΟ ΠΟΠΊΘΠ ΡΟΠΘΓΘ, υἱ γορσλγείυγ ΖΔ ο)δγίδβ. 

Ρογιὸ ΕἸ 5406ι}}, βαηοίο ϑρί για βυζξογεηιθ, δί θαι : 

οαπποδ ὁδὶ ποηϊθη οἦμ8. Ὀεϊπάα οὐ {ΠΠ} οαυβδὰ ͵ὰ- 

5128 συ ΓΟ ΓΘ ἢΐ ΟἿΡ ΦοΆΠΠ65 ΡΟ 5ϑ᾽ ΠΠ]ἢ ὙΟΘΑΓΘΙῈΓ, 

οὐπὶ ἴῃ ΘΘΠΘΓΘ ἰρϑῖυβ Ὠ0}}05 ΠϑΔΌοΓοΣ ἢΟς ΠΟΠΊΘΠ, 

6δι διβθίυδ, πρθηδῖθυβ {γἰθα5, υἱ μῈγ ἱπο δ έϊοιι 

φυληιάδπι υἱγίυίθπι, ποῦ βοίαπι δοδῃηθπι;, δἰςαὶ ἀσ- 

ἄσπι ἀϊχίπιι8, 566 εἰἰδπὶ ΖΔο!γίαπι, υἱ μῆς ἐγαἢ- 

βοιϊουϑ 86 γῖηο ἀδοϊαγαί, ργέδοηβ ϑδίναίου ἰωδίγθεσεί. 

Ῥαυϊαιίην 'φυΐρρα οἱ μίο βεὲ {γ68 πιθῆδ685 59ηοῖϊ ϑρὲ- 
τίτυβ υριιεηία οἀρίοθδι, οἱ εὐπὶ πεδβοῖγεϊ ἐγμάίεμα- 
ἴυγ, οἱ ἀ6 (Ἰνηβίο ργορἰνείανίι ἀΐξοηβ : (μὲ ἀεάϊι 

γεάοπιρίϊοπθηι ροριιίο διι0., οἱ διιδο αὶ! οοτπα καἰμιῖς 

ποϑὶς ἐπ ἀοπιο θαυϊά, ἴῃ ᾳυὰ δοευπάυμι οὭΓΘΘΙΒ πᾶ- 

105 681 Ογβίυθ. Εἰ νογὸ φυΐδ (αἱ! οοτὴυ βαϊαιί5, ἰδ 

ἄοπιο θενὰ ργοριιδιϊα ἰβίδ οοποίμϊυν. μιφά επὶπι 
[αοἰα 64. ἐπ οοτημ ὅδ. ἴῃ αὺὸ οογηυῦ [π᾿ Ομ γίοίο 

δοδα, ἰη ΠῸ ἰῆ 400 πυης δβεγίδιίυγ : ϑδιυςεϊέαεί 

εὐτῆμ δαἰ μι ποδὶς ἱπ ἀοπιυ θαυϊά ρμετὶ δμδ, δἰεμὶ 

ἱπίεγγοβδηὶ ρϑίγαπι,, αὐἱ πο γα 68 ΓΕΘρΟΠύδγα Β ἰοσμίμδ 68, ΡῈΥ 06 δαποίοτεπι δμόταηι Ῥτορδαίαγωμ : 

(αδηυ εἰ ΠΠπογ8 δὲ Ἰοσα)5). ϑογιρβὶί δηΐπ ἴῃ ρὰ - 

ΕἸΠΑτὶ, ]οαπηθα 6δὶ ποηθη 6} : κἰαιΠηαυθ υἱ 5ιγ- 
105 ἱπιργϑϑδυβ 6ϑὲ οαγῶθ, ἰΐπρυα, αὐυδὸ ᾿γΐυβ [υογαὶ 
νἱηοία, ἰαχαῖδ οδί. Βεοθρὶ! οἰοαυΐαπι, πο}! Βαη8- 

πδπι, 4ιοπίδηι ᾿ἰρα!4 ἰαἱξ ᾿ἰπρυδ 6}..8.; υπιδηδ ἴ8- 

θη ποη [πϊ. Υἱηχογδὶ οηΐπὶ Θδπὶ ἱπογοαυ 85. 

Βιδιῖπι υἱ 5οἰυια 651, ΠΠὰπλᾶηὰ 6886 ἀδβίηἱ!, οἱ 10- 

φυοθαίυνγ Βαηραϊοοη5 θουπὶ, δἰ ργορὶιείαυὶ! 68 αυ 

βοείρία βυηὶ ἰη Ενδηρο!ῖο, (6 φυΐθυβ, ργυβηίθ θ0- 

πηΐο 68 ΟἸιγ βίο, οὐτῃ ἰσπιρα8 (πογῖ, ἀΐςβθγο- 

Οδὺ8 : ουἱ 65. φίοτία οἱ ἰπηρογίυ πὶ ἴῃ δέοι} δε υϊο- 

Τοπι. ΔΙΏΘΗ. 

ΒΟΜΙΠΠΑ Χ. 

Ῥὲ ἐο φμοά δοτίρίιπι 68ὲ : « Ρίοπιιδ ϑρίτίι δαποίο ( 
Ργορἠείαυϊῖϊ, ν τδῆιι6 αὐ ὀμπὶ ἰοσιηὶ οὐδὲ αἷδ ; 
« Απίϑοθάει ἐπὲπι σογατε θοηιῖο βατατγα υἱας οἷπ8. ὃ 
λρ. ".. 

ΡΙοπι8. ϑρίγίία βαμοίο Ζ8ο) αγίαβ, ἀσ8 ργορὸ- 

εἰδ9 φΟΠΟΓΔ ΘΓ πυπίϊαϊ, ργϊπηδιι ἀθ ΟΠ γίβιο,, δἱι6- 

τϑ1η ἀ6 δοᾶπι)8. Θυοά πιδηϊΐοδίας ἀθ υὙδγυ 8 ἱρϑίυβ 

ΔΡΡΓΟυαΐαγ, ἰπ φυΐθαβ χυδϑὶ ἀθ ργβϑηιία, οἱ αυὶ 

ὙΘΓΒΓΟΙΌΡ ἴῃ τλυπι 0 ἰοαυϊυν ϑαϊναίονίβ, διὸ ἀδίη 

ἐς Θ..3 Ἰοᾶππα : Πορίοιι8 οπῖπι δρίτίι ξαηείο 
γτορίιείαυΐ! ἀΐσεπς : Βεπεαϊοίμς θοναῖπις θεῖς ]εγαοί, 

ηεῖα υἱδί(αυἱς ἐξ [εοἷ! τεαδηιριΐοποπι ρίοδὶς δια. Υἱ- 

βἰἰδηῖθ θυ ]πὶ οἱ 1)60 νοϊθη! γοαϊ πιθοῦ ρορυ πὶ βααπι, 

δὲ ἴςν, 1. 55 (ο[088. 1, 20 

(21) Επάδπι βε οί : 
ἡμῶν ᾿Αὐραὰμ, χαὶ Ἰσαὰχ, χαὶ Ἰαχὼθ, χαὶ ὅλος ὁ 
χορὸς τῶν ἁγίων προητον χαὶ δικαίων ἀπήλαυσαν 
τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Εἰ γὰρ εἰρηνοποίησε διὰ 
ποῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ τά τε ἐν τῇ γῇ χαὶ τὰ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς χατὰ τὸν θεῖον ᾿Απόστολον " τί ὀχνεῖς 
παραδέξασθαι ὅτι χαὶ πρὸς τοὺς πατέρας ἐπισχοπὴ 
γέγονε, καὶ τοῦτο ἡ εἰς τὸν ἄδην αὐτοῦ ἄφιξις ἐπρα- 
γματεύσατο ; {Π| ἐπῖπι αὐὐΐίτυῦ,, οἰΐαπι ραΐγεδ ποδιτὶ 
Αὐταδαπι, εἰ [δααὸ, εἰ Ζαοοὺ, εἰ μηπϊνοτδιδ σἰογιια 
δαποίοτμηι ἐἦμς Ῥτορπείατιιπι οἐ ἡμδίοτιιπι, Οτὶδεὶ 
ργιθεδηίία [γεϊ δμπι. δὶ ὁπὲπι ἑμασία αἰνίπιπι Α4Ρο- 
διοίμπι ΡΕῚ ἐγμιεὶς δια δα σμίπεπι ραοὶβοανῖι ἐα μα 
ἐπ ἰεττα οἰ φῶ ὧπ οαἰὶς δὰπ!, φυϊά ἀμθίαα ογοάογα 
ἔρδιπι φιιοφμθ ραίγο6 υἱδί!αδ86. εἰ 6} αὐ ἱπ[ετος αἀ- 
φνέπίνηι ἰιος οΠεεἶ526 Ἀιεῦϑβ. 

(38) ϑυδβρίοδιιν Ηυδιία8 οοἸδβιἴαπὶ ποπιΐπα, αυΐ- 
θυ Βοπηϊηΐςα ἀἰβρθηδϑιίο ργοίαοει!, ποπ πιο640 2π- 
κοίογυπι) ογάϊηθϑ, 56 οἱ βιάθγα ἰρβᾶ ποίδιὶ δὴ ὑτγὶ" 

δαἰμίοηι ἐπ ἱπίπιϊοὶδ ποειτὶδ, ΝΟῚ ρυΐεπιυβ οὐδε ἀς 

φογρογϑ θυ8 ᾿μϊπιϊοἶθ ἀἰοὶ, 564 ἀδ 5ρί γ᾽] θυ5. Υε- 

πὶξ δεῖ Βομίηι8 ε8ι18 [Ογι15 ἰὼ ργωϊο, ἀεϑίγυετε 

ΟΠΏ65 ἱπἰ πηῖοο8 ποδίγοβ, υἱ π05 ἀκ ἰπ516}18 θογυδι 

Ἰθογαγοῖ. 2)6 πιαπιι ἐπί πιΐοοτιιπι ποείγοταηι εἰ 4 πεα:.κ 

δοταπι φμὶ ποὲ οὐδτιπί. Βασεγ6 πιϊδεγ οοτάξαπι ἐαπε 

ραίτίθεις ποειτὶς (3). Εξο ρυϊο φυοὰ, ἴῃ δάνεπιυ ἢο- 
πηΐηΐ ϑαϊναίοτίβ, οἱ Αὐὔγαπδᾶπι, οἱ ἰβϑ8ᾶς, εἱ ὅλοον 

[γαϊἰ βἰπὶ τηϊβογίςογάϊα οὶ. Νοαᾳυς επῖπὶ ετεάινεϊα 

δὶ, υἱ ψαὶ ρῥγίυ5 νἱάογεηὶ ἀΐεπὶ {ΠΠ1|πι5, οἱ ἰδίαι! Ξαωι, 

Ροβίθα ἴω δάνϑηίιι ἰρβῖυβ, οἱ πϑιϊνίίαίς ἀε γ᾽γεῖνε, 

δἰ δ} αὐἰ!Πδι}15 δοοορογίηι. Εἰ αυϊά ἀδ ραϊγίαγοδὶς 

Ἰοᾳυογ ἢ Αἀ αἰξίοτα ϑδοπριυγάγιπι δυοιογι δίειμι 56- 
406 η8 δυάδοίοῦ δϑοοοιπάδηι, φυοηίδπι ργβδηίδ θὸ- 

πιΐπὶ ὅθδιι οἱ ἀἰβραηβδίῖο {ΠΠ 5 πορ 5ο᾽ πὶ (αετεδϑ, 

86ἀ οἰἴδι (28) οαἰεδιία }υνεγῖι. ὕπάδ εἰ Αροδβίο!υς 
αἷι 35; Ῥαοοηι [αοἰοηδ Ρ6Γ δαπσμίνεηι ἐὐμοὶξ δεια;, εἴθε 

διρεν ἰόγταπι,, δῖθε ἱπ εαἰΐδ. 58: λυΐῖοπι ἴῃ σΟἰ ς εἰ ἴῃ 

ἴοῦγὰ ργβϑηιία )ου πὶ ῥγοίυϊ δ, Οὐὐγ ρανθῶβ ἀϊδεγὲ 

αυοα δάνεπίυβ 11}}}|8 αἰἰδην πιδ᾽ογίθυβ ρμγοίαεϊ, υἱ 

ἱπηρ!οαίυν ᾳυοά ἀϊοίίαν : Εσοετε πιϊδετϊοοτάϊαπε εππι 

ραϊγίϑιι5 ποδιτὶβ, οἱ τοοοταατὶ ἰεδίαπιεπιΐ δαπείδ δαὶ, 

)κταπιοηιὶ φιοά ἡατανὶε αὐ Αὐταίαπι ραίτεπε ποείγωδι, 
μι ἀατεῖ ποϑὶς αϑόγμε [ἱπιοτα ἀδ πιαπει ἐπί πιϊοοτεπε ἰἴ- 

ϑετατὶ ἢ (39) ὕτοῦγο ἀδ Ἰιοβίϊυπη πίδῆυ δἰΐίφυΐ Π06- 
γαμίυγ, δοὰ πο ἅῦβαυδ {{π|0Γ6. Οὐ Θδΐ πὰ πεῖυς 

Ὡς γὰρ οἶμαι πατέρες Ὁ ξεπ6, ηυΐρρα 4υ8 ποη Δηἰπιὰ πιοάο, 8ϑὰ γαιΐϑηδ 
οὐἰλπὶ ργιρϊα δγυϊίγαιϑ 811, Ουδ 2Δ16πὶ ταιϊνῆα 
ΡΟ Ιεμς, ρϑοοαίο 6556 ουποχὶ,, δὲ ρυγραίίοηο ἰπάϊ- 
ξοτα : ᾳφυοά οἴῖίοίι) 1}}18. πηογίθ 81:8 δυβί δί πὶ ἃ 
ΕΟ τίβιο ἐγ] ἀανι, Οοηεγ ρᾶυ}]ο ᾿πίογία5 ᾿οπι!. 45 
οἱ αυς ᾿Π ἀα οαἰοκίνιπι Ροιοδδίδιιπι Ρεοίδεία ρὲς 
Οεῖϑεὶ πηογίοπι δίᾳια ΕροΙοϑῖϑ ργαάϊοδείοπαπι ἐσ 
ἘΠΠΝΝ δβθηίθη ἃ ἀϊοίπη08. 

(29) Εδιάοπι βεμβοάς, εἰ Μδοαυγίαβ ΟἿ δίας 
1η8. οΓαῖ. 1 ἴῃ ογιυπὶ 58ηοι! δοΔηηΐβ : Ἐπειδὴ πολ- 
λάχις ῥύονταί τινες ἐχ χειρὸς ἐχθρῶν, μετὰ ὃὲ, 
διὰ τοῦτό φησι" Τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόδως, χαὶ τὰ 
ἑξῆς. Καὶ γὰρ ἡ Χριστοῦ ἐπιδημία πεποίηκεν ἡμᾶς 
ἀἁφόδως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθῆναι. Οὐ Υ 
ἀδθδνθημεν τῆς ἐπιθουλῇς τῶν ἐχθρῶν, ἀλλ᾽ αἰφνέ- 
τον ἥρπασεν ἡμᾶς, μεταστήσας ἀπ ἐχείνων ἐπὶ τὸν 
χλῆρον καὶ τὴν μερίδα αὐτου. Διὸ καὶ ἡμεῖς ὀφείλο- 
μεν λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνῃ ᾿ ὅπερ 
οὐ γίνεται διά τινα χαιρὸν, ἀλλὰ πάσας ἡμέρας τῆς 
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ἀϊξογίπιθη δηῖθ ργβοθββουίηΐ, οἱ ἰία ἀδ ἱπί πα οογιπὶ 

"810 45 (ὑεῖς ἐγυΐυ5, Παγαίαγ αυϊάεπι, Βα ποη 

5ἴηδ (ποτα. Ρογγὸ δάνεηίυβ ὨΒοπιίηὶ 7εδιι ἀδ τηληὰ 

αἰ πηϊσογι πὶ ΔΌΒ416 ΕἰπΊΌΓῈ Ὧ05 Θγυΐ!. Νοι ΘΠΪΠ) 
βϑηβίσιιβ ἰηἰπηΐοοβ ποβίγοβ, π6 6 608 Υἱἀϊπια5 τερυ- 
ηληί65; 56 ποβοίπηιβ φυοπιοῦο γεροηῖα ἀδ [λυεἰ- 

1ν115 δογι πὶ οἱ ἰπϑἰ 8 ογοριὶϊ δυϊηυβ, ἱπ ραπεῖο δίφυα 

πΠιΘηϊ0, οἱ ἰΓδηδ.1}}} 05 ἴῃ γε ἴθι ρϑγίθπι- 

456 )υβίοτυπι, ΕἸ {ἰϑεταιῖ δμπιμ8 ἀὰ πιαπι ἐπὶπιΐοο- 

τῶπι εἰπε πιοίιι, μι δεγτυίαηλι ἢεο πῃ δαποιίϊίαί6 οἱ }ιι- 

δεϊιῖα σοταηὶ 60 οπιμῖϑιι5 ἀἴοϑιε ποειτίδ. Εἰ (, μον, 

Ῥτυορίεία Αἰ δεοἰπιὶ υοσαϑετῖδ. ἈἈρυὰ τηδπιοι  ῃ5 01 

υξτοῃβ Γαι οηθιν αυᾶγα ΠΟη αυδδὶ ἀ6 ΖοΆη:6., 5 
46} Ποδηπεπὶ ἰρβυπὶ ἀϊοαί [ αἰ. ἀϊς6 8] : ΕἸ ἐπ, Ρμοῦ, 
Ῥχορήσια Αἰιἱδδἰηιὶ υοσαϑετὶς, οἱ τοϊΐηυα, (50) δι!ρεῦ- 
δυτπὶ δηΐμ ἔυϊ δὰ ποη δυάϊεηίδπι Ἰο4"ἱ, οἱ δά ρᾶγ- 

νυϊυπὶ δίφυδ ἸΔείδηίοπι Δροβιγορδπὶ (ΙΔΘΟΓΘ : Βδῃ 6 

Ρυΐϊο ρΡο586 π|6 Γδρεῦῖγθ, φαοὰ φαοπιοάο πιϊΓΆ}}}} 16 τ 

ϑοληηαβ παίυδ 65, εἴ δῆροιο ργϑάϊοδηιθ, Ὑϑηὶὶ ἰῇ 
ταθηάππ), οἱ (γί θυ τπηδηβίθι5 Μαγὶδ [υχία ΕἸ βάν ἢ 

ΘΟΙΏΠΊΟΥΔΙ6, [0805 681 ἰῃ ἰΘΓΓδΠ), δἰ ὁ οἰἰὰπὶ ουῃοία 

αὐυὰ διιροῦ 60 δογὶρία βυηΐϊ, χη ἰγδὈ! ΠΠον (Δοία γοίθ- 
γυηίυγ. ()υοά 5] ἀυμ ια5 βιδιπὶ ἀδ υἱθγοὸ τηδιγ 5 οεί- 

ἔυξυπι Ρο5886 γογρα ραιγὶβ διιάϊγ, οἱ βοῖγ αυϊὰ 5ἷῖ 
μος φιοὰ δἀ 86 ἀϊοίίυν : ΕἾ ἐκ, ρμὸν, ρτομῆεία ΑΙ- 

εἰδεῖπιὶϊ υοσαθοτῖς, ΘΟπμϑ᾽ἀθγὰ ΤΏ0}10 ἔα 886 τη} ΓΔ} 108 

400} ῥγαοθοϑὶς : δος μὶ [αεία ἐεὶ νοῦ ξαἰμίαιἰονὶδ 

ἑια ἷπ αὐτὸς πιεας, ἐπε αυἱὶ Θήμἤ, ἱπίαης ἰπ σαμάϊο 

ἐπ μίοτο πιοο. δὶ οηἷπὶ δάδυς ἰπ γὙϑηῖγα πηδῖνὶδ Θ0η- 

οἰυδὺβ δυάὶί Ζοβυπὶ, οἱ δυάίθπβ 6χβι ἶν, δίᾳφυθ 1- 

(λ108 65., 4υαγα ποη ογθύδβ δ πὶ ͵2π| φθηἰτυπὶ ρΓΟ- 

Ρἐιοιαπὶ ραιτὶβ δυύΐγα οἱ πι6 ] σογα ροίι586, ἀϊοθη- 

ἐπὶ Δ 86 : Εἰ ἐμ, ρμεγ, μτορίιοεία Επεοίεὶ υοοσαϑετῖς, 

απιίεοράες ἐπῖπι εοταμι Ποπεῖπο ρατατε υἱας 672 ἢ Ἰάε0 

ΓΘΟΓ Ζδοματγίαπι [6ϑιϊη8886, αἱ Ἰοηυογοίαν δά ρᾶγνυ- 

ὅπ, 4υΐδ δοἰοθαὶ θιπὶ ροϑί ραυϊυϊαπὶ ἴῃ ΘΓΌΠ.0 πιὺ- 

ΓΔΙΌΓΙΠΙ, Π66 86 6}1:18 ρΟ586 ὈΓΏβΘΠΕ18Π) ΠΆΒΘΓΘ. 

ιν επὶπι ὁταὶ ἐπ ἀφβετιὶς μδημα αὐ ἀἷθηι οεἰεπειοηἶδ 
δι αὐ ]εταεί. Ἐκ ΜΟγ565 'π ἀαβθγι18 πιογαίῃ8 οἱ" ; 

"6 Ἐχοὰ, μι. 5" Μαδίδοϊι. "1, 1. "5 ὅδη. 1, 22. 

ξωῆς ἡμῶν. Θειοπίαπι δαρεπμπιετο [ἰϑεταπίιτ αἰϊφαὶ 
ἐδ πιαλι ποδίΐιπι, 864. σμπὶ ἐἴμιοτό, ργορίετοα αἰεὶ! : 

ΠῚ ἀάγεῖ ποθ βίη εἰπιογα, δίς. (δ γὶ οἱ δηῖπι ααυειι- 

{6 [οοἷϊ μι δἰνι6 εἴπιοτα ἀξ πιαπα, ἰοβίίμηι {δ ΟΓΘπιμτ. 

Νοφμε φπῖηι κοδίϊιιπι ἱμδίαἶα8 δοηδίηλιιδ., δε4 ἀεγέρεμιε 

ποὲ ταρμῖ!, αὐ {{{|8 ἰγαμδίοτεπε αἀ Ιιατεαϊιαίεηι εἰ 

Ῥάγίθηι διιαηι. ()μαρτορίετ δἰ πος ἀεϑέπιμα εἰ δέυυΐτε 
ἐπ δαποίδίαιε οἱ ἡμδία : φιοά ποπ ἢ (απίμπι ῬῈΤ 

αἰϊφιοά ἰοπιραδ, Ἔοἀὰ οπμιΐδιιδ αἰεθιιδ υἱἱα ποείτα. 
Βυξῦυϑ. 

(50) Επάεπι βοείας Ογαθΐ, οἱ Μαροτίυβ ΟΠ γυβο- 
«ορίνδῖυ8 πι8. ογἂϊ. ἴῃ ΟΥίαΠι βδηοιί οδη 8, ἰνθα 

Οτιραπὶβ ἰδυάδηϊ : ᾿Αλλ᾽ ἴσως περιττόν ἐστι τῷ μὴ 

νοοῦντι παιδὶ λέγειν τὸν Ζαχαρίαν" Καὶ σὺ, ὦ παι- 

δίον. Τί δήποτε ὡς πρὸς ἀχούοντα ταῦτά δὰ σι; δρὴ 
οὖν ὑπολαθεῖν, ὅτι μήποτε ἄρα ὥσπερ παρ ἀξο σχε 
τὴν γέννησιν ὁ Ἰωάννης, ἅτε ἀρχαγγέλον κηρύξαντος 

αὐτοῦ τὴν γέννησιν, χαὶ ἅτε τῆς Μαρίας μετὰ τὸ 

συνειληφέναι τὸν Κύριον συμπαρούσης τῇ Ἐλισάθετ, 

χαὶ αὐτῷ ἤδη γεννωμένῳ, οὕτω χαὶ ἐἰμΑξηδὴν ἐπε τὰ 

δοξον ἤδη χαὶ τὴν παραχολούθησιν ἔχει τῆς αἰσθή- 

σεως. Καὶ ἐσχίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ χοιλίᾳ, 

ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ. Προπορεύσῃ μεν 
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Α 56ὰ ροκῖ, οἱ Ἔχρίοιἱβ [δπι δἰδι}8 βιιδ ἀπηΐ8, [Ὁ6]1 ἐσ 
ἜΡΥριο, εἱ ρῈγ [105 ἃπποβ ρβοογὰ αἰιϑίοαϊνς : 

2Ζολπη65 ν6ΓῸ 8.8{ἰπ| υἱ πδίιι.5 6δ5ί, (Γ8}}5}}} Δ ἀρδογία. 
εὐ φαὶ πιᾶ)οῦ (υἷῖ ᾿πίαΓ Ππδι05 παρ] ἰδ γα πὶ, πιδ) τὶ ηὰ- 

ἰτπϑηΐο ἀΐψηυβ ἀρράγυΐι. θ6 αυὸὺ Ρῥγορίνεία 7 10- 

αυΐϊυν : Εδοδ πιϊί(ο απφθέμνι πιόμπι ἀπὲ [αεῖεπι ἐαπι. 

Βεεί δηρείυβ ἀϊοϊιαγ 4αΐ πιΐβϑιιβ [χογαν οογᾶπὶ θὸ- 

πιΐηο, οἱ ργορβοίδηιθιν ρϑίγοιι βίοι τπὶ αἱ παίυ8 Θδῖ, 

δυάϊρα ροίυΐε εἱ ἱπιο!Πφαῦθ. Θυϑιηοθύδιη π05 αὖὶ 

τῶπεἶ8. πεῖνα 8. ἐγοάϊπηυ8., ογδάδιηυϑ ῬΔΓΙΟΡ ΓΘσ 

βυγγδοιοηὶ, ογθάδιμιϑβ οἱ γοργοπ βϑίοπί 5 φυς γθπ- 

τυγῷ δυμῖ, τοφιόχας οἰογυπι αυοὰ πο αυοι 6 

Βρίτἰτὰς ροἸ]Ἰεοίυτ, Οὐ οππηΐα υἱ βοτρία βιιηΐ, ἢν] - 

τΑθ] τοῦ ριυβαυδπι δοημῖγα Ροβδυπιι5, δοοὶρίαπιὰϑ 

ἴω Ομγίδιο 76βὰ, ουἱ οβὶ φίογία εἰ ἱπιροῦίαπι ἧι 508- 

Β ουἹὰ βουϊοναπι. Διπθῆ. 

ΒΟΜΗΠΑ ΧΙ. 

Ρὲ εο ψιοά εοτίριμιπι 65 : « ῬΗΩΥ͂ ἀμίοηι ἐτεδοεθαί, 
δἰ οοπ[οτιαϑαίινγ ερίτι,. ν ἀδημα αὐ ἐπε ἰοομπὶ 

μϑὶ αι : « φο ἐεῖ ἀεδοτίὶριϊο ρμτίπια ημα [αοία ἐδὲ 
δι ρταείάε ϑυτία Ουτίνο. ν (Δ0ρ. 1 6ἱ 11. 

Βιίαγία ἴῃ ϑογιριυγὶβ βᾶποῖὶβ ογθϑοογα αυἱά ἀϊοί- 

τὰς : ἀπὰπὶ ΠΟΓρογΑ ἰοῦ, Ὁ ὶ νοϊανίδ5 λυπιδηδ ηἰ - 

. δ νγοάεβί; δ) ἰογὰπι ϑρ γ (4}}6Γ, 0] ἐϑυ δ ογεβοθηα᾽ 

ἴω δίυάϊο σοπδίδεϊς μυπιᾶπο. 1)8 ΒΟ. αγφ0, αυρά δ6- 

οὐυπάσπι ροβυίΐπιυδ, ἰά 65ὶ, βρί γι (811, βυης ονδηβὸβ- 

δία πᾶγγαί : Ρμθῖ ανίθπι ογέδοοϑαὶ, εἴ σοπ[ογίαϑαῖαν 

Φρίγι. Θυοά ἀΐοί!, 1216 6βί : ογοβοθῦαὶ βρί γί, πος 

ἰδ δδάθιι ρογιιϑηθθαὶ τπιθηδυγὰ 408 (ΟΘρόΓαὶ; κοὐ 

ΒΘΙΏΡΟΙ ΟγΟβΟΟθΑὶ μι 60 δρί γἸίιι5.. οἱ Ραῖ βἰμξυϊδθ μο-- 

Γ85 δίᾳυο πιοπηθηϊδ δρί γιὰ διιςογεβόθηϊθ, δπΐπιᾶ 410- 

406 5ι1 ἱπογεπιθηί οαρίουαὶ,, οἱ ποι βου ἃηΐη}8, 

β6ἀ οἰΐδπι 86 ῃ8ι15 δὲ πιθη8 δυρηοι 8 δρὶεἾτὰ8 Βεαυθ- 

μβδίαγ, ΠΠ04 φυοά ργαοορίι θθὺ8 "5 : Ογεβοί εἰ πιμί- 

εἰριϊεαπιϊπὶ, 4ιϊ δἰ παρ! οἰ αγ οἱ }υχία Ηἱιιοταπι δεοὶ- 

Ρίυμ!, φυοπιοάο δχρόπογα μοιϊυεγίδι πεβοίο. Ἐδίο 

οπἷπι πηι εἐρἐἰσαπεπὶ τοίονδιυν δὰ πυπιογυπι, οἱ ἀιϊη 

Ρἴυγοβ ἔσει αυδπν μγίαδ Γαεγϑηΐ, ταυλιρ!οδιῖο ιὰ- 

μδι Ἰοουῃ : 06 γε ᾳυοὰ δοηυϊίιγ, (γέδείίο, 

πρὸ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. 

Διὰ τοῦτο τάχιον αὐτῷ ὁ πατὴρ πρθεφήτενθεν: ἔπει- 

δήπερ ἧδει ὡς ἐἰ ναῦν ἘῸΣ ὅτι μετ᾽ ὀλίγον οὐ μέλλει 

ἔχειν αὐτὸν παρ᾽ ἑαυτῷ τρεφόμενον, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς 

Ὁ ἐρήμοις διαιτώμενον. Τὸ γὰρ παιδίον ἐν ταῖς ἐρήμοις 

ν, ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 

μροτυαοαπδιιπι [0716 δὶ Ζαεϊιατίαπι αα ρμμέγειπι ποι 

αμαάϊοπίεπι ἀἶεοτθ: ἘΛ᾿ α, ρηογ. ὕμγ ἐσί ταν ἰαπσιια 8 

αιαϊεπιὰ πα αἰεὶ! ῦ αν 65: ογεάοτε, φμοπιαἀπιοάμηι 

πταδίίοηι οτίαπι παϑεὶ! ]οακπέδ, μίροίε ατοἰϊιαπφείο 

παιδυϊίαίοηι 6}.ι.6 ργαάϊεαμίε, εἰ Ματῖα ροδίφμαπι θο- 

παΐπιαπ δοπεέρογα! αὐ Εἰϊδαϑείίι αὐοεεάεπί6, ἐρείφμε 

ἦαπι παῖο αδεἰδίεπίε, ἰἰα ἐα πιϊγαδία ρατί(εγ σον δέριι- 

τἷοπο, κιϑὶ ρτίπιιηι ἐπ᾿ ἰμοθηι οἀἰιι8 6δῖ, δ6η5ιι8 τἰδιπι 

μαϑμῖεεο. [π|πῖοτο οἰΐαπι οαδι αὐῖ!, δἰπιμί αἰγιε νος 

εαἰμιαιἰοπὶς οπιΐεδα 681. ῬτΘΙΐΒ επῖπι δηῖ6 (Δοίθπι 

Βοπιϊηὶ ρᾶγαγο Υἱδ8 6418. Ῥγορίετγεα δἰαί1πι ρίετο υα- 

εἰεϊπαίν8 65. γαίετ. Νονέταὶ ἐπὶπι μὲ Ῥτορίιεία 86 

Ῥαϊίο γροδὶ ποπ παδί(μγιπι ρέπθδ δὲ δβιϊωπι αἰεπάμηι, 

δεἰἰ σιπὶ ἐπ ἀοβογ ἰδ 6486 σοηιπιογαίἶγμπι. Ρμεγ ἐπῖμα 

ἐπ ἀδδοτιὶς ογαί μια αὐ αἶθνη οδἰεποϊοηὶς δια αά 

Ἰκγαοί. ἴν. 
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ποη 68ὲ ἴω βοϑίψἃ ροίθδιδίθ. ὁ)α15 δυΐιη ᾿οιπίμ Α θοπιίηι9 Θά τοβροπθοῦὶί οἱ. ος δγθ ΙΓΟΥ, ἀγίἃ 
405 ΥΟΠῈ δά 5ίδίαγαπι βυδπὶ δι) ο γα "5, υἱ Ιοπ- 

κίον Βα: δὶ ἀγρὸ ργορίεγοα φιὰ ργρρεὶρίιγ πὶ 

ἄδι, δβιυϊυπὶ δδὲ αυΐρρα ρῥγαείρεγθ, αυοὰ 15 

δυΐ ργεροῖρία5, ἴδοοτε πὸη ροβϑῖὶ : οἱ ργθοὶρὶ- 

(γ΄ πορὶθ υἱ ΟΓΕΒΟΔΠ5, υἱΐχυς ἰά Ῥγφοίρίτυν 

αυοῦ ἴδοδιῈ ποη Ροββϑιπι8. ΥἹΒ βοῖγε φυοπηοάο 
τη16}}Ἰφἰυτ, Ονόδοῖί6 9 δυδου!α αὐυἱὰ 5886 [ἀςοτῖῖ, 

ἐδ φυο ἀἰοί(αγ : 1δΣαας μτοβοίεδαί, εἰ πια)οῦ βεϑαί, 

Ἴοποο [αοίιι8 68 πιαρηι8, υοἱ υεϊιδηιεπίον πὶπιΐδ". 
ϑυρογ δηΐ νοϊ "185 Π}Ππ|5 δι πη !]ΟΓἃ 56 (ΘΠ ῃ8, 

᾿αθενδί ργοίδείυ 8 5108, οἱ πΠ|6Π5 ἀν] ηἾι8 αἰϊχυ σ0η- 

τοι θαίαν, οἱ ὀχθγοαυδὶ 56 πιοπιοτΐα, υἱ ρ᾽υγα ἰῃ 

«ἰοβᾶιγο 5860 σοηάογεῖ, υἱ ΠΡΠλΐτι5 τοι ηθτοῖ, Αἰ4ι6 

ἐμ της πιοάυπι οὐθηΐ, υἱ 4] οὔθ 5 υἱγίυϊο8 5088 

ἴῃ δηΐπιϑβ ἅστο Θχοο]υογὶϊ, Πρ γαῖ πηδηάἀδίυπι ρΓώ- Β 

εἰρίθηβ, Ογεδεῖιθ. ΘΔ τγοπι οἱ δοδππεβ δάϊυς ρϑΓ- 

να 5 ογοβοθυδί,, οἱ ταῦ ρ} οα αῖαν. θ{Π }}}}πιυπὶ 

δυίεπὶ 6ϑὲ ραγνυ!απ ϑρί γἰ ογόβοογα, οἱ ᾿μ 6 Γ πηοῦ- 

(δῖ65. βουγάγυπι). ἤμὸγ αμίϑιι ογοέσεϑαί, οἱ σοη[οτγία- 
ϑαιίαν δρίτὶίι. ΑἸ 6δὲ ογέδοοϑαί, αἰϊυά δολι[οτία- 

ϑαίιτ. Ἰυῆνπια δδὲ πυπιᾶηᾶ πδίαγα, οἱ υἱ [ἰοτὶ ροϑϑ5ὶ! 

(ογιίογ, ἀἰνίπο δυχὶ!ο ἰπάϊμει. μορίπηυβ᾽, ὕαγο ἐπε 
ἥτπια. Οὐο ἐφίίυν δυχ!]ο οονγπιαπάα οεὶ ̓  Οἱίᾳυθ 
βρ᾽ για. δρί τευ Θπἰπὶ ργοπιρίυϑ, οᾶγῸ δυΐδῃ ἰῃ{ἰΓτηὰ. 

θΘυΐ νυῖι (ογιΐον δεῖ, ποη ἀδυδὶ ηἰβϑὶ ἰη ϑρί για σοη- 
[οτιατὶ. Μυ]ἱ σοπίογιαπίυῦ ἐϑγηθ, σογροόγα γοβογϑη- 

αν ; ΔΠ]6ἃ δυΐοπι θεῖ βρίγίιυ γορθογαπάιιβ δϑί, οἱ 

«Ὀπὶ εἷς (ὑθγῖ! οοη[ογίϑῖυ8, βαρ δηϊίατῃ οαΓη ἰδ οἰ οί, 

οἱ ϑρί γί 8118 εὔδοιυβ, βυϊκίαι οοῦρυβ δπέιηὶ ἱπιροτῖο. 

Νοὴ ρμυϊεπιιβ ἜΓΡῸ 5ἰπηρ| ἴσο πὶ ἀθ οάππα Πνἰ8ιογί πὶ 
4656 ΠΟ! ΒΟΥ ρΡίαπι, οἱ αυς8 Ὠἰ ΠῚ] δὰ πο5 ρΡεγιίπθαι, ἴῃ 

60 αυοά ἀϊοίταγ, ἐγεδεεϑαί εἰ σοπ[ογἱαὐαίεν ορίνῖτε Σ 

ει δά ἱπιϊἰδιϊοπθπὶ ποβιγαπι, αἱ πη Πρ} 1ο 41] ορί γί ιἃ- 

πν ἠυχία δινπν 4υ 6 πὶ ἀἰχἰ πι15 ΒΘ 9.) π|., ἱπογ πη πίἃ 
φδρίδπιυβ. ΕἸ ἐταὶ ἷπ ἀδδεν εὶς ἰᾶφμ αὐ ἀἴεπι ὁδίδη- 
εἰοπὶδ τι αὐ ]Ἔταεί. ὈΪχὶς (5) πυροῦ φιοά αἱ δοη- 
«ορίυ5 δοδπηθ8 βἰιροηάαπι υϊά παθυδγίι, χιιδπάο 
Φχϑυλίανῖς ἰπίδηβ ἴῃ (6 ΓΟ, οἱ βδιιαπι πδοάυτῃ ξοηίτυ8 
θοπιΐπυπι γοσοφηονίί : οἱ ηδιἰϊνί(ᾶς5 ποῃ ἱπηρὰγ πηΐγα- 
οὐυϊυπι, φυδηο 84 απ) νοϊυϊ δυάϊαπίοπι Ζδοιιατγίο 
ΡΓΟΡΙ ΘΙ δη1}5 Βα γπῸ οοηνογ ων, ἀΐοοπς: Εἰ ὰ, Ῥυοτ, 
Ῥτορήεια Αἰεἰδδῖπιὶ υοσαϑετία. Ὀΐᾳπα ἱρίίυν αυΐ εἰς 
Θοηποθρίυ8 ἔπογαὶ οἱ παίυ8., ΠΟΙ. Θχϑρθοίδυϊ!, υἱ ἃ 

ἐς ϑογὶρίαγί5 Γαι ΐοπο σΟπιπιοίι!5. δὲ ΘὨ πὶ ΤΠ8]0Γ ἴῃ 
ηδι15 τυ] ΐδγατι δοάηπα ΒΑριϊδία [Ὁ ποῖηο, Μουϑὶ 
δυϊοπὶ Γοβρομᾶϊ Πουθ., σΟΠΒΟαΙ δῆ 6Γ τοσροπάϊι εἰ 

Ζοαπηΐ φυΐ τρᾶ]οῦ Μουβα [υ]ϊ, φυΐ δε παϊγίία5. ἴῃ 
ΘΙΘ80, 60}05 παιἰνἰ(4ἴοπὶ ἰάδ πὶ Δγοαησοῖαβ αυὶ εἰ 
Ῥοπιΐηΐ πυηιίαν, οὐ}}5. Ρᾶῖοῦ 4υ] δι πὶ πϑϑοὶ ποἢ 

ογδάοραϊ, οὐμηαίαϊ!. Εταὶ ἰφίίυν ἴῃ ἀοβογίο 3οδηπεβ, 
οἱ πυιγιθαῖυῦ ΠΟΥ͂Ο δὲ οχίγα ἢυμπηδηδηη πδίυγδπι 

πηοΐο, ἰὰ 'ρδυπι Μδιιῃδ5ο πιδιπογηίο : Οἶδεις απίεαι 
ἦι ἐγαηί ἰοεμδίω εἰ πιεί εἰἴνεεῖτε ".. Ουΐᾶ απῖτα πιῖ- 

πἰβίογ [1 ῥγίηινὶ ϑαϊνδίογίβ δάνθηϊας, οἱ ἰϑπίυπι- 

πηοάο ἀδ ἀϊβρδηϑδι θη σΑγ 18 θοιηϊηΐςϑς Ἰοαπε]δίυτ, 

86 ρτορ οιΐα {ΠΠ|Ππ|8 δυ πὶ 4 παίυϑ [υογϑῖ οχ ΥἹγεῖοε, 
ΡγΘοηοθδι, ποη Δ Ὀυ} ἀοπιοβίίουπι πιὸ] εἰ ἢσθδηα 

αἰΠ σοπεῖα φονιοοϊδίαπι, 56 5" νεβίγα πιοὶ, οἱ νοϊαςγα 

ΟΝ φγδπάθ, πο ἰπ βυθ! πη 56 δἴευδηβ, υογαπὶ τὸ- 

ἴαογα ράγγυπι, οἱ Υἱχ ἃ ἴθυγὰ ὀθηβυγβθη8, δἰ βδ]ίδης 

Ροίΐι8 φιᾷπι νοϊδη8. Θυΐά ρ᾽υγὰ 7 πγλη [ἐ51155ἰπ|Ὸ 

ἀἰείίαγ αυοά Ἰοσαϑῖς υοτίηξ οἶθυ8 605, ραγναΐυπι 
ΔηΪΠ18] οἱ πιυπάυμη. (οπϑοίἀδγαῖθ ογριν, [Γαῖγος ἐμ8- 

Υἰ ββίπηὶ, φυοιί φυΐ ΠΟΥ πῖιδ σογαι, ποΥὰ πυϊτυς 

651. Ροβί χυφ ϑογίρίυγα βυδ) οἷ! : Ε ασέμπι δεξὶ ἀπίευι 
ἐπ ἀϊοϑιις ἐ{{ἰ, ἐαὶυῖ! οαϊοσίιπι α Οασδατε Απισμεῖο, πὶ 

ἀεδοτί ϑοτοίμγ οηιπὶς οΥϑὲδ. Πς {πὶ ἀεδοτίριῖο ρμτῖπια 

α »γωείάε ϑυτία Ουτῖπο ". Ὠίοδι αἰϊψυΐϊβ: Ο Ἔταμσο- 

Ἰίοα παγγαιΐο 1 Ουοιίαπι ργίπιὰ ἀθϑογίριῖο υὑπὶ τεγϑὶ 

ΟΥΡ5 βὺ (ὥδαγε Αὐυφυβίο {πογῖϊ, οἱ ἰῃίθσ. οὔποθ 

οἰἴαπὶ οϑδρὶ οὐπὶ Ματί ἀδβροιιξαῖα 8310] δίσιια ργα- 

πη ποπηθι Γοί]ἐγ ἰῃ σΘηδυπ)., ἃς ῥγίυϑαυδπι 

ἀδβογίριϊο σοΙμρΙ ογοῖαν, ογίαβ Γἀεγῖὶ δεβηβ, ἀπ σει- 
τἰὺς ἰπίυοηι βδογαπιοπίυπι αυοάἀίαπι νυἱ είαγ κἰρηί- 

ἢεαγα, αυοά ἰπ ἰοιΐυ5 οΥἱβ ργοίδβδθίοης ἀδϑογ 

ορογίυοτι! οἱ (τ βίυπι,, υἱ οὐπὶ οἠηηΐθυ5. βοτγίρίυ5 
δϑιιοι ἤοαγοὶ ΟΠ] η65, οἱ οὐπὴ ΟΥΡΕ Ταϊδία5 ἢ σαπϑῦπι, 

ΘΟΠπΊΤ ΟΠ 6 ΠῚ 50] ργφνδγοὶ Οὐδ, υἱ ροβὲ ἴδῃς ἀδ- 

δοῦρε οπ πὶ, ἀδβουθεγοὶ αι 546 ὃχ οὐδ βεσῦμ ἴα 

Ἰῖθγο υἱναπιείυπι : αἱ φυϊουπαᾳυς στο ἀΐδϑοηϊ ἴθ ὁο, 
Ῥοβϑίθα οὑπὶ βδηοῖ 15 {ΠΠ|Πι|8 βου θογοηίυγ ἰῃ “5115, ουἱ 

6βὶ φίοτῖδ δἱ ἱπῃηρογίαπι ἴῃ βϑβουΐδ βου !ογαιη. Ααιειι. 

ΒΟΜΊΠΙΑ ΧΗ. 
δὲ ἐο φιοά εοτὶρίμπι ἐεί, ἀπρείμιηι υεπΐδδε ἀξ εαἴο, 

εἰ οὐἵαιιπι Βοπιϊπὶ πιριἴαδδο ραείοτίϑως. Ολρ τι. 

Ναίυϑ9 εϑἱ θοπιῖηι πιοῦδ 6505, οἱ δηροὶ 5 ἀδβορ- 
Ῥϑίγὸ πυϊτίγοίαγ ὕδηαθ διὶ ἀΐοπι οβιθπβίοη β βυδ δά ἢ) ἀΐε ἀδ οαἶο δηπυπίίδηβ πριν ιδίθπι οἦαδ. Υ᾽ ἀδαπιας 
ἰβγϑὶ, βοὰ τϑοδβϑὶ!, (υρίδῃ3 τὰπι] πὶ υτϑΐυπι, ρΡο- 
ΡΠ ἰγοαυθδηιίατη,, υἱοϊπίαπι οἰν δίαπι, δὲ 01 [ἢ 
ἀδδογία, υδὶ ρυτῖυῦ 86 ογαὶ οἱ οϊυτω δρότγιϊι5, οἱ 
(Δι ΠΠαγῖος θθὺβ, υἱ αυΐα ποοάσπι 5ϑογδηηθηίαπὶ 
μαριἰδπιῖ, πθὸ Ῥγϑϊοδιϊοπὶβ ἰοπηρυ5 δάνεπογαι, να- 
ἐαγοῖ ογδιἰοηΐθη}8., οἱ οαπὶ ΔηρΟ 8 ΠΟΙ ΟΓβαγοίυγ, 
Δρρο!δτγοίχυς Βοπιίπυπ), οἱ ἢΠΠυπὶ δυάϊτοι τοβροη- 
ἀεπίοπι δίᾳυθ ἀἰοοπίδπι : Εδεο αάξδιιπι. 5ἴουϊ δηίμη 
ΜΟΥ͂Θ65 ἸΟφυεθαίυγ, εἱ Ποὺβ τεβροπάθθαι εἷ : 8ἰς 
Ῥυῖο φυοά οάπηθ8 ἰοουΐυβ [ποτὶ ἴῃ ἀδβαγίο, οἱ 

5» Μλιι}. υἱ, 271. " θη. χχυι, 15. 

ἰϊλ4}}6 υθπὶ αυδ5ιοτι, αἱ 6)}.5 πυπιίλγοί δἀνοηζυτι, 

Νοιν υϑῃΐξ δθγοβοι γπιδῖα, ποὺ πυξοὶνιε ϑογί μας οἱ 
ῬμΔΡΙβρ085., ΒΟ ΒΥΠΑΡΟΖΔΠῚ ἰπφγεδϑιι8 αὶ δυάξου- 

Τυπι, βοἀ ρϑϑίογοϑθ ΓΕρΡΘΓΙ ΒυΡ6Γ σΓαρῈΒ 5005 Υἱ 1} 135 
Θχουθδηῖθβ, οἰβαιο Ἰοφυΐϊτυν : Ναίας ἐδί μοάϊε δαἴτα- 
οΥ, φιὶ 6δὲ Οἰιγίδεις Βοπιῖπειδ. Ῥυϊάθ6 11} δ] με 

ἀἰνίηυ8 βου ι ΓΑΓ πὶ 86 ΓΠῚ0 δἰ ἐπὶ σαὶ, 5θά ἰδηῖυπι 

ἰιος φυοά δὰ ρᾳϑβϑίογοθ ὐδῃθῦὶϊ δηροῖυβ οἱ εἷβ Ἰοσυίις 

51} Αὐαϊῖθ, ραβίογεβ Εςοϊὀβίαγιπι., ραβίογεβ θεῖ, 
αιοὰ 5οπιρογ δυβεῖυδ αἷ05 ἀξσϑδοσπάαδι 6 οαἰο, αἱ 

3 Μλιί. χκνιὶ, 41. δαί. τὲς 4. ὁ μας. κι, 1, 4. 

(51) Μα!υοτῖπι ἐμ τοῖο διαί. Ἰμενίοτα φυδύδπι αἰ (Δο 1 οαϑιϊξαπηι8. 



1829 ΙΝ ΤΟΛΙ ΒΟΜΉΗ͂,ΙΑ ΧΙ. 1850 

δηπυμεοῖ νοδὲ5 αυοπίαπι πδία5 6δὲ γοθὶβ πούϊο 54]- Α ῥγονίποϊϊβ οορῃοβοοπάμυπι.. Απίθ δὐνοπίαπι Ὠοπλδιὶ 
γλίοῦ, 4υὶ 6ϑὶ Ο)ιγίβιυβ οπηίδυβ. Εἰοπὶπὶ ρϑδίογε5 

Ἐσεϊοδίαγιπι,, πἰδὶ 1116 ραϑίου υδηοείΐ, βῈῦ 56 ὕ6ῃ6 

ΒγοζΘΙΒ δοΎΥῶγα ΠΟΙ) ροίθγυηι,, ἰπῇγπια 68. δογυ τ 
ουδίοὐϊα,, ηἰδὶ (ἢ γίβίυ8 οὐπὶ οἷ8 ράυθγῖὶ δίαυθ 56Γ- 

ψϑνογῖι. δαί θην 'ῃ ΑΡΟβίοΪο Ἰδοίυηι 68, ", Βεὶ οο0- 

ΡΟΓδίογοΒ βυπυδ. ΡΆΒ0Γ θομι5, ααυὶΐ ἰπιϊδίυν ραϑίο- 

τοῦ Ὀοηυπὶ δ᾽, ΟΟΟρεγαίου οϑὶ 1)εὶ οἱ Ομ γί ϑιὶ. Εἰ 

Ργορίογοα ραϑίου ὕοπι8 6ϑί, αυΐ Παβοῖ βεοιιπὶ ρὰ- 

βίογοπι οριϊ πη πὶ ΟΟΙρΑβοοἢίοπὶ 5.0]. ΡοβυὶΣ δηΐπ 

θουβ ἰπ Εςοἰοϑία Δροβίο]05, ργορίιοῖδϑ, ὀνδη φρο! 8438, 

ρΑδίογεβ, ἀοοίογεβ, ομῃηΐα ἴῃ ραγίδοιοηα βδποῖο- 

γαηὶ ". ΕΓ ΠΦὸ αυϊάδηη δυηὶ ἀϊοίδ δἰ πρὶ οἷα5. (ίδγυτα 
δὶ δά βδογδιίογθῃ ορογίαϊὶ δϑοθπάθγο ἰπ|6] ἰδ ηἰΐ8πὶ, 

ἀΐοδπι ᾳφυοϑάδη) [556 ρϑϑίογεβ δηφοῖοβ αυἱΐ γέ ἢα- 

ἸΏΔΠ45 Γαξογοηί. Εἰ οὐπὶ ᾿ΟΓΙ πὶ ̓ υδαυ 5406 50.811 

ουδιοάϊΐδπι ΘΟηϑογγαγοί, οἱ ἀἰοθὰ8 δ. ποοίίθυ8 υἱρὶ- 

ἰδῃ8 Ἶλπι ἰδθόογθῶι [ΙᾺΟΥΤΘ ΠΟΙ ροββαί, οἱ ἰ'ος φρογοῖ 
ἰηάυδβιγῖο, υἱ φεπίεβ 4υς 5ἰυἱ ογοάϊς ἔαθτγαῆὶ, συ- 
θετγῆδγοι, νϑ 856 δηροὶιπὶ παίο Ὠοπιΐπο, οἰ ἃπηυη- 

1τἴ8556 ρϑβίουίθιιβ, φυοά γ6Γι18 6556ῖ ρᾷβίου θχογίι8. 
γεγδὶ φγαιία, υἱ δὰ ὀχοιρίυπι νεπίδπι, ογδὶ χυϊάδπι 

Ρδβίον Μδοοδοηΐξ, δὶς πεοδββατίυπι δ θαυθαὶ δυχὶ- 

τἰυπι θοπιϊπί : ργορίεγοα δρρδγιιῖθ 'π 50Ππ|η8 ΥἹΓΡ 

Μαοοάο Ῥδυ]ο, ἀΐσοηβ : Τγαπβίομϑ πα Μαεσεαάοπίαπι, 

αὐὐινα πος Ἶ. Ουἱά ἀ6 Ῥά4.}0 Ἰοφυᾶν 3 οὐπὶ 56 ΠΟ 
Ῥαυ]ο, δρἀ αυὶ ἰπ Ραυὶο ἐγαὶ, Ἰοουΐυ5 8:1 δεδυδ7 
᾿πάϊρφεηϊ ἰίδηπο ρϑϑίογοβ ργϑβθηιία Οἰ εἰ ϑιΪ. Ουδηι- 

. Οῦγοπι ΔΠφ6] 8 ἀδδοθπαϊ! ἀθ οἷο, οἱ αἷϊ : Νοίξδιε 

εἰπιετε. Ἐσὸδ θπῖπι ἀπημπιῖο υοϑὶς σαμάϊμηι πιασπμηι. 

γεγο φαυάΐαπι πηᾶρηυπι, πΐ8 φαΐ θὰ8 Πποτηΐπυπι [πογαὶ 

δὲ Ρτουϊηοίδγτπι ΟἸΓᾺ ΡΟΓΠΐ558, ΟΠ γί δίιπι ν θη 856 

ἴῃ πιυπάππι. Μυ]ίυπι υ{}ΠΠπ2ι18 ἀοοορὶς δηρεϊυ5, φυΐ 

ἀἰδροηβαιναὶ ΠΕ ργριϊα8 Γ6 5, ροβίᾳφυδπι θοπιίηι8 ἀ6- 
βοοηάϊ! ὁ οἷο, υἱ ΕΚΥριΙΐ ΟΠ γἰδιίδηΐ ἤδνυθηι. Ργοίυν 
οἱ οὐποῖϊδ, 4υἱ ἀϊνεῦβδα ργονὶ εἶα οδιϊποῦδηῖὶ. 
ΥοΡΌΐὶ οαυδᾶ, ρτροϑὶ ἀϊ Μδοοὰοπίς, ργϑβίὰϊ Αςμδὶδο, 
γεϊϊαυδτυᾳὰθ τορὶοπιιηι. Νεαυδ δπίπι [Ὧ- δῖ ογδ- 
ἄδγὸ πιδῖοϑ Δηρ6|08 808 Ὀγῶβαβ86 ργονίηο δ, οἱ 

Ββοποῦ πο δαβάθπὶ ργονΐμοἶδ8 Βα ΠΟΓΟ ροΓΠΐ5588. ΗΟ 

δυίοιη αυοὰ ἀ6 5ἰπρι}}8 ργουϊποί 5 ἀϊοὶ!, ρυΐο οἰἶδπὶ 

ἀδ υπίνεγβὶβ Ποηϑπὶ 0.8 φΟΠΟΓΑ 6 Ρ ἀθθθγ ογθάογα. 

Ὁυϊουΐαυς ἀυο Δ55ἰβίιηι δηροὶὶ (58), ΔΙ1ογ Παβε εἶα, 

δἰιίοῦ ἰπἰψυϊιαιῖ8. δ᾽ θοηδ οορί(αἰίοποβ ἴῃ οὐγάὸ 

ϑαινδίογίβ, ἰδεῖ δηρεὶὶ ράγυπι ροίογαηῖ γε 8. δἰ θὲ 

υ}}8ὲ}5 ϑθογγα, οἱ οοπϑίυβ δογὰπὶ 5όαυ] πθη 

γαϊοῦαὶ εἤεοίυ8. Ουοήϊάλπι οδι δἰξηυπι, 4υδπὶ 
Ῥάτγυπι ργοάθββα ροίεγδηΐ δυ 6015. Αὐυβου! 8 φυοὰ 
ἀϊείπιυβ : Ουδπὸο δηροὶυβ ρυρίίογυπι γριῖοβ 

δάϊαναναῖ, νἱχ ἀπ ργοβεί για 8 ογοάθθδι ἴπ δευ πὶ, 

εἰ μος ἤολθαι, φγριΐοβ ἀπφοῖο ἀϊβρεπβδηίθ. θεηίᾳυα 

φαίΐα φἱογίᾳυα ἀς ΞΕ ξΥριΐΐ8 οἱ Τάυ πιοοὶβ ργοβοὶγιὶ 80- 
εἰρίεθαμηι ἤδοπι Ομ γίβιϊ, ργορίογοα ϑονγὶρίυνα ἀϊοὶ! : 
Ἀπ αϑοπιϊπαθετὶς Δ σψρίζεπι, φμοπίαπι αἀνέπα ἐται δ 
ἐπ ἰογτα ΖΕ συρίϊ, οἱ ΙΔμπιαμηι,, φιῖα [Γαι οΥ ἐμὰ8 6δ,. 

ἘΠῚ οἱ παιὶ [μοτὲπι εἰς, ἐπ φοπογαιίίοπε ἰοτίΐα ἱπίτα- 

ϑιμιὶ ἐπ Ἐεοίεσίαπι δεὶ ". Αἰαιιὸ ἰιὰ σθαι, υἱ ἀ6 
οὔπηΐθαϑ οι 05 ΠΟΙ1}}} ργοβοῖ γε! ἤογθηὶ,, οἱ [06 

ἰρϑαπι δηρο δ, 40] ροηίο5 ΒΑΡ θδπὶ δι] 188, δάηϊ- 

τοιιθυ5. Νυης δυίοπὶ ρορυ] ογθάθηϊπι δοοδάσηϊ 

δὰ ἢάοπι δέ8, οἱ δῃῆφοὶὶ αυΐϊθυβ ογοάϊιος Γυονὶηί 
Ἑροϊοβία, γορογαι ργαβοηι ϑαΙνϑίου 5, 0} 108 8ἀ- 

ἀυουπὶ ρτοβθὶγίοβ, υἱ οοπργεροπίυν ἰὼ οὐληΐ ΟΥΡΟ 

οοπγαπείουϊα ΟὨ τ βείαπογαι. Ουδργορίοῦ σοπβυγ- 

ξδηῖ65 ἰδυάεπιαβ Ἰλοτηίπιιπι,, οἱ βδπιὰβ ΡΓῸ ΠΔΥΉΔ]} 
Ἰϑγδδὶ, βρίεἰ(8}15 15γδεὶ. Βεπϑάϊοδπιυβ οπιηϊροίθηι! 

θ60 ὀρβγβ, οοφίἰλτίοπο, δογιιοηθ, ἴῃ ΟἸγίβιο 680, οὐ 

681 φἰοτία οἱ ἱπιροτίυπι ἔπ 5556} 5:5 ΘΙ ]ΟΓΌΠ). Απιθπ, 

ΒΟΜΙΑ ΧΠΙ. 

δε ἐο γιοά εοτὶρίμι ἐεῖ : « Εἰ [ποία ὁδὶ πιμ[ ἰπ40 
ὀχοτεὶίμ6 οσοἰοδιϊς., » μόημ6 αὐ ἐμπιὶ ἰοοιπὶ δὲ αἷί : 
« Ιπυοπεγμηὶ Ἡ ατίαηι εἰ 3 6ειπὶ ροεί (πὶ ἱπ ργερρε. ν 
(ϑρ. 1. 

δοιηΐπαβ ποβίογ δί4ιια ϑαϊνδίου πδβοϊἰγ ἴῃ Βοιἢ- 
Ἰοἢ6π), οἱ πιυεἰτυἀο οοὐἸ 6518 ἐχοτοίια8 δυάδι δουπὶ 

οἱ ἀϊοῖτ : Οἰοτία ἐπ ἐποοί εἶδ θε0, δὲ διρεΥ ἴεγταπι ρα 

μοπιϊπέϑιις ϑοπ υοἰμπιαιῖς. τες δυίεπὶ Ἰοηυΐϊίυν πιὺ]- 

εἰτυάο φοὐἰοβεῖ5 ὀχογοίίυ8, φυΐα [4πὶ ἀδίδοογαι ργθοΥ δ 

μοπιπἰδυ5 αὐχὶϊαπι, οἱ νἱάδθαὶ 566 ορὰβ ηυοά 5|}] 
ογοάϊιιπι (υογαΐ, ἱπηρίεγα ΠΟῚ Ρο858 Ἀ054:16 60. αυΐ 
ΥΟΓΘ ΒΔΙνϑΓα ροϊογαΐ, οἵ ργεβϑιῖϊθβ σι 606 ἴΡ808 ͵8- 

γάγα, υἱ ποιιΐπα8 βαϊναγθίυγ. Ουοπιοῦο ἰρί(υν 

βεγίρίυπι εβὲ πῃ Ἐνδπβο!ὶυ ᾽, φυοὰ αυϊάαπι Γοπιΐ8 

βυϊοληῖοδ ππᾶγα δάνθγϑις οοηιγδγίοϑ γθπίοδ Ἶ8Π| [688] 

ἐγδηὶ, οἱ υἱφίμεὶ φυϊπαθθ,, βίνα γι ρί μία δι 118. ]ὰ- ᾿ 

Ρογαᾶπίββ, ρογίυπι ἴδθιθγα Ποη Ροίεγαπί,, οἱ ροξίεϑ 

Βοπιΐπβ βυρμογυθηὶ!, οἱ αι ίΐίοϑοεγα [δεὶ! Πυσίυϑ ἰὼ- 

ποβίτο {πετίηϊ, οἱ ἴῃ δπίαιο ῥυδεϊία ρυλυ]ατῖι, πὰ Ὁ πηδηίοδ, ανθῆηὰ6 ουὐὰ5 ἰΐπο ἱπἀ Ἰαίεγα ἰυπάεθδη- 

ἀπθίυπι ᾿χυΐα Π000 15 Ἰοηυδίυγ δηφείυβ θοπιίηΐ. 8] 
Υ6ΓῸ π|818 Γπογίηΐ ἴῃ πΟβίγο οογάὰα νογβδίϑ, ἰοαυΐίιγ 

015 Δηβε]υ5 ἀΐαθο}}. Θυοπηοάο ἱφί(πΓ ΡῈΓ βἰμρι!05 
Πθηΐπ68 92,6 ὑἱπὶ βυπὶ δηροὶὶ, 8:5 ΟρὶΠΟΓ δὲ ἴῃ 5.}}- 

συ ]ὶς ἀΐδραγοβ 6886 ὈγΟΥΪηΟἴ 18, υἱ δἰηι οἱ θοηΐ, 5ἰπὶ 
εἴ μηαὶ!. γογθὶ φταῖία,, ἴῃ ΕΡΙ6ΒΟ ΡΓΟΡΙΘΥ 605 4υὶ 

ἴῃ 1ΠΠ υγθα Ρδοοδίοσθθ δγϑηὶ, ροϑϑίπιὶ δηροὶὶ ργ- 
βἰάδθαπὶ, υγδυβ αυΐα πιὰ ἰ ἐτὰπὶ ογθάθηϊ65 ἰῃ 68, 
ογαί οἱ δηρείυβ Ἐοοϊοϑίϑ Ερ Θδίογυπι, υἱἱᾳυθ ὈΟΠι8. 

Ηος Δυΐοπι ᾳυοὰ ἀς Βρίι650 ἀϊχίπιυ8, 5υρ6Γ οπμηΐθυβ 

(γ, αὖ ἱπιπηΐποηι! ἀἰδοτίπλῖι Π γαν; δὶς 16] Π}88 

φυσαΐλπι εἰ ἀπ 66}1 νοϊευδηϊ φυΐάδπι Ἰοπη εἰ 85 ργα:- 

Β6Γ6 δυχἰ απ, οἱ οἷβ ἂν δρτγοίδιϊοι θυ5 δυΐδ (τ θα θ γα 

βδηϊδίοιῃ, 4υΐα ΟΠη:68 δι: ἀρρατίἑοτοδ ὁμίγιι8 ἐκ 

πεϊηϊδίονῖνπι ηιϊδοὶ ῥτορίον 608 φιιὶ σοπδεσμίὶ ἐμπὶ 46- 

ἐμίθπι 1: φυὶ χυδπίαπι ἴῃ 518. Υἱγίνυ ογαΐ, 84}1- 

γαυαηῖ Πποπιΐπαβ. ὙἹάθθδηΐ δυΐίδπι τη 0 ἰπίεγογ πὶ 

βυδηη 6586 πιοἀϊοί πη, 48 8π| ΠΟΥὰ πὶ ουγα Ροβοο Δί. 

Ρογῖὸ υἱ ἀδ δχθιημίο ροβϑὶβ ἐπι! ΐξεγα φυοὰ ἀϊς!» 

πῖι8, Υἱάο πιϊ μὲ ατϑδπὶ ἰῃ φυᾶ φργοίθπι ρἰυγίαν!, οἱ 

81 6ογ. 1", 9. "᾽ 2οΔη. χ. "ΕΡρί"ε8. τιν, 11,12. Τ Δεῖ. χνι, 9.  θευΐ. ΧΑ}, Ἴ,8. "20ληπ. γι, 19, 31. 

39 ρρθγ.ι, 14. 

(82) θ6 δηξεὶὶς μβοπιίπυπι ργονϊποίδγαπιψαθ ουδβιοάΐα: ργϑίδοιΒ ὁχ Ογ βΘη 5 βοωίοηιία (υὶ ἰδμαη β:- 

Μίπμεί ρᾶγυπι οΟπδίδη8 [ε|} ἀἸξ6Πιι5 Ρϑυΐο ἰηονία5 δά μοι. 2Ὁ οἱ δ. 
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τηράϊοογαπι [γο]υ 6 Π58 δἰ δοαίυτ πιδπυϑ : βίηϊ ἀΐνετβα Α ραΐίθηβ. Εἰ φυοπηοὰο ἰΟΠ10 531 σοπιτ 558Π| δὲ δὶ ἀΐθ- 
γυ]η γᾶ, 40} 416 ᾽πὶ ἐππογπδπι ΟΔΓΏΘ ΠῚ ΒΟΓΡΟη 8 ρυ-΄ 

ἐγεο ροηεοιτγεῖ : οἱ ἰάπιθη πιθ ἰοἱ αὶ ὐΒ 1} βαπὶ δὰ 

ουταηόυπι, ποχυολε α᾽ΐα υἱγα ᾿ηναπῖγο ποἀϊοδηῖμα, 

αἵ γιὶβ ϑὺ: βοΐθη!μἃ πιαρηί 1.6} πη8}} νίποδγα : 

οὐπὶ ἰ866. ἴῃ Αἰ} 10ι18 ὨΔο.1 5[ηϊ, ὀυθηΐδί δ ᾳυὶβ ἃγ- 

οἰ αν φυϊ πᾶ μοδὶ 80 π|π18 πὶ ἰμ ἃγία ποι ἴδηι, οἱ {1 

Ὁ ργίυβ βάπϑγο ποαυϊγογϑηΐ ΘΟΓΠΘμ 68. πιϑρἰδίγὶ 

τῆδηυ ρεγθά 68 οοϑϑᾶγο ὙΌ]ΠΘΓ, ποη ἰηνί ἀοδηϊ, 

ποη Ἰΐνογα ογυοίθπίυγ, βοὰ ἰπ Ἰαυ 468 δΓαπιρδηὶ ἃΓ- 

οἰνίαινί, οἱ ργϑάΐοοπι θϑυπ αυΐ οἱ δἰ οἱ αιφγοίδηι - 

θυ8 (Δι ί88 50 6} 1125 ΠΟπλΐΠ6η πηΐδοείί. [ἢ Δ} οΥρῸ 

βἰ πη αἀΐποιθ οἱ πιυλΔ0 Θχογοῖι5. δι ροϊοταπι 

δυάϊία 65. ἀΐοθηϑ : Οἰογία ἱπ οχοείδὶς ἢδο, δἰ δΈΡΟΥ 
ἰεγταηι ραΐ ὧδ ἠοπιϊπἶθιιδ ϑοπα νοϊμαἰἷς. Ῥοδίχυϑηὶ 

οεΐπι Ἰοηλΐπαβ. Ὑϑΐδ δι (ΘΓΓΆΠῚ, ρδοθιῃ [δος ΡῸΓ 

ΒΔη σα "6 ΠῚ) ΟΓῸΟ5. δυ85, εἶν ΘΟΥΓΌΠ) θᾶ ἴῃ ἰοΥτα 

δγϑηΐ, βῖνθ δοῦυπὶ ας ἰῃ ἐΟ} 15 ";. Βἰφυίάδπι νοΐθι- 

(65 Δηφ 6} υἱ γοσοτάἀδγοηίυγ Βοηη65 ογοαίουὶβ δυΐ, 

οὐπὶ [6οἰδδδηΐ ΟἸπηΐα 4085 ἴῃ βι 5 υἱεῖ Ἔγϑηὶ, αἱ 

ΒΆΠΑΓΘΗΪΟΓ, οἱ που ΐδδθηΐ {||} ταβρίοεγο βδηϊ(ϑίοπι, 

σογπυηΐ ουπὶ 4υἱ δά ᾶγα ροϊυἷ!, οἱ ον  Ἰ απί65. ἀϊ- 
οὐηΐ : Οἰοτία ἱπ οχοοίςϊς ἤθθὺ δ διρον ἰέγταπι ραᾶ. 

θΠΠΙσοη5 ϑογίριυγα Ἰθοίογ ἱπαυΐγαὶ χυοηοάο ϑδ]νᾶ- 

ἴον Ἰοαυΐίυγ 15 : ΝΌπ υεπὶ ρασοπι πεϊίίογθ δΏΡΟΥ (6τ- 

ταηι, 86 οἰααίμηι, οἱ ἡυὴς Δηροὶΐ ἐπ οἦυ5 παιἰνι 316 

ἀοελμπίδηϊ, ΦρΟΥ (ἐγγαπὶ ραα. ϑιαϊάδη, οἱ ἴῃ 10 

Ἰοθο δχ ρϑῦβοιι ἰρϑίιβ ἀϊείίατ : βασοπι ηιθαπὶ (0 

υοὐΐδ, ρασεπι τοίπημο νοϑὶς. Νοπ δἰσμὶ πιιπά8 ἰδία 

Ρϑιϑβαίοη θη) θ6Ὲπθ εροεὶ!, Ἰδυύδιίιν ἃ θοπιίδα : 5] 

π|816, συ! ρα οἱ νἱεἶο βυθ)δοκί ; 5ἷὶς οἱ δηκοίιι5. ϑοσὶ- 

Ρίαπι οδὲ δεἷπὶ ἰῃ Αροσαϊγροὶ δυάπιΐβ: δεά Ααϑες 
ἐϑὲ ποπιέπα μαῖα μα ροίἐμεγμηι {μά νεὶ ἐε8ά. 
Εἰ τυαγϑυβ : ἤαδεε ἰδὲ φιιὲ ἀοείτίπαπι Νἰεοίαξέαταπι 
ἀοεεαμί 15: ἃ0 ἀεῖπάα μῶ 68 ᾿ΠἸὰ νεὶ [|| ρϑοεϑιδ 
[λεϊθηϊοβ, οἱ δοουβδῃ(ῦ δηρεὶῖ. αυΐνυδ ογοϑίισ 
βυηΐ Εροϊοβίς, δ᾽ διίθπη Δῃᾳ6}}5 βου  οϊὰο δὶ, 
αυοπιοάο Ἐφεἰαβἷϑ5 συ θαγησπίαγ, φυϊὰ περεβ856 65 ἀἊ 
μοπιΐηΐθιιβ ἀΐοαγα, φυδηίαπι τρὸΐυπι δαρδδηῖ, υ. 

Ροϑϑίμι οὐπὶ Δη66|15 ΙΔ θογαηιθυ5 ἰΑροΓ ἈΝ 169 δ! αἴθοπι 
ςοηβοαυ }  Εκο ρυῖο ᾿ηναηϊγὶ σἐπνα! ρο586 οἱ Ἀπρεῖαπι 
εἱ μβοπιίποπιὶ θοη08 Εσοϊοβίς ορίβοοροβ, οἱ φυοάδει- 

τηοάο υπὶτ8 ΟρΟΓΙΒ 6588 ραγιἰεὶρ68. Ουθ6 ομπὶ ἰἰᾶ 511, 

Ρδίδπιιϑ οπμπίροίδηϊοαι θαυπι, υἱ ἀηρεὶ! οἱ Ποιμΐηεβ, 

Ἐοοϊεβίαγαπι δρίβοορὶ, δυιηθηῖο βίωι ποὺϊβ, εἰ 

βοίαπιυδ φυθηΐδπι υἱτίαυ ῥτο ποὺΐβ ἃ θοπιῖηο πὰϊ- 

εοηίαγ. Ουοά 8ἰ {Π| (αδεΐηὶ ᾿υἀϊοδι!, εἰ ν ἰὰπὶ ἀϊψης 

Ῥοούδίυπι ποη ἰῃ δογυπὶ ἱπουγί, 564 ἴῃ ποβίγα π6- 

εἰἰϊεηεῖα (ἀδτῖς ἰηνθηίυη, π08 ἀγβαθιηιγ ἀἰ4μ6 
Ρἰδοίορυγ. [118 δπΐμν ἀμί νεγβᾶ [δοϊοιεῖθυβ, εἰ ργὸ 

ποβίτα δαϊυϊθ εἰταμ ἶθι.5, π08 πἰ οι 5 ἃ Ροὲ- 

ο8118 γδοδυΐπιι8. ΡΟΓΓῸ ἐοφασηίοῦ ανθηϊῖ, αἱ ποδὶ5 

Ιδθογαπεῖθιδ, [1] δυυπι οἰϊοίαπι πο ἀχρίελπὶ εἰ ἷπ 

ουἱρὶβ 5ἰηϊ. ΕἸ [αοίμμπ ἐδ, ἰπαυϊ!, ἐμπὶ αὐ έδεεη! αὐ 

εἰς απρείϊ ἴπ εαἰοδ, ρμαδίοτεδ αἰχέταπὶ αὐ ἱποίδξενι : 

Τταπδοαηιμειεφιὸ Βειεἴεπι, εἰ υἱάδαπιες ἢος δετϑππε 

φιοά [αείμπι 6εῖ, φμοά θοπιΐπμδ οεἰεπάϊε ποϑὲε. ἤεπε- 
ἀαἱ ναοσόπι, 640 4ο Ῥαζεπι 15, Ὑ᾽άθαι οὐσὸ φυοὰ ἰηε- ( ταϑὶ {εδιἱπαπίεδ, εἰ ἱιυσπεγτμπί Ματίαπε 66 ζοεερα εἰ 

τἰταυ8, 81) ΡΟβ511 δοίνθγθ αυϑβι! 0η6πι. 8: βογίρίυπι 
ἐ8861, διρέῦ (ογταπιὶ μαῦ, οἱ ᾿πουβά6. 655οὲ ἐπ ἶ 18 

Βθη(ΘΝ 8, ΓΟΟΙΘ 4υδϑιῖο παβοογείυγ, Νιιο γογο ἴῃ 

60 υοά δάαϊίυπι ἐδὶ, μος 65ῖ, φιιοά ροϑὲ μάδοπὶ ἀΐ- 

οἰτυν, ἐπ μοπεϊπίθιιδ ϑοπα! υοἰμπιαιὶς (55), 5οἰ νῖι 4υ:- 
βιϊομδπη. Ῥαχ Θἶπὶ 4υ3π) ποθὴ δι Βοιῃίηυδ ΒΌΡΕΡ 
ἸΟΓΓΔΙΏ, ΠΟ) 651 ρᾶχ θβομὰ γοϊυμίαιἰ8. Νόφαδ οηΐπὶ 
Αἰΐ δἰ πιρ!οἰϊογ, Νοι υδπὶ ρασόπὶ πιβίίεγα, δοιὰ αὐτὴ 

Δα! τΔπηοηίο, δμροΓ ἐθγγαπι Σ δα 16 ΘΟΟΠΙΓΑΓΙΟ ἀϊχὶϊ, 

Νόοιι υεπὶ ρασόπι πιΐ (676 δι ρέν ἰεγταπι ἰοπιἶδιι5 ϑοπα 
νοἰμπίαιἴ5. ποι Θ..7 ἰοευτἱ συ ἀηροῖ! δὰ μαβίο- 

1685, 4] ποῇ δοίη 60 ἰϑπίρογα ἰοαυουδηίυγ, βοὰ 

υ54υ6 ᾿ιοάϊς εἰδὶ ἰοσυϊὶ ἐπαογίηι δᾳ ρᾶβιογοϑ, εἱ δυἃ 

οἷβ ορθ. ἃ οσοραϊατγίηϊ, ἀϊοίιυν 4 608 : Ν δὲ δοπιέπιις 
αὐἀὐϊβοανοτῖι ἀοπιμηι, ἱπ υαπιιπι ἰαθοταυέγιπί φιὶ ααὶ- 

ἤεσαπι δαια. Νἰδὶ δοπιΐπιις εἰιδιοαϊοτὶς οἰυϊαίεηι, ἱπ 

ναπῖπι ἰαϑοταϑὶξ φμΐ ομδιοαάϊί δαπὶ '5. δῖ: διυάδοίογ 

ὀχρϑάϊι ἰοᾳὰὶ δοτγρίυταγυπι βοηβυπ δοαυδηι!, ρὲῦ 

βἰηφυ]αβ ΕςοΙοδῖ45 (54) Ὀἱηΐ διιπὶ θρ βοορὶ, δἰ ιι8 υἱ- 

810}1}18, 1108 ᾿πν δὶ 1115: 1116 νἱβαὶ οαγηΐβ, ἢ δαη88) 

1 (οἷοδθ. 1, 20. .3 Μαι). χ, 54. 
᾿6 [58. 1, ὅ. ᾿ 

(25) ἀδπευγαγάυβ Αἷῖ : μοαἢῖ ὀγρὸ Οτγίξθηθβ οὐπὶ 
1μαιϊηϊ5, ϑοπα νοϊωπίαιῖδ, σὴ αἱ σοι, ϑοπα υο- 
ἰππῖαδ. 

(84) θειηυβ Αἀδηηδηίϊ ᾿πσοπίο, φυοὰ ᾿ἴὰΔ Αροοᾶ- 
Ἰγμδβὶβ ἐρ. χι ἰοθλη ἱπίογργείθίαγ, οἱ ψοπι μα πὶ 
5 ρ0}}9 Εἰ ο}6 5115 ουϊδοορυπὶ ἀδρυϊοί, δἰ Ἔγυ πὶ 85ρ6- 
εἰδθήειη, δἰίογυπι δὰ οου}05 που 4 8πι οδάθῃίθπι, 
φυοὰ ἐπίογίυ 5. ΒΟΠΙΝ, 25 γορϊοαὶ : δὲ ἱΠυὰ τἱο υἱὶ- 

15. ζοδῃ. χιν, 91. ") Ρ84]. οχχνι, 1. 

ρΡπόγιηι. Ουἱᾷ [δδιϊπδπί68 γεπογδῃΐ, οἱ Ποη Ρϑιεϊδε- 

εἶπι, ποι ἴ6550 φγαάυ, ἰάδο ἱπνθιδγυηὶ δοβερὶιϊ ἀϊ5- 

Ρδμπβδίογοπι ογίυ5 Ἰοιηϊηϊοί, οἱ Μαγίδπι αυδ δοςαπι 

[υἀΐι ἴα ραγίααι,, οἱ ἰρϑυπὶ ϑαϊνδίογοπι ᾽δοδηίθωι ἰπ 

Ργωβορίο. {|υἀ εταὶ, ἀ6 φὺο ργορίμεία ναι! εἰ παι 5 
δὶ ἀϊοθηβ : Οοφιιοῦὶέ δυ8 ροδδοεδοτέπι δμμηι, εἰ αεἰἷ- 

πὲιδ ργίθβερε ἀομηἰπὶ δαϊ. Βος δηϊπιδὶ πηυπάυπι ἐπὶ, 
δϑίπυβ δπἰπιδὶ ἱπηνα ἢ Ἴυπ). Οορμονὶ! δδίηυϑ ργϑθμα 

ἀοπ πὶ 50). Νοη ρορυϊὰδ 5γδδὶ οΟβΏΟΥ  ργϑεβερα 
ἀοπιίηὶ δυΐ, βαὰ πηπιυπάυπι δηΐδὶ ὁσ ζοηεὶθας. 
]εγαεὶ νέο πιὸ ποῖ σοφπουϊί, οἱ ρορμέιιδ Ὠτέιιδ τὲ ποὸκ 

ἐπιειἰοαὶς 15. Ἰ006} Προ 68 ἢ0Ο ριθ5ΈΡ6, πἰϊδιυῦ ου- 

βηόβοεγα θοπιίπυπι, οἱ ἀϊφηὶ Ποτὶ βοϊθηιία 6}0.5., 85- 

ΒΌΒΙΘΓΟ αυθαια παι νι τἀϊθ πὶ οἱ Γοβαγγθοι ονότν ΟλΓ- 

Ὁ υἱβ ο᾽υ8, 8βοὰ δὲ ἱποϊγίυτη ἃς βεουπάυπι πηδ) δίδει 

65 δἀνεπίυπι, ουἱ 65ὶ φογία εἱ ἱπιρογιιι πὶ ἧμ 82- 

ουἱα βϑουϊογαπι. ΑΠγθμ. 

16 Δροῦ. Π|, δ; τι, 1ὅ. 

οὐχ γορυθιάμππι οπιηΐῃο 6δὲ δίηιθ ἃ δά 8080- 
πιπῈ, 4υ04 ραυϊο Ρο-ἱ βυραάϊε, γοφυδιεγ οὐ πίγα 
θοπο8 Οἰιϑιοάεβ Δηφθ]098, μονὲβ ἰδυογαμεῖθι5, βυμπὶ 
οἴϊιοῖιιν ποι Θχρίθγα, δὲ ἰπ ουϊρὰ 6556. ᾽46 4ὺ5 
ξομίΓα 50 θιηποι ἰης Ογίφεηϊθ ἀθ δηιρεϊογαπι ἰΔ- 
Ρϑίθυ5 ορίηἰοποιῃ ἰμἴγα δὰ ποπι!. 26 Δηϊιμδάνοπιὶ- 
"09. 
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ΒΟΜΙΠΑ ΧΙΥ. 

Ὅε 6ο φιισά ξογίριιπι 65: « πὶ ἀμίθηι ἐπιρ!ειὶ ὁδδοπί 
αἴὲ5 εἰτοιηϊοἰδἰοπῖδ 6718, ν ᾿πἰδῆτι6 αὐ διιπὶ ἰοσιιπὶ εϑὲ 
αἷτ: « Ῥαν ἱατιμτατὶ οἱ ἀμο5 μμ05 σοἰμνμϑατιεηι. ν 
Οδρ. 1: 

Ουυά πιογίυυϑ 681 ΟἸιγίβει! 5, ργὸ ῬΘοοΔίο ΠΙΟΓ(Ια8 
68ι. Νοὴ αυΐὰ ἰρ86 ρϑαοᾶνθγί!, Π64 116 Θηΐ πη ΠΟΣΊ ΠΣ 
[οεἷτ, π6ς ἰπνοπίι8 δαὶ ἀοἱ 8 ἴῃ ΟΓο 6]; Β6 π0Γ- 
τυυβ 68, υἱ πΠοὸ5 αυΐ πιογίαἱ δι πλι8., ἢΠ|0 πηογίοπία 
Ρβοοδί8, ποηυλαιιδην ροςοδίο οἱ νἱ{}}5 Ὑἱνδγθιηι8 17. 
ὕπἋ6. βογδίταγ : ϑίοαι ἰφίίαγ οοπιπιουίυΐ βιπιι8 
ἴσπο ΠΠῸ0 πιογίθηίθ, δὲ δοηβυγγδαχί πιὰ 8 τοβυγροηίὶ : 
86 Οὐ" πὶ 60 αἰγουπης βἱ βι1π|ι8, 6. ροδί οἰγευηιοϊϑίομδι 
80]διμηὶ ρυπραιίοηδ πνιηάδι!. {π|18 ποη 7δηι ἰμαΐρα- 
πλὰ5 Οἰ ΓΟ οἰδίοῃα ΘΆΓΠΑ]Ϊ. ΕἸ τ ΒοίαΒ ῬΓΟΡΙΟΓ ΠῸ5 
[αἶ556 ΠῚ πὶ εἰγουπιοίδιπη, δὰ} Ῥαυ]απὴ μηδ  βοβιῖ- 
βἴπηθ ργανὶἰςαπίοπι “5, 1π φιο Παὐίίαι, ἰπαυΐί, οπινὶδ 
Ῥίεμδιι4ο ἀἰυϊηἑ αι σοτρογαί εν, οἱ οειὶς ἐπ ἱ{|0 το- 
Ρίεἰΐ, φεὶ ὁδι εαρεέ οπιπῖς μτἰἠηιεὶραιιι οἱ ῬΡοιεδιαιἷ8,͵ ἐπ 
480 εἰ εἱτειιηοἰδὶ ἐδ οἰγοιι πιο! 00:6 δἰν πιανέδιιδ ἰπ 
ἐαβροίϊα!ἴοπὸ οοτροτὶς σατηΐδ, ἦν οἰτεκηιοϊοίοπο Οἰιτἰδιΐ, 
εοπεερμίἷ οἰ ἴπ ὑαριἰδηιαῖδ, ἵπ μι δἰ σοηδιιτγθα πιμ8 
Ῥὲῦ βάσηι ορεταιϊοπὶς θεοὶ, φιιὶ ξαβοίἑανὶϊ φμπι α 
πιογίυϊα. Ἐλ᾿ ἸηοΓ8 ἰφίίατ, οἱ γθβιγγθοίίο, οἱ οἰγοιπῃ- 
αἰβίο ει8, Ῥγὸ πουὶβ [δοί:δ βυηί, Ομπὶ ἐπιρίοιὶ, 
ἰηᾳυίς, ἐδδεπέ αἷθ8 οἰγομπιοίοπαὶ ριόγμηςι, υοσαίμηι 
[μέταί ποπιεπ Ἔτι Ζ6διι8, φιιοά υοραίεπι 66 αὖ απροίο 
απίόηιαπι σοπεὶρεγείμν. ορσδἸναϊα πὶ δδι φογοϑυπὶ 
οπληΐ δὐογαῖα ουϊυφυδ Δρρο Ἰδιΐ, πϑαια ἂν οἷβ οἵ- 

Τοτεῖ ἴῃ αυπάμμη, 568 8} δα ο!]δημυγὶ φυδάδην πιᾶ- 
᾿ονίαυδ πϑίμρα, ὕΔ6 β'σῃϑηίον δνδηρο βία δὐαϊαϊε, 
ἀϊοέηβ : Εἰ νοσαίμηι ὁδί ποιιθη ε)μ5 ἤθδιι5, φκοά υοσα- 

11 ἤθη. νἱ, 5. "5 Ο0|058. τη, 9- 12. 

(55) ϑι15 Ὀοηΐζπο ἀδ Αἰϊδινδηιΐο βοπβονῖς Ηΐοτο- 
ΒΥ̓ΠΙ.15, οὕ} ἢΠΠ1Π 411 ἰπ ργιβίδεοννα δι) 5πιεῖ ἐγϑη8- 
Ἰδιϊουἶβ, φιαδὶ ριογαπι (αἰὶς ἱμάογο, ὕτ᾽ δηΐπι πε ἃ 
ἴι ΤΟΙ φυΐβ ἴῃ Πυσᾶπι ΠΟ πῈ}}18. Ἀθδοπα ργοημηιίανὶ : 
4υὰ ἴῃ πᾶς 44 οἰμουθνδηι 4 οι ἰνὶϊ, ἡ.}10 οχευ- 
βδτὶ ρᾷοι9 ἀποιηί. εἷς Μανίδιθ ἡπΐρρα αι ΠοπΊῸ 
ἐγαῖ, ρυγρϑιίοηο ἰηα ρει .556, Διἰδοι 6 [͵5585. ρροοϑίο 
οθηοχία πη, δυύδοίββι 8 Ὀίαγαι. ϑοῖο ιοὶ ρῥτο]δ- 
οἴδη) (δ Πδίθιη δἰχίιϑ 5 ἢ 6515 11}. γἱ δι δέοι ος 
Δαηοίοιίοης 150. 8. εἰ ΘΧοιβαγο : {η|6{{|6ὶς 
[υτίαδ56 Ογίφοπεβ ποθὴ 46 μιιγφαίΐοπο αὐ ἱπιπιμπα {1 
εἰ δοταϊϑιιδ ματίλι5, φιιῖϑιδ πε ἀπιϑίμηι 661 ποὴ {μ|586 
Ματίαπι οϑηοχίανι; σοά (6 γἱἴῦμ5 εἰ εὐατγοιπομῖὶδ, 
φεαίνιις Μουδ65 Ῥμενροναδ {π|διγαγὶ ἡιι8πογαί : Πα 8 "δ. 
686 ΕΥαί δογυατγὶ α Ἰππιγ6 {{{ἰπις, φαΐ [6465 ἐμιρίθ! γι 
υϑηθγαί, ποὴ αφδίγοίμγιδ. ΟἋ] δὲ σι ρροιία5. ἀσοοῦιι 
εἰ. Παδίίι5, ἰάΐρσυια σομ γι δὴ5 ὁχ ὁ αασά Βοπι]. 
8 ἴῃ [μον] ἰσιιην δον ιν Οὐ σοι ο5, οὰ5. βυίαην πη ΐθ- 
ΓῈ8. ἴῃ ρα: ΐδι 0 6550 ᾿πηιμ θη |25., 4018 βϑιΐπο δά- 
Τη550 οὐποϊρί! οἱ ρᾶγίαη! ; 415 ΥΟΓῸ 56} }}}6 Π611- 
εἰαυδπὶ διιϑοδρίυ ρΘρθι, Ἔ81}} γ ΡῈ ἢ) ΠῈ} Π4 81} ΠΟ, 
6886 : αἱ δἱ ἱπείφινδθιπ οὐ υϑάριη Ἰοσιιηι γοοϊιαἱ ὁχ Πο- 
μΝΠΠ4 12. ἴῃ Μόν. 480 φοπογοιϊοιὶθ ΟἸγΙ8ε1 δὲ νἱγ- 
δ᾽ πνα}15. Μαγίτα Θογρον 8 πλιμ 1165 ἀἰβονἰϑδίμ8 ρυμ8- 
αἰοαιυγ. ϑ56(6. εἰβὶ γοοῖο |101] δθη}8|588 οοἸΠρίταν 
᾿οιμο ἱπππιοάδγαιὶ ἰηροηῖ ἰῃμοδγίθ Ὁ βθηιθη 8, 
πλμΐτη8. ΒᾶπῸ ἢ 1} τπηδη  οϑίαπιη ποχϑίη. Νἅιη οὐ 
ἈΠῸῚ φυοααα, ᾿ιοπ}}}. 56 Π τε 20 ᾿ ἤσμο ἰρϑαμῃ ονδι- 
ἐο! βέλη, ἰη)ατἴοϑιιϑ ἐν Μανίδιη ΥἹγρίπθιη δ]1, αυλπὶ 
«5 Δοουδα: ποδιά Πἀ δὶ, ρία τὰ ἸδοίογΘ πὶ μ0- 
6Γ6 60 65586 [υἱ}, 40 5} } δυδηάδίαιι οαγοαΐῖ, δίᾳιιο 

Ρατμποι,, ακ. ΧΗ, 

ΙΝ ΤΌΟΑΜ ἨΟΜΊΠΑ ΧΙΥ͂. 

19 40. ΧΙΥ, γ6Γ5. 4, ὅ. 

1854 
Α ἐμπὶ {[πότγας αὖ ἀπροίρ αὐ ἴρι δάπι ἰῃ μίοτῳ σοπεὶρογοίμν. 

θα ιῖμο ϑϑαυΐίυν : ὕπηι )απιὶ ἱπιρίειὶ ὀδεθμί ἰες ρεγφα- 
εἰοπῖβ δον πηι δθοιιπάμηὶ ἰἐφεια Μομεὶ, ἀμαοτιπί διιπι 
“εγοδοίψηιαπι. ῬτΟρίοΓ Ρυγραιίοποπ), ἰπᾳυΐ!, δογαηι. 
Θυοταπι δογυ!Ὴ 7 5] βογίρίιι πη 6586. ῬΓΟΡΙΟΡ ραγᾷᾶ- 
{ἰοπαπι 605, [ἃ 6δι, Μανῖ αι ΡΘρεγογδί, ἢ1}}} φυ8- 
διϊοιἶβ Ογίγοι αν, οἱ δι φοίον ἀἰοδγθηνα, Μαγίλμ, (59) 
4υῷ ΒΟΗΙΟ 6γδί, ρυ γραιίοη ἰπάϊψυΐθ58 ροβὶ ρατίσηι. 
ΝαποΎθτο ἴῃ 60 4004 αἷϊ, ἀϊθ5 Ῥενγφαιϊοπὶς (50) ὀοταπι, 
ΠΟη Υἱάῤίν πη δἰ ση σατο, δϑά δι ιθγιιπὶ , δίνα 
Ρίυτο5. ΕΡξῸ δάδι5 ριιγρα!οΠ6 Ἰπυΐσυϊ, δὲ ἐπα πάιϑ 
[αἷι, δας Αἰίψυα βογάθ ρο!!αίαβ. Τδπιογατία (ογβίίϑη 
νἱάθον ἀΐδογα, οἱ ϑουρΡΙυγάγαπι ἀυοίογδί6 οοιῃ- 
ποίᾳ. ΥἹ 8 αυϊὰ ἴῃ 700 βογίρίυπη οδὶ "9: Νέεηιθ 
μπάμ 5 α δοτάδ, Ἠδὸ δἱ μηΐις φιΐάφηι αἰεὶ [μϑνι! υἱα 

Π 67,8, Νοὴ ἀϊχὶ!, ἤθπιο πημπάα5 ἃ ρδροδίο, 56 π6η:0 
Θ4.8. πικηάιιε α ξογάρ. Νόαυθ δηΐπὶ ἰάϊρβαιη δἰκυϊ- 
Πόλη βογάβϑ δίᾳιιβ ρεβοοϑία, ΕἸ τὶ βοίαβ αἰϊμὰ βοῦ- 
ἄδην, 4} 1 ΒΩ ὍΡα ΡΘοοδίιη, ᾿βαΐας πῃηδηϊδϑίο ἄοοοῖ, 
ἀΐοσθηβ ᾿; Ζαυαθὶιϊ Ποπιΐπιιδ ευτάφηι Πϊοτιιηι ὁὃ β|1α- 
ταπι δῖοι, οἱ δαηιφμΐμδηι παιπάαὐΐε ἀφ πιθάϊο ἐστὶ, 
ἐρίτίια ἡμαϊοὶ! ξοτάθηι, οἱ δρίγα σομπιδαειονὶς δαπα 
ϑμίμεια. Οἰη}}}8 δινΐπηδ Ζιφ Ἰπππιλ πο ΘοΥρογα [ποεὶξ 
Ἰπάυϊα, παῦοὶ βοτάθ8 8085. ὕ1 διυΐίδθπὶ βοῖδϑ δαοϑιπι 
4ύοφαο βογϊάδίυπι 5θηι}επ πὶ δδοιπάμπι ἰσποπιῖ- 
πΐδπὶ ΟΓιοἶ5, ΠΟΙ βθοιηάιη ᾿ρβαπὶ αυδηι ἀβϑϑιμηρείς 
5ϑησίδπι σΆΓΠΟπῚ, ἀ6 4φυὰ Αροβίοϊαβ αἰξ : [π ϑέηεϊ ς- 
ἄδιεπε εαγπὶς ρεροαιὶ [υἷ888 ρτορτία νοϊυμίδια, ᾳιία 

ΠΟ ῬΓῸ βδ]υϊθ ποβίγα Πα] Ώ3ΗΠΠῚ ΘΟΓΡΙΙΒ ἈΒΒΌ Πρ βογαῖ, 
Ζδο αγίαπι Ὀγορ!ιοίδαι διιβουϊία ἀϊοοηίοιῃ ν᾽: ὅ ὁδεις 
ἐγαί ἱπάμίιιδ υἐδιΐϑιις δοτάϊάϊδ. Ουοά αι ΐάδηι οἱ δὰ- 
ΥΕΓΒ015 605 (7) (Δεἷ!, ιΐ μαρϑηι ϑοτηΐηαι ποβίγυπι 

δ φ83ρ. 1ν, γ0Γ8. 4, 5 Θᾶρ, 1, ΨΟΓΒ. ὅ. 

οτιμοάοχῳ Εἰεοἰοςίω, φυτ νϑϑίαπὶ Υἱγρίηθπι ἀρεοίαίὶ 
Ῥεὶ ργἱυϊοφίο πα ]Πὰπὶ ὑπηιδηι ἱπ 86 3 "5556 ρθο- 
ὐδίαπι ἀοθεῖ, Πάδηι οοηῖτα Προ ΟΓ πὶ υ]αβρίιο- 
τπιΐ48 ἰοποδί. ᾿ 

(50) ἀτοᾶ Ἰοοειο αὐτῶν, ων πιῃς 4υοααθ οἰ - 
ποῖ, ριῸ αὐτῆς, ἴῃ ΘγΓΌΓΟΙη Αἰἰαπιδιίιπι ἰγαχ]!, αυοιὶ 
δι πηυίδτιπη Ἠμει 19 υδί, ιν σου Γαρίλπι Θδηι ἰδοομ δίῃ 
νοῦδι, να] Ζθο {ΠΠ| 1Ν8 6 ΔΠΘΓΔ Π ΟΠΊΐΠ0 85εἰ], 
αὑτῆς, ποπηρο, εἦμς, )ιυχία Υυ!ραῖαπι οἱ ΑσγαυοΩΠὶ 
ἰμιδγβγθίαιίοηθιν Ενρομίδης οὐ οπἾ8, αι νυ5 δἀ40 
οἱ Οοριίοσδπι. Εἰ νθιῸ ΟΥβΘΠ 6 ΠῚ ΘΥΓΟΥΪΒ ἴρ56 ΠἸΟΙ ΘΓα 
Ροιταΐδβεί μον  εοἱ Ἰοουθ οὩΡ. ᾿., 40 Ρυδγρογὰ (8 }- 
{τπ|πι|, Ποη οἰδηι ἰηδηι! δ ἢ! θογὶ ρυ αι! οη ΘΠ ἦυθει. 
Ναπο, συλπαθαπι ποη οΟ) ρμεσοϑίμ (4υο οορί!ᾶΓα 
46 Οἰιγϊβέο ρηδηβ γοίιρί ), ρμεγψαιοηὲ ἰἀιῃ 6 οὐ» 50Γ- 
ἀ68. ἰπαΐχυϊθβα δοβυιη., οὐ ἐπι μά πὶ, αὶ αἰἶψυα 
δογά6 ρμο{{ίμιπ, ργοπυπιίαι. Ρογρογαπι ἀποήὰ6 ἰπ 
δι} πὸ 86 8απὶ| ἀδίοι {6 . Φ0}}] ἰθουτῃ : Νόπιο περι άτιδ 
α 8οτάε, εἰς. Νεαυ 58:Π}6 νθ6ιῸ ϑιμμη ἐἰΠι1 Ὠΐο ἑησατίς 
59Ϊἐπλ}6 ἀο! γδπγδηΐαν, ἔθ. ΒοΟΓάΘΒΟΘΓα Δ} ΝΠ}, 
Οἴπὶ πηογί] 8 οογρὰβ ἐπε υἱἱ, ραγίφαα ρΆοιο Φέδιν 
φμοηιε ξογάϊἀαίμπι δοπιἑοπάλιπι δεσιιπάπμηι ἱφποημιπῖν νι 
ἐγμεῖς, 408 ο}ι18 50 Π06ὲ Δηΐηὰ ̓ῃ ἀβα Π ἐθγὶ υξθῦὼ 
δὲ σογριι5 δ )υηχογιι, ὕπ46 εἰ ἰμίογίι8. ρβδην νἱ- 
φοδίπηΐ ργίηιϊ Ιοοῦ διυμίίυν,, ἸΙοφιδπίθιη. ἰμάποει5 
δαϊναίογθηι : 90 δινι υδγπιδ δἰ ΝῸΠ ἤοπιο, εἰς. 
6οἐ υἱάοθας ἐπ πιαίτὶς μίεγο ἱπιπιι πα αηι σοτρυ- 
Τα, υἱδοογὶθιιδ 6715 ἑἰς ἐπά6 ναί αἰμι8., Εἰ (εὐτέπιδ 
[εὶς μαι εϑαίμγ απριιδίϊαδ, οἴ. 
. (51) Ριια Ματγοϊοια5 ἀίφας ΕὈΪΟΠΙ 48, 41105 {γᾶ- 
ἀϊι ἀξαπαιία5 ἰυγο ὃ6 ἀοσπιαίίθδιιδ., οἂρ. 2, αὔϊν- 

8 
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πη 6 ΠῚ) ἰδ υἶΒ56 συτραβ, 56 σ] βί! θ05 οἱ βρὶεἰ- 

101 }}015 [υ͵556 σοηίοχίιη. 51 οα ἐς σΟἰοϑιἾ 005, οἱ 
ὃι 1} [1580 ἀϑβογυηῖ, ἀ6 βάρ θυ8 οἱ 412 χυδάδῃι) 

δυ!πιϊοῦὶ βρὶ δἰ ΐα6 παίυγα ΘΟΓρι8. 6705 ΓὉΘΥ]ῖ, 

Τοϑροηῃάθαηϊ φυᾶγα ροϊυογι 8 γ]Π8]6 ΘΟΓΡῸ5 6586 

βυτγι ἡ ὰη), δὰ! φαυμοῦο ἰος ἱπίογργοίθηιυγ αυοά 

Ῥοδυΐπηι5, ζ6διι8 6Ταὶ ἐπάμ!ι5 τοδίϊϑιι5 δοταϊάϊς. δὶ 
δυΐοιῃ [ἀπ γῖ ΘΟΟ δ! 1816 σΟμρυΪδὶ, αἱ δβυϑοϊρίδηι, 

ὀρ ε1416 ΘΟΓριι8 ΒοΡ ἀπὸ ἰπι6}} 5] νϑϑυπηδπίυτη, 46- 

θόπι σΟπϑοαιθηῖον ἀΐέδγα αιοπίδη {Ππ4 φυοὰ ἐμ Γ6- 

ῬΓΟΠΙ 5510} }0 05 ΡΟηἰῸΓ ΟΟΙΠρ] οἴ π δἰ1, ἰὰ δὶ: 86-- 

τη μαῖμν σΟΥριδ απἰπιαίθ, διτοὶϊ σογρμ8 δρίτίαἰο 35, οἱ 

υοά ρου! οἱ βογάἀϊὰϊ γϑϑυγσαπι8, αἰοά οἰΐδηὶ 

οοφίίατὸ ρἰδου πὶ 6δι πιαχί πη ο11π|Ὲ υ] 5οἷ8 ΒΟΥ  ρίμπὶ 
6588 : ϑδεπιίμαιαν ἰπ σοτταριίοι, διγσὶς ἐπὶ ἱποοττιι- 
Ῥίιοπε; δεηιϊπαίαν ἐπ ἰσποῦὶ ια16, δαγοὶς ἐπ σίοτία; 56- 

πιϊπαίμν πὶ ἰηβγηιϊξαίο, διγοὶς ὧι [οτ μά ΐ 6; δθηιῖ-- 

παίμγ σΟΥριιδ απϊπιαίο, δαΥΘῚΪ σοτριιδ δρίγαἰ6. ΟροΓ- 

ἴοι ογρο, υἱ ργὸ Ὠυνΐηο οἱ ϑαϊναίογο ποϑίγο, 4} 50Γ- 

αἰἀϊθ. νϑϑιμηοη 5. Γπογδὶ πη, οἱ (ΘΓγθα ἢ} ΟΟΡ- 

Ῥι18 455: ρβεγδί, θὰ οὔδυγγοπίυγ 4:5 ρυγρατα 80γάἀ 65 

6χ ἰδρα ουπδιιονογαηΐ. μοι [ΓΘ] (6. ᾿πίον ἴγϑιρα 8 

αὐυδύϊυτ, Ἰυοἱ οὐοαβίοηθ σοπηηοῖδ Γοίγδοῖο. Ῥαγνι}} 

θαριϊζδπιαγ ἴῃ τη ϑϑίοπθη μαροαίογιπι). Οὐοτυπι 

νϑοοϑίογαπι, γ6] 4110 (ΘΠ ροῦ 8 ροοσανδιυηί  δυΐ 4ι10- 
πιοῦο ροίδϑι {14 ἰανδογὶ ἰὴ μράγνι}5 γαιο βυθδὶ- 

δίογθ, πἰϑὶ [υχίδ {Π|᾿ὰπὶ δοηβι ὁ 4ιο (58) ραυ]οὸ 

ἅηι6 ἀἰχίπιι5: Νιείι 5 πιιπάμς αὶ δογάδ, πόθο δὶ μπῖιις 

ἀϊεὶ φιίάεηι [μοτὶϊ υἷα ο᾽μ8 διιρον (ότταπι Εἰ υΐᾶ 

ῬῸΓ Ὀαριΐϑηνΐ βδογαπιθηίι πὶ παι ν {18 Βογ068 ἀθρο- 

πυηΐυγ, ρτορίογοα θΔρι]2ΖϑηΐιΓ οἱ ρᾶγνι}!. ΝῚ 5' Θηΐ τη 
4υΐβ γϑῃδίυϑ {πογὶῖ ἐχ δηυλ δἱ βρί γί, ποὴ ροϊογίϊ 

ἰῃίγγα ἴῃ τορηὰπὶ εὐίογιπι ᾽5, ὕμιη, θαυ, δαρίοιὶ 

ἐδε6η: αἷες μετραιϊονιῖς δοτιπι. Εχριδηῖαν ἀΐθ5 οἱ ͵ὰ- 

5155. Νοφυ8 δπΐηι δίϑί μη υἱ παΐα [ἀδΥἱϊ, Δηΐηᾶ 

Ῥιυγραταγ, η66 γμοίθϑι ρογίδοίδπι ἴῃ ἰρ80 ογίια οοπ86- 

4υΐ ρυγί(ίοπι, 56 βίου! βογίρίυπι 6δὲ ἴῃ Ἰοψα 35: 

δὲ πιαξομίμηι φοροτῖϊ, δορίοηι ἀϊδῦτις πιαίον βοάοϑῖξ 

ἐπ δαπριὲνθ ἐπιπιαπάο, ὧα ἀοὶπαάο (τὶ σίπία {ἰτῖϑιις πη 

Β [(γ. χν, 42. 
317 Εχροι, χχχῖν, 35. 

ΤΉ8556 )εὶ ΕἸ πὶ ΟΆΓΠΘΙΝ (6 οΟΟἾο βθοιιπὶ 8{{0}1586. 
υδύθ πϑέγιμ πρὶ ̓8. απο αἷς, {115 σομβθηβίβϑα Οτὶ- 
β0Π6Π), Ὁ πιο μ ἰἢ} ΘΟΓΡΕ5 οἱ Βροοία ἴΘη0}5 Δρρᾶ- 
ΓΟ 8, ΟἸνεἸβίιιη) ροϑί4886 ἀθουογίί. Ηδυϑ δ ἢ} δεῖ, 
«υληαφυδιη οἱ 41|}0] 46 νϑγὸ ΟΠ εἶδιΐ σόγρογα γθοῖθ 
ΑἸἰδιη δι ΕἾ}}5 8618], οἱ οὐτῃ ργΐπι δ ἰηγα δ ΠΟ πι}]. 
117, 3)η ἰαθ8}- ποτὶ ἐοϑιἱπιομὶο πᾶς ἴμφᾶ οὀχρουδίεἰοια 
δου" ἰαγ ΟὨγίϑι! νϑϑιΐυμι Οὐ φοηΐ8 468 ἀοίοπαϊ 
Ῥοβϑῖ,. ΟἸπη Ῥαιμρ 5. ̓ ϑις ἰρεᾶπι οδαμμΐδηι 80 
Αὐδιπδημ 50γ 15 ΔοΥΐι. 

(ὅ8) Ααἱ ἰρίίυν 60 αἰχογαὶ βθηβα, υἱ βογ 88. ἱΠ|ω, 
ΔΗ 88. ΒΟΓά65 6β8θηϊ, ϑίνα ρϑοσϑίυπι : οἱ θ]βρινο- 
35 ἴῃ (δε ϊϑευ πὶ [αϊ; ἀὰι (ᾳφυοα ρτυμίι8 ἀἀ οἷα 
65. πηεμ[ῈΠ}} Β0Γ65 οὐυρΟγὶ8 Ἀυ 846. οΥἸπὴΐ 6 ὁ6η- 
51}. εἱ τϑ0([0 οΥρίν!5 ρεσεδιαπι (0111, Ιασαι  4ιι6 
σον ρᾶγαὶ ογοπιοηΐ Ῥιβἀ οἰ δριϊβιπ. ΕΓ νΘΓῸ 4118 
οοσυγεμηι ἰῃ Αὐδηγδπι 5ογὶρεῖ8. 068, 48:5 δυϑρὶ- 
Εἴοπα ᾿νε 56 6. ΘΥΤΟΓΙ5 ψγαν 88] πιὰ ἰΔΡον δι}. 

(59) Ραγίϑ [νὴ πὰ αὶ ἰη(δγίηι5. μοι]. 34, δὲ 608 
ἰαμίαπη ἰβηθο δυμπνΐπο ἃ (ΠεἾδιο θαριϊζαῖυτη ἰγὶ ρΡῸ - 
ὨμηΠαὶ, 41} ἅ4υδ εἰ δρίγμιι [υογίαι μθαριϊΖζαι!, εἰ 
Ρυγραιίοπα ἱμ ϊαδγίηι, ἡνδ!ογαμπη δυΐθιῃ πχαβ οἱ 
Υἱεα [ογ6 αἱ ἤδηγηΐα ρεηΐτι8 Θχοθηυδηίυγ. αεπε- 

12 7οδη. 1, ὃ. 

ΟΠΙΟΕΝΙΒ 

3. μον, χιὶ, 94, 
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Α βδαησιΐπο ριτο, οἱ αὐ ἐχίτοηναπι εἰ ἐρεθ ἐπ[απε 5. ἀεὶ! 

ἐπ δαπσιῖιο ρατὶ 5δίηνο : 55 αυἷ8 [ὲχ δρί γι 4116 εἰ4, α 
πα γᾶπὶ παραὶ πη υτόταπι θοπογυπὶ Ἶδ, ροθδύπιυθ 

ἐμιο!Πἶσογα ραγφϑηοθοπὶ νογὰπὶ ΠΟθἷ8. Ἔὐδηΐγὸ ρΌβὶ 

7 (ὐπηριι5. Εφο Ρυΐ0 αιοὰ οἱ ροϑὲ γεβαγγθοι μαι οἱ 

ππονίυΐβ ἰμχόϑπηι!ϑ ΒΔΟΓΆΠΊΘΏΙΟ δἰ αθμΐ6 1105 Δ[ηπὸ 

Ρυγράηιθ, ποπῖο Θἶπὶ ἃθ56:6 (59, βογάϊίνιις τεβαγ- 

ξέγα ροίογῖι, πα 0}]Δπ| Ρο0558 ϑη πᾶπὶ ΓΟΡΟΓΙΓ 48 

υπἰνογϑὶδ βιδίϊηι ν}}}5 οαγοαὶ. ὕπ6 ἔῃ γοφθπογδίιοις 

Ρβαριεϊβιηΐ δϑβυπητον βαοιδημεπίαπι, ἢ 4αοπιοίο )ε- 

808 δαουμάυπι ἀἰϑροηβδίίο 6 πὶ οΔΓΠἰ8 οἰ ϑιϊοης μαγ- 

θαΐυ5. 6δβί, ἰδ οἰΐδπι πο8 βρί γ[14}} γε βοπογδιῖομε ρα- 

ξοπιυγ. θεσογιηι ἐμπι δεομπάππι ἰόθεπι Ἡοροὶ ἷκ 

]οτοξοίψπιαπι, οἤεττε απί6 ςοπερεοίμαι Βοπεϊπὶ. Ὁ] 

βαπὶ φυὶ θουπι Ἰορὶ5 ποξϑηί, 4αὶ δἰατ! ποῦ ἰδία, 

Β βοἀ αἰΐαπι ἃ ΟἸιγί βίο [υ͵556 ἴῃ Ενδη ΘΙ ἰο ργαθϊο- 
τὐπὶ 1 Μ|οῖι θοὰς ΕΠ πὶ δαμπι [αοίμιτι δ1 πικίεθ, 

[πείτπὶ δι ἰε6 ν5. Ετρο ρυϊάπάυπι 65ὲ, υἱ ΕἸ μαι 

ϑυυπι θομὰ5 Ὠόι5 δὰ} ἰακα [Γἐρογῖι Ογοδιοτίβ, οἱ ἐὺ 

ἐπί πηϊοὶ ἡυγα φυοὰ ἶρβε ἀδάεγαι ̓  Οαΐῃ ρυϊίι5 Ἰέε0 

5} Ιοφὸ [δοίυβ 6δϑῖ, υὐ τοὐϊ πηγαὶ 605 4}] 80} ἰεβὲ 

δγδηί, οἱ 1155 Ἰοφὶ 50} ςοτοῖ, ἀ6 φυὰ ἀαύαπι Ἰετίυπι 

οβὶ : Αμομπαάϊίο, ροριίε πιδμ5, ἰορεπι πιδαπι, αἱ τοὶ 488. 

᾿Αααμχοτινί ογ90 ἐπι, εἰ δαίμεταπι ἀπίὲ ἐοπερεκῖαπ, 

Ῥοπιϊπὶ. Οὐυλι8 Θογίριυγοθ μγθοερίδ σοπιρίεηίε5 7 

Νεπῖρα ἢΠΐὰ5 : δέοι βογίρίιπι 661, ἰπαυῖι, ἐπ ἐδ 

Μουμεὶ, φυῖα οπιπθ πιαδειι{ἱπμπὶ σιιοά ἀρετὶ! τμίταια, 

ἑαπείκηι ])οπιῖπο υοοαὐϑίϊιτ; οἱ : ΤΑΥ͂ ῬΕΤ ἀππππ αρ- 

ρατεδὲϊ οπιπε πιατοιίϊπεπι ἐπ οοπερεοίμ Ποπιὶ θεῖ, 

Μαβουϊπα 4 ἐσ 60 αὐοὐ νυϊνᾶπι πιαιγὶ8 δρὲ- 

γυδγιηῖ βαποία ογδηὶ, οὔογουαπίιν ἃμῖς δἰίαγε θ0" 

πιϊπὶ. Οπιμῶ, ἰπααῖ!, τπιαδομπαπι φμοα ἀρετὶϊ ναϊ- 

ναπι. ϑδογδίιπι φυϊρίδιῃ βοπαῖ. Θασπηουπαμβ οηΐα 
ἀδ υἱόγο οἴιβιιπι πηδι 6) ἀΐχογίθ, ποῖ 5ὶς δρεγὶὶ 

γυϊνᾶπι Πηδιγβ δύ, υἱ Ὀοπιίηι5 δέδθι5, αυϊὰ οα!- 

αἴτιαι πα] απὶ π0 ἢ ρᾶγΓίυβ ἰπίληι!}5, 56ὰ υἱγὶ οοἰτας 

γυ]νηὶ γόβογαὶ. Μαιγὶβ νθιὸ Ὠοηνϊηὶ 00 (θηιροίθ 

γυϊνα τεβογαίϑ (40) δϑί, 40 εἱ ρᾶγι5 εἀϊίυ5, ιίὰ 

βδποίμππι αἱόγαπι οἱ οἰμεΐ ἀϊρηδιίίοπα νϑμθγαιίουί: 

" Βοιη. νι, 14, 0. χ, 1. 5 Ὁα]. τν, ἡ. 

Ὀτογάυ 8 σανθηὐλπὶ ᾿λης δἀπιοποὶ ἀοοιγῖπδπι : 811:- 
ἴι.5 δ 6 η815 ὕδι  ηΐυ5 ὀΧρ]οαί, γείογίψαὸ δι ἴρποι 
υἱεἰ πα σΟΙΠΑσγΑ ΟΝ Ἶ5, 40] χ οἰ (1158. Δ] |40}08 ποη- 

Ὁ ἀυἱὴ 5:15 ρυγίϑίοβ ἰυδίγαθὐδ, ΓΟΡΓΟ 5 Ὑεγο Ομμμδδ 
δΔρρτγϑιδπδι. ᾿ἰείγαρδιιγ νόγὸ υδίιαβ, ΠοσήμΕ 86- 
εἰμὶ βοηβὶ Οὐ ϑιὶθ ΠῸΠ ρ0856 νογθα ΘΟμ ΘΙ, 
ηυληπάοφιίοιη ἢΠΠ6 6 δι ηοἰθϑἰπ|05 αι] ἀ6ι) Υἱτῦϑ, 
Ρείγυιῃ ρυϊὰ, 8υὶ Ρδιΐαην, μος Τα Γο5 ἔφη ἱπιπιυ- 
Π68 διθιναίυγ. Ἀυνεαη) ϑυδγεζίο γοβροηάεῖ, φυὶ 
τυη). ᾿Υ̓͂ ἰῃ κει 5. ΤΙιοπι.,4ᾳ. 46, 56εῖ. 4, οἱ ΟΥγξεπε 
Θχουϑοῖ, πο άο88 [Ἰὅδ0 6556 δὲ σοΥΓυρίΔ Π ὈΓϑγιόγιωι 
νἱτο σοπίομηϊί, ἰθφὰ8 οχ 60 ροιϊϑδίπνιι πη ρτο ϑί, 
ηυοιὰ ρᾶι0 5υρογίυ5 'ρ86 αἷὶ Οτγίρεμοβ, φαοά ροίἰαιὶ 
εἰ δογϊαϊ τόδιγσάπιιδ, δἰΐαπι σοσίίατε μὲμεμίωπι ἐεὶ. 
Νιπιῖγαπι ἰἀηίδη (Ἰ4υΐ! ἢ πο ι15} ἢ πλ|5. ἐνιεοὶιὰ- 
τἰοποπὶ Οὐ χοιὶα ἀεργεδηάινυ5, υἱ πονιαι πε 
ποι 8ϊ1, δδθθιῃ πο ΐα ἀΐνεγβα ΠΠπ εἰ ρυρυδηια 
Ῥιοά 556. ΕπἰανοιῸ φυϊὰ νὸς 'ρ50 πιδι  δϑέιυϑ εἴς 
ἴδιο : Νοφιο ἐπὶπι αὐδηιιο δογάΐϑιις γεσμτῷθγα Ῥοίετὶ! } 
οβ δίίδυ, φυΐ ἃ} δυο β ποία ἰοουτ ἰο νἱοὰι 
φἅτγα δαί, πἰκὶ ΔΓΘΙΠῸΓ {ἰ π5ιΓὰ. 

(40) Ρᾶγ αιίΐάοσι ὄγγον δϑὶ νει αϑιίογιθι ΔΙ᾿ ψυοί 
βοιϊρίυγαπι, δίψαν ἰπ με ΐἷ5 Τογια Πα [τὺ δα 



1851 ΙΝ ΤΌΟΑΜ ΒΟΜΙΠᾺΑ ΧΥ͂. 1858 
γοηογαηάστῃ 816 ΠΔΕ ὙΠ 16π| ΟΠ ΤΪ81} τη αβοῦ} 8 οὁπι- Α Π65, {ΠΠ6 φαὶ ργὸ ἰο πῆσπάο ΠΑΘΟΟΡΔΙΙΡ, οἱ ρϑι1 ἢ8- 
πἷποὸ ποὴ (οἰϊσὶ!. Αὐάδὸ «αΐι Ἰοαιυΐ, χυΐα οἱ ἴῃ 60 
αυοά βογὶρίυπι εδὶ : ϑρίγίίως δεὶ υοπῖοί ΦΆΡΕΓ [64 οἱ 

υἱγίμς Αἰεὶ οὐμπιδταϑί! [6 35, ρυϊποϊρίαπι 56 πκὶ- 
πἶβ οἱ οοποορίιβ Γ[ὑδγῖ!, δἱ δἷπα συΐϊνο ΓΟΒΟΓΙΟΠ6 

πονὰς ἰῃ υἱεγο (εἰυ8 δἀοϊονογίι, ὕπ46 οἱ ϑαϊναίοῦ 

Ἰοφυΐδιν : Εσο φἰιπὶ υδτγηκὲβ οἰ ποτ ἰοπιο, ορρτοῦτἑμια 

βοπιΐπμπι, 6( αὐ͵εοιο μίεδὶς "5, Ὑἱάεῦαι ἴῃ πιαίγὶβ 

αἴοτο ἐπηπη πα εἰᾶπὶ οοΡρογυπι, υἱβοογί 118 615. Πνἶπὸ 

ἰπάθ νδ)!δίιι8, ἰθγγθηῷ [οἷ8 ρϑιθθδίυν δηφυβιίαβ, 

πη46 4:51 Δὲ 56 γογπιὶ, οἱ ἐἰοΐι : Εσο διιπὶ νοτγηιϊὲφ, 

εἰ ποη ἰοπιο. Εχ τηᾶγ6 αυΐρρα ἃς [Θπηΐπα Βοπιο πϑϑβοὶ 

βοίοί, 60 γ810 "ΟῚ δχ τηᾶ560]0 οἱ [δ πὰ βδου πάη 

γίλαπὶ πυριδιαπι δι4α6 αἰ αγαπι, 564 ἴπ ΘΧΘΙΏρΙ πὶ 

ὙΕΓΙΪ5 Δί. 811Π|, ΟἸ}}}}8 ΠΟ 681 δίυηἀθ βθπιθῃ, 
δὰ ἰῃ ἰρβίβ, οἱ οχ Θάῴ,θ ἰρεῖβ ἰη φυΐθυβ οοα!οροίι ἢ 
ΘΟγρογίθυ8 οτἶψο 6δ5ῖ. Ργορίογ φυοὰ αιιΐᾶ ΟὨΠ6 πι85- 

οὐϊϊπυηι αιοὰ ἀροῦὶς νυ ϊναπὶ, βαποίυπι Ὠοπιΐηο γο- 

ἐδθίυγ, ἀυοίιβ 6δὲ ἴῃ δεγοβοϊγπιδιη, υἱ δρραγεγοί 

δη[6 εομδροοίυπι δαὶ, οἱ Ῥσορίογ {Ππ4 αιοι! β6ηαϊ- 

τὰν: δε ἀατείανγ πιμλιιι8 ῬΥῸ ἐο φασώ ἐπ ἰεφα δομιὶπὶ 
δογίριιηι ἐδ: Ῥαγ τμγίμτμηι αμὶ ἄπιος ριμίος σοίμιηι- 

ϑατμηι. Τα ΓῸ πὶ ρᾶγ, δὲ ἀπ08 ρυ]]08 ΘΟΙμ αγαπι, 

Ῥ»γὸ ϑαϊναίογε υἱάδημιβ ου]δίοβ. ἔσο οἱ ἅνββ ἰβίδβ 

Ῥεδί98 ριΐο φυδ ὑγὸ ογτίυ Βοπιϊηὶ ΟὈΙΔία βυηΐ; οἱ 

4υομοάο δϑἰπᾶπι Βαϊϑαπι πηΐγογ, οἱ [δ] εἰϊδία δοου- 

τοῦϊο, φυΐα ἀΐφηϑ Γ[πδγὶ} ποη 50 υπὶ γί άδγα δηφθὶυ πὶ 

θεῖ, 564} οἰἴδπὶ οὔ γϑδγϑίο ἴῃ ἢ Π 8 ΠῚ} ΠῚ 56 ΓΙΠΟΠΘΠῚ 

ΘΓ ΠΙΡΕΓΟ : 86 0110 Δηηρίϊ 5 Π45 νοϊιογοδ ργάϊςο, 

ΘΆ564υ6 5υ5(0}1}0, φιιοἀ ργὺ Ὠοπιίηο τοϑίτο εἰ ϑδ)να- 
ἴογα ΟὈΪδίδ συηΐ. 14 οὔεγγοπί ργὸ 60 ραν ἱμγίετγιιπι, 

αμὶ ἄϊος μμίίος εοἰμϑατγιηι. Νονυπ) ᾳυϊὰ [ογϑ ίδη 

Υἱάοαν ἰπίεγγθ, δὰ ργῸ πια᾽δδίδία ραγυπὶ ἀϊᾳπιηι. 

δίειί πόνὰ [ἰ} φοηαγαιὶο ϑαϊνδίουβ, ποη δχ Υἱγὸ εδἱ 

ΜῈ Γ6, 560 6χ 8014 (Ὡπίυπὶ ΥἹΓΚΪΏΘ : δίς αἱ Ρᾶγ 

ἰαγίυτυπι οἱ ἀυο ρυ0}}} οοἰυπιθάγαμν ποη [πδγυηὶ ἰ8- 

168 φιια]6β θ60}}5 ΟΔΥ Πἰ5 δϑρίοἰπηυβ; 868 4υ6168 ϑρὶ- 

Τὶτιι8 Ξδιοίας Θδὶ, αι} πῃ βρϑεῖὶ οοἱ απ 8 ἀ6δοθπαϊὶ 
οἱ γῆ βρ6Γ ϑαἰνδίογθη), συιαπάο ἴῃ ϑογιίδπα "ὰ- 

Ριζαϊυ5 6815". Ταῖθ [υἷι εἰ ρᾶγ ἰυγ!Γ πὶ : ΠῸΠ ὀγδηΐ 

1116 νοϊυσγαβ (4}}) υἱ ἰδί5. 4υ8 ρ6Γ δθγεπὶ υοἱ δηὶ, 

βοὰ ἀϊνίηυπι αυϊἀάδηλ εἰ ᾿ιαπιδηα σΟηἰοπρ᾽ιίυ 6 

Φυφυϑια8, 50 βρδεῖθ σοϊ απιϊκα οἱ ἰαγίυγὶβ δρράᾶγο- 

μαι, υἱ ποη (αἰίθυδ νἱοι! πιῖ8 φυλ}}0ι18 Ομ η 68 ἰΟΙηΐ - 

36 Τυς, 1, δῦ. Γ᾽ Ρ5ι). χχι, 6, 35 λίδι]. τι]. 

εαγηθ Οἰιτὶδιῖ, οαρ. 35. δἴψι δοτῦπι, 4008. αδι6- 
γεδγάυβ δίηιιο Πυδίϊ5 ργδίοχυη, Απιυ γυ 5} 50 Π]ςοΐ, 
Αιδηδϑὶὶ, [4 5}}}}, φυὶ ἀ6 νγαίμεὶ οἰδυβιγὶ δρογιϊοιθ 
ἴπ ρατία ἀἰββογαηί. ΡγΌρθ6. δυίδην Πυδιΐο ποιδη πὶ 
651, οπιηΐθυς ᾿ἰ8 Θχοεριοποπὶ {Πὰπ8ὺ Δ θη ἀδπὶ 
4856, 48 δή 5οἸνθπιί αι ΑἸηὈγοϑὶΐ Ἰ06ι}}}, 115118 6ϑὲ 
ΤΠοπΙΔ5 ρ.1}, 4. 28, 4.3, ἰΐα ποιῖρὲ ἰοοῦ!08 ΡαΐΓῈ8 
105, ὐπὸ Πα ονδηφο 51:0 Θχροιθλσηῖ : (}η1}6 πια- 
κομίπμπι αὐαροτίοπδ υμίυαπι, δαποίαηι Βοπιῖπο υοσα- 
θέιων : ηποά αυΐάθπι ἐχ νυϊρσαίϑ ἰοααοινάϊ σοηδιιβίυ- 
ἀΐπα αϑυγραίΐαιη 6δῖ, ποη δι] βρη απ άδλπι νἱγρίηοὶ 
δἰ [Π} ἴμ ρυθερογίο ἰ:ϑίοιεπι, 564 δχίψπιὶ ἀπηίαχαί 
το 5 ἀφ αἱόγο, (δίογαπι δούοιη δαηοίμηια ΠΠποἰϊ0, 

[τς οδβὲ οριπ Ῥαίγυτῃ πὶ ἀναουγιπι, ασυ πὶ [μἃ- 
εἰπόγιη μᾶγιῖ8, οἱ Ερ!θβϑἰΐ ριίθγαα οοηο ἢ ἀδοΓα- 
ἰυπι, Ρογροίυο ΕοοἰόϑῖΒ σθμδθηδὰ ΠΟ ρτοθδίαμι, 

Βαθαῖ, οογδπὶ Βοπιηῖπο πιυπάδγοίιτ, βοά υἱ ἀϊΐδροιβα- 

τἴο 67:18 πονὰ οπληίΐδ, [ἃ πογ88 συοηιι μαθαγοὶ [0 - 

βιῖδβ, βϑοπηάι πη νοϊυπίδίοιη. οπιη!ροιοηις θ οἱ ἰπ 

Ομ γίδισ δδϑυ, ουἱ 6βι ρίογία οἱ ἱπιρογίαπι ἴῃ ϑιθουϊα 
Βδου! γα π. Απιθῃ. 

ΠΟΜΙΗΙΔ ΧΥ. 

})ε δίπιεοπο, φιοά ὧν δρίτῖία αὐ τοπηιρίμιπι Ὁθποτῖίῳ 
πδημ6 αὐ φιηὶ ἰοσιηι, οὐδὲ αἷς : « Νις αἰπι 8 86.» 
υππι ἱμιηὶ, ϑοηιῖηθ, πὶ ράσθ. ν ΟΔΡ. 11. 

θίφηα θεοὶ πιθοῦ 4ιϑγθι ἃ δ γαιο. δέπεδον υἱΐ' 

δηποίμς οἰ δοπιῖπο ρίασεης, 5ἰουϊ ἴῃ ναι 6 }}0 βοεὶ: 

Ρίυπι 658|, δ2ερέοίανδ σοπεοία(ἑοποπὶ ]δγαοί, γάδΡΟΗ - 

διιηῖ ἀσσεροταὶ α δρὶνῖίμ ξαποῖο, ποὴ 86 ργὲμϑ πιουίειῃ 

οὐϊιατιινι φμαπὶ υἱάστοεί Οἰιγίδίκηι Βοπιλιὶ. Ουἱὰ οἱ 

Ργοίυϊι, υἱ νἱάογοι (γι βϑειπὶ ἢ ὕΐγυπι μος ἰἀπίσην ἴῃ 

ΡΓΟΙηἰϑδίοηρ δρυΐ, υἱ νἱάογοὶ Πα, πἰ ] 46 οχ 

Υἶδβιι 6708 σΟηΒΘΠΠΘΓοΙαν Ὁ{Π|{41|8 3 41.) ἰδίαι δἰϊᾳυοί 

ἀοπυπὶ ἀΐβπιπι θεῖ, φυοὰ μοαίυ5 δίπιδοη οἱ πηϑευ 

δι δέοορὶ! ὃ ΕἸ γί 8πὶ ναϑιϊπηδηιὶ 4 68ι: πλυ 16 ἰοιϊαὶς 

οἱ βᾶπαίδ 6δὲ 35. δὲ 114 δά δχιγθηγδιῃ ρϑγίδιῃ υϑϑιὶ - 

ῃεθηϊὶ ἰδηΐυπ) Θιπο  υπηθηι! Πϑθι, αυϊὸ ρυϊδάυπι 

6δβἰ ἀα βίπηοοηο, φυὶΐ ἰπ δι185 ὉΪη85 Δ0Πορὶ! ἰη[διίαπι, 

δὲ Ὀγδοὶ ἷ ἰθηθπ5 ᾿ίδθαῖυῦ δἴφυα σου θθαὶ νἱ θη 8 

Ράγνυϊαπι ἃ 56 ραϑίδιϊΐ, αιΐ δὰ υἱποίοβϑ νεπογδὶ Γθ- 

βυϊνοπάοϑβ, βθ6 ἔρθη Ποὺ} }8 ΘΟΓρΟΥΪΒ ᾿ἰθαγαπέυπηι : 

βοίθῃϑ μδιΐπθῃ) ρῃ0886 ἀ6 οἰδιι5ῖγο ΘΟΓΡΟΥΪ5 461)" 

Ρίαπι δπἰ το γα οὑπὶ ΒρΡ6 [Ὁ {|Γ28 Υἱ(28, πἰδὶ οἴ! πὶ συ οπὶ 

ἴῃ ὕὈγ80}}}}8. οομἰποῦαϊ!, ὕπάα δὰ ἐυπ Ἰοφαυίίιν : 

Νιῆης αἀἱπιξεὶς, Ἰ)οιπΐπα, ϑετυμηὶ ἐμμπὶ ἱπ ρασο. (υδῃ- 

ἀΐα οπὶπὶ Οἰγϊϑίυπι ποὴ ἰθηεθᾶπι, ἀυληάία {Πυπὶ 

ταοῖβ ὈγΔΟ 5. ἤθη ἃγοίδθαπι, οἰδυδυ8 δγϑπ), οἱ ἀθ 

υἱοῦ 8 οχῖγο ποὸη ροίογϑιῃ. ἤοο δυϊόπι ΠΟη 80  υπὶ 

ἀ6 5᾽Πηεοπ6, 564 ἀ6 ομηπί ᾿εΠ8Π 0 ΚΈΠΘΓ βοἰεπάυπι 

6δί. δὶ 4υΐα αργεὐϊυν 6 πιυπάο, δἱ 4018 6 σϑΓΟΟΓΟ 

νἱποίογιμη ἄοπιο αἰπα ἰξὰγ, αἱ δι τοχηδηάιυπ) νὰ- 

ἀαὶ, βυπιαί δδδιιπὶ ἰῃ πηδηΐθυβ 5018, οἱ οἰγουπιάεὶ 

δύσῃ Ὠγδο 5. 5118, ἰοΐση παθοαὶ πῃ βἰπὰ, οἱ ἰυθ πο 

ΘΥϑιΠ Δη5 γα ροΙογἑ, 700 ἀδδίἠογαί. Οοιβίἀογαιο 
χυληία ἀϊδροιιδαιίο ργςοβϑογῖι, υἱ ΕἸ] απὶ εἰ 8|- 
τηθοη ΠΠΟΓοΓΘίῸΓ (6 παγθ. Ῥγϊπηι ἢ} ΓΘΘΡΟΠΒυ"Ν ἃ 58η- 

οἷο ϑρίγιια δοοαραραῖ, ποὴ δυπὶ νἱάδγα πΊΟΓί6ΠΙ, 

πἰϑὶ ργίι8. υἱ ϊϑϑοὶ (τ ϑίαπι θοπιίπὶ. θοῖπάα ἤθη 
(Γοτίυϊει 86 5 0}1οἴ 16 Ὁ Ἰηρτόδδιβ οϑί (6 ρ᾽υη), 50 

8. Μδιίιῃ. ιχ, 30, 22. 

Ὁ δοαια ΕΖρο 615 ογδουΐο οογγουοτϑίαπ) : Ροτία ἤσο 
εἰαιιδα οΥἐ : πόα ἀρογίοίμτ, Εἰ υἱῦ ποη ἐγαμαὶδίς ΡΕΥ͂ 
θαι; φμοπΐαπι Βονιῖπιιδ [δ ιι8 1δγποὶ ἱπσγόδδιι8 ἐδέ ΡΕΥ 
απ; οτί μα εἰαιιδα Ῥτἰποὶρὶ, ΧΠΠΠδῖαπὶ δὲ ἴθ 60ι- 
ἐθρίυ οἱ ἴῃ μρᾶγίιι Μανίῳ νἱγείη!αίθπι, ΟΠ γί 8ι14ι16 
οοῦριι8 δοάδπι πηοάο [Ὁγᾶ5 ργοι 1580, 400 δ αἰδοὶ- 
ΡιυΠ05 Οὔβαγϑίῖβ (οί θυ8 ραποίγαγὶ[. 

(44) Μοεῖιο Ογίψεπθβ, συοά ἱπ ϑουγριυνβ θά 556- 
τϑηαίβ, ρθβϑυιιηδίο ββρίαβ Ὠἰδίογίο0 868}, Δ|1650- 
τίεἰς ὀχροβιουΐθυ8 τοὶ νου δίθπι θγοδν ει, πη 16 
δριιή Ἐοοϊοβία Ραίγθβ οοπιίηυο διά ῖ!. Ηδυὰ ςογί8 
βοῖο, φιιὰ μοβϑὶὶ πο ἱπιδγργδίδιϊο δχουβδιῖοηθ ΟἹ] }- 
αἰγὶ, σαπὶ ἰατίυταϑ ργῸ ΟΠ ΓΙ δῖο ΟὈΪδίο5 [υΐ586 πορϑὶ, 
υνοίμογοδ, μἱ ἰδία εἰπὶ, σα ΡῈΤ αὐογέηι υοἰϊαπί, δεά 
ἀϊυϊπαπι γεϊάάαπι εἰ πμπιαπα οοπίειιρίαἰἰομ6 αἰ" 
δί:ι5, δι δροεῖο οοἰμηιϑα εἰ ἐπτιμτὶς ἀρρατκέδεε. 



8.9 ΟἈΙΟΕΝΙΝ 18) 

ν με ἔμ το ρθη ἰε Βρί τα θ εἰ. Ομοίφιοι οπίηι δρὲ- Α Υἱ ΒΠ8π|65 δὲ Ομβογυδηΐοβ ουβίθἀΐδ8 π6: 5 διργα 
τίῖιαι δεῖ ἀρφιίιν, ἐὲ Εἰ φαπι θεὲ ν᾽. Βρίγιυ8. ἰφίαῦ 

βᾶποία5 οπὶ ἀυχίς ἰπ ἑοιηρίιμι. Τὰ αιοάιι 5} ν]8 

[6πογα δοβυπι, οἱ διηρίετατα πηϑηΐθι5, οἱ ἐΐξηυ5 6 γὶ 
δχὶγὰ ἀδ ςάγοογα, οὐηπὶ ἰδθοτγα πῖϊογα, αἱ ἐυοθη ᾿8- 

μδ88 ϑρίτγίἰαπι, νοπίδϑαι δ ἰθπηρίυπι θεὶ. Εδοθ 

ΠΠΠΟ 8.35 ἰη ἰθιηρὶο Βοιϊηὶ ὅθδι, ἰιος οδὶ, ἰὴ Ἐδ- 

οἰοδία 6705, ᾿ος 6δὲ Το ρ] υηὶ ἀδ Υἱνὶβ Ἰαρί 1 })8 6χ- 

δίγυοίυπι. 5125 δυΐθηι ἰν ἰορίο δοιμΐΐ, αυδηθο 
Υἱ τὰ τυ, οἱ σοηγογβαίο ἘΒοοίοσί: (δ γῖ! Δρρο ΙΔ! 06 

ἀϊφι θθἰπια. δ᾽ νοπρυὶβ δρί τίει δὰ τοανρίαιη, ᾿μνθη 65 

ῬΑγγα πὶ δου), ἰοναιῖθ {Πππὶ Ὀγδο 5 [υ}5 οἱ ἀΪ- 

668: Νῆιπο αἰπεϊ δ δογυμηι ἱπιπὶ, Θοηιΐηθ, ἱπ μαζε, 

δεσιπάμηι υογδπηι πὶ. δἰυνυϊᾳας διιοὰθ φυοιὶ 50- 

Ττυιϊίοι! οἱ ἀἰπ!ϑϑϊοιὶ ρᾶχ αὐάΐϊα 511, Νοὴ δηΐπὶ αἷϊ, 

θιπΐμ!} νοῖο, βοὰ οἰ δἂι ιαπηθηίο, ἐπ ρϑοα ἀϊπιδὶ. 

Ναὶ οἱ βοαΐο Αθγα! ας ἰος ἐιἰοπὶ ΡΓΟΠ βδιμῃ 6δὶ : 

Τα αμίοηι υαε5 αὐ Ῥαίγε8 ἴμος ἴῃ Ῥασθ, πεν 8 ἰπ 

δεηόδοία δονα." (υἱθ8 65ὲ φαΐ πιοτίαίυγ ἴῃ ρᾶ06, εἰδὶ 

αυΐ Παραὶ ρδεδηι Πεΐ, αυὸδ ΟΠλ 6 ΠῚ 8θι 51}: δι ρογαῖ, 

ουϑιοαϊίαια, ΘΟΓ ῬΟββθβϑογὶβ δι]} ()υἱ8 εδὶ αυἱὶ ἀ6 
διβουΐο ἰβίο γϑοθαΐι ἰθ μᾶςδ, πἰδὶ ἰ5 φυὶ ἰμι6}} }σὶι 
αιοὰ θεῖ εὐἂὶ ἱπ με ϊϑίο τπυπάνηι) ΓΘΟΟΠΟΙ 88 

δὶ, πἰϊαυα ἰπἰπεΐσυπι πα θθὶ δἀνογϑαγίαπ θεὶ, δὰ 

ὈΙΏΠΟΙ φρο δί416 οοποογαΐδιῃ ὈΟΠἰ5 ᾿ῃ 886 Ορεογὶ- 

υυβ 455πη 0811, Εἰ δὶς ἐῃ φᾷζθ ἀΐῃμ τὰ Ρόγροο δὰ 

δδηοίοΒ βαίγοα, δά 808 οἱ βϑῃοίι8 ΑὈγδηϑη ρΓ0- 

[ἐοῖὰ5 65. ᾽ Θυἰὰ ἀδ Ραιγίθι5 008 ἵ δὰ ἰρβὺπὶ 4ι0- 

406 συὶ ρδιγι το αγυπὶ ῬὈΓΪΠΟΟρ5. οἱ Ὀοπ)ίημβ οδῖ, 

ξΓοβθα) βιῖπ). Υδηΐ: ἀμ οὶ 8. 50 ἰρεὰ ποτα πϑεντὶ- 

ἰλιἷ5 ὅθδυ,, οἱ δὶ! δὰ 609: ἀππιηο νοδἷς σαμάϊμιε 

πιασημηι. Π|6, εἰ ᾿ιθοπὶοι δ ἐπ[αιίειῃ ἐπθοίμιαπι ραπ- 

πἷς, εἰ γοεὶίμηι ἱπ γταιδερίο, Νοοίϊιιπι ἀπ ροῖῃ5 νογ ἃ 

{ἰπϊογαῖ, οἱ δοοβ πη τυΔ4ο0 «οὐἰο 5119 ὀχογοιίυ 5 [δ41|- 

ὄλτα οαρὶϊ οἱ νδηθάϊοογ Ὦθιη. Οὐπὶ μος ραβίοτγοε 
τρί ἀϊ ρογβροχ 5861, οἱ ϑηῆροίαβ Γεσοβϑίϑοοὶ 8} οἷβ, 

ἀϊχέτυηι δά ἰηνίοοπι : Εαμπμς Βειμίἐἤεπι, εἰ υἱάεα- 

ηλι8 [πεἰμηι φιοα θοπιΐημε οδίεπαϊξ ποϑὲς. Με μδγαπὶ 
οἱ ἱπνοηογθι ράγνυίαιπ. Τὰπι ΠῚ ηύδπι Ρϑγεπίθϑ, 

νἱάθηιο8. αι ἴδοι ἔυδιδιΐ, διἰμι γα δ! βαρεῖ 
Ἰιοο. Εἰ ἀς ϑἰπηθοπθ βου  ἱμιγ, χυοιὶ γυπηογοπῦ 81::.- 

χογίὶ ΠΙΪΓΔΟΙ], ν6] ΠΊΑσθα ΡᾶΓ5 [πογῖ, ἰσηυδαυα 

Ρυδγυπι ἰῃ ὈγΔΟΠ}}15 51:18, οἱ αἱϊ : Ναπο αἰπιδιεἰδ, ἢο- 

πιῖπο, δοτυμηὶ {πεπὶ ἐπ ράσο, δοομπάπηι ϑεγϑαπι ει, 

φεία υἱάθγιί οουἱ πιοὶ δαίμιατε μι. Ἐλϑιϊρί τη 
εἰ, αἱ ἴα ἀΐοαπι, οαλποα δυρον ἰν18 φυδ ἰΔοέαϑείυῦ 

ἀ6 365, οἱ ρίαν οἱ τηδίογ {Π||π᾿5 ηλῖγαυ δηλ, βογισο 

Βἰπιθοηΐβ {01}. Νοη δπΐπε βυδῆεἰϊ εἱ ἰθποῦα ραγνυίωσω, 
εἰ ὁἃ αυῷ ἀ6 5απιοίΐρβο βουὶρία δυπὶ φργοϊοηυὶ, δεὰ 

θεποάϊχ! τ" ραϊῖγί {Π|ὰ5 οἱ πηϑίτί : οἱ ἀδ ἰρθ0 αθοη88 

Ργορ!ιοίανίε ἰηίδηία, ἀΐοαπϑ : Εδοο πὲς ροδίίμς δε ἱπ 

γιΐπαπι εἰ τοϑυγγοοίίϊοπεπι πιμίίοτεηι ἱπ Ἰδτοεί, οἱ 

ἐπ δίσηιπ εὠὶ εοπιταάϊοοιιν. Τααπι σμοφπα ἱρεῖμς 

απίπιαμι Ῥογίταγιδὶδἱ! φίααδιιδ, μὶ τουοίδε! αν 46 τθπί- 

ιἷς οοτάΐδιι6 σοορί α!ἑοπόδ. Ουΐϊά δἰ νὰ]: φιοά δἷϊ : 
Εκεοθ ἠΐς ροδὲί8 δι ἰπ τεΐμαπα ο[ γεσμτγτγέείἰοπεως 

πε οτμηὶ ἰὴ Ιταρί 5 ΠαΪο 40} δἰ αν] ὰ Ἐνδηβοῖο 
ἦγε ϑεβ8πι), 46 400 αἰοίτιν : Ἀοίδμιδ 68. τεδοίυἱ οἰ 6516 (, βοουπάυιη δοδηηεηὶ ΓΟρογὶ βογιρίιπ) : ἀπ ἡπαϊεῖαπε 

Ἔαηὶ Οἰτίδίο 33. 116 Ὠδροῖ δόθυπι, αὶ δυάδι Ἰοχυΐ : 
Υίυο ἤαπὶ ποὴ 660, υἱυὶϊ! νϑγθ ἵπ πιὸ ΟΠ τ δίας "5, ὕς 
ἰσίιυν οἱ ηο5 ΘΒ. 5ιδπιὲ5 ἰῇ θηρίου, οἱ ἰδ ηθηϊ68 

θεἱ ΕἸ Όπἢ, ἀπυριοχϑηίθϑαμθ ουπι, ἀΐρη! ΓΘ. 581 0Π6, 

εἰ ρῥγοίδοιϊοπα δὰ τῃϑιΐονα δία 885, ΟΥΘΏ}1}8 Ομ ήρο- 

Ἰοπιοηι Π6ιπΊ, ΟΥΟΠιι 5 δὲ (42) ᾿ρϑαπι ραγνυϊαπὶ δ6- 
81.Π|, ἀαδπὶ Δἰοαυὶ οἱ ἰθηογα ἀθϑίἀθγϑπιυβ ἰη ὑγᾶ- 

Εἰ} 18. : οαἱ 6ϑί φίουίδ οἱ ἱπυρογία ἰπ 8256 ι14 βθουϊον 
Ὑπ|. ΑἸ26Ι. 

ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΥ͂Ι. 
Μὲ οο χιοὰ 5ετίριιπι ὁδί : « ἔγαπι ραί6γ 6716 οἱ πια- 

{ΕΥ Ἠιϊγαπίες διρεν ἡΐΐδ φι αἰοσοθαπίμγ (6 60, ν 
μεηι6 αὐ ἰοσιπι εἰδὲ αἷ! : « Εσοθ ἰδί6 ρμοδὶίιι8 684 
ἐπ τιύπαιν οἱ τϑδιττεοίοποηι πε ογαπι ἐπ ]ἐταρί.ν 
(δρ. 1:. 

Ἐπ ὁγαπί, ἱῃαυῖ, ραίογ ἐ{{{π|8 οἱ πιαίον αὐπιταπίο8 

δΙΡΕΥ ἷδ φιῶ αϊεσεθϑαμίινγ ἀ6 60. ἙΟΏΒΓΟζΘπηι8 ἴῃ 
αὐαπη 68 4υθ8 ἰὴ οΥγία ὅδθδι ἀϊοίδ βογρίδαυδ βυηὶ ἀ6 

εὐ, δἵ ἡ 5εἶγα ροίθι ἐπη8 βίμρι!α φυθαι6 ἀἰρηᾶ 
6588 τοΐγϑου]ο. ΟὐδηοΌΓΕ πὶ ἢ γα δῖαν οἱ ρδίον (εἰ 6 
δηΐπη ἀρΡο ἸΔιη5 οϑὲ Ζοβερ, αυἱΐά παυίγὶἶυ8 ἴα}}}, 

τοϊγαθαῖυν οἱ ΓΔΙΘΓ ΒῈρΡῈΓ οτη"ἶθ0}5 4 ἀἰο  ϑηΐυῦ 
ἀδ 60. φ)υϑπᾶπι ἐγᾷο δβιιηΐ, 4 6 ράγυι]ο δοδι 
ἕδυια ἀΐδβρεγβεγαὶ ἢ Ῥαβίογεβ δγδῃηΐ ἰ σγορίοπα {Π|8, 

δ ῬΠΠ. 1, 95. 35 Οαίλι. τ, 30. 

(43) ΟΟἸΠ ρογα μίης Ἰξοεῖ, 56 η51556 Οὐ βοηθδι, Ογϑ- 
ἄυπι αυΐϊάθπι οαπὶ Ραῖγο ΕἸ ἢ, 8ε 4 ἀΐγογβο ογδίίο- 
πἶβ φΌΠΟΓ : 4υδ 1} πιυξίδπ ἰην! ἀἴδπν ἀθοιτὶ πα Ρ6- 
Ρογίί, ρογίημἀθ δίχιια βθηβίββοὶ : ΝΌΡ 6566 οταπάϊιπι 

81: Βοῃῃ. γη!, 14. 

υ 

ἐ60 ὧι τι μι! ἰδίμιη υδιὲ, μὶ φαΐ ποπ τἰάεηι εἰ- 

ἀδαηῖ, εἰ φεὶ υἱάομ! ᾿αοὶ βαπι "5. Ουοοῦο ογροὸ ἴῃ 
Ἰυυϊοίαπι νοι, υὐ ἤθη ν]ἀθυίθ5 ἀ6 παιϊοπῖρυϑ νἱά- 

τοηΐ, οἱ φυΐ ργίυβ νἱϑδευδηϊ ἀδ ἴβγαοὶ οοὶ δογεπῖ: 

εἷς γϑηΐξ ἴῃ γυΐϊπαπὶ οἱ γαδυγγεοι οινθηι πιυϊιοευπι. 

Ἰη δένοηϊι δηΐπη θοπιίηΐ ϑαϊναίογίβ, 401] ῥγίυδ εἰ6- 
ἰογϑηΐ, σογιμθιθηΐ, εἰ 4υἱ οοοἰἀθιδης, δυγγοχογαηι. 

ὕπ πο εδι ἱπιδγργοίδιϊο 6 ἐο αιοὰ ἀϊσίυπι εδὶ : 

Ερδοο ἰς ροδίιιι6 ἐδί ἷπ τιιπαπι οἱ τεδιγτοοίονενε 

πιυἑιοταηι ἐπ ]ςγαοί. Εδι δυΐϊεπι εἰ δ᾽ εἰὰ5 χυϊά ἐπιοὶ- 

Ἰίσεάυπη ἀάνεγθυβ 605 νοὶ πιαχίπιθ, 40] σομῖγα (οὁ5- 

ἀϊιογοιι ἰδίγληΐ, οἱ ᾿ἶῆὸ ἰηπἀ6 ἀθ6 Ὑειθγὶ Τοδβίϑιοπίο, 

485 Ποη ἰπι0} Πσιπὶ, ἰαδιἰπιοηΐ8 σοπρτεβαῃίεδ, 5ἰτ- 

Ῥιϊοίαπι οογάδ ἀεεϊρίυπι. Αἰθηῖ ὅπῆῃ : ἔσος θθυ5 
Ἰεφῖβ οἱ ῥγορβαοίαγυπι, υἱϑοῖς 4υ8}1}5 51 : Εφο, Ἰη"-- 
αὐ|ι8, οοοίάαμι, υἱθετα [αοΐαπι: ρεγοιίίαμι, εἰ ε90. 

δαπαϑο ;: εἰ ποὴ ἐδ, φεὶ εγμαί ἀ6 πιαπῖϑιις πιεῖς. Δυ- 

ἀΐιπί, οοεϊάαπι, οἱ ποι δυάϊυμ, υἱυέβοαϑο : αυάίθηϊ, 

ροτγοιιίαηι, οἱ δυάϊγα οομιοπιηϊηῖ, ἐξ 660 δαπαϑο. 

Ἰπεἰυδηηοάϊ! οοσδβίοηίθυ5 Οτγθδίογοπι οἱ υπιπίϑηίυγ. 

Ιδίιυγ ἀπίθχυδηι ᾿μ ογργοίοιι 46 Ὡϊ θ6 50 πὶ ἢα)οαὶ : 

Εφο ἱμίονβείαπι οἱ υἱυϊβοαϑο, ροτομίΐαπι εἰ δαπαδο, 

ΟΡΡΟὨΔΠ) εἾ3 ἰαδιἰπιοηίαι Ἐνδηβο}!!, ἀϊσαπιαυς 81- 

8. 7οδη. τχ, ὅ9. ὅδ Ποι!. χχσιι, 29. 

Ε ίδιηι, πηι εμπὶ ΕἸ ο Ῥαιτοηι. ἤος πἰηλέγιπι οτὶ - 
τηϊηδίυγ ΤΙ ΘΟρ 18 ἰῃ βΥποάϊΐοϑ Ὁ ΠΟΡΙ8. ρυΐθθα 
νυ δία ἰπίογ Ἡϊθγοιγ πιίληδϑ ορίϑῖ. 92, ιν. 3, οοἱ. 
δὲ!, φυδπὶ ᾿υναθὶϊ γθουϊυ856. 
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γϑγβϑιιῃ Πιϑθγοίϊοο5. Ἰη ΠΙ ΘΓ Ι 65 φυΐρρα [ιγοϑοθ ἃ Γδηῖ, 

ϑιηῖ, ᾳυς Ενδηφοιυπι βεουμάτπ) πολι τοοϊρίμηι. 

51 ργοριδγθᾶ ογυθηίαβ, οἱ ἴῃ ἰδηια!) δῶν Εἰ ὁτὰ- 

ἀδ}}5 οϑὲ σομάϊιον, χυΐα ἀΐεῖι : Εσο ἱπίογβείαηι, εἴ 

υἱοί βοαθο : γοτομίίαηι, 61 καπαϑο, γι [ἐ8ι1581Ππ|6 

εβἱ οἱ δεβυπὶ ἰρβία9. 6586 ΕἸ πὶ ; ἐδάεπὶ 5 αυϊάοπὶ 

ἀδ 60 βογίρια βυμὶ : ἔσοε ἠϊΐς ρμοδίίως ὁδὶ ἐπ τιΐπαπι 

εἰ τοξεγτοοιοπεέπι πιμ ότι ἰη ἸΙδταθί. Νομ ἴῃ τοϑαγ- 

τϑοιοηδιη ἰδυΐατη, 56 οἱ ἰὼ συΐϊπαιη. δὶ τηϑίυνῃ δὶ 

ἰπιοτίσογα, ταϑίυτα δὶς οἱ πὶ γυΐπιὴ νεηΐγα. ρΘυϊά 

τοϑροπάουυμπι ἢ Πιγαπιηθ γϑοδάθεϊ ἃ οὐ 6705, ἢ 

αυώτεηι αἰφυδπὶ ἱπιεγργρίδιίοπαπι, οἱ δὰ ἱγοροῖο- 

βἰδβ εομ[υρίοιϊ, υἱ φυοά ἴῃ γυΐπᾶπὶ γοπογίι, Ὀδηΐ- 

δυϊιαίοπι πιδρῖ8 ψυδαι διιδι θυ αἰὸπὶ Βοπεῖ ἢ Εἰ φυο- 

πιοὰο ῥυδίαπι οτἷς αυδπάο 4 ἢν Ενδηρβο 10 1816 

τορογίίαγ, δά 4] δφογίδς οἱ μονὰβ ἐμ] Προ πιϊΔ5. Θοη- 

ἴαρογα : ιδπάο γογὸ ἴῃ γεϊογὶ [πϑίγαιηθηίο, βίδιΐηι 

Δοοιιβᾶγα, οἱ 0 ]]λη} ὀχρίδηδιίοποπι, φυληην 5 ὑγουδ- 

.}15 βἰῖ, τροῖροεγο ῦ ϑ6ὰ οἱ Ἰιοὸ υοά βϑαυῖίίιν : 1 

ἡ)ιαϊοῖμηι ὁο νεπὶ ἐπ πιμπάμηι ἰδίμπι, μ' ποη υἱάεπίές 

υἱάθαπ!, εἰ φιυὶ εἰάοπί οαεὶ βαπι δ, αυδιηνῖ α0:8- 

τδιυῖ υἱ οἀΐδϑαγαπί, ἰρίογο πὸπ ροιοιυμί. Επο νογῸ 

4υΐλ ορίο 6866 (45) οςοἰεδίϑίίοιιϑ, οἱ ἤθη δὺ Πβια- 

δἰδγαιδ δἰΐχψιο, βεἀ ἃ (τὶ διὶ νοοαῦυο παμουρανὶ, οἱ 

μᾶῦογα ποιοῦ αυοιΐ ᾿οηραϊοίγ διρθν ἰδγγαιη, οἱ 

ουρίο ἰδῖῃ ΟρογΘ αὐ δι 56η8ι: οἱ 6586 οἱ οἰεὶ Ο)νὶ- 

οἴἰδηυ8, δαιδίομ οἱ ἐμ νοίογὶ οἱ ᾽η πον ἰδθα {παιῸ 

Ταιϊίοποηι. μοφυΐίυν θει8 : ἔσο ἱπίον βείαπι : 106 1:- 

τοῦ δ 060 υἱ ἰηἰογοἰδί πιὸ Π)οι5. θυδηάο οπὶπὶ γ6- 

105 ἴῃς π|6 ΠΟΙΏΟ οὶ, οἱ υἶνο δύμυς αυλϑὶ ἰιοι0, εὐ- 
Ρίο υἱ οοεἰάαι Θ51 ἴῃ τ6 Ὠευϑ νοιογϑιη ΟΠ ΘΠ), 

οἱ νἱνι θοοί τη6 δχ μθτ{ι15. Ῥυέημ 6 ὀπΐηι, αἷϊ, θη 

δ ἰετγα ἰογγθπμδ, δοομν μα ἤοηϊὸ ἀὰ εὐἰο εοἰεδιὶδ. 

δίοως ρογίαυϊπιμα ἱπιασίπθηι ἰ(οΥτοΐ, γμογίθπηι οἱ 
ἑπιασίηοπι οἰ οδ( 5 57. ϑοοι απ [6 δθηϑυῃ ἰμ.6]- 

Ἰϊφίιυν οὐ Πυὰ : 1 }μαἰοίμι 660 νοὶ ἐπ πιμπάμηι 
ἑδίμηι, μὲ φεὶ ποη υἱάεηι, υἱμφαπὶ : οἱ φαὶ υἱάοπι, ο(οὶ 

βαπι. Παθοπηι5. ἴθ ποῦΐδ απλι68 ᾿θΠ)Ν165, οἱ ἃ5ρε- 
εἴυπι οἱ οφοἰίαιθη). Αἀδπη οἵ υἱάσθαιῖ, οἱ ποι νἱά6- 

ναι. Ενὰ φυυίδ, διιιοσυδπι δρογίγοιμαν οοὐ]ὶ 6}8» 

Υἱ 1586 ἀδϑογιυίιαν. γιά ,, ἰπαυῖν ᾽δ, πεμ ον ἰσημηι, 

φιῖα ϑοππηὶ αὐ σοπιθἀοηάλιηι, εἰ ομίΐηπιιπι οἷς αὐ 

υἱάοπάμηι, οἰ (οἰίθιις 46 [τμοίμ ἰἰφπὶ, σοπιθάϊι, εἰ 46- 

ἀδι υἱτο 50, φὶ σοπιοάοτιηι. ᾿ἰφ!Γ ποὴ ἀγϑιὶ οβοὶ, 

ΙΝ ΠΌΘΑΜ ΠΟΜΙΜΑ ΧΥ͂Ι. 183 

ρΡοβίηυαπι᾽ Βοπιῖη! πιδιάϑθιπι φγωιγρτοβϑὶ 

βιμΐ, οωρογαπὶ υἱθεγα τηαῖε εἴ ἀβρέοί ΠῚ ΟΣ ΠΟ Π0. 

βυυτγίρίαπίο ἀοἰ!οῖο, ροδίεα ρεγάϊἀογυμῖ, Εχο 5'ὸ ἷπ- 

(ΟΠ Πἰσὸ δὲ Π.ἀ αυοὰ ἀϊοὶϊ Ῥευϑ " : ρεὶς [δε πιῶσ 

(πηι οἱ διτίμπι, υἱάοπίοηι εἰ ἐαοια ἢ Νόομπα 660 9ο- 

ππις ει ἢ Ἐπὶ ὁσυ]υ5. σοτροῦία, 400 ἰδΥγοιὰ ἰδίἃ 

οοπδρίοἰπιι5, οοαϊα5. δεουηάππι 56 η808) ξαΡηΐβ, ἀθ 

΄υο ϑοτίρίανα αἰεὶ! "' : βτμδίγα ἱποοαὶς ἰπ βία 

δθηδι: ςατηἷδ. Οὐἱ Πα θδιπ 8 Αἰ 1 πὶ σοπίγαυῖ πὶ πιθ- 

Ιἴογοπι οἱ αἰνίπα βορίθπίθιι : 4υΐ 4υἷὰ ΒΒ ἴῃ Π0- 

υἱς αγδῖ, νϑηὶδ δόβυιβ υἱ (σον εἰ 6ΒΠὶ νἴθογο, ὦἱ αὶ 

ποη υἱάοθαηὶ, τἱάσγοι!, 4] δαΐοιῃ νἰάουδηι, οδεὶ 

{δγθωΐ. ϑυχία πυπς Ἔγθὸ 8επϑυπὶ, οἱ ποὺ 40 δυὸ 

μαροπαβ ἰα πιδηΐθυ 8 οδὲ πιο! φθηάμπι : Εδοὸ ἰδ 

Ροδῖτι5 68. ἴπ ταΐναηι, οἱ ὧι τοδιγγθεῖίοποπι πιμί οὐ μὲ 

ἵπ 1ςγαοί. ΠΑΌοΟ 4ΠΠ1υ]ὰ ἰπ πιὸ αυθά πι8]6 58ι81, δὲ 

Ροροδιΐ βυροιηνῖα 56 οὐ ϑὶ! : μος οδάαὶ, πο βιιθγαδ- 

ταγ. Θυος δὶ οδοίδατιι, χυο ἃμιὸ ταογδὶ, βάγρο Π8 

βίανῖι. Τοϊοτίοτ ἤοπιο πιθὰ8 φιιοπίαπι γι ρον οἰ ἴ588, 

εἵ οχίογίογ βίαθαί δγοοίαϑ. Απίοαυϑιη ογοάθγῸ ἰπ 

7δδαπι, δου ἰπ πὶ [λεθθαὶ, πραΐυπι διαθδὶ. 

Ρυβίφυλπι {16 γαπὶϊ, ἰθδο ἡποά ἴῃ 188 τηδῖαπη [Ὁ]}, 

εογγαϊί, οἱ ἐχριοίαπι δϑι 1 "5: δοηιρετ πιοτίἱβεα- 

εἰοποηὶ δόδι ἴῃ σοτρονε οἰτοιιπι[ἐτέμπι 65. Ἐὶ ἰΠυ 5; 

ἩἨοτιϊβοαίο πιοπιδτα υδδίτα δΈΡΕΥ [ΕΥ̓ΤΩΠι, [οτηϊεαιΐο- 

πόπι, ἐπιπιιπά μίαπι, ἰμαιιτίαηι, ἰἀοϊοίαιτίαμι, νεπεβεὶα, 

οἱ οαίογα, Πογαπι οπιρίαπὶ {11}}8. ταΐηϑ [ϑοἰὰ 65, 

Εἰ ἀὰ μας γυΐϊπα ἀϊοίιυν : ὑἱδέσιμιφιο οτῖς εαάανεέν, 

ἐΠἰς σοπρτοφαθεπίμν αηιίία "5, Οδάδγοῦ (4) φυΐρρε 

ἃ ολδὰ ποπιδη δοοορί!. πᾶ 65. ἰθδ6 γυΐπα, Δ αθδι 

ργΪπισπὶ νεηἶ! 76815 : 66 μοΙοϑί [ΙΔΠΕΓΟ τ βηγύθοι- 

παπὶ, πἰδὶ γυΐπα- ργοαββογῖ!, Υϑ ἀηΐ6 ἀοδίγθεγο 

υοά ἰπ πιθ πιά!απὶ [αἰτ, αἱ, 10 ἀθϑίγιοιο εἰ πιυτῖ!- 

ἤσλιο, οὐπδυγραϊ ἴῃ πὶ οἱ νἰνιποοίαν ἰά φυοά Ρο- 

μαπὶ εδῖ, τ σοηβθαυληαγ ταρπὰπὶ ΠΟΙΟγα πὶ ΡῸΓ 

Ῥοπιίπαπι ποβίγὰπὶ δόϑαπι ΟἸιγίβίυην, οα] 68 ρον 8 

δἱ ἱπιρογίανι ἰπ εαροι]α βου ογατι. Αππθῃ. 

ΠΟΝΙΠΙΑ ΧΥ͂Ι. 

9 ἐσ φιοά δοτὶρίμηι ἐδῖ ;Σ « ΕΥ̓́ΠπΙ ΡαΙ6Υ ἐἾιι8 εἰ πιᾶ- 
ιοΥ αὐπι ταν ἐξ δΡῈΥ ἰἰὶς φια αἰοσοϑανμγ 46 60,» 
δἰ γαγδιιη ἱδηι6 αὐ οἰ ἰοσμι τἰὐϑὶ 46 Αππα δοτὶ- 
ὑἱιαν. Οὐ}... 

[μὰοὰ8 4} βεγίρβὶς : δρίγιίωθ δαποίιι8 υϑηῖεί δΡΕΥ 

(6, εἰ υἱγίιι6 Αἰ δδἰπιὶ οὐμπιϑταδὶ! (ἰδὶ, ῬΥΟΡΙΟΥ ἰιος 

864 νἱἀουδηί. Ὠοίηε βαηιίμιγ : ΕἸ ἀροτίϊ διμιί οομ Ὁ οἱ φμοί παίμπι {μοτὶ! δαπείμηι, νοσαϑίπιν ΕἸ θεὶ : 

ἐοτιπι 5. Ετρο οοἱ [υδγϑηΐ, μ6 6 ν᾽ ἀερδμῖ, φυογυιῃ 

οευ]ΐ ροδίοα βιηῖ ὡροτγιΐ. 864 40] ὕΕΠη6 δηϊὸ νἱ6- 

86 οῦη. ιχ, 29. 57] ὕοτγιχν, 417,49. 
Ἀ5}} (ἴογ. τιν, 10. 55 (ο]υ88. κι], ὃ. 

(45) θαπιυβ μπὸ Ονμενὶ ἰδθάθην, φυοὰ ἰπίογιο- 
εἶναπι οὐπὶ ᾿ γι οἱβ Ὀ6᾽Π πὶ ὈοΓραίι0 φοδεουῖι, θᾶ-- 
46 σοηϊίπυο ἰοπογὶ ἤγηλῖιογ δὸ ὀγοαὶ [0580 Γῖ, αυ:8 
Ὁ Εοοϊοβία ργοροπεογθηίυγ. ῬΑπιρ 8. η Αροίοφία : 
Ομοπιοάο, ἱπαυῖ, μπίϑεγδα ἰατειϊοοτμηι ἀοφηιαία 46- 
δἴγιθηδ, ἱρε6 (Οτίβθη6 8) δοηΡΕΥ αἀροδίοἰΐσαπι ΘΟ} [Γ- 
πιαυετῖ! βάέπι, δὶ υείἑηειιδ ΟἾ 168 86 [6π|168 6715 σο0η- 
στερηατε, οἰ ἰοπφιπι δαιἰδ ὁδὶ, 6( γί! αι ποὐϊδ, γιὲ 
Ὡεγἰϑΐηιιδ, οποτοδιιηιν παμι ἰοσοπεϊθμ8 (ραἀϊοδιιπι. 

(64) Ηᾷς πηίπιο μθοθ558 ἐϑί ἃ υαΐῖη0 ᾿μίον ργεία 
γοῦυἃ ΒΌρρΙοία ἈΡΘΠ ΓανῚ : (αέανον φιῖρρθ α δαδι, 
ποπῖὸπ αὐοορὶϊ. ΝΟ Ομ πὴ 56 π|6} Ογίβοιο5 ἴῃ Πᾶς ἰὰ- 

38 ἀρηῃ. Μ}, ύ, 
ν᾽ Μλμι. χχιν, 35. 

οἱ (υἱ πιαπὶΐδβίθ πο ἶ8. (γδϑ}}, αυοπίαιῃ ΥἹγρί 9 

4108 δοϑ08 651, πὸ 6 ᾿απηᾶποὸ σομπούρίυ5 ο5᾽ 56. 

ὃν 1014. 7. 59 Ἑχοά, τιν, 11, 5" Ου1055. π|, 18 

αἷϊ οἰγαιοϊορία, υἱ 5. Πρὶρ!διΐι5 τοϑίλιαν Ερὶδί, δὰ 
7ολπῆοῖη δαγοβοϊ γι απαπι ἴῃ! ΗΪ ΘΓ γι Δ η88 51 
". 4:: (ογριιβ πος οὐ ἰ4 ἡμαία ἄγωοος δέμας. ἰά 68,, 
νἰποιία, δίυ6 ἡμαία αἰΐαπι ρτορτίοίαιοπι πτῶμα, 
ἰ4 65ῖ, ολάδνον, αἰεὶ, φιῖα απΐπια ἀθ εὐἰο ταοτὶπι. 
Ἐπ πηνετο 5:0 νοοᾶπὶ ατίβοὶ σοΓρη8 Ἔχδηίπια : πτῶ- 
μα. Αἀαπιδηιϊ 5 ἤδης οοπιπιοάδπι Πϑεῖι15 501: ΟΧρΟ- 
βιεἰοπΐ οἰγπιοϊορίαπι, αυᾶπὶ 4188 δὰ ορί πο ομ πὶ 
ΒΟΛΗΙ ἈΒβογοἀὉπὶ τογαυ δαὶ, ἢἰς ἴρθ6 βογίρβουϊ: 
πτῶμα γοῦν ἀπὸ πτώσεως λέγεται, εσαάαυον ἡμῖρρε 
ὦ οαδὶε ΒΟΙΜΘΙ ἀὐρορὶ!. : 



4845 

Εταπὶ Ῥαίον ἐ{{{ι|ι οἱ πιαιεὺ αὐἀπιγαπίος ΦΊΡΟΥ {ἰἴ8 

φια αἰσοϑαπίμν ἀφ 60. ()υα: ἰφὶπις σαυβα Θχϑι ει, τὶ 

οὑπὶ αυὶ ρϑίογ ποη [υἱϊ, ρδίγοπιὶ 6556 ΠιΘΟΓἃ- 

τοὶ (45)} Ουἱ δἰπηρ!εὶ οχροβίιίοηα οοπίδηιϊι5 6ϑΐ, 

ἀϊεῖι : Ποπογανὶ οὰπὶ ϑρὶτἰὰ8 5δῃοίι5 Ῥαιγὶβ νὸ- 

φλῦυϊο, φυΐα πυϊτίογαι ϑαϊνδίοσοιθ. Οι] δυίθῃ 4]- 

τἴυβ δἰϊφυϊὰ ἱπηυϊτῖι, ροίαϑι ἀΐοογα : αυΐὰ φοπογα- 
κτἰοπἾ5 οτάο ἃ θανίἀ ιβᾷυθ δὰ Ζοβθρὶν ἀδἀυείίυν "δ, 
δἰ π6 νἰἰἀγεῖυν [γυϑίγα Φόβαρῆ ποιηϊπαγὶ, φυΐ ριον 

Ὠοὴ [ὑοΓϑὶ ϑαἰνδίογὶβ, εἱ σϑηθγδι οι 8 ογάο μα θογαὶ 

Ἰοουπὶ : ρᾶίοι Δρρε] 05 εδῖ θοιηΐηϊ. Αὐτ γα θη 

ἰχίίαγ ραΐοῦ ΜΠ 8 δὲ πηδίογ ΒΡ ἢἶθ αὐ ἀΐδ6- 
βδηίαν ἀδ 60, [ΔΠ| ἃ}} ἃ) β6 ] 0, φιϑηϊ ἃ πλυ  τυ 6 

ΘΟ οθι18 ὀχογοίι8, πόσιοη ἃ ρμαβίογίθυ5. ΟἸηηΐα 

αὐἱρρο ἰὸς δυάΐοιι68, νοι Θη|55ἰ πὶ πὰ ΓΑ θΔΉΓΓ. 

Βοιῖπς ϑογίρίαγα αἷἱ : Βοιοαϊαῖί οἱ δίηιθοη, εἰ αἰπὶϊ 
αὐ Ματίαπι πιαίτοπι ἐἶμ8 : Εςοθ ἰδί6 γμοδὶίι 651 ἰῇ 
τμΐπαπι εἰ ἰπ τοδιγγροι οπθηι τπμ !ογιπὶ ἐπ ]δγαοί, εἰ 

ἐπ δίσπμηι σμὶ σοπίτααϊοοίμγ, Εἰ ἰμαπιὶ ἱρεῖμα απὶπιαηε 

Ῥεγιγαποὶδὶι οἰααἑμδ, αἱ τουοίεπίιγ δα ἡνι 8 σοτάΐϑιιδ 
εορὶαἰΐοποα. Οὐοπιοῦο ϑα]γδίον ἐπ γυΐπᾶπὶ δὲ ἰῃ γθ- 
ΒΌΓΓΘΟΙΪ Ομ Θ τ τηυ]ογαπὶ νϑηοῦϊϊ, δϑὶ οοπίρῃ- 
Ρἰδηάυπι. ; 

Ουἱ [αἰ. Θυἱἀ 1 δἰ περ! οἴτον χα μοηΐ!, ροιἐβι ἀΐοθΓε, 

ἴῃ τυΐηδπὶ Θὰ πὶ νθῃΐ586 ἰῃ δ! ἰτιπη, οἱ ἴῃ τθβαγγθοίίο- 
πὲπὶ ογοἀδηιίαπι. ΟΘυἱἨ γ6γὸ συγίοβιιβ ἰπίογργαβ δϑί, 
ἀϊεῖ!, ποσυλυδπι οὰπὶ ἐδάδγα αυΐ ἀπίδ θη βἰδιογὶς, 
8. τρἰϊιΐ ἰρίιατ, αυὶ Γἀδγῖι 1116 φι! βιδίοτῖι, οἱ ἰπ οὐ- 

ἦι γυϊηᾶπὶ ϑδΙναίου. δάνθηδγι(, ποῦμοι οἱ δυπὶ υὶ 

οοηδυγραί, ΝλᾺπ) αἰΐφαα 1186 οοπδυγρί!, αυΐ Δηί68 
φογγυθγδι, ΥὙἹάδνάυπι οδὲ υἱΐχαο, ΘΕ πὸ Γ}Ὁγί8 
ϑαϊνϑίογ πο 8118 δίᾳιιδ 4118. ἴῃ σαΐϊηϑηι νϑποῦὶς οἱ 

ΓΟΒυΓΓΡΟΙΪΟὨδΙὴ τη] γι, 568 ᾿ἰδοπη οἱ ἰὴ συ ϊηϑπι 

Οἱ ἦπι Τρδυγγθο θη6η1 γοποεὶ!. 1π}μαϊοίμπι, αἰϊ, 640 

τεπὶ, μί φιιὶ πυη υἱάεϑαπί υἱάφαπι, εἰ φιϊ υἱάρϑαπι 

ἐαεοὶ βαπί "5, δι οΐπ ἰῇ ποθ φυοά νἱάδθαι 
Ῥυΐπ, οἱ ροβίθα υΐάεγα ἀθδίν!! : οἱ δἰϊυὰ φιοά πο 

νἱάεθοί, εἰ γμοβίοα δορὶ! υἱάθγο. Ὑ γί ξιϑίία : 

οΪο υἱθεγα 1}}|18 οου 8, αυΐϊθηβ δηΐθα ποη νἱάθ- 

Μμαπι, εἰ αυΐ τηΐμὶ ροβίθα γϑβεγαιὶ δυηΐ, φυοπίδηι 

Ροβὲ ἱπουδάϊεπιϊδπ οἱ Αὐδπὶ οἱ Εν οου] βδυηὶ 
δρογιΐ, ἀθ φυῦθυβ βυραγίοσὶ βουηοπα ἰγϑοίδυϊ πη. 

“ Μαλῃ, 1. "6 Φ0λη. τχ, 59. 

(45) δοιοάς Οταλ οἱ σου οῇϑὶϊ : 
ἂν οὖν λέγοιτ᾽ ἂν ὅτι ἐτίμησεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ 
γιον τῇ τοῦ πατρὸς προσηγορίᾳ. ἐπειδὴ τὸ παιδίον 
Ἰησοῦν ἀνεθρέψατο. Βαθύτερον δὲ, ἐπεὶ ἡ γενεαλο- 
γία τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ Δαυϊδ ἐγενεαλόγησεν- ἵνα μὴ 
δόξῃ περιττὴ ἐπὶ τὸν μὴ γεννήσαντα τὸν Σωτῆρα ἐρ- 
μένη, ἀλλ᾽ ἔχῃ λόγον ἐπιτήδειον, διὰ τοῦτο πατὴρ 

γορεύθη τοῦ Κυρίου. δὲπιμ!εὶ ἐα ροείἴοπο ἀϊεὶ ρο- 
(εεἰ Ποποταίμπι οιπὶ [μἴ856 α δρίτιιι δαποίο ραϊτὶς 
υοξαθμίο, φιῖα ριότιπι “ΖΘβιηι πείτίοταῖ. Αἱ Ἰμαία 
αἰιΐοτεπι ἱπίοἰ θείην, φμῖα φοποταιἰοπὶς δοτὶοδ Ζοεορὶι 
α δαυϊά ἀφάιιοῖϊ!. πὲ [Ὑμδῖγα υἱάφαιιγ αὐ Ζοϑορὴ 
«ἰδεοθπάθτο φμὶ πὸπ φοπιόγαί ϑαίταιϊοτγοηι, δα γω- 
Ποπεῖὴ αϑάαι ἰβονέαηι, ρ᾽Ορίεγοα ραι6 ν᾽ ἀρρεί[αἰιις ὁδὶ 
Ῥοπιϊπὶ. Ἀτκῦβ. 

(46) Οθβεδγνδίυπι δδὶ βΌργα δι] Ποιη  ΐἶδπὶ 14 νογὶ8- 
δ΄ην6 ογϑά πὶ Ργοβδιυπη4ι8 Οείψοηϊ, ναρο ἢυπηδη1ΠῚ 
ΟὈΥΡυ5., ο( ποὺ επιθηζ πὶ ΟἸιγΙβίιιπὶ ψαοϑίϑδε0. 

ΟἈΙΘΕΝΙΒ ; 

τηΐμθ : ἰϑί6 ραίτοπι οἦυ5 δοβορὶι (οϑἰδίι5 68ῖ, ἀΐσδθηβ : Α Νιιης δυίοπι ἱπιδγρ εἰαηάσπι χυΐϊὰ 5:0] νεῖ δος 

18.4 

φυοά αἷϊ : Εσεο πΐς μοδὶίμε ἐδί ἐπ τιύπαιι, εἰ ἐπ τό. 

διιγγεοίΐοποπι πυμ!ονμπι ἴθ εγαοί. ΜῈ οροτίοι ρτγὶ- 

τθυπὶ οαάογα, οἱ οὑπὶ οοοἰίογο, ροϑίθα θὲπὸ Γ681- 

θδγθ, π6 ϑδίνδίογ. οϑυβᾶ [υεγῖϊ πια]α Γυΐπδ: ; 5 

ΡΙΟρίογθα ὀδάδγα πιὰ [ἐοἰΐ, αἱ Θοηβαγραπι, εἴ πλυ 10 

το τυΐηα ποῦ Γπογίῖ, αυᾶπὶ Π]υὰ ἰἀπηρυβ 40 

ὙἹΔολ)δν βίαγο. δια θδπι δηΐπὶ ἰῃ ραοοδίο 60 (οπιροζα, 

4ὺο ρϑοοδίο νἱνουρδπι : οἱ υἷα ρεοοδίο ϑβιαῦϑπι, 

Ρτίπια τη αα}ΠΠ|8. Γαΐ αἱ οδάδγθηι, δὲ ρεοσϑῖο 
ΠογοΓοῦ, οι 6 οἱ βδηοίΐ ργορβείαο, αυδηδο 80υ- 

συκίϊ5. 4΄χυϊὰ οομμοιηρίαυαηίυγ, οδάσδρθαπι ἰπ [- 

οἶδ βιι8π), Ῥγορίεγοα διιίοπὶ ἐδάθθδηϊ, υἱ ροσοδία 

ΠΡΘΡ συΐπδηι ρἰδηίτ5 ρυγραγοηίαγ, Πὺς ἴρβι εἰ 8541- 

νδῖοῦ {0 ργυπι οοηοαάϊ!, αἱ οοττυῖ8. ΕΠΙπίου5 
ΒΒ ξγδβ, οδάδι ἰπ 6 δἰ μηΐοιβ : ἀϊ!χοθα5 βοογίαπι, ρτῖ- 

πτιπὶ ἴῃ (6 βοσγίυμη ἰπίογοαὶ : ρθοοϑῖοῦ ἜΓΆ5, 68:18[ 
ἴῃ 16 ῬοσΟΔΙΟΡ, υἱ ροβ58ὶ5 ἠδ᾽ νης Γοβύγρεγα οἱ ἀϊ- 

ξοΓα : δὶ σοπιπιοτίμὶ ξαπιις, οἱ σοπυϊνεπιμδ ; εἰ δὲ 

πιου δ σΟῊ [ὉΓηι68, δἰηιμί οἱ τοεμγγθοιοπὶς ετγίπιμα κἦ, 
εις ἰφίίαν ἴῃ ταΐηδπὶ οἱ ἴῃ γοϑυγγεοίίοπαπι πιυ]ῖο-- 

ς 

Τανη ροβίϊυ8 651 ἰῃ ἴσγδοὶ, ῃος δϑί, ἰη ἢἷβ φυὶ ρίδῃᾶ 

Ροβϑιιηΐ δοὶθ δἱ τγαιϊουθ σοηβρίοογο. ΕἸ ἐπ᾿ δίσπαπι 

οἰ σοι ναάϊοείατ. Οπιπυ8 85 παγγαὶ Ὀ᾽ 510Γ1: 

ὅδ ϑαϊναίογε, Ἵοοηϊγαάϊείίαγ, ΥἾΓχΟ πιδῖοῦ οβὶ, ουΐϊ 

ςοπιγαὐἀϊείίυγ. Μαγοϊοηϊία: οοπιγδάϊσαμῃι μος βἶρπο, 
οἱ δἰιηΐ, ραηΐτυ5 δὰ πὶ ἀ6 ΤῊ} ΠΟΘ ΠΟΠ 6556 βοπεγῶ- 

ἴυπι. ΕΒ οπ 4: συπιγιάϊουη! βἴξπο, ἀϊοθηῖθϑ. ἐσ Υἱγὸ 

οἱ πηι! ΐαγα ἰΐα παίαη 6588, 1 ΠῸΒ 4016 π85ΟΙ ΠΊ0Ψ.. 

Ηαθυΐν σοτρὺ5 ᾿υπιᾶπυπι, οἱ πος βίρπυπὶ εϑὲ ευΐ 
οοηϊγδαϊοείυγ. ΑἸ οηΐπῦ ἀΐουηι!, δυπὶ γοπίδϑο ἀ6 

οἰ Ϊβ (46) : 411}, 1416 αυδ]6 π05 οογρὺβ μᾶθυΐ556, ἢ 
ΡΟΡ 5β᾽ Πα ἀἑ ποι σοτγροῦὶ8 οἰΐδιη ποϑίγα σΟΓΡΟΓΆ 

τοαϊπηογοὶ ἃ ροοσδιΐβ8, οἱ ἀδγοὶ Π0}}18 5ρΡ6 ΠῚ Γεβυγτθ- 
οἰἱοπ8. ἈΘΒυγγοχὶῖ ἃ πιογίυ 8 θὲ πος δἰβηυπι δὲ 

οαἱ οοπιγδάϊοϊυγ, φυοιηοίο Γαϑυγγοχὶῖ, οἱ υἱγῦ 

͵ρ86, οἱ 14}18 404}}8 πηογί 5 δϑῖ, ἃπ Θεία ἴῃ π|6}10- 

τἶβ δι 5ιδηι5 ΘΟΓΡῸΒ Γαβυγγοχογίι. Εἰ οὶ ἱπηηΐἃ 

οὐπίδιιο : 8}115 ἀϊεοηιθι5, ἤχυγαπι οἰδτογαπι 

ΤΠοπια οβίθαϊ! ἴῃ πηδηΐθυ8 805 "5: 4}1}58 6 Γερίοῃθ 

ἀγδοίδη 5, δἰ ἰάθη οογρυβ μδθυϊ!, φυοπηοὰο εἶδ" 
5815 ἱπργοββῈ8 δὶ οδἕϊβ, οἱ 8(6} } ΥἹάδβ ἰφίειιγ αυοπε- 

δἀμηιοάυπη) ΔΓβυΠ6Π1}5 γλγὶ 6. οἰἶαπὶ Γυβυγγθοι οι 

“ θη). Υἱ, ὅ. "8 7]ολη. χχ. 

᾿Απλούστερον Ὁ Νιιπε δγφὸ φυϑπάυ ΠαΓοιΐδο5 ργοπιηι αὶ, φαΐ οἱιπὶ 
υἱδηϊ, ἑαί6 φιαίε πο ξογραδ ἰαϑιῖδδο, οἱ ἃ βϑιῃηεῖ- 

1ρ80 αἰβϑεπεῖγα, δί6 ἃ νόγιδίθ ἰοηρὶι8 ἀθΈγγΆΓα 
ῬΓΐπια ἴγοηία νἱιἰδδίιγ. ογαπι τοβ ἈΠῈ Γ ρυϊληιὶᾶ 
051, ΕἸ Ομ τᾶ 5. δἰ αι δην ρογϑιγίησὶι, αὶ οοιπηυ πὶ 
ἰοϑ παίαγα οσ νυἱγὸ οἱ πη} 6 γα σοιδγαΐμτη σΟγρὰ5 
550 πιρ5ΐ556 5ἰνἱ ΟΠ γἰβίιιπι ἰπηρίο εἰοἰ εἰοῦδηϊ. Εΐπο- 
46 8660 ἐἰ6 {Π4 ρυϊδηεδ5 6δι ἰοηιὶ αἰ σϑἰ π ἀν πὸ, 
΄αυλπὶ ἰρβθῖηδὶ ᾿ ργοο πο Πγογαπι 26 μτινεὶρὶὶς 
Αβίλ ἰηΐογ πορίγυ οἱ ΟΠ γι ευγρὺπ : Πποατηα- 
ἐμὲ, που, ἐς (ΟΠ γἰβίυ5) οἰοπ θει8 ὁςδεῖ, δἰ βυηῖο 
πιαπεὶ!, φιοά θομδ δτγαί,, σΟΥριι6 αδϑιπιροὶξ ποςῖτγο 
εοΥροτὶ δἰ πιῖίδ, δ δοίο αἱ ἤετοια, φμοά παῖμπι ες Ὑὶγ- 
σὶνε ἀὰ ϑρίνγι μι δαποῖο 6δῖ. Εἰ φιοπίαπι ἢὶς “εδις 
(λνίδίνς παίμ8 εἰ μαδδιιδ δεξί ἰπ υϑτί αι, Εἰ ΠΟῊ ΡΟΓ 
ἐνπασίπεηι, σοιηππμπὶ ας πιοτί6 υὲγθ πιογίμιι8 6δῖ, Ὁ816 
εἸΐμι ἃ πιογι δ τοδμγο αὶ, 
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6)}05 ψυϑίίο σομεϊ είν, οἱ ἤϊ βἰφηιαπι οἱ ουπίγα- Α πιογίυιρ. δὲ ; φυϑηάϊα δαΐπὶ ἀυβοοι 1:8. ἀγαμὶ οο- 
ἀϊείιυτ, Εκοὸ οἱ πος 4ιυοά ργοριιδίαταν ογα ρει - 

Οἰμπ) δῖ, ρυ10 5ἰσια 6556 οἱ σοηίγαβ᾽οίταν. ὅθηὶ 

δπ᾽ ἢ ρίυγευ Ὠγαιοἷ, φυΐ Δθβογυῃὶ δαπὶ ἃ ργορἢοι 8 

Ῥθιΐτα8. ποῖ [556 ργωαϊοδίυηι). Εἰ αυϊὰ πι6 Πδοθ556 

6β8ὶ πηυΐϊί ργοβθαυΐ " ΟπἸηΐα φυδὲ ἀ6 60 δπαᾶγγδὶ ἢ ἶδιο- 

εἶα, βίβημιπι δδὲ ουὐἱ σου γαὐίοίίυγ. Νοη 4υοά οοη- 
ἀγαάϊοδηι δὶ φυΐ ογοάπηι ἴῃ δι!πὶ : Π08 χιΐρρα οπιπία 
ΒΟΙΠΙῸΞ ΨΕΓΆ 6586 4188 50ΓΙρί: 51:η| : 564 αυΐδ ἀρυὰ 

ἐπογράυ]ο8 πηίνογβδν 4υδ5 ἀ6 60 β8ογίρια βυπί, βίζπυπι 

δὶϊ ουἱ οοπίγαὐϊείιατ, θεΐπάθ ϑ᾽υνθοη δἱΐ : Εἰ ἔμαπιὶ 
ἐρεῖς απίπιαπι μεγιγαπδὶνὶ! οἰιάϊμ5. Ου͵8. οοῖ ἰδί8 

εἰαάϊιιθ, 4] πο δϊογαπι ἰδπίυτη, δοὰ οιΐδηι λυ ἷ τ 

ἘῸΓ ρεγίγϑηβ1} Αρέγι8 βογίδίιαγ, φιιρὰ ἴ ἰΘΙΏΡΟΓΘ - 

Ῥαϑϑίοηΐβ ΟΠ] Π68 β'πὶ Δροϑιο}} βοιπάδχϑιὶ, ἴρθ0 

εἰϊαιίοιιοθ, μὲς ῥγοϊαίαΣ ἰη πιραϊατῃ, Πμ ΡΟΒΒ᾽ Ὀ}]6 ὅγαὶ 

648 Ροηΐτυ5 ἱπίον οὶ. ὕπώ6 6ἱ 08, 5] ροοσανοτγίμν δ, 
ἀεἰειπυ5 ἀΐσογα : δεοοαίμηι πισίηι πθίμι [οὶ εἰδὲ, 
εἰ ἐπ φιϊαίοπι πιέαπὶ πο ΘΌ 8. αὐδοοπαϊ, Πἰτὶ: λη- 

πινίίαῦο ἐπ)μδε ἴαηι πιϑαηὶ σομίτα πιὸ Πομιῖνο δ". ὃ] 

δπΐαι ο6 [ροογίπμι15, οἱ γονοϊανθυηι5. ραοολία π0- 

βίγα 0} 801 πὶ Ώ60, δ6ἀ οἱ 1}15 4] ροβϑιμ πιο οτὶ 

γυϊηουῖθυ5 ποϑίγί8 δίᾳυ ρεσολιίβ, ἀε]εθυπίυγ μοι- 

οδία ποϑίγα ἃ} 60, 4υἱ αἷϊ : Εσοθ ἀθίουο μ πμϑοηι ᾿πὶ- 

φιδιαίος ἴμας, εἴ δἷεμί οαἰσίποηι μϑοσαία μα δ. Ροσὶ 

δἰ πιθοηΐβ8 ργορβοι ἢ}, 418 ποςθ556 δγᾶϊ αἱ ᾿Ἰη 0] }οΓ6 8 

οἰΐαπι βαἰναγοπίι", γϑμΐ! ρΓΟΡΙΙΟΙὁ8. Ὠμ]Π ἰοῦ, ἀ6 αυὰ 

βοῦν : Εἰ ὁγαὶ Αππα ρτοριειἶδδα, βίϊα Ρἠανπιοί 

ἄς (τίθει Αδότ. Οαδιη ρυϊεῖιον ογάο ! Νοη γθμῖ! ἀμ 6 
4υοας Βοπιΐπο ἀΐεθηίς 59 : Οπιπεὲβ τὸ ξεππα αἶα, Ἐ νἰγαπη τη α]ἴ6Γ, 56 ρυίπιιπι νοηΐὶ ϑἰηιοοι, χυΐ ἃρ- 

δὲπιϊπὶ ἐπὶ ποία ἤκο. Εγσο βοδηάδι! αι βαπὶ ππἰνογοὶ, 

ἰπ ἰδηῖμηι αἱ Ροίγιιβ ἡποαθ Δροβίοϊογιι ργίποορε " 

1εγ!10 ἀεποφαγί!. ()υἱ 5 ρηυΐαπιυ8 αυοὰ, δου πήα]ζα- 

115. ἃροϑβί0}15, (47) Μαῖογ δοπιὶηὶ ἃ βοδηίαϊο [πογὶϊ 

᾿πιπηη 5 ̓ 5. βεαπάδιυπι ἴῃ Ποπ)ῖηὶ ραββίομο ποι 

Ῥα888 6ϑ, ΠΟῚ δϑὲ ΠΊΟΥ 118 δ 5118 ΡΓῸ Ῥθοολ 5 οἷυ5. 

5] δυίθπ) ΟΠΊΠ6 8 ρδουλνδγιπιΐ, οἱ δρθηΐ φἰοτία θοΐ, 

}υ δε οδι} σγδίία 115 εἰ σοάθηιριϊ, αὐἰφαα εἰ Μαγία 

ἢΠ|ο ἰοπῆρογ βοδηθα] !ζαία 681. Εἰ ἢος 681 φυοά παπς 

δίπιθοη ϑγορίιοῖδί, ἀΐσοηϑ : ΕἸ ἐμάν ἱρεῖμια απίπιαπι; 

485 5εῖ8. Δυβηυ}8 Υἱγὸ ρδρογίββα (6 Υ᾽γρίπθιη, αυδὲ 

δυάϊϑι! ἃ Οαυνίεϊε : δρίγἐιιι8 δαποίιι8 υοπῖεί Φμρ 6 (6, 

εἰ υἱτίις Αἰἰςεἰπιὶ οδιιπιθταθὶ! εἰδὴ, ροτίταπ ἰδὲς ἰη!- 

ἀε!Πται19 φίααίιιδ, οἱ διηυίσυϊιαι15. πιυσγοπα [ογίοτὶβ, 

οἱ οορ᾽διίοηθ5. τυ (6 1Π ἀΐναγβα ᾿ἰδοογαθυηῖ, Οὐ ΠῚ 

Υἱάογὶβ ΠΠυ πὶ, φυσπὶ ΕἸ] απ θοἱ ἀυάίαγαβ, οἱ βοίθαϑ 
δβαϊι6 βόπηΐη6 Υἷγὶ 6556 βαπαγαίαπι, ογιοιρὶ οἱ 

τηογί, οἱ δι ρρ! ο}}8. πυπιδη δ 6856. 8:9] οίαπι, οἱ δὰ 

Ῥοϑβίγοπηιπι ἰΔΟΡΥΠΊΔ ἢ ἢ Γ ΘΟΠ ΜΙ ΘΓ ἢ 6 ΠῈ ἀίαμα ἐἰϊ- 

οθηίοπι : Ῥαίον, δὶ ροδεϊδί!6 651, ρετιταπδεαί οαἰχ 

ἐξίἜ α πιὸ", --- Εἰ (μαῆὶ ἜΥ40 απϊπιανι ρεγιγαποῖϑιι 

σίαάίια, μι τουοίοπίαν ἐα πιυ οτῖιπι οοταϊθιι5 εο4ὶ- 
Ιαἰΐοπεδ. Οοαἰαἰἰοπ68 ογαμὲ Ἰπ]α ἴῃ ΠΟπη  ἶθι8, 

αὐ μτορίογθ γανϑίαϊ δυηῖ, υἱ Ῥγοϊαῖαα 1: πι|6- 
ἀϊ ραγίθγοηίαγ, οἱ ἰηϊουίοοία δίαιιθ οιηογίι88 

6586 ἀοϑίπογοιῖ, οἱ οοοϊἠογεῖ 685 ἢΠΠ|6 40} ργῸ Π0]}}}8 

“9 Μαδιῃ. χχν!, 51. δ9 1014. ὅ9. δ᾽ Ρ84]. ΧΧΧΙΙ, ὅ. 

(41) Ηος χυοαι6 8ιιργὰ ποιδιυπὶ 68ὲ "018 8 "0- 
τοὶ ἰΐαπι 14. ὁοηῖγα Ογίφδιοπν, υἱὲ Μαγίδιη Ομ γδιὶ πιὰ- 
ἀνόπ, ὕἱροῖα Βοηιΐηαπ), ρυγραιίοηθ ἰη  υ}556 ἃ ρθο- 
οδίο δεηϑὶὶ, γείγαρδγί ὕλης βθηιοπηΐμιη ΟΥΙΟὐοχι 
Ἐεο]α δὶ σοπβοηϑαὶ, Τιἀεπιϊηΐψιια σομ ΟΣ ϊ ἀφογοῖο, 
δοοί. θ, εδη. 25, χιο Β. Υἶγβο υὐυ]!υπν πηαυδπὶ ἴῃ 
86 ρΡερολίθμ δά πη 5586 δρεοία!! δὶ μΥιυϊοηὶο ἀδοὶα- 
ται. Ἰάϊρϑιη ἷς γεροηίπιι5 Δἀδιηϑιίο, 41} δοαπα 
ἀαἰὶ, ἱπβαειἱατἷδ, απιϑί σιϊαἰἰδημθ γδλ8 ποί88, οἱ]- 
Ῥάμπι]ια βδῃοιίβδϊπι θιϊ Μαινὶ δυάθι ἰθαγαγα. 
Θυδηψηδηι, υἱ πὸ αὐἱά ἀἰβδίηπι!θ πὶ, 58εΐο, οἱ εἱ. 
Ἐυοιὶυδ ποῖαι, ἤλπς ἰρβαιη Οὐ 6 η}5 56 θμ18Π| οἱ - 
ἄδην) ργοροπιοάϊπ νογθ 5. ἴῃ Θρ᾿ βϑίοἰαπὶ βυδπὶ 517 
τοῖν} 856 τηάρησιῃ Βαβ πη, 4] φἰδάϊἑ ποιηΐπο ἢπ|- 
εἰυδιίίοποπι αυλπιήδπη ἱπἀϊοαγί ἃ ϑἰπηθοηα βογίυἱἱ, 
ἀἰϊνίδυναπι ἴῃ ρᾶγίο5 Μαγίδ δὶ πηᾶπι, ΠιΟΓίθ Ρἃ- 
εἰοιι ΕΠ ὁ, ἡυχια εὐυδάσηι ογαουλυπὶ : Οπεπεδ δοαπ- 
ἀαἰϊκαῤὶπεϊηὶ ἐπ πις. ΑἸΙοααΐ 84 βαποίδηι ΥἹγο πὶ 
τηυγ 8. ΟΠ εἶδε} [τπόίαπὶ πο [586 ΡΘΓΥΘΏΪΟΓΙΠΙ. 
Δα Ἰαυάδιι5. ΑΒ ποθ ἢϑἰ5 ὑρίβοορυβ Τίλιπι ΒΟ - 
δίγρηυπι, ΑΙΡΠ]ΟΟ πὶ, οταῖ. ὅ, 06 οοσατδα })ο- 

Ργοοπαῖν ἰμἴαιοι, οἱ ἰθπαἷ! ἰμ Ὀγα 115. 515: ἀ6- 

ἱπάθ ῃλ} 16, Ο11}}15 ποθὴ 801 φυϊίδη) νογθὰ ἱραϑία, 

86 ἐϊείιπι α5ὲ δΘΠ ΓΑ ΠΥ αυοὰ σοηΐα588 51 0- 
πηΐηο, οἱ ἰοουίᾶ ἀ6 00 Ομ)πίυ5 φυὶ ἀχϑραοίδυδηβ 
τοδοπιριϊοπδπι [5γ86]. Ἐπ Ἰυδι6 δαπεία ΠΊ]Π6Γ βρὶν]- 
[ΠΠῊῈ ΡΓΟΡΙ οι πάϊ πηργυΐ! δεοίρογθ, αυΐα Ἰοηφὰ οδϑ1- 

ἰδία Ἰοπρίϑαυς 6} υη} 5. δ) ΠΟ οὐ] πιθη δοθοῦν δῖ. 

γιάοῖα, πηυ ίογαϑ, (6ϑιΠππομΐα τ Αἢ 8», οἱ ἐμ απιϊεὲ 

|Μι4, δἱ φυδιάο νουὶβ δυδπογίι αἱ ρογιία!ἷβ νίγοϑ. 

Οοπϑπίάοναίο αυϊὰ ἀα 6ἃ δεγὶρίυπι ἷ! : δεριεπι ἀπιὶδ 

υἱτῖ! ἃ υἱγοὶνιϊαί6 δια οἰιπὶ υἷτοὸ Ἔμὸ, οἱ γοϊυᾶ, 

Ῥτυρίετεα ρτορίιείες [μῖϊ. Νόφιια δηπ αἱ Π6ὲ οἱ [0Γ- 

ἰυΐϊο ϑρὶ ἢ τ5 580 108 Πα (αν ἴῃ 64. Βοηαμ οϑὲ οἱ 

ΡΓΐπαπι, δὶ φυὰ ροίεδὶ νἱγρί ἰτδ1}5. σελίδι ροϑδῖ- 
ἄογο. 5. δυίαπὶ ᾿06 ποη ροίπονί!, δοά ὀνοπογὶ οἱ υἱ 

Ρύγάαϊ νἴγυη), νἱάυα ρογβονογοί. Οιοὰ αυϊ πὶ ΠΟΝ 

Β0] πὶ ροϑὶ τηογίθιῃ Υἱγὶ, δὶ δἰΐδι οὐπὶ 1116 σἱνὶς 

εἰεἰνεῖ θογο ἴῃ διΐπηο, υἱ οἰἰαιηϑὶ ποη νϑηογὶϊ νὸ- 

Ἰαμ 8. ἰρβία5. οἱ ργοροβϑίίαπι), ἃ θοιμΐηο0 σοΓΟηο Ὁ, 

οἱ ἀΐοαιὶ : Ηθο νόνθ0 δίαιια ργοπλ 0, 5] τη }ιΐ Π ηγ8- 

πυπὶ δἰϊφαϊί φυοὰ ἤθη ορίο ἐομείμογιῖ, 1} αἰαὶ 
δοῖδπι φυὰηι ἱποοπίδη δι ν᾽ ἀθυδα!8 ῬΟΙΒΘνΌΓΟΙΠ. 

Ναπο γεγο οἱ βοουηάς οἱ ἰογιϊ οἱ χυλγί ηριΐα, 

υἱ ἐδ ρἰυγῖθι5 ἰδοοᾶπη, Γορογιμηίαγ, εἰ ἤθη ἱξπογᾶ- 

ποι15 αυοά (416 σοη)υρίαπι (48) εὐ οἶδὲ πῸ5 (6 γϑβηιο 
θεῖ. δίοιι: δηΐην 4}) δοοϊοϑί διε ἀἰσηϊ αι θα9 που 

δὲ ἴφςᾳ, χειν, 23. 

πιϊπὶ, ΟἸγγβοϑίοπιιπη) ἐπ ρδαί. χη, ὙΠ πὶ ἐπὶ δ οαπο 
πόηὶ, ΔΙΙοϑ40 6. ποθ 0}105, 4αἱ δἰπιδονι 5 ργορίθείαπι 
δούεπι δχρ σδηὶ βοηϑβὰ : ἰΔπιοίϑ! ροϑβί εἰν (αιο 6 πὶ 
δίδι [πη Δ πίη 0 ΘΟΠΙΠἐπηδίδπι δ αγίδι) (υἶ556, ρἰογίᾳυθ 
Οπηηθ8 τηΪ εἶ η6 αἰ ΠΙΘαπίωΓ. 

(48) πὸ φυοηπθ αὐδοηϑ [ἐοο] 65:85 ἀοριηαι 8 56Π- 
θη 65ἱ 46 Πογα 115 ἢ ρ1118, {οἀ οὐ ϊείδηι ἀδ τερβπὸ 
θεἰ. Εἰ Ἰιοοὶ ραυο ροϑὲ ϑυπλιηὰπὶ βθνογ (ἴθ ἰρθ6 
τεπιρεγοὶ Αὐδηιαμἶυ5, οἱ πηδίθηι8. ροιϊὶὰ5 ηἰδιὶ 
85θιοθηἘ5 πιοῦο ργοῃαῃίϊοὶ : οἴπὶ (ΔΙ 6η ΘΔ 5 439] 
Ῥίο οἱ Ο"νϊδιΐδιο ᾿ιοπλΐ δ ἱπεἶη88 ἰγδάποαί, πο}}1- 
αυ6 ἀϊφαπιυπη ἐδ66 46 Ἐεείεδἷα, οἰ ἀξ 60 παπιότο, μὲ 
"οη παϑεὶ τίσαπὶ αὶ πιασμέαπι, οἱ πιθοῦ νδρυ]δί 
ἂἃὖὺ δοοἰαρδίδϑιιοῖβ βου ριου θυ, ργοίρυσαᾳυς Τ|,60- 
ΡΠΐΪο, δὲ μοιΐοποπι ἔσο ἐδ ροϑδης. υἱοί ἃ006- 
Ρἶ556, Νοίιιπὶ Μομιδι βίαια οἱ Νοναιδηογυηιὶ ἢ- 
}υσπιοάὶ ρ]αοίία ογοάοχογυπὶ Δι 1Π6Π|8118 σΟη ΠΧ ; 
π66 ἰΔπγόη αἰ Πἰοηάαπιὶ Οτί 6 ι}}5. ον Ὸ βθοιμδ5. ἢυ- 
Ριΐδ5 ᾿ἰσυΐ586 φυίάθπ), 56 ἃ 8||4ττᾶπ| ἰΔπλοη ἰμοοπιίϊπρη- 
ιἰδ5 Βρϑοίεπι ργὰ 56 {μ||886, οἱ ραν οπι 5 ἱηροοὶς 
τοι ποδί. 
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δοπὶ [ὠγηϊσδιῖο, βοὰ οἱ παρίϊα γερο! αηΐ, πΘαὰ6 Α Ρυδγο, 41 ποοάυπι ἀμποάδοϊπι Δππ0Ὸ8 ἱπιρίδνεγαι., 

δπΐ πῇ δρίβοορυβ, Π6 6 ΡΓΘΘΌΥΓΟΓ, ποὸ ἀϊδοοηυβ, π66 

νΐσπα ρυβδυηί 6686 ἀϊραπιὶ : 56 [ογϑίιδη οἱ ἀ6 εθῖὰ 
Ῥγὶηνἐἰνογυπι ἱπιπιδουϊαίογυπιᾳ 6 ΕσοΙοσθ, αὐ 
Ποη ᾿ια θεῖ πη 01} π|, πο τιβᾶπι, 6) οἱοίαν ἀϊμα- 

Χη05 : ΠῸῚ 40 ἴῃ ΦΙΘΡμ ΠῚ παῖς ἰποσηαίμπη, 

56 400 ρᾶγίθιη πο πιὰ δαὶ ἴῃ τόση θεΐ. Μεπνϊε, 

οὐπὶ ἰμογργοίδγον ἢΠ|υ.}, φυοὰ 8 Οοτι {05 56ι1- 

θὴταν : Εσοίοδῖω [)οῖ, φιι ὁδι (ον, σειπὶ οηιιῖθιι8 

φμὶ ἱπυοοαπί οἰιηὶ ὅ5, ἀἰχίθϑα πη6 αἰ νου Δἐθιὴ) Ε 0]6- 

δἰδβ, οἱ δουὰηι 4υἱ ἰηχοσδηΐ ποιηθὴ Βομΐηΐ. Ραϊ0 

δεΐ πηοποξαμηαπι, οἱ νἱγρίμοιῃ, οἱ ουπ} 41} ἴῃ 64- 
διΠΠοηἷδ ΡΟγβανογαί, 6850 ἐς Ἐςε]οϑία οὶ : θυ 

Ὑ6ΙῸ αυἱ δἰ. ἀΐζαμηυβ, ᾿ἰοοῖ θοηδηὶ ᾿αθοοὶ σοηνοῦς 
ΒΔΙΪΟΠΘΙΏ, αἱ οὐρίογ5. νἹΡ 18. ΡΟΠ]θΔΙ, ἰΔμθ ἢ ἢθι 

6556 ἀ6 Εοοϊεβία οἱ ἀδ 60 πὰπθογο, αυὶ ποη δ διὶ 
γυρδπ δὺϊ πηδου δηλ, δεῖ οἰ χυϊὰ ἰβεϊϑιηοα! ; δοὰ 

6886 ἐδ βοουῃάο σγϑάι, οἱ ἰδ [εἷς αυἱ ἱπνοοδιὶ 
ποη!θη Ὠοπιϊηΐ, οἱ αἱ δαϊνδαίαν αυϊάοηι ἴῃ ποι 

Δοθι ΟΠ γΙδιῖ, ποααδῳυδηὶ ἰδηηθη ΘΟΓΟ ΔΗ ΩΓ Δ 60, 

Ουἱ 651 φἰογία εἱ ἱμιρουΐαπν ἴῃ βαουϊα βϑου!ογιιπ). 
Αἰηθῃ. 

ΠΟΜΙΠΔ ΧΥΙ. 

Βὲ εὖ φιοά δοτίρίιηι ἐδί :Σ « ΡΙΓΘΥ απίθηι σγέδοοϑαί οἱ 
δοπ[οτίαϑαίμγ., ν ἀδφμα αὐ οι ἰοσίηι, αϑὲ αἷ(: 
«Αι πεεξοϊοθαίὶ5 φιιΐα ἱπ "ἰδ φια Ῥαιτὶς πιοὶ διμιὶ 
Οροτεἴ ἢϊα 6886.» Δ}. "!. 

Νδίυβ 6ϑί θοπηΐη}8 Πιδιῖ9 διθυ5, οἱ δϑδοοπάδγα 

ῬΆΓΘΏΓ65. 6718. ἰπ δογοβο Υ πηᾶπὶ, αἱ ΟΟΙΠρΙοΓΘηὶ 6 

αὐ Γ0ογηὶ ἰμ ἰορα ργϑοθρία, οἱ οδγσιθηι ριῸ 60 

Αγ ἰυγυγυη), οἱ ἀυο5. ρυ] 108 σοΙαιρθαγαπι. Τομν 

δύ πὶ Ὀγ80}}}}5. 815 ϑίπιδοι, υἱ ἀὰ ἀυτ Ἰδοίυ πη 6, αἱ 

Ῥγορ δίανί: ἀβδ 60 418 παᾶῦγαὶ ἰιδέοτία : δἱ ροβί- 

4υδλπὶ οἰημΐα ἴῃ ΠΊΟΓΘ σΟΙηρίοία 5ιηϊ, γρυθγία Ὁ 

Ῥδγοηίο8. 400 δοδιι5 ἰυπο (49) ἀροθαὶ : οἱ ἰδιβεη 

εγόδοοθα! εἰ σοπ[οτιαϑαίαν δαρίομίϊα οἰ σναίῖα. Νρι- 
ἄσυπι φυδλυγασίηια εἴ68 ραγραί:οι}5. πη ρ!αναγαί, μ66- 

ἀὰπὶ ΝΑΖΑΓΘΙ Ὑθθογαὶ, οἱ 8πὶ ἰοϊαπη βαρ οπείδιη 

γοβρίοἰουαι, Ῥοίιϊ ϑογίρίυγα ἀΐσογο, ογοϑοερὰϊ εἰ 

σον Δ δίυγ, οἱ ἀοοὶ ρί6")Αι δρί γα π; βοά αυὶ δνὰ- 

ὀυλνογδὶ 56 [ὈΓΠΊΔΠῚ 56ῦν} δοοὶρίθης ὅ5, βίδι τη οἱ 

ῬγῸ πιαπἀδιίοπα (50) οὖ18 βδοι Ποία Ομ] δίι ἢ οβί, 

ἰά αιιοι νδουείξοογαϊ, Δἀϊ πη ρ] ον : ἤοπ 4804} ΘοΓρι8 

αἦὰ5. ΠΠΙςΟ πιδ}υ8 Γἀογὶς οἰδοιαπι; 56 φυοὰ 580γᾶ- 
αἰυδ φυϊρρίαιι ἀδιῃοπδίγαγοίαν, δουϊρίυγα γοίδγθηιο: Ὁ 

Ῥμὸν ἀμίϑηι ογοβοδαί οἰ σοπ[ονγίαϑαίαν, εἰ τορι ουαίιν 

δαμίοπΐα, Οὐ ΓΔηΝι5 δἰ οι} ὶ 4110] 46 ράγνυ]ο βογίριυια 

511, ογτεδοθδαί οἰ σοη[θτιαϑαίιτ, αἱ οχ οΟἰ]αιοπ6 πι8}- 

ἰογυπὶ αυΐὰ Ρ]υ5 τ, Βοπλΐπο ποβίῖγο ἀϊοδίαν, ᾿πι6}} 36 6 

γΙεᾶπιυ5. θὲ δόλια : ΡΜΟΓ ἀμίθπι ἐγθσοθϑαί οἴ Πο1[07- 

ἐαϑαίμτ : οἱ (ἀπηθη ποθὴ δάαϊίυν, οἱ τρρίοϑαμιν ξαρὶομ εἴα, 

βοὰ εὐπογίαθαιιτ δρὶτίίι. Ἠΐς νόγοὸ ἀθ Βοιηΐπο : 
ὑγτεβοοϑαῖ, ἰμυΐ!, οἱ σοπ[ογιαθαίαν, οἰ τορίοϑαίαν δα- 
Ῥίοπιϊα, εἰ σταίία θοὶ ὁγαὶ δΡ6Γ οιπι. Πὰς οπιυΐα ἀ8 

δ 1 Ὁογ. 1, 2. δὲ ΡμΠΠρ. αι, 1. 55} (ον. χιν, ὅ0. 

(49) Βαβοιϊρβίπηιβ ἐμπο, ργὸ 400 παπὸ ἰοφο θαυ Γ 
δηῖθδ, ἰάαι6 βοπ5 812 ἰμίδΓάτι ἢν τὰ ΟἿ} οαϑιρϑινα5. 
ἨΪς γογο σομίοχιιβ ρᾷμ] δάσο νίάοιαν. πμρεοθίίας. 

(50) Βεοοίθ φυς βυμδγίι5. δὰ πομι!. 16 μὰς ἐς 

ἀϊοία βυηῖ. νὰ δὐΐσπη ἀυοάδοϊπ) 65561 δηπογιπι, 

Τοηιδιδῖ ἰπ δαΡ 5816 π|. ῬΑγοΠΙ68 6708 ἱρπογαπίος., 

αυφγυηῖ οὐπὶ 50}}1ε|16, οἱ βοὴ ἰηνοηΐυηί. θυστεηι 

ἰηΐεν δἤποϑ, φυφγαυῖ ἴῃ σσπ ΐλιυ, φυσγαπὶ ἰοῖοῦ 

ΒΟίο5, οἱ ἴῃ ἰν}8 οἴη!) 5. ἢῸπ τορογίυπι. ΟυοΓ αγ 

ΘΓΒῸ 3651:15 8 ρϑΥΘμ ΕἾ θι15 5015 Οἴπὶ ραῖΓα. αὐυΐϊ πυιῖεῖ- 

15 οἱ Θοπι85 (ποτὶ ργρίαμι ἀσϑοοηάθ}}}15: εἱ 12- 
τηθ ἢ Π01) δία! αἱ φυγασ,, ᾿ηνϑιί το ΝΟ δεΐπὶ 
ἰπῖον ΘΟ ηδίοβ οἱ ολγΠἾ5 ῬΓΟΡΙΉ4ΙΟ5 ᾿μν απ (αν δόπυϑ, 

0Ὴ ἴπ [5 φαΐ σονρογα! εν ΘΕ Δ, εἱ [υπειὶ δυπῖ. ἴα 

στρ υ οὐ ΘομΠἀ{π|δοθὰ5 Ἰη6 15 Π0η ροιοϑὲ ἰηνοηϊτὶ. 

θίβες υ]νὲ δυιην φυ γα 65 γορογίδηϊ, αἱ αἱ τὰ 40α45- 

ΤΌΙ5 ΘυΠ} 9056 0} Μαγίδαιβ γϑρογίαβ. ΕἸ φιωτενίες, 

ἑπαυΐ, ἐπυόπονι ἐπὶ ἧι [οπιρίο. Νὸν υλϊουπαυα 

ἰμι 410 Ἰοςο, βεὰ ἴῃ ἰεπιρίο. Νϑαυθ ἴῃ ἰδ ρῖο 5ϊ:πὶ- 

ΡΠ εἰϊογ, βαὰ ἴῃ τηοάΐο ἀοοίολαιη, δυάϊεηϊοπι οἱ ἴῃς 

τογγοζϑηίοπ) 605. Εἰ τὰ ἜΓσῸ αυξγα δόδυπι ἴῃ ἴδπὶ- 

ΡΙο θεὶ, φυξὰ ἰη Ἐοεϊοβϑἷᾶ : συγ ουπι δρυ πιᾶ- 

εΕἰβίγοβ, αυἱ ἴῃ (Θπιρ]0 βαμὶ, οἱ βοὴ δαγοαϊιπῖαν εχ 

60. 5:1] εηἶπὶ ἰἰὰ αυφϑἰογίθ, ἰηνοηΐθβ δυπι. ῬΟΓΓΟ 5ἱ 

4υϊβρίϑπι ἀἰοῖὶξ 858 τηϑρ βίγιιπι 6556, οἱ δοϑυ) πιθη 

μαθοῖ, ἰδία πογλῖης ἰΔι}}} ΠηΔρ δον οί, οἱ ἰώθο 

ρυὰ δυπὶ ποη ρουϊοϑί ἱμγεηΐτὶ 6585 Ὑογθυπὶ θεαὶ οἵ 

βϑρίοηιία. 1πυόππιιδ ὁδῖ., π4}}}, ἐπ πιοάϊο ἀυεσίοτεα. 

Ουοιηοίο ἴῃ 4110 ἴΙσοο ἀα ῥγορίιει5 βογίρίυπι δεξὶ, δὶς 

οἱ πυης ἱπιο Πα ἴῃ πιράϊο ἀοείογυπι. δὲ, ἰηφυῖ, δ5, 

αἰιονὶ τουοίαίμηι [{μοτῖϊ δορά ομιἷ, ρτὶπιμ 8 ἰασεαί. [ιν τη 6- 

αἀἴο ἀοοϊουη βοάθηΐδπι ἰηναηίυηι δυπὶ : οἱ ποι 80- 

Ἰυπὴ 5αιἰοιίομηι, 564 αἱ βοἰβοϊδηίδι οἱ δυἀίεπίοπι 605. 

Εἰ πυης ργ86Π5 δὶ δθβυϑ, ἰπίοιτοσαί 05, εἰ δυὰϊξ 

Ιοφαθμίε8. ΕἸ πιγαϑαπίατ, ἸΒ4}}, οπιποδ. δυροῦ 4υοὸ 

πιὶγαθδηῖιν 3 ΝΟη δυροῦ μι ογγοσϑιοηΐ θυ ο᾽υ5, ᾿ἰοοῖ 

οἱ ᾿ρϑ τἰν 8 0}}05 Θιαπί,, 564 βιιρθῦ γεβροηβίοηΐθυβ 

6}05. ΑΙΤὰἀ 651 δηἰπὶ ἱπίογγορᾶγθ, δἰΐυὰ γεϑροπάογο. 

Ἰηίογγορξαῦαι πιὰ αἰ ϑίΓο8, οἱ φυΐα γεβροηάογα ποη ρ0- 

τογαμί, ᾿}.)56 118, ἀ6 4ιυ!θι5 ἰμ!ογγοσανογαῖ, γοϑροη- 

ἄδθαι. Ουοά Διυίοπὶ τοϑροηβ8ῖ0 ποη νἱοἰβϑιπἀΐπο πὶ 

Βογηπιοοίηδι Ϊ, βορὰ ἀοοίγίπδτη ἴῃ ϑογιρίαγίβ δαποιῖς 
βοποί, ἰὰχ αἀἰνίπα (ας ἀοοοθαὶ. δίογβοβ ἰοφυδυδίυγ, 

θεῖι5 δυΐοπὶ γεβροηάθῃαι οἱ νοοθ. θϑροῃϑβίο 1114 60- 

Τυὴ οΓδί, 5Ὲ 06} 4υ}}05 ἱσῃογαηίθπὶ Μογϑοη θοιηϊ- 

πὰ ἰηβίγιοιαι. Ιπἰ γα ἰμογγοσαὶ δοϑι5, ἰπίδῦ- 

ἄἀυπὶ τοβροπθί, δἰουαΐ βυργὰ ὐὀἰχίιηυ5. Θυδληαυδπι 

τηΐγα 1115. 6}115 ἢ! ΓΓΟΖΆΟ 5|}, ἰδῆλθη. Ἰμ τ παλτῷ - 

ὈΗΠΠΟΓ δι τοϑροηϑβίο. ὕι ἱρίίυγ οἱ π05 δυάίαπιυβ οι πὶ, 
οἱ ῥγοροιαὶ μ0 18 αυφϑι! 065, 6185 'ρθ6 ἀἴδβοϊγαί, 

Οὔδδούθ 5 ἢ ̓ατῃ, οἱ οαπὶ ἰἅογα πἰμΐο οἱ ἀοίογα 
φυδταιηι8, οἱ ἰυης ρΟΙΘΓΪπλι15 ἱμνεηΐγο 416) ψυφγὶ- 

πιι5. Νοη οηἰπὶ {5ιγἃ δογρίαπι 681 : ἔσο δἰ μαίεν 

ἔμιι5 ἀοἰεπίθ5 φιιατεϑαπιιδ (6: Οροτγίοἱ δεἷπὶ αυὶ χυξ- 

τι δδϑυπι, Ποῖ ΠΟ σ  οηῖογ, ποθὴ ἀϊβϑοϊιίθ, ποι ἐΓλἢ9- 

ἰϊοτῖο φυῶγογα,, βίου! αυφγαπί πΟμ ἢ}, δὲ ἰάθο 

ἰηνδηΐγα πη ροβδυμῃῖ. ΝΟ5 διιίέπι ἀϊςαπιι8 : δοίεη- 

Ρυγραιίίομα οχ νομί 5 βθῆϑθυ ἀϊχίπιιβ, αυΐ]ι5, δὰ 
το! Πομεἶαπὶ θ᾽ αβρίηανα ἴδ διιΒρ᾽οοη θη), 48 ρυϑοἸανϑ 
ΟΧ δι ϑοαυδμ! ὁ) δάση ΠΟ: αἰ {ἃ βοιομ ἴδ : ΛΗΐπια 
δοδι παρηανι ροσοαιὶ δοτάε πιασμίαία ἐδ. 



1849 ΙΝ ύσαν ΠΌΜΑ ΧΙΧ. 1850 
ες φειτίπιις (6. ἘΛ οὐπὶ ΠΟΟ ἀϊχογίαιυβ, 84. Ἰαθογδη- Α σοιηριογοίαγ, Ππᾶπὶ ἰΆ4ιι6 ραγϑηΐδβ. 68, χὰ εοη- 
610 Δ} ΠΠ8Π} Ποϑίγᾶπὶ οἱ οὐ ἀοίοτο αυφγθηίθῃ), 

»ΕΒρΡΟ 61 οἱ ἀϊοοὶ : Νεξοί 8 φιιία ἰπ ἰδ φμα δμηϊ 

Ῥαιτῖς πιεὶ πι6 ὁρογίεί 6486 3 ὉὉϊ βυηΐ Ὠφογει οἱ πηρὶὶ 

δἰαιθ γοϑδιΐ, 4υΐ 25βδγιιπὶ ποη 6886 Ραΐίγὶ5 δδξιι 
Ομεϊϑιὶ Ἰόροπα οἱ ργορμείδβ Ὁ ὕθγίο 7685 ἴπ 1ΘΙΏρΡ]0 

ογαῖ, φυοὰ ἃ ϑαϊοπιοηα οοπβίγαοίιπ) ογαὶ, οἱ οοηὲὶ- 

ἰϑέιγ ἰϑ ρίαπ ἰἰϊαὰ Ῥαιγὶβ δαὶ 6586, ἀύδιῃ ποῦ ὶβ ΓΟ- 
νοἰανί!, ουὐυ8 ΕΠ πὶ 6886 86 ἀϊχὶί, Βαθροῃάεληΐϊ 

ηυοπηοάο δἰιον Ὀοηι8, οἱ 4|16ΓὉ δῖ ᾿υϑῖυ5 Ὠει5. Ουΐα 
ἰσίίυν δαϊναιον Ογοδίοσγίβ ὁδὶ ΕἸϊ 08, πὶ σΟπιπιυΠ8 
Ῥλίγοπι ΕἸ πὰς Ἰδυάδπνυ8., οἰ}1:8 ἰὲχ, ουὰ8. εἱ 
τὐπιρίυπι 65ῖ., Ουἱ ε5ὶ φἰογία οἱ ἱτωρογίαια ἰῃ βθου]α 
5:5 ΟΌ ] ΟΥτπ|, Αηλοη. 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΙΧ. 
δε εο φμοά δοτίρίκῃι δεί : « Ρμεγ αμίεπι στέξοοϑαί εἰ 

δον [ογίαϑαιμγ, ν ἀδηιθ αὐ θιπὶ ἰοσιμι εδὶ αἷξ: « 86- 
φΐοτες ἐπ ἰοπιρίο ἰπίοτγοφαί. ν» ΟΡ. 11. 

Ουΐὰ ποπηυ}!ῖ ᾳυΐ βδηοία ϑουρίυγα νἱἀδμίυν οΓ6- 
ἄεγα, φυλδὶ ᾿ φ]ογίαπι ομηηὶροίοηι 5 [οἱ ἀἰνί μι ϑίο πη 
δα νδίογὶ 5 ποφαηὶ, [ιδίαπι ταὐ ΐ νἱάδίαν, αἱ ᾿ρβάγυπὶ 

ΒΟΓΙΡΙΌΓΑΓυΩ διιοίογιαία ἀοοδδηίυγ ἴῃ Πα Δη.Π) 

ἐογρυ5 αυϊδπι νϑηΐβ56 ἀἰνίπυπι : οἱ ποὴ βοίαπι ἴῃ 

Ἰιυπμδη πὶ ΟΟΓΡιι8, 86 ἴῃ ἰιυπηδηλπιὶ αυοᾳιθ δηϊ- 
τῶϑ. Ουδιιαυδηὶ 51 αἰ σοηΐοῦ βοηδυπι ἰπιδηάηηυθ 

ϑογρίυγαγαπι, μὲ 15 Δ]1αυἱά δηΐπια {14 Ὠαθυΐ!, φυᾶτα 

ὡίογῷ ᾿οτΐπα πη Δ Ϊ πιο. ΟΠλ 8 φυΐρρα δηΐπηα "0- 
τηῖἷβ. δηίδυδπὶ 84 νἱγίυϊαβ νϑηΐαὶ, υ}1115 βογιϊάδ- 

ἴ0Γ. ῬοΓΓΟ δηΐπηᾶ ὅθδβι ἡυπαυδι ρροοδίὶ βοτὰθ τᾶ- 

ου]δία 6ε5.. δἰ αυιίάοπι ἀπίοαυδη) 84 ἀυοάθδεϊπιυπι) Φ- (αὶ 
2118 ρευυθηθγὶΐ ἀπηυ πὶ, ρΙ ΓΙ 5 88 ποῖ ἀ6 60 ἴῃ 

1μαο88 5ογἰδὲι Ενδηρο!ὶο : μον ἀμίοπι ογέβοοδαί εἰ σ0π- 

Ἰογιαϑαίμν, εἰ τερίεδαίυν εαρὶομιΐα. ος Ὠοπιϊπαπὶ 

πδίυγα ποὴ τροὶρὶΐ, υἱ Δηῖ6 ἀποάθοὶπ) ἃΠη08 βδρίθης- 
ι12 σοτῃρίοϑίυγ. Αἰϊυἀ 651 ραγίοπι ΠΆθ 6 γα βαρίθηιί85, 
αἰϊυὰ 5δαρίεηιία 6558 σοπιρίδια ). ΝΟ ἀπ σίτοιβ 

ἜγθῸ αἰνίπαη) Αἰ ἰφυϊά ἴῃ οάγηα δδϑυ Δρρᾶγιι βδα : οἱ 

ὨΘῺ 5011} ΒΌΡΟΓ ΟΠ Π6 ΠῚ, 56] ΒΌΡ6Ρ ὁπιμαῦὶ 400- 

υ ταϊϊοπαίθπι ογοαίυγαπ). Εἰ ογεδοεδα!,, ἰπᾳαυὶὶ. 

Πα νογαιὶ θη! ΠῚ] 56, [ΟΥ̓ πι8 Π δοῦνὶ δοοίρίθη8., δὲ 

οδάδπηι Υυἱγίαι6 φυὰ 56 Βυπ}Πἰαναγαί, ογθβοὶὶ. ἄρρὰ- 

τιδγαὶ ᾿ῇγιηιβ : φυΐα ἱπῆγιναπι οογρυ5 δδβδυϊῃρβδ- 

γαῖ, οἱ οὐ ἰά ἰΐθύιθπι οοπίοτίαιυΓ. Ενδουδνοταῖ 560 

ΕΠτυ8 εἰ ὅδ : οἵ ργορίογοα στυγδυμπ ςΟΙηρ οἰ 58- 

διιθιυἀίηεπι.,, ἴῃ δογυδβα οπὶ δὰ βϑοϊδηγηθηὶ ἀΐθιῃ Ρᾳ9- 
οΠ85. Εἰ σμηὶ [αοἴτι5 [μἰδδεί ἀππογιπι ἀμοάεφοῖηι, Ὀ111- 
βοηίογ οὔβογνα, αυΐὰ Ργιδηυλη) ἀποεϊοίμ) οββοὲ 
ΔΠΠΟΡΙΠΙ, βαρίθηια θοὶ οἱ οἰ ογῖβ, 4υδ5 ἀ6 66 βογίρια 
δαπέ, ΟΡ] οἰναίωγ. Οτιπὶ Ἔγρο, αἱ ἀϊχίπιι5, ἀποάεοὶπι 
ο556ὲ Δ" ΠΟ ἢ οἱ ἰαυχία π]ΟΓοπὶ (68 δοἰοιηηἰαἰ15 ὁχ- 
Ρἰοιΐ ἐβϑβθηΐ, εἴ γουθγίθγθη ταῦ ρᾶγθηΐθ8. ουτη ἰηίδη- 

010 651, Γδιηδηβίῖ ΡῈ ἰπ δεγυβαίοιμ.,, οἱ ποβεὶθ- 

θδπί ρϑγθηῖεβ ο᾽υ8. Εἰ ἷ 6 δ] πεῖι5 φαϊἀάδιη αυδπε 

Βυπιδιὰ παίαγα ραιταγ, ἰπίο! 66. Θ5 5. Νοις επίπι 
δ᾽ ΠῚΡΙἰΟἰ ΔῈ Ρ ΓΙ Π5ἷ 1, οἱ ρϑγθηῖ65. ο͵ὰ5 αὐΐ Θδβοὶ 
ἰξηογαυδηὶ ; βοά ᾳιομοάο ἰῃ δουδηηίβ Ενδημοιο 
βουίρίαπι 6ϑι 57, χυοηΐδηη ἱπεί ἰαδαμίυν οἱ Ζυδαὶ, οἱ 

οἰάρβιι8 δϑὲ ἀ6 πιδάϊο δόγαπι, δὲ πὸπ Ἀρρᾶγυΐ : ἰς 

οὐ 0 Πο Ρα10 ΓΕΠιΔη515586 ρυδγιπὶ ἰῃ δογυβδιοπι, οἱ 

ῬΑΓδηΐ65 6)05 υδὶ Γαπιδηβοεὶ! ἰζπόγαβθθ. ΝΘο ΠῊΓ6- 
Τὰ ρΡαγθηΐθ8 γοοδῖοβ., αιυγΓαπ) Δ|16Γ Οὔ ρᾶγίυπι, 

8]6γ οὐ οὐβααυΐαπι, ραιγὶϑ δ( πιδι 8 πηϑγιθῦυηι νὸ- 

φΆθυ]α. δοσυΐμυν : δοίοπίοα.,, ἰμαφυΐ,, φμωγοϑαπιις 
ἐεὲ (Ὁ1). Νοη ρυῖο 6058 ἰάείγεο ἀο  υἶ886, ηυἷα ρη:ᾶ- 
ΤΟΠὶ ΘΓΓᾶ356 ρισγυῦ), ναὶ ρ6Γ.1556 : πΠ6ς ροϊογϑὶ 80- 

οἰάδγο, υἱ Μαγία, ψαξ βοίοθαι βαὰ ἀ6 ϑρίγί(υ β8ποῖο 
οοηοορί856, 4 οἱ δηφοίαπι Ἰοφαθηίθην, δἰ συγγδη- 

165 ΡΑϑίογϑϑβ, οἱ δ᾽ ηιδυμεπὶ διμάΐογαϊ ργορῃθίδηιοπι., 
εἰπηογαῖ, "6 ρυθγιιῆ ρογάθγοί οὐδγγδηίθπι. Αἰηουα 
δ! ΟρΡ᾽ ἰομθπὶ πιλχίπια 46 Ζοβορὶ,, ουἱ ἃ} δημοὶο 
Ῥυξοθρίυπι Γπογαὶ, αἱ τΟἸΠΓεἰ ραδγυιῃ, οἱ 'ἰπ ΖἘᾳγ- 
Ρίυμ Ρογβογεῖ; φυὶ δυάϊογαι : Νὰ πιοας ἰοἰίοτα Μα- 

τίαπι σοη) μι φθηι ἐμαηῖ, φιιοά θλιἶηι ἐπ δα παίμηι 65... ἀὰ 

δρίτιία δαποίο ἐδ ὅδ, Νυμαυλπι ἢογὶ ροιογαϊ, αἱ ρεῦ- 
ἀϊίαμι [υγπιϊἀαΓαὶ ἰμἴαπίθιη, φυδπὶ ἀἰνίηυ πη 6866 ο0- 

ξπονογαῖ. ΑἸϊυνὰ φυϊάψυδηι ἀο010Υ οἱ χυφδϑιῖο ρᾶάτγθη- 

ἴυαπι., ᾳφυδπὶ δἰ προσ ἰεοῖονῦ ἱπι Πἰφὶ}, βοηδὶ. θυο- 
τηοάο δηΐπι ἰυ, 8ἰ φιδπάο ϑεγρίυγαβ Ἰαρὶβ, 4υφγὶϑ 
ἴμ οἶδ ΒΘ δ.) οὐ} 010 Γ6 ᾳυοάδπι ἃς (ΟΥ̓ πηΘπι0, ΠΟη 

4υο ϑογίρίυΓαϑ ΟΓΓΔ586, δὲ ραγροιδῦ 4 ᾿υ6 ΓΘ 

ΔΓ ΓΟΓΙ5 ; 566 4υ0ι} 1}}:5 ἰῃ νυ] δθοὺς Ὠάθθδηι νϑὶ- 

(215 ΒΟΓΠΊΟΠ ΘΠ) δίψα ται οποι, οἱ ἴὰ Ποχυθα8 ἰηνο- 

πἶγο φυοά νδγυπὶ οδῖ ; ἰϊᾳ οἱ 1} φυξγοθδηΐ π6 [Ὁγ16 
τοοα5581536. Δὺ οἷβ, "6 γϑ!  Πη6 8 608, Διὶ αἰΐᾷ (γᾶ 5-- 

πιϊψγαβϑεί, οἱ φυοά πιδρ}8 ρᾳίο, (Ὁ 2) π γαυθ ἰδϑεὶ 

δὲ οοἴοθ5, οὐπὶ 1}}} ρ᾽δουΐθθοι,, ἰἰθγα πη ἀθβοθηβΌΓυ5. 
θο οη!65 ἀγρὸ φυξεγοῦδιί ΕἸ θεἱ. Εἰ απ αυς- 

Ρἱοπιία ; οἱ ργδιία θ6ἱ δγὶ ΒΌΡοΥ ουπι. Νοιι φυδπάο Ὦ Γεγεηΐ, π0}} ἱμνθηθγαηΐὶ ἰη.6Ρ ἑορηδίοθ. Νάαιι οπἰ Πα 

γϑηΐὶ δά δά θϑοθη πὶ, ἤθ ἢ αυδηάο πιληϊἐδί6 (0- 

οορᾶιὶ ; 564 οὐπὶ δάϊιιο 6556 1 ραγνυυ!υβ ΠΑ θουαὶ στα- 

εἰλπὶ Βεἱ : εἱ φυοπηοάο οπημἷα πη 1}10 πλ!Γα}}1α [86- 

τδηΐῖ, [8 δἱ ρυθγιἶα πηΐγα θ}} 18 Καΐι, αἱ θεἱ βαρίθπιϊα 

86 ῬῃΠῈρρ. τ, 7. 57 Ζοδηη. νηὶ, 59. 

(51) ϑεϊθεδῳ ἀτὐδθὶ! οἱ (πη). 51} : Τί δὲ χαὶ ἐξή- 
κουν αὐτόν ; ἄρα ὅτι ἀπόλωλεν ὁ παῖς, ἣ ὅτι πεπλά- 
νηται; Ἄπαγε. Οὔτε γὰρ τῆς πανσόφου Μαρίας ἦν 
τοῦτο, τῆς μυρίας περὶ αὐτοῦ δεξαμένης θείας ἀπο- 
χαλύψεις, οὔτε τοῦ Ἰωσήφ. ᾿Αλλ' ὥσπερ ἐάν τις ζητῇ 
Γραφὴν, ὀδυνωμένως αὐτὴν ζητεῖ, οὐχ ὡς πεπλανη- 
μένην, οὐδὲ ὡς ἐσφαλμένην, ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσαν μὲν τὸν 
ἀλτθῇ χαὶ μυστιχὸν λόγον, μήπω δὲ πεφανερωμένην " 
οὕτως χἀχεῖνοι ἐζήτουν τὸν Κύριον ἡμὖῦν Ἰησοῦν 
Χριστὸν, μήπως ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, μήπως χκαταλέ- 
λουπὲν αὐτοὺς. πγ φματοθαμί σμηι 3 Δη τ μετ δδεῖ 

Ῥοίογαι Βυπιᾶπ οορηλί,9 Ὠεΐ ΕἼ] τπὶ οοπιίπεγο, ΝῸπ 
ἱμνοηδγυπὶ ἰπίον οορπδίοϑβ, απ8 ἀἰνίπδ πιλ[οτ ογαμὶ 

ποιϊεἰᾳ β8οἰθηιίδαυα μμυγία!!. ὕὐὶ ἰρίίηγ ἱμνθηΐυνδ 
δυηὶ Ὁ [ἢ ἰοηρίο. 10] δὶπν ἰμνοηίαν ΕἸ Ππι5 εἰ. 8] 

88 δμῃ. 1,20. 

ΡΆΘΤ, αμὶ ΕΥΡαδδο.  Αὐεῖ!. Νόφιιδ οπῖπι ἰά θοαὶ δι ματα 
Ροιεῖί δαρὶοπιϊ δία Ματῖα πιιαὶ ἐπι πι6γα5 4 60 ἀϊ- 
υἱια5 ἀσοοροτγαί τουοίαιϊοποδ, πόημ6 Ζοδορίι. δ6( ιιθι)- 
αὐἀνιοάπηι δὶ φιὶς δοτίρι τ δονδαηὶ φιι δῖ οτὶ! , οἰιπι 
ἀοίοτε φείοτῖ!, πον φποά δοτίρίμνα ἐΥΤαυετῖ!, απ! ροῦ- 
Ῥόταιπ μία μαθιιόνη, δε ηιοά ὑότῖπι ας πιῃ 5 ἴσιπι 
δοπδιοι Παθοαΐ, αἱ ποπάπηι πιππὶ[οδίππι; ἱα οὐ {{{ἢ 
φιανοῦαμι δονῖνμπι ποδίγαπι δόδαπι Οἰιτίκέιηι, ΜΘ 
[οτίο γοοθϑδ4864 αὖ εἶδ, οἴ 605 ἀοδετγμϊδδεῖ, Ἀτπ.ιῦ5. 

(52) σο ν6]Ὸ 654 ργὰ: γοϊψυ}5 ΔΒ Πα ΠῚ ΟἸηηΐ 08. 
΄ 
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φυληάο εἰ τι αιιαείοτίε ΕΠ απν θοΐ, χυατα ρτίπιυπι Α (6, π|6 6686. ἘΤΟΡΘβοδ πὶ ΟΠΊΠ65 εβγοιοὶ, φυΐ Ετας - 

ἴῃ ἐδρίο, {Π᾿πππ|ο ργόρογα, ἰδὲ ΟἸγίϑιυπι,, δου θη θιῃ 

δίαυο βαρίεηιίαπι, [Δ 681, ΕἸ απ Ὠεἰ, γερογῖο8. θυο- 

πἶδπὶ ὙΘΓῸ ΡΆΓνυ 18 ογαΐ,, ἱπνθηΐαγ ἰῃ πιοΐϊο ργ- 

ςδρίογυπι, βδηοιἤσδης οἱ δγι ἀΐθηβ 608. Ουΐα Ρᾶτγ- 

γυυβ ογδὶ, ἱπνδηΐίαν ἴῃ πιράϊο, ἤθη 605 ἀροδηβ, δοᾶ 

ἱπιἐγγοβϑη5, οἱ 'ος Ῥγὸ ἰδι|5 οὔϊιοϊο, ἂαὐ πὸβ ἀθοὸ- 

Τεὶ φυΐὰ ρυοτὶβ, 4ιι8Π}ν}8 59 0 6165 αἱ δγυ 1 βίη, 

«οηγοηϊτοί, 1 δυάίαπι μοί τη αἰδίγοβ, φυδιῃ ἀ0- 

(6Γ6 ἀδϑίάἀδγθηϊ, οἱ 86 νδπἃ οϑίθηίδιίοπα πο ει ηϊ. 

Ἰηιογγοφαναι, ἰμαυαπι,, πα ρίδιγοβ., πὸ υἱ αἰϊᾳυϊά 

ἀΐδεεγαὶ, 56 τὶ ἰμἰογγοβῃ5 ογαθἶγοῖ. Εχ απὸ 4πὶρ}8 

ἀοοιγίηδ (ο16 ηνδηδί οἱ ἱπιογγοψᾶγα δἱ γοβροπάεγα 

Βϑρίθηίογ : οἱ οὐ πβάρθπι βοϊθηι 5 δὲ, βοῖγα φυΐϊὰ ἴῃ - 

ἱόγγοξοθ, αὐἱάνα τοβρομάθαβ. Θροτγίι! ρτίπιυπ 84]- 

ϑδίογοιη δγ 85 ἰη ΡΟ ζϑι 015 πιδρὶβίγαιη Πογὶ, υἱ 

Ῥοϑβίϑα ἱπίογγοσϑιίοι 8 ταβροπάοσγοι ᾿υχίλ ΓΔ Ϊ ΟΠ 6 ΠῚ 

Βεὶ, δἴφυδ βεγηιοηθηι. Οἰΐ 65 φίοτγία οἱ ἐπηρογίαπι 

ἴῃ βθβοιΐα βοθουϊογαηι. ΑἸηδη. 

ΠΟΜΊΙΠΙΑ ΧΧ. 
8 60 φιοά εοτίρίιιηι 661: « (μά 66. φιιοά γιιωτοϑαιὴς 

πιὰ ἢ ν περι αὐ διπὶ ἰοσιηι μϑὶ αἷς; « Οοπδοτυαϑαί 
Ἀατία οπιπία νέγϑα ἰαο ἐπ οογάς δμο. ν ΟΔΡ. 11. 

Θυφεεθδηὶ Μαγία οἱ δοβθρῇ ἰηΐογ δῇϊηθβ δδεβαπι, 

οἱ ποη ἱπνοηὶοθαιέ : ἰπ οομηἰ δῖα, οἱ ἰθνοηῖὶγα ΟῚ 

Ροίογδηϊ. Ουφδίθγιη! ἴῃς ἰοιηρῖο ; βοὰ ἀρυά πιαρὶ- 

Βίγ05, δἱ ἰπ ᾿πϑάΐο ργξοθρίογαπι ἱπνθηΐυηΐ δαηι. {Π0]- 
οὐπαυθ πιαρίβίγὶ [υοτγίπι, ἴῃ πηοάϊο ηϊασίϑίτοτ πὶ ἢ - 

ψϑηἶαν δαδι8 : 8] ἰἅπιθι πηϑα βί6  βοάθαὶ ἴῃ (6 Π100, 

βεϊϊαπι τοεϊρίαηι βδουπάππι μυσᾶπι, εἰ χα ἰα 60 
ϑυπῖ 5ογρία οοπιοπιημμΐ. Ηωο, ὧἱ ἀϊχί,, βῖπι ἰαιεῖὶ- 

Ἰδοῖδ βἰπηρ!ϊοἰα5. Οὐομπίαπι γεγο ἱπίογιυγ : ΘΕΡΘ [Ρεὶ 

απΐοπι ποι ἱμπ οἰ ἰοπογιπί δογπιοπεπι,, δεηδυπι ϑεγιρὶα- 

τὰ ἀἠ! φοηιίυ8. νϑημ!!6πιι}8, δὶ ογδηΐ βδίυ με! οἱ ἐμπδίρίθη- 

165, υἱ ποϑοίγοηϊ υΐὰ ἀΐοογεῖ, φυΐα μος ᾳυοὰ ἷϊ : [π 

δ φια δι Ῥαίτὶς πιεῖ, πιθ 6886 ὁροτίεί,, εἰ ξπΙβοϑγαὶ 

ἴηι (απ ρ]ο, δι δυ απ άδπι Δ] ε᾽5 ϑἰρηϊθοεὶ, εἰ 

4υοὰ πιδρὶϑ αἰ Πἰοοὲ δυάίοπιεδ. Ππυδαυΐδαᾳθε ποείγατα 

8ἱ θοπὺβ (Ὀογῖϊ δίχι6 ρΡεγίδοϊι 5, ροπβα5510 θεὶ βαϊεῖς 

εβϑί., οἱ μιαοὶ ἴῃ πηθα]ο 5υἱ φόβην. Ογοάδπιαϑ χυῖρρε 

ἀϊοθηιὶ : θκοπίαπι ἐπ ἰὴ φὰς ἐαπι Ῥαιτὶς τπεῖ, πιὲ 

οροτίοί 6586. Μαρὶβ ται οῃ Ὁ 116 δίηιι6 νίγθηθ, εἰ σὲ- 

ταπι ἰϑαρίυην θεῖ μο6 6886 βυδβρίςοῦ,, φυᾶπι ἱπμὰ 

Β 4υοά ιγρίοα ἔεγγαεπο ορεγὰ οοπειγιοίαπι 65ι. πόδ 

ΠΟ ἴῃ τϑηρίο, αἱ ἰγρίεα (αἷϊ, ἰϊὰ τϑοεβϑὶὶ οἱ ἰγρίδε. 

Εσγοββιβ οὶ δη πη ἀθ (ΘΠ}ρ[0 1ΣΓΓΘΠΟ ἀΐοεη5 δ᾽ : ἔξεε 

τοίἱπφμοίμν υοὐῖδ ἀοπιις υϑοῖτα ἀδδετία, εἰ τεϊϊπαυδηϑ 

ἀοπιυπὶ Ππὶ γοπὶ! δά ροβδοβϑίοηοπι θεῖ Ρδιγίϑ, δ 

Ἑοοϊοβίδα ἴπ ἰοῖο οτῦθ ἀΐβρεῦβαβ, οἱ ἀΐεϊξ : ἴπ αἱ 

ψια διπὶ Ραϊτὶς πιεῖ, π!6 ὁροτιεὶ 6456. απο ΕΓξὸ πυθ 

ἱπιο!!αχογιηὶ νογθυπι, φυοά Ἰοουῖι8 681 εἶβ. ϑΐἴπιαὶ 

οἱ ᾿Πυὰ δἰιοπάϊια, αυοὰ αυδηπάϊα ἷπ Ροβϑθϑβϑίουθ 

Ραιγϑ δαὶ (1 βαγϑιστα δγαὶ, 4υἱὰ πϑοάσπι ρίεπδπε ᾶ- 

ἄδπι δοβερὶι οἱ (54) Μαγία ᾿νβθαυαπὶ, ργορίθγεδ βγβαδι 

οὑπὶ 60 Τηᾶπογα ποῃ ροϊογδηὶΐ : 560 ὑἰοίϊα τ ἀδβοδη- 

ἀϊ586 οὐπη οἶδ. ΟΓΘΌΓΟ 76808 ἀδβοδπάϊι οὐπὶ ἀϊδεῖρα- 

118 βιιῖβ, Ὧ66 566 Γ νεγβαῖυγ ἴῃ ᾿ηοπῖ6, πος ΔΌΘ486 

δἱ πυπαυδηι Θαγοάίαιι ἐχ 60. ΡιΙΌΓΐΪ 9658. πιαγὶ- αὶ πο βυθϑπια τοποῖ. ἴῃ ποῖα οὐπι ῬεῖΓΟ 6ϑὶ, οὐτι 

δἰγἷ8 8118, δἰ 605 {1105 ἱπίογγοσαγα υἱἠθθδίαγ, ἀοουῖ 

ἴῃ πιθ ϊο Θογυπὶ ἰοα1|6π8, οἱ φυοθδηιπιοάο σοηοἶ(8- 

θαϊ 608 δὲ ηφγθηια, 4 ἀ5486 δὰ ἰὰ Ἰυσογυιη,, 

υἱγαπὶ 5οἰγοηΐ, 81) ἰρηογαγομῖ, Π0586 ΠΟ ρΟίοΓϑΔηϊ. 
Ἰπυθηΐτυν δοβὺϑ ἢ πιδιΐο τπασἰϑιγογυπ), δἱ ἰηγεπίυ8 

ἀἰεῖ! φυδϑιτον!θυ8 δι : μία 6εὲ φιῖα φιωτοθαὶδ 

πη 3 Νεδοϊοϑαιῖς φιῖα ἐι ἐὲδ ἀμ δμιπὶ Ῥαιγὶδ πιεὶ οροτ- 
ἐεἰ πιὲ 6886 ᾽ (55) Βυίπηυπ) 5 ΠΡ ]Ιοἰ τ βϑηιδπίο5. ἃγ- 

τηόπηΡ Ἀάνογβ8. ἱπηρίο5 ᾿ϑγα 008, 4] ἀΐουπί Ποὴ 
6556 οπάϊιοτγοπι Ῥαίγοιη ΟΠ Υἶδεϊ δοσυ, ηδααθ θουπὶ 

Ἰ6εῖ5, 564 πες ρῥτορίιοίδγιιη. Εσος Ῥωΐογ, θὲυϑ8 (6πι- 

ΠῚ αβϑβογίιυγ. Εγυθοβοδηῖ Δ) θη πἰδηΐ δυαΐοη(65 δ6- 

βυηι ἰπαυϊοπίοῃ : [π ἢΐδ φιιδ διπὶ Ῥαιτὶς πιοὶ ὁρογ- 

89 Μλιἢ. χη, ὅ8. 56 ΜΆ". Χυ!. 

(55) Επάοπι βομοήφ : Ἐνταῦθα οἱ ἀπὸ Οὐαλεντίνου 
ἀχούοντες ὅτι Θεοῦ ἦν ὁ ναὸς καὶ ἦν ἐν ἰδίοις ὁ Χρι- 
στὸς, ὁ χαὶ πάλαι διὰ τοῦ νόμου γραφόμενος, χαὶ ὡς 
ἐν σχιαῖς καὶ τύποις μορφούμενος, αἰδείσθωσαν λέ- 
γόντες, ὅτι οὐχ ὁ δημιουργὸς, οὐδὲ ὁ Θεὸς τοῦ νόμου, ἡ 

.- οὐδὲ ὁ Θεὸς τοῦ ναοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ Πατὴρ τοῦ 
Χριστοῦ. Ηοο ἰοεο Ψαϊθμἰηϊαμὶ ἀνα ϊθπί68 ()6ὴ {π|1556 
ἐεαρίμηι, οἱ ἵπ μτομτίῖς [εἴ686 (τίσιν σόπι οὐΐηι 
οα ργωάίχοται, φιῖφιο ἰαπφμαπὶ ἐν πηιϑγὶδ αὐ {ψρὲδ8 
τθργδοπιαναίμῦ,, οτγαὐοδοαμὶ αἴσογα, πέφια σοπαϊίο- 
Τὸν, ποι ἴδόμηι ἰοσὶδ., πόμα Μλειμπ ἰἐμιμίϊ Ῥαίτεπι 
ἐ556 (πνιειὶ. Ἀυευϑ. 

54) γυπὶ δϑὲ δάθο, ἴῃ 5. ΥἹγρίπθηι [γ᾿ Οϑ.} πὶ 
648 Δάδιπτηιίαηι, Οιάπὶ ἀϊχογαί εαρυα Ἰομ}}}. 14., 
ἀαύτθον ἰῃάΐ συ 556, οἱ ροβίθα Ποη}]. 117, βελπἀ8- 
1} ράσϑϑιη απ Διο οτηηπ6 ἀ4ἃ ΕἸἼΠΟ τ σο πλυ}10 
δυἰλοίυ5. ἱποιο υ} {81}95 ἀοουθαΐ πὶ οχίσι ἢμεὶ. 

Ζλεοῦο, οατῃ δοάημ6, οἱ Γυγβυπι ἰῃ αἰΐο ἰοὺ εὐ 

σαιογὶβ ἀἰβοῖρυ}}5 “. Ρυγγὸ αυΐα ποπ νδίθυδηι ἢΐ χυὶ 

γνδγὶ 5 Ὡστοίδι!οπῖθι5. ἰδ ρογαῦϑηι, ἴῃ πηοηίδηι σθη- 

βοοηάογο, ἰἀεῖγοο ἀδβοθηῦῖῖ, οἱ νϑηἱϊξ δὴ 605 αυὶ 

ἀδογβίη ογδηῖ. Νυις φυθᾳυς δβογ δίτανγ : ϑεςοεπάϊε 

οἰηὶ οἶδ, εἰ υαπὶί Νακωτοιίι (55), οἱ διιὐ) εἰσϑαίμτ εἰς. 

Ῥιβοδπιι8, {ΠῚ , βυθήδοιὶ 6856 ραγδηιιι5 πΟΘιγίβ - 

τηᾶΐογ πὐϊποτὶ δυμ)είίαν, Νάπι αυΐᾶ πιδίογαπὶ δοσερἢ 

νἰάοραι αἰδίθ, ργορίογεα δυπὶ ραγεηι5 Ποπογα ἐο- 

Ἰυΐϊ, οπαμηΐθι8 {}}18 ὀχοιρίυπι {τἰρυθη5, υἱ δι }ὴῖ- 

αἰδηίαν ραγοηιίθυ8. Θυοι 5ἱ ραῖγεβ 115. π 00 [υστίοϊ, 

50} οἰαπίαν [15 4υὶ ραίγιπι ίδίθπι μαραπι. Ουδά 

Ιοφυᾶν ἀδ ραγδηιίθιι8. οἱ {{}118 Ὁ δῖ δόδυ5 ΕἸ 5 θεῖ 

Ὁ Βδοοῖα χα ἰαπάδιϊς Ἰοοΐθ, δὰ τοιυνάἀοηαπὶ 68- 

Ἰυπιπΐαιῃ ἃς υἱπαϊεδινάδιη ἃ} Ὀπτηὶ ρδοσϑιὶ θὲ Βεὶ 
Μαίγθιι, ἀϊλίιηυβ. Νιιης δἰ 1Δη1] ὁδὶ δὶ ὀχουβϑπυπὶ 

Οτίξεπεπι, ϑἰχεὶ δεηθηβὶβ ἢ. ν Βι  οιἢεε δἀπιοίδ- 
τἰοποπὶ 140 βυϊνποοίαπιυβϑ. Ρμίο, ἰθναθῖι, Ονγίφενξια 

νοσαιμο ρίεπα βαεὶ, ἐπιεἰ θαὶε86 ρίεν απι σοσηϊιϊοπένι 
οπμαΐππι πη δίθγιογαηι ἀἰυϊη αἷς εἰ Πιιπιανι αι (ἐτῖ- 
διὶ, φιαηι Μανία ίγθο ποπάμηι 60 ἰόμιροτε παξεϑαὶ, 
φιιαηιυΐδ θα οπιπία αι ἱμιπ 46 Οἰιτίδιο πούέγαί, οέτ- 
εἰδείπια οἱ ἱποοποιιδδα βαε ἰεπετεῖ. 

(85) Επβάοπι. 86 οι : Καὶ ἦν ὑποτασσόμενος 
αὑτοῖς. Διὰ τοῦτο δὲ ἣν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς, παρᾶ: 

δειγμα διδοὺς πᾶσι τοῖς υἱοῖς, ἵνα τιμῶσι τοὺς ἕαυ- 

τῶν γονεῖς, καὶ ὑποτάσσωνται αὐτοῖς. Εὶ ταὶ 5ι}- 

ἀϊτας {Π|5. Ρτορίδγοα Ἔναὶ διϑαάϊει8 εἰ{}5, οπιν δας - 

ἐἰϊὶς ἀανς οαοιαρίμηι, πὶ μάταιος ἰοπονε αἰάοίαπι,, εἰ 
οἷς εὐ) εἰαμ!ιγ. λσ ευς. 
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5.0} }οτυτ ϑοβορἢ οἱ Μαγίθ, οῇὸ ἤθη βιυ})}]οἷαγ ορὶ- 

Β60Ρ0, αυὶ πη ιὶ ἃ 60 ογάἀϊπδίυ8 δϑὲ ραίεν ἢ Νόοιὶ 80}- 
᾿ εἶδαν ργεβθγίογο, φυὶ πιὶῃΐ Ὀοπιϊηὶ ἀϊᾳπδιίομθ ὑτφο- 
Ροβίϊυ 5 68:2 Ραϊο φυοὺ ᾿πι6]]Πᾳαθαι δοβορἢ), 418 Π|3}0Γ 

88 ογϑὶ δέβυϑ, ᾳυοὰ 50} οἱαθαίαν [0], δὲ βοίθηβ. 
Ιη8) ΓΟ ΠῚ 6886 50} ])θοίυπι, ἱγορίἀυ:8 πιοάθγϑθα 

ἱπηρογίιιπι. γιάθδι ΘΥρῸ ππιδαυίδαιθ, αυοά 5θρ 
οι υ8 ργδροβίυ5᾽ δἰ 1 ἰμ ογῖοτ, οἱ ποπηυπηθδιη 

δοοί αι, αὐ 1116 φὰϊ 8.0} 6 οἴι!β 6δι, τποῖϊον 511 οὸ αυὶ 

δἰ δί υἱάθιιν 6856 ργ:ροβίιαϑ. Θυοά οὐπὶ ἰηιρ!!χογί! 

ἀϊξηϊίδι6 50} }π|ῖ0γ, ποη οἰοναυϊιμγ δι ρογθΐᾶ εχ 60 

4υοά πι8}0 6δβί, 86] βοϊοὶ ἰϊὰ 8. 0ΐ πιθ! οὐ ΠῚ 6586 
βυ])δοίιπ), φυοηηοι.ο οἱ δοδιι8 βυ]θοίυ5 [αἷς δοβορὶ. 

θεϊπάδ εβοαυϊίυν : Ματία αμίοεπι σοπεετυαϑαὶ οπιπία 

πυέτγϑα αο ἐπ οὐτά6 8μο. ἈΪα5 δ φαϊὰ ΄υδιι ἀο Ἰιοπηΐ 6 

Βιδρί οί, ὑπὰ6 οἱ ουϑιοάϊορθαϊ οπιπΐα νοῦ 6}08 
ἴῃ οογὰδ δυο, πο ηυδδὶ ρυοεγὶ 4υἱ ἀμποάδοίπι ε5ϑεὶ 

ΔΌΠΟΓΌΠ), 56} 6}05 φυΐ ἀ6 δρίγίυ βαποῖο οοποορίυ8 

[υδγαΐ, αεῖὰ υἱύεραὶϊ ργοίοςογα βαρίθηί(ία οἱ ργδιϊἃ 

δρυά θευπι οἱ Βοπΐπ65. 7681: ργοἢείουαϊ βδρί θεία, 

ΒΡΙΘΠΙΪΟΓ ΡῸΓ δἰηρυϊδθ υἱάδναίυγ φιδῖθβ. Νυηαυΐά 

δλρί6ἢ8 Π0}) αγᾷὶ, υἱ βδρίθηϊίοῦ ἤθγει 3 Αἢ αυοπίδπι 
οὐδοιδύθγαὶ δὲ [ὈΓΠΠΔΠῚ δογυΐ δοοίρίθηβ, ἰὰ φιοά 
διηίβεγαί γοϑυπιερθαὶ, δὲ τϑρὶ δίῃ υἰγιυ θυ, 4025, 

Ῥᾶυΐο δηί8 δβϑυπιρίο ΘΟΓΡΟΓΟ, Υἱδὺ8 [Ὀδτᾶϊ Γδ- 

᾿ἰδφαθγ 1 Ῥγοβοίαυαι οὔξὸὼ ποῦ 580}1πὶ δβαρίθη- 
ιἴα, 5ϑὰ φίδιθ. Εϑι φἰδιὶβ ργοίθοίαβ. θυ ἰπ ϑεγὶ- 

Ρίατὶ5 [Θγαπίυγ δίλίο5, ΔΙ6γὰ ΟΟΓΡΟΓΪΒ 4πξ8 ΠΟη οδὶ 
ἴῃ ροίοδίδίς ποδίγα, β6ὰ ἰῃ Ἰδβᾷ8 παίαγῃ : 8||6γὰ 
Δηἰπη88, 4: ργΓΟρτίδ ἰῇ ΠΟ 5 8118 δβϑὶ, ἰυχία υληι, 
5ὶ νοϊυπγυβ, φυρίἀΐθ ογθβοίπηιβ, οἱ δὰ δι πηπλ αι 
νοηΐπηυ8, υἱ ΟῚ 5[Π|0}8 υἱγὰ ράγυ}ῖ Πυοίυδη68, οἱ 

4υἱ αοἰγουπηίοεγαπιαν οτππὶ νεπίο ἀοοίτί δ, 56 6886 

Ῥάγν! ἀδϑἰπθηίαδ, ἰπο ρίαπιυ8 6556 νἱγὶ, δίᾳιιθ ἀΐοα- 

"108 : Ουδιιάο ἰλοίυβ βυπὶ Υἱγ, ἀδβιγιχὶ θὰ αυ:8 
δγαδ ράγνυ] “΄. Πυ͵υ5, υἱ ἀἰχὶ, φἰαι8 ργοίδείυβ, 

4] ἱπογοπηθηΐα πὶ Ὠαροὶ δηΐ πη, ἴῃ ποβίγα δϑὶ ροίθ- 

βίαί6. 5: δυίθπι πθη δυΐηεἰς (οδιἰπιοηΐαπὶ, οεδ πὶ 
ΠΠυἀ 46 Ῥάυ]ο βυπιᾶπιυ5 ὀχθπιρ]υπὶ : θοπέο ρόγυθ- 
πἱαπιαδ, ἰπαυϊ! 55, οηιπδδ ἐπ υἱτιιπι μετ[οίμπι, ἐπ 

τπεπδιγανι αἰαιΐς γμίοπἑ μι ἀϊπὶς οοτροτὶς Οἠτίδιῖ. 1 

ΠΟ} 18 ΘΓφῸ 6βὶ, υἱ δά ΠηΘΠβι Γᾶ ΠῚ ρου θη ΔΠ1}18 δεῖ {18 
ΘΟΓΡΟγὶ8 Ομγίβιὶ, οἱ δἱ ἰῃ ποὶβ δϑὲ, οπηπὶ ἰδῦοι 8 

41} (ογ. τη, 11 45 Ερλιεβ8. ιν, 15. 5188. ., 1. 

(56) Επάοπι βεβεάς : ̓Ἐπὶ μὲν τῷ πεντεχαιδεχάτῳ 
παρὰ Ἰουδαίοις χηρυσσομένῳ λόγῳ προφητιχῷ βασι- 
λείχ μόνον Ἰουδαίων ἀναγράφεται. Ὅρασις γὰρ, φη- 
σὶν, ἢ» εἶδεν Ἡσαΐας ἐν ἡμέραις Ὀζίου, καὶ Ἰωα- 
θὰμ, καὶ ᾿Αχὰζ, καὶ ᾿Εζεχίου, οἵ ἐδασίλευσαν τῆς 
᾿Ιουδαίας " ἐπὶ δὲ τῷ μυστηρίῳ τοῦ Εὐαγγελίου μέλ- 
λοντι ἐν ὅλῳ τῷ χόσμῳ χηρύσσεσθαι, ἡγεμονία Τιόε- 
ίου Καίσαρος ἀναγράφεται, ὃς ἐδόχει τοῦ χόσμου 

ἔχου εἶναι βασιλεύς. Καὶ εἰ μὲν οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
μόνοι ἔμελλον σώζεσθαι, πάντη δὲ ἀπεχέχλειστο ἡ 

ρα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἤρχει τὸ μνησθῆναι μόνον 
Τιδερίου. Ἐπεὶ δὲ δεῖ τοὺς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, χαὶ 
τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰτουραίας χαὶ Τραχονιτίδος πιστεύειν, 
διὰ τοῦτο ἀναγράφονται » χαὶ αὗται αἱ βασιλεῖαι, εἴ- 
«ουν ἩπΑρχ Ια, πὶ Ῥτορἠοιϊειια. αιΐίοπι δότηιο 11:5 
«αἷς ρνιωράιοραίαν, τεσημη δοίμπι δμάσοταπι ἀφεοτὶ δ ὲ- 
ἔτ ; νἰβίο δηΐπν, ἐπφιῖ, φυδιὴ νἱ αἴ ᾿5α᾽85 ἴῃ ἀΐδυ5 
ΟζΖίω», οἱ ϑοδι! 4), οἱ ΑΖ, αἱ γοφηδνογαμι ἰὰ δὰ- 

ΙΝ υύσλμΜ ΠΟΜΙΠΑ ΧΧΙ. 1854 

Α πἰίαπιυγ ἀδρόπογ ραγνυ πὶ, οἱ ἀδβίγιογο {ΠΠππ|, οἱ 

αἀ φἰδί65 γϑιΐᾳυδβ ρεγνθηῖγα, αἱ π05 φυοῆθδ δυάϊγο 

Ῥοββίπηυδ : Τὰ αμίθπι ἐδὴ8 αὐ μαίτες ἴπ|ὸς οπὶ Ραρο, 

παιτίιις ἴα}, μέγ 06} ἐπ ϑεπθοία ϑοπα, υἱΐχυθ δρὶγὶ- 

14}}, 4ιι85 δδὶ γθῦα βθηδοίμβ θΟΠ8, 64} 6806 18 οἱ ἰη ἢ- 

πθαὶ υβ406 ρογνδηίθηβ ἰη ΟΠ γὶϑίο 65. Οὐἱ 68ὶ φίο- 

γἷα οἱ ᾿οΏῸΓ δἰ ἰπροιΐυηι ἴῃ βθουϊα βου !ογαῃι. 

Αἴηθῃ. 
ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΧΙ. 

δὲ 60 γιιοά ξετὶρίυπι 65. ; « (μίπ!ο ἀδεῖπιο ἀππὺ ἱπι- 
ροτὶϊ Τιϑοτὶ Οἰδδατὶδ, ν μόφι6 αὐ ἰοσμμι αϑι αἷί : 
« Βεοίας [αοἰῖ6 δομιϊίαδ 6}ι|8. » (Δ 0. 1}. 

Ὠυλπάο αὐ ϑυήαος (86) ἰδπίιπὶ βογῆο ργορ οι - 

οὐ πιϊιτοθαίαν, ϑυιάαὶς! Γαρ65 ροπουδηίυν ἴῃ τἰτ0]0 : 
γεγο φταιία : Υὲδὶο φμαπὶ υἱάϊί 18αἴαδ βίϊιι6 Απιοδ, 

Β αὐυέτϑιις “πάπα ΘΒ εἰ αάυετειις “φΥιδαίεπι ἐπ 

τέρηο Οεὶα εἰ Ζοπαίίαν, εἰ Αοἰας, εἰ Εχεοϊῖα 5: ἢδς 

αἰϊαπι φυδπιαᾳυδη), ἐχοθριϊθ ϑυάπε τορίθυ5, [58}28 

υἱάδο (οπιροῦα ἀΘϑἰσπδίιπι. [ω αυϊθυδβάδπι ρμγορ νει 8 

οἱ ᾿βγδθὶ γοξαβ Ἰρρίπιιβ, βδίουϊ ἱμὶ : Εὶ ἴῃ ἀΐενυβ, 
ἰηηαί!, Φογοδυαπι βἰϊὶ 7οας τερφὶς ]δταοί δ᾽. Ἡυδμαο 

τ ΓῸ 5δογαηπιδηίυπι Ενδηκοιῖὶ μὲ φαϊοληυτῃ δια, οἱ 

ἴῃ τοῖο οτνδ΄ Ενδηφοίαπι ἀ58επιπαπάνπι, οεὐ}ι5 

ΡΓΐποορβ ΦοδΠ 68 ἷμ ΘΓΘΠΊΟ [υἱῖ, οἱ ΟΥνα πὶ ΒΟπηδιμ 

Τιθεῦῖΐ γοφοῦδὶ ἱπιροιίαπι, εἰ ἰὰπο ἴῃ φυΐηίο ἀξεΐη)ο 
8ππὸ σνϑγθυπὶ Ὠοπιπὶ δά δοϑιηνδηι [δοίι!Π} 6856 6- 

βου υίυν, Εἰ δὶ τδπλυτη |}18 φυΐ ἀ6 πδιϊοηΐθυ5 ἐγαάϊ 

(υτγὶ Ἔγδηΐὶ πη ἰδ ηἀ8 5410 5 (υ58εῖ, οἱ ραηίίυ5 6Χ- 

οἰυάοηάυβ ᾿ϑγδοὶ, βιιξδοογαι ἀΐσοπβ : [ν φεΐπίν 
ἀδεῖπιο αππὸ Τιϑονὶξ (Οἰαδατὶς., γταδὶά6 4πῶ4..2 

Ο ῥομιῖο Ρίίαίο. Ουΐα νϑγὸ εἱ ἀδ δ υθθα οἱ 46 σα] θα 

8} ογοά αὶ δγαηὶ, ἰάοἶγοο οἱ ρα γοσπᾶ ροηυ- 
τὰν ἰπ (0, ἀϊοίίυγαυς : Τείγαγοία σαί τα Η6- 

τοῦς, εἰ ΡῬ δ ίρρο [ταὶτὸ ο71|8 1ειταγοια ΠΤ’ οἱ 
Τταοσποιι ἰαΐς τορϊοπὶς, οἰ 1, ϑαπία τοίταγοία Αὐϊίενα, 

διιδ ρμτὲπεὶρίϑιιδ δαεετάοίιπι Αππα εἰ (πὶρίια [αοίμπὶ 

δι νεγϑμπι Βοηιϊπὶ αὐ Ζοαππόπι βίϊμπι Ζαοσιανὶα ἱπ 

ἀεξογίο. 
ΟΙπῇ νοῦθυπ Πεὶ ἤοῦαὶ τἀ εγεπιαπὶ ΠΙΐυπὶ 

ΕἸοΙ5 ἴῃ Αηδιιοῖν ἴῃ ἀΐοῦυ5 δο5]4 γερὶβ δυάδα “δ ; 
δυης βαγηιο θεοὶ ἢϊ δὰ οδηποπ ἤϊϊαπὶ Ζϑοβιαγίδ, 

αυἱ (57) πυνιυδπι [Δοΐυ}8 68 δὰ ργορίνοία5 ἰῃ ἀδβθγίο. 

δοὺ φυΐα ρΡΙυΓα8 {}}} ογούϊιατγὶ ὀγαπὶ ἀδβογία πιδρὶδ 

45 76γ.}, 1. δ. ΑΠΙΟΒΙ, 1. 

Ὁ ἀφ; ἐπ πιμβίοτίο αμδηὶ Ετανροίὶ, 'φμοά μετ ἰοἵμπι 
οτϑεπι ργαάϊσαπάνπι ογαὶ, ἀοδογ δί τιν ἱπιροτίμηι Τὶ- 
νεγὶϊ (ιδβαγὶς, φμὶ τιπίυογδο φΥῦϊ ἐμιρέταγα υἱάοϑαίμν. 
Α-ε εἰφείάοιη δοίια φομίο8 δαἰυανάα [μἰδδ6πὶ, [Πα ὑότο 
]εταοὶ οπιπίς [μἰδδοὶ ργαοίνια δαίμ8,, δαἰϊ8 [μἴ886ι 80- 
{{π|8 Τιθοτῖδ πιο ἰοποπι [ἀσογὸ. μι ἀμίοπι αἰ υς 
εἰἴαηι αἰφιε Πματώοδ, Τταοσποπίίαδημ6 ογεάδγ ορογίεϊ, 
ἑάεῖτοο τόσπα ἤαο δε ἰορατοῆϊα ἀδδοογϑαπιαν. Ἀυξῦβ. 
ῥη Ετβίίθιν βο θά: : Οὐδέποτε γέγονε ῥῆμα Θεοῦ 

ἐπὶ τινα τῶν προφητῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰ ἢ γὺν μόνην 
διά τινα ἐ σε ιπὴν ἡ τωρίαν. Ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε πολλὰ 
τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον εἶναι, τουτέστι τῆς ἐξ 
ἐθνῶν Ἔχ ἡσίαι, ἥπερ τῆς ἐχούσης ὡς ἄγδρα τὸν 
νόμον, τῆς Ἰουδαίων φημὶ συναγωγῆς " διὰ τοῦτο 
πρὸς Ἰωάννην ἐγένετο ῥῇμα Θεοῦ ἐν ἐρήμῳ. Εἰ γὰρ 

τοῦτο ἦν, ἐχ περισσοῦ ἐποίει χηρύσσων ἐν ἐρήμῳ. 
πηφιμιηι [ἀσίιπὶ ὁδὶ υθγϑιιοι ἢοὶ δαΡῸΤ αἰΐφιονι 

Ῥγορίιοίαταιι ἴπ αδδετίο, πἰδὶ πιο δοίμηι οὗ αἰΐφμιαπι 
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συδῆι εἦυ8. θὲ Παροὶ νἴγαπι δ᾽ : ἸΔοἶγοο ΓΔοία πηι 6ϑῖ Α θυᾶπὶ νίαπι Βοπηίπο Ῥγράγοπιυβ ̓  Νυηαυΐὰ ἐογρο- 

γούθυπὶ θεῖ δα δοαρποηὶ ἈΠ πὶ ΖΔΟατίαΣ ἰῃ ἀδβαυίο. 

Βίπνυ]υθ οοηβίάογα φυοὰ πιαρὶβ γι οηθηὶ Ποῖ 5ἱ 

τηγϑιΐοθ ἱπιθ! ραίυς ἀοβογαπι, οἱ ΠῸῚ δου πάϊιη) 

5: περ! σα πὶ [πο ταπι. ()υἱ δμἶπὶ 'π ἀδβαγί9 ρτοράϊοδὶ, 

βυρογῆυο [δοὶ᾿ ἰθὲ νϑοϊδγαγὶ, αἱ 86 Ἰοφυθηίαπν μ0}}- 
Ἰὰ9 ἐχαυαίδί. ῬγΒΟΊΊΓΒΟΥ δγξο ΟΠτϑιΐ, οἱ νὸχ οἷα- 

τηϑηιἰ9 ἴῃ ἀθβογίο, ργάϊοδί ἴῃ ἀθβοῦίο Δπίη)88, 40 
οη Παθαῦαὶ ράοοπι. Νοη βοΐ δυΐδπη ἰαης, 504 

δἱ ἴβ ργβββδηιϊ! θυ πη) Ἰυσοῦπα ἀγάθῃβ οἱ ᾿θθθῃ5 
γνϑηὶ!, οἱ ργαδίοαυλι Ὀδριΐσπια ροπἰιοπε, ἰη γα πὶ 8- 
βίοηδθπι ρϑοζδευγαπι : ἀοἰπάθ ὰχ νεγἃ 50} 56 Ὁ, 

ἀὐυληάο Ἰπσογηᾶ ρα ἰοσθϊίυγ : Πέμπι ΟρΟΥΙΕΙ ογε- 

δέτε, πηι απέθηὶ πιϊπιιὶ 51 (58) : ΕἾ νοῦθαπὶ ἴῃ ἀοϑοτίο, 

εἰ νϑηΐδ δὶ οἸἤ πο οἶγοᾶ Γοφίοποιῃ δογάδηϊβ. θυ 
Θηΐπι αἰϊα ἴοσὰ ἐδυιῖι οἰγοιήγο Βηρι δία, εἶϑὶ νἱεῖπδ Β 

δοτγάαπὶβ, υἱ φυϊευηᾳιδ νο] υἰϑϑθηῖ Ὅσοτὰ ραϊπἰ θη- 

εἶδπι, ρυθδίο Ἔββοηΐ δι Ἰανδογυπὶ δαυδ Ὁ ΡΟΙΤΟ δον- 

ἐληΐ5(59) ἀὁδοοπάθηδ ἰπϊεΡργοίδίιγ. θοβοθη θη αυΐθιῃ 

δἱ ἰάγρυ ἱπιρδῖυ οὐγγοβ ἥυνίι5 1)6ὶ ϑα ναοῦ ποβίοῦ 
Βοπιΐπυβ οϑί, ἷπ 400 Μαδρι!Ζδῖη ιν. Ουᾶλπὶ ναγᾶτὴ 

δήυλη δαὶ αἱ ἀγΈτα, ἰῃ ΓΘΠΙ 5510 6ΠῚ 446 ροοεδίο- 

τυπὶ ἴῃ θαριίθπιο ργϊοαί : γὙθηΐδθ, σαί θο πη 6 ηΐ, 

Δεὶῖα ροηἰοηίδπι, υἱ ἰῃ ΤΟΙ 85] 0Π6 ΠῚ ΡΟΟύΔΙΟΓΙΠΙ 

ῬΜαρεῖ5π)8 ὁοπβδηυδηίηΐ. [ἢ ΓΘΠῚ 58:06) ρΘΟΟΔΙΟΓΙΗΝ 

ἢΠ16 δοεῖρ!ε θαριίδιηα, φυΐ ροοοᾶγο ἀρϑίβι!. 51 ααΐϑ 

8η}1:} ῬΘΟΟΔη8 αὐ ἰΔνδουυπὶ γὙϑηϊῖ, οἱ [αἱ. 6}] ποὴ δϊ 

“θην 55:0 ρϑοσαίογιη. Ῥγορίογεδ ΟὔϑΘΟΓΟ γῸὺ5, "8 

ϑΌΒαυς οϑιιεῖλ οἱ ἀρ πὶ οἰγοιπιδροοίίοπα δὰ "ν8- 

Ῥιϊδηιη) Ὑοη 18, 56ι} οϑἰεηάδι}8 ρυίπηυπν ἰγαςίυβ 

ἀΐφηοβ ροπίιοπίῖ. ἔδεϊια αἰ φυϊὰ ἰδ ηρογὶ 5 ̓} 6015 

γογβδίίοπα θθη8, πηινο85 γ08 ἃ ΟἸὨΠΟΙΪ5 Βογάἶθι15 

ΥἹΕ 540 δαγναῖθ : οἱ ἴθποὸ ν Ὀἱ5. ΤΟπι δδῖο ροοοαδίο- 

Ῥαηι Πἰδί, αυδηο ςρογί εἰ οἱ ἰρδὶ ργοργία ραοοϑία 

δοπίοιημογα. θὲ ηἰεἰ{6 ἀο! οἷα ναβίγα, οἱ ἀϊπη! οπίυΓ 

γο ῖ5. Ησς δυίαπὶ ἰρδυπι 4αοδ πππὸ ἐδ Ὑείονΐ Ἰὴ- 

δίγιπηοπίο ροπίίαν, ἴῃ ᾿βαΐα ργορῇῃοῖα βογὶρίι 16- 
Εἰπηι15, θὲ πίη ἀἰευν : Κοα εἰαπιαπιὶβ ἰπ ἀδδοτίο : 

Ῥαγαῖο υἱαια Βοπιϊπὶ, τεοίαδ [ἀοἷ(6 δοηιλία5 ο7ι5 “5. 

γυϊ. θοπιίπυβ ἴ το 8. γοροῦγίρο νίδηι, υἱ ροβϑϊῖ ἴῃ 

γοϑίγαβ ΔηΪΠ)25 ἰησγοαὶ, οἱ ΠΠῸΓ βασπ) ἔδσογο. Ῥγωρα- 

γαΐα οἱ βοι}14π), ἰδ 48 ἀἰοίτυν : Πεοίας [αοἰ!6 δοπεῖ- 

α8 ο᾽ιι5 : οα εἰαπιαπιὶδ ἱπὰ ἀσδοτγίο. Ἧοχ οἰδιηδί, 

ΡγΦραγϑΙ6 νἴληι. γί απ νῸχ δ δυϊὸδ ΡΟΓΥνΘ- 

εἰς : ἀδίπ!α ροϑὲ νοςθηὶ, ᾿}0 οὐπὶ γο66, Διύϊιπὶ 

ΒΟΓΙΏΟ ραποῖγαι. διχία ἰ]6 δ ηβαῖῃ ἃ δοδῃη6 81- 

πυμιαῖα35 6οὶ Ομ γίβιυβ. Υἰθδϑηλη8 ἜΓΡῸ 4υ} νοχ (6 

σοῦ δηπαμίοι, Ῥγαραταίο, Ἰπαυΐι, υέανι Βυπιΐηο. 

99 (}}. τν, 27; 158. 7, 1. 

"εν ϑιἴσαηι σοπεϊοταίἰοποηι. Ναπι φιοπῖαηι [μτατὶ ὁταηί 
πιμιεἰ βἰϊὶ ἀθδονια;, ἰιος 651, Βἰσοἰθοῖω οα φοπίϊθι5, πια- 
σὶς φμαμι 675 φιια ἰόφοπὶ ἰαμφιαηι υἱγμοι παῦθί, ἰιος 
ὁδὶ, Φπμαιοτιηι δα παρσοσα, μτγομιότοα αὐ Ψοαπποῖη [α- 
οἴκει 65: υστῦμπι θεῖ ἐπὶ ἀδβοτῖο. ἰδὲ οπῖνι Ὦιος ἰΐα 56 
δαϑετεῖ, [τἀδιτα ρτααϊεαδδεῖ ἰπ ἀδδέτίο. Ἀυξῦυβ. 

ι55) θην βοός : 10ἐν εἰς πᾶσαν περί- 
χωροΥ͂ τοῦ Ἰορδάνου. Ποῦ γὰρ ἔδει τὸν Βαπτιστὴν 
περιέρχεσθαι, ἣ εἰς τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, ἵν᾽ 
ἐὰχν τις βούληται μετανοεῖν, εὐθέως εὐπορήσῃ τοῦ πο- 
ταμοῦ; ἑρμηνεύεται δὲ Ἰορδάνης, καταδαίτω». Κα- 

ὁ Ζ04Π. π|, ὅ0, 55 188. ΧΙ, ὅ. 

γοϑην ῦ Αὐἱ γοίοδι 5εῦπιὸ θεὶ (8]}1} ἰἰἰποτὸ βεγεετε: 
Ἀπ ἱπιγίπβδουβ ργδραγαηα εϑὶ θοπιῖηο, ἴΩ οοτα 

ποϑίτο γροίδ οἱ :.4.8}}5 βεηἶ4 οοπιροποηά ̓  χε 

δδὶ Υἱᾶ ρβῈΓ 7Ζ0ΔΠ| ἱπργε880}5 68 βογῃο θεῖ, αὶ ἰπ 

Βαπιαηὶ σοτγροεὶβ σαρϑοίίαίΘ σοηβίϑιϊ(. Μαρηυπι ἐϑςὶ 

ὁΟΓ Ποπιϊπίβ, οἱ δβραιοϑπηι, οἱ σαρᾶχ, δὶ ἰϑππθῃ πιπῦ- 

ἄυπι [ποεὶ!. ΥἹΒ εἦὰ5 πιαρηϊπῃυἠῆπεπὶ αἰ αὐϊηδπιαῦς 

σορηοβοεΓοῦ Υἱάδ αυδπίαιῃ ἀν πογαπι βεηβαυπι πιᾶ- 

ξαϊιυὐΐποαι ΘΘ.8 ολρίαι. [ρ56, αἷΐ, ἀδάϊι ταϊμὶ 60- 
γυπὶ, φυς δι πὶ, πο ἐτἰαπι, γϑιοποῖ πιιμϊ βεῖγο, εἴ 

ΟΡογὰ οἰθπιθηίογαπι, ργποὶρίυπι οἱ ἤμοπὶ δὲ τηδάϊε- 

ἰαίοπι βισουϊοτττῃ, ἰοιηρόγαπὶ νατγιοίδίοβ, οἱ [γϑηβὶα- 

εἰοιθῖη πιοηϑίαπ), ἀπηόγυπὶ αἰγουϊοσ, οἱ διάδθγαηι 

8065, ὨϑίΓλ5 8:}Π|8}}ὑπὲ, αἱ [υΤΌΓΕ5 ΟΘ᾿ Δ ΓΏΙΙ, 

δρί γἰιυδπὶ νἱοϊοη 5, οἱ οορίαιίομα5 ποιαίηαμι, ἀϊ- 

νογα δῖ68 δύθόγυπι, οἱ υἱᾶὶ γϑδάϊουπι 5“. Υθες 

ΔΟδ ρᾶγΥυΠὶ 6856 (ΟΥ̓ ΠΟΠΊΪΠἾα, ἀυυά ἔδηῖλ 6- 
Ρίαι. Νοησα ἰθ σογρογὶ8 φυδητ δια, 5εἰ ἴῃ (οτιϊ- 

ἰυϑέπο 6}85 ἱπιοθῖρο, φυδ ἰδηίληι βοϊεηιίαπι οδρίοι 

γογ (αιϊ5. ὕ᾽1 δυΐθην οἱ 5ἰ πη ρ] 665 φυσδαθθ φαοιμϊ- 

ἢἶδ ΘΧΘΠΉρ 5 δὲ ἐγ δπάυπι δἀδυςαπι, αυοα σταπάε 

818 οΥ Ποπλ ἢ ἶδ5, νἱάοατηα5. Θυλβουπ4υδ ατθδ5 ἴγϑπϑ- 

ἐνίτηυβ, Βδθδηα5. 1125 'π δηΐηο, οἱ 4φηλ! 4165, εἰ 

ϑ 188 ῬΙδίθαι πὶ, τηυγογαπι406, οἱ «οὐ ἰεϊογα αι ἴῃ 

οϑγὰθ ποβέγο υϑυβαπίυγ. ΥἹλπὶ συλπι ἱπρ Γ σϑὶ βυπηιβ, 
ἰδ πιοπιονῖδ ρου γα δὸ ἀεσβογριίοιια γειηδπιυδ : 

ΠΏ8Γ6 404 πανὶ βϑνίιηυ} 126 }18 σοσ (Διο πα δπνρίδοι!- 

Τλιγ. ΝΟ δι μδυνυπι, υἱ ἀἶχὶ, ΟΟΓ Ποπιϊπὶβ, 4ποιὶ 

ῥοίοϑὶ ἰἀπί οάρ6Γ6. 51] πίοι Ω00 δδῖ ράγνυπ ἰΔπίὰ 

οΔρΐθη8, ΟΠ ΒΘ ΠΘΉΙ6Γ ἴῃ 10 να θοταΐη ρυρραγα- 

ἴυγ, οἱ ταοία ἢὲ 5618, υἱ διηθυίοὶ ἴῃ [ΠΠΔ βόγηο 

Ῥεῖ αἴψφια β8δρίεπιϊα. Ῥγρᾶγα νίλπὶ οπιῖπο ρμεῖ 

ΠΟΠΥΘΙ Βα Ιθη6Ιη ὈΟΠΆΠΊ, οἱ οαγορ 8 ορετῖθας ἰθπὸ 

Β61} 8π) : Δ0546 οὔδδηβ84 υἱ}8 ἀδαηυΐϊοῖ ἴῃ ἴς Ὑεῖ- 

Ἀπ Ιγλεὶ, δἱ ἀοῃδί 10] πηγϑιοσί γι πὶ δυόγαπι δάνθη- 
τυβήτ6 ποι ἶαπη. (αἱ 681 ρἱογία δὲ ἱπιρογίυπι ἴῃ 58- 
ουΐα ϑαουϊοτυπι. ΑἸ δ. 

ΠΌΜΑ ΧΧΠ. 
δὲ εὖ φιοά δογίρίμηι 65: : « Θπιηὶς υαἰ{ἰς ἱπιρίεδέίητ, ν 

ἱδημα αὐ ομπι ἰοέκη εὐὶ αἷε ; « Ροίεπε ἐξέ θὲεκε 
ἀε ἰαρίαϊυυιδ ἰδία διιδείίατε βἰϊος Αὐταίια.» δρ. μι. 

γιδοϑπιυβ αυδὲ ἴῃ Οἶδε ργυϊοοηιεν δάνθια, 

᾿πῖοῦ αυ ρυϊ ἐδ δοαηηα βογιθϊίας : γος εἰα- 

Ὁ "ιαπιὶς ἐπ ἀδδόγίο : Ῥαναιε υἱαια Βυηιπὶ, τϑείας [α- 

εἶα δθηιϊα8 676 ἴδ. Ἐῤ φυοὰ βεαυϊίιεν ρτγορεῖς ἀὲ 

Βοιεΐπο ϑαϊναίϊογα 6581. Νοάυθ δ ἢ ἃ ϑοδππα Ομ ηὶς 

γα Π|5 ἐπ ρ] οἴ 6581, 58 ἃ θονΐπο ϑαϊνϑίογα. ϑοῖρβαπδι 

49. δὰρ. νὴ, 17. 19.158. χι,, ὅ. 

ταθαΐνων γάρ ἔστιν ἁληθῶς ὁ ποταμὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ 
ὕδωρ τὸ ἀληθινὸν, τὸ ὕδωρ τὸ σωτήριον. Ὑεπὶς ἰὰ 
οἴπηθὴι γοσίοπδιῃ ϑοτγάἀλπὶβ. (πα δεπι ἀεοεῦαὶ Βα- 
ρῬιϊδίαπι ἰοσα μόγαφίατθ, πἰδὶ δοτάπηϊ οοπβπία, μὲ εἰ 
φιεὶς υοἱ ει μα ηἱ θλίαπι αέγα., ᾿τοιπιιδ. Παὐὶὶ οορίατα 
μαϑοτρι ̓  Φογάανῖν απίθπὶ ἱπιοτρυοί αν ἀδϑοδιάνης. 
ΜΤοδεοπαῖι πηι υενα θεὶ βωυΐμς, ἀφια νετα, ἀφιά ἐα- 
{ὠϊατὶδ. ἵν. 

(59) Εἰ νεγοὸ ἴῃ Οτὶκρπίδη. ᾿μοχίοο χατάθασις. ἰά 
εοβῖ ἀὀεοοηεῖο, ἰμϊογριοιαταν, φυὰ εἰ ΡΒ σε! εἰγιρο- 
Ἰοσίὰ ρἰαςυίι, 
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παπυδαυΐδαθο οομβίἀεγαῖ, φυΐβ ἐγαὶ διυίεηυδπι ογοίθ- ἃ θὺ8 δά Ὀαριἰδπιιηὶ δΌΔΠηδ5 Ἰοψμιγ, ἁιαπἀοιδιη, 

τοῖ : τὰης δηἰπιαάνοτγίοι, να} !} 6 πὶ ἰν 1 }6 πὶ, ν 4} 16} 56 

ἔμπϑο ρεθροϊρίιοπὶ ἰὼ 'π|ὰ ἀσπιογβαῃ). Θυδηάο0 γϑηὶ! 

θοιΝΐυ5. 9655, οἱ πιϊδὶι ϑρί γα πὶ δϑποίι πὶ νίοδ- 

τί πὶ 5111π|, ὙΔ}}}5 οπμηΐ8 οσρὶρία 6δι. ἔχρίοίδ δϑί 

δυῖοπὶ ορογίθυδ Ὀοηΐ5. οἱ ἰγυσιϊυυ8 ϑρί γί. 5δηοι!. 

Οἰναν 85. ποπ 8[ηἰΐ ραυπηϑηογα ἴ6 ν8}]6η). Ουοὰ 5ὶ 

Ῥάσεοῃ ἢ αϊογῖβ οἱ βαρ θη πὰ οἱ Ὀοπίίδίοαι, ποῃ 

βοϊυπὶ γ4}}}8 6556 (ἰθβϑίἰβίρ5, 56ιὶ οιἰἰδπὶ πιοι:Β 6858 

ἱποὶρίθβ θεἰ. Ουοὰ ἰδπιὲη ἀδ φοῃιθε5 φυοι! 6 ην8- 
εἰϑ. {τὶ νἰάθιμιι5, δίψα ΘΟπιρ  οτὶ, Οπιλΐδ θα δ ἐϊπ- 

Ρίοδιίατ; αυδπὶ ἀθ ρόρυϊο ᾿ϑγδδεὶ, αυἱ ἀὰ ὄχςοὶβ9 
ἀδροσίιι5 ὁδὶ : Θμιπὲδ, ἰμηαυϊ, ἡιοης οἱ σοἱ ἐδ {ιμπιῖ-- 

ἐἰαδέιμτ. Μοηδ 'ἐγαὶ φυομπάδπι {16 ρορυ!υ οἱ 60}}{8, 

«01 ἀεροπίιι5 6δὲ δίφᾷς ἀθβιιυου8. Ποιὰ ἀεὶ εἴο 

5] φυΐδ νὰ] Βορεϊζατὶ, οργοάίαιγ. Μδληθῶβ δίῃ ἰη 

ΡΥ ϑίϊη0 βίδιι, οἱ ηοῖθ8 8008 οἱ ἐξοῃβιυς πα) ποῃ 

τοὶ ηηυθ 5, Πο4υδαιαπ) στἱι6 δἰ θδριϊδιη τ νηί. 

ὕι Δυίδι ἰμί6}} ρὰ5 ᾳυὰ 51 ἀργοὶ δι Ὀαριϊδηναηι, 

ΔΟΟΙΡΟ (6δεἰ πηο νὰ} οἱ Διβουϊα νου θὰ αιυΐδυς θεὺς 

Ιοσυΐυτγ διὶ Αὐνδίνληι: ἔστοάονα ὅ(6 ἰεττα (πα 15, οἱ 
τοιίᾳυα. Ερτοαϊδηιί νυ ἰίδαια δὰ ἰδνασγιμ ταγυΐπ, 

101) οὐγοϑϑίδ, 864 ἰδηίυμη ἀργοἀϊομε 5, ΦοΔ 68 

Ἰοᾳιήιυν φυῶ βοφθαμίαγ, δὲ οηΐτὶ δ: Θσγαδϑὶ [ι15- 

861, πυηαυδιῃ δ 608 ἀΐξεγαί, φοπογαίο υἱρότα- 

τῆι, Οὐδοιμαιθ ἰρίυγ δ ἔΠ05 Ἰοφυίίυγ, δι νοϑ, 

959 0 ολιοεμιπηειὶ οἱ οδιθοἸμι θὰ, ἰοφυΐμιτ. 

ὯΝ ἀϊδροπ τὶ νθηΐγα δὰ ὑδριϊδιηιπι, οοηῃδίἀογαία 

60} [υγδὶίδιι νου ἱβ αἰεὶ ροδδὶι, φεπογαίίο υἱροταταηι. 

δι φεπίίθυβ. ἀλία 65ι δὰ ζπὶ υἰδπάιπι 608 1. Οὐυοῦ ὃ 56. οἱ {1 ἀ φυοά βοηυΐίαν, πἰδὶ ργανιιθπι νεπθπᾶ- 
εἰ εἰ οοῃίγαγίδϑ (ογι[υ}Π68, αὐ δνογθιιβ ποῦ 168 

ογρενδιυν, ἀἰχογίϑ πιοηΐθϑ οἰ (0168 6586 ἀδμοβί(ο 8, 

ὨΟη ρεσοδῦΐ5. τ δηΐη ἱπηριοδηΐυγ 0} υβοοπηο 

ψΔ}165, πα τ  Ἰ πε: δυμπῖ. θεἀ οἱ ος φυοὰ ἰη δάνθηϊυ 

(Ομεῖϑδιὶ ργορβοίδίι μι 6ϑί, αἰτιπὶ ἀχριοίμπι 5᾽1, 601" 

τοπιρίομιυν. ϑοαθίίυν οηΐπι : ΕἸ οπιμΐα ῥγαυα γι ἴπ 

ἀϊτεοεια. ὑπηβηϊνίδηυς ποδίγυπι ργᾶνα8 δγϑι, δὶ ἰδπηθῃ 

δοῖ οἱ υδῆ86 ἰιοάΐα ραγβανεγαῖ : οἱ ΡῈ Γ δἀνϑοηιυπι 

Ομγίβεὶ φυἱ (Δοῖ8 εδί δὰ δηϊπιδπι) ποδίγαπι, ραν 

- αυδᾷυο ἀϊγοοίδ βυηι. Οὐ] οπΐπι εἰὲ ργοάσϑὶ, οἱ Ομ γὶ - 

δἷιι5 4υοηήδπὶ νϑηἱ ἰπ ΘΔΓΠΘΠῚ, ηἶδὶ 4486 δ6 ἰϑδπὶ 

Δη 82) νοποΡ 17 Ογοθνιδ υἱ {ΠΠπ 8 φυοί!ἀϊα ΠΟ 8 δά- 

γεπίιβ ἢδί, εἱ ροβϑίμηε5 ἀΐσοῦα : γέυο φιύδηι ἑαε 
ΠΟΗ͂ 660, υἱυῖ! ἀπῖόπι ἰπ πιὸ ΟἸιτ  δίμς 1", 8. δηΐ πη ΟΝ γἰ- 

δίυβ8 νἱνῖ: ἴῃ Ῥὰμυΐο, πο Υἱνῖϊ ἰῃ πὴ, 4] τὶ 

φτυοάοῦι 7 Οὐ υΐοπὶ οἱ διὶ πιὸ νϑϑοῦὶ(, οἱ ἔγυτ8 

Π|ο Γἀογο,ς βίου ἐρι5 ο8ι Ραυΐυ8, (απο οἱ ἐσὸ Ῥαυΐο 

5:6}}}Π|ῸΓ ἸΟυΔΡ : γ᾽ το ἠαπὶ ποὸπ 660, υἱυϊί ὑδγο ἐπ πιξ 

ΟἈτϊδίας. (σηβἰἀογθηνιθ. ἜΓΡῸ οοίογα, χφυξ ἰῃ ΟΠ γὶ- 

δι} μιυραϊοθηιυῦ δάνοηία. ΝΠ} 16 ἀβρογίιβ ογαῖ. 
Υιύς ρει ϑεΐποβ πιοίιι5 008, Υἱά6 ἰγϑίη, οἱ οϑβίογα υἱ- 

εἰα, 5' {πῈ ἢ ΟΟβολναγαπὶ 6886 485 [ἀγαπΐ, οἱ ἰμίο 
Ἀ χἰβ πὲΠ}} (6 δεροιΐα 5, οἱ ("1 ϑ᾽ απ  βοδηιίυ5 048.) 

ΙΒ [586 ἱμαῦδῆιι58. Οὐπνεογϑαιίο ἰσἃ ἰπη 18} }8 

ογαῖ, οἱ βεγπο οἱ ὁρονᾷ ἰῃηφῆυδ!α, Υ ηΪ ογροὸ ἢ0- 
ταΐϊμυ5 ΠΟΙ15 ὅδ5ι8, οἱ οχαιανὶ! δβρουδίοβ (0.88, 

ἱποοπηροκίίᾳ φῆι νογι δ ἴῃ νἶδ5 μίδλπαβ, τ ἤδτγοῖ 

ἴῃ 16 ἐξὲγ δίια οἤεηβίοπο, εἱ ἰδϑύθ [(ογ6 Ἰωνο], δίηι8 

΄υ6 δεγρθηίθ ἀδ οογᾺ6 γεβῖγο ὀχρυ ογι εἶδ, ἀϊοοίυν 

ἃ νο8 : Οκὶς οδίοπάϊι υοδῖς [υφεγὸ αὖ ἱτα υδιίμτα ἢ 

Μαζιδ Βυΐο δθουϊο ἱπηροιάδι ἱγὰ : οἵπῃὶβ ἐγὰπι θοΐ 

Ῥδββυγιι5 δδῖ πιυυσῃάι8 : ἰΔ|Ὧπ| νϑϑι απ οἰ, οἱ 

Ἰαιιυδίπϑιῃ ἰογγᾶ, οἱ βίο αγυπὶ οἰοτοῦ, ΒρΙ 6 ἀογοῖα 

80}158., δὲ ἰυπβ ποοίυγης δβοϊδιία, θεῖ ἱγὰ βυ υνογίεὶ, 

Ης ἐπίηι οἰ ηΐα ργορίογ μον ηυπι ροοσδι ἰγδηβ)- 

νυμί. Εἰ οἰ ἶπὶ φυΐάεπη ΘαμῈγ οσηηΐα ἰδπίυπ ἰῃ (ΟΓΓῶ 
γϑηΐὶ ἰγὰ θεἰ, ααΐᾶ Οπι ἰδ σλΓΟ ΓΘ 4 ογδὶ Υἱδπὶ διιδπι,ς 

ΒύυρεῦΓ ἴουΓϑηὶ ἦ᾽ : ἤθη. διΐ6 πὶ οἵ ΒΌΡΟΓ οαἰυπ, οἱ 

ΒΌΡΟΓ (ΟΓΓ2ΠῚ ὙϑηίυΓΔ 6δὶ ἱγὰ [)εΪ. (οαἰϊ ρετίγο:.Σ1- 

ὑμηῖ, (με αἰόπὶ ρεγηιαπεδὶς (αἱ Ποῦπὶι αἰοἰίαγ), ἐ; 

Θηιη68 δἰομὶ τοειἱπιείμηι υεἰογαδίεπιὶ 13. ὶἀοία 4υ8- 

15 οἱ φυληία ἰγὰ 5[1, {{π|8 πηυπάτιπι οπη πο πὶ σΟὈ511Π1- 
Ῥίυγα 81}, οἱ ρυπῖεὶ 605 φυὶ ραπᾶ ἀϊρηὶ 5}, ἰηνο- 

πἰοίψυδ πηδίου πὶ ἰῃ 408 56 ὀχογοθαί. ὕπυβαμίδαθα 

ποβίγυπι 6χ 60 4υοά ροδδίϊ, ᾿γὰ: "Ιῃδιογδπὶ ῃγΓΕρΡΑΓΑ - 

νι, δεομκπάιϊπι ἀμτἴαηι ἐπὶμα ἱμαηὶ οἱ ἱπιρωνέθης 

(ΟΥ̓ {ποζαιτγί ας {ἰδὲ ἰταπὶ ἴῃ αἷδ ἰγα εἰ τουοίαἰἱοπὶς ἦμς 

εἰἱ ἡμαϊοὶλ εὐ, ἀϊεῖιυν δὰ Βοπηδηο58 5. θείη βοημὶ- 
(υν : Ουἱς οδίθιιαἷ! υοὐὶδ [πὲγ8 αὖ ἱτα υἐμ τα ὰ- 

εἶι6 οΥγρο [᾿μείμς ἀΐσηος μαπιιοα. Εἰ νου 5 4υ} γ6- 

Ἠ||5 δή ναρύ δενυμη, ἀϊοίίυν : ἔσει [γωσίμε ἀἶθηος 

γῬαπίιεπιῖα. Υα}1}5 δοῖγα φυΐ δυμῖ ἤποῖυ5 ραπίίοη- 

αἰ ἢ Ομ αν ι28 ἐγιοῖι5 681 δρίγίυ5, σουθίυπι Γγιοῖι8 - 

ἐβὶ δρίγἰιυ5, ρᾶχ, ρδιϊοηιία, Ὀδπί σι 45, Ομ 88, 8. 

ἀθ8, πιδηβυοίμάο, οομηδηἰ, οἱ τοι χυᾶ ᾿υ)] 9 506- 

το] 77. 51 Ἰϑς οπημπὶα ἢΔΟυοΓΙ Πλ118, (οἰ πηΒ5 ἤυ- 

Ῥυνγίδδίπηιπι, ρνλήδγοίαγαιυς ἴῃ ἰὸ Πεὺβ Ραΐογ, οἱ ἢ οἰὰϑ ἀΐρηο5 ροπίίοηιί8. Βυγδιπὶ ἐϊοί τ 84 605 4αἱ 

Οἰιγίβευνβ δοπιίπυδ πηδηβίοινὸπὶ ἀρυὰ (6 ἰδοογεί, ἀϊ- 

αογοῖηυ : ἔσο εἰ Ῥαίεν πῖθῖις υοπίθπιι8, οἰ πιαπεῖο- 

ποπὶ ἀρ διηι [αοΐοηιι8 1᾽. ϑουϊυν : Εἰ υἱάοδὲ! 

Οπιῖβ σατὸ δαίμίατε Πρὶ. Τὰ αυομήδπι! ΟΑΓΟ 6ΓΩΒ, 

ἴδιο αἱ πρὶ γα ἢ 15 ἰΟφυΓ., οιμν δά δη!6 ἴῃ ΟΩΓΠΕ 518, 
νψἱύ68 δαϊυίαγο θ6,. Ουὰ δυίδιη 5:0] ν ! αυοά ἀϊοὶ- 
10, ΟπηηΪ8 οᾶγΘ, 60 αὐυοι πυ}14 Θχοῖρίϑιν 488 ΠΟη 

Υἱθδαὶ βαϊυίαγα θ εἷ, γα παυο ᾿μ 16} απά πὶ μὲ8 αυὶ 

βοίυμ! ϑδογὶριυγάγαπι τηγείογία. Θυδηδπὶ ἐργοάΐοπιϊ- 

τι Βοπὶ. χι, 4. 7) 64]. νν, 90. 75 704η. σιν, 95. 
186 Βοπι. 1, ὅ., Ἢ 64]. ν, 22, 3. 

(60) δοϊιεάᾳ αγῦὶ! οἱ Οοπιροῆϑι! : Τῶν μὲν οὖν 
Ιουδαίων οὕτω τὴν χαθαίρεσιν ἠδ το εν υκος . εἰσάγει 
δὲ τῶν ἐθνῶν τὴν χλῆσιν, οὖς καὶ λίθους ὀνομάζει. 

84 δοσυπὶβ Παρ ϑπιὰπι υθηίορθαπι : ΕἸ πὸ ἱπεὶ μία 
ἀΐεοτο ἱπίγα υοεπιοι ἡρδοδ, ραίτοηι Πα ϑέπιιι8 Αὐταίναπι : 

αἷσο ὁπὲπι υοὐΐδ, γμΐα ροίεεί θεῖς ἀε ἰαρὶἴϑιις ἰδι8 

διιδοίίατε βίϊος Αὐταίαπι (00). Ῥτγορ!ιείαὶ οδηπ68 π0- 

Υἱβϑπηὰθ ργορδίαγυ) Θχρυϊπίοη πὶ ΡΙ]οΥβ ρορυ]], 

οἱ νοοσδιἰοηε φοπίαπι. [1118 θη μη αυὶ 46 Αθγα)ιδπὶ 
σἱοτίαθαπιυν ἀϊοῖς : Εἰ πὸ ἱπεὶρίαιἷς ἀἴσότε ἐπι υοὐΐδ- 
πιο ἱρεὶα, γαίγεηι Παθόπιι8 Αὐταίϊαπι. Ἐπ ἀ6 φοπίραυν 
τυγβυαι Ἰοφυΐμιν : θέοο ὁπῖπι νοϑῖς, φιΐα ροίεεί θόιιδ 

τὸ (6η. χιι, ἢ. 15 66η, νἱ, 13. 18 Ρμρᾶ]. αἱ1, 20. 

Ζιάσοτμηι ἰσὶίμτ ὀτοτδίοποπι ἰθο πιοάο ῥτορίιε! αὶ, εἰ 
ἐπαιιεῖ! υοσἀϊίονοπι φεπιΐμι φιας ἰΐαπὶ ἰαρί468. τ0- 
εαἱ. Ἀυξυϑ. 



1859 ΟΠΙΟΕΝΙΒ 480 

εἰ ἰαρίἀἰϑις ἱειΐε δι δοίίατε ΠἰϊοΣ Αϑϑαία. 4)6 χαϊθδυ8 Α Οὐπι δυίοπι ἰΔηΐα μοι βρου]ὰ Πυγθτίπὶ, αἱ (Ὧπι ἴη- 

Ἰαριἀϊνυβ7 (01) Νοη υἱΐφυρ ΙΔρίἀ65 ἰγτϑείοπα"} 65 
φογρογθοσᾷια πιοηϑίγδυαί, δὰ Ποπιΐ 68 ᾿π56 51 }}}68 
οἱ φυοπάδπι ἀυγΐο8, 4υἰ αυΐα ἰΔρί 468 οἱ [ἢ 860-- 

τάρδηί, ἱπιρίοίαπι 68. {Πππη| φυοά ἴῃ ρϑαϊπηυ οδιία 8" 

ἰὰν : δὲπείίοα {{Π1 βαπι [1]. βαπι]} φμὶ [αοἰμππί δα, οἱ 

οπιπᾶς φιὶ εοπβάνμι! εἰς 15. Ὕετο 4υἱ ΓΔοΐυπὶ ἰἀοἷα, 

δἱ οοηῇάυηι ἰῃ οἶβ, 5|π|}||65 δυηὶ αἰΐ8 51:18, 8054 06 

Β6η81:1:, 58'π6 }18 γαϊίοπθ, ἰῃ ἰδρίἀ65 ᾿ἰξηῆδήηι6 οοη- 

γοῦϑὶ βυπί, Ομ πὶ οηἶπὶ ἰδηίυπι νἱἀθαηΐ οΓΘΑ(ΓΑΓΌ ΠῚ 
ογάϊηθηι, ἀθοοόγεπι, οὔαίτπι, ἰδ ίδπα τα πα ΐ μι] οΠγὶ- 

τυάΐποπι, ποία! ἀ6 ογαδίυγβ ἱπιο Π ζ γ γδδίογαπι, 

παᾳὰδ οομηδί εγαηϊ ἰδηῖ αἰδροηϑαιϊοηἷβ δἰ ᾳυδιη 
Ῥιονὶἀδηϊίδιῃ.. Δ.4ι 6 πὶ 6586 ΓΕσίογθιη.,, δοὰ ϑυηὶ 
αἰεὶ, ἰνἰ5 ἰδηίαηι Οου} 15 πιαπύθσπι ν᾽ ἀδηῖ68., 40} 

ἐγγαι!οηδ}}} α Ἰυπηοηῖα οἱ μιοϑίϊϑ. υἱάθηι. Νοη δ ἷπὶ 

διιιδανογίθηι ἐπ [ν]8. αυ8 νἱάδηι γαιίοηα τορὶ, δὶ} - 

4τ8π| ἰμο 558 γαϊ!]οηθ. Ηφο ρτορίογοα, αυΐα δο8ι- 

π68 ἰἴχογαι : Ῥοίοδί θοιιδ ἀς ἰωρίαἰϑιις ἐξιὲδ διιδοίίαγὸ 

διίος Αὐταῆω. Εἰ πο8 ἰφίιυν ουδοογοηυβ Ποιὰ, υἱ 

δὶ φυλπάο [πη ἸΔρἀ68, γογίϑηνυγ ἐπ ἢΠ 105 ΑΓΔ 85 

ῬΓῸ διΐβ {ΠΠ||8 φιηὴὶ ο᾽δοιὶ βυμ!, οἱ γοργοι βϑίομπθπι δά0- 

Ριϊοιθι4ι6 δὺο υἱεο ρογάϊἠονυν (63). ὕπυμη (ο5ιϊ- 
πιοηΐιη) δάϊας ἀδ Ἰδριά! "5 ρΡοιμαπι. δίφυϊάεπι ἰῃ 
ολἶίοο Εχοῦὶ βογιθιυν ἦο : Ψογιαμ ἐπ ἰαρίάεδ, 
ἄοιιες ρεγίταν δαὶ ρορμίπ8 (μι, Βοηιΐπο, ἀοιες (τακ8- 

ἐαί ρορμίις ίμειε ἱξίἐ 4ιιθηι γοδεοάϊειἱ. Ἀορδῖυγ ἰϊᾶ- 
46 θέυβ, αἱ ρα] 5ρ6Γ οοηνογίδηιανγ ἰη Ἰαρίἀ65 ; [οὶ 

Φηίΐπι (05) ΟΥεΙ5 56.120 5 φη} ΠἸοδηεἶι5 δυηδὶ, ἀνα- 

λιθούσθωσαν, ἀοπες ρόγίταηδοαὶ ρορυ]υ5 δυδεογυμῃ. 
Βδυά ἀυλνίυπι αὐΐ ροβίυδπι {1 ἰγαπβίεγι ει, φοη- 
.68 Ἰαρίἀ688 6886 σθϑϑϑυθυηΐ, οἱ ργὸ ἄάϊιγο οὐγάδ γΓεςὶ- 
Ῥίοηι Ἰυπιδηᾶπὶ ἰῃ ΟὨγίδι0 γαιοη}}] θαυ πδί- 

γι. Ουἱ 6δὶ φ]οτία οἱ ἱπιρθιΐα:ι ἦτ βου α βθρου]ο- 
τυ). Αἰηθῆ. 

ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΧΙΙ. 

8 ὁο φιιοι δογὶρίμηι 65: ; « Εκοθ δεοιτὶδ αὐ ταάϊεεβ 
αὐϑοτιιμι μοδίία ὁδί, ν μδήμθ αὐ διμπ ἰοσμηι αὐδὶ αἷς : 
« Ῥεμογμὶ απίφηι εἰ μιιδιϊοαπὶ, μὲ θαριϊχατοπίιν αὐ 
ἐο. » (Δ. "1. 

Φοδημ68 ᾿}]|0 78πὶ ἰΘπρΡΟΓῈ Ἰυφυδθαίυν : Εδοθ δθει- 

τὶς αὐ ταύϊεες αγϑοτιιπι μοεία 6δ,. Εἰ 5Βἰαυϊάοπ) 7κπὶ 

Ἰοξγασγοί ΘΟηδιι μη πηδίϊο, οἱ ἐΘπΊροόγιπὶ ἤηΐ8 ᾿πβίαΓοὶ, 

1118 ταλλ ψιϑιῖο παϑοογοίυγ. ὈιοΘγοαλ Θηἢ ΠΟ 

υοὰ αἷϊ : Εδσοο εδομτὶς αὐ γαάϊοοε αὐϑοτίε ροδίία ἐδί, 

δὲ ΠΠυἀ : Οτηπὶς δηὶπι ατϑοῦ σι ποπ [ἀεὶ( [γιισίτμη 
ϑδοπαπι, ρταΘεοϊἀφίμν,, εἰ ἴν ἰσηόηι πεῖ γ, ργορίογοα 

ΡΓΟρΡΙιθίδίυπι, αιΐα ἴῃ 1ΠΠ0 ἰδμηρογα σοιιρίουδίαγ. 

78 Ῥ58). οχυ, 8. 19 Εχοά. χυ, 10. 

(61) Εφράεπι 56] θα: : Οὐ λίθους ἀἁψύχους δειχνὺς, 
ἀλλ᾽ ἀνθρώπους ἀναισθήτους. Παρεστήχεισαν γὰρ καὶ 
ἐθνιχοὴὶ τῷ βαπτίσματι, οὗς χαὶ λίθους χαλεῖ, ἐξο- 
μοιῶν αὐτοὺς τοῖς προσχυνουμένοις χατὰ τὸ, ὅμοιοι αὖ- 
τοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ, καὶ οἱ πεποιθότες 
ἐπ᾽ αὐτοῖς. Νφη ἰαρί46ε απίηια σαγόη!65 πιοπείγαθαϊ, 
δε4 ἐοπιῖπεβ ξόηδι δεδιἑμ06. Αἀόταμ! ἐπίπι δαριῖ- 
δηιαίὶ οἰΐαηι Ἰάρο μέν φιος ἰαρί(6ς οἰἰαπι τοσαὶ, ἱ{{08 
αδεὶηιίαπε ἰάοίὶδ φια αἀογαϑαπί, ἡμπία {{{π|4: δἰ τ} 168 
᾿}Π|8 ὕδηΐὶ, φυὶ [Δοἰυπὶ ε8, οἱ ψυὶΐ ουπήυπι ἴῃ 415. 
Ἀυκυε. ΄ 

(62) Εδύξωι βοβούς : Ἔτι δὲ περὶ τῶν λίθων γέ- 

8. Βοῃ!. χι, 10, 11 5664. 

ΠΟΠΊΘΡΆΒΙΙ65Β ἀπηΐ δὺ ἰΠ|0 ἰεπηροτα ὑδησὰ δὰ ρΓῶ- 

βοπίθηι ἀΐοεῃ 960 Κταπδίεγίη!, φυοπισάο ϑρέγίιας 
βδποίυβ ἰῃ ργορμοία ἀἰολὶ : δος δεομτὶς αὐ ταάἧεες 
αγϑοτιιηι ροδίία ἐδ, ἀδιοπιὺβ ἰπηυίγεγθ. Ἐφο ραϊο 

5 οι ἶοο ρορυΐο ρῥγορμοίαγὶ, φυοά ρῥγωείξια ε͵υ8 

νἱοῖπα δἰῖ. Η15 διΐπι φυὶ οργοάϊεθθπίι δὰ οαπι, αἱ 

Ῥναριϊζαγαπιυν, πίον ἐςίογα ἰοψαεθδίαγ : δ᾽ αείίε [τ 

εἰς ἀΐσπος μαπίεπιία; εἰ ηυδεὶ ιάςῖ5 ἀϊοειιδὲ : 
Νε ἱμπεὶριαιὲς ἀΐξοτε ἵπ υοδἱδιποιἐρεῖδ, ρμαίτεπι ἐκϑέπεας 

Αὐταϊιαηι. θῖσο επῖσε υοϑὶς, φιῖα μοίεεί ϑέεαῶς ἐξ ἰ6- 

γ»ἱαῖϑιι8 ἰδεῖ8 διιδείίατο βιῖος Αὐταία. ἤος εγροὸ αχυοά 
αἷϊ : Βεεε βοεετὶς κά ταάϊοδε ατύοτμηι ροεῖα εἰ, δα - 

ἀπὶβ Ἰοφυμυτ. Οαΐ βοηδυὶ οἰ ἀροβιο σαι ᾿Πυὲὐ οὐῦ- 
δτγυῖι, [γᾶοίο8 6556 80 δ βθευγὶ ἰπἢε! ιδι18 τῶποος 
Δίχιδ δυροίδυ8, υἱ διπρυίαγοί ἐσ ἌγΌοΟγΓα πο γϑὰϊ- 
66ἢ], 861 68 αυ8 ἀδ γδύϊοα ρυ!!υἱάγαμέ, υἱ ἴῃ τδάϊοα 

Ρτἰϑιϊπ ἀγθουβ, Γάπηΐ ροβϑίῃϊ οἰεδδϑίεὶ ἰμβογὶ "ἢ. 

Οιμππὶβ ΘΓΡῸ ἃγῦογ, 4υ85 πο (Δοἰϊ {υσίυπι ὕνοιαδι, 
Ῥγοίάθιιν δἱ ἰη ἰξποῖη πιο γ : πῆς δπΐαι ἤμοα 
Βανι, αἱ ἱποσιαϊο οοπογεοιηοίιγ, θεοί δ τγὸ5 ογόϊΐ- 

8685 ἰηάυοσιιπίιν δοϊβο  ἰδηϊίπι δοδῃηθηι ΒΌΡρΟΓ βαϊυὶς 

διὰ : (5 4υ6πὶ δεγίρίυγα ἀρρεὶ]ανὶ ρορυΐοβ ἐχὸ- 

ἀη.68 84 μϑμι5π)8, 4108 4 δπὶ ρα ]σΔΠ 05 ποπιίπδὶ, 

εὐἰπ:8. 4υΐ τα ἶτυπὶ Δρρο! διΐοπα οοπϑοίιγ. [πίέττο- 

φαϑαμί εοἰπὶ (ατϑα, αϊσεπίεδ : (μά [αεἱεπιαε 5 καὶ 

τεβροπάοπε εἰς : (μὶ μαϑεὶ ἀμας (μπίτας, ἀεὶ εἰ φαεὶ 

ποι μαϑοί ; εἰ φιῖ μαϑεί εἶδος, εἰν εν [αεϊαί. Θαοὰ 

αυΐϊάοπι, ποϑοῖο δὶ ἱπ0}04 σοι γαπίαὶ ργαεὶρὶ. Μαρὶς 

Θηΐπὴ ΔρΟΒι10} 15 αιϊδιη νυΐροὸ «οὐφτγοῖ!, υἱ φαΐ ἀσδς 

(υὐπϊοῶ8 Βαῦοὶ, ὑπᾶπὶ γίυυδι πο ᾿αρθομπιὶ. Εἰ υὶ 

δβοῖδ5 πηλρὶβ ''ος Δροβίοἱἑβ φυδαι ρορι!]5 εοηνεδίγο, 

δυ0] αυϊὰ ἃ ϑαϊναίοτε ἀϊοσαίυγ δά 608 : δεφκμε ἀμαε 

ἐμιῖσας (οἰ(αἰὴς ἱπ υἱα δ". Ὀπρὶὲχ λας νοϑιϊπιοπίααι 

4υὸ υηυβϑαᾳυΐδαᾳυ γϑδβείίαν, οἱ ργαοῖριυν αἱ αἰίογυ 

ἀτὶθυδί ἤοπ ᾿Δθηιΐ, δ᾽ ἴδ ᾿μ|6}}Πἰσαια πὶ 50:31. 

γαλι ἐπίπ) πὸ85 δι γδίοῦυ, αυοιποάο ποῦ μᾶθδπι5 

ἀυοθυβ βουνὶγο ἀοπιίηΐβ, δῖ. πες ἀυλ5 μδὕεγο ταπὶ- 

488, 66 ἀυρ) εἰ νοβίθ εἰτουπιάδυϊ, πὸ δ'ὲ ὕπυπὶ ἰπ- 

ἀυπηδιίαπὶ νοίογὶ 8 ̓ιοπιὶ 8, οἱ δἰίογυαι πουΐ. Ἐσου- 

ἰγοτῖο διιοπὶ ουρίι, αἱ ὀχΒρο ἰθιη5 "05 νεΐεγεπι ᾿ο- 

τηΐηδηὶ, οἱ ἐπ υϑην8 ποόναπι. Πουδαιε [Δ6}}}8 ἐς- 
Ροβί(ἷο οδί, Ῥόγγοὸ χυζγίιγ, φαοπιοο ἰαχία δος 

Ἰπιογργεϊδι θη ᾿υθοαίυγ ποἰν8 ποῖ ᾿ιαρθωιϊὶ (τὶ - 

Ὁ ὕύεγο γοβεϊπηθηίαπι. Ουΐππδπι ἐδὶ {16 4] 86 ὑπααι 

φυϊάδαι ἱπάυμπμθηίαπι βιιρὸῦ σάτγηθπὶ βϑυδπὶ δδθεῖ, 
αὐἱ πυάυβ 65, αυΐ οπμηηΐπο π0}18 γοϑία οοορυτίυϑ ἢ 

Νέδα Υ6ΡῸ Π00 ΐοο, 400 ποπ ργωοὶρίδίυν ᾿νε γα}}- 

81. ΜΆ). χ, 20. 

γραπται ἐν τῇ δῇ τῇ ἐν τῇ Ἐξόδῳ: Ἀπο.λιθωθείη- 
σαν τὰ ἔθνη, ἕως παρέλθῃ ὁ' λαὺς οὗτος ὃν 
ἐκτήσω" ὡς δῆλον ὅτι μετὰ τὸ παρελθεῖν τὸν λαὸν, μὴ- 
χέτι ἀπολιθωθείησαν, ἀλλ᾽ ἀπολαθέτωσαν ψυχὴν ἀν- 
ὑρωπίνην. Αάδπυς 46 ἰαρίαϊθιια ξοτὶ ρίαν δει ἴῃ (αν. ἧτο 
ποσὶ :ὙοΓγίϑιυνγ ἴῃ Ἰαρίἀ65 σαπίοβ, ὀθῃος Ρεγγϑιβαδὶ 

ΡοΟρυ]υβ ἰδῖ6 4φαθπι ρυϑϑθαϊϑιὶ : φεῖα πιαμὲ[ἐδίπηι ἐδὶ 
Ροδί ἱταπείμηι μοραδ, φεπίος ἀεεϊίατας 6886 ἰαρίάες, 
ἐἰ απίπιαπι πμπιαναηι γδοξρίιγαδ. ἴρ. 

(65) ἤπες φυοηυο, αἱ 6 πιὸ μοι] 58θῃ5)1, ἱπίεγργθ. 
ἰΔη115 ΗἸΘΓΟΉγ ΩΣ Οὐ Βουναῖὶο 6δί. 
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1825, εἰ ἴῃ ρᾶυρεγθθ πηι ἰβουϊοογάϊα (04). Ηγρογνο οα Α Ὀγενίθγαυθ ἰδηρεηάυπι, Οαπὶ Θχογ  ΠηῸ5 ἃ ββου!ο, 
αἰεμηθιεία : υἱ οἰἶδπὶ πυάος 4]1ογὰ τυπΐοδ ρῥτοίορᾶ- 

1η118. 56 δος αἷο, φυσά εἰ ργο[ιπάϊογθηι ἰο 5 ἰϑ6 

Τοβρίεἰαί ᾿π|6]]6οῖιπ πὶ, δὲ οροῦίθδι οἱ ἀἄδγα {μη ἰ. Δ πὶ 

αυἱ οπιΐηο ποη Πα θα αὶ. Θι}5 6δὲ δγρο ἰδία, φυὺὶ ἰυ- 

εΐσαπὶ πο ΠᾶΡεὶ 2 Νειηρα {16 χυὶ ρεηΐίυ8 Πδυπὶ 

ποη ᾿ιαῦοῖ. Βεθδπιυδ ἰψίτυν ΘχιθΓ μ085, οἱ οἱ ἀὍγθ 
αηυἱ πυάυϑ 6581. ΑἸΐιι5 πδῦθι Πουπὶ,, δὰ οπηηἷπο 

ΠΟΠ ]ιαθδὶ, οοπίγαγία νἱάοίορε Γοτιϊυἀο. Εἰ 4υο- 

ΠΙΟ]0 8ογρίυπι δὲ δ᾽, υἱ ἴῃ ρτγοίυ ὁ. πιᾶγὶν ργθ- 
αἰρίιοπιι5 ἀ6!  οἴα ποϑίγα : δὶς ργο) οὶ ἃ ποθ ὶβ ορογ- 

οι υἱεΐα δἰφιιὸ ρϑούδία, οἱ ἰΆσδγα β0ρεῦ δὺπὶ 4υΐ 
εογυιη ΠΟΡΐ8 σλυ58 ὀχϑα 1. ΕἸ φιΐ παδϑεῖ, ἱπαυΐι, 

εἴϑμηι, εἰ 6 [αοἷα!. Ουἱ Πανοῖ εἰ ο5 ἐγ θτιαι ποι 

μαθοηιὶ, υἱ ποι) δυϊυπι οἱ υϑϑεϊηιθῖυ πη, 56ι} οἰἶλπὶ 

οἱ μα Υἱία ποβίγαᾳ [υθγίὶ οομηπιυϊδία, ἀγυπι χυϊάδιῃ 

ἴη βηΐθυβ πη πάϊ βοάθηιεδ γϑὶαΐ μι] ὁδηόγαπῃ οἵ - 
εἷο Αἰ! χοπεϊβδίπιθ ρογβογιιδηΐ85., Ω6 φυϊά 5υἱ ἰπ πο- 

018. ἱηναηίδῃ!, ΥἹάθιυν ταΐπΐ ργίηοερβ βου] Πα) 05 
ᾳυλϑὶ ρυθοδηυδ 6588, υπά6 5ογίριυπ 6βὶ 46 60 "3 : 
Ῥομῖι ρτίποορε πιμπαϊ ἰφεῖμδ,, οἱ ἱπ πιδ μαθεὶ πιεῖ. 
Π|υά φυοαια αιοὰ ἰῃ Αροδίοϊο 968}1 ἰερὶτπυβ δ : 
Ἠεάάΐι6 οπιπῖϑιις ἀοϑί!α, οὐ (τἰδμίμπι,, ἐτὶ διιίιιηι Σ οι 

νεοισαί, υδοιΐσαί : ομΐ ποποτόπι, ποποτεόηι; πεηιϊπὶ 

ημῖά ἀεϑοαιε πἰδὶ αἱ ἐπυΐσοπι ἀ: Πραιὶδ, βαοΓαῖα ἰπί6]- 

᾿ἰψοπάυπι δδί. Ουδηιοῦγαπ) σοηϑί δ γθ}8 πα [ογία 
οὐπὶ πο Παυυδγίπ) 8, 4μοὰ ρΓγο νβοι 8! ιφυςδηυ8 

τοράάογα, ἱρβὶ ἰγδινᾶ πηι οἷν ἀο]ἑταπι, αἱ δοἰδὲ ἀρυΐ 
5880 1}}} φυοαυς βογὶ νδοιίβα]68, ἡυδη40 χυΐβ ργὸ ἀ6- 

ἴα φιοά ρμοβδ5ἰῖ ουμηδάογα, Ἰαγρίϑδίιγ. Κδηθτιιπί ἀμίοπι Β Ὀΐ10 ἐρϑί Γοῖρι θ] οο5 βαγυίἊυγὰβ ἰποϊαθίιυ, Οοιμρὶα- 

εἰ ριυϑή εαπὶ δαριϊκατὶ αὖ ἐο (65). ος οἱ ἠηχία 5ἰπι- 
ΡΙΙοο πὶ ἱπιο! !ροπιίαπι ἀοοοὶ ρυθ]ϊοᾶηο8. ἰδ} δῃὶ- 

Νὴ υ5 ασυξγογα, συμ πῃ [μο56 ργοορίυπι 6βι. αὶ 

δηΐπ ρ[08 ὀχοβογίηΐ, ποὴ 7ολπηΐβ πιδηιαίαπιὶ ῃΓ- 

ναγίοδηι, βεὰ δρίνϊ 8 βδηοι! αἰὐ Ἰοσιίυ5 681 ἴῃ 

ϑοᾶπηςθ. Ναϑβοΐο διιΐαπὶ ὑγαπι, οἱ βοοιπάμπι ἀναγω- 

γὴν, 41υἱ αι άάδιη ΘΥςο!]οπιίυ 8 βόγγο βἰρηϊ οοί, 

δὲ δὴ ἀδθθᾶπιυβ ἴῃ (4}} δ ΠΟΥ 0 ΓῸ8 ἰδ π| πιγϑιίοϑ8 
Ριγοάθγθ, πιαχίπιδ ἱπίοῦ 608 αιὴὶ ϑογίρίυγαγυπι π|6- 

ὅα}145 πη ἱπιγοβρίεἴαηι,, 864 ἰδηίαπὶ 81! μογἤοϊα ἀ6- 

Ἰοειηίυν. Ῥογ οι] οϑυτ αὐΐά6π), 56 ἰδηιοη 8 γί οἵ πὶ 

5. Μίο)). νι, 19, 55 7οδη. σιν, 50. 

(04) ϑεϊιθάφ ἀγα ὶΐ οἱ σοι οί 5} 1 : Τοῦτο δύναται 

δι Βογ, ΧΠ!, 1, 8. δ΄ ὅδη. χχχι, 52. 

Γ6Β 6 ΠΟΙ)18, 40 ἰδιϊ5π|οάϊ ρυ θ]] 6818 ἱοποηάΐ βυηὶ : 
4005 ὅδς0} [Π16 Υἱν βαποίαβ ἤθη ΠΊΦΘΠΟΡρΘΓΟ [ὈγπϊάΑ- 
μαι, πος γδγθθΆυγ, αἱ ἀδ ρυθ}!οαπογυπὶ νβοι  ψα]]-: 

θυ8 ἰῃ 60 «Αἰϊφυϊά γορογίγοιγ, ὕπ46 οἱ δυάδοῖοῦ δὰ 
Ρυθ)  οάπυπι {Πππὶ Ἰοφυε ναίων [ϑ804η "5 : Οοσηοδοο εἰ 

φιιϊά (ματιιπὶ γέταπὶ 6ε, ἀρμα πιὸ. ϑῸΡΕΓ αυοά δρὶϊ 16- 

βιϊπηοηΐιπὶ ϑοτίρίαγα ἀΐοθηβ : Εἰ ποῖ οοθιουῖ ]ιαϑαη 

αριιά αεοῦ φιϊάφωμαιι "5, Ὀούοὶ ἰρίίυν ΘΙ ναῖογ ποϑῖοῦ 
οἱ 5ρί γί βδποίιιβ 4υΐ Ἰοσυ!8 δδὲ ἴῃ ργοριειῖ8, πο 
δοϊυηὶ ἰοπηΐη68 (60), 5εἀ εἰἰαπὶ δηφοίοβ, εἰ υἱγίυ θα 

ἰην 5: 165. Ουὰ Ἰοφυδίως ἀδ ϑαϊνδίοσε ἢ βγορῃδίβ 

86 ἰὰ, δὅ. 

ἐμοί. Καὶ μαρτυρεῖ γε ἡ Γραφὴ περὶ τοῦ Ἰαχὼόδ λέ- 
μὲν χαθ᾽ ὑπερδηλὴν προτρεπτικὸν εἶναι πρὸς τὸ δεῖν (, γουσα᾽ Καὶ οὐκ ἐπέγγω Λαθαν παρὰ τῷ Ἰαχὼδ 
ἐνδύειν τοὺς πένητας, χαὶ μὴ ἀμελεῖν τῆς ἐντολῆς. 
Ἐρχόβενος δὲ καὶ ἐπὶ βαθύτερον λέγω ὅτι θέλει ἡμᾶς 
ὁ λόγος ΕἾ ἔνο χιτῶνας ἔχειν, καὶ ἐνδεδύσθαι πὴ μὲν 
τὸν παλαιὸν, πὴ δὲ τὸν νέον " ἀλλ᾽ ἐχδύσασθαι μὲν τὸν 
ἕτερον, τὸν ἕτερον δὲ ἔχειν " χαὶ ὅτι δεῖ ἡμᾶς ἀπο- 
δυσαμένους, ὥσπερ εἰς τὸ βάθη καταποντίσαι τὰς 
ἁμαρτίας, χαὶ τῷ αἰτίῳ γενομένῳ τῶν ἁμαρτημάτων 
ἐπρέαι αὐτὰ, τῷ μὴ ἔχοντι Θεὸν, τουτέστι τῷ δια- 
Θόλῳ. Τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν βρωμάτων. Κατὰ μὲν τὸ 
πρόχειρον μεταδοτέον τῷ μὴ ἔχοντι τροφήν" χατὰ δὲ 
τὸ χρυπτόμενον, τὰ φαῦλα τοῖς: δαίμοσιν ἀποῤῥιπτέον. 
110ἐ φιιΐάεηι ροτ "ψρότγθοίδηι ἐπείιαγο ροί6δί, μὶ μαμρετος 
τοδί ΐπηνμ8 οἱ ΠῸΠ ποηϊ απ πιαπα αἰιη). Πιυοδιϊσαπ8 
απί θη Ῥγο [ἀπ ἀἴοτοπι κθ δ, αἶδο ἰεἷδ ποπ ργαοδρίιηι 
6586 πὲ ἀπὰς {μπϊσπς παϑδαιπις, πιοίο νείοτφηι ἐπ πμοη- 
465, πιοάο πουΐηὶ ; 864 πἴ ππαρὶ οχμοπίος, αἰίογαυι ἰπ- 
δοσηιμδ; ἑίενι ἀθφγὸ πο ἐσμίος, φιαφὶ ἱπ ργο[πάπιπι 
ἩΘΥΘΟΥΦ Ῥοσταία, αὐ ΓΟ] ΠΟΥ πὶ οιιπὶ ημὶ μδοοα- 

οὐδέν. Ηος ρμεθίϊεα:ιο5 ρεγειαάεαί πἰ ἢ! ργαιεν ἰά 
μοῦ ἱρεὶς σοπδιϊείμηι 68ι, ἐαίοτε αὖ ἰδ φιιὲ ιγϑμίο 
δοἰνοπάυ οὐποαῖϊ ὁμπι. (μὲ εὐΐμι ἰος Ῥταίογσγθαϊίων, 
εἰ απ ρίϊι5 φιαπι φιοα συποί μι μὶ 651, οαἰσίϊ, ἰταπε- 
ταῖν παν ἀαἰνηι, π΄ 0Ν Ψ Οαλἷδ, δεα φμὶ ἵπ 60 ὁγαί, 
ργίίι8 ἑαποῖϊ, Νουὶ δἰ αἰΐος ριιϑ]σανος φμὶ ρυεῖ 

ἐαϊίμηι ἐα ἰαο οἷα, ἱπ βηῖϑιις πιμπαϊ δοάοπιες, οϑὰ 
νοοίσαί οαἰσιηὶ α ποϑὶδ, εἰ δεγτιιαπίμν πθ φιΐά δι ἐπ 
ποὺὶς 5.1. ()μαρτορίοΥ δοτίρίιπι ἐπι :  ομ ρτίποορα 
Β}115 τη πάᾶϊΐ, οἱ ἢ) ΠῚ ΠῸΠ ἰ001 φυ!ά τ8π}|. ἡ) μανία 
ἐσίίμν πορφοίΐα ποϑδὶδ [αἀὐδάδόνι {{Π γεὺ σαν ὶ οπιπία 
δογμίαμπίθς, φιιαη ὁ [οἹπεην ἰοπιλιθηῆλ ργῸ υδοῖφα  ἀοοὶ- 
ρίθιι  ϑεά πο οὐμδηιοάΐ ὁταὶ Ζατοῦ. ὅπηι βαμοῖα 
ἐπὶπι αὐ “αϑαν σοι γιιϑδίϊσαμμηι αἰεὶ! ;Σ Οὐσποβοα οἱ 
4υΐϊα ἐάταην γογυπὶ δϑί δρυὰ ιη6. Εἰ (ὁ Φαςοῦ ἱεεία- 
{ιν δοτίμιμγα αἴεθνδ : Ἐν μοπ οσορθονῖι [μαἰνα ἀρυὰ 
φλοοῦ αἰἀφυαιη. [». ᾿ 

(06) ϑδόπι μας τοῖᾶ ροΓΟΓαιΐοη, ποάππι ἃ ϑαἶνᾶς- 
τοὐπὶ ποὐὶς σαμδα [ἷΐ : ἐπ εἰιπι, ἱπημαηι, φεὶ θόιινι Ὁ ἴοΓ6, 884 δἱ ἃ ρυορ δι|8, εἰ ἀδιπαη αὖ ἘσοΙοβία δάο- 
ποη ἐαϑεῖ, ἰιος εδί. ἀἰαϑοίμπι. Πος ἴρειηι δὲ νη οἰ εὶς 
γ»γαδιανάιπι 684. ϑροιπάπι δοηδπηι οδυΐινι,, θλδα 
ἡππάα ὁκί πονὶ παθοη ὶ; αἱ δοομπά τινι δοιαὶ γεσοῃ- 
αἰίμπι, ργαυα δ! αἀςηιονῖδμς ργο)είοπάα. Ἀυευβ. 

(05) βάεπι βομοίὶις : Τοῦτο τοὺς τελώνας μὴ πει- 
σάτω πλὴν τῆς διατάξεως τῆς χατὰ τοὺς τελώνας 
λαμβάνειν ἀπὸ τῶν τελουμένων. Ὁ γὰρ τοῦτο παρα- 
Θαίνων, καὶ πλέον ὑπὲρ τὸ διατεταγμένον, ἀπαιτῶν, 
παραθαίνει ἐντολὴν, οὐχ ᾿Ιωάννου, ἀλλὰ τοῦ ἐν αὐτῷ 
ἁγίου Πνεύματος. Οἶδα καὶ ἄλλους τελώνας, οἵ μετ 
τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν ἐπὶ τοῖς τέρμασι τοῦ χόσμου 
καθεζόμενοι, οἱονεὶ τελωνοῦσιν καὶ κατέχουσι, μὴ 
τι αὑτῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, Διὸ γέγραπται: Ἕρχεται ὁ 
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐχ ἔχει 
οὐδέν, Οἷα οὖν μέλλομεν πράγματα ἔχειν ὑπ᾽ ἐχεί- 
νων τῶν τελωνῶν τῶν ἐρευνώντων τὰ πάντα. ὅταν 
τις αὐτὸς ὅλος λαμδάνηται ἀντὶ τέλους ; ἀλλ᾽ οὗ 
ποἰηῦτος ἦν Ἰαχώδ " θαῤῥῶν γὰρ λέγει τῷ οἱονεὶ τες 
λώνῃ Λάδαν" ᾿Επίγνωθι εἴτι τῶν σῶν ἐστι παρ᾽ 

. οἴο5 Δ1|66105 48 "65ο ΓΘ, ΡΟΓ4Ὸ6 οογαπὶ ἀσοίν ἢδηὶ 
ΡΓοίοοἶβ56 δι] βαϊίθπ). ΕἸ 5] αυϊάα πὶ ποθὴ 4}0),501υ1858]- 
τηᾶπ) Βοπηϊπίος [πο γηδιϊοπ 8, 6} 18641|6 τη γϑίογί οὐ πὶ 
εορη οηοπι ΠΔθυἾ586 Δι 6105 ἀϊχίββεί, [18 1Δπι6ὴ υὧἱ 
Ῥγίυ5 {ΠΠ|5, φυδπν Ποιῃή πὶ 08 τονεϊϑίδ [πϑγίπὶ, οἱ Γὸ- 
ἰεοία, 5ἴδηιδ ογθαϊ ἀϊββοὶ δγυαΐι05 ρογ ΕΟ οβίϑιη 8Π- 
ξθ]οβ, συλϑὶ γογυπὶ ἰ6δῖ65 οἱ ἐΟηβ6ῖ05 : 40 δ ίογυπὶ 
ποι δϑϊυάοτγοι δίγυπι βδηι6πι||8. ΝᾺπι εἰ ἰρβ6 Ηἰ6- 
ΤοΟηγμηυΒ (οπιπιοπίατίο ἴι ἔρῖδί. αἀ Ερίιθδίος,, οΔρ. 
11, γ6γβ. 10, πηυ ! ρ] οο πὶ ̓Π4πὶ βαρί ει πὶ δηρθ 5 
ἱφπογαίμπι, ἀ6 αυὰ ἰοφυΐϊίυγ ΔροΒιΟΙι5, νἱ τ (ἰ"νἱ- 
βιΐ πηγϑίου 8. σοι" μδπι ἀοεοὶ. όγιην Αὐἰαπιδι8., 
αἱ ὁχ ἰηδγίογι πᾶρὶ8 οομίοχία Παυεί, 6᾽ ΠΟῊ 5θ6118 
ἡ08π| Βοπεΐμο5. ΟἸΓἰδιὶ πηοτίθ δὰ βαϊίοπὶ δι μοῖο9 
᾿μἀ ρα ΐδϑ8. δὲ αιδϑὶ ἀἰδοίρυ!ο5 ργορ!ιοίδγυπι, δία 
ϑροϑιοίογμη ριβοομί!δ ἰογηδίοδ, δίαιια δὶ νἱγίυ - 
τεπι θυ θοῖο5 δυϊιη!αΐ : 4185 οὐπὶ ϑοιἸρίυΓῶθ δ ΓΒ 
ἐπι υμιογῖϑ (65 ΕΠ] οη 118, Πἀδίφυθ ογιβούοχαΣ ἀθογοι 8 
δορί εἶα τηδηϊοϑι0 ρυρμαί, Εϑι Υ6ΓῸ 50[6 1} 15 6}. 
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ηυοηπα ἰρβὶ οἱ δροβίοἱὶ, ὀπιπια υοὰ τοδοηδπί, ποὴ Α θμαπὶ σμΙΝ ἡ {4 "7. ΕἸ βίδιίπι δὰ μβῆθοθϑ βϑπειὶ νἱῦ 
δοίαπι Ποπιἰπἰθυ8, 56 οἱ δ 66 }}5 ργωθϊοδεὶ. Ουρά 
εἱ 5οδ5 νϑγαπι : Αἰίεπάε, ἰῃηυὶι, εοίωπι, οἱ ἰοφμαν 1; 

δι: 1π εοπδρεοῖμ αἡ ρείοτιπι μεαίίαπι ἰδὲ 55. εἱ : 1ατ- 
ἄαιε Βοπιίπιιη, εοἰΐ σαίοτγμπηι, εἰ ἀγα φμα διε οὐ- 

ἰος ἐπὶ ἰαμάσπιί ποηπιθν ))ονηϊπὶ 85 οἱ : δαμάθηϊ ἐἰπὶ 

απροίὶ 55. αἱ : [ποπιπὶ ἰοσο ρο(εδιαιἰδ οἦμι5 ϑεπθάΐς, 

ἀπίπια πιδα, Βοπιΐπο "". ἸΏνΘΗΪΟ 5. ἦμ ΘΙ} ΙΓ ἢ ἷ8 Ἰοοἷ8, 

οἱ πηαχί πη ἰπῃ Ῥβαϊπιΐβ, οἱ δὶ δῆᾷ6108 Β6ΓΙΠΟΉΘΠῚ [ἰογὶ, 

ἀδιίὰ ᾿ιοιηἰηΐ ρο(οϑίδίδ, οἱ ἰᾶπιθη 4} ϑρί γίαπι ϑ8ῃ- 

αἴυπι μαθδῖ, αἱ οἱ δηφοῖος δ οηυδίυν, Εἰ αυλ8 πρ τὰ 
Θχοιηρίαπι ΡΟΏΔΠ1, υ δοἴδιπ 5 Δῃ 6 105 φιοαυθ |)- 

τιϑη}8 νοοίθιι5 δγα θεῖ. ϑογιρίαπι δι ἰπ Αροοαϊγρϑὶ 

δολιηΐθ ": Απροίο Ερηδείοτμηι Κοοίοεία εοτῖξε: ἢ α- 
δέο αἰϊφωϊά εοπίτα (ε; οἱ τυγϑαῃ "᾽ : Απσείο Ἐσοίθ- 

δία Ρενγϑαπιὶ δογῖϑο: Ηαὐεο φμἰάρίαπι σοπίτα 6. Οοτι6 

)98)0 ὁδὶ φυὶ 5. γι ει δηρ6}}8, οἱ αἰϊᾳυϊὰ ργφείρὶι. 

Ἐχο ποὺ ΔΉ 60 οἱ ἰῃ οι ΠοΒίγΟ δά6556 Δηβοὶοὺ, 

ΠΟΙ) 50.πὶ φοπογϑ 6 Γ οπιηὶ ΕσοΙδίϑ, 864 οἰ δ τὴ 

βίῃ  Παιϊην. θ6 φηΐθιι8 βαίναιου αἷϊ"" : Απροὶὶ θοτις 

δόηΡΟΥ υἱάοπί [αεἰεπι Ῥαιτὶς πιοὶ φεὶ ἣι οοἰΐδ δεῖ. 

ϑυρίεχ ἷς δάδβὲ Εςοϊθβίδ, υπ8 μοτηΐμα τι, 4 168 Δῃ- 

ξοίογυμι. δὲ χυά λυχία ταροποιη, οἱ ἠυχία Βογρίυ- 

τατυ ἀἰοἰ πη νοϊυπιδίοι, [δοίη αν Δη66}} οἱ ογαπὶ 

ποθίϑουπι. Εἰ φυΐα ργαβθηίοβ Δη66}} δυηὶ ἴῃ ΒΟ ἐδίϑ, 

ἐπ 1} ἀυμίαχαὶ φυς πιεγείυν, εἰ Οἢ γι! δδὶ, ργορίου- 

48 ΟΥΔΠΕ 18 [δμἰηἶ8 ργαοίριίυν, ὧἱ μαθδδος νοΐδ- 

τῆθη δυρεῦ οἂρυΐ ρΓΟρΡίοΓ Δη 6108 "δ, (017) υκΐφυθ 1}- 
105 φυὶ Δ55ἰδίυη! βδηῃς(8, οἱ ἰαἰδιῖαν ἰη ΕοοΙοϑβίδ. 

108 φυίάοπι π05, 4υΐδ ρερολίον πὶ βουάϊθυ8 οου 

ποϑίγὶ Οὐ] ϑυμί, ἢ ν᾽ άθπιι5, βαά νἱάδηι δροϑβίοὶ! 

δεβυ δὰ φιυβ ἰοφυίϊίαν 55 : Απιθθ, ἀμ αἶσο νος, 

νἱαοὐἱιὶς εωἰμηι ἀροτίιηι, οἱ ἀπροίος δοὶ ἀξοεπάεπιες 
ἕι ἀοδοεπάἐπίες δρεν ΕἸ μη Ποπιμῖδ. Ουοά 5ἱ ᾿)4}}6-- 
Το Π8)0 φγαιίδπη, αἱ φιοηιοο ἀροϑβίο!!, δἷς υἱάθ- 

Τϑαι, εἰ βίευϊ ΡΑυΐυ8 Δϑροχὶϊ, ἱπίυογογ., σογμογοπα 

υης ἀπροίοτυπι πηυ]ἰυἀΐηθπι., ᾳιιοά νἱάουαι ΕἸ}- 

δόδιι5, οἱ αἸολὶ φυΐ εὐπὶ 60 β(είογαί ἤ0 Υἱ οθαί. [ἢ 
ταοῖὰ ἐγαὶ Οἰαζὶ, π6 8} ἰιοϑιϊθιι8 οδρογθίαγ, δοῖι9 

ΕἸβδυδ υἱάοη5. δϑὰ ΕἸΐβϑουιδ, υὶ ρτορ δ: 68 Ὠομηΐηΐ, 

ἀεργθοδίυγ, οἱ ἀϊοὶ! : Ο Θοπιΐνθ, αρετὶ οομίος μιιοτὶ 

ἐκεῖν, εἰ υἱάδαι φμοπίαπι πιμί το ρίμτες πουίδοιπι διπὶ 

51 Πριιΐ. χχχιι, 1. 55 92], οχχχυι, 1. 89 Ῥρ8]. ΟΧΙΝΠῚ, 4, ὅ, 

Δηβ6|08 4105 ρτγίι5 Οἰαδὶ ποθὴ νἱάδιλι, ἱπιίαϊιυ5 ἐπὶ. 
Ηκας ἰάείτοο ἀϊχίπιυ5, υἱ οϑἰοῃμἀγοηλὰ8 οἱ Ρυ] .ἃ- 
πο08 ἀθοοῦὶ ἃ οδηηθδ, οἱ ΠΟ 50115} 605 4] τεῖρυ- 
θἱίο:ς γϑοι ρα} 18 βογυϊαηί, δοά οἰΐδπι 1}105 4μΐ γὲ- 
πίερϑιί δὰ ροωποηιδηι. Εἰ Αἰ} Ἔγϑηὶ ἃ σογρογαὶὶ- 

Ρὰὺδ ριυυθιοδηΐὶ, βίουϊ οἱ 411} πη} 685, 4υΐ Θρτεύίεξδη- 

τιν δὲ υαριϊβυπι ΡΟ πἰϊεπιἰς. γοπὶΣ Θπΐπὶ σα 

δοδῃῃθβ δὲ ργορὶιοίἃ ἰδηΐυπι, βεὰ οἰΐδην 'ρβ6 ϑαἰτἃ- 

τον, οἱ ποπιμίθυβ, οἱ (68) Δη ΣΟ 18, οἱ υἱγίαιθυ5 ἐα- 

1615 58 υἱᾶγὸπ ρΟηϊ απ ΐδπι ργαρϊσαγα, ὧἱ [ἢ Βὸ- 

τηΐηα δέβὰ ὁπ σθθυ ἤροιδίυγ, σοἰδϑίξαπι, οἱ [6 γ- 

γαοδβίγιιιπι, οἱ ἰηεγηογιη), οἱ οπιηΐϑ ῆξυ εοηβίοδ- 

(γ, φυΐα Βοιχωΐν}8 δ68ι:5 Οἰ γἰϑίυ 8 ἴῃ ρἰοτγίδ δὲ θεὶ 

Ῥαιγὶβ "5 : οὐἱ οδὲ φἰογία οἱ ιρογίυτι ἴῃ δώρου δ 525- 

Β ουἱογα. Ἀπιοῆ. 

ΒΟΜΙΠΑ ΧΧΙΥ͂. 
δε εο φιιθ4 ξοτίρίιιηι εδἰ : « Ε50 φμϊάοπι δαριΐ20 τὍὸι 

αηια, ν υδήϊι6 αὐ φιπὶ ἰοσιπι εὐὲ αἷϊ ; « ἴμεε τοὲ 
ὑαγιϊχαὐὶι Φρένειν δώποῖο οἱ ἰφπθ. ν (δρ. 11. 

δοδιιποπὶ,, 4] πο οδὲ ΟΒγίβίο, βυβοθρὶϊ ρορα- 
ἰα3, γτορυι3η5 οἱ ἐογίΔπ5 μ6 ἴογια ἰρ8ε δϑδεὶ (βτγ- 

δίυ8 ; αὐπὶ γ6γο, 4υΐ Πι8}0 Ὁ Ν}}|9 γθῆδγαὶ, ἢ ϑυϑθὲ- 

ρἷι. Υἱ8 οδιιβδιῃ β8οἶγο ἢ Ὁοξποϑύθ : ἡοϑῆ18 Β3ρΕ4π|3 
νἱθεθαίυτ, Ομ γὶϑεὶ Ὀδμιίδηνυ8. ἰηνί δ δὲ δ 5 εγαὶ. Εφο 
ἐπὲπι, ἰῃαυ}, δαρίΐτο υος ἱπ ἀφια: φμὶ αι ἐπε ροεὶ 

Ὧϊ6 υδιιὶ!, Πα) 0ΟΥ πιὲ ὁδὶ, ἵρδε νὸς ϑαριϊξαϑὶι ϑρίτιια 

ἑαπεῖο εἰ ἰρηὶ. Ουδηΐίο ᾿"δριϊΖαὶ ὅθϑιυ5 ϑρίγία ϑδπεῖο, 

δἰ Γυγδῦπι αυληάο ἰξπε "αριϊζαὶ ὕ Νυπηιϊα ἀπ0 8ι- 

406 οὐυάδπι ἰοπιρογα ϑρίγιία οἱ ἱξηῖ υδριῖσαιῖ, δὴ γᾶ- 

τίο δίᾳφυρ ἀΐνογϑο ἢ γος ἀπίθηι δαριϊταδὲηι εἰ δρίτι!α 
δαποίο, πο Ῥοδί πιμί(ος ο8 ἀΐες 5. Βαριΐχαιΐ ϑδυηὶ 

ΔρΟϑβιοἱἱ ροβὶ δϑοθηβίοῃδπι 6}115 δὶ Ἷοϑϊοβ ϑρίγιια 

5ΆΠ010 "δ΄ : αυοὰ δυΐδπι ἰρηΐ {ιδγίπι υλριϊζαιὶ, ϑοη- 

Ρίυγα Β0η τπῃϑπιογδὶ. ϑ6 φυοπιοίο δυᾶππος ᾿πχίΔ }0,- 

ἄἀδιοπι Πανίαιη νϑηΐθηΐθ8 δά θαριϊδαναπι ῥγϑοϑίυλ- 

υδίαυγ, οἱ 4105 δυίρεθαι, ἀΐοθπϑ : σοπεγαίίο υἱρέγαταπι͵ 

οἱ τευ; ῬΟΓΓῸ 608 4] ἐὐπἤἢιοθαμίιγ τἰτία δίψυο 

Ρϑοοδίᾶ, βυδβοίρίεθαι : οἷς βίδθϊς ἴθ ἴζπθο ἢυπιπο 

Βοπιίπας δοθυ5 }χ8 ΠαΠῚΠΙΘΔΠῚ ΓΟπιρ δ ᾽, υἱ 
φυδηιουηᾳαα (09) ροβὶ δσίίυπι Υἱία: μυ)α5, φυὶ δι] 
ρΡαγδάϊϑιιπι ἰγδῃδῖγ ἀυδίὀγδὶ, δἱ ρυγραιίοηθ ἱπύϊροὶ, 

30 Πν. 2. 5' Ῥ5δ]. πὶ, 93. 95 ρδῃ. 
ἸἸ, γθγβ, 1, 4. "5104. 12,14. Ν᾽ Νδνδ, χνῖ, 10. 351 ον. χι, ὃ. "5 ἦοδι. ᾿, δ3. ΙΥ Βα. νι, 17. 
36 ΡΒ ρ. ι, 10, 11. κ᾽ Δεῖ. τ, ὅ. 99. Δοί. ν", 4. Ἢ ὍἋοη. μ|. 

ἀετοῦ! ἀοοίγη 45] οοηϑοοιλτίαιη, 408 ρΡ66- Ὁ δηΐαὶ ἀσάσπι Ποπιὶὶ. 12 ργοπυπιίαϑβοὶ υπἰοιΐαια Βο- 
φῶ 6 Ρ0886 Δη66|05 εἰδίαϊ!, οοτυιηηας οἰποίαη Ὠθη- 
Ὠΐδὶ 6Χ τρογίῖο σομδίαι : ἀπ 6 οἱ Διἰνόγϑαγίθ ροιὸ- 
βἰδίθβ Ῥγορίεῦ Οἰδιιϑίοποβ Βοαιίη)ιι5 ργα 185, 601- 
Ρι5 δυθιγὸ απ πυπι, ἴῃ ΘΟα6 ρῶμ88 ἰθδγα, οἱ γὶ- 
οἰϑδῖ) ἂχ ᾿υϊηδηὶ σοηοῦῖ5. οὐ 6 δ. 5] ἀμ ηδ 5, 4υ5 
Ροϑὶ γἴι6 ρίό 16 ΘΙ ΘΠ Β81ἢ ἰῃ ἰογγίϑ ὙἹ8 συγ Ιου 1, 
1) διβοίογωμι ογ πη) Δβϑυπιδηίαν. Νοϑίον Πΐεγο- 
ΒΥ 5, ὉΓ 81]105 απο ργριογπι((8πὶ., ἴῃ ργθίδί. 
(οπιπιεπί. πῃ Μαίαοίιϊαπι, αἰχας Αἰ υἱ βρὲ 'οοθθ 
ΔΡπότπια ρῥἰδοϊίαπι ηρυρηλί. 

(671) Ηἰς, φυσπιδάμπηούτη οἱ ἰλυάδίο Αρορδίυρϑί8 
Ἰοοο,δηφείογιπι ποπιΐπθ., Ἔρίβοοροβ, οἱ βδογαηπιθηιο- 
Τυπὶ 1} }8ῖΓο5 ἀθϑιρηαγὶ, ν Ὁ Ἰϑϑίπι Ἰ Θ ΡΓΘΙΘ5 Ρ]6- 
τῖψαθ Οπλη68 ἀοοθηΐ, ἱπερίεαιδ δθο Οτίψοηθβ ἄγσὰ- 
τηθι!δίυγ. (δίογαπι πδαυ8 ἰὰ σαγία πὶ Πα θυ ΐ586 Υἱά 8» 
ἴυγ, 5κἰηφυ  θηα ποιηϊηΐυα5, 4. ΟΠ γῖϑεὶ ἰάθη. ϑοἴαπι 
Ῥιγοίοβϑίβ. οἱ 58η018 οιι5105 Δ 9618 855: “6 .ὉΓ; οὑπὶ 

πιΐηυη) ἀυ05 ργωῆεὶ, θθπυπη ὑπι, δὲ 8 1 Γ ἢ πὸ- 
4υάμι; οἱ ΠΟ ΓΕρΘίδι, πάθεα ἀπφείος πον ϑοίκπι 
φεπον αἰ ογ οπιπὶ Βοοίοδία., 564 οἰΐαπι εἰμὶ αιίπι; 
Βυθά ι (Δι 0), μγαδειιί6δ ἐ866 ἱπ ἰοοίοδῖα ἀαππίαξαὶ 
4μώ πιογείμν, οἱ (Πγϊδιῖ ἐδ: ἰῃ ναοὶ ϑόρρίι5. δἰ οὶ 
δϑι!θιμίϑηι Πρ δυι5 σοηοοαίι. Υιάς αυὶς ἰηίγα διὶ 

. ἢομ!. δὸ δάποίδημ8. 
(08) Ιζροο!α ργοχίνηθ ργροδάδηϊοπι δάηοίαιοπεπι. 

ΟΙ. Ἠιιοιῖι5. ποοοα Οτίβοι δ ραγαἀοχαϊῃ δίησυϊαιὶ 
ἀϊποθριαιίοης οχαμίίαι. 

(09) Νοιλί ἀεποευγάγάο, ἀσοίίδ4ι6 4}}}8. νὲγῖδ, 
Ρυγραϊοτγίιη ἰβποι ροσὶ νἱΐσα χα 58115 ᾿ου!οπσ 
τὸ γ ἢοο (εϑιϊπιοΐἷο Αἀαπηδιαπι ργοἢίογι. Αὐἰάογα 
Ροϑβϑίηι ὁ5σ0 ϑθχοθμίδ [1 Ἰοοᾶ., αὐυ]θὺ5 ἐἰσην ἀρογς 
υἰοδίηιὸ ἀθοίαγαὶ : ἤόαιι6. δπὶ ἀπηυδπὶ ἐεἱ ογίννλη! 
ἀδίια Οὐ σοηΐ, ιυϊΐ ρυγραίοτίπι πορτγυϊ εβπὸ; 
δ0(ἱ ξοομίγαι!ο 9. ἔρεαπι, φασί οὰ0 τὴ0.10 Οοιιδὶ:- 



1805 

ος ουλ Δῖὴ πὸ ᾿δρεϊσοῖ, δὲ δὲ ουρ 8 (ΓΔ Π5πι ἰδ : 

οὐ πὶ γογο, 4} πο Πα δοὶ βίχπαπι ῥγίογαπι ΒΑρι8- 

γηαίυπι, ἰλνδογο ἱζπ60ὸ ποη 964 Ὀδριΐϊεοί. Οροτίοι 

δεΐπι ργίι5 ΔΙαυδιῃ Ὠϑριϊσαγὶ δηυὰ οἱ βρί τίιυ., υἱ 

οὑπὶ δά ἰφπουπι δυνίιιη νοηογῖι., οϑίοπάἀαί 86 εἰ 

δα οἱ βρί γίιι5 ἸΑσΔΟΓΆ Βαγν8886, οἱ (10 ΠΙΘΓΘΔΙΓ 
οἰἶδπι ἱφηΐὶβ δοοίρεγο θαρίϊδπιιπι ἰῃ ΟΠ βίο ὅδβὺ : 

αἱ ε5ὲ ρίοτγία οἱ ἱπιρογῦία πὶ ἴῃ βϑθου δ βορου !οΓυΠ). 

Ἀπιθη. 
ΠΟΜΙΠΙΑ ΧΧΥ͂. 

δὲ «ιερίοἴοπε φιαπὶ ἠαϑεϑαὶ ρορκνίιις 46 Ζοαπηξ, πὲ 
[οτίο ἱμεε δ4δεὶ ("τι δέμ8. ΟΔρ. ΜΙ. 

Ἡλνεῖ ρμογίουϊπι οἱ ἀϊ!οοιῖο, 8: πιυάιϊιπι ἰΓϑηβαϑὶ, 

θερδὶ δηΐπὶ φαΐ αἰΐψαοπι αἰ ΠἸσῖ1, πδίυγας οἱ οδυδᾶϑ 

φοπβίεγαγο ἀἰ]αοιΐ, οἱ ποῦ δυπὶ μ᾽ 08 ἀϊΠἸσογα αι8η) 

τιδγοίυγ, ΝᾺπι δὶ ΠΊΘ 5: ΓΔ ΠῚ ΟΠ ΓΙ (8118, πιο 86 

τρδηβοθηαοτίϊ, οἵ 4ι} ἀἢΠἸρὶ, οἱ φυΐ ἀκ αν, ἐπ μ6α- 

φδιῖο δγυμΐί. Ουοά υἱ πιδι [οδ(}1|5 ἢ δὶ ροπᾶπΠι}}8 6χθπι- 
ρίυπι. δοδῆποπὶ ρορυ 05 ταἰ γαῖαν, οἱ αἰ ροθλι οαπὶ: 

δἱ γονογᾶ ογϑὶ ἀΐψηιβ τηΐγϑου]ο, υἱ ρυς οἱ 4Π| 62- 

16 Γῖ8 μοι ἶθυ8 ἀοίογγοίαγ, αυ8 416 Γ αυᾶπὶ οἰποιὶ 

τοογία! 65 νἱχογαί. ΝῸΠ ΟΠιΠ6 5 5Π|08 5 Πρ |Ϊοἱ 601- 

ἐεηιὶ εἰυο, 56ἀ ναγιδίϑιθ ἀεἰθοίαπηυν ΘΟ ΓΌΠῚ : Ὁ}}ΠῚ 

Βο)υῖα 4ἀ ροϊδπάππι γἱπιῖπὶ 5υ ῆοἷϊ, ναγὶ! συϑίι}8 γί ἃ 

ΠΙΘΙ ΟἈΤΏΓ. δοΔΠΠ68 ΥΘ6ΙῸ ΒΟ ΠΊΡΟΓ ἰοουϑι]5., 56 ΠΡῸΓ 

ψαβοουδίαν πο }}6 οἰἰνοβῖγὶ, οἱ οοηιοηίυ5. οἴαῖ 51π|- 

Ῥίϊεὶ οἱ ἰοπαΐ οἶδ; π6 ΘΟΥΡῸΒ [115 ΟΓΔβ5:οΥἶ 0158 ρὺ]}- 

πιδηιὶς ρἰμσυσβοογοὶ,, οἱ ὀχαυ βιε5 ἀδρίθυ8 ργᾶνᾶ- 

γεῖυγ  Βυϊυδίηο αυΐρρα παίυγα σούρογα πυϑίΓΆ 

εὐπῖ, υἱ 65615 Β0ΡΟΥἾ5 ἀσ γνΟΠΓΓ: αἱ ουπὶ Ο0Γ- 

μὺυϑ [ὑοτίτ ἀσργανδίυπι, ἀΔηϊπιὰ 0486 οπογοίυν, απ 6 
ρΡεΓ τοίυπὶ αἰ 58 ΟΟΓΡῚ5 ῥϑββίοπίθι8 {Π}}1|5 511}}8-- 

οοι. ΘυΔπιοῦγοιη τοῖς ργαοίριιαγ οἷ8 φαΐ ΟΌΒΕΓνΔΓΟ 
βοδβυηῖ : Βοπιπι ὁδί ΠΟῸ πιαπά ιοατὸ σαγπόηι, ποιὸ 

ϑέϑετο υἱπιιπι, πόρτ πὶ 4μ0 [γαίἐν μι δεακααἰϊ τοῖν". 

Εται ἰφίιυν δοᾶηπο8 υἱίδβ πιῖγα Ὁ }}}8. οἱ τηυ!υπὶ 40 
αἰϊογυιη Ἰιοπιϊπυιη σοηνογβαιίοιθ ἀΐνογϑιβ. Νοη πἃ- 

3 Ἀοιη. χιν, 21. 5}1 ὕογ. χη, 6, 7. 

τυοτὶς : ἴα ποπῖρα, αἱ ΠΟἢ αἰΐαη) ἰσηθ 8. ποη δἰϊὰ 
Βυρρ εἴα πιληοϑηὶ αι ν}5 Δ "1888 80 θγα., αυδπὶ 
Ρυνραιοτὶϊ : ποα06 Δά460 8}}18 υλιὼ [6 πιρου γί 5 (0Γ- 
πηθηϊὶ» ρυϊαγῖς Δηΐπᾶ5. ἰοταυδγί. Ουρι νογὸ πϑία- 
γίδια δαπὶ ἀοοίτί πᾶπι πο φυόηαο ἰοεἱ ργορίπειϊ, Θᾳυΐ- 
ἄδηι ΔΠιγηαγὸ ἤθη δὐυδβὶμ, πδπὶ| Οἰϑὶ φμεπισμηφιε, ἀἷ - 
οι, ροδὶ εαΐίπι υἱαΣ παλμ5 ᾿ιος ἀπιιθ ϑαριϊκαπάμπι : 
πδαυς 4460 ὑυπυπὶ 41 700πὶ Θχοϊρίδι (υἱ ρᾳ1|0 516- 
τίιι5. δά Ἰιοπηὶ!. 14, 0] ἐδ πος 'ρ80 ἵζποὸ θδρι 8πι|0 
ἀϊδριυιαι, δινδηναάνονπι}}5)., οἱ "16 5840 |55π|05 41- 
ἀδιη Υἱγοβ, αι} 801 μ}}}8, 801 (ΩΓ ἰΘηρογαι' ρωμᾶ 
Ἰυβίγαηῖυγ : διίδηθη πο ἰἷς 4ιιϑὶ βϑῃίθ ἶϑπι 
(ΘΏΡΟΓΆΝ5, δ θά 1, ὁ’ ρεγσαιΐοπα ἱπάϊφεί,, βυβριοίο- 
πΘπὶ 10Π}11 ἀγγοῦ3, 566 ἡμπαἷν ἀδ 115 ἀΐσεγα, αυἱ- 
Βθι18 Ἰενίογθϑ δἰ δια βὶπὶ οὐ]ριθ. ΕΔ νΘγῸ πθϑεὶο ἃῃ 
8. ἴὰ5 ἰπ ὉΠΕΡμΙΝα βου ριον νυ5 Ἰθου8 Θχβίοί, αυΐ 
ιἰᾶπι σοπιπιοάδ ἰμἰογργαιδιίονα ἀουδιὶ ροϑϑὶϊ. 

(70) Βοτγίδϑβα Ιεφοηάυμ νἰμοϑίυνγ, αἰ έα. 
(πὶ υς τοίδγθιόιϑ οιμηΐμο ᾿πϑί πη 8 δ᾽ ι5ά6πι Οὐὶ- 

6 ι}8. Ἰοσι8 ἰυγῸ 1 φοπίγα (οί διπι, ἡππι. 87, 4] οἷο 
ἴ [μδεἰπο 5θηδὶ : (δη588 ἰδηιροτὸ, φμανάο σοπδίαὶ πα- 
ἵμηὶ 6626 9 6ειπι, δ πάα6 φιίάαπι Οαἰϊίαιιδ α Ῥορμίο 9π:- 
ἀαΐοο ἀοβοῖοπε, πιμίίο5 δέσμπὶ ἰγααὶξ, (πὶ δαρίοπιδα, 
μαπὶ δἰηιμίαϑαί, πὶ πουὶβ, φιιας πιοίἑεδαίαγ, τοϑιιδ. 
ἃ ροείγσιαπι ἰρ56 δεοίογὶδ ρῶνας ἀφαϊ!, ἐχειϊποία 

διαίϊπι 68. 6μ6 ἀρειτίπα, πδὸ πὶδὶ ἀρμά μεγραϊιοο8 
πε μι ποπιϊπὶς οδιπμῖ. Ῥοδί 7166 ἰεπιροτα υοἰ μὴ οἱ 

Ρατβοι,. ὕβ. ΧΗ. 

ΙΝ ΤύΟΑΝ ΠΟΜΠΠΑ ΧΧΥ. 1800 

Α Νευϑὲ βασοευϊην, Ποη [ιν ἴα), πο δα 6 πὶ νὴ 6 ἴιι- 

δυγίαπι. Μογαθδίυν ἴῃ ἀδποτίο ἤθι δο] πη υβαῖ0 δἢ 
ἀΐεπὶ οβίβηβίη 5 5118 διΪ [λυδ0}, νοῦ τ 60 ἰΘΏρΟΓΟ, 

4ιο ροηϊ θιΐδπι ρορυ!υ ργαι ςιθαὶ, ογαὶ ἴῃ ποι ὰ- 

ἀΐπε δυύκα, οἱ Ἀχι βἰμρ οἱ ἰγγίφαθαίαγ, αἱ οἱ ἴῃ 
Ροίυ 6556. ἀΐνεγϑθυϑ ἃ οι 6 γ]5. ΝῸ5 4αἱ νουβαηαν ἴῃ 

υγθῖθυβ, 4] ἴῃ τη 6 }0 ρορυϊογαιη 8υπη88, οἱ νοβϑῖοδ 
υπτίπηυβ Ἰαυζίογοδ, οἱ οεἶδοβ, οἱ Π80}}14 (70) : 11}6 
Υ6ΓῸ 4 ἰῃ ΘΓΘΠΊΟ ΠΊΟΓΡΑΙΓ, νηοία φυαὶ]ὶ νοϑὲϊ- 

πηθῖο ἱπάυίυ5 Πιογί!. 6. Ρ᾽] 15 οαιοογυιη οἷ υἱ ἐπ- 

πἰοδι [ἐςοΓδὶ, οἱ ζοηὰ ρ6]]Ἰοθὰ οἰπφοθαίαγ. Θπμπία 
ΟΥ̓ΡΟ ἰπ ἢ|ΠΠ|90 πογνογϑμῖ, οἱ Ῥγορίθν οἰ 55: ἢ ΠΠ  ΐπ ππε 

ΥἹ τα αἰ νογϑὶ αυΐ νἀ ῦδηϊ, δαϊηϊ γα δαηίαῦ οιπὶ, οἱ 

τηΐγϑη[65 βδίυο5,551π)6 ΘΟἰΘθαπ, ΘῈ ρ6Γ οπιηΐα ηυοὰ 

Ῥφη πιὸ ἰ ΓΘ. 55] 0η6 πὶ ροοοδίογαιη Πϑριϊζαθαί. 

Β Ουᾶβ οἷν οδιιδὶ5 ἀρ θαι! αὐΐίοπι δὰ ΒΕ [5πηη6.ν 

55} Π01) 56Γν ἈῦΔηι ἰῃ σΠατ αι πηοάαπ) : οοφίαυαπὲ 

δεἶτα 6 [γί ἰρ56 δϑϑβαὶ Οἢείβιιβ. Ουλιη ἱποτγάϊπα- 

ἴδ πὶ οἱ ᾿γγδιίοπδὈ!] πὶ Εἰαγίἀῖα πὶ ΟΑΥ 6115 ΔΡΟΒΙΟΪ 5 

Ῥαυΐμ5 ἀα βοπηθῖῖρθο Ἰοφιδυαίυνγ ὃ : Τίπιθο ἀμίθηι πὸ 

ιιὶδ 46 πιὸ σοσὶ(εἰ διροτ ἰά φιοά υἱάει ἵπ πε, απ απ- 

αἷϊ οα πιὲ, οἱ πὸ πιασπίμιάο τουείαἰϊοπαπι οαϊοίίαιί πιὸ, 

εἴς. Ουοὰ πιοίι!3η5 π6 οἰἶαπὶ 'ρ56 ἰποιιγγϑὶ, ποῖοθδὲ 

οπιηΐα ἀδ 56 Ἰυΐσαγο 4: ποῖα, Π6 4}8 60 ρὶυ8 
Δγθἢ ΓΘ 6596 4081} ΘΟΓΠΘΓαῖ, οἱ ΠΟΙ 5. ΓΔ) ὮΟΠῸ- 

τὶς ὀχοδίσῃβ, ἀΐσογοι αιοά ἀϊείιπι Ππογᾶὶ ἀ6 Ζοδηηο, 

4ιΐα 'ρ86 δβϑεῖ Ομ ϊδίυ8. Οιιοά φυίΐάοπι ποπηαΠ): 

οἴη ἀ6 Ὠοβίι!οο (71) ϑαπιλυ Ἄγυπὶ ἢ γοϑίαγς 

ἀϊχογαμῖ, 811} γοσὺ ἀ6 δυάα ΟΔ]}150. Ὠεπίχυθ ἴῃ 

ἰΔηιδπι αὐ πὶ ἀἰ!δοιοηἶ8 δυύθδοίλπι ῥτογυρδ- 
ταηΐ, αὖ πον αυφιϊδπ οἱ ἰπαυ 8 δαροῦ Ρδυΐοὸ 
πιοηϑίγα ουπίσογεηΐ, ΑἸ δηΐν δίυηι πος 400 

ϑογρίαπι ο5ἱ᾽, βοίόγα ἃ ἀοχιίγί8 ϑαϊνδίογίβ οἱ βἰηἱ- 

διγῖ5, 46 Ῥαιὶοὸ οἱ ἐε Μαγείοπα ἀϊεΐ, χιιοὶ Ῥδιυ]ι85 

βϑάοι ἃ ἀοχιγὶβ, Μιγοίο δυάοδιὶ ἃ ϑἰηἰδιγίβ. ῬΌΓΓΟ 

411 Ἰοφεηίοβ " : Μη ιαπὶ υοδὶς αὐτοσραίμηι ϑρίτί ἐκ 
υονϊαιΐδ, ποΪυηΐ ἱπιο! ἴον 6 ἰογιϊλπὶ (73) ροΓβΟη δ} 

" φολη. χιν, 16 

Βοεὶιμοιις φμίάαπι δαπιατίία δἰ ρετγεμπάεγε 86 ἐξδέ 
Οἰιτὶδίμπι ἐ{μπὶ. φμοηι Μον 565 ργααίχεναι, υἱδιδφια 
ἐδί ποπηιμίίος εἰδὶ δια ἀοείτίπα σονεϊϊατο. αγὶα ἀκ 
Βοεϊει6ο 411 ἰγανηῖ, αυδν πὸς ἰροὶ δυδαϊοὶ βογὶν- 
ἴογθβ βαϊΐ πογαηὶ. ἰρϑβ δἰίαπὶ αὔβγγᾶγθ υἱίδίυγ 
Ἰδγοηύπιι8. οαπὶ Δίαίοσο αἀυογδιιδ [μιοϊ[ογτίαπος,, 

ῃ. 95, οβίε θυ ϑαπιαγἀπογιη ρμγποίραπ [Δοἱϊ, 
Ὁ 40] ργορ !δία5 γθριυμ αν, οἱ ὁχ ου}08. γϑά!66. οτίαηι 

Δαἀιοιὶ ἐγάχογιηὶ ; Π8Π| οἱ πΠΏ0}10 Δη 6 ϑογὶρίυγαΣ 
δια α τορι ᾿ανονδηί, οἱ Τϑαίοοδο ρυϊποὶρςο 586- 
ἀυσφογαπὶ γοσοι ἰοῦ Ὠοβίίπομϑ {{|1.. ΑἸΝ ρα Γὸ5 ")ο- 
δι {Ππ᾿πο05 σοιπιπί δου, τ. ἀΐνεγδα νόιόγ πὴ 46. 60 
τοξεϊπιοπία οοποϊ δηΐ. ()υΐθε5. οἰηπίθυ5. Οτγίξθποπι 
ἀξήο 4υσουιῃ [κοΐ τη εἰ Ηοροβίρρυβ ἀρυι] Ευ56- 
ἴαπι 110. ᾽ν, οὰρ. 22; ΤΙΘΟΊογ 5. Ηωτεί. [ἀϑ. 11]}ν. 

᾽ν, ἐδ ρ. 1; ΠΒερσοφηίίοποας ΟἸοηθημ διιυ θυτα», 0... 
4|}|40}6. ΤΉΝ 

(73) 51 ουἱ ρεξβοπα νοσϑθυαπ) ἰῃ ἀϊν 8. Γθοθα- 
εἰυ5. Οτί κοι 8 ὠνοὸ νἱθοϑίι, γοριοὲ 60 ἀδαπὶ 5. ἰη- 
ἱεγργοίθιθ, ρῸ 400 ὑπόστασιν δυσίογ Βεγίρβδγὶ 
(ἰπίδγαιη οἱ ἰοπιο βοουπίο ἐπ δοαππεπε Ἰυου δ 
ϑἰπ)6 Δἀδιηδηιίυ : Ἡμεῖς; μέντοιγε τρεῖς ὑποστάσεις 
πειθόμενοι τυγχάνειν, τὸν Ἰ]ατέρα (χαὶ τὸν Υἱὸν, φυὶ 

τρεγᾶπὶ ἴῃ δι} 15 110 15. ἀοϑίααγαῖι) χαὶ τὸ ἅγιον 
[νεῦμα : [μαιΐηο οχ Εἰ γγαγὶ: νογβίοῃηθ, ΝῸΣ ἀμίθην, 
φαὶ ἱτὲς ρεγευπας, Ραίτεηι εἰ Εἰ ἵμπὶ αἰφωε δρίγἱιιιπι 
ξαποίμηι 6856 σΥο(ἰμει8. 

.“ 
ὃ9 
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ἃ Ῥαίγο οἱ ΡΠ, οἱ ἀϊνίηϑηι βυθ]} πιδηλαια παΐυγαπι, Α πο85 δθραγαγὰ α εἰιατί(αἰε θεῖ, σι ἐδί ἱπ (ἠγϊδίο δεεκ 

δαὶ δροβίοϊυ Ραυϊυ 3, Νόημ 6 ΕΠ0] οπιη658 νἱάθηῖυν 

Ρυ5 διῆλϑβϑθ ιΔηὶ ἀχροῦϊ!, εἱ ἀππὶ νἱγίυτοπὶ τα 108-- 

ουΐυδαυς πιϊγϑηίυγ, Οἰ!δοἰοπὶ5 ΡΟ 4856 τηθηϑ8ι:- 
τᾶπη ἢ Θυοὰ αυϊάδαι ἰη Εοοϊα5ἷα ραιϊπιυν : (15) ρῥ]ετὶ- 

406 διαὶ ἀυπὴ Ρ}05. ἀΠΠσπηι αἀΔπΠῈ ΤΠΘΓΘΠΆΙΡ, μ850 

Ἰλοϊδηϊ, οἱ Ἰοφυυπίυγ, ΒΘΡΓΠΊΟΤ68 ΠΟΒΙΓῸ5. ἀοοίΓ᾽ ηᾶπι- 

416 Ἰαάδηι!ος, αυδὲ σθηβοίοη!δ ποϑίγα ποι γθοὶρὶς, 

ΑΙ γϑγο ἰγδοίδίυβ ὨΟΒίΓΟ5 ΟΔἰπιΔη (685, 68 Β6ΏΓΓΟ 

η08 οΥἰπιϊπδηίαν, 405 Πα Π4υΔηι 56 η 5586 Π05 ΠΟΥΪ- 

πιυ8. δοὰ πραια Πὶ φυὶ ρίυ5 αἰ ραπι, πθαυδ 1} φαὶ 

οάογυηί, γϑυϊι}5 γορυϊαπὶ ἰςποηΐ : οἵ 4}}} ρδγ ἀϊ]6- 

ςἰἰοηοηι,, 4111 ρας οἀΐυπὶ τηοπείυμίιν. ὕπάδ οροτίεὶ 

ομαγίτϑι! ἔγαπα ἱπῃρόμογα, οἱ ἰδηίαπι οἱ ναφϑηαϊ ρ6Ὶ- 
τηϊίογα ΠΠποντδίθπη, φυληίθτῃ ἴῃ ρυγυρῖα ποη ΟοΥ- 

ταδί. ϑογίρίυπι οί ἴῃ οοϊοϑίαδις ὃ : Νἕ 8|85 7ιιδλι8 
πιμίμιηι, πέφι ἀπιρίϊοτα οορὶθδ, πὲ [οΥἱ6 οὐδίμιρεδεαδ. 

Οιοάὰ οχθηρίυαηι βοαυθηβ μοϑϑυπὶ 5᾽ πλ}}6 αὐὰ ἀΐ- 

οὔτ : Νὰα ἀἰ!ἶψᾶ8. Ποηιΐποπὶ ὃχ ἰοΐὰ δηΐπηᾶ ἰυἃ, οἱ 
οχ ἰοία νἱγίυϊα τὰ : Π6 ἅΠ165 Δ σύ! ἀ6 (010 συΓά6, 
66 ἰοῖα δηίΐιηᾶ, 46 ἰοία νἱγίυα ; 564 ργαοθρίυηι ᾿υχίϑ 

οἰοαυίαπι ϑδαϊναίογίβ 501} δογνὰ θ60. δι 66 θρἶμηι, 

ἰηφυῖ,, Βονείπμπι θειπὶ ἰμμπι θα 1040 οοΥίε [πος οἱ 

δὰ ἰοία απΐηια (μα, οἰ 6 (οα υἱτίμ!6 μα 5. Ἀεδροη- 

ἀεαὶ τιἱμὶ αἰϊψυΐβ, οἱ ἀΐοαί : βαϊνδίον ργϑοίρὶϊ : δὲ- 
[ἶρος Βοπιίπιπι θειπὶ (πηι θὰ (ο[0 οοΤά6 ἴιι0, εἰ εἴ. 
ἰοία απῖπια (α, εἰ 65 (οἵα υἰτία!6 (μα, εἰ ργοαϊηνμηι 

(μιπὶ (απφιιαπι (θίρδιηι. δ 010 αἰ ρογα ΟἸιγβίαπι : 

ἄοοδ οΓΕ0 πιὸ φιοπιοάο ουπὶ ἀἢ]ΠΙψαπι. 51: δηίῃι ἀ{|6- 

χοΓῸ δπὶ ὁχ ἴοῖ0 οογάθ ηἸ60, οἱ ὃχ ἰοἷὰ Δι} ͵π|ὰ Πι68, 

εἰ οχ (οἵα υἱτίαία, σουῖγα μγϑςορίυπι [Δεῖ 0, υἱ 81{6- 

γα Δῦδαιας απο 60 5ἰ6 αἰ! φαπ). δίῃ δυ 16 πὶ πηΐηυ8 
Θύπι ἀΐ!οχογο, φυᾶπι οπμηϊροίοπίοπι Ραΐγθην., (ἰπ|60 

Ὡς ἴῃ Ρυιϊμπορομίίυπι Θ6 3 υμίνογϑαΣ ογοαιυγα ἰπ- 

Ρίυ5. οἱ ρῥγοίδπυϑβ ἱμνθαγ. 006 πη6, οἱ οβίθηῃ 
ται θη, φιοπιοάο ἱπίοῦ υἱγυπίφαθ τηϑαΐι8 ἰπ66- 

ἄξδιιβ, αἰίφεγα ἀθθααπ ΕἸιγ βίαπι. ΥἹΒ βεῖγε 4υᾶ 
οἰναν Αια ΟΠ Γβία 5 αἰ ΠΠσοπάι5 5ἰι ἢ Βγον 6 ῦ Δυβοῦ! 8. 

θη σο5 θοπίηππι οὰπὶ (πππὶ ἰη ΟἸιγβίο. Ρυ 5 ἀΪ- 

ὙΟΓΘΔΠἢ) ὨΔΒΘΓΟ ρό586 ἰῃ Ραδίγα οἱ ΕἾΠΪΟ ἘΠ! ἰαἰθιη ἢ 

δία ἀδίρα θοπιίΐπυμι Οπγιβίαπ. Ὀ1Πσ 6 Ραΐγθιη ἴῃ 

ΕἸο, ΕΒΙ απ ἴῃ Ραΐγο, αχ ἴυΐο οογάθ, οἱ ὃχ ἰοίᾶ 

ΔηΪΠ)ἃ, οἱ ὁχ ἰοἱἃ υἱγίυϊ6. Ουοά 51 Δ|14 15 δειβεἰ! - 

0, οἱ ἀΐεῖι : ᾿ος φυοὰ 4556 γῖ8 ἀ6 ϑογίριανβ ργοθὰ, 

αὐάϊαί ἀροβίοαπι Ῥαυϊιπ), φυΐ ΠΔΌΘΡΠ αὶ γαιὶοιἈ}}}- 

Ἰοῖῦ οδαγιἰαίθπη, Ἰοχυδηίοια 7 : Οογίμ δ δἶπι διηι, 
φυΐα πέφιιδ πιοῦδ, πέμῈ υἱία, πόημ6 αηρείϊ, ποῆι6 Ρο- 

(οδίαί65., 60 ργιδδοπίίΐα, πθὸ {μἰὰτας, πθὸ [οὐ ἱάο, 

πδὸ αἰπ640, πθο ρτοζμπάιϊιτι, πος αἰἶα οτεαίαγα ροίογὶϊ 

δ (δρ. νι, ἢ 16.Ἡ “ Μοιιί. χχιι, 57. 
19 ΗῈθγ. ν,1; 58]. οἷν, ἀἅ. 4.1} Οοτ. μΙ, 10. 
ΧΧΧΙΙ, 22. 

(15) Τἀΐρϑαπι ΗΙΕΓΟηγπυ5 αυδτϊίαν ορὶδί. 02, δὰ 
Τνλπαυ ίπυπι : αυοά οί ἐπ ἀπιοτοπι Οτὶσοπὶδ πὶ- 
πιμαι, υοἱ οαἴιηι δίοπιαοίιὶ διιὶ ρταυΐϊίαιδ Ἠοτηΐη65 ἀυ- 
ὠογοηίυγ. Ρεοίδοῖο ἀπθίυπι οδὶ, τηα]ουῖπα οἱ [πογίηὶ 
ἀειγπιθηῖο δὐναγβαγίογιπι οδἰ στη ηΐ28, 8ἃΠ ῬΓΟΐα 505 
πὲ τ }8. ΘΠ Οογυπ ἰδ ἀ685, 4015 Θιλυ]ογυπὶ ἰην αἶα 
δΔοιδθδῖιγ. 

(14) ϑειιοάφ Οτγαθὶΐ εἰ Οοπιθοῆοὶϊ : Βούλομαι οὖν 
ἰδεῖν τένα τρόπον ὁ Κύριός μου Ἰησοῦς ἔχει πτύον, 

α 

Ῥοπιῖνιο ϑαίυαίοτε ποδίτο, Ουἱ 651 φἰοτγία οἱ ἱπηρεγίαπι 
ἰπ βϑου α βεθοα ! ογα π). Απηθῃ. 

ΒΟΜΊΜΙΑ ΧΧΥ͂Ι. 

δὲ 6ἐ0 φιοά δοτίρίιπι 65 : « Οιιιι5 τοπι αϑταπι ἐπ 
πιαπιῖι, οἱ πιμιααϑὶέ ἀγδαῆι διιαπι, ν τιδιι6 α( δππὶ 
ἰοσιηι οὐδὲ αἷς : « Εἰ οοπηνοσαϑὶς ἰτἐἰσμπι ἐπ ἰοτ- 
τθυμὶ. ν (Δρ. ΜΠ. 

ΟἸιγίβιις 651 θθι : οἱ αυὶ δάογαι δυπὶ, ἴῃ δρίγα 

οἱ γϑρ αῖθ ὁροῦίεὶ διίοναγ ὃ. 605 φυοαάι ποϑίογ, 

ἰψηΐβ σοῃδυπηθι5 68ὲ ". ΒΡ] οἷ Γ Δρρο αν θουβ οἱ 

ΒΡ γί μιι5, οἱ ἰφηΐ5. 7518 βρί γἰ[ὰ5, ἱζηΐβ ροαοαίοτίνυς. 
δοά ἀυπὶ οἱ δημοὶ! βρί γἰἰὰ5, ἰσηίβαυθ ἀϊοαπιαν : (πὶ 

[αεἷ!, ἰπααϊ!, ἀηφοίος 5μο5 δρὶγῖίμδ, οἱ πιϊπὶδίτος ἐμὸν 

σπδηι πγοιίοπι δ : ΔΏΘΟΙ ϑαποιῖ5 αυϊθυβαυδ βαμὶ 

Βρί γι 8. : 1018 νϑγὸ 41 πιθγθηίυγ,, δἀάϊΐοιπι ἰφηριη, 
αἱ [ΟΓΝΟΓΘΠῚ 50} π|1 ἰϑίγαι!. δατία 4ΌΘΠΝ βθηβιπ εἰ 

θεὺβ Ὠοβίεγ Δι46 ϑνδιογ, οι}πὶ 811 βρί γί ει|5, ἱξθειω 
ψΟΩΪ μη 6.6 ΒΌΡΕΓ ἰΘγγᾶπ). ϑρί γί! 5, δοσυηάμῃ ἢ!- 
Ἰυὰ αιιοὰ 5εγὶ δὲλαγ : ὕμηι ἀμίοπι φοπυότϑιις [μοτὶς αὐ 

Ῥοναΐνιιηι, ατι[οτοίμτ νείαπιοπ "᾽} οἱ : δοπιίπια τρίς 
τίει ἐεὶ 'δ. Ἰρηθπὶ δυίοπὶ Ὑδηΐξ τ 6 Γ6 ΠΟη συρον 

οΟΙαπι., 86 βυρογ ἰδγγϑαι, αἱ 'ρ56 ἀδιηοπβίγαι ἐϊ- 

(615 ἢ: Ισπεηὶ υεπὶ πιΐγα δαρεν ἰδγτγαπε, εἰ φωὶά 

υοἷο πἰδὶ μὲ 7απὶ ἀγάθαι 7 δὶ Θηΐπι ΘΟμνΟΓδιαβ [6 Γ]5 
Δα θοπηΐηιπι), 4υὶ 65. βρίγίιυ5, Ο γίβιυς εἰδὶ ϑρί "ἰ- 

(05. οΥγῖτ, οἱ πο υϑηΐξ ἰσηθπη πλ [6 Γ6 ΒῈ 6 [ΈΓγᾶπι. 

Ουοὰ 51 ἤοη οοπγογίογὶβ αὰ θουπ), 5οὰ μϑθθ8 ἰογ- 

τη οἱ [γυοίαπ) 6705. ἰβποπὶ Ὑϑηΐί πλἰ[6 6 ΒΡῈ 

(ογγἂπὶ ἰυ8π|. Ηαὶς «υἱὰ 5ἰ π|}}6 οἰἶαπ ἀδ Ὠδ0 5."- 

Ρίαπι 68ι “ὃ : ἰσηὶδ ἀσοθηδμ5 6δἰ [μτοτὶβ δ)μδ., ποὶ 

μδῆμα αὐ οὐἶμπι φιγδιίηι, 8564 μδμθ αὐ ἱπ[όγημιι 

ἀέογδμηι ; εἰ ἀσυοταθῖ! ποπ εαἰμπι, 864 [ἐτγαπι δἰ φέτο 

, πππα 6788. Θυοτγεαηι ἰδι8 πιθπιογανὶ ἢ Ουΐὰ οἱ μαρι» 

Ὁ 

1 ἢοπι. Υ}}}, ὅ8, 59. 
12 7οαη. ιΥ, 24; 11 Οογ. 1.2) 10. 

5Π1118, 400 θαρίϊζαὶ δόκιι5, ἰῃ. ϑρί για βδποῖο 65ὲ, οἵ 
ἱξηὶ. Μοιιίπὶ δοῦαπι, 4υἃ ΠΌρΟΡ Ἰοσυίυ5 διπι, ποα 

Ργϑίογιι δχρδῃδιὶο διιροιίοῦ; δοὰ γο] 9 οἱ πονυπὶ 

δἰἰᾳυϊά ἰπίδγγο. 51 ϑδποίυβ (υογὶβ, ϑρί γιὰ βάποιὺ 

θδρε]Ζαθ6Γ]8 : δὶ ρθοοδίογ, ἴθ ἰβηθῖ ᾿ηδγρογίϑ ; δἱ 

ἀμ υπ δίαυθ ἰάδπι θαριἰθπλὰ ἰπά ηΐ5 οἱ ρϑοσδίυγίθι5 
ἴῃ οοηἀθπηηδίίοποπι ἰμπθιηαυδ ναγίαιγ : ἢΐς τοτο 
4υἱ 58ηοιϊ βυπῖ, οἱ 1ο(4 ἤ46 δ θοιηϊπαπι οοηνεῖ- 
ιυπίυν, ϑρίγίι8 βδηοιΐ φγαιία βαϊυσαυα ἐγ θυδηδα 

65.. 15 ὁγη0, φιὶ δρίτί(ι ξαιοίο οἱ φπο ἀἰοίμιν δαριΐ- 
Ζατο, ἰιαϑεῖ νον αϑτιιηι ἣν πιαπὶι δια, οἰ πιιπααὺϊῖ 

ατέαπι διιαη!., οἱ σοπρτγοφανὶι (τὶ (ἰσιινι διιῆι ἐλ ἤοτο 

τεῖιπι, ραίθαϑ αμίοηι σοπιϑετεὶ ἰσπὶ ἱποαφεσμϊθε!, 

(724) Υοῖο ἱπνθηῖγα σαϊϊοηθπι, αυᾶτα θοιηΐηυ 8 ποϑῖοῦ 

Βα θϑὶ γοηεαυγαπι, οἱ φυοὰ ὑϊαπάο γιὸ [ον65 ρὰ- 

ϑ θοιυι. τιν, 93}. 
Ὁ μυο. χει, 49. "5 αι. 

χαὶ τίνος ἀνέμου πνέοντος, χαὶ ταῦτα σ Ὁ (εἰ 
γὰρ νηνεμία, ἄχρηστόν ἔστι τὸ πτύον) τὸ μὲν ἄχυρον 
χωρίζεται εἰς οἰχεῖον τόπον, ὁ δὲ σἴτος νικήσας τὸν 
ἄνεμον καταφέρεται ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ὅρα μήποτε οἱ 
πειρασμοὶ οἱ τὸ ἄχυρον χωρίζοντες, ὁ ἄνεμὸς ἔστιν 
ὁ ἀποιειανυὶ τὸν σίτον ὅτι ἐστὶ σῖτος. Οὐ γὰρ ὁ 
ἄνεμος εἴτουν πειρασμὸς νιχήσας τινὰ ἄχυρον αὑτὸν 
ποιεῖ, τουτέστι χοῦφον χαὶ ἄπιστον, ἀλλ᾽ ὄντα τοιοῦ- 
τὸν ἐλέγχει. Κἂν πειρασμόν τις ὑπομείνῃ, οὐχ ὁ 

δ δολη. ἵν, 34. 
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ἰο μυὸς ᾿Πυσᾳυς γαρίδηίυγ, σγᾶνθ νόγὸ (εἰπουπὶ Δ ἤει, ἀϊοθηβ : μια φμίάδηι οἱ αἰΐα ὀαίονίαν5 απ- 
π᾿ ἀπυπ ἀοἔογαιαγ ἰσοιπ), πΘ 416 δηΐπὶ Δῦδαυς νοδῖθ 

Ροβδβυπί {ΓἸἰοὰπὶ οἱ ρϑίοθ ϑαραγατὶ ; οχἰϑιϊπιο θη - 

(ἰοπ68 ὈΓῸ νϑηΐο ἱμ6 }} 6], 4185 ΘΟΉ 150 ΓΘ ΟΠΕΙυδῚ 

8όογνο, 8105 ΡΔ]6085, 21}105. {Γ᾿ 0 8π|ὶ 6556 ἀομιοη- 

βιγδηΐ. Οὐπὶ ΘΝ ΠῚ Δηΐπιὰ θυ [ΓὉὙ}1 οἱ Δ] 14 ἰαπί8- 

τἰοη6 βυρογδίᾶ, πΌΠ [Θη[Δ{10 1ὸ ν ΡΠ ἴῃ ρα ]οδ5 ; βοὰ 

Οὐ πὶ 65565 ρα 08, [6 Υ]5 ν] 6] 16 εἰ ἱπογοάυ! 5, οβίοῃ- 

ἀϊΐι [6 6556 1οηί8110 αυοά Ἰαίουδ5. Εοοπίγα  ο διιί6 πὶ 

οὐτὰ [ΓΕΘ το Δπηοηΐα (οΟ6 Γλ5, ΠΟ (6 [Δοἱΐ Πα ο]θιῺ 

ἰομίδ!10, δία. ρϑιἰσηίθιη, 56 νἱγίυϊδην, 4υς ἰῃ (6 

δγαῖ, γρδιϊθιτία οἱ [ον τυ1ε}8., οἱ Ἰφίοαι, ργοίοσι ἴῃ 

πιϑάϊαπι. Ῥμίαδ δηΐηι, αἷΐϊ ὈΟπιΐ 5, αἰπον ἢ ἰδὲ 

ἰοσμίμπι [μ͵856 φμαπὶ πὶ Ρβατογθ8 δέει 3 Εῤ ΔἸ Πὴ : 

ΑΠαὶ 6, οἱ αῇεοὶ μοπετῖα, μι πιαπὶ[ἐδῖα βότεμι, φια 

ἐγοπί ἐπ οοτάς (κο. ἴῃ ἴπης πηοάπηι οἱ ἰθιρροθίδ5 

0ὴ ἴδοίς ΦΌΡΟΥ Δγθηδπ) 8 ΠΟ πὶ οΟηςἰϑίογο, δοὰ 

5ΌΡΘΙ' (ἐγγᾷπι. θυ οὐπὶ [ἀϑτὶϊ Ἔχοτίϑ, ἰά φυοα 5006 Ὁ 

ἀεγγβπὶ [υπἀδίυπι εδῖ, ἤθη οναγίοϊ : 0 γ6ΓῸ ΒΌρ6 Ὁ 

ἀγθηδηὶ Πιοίυδί, ργοῦθαὶ {Π| 50 ποῃ Β6ηα (886 ἔμ η- 

ἀδίυπι. Ουδργορίοῦ δπίοαυβπι ΟΥίδίυΓ ἰοπιροϑίαϑ, 
ϑηϊοαυδιη νεπίονυπὶ Παῦγα οοπϑυγραμὶ, ρΓ θυ 8.) 

ἰπιυπηοδοδπὶ Παπιΐηα, ἀυπι δάϊυς 5.16 πὶ υηἰνοι δᾶ, 

ΟΤΏΠ6 βίυάϊυπι ποβίγυπι δὸ : Πἰ οἰογυτ ΓΒ πάἀλπιθι!α 

γογίδηγυβ, τοὐϊδοθπιυβ ἀοημπὶ ποβίγαπ γϑγὶ 15 ἢν- 

πηΐβαιο Ἰἰαρίἀϊδυ8 ργασθρίογαπι θεῖ, ει οὐυτῃ ρογδο- 

αὐἶο ΘΑ, 5Ξνίογι δίνεγβυβ ΟΠ γβι|Δη95, ἀϊγυβαυα 

ἴθ γ 0 ΒΌΓΓΟΧΟΓΙ,,, ΟΒἰ ΘΠ Δ Π}115 Π058 ΠΔΌΘΓ ζο Π οἰαηὶ 

ΒΌΡΟΓ μοίγϑπι ΘΠ γδίυ) δοδιιπὶ 15. δὲ αιι!β δυΐδπ) 

(χυοά ρτοον! 4051} ἃ πο" ]5) μδρανθγίι, ἰδίθ βοίαι ποθὴ αὶ 
86. ᾿|Π|0 ἰδῆιρογα 40 πόϑά8868 υἶβι}ι9 ὁβῖ, ΟΠ γίβίαπι 

πορᾶθ556; 5644 βοηΐα οἱ τγλάΐϊοεβ Παθυΐ586 περδηδὶ 

ἦλπι γϑίθγθϑ, ψῃης Ὑ6ΓῸ [1886 ἀρπίίαπη ιοὰ ᾿αθ6- 
γαῖ, εὐ ἴῃ τηθύϊυμ 6886 ργοάμοίιμι. Ογαπιιβ ἰβίτυῦ 

Βοιπίμειπι, 1 δἰπηβ εαἰΠοίαπι, φυρὰ τοπιροβί88 

80}18 δα θνεγίαί, (πε αία πη δυργα ροϊγαιη, ΡῸΡ θ0- 

τοϊδα!η ποβίγα πὶ ὄδϑαπι ΟὨγ βίαη), οὐἱ δὲ φονία οἱ 

ἐπιρογίαπι ἴῃ βόδου]α βου] ον ἢ). ΑΠπΊοη. 

ΒΟΜΙΠᾺΑ ΧΧΥΪΙ. 

Ἐὲ ἐο φιιοά βοτίρίμηι εδι ; « ΜΏα φιΐάοπι εἰ αἰΐα 
ἐχἠονίαηδ απτιμἶαϑαί, ν δι αὐ ἐμηι ἰοεμπι αϑὶ 
αἷξ ; « ϑρίγιίμ5 δαποίιι8 ἀοδοορναϊι δΏΡΟΥ οἰ. Ὁ 
δ. τι. 

Θυὶ Ἐνδηξοι!! ΒΕΓΠΊΟΠΕΠΊ ἀοεοῖ, ΠΟ ἅπΠ8Π| 10ΠῚ 

πεπιίαϑαι. Ἰιλ4θ6 οἰἴδιι 4118, 40: δογίρία πο βαμὶ, 

δοδῆηδθθ. ρορυΐο ργοβάϊοδ αι : ατ:6 δυΐθηι δουρί, 
ἐοηδίἀεγαια φυδη! (ἀσγίηλ αι) διηιηιτίαης ΘΟ }- 

δίυπι, Μοηϑίγαν!! οηΐη) υαρεϊδιναπι ϑρίγίιυ5 βδποιὶ, 

Ργϑύϊοανίε ρα οα μι} 5. φα! αΐδηι, ἀοοι τα 165 ἀΐδεὶ- 

ΡΙηδιη, ἀγθᾶπὶ ρυγραγὶ, δυοοίϊ ἀυθογαθ, οἱ οζοίονα 

4υώ Ενδηρο! δ πᾶγγαί Ἰιἰθίοτία. Ἐχοοριϊβ δγαὸ Εἷ5 

488 5οΓρία βυη1, οἰδπὶ {1 απ δοῦὶρία ποθὴ βυηῖ, 

ΠΠθη 4556 ΠΙΟΠΒ ΓΑ ΙΓ 'η 60 φυοὰ ἀἰοίίαν : ἈΓμΙ Ια 

φμίάοηι οἱ αἰδα ὁχἠογίαηδ ἀππμιίαϑαι μορμίο. Εὶ 

αυθιθο ἐπ Ενδηϑο! 0 βοουπάμη Φοληποιῃ ἀδ ΟΠ τὶ- 

5(0 γοίθγιιν ᾽δ : Ομία πιμίία οἱ αἰΐα ἰοσιίι5 68ῖ, φία 

ποπ δι! δογίρία ἐπ ἰἰδγθ ἴδιο, φιι δὲ δου ϑογοπίατ, 

πθῆμ6 ἰρειηι ρμῖο πιιμιάνι σαρογ6 μοίμίδδ6 ἰϊϑγοδ, 

φιὶ δοτίθεπαϊ ἐγαπί; 5ἰ6 οἱ ἰη μγβϑθηῖὶ ἰθο0 ἱπι Πα, 

αποὰ [ογβίϊϑπ 085, 4ιιοη απ) πΙΔ[ΟΓᾺ αυ:Βάϑ9πΠ| ἃ 

δόδηα. δηπυμπηαθαπιαγ, αυδιὴ ὧΣ ἀοθογθηί ΠΠἰοτὶς 

ογοάΐ, νοϊαογὶῖ ἃ ποτ ηδιΐπη ἀΐσογα,, 856 ἰδηίαπι 

οἰ! οανοῦὶ αυοά ἀἰοία 5ἰηι : αἱ ἰάείγοο ἀϊχίβ86 

Μμίια φυΐάεηι εἰ αἰΐα οαἰιοτίαπς ἀππιιπιίαϑαι ροριίο. 

Μίγθαμαγ αυϊάοπι ολιμαπι οχ [8 40 βεααυπίῃν, 

πιᾶχίπηθ 404. ἰηίογ πϑίοἃ τηυ Ἰογαμ πηα]ογ δοδη 6 
Βαριϊδία πϑῆιοὸ (υονέϊ 5, οἱ ἰῷ ἰϑηίλπι Ορἰ ποι ἢ) 

πιθείιο νἱγίυ 5. Δϑοθιμίογις, αὐ ἃ ῥ]ογίϑαυς Οἰνεϑιυ8 

Ρυϊαγοίυγ ; 56 4} τηα}10 πιἰγα] 8. (75) Π γος 
(65 ἰθινάγοια Πα αρθεὶ γορίδπι ροιεδίαιοπι, οἱ ροῖδ- 

Γδὶ Θυπ), οὐ γο  υἱβ5εῖ, οσοίογα : δὲ οὰπὶ γα) [6- 

εἰβ86ι [η}|518π|, οἱ σοηίγα ᾿έψοα Μογϑὶ, υἱ Ὀχογθιῃ 

[γδιγὶ8 8] δοείρογοί, φυς Βα θα αὶ ΠΠ}πὶ ἀὰὲ ρῥγίογὶ 

Υἶγο, ποὴ δῦ) {ἰπηυ}}, ὨΘη ΔοσΟρὶΣ ΡΟΓβΟηδη,;, ΠῸΒ 

οοφίμανίθ, αἱ ἀϊχὶ, γορίαπι ροίοϑίαίοπι, ποη [ογπιὶ- 

ἀανίϊ ἰηιογί(ιπὶ ; 5Βοίο θαι δηἶπ), δἰϊιηδὶ ργορί μοι ποὴ 

65561, ᾳυοὰ ἰ᾿Δοοδδι[8 ουπ) ροϑβεί οοοϊάογο. δα 

ἰχξίίυν. απἰνεγβᾶ οὑπὶ πορβοῖ, ἰἰθογίαία ργορῃοιίςε, 

οονίρυϊ, Ἠοτγοάοπι, οἱ ἰπουβίαθ Παρ Ὰ5 ἀὐσυϊῖ, οἱ 

ΟὟ ἰά οἰδυϑὰ8 ἰὼ ΟΑγΟΘΓΘ, ποθὴ ἀὸ τηοτία 50] }|οἱΐυ5, 

ποι ἀδ ἱποοτγίο Ἰυάϊεϊ!,, 564 ἱπ νυἱμου 5 ἀ6 (μγίβιο, 

αυοῖὰ δηπυμπιίανογαι, οορίίαυαι. Ελ φυΐᾶ 'ρθ8 δά 
δυ πὶ ἱγα ἤθη Ροϊογαὶ, ταΐ({{1Ὶ ἀΐθοίρι!05 5008 56561- 

ἰλη 65 : ΤΙΝ δς 4ιιὶ υθπίαγιι8 68, αν αἰἴιπι ὀαεροςσί απιειδ ἢ 

Αὐϊιηδάνογι!8, φιιο οἱ ἴῃ οάγοογο ἀθουοεῖξ, ν᾽ ἀθη}8 

δαμ οἱ ἴῃ ἰΠ|0 ἸΙοοο ἀϊδεῖρυ!οβ ᾿ΆΌ6 ΓΘ, οἱ αιδπὶ 0} 

οαπβᾶπῃ ἰθ 6 πὶ Ρ6Γ 56 δγυ ἰοθα!. ᾿ΏΓῸΓ 4088 οἰἰλπὶ 
πυμιΐαι, 56 ρἰυτίιια8. Πος αυΐρρα ϑογίρίυγα 5ἰφηΐ- Ὁ οὐπὶ ἀδ 368ι οΥἵὰ 6556ὶ υβϑί1ο, χαἰ εἰ: ἐσ ἀἰδοῖρι} 5 

ἘΜ2Ὶ1 Ο(ογ. χ, 4. 15 30λη. χχι, 25. 

πειρασμὸς αὐτὸν πεποίηχε πιστὸν, χαὶ ὑπομονητι- 
χὸν, ἀλλ᾽ οὖσαν ἐν αὐτῷ δύναμιν ὑπομονητιχῆν ἔφα- 
νέρωσεν. Οπμρίο ἰσίψιν υἱάογτε Πποπιοάο οπιΐπιιδ πιεῖ δ 
Ζέδιιδ μαϑοὶ νεπίαϑτιπι, οἱ φιο νοπίο βαπί6 (παπὶ 
εδὶ ποιὰ αὶ υεμίι5, ἐπα 6 ἐεε τοπι αϑταπι) ραίθα 
φιυΐάοπι ταρίαίαν αὐ γῬτορτίμπι ἰοοιπι, Ττϊ (ἰσιμιι Ὁ67Ὸ 
υδπῖμπι διρόγαπδ ἀο[εναίιγ αὐ διμηι. Λο υἱάθ ππμπὶ 
[τι6 οπιαἰοπος φμα μωΐοα8 δοργεραπί, υϑηίνδ δὲν 
φεὶ ιτἰτἰσιπι ὑετα {γἰἰοιιπὶ 6586 ἀθηιοηδίταπί. Νον 
ἐπῖπι υδνῖιι5., ἰά ὁδί (οπία(ἴο, εἰπὶ αἰἴψμεπι υἱποῖϊ, 
Ῥαίεαπι ἔρειπι οἤϊεῖ!, πος 65, ἰδυδπι οἰ ἱπβαθίαπι,, δε 
ἐπὶ ἰαίεηι 6886 ατσιῖ!. ΕἸ δὶ ἰοπίαίἰονθπι φιιὶ8 διιδιὶ- 
"δαΐ, ποπ ὀμπὶ ἰοπίαἰἰο βαοίοπι [6εἷϊ εἰ (οἰοταπίοπι, 
δεα ἰα(οπίφιη ἷπ ἱ{Π0 μαι1ονἰ’ υἱτίμθηι τπαηπὶ[ἐδίαυϊῖ. 
Ἀυξυς. 

16 ΜΆ1|}}. χι, 11. 

(28) Επβύθηι βοιοάα : Οὗτος παρανόμως ἔγημε 
τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ παρὰ τὸν Μωῦσέως 
νόμον" ἀλλ᾽ ὁ ἀχατάληπτος Ἰωάννης, ὁ μηδενὲς 
πρόσωπον λαμόάνων, οὐ φοδηθεὶς τὴν βασιλικὴν 
ἐξουσίαν, οὐδὲ ἧττον πληρῶν προφητιχὴν παῤῥησίαν, 
ἤλεγξε τὸν Ἡρώδην ἐπὶ παρανομίᾳ τοῦ γάμου" χοὶ 
χατεχλείσθη εἰς φυλαχὴν, καὶ μὴ μεριμνῶν θανάτου, 
ἐμερίμνα περὶ Χριστοῦ. Ηἴο ἐἰ ἴσια ἀπιπεταί μαότεπὶ 
[Ῥαιϊτὶς δὶ σοπίτα ἰεηοπι Μομδὶδ: αἱ Φθαμνεδ ἀρὰ 
φιιθηὶ παίία ἐγαὶ ἀσοεριῖο ρογδοπαάτίμπ, μῖημε ἠδς τὲς 
φίαηι γμοιοβίαιὁπι θα ηιαδοοθαὶ, ποημ6 ηιΐμιις ἰἰϑότίω- 
ἴοπι Ῥγοριειίσαπι ἱπιρίεϑαί, οοτηῖρμὶϊ! Πετοάσπι οὗ 
ἡ ποίιας πιιριΐαδ. ΕῚ σον δοῖιι5 685. ἀπ σαγίέτοηι, εἰ 
ἐδ τιοτγίο πἰξιῖ! δοἰ Πἰοὶι5., τιῖοθ 46 Οἰινῖδῖο εαταϑοῖ, 
Ιυ. 
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οἱ ἱπίογγοξϑι : Τὰ ἐς φαὶ υδηίαγμβ ἐς, αν αἰΐμνι ἐα- Α οοἴυν : δὲ ΘΟ ἀογνιιενλεἰς ἱπίετ πιράϊος εἰετος, 

ἐρεείαπιμε 5 λονογίυπίο ἀϊδοίρυ!!, οἱ πυπιίδηϊ πρᾶ- 

εἰβίγο φυδ ϑδ᾽νδῖου ᾿υβϑεγαὶ ηυπιϊαγὶ : οὐ) 5 νον 5 

δοληποβ δγιιδίυβ αὐ ργϑ]λιπι, ΘΟπ ἢ ἀδπίογ θοῦ» 

οἱ ᾿ἰναηιοῦ οαρὶϊα ἰγυποδίυν, ἰρβὰ νὸχ θοιιΐηὶ νο 68 

ἐἰγηιαῖυ5, τόγυπὶ 6556 θεοὶ Εἰϊυπι ἀυδπὶ ογαάεθαί. 

Ηϊος ἀδ οληπηο οἱ ᾿ἰνογίαις οὐυ5, οἱ Πεγοῦ δ ἰηβδηΐδ, 

4αΐ 5ιιραῦ τηυϊία 5οοίεγα οἰΐδπὶ μος δάάϊϊι, υἱ ϑοᾶμ- 
Π6Ώ) ὈΓὶπιαπι ΟΔΓΟΟΓΟ εἰδυύοΓεὶ, οἱ ροβίοα ἀθου ]αγοῖ. 

Θυΐα νϑγὸ Ἰλοπιθυβ θαριϊζαῖυβ 65, εἰ Ἑοἱϊ δροῦιὶ 
δυρΐ, ει ϑρίγίιυ5 βιηοίυς ἀδβοθ δ ΒΌΡΟΡ οἰ!, ΥῸΣ- 

4υς ἀς οα}5 ἰπιοηυῖ! ἀΐεοπβ: Ηἷς εεἰ ΕἸ ας ππθὰδ 

αἰϊεοῖμς. ἱπ φμο πιϊδὶ οοπιρίαοαὶ " : ἀϊσοηάαπι 65. 

ἴῃ θαριΐδπιο 565, οαὐἴαπι 6556 τοβογαίυμ, οἱ δ ἀΐ5- 

Ρδπβδι Ομ πὶ ΓΟ ϑϑἰ Ομ πη] 6 ροσοδίογαπι, ἢ0η ἰ}- 

Ἰΐω5, φμὲ ρεσεαίαπι ποιὶ [ἐρέται πεηπε ἱπυεπίας ἐςὶ 

ἀοίις ἱπ ογὸ εἾἦκς "δ, 3604 ἰοἱΐυ5 πιυπαϊ Δρογίοβ 6856 

εαϊοβ, οἱ ϑρίγίιυτα βδηοίιπι ἀσβοθηΐβϑα : υἱ ρο9ῖ- 

4υλπὶ Ὠοπιίηιι5 ἀϑοαπάϊβϑει ἰπ δχοείϑυπι, εἰ οσδριϊ- 

νᾶπῃ ἀυχί556ι οσἀριϊνὶἰαίςηι, ἐγἰθυσγεί ποϑὶβ ϑρί γί ταδὶ, 

αυὶ δὰ 56 νοπεγϑί : ́υθῖι ηυάθπι ἀδάογαϊ, εἰ ΓεβυΓ- 

τοοιϊοπὶβ ἰοροῦα ἀΐϊοθηϑ ν᾽ : Αοείρίις δρίτὶίμηι ἐαπ- 

εἰμι. δὲ εμὶ αἰπιϊδετὶ εἷς Ῥεζοαία, αἰπιδ πίων εἰ : 

δὶ ομὶ εμμοτὶ(ἰὶς, ἱεπεδαπίμγ. θοβοθμαΐ εἰΐπ) ϑρὶ- 

τὶ υ5 Ξαπεῖυϑ 5ιρῈ Ὁ 8) δίογεπι 'π βρδοὶθ δου πιῖβρ, 
δυὶβ πιδηβιδίας, ᾿ἰπποοθηιὶδ εἰ 5ἰπιρ οἶα. πὰς εἰ 
ποὺς ργοϊρίιυν, υἱ ἐπι πηγ ἱπποσοη πὶ σου πι- 

Βαγυηι. 7ζ4}}5 εβὶ ϑρίγιυ5 βαπεῖυβ, πιιπάυϑ, εἰ τοὶυ- 
ετὶς, εἱ δυθιῖπια σοηδυγρεπβ. Οαλιθοῦγοπι ογϑεΐδ5 

ἀϊεΐωνι5 : Οκὶς ἀαδὲι κπεὶλὶ ρέππας κί εοἰμπεδα, εἰ γὲ- 

φαίοσοανα 39 Ὁ ἰὰ εϑῖ, 4υἷ5 ἀ80}} πη! ὶ ρεππ5 ϑρίγιιι5 

βδηοιὶ ἢ Εἰ ἴῃ 8110 ἴοο0 5 ΘΈγῆο ργορ εοιϊςυς. Ρο0}}}- 

ροηπα εοἰμπιδα ἀεξατρεπίαία: εἰ μοξίετίοτα ἀοτεὶ 

ἐἾκμε ἱπ υἱτοτε απτὶ. δῖ εηὶπὶ ποτ πηεάϊοβ εἶεγοβ Υε- 
(οτἷ5 οἱ Νονὶ Τοβίδιηεηϊὶ γεηυίϊενογίηι5, ἀδθυπίαν 

ποθὶβ μϑηπ οοἰαμαθα: ἀεαγρεηίδι2, ἰά εϑὶ, βειτθοηες 
Ῥεὶ, οἱ ροβίογίογδ οἦὰ5 δυγὶ ([ἄἸρογε οἱ τίγογε γδάϊδω.- 

εἶα, υἱ δοηβὺ5 ποϑίου ϑρί γίιυ5 ϑδποῖὶ ϑθωϑὶ νιι5 οοπι- 

Ρεδίυγ, ἰά δι, ΒΌΓῺ0 οἱ πιοιβ {ΠΠἸὰ5 ἙοΟμλρίεδίθ 

δὐνοηϊο, οἱ πος ἰοφυδπιυγ δἰϊφυϊά, πθς ἰμι εἰ! σαινας, 

πἰδὶ ᾳυυὰ {Π| δυξφεβδβαγίι ; βοὰ οπιῃὶβ 5ϑηοε βεδο, 

ἰδπὶ ἰῃ εοτγάς ηυδπὶ ἰπ νεγυΐβ, οἱ ἰπ Ορέσε, ἃ βϑῆείο 

Βρίγιτυ νθηΐδὶ ἴα Ομγίϑιο 7εβυ, εὐἱ εδι ἰοεῖδ εἰ ἰω- 
Ρέγίυμ ἰῃ 52200}2 5ιϑουϊογαπι. Ἀπιεῃ. 

ΒΟΜΙΜΙΑ ΧΧΥΎΙΙ. 
δὲ φεπεαίοσία δαίναιοτίδ, εο ημοά ἱπ Μαῖα εἰ 'Ὰ 

ἔΐμεα ἀϊυετεὶ ε)με τε[εταπίπτ ἀπείοτες. Ο2ρ. ιι:. 

Βοιΐηαβ ποϑίες δίηαε ϑαϊτδίογ,, 4υἱ βο]ιογυπι 

ϑαϊνδίογ, ουὐὐὰυβ κεθεγδιϊοβεΣ ϑεγρίαγ Βοὼ ἀθοαὶ!, 
4υξ πιεϊῖοῦ [υἱν, ἤϑῆς βεσιράσπε ρλίγαμο ογάϊβεα 
πϑίυβ 6586 ἀοϑογ ίαγ. ΕΔ οὐπὶ ἀϊνίμ!25 6)05 βοὺ 

δι ήδοοδι ὀσογάΐο, ργορίεγ ἰε, 4αὶ ογῖιιβ ' Ἵᾶγμε ἐ5, 

πᾶϑεὶ νοϊυϊι, (76) εἰ ἰδπιεῦ ποὺ ὥῦς δῦ ευδιρε οι 
πιϊνιδιὶς εὐπ8 ογάο πδιτδίωγ : 482 γὲβ ποπϑπ!ο5 

Ρυγίπιαπι οοπίυγθδΥῖι. Μλι185565 εὐἰμι μεεϊρέέῃδ 2- 

εἰν ιδιὶβ 1} 15 ϑεγίεσα ἰεχογα ἃ Αβεδ, υ5ηδς 2ἀ 

ἰά ρετνθηὶ οἱ ἀϊοεγεῖ : Ολ γέρε ααίεπε δεσα φεπεταίδο 
εἷς ἐται 5: εἱ ἀεδογι δὶ που εαπὶ 401 Βλρεϊκδίαϑ εοὶ, 

βοὰ φαὶ γνεπὶϊ ἰῇ πιυπάσπι. [8.25 τετο, εχροδεδς 
παιϊτἰταίθπι ε͵3. ποῦ ἃ ϑυρειοτιθας δά ἰαίεσιογ 

( ἀδάυεῖι ; βεά εὐπι Βαριϊχαιατι δηὶε ἀϊτιίοςοι, οφῦς 

δὰ ἰρβατι ρεγνεηὶ! θεῦι. δος ἐαόεαε ρεγοΟΒΣ καὶ 

ἴῃ φεβογδιίοῃς εὐυ5, φυδρὰο ἀεδοεβάεγε ἀὐοϊίωσ, ε' 

“ Μοῖ. πὶ, 17. 36 Ρ γι, 93. 5 )οᾶη. χσ, 93,35. "5 931. εἴν, 6. 5) 62]. εστῖὶ, 18. 55 ΜλιἈ. 
'. 13. 

ἍΠΕ Επάθω βοθοά : Γενεαλογεῖται οὐχ ὁμοίως 
ὑπὸ τῶν εὐχγγελιστῶν " ὁξεν ἐτάραξε πολλοὺς τῶν 
ἐντυγχανόντων τῇ Γραφῇ "Ματθαῖος μὲν γὰρ οὐ τὸν 
ξαπτιςόμενον, ἀλλὰ τὸν εἰς τὸν χόσμον ἐρχόμενον γε- 
νεαλογῶν, ἀπὸ τοῦ ̓ Αὐραὰμ χατάγει, μέχρις εἴπη" 
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέντηςις εἴτως ἦν - 
Λουχᾶς δὲ γενεαλογῶν οὐ χατάγει τὴν γενεαλογίαν, 
ἀλλὰ ἀνάγει ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν Θεὸν τὸν ῥατπτιςόμενον. 
Βαὶ οὐ διὰ τῶν αὐτῶν ἡ χατάρασις τς ςΞνεαλογίας 
ΧΑ ἀνλδασις. Ὁ μὲν γὰρ χαταδι ἄξων τῷ λόγῳ χα- 
ταξδιδάζει αὐτὸν χαὶ διὰ γυναιχῶν ἁμαρτωλῶν, μό- 
νὰς ἀνατράψας τὰς ἐπιλτγίμους, τὴν Θάμαρ οὐ νο- 
μος τῷ πενθερῷ συνελθοῦσαν, τὴν ΔΙωχξίτιδα 
βοὺθ, τὴν Ῥαχὰδ ἂν οὐδὲ οἴδαμεν, χαὶ τὴν τοῦ 

Οὐρίου. Ἐπειδὴ γὰρ ἤρχετο λαθεῖν τὰς ἀμαρτίας τῶν 
ἀνθρώπων, χαὶ τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀμαρτίαν ἐποίει ὁ Θεὸς, διὰ τοῦτο χαταδαίνων ἀνέ- 
λαδε τὰ ἁμαρτωλὰ πρότωπα, χαὶ γεννᾶται διὰ Σολο- 

ς οὗ ἀναγέγραπται τὰ ἀμαρτίματα" χαὶ Ῥο- 
χμ οὗ ἐν Βασιλείαις λέγεται τὰ πταίσματα " χιὶ 

τῶν λοιπῶν, ὧν υἱ πολλοὶ ἐποίτισαν τὸ ποντιρὸν ἐνώ- 
πιὸν Κυρίου. Ὁ δὲ γενεαλογῶν τὸν βατιτιζόμενον, 
ἐξυφεῦνα οὐκ ὀνομάζει ἐν τῇ γενεαλογία αὑτοῦ - χαὶ 
ναδιρλ ων ἀτὸ τοῦ βαπτίσματος, χαὶ τῇ γενεαλογίὰ 
νεῖ τὰ διὰ Σολομῶντος, ἀλλὰ διὰ Ναθάν. Ἐχεῖ 

τὸ τῆς γεννήσεως ὀνομάζεται τέλους, 
τὸ, Ἐγένντ σεν ὁδεῖνα τὸν δεῖνα " τάδ δὲ ἀναδαῖνει 
ὁ Ἴτ σοὺς υἱὸς ὧν, ὡς ἐνεμίζετο, Ἰωσὴφ" χαὶ οὐ- 
δαμοῦ γένντδις " ἀλλὰ μόνον νεμέζεται. Λέγεται δὲ 
χλὶ ἄρχεσθαι" καὶ αὐτὰς γὰρ, ςτσὶν, ἀρχέμενες - 
ἵνα χαὶ τὺ χαταρνή τη; τὴν προτέραν γένντοιν, καὶ 
ἄναϊ τς δετέραν διὰ τῇς παλινγεν:σς. δοκ εἰσείϊ 

γποάο φεπεαίοσίαιε εἶπε ἰεχακί ἐτακφείϊεια : φαα' τῶ 
ἐατϑαυῖ! ρίατίπεος φαὶ δετίρίατας ἰεφαπι. Ναιίάσει 
ἐπὶνε ΝΟᾺ ἐ)κ5 φαὶ ϑαριϊταίατ, τεά ἐ)πς σαὶ τεπὴ ἰκ 
"πιωπάπῃι φεπεαίυφίανι ἰἐχέν:., αὖ ἀὐταδαπι ἀεάπαι, 
τς ἀϊεαι : δεϑυ δυϊειω (ἰμγίοεὶ ξειεγαιιο οὺς ἐγ; 
κεας τέο ἵπ ἐα φιδηε ἰεσὶ!, φιιαίοφια, ὑαρεϊσδίενι 

ποη ἀεάκεῖϊ!, τά τε[ετί αὐ ἴρταπκι ὕεπαι. Νεφιιο εἰἴααι 
Ῥεν φοδάεια Ἀομιῖνές Αὶ φεπεταιίοαῖς ἀεεεζασας εἰ 
αείέκεας. Οπὶ ἐπῖπι ἀξάπε., ἐἰΐααε ἀεξά παι ἐἕαπε ΡῈ 
"παϊίετες μεκεαιτίςες, τοίας τερτεϊεπειθαὶ οὐποχία: 
εοιππειποτακς, Τὐαπιαῖ φπα' ἐὰπε ἐΘίετθ ἐἰΐῖς. ἐς (εα- 
εαδπὶι, ἤκια ΜΝοαδιιέειαι. Καίαὺ Βο- 
τἴνεμς, εἰ ἐαπε φπα [5 ἢ εἰσ. Ο αἴ ἐπῖδε ϑέπεταῖ εἰ 

Ὁ ρειεαία ᾿ἀοιείκαιε ἐν τὲ ἐπεζίρετεῖ, εἰ ἐππὶ φαὶ ποι 
κοτί! ρεζοαίπιε, ρεζίδίαπει γτὸ ποδὶς [ἐτὶϊ ὕκας, γτο- 
Ῥίετια ἀεξιενάε.: βεςεαίφγααι ἀϑυείπαπα βέτεθιδι α:- 
δανιεῖ! εἰ φεπις ἀπρϊ α ϑδαίδενας ἔν} ες βείζαῖἊ 
εοπεετίρια ἐππί, α βούφαιι «πα ἀφέδκια ἴα ἔὥδτῖ: 
έφακε τε[εταπίατ, εἰ α τεῦφε ες, φαογασι ρέκτιπι 
[ἐξεταμὶ πιαίκιε ἱκ ξυπεριτίς θύφανε Αἱ σέτο ψαὶ 
ῥαρ.᾿:αἰὶ φεπεαίοφιαπι ἱεχὶϊ, ἀτπε ἣπ ἐαὰ παίαπι 

ἀπ θρ σφ :εά α ὑαριΐεπιαίε ςυὐοχαιίξας, Ἢ 

ἁέτγίειν ἐία ἀϊεροπὶῖ. πὶ ἑπτεαπε ἱεταῖπι δα μὲ δ4ἰθ- 
"ποπέιη, :εὐ μέγ δεικαι. {ἧς φαλάεδωι ἐὰν ρεν ζ 
ταιϊοπὶς ποιξη δάπαφιιαν κεψας αὐὦ ἔπει : δε, 
τετϑὶ σναῖδα, φέπαὶι ἰξίασι ; κὸς τὰτο διεεπάνι 2 τᾶς, 
φαὶ εἴαϊ, αὶ μαϊλνδιοῖ δίας δοιεφὰ, πος κίῆνί φε- 
κεταιῖο, «εἰ εοίκαι ψαϊλιοτ. ὃ περ εἴδετε ἐπζέρετε: 
Εὰὶ ἰρδὲ επἰαι, ἱαφαίξ,, ἱπεῖρδεα:, κι ες ἐροέ ;ειοτα 
κι αν παιϊεϊίαιεπε͵ εἰ οὐ “ςειυάδαε ἀνέχει βιΤ 
γεφεκεταίδονειι. μτ κες. 
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4υδηὰο οοπβοσπάθγθ. ΟΘυἱ οηὶπὶ [δα ι ουπὶ ο(Ϊ5 10] Α δογπιοηθιβ θεοὶ. σοηξγεραὶ ἀδ ργορ ιει8, 46 Ιθ56, ἀδ 
Δ βοθη θη.6ΠΊ, ΤῊ] 6Γ68. ΠΟῊ 4ιιΔ5}}06ι, 56. ρεςοα- 

ἀὐΐοο5, οἱ 4085 ϑογίρίυγα γοργομοηάδγαι, ἰμἰτοάποὶί : 

αυἱ νεγὸ μβϑριἰζαίαπι παγγαὶ, πὰ }] 15 (Δοὶς πα]! ογὶ8 
πιδηιίοηθπι. ἰη ΜΆ 0 δηΐπὶ 3), υἱ ἀϊχίπιιβ, πο- 

πηδίυν ΤἼῊΔΠΙΔΓ, αὐδὸ ΘῸΠῚ Θ0ΟΟΓῸ ἔγαυ δ οοηου- 

Βυΐι, οἱ υμμ ΜΟοΔΡΐΪβ ἢθς ἀθ βαποῖα [ςΓδοὶ : οἱ 

δδν, αὐ ὑπάδ δαπιρίδ 511, βοίγθ ἤθῆυοο : οἱ οοη- 
ἦυχ ὕεια, φυα νἱοίανιε τηαγίεἰ ότι. Ουΐα δμΐπι 
Π)οπιΐπιι8 ποϑίου δία ϑἰ νῷίοῦ δὶ ὕος νοπογαὶ νἅἱἰ 
πιομηΐπαπι ρδοοαία βαβείρογοῖ, οἱ οὰπὶ φυΐ πθη [δ66- 
τὶ Ῥειοαίυπι, μΓῸ ΠΟ Ϊ5 ρυσοδίυμ [οἰ θοιι5 : ργο- 

Ρίογεα ἀεβοθῃάθι8 ἴῃ πιυηάμπ), ἃ5ϑιμρϑῖ! ροορδίο- 
ταν ΟΠ ἢ ὙΠ ΟΒΟΓι 4116 ρογβοθᾶπιὶ, οἱ παϑβοὶ 

νο αἱ 46 5ε]Γ ρα ϑ]οπιο ΐβ, οὐ)υ5 ροοοαίδ οοηϑογί- 
0'Δ, οἱ Ἀοθοδπ), οἰ} 8 ἀδ οἴ (ἐγαηίατ, οἱ ἀ οοίο- 

Γἰ8, 6 4υ}})8 πλεῖ Γδοογαπί πιϑυπὶ ἴῃ οοπβρθοία 
θεἱ. Ουαπάο νόγο ἀδ Ἰανδοιο οοπβοθπάϊι, οἱ βθουη- 
408 οΥυ 6558 ἀδβογ θἱαγ, ΠΟῺ ΡῈ Γ ϑα!οπιοηθηι, 5οὰ 

ΡῪ Ναιμδη παβοίίαγ, αυΐ 6115. ἄγρα! ραίγθο ΒΌΡΟΓ 
ὑδτία πιοτίο οτίυφυθ ϑα]οπιοιΐβ. 9.4 ἴῃ Μαι!ο 
8. ΤἸΡΟΥ ΘΠ ΘΓΔΙΙΟἢἾ8. ὨΟπηοπ Δι υπσίιαγ : ἢΐς γ6ΓῸ 
μθηΐτ8 5]16αγ : Βογίρίυπι 68. δηΐπι ἰδὲ "5: Αὐγαλιαπὶ 
θόνμι! 1δααο, Ἰδαας φοπιῖ! ]αοοῦ, ]αοοὺ φοπμῖ! Πμάαμι 
εἰ [γαϊγὸς 6)μ8, Φιιάας φομεῖ Ῥἤατος εἰ Ζαταπι ἀο 
ΤΙαπιατ, οἰ ἀ8ηι6 δὰ ἤπθηι., φοιιμδ,, ΒΘΙΏΡΟΓ ἃρρο- 
εἰλυν, 1 μια νόγο, υδἱ ἀ6 ἰάνδογο οοηϑοθηΐῖι 16- 
580.8, {15 ἀϊείταγ : δίσμι ριιαϑαίμν βίϊιι6 δ οδορίι : οἱ 
ἴῃ (8Π| τη} 18 56γ18 ποπιῃυπι., Θχοθρίο ιοὰ ρμία- 
δαίμτ βίϊιι6 ]οδορῆ, ξοπογαιοηβ ποίηθι! ἀβογίρίι 
ΟΝ) 6δί. ἴῃ ΜαιΠ50 ποη ἐδί βογίρίαπ), ἐπνοίρίοϑαί : 

μὲς γθγὸ, 4υΐδ ἀθ θδριίδπι8!6 σΟηβοθηϑαγι8 Γαΐ, 
ἱποὶρίεὐαι Ἰεφίιαν, δοτίρίυγα τοίδγοηις : ΕἸ ἐμδθ ογαί 
4εδιι6 ἱπεὶρίεπα. Ουδηὰ0. εηΐπιὶ Ὀαριίζαιυβ δὶ, οἱ 
τ ϑιθε πὶ δου: σαπαγδιίοηἶβ ἀββυπηρβῖῖ, υἱ τὰ 
4486 ργίογοπι πϑιἰνι(Δίεπὶ ἀδβίλυδ5, οἱ ᾽ῃ δθοιπ ἃ 
τορβθῃθγαιίομα ὨΔϑοδγίβ, ἱπῃς ἀΐοίαν ἱποορί886. Εἰ 
αυοπιοῦο Ρορυ]υ8 δυιάξογυπ), φυληάο γί ἐπ 3: 5γ- 
Ρίο, ποι Βθεθδὶ ἰηἰ εἶα πὶ τηδηβίαπι : αυδηο ναγο 
ὀῤγεβδϑὺβ ἐχ ἐξ βγρίο, ἰυπὸ [αἱ. πυπ0] ἀϊοίίι δὰ 
ουπὶ "" : Μεπεὶς ΘΘΘ ἰδία ἐπίείμπε πιθπείμπι ρτίπιμς 
ἐτὶ! υοὐῖδ 46 πιειδῖϑιιδ ἀππὶ ; 8ῖ5ς φὰΐ πδοίυπι οδὶ 

Ὀαριϊζαίιι5, Π6 0 σΩρΡῖ586 Ὠλγγϑίαγ, Νος ὀηΐπι ἔγυβίγα 
δι πὶ ραΐδαιυ5 δι ἰά φυοὰ ἀϊεϊίυν : 'με6 Ἔγας Χ6- 

ΔΡΟΒΙΟ 15, γογθ θυ ἀλη : υἀ6 φυδηάο 78π| Π0Ὼ 

βου αηίαγ [ἰδτὶ, πος πονυπὶ αἰϊψυοά οοπῇολιυν ἰῃ- 

δι: ΓΙ Θηἰαπ|, 166 πλϊταπῖαγ 40 Φροβί0}}5 ἐἃ χυς δὺ 
265 ἴῃ Πογγεᾶ ϑροϑβίοιογυπὶ ἔπ δγλη! οοιμροτίαία, 
Βοος 68ὶ ἰπ δηἰπιὰ8 ΘογιιΠ), ΟΠ ΠΙ4 6 ΒΔ ΠΟΙ ΟΓαΙη, 

ἀϊξιγίθυδι οἱ πυϊγῖαι ργρίαπι ἔμτηθ ρον ϊο ΠΔηίοτα, 
Πιαχί πθ΄ ἔΓαῖγο5, ὧθ αὶ! υυ5 5βογιθίυν : Νατγγαθο 

πόποι ἵμμηὶ [Γαϊγίθι8 πιοῖδ, ἵπ ππράϊο σοί ἐδ οαπο 

ιαὐο τε 35. ΠΔθ ΘΙ" οἱ 4}}} ΠΟΙ 65. γογθὰ ρα μα 8 : 

νεγθαηας ᾿υθ οἱ! οἱ γα] αυάγυπὶ γογθ νἱριυΐαπι : 
Ἰιος 68. (τἰἴουπι φαοὰ ὁοϑ6ρ}} ργρυΐ 5. αἰδιγι με, 

δεὰ αἰϊυά 6δι [γα πιθηλα τη {αι (Γαῖν 18, [ὰ 68ι, ἀΪ- 

ΒΕ μῃ}}5 δ0}8 ἀἰπίγι θυ 46 δόβϑοπιν ἰογι, ἀὸ δὰ 488 

Δ ογδηίο γοϑρίοἷϊ, ἐγ σὰπὶ ὀναηρο!Ἂοαπι, (που πὶ 

Δροβίοϊ οιηι. θὲ ος (τ ἶἰσο ἀξ θθηλ5 ρᾶη65 ἴδοογα, 

ἰϊὰ ἰδ αἱ ποη ΟΟΙΠιϊδοθαίυγ νϑίογὶ [ἘΓΠ ΘΙ, 

μαρεάπιιβάαβ ρᾶποη πόναπὶ ἐς ϑιιρίυγαγυῃ ἰτὶ- 

τἰοο, γι πδιηαια σΟμπλοἰ ἴδπὶ ἰῃ Ογῖβίο 76ϑι., οὐΐ 

6ϑὶ φἰογία οἱ ἱπηραγίυπι 'ῃ ϑϑουϊα βϑου!ογαπι. Ἀπιθῃ. 

ΠΟΜΙΜΙΑ ΧΧΙΧ. 

δε ἐο φιοά εογίρίαπι ἐπὶ: « 765ιι8 αμίδηὶ μίεπιια ϑρὶ. 
τι δαποίο Τέυετεμε ἐδὶ : ν Εἰ εἰ6 (ἐπίαί,οπε 6788 
Ῥτίπια. (Δρ. Ιν. 
Θυδηθο ᾿ορβ ἰθ Εναηροὶῖο,, δδδιι6 αμίθπι ρίεπεδ 

ϑρίγίμι δαποίο τουθγϑμδ θεῖ, εἰ ἴῃ Δοίΐθιι5 Δροϑβίοἰογιιην 
α0] ἐϊείταν, φυοΐ τορίοι! [πογῖμι ϑρίγίεα δαποῖο ", 

νἷθθ π Φᾷυδ!εθ ρυ(05 6556 Δροβίοίοβ ϑαϊνδίουὶ : 

βεὰ οἱ δοϑαπι, ἀροϑβϑίοϊοβ, οἱ αἰΐυπη φυθ! θεῖ 58η- 

αἰογαπὴ ρίεηο5 ϑρί γιὰ βδποίυ οοβηοβοῦ βεουπάμηι 

ΠἸΟΠΒΌΓΔΠῚ γΔ5Ο0]} 58] : οἱ φυοπιοάο, νεγθὶ βγαί ἰδ, 

δὶ γοϊογὶβ ἀΐοογα,, δα νᾶϑᾶ ρίδπα βδθπὶ υἷποὸ ναὶ 

οἶδο, βοὴ βίδιΐπη ᾿υἀΐοα5 φυοι δαυα!ῖ πηθηϑυΓ ρΙο πὰ 
δἰ (δἰχαϊάσπι αἰ δοχίαγίυπι οᾶροῦο μοιεδι, αἰϊιιά 

ατηᾶηι, δἰϊυὰ δηιρῃογαηι), δοάθπ πιοάο οἱ 6505 εἰ 

Ραυϊυϑβ ρίοπὶ ογϑηὶ ϑρίγϊα βᾶποίο : 8644. πιυϊο νὰβ 
Ῥδμ} τηΐμυ5 ογαὶ ν856 ὅ680, οἱ ἰΔπλθη εγδὶ βεουπάμπι 

ΠιΟΠδιΓᾶΠ) δι πὶ αἰγαπηη0 σομρ]εῖυηι. Αοοορμίο [(ἅ- 

406 θαριἰ5πι0, ϑαϊναίογ ρἰθηυβ ϑρί για ϑδηοὶο,, αυἱ 

ΒΌΡΟΡ ὄϊν ἰῃ δρδοῖα οοἰαπηθα ἀθ οἱ ϊ8 νοηθγαῖ, 

ἀυσοθαίυγ ἃ βρίγιία. Ομία ἐπὲπι φιοίημοί δρὶ- 

τι Βοὶ ἀμομπίμγ, πὲ βιὶ διιπι θεοὶ "5. ἴσια δι 6Πὶ 

ὀχίγϑ Ομ 68 ργορτγίο Εἰ υ5 θεῖ ογαὶ, ἰάθο οἱ 'ρϑυπὶ 
ορυγίουαὶ ϑρίγιια βαποίο ἀποὶ. Βἰᾳφυϊάδπ) δογίρίυπι 

διι5, αυοι  δεαιυλίυγ,, ἑποὶρίεπδ. ϑ6ὰ οἱ φυοά αἷι: Ὦ 6ϑὶ : θμοθϑαίμν αμίόπι ἵπ ἀοεοτίμπι α ἐριὶτγίιι. θυΔ- 

μας ἀπποτιηι (γί σίπία, ἐοῃ δἰ ἀὀγαπάππι. δοβΘρὰ {γὶ- 
δἰθία δημογυιη ογαΐ, 6ἀπ0 ἀϊπηϊδδυ8 6 σπου 5, οἱ 
ἰπίεγργοίδι 5 δοπηπΐααι ΡΠ αγαοηΐβ, ΞΕργριΐ οἴοίυ5 
δὲ ρεΐποορβ, ὑθογιδείβαι (οπηρογα ἐγ ἴοαπι οοηφγο- 
ρᾶνὶι, οἱ (Δπ|15 ἰδιῆρογα Πα οὶ αυοιὰ ἀϊδιγι υδγαί, 
Ἐξο ρυῖο πυρά (γί ρίπίδ Δπηΐ 3056ρ}} ἰπ ἴγρο ετίρίμϊα 
ΔΠΠΟΓΌΠΙ Ργδ  ββογῖη! ϑα]νδίογίβ. 15(6 δηΐμ Ζοβορὶι 
0.) (Αἰ {γ᾿ ἰοαπι σοησγαϑαν!, φυδ]6 ἴπ ΖΕ σγρίο {Π|6 
Φοβορ!ν, δοά «τἰτσαπι νογαπὶ, δίααθ ΘΟ βίο, αἱ ἰθ6π)- 
ΡΟΓΘ υθογίδι 18 (γί εἶ60 οοηρτγοσαίο Παθόγεὶ αὐοὰ ἀΐ5- 
ἀρ ϑαεγθί, σπη [Ἀπι65 6586. πηΐβ88 ἰπ “Εργρίιπι, Ὠρ 
(Ἀπι68 ρϑηΐἷ5, πε 581{ἰ5 ἀφυζ, 56 ἔδμιεβ δυϑίοινὶ 

12 (ρ.ι᾿ Ὁ Μαιῃ. 1,2, ὁ, "Ὁ Εχοὰ χιι, 3. 30 8]. χχι, 232, 

ἀγαρίπια ἀΐοι8 ἰοηίδίυν δ 515, οἱ αυφ (υδτγίηϊ ἰοἢ- 

ἰδιηοιία ΠΘΘΟΙΠ..5 : 4025 ἰά60 [ΟΓδὶ Δ ὈΓΞΕΙΘΓΠ) 558 

βυμΐ, φυΐὰ π|Δ]0ΓᾺ δγδπί φυδπὶ αἱ ἢ Γ8. ΟΓΘ ΓΟ - 

ἰυτ, Εἰ 5ἱ 5ἷἋ ορογίοι ἀΐεξεγθ, βίουϊ τητπάτι5 οᾶροΓα 

ΟῚ ροίοΓαΐ ΟΠΠ65 ᾿ἰὈγΟ5, 81 δογίρία [υ͵ϑϑθιῖ 4υ25 

[ἐοἷϊ οἱ ἀοουΐ! δό808 : εἷς ιδάγαφίεία ἀΐδγυπὶ ἰδηϊ8- 
τἴ0η68 φυΐϊθι5 ἰοηίδίυ 8 651 Ὠοπλλπι5 ἃ ἀἰΆΡΟΪ]υ, πηι! - 

ἀυϑ [ἜΓΓΘ ἤθη ροίοΓαϊ, δἰ δογίρίαγα ἀοουΐ886ι. ϑυῇϊ- 
οἷκ πο] "Ός ἰδηΐαπι 5οἰΓ6, αυοὰ φυλάγαρίηϊα ἀἶοῦ 8 
ἰπ ἀεβογῖο [υϑγῖ!, οἱ ἰοπιΔ θαι Γ ἃ ἀΐάθοῖο, οἱ ΠΟ 

οοιμοάογῖς αυἱάφυδπι ἰμ ἀΐοθυ8. 1118. Μογιϊῆοα "αΐ 
ομἶμι δϑῆϑιιπι οαΓ 5 ἡπ8ὶ οοπεϊηυοηιια οὐ υυϊο : εἰ 

Ὑ Δοι ἢ, ὁ 5᾽ Ποιη, να, 14. 
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τυ ΘΟΙΏρ οἱ [εἰσϑ8θηῖ ἀἶα5, 68 Πε. δία ἀμίοπι οἱ Α, τοηίδιϊοπαιη οϑίοιν αηϊ [ε556 5ἱ ἤογοιξ, οἱ υἱοί θνίδῃι, 

ἀϊαϑοίιις : 81 εις Ποῖ ἐδ, ἀἰο ἰαρὶαὲ ἐμιῖσ μι ραπὶς 

ἤαι. δὶς, ἰπααΐ!, ἰαρί αἱ ἰμιῖο. (αἱ ἸΔρὶαϊ 7 πεἴψυια πηοη-, 

δίγαθαι ἀϊδθο 5. ἀυοπὶ ναὶ ράποπὶ ἤσνΐ. Ουθπδῃ 

δπΐ ἰδία ἰοηίλιίο, αἱ γτοραίο Ραΐνα ἃ ΕἾΠΟ ράπθη, ῃ6 6 

Ἰφϑρίἀδπὶ, φιιοι πα 'ρβα σι μάσπ) Δ νουβαγῖαβ. ν αἱ, 

γα ροΠ 5 [4Πχ, ἀοἱ Ἰαρίἀθιη ΡΓῸ μᾷπὸ ᾿ος ὁδὶ 

δπἷπὶ φυοα αἴ 0085 νοἱ εἶ ἢ, αἱ Ἰαρὶβ ραιΐβ Πογοῖ : οἱ 

π0ὴ ΡΟΙἾ 115, ι1 ΠΟ ἴῃ ρᾶΠοη) ἰΔρ᾽άσην, 56ιἱ Ποιηΐ π πὶ 

ἴῃ Ἰαρίαπιὶ νογίοθγοί, φαοπὶ ἀἸα 0 5 ρ.Ὸ ρῬᾶη6 πιοη- 

Βίγανογαι ἢ Εσο ρα τοι υϑῆὰ6 Ποά δ Ἰαρί σι ἀΐα- 

Ὀσ]ι5 οϑίοπόδι δὲ πογίθι αν δἰηριηο δὰ ἸΟφαδημηι : 

11) δὶς μι ἰαρὶς ἰδία μαπὶς βαι. ΟἸπηὶ ἰδπϊαιίομο ἡπἃ 

ἐσῃίαπαϊ Ἔγδηὶ ΠΟ ΠλΪ 65, ρυΐμηιι5. βοσυπόμμ} ἀ550Πι- 

ῬιΟΠ6 πὶ ΘΑΓηΐ5 ἐδ ϑίυ.5 651 Βοημίμι5. Τοπιϑίυγ δὰ- 
ἴοπὶ 9 ἰὰ, τ π05. φιοηαα, 10 νἱποθηῖο, νποάπιυ5, 

Οὐβεύγαμῃ ἢ! ίογις φυοὰ ἀϊςο, πἰϑὶ πλδι 6518 Θχαπ.- 

νυ ἤλϊ. 851 νυἱάσνϊα ᾿μθογθιΐοος. ἀοφσιμϑίιιπι βυοΓιπὶ 

πιοηἀλοϊπι ρΓῸ ρϑη6 οοπηδάογα, δε ᾿ϑρίάδθη 60- 

Γυ! 6586 ΒΟΓΠΠΟΠ6ΠΊ, 4Έ6Ι πηοηϑίγαϊ ἀἰλθο}ι5. Να- 

4086 ὙΘΓῸ οχ β(1Π168 ὑηϊΠῈ Οοἰπὶ μα θ γα ἰδμίάοπ ; 

μιαῦοὶ ρίυγο5 ἰαρί 468, ἀθ υΐϊθι5 ἃ Ναί. ο ἰπιτοάα- 

αἴπιγ Ἰοαιθη5 : θὲς μὲ ἰαρί 68 ἰδιὶ ραπδε βαμί. Ὀϊχῖϊ 

οἱ Μαγοίοῃ, οἱ Ἰαρὶ5 9617 ἀἰΔ))0}1 οἱ [Δσῖτ15 65. ρδηΐβ. 

Ὀιχῖι γα]οπιΐπυ 8, οἱ 4}1}1.8 [Ὡρ|5 οἱ δϑὶ ψθῦβιβ ἷἰπ ρᾶ- 

πθη). Ηλθυὶϊ! οἱ ΒΑ5. 168 οὐ υδιηοάϊ, οἱ σαί αν} ἢὨοΓ6- 

ιἰεἰ. ὕπ46 50} εἱς ρνυονίἀοινάμιη, πὸ (Ογία ἀϊδθο ]] 

Ἰαρίάοπε οοπιθἀθηί65, ρυ6Π|5 ρᾶπα γνοβοὶ Ἀεὶ. (78) 

ἈΠοφιυΐη 485 Θγαὶ ἰθηϊλἴο ἀ6 Ἰαρίάδ ραηοπὶ ἢογί, οἱ 

ἃ ϑδ᾽νδίογε οοπιδάΐ ἢ ΕἸ πράπιυβ δηἷπὶ φυοά, ἀϊ4 0010 

Ῥγορομπθηίθ, θοιηΐμυ8 Ἰδρίάθπι ἷῃ ράπεπὶ νογίογὶὶ 

ἰ αἰ. νοῦς 7, οἱ ἰὰ φυοά νἱγίιδ δὺ8 'ρ86 [δεδγαὶ 
δοπΊ ας, οἱ 8801 γ}1 Θδιγίθπ) : 4υφθη8Π) 6βϑοῖ ἰϑίἃ 

τομζαιΐο, 40 νἱείοτία ἀΐαθο!}!, 5ἱ πος βἰπιρ] οἶος 
δογεγοηίαγ Ὁ Ουδ υἱ- ἀϊχίπιυβ γϑιοης ρογβρεοία οἱ 

39 ]01η. 1, ἢ. 50 1014, 

(11) δομοθάδ ἀγδὈὶὶ οἱ ΟΟμ)ο 151} : Εἰπὲ τῷ «λίθῳ 
τούτῳ ἵνα γέγηται ἄρτος. Πάντα πειρασμὸν, ὃν 
ἔμελλον οἱ ἄνθρωποι πειράζεσθαι, πρῶτος ἐπειράσθη 
χατὰ τὸ ἀνθρώπινον. Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐσίτι 
Ἐὰν ἴδῃς τοὺς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων ἐσθίοντας ὡς ἄρ- 
πον τὸν λόγον τὸν ψευδῆ, ἴσθι ὅτι ἐχεῖνος ὁ λόγος, ὁ 
λίθος ἐστὶν, ὃν ὁ διάθολος δείχνυσιν. «δ ὲο ἰαρὶαὶ [μιὶς 
αἴ ραπὶς βα!.ν Οπιι Ιοπίαιΐοπθ μα ἱοπίαπαὶ ὀταμπῖ 
βοπιῖπεδ, ρτίπιιιδ (ὁπίαίμ5 δοσιπάμηι μπιαπίαἰδηι. 
Οποα απίειη ἀΐεσο, 65, εὐμδηιοαϊὶ : δὶ υἱάθτίδ ἰωγοιῖοοα 
ἰᾳιγσυαπι μανθπι πιαιἀπσαπι8 δογπιοηθηι [αἰδιηι, 
δεῖιο {πιῆ δουγπιονόπι 6886 ἰαρίάδηι φμοπὶ αἰαθοίιιδ 
σείοπαΐι. Ἀυεῦϑ. 
{Ὁ Εφύίθαν βοἱιοδ : Ἐπεὶ ποῖος ἦν πειρασμὸς 

τὸν λίθον γενέσθαι ἄρτον χαὶ τὸν Σωτῆρα φαγεῖν: 
Αἰϊοφμὶπ φιαί δ ὁγαὶ οπίαίἴο ἰαρίάφηι βετὶ γαπεπι οἱ 
α ϑαίναίοτε σοηιοαϊ 3 1». 

(79) Εφάδη) βοἰιθάα: : Διδάσχει δὲ διὰ τῆς λέξεως, 
ὅτι αὑτὸς μὲν οὐ ῥῇμα Θεοῦ" τὸ δὲ τρέφον, ῥῆμα 
Θεοῦ, χαὶ τὸ ξωοποιοῦν. Ἐπ᾿ ἐχείνῳ γὰρ τῷ ῥῆματι 
ζῇ ἄνθρωπος. “Λμα δὲ τήρει ὅτι ταῦτα λέγει κατὰ 
τὸ ἀνθρώπινον, οὐ χαθὸ Θεὸς ἦν. Ὡς γὰρ περὶ ἀν- 
θρώπου ἀποχρίνεται χαὶ λέγει, ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 
όγῳ ζήσεται ἄγθρωπος - δηλῶν, ὅτι ὡς ἄνθρωπος 
στὶ πειραζόμενος. δοεοί ἠΐδ υοτγϑὶδ ρανδην ἰδίην 
πο 6456 υέγύνι Πεὶ, ἰά νογο ημοά πμϊτῖϊ φἱ υἱυϊβοαί, 
6686 ὑεγῦμπι Πεῖ. [πος Θπΐπι υϑτῦο υἱυϊξ ποηιο. 8ὲ- 
πα! οἰἴαηι οὐδόγνα ἰας αὖ 60 αἰεὶ ποῖ φιαίοπιια εις, 
δεὦώ φιαίεμμιδ ἰοηια ἐταὶ. Ναὶ ἰαιφίαπι 46 ἠοηιΐμα 

ηυοί οοπίοιηρία βυμὲ Πἰγὶ. (179) δια ] 4116 πιοπβίγα- 

ἴυτ ἰδίυπι ρᾷπὸπι 401 ἀδ ἰαρίἀδ6 ἢαΐ, ΠΟ 6556 τοΓ- 
Βεπὶ οὶ, υοιΐ ραβοῖς Πποπιίποπι., ἀ6 400 βεγίρίυπι 

68ι : Νοη ἱπ ραπὸ βοίο υἱοὶ ἰοπιο, 564 ἐπ οπιπὶ νετὺο 

φιοά ἐργοα οί ΡῈΥ οδ θεῖ, τἰνεῖ Ποπιο. ἈΘβροπάονο 

τἰυ], Ο τϑυβῖρθ} 5. οἱ πϑαιδπὶ, 4υΐ πΊ6 ἰθδιἴᾶγα υὰ 

πηοῖυβ : ἃ[]108 651 ρϑηΐβ, δϑγῃο Πεὶ αυΐ υἱνιΠοαὶ 

μοπιίποιῃ. δ πη φαθ νυ δαπι5 φαοά ἤδὸ Ἰουλίας 

ποη ΕἸ 5 Ὠεΐ, 5αἀ ἢοπίο, {αοπι ΕἸ 5 Ὠοὶ ἀϊφηδίυς 

68[ Ἀβϑυπιογα, αιιαςὶ ἀ6 Ποπηΐπα δηΐ πὶ ΓΟϑροπίει, εἰ 

ἀϊοίε : Θενέρμιηι 6561, ποπ ἐπ ραπα δοίο υἱοῖ! κοηιο; 

6Χ 400 πιληϊδδίυ πη, πο θουπι, 56 ἃ Ἰποπιΐ πὶ [υΐφ56 

ἰοηϊΔίιη. (80) ϑοιὶρίυνα ϑθηβαπι 41} 5 ΠΟΥ οὐοπιῖ- 

ἰδῆς, Γοὺγ ἴθ ΐγα 6 σαβϑαιη, 4υλΓα δοδΠηΠ65 [6 ἢ- 

ιαἰϊοποῖῃ Βοιηΐπὶ ποῦ ἀδβογιρβογὶῖ : 56 ἰϑηίΐαπι 

Μαιυβ, [μι|085, οἱ Μᾶτγουβ. Ζοδπ 65. δηΐηὶ 4υΐ ἃ 

Ῥ6ο ἀχογάϊυπι [δοογαὶ ἀΐοθηϑ: {πῃ ρτίπεϊρῖο ἐταὶ 
γοτγϑμηι, οι Ῥεγϑεπι ἐγαὶ ἀρ Πέῖπι, οἰ θεῖ ἐταὶ 

γογϑιπι 3: 66 ροϊοίαὶ ἀἰνίησ σε πογϑιίοῃ δ ογΐ- 

Π6ΠῚ ἴοχοῖα, 56 ἰαπιυπιπιοὰο ιοὰ ὁχ 60 δὲ οὐπὶ 

θο60 6β56ὶ ἀχργοϑβογαΐ, δ θεοῖς : Εἰ Ῥόγϑινι σατο [α- 

εἴμηι 681 δ. ῬοῦγῸ 4υἷἱὰ Πόῖι5 ἰοηιατὶ ΠΟ) Ρυίεδί, 

ἀδ 400 εἱ δγαὶ βογπιο : ἰΔ60 (ϑηίαγὶ ἢΠΠμπὶ 4 ἀἰΔ "010 

ποη ἰδίγοάυοίι. Ουΐα γόγο 06 Γ φαπογδιϊοηΐβ δεϑα 

ΟἸιεῖσιὶ ἀθ δο ἴῃ Μαι πὶ Ενδηοὶῖο μϑγγαίυγ, 

εἰ ἰπ {μιὰ φαπογαιῖο δἷι5 ἀθβοῦι ας, οἱ ἰη 

Ματγοο Ἰιοπιο δβὶ αυὶ ἰοπίδιατγ, ργορίογοα 6705 [ἐγ Γ 

51 Π|}16 ταβροηϑυπι : πὸπ ἐπ μαηδ δοίο υἱυΐέ ἰιοπιο. 

(81) 51 ἰφίιυν ΕἸ] 05 Π εἰ Πδὺβ ῥΓῸ 16 ἰοπιο [Δοίυ5 651, 

οἱ ἰθηϊδίιγ : 4υὶ παίυγα ᾿ΟΠ]0 65, ἢθη ἀθ 65 ἰηάφπαηὶ 

βἱ ἔογί ἰοπίατ5. Ουοά οἱ ἰδπιδία5., ΠΠατὰ ἱπι {5 

[ὑδν}5 υΐ ργὸ 16 Ἰοπίδιυ 8 6δί, οἵ ὁπιηθ Υἱσετὶβ ιδη- 

1Δπιθπίιπι, ΠΑΌΘΡΪ8 5Ρ6πὶ οαπ 60 αυΐ ἴυπὸ ἰοπιὸ 

(αἶϊ, παπὰς δυίοπι (88) ἰιοπιο 6886 οοϑϑανῖί. Ναπι 

γοβροπάει, εἰ ἀϊοὶί : Νοῦς μι ρᾶπθ 5010 Υἱνὶ! [ΟΠΊΟΣ 
εἰσηΐβεαπε Βοηιίπαπι 6556 ἱεπίαίμπι. ἴΡ.Ὁἢ 

(80) Εαάδηι βομβοάᾳ : Γενόμενος ἕν τῷ τόπῳ ἔχω 
τὴν αἰτίαν εἰπεῖν διὰ τί ὁ Ἰωάννης μὲν οὐχ ἀνέγραψε 
τὸν πειρασμὸν, Ματθαῖος δὲ, χαὶ Μάρχος, χαὶ ΔΛου- 
χᾶς ἀνέγραψαν. Ἐπειδὴ Ἰωάννης ἀπὸ Θεοῦ ἤρξατο, 
οὐχ ἐγενεαλόγησεν αὐτὸν ὡς Θεόν. Διὰ τοῦτο ἐπειδὴ 
Θεὸς, οὐκ ἐπειράζετο " οἱ δὲ ἄλλοι ὡς τὰ ἀνθρώπινα 
διηγούμενοι τοῦ Σωτῆρος, εἰσάγουσιν αὐτὸν καὶ πει- 
ραζόμενον. (μπι ἔμιο ἰοοὶ ἀευοπετγίηι, εαπιδαπὶ α[εγτε 
Ῥοδδῖπ σαν Φοαπη 68 ιοπἰαιονθπι πο (ἰἐδογί βϑετιίν 
χια αριιά Μαιαπηι, Ἠαγοιηι,, οἱ ἵισαπὶ [4 |ᾺΓ. 
βιιαπάοφμϊάθηι Φοαππος α 1)60 ἐφοτάζιηι διπιρδέταί, 
ἐ{ἶμι8 πίροίε θοὶ φομεαίοφίαπι πσὲ [εαπῖ!. Ῥτορίετεα 
φιῖα ἢ οι ὁγαί, πολι ἰθπιαἰϊι5 ὁδι; αἰϊὰ υθτὸ φαὶ ἐα φιὦ 
αὐ ϑαἰναίοτῖς ροτίμιοπε μιπιαπίαίθηι, τοίεταπι, {ἰΐμαπι 
εἰἴαπι ἰοπίαϊιπι ἐπιτοάτισιπε. [Ὁ . 

(81) Νοα Βίηο ρυϊδυνάπι δι ἴῃ δὰ [υ͵556 ΟγΙφοπεπὶ 
ορίπΐοπα αυδοὶ Μάγοι! Αμογγᾶπο {τίθει Ε 50 .18, 
Γυΐυγαπὶ πθηῖρα αἱ ΟἌΓΠΘΙΏ ροϑὲ ΓΘΒΌΓΓΟΟΙΟΠΕΠΙ 
Ομείβίυς αὐ)ϊοαγοῖ, 8ο μοῖη0 μγοίπάα οἱ γοχ 6588 ἀ6’ 
βἰπθγοῖ, Αἰϊὰ (αἱ τί ψοηὶβ γαιοοϊπαῖῖο. Ναπὶ πό]υθ 
Ομγίβίυπι ἃ 81:}0 ΘΟΓΡΟΓΕ 56} ππείυ πὶ 6556 ΡυϊαΥ [ 
δι! [8π| Ποπηΐποιῃ ἰἀοῖτοΟ 6588 ποραὶ, 418 418" 
415 πηοτιΐ ποὴ βυθ͵αοοῖ,, πϑι!ᾳυδπι Βοπλΐπ6ΠῚ ἐδδὸ 
ἐοπδεί. ἔπι 400 εἰγοᾶ Ομ  ἢἾ8 βοίαπι ποιμθη 4υαϑι!θ 
νοῦβαίασ, Ῥαιοπάυπι ΠἰΠ]Πτ 5. ἰοπμ γαγ πὶ ἐδϑὸ 
νοοθηὶ μᾷπα ἰάοοαυς τορυάἀϊαπάδπι. 30. 

(82) [ἃ φυΐάοιι οηδοίιμα. Οὐΐξομὶ ἐδι, (οδι9 Ῥαια- 
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δὶ αὖὶ φυοπάδην Βοπιο εγδί, ροβίψυδπι ἰδῃίδιι5. 68ι, ἃ φυοπιούο γορηῦτοι ἴῃ τηιηἀ0, ὡς «ὐπογίδῃ 5 ΟἸ τὴ [ἢ - 

οἱ γοοδδβδιὶ Δ} 60 ἀἰδυοὶυβ υϑ406 δὰ ἰθηρυβ πηοΓ 8, 

ἃ τοοῦυ8 γοϑυγθηθ υἱῷ ΠΟῚ ΠπΊΟΥΪΘΙῸΓ : ΟΠλ8 

Δυΐοπι ΠΟΙΟ πηοῦιΐ δι ]δοαὶ : ἰδί6 δγφὺ 4ιἰ ποαυᾶ- 
4υδηὴ ΠΟΥ Γ, ͵Δπὶ ποι] 6ϑὲ ΟΠ, 564 θ6ὺ8 εϑί. δὶ 

δυῖθι θοὺ8 69 αυἱ φυοπάδπ) Ποτηο ἔυἱῖ, οἱ οροτίεὶ 

16 1} 5 πη! ]6π) ἤδγὶ, Θμαπάο δἐηεοδ 6)μ8 [μὲγίηιιδ, 

δἰ υἱάετίπειδ οἰιπὶ δἰοι 651 δ᾽, (6 {ΦΠΟ406 Π6Ο6586 οΓἰξ 

θουπὶ ἢΠοτὶ, ἰπ ΟΠ γἰβίο ὅθ, οὐἱ οδὶ φ]ογία οἱ ἱπιρα- 

τἰσπι ἴῃ) Βέραι ἃ 5:δου]ογαπι. Ἀπιθη. 

ΠΟΜΙΜΙΑ ΧΧΧ. 
Τεπίαιΐο ϑαίυαιοτῖδ δεοιηιάα. ΟΔρ. ιν. 

Ταῦ ΕΠΙο δεῖ, φυλπὶ Απιομγίδιο γερπαπαΐ βίυ- 

ἀΐυπι 68ι. δ8ὰ οἱ Αἰμἰς γί ϑίυ5 τοζπανο ἀδδίἀογαῖ, 

1 οοοἰάφι 4005 5] 5υ}͵]οοοτῖε ; ΟὨγίϑιι5 δὰ μος Γ6- 

θ5λι υἱ βαἰνεῖ. Εἰ υπυϑηυϊβηι6. ποβίγιπ), δἰ [οἰ ἰσ 

ἐϑῖ; τοφηδίυγ ἃ ΟἹ εἾδιο, βογπηοιθ, βαρίοηςία, [υ5ι1- 

εἴα, νογίἰδι6. 5] δυϊίδην) Ἀπιδίογοβ το] υρίαι!8. βυπιυβ 

πηαρὶβ αυ8Π| Δπιλίογοβ οὶ, γοβηδιηυῦ ἃ Ῥεοοδίο, 

46 αυο Αροδίοϊιις Ἰοφυίΐίυν 3 ; ΝΜ δτγρο τορπεῖ 

ῬΡεροαίμπι ἐπ ὑυϑείτο πιογίαίὶ εογροτε. 00 ἰφίτυν 

Γδξ65 φαγί πὶ γοβηαγα [δϑιπϑηὶ : ροσοαίί γὰχ ρ66- 

φδίογιθυ8 ἀΐαθοίυβ, ἰυφιϊ εἴ» τὰχ [υδιῖ8. ΟΠγίβιαβ. 

δείδηϑαυς ἀΐδθο 8 δὰ μος νοηΐβϑα ΟΠ γδίαπι, υἱ 

γδβηυπι {ΠΠ{8 (ΟἸ]ογοὶ, οἱ } αυΐ 50} 60 δγδηί, ἰηοὶ- 

Ρεγεῆὶ 6886 580} ΟΠ γἰβίο : (85) οβίθηαΐὶ οἱ οπηηία 

Ῥεβηᾶ πυπάϊ, 968 εἱ Ποπιίπυπι ᾿υ}0}5 5666 0}}, φιο- 

τλοῦο 4}1} γοβηρηίαν ἃ ΓΟγηἰσδιΐθια, 411} 40 ἀναγ εἶα, 

1} ροριυατὶ ταρίδηίυν ουγὰ [αὐ Διιγὰ], .}] [ὉΓΠΊ88 

εορίδηϊυν {ΠΘΟΘὨΓ]5, Νοα 6. ν γῸ δν θ᾽ Γαηάτη οϑί, 
αυοὰ τοᾷπᾶ οἱ πηυπαϊ οβιθηάθηβ, Ῥεγβάγιπ),, υὙϑυθὶ 

Εγϑιῖδ, γοβηυπι Ἰπἀοτγιτηαας πιοπβιγανθγίι ; δ6ἀ 05- 

τομάδι οἱ οπιπία τορπὰ τηυηάϊ, ἰὰ ὁδὶ, γοζπῦπ δια 

21: 1 2081). π|, 3. 353 Βοπι. νἱ, 12. 

ΡΟ ἴῃ Αροίοφία, ηυοὐ ρυϊατίι ϑαϊναίοι θην πον ἐνὶ 
ἑαγπε δείξετε αα ἀδτίγαπι Ῥαίτὶς,, δ ὀχϑροίϊα886 
σαγηέπι, οἰ μοδιιΐδδε ἐπ δοίε: αὐἀϊυοσίιπι ΠΟΠΊρῸ ἐχ 
1Π|ο ἀδείπι! οοἰανὶ ρβαϊπιὶ ψογβίουϊο, 1π| δοίδ ρμοειιὶϊ 
ἐαϑοτπαυύμίιπι διμιηι. Δ [1586 ΟἸἱπὶ ἀἰοἰΓ (Γ 5ὶ- 
ΓΑΙ] ΜΆΓΟΟΙΠ Απογγαπὶ ἀο!γαπηδηίυπι, 5066 γο]68- 
οὗιιπὶ ἱγὶ σἀγποπὶ ἃ ΟΠ ΓΪδίο 9051 ΓΕβυγγδοι οηδη), ἰυ- 
τυγυπηαι6 Δι|60 αἱ ΠΙΟΠΊ0 αἱ τοχ 6586 ἀφϑἰηδί, δ γὰπὶ 
Π8. 16 Θϑὶ ΠΕΡΙ ΤΑϊοοἰ πιο ; φιοά οπΐπι δἰἷΐ, 
ΠΟ} 6 ΠῚ 6586 (Γι πη ἀθ511556, ΓΈυ γΓᾺ ΠῸἢ Ποιηΐ - 
Π6ηι, 5660 πῃογίΆ] πὶ ΡΟΓΠΊΔΠΘΓῈ ποϑαϊ, δὲ ΠΟῚ ΟΛΓΏΘΠῚ 
ἃ ϑα υδίογο δχιυ πὶ ; 564, 4: 5610} 6ϑὲ νππηληΐ- 
(215 οὐπ 10, πιογίθπη ββη σας βυρογαίδιη. ΠΔ 416 
φΟἸ ἰχίι : Οκὲ ποφιαφμαπι πιουΐ αν, [αν πθὴ 654 ἰΙοἸΝ0, 
δο( [ἐμ ; 56 πιογιΐ ΔΠΊρ] 15 ποη ο51 Ομ τίβιυβ ὁ}- 
πΟΧΙΙ5 ; ΟΠ γίϑιυ8. ἰσίίυτ ΠΟΠῚΟ 6556 ἀδϑβίνί!. ΕἾι5 
(οῖὰ ἐδ1 αυ:δ5110 ΠΟΠΙ 8, 400 που 140 πὶ 80} ΝῸ- 
ΠαΪη 5 ΔΡΡΘΙ {1066 ΘΘη56 1 δα πη Ὑ6}}}, αἱ πλοῦ ΐ ποὴ 
58) εἴ : οἱ σὰν θ6ης ἀ6 τὸ 'ρβᾶ βϑηιδί, 5018 [ὁ1- 
ιΔ55}5 Ου]ραηάα 51 αἴδοίαία 508}}}{45. 
(85) ϑοιιθάφς Οὐδ! δι Οοιη) οῇϑ! : "Ἔδειξεν αὐ- 

τῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰχουμένης. Βασι- 
λείας χόσμου φησὶ τῶν χοσμιχῶν ἀνθρώπων, τίνα 
πρόπον οἱ μὲν βασιλεύονται ὑπὸ φιλαργυρίας, οἱ δὲ 
ὑπὸ χενοδοξίας. Εἰ μὴ γὰρ τοῦτό ἐστι, πῶς ἐδύνατο 
αὑτοὺς τόπους εἰς ἕνα τόπον πρὸς θεωρίαν σωματιχὴν 
ἀγαγεῖν, οἷον, φέρε εἰπεῖν, τὴν Περτῶν ἡγεμονίαν, 
ἣ τὴν Ἰνδῶν ; Καὶ γὰρ ἐδείχνυεν αὐτῷ τὰς βασιλείας 
τοῦ χόσμου τίνα τρόπον ἰσχύει βασιλεύειν, ἵνα αὐτὸν 

ρέψηται ποιῆσαι. ὃ ἐνόμιζε ποιῆσαι περιγενήσε- 
αι τοῦ Σωτῆρος. Εἰ θέλεις, φησὶ, βασιλεύσαι τού- 

των, χαὶ ἐπὶ τοῦτο ἐλήλυθας τοῦ ἀγωνίσασθαι, χαὶ 

" 

ο6γ6 ᾳυοὰ νο]εραί, ἱποίροτγεὶ οἰἶδαι Ομ γί ϑίθ ΠΆ ΠΟΘ 

80]6 οἴη). Υ᾽5, ἰπηυῖ!, ἐπ οπιῖθυ5 115 τορηᾶγὸ ἢ 

Οβιδηάϊε ἰπηυπηθγα } } 685 μοπιϊηαπὶ Βα  ἰ1πὸ8., 

408 800 (6παυδηίιν ἱπηρογίο. Εἰ ΓΟΥΘΓΑ δὶ πλἶδὺ- 

τίδηι οἱ ἰμ[ο]]οἰϊδίοτιν ποβίγαμπι ΘΠ ΡΠ 1 οἰ Γ᾽ να πη 5 

οομἤιοτὶ, ροη6 (οἰἶπ8 τηυπάϊ τὸχ ἀϊ8001.5 ὁ. : υπάα 

οἱ ργίποορβ ἰϑίϊυ8 βου ἃ δαϊνδίογα νοοδίαγ. Θυοα 
ἀγρο ἐἰεὶϊ : ΥἹά65. 1105 Ομ Π65. 4υΐ 5.}}} Π160 ΓαβηῸ 

διηΐ, οὐσπαϊ! οἱ ἴῃ ρυμοῖο ἰοπηροΓί8, ος 6ϑΐ, ') 

ΡΓβθηιὶ ἰθΠ ρογὰ πὶ οὐΓδι, 40] δὰ ΘΟΙΏΡΔΙ ΔΙΙΟΠΘΙΩ 

:οἰογηΐκδι15 ρυμοιὶ ἰῃϑίαν. οὐῖηοι. Νοαυς Θηΐπὶ π6- 
οαβϑαυ απ μά θυ}1 ϑαϊναίοῦ, ἂἱ εἱ ἀΐσηίι65 βου} } 

ἰβεῖαϑ οὐ ποροιία πη βίγαγθηίυγ: βίμ υὧἱ Δοί ἢ, 
Ἰυτπΐπυπι δυογαπὶ δὰ σομίοπηρίδηάιη νογι!, οἱ μθο- 

οδίδ γαρπδηίία, οἱ 6058 αυὶ ΓαφηΑΓουὉ ἃ Υἱ{118 ὁ0η- 

βροχίϊ, οἱ ἔρϑυι ῥγι ποῖ ροΠὶ βου] ἀϊθο πὶ 8106 - 

γϑηΐϊοηίθη), δίψα φαιπάδηίοπι ἰῃ ργορυϊδηὶ ρφΓιΐ- 
οἶδ, 4υΐα ἰϑηῖ08 511} 50 πάρα ραὶ ἐπηρογῖο. Ὀ οὶ 

οἴφο δὰ δοπιίναπι ἀΐδυθουδ : [ὰ60 γϑη δι}, τι δάνογ- 

8115 Τη6 ἀϊπηΐοοδ, οἱ [0118 ἀὸ ἱπιρογίο π|8ὸ0ὺ ἄυ08 

ἢυπς δι} 6.105 ἢάυ60 Ἵ ΝΟ]9 οοπίοπάδθ, Π0]0 πἰϊθ- 

γἶἰϑ, 6 Βα θ685 υἱ] τὴ ἴῃ οογίαπάο πιοἰεϑιίδην. ὕταηὶ 

ο5ῖ αυοά ΡὈΓΘΟῸΡ : ρῥγοοίάθηβ δάυγα της, οἱ δοοὶρα 

τορηῦπι ΟἸΠ6 απο (6Π60.  γυπιὶ θοππ}8 Ποβίογ 

Δι4ι6 ϑαϊνδίον νυ} αυ 6 πὶ ΓΟΖΠΔΓΘ, δἱ ΟΠΊΠ)68 β6η- 

168 βυ} 648 6556 υἱ βογνίδηι [υ51{{|85, νογί(ι}, οα- 

τοτγίδαυσ υἰγιυυ5; 564 νὰ}} γόφηαῦο 4ιιδϑὶ }π|51{|8ν 

αὐ ἀ"8406 ἰάθογα τερηοί, οἱ ὩΠ}}] (Δοἰαὶ ἰπάἀδοοτιιπΊ, 

6ἱ ποη σι υ54ι16 ἰάῦογα δ ]οοίυ8 ἀΐα 0] 0 οογο- 

παῦὶ, ἢ66 86 Γαρηδγα οϑίογῖθ, υἱ ἴρ586 Γοβηθίυν 8 

ἀΐλρθοϊο. ὕ]πάδ Ἰοχυΐίίιν δὰ δυπὶ 6808 : δογίρίμπι 688, 
θοπιΐπαπι θειπὶ μμπι αὐοταὐὲδ, εἰ ἱρεὶ δοἑ δογυΐέξ. 

ἀποστῆσαι τοὺς βασιλευομένους ὑπ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἀγωνί- 
ζου " ἕν ἀξιῶ, πεσὼν πὶ ϑέχυνησον μοι, χαὶ παράλαδε 
πᾶσαν τὴν βασιλείαν τὴν ὑπ᾽ ἐμέ. ᾿Αλλ᾽ ὁ Σωτὴρ βα- 
σιλεῦσαι μὲν θέλει, καὶ ὑποτάξαι πάντα τὰ ἔθνη, ἵνα 
δοῦλα γένηται τῆς διχαιοσύνης καὶ ἀληθείας χαὶ πά- 
σης ἀρετῆς ̓  βασιλεῦσαι δὲ οὐ μετὰ ἁμαρτίας. Οὐδὲ 
βούλεται ἀκμητὶ ὑποτάξας αὐτὸν ἐχείνῳ ἐστεφανῶ- 
σθαι, οὐδὲ ἐμ ητὶ λαθεῖν πάσας τὰς βασιλείας τοῦ 
χόσμου χαὶ τὴ δόξαν αὐτῶν ΩΝ Διὸ φησὶ 
πρὸς αὐτὸν, Γέγραπται, Κύριον τὸν Θεόν σου προ- 
σκυγήσεις καὶ αὑτῷ μόνῳ «λατρεύσεις. Οϑπιοησϊι 
οἱ οπμΐα γαρηὰ πηθπάϊ. Μυϊάϊ, ΐ ἐδι, ποπιΐπα μι 
πριάαποτίηι, γποπιοάο αἰϊς ἀοπιϊποῖμτ ἀνατι(ἰα, αἰϊὲς 
ναπα φίοτία. Νἰ δὶ ἐπὶπι τὸ5 ἰία δε Παϑοτεῖ, φμοπιοάο 
ρϑίογαι ἴρεα ἰοσα ἵπ ἀπε ἰοσιιπι διιὃ οσμίοτιιπι σ0Ή- 
δρεοίμηι αὐάποονε, Ῥογδαλμι, υδγϑὶ σγαίία, τεσπιηι, 
τοὶ Ιπάοτιι 7 Οδι ὁπαῖι {ΠΗ οἷ σμοπιοάο ἵπ πιιπ αὶ 
γοηηιὶδ ἰηιρογοῖ, πὶ οαπὶ αὐ ἰάᾳ [πεϊεπάπιπι ὀτοῖίοί, 40 
ρμίαϑαι [τὰ αἱ ϑαίυαίοτοπι δὴ διιϑ)οογοί, δὲ υἷδ, 
ἑμφιῖ!, ἐπ 6 γόυπατε, αἰφιθ αὐ ἢος υδιι διὰ ιι4 αἰἷο 
ΗΝ ἶσ65, οἱ αα [τ Ῥαγί68 ἰγαΐα8 ἥμο8 ἱπιροτὶυ πιθὸ 
διϑαάΐιο8 ἤαϑόο, ποίϊ σοπίφηάοτε: τι Ροῖο, Ῥτγοοὶ- 
ἀοπα αάογα πϊ6, οἰ ἀασοὶρθ τοαπιπὶ φιιοά ἰόπ6ο. Υ 6Υιιι 
δαίυα!οτ τέγηαγα χιΐάθηι υμἱ!, οἱ Ομλ65 φθπί68 διιὑ}}- 
ΤΕΥ αἰ εοτυΐϊαπί με! ἰα,, εἰ υοτι αἱ, αἰφιθ οπμιὶ υἱἷτ-- 
τ; αἱ τορηατα δἰνθ μϑζοιίο. Νέψιε υμίι ἀϊαϑοίο 
δἶπε (αὐοτο διιδ)εοίιι5 σοΥοπαγὶ, ἡθμ6 δὶπὸ ἰαϑοτα ο1- 
πῖα τοσπα πιμπαὶ, εἰ οπιπόπι ἱ{Ποτῖηι φίοτίαπι ἐν αἷ- 
εἰοποπὶ διαπὶ αὐοίρογο. [460 αἰεὶ! αὐ {{{ππὶ : ϑοτὶ- 
Ρίαπι οϑι : θοιηίπαπῃ θοῖιην τασπὸ ΔιΙογα 15, θὲ οἱ 8011 
Βογγίοβ, Πυδῦυθ. 
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Πο5, ἰπφαϊ!, οπιηθ 58 ργορίογοα Ὑ00 πλ}}} 6556 50}}6- 

οἰό5, αἱ δοπιίηαμπι [οι πὶ δάἀογαηΐ, οἱ ἱρϑὶ 50}1 86 Ὁ- 

γίδηι. Ησο 65ὶ ουρίἀο τεβπὶ πιοὶ. Τιν διυΐθπὶ ἃ πιὸ 
Υἱβ ΔΟΟΙροΓα ραοοαία, απ αἰ550  1ὑὉῪτ5. νοΐ, 4υ8 

οἰἶδπὶ ἃ οδίογὶ8 δυΐογγο ἀδβίάδγο. ϑ110 ἁίφιιθ 6ο0- 

ξποβοα πιὸ ἰῃ 06 πιᾶπογ αἰ αἰχὶ, υ ΔΠοτγοίυγ 
Ὀοιμΐηυβ Ὠουβ 5οἰαβ, οἱ ΠῸΒ ΟΠΊΠ6Β 5ι}) πη 6 8ΠΊ [ἃ - 

Οἶδπι ροϊοβίδίοηι, ΠΟ 46 τ βΠ0 50} εἰδπὶ : οὐἱ σαυ- 

ἀθλπη8 Π08 4040 6 6886 830}])6 6108, οἱ ἀδρΓθοθ Ὁ 

θοχΐπαπι, υἱ ΓΟΘΠΔ1)8 ρΘδΟδίιΠ) ἰ ΘΟΓΡΟΓῸ ΠΟΘΙΓΟ 

τορι οί, οἱ γοσποὶ ΠΟ 8 80.0.5 ΟἸιγίϑιυϑ δόϑυβ, 

ουΐ 681 ρίοτία οἱ ἱμηραγίηπν ἴῃ βρου!δ 58 οἶοΓυΠΙ. 
Αἰηθη. 

ΠΟΜΙΜἊΜΙΑ ΧΧΧΙ. 
- }ὲὲ (ἰοτγιΐα ἱφπιαίΐοπα ϑαίυαίοτὶδ. ΟΔΡ. τν. 

Βοργυ πίη! ϑογριυγαβ, υἱ οἱ ἴῃ [ν͵5 40:8 ρυ μδηΐυγ 

6588 Εἰ Πρ] οἷα, Γορου 118. ΠΟ τηΐ πη ϑϑογδιηθηίϑ. 

ϑογμίοημγ, ρτϊπεϊρίυπι Θνδηβο] οαα ἰδο οι ἶ8, 4υο.- 

αυοί ποάΐα αὐάϊν!πηυ8, εἰ ἰὰ φυοὰ ἰαίαθαὶ, ργοςοάϊε 

ἴῃ πιδάϊιπ). Αἀάεαίί αμίθηι ἀϊαϑοίτις 1 6δμπὶ ἐπ Ζοτιι- 

δαίεηι. ἤρα ἱπογο 0116 6ϑὲ, αἰ ἀΐαθο!υ5 ἀμοογοὶ ΕἸ- 

Ἰΐαπι θεὶ, οἱ ||]ς βεφαδγοίυν. ϑθαυδυδίιν μίϑη αυδϑὶ 

δ{Π|618 δι ἰοπιδιίοπαπι βροηιὰ ργοἢείπαοη8. Νόη ἴοτ- 

τηϊθαθαι τοηϊϑιίθιη, πραυ ἰπβἰ 85 68}}|55ϊπιΐ ρ6Γ- 
υἰπλοβοοραὶ ἰηἰηνΐεὶ, οἱ φυοάδπιπιοο Ἰοφυεθαίαγ : 

θυς 4 νἱβ, ἰθῃϊ8 υἱ μἰδοοῖ. Αά ἰθπίαπάυπ βροπία 
3}6 {γῖθι0, βιι8( 60 αὐ Βυφβοδβογίβ. ΡγνθῸ Π16 
ἴα φυϊθυβουη4ιδ ἰθηίανογὶβ, ἰπνθηΐθ8. πι6 ἦπ οπμμΐ- 

θυϑ8 [ογιΐονοπι. ΑΔ άμαίέ δτφο οιηι ἐν “ογμδαίθηι, δἰ 

Ῥοδιιὶὶ διιρὲν ρίππαπι ἰοπιρίδ, οἱ αἰκῖ!: δὲ Εἰ με θεὲ 
68, πιδι6 16 ἀθογδιπι. ΛἀΔυχὶϊ απ ἰπ οὐϊπιδη δὰ 
δυπηπηϊίδίοπι ἰθιμρὶὶ εἰ Πογίδίυγ αἱ 86 ἰπάς ρειεεἰρὶ- 

ιοῖ. Ουοά οὐπὶ 116 [᾿Δυάυ!οπίοῦ ργοροπηετοῖ, οἱ 5 

οϑίθηϊδιίοπα φογίαβ ηἰϊθιοίαν, ἀΐοαθαι ϑίναιογ : 
ϑοτίριαμι ἐδ : ΝΟΉ Ιεπιαϑὶς Βοπιΐπιπι θέμπι τμιπὶ. 

δε! οοηϑίἀοτα ᾳυοτηοάο (δηίοἱ ἀΐαθο!υ5. Νόοη 

ἰϊαπάδ ἰθηιᾶγα δυάδι, πἰϑὶ ἀθ ἀϊνίμ8. Π}0νἴ5, δἱ ἀθ᾽ 
Ῥ541π)}5 δυπηθη85 (ἐβι1πιοηΐυπι, αἷϊ : δὲ Εἰ πς Βοὶ ὁς, 
116 16 ἀδογειηι; δοτίρίια 654 ὁπῖπι: φμῖα απ ροίϊς 
δες πιαπάαυΐ! 46 (6, εἰ ἐπι πιαπίϑμς (ἰοἰίοπι 6, πὸ 

3 Τίς, τ,18, 33" Αρί, χγῃ, 38. 

(84) {μι θη εἰββ᾽ πηδπὶ ΗΠ ΘΓοη γὴν ΠιΔ6 ἀδ τὰ ἀϊβ- 
βΒϑγίδιοηθη [ο565}8 ομἰδί. 70, Δἃ6 Μαρηιιπι, απ. 2. 

(88) ϑομοάς Οτγαθὶὶ οὐ Οοπιθεῆςιὶ : Γέγραπται 
γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, 
καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς 
πρὸς «λίθον τὸν πόδα σου. “Ὅρα πῶς διὰ τῆς χρή- 
σεως τῶν Γραφῶν θέλει χαθελεῖν τὴν δόξαν τοῦ ὩΣ 
ρίου, ὡς δεομένου ἀγγελικῆς βοηθείας - ὡς μέλλοντος 
προσχόπτειν, εἰ μὴ ἄγγελοι αὐτῷ βοηθοῖεν. Οὐ γὰ 
περὶ τοῦ Χριστοὺ εἴρηται ἢ χρῆσις τοῦ ψαλμοῦ, οὐδὲ 
γὰρ δεῖται ἀγγέλων ὁ τῶν ἀγγέλων δεσπότης. Ἐγὼ 
δὲ ἀνάπαλιν φημὶ πρὸς σὲ, ὦ διάδολε " εἰ “ἢ Ἰησοῦς 
βοηθήσῃ τοῖς ἀγγέλοις, προσχόπτουσι. ζα σὺ διὰ 
τοῦτο πέπτωχας ἐξ οὐρανοῦ, ἐπειδὴ αὐταρχῇ ἑαυτὸν 
ἐνόμισας εἶναι, καὶ μὴ δεῖσθαι τῆς τοῦ Ἰησοῦ βοη- 
θείας. Ἵνα δὲ γνῷς μὴ περὶ τοῦ Ἰησοῦ λελέχθαι τὰ 
ἀναγεγραμμένα, ἀλλ᾽ εἰς δίκαιον ἄνδρα ταῦτα ἀνα- 
φέρεσθαι, ἄχουε " Γέγραπται γὰρ, Ὃ χατοιχῶν ἐν 
βοηθείᾳ τοῦ 'γψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
οὐραγοῦ αὐκισθήσεται,. Τοῦτο δὲ διχαίῳ μᾶλλον ἀρ- 
μόζει, ἢ τῷ ΥἹῷ τοῦ Θεοῦ, Καὶ αὖθις " Πεσεῖται ἐκ 

ΟΒΙΟΕΝΊΒ 1880 

Α [οτἵοε οἤπαας αἀ ἰαρίάθηι Ῥοάεηι ἱμπηι. ὕὑπάς {Π]Ή, 
ἀϊδθοῖα, ᾿οο βεῖγε φυοά ἰδίἃ βεγίρίἃ βυπι3 Νυπηυὶὰ 

Ἰ6ρ᾽81} ργοροίαϑ, νϑὶ ἀἰνίπα εἰοφυΐα σορφπονίβι 1- 

οἱ τυ ἰΔ6688, 650 ρῥΓῸ (6 ΓαΒροπάερθο. [μορ δι ποι αἱ 

Ἶμ86 δχ ἰβοιίοπθ ῥδποίογυπιη προ ογ ἤδγαβ, δορὰ αἱ 

δἰ πιρ!  οἰαι6 605 4αἱ Δπιϊεὶ βυπὶ [ΠπΠ| 6 γῶβ, ἱπιογῆοίδϑ. 

5618 υΐᾶ 8ὶ 46 8}}}5 οἱ νοϊυπιπθαβ Ἰοχαΐὶ νοϊμοτίς, 

ποη ἀδεὶρἴο8, ποῆ6 Πάθο! 6 ροίαγυηι δυσίογιαίεπι 

Ἀ556 [1068 ἰ08. 5΄'΄5. Ἰορίε ϑεογὶρίυγαθ Μαγοίοῃ οἱ 
ἀϊαθοϊα, εἰς Βαβι) } 65, βὲς Υαϊοηιίηυβ, ὃ οεπὶ ἀΐὰ- 

θΟΪῸ ἀΐοογοι ϑαἸνδιογὶ : δοεγίρίμηι δεῖ, φαῖα ἀπ φείὶς 
διιὶδ πιαπάαυϊ! 46 16, εἰ ἐπ πιαπίθις ἰοἰἰεπί 6, πὲ [οτίε 

οἤεπάας αὐ ἰαρίάεπι ρεάεπι ἔμιπι. δὶ Θ6.9 ηυδληΐύο 

τοϑιϊπηοπία πὶ ἀδ ϑογίρίυγα δυήϊεγβ, υἱὰθ πα 5ιδίϊπι 

Ἰοφαδπεὶ δοηυ 8085, 86ἀ σοπδίογα ἐπὶ ουΐυϑ 5ἰΐ, 

ὮΒ ἃς. ου͵π8 56ηϊοιϊα, ουι8 δῖ νου 815 : ἢ6 [ὉΠ6 

δἰ πηι οὶ βδηοίι πὶ 586 6886 ΄υολοῦο ποῃ δ6βι, οἱ Ὗ6- 

πθινΐ5 ἰπίθοίι8 ᾿ϑΓΘΘ608, δ8}} ΟΥβ8 ρα ῖ]6 ἰυρυδ αἱ }- 

(εἰ, πα ἰογία Ἰοχφιδίαν ᾽ῃ 60 ἀΐϊαθο!υ8 ἀθ ϑογιριυγίβ. 

Θυριηοάο δυίοπι ἀϊαϑίυ5 ρεῦ οὐοδϑιοηθπὶ ἰδρὺ- 

ταπὶ ἐδ ϑογίριυγβ ἰοᾳφυΐμνῦ : δ᾽. δοοηίγαγίο Ῥαυϊαβ 

Ῥγὸ υἱἱ]ἰαἰ6 δογυπ) αυὶ δυάϊυηϊ, ποθὴ 5οίθηι ἀς ϑεγί- 

Ρίυνί5, 56] οἰίδηι ἐδ (84) βϑουϊαγίθυ5 ἢ} δγ15 ἀββυπιὶὶ 

τοριποιέπι, οἱ δἷὶ : γριθμδθβ δοπΡῈῦ πιέπάαροξ, 
πιαία δεδίϊα;, νοπίτον Ρίστὶ ὃ". Εἰ τυγβῦπι ἀδ δ[ϊο : [ρ- 

δὶνι5 δπὶπι οἱ Θθιι"8 διιπιδ δ΄, ΝΘομοη δὲ ἀδ (οπιῖοο : 
Οοτταπιριμι πιογθδ 'δοποδ δυϊοφμία πιαία 3. ϑεὰ 

πδπ6 ἀϊαυουβ δὶ ἀ6 ϑογίρίαν5 Ἰοουϊα5 Γυδτὶ!, ρο- 

τοῦ 6 ᾿ἰΔ0 Οοοαβίοη6 ἀδοίρεγα : που Ρδυΐας, οἱ 

ἀδ σοι! θυ5 ἐ{ι τ! 8. διφυοά διοηιρίαιη βαπιρϑετ, 

φυοηυο πιούο πιὸ δἰοαιο ἀδίογγοθι!. άρο ομΐῃὶ 85- 

ϑυπρϑῖ! Ῥαυ 5 νογρὰ οἰΐδπι ἀ6 }}}5 40: [0Γἱ8 δυῃ, 

υὑἱ 58 ηο 66εἰ εἃ. Ὑ᾽ἀεδιη8 ἜγρῸ φυοὰ ἀθ δϑογίριυτδ 
ἀϊα)}νο]υ5. Ἰουλίυν 4 Βοπιίηυπι. (85) δετγίρίαπι εἰ 
ὀπὶμι : Απρο δ διιῖδ πιαπάαυϊ αὐ (6, εἰ ἐπ πιαπῖϑες 

τοἰοπὶ (6, μ6 [ογίδ οἤέπαας αὐ ἰαγρίάοπι ρεάειπ ἰμμδι. 

Υἱάς φυοπιοάο οἱ ἴῃ ἱρδβὶ5 ἰ6ϑιἱπηοηΐ 8 γα γβῖρε!} δ 65]. 

ας δηΐπι ἰπηηιίπιθγα διογίδηι ϑδινδιογίβ : χαϑβὶ 

Δηφοίογαπι ἱμαΐροαί δυχὶ!ο, Οἴϊδηδυγυβ ροάεπι, αἰεὶ 

ΘΟ ηλ Ιῃηδηΐθυ5 δυθιονείαγ, Αϑϑαπ (οϑεἰπιοιίαπι), 

3. 1 6οἹγ. συ, 55. 

τοῦ κλίτους σου χιλιὰς, καὶ μυριὰς ἐκ τῆς δεξιᾶς 
σου" ἃ χαὶ αὐτὰ ἐπὶ τὸν δίχαιον ἀνάγεται. ϑοτεί- 
Ρίαπι 6ὁ68ὲ Θηἶπὶ 4υΐδ ΔΠ66}}8 50}}5 πηδηιίϑἱε ἀ6 ἴδ, 
οἱ ἰπ πηδηΐθι5 10] δι (6, π6 ἴογῖο οἴη δά ἰδρὶ- 
ἀδπὶ ρθάδπι ἰυυπι. γἱὲάς φμοπιοάο μὲγ [εξσιἐπιοπία 
δογριμταγμηι ἀδδίτμογα υἱέ! φίοτίαπι Βοπιϊπὶ, φμαιὶ 
απ φοίϊοο ἐφεπὶ ατιαἰίϊο, οἱ οἤέπδατιι8 δ} ροήεπι, πἰδὶ 
απρείὶ εἰ αιαϊοπίιτ. Νοπ δεΐπι 46 (ἰμτίδίο αἴεῖα 
διπ| υόγϑα μδαίπιϊ, πες αἀπρείϊδ τ μὲ απ θείοτεμι 
Ῥονιίμιιδ. ἔσο οομίτα (ἰδὲ ἀἷοο, ἀ!αϑοΐε : πὲδὶ Ροπιδ- 
πιδ αὐἀ)ωιυοτὶί απρείος, οἤεπάμπι, οἱ Ῥτορίετεα ἴα οἐ- 
εἰαϊδιϊ 6 οοίο, φιῖα εἰδὲ ἱρδὶ (6 δι οοτο ρμμιαφιὶ, πεὸ 
ἐφογε 65 αἰιαϊίϊο. 1 απιθηι δοΐαϑ πολ ἀθ Ζέξω αἰοια 
6886 σι δοτὶρία δμημὶ, δά αὐ ἐιδίμπι νἱτιιηι το[ἐγγὶ, 
αὐδομέία : δογίρίιπι 684 οηΐπι : Οαΐ Πα) ὐαι ἴῃ δέϊα- 
τονο ΑΙ εἰβϑίπιὶ, ἰὼ ργοίβοιίοπα Βεἱ οΟἰΐ οοιππιογαῦί- 
ἰυν. Ησο αμίοπι ἡιδίο πιασὶς σοηνοπὶδ, φιαπ ΕἸ ΠΟ 
δεῖ. Εἰ γυιτδμπι : Ολάθηιϊ ἃ ἰδίογα ἴμ0 παῖ }}6, οἱ ἀδοθαι 
τη ἃ ἃ ἀδχιν5 τὰδ: φμα εἰ ἰδία αὐ ῥπδίμηι υἱγαηι 
ε[εγιπίμν. Ἀυκυ8. 

Ρ 
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οἵ ἱμιεγργοίδίυγ ΠἸυἀ ἀς ΟΒτγῖδίο, ᾳυοὰ ποη ἀδ Ομτὶ- Α ροίοδιδίοπι οοποιοδῃὰϊ 16, οἱ ἀδίδην πονἷδ μῶν 
βίο, 566 ἀδ βδποίΐβ βαεπογδι θοῦ βού ρίιπι 681. ΠΊΡΟΓΟ 
ἀυΐρρα εἰ ἰοία οοηΠαἀδηιὶα οομπγαάϊοο ἀἴδ 0010, 506 Ὁ 
Οἰμν ἦι ρογβοηδ ἴθ. ποη ρο586 ἱπίβ Πρ]. Νοααδ οἷ πὶ 
ἱπαάϊχει δηρθίογα ἢ) δ0Χ}}}0, 411 Πη870Γ δηρ6} 18, οἱ 

τη6} 8 ἰμ5:8 ἰιδογοαϊαίοπι οοπδδουϊυδ οἱ πομιοῆ. 

ΝᾺ}}} δηρεϊογυπι ἀηαιδπὶ ἀἰχὶε Πουβ : Εἰ μα πιδας 
Φς ἴμ, 600 ἰοάϊε φοεπμὶ (6 δ". Ἀὰ πυ]]υπὶ δογαι 4ιι5] 

δὰ ΕΠΙυπι Ἰοουϊυβ : Ομ’ [αοἷς ἀπρείος διιος δρίτίϊι5, 

εἰ πιϊηΐξίτος δι08 σπόπι πγειίοπι δ. δοὰ δὰ ΕἸ] απ 

Ῥιορτγία διαπ), ἀ6 400 ἱπηι πῃ ΓΔ Ὁ} }18 Ιοφαϊίατ 'ῃ ργο- 

Ρδειῖ5. Νοπ ἱπάϊροῖ, ἰηαυδπ), δηροϊογαπλ δυχὶ ο Εἰ- 

Ἰίι5 θεὶ. Ουΐη ροιίυβ ἀΐξοο, ἀΐαθο!α, φυοὰ ηἰϑὶ 36- 
δ.5 Δι )υνοῦὶῖ δηροίοβ (86), οἴεηάοηϊ ραίδπιὶ βυπι. 

Εἰ δἰ φυΐβ Δηβείογυπι ν᾽δυ8 6ϑὶ οἴδπάδγ, ἀδ αυΐθὰβ 

ἀϊιοποπι., πον 8ο᾽υπὶ ἴῃ Υοίοτὶ Τοβίδηιθηίο βίου 
πυπς οδπίλίαγ ἴῃ ρβαἰπιο, δβοὰ οἰΐδην ἰι Νονο, ὅ84]- 

νδίονα ἀϊσθιίο δ" : Εσοο 40 υοὐὶς γοϊεδίαίοηι οαἱ σαπαὶ 

ΦΌΡΟΥ ξδογρόμίθς εἰ δοοτρίοιιεξ, εἰ Ομ μ6η} υἱγ ἐμίοηι 

ἐπὶιπιοῖ, οἰ πἰμῖ! υοὐὶς ποοσοόϑιιπί. ϑυιηδηνυβ ΔΓΠ)ᾶ 

ἰληῖα ροϊεβίδία ἢἤγιημδιΐ, οἱ υηΐνογβα [δοίαπιιϑ : τ 

ΡῈΓ οοηγνογϑαιίοηεπὶ ποϑβίγϑπ ἰδ Π6Π) ΘΟπου! οπιυ ὃ 

οἱ ἀγδοοιοπι. ΡΟΓΓΘ αἱ 5085 4ιιοπιοάο σοΟμου! δία 

Ἰθ0 οἱ οοηῃίογαίυν ἄγϑοο, Ρδιυ}} Ερίβϑιίοϊαπι ἰαρα, ἰπ 

4υὰ «ββεγί( οοπουϊολγὶ ρεθοσδίογεβ ΕἸἸΪο Ὠεὶ. ϑ5ίοιι 

ἜΓβῸ αυὶΐ ρδοοδίοῦ ὁδϑὶ οὐποιϊοαίυγ ΕἼ Ο Ὠεὶ : 56 

δοοπίγϑγίο φυἱ ᾿υβίυ8 65. οομ οι οι Ἰδοηοηὶ οἰ ἀγὰ- 

Φ0η6Π1Ί, Θὲ ΟΠ ΘΠ νἱγίαοπὶ ἰμ] ηγϊοὶ οοηουΐοαι ἐπ η0- 

πη 970 7ἐ5ι: ΟΠ τῖβι!, οαἱ 65 φίογία οἱ ἱπιρογίυπι 

ἀυάυπι ἰδοῖυπι 651, φεία απ σείος μα ϊσαδὲηιμ 55 : [460 Β ἰῃ 8860} βϑουϊογαπ).. Απηθη. 
οἴδεπαϊι, φιΐα ποη οχίθηβίι πιᾶπυπὶ 5υληι δι ὅθ51Π|, 

τΠ ΔΡΡΓΘΙΙ Π51158 Δ 60 "0η οἴεηάοΓγεί. Ουοηίΐδιη οπὶπὶ 

ἴῃ Ῥγοργία τυἱγίιϊθ οοπῆάδηβ, ΠοῸ ἰπνοοὰβ ργιϑὶ- 

ἐΐυπι 768ιι., οὔεπαϊβ, οἱ σγοάογθ ἴῃ δοϑυπὶ (Σ γἰ βία πη 

Εἰίυτν θεῖ ποἰυΐδιῖ, Π υΐοπι βοΐαβ φυοά πια] ἰη- 
ἱεγργείδίυβ 68, δἱ ποῃ ἀθ Οἰιγἰβϑῖο, 56 ἀδ βαποιὶβ ἰη- 

το} ἰὶ 41:5 βοαυϑηΐαγ, δυβο } Ά. Α τυΐϊπᾶ οἱ ἀξπιο- 

εἷο πιογϊἀΐδηο "7 ποι) ἤδδαπι Οἰ"γἰδίανη [ἰθοταιὶ θυ, 

βοὰ βδποῖ08. ἰμορα ποηδβοβίηυπι ρϑϑίιηιπ), οὐ 8 

Ῥεϊποίρίαμη : Ομἱ Δαϑέϊαϊ ἱπ ααὐμιοτῖο Αἰ ςεἰπιϊ, ἐπ 

Ῥτοιεοίίομε δεὶ εὐαἰὶ σοπιπιογαθίίων 3, οἱ φηνοηΐοδ 
μιξ8ς πιδρίβ. ᾿υ5(0 Υἱγο, φυδῖ [λεὶ ΕἾ]Ο οοηνθηῖγο : 
(ἰκάεμι α (αἰενα ἰμο πε 6, οἱ ἄδοοπι πιϊἶα α ἀδαιτὶς 

ἐμΐδ ̓ ς αὐ 16 αἀμίεπι ποη ἀρρτορὶ πηιυϑὶ, υϑγμπημαπιθη 

ϑομἐϊς ἰμἰς υἱαεὐὶς, εἰ τειτὶ διιίίοποπι αερίεἶθς ροσσα- σ 

ἔστμηι 35, οἱ ΓΘΙ 408, ΒΌΡΟΥ ρογβοηδπὶ υδιϊ ᾿ὨΘΓΡΓΘ- 

1Δη8. 6 εἰ 5ῖ6 αυοαῦδ ρδγνογβα δδγθηβ ἀΐ}}0}118 

κεδι ποηΐδ, αἱ Δββεγογοί ΒΌρΟΓ αι ναίουο ἰπι6}]} αἱ, 

δἰ]θὶ οἱ ἰγδηβὶῖ νϑγϑίου]οβ 4υἱ σοηίτα 86 δογίριϊ βυηϊ. 

(ὰπὶ οπλιῃ ἀἰχίϑ8ει : απφοίίς διεὶς πιαπάαυϊ! 46 (6, εἰ 

ἐπ πιαπίϑως (οἰίεπι ἰδ, πὸ [οτι6 οἤεπιας αὐ ἰαρίάεηι 

Ῥεάεηι ἱμωπι, ἰλουὶί ΠΠὰ φυοᾶ βοαυΐ(ιν : διό αδρὶ- 

ἄδηι εἰ δαει ξοιπι αἀπιϑμίαδὶς, οἱ σοπεοιίςαϑὶς ἰφοπδηι 

Εἰ ἀτασοπέμι. Ουᾶγα, εἰ θο]6, 5.165, πἰϑὶ αυοά ἰὰ 68 

Ἰνα 5} δου, ἴὰ 65 Οπηἰυπὶ βαγρθηι απ γοφυ! 8, πο- 

εθπιίογα Πα ῦθη8 γθθθηᾶ Πϊι8πὶ οφίογὶ ἢ Ουἱ δίδιϊπι 

υἱ νἱἀογὶβ δἰ 'αᾳιθηι, ἱπιο γῇ οἶβ, οἱ διίαπι (ογιυἀϊηθπι 

αυπίγαγδη βοοίδιη ἴ{| 8880πι5, 408 Δ8ρ15 Δρρεί - 

ἀὰγ, οἵ Υἱγὸ 0510 5υ ]εοἰᾶ 681, 6ἱ ἰάοἶγεο οπιηΐα ἴ8- 

668. Τὰ 65 ἀγδοο, ἴθ 65 ἰ60, ἀ6 αυΐδθι5 8ογι δἱίυγ δ : 

μετ αδρίάεπι εἰ ϑαεὶ ἑδομηι εσαἰσαϑὶδ, εἰ σοποιίςσαθὶς 

Ιεοπόπιὶ οἱ ἀτασοπόμι. 856] ᾿ἰοθῖ ἰυ (Δ6688, η08 4τπἱἰ 

δϑογρίυγαβ γϑοῖ 8 Ἰορίπηι15, δοίη }8 ὨΔΌΟΓΟ Π0Ά8 (81) 

8.) ῬκΔ]. τπι, 1. 35 Τα]. 11, 4. 551 (ον. τι, ὅ. 
Χο!, 15, δ᾽ 1υς, χ, 19. 

(86) δοο0]6 ηυα8 βιιρογίυβ δ ΠοπΙ 85 10 οἱ 2 
ἀ6 δδς ἀϊχίπηυ5 Οτ 6:5 Ορ παι! οη6. 

(81) Απίθᾶ ἴα!5ο ἰορευαιαγ υο6. ἢ} 5πι|04] πηδηΐ- 
[ἐ818 πιδμάδ ποι βθιμεὶ ἰηΐγα, ἰδοίογὸ ἢ66 δἀπιοιίίο, 
οὐπιϊκαπίυγ. 

( ) δεϊιος αἀγαθὶ! ες σοπιυδῆοὶϊ : Ἐπειδὴ ἔμελ- 
λεν ἀθλεῖν πρὸς τὸν διάθολον, ἐν τῷ πειρασμῷ δὶς 
ὀνομάζεται τὸ πνεῦμα χωρὶς πάσης προσθήχης. Ὅτε 
ἀγωνισάμενος ἐνίχησε τοὺς τρεῖς ἀναγεγραμμένους 
πειρασμοὺς, πρόσχες τῇ ἀχριθείᾳ τῆς Γραφῆς περὶ 

ΒΟΜΙΠΙΑ ΧΧΧΙ͂Ι, 

θὲ 60 φιοά εοτίρίμηι 68ι: « δυογειιδ 651 655 ἷπ 
υἱγίμίε δρίγίμ4, ν μδημδ αὐ ὁμηι ἰοοιιπι, αὐὐΐ αἷ!: 
« Εἰ οπιπίμινι οομἰὰ ἐταπὶ ἐπ ἐυπαθοφα ἱπιθνἀἐπίδα 
ἐπ ἐπι. ν δ ρ. Ιν. 

Ρεΐπιυπι φυΐάεπι 36βιι8 ρΙ6πι8 ϑρίγίιιι βδηςίο γὸ- 

Υ̓ΘΓΒ.15 Θ5ὲ ἃ δογάδπο, οἱ δρεθδῖιγ ἴῃ δρίγίιι ἴῃ ἀδ- 
5ΌΓΟ ἴθ ῦυ8 φυδάγαρί μία. ἀστπ ἰδη!ἀγοίυΓ 4 ἀΐδιο]ο, 

(88) φυΐα δίνας νἱ οογιδίυτυϑ δγαὶ δάνογθυϑ δι), 

οἱ 8616], οἱ ΐ8, πο} οὐπὶ Διά ϑηπιοηίο0 4]141|0 ὡρὲ- 

τί μδ φοπίίυγ. Θυδηάο γόγὸ ἐγοβ (ομίαι ΟΠ 68 4188 

ϑοριρίαγα σοιηπιοιηογαΐῖ, ρυρηπαηάο βιιρογανὶ!, αιίά 

ἀδ 5ρίγίια βἰσπδηίοῦ οδυίδαα 6 ρομδίιν, δἷΐϊ : ΕἸ γθη 

φεγϑιι 681 Ζέδι8 ἴπ υἱτίμ(6 δρὶ (8. Υἰτιι8 δά ἰ8 68 

αυΐα εοπουϊοαγογαὶ ἀγδοοπθη), οἱ ἰθηίϑίογοηι οΟπιῖ- 

πὺ8 νἱοογαῖ. Βονοῦβυβ ὁδὶ Ἔγᾷυ 6818 ἴῃ υἱγίυια ϑρ1- 

Υἶτ5 ἴῃ 4} 1858 πὸ ἰΘΥΓδ πὶ, οἱ [Δ 18 δαὶ ΡῈΓ ΟἸΠΟΙΙ 
Τοξίοπεπι ἀ6 60 : ἰβ86 ἀοοοῦδι ἴῃ βυπαϑορίβ ΘΟΓυΠ, 

οἱ ρον οαθαίαν 4ἷν οανηίυυβ. γα π6 ὕδδίοβ {1105 

ἰληίαπι ἡπἀΐοο8, οὲ (6 δΡθί γαγὶβ γί πηυπὶ 6886 40- 
οἰγίπα. δὶ νογὰ βιπὶ αυ25 βογὶρία διπί, ποὴ δβοὶυπὶ 

ἴαης ἰπ οοηρτερλιϊοηϊδυδ δι αογυπι, 564 οἱ μοίΐα 
ἴα ᾶς σοηῃρτγερδιίοης ἰ)οπιΐπαβ ἰυηυίίυγ : οἱ ἤρθη 

50. ἰῃ ἰᾶς, δα οἰἰᾶπὶ ἰῃ 4|10 οαίυ, οἱ ἰη ἰοῖο οὔ}δ 

ἀοςοὶ δδδβι18, 4 Γ8}}8 ΟΥϑη8 ρ6Γ αν ἀοοθδὶ. Ογϑίς, 

αἱ πιὸ υοᾳι εὐπιροδίίυπι δἀ οδιόπυπι, δρίαπι- 

486 τορεγίαι. ϑίου! δηΐπὶ φμθγὶι οηϊηϊροίθη5 θουβ 
ῬΓΟΡΙΝθίἃ8 60 ἰδπΊροῦγα 400 ρῥγορ νοιία πιουι8 65 ἰῃ- 

ἀΐφοηι, οἱ ἱηνθηῖ, νοῦ φταιία ᾿βαῖδπι, δεγοιπίδπι, 

Εποολίε! 6πι, 1)4ηΐο]6π : δὶς φυφγι θ6ι5 ογβᾶπ ρῈ 

41. ἀοορδὶ ΒΕΓ ΟΠῈΠῚ 800π|, Υδ] ογυάΐαϊὶ ρόρυ]ο8. 
ἴῃ βυπαροχίθ ὀογυπὶ, δἱ φίογίβοθιυγ 40 οπιηΐθιιδ. 

Νυπὸ τηλρὶβ ρἰογβολίαγ δΔὉ οαιπὶθυ5 δεβυβ, αυᾶπι 

Ἵ ῬρᾺ]. χο, 6. 88 14. 1. 39 |νἱὰ. 7, 8. "5 ΡΞ]. 

ποῦ πνεύματης. Τί φησιν ; ὅτι Ἰησοῦς ὑπέστρεψεν 
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος. Καὶ προσέθηχεν ἐν" 
τῇ δυνάμει διὰ τὸν ἀθλητὴν τὸν νενικηχότα. θμαπ- 
ἀοηιΐάσηι εοτίαίιτγιι8 θγαί σοπίτα αἰαϑοίμπι, ἐπ ἰἐπιῶ- 
εἰοιια δὲς ποπιϊπαιγ δρὶγίίμδ αὔδημ μἰίο αὐ απιόπίο. 
Ομαπάο νότο (τεϑ (οπίαίίοπες φμαβ δοτὶριατα το[ετις 
Ῥαφηαπάο δι ροταυΐ!, αἰἰοπἀ6 χιαπὶ ἀσοσιταίε δετίρίιτα 
ἰοφμαίιν 46 δρίτγιιι. ()ῖ 1 αἷϊ  Ἰλανογδιιβ ὁδὶ δέϑιι5 ἰῃ 
νἱγίυι6 σομίγιιι5. Βὶ αὐἀάϊάϊι ; ἴῃ Υἱγία!ο, ργΌΡίοΣ 
αἰ οί υἱείοτίαηι. νυ εὐ. 
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ΠΟ τοπίροτα 416 ἰχπίυπι 'πΠ ἀπ φῥτγονίποῖδ οοφπο- Α ϑαϊναίογοηι. (ἀπὶ οπίπι ργίποίραοπι οογάϊο (αἱ ἀΐγο- 
βεουδίυν. δεῖνα νοπῖί Ναπατοί εἰὐϑὶ πμιτίτις [ιοταὶ, 

εἰ ἱποτεδδιι5 λιιχία πιογοηὶ ὧι δυπασοηαπηι ἀϊθ δαύϑαῖο- 

φιιηι, δι αὶ! ἰθ66 76, δὲ ἀαίιι8 684 οἱ {δον Ῥγορίοί 

1ςαἱα, εἰ τουοίυονς {δτιηι οἱ ἰοσιπὶ αὐὶ ὁταί δοτὶρίπηι: 

ϑρίτί (5 Ποηιϊνὶ δ ΡΟΥ πιδ, ῬΤΌΡΙΟΥ χιοά ταὶ! ηϊθ. 

Νόοι Γ[Ὀγιυλτι τονοῖνη ΠΌγυπη, οἱ ἀρυὰ 56 νϑιϊοϊπδη5 

ΤΌΡΟΡΙ ἸΘοοη65, σα οἱ ἰιος ργονϊἀρηιί οὶ (υἱ1. 

δου ὀηΐην βογιρίι) δϑὶ : {[π ἰαφμοιηὶ ποὺ δααϊῖ 

Ῥαδ56Υ 8116 υοἱμπίαιε Ῥαιϊτῦδ. Ἐπ χαΐα σαρὶΐ σαρί ες 

ΦΡΟΘΙΟΙΟΓιΙ ΠῚ ΟηἸπδ5 ππιπιθγ διπί 55: οἷς [ὉΤῈ 

οἵ πος αυοά 5412 ροιί 55: πηι ΠΠΠῸΓ ἱπνοηίι 5. δι; 

οἱ Ἰδοι0 πο 418, 864 3 αυ ΟἰνεἾ5ι} πηγϑίογί πὶ 

Ἰοφιοραίυν : δρέγητι5 Ποπιληΐ δΊΙΡΟΥ ἤι6, ῬΥΟΡίοΥ χιοα 

πηαὶΐ πιθ δ, (τ δίιι5. 65ί δηἶ πὴ (μα ἰδ ΘΠ] Π0- 

Γαι, ποθὴ αἱ ᾿ἰθ6ὶ εἰ σι5}} γθη 556 ΔΒ ΓΑ τη 651, 

βοά ργουϊοπῖϊα, οἱ ἀϊβροηβαιίοπο θεοὶ. Ουα: Κα. 
Ἰσίίαγ φιια5 ἰπ ργορ δῖα Ἰοφποθαίυγ, οἱ ροβίρα ἀδ 86 

Ἶρ86 ἴῃ βύπβσοφᾶ ρργβοποῖ σομ!ΠΊρΙ θην. Ενανϑθοίϊ- 

3ατὸ (411) μαμροτῖνει8 πιϊδῖ! πιο. ῬΆπραΓο5, πδιοη 5 

βρη σαι, (89) [511 σπίτι ογϑηΐ ραυρογοδ, ΠἾ}}}] οη]- 
πίηο ροβϑίοπίοβ, πο Ὠοδιπὶ, ΠΟΠ Γ[οσοπι, ποθὴ ΡΓο- 

Ρ᾽Ιοῖ85, ΠΟΙ ι5{{|4π|, το] σάβηπο. νἰγίαιο5. ΟΡ 

408} σ81158π| ηἸ15}1 ου πὶ 605, τ. ρα ΡΟΥΙθι15 ἡ ἢ - 

τίαγοι : Ρυγαάϊοατο σαριϊυὶς γοπιϊϑδίοηθηι. ΟΔριν] πῸ5 
[υἱπλι}8, 4005 ἰΔη{|5 ΔΠ 5 Υἱηχογαὶ ϑαιδπαβ, ἢ 06 Π5 

εἰριἶνοβ, 5ἰδίαυς 5υδ)οοίο5. Υ ηΐ! Φοδυ5. ργΐοαγα 

ΟδΡΕΥ 5 ΓΘ. 58] 0Π6Π), οἱ εἰροἷβ αἱ ν᾽ αγθηῖ, ΘΟΓΠΊΟΙΘ 

αυΐρρε, οἱ ρει !οοίίοιια ἀοοίγί μα ου5, οαοὶ υἱάσηϊ. 

Ῥγῳάϊολ10 ἜΓρῸ ΓΟ ΠῚ 551 015 ἱπιθΠραΐαν ἤθη ΘΟ]Ό ΠῚ 

ΒΊΡΟΡ ολριϊνὶ5, 56 οὐδ πὶ ΒΌΡΟΓ οοῖς. Ἐηι 6 γῸ 
σομ[γαοίοδ ἐπ ἰἰϑονίαίεπι, Ουἱά ἴα [γασίτπὶ, ἀΐαυς 
ΟΠ Ἰϑὰπὶ [αἷϊ, αἰ Ποπῖο αὐ 4 3όβιι αἰ π)ΐ55115 681 οἱ 

βδηδίιι5 ἢ ἤγαάίσατα αππμηι Ποινιϊιὶ ἀσοορίιηι. δαχια 
δἰ Πρ] οοπὶ [π|6}Π|Πςονἶᾶπν αἴαηϊ, ἅμ Δππὸ ϑα]ναῖθ- 
Γοπὶ ἰῃ δυάδα Εναηῃ ρει πὶ ργοβϊ 8556, οἱ ΠΙῸς. 6588 
4υοα ἀϊείίυν : Ργααάϊσατε ἀππάιηι οηἷπΐ ἀσοομίπι, 

εἰ ἀἴεπι τοι τὶ διιονἶδ ; Ηἶδὶ Γοτίθ αυϊ δι σδογδηιοηιί 

ἵν ργαἀϊοαιίοηο δηηΐ οτηίη! ἀν᾽ ΠῈ}8 56ΓΠΊΟ βἰρηιῆς- 

ὁ. Ευζαν δυὴΐ δηΐπὶ 4}1}} ἀἴ65, ποιὶ [4105 4ι4]65 

πθῃς ἧπ πλπιΐο σΟΓΪΠ.15, δὲ ΠΊΘΙ1565 ἃ}}}, δἱ Καϊοῃ- 

ἀκγὰ πὶ οὐ] ἀΐνοιϑ05, 5ἰουξ ἰφίτυν 54 4118, βἷς δη- 

Ὧ1π8 ΠΟπλῖπὶ ἐαϊυγὰ 5. οδὲ ρΙΔ6615. [5:8 Δυϊ πὶ ΟΠΊΐ8 
ρΡιαάϊεία δυπίὶ, αἱ ροσὶ νἱβίθῃθηι οχ οἰβοϊίαία, ροβὲ 

ἸΠογίδιοπν ὃχ υἱπεου]ς, ροϑί ϑϑη!ῖ6π| ἃ εἰν Γβῖθ 
νυ παρ θυ5, γθηΐδηλι5 84 Δηπαπὶ [0 πὶ δοσθρίι πη. 

ὔὑπι ἐπίηι παῖς ἰορἶδδει 46διι8, ἱπυοίυονις {ἰϑγιηι τθά- 

αἰάϊι πιϊπδίτο, οἱ βϑαἶ, εἰ οἠϊπίμπι οομἐϊ ὁταμ ἵπ δ0.- 

παροόθα αἰ[οπε οηί685 ἐπ ἐπι, ἘΠ᾿ πὰπο 5] νυ ἶ5, ἴῃ ἰνδ6 

δυηάρορὰ σΟἰυψυθ ροβϑιηΐ ὁ60}}} γοϑίυὶ διιοπάογα ἐπ 

ΔῈ ΜΆ). χ, 30, 5 [52. 1χχ], 1. δ᾽ Ρ64]. ᾽ν, 6, 

(89) Βπιάθπι βεπϑάς : Αὐτοὶ γὰρ ἦσαν πτωχοὶ, 
μηδὲν ἔχοντες, μὴ Θεὸν ἐν γνώσει, μὴ νόμον, μὴ προ- 

τας. 
(90) Επάοπι βεμοάᾳ : Πατρὶς μὲν γὰρ τῶν προ- 

φητῶν ὁ ἐχ περιτομῆς λαὸς, παρ᾽ οἷς οὐχ εἰσὶ δεχτοί. 
Ἡμεῖς δὲ οἱ ἀλλότριοι τῶν διαθηχῶν χαὶ ξένοι τῶν 
ἐπαγγελιῶν ἐδεξάμεθα τοὺς προφήτας ὁλογυχῇ προ- 
χηρύξαντας Χριστὸν, ἧπερ ἐκεῖνοι’ ὥσπερ καὶ ἡ ἐν 
Σαρέπτοις τὸν Ἡλίαν, λιμοῦ γενομένου ἐν τῷ 

Π 

Ὁ 

χοτὶβ δοοπὶ δά ϑϑρι θη ἶλπι, εἰ νεγ ί6πι|, θεΐψυς 

ὑπιραηίταπι οοπιοιηαηάππι, ΟΟῺ}} {π| ἰπ δ η αΡ 6» 

8]. ΒοΔίἃ οοπρταραιίο, ἀ6 αυὰ ϑογίρίμιγα (δβίδίατ, 
αυοὰ οπιηΐαπι ΟΟΌ}} ογαπί διίθηἀθηΐο5 ἴῃ αππι. θυλπὶ 

γν 6 ]]6 πὶ ̓δίυπι σοίυπι 5᾽ π||16 Πά γα (απιϊπηοηίμηι, υἱ 

Οπληΐπ πὶ Οου}}, οἱ οαιθολυππθοταπ οἱ ἢάθ! υπὶ, εἰ 

του δγιιηὶ οἱ υἱγοῦιπη, οἱ ἰη!Δη {Ὁ Π| ΠΟῸΠ ΘΟΓΡΟΤΣ 
οοὐ]ΐ, 564 δηΐπηο δδρίσογθηϊ δαβιιπὶ  Οὐπὶ ἐΠὶπὶ γος 

Βροχοῦ"ἶς διἱ οὐ, ἀ6 ᾿υπηΐ 6 6}05 οἱ ἐπ υὐτα Εἰλτίο. 

ΓῈ5 ΨΘϑΊΓΙ νυ} 8. Ἔγαμί, οἱ ἀΐσογα ροίογὶεῖ5 : δίψης- 

(ωπὶ 651 ϑΏΡΟΥ ποὸ8 {πηιθη υμίι6 {μὶ, Βοπιῖμο ",, 

(ὐἱ οδὲ φἰοτία οἱ ἱπιοοῦί πη ἴη βϑουϊα 5 Ό]ΟΓΠη, 

Ἀπηθη. : 

471 ΠΟΜΙΠΙΑ ΧΧΧΗΙ, 

δ εὐ ηιοά ξοτίριηι 65 : « {ΠΠ͵|{π|6 αἰεϊ(ϊα πυϊιὶ μά- 
ταθοίαπι ἰδίαι,» δ᾽ σΦίαγα, ὑἰδημα αὐ ἐππὶ ἰθεαῖμ 
εὐὶ αἰ ε 5664 πιεί{ι8 δογῖιμι πιιπάαίι8 εεί, πἰὶ 
Νααπιαν δύγιδ.» Οδρ. τν. 

Ιπ ὑδριδγηδυπι, 4υδηίτιη δι} ἸθΘοη [15:00 128 ρὲ. 

εἰπεῖ, ποοάυμῃ πιογϑίυβ οδί ὅδϑιι5, πες δἰ φυοὰ ἰῃ εἢ 

δἰσηυπι [δοἶ556 ἀσβογίδιαγ, φυΐρρα ἴπ φυὰ πο []. 
Ῥογγο διιιδαιδπὶ νϑηΐγοὶ ἴῃ Οδριαγπδυπι, ἴῃ ραϊτίλ 

808, ἴ06 65ῖ, ἰπ ΝΑ ΖΔΓΟΙ [α 586 δἰρπαίαν. δἰ ἶφα ἀϊ- 

εἰἰδ πεῖ ραταϑοίαπι ἰδίαπι : Μεαάϊοσε, εαγα {ξιρϑμπι, 

Ουαοιπφιο αμαϊυϊπιμς [αοία πα Οαρίιαγηακπι, [ας εἰ 

Πὲς ἱπ ραιτία (μα. ὕπάδ ραῖο Δ᾽ 4υΐὰ ἴῃ βεππομὲ 

ῬγθβΘμμ δι γα παγϑίογὶ!, εἱ Νζαγοῖἢ ἰμ {γγ0 9υ- 
ἀπόγιηι, σἀρπαγπαυπὶ ἱπ ὑΥρο ρεφοοβϑβίθ56. δέπι- 

{ἰατ. Βοἰδη8 ᾿δαυ6 6515 φυοὰ ποθὴ ΠαΡεγεὶ ἰῃ ρᾶ- 

τα δ ἸΟΠΟΤΟΙΉ, πὸο ἶρ56, Π66 ΡτορΠδίλ, πρὸ 300 

5(01}, ποίϊαἱι ἰδ] ργάϊοδγα, βδὰ ρυββάϊοανὶ ἴῃ ει - 

"5, Π6 88] ἃ ρδίνϊ5 81:5 Ποτηηθι15 ἀϊοοτγείυγ 

υἱίφιια αἰεὶ εἰς τυ  ματαϑοίαπι ἰδίαπι ;Σ Μεοάῖοε, ἕτα 

(εἴρειηι. Ἐγίι ομΐμ ἰοπρυ5 αυληάο ἀϊείαγυϑ 511 00- 

Ρυΐυ5 δαάποτγαπι : Ουξουπηδ δυάϊν! (λεῖα ἴῃ [- 

Ρμδτηδυπὶ ἀρυὰ ραπίο5 βίαπα δίψυς ρονίεηία, [Ἀς Εἰ 

δρυὰ πὸ5 ἴῃ ρδίγία ἰυἃ. Αι οβίθπα δεῖ αοίγογθο 
οΥἹΐ, οδιθῃάθ οἱ ποθ. Ῥυβάϊοα ΘΘγΓΙ ΠΌΠΟΙ ἰυ0π| 

Ρορυΐο ᾿βγδεὶ ; υἱ βα πη οὐπὶ ἱπίγανονῖς ρἰδηϊιυλο 

δεπιίυμ, μη ΟΠηπὶ5. ἰ5γϑοὶ βαϊνυ5 ἔδι "5. θυαπιοὶ- 

τοπὶ πηΐ υἱάδίυγ σοηβοαιδιῖ ογάϊμα Ναζαγαπὶβ 
ἱπίογγοφαηει θυ ΓΟΒμΟ ἀΪ85886 ϑαίνδιογ : Νθπιθ ῬγῸ- 
Ῥιιδία ἀσεθρίιι5 6δὲ ἵπ μαίγῖα δια. ἘὼὺῚ ρα!10 ΡΙὰ5 )υχ2 
ΒΔΟΓΑΠΊΟΘηΓΠπ|, αΠ8πὶ ἰυχία ΠΠΠΟτΆΙη ὙΟΓᾺΠῚ 6880 

φυοά ἀἰείων, ᾿ἰοοῖ δογθιι 5. ἴῃς Απμδιοεῖν ραιγίδ 50. 

ποη [δε] Δοοορίας, οἱ 154148, ιιδοοιμιαυδ [υἱΐ μᾶ- 

ενία {Ππ8, δἱ γα! ψαϊ ργορμοίς ; 564 πιϑρίβ μϑ}ν] νἱ" 

ἀοίαν 5ἷ. ἰηιο!φὶ,, (90) αὐ ἀϊοαπιὺβ ραιγίδι [υΐ550 

οἰπηίαπι ργορδίαταηι, ρορυΐϊαι αἰγουπιοϊ 5ἰομΐ5, οἱ 

45 Ποη,. χι, 24. 

Ἰσραὴλ τοῦ ἀκοῦσαι λόγου Θεοῦ. Καὶ περὶ ἡμῶν 
εἴρηται ὅτι 
ἢ τῆς ἐχούσης ἄνδρα. Καὶ πάλιν ἡ ἑτέρα Γραθὴ, 
ὅτι στεῖρα ἔτεχε, χαὶ ἡ πολλὴ ἐν τέχνοις ἡσθέτ! 
νησε. Ραιτία ἐπὶπι ρτορίιοιατιιπε ἐταὶ μορμμίαδ ΕἸ ΟΡ 

οιιμϊεἰδίοπδ, αρμά φιιεπι ποπ {πότμ ασερριὶ. Νος ακ- 
(ογηπ φιιὶ αἰϊεπὶ ὁΤαηιι8 α ἰοδίαπιοπίο, εἰ ρετεφτίνὶ 4 

Ῥτοπιϊδδὶοπῖϑιι5, ρτορπείας φαὶ Οἰιγί δίπι γΓαικαιϑ 
τιριῖ, (οἱο σογάα γεσορίημις πιασὶδ φιιαπὶ ἱ{{Π φπόπια 

Πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου μᾶλίον " 



1845 

ῬΟΥΓΟ ΠΑΙΙΟΠ65 αι ἸΟηρ6 {πΟΓαμ ἃ ργΟΡ ΙοΪ5, οἱ 

ΘΟΥΙ ΠῚ ΠΟΙ 8 ΠῚ ΟῚ ἢ ΔΌΟΡΔΠΙ, ϑυβοορίδβα γδιοῖ- 
πἰτ πὶ δόβιι Ομ γβιὶ. ΝΕ ΠΟ 651 ἜΡρῸ ῥγορίιοια 8606- 

Ρῖι5 'π ρδῖνα συ, 0. οί ἴθ φρόρυ]ο δυάιογιπι. 

ΝΟ5 δ4016ΠῈ Ὁ} Θ᾽ Π1}}5 8]16}}} ἃ 65. ΠΊΘη0 οἱ ροΓα- 

δΥΪπΐ ἃ ῬΓΟΠΙ 58] Οἱ 05, ἰο10 ργοριοίδ5 σοι 5156 6- 

Ῥἴτηι8, πηϑαίδαια Πα θέμηια ΜΟυβθη οἱ ργορ!οίᾶ5 46 

Οἰιγβίο ργαάϊοαπίοςϑ, 4υδπὶ ΠῚ 41} οχ 60 αυοά ποὴ 

ϑυβοσροίαπι δόδυϊη, ποὸ ᾿Π|05 διιβοαρουαηι αι} (6 

ΠΟ δηπηηιίανογαηι. ὕπάθ δὰ ἰΔὰ αυοΐ ἀΐχογαί : 

Νέπιο ῥτορίιοία ἀσοορῆιδ ἵπ ρμαϊγία δμα ; οἱ αἰϊυὰ 
δήόὐανιι : 1πὶ υοτίαια οπῖηι αἀἶσο υοϑὶδ, ηιιΐα πιμί((8 

υἱάμα ἐταμπὶ ἱπ αἴοθιια Εἰΐα ἐπ Ἰϑγαοί, φιαπάο οἰαιι- 

4μηι 68. σοίιηι αὐπὶς ἰγῖϑιιδ, οἱ πιοπδίϑιιδ δον. Οιυοιῦ 

ἀϊεῖι (416 οϑὶ : Ε]15 ριΌρ δῖα οὐδί, δοὰ γα ἰῇ ρὸ- Β 
Ῥυϊο διιάδοτγαπι. 561 υδλινίο τηΐγα θα αυϊ ἴδοι" 

Τὺ δγαϊ οὑπὶ Ο5δ6ῃΐ ρἢ 65 Υἱάυξ ἴῃ ᾿5γδοῖ, το] χυὶὶ 

688, οἱ νϑηΐ! λά νἱἀυλπι ἰπ ϑδγορίλπ ΒΓ ]οηΐ», δὰ 

Εοηι 6 πὶ πι 0]! ΓΟ] πὶ, ἤσυταπι (υὐυγ ταὶ οσχρ]!- 

ολη8, αυΐα οὐουραηίο ἴδηια ΠΟ Ὀϑηΐδ, Π6Ωι6 511] 

δηυξδ, 568 [Ὧπ|6 διι οι βογπηοποπὶ Ποῖ, σοηΐὶ αὐ 

Υἱάυλπ), ἀ6 418 οἱ ργορδίᾳ ἰοϑίαίαγ ἀΐεθηβ : Μ αὶ 
βΙ ἀφεοτία;, πιασὶδ φιαηι 67ι85 φιΘ "αϑει υἵτιιπι Ν5. 

Εἰ οὐπὶ νϑηΐβϑαῖ, ρᾶποπι ᾿ΠΠΠ}πι8 οἱ δ] π θη τυ} 1- 

ΡΙἰεαῖ. Το ὁΓἃ5Β νἱάυδ ἰπ ϑαγορία δ᾽ θη, 6 οὐ] 5 

ἢηΐϊθυ5 Οπαιδηδα τη] 6γ οαταάϊιαν, οἱ ουρὶϊ βαπατὶ 

δ)΄δηι δυδπι, οἱ ργορίον ἤιθπὶ πηϑγι} ἀοοίρογα αιοὰ 

Ρειοῦαι. Μεία οτ0ο υἱάμ ἐταπί ἷπ ρορμίο ]δγαοί, 

864 αα πείαπὶ φαγμπὶ ηιΐ88ιι8 ὁε1 Εἰΐας, πἰοὶ ἱπ 8α- 

γεριἷὶς αὐ πιμίϊοτοπι υἱάμαπι, δᾶ οἱ ΑἸἀ δὰ δυπηάδπὶ 

βαϑϑυπὶ ροΥΐπ6 18 ἰοαυΐίαγ : Ἡμ Π ὀγαλε ἰορτοοὶ ἴα 
[4γαεἰ ἰπ αἴοδιις Εἰϊδιοῖ ρμτοριιοία, 6( πιὸ θογμηι 

πιμπάαίι8 ἐδ πὶεὶ Νααηπιαι δύτιιδ, αὐ! ὑπ] 8 ποη 

δγαὶ οχ ἴβγδοὶ. σοηβίἀογ υὑ8η16 δὶ ργϑβθηίθιῃ (ἰἾ6 1 

Τι105 ἰαργοϑθος ἰῃ 5γΔ6Ὶ βοουπάμσπηι ογποπι, νἱάθ 
δΟΟΠ ΓΔΓΪΟ ἰοργαὶ 54ΌΔΊΟΓΟ ρογ 508, αίᾳυθ (91) 5ρ]- 

τί ι4}} ΕἸΙ5θο Βυπλῖηο ποϑίγο οἱ ϑαϊνδίογα, (6 δυ ίεπὶ 

Ρυγργὶ ᾿αρι5π|1 ΒΔΓ πιθηῖο, οἱ ἀϊοὶ αἱ (6 : διεγθα 

εἰ υααε ἷπ 7Ζοτάαποηι, εἰ ἰαυατο, εἰ τοδί οί (ἰὐὶ 
ξατὸ ἴμα "1, ϑυγγοχίιὶ Νδαπαη οἱ ΔὈΪ 1, οἱ ἸΟΌ15 ἰπι- 

Ῥονῖι πηγοίογίυτα Ὀδριϊσπιϊ, οἱ Τλοῖα οϑί σᾶΓΟ 6}18 

4υδϑῖ οΆγῸ ρυογὶ, αὶ ἰὴ ἰλνογο τ σοπουδιϊοη!β οΥ- 

105 Γἀογι ἴῃ ΟἸιγιϑῖο 765... Οἷ] οδὲ δίουία δἱ ᾿πηρο- 
τίυη ἴῃ βθουϊα βου γι. Απηθη. 

ἸΝΤΟΌΘΑΜ ΒΟΜΙ1Α ΧΧΧΙΥ͂. 

μᾶης ποῖι Γοθρίεβο ργοροῖαθ, οἱ δογαπὶ ναι οἰπῖα τ ἃ 

1850 
ΠΟΜΠΙΑ ΧΧΧΙΝ (92). 

δὲ εο φιοά 5ξετίμίιηι 651; « Ἀαηίδίον, φεὶά ϑοπὶ [α- 
εἶδιι5 υἱίανι αἰότηαηι μυϑοίἀθθο 3» τἰόημα «αὶ σιν 
ἰοεμπὶ μϑὶ αἷι ; « γα! εἰ (με ας δἰμιδ!θτ. ν 
(δρ. χ. ᾿ 

Οὐπὶ αὐ] ἴῃ Ἰἰορ6 μγῳςορία 5ϊπί, ῃς ἰδηΐα πη 

ϑαϊναίογ ἰῃ ἔνδηφο!ο ροϑυΐϊὶ 4υ: αυοίϑιη οοτηροη- 

ἀϊο 24 ἰογπα ομοάϊεπιοβ ἀυοογοιῖ. Αἰ ἢ. ὁποι ΓΘ- 

βρί εἰς φυσι Ιερὶβ ἀοοίον ἱπίθυτοράνεγαῖ οα1}} ΠἸ06Π5 : 
Μαρίδίον, φεϊά [αοἷθπς υἱίαπι αἰέτηαπι μοδοὶἀ6θ03 

4υξ Ἰδοιῖο βοοιμάμπι μισαπη ΠΟ 16 νου 5 γθο δία 

68 : τεϑροπάϊ : [π ἴδη6 φιίά 9793) 5οτίριιπι 6583 

Οποπιοάο ἰερὶς ῦ ὨὶΠ 6.6 Βονιΐνπιπι θόιπὶ τη (τ 

ἰοίο εὐτάδ ἰμ0, οἱ ἐς ἰοία υἱτίμι6 (πα, οἰ ο΄ ἰοΙα 

πιδηίο μα, εἴ Ῥτοαϊμιμπ ἐππὶ ἰαπηπαηι (εἴρδιηι. Ἀς 

ἀοϊμάς : Βόμ6, αἷϊ, τοδροπαϊϊϑιῖ : ἰἰοο [ας, Εἰ υἷυδδ. 

Παυὰ ἀυθίππε 4υΐπ Ξοπιρί ἰογηδαν Υἱίαπὶ ἰοὺ [4- 
οἰθυάο δοοδρίυγας 55, ἀς 4υ8 εἱ Ἰὁρ᾽5 ἀοοίογ᾽ ᾿πί6Γ- 

τοφᾶνογαι. δἰπιίαυς ρογϑρίους ἀοσαδιηγ ἰὰ Ιορ᾽8 

Ργδοορίο, υὑἱ ἀϊίραπιυκ θδυηὶ. [π θουιοτοποπιῖὶο 

ϑουϊρίυπι οὶ : Δκάϊ, ἰπαυΐι, ]δγαοί, Θονιῖπιι5 ΠΩΣ 

{μς, Πριδ ππι8 δι. Εἰ αἰφος Βοπιΐπαμι Ῥθμνι 

ἐμιιηὶ α (ο(α πιθ!6 {ἰα, οἱ τοὶ αι, οἰ φτοαϊπιμηὶ 

{μιπὶ γιαϑὶ ἰεἴρδμηι "5. ἘΠ᾿ ΒΙ ΑΙΟΓ διιραγ 18 (6βια- 

τὰ οἱ ἀἴοοπδ: 1{ι1ι Πὶ8 ἀμοϑεδ πιαπαάαιἷὶς ἰοία ἰοα 

ροπάοι εἰ ρτορίιοία "". οϊειία δαίΐοι ἀθοίογο Ιορῖδ 

᾿υδιοᾶτα βοπιοιίρβυπι, δὲ οβιοπάθγο αυοὐ πθιὸ 

δ[}0] οϑϑαῖ ργοχίηιιθ, δίχα ἀϊσοηία : (μὲς 68. ργοαί- 

πιι8 ποις ἰηυ Βοιηΐπαβ ραγαθο 8 ηι, ον} 5 ΘΧΟΓ- 

( ἀΐϊυπι δεὶ -- Ποπιο φιίδαπι ἀδεοοπάεϑαι 46 }έγικαίοηι 

ἐπι Φονίείιο, οἱ γι ϊαυς : οἱ ἀσοοὶ Ἀυ}}{π|5 [α͵556 ργοχί- 

πναπὶ ἀοβοθηἀδηίοπμ, ηἰδὶ ΠῚ 05 40} το αονῖι ουϑίο- 

ἀΐτο ργαοορία, οἱ ῥγαραγαγο 56, υἱ 51} ργοχίπνιβ 

πηι ᾿οτηΐηΐ αἱ ΔαχΠο ἐπάΐροι. θα οπὶπὶ 681 φιοὰ 

ροϑβὶ ραγδθοίδιῃ ἴῃ ἤπα ροπίίαν. Ου]5 46 1"|5 ἱυὺς 

υἱδοίατ ὉΪ ρτοχίπηι8 6556 6}5 απ ἴῃ ἸΔΊΓΟπὸ5 ἰηοὶ- 

ἀϊι} Νὸο οὐἶπι δρσογο8, πος μον 65. Ὀγοχί πὶ 6113 

[ἀὐταηὶ : 564, αἱ ἰρ56 φυαο΄ας Ἰασὶθ ἀοοίον γοβροη- 

ἀϊι, "16 αυΐ [Γδεἷς πιϊβογοογθΐαπη, Ῥγοχίηνιβ. ο}118 

(υἷι. ὕπ᾽ 6 οἱ 4 δαϊναίοταε ἀἰοϊίαγ, γάαίε, εἰ (μι [ως 

δἰπιϊ ον. Αἰοῦδε αι άδλην 46 Ῥγοβ γι 8 γΉ]6η5. μ8- 

τΆΒΟΙ ἢν ἱπιουργοϊοτὶ, ποπηῖμοπὶ 41 ἀοδοοπάϊ! 6556 

Λάδην ; Τογυβαίοπι, ραγαδίβαμῃ ; φθ}ἴα}ι0, ἡπησπά πηι; 

Ἰλίτοποα δσοπίγατίαβ (ον τα ἀἢπ65.; βασογάοίοπι, 1ὺ- 

Ὁ ραπὶ; [μονίτοπν, ρΓΟρ]ιΟίΔ5; δαιηδγίίοπι, Ομ εϊδίυπι : 

νυ πογὰ σϑγο, μου ἀπ δπὶ; Δι πι8}, σοτρυ5. θ0- 

ταϊηϊ ; ραπαοοιίυπι (ϑ6), 14 εβὶ, ϑἰαυυαηι, αιοὰ 

46 1.ἃ. των, 1. 57 ΙΥ̓͂ Ποσ. ν, 10. 65 θυ. νι, 4, δ. 5" Μά. χε, 59 

πιοάτιηι εἰ υἱάμα μα ἐν δαγοριῖδ ἐταί, Εἰΐαπι διιδ66- 
Ρὲϊ, [αεἰα ἴπι Ιβταοὶ [ἀπ αμαϊεπαϊ υὐτϑὶ θεῖ. Εἰ (6 
ποδῖς αἀἰοίμηι εδὶ ;Σ ΜΠ 611} ἀδϑογίςθ, πηᾶσὶθ φυϑιῃ 
ἦιι5. αι παθοὶ νἱγιι). ΕἸ τιγδις αἰΐα δοτίρίιτα ἀϊ- 
εἶς : 5ι6γ}}15 ρορογί!, οἱ φια8 πλι] 08. ΠΡ 04. Π]105, 
Ἰηῇγπηδία οϑι, Δι υϑ. 

(31) Αυὶ αὐόφια ἰορεπάσπι ὁϑὲ ῬγῸ αἰφί(, 56η81) 
αἱσυπαυς ποη ἱποοπηοῦο, 801 σογίΘ τη} }}{π|5 γΟΓΌ5 
αἰϊαυοί πιΐβογα ἀθίγιι 8115 μΐς ἸΘχίι5 6ϑ.. 

(92) Ροβίγοπις μι δι θα ιθηίε8 86χ ΠΟΠΙ]]55, 
οὐ δου πὶ 'π ΒΌΡοτογυυ5 ογάϊηοιη πο ιὁ- 
μϑᾶπί, τηΔη 6510 50. ῃγούπηι ἃ Π])0Γἱ ἀθίγαο! 5. ̓0- 
τῃϊίᾳτυμ), 4045 Δαάλιγαμί5. Οἰπου υγανου, πὰ- 

ΤΉ6Γ0. ἴρ56 Δι οίον, χυοά εἱ εἰ. Ηυοίίυ5 ΔηΪπλλ ιν 6 "- 

εἶς, τόπο χθ! ἐπ Φοανποπι ῬΙυΓΟ5 518. {γι ρίϊὰ πο- 

νο πὶ, απ διροίβαηί, 8 Ηϊεγοηγπιο μαιΐπα Ροὰ 

αἀἰεῖς, ἃ 886 [ιἰδ8ὃ δἰοΥπαίαθ ἀθο]ΔΡΣ, οἰ!πὶ αἷϊ, τὰ δὲ 

περὶ τῶν ἑκατὸν προδάτων ἔχεις εἰς τὰς χατὰ Λου- 

χἂν ὁμιλίας - (ὦ αμίεπι αὐ οθμἔλμ ον 8 ῬΕΡ ΠΏ 1,υα 

μαϑος ἱπ ποηι!ἶα5 φιια5 ἴπ [λισαπὲ σοηδογὶ δἰ νη. 

ΝΙΝ οπίπι ἰαἶὸ ἴῃ ᾿8, 4υ ἐχϑίδῃϊ, ΠΟΙ 115. ἐν 
Πσαπὶ΄᾿ΠΎΘΠΪ 5. ᾿ 

(95) ἴοο φιοσυδ ργοίδαίαπι οχ ΠΊεγοπ. 6δὶ οαἸλπιο, 
αυοὰ δίαϑαίμηι αι δομοί, φυοά ῃ Οταιο. ὁδὶ πανθ 
δοχεῖον. ὶ 
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πηΐνογβος ὙΟ]Θπί68 ἰπίγοῖγ ϑιιϑείρίαι, Ἐςοϊοβίδιη 
ἱπιογρροίδιϊ. ῬοσΓῸ ἀσ05 ἀσηδγῖοβ, βαίγοῃ οἱ ΕἸ ἰυ πὶ 

ἐπιθ} Πα! ; διδθυϊαγίυπι, ἘσοϊοβίαΣ μγοϑιάδπι, αἱ 

ἀἰϑρθηβδιίο ογράϊια 651. 6 60 γ γῸ ᾳυοιὶ ϑΔ πη Δ 68 
ΤΟΥΟΓΒΌΓΕΠΙ 56 6556 ΡΓΟΙΪ Εἰ, βοουιηἀυ ἢ) δα] ναίογίβ 

ἄφυταῦαι πα νθιμιηι. πο οὐη ται οηδὈ  Π"6 ρὰ}- 

εἰιγοφυθ ἀἰοδηίθγ, πὸη 6ϑὲ ἰᾶπιθὴ δχἰ ϑιϊμηδπάυπι 

αυοὰ δά οπιηεπὶ ἰοπηΐἢ6πὶ ρογιϊπεαηί. Ναφυα δηΐπι 
Οπιηΐδ ΠοπΠ|0 ἀδδοεηδὶξ ἀθ 3θγιιβαϊοπα ἴῃ δϑαγίομο, 

ΠδΟ ηἰγαγϑὶ θγορίογοδ ἴῃ ργῶβοπιΐ βοῦ]ο 60Π)- 

πιογδηίαγ : Ἰίοοὶ {16 4] πιΐδθ08 6ϑί, βγορίογ ρὸγ- 

ἀϊι85 ονθ8 νϑηθεῖῖ ἀοπῖυβ ἰβγδοὶ. ἤσπιο ἰφίίυν αὶ 
(6 ογυβαίθιη ἀδδοσπάϊι ἰὼ δογίοο, αυΐα νοϊαΐξ 'ρδα 
ἀοδοοπάδγα, ργορίογθα ἐμ Ἰαίγομθϑ ἱποί αι. 1, αἰγοιι8 
δυΐδπν ἢι}} δυηῖ 41}, ηἰβὶ ἀθ φυΐθυιβ ϑδϊνδίου αἷϊ: 
Οπιηθε φυΐ απι6 πι6 νδϑιότιπί, [ἀτεδ [μότμπὶ οι“ (αίτο- 
πο δὴ, αογιπιδηθη πο ποίας ἴω (αγο8, 8οὰ ἰῃ 
ΜΜ}10 [τί θυ 5 ποηυΐογ65 Ἰδίγοπδϑ, {υΐ ἀδβοο πάρη! 6 ΠῚ 
οἴη ἐς δογυϑα!οπ) οὐπὶ ἱποί ἀΐδοδὶ ἴῃ {Π|08, δρο!ία- 
γόγυηΐ οἱ ἱπιροβυογυμί οἱ ρίαριδ. Οὐ ϑυηι ρασεῦ 
υα: νυ ]πογα αυΐνυ5 νυϊποναίυ8 δὶ ποιὸ  Υἱια 
ϑί4ι6 ρερεδία. Βοϊμς αχυΐδ ἰαίγοηθ5 αυὶ πιιάανα- 
Γι δι1Π|, οἱ Ὑυ]ηοΓανογδηΐ, 0 η δβϑί θη πυάο, ςΞοὰ 
ΡΙαρ 5 ΓΙΓΒΙΙ5 ἱπηροβ 15 πο] παθαης δαμν, ἰἀεῖγοο βοσὶ- 
Ρίυ ἐπὶ : ϑροίίαπιος δμθι, δἰ υμένετα ἀρρβονθη68 
αὐϊέτιιμ, 60 ΠΟΠ πιογίῃο, 864 δϑηιίησοο. ἘΔοίαπι δδὲ 
δυ(6 1} αἱ ἰῃ οδἀοπὶ υἱὰ ῬΥΪπιυβ βαςογάοβ, ἀοἰπὰ 
[μονίτ68 ἀςβοθμάογθηί, φυὶ [ὈγβΠ8η 4}}18 μοιπίηίθυθ 
Ββοῃὰ 4υδάδπι [ἐρογϑηΐ, ἤθη ἰΔπιοη μα, φυΐ ἀ6- 
βοθπάογαι 40 δογιιβαίοιη ἐπ ϑογίοιιο. ἤπιης δηἱπὶ νἱαϊι 
ΒΆΘΟΡΙΟΒ, ρῃΐο [μὸχ νἀ : [μονίι68, αἱ ΓΘΟΙ, β6ΓΠιῸ 
Ριορμειίίευ5. Εἰ ουπὶ νἱ ἀἰδβθηι ΓΙ φυδγυηῖ, οἱ (γλμ8- 
ἰονση!, βεγναυδὶ φυΐρρα βθῃνποοθπὶ Ρτγονϊ ἀδηιΐα οἱ 
ηαὶ [ογιίογ ογαὶ ἰθρα οἱ ΡτΟρΒοιΐ8, ϑϑπιδυϊδηο νἱάθ- 
Ἰοοί, φαΐ ἱπιφγργθίαίυγ ομείος. Ἰξία δϑί 4υΐ ποι: ἀογ- 
πηι, ἤδᾷυθ ἀογη! ουβίοιϊοη8 ἰ5γδβὶ : ΡΓΟρίον 
ΒΕ ΠΘΟΘΠῚ Ργοίδοι 8 6βὲ ἰϑί6 ϑδπηδγίιδῃιιβ ἤθη ἀδ 
δεγαδδίθια ἰῃ Ζογίοο, βίου! βδοθγιος δὲ 1,ϑν ἀ6- 
δοδηάδῃβ : δυὶ οἱ ἀεβοθηάϊ!, ἰήοίγοο ἀδδοοπάϊ, υἱ 
δ] νάγοῖ ουβιοὐϊτείᾳα. πιοτίιατυμῃ. Αἀ 4υθαι Ἰοουϊὶ 
801 δυάιεὶ : δανιαγί απ 68 {μ, εἰ ἀατποπίμηι ἐἰα- 
δε5 5", Ουἱ ουπ) ποβοδδοὶ 58 ᾿ᾶθογο ἀφιουίΐιπ), 58- 
ΤΠ Υ ΟΠ πορᾶκο 88 ΠΟΙ αἱ . Θοίευδὶ Θηΐπη 86 οιιδίοάδπι. 
ΤἸίλψας οὐηὶ νϑηΐβϑοὶ δὰ 86 ποοοιη, οἱ νἱἀἰδβαί δυπὶ 
ἴῃ 810 5βδηρεΐπα νοϊαδτῖ, πιϊβονίας δοορβϑὶῖ δἀ ουπὶ 

ν ΜΕ Παγαῖ οἦὖι18. ργοχίμηι8. μιμανίι νυϊηρξα, ἰη[ιάϊι 
Οἰειπι Υἶπ0 πιϊβίαπ), μθᾳι6 αἰχὶϊ αυοά ἴῃ ρῥτορ οί 
Ἰόρίαγ : Νοπ 6εέ πιαίαρηια ἐπιβόηπθτα, πόφμθ οἰδίηι, 
πέρσκο αἰ σαίμγας 85, Ια εβί ϑαπηατὶ Δηι5, οὐι5 
οὐγᾷ δἰ Δι Χ}}} 0 Οπηπε8 4υΐ πιαϊδ ἢαθθηὶ, ἱπάϊσοηι. 
Ἡ]Μ} 5 νοὶ πιαχίπιβ ϑαπιαγίιδηὶ ἱπεϊροραί δαχ!!ο ψυΐ 
ἀ( Ζογηβαϊεπὶ ἀδβοθηίθηβ ἱποίιιοναι ἴῃ Ἰαίγοι"ιθβ, οἱ 
γυϊηαγϑίιι5 Δ} οἶβ, βδπιίδηίΐμῖβ [ὑδγαὶ ἀογοϊίοίυ5. ι 
ϑι16πὶ δοΐδ5 406 ἰαχία ργονί ἀδπείαπι οὶ ϑαπιδτῖι68 
ἰδι6 ἀδδοθηάογί! αἱ ουγαγοὶ απ 4υἱ ἱπείάοται ἰη ἰὰ- 
{γοη 68, ΠΙΔΗ ἢ Ό510 ἀοοοθογὶβ ὁ 60 αιοὰ βδουϊῃ Ἰιὰ- 
μεραὶ δ! Πἰραίαγας, βδου οἴθιιπ), βοου τη νίηυπι. Ουα 

ΟΠΙΘΟΕΝΙΒ 838 

Α υϊάεπι 660 ριιο, ΠΟῚ ργορίοῦ ἰβίυπι ὑμυπὶ 5διεΐ- 

ΠΟΟΒΠῚ, 860ι} ργυρίεγ δἰΐοβ φυοάια 4] ον ναγίδβ οδε- 

885 [πόῦᾶπ! νυ] 6 Γαι}, οἱ ἱμάἰφαθδηὶ 84}}|Π6α! τς, εἰ 
οΙ60, εἰ νἷμο, δου πὶ ρογίᾶ586 ϑαπιϑγίίεπι. Ἠλυείμι 
οἰθιπὶ ἀθ αυο 5ογίρίυπι 6ϑὶ δ: ὕ ἐπλἡίατεῖ [ποίξαὶ 

ἐπ οἷδο; να ἀυθίυπι φαΐ 6}ι5 φυΐ συγλίας (μετα, 

Ο]60 οἰϊαπὶ ἰὰμπηογα8. Ὑυΐπογυπι βθἀδγοηίΓ. δα εἰ 
Υἷπο πυπάδι νη] πογα, Δϑρογ ἰϑέ15 Δ1|14 0}. δά πιίϑορης: 

θυπίᾳυδ 4] [ποτὶ νυ] πογαίυϑ ᾿πιροδβιίί {επιδηῖο, αὶ 

65ῖ, ρεοργίο οογροσί, ἐιχία ἰά ᾳυοι εδὶ μοιηίπεα 

ἀἰξηδίυβ 55 ῃΠΊ6Γα. [56 δ ηιϑΓ ΔΠ118 ρδοῦδίδ ποβίγὰ 

Ρογίαϊι, οἱ ριῸ πορὶβ ἀοἱδῖ, ρυγίδὶ βαπιίπθοθπι, ἰδθα- 

οἷν 'π ρΡαπαοολίυπι, ἰὰ οδὶ ἴῃ Φπεοϊοθἶλπι, 4υΣ 

ΟἸΩΠ65 ϑυϑεἰρ)ῖ, οἱ ἢ0}}} δυχ απ συὰπὶ ἀσποραί, δά 

αυδπὶ ουποίοϑ ργονοςδί 2655 ἀΐσθηβ ὅδ᾽ : Ῥσπὲιε κά 
"16, ὁημι65 φμὶ ἰαϑογαιἐδ οἱ οπθγαιϊ! εις, εἰ 640 τεβ- 

εἰαπι υο4. ἘΠ ροβίηιιδιι 9573. ἰμπάινχιι οὐπι, ἤρα 

βίαι! πὶ τοορᾶϊι, δ τπ0 ἀΐδ ἰμ δίαθυϊο οὑπὶ 5εηὶ- 

Π066 ροΓδουογϑίᾳ οἱ ουγαὶ νυ] πο γὰ ἤθη 5οἔμ ἴῃ ἀΐὸ, 

νου οἰἴϑηι ἰῃ ποοία, Γεἰ φυᾶπι 50} οἰ ευἀΐ πο φυϑει 

εἱ ἱπἀυδιγίλπι (τίθυθπα. Ουπιαὰθ γθι]δῖ πιᾶπα ρτοῖ- 
οἰδεῖ, ἀ6 ῥγοθαῖο γβεηῖο 500, ἐδ ργοθδία ρϑουηί 

δυὰ (0111 ἀυοβ ἀδῃδιῖοβ, οἱ οπογαὶ ϑἰδθυϊδγίσαι, 

Βυά ἀυθίυσι υΐπ δηφοίυπι Ἐδοϊοβίαβ, οὐἱ ργαοὶρίι 

υἱ αἰ φοπίογ ουγαὶ ουπι, οἱ δ 5δη δία) ἀδ4 116 ρεΓ- 

ἀυοδῖ, 4 ρΡΓῸ δηριδίία ἰαπιρογὶβ οἰΐϊδπι ἱρδε οὐ- 

Τανογαῖ. θυ0 ἀθηδγὶὶ οι ἃ πλΐ δ νἱάειυν 6586 Ρ8- 

εὐῖϑ οἱ ΕἸΠ], οἱ βοίδηιϊα βϑδογαπιθηΐ, φυοπιρίο Ῥδιεγ 

ἰπ ΕἸΠο, οἱ ΕἸ] 8 πη ΡΑῖγο δἰ 1,4υὶ νοΐ τηθνοθάε8 ἀ0- 
πϑπίυγ δηρεῖο, υἱ αἰ ᾳΘὨ 5. εὐγαὶ 5:0] ἰνοπιίποιη 

οοπηοηἀαίυπι, οἱ ργομ 1 γ οἱ αυϊάᾳυϊά (6 500 ἱμ 

τηθαἸδπὶ βοπιΐηδοῖ8 Οχροπάοτι, {Ὁ 6556 τγεάδεη- 

ἄυμπ). Ἴαγα 1ορὶ58 οἱ ργορῃοιϊβ οὐυδίο8 Δῃϊπ)γυ 

ἰβίς υἱεϊπίογ, φυὶ [δοἷϊ τηἰβεγοογάϊαπι αἱ 4αϊ ἱπείάε- 

ταί ἴῃ ἰδίγοποβ, δἱ ργοχίτηιβ8 6} 09 Φρρᾶγαυϊὶ πο ἴδῃ 

ΒΟΓΙΊΟΠ6 4υδηι Ορεγ. Ουΐδ δῦροὸ ροββὶ 6 65 ᾿πχ|2 

ἐΠυἀ ᾳαοὰ δεφυίϊίαν, ἱπιί᾽δτὶ πος Ομ γί βίυπι, εἰ πἰὶ- 
βογοτὶ δογυπὶ 40] ἱποϊἀδγαηΐὶ ἴῃ ἰαδίγομθϑ, δοοθόσγε 

84 608, ᾿ἰἴΐξατα νυΐϊπαγᾶ, ἰεζππάογο οἰδυπ) οἱ νίπυαι, 

᾿βῃηροπαγα ΒΌΡΟΓ ργοργίυπι ᾿υπηαπίυπι, εἰ ([ἜΓΓΟ ΟΠΟΓῚ 

ἰρβούωιῃ ; ριορίοι δα δά (|ἴ8 μο8 οοἰογίδπϑ ΕἸ υ5 

Βοὶ, ποη ἰδ ἐοοίοτὶ Ἰος 18 4υδηι ποὺἷ5 φυοαυθ οπι- 
πἰδυ5 Ιοᾳυΐϊμαῦ : γαάό εἰ ἔμ [αὸ δἰπυλ ἑιον. Οὐ εἰ 5ἰ- 

πΝ τὸν Γδοοείπηι8, Υἱίδ πὶ ΘΟΠΒΘ 4 ΘπηιΓ φεΘγβαπὶ ἕῃ 

Ὁ Ομνίβιο ὅδϑα, ευἱ 6ϑι φίογία οἱ ἱπιρεγία μι ἰπ βϑευίὰ 

5:50. ] 0 Γπ). Αμηθη. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΑΧΥ. 
Ῥὲε εο φμοά δοτίριιηι ὁδὶ : « (μαιάο υαάϊς ομπε αάνετ- 

δατὶο (0, ν Εἰ ἐαίθτα, μδηι6 αὐ διπι ἰοσώτα δὶ αἱ! : 
« Εἰ πουϊέείπιμηι πιϊπιιίιι τεάθ8. ν»ν ΟΔΡ. ΧΗ. 

Νίβὶ δβϑοὶ πουΐβ ἤδίυγα ἰηδίταμι, ἰά φυοά πϑίυαι 

651 υάϊοληάϊ, πυιμπψθδπι ϑαϊνοῖοσ ἀΐοεγεὶ : κατε 

αμίειῃ, εἰ α υοὐϊεπιειἱ ρδὶς ποὶ φιιοά )μδίμηι ἐδ: ἡμάϊεα- 

εἰς  ογπι πὸ δά ργοθϑιίοποιι ἢυ}8 δεπίθπις 
Ἰοιιφίυϑ ΟΥ̓ σοι Γ, πιᾶχὶ 6. οὑπὶ τη ἃ αἰ) οἰ Ποιὰ 

Μυὶς σἀρίτυ]0 δυθιθχα βίηϊ, (διε βὴ ΒΌρΟΓΡΟΝ5. δἰ δε" 
βι4856 βυϊείεῖ. Ουΐη ροιίυ5. δινδρὰπι ΠΟΒΈΓΑΓΩΙΙ 

δΡ ]Ἰολη, χ, 8. δ᾽ δοαπ, νι, 48. 8 158.1, 0. ὅ3Ρ 4]. οι, 15. 5) Μλιι. χι, 38. 
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δὰ Π)λευπὶ νεϊὰ ραβάδιηυβ, ἀδργδοθπιυγαια δάνεπ- Α 6βί. 51 δὐυΐοπὶ (ογίμβϑθουβ, πο 66 ἴΠ| ΕΟ βἷδ 418 
ἄτι πη ΒΘΓΠΊΟΙΪ8 6}.8, υἱ ᾿ποΓρΓΘίδιΓ ρΑγΔ ΒΟ ἐδ 

αυλ βου θυγ : Ομ απάο ναάῖς σαπὶ αὐἀνυετδατίο ἰμο αὐ 
Ῥτὶποίρέηι, ἱπ υἱα ἀα ορέταηι, μἱ [θέτε 16 αὖ 60, πᾶ 

[οτίε ἰγαάαι [ε ἡιαϊεὶ, εἰ ἡμάθα ἰταάαί (6 ἐχαοιοτί, οἱ 
ἧμ σαγοετδηι πε ατὶδ. Απιοη αἶοο (ἰδὲ, ποη ἱπάο οαϊος, 

οπεο πουϊδεϊπιμηι πιϊπείιπι γεαάα8. Ουδλίθον ρογβ0- 

85 ροπὶ νἱάθο, δάνθγυδγι!, ργί πεῖ ρῖ8., ἰυά οἶα, δχ - 

ΔοιοΥίβ, εἰ φυΐα νἱάδίιν ονδηρο δία Μδι ἘΠ Ἰὅοι18 81 π|}}6 

αὐυϊά Ἰοευΐα5 'π 60 αυοά αἷϊ : ἔείο δοπευοίμς αἄνετ- 
δαγίο ἴν0 ἀτιηι 65 ἴῃ υἱα οσἰιπηὶ 60 ὅδ, ἀυϑτο υἱτυπιὶ ἰάθιη 

ΒΕη505 51, ἃη Δ] 408 511 υἱοὶ, οἰαυϊάθηι ἀρυΐ 

Μλιιπρυμ πᾶ ῬΘΓΒΟηἃ ρΓΙΟΓΠ 558 δἰ, οἱ [18 'πὶ- 

τουϊαίλ. ῬιγιίογΠΊ 8888 6δὲ ργΐποορ8, οἱ ῥγὸ θυδοίογα 

πη ϑῖογ ᾿πβογίυβ : δάνδγβαγίι8 Υ6ΓῸ οἱ ᾿υήοχ 5[η)]- 

{ΠῚ δ αἰγοῆτα βυιῖ μοϑβἰεϊ. [πιὰ5 ἰἰλᾳὰ6 οὐπὶ δάνου- 
ΒΆΓΪΟ ΠΟΒΙΓΟ δὶ ρυϊποῖροπι), οἱ ορογίοὶ "08, ἀν 

δός ἴῃ νἱᾶ 5.πη08, ΓΟΓΕΘΓ ἸΔΌΟΓΑΓΟ, Βὲ ΠΙθΟγα πιὰ 

4} 60. Ουοινΐδπι ἀπιθΐξαυπι αυΐρρο (94-95) νογθυπὶ 
ἐδί, δἱ ροϊθ8ι (8π| διὰ ρυϊποίρομ) υδη) δὰ δά νογϑδγίιη), 

τοίογγὶ : Νἧἠ [οτίο ἰταάαί (6, δἷνα δνογβαγίυβ, 5δίν 

Ῥγίποορβ, ἡμα οὶ, οἱ ἡμάρα ἰταά αἱ (6 ὁπαοίοτὶ, εἰ ποη 
ἑπάε οαΐες, ἀοπθο πουϊξείπιμπι (98) πευίγυπι γοάδ8 : 
ῬΓῸ 40 Μαιει5 αἷΐ : δόπός τράάας πουϊξδὶπιιιπὶ 

ηαεαάταπίεηι ὅ8, ΜοΛθυπι τ ΓῸ πουϊδδίπιμηε υἱογαῦθ 

κου δὲ : ἀϊδογαραγο δυΐοπ διιηι υἱδῖ, αυοα [εἷς αυᾶ- 
ἀτδηιϊθπὶ, 1116 τιϊπυΐιπὶ ρμοϑυΐι : φυφάδη παι βυπὶ 

δβϑογοιίογα ἰδηροηάδ, τ 1η16}} }χᾶπηλὺ8 Δ] υπὶ 6556 8δ- 
ΨΟΡΒΔΡΙΠΠι,, 8118 1Γ68 ΡΘΓΒΟΠΔΒ,, ἰά 65ὶ ρυϊποίροιῃ, 

}υμίοαπι, ἐχδοίογοπηι. μορίπηι8 (51 ἰἀπιθῃ Ομ] ῥἰαοὸΐ α 
Βα} υϑοοπιοα! ϑογίριαγαπι γαῖ ρ6γ6)} {πϑι} 155 οἱ ἰηΐ- 

αὐυϊιαι}5. Δῆροῖο5. ΞΌΡΟΓ Αθγαθα βϑ]αϊα οἱ ἱπίδγιειι 

ἀϊδεορίαπιίο8, ἀππὶ υἱγαι (Γαι 580 δυπὶ νοϊυηΐ 

οαἰυΐ νἱπάϊοαγα. Οιιοά 58] ει] ἀἰβρ! σοι, ἰγάπβθαὶ δὲ 

νοίϊυπιε αυρὰ εἰτυ]ο Ῥαδίοτὶδ 80] υ1γ, οἱ ἰηνθπίοι 

εὐπορεῖ Ποηηἶ 5 (97) ἀσ05. Δι[6556 Δη56105 : π)ἃ- 

Ἰυιη, ηαΐ δά ρογνογβᾶ δχυβογίδίυγ, οἱ δου αὶ δὰ 
ορίΐπια αυϑῆαυθ ρογϑιδάδι. ϑογυἱυν Αἰ}, αυθά 

εϑϑἰϑίϑηι Ποπηΐηΐ,, δῖνα ἴῃ ΒΟ}, Β[ 76 ἴπ τη ΙΔ Π 

Ραγίθην ἀιρ 65. δηροὶ!. θ6 θοηΐθ. οἰΐδπι δ γιοῦ 
τηθηηἶ, ἀἴοοις δ΄: Απσοίξ θοτιιπὶ δΟηΡΡῈΥ υἱάοπὶ 

[αοἴεηι Ῥαιτὶδ πιοὶ φιιὶ ἐπ οοἰἰς 681. ϑ΄ἰιη} 4υγο 

υἱγυ πὴ ρᾶγυυϊογαπὶ ἢ Ε ΟΙ δα ΒΘ ΡῈ νἱεληῖ Δη- 

φοἰϊ [λεΐεπι Ραΐ 8, οἱ δἰἰογιιπη ΔΠέ6}} Π0) αθοϑηὶ 

{ἰθγιδίθα. νυ! πὶ Ῥαιγὶβ διίθ θα : ἢ. 6 ΘηΪηΙ 

Βροιδπάιπη 681, ΟἸΏΝἾΕ ΠῚ ΔΠ96108. Υἱάογο ἰδοϊοπὶ 

Ῥαιτίβ φυΐ ἰπ ΠΟ 15 οει. 8 ἴυγο ἀς ΕςοΙοβἰἃ, φυδπινὶβ 
τ πλ118 5 πὶ, ΠΡΟ. ΠΠου ἴθι δ σο! 5 πηοὺυβ οἱ ἢ- 

οἴδιῃ 5Έ ΡῈ νίθθγο [δοίαπιὶ Ῥαιγὶθ τηδὶ ααΐ ἰῃ (οἴ 5 

8 ἤλι. ν, 25. δ6 1014. 20. δ᾽ Μαι}). χνυιι, 10. 

(94 -95) ἀτῶουπι 580] ἰασίυβ γϑγθυπι), χατασύρᾳ, 
ϑυθδε ϑπάαπι εἰς νἱἀοίατ ᾿διίηο, φμρρε. 

(96) ΥἹάοίυν ἀ6 ἱπάυϑινῖα ἸδοιΙοΠ δὴ. ε||Π4π| ρΓΘΙΓΓΘ 
αταοἱ Δγοοιγρὶ, αυϑὲ ἐπ ποαῖγο ᾿αυεῖ τὸ ἔσχατον, 
ἰιογὶ αυθ ἴῃ 4118 ὀσουγτι ἐχθιμίαγ υυ8, τὸν ἔσχατον. 

(91) Ὀιχίπηυβ βϑυργᾷ δὶ μοπιὶ!. 25 νἱάθγὶ Οτίροποπι 
“56 5͵586 015 ἰΔηΐυπι, Βα ποι 5406 ΥἱΓὶβ οὐ δι ο ἐπὶ 8Π- 

φείυπι δααῃρὶ: 6 πλυ} 10 4Π ἢ 6 Γ ἀμψο5 ουΐιθ Πομπὶ- 
πυ τη Δϑδίζπδῖοβ ΔρΟΟΓΥρΠ τιμὴ αυοη08 Πἰογογυ τη 81.- 
εἰογίίδια οι θη ἷὶ : οἱ ραίϊο ἰμογῖ5 ασυ]οη ἰδϑίπιθ 

8 Ἐρῃεβ.ν, 91. 

50 αθαὶ πηδοῦ λπ) ἃι τυζᾶπὶ ὅδ, δὺϊ αυϊὰ ἰδιίι8 

πιοάΐ, οἱ 'ρ84 Γὰ ὈΓΟΌΟΡ ΔΙἰδη8 6886 ἃ (411 σοι}- 

δτοραιίοπθ, Ποη Πα θαι Πάιιοἶδην 81) 56}.:8 τηθῖ5 Γυδρὶ- 

αἰεπάϊ νυλϊυπὶ Ῥαϊγίβ πηδὶ αυ] ἴπ οοἾ158 681. θυδιῃ 

ΟΡ ὁδιιβὰπὶ Δ 6 Ϊ ργῸ Ὀοηΐβ 50} 161] βυηΐί, βοϊοηίοβ 

αυοὰ 5 ποξ νεπῈ ρυθεγηδνογίηί, οἱ δι} δα! αἴθοπι ε561|6 
Ῥεγιυχογίμί., ἤῦδδηὶ οἰἰαπὶ ἱροὶ ἢἀυοίαπι νἱἀοπάϊ 

[λεἰεπὶ Ραιγῖβ. Θυοπιοίίο δι]. οἱ ρ6Γ ουγᾶπὶ ΘΟΓυ 

δὲ πόθ υβίγ3π) 5415 ΠΟ πηἰἾθὰ5 οομηραιδίυν, [ἀοίοπὶ 

Ῥδιγῖ8 βοΠΊΡΟΓ διϊθηαυπί : [6 81 ρὲῦ μθρ! σοη 8 πὶ 
ΘΟΓι πὶ ΠΟΠΊΟ ΘΟΓΓΙΟΓΙί, ΘΟ ἈΠὶ 5:8} ρΘΓΙΟῸΪ ΓΘ 6558 

ποῖ πεβείπξ, ΕἸ β'ουϊ θοι8 ορίβεορυϑ, οἱ ορίΐπιι 5 
ἘροἸοβία ἀἰβροηβδίογ δοῖῖ 5ὰὶ πιδῦΐεὶ 6556 δίᾳιι νἱγ 

(115, 8, ΟΥ68 φγορὶβ 5] ογθα εἰ [υδγίηιϊ ουδίοαϊ!ς», 

18 ἱπίοΠ.6 οἱ ἀ6 δηφ6}15. Ιρποιηίηΐα δῆροῖϊο δδὶ δὶ 

ΒοιηΟ ᾿υβίυβ ογοάϊιιδ [πδτῖς, οἱ ρδοσδνγὶ : αἱ 600 - 

ἰγϑτῖο φίογία δϑὶ ἀρεὶο οἱ 97 ἅ, ὁγοά "8 δ᾽ δὶ βδ!ιθιι 
ταϊηἶπιιι ἴῃ ΕδοΙαβία Γπογιῖ. ὙἹθοθαμ Θηΐ τ ποι 4}}-- 

4ιιδηάο, 864 ΒΕ! ρον, (είθπι Ρδίγὶβ 4υ] ὁδί ἰη οαὐΐς, 

οὑπὶ 811} ΒΕΠῚΡΟΓ ποη Υυἱάσδηϊ. ϑεουπάυπι, πηογ τυ πὶ 
Θηἶπὶ ΘΟΓῸ ΠῚ ΠθΟτΙπΙ Δη66}} 50}, Δ Βοροῦ, δαῖ 

ΒΒη4υδηι, νοὶ ρᾶγιπι,, γ6] ρίυβ, [Δοίεπι θεαὶ δηροὶξ 

ΘΟΠΙΟΠΙρΙΑθιπίυγΓ. Ου}ι5 τοὶ δά ἰᾳυϊάπι ποι ἶαπὶ 

θευ8 πογοῦῖι, οἱ δὶ 48, ᾿ἰοαῖ γῶγο, [υϑγὶῖ ἱπυθηῖυϑ 

486πὶ ΟἸνἰδία5. {Ππχονῖξ, ΥἹάδϑιὰ8 ἜΓρ6Ὸ Ριϊαη: 
αυΐ5 511 δίίνεγβϑγί 8 οὐπὶ 400 ἰτ6Γ [Δοἰδπιαβ. ΘΠ ΡΟΓ 

ΠΟ ΒΟΌΣ ἐδί δἀνεγοδγίυβ. [η[6] 1065 Π05, Δἴυ πι}56- 

τ} 65 1 Ουοιϊοϑουπας ροοσανο πηι, δἀνεγβδγίυ δ 

ΠΟΒΙΟΓ Θχϑυ δαί, βοίδηβ φυοπίδιηῃ ἢάθοῖ [δου] Δίθηι 

δρυὰ ρῥγϊπεοίροπι βου] ἢ} 5, αυΐ 86 πιίβεναι θχϑιι}- 

τηὰϊ οἱ χἰογίδηάϊ, 60 φυοὰ Δινθγβαγ 8, νογθὶ σγαϊα» 

μυΐι8 γα] {ΠΠ|Π58., αὐτὰ [6 οΥῖς ργὶ περὶ βου! [)1}}1|8 

6556 βυ)θοίυπι ΡῈ Γ [4114 (οἰφυθ ροςοδῖα,, ΡῈΓ ᾿ς 
᾿Πυάαιια ἀκ! οἰαπι. Βναπὶὶ δυίαπὶ ἱπίθγιίπ).,, υἱ κ5ἱ 

φυὶΐ {ποτῖς ργφράγοίυβ ϑγπιαίυγα Ὠοΐ, οἱ ἐχ οπημΐ 

Ρλγία 86 (οχεγίί, οομδίυν αυϊά6πὶ δόνογβαγίιϑ νυϊηυϑ 

ἰηΐδγγα, δ6 [μουϊδίοπι ποῦ ἰαυθαὶ ρογοι 64]. 
ΘοπΙροΣ ποίου! Δάν γβαγὶι8 φγδάϊτιγ., παπαυδηι 

πο5 ἀοβοῦῖ!, φῦ Θουδδίομθην ἐμ 5᾽ ἀἸ Γι, δἱ 4:0 

πιοάο π05 βυθνογίεγε φυραῖ, εἱ ἐπ ρεϊ μοίρα!!! [ἤγεμο» 

νικῷ] οογάϊ5. ποϑίγί πιδίαπι 5:0}}εἷδὶ ἐορὶΔ!οπὸπὶ 
Οπαπάο ναάϊς αὐ ρτὶπεῖίροπι ". Ουΐδη)2Πὶ ἰβι6 ργί ποθ 05 

ἐ5ι} ρμαπάο αἰυϊάοθαι Αἰ ιἰδεῖπιις σοιῖε5, φιαπάο ἀἶδ- 

Ὁ δεπιϊπαϑαι βίϊος Αἄἀαπι, εἰαιμὶς ἰδγηιῖπος ἡ αἰτοηιιπι δύ- 

εἰπάμηι πιπιοταπι απ θοίοτιιπ θεῖ, εἰ [αοία 65ὶ μοτίϊο 

Ῥονιϊπὶ ροριίι8 ο᾽ιι6 Φαεοῦ, {ιπϊοιίας πατεαϊ α(ὶς 

ὁ)ις 15ςταοί δ, (98) ἰαίτιν ρεϊποίριθιυ8, 1 65ὲ 8η66}}9 

(99) 4» ὁχογάΐο ἰδγγα ὀἰγίβα εϑὶ. θαπίϑὶ φυΐρρα πιᾶ-- 

“Ὁ ΜΆ(. χι!, 58. 

{5 διἴδιῃ αυὶ 80 Ἐκοεϊοβα Δ᾽ θηὶ βαηΐ, δβϑίβηδίοβ ργῸ- 
παυπείδι ουβίοά65 Δηρ6105, εἰπὸ 608 [1 Ποῦ ἁυ 6 Γὰ δι 
οαἰοϑιβ Ραιγὶ5 (δοΐθιη οοι]ο8 δ.1οἰ 6 γα, δὲ ργὸ οπιὶ- 
υπὶ 5[0ὲ ΒΔ ΠΠογυπι πιθεεἰ8 απὸ δοπΊΡεΥ, αἰ πιιπ- 
φιαπηι, υεἱ ραγταπι,, υοί ρίεις [αοἴεηι οὶ σοπιδιπρίατὶ 
ΡΟ5886; αυὸ δχαμθογαίίο, «υδηΐαμν. 40 οτιμοιίοχα 
Βθη!οηἶ Δ ον ΓοΑὶ, ΠΘΠ]Ο ΒΟΠ 50η{{|. 

(88) Υἱάα ἐαρ. ὅ 11}. ""Ἱ Περὶ ἀρχῶν. 
(99) Υἱάς κα. ἴπι ἐρ. ὅ "νυ. τ Περὶ ἀρχῶν. 

60 Πρυϊ. ΧΥΧΙΙ, 8. 



1891] ὈΒΙΓΕΝΙΘ 

πἰοοι5 υ05 ΜΟΥΘ65 δηροῖος ποῃλἱπαγαίὶ, ργὶπεὶρεβ Α θοιηι. Οπηνάο ταάὶς ἐππὶ αὐτεγεατίο {πὸ αὐ μτὶκεὶ- 
ἐ556 ἰὸξιϑιογ, ἀΐοεης : Ῥγίποερς τοφηὶ Ῥεγδαγπμε, εἰ 

Ὀτγίμοερς τεφηὶ στασογαια, οἱ Μιεπαοί ρμτίποορε 96Ν- 

εἰπηι δ᾿. (1) Εἰ υπυξηυΐϊϑαιδ ποβιγυπ δδουπ Παδοῖ 

δαάνογοαγίυμ σΟΒΓδηίο πὶ, Ου}0}5 Ορυϑ 65ὶ ἐυοδῦα 

Πο5 δὰ ργίμεϊρεην, εἰ ἀϊούγε : Ο ργίποορθ, υδγθὶ 

φταιϊδ, τεξπὶ Ῥογθάγυπι, ἰδίς 4υὶ βαθίεγ ἐγὶ εἰυΐ, 
δύηιν, υἱ ὁρὰκ ἔπδ:αῖ, ουδιοάϊνι : ἢ.}}05 δηΐπὶ ἐς γὸ- 

Ἰαυΐὶδ ργϊηείριυθυυ5 Δ 56 ροϊυϊε ἰγϑηβεισογα, πα ἐπ }6 

αυϊάδην, αὶ 8:1} ἰνος 58 ΝΘ ἢ 556 8021, υἱ ἀθ εὐ ποιὶδ 
Βωγοαϊιδιῖθυς Ρογϑογυ, οἶνα σγωσοογυμι, ὁπ π;- 

υς πϑιϊοπιπι γοραγεὶ ᾿οιπο5, οἱ Ὠφγούιιαιο Βὲὶ 

[δοογοὶ 5586 βδυδ)οειο5. (Βγιξίυ5 θοπιϊθυ5. ποσοῦ 

ὉπΙΠ 65 ργί περ 5 νἱοὶϊ, οἱ ἰοσίπο5 δυΓθι ἰγαπϑι ἢ 5, 

ςἂριϊνοϑ ΡΟρυ]05 δὰ ςς ἰγϑηκίυ πῃ ἴῃ 5αἰυίειη. Εἰ ἰὰ 

Ῥειη, ἱπ υἱα ἀα ορεταπι. [,Δῶϊλι ἴῃ Βος ἴοοο πεϑοο 

αυϊὰ, εἰ δεοσγείυπι ε5ὲ, ἐπ εἰα ἀκα ορέταιπε. ΘΙ υδίοῦ 

αἷς δὴ; ἔσο δμπ υἷα, ϑετίίας, εἰ τἰία. δὶ ἀδέεσίιϑ 

Ορόγϑπ, αἱ ΠΡΟΓεγὶ5 ἃν δάνεγοδγιο, ἐϑίο ἴω ΥἹΏ : αἱ 

εὐτ 5.εἰεγὶ8 ἐμ οὺ 4] ἐΐεῖι : Ε90ο ἐ'πε εἶα, 5[6ε155ς θῶ 

βυδιεὶ!, 5.4 ἀλ ορεγδπι υἱ ᾿ἰυεγεγι5 Δ δάνεγεδγο. 

Νίδι ἀοιοτγὶβ ορεγῶαι, υἱ ἃ» δότεσγεσειο [βοτεσῖς, 

αὐ ἰ6 βοφιδηῖος δυδευ!2. Τεϑ τς δά )πέοεπι 

δἀνεγεδγίας, δἷτα ρείποορθ οὔ [6 συϑοομοσιι ἃ} δό- 

γογβατίο, γα τὰ δά Ἰυάϊοοια. θυλα) εἰδξδης τογ- 
θυ), ἰγϑ δ, αἱ οκἰεη αι φαοιί2,»πιοο τεϊγαδοϊδηιεβ 

εἱ ποϊεηίε5 δά ςοηδεοπμπλιοηθπι ἰΣ88] εἰ ἴτε οοῖι- 

ΡΕΠ ΠῚ " ΘυΐΚ δαἰπι μοπιϊονἀδ οομεῖιο εγαάα ρεγεῖι δὰ 

υσίοθαι ἢ 4υὶς ξααύεης δὰ σοι επιηδιίοπεξα οεδαι 

ἀξ ρϑγίες ]1οὰ)υ5. μγιιοὶ ρὶα ἐγὰβ : νϑηΐὶ δέδυ5 εἰ [δ ἵγε [ἐϑιϊηδι, εἰ ποῦ ἰητίίας ἐγαβίιας, ἃς γεραξηϑης 
ταρυῖ! τὸ ἐς ρμοιϊέδίδις ρεττογϑᾶ, οἱ εὸ Ραιγὶ οἱ»- 

(1. Αὐτεγϑαγίυς Ἔσο ποίον διβ)υῖλι, ἀϊόδη5 05 

84 ρυϊπείροπι συυθπν. ἔ πάρ 660 ογοιὲπϑ οὔμεΐα ϑεγὶ- 

Ρέυγαγυ τογῦα δυοτο γαιϊοηοπι, ποι ρυῖο γυξιγα 

)πάϊοεπι (3) ἀρυὰ ὕταουβ, εὐπὶ δειϊευϊυ ροβίϊααι χυὶ 

δἰηφυ ατιιαὶὶς οἰ σι! βοϑίοῦ δϑὶ  ρείποῦρον γΈΓῸ βἰῃα 

ἁγςα!ο 5εγρίαπι 6θ56 ϑἰπιρὶ οἶος. Ὁ καπάο φϑάϊς 
ξππι δάνετεατίο ἱμο. δἰξῃδηίεῦ αἷϊ, ἰκο. Νεῆθο ἐπίαι 

οἴθπεβ οὐμηΐθηι ϑυωὶ δλάγνεγϑδεῖ!, ει δἰμσυ! οἰησα- 

ἰο5 βάβεηι, 4υἱ υὐίᾳφῃς εος Ξεφαδηίας, εἰ Ξἰηί οο- 

τες. Θκανάο ταάϊς μπὲ αὐτέγσατίο ἴκπο δά μτὶπεῖ- 

Ῥειι. Νοὺ οὐπὶ ἀτγιϊουο ρειβεῖρεπι ροβυΐι, Ὡς οεγ- 
ἴω υἱθογείυγ οδιεπύογὸ : οοὶ οἰμο ἁγιϊσυΐο, αἱ ἃ 

Ρἐπτίϊας ὕπσπι ἐ586 πιρῃοίγατεῖ : φυοὰ ἀριά ὥτσεοος 

μοδλϑὶς ἰϑιε!}Ἰςίιαγ. ὑ ἢυςαηίσχας ἐὨΐτ πυβει συν ΠΟΩ 
μδρεὶ ργορεία τα μγιμείρεην. (υ] ὅνγὼς ἐπὶ, οὺῦ 5:- 
του ργιπεῖρε ἐδὶ, εἰ ὑπυξηυΐδηυς 580 500 ρτείη- 
εἰγμὲ ξέδ:β ἐδὶ : δὶ ἰδιυδῶ Βυςζάξηυε ργοοδεϑῖςϑα πιὸ 
βυδεὶ!, εἰ 2» 2ς εἰϊεραιδιίουυ δὰ Δ], ἐΓ25-: γε 
Β02)στ- τι, υἱ σἴειἐγας αποᾷας φέηιες εἰἴλπιν ςοπαπν6- 
τοῖεδι. ὑπάᾶὰς ἀϊείίυτ δ᾽ : Ἡ᾽άεις [ςτωρί ξεεακάαπι 

ἐάτένι. Ῥτοδεπι! οἰὐρίϑες, ἀϊχίςος δπὶ : Πἰςεὶ εἰ δος 

ἴῃ ρορῶ!ο σαρίϑϑὲ βεποῦση. Οαὶ (δ τοὴι, ἰπᾳαυίι, 

ὠδοετε δά ρεϊωςρεπε βὁυῶι, εἰ ἃ} 2110 ῥγίροῖρε 

φουύκοετε, 4αληύο ταῦϊς οὔπδὶ δάνετοδιϊο ἴυο δὰ 

Ρεβείρεωιν, ἰὼ τὴλ ἀὰ ορεγὰπι αἱ ᾿ἰβογογίς δὶν 60. 

ΝΣ οεθὶ Ξἰσάϊο ᾿ἰφτροτατεγὶς, ἀσι δάδας τίδι 

οδιρίς, δηίοησϑπι ἱπρτοάϊαγις δὰ ρεϊβείρεω,, ρτῖα5- 

56 δηΐπὶ 56 δὰ Βος ἰγθ, εἰ βειϊδωι δι δβιογίιὶς 2εςὶ- 
Ρίδι. Νὲ (τί ἰγᾶβδι ἰς δά )α 1ἰσεω. Θαϊς ναίδς ἐπίς 
ἦυάεχ ε5ι3 Εξο πεϑεῖο δἰϊαῃ» ᾿σάϊοεια εἰϑὲ θορυϊ- 
ἢσπ) πλοῦ δέπυτι Οἰιγίδίαν, ὀς 480 310] ἀϊείίατ: 

Εἰ εἰαιμεῖ οτές α ἀεχιτὶς, ἁσάος ακίεαι « ΦἼ5, εἰ- 

πιειτὶς “". Ἐπ ᾿ϊόγαα : 69... ερπίξεξας {πετὶϊ παρ, εοα- 

Πιενοτ εἰ ἐφ0 ἔπιε ἕοτασι βαΐτέ πιέο πὶ ἱκ καείϊς εςῖ. 

θΟκὶ αμίεπε πέφατέτῖ! πιέὲ τοταῖε ἀοικίκῖδας, πεφαῦο 

ἔπει σόταιι Ραΐτε ἵτπρὸ φαὶ ἵκ εαἰϊε ἐεὶ 55. Ττῶδδι ἴὲ 

8. )υύίςόαι, οἱ [αδὲχ ἐσδάλι ἰς εχδειοσ. ᾿πακααυὶς- 
4υς ποκίγυπι ρὲΓ βίη συλ ρέςι212 ἀλαιασι σα ἰλυξῖ, 
εἰ αχία ᾳυλιιλίεπ) γι οθεσηῦς ἀεὶ οι, ἀδανμὶ 

πιλειϊυὐδο τεροιδίυγτ. ΠεϊκῸ αἱίςυοί ἐς ϑεσιρέατι» 

Δῆετγα τε πποΩ] Ὁ Κορε ἀλπιβὸ πηι! δήσε ρεςυ- 

πἷῶδ. ΑἸ 5 ἀδβιϑσια 5Ξυξεϊεὶ ααϊπσοηίοεαιδβο ἐςθ2- 

τογυπ), εἰ ὀεῦει εοΞ, δας φαϊπῃαδειηῖδ ἀεαλγίῖς 

φοπύεπιηδίυῦ : 402 «απ. διωυοῦτις ἃ ἐγοιϊοθτε 

οοοςδάϊιγ. Ῥοίτὺ 1185, ϑίπε ϑδεπρέσγα ἀϊεῖ Π: 

Οὐίαικς ει εἰ κακὸ φαὶ ἀεείεν ει ἀξίρακ πε ϊα ἰαίεπία, 
ἀδοετα πρὶ Πἰρὰς τΔἰεμίογαια ἐοούὐετμοδίας. Εὶ χυμὶ 

[δὲ πεοέβδε δὶ ρίυγ ρεγεεααὶ" ἴ παξαυΐϊδηνε ρεθ 

481} 21: εἰ 4υληιιδις ρμέςοδιὶ, ἀϊτεγελε αὶ 
δεηϊδηί3 δ ἐσχρόπί!. δὲ ματι ἐπὶ 4θοιὃ ρέςεῶς, 

[(ετἰετὶς ἀλίοπο οὐἷπαϊ!, αἰ βοῦς φυσι ροὶϊ, αἱ τεγο 

Μοιπσος, φυλύγληιις. Τεγαθείλονοδ εἰἴδαδ πεζεοςδ 
εϑὶ Βος ἰ,358ῆι ἀθυδ ἐχεῖ ἀεϊέίος, φοἰτεγε. Ν. 2 

εδΐτ ἰμὸς ἐλίὲϑ πἰϑὶ εἰ πειοῖσβ φαζᾷοε ρεττοῖτι τὶς. 

θΘυὶ τὸῖο δ εἰ 5 δεξὶ. βα ο ἄλπενο ρέότεαιίατ, κοὐ 

ἤπλιο ρεΐποερβ ἰγϑόδι τς )υάϊε! ἃ} Δ΄] νετξδ γιὸ ργας- ἢ), αυοιίαϊε ἀϊιλίατ : (Ὁ. ὕοῖας ἐπξαι πεαπέας ἀϊετίλατα κε 
Ρϑγωῖπιδ, ρυξιὸλ [γαξῖσλ Ἴσοπλυετί5. ἢ ἐγχζυ ορεὲ- 

τῶῦν, αἱ ᾿ΙΡοτεσγὶς 3} 60, Ξέτο ἃ ρεϊπεῖρε δὲ αυὺπὶ ἴα 

ἈΓΝΙΣ δάνετεδειας. Ὦ2 ὀρεγδαν οἱ ΠόΡοὰς εὩρίεη- 

εἰδιβ, ᾿αφι2αο, (οτιϑάϊοςπι, δίαυς ἰοπιρεγδυϊίλαι, 

εἰ ἴτε ᾿οδερίεθέίαγ : ξεως Αοεθ, ορίτα ἐ)ας απίε 

[εἴδει ἐπαπὶ δ᾿. ΝΙ5Ὶ ἀξώετι5. ορέγῶια, ποῦ ροίϊεγὶς 

δάνεγϑδει βαςίαμα ἰπίγιβξοσε, εὐ}05 ἅπιῖςῖ!!2 ἐπὶ ἴῃ 

Φἰ ὕλι χ, ἴ5. 30,21. “10 οε. Σ, 18. 
Σ, ὅ3, 5. ὃ γι. χτοῖ, 31. “5 μλιι, στη, 9 ,. 

(1) γιώε ὡρ. 5. ἢν. τ, Περὶ ἀρχῶν». 
(3. ἴναλς τοζυῖββε, ἀραά (τατος, ἰεπβηθε 1Π25 

ῬΘΌΪ0 μϑιῖ, φποά αρπά (ὑταίος πιαφὶς ἱπιε φέτατ, 
ἀε «πὸ {ΠΠμετϑητιοας φδυστοτι. οὶ τότο γζες, 
ἐπ᾿ ἄρχοντα, αὐ μτ'χείρειε, αὐκησὸ 2Π|]ςἘ]0 ; εἱ ποὺς 
τὸν χριτὴν χχὶ ὁ χριτὸ τ, (8 ἁγίσυϊο. 

“1.8. σὰ, 1}. 

)κς εἰ. ᾿νβάείι5 ἀπίεπα πὸς φδοίππι καύεε. ΑἸίας 
ἀλιϑυδίας ἀδιυδτῖο, 311: Ξ852, δίας ἰϑίοαϊο. ἔἕε 

ᾳυχοίιογ Βυ)α πὲρυξῖ, 4πὶ πρεϑέαγλς ππαϊνεσϑόγαπε 

ποτετῖϊ ροεςδίοταιδ. ἔος ὀείνεταπε ἰϑλϑϑι εοαόςπὶ- 

αδιαῦ : ̓ ἰυὰ μέζολιααε πναΐ 25 ἔπι μεςτοθϊ πὲ: Ἢ- 

(δ) ϑαιερίδ ες Ῥισοτεσθόοσπαο δεο τεϑίξυι 
432}. ττιι, Ῥοῖὲ τεῖϑ. 6, ασῖ ΕΥὮἍὍἍὉἨ τοῦ Ξξιτττῦ 
ὁ χότμος τῶν χεταχτενι. τοῦ ἄε ἀξέστο οὐδὲ 
λές. ἔπ Βκεθοτιν» ἐρεῖς. 55, »ἡ ΒΞαί!- 
Βυιμ, σι. ἰϑ : (γεέδαει παποΐπιν αἰξσαίλαταιι δ.Ε: 
εὐ: ἐκ οδς απδέαι ἐζιαπε φὐφὶο ὑπέίφαξ. 



1895 ΙΝ ΓΟΟΛΔΜ ΠΟΜΙΠΙΑ ΧΧΧΥ͂Ι. 1894 
(Δ. Νοὴ οδὶ αἰϊιιὰ ἰὁπηρυ5 [Δοϊοινδ5 ται οηΐβ πἰβί ΔΑ κεῦμδ τ. Δα σΟΠΊρΔΓΔΙΙΟΠ6. πιδίογίβ, ἰθηη8 δίᾳφιια 
δρυβ ἰυαϊοὶϊ, αυδη6Ἃο ᾿ἰᾳφυΐάο ἐοφποβοοίυν αυἱὰ 

Βοὶξ ογθαϊ υπὶ 65ὶ, εἱ αυΐά ᾿ἰβοτὶ, αιυ!άνο ἀεινῖ- 

ΤΒΘηϊὶ (δοογπῆυβ, αυΐβ ποβίγαπη ΔΟΟΘΡΟΓΙ᾿ ΓΤῊΠΔΗΙ, 

4υ}5 υπυπὶ ἰΔἰδηΐαπι), 48 ἀσο, 48 φυΐπηια 5, 

Νέδοῦββα πο δϑβὶ ρίαγα ἰηάϊοαγο, οἰππ ος πῃ οοιη- 

Τῆῦπηδ ἐἰχί556 ϑ80Ποϊαὶ, γι ἀϊγο8 05 6556 ται!θ- 

ΠΟ : εἰ 5 δ! 0 Γ08. ἰην θη} {πο γἰ 5}0}8 ἰγδΐ δὰ 7.- 

ἀΐοεπι, οἱ ἃ ᾿υΐϊςα ὀχδοιογὶ ἰγδάϊ. βίηφι! ὀχδοίογοθ 

Ρτοργὶοβ Βα θ ΘΠ : ΟΠηηἶβ γ6 τὸ πα  ἰτ10, οἰ αγί 5 

ἰγδάϊιυγ, β8θοιπάυπι ἰὰ ᾳυοὰ ἴῃ ἰ5αΐα βου ρίυϊη 

68. 19 : Ῥοριιίιι8 πιδιιδ, ὁφασίοτες υδείτὶ δροίἰαπὶ υοξ, 

εἰ γιιὶ ροίοπί65 δμιπ| ἀοπιίπαν ιν υδϑίτὶ. Ὠοτηϊηδηίυῦ 

ΘΧΔΟΙΟΓ68, δἱ ἀδυμεγίπηι8 δ᾽ αυϊ . δ᾽ δυΐθπι παυι6- 
τίηνυ8 Παιοίαπι, δὲ ἴγοηία Πθ6Γὰ υἱχοῦίπιι8, Βογνθο 

Ργιβοθρίυπι ᾿ἰῃ6η8 : ποάαϊί6 οπιπίϑιι8 ἀεϑῖία : οπὶ (τὶ- 
ϑιίμπι, (τ δκίμπι : ομὶ εἰπιοτοπι, (ἡπιογόπι : ἐμὶ υϑοι- 

αὶ, νϑειἶσαί : οὶ κοπογόπι, ἱιοπογοπι 1". 81 Οἰηηΐ θι}8 

υπίνεγβα γοἀάϊάεγο, νϑπῖο δά δχδοίογαπ), οἱ ἰμίγο- 

Ρίἀα πρϑθηῖϊθ γεϑροηάθο, ΝΙΝ] εἰ] ἀθθ6ο. γοηὶ! ὁχ- 

ἈΠΟ δὰ ἀοροφοοπάσπι, γαβίβίο εἰ. ϑ6ῖ0 εἰΐπὶ ιοά 

δὶ ὨΪΝΠ] ἀδθάθγο, ἴῃ πιὸ ποὴ ἢϑθαεί ροίδβίαίθη. 

Οιιοά εἰ ἀθθίίου ἔπγο, τα πλ6 Ἔχδοῖοῦ πιοὺ8 ἴῃ 

ἐδγοθγθπι, {110 ογάϊπο αυΐ ργϑάϊοίυ8. 681. Αὐνθῦγβᾶς- 

γἰα5. δηἶπὶ π|6 ἀπεῖ! δὰ ρεϊποῖραπι, ργίμοδαρβ δὲ Ἷι- 

ἀΐσθα), οἱ Ἰυύοχ ἰγϑοὶ πὶ6 δχδοίογί, δἱ δχδοίογ 
τη δἰ ἴη σαγοθγαπ). Ου (4) 6δὲ 16χ σαγοοτὶβ ἰδεῖ ἢ 

Νοη δργθάϊΐογῦ ἐσ 60, πῆι π|8ὲ ὁχδοίου ραίϊυῦ 

Οχίγθ, πἰδὶ ἀθθ πη Οπηη6 ρογβοίνοιο. Νόοὴ Παθοί 

Θὀχϑοίοῦ Ρο οϑίλίαπ), αἱ πιλ!ΐ ΒΆΠ 6 πὶ αυδύτδηίεπ), α 
ΥΟ] πϑΐηϊμημδπὶ ρογιίοπδπ) ν8]οαὶ οοποράθγο, ὑη08 
ἐ8"», 4υἱ ἀδθ οτγθ5. ποπ [Δ] νδι εἰ .8 ὑπάθ ρογϑο]- 
νηΐ, ροίοδί Θοπορί γα. Δοοοδ5ὲ!, ἰηαυΐῖ, αὐ διιπὶ ἐπι 

φμὶ ἀεϑέθαι φιΐπρφεπίοα ἀσπατίοβ, οἱ αἰϊι8 φμίπηια- 
οἴμία ; οἱ οιπὶ ποὴ παθεγθμ! ππά6 γτοάαετοπί , ἀπιϑο- 
ϑιιδ ἀοπαυῖΐ! 13. Ουἱ ἀοηῃαν! Βοιηΐηυ5 651 : ἰδία γοσὺ 

«αἱ ὀχδοίογ αδβί, ποῖ 68. (ἰηνΐηι5, 561 ἃ Βοιηἶπο δὲ] 

δχίψεπάα ἀδθίια ργωροβί(ι5. Νοη [υΐ511} ἀΐβπιυβ υἱ 

εἰθὲ φυϊηφοπι!, βνα αυϊηαυασίπία ἀοηανὶϊ ἀοπαγοη- 

ἴυγ, 66 δυάϊγα πιογυΐσιὶ, ὈΙην5584. ϑυηϊ ἰδὲ ἀοΙοίἃ 

ἰ04 : 860ὰ τηϊγὶβ ἴῃ ΘΑΓΟΟΓΘΙΏ, οἱ ἰδὲ οχί σον 8 

ΡδΡ ἸΔΒΟΓῈΠΙ οἱ Οραῦᾶ, δῖνθ βθῦ βῶηδβ δίᾳυβ 831ρ- 

ΡΠ οἶα, οἱ ποη ἰμἊδ Θχίθϑ ηἰἶϑδὶ γϑ 1] 40 γ]8 φυδάγδη- 

[6Π|, ΥὙ6] ΠΟΥ ἰσϑἰ πιὰ πὶ πῇ, φυοὰ (5) ατγϑοα 

ἐεημα αἰεὶ ροίεβί, Ῥϑοοδί δυϊθπὶ ποϑίγα ρίπριΐδ 

δυηϊ. δ5ογἰίαν οηΐτὰ : ἱπογαδδαίιπι ὁδί ΠΟΥ Ῥοριι 

“ ΜΙ ἢ. χχν. το (δρ. Ππ|, Υ6 γ5. 12. 
τὸ Μ δι}. ν, 20. 15. ΜΔ}. χυ. 751 (ογ. τι, 14. 

(3) Εχ Ἰνος ἰδ) 000 εἰ. Ησοιῖ5. οΟἸΠρῖι, ρυῖδ556 
Ονίχοποπ), ρπἰϑ ἀδιηπδίογυηι ἔποπι ἱπιροβίκιι πὶ ἰγὶ, 
δὲ ομῃηπί ὑπυπὶ ἴῃ 60 ἰἀπάδιη Δ] απ 0 [υἱγᾶ ; 

. πράυθ δίδο 4}125. α118Π| ρυγραιοῦία5. ΡΟ η85 δαιηΐ- 
5856. Νο5, φυληηιδπ) οἱ ϑιργὰ δὰ ΠΟ}. 24 8ηϊ- 
πηδ νογιΐ νι 8. οἱ 4}}}15 σοπιρ υτἴθιι5 οχ ἰοε5. πηδηϊ[6- 
δἴυ. ΠῈ ἜΓΓΟΓΪΒ (ΘΠΘΔΠ115 ΟΥ̓ σΈποπὶ ἰ") 4υςφϑιΐοιθ ἀ8 

πϑιμπὶ Φἰογ 416: ΠΟη ἰᾶπΊ6ι) ἰππῸ δϑίϊοπ 18- 
γάτα οα]ρα σομπίδχίιπι οχἰ β [πη 8 Π}118, 4} ἢ ροι 68 

ἐσοηίγαγὶθ δχ ἰΐ5 τη05 ν᾽ ἀοαίαγ, 41 ἴῃ ο)5 ἀοἴοη- 
δίθηῃθιῃ δϑάυοὶ 4ιοαηϊ. ὕδεῖα οὐπὶ ροβ5δῖ σοιηπιοί 8 
Δβδιπδη 05 ρΓΟροϑί (ἀπ ρ ΓΑΙ ΙῺ ἴῃ 8. ΒΟΉ 50 Π| 
Ῥόγυθγθα ἀδίογαι γα, οι 0} 160 [ΘῈ ΓΘ 565 Οχροϑυ 

τι ἔσῃ. ΧΗ, 7. 
τ (ον. χν, 44. 

ΒΌΡ|ς. ΠΒοδίυ8 6δι ἰβίιαν, ρυϊ παι 4αΐ ΠΟΩ Ῥδροδι, 

βύοιιηἀ0 υἱ ἰῃ (ΟἸΪΔιΙΟ1.6 Δ] ἰαιι 5 φα! οπὶ (ὁπ 6 ρθο- 
οδίαπι μα μοα!. Εἰ ἰμίογ ᾿ρβα ἀυόάιθ ἰδηιΐα δίψιο 
5.}}}}{{π, 651 ἀἰνογϑίίαβ ρϑοζδίογαπι. Νί5ἱ ὀβϑαὶ ρϑου- 

εἶα 50}}}15,. παπᾳυδν εἰσεγθίαγ : ΝῸΝ οαϊὸς ἱπάρ, 

ἀοπές τϑάάα5 πουϊδείπιμηι φμαάγωμπίφηι 1", Ωυομιοίίο 

8[16 ροσυμἷα ἀΐσογοὶ ον 58 γι ηλ πνΐπ αι), «αι 

ἐδὶ ἀσιδγίυβ, βῖνο ὨΌΠΙΠΉ15, δίυ6 Ο"0]υ8, γ6] δίμ- 

ον. Οὐ 5 πλφηδπιὶ ροουηΐδη) ἀοθιογίμηι18, δίουΐ 

1116 ᾳυΐ δεν ηνίμγ ἀδοοπὶ πα ἃ (Δ]δυα ἀευυΐββα 5, 

αυληῖυ ἰδ ρονα οἰδυιάδ πη ἴῃ οδιοθια, ἀθπδς γρ- 

ὁδηλι5 ἀεθίίυ πν, ποι ροβϑὰπι τηδηἰ ὁδί ργοημμμίαγι, 

51 διΐπι φαΐ ράγυιη ἀδθθῖ, πὸπ ἀσγοαϊδίαγ, ηἰϑὶ 

ἐχϑοῖναῖ πηϊηυΐϊθηι υδαγαηίοπι : υἱἱᾳι6 αυΐ ἰΔμυῖο0 

Β μοθίϊο (ἀογῖς οἸνηοχίιβ, ἱπἢηϊα οἱ δὲ γε ἀθηίυτῃ 

ἀεθίταπι βθου]ὰ πυπιογαθαμίαγ. Οιδρτγορίογ (6) ἀ6- 

18 ΟρΡΟΓΑΠπῚ, υἱ ΠΠΠΟγοιηυγ Δ} δάνθγθαγίο, ἀυπὶ 

δ η0}5 ἰπ νἷλ, οἱ ἰυμσάπηιγ ομηΐηο δθ5α, ουἱ οδὶ 

ξἰογία οἱ ἱπιρογίαμη ἴῃ διθου ἃ βου] γα πη). ΑἸηθῃ. 

ΠΟΜΙΙΑ ΧΧΧΥΙ, 

δὲ ἐο ηιοά βοτγίριιπι ὁδῖ : « Οπὶ νοἰκοτῖς απϊπιαπι 
διίαπι δαίυατε, ρετάθ! δαπὶ, ν τιδηι αὐ εἰπὶ ἰοσιπι 
εὐὶ αἷϊ : « βεφημι εἰ ἱπίτα το 681. ν» Ολρ. ΧΥΙ. 
θεἱ φιαείοτῖ!, ἰθαυΐι, απίπιαπι δίαηι δαίυατε, Ρ6Υ- 

ἀοἰ ἐαμὶ : εἰ φιιῖΐὶ ρμοταϊάονῖ! ἐαπι, δαίταὐλ! θαηι. Ματ- 

ΕὙΥὙΓ6 58. 4ΙΦΡὮ ΒΆΙΥΏΓΘ ΔΙΆ Β0ΔΩΙ : ρΓΟΡίογθα 
Ρογήυπι, αἱ δοϊνοηί δαπ). Ουἱ νοτο νοϊυπὶ βαΐνᾶγο 

ΔΗ Ὼ ΔΠῚ 518Π}49ω υἱ Π01} βογύληϊ δα), ἰΐ δὲ σοῦριι8 

οι δηΐϊιηαπὶ 976 ρεγίυπί ραγίιθυ ἰῃ φοΠ ΘΠ ΠΔΠ). 

Θιυαιπούγεμι ποίϊι6 {ἰπι6γ6 608, αἰϊ, φμὶ μοδδιμ! σΟΥ̓ρμ 5 

οὐοίάογε, 864 {ἰπιοίε πιαρὶδ εἰιπὶ φιιὶ μοίοδι απὶπιαηι 

δἰ σοΥριι8 Ῥογάοτο ἴῃ φείιοιπαπι. ΠΟ Δ ργορυδίίαιη, 

ἰυχία νἱγὸβ ἰπροθ! ποϑι"} Ὀγαν τοῦ εἰ χουπυϑ. Απὶ- 

πιαίὶδ αμίθηι πο Τοοῖρὶ! δα φιδ διιηΐ δρίγίιδ Τό: 

οὲ ἰἀεῖγοο βοϊναγὶ ἤθη ροίοβῖ, δϑιηνίπαίμγ ΘΟΥ 8 

απϊπιαίθ, διιγσὶ! σοτρεδ δρίταίο 7. ῬΟττο αυἱ δ6- 

μῶτγοῖ Π)οπιῖο, βρίγἰ8. ἅπ5. οἰϊείιαγ, 5: ογξὸ αὶ 

θυπιῖπο οορυϊαῖαν, οὐτὰ ἀΠἾΠ18}}8. ο556ι ΡῸΓ ἰὰ ἴῃ 

δρ εἰ αἱοιη νϑγι ιν, οἱ ἀπ 68. βρ᾽ [5 : πὸ5 400- 

406 μογάληνι5. δηΐπιαπὶ ΠΟΒΙΓΔΙΠ., υᾧἱ Δ] Γοπ 68 
θοηλίπο ἰπ ἀπὰπὶ 5ρί γί ἐπὶ (γᾶ η5 Ὁ πιειηυγ, 564 δὲ 

ἀδ τοσυο θοὶ ἰμμογρορβαίυ5, γαορομ ας βαϊναίον Ρ]α- 

τἰβοῖβ : Οκαπάο υϑπετῖ!, παι, ποπὶ τοπὶ! τ φημι 

Ὁ Βεὶ οἰπὶ οὐδεγυαιϊομθ, πϑημ6 «ἴοι, 6οοθ ἐιἶσ, αμὶ 

τφεεε ἰδὲ. Πέσπιπι ἐπὶπι θεοὶ ἱπῖτα νος ἐδ,. ΝΟῚ ΟΠ}}}- 

τ [ς. γὙἢ}, 41, 432. 7135 Δεῖ. χχνηι, 27. 

τα ᾿που]δη 55 π|6 ἀοἤμινιῖ, σγανίογιπη ογ πηϊπυ πὶ 
Γ608 Ὡίογπίβ δ ϊοδηίίο5 5 ρ0} 618 σὰ ἂἱξ : δὲ 'πα- 
παι Ρεσμπίαηι ἀουμοτὶηιμδ, δέοι ἐ{|6 φιὶ δοτιϑὲμιν 
ἀδοοιι πιϊ {ἴα ἰαἰδιία ἀφ ιιῖ556, σμαπίο ἰἐπιρονὰ εἰαι- 
ἀαπιαν ἱπ σαγοῦνὸ, ἀονθς γε άαηιις ἀεϑΐ!ιπι, πο 
Ῥοξδμηι πιαπί [6546 ργονπμ ἶαγε..... πιΐφιιθ φιιὶ ἰαπῖο 
ἀοὐίιο {μοτγῖς οὐποαῖι5, ἸΝεινττὰ οἱ αα τεἀἀοπάμπι ἀ6-- 
ϑέιωπι δαομία πιιπιογαδεπίιιν. : 

(5) Αἀϑίιυπι 06 ἀυσησθ ςΟπηηᾶ 68{ 4}}8 ἢΐεγο- 
ΠΥ̓́ΠΊΟ. υἱ φυοά ἴῃ λεπτόν νοςἱβ νδγίδ βί βιαίου 
Ἰυάϊι Οτίφεινο5, [μα{ἴπ|15 ΙΘΟΙΟΓ Ἀβϑοαυθγοίαν. 

(θ) Υἱμοϑα ἰεροθαίαν ἀμίθλ ἀσϑόπεμδ, ὑγὸ ἀθνιμδ. 
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ἄδηι ἰπ μοοοδίου "5 γορηυπι ρδοσδιΐ Θδὲ, οἱ δῦβαυθ 

Ὁ}18 δι) συϊ δία, αἱ γεβηιπὶ ροοοδι!, δ0ϊ τορηυ 

Ὀεὶ ἴῃ οογάθ ποβιγο ἱπιρογαί. ὕπὰ6 ϑ'νε φυφ [δοὶ- 
ὯΜ18, δἰ αυ ἸΟ΄υϊπιυῦ, δίνα ηὰθ ΟΟρ! ϑιηυ5, 

δοπίοπρ οπιυῦ δἰιθηϊ 8, οἱ {ππῸ νἱάο}} πη5 υἱγυ πὴ 

Ὁοεὶ ᾿πυρογί γοφηοῖ ἴθ ΠΟ Ϊ5, 858 ἱπιρογίι πὶ ἀ6}}- 

εἰογυπ. Ουδηὴ ἀϊναγϑιδίοπι εἶδ η)5 ΑροΟβίο 5, 41105- 

ἀλπὶ σοπιπιοηεὶ, ἀΐδοηβ : ΝῸΠ τοηποί ρεσοάίιπι ἵπ 

πιογίαἰϊ υϑδῖγο σογροτο δ, δὶ 4}8 ποβίγιιι ἀοβἰἀδγαὶ 

τορπαιῃ θεῖ, τορηλίαγ 4Ὁ 60. 81 41:5 ἀναγ ἰ5 8"- 

βοτὰ ογιοἰδίυγ, Γορηδίαγ 400 ἀναγ εἶα. Ῥόγγὺ αυΐ ἰῃ- 
᾿υϑεϊεἴαπὶ γορίπαπὶ ΠΑθοί, τορηαίιγ 80 68. ()αἱ νδη:8 

φἰονΐφ δἰ τοι 6 βυβιο Πὰν, γαρηδὶ εἱ ἀυγὰ ρορὰ- 

ἰαυἷβ. Θυΐ πιοωγεῖ, φυὶ δἰϊψυϊά τοϊογηἰάδλι, φυὶ δπιαῖ, 

αυἱ ἀδϑίάογαι, ἱπηρεγϑηῖ αἱ δίψαν ργοῦ! ρδιῖαγ- 

ὈΑι] ΟΠ θ8 γἈΓ}8 ροϑδί ον. Οὐδ οπιΐα οορπο- 

Βοδιί65, οἵ αυδπὶ πΠιι ἃ 5[ηὶ 6 ΠΟΓΔ ΓΟΒΠΟΓΌΠΙ, 
ΒΌΓΆΠΊΙΙ8 ὈΓΘΟΟΠΊ Γ΄ Ὀδυτ), τ δυΐεγαι ἃ ΠΟ ΐ8 

τοϑηνπὶ ἱπί μοὶ, οἱ ΡΟΒϑΙ ΠΠ}8 500 ΓΟρπῸ 6586 δὨεὶ 

Οπιηϊροίοη5, ἰά 6581 80} ΓδσπῸ βδρίβι δ, ρδοὶβ, 

7υδθιϊ55, νϑγ δ 15, αυι ουποῖα ἴῃ πη ραηίιο [)οὶ ΕἾ]1Ο 

ἰμιθ!!συπίαν, ουἱ 6δι φίογία οἱ ἱπιροῦίυ πὶ ἰπ βθουϊα 

διρου ]ογυπ]. ΑἸηρη., 

ΗΟΜΙ11Δ ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
δε 60 γιιοά α αἰδοϊρειίϊ5 ρεί{πι5 αδἶπαθ δοίμίιις δεΐ, 

(δρ. χιχ. 

[μδοίαπι οδί ἴῃ Ενδηφο!ο βοουπάμπηι {μτε8π|, ιο- 
τπιοο οὐπὶ ὙΟἾ586. ϑα]νίοῦ ΒΘΙ ΠΡ] Ιλ 56, οἱ (β6ι4- 

πίδαν ᾿χία πιοπίθιῃ ΟἸ νδιϊ, πη βογὶ! ἀὰ05 ὁ ἀἰβοῖρι} 18 

δι} }5, υἱ 50] νδγηΐ ρυ πὶ αϑίπορ, υΐ υἱποῖι8 ογαὶ, οἱ 

5ΌΡΘΓ Ό6}} Π0}}0 5 ΠΟΠλΪ πὶ ΔΙ᾿ Δη 60 δούογαι. Οιοά 
αὐϊἀ6πὶ πλ}}} ΥἹΦοίαγ πηλρὶα δά δἰ ογθηὶ ἰπι 6] σοη- 

ἰδ), φυλιη δ δ ηρ ΐοοιι ἰδιοτίδιῃ ρογιθγὸ, Αϑἰ- 

Ὧμι5. νἱποίιι5. ἐγαϊ. ὕἱπαπὶ ̓  Οοηίγα ΒΟΙΒρΙα σα οἱ 
Βειμιαπίαμῃ. ΕἾ αιΐθυ5 ΒειΠαπΐα ἰπιογργοίαιιν (Π) 

ἤοπιιις οὐδαϊομ τ, ΒΟΙ ρα σ6 νϑῦο, ἀοπιιδ πιαχί α- 

τκηὶ : 5Δ 061 012}}5 4υ πὶ ἸθΟ115 : πηαχὶ Πα. δ Ἶ πὶ 58- 

-οοράοιθυ5. ἀαθδιίιν, δἰσαϊ ἴῃ 6 κ6 ργοίριιαν. Πὰς 

ἜΓ60 αἱ οι οι, αὐἱ Ἰοοις βδοθυ οι θυ 5 τπηδηοὶ- 

ρϑιυ8., πλιἰ ϑα ναῖον ἀἰδοίρα!οβ δ0 05, υἱ 5ο]νδηΐὶ 

Ῥυ πη Δβίμρ ΒΌΡΟΓ ααθ Πλ}}18. ΠΙοπιϊη αι 4}}- 

4υδηἋο βούδγαι, ΡογιῸ φυϊὶ δἰ ρον ἀβίπιιηι 56- 

ἄεγδ ροίοϑί Δ 54ι6 Ἰοπηΐπε 7 ΥΟ]0 μι} } 506 οσοιη- 

ΡΙτπὶ δυπηθγα,, υἱ φυοά ἀϊο!υΓι}8 διπὶ, ροβϑὶ! ἰητο}- 

ἰϊφὶ. ϑοτγίρίαπι 681 ἴῃ φαῖα 79 : γιὸ φιιαἀταροάμηι 

ἐπ᾿ ἐτι δε αἰἴοπε εἰ απ ριιδίϊα, οἰ το Ἰ  φιια, πβάυδ δ Θὰ πὶ 

Ἰοουπι υἱν αἷὶ : Νοπ ργοίοτιπι οἷς ἀἰυϊα αδρίάμπι. 
υἱπυσαυίδαυ ποβίγυπι ορηϑ: ἀογοῖ φυϑη!ᾳ5 ομ65 δϑρί- 

ἀση δηΐθ ρογίδνυογιί, φυδηίας αἰν!ε125 υδβιϊγυηι, οἱ 

αυοιπούο παη αι) ΓΑΙΪΟΠ4}}}}15 ΠΟΠΊΟ δβάθγὶ! 8υ- 
ΡῸΓ βίαι μοί γα πη, ΠΟῚ 56 γη0 Μογϑί, ποὴ ἰβαΐτθ, 
ΟΠ δογθπηΐαθ, π66 το αυογαπι οπμπίυπι ρτγΟ} οἴ ἃ - 

15 ἤριη. γἱ, 13. 15 (50. τχχ, υϑῦβ. 6. 801,06. 

(7) Οοαίον 5. ΗΙδγοηγηι ᾿ἰθγος Νοπεένιπι Ἠδευν., 
οἱ φυς διί βαγὰπη υοοὰπὶ οἰγιποϊορίας πο05 δπίπιδι- 
ΘΓ ΔΝ 5. ΠΟ 56Π10} Βαοιμρῇ σα υίανι δαςοτάοια- 
{ἰπππὶ πιαχί αταπι Ἰπιογργοίδιιιν. 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 

Μμ8 βαϊναίου ἀΐοὶ!, γόσπεπι Πεὶ ἱπίτα τὸς ὁδὶ ; βἰαυἷ- Α Ταπὶ : 

1396 

οἱ νἱ οι της 80 886 5:06 Γ ΠῸ5 βρετη ποι 

Βεὶ δίᾳυδ γϑιίοπεπιὶ, αυδπάο νηΐ Βοιϊηΐπι5 δ6δυβ, 

οἱ ριρορὶ! ἀϊδοῖρι}}8 8185 υἱ δα η(68 οἰ νογρηὶ ρυ]- 

Ἰυπὶ δϑί παρ, αυΐ ρτγίυβ νἱποίιιβ [υδγαὶ, υἱ ΠΟ Γ ἴθοες 

ἄογεῖ. ϑοϊυῖιβ ἰίδαυο ρυ}}υ8 4ϑἰπα" δἀἀυοίίαν δὰ 26- 

8.|, δή ου}ι5 80] υἱ]0π6 πὶ πηΐι(6Π5 ἀϊδοίρι!ο5 ἀΐχε- 

ταὶ : δὲ φυὶδ υος ἱπιονγοφαυοτγὶ! φματε εοἰυἱῖς ρωίίμνα, 

αἰεί εἰ γιῖα θοπιῖπια ποοοδεατίαπι ἀάμιπε ἄδϑεῖ, 

Μυ!ιὶ ἀγαμὶ ἀοπιΐπὶ ᾿υ} 5. Ρ0}}} (8) ἀπιθαιδπι δ841- 
γαίογ οὐπὶ ἰιαθαγοῖ ᾿θοΘβϑϑΓ πὶ : ροβίηυδπι γΈΓῸ 

1Π|6 εὠρὶν 6556 ἀοπίηιβ, ρίυγοϑβ ἀοπηλι 6556 οδβϑῶ- 

γϑγιη!. Ναπιο δπΐπὶ ροιοδί Π60 Βογυῖγο δὲ πιδπιπιοσ 

πῷ. υδληΐδο πι8}}{|18 βογνιοῦπηβ, τη0}:15 κυϊθυς 

Ραβϑβίοι θυ νἱ 546 δι) δ6οι!. Θοῖνὶ υγΓ ογσοὸ ρυ!]αϑ, 
4υΐα Βοπιίπιιβ Ὠοροβϑαγίυπι οὐτὰ ᾿αθοὶ. Υοβ δϑιὶς 

Β Ρυ 8 ἀβίπεε, αυϊά ναπίγὶ ΕἸ 5 Ποὶ ποοοϑϑαγίατη 

" 

: 

"1, 1. 

μάθοι ̓  φυΐϊὰ ἃ νονἱβ Ἔχ ρθε } 5416 γαϑίγα ορὰβ5 διᾶ- 

Ροί, οὐρὶς νὸ5 δυϊνὶ νοι} 8 μοοοδίογαπι. Ὠεῖπθα 

τηΐυηλ αἰβοῖρυ}} νϑβίοβ 5.88 δ δδίπυπι, δὲ 86- 

ἀογα [Δεἰαηι ϑαϊνδίογαπι. Αβδυπιυηῖ βογομοπι θεαὶ, 

οἱ ᾿προμαηὶ δὰ πὶ ΒΌροΓ δηἰπ)δβ δυἀϊίογαπι. γ᾽ οβιὶ- 

υυβ ὀσϑυπίγ, δι] δίογηυηΐ 685 ἰπ νἷϑ. ϑυμοῦ ἢν 

δ} νοϑιπιοπί8 Δροβίο γῆν : ΟΡΘΓᾺ δόγθῆι ομᾶ, 

ΟΥΠδπΘηἃ ΠΟΒίΓἃ διηΐ, νου Δροϑιοῖ! ἰμ πιδηῖἃ 

δ ΘΔ] ΑΓ ἃ ποβῖ8. Εἰ γδτθγᾶ 501 {18 ἃ ἐἀἰβεῖρη!β 

Δϑἰη08, οἱ ρου ὯΠ5 δαδυιῃ,, ἰηοἰἀϊ! ΘΌΡΟΡ νϑβιϊθοηια 

ΔρΟΒιΟΙογι πὶ, φυδηίο ἀοοίτϊπαπὶ δογιπὶ ἰπη αῖαν οἱ 
Υἱίδπι. Ου 5 πορίγυπι ἰϊ8 θοδίυϑ ὁδί, υἱ βϑθίθοι συ- 

Ρδῦ Πμηὶ δοδαϑ  Ουἱ ψυλπάϊα ἰῃ πιο [αἶι, δαὶ 
815 Δρ0510}}5 πηογαυϑίυγ ς φυδάο γθι0 Ἑσορὶϊ νἱεῖ- 
"8. 6586 ἀοδοθηδιὶ, θη ὀσσιγεῖ! οἱ ἰυγῦα ρορηϊο- 

ταπι. 81] ἤθη νεηΐββοὶ δὰ ἀδεοθηβυπὶ, ἤθη οἱ ροίδεαι 

ΘὐοῦΓγΓΕΓΘ πηυ]ἰυ0. Βοβοεπυὶῖ, βούϊφυς σι ρογ μὰ 

Ἰυιὺ δβἰ πᾶ), οἷ οπιΐ8 ρορυ]υβ νοο6 ἐοηδομὰ ἰδυίαθαὶ 
θόμ. Ουοὰ Ρ)ατγίϑωὶ νἱάβιιδβ, ἀΐοδεθαπι θοιηΐηο : 
Πιογόρα 608. Ουΐθιι5 |Π|6 τοϑρομάϊι : 8ὲ ἐδιὶ ἑαειδ- 

τῶι, ἰαρίίες Θ77 οἰαπιαϑιπι. Ουδηάο πο5 ἰοφυΐ- 
ΠΏ}, Ἰαρί 468 δἰ] : φυϑηὰο ποὲ ἰδοθηνς.,, ᾿δρίψες 

οἰδμδι!. Ῥοίοβι επίπι Βοηνίηιι5 ἀδ Ἰαρί θυ 5. ἰϑεῖς 
ϑυϑοίίαγα []105 Αγ 8 85, ()γὺ ἰἀπιρογὸ Π05 ἴλδ6- 

θἱπιυ5 ᾽ Θυδηάο γοίγίχογίι ἐπαγίιᾶς πε !ογυπι, ᾿υϑπο 

ἡΠπ4 φυοα ἃ ϑαϊνάίογο ργιθυϊοδίαπ 651, [πογὶς ἰπι- 

ΡῬίοιαη : Ῥμίαδ υεπΐεπς Εἰ μι 5 ποπεδιὶς ἱπυοηϊοῖ βάδως 
διΡῈΓ ἰόγταηι δ᾽} Ῥγορίετρα Βοπιὶπὶ πιϊδογουγαάϊδην 
ἀοργϑοθπηιγ, Π6, ΠΟ}}}5 (Δοθ πε θα.5, Ἰαρίἀ65 οἰδιιίίαπε - 

δ0ἀ ἸΟ4υΆΠΙΠΙΡ οἱ ἰΔυ]6πλὺ5 δι π) ἰῃ Ρϑίγο, δἱ ΕἼ, 

οἱ ϑρίγίτα βάπεῖο : οὐΐ 65. μ]ογία οἵ ἐπιρογιαμι ἴῃ 585- 
οὐ]ὰ βϑ:ου]ογυπ). ΑἸηθη. 

ΠΟΜΙΠΑ ΧΧΧΎΙΪΙΙ!. 
δὲ ἐο φιοά εεγῖρίκπι 681: « Οππὶ αμίθηι ἀρρτορὶ»- 

φιαδεεί, υἱάϊι οἰυϊαἰθι, εἰ Πδυϊί διρον δαπὶ, ν πἰ295ὲ 
αὐ διπὶ ἰοσμιῆ μδὶ αἷς : ε Ε]οεὶξ οπιπθα υεπάεηιες 
οοἰμηιθαξ. ν ΟΔρ. ΧΙΧ. 

Ομπὶ ἀρρτοριπημιιδδεί “ογιιδαίοοι θηπεῆπας ποξίετ, 

δ. 1ὰς. χνη, 8. 

(8) Βεοοϊοπάδ Ἰ}ὺ5 Ἰοοὶ ΗΐΘΓοΙ πεϑηα ἀχροβίεο 
ἴῃ Ουπιπιεμ. πὶ Μαιἤααπι, αὐ ἰἰδιίεπι ρίδης οὐπ- 
τοχ ἴα 565 θ05. 

έν ΝΣ 
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υἱάεηδ ἐαπὶ Πουὶ!, εἰ αἀϊχὶ! : δὶ σοσποδεονθα δἰ (μ π᾿ αὶ τὶοϑὶ ἢΠΠ], φαΐ δι υβ Δ η πὶ σαδαν δοοδρὶ! ἃ μαίγο; οἵ 

αἷς ἰδία σα αὐ Ῥαεεπι διηΐ εἰδὲ; πιο ἀμίοηι αὐδοοη- 

αἰΐα δεῖ αὐ οὐ ὶς {μἰς, γποπῖίαπι νοπίοη! αἷδδ ΦΉΡΟΥ 

ἐε, εἰ εἰγεοιπιάαθιπῖ [ὁ ἐπὶπιϊ οὶ [πὶ υαίο. ΘΔοΟΤΑΤ ΘΙ 8 

δύῃ! αυδ' ἀϊσυμίυγ, οἱ ΒρΟΓΔΙΠ5., ρϑηιθηῖς Προ, 

ϑρΟΥΪΓα Ρ0586 αὐοὰ ἰα(ἶ4ϊ. Ῥείπηὰπὶ ἀγᾷὸ ἀ6 ἤοίυ 

6}05 νἱὰδπάππι. Οπιποδ υοδιϊυἀΐη6 5 41:85 Ἰοσιι5 δὲ 

ἴῃ Ενδηροῖο 6505, 800 ἤγιγαὶ ὀχορίο, οἱ φιοὰ ἀο- 
ουἱῖ, ργΦ (ἀ5ι[π|οη]ο ργοραῖ. Βεαιϊΐ, ἱπηιῖϊ 55, πιΐ- 

ες. Ἡυΐο 5ἰπη}|6 οδί ἀ8 βαπιβιΐρβο : δέβεϊ (6 α πῖξ, 
φεοπίαπι ταὶ ἐς διιπὶ 53, Βεαιΐ ραοὶβ οἱ δ᾽ : οἱ αυἷβ 8118 
τα ρμδοϊοιβ, υἱ Βοπιΐπυβ. πηθ5 δεδ5, αυΐ 65 ρὰτ 

ποϑίγα, ΄συΐ βοὶ ν᾽ ἐπὶ πιϊ οἰ ἰἰαπη., οἱ ἰὴ 511 ΘΔ ΠΊ ΘΆΓΠ6 

ἀεδινιχὶ! ἢ Βραιΐ φαΐ ρογεοσμοπόηι ραϊϊι ΠΥ ῬΥΟΡΙΘΥ 

ἡμειατι 3, ΝΕΙηΟ δἷς ρουβϑοι!Π6 πὶ ΡΆ551}8 6βί 

ΡτΟρίογ υ51}ε|8π|. υἱ θοπιΐηι5 0555, αἱ ργῸ ρδὸ- 

4818 ποϑιγὶ8 σγυς ἔχυβ δῖ. Οτηποε ἰφί τιν θοδια- 

ἀΐποβ ἴῃ βαπηθίΐρβ0 !)οπιΐπιι5 οϑίοπάϊ!. Αἰ 4ιυ1π| 5ἰ- 

τὴ  υἀΐποπι οΐδπὶ Πυὰ ᾳυοὰ ἀἴχοταί, Βεαϊὶ βόη- 

4:8 ""΄., ἴρβε δεν, υἱ ἢυ]υ5 φυοηπε Ὀεδι τυ ηΐ5 ͵ 4- 

οογοὶ [υπἀδπιοηία. ΕἸΘνὶι ἀυΐοπη βυροῦ δογυβαίο πὶ, 

ἀἴσθηβ : δὶ σοφηουΐδδος οἰ (μι ἐπ αἷς ἰδία φια αὐ γνα- 

ἐθὴὶ διιπὶ (δῖ, πῆς ἀμί πὶ αὐξοοπαΐία ςμπί αὖ οοι ἰδ 

{πὶδ, οἱ τεϊϊφυδ, ὑ5406 δὰ ουπὶ Ιοουπὶ υδὶ αἷς : Εο 

φιοά ποπ εοσπουετὶδ (ἐπιριις υἱδὶ αἰἱοπὶς (τα. ὈΪοδὶ 

δ]αυΐβ δυιδϊοτυπι : Μη δδία βυπὶ αὐῷ ἀϊοσυπίυγ, 

Εἰ οροτα εοιηρ εῖα ἦς δεγυβαίοπι. ΟἸτοι πιά οα ! οπῖπὶ 

ο8πηὶ| Ἀοπιδηυβ ὀχογοίίυ", οἱ δὰ ᾿πιογπθοίοη ΠῚ υ856486 

γλϑίαν)ι, (δπηρυδηυδ υϑηΐοὶ φυασηάο [2015 ΒΌΡΕΥ Ἰαρὶ- 

ἄἀδπι ποη ΓΙ παι Ρ βυροΓ οᾶπι|. ΝῸἢ ΠΕ6Ὸ οἱ {Π|8}} ς 

αυϊάδιπ δο γα 8816 πὶ ΡγΟΡίΟΡ ΠαΙ Δίου πὶ βοοίεγα [ὰ- 

ἦ558 ἀοδίγυείαπι, 8664 4υῶτο δὶ οἱ δὰ ᾿νἰὰπὸ ΠΟΘΙΓΆΠῚ 

 οτυβαίοπι ἤοδια8 ἰδία ρογιποοῖ. ΝῸ5 δηΐπὶ βυΠ1}8 

ϑογαβδίοτηι αυ ἀοἤοίατ, φυὶ ποθ }8 υἱἀοπιὰγ ἱπευΐϊ πὶ 

ΒΔθοΓΘ πηδὐογθη. Θιιοά 5ἱ ροϑὲ πηγϑίεσία υὙϑυ (815, 

Ροβὶ βεαγινοηεπὶ Ενδηροί!ΐ, μοϑὶ ἀοοίγῖ π4πὶ ΠΟΙ οβἷ2, 
ΡΟβὲ υἱβίοπθπι 5ΔογαπἸΠίογυΠΊ 6115, 4] 408. 6 ΠΟ}}}8 

Ροςοδνθνῖ!, ρἰδπρίίυΡ δίαᾳυ Ποίαν. Νοηιο οπίπι βεη- 
εἰ}195 ΠοίιΡ, βοά {6 χυΐ αὐι ἀδ δογυβαίθπι, αιοά 

Ροβί ρβεοαίδ οἰγουμηάδηιϊ θ4πὶ ἰπἰ πε, σΟΠΈΓΑΓί:Β Υἱ- 
ἀεἰϊίςοι (οτευδΐπο5,, Βρ᾽ Γι υ 5 ποαυϑπι, οἱ ᾿πηπη ἴ8ηὶ 

ἴπ αἰγουΐϊ!α ο᾽υ5 γϑι!υπὶ, εἰ ομϑδίἀδαπί θάπὶ, οἱ Ἰδῃὶ- 

ἄσπι βυροῦ Ἰαρίἀοπι ποη το παυδπῖ : πηᾶχίπιο δὶ ροϑὶ 
τηυϊιαπὶ οομ θη ἰ2π|, ροϑί ΔΙ φυοὶ ΔΠΠη08 οΔϑ{{{41|5 

σἱεῖυβ 4φυ}δ Γ0ΔΓἰϊ, 8 αἰ πιοπιίϊδι 6 οαγπὶβ ᾿Π|6οι 8 

Ῥαιεπιίδαι ρυ ἀὐοἰ εἰλῦ4υ6 δηιϊδογίί. δὲ [06 γ]8 ΓΟγη]- 

οδίυ8β, ᾿αρίἀδ τ δι ρο ἰσρίἀδπὶ ἤθη το] πηυδηὶ βυ ρον 

16. Αἱὲ Θπιπ 1 4]1ο ἰοθὸ 57 : ΝΌη τεοοτάαθογυ Ῥγῖο- 

ταπι }ιειϊἰατωπι οι : ἐπ Ῥϑοσαίο 8ιι0, ἐπ φμο ἀερτα- 

Πορδιις {ποτὶ 8, ὧδε ἵρεο ἡμάϊσαθο ἐμηι. ἤδες 681 δΥρῸ 

αυς ἀεδείυν δεγυβαίοη). Ροβὶ αυδ αἰοίίυν : [πρτό6- 

διις 6εῖἴ ἰοηιρίαπι. πο ἐαπὶ [μἷ88εί ἐπρτόδδιιδ, εἸεοὶϊ 
ἐοβ φωὶ υεπάοϑαιι εοἰμπιθαδ. Νοη 6)6οὶξ ΘΙΙΘΗ(6Β ; 
4υΐ οπΐπι οιηαμῖ, οἱ αυοὰ οπιογίηΐ ροβϑίάθηϊ, 1108 

οἦεοῖς ἀδ τοπηρίο Ραιγὶβ θϑυ5., 4υΐ νεηάυπί εἰ 4}}}}- 
εἰυπι φυοά παθυογαηῖ, ἴῃ δἰ πη τ ἀΐ πα πὶ {Π}}8 Ἰαχα- 

85 Μλιι.ν, ὅ. 8. ΜΔ}. χι, 29. Μ᾿ Μαιν. ν 
Δ υς. χν, δ}} Πεζ. χ. " Μδιῖὴ). χχιι, 99, 50. 

(9) Θυΐπῃ δοοπίγαγίο, αἱ Ῥδγαυδη οΥυά 6 ποίαϊὶ 
Ἡϊον ΠΥ πιι8 ερίϑι. 15, δὰ Τποοάοτγδηι, ν᾿. 2, Θμαπίο, 

Ρατμοι,. ἀκ. ΧΗ]. 

,9. κΚ (υἷα. 10... 104. 4. 

υηΐνογβα ρογάϊ 1: πἰπΐα ρΡοϊδηάο 35, δὶ 4υ}8 ΘΓᾷῸ 
γεηάΐ!,, ο)εἰίαγ, ργοῖρας δἱ νϑηάθθαὶ οο απ) 85 

θυάᾶτο 1148 ἄνθβ ΠΟῸη φοβεῖ εἰδὶ οοἰαπ)})Α5 Ηρα 
Δηϊπιαὶ βἰπιρίοχ δϑὲ, οἱ ἀδοογπ), ὟὙΌγθοῦ π εἰ ἰῃ 

ποθί8 υἱεἰυπὶ (115 πιοάΐ ἀδργεμαπάδιιν. δὶ δπὶπὶ οἃ 
4188 πιΐΐ 8 βαποίο ϑρίτίυ τονείδία βυηὶ, οἱ ογοά δ, 

αἱ ἴῃ νυϊξυϑ εἤογγαπὶ, ργοίΐο νϑπάϊἀθγο, οἱ δῦβιδ 
τηθγοθάθ πὸ ἀοομοτο, φυϊά αἰϊυὰ [Δοἷο, πἰϑὶ οοὶ υπι- 

Βα58, ἰά οδί ϑρί γί [᾽πὶ βαποίυπη υοπάο ἢ Οι 6 ΠῚ οὑπὶ 

γοπάϊάογο, ο)ϊοίογ ἀς ἰοπηρὶο θ εἰ. Ουδργορίοῦ τορθ- 

τὴυ8 δοπηΐπαπι, υἱ ΟΠ Π65 ΘΠΊΔΠΊ115 Ποίι15 ψιᾶπὶ γα Π- 

ἄλπιυδ. 81 δηΐπὶ ποὴ νθηάϊἀδγίηνιβ, σοσηοβοίτηι5 οἱ 

ἴπι0}} 1 Πλι5 58] 0.6 Π| ΠΟΒίΓΆΠ) : ἃ οχιΐῃ ἱπὶ πηϊοὶ εἷμα 
οὐπιάδθυηΐ ὑγθοιη ποβίγαῃη. Ουοὰ 5ἱ βοιηδὶ ποὸ8 

ἀχογοίιυ5 ΠΟ 5.15 εἰπσχοῦὶ!, ἸΔογγιηλ5 δὶ ΠΟῚ ΠΊΘΓ6- 

Ἰἴπην. Θυγρδηλιϑ ἜΓ60 ἀἰ!αου}0, οἱ ΟΠΒΘογθπηι5 Ὠ0- 
τηϊπα πη, αἱ 54 }|{6ΠῈ πιοᾶ5 αι ἦα Πη6η58 6}08 σλάαηι, 

σοπηδάεγα ρυβϑίπιι8. Μίγαίυγ ϑογίρίαγα δ᾽ γορίθδπὶ 
ϑαθὰ νϑηΐβ86 840 ΘυίΓο 0 ἰΘΓΓῸ δυάΐγ βϑ}] 6 π Ἶ8πὶ 

ΒϑΙοπηοπβ : αὐ οατὰ υἱἶδβοί ργαηάϊαπι, οἱ βυροὶ- 
Ἰοσι ! θην, αἱ τηϊἰβίογία ἀοπιὺβ οἦυ8, οὐδίυρυϊ!, οἱ 

ἰοῖα πῃ τοιγϑοῦ]ο [υἰ1. ΝΟ δἰ ἰδηι5 θοιηϊηΐ ποϑβίγὶ 

ΟΡΘ8, (ἀπίϑιη ΒΕΥΓΤΠΟἢἾ8 βυρο! θοΕ ἢ] πὶ, οἱ ἀθυπάδλη- 

εἱληὶ ἀοο ὐπαγαπι ποη Πἰ ΒΘ πιο δπηρίθοιπηυτ, κἱ ἤθη 

οοπιράϊ πη08 ρΆμ6πὶ Υἱῖϑ6, δὶ Π01) σαγηΐθυ8 (γί δι! γ6- 
ΒΟ ΠΡ, Εἴ ΟΓυΟΓὸ ΡΟ(ΔΠΊΌΓ ; 5Ϊ ΟΠ ΘΠ] ἢἰΠ8 ἀΔΡ68 

δι νδίογὶβ ποβίτὶ, βείγα ἀθῦθπηϑ φαοὰ παρθθᾶὶ θαυβ, 

εἰ θεηϊφη ίαίοπι, οἱ βαυθι ίθη. Εὶ αυΐθυϑ Ὀοπἰαηΐ- 
ἰΔῖ6π) οἦι}5 ΠΙΔ818. ΟΥΆΓΟ ἀδθθπιι8, ἴῃ Ομ γίδιο δέβυ 

Βοπηΐηο ποβῖγο : ον 6βὶ φιογία οἱ ἱπιρδυΐυ τ) ἴῃ 888- 
οὐδ βϑου!ογαπ). Απηθη. 

978 ΠΟΜΙΠᾺ ΧΧΧΙΧ. 
δὲ φμσείίοπε ϑαιάπέσοταπι, γαηι ργοροδιεναμί ἢ9- 

πιπο, πιμίοτὶς οἦμδ σι δερίδηι υἷγοδ ἐαυμῖ! ; 6ἱ 
γατδιδ ἀὲ ἀοπατῖο ἤμθηὶ εἰδὶ ϑαίναίοτ ιιδδὶ( οεἰεηαὶ. 
Οδρ. χσ. 

ἔϑι πωγοβϑὶβ ἰῃ δυάεῖθ, χυφ ἀϊείϊαν ϑαδάἀποεοτγυπι, 

Ἰιδδ6 Γαδαγγθοίοπαπὶ πηογίυογαπι πορᾶὶ, οἱ ρυΐαὶ Δη]- 

τηϑὴ ἰηίογί γα ουπ ΟΟΥΡΟΓΕ, Π6Ὸ Ροδί τ ΟΓίθ ἢ Ὁ] Γᾶ 

τοϑρίγαγα. [εἰν φυκβίίοποπι ΠοπλΪΠ0 ῬγΟροηοηί68, 
οοπΡοβυθγυηΐ (Δ ἢ] πὶ τυ ΓΒ βορίθπιὶ ΥὙἱγοόγυῃ), 

αυς ροϑὲ ρῥυίπιυπ) υἱγυπι δὰ γοϑυϑοϊἀπάυπι Βοπ θη 

ργϊογίβ αἰίθγαπι ἀυχαῦὶϊ : 400 τροτγίιο, ἰογιίυπι 4υ0- 

Ἢ 406, οἵ τυγδιπὶ φυδγίαπι), δίᾳιιθ ἴθ σης πιοάυπὶ 38 

βαρίἰπηιπὶ υ540.6 ρεγυθηθγαῖ. Ουφυ Ὁ ΘΓΡῸ ἴῃ Γα- 

ΒιΓΓΘΟϊο6 τποτίαοτυπι,, 418. Ἔδῖ 51] 6 Βθρίθπι 
[γαιγίδυβ [1 υἱπάϊοδίυγυβ ὑχόγαα,. Ηοο δυίεπι ργο- 

»ήοιηα ἰηϑἰἀϊαπί65 νοῦ ]8 ϑαναίουβ, 60 1ῈΠΊΡΟΓΘ 

ΡΓοροβιθγυπί, 400 δυπὶ νἱάδγδηὶ ἀς ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΠ6 

ἀοοογα ἀϊβείρυ]ο8. Ουΐϊθα5 γαβροηήθηβ ϑα  υϑίου δἰϊ 

Ετταιὶδ, πεδοϊοπίεβ ϑοτίρίνται, πέψις υἱτιμίεπι θεὶ. 
1η τεξιτγτθοίΐοπε ἐμπὴπι πιογίμοτιιπὶ πέφιθ παδεπὶ, πε- 
416 πιιϑεηίατ, 5ε4 ὁγαη δῖοι! ἀπρείϊ ἱπ εοἰϊδ "6. ΑΟυΐ 

δγυηὶ βίοις δηχοὶὶ, υἱἱᾳὰς (9) Δηρο}} ἐγυπί. δ1π}0}- 

υς ἀΐδεονάυπι, υοἀ Δηφ6}ϊ σοππι θα ποη Βανοδηί. 
87 226 6}}. ΧΥ, 422 

αἰοῖι, « πεηιὰ πμϑεμὶ., πόφμθ πιιϑθθίαγ., ν δε ἐγμπξ 
« δῖεμε απηοίϊ ἱπ εαἰϊδ, ν ποπ Ἔπικτς ἢ διιϑειαπιὶα 



1899 ΟΠΙΟΕΝΙΘ 1900 

Ηΐς νογὸ υδὶ πιοῦβ, οἱ πυριίο, οἱ ΠΙΡοτὶ μορῦβ- Α Ὑϑίογο ἀϊοίαπι 8586 5ΠὨρ εἴμ Ὁ: οάά 6 φμα φαπι (α- 

ΒΑΓΪ βυηί; {Π|Ὸ, υδὶ ἱπιπιογία 25, πθς ΘΟΝ)υσίο 

Οραβ 6δι, ποὸ {]1|}8. Ῥγοροηληι ΠλΪ Ν] 4υβιϊοπαπὶ 

νδιάα πιοϊοϑίδιη, οἱ ας ποι) [Δ εἶ]6 Βο᾽ Υἱ{π, ὁχ ρῈΓ- 

80η8 δοταπ), 4υἱ 5ιυϊοϑἰ5ϑϊην! βου ρίθγαγιη βυηϊ, 

οἱ ἀΐα δὲ ποοία πιράϊιδηίαν ἰπ Ιοσα Βοιπίμὶ "". δ], 

ἰηφυΐυπι, βογίρίυπι ἐδ 4υΐᾶ ποι πεϑοπί, πόημὸ 
πιιϑοπίιν ἢ Ἰδαὶ γοῖυ8. αὐᾶπὶ Νονιπὶ Τοβίδιηθηΐα! 

τηθπιοῦα 80 πιοηῖϊὸ ΡΟ. 5 ΓΔ }5., πυβ4Ό Δ} ΠιΘΙη 

ταῖς φυϊὰ ταϊδίαηι. Οὐ δἰ (ογθ πιθ (111, φαΐ ρ]υϑ 
ὨΟΥ͂Ϊ ἀοςθαῖ. [106 Π 16} ἀἶδο0 αᾳυοὰ παβοῖο. 3564. 4υ81- 
ἴὰπὶ ομ0 οχίβιιιμο, πος ἴῃ Ὑοιογί, πες ἰπ Νυνο [π- 

βίγυηθηῖο αυϊάφυδη) ἰα|6 τορογὶεὶ. ΘιλἿ8 ΕΓ50 60- 

τὰμ ΟΥΓΟΡ ἀὸ ργορβεοιίοα, αὐυᾶπὶ ποη ἐμ 6} σι! 

Ἰδοιίοια βυγγοχίῖ : 6 υΐθυ5 {Ππἃ 651 ἴῃ [584 : {οἰἢ 

πιοὶ ποπ παϑεϑαηι ἰἰθότοα ἐπ πιαϊραϊοιἰοποηι "". Ἐὺ Ίη 

Ὀουπογοποιηΐο ἰῃ Ὀαποάϊοιοηΐυυ5 "ὃ : Βεποαϊοιὶ β ϊὶ 

μιοτὶ (εἰ. ἘΠ᾿ ρυίδηῖ πο [ὐυγα ἴῃ ΓΟΘΌΡΓΘΟΙΪΟΙ6, 

μοὴ ἰπιο Προ πιθ8. βρί γι 4165 ὈΘηοαϊοἰοΠ 65. 6588 ρΓ- 

ἀϊοῖλ8. Ρδυϊυβ δηΐπὶ νὰ58 δἰ δοι Ομ ἶβ., Ομ 65 89 "6- 

ποαἰοιίοηαθ5, φυ ροπυμίανγ ἰπ [μοσ6, 5ρ 1114} {60 ἰμ- 

τογργείϑιιβ, οἱ βοίθδπϑ ΠΟῚ 6556 ΟΔΓΠ4168, δι} Ερὶιὸ- 

βἷοβ ἰοαυϊίυν "" : Βοποι οι θέιδ, εἰ Ραϊοῦ θο- 

ηιἱπὶ ποοιτὶ 365 ΟἸτί δι, φιὶ δοποαϊαὶς ποδ ἐπ οπιπὶ 

ὑεποαϊοιΐοηθ δρὶτἰαἰδ, οὐπὶ α΄ ππουτυιῖδ ΤΟδΊΙΤΩΘΠ 68 

αἰοτηαηι ὑοαιΠμάϊποπι σοπδοημογεπιιτ. 8.61 οἱ ἴῃ 

Ῥϑαϊηιῖβ “δἰ 6 αυϊὰ τορογίθηιεβ., ΘΟ οπὶ ἸΔυιηϊαΓ 
οΥγογα. ἔἰσυν, ἱπαυΐϊ, ἐμα δίς υἱιὲδ αὐ απς ἰπ 

ἐαιοτῖθηις ἀοιπιδ (μα, ΜΙ τὰ δἷομι πονείία οἱὶ- 

ναται ἐπ οἰτοιῖι πιοπδ (πα, ἀ8η86 δὰ δαιη ἰοσαπι. 
Ὁ αἷι : Βεπεάϊοαί 6 Βοπιῖπιι5 ἐς δίοπ, οἱ υἱάρας ἢ 

φιῷ ϑοια διπὶ Ζογμδαίεπι 55. ἘγρΟ οὐ ᾿πδίγυοία 
Ζυοτγῖι Φογυβδ[6π), οἱ ἰπϑιϑαγαία ἴῃ δηιὶαυσηι βιδίαπι), 

ἴσης υἱβυγιδ ὁδί θοπα αὕῷ ϑοῦίρίυγα ἙΟΠΙΠΙΘοΓΑί. 

υΐ πρὶ για! τον ᾿μ 16} Πἰσυηΐὶ Ζαογ 5816 πὶ, οἱ ἀδ ὁ αἰεὶ 

βοίιηι αυς ΠΟ] ο5ι15 651, αυσ5 δυγϑιπὶ 65, 48 οδὶ 

ππδίον ποβίγα 35 : υἱάσθι θοπα {Π5., ἀδ φυΐθυ8 

δῶμα ἀἰχίπηι!8., οἱ ἰά φιοά πυπς ἀδ μϑα] πιὸ ροβυϊ- 
Ιὴ5 "7: ὕτον μα εἴομί υἱιἷἱ5 αὐιιάαη δ ἢ ἰαἰδνῖθιι8 

ἀονπιις μα, δἰϊὲὶ (εἱ οἷσι! πουοίία οἰϊνατιπι ἰν εἰτομῖία 

1ποηδῶ ἰμὦ. Οὐ οπηηΐα δΟΓΡΟΓΆ ΟΡ ἰπι 6} }ἰσοπεῖθιι8 

ϑδαϑάυοα 5, (10) φυΐ ἀγδηΐ ρογιὶο δυθπογαπι, ἀΐεῖς 

βα νοῦ "5: Νοεοίιὶς δογίριιταδ, πόφιὸ υἱτίμίοηι οὶ, 
Παῖς ἀθ φυφδίίομο, 4υδπὶ ϑαδάυςαὶ Ποπιΐηο μγορο- 

βατῖς, Οαϑατὶ, ἰὰ ο5ῖ (τἱθυίαμ γοάπ8 ᾳυοὰ ἀφο 15. 

φΘυΐβ. οδηἶπ) ποϑδίγαπι ἀς ἰνἰθω1}5 τε 6418 (ἰεϑατὶ 

οοπιγϑαίοῖ! ἢ Ποῖ ἰρίταγ Ιοου 3 αυϊἀἀδπὶ πιγϑιϊ εἰ δί- 

406 δρογοιὶ. θυξ δυηιὶ ἱπιασίποβ Ποιηΐηΐ5, ππὰ 402πὶ 

Δούθρὶς ἃ 60 ἴλοίῃ5 ἴῃ ῥγϊποὶρίο, βίουϊ ἴῃ εποϑὶ 
δουρί 651): Ζυσία ὠπασίπεμι οι δἰ μαϊπεπι 

Ῥεὶ ; αἰίαγα οἰιοϊοὶ,, ἰά 681 ἐδγγοηΐ, ροβίᾳυδπι ρῥγο- 

Ρίογ ἱπομδαϊδητίαπι δίψα. ρούοϑίυπι οὐδοίυ5 ἀξ ρᾶ- 

ΓΔ Ϊ50 Δ55υπιρδὶ: 6ΔΠ|, ρΥΪΠΕΙΡΙ5 58:6 }}} ἢ} 85 ουδϑας5 
ΠΟ εὈτῖ5. ϑίσυς δ ἷπ) ὨυΠΉΠ}15 Δίᾳφας ἀεπαγίι5 Πὰ- 

θεῖ ἰπηαρίηθηι ἱππρογαίογιηὶ μπὰϊΐ ; δἷς 4υΐ (Δοῖς 

Ορογὰ γεοιοῦὶβ ἰοπαῦσαγι τ ἰδίδγυηι, ρογίϑι ἰπιαρίπεπι 

οὖ05 εὐ)05 Πα 6. ορογὰ ; ᾳφυδπὶ ργϑοορίι ἤδθυ5 6556 

το υπάδπι οἱ ργο] εἰ ἀδπι ἀ6 νυ ΠΟδίγΟ,, 855ι-. 

πιο ἀδη!αια δἀπὶ ἱπηαφίηειη, υχία 408π| ἃ ρτπεὶρὶο 

αὐ οἰ πὴ ἰ ἀϊπα πη Ποὶ οοπάϊι! δυμηυ5. Αἰᾳας ἰϊ Εἰ, 

υι φυς (ξϑαγὶβ δυηΐί, (ξβατὶ, εἰ αυ θεῖ, τε άδ- 

τυ8 θὲὲ0. Οδιοπμάϊιθ, ἰηαυ!, πε πμπιμιμπι, ῬΤῸ 

40 ἴῃ αιμφο ' δου ἵταν ἀδπαγίαβ. Ομὲπὶ σπ αοα 

εορὶδδοῖ, αἱ! : Οπἦμδ βοτίριϊοποηι Παϑεὶ 5 μὲ τέδροι- 

ἀοπίος, ἀϊτοτιμ: Οαϑδατίδ. Δα φμος τυγέμηι : βεάάϊιε 

ἐτρὸ, ἰπηυϊί, φμα δι Οαεατὶς (αϑρατὶ, εἰ φια ξικί 

Ρεὶ θεο. Οιιυγαπι οὐπβοαιδηίίαμι οἱ Ραυ]β ἰοουῖυδ 

68ι, ἀΐοδιβ᾽: δίομ ροτίαυΐημδ ἱπιασίπεπι εἠοϊοὶ, 
ρονίθπιιδ εἰ ἐπιασίπομι οσοἰοδιὲς. (γυθὰ ἜΓσΟ 8ἰ( : δά- 

ἀϊι6 φια διπι (αεατὶς Οαδατὶ, ἰὸς ἀΐεὶι : θυροιίί 

Ρογβοηδῃ ομοὶοὶ, 8}}}} 616. ἱπηδρίηαπι ἰθγγεμδπὶ ἂἢ 

Ροϑδίεἰ8 γυ}}}5 ρεγβοηᾶπὶ ΘΟ 6515 ἱπιροποηία5, γϑὰ- 
ἀδγὰ υς βιηΐ Ὠεὶ θ6ο. Βορϑεῖι πος θευ5. θυϊάμϑπα 

τοροῖὶι 3 1μοψο Μογϑοη : Εἰ πμπὸ φιά θοπιὶπμς τὸς 
γεοιΐ α 16" εἰ τεϊΐᾳια αυδ βρᾳυυπίυν. Ρορίαϊδί 

ἰρίίαγ ἃ πο) 9 θεῖ, οἱ ἀδργθοδίαγ, πο αυΐϊδ πθοδϑ- 

βαγίπὶ Παρ 6ι αἰΐψυϊά, υἱ εἱ ἐγἰθυδπιι8 : ροσίυϊαι οἱ 

Ροβίᾳυδπι οἱ ἀβάδγ πηυ5, ἰαΐρϑυαι ἰγίθυδιὶ μη βα υϊεπι. 

Ουοὶ 979 υἱ ᾿παηξοδιϊυ5 δι, ροηπδηι ρᾶγϑοίδηι 

τηηδι 1). Οἱ ὑπ, δΔοσοραγαί πηηδηὶ, οἱ (ἐοογϑὶ 

ἄδέοπὶ ; ἐΐ Οὐίυ}} ἀοιμΐπο, ἃ {00 5|Ὀὶ εὐθάϊ8 πα 

{υθγαὶ, δεοορὶϊ δὲ 8} ἴ8π| φυᾶπὶ δηίθα ποὺ ἰάνοθαῖ. 
1ΠἸὰ5. δηΐπὶ τηπᾶπ, αὐ ΒΟ τηυ]ιἰρ]σανεγαι ηὐυο 

Δοοορὶϊ, [υμεῖ ἀοπιίηυβ δυΐεγτὶ, οἱ ἀδγὶ οἱ φυὶ «1185 

᾿ιδθοῖ, Τοί 6. ἰἸηᾳυΐ!, ἤιπαπὶ, εἰ ἀαϊς εἰ φιὶ Παδεῖ 

ἀέσεπι πιπαδ ". Αἰίαυθ ἴῃ υπς τπηοάμπιὶ 485 ἀδάστι" 

Τὴ0}5 1)60, πο} }5 6 ρ88 γαϑί[ἱποὶ οαπὶ [158 4υ: Δπί8 
βύογαπί,, ὈΓΟΥΠοῦ ἀϊοία βἰηι. ῬογγῸ φυοὰ (11) δά- μ5 βοὴ μδϑυδγαπιιβ. Εχίσὶς δὲ ροβίυϊαι ἃ μοὶνῖβ θεῖιβ. 
ἠδεῖαμι ἐδὲ ἀδ ἱπηδϑῖηθ (5415, δἰΐ8}} ΘΌΡΕΣ ΠΟς 

ἀοθοιηυ ρϑιιοὰ ρογϑιγίησογ. Ρυϊδηΐ αυϊάδπι ἃ 834]- 

58). 1,2. 5" 0Δρ. ΙΕΧΥ͂, γ6Γ5. 90. 
56 6Δ]. τν, 26. " ῥΡ5α]. οχχν", ὅ. 
χυ, 49. δ θουϊ. χ, 12. "ΐμυς. χιχ, 21. 

δογρογαπι (οἰ ιιγ, δεά σίοτί πιασπίμι4ο πιοιδίτα- 
μγ. Νέμα ἐπΐηι δοτίρίιπι ὁδί, ὁτμπὶ απ ροϊἑ, δορά, 
« δίεινιι ἀαπροίὶ Σ ν αιδὶ δἰπυ μ40 ργοη 1 Υ, υογίας 
ἀδθιοφαίμγ, « ἔτμπί,, ἱπφιὶ, εἰσί ἀπροίΐ, ν ἰώ ὁδὶ 
δἰπιιίεδ αν ΘΕἰοΥίπι : ΟΥΘῸ ἰοπιῖηθ5 ε856 ποι ἀδοϊπεηί. 
(διδύυι 11 }1}8 588 ρ6 008 ἢΟ066 ΟΥ66}}}5 ΘΟ. ΠΊΘἢ - 
ἴυμι Κὅ. ἀοείοι γϑίς} 1. 

4 (10) Νομη0}}}8. ροϑὲ ΒΑ] α πὶ Υἶβιιβ 658. Οτγίρθιοβ 
Θχἰβεπιᾶγο μος ἰοεο, ϑδδάιπιοιθος (4005 οοηϑίαί, 'ρ50 
μου υλπὶ ἀΠΠΠ 6 πι6, 50105 ΜΟΥ 515 Π0ΓΟ8 ἴπ 5ΔΟΓΆΓΙΠΙ 
βου Ἰριθ γα Γιπι ΘΟ ΠΘΌΠΙ Ἀ1}51556} ρΓΟρΙΙο(Ἶ5 αποάιιο, 
εἰ πα 5 οδιηάσηι (γί θα 556 Διοιογ ίθιη ; δἰ αὐάσιι 

δὲ ρυι. γὴν, 15. 
58 ΜΆΜ]. χα, 39, 59 ἂρ. 1, νϑι8. 37. 1 Μίδιιἢ. χχη, 10. 51 Οον. 

αι ᾿α θοαὶ οσοαβίομθπι ἀοηδηΐί, υἱ ἰρ5ὶ (ἰθυδὶ αυὶ 

ογοφανί!. ἰρϑίυβ δι ΐπὶ φγϑιία αι! οαία οοἱ ταπᾶ, εἰ 

δὲ Θ88 1, Ν6Γ5. ὅ, ἢ᾽ Ῥ58]. οσσχύῃ, ὅ, ὅ. 

Ιςαἰα Ἡχν οἱ ρ981π|ῖ] ΟΧΧΥΙ ἰοϑιἰπιοηΐᾶ, φυφ ἰᾶυ 41], 
8}} [18 ὑγδάϊ! σογρον 6 γ 1 {6}]6 εἴα, αι}} 05 ̓σηογαη εἰ: 
ἃ ϑαϊνδίογθ δοουβϑη!γ. γε γυπὶ οἴδὶ ἀδάογίιπυς ἴα 
ἢυπο ΒΌΡΟΥΙΟΥΪ σοι ὀχίη ἰφΓαΓΘ,, υἱ, ας ἰαυάδι 
Οτίψθηθϑ,, ργορ οίὰΣ 46 θανίἀἷ8. νοῦ θ ρογρόγϑιι ἃ 
ϑαδιιοοῖβ αἰσογεῖ δοσορία, πο πο (Δι θη οΟἰ ρας 
δό 5556. {Ππη} 605 105 ἃ ϑυ μά ποιῖς ἴῃ σδηομδπὶ 
Βογιριαγαγη γοϊαίοβ. Ροίαϊς γὙ γὸ ἡΠΠπ|ὰ ἀϊ πάχναι 
Ἰ)ου ΓΟ ΠΟ ΧΧΝΗΙ (ΟϑΕ1ποηΐ πὶν 4υο αὐἰψαὲ εἰ 
δαδάσςρὶ τθοϊροιθηί, Γοϑρεχίθβο. 

(11) [μϑοῖην δηλ φμαῦ, τηϑι θ10. ΟΥΓΟΓΟ, ΡΓῸ 
φιοά, αἱ φιῖα, 
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ἀϊβπυβ φιϊθυσαυς ρἰυ5 ἀΔ:0}π| 65. 4ιιδηὶ Βρογαῦδηϊ. Α τοηὶβ οαἰδϑιία Ἰαγρίδίαγ, ἰη Ομγιβίο δ6θιι., οαΐ δϑι 
Θυλργορίογ ϑυγβδηί65 Ογοπιβ [λευπ), 1 ἀΐψηὶ βίπηιβ 

οετγθ οἱ πηυπόγα αὐ ΠΟ 8. τοδί: οἱ ῥτὸ ἰογ- 
Εἰογία οἱ ἰηλ γοῦν ἴῃ δὅρου] 5:8Ο]ΟΥυΠ). ΑΠπιοι. 

ΕΕΛΟΝΕΝΤᾺ ΟΒΙΘΕΝΙ5 
ΕΧ ΜΑΟΘΛΔΕΠ ΟΠΒΥΒΟΟΘΈΡΗΔΙΙ ΟΚΑΤΙΟΝΙΒΌΒ ΙΝ ΠΌΟΘΛΔΜ. 

Οται. ι, εἰς τὴ» γέγγησιν τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάγνγου, ἰὰ 651, 11 οτίπιπι δαποιὶ Ζοαπηπῖδ, πο Οε ψϑηΐβ Ιαυάδί. 

Πραγμάτων δὲ εἶπεν, ἐπεὶ οὐ χατὰ φαντασίαν ἢ 

χατὰ τοὺς τῶν αἱρετιχῶν παῖδας ἐδραματούργει ὁ 

Ἰησοῦς τὴν ἔνσαρχον αὐτοῦ παρουσίαν, ἀλλὰ, τυγ- 

χάνων ἀλήθεια, πρὸς ἀλήθειαν τὴν οἰχονομίαν αὐτοῦ 
ἐνήργησε. 

Ποτιιπι αἰχὶι, φυσῃΐδπι ΠῸη μ] ΙΔ! 5.166, αἱ αἰθῃ! 

Ἰκογοεεΐ, {Πυβου πὶ βὺΐ ἢ σαγπα ργθβοηςίδηι δοδὺς 

Ριϑίαυδὶ, 56 νοῦ 85 οὰπὶ οϑ86ΐ, γοΓα ἀἰβροιδβαῖίο- 

10 ΠῚ 5114} ΟρογΓΑ δια, 

Εδλάύπῃ οταϊ. 1, 

Ἐπειδὴ γὰρ ἑρμηνεύεται Ζαχαρίας μὲν μνήμη 

Θεοῦ, Ἰωάννης δὲ ὁ δεικνύς, μέμνηται δέ τις τοῦ 

ἀπόντος, δείχνυσι δὲ τὸν παρόντα διὰ τοῦτο οἱ τοῦ 

παιδὸς τούτου γεννήτορες οὐχ ἠνέσχοντο τὸ χαλεῖν 

Ζαχαρίαν, ἀλλὰ μᾶλλον Ἰωάννην ὀνομάζειν ἤθελον" 
διότι ἔμελλεν οὐχὶ μνημονεύειν Θεοῦ ὡς ἀπόντος, 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον μονονουχὶ τῷ δαχτύλῳ δεικνύειν 

παρόντα, χαὶ λέγειν" Ἴδε ὁ Αμγὸς τοῦ Θεοῦ. 

Ουοπίδπι δπΐπὶ ἰμἰοΓργοίδιαγ 790] Ατία5. πιρπιοτία 
θεῖ, δολῆπεβ ΥοΓῸ οδίομθηδ, τηθη ἐπὶ Δι} 16 ΠῈ αυΐβ- 

Ρἰ8πὶ ΔΡβθηι8, 561 Οβἰοπα! ργαβοι 6.1 : ΡΓΟΡΙΘΓΘΆ 

Ῥυοτγὶ ἢυ 08 ρΑγθη 68. ποι μ᾿ δια υδ υΓ νοςῶγὶ 24 - 

οἰναγίϑπ), 561 πιαφὶβ δοδῃηθπ) ποπιϊπατὶ υὙ ]θηΐ, 

Ργορίογοα απο ποῦ ἀοθοθλϊ ΠιΟΠΙΟΥ 6856 δοὶ 

ἰΔηηυᾶπ) ΔΌβομ 5, 561 ἰμϑαπη ἢΠΠὰ πὶ ἀἰρίιο, Ορογα 
οϑίθῃαογα ρυϑβοηίοαι, οἱ ἀΐσοιο : ἔἶοοθ Αφηπι Ὠοὶ 5, 

Οταῖ. 1". 

ο΄ Καὶ μέγας οὐχ ὡς Ἰωάννης δουλιχῶς, ἀλλ᾽ ὡς 

Κύριος τοῦ παντὸς, χαὶ ὡς Κύριος πανταχοῦ, ὥστε 

οὐχὶ διὰ ῥημάτων μόνον, ἀλλ᾽ ἔργῳ δείκνυται, ὅτι 

μέγας ἐστί. 

Ὁ δὲ πιαρπιδ, ΠῸῚ ᾿ἰδηηυδη) δοΔΠΠ65 δαῦνὶ πιογὸν 
8β6ἀ ἰδῃαυὰπιὶ Βοπηΐηι18 πη γογβί, οἱ ἰδηυϑπὶ Βουΐ- 

πυ5 4υΐ υϑίχυς δῖ, [[8 υἱ πΠΟῚ νϑγθ 5. 5010π|, 56ἀ 

ΟΡΘΓΟ οϑίοη δὶ 86 τη Π0η) 6586. 

Ογϑί- πὶ. εἰς τοὺς ὄρθρους τῶν ἑορτὼν τῆς Θεοτόκου, ἰὰ ε5ῖ, ἐπ᾿ πιαίμιῖπα ἰδπιροτα Οοπὶ τοῖς θοὶ, ραα- 
ἴα 4}} ἰμ το ᾿ς Οτἰ σοι ΐβ Ἰδυάαι, 

Ὅπερ γὰρ οὐδεὶς τῶν προφητῶν ὑπῆρξε, τοῦτο ᾳςΟ θιυοὰ επί πῸ}]ὺ5 ργορ!οίαγιπι οχϑί εἰς, δοο. [υἷκ 
ὑπῆρξεν Ἰωάννης, διὰ τὸ πλησιάζειν τῇ Χριστοῦ 
παρουσίᾳ, χαὶ προτρέχειν αὑτῆς " οὐ γὰρ πρότερον 

ἐπλήσθη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρὶν ἐπιστῆναι τὴν 
χυοφοροῦσαν τὸν Χριστόν. Τότε δὲ χαὶ ἐπληροῦτο 
Πνεύματος χαὶ ἐσχίρτα, χαὶ τῇ μητρὶ μετεδίδου, καὶ 

ἀνεθόα προφητιχῶς ἡ Ἑλισάδετ διὰ τὸ χυοφορούμε- 

νον ἐν αὐτῇ βρέφος, καὶ ἔλεγε τῇ Παρθένῳ" Εὐ.1ο- 

γημένη σὺ ἐν γυναιξί" οὐδεμία, γὰρ τῆς τοιαύτης 

χάριτος χοινωνὸς οὔτε γέγονεν, οὔτε γενέσθαι δύνα- 

ται" ἕν γὰρ τὸ θεῖον χύημα, εἷς ὁ θεῖος τόχος, χαὶ 

μία ἢ γεννήσασα τὸν θεάνθρωπον. Τί μοι τοίνυν πρώτη 

προαγορεύεις ; Μὴ γὰρ ἐγώ εἶμι ἡ τὸν Σωτῆρα τί- 
χτουσα ; Ἐχρῆν ἐμὲ πρὸς σὲ παραγενέσθαι, σὺ γὰρ 
ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖχας εὐλογημένη " σὺ μήτηρ 
τοῦ Κυρίου μου’ σὺ ἐμὴ Κυρία ἡ τῆς κατάρας τὴν 
λύσιν βαστάξουσα. Σύμφωνα τῷ υἱῷ φθέγγεται “ χαὶ 
γὰρ ὁ Ἰωάννης ἀνάξιον ἑαυτὸν τῆς πρὸς τὸν Χριστὸν 
παραστάσεως ἔλεγε, καὶ αὕτη ἑαυτὴν ἀναξίαν τῆς - 
παρουσίας τῆς Παρθένου. Τί μοι, φησὶ, τηλιχοῦτον 

πέπραχται ἀγαθὸν, ἵνα ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου 

δ 7υλη. 1,39. ὁ Βυς. 1, 42. 

δοδληποβ. ρΓορίογοα αὐοι ργοχίπιι8 οβϑϑοὶ δάνθηϊὶ 
Ομ γῖβϑεῖ οἱ θ᾽ 08 ρυδουΓΒΟΓ ὁ ΠῸῚ Θιἶπ ργία5 γορί οι 5 

65ὶ ϑρίγιια ϑάποῖο, 4υ8πὶ Δ ν θη Γοῖ 118 ααοὲ ΟΠ ΓΙ 50 

δτανϊἀα ογδῖ. Ταπο δυίαπι οἱ σϑρίδίιι5 οδὶ ϑρίγιται 
δϑηοῖο, οἱ δχϑυϊ αν, οἱ πηδῖγοπὶ ρΑΓ εἶροπὶ [ἐοἰϊ, 

Εἰ ὀχοίδπιδνυ!  ρῥγορμειίοο ΕἸ ΒΑ 6 1}} ργορίοῦ {Πυ 1} 

4υσπὶ ἰπ υἱ6γῸ φογεϊναὶ ἰηδηίθιι, 6 αἰχὶς ΥἹγρίπὶ ς 
Βεποάϊεία τι ἐπ πιμίϊογίθιιδ 5; ἰα}186. δηΐπ) φΓαιΐας 

Ῥᾶγιίοαρβ πὰ} ὑπαυδ [υἷϊ, 66 6586 ροίθϑί : 
τοι οηἷπὶ 81 {ἰνίηυ95 Θ800 οοπούρίυβ, υπίουϑ8 

αἰνίπυβ ραγίαβ, αη θᾶ 6θι αὐ φοηυ α θουμ αἱ 0- 

τηΐηθη. Οὐ πὶ ἰφίίαγ ῥγίοῦ βαϊυι88 Ναμαᾳυϊὰ δξῸ 
8πὶ 4υ8 ϑαϊναίογοπι ραγὶο ̓  Οροτίρθαΐ πη δὰ [ὃ 

ὙΘηΪΓΟ : ἴὰ ΘΗΪΏ) ΘῈ ΡῈ Γ ΟΠΊΠ68 ΠΙΕ 6 ΓῸ5 "θη οι: τὰ 

Ὁ Μαιον Ὀοπιϊηὶ πιοὶ : τὰ πιθὰ Βοπιῖηα, πιαϊδάϊοι 80- 
Ἰαϊΐοποπ; ρογίδης. σοηβοπᾷ {10 Ἰοχυΐίαγ : Ζοϑηπε8 

οηἶπὶ ἱπάϊξηαπι 56 αυΐ οογϑιη Ὁ] Γϑι0 δἰβίθγοι υὉ δὶ6- 

Ῥαι; {14 γθγοὸ ἱπάϊφηϑηι 86 ργθβοια ΥἹγρὶπὶβ ἀϊ66- 

"αὶ. Ουἱϊά ἃ πι6, ἰηααΐι, ἰ(ἀπίαπι [ἀςίαπὶ 6ϑΐ Ὀοηὶ, υἱ 

Μαιῖονῦ δοπιηὶ πιεὶ υθηΐδιὶ δὰ πιο Εἰ οδπὶ φυξ δάδας 
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ΥρσῸ ογαϊ, τηδίγαπὶ γοῦϑὶ, Ῥγορίιοιϊοο οὐδ Π| 56 Γ- ἃ ἔλθῃ πρὸς μέ; Καὶ μητέρα καλεῖ τὴν ἔτ: παρθένον, 

πιοπὸ ργινοηΐοηβ, εἰ Γγαοία! πὶ ὙΘ 118 ΔρΡΟΙΪι ὅϑ4]- 

νδίογαπι, οὺ φιοὰ ποὴ οχ νἷγο, 86 6 βοὶδ Μανίἃ 

δἰ. : φαΐ δηΐην 6 Ῥαγθημπ) 50 πἰ5 οΥγἰυπίαν, }}] 

50πι ὀοτυ Γυοίυ5. 

φθάνουσα προφητιχῶς τῷ λόγῳ τὴν ἔχόασιν, καὶ 

χαρπὸν χοιλίας ὀνομάζει τὸν Σωτῆρα, τῷ μὴ ἐξ ἀν- 
δρὸς εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκ μόνης τῆς Μαρίας " οἱ γὰρ ἐκ τῶν 

πατέρων τὴν σπορὰν ἔχοντες ἐχείνων εἰσὶ καρποί. 

Τδϊάοι ρᾶυ]ο ροβί. 

Ὀϊνίπα ἰφίτυτ ἀϊδροπϑδιῖο Μανίατη ἀυχὶϊ αὐ ΕἸ154- 
ῬΕΙΠ, υὧὐ (ε5ιΠπηοηΐ πὶ Φοϑηη 5 οἰἰαπὶ 6χ ὉΓΟΓῸ ογρα 
Ἰ)οπιίπαι. ἱπηρί γον, Ἐχβυ αν. δηΐπὶ ἰπἴδιι8, οἱ 

γ πὶ σωρὶς ὀχίαπο ρτορ!ιοίδπι οβίοπ τὸ ΦοληπΠοπὶ 

θοπιίηυβΒ. ἤαθυΐι διίθπη οἰΐδπὶ ἰΐογ ΙΓ σἰπἶ5 ῥγο- 

Ῥεΐδπι 6}18 ἀ Πἰσοηιίαπι. Ὑαπὶϊ οἰἷπιὶ αἱ ΕἸ54 61} οὲ 
τ ΓΑ] πὶ οἷυ5 σοποορίυπι νἱάοτεί, εἶχιια Ποιι ἴδ66- 

Θεία μὲν οὖν οἰκονομία τὴν Μαρίαν ἤγαγε πρὸς 

τὴν Ἐλισάθδετ, ἵνα ἡ μαρτυρία Ἰωάννου χαὶ ἐκ 
μήτρας εἰς τὸν Κύριον πληρωθῇ. Ἐσχίρτησε γὰρ τὸ 

βρέφος, καὶ οἱονεὶ ἤρξατο ἔχτοτε προφήτην δειχνύειν 
τὸν Ἰωάννην ὁ Κύριος. Εἶχε δὲ χαὶ ἡ πορεία τῇς 

Παρθένου τὴν οἰχείαν αὐτῆς σπουδήν. Ἦλθε γὰρ 
ὀψομένη τὴν Ἐλισάδετ, καὶ τὸ ἐν αὐτῇ παράδοξον 

Τοῖ βοουηθυπ) δνδη ρα οι υόοαπὶ, υἱ ΡῈ Ὁ ἢ] 4116 Γ Β χύημα χαὶ ἰδεῖν χαὶ πιστώσασθαι κατὰ τὴν τοῦ 
ΠΙΔ]ΟΥ, ἐσ ἰρθ8, ἀΐοο, Υἱγρίηθ ραγίυβ8 ἢ 6 πὶ Πηογογο- 

ἰατ. Εἰ σοπουττῖι δὰ ἤἀθπὶ Ἰδης βόγπιὸ ΕΠ 54,061} 

αἰοοηι 5 : Βοαία πα ἐγεαϊα δεῖ, φιοπίαπι ρεγἢείενίιν 

φυῶ ἀἴεία εὐπι εἰϑὶα θοινπῖπο ᾿. Οομθτιπδιίοῦ ἐγρὸ δά 

ογοάθπαδ ἢ αυα δυάΐαγαὶ 80 δῆφείο, [δοίὰ οϑί 

Μαγία, υδϑῖ ἀϊεία δὶ ογδάδγοι : δΔῆρδ 5. 6πῖ ΠῚ ΡΓδ- 

πυηιίαῦαι, δὲ 4τπ85 δἰπι}} φγαν δ αγαϊ ΕΠ ΘΙ, 

5|Π}}Π{ ργδϊοδθαί. 

Εὐαγγελίου φωνὴν, ἵνα διὰ τούτου καὶ ὁ μείξων πι- 
στευθῇ τοχετὸς, ὁ ἐξ αὐτῆς, φημὶ, τῆς Παρθένου. Καὶ 

συντρέχει πρὸς τὴν πίστιν ταύτην ὁ λόγος τῆς Ἕλι- 

σάδετ λεγούσης" Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ἕτι 

ἔσται τελείωσις τοῖς .ε1αλημένοις αὐτῇ παρὰ 

Κυρίου. Βεθαιοτέρα οὖν ἐγένετο πρὸς τὴν πέστιν 

ὧν ἤχουσε παρὰ τοῦ ἀγγέλου ἡ Μαρία, μαχαριζο- 
μένη, ἐὰν πιστεύσῃ, ἀγγέλου τε προσημαίνοντος, 

καὶ τῆς συγγενίδος τὰ παραπλήσις προφητευούσης. 

ΤΔδπὶ ογαί. γτι εἰς παραθδο.ὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς, ἰὰ οδι, [π ναταϑοίαπι {{{εις φιὲ ἱπεῖάμ 
ἐπ ἰαἰτοιιθ5, Ῥᾶγα πηι ἃ ἰμἰἶο ἢφο ΟΥ̓ θη 8 οἰκαὶ, 

Μαῃ! βίο ἴῃ 1}18 Θοπλπησηυ δία 118 αι βθοι πη) 

οσοῃάϊιογεπι πιαπϊ θευπι, οἱ [υχία 688 408 80) 'ρ80 

δυηΐϊ ϑοιὶρίυγαβ, ργοάϊοδιιγ, υἱἱα τ ίαγπ, αυδιὴ οἱ ς 

ϑαϊναίου δπηυμϊαί. ᾿πιθγγορδηίοπὶ γρὸ ἰορίβροτὶ- 

τὖπὶ : ᾿μἰά [αοϊοπάο υἱίαπι αἰότπαια ροδδίάεδο "ὶ 

δὰ Ιεραπὶ γΘτ || υὧἱ ἰπὰδ οΟἰ Πἰραὶ πιληάαία 4085 ᾿|10- 

ταη [δοίογοπη Δα υἱίδιη φίθγηδη) ἀυουῃί. ΕἾ ἜΥχῸ 
4αυἱ 6 θουϊογοποπιῖο ᾿ιος ἰαπιἰπηοηΐαπὶ δοσαρὶ! : δὲ- 

ἐϊγε5 θονιῖπαηι θόιπι τἀμπὶ "; οἱ 6 μον ἶοο ΠΠυ : 

Ῥτοασίπιθπ ἐμαπὶ δῖοι (οἴρδιηι 5, ἰ65|Π δία ἀϊ- 

6668 : Πέοίε τεδροπαϊειὶ, οἱ δ 4}: Ηος [ας, εἰ υἱυδδ'", 

Ὑἱ 6! !16οἱ ν᾽ ίδπὶ ΦίΘΓπδῖ, ἀδ αι ἴΠ|6 ἱπίιογγοφάνογαί, 

9381 οἱ ϑαϊναῖογ ἀοοεῖ. Ηδο δυίοπι ἀϊοίδ 5ιπὶ διὶ-- 
γοΓβὰ8 γαϊθηεἱ, Βα 5. {118 δίᾳυο Μαγοϊοηΐς βϑοία- 

τονο5. Ἠδθθοΐ δηΐπὶ εἰ ἱροὶ νογθα ἴῃ 80 ἰρβογυηὶ 
Ἐνδηροῖίο, οἱ ἀϊοοπιιβ δὰ 605 : Ουἱΐ ργϑοθρίυμ : 
δ ἶσος θοπιΐπεηι θοιπὶ ἰμιπι "5, 6 Ια6 οἰϊδίαιη, 66 

Σαφῶς ἐν τούτοις παρίσταται ἡ κατὰ τὸν δημιουρ- 

γὸν τοῦ χόσμου Θεὸν χαὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ Γραφὰς χη- 
ρυσσομένη ζωὴ αἰώνιος, ἣν χαὶ ὁ Σωτὴρ χαταγγέλλει. 

Πυθομένον οὖν τοῦ νομιχοῦ " Τί ποιήσας ζωὴν αἰώ- 

γιον κληρογομήσω; ἐπὶ τὸν νόμον ἀναπέμπει, ἵν᾽ ἕ 

ἐχεῖθεν συνάγῃ ἐντολὰς τὰς προσαγούσας τὸν ποιοῦντα 

αὐτὰς τῇ αἰωνίῳ ζωῇ. Μαρτυρεῖ γοῦν τῷ εἰληφότι 
ἀπὸ μὲν τοῦ Δευτερονομίου τὸ, ᾿Αγαπήσεις Κύριον 
τὸν Θεόν σου" ἀπὸ δὲ τοῦ Λευϊτιχοῦ τὸ, Τὸν π.1η- 

σίον σου ὡς σεαυτὸν, Ὀρθῶς ἀπεχρίθης, καὶ προσ- 
τίθησι" Τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ, δηλονότι τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον, περὶ ἧς κἀχεῖνός τε ἐπύθετο, χαὶ ὁ Συ- 

τὴρ διδάσχε'. Ταῦτα δὲ εἴρηται πρὸς τοὺς ἀπὸ Οὐα- 
λεντίνου, χαὶ Βασιλίδου, καὶ τοὺς ἀπὸ Μαρχίωνος. 

Ἔχουσι γὰρ καὶ αὑτοὶ τὰς λέξεις ἐν τῷ χαθ᾽ ἑαυτοὺς 

Εὐαγγελίῳ " καὶ φήσομεν πρὸς αὑτούς" Ὁ μαρτυρήῆ- 
σας τῷ, ὅτι Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, τὴν 

Δ 4110 αυδπὶ «ἷν Ορίῆςβ ἀδιυπὶ Ἰαυάδὶ, εἱ ργορίεγοα ἢ) ἐντολὴν ἀπὸ Νόμου εἰρηχότι, οὐ παρά τινος ἄλλου ἣ 

αἰεῖν : ἤδοίο γεβροπαϊδιὶ 5, αυϊά αἰϊὰ π05 νυ]ῖ [ἃ- 
σὐγ6 υἱ νἰνληγ5. Υἱίᾶ πὶ φοἰογππ, 4υδπὶ ἰο10 οοΓά6 

θόυπὶ ἀπ ΐρεγα αφυΐ ἴῃ Ιαρ6 οἱ ρτορίνεεῖθ ργαϊοδιυνῦ 

ϑαϊναίοῦ. ἰρβίίαγ ἀα ἀποθυθ πιϑινάδϑι]8 80 μ 6 Πι [8 Πὶ 

δυληὶ ἀφοίγανῖ ἀΐοθηβ ; ΕἸ ἐὰ Πὲς πιπίυεγδα ἰδχ οἱ 
Ῥυορήδιῷ ρεπάεπι "". 

τοῦ δημιουργοῦ εἰρημένην, καὶ φήσας ἐπὶ τούτοις 
αὑτῷ,. Ὀρθῶς ἀπεκχρίθης, τί ἄλλο βούλεται ἡμᾶς 

πράττειν ὑπὲρ τοῦ ζῆσαι τὴν αἰώνιον ζωὴν, ἢ ἀγα- 
πᾷν τὸν Θεὸν, τὸν ἐν νόμῳ χαὶ προφήταις, ἐν ὅλῃ 

χαρδίᾳ; Ὁ Σωτὴρ δὲ γοῦν ἀπεφήνατο περὶ τῶν δο 
ἐντολῶν λέγων’ Καὶ ἐν αὐταῖς δῖος ὁ νόμος καὶ 

οἱ προφῆται κρέμαγται. 

Ἰϑεπὶ οταὶ. χ, εἰς παραδοὴν τῶν καλουμένων ἐν τῷ δείπνῳ, ἰὰ 651, 1π γαταϑοίαπι νοσαΐϊ! αὐ Ῥγαπάλτειπιν 
βοηγυδηία Ογίφοπὶ5 ἰϑυάαῖ. 

δια ρ οἰ ογ ἐγ θυ8. πιοάΐβ φυϊάδπι ὁχοίδιηι νοςᾶ- 
τ(0}6 : πἰπηγυτ) ῥ᾽ δηϊαδία ἀορπιαία μη 6] ΟΓῸ ΠῚ, 

βοοίαιἰο6 86 Π51 8} }0π|, εἰ γοϊυρίαιἰβ ἀπηογο. Θεΐ 
ἄτα δτγυηι οπουιηΐ, 11 δυηί χὰ! οἱ ργαπάϊυπι γα - 

Τ (μος. 1, 48. " μυς, χ, 35. " θουϊ, νἱ, ὃ. "Ἴ1μι6. χ, 91. 
1 Μδιι}}). χχη!, 40, 

᾿Απλῶ; δὲ τρισὶ τρόποις ἀποπίπτουσέ τινες τῆς 

χλήσεως" φαντασίᾳ δογμάτων χρειττόνων, διώξει 

αἰσθητῶν, χαὶ φιληδονέᾳ. Οἱ μὲν γὰρ ἀγρὸν ἀγορά- 

σαντες εἰσὶν οἱ χαὶ παραιτοῦνται τὸ δεῖπναν, οἱ 

“1014. 98. 15 ἰὑἱὰ. 27. 15 ιυἱὰ. 428. 
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παραλαθόντες δόγματα ἕτερα τῆς θεότητος, πολλὴν Α ουϑδηῖ ΓΟΕΘρΙΪ5 ἀοσπιλιὺ8 ἃ ἀἰν᾽ εἰ 416 ΑἸἰο 5, μ6 6 
ἔχοντα πιθανότητα χαὶ ποιχιλίαν τοῦ λόγον" οὗ χαὶ 

ταφρονοῦσι τοῦ ἀγροῦ, τοῦ ἔχοντος ἐν ἑαυτῷ θη- 
σαυρὸν χαὶ δυνάμεις. Ὁ οὖν μὴ ἰδὼν, μηδὲ δοχιμά- 
σας ὃν ἐχτᾶτο λόγον, διὰ τὸ προειλῆφθαι ἐξ ἀνάγχης, 

χαὶ οὐχ ἐχουσίως, ἐξέρχεται ἐχ τοῦ δείπνου, καὶ ἐχ 

τοῦ χεχληχότος, τάχα δὲ καὶ ἑαυτοῦ" ὁ δὲ, Ἐρωτῶ 

σε, φησὶν, ὡς λόγῳ μόνῳ αἰδούμενος τὸν χεχληχότα. 
Ὃ δὲ ζεύγη βοῶν ἀγοράσας πέντε, οὗτός ἐστιν ὁ τῆς 
νοητῆς χαταφρονῶν φύσεως “ περὶ δὲ αἰσθητὰ φιλο- 
χωρῶν οὐδ᾽ οὗτος ἐδοχίμασεν ἐξ ἀρχῆς ἃ ἑώνηται. 
Εἰ οὖν ὁ δύο ἀριθμὸς ἐπὶ ὕλης τάσσεται χαὶ εἴδους, 

οὗτος τὰ ὑλιχὰ ἐτίμα" διὸ καὶ οὗτος τὸ νοητὸν δεῖπνον 
παρήτηται" ὅθεν χαὶ ἕν τισιν, ἀντὶ τοῦ, ᾿Ερωτῶ σε, 

Καὶ διὰ τοῦτο οὗ δύναμαι ἐ θεῖν, χεῖται" οἱ γὰρ 
ὁρῶντες τὰ αἰσθητα φασὶ μὴ δύνασθαι ἀσώματον χα- 

᾿ χαλαθεῖν" ὁ δὲ ἕτερός ἐστιν ὁ εἰπών’ Γυγαῖχα ἔγημᾳ. 

ὋὉ δοχῶν εὑρηχέναι σοφίαν, χαὶ ταύτῃ χοινωνήσας, 

καὶ παραιτούμενος τὴν ἀληθῆ" ἣ ὁ τῇ σαρκὶ ἑνούμε- 

νος, φιλήδονος μᾶλλον ἣ φιλόθεος. Τὸ μὲν οὖν ὁλο- 

σχερὲς τῆς παραθδολῆς οὕτως. Ἐχλάθοις δὲ χαὶ ἄλ- 
λως χατὰ τὸν τόπον. Ὅσον ἄνθρωποί ἐσμεν, καὶ τὸν 

πλοῦτον τῆς τοῦ Θεοῦ χρηστότητος οὐ συμφέρει γι- 

νώσχειν ἡμῖν, ἀληθῶς ὁ Θεὸς ἀνθρώπῳ ὁμοιοῦται, 
ἵν᾿ ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώποις λαλήσῃ, τοῖς χωροῦσιν 

οἰχονομτγθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, πάντη μένοντος θεοῦ. 
Καὶ τότε παύσεται ὁμοιούμενος ἀνθρώπῳ, ὅταν παύ- 
σάμενοι ἔριδος, ζήλου, καὶ τῶν λοιπῶν χαχῶν, καὶ 
τοῦ χατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖν, ἀξιωθῶμεν ἀχοῦσαι 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ! Ἐγὼ εἶπα’ Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ ὙΨί- 
στου πάντες. Πεπαύσεται δὲ χαὶ ἄλλα πολλὰ χαλού- 

μενος, ὧν ἁμαρτωλὸς χρήζει ἄνθρωπος, πάνδηρ, 
καὶ λέων, χαὶ ἄρχτος, ὡς ἐν τοῖς προφήταις γέγρα- 
πται. Παύσεται γὰρ ταῦτα γίνεσθαι Θεὸς, ὅτε διὰ 

τοὺς τάδε πεποιηχότας μηχέτι χρήζει τοῦ ὡς πάνθη- 
ρὸς, Χαὶ τοῦ ὡς λέοντος, καὶ τοῦ ὡς ἄρχτου ἀπορου- 

μένου. Αὐτὰς οὐχ ἔτι ἔχων τοὺς τοιούτους αὐτοῦ 

χρήζοντας, ἐμφανίσει ἑαυτὸν χαθώς ἐστι, Θεὸς ἑστὼς 

ἐν μέσῳ θεῶν. Οὕτως ἀκούω καὶ τοῦ Ὁ Θεὸς ἡμῶν 

πῦρ καταναλίσκον" τῷ γὰρ οὐχ ὄντι ἀξίῳ χατανα- 
λίσχεσθαι φῶς ἐστι χατὰ τὸν Ἰωάννην λέγοντα᾽ Ὁ 

Θεὸς ἡμῶν φῶς ἐστι, χαὶ σκοτεία ἐν αὐτῷ οὐκ 

ἔστι" καὶ αὖθις. Οὔπω, φησὶν, ἐραγερώθη εἰ ἐσό- 

μεθα. Οἵδαμεν δὲ, ὅτι, ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐ- 

ΒΟὴ ΓΟ ΔΒ δια οἰ δογοη18 νατγίοίδίθ ογη δῇ! ; 40] 

οἰἶδπὶ σοποπηπαηῖ ἀστυῦπι αυΐ Πα εῖ ἰῃ δὸ {86881- 

Ταπι οἱ νἱγίυ!68. Ουἱ ἰφίυγ πη νἱάϊξ πες ργορανὶν 

4υεπὶ δου ϊβινὶὶ βεγηοπεπι, 60 χαρά ρῥγοοουραίυϑ 

οἷζ ποροβοίίαίθ, εἰ ὩῸ5 ᾿ἰθαγθ, οχὶα ἃ ργδηίο, οἱ ἃ 

γνοεϑηῖο [ογίδββὶ ὁ, οἱ ἃ βεῖρβθο. Αἰΐυβ, Οὐξδεοτο (6 "δ, 

ἰθαυϊι, ἰδπαυϑπὶ νογθῸ 5010 τονογα3 οἴπὶ υΐ γῸ- 

ἐαγογαῖ. ()ἱ δυίου ἰυβὰ θοθηὶ φυΐϊπαθα οηλί!, Πεἰς 

6δῖ 4υΐ βρὶ (816 πὶ ̓ η16 1} 41 0 ]161 ΘΟ! οιηπὶΐ παιυΓαην: 

αυΐ γνειῸ ἰ! Γανυ9 8605:0}} 1008 ΕἸ ὨΙΟΓ νογβαίυδ, 

δάαο μἷο ἃ») ᾿πίεῖὁ ργορανὶι αυς οπιΐϊ. 51 ἰψίιατ 
Πυπίογυβ ἀυο ἀ6 πηαίογίδ οἱ ἐδ δβροεὶς ργωυϊοαίυγ, 

μἷς πιδίθυ Ἀ} 8 τη] (Δοῖοθαὶ : αυδηιοῦγοη οἱ ᾿ς 

᾿πι!]θοίιδ]6 ργαπάϊαπι γοσυϑανί! : απ66 οἱ ἰῃ αιι!- 
θυδύίδηιν ὀχ πρ ΔΓ) 5 ρτὸ [5 τοῦ 8 : Πόσο (6 "", 

Ροπίιυν : ΕἸ ργοριεγθα 05. ροδδιιηι υθπῖγο. (υἱ οηΐτη 
560 ῃ 8 }}} 14 υἱάθηϊ, αἰυπί 56 ποι ρ0586 αποά ᾿ποογρο- 

Γουπὶ 658. σΟΙΒργοβομάογο. ΑἸΔΟΓ δυίοιη αὶ ἀϊχὶὶ : 

ὕχοτεπι ἀμαὶ "", ἰδ δὶ αυΐ νἱάοίαν. ἢινθη 886 88- 

Ρἱοπιίαπι, οἱ {ΠῚ 5 ραγιΐίοορθ 6586 [ασίαϑ, ἃί ὙΘΓΆΠῚ 

βδρίδπιίδπι τοουδδΐ : ναὶ 41] σαγηΐ απ, οἱ νοὶα- 

Ρίδι}8 πιαρίβ αιδην Πεὶ ἀπιδίοῦ οβῖ. ῬδγαθοῖαΣ αγσὸ 

δυπηα ᾿ς 681, Ἐχριίοαγα ροίογὶβ διἰδπὶ δ] ἰδ. 

Θυδίοινυ. Ποπηΐπθ8 βυπυ8, πος ἀἰνηἰα5 μοηπὶιδῖ8 

θεἱ πουῖβ οομάποϊ! ἐοφπόβοογα, νογ θοῖι5 Ποπιϊηὶ 

Δϑϑἰ μι δῖ αγ, υἱ ἰδπαυδ ΠομΊΟ Ἰοαυδίυγ ΠΒοπνίπίθιι8 
4υὶ ροβδυπί φυθεγηαγὶ ἃ 0)60, οπιηΐπο γειηδηθῃίο 

θ6ο. Εὶ ἴὰπὸ ἀδοίποὶ δϑβί πη αγὶ μοηΐηὶ, αυδπάο 

( Οεβϑδῃίοβ ἃ οοῃ!θηιίοῃα, Ζοῖο, εἰ Γο 415 184}}5, δἱ- 

406 βεουπάμπι ᾿οπιΐποτα ἀπιθυΐδγα ἀδϑίποηίε5, ἀἰξπὶ 

(οἰ [υδγήπμ!8 δυθίγα : 90 ἀϊχὶ : Βὶϊ εειὶς, εἰ βΗὲ 
Ἐχοοίεὶ οπιπες "δ, Ὀεδίποι οἰΐδπι. 4118 ρἰυτίπια νο- 
οαγὶ, ΘΘΩ αυΐϊθιιδ ρεοσδίοῦ. ἰοῖηο ἱπαϊψαί, ποπρθ 
ΡαΒΙΒεγα, 160, δὲ ὑγϑι8, βίους ἰῇ ργορίνοιῖβ βοτὶς- 

Ρίυπι 681. Βοβίποὶ δηΐπι μας 6886 θδυ8, αυδηάο 
ῬΓΟΡΙΟΓ 009 4υ] (411 Τδοογυδί, πῸ) απηρίϊυ8 ἱπαϊ οὶ 
ἐπα 5 αυϊ ἰΔμφυδπι ρϑηίμαγα, γοὶ ἰδρχύυδηι 160, νοὶ 
ἰδησύδηι υγδι8 δὰ ἱπορίαπι γούδοίβ ὁδί. 'ρ86 Ὡθἢ 
ΔΩ ἰὰ8 Πα θ6 Π8 [4165 41 56ἶρ50 ἱπάΐφεδηϊ, βείρβάπει 
τη Δι} δϑία υἷι βίου! α5ι, διιδααα δίαθὶε ἴῃ πιδάϊο 
ἀδογυπι. δ[6 δοεὶρίο οιΐαπι {ΠΠμὰ : θέμις ποδίθγ ἐφηΐε 

ἐοπδιιηιθη8 5. οἱ οπἷπὶ ηυὶ ἀΐζηυβ ποη οδβὶ σοηβυμπηΐ, 

Ἰὰχ 68. βθοιπίίιπι δολπηθη) ἀϊοοπίοπι : δόμα ποϑίον 

τῷ ἐσόμεθα, ὅτι ἐφόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. ἘΠ Ὁ ἐῶ 62,1, εἰ ἰφποῦνα ἱπ ἐ0 ποθ δμπὶ 9. Ἐπ ΓΌΓΘΟ ν᾽ : 

γὰρ καὶ ἀξιωθῶμεν βλέψαι νῦν τὸν Θεὸν τῷ νῷ χαὶ 
εὗ καρδίᾳ, οὐ βλέπομεν αὐτὸν χαθώς ἐστιν, ἀλλὰ χα- 

θὼς διὰ τὴν ἡμετέραν οἰχονομίαν ἡμῖν γίνεται" ἐν 

δὲ τῇ ἀποχαταστάσει πάντων, ὡς ἐλάλησε διὰ στό- 

ματος τῶν ἀγίων αὐτοῦ, ὀψόμεθα οὐχ ὡς νῦν, ὃ οὐχ 
ἔστιν, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει τότε ὅ ἐστι. Παρ᾽ ἡμῖν μὲν 
τοῖς ἀνθρώποις ἀνθρώπῳ ὡμοιώθη: παρὰ δὲ τοῖς 
ἑαυτοὺς ἀποθεώσουσι, Θεῷ: Ὃ Θεὸς γὰρ ἔστη, 
φησὶν, ἐν συναγωγῇ θεῶν. 

Νομάμπι ἀρρατγαῖς φιιϊά οτίηι8. ϑείηιμα φμοιίανε 

ἐπὶ ἀρραγμεγῖ!, δὑπίίος εἰ ογΐπιμε, φμοπίαπι υἱά6- 

δίηιιι8 ἐμπὶ δἰσμίὶ ει. Ἐῤ8Ὶ δπίτῃ ἀἰκηΐ (δοιὶ Γαοτίηυ8 

γἱάογο πϑης Ὠοιπὶ πηοθηία οἱ οογάσ, πὸη Υἱάδπηιβ. 

διιΠ δίουἱ οϑί, δα ὰ φυοιηδάπιοάιηι ΠΟ)}}8 651 δθευῃ- 

ἀυπὶ ποϑίγαπι ἀροηΐ γαιοποπὶ : ἰη γοϑι υὉ]0π6 6 ΓῸ 
οἴμδίυπ, δου! ἰοσυϊυ5 οϑί ΡῈΓ 05 ϑαῃοίογαπι βὺ0- 

ταμι, ν᾽ ἀοπιι}5 μοῇ 5ἰοαΐ ππῆς, φυοὰ Ποη οὶ, β6, 
βίου: ἀεςοῖ απο, φυοὰ 651. Αρυὰ πο5 αυΐϊάοπι Π0- 

τλΐη68 Βοιηΐπὶ ἃ ϑϑἰιηϊϊδίι8 6ϑὶ ; δρυὰ 608 γθῦὸ χυὶ βεὲρ805 ἀϊνί πα: ΘΟμϑογίο8 παίυγο ἰδοογυηῖ, Ὠδ0 : θεμδ 

οηἶπι, ἱπαυϊξ, φἰοεὐς ἐπ δυπασοσα ἀφοτιηι 3". 

16. {014,19 οἱ 90. 
3 Ῥ5Ὶ], κΥχχι, 1. 

1 1.16. ΧΗΙ͂, 18. 
δ. 51 720αη. πι, 2. 

“7 ᾿υὰ. 20. "6 Ῥρ4]. υχτχὶ, 6. ᾽5 ΠΟΌΓ, χιὶ, 325. 551 208ῆ. 1», 
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πηΐνογθος ὙΟἸΘηί6 8 ἱπίγοῖγ ϑι5είρίαι, Εἰ οἰ ὀϑδη 

ἱπίογρροίϑυϊ. ῬΟΥΤῸ ἀπ05 ἀσηδγίοβ, Ραΐγεπὶ οἱ ΕἸ ΠἾ πὶ 
ἰμ16}}}6ὶ ; βίαθυϊαγίαπι, ἘσοϊοϑίαΣ ργϑϑι πὶ, ουἱ 
ἰϑροηβϑιῖο ογρά ἃ 6ϑι. δ 60 Υ6γ0 4υ0κ ϑδῃηδδίι68 

ΓΘΝΟΓΒΆΓΙΙ πὶ 856. 6556 ρΓΟΙἰμἾ, σοουπά α πὶ δ  ναίοτὶβ 

ἐξυγαῦαι δάἀνθνμιηι. ας οη΄ τα οη θοῦ ρὰ]- 

Εἰ γοφιθ ἀϊσδη!, ποη δὲ ἰάπιθη δχἰβιππϑπάνμ 

αυοὰ δά οπιπεπὶ ἰιοπηΐηθηι Ρογιποαηΐ. Νααι6 δηΐπὶ 

Οπιη 8 ἢΟπΠ|0 ἀδϑοοηάιί ἀθ 3ογυδαϊοθα ἴῃ δεγίοο, 

ἢδα υηϊναγθὶ ργορίογοδ ἰἴθ ργώβθηι βήβουϊο οὐπι- 

πιογϑηίυγ : ᾿ἰοοὶ {18 4ιὶ πιΐββυβ 6ϑι, ργορίοῦ ρὸγ- 

ἀἰϊαβ ονθ8. νεηδγὶὶ ἀρπιιβ ἴβγδοὶ. Ἠοπιο ἰρίίυν φυὶ 

(6 δογυβαϊοπὶ ἀοβεθηάϊιε ἰὼ δογίοιο, φυΐα νοϊυἱί ἦρβα 
ἀοβοθπάθγο, ργορίογρα ἐπ᾿ Ἰδίγοηος ἱποίαίι. 1,αἰνΌειο 8 
Διυιΐίδην π0}]}} δυηὶ 4}1}, εἰδὶ ἀθ αυΐθυβ ϑαϊνδίογ αἷϊ: 
Οπιποε φιιΐ απ6 πι6 νομθόγμπί, [εγες {[μουμπί οἱ “ (αἰτο- 
πόδ ὅδ, Ὑρριπιηαπιθη πο ἱποίἀϊς ἰὼ (αγα8, 8βδὰ ἴῃ 
μα} 0 Γατίθυ5 ποηυΐογαβ ἰδίγοποϑ, χαΐ ἀοβοοπ θη ίο πη 
δπὶ ἀς δεγυβα!οπὶ οαπὶ ἱποί ἀΐββαὶ ἴῃ ἱ]|05, 5ρο ϊ4- 
γέγιμν! εἰ ἱπιροβυθγαῃί οἱ ρίαριδ. Οὐ 5βυπὶ ρασῦ 
ἀν γυπογα αυΐθὰ5. νυϊποιαίιι8. δὲ ποπιοῦ Υἱια 
8416 ρεσεαία, Πείῃάς αὐυ͵α Ἰαίγομθ5 4υϊ πιιάᾶνο- 
ΓΑιὶ 6ι1Π|, Οἱ Ὑυ] ΠΕΓΑ ΟΓΔηΐ, ὩΟῚ δϑβί δ πυά0, δοὰ 
ΡΙΔ 5 ΓΙΙΓΒΌ5 πη ρο5 {18 πο! παααης δα μὶ, ἰΔοἶτοῦ βογί- 
Ρίυηι ὁδὶ : δροίϊαπιθα διμαι, εἰ υμίνθτα ἀρρονθηίδδ 
αὐϊετιμμ, ἐ0 ΠΟη Πιογίυο, βαὰ δοηιΐηδε. Ἐδοίυπι δβὶ 
δυίθιη αἱ 'π οδάοπι νἱὰ Ῥγίπιυ8 βδρογίοβ, ἀοίπάα 
[μονῖτ65 ἀοβοθμάογεπί, φυὶ [Ογβίίϑη 8}118. μοιηἰπίθυ 
Βομὰ αυδοάδπι [ςοογϑηΐ, ποη (πῃ ᾿ἶς, φυὶ ἀ6- 
ΒΟΈπάογαι ἃ}} ογιιβαίοιι ἰη Ζογίοιο. πης δηΐπὶ υἱαϊι 
ΒΆΘΟΓΟ]ΟΒ, ρῃῖ0 Πμοχ νἱαϊ : [μονίι68, αἱ ΓΘΟΓ, ΒΟΓΠΊΟ 
Ριορ!ιειίουβ. Εἰ οὐτὰ Υἱἀἰδβθηι τϑ  φυθγιηξ, οἱ ἰγΆπ8- 
ἰογυηῖ. δεγναυαί φυΐρρα βδπμίπθοθπὶ Ργονί ἀθηιία οἱ 
4] [ογεῖον ὀγδιὶ Ἰ6β6 οἱ ργορμοίϊς, ϑαπιδγίίαπο νἱάε- 
Ἰεεῖ, φαΐ ἱπιογργδίδιυγ σμδίοδ. ἰσία δϑί υΐ μοι ἀοτ- 
δι, πδᾷυς ἀοτγπῖέ οὐδιοιΐεηβ. ἰβγδεὶ : Ργορίεν 
ΒΘΠΊΪΠΘΟΘΠῚ ΡΓΟίδοιιι5 6βί [86 ϑδπιδγίιδηιβ πο ἀδ 
δεγαβαίθμι ἴῃ δουγίοῃο, βίοι: βδθθγάοβ οἱ 1,ουϊία ἀ6- 
δεδηάθῃβ : δυΐ 5ἱ ἀεβοθηδί!, ἰήοῖγοο ἀσροοηάξε, υἱ 
δα ναγοὶ ουδιοἀϊγείφα. πηοτίαταπ.. Αἀ 4υθσαὶ ἰοουιὶ 
δῦηϊ δυάιεὶ : δαπιαγί(αμιις 68 [μ, εἰ ἀατ΄ποπίμηι πα- 
δε8 5", Ουἱ ουπὴ ποβϑυδ5δ8θὶ 56 ᾿άθοῦα ἀφιηοηίιπ), 54- 
ἸΔΔΓ (ὁπ πορᾶκο 868 ποΙαἶξ, Θοίεθι Θηΐπὶ 86 δυιβίοάθῃι. 
Τλψα6 ουηι νϑηΐβϑοὶ δὰ Β6ΙὨῚ ΠΟ ΘΠ), οἱ υἱάΐββθὶ θιιη 
ἴῃ 800 βδηρυΐίηα γο]υϊδτὶ, πιϊβογίυβ δοοδββὶί δὰ δαπὶ 
ὯΠ ΠΘγοὶ δ͵υ5. ρτγοχίηυβ. {ιρανίε νυϊηθζα, ἰηζυάϊι 
οἰδυπη ΥἱΠ0 πιϊβίαπι, μθ4ι6 ἀϊχίι ᾳυοά ἰπ ῥτορῃρίᾶ 
Ἰυρίιαγ : Νοη ἐδί πιαίαρηια ἐβιβοπότα, πεφιιδ οἰδωπι, 
πέμμα αἰϊφαίιιγας 55, 1516 οεἱ ϑαπΊατΔῆυ5, οὐ] 5 
ἀγα δἰ αὐυχὶ!ο οτηπεδ υΐ πιαϊβ μδρδηΐ, ἱπαΐσεηι. 
Ἡ]Πν) ας νοὶ πηαχίπι ϑδπιδνιἰδηὶ ἰπεϊΐροθας δαχὶ 0 χαΐ 
( θγηβδ]επι ἀδδοθηάθης ἱποίίοναι ἴῃ Ἰαίγοιιοβ, οἱ 
υυἱμαγϑίι 5. 80 εἶβ, δϑιηἰδηΐπηῖβ ἴμογαι ἀδγοϊίείας. 1 
ϑιιῖ6πι δοἷδ5 4υο06 [αχία ργονίἀδηιίαη) (οἱ ϑαιηδεῖ! 68 
ἐβι6 ἀδϑοθπάδτίς αἱ ουγαγοί δου αυἱ ἱπείἀεγαι ἴῃ 14- 
ΤΓΟΙ 68, ΠΙΔΠ [0510 ἀοοοθογβ ἐχ 60 φυρὰ βερυιη Πιἃ- 
μθαί ΑἸ}! φαιαγαβ, βοουπὶ οἸθαπι, δοουιη νἴμαπι. ρυα 
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Α ᾳυϊάοπι 650 ριι0, ΠΟῚ ρΓΟΡΙΟΡ ἰϑέσπι ὈμΠυπὶ 5διηὶ- 

ΠΘΟΘΙ, 8664, ρΓΟυρίονῦ 4|105 φυοηυς 4εὶ ον ταῦτίας ὧἱ-: 

8858 [!ἋΟΓΔηὶ νυ ϊδγαίῖ, οἱ ἱπάΐφουαηὶ 8}}}ςδιατὶς, εἰ 
0160, εἴ νἷπο, ὅδουπι ρογίαβϑο β'διηδγίίεπι. δθείωι 

Οἰθιπὶ ἀθ 400 δογίρίυπι 651 δ : ὕ εἰπἰατεὶ [αοεα 

ἐπ οἰεο ; νὰ ἀαθίαπ φυΐῃ 6}05 φυὶ ουγαίας [ὑοτι, 

ΟΙδ0 οἰϊδηὶ ἰχπηογο5. τυ πογυτα δοἀδγοπίυγ. δα εἰ 

Υἶπο πυπάαδὶ νυ]πογα, Δ5ρογ (9115 ΔΙ Ι4υϊά Δἀπιίδορις: 
δυπᾳυθ αυὶ {ὑογαϊ νυ παγαίαβ ἱπῃροβιὶί [ιπιοηῖο, 

δϑῖ, ργοργίο εογροσγὶ, [ἰυχίὰ ἰὰ ᾳυοά εδι [ιοιπίμειι 

ἀϊξηδίυβ ἀϑϑυπηογο. [5.6 ϑαπιγ Δ ηι15 ρϑοοδίδ ΠΟϑΙΓ2 

Ρογίαι, οἱ ργὸ ποΐβ ἐο]εῖ, ρυγίαϊ βεπιίηθοθῃι, ἰηϑα- 

οἷε ἰπ ρϑηπάοομίυπι, ἰὰ 6ϑι ἴῃ πο βἰδπὶ, 402 

ΟΙΠΠ68 50.56ἰρ᾽ 1, 6ἱ π}}} αυχὶ]υηι βυυπι ἀοπορλί, δὲ 

αυδπὶ οἰποῖ05 ργονοοᾶι δέδα5 ἀΐοθηβ δ᾽ : Ῥεπίιε μά 
Β μπὲ, οπμιθ8 ημὶ ἰαϑοταις οἰ οποταιΐ 6ειΐς, εἰ ἐ40 τὲβ- 

εἷαπι υο8. Εἰ ροδίφυδη) 9733 ἰνάυχιε δυπι, ποῦ 

δίαιἰ πὶ γοορᾶὶ!, δοὰ ὑη0 ἀΐα ᾽ν δίαυυ!ο οὐτι 9επ|- 

Ο66 ΡΟΓΒΟνγδῳ οἱ ουγϑὶ νὰ] ΠΟΓΔ ΠΟη 50.108} ἰη ἀΐδ, 

νόγυπι οἰΐδη) ἰη ποοία, γεἰ  αυϑαι 50}}} οἰ εὐ ποτ φυλαὶ 

εὐ ἱπαυδεγίλῃι ἰγίνυθνβ. Οὐπιᾳυθ νθ] !δῖ πιᾶπα ρτο- 
αἰδοῖ, ἀ6 ῥγορδίο ἀγβεηῖο 5110, ἐδ ργοθαδία ροουοὶὰ 
διὰ 1011} ἀυοβ ἀδῃηδγίοβ, οἱ οπογαὶ ϑἰδυυϊδηήυμ, 

Βαυά ἀυθίαπι φυΐῃ ἀπροίυπι ΘΟ] οἷα, οἱ ργϑείρίι 

υἱ αἰ σοπίον οὐγοὶ δυπι, οἱ δὰ 38). ῖ6Π| υ5611 ρεΓ- 

ὀυοδί, αυθπὶ ρΓῸ δηφυδίϊα ἰδπιροτίβ δἰΐϑι ρθε οὐ- 

Γανεγαῖ. θυο ἀδπδυῦὶΐ ποι 8 πΐ δ νἱδοίοντ ἐ596 ΡὩ- 

τετ8. οἱ ΕἸ], οἱ βοϊθηι δ βδογαπιθηί, φιοπιοῦο ῬδιεΓ 
ἰη ΕἸ ο, οἱ ΕἸΠ 8 ἰῃ Ράιγὸ δἰλ,αυΐ νοὶ αἱ πηογοθίεβ ἀθ- 

πᾶπίυγ δηροῖο, υἱ αἰ ροηί!5 οὐγοῖ 5:0] ἰοπιέμεπι 

εοτμηπηδηάδίιπι, οἵ ΡΡΟΤΏΪ ΙΓ οἱ αυϊάφυὶ ἐδ 900 ἰῃ 
πιο οἰδπὶ βοπιΐηθ 618 οχροπάθγὶξ, {ΠΠ|ςῸ 6556 γοθάεη- 

ἄἀυπι. ογα 1μορὶ8 οἱ ργορ οί οὐδίοβ δῃϊπιλΠιΝὶ 

ἴδιο νἱοἰηίον, φυὶ [δοἰξ τη ἰβογϊοογἀΐϊαπι οἱ χυὶ ἱπούο- 

ταί ἴῃ ἰδίγοῃμεβ, δἱ ργοχίπιι8 6}1.8 ΦρρΆΓυΐὶ Ποη ἰλπὶ 

ΒΟΓΠΊΟΝΟ 4υδπι ΟρόΓΘ. Ουΐά ἀγφο ροββί 116 δὶ ἡιχίὰ 

ἐΠυὰ ᾳφαοά 5βοφυίίαγ, ἰμἰἀτγὶ πὸ8 ΟΠ γἰβίυπι, εἰ αἰΐ- 

βογοσὶ δογιιπὶ 4υἱ ἰποίἀογαηί ἴῃ ἰΔίγοηθβ, δοοδάεγε 

84 608, ᾿ἰσᾶτα νυϊπαγα, ἰμαηάδγο οἰδυη) δἱ υἱηθῃι, 

ἰΒΊΡΟΠΘΓῈ ΒΌΡΟΓ ργοργίιπι Ἰυπιοηίυπι, οἱ ἴογγα ΟΠ ΕΓὰ 

ἰρβούω ; ριορίονθα δὰ (αἶα 08 Θο]ιοτγίδηβ ΕἾΝ 

οὶ, ποη ἰδπὶ ἐοείοτὶ ᾿Ἰερῖβ φυλπι πΟ)5 φυσι οΠὶ- 

πΐλνυβ ἰοφυΐτυν ς γαάθ6 οἰ ἐμ [αο εἰπιϊἑιογ. Οὐ 8 5,- 
λον ΓδοοΡίπγα8, νἱ πὶ οοηβοαιθίναγ φίθγηδπὶ ἰῃ 

Ὁ Ομιείβιο 685, ουἱ 6δι ρίογίἃ εἱ Ἰμιρεγίαμι ἰῃ βϑουὶὰ 

δῷουογιπ). Απηδη. 

ΠΟΜΙΠΙΑ ΧΑΧΥ. 
δὲ ἐο φμοά εοτίριιπι 65 : « (μανά0 υαἀῖς ομπέ δάνετ- 

δατὶο ἴιιο, ν εἰ σαίοτα, μδφιο αὐ φαπι ἰοσῶια αδὲ αἰ: 
« Εἰ πουϊξεῖπιμηι πιϊπτ τθάμεδ. ν ΟΔΡ. ΧΗ. 

Νίβὶ 6880. πο}}}8 παίυγα ἰηβίιυπι, ἰά ᾳυοά ᾿αϑίυαι 

ἐδ. ἡυάϊοιηάί, πυιπαίυδπι ϑαίναιογ ἀΐοογεὶ : (κατέ 
αμίθι, εἰ α υοὐϊεπιοιὶ ροὶς ποπ φιοά ἡμϑίιπι ἐς! ἡμαϊεα- 

εἰς 3 ογαπὶ πὸ δὶ ργορδίἰοποιη μυ)8 δαπίεμιις 

Ἰουσία8. ΘΥΑΒΟΠΙΙΡ, πιδχί πα οὐπὶ τυ! αἰΠὶο  ΠΠογὰ 

᾿νυΐς οαρίταϊο βυθηόχα βίηιϊ, (ιιξι ὰ ΒΘ ροΓΡθῸ5. δἰ ψη- 

ἢ.4556 δυῇὲοϊει, Ουΐπ ροϊίυ5 δι βάρυδι ΠοϑΈΓΆΓΟΙΙ 

δ φόλη. χ, 8, δ᾽ Ζοαπ, νι, 8. δε 158,1, ὃ. 5054], ομι, 18. 85 Μαιμι, χι, 38. 
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δα θουπ νοΐ ραβάλπιυϑ, ἀδργοδδπιυγαυθ δάνθη- Α δβί. 8: δὐΐοπὶ [ὉΓΪΠ866118, 60 (6 114 ΕοοΙοβῖα απ 

τι 56 γηλο}}8 6}08, υἱ ᾿η!ΓρΓΟίοῸΓ ρΑγδθο Δη δ 

408 βογιθίτατ : Ομαπάο ναάὶ8 εἰπὶ αὐἀυόγεατὶο (μο αὐ 

Ῥτὶποίρεπι, ἱπ υἱα ἀα ορέταπι, μὶ ἰἰδέόγες 16 αὐ 60, 6 

ἴοτιε ἰγαάαι ἰε ἡμαϊεὶ, εἰ Ἰμάθα ἰταάαί (6 ἐχαοιοτί, οἱ 
ἐπι εαγοότέπι π ανὶϑ. Απιθη αἶσο (δὲ, ποη ἱπάο οαϊθδ, 

4οπεῦ πουϊδείπιιπι πιϊπμίιπι τοάάαδ. Ουλίθοῦ ρογθο- 

88 ροῃΐ νἱάθο, δάνογυδγι!, ργϊποὶρὶβ, ἰυάϊοῖβ., δχ - 

Δοιοτίβ, εἰ αιυΐα υἱάοίιν ουδηρο ἰϑῖα Μδι {186 0}8 51π}}}6 

αυϊὰ Ἰοδσυῖϊαβ ἴῃ 60 αυοὰ «αἷϊ : Εδίο ϑεπονοῖιδ αἀνετ- 

5αγῖο [0 ἀπ 68 ἴῃ υἷα εὐιπὶ 60 ὅδ, ἀυ ΓΟ υἱτὺπι ἰάθδιη 

ΒΘηΒ05 511, 8Δὴ 4]14}ἃ 511 υἱοϊπίδ, δἰαυϊάθπιὶ ἀρυΐ 

Μαϊ δυπι υη8 ΡΕΓΒΟΠΔ ῬΓΘΙΘΓηἾ558 δ]., οἱ 418 'πι- 

τηυϊαῖδ. Ῥυ  οΓΠΊ 8888 δὲ ργΪΠΟςΡ5, οἱ ὑΡΓῸ δχϑοίογα 
τὶ βίο ἰηβογίυβ : Δάν ΓΒ Υ 5 Ὑ6ΓῸ οἱ ἰυήάοχ 8[ πη] - 

{Ππ 0} ἂν υἱγοηι6 Βα} ροϑὶ(ἷ. ᾿πι5 ᾿λᾳ06 οὑπὶ δάνου- 
ΒΦΆΓΙΟ ΠΟΒΙΡΟ δὶ ρῥγίποίροπι, οἱ ορογῖθί ποβ, ἀθπι 

δύϊυς ἰπ νὰ 88η}18, ΓΟΥΕΪ ΟΡ ἸΔΌΟΓΑΓΘ, δὲ ᾿ΙθΟΓΘ ΠῚ 

4 60. Θυοιΐάτη δηθΐρυυπι αυΐρρα (94-98) νογθυπὶ 

ὁδί, οἱ ροίοϑί ἰδπὶ δὰ ρυϊηοὶροπ) 40 .8Πη} δὰ δνογϑδυ ἢ), 

Τοίεγτίὶ : Νὲἐ [οτίο ἰγαάαί 16, εἶνε δάνδγβαγί 5, να 

Ῥυίποεορβ, ἡμαϊεὶ, οἱ ἡμάοα ᾿ταάαί [6 ἐπαοίοτὶ, οἱ ποι 
ἡμάε εαΐος, ἄοποο πουϊδείημιπι (98) παυΐγυπὶ γοήά 5 : 
ΡΓῸ 4αυ0 Μαίιαι5 αἷι : δϑόπθο τοί αδ πον ςδίπειπε 

ηγααάταπίοηι ὅδ. γεγθυπὶ γὰγὸ πουΐδδίπιμπε υἱογαυθ 

βου άδ : ἀἰδογεραᾶγα δυίΐεπι βυηὶ υἱβὶ, συθὰ Πἶς 4υᾶ- 
ἀτδπίθπι., [Π6 πιϊηυϊιπι ροϑυΐὶ : φυδάδλπι τ] συηὶ 

δοογοιίίοτα ἰδηρθηάδ, τι} [Π16}}}ξᾶ πὴυ8. Δ}}π|π| 6556 δά- 
ΨΟΓΒΔΕΙ ΠῚ, 4115 [Γ68 ΡΟΓΒΟΠΔ8.,, ἰὰ 68. ρυϊποίροιη, 

}υυίεαπι), ὀχϑοιογοπι, [δ ρί πηι (51 ἰάπίθὴ οαἱΐ μἰδοὺὶ 
Πυ) υδοοη)ο ϊ ϑεγιριαγαπιὶ γαῖμα) [υ 5.1: οἱ ἰηΐ- 

αὐυϊιδι!5. δηροῖοβ βαρ ΑὈγαὶθ βαία!α οἱ ἱπίογιίιι 

ἀἰδοορίαηϊ 5, ἀυπὶ υἱγαυδ ἰΓηλ6 800 δαὶ νοϊυμὶ 

οαιυΐϊ νἱπάϊοαγα. Οιιοά 5] οὐ] ἀϊβρ!ίοοι, ἰγδηβθαὶ δὲ 

σοϊυπιει φυρά {{π|0 Ραδίοτὶα βου θἰίατ, οἱ ἰηνεηΐοῖ 

ἐὐηοι. μοπιἰπίθυδ (917) ἄἀϊι08 ἀι|6556 Δ 56105 : τηᾶ- 

Ἰυιη, ηυἱ δὰ ρογνθγϑα δχμογίδίυνγ, οἱ θοηι αὶ δὶ 
ορίίπια φυϑῆυα ρογϑιδάοιὶ. δου υυν 4110], χυοὰ 

ς5ϑἰϑίδηι ᾿οπηἶηΐ, βδίνα ἰῃ ΒΟΙΔΝ, Βῖ 6 1) Π|4]ΔΠῚ 

Ργίεπι ἀυρ!ο65. δ 56}}. 6 Βοηΐβ οἰΐδπὶ ϑΙνΆῸ 
πηοπλΐηἶ, ἀΐοοια δ΄: Αηροίξ δοτιιπὶ δοπΊΡῸ υἱάοπὶ 

[αεΐομι Ῥαϊτὶδ πιεὶ φιιΐ ὧι οοἰὶς ὁ6ι. ϑἰτη} αυῶγο 

υἱγυδπὴ ρᾶγνυίογυπὶ ἰη Ἐπ οΙοϑῖα ΒΟ ΡῈ υἱ δλπῖ Δῃ- 

6εὶΐ [λοΐοπι Ῥαῖν 5, οἱ δογαμη ἀπο}; ηοι αθοδηὶ 

τθόγιαίοπιλ να! πὶ Ῥαιγὶβ δἰΐδιάθγα : ποᾷὰθ 6ΠΪ} 

Βρογαπάυπι 68... ΟΠΊΗἶ πὶ ΔΗ 66 108 υἱάογα ἰδοϊοπὶ 

Ῥλιγὶβ φυΐ ἰῃ σο 5 δὶ. 8] ἔμογο ἀς Εοο]ο5ῖἃ, φυδηην β 

νηΐ ηἾ Π1}}}58 5' πὶ, Πα ῦ οι ΠΠθαγ αἴοπη δηρεὶυβ πηουϑ οἱ ἢ ὰ- 

αἴϑιῃ ΒΟΠΡΟΓ νίάογε (δοΐίθπῃ Ῥϑιγὶ5 τηδὶ αυὶΐ ἴῃ (Ο} 18 

δὲ ἥλιῃ. ν, 35. ὅδ 1014. 26. 57 Μίδιιν. χνηι, 10. 

(94 -95) ἀτουπι 880 γὶ ἰοχίυ8 νόγθυπὶ, κατασύρᾳ, 
βυρδι πϑηάαπι ἰἰς νἱάδιυν μαιῖπο, φιίρρε. 

(θθ) ΥἹάειυν ἀ6 ἱπάἀ υδιτῖα ἸεοιοΠδη). {18 πὸ ῬΓΘΓΓα 
Οταοὶ δγοϊθιγρὶ, 485 ἰμ πϑυίτο Πα θεὶ τὸ ἔσχατον, 
Αἰιογὶ σῦς ἴῃ 4118 ὁσουΓΓΙΐ Θχθιῃμ γίθυ9, τὸν ἔσχατον. 

(97) Ὀἰχίπηυβ ϑυργὰ δὶ μοπ}}}. 25 νἱἀογὶ Οτὶ ρθπθιη 
᾿ 56 8|556 Π0η15 ἰ8 0 Π|, ΘΔ ΠΟ [5411 ΥἱΓὶ5 οι δι οὐ πὶ ἃη- 

φοίαπι δοὐυπρὶ: 6 λυ 10 Αἰ οΓ ἀμ05 ουἴφις Ποη)ὶ- 
πυτη Αϑδίϑηδίοβ ΔρΡΟΟΓΥρΠ οὶ αυοηι6 ᾿ἰθΓΟΓυπὶ 46- 
εἰουιδι6 ςομ θη6 1} : εἰ ρΔ010 ἰμἰο ΓΙ 5 ̓ αου] ΟΠ ἰβϑί το 

σ 

18 ΕρΠδ.Υ, 97. 

Β0η ιαθαὶ πηδου ]δπ) 1 γυφάπι ὅδ, δυΐ αυἱϊὰ ἰ5ι118 

τπιοάϊ, οἱ ἰρ8ὰ Τὸ ὈΓΟΌΟΓ Δ] Πι15 6880 ἃ (αἰΐ σο0ι}- 

ξιοφαιίοπα, ἤθη Βαθοί Πἀποἶδη) Δι β6 1118 Τηοὺ5 τυβρὶ- 

οἰοηὰϊ νυϊαπὶ Ῥαιγὶβ πιοὶ φυΐ ἰῃ σα 5 οβι. Ουδιμ 
ΟὉ ἐδιιβᾶπι Δη66}1} ρΓῸ θοπΐ5 50} διιπὶ, βοϊοηί68 

αυοά 5ὶ πο νἘη6 φυθεογηδνογίηί, οἱ δι βαϊυἴοπὶ ὑ5416 

Ρεγάυχογίη!, παθθδηΐ οὐδ ἰροὶ ἐἀυοἶαπὶ νυἱθδηάὶ 

[3εἴἰὸπὶ Ραίγὶβ. Ουουηοί 9 δεΐ πὶ 5ἱ ΡῈ Ρ συγᾶπι ΘΟΓὰ πὶ 
οἱ ἰπθυδιίγπι 54}|5 ἢ Π  Ἶ 08 σοι ραν ϑίυγ,, [Δοίοπη 

Ῥαδιγὶβ βΘΙΡΟΓ διϊεπάσηϊ : 5ἷ6 8] ρῈῦ πορ! ροηιίϑ πη 

οογυπὶ ἰιόπιο οογγυογίί, οἰἶδπὶ δι ρουγίοι!! τοι 6556 

ποῖ πϑϑοϊππὶ, Εἰ βίους 0118 ορίβοορυβ, δἱ ορι πηι 

Ἐροἰοδίς ἀἰδρθηβαίου βεἰϊ 51} πιθοῦ εἰ 6556 δίαιο νἱγς 

τυινΐδ,, 5' ονθ8 φγαϑὶβ δί δὶ ογϑα εἰ [υδγὶηί ουδίοαϊί:», 

18 ἰπιθ!]} ρα οἱ ἀ6 δηᾳ6 115. ἱφῃηοιηϊ πα δηβοὶο δϑὶ οἱ 

ΒοπΟ ἰυδῖι5 σγοάἑι5 Γπδγῖ!, οἱ μδοοδυγῖ : ὧἱ Θ00η- 

ἀγϑγῖο φιογία δϑὲ πεεὶο 5ἱ 97 ἅ, ἐγεάϊι 5 δι οἱ 5] θη 
τοϊπί ται ἴῃ Ἐροϊοβία Γπογῖῖ. ΥἹάοθυμ δηΐτι ποι 4}}1-- 

αυδηάο, 586ἀ β6ΠΊΡ6Γ, [Δεΐαπὶ ΡδιΓῚ5 4υΐ 681 ἰη φ0} 18, 

οὐπὶ 411} ΒΘ ΡΟ πὸη νἱάοδηϊ, ϑεουηάμυπι τηδγυ πὶ 
δηἶπὶ δοτυπὶ αποτυπι Δη66}} δυμῖ, ΔΌΪ ΒΟΙρΟΓ, δὺΐ 

ΒΗΠ4υΔΠΙ, Υ6] ράγυπι,, Υ6] ρὶυ5,, [Δοΐεπὶ Ὠεὶ δηροὶὲ 
οοπιεοπιρίαθυπίυγ. Ου)05 τοὶ δὰ ᾿ἰφυϊάπι ποι πὶ 

θεὺυβ πονεείϊ, οἱ δἱ αυΐβ. ᾿ἰοδῖ γῶτο, πθγ} ἱπνθίυβ 

4υδπὶ ΟἸιγίβίυ5 {Ππἰπχονὶῖ, ΥἹάθδπιαβ. ΟΓσῸ Ῥιυϊησ: 

ηυΐβ 5}. δάνεογβϑγίιβ οὐπὶ 400 16 Ὁ (Δοἰάπιυδ. ΘΏΡΟΥ 

πο βοαπὶ ἐδὲ δἀνεγβαγίυβ. [η}8}1065 ΠΟΒ, Δἴ4ι6 πιἰδ6- 

γ8}0}}168 1 Ουοιϊοβοιηηθς ροοολνοσ πηι, δύνογβατίυϑ 

ΠΟΒΙΟΓ ἀχβϑυ αὶ, βοίθπδ αυοπίδιῃ Παροὶ [Δου]Δίοπι 

δρυὰ ργϊποίραπι 860 }}}} ἢ} 05, 4υΐ 86 πιίδεγθι ὀχϑι - 

τἀπὶ οἱ αἰογιδιὰϊ, 60 φυοά Διἰνογβωγί 8, γογὶ σγαῖὶα» 

Βυΐι5 ν6] {ΠΠΠ5, δυπὴ Γ6οΘ γι ργίπεὶρὶ βου]! [Ν0}}18 

6596 51] οἴ πὶ Ὀ6ῈΓ 1811 (οίφυ ροοοδῖα., ΡῈΓ ᾿ς 

{Πυάφυο ἀε!οίαπι. Ενοπὶξ δυΐθιῃ ἰπίθγαάτιπ),, υἱ 5ἱ 

αυΐ [υδτὶς ργραγυίυ8 δγπιδίυγα Ὠοΐ, οἱ ὃχ οἵην 

Ραγίο 86 ἰοχογὶί, σοπδίυν 4υΐάθπη δάνδγβαγ 8 νυ]ηυὼ 

ἰηΐεγσγα, 86 [του] αίοπι ποὺ ἢάρέαι ρογουοηάϊ. 

Θθηρογ πο) ΐδου! ἀν γϑαγί 8. σγδύ Ὁ, παμαυδιῃ 

πο5 ἀόδοῦ, φυσι! οουδδίομποπι ᾿μ5ἰἀϊαγιπι, δὶ 410 

τηοάο π08 βα θνεγίογα φιδαῖ, αἱ ἰπ ργϊ μοῖρα! ! [ ἡγεμο» 

νιχῷ] οογά 5. ποϑίγὶ πιδίδπῃ 50} ]οἷδι ἐορ ἡ Διο ὸ πὶ 

Θιμαπάο υααϊ8 αὐ μτὶπείρεπι δ. Ουΐϑη8πΠι ἰδ ρυΐμσο 08 

ε5ι} θμαμάο ἀἰυϊώεϑ αἱ Αἰιἰδεῖπιιδ φομἴ65, φιαπάο ἀἷδ- 
Ὁ ςεπιΐπαϑαι βἰϊο5 Αἀ απ, διαί ἱδγηιῖνος πα ἰοπιιπι δι 

εμπάμηι παπιόταπι ἀπρείοτιμν Πεΐ, οἰ [αοἰα 681 ροτίϊο 

Ῥονιϊπὶ ρμοριίνι8 ο͵μ8 ζασοῦ, {μπϊομίιις πατεάϊαιὶς 

ἐἾιις Ιϑταοί 59, (98) ἰφἴτιν ρεϊποίριθιι8, 14 ἐ5ὲ 8Δη686}}9 

(99) 80 ἐχογάϊΐο ἰθγγὰ ἀἰϊνίβα δϑὶ. θ8η16] φυΐρρε πιᾶ-- 

89 Μαι. χιι, ὅ8. 

Τίὶ5 διἴδπι χυὶ 40 ΕΘΟ] 6518 Δ] 16 πὶ διηϊ, Δ555ηδι05 ΡΓῸ- 
πυπείδὶ ουδίοάδ5 ΔΠρ6105, ἐπὶ 608 8'ῖ ΠΟ 4066 Γ8 δι 
αἰ ο5ι19 ΡΑιγ5 (λεϊθιῃ οσι!05 8.101} 6 γ6, οἱ ργὸ ἱοπιὶ- 
πυπὶ 5:0] 5 ΠΠογαπι πιθγ 18 αμέ δέπιΡῸΥ, ἀμί πμπ- 
φμαπι, υοἱ ραγαπι, υοί ρίμιδ [ἀοΐοπι θεῖ σοπιοπιρίατὶ 
ΡΟ886 ; αὐὰ οχάρβογαιίο, αυιδπίαπι 80 ογιμβοίοχα 
βθηϊδηία ἀυῃοῦγοαῖ, ΠΘΠ]0 ΒΟ 50η|{1. 

(38) Υἱάδ ολρ. ὅ 11)». ᾽ν». Περὶ ἀρχῶν.ὈΌ 
(99) Υἱάς ᾿. ἴῃ δρ. ὅ |}0. μἷ Περὶ ἀρχῶν. 

80 Πριιΐ. ΧΥΧΙΙ, 8. 
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ὨἰΓοοιὰ5 {005 ΜΟΥ͂565 Δηροῖο5 ποπιϊπαγαί, ργίποῖρεβ Α θϑυπι. θμαπάο ναάὲς οὐπὶ αὐἀυογεατίο {πὸ αὐ γτὶκεὶ- 

6556 ἰοβίϑιγ, ἀΐοθηβ : ΡῬυίποορδ τοφηὶ Ῥενδαύμηι, εἰ 

ῥτίμοορβ τοηὶ αγασοτγιπι, οἱ Μίοιιαοί ργϊποορα σ6π- 

εἰμι "". (4) Εἰ πηπϑαυΐδαυδ ποβίγιπ ϑθοσ Παθοὶ 

δάἀνογϑαγίυῃ ΘΟ ΓΘη 6 ΠῚ, ΟὈ}15 Ορυ5 ὁϑ. ἀυοδῦα 
πο5 δὰ ρῥτίποΐραεπι, οἱ ἀΐοογα : Ο ρυΐποερθ, ὑϑγθ) 

Ἔταιία, γοβηὶ ῬΟΓΘΆΓΙΠΙ,, ἰδί6 τ δα θί6 ογδὶ 10], 

δην, υἱ Ορυ5 Γπὸταὶ, ουδίοαϊν! : 118 Θηΐῃ (6 Γ6- 

᾿ἰαυ!5. ργίποίρηθυ5 δὰ 568 ροΐαϊι ἐΡϑηβί σαν, πὸ {16 

αυΐϊάσδην, φαΐ 8ι} 106 56 νοι Ἶ550 ͵Δοία θαι, εἱ 46 οὐ πο ι}8 

μϑτοαϊαιῖθι5 ΡΟγβαυ απ, δίν γθοογ}, ΟΠΊΠ 1}- 

46 πδιϊοπαηι γϑραγοί ΠΟΙμΐπ65., οἱ μωγϑάϊίδία οὶ 
ἴδοογοι 6856. 51.}}} 6105. Οἢγίβια5. θοπηΐηυ8 ΠΟ5ΙΟΓ 

ΟΠΊΠ65 ργίπεἶρ68 νἱ οἰ, οἱ ΓΘ ΓΠΪΠΟ5 ΘΟΙΆΠΙ {γα 8168, 

ολμριϊνοβ. ρορι]05 δὲ 56 {Γδηβίι ἴῃ βαϊυίθιη. Εἰ ἰὰ 

ἀδ ραγία δἱϊουὐιβ θυ ϊμοἰρὶ8. ΘραΒ : υϑηΐὶ δόδυς. οἱ Β 

γάρβυΐ (6 ἀδ ροϊεδβίαία ρυγνογθᾶ, εἱ )60 Ραιγὶ ο}- 

{υ}}1. Αἀνογϑανίι 8 ΕΓΡῸ Ποϑίοῦ διβθυΐαί, ἀσθ  }5 ΠῸ5 

δ ργϊπείροαι δι ηι. ὕπάα 50 οὐδ ἀδἢ5 οἐημΐὰ ϑογῖ- 

ρἧυγαγαι γογῦα Πα ογΓα ταιμ! πο, Π01 ρ[0 ἔρυδινα 

ἠυάϊοεπι (3) ἀρυ τγαουβ, οὑπὶ ἀγιίσα!ο ροβίίαη) αυὶ 

ϑἰυρυ δύ αι 5 δἰ ΠοΔΙΟΓ οδὲ ἢ θΓΪΒΟΙΡΟ ΠῚ ὙΘΓῸ 5[Π6 
Δυίοα! βεγίρίαπι 6556 δἰπιρ ἰοἴιογ, ᾿μαπάο νυοαὶς 
δπὶ ἀἀνογδατῖο (μ0. Θ᾽ ΞΏΔΙΘΓ αἷϊ, (πο. Ναῆθ ΘΠΙ πὰ 

ΟΠ.}68 οπηηΐαπὶ δ0η1 Δάνογβδγιὶ, 56 δἰησυ! βίησα- 

105 παυδηὶ, φυὶ υϑΐφυς ἐοῷ βοαυδηίαν, οἱ 58ἰπι ο0- 

μἶ168. Θμανάο υα(ὶς σειπι αὐἀυδνδατὶο ἴμο αὐ μτὶπεὶ- 

ρέπι. Νοῦ οὐπὶ ἃγίϊοι!ο ργίμεῖραπι ροϑαΐι, ἢ6 σο- 

ἔυπι νἱάογθίι Οδίρηογο; 564. δὴπ6 δγιίσυ]ο, υἱ 6 

Ρἰαγ] 5 μμ.π| 6556 ΠΙΟηϑ ΓΆΓΘί : 40 ἀριὰ ατϑβο08 α 

πη 15 186}! τὰν. Ὁ 54 546. θη ἶ πὶ ΠΟΒΕΓυἢἢ ἤθἢ 

μαβθοῖ ργοργίαιπι μυϊμεῖρθιν. (υ͵] ϑγυὰϑ8 δϑί, 5} 5γ- 

ΤΟΙΣ ΡΓΪΠΟἶρ6 651, οἱ υὑπυβαιδᾳι6 58}} 5.10 ργίη- 

αἷμα βαηι}8 6ϑὶ : δὶ ἰδ: }6}} ΠΟ 5416 ὈΓΟΟΘΟβ5586 Τη6 

βυδθοῖι, οἱ Δ} πᾶς εἰϊερυιϊδιίοιο 4 αἰϊαπὶ ἰγαηβίγο 

ΒΔ] στ Π,, υἱ ΟἴΌΓΟΓΔΒ. 4066 β6Π|65. Οἰἰδπὶ ΟΟΠΊΠ6- 
πότοι. πάρ αἰείτυν δ᾽; γ᾽ άοια ]5ταθὶ ξεσμπάπηι 

εατπόπι. Ῥυυί πηι! ορίθβο, ἀϊχίβ86 681 : ἰἰσεῖ οἱ "'ος 

ἱπ ροριυΐο οορίββὲ βογποπθπ). Ουΐ (6 να]ῖ, ἰμαυΐὶ, 

ἀυσογο δὰ ρῥγίμοίροιη βδυιπὶ, οἱ 8}0 4110 ῥγίποῖρα 

φοπόύσοοτα, αυδι.ο γνϑὰΐ5 οὑπὶ δἀνογθαγίο ἴιὸ δὰ 

ΡΠδοίρθη, ἰῃ υἷα ἀὰ ορογῶῃι υἱ ᾿ἰθαγ γα. 8}ν 60. 

ΝΙδῚ θη διυἀϊο ἸΔθΟγανογβ, ἀσπὶ δάδας νἱᾶπὶ 

οαγρί8, δηίοαυϑη ἱηργοάϊαγὶβ δὰ ργϊπείροπι, ρυῖ5- 

4υ8π| ρΓΪΠΟΟΡ5. ἰγαάδι 16 [πα ἱοὶ ἃ} δνθυθαῦο ργ- 

Ράγαίυπι, ροβίθα [Γυϑῖγα σομαθοι 5. 9) ἐγρὸ ομο- 

γΆμ, αἱ ΠΙθΘγογίϑ 80) 60, δῖνθ ἃ ψγίπεὶρε δὲ χυοπὶ ἰὸ 

ἀγϑθϊδ δἀνογβαγθ, θΔ ΟρΟΓᾶπῚ υἱ ᾿ΔΠ6 15 βαρίοη- 

αἰλμ), ᾿υδι|π|, [στε παπι, δίᾳυθ ᾿οηρογδι 8Π), 

οἱ ἴυπο σΟΙΙΡΙΟυΐαΓ : Εσο ἤοηιο, ΟΡΘΤα 67ι|5 απίο 

[αεἴϑηι διαηι δ, ΝΙϑὶ ἀδἀ6}}5. ΟρογδΠι, ΠΟῊ μοίαγὶ5 

δάνεογβδγιὶ ρϑοίυπι ἱπίνἢρογα, ου}ι5. δι οἰ εἶα οϑὶ ἴῃ 

δι θλῃ, χ, 15, 30,21. 511 (ον. χ, 18. 
Σ, 52, ὅ5. “7 ΜΑ41). χυμι, 24. 55 δι}. χνει, 24. 

ῳ Υἱάα οαρ. 8, ᾿}}. 1, Περὶ ἀρχῶν. 
2) Ῥυδβ νοουΐαθ, ἀριάώ ατώσοβ, ἰἰαπιφυα 1125 

Ρᾶυ]0 ροδι, φμοά αρμὦ τίδσος πιασὶθ ἱπιεἰ ἰφἵτετ, 
(6 580 ΠΙογϑηγιηιβ. δἀ)αηχοτίι, ἔπι νότο ἄτγρθο, 
ἐπ᾽ ἄρχοντα, αὐ ργὶπεΐροηι, αὔδα δριίου]ο ; οἱ πρὸς 
τὸν χριτὴν χαὶ ὁ χριτή;, οὐπὶ ἁγίίου!ο. 

ΟΣἾ9 4, υχη, 1}. 

Ῥέηι, ἱπι υἱα ἀα ορεταπι. [Δὔιαι ἴῃ ᾿Ὸς ΙΟ00 ποϑεὶο 
αυἱϊά, εἰ βοογοίυπι 68[, ἱπ υἱα ἀᾳ ορέταπι. ϑδΙνυδίοῦ 

αἷι δ ; Εσο διπὶ υἱα, υϑτίία8., δἰ υἷα. 51 ἀφήετίς 
Ορογϑηι, αἱ ΠΟ ΓΟγῚ8. 80 δἀνθγβαγίο, 6810 ἴῃ Υἱᾶ : δἱ 

οὐ 8.6.6 Γ}5 1) 60 αυὶ ἀΐοἷϊ! : ἔσο δμπι υἱα, οἰο( 1556 πῃ 

δυ[ηοιι, 864 ἀά ορόγϑηιὶ υἱ ᾿ΙθΟΓΟΓΙ5. ἂν δἀνεγβδηο. 

Νῖβι ἀράθυὶβ ορϑιϑπι, υἱ 80 δάνεγβασίο Πἰθργοτς, 

αὐῷ (6 δϑιδητ} δυβου]α. Τιϑὶ! [6 δά [υὐΐοδαι 

Δανογθαγίαϑ, δῖνα ΡΠ ΠΟΟρ5. οὐ ἰδ 5ι5ςαρμογὶϊ αἰ) δέ- 

γοΓΒαΤΙΟ, (Γα}} [6 δά ἠυάΐοοιι. Ου8π) οἰδβδης γεν 

απ), {{4}}}}, αἱ οϑίο αι φυσιδιπιοὰο γοιγδοίδηίοα 

οἱ πο]θηῖ65 δά σοπαἀδπιηαιοπθπ) ἰγἢὶ οἱ 'γα οθπι- 
Ῥ6}Π1} Θυΐἷδ οηἴτα ἰοιηϊοἰἀα οοποῖιο ἐγαάυ ρογρὶ! δὰ 

ἡυάΐοοιῃ ἢ 415 ξαυύδῃβ δ οοπιϊδιμη δι οΠθπι 5:18) 

γα [οϑιϊπαῖ, οἵ πορ ἰηνίτυ5 ἰγαμίαγ, ἃς Γορυξηδηδῖ 

5611 Θηη 86 δὰ νος ἱγθ, υἱ ϑϑηθηι πὶ ΠΙΟΓΙΪ5 δοεὶ- 

Ρίαι. Νὸ (Ὁγίδ ἰγαθαιὶ (6 δὰ αι ίοοιν. Ουἷ5 μυΐαϑ ἐδίε 
7υάοχ 658ι3 Ερο ποβϑοῖο αἰΐαπὶ ἠυάΐοοπι πἰοὶ θοηιὶ- 
ἢυΠῈ π]Θ ἢ} δέδυιη ΟἸκγ βίαι, ἀ6 ααο 410] ἀϊοίίατ : 

Εἰ διαιιθῖ οὐὲδ α ἀεχιτίδ, φάος ἀμίοπι α Θἢ ἢ εἰ- 

ηἰεινὶς ὅδ. ἘΠ᾿ Ἰόγαηι : Οἐὲ οοπίεδδιιε [μότῖϊ πιδ, (ολ- 

βιοῦον εἰ ἐφ διιηι σογαπιὶ βαίτε ἤἰθυ φμὶ ἐπ οαἰς εεὶ. 

Οκὶ ἀμιόηὶ ποφατοτῖ! ἢ σοταὴὶ Πομιπέθιι8, πεφαὺθ 

ὄμπὶ σοταηι Παϊγα πι00 ημὶ ἷπ σὐἰὶς 651 56, Τταϊιδὶ ἰὲ 

δὰ παΐοοπι, οἱ ζυύεχ ἐγϑάαι τα ϑχδοιοῦὶ. ὕὐπυθαυίο- 

406 ποϑίγιμ ρ6Γ βδίησυϊα ρϑοιδία ἀδηλημπὶ 885 μοὶ, 

οἱ ἠυχία 4υλ)!ῖεπὶ τδι μη! ἀο οι, ἀλπιηὶ 

πιδρι το τορυϊδίυγ. ὨΟθ00 αἰϊψυοαά ἀς ϑογίριυης 

δον γο (65 ΠΠἸῸΒΙὉ Π] ΒΌΡΟΓ ἀδηληο χηυἰΔά06 ῥέου- 
εἶ. ΑἸΐ15. ἀδμιηαμ δι 5061 αυϊηφεπίογαηι ἀξπᾶ- 
τίογυμν, οἱ ἀδ)οὶ 605, αἰΐυ5 φυϊπᾳυαφίι!8 ἀεπδτ 9 
οοπάσπημηδίυγ : αὐ 5ὉΠΙΠ18 ΔΙΏΠΟΒῸ5. ἃ ογο  Πθγὲ 

οοπμοράϊιιγ. Ῥοιτο δἰϊπ15., δίοιυς ϑογίριυγα ἀἰοὶι ": 

Οὐϑίαιιις 64 εἰ μπμ5 φεὶ ἀδάθθαὶ ἀεοθηι πιϊ {ἴα ἰαίεμία, 
ἀσοσπι ἢ Π]θ5 ἰα!ομογαπι εοιμ δι πδίαγ, Εἰ φυϊὰ 

[6 πδρεβδῈ 6βϑί ρίυγα ρεγβϑοαυΐ  πυδαυΐϑηιο ρτὺ 

4υδ!ίαι6. οἱ αιιαπιίαι6 ροοολι!,, αἀἰνογθαπ τυ 

βϑηίδηιδηὶ ἀχροπαΐ!. 85: ράτιηι 651 αυοὰ ρθ(ῶ28, 

[ἐγ αγῖ8 ἀδῃὸ τλαιὶ, οὐ υ.85. ΘΟΥ ρδδ, υἱ Υ6γῸ 

Μαιίθουπ, αυλάγαηι5. Υδυ ΔΠΊΘ ἢ οἱ 2η| περέδδ 

681 δος ἰρϑιι ἀσο οχϑί ἀδθ τοῦ, βοίναγθ, Νυὴ 

οπίπι 'π06 Θχ 65 εἰδὶ οἱ πηϊπίπηα φυᾷια ρεγβο] Υυ δ. 
Θυΐ γεῦο ἢ 6}}5. δῖ, πο ἀλπημο ΡδγουΠ0γ, σοὶ 

Ὁ 4οιαΐε ἀϊλίαγ : (5) Τοιιδ ἐπέπι πιιπάπς αἰνίατμιι 

6716 681. Πηβαοἰ8 αμίοπι πος οϑυίμπι ἠαϑεῖ. Αἰ1ι5 
ἀδπιηδῖυγ ἀσπαγίο, αἰΐυ5. πᾶ, δἰΐιι5 (αἰδιῖο. Εἰ 

φυξϑίιογ ᾿Ν}ὰ5 περι, 4! ΠΟ ΠΒΌΓΑ5. απ νογβουαπὶ 

πον ο ροσοαίοναπη. οο ἀε!!οἰαπι ἰἀἸδιίο δομπάόπι- 

πίον : Ππἃ ραοοαίαη) τη} 18 Πὶ ἰδ 151} 01 πιο} 8- 

αν. δοτίριαπι δϑὶ οπΐπ δ5 : Ομηι ἀμίοπε οὐρίδεεῖ [α- 

ο6γ6 ταιΐοπεπι. ϑαρρυϊδη θα 681 ΟΠ μἾ 0.5 ΩΟὈΪ8 {18- 

8. 7ο8η. χιν, 6. 55 δι}. χχυ, 55. 55 Μδι}, 

(5) ϑυπιρία οχ Ῥυγονεγθίοσυπη ἰἰῦγὸ 86ηιεβι 
ΘΔΡ. ΧΥ͂Π, γο581 γ6γβ. ὅθ, [υχια ΟΧΧ,, τοῦ πιστοῦ ὅλος 
ὁ χόσμος τῶν χρημάτων, τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀδο- 
λός. Τηϊογργοίδιαν ΗΙογοηγπ5. ορίϑι. δὅ, δὰ Βαυ!- 
1}, παπὶ. 10: ὑγεάοπιὶ ἰοἱνις πιμπάμις αἰυϊίαταιι 
651: ἱππαοίὶ5 ἀμίδμι οἰΐαπι οϑοίο ἱναϊφεί. 
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ὯΔ. Νοὴ δβι αἰνὰ ἰδπιρυ5 [Δεϊοπάς ταιϊοη δ πἰδὶ Δ διε "5. Αυϊ σΟΠΙΡΔΓΔΙΌΠ6 ΠΙ8)0Γ8, ἰδημ6 δίαιια 

1ϑθρυ5 ᾿υθίοῖϊ, φυδηάο ᾿ἰχυϊάο οὐφποβοθίιν αυϊά 

ΒΟΙΐ5 ογοά πὶ 65ι, εἴ αυϊά ποτὶ, αιϊάνα ἀεί ὶ- 

τδοηϊὶ (δοοτίπηυβ, 48 πυϑίγαπη ΔΟΟΟΡΟΓΙΙ ΠΊΠΔΠ,, 

4υἱβ ἀμαπὶ ἰαἰδοίαπν, 405 ἀσο, αιΐδ φιήπαια “,, 

Νοοβ88 ποῃ δϑὶ ρίυγα ἰηάϊοαγα, οἴῃ 06 ἴῃ οσιη- 

ταῦπθ αἰχίϑθα βυδὶοίαι, γοἀάίυγοβ Π05 6556 γαίἰθ- 

ΠΘΗῚ : εἰ βῃρἀοὈ ΠΟ γὸ5 ἰμυοπι! {Ἐ6 ΓΙ ἤλ115 ἰγϑΐ δὰ ἡιι- 

ἀΐοεπι, οἱ ἃ ἠυἀϊςα ἐχδοιοτὶ γα. δίησυ! οχδοίογ 5 

Ῥτοργίοβ ΒδθΘπηι5 : Οπηηἶβ Ὑ6ΓῸ τυ] ἰτἀ10, οἰ αΓίθιι5 

ἰγδάϊιυγ, βεοιηόαπι ἰά αυοΐ ἴῃ Ι5αἰα βογὶρίυϊη 

681 19 : Ροριιίι8 πιειιδ, ὁσασίοτος υδδιγὶ δροίἰαπί υο8, 

εἰ γιιὶὶ ροίεπί65 διιπ| ἀοπιϊπαιιιν υδδίτὶ. οι Δ ΠΥ 

Ἄχδοίογαϑ, δἱ ἀδυιεγί πηι 5 Δ] αυϊα. 51: δυϊεπι Παθι6- 

τίηυϑ Πάποίδην, οἱ ΠΓΟπι6 Πἰθ6Γὰ νἱ χοῦ  Π| 18, ΒΈΓνΆθῸ 

Ῥυγβοθρίυπι ᾿θοη5 : Ποάαϊί6 οπιπῖδιι8 ἀοδίία : οὶ (τὶ- 

ϑιίωπι, (τι ϑιιίαπι : οὶ εἰπιοτοηι, εἰπιογόπι : ἐμὲ υδοιὶ- 

σαί, νοοισαί ; ομὶ ποπογόηι, ἱιοπογεπι 1". 81 ΟἸμΏ 1:8 

αἰηΐνογβα το άϊάδγο, νοπίο δά δχδοίογοι, οἱ ἰμιγθ- 

ΡΙἀα προπῖα γοϑροπάθο, ΝΒ] 10] ἀερ66. γαηὶ: ὁχ- 

Δοίοῦ δὰ ἀοροβοθπύμπι, τοϑἰβίο οἱ. ϑ.ῖ9 δεΐπὶ αυοά 

Β' ὨΪ11 ἀεθάστο, ἰπ π|ὸ ποὴ πᾶῦυδί ροί(δβίδίβι. 

Οιυοὰά 5| ἀφουίίου ἴπογο, πιϊιἰοι πιὸ Ἔχδοίοῦ πιοῦ8 ἰπ 

εδγθεγοπι, ἰΠ|0 ογάϊπα 4ιυΐ ργϑάϊείυβ 651. Αἀνδγβᾶ- 

Γὶυ5. δηἰπὶ π)Ὲ ἀποὶϊ δὰ ρνϊπεῖροπι), ρυΐοορ8 δά [π- 

ἀΐοθαι, οἱ ᾿πὰδχ ἰγϑιοὶ π)|8 ὀχδοίοῦὶ, δἱ δχϑοίοῦ 

τηἰτ6ὲ ἴῃ οατοθνοπι. Ου (4) δῖ 16χ σλγοοΥ 5 ἰϑιυ 7 

ΝΟ δργοθΐοῦ ὃσ 60, πεῆ!β πιὸ οχδοίου ραῖίιυῦ 

Οχῖγα, ηἰϑὶ ἀουπη Ομ πα Ραγβονογο. ΝΟ ἢαθοὶ 

Ἔχϑοίοῦ. ρο(οϑιαίαπ), υἱ πϑλΠ! βα] θα ἀυδύγδη ὁπ, ( 

ΥῸ] τὐϊηϊηαπὶ ροτιϊοπὸπ) γϑ]ολὶ οοποράογο, ὑπὺ5 
ἐϑ, ατἴ ἀρ ον θὰ5. ποη Πα θυ )ὰ8 ἀπ 86 ρ650]- 

νδηΐ, ροίοϑὲ σοπορίογα. Δοοο55::, ἰπαυῖ, σα ὁπηι ππιι5 

φιΐ ἀοθόϑαιί γιϊησεπίοδ ἀθπατῖοδ, οἱ αἰϊιις φαϊπαια- 
φίνία : οἱ οἰπὶ ποπ παϑογομ τπάς τοάάοτοπί,,, απιϑο- 

δμ8 ἀοπαυῖί 13. Οὐυἱ ἀομπανὶι Βοπιίπυβ 651 : ἰδῖθ υο Ὁ 

«αἱ ἜΧΔΟΙΟΓ 65ῖ, ΠΟΙ] 681 (Οηλΐη.8, 56} ἃ Βοτηΐηο δι] 

οχίρεπάα ἀθλία ργωροϑίίι8. Νοη [811 ἀΐβηυ υἱ 
ΕἸὈῚ φυϊυσοηι!, βῖνα αυϊηαυλρίηία ἀοηαγιὶ ἀοπάγοη- 

τυτγ, ἢ66 δυάϊτα πιογυΐϑιῖ, Ὠ᾽ Πιδθα δυηϊ Εἰ] ἀε] οί 

ἰυα : 86ἀ τηἰογ8 'π σάγοογοπὶ, οἱ ἰδὲ οχί σοῦ β 

μοῦ ἸΔθοταπι οἱ ορεῦδ, δῖνθ ρθῈῦ βῶηῃδβ δίαυα βὺρ- 

φ εἶα, οἱ ποη ἴπδ αχίθβ πἰϑὶ γι ! ἀογῖ8. χαυδάγδη- 

16π|, Υ6] ηον βϑίμαπι τη, αιοὰ (8) το 

ἐπι ἀϊοὶ ροίεβι, Ῥαδοδία δυϊθπὶ ποϑβίγα ρίῃρυΐα 

Βιηΐ. δογι δέει οπΐπλ : ἱπογαδδαίπι 65. (ΟΥ̓ Ῥοραὲ 

“9 ΜΔ. χαν. το ὕδρ. πὶ, ν6 5. 12. 
τὸ Μάκ. ν, 20. Ἰό δι}. χυ!. ἷ5 1 ΟοΥ, κι, 14. 

(4) Εχ Ἰιος ἴδηι Ἰο00 εἰ. Ημοιῖι5 οΟἸ ρὶι, ρα 8588 
Οτΐψοποιν, ροπῖβ8 ἀδπιπϑίογαπι ἢπεπι ἐπιροϑίτιιπ τὶ, 

οι οἴηπία ὑπππὰ ἴῃ ἢ60 ἰδηέσιη Δ]]αυδ 0 [υἱαγὰ ; 

᾿ πράιια δάδὸ Δ) 138 αὐᾶπὶ ρυγραιογίαθ ραρηδ5. δάιηϊ- 
βἶἰ856. Νο5, φυλπηυδηὶ οἱ βύργα δὰ Π0}}}}. 2. δηϊ- 
τηδύνογιίιη8, δἱ 4111 σοπηρί αν Ἶι15 ὁχ Ἰ0ς͵8. πιλπί[8- 
δίυπι δγγογὶ8. ἰἐποϑηι5. ΟΥὐφοηοπι ἴμ αβϑιίοια ἀ8 
᾿αυθμήμι: τιογ αία ; ποπ (Δπι6ὴ πο οδίοιη 18- 
ογᾶγα συ ρα οομΐοχίη) Θ᾿ βι Δ Π}18, 4} πὶ ΡΟΙΠ5 

εοοηίγατὶθ ΟΧχ 5 απ05 νἱἀοαίαγ, ααΐ 1) ο)ὺ5 ἀεἴοη- 
δἰοπϑῖῃ δἀάιιοὶ αυδαηϊ. (γι οὑπὶ ροβδθὶ Ομ πΊοι 8 
Αὐδιπδηι168 ρΓοΟροβί πὶ ρΓΑΟ]ΔΙῺ ἴῃ 51} 56 Π50}Π} 
ῬΟΓΥΕΓΘῈ ἀοιογαυογθ, οι 1160 [ὉΓΘ 5618} ὀχ ρόδα 

τ ἔπι. χα, 1. 
τι 1. (ον. χν, 44. 

50}}}16. ΠΒοδί 15. 681 ἰρίταν, ργϊ πιὰ 4ηΐ ΠΟῚ ΡΘΟΟΩΔΙ, 

βοσιιπὰο αἱ ἴῃ οΟἰΪαἰΐοιι6 Δ] 11:15 541{6πῈ (6 ππ6 ρ60- 
οδίυδι μανοαὶ. Εἰ μιν ἦρθα αυοαια σπου ΐα δίηια 

50} 48, 651 ἀϊνογϑίίδ8 ραοοδίογυπι. Νἰ5ὶ ο5ϑδὶ ρϑοι- 

ἷᾶ 50}}}|5, πυπαύδοι αἀἰσεγθίαγ : ΝῸΝ οαϊὸς ἱπάο, 

ἄοποο το ἀα5 πουϊδδὶπιμπι φιαάτωιίοηι 15, Θυοπιοίο 

δίῃ ροοαμία ἀΐςσεγεῖ ΘΝ 581ηλ11πΔ Πρἰη τη), 4008} 

6δι ἀσηῃλγίυϑ, δῖνα ὨΕΠΉΏ115, σῖγα ΟΠΟΪ 5, νοὶ δία- 

168. ()υοΐ 8[ πιᾶσηαπὶ ροσυηΐαπὶ ἀουυδνίμηυ5, δἰουΐ 

116 φυῇ] δου υἱυγ ἀδοοπὶ πὰ} (Δ]δοα ἀουυΐδδθα 15, 
αυδηίυ ἰοπῖροῦα οἰδιιάδπηγ ἰη οδιοογο, ἄοπθο γ6- 

ὁδηλυ5 ἀουυ πλ, ΠΟ ΡΟβ501:} 8} {6516 ρΓΟπ ΠΡ. 

δὲ οηἷπι 4υΐ ραγαιῃ ἰδμ οὶ, ποὰ ἀστγοαϊδίαν,, πἰδὶ 

οχϑβοῖναι τηϊπυΐϊαηι ᾳυδάταπίοπι : υἱἱάπ6 4υ] 410 

Β ἀοθίιο (ἀρεῖ οἰνποχίυ5, πα οἱ δὲ τεἀδηάιιπὶ 

ἀοθταπι δόδου]α πυπηδγαθυπίαν, Ουλρτορίογ (6) ἐ6- 

πλ18 ΟρΟΓΩπῚ, υἱ ΠΠΡΟΓΟΙΏυΓ Δ ϑάνογθατο, ἀσπὶ 

ϑ6πὰ5 ἴῃ νἷϑ, οἱ ἠυπρσαπιυγ θομπηΐπο δ68υ, οὐ] δδὶ 

εἰονία οἱ ἱπιρογίιιπι ἴῃ διθου! 8 8θου]οῦγιιπ). ΑἸηθῃ. 

ΠΟΜΙΠΙΔ ΧΧΧΥῚΙ, 

δὲ ἐο φιοΐ δογίριιηι 65. : « Οπὶ νοἰμοτίῖ! απΐπιαπὶ 
δίίαηι δαίνατο, μετάθί θαπὶ, ν τπιδῆι6 αὐ εἰπὶ ἰθοιπὶ 
εὐὶ αἷς: « βοσιμπι θεοὶ ἱπίτα νος ὁδί.» Ολρ. χΥΙ.. 
Ουὶ φιαείοτῖι, ἰνααῖ!, απίπιαπι δίαηι δαίυατα, ῬΕΤ- 

ἀδι ἐαμὶ : οἱ ηεὶ ροταϊάονῖ! φαπὶ, δαίταθὶ! ἐαηι. Μαν- 

{γτ65. Δ ΓΘ. ΒΆΪΥΔΓΘ ΔΗΪΠ3}}} 880) : ΡΓΟΡΙΘΓΘᾺ 

ρΡογήάμμι, αἱ δαϊνοι! δαπὶ|. Οὐἱ γΟΓῸ νο πὶ βαΐνλγο 

ΔηΪπ)8ΠΊ δυᾶπι, υἱ ΠῸ γμογάληϊ δἅπὶ, }ἰ οἱ ΘΟΓΡΙ8 

οἱ διΐϊπαπὶ 976 ρογάυμι ρατίιθῦ. ᾿ῃ φοθοηπᾶπι. 

Οπαπιοῦτεμπι ποίϊι6 {ἰπι616 608, ἃἰϊ, φιιὲ ροϑδανιῖ ΠΟΥΡιι5 

οεοίάογε, 464 {ἰπιοιὲ πιαρὶδ ἐππὶ φιιὶ μοιεξί απὶπιαηι 

εἰ φοτριι8 Ῥονάθυθ ἐπ φείιεππαπι, ἤος 4] ργορυδίμμ), 

Ἰυχία νἱροβ ἱπρθηΐ! μοϑ61 γονιοῦ ἀἰχεγίπιυϑ. ΑΝΐ- 

πιαϊϊς αὐίόηι ποὸη τοοὶρὶὶ θα χα διιιῖ δρίγίιι5 Το: 

οι ἰἀείνοο ϑοιναγὶ ποὴ ροϊοβϑῖ. ϑοινϊ παίει" ΘΟΥ̓ 8 

απὶπιαίθ, διιγοὶ! σογρὰδ δρίνί αἰ τ. ῬΟΥΓῸ αυἱ δα- 

μτοῖ θοπιῖμο, βρίγιιυ8 ὕηι5. οἰϊοίιυγ. 851 ἐγρὸ αὶ 

Ὀομιίπο οορυϊαῖαγ, οατῃ ἈΠ114}}185 65861 ΡῸΓ 4 'π 

δρ᾿υ Δ! πὶ νογιϊίι, οἱ αλ08 68 Βρ᾽ [5 : ποὸ5 400- 

406 ρμδηύάδηνι5. Δι πηᾶπὶ ΠΟΒΙΓΔΙη., υἱ Δ] γοηῖ68 

θοπιῖπο ἰῃ ἀπυπὶ πρὶ Γἰμιπὶ ἰγαπϑιογπιθηαγ. 5604 δὲ 

ἀδ τόσυο θοὶ ἰμιογιοβϑίυ5, Γοβρομαϊξ ΒΑΙ νον Ρμιᾶ- 

τἰβαΐβ : Ομαπάο υεπετῖ!, ἰπααΐ!, ποπὶ υϑπῖ! τόφηῖιι 

Ὁ Βεὶ εμπὶ οὐξεγυαίΐομέ, πϑῆμε ἀϊοσιμῖ, δσο6 {ἰὸν αμὶ 

τεεοε ἰϑὶ. Πεσπιπι ἐπῖπε θεῖ ἐπῖτα νος 6δι. Νοη ὁπμε- 

1 [6. γὙἱ], 41, 42. 15 Δεί. ΧΧΥΡῚ, 27. 

ταν Ἰυσυϊομιϊπϑῖπις ἀοβηίνιῖ, σγανίογιη. ογἰπηΐπαπι 

τοο5 φὡἰογηΐβ δὐάϊοθπάοβ ΒῈρρ οἰ 15 οὐ αἱϊ : δὲ πα- 

φπαηὶ μεοιπίαπι ἀοὑμοτίηιμδ., δῖοι! ἐ{{6 φιὶ δοτγίϑειιν 

Ὡδοοπὶ πηι {ἴα ταἰοηια ἀδϑιιῖδ56, σμαπίο [ἐπιροῦα εἰαιι- 

ἀαπιαν ἐπ σαγοοτὸ, ἀολθς τοίάαπιιδ ἀοὐλμιηι, ποη 

Ῥοκδιιπὶ πιαπὶ [6516 ρτομτιἴαγε..... εἰἶφμο φιὶ ἰαπίο 

ἀοὐΐιο [μοτῖ! οὐποτῖιιδ, ἡκεΊΝ ΤᾺ οἱ αὐ τοαἀοπάμηι 46- 

δέϊαηι δαομία πιιπιογαδιιπίαιτ. ᾿ 

(5) Αἀδϊιυπι οο ἀὐοψα ςΟπμηᾶ ἐϑὶ 4}}5 !εγο- 

πΥπιο. ὧἱ υοά ἴῃ λεπτόν νοοίβ ναγίδ δ βιὰ 0.0 

Ἰυάϊι Οτίφοποδ, [μδιΐηιι5 ἰΘοῖογ Ἀβϑειθγείυγ. 
(8) ἱύοπα Ἰεροθαῖαν ἀὐίοα ἀδϑόπεμδ,, ργῸ ἀφιιμδ. 
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με βδ!γδίου ἀΐοῖ!, γοσπεπὶ δοὶ ἱπίτα τὸς 68: ; βἰχυϊ- 
ἄδια ἰπ ροοοδίονγ "05 γορηυπὶ ρΘΟΟδΕ] 65, οἱ ἀθβαυ 

Ὁ}18 ἀπη ἰσυΐταια, ἂυν γορπυπὶ ροοςαι!, δυΐ ταβηυ} 

δεΐ ἴῃ οονάβ ποβῖγο ἱπιρογαί. ὕὕπά46 βίνο υ8 [86ἷ- 

Πιι8, 5'γ6 φυ Ἰοαφυΐπιυῦ,, βίνθ ἥπδ ΠΟΙ ΔΠΏ115, 

ΘΟΠΙΟΠΙΡ] ΠῚ διιοπίΐα8, οἱ ἴαπὸ Υυἱάἀοθίπη5. υἱΓὰ πὸ 

θοεὶ ἱωιραγίια γοσηοὶ ἰπ ΠΟ Ἶ5, 88 ἱπιρουλπι ἀ6}1- 

εἴοτυ. Ουδη ἀϊναγϑιἰαῖοπι φοἶθ8 ΔΡΟϑίο 8, 4υ08- 

ἀμπὶ οοπιπιοηοὶ, ἀΐσοηβ : ΝῸπ τοηποὶ ρεσοάϊιπι ἱπ 

πιοτγίαί! υθδίγο σοτροτα 5. δὶ 4͵8. ποβίγιι ἀσβίἀδγαὶ 
τοσῆυπι Ποῖ, γορυδίας Ὁ 60. 5:1 4υ͵ἱ5 ΔναΓ ἶῷ 8.5 

ἄοτα ογιοίαιυγ, Γορηδίαγ ἃ ἀναγ εἶα. Ρόγγὸ αυΐ ἰη- 

Ἰυδϑιυϊεῖαπι τοί πηι Βαραῖ, τορηδίιγ 400 68. ()λὶ νη 

Εἰουΐαο ἀπ} εἰ ο 6 Βαβι 0} ΠΠὺγ, ταρπδὶ οἱ ἀυγὰ ρορὰ- 

ἰδνἷ5. Ουἱ πιωγεῖ, φυὶ Δ]14υἱὰ τεϊογηϊάδί, 4υΐ ἃπιδῖ, 

αἱ ἀεδίάογαι, πηρέγδης εἱ βίηρυϊα, ργουΐ ρδιιυγ- 

θαι οπί 8 νᾶγ 5 μοδϑί θίυγ. Οὐδ Οπμ 9 οοῦπο- 

Βοδιί68, δ᾽ αὐυδηὶ τη} 1ἃ 5᾽πὶ σοηθγᾶ ΓΟΒΠΟΓΙΠΙ, 

ΒΌΓΕΔΠΙῸ8 ῬγΓΘοουΓ]υ6 Ὀδυπι, υἱ Δι ἀγαὶ ἃ ΠΟΌΪΒ 

ταρηυπὶ ἱπίπ εἶ, οἱ Ῥοβϑίπι8 5880} Γόσπο 6886 δεὶ 

οὐμπίροίομῃι5, ἰά δ8ὲ 80} ΓΘΩΠΟ δβδρίθηι 5, ρδοὶβ, 

υδε 3», νογὶιδι15, αυ: οὐποῖδ ἰῃ ππίροηῖο θοἱ ΕἸΠ]ΟῸ 

᾿μι6}} ἰσαπίαν, ουἱ οδι φίογία οἱ ἱπιρογίυ τη ἴῃ βθβου!ὰ 

δερουϊογυῃ). ΑἸηθη., 

ΗΟΜΙΠ1Δ ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
ὃ 60 φιοά α αἰδεϊρε! ἐς ρει αδἷπα δοίμίιι8 δε. 

Οδρ. χιχ. 

[ιεοίυπι οδὲ ἴῃ Ενδηφοὶο βοουπάσπ) [π8π|, 4υο- 
πιο οὐ γοηΐϑβοὶ ϑαϊνδίου ΒΟ  ρ σα, οἱ (βοιἢα- 

πἰἶδπὶ μιχία τηοηίοπ ΟἸ γοιϊ, μη βογὶὶ ἀσ05 6 ἀϊβοῖρυ}}5 

8ι115, υἱ 5οἸ νογοηΐ ρυ}} πὶ δ᾽ ποθ, 40] Υἱποῖι8 ογαὶ, οἱ 

ΞᾺΡΟΓ Φυδηὶ ἢυ}}05 Ποπηΐη πὶ ΔΙ ̓ Ζυδη60 βοίογαι. Οτοά 

αὐ] Δοηλ πλ}} νἱάοίυγ παρ δά 8] {ἸΟγϑηὶ ἰη {6} ἢ ζοη - 

ὡᾶτη, φυλὴ δὰ δἰ πηρί σαι ᾿νἰϑίοτίδιη ραγιιθγὸ. Αϑί- 

Ὧι5 Υἱποίιι58. ογαϊ. {Π01η8π|} Οοηίγα ΒΟΙΒρίιασο οἱ 
Βοιμδπίαπμ. Εἰ φυθυ5 ΒΕι δηΐα ἱπιογργοίδιιν (1) 
ἤοηῖιδ οὐοαϊενιᾳ», ΒΕΙ Πρ] σα νόγο, ἀοπιιδ πιαχία- 

ταπὶ ; ΒΔ Γ 0[2}}5 4 ἴ2π| [0615 : ΤΠ ΧῚ ΠΣ 6 ἢ} 1 ΠῚ 58- 

-οογάοιίθιι5. ἀαθαμίιγ, δου ἴῃ Ἰορο ργοοϊρί αν. ΠΙᾺ 

Ἔγροὸ αὶ οὐδιϊομεῖα, αθ] Ἰσοι5 βδοογά οί θι15 πηδηοἷ- 
ραΐυ8., πνλίει ΒΑΙνΔΙΟΓ ἀἰδοίρυ]05 5108, αἱ 5οἰναμί 
Ῥυ πὶ δρίμ ΒῈΡῸΓ ἀυδ πῸ}Π}5. Ἰοιαΐπιι) 4}}- 

4ιδηὰο 5θάδγαι. ΡογιῸ 4υϊὰ Δ]1π|ἃ4 5 ρ6 Ὁ ἀβίη" 56- 

(68 ροίδϑι ἀῦβᾳιθ Ἰιοπιῖπε ἢ ο]0 μι} 15 ρ6Γ οσοπι- 

Ρίαιπι βιπιαγο, υἱ φυρα ἀΐοιυγιδ 5ιπὶ, Ροϑδῖ! ἴη16}- 

ἐἰᾳ|. δουρί πη 6δι ἴῃ ᾿βαῖα Τ᾽ : γὶρίο σιαταροάπηι 

ἐπ εὐ δι αἰΐοηα δἰ απ σιιδίϊα, εἰ το ] αι, Ἰβααδ 2. Θυ 

Ιοουπὶ υἱνΐ αἱί : Νοπ Ῥτοίοτιπι οἷ ἀἰυϊ εἶ αϑρίάμηι. 

ὑπυθαυΐδαθθ ποβίγυπι σρπϑίἀογοῖ φυδηλ8 ορ65 ἀϑρὶ- 

πη) δηΐθ ρογίδυθγι, αυδηίδε ἀἰνὶ 1845 "6 ϑε ΔΓ πη), οἱ 

αὐοιποίο πυῃᾷιδπὶ γι 101}4}}}}}5 ἤοπμῸ δϑάογὶ! 8ὰ- 
ῬΟΓ 45:1} ΠΟΘΙΓΆ ΠῚ, ΠΟῚ 50ΓΠ|0 Μογϑί, Ὡθη ἰ541:8, 

θη δεγοπηίαθ, 66 το αυογαπι οπιηΐααλ ρτγουμ οί - 

15 Βοιη. νἱ, 12. 75 50. χχχ, υβεῦβ. 6. 89 [,υ6. 

(7) Οοπίον 5. ΗΙὁγοηγηι! Πἰγος. Νοπείνιιπι Ἠδυν., 
εἵ ᾳυι διί ἤάγυπιη νοουπι οἰγιποίορία5 π05 δπἰπιδλι - 
ΟΡ 15} ΠῸΠ 56Π16} Βοιρ αρα υἱίανι δαζοτάοια- 
{ἰπιππὶ πιασὶ  αταπι ἰπιοΡργοίδιιν, 

ΟΒΙΟΕΝΙΒ 15 

Α στῦπι : αἱ νἱ δου ἑὰς 50 ἴ556 ΒΌΡΘΡ ΠΟΒ ΒΘ ΠΠΟΌΟΙΣ 

θεὶ δίψυ γαιίοποπι, ηὐϑηίο γϑιΐ Βοιῃίπιϑ λερυς, 

οἱ ργωρορὶι ἀἰβοῖρα!}}8 δὺ}8 υἱ Θαη.65 50] γ γοῦί ρῃ]- 
Ἰαηὶ ἃϑἴπη, 40} ργίυδ νἱποίιβ [υδγαΐῖ, υἱ ΠΟ ἴποι- 

ἀογοῖ. ϑοϊυίυβ ἰϊάφυο ρυ}}υ8 δ8ϊπ4: δά ἀποίίυν δὲ 10. 
βυπι, 81 ου͵υ5 80] υἱόποθῖμ Ὠλΐ (6 Π 5 ἀἰβοίρυ]ο5 ἀϊτε- 
"γαῖ : δὲ φυῖδ υοδ ἱπιογτοσαυοτῖ! φώατα δοἰ υἱ(ἷς ρκίίει, 

ἀἰεῖία εἰ φιῖα Βοπιΐπια ποοεεεξαγίμπι ῤῥιπε ἤδβει, 

Μυιΐ δγαρ! ἀοπιῖηὶ νυ 5. ρ.}}} (8) δηιθαυλπι 84]- 

νΑΪΟΓ οὑπὶ ΠΑθΟΓοῖ ὨΘΟΘΘϑαΓΪ Ὁ ΠῚ : ροβίαυδπι γοῸ 

16 εαρὶϊ 6556 ἀοπιίηυδ, ρίυγα5 ἀοχηϊε 6558 οδ68.- 
νογιηΐ. Νόπιο δηΐπὶ ροίθϑὲ θ60 βου γο δὲ ΠυΔΠΊΠΙ0. 

πῷ. Ουαηΐο πιδι 5 ΘΟΓΥ πη 8. Π20}1}|5 βυπιὺς 

Ραβϑίοι θυ νἰ 5406 500) 6οιὶ. ΘΟΙΝῚ ᾧΓ ΘΓΘῸ ρυΐὶυς, 

4υΐΔ Θοπιίδιιβ περοβϑατίυ μη ουτὰ θαι. Υοῦ 6θι9 

Β Ρυ 8 δϑίπε, αυΐὰά γνοϑιγὶ ΕἸ} 18. Ῥοὲ ΠΘΟΟββαγιαΙη 
ἰάθοι ̓  φυὰ ἃ γον ἱβ ἐσ ρϑίῖ Ὁ 8816 νϑϑίγᾷ ορυϑ ἢλ- 

νοοῖ, εὐρὶς νὸ5. 801ν] νυἱποι}β μοοςσαίογυηι. θείηύε 

τἀπὶ ἀἰδοῖρυ!! νϑϑίθβ 8018 ΒΊΟΥ δδίπιιπι, οἱ 86: 

ἄεγ (δείαηι ϑαἰναίογεπη. Αββθυπηυπὶ ΒΘ γπ) ΟΠ 6η] θεὶ, 

οἱ ππροιυηΐ Θυ ΠῚ δυ ΡῈ. δηΐπ)δ8 δυάϊίογυπι. ΥὙερ- 

υυ5 οχϑυπίυγ, δυ] δίογηθηΐ 645 ἷπ νἱᾶ. ϑυμὲγ δῦ» 

διιηΐ νεϑιϊπιθηῖ Δροβίοίογιιην : ΟΡΘΓΆ δογυηι θύιϑ, 

ΟΠ Θηἃ ΠΟΘίΓΔ δ}, γΟ 1 ἀΡΟΘΙΟΙΣ ἱπ μπιθηία 

δι οαἰοδι! ἃ πο 8. Εἰ ΤαΥΘΓἃ 50] {18 ἃ αἰδείριιΣ 
δϑίηυβ, οἱ ρου η5 δδδυμπῃ, ἰηοἰ ἀξ ΒΈΡΟΓ Ὑδϑιπ}ε 12 

Δροβίοογιπι, αυδηίο ἀοοίπᾶπὶ δογυπν ἱπηϊ διὰ οἱ 

γἱίδπ). Ου 5 ποδίγπὶ ἰϊὰ ᾿θδίυβ δέ, υἱ βδάθαὶ ου- 

Ροῦ ΠΠπππὶ δεδυβ 1 Ουἱ ψαδηάία ἴῃ πιοιία [αἷϊ,, οαπὶ 

8015 Δ})0ο5{0}}5 πηογαυϑίι ς ᾳφυδηάο γὙθγῸ ΘΟΡΙΙ υἱεὶ- 
"08 6886 εἰαδδδηδὶ, (ἢ οσοιγγὶς οἱ ἔαγθα ρορυΐυ- 

ταπι. δ᾽ ποῖ νοι δϑοὶ δὰ ἀθβοθηβαπι, Ὠ01) οἱ ροιογαὶ 

ΘΟΘΌΓΓΟΓΟ πμυϊἀ0. θοβοαπαϊῖ, βοΐ 4} δι ρὸγ μὰ» 

Ἰὰμ) δϑίπᾷ;, εὖ ΟΠ}}}}8 ρορυΐϊυϑ νοο 6 ΘΟηΒ0ῃ8 ἰδινίδία! 
θόιμ. Οὐυοι Ρ)ναγϑεὶ υἱάδῃιθβ, ἀϊοθθαηὶ θοπιίηο : 

Ἰπότόρα 606. Ουΐθιι5. Π|6 τοϑρομάϊε : δὲ ἐδιΐ ἰδοθ- 
τὰν, ἰαρί(ος 677 οἰαπιαθιπί. Ουδηάο π085 ἰοψυϊ- 

πλιΓ, ἰαρίἀ68 5:16} : φυϑῆἀ0 πο8 (Δοόπιι8,, ἰδρίὑ εὐ 

οἰδιηδιί. Ῥοίοϑί επὶπιὶ δοπιμυ5 (6 Ἰαρίἰυυ5 ἰδιὶς 

βυϑοίίαγα Π]108 Αθνυδίιο 85, (γ10 ἰδ ρογα Π05 ἰΔ0ὲ- 
δἱπιυ5 3 θυδηὰο το γίχογι! ἐμαγίταϑ πε] σιιπι, σαλπάο 

Ππ|4 ᾳυοὰ 4 ϑαϊνδίογο ρυβυϊοδίαπι 6οῖ, Γι πὶ ἱπι- 

Ρἰδίυη : Ῥιίαξ υϑηὶοπς ΕΒ  Π μ5 ποπιϊπὶδ ἱπυοπὶοι βάενι 

διΡ6 7 ἰοτταπὶ δ᾽} Ῥγρορίατοα θοιηΐπί πη βογιουγιϊλπὶ 
ἀδργθεθπλιγ, Ὠ6, ΠΟ ἷ5 ἰϑοθημθυ5, ἰαρίἀ65 οἰαι οὶ 

580} ἸΟαΙΆΠΙΓ δὲ λυ δηλ 5 6 ἴῃ Ῥαῖγο, οἱ ΕἾ 10, 

οἱ ϑρίγιτα βδποῖο : ουἱ 651 μ]ογία οἱ ἱπηρόγιυμ ἰῃ 52- 

οὐ] βου ]ογυμ. ΑἸηθη. 

ΠΟΜΊΠΑ ΧΧΧΥ͂ΙΠΙ. 
θὲ ἐο γιιοά εεγίριμηι ὁδὶ Σ « Ομπὶ ἀμίεπι αρρτορὶν- 

φιιαδδεῖ, υἱαὶ! οἰυϊαίδηι, εἰ βουὶ! ἐιρογ ἐαπι, ν κδην 
αα φιπὶ ἰοσμῖα αϑὲ αἷς: ε ΕἸδοὶΣ οπιμεδ ὑεμάενίεὸ 
εοἰμπιθας. ν ΟΔΡ. ΧΙΧ. 
πηι ἀρρτορὶπημαδδεῖ ΖογΓιδαίοοι δ. ΠΗ πμ5 ΜΟΡΙΕΤ, 

Ὁ 

". 1. δ΄] μυς. Χμ, 8. 

(8) Βεςοϊεπάμ ᾿ε705 Ἰοοὶ ΠΠ ΓΟ Υ πιίδηδ ὀχροδίιὶς 
ἴηι Ουπιπιεπί. ἐκ Μαιίἤαωπι, ας ἰἰδύίδιη μία! ο0π’ 
τοχ τ δθ δῖ υ 8. 



1897 ΙΝ ΠΟΌΔΜ ΠΟΜΠᾺ ΧΥΧΧΙΧ. 1893 

υἱάέπδ δαηὶ ἢευῖ!, εἰ αἰτὶ! : δὶ σορποδίοτοβ οἱ {εἴπ Α τἱοβὶ θ]}}, αἱ 8.5.4} 18π| δια ἀοσαρὶί ἃ μϑίτγο; οἱ 

αἷς ἰδία σι αὐ ραεσεπὶ δμπί εἰδὲ ; πμπὸ ἀμίοπι αϑδεοη- 

αἰϊα δι αὐ οὐ δ (εἷς, γιοπίαπι νοπίοη! αἶδδ δ ΡΕΥ 

46, εἰ εἰγεμπιααθαιπῖ (ὁ ἱπὶπιοὶ [μὲ ναίο. ΘΔοΤΑπιοι ἃ 

δῦηι αἰα5 ἀϊσυπιυγ, οἱ ΒρΟΓΔΠΌ5., ρδηι διὰ Προ, 

ϑΡΕΟΓΙΓΟ Ρ0586 αιοὰ ἸατΠ41. ῬεγΙπηὰπι ογ0 6 Ποία 

6705 νἱἀδηάαπι. Οπιη65 "θαι ΐ6 5 4185 Ἰοοι8 οὶ 
ἴπ Εναηροὶίο δ6δυ8, 800 ἤγιη)αὶ ὀχοπιρίο, οἱ φυοὰ ἀ0- 
δυϊῖ, ργΦ (εϑιἰποηΐο ργουαὶ. Βεαίΐἑ, ἱπηϊιῃῖ "5, πιΐ- 

ες. Ἠυΐο 5ἰπ||]16 δϑί ἀδ βϑ6π)θιΐρθ0 : δέδεϊ 6 ἃ πιὸ, 
φεοπίαπι τπϊ [δ ειιηὶ "3, Βεαιΐ ραοὶβ οἱ "5 : οἱ ααΐβ 4{1|8 
ἰτὰ ρδοϊευβ, υἱ Βοπιΐπυβ πιϑὺβ 2665, συΐ ο5ὶ ρὰχ 

ποϑίγα, ΄υΐ δο᾽ 511 ἐπὶ πη! οἰ ἶαπλ., οἱ ἴῃ 8118 ΘΔ ΠῚ σΔΓΠ6 

ἀεδινιχὶι ᾿ Βεαϊ γαὶ ρενεθοιοπθηι ρα ΠᾺΡ ῬΤΟΡΙΟΥ 

ἡμδιἴαπι δ, ΝΟΙΩΟ δίς ρδυβϑοι οηο πὶ ρ45511}5 65. 

Ῥτορίογ .51}π|8π|. υἱ Βοπιΐηυ5 δε885., αἱ ΡΓῸ ρ6ὸ- 

4818 μοϑιγὶ8 οὐυο ἔχυβ. 65ι. Οπηποὲ ἰφίίυτ Ὀοδίτυ- 

αΐποβ ἱπ βοπηδίΐρβο θοπιΐπυβ οβίαπαϊ!. Αι αυλπιὶ 5ἰ- 

τὴ  υἀΐποπι οἰΐδπὶ ἢΠυἀὰ αᾳυοά αἀἰχογαὶ, Βοαῖΐ Π6η- 
ἐες "5. ἶρ86 δεν, υἱ ἢυὐὰ5 φυόχυδ ὈοαιυἀΐηἾ5 4- 

οεγοῖ [υπἀαπιοηία. ΕἸεν: δυΐεπὶ βυροῦ δογυβδίθ, 

ἀΐδθηθ : δὲ οορηουΐβ868 εἰ μ ἐπ ἀἷδ ἰδία φιια αὐ γα- 

ἐξνι διιπὶ (δῖ, πιο απίοπὶ αὐδεοπαάϊία εμπί αὖ οσμ [ἰδ 

ἐπὶδ, οἱ τυ, ὑ5ᾳὰ6 δὰ δυπὶ Ἰσοιπὶ υδ] αἷϊ : Εο 

φιοά ποπ εορπουετὶδ (ἐπιριι8 υἱδὶ αἰϊοπὶ6 τι. ὈΪοδὶ 
αἰϊᾳφυΐϊβ δυυιάϊοτυπι : Μδηϊδδία δυπὶ φυῷ ἀϊοιπίυγ, 
εἰ ορογα οοπηρἰεία ἐδ δεγυϑαίεπι. ΟἸΓοι τ ἀδἀ ἐϊ 6πἰ πὶ 

68η| Βοπιδηυϑ ὀσόγοῖτι5, οἱ δὰ ᾿ἰπιοΓη οἴ ΟΠ 6Π) υ8406 

γαϑβίαυδι, (δπηρυβηυε υθηΐοὶ φααηάο [Δ Ρ8 ΒΌΡΕΓ Ἰαρὶ- 
ἄδπι ποὴ ὑδ ΠΟΙ Ὁ βΌρΟΥ δαπ). ΝΟ Π6ϑ0 οἱ [Π8πΠ| ς 
᾿φυΐάσιῃ δ Γυ881|6 πὶ ργορίον Πα  ἰἰΔίογυπι βοοίεγ ἴα- 

588 ἀεοίτυσίαπι, 56 υῷτο 8] οἱ δὰ "8 ΠῸ ΠΟβιΓΔΠὶ 

δογτυβαίοπι ἤοιυ58 ἰβίθ μογιίποοῖ, ΝῸδ5 δηΐπὶ βυμυβ 

ϑογυβαίοπι αι ἀοἤοίαγ, αυϊ ποθ ἷ5 υἱάδηυγ ἱπευϊι 

ΒΑθΘΓΘ πιδίογθη). Ουοά 5ἱ ροϑὶ πηγϑίογία Ὑϑῦ 115, 

Ροβι βαγπγυποῖη Ενδηβο!!!, μοϑὶ ἀοοίγί παπὶ Εἰ οἰ 6518, 
Ροβί υἱβίοπθηιν βδογαπιθηίουυπι 6715, 8] 140}8 6 ΠΟ ῖ8 

Ροςοαγογῖὶ, οἰδηφίευ δίᾳιδ Ποίαν. ΝόπιῸ Θηἷπὶ ρεη- 
8 Παίιν, δοὰ {16 χυὶ (αἱ ἀδ Φεγυβαίδπι, αυοά 
Ροϑβὶ ρϑεσδίἃ οἰγουπιάϑηϊ 64π| ἰδίπηοὶ, ΘΟΠἐΓΑΓΪ8 Υἱ- 
ἀεἰίεοι (ον υὐΐπο5,, Βρ᾿ ΓΙ 8 ποαύδϑηι, οἱ ᾿πηπ ἴΔηὶ 

ἴῃ αἰγουΐα 6705 νϑ!υπι,, οἱ ομϑίοαπὶ πὶ), οἱ Ἰδρὶ- 

ἄοπὶ Βυρ6Γ ἰαρίἀ6πὶ βοὴ το πηαυδηΐ : πηαχὶπια 5] ροϑὶ 
τηυΐϊίδπη οοπεἰπ θη 8π|, Ροβὶ δἰχυοῖ ΔΗΠΟΒ οΔ81}81|5 

υπΐνογϑα ρογάϊ 1 πἰαΐα ροϊδηὰο 55, 8] 418 ΘΓβῸ 
γεηίί,, ὁ)! οἰ αΓ, ργοῖραα δὶ νδηάθθαΐ οοἰυπιθα8 

Ουᾶτα 41148 ἅν68 ΠῸη ροβυὶὶ πἰδὶ οοαη}})}481 Ηος 

Δηϊπιαὶ 5ἰπηρίοχ οὶ, οἱ ἀθοογυμη. Υογθοῦ π6 οἱ ἴῃ 
πΟδὶ5 Υἱεἱαπὶ ἰϑέϊις πιο ἀδργοϊαπάδιιν. 5:1 δηἰπὶ θᾶ 

4188 πλΐηΐ 8 58Ππ010 ϑρίγιτα τονεϊδία βυηὶ, οἱ ογοάϊ, 

αἱ ἰη νυ ]δξυι5 οἤδγγαπὶ, θγοιῖο νθηαίογο, οἱ ἀῦ8416 
τηδγοθάθ ἤθη ἀοοΠ6ΓΟ, υϊά Δ}}π [Δοἷο, πἰβϑὶ σο] υπι- 

Βα8, ἰά οδὶ δρίεἰϊαπι βαποίιπὶ υοηάο ἢ Οι6Πὶ οὐπὶ 

νοπαΐάογο, 6) ]οἷοῦ ἀθ ἰδῦρὶο θεἷ. Ουδλρτγορίογῦ τορο- 

τηι15 ΘοΟΠλΪΠιιπΊ, αἱ ΟΠῚΠ65 ΘΠΊΔΠΊ115 Πο(1 8 4π8πὶ γ6ῃ- 
ἀλπιυβ. 851 δηΐπὶ ἤθη νη! ἀογίηνι8, οοσηοβοίπιβ οἱ 

πηι }}}ἰ πιὰ 5] αἱδ πὶ ποβίγμῃι : Δ᾽ οαιείπ ἰαἰ πηῖοὶ οἷν 
οὐπιάα)ιιπε ἀγθθιη ποβίγαπ). Ουοὰ δἰ βαιηθὶ π0ὸ8 

σχογοίιυ5 Π)05{}}15 εἰπχογὶ!., ἰδογγιηλ5 οὶ πο ΠιοΓΘ- 
θὲπην. ϑυγρϑηγι5 ΘΓρΡῸ ἀἰυσυ]ο, οἱ ΟΠ ΒΘ γι 5 θ0- 
τηΐα π], υἱ 84|{6Π| ΠηΪοᾶ5 αι ἦα πο ῃ 88 6}118 ολά αηΐ, 

ἙΟΠΊΘΔΕΓΘ ροβϑίπιι8, Μίγαίυγ ϑοτίρίυγα "᾽ γορίπϑπι 
5408 νϑηΐθ86 Δ ΘΧΙΓΟΠΙΟ ἰθγγρ δυάϊγα βαρ θη λτη 

Βαϊοιηοηΐβ : αυδ οὐπὶ υἱ ἀΐ586ι ργαπάϊυπι, οἱ β0ρ6}- 
Ἰοοι θην, οἱ τηϊηἰβιογία ἀοπιιβ εἦι5, οὔδιαρυΐ!, οἱ 

ἰοῖϑ ἰῃ πγϑου!ο [υϊϊ. ΝῸΒ δὶ ἰδηῖ88 θοπιηΐ ποϑίγὶ 
ΟΡ6Β, (Δηίϑιη ΒΟΓΠΊΟἢἾ8 5.ρ6]]6ο( 116 πὶ, οἱ αϑυπάδη- 

εἰλπὶ ἀοοἰ πάτα πὶ ποη ᾿ἰ θα πίον Δ ρ θοι πηυΓ, δἰ ποη 
οοτηδάϊ πη ΡΔμ6πὶ Υἱ25, δὶ ποι σαγηΐθυ8 (Πγίδβιὶ γ6- 

ΒΕ ΠΡ, οἱ ΟΓΌΟΓΟ ΡΟ(ΔΠΊῸΓ; 8ἷ σοπι πη ηἰπι8 ἀδροδ 

ϑαἰνδῖουβ ποδί, δεῖγα ἀθθοπη5 ᾳυοά Ἰιαροαὶ Ποὺ, 
εἰ Βεπὶ η δίαπι, εἴ δονου δίθπη. Εἰ φαΐθυβ Βαηΐφηϊ- 

(ἴθ πὶ ο᾽υ5 πιαρῖ8. ΟΥΑΓῈ ἀδθοπι5, ἴῃ (ἢ γίβίο δόβυ 

Βοπιῖπο ποβῖγο : ευἱΐ 65 φίογία δὲ ἱπιρϑγίυπι ἰῃ 828- 

οὐ] βεουϊογυπ). Απιοη. 

978 ΠΟΜΙΠΙΑ ΧΧΧΙΣ. 
δὲ φωαείΐοπο ϑαιάἀμεσοταπι, γκαηι ργοροεμεγαπί ἢ9- 

πιΐπο, πειἐϊοτὶδ οὴμ8 φι δορίθηι υἷτος μαῦμῖι ; 6, 
ΤΆΤδιδ (6 ἀεπατὶο φιιθηὶ εἰθὶ ϑαίναίον ἡμ5ε11 οδίεπαϊ. 
ΟΡ. χσ. 

δι μφγδβὶβ ἰη δυάείβ, φυφ ἀϊείίυν βαιά ποεογυπι, 

186 ΓΕΒυγγδοιίοποπὶ πηογίυογυπι ποβαῖ, οἱ ρυϊαὶ δηΐ- 

τηϑ ἱπίοε γα Θὰ πὶ ΟΟΤΡΟΓΟ, Π66 ροϑβί “ηογΐθ αἱ γᾶ 

τοϑρίγαγα. ᾿φι ιν φυσβιϊοηθπι ΠΟΠΊΪΠΟ ργΟρΡοπθηΐ68, 
οοιπροβυδγυηΐ (Ἀ] λυ] δ πὴ τυ] ογ 8 βορίθπι Υἱγογυῃ), 

αὐυα ροϑὲ ρῥγίπιιπι νἱγὰπὶ δά γεβυδοϊία πάσηι βοπιθη 

Ργίογίβ. δ ἰογυῦπὶ ἀπχατὶῖ : 4υ0 τηογίιο, ἰογι ἢ] 4υ0- 

σἱεῖυβ 4υ}8 Γογἰϊ, Ὀ]Δ αἰ πιοπιΐδι! ας οαγπὶβ ἢΠΠδοῖυ8᾽ ἢ 46, δ Γυγδιπν φυδγίαπι, δίᾳι ἰπ πὸ τηοάυπὶ 5 
ῥϑιϊοηείδπι ρυ ἀἰοϊἰπῆυς δι βορί!, δὲ Γαδ γῖ8 (ογη]- 

οδῖυβ, ἰαρί 6 πὶ 5006} Ισρίἀθ πο γοϊ παυθηΐ βυρο 

16. Αἰῇ ΘὨΠ 1 4110 Ἰοεο "7 : ΝῸπ τεοογάαϑον Ῥτῖο- 
ταηι }ιδιΠἰαταπι εἦμ8 : ἐπ Ῥεσσαίο 8μ0, ἱπ φο ἀθργ6- 

μοῆφιις [μοτὶ!, ἐπι ἴρσο ἡμαΐσαθο ἐμπι. Ηξεο 65. δύξὸ 
φυα ἀεδβοίυν δεγυβαϊαπ). Ροϑβὶ αυᾷ ἀϊοίυγ : ᾿π|γεδ- 
8διι8 68, ἰεπιρίαπι. (ποα οεμπὶ [μἰδδεῖ ἱπατγόδειια, ο)6οἷϊ 

ἐος φιὶ υεπάεθαιι εοἰωπιθας. Νοη 6)6011 ΘΙΘμ65 ; 
4υἱ οπἶπι οἴηυμ, οἱ αυοὰ δπιοτίηϊ ροϑϑίἀθηι. 1}}08 

εἸοεῖς ἀδ ἰοπηρῖο Ραιτὶβ θϑὺ5., φυὶ νεπάπηὶ οἱ 4}}}}- 
εἰυπηὶ φυοά Παθυετγαηῖ, ἴῃ δἰ πα ἀίηδαι {ΠΠΠπ|5 ἸΙαχυ- 

δὲ Μαιμ.ν, δ. δ᾽ ΜΑ}. χε, 29. 
δλμως. χν, δ5}} Πεξ. χ. " Μδῖιιῖν. χχιι, 99, 50. 

(9) Θυΐπ δοοηίγαγίο, ᾧἱ Ρογ4υΔΠπ) ογυάϊ ποίδὶ 
Ἡϊονοηγηλυϑ ερίϑι. 15, αὐ ΤΠδοάοτγαπι, ἢ. 2, ἡ μαπάο, 

Ρατμοι,. ἀκ. ΧΗ]. 

Μ᾿ Μλμ}). ν, 9. 

βοριϊπλὰπὶ υ546 ραγνθηθγδῖ. Ουφγυῦ θΓρο ἴῃ γὸ- 
ΒΕΡΓΘΟΙΙΘΠ6 ππογίυογαπι, 4υ}8 δα βἰ δὲ 6 δβϑρίεπι 

[γαιγῖθυ5 511 νἱπάϊοαίιγὰ8 ὕυχοότοα), Ηος δυΐοπιὶ ργο- 

η͵ἱοπια ἰηβίἀἰαπίο8 νοῦ 8 ϑαναιοῦβ, 60 ἰδπὶρογο 

Ρτγοροβυογυπῖ, 400 δυπὶ υἱάογαηὶ ἀ6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΠΕ 
ἄοοογα ἀϊβείρυ!]ο5. Ουΐθη5 ΓΕΒρΟΠ 6 Π8 ϑα!νϑῖοῦ δἷϊ : 

Ενταιὶδ, πεδοίομίεβ δοτγίριιγαδ, πέχιθ υἱτίμίθτι Βεὶ. 

1πὶ τοδιιτγϑοίίοπθ οιΐπι πιοτίμοτιιπὶ ποῆμὸ πμδεηῖ, πὲ- 

φι6 πιϑοηίαν, δεα ὀταλῖ δῖοι απροίϊ ἐπ εαἰϊδ "5. Ουἱ 

δγαηῖ βἴοευς δηϑοὶΐ, υἱἱχαο (9) Δηροὶ! ἐγαπι. 51π|0}- 
4υς ἀΐδοοπάσπι, φαοὰ Δηρ6}} σοππα θα πο Βαυοδηί. 

δ ἰυ1ὰ. 10... 56 1014. 4, 57 Εζδοῖ, χΥ, 422 

ἀϊοῖί,, « πειὸ πμϑεηί., πεᾷμδ πειϑόπίιγ., ν 804 ἐΥμπΣ 
« δἷεμε απηείϊ ἐπ εαἰΐδ, ν ποπ ναίιτα εἰ ξιϑείαπιίία 

6 
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Ηΐς νογο Ὁ] ΠΙΟΡΘ., οἱ ἠυριΐα, οἱ ἸΙρατὶ ἢδοῦϑ- Α νδίογο ἀϊοία η) 6586 500] 1 οἰ(6Γ: ἤραάϊ6 φια; διιπι (α- 

ΒΑΓΪ βυηῖ; {Π1|Ὸ, ΟΝ] ἱπηπιογία 25, ἢθς σοη ιρῖο 

ΟΡυ5 6δῖ, πὸ {Π||8. Ῥγοροηλτη πλΐπ! αὐ. οπαπὶ 

ναϊάα πιοϊοϑίδηῃ, οἱ φυς ποιῖ [Δ 6116 δοϊ νίαΓ, Θχ ρ6Γ- 

80π8 δογ ἢ, 4υὶ διυ αἱ οϑἰβϑίηι δου! ρίυγαγιη 5ιηϊ, 

οἱ ἀΐα ἃς ποοίθ τηϑἀϊδηίαν ἰμ ἰορα οπιίηὶ "". δὶ, 

ἰηφαυίϊαπι, βογρίαπι οδὲ 4υϊᾶ ποι πμϑϑιῖ, πθῆμ6 
πιϑοπίιτ  Ἰδλπὶ γείυ5. αὐᾶπὶ Νονυ Τοϑίδιηδηίαι 

τηοπιογία 840 πιοηϊὸ Π6Ι] 5, ΓΔ }8., Πυβυλη ΠΙΘΠἰηὶ 

ἴαϊο χυϊά τεἰδίαπι. Οιιοὰ 5ἱ (ογίβ πι (}}}{, φαΐ] ρ]υ5 
ὨΟΥΪὶ ἀοοοαι, Ὠἱυδηίον ἀΐδο0 ᾳυοὰ ποδβοῖο. 564. αυλη- 
ἴὰπὶ ογο οχἰβίϊιημο, πος ἰπ Ὑαοίογὶ, πος ἴῃ Νυνο [ἢ- 

Βιγυμηθηι0 αυϊάχιιδηι ἰα]6 τερογίεῖ. Θηλμ}5 Γσο 60- 
Τυμΐ ΘΓΓΟΥ ἀὸ ργορῃοίϊοα,, 4ιι8ηΔὶ πο ἐμ 6} συμ, 

Ἰδοιίοι 6 δυγγαχὶῖ : 6 αυΐθυ5 Π᾿υἀ 6581 ἢ [5818 : [ιεοιὲ 

πιοὶ ποὴ παδόϑιηι ἰἴϑοτοῦ ἴῃ πιαίοαϊοιἱοποιι 5". Ἐὰ ἴῃ 

θειυμογοποιηίο ἰῃ Ὀαποάϊο!οηΐθι5 "5 : Βοποαϊοιὶ β 1 

μιοτὶ τεἱ, Επ ρυίδηῖ πὸ [υἱυγὰ ἴῃ τγεϑυγυθοιίο 6, 

Βοῃ ᾿πι6]]Πσαηι6 5 δρὶ γἰι8].5 Ὀσηοαϊ οἰ οΠ6 5 6588 ργ8- 

ἀϊεῖλ5. Ρδυϊὰβ οηἷπὶ ν5 δἰ θοι ΟΠ Ϊ8., ΟἸΠΏ65 [186 "6- 

ποάϊοιίοπθ5, φυδ ρΡοπαμίαν 'π 656, 5ρὶ}4}}{6γ ἰι- 

ογριοίδιβ, εἴ δοῖθπϑ ΠΟΠ 6586 68 ΓΠ8]68, δι, Ερί!6- 
δἷοβ Ἰοαυίίυν ᾽" : Βεπευϊοίις θειι5, εἴ Ραίον θο- 

πιϊπὶ ποσιτὶ ὅοει Οἰιγὶδιὶ, φιὶ δοποαϊχὶε ποδ ἱπ οπιπὶ 

θεπεαϊοιΐομα δρὶγ αἰ, οαπὶ α πιογιμῖδ τ δμγσοπίθ 8 

αἰότηαηι δεαι μαϊποπι σοπδοημογέπιιτ. οὶ οἱ ἴῃ 

Ῥρα ηνἷβ «5 π}}} 6 υϊά ΓΟρογθπΐ65., Θοοπὶ ἰα αηίυῦ 

οὕγογο. ἴσον, ἱπᾳυϊξ, ἱμα δίομε υἱιἷδ αὐιμιάαπς ἱπ 

ἐαιοτῖϑιι5 ἄοπιις (ἀῶ, ΜΙ ἰμὶ δίομ πουοίίᾳῳ οἱΐ- 

πυατμπ ἐπ εἰτοιιὶ αι πιοηδ μα, ἀ8η06 δά δι πὶ Ἰοσι ΠῚ ὶ 

ὩΝὶ αἷϊ : Βεποαϊοαὶ ἰὲ Βοπιΐπιιδ ἐς δῖοι, οἱ υἱάδας 

φιῷ ϑοιια 8ιπ| Φογιδαίεπι 55, ἘγρῸ οὐπὶ ἐπ ϑίγιοία 
Ταοεῖι ϑογυβα θη), οἱ ἰῃϑιδυγαία ἰπ ἀπιχααῃι βιαίαπι, 

ἴσης Υἱϑιιγυβ 6ϑῖ οπἃ 4 ϑογίρίαγα ΘΟΠΙΠΙΘΙηοΓΑί. 

Ουΐ πρὶ ἰ(4}}Π6 ν΄ ἐπι 6ΠΠριπὶ δογυβαίθπι, οἱ ἀθ οἃ ἀϊοὶ 
οί! 4υς8 σΟἸε5ι15 651, 4υ5 ΒυΓβα πὶ 65ΐ,, 41:5 οδὲ 

πιδῖογ ποϑίγα ὅδ : υἱάδθυηΐ θοηα {ΠΠ|5., 46 αυΐθυϑ 
δξερμθ οἰχίπιυις,, οἱ ἰά χυοὰ πιιπς ἀδ μβα πιὸ ροϑβυΐ- 
τηι8 "1: ὕσπονυ (μα εἷομί υἱιὲς αὐιιπάαμς ἐπ ἰαἰενῖϑιι 5 

ἀοιπυδ ἱμα, δἰϊὲὶ (εἰ δίσπί πουοί[α οἰϊνατιιπι ἢ οἰτομῖία 

“πέπδ μα. Οὐτ οπμπία ΘΟΓρΡΟΓΆ ον ̓πι 6} σοπεῖθυ5 

δαδάυοείβ, (10) 4υΐ Ἔγᾶηι ροτγιο δυάξογυπι, ἀϊεὶς 
ϑαινδίον "δ: Νοδεϊ ἰδ δοτίριιτας, πεφκο υἱγίμίομι Βοὶ, 
Ηδο 46 φυαβιίοια, ΄ιᾶπιὶ ϑαἀἀποδὶ Πομηΐηο μγορο- 
βυογαῃί, ὈΓΟΥΠΟΥ ἀἸοία βἰηι. Ῥόγγοὸ χυοά (11) Δ6- 
Ἰοοίαηι εδ1 ἀθ ἱπηδξίπθ (μββαγὶβ, οἰΐδηὶ βιιρογ πος 
ἀοθθιηυβ ρϑυθα ρογϑίγίηρσογο. Ρυΐίδηΐϊ φυϊάλπὶ 8 34]- 

ΡΒ]. 1, 2 55 0Δρ. ΕΧΥ, γ6γ5. 95. 
56 6Δ] ιν, 26. ὅΤΡ54)]. οχχνιι, ὅ. 
χυ, 49. δ θευί. χ, 12. "μυς. χιχ, 31. 

εογροόταηι (οἰ 7, δθ4 σίοτί πιασπί!μάο πιοηδίτα- 
ἱμτ. Νεφιιδ ἐνιῖπι δογὶρίμηι ὁδῖ, Ἔτιπὶ ἀπροϊὶ, 5οά, 
« βίοι απροίδ : ν αϑὶ εἰην 40 Ῥγονα ἰἰτ, υογλίας 
ἀειιοφαίμιτ, « ἔτιιπι, ἱπφιὶ!, δἰσμ ἀπρείὰ, ν ἰώ δδὶ 
δἰπι! 65. αν ΘΟ ΟΥ̓ΜΗι : ΕΥΘῸ ᾿οηιΐμ68 6586 πον ἀδοϊπεμί. 
(ιδύσι (}}1}8 55 ρ6 065 Οο66 Οὐ σ6ι}8 ΘΟΠΙΠΊΘΙ- 
ἴαμα 5. ἀοοῖοι το ἘΠ Π|. 

4. (10) Νοπηυ}}}8. ροϑὲ ΠΆΠΘππὶ Υἶββ δδί Ογίρβθηοβ 
δχ βεϊπιαγα ᾿ος ΙοοΟ, δαϑά ποιοῦ (4ᾳι05 οθηϑδίαι, Ιρ5ο 
ΒΟ 11 υὯπὶ ἀΠΠΠΘηἰ6, ΣΟ]05 ΜΟΥ 515 ΠΠΌΓΟ5 ἢ ΒΔΟΓΆΓΌΠΙ 
ϑουΐρει γα ΓΙ ΠῚ οὐ πδαΠ) ἢ ε}5}886) ριορ ΟΕ 5 ποσί, 
εἰ Ρϑαλιυ 5 οδιηάσηι (γΠ αἶδδο ἀπο ον 6. ; δἰ αἱ άθηὶ 

5 θρυί. γι, 18. 
» ΜΆμ. χχιι, 939, 59 ολρ. 1, νοι5. 91. " ΜΆ. χχα,, 10. 

δατὶς, (δαὶ, ἰά ο51 (ἱθδαϊταπην γοἀ 8 ψυοα ἀρ νειϊς. 

Ουιἱ5. δηΐη) ποβίγυπι ἀθ (ἰθωι15 το οι ἀΐ8 (θϑγὶ 

οοπίτγαὐίοῖς 1 Πα θεῖ ἰρίιαγ Ιοο8 αυϊἀάαπι πιτϑεϊεὶ δι- 

406 δβεεγοῖὶ. θυ βυηι ἱπιᾶρίηο5. Βοπιίῃῖθ, πῆα 4υλῃ 

Δοοορὶς ἃ 60 ἴδοίυβ ἰῃ ργϊπεϊρίο, βἰσυϊ ἴῃ Οεποεὶ 

βογρίαιη 651": Ζυχία ᾿πασίπομι δε εἰν μαΐπεηι 

Ῥεὶ ; αἰίαγα οἰνοῖεὶἉ, ἰὰ δβι ιἰογγοηὶ, ροβίφυδπι ρτο- 

Ρίογ ἱποβδυϊοηιίαπι δίψα ρβύςσαίυπι οὐδοῖυ5. ἐδ ρᾶ- 

ΓΔάΪ80 Δβ5πιρϑὶῖ Θ4Π), με πο ρ᾽5 ϑ8 0} Βυὰ 5 δυδϑαβ 
ΠΟ Ευτῖ5. ϑίσυι δΐπι παϊηπιὰ5 δίψυς ἀδπαγίαβ Πᾶ- 
θεῖ ἱππδρίῃθηι ἱπιρογαίογυ πὶ υπάΐ ; δὶς αυὶ [δεὶϊ 

ορογὰ γεοίουίϑ ἰθποῦσγαγυπι ἰδίγυηι, ρογίαι ἱπιαρίποιι 

605 οὐ)ι5 θεῖ ορογὰ ; 4υδ) ργοορὶς δαβυβ 6586 

τοαἀοπάδηι οἱ ργο)εϊοπάδηι ἀ6 νυϊ ποβίγο,, 888υ-. 

πιδηθαπιαια δαπὶ ἱπηασίηθη, ἰχί8 φυδλπὶ ἃ ρυπεὶρίο 

αὐ δἰ πα ἀπο θ6ἱ οοηάἰιϊ συμ. Αἰφαα ἰϊ8 ἤι, 

αἰ αυῖ (ξβαγὶβ δυηΐ, (βαγὶ, οἱ ᾳυ8 θεαὶ, τϑὰδ2- 

πιυ5 Πεὲο. Οδιθηάϊίθ, ἰηφυΐ,, πιῆ πμπιρεπε. ῬΓῸ 
4υο ἰπ αίῃθο ' ξογὶ υἱιυν ἀσπαγίι5. θ μόπὶ σμῖπ αοα 

ἐορίδδοῖ, αἷ!: Οὐδ ξοτὶριοποηι ἰαϑοί 9 Ομὲ τεεροη- 

ἀέπί68, αἰχοτιμ : (αδατὶδ. Αα φμος ταγεμηι ; Πεααϊίς 

ετο, ἰπηυϊῖ, φα δι Οαεατὶς (αδατὶ, οἰ φαα εμπὶ 

Ρεὶ θεο. ()ψιυγὰπὶ οὐμπϑααυθηίίλπι οἱ Ραυΐὰ5 ἰοουίυδ 

ἐβ8ῖ, ἀΐςθ6ι)}5ἦ : δίομ ρογιαὐΐμιιδ ἐἱπιασίπεπε οἠοϊεῖ,, 

Ῥογιίόπιι8 οἱ ἱπιαρίπθηι οσὐἰθδιἐ4. ()υοἀ ΕΓΖΟ «{ἰ : Πδά- 

ἀϊΐιε φια δμπὶ (αεατὶς (αϑατῖ, ἰιος ἀϊοῖι : Θεροαίις 
Ρογβοηδιῃ οἰοἰοὶ, 40} οἷ16 ἰπηαρίηθηι ἰδγγθιπὶ υἱ 

Ροϑβί εἶθ τυθὶβ ρογβϑομᾶπιὶ οΟ 65{|5 ἱπιροηθηία5,, γαά- 

ἀδγα ᾳφυᾷ 5υη1 Πεὶ θε0. Βερβιῖὶ ο5 θευ5. Θυϊάνδιω 
γΓδροίίι ̓  μερο Μονυβθη : Εἰ πμπὸ φιὶά θοπιέππε τὸν 
Ῥεῖ α (6 ὃ οἱ τοϊϊᾳυα ᾳυῶ βεφυυπίυγ. ορίαϊδι 

ἰρίίατ ἃ πο} 18 θεῖ, οἱ ἀδργοοδίυγ, ποὴ χφυΐα πθραϑ- 

βδγΪ.πι ΠΔθ6ι αἰΐψυϊ, υἂἱ οἱ υεἰθυδπιβ : ροπίοϊδι εἰ 

Ροβίφυδηι οἱ ἀδι δγίπ)ι5, ἰάΐρδυμι ἰγίυαδι ἰῃ καϊαίοιι. 

θυοὶ 979 υἱ πιδηξἐδιϊυ5 {αὶ ροπϑῖ ρᾶγ8 "0 ]8πὶ 

Ἰηηϑιιπ). Οἱ υη8Π2,. Δοραρογαὶ πηηϑηι, οἱ ζβοογδὶ 

ἄδεαδπὶ ; οἱ οὐϊα}} ἀοιμΐπο, ἃ {80 5 ογθά ἃ τηηᾶ 

[ἀδγαϊ, δοοορὶϊ δὲ δἰἴδπὶ φυᾶπὶ δηίθα πο ᾿δυοθαὶ. 
ΠΠΠπ 5 Θαΐπὶ τηηδ, 4] ποῃ πλι}ἰρ]]οαναγαὶ αυοὶ 
δορορίί, ᾽υθοῖ ἀοπιίηυ δυΐεγηὶ, οἱ ἐδγὶ οἱ ᾳυὶ 4128 

μαρεῖ, Τοί 6, ἰπᾳυΐ!,, πιπαπὶ, οἰ ἀαίς οἱ φμὶὲ ἐαϑεῖ 

ἄεσεπι πιπαϑ ". Δίααθ ἰὴ πο πιούμππι φυς ἀδάοτι- 

08 |)60, πο)}15 θὰ 'ρ88 Γαδβιϊαδἱ ουπὶ 115 αυδ Δηι6 
Ρ Βοη μδρθυθγϑηγι5. Εχ αι! οἱ ρμοβίυ]αι ἃ πουὶβ θειι8, 

υἱ Ἰιαθδαί οοοαδίομαπι ἀοηδηὰὶ, υἱ ἱροὶ {ἴθυδι αὶ 

δγοόφαν !, ̓ρϑίυβ διΐπὶ στϑιία ἀπριοαια οοὶ τβπᾶ, εἰ 

δὲ 881, 6 Γ8. ὅ. "δ 58]. οχχύμ, ὅ, ὅ. 
3} 6ον. 

ἰφαὶο νχν οἱ ρϑ4]πΐ οχχυι (οϑ(ἰπηοπῖδ, 4υ85 ἰουά4], 
8}0 [18 ἰγδάϊι Θογρον ΠΠ6Γ ἐπ 66εἰ, συ} 5 ̓ρηογαπεία 
ἃ ϑαϊναίογο δοουβδηιμαγ, Υογυμῃ δἰξὶ ἀδἀεγίιηυ5 ἰϊὰ 
υμο δι ρογίουὶ οομοχίι πη ΌΓοΓα., υἱ, 48 Ἰαυάαι 
Οτίρφοιθβ., ργορίιοί: “6 θων ἀἷβ νθλθα ρΟΓρόγαμι ἃ 
βάψαι ἀἴσογθὶ δοοορία, ποη ἷπο ἰαιῆδη (οἰ ρας 
δόηδί556. {ΠΠΠη} 6085 ΠΠ109 ἃ ϑυμήμποιῖς ἴῃ Ομ μοη θη 
Βορριγάγη γαϊαίοβ. Ροίυϊς νόγοὸ {Ππ4 ἀιϊιμίαχαι 
λον ΓΟ ΠΟ Ομ χχνμ οΒ ΠΟ η Π, 4008 αὐψας εἰ 
δαδαυορὶ γθοίρϑιθηι, γβϑρεχίσϑο. 

(11) [μοουπὶ δηῖθ φμ, τπδη !ϑίο ΘΥΓΌΓΡΟ, ρτῸ 
γεοί, δαὶ γαῖα, 
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ἀϊβπυβ 4 θυβαθθ μ᾽ 5 (4:1πῈ 65 4118 Π| Θρογαυδπί. Α τοπι5 σα] οβιία ἰαγρίδίαγ, ἐπ ΟἸιτίβιο δόβθιι, ουἱ οϑι 
Αυδργορίον βυγρθηί65 ὁγοηνᾳ θεουπ), εἱ ἀΐσηΐ δἰπηι8 

ΟΈΓΓΘ οἱ πο Γᾶ 4085 ΠΟ 8. ἐοϑίι οἱ τὸ [6 γ- 
Εἰογία οἱ ᾿ἸῃγοΥ τ} ἰὴ 5ῳ5οι8 5:6 ΠΛ). ΑΠλεΙ. 

ΕΒΛΟΝΕΝΤᾺ ΟΒΙΘΕΝΙΒ 
ΕΧ ΜΑΟΘΛΔΕΠ ΟΠΑΥΒΟΟΕΡΙΙΑΠΙ ΟἸΑΤΙΟΝΙΒΌΒ ΙΝ ΠΌΘΛΜ. 

Οτϑι. ι, εἰς τὴν γέγγησιν τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάνγου, ἰὰ 6561, Πι ογίιιπι δαπειὶ Φοαππὶς, ᾿δς Οτἰ ϑηὶς Ιαυάδι. 

Πραγμάτων δὲ εἶπεν, ἐπεὶ οὐ χατὰ φαντασίαν ῃ 

χατὰ τοὺς τῶν αἱρετιχῶν παῖδας ἐδραματούργει ὁ 

Ἰησοῦς τὴν ἔνσαρχον αὐτοῦ παρουσίαν, ἀλλὰ, τυγ- 

χάνων ἀλήθεια, πρὸς ἀλήθειαν τὴν οἰχονομίαν αὐτοῦ 

ἐνήργησε. 

Ποτιιπὶ αἀἰχίι, φυοπίδιη πὸπ Β] Ἀπ 5.166, αἱ Αἰὰπε 

᾿πγοιϊεῖ, ΠΠαβονΐαπὶ 58] ἴῃ οᾶτπα ργιββοη(ίδπι 5655 

ΡΓϑίαθαϊ, 564 νοῦ 58. ουπὶ ο586ῖ, νοι Ὸ αἰδρθιιδβαίίο- 

"6 ΠῚ 5.8 Π) ΟρΟΓΑ θα. 

Ελιϊὸπὶ ΟΓΆΪ. 1. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἑρμηνεύεται Ζαχαρίας μὲν μνήμη 
Θεοῦ, Ἰωάννης δὲ ὁ δεικνύς, μέμνηται δέ τις τοῦ 

ἀπόντος, δείχνυσι δὲ τὸν παρόντα᾽ διὰ τοῦτο οἱ τοῦ 

παιδὸς τούτου γεννήτορες οὐκ ἠνέσχοντο τὸ χαλεῖν 

Ζαχαρίαν, ἀλλὰ μᾶλλον Ἰωάννην ὀνομάζειν ἤθελον" 
διότι ἔμελλεν οὐχὶ μνημονεύειν Θεοῦ ὡς ἀπόντος, 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον μονονουχὶ τῷ δαχτύλῳ δειχνύειν 

παρόντα, χαὶ λέγειν" Ἴδε ὁ Ἁμνὸς τοῦ Θεοῦ. 

Ουοπίαπι δηΐπὶ ἰμἰοΓργοίαιατ Ζϑο να 5. πιρηιοτὶα 

θεῖ, ϑοδῆπεβ ὑ6ΓῸ οδέθηθηδ, ΠΊΘΙ Ηἶ Δ Δυ Θὰ 4υΐβ " 

Ρίαπι Δρβαηῖ 5, 5ϑὶ οβίθηαί! ργαϑοιίθια : ρΓΟρΡίΘΓΘᾶ 

Ρυονὶ ἢυΐυ8 ῬΆγθηιθ8. ποι μδιϊθυαμίαγ νοοᾶγὶ Ζ8 - 

οἰναγίαπ), βϑὰ πιαρὶβ δοδῆπεπὶ ποηλϊπατὶ ν ]ερδηΐ, 

ΡΙορίογοα αιοΐ ποὴ ἋἀοΠΘὰϊ ΠΙΟΙΠΟΥ 6586 Βοὶ 

ἰΔηηυλπη) Δ 505, 501 ἰμβαπιη {ΠΠπ|πὶ αἰρὶίο, ΟροΓγῶ 

ΟΒΓΟΠΘ ΕΓ ργφϑο 61}, οἱ ἀΐοογα : ἔσο Αφπιδ θεὲ 5. 

Ο ναὶ, }1. 

ο΄ Καὶ μέγας οὐχ ὡς Ἰωάννης δουλιχῶς, ἀλλ᾽ ὡς 

Κύριος τοῦ παντὸς, καὶ ὡς Κύριος πανταχοῦ, ὥστε 

οὐχὶ διὰ ῥημάτων μόνον, ἀλλ᾽ ἔργῳ δείκνυται, ὅτι 

μέγας ἐστί. 

τ ΒῊ πιαρπῖιδ, ΟῚ ἰδη]υλη) Φολπη0 5 δαγνΐ ΠΊΟΓδ, 
864 ἰηᾳυὰπὶ Βοηλίηιι5 υηϊνοῦδὶ, οἱ ἰδηηυ8π| Βοηΐ- 

π05 4υἱ υθίχυς ἐδ, [14 υἱ ΠΟΙ γΟΓΌΪ5. 501 πὶ, 5θὰ 
ΟΡΘΓΘ Οϑίοηάἀαϊ 86 ΠΙΔ9Π11ΠΊ 6586. 

Ογϑί- μι. εἰς τοὺς ὄρθρους τῶν ἑορτὼν τῆς Θεοτόκου, ἰὰ δῖ, ἐπ πιαιμιἴπα (δπέροτα Οεπὶτϊοὶς θεῖ, ραυ- 
ἴΙυ'πὶ 4}} ἱπὶ το πο Οτί οι β δυάδι. 

Ὅπερ γὰρ οὐδεὶς τῶν προφητῶν ὑπῆρξε, τοῦτος θυοὰ οηΐμν πυ]}}ὰ8 ργορ δίδγιπι ὀχϑβιίς, δος [αἷϊ 
ὑπῆρξεν Ἰωάννης, διὰ τὸ πλησιάζειν τῇ Χριστοῦ 

παρουσίᾳ, καὶ προτρέχειν αὑτῆς " οὐ γὰρ πρότερον 

ἐπλήσθη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρὶν ἐπιστῆναι τὴν 
χυοφοροῦσαν τὸν Χριστόν. Τότε δὲ χαὶ ἐπληροῦτο 
Πνεύματος χαὶ ἐσχίρτα, χαὶ τῇ μητρὶ μετεδίδου, χαὶ 

ἀνεθόα προφητιχῶς ἡ ᾿ἘΕλισάδετ διὰ τὸ χυοφορούμε- 

νον ἐν αὐτῇ βρέφος, καὶ ἔλεγε τῇ Παρθένῳ- Εὐ.1ο- 

γημένη σὺ ἐν γυναιξί" οὐδεμία γὰρ τῆς τοιαύτης 

χάριτος χοινωνὸς οὔτε γέγονεν, οὔτε γενέσθαι δύνα- 

ται" ἕν γὰρ τὸ θεῖον χύημα, εἷς ὁ θεῖος τόχος, καὶ 

μία ἡ γεννήσασα τὸν θεάνθρωπον. Τί μοι τοίνυν πρώτη 

προαγορεύεις ; Μὴ γὰρ ἐγώ εἰμι ἡ τὸν Σωτῆρα τί- 
χτουσα ; Ἐχρῆν ἐμὲ πρὸς σὲ παραγενέσθαι, σὺ γὰρ 
ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖχας εὐλογημένη ᾿ σὺ μήτηρ 

τοῦ Κυρίου μου’ σὺ ἐμὴ Κυρία ἡ τῆς χατάρας τὴν 

λύσιν βαστάζουσα. Σύμφωνα τῷ υἱῷ φθέγγεται - χαὶ 
γὰρ ὁ Ἰωάννης ἀνάξιον ἑαυτὸν τῆς πρὸς τὸν Χριστὸν 

παραστάσεως ἔλεγε, χαὶ αὔτη ἑαυτὴν ἀναξίαν τῆς ᾿ 
παρουσίας τῆς Παρθένου. Τί μοι, φησὶ, τηλιχοῦτον 

πέπραχται ἀγαθὸν, ἵνα ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου 

δ ζυαη. 1,39. 6} υ6. 1, 42. 

Ζοδηποβ, ργορίογοα αιο ργοχίπιὺ5 6586ϊ δάνθηίυΐ 
Αἰ γίβεὶ δὲ 6} 8 ρυφΟΌΓΒΟΓ 9 ΠΟ δηἶπὶ ρτ5 Γορίοίυ5 

65ι δρί για βδηοίο, αφυλπὶ δάνδηϊγοι {14 αυς ΟΠ τὶ 50 

δγλυϊάα ογὰϊ. Τυπο δυΐίοπι οἱ σϑρίεἰυδ 6οι ϑρίγιτα 

βδῃοίο, οἱ ἀχϑυ δυῖ, εἰ πιδίγοπὶ ραγιϊεἶροπι [εοἱῖ, 

οἱ ὀχοίαπιαν: ρῥτορμοιΐοα ΕἸΙΒαθ61}} ρτορίοῦ. {ΠΠυ 2 

υσπὶ ἰπ ἀϊθγΓοὸ φογεναὶ ἰπίλπίθηι, εἰ αἰχίϊ ΥἹΓρί πὶ ς 

Βειραϊεία τὼ ἷπ πιμίϊοτῖϑιδ δ; (4118 Θηΐ πὶ ργδιίαο 

Ῥάγοαρ8. ἢυ}}ἃ ὑπαιδη [υἱέ, πος 6856 ροίοβΐ : 
τ 0}5. Θηἶπὶ ὁ8ῖ ἡἰνίπυ8 ΘΘ.0 οοπούρίι8, υπΐοι8 

αἰνίηυ. ραγίυϑ8, υηΐοα οϑὶ αυ:8 βοηυ  θοιπ οἱ Π0- 

πλΐπαπι. Οὐγ πι6 ἰρίμαγ ᾿γΙΟΓ 541{85} Νυπαυϊὰ δξ0 

8Π| 4υ ϑαϊναίογθπ)ὶ ραγίο ἢ Ορουροθαΐ πιὸ δά (ἃ 

ὙΘηΪΓΘ : ἴὰ ΘΠ Ἶ ἢ} 5006 ΟΠΊΠ685 πΙῸ 16 γ65 θα ποάϊοί: (ὰ 

Ὁ Μαῖον δοπιϊηΐ πιοὶ : (ὰ πηθὰ Βοπιίπα, πιαϊδἀϊοιΐ 80- 

Ἰαϊίοηοπ; ρογίδπϑ5. σοηβοηᾶ {πο Ἰοαυΐίυν : Ζοϑη 8 
δηΐπι ἱπάϊφηυπν 56 4] οογᾶπὶ Ο] ΓΟ βἰϑίθγοίυν δἰθ- 

μαι; {14 νόγὸ ἱπάϊψπδπι 86 ργϑβθηίία Υἱγρίπ5. ἀΐθθ- 
ναι. Θυϊὰ ἃ πιο, ἰηᾳαυΐ!, ιἀπίαπὶ [ἀςίυπὶ θ᾽ θοηΐ, υἱ 

Μαίον θομιϊπὶ πηεὶ γοηΐδὶ δὰ πιθοῦ Εἰ δδπ αυξ δάδιυς 
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νἶγρο ογαΐ, τη ϑιγοπὶ γοσδί, Ῥγορίιοιϊος ΟΥΘΙ 1} 56Γ - 
πιοπὸ ρενοηΐοηϑ8, εἰ Γρυασία πὶ ν θη 8. ΔΡρΟ Δι 8.}- 

γνδίογοπι, 60 αυοὰ ποῦ οχ υἷγο, δοιὰ 6 βοὶδ Μαιΐίἃ 

δἰὉ : φαυὶ δπἰπὶ 6 ραγοπειπὶ 5οπλἰθυ5 οτἰυπίμαν, 1}}} 

50πὶ δου ἐγυοίυ5. 
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Α ἔλθῃ πρὸς μέ; Καὶ μητέρα καλεῖ τὴν ἔτ: παρθένον, 

᾿Π φθάνουσα προφητιχῶς τῷ λόγῳ τὴν ἔχδασιν, καὶ 
χαρπὸν χοιλίας ὀνομάζει τὸν Σωτῆρα, τῷ μὴ ἐξ ἀν- 

δρὸς εἶναι, ἀλλ᾽ ἐχ μόνης τῆς Μαρίας " οἱ γὰρ ἐκ τῶν 

πατέρων τὴν σπορὰν ἔχοντες ἐχείνων εἰσὶ χαρτοΐ. 

Ιθϊάοπι ραυΐϊο ροϑβί. 

Ὀϊνίηα ἰφίίαν ἀϊδροηβαιῖο Μανιίδπι ἀυχὶϊ αὐ ΕἸ154- 
ῬαΙ}, αὐ (ο5π|οπῖ πὶ δοΔηη 5 οἰἰλη 6Χ ὉΓΟΓῸ ογρᾶ 
Ἰ)οπιΐπαπι ἱπιρίογοῖυν. Ἐχϑυ!ανὶὶ ἐπί ἰπίδηϑ, οἱ 

γοὶιἰ οὠρὶι ὀχίαπο ργοριδίλπι οβιοηὐογὰ δοάπηθηι 

θοπΐπυδ. δρυΐ διιίοπι οἰἴδπὶ ἰΐαγ Υἱγρίπὶ5. ργο- 

Ῥεΐδπι ο͵5 ἀϊφαηιίαπι. Υοηΐι οπΐπὶ αἱ ΕἸ]54) 61} οἰ 

ΓΑ ὈΠ πε οἷυ5 σοποορίαπι υἱάθγεῖ, εἰσαα Πίοπὶ [Δ66- 

Θεία μὲν οὖν οἱχονομία τὴν Μαρίαν ἤγαγε πρὸ; 
τὶν Ἐλισάδετ, ἵνα ἡ μαρτυρία Ἰωάννου χαὶ ἐκ 

μήτρας εἰς τὸν Κύριον πληρωθῇ. Ἐσχίρτησε γὰρ τὸ 

βρέφος, καὶ οἱονεὶ ἤρξατο ἔχτοτε προφήτην δειχνύειν 

τὸν Ἰωάννην ὁ Κύριος. Εἶχε δὲ χαὶ ἡ πορεία τῇ; 

Παρθένου τὴν οἰχείαν αὐτῆς σπουδήν. Ἦλθε γὰρ 

ὀψομένη τὴν Ἐλισάθδετ, καὶ τὸ ἐν αὐτῇ παράδοξυν 

Το βϑουπύυπι οὐδ βο  οϑιη γ 6 πὶ, υἱ Ρ6Γ ἢΠαπὶ 116 Γ Β χύημα χαὶ ἰδεῖν χαὶ πιστώσασθαι χατὰ τὴν τοῦ 

ὨΔ]0Γ, ἐσ 'ρ88, ἀΐοο, ΥἹγρίῃδ ραγίιι8 ἤι 6 πὶ πηθγογο- 

τὰν. Εἰ σοπουγτῖε δὰ ἐἀθπὶ ᾿ιΔης βογπὶο ΕἸ 8806 1} 

ἀἰοομι δ : Βεαία φπα ογραϊα ἰδεῖ, φιοπίαπι ρετβεἰεπίωτ 
φυα αἰοία εὐπὶ εἰδὶ α θοπεῖπο 1. Οομῆτιπαιίοῦ ἐγρὸ δὰ 
ογοάθπάα ἐπ αυς δυάίογαϊ ἃ δηρεῖὶο, [λεῖα οϑὶ 

Ματγία, υδϑῖδ ἀϊοία βὶ Ἵσγοάδγοί  Δῆρθ 5 ΘηΐΠ ὈΓΩδ - 

πυπιίαθαι, δὲ αι βίπηυ ργαυϊὰδ ογαὰὶ ΕΠΒΆθΟΙΙ, 

5ΠῚ}}|4 ργαι οαθδί. 

Εὐαγγελίου φωνὴν, ἵνα διὰ τούτου χαὶ ὁ μείζων πι- 
στευθῇ τοχετὸς, ὁ ἐξ αὐτῆς, φημὶ, τῆς Παρθένου. Καὶ 

συντρέχει πρὸς τὴν πίστιν ταύτην ὁ λόγος τῆς Ἔλι- 

σάδετ λεγούσης" Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι 

ἔσται τελείωσις τοῖς ..ελαλημέγοις αὐτῇ παρὰ 

Κυρίου. Βεθδαιοτέρα οὖν ἐγένετο πρὸς τὴν πίστιν 
ὧν ἤχουσε παρὰ τοῦ ἀγγέλου ἡ Μαρία, μακχαριζο- 
μένη, ἐὰν πιστεύσῃ, ἀγγέλου τε προση μαίνοντος, 
καὶ τῆς συγγενίδος τὰ παραπλήσις προφητευούσης. 

116πὸ ογαί. γι} εἷς παραθοὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς, ἰὰ ε5ῖ, 1π ραταϑοίαπι ἐ{{ἶπι|6 φιὶ ἱπεὶάῃ 
ἐπ ἰαίτοιιθ5, ρᾶταηι 80 ἰμ} 0 ἢφὸ Οτἰφοηΐβ οἰίαϊ, 

Μη [686 ἴῃ 1ι}8 οοπηπιοη δία 118 φυς ϑθοι πη] 

ουπάϊιογαπι πὰ θεππὶ, οἱ ἰυχία 6848 4085 80) 'ρ50 

δυηῖ ϑογρίαγαβ, ργααϊοδίιγ, υἱα φοίθγπδ, 4υδιῃ οἱ 

ϑΙνδίοῦ δηπιμ αι, ᾿πιογγοραπίθηη ογζο ἰερίβροτγὶ- 

τὰπι : ᾿μὲά [αεϊοπάο υἱίαπι αἰόγπαμι ροξδϑίάοὐο 5 

δὰ Ιορόπὶ γθη {1} υἱ ἰπά6 (0 Πζαϊ πιλπάδία 4115 ἰΠ|0- 
ΤᾺΠΙ) (ΔοίΟΓο πὶ ἀ(ἀ Υἱ᾽δπὶ :ίθγηδπὶ ἀυοαηὶ. Εἰ ἜΓΚΟ 

αυἱ ὁ θουϊογομοπιῖο ᾿ιος ἐΘδεϊπιοηίππ δοσθρὶϊ : δὲ- 

ἐϊσος δονιΐπμπι θοιπι ἐαμπὶ δ; οἱ 6 [μον ἰςο ΠΠ|υ : 

Ῥγτοχίδιμηι ἵμαηι δίομι (οἴρδιηι 15, ἰοδι Ποίαν ἀϊ- 

Ο6η8 : ἤεοίε τεϑροναϊδιὶ, εἰ δἀάϊ!: Ποο [ας, εἰ υἱυδε.", 

Υἱἀο! οἱ ν᾽ Ὧπ| Φί παῖ, ἀς αι [116 ἱπιογγορανογαῖ, 

9381 οἱ δαϊναίον ἀοοοῖ. Ηκο δυίθηι ἀϊοίδ βιιηί δά - 
γϑίβυ5 γαϊθηιἰηἱ, Β45: 18. ἀίχυθ Μαγοίοηΐβ βϑοίδ- 
1τογθ5. Ἠδθθις δηΐπὶ εἰ ἰροὶ νϑῦθα ἴῃ 5.0 ἰρβογιπὶ 
Ἐνδηρο!ο, δἱ ἀϊοοπιὰδ δὰ 608 : Ουἱ ργϑοορίυμι : 
Ῥι ρος θοπιίπαπι θοιπι ἱμμπι ν), 6 Ιαχα οἰἰδίυη, Π66 
Δ [10 ᾳυδηὶ 4.) Ορ!ῆσε ἀδίυπὶ ἰδυθαῖ, οἱ ργορίογοδ 

ἀἰοῖι : Πδοίδ τεδροπαϊδιὶ 13, αυϊὰ 4]1ἃ π08 να]! [4- 

σὐγ υἱ Υἱνληυβ Υἱίδπὶ δἰ γηδη), 4υ8π| ἰο10 οογὰθ 

θευπὶ αἰ ΐρογα αυΐ ἴῃ Ἰασθ οἱ ργορ!ιεεῖβ ργϊοδιυγ 
ϑαϊναίογ ἰρίίαγ ἀδ ἀυοθυδ πιδιὰδι]8 βοη(απι πὶ 

δι ηΊ ἀθοίϑγαυ  ἀΐσθῃβ : ΕἸ δὰ Πἶδ τιπίυεγδα ἰθχ οἱ 
Ῥτορπεία ρεπάεπι "5. 

Σαφῶς ἐν τούτοις παρίσταται ἡ χατὰ τὸν δημιουρ’ 

γὸν τοῦ χόσμου Θεὸν χαὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ Γραφὰς χη- 

᾿ ρυσσομένη ζωὴ αἰώνιος, ἣν καὶ ὁ Σωτὴο χαταγγέλλει. 

Πυθομένου οὖν τοῦ νομιχοῦ " Τί ποιήσας ζωὴν αἰώ- 
γιον κληρονομήσω; ἐπὶ τὸν νόμον ἀναπέμξκει, ἵν᾽ 
ἐχεῖθεν συνάγῃ ἐντολὰς τὰς προσαγούσας τὸν ποιοῦντα 

αὐτὰς τῇ αἰωνίῳ ζωῇ. Μαρτυρεῖ γοῦν τῷ εἰληφότι 
ἀπὸ μὲν τοῦ Δευτερονομίου τὸ, ᾿Αγαπήσεις Ηὐριον 
τὸν Θεόν σου" ἀπὸ δὲ τοῦ Λευϊτιχοῦ τὸ, Τὸν πλη- 

σίον σου ὡς σεαυτὸν, Ὀρθῶς ἀπεχρίθης, καὶ προῦ- 

τίθησι" Τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ, δηλονότι τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον, περὶ ἧς κἀχεῖνός τε ἐπύθντο, χαὶ ὁ Σω- 

τὴρ διδάσχε'. Ταῦτα δὲ εἴρηται πρὸς τοὺς ἀπὸ θὐα- 
λεντίνου, καὶ Βασιλίδου, καὶ τοὺς ἀπὸ Μαρχίωνος. 

Ἔχουσι γὰρ καὶ αὐτοὶ τὰς λέξεις ἐν τῷ χαθ᾽ ἑαυτοὺς 

Εὐαγγελίῳ" χαὶ φήσομεν πρὸς αὐτούς - Ὁ μαρτυρή- 

σας τῷ, ὅτι Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, τὶν 
Ὁ ἐντολὴν ἀπὸ Νόμου εἰρηκότι, οὐ παρά τινος ἄλλου ἣ 

τοῦ δημιουργοῦ εἰρημένην, χαὶ φήσας ἐπὶ τούτοις 
αὑτῷ, Ὁρθῶς ἀπεκρίθης, τ-ἰ ἄλλο βούλεται ἡμᾶ; 

πράττειν ὑπὲρ τοῦ ζῆσαι τὴν αἰώνιον ζωὴν, ἣ ἀγ1- 
πᾷν τὸν Θεὸν, τὸν ἐν νόμῳ χαὶ προφήταις, ἐν δλῇ 

χαρδίᾳ; Ὁ Σωτὴρ δὲ γοῦν ἀπεφήνατο περὶ τῶν δύο 
ἐντολῶν λέγων Καὶ ἐν αὐταῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ 

οἱ προφῆται κρέμανται. 

Ἰάδια ογαὶ. χ, εἰς παραδολὴν τῶν καιουμένων ἐν τῷ δείπνῳ, ἰὰ 651, 1π ραταθοίαπι νοσαἱ αὐ Ῥταπάικπιν 
βου θπια Οείχοηὶβ Ιδυάαϊ. 

δἰμαρ οι γ ἐγ θυ8 πιοάΐβ χυϊάδη) ὀχοίάσηϊ νοσᾶ- 
(ἰοι6 : πἰπηίγα πη ΡΠ δηϊδδία ἀορπιδίι πὶ πΙΕ] ΟΓ απ, 

δοοίδιϊοιο 56η5ἰ Ὀ}} υπὶ, οἱ νοὶ ριαιὶ8 ἀπιογα. Ουΐ 

ἐλ Ἀρτυπὶ Ἔπιογιηΐ, 11 Βυπὶ χὰ! οἱ ργαπάϊυ τη γα - 

1 μπ0.1, 4δ. ΚΊμις, χ, 95. " θοι, γι, ὅ. 
1. Μδι}. χχιι, 40, 

᾿Απλῶ; δὲ τρισὶ τρόποις ἀποπίπτουσί τινες τῆς 
κλήσεως" φαντασίᾳ δογμάτων χρειττόνων, διώξει 
αἰσθητῶν, καὶ φιληδονίᾳ. Οἱ μὲν γὰρ ἀγρὸν ἀγορά- 
σαντες εἰσὶν οἱ χαὶ παραιτοῦνται τὸ δεῖπγον, (ὦ 

Ὁ... χ, 21. 11 ἰυ14. 98. .5 ἰυἱά. 21. 15. ἰυἱ4. 38. 
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παραλαθόντες δόγματα ἕτερα τῆς θεότητος, πολλὴν Α Οὐϑδηΐ ΓΘΕΟρΕΪ6 ἀοσπΊλ1} 809 ἃ αἰνί εἰς ΔΙ16ΠἾ5, η66 
ἔχοντα πιθανότητα χαὶ ποιχιλίαν τοῦ λόγου" οὗ χαὶ 
καταφρονοῦσι τοῦ ἀγροῦ, τοῦ ἔχοντος ἐν ἑαντῷ θη- 
σαυρὸν καὶ δυνάμεις. Ὁ οὖν μὴ ἰδὼν, μηδὲ δοχιμά- 
σας ὃν ἐχτᾶτο λόγον, διὰ τὸ προειλῇφθαι ἐξ ἀνάγχης, 

χαὶ οὐχ ἑχουσίως, ἐξέρχεται ἐχ τοῦ δείπνον, χαὶ ἐχ 

ποῦ χεχληχότος, τάχα δὲ καὶ ἑαυτοῦ: ὁ δὲ, Ἑρωτῶ 

σε, φησὶν, ὡς λόγῳ μόνῳ αἰδούμενος τὸν χεχληχότα. 

Ὁ δὲ ζεύγη βοῶν ἀγοράσας πέντε, οὗτός ἐστιν ὁ τῆς 

νοητῆς χαταφρονῶν φύσεως “ περὶ δὲ αἰσθητὰ φιλο- 
χωρῶν οὐδ᾽ οὗτος ἐδοχίμασεν ἐξ ἀρχῆς ἃ ἑώνηται. 
Εἰ οὖν ὁ δύο ἀριθμὸς ἐπὶ ὕλης τάσσεται χαὶ εἴδους, 
οὗτος τὰ ὑλιχὰ ἐτίμα" διὸ καὶ οὗτος τὸ νοητὸν δεῖπνον 
παρήτηται" ὅθεν χαὶ ἕν τισιν, ἀντὶ τοῦ, ᾿Ερωτῶ σε, 

Καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐθεῖν, κεῖται" οἱ γὰρ 

ὁρῶντες τὰ αἰσθητα φασὶ μὴ δύνασθαι ἀσώματον χα- Β 
᾿παλαθεῖν" ὁ δὲ ἕτερός ἐστιν ὁ εἰπών" Γυγαῖχα ἔγημᾳ. 

Ὁ δοχῶν εὑρηχέναι σοφίαν, χαὶ ταύτῃ χοινωνήσας, 
καὶ παραιτούμενος τὴν ἀληθῆ" ἢ ὁ τῇ σαρχὶ ἑἐνούμε- 

νος, φιλήδονος μᾶλλον ἢ φιλόθεος, Τὸ μὲν οὖν ὁλο- 
σχερὲς τῆς παραδολῇς οὕτως. Ἐχλάθοις δὲ καὶ ἄλ- 
λως χατὰ τὸν τόπον. Ὅσον ἄνθρωποί ἔσμεν, χαὶ τὸν 
πλοῦτον τῆς τοῦ Θεοῦ χρηστότητος οὐ συμφέρει γι- 
νώσχειν ἡμῖν, ἀληθῶς ὁ Θεὸς ἀνθρώπῳ ὁμοιοῦται, 
ἵν᾽ ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώποις λαλήσῃ, τοῖς χωροῦσιν 

οἰχονομηθῆναι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, πάντη μένοντος Θεοῦ. 

Καὶ τότε παύσεται ὁμοιούμενος ἀνθρώπῳ, ὅταν παύ- 
σάμενοι ἔριδος, ζήλου, χαὶ τῶν λοιπῶν χαχῶν, καὶ 

τοῦ χατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖν, ἀξιωθῶμεν ἀχοῦσαι 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ: Ἐγὼ εἶπα" Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ "Υψί- α, 
στου πάγτες. Πεπαύσεται δὲ χαὶ ἄλλα. πολλὰ χαλού- 

μενος, ὧν ἁμαρτωλὸς χρήζει ἄνθρωπος, πάνθηρ, 
καὶ λέων, καὶ ἄρχτος, ὡς ἐν τοῖς προφήταις γέγρα- 

πται. Παύσεται γὰρ ταῦτα γίνεσθαι Θεὸς, ὅτε διὰ 

τοὺς τάδε πεποιηχότας μηχέτι χρήζει τοῦ ὡς πάνθη- 

ρος, χαὶ τοῦ ὡς λέοντος, χαὶ τοῦ ὡς ἄρχτου ἀπορου- 
μένον. Αὐτὰς οὐχ ἔτι ἔχων τοὺς τοιούτους αὐτοῦ 

χρήζοντας, ἐμφανίσει ἑαυτὸν καθώς ἐστι, Θεὸς ἑστὼς 

ἐν μέσῳ θεῶν. Οὕτως ἀχούω καὶ τοῦ" Ὁ Θεὸς ἡμῶν 

πὺρ καταναλίσκον" τῷ γὰρ οὐχ ὄντι ἀξίῳ χκατανα- 
λίσχεσθαι φῶς ἐστι χατὰ τὸν Ἰωάννην λέγοντα: Ὁ 

Θεὸς ἡμῶν φῶς ἐστι, καὶ σκοτεία ἐν αὐτῷ οὐκ 

ἔστι" καὶ αὖθις" Οὔπω, φησὶν, ἐραγερώθη εἰ ἐσό- 

μεθα. Οἴδαμεν δὲ, ὅτι, ἐὰν φαγερωθῇ, ὅμοιοι αὖ- 

π0η ρΓΟΡΔὈ δῖος οἰ δεγημοη 8 γδυϊοῖϑία ογηδῖ!5 ; αὶ 

οἰἷδπι σοι οπηπιηΐ ϑρταπι αὐἱ παθαὶ ἰῃ 5. {μ6580- 

τι οἱ νἰγίυϊο5. Ουἱ ἰφίυγ πο νἱάϊι πες ργορανὶῖ 
4υδπὶ Δοαυϊβὶν!! βογπιοπθπι, 00 αυοὰ ργροσουραῖυ" 

οἱἷὶ ποροβϑιίδῖθ, εἰ ποῦ ᾿ἰθ6 γα, οχὶξ ἃ ργαπιΐο, εἴ 8 

γνοεληίο (ογἰ 55,6, οἱ ἃ βεῖρβο. Δ!ΐὰ8, Οὐδέοτο 16 ᾽δ, 

ἰοαης, ἰἀπαυδπὶ γΟΓΡῸ 5010 γαυθγ 8 αὐτὶ 40} γ0- 

ογογαὶ, ()}υἱ αυίραι ἴυρὰ θόοθηὶ φυΐπαιια δπιΐὶ, ᾿ς 
ὁδὶ αυὶ Ββρ᾽ γἰ᾿αἸ δαὶ ̓ πι6}} 1! 9] δι σοη δι πὶς πδιθ ΓΑ: 

αυΐ νεῖο ἰμ Γαΐνιι8 56 η 5} }}}0018. ΡΟ ΠΟΥ νογϑαίυδ, 

δυο μἷς 4'ν ἰηἰεἶἰο ργορανΐε αὐ οπιΐι. 5:1 κίας 

πυπιογυβ ἀυο ἀ6 τηαίοτία οἱ ἀδ βρϑοίθ ργαιϊοαίυγ, 

ἷο πιϑίθυ 1} θυ} (δοίουαὶ : αυλπιοῦγοπι οἱ ἢἰς 

ἱπιο!!δοί 16 ργαπάϊιπὶ γασυϑανί : ἀπάδ οἱ ἴῃ 4υ]- 

Ὀυδβάδηι Θχϑιρ τί θ.5 ΡΓῸ ᾿νἷ5 γογθβ : ἤοφο (6 "5, 

Ροπΐτυῦ : Εἰ ργορίθτθα τι05 ροδϑβιηι υοπῖγο. ()γἱ οηἶ ἢ 

56 η6 1 }}}} 8 υἱάδηϊ, αἴθ πὶ 56 πο ροβδ6 ιοά ᾿ποογρο- 

Του δϑῖ ΘΟΙπρΓο οπάθγο. ΑἸΔΟΥ δυΐθπι αι ἀϊχὶϊ : 

ὕχοτεπι ἀμαὶ "7, ἰδ 651 αυΐ νἱάοίαν. ἰμνθηΐ558 88- 

Ρἰθηιίαπι, οἱ ΠΠἰὰ5 ραγιΐοορ8 6586 ἰαοί8, Δί γθγδΠὶ 

βϑρίθηι2π| τοουδαί : ναὶ υὶ σαγηΐ υμΐέυγ, οἱ νοὶα- 
Ρίδ 18 πιαρὶβ φυδηὶ θεοὶ ἀπηδίοῦ οδί. Ῥδγαθο]α5 ἜγρῸ 

δυμπηηαὰ ἰδ ο8ι, ΕΧρ]ΟΔΓΘ ροίογὶβ οἰϊδπὶ Δ]} 16 Γ. 

Αυδίοιυς Ποπλΐπ68 δυπη08, πος αἰνηἶας Ρὑοηΐιδι! 5 

θεὶ ποθ οοπάμοἰ! σΟσποβοογα, νογα Ὁ δι5 ᾿οπνηὶ 

Δϑβί μι Ἰδιιγ, αἱ ἰαπαυδπη Βοπιο Ἰοφυδίυγ Ποπι πἰθι18 
4υὲ ροβϑιιηῖ συ θογηαγὶ ἃ )60, οπιηΐῃο Γοιμδπθηῖο 

θεο. Εἰ τὐπς ἀδοίποῖ Ἀββί πη τὶ Ποπιϊηὶ, χαδπάο 
ΟΕββδη}68 ἃ ΠὐηίΘηιΐοπη6, Ζοῖ., εἰ γοἰ 4 υ}5 1μ4}15, 81- 

406 βεουπάιιη Ἰοπιίποι ἀπιθυ γα ἀδοἰποηίο5, ἀὐφπὶ 

ἴδοι! [υϑγίπμιβ δυάϊγα : φο ἀἰχὶ : ΒΪὶ εεἰϊς, οἱ βεὲ 

Ἐχοοί εἰ οπιπὲς δ, Θεδίημοι οἰΐδιω 4114 ρἰυτίπιᾶ νο- 

ολτὶ, ΘΘΦ αὐυἰρυδ μδοοδίουῦ ἤοῖθο ἱπάϊψαοι, ΠαΠῚρ6 
Ρηιμογα, ἰ60, δὲ υγϑι5, βίοαὶ ἰῇ ργορίιοιῖβ βοτὶ- 
Ρίαπι 65ι. Βοβίποϊ δηΐπ 880 6686 θδι18, αυδπάο 
ῬΓΟΡΙΟΡ 009 4υ] (8]18 Γδοογυπί, ποι ἀπειρία ἱπάϊεος 
{Π|ι5 φυὶ ἰΔπαυδπι ρδμμ ογα, τοὶ ἰδωχυδηι 60, νοὶ 
ἰΔησιυιδπὶ ὑγ818 δὰ ἱπορίδπι γοὐδοί!δ 681. 'ρ86 ποῦ 
ΔΙ} ] 8 ΠΑ 6 ἢ 8 ἴ8|68 4υΐ δαεῖρβο ἱπαΐροδηὶ, βείρβαπι 
1η8}}} {6ϑίδἱ! δίουϊ! 68ι, θειιδαὰς δίαθίι ἴῃς πιϑάΐο 
ἀδογυπ). 5] ς δεοὶρίο διΐδπι {Ἰμὰ : δέιιδ ποβίοτν ἐφπὶδβ 
ἐοπδιιπιδηδ ν᾽. οἷ Θπἰπὶ αυὶ ἀΐξηυβ πο 681 ἐοηϑιπιὶ, 
Ἰυχ 6δ1 βοομίίμηι Ζολπηθην ἀϊεθηίαπι : δθϑώς ποδίον 

τῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. ἘὺῸ ἐπ δεῖ, εἰ ἰοιεῦγα ἱπ 60 ποθ δμηὶ 35. Ἐπ ταγϑυβ 5: 
γὰρ καὶ ἀξιωθῶμεν βλέψαι νῦν τὸν Θεὸν τῷ νῷ καὶ 
εὗ καρδίᾳ, οὐ βλέπομεν αὐτὸν χαθώς ἐστιν, ἀλλὰ χα- 

θὼς διὰ τὴν ἡμετέραν οἰχονομίαν ἡμῖν γίνεται’ ἐν 

δὲ τῇ ἀποχαταστάσει πάντων, ὡς ἐλάλησε διὰ στό- 

ματος τῶν ἁγίων αὐτοῦ, ὀψόμεθα οὐχ ὡς νῦν, ὃ οὐκ 

ἔστιν, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει τότε ὅ ἐστι. Παρ' ἡμῖν μὲν 
τοῖς ἀνθρώποις ἀνθρώπῳ ὡμοιώθη" ᾿ παρὰ δὲ τοῖς 

ἑαυτοὺς ἀποθεώσουσι, Θεῷ: Ὃ Θεὸς γὰρ ἔστη, 

φησὶν, ἐν συναγωγῇ θεῶν. 

Νοπάμπι ἀρρατμὶς φιιϊά οτίπιις. ϑεῖπιις φιονίανε 

ἐπὶ ἀρραγμεγῖ!, δἰ πίε εἰ ογΐηιι8, φμοπίαπι υἱά6- 
ὑΐημις ἐμηι δἰσμ 681. Ἐπὶ οπλτα ἀἰκηὶ (δου Γυδγίπηυ8 
νἰάθγα θης θουπὶ τρθηϊ6 οἱ εογάο, ποη νἱάδιηιβ. 

οὐ βίουιϊὶ οδὶ, 56 ἃ φυοηηδἀηχοάιτιπι) ΠΟ}}}8 6ϑὶ βθευῃ- 

ὅππὶ ποϑίγϑηι ἀροπαϊ Γαι] ΟΠ 6 :" ἴῃ γοϑι {056 γΈΓῸ 

ομδίυπι, δου! ἰοσυλι8 δϑὶ ρῈΓ 05 88 Πο0ίογυ πὶ δὺ0- 

ταπι, ν᾽ θα πηυ8 ΠΟ βἰοα! παης, ααοά ποῃ 68,, 8560, 

βίου! ἀεοοὶ ἴυπς, ᾳυοὰ 651. Αρυὰ ποβ αυϊάσπι ᾿0- 

ταΐπεϑ ποιηΐηὶ δϑϑὶ μη ]δίυ8 65ι; δρυὰ 6058 γ6γῸ αυὶ δεῖρδος ἀἰνί πα: Θομϑογίοβ παίυγα ἰδοορυηὶ, 60 : δειδ 

οηἶπι, ἰπαυΐ, δίοιἶε ἐπ δυπασοσα ἀδοτιιπι 3". 

19. ἐμὲ, 19 οἱ 90. 
3. Ῥβ], ΕΥΧΧΙ, 1. 

“8 {|ὸ. ΧΗ, 18. 
δ. 11 20λη. πὶ, 4. 

Ἵ 014. 20. "6 Ῥ52]. υχυχι, 6. 5 Ηφν, χι!, 95. 391 δοδῃ. 1». 
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Οτγαί. χι. Εἰς παραδολὴν τοῦ ἀσώτου, ἴιος 681 : 7η ραταιϑοίαπι ρτοάϊᾳὶ, ᾿ς ΟΥροπῖς. Πα Ρεῖ. 

Ππι6}Π}5 65 οἰϊλπὶ δὶς ἀσδίθγαγα ργοάΐψιυπὶ βαιϊδιὶ α Νοήσεις δὲ χαὶ οὕτως τὸ ἐπιθυμεῖν χορεσθῆναι 
δὶ 4υ5. Παιομ Δ 01}18. παῖαγα, οαπὶ ἃ γΓοοία γϑίίοηδ 

δνογϑα οδί, ἀδϑϊἐογαὶ, 5' παΐπι}8 ἴῃ ῬΓαιϑι ΠΟΥ θ08, 

5816] ἰῇ Δυλ] υυδευπῆυδ βογπιοηΐθυ5 γναγβατί. 

Ουοηίδηι γ6ΓῸ 5" ΠἸ1: ἀπ] οβοῦηῖ φάη) οἱ ἱπιρὶπ- 

συληῖ σογρυ8, δίογοογὶ διιϊαπὶ πη ἀδπὶ Υἱδη), δοοὶρὶ 

Ῥοδϑιη} ρΓῸ πιδίογὶ:5 σογρογίϑησα διῃδηι αηι ργΟ)}}ἃ- 

ΠΠΡυ5 ϑογπηοιΐθ5, νοϊυρίαίϊοπι ἀἰοαπιίαπι θοηυπΠ), 
Ργιγοπείυπι δυτγῖθι5, οἱ δὰ [ΔΡ0}45 ϑνογβογυμι. 

πϑηῖὸ ἰαὐαι "5. ον δηΐιῃ ἱπάοία ργα  ἰ{|5 ρει ἀι5 

ἐϊδεϊρι 5. ἤθη ἰγαάσηϊ τι], πῈ γαργομδπιίδπίυγ. 

Ηυς ἰδὲ φιοι Ἔχιγαποογυπὶ ΒΟΓΠΊΟΠ68 Πυ] πὶ ἃ}}- 

τθηΐυ δυρροάϊίληΐ, πος φυσὰ ἰῃ δἰϊηιοηι 5 γαῖίο- 
ΠΑ} 8 οὩρὰχ 68 οἱ αἰδίγι υιϊναπι., ἱπηρίογὰ 

φυδαμηΐ. 

τὸν ἄσωτον ἐχ τῶν χερατίων. Ἡ λογιχὴ φύσις ἐν 
ἀλογίᾳ γενομένη ἐπιθυμεῖ, χἂᾶν μὴ ἐν κρεΐἕττοσι λό- 

γοις, ἐν ὁποίοις γοῦν χαταντῆσαι. Ἐπεὶ δὲ χεράτια 

γλυχάξει μὲν, χαὶ πιαίνει τὸ σῶμα, τῷ δὲ σχυθδάλῳ 

οὗ δίδωσιν ὁδὸν, εἶεν ἂν ταῦτα φιλούλων χαὶ φιλοσω- 

μάτων λόγοι πιθανοὶ, τὴν ἡδονὴν λεγόντων ἀγαθὺν, 

χνηθομένων τὴν ἀχοὴν, χαὶ ἐπὶ τοὺς μύθους ἐχτρε- 

πομένων. Καὶ οὐδεὶς ἐδίδου. Τοῖς γὰρ εὐφνέτι τὰ 

σαθρὰ μαθήματα οὐ παραδιδόασιν οἱ φαῦλοι, ἵνα μὴ 
ἐλέγχωνται. ΓΑλλως τε οἱ τῶν ἔξωθεν λόγοι ἄτροζοι, 

χκαὶ τὸ χωρητιχὸν καὶ ἀναδοτιχὸν τῶν λογιχῶν τρο 
φῶν ἐμπλῆσαι οὐ δύνανται. 

Οταῖ. χυ. Εἰς τὴν μεταμόρξωσιν Χριστοῦ, ἰὰ δ9ι: [νι ἰγαπιδῇ φιιταιοπθηι ΟΠτῖ δεῖ, τς Ἰαυἱϊδῖ, 

Οιυιαπιοῦγοπι υἱ οἰἰδπὶ ΓΟϑυ ΘΠ 56ΓΠ ΟΠ τὴ ἀΐσϑη, ΒΒ Καὶ τοίνυν ἵνα χαὶ ἐπαναλαδὼν τὸν λόγον εἷ- 

ποη ἔγυδίγα ροϑί δδχ (165 δγουβ οἱ Μαί δι δἰυηὶ 

δϑοοπάογα δαβυιῃ ἴῃ πιοπίοῦ οὐηὶ ἀϊβείρυ} 8: 564 

Δυοηϊλπι 86χ ἀϊοθυβ ρουίδειο ΠΕ ΠΊΘΓΟ ὉΠ ΝΟΓΒΙ5 

θη π8 [Δεῖυ5 6δῖ, αὶ απΐλ Γβ85 πιυπὰἀϊ Γ68 ΒυροΓ- 
σγοσαν, ΒΔ] θαι 501348 αίογπ85 Υἱάθὶ, ᾿ς ροϑὶ 

δ6Χ (ἀἰὲ8 δϑβυπιρίυβ 6586 ἀσοϊλγαίαγ ἃ δ6δι : αυἱ 

ἐπί 88 βιροῦβγαββι18. οδῖ, υἱάεί ϑοδυιθ ΠΘηλ ΗΝ Ϊ 

δογυηὶ 983 αυἱ ἰπίτα 801, ἰγαπϑῆρυτγαίιη, 56 

ἀρ ηϑίογηναιυπὶ 416 56 : ἀρρᾶγεὶ δηΐηι  γθυη νᾶ- 

Υἶδ5 Πδὺπ5 ΓὉΥ πλᾶ8, απ ουΐφασ ργουί ἐαρᾶχ 681: 8}}15 

αυΐάδπι πο ᾿ια θεῖ ϑρδείθπι, ἤοαι8 ρυ ο γε υἀΐηοπὶ : 

Δἰ1}5 βρδοϊοϑυμῃ δι (ΓὈΓΠῚἃ : [15 Θἷ"} ααΐ Ρ6Γ δου! - 
τηΐα Ορογὰ αϑοομάσηϊ, οἱ ΡῸΓ 'ρ58 δι δχεοίβιπι 58- 

Ρἰοπιΐα πιοπίεπι γϑπίθηι, δἰ πιρ! οἰτογ ἰμ6}}ἰφίταν, οἱ 
ΒΘ. πάμπὶ ΟΑΓΠΘΙῚ (ΟΡΠΟΒΟΙ ΠΡ : ρΟΡδο 5. δυΐοηὶ 
θοῖι5. ἰιαυδίυν, οἱ ἰη οὶ ἰογηᾶ δοουπάσπι ᾿Πογὰπὶ 

δοφηϊοπαπὶ σοπδβρίοἰαγ. ΒΘδρΙὁπάοὲ δυΐοι οἱ νυ]- 
105 6.5 5ἰοαϊ 50], 8}118 018 οἱ ἀϊδὶ }υ5{{π|88 801 δρ- 

Ρᾶτοιιβ. 5864 οἱ γβϑιϊ πιθπίΔ 6}}.5 [15 1108 ἀυχὶι ἐπ χ- 
φεἰβιιηι πιοηίοπι, νἱἀοπίυν Αἰρθα δίουϊ ᾳχ : αὐ αυϊ- 

ἄδπὶ δυηΐ νοοθβ8, οἱ φυλ8 ἰπάπ} ον βο!  οϑ8 ΠΠΠΙογῷ : 

Ρυϊ0 δυίαπὶ οἱ δροβιοἰοίυτπ 8εγρία ἀσδίφηατγί. Οὐπὶ 

ετξο υἱάἀογίβ φαοπηρίαπι ἀθ 465 αἰνίηλιδίο δοουγαίς 

ἀϊβϑεγθηίθη), οἵ οἴμηθηῆὶ Ενδηροιογαπι ἀϊοιΙΟ ποτὰ 

εἰποίἀδπίοιη, πα ἀυ} 1168. (4}} ἀΐσογα οί 6556 γϑϑιίϊ- 
τηθηΐᾶ 6580 θα βίουϊ ἴυχ. Εἰ 4] οἷς νἱἀδγὶς 5 ιπ). 

εοπβρίουΐ ἀγὰμΐϊ Μογδ68 ἰοχ, οἱ ΕΠ 5 ργορίνοιΐοι5 

56ΓΠΊΟ Οὐἱηὶ ὅθ5ι: Ἰοαυθηῖθ8. ()ἱ υἱΐ Μογϑὶ5 φίο- 
Τίδπν, οἱ ἱπιθι!οχὶῖ δρ᾽ τὶ (816 1} ἰοσῸ πὶ οὐ] 9681) 56Γ- 

ΤΏΟ.6 σΟηβ8ΟΠΔΠΙ6Π), οἱ Δρι ὈΓΟΡ]ΙοΙ5. Δ ΒΟ Π 18Πὶ 

ἰπ πιγϑίογίο ϑαρί θη ίαπι, υἱὰϊ Μογβοη δἱ ΕἸ πὶ ἴῃ 
εἰοτία, ασυάπάο Υἱάϊ! 1108 οὐπὶ δ68ι:. 515. οηΐπι [μ8- 

ξᾶ5 : Εἰ ὁζοα ἄμο εἰτὶ ἰοφιοθαπίιν ομπὶ ἱ 0, φαὶ 

ποῖμι, οὐ μάτην μεθ᾽ ἕξ ἡμέρας ὁ Μάρχος χαὶ ὁ 

Ματθαϊός φασιν ἀνελθεῖν τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ ὄρος σὺν 

τοῖς μαθηταῖς" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐν ἕξ ἡμέραις τελείῳ ἀρι- 

θμῷ ὁ σύμπας χόσμος γεγένηται, ὁ πάντα τὰ τοῦ 

χόσμου ὑπερδαίνων πράγματα, βλέπων δὲ τὰ ἑστῶτα 

μόνα χαὶ αἰώνια, οὗτος μεθ᾽ ἕξ ἡμέρας παρειλῆφθαι 

δηλοῦται τῷ Ἰησοῦ" ὁ γὰρ ταύτας ὑπερδὰς βλέπει 

τὸν Ἰησοῦν, τὸν οὐδενὶ τῶν χάτω μεταμορφούμενον, 

μεταμορφωθέντα ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Φαίνεται γὰρ ὁ 

Λόγος διαφόρους ἔχων μορφὰς, ἑχάστῳ ὡς χωρεῖ" 

τοῖς μὲν οὐχ ἔχει εἶδος, οὐδὲ χάλλος, τοῖς δὲ ὡραζός 

ἐστι χάλλει’ τοῖς μὲν γὰρ ἀναθαίνουσι διὰ τῶν ἐπανα- 
θεθηχότων ἔῤγων, καὶ δι᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ὑψηλὸν ὄρος 

τῆς σοφίας ἐρχομένοις, ἀπλούστερον νοεῖται χαὶ 

χατὰ σάρχα γινώσχεται" τοῖς δὲ τελείοις θεολογεῖ- 

ται, καὶ ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ μορφῇ κατὰ τὴν γνῶσιν αὖ- 
τῶν θεωρεῖται. Λάμπει δὲ χαὶ τὸ πρόσωπον αὑτοῦ 

ὡς ὁ ἥλιος, τοῖς τέχνοις φωτὸς χαὶ ἡμέρας, διχαιο- 

σύνης ἥλιος φανερούμενος" ἀλλὰ χαὶ τὰ ἱμάτια αὖ. 

τοῦ τοῖς ἀναχθεῖσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος φαί- 
νεται λευχὰ ὡς τὸ φῶς" ἅπερ ἐστὶν αἱ λέξεις, καὶ ἃ 

ἐνεδύσατο τῶν Εὐαγγελίων γράμματα: οἴμαι δ᾽ ὅτι 

χαὶ τὰ ἀπὸ τῆς Γραφῆς τῶν ἀποστῶευον δηλούμενα, 

Ἐπὰν οὖν ἴδῃς τινὰ τὴν περὶ τοῦ Ἰησοῦ θεολοτίαν 

ἀχριθοῦντα χαὶ τὴν λέξιν τῶν Εὐαγγελίων πᾶσαν σα- 
φηνίξοντα, μὴ ὄχνει τῷ τοιούτῳ φάσχειν γεγονέναι 

τὰ ἱμάτια τοῦ Ἰησοῦ λευχὰ ὡς τὸ φῶς. Τῷ δ᾽ οὕτως 

ἰδόντι τὸν Ἰησοῦν ὀφθεῖεν ἂν Μωῦσῆς ὁ νόμος" χαὶ 

Ἠλίας ὁ προφητιχὸς λόγος, χοινολογούμενοι πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν. Ὁ δὲ ἰδὼν τὴν Μωῦσέως δόξαν, καὶ 

νοήσας τὸν πνευματιχὸν νόμον συμφωνοῦντα πρὸς 

τὸν Ἰησοῦ λόγον, χαὶ τὴν ἐν τοῖς προφήταις ἐν μυ- 

στηρίῳ χεχρυμμένην σοφίαν, εἶδε Μωῦσῃν χαὶ Ἠλίαν 

ἐγώ! Μομδε8 εἰ Εἰϊας, φιιὶ υἱδὶ ἐπι πισ)οδία! 6 ἀἰσεϑαπι Ὁ) ἐν δόξῃ, ὅτε εἶδεν αὐτοὺς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ. Οὕτω γὰρ 

ἐχοέδϑδιπι 6718, φιδηὶ σοπιρίοίτιι5 ὁγαὶ ἵπ Ζογιδα- 

(ἐπὶ δ, ΠΟς 688 σΓΊΘΟΙΏ οἱ ραϑϑι 6 ΠῚ δα ποι. 

ὁ Λουχᾶς φησιν, ὅτι Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συγε.1ά- 

ἴουν αὑτῷ, οἵτινες ἦσαν" Μωῦϊσῆς καὶ Ἢ ἴίας, 

οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἔμε.1.11ε πληροῦν ἐν Ἱερουσαλὴμ, τουτέστι τὸν 

σταυρὸν χαὶ τὸ πάθος, τὸ ἅγιον. 

θιυιώ τοΐαγ ἃ πὰ} νοχ ογυπρί!, [Ὀτίαθ56 Μογϑὶ 

32 μὰς. χΥ, 10. Κ᾽ ἴμες. τχ, 0, 51. 

Ἢ τοίνυν ἐχ τῆς νεφέλης φωνὴ τάχα μὲν Μωϊςεῖ 
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χαὶ Ἡλί λέγει" Οὗτός ἐστιν ὁ ΥἹές μου, τάχα δὲ καὶ οἱ ΕἸΙα ἀΐεῖι - Πὶς ει Βα ἡπθιια "5; (ογίδβ856 οἰἴδιη 

χαὶ τοῖς μαθηταῖς, ἧς ἀχούσαντες, χαὶ ταύτης τὴν 

δόξαν μὴ φέροντες, ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον, ταπεινω- 

θέντες ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, καὶ σφό- 
δρα ςοθνθέντες, εἰδότες τὸ λεχθὲν πρὸς Μωῦσῆν" 

Οὐ γὰρ ὄψεται ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου, καὶ 
ζήσεται. 

Καὶ τοίνυν οὐ βούλεται ὁ Ἰησοῦς λεχθῆναι τὰ τῆς 
δόξης αὐτοῦ πρὸ τῆς μετὰ τὸ πάθος δόξης αὐτοῦ 

ἐθλάδησαν γὰρ ἀχούοντες, χαὶ μάλιστα δὲ οἱ ὄχλο:, 
τὸν οὕτω δεδοξασμένον θεωροῦντες στανρούμενον. Οὐ 

φθονήσαντες οὖν ἔχρυψαν, ἀλλ᾽ ὡς φοδηθέντες, μὴ 
ἀπιστηθῶσι. Φησὶ γὰρ ὁ Λουχᾶς" Καὶ αὐτοὶ ἐσίγη- 
σαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς 

ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράχασι. ἸΙότε δὲ ἀπήγγει- 
λαν; Μετὰ τὴν ἀνάληψιν, μετὰ τὴν τοῦ Πνεύματος 
παρουσίαν. 

ἀἰδοῖρυ} 5, φυλὰς δυθίδηιοβ, ἢδς ο͵08 τηα]οϑίδίοπι 

[ἀγοπίθβ, σοοἰάσγυπι ἰῃ [ἀοΐοα, ἢ ΠΙΆ Πα] 500 ρο- 

τη] πιᾶπὰ Ὠεΐ, οἱ να]Δ6 εἱπιοπίθ8, αυῖρρα αυὶ 5εἷο- 

υαπὶ χυοά εἰϊοίιπι ὁγαὶ δὰ Μογϑδι : Νον ὁπὶη υἱαδ» 
υἱὲ ἰιοπιο [αοἴθηι πιδαπι, εἰ υἱυεὶ 35, 

Νοη νυὶι ἰφίίυν δεδυ5 ἀϊοὶ φυ δά ε͵υ5 φίοτγίδηι 
Ῥεονίποηΐϊ, δηίθαυδπ) ροϑὶ Ῥδϑϑίοῃθπι δ᾽ ΟΥ ἸοθίυΓ : 

οὔδεησὶ [υἴϑϑοπὶ δυάϊοι65, οἱ τηᾶχὶπλα (υγῖχο. οὐ 

. φυὶΐ 5ἷς φἰοτΠοδίι8 Γἀογαϊ, σοπϑρί οἰθηι65 ογυοἰἤχαπι. 

Νοη ργῶ ἰηνιἀΐα σία Δρβοεθπθογαηί, βοὰ ργα τἰ- 
πλοτο : Π6 ἤά65 οἷβ ποη Πα δγοίαγ, Αἰϊ θη πὶ [μ085: 

Εἰ ἱρεὶ ἰασμοταπί, εἰ πεπιϊπὶ ἀϊχεγιπί ἐπ {{{| ἀἰεϑαδ 

φιδάγμαιι ἐς πἷδ φια νἱάοταπι 5. Ουδληθο δυῖεπι 

Δηπυπίίαρυηι ἢ Ροδὶ Δϑϑυμπριϊοιοπ), ροϑὶ ϑρίγιι9 

ργαβοηίίλπι. 

38} .06. 1χ, ὅδ. 3 Εχοι!. χχυχηι, ὅ0. 4Ἴ1,υς, τσ, ὅθ. 

ΥΑΒΙΕ ΠΕΟΤΙΟΝΕΒ 
ΙΝ ΤΟΜΟΒ ΧΙ ΕΤ ΧΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΙΟΆΌΝ ΟΒΙΘΕΝΙΒ ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΝ. 

(Εχ οοαΐςα ΒΒ οΙ δε: 8. Μαγοὶ γϑηθίδβ, ΔΡ. 1,οπιπιδίζϑοϊν, ὁρρ. Οτὶ χϑηΐβ, Βοτζοὶ πὶ 1851, ἰα- 12.) 
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8.ἁ᾿ῬΡ. 

υ109 ΠΒΕΝΒΙΟΌΘ ΡΕΤΕΒΜΑΝΝ. 

μἰοεῖ ποπηΐϑὶ δἱΐφυοιὶ μεϊνἀοπιδάθϑ ργιβθίεγίογίηι ἐσ 80 ἰθπιροῦα, 40 [ἃ ΠΝ} --- ---- -τ --- ὙΠ ὸθόγρα ἀ6- 
ἀἴ5ι1 : πυυϊα ἰδπιθη θδῆῦ 5 πονὰ Δθίη46 νἱθΐ, πιυ!ίάχυς ἴῃ Πἰη6 ΓΘ 8} ΠΐΘπιΐ5 οὔ (οἰ ἢ 816 ρΟΓρΟβ5 08 βαη. 
γογυπιίδηλοη |.886 Οπηηΐᾶ, Δ4} 8 πη} 10 ρίυγα οἱΐδπ), 5 τ ϊῃΐ δοο ἀἰβϑοηΐ!.,, πὶ ργί βίο πλίο 125 δίχα ὑγο- 
1} 59ΟΓᾺ ΠῚ, 4υ5 ἀθδι πὶ, ἱπιπη ΘΙ ΟΥΘ τ τοάδθγα πῃ}}0 πιοο ροίεγαπι. Ηΐπο δἰαιἶπὶ Ροδίφυδπι Ὑἱδημδηὶ 
δινθοίυ 8. 511π|,) ΒΙθ] οὐ 6 οαπὶ ἱπιρογίϑιθπὶ ἐπ τὶ δὶ, υ] οἰ πχα!αγὶ θομονο θηιία ἃ νῖγο ||}. Κορίίαγ, ὈΪΒΙ Ιο1Π6- 
σΑγὶο ἱπιρογία]} ϑοοορίι5 βιπὶ, δία οαίδίοσοβ ἢ πγογαπι τπδημβογίρίογυ ἰπδρίσαι 8 μα 1] Ιἰουΐι ; 5οα ἴῃ }}}8 
Ῥγθοίοῦ ᾿ΌΓΟΒ 5οαυδη 68 ΠΙ ἢ] ἰηναηΐ, ὕηο δι} Οτγίσαιδιη ἰυυπὶ δροοίοί. : 
ἀλυθαν ἴῃ Οδίλϊος. ΒΙθοιἢ. Οφ5. Ὑἱηάονν. 1558. ὄτῴς. εἱ ἰπϑῳ. Οὐ. ἰπίον οοὐίοῦ5 {Ππ|0]. ἱ ἴατα ποιδηάὶ 

νοη!ουλδῃϊ. 
4) Οοάοχ η. ὅ6 ([μἈπηθδο᾽8 120) [οἰἷο, Ἄἐπδγιδοουβ.,, 2217 [0118 οοηϑίδηβ. ᾿ηοϑὶ ΟΟπημ ΘΒ! ΓΪ.5 ἴῃ ὈΓΟΡ]ΙΟ-: 

εἰαπὴ δ ογοπιία, Πἰργαπι ΒΑγυοῆ,, οἱ 1, δηγθπιδίίοποβ δογεπια. (|π οοὐςα (τὶ θυϊίυγ δοδμη ΟΠ Γγϑοβδίομο, 
. τον γ δυίοπι οομἶποῖ Ογίρβοπί8, ΟΠγυβοβίοηιν οἱ Τηροάογοι! σοπιηθηϊδγίοβ.) 
4) Ουάοχ η. 177 ([μαπιθοοῖυ5. 19) ἴῃ 400 (οἱο 186 --- 305 σοηεἰπο Ὁ ΠΥΡΟΙ 6565 βῖνα Ἀγρυπιδπία Ῥϑαϊπιο- 

τὰπι οἰπμΐυπ δοουηάυπι ΒΥ πηδοίνυπι, Ογίθηθη, εἰς. Ηΐο οούεχ ἅΠη)0 88|01}8 1210 δοιϊριυ5 οϑί; ΠΙΟΠῚ - 
Ῥγδηδοειιβ, ἰῃ αυδτΓίο. Ὶ 

Ὁ) Οοάεχ πη. Φ(0 ([μΔηλρθδεῖι5 δὅ6) οἰνοτίδοοιιϑ, δηιίχυυβ, ἴῃ φυδτγίο, τα ]ὰ6 οχθβιβ, οἱ βδρα Υἱχ ᾿οϑοπάιιδ ;. 
οοηϑῖδι [ο]}}5 129, σοη!6π5 Ῥη οσαίϊαπι ΟΥσεηΐ5. [ηϑιηὶ ρτῖ πιὰ οὰρίτα νἱρίηι!, το! αυὰ ἀο5  ἀ6 Γι. 

4) ὐοάεχ π. 511 ([διπθεοίιϑ 10) ποι θγϑπδοθυβ, ρεγνοιιδίυ5, ἰῃ οοίανο. Οοπιίποι [υἷα 298. [ποδὶ Ῥβδ!ίθ- 
γίαπι ἃ 58]. 1χ, 17, υϑηι6 ἃ ἤποῳ εὐνὴ Οομμηδηίατίο, αυὶ ἀϊοίιην : Ὠριγένους ἐξήγησις. 
ἘΠ εἰοτὶ ᾳφυοάδπηπιοάο αιιοδά οοεΐς65 Οτ χη ΐαποβ τὴΐμΐ 6556 σοπεαί! Ὑ μοι} 5. ἐη ΒΙΒ] οὐΠ 6. 5. Μαγεῖ, 

ἴπ υὰ νἷγ γδνυδγθη 88: 1ηι18 840}0825 Βοίι10, 01}}}}}01]}Π6οανῖ}8 δυργοηνα8, πιῖγα οἱ ἰδ βπί Πθαγα! ιαιῈ ΠΟ ποῦ Ὸ 
εοδἰδιοφοβ σοὐΐουιϊη πιδιν βου ρίογυπι ἐμπβρίσοτο, ἴφια ΠἰΌΓΟΒ ἀοβοιη4ι6 ρεγνδϑιίραγα, νάγαπὶ οἴη, ἰά ᾳυρὰ 
Αἰἰΐ5 βοηθοί, ἀἴεν5 ββον γι φιοι ἀϊα Ὁ]! οὐδοαπι ἰγαφυοπίατα, θυ αυδηαίν ἀρογία δὶ, 'π 8118 
ἰρβίυβ φαπηοΓὰ [ΘθΈΓΘ Εἰ ᾿ὩθΌΓΆΓΟ ΡοΓπιἰ δὶς. ΠῚ ἰπιοῦ οοάϊςοθ, 405 [εβϑαγὶο 6 αγαοία διἰνεχὶῖ, 1108 μ}}}}} 
δποίανϊ, υἱροῖδ αι! ἴθ ἰπίογ6 586 ν᾽ ἀθθδηιαγ. , . 
4) οάοχ κι. 40, (οο, ἐπαγίδοοιιβ, [οἱ]. 294. Οοιείποι Οτίρον 5 Εχαροιϊοογαπὶ ἴῃ Ἐναηφοϊαπι ΜΆ ΠΕὶ ἰ0- 

ΠΠῸ5 ὙΠ], ἃ Χ 50 Π106ἱ 244 ΧΥΙ ἰμοϊυβῖνα:; ΟΥ̓ ΠΟΒ ἰμίο γ οἰ 105. Τηδαπι ρυίογοα ΟΥγίβαπὶ5 ΕΧΘΖο. ΟΟΤΌ ΠῚ ἦι 
Ἐνδησοιία δολπ}5 ἰοπιὶ Χχχι!. -- ΟΟὐ οἶδ᾽ ἸΝι}115 5 ου 0.165. 5ΟΟ{Π5 651 ΑἸ Γυπἷα5 Ε γγαγίυϑ ἴῃ οὐ πὸ 
δυλ Ὑεποία, 1501, 4.-οΡγθυηι ποπηυ}}α ἀξ ογγοτίθυ5 Οὐφοηΐβ. [ηἰϊ, Πολλῶν τὸν Ὡριγένην αἱρετικὸν Ὑη" 
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φισαμένων. ἴη {6 ποία ἢ 6 1} : Ἐπιγράφῃ ἐν ἔτει ςωπό' ινδ. ι6' ἐν μηνὶ ᾿Απριλλίῳ λ΄, ἰά οδἱ δεγίριας 
δεῖ αππὸ 088 [ὔηϑι 1514) ἐπα. 12 πιρπδὸ Αρτὶ δὲ αἷς 50. 

4) Οοὐεχ π. 44, [οἰΐο, πιδπιῦγαπδοουϑ, (οἱ. 224, βέβοιηΐ Χιν.--- Ἰοβυηί : Οτἰφοηΐβ σοπίγα Οεἴεαπι ΠἰὈγὶ σην, 
ργϑῆχο Ογορογὶὶ Τιδιπδίαγρὶ Ργοβριιοποιῖοο ἱπ Οτγίραηδπι. 

5) Οοάαχ ἡ. 45, ἰη-ά, «Πδτίδοσιι!β, [ΟΠ ογαμι ὅ07, 5έβου}} αἰγοίιογ χιν. [πϑυηὲ : Οὐ ξεπὶβ ἐοπίγα (είεμπι 1»- 
υγί νηὶ. Ῥυαίι Ογορογὶὶ Τιδυιηδιαγρὶ Ῥγοβριιοποίίουβ. --- ϑυ  δοαυθηίυγ Θχοογρία φυδάλπι ἐσ ἐαρίε 33 
Ιἰυτὶ ν Πιδίοτία θεοίοεἰαδίΐοα Ἐ5ΘὈΪ ΡατΊρ ἢ] - ε ᾿ τυσαν ᾿ 

4) Οοάεχ πη. ἀθ, ἰῃ-4, τηριθγδηδοδυβ, [Οἰϊογαπι 366, δα ου] χν. Οομιϊποί Οτίφοιβ ἐοπίγα Οείεαπι 11- 
ΒΓΟΒ ΥἹΠ1!. 
(οάος η. 47, ἰπ-4, πιϑιῃ ὑγαηδοουβ, ΓοἸοτυπι 156, βΘο]  οἰτοῖιον χι. [π68ὲ Οτί οι 5 Ῥήϊοεαίϊα. 

θ) (οάοχ η. 43, ἰπ-2, οπαγίδοους, [οἰϊογυπι 300, 5θρου!ΐ οἰγοίίογ σιν, 1η68ι Ογίρεη 8 ῬΑϊοσαίϊα. 
“ὴ Οοάοχ πη. 490, ἰη-8, πιειηῦγδπϑοθυϑ, [οἰϊογυηι 18, 550 }} εἰγείιον χιι, [μεϑί : Ογίφοηδ Αὐλδηι!! Ὠὶ2- 

Ιοριι8 σοηίγα Μαγοίοηιδ5 οἱ γαϊεπιϊεΐϑπο5 ἀ6 τοεῖᾶ ᾽η (λευπι ἢ 6. ( 
1 Ἰνῖ8 ργίπηυ τι, φιθπὶ (9 ἤυπς ᾿ΓΒ οϑρί6Γ 8. ἅ{Π|6π ὑυἀϊοαυαπι, ἱπεροχὶ,, δίχυθ, φυϑηίυπι ΟΡ ἰεπροτὶς 

Δι 5.125. Ποτὶ ρου}, οὐπὶ οἀϊίοηο Γγαίγυπι ἀ6 ἴα Βα οπιράγανί, τι 58 }16πΊ ΒρΘΟΙΏΜΕΙ) ἸΘΟΠΟπὰ πὶ ναγίδη- 
εἴσαν εἰδἱ ργορίμδγθ ροβϑὶπ). [ἢ 60 τυ] γοδθ8 βυηὶ ἀδουγίαιο,, δοοδηίυβ Ὁθ]4 06 εἰ τοῖα φυίάεπι δἠάξεὶ, 
βαὰ ἴῃ δῃοιἰοἷ5 αυθάδαι Πυοίυδεϊο. ἰοῖᾶ 50 5εγίρίαπι β:ρί ββίπιο ἀξοδβί, ἃς ἔεγο ἰδπίυπι ἴῃ ἀδεῖνο ποπιίθαπι 
ἱπ ὦ 5δγυδιυγ, Τογρυποιο, φυφ ἀἰϊεϊτα τ, ψυοάδπιπιοάο ΔΓ ἰγαγία οϑί,, δίψιι 5015 σοπιηλϑίίδιι5 εἰ ρυποίῖα 
εοπβίδι. ως πὶ ἀπίνογβυπι ργρπ  ἰοπἀδ νἱἀορδπίυγ, γοϊᾳυδ οπηηΐα.. ἐδη06 ΟἰἶΔπι| αιι8 πιΐον]8 ῃοπη δ ῃ: 
δβυπΐ, ἰῃΈ6 Ὁ γαγίαπίοβ πα πιογαίδ Γοραγίεβ. [8 5 δηἶ πὶ 4.85 ΘΟΠΙΡΑΓΑΥΪ Π6 ἰοἴἃ αυϊάδηι οπιἰιεπάππι ρεῖΑν!. 

Αἰφυο ᾿νο ἴἐγα μϑθιυΐ φυα ἀδ οοὐϊείθυς Οεἰ κοπίδι 5 {{0] 8ογί θα γοπὶ : 80 ΒΡΕΓῸ (0Γ6 αἱ ἴῃ οεπ4ο Οτγίρεμς 
εχ [νἷ8 δἰΐφυδπι υἱΠΠδίοπι ἂς Γγυοίαπι Πδυτίγα ρο585. θ6 υἱία φυῷ ἷς υἱνίιαγ, ἀθαια Αγηβοπ 5 πιοῖβ, 4αὶ 
δι πηπ)ὰ ΘΟΠ 416 ἃς Ὀδηἰρηίιδι6 πὶ γοοορδγα, 4|10 ἰοπηροτα, 00] ῥ᾽ 8. ΟἿ] ογίξ, {101 δογίυϑπι. 
θαθδῃ Υεηοι 5 ἃ. 95 πιϑη 58 θοοοπι τίς 1853. 

δΥΓ ΘΟΕ ΜΕΟΤΙΟΝΟΜ (1) ΥΑΒΙΑΝΤΙΟΜΊ ΙΝ σΟΡ. ΥΕΝΕΤΟ (Ν. 45) ΟΒΨΙΛΔΕΟΗ, 

[π (τοηΐδ ἰοπιὶ χ (οἵγ, δ]. ποβίγῃ οο]. 858) 186 
Ἰορυπίυτ : Ὠριγένους ἐχ τῶν εἰς τὸ χατὰ Ματθαῖον 
Ἐνϑαγγέλιον ἐξηγητιχῶν, τόμος δέχατος. 

(0). 856 Α, [ἰπ. 2, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
00]. 851, Ἰίη. ὃ, δέ τινες καὶ ἐπὶ πλεῖον. Καὶ 

τοιαῦτά γε. 
ἰνὲ4., ἔην 7, Εὐαγγελίῳ περὶ τούτων. 
ἐμ... Ο, 11π, 0 ἃ {π6, καὶ πρόσχες εἰ δύνασαι. 
᾿᾽4., ᾿ἴπ. 4 ἃ ἢπθ, τοῖς προαποδεδομένοις. 
ἰυ1..,. ἴω. υἱ(., γεννήματα τυγχάνοντα ῥΓῸ γεν 

γήμ. ἔσπαρται τυγχάνοντα. 
0]. 840 Α, ᾿ΐη. 15, θερισμὸν, ἵν᾽ οἱ ἐπὶ τούτῳ. 
ἐθιά. Β, Πἰπ. 2, καὶ παραδώσουσιν. 
1018. Ο᾽, ᾿ἴπ. 6. διδάσχων ἐν τῇ φράσει ῥτῸ δι- 

δάσχων τοὺς οἰομένους ἐν τῇ φράσει. 
10] ά., 1᾿π. 9, παραθολῆς οὐ δεῖται σαφηνείας, 56 

οὐ δῖος ᾿ἰηθ8π| βογιρίαπι, ἰἰοος οάθπη πηδιπι. 
(0]. 844 Α,, Ἰΐη. 7, ετυ]υ85 : Περὶ τῆς παραδολῆῇς 

τοῦ ---- ἀγρῷ, ἀδεδί, 564. ἐμ  ἶππὶ τό γὰ σαῦγα ἴπ6]}- 
οδίυπι, οἱ ἰῃ πηᾶγᾷ. βἰρπιηι Δ ἴῃ ΓΘ π8ἰ141πΠη. 

ἰθ14., 1ἴπ.. 16, ἐξεταξέτω χαὶ τὰς ἑξῆς δύο. 
1014, Β, Ἰἴη. ὅ, χαὶ εἰχότως τοῦτο πεποίηχεν. 
᾿δ14.» 1η. 7, νογῦα χαὶ ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ἐν 

παραθολαῖς, ἀδδυπὶ ἴῃ οοἀΐοα. 
ἰ]4.., 1. 11. ἃ {{π6, τοῖς γὰρ ἔξωθεν ἐν παρα- 

βολαῖς. 
[δ14., 1ἴπν͵ 15, αὗται παραθολαὶ, τί εἰσι. 
ἰδ. Ὁ, Ἰἴπ. 4, τίνι ὁμοιώσω ργῸ τίνι ὁμοιώσωμεν. 

γενῦα δα. Πΐη. ὅ οἱ ἀ οὐνία, ἐχ τούτου... ὁμοιώσεως 
χαὶ παραθολῇς, ἀοϑυηί. 

ἡ 4.., 11π. δ, ἡ ὁμοίωσις γενιχώτατον οὖσα. 
ἐθϊά., πη. 7, καὶ γενικώτατον εἶναι. 
ἱυϊά., "ἰη. 8, ὁμωνύμους. 
'ν]4. ἢ, 1᾿π. 4, υἱ8 ἰδία ργο ἰδίᾳ. [οἱὰ δυθβεγ. 

588} 6 ἀδ68,. 
0]. 840 Α, ἴῃ, 3, τοῦτον τὸν χεχρυμμένον. 
᾿δϊά., ᾿ἰη. θ, ἡ γραφὴ αταῤν τε εὶς τοῖς. 
ἰδ᾽ά., Ἰη. 9, χαὶ τῶν ῥητῶν τῆς ἄλλης γραφῆς. 
ν᾽ 4., "1η. 11, καὶ ἀποχείμενα. 
ἴθι... "9. 14, χαὶ τῆς γνώσεως ἀπόχρυφοι. 
ἰμυϊ4. Β, 1. 15, θησαυρῷ τῷ χεχρυμμένῳ. 
ἰυϊ4. Ὁ, [ἴπ. 1, ἔχειν μετὰ τὴν ὁμοίωσιν. 
(0]. 848. Α, Ἰΐιν, θ,, ἀποδόσθαι ἐχείνην, καὶ ἀντ᾽ 

ἐκείνην 
ἰν1.., 11π. 15, ἐμπόρῳ Ῥγο ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ. 
1014, Β, Ἰπ. 2, οὐδενὶ μὲν ἐβέοος οὐδόν 

1υ14.., "ἴπ. 10, τὸν καλὸν μαργαρίτην. 
14... 11. 15, γένονται σφραγῖσι ῥὑτὸ γίν. πρέπον- 

τες σφραγῖσιν. 
ἱυϊά. (, 1᾿η. ὅ, ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάττῃ. 
00]. 849 Α, 1". 4, οἱ κατὰ τὸν βόσπορον. Νοιηΐπῶ 

Ῥγοργία βϑιροῦ {ΠΠ{6 ΓΒ πν ἐμ 500}}8 βοσὶ ρίἃ. 
ἰδίά., ᾿ἰη. 6, ἐν χόγχοις γίνηται ὕ 
ἐνῖα. Β, 1ἰπ. 4. τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀλλὰ οἷον. 
ἐν α., ᾿η. 11, διοιχθεὶς ἣν ἐπουράνιον. 
1814., 1π. 15, μεταλάθοι δι 
0]. 8924 Α, ἴϊπι. 4, οὗ ἔχει λίθου ργο οὗ χύειε 

λίθου. 
ἰυἱ4.., ἢ. 8, ἢρέμα διαλάμπει. 
1014.» 11η. 12, ἔτι δὲ καὶ τοῦτο σημεῖον ἀρίστου 

ἐστι μαργαρίτου. 
ἴθ... “ἰὴ. 14, Τρ βόα μιν ΡΓῸ τετορνευμέντν. 
ἰυ]4. Β, Ἰη. 1, χατ τὴν ετανίαν μῖῸ χατὰ 

Βρεττανίαν, ὑπὸ τ δοιΐρίο νος. Βρετταν., υἱ κυριἃ 
00]. ἐπὰν ̓ Τρ: 4. 

114... "1η. 8, μαργαριταροφόρον. 
ΟἹ. δὸδ Α, Ἰΐη. 2, ὧν ἈΝΑ ἢ ἐν ργῸ ἢ νομὴ ἐν. 
᾿υ14., (ἡη. 5, ἄρυθμοι ρτο ἄῤῥυθμοι. 
ἰδ 4., 11π. 416, καὶ φαῦλοι. 
ἰδι: " Τὶ ὅ, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω. 
ἰυἱά., η.. 8, μαργαρίται ρτο μαργαρῖται. 
0]. 856 Β, Πἴη. δ φ μαθητὴς ἔσται τοῦ Σωτῆρος, 

χαὶ τοὺς μαργαρίτας. 
ἰδ] ά., [τη. 6, πρὸς βορᾶν, εἰ χρὴ καὶ ταῦτα προσ- 

λαμθάνειν. 
104... 1. 8, γενομένην τόποις. 
|..8.,. 1. 9, καὶ αἱ ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρχὸς χατ- 

ἘΝ, ὶ Χριστὸ 014, Ο, ᾿η. 4, μαργαρίτας χαὶ Χριστὸν χερδήσω. 
ἰυ]ἀ., 11. 13, εἰς ὃν πξακτος, ἡ ρδή 
ἼΜ ΝᾺ " ἐπ 9, ἀπελθεῖν αὐ δον νωι 
1014. ὦ, Ἰη. ὦ, χρησίμως γενομένῃ. 
114. ἢ, "πη. 4, τὰ κατὰ τὴν χρόαν. 
ο0]. 800 Α, Ἰίη. 23, τὰ κατά τὴν χρόαν χαὶ τὰ χατὰ 

τὰς εἰσοχὰς, χτλ. 
ἰθ4., ᾿1π. 16, γένους συναγούσῃ.. 
ἰυ14., 1ἴπ. 4, ἀπὸ τῶν φαύλων γενῶν φύσει. 
᾿ἰά. (, ᾿η. 8, ἐν ἰχθύσι γενῶν ἐπὶ τὰ ἀστεῖα. 
ἰνϊά. Ὁ, ᾿ἰη. 6, δίκαιον ἀπὸ τῆς διχαιοσύνγης. 
οο]. 801 Α, |1η. 1, κατὰ τὴν σαγήνην. 
ἐμ. 1. 4, φυλάσσων πάντας τὰς ἐντολὰς τοῦ, χτ) 
1014... η. Ἴ, εὐλόγως ἂν λεχθείη. 

{1) ϑρβείδηϊ Ἰοοιΐοπ65 δι θϑοαυομίο5 δὰ Οτὶᾳ. Ουπιπῃοηίλγίογαμ ἰπ ἕν. ΜαιΠνὶ τοπη. χ. 
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0 4., 1. 8, ἀνομιῶν αὐτοῦ. 
ἰδία, Ἰη. 14, πρὶν γὰρ ἀποστρέψει. 
ἱνιά. Β, 11π. 9, νομιστέον τὴν βασιλείαν ΡΓῸ νομι- 

στέον ὡμοιῶσθαι τὴν βασιλείαν. 
ἰδία., "1π.. 11, γένους συναχθὲν, ἐπαινετοὺς, χτλ. 
ἴθ. ὦ, Ἰη. ὅ, ἐπιῤῥεπίαις. 
ἰυϊά., 1η, 6, γραφὴν, χαὶ ὥσπερ. 
ἐμά. ἢ, ΠἸπ, 4, ὅλη τῆς ἐν ταῖς γραφαῖς. 
60]. 864 Α, Ιἰη. ὅ, ἔλιπε γὰρ τῇ νομιχῇ. 
ἱρίά., ᾿ἰη. 6, ἀποδεδομένων τ ἐχ παντὸς συν- 

αγούσῃ. 
ἰν 4. Ο, 11. ὅ, ἐκ μέσων τῶν δικαίων. 
ἰθ]4., ᾿ι. 3, χαὶ διαχωρῆσαι. 
νά. Ὁ, ἢπι. δ, ὅτι τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 
0]. 8θὅ Α,]η. 1, ὑπὸ τῶν ἀγίων ἀγγέλων. 
ἰθ!ά., [1π. 9, ἔνθα μὴ λέλεχται. 
ἐυϊά., ἰη. 44, ἐχ μέσων τῶν δικαίων, υἱ ἱπίγα. 
ἐυϊὰ. Β, ᾿ἰη. 1, καὶ ἀδυνάτων ἐπιθυμεῖν. 
ἐν ά., 1}. ὅ, ἐπὶ τούτῳ ἑξαποστελλομένων. 
Δ, (, Ἰἰη. 4, βληθῆναι. καὶ οὕτω μὲν ἰχθῦ᾽ 
υλοι. ᾿ 
ἰμ0]4., 11π. 8, ἐπὶ τούτοις φθάσῃ. 
ἰνϊά., ἔῃ. 10, ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραὴλ ἀναμεμιγμένοι. 
᾿ν]ά. Ὁ, Ἰΐη. ύ, ποιεῖ, ὅπου γὰρ καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων 

Θεὸς τροποφορῶν, χτλ. 
δ: 805 Δ, 11". ἀ, τὴν ἀπόφασιν, λέγουσιν αὐτῷ " 

ναί. 
1018... 11η.. 11. τὴν τοῦ πέτρου παρουσίαν γμγὸ τὴν 

Πέτρου ὩΡν αλῳς ὥ ή "51 
ἐυϊά.,, Ἰΐη. 15, ἀγράμματοι λέγονται ῬγῸ ἀγράμ- 

μᾶτοι ἐν ταῖς Πράξεσι λέγονται. 
Ἰθία. Ο, Ἰἰη. 1, ἐχδιχούντων τῷ χρηματίζειγ.΄ 
14... 1. ὅ, πλὴν τοῦ γραμματέως. 
1014.., 115. 0, ἔσται καὶ ὁ εὐαγγελιχὸς, καὶ ὥσπερ 

ὁ τὸν νόμον. 
ἰδ. ἢ, 11η. 4, ὀνομαζόμενα βασιλεία. 
ἰυϊα., ᾿ἴ1η. ὅ, διανόημα ἐπιτνγχάνομεν. 
60]. 809 Α, ᾿ΐη. 2, νοῆσαι βασιλείαν οὐρανῶν. 
ἰθ14., Ἰΐη. 16. ἐγγύς τις γένηται. 
ἡνἱά. Β, 1᾿η. 19, παρὰ τῆς καινῆς. 
ἰυϊά. (, ᾿ἰω. 4, παθῶν ἅψεσθαι. 
1914. Ρ,, "ἴη. ὅ, χαὶ λῃσταὶ καὶ διορύσσειν. 
δι 812 Α, Ἰΐπ. 1, ὅστις προφέρει ἐχ τοῦ θησαυροῦ 

αὐτοῦ χαινὰ χαὶ παλαιὰ, δηλονότι καὶ κατὰ τὴν τῆς; 
προτάσεως ἀντιστροφὴν, πᾶς ὅστις μὴ προφέρει ἐχ 
τοῦ θησαυροῦ,χτλ. 
Πα. Β, ᾿ἰπ, 15, ἐπεὶ ὁ ὁμοιούμενός τινι. 
᾿υϊ4. Ο, Ι᾿η. 2, ἔσται μὲν ὁ μαθητευθεὶς τῇ. 
μι 4., 11η. 9, διδασχαλίας. 
1014., καὶ ἀεὶ ἀναχαινουμένων. 
᾿δὲὰ. Β,}.η. 4, Τλουτήσην 
ἰν14., "1. 4, χαὶ αὐτὸν Χριστὸν κατὰ τὸ εἰρημένον. 
ἰδ] 4. Β, Π1η. 12, πότερον ἐχεῖνα ταῦτα ἀθετητέον. 
ἰν]4. Ο, ᾿ἰη. 41, ἢ ὁμώνυμον τὸ τῆς. 
ἰδἰά., ᾿ἴπ. 4, ὁμοιώσεων ἀναχτέον. 
ἡ ὰ., 1ἰη. 9, ἤτοι τό" χαὶ ἐγένετο. 
ἰθά.,1 ι. 15, παραθολὰς, ἃς ὠνομάσαμεν. 
ἐμά.» Ἰη. 14, πατρὸς αὐτοῦ. 
ἐμἱά.ν 11... 16, ἃς ὅτε ἔλεγε. ᾿ 
ἰἰά. ἢ, 1Ἰη. 4, ζητητέον δὲ καὶ---λέξιν. 
0]. 870 Α,, "ἰη. 4, ὅλης τῆς Γαλιλαίας ῥτο ὅλης 

τῆς Ἰουδαίας. 
Ἰνϊὰ., "η. ὅ, καὶ ἐάν τις κατανοήσῃ. 
ἰυ14., 1. 6, πιστευόμενον, 
Ἰν]4., 1ἴπ. 12, καὶ εἰκότως ὅτι. 
ἰδ. Β, Ἰἴπ. ὅ, πλείων Σολομῶντος. 
ΠΝ : ̓  ἐν ἡλίᾳ. 
᾿δἰά., ἐΐη. 11, οὐχὶ ᾿ 
00]. 877 Β, Ἰἰη. 2, ΑΎΡΥ 
ἰυϊ4., 1η. ὅ, φλαύιον. 
1014., 1. 6, χαταστραφῆναι. 
19) 4., 11π. 10, οὐ καταδεξάμενον. 
11 4., 11η.. 11, ἐμαρτύρησε τοιαύτην. 
ἰδία. Ο, ᾿ἴπ. 4, ἡμεῖς οὐδὲν ἱστορήσαμεν. 
ἰθἱά., Ὡ. 8, μήποτε ἐμφαίνεται. 

1 4., π. 10, καὶ μὴ ὄντα μευ υἱὸν μὲν ὄντα. 
ἐν. ἢ, 0. 1, γράμματα οἶδε. 
Ἰηΐ δ ἃ νογυὶς : ἐχ παιδεύσεως (εἴτ. 00], 877 ἃ, 

1. 15) δία νυδηῖῖ βεγὶρίυ 8 δδὶ εσάοχ. 
οο). 880 Α, ᾿ΐη. 16, ἐν θεσθῶν. 
ἐν ὰ.., πη. 14, ἐν ἐλεθδαλμαουλᾷ, 
ἰνϊά. Ο, 1ἰη. 8, ἀτιμάζονται οἱ προφῆται. 
(οἷ. 881 Α, ᾿ΐπ. 10, γραφῇ οὐ φερομένῃ. 
ἰυα. Β,, Ἰη. 13, ἀπεληλύθησαν εἰς τὰ ἔθνη " πρό- 

σχες εἰ δύνασαι. 
014. (ἡ, πη, ὅ, καὶ προφητεύσαντες. 
οὐ]. 884 Β, ᾿ἰη. 7, ἀλλ᾽ οὐχ ἠδύνατο. 
᾿υἱά. Ο, Ἰη. 2, καὶ ὁμολογεῖ τὸν τρόπον. 
ἰδ]4. Ὁ, ἡ. 10, εἰς τοῦτο συνεργήσῃ μᾶλλον. 
(0]. 885 Α, Ἰΐη. ὅ, ἐν τῷ προστάξαι " βλαστησάτω. 
ἰδ!ά., π. 45, νογυα ἣ τέλειος τῇ σωφροσύνῃ, ὡς 

ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σωφροσύνης ἀπού- 
σης, εἰς οὐδὲν λοι δησεταῖν ἀδδαηί ἰῃ οοαὐΐοὰ. 

ἰυἱά, Β, ᾿ΐη. 9, τοῖς παισὶν αὐτοῦ. 
ἰν]4.., 11π. 10, καὶ παρὰ τῷ Μάρχῳ δὲ οὕτως. 
11... 1᾿η. 42, εἶχον ᾿Ιουδαῖοι περὶ τῶν πραγμάτων 

ῬΓῸ εἶχον οἱ Ἰουδαῖοι. 
ἰά. Ὁ, 1ἴπη. 10, καὶ ἣν αὐτὸς ἑτέρῳ. 
00]. 888 Α,, Ἰΐη. ὃ, ἠγνόουν αὑτὸν υἱὸν τυγχάνειν. 
Ἰθϊά., "πη. 8, ἐν τῷ λαῷ. 
1014... 11. 9, ποίαν δὲ ἔχει πιθανότητα. “ 
14... νι. 12. εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ὧν Ἰωάννης. 
ἰδἰ4. Β, 11. ὅ, οὐ πλείων μηνῶν. 
14... ἴω. 8, Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. 
«οἱ. 889 Δ, ᾿ἰη. ὅ, ἐπεὶ δὲ πρῶτον μὲν ἐμάθομεν. 
1014... 1Ἰη. θ, τὰ περὶ Ἰησοῦ. 
ὁ]. 8942 Α, Ἰΐη. 4, ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόχειται. 
ἰθ)ά., 1... 8, χωλύηται ὑπὸ Ἰουδαίων. 
ἐυϊά,, 1. 10, τρῶν γίνεσθαι. 
οὐ], 895 Α, ᾿ἰη. Ἴ, καὶ ὁ μὲν Ἡρώδης ἐρατή δας. 
01... 1η.. 9, τὸν προφητικὸν λόγον χαὶ ἀνελεῖ 

ΡΓῸ χαὶ τὸν Ἴ69}: λόγ. ἀνελεῖν. 
14., 1. 15, αἴτιος γεγένηται. 
ἰνῖα. Β, 1. 6, ηὐλέσαμεν. 
0]. 8ϑύ Α, Ἰΐη. ὅ. γενέθλιον ἀγομένην. 
14... 1. 41, τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν ; προφήτην ; 

ἰυ14. Β, Ἰΐπ. δ, ἀντὶ ὄψον προσαγο ᾿ 
1014... 11η. Ὁ, τὸ χεφάλαιον τῆς μθδ τοὶ ας. 
Ἰθ14., 1. 8, δι᾽ ὄρχους. 
0]. 897 Α, Ἰἴη. 2, ὡς οὐδὲ ἡ τοῦ Ἡρώδου. 
10 ]4., {᾿π. 9, τῷ Ἰησοῦ ἐπίστευον ἂν, οὕτως. 
1014, Β, ᾿η. 11, ἀνεχώρησεν ἐχεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς 

γαὶ λέγω ὑμῖν. 

ἔρημον τόπον,κχτλ. 
ἴυ14. (ἰ, Πα. 4, τὸ δὲ δυνάμενον ἕξω εἶναι. 
ἰθ1α., 11. 9, εἰς ἡμᾶς πειρασμὸν ἀναγχαῖον. 
0]. 900 Α, [ἰη. ὅ, κενῶν χινέσεων γεγενημένω 2. 
ἰυἱά., 1η. 4, ἀρύθμων ργὸ ἀῤῥύθμων. 
νά. Β, Πἴη. 8, ὄχλοι ἀχούοντες. 
ἐν 4. Ο, 1ἴπ. 8, ὁ ἀπαθὴς τῷ σπλαγχνιοθῇναι. 
Ἰθϊἀ., Ππ. 12, ποῖά ἐστι τῆς ψυχῆς. 
ἰνῖα, Ὁ, ᾿ἴπ. ὅ, οὕτω γάρ ἐστιν ἰδεῖν. 
οὐ]. 901 Α, ᾿ἰη. 12, οἰνδέσ μον πλέχοντος 
9 ά.., ᾿ἶπ. 15, συμπεπλεγμένα ποιοῦντος, 
14. Β,.1ἰη. 12, χυριότητα δὲ ἀθετοῦσι. (({γ. ΟἹᾺ 

δυάς νεγβ. 8.) 
οοἱ. 904 Α, [ἰπ. 2, ὡς ἔτυχε δὲ μεταλαμδάνει ἄρτου". 
(3) θά. Β, ᾿ἴη. 11, ἀποχεφαλίσθαι. ἃ να 
Ἰ014.. ἢ. 13, οὖν, φησὶν, ἡ ὥρα. 
Ἰδια. (, ᾿ἰη. 415, ἣ εἰ ἔτι παραμενοῦσί μοι. 
90]. ϑὺδ Β, ᾿ἰη. 11, ἐπιθδάλλειν δεδυνήμεθα. 
1014. Ὁ, ᾿ἰπ. θ, ὁμολογοῦσιν αὐτοὺς ἐν τῷ. 
ΠΡ " " ὃς ἐπε ̓ ᾿ 
ἰθι4., ᾿ἰπ. 10, καὶ οἱ δύο ἰχθύες οὐχ ἐφέροντο, 
οο]. 908 Α, ᾿ΐη. 1, μετὰ τυῦτο εὐλόγησε. 
ἐμ !ά., Ἰη. 14, γέγραπται ἐν ψαλμοῖς. 
ἰνἱά. Β, 1ἰη. 9, μέχρι δὲ τῶν αἰσθητῶν. 
Ἰδιά., Πη. 11]. εἰς τὸν οὐρανὸν ἐτράφησαν. 
ἰ4. ἢ, 1᾿π. 4, εἰχοσαέτεσιν Ἰσραηλίταις. 
(0. 909 Α, [ἴπ. ὦ, τοὺς ὄχλους ἀναχληθῆναι. 

(3) ϑρουίδηι Ἰοοιοπο05 ϑυθϑοαυσηίο5. αἀ Οτίβοη. Οομπιποηίϊατίογυπι ἰη ἔνδησ. ΜΕ ἰοπι. σι. 

...---ς- ποτ πππξα. 



1915 

10}. 11π. 9, εὐλόγησε καὶ χλάσας. 
ἐθι., Πἰπ. 11. σημαίνει, 
ἰϊά. Β, 1π. 17, εἶναι τῶν ἑκατὸν ἱεροῦ 
(0]. 912 Β. ᾿ἰη. 9, ἕως οὗ ἀπολύσει. 
ἐμά. π. 7, προχείμενον ἣν τοῖς εὐαγγελισταίς. 
ἰν14., ἢπ. 9, προσερχομένων τῷ Ἰησοῦ. 
ἐδ, ας τη. 10, εἴ τις ἐστὶ ἐρεῖς τοῦ Ἰησοῦ. 
ἐυίά,, Π. 12, οὐχ ἰατροῦ. 
᾿ἱά., [ἰη. 15, ἐστήχεσαν ἔξω. 
(0]. 915 Β, ᾿ΐη. 4, ἀκούσας περὶ Ἰωάννου. 

ὃ ἰνῖα. Ο, "ἴη. 9, ἠδύναντο οἱ ὄχλο: εἰς τὸ πέραν ἐλ- 
εἴν. 
0]. 916 Α, Ἰΐη. 6, εἰ ν ὡς ἐχέλευσεν ποιήσαντα. 
ἱν 4. Β, Ἰΐη. 9, περὶ δὲ τετάρτην. 
1014., η..12, ἐναντιούμενος ἄνεμος ἐπαύσατο. 
ἰθὲ4., ἴὰ. 14, ὅτι μὴ οἷόν τε ἐστὶ χωρὶς αὐτοῦ. 
ἐν. Ο, Ἰἰπ. θ, τοὺς μαθητὰς ὁ Σωτῆρ. 
ἰδὶη., {ἴη.. 8, εἰς ὃν καὶ ἀναγχαζόμενός τις. 
ἰδ. Ὁ, ᾿ἴη. 6, πλοῖον ἐμφαίνοντος. 
(ΟἹ. 911 Α, Ἰίη. 10, ἀπήρτησε. 
ἰδ... Ο, 1π. Ἴ, Γενησαρὲτ, ἧς τὴν ἑρμνηνείαν 

ἔγνωμεν. 
οοἰ. 920 Β, Ἰΐη. 4, ἐν ἶ θαλάσσῃ. 
ἐδϊά., ἢ. 40, εἴ ποτε ἀνάγχαις. 
1014. ὦ, "πη, 4, αὐτὰ διανηξούμεθα. 
(0). 921 Α, Π᾿π. 3, ἐπὶ τὐνα Θεὸν ἣ σέθατμα. 
ἡ ϊ4.. 1{ἰη. 4, τετάρτης φυλαχῆς ἐνεστηχυίας. 
ἰδ... Β, ἴηι. 1, μεγάλῃ λαλεῖν φωνῇ. 
90]. 924 Α, [ἰπ. 12, χαὶ οἱ ἐννοήσαντες. 
ἐδι4. Β., Ἐν. ὁ, περί τινων ἐσομένων. 
᾿υ]4.», 1. 14, ὅτι οἱ ἐν τῷ πέραν. 
1θ1., ἴπ. 14, τοὺς τῇ περιχώρῳ. 
ἰνῖα. Ο, ᾿ἴπ. ὅ, εἰ μόνον ἅψομαι τοῦ χρασπέδου 

«οὐ ἱματίου αὐτοῦ. 
ἰδι4., 1. 9, ἦλθον ὅ τε Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. 
ἰθιὰ. Ὦ, Ἰΐη. 1, εἰ ὃς ἔτι τις διαφορὰ τοῦ. 

, ΘΟ]. 925 Δ, υἱυϊας : ΠΕΡῚ τῶν---ττῶν πρεσθυτέρων, 
ἴῃ όχι ἀθοδί, βοιὶ βυρρίθίυγ ἰδπηυθαι Ομ 5505 ἰῃ 
πηδΡρίη 6 Γυγο οΟἰοΓο. 

τοὶ. 928 Α, ᾿ίη. 8, τὸ μὲν δοχεῖν. 
ἰδ14., πη. 10, ὃ εἰ καὶ παράδοτις ἦν. 
1018. Β, }ΐη. 8, ὑδτιν μεταλαθεῖν. 
(0. 999 Α, Ἰΐπ. ὅ, ἐξ αὐτῶν γενόμενον. 
Φ0]. 952 Β, 11. 1, Ἰχῦνον δὲ ταῦτα πάντα. 
ἰδ 14.» Ἰΐπ. 5, τοῖς πένησιν εἴπερ. 
ἰμά., ἸἸω. 8, ἀμφότερα οἱ διδόντες ποιεῖν. 
ἰ014. ὁ, .π. 4, ὃς τὸ μὲν δοχεῖν. 
(ΟἹ. 900 Α, πῃ. 4, ἐν τῇ ψυχῇ ἑαυτοῦ. 
ἰν 14.» Πα. Ἴ, ὕστερον, καὶ αὐτὸς εἰσελθὼν εἰς, χτλ. 
ἰθι4., 11. 8, ἐπὰν λέγῃ. 
ὁ 14.» ᾿η. 9, τὴν Ἰούδα λέγῃ. 
1814., 1π.. 10, τῶν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ. 
ἰθία.. "ἴω. 42, ἀποτετόμενος. 
ἰδ. Π, 11π.. 6, τό ὁ χαχολογῶν. 
(0]. 950 Α, [ἴη. 11, παραδώσει. 
᾿ν14. Β, 1. 8, παραδώσεις. 
᾿ν|4. Ὁ, Πἴ1π. ὃ, πεπότηκεν ὑμᾶς Κύριος πνεύματι. 
᾿θά., {ἴηι 9, καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ ὁρῶντες. 
40]. 951 δ, 1ἶι. 15, ἐχλυθεὶς ὑπὸ τῶν. 
«0]. 940 1, ἕῃ. ὅ, ἐσθίωσιν οἱ Ἰουδαῖοι. 
μ|4. ὦ, 11... 40, εἶναι ἀχάθαρτοι. 
60]. 941 Α, Πἴμ. 4, γίνεσθα! καλῶς. 
ἰυϊά. ᾿ Ἰἴη. 3, τὰ νομιξόμενα καθαρὰ οἷόν τέ ἐστι. 
ἐδ 4.» Πΐη. 4, ἡμῖν γενόμενα. 
Ὧ14., 11. δ, ὥσπερ τοῦ ἁμαρτάνοντος. 
ἰθ|4.. {π|. 10, τὸν : μὴ δέ. 
1014. Β, Π|π. 0, εἴ τέ τι ἄλλο. 
ἰυϊά. ὦ, Πι. 4, οὐ μόνον τοῖς περὶ τοῦ. 

ΥΑΒΙΕ ΨΕΟΤΙΟΝΕΒ 1916 

ςο]. 944 Β, Ἰΐη. κι, διδασχαλίας τὰς τῶν. 
018... ἢ. 44, συνετὸν ἑαυτοῦ. 
ἐν. Ο, Ἰν, 4, ἄφετε αὐτοῖς. 
1014... 1ΐη, 7, οἱ δὲ καὶ ἐπαγγέλλονται. 
ἐμά. "ἢ. 15, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὑτοῦ. 
60]. 945 Α, [᾿π᾿. ὅ, κατὰ τὸν Μωσέως. 
ἐμ] 4., ἢ᾿α. (ἡ, ἣν οὐχ ἐφύτευσεν. 
ἐν14., 1ἰπ. 7, εἴποιεν δ᾽ ἂν χαὶ ταῦτα. 
Ἰθια., ἴη. {1, εἶπεν ἂν ὁ Ἰησοῦς. 
ἰν]4. Β, Πἰπ. ὅ, χαὶ διὰ τοῦτο λεγεμένου Θεοῦ 

τοῦ χτλ. 
ἰν!ὰ. Ο, Πα. 5, τίνες δή. 
0]. 948 Β, Πη. 15, ἰσχύον ἐχείνοις. 
ἰδ]4. Ο, ᾿ἰη. 15, οὐ παρ᾽ αὐτῷ ἐστι. - 
0]. 949 Α, ̓ἰη. 15, ὡς τοιούτῳ εἶναι τῷ. 
4, Β, Πἰπ. ὅ, εἰς τὴν χοιλίαν χωρεῖ. 
00], 9δὲ Β, [ἰπ. 14, τηρητέον πάντα πιστὸν τὴν 

ἑαντοῦ. 
ο0]. 9δ4 Α, Ἰΐη. 8, ἐὰν οὖν ποιῶμεν. 
ἰυϊ4. (Ο, Ἰη. 4, χκολακχίαν. 
90]. 950 Α, "πη. 7; ἰηΐεῦ εἰοηχέναι εἰ ὅρα εραιίαπ' 

γδουυπι. 
᾿θ]4., 1᾽η. 8, λέλεχται τὸ πηγὴν εἶναι. 
᾿0͵4., 11π. 40, πράττοιντο. 
δά. Β, εἰτα}π8 : Περὶ τῆς Χαναναίας, τυῦτγο ςο. 

Ἰογθ ἰπβθγίιβ οϑί. 
Ἰϑ]ά,, Πη. 15, ἠθέλησε. 
ἰν]4. Ο, Ἰη. 7, νϑιυὰ Σὸρ---μεταλαμθάνεται, ἀὲ 

88η1 ἰη οσοὐΐοα. 
οο). 951 Β, Ἰἴη. 11, μεταθαλόντα δὲ ἀπὸ τῆς. 
᾿υἱά.. 11π.. 12, χατὰ φαῦλα ἐὐαβς 
ἰμνἰ4. Ὁ, Ἰἴη. 8, οἱ μὲν γὰρ δίχαιαι. 
ἐυ14, 1), 1. 1, ἀπὸ τοῦ 1 μαϑηῆναι: 
60]. 900 Α. Ιἰη. ὅ, καὶ οἱ ἐν Ἱεριχοῖ. 
91... Πὰν δ, τί ἡμῖν καὶ σὺ, υἱὲ τοῦ,χτλ. 
ἰνϊά. 18, 1. 4, δωδεχαετοῦς. 
οο]. 961 Β, Ἰἰη. 8, χάριτος λῆμμα. 
δ 14., Πππ. 12, ὃ ἠδύναντο χωρῆσαι. 
101... 1᾿π. 14, τὰ ὄντα ἐχ στόματος. 
ἰυϊ4. (Ο, ᾿ἴη. 9, ἣ χάλλους ἄρτων. 
ἰϑἱά., ᾿ἰη. 11. δίδοσθαι τὸν χαλῶς ργὸ δίδοσθα 

τροφὴν τὸν χαλῶς, χτλ. ᾿ 
101. ὃ, Ἰη. ὅ, καθὸ ἐχώρει. - 
0]. 964 Α, Ἰΐη. 4, πλείονα διδοὺς καὶ χαλουμένο:ς. 
τοῖα... 1. ὁ, οὕτως ἐγένετο. 
1014... 11η. 42, ψιχίαι. 
ἰν14., 1π. 14, Μωσέως δὲ νόμον. 
ο0]. 695 Α, (ἰυἱυ8 : Περὶ τῶν---ὄχλων, τα ῦΓῸ εὁ- 

Ἰογθ πιγρίηϊ δϑογίριι5 ἸϑϑίαΓ. 
γα. Β, τη. 4, ἀναδὰς χαθέξεται ὁ Ἰησοῦς. 
ἱμϊά., Ππ. 1, ἢ τί πεπονθότες. 
ἰδ1ά. Ο, ᾿ἰη. 2, πεπονθότες μετὰ τῶν ὄχλων. 
ἐμ ϊά., 11. ὅ, ὅσοι μὲν ἔξω. 
Ἰδ14., 1ἰπ. 9, χοινώτερον. 
ἰνὲ. Ὁ, Π᾿η. ὅ, καὶ τεθεραπεῦσϑα!:. 
0]. 908 Α, [ἴπ. 11, νόγυὰ : χαὶ τρανὴ ἔσται... 

ἁλεῖται ὁ χωλός, ἀῤδυμι ἴῃ σοαΐο6. 
ἰυϊ4., 1. 14, ἑξῆς τῷ. 
(0). 9094, [ἰη. 19, ὁ δὲ Χριστὸς προσχαλεσὰ- 

μενος. Ν 
νυ... Β, ἀὐϊὰ5 : Περὶ τῶν ἑπτὰ ἄρτων, τι}: τὸ 

ΘΟΟΓΘ ἰπ πηᾶῦα. 8 }}}105 Ἰο σία. 
101... "πη. 1δ. ὁμοίας ταύτῃ. 
ἰθἰά. ἃ, 1πη. ὃ, ἀπόλυσον οὖν αὐτοὺς, χαὶ τὰ ἑξτς. 
᾿νά., ἰπ. 18, κἀχεῖνοι μὲν πέντε. 
0]. 972 Α, ̓ ΐη. 6, ἐπέταξεν αὐτοῖς, φησὶ, πάντας. 
ἐδ14. Β, 1ἰη., 7, διαφέροντος παρ᾽ ἐχείνου. 
ἰδ14. ὦ, ᾿ἰη. 1, κατὰ τὸν Ἰωάννην. 
1014., 1. 11, ἀπὸ τῶν πέντε. 
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ΥΑΒΙΑ ΓΕΟΤΙΟΝΕΒ 

γειοτὶς ἱπιεγργείαιϊονῖδ Οοπιπιοπίατίογιηι Οτίφεπιδ ἐπ αἰ παιτν ὁα ἀποῦιιδ Ἠϊ85.. σοαϊεἶνει6 ἀδδιιηιρία' ῳ 
Ῥτίπιο, οοἰαυὶ εαομϊ, 6 πιοιαδίογῖο 5. Πἰοηι σὶὶ Πεαπιθνιδὶδ, αἰίοτυ, ἀμοαθοὶμιὶ δα οι, 6 πιοπαδίθιῖο (ὐοιιηϊ6- 
εἰοενιδὲ (5). 

(Βενοοδίυν 1,δοῖοῦ δά δυπιογοϑ ἰὙρ[8 ογδϑϑίογί θυ ἱπ (θα ΘΧΡΓΘ5805.) 

Ῥὰρ. ὅ23, ροβὶ [6 γϑῦθΆ, ὁγααίςσατε, οἰ ἀδηιοί το, 
εἰ γρετάοτε, πι88. δύδαηι, εἰ τεααϊβεοατε εἰ εἰτειπιρίαη- 
ἔατγο. 

1014. Εἰ Τα αὶ φιίάοηι δοϊοϑαπὶ 46 (Οἠγίδίο «ὐειὶ- 
πιαίίοπος ἀἴφηαδ, εἰς. Μ85. Εἰ μα αὶ γμίάφιι [αεἰό- 
ὑαπὶ. εἴα. 

Ῥδα. 522. ποη ἱπ σατπὲ ποὐὶς οἱ ξαν σμῖηο τουείαμ!ς, 
εἰς. Μ55. Νοπ ξατηδ ποὺϊς δ΄ δαπφμῖπα, οιο.., ΟἸἾ5: 0 
ἐπ. 

Ραψ. 526. Αὐἀτόγδιιδ ΄ιιθηὶ απ ροτίο, εἰς. 58. Α4- 
ϑεγειιδ φιιεπι απίδηι ΡΟΤί(, οἰα. 

014. πόφις Ἐτοίεδῖα 6δι. Μ55. οτχϊ αἱ ὁδί. 
Ῥδρ. 627. δὲ φιιὴδ ἀμίδα σοπιταάίςοτε υοὐὶς υπ[ϊ 4, 

εἰς. ΜΙ988. δὲ φιιὶδ α!οπὶ σομιγαάἑοοτα υμἱ! ποϑῖδ, οἷο. 
Ἰυ14. φμοπίαπι περί φιίστοιι ἱμίγαγε, εἰς, Μ55. φιιο- 

μΐαπι ἱπίτοῖτα φιῶταηῖ, οἷς. 
Ῥδς. ὅ328. λαγέείατοίαγαπι αμοίογιπι,, οἷς. Μ58. 

ματείίσοτιπι αἰοίοτιηι, οἷο, 
1014. απὶ δἰπε ἐτρο πιϊί 6, οἷς. Μ55. (ἐπὶ δἰμ! ΟΥσ0 

πα, οἷς. 
Ραρ. ὅ39," ΦΉΡΟΥ οπιιθδ αϑἰθπὶ αἰἰας, οἷς, Μ455. διι- 

Ῥὲν οπιπος αμίθηι ἱ{ α5. οἰο. 
Ρας. δ50. ἐμέγαι ρμεγ[οοίαπι Πμιδι{ :π ροτίαηι, εἰς. 

Μ85. ἱπίναι μον ἤιε ρμοτίαμι, εἰς, 
Ῥαμ. 554. ἐγαϊ! νεσοαία δια, εἰς. Μ88. 6ὁι (ταλὶϊ 

ρΡέσοαία δια, οἰο. 
1014. δὲε ὀγσο ορίβϑεοριις ᾿τγγθργοίι ον εἰ δὲ 5, φαὶ αἱ- 

ἰογαπι ἰἰγαί αμὶ δοίνϊ!, αἴσπιις Πρατὲ, οἷς. Μ55. δ, 
ἜΥ60 ἱγτορτοίιοι δἰ θἐἐϊδ φιὶ αἰϊόγαιπ ἀμ [ἰσαἱ αἰ! δοί- 
υἱ!, μὶ ἐπυθηϊαίμν αἴσιος ἰἴσατο, εἰς. 

101. Μίϊος παϑεπδ διϑαϊίος, οἷς. Μ,55. ΠΙἰο5 ἐανε)15 
δἰθΐ δυϑάϊ!ο5, οἰς. 

"014. Ργορίετρα φιαοιπηιθ δοίνετὶ! φιὶΐ πι)ιδπιυαὶ 
ἐδ, εἴς. ΜΙ85. βγορίογεα πιιομηῆιδ δοίυετὶ διιρῈΓ 
τοτταηὶ “ μπῇ μδηιοαὶ 651, εἰς, 

Ῥαρ. 52. ἐπίθῦ σορποδοῦῦο εἰ α0ΠΟΒΟΟΥ6 αἰ ἐτεμἴα 
ἐεἰ. Μ85. Πη 67 ἙΟΠΠΟ50ΕΥ 6 δἰ σοηποβοεγε αἰ γοηἶα δι. 
ς Ρᾷᾳ. ὅδ5. φιΐα ἴρ56 ὁταΐ ΟἸιτί δι ἢ δέοι [ὁοἰ! Ῥαι- 
ἐπα, εἰο. Μ55. φιῖα ἐρδὲ ταὶ (ἐιγίδίιι δ ῦ ΡΥΟΡΙΟΥ φιοά 
φαγοειιδ οἷς πιαμάαί ἀροδίοἰϊδ πὲ ποηιμιὶ ἀἰσαπί φεῖα 
ἴρδε 6δι (Πτὶδίι δ; εἴοι [οεἷς Ραμ, οἷο. 

Ραῳ. ὅ41. Πας αἰίθηι ἀἰσειιδ, ῬΥΤΟΡΙΘΡ φμοί αἶνον 
(οϑαπίμν αα αἀἰαθοίμηι, φιῖα ἴρ56 6δἰ δαίαπαβ, ΕἸ πον, 
γαάε απὸ πιὸ, ϑαίανα, αὐ Ῥείτμηιν αἷΐ : διά, οἷα. 
Πιεοῖῖυβ πη55. Πσὸ απ!θπὶ αὐ χί πεν δ ῬΤΟΡΙΘΥ φιιοα ἀἸοίμπι 
681 αὐ ἀἱαδοίνπι, για Ῥαάο, δαίαπα ; εἰ ποι, γαάδ 
ροεί πιθ, ϑαίαπα : αὐ ᾿είτιμηι αμίοπι : γαά6 Ροδί ηϊ6» 
ϑαίαπα; εἰ ἤοο, εἰς. 

Ραμ. 542. {σοὶ {{{6 δεαπα αἰ! καδὶ!ὶς εἰ1. Μ55. [ἰσοι 
ἡ{|6 ἱπδοαπα αἰ τα {5 δἰ. 

[υἱ. πες αδρίοἷαπὲ δα φμα ποθ υἱάθπίμν τρίοΥπ. 
[4 Ἰεραπάτπι 6588 ΓΘῸΓ δἰ ροϑί υἱάθπιμν δά [85 γίγρι- 
ἰλπὶ : Δι{Δ}}6ἢ Π155. ἰ6συι! : πὲς αἀδρίοῖιπι! ἐαὰ μι 
υἱάθπιμν Οἰότπα. 

1014... οἱ τοἰίαι ογμέοηι διαηι, οἱ δ6ημαίμγ πιο. Μ58. 
εὐάδχ 5. [λοπιϊρὶ], εἰ Ποἰέθηις στισδηι διαπι δοημαίαῦ 
πιο. 
, Ραζ. δ4δ. 64 φιοπίαπι ρτορίεγ Οἠιτίδιμπι, εἰς. Μ58. 
ἐδί6 φμονίαηι ργορίον Οἠγίδίμηι, οἰς., 6. τοί συ οι. 

Ραρ. ὅ46. μὲ δἱ νοἰμονίπιιδ ἱμοταγὶ, Οριΐπι Π158. 
κί εἱ υοἱιοτίπιμα πιιάππι {ποτατὶ. 

101}. Ῥκίο απίφια φμοά ποθ μαϑοῖ αἰϊσμὶς ἤοπιο,, 
εἰς. [,οραπάϊην 65. [χα π155. αἰϊφιίά δοπιο. ἘΛ ροϑι- 
68, ἰϊϑεταὶ δαηι, οἰς., ἰαμα, {ϑότοί δαηϊ. 
᾿ ΡΗξ: 541. ἐπ ρίασα εἰ ἀξάξοογε. Μ53. ἱπ ρίαρα εἰ 
οἰοτὸς 

Ρᾷρ. ὅ48. οπιπος εοορεγατίυδ νϑγϑὶ. Μ55. ΟἸΜΟδ 
Θροτατίος νετὺϊ. 

Ῥαρ. ὅδ0. φμοπίαπι φμαπίο τιοίϊον [πεγὶ!, εἰς. Μς5. 
ΠΝ 4μαπίο φιὶς πιείϊοτ ἐπ αοἰἶϑιι5, οἴο., οΠι1550 
ποτί!. 
Ἰυ1 4, Ῥγὸ πἷφ νοῦ 8, ἔν ἡ 0 ἐδιιροτθ. πϑϑιιπιραῖ!,, 

εἰς. Ν55, ἰοξυηῖ, Εἰ {αεἰππὶ δδὶ ροδί ἀἷες δα αδδιι}}- 
ρεῖί, εἰς. 

ΡΑρ, 55]. οἱ εἱ φιιὶς {μοτί! ταιῖα β 8 μι φματαί, 
εἰς. Μ 58. εἰ δἰ φιὶς 6561 σταια βί1ι5. φιταί, εἴ. 

τυ14. Ηἰ ογσο διαθαηὶ ἰνίίθηι ἀρὰ 7216 6ιπὶ., Οἰο. 
ΜεΕς. {|| ὀγᾳο διαϑαμὶ φιΐάοην ἀρὰ «Ζ26δμι, ἰά ὁ5ὲ 
αρια ψογϑιηι θεοὶ, εἰς. 

Ῥαχ. δ5ὅ. Ηος οτγρ0 μετ[δοίτι5 δ6ΥΠῖῦ Ῥτορίιείαὶ, Εἰς. 
Μ585. Π06 ἐγ40 γμεγ[θειλπι5 δόγηιο ρτουρίιοίαι, Θια., 50ι} 
Ἰοσϑινίυπι νἱ ]δῖυν: Π ὁ οΥφο ρετ[εοἰἰ8 δοΥπῖο Ῥγορὶιεία!. 

Ραρ. 554. δεπὶ διγτοαὶ α ῳοτίμὶδ. Μ55. οἰἰπὶ τὸ- 
διγτοχίδδοί ἃ πιοτίΐδ. 

Ῥαᾳ. ὅδ. ποιι 68 ἐπ ποοίϑαε. Μ55. ποη οἱ ἐπ π0- 
εἰἶδθιι8. 

Ῥαφ. 563. ποὴ γεειιξαδεοπί φμοά ἐταί ϑοπιιπι. Μ85. 
πο Υθοιιϑαδδθη! [α0ογ6 φμοά ογαὶ ὑοπιιη. 

Ρᾳρ. 566. δρέγίεμ5 απίθηι δοοιπάπηι ει δίογ μι, οἴ . 
Μς5. δρίγίαἰ 5 απίδηι, οἰ6., οἱ Γθείο. 

Ῥαφ. 568. ἐγαπεβριταιϊοηοπι διδοῖροτο., εἷς. Μ588. 
ἐγαποοογροταίἑοπθηι διιδοῖρογο ἢ Ταμιεν οἰ δὲς, οἷς. 

Ραμ. δ09. δίϑεμί65, οἱ περίμηι ἰταάθηί65., ἀοπρα, 
εἰς. Μ58. ὑέθοιί68, πεθοιίο8, εἰ παρίμμι ἰγαάεπίεδ,, 
ἄοπεε, οἷς. 

1014. φιια οπῖπι παία διιπ| δὶμ6 ἤπι6, οἰο. 1μοφοπάμπι 
ἠιχία πι85. οοάΐ 68 : φα ὁπὶπι παίμτα διμιί δίθθ πὸ, 
εἰς. 

Ῥᾳᾳ. 510. Ταπιθη πὲς δὲο ταιῖο να! άα υἱποῖίαν. Μ55. 
Ταπιθη πθς δἷς ταίῖο υαἰϊάα ἐπνοπίμιῦ. 

1014. δεα αἰεὶ! αἰϊφιιὶς φονμπι. Ν35. 56( ἀΐεει αἰϊ- 
4ιι}5 ΘΟΥΗΙ. 

Ρδᾳ. 512. ἐπ ρτὶποὶρίο ἀριιά δμηι, εἰς. λ155, ἐπ ρτί)!- 
εἰρῖο αριαά ἢ δῖιηι, οἷο. 

Ραχ. 514. καὶ φμῖ ποθ Ῥοίογαμ: ἀδοοπάοτο ΥιΓϑιῊΣ 
οἷς, [656 δ: 5}. 
10} 4. μτγοὸ οἷς αμίοπι φιὶ [αεἶμπι. Μ155. ὑΓὺ εἰς ἀαπίσηι 

αἰϊὲ [αοἰιιιῖ. 
Ῥῃρ. 515. φιῖα πἰμὶ! αἰίοτι α δαπῖ6. Μανυβογρι}8 

οοεοχ 5. οι σι! : φιία πὐπὶ! αἰ εντα υἱάσίατ α δαπὶςΣ. 
1014. 1 αϑεῖ σμίοπι ἡιυθιιὶς ἱπβτηνα5 απῖπια ἐπ φαῖ- 

ϑιιξάαπι, οἴο. Μ85. Ταθὲ αμίοπι ἱπυοπὶδ ἐπ βγηιϊαίοπι 
απίπι, οἷς. 804 Ἰερσεπόυπι νἱάθιυν : Ταίθηι ἀπίθηι 
ἐπυοιιῖς ἐπιβτηι αίσηι απἴππα ἐν φιϑιδάαπι Πονιϊπῖϑιιδ, 
Εἰο. 

1014. αὖ δο εἰαίιι ϑοπὶ. Ἰ,οσα, δοπο. Ετπ οπιπίπηι φαὶ 
. δηῖ ἱπ ἀπιῖδ. Ἰμορ6, φμα δι ἐπ᾿ ἀππῖδο 

Ῥᾳς. 519. εἰ ροηθγε ἵν σ(είο5 05 δμεπι, Ἰαθ, οὐἰπηι. 
Ῥαφ. ὅ80. φια μοδείάεί. σοα ἰγαάο (ἰδὲ ἐμιπ,, οἷς. 

Μ558. φια! ροΞδίήοι. ΕἸ ἰϊόγαπι ; Εσοο ἰγαίο {ἰδὲ Ἔμμὶ, 
εἷς. 

Ῥαρ. 585. φιι Ἔγαπι ἰρδὶνς. Μ558. φιιὶ ΘΥΩΝῚ ἐπ γέθ..0 

ἐμδῖμιδ, 88 γθοῖὰ πὶ εΐπηδ νίἀθίι [μεθ ἰθοιῖο. 
10. οπιπία ἀαφόθαπι. Μ55. οπιπία ἐὦ αροϑαπὶ. 
Ραᾳ. δ84. φιιθνι ἡβοηι ρίδοσηι αὐὐίιγοῦ αἀ)ιτγαίιηι, 

εἰς. ἧς. αὐ)μναίεπι, οἱ Γοείθ. 
Ῥαφ. 585. τεάαϊ οπΐπι ἀοϑίίαπι, εἰς. Μί55. τού 

διΐηι ἀοὐΐίαπι, οἷα. ὕ. πὸ εἷῖ αἰἰφιαπάο ἕπασο (ὦ- 
ἑατὶδ αμιιά ἱπυϊδὶ δἰίεηι θόυπι. Με 5. π155. μὲ 46 δὲ 

αἰϊφιαπάο ἰπιαφο.... αριά ἱπιαφίπειη ἱπυϊδὶ ἐς οὶ. 
1υϊ4. ἀΐσοιιο Ρεῖτο, ποπ ἃ διιῖ8 Ἀ{1ϊ8, δοά αὖ ἐπιτα- 

πεῖδ, ἰαἰ6 αἰἱηεϊά εαἰδιΐπια ἀϊοίμηι. θοπιῖπμδ ἀϊεῖ! ἐς 

(5) Πδούομαπα νατγίοίαϑ ἰπίασγα ὀχ θοίαν, συλπήηπαμι, οοϑίσιπι εἶ Ἰαυἀλίονυπι ἀυοιογίίαίς [τει], Ἰο ἃ πιῶ- 

πἰοδῖα οὐγευρῖα Ἰλ ὀπιο νοι πη 5. Ευιτι ΡΑΤᾺ. 
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ἐμ γιὶ ἐαιγαπεὶ διη! α τοσίδιι ἰθττῶ ; ὁτηοὸ δἰὶΐ [ἰ- 
Ῥοτὶ διπῖ, φιοπίαπι [δογὶ τη φιὶ βΠΠϊ δμμὶ Ὠεὶ. ΟΙἸἃ- 
Τίυ 8 πη59. ἀἰσοπίὲ Ῥεῖτο, ποὶὶ α δὶς ἢ{1ϊ6. 8.4 αὐ 6α- 
ἐταπεὶς, φμοά Ποπιΐπιις αἰοῖ! ἀε {{{|5 φιὶ δαιταηοὶ διιπὶ 
α τερίϑιι5 ἰεγτ : τὸ βιϊὶ [ἰϑετὶ διιμῖ, αἰ αἰϊφεϊά 
ἐτὶξιίνια αἱοείμηι, φιοπίαπι ἰἰϑετὶ δαπιὶ φαὶ βίδῥ δαπὶ 
θεὶ. 

Ρας. ὅ80. εἰ εἷς ἱπ αὐτὸ οοπδοίαἰϊοπὶς. 85. εἰ εἰς- 
μι ἐπ ἀργὸ εοπεοίαξοπίδ. ᾿ 

Η}ν}... ὁ, ἐπ [αἰδὶς τοῦτι6 ἰπ)ις υἱα. Μ58. 6 ἐπ [αἰἱεἰς 
τόϑιι5 πυγειδ νἱία. ᾿ 

Ραρ. ἔ88. εεομπάππι φιιξάαπι φεϊάεπι ἐχεπιρίατία 
τὰ {{|π, αἀσοθάοπίες, οἷς. Ἰ,6ρα, δοομπάμηι φιάαπι 
φυΐάεπι ἐχεηιρίατία, [π {{{π4 ἰιογα αοσεοράθπίες, Εἰς. 

Ρλρ. ὅ89. αα ἱπιει{ἰφοπάππι δοϊμεΐοπεηι, εἴα. 666, 
οὐ ἱπιο φοπάανμι, οἷς... αἰἴφμοπι ὀοτιπι ἀοείοτγεπι σε, 
εἰς. Μ55. αἰ φιιὲπι ἐογαπι ἀοείοτγμηι. φμὶ, οἷς. 

Ῥας. 890. Εἰ φιοά πιμ{ὶ φιίάεπι, οἷς. Μ55. Εἰ φμο- 
πίαηι ᾿πε|ὶ φιίάέηι, οἷς. θεϊηάο, ἐν αἰσαί ποπιεπ πια- 
φιηὴὶ ροεϊίμηι ἐη, δἰ... Μ858. ἐπιροεμηι ἐπ, οἷο. 

1014. Κα 60 εἴφο φιιοά 6εὶ ργοροδίιμμα ἷὰ [Ξαας΄. 
Μ358. ροεϊίμηπι ἐμπὶ αἀαϊαηιόπίο ἀπιρίϊεε, ἰοσα ἀμρίϊεὶ. 

Ραφ. ὅ91. δἰ οα'ἰετὶδ ἐν βτνι αιἶϑμδ απίπια. Ὠεῖὸ 
εἰιετὶϑ. Εἰ πὶ ἰδιρογα πιοτιμὶ ραϊτγὶς, εἰς. θ6]6 ἐπ. 

Ῥαρ. 590. εἰ πεκέεὶ δαὶ φμὶ ποίμπι 86 εἰ ἰἰατὸ, 
εἴς. 1με46, υοέπιπι. 

Ρὰρ. 597. μίγη ριόταπι δριγ μαι δαπείμπι ἀἰσαὶ. 
1195. κίγμηι ρμόγηι ἐμὰ δρὶ τί ιιπὶ δαποίμπι αἴσαὶ, 

Ραᾷ. 999. φμέθμενα α εεαμααίἷδ. Μ58. ηκῖθμς τῷ 
ἐδ α δεαπάαίϊς. 

Ραρ. 001. φιΐδιις πιαλιις υὦ ΡῈΥ 4πκ08 οθπ ἰπσὶ!. Μ58. 
φκῖθιως ᾿τπα)ιιὲ δεξὶ υα;, οἰς. 

{υ1.. ὲ φια ἱπιοἰ φετεηνας ἐἰμδτοπιμα : παπρμαηι, 
οἷς. Μ,85. εἰ δἰ φμα ἱπιεἰ ἰϑογεπιμδ εἰπιογέηιις, μη» 
φκαπι, οἷς. 

Ρδᾳ. 006. Σρ( να᾽ μοῦ φιιδηὶ νελιΐιιπί,, υἱἀεἰϊοοὶ ποπεῖ- 
πεϊπ, δίαἰἶμι δε μησὶ, εἰς. Μ,58. 564 υ(5 ΡΩ͂Τ μοι Ὁ6- 
κίκη!, ἰάσπι υἱάυίϊοει Ποπιϊπὶ δι αἰἷπι δαδ)ιποῖι, οἷο. 

Ἰδιά. ἐοίαπι Εςείδφίαπι πιξεαὶ ἐπ θείιθιπαπι, Πμ6Ε6, 
ΟῊΠΝ 

Ραᾳ. 604. οἷς εἰ δἰπο οεμίο φιιὶ εαἰναίιτ, εἰς. Μ55. 
ηυὶς δαίναιιν, εἰς. 

1014. ἐε4 οπινῖϑιι5 μίαπεμν θοηΐδ. Μ58. δε οπιπὶ- 
ϑμε μίαημιτ ἴῃ δοηῖδ. 

Ρᾳᾳ. 605. δίο αμάϊο εἰ (Ατίδίο, οἰς. Μ88. δὶς αἰ- 
ἄϊο εἰ ἐπ Ομιγίδίο, οἷς. , 

Ραφ. 607. πιοα μὶ φμὶ [μιιετῖ! παίμ8,, οἷς. Μ55. "ποῦ 
μ' ̓  ρὲ [μοτὶξ παίμ8, εἰς, 

Ἔ- 610. φιιό μας αὐ πιξιϊΐπια (απίαπι γεΥ ποτο., 
οἷο. 5185. φμὶ ἠας αὐ διϊπίπια (απ ίμπι ροεσαία ροτιἕ- 
ΠΡΟ, οἰο. 
δπξ 611. ἐαπιδη [γα! 7 ποπιϊποίμν. Μ88. ποπιϊπαίαγ, 
Ἰυϊά, ροεὶ ἀφηϊίομεπι (δδιΐμ!π. οί ι18 π]55. ροϑί 

ατγρφαξοποηι (εειΐαπι. 
Ραρ. θ1ὅ. ρτα! {{{|4 φιιὶ (εν ἀγσαόταπ!ί, ἰάο0 {{{ φυὶ- 

(ἰδ εἷος αἰχὶ!, μοχα, ἀτομενμηῖ, εἰ, ἀϊεῖι. 
Ραφ. θ16. δο( οἰΐαιπ ἱπ {{{18 δοίίφιπα. μαρα,, ἐφ 

βΥαὶ ἐπ ἡ ὶς εοἰιΐπδηια. 
Ραφ. 617. φαοπίαπι εἰδὲ ΠΟῊ δἰ! 46 οπιπὶ γ6 ζΟἸ)86} - 

διιδ, εἰς. Μ585. φποπίαηι μϑδὶ πον Κι, εἰς. 
{υἱ4. μὲ ἑά ρομιη δαρίανὶ πιεπεῦτα. Μ.55. μὶ ἰάτμειοπ 

ξαρίαπι ἐπ ἱπυΐεδηι τεθηιῦτα. 
Ἰθ14. μὲν ταἰοπι εαδιἰαιἷδ σομδοπδιπι. ἴοσα, Ρτο- 

Ῥίον ἰαίοπι, οἷο. 
Ραρ. 018. αὐ οδεαϊεπάμπι οι. Μ58. αὐ οϑακαάϊεπ- 

ἡπηι εἰ. ϑ86ἀ γδοιΐογ νἠ!θίιηυ ποβίγα ἰθοιΐο. 
Ἰυ14. εἰ δονππιοπάαυϊ! υἱίαπε διαπς εατηὶ. ἈῤΟΙυ5 

1η58. εοπιπιοάαυϊί. 
Ραφ. 019. γμονέαπι οἱ Οἰιτὶ ίμι8 ἐρη[φ5διι ὁεἰ ἔρδε. 

Μεθ, φπονίαηι οἱ (τὶ ςίμδί ρββοςοηδθηβιις δε. 
Ρδᾳ. 680. Εγρο πὸ [ογί6 εἰΐαπι "ας νοτϑα αϑεπί., 

εἰς. ερε, ἠλαϑοραπί. Ὠοΐπάδ ροϑὶ [86 γϑρᾶ, φμα ἀἷ- 
σαμεν πὶ (οπεεὶ, τι58. δάυπι: Αμαάΐς υετϑα πιθα, 
πίετε 1,απιδοίι, γμονίαπι οσοίάἑ υἱγιιπι ἰπ υμίποτα 
""έ0, εἴ ἡμθεποηι ἵν ἰἴυοτε πιεο, σμοπίαπι δορίἴ65 υἷι - 

- ἀϊταίμηι δε 4ε Οαπὶ {εξ Ομ); 46 1ναπιθοῖι απίφηι 
φοριαφοδίο8 δοριἴ65. Νιινιρτιιε οΥ90 86 τἱάσίωτ, εἰς. 
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Τυΐά. ἀτοοτα δορίιος ρϑσοαγα, ἰοᾷ6, εοαῖες. 
ΠῚ 4. 6556 Θκπὶ ἐπ πιϊπουὶ πμηιεῦο πο παϑεπιὶ ρέε- 

εαἰοταπι τοπιϊβεῖυπθηι. ἈΡΟΙ 8 Π158. 6486 δἰπε ἐπ᾿ τεῦ- 
πογὶ νιιπιότο ρεσσαίοτιμη ; δεσπάπηι μόοτα απίεια 
Ῥεεεαία, 6886 διιπὶ ἐν εἰ πιο γῸ πο παδεμὶ ρεοσεαίοταιι 
τοηιϊδείοπειν. 

Ραφ. 621]. εα ἱρεα αἰεδεπεῖοπο αἰείοταπι. Μ8-, ἐς 
ρδα ἀἰϊδοικείοπο υετϑοτμηι. 

Ραφ. 022. μἱοπιϊπὶ τεσὶ, πἰδὶ ΕἸ με θεὶ. ἵρεε εεί 
ἐπῖπι τεσ οαἰογμπι. ἰλθοι 8 πι55. πμοιμὲμὲ τεσὶ. 
Επ|διι6 θεὶ ἐρδδ εδ, τεσηαπι σαίοτμιη. 

Ρῶς. 08ῦ. Αἰμιν ὁροτιεϑαί, εἰς. Μ88. ΔΌΝ οροτίε- 
θαι, εἰς. 80 Ιοφεπάμππι νἱάθίυν : Ναπε πον οροτίε- 
θαϊ, εἰς. 

Ἰυΐ4. ἐμπι οεπίμηι, οἷς. ἱμορα ἰατίδ πι55. φιιὶ εέπ- 
μπι, οἰς., οἱ γοοί6 φιϊάδη. 

Ραφ. 028, σταπάθ δεῖ επὶπι οἱ πος εἰ ποπογαδίϊφ. 
κε: σγαν ὁ δεξί ἐπΐπι ἰοτπο δἰ, εἰς. 

48. θὅ0. Εεί δπὶπι ξαρὶεπίία πος ρας. Μ58. Εεὶ 
δπΐπι δαρίεμα θεὲ ἰος οριι. 
, Ἰ914. ἀμί ομπε ἑρβα σοπδαπιπιαίίοπὸ. Μ58. απὶ ἐαϑ 
ρεα σοπδεπιηιαιίοηε. 

Ραρ. 654. αἰ αμίεπι (αἰεπίμης τἰπμηι. Μ55. αἰϊὶ 
αμίοπὶ σοπιπιὲδὶ! ἀππηὶ ἑαἰοπίμηι. 

Ρας. 052. φμαεὶ [αείμε ἀεὐΐιον ἐοἰεπίοταπι πεμῆιο- 
γμηι. Μ588. φιαδὶ [αοἰτι5 ἀοδί(οΥ 6δι ἑαίεπίοτμνε πιβέίο- 
γαθι. Εἰ μαίεν πιμίοταπι παίοτμηι. Μκ5, ραίεν 6πο- 
τμημίαηι παίοτεηι. 

Ραξ. θδ5. υἱάοτὶ ἱπ ἱπιοι σὶ δἰ δες Ραίτεπι, εἰς. 
Μϑ858. υἱάοτὶ ἱπιε{ {|᾿η ἰδ  Πἶϑιις Ραίτεηι, εἰς. δοά [εσεηάναι 
ΓΘΟΓ, ν͵άετε ἐπ ἱπιεἰ σι δέ ἔδει ραίτενα, εἰα. 

᾿υ14. φιια; διιγδμῖη ἐδῖ, Ραμ οἱ οτιπῖμηι, εἰς. Μς5. 
φια ἐμτειπι ἐεί, πιαίεγ ἐδί Ῥαμίϊ εἰ οπεπὶμιω, εἰε., εἰ 
Ορίϊιπα. 

ιν... ὕπμεφμίεφιο δ᾽. μαϑεπιὲκηι, οἰο. Μ55. ὕπιε:- 
φιΐδηιιε ογ90 ἠαϑεπε, εἰς. 

Τυιά. 15.646 ἀγφο αἰπιΐδδιδ εεῖ. Μ55. 1516 4τ80 φιωὶ ἀδ- 
Ὠλΐεδιι5 681. 
Ῥαρ, 668. Ηαϑεῖ αμίοηι Π ἐδταΐσιιπι ἑα : πεα, εἴς. 

Μ85. ἴε8α, εἴς. Εἰ: Πόπὶ υἷτα, φιιοα ὁδὶ α υἷτο. Μ45. Π|ετΞ 
Εἰς, φαοά δεῖ α υὖνο. θϑεὶπδ : γέάες φμοκιοάο 7πη - 
εἴμπι 65... ἡιαία... ἰά 681, εἰς. Μ85. Υἱάες σκοπιοάο 
7μοίαπι 681 [486 Ἰυσία Εἰς, ἰά εεῖ, οἷς. 

Ῥας. θ40. φιος θεὰς εοπ)απαὶ!. Μ85. φμοά δέκ 
εοηγιναῖι. (υάὲ νϑρ δ {Ππ6 19 ̓.81}6}8 88πι δογ Ὀδη ἀ8. 

Ῥδᾳ. 6406. »γορίδν ἀπιτ ἴσαι εοταϊς υεείτὶ ἀαἰα ετ:ί 
(εκ ἀἰξενιδ. Μ85. ὑγορίεν ἀμγίἰαπε οοτάϊς ποειτὶ ἄαια 
ἐ5ι ποϑὶς ἰοῶ ἀϊεθηε. 

"ὰῺφ. 6417. δεῖο επἷπι φιοδάα!ά φιὶ γτάειπι. 458. 
ϑεῖο ἐπὶμι φποεάαηι ἐογμπι ημὶ ρτασαπί. 

10... εὐ αἰδαηι ἀμπσογὶ!., πιρεπαίατ. Μ85. δάασυπὶ, 
6( ἀϊπιΐδεαπι ἀμχογὶδ, τπαεἰιαιμν. 

Ῥαρ. 649. ρμεεεσαίπηι 6.86 ἐπ Βοπεῖπο. Μ,35. ρεεςα- 
μπι 65:6 ἱπ θέμηι. 

Ραᾳ. 000. Οπιπὶς φμὶ ρει, αοεὶρὶ!. Θμὶς ει ἐνθὸ 
φιὶ ρει 3 Μ58. Θηιπῖς φμὶ ρμεῖἱ, ατεὶρὶι. Β᾽ αεἰὶ αα- 
(φῆι ἱπ ἰοσο ἀξεαπιις φαοπίαθε πέπιο ξογεῆι 4μὶ πο 
αοεορετγμπί, ρείϊετμηί, οἰ δὶ υἱάδαμίεν μειΐε:ε., φιιῖα 
ποη ἐ8ι [ας αἴσέτε πιεπάαξεπι 6546 φμίάεηι. Ομιπὶς φκὲὶ 
ρει, ασοῖρὶ!. Ομἷς ἐδὶ ἐγφο φκὲ ρει 13 εἰς. 

Ραφ. 651. Οπιηὲδ επῖπι 4μὶ φμωτῖ!, ἱπνεπὲι., εἰς. 
Με5. Οπιπὶς ἐπὶπι φιὶ με, αοοὶρὶ!, εἰ φιαὰ φααστὶι, 
ἑμυδλῖ, οἱο. 

Ρῳᾳ. 062. Εἰ ρτὶπιὶ φείάδηι [αοἰΐ ἑαπὶ ἀπιαίογες,, 
οἷο. θ6]6, διεπί. 

Ραᾳ. θ5. εἰς ἀδοεθὶί οἀΐτα οπιπας,, εἰς. Μ58. εἰς 
ἀοοοθὶι οάϊγε οπιπές, ο(ο. Μ᾽ 

Ρδᾳ. 688. εἰ 4ε ἐτίϑεις ἐφιἐδ σαπι οι καιϊοπῖϑις. 55. 
οπηίίυηι ἐδιδ. 

Ῥᾳᾳ. θὅ6. εἰεκί Αροείοίμς. 458. εἰεπμί ας Αγροείοῖπς. 
Ρας. θὅ8. φιιαεὶ ἀοροείίμηι ἐμεείρίεπε α "εο. Μ55. 

φιαδὶ ἀεροδίϊππι εμδεϊρίειις ἐὺς α θέεο. 
εὐϊ4. Ῥυαδτοταπι απίεης Ἰπείογιπι, εἰς: Μ|55. Ῥπότο- 

τιπι αμίθηι ἰδίοτωπι, οἷο. 
1014. ροτοὶρὶι ἰασμάθηι, κί εοφποβοοπίεε αἰΐα δεπεβ- 

εἶα, εἰς. Μ55. ρετβεῖι ἰαπκάοπι, κί σοηποδοέμιες ἰαἰΐα 
θοπνοβεῖα, εἰς. 
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Ρυᾳ. 600. αὖ ἐν εο υασαμίες ἤμιφ 1167 61 ἱμδἀϊαμίεδ. 
Μ85. αὖ ἐπὶο νασαπὶ ἡμοίίογ εἰ ἱποίαἰαη (68. ᾿ 

1014. σομςοημ ΠΟΥ οἰῆι οἷ6 αἰδεὶρμίὶ 76 6ι ὁρτρηὶς 
τπιεἰ φαμεν υἱτίαίοα, ει ἀοεία α ΕΠο ἢεὶ. Με-. 
εοπξοηιιεηίεν εἰς αἰδεὶρεί! 168 Θηγορίθ ἐπεἰ{ἰφαμίαν 
τἰγίαίες δαποία εἰ ἀοεί α ΕἸ ϊο θεὶ. ᾿ 

1014. αἰδεῖρε 5 ὁ)μ8. φιιὶ ρτοπίϑομι, οἷς. Μ58. ἀἰ- 
εεἰρεὴς εἷς φιιὶ, οἰο. 

υἱά. Νες δμῖπι ροδειιηί πιασὶδ δρεοϊαίϊοτὶ δΕΥΊ0Π6, 
εἰς. Ν,85. Νεο ὀπῖπι ροεδιιπὶ πιασὶς δρίγἱιαἰϊοτὶ 861- 
Ἴ0Ν6, Εἰς. 

Ραχ. 661. νἱάδης ποθ τοί δεαὶ, εἰς. Μ858. υἱάξνης 
αμίεηι ποπ ῥτοἰι θεαί, οἰο. 

Ραᾳ. 062. [αοἰμ8 ἐεὶ φμαδξὶ ΡΒΟΥ, τέο ἀἷεαῖ, οἰὸς. 
Μ88. [αεἰμδ 8, φιιαδὶ ῥρμέτ, μὶ τϑοῖς αἰσαί, εἰς. 

Ρας. ύ65. μπις ἀμίοπι ργορτίθ. Μ538. ὑπιι8 αἰιίοπι 
Ῥειις Ῥτορτίὶέ. 

Ρδᾳ. 666. Οοπείάεγα αμίεπι φποπιοάσ ὑοπέαίεπι 
ὅ7ι8 οπιπὶα δρογαμὶ οἰΐαπι ἐπ, εἰς. Μ55. (ομείάοτα αἰ- 
ἰδμὶ φμοπίαηι θοπί(αἰθηι 6ἦι|8 δρότγαπί εἰἴαηι ἐα, Εἰς. 

Ρας. 6607. ροείπιοάιιπι αμίοπι [ὉΓπείιπι ραείβειιπι 
τοάάεῖ, οἰς. Μ55. ροείπιοάμπι αμίεπι [γιειι Ραεὶβ- 
ἐμπὶ ἡμδιϊ πα τοαάεί, εἰο. 

Ρᾳᾳ. 609. ἐμ μος δηὶπι ροίεαίο, οἷς. ἴμο86, ἐπ πος 
ἐπὶηι ρέσσαίμοι, εἰς. ᾿ 
Ἰνὶ4. φμοπίαπι οἰ δεομάμπι φορά αἱ. Μ55. φιο- 

πίαμι εἰ ἑτεσμπάμπι Δροειοίμηι φμοά αἷϊ, εἰς. 
νὰ. ἐπερίουϊί οἱ Πος, φιοά ἐδι : θ)ὲ{1η684 ρτοαὶηιμΝ 

{π||ηι. Μ55. ἐπιρίουϊ οἱ ἰος φμοά αἀἰεῖ : "ὲἶψ68 ὕτὸ-. 
αἴἰπππι (μι δομε (6 Ἰρδιιπι. 

Ῥῃᾳ. 670. ποιρίεγ αὐάϊαάϊῖ. Μ55. ποιοῦ δοΥμ αὐ- 
ἀϊάϊι. 

1014. δεέανα ἐ{{μ4 856. ἱπιρίουϊεαε αἰχίςεοι, οἷς. 1:5. 
εἰἴαπι ἠος ἱπιρίευῖ!, {{{πιὼ 46 ἱιιρ'ευΐδ86 αἰχίδδεϊ, εἴα, 

Ῥω. 611. Ῥυορίευ σοποομπαπίΐαηι ἐχεπιρίατίογαπι,, 
δῖος. ΜΏ16, Τιααοηενι) δϑὲ ,) Ῥγορίεῦ ἱμεοηδοπαπίΐαηι 
εἐχοπιρίατίοτιιηι, οἷς. 

Ραρ. 612. δέμιοη βἰΐ Ζοπππε, εἰς. Μ98, δίπιοη βίϊ 
δοπο, εἰς. 

014. ἀἑοοῖ, πο δαἰἐὶς ατσμὶλἴονε τορέγτία., φιοπῖαπι 
εἰτὶοίαμι εἰ ποη, εἷς, Μ85. ἀΐσεὶ, ποη δαϊὲδ αγρο ον 
αρέτια, δ64 φαοπῖαπὶ δἰτὶεἰἶπι οἰ ποῖ, οἰο. 

Ρορ. 674. κὲ ὀαδρίγατει. Με8. μι οἰἰαι δαδρίτατεῖ. 
Ῥαρ. 675. δὲ μαϑμοτῖ! ἐα μα αἰχίπιμδ. Μι55. εἰεὶ 

ποη αθιμοτῖ! σα φια αἀἱαίπιιιϑ. 
1υϊά. δὲ δἰς τοϑροπάοτι, οις. Ὠο]ο, 4΄. 
Ῥᾳς. 6716. πιασπῖι οἰβοϊαίμτ υαΐά6 ἵπ, οἴο, Β[8 ναίά6 
ἡ ἀρὰ Τη85. 
υ]4. εἰ ἀισπίοταπι Οἠτὶδίο... οἰ ὁαροδὶἰοπθηι ἢϊο- 

γαίοιη ἰγαμεὶνὶ!. 858. οἱ ἀΐφηοτιπι ((ἠγὶδίο... φα 651- 
Ῥοσϊἰοπόπι πιοταίθηι ἰταποίδι. 

Ἰνῖ. μὲ ἰι ἐμδδίαπιία φαϊάδηι ἡιδίοτιηι δοπὶ ἀεέμε, 
ἐρδυτιπὶ αμίεηι πιαίοτιμηα, πιωἰϊ. Μ88. μί δὲξ δι ϑείαη- 
ἐτια φμϊάφηι ᾿ιδίοτμπι ὑοπὶ αοίιι8 ἱρδογμηὶ, πιαίογιπι 
αμίεηι, πιαί[ϊ. ᾿ 

Ραρ. 6177. οἱ ἀπιοῦ ρεσιπίαταπι. 88. οἱ ἀπιὸν αἷ- 
εἰΠἰαγμηι. ᾿ 

Ῥαρ. 680. φμαπι αἰυΐίοιπ ἴῃ τόσηο εαἰοταπι. μοφα, 
ἐπ τέφπμηι σαἰοτιμιι. 

1014. Οδιοιαΐ αμίδηι φμοπίαπι οα εεῖρεο... ημαι- 
(μπὶ αὐ ὕοιπι, δἷς εὐ ἀϊυϊίοι.,, οἷς, [λδοιῖ 5 ἢ]58. 
Οεϊεμ αἷς αμίόπι φιονῖαπι δίομί οζ δοῖρδο... φιαπίμηι 
αὐ ὕεμπι, δὶς οἱ αἰυΐίεπι, οἰα. 

[υἰά. τεδροπάει : Αριά Ποπιΐποδ ἰη)ροεαὶ 6 εδ,. Μ58. 
γεδροπαδι Σ Αρμά ποπιΐμθδ ἠος ἱπιροςοίθ 6 ἐδι. 

Ραφ. 682. κά ογσο ετῖς ποὐὶδ ἢ Μ58. μία μιῖϊψας 
δτὶ. ποῦϊ5 3 3 

1υ]4. βαμοϊαίιον ἀϊχὶι : Ετοθ πο... Ομίᾷ Ὄτσὸ 
ἐνὶ! ποϑὶς ἢ 85. βαμοϊαί οΥ αἰτὶι αὐ Ζόδμμι ; Ἑσοο 
πυδ... Ομϊά π’ίφιιο οτὶ! ποὺὶδ ἢ 

« θς. 08. Ρεγηι 6 πιϊιὶ ρείπιμηι μὶ δοροίΐαπι, ο16. 
Μ95. Ρεγιιια μι ρτίπιμηι ε θαμι, οἱ δοροίίαηι, οἷο. 

014. ἐα “ο [αεἰα Ρεῖτο, εἰς. Μ55. ἐὰ {{{0 [αοία 
321 Ρεῖτο, οἷς, 
δ. 084. εοπβίεπεῖδ μι 46 οἰὐίογ0 πο Ῥέσεοατεί,, 

οἰο. 6, σοη βιον 5. μι, οἷο. 
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Πνϊ4. εὐ υἱα ἀποοης αὐ ἤόμηι, οἷς. ἴωορα, οἰ υἱα 4πι- 
ἕὐης αὐ θοιπι, οἷς. 

Ῥαρ. δῦ. ρέγείρετγε ημα; ξιπί Ῥδίτγο ῥτοπιιδδα, οἷο, 
Ιμορο, γεείρουο φι 5ιπῖ, οἷς. 

"νὰ. ἐπ φεπεγαιίονα ομῆὶ δ6.ἰοτὶ!, οἷς. Μ59. ἐπ τὸ- 
φόπογαιἷοπα σμῆς, εἷς. 

τυ14. ἰαἰδα ἀΐϊεοτο ; ποπ οηιπὲς αἰεῖς, εἰς. Μ485. (α- 
ἰΐα αἰοῖι : ποη οηιηθ8 αἰαὶ, εἰς. 

θα. 686. ἐπ δρίγιιε δαάποιο εἰ ἰμ ἰφπδ. Μ535. ἴπ 
δρίτιι δὲ ἰσηε. 

Τυϊ4. φμοά οτὶί ἱπ δρίτῖτις εἰ πὶ ἴση. Μ55. φμοὰ 
εγὶς ἐν δριγὶα οἱ ἔφη. 
Ππ1 4. δι ρμεαϊθιιδ διιὶδ. Μ55. διιῦ ρμεάϊϑιι8 δ) μ8. 
Τυϊι. απὸ [αεἴθπι ἰοναῖπιιπι, ποπ ἐγθϊ 7 υἱια, οἷς, 

Μ85. απί6 [αεἴδηι ἐοιπΐπμηι, Ῥγορίστοα πο οτοα αν 
υἷα, οἰο. 

Ρας. 087. φιαδὶ Ῥοτῦμπηι υἱάουὶς ομμι, εἰς. Μί85. 
φιαδὶ γογθμηι 6γ90 υἱάθθὶς φιηι, εἰς. 

᾿υὐϊ4. ἡκαϊ σαὐὲ! (τίϑιις ]δταοί. Μ55. ἡμα σαν! ἀμοάο- 
εἶναι (τίθει ἰδταοί. 

Ραψ. θ59. οἱ [ἰϊο5 οπμιεβ οἰαίδιη μαὐεηίες. 55. οἱ 
βίϊος οπιπθα οἰαίθηι βίϊογμνε μαθόπι68. 

104. Τὰ, ἐϑὲδ... ἐπ δεμοοία ϑονα. Μ85. Τὰ αμίδηι 
ἐνὶ... ὧι δεπεοίμ!6 ϑοπα. 

Ῥᾷς. 690. ἐο4 φιιὶ πιιπο αὐσεοάμπι. Μ58. ἐο5 φιὶ πε» 
Ῥέν αεοδάμπι. 

ΡΑγ. 091. οἰ εἷς σοπιπιμηίοαπί68., οἰα. Μ58. οἱ δὲ 
εονιμιμΝσαν68, οἷο. 

Ῥὰᾳ. 692, φμὶ πιαίο ἰταοίαπῖ... δἰπὶ φὶμ!. Μ88. φαμὶ 
πιαίε 6 ἰγασίαηί. .. σμηϊ ΝΟΝ δἰ. 

1014. φκαδὶ Ποποταῦὶ μα ἰιοπιϊεῖθιι5 φμὶ πουϊεδὶ πὶ, 
εἰς, Με8. φμαδὶ Ποποταϑ μι φμανι θόπι8 654 Ποηι- 
πι φαὶ πουϊδδιπὶ, εἰς. 

161... 64 τοί φιογειπί αν Παῤὶϊαιοπέηι. ΜΒ5. 
δειἰ τοϊφιότιε ργορτίαπι Παδίιαἰἱοπομι. 

Ρας. 095. φεὶ δίσμι [μἰφοῦγ οοττγαΐ ἀ6 εαἰο. Μ585. 
φαὶ δἰσμί {μίφιν ταὶ! 46 οσοίο. 

εν. οἰ τοῖα φίοντῖα (πα. Μ58. εἰ πιμίία )οομπάϊ- 
ας (μα. 

Ραξ. 694. εαρίοπιὶᾳα ἰη πιμείοτῖο αὐδοοπάϊία. [,650, 
αϑεεοπναϊίῳ. 

Ρᾷᾳ. θ9ὅ. φιᾶγα φμίάθηι ορεγατίὶδ ; ἰδᾷ6, ματα 
φμίάαπε ορετατὶὶ. 

Ἰθ 4. οἱ πουϊδείπεο ποπ εἶγοα ἀφεΐπιαι, οἷα. [ο36.. 
δἰ πουϊξδοὶπεὶ ΟΝ εἶγοα, οἷα. 

Ραφ. 097. υἱπϑα ἱπιεί{Ἰρίαν, οἷο. Μ55. υἱπϑα ἐπίεί - 
ἐφαίατ, εἰς. 

1014. δἰ εαὶξιἐπιαυότιηί φμοπίαπι μίμγες ἐδϑεπὶ αο- 
εθριιτὶ, εἰ ημιτπιιταυόγιπη! αὐἀνόγειιδ ραίγοπι[απιϊ ας, 
δο( πηὶ, οἰ. ᾿λδειυ 5 Πη83. εἰ ἐτὶςεἱπιανότμηί ημοπαμι 
μνίνι8 ὁ6δ6πι αρσοεριμτὶ, εἰ πεμγηιγατεγμαί αὐνότοιις μας 
ἐτεηι[ωπιϊ ας, τοςροναϊ! μαι ογ[αταϊἰϊας, «ε4 μι, οἰο. 

Ρῳς. 098. Εἰ ρτίπικηι φιίάσπι υἱάοϑίπιμα, εἴς. Μέε8. 
Εἰ ργίηιμηι φιάφηι οἱάδξαπιμς, οἷς. 

1υ]4. φμαπίμηι αὐ υἱίαπι οτππίμιη αἷμ, οἷς. Μ88. 
φμαπίμης αὐ υἱίαηι Ποηιίπμηι αι, εἰς, 
1. διπεέθηλ 6886 ἱπ!θ Πσότα φμα αἰοῖ!. Μ85. εξοιὲς 

ἰεπι 6886 ἱπίεοἰ ἴσον δογμηι φμα; αἰςὶξ. 
Ρας. 099. εἰ (οἵεπὶ φερε πεαπαίο πιαρηῖιπι, οἰς6. 0686 

υἱ πι58. 6ἐ ἐοέμπι ξοριϊπαπαίεια ἀππιιπι, οἱα. 
101. εἰν σεν, Μ58. εἰἰπὶ σεμὶ. 
10}. ει φιῃ 46 ἐο ἱπ ἰερε εοπ ει μιπίμν, εἰς. Μ58. 

εἰ φιι 46 ἐο ἱπιεἰἰἰσὶ οοπειμπίατ, οἷς, σοι γοοιὶ5 
υἱ 'π ποβίγο ἰθχὶα. 

Ῥαρ. 100. ἐγαάΐε ορετα υἱπεα. Μ58. (τααϊάϊί, οἷο. 
Ἰυϊά. υἱαάϊ αἰΐοδ, εἰς. 55. εἰ υἱαὲς αἰΐοδ. οἷς. 
1014. Θμαμπάο αμίοπι οἶτοα μπαάδοΐπιαπι, ἱπυοπῖί, οἷς. 

Μ85. θιιαπαάο αἰεπι οἴτοα επαάδοΐηιαπι ἐχίοιις,, ἐπῦυ6- 
πὴ, οἰο. 

Ραᾳ. 101. Οαογναίμδ ἀμίθηι πιϊλετὶοτάϊα, ρτορίεγοα 
φιοά, εἰς. ΜΙ58. Θἀοταίιις αἰέδηι ἐπ ξεοιπάα, Ῥγορίοτ 
ηιοά, εἰς. 

νι. αὐδεοπαάϊίοα,, δἰομὶ ἐπεὶ ἵπ ΓΚαιϊΐμο, εἰς. 48. 
αὐεευπαΐιο8, υοἱ, ξἰσι 651 ἐπ 1ιαἰΐπο, οἱο. 

101... φμαπάο οοἰεἰὶ δεαις᾿ ΟΠ νἰείμηι υἱάφτιινί. Μ55. 
Οκανάο οοιἐἰς ὑφαιῖς (μτιϑίμπι τἱμογιη. 



43:5 

Ῥαρε 701. εἰ υἱάϊι ριἐγ[απιϊα5, οἷο. Μ155. οἱ πὶ 
οἱάφτοί ραν [αν ας, οἷο. 
1. φιιαπάο ἰδειανποπίιπι αἰδροδιῖ! οἷ. Πα ἐἰδερηὶ 

φέποταϊίονθδ,, οἷς. Μ85. φμαμάο ἰἐδίαμιομίμηι ἀἶερο- 
διε} εἶ μον ἀδοοηι σοι ταί 0η65, Οἰα. 

Ρασ. 102. ἡ υἱά αμίεπι αἰεῖΐ Πὲς φαΐ εἶγοα (οτιΐαπὶ 
ὁτγαπί νοςαιὶ 3 Οὐοά μιφίυπῃ ΓΟ}, ἀ2 00 νο]νὶ5. [ιυΐ- 
ιαὐῖ! φαίάσπι, οἷς. Ἀδοιυ5. π|85. Ο μὲ ἀμ θη αἰεὶ! 18 
φεὶ εἴτοα ἰετίϊαπι ογαπί υοσαιὶ, Ουοά ἠπδίυπη [ἀογὶ!, 
εἰλ!νο ν0}}}5, ἑμνέαυΐ φιίάεηι, εἰς. 

Ῥαφ. 104. Ροδί τόϑρετγε [πεῖο. 55. ᾿οδί ἤκο υ6- 
ΡΟΥΘ [αοἰο. Ἰθοϊ4ον δὲν αἰϊοιΐ απθοίο,, γ58. δἰυδ αἰϊ- 
εμὶ απ ηρίοτιηι. 

Ραρ. 105. {μππὶ 68: ὁπὶηι δαί ιι5, φιιοά 65. ἀφιαγίμηι. 
},455. {επηἰ 65. δαΐιιδ, φιοα ὁδί ἀδηαγῖτια. 

1014. ογπῆσε φαΐ απ [πόλι Μ55. ΟΠ) 165 πὶ απί8 
οὐπὶ [μογιπί. 

911. οι επὶ υἱαπὶ 6556 αἶθηι ππιιη. Μ55. οὐ πθπὶ 
υἱίαηι Ποπιὶπὶς 6556 αἰδηλ Δ}... 

Ραᾳ. 100, 707. ἐν μϑοσαιὶδ διὶς τοίμότγιη!. Με 5. Ρ60- 
εαἰὶς υοἱδγιπί ἈΌ541:6 δι ὲδ. 

Ραᾳᾳ. 107. Ηαὔεσηι δπΐθι ῬΥΟΡΙΟΥ μαπί!οπίϊαπι χιο- 
πίαπι υἱειὶ φιμ ὦ υἱεἰϊς ρογυογεδὶδ, οἷς. Μες. Π] αϑϑαμὶ 
δπΐηι Ῥτορίου μωπί (δι ἴατι, φιοηΐαμι υἱοιὶ δι ἃ υἷα 
Ῥογυθῦδα, εἰς. 

Ρδᾳ. 109. ἀεῖπαάς ακίρϑηι αὖ ἀροδίοίο Ῥαιο. Μ55. 
ἐεὶπάε απίεηι αὖ Αροείοίο ΕἾ. 

"θὲ. ἑεὐ πες αἰϊφεὶς ποεδίτμιν. Μ55. δίεμί πθὸ αἰϊ- 
ιιὶς ποείτιιηι. 

Ρμᾳ. 710. φιοά ἵπ ξογροτγισις πιοτίαἰἴδιις μοπιῖπμμι 
(1, οἵ οπιιὶ ρτὶπείραιαι αἰΐοπαταπι υἱγιμίπηι. Μ,455. 
φιιοί τοφηαϑαί ἐπ σογροτίϑιιδ πιοτίαἰΐϑιις Ποινιΐπιιηι, εἰ 
ονιπὶ ργιπεῖμαίι πα σπατιηι υἱγι!ηὶ. 

Ραρ. 111. αἰ(οτιτηὶ ααίἐηὶ διαἰμίπιιι5. μα σὸ, αἰΐεταπι 
αμίονι δἰ αΠεἰηλιι8. 

Ραρ. 119. οἱ ϑαριΐδηιο θαριϊπαιὶ βι}} Ζεδεα οὶ. Μῖ55. 
εἰ θαριεΐδηιο ϑαριϊταιὶ 6586 μ[ϊϊ Ζοδοα οὶ. 
ἘΣ ως ἀμπίσιι ἰδδεϊπιομῖμπι Ἐογθὶ Πεὶ. Μ85. γότθο 

οἷ. 
Ραρ. 120. Ομοά (δηιογί (αἰ φμϊάθηι ε51 αὐαϊτίπιοτο, 

οἰο. δ,ί55. (ποι τονιου 15 φιιάσηι 6.1 αὖ ἐξεα αἰτὶ- 
ῬΟΤΕ, οἷς. 

Ρὰφ. 121. εαἰοτὶς μταροπὶ. Μ55. σαιεγὶδ 86 γγὃ- 
Ροπὶ. 

Ρῃᾳ. 124. ϑδεά εἰ πιαΐοτος φοπιΐμπι ροίἐεία!οπι 
ἐχεγοφαπι βήοίϊππι, αμαάϊαμί ἀπίεῖπ εἰμι φαὶ ἀἰεῖϊ, εἰς. 
Ἀδοθαβ 55. δος δἰ πιαΐοτος σοπίμηι ρο!οδ! αἴδηι 
ἐχογοουπί; βαάείταηι αὐδὴν απαΐαπί θιιηι φιιὶ αἀἰεῖΐ, εἰς. 

Ραρ. 120. Νὲ [οΥἱὲ ἐτσο πιαίγπο.... ἀοπος ἀαγοιιν 
εἰ ποὐὶς τοαεπιριῖο, εἰς. Μ55. ΒΌΥΙΘ ἜΥ40 πια!ίρηο 3... 
ἄυπες ἀαγείμν οὶ ρύῸ ποδὶς τοι οπιμιῖο, οἰς. 

101... ἐπ ἑεμοπάο δαπὶ ἰοτημενία. 8.55. ἵη ἰδσηθπάο 
δαηὶ (ογπιθμίο. 

101, ἐν πποτίμος {ἰδογ. Μ55. ἔπιεν οηϊπός πιο - 
{05 {ἰϑεν. 

Ρὰς. 500. 1π ἡ ἰφπῖροτο, εἴιπὶ ἀρρτορἠιφιαδδοῖ. 
δ ετοεοί ψιπὶς, οἰ νοπίδδοι ει μρίιασε αὐ πιοπίεηι Οἰἢ- 
νοιῖ. Μ585. Εἰ οαπὶ ἀρρτορίνημαδοομί ἱπ Τοτοδοί ψημὶδ, 
τεέπὶϊ ἱπ Βειιρμήαφε ἐπ πιομίεηι Οἰϊυειὶ. 

Ῥαᾳ. 107. ἐο ἐππεγε ἰαδειδ. Μ55. ὁ ἱμππεγο ἰπδ5ιι5. 
Ραμ. 108. φιιονιοάο ἢ06 πιασπιπι σαμάϊινι Παϑιὶῖ 

δίον. Μ,55. φιιοπιοάο ἀὲ ἔος πιαφεηι σαμάϊμηι πα - 
ὑπὶι βίϊα δίοη. 

Ρὰρ. 199. ἀαπ εἰς δρίγί αι δαπείμπι ἀἰσθη8. Μ55. 
ἄαης εἰς δρίτιτιπι δαπείπηι, οἰ ἀἴσοπδ. 

Ῥαᾳ. 140. φμοπίαηι πιμέἰ δα ροριίο Τπάφοτιηι, τοὶ 
σεμηίμηι, τοί μο8 αδίπανὰ οἱ μεί πὶ δαρτα διιπαιιδ 
1μ{εΥγ γε! αἰὶ. Μι85. φμονίαηι πυιὶ θα γορμίο Ζιαάι0-- 
ταπὶ, τοί σεπίΐμιηι, φι05 ἀφίναγα οἱ μιίμ μι δαρτα 5ιι- 
πιδς ἐνογρτειαἰὶ, 

Ρλᾷ. 141. εἰ Γτορήοία αἰεῖι 56 [ἀείμιηι, οἷς. Νς5. 
εἰ Ῥτορίιεια αἰαὶ! 26 [αεἰμηι, οἷς. 

ει4. οἐ. δινιϊμιοία,, δεϊομΐα,, μοποδίαίο. Ἰλοοιῖυ8 
Πι55. εἰ οπιϊπεπίῖα δεϊθμαἶ8 ποποείαιὶ. 
μά. εἰς φμα αεεμπιριΐ [μέγαμ!, ποη ἦαηι αὐ ορετα 

Ῥγίοτα. Μ55. ἐὰ φια αδϑμιηριὶ [μϑταν!, 564 ποη 7απι 
αὐ ορεῖα ὈτίοΟΥα. 

ΥΔΆΙΕ ΓΕΟΤΙΟΝΕῈΒ 128: 

1η| 6. κι ηνἰδογίσονς Ὦδιι8, οηιένιις σοη εἰμ {π|5, ΟἿο. 
Μ55. κίὶ πιϊδογίοοιβ ὕρφιιδ, Π)ονμῖμμδ Ἠοδίεν εοπειτέμ 
με, οἷς. 
ας. 112, ρτϊπεῖραίιπι απίοπι οἱ Πανιηϊς, οἷς. Ἡ1 55. 

ἘΠΜ ΙΕ ΙΕ απίθπι οἱ Πιιιπίπεπι, οἱο. 
Τά. μορμίος “μάσοτωπι, εἰς. Μ55. ρορκίμηι Κ8- 

ἀφονιηι, οἷα. 
υἷα. Ῥοϑὶς φαΐίθια πεΐδδιιπι [μῦταὶ. Μ55. Ῥοϑῖε 

γυϊάοηι ρεΐπηι πιΐβδιηι [ιόται. 
Ρὰσ, 744. ρει ἱπιτοάμεῖίμν αἰ φαπάμ8. Μς:5. Ρμαί- 

ἐπι ἐμτοάμοίίαν αἰ σαί. ᾿ 
1υϊᾳ. φειῖϑιις [μότὰμ! αὐἀοτπα!ὶ, Με5. φαῖϑηις ἱρεῖ 

[μόταπὶ αὐοτπηαίῖ. 
Ραρ. 745. ξἰογποπίοηι υϑϑιἱπιδηία δι, ἱπιτοά μείατ. 

Μ85. δισγιομίθπι υδδιϊηιοπία δια ἐπ υῖπ, ἱπιτοάπμεῖϊατ. 
Ρὰρ. 7149. κί ποθ ὕτὸ πιμπαὶ [οφιἰυϊαιϑιι5. Μ6ς. κί 

ποὴ ῬΥῸ πιμἰ 5 [ὁδιἸυϊα!διιδ. 
Ῥασ. 150. ἐ64 οταιϊοπῖϑιια τασατο. Ἐ{55. ξεά οταῖϊο- 

πῖϑεις ἰαπὰπἰπὶ υσξατα. 
104. φαΐ ατϑίιτεπίαν φιαδίμηι, εἰς. λ155. σαὶ ἀτϑδὲ- 

“γαπίμγ φια᾿ δίνη, εἴα. 
01. Πϑηὶ ἵρδα μὲν Αϊοίιραπι.... οἴ δἰ χεὶ τάξες 

“τὰ ἐπ υἱπάθηιῖϊα, ἐπὶ ποθὴ 514 ὑοίτγῖο, οἷο. Ἀ155. δι 
ἦμδ6 μὸν Οεο.... οἱ δίομί τασοππιπ ἐπ υἱπάφηεῖα, σπμι 
πο δὶ. ῥοιτῖδ, οἷς. 

Ρας. 151. φεὶ ἐπ ποπιῖπο ὅδε Οἰιτὶ οἱ σοηθεπίπη! 
ἐπ ἵρδιιπι, δα π σοπυθη 1διι8. τοπάοσπίθδ, οἷο. Μ55. 
φιιῖ ἵπ ποπιῖπε 168 (τί ειὶ οοπυεπῖμπί ἐπὶ ἰάίρμειαι, 
διπὶ ἰπ σοπυοιίϑμς υσηάφηί68, οἷς, 

Ρδᾳ. 192. ἰτο5 ἰρβας βρθεὶος τελεείας, εἰς, Ἀ55. τὲς 
ἑείαϑ δροοῖθ5 το]εοίας, οἷς. 

Ῥας. 185. πο5 αμίεπι τεγῦο ἢοὶ ἱπιθμὶ οτίπιις, Ἰ8-. 
5. Ἀοπιϊαὶϊ : ποδ ἀμίδηι τεγθο [)6ῖ ἐνιδίαπίδδ ογίπιδις. 

Ραρ. 154. δονείαπεὶ τε δοτίρι Γαδ ἀρρατεί. Μ5.». 
ϑογμαμεὶ αμίοπι νἰδὶ δοτιρίπτωδ, ἀρρατεῖ. 

014. φιαδὶ [ἐεοτὶε ἀοπιι, εἰς. Μ55. φμαεξὶ ψαὶ [5- 
εογὶ! ἀοπιιπι, οἷς. 

Ρδᾳ. 190. εοσίαιἱοπίϑμς : ϑοημι5 περα, οἷς. 8,55. 
εορί αἰϊοπῖθιις : δετίριιπι ἐ51 : θοννιδ πισα, εἰς 

Ἰυϊα. [ιτὸ5 οἰ ϊοῖι (δ ἱεμπιρίο. Μ55. {μτες ο͵εεῖι ὧδ 
ἐε:γνίο. 

Ἰυϊά. μαϑοπί αμίοηι (6 ερὶ γαἰϊϑας,, εἰς. Μ58. ππ- 
ϑοπῖ ἀμίϑηι δόσμπι 46 δρὶ γι αἰ θεις, εἰς. 

Ραφ. 150. σοαγφαιμι φιαδὶ ἱποονείποηῖες, οἷς. Μ55. 
4ιος αγημ! ημαςῖ ἱποονίἱποπίθδ, εἰς. 

Γαρ. 107. ἐπ ἑαϊθιι5 ροτβεῖοι ἰαἰιάῤιι. Μ55. ἐπ᾿ ἰῶ- 
ἐἶδιιΣ ρετγ[οεὶς ἰαπάθηι. 

Ῥὰρ. 1588. τεραιδανῖ! αἰἰσεμαπία!ιπι ἐμ ἐα. 3158. τέ - 
ραμδαυὶι (Πιτίξιις αἰϊφιαμιμίμιη ἐπ ἐα. 

Ραφ. 159. Θμαπάο {μοτῖ! αρμά ἡμδίος. Μ55. Θμαπάο 
απίφηι [μοτῖϊ ἀρμα }ι δῖος. 

Ραφ. 161. φιαπιυὶς οδἰδηδίοπο βαεὶ φματα ἀπίεα δα- 
)μίαθαι, φιαοὶ, εἰς. Μ58. φιαπιυΐδ οδιον!δίονεπε βάεὶ 
αἀπίθα δαλιίαϑαϊ, φιαεὶ, οἷς. 

Ἰυϊ4. ΕἸ δρον ιαίθ5 τπϊγαπίιτ, 55. ΕἸ ἐΉΡεῚ ἐὺς 
αἰος τἰταπίμν. 

Ραρ. 102. πίη οπιΐπνι5 ῥγοίεττο ϑρὶγια5 δαπειϊ. 
Μ|55. ηἰδέ ονιΐπιις ργοίεττε [γμοῖι5 δριτὶμ5 δαποίὲ. 

1υϊ4. {6 }ιδίαδ πδοὸ ἰπιπὸ (αἰδηι, εἰς. Μ55. ἐΠ 6 ἀτε- 
(θη 7ιδίπ8 πες ἰμπις (αίθηι, οἷς. ᾿ 

Ῥδᾳ. 104. πιμὲ! ορογαπιμν, πἰδὶ, εἰς. Μ|55. πὲ 
αἰϊιιά Οροταπιμγ, πἰδὶ, εἴο. ὃ 

Ῥας. 106. δαιὶς μἰαἰ6 πιϊμὶ υἱάφιαν. 455. «αἷς πεὲϊ 
υἱίο υἱάφίιτ. 

101... ἐε ἱπεοπιραταδίίες. Μ55. εἰ ἱπεοποίἀεταδίϊεε. 
ἢν ἃ. ἀΐσοις οὐμῖα θὰ 60 6856 δεζτόια μι: ἰὴ εο- 

ἐϊδ5, οἷς. Μ955. ἀΐσθης ομιπῖα ἵπ ἐ0 ἐδ2:6 ετέαία, φαα ἴπ 
εοἰϊς, οἷς. Ὶ 

Ῥας. 709. εε4 εοπίτα ἱμίοττορατὶ!. 3455. Ζεά ξομίτα 
ἐμ! γγοθα!, 

014. Ναπι ἢοο φιοά τέξροπάεί. Μ55. Ναπι πος φαοά 
τέδρομαϊί. γον 

Ρὰᾳ. 170. 1π| {Π|Π0 τοπιροτο, αἀἰαὶι Ζεεις ἀϊξεὶρμ 
διεὶς ματαϑοίαπι απο: Ποιὸ φιίάσηι, εἰς. Μ55. Ο κά 
αμίθηι τοδὶς υἱάρίιγ ῦ Πομο φμίάαπι, εἰς., οἱ τοχίθ τι 
Ενδηρο!! ργοβοαυυμίυγ ἃν 60 γεῦϑα 28 ἃ. γεγδυι 
406 5ὅ. 
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Ῥαρ. 112. 1πἴλο ἐῤηιροτο, αἰαὶ! {65ιι5. αἰδεὶριι 5 
δαΐς ραταϑοίαμι ἴσης : Ποηϊο ἐταΐ, οἷο, Ν᾽ 85. Αἰΐαμι 
Ῥαταϑοίαπι αμαϊ(6 : ἤοηιο ὀγπί, οἷς. 

1014. δαιὲς πιαπί[όδία υἱήεμμιτ. Μ58. δαί(ὶ5 πιαηὶ- 
[ἐεἰα υἱάφίιιτ. 

1014. πεφμανάο γοείρα δἰ πιϊ 6, εἰς. Μ58. πέφιια- 
φμωπι ροδίεα δὲπιϊ 6, εἰς. 

104. ρτορλείαγιηι οτί σομ!ηι α εοἰοπὶς, οἷς, Μ588. 
ὁ Νὰ ἐαἰφεπιΐμηι [ὑμεῖμ8 α εοἰοπῖδ, εἰς. 

01}. ἐμ) τί αυόταμ!, σφ άφη!ε5 φιοδάαμπι, οἱ οσεϊάοη- 
{ε5, εἰς. Ἀδοί5 πι55. ἐπ)εγίαυθγιαι σα ἀθπί68, φιο8- 
ἄαπιὶ αἰίδηὶ οἱ οσοἰἀοπίοδ, οἷς. 

014. ἐδηιροτα ργορἠοίατιηι, εἰς. Μ55. ἐδηιριια ργο- 
Ρίιειατωμπηι. οἷς, οἱ τροίο, 
ΟΡαρ. Ἰ1ὅ. [τιοῖὰ8 διι08. Μ58. 5. Ἰοιη  σὶΐ, {γμοίες 

ε)α:. 
᾿ Ῥᾳς. 114. Μοτίσοταιιις 6εἰ Ποπιλιιδ, εἰς. Μ55. }ο- 
τί σοόγαῖι8 621 6 Βοπιΐηῖιδ, οι, 

Ρὰφ. 710. μὲ οἱάφιιδ αἱ γδιἴας δὲν ἥμηι αὐ αἰπιὶ- 
ἔϊα, οἷς. Μ558. μὲ υἱάεπς αἱ [Πογε ιΐα5 δἰμι ἔπι αὐ αἰδ- 
δεν ϊα, οἷο. 

Ρδζ. 118. υἱπέαπι μοξείπιις ἀἶσοτε οἰοφιία δεῖ. 
Μ59. τὔτδαηι ροδϑίπιμς ἀἴσετε οπιηΐα οἰοχεῖα θεοὶ, 

1014. ἐΐσην τορτεἰιθι δι δι ίοπι ̓ οηιΐημηι, οἷς. μο 88 
}χία 1η55. υἱΐώηι ἐγγθρτε! δἰ δί ἰόν δυνϊπμῖῃ, εἰς. 

Ευ1. ἐπι δο ἰοεο Ενυαμπφείί!. Μ55, ἴῃ αἰΐφιιυ ἰοοο 
Ἐναπφοίτι. 

Ρας. 7719. εἰ ἐπὶηι ποι ααϊβεαυονὶι οἱ σοτοπαηι. 
55. ϑὲ δῖ ποὴ δι μον αἰ βεαυοτὶε οἱ ουτοπαπι. 

014. εἰ μγο[δεοίτι5 ἐδι αὐ δμαμι Ργο[ἐσιϊοπθηι. ΠΘφοη- 
ὀυιη ἐδ Ἰυχίᾶ π:58. οἰ ρῥγο[θοίιιδ ὁδὶ αὐ διαηι ργοδρε- 
εἰἱονόηι. 

νυ]. δέεμε τὸ ἦι υἱπεὶς ὁδῖ αἰϊφμοά [δηϊριι3 
ημανιο μτὶ πεῖρα [γισιις, εἰς, Δῖ55. δίσμ! ΘΓθῸ ἴηι 
εἰπεὶς ἐδ! αἰϊημοά Ιἐπιριι8 σμανο με ἐμίαμ! [τολά6δ, 
ηιαπάο μτὶποὶρίμηι [τοί 8, οἱς, 

Ρας. 180. 1π| οπιέϑιιδ ἐίαφιε, οἷς. Μ55. {ει Ποπιῖ- 
πῖϑιιδ ἔίαφιιο, οἷς, 

01. ἐϑρρει5 664 φοποταίονῖς, 85. ἰδηριι8 681 66-- 
πεϊπαιἰολὶς, (Εογ16 σεγιπίπωιολἶδ.) 

Ἰυ14. φιαδὲ 96 αἰΐγμαπι υἷαπι, εἰς. Μ55, φιαδὶ μοῦ 
αἰΐαπι υἱαπι, εἷς, 
10, ει απίοπι οἰ ρόϑι ρμετ[εείπι, οἷς. Με8. Εςὶ 

αμίεηι οἱ γοδί ργο[ζοοίμηι, οἷς. 
104. εὐ δἰμἀΐοδος δοιτίοποι, ἀνθ ῖγ808 αἰ μετγ[εοίος 

εἰνατι αἰδ, εἰς. Μ58. οἱ δἰμαάϊοξα5 ὑοίτίοπεδ, ἀἰυεγδαδ 
αἰφμ6 ρμεγ[εεῖας σἠαγὶ εἷς, εἰα. 

48. Ἰδὅ. Εσοπίγα ἰιος αἰϊφιιὲς αἰεὶ! : Ωμαπάο ἰο 
φιοθαπίμγ, εἰς. Μ58. ΕἸ δοπίγα ἰος αἰϊφμὶς αἰεὶ, 
ηνομπίαμι, φμιαπάο ἰοηιεναπίμν, οἱς. 

1014. πδηῆϊο δεῖ! μπάδ εἷ(. Ν.958. πϑηιὸ εοἶϊ πηα6 65. 
Ῥαφ. Ἴδύ. φμὶ δι ανοίίεπι αὖ εἷς, οἰς. Μ58. φιΐ εἰ 

ανεί(μἰ ἐμμηι αὖ οἶδ, οἱα. 
Ρὰς. 181. δἰ διιϑίειια ἰϑαῖ ἣν οἰυϊίαίοηι. Μ85. 5. ᾿6- 

ποϊὶὶ, εἰ ατάοπδ ἰϑαι ἵπ εἰυϊαίοηι, οἷο. 
44. 190. γυΐ ργώδιπι ἐπίφιιο  ααἰοῖς (τϑΐδ. Μ858. 

πὶ γῬταδβιπι ᾿πίσμο Πμααϊεὶς τοτθὶς. 
Ἰθ9|4. φιαδὶ δονίϑα ὁ586η1, ἀπιϊῃμϊαίοιη, οἷς. Μ85. 

η"αδὶ δετίϑα εἰ απιϊψαϊαίεπι, εἰς. 
ΡῬὰρ. 19]. αδρίεῖμηι!, ἰάθο πιοτγαί ον, οἷς. Μ55. 

αϑρὶεὶιπί, δἰ ἰάδο πιογαίογ, οἱο. 
14. 1 {{Π|{0 ἰδιαρονθ, αἰαὶ 3 65ις αἰδεῖρε ας δὶς: 

διπιίο, εἰς. Μ85. Εἰ τοδροιάδης 9 6ει5 ἐ!εγιιὴι αἰαὶ 
εἶδ ἐπ ρματαὐοίϊς ἀἴσοης : διὲνιὶίο, οἷς. 

Ραμ. 185. πμριϊαϊα υδδιϊπιοιία αὐ φιο ἀοἰδοιοίαγ. 
Μ85. πηριἑαϊία νοδιϊπιθπία, αἰφιε ἀφίφοίει, εἰς. 

Ραξ. 194. δεά εἰ φιιὶς ποδίγνηι ... υδηῖθηι8 αὐ γ8- 
Ῥίία5, εἰς. ΜΙ55. δε( εἰ εἰ φμὶδ ποδίγμης ... ὑϑιῖι5 αὐ 
περίὶας, εἰς. 

"θ᾽. φαΐ σονιτέσπα!,, βίϊο τοσὶδ, εἰς. Μ55. φιΐ σον- 
τέσπα!, γτρηὶ β!1ο γερὶδ, οἷο. 

Ρδς. 1υῦ. ἀὰ ὀναπροί εἰ, ἱπ φαῖθιις,, οἷς. 8155. 46 
ἐυανϑυϊϊεἰδ ἰοοῖκ, ἐπ φεῖΐϑιιδ, εἰς. 

Ἰυν14. δἰ ῥτορ ιοίατιιηι ἰοἴἶιι5 Οτραίοτὶς. Μ55. εἴ ργο- 
ρῇοίατιιηι, εἰ (οὐἶιι5 ογβα(ἰοπὶδ. 

Ἰυΐμ. εἰ ἐποθδδίοπομι, εἰ δοπιπ πὶ, Μ55. εἰ ἱπεῦδδῖο- 
πεηὶ δ εἶ, εἰ δοπιμμπι. 

Αὐ ΟἈΙΟΕΝῚΒ ΟΟΥ̓ΜΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΙΙΕΌΜ. [ἘΥ1] 

Ρασ. 107. Εσο ἀμίόπι διεπὶ δἰσι ραπίηοτα, οἱ εἴεμῖ, 
εἰς. ΜΙ55. ἔσο ἀπίόπὶ διμὴὶ δῖοι! μαπίήονα ἰιμὶς ἔρλγεηι, 
οἱ δἰεμί, οἷς. 

Χυυϊ... Εσο αμίφιν δἷσ ἱπιοιἰἶσο μοί αἴ! : θοι5 πο- 
δί0Γ ᾿ῴπ|5 ΠΟΙ 51 ΠΙΘῚ5 ὁ. (πὶ σμίδηι, οἷς. Μ55. ἔσο 
απμίθμὶ δος ἱμίεἰ {160 πιιοά αἰ! : Πδὺ8. Ὠοδίον ἰφι δ οο- 
δ} 68 ἐεὶ, φμονίαηι σιαπάδι δι ὧι ποϑὶδ φια 
ἀϊφπα διιπὶ οομδιηϊὶ αὐ ἴσπο, ἰαπάδιι Ποιι6 ἰφηὶς δεῖ 
ΕὐΝ δι πιῆ 64. πηι απ! πὶ, εἰς. 

104. δθεῖι5 ἱμηιθνι 6ε.. (ἡ μοι ΐαπι απίδιη, οἷς. Μ55. 
Ῥους ἰκηϊθι 68ι : ὕει αἰϊεειῖο 621. (ποπίαπι απ- 
ίθηι, οἱο. 

Ῥαφ. 198. ρϑγ οἐ Ῥγορίιίατιπι α δαουίο. Μ455. ΡΕΥ 
ὁ8 δαπείοτιηι μτορἠείατιηι α δα οιίο. 

Ρὰρ. 199. δἰηη ὁ [ρεἰς τοσπμπὶ εὐἰοτιιηι, εἰς. Μ55. 
δὶπιΐ6 βι τοσπμηι σοἰότιηι, εἰς. 
οὐ ᾿914.. δέπιδ 68. τοφιιηι σαίογιμι δοαὶ τοσὶδ ... ἀο- 
πιϊπαιϊοπΐ τορὶδ ... μτὶπεϊρα(ὶ τοσὶδ ... γμοιδοί(ΐ το- 
915. Ἰεοφοπάυτη }Χιἃ 11)55. δέ ἐίε 65. τοσηπὶ σἰοτιὴι 
δεάξ γερὶ, ἀοηιϊμαΠοπὶ τοσὶ ... ρτιπεϊραιμὶ τορὶ ... ρο- 
(θδίαιὶ τορφὶ, εἰ τοοιὰ αι θη. 

Ηνὰ4. τέσπῖηι δούμηὶ ἰιομιἰμ τοσὶ. Το. τοσπαηὶ τα- 
ἰογαπι ποηιϊεὶ τοσὶ. 

1014. ἐπ σοι δι μ{ἰοιιθπιὶ δροιδα. Μ35. ἱπ σοπειἔτιι- 
ἴον δροηδα. 

Ῥὰρ. 800. φιὶ αα ἐιεἰ Πἰσονάπιπι δἷη! ἱπφοηίοτεδ. 
Μβ5. φιῖΐ αὐ ἐπιοἰ ροπάννι διιμ! ἐιφοπὶοξίογες. 

"46. 801. εἰ τεφεϊοδεμη! φαΐάοπι ἱῃ ασ1ο0, οἰς. Μί55. 
εἰ τοφμίεεοιηι ηϊάπηι ἴ αστο, οἷς. 

Ρδρ. 802. οα οπιηὶ νυἱα ἱπιρογίονιιπι ἀοσηιαίμι, οἰς. 
Μβ5. ἐὼ οπιιὶ υἱα ἐπιρετί[οτωνι οἰ Ῥενίίογαα ἀοθηια- 
ἵμηι, οἷς. 

Ἰυϊά. μι αἀμίθπι ἱμιρίοείΦ {μετὶς πυρίῖα ἐπ τὸ- 
φιιϊοδοθηεἶϑιι5 ἱπ βάδ. εἰ ογα θεὶ, εἰ ἰμπὸ ἱποτε- 
ἀιείιν, οἷς. Μ55. ὄμηὶ απίοηι ἐπηρίοιΦ [ιἰοτίμ! παριΐα 
δα τϑομηιϑοπεϊθιιδ οι γϑημοδοονεῖϑιις ἐν βάε εἰ ἐμ μνα 
μας θεῖ, ᾿μς ἱπωγεμϊείμν, οἷς. 

Ρᾷς. 805. εἰ οιππὶ {πηἷπ6 αἰΐεπας τε απῖ. Μβε. 
ΡΓῸ νην απί, πᾶ θδηὶ, ἐμ) οίαμί. 

Ῥαᾳ. 808. φαοά “μάας φμίάθηι (ἐαἰϊίατιι8 ... ἐυεί - 
ἰθὴς πιμέίαια, εἴς. Μ,58. φιοά “μάας φμϊάαμι Οαἰἢ- 
ἰαας ... αυοίίειις πιμίαπι, δίς. 

Ραμ. 806. αμί τεέδροπάθης δεομπάμπι νοίμπία - 
(θμ, εἰς. ΜΙ55. ργο, πὶ, Πιδομῖ, πὶ, οἵ σθοῖς, 

Ρὰς. 807. δδειμιάπιηι φιοά υἱάἀοϑαίμτ δἷ5, εἰς. μοῷ. 
ΕΧΙα 185. δεομπάμηι φιοά υἱάοθαϊιτ οἷ, οἴς. 

Ραρ. 808. φιοά μετίἱπεαι αὐ ταιϊοπόπι υἱτίμ! μη. 
Εἰ εἰ υἱτίειϑμ5, εἰς. ἈδοΙ.5 πι55. φιοώ ροτίϊπεαι αὐ 
πιϊηοταιίοπεμε υἱγτίμίιπι. Εἰ δὲ εἰς υἱγίμιίδιιδ, οἷς. 

[υ14. φμοπίαμι Ἀγ σ6 086 πιυπαϊ πιοταϊ εν αἰοίΜΥ : 
δἷομί εἰ οπιίηι, εἰς. ΜΙ58. φιιοπίαηι ργάποορς πιμπαὶ 
τποναί ον σοί αγ ταν, ἴσα οἱ οπιπῖμπι, εἰς. 

Ρᾷφ. δῖ, ρα φμα δι Οαδατία, οἷς. Μ85, 
ΠΒοάάτι6 Ἔτρο φμ διιιῖ (ἰδατῖδ, εἰς. 

Ρλς. 815. εἰ φιεῖα ἰγαπιεζοτηιαϑεπί, εἰς. Μ,55. εἰ φαΐα 
ἐγανιδ[οτηιαθιιη γ, οἰς. 

1υ}.. οἱ ρᾷς. 810. μον ἐ{{1π8, εἤπείατ ἀποὺ [ταϊτὶς 
αἰϊογῖνιδ, πον μετγϑοτὶμϊ, εἰς. Μ85. μαῸτ {{{{π|8, ποι 
εἰπείίμν [οΥγἱδ ὩΧΟΥ αἰ δ ῖμδ, ρμοτορφτὶμϊ, οἷς. 

Ῥὰξ. 810. κι [αεἰαι παίος δὰ 60. ἔπ γτίοτγε, οἰα. 
Μ88. μὶ [αεἰαιὶ παίο8 εχ 60, φμῖα δα μυϊοτὶ, εἰς. 

1018. Με χοῦ υἷτο ποιὰ ἀρρτοριπημαπιὶ. Μ55. 
ἩΧΟΥ [οΥἱδ υἷγὸ ποι ἀρρτορὶηφιαπιὶ. 

101... εοἰμότιμ αμίοι υεγῦο παϑετα, εἰς. ἴμορο, 
ποίμοταπι, οἷς. 

Ρὰρ. 811. εἰ σοἰιαϑίίαι απίμια ἱ{{ιε, εἰς. Ν᾿ 55. εἰ 
εοπαυίιαὶ απίπιο ἐ{{1, εἰς. 

1014. φοιόταιπ ὁὰ ἰο66, 6( ποπιθη ἰεηὶς θεῖ, οἷε. 
Μ55. φεπογαίμπι δα ἰτ66 θεῖ, οι ποπιθη ἰθφὶδ [)οϊ, οἷς. 

1]4. αὖ οπιπὶ οροτθ αὐἱπια ἐφαποίΕ. Μ55. αὖ οπιιῖ- 
δὲς ορογίθιιδ απ α; δαπειῶ. 

Εὐϊά. οἱ ἀϊεοί φια ξογὶρία δβιπὶ αἰεὶ. Μ55. εἰ αἷοεί 
ιιῦ δοτίρία διιμί (6 60. 
1. φμαπαΐαι φιίάοπι [αεἰῖ, εἰς. Με8. φιαπάϊι 

φιίάοπι φιὶδ [αεἰ!, οἷο. 
Ῥαρ. δ1᾽18. εἰ εὐπιυΐποοι πιμίϊοτ τετϑμηι {κά ρτα- 

νηὶ αἰζοηδ, φιοά ποιὶ υὑμί! [γα 67 υἱτὶ ποῖ, οἷο. Μ|95. 
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εἰ εομυϊπκοὶ πια ον υετϑιιπὶ ἐἰ μια 
τοι [γιοιἰβεατο δἐσμπάπιν ἰδασπι 
υἱἱἱι [γαϊον υἱνὶ πιο, οἷς. 

Ραρ. 818. ἐπιεττοσαπί υἱγππι ἐ{{πιπ| (αἰόπι δὲ υ676 ΠΗ 
γνεί!. Μ55. ἱπιοστοραηὶ υἱταπι ἐπι; Ταίθτι 86. Πα- 
ϑέτα ποὴ υκί!(. [{ὰ πὶ, ταἰδιη 86 αϑότα πον νιί!, ΄υδϑεὶ 
τοβροπϑυπ Υἱάδδιυγ δὰ ἱπίογγοββί 6}: ΒΘΠΪΩΓΌ]. 
Βάνογὰ αιυΐάσπι βἐδ ἰοφθπάϊι 6556 ᾿πάϊσαγα Υυἱάθηίν 
Ξοαυθηεία. ἢ " 

ἂχ. 819. ἃ τοἴοτο νοτιδὶ μι 8 ὀττονὶβ διιῖ, φιοά 
[μεταὶ εαἰτοαίμη. Μ58. ἃ οοίοτα υδτγὶ εἰπε ΥτΟΥἑ 8 
δεῖ, φιιο {μόταὶ σαἰςθαίειδ. 

1υἷμ. οἱ τεδροπάειιδ ἀἶοοῖ : δὶς [αεἰθηῖ, οἷο. Μ85. οἱ 
ΤΡ ΟΜΔΘΗΣ αἰεῖ!.: δῖος [αείεπὶ, εἴς. Ὁ ᾿ 

44. 821. οἱ αμαῖνε αἰσοπίενι; δὶς [αεἰοπᾷ, εἱς. 
Μ85. οἱ μαι εἰνὶ ἀἰσοπίεπι: δὶς [αοἰδπῖ, εἰς. 
"0. δὲ αμέοιη πιογίμι 8 [μοτὶϊ υἷν, Πϑόταία 681, 60. 

Με8. δὲ σπίδηλ πΙΟΥμι 5 {61} ἰἰϑότα 664, οἰο. 
Ενϊ4, ρωιαυόγμμι οἡια δὶς {μίὰγὰ, εἰς. Μ55. ρπ- 

(απ|θ6 οπιπῖα δὶς {μἰπγα, οἰα. ᾿ 
Ἰυϊά. μὲ Πὲς φμϊά ροίο8ι, εἰς. Μ85. Εἰ ἰπ Ηἷς φιιά 

Ῥοίεδί, εἴς. 
Ῥδς. 825. δὲ ἀμίομι 65. ἐδὶ αμ| Ῥαίγ. ααἰ [Γαῖεγ... 

ποὶ ἰαηιοπ ἐδὶ δοειμιάπηι, οἷο. 8,58. δὲ αμΐέπι (δ8ι1- 
πιαδίτΥ Ῥαϊογ, μὲ [Γ{6 } ««. ΠΟΙ ἰαμι 6 6886 δέσμ!- 
ἄππι, εἰς. 

[01.}.. οἱ υἱγπι ἐπ ἐρέτί 8 Ἐπ αι6 ... δ πε 6 68 τὸς 
σημηι εὐἰοτίηι Ποηνμὶ φμὶ [6οἷϊ, οἷς. Μ588. δἰ υἵγμηι 
1. δρίτιια αν αἰΐδ ... Βδιίηι 6. 654. τόσπῖπι σαίοταπι 
Ποιπῖηὶ τορὶ φιιὶ [ἐεῖϊ, οἷς. 

Ρᾳᾳ. 820. βοίόδι αἰϊφιάς αἱοογα, εἰς. Μ58. Ῥοίεεί 
αίδηι αἰϊφιιὶς ἀἴσοτο, εἰς. ᾿ 

Ρδρ. 827. πιανιὶ[6διμ8 υἱάθίμ 6486 σοπδοτὶρίιπι. 
Μ85. γπαπὶ [ἐδ115 υἱάουϊ εν 6686 σοπεοτὶρίμηι. 

"04, πἰοὶ δοτίρμιτας φιὶ ἡἸποταἰ δον αμαΐέιδ. Μ58. 
πἰδὶ δοτὶρίμτας φιὶς πιοται 6 αμάϊοπ8. ᾿ 

Ἰυϊά. δἰ δέϑίιιγος ὁβεας σατπαίες : εἰ μοδί ηιονίαπι 
εἰ δοτίριατα ρτορίιειίεα ἰαἰΐα σοπιΐπεπί ιαάαπι δἰθαὶ 
εἰ ἀὲ πυριϊϊ5, εἰς. δοι 5 πι|85. οἴ δὲίδέίμγος ἐδεας 
ταγπαίες, δἰ μοίπι5 : φιοπίαηι εἰ ϑοτίρίμτα ργουρ ει 
ιαἰΐα εοπιίνεπι. Ομίάαπι δἰς 61 46 πιριϊἷς, οἰ. 

Ῥαρ. 828. δέει ομΐηι φιὶ ὁδί, αἰεὶ! : 1γ56 660 διιΠ|. 
οἷο. Ν,85. δέχ5 ἐπὶπι φμὶ 681, αἰεὶ! ἴρεε : Εσο διηι, Εἰς. 

Ρὰξ. 829. δἰ πεπιὶηΐ αἰϊοτὶ, πὸ πος [δι ἐπελιμδ, Θἰς. 
Μς5. εἰ ποιηὶπὶ αἰϊεγὶ. Εἰ πος [6φιἱπϑηιιι8, εἰς. 

Ρδᾳ. 850. 1π ἐδἰο τοπῖροτο, αμάϊεπίες αἰίδηι Ρίια- 
τίαὶ, εἰς. Νῖ58. Ρηανίδιθὶ ἀμίοηι αμάϊεμ!εε, εἰς. ὁ 

᾿υϊά. 6 ρτίπιαπι πιαπάφιμπι, εἰ τεήφμα. ὅπηι Ποηιὶ- 
πιις, οἷς. Μ88. δέ ρτίνημηι τπαπέαίμηι. δεομπάμνι αἱ- 
(ει δὲ μι ὁδὶ ἐς : 9 9658 ρτοαίηειηι (πὶ δἰσιε 
τεἴρεμηι ; ἐκ μὲ8 ἀποῦιι8 πιαπάαιἷδ οπι εἰς ἰοα εἰ ρτο- 
Ῥὰοί μεπάφιϊ. πηι θοπιῖνιιδ, οἰο. 
10. ἀοπιοπειταξδοὶ ἰεσὶδ ὀαοπιρίο (εἷομι ἀἰχὶ! Μαι- 

{πα π5) δἰ οπίίμηι, εἰς. Μ58. ἀδηιοπείγαδδοὶ ἰοσὶς ἰδὲς 
ἐχοπιρίο, οἷς αἰχὶς Μαμίαφις : δι ον ίιπι, οἱ. 

1ν]4. Ρμαγίδαὶ φιὶ τοδιιγγεοιἱοποιι σοπδοπίϊμνί. 
Μ85. ΡΙιατιδεὶ φιιὶ γοδιγγθοι ον δηλ 6886 σον δεπίϊμηῖ. 

1014. δϑοπιίπια θειμι. Μ858. Ποπιίμιιπι ποδί γιιπι. 
10. [δεἰδεὶς ἱπ)ιτίαμι, πι6 ἰδ αδί15, εἰς. Μ58. [6εἷ- 

{15 ἐπ )μτῖαπι, πιιπὶ [οἰδιϊδ, ἨΙ6 θη αδι18. Εἷς. 
Ραᾳ. 851. δὲ φιιὶδ ἐγ σο αἰϊφυιὶς ποι ἀϊδοῖ!, οἰ6. Μ38. 

δὶ φιιῖὶδ ἜΥφο αἰ σιυϊά πον ἀἰδεὶϊῖ, οἷς. 
᾿ν14. φιοά Ῥααγίξαιιδ ἱπιοτιοσαυϊ. Μ88. ημοά 

Ῥλατίξαιι5 φμίάθωι ᾿ιοττοσαυῖι. 
1014. δοομνάμηι εἰ ἐμ 6δι ρμτίοτὶ, Μ55. ϑέσιιπ- 

ἄκη αἀμίθηὶ δἰηι 6 ὁεἰ μτὶοτῖ. 
1υἱ4. ἀοπος ἐπυειΐενδ ζοδιι5 ἀοοι, οἰς. Μ55. υ6- 

πίοι ζοβιις ἀοομΐί, οἱς. 
1υ1}. Δὲεὶε οὐφο αἰϊφιιὶδ, εἰς. Μ85. δῖοοι εΥσο αἰΐ-. 

σιιὶδ, οἷς. 
Τυϊά, ποπ οσεϊδα, πὸρ [μγίπθι [αεὶδς, οἰ εἰ φμοά 

αἰδιά, εἰς, Ν,55. πον οοοί68, ποΠ [αἰ αἰσέδ, ποι 
{πτέμηι [αοῖρ8, εἰ δὶ φιιοά αἰϊμά, οιο. 

Ρὰς. 80. δυοίαιιν αἀ αἰϊγιιαηΣ τον, οἷο. 185. 
αυοἰαίμιν αὐ αἰϊήμαμι τοηὶ, αἷς. 

1υϊ4, οεΐανι παῖς διπι αἰοοοπάα, 55. οἴἕαπι ᾿ς 
διη! ἀϊσοπάα. 

ταῦ, φιοά 05 
οὶ εἰ ἀΐοοι : Νοπ 

ΨΑΒΙΑ ἸΕΌΤΙΟΝΕΒ [29. 

Ἰ0}4. Ῥδεοαίηι αἰ 411. Μ58. ρεοσαίκπι αἰϊσμοά 4:1- 
ἐἰσὶϊ. 

1014. ομπλα διιδίιπεί, οπιια ογϑαϊί, οἷς, Μ55. οπιηΐα 
ἡ ΟΜΝ, οπιμΐα οΥθα , οἷς. 

δῷ. 825. ὁταπὶ ἐ{| υοεες αϊεοπιῖς ; (οπῇσο, εἰς. 
Μ55. ὁγαπὶ {{{π΄υοῦοδ αἰσειίδε; Οοπβάο, οἰὸς. 

1014. πέφιι αἰΐφμα ἐγθαίατα, εἰς. Μ85. πέφᾷό αἰΐα 
αἰΐφια ἐγεαίκτα, οἷο, 

τυϊ4. φιΐά νοίοπε ὑτοροναῖ δαίναίον Ῥἢατὶ εὶς, οἰε. 
Με8. ἴω" υοίεπ5 ϑωίναίον ργοροπαῖ Ῥματὶεῖδ, εἰς. 

᾿υϊά. Εἰ εἰιπρίϊοῖον αἰϊφιὲς, εἰς. Μ588. ΕἸ εἰπεριεὶ- 
{6γ αἰϊφιιὶδ, οἰο. 

114. 1440 [πὶϊ εἰ θοπιΐπαηι.... ργοροηθτε σὶθ πε- 
οθκδατίνηι, Ῥγοβίεπιϊθιι5, εἰς, Μ85. ἰάδο πεεεεσατίμια 
{μῖ| οἱ θοπιῆνμηι.... ῬΥΟΡΟΗΘΤΟ εἶδ, μτοβιδηιδμδ, εἰς. 

ν|4. ἀγσμότε {πιϑαπίεπι, εἰς. Μ585. αγθμέγα υοίδνι 
εἰμϑαπίοηι, οἷο. 

Ἰυϊά. δἰ υἱάογε δϑοιμιάμπι φμοά, εἰς. Μ58. εἰ ἀἴξετε 
δοοιιπάμηι σιοά, οἱο. 

Ῥαρ. 854. ποὴ δδὲ τμϑιπὶ ἀαγὸ υοὐΐδ, εἰς. ἴὩ πι55. 
αθ68ι υοὐΐδ. 

101. δοάξαπὶ αὐ ἀετίογαπι, υεἰ͵ εἰς. Μ59. εεάδσα: 
αὐ ἀοχίετανη 6Ἶιι5, υοί, οἷα. ᾿ 

1014. ἐοη [γίπφοι ἐπ ἀϊξ ἱτα, εἰς. Μ85. οοη[τοϑῖς ἐπ 
αἷο ἱτδ, εἰς. 

01. ἐμέαγα θεὶ, εἰ ποιλιῖτ, θεὶ ξεαδείίμπι μεάμπι 
6)μ4. Μ58. σε ὐτι θεῖ, οἱ ποι Οἰιτὶδιῖ, φεαϑείίπικ 
ἐεῖ ρράιιηι 674. 

᾿νῖ.. Οριαϑίίε δεὲπι ὁταὶ τεῖ, εἰς. Με58. Οριαδιίε 
ἐπὶηι ταί θὲ υεί, εἰς. 

Ρὰφ. 855. Εἰ 600 ἐοπβίοη8 φμοκίαιπ, εἴς. Με5. δι 
ἐ60 εὐ βάειις φιυπῖαηι, οἷς. 

υ͵4. οπινεδ υἱυϊβοαϑαμίιγ. Μ55. οπὶπὲς υἱυίβεαπ- 
ἐμτ. 

Ἰυϊά. ἀοπος ροπαί ἱπὶπιϊεος ε)μι5, Μ88. ἄοπες Ῥοπαὶ 
ΟΠἼλ 165 ἐεἰπιῖο05 6118, 

τυϊὰ. δοσμνάμιν ἀμίοηι ὁρόγα δοτατι πε [αεἰαιὶς. 
Ῥτεσιον ον, εἰς. Μ55. ἰοχίυμῃ ϑογὶριυγ ργοβδοφυυη- 
ἰυγ υϑ886 δὺ ἡ 12, ἱποϊιιϑῖνα, Υ 4, δἷσ ἰῃοϊρίαοωι, 
Τιιπο 1688 ἰοομίις οδι αὐ (ατϑας, οἷς. 

01}, φιιοιίαπε δὲ ἰαπιμπιπιοάο στοάμηι, εἰς. 55. 
γμοπίανπι χιὶ απ μπημοάο ἐγοάμηί, οἷς. 

Ρὰᾳ. 890. φμὶ ἱπιεγμγείαναιν ἀἰυϊεὶ, εἰς. 55. φμοὰ 
ἑπιοτρτοίαίιν αἰυϊδὶ, εἰσ. 

1014. εἰ αἰ φαπιος ὁπότα πταυῖΐα, εἰ ἐπιροπμηί, οἷς. 
Μ85. οἱ αἰ φαμίες ὁποτα σγαυῖα ἱπροπιηῖ, εἰς. 

1014. ἐκ τέρπο εὐαἰογπι. Μ88. ἱπ τόσο θεὶ. 
14. ἀϊειὶ με)ι8 φιο αἷϊ. Μ585. αἰοιὶ ἰ)ὼ6 φεοά 

αἷ!. Ἰ)οίπ6, δεουπάμπε ορέγα θοταπι, εἰς. Μβ8. ξ6- 
οὐπάππι ορετα απίόπι ὀοτμηι, εἰς. Εἰ, ΡῈ ἤσο οδίδι-- 
ἄοτα υοἰμϊ!, εἰς. Μ858. μέν ᾿ὸ οδἰόπάετε υαἱϊ, οἰο. 

Τυϊά. φιΐ ϑαλμίατε ἐαπὶ ποτ δα τινι. Ἰλθοιία 5 τη55. 
φιιὶ δα)μίατο θα ποπ διιἤέτγιπι. 

Ῥαρ. 857. Ρτορίιείαμι ας ἱπιοἰΠ φοπίεπι. Μ55, Ῥτο- 
γίιοιαια πος ἐπ οἐ ἰφομίθηι. ὃ 

1014. δοτίϑεπιος ἰθφὶς αἴοία, εἰς. Μ55. δεγίϑεηι ἐδ 
φιαάαμνι ἰοσὶδ ἀἰοῖα, εἰς. 

Ῥᾷᾳ. 808, κί δὶ πον ἀἰσαίμτ, εἰς. Μ55. μὲ εἰδὲ ποΒ 
ἀϊεαίαν, οἰα. 

Ιδ|4. ρῥγορίετθα φιοά, οἷς. Μ58. ργορίεν φιοά, εἰς. 
Τυΐὰ. μωμίαπι πιάση 65, εἰ6. Μ΄89. ἡ μανίο πια- 

φηιιδ 65, εἰς. 
Τυϊά. Ομαπίμπι ἐπῖπι, οἷο. ΜΙ58. ὁ μαηο ἐπΐτε, οἷς. 
Ἰυα. φμοά 68, δΏΡΟΥ οπῖπα ποηιδπ. (μὲ ἐδὲ δενεα - 

οἰμδ ἱπ δασμία ξαομίοτιπι. Απιθη. Μ58. φμοά ἐξὶ ἐκ- 
ῬΕΙ͂ οπιθ ποιπῦπ, οἱ σαίοτα. 

΄ Ῥεβ. 829. ἀπ|6 ἐιοηιίπδα, εἰ τοι φψμα. (Ωμὲὶ αμάεπῖ, 
εἰς. Μ5 5. ἋΠ|6 ἀοηιΐποδ. Ὑὸοδ ἐπὶθι ποὸπ ἐμ ταῖῖε, πε- 
4μὲ ἰμιτοειπίο8 δἰ δ ἐπίτατε, (μὲ ἀμάεπι, οἷς. 

1014. 6, Ταπιόι ποι τυ ἀἰσπμοι βετὶ, εἰς. Μβ6. εἰ 
απιοπ πο υμὲ! αἰφημηι διπὶ βοτὶ, οἷα. 

Ἰυῖμ. ὁ! ἐαπαπὲπιαπί68, εἰς. δὲς γϑοιίυ5 δἀΐι!, οἱ δα- 
πιϊπαλιίοδ, οἷς, 

Ρλρ. 810. δια ἡμδι{{4, οἰ υοτίαἱε, εἰς. Μ58. ἐκα 
7μδιῖα, οἱ εἰτίμι6, οἷς. 

Ρὰς. 841. φιὶ ποι εἰπὶ τεφιϊελἰοπε.... Ε ἴρεμτι 



1929 

φιιοά υἱάείατ, οἱο. λῖ55. φεῖα ποπ σαπι τοι δἰ (10}6.... 
εἰ ἐ0 Το υἱάδίμτ, εἰς. 

014. δὲ φιιὶ αἀμέιόταιατ.... οἵ φιὶ [ἀτι πὶ [αοἷ!ς οἷς. 
Με. φιὴ σμίοηι οἰἴαπι ααἀμἐοταίμτ.... φμὶ νέτο εἰ 
{ἀτιωπὶ [αοἰ, οἷα. 

Πη|4. ἐπ ἀἰυϊδίοπο νόγῷ πιστοί αἰ5, εἰς. Μ85. ἐπ 
αἰἱυϊδίοπε υέτὰ ἐωτεαϊίαιἰς, εἰς. 

ΠΝ. ραιτὶς νοί πιαίτὶς. ῥ᾽εοπιίϑιις επῖπι ματι φαὶδ: 
Θπεμπσιο, εἰς. ΒοοΙΐ5 πη85. ραϊτὶς υοἱ πιαιτὶδ; ἀἐ- 
ὐπϑμς Ὁματί εἰς : Ομΐσιπηαο, οἱς. 

[υἱὰ. ὕπα αμιοπὶ δα Ῥἠανιβαϊοὶδ, εἰς. Μ85. {πα 
ΕΥ̓40 ὁᾳ Ῥματγίεπὶεῖδ, εἷς. 

1014. 1460 αὐνοτδιι5 6)μδηιοάϊ, εἰς. Μ55. [460 ἐγ90 
αάνυοτδειδ ο)ι5πιοάϊ, οἷς. 

Ῥαφ. 842. ἑάδηι μὲγ δετὶρίιταηι, εἰς. Μῖ55. ἰά 68, 
Ῥετ ϑετὶρίυταπι, εἰς. 

1014. Παμο φμοπίαπι [αεἰ6 ὁταί, εἰς. Μ58. {4 
φιιοιΐαηι [ποὶΐε Ἔταὶ, εἰς. 

ο Ρᾳζ. 845. δἰ ορυτίει πεϊμδηιοάϊ ποπιΐπος [τοφιιδπ- 
ον σονπδίἀογατῶ, οἰ6. Μ.85. εἰ ἐδἰ πυ)ιεπιοάϊ ποηινες 
[᾿οφιιοπ εν σοπϑιαἀόγαγε, οἷο. 

τὐϊά. εἰϑοτμηι διπὶ εομπάϊίατα, εἰς. Μ55. εἰϑοτωπηι 
διπι| σοπαά τῷ, οἷο. 

Ραρ. 844. φυρηὶ ὠρρειἰηιιι8 ἐπ δετηιοπίϑιις ἰοσὶς εἰ 
Ῥτομιιείατωμηι. Μ.55. φμειη σαρίϊηιι8. ἰπ δετηιοπίθιις ἰ6- 
ϑὶς υεί ρμτορίιδίατιμ. 

1014. δογάϊνιι υαπἰ αι δαδηιε τορίειις. Μ55. τον. 
ἀἰϑιις ναπἰ αἷς τορίοίιδ. - 

1014. ἥοτιμα ἡμδι ἴα 6εῖ. δίσμ! ποπιο, οἰο. Ἀθοι5 
ΠΊ35. πιοτίμα ᾿μδίλἶα 651, πιασὶς αμίθηι πόφμα ἡμειὲ- 
εἶα 6ει. δίσμα μοηιο, οἰο. 

Ἰυϊά. Μονίμα αμίεηι, φμα ποι, οἷς, Μ85. Μοτίιια 
αιιίεπι ὁδί, σι ποπη, οἷς. 

014. ἀφαϊϑαιῖ8. Α [οτὶς υἱάφπίων ἡμειὶ ἐπ σοπερο- 
εἰ, οἷς. Μ585. ἀεαίθαιἷδ, α [οτὶδ φιιίάθηι ἀρρᾳτον ιὶ- 
θιις δρεοϊοαῖ; παι εἰ ἱρεὶ α [ογἷδ υἱάθπίιν Πιδιὶ ἐπ 
εοπϑδρενίι, εἰς. 

Ρας. 840. Εἰ πιαίαπι φιιΐάθηι 6586, νεῖ μιμηὶ οαϑέμηι 
πιοτίμὶ, εἰς. Μ559. ΕἸ πιαίμιη φιιΐάσηλ 65 4ε,! υεί πῆι 
οὐδίμηι πιο" (ἷ, οἷο. 

ΡᾺᾳ. δ4θ. σμπὶ οἱἱ υἱγρο. ΜΕ85. οὑπὶ δὶι ααὐὴμς 
υἷγρο. 

ἰνἀ. φαΐ α δμπρμῖπα ρτορίιοίαταμηι ἐαςιδαι δ, οἰς. 
Με5. φιὲ α δαπφιειῖπα ρμτορπείαταπι υ05 δχοιδηι δ, Θἰα. 

Ρας. 841. δεῖο αὐἰόπι ἐπάπιϑϊαπίοτ, εἰς. 85. δοί(ο 
αμιοηὶ ἱπααθαπίον, οἰο. 

"ν)4. εὐ ρμεδίμπε ἐπστθεεωγμδ ἐπ δεγμεαίέπι, οἰς. 
Μ|558. δἀάυμὶ 51, ροβῖ ἐπργόδεμτιδ. 

1014. ΑΙ αἰίϑηι διπί δονίϑα, εἰς. Μ88. Αἰ οηΐπι 
4: δετίθω, εἰς. 

Ραμ. 848. αὐυετγίετε ἐαπὶ υοίμη!. 
ἐαηὶ υοίμι: 

Ε01. πιεπιοτίαπι δεὶ μοτάοτοε [ἐδιἱπαὶ. Μ55. πιόπιο- 
γίαηι θεοὶ αἀἰδρογάοτο [6δἰϊπαὶ. 

{υ14. Γόν ϑεποαϊοίίοπεπι θεοὶ, οἷς. 4458. βὲῪ δει6- 
ἀϊομίοποπι ἐπὶηι θεὲ, εἰ. 

Ιυἀ. οταιίοιαπι δοτάϊάαιμπι, εἰς. Μ88. οταίἰοπιμη 
δογαάϊάαταμπι, εἰς. 

1014. Ζαςεἠατίαπι βίϊιηι ] οἰαά;, εἰς. Μ855. Απαπέαιπ 
βἰΐμηι Ἰοίαάτς, εἰς. 

104. ἐεὦ οἰἴαπι αἰδοὶρμίονγιηι ε}ιι5. Μ58. ε64 εἰῥαϊα 
ἀροςι(οἰογιιν 6718. ᾿ Ὡς . 

νά. υος δεηῖροῦ ϑριτι αἱ δαποίο τοε δι, δἰοιιῖ 
ῬΡαϊτοα υϑδιγὶ. ᾿.55. Ὁ0ξ δ6ΠΙΡΕΥ ὙΠ ΕΙ δαμοίο τεεὶ- 
εἰἰ ἰδ: εἰσι ραίγεδ υδειτὶ εἰ υοα. θεῖμα6: ἤμεπι ἐπὶπὶ 
γορ!ιθίατιπι ΠΟΙ διιιί ρεγϑθομ ἢ οἱ οὐσοϊἀστωπι, οἷο, 
ΤῊ Ομοπι επὶπι ργορἠοίαγιηι ποθ ἐμπί μεγεθοιὶ 
Ῥαιτοδ υφοίτὶ ἢ Εἰ οφοϊάοτγαπι, εἴο. ἀπε 

1υὶι. αρἱἀαἰὲ ἐμπῖ, δεοιὶ δμπι, εἰς. Μ55. ἰαρίἀαιὶ 
διιπι, ξοτγαϊ δωηῖ, οἰ0. 

014. πεοποπ οἰ δϑοτοίιπι αὐὐίοετο ἰςανα:. Μ55. πεο- 
πο εἰ δεοτοίιε αὐ)ίσετε Ἐξανα. 

Ιθ1ὰ. φμοπίαπι πιμμία δειτείοτιπι [αεία διπὶ αὐ 
ἐσιρίδ, εἴς. Μ588. φμοπίαπι πεμέία εθογόίοΥγ μι δοτίρία 
διιπὶ αὖ ἱπιρὶὶς, εἰς. 

ΡῬας. 849. πίε Ζαειατίαδ ἰαπίμπιηιοάο, εἰς. Μβ8. 
πἰοὶ Αλατίαε ἰαπίμηιπιοάο, οἷς. 

Ῥατδοι. ἀκ. ΧΗ], 

Μ88. δυδγίοτα 
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ἢ 4. δοά οἰ ἐπ πιείοιδξ, εἰς. Μ55. δε εἰ ἐπ τποίο- 
ε18, οἱο. 

Τυϊά. 4 οί ἱπιοτβεὶ : δὶ ροξί ἀδϑἰνιοίίοηθπι, οἷο. 
Μδβ8. ἰά ὁδί ἱπιογβοὶ : φμίτθε δὶ μοδὶ ἀδείγμειἰονόηι, 
εἷς. 

101. ἐμὸ αἰας,, οἰ ποίει ἢ Μδε8ς. ξεὖ ρεμπαξ, οἱ 
ποἰιιὶει 3 
[δ᾽ 4, δι ἀδ ἴρεο δεγίριιιπι 68ι, οἷς. Μ58. οἱ 46 ἱρδὶν 

δοτίρίιηι 6δ!, οἷς. 
10||.- δοπιπιϊπαίιι5, οἱ ποίφη(διι8, εἰς. Μ85. σοπιπιὶ 

παίιιδ 6δ. ποίεπιϊθιις, οἷο. 
101. δέηΙ ΡῈ αμίοι εἷ5 φιΐ ποίμετιπι, οἷς. Μος. 

δεηΙΡΕΤ αμίέπι οἷς φιιὶ ποίμογίμί, οἷο. 
Ραᾳ. 800, ἰώ 65, Οἰιτίδίμνν, ἄοπος, οἷς. 585. ἰά 

ἐδι (τὶ δίμπι ἔρδιη, ἄοποο, οἷς. 
Ιρθϊὰ. ἐπ ποπιῖπο δεῖ Ῥαιγβ δΆΡΟΤ εον, οἷς. Μ85. ἐπ 

ποηιῖπα βοπιδπὶ, οἱ Ραιϊτὶς διρογῦ εοΥ, εἰς. Ὠείηάδ, 
αὐ θειιηι. Μ55. πά ὁμηι. 

Ιυ14. εἐ ϑρίτίιις δεοὶ μαϑίαί ἱπ υοδῖς. Μ88. ἐξ 
Οπτιδίια θεί μαὐίιαί ἵπ υοϑὲε. 

Ἰυΐϊά. δἷς σοπιπιΐπαίιις 688 : Εσοθ πμῆο τοίη φιιθίτιν 
τυονῖς ἀοπιιι8 υϑδίτα ἀδδοτία, Αὐδίοπίεε αἰξεὶρα δ, οἷο, 
ϑὲο Ιδξ6 οἱ ἔππβθ [υχῖ8 [285. δε εὐπιηιπαίμδ ; Ετεδ 
μιιις το ἱπφμοίμν νοὐῖδ ἀοηϊες υεεῖτα ἀθδοτία, αὐβίοπ! 68 
ἀιδεὶρω, εἰς. 

ΠὈ14. πὸ [ἀεετεί φιοά [μότας σοπιιπίπαίιια. Μ85. πὸ 
[αεοτοῖ φιοά [αἀτεγὰ [μδταὶ σοπιπιήπαι8. - 

Ραρ. 851. φιὶ ἑπβαείαία ργρεὶδὶ ἐιπ!. Με85. φεὶ 
ἐπ ἱπβαοί αιο ρταεἰδὶ φμπὶ. 

1.14. δίς ποὺὶς φμαπάο γα σοῦ Ομαῇ Οκοά 
αἷϊ, εἰς. Μεβ. δίς ποὐϊβ φιαπάο ἤσὸ ὀγιπιῦ "ας 
φια ἢ Ομοά αἷϊ, εἰς. 

1014. δεοαπάμε. αμίεπι αὐυόπιμδ (γιει,. Μ858. ε6- 
εμπάις αμίο)π αἀνοπίι8 εἴ (ἸΠτίειὶ. 

1014. μὲν φμαπι πιλδιὶ πιμπάιιδ, εἰς. Μ55, ΡῈΥ {μότ 
πιϊὶ πιιπάιις, εἰς. 

1014. Νερέδδαγτί ογφὸ φμὶ ἤαϑεπί βάμεϊαπι αἀσίο- 
, επαϊ δεετόί6 αὐ (τὶξίαπι, δὲ νοίμηι! αἰδοῦγα δἰσπμηι 
ααυὸπίι8 Οἰιτὶδιὶ, εἰ σοτδιπιηια (ἴον ἐς διροιϊ, ρτι ϑεαν 
46 (ἴφψιιοδ, εἰς. Ἀροι5 ἢη58. Δι δοοδδατίθ ογη0 φιὲ Κα- 
ϑεηὶ βαιιεῖαια ἀοιθάοπαϊ δεογοία αὐ (ἰτίδίαπι, νοίμης 
ἀϊεοότε δἰσπαπι αὐἀτοιίι5 Οἰιτ δι, οἱ ουπεδιιππιαϊϊοηὶς 
δαοσιί, μἱ γμνοαϊβεαιϊ! θα 60 φιοά αἰαϊοοτμη! αάνοη- 
{πὶ (ιτῖδιῖ, εἰ σοπδμπιπια!ονόνι, ργωϑθαπί δὲ 4ϊ- 
9508, Εἰ6. 

Ἰν᾽ἀ. πωπὸ Απιϊοϊιτιςι ημἐ ἢ, οἰς. Μ55. πιο ατιέϑηι 
Απιὶϊοε!ιν δαὶ πιμἐε, οἰρ. 

θά. οἱ αδδεγὶ! δὲ εγϑμπι 6486, δὶς Θπὲιν.... μὴ 
ππμηὶ εἷ!, φιοά 6561 ἤεγϑμηι. ἈΘΟΙ 5 πι88. δἰ ἀδεετὶὶ 
46 γογῦμηι 6846 [)6ὶ, Απιϊοιγίδιιμι θ886 : δὲ δηΐηι... 
ἐμηὶ ἀπμηὶ δἰι, φμοά 68, υϑγμῆι. 

Ῥαφ. 852. οοἰοταῖὶ δετπιομίδως, εἰς. Μ58. σοίοταίἐε 
εεγηιυπῖϑμδ, εἴς. 

1014. Ουομίάπι δἰομε ἐπ ρμεσοαιἰς πιοτίαἰἰδως μα- 
πἰοπαὶ διπιιδ, απιρίϊας Ῥτορίεν, οἷο. ἘἈδαιία8 ἢϊ855. 
φιοπίαπι δὲ ἐπ ρεσοαίἰς πιοταίϑιι5 ριιπὶεπαάϊ διηιϊις, 
ἀπιρί μι ρτορίεν, εἰς. 

Ραξ. 805. Ῥακοὶ αμίεπι φιΐ ἱπυσπίαη!, εἰς. Μ55. 
Ῥαιιοῖ αμίοπι φμὶ ἱπυθπὶμί, 66. 

1014. ε4 μιτίπφιο μοσμῖ! : Αμμοιὶα, οἷο. Μ55. διά 
μίγωπιφιιθ γμοδιδε: Απαϊειὶς, εἰς. 

Ῥᾳρ. 84. Κὶ [ογδίίαη α αἰυετδὶς φίοτὶίς, εἰς. Μ58. 
Εἰ [ογϑίεαπ ἱπ αἰυογϑὶ8 οἰοτὶϊδ, οἴο. 

1υϊά. ροδίφμαπι ἰοσμίμ8 68. 4 μεαί 8, Μ58. ροεῖ- 
φιαηι παῖς ἰοσιῖιδ 68 46 ρμταϊἰϊε. 

1ν1ὰ. δ. πο οαιεομπφιο ποπιὶπὶς 6886 ργῶρα- 
γαῖα, οἷς, Μ88. εθ64 πον ομμδοιηφιιε ποπιϊπὶδ ὁδὶ ἐ6 
Ῥγάρατατε, οἰ. 

Ραφ. 885. μὲ ἐα ρατξ, εἰο. με66, μί θα μαξ, εἴς. 

10ϊα. ἐρεὲ δαίεες (μι δεοιπάμηι, οἷς. ΝΙ85. ἐμεὶ εαἰθε, 
{πὸ (μί εἐσιιπάμηι, 66. 

014. αὖ αἀυετεανὶϊα υἱτιμιίδιδ, φιμαπάο {μετὶπε 
ξαίος ἰογτῶ, εἰς. Μ585. αὖ αἀνυετεὶδ υἱτιμειὲδιι5, φμαηάο 
ποη {πετὶπί δαἰος ἰοττα, οἷο. 
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Ραφ. 856. ἱκεῤρί δε δε8 ἑαβτηι αι ι8. Μ85,. ἱπεῖ- 
»ιεπίιϑιις ἱπβτγπιατὶ. 

114. νεπίεί μὲ οἰἶαπι ἐπ ἰοοο, οἷς. 
ὁπΐηι τὸ οἰἶαηι ἰῃ ἰοσο, οἷα. 

014. μὲν ἰοεα δαεξιτροπίεδ. Μ88. ῬΕΥ ἰοῦσα αξδϊάπιε 
εδαδιγθοπίοδ. 

Τυϊά. ἐα ἀόροπαι. Μ55. δα ἀδροπαπῖ. 
Ιθ]ά. υἱδεγμς 65ι, αἀνοεπίμπι ε)ι8, οἷς. Μ85. εἰδιιγις 

ἐδί, εἰ αἀνοπίμπι 6}, Εἰο. 
1014. [ἀπιόπι ραδεὶ διιπί σαγπαίζιηι οἴδοτιπι ἰγαν8- 

ἑτμι, μι εοὐἰόδία αοοὶρίαπὶ πιαππα. ΜΒ88. [απιόηὶ ραδεὶ 
διπί εσαγπαίμηι οἰδοτώηι ἰαπίαπι, μεἱ οσοἰοείθπι αἀσοὶ- 
Ρίαμι πιαπηαπι. 

Ῥαξ. 8571. φιοά εμδιΐποπε ματίοὶ, εἴς. 188. φιιοδ 
διιείἰέπ8 ραγὶοί, εἰς. 

ευϊ]ἀὰ. εἰ ΠΉ υ ΗΝ αδωπάαυΐι ἱπίφιίίας, εἰς. Μ588. εἴ 
φιοπίαμι αδιιιάαὐὶί ἐπὶ φιυΐίαδ, οἷο. 

014. ἑμπὸ οὐΐο παϑοι αἱ πιαπῖίηιο αὖ, οἷς. ΜΒ8. ἐπὸ 
οὐἷο μαϑεπαϊ δμπὶ πιαχίμιθ αὖ, οἷς. 

[υἱ4. ἐμπο απίοηι ργααϊοαδίϊιν, εἰς. Μ85. ἀεἴδιὶ 
απίοηι. 
᾿Ρᾳφ. 858. οἱ ποπάμηι [αἰδὶ ρτορἠείΦ, εἰς. Μ88. εἰ 
ποπάμηι πε [αἰεὶ γτορῆείφ, οἰε. 

1014. πδὸ αρμα Ονίεπίεπι. 55. πεὸ ἀριιά Ατϊαοῖπ, 
Ἰθϊὰ. ἐαπίο απιρίϊμς (τἰδαίαίαν. (Οποπίαπι ρετ[ε- 

εἰΐοτ, οἷς. Ἀδοίῖυ8 πι88. ἐα"10 ἀπιρίἔιι8, φμοπίαπι ρέγ- 
{εοἰἴον, εἰς. 
δ. δε4 εἰ ἱπ αἰδεοπειονίδαθ εἰ φιαείίοπίϑιις 

φαμεὶ ογμπΐ ἱπίεπιὶ, εἰς. Μεδ. δθ δὲ ἱπ ἀϊδοιιδεἰοπὶ- 
ε οἱ σιαείδοπίθις ραποὶ ἐγμπὲ ἱπίαμσὶ, οἰο. 
1014. ἑεάμοοτε πιμέιος. Μ58. δεάμοοπίες πιμίίος. 
᾿ρἰὰ. Βαίδα αὐμἰεπι ἀοοιτί 8 ἃ Ῥτοροδίίο υογίαἰὶς 

᾿ οπίοηι φωΐάθπι δαίυεηι!, εἰς. Μ85. αἰδῶ απίεπι ἀο- 
εἰν δἰ τὶ ἃ ργοροεῖίο υογι αἰ [ογίεπι φμίάονς 
δοἰυεπί, εἰς. 

1υἱά. οαἰδεϊηιαιίίονε εοπιραγαιοπῖς, εἰς. ΝΙ58. αει}- 
πιαίἑοηα σοπιρτγοιιεπειοπὶδ, οἰο. 

1014. μὲ ἐδ εοριϊηιαπὶδ οηιπῖδας πιαπὶ [6861 46 ν- 
“πιοπθηι. Μ58. μὲ ἀδ εοριἱπιαπὶς οπιπόι πιαπὶ [ἐδίοἱ 
-δθΥπιΟΠΘηϊ. 

14. σοπβτπιαὶ (6διαπιοπίιπι πιμἐἶς. Μ558. σοη βγ- 
«πιαυὶ! ἐοδιαπιοπίμηι πιμἐ{ἴ8. θοὶπάα δἰ α ϑρίτὶ (ει ταπ- 
«εἴο. 485. οπ πηι 6. 

Ραρ. 809. ἀμί οοἰϊιγ. Μ58. σμί φιοά εοἰϊίιτ. 
Ἰθ14. «ἄμοοπι ξοριϊπιαπα ἑοταρίπια ἄμα. Μ58. ἀπ- 

τέηι ξερίεηε δορίπαπ εἰ δορίἱπιαπα δεσασίπία ἀμ. 
᾿μἰ4. φμα βμπὲ μὲν ἀδοαάαξ, εἰς. Μ85. φαὶ βιιπὶ 

Ῥεν ἀεοσαάακ, οἷς. 
Ραρ. 800. ορροπεόγε, μὶ πιαηί[εδίοπιμιδ, εἰς. Μ85. 

Ὡρρονόγε, μὲ πιαηἰ[δείθηϊμδ, οἷο. 
Νά. 46 ϑαμίε ρμοτεεφιμόμπίο, εἰς. Μ88. 46 ϑαμίε εὸ 

φοτγεοηιιεπίε, οἷο. 

014. ἀΐσεϑαι ἰωπο : δὲ φιὶς υοῖ αἰχετί!, εἰς. Μ55. 
ἀϊεοναι : Ναης δἰ ημὶς υοὐὶς ἀϊχετὶ!, οἷς. 

104. λνέειι θέμι8. γονδμπι. Μ88. Οἰιτίδίμς δοὶ 
Ῥογϑωπι. 

"014. Απεοϊιγέδέμηι υοτδαπι [αἰδιπι αϑοπιπαιίο- 
κεηι, ἀεδοίαπίθτι α θε0 οπιπάπι ἰοηιίπθηι φμὶ γδ06- 
ρετί( δαϊι ἐπ 86, αϑοπιϊπαιἑοποπι αὐἀυογξαπίοπι υϑγὶ- 
Ιαιδ, εἰ ἐαιοἰεπίοηι 86 διρεν οπμιὸ ϑθγϑιπι φιοά ὁεὶ 
ἐχίτα ὁμπὶ, φιοά ατπιιπιϊπέιγ 6846 οχίοί οπίοπι 86 6ἱ 

. διρεν οπιὶε υοῆϑιπι δεῖ, φιοά εἰπιδφιίδηιο, εἰς. 
Μεβ. Απιϊείιτίδίωπι υεγϑενι [αἰδαπι, αδοπιϊπαιθπεηι 
ἀεεοίαπίοπι α 60 οπιμέπι ἠοηιΐποπι, φμὶ τϑοθρετῖ! 
εαπὶ ἵπ 86, αδοπιϊπαιἑονηηι.... φμοά ἀπ πινϊαί αν 6586 
γετϑμηι θονιἰπὶ, φαιοἰ διιίθπι δὲ δἰ διιρτα οηϊπθ φμοά 
κημδημίδημα, οἰο. ᾿ 

Ῥαξ. 861. δὲ ἀμίεης ποὺ [μοὶαἱ δαπεὶ φαΐ [ογηΐσα- 
γἱμδ δε, εἰς. Μ88. δὲ ἀμίοπι ποπ [ισίαι ὁμηὶ, [οτπὶ- 
ἐατίμς 68,, οἰς. 
0] ὰ. Βοπιπι δὶ οΥ0 {μετὰ εἰἰαηι α αϑαπ, α ξοπ- 

δἰ ἰἑαίοτε, εἰς. Μ55. Βοπιπι 68, 6Υ00 [μφόγ6 οἴἴαηι αὐ 
αϑαν ὦ οοπεϊαίφτο, αἰς. 
θά. ἱπιοισαπε ἐπ ἐο ἀμπι ἰοραπί, εἰ {μ6 απὶ, 

οἷο. Μ85. ἐπι έφαπε ἐπ ἐοάοπι ἰο.ο, μὲ [μϊαπὶ, εἰς. 
[υἱ4. ἀοπεο [οτπιείειν Οτίδίιι ἐπ υοὐΐα. Πι Ερίειοία 

αὐ Τιπιοιδομηι, οἷς. Ν55, ἀοπεο [οτηιοίμιν Οἰ γίδια ἴπ 

Μ85. τοπίρὶ 
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υυϑίδ; ἐππζ 585: εἰ ἀΐσαι ; ἄοπεε [οτγηιδίαν δἰ ἡεαμὲ[ε- 
διοίαν Ῥεγῦμπι ἵπ υοὐὶς, [π Ερίδίοία αὐ Τὶπιοιλειη, 
εἰς 

Ραφ. 862. δφοιπάμπι οἰπι Πμαΐποπι ἐμφεπεῖς [α» 
εἴμιπι ὁδὶ, διροτ ἰμιϊμπιοαϊ, εἴς. Μ55. δευμπάπηι εἰ- 
πε μάϊποπι διιθόη (6 ἰαείαίμηι ([ογί6, ἑας, ἰαπέμπει), 
δἰ διιρεν ἐπ )ιδηιοάὶ, εἰς. 

[ν]4. 4 ἱπ αἴοϑιις ἐ{ 8 αϑοπιϊπαιίοπὶς, εἰς. Μ55. 
ξε4 ἰη αἀἴοϑιις {{{{π|ι αὐοπιϊπαιοπῖς, οἷς. 

[01]. {16 αϑοπιϊπαίίοπε ἀδεοίαιἰοπὶς ἐαϑάϊιας βι. 
1μοξο, αδοπιϊπαιϊοπὶ. 

Ἰδἰ 4. πιείϊον δι 60 φιῖ ποι [ιρῆϊ, ξοά ξοιπειέρεωπει, 
6ἰο. Μ88. πιοίϊοτ δ. δ0 φμὶ ποὴ [σὶϊ, οἱ ἑάφο (αἰδα 
δι πιαΐοτα ἀεἰἰπφιῖϊ! ΡὲῪ ἤος φαοά ποπ {π|ῖϊΐ, «εά 
δεπιεἰρδμηι, οἱο. 

104. Θμοά ἐδι αμίοπι σοπείϊμία, εἰς. Μ55. 0.κο- 
πίαπι ἐδί απίθηι σοπειἑία!α, οἷα. 

Ἰθί4. φιὶ ἱπιογβεῖ! τρί γέ οτὶς δαὶ, εἰς. Μ95. φαΐ 
ἑπιογβοῖαιί ἐρίγάιιι οτίς δεὶ, εἰς. 

Ἰυἱά. Εἰ φμὶ [μφίμπ! ἐπ ἰδίος πιοπίες ἀΐεαπι Ῥεαί- 
πιμῆι., εἰς. Μ58. ΕἸ φεὶ [ποὶ! ἰπ ἰδίοε πιοπίες ἀϊεαΐ 
Ῥεαίνημηι, εἰς. 

᾿θἰὰ. φμία ποι Ζόδμ8 {[πσίϊ, εἴο. Μ558. φειῖα πον εἰ- 
πιιί 4685 [ἀοἷὶ, οἷς. 

ΗΜ)4. 6ἐ Λίοπιθηι [μετὶ! οροταία... μὲ ἐπιροτεί νεπ- 
0, εἰς. Μ58. οἱ ἠϊεπιε {μογὶϊ ορεταία... μἱ ἱποτέρει 
υοπμίο, οἰο. 

Ρδς. 805, εἰπό ρεγεεομἰοπίϑμδ... εἶπο φεάπεί ἑοπί- 
διε, Εἰ0. Μ88. δίυε ρετγεεομἰοπῖϑμδ... εἶνε ξράμειἑονῖ- 
ϑιι8, οἰο. 

1014. μὲ ἡμαϊσοπίαν ποπιΐπες ηαὶ, εἰς, Μ85. κέ )μά - 
εὐπίμν οπῖπές φεΐ, εἰς. 

1018. μέφιο αὐ Μίαπι ἴρδαπι, οἷς. Μ88. πδῆκὲ αὐ 
Ῥτάξδενε, οἷο. 

014. δίαπίονι ἱπ οαΐο δαποῖο, οἷς. Μ58. εἰαπίειη 
ἐπ ἰοζο βαπεῖο, οἷς. 

014. κι δαποῖαν οπιπὶς φμα φαἰναπάα ἐδ, ἐατθ. Μ55. 
τι δαπείμγ οπιιὶδ φμα δαπαπάα δδὶ σαΤῸ. 

014. δίοε οπίπι ἐμ οἰ ἰσαπίατ, εἰς, 58. δίες ἐς 
ἐπιοιἰσαπίμν, οἴ. 

Ραρ. 864. φιιοπίαπι 6606 ἠΐς, ὁεος ἱ{Πἰς,, εἰς, Μα5. 
φμοπίαπι φιοά αἰεὶ, ; Εςοε ᾿ἶσ, δοοε ἑἰς, οἷς. 

018. Θυίάσπι διῖπι δεογεία ργοζεγεπίοε ἀϊσμηΐ, οἴο. 
Μβ8. θεάαηι ἐπὶμι δεογεία φμαάαπι ῥτο[εγοπίες αἱ - 
ομπί, οἴο. 

Ρᾷς. 805. Ηἱ αμίδηι «εσμπάμηι, εἰς. Μ55. δὲ σμίξη 
δοσμάμηι, οἴο. 

104. ροδὲ ἐο8 τεεωττέχοτῖηῖ. Μ85, ροδί ἐος διγτόχσε- 
τίπι. 

1014. Οπιπία ἐπῖθι εἰ Ῥογβιαξυτία φμῶ Ῥτο[έγμη - 
τατ, εἰς. Μ58. Ομινία οπῖηι α ρετεμαδογίϑις φασὶ μτὸ- 
[ἐγμπίαν, εἰς. 

Εν]4, πέφιιο φαὶ ρτοβίεπίμτ, οἷς. Μ88. πέμδ ἐπ Νὲς 
φιὶ ργοβιενιαῦ, οἱς. 

Ἰθά4. 6, δεραγατὰ αὐ 60, εἴς. Μέ8. εἰ ξερατατὶ αὖ 
ἐ0, οἷς. 

Ῥαρ. 866. μὸν ἀο[εοιϊοποιπ ἰρεῖιια. Εἰ αἰέμς καίμν 
ἐποπιρίο, εἰς. 8,455. μρῖ ἀε[εοίἰοπεόπι ἐρεῖια, οἱ (οἰἱὲ 
μέν ὀχοηιρίο, εἰς. 

ευἱά Εοε ἀἷος Βοπιϊπὶ, εἰς. Μ85. Εσοδ ἐπῖηι ἀΐεα 
θοηιϊπὶ, εἴς. 

[υ͵ά4. δοί ἐε ἰωπα οοπιοεμεὀτραίὶ, εἰείία;, οἷς. ες. 
ϑοί εἰ ίαπα οοπίοπεύτίσαϑωπι, εἰοἰία;, οἷο. 

Ηυϊά. εἰ ἐπ ἑόγτα,, βαπσεῖπῖδ. οἱ ἰσπὶδ, εἰ ϑαρογμπης. 
Μ55. εἰ ἐπ ἰέττα βαπσεῖδ, οἱ ἑρπὶξ, εἰ ναρον. 

1υϊά. πιααίπιο αὐ κοπαπι πιδάϊαηι, εἰς. Μ88. τπασίπια 
πόμα αὐ ξοπαπὶ πιθάϊΐαπι, Εἰς. 
Ἰρ1 4. πόφιια ἰαπ|0 δραιΐο, εἰς. Μ85. πέφιιο 6 ἰαπίο 

δραίἴο, οἷο. 
Ραρ. 8071. Δίοοιί εὐσο οὐδετυαπάμπι, εοίεπι ἐε:6 

ἀϊαϑοίμηι, οἷο. Μ85. ϑίοεί ἄγ οὐεουταπάμπι 49- 
ἔεπι, 6656 ἀϊαθοίμηι, οἱς. 

Ιθῖα. ϑοίε δὶς οὐεεγυαπάο. Μ55. 806 εἰς οὐδεμγαπάθ. 
1.014. μιεπίμγ ἐλοπιρίο Ῥγονεγδίοτμπε, εἰς. Μι538. 

μιείμν ὁχεηιρίο Ῥτουετγϑίοτιπι, οἷς. 
μ͵4. φιαᾳ 56 ατὐϊγαϊ! διιμ 46 686 εαἰμπι, Μαλ. 

φμαπι αὐτο τα ἐπι 6626 οαἰμηι, 
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, Ἀαζ. 801. φεαιάο αγσιΐίιιε {μετὶ! {{{6 οὐδοιιγαῖτι 
4οἱ. Ἶξεε. φιαπάοατουΐιις [μοτὶἱ ἐ{|6 εοἱ εἰ οὐξοιταίμε. 

1014. εἰ οπιπὶς φμὲ ροτίαυϊ!, εἰς. Μ585. εἰ οπιηὶ ημὲ 
Ῥοτίαυΐί, εἰς. 

104. φιιαεὶ φμὶ ἐπ ἐτίϑωδιις ἰεττα. Μ55. φιαεὶ φμὶ 
δἰπι (γίϑως ἰεττέπα. 

ΠΡ. ἐμρεν σαρίία ἐμὰ δογπιια εερίεπι. 88. εἰ ἐμ- 
Ῥέτ σαρὶεἰδειὰ 8μ15 οοΥοπαδ ξερίεηι. 

014. ἐαροποθίμν απμίεπι ἰοηιροτε Ἔιιο, εἰς. 88. ἐ“- 
Ῥομπεπίμτ αμίόπι (ἘΠ ΡΟΥ ξιο, Εἰς. 

"θά. αἰ αἀδπιαία ΡΟῪ δἰπσμίος φμὶ ἡιπσιπίιγ εἰιδεῖ- 
Ῥὶι, οἷς. Μ55. ἀἰααέπιαία ΡῈ δι φιίος φμὶ υἱπομηίεγ, 
διδοίρὶι, οἷς. 

1014, ας αμίοπι ῥγὶπεῖραίεθ, εἰς. Μ85. Ποτμιη 
ακμίεηι Ῥυὶπεὶραίος, εἰς. 
θά. εἰ πιὶδὲε ἐαπι ἐπ ἰέτταπι. Μ885. εἰ ηιδεὶ! οας ἐπ 

ἑέτταπι. 
ΙΝ]. ὁ, ρμεγοιδδα δεῖ ἰετιϊα ρατς ἱμπα, οἷς. Μ88. 

εἰ γεγομεδα οδί [εΥίΐα ματς δοἰὶϊς, εἰ (ἐτίΐα ματε 
ἔμπα, εἰς. 
Ῥρᾷ. 868. οἱομέ εἰεἰία. Μ55. δἷεμ! διοἰία εαἰϊ. 
14. ΑΔ φμοῦ τέϑροπάθαπιιις, εἰς. Μ88. Αά φιος 

πάεηιμϑ, οἷς. 
νἱά. εἰ ροείφμαπι ἱταεσιαυετὶ! υεγϑιηι, εἰς. Μ585. εἰ 

Ῥοείφιαηι ἰγαοίαυοτί! ἰοσμηι, οἷς. 
0] 4. εοταπι ἰτίϑις ἰωπιμπιπιοάο, εἰς. Μ858. ὈΤΟΡΙΕΥ 

το ἰαπίμπιηιοάο, εἰς. 
Ρας. 809. εἰ φεΐ δἰπὶ ριρμθόταπί, 455. εἰ φιΐοιη- 

46 διηι "05 ρμηχοτιμι. 
Ῥᾳς. 810. ἐπ εοπεμνιπιαι ἰοπόπι δας, εἰς. Μ88. 

ἐπ σοιιεμηιηϊαίοη6 εαομίϊ, οἷς. 
4. φιὲ ἐπυοιϊαπίμν ἐπ σοτροτα, εἰς. Μ88. φαεὶ ἱπ- 

φϑενιὶοπίμγ ἱπ σΟΥΡοτε, οἰ. 
01. πἰδὲ [οτιῈ δος φιὲὶ, εἰς. Μ58. πίδὶ [υτι6 εἰδ 

φωὶ, εἰς. 
θά. εοπιπιοταπίμγ, οοπστεσαδιηί. Αἀὰ6 ρυπείυπι 

Ῥοβὲ οοπιπιυταπίμγ, ἰίὰ υἱ (οπρτοσαῦμπι ἱπείρίαι 
Δ] δπ ΡΠ Γδἰ ἢ}. 

101. αὦ ευπργεφαπάμπι εἰ, οἷς. 666, αὐ φομγε- 
φπαμάμηι εἰ, εἰς. 

1014. διέΐωμς ἀ(ὲ ἐς φωεΐ, εἰς. Μ85. Εἰ 6 δὶς 
φιὶ, εἴς. 

1Μ1}4. «ἐσὲ εἰ ρμτορΠειίὶς, εἰς. Μ55. α ἰεη6 εἰ ρτορίιε- 
εἰς, εἰς. 

Ρας. 871. Πετμπι εμδοορῖ!, εἰς. Μ55. 18, ΤΠ ότιῆι 
διιδοὶρὶ!, οἷς. 

101... εἰ ρεγ[εειῖο φμῷ ἐπ ἐ0 εεῖ. Μ558. ᾿οηῃδβίδηϊογ, 
εἰ ἔρω φια ἱπ θα ἐδί. 

τς Π)γά. πιμίατιηι σοπνοτδαίϊονηι ἐπα, εἰς. Μ85. 
πιμίία σοπυετεαίίοπαπι ἰηιΐα, οἷς. 

υἱά. ας μι μίιις ἀἰσαπι, εἰς. Μ85. απιρίϊι8 μὲ ἀἱ- 
καηὶ, εἰς. 

114. εἰ ἐμ ἀαδὶς εἰσπὶ βεαιἑοπέπι, εἰς. Μ53. εἰ 1μ- 
θαϑὶς εἰφιιὶ βεαίίοποπι, οἷς. 

"014. οαείτα φιὶ εοπδίδιιπί,, οἷς... ζαξίτα φιὲ 
δι, εἷς. Μ58. οομπϑίδη!εγ, σαξίγα ὥμῷ εον ξὲἐ- 
εἰμπί, εἰς... σαδίτα ημ( δμμῖ, Θἰ6. 

᾿υἱά. ἐπ ογάϊπε. δεομάμπι, εἰς. Μ58. ἐπ οτάϊποὸ 
διιο. δεοιπάμηι, οἷς. 

Ραφ. 872. μὲν ἐας εἰρπὶ βοαίΐοποε ἰμϑαγμηι, αὐ 
εαἰναιάμηι, εἴς. Μ58. μέγ δας εἰσι βεαίἑοπες ἱμϑδα- 
τμῖπ, δείσας τες, αὐ εαἰναπάμπι, εἰς. 
"4. ἐπσεπιρίο εἰ πιηῖδγα οὐἰεδιῖς ματα, εἰς. Μ55. 

ἐχεπιρία εἰ μαιῦτας οὐἰεειὶς ομ γα, εἰς. 
104. δοίιοια φμῖα ργορὲ οξεί ἱπ {ἱπιῖπθ. Μ58. δεῖ- 

ἐοῖε φυΐα γτορέ ἐεὶ τοφωμπὶ θεὶ. 
1014. νέγϑα αμίοπι πιέεα ΩΝ ἰΤαπείεπί. Μ58. νεγϑα 

αμίόπηὶ πιθα ποπ ργαϊετίϑεπηι. 
ἃ. ταἰ6 αἰϊφιϊά βι φιοά 46 δεξαίο αἰεί ἱ{|0, 

ψμοά οτῖ!, εἰς. Μ58. ἰαἰ6 αἰϊφμὶά εἰ! φιιοά ἀφ δέαιίο ἀἰ- 
εἶεν {{{ο, φμοπίαπι ΕΥ̓, εἰς. 
θ᾽. δἷεμ εοτίρίμπι ἰῃ Οαπίΐοο, εἰς. Μδ5. εἰσι 

δετίρίιπι ἐεῖ ἐπ Οαπιῖοο, εἰς. 
1014. εἰ βεμε, ἰά 65: πιιπάπι8, ἰεπέταπι ταππιηι, ἑα 

681, εἰς. Μ55. εἰ βοιιδ, ἰά ἐεἰ πιμπάπμπι οΥτγέπιτι, γα- 
με μπὶν ἰά ἐδ, εἷς. βεὺ ἰοφεπάυπι νυἱάοίυγ, Ἱεπόγιηι 
τοπιμῆι. 
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ΠΝ. δ πιαίμιτος Οπτίδίο βοις ργαείαϑὶ!. Μ55. εἰ 
πιαίμτος (ἰτίδίο [γμοῖπ ργαειαϑὶ!. 

1014. βεις ϑοπα ϑοπα επί υαἰάδ, εοπργερα- 
ία, εἰς. Με8. βειδ ὑοπὶ ὑοπὶ εἰμὶ υαίάε, ἐσοπρτε- 
φαιϊ, εἰς. , 
"4. δα φεῖδιις αεεοίρετε υκί!. Μ85. ἐξ φαΐϑιις 

Ομτνίδίες ἀοσείρετο υμί!. 
1014. ἰαγφίογεδ [γμεοίις ργοάμείς, εἰς. 8458. ἰαγρίο- 

τὲς [γμοίμι8 ρτοάποεί, οἷο. 
1θ]ὰ. αα ἀείαίέπι [ἐδιἱμοῖ, εἰς. Μ:5. ααἀ αἀείαίοπε 

{δἰἱπαί, οἷς. ὗ 
Τυϊ. »γο[οταπι [οἷϊα, εἰς. Μ558. ρτο[εγθηί [υἱΐα, εἰς. 
Ρας. 815. ἐμ Οἠγίδιμπι ἐχἠιϑεαμιιδ. Μ58. ἱπ Οἠτίφίο 

ἐπ ιϊϑοαπιιδ. 
114. ἀἴσοτε ροϊμετίπι. Μ55. ἀἴσετο ροίοτίπι. 
114. λαο ἰαπίαπι ἱπιεἰ ἰσεπίε. Μ58. ἤος (απέεη 

ἐπιεἰ σον ί68. 
Ρδς. 814. εἰ φιοπιοάο ἠος αὐδοοπαϊΐι Ῥαίετ, οἷο. 

Με8. οἱ φιιαγα ἰιος αὐδοονα δι Ραίετ, οἷο. ; 
10ά. ἐς α ϑαίναίοτε ἰοηιρμς, οἷς. Μ88. φποά 

εἰἴαπι α ϑαίναϊογτο ἰεπιρειδ, οἰς. 
[0υ]4. ποπ ἰαπιθπ μὶ νοπίγεί Ἶαπι φιοά, εἴς. Μ5. 

ποπ ἰαπὶ μὲ υεπὶτεί εἰ απι φιυά, εἰς. 
᾿θ]4. ργαεεριὶς δὲ ἀεμιπαμοπίϑιι5 φμαεὶ ποη 

γῬταυεπίεπιε, εἰς. Μ88. ἱπ ργατοριὶς εἰ ἀειμνταἴδο- 
πῖϑιε φιαεὶ θέ0 ποπ ρμταβπίοπιο, εἰς. 

Ἰθ14. φιιΐ εμϑαϊαϊ! οπιπῖα, εἰς. Μ88. φιιΐ εἰδὲ διὃ- 
αϊαϊι οπιηΐα, οἷο. 

ιυἱά. Βιὲ υἱάφίιτ μεν ἤαο ἀΐεοτε δϑιιδ) δοιΐοπεπι οπ|- 
πίμπι, φεὶ, οἷο. Νε8. Εἰ υἱἀθίαν ΡῈῚ ἠσὸο ἀἴεετε διῦ- 
7εοἰἴίοπεπι ΕΜ βετὶ σαϑ)εοιίοποπι οπιπέμηι, φιΐ, εἰς. 

1014. Εεείοεία, φι 68, σογριιδ,, πεδοὶξ ἀἴεπι, οἷς 
Με85. Βοοίεδία, φμα ἐεὶ εογμὰ Οπτὶδιὶ, ποιοῖ 
ἀϊεπι,, εἴς. : 

Ρας. 815. ποπάμπι οπῖπι τεσορετμαί, εἰς. 58. πον:- 
ἄμπι τεσόροτγαπηι, εἰς., ΔΌΒ4Π6 οπὲπι. 

1014. μὲν πος ἀεείαταίαν, εἰς. Μ58. Ρεγ δος ἱϊα 
ἀεείαταίεαν, εἰς. 

1.14. δίομί {ἀτὶ ἔα ἵπ ποοῖθ νεπίεῖ. Μ558. εἰομί [μῦ 
ἐπ ποοῖο, ἰία τεπὶεί. 

014. δοοεῖ πος φμονίαπι, οἰς. Μ8ε8. θοζεῖ ἐπΐμε 
πὸ8 φιοπίηπι, οἰο. 

Ρὰρ. 816. α θοπιΐπο [{μόταπὶ τοπείμία. Μ55. ἃ 
δοοπιΐνο {μόταπὶ οἱ σοπείμία. 

1014. Ταίϊς επὲπι ἐδι οπιπὶς, εἰς. Μ588. Ταίϊε ἐδἰ αὦ- 
(ἐπὶ οπιπῖδ, οἰς. 

Ραρ. 877. φιαπάο οἱ εερείϊετις ποη υἱσίἰαπίεηι, εἰς. 
ΝΜ. Γάνν εἰ ἐροίϊαπϑ ποπ υἱσὶἰαπίεηι, οἰς. 

014. ΑΠοφεΐ αμίοπι, οἷς. Μ85. Αἰϊφιοιίε οἱ - 
ἐεπι, οἷς. 

1014. φμὶ [μταίμ8 {μόταὶ, οἷς. Με8. φιιῦ {μγωϊπϑ 
{ποτῖϊ, οἷς. 

Τυϊά. πιαπὶ [εδίαίο [μτὶ. Μ588. πιαπὶ [δείαιο [πτο. 
1014. οἱ οἰδμπι Ῥεῖ πιραϊιαἰἰοπεηι ἱπ[μπαάϊ!. Μ 58. εἰ 

οἰεμπι οἱ μετ πιεαϊταλοποηι ἐπ [μηαἱ!. 
1υ1.., δέος ἀμίοπι ἱπεία!. Μ55. θὲ δε ἀμίδα ἀρρτο- 

Ῥίηφιιαυΐ!. 
1ν]«. Αἰἐμε φιΐάεπι τεργοηθηάδιγ υἱρίίανα., εἰς. 

Ν55. Αἰΐως φαίάεπι οοπιρτείιοναἐτμγ υἱέ ανιδ, οἷς. 
Ραξ. 818. φιο ἀΐφποϑ δδε6 σορπονεγὶ!. Μ855. φιο 

ἀΐσηοα δὺ8 6486 ζορπουεγί!. 
1014. ὐμπι ροεδίπιιιδ οπετὶ 6426, οἷς. Μς5. ὕμπ 

Ῥοδείηιιια ποποτὶ 6486, οἴο. 
014. φμοά πιΐπμε [ασετεί ἐα. Με8. φιοπιῖπιλ [αε9- 

τεῖ θα. 
Ραρ. 879. φμαπι ἀδηνμς δδετίοπιΐδιις, οἷς. Μ55. 

ΕΠ φιοά υἱάσπιιδ ἐξιτί ει ϑιις, οἷς., 56 τδοί:8 ἴῃ 
1ι|5. 
Ἰυϊά. μὲ πὲ φιῶ ρμαμρέτμπι, εἰς. ΜΒ88. μί πεφμδ 

γε μαιρέτωπι, οἷο. 

1014. φιοπιοάο αὐἀυοραίας ἐφί. Μ58. φκοπιοάθ εάιι- 
σα ἐεῖ. 

1014. ἀμί ἐπ ἡμυεπίϑως, εἰς. Μ88. αἰ πυφηΐϑιις, οἰς., 
Δθδαυδ ἐπ. 

Ἰθϊ4. εἰ εἷς φειὶ υεῖ ἐα ρατίε ροεξξβιιηί εἰδὲ ἀοφωίτεγε 
ἐξεα8. Ἦπες ἀδδυμ ἰῃ πι88. 



Κ90ὅ 

Ραᾳᾳ. 880. εωϊδονυις φυϊϑιδοιπφυδ δἰπιρίϊοἰίοτ, αἷς. 
Μ535. σοηδετυὶξ φμαί ἰδ ιδεμλιφιιθ εἰπιρίϊοίίθτ, εἰς. 

104. Οπιπθδ φιΐάσηι σοπϑιίμοι, οἷς, Μ55. δἰ ΘΟ" "65 
φιίάεπι φοπδιἑ οὶ, εἰς. 

014. νὲ ρμμία, ἥμης φιΐάσπι, οἷα. Με5, κί ρμία, 
πηι φυΐάθπι, εἰς. 

Ιυϊὰ. ριιπίγείατ, [6 6, ριινϊοίαν. 
Ρὰφ. 881. βάοηι ἐπι 468. Μ55. βάδηι ἐν δ οδιηι. 
Πυ]4. φμοά υἱνρίπεδ διιπί, εἰς. Μ.85. φιοηΐαηι οἰγοὶς 

πρδ διιπὶ, οἰο. 
Ευ1. πδοόδ88 68 κί ἴῃ αἰϊὲδ, εἰς. Μ55. πδοθδ86 681 

μἴ οἱ ἐπ αἰ, εἰς. 
᾿ν]4. πιεινϊοπίμηι ποπιὶπὶς δὶ, οἷς. Μ88. πείτῖ- 

τππθππιπὶ ἐπ ηῖς δαπί., οἷς. ϑεἀά Ἰοφοηάϊπῃ νἰάδιμν, 
δεῖ, ὉΓῸ δαπί. 

1014. α δεπδὰ υἱαίϊ. Μ588. α δόπςμ {{|0 υἱαἱϊ. 
εν 882. οἰδιιπι ταϊϊοπαίο. Μ55. οἰδιηι ταιἱοπα- 
6. 
1014. φιοά εοπητορανὶ!, εἰς, Μ88. φμυπίαηι σοπ- 

φτεσαυῖ!, εἰς. 
Τυ]ὰ. Λαϑοϑο ἀοεῖτίπαπι, πον ἰαπιέη, εἰς. Μ158. μαὐεο 

ἀοεοιτίπαηι υογϑὶ, ποι ἰαπιοιι, οἰς. 
Ἰρ14. Οτηαπίος αμίοηι, εἰς, Μ588. Οτπαπίμν αἷ- 

{φηϊ, Θ(6. 
1υϊὰ. απαΐονθηι ΠΟ διιδοὶρὶ( ναπαπι, οἷς. Με8. 

αὐαϊιΐοποηι φΐάοπι πῸΉ διιδοὶρὶ! ναπαηι. Ὠοίϊημα, οὐ- 
ἄπιται αἰγθ8. (οτία, οὐτιταί αἰιγ68. . 

1914. ἀδι6 ρυποίαπι, οἱ ροπα υἱγρυΐδηὶ ροβί, ἐἕεία 
δμ)}. 

Τυϊὰ. Ποπιο φμίάαπι μετοῦτα ρτοβεῖδοοηε, οἷς. Μ88. 
δὲ. εἱ δπίηι Ποπιο ρότοργα {πἰιγμδ, οἷς. 

Ἰνῖ., ομιπίθες ἀἴοδις. πδημ6, εἰς. Μ85. οπιπῖθεςε 
ἀϊοδυς υἱἱα, πεφμθ, εἰς. ᾿ 

Ιθ]4. μτορομῦ ροτοστίπαπς 7 ἸΤταρςίαπίο6δ ἀκ. 
6ηὶ, οἷς. Μ85. μομίξμν ρεγερτίηαμε 5 Τγαάεπίες αἰι- 
ἐθηϊ, οἰς. 

Ραρ. 885. εἰς εἰ ἴθειις, ἀμ ἴα, εἷς οἵ Εις, οἷο. 
Μος, εἰσ εἰ ]6διι5,, αὶ ἰία, δὲς δἰ 640, αἷ ἴα, εἷς δὶ 
Εϊυς, εἰς. 

1014. δε ἰρδεα ἰμπς ενὶϊ, οἷς. 55. ἐμ δ᾽ ἴρϑδ 
ΟΥ,, 66. 
1] ἀ. φιὶ φμίπισιιε ἀσοθρεταμί,, εἰς, Μ58. φμὶ φιιὰν- 

86 ἀσοορογμμῖ, 6ἰα. 
1014. φμΐ ἀπο αμίφηι, εἰς, ΜΕ5. φμὲ αμίοπι ἀπο, οἰο. 
1014. πὸ [οτίδ φιΐα οπιπία,, εἰς. ΜΒ5. π6 [0γ16 φιὴ 

οπιηΐα, εἰς. 
ἸΡ[4. αα ἀἱδεγείίοπθηι. Βοπὶ φιοφμ οἱ ἠΐ διιηι φιΐ, 

εἰς. Μ85. αὐ αἰξογείἑοιθπι θωιὲ φμοφμθ εἰ ηχαι, πὶ 
ὅμπὶ φωὶ, οἷο. 

1014. «ἀαϊιαπιοπίωμπι ἀρεορὶϊ υἱτιμἰς, εἰς. Μ55. αἀ- 
αἰϊιαπιοπίμηι αοοὶρὶι υἱτι(ἰδ, οἷς. 
ΠηῈ: 884. φυοά μαϑεῖ ἰρε6. Μ88. φιιοά παϑεῖ εἰ ἱρ86. 
Τα. οἱ 46 {{{|8 ἀϊοίπιμς,, εἰς. Μν8. δἰ (ὁ {{ΠΠ}6 ἀἱ- 

φοημιδ, οἰς. 
Π014. ὁ ἐπ αἰ{Ππμαάΐηος ροδμὶϊ ε͵μ8. Μ88. εἰ ἱπ αἰι- 

1μ ἀἷπα 6}. νοδμὶι. 
014. φιίάεπι ορεταίι δἰ! οἱ ἱμοταίμ8. Μ88. φιϊάεηι 

ἐξ ορέγαίμδ 5,4 οἰ ἰμοταίες 
, Ἡυϊά. ἐπ ἐρδα ἀο[επείονα, εἰς. Μ85. ὧι ἴρϑα ἀ6[ὁ04- 

δίο 6, οἷο. 

᾿ς Ἰθιἀ. εἰ ἐγεαϊιὶ ξαπι. δὶς οἱ πη58. δοὰ Ἰεφοηάυμ νἱ- 
ἀείυν, εἰ Ἔγεάϊία διπί. 
14. φμοὰ εγὐθάϊίι5 εδι. [τὰ εἰ πι88. δὰ Ἰεβεπάυπι 

οἰἶαπι νἱάείυτ, φμοά εγοράϊίωπι οεῖ. 
1014. ρόγεστο ρμτο[εοίιι5. Μ88. ρογέψτα [μἰωτὰδ. 
Ἰυϊά, φιοπίαπι ποη αα ᾿Βοπιίπιιηι ϑαάμηι, οἷς. Μ88. 

σμοπίαηι ποη δοτυὶ αὐ δυπιϊμηι ναάππι, εἰς. 
υ͵]4, ϑοπα αμίεμι οροτγαπίες, εἰς, Μ58. δοπα αμίοιη 

οΡεγαπάο, εἰ. 
Ραρ. 885. αὐ ἡμειἱἶαηι., δἰσμ! εἰ οἱ φιὶ αιιαϊυὶϊ ἃ 

ἀοηιῖπο δ0: δέτι βαοίϊ5. δίηθ ἀμδὶο, εἰς. Μ58. αὐ 
7μειἱιϊαηι. δὲς εἰ εἰ φιῖ αμαϊυϊί α ἀοηιΐπο διὸ : ϑυγτὲ 
βαείϊε, εἰπε ἀμϑῖο, εἰς. 
; 1θϊά. οἰ ἐα ἰοία πιέπί ἴμα. Μ55. εἰ ὁα ἰοἰα υἱτίμιε 
πα. 
Τυϊά. εἰ αἰδὲ πιοτος φοτιηι, οἷς. 85. δἰ αἰϊὲ πιΐπογοα 

ἐογμν, Οἷς. 
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1014. δἰ φιαεὶ φιὶ τεἰούαι, εἰς. Μ58. εἰ φμία δείεϑαι, 
6(ο. 

Ἰυϊά. εἰ πισίν αὐ υταπι αἰέγπαηι, πιεῖ! ὕει; 
Ῥεὶ ἐπῖπι ὁδῖ ρμοδεοδεῖυ ἡμδίμδ, εἰς. Μ55. εἰ πιοίπιπίαγ, 
αὐ υἱίαπι Φίογπαηι πιεῖ! ])ομδ: όμς πὶ ἐδί ρμοε- 
δοδδῖο ἡμδίϊ, οἰο. 

104. εἰ σοιιφγέθαπε μα ποπ ϑρατεῖί. 458. εἰ εοη- 
φνέσαπε πἰδὶ 0 ϑρατοῖί, 

Ρεᾳ. 880. Νέος δηῖΐμι ϑοόπις ἡ μδπιοάϊ, εἴς. Ἀ[ςς. 
Νεςε ομΐπι ὁδῖ ϑοπιις ἐιδη. οὐαὶ, εἰς. 

1014. φμὲ ἱογμηι [οδἰἱπαὶ δαίνατε, εἰς. Μ55. φαὶ αἱ- 
(ογιπὶ [ἐξιϊπαι δαίυστο, οἰς. 
14. δἷομε Απάγρας, Ρείτιις, Ῥμίρρας, Ναιλα- 

παοί, οἷς. Μ85. δἷομὶ πάτρας Ρείγιιπε, Ῥιμρρας 
Ναιδπαπαεί, εἴας. 

1014. ἀεεὶρὶι αἀ ἴρειηι εἰ ἐα σταίΐα, οἰς. Μ55. ας- 
εἰρὶι ἰάΐροιηι οἱ ἐπ σταῖία, εἰς. 

014. πρὶ ἐπ νοτίία!., οἰς. Μ85. αμί ἰπ υἱτίαι!ο, οἷο. 
Ιυ14. ἄοπες ἱπιοἰἐαογμπὶ, εἰς. Μ55. ἄοπος {πίεί- 

[οτοτὶμί, οἷς. 
10 ἀ. οἱ Φράθαιὶ 5ΏΡΟΥ δοάθηι, οἷς. Μ85. εἱ δοάεδιι 

δΉΡΟΥ δράθμι, οἰς. “ 
88. 887. αἀυοπίις ἴη σίοτίαπι. Μ58. αὐτοηίεις ἱπ 

φίοτία. 
[υ]4. απ οίΐαια μος ορὰας παϑοί, εἰς. Μ588. ἀμί εἰ ἴαπι 

ἤος οριις μαϑεί, εἰς. 
018. δίομε ονΐπι [μἰσατ... οἱ ρτορίοτοα φιοά... γτο- 

Ῥιοτδαφιιο μὐΐφιμο, οἷς. Μ85. δίσωι εγσο [μίφατ... Ῥγο- 
ΡΙοΥ γιοά... Ῥτορίοτ φιοά υδϑίφιιο, εἰς. 

μά. φιὲ ἐπ ἴημα [αοἰμδ ἐδ, εἰς. Μ85. φαὶ εἰ ἵπ 
ἴογηια [πον ὁδί. 
θὰ. φωμία ἀδρετα εἰ ἄμτα βδαχα πιαίδ αδξεοιπμί, 

Μ85. φιιὶ ἀδρέτα εἰ ἀπιγα δααα πιοίο αδοεπάμπι. 
Ρυρ. 888. α ἀοροείἴοπθ πιμπαὶ, Μ55. α ἀἱεροείἕοπε 

πιιπάϊ, 564 ἴῃ βόχυδηιθυ8 υθΐᾳιια ἀεροςίίοπε, ἀε- 
Ῥοείιἴο, ἀοροδίία, οἰο. 

1014. δἷς πο ροδείδϑὶ!δ., οἷς. Μ585. εἷς ποὴ δδὶ ροι- 
δἰδί|6, οἷο. 

014. Νεροξδ6 ἐδί ὁμηὶ οἱ ημαείμοξιπι, εἰς. Μέςς5. 
Νέεροδδε 6δὶ ἐπῖπι εἰ φιαείιοευπι, εἰς. 

114. Πίοηὶ Οἠτίδιιπι αἰφοπίριι ἰϑαΐπιμις υδειππεπίο. 
Μ 95. Πἰεμι ἢ τίδίο αἰφθηίὶ ᾿εαίπιια νεδιἱπιεπίτπι. 

1014. δον μτηιαμίμγ ἐμ βτπιὶδ. μ666, σοὶ βτπιαπίων 
ἐπ βτηιῖδ. 

Ραρ. 839. ἐοη βγυηιαμίες τε[γίθεταπιιδ. Μ55. σοἶπβτ- 
πιαηίθδ το[γι σοταυΐπιιδ. 

1θ1ὰ. οὐ ἐ δούμηι φιι φεταπί. Μ58. οδίΐ φοτὴς 
για ἐφότιιι 

Ινἱα. εἰ φμαδὶ οἰοηφαπίοδ, εἰς. Μ55. φιιαδὶ εἰοπφαπ- 
65, εἰ(. 

1018. με αἶσα! αὐ πος, εἰς. Μ88. μί αἰσαίατ αὐ 
πο8, εἰ(. 
14. εἰ βινι βιΔὲ 6785. Μ35. εἰ βιιπί απροίϊ 67κε. 
Ρὰρ. 890. ]πβτγηιις {μὲς δὶς εἰ ἐπ σατοετο [μὶ. Νν5. 

τ ἤτμαν εἰ ἱπ σατοῦτε [ιὶ. 
υἱά. Ναηι αδιιδὶυθ φιυιίάεπε ποπιέπ ογδάθπίος ἱπ 

Ομνίδιο, εἰς. Μ85. Ναπε αϑιιεῖσε φιΐάφηι οπιπὲς οτε- 
ἀοη!ο8 ἵπ Οἠγτίςίο, εἰς. 

1υ14. αἰδοράρη!ο αὖ 60 ἀϊαϑοίο μδημ αὐ (επιρμς. 
Μ85. ἀϊδοοάθηι6 αϑ 60 μιΐφψιιο ἀϊαϑοίο αὐ ἰδηιριι5. 

Ἰυϊά. ροδίφιαηι (γα(οτείιιν. Ν.55. ρμγϊπισμαηι ἰταάε-- 
τοίπτ. 

Ρὰρ. 891. δἰομέ αὐϑ γαθϑαπίμν φμίάαπι, Μ55. εἰσμί 
ατὐϊιγαπίαν φιΐάαπι. 

104. ἱ{μ4 διιοείαι ἀαπιϊσιιηι. Μ55. {μά δμεςϊάα- 
(μγ απιἰφιπι. 
14. φωοά υὠπῖοο ΕΟ, εἰς. Μ55. φεΐ υπίοο ΕΠ- 

ἐΐο, εἰς. 
ἰν]4. ἐσέγαι [μμάαίοτεπι. Ν58. εὐεταὶί ϑαίναϊο-ς 

τοι. 
1υ]4. δὲ αμαϊενι85. Τμορο, εἰ οαϊεπίϊδ. 
Ρας. 892. μαϑέο φιιά εἰδὶ ἀἴεοτε. Μ55. καϑεο αἰξ- 

φιὶά εἰδὶ ἀΐεσοτα. 
1.4. 6ἰ σορπαῖίο φιαάαπι ὁ πιμΐογε. Μ35. εἰ ἐ0- 

4ηαιο φμαάαηι υἱοί (6 πιμίϊοτο. 
ινἱ4. δὲ Ματία ἴρδα ὁταί, εἰς. Μ88. εἰ Ματῖα πὲς 

ἐρεῖ ὁται, οἷς. 
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Ρδς. 892. ἐπ ὑπὸ σαρμἰο. Μ58. ἐπ 60 σαριίμίο. 
Ἰθι ἃ. οἰ πο δἰπιμί, ξεά ατία, εἰς. Μ58. εἰ πον δ,- 

πιοπ, τοὦὐ Ματία, εἰς. 
1υ14.. μὲ φιέάαπι ὀογιπι πιοπίαπίιτ, Μ85. μὶ φιῖ- 

ἄαπι ἐοτμηι οἰἷαπι πιοπιἑαπίμτ. 
Ρὰς. 895. μὲ δεομπάμηι υογίία! ἐπι ἐπατγοπί ἐϊεῖο - 

τί. Μ58. κί δεσιπάμπι υοτί [αἴθοπι ἰιἰδίοτί ἐπαττα- 
τοηΐ. 

1014. Εγείίαη Ῥ6Υ αἱ ετεπίϊας, εἰς. Μ55. Ἐοτεὶϊίαη 
ἐγήυ ΡΩΥ αἰ ετοπκίϊαδ, εἴς. 

1υϊ4. «εα οὐεαϊοπεϊαί ον, ποπ δρὶ γί 6. Μ588. 864 
οϑεαϊοπιΐα {Πἰογ., πὸ δρίτί!μδ. 

ιυἱ4. δὲπιονιὲς φιίάθηι εἰ αἰϊοιαδ, οἷς. Μ55. δίπιο- 
πἰδ φυΐάσπι αἰϊοιἧις, εἰς., ἀθ5 416 δἰ, 

1νῖ. τοιν ἰδδἰοιιθμι δογπι, Μ58. τεπιϊδεὶοηπεπι ροοσα- 
ἐοταηι. 

1υ͵α. πδοὸ παταὶ ρὶείἰεα. Μ58. πεο παταϊ γμὶς(ϊεὶ. 
ΗνΪὰ. φωία συμυθηΐθη5 ἐγαὶ διρον, οἷο. Μο8. φμία 

εοπυδιιϊοπδ ταί μὶ διρεν, εἰς. 
Ραφ. 894. ποὐὶς ἀϊσαίατν, φιῖα Φεπιρον φείάσηι, οἰς. 

Μ35, ποϑὶς αἀἰσαίυτ, φυΐα ϑοπιηι οριια [δεΐπηιιδ δΏΡΕΥ 
εαρμὶ ἱρεῖιιδ, φμῖα δέηι εν φεϊάδηι, εἰς. ᾿ 

1θιὰ. εἰ ουπδιγτεχίπιμς εἰ. 4.58. δἰ σοι τοδιγτοαῖ- 
παιδὶ οἷ. 

Τὐυϊὰ. ἐπρον σαρμὶ 6)ιι8. Μ55. διιρον σαρι (]6διι. 
υ14. αἰ οι6 68ι ὁαρίίϊσατε. Μ55. αἱβεοϊίε φιϊάεπι 

68, ἐπρίΐσατε. 
ἀυἀ. αἰδιιά φιοά ποπ, εἰς. Μ58. αἰΐμά αὐίεπὶ φμοά 

ποΉ, Εἰ6. 
εὐϊά. τές, μεροαία ἰμα, εἰς. Μ85. τόξ,, εἰ ρεσεαία 

ἐπα, οἰς. 
1υϊ4. δ. ἐπ {{|{0. Μ58. δεά εἰ ἱπ ἱ{ἰο. 
Ηυϊά. τ λος οριιδ θεῖ ρτορτίμπι, εἰς. Μ85. ΕἸ ἰιος 

ἐδι οριιδ ργορτίμηι, οἷς. 
ιν.4. δκάας ϑεατῖοι. Με8. ἡ άας δεατίοίδα. 
ηυ: 4, Οἰπι δἰπὶ ογφοὸ ἀπο αἰδεὶρμ, εἰς. Μ588. πὶ 

δἰ"! ΕΥ60 ἄἀμο Οἰιγὶδιὶ αἀϊοοὶϊρμἰὶ, οιο. 
υυἱὰ. Εαϊδιΐπιο ἄϊιος αἰδεϊμμίοα δμάας, εἴς. Μ55. 

«ἰο πιο ἀπος δί0ο8 διάαξς, οἰο. 
Ροῳ. 895. Αμαϊυὶ φιοπιάαηι.... Πθταίσαπι 68 [0- 

“αἰμη υοσαγὶ. Μ88. Αμαϊυὶ αἰΐφποπι.... Ηεὐταΐσαμι, 
εἰ ἐπε Πυεσαίαπὶ υοσατὶ. 

υἷι. γοίοδαπι επὶπι αοσείρετα,, εἰς. Μ58. γοίεϑαι 
αἸίθηι αὐείρεγε, οἷο. 

1υϊ4. γέγϑαπι θεὲ ἰταάμπι οἰ οι οαπαπι. Μ55. Κ6τ- 
ὕχηι θεοὶ σοπίοπιπιμί, οἱ φιαϑὶ ἰναάπμηι. 

1υϊά. ἰγαπερτεδδὶ υοτῦὶ : Ομά νυἱἷδ, εἰς. Μ88. 
ἐναπερτοδεὶ υοτϑὶ Βεὶ : (μἱά υἱιἐἰς, οἰ. 
"4. Α« ἐπὶ διαιμδότμμ οἱ ἐγ σὶπία δίαίετεδ. Μ55. 

Αἱ {{ διαίμοτιιπί εἰ ἄαγὰ (Υἱφίμια δἰαιεγάδ. 
1θ1ὰ, ἀππογμμι ἐγυθατέϊ, οἷς. Μ585. ἀπμοτιπι, μἱ 

ἐτοθατγεί, οἰς. ᾿ 
Πυ}4. ἐγοσαίμηι 65, εἰἶαπι ρου ρεὶὶς. Μ55. ἐτοψαίμηι 

6δι αμίδηι Θἰΐαιπα Αὐ υψριϊὶα. 
Τυϊ4. Ολτίδέμηι θόμηι γογϑμπι, εἰς. Μ88. (πτίδίιπι 

θοριϊιὶ εγθωπι, οἷς. 
1υϊά, ἐοπιρυιδ μαϊοπάϊ, οἰα. με56, ἐόπιριι ρατὶοπαϊ, 

Εἰο. : 
1014. μὲ πιαπαάμοσπιμς ρμαδοίια. Μ85. μὶ πιαπάδοθ8 

γμαδοβα. 
εν... δία ὁγ3ο ἀρρατεί φμοά μπα, εἰς. Μί55. δίομ 

Ὅγηο ἀρρατεὶ, ιιπα, εἰς. 
Τ014, ἑμππιοίατε ρωδοίια ατυπίογιπι, εἰ φμαπάο οροτ- 

(ἐδαϊ, εἰς. Μ58. ἱπιπιοίατε ραξδοῆα, εἰ ἀφ πιοτιηι, 
φμαπάο οροτίεϑαί, εἰς. 

Ραρ. 896. φεΐὶ ἐμ ρεσσαίμπι, εἰς. Μ55. φιὶ (οἰ 
Ῥέεσοαίππι, οἷς. 

10 ͵  4. οἱ νογἐαίοπι, Εἰ 0.)Π6 φιιοά δι, οἷς. Μ55. εἰ 
φογ  ἰαίοηι, εἰ ρασθηι, εἰ οπιπὸ ηιοά 6δῖ, οἷς. 

104. ποη φμαίἰβοιηφμθ, οοφηπῖϊμπι, εἰς. Μ58. ποπ 
για(ἰϑιιδοιμιψιε σοσιπΐιιπι, οἷς. 

"υΐϊὰ. δὲ διπι ἀϊδοὶρωίὶς πιαμάμοσπι, εἰς. Μ55. μδὶ 
οππὶ αἰδεὶρμ ἰδ πιοὶς τραπάποεπι, οἷα. 

Ευ1ἀ4. αδοειάαι ἰοειιηι δμρεγίοτεινι, οἷς. Ν᾽ 58. οδίθη- 
(αι ἰοσιπι οἱἰροτίοτοπι, εἴς. 

Βα. δίγαίμπι ἐ{{μι6 οτπαίμπι. 58. δίγαίμς {{{{π|8 
ΟΥ̓ αἰ) 
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1614. ἰαίοτε γχιαεὶ ποπιίποηι. Οὲ ροδίφιιαπι υἱαϊ!, 
εἰς. Μ85. ἰαίετγε φιαδὶ ποπιΐποηι φιΐα : ροδίφμαπι υἱο 
ἄϊι, εἰς. 

Ἰυϊά. φιέ ργαεοφηΐιι 668εἰ ρτοάϊιον. 58. ,μῖ ργτῶ- 
εὐρφηλίς ἀγαΐ ργοάϊίον. [λεϊπάα, ργορίογοα φηυά αἷ- 
εἴμπι [μοταὶ οἷ68. Μ588. ρτυρίεν χιιοά ἀἰείμνη ἐν’ αἱ οἶδ. 
δᾷ. 891. εἰ εετυϊίμὶ τεάϊσο. Μ83. εἰ ἐπ εετυλίμίοηι 

τοάϊρο. 
1014. εοηβάοπιϊε δοπιΐπῖδ ἰῃ βτηιὲ ἐδ Ῥτορίεν, οἰο. 

Μ85. οοπβάθηιίε οἰ βγηιὶ κΚονηεϊηὶς ὁδὶ Ῥτορίεν, οἷς. 
[υ͵4, Μὶ φμοά ρτοροπεπε φιΐδ, εἰο. Μ55. Εἰ φιο- 

πίαπι ρτοροπεπε φιιῖς, οἰο. 
ἢ Εν. ἃ Ῥτοροείίο πιείϊοτὶ. Μ58. ἀδ ρτοροδῖίο πιε- 
Ἰοτὶ. ΄ 
10ἰ4. οοπείάσταπιίες πὸ οἱ υος ἱεπίοπιϊπὶ. Μ55. ὁ0η- 

δἰἀεγαμδ πὲ εἰ ἰμ ἰοπίοτὶδ. 
1θΐ4, ἀκα! αἰδεὶρείὶς ἀε μάα, εἰς. Μ85. 4αἱ αἰδεὶ- 

Ῥωὶς Ξμὶς ἀ6 Ζ“πάα, οἰο. 
᾿υϊά. φιιέδιις πιασίδίγμπι σεπὶ οἶϑο αἰυΐηΘ πιέτιδα;, 

εἰς. Με5. φεΐδμς πιασίδίγτιιπι εἰ εοποίθειπι αἰυϊπαδ 
πιέπδῶ, Εἰο. 

Τν 14. ὁ αἀ διπιάεπι ροίμπι ἑαπριιϊπὶς 6:8. 58. 6. 
αὐ εμπιάοπι ροσμίμπι δΔαπσεϊπὶδ 6718. 

014. πος φιΐάοπι αὖ πυλιδπιοαΐ ποὲ αὐδίἐπεαπιιϑ. 
Μ55. ποϑ φμίάσπι αὐ ἐε)ιιδπιοαὶ αὐειἑποηιμδ. 
ἢ '"μ4, γγὶποὶρὶδ ἰγίϑι8 1μάα. ΜδΕ5. ρτίποερε (τίϑι8 
μάα. 
᾿υϊὰ. δεοιιπάμπι δἰοίμπι δαπείμπι. Μ585. εἰ δέεσυνάμης 

δἱἰείιπι δαποίυπι. 
"014. δε4 μὲῦ φιοηπι ταδί. Μ85. Ξ64 ΡῈ φιιθης 

ἐταάοίμτ. 
Ρδξ. 898. ἴρειπι Πιάασπι αμίοπι, οἷς. Μ85. ἐρϑμπε 

αμίοηι Τά αηι, εἰς. 
1014. ἀὐφιιις μὲ ποι παδοεγείμν. 1455. ἀϊρπμδ μέ πα- 

δϑοόγοίμγ, οἰς. , ΔΌΘαΌΘ, πο. 
1014. ὀμιπὶ ποπ 6886 ἰος υοσαϑείυ ἀἴσπιπι. Μ58. σἄπε 

ΠΟῊ 6886ι ἰοο υοσαὐμίο ἀἰφηλ. ᾿ 
1014. πὲς 68ι ἐπΐπι δαπιφιιῖα Νουὶ Τεξίαπιεπιῖ, φμΐ ρτυ: 

πιμἰς, εἰς, Μ85. Λὲος ὁδὶ ἐπὲπι δαπισμὶς ἠϊομς Νουὶ 
Τεδιίαπιοπιῖ, φαῖα ῬΥὸ πιιεἶδ, οἱα. 

Ραρ. 899. εἰ φιοπίαπι φιοά αἰοϊί, εἰς. Μ85. εἰ ειο-- 
πίαπι αἰεὶ, οἷς. ΔΌΒ46, φμοά. 

1υϊ4. ἐπιειἐἰσὶε σοπιπιμπίίεγ, Μ55. δι οἐ θαι ἐοπὶ -. 
Δ ᾿ 
101 ὰ. δὲ {μογὲ! Ποπιΐπιι 5 πιομδ πιθεμπι, οἰο. Μ58. δὲ 

{πετὶι θοπιΐπεις θέιις πιεῖιδ πιεσιηι, οἷς. 
104. σωπι πο8 ργωραταῖὶ, εἰς. Μ,55. σεπὶ 6, πο ῥγῶ- 

ραταιὶ, οἷς. 
1υϊά. μγαραταπιΐθιι5 ἴρϑιιπι ποις ἐρεῖιις. Μ55. ργῶ- 

Ῥαταμἔϊθιις θμπὶ οἱ ποία ἰρ5λιι8. 
νά. δἤιδα 6δι ἵπ σοτάϊθις, εἰς. Μ53. αἀἰιδα ἐδὲ 

ἐπ ευταϊνε, οἷς. 
1014. γεγμηι δοὶ, εἰς. ΜΙ55. Κέγϑμηι δθέιις, οἷο. 
1υϊά. ρτορίοτεα ἀδεοπάοτμπ, εἰς. Μ58. ῬγΟρίοΥ ηποά 

αεεοεπάεγμπί, εἰς. 
Ρας. 900. εαιδὶ ρμτοπιπιϊαίμγις {μόταὶ, οἷς. Μ58, 

δὲ ρταπιιπίίαίμτιις [μόταὶ΄, οἷς, 
{ε|4. δε4 μγοπμμπίΐαϑαί, εἰς. [μο36, δορά ρτγῶπιπ- 

εἰαϑαι, εἰς. Μ85. 5. Βαπιμὶϊ μαθεῖ, 664 Ῥτοημπίία- 
ὑαιῖ, οἰς. 
14. ἀϊδοῖρμίοα ἀθδοοπάοπίες. Μ585. ἀἰδείριιίοα αἷ8-- 

οοαεμίθδ. 
{0ἱ.. ρμτυρὶπηιαυεταὶ ἰμ:, εἴς. Μ55. σάρτορεταν 

ἰυα,, οἷς. θεϊμάδ, Απί σαπίμπι ὀπὶπι σα ἡ πόραί. 
Μ55. Απίε ἐπῖηι φα{ σαπίμηι "πόθα!. 

101. ἀἴειο ξεαπα αἰϊκαπιαν, εἰς. Μ88. αἰείοδ, διαπ- 
“αἰιλαπίμν, οιο. ᾿ 

Ιυἱά. απιδμίαϑαι, ἐπ ἰμοα ὁδί, ποπ ἀεποραί, εἰς. 
Μ85. απιϑμίαί, ἐν ἐμοε 651 : ημὶ ἀμίόπι ἐπ ἰμι6 ὁδί, πὸπ 
ἄοπεσαί, εἰς. 

04. ἐπ Οαἰδίασαπι, αἱ φοπίΐμηι ρορμίι5, εἰς. Μ885. 
ἐπι Οαἰϊίααπι φεπίΐμηι, μὲ ροραίιι5, οἷο. 

Η"υἱά. υἱαὶε εἰ 1658. Μ85. ΕἸ αἰτὶι εἷς 4628. 
1014. Ρεαίπιο ἀϊσομίθ, οἷς. Μ85. ἐς Ρεαίπιο ἀϊ- 

επί, οἷο. 
1υϊὰ. Εἰ ἀσπεραυὶ! εοταπι.... Εἰ ἰϊόταπι ἀθπερα- 

υἱ!.... δ64 σιιμὶ αὐἀνοςαιίοια, εἰς. Μ,55. εἰ ἀένε. α΄ 68 
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ἐοταηϊ.... Εἰ ἐϊόταπι ἀφησραγοί.... δ64 ομηὶ ἀδυοία- 
τἰοπὲ, Θἰο. 

Ραξ. 900. δὲ δεπι ροείμίαε86ί, εἰς. Μ88. δὲ επὲπι 
ρυείμίαεβε!, εἰς. 

1014. με πὸ δοιπι αἰ ϊχαγείεν, οἷς. Μ55. μ' πόὸ δια" 
αἰ πατοίων, Εἰς. 

Ραμ. 901. εὦ ἐἤεοίε φμίάθηι, οἷς. Με5. ἐα αἤεεῖι, 
γμίάοπι, οἰ6. 

᾿0]4. ρναεοσπίία ἐρεῖ ἀεπεραιίο, εἰ ([ὁοτί6, οἷς. 
Μ58. ῥγαοοσηπιία ἱρὴ ἀοπεφαῖίο 6718, δὲ [0Υ716.. εἰς. 
10] 4. μαιϊεπεϊπὶ ἧαο ποοίδ, εἴο. Μ58. ραιἱεπιϊπὶ ἴπ 

πι6 ἱπ ἢας ποείρ, εἴς. 
1014. ποῦ σοπυφιιίοπίον [αοὶἱ!, εἰς. Μ858. ποὴὶ ἐοπτε- 

ἩἰθΗΙΟΥ [ἐοἷΐ, οἷς. 
Ηυἱὰ. φιοά υοταπὶ (ἀοἠδεπιαπὶ. Μ88. φμοά υοσαίιῦ 

(ειπεοπιαηὶ. 
θά. οἱ πὸ πιοάΐσιπι [ἐγπιεπίμιπι, οἰ6. Μ58. μὲ πὲ 

πιοάϊομπι [ἐγπιέπίμηι, οἷο. 
δε 902. εἰ ἰδὲ υαάεηδ, οἷς, Μ55. πὐὶ υαάενξ, 

εἰς. 
θα. φιοά ροείεα εἰς αἰχί!. Μ88, φιιοά εἰ ροείεα 

εἰς αὐτὶϊ. 
1υϊ4. ρατιηϊείραπι εατπὶ εἰ ἑαπσυϊπὶ. Μ55. ρατιϊοῖ- 

Ῥαπί σαγπεηι εἰ δαπρμίποπι. 
ευ]4. ἡ)μεεὶ ξοάετο ἰδὶ, φιιαδὶ βτηιΐοτοα αὐαμαὶ, οἰς. 

Με5. )ωδεὶ δυάογα ἰδὲ φμαδὶ ἱπ[ογίοτες αὖ ἀφοπε ἰδίο 
ΔΕΥΌαΙ8 608 δέοιΓοδ; τὉ08 ἀμίεηι φιαδὶ βΤηιϊοτὲδ αα- 
ἀκτὶ, εἰς. 

τυϊά. ποείγαπι βετὶ υοἰμπίαίοηι, φμαπάο, εἰς. Μβ88. 
πνοδίγαηι βετὶ νοἰμπίαίειη, «οἰ θεὶ, φμαπνάο, Εἰς. 
ΟἸΡ]4. δϑά ποη δἰσμι υμἱ!, δεά, εἰς. Μ88. δε πὸν 

δἰεμί υμί( ἰρεδ, «τ, οἷς. 
Ῥαρ. 905, εμϑειαπίίαπι ἀἰϊνίπαπι, εἴς. Μ55. διϑ- 

διαπίαπι ἐἦμε σὲυΐποπι, οἰς. 
ΟΙυϊ4.. παμιγαπι ππμπιάπαπι ἐἾμ8., εἰς. Μ68. παίμγαπι 
ἐς πιπιαλαηι, οἷς, 

πη. οτγαμέδηι 926διπι, εἰς. Μ588. ογαπίοηι αἱίεπι 
οεμηι, οἱα. 

Ἰνῖὰ. φιαπι ἐδοοιπάμπι ἀμηιαπαηὶ ἱπιοτργοίαθαίεῦ 
παίμταηι, αἰυϊπὶας αἀμίσπι ἱπιοπίαὐ ἰδ ἐται. ]ά60 
{τέξ, εἰς, Με5. φμαηι δεομπάμπι πμπιαπαπι. Ῥτοριοῦ- 
ἐα γωία ξεσμνάϊηι ἐπιπιαν απὶ ἐεπίαϑαίμαν παίμτγαι!π 
(4ἰυϊπίέας αμίδηι ἐπιεμιαὐ δα ἐγα!) ἰάδο ἰτ65, οἰα. 

Ι0]4. φιοά ἀἰοεὶ φ'ς. Μ88. φιοά αἰοὶὶ δἷο. 
 Ραρ. 904. εἰπεμί δἰ ἱπ ἰεπιαἰἰοπεηα : εἱ απμίοπι υειὶέ 
ἐπ ἰοπιαιίοπεηι, εἰς. Μ58. εἰπιμί δὲ ἐπ ἱεπιαιοπόπι : 
ἑεά εἰ γυϊάσπι υὐπὶ! αὐ “2 6διπι, ποι "θη! ἐπ (θπ αἰἴο- 
πόπιὶ; εἰ ἀμίθηι υδηῖς ἱπ ἰοπιαίίοποπι, οἰ. 

1014... 44 μεοοαίοτεπι αμίοπι ἀϊοϊίυν : (οπεογμεπίιν 
(6 πιαία, εἰς. Μ55. Αα ρειοαίοτεπι αμίοπι ἀἰοὶίμ οοη- 
δέγμεπίον : Ῥεγεθημδίιγ (ε πιαία, εἰο. 

ϊ4. εατὸ αμίοπι ἱπβτπια αά, εἴς. Μ88. σαΓῸ αἰι- 
ἐἐπὶ ἐτὶ( ἰηιβτηια αὐ, εἰς. 
Πυϊά. εἰ σοπεμρδοθμίία ἐἼμα, εἰς. λ455. δέ ἐπ σονομ - 

γἱδοοιιίϊα ες, εἴο. 
1014. δὶς οογία τόριρπο, δἴο. Μ85. δὲς σοτίε ρμ- 

956, εἴ, 
ΟἸυ14. μαξδίοπὶς οπμιΐμηι φαΐάεηι, εἰς. Μέβ. ραδδῖο- 

πἷδ, οπινῖπο φιϊάοηι, οἰο. 
Ρᾳφ. 905. Ταπο εἰπο ἀπμϑίο μοεῖ οταίζοπεπι. Μ58. 

Ταπο δἷνε ἀμϑὶο μοεί (εγίΐαπι οταϊίοπεπι. 
[υ14. ὁ: ποπ τεημϊοδοοπίες. Μ55. πον δἰ τεγμῖεε- 

εὐμίθ8. 
ν14. δοπιπία αἰφι ἀοτηιαιίίοποδ, εἰς. Μ55. δομινΐ 

αἰφι6 ἀοτηιαἰΐοηοε. 
ἀρ. 906. Εσο αμίεμι εαἰει πο αἰϊέταπι σαμδαηι, 

ὁῖ0. 455. ἔσο αἀμίοπι θαϊδιίπιο οἰἴαηι αἰίόταηι οαι- 
δ΄ηι, εἰς. 

Πυἱ4. εἰ α«ἀάιμοῖίε αἰ φοπίεν : πιαίσπο οἰ οἰπι,, εἴα. 
Μ58. οἱ αδαμεοίιε αἰ ρθμίον, Ὠίσθης ἐπῖμι ; αδάμοί!ε 
αἰ φονιον, πιαί σης οἰ εμπι, εἰς, θεῖμ ο, αὐάιαοτὶ δ, 
Νβε5. αϑαμχετιὶς. ἡ 

Ιυἰά. αμαΐίμπι ἤος αἀφότα, οἷς. Ἰρορο, ααλμίπιπι πος 
Δρέτε, Θἰς. 
ὐϊ4. Μαιὲ εἰ παπὸ ἐμηι δρὶνἰαἰίϑιι οἰαα δ, 8ρ6- 

εἰς πιαίἑφιοτμηι, εἰ [μδιϊῦ μι, εἰς. Μ55. ἅμμμι διιπὶ εἰ 
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πμπο οαπὶ δρὶ τι (αἰϊϑμε ρίααὶΐε ἐρὶ τ μμπὶ πα σποταπι, 
εἰ ἰεγῶρη εἰς. 

δἰά. οί πιανιϊ[εδίαία βαὲ πιαϊἰιῖα .... ππίρεν τὶ 
γετθὶ. Μ58. εἰ πιαπί[εεία βα! πιαίἑιία.... ὑἱπιφεπὶιὶ 
θεὶ Ῥετὺὶϊ. 

Τυϊ. νατὲϊς οἰ ἀϊυετεὶς ἀοφιηπαιίϑεις νεπὶεπίες, ἐερος 
εἰίο, εἰς. Μ588. νατίϊδ εἰ ἀϊυεγεἰς 46 θεο ἀοσπιαιεῦ μα 
υϑιιέοηι68 ὁα ργοροεῖίο, Εἰς. 

104. Ῥεμὶν ἐτρο ἱταάμῖο,, εἰς. Μ85. Ῥεπὶξ αἀπέεηε 
ἐτααϊιῖο, οἷς. 

βαρ. 901. εἰς δέδια ἀἴσμπι : Παϑδὶ. Μ88. εἰς “έκεῖ 
ἀϊοιμ! : Βαϑϑὶ. 

ευἰά, Αὦ φιιος οπιπῖα μίασαδἐϊϊα, εἰς. Μ55. 44 φκος 
οπιηθ8 μίασανιίϊα, εἰς. 

Ἰυϊ4. ἐρεε ἱπεὶαϊ ἐπ ϑαπι. Μ68. ἴρϑε ἱποίάει! ἐκ 
ἐαπι. 

1014. ςοά πιοίϊοτμια,, οἷο. Μ88. δε ᾿ιείϊογεπι,, οἱἊ. 

Ῥᾳφ. 908. δεοιπάμηι πε ἐι ἀἴποπι ἀπρείοταπι πεῖ- 
{{πἰπ πιμπαϊαί ἰδ, οἷς. Βοοιΐα5. π|58. δεομπάμη δἰππίέε- 
τιαΐηδηι ἰοσίοπιιπι πε ἐπ πιιπαϊα δ, εἰς. 

1θ14. δὰ οἱ φιοά αἰεῖ!. Μ58. δεά φιοά αὐάϊάξι. 
101... ἐπ ἰοοο βαποιέ (επιρίὶ. Μ585. ἱπ ἰίοτο δαπείο 

ιοπιρίϊ. 
1011. φααίία φμα (μποὸ,, εἰς. Μ88. φμαίϊα ξιπὶ φμαδ 

ἵμπο, οἷς. 
101... Εἰ ἐμ ἰοπεπίοα Ζόειπι, εἰς. Μ85. Αἱ ἐ ἰ6- 

πόηίος ἤοειπι, οἷο. 
10. δἰ δοπίογοδ σοπυριϊεδαμί. Μ55. εἰ εενῖονες 

σοπυσπέταπί. 
1υϊᾳ. ἀεδενυϊοπὶς Φπάαϊοα φμὸ ἡκπς, εἰς. Μ55. 

ἀφεοτυὶϊἑοπὶς δμιαῖοσι φια παπο, εἰς.. 
101. δετυίιηι! Πεο Ραιτὶ. Μ58. ἀδεοτγυίιπι θεὸ Ραιτῖ. 
Ἰυϊ4. ἐδὲ οοπστοραπίιν, εἰς. Με8. ἐ{ἶπς εοποτέθαη- 

{ων εἰα. 
104. Εἰ δοομπάμηι Πέτα φιαιἐαίοπι δετῖϑαταπα 

«δεπὶ δδηΐοτεξ, εἰς. Μ88. Εἰ δεσμπάϊηι φεαίμαίεηι δετὶ- 
ϑατμπι διπί δοπίοτοδ, οἷς... οπΐθ50, ἐογῶ. 

Ῥαψ. 909. πεφιι φιοά ἐδ πινϊδιτὶ τηϊπὶείταπε, Εἰς. 
Μ585. πέφιιδ δεοιμάμηι φιοά ἐπ νιἱπὶδιτὲ πιϊπδίγαπδ, 

οἰε. 
Τυϊά. οαίμιπι αἰερεπεαίίοπαπι Οἠτὶειὶ φυοα ἰοπάε- 

τεπὶ. Μβ8. εαϊίμνν αἰδροπδαιίοπαπι (ἡτίδιὶ φιο [επ- 
ἀοτεηῖ. 

[υϊ. Ρτίνεῖρος ἀμίοπι ξαρεγάοίμπι, εἰς. Μ88. Ῥτίη- 

εορ58 αμίοηι βασετάοιμπι, οἷο. 
1014. δἰ πἰδὴ! ροιεταπὶ ἱμυεπῖτγο. Οιοπίαπι [αΐεα [ἐ- 

εἰϊπιοπία, εἰς. Μ55. δ πέδέ! υοτὶ εὐναῖς ρυϊεταπί ἐπ- 
νόϑμῖτε, φιοπίαηι [αἰδα (φδιἱμιοπία, οἰΟ. 

. Ἰυϊά. Φ4Ἔει5 αμίδηι ποι ἀϊαῖ!, οἷο. Μ5858. ἐξς ἐπ ἐπ 

πον αἰχὶϊ, οἷς. 
Ἰυϊά, Νοπ πιαποϑὶ! (δ5ιἰ8 μπὰς (δειἐπιοπόμιη ἀατὶ, 

εἰς. Μ88. Νον υαἰοδὶ! (θδιἐ8 ἀπε οεἰἐπιοπέμπι ἀαγ5, 

οἰο. ἐ ἕ 

1υϊὰ. φιαπάο ἀΐεδοπαπι; εἰϑὲ φιαίία ἐγαπί, οἴο. 
[μοερθ, φιαπάο ἀϊδεοπαιί εἰδὲ; φμαίϊα ἐταηῖ, εἰς. 

ᾳ. 910. ϑέπμί αἰδοίπιι, εἰς. Μ5858. δία! εἰ αὖ- 
δεοΐηιιδ, οἷο. 

1014. αὐὐυταπάϊ ἀδπ ἱπυεπίπιιδ. Μ58. αἀ)ιταπάξ 
πἰδιηι αἰϊφιιοίϊες ἐνυεπὲπιμδ. 

. θά, δἰ ἀΐεσοῖ ποτὶ δασοτάοα, εἰς. Μ88. εἰ αἱεεῖ 
πιιοτὶ, πος δεῖ, ξασεγάος, ο(α. 

1οϊὰ. αὐ Μίοίααπι : Αἄΐμτο ἰε, εἰς. Μϑ8. αὐ Μὲ- 
εἰιααπι : Δάϊιιο ὑὲς αἀμτο ἰδ, οἰο. 

Ινϊά. ααὐ)εγαιίοπεπι γτὶποὶρία δἀοετάοίμπι τέδρον- 
ἄετε. Μ85. αὐ αα)μταιοπθηι ρμτὶποὶρὶς δαορεέτάυιϊανε 
γοϑροπάεγε. 

"μὰ. φιὶ ἀἷδ ἀμϑίε ἐμίοττοραῖ, εἰς. Μ58. σαὶ δὲς 
ἀιπδὶο ἱπιογτοραί, εἰς. 

Ἰυϊά. διπε αἰἐπὶ. [6 ξ8, διηὶ αἰϊοηὶ. 
Ἰυϊά. νοπίεπίοπε διρτα πμϑοὲ εοἰὶ. Μ85. νεπϊεπίειν 

δμρεν πεϑίθες εοἰὶ. 
Τνϊὰ. 264 αριιά οπιμες ἐυαηροίϊεία8 αἀ ἀεαίταπι υἱτ- 

εἰς δοάετε Εἰ μιπι ποπιϊπὲς ᾿ ἐίεπι ιγ65 ευαπσείδίᾳ, 

εἰς. Με8. δεώ αρμά οπιπθ8 ευασπρείειαϑ, αὐ ἀοχίταπε 
υἱτιας, οἱ πο ἐδι αὐαΐίμηι, θεῖ, ἀἴσπμπι ἐδὲ ρέτυ!- 

ἄετε φιὶά εεἰ αὐ ἀοπίταπι υἱτίκιὶς δεάετε ΕἸ πηι Κο- 
πιϊπὶ8. 1Πεαὶ ἰγο8 ἐυαπ φείδια, οἰς. 
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Ῥαᾳ. 910. γί οὐ εἰς ἐοἀδπίοηι : εἰπιρι εἴθε φαίάεπι, 
εἰς. Μ88. γίάοδ (5 δοἀοπίεηι. Εἰ οἰπιρίϊοῖδιις φιιΐ- 
Ἅεηι, οἷς. 

Ραᾳ. 911. Εἰ καπο [μπάαἰΐοποηι υἱάοϑιιπί οἰΐαπι, 
εἰς. Με5, Εἰ παπο {ιπάαἰΐοπεπι αἰἰφιαπάο υἱάοϑιιπῖ 
εἰΐαπι, Εἰς. 

Ππ44. φιτεπάαπι ἐ51 δὶ εὐ ἰος ἤσο φῶ ἀἰκὶ! ϑαί- 
ναίοῦ,, οἷς. 58. φμωγοπάιπι ἐδὶ δἱ εῷ φμὸ ἦσο αἰαὶϊ 
ϑαίναίογ, εἰο. 

1014. ἑά 6φέ, ἰοπιροτε ἀϊδρεπεαιϊοπὶς, οεἰΩ. Μ588. ἰά 
ἐξδὲ, α ἱέπιροτε ἀϊερεπεαιίοπὶς, οἷο. 
θά. φμοά ἀεπιοπεῖται ματαϑοία, εἰς. Μ85. φιοά 

ἀεπιοπείταίϊε Ῥαταϑοία, οἰο. 
Τυϊ4. 1πἰπείοιις ἐπῖπι ἐτγαὶ οἱ σαΐρπας, εἴα. Μ588. 

οἤηϊίυηὶ οἰ Δηἰς (ἰαίρλμας. 
1014. δὲ φιαϑ απίεπι.... ἴρδε δοῖ!. Μ55. δὲ φαῖδ αἱ-- 

{ενπ.... ἕρεε δοίαϊ. 
ΠΝ 4. φιιαεὶ πΠΟῊ ἐγαΐ ρτορίπφιμε μί, εἰς. Μ55. φιαεὶ 

φμῖΐ ποη ἐταὶ ργορίφιιις μ!, οἷς. 
1014. α ἀφαιτὶα υἱγιμιῖς θεῖ. Μ858. οι ὰπὶ Βεὶ, 
1014. δἰ ποπ ὁτωί φωὶ οὐράϊτει. Μ55. εἰ ποη ἐγαί φαΐ 

οϑαμαϊγεῖ. 
Ῥαρ. 918. νοσαυὶ, εἰ ποη ἐταί φιὶ οὐεάϊτεὶ. 55. 

ἰϊογυπὶ, υοραυΐ, 6 ποῊ δταί φιὶ οδαπαϊτεί. 
014. δὲ ορεγδ διὸ ἀοομὶ!, εἰς. Μ58. εἰ ορέγε ἐρ8ο 

ἀοσπῖ!, εἰς. 
014. εαἰσθαπιοπίμπε ἀπαπι, εἰς. Μ58. εαἰσεαπιεπίμπι 

ἐ)8 ᾿ἰπιιπι, οἱο. 
014. φωία πο πουὶ Ἀοιίποεπι. Μ55. φωΐα ποπ πο- 

υὲδδεί ποπιέποηι. 
εὐ} 4. απιαγί δδΐπιο βευΐϊ. Μ55. απιατὶ βείηιο ρίοτανϊ!. 
101}4. Ρειγὲ ποροιϊαίΐοπεπι, εἰς. μεφα, Ῥειτὶ περα- 

δοπεοπι, εἰς. 
1υ14. ἐπεμεαίίοπεπι αἱΐαπι παϑεπιι8. Μ588. ἐχειιϑα- 

εἰοηέπι πείίαπι μαϑοδίηιιιδ. 
Ῥας. 915. ἡ κοπιοάο πε Ῥμίαιῖς, εἰς. Μ85. Θ'μοπιοάο 

ποὴ μιιαιὶς, οἷς. 
Ἰνιὰ. μπάθ εαποῖβεοαϊξ φμπί, εἴς. Μ,Ι55. μπᾶ εαποίὶ 

«αποιἰβεαιὶ δμπὶ, οἰο. Γ 
Ἰυϊά. ἀφιοσαυὶι φιιΐξ, εἰς. Μ585. ἀοπεραυοτί! φειΐδ, εἴς. 
"014, ἀεπέφαυϊ( φιιιδ ... τεπουατὶ ἱπ ρμωπιοπεία, εἰς. 

Μ53. ἀεπερφαυοτὶς φιιὶδ ... τοπουατὶ ἐπ Ῥανιϑιἐπίϊαι, οἷς. 
ΠΗ. ΕἸ εἱ Οἰνιδίμπι αἰἰφμαπάο δεσμπάμπι σαγηεηι 

ἐορπουΐιπιι ; δή, εἰς. Μ585. Εἰ δὲ Οἰιτδίιπι οοσπο- 
υἱηῖμς αἰϊφμαπάο, εὐομπάμπι σαγόπι οοσπουϊπιμδ ᾿ 
ε(, εἰς. 

10]4. Απρείιι4 Βεὶ, εἰς. Μ58. Απρείιιε ἀϊοὶ, εἰς. 
104. τεεοτάαίας ἐδὶ υεγϑοταπι 964, εἰς. ΜΒ88. γέ- 

ἐοτάαϊες 6εἰ υεγϑμηι 96ξιι, οἷς. 
Ραφ. 914. δίομι επὲὶπι δουίριμπε δεῖ ; Εργέδδμς [0- 

ταϑ, Θιο. Μ188. δὲς ἐπὶπι δοτὶρίμπι 6ϑὲ : Εφτεδϑιις [05 
ταδ, οἷς. 

᾿υ]14. εἰ ποοίθ οἤεπαϊι. 1,646, εἰ ἱπ ποοίδ οἤεπάϊι. 
μὰ. Πος αμίεπι αἰχίηιιδ, εἰς. Μ865. Ηφο αμίσπι 

αἰχίπιις, οἷς. 
1014. φιι ποπ ροίεταί διιγδμπι αδρίσετε ρτίμδ. Μ88. 

φια ποὴ γμοίοταί ρμεπίϊιι8 διιγξιηὶ ἀδρίζογο μτῖμε. 
1014. οἱ ἐπ ἐ0 φιοά αἰ{ἱφαγείμν υμιοιιὴς ἱρεὶδ ἱποὶ- 

ἀϊα8 ἀἰγμηιροπιοπι, μὶ απι, εἰς. Μ588. εἰ ἐπ 60 φμοά 
αἰ φαγεῖν υἱπομίϊς ἱρδὶδ ἱπδίἀἰαπίέηι, ἀἰετυπιρεπίοπι 
ἐα, μὲ 7αηι, οἰο. ΄ 

ευ1ὰ. οἰδὲ αἰ σαπίος Φ6δμηι ἱπάμαοτιηῖ, εἴα. Μ88. 
εἰδὶ αἰ γαπίες “16 δινὶ ἀμπονυηῖ, οἰο. 

0.4. φωμοπίαπι ἀαπιπαίμς ἐδι, εἰς, Μ588. φμοπίαπι 
ἀαπιπαῖμς ἐξδοί, εἰς. 

Ραφ. 915. αἰ αμ[εγεηδ ποθ αἰχίδδοεῖ, εἰς. Μ85. 
αἰ το[ετοπ πο αἰκὶδδοί, οἷς. 

1014. μα. οοπβίοπα, ἀοργέσαπδ, εἰς. Μ38. μί εοπβ- 
{εν8, εἰ ἀερτόσαπδ, οἷο. 

1υἱ4, Εοτδίίαπ ἐγρο αἰεὶ! αἰϊφωὶς, εἰς. Μ85. ογεῖ- 
ἑαι ἜΥ60 αἰεεῖ αἰϊφεῖς, οἰο. 

Τρϊά. Αἰΐμ8 ἀμιοπὶ ἀΐοοῖ ἤοο πιοάο φμοά δβοτὶρίιπι 
481, εἰς. Μ,85. Αἰδιι αμίοπι ἀἰοεῖ ἐος πιοάο, φμοπίαπι 
φεοά εοτὶρίμηι ἐεί, εἰς. 

1014. μοφιφιαπι {εεἷϊ, εἰς. Μ58. ροείφμαπι αμίεπι 
{εεἰ!, εἰς. 

"υἱά. αὐ 74ηὶ ποὴ ἐδδοῖί δέςμπάμηι θοιιμι, 564 μὶ, 
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δἴο. Μ55. μί ζαπιὶ ποη ὁεδεί δεομπάμι δεμηι ἱρδᾶ (τὶσ 
διδιἶα, δεά μῖ, οἷς. 

ευἰὰ. δὲπεον αἰἰφαϊά [αοίαπι ἐεἰ, εἰς. Μ55. δὲ 
πιο αἰϊσιἑά [αοίμπι 681, οἷς. 

Ραρ. 916. εϑὶ εεἰεδας δοπιΐπαπι ο)θοΐδεο, εἰο. ΜΒ5.. 
εἰϑὶ εεἴεϑαιί θοπιΐπμπι [αεἴμπι οὐ δοἷςδ6, οἷς. 

Ἰἱά. Εἰ ἀεεορὶ! ἰτίσιιία αἀτρέπίδοδ,, δἰ πιϊεὶί, δίο. 
Με8. Εἰ αοοερὶ (τ φίπια ἀτγροπίεοδ, εἰ πιεῖ, εἰς. 

ΕθΪά. ἀἱεσοπιὶ ἐπίοτγοσαίοτίε : Νύπ (μι ἐδ, εἰς. Μ85. 
ἀϊεοπιὶ ἱπιεττοσαίοτὶε, 7απι ποι : Τα 68, οἷο. 

114. ἐπ ἐγίϑιιδ {ἰπσμῖδ ... κα Ποὑταὶ, εἰ Οταεὶ, εἰς. 
Μ85. (γίδες {ἰπσυῖδ ... εἱ οἱ Ηοὐταὶ εἰ Οταεὶ, εἰς. 

Ῥαρ. 911. ποεοῖο εἰ ποπ πιοπάοδα παθεαπὶ ὀποπι- 
Ῥίιατία ... δὶ τι ἐς, ἀμί: Τὰ ες. 55. πεέδοῖο δὲ πὸν 
πρυέρις βαϑόαπὶ ὀχεπιρίατία ... δὲ (μι 68, ἀμί ἀπιϑο. “. 
" 6ε. 
101... απιϑοτωπι ρειονϊμπι υἱέαπι, οἷο. Μ88. ἀπιϑο-. 

τῆι ρείοπίδιηι υἱία, οἷο. 
Τυϊ4. οἰ οπιπιίς Εεοίοδῖα ρμείεγα ροδδὶΐ αἰΐφμσπι ρέο-- 

εαἰοταπι μὲ ϑαίυαίοτ α οσοπάεπιπαίΐοπα ρεσοαιὶ, εἰς.. 
Μ88. κί οπιπὶς Ἐοοίθεία Ῥείοτε ροδεὶ! αἰΐγμοπι ρόοοα-- 
ἐοτεπε μὶ εοἰυαίμγ α ςοπάεπιπαίίοπε ροεοαίϊ, εἰς. 

10]4. ἐπ ροίοπιΐϑεις σοπειμίος, εἰς. Μ55. ἐπ ροίεπ- 
(αεἶϑιις σοπείἑῖοε, οἷς. 

Ιρίἀ. φμαεῖ ργὸ οπιπίϑιιδ πιαίἷ4. Μ58. φιαδὲ ργὸ π0-. 
ταὶϊπῖδιες πιαίὲξ. 
1] 4. αἰέφωΐα Ῥοοσαίοτ, εἰς. Μ55. αἰϊφεὶς ρεσεα!ο- 

τῶπι, οἰς. ἷ 
Ῥαρ. 918. ποπ σοπυοτίμπίιτ, οἰς. Μ88. πον οοπυετ- 

ἐδιΐμ, οἷο. 
Ἰυϊά. νέγμπι αἰϊφμυά πινειοτίωπι, εἰς. Μεδ. τέγμπε 

αἰϊφιοά πιηείετίππι, οἷς. 
1014. ἐπ οπιπίδιιΖ υἱποίμε, εἰς. Μ58. ἱπ δοπιξπίϑιδ 

νἱπεῖμδ, οἰς. 
1014. 66 οπιπεξ φεΐ εἷδ εἰπιΐίες εξιπὶ, εἰς. Μ85. δὲ 

οπιπὸς φιιὶ οἱ δἰηιὶίδε ἐμ}, οἰς. 
014. γοίμνε ἀμίεπι ὀυαπρείίεία, εἰς. Μ88. γοίαίξ 

αμίεηι ἐυαπροίϊδία, εἰς. 
[υἰἀ. ΕἸ ἐδι υἱάοτο μέσα παπο, εἰς. Μ88. ομἰυηΐ, 

μδημ6. 
βιε. 919. Ομίά εγφο [αεΐαπι εἰ 7364, οἷς. Μ58.. 

Ουἱά ἐγθ0 [αεἰόπιις ἀὁ 7164κι, οἷο, 
1υ1ὰ. μἱ αμαάΐαηί θεὰπι εἰδὲ ἀϊτοπίεμι : Ομπι ἐχίεν- 

ἀεγίεῖδ, εἰς. Μ55. μὶ αιάΐαπε Βοιαΐπμπι εἰδὶ ἀἰσοηίεπε :. 
πὶ ἐτραπάοτι ες, οἰο. 

104. ρτορίεγτεα οἱ πο φιώτεγε υοἰμεταπὶ ἐαίίιπε 
τεῖ, εἰς. Μ58. ῬγΟρίου φμοά πο ἡμώτεγα υοἰμέτιιπῦ 
ἐφαίαηι τοὶ, οἷο. 

[υϊ4. οοπειπιρία εἰ α εαρὶ6 168ι, οἷς. Μ58. 05- 
διιηιπιανα 68: α σαρῖϊο (6ειι, εἰς. 

1014. Οαίαπιις ἐγφο πιψειοτίμηι, εἰς. ΜΑ5. (αἰαπιμδ᾽ 
Ἔτ0 ἱ{ 6, πιψείοτίιηι, εἰς. ᾿ 

8ᾳ. 920. υἱγσαπὶ οαἰαπιὶ δαηι, εἰς. Μ88. υἱγθαΊΉ. 
εαἰαπιΐιαηι, εἰς. 

114. θκματες δὲ, δεοιπάμηι, οἰ6. Μ85. ἡ ματγέδ αἰι-- 
ἐεηι, εἰ ξεοιιπάπμηι, οἰ6. 
04. ἐπ φμὸ ἐμπὶ ψμοτιπί ϑιδροεπϑιτὶ. Μ55. ἱπ {μα 

ἐμπὶ [μόταπὶ δι δροπειτὲ. 
Ἰνϊά. φμοπέαηι ἰὐδάδηι {ἐ{ἰοτῖς δοτίϑαπι Ηὐταὶ, οἷς. 

Μ55. φιιοπίαπι ἱρεῖς {οτὶς ἀἴοιπι Βοὐταὶ, εἴς. 
᾿υἱά. φμοά οοτρις Ααα, εἰς. Μρ5. φιιοπίαπι οοτριιδ. 

Αὐα, εἰς. 
1υϊά. πες ομιπ αἰΐφμο σοπίγατῖο, οἷς. Μ85. πὲὸ ομπι 

αἰΐο αἰϊφιιϊά σοπιτατῖο, εἰς. 
Ρας. 921. “"“ “οαπποπὶ αἀμίεπι αἰαϊοίπιμδ φιοά" 

πολ 68, οἷς. Μ8ε5. ἀριά Ζ2οαππεηι αμίεηι αἰδοίπια. 
ημοπίαπι εἰς, οἷς. : 

ιυἱά. φειὶ ἀοφηιαιίδμδ δεῖ, εἰς. Μ,38. φιὲ ἐπ ἀορσπια- 
εἶϑιυις ἐμι5, οἰ6. 

014. σμηι ἀατείμν οἰ πηντβαίμπι υἱπμνι, οἴο. Μ86. 
οἰμπ ἀατείμν εἰ πιυττπαίμηι υἱπππηι, οἷς. 

Ἰυΐά. φμίπροπιὶς [γαϊτὶθιι8, πουϊδείηιθ αμίεηι, Θἰ6.. 
Με58. φιιφεμπιὶς [ταϊτίϑιις φδίπιμί, πουῤδεῖπιε αΜ-- 
ἐπι, εἰς. 
πὰ. δωμεν οαρμῖ 6)ις εοτὶρίωπι, εἰς. Μ988. εἰ ρ6Ὲ 

ἐαρμὶ 6} [μἰ! εοτὶρίμηι, εἰς. 
Ἰθ1.. ἐαρογο μοίθεῖ. 58. ἀ᾿οὶρὲτὸ μοίεεί.. 
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Ῥαρ. 931. οἱ ἐπι ρει {ἰϑιι8, οἱ ἐπ δροϊμπεὶδ, εἰς. Μ858. 
εἰ ἱπ με! {{ϑιι8 σαρτίηϊδ, ἐσοπίος5, αἢΠεἰϊ, ἐπ ἀοδον ἐδ ὁγ- 
γαπίθδ, ἴἢ πιομ ἴδει, δἰ ἦῃ δροίπμιεἶδ, οἷς. 
14. εἰ ἐπ ττϊάμο γϑαάϊβεαδαδ. Μ88. οἱ π᾿ (τἱάμο 

ἐμά τοααΐβεαῦϑας. 
Εν]. δίαπε αἴξσεγα μοίοδί 960: ... δἰ ΠΟῊ ϑίαδβρίι6- 

"61, οἷο. Μ85. αἱ δίαης αἴσοτα μοιθεὶ ἀὲ ἢρο: ... 
"05 δίαϑρ]ιοπιαῖ, οἷο. 

ρὰρ. 922. ρα τεσιδοϊαίμτιηι, οἷς. Μ58. 86 ειδεῖ- 
{γῖιηῖ, οἰς. 

1]|4. ἀρμά δρίρβιινι ἢῖ5 πυϊγασις φηα, εἰς. Μ85. 
αρπά δεῖρεμιη οἱ 46 ἠϊΐδ πιϊγασι δ φμιν, οἷο. 
[δ 4. Αι πθ [ογι6 βἰοιί οἱ {{{|π αἰπίνιμα. αἰὲ δι 

πὲ ἀπο ἰαἰτον δ, φαμὶ απιϑο θϊακρ!ιοηιαγι, Μ55. Αὐϊ 
Ὅ6 [0Υ16 δἴοιι οἱ {{Π10 ἰαίπιμδ, αἰ διπι μἱ ἄπο ἰαιτο- 
πὲς ἐὰ φμίδιιδ μθμ5 ὑϊαδρίιθνιαϑαϊ διιηι, οἱ αἰϊὶ [μ4- 
ταμ {{{Π| ἄνιο ἰαἰτοπόδ, φαὶ ἀπθο δ αςρίιδηιαυοτιπῖ. 
Π4. Αἰ μιοῖς ἰοαίμην φαίάσηι, εἰς. Μ55. Αὐ ἠος 

ἰοαίμ φιίάαπι, οἷο. 
1014. Θιας ἀμίθηι ογράθη(ι υοἰοηίε8, οἰ6. δῖ55. 

Ανἑάαηε αἰ ίοπὶ στοά εν τοίοπίοδ, οἷς. 
Ραρ. 926. σιιὶ βηθειιδ 86 σγείθτα, εἰς, Μ85. φιὶ βπ- 

4θη [ἐδ 86 οΥ̓Θάρτο, οἷς. 
"μ} ἃ. ἀμ! [υτι6 ἱπαϊςφϑοί αὐ 8, οἷς. Μ58. ἀκ [οτιὸ 

εἰ ἱπαϊδδοί ὐιὶς, εἰς. 
, 014. ε, Εναηιροίβοογμηι ογι5. Ἰμορ6, οἰ Εναν φοίϊογειπι 

6}.8. 
1014. ργὸ ευανφοίϊεα τονίταί6. Μ585. ῬγῸὺ Ἐταπφοί ἢ 

φϑογηαίς. 
1014. Διοίημις οὐ σοὸ φιοά, εἰς. Μ585. δίεϊπιιδ 6Υ60 

φηοπῖαπι, οἰ... 
τ]ὰ. Ῥαΐο ἀμ δῆς πιασὶς φιοά, οἴς., ργὸ φιιοά πι88., 

φιοπίαηι. 
[δ]. ἐπι ραβδίοποηι ἱρδῖιι8. Μ585. ἐπ Ρσδδίοηε ἱρβίιδ. 
Ευΐ 4, δερεν ὁπιπθπι (οτταπὶ Πμάφαηι, Μ88. δΏΡΟΓ 

οπιῆθηι ἰότταῆὶ “πάσα. 
Τ01. γοίοτίαν αὐ τότγαπι, εἰς. Μ88. δἷἊ το[ετίαιΥ αὐ 

ἐόγταμι, οἰ. 
1014. δὲ δἰ ἰεποῦτα [ἀρ δμηί, οἷς. Μ58. οπε!- 

τη δμηῖ. 
᾿υϊὰ. δὲ ἐπέπι ἰοποῦτα, εἰς. Μεδ. 

ὁτα, οἰς. ΄ 
1014. Θμοπιοάο αμίοπι [αοία φαπὶ ἐπ (αἰΐ ἰοοο ἀϊαῖ- 

Μηδ, Εἴ6. Ἀ458. Θ ποπιοίίο αμίοπι [αοἰΐ φαπιιδ ἰν (αὶ 
ἰοοο, ἀἰχίηιις, οἷς, Ε' ΟΓίο, ἀϊοίπιμδ. ἱ 
, Το: κοῦ πιοάρ [αεία {μέγωηὶ, οἰ. Μ85. οπἰείαηὶ 
(εία. 
Ραρ. 9234. δὰ σοποιιγείοηο ἰωπα;, εἰς. Μ58. ἐὰ οοη- 

επτν ἰμπα, οἷς. 
1014. δαροτ τοίαπι ἰοτταηὶ ΑΕ φῳρίὶ, εἰς. Μ88. ΦΏΡΕΥ 

Ομ  θπὶ ἐέγταηι ἐἘ ψυριὶ, οἷς. 
, 1014. φκονέαπι ποπ ἱπυεπίαι (6. Μ58. φιοπίαπι ποιὶ 
ἐπυδηῖί (6. 

10]4. οδιοπάδπίία φμοά, αἷς. Με8. ΡΓῸ φιοά, ᾿)ὰ- 
μθεηὶ φιοηίαιη. 

δὰ. φυοά οι, εἰς. Μ55. φεοπιαπὶ οἰπὶ, οίο. 
ἐν ἀρίπάε ἰιοπιο, εἰς. Μ85. ἀεὶπάε ανίεπι ἰοηιο, 

1014. μὲ δὲ αἷδε {6 φραίιις ἀἰυΐδμς {μἴ82ε, εἷς. 88. 
μι εἰ ἀἷες ἐΠ|6 «οαιπα (πὸ αἰυΐδιις [ιΐδδε, οἷς. 

᾿υἱά. εἰ ἱπιαρη [μὶ| ἰοπεῦταγαηι ἡ Πα [μπιυνατίην, εἷς. 
ΜᾺ5. Εἰ ἱπιαρο {ωὶϊ [οποῦτα {Πα [μτατατίηι, οἷς. 
14. φμαδὶ ατιδὲ φῆι, εἰς. Μ85. φῶ ωμδὶ δμηὶ, οἷς, 
[0], δωρεν [ϑγταηι ιυάσαηι, εἰς, Μ88. δέ ΡῈ. ὁηϊ- 

πόπι ἰεγτγαηὶ ἢ μάραηι. 
[υἱά. Ῥτίυαιἱ ξιπι ἃ ἰμιιῖπο Πεὶ Ραιτὶς, εἰς. Μ858. 

Ῥτιυαιἐ διπε α ἰμπιΐπθ (την Πμογάγμηι, α ἱμηϊΐπθ θεοὶ 
Ῥαιτὶς, εἴς. 
1 ὰ. Φίσπο Προ, εἰς. Μ55. Ῥίφιο θοπιΐπο, εἰς. 
1014, τοδιις πιαριὶβεαν δε πιασπα πιμδίετία, εἰς. 

Μβ5, τεϑιι8 οἱσπὶ βοαμ ἶθιιε πιαρπα πιμείοτία, εἰς. 1θι4, μαθδὸ ἐπ 60 αἰέφιιαπι, εἰο. Ν,55. μαύδαι ἐπ 60 
αἰΐφμαπι, οἷο. ὃ 

Πυ]α. δε εἰάθης ἱπ ἠἷδ υοἰμπίαίοπι ... διιηὶ πιϊοῖϊ. 
Μες. οἱ υἱάθηιίος ἐπ ἠΐς νοϊιπέαίφηι.... ομηι ἐτανδηιὶδὶς, 

1ρ14, δὲ πιοφμα αὐ πιοτίεπι, εἰς. Μ55. μὶ τἰδῆι6 αὐ 
γιοτίοιη, εἴς. 

δὲ ἐγσο 1οπ6- 

ΥΑΒΙΖ ΓΚΕΟΤΙΌΝΕΒ ΔῸ ΟἈΙΟΕΝΙΒ ΟΟΜΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΜΑΤΤΗΌΜ. 49. 

Ῥαρ. 925. δὰρεγ δἰπὶ οαρίία : εἰ φιοά, εἰς. Μ455. 
δΆΡΟΥ θιπὶ σαρὶϊα 8μα : εἰ φιοά, εἰς. 

Ἰυ]4. δοίρδμπι ποὺ ρμοίεδὶ ξαίυμηι [αζέτὲ. 65. 
δοίρδιηι ΠΟΝ μοίεδί δξαίναγέ. 

"14. δὲ δηὲπι ἐ 16 ὀγαὶ εἰομῖ δοί, οἷς. Μς5, 5δέάες 
ἐπὶπι {{{ἰπμ|ὸ ὁταὶ εἴσω! εοί, οἷς. 

1014. μὲ ἀοτοίοιΐο 1δγαοί βετεῖ, οἷο. Μ88. κί ὠφίἥειο 
1ςταοί βοτοῖ, οἱς. 

Τ| 4, πο εἷς ἀπαΐϑιιδ, οἷς. Μεβ. πον ονγὶβ απάϊδης, 
οἴο. - 

[μ᾽ 4. φια! ἀφηιοπβίταίμΓ αὶ δα... τπασπαπὶ αβε- 
εἰμηι, εἰς, Μ85. φιια ἀθπιοπδίταπίων ἐπ δα ;.. πιαφπεης 
ἐἤεείμηι, εἰς. 

Ιυ14. Εἰ ἱπιρίφοὶϊί ργοριείξαηι, εἰς. Μ45. Εἰ εἰς ἐπι- 
Ρίουΐϊ! ρτορ)είξαπι, οἷς. 

{υ14. υἱάοης τος φμϊϑιιδάαπι, εἷς. Μ88. υἱάεπε ἐος 
ἐπ φιϊδιδάαμι, εἰς. 

1014. πεφμα υἱπο ἰαἰἰβεώπίε, εἰς. Μξεβ. πέφεε ἀς 
τἱηο ἰφιἰβεαπίο, εἰς. 

Ραρ. 920. δπμοαδ ἡπαπὶ[εείε δοτὶδὶ!, οἷς. Με5. διά 
φιῖα αἰΐμι8 πιανιέξοδίε δονὶυϊε, εἰς. 

"04. φμοά νοῦ ἱ{ἰα, εἰς. ΜΙ55. φμοπίανπ νοῦ ἐ{|α, οἷς. 
᾿ν͵4. φιοπίαπι οπενΐμνι απίηιω, εἰς. Μ58. φιοπίανα 

οπιΐμπι ποηιΐπμηι απὶπιω, εἴα. 
Τυ1.. πον ἀετοί φαΐ! απίηιαηι, εἰς. Μ564. ποὴ ἄδτε- ᾿ 

Πημὰ ἀπίπιαπι, εἰς. 
1014. Οοριυθνῖε ἀμίοηι θα ΘΧΡΟΝΕΤΟ ἐπ (ΘΟ εἶδτο 

Βερπονῖπι, εἰ ἐπ δϑομπάο ἰἰϑτο [᾿αταϊϊροπιθιον, εἰς. 
λ158. Ορροτικιπῖμς αμίδηὶ ἐφπυθηΐ! ἐα ἐαροπότε ἐμ ἴετ- 
"ἶο {το βερποτιπι, εἰ ἱπ δεομιπίο Ῥαταϊϊροπιεποπ, 
εἰς. 
Ρα. 921. δά Ἶαπι πιις,, εἷς, Μ85. δε 7απι ἰμιπε, 

ΟΝ 
14. ἀπί6 νεἴιπι ἐξοομπάμηι εἰάεί. ϑεά Αατοη, εἰς. 

Με. ἐπίγτα υοίμηι δοομπάππι υἱοί. δε οἰ Αατοη, εἰς. 
ιν14. Πόπὶ Ῥὲγ αἰϊότιιηι ρμτορἠιείαπι, εἰς. Μ55. 1 ἴδηι 

Ἀν αἰίόταπι Ῥτοριοίἴαπι, οἷς. 
1014. υοἰαπιδιι φιοά μοδίίιιπι οταῖ, εἰς. ΜΕ5. τοία- 

τὲ ψιοά μοδίίμηι [μόταἱ, οἷς. 
Ἰυϊ4. κε ἐπ ῥγοίαπάο ἐοτμηι, οἷς. Μ58. μὲ ἐπ ρὑτο- 

ἠιιαὶς δοτμηι, οἷο. 
υ͵ ἃ. δὐνελδεν ροίταδ 6426, εἰς. λ55. οπιυπι,, 

6886. 
[υἱ4. ρείτα διαπὶ ἱρδὶ, εἰ δμηὶ, αἷς. Μ85. ρείτω 

δἰμΐ δἰ ἱρεὶ, οἰ διπι, εἰς. 
ΕΠ 4. φιιὲ δερετ οἷς φαϊβοαμίεν. Ν55. φωὶ διιρεὺ δος 

ααϊβοαπίων. 
14. εἰ ἀροξιοίος Οἰιτί δι ἱπιϊαπίαν, οἷς. Μ85. εἰ 

αροδιοίος Οἰτὶ ει πιϊγαπίιγ, οἷς, 
ν]4. αμαάϊαπί υορεηι ΕἸ, εἰ υἱταμι. Μ 95. αμαάϊαηῖ 

υοοόηι Εἰ θεοὶ, εἰ υἱυαπί. 
Ῥαᾷ. 928. οἱ δεχμμηίμν διηὶ ιιὲ γΟδΝ τ χογμμ, οἷς. 

Μ95. εἰ δεγιιμπίμγ ομὴὶ ημὶ τοδιγγεχὶ!, οἷς. 
ἐν] 4. 66: σοπυεγαιίίο ἱπ οαἰϊς. Μ55. “οητοτϑαιο ἷπ 

εοἰὶδ ἐδ. 
, 19,4, υεἱβοαπς απ φοίϊοος, εἰς. Ν.55. υἱυϊβοαι σταη- 

φοίΐοοδ, εἰς, 
υ͵4. Ρνοάΐϊβεαπι ἐπὶπι ημαίαηι μτοαϊεαιον6 εαπὲ 

φαμὶ οτοαϊ!, εἰς. Μ58. ᾿γοα  βσαιειν θπῖπι φιαάαπι Ρτο- 
ἀϊβοοιίοπε εἰ χιὶ οσγοαϊι, εἰ. 
01. Υόγο μὶς ΕἾ 5 ὁγαι θεῖ. Μ8ς. γότο Πἷς κοπιο 

Επ ως ἐται θεῖ. 
Ραξ. 929. δογυοωδαπι 26βδμηι. Μ|58. δογυαηῖεβ (6- 

δκηι. 
υ]4. εἰ ἐπ πος εἰιρεῖ! ἀἰσεπδ. Μ55. οἱ ἐπ ἰιος δῖαι- 

Ρμὶ υἱάθηξ. 
1014. Δοπιέποηι αἰχὶς Ζ6διπι, οἷς. ΜΙ55. Λοιπίπεηι αἷ- 

εἰς Ζεξιπι, εἰς. . 
᾿υ1ἀ. φιοπέαηι ᾽απι πιογίμιι ἐΤαί, οἷο. Μ55. φμὲ απ 

πιοτίμιδ οΥαϊ, οἰς. 

1υ]4. φμοά υἱάετιπί, εἰς. Μ38. φμοπίαπι υἱάδτμηᾷ, 
οἷς., ἀοίμἀ6 υϑένινι τοιηρὶϊ σοπκοίδδμηι, εἰς. Μ85. υὲ- 
ἐμηὶ οπιρίϊ ὁγαῖ σοπδοίδδπηι, οἷς. 

1014. ἐθδεϊπιοιῖμπε μογηιϑοιι φιοπίαπι, εἰς. Μ55. 
ιθδεϊπιοπίμπι ρετἤ ϑοπὶ οἱ φμοπίαπι, εἰ. 

{υ14. δοπίδδδιις [μϑτας αἰϊψαῖδ, οἷς, Μ55. σον [δεδιια 
{μετὴ! αἰϊημῖς, εἰς. 
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Ῥδρ. 929. πεμίϊεγος α ἰοπφδ υἱήθπίες, οἰ0. 55. ηϊ- 
ἐόγεβ τρί! α ἰοπψ6 υἱάοπίες, οἰα. 

1014, Οπεπὶδ απέπια ὠμίοηι, εἰς. Μ85. Οπιπΐς αμίεπι 
απὶπια, οἰο. 
ΟΡᾳφ. 950. Ζοδενῆ αἰιοτῖιις, Μ88. εἰ ]οεορῆ αἰί6- 

τῆκε. 
10], ἐπ πινδίοτὶο ἰοπὶίτιια, εἷς. Μ58. ἐπι πιΐπίδιοτῖο 

ἐονΐίτμε, εἰς. 
[υἱά. ργὸ ϑεπεβεῖο πιασπὸ ροδιμίαυϊ!, εἰς. Μ.58. ργὸ 

δεποβεῖο (Ἀτῖδιὶ μοειμίαυϊ, οἴα.. 868 ῃ πιδγρὶπα δ- 
ἀξιον ἃ}}2 πιδηυ, πιᾶσπο, ἐἰ γοοιυ5 ηυΐϊάδιῃ. 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΊΟΟ5. 4940 

Τυϊ4, φμαδὶ }ιϑίμδ ; εἰ αἰφοὶρείμε [μόταὶ 7 Έδμ, εἰο. 
Μ85. φμία ἡμδίμε, εἰ υἱν δοπις, εἰ αἰδκοὶρκμίας [μέγας 
ἴεεμ, εἰς. 

Ῥαᾳ. 951. ῥοεδιιπι ἀδδίγιιεγε (οπιρίι πε ἰιος, οἷο, 
Με55. Ροεδιιπι δοίυετο {οπιρμίππι ᾿ς, οἰς. 

Τυϊά. ποπ ἱπιο! οπτὶκιϊς, οἷς... ἀθ16 ποπ. 
1014. εογαὶς διιὶ. δῖσμι ἱπάιταίμηι, εἴς. Μ58. οοτάϊς 

δαὶ, φιιΐα δἰομέ ἐπαμγαίινι, οἰο. 
θὰ. μὲ ναδα ἱγα ργαραταία ἐπ ἱπιονία, βαὶϊ, 

εἰς. Μ88. υαξᾶ ἱγῷ ργωραγαία ἱπ διίεγὶωιπ, αἱ 
δαι, εἰς. 

ΙΝΌΏΕΧ ΑΝΑΠΥΤΙΟΌΒ 

ΙΝ ΤΟΝΌΜΝ ΠΙ. 
Πιυυοοαίιτ 1 ΘοῖοΥ αὐ παπιοταίο8 ποία ἐψρὶε σγαπάϊοτίϑιις ἐχρνόδδας, 

Α 

Αδγοπὶβ οἱ Μουγϑὶβ Ὀγοάϊ ρα ἴῃ ρυρίο δ ἰῃ ἀδϑοτίο 
ἔδει γοσθῃβθηιυν, 768. 
ΑΒΔ ΠΝ Ι Θοἢ ἱπιδγργείδίυν δόγυμδ γόσπηι, 49. 
ΑὔΘ] ἱμείμβ ἰη!ογργοίδίυν, 8.8. 
ΑΒ 8840}} ἰηϊαγργείδιυγ Ῥαϊγὶβ σοηθγ θαι, γμαϊγὶς πιεὶ 

φοἰ!οοίϊο, 616. 
ΑΒΟΠΗΙΠΔ[Ι0Πη65 ἀ6 ΟΤῈ Ποϑῖγο δυπὶ ϑυΐεγοιάς, 156. Αδο- 

τοϊηαιϊο 4630] αἰ] οη 13 υϊὰ κἰϊ, 86) οἱ 566. 
Αὐγαπαπι Ὠθυπὶ νἱαϊὶ αυΐ] τηϑτιϊ, οἱ αυΐα θθὺ5 ρταῖία 

8.2 ρουπιὶςῖ, 955, ΑὈγαΠ Δ ρΓΟρΙΘΙ8 πιπουραῖη8, 197. 
Αὐταῖαπη βαῃοῖἤοαίυβ αυδηἋ0 Οργαβ8ι8 δδὶ 46 ἰϑῦγὰ 88, 
421. Νοὺ δὰ Αθγαμπατηυπι βαπογδιίοηθβ ἠδοοπι, 10]. 

ΑΒϑιποηο8. 80 ϑιἰπιδιῖβ ἃ δηρύδηβί ΘΟποὶ 0 4|194.8 
Βυμ 5 ἀαπιπδοίυγ, 49: "οί. τς 

Αθδιϊηθηιίαπι 40 680 σΟΡρΟγῖ8 (ἩΓΙ511 ΠΟΠῸ δἰ 08 
Ῥείνλγε φϑαίθηυς αἰχογίὶ Ονιβθπο5, 499, ὅ00 ποί. 

Αςδγηϑηΐα αἰ βῆ τηᾶγμαγι (48 ἰῃ οβίγθογὰπι ρίηπ 8 ργονο- 
Ἠϊοπΐο5, 45]. 

Ασείρογο ἃ 60, φυΐὰ, 650. 
ΑομΔ ΜΙΟΒέθαπὶ ργορθοίδη πρὶ β᾽1 ἰῃ σάγοογοπι, 88. 
ΑοδοΙάἀοπιδ ἢ ἰηἰοτγργοιδίυν ΩΝ δαησεϊμίδ, 91 ἐ. 
Αοἰίοποηι οἰθυ5 5ἰσηΐῆοαι, 120. 
Αοϊυπι ᾿ἴυ5. [ἢ 60 ἱηνδηία 6ϑἱ οἀϊιῖο ΄υϊηία, 1]. 
Ασουβ [Ὀγδπιϊ πὶ οὐΓ γορηυπὶ σἸογυπὶ οοιηρατοίυν, 680. 
Αάδπι ποθ ργορίοιδ8 παπιογαῖυγ, 62. Αἰδπὶ, 56- 

ουπάυτῃ ἰγλαϊ οπθῖὶ αυδηχάδπι, ΒΘρυ 5 6ϑ8ἰ πὶ (Ἀ] νΑγ δ 
Ἰοοο, 920. 

Αὐαγδιῖο ἤθη ΠΙοἰἴ8 ἴῃ ἢογὰ ἰθρα, 910. Αἢ Ἰοἰία 5ἰϊ δά- 
7υγδί!ο ἀξοιηοηυπι, 910. 

Αὐπηϊπίϑιγαϊογοθ Ὀοπογυπὶ ἘςΟΙ 6818, αυΐ, 490 ποί., 491 
ἢοϊ., ὅ01 ποί., 155 

Αὐἀοηοΐ, υπυπὶ Θχ ποπιλἰηΐδυ8 Ὠδὶ, 864 ἢοῃ: ργορτίυπι οἱ 
ἐπο 0116. 4291 

Αἀοηΐβ δριιὰ ΗδΌγοθοβ οἱ ϑυγὸβ8 Τῆδϑηηπ)υϑ γοσαίυν, 25. 
ἘΠ705 οὐἱι5, 220. 
Ξ τ όταμαι Του} δ8 οδυδα8 Υἱῦ ὑχοῦὶ Ῥγϑθογθ ροίαϑί, 

ν ὕ49. 
Αἀυ}ὶ φυοτηούο δά Ὀαριϊϑηυπι δοοθάογο ἀθθθϑηί, θὺ8 

Εἰ δ6η. 
“Λάγεπιας Οδνῖϑιὶ τυ ρίοχ, 108. Αἀνοηίυβ Ποπηΐηὶ 

5ΙΩρΌΪΑΤΙΒ, οἱ Ἀάνθπιυβ μοπογα 8, 8714 οἱ δ. Ο γίβιυς 
οὐπὶ δαγαηΐι, δάνεπιυβ ἰρϑὶι8 ἃ Τυὰδὶ8 Θχϑρθοιϊδυδίυν, 
419. 7 ἀ:915 οοπϑυπιπιαιίο δάψι ἰπ δαάνθηία (γί βιὶ, 161. 
Τοιρυβ Δάνρηϊυ5 (Ὠγίβι1 ογῖ!, αυδηάο ἰδηὶδ πηδηϊίδϑιδιϊο 
[υἱυγὰ 651. ΟΠ τι} οἱ αἰνίπἰ12ι18 6}118, αἱ ποη 8ο᾽ πὶ Π0}}ὺ8 
᾿υϑίοτυπι, 564. πος αἱ φυΐϑ ροούδίοταπι ἰρηοτγεῖ (ἢ γίϑιιπι 
ποοιμάυπι 4106 6ϑὶ, 8817 οἱ δ64. (Πγίβιιιβ ἵἴπ ΒθοῦπἋ0 800 
άνθηϊα, 4υᾺ}} ἴῃ ΘΙ ΟΥΙΑ Δ5βυπιρῖυβ 65ι, [2}} ἰῃ ρ]οτῖα τϑνοῦ- 
ιοίυν, 886. 
Αἀνουβαγὶ 5 80 ΓΡ6Γ Θδὶ ποδί βουπι, 914. 
αϊθολιίο Πεὶ, 164. αἰ Ποαιο ἀἰ880 1, 154. 
ΦΈΒΥΡΙΠ ἱπολπίδίογεβ, 204. ϑίρηδ αυδάδπι γου δι} 5 

γπηϊϊαῖ1, 515. Βργριίίογιπι βδοθγάοι 5 ἰ60}1}8 εἰγευπιοϊά6- 
Ἰιδιίυγ, 159. ἘΔΎΡΙΙΣ ἴῃ ρ]αρὶβ δἱ ἴῃ τηλτὶ ἀπίθερυιρι! Ρπ- 
αἰμτη Παθγυηὶ ρογπηαϊδιίοηΐβ ργὸ Π}}18 ἴϑγδοὶ, 511. έργ- 
Ῥηοτα ῬΓΪπορ πίε! ρεδιίυπι πθγυηῖ ρογπιυϊδιϊοη 8 ῥτὸ 
115 5γ8 6}, 547. ΑΔΑΡ ἘΚΥρ 15 δυάεθο5 οἰΓουπιοϊ 5οποηὶ 86- 

οθρῖ556 50Υ ΡΒ Γαηϊ ΠΟΏΠΆΌΙΠ, 159 ποί. 

ἀσασαν, 

ΔΕϊαταϊί ἱπιογρτοιδηϊυν υἱϊμροτγαὐίίες, 515. 
ΑΕ Παπυ5, 448, 449. 
 ηιρηναις ἀοῇπηίο, 6. 
 Άοπο5 Υ αἰδηιπίϑποτυπι, 563, 8241" 
“Ἐχυδ! 185 βογνατὶ ἀθθοί ἰη ΕςοΙ5ια, 123, 121, 
Αοϑγίδι πγοιϊεὶ, 494, ΑὉ δηϊπιδιΐὶβ δυϑιϊηθυδηὶ, 49}. 
“Ἐϑουϊαρίυπι οοἰαπὶ 6 η1|65 ἰδπαυδπὶ δῷ Ὠυπιδηα 86 ἀἷ- 

υἰηᾶπὶ αἰ πη! ίθπ ργορίθνῦ νἱγίαιϊθπι θνοοίυπι, 150. 
Δὲιὰ5 ργιρβθη8. 4165 οϑὶ, 698. 
ΜΕιπορία, 546, 541 ποί., 935. ιΒίορία ρορυ]!, 858, 
Α(γίςα ἤυ} 05 ὨΔ οι σογγος, 508 ποί. 
Αἰτγίσοπογυπη ογρίποπι δὰ ϑϑθθοβ Αγάδος δὶ [{τἰευπὲ 

Ἑο᾽ οἶβ Ασγαδ γοβοῖῃ ποπη0}}} τϑίθγυμι, 547. 
Αβδθυβ ργορδοίδ, Τ08, 8(9. “ 
Αβραροίβ, Ουδοπαῖῃ [πο γίμι {1189 τα 6 γθβ, 68. 
Αμοποιμποίδ, 08. 
Αρτίρρα, 809. 
ΑἸοδάπηδ, Αγδυΐοα νοὸχ υἱγρα! χυδημάδπι) ϑροοίοηι 5ὶ- 

μηἰΠοληϑ. αὐ Ηϊἰβραπίβ ΑἸμδιιπα, 868 ΑἸΐθπηᾶ υουδίυγ, 
719 ποῖ. Αἢ ΑἸΟμδηπᾶ ἰάδπι υηυπη406 51 ἃς γργυβ, 719 ποῖ. 

Αἰοχαπαάγίημπι ἰδίθαϊυπὶ οἱ ἀγδοῆπια, ἀυρ]λπι μαθυογο 
ταιϊϊοποιῃ δὴ Αἰἰίουπι ἰδ! Θπίυπὶ οἱ ἀγδοῃηηδτη. 5581 ποί. 

ΑἸ!ορογίδπι πιογαπὶ τοπίίηθηϊ αιυδράληι ϑογίρι αν ἰ068, 
655 δἰ 56η. ΑἸ]Ερογίεα ϑεγὶρίυγαπι Θχρ! οαγὶ πο] δὶ Νδγ- 
εἰου, 65. - 

Απιδτί εἰ οὐϑἀἰοη θη 50] 6 Γο Ογοίθη568 ἃ τηυΓίθυ5 οοδοιὶ 
ϑυηΐ, 512 ποῖ. 

Ατηπιίδηυβ, 448, 49. . 
Απαθαιΐσμπι, βθὺ Αδοοπδὶο ᾿δαϊῶρ, Ἰἴθοτ Δροογυρδυβ, ἐδ. 
Απαπιαεὶ ἰηἰαγργθίδιυνγ φγαίία θεῖ, δύ8. 
Αηδιιΐαβ, Αζαγίδ8 οἱ Μ|886]), ργορῃοίβ, 1712. Αἢ ἴγ8. {ΠῚ 

Ῥυοτγί 5ἴπηα! οὐπὶ ὨΔη16}6 φορηοια ΒΑΡΥ]οΙΐ οαδίγδιὶ [ὰ6- 
τίηϊ, αἱ ἰγδάποϊ ἩΘΌγϑὶ, 651, 

Αηδηΐδπι ργορ δίῃ Α.8384 ἰγαῖι8. πηίϑὶ! ἰῃ οδγοογοηι, 818. 
Απδηί85 {ΠΠ|Πι|8 Αβοὶ, ρϑϑυδσοργορῆοία, 952. 
Απαηίμ οἱ ϑδρρ Ἶγ Ὠἰβιογία, 616. θυᾶγα ρυπὲιὶ βιηὶ, 

615. Αἢ ἃ Ῥοίτο Αηδηΐαβ πιοτὶΐ ἀδὶυϑ 911. 616. θυᾶτα 6χ- 
βρίγανϊι, 675. 

ΑηδηΐΒ υ580 40}0}5 ρογου {{ὑτ, 25 ἐ. 
Απδιμοιὴ ἐμ! αγργοίδιις οὐδαϊοηία, 148. 
Απάτοβιθηθ5, 0. : . 
Αηβ6]05 Θχϑίβιογα ποραρδηὶ ϑαδάυοδί, δίψα ἱΓορο]ορίεθ 

δοοϊριθπᾶα 49 ἀδ δι)βο}}8 ἀϊουπιυγ, ραγιθηδθθαπηί, 467, 
Αηχο 5. οπιηΐα ρ᾽6 πᾶ ϑ8υηὶ, 558. ΑΠρ6}} ἰμ βογίριυγα ργο- 
Ριθίω νυσαπίυγ, ὅ99 ποί. Ῥγορπδίατυπ) δηΐτη88 Πποπηΐπιιπι- 
16 ϑδποίογυπι ΔΠρ6 108 6886 ΟΘηβι11 ΟΥγίροηθ8, .63: ποί 

ΤΠΚΟΝ γογθᾶ οἴδοιΐ βυηὶ ἰη ρτορθοί(5, ΟΠ γί ϑίυτ ἐπ|}18}}|65,- 
δι. γι δηρεοίογυπι, 698. ΑΠρ6]05 6586 ΘΟρΟΓΘΟΒ ρμὰραὶ 
Οτίρϑηα : ρυϊμδθαπὶ οἱ οπιπθ8 ἴδβγθ Ῥδιγθ8 δηαυϊ, 815 
πο... 811. Αηφθοιὶ ποπιηϊδιι8 ϑυηὶ πδίιγα Ὀγεβϑιδῃ ἰοῦ 5, 
692, 198, οἰΐαπιὶ 58ηοι15, 456. ΔΠρ661} ρΙ υτίπι! αυΐ ῥγίογθϑ 
ποπηηΐδυ8 Ἔγϑπὶ, αυϊθυδάσπι ΠΟπιηἰ 08 ροΒιΘΓΊΟΓΟ5 [Δεῖ], 
693, θ095. Αἡφο!}5 ποι οπιηΐθυϑ 56 ΄υ υϑάδπι βυρογίογοβ 
ϑυπὶ ποπιίπ65 4υΐ ἰπ ΟΠ γίϑιο βαϊνὶ υπι. 486. ΑἸίχυοὶ δη- 
6105 ργίυϑ [͵586 ΠοπλΐΠ68, οἱ δἰίαυοὶ Ποπηΐπθ8 δηρθίοϑ 

ἴεη ρό536 οοπβθὶ Οτίβεηθ8, 8{4, 815. Αηρ6}} 56 σα γη θη} 5 
08:18. ἃ πι}}58 οΟπιπη 881, 466. ΑΠρ6}} τη! ηἰβιτὶ ρπαγυπὶ οἱ 
γϑπιίογυμι, 456. ἀηροίογυπιὶ παϊῃἰβίογί ο Δη Π|48 συΓρΟΥΐ - 

βω- ἰπϑογὶ οχἰϑιϊπιανὶ Οτίρθηρϑ, 62. ποί. Αἡμοίγηπὶ πη" 
πἰβίογῖο ποιαίμθ5 ἰῃ ἐπαϊοίυπη ἀιουπίυτ, 652. Δηροῖοσ5 ὺπ 
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γίαου5 (6Γ ρροσαῖδ, 96] οἰ 20. Αὐροὶ!, οἰϑὶ πορίϑ 
ἀγκσθαίδῦ βήδίι, ποη νἱἀοηίυγ, ΠΝ, οἱ ἐρεῖ νοϊυθγίηϊ, εἱ 
Οδ ΠηΟΓΟΔΠ0Γ Υυἱάογα, ἰάαυθ ποη δοίυπι ἰῃ ργεβθηιὶ, 568 
δ ἰῃ ΓλυγΓο 88ου!ο, 955 οἱ δέ. 1, δία γ ἀπ 66 }} οἱ ογδηὶ 
ποδίβουπ, 961. Ῥτορίοτῦ διιβθίοβ ργϑορίϊυς ογαηιῖθαβ ἴδ- 
ταἰηΐβ υἱ Παυοδηὶ γϑἰαπιθῃ βυροῦ οδρυὶϊ, 961. Αηροὶ! οἱ 
υἱεία! 65 οπηπ68 ἰην 5.068 ἀοοθηίυ ἤθη 80[0π| ἃ ϑαϊ γαίογο, 
864 6ἱ ἃ ργορῇοιΐβ, Δ Δροβιο 118, οἱ 80 118 ποιηἰπίθυβ χυΐ 
[ιᾶδὸ ροϊαϑίδίθπη Δσιθρογυηΐ ἃ ϑρίγιια βαηοίο, 961 δ δέῃ. 
Αηροΐοβ ρθοῦᾶγα ρο886, οἱ (γϑι} πιοτι8 θδοπθῆοίο βδυ- 
ἄδγθ ρυῖϊδλι Οτίθηθϑ, 692, Απρο]! ἱμαϊοηὶ ΟὨγίϑι! δυχὶ!ο 

ἀπ| ποη ρβοσθηὶ, 969. Αὐμο} 15. δἱ οϑίθγίβ υἱγίαιθα5 ἤοπ 
80΄υπι ϑαϊνδίου, βρὰ οἱ οδῃῃθβ 88  υἱδγϑῃ ηἰ(οηιίλπὶ 
νϑηΐ! ργϑαίοαγθ, 961, Αηροὶΐ ουβίοάθ8, , ὅ16, Θ0θ, 
ΘΟΊ, 6ἐε, 961. Ἐοτγυαὶ ἰηνοολίίο, ὅ58. ΑὨρ6]1, ἰαχίδ Οτί- 
Β6πθπ), γοῦυ8 οπιηΐθυ8 ργωϑίἀοπὶ, ἰθγγθθ, 8409, δοτί εἱ 
ἴσηί, 186. ΑὨρ6}} δ ἰπίιἰο ἰυϊοτοβ Εσο 8:9, θ8. Αἀβυηὶ 
ἰπ οαἴα ποβίτο : δόβυηιϊ ποη δοίυπι σϑηδγα! ἴθ οἵηπί Εσο]6- 
588, 504 οἱ 5ἰηρ1}}δι{π|, 9 ΕἸ, 961. ΑἼρΘΙο ουἱρίαπι οὔμποπι 
δηϊπηλπι Πυπηϑηδίῃ δι θα ἰλπὶ 6586 ὨΟΏμΠ}}} ογοαϊάθγυηὶ, 
816. θυο εὐποιί5. Βοιηἰηΐδυ5 ἀ85ἰ5ἰυπί δηρθὶ! : 8116Γ ͵- 
8:15», αἰΐον ἰηἰαυιαι|5, 945, 975. 00 δ᾽ 406 Δηρ6}} ργϑ- 
δῖ βίηρυ 8 ργονυ ηο 5 δυὶ γορηΐθ, 910. 5:1 δηβθ}} δηΐθ 
Ογίβιὶ δάνθηίυσι ράγυπὶ ργοίθ886 ροίδγδιὶ δηἰπιαθυ8 58[0ὲ 
Τοπηπ "85, 9ὲ6 δἰ 464. Αηροίυδ ἀυ ρα πη  Θηκ19 ουγᾶπὶ 
βοτίι, ΜΙοίιαθὶθ ἰπίδγίον θϑὶ, 6.. Αηροϑίογυπι τηΐηἰβίογίο 
Ρυογί θδυ οἰεγοθδιίυγ, θ69. ΑὮ Δηρθ}!} ουβιοάθ5 ργορίοῦ 
Ρθοοαῖα ποϑίγα πῸ8 ἀθβδγδιὶ, δὺϊ ργορίθνγ πϑρὶ ἐβθηϊίϑη 
δυᾶπιὶ ἃ Ὦθ60 πηυϊοηΐυν, 6.4. ΑΠρΘ6]Ϊ οἰϑιοά 65 ράγνυ!ο8 ΤΘ- 
Βυηΐ, πιδίογθβ γορίϊὶ 'ρβα (μγβίυβ, 61. Οὐ ἰθίηρογθ ρδῦ- 
γυ!ογῦπ) ουϑίοα δ ρτγ[οίαηιιν, 607 οἱ δοᾳ. Απροὶὶ ουβίο- 
ἀδ5 ργοβγαββὺ5 δοβϑάριῃ ἰῃ ρἰοίδιο [Δοίμπὶ ἃς ΠοΠλΐΠ 68 8089 
Ουγϑ σομηπι58,, 601, 608 εἴ 36]. ΔηροΙ ουϑίοάθ8 δβυπὶ 
βίευϊ ΕΟΟΙΘϑ δ Ῥδϑίογεϑ : υἱ 81} πηϑγίιἱὶ δϑὶ 8ὶ οὐββϑ βἰἱ 
ἐγοάϊι ιογίπι ουβιοα δ; 5ἷ 6 8ι} ρϑγίου! ἡ γὰπὶ 6586 
ΠΟῸῚ πθϑοίυηϊ, 8] ΒοΟ Ρ6Γ πορ] κοι πὶ Θογυπὶ οΟΓ- 
τυθτίϊ, 941, 975. Αηρθ}} βθουπάμπ) πηϑῦίτυτὰ δοόγυπὶ αυο- 
ΤῸΠ) 8Π66}} ϑ0η1, Δυϊ 56 Ώρ6Γ, δῖ ἡυπαυδπ), Υ6] ρϑτιμ, 
γ6] ρ]υβ ἔλοίοπη Ὠοὶ δοηϊοπιρϑυυπίυτ, 9. ὁ. 

Αηἰπιᾶ. Ὠ6 δηίΐπιδ υδγίδδ αιυςϑίίοπθα ργοροηυπίυν, ὅ8. 
Ονίχζθη!β 8βθμϊθηια ἀ6 Ἀπἰπιὰ πυπηδια, 103 "οί. εἰ 06. Αη!- 
τηλϑ ποπιίηυπι ἀ6 οα]ο0 ῥγὸ τρογε|5 ἀθιυγθαὶαβ οἱ Πυπιδηΐ8 
Ἑογρογίθυ5 ἱπηπιΐ8845 Θχἰϑιϊπιαὶ Οτί 668. 594 ποί., 640, 102 
η0,., 814. ποῖ. ΑὨἰπιλ8 ργορ!ιθίδγυπι βδποιοΓυΠΊ406 ϑηρ6|08 
6586 σΘηδυ!ὶ ΟΥίμοηθ5, 624 ποί. Α ἰπια8 συλϑάδπι ῥγῸ ρ60- 
ὑΔ1}8 8 γϑὺ πὶ λαπι 888 ἱπ ΘΟΓΡΟΓᾺ αἰ πη 1, 4|188 ἀδογοι 8 Ποὶ 
ἐσβααιθηάΐβ Ορογαπὶ 808πὶ Πάνάγα Ογίρθποβ ογουϊαϊ!, 102 
ηοί. Αηἰπιὰ8 δ χα] υγὰπι πη υἰβιογίο οογρογίθι8. ἰπβοῦὶ οθη- 
δι ὶϊ Οτίρθηθβ, 64ὲ ποί. Αῃΐπμδ8 μοπηίηυπι οογρογίθυβ ἱπὶ- 
ταὶ ειἱ ἀιϑπιαῃαπιὶ ορο Ἐπιρθάοοϊ δ ἀβποβοθθαῖ, 62 ποί. [)6 
δη πη: ἰπηηογία ἐἰδί6 αἰνογβο βοηιθηιί8, 811. Αηΐπιδ ἰπι- 
τρογίδι 185 ουπὶ οὐ υϑάθη) ροτβθυθγδηι δ ρεγρογᾶπι οοπίυπαϊ- 
ἰυν, 8{1 ποί. Αηΐπ)88 ρεγβθυθγαπιίδην δαπιτθραὶ Ατίβίοί- 
168, ἱπηπιογιδ! ἰδίθιη ποχαρδῖ, 811 ποί. Απίπις ἐπηπιογίδ!ἐϊα- 
ἴοπὶ ΟοΥίηι}} αυϊάλπι ἰοιηρογθ ϑροϑβίοιἱ Ῥδι)ΐ ποραρδηί, 
811 ποί. Αηἰπιὰ δὰ ἱπιδρίηθπι Ποὶ ἴδει, 151, 807, θυο- 
ΤῈ 00 Δηΐπ)8 ὨοϑίΓΔ ἱπηλρῸ Ὠεί αὶ, 9} δὶ 664. Απἰπιᾶγαπι 
αἰνοτγϑὶ ογάϊηρβ, 799. Αηΐπιὰ ἰγίραγιΐια, 56, 50. Αἰΐπα 6. 
δρί γί ἰυ5β ἀἰδιρυυπίυν, 125, 120, 816, 880. Απἰπηαγυπὶ προ- 

ξις, 860, ργϑαχϑί βίης, 59 ἐοί..624,102,105, 140. Αηἰ- 
τῇ ὁχ ἰγυάυο6 πο ργοραβάπιίυν, 105. Απίτηδ58 ἀθ οογροτί- 
θυ ἰῃ 4112 ἑογρογὰ ἰγαπϑίογπιδγί δῷ αἰίφυοι (γί βιἰδηΐ5 ἐγα- 
αἰϊυπι 6ϑὶ ὃχ ον ϑίλο τὴ816 ἰμ( 6} }6 6118 ϑοΓίριυγδθ 88- 
ΟΥδ Ἰοοίβ, 1. [|1|Ὲ οὐτοῦ δχροάϊίυν, 442, 501, 568. οἵ 
56. Απἰπιδηη ΟΠΙΠΘπὶ Ὠι δ πᾶΠπ|ὶ Δηβοῖο ουἱρίδηη! 5υθαϊ- 
ἰδπὶ 6556 ἃ ΠΟΏΩα}}18 ογθάϊυπὶ οδὶ, 516. Αἡἰπηᾶ τιϊοηδ 8 
ΠϑιυγΔ ΟΡ οβὶ ἰθηρίυπι Ὠεὶ, 151). Απίπ)α ηυρὶδ ἰερ!, δ1ὅ, 
815. Αηἰπιδ ἢυρί([9 εὐπὶ ὕΓΌο, 199. ΑΠἰπιδίῃ 8.8π| ρδῦ- 
ἄδγο : Απἰπηδπὶ βυδίη βούναγο, ψυία, 544, 4. Αηΐπιὸ: ολκίγδ-- 
τυ, θῦ6. Απίπιδπι 50 8π| Θχοῦ] γα ἀθθοὶ υπυβαιυΐίδαυο, 158. 
Αηἰπιϑ ΠΠ}|, οοφί(δἰΐοπ68 : Π| 118, ορθγα, 155. Απηίπιὰ ἢυ- 
Τηδῆδ δΔηίοαυδπὶ δὰ νἱγίυϊθ5 νρηΐαὶ, νἱ 118 βογαϊἀδίυτ, 95. 
Αἰἰιηδ ρῥγοίδοια8 ἰῃ Ὠοβίγὰ 6ϑὶ ροἰοϑίδίθ, 86 ςογρογίβ. ἰη- 
ογθιηθῃϊαπι ἃ ΠΟὈΪ8. ποπ ροΠάδὶ, 956. Απἰπλδ οογρογῖθυ8 
Θσοηρίςο, οἰἰο529 Ὠοη δυηΐ, 105. Απἰπ)ᾶ 7658 ραοοδιΐ βογὰθ 
πυηαυδιη πηδοι ἰδ 65, 951. Απἰηηδπὶ δ άγ, ποη αἰνίηϊ4- 
δα), (μι γίϑιυβ ργὸ πλι} 18 4] ἰὴ 56 ογοαϊάογδηί, γθάθι- 
Ῥιϊοηΐβ ργοίίυ ἀραϊι, 125, 126. Ουἱά πὶς ἰωιο! ἰρίτυτ ΡῈ 
γνοῦυπιὶ Ἡμΐς, 125, 126. Αηἰπιαπὶ δύδπι ργὸ οπιηΐθυβ ἀ6- 
αἰδββῖ, 8ἱ οἴγποβ ογοι ΐββθηι, 126. Ποάϊι δηϊπιδιη πᾶ ]0, 
ϑρίγίιαπι νογοὸ Ῥαϊγὶ, 126, 121. Ὀ διϊηοι!ο ἱπῖθρ θα 4υ 
Ρογιίρθηὶ δά Ρυϊπιοβρθηϊ πὴ οπιηΐβ ογθδίμγϑ, οἱ 68 αυξ 
Ροτιίηθηὶ δά δηἰπιᾶπὶ οἱ σοΓρο8 168υ, 126, 121]. 

Αοἰπηδιὶβ δυϑιίποδηὶ ΕὈίοπδὶ, Ναζαγθὶ, Ὠοβιι θα, 
"γα! θβιὶ, αυϊάδαι 6 ϑδιυτγη! ]ληΐ, Μδγοίοηϊία, Αογίδηὶ, Επ- 
ἐγαι 125, Μδηϊομοὶ, ΡΥ 80}1Δηἰβις, Αροοϊδιϊοὶ, βδὰ Αροβίο- 
εἰ, 491 ποί. 
Αμΐμ βοιμπυ3, ἐ15, Δ αἰπιξ τηοτϑ!, ρουοσαίδ, 470. 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΌΒ. 1918 

Απκονὰ Γοπηΐηδπὶ κἰρη ποδί, 658.! 
Αὔπ8 αι ΓΕ ΓΟΙ ΔΩ φγναίία, ὅδι. 
Απηδ, Πα ῬΗδηυοΙ, ρτορποιί88α, 955, 
Ἀπηυβ ποραοιηδαίουϑ, 699. 
Αηιἰοἢγίϑιυβ οϑὲ 5ἰπηυ δία νἱγίυ5 οὐ͵α5 νογίίδ ἴθ τ - 

βίυβ Θχίθοι. 852, 855, Απιοἰιτίϑια υη05 ε5ὶ, 56 τουὶι;5 
μιαροὶ βροοίο8, 865. 

Απιϊαυίίδι6πὶ διιάαίοαπι νυἱρίηι! ΠἰὈγ5 )οςορα ϑοτίρειι. 
465. Απεφιμαίμηι 1 μαἀαἰσατιιπι 06 Ρ ἀθοίπηυ5 εἰϊὰ σε, ὅ00. 
ΑΡρθ!]65 μγδϑίαγομδ, 86), δθῦ. 
Αρο!ἰδοὶ πεγοι οί, 852. 
ΑΡΘ68 γαβϑ μαδθῃί, 109. ΑΡ65 δυηί οἷς, 109. 
Ἀροῦδι Υγοὶβ Φοληπηίβ ἰῃ ἰηβϑυ]4 Ραϊμπιο5 ταν] ἴδ 6586 

γἰσείατι 20. Αροραιυρϑίβ ΕἸΐ55, σοὺ ἀροοτγρδαδ, 46δ, 
916. 
ΑΡοςγΥρ Π τὶ ἀρογίαπι θθδῖδθ υἱἵϑ πιοπιίοαοπι οοπῖ!- 

πρηὶ, 886, 821. ΑΡΟΟΓΥΡΙ δ δογὶρίυγδθ, φυοά πι0}18 ἰπ οἰβοῦῦ- 
τυρία, οἱ οοπίγα Πάθηι γϑγλπὶ ἰηβοτίδ ἱπυθπίυηιοῦ, ποῦ δά- 
ποϊιιυπῖυν δὰ δυοιογιδίοπι, 5ὅ6. Εχ ἃ δετίρίατία 
υϑάδπι ἀδϑυπιρὶδ βυηὶ Ἰ008 408 Δροϑβίοἱἑ νοὶ θυδῃρε! 59 

ἤονο Τοβίδπιθηίο ἰηϑογυθγυπῖ, ὅ6. ἀροστγρθα ΘΥδΏρο] 8. 
Ἐνδηᾳφοιίυπι βοουθάυπι ι105, 955. Ενδηροὶυπι ΘΘςοῶ- 
ἄυπ ἀυοάοείμ Δροβίο]ον, 995. Ενδηροὶίαπι δεευπάσμι Ρ6- 
ἀγα οἱ Ζοδηηοπι, 462, ἐ6ὅ. Ενδημοϊίυπι βοαιμάυτ Ζ8.0- 
θυπι, 462, 465. Ενδηκο!υπ) βοοιηάδπι Τποπιδηι, 955. Ενδα- 
ξῖνς βοουπάυμῃ Μαιιμίδῃ), 955. Ενδηρο!υπι βοεπηάυ 

8:|46π|, 955. ΑἸΐὰ πιὰ Ἔνδηρθ] ἃ ἈρΌΟΤΥΡΙα, 955. Αρο- 
ΘΥΥΡΉ ΠἰὈτὶ :Απαδϑαίέοιιπι, Ξε Αοσπεῖο [δαΐα;, ἐθῦ ποί. Η ἑξίοτία 
ἰδοίοπμπι, 851. Ῥαείον, 459,644,813,811,915. 1 6 }}υς ἀνθ- 
ἀφοῖπι Ῥγορἠείατγιμη, ὁ6. Ἀροολιγρϑὶβ ΕἸἰ5, 465, 916. δ2:- 
Π65 οἱ Μίδηιῦγοβ, 916. 7 γο τ 9 ΠΡΌΘΡ αυϊά5πι 5οογείος, 
916. ποεῖ, 814. ποί. Αροσγυρβογυπὶ δὐδηροιογυπι 415 
δὺ} ποιγίηθ Μαιι ἰδ, δίνϑ ὁδοονὶ τιϊθοτγὶβ νοὶ Ρείσι εἰ 
7Ζολῃηίϑ οἰγουπη το δηίυγ, δυοίος 1ουςὶυ5 αυϊιδηι, ᾿υχὶλ 
Ἰωποςδηϊυπὶ βέρατα, ἃ ποί. ἥ 

Αροοείαιο! παιρειϊςὶ, 494. Π|Δ6πὶ δὸ δροβίοἱϊεὶ. ΑὉ δα- 
Τηϑι15 δϑιϊηοθδηῖ, 494, Νυριίλ8 ἀδιμηλρθαπὶ, 659 μοί. 

Αροϊ!ΐηατιβ, 126. εἰν ΘΡγογ, 726. 
ΑΡοΙΠπαγίβι9 Ρδιγὶ ραβδίδηὶ νοσαῖ!, 189 ποί. 
ΑΡοβίοὶ! ποῦ ΟἸηΏ68 βίη6 {Π{ἰ6γῖ5 οἱ ἰάϊοῖε ; 56ὰ ἰδηῖσαι 

Ροίγυϑ οἱ δοβῆηθ8, ἐ 8. Αροβιοι ! 5ογίθ ἀϊουπίυγ, οἴ 402- 
ἰοηυ8, 458. οἱ δε4ᾳ. ΑΡΟΒιΟΙΪ ρογίδοι ποηάυπι ογδτὶ δηῖθ- 
4υᾶπὶ ΟἸιγιβίυβ ρϑίθγοίυγ, ὅθ04. Οὐυᾶγα οοπίτίδιδιὶ βαβὶ 
ὑληάο ἰῃ (ιΒηὰ αἰχίϊ οἷ ὅθϑυς : ὕπιι 6: υοϑὶς πιε ἰγαάεῖ. 

ἐθ6. Ουδτθ βοδπάδι σαι! δυηὶ ἰῃ ραββίοπα Ὀοιιίπὶ, 900 
εἰ 864. Αροβίο! !β οπιηίθυ5 ἰγδ [29 ϑυηὶ οἰδᾶν65 γεζηΐὶ οὔϑϊο- 
τυηι, 864 ποπ )υγο δοάρῃι, οἱ ραγὶ οουπάϊιίοῃθ 4ᾳυ2 Ροίγο, 
594, ὅ25. Αροϑιοὶὶ υἱ }υάεεὶβ 5680. δοοομηπιοάδγεηι, Ἰερὶα 
Ρτϑεθρία φυδοάδηι βογγανθγυηὶ, 488. 
Αροβιο! οὶ πεογαιϊεὶ, 494, 659. Πἰάδοτὰ ἂς Αροεϊδιἐεὶ. ΑὉ 

δηϊπηδίἰ8 ἀρβι πο Ὀδηὶ, 49ὲ ποί. Νυριΐδ8 ἀδιβηδιδηι, 559 
ποί. 
Αροίδδο (δ) ἀδβογαπι βυπί ἀοοιγίηδ παι ἐν! δίαπι, 381. 
Ααυΐα 11. Ααυΐ! ἰαιογρτγοίδιίο, 148. Ααυῖ δ εὐϊιῖο ἰῃ 

ΤὨγθηΐ5 ποὴ δρρατγοῖ, 521. Ααυίΐίδ ἰπίογργοιίβ Ἰθοιίο, 18, 
δ, 6, 99, 106, 118, 289, δ14, ὅ50, 594, 409, 421, 14,32, 
Εἰ αἰϊαξ. : 

Αφυΐϊο, νϑηϊυβ. ΑἸΐο οοανίπα ἀδχίοῦ υοεδίυτ, 56]. 
Ατδοία δὰ υἱγυφυθ Βυδτὶ πιλτίδ {{πτ|5 ρεειϊπεὶ, 5.6 

ποί., 541 ποί. 
Ατατοὶ Αγιηθηὶ γοῦδηΐυγ, ὅ19. 
Αὐθι ἢ} Πρ γίαβ, 88, 259, 249, 265, ἐ55, 608. Αεὐϊιγίαπι 

ἸΙδορυτ ἰῃ Φυάά ἰβοδγιοὶθ ογαὶ, 92. 
ΑὙθΟΓΟΒ δγίἀδβ δυὶ ρϑοοδίογαβ, 161. 
Ατοβϑηρο!! βορίθπι, δά αυοτυπὶ πη πίβίετίδ βαρίθα αἰδ- 

Ἐν δὺ ἀροδβίου!ἐ5β οτάϊπαιΐ δυηὶ, 856. Ατομαηροιυβ Μίςμ36], 
4{.. 
Ατοβοϊδυβ Π|}8 το 5 Αϑοδ)οηὶί, 805 ποί. Υἱδῆηδαι 

ἰη Θχϑι! πὶ πιΐβ8υ8, 805 ποί. οἱ 806 "οί. 
Ατοδίιοοεῖ ρογίδγιιπι ἰη ογὶ δυπὶ πφτοιϊεὶ, 528. 
Ατοδβοηι οὶ, μογοιοὶ, 465. Ατοδοηιίοὶ οἱ (δ)δηὶ ἀΐανο} 8 

Β|1ο9 οἱ Π!ογυπι {Π|1 08 γε αθῦδωηϊ, 48 ποί. , 
Αὐβιοίθ! 65 δηΐπιδ ρογβαυθγδηιίδηι δι ἰεθαὶ, ἱπηπλοσίδ- 

Ἰπαϊδαι πορδθαὶ, 811 ποί. 
Ατγιηθοὶ ἀσγαγοὶ νοσδηιυγ, 519. 
Ἀτεδδυϑ, 448, 49. ἰ τὰ , 
Αγντορδη(ίδπι δυγυηι αυἱ, φυοὰ ραγοπίθβ δὰ ργοδνος 

ἀρέδρομτα, ῬΓΘβΌγιΘΓΟβ, δυὶ ἀἰδοοηο8 μδθιυογίηϊ, τηδροϊῆςα 
ἀς 86 βομιίοθαηὶ, ἀδργίἱὶ Οτίχοηρδβ, 690. 

488 Απδηίΐϑη ργορῃδίδπι τηίβὶὶ ἰῃ σαγοοτοπι, 848. 
Αεοεηδὶο, ϑοὸὺ Απαϑαϊίοιμπ 1 ςξαϊα;, ἰδοῦ δροεγυρδυβ, ἐδ. 
᾿Αϑβεοίδ, 212. ἊΣ ᾿ 

ἀ1 855: ἰηιοηργθίδιαν ἰμδις, για ο, ὑεαιμίμάο, τιποῖεξ, 

Αϑὶπα οἵ ρυ 5. [ἰορρτγοίδιιν δίς ουδηροὶὶὶ Ιοουϑ, 158 
οἰ δ. Αϑἴπα αιιᾶπι οοηϑοθμα δι ΟΠ Γίδίι8, θ᾽ υϑ4ι6 ρα} 08 
αν! 5ἰραπεθηι, 159. 

᾿Αϑϑοδιδιίο πο Δα ἰοη08, 12. 

τοπο πποναπασσπααι πε π 
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Αϑϑυδγιϑ, αυΐβ, ὅ {1 ποῖ. 
᾿Αβιογίοἰβ ἰῃ διηδιν)διίομθ ϑοριυδσίπία {6 γργαίαϊα υ511.8 

Φεὶ Οτίβθηδβ. οἱ φυᾶγα, 671], 672. 
᾿Αϑιγίβ βραγρογδπι τηογυῦογυπὶ οϑυ 885 55 ρηΔηΓ, 518. 

Απίγογυπι οἰγουήιι οδ0545 υμἱνο γι εἰα υἱπάϊοληι (μα! ἀθὶ, 
559. [ἢ βίγ τοιπάσμ! ροοσδίογυπι ποκίγογυμῃ οδιι815, 380. 

᾿Αβίγοϊοχίεθ  ι οίατία ἀδιἰγαιηθηία, 280. Αβιγοϊορία γθ- 
Ῥιοδαριυν, 571, 518. 

Αἰἰϊευ [Δ] Θηϊαπὶ οἱ ἀγδομηιδ ἀἰπιϊαΐδπι ὨΔΌυΘΓΟ Γαϊΐο - 
ποῖ δὴ ΑἸοχαηστγίπυπι ἰαἰοηίαπ οἱ ἀγδομηδιη, 581 ποί. 

ΑπΟΙΟΓ Ορογὶβ θὲ ἰαρίαΐδιξ, 450 οἱ ποῖ. Αὐοίοτγαβ φυὶ ἀ6 
ἔοπαΝ δογίρθογυηι, δέβ, 451 "οἱ. ΑΡ δυοϊοτῖ 8 ργοίδηϊβ 
δυάδηάϊΐβ (τα Φθειϊποῦδηϊ Ῥδίγοβ δηίαυΐ, 448 ποί. 
Αὐυάΐγα εἰ δυτγίδυ5 ρογείρογο αυϊὰ αἰ δγαηὶ, 199. 
Ανατί, ἱτορίςβ ρίβοθβ βέαίθγοιη ἰῃ ογὸ Παθθηι δ, ὅ86. 
Ασνδυγιιίδ πιδίογυι οπμΐυτ τα ΐχ, 491. Ανατί εἶα ΡΠ ατίβδθθ» 

τυπι, 490. Ανδγιιἴδι δρίϑοορογυπὶ 8} ἰθπιροτὶβ8 ἰπϑθοίδιυ 
Οτίκοπος, 490. 

Αζατίδϑ, Απδηίλ5 οἱ Ἀ71836], ργορμείς, 173. Αἢ ἰγϑ5 11] 
Ῥυετὶ βίπη} οὐπὰ Ὠδηΐο]α ἘΡτορβεια Βα γ]οΩὶΐ οαβίγαιὶ [ι6- 
γίοϊ, αἱ ἰγαάμηὶ Ηοῦτεοί, 651. 

ΑΖΑΓΙΔ5 ργῸ Ζαομδγίλβ ᾿ομέιυν ΠΟ Ρδγδ!ρ. χχιν, 30. ΠῚ 
Βεειοπΐβ8 γαγίθἰδ8 ἀπιϊαυ βδῖπ 68ι, ἰρϑοψυβ Οτίβθηθ γ6- 
ἰυδιίον, 181 ποί. Αζαγίϑϑ, βδοὺ Ζδοῃδρι}β δοΐϊδ δ ἢ 8, Δἢ 
άδπι 81 ἂς Ζδομοτίαβ {Π}8 Βαγαςῃίῳ, 181 ποί. Αταγί8 
2οἰδάφ Π]}υ8, Ἰαμίἀϊδυ5 οὈιεί(υ8, 181] ποί., 183. 
γιὰ ἀυοηοάυ οοἰευγαπάδ, 320 δἰ ς6. 

Β 

ΒΑΒΎ]ΟΙ ἱπιοτργοίδίυν οοη[μδῖο, ὅ56. ΒΑΡΎ ]ΟΩ πῃ ἰοοῸ 
ΒΌΒΙΪΠΙ δἰια δγαὶ ργορίογ Πυνίῃπι {ΠῚ νἱοίπιιην, δχ 400 
αυϊδυδάδπι φτδαΐθυ5 δϑοοπάθρδίυν 86 υγῦοπι ἰῃ ἀυ88 ρᾶγ- 
5 αἰ νίβαπι, οἱ δχ ὑἱγδα 6 τίρα Πυπιίη! δι δεθηίαπι, ὅ19. 
ΒΑΡΎ] Οηἰἶ 5 ροΓίῶ θη 629, 590. 1.}118 αἰγεριίο, 540. 

Βαριἰϑιηυ5 αυο Βαριϊζδίυγ ΟΝ γίβιυνς, αυϊά, 111, 118, Β4- 
Τυβαιος 4οδηη 5, οἱ ᾿δριίβαιυβ (Πγίϑι:! φια αἰ Παγδηὶ, 961. 

ΡΠΣδμΐιγ 4}}: Ὀαριΐβπιο ἰμηὶβ, 4}}} Ὀοριίβπιο ϑρίγιυβ 
ΒΔΏΟΙ, 169. Βαρι[βηγ8. ἐμπῖ5 Ὀαρίΐϑπιι5 ριυῃηί!Θπι 8 Θβὶ, 
159. ΜΙ5ογδῃ }}5 φυΐ Ὀδριΐ5π)ο {10 ἱμηίξ ἰμή! οἱ, 159. ΑἸ 05 
Βαριίϑηγυϑ ἰρηίβ, 901 οἵ 864. Βαριἰδιιυβ ἐπτὰ δὰ βθηθγα ἰο- 
π5 οἰυἱ!, ὅδθ. Βαρι 5πιυβ γαπιἰββϑίομαπι ρασελίογυπι ορθγᾶ- 
ἴυ;, 88, 957. Οιοπιοίο 84 Ὀδριΐβπιιπὶ δοοράθγο ἀθυρϑυὶ 
δάυ!ὶ, 908 6ἱ δ64. Οὐή ραεοᾶγα ἀδβίϑιϊι. 11:6. ἰῃ ταπηἰββίο- 
Πθπὶ ρθοοδίογυπι διοίρί Βαριίϑαια, 957. ΟυἱἨ ραβοοδῃβ δὰ 
Βαριἰδυπι γϑη, οἱ ποῖ Πὲ τοι βϑϑίο ρϑεοοδίογυη,, 951. 
Βαριἰδηηδ [υ5ι|5 [ἢ νἱίδπι, ἐπα  κπὶβ γθγὸ δὶ ρροοδίογίδυβ ἰῃ 
Ἑοπ ἀομμηδι!οη6πὶ νογίβίιγ, 905. Βαωριίχαιϊβ φαΐ προαβ88- 
Τίυπη 51 ὧἱ ΒαριΖϑηιυτ ἰπ βαϊαίθαι, 518. Ουἱ Βαριϊζαίυν ἰὰ 
δλί αἱθπι, αἱ δαθδπι δοοὶρίϊ, οἱ ϑρί γί [ὑπ ϑαπείυπι, 518. Βα- 
Ῥ Βανι πὶ 5υπηῦο᾽! ηοπιΐπο δηοίι Οτίρεποϑ, 6. ποί. 

Βωτδῦθδβ ἰγορίςϑ αἰαδοϊυπι βἰσηίβοοι, 643. ΒαΛΆθθαΒβ 56- 
805 γοορδίι!5 [) αυϊδυδύαπι ὀχθιρίαγίθυθ, 918, 56 ὑο0- 
πηθῃ δ6808 ἃ) πατοιίοῖβ ἡοιΐηΐ Βαγαθ δ δὐάϊίυπι Ρυϊδὶ 
Οτίμαηοβ, 918. 

τδοΐ ἰπιογργαίδιιν οογμβοαϊίο, δ.. 
Βαγδο ία5 ἰμἰογργοιδίυν δεπεαϊοίίο Ἀεὶ, 88. Α΄. Πα- 

τδοῃ 88 ΠΠ 5 ΖϑΟΠαγίδβ οσοίβυ8 ἐπι6ῦ ἰθπιρίαπιη οἱ Δ! |ᾶγα, 
ἰ(6πὶ 5ἰ1 ἃς ΖϑοΠαγίαβ δ ίυ8 δοίφάδ, 18] 6 ηοί., 1836( ποί. 

ΒαγΌΔ οὐγ ογθαηὶ δυηυοηί, 95:5, 
Βαγϑατί εἰ Ογϑοὶ 768. ἰπίβηβί, 191. 
ΒΘ ΠΠ|665 Ὠεογοιίουβ, 185, 221, ὅ85, 588, 598, 512, 818, 

852, 806, 864, 86ὺ, 961, 968, 981. ἘΕναηραὶίυπι αυοάυπι 
βογίρϑίι, 96. 
ΒΔβι! βου, 515. 
Βαιυ8, πιοάϊι5 αυϊάδηι Ἰΐχυον!β οραχ, 635. 
Βεπραϊοιοηΐβ8. πιϊπίϑίγαιογ οϑὶ Πθυβ, πιδἰ αϊοιοηἷ8 δ- 

ἴθπι υπυβϑηυΐϑαι6 510] 6581 δυοίογ, 889. 
Βοηϊηίια8. [γυοίυ5 ϑρίγυ5 βαπειΐ, 959. Βοηΐϊρη Διο 

δονθυίίδιϊο ἰθιηρογαὶ Ὠουϑ, 144, 346. 
Βοηϊδηίη ἱπιογργοιδιυν Διί ἀοχίτα, 950. 
Βοιπδηία ἱπίδγργθίαίυν ἄόμπμις οϑεα επί, Ἰ13, 151, 158, 

9716. γΑτία δ] υβάθπι ἸηιοΡργοίδιίο, Ἱ45 ποί. {δι βδιΐα ἴγο- 
Ρίοο Εςσο! δϑίδπ βἰψωίῆοαι, 151. 

ΒΘΙΠ6] ἰηιογργθίδίυγ ἀοιπιδ Πεὶ, 41, 8}. 
ΒοΙΒΙ 6 πὰ δῃ ραϊγία (Ὠτίϑι!, δη Ναζάγοῖῃ, 468. 
ΒΕΙΒρμδρθ ἱπιεγργδίδταν ἀυπιμβ μια αγμηι, 115, 916. 

Ῥίνογϑα οὐυδάδιη ἱπιαγργαθίδιίο, 145. ποί. ϑδοδθγιοίδ! β συΐ- 
ἀὰπὶ Ιοου8 δγαὶ, 5δὺ υἱ}}8 8ϑδοθγαοίυηι. 7,5. 976. 

Βειβδίἀδ (Δ) |:θ:9 υτὸβ, 6716 ποί. 
Βί ζαπηΐδ πο οπιηΐπο ἀδηηπαίαγ, 367. ἴῃ θᾶπὶ ἱπευτρῖϊ 

Οτίρθηθβ, 955 οἱ τε66, Βίαπιὶ δὸ δος! 68: αϑυϊοἰβ αἰ σηπία! - 
Βι}5 Τθρϑ!]υπίωιν, 952, 646. Βίραπιοβ Ρϑυ!08 40 ογαϊηαιίοηί- 
θ08 ἘρΟΙ 5189 Θχοϊ υαΐ!, 6 δ, 6[6. ϑοπιραγ δχεὶιβίι ΕςοἸ βία 
υηἰνογβίχυθ Ραΐτοβ, δἰ ποί. Οτίκοιίβ, ΟΠρυϑυβίοπι! οἱ 
Βοζξ μας ἀ6 γὸ βθη(οιι 9, 6 ΕἸ οἴ ποὶ., 6 6 : 
ΒοΔΠΟΓΡΘΒ ἐὰν αἴοι! ΠΠ}} Ζοθοαφὶ, 116. 
Βουϊίαβ ἰγυσίυδ Βρίγίτυ59 βαποι!, 909. Βοπί(25 ποϑίΓ οχ 
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Ῥ60, ρΡϑοολία οχ ποδίβ, 151. Βοηΐ(4ι15 ργδάυβ ἰοῦ θυ 
Ῥατοαις ΕΠίυπι, οἱ Βοιοΐηθ8 ρογρθγατὰ Ογίβθηθα οομδι- 
ἰυἱϊ, . 

Βοῃδ, 4085, 615. Βοπυπι, φυϊὰ 5ἰρηϊθεοί, 665. Βοηδ αυδ 
ΔῸ ποηηΐηθ ἀφυπιυῦ, τοϑροοῖα ΥὙϑγί Ὀοπὶ, Ὀρηα ποσυδαυϑπη 
ἀδθρηϊ Δρρο! !γὶ, δὐδ. ἤουυπι Ῥτοργίθ αἰείυπι ΓΝ Ὧρθ 
αἰἰεϊυΐίίυν, 66. Α Οἢτίϑιο ομμηῖα αἱ θοὰ υηι, θ06. Βοιιὲ 
αὐυΐάαυδηη ίλεογα ποαυθυμὶ ποπιίη68, θθὅ. Βοηᾶ υϑῦὰ ΠΟῸΩ 
Παβου ΠΡ ἰῃ πηδἸ Θα οἰδ ἰαττα, 86 ἴῃ ο(ἷο, 250 
Βοπογύῃ ἘοοΙ 6512 ἀἰβρθηββϑίου οἱ δἀπιξη βιγαίοῦ θρἶβοο- 

Ρυς, 490 ποί., 491 ποί., ὅ01 ποί., 155. ΑἸ] αι Δπὰ0 Ρ6Γ 
ΒΟ ΜΙ έοοι δϑρία5 ροῦ ἀἰδοοποβ δὰ δάμη ηἰβίγαθδι, ἐδὶά. 

ὨΔ 8ι18 ψἱ ραυρογθ88 ἀἰδιγίθυϊ,, φυοπιοάο ρμογίδειυϑ 
δνδάδι, 61 οἱ δεηῃ. 

Βογῖι, ποθ αυᾶ υἱυπίογ {[Ὁ]]0Π65, 158. ᾿ 
Βοβρδογυβ εἰγοὰ βου ϑηι τιϑρραγὶ 25 ρἰμηϊϊ αὐ:9 ἰθγ- 

αἰὰπι Ιοσὰπὶ ἃ ργεβϑίδη  5βίπιΐα Πα Θηί, 648 ποί. ΒΟΒΡΠΟΓΔΠ 9 
τηλγρατί (8 ἀοϑογίριϊο, 4860. ποὶ. Οὐοϊηοάο παϑουπίυγ, 450. 
ΟΒὲ ραβοδηίυγ, 451 ποί. 

Βοιτί ν}}}8, υπάδ οἰ πηία 118 υνὰ 46 ΄υᾶ Νυπι. χιῃ, 28. 
ΑἸ]αῖδ 68ι 80 δαρίογδίουθυβ, 1776 νοΐ. " 

Βιιιαπηὶ ρόρυ}!, 858. Απιθ δἀνθηίυπι (γί διὶ ΒΡ ἰδηη 
ἴδτγᾷ ἰῃ υπίυϑ [)61 ποη σοηβθηϑαγαδλὶ γα ἰβίοπθηι, 510. Βι1- 
ταηπίουπι πιῶγα πιλγμαγί δ ρίρηϊ!, 418 εἰ πρί. Βγἰδπη ες 
τηϑτμαγίις ἀαπογίριίο, 400 οἱ ποί. ᾿ 

Ὥγυϊα αυφάδπι Ἰδυὰθ ἀΐρηδ, αυξάϑῃι ἀΐμηᾶ νἱἱυροτίο, 
18. 
Βυβακ 5, 283, 

(λάδλνον ἃ οδϑὰ ποιηβθὴ δεζθρίί, 951. : 
Οϑεὶ οἱ οἰδυδὶ 88ηδι} ἰὴ ἰϑηρίο, 155. Ὧ6 ἀθοθυβ ο:οἷ5, 

Ἵ41. (πεὶ ογιοδυπιίηἱ φαίά εἰρη οοηι, 151. Αἢ οοογυπι 
{ΠἸογατ ουγαιίο πατγαίᾶ ἃ βδιίο, Μαγοο οἱ ἰμεὰ, ὑπ 
ϑϑδάοιαυθ 5ϊ11, 752 οἱ δοηῃ. 

(τ νοιγοις [6 4168 5 μπᾶ ποθι ΟΠ υθ; ἀυΆ1ι γοσί(25. 951. 
(ϑβϑαγ ἱγοροϊορίςα 4υἱ5, 801, 808. 
Οδῖ"5 ὕββὰγ, ὅ04. Ε)ὺβ βιδῖυαπι [π΄ (θη ρ]0 δαγυβδ) πὶ 

Ῥ᾽αγίοβ ἰηΐδγγα ἰθηϊδγυηί Ἀοπιλιὶ (οἰ Ο5 406 8υβοίρογα γό- 
εἰἰδᾶγυηῖ δυάλοὶ, 804. 

(λ]άπίὶ οἱ Αγεμοηιεὶ ἀϊ400}}8 8]105 οἱ 8] ογυπὶ ἢ]105 ἰγί-- 
θυρθδπὶ, 485 κοί. 

(δἰςθυπὶ βοίνθγα, οἱ αἰβοαίσθατε αυἱά αἰογδαηῖ, 88. 
Οδἵοθο 80] υῖο ἰηΐαπνία ἠοϊααῖυν 4υὶ βθπηθη ἴγδι γί 800 505- 
Εἰϊλγο γθουβαραὶ, 818. 

ΟλἹἶχ. Ουὐἱά ρεῖ νογϑυπὶ ἰνος ἱπι 6! Πρίτυτ, 111, 118, 119. 
Ολ)χ βυρρι! οἰ! δὲ σα! ὲχ δαηποαϊοιϊοηΐβ, 194. ΟΔΠχ βδ! υἱδγίς 
ΘΑ] Ϊχ τυλγι τῇ οϑὶ, 90. (Δ]χ, χυθπὶ 1)ευ}5 γοτθυπι 88η- 
βυΐπαπη 801Πὶ 6586 ΓΔἰ6υΓ, 400 86η80 νϑγϑυπὶ (γίϑι! 2 
Ῥοδίων, 898 δἰ δ66η., οἱ ποῖ ΟΔ)χ {Π|6 νἱβ:}}}}5, φυθπὶ ἴῃ 
οασηδ ρΓῷ πηλη θυ8 θη δϑὶ [λυ Ὑργθυπι, 4υ0 8θῆδυ α- 
οδίανς ἤθη 6586 ζΟΓρυ5 (Ἡγίϑι!, 5δὰ ψογρυπι ἴῃ οὐὐυ8 πιγ5ι6-- 
το οδἱὶχ 16 ἤιδει θυ πάθηαι8, 898 οἱ ποί. Οδἰΐχ ἱτορίσθ 
ν γθιτὰ ἀρηἰ ἰοη 5 (τίσι !, δευυπάυπι τηγβίθγ! τα 6}08 Ππᾶ- 
εἰν ιδι}5 οἱ ραβϑἰοηΐβ, 898. β 

(αϊναγίῷ ἰοουβ, ἰὰ δϑὶ ἰοοῦβ οδρὶιἰ8, 920. Αἀ8ηι, βεσυη- 
ἀπι (τα ἰοποῖι φυδπιάδῃι, Βορυ! 08 68 ἰῃ (ΑἸ ναγίδ ἰθο0, 
20 
(λπιδίυπι, ἰγαρολ εἰς 8Γ5, 1 1 ποί. 
(απιῦνβοα πιΐγϑι 08 δϑὶ βαρ θηιίδπι γαρίηϑ 540 85, 46. 
(ἰδμο]ο οὦΡ ἀΐναβ οοπιραγοίυν, 680. Εχροπίιυς ΒΘ. Ρᾶ- 

το 14, 680. Αἢ ολπιουϑ ἀ6 φυο ἀρίϊυν ἴῃ Ενδηρθ}}0 δηῖ- 
τηδὶ αἰϊ, νδὶ (υπ]8, 680. ν 

Οδηιίοἱ σδηϊίοογυπι ἢ 6ς, ἴθ} βίπι! οἱ ορὶ να] δυνΐαπὶ 
51, ἰὰ 65ι πυρεῖα] 6 σαγηθη ἴῃ πιοάυπι ἀγΑπιΔ! Ὁ ἃ 58] ΟΠΊΟηΘ 
ἐοηϑογίριυπι, 12, 26. [ῃ 60 φυᾶλίυογ ρογβοης ἰοαιυηίυτ, 12. 
Ε]ὺ5 Ἰ6ει10 δρυά Ἠδθτϑο5 8 ἰδηίυπι ρεγι εαίυν αυΐ δὰ 
«τοίδίοπι ρογίοοϊαπι πιδίυγδηαιθ ρογνθπογαηὶ, 20. ΑὉ ἕε- 
οἱ Ἔβίᾳ γϑοἰρίϊυν, 51. (δηιίουπι οδηιοογυπι ᾿ὐπιΐδ Ἔχ ρΙΠᾶΓα 
υ͵8 ἀφατγοβθυβ δϑὶ Ογίμθποβ, 25, [ἡ (δηιίουπι ἐΔηι|00ΓυπῈ 
μᾶγν" ἰοιηυπὶ βογίρβὶϊ Οτίμθπϑβ δάδυς ᾿υνοηἰ8, 1]. [ἢ 6χ- 

5ἰτοπθῖι (3ηιϊοΐ οληιοοταπι δοοιπάυπι Οτίβοποπι Ρτο- 
οβι8 Β6δι} Ηἰθτοηυπ δὰ Ὀαιπδβυπὶ ρᾶρᾶπ), 11. [ἢ ὕδ8η1}- 
οὐ οδηςσοτυπὶ ἰοοᾶ Οτίβοηΐβ αυδηι δύσι οἰϊαϊα ἃ Ρτο- 
οορίο ὕδζδο, δ, 59, δι. 44, 50, 52, 61, 65, δό͵ 66, 605, 
τυ, ΤΊ, 12, 15, 18, 19, 86, 81, 85, 90, 91, 9ὲ οἱ δ6ηη. 

Οδηιίευπι δἰ πιδοηΐ8 δχροπίϊυτ, 949, 9580. 
(δρμάγηδυπι ἰπιαγργοίδιυς αρεγ οοπδοίαἰϊοπὶβ, 586. 
(λρτθᾶ δουλίβϑίπηα νίἀοι, 21. 1 νἰβοθγίθυβ αυδπμάϑα πυ- 

τοῦθ Παθ οι, 4υΐ ολἸ βίποπι βόρθιμι οὐουϊογυπι, οἱ οδία- 
βἴογθ8 ΄Ζυύϑαθθ Υἱϑυ8 Ἔχδοῦδί, δέ. 

ΟἝτηθα ρἢδηϊδϑιίολι δαὶ {ΠΠυβοτίαπι Ποη ΠΑ ΌμΝ Γλιγίβιυ8, 
βοὰ νϑγδπι, 902, 979. 

(δϑβιίιας ἀοπιπὶ Πεὶ, 649. Ετυοσίυ8 Θρί τυ, 654. Ετιοῖυ5 
Ριρηϊθηιίς, 654. Ῥγθοίθιι5. οθιποίυτ, πο 8014 θχθγοί!8- 
τἴοηα, 649, 650, 608. (35ι{{45 οοπίυσυπι, οἱ ὁχ πηυΐϊιο ὁ0η- 
86η588. πηιηαί 68, Π60 ρτᾳ!Ά, ΑΙ, 618. (δϑιί(41|5 υἱγογαπα 
ργἰ πε ι (γίβιυβ, 46ὅ. ᾿ 

(ὐλϑιγαϊίοπεπι 5υὶ ἱμϑίυϑ {ςτὸ 6688 ηΠυϊάληι ογοα  ἀογυοὶ» 
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νυ 658. ΠῚ 6 ὀστοῦ οτριοαϊίυν, 654, Ολϑίγδιίοπὶ νοϊυμπ αγὶ τ 
ΒΟΠΠΟ]ΙΟΓΒπὶ οδυϑᾶπὶ ἀράθγυηι ΒΟ ριοΓθ8 αυϊύλη, 655, 664, 
(λϑινγδιῖο οοτροῦὶϑβ ἰθπιθγατγίᾶ δἱ ἱρποπιηϊηίοϑα, 65], 602, β 5. 
Ττα5 οδβιγδιϊοη 5 ϑρρεῖθβ, 6561, 604, 655, 654, θὺ , Θὺθ. 
Αὐυἰπιε οαβιγδιίο, δ50. Οτίεηΐβ εδϑιγαιίο, Θ᾽ δ ποί. 

(8058 ταῦ ἴῃ σοη)υρίο, 4005 Υἱν βυβιίηαγο ἀορεὶ, 649. 
(ιδγϑοίο ἰῃ φυδῖη οοη͵δοίυ8 ὁδὶ δα γθηδ8, υδηδη διθγίι 

οἱ αἰὰ οἰρηϊῆοοι, 3}5. 
Οὐἰθοδυμηοηὶ, 40, 250, 518, 501. Οὐοπιοάο δ "δριΐϊδπιυπι 

ἀδρθάπὶ δοσθάθγο, 908 οἱ ἥ 
νθγηθ ραίγαγηπ, αυΐὰ, 229. ᾿ 
(ἰδάατ ἰπἰθγργθίαιυν πίσγεαο, οὐδοιγίίαδ, (οούτα;, δ, 1θ. 
Οβάγυϑβ ἱπιρυ τ! }}|8, 19. Ἵ 
Οδηβυ8. Ἐχροηίϊυς ἧς Ἐνδηρθ!! Ιοου5 υἱὲ ἀ6 ἐθῆβϑὰ 

Ὁ τίβιυβ ἱπιθγγορβδίυν, 80 οἱ 56. 
(ἰδπίθηλγίυβ πυπηθγὺ8 5δοοῦ, 479. (ὐυγ. 419 πρι 
(Ἰδοιηνίο αυᾶγα πιϊγαίιγ 3 6βυτῃ δαϑρίγαπίοπι, 928. 
(δγαοηίδηι ποτϑιϊοὶ, 789. ποί. ΟΒγίϑι}: Ραϊγοη), θοπυμ ; 

ορίΠεοπι γθΓῸ πηδίυπι 6586 ἀοβηίοῦδηι, 820 ποί. 
(ογθῷ οὔ ρίθβ, 455. ᾿ 
(δγίμιπυ5 πγοίίουβ, 155. (γι ἰδηί, 155, 821. Οοτ- 

βπο οἶθο8 ροϑὶ τοϑυτγθοϊοηθπὶ Θϑ0Γ05 Ποπιίηθ5 ο6η86- 
Δηΐϊ, 827. [ἀδπὶ ἀδ (Πιγίϑῖο βθηβίϑβο (γι πι ΐδηοβ ἃς Νὰ- 

1Δγ5 058 50Γ0]1 ἘρΙριμμρίμ, 155 ποί. 
(δγίαποίπα οἱ ἰδῦογθϑ ρϑγθυμὶ ροοςαῖο δαπιί580, 28, 
σδενυϑ ἐπυίαἰοβυπι Δηϊπιδὶ οογαιι ἴῃ ἰογγαπὶ ἀοίοαϊί, ὅ08 

ποῖ. (δενὶ ἴπ Αὐγίοα η0}}}, 08. (ογνυ8 βογρθηιθυ5 ἰηἰπιὶ- 
οὐδ, 251, (δῦνὶ συυϊηο60 5ΘΓρθῦϊο5 δἰϊγαιδη!, ὅ08 ποί. 
ὕονυνιιβ 560 ἐμὸς ἠαίβέθει, 21. 118 νϑβοϊϊυγ, 21. Εχ θογυπὶ 
γΘΏΘΠΟ 0] Ππὶ οἰ Γἰπιθηϊαπὶ δοοίρογθ ροῦρογάπι ἐγθαϊαΐς 
Οτίρεβος, 351. (δενὶ βαγρρηίυπ) νυ] ηογίθυ5 ΟὈποχί!, ὅ08 
ποί. ϑεγρθηίΐυπι νυἱηοῦὰ αυοιηοήυ 88ηθηὶ, ὅ08. (ογνυ8 6|8- 
ΡΠΟΒΟΒΟΟ ράϑβίυϑ 5ϑγρθη  δυ8 ταϑίϑιί!, 508. (ἰδγνΐ δουρθη- 
ἴυπι 68 ἰῃναηθβουπὶ, ὅ08. (Θγν! ἀδνογαι 8 βθγρθηιι8 
ξηῖς σοοιοηθπ ροίυ ἀρϑιίηοηι, ὅ08, (δγνὶπὶ οογυ ΟὐΟΡ 
γοποηᾶ ἄδθρο!Πι, ὅ08. Ξ 

Οδαϊάϑυβ ἰη!αγργοίδίαγ οπιπὶς ἰαϑον, 401. ΟΠ Α᾽ ἀξόριιπὶ 
ΔΡΟΙΒΘο βι!ηΐ ἀοοϊτίηξθ παιἱν ἰδίυπι, 281. Ομο] ἀφο ἀ6 
εὐ] οϑι ἴδ υ5 ἀἰδρυϊδηΐ, οἱ ἠδιϊνδῖ65 ποπιίπυπὶ οὐβθυνδηΐ, 
δὅ5θ. Αδβογυπὶ ἰφλίυπ), δἰ, ἐδυ888 υῃϊνογϑιιδι 8. ἀϑ ΓΟΓΌΠὶ 
οἰγουΐϊα νἱπαίοδηιϊ, ὅ59., Ῥαυσαϊογαπι ποβίγογυπι 6ᾶι1588 ἰπ 
δϑίγὰ γοίυηδυηι, 280. 

(μβαπδδη, ὑπ66 ἴποία {14 νοχ, ὅθ. ὁ 
(απ δηςο ἰδιογρτο ϑῖι! αὐ μιιη δ ηι ματαία, 505. 

(μλπδηϑῷ ἢ! αι ὰ οἰσηϊῆοοὶ, 504. 
(βαγι5πιδία, ἰὰ οϑι, ϑδρίγίιυ8 βδῃοιὶ ἄοιδ ͵8πὶ οἰαιθ Οτί- 

βεηίς ἀοἴδεθγαηϊ, αἱ πυ}14 ρίάπα, νοὶ γάγὰ δαιηούυπι γθ- 
Ῥοείγοηϊυν, ὅ. 

(παν 25 (γιιοῖυ5 5 ρ οἰ [05 88ηοι!, 959. (Πατίἰαι 85 οτήρ, 20. 
ΟἸνατί "4118 ρτδιϊυ5, 5, 1... Μοάυβ. ἰπ οἰαγίίαιθ βαγνάμάυ8, 
902. (ματι ἰδι|5 βϑιιΐπᾶ ἰπ ΠΟ 8 δὴ ογῖιι ἰηϑίϊα ϑυεὶ, 21. 
(δ οἰδ8 ἰηἰεγργθίδιυγ ρογεῖο θεὶ, 508. 
(Βογυδίπι ἰπιδγργοιαίυσ ρίσπίμαο δοϊομεία, 561. 
ΘΒ Αβι8, βθὰ ΟὨἢ ΠΟπ ΘΕ 169 Βοογθ οὶ, 821. Ετγογοβ 6ο0- 

Ἄνς 821. Ογίυπ ἃ Ραρία 8. δοδῃηίϑ ἀϊδοίρυ]ο ἱἰτάχδγυμὶ, 

ΟΠῸ αδι8 6 βϑρίϑῃ δρυὰ Ογοοϑ βϑρί πηι θυ5, 56. Ε]υ5 
εοηϊρη!ία, ὅ6. 
Ομ γίβιυβ 9 65:18 Δῃη! 640 λΠ) ΒΟ ΠυΠ ΟΔΡΠΟΠῚ ΠΑϑΟΘΓΘίυΓ, 

[π ίογπια Ποὶ δγαὶ, 440. (Ἀγίβη! ἀἰνίπἰι28 ἀείεηθίϊυν, 903. 
(πρίβίυπι αἵτυπὶ ποίδογίι ϑρίγίἰυ8 βαποίυ5, 595. (μγίβιυς 
ὍΓῸ ποῦ ίβ τϑ!αυϊὶ οποία 508, 186, 187. (Ὠγίβια59 ΕΘοΙ 6518 
υχογίβ ϑι18 ὁαυ88᾽ Ῥαίγθπ) βιυπι οἱ πηδίγοπι γι, 6.0. 
(μι βίυβ δνδουδνὶι βδίρβυπι υἱ πιυηήμπι ἱπιοίοτθι, 11. 
Ομ γίβιυβ ργορμοῖα ἰπ ρϑηιίνυβ, 138, 188. ΟὨΒγίβίυβ 30] }υ9- 
αἰ, Ῥγορμοίῷ Ἰυσογπϑ ογαηΐ, 112. Ομ γίβιιι8. ργορῃ θεῷ 
οτηη 5 γθγιοχ, 132. ΟΠ γι} θοη  ἀῖοπὶ ρτορίυ5 91 δοπ δι απὶ 
Ῥαιγίς δοοθήθγθ, συλπὶ Βοη 816π) ποπιίπαπι δ Ὀομἰαιδ πὴ 
ΕΠῚῚ ἀδοογηῖὶ Οπίθηθθ, θ6 δ. Ομ γι! δας! πιὰ ἐπι 60 
Γαοῖραθ οοπι[ηθθαίυτ, αυοα σαρί6μι8 6856ὶ, 188. (Πγίϑ[ 15 
οἱ νγίυ8, 826. (ἢγίβιυβ ἂῃ Βοπιῖπο ἀἰνἐπἰυ5 δἰ ἰχυΐα Γυδεῖι, 

465. Ομ νίβεμτη ὁχ νίγο οἱ πηυϊΐοτα ἰϊὰ ἢδίαπι 6536, αἱ 05 
αὐυοαυδ παβοίπηυτν, αἀἰσοῦδηι ΕΒίοι 5, 958. ΟΠ τγίϑιυτ ἤθη 
6586 βεπογαίυπη ἀθ πιυ!]θγα αἀἰοθῦδηι Μαγοίοηϊί:, 959. 
ΕἸιγιβίυ5 ἤθη ΡΠϑηἰδϑι συ πὶ δἰ  σάγηθῖη, 586 νογαπὶ, 902, 
8, 979. ΟΠ εἸβίυ8 οοηβίδη8β δηΐηα, αἰ νἰηἰϊαῖθ, οἱ ΠΟΡΟΓΘ, 

121. 16508 ἃ ΟΠγίβιο ἤθη ἀϊνίϑιβ, 121. (Πίϑίυϑ ἃ βδϑΐρβο 
᾿ἰγγθοθ85:}}}}}8 δϑί, 821. Οὐὰτα (μγίϑιυ9 πϑιυβ οϑὶ δχ τίγ- 
Εἶπα ἀδϑροηδᾶίδ, Ποπ δχ ρυ6]}14 δῦβαιθ βροῃβο, 938 οἱ 
60. ΟΒγίβίυιβ ἀἰ 10 8θηροῦ ἰδουΐὶ 86 6886 ΕἸ υπὶ οὶ, 
958. ΟΠ γίβίυβ οὐπὶ δαγνϑηίϊ, πιογιβοδία οϑὶ ἰθγγα, οἱ χιιο- 
ταράο, 188. ΟΠ Γίςιι18 πδβοὶτιΓ βθιηρθγ, 181, 183. Ομγίςιὶ 
Ραιγία, Νδζάγθῖῃ πὶ Βδιμί μοαι, 468. (Ὠτίβιυβ ἀοβοθπαϊι δὲ 
608 4υ] δά 36 ἀβοθηάδγα ποη ροβευηὶ, 516. Πρβοθηΐὶς 86 
ΒΆΠΟΙΟΒ ἀπίοαυδπι ΟΟΥρΡυ8 Δββιπιογοί, 176, 111. ΡΙγο5 
ζογπ)8 Θγαπῖ ἴῃ (ἢ γίβιο, βοουπάμπι ἐγϑ 4 Π|Οπθῆὶ υδπηάωπι, 
δἰ υηϊοσυΐηα ἀρραᾶγοθαὶ βθοηπάμπι χηρά ἀΐρηυβ 6γαὶ, 900. 
Ομγίβιυβ νοσδίυς ΕἸ ΠἸ5 Θανίὰ, ΕΠ 5 Ῥοΐ, οἱ γϑγὸ ΕΠηι:5 
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Ἀεὶ, δ0, 50}. Θυᾶτα Ομ γίβίυβ 86 ΕἸΠυηι Ποπιῖπἰ5 φρρε]!., 
198 οἱ δ64. )υάλγθ 4β5ϊπι 18} 86 ὑδγιωὶ, "οὴ βορμηὶ μὲ5 γετ- 
ν)8: Ε90 διιπὶ υϑγηπὶδ Εἰ ποι οπιο, 948. Ουοπιοάο μα ϑτη 
δὲ! ἴῃ γαΐπαπι οἱ τοδιγτϑοίίοπεπι πιιμίοτιηπ, ϑῦ0, 951, 9..2. 
Ομγίβιυβ ἰτίβίπι8 δηπογυπὶ Ὀαριϊζαιι8 ΕνΔηΒ 6] πὶ Ργαδι]!- 
ὁᾶγ οωρίϊ, 895. (γί βιυβ ὑπὸ δῃηο ἰῃ υάεα Εν δῃχοὶ πὶ 
ῥγϑάϊοδββα ἀἰοίίυτ, 910. Ιάθ6πὶ ἐδιδϑὶ Οτίρεπθϑ οἱ (επηθας 
ΑἸἰοχδηάτγίηιιβ, 417. Ομ είβιυβ μυπηᾶπο πηοῦὸ ἱπίογγοραὶ, ἰ:- 
σοὶ ποὴ πϑϑείδι, 451. Θ δ (μεἰϊ αἰ αιιδπάο (Πγίβιυβ, δογυπὶ 
ΒΥ ΠΊΠΟ]4 βυηὶ 4189 (Δοίὶ Βεπιρογ, ὅ0(. (Βτῖϑι1 βθαϑυπι οοα 
φοπΡγο μοθάθρναι αυΐ εοπυϊδγα ἐΠΠυπὶ 5:8] ργορουϑαοτγυθὶ, 
88 
Οβγίβιυβ ΒΘΥΠΊΟΠ68 δῦ05 8011 ΘΟηπυπηπιδΥΐ!, Θ δὲ, 6ὅυ, 

Α Οὐ τίϑιο οπρηΐα υἱ δοπα θυηὶ, 606. (μγίδιο ργθεῖραθ ἱτ- 
αἰϊα 8ιηι οἰᾶν 65 γθρῃί σιβίογυπι, 525. (Πγίβιυβ Ὠ 656} αυ:- 
ἄλπι, 150. Ουᾶγο, αυοπιούο, οἱ φυδηὰο ἰρωογανι Ομ γίδιυς 
αἴεπὶ αἱ Πογᾶπι σοΠϑιπηπιδὶ ἰΟΠί5 5:8ου}}, 874 οἱ 564. (γίδιυς 
γί πηι 88 ἐαϑ {4118 νἰγογαπι, 495. (Ὀτίβιυς ἰυνρ δ εἰ βοηστ, 
εἰ φυδίοηυ5, 160. (Βτγίβιιι8 τηραίουβ, 152, 259. (ιΐπιυς 
ϑ5Γ0 σοιηραγδίυγ, 447. Ομ γί βίυπι ἰῃ ΓΘρΏσμι γεϑι αἱ, αι, 
116. Ομείβιυβ εϑὲ ρϑίγα, 545. ( Ὠγίβιιβ ἴοθ πιλγψαγίιδ- 
ται ἀυχ, 460. (Πγίϑιυ5 ἐγορίοθ ῥἰ8ςῖ8, ὕϑ. ΟΠ γίβιυ5. δϑὶ 
μοπῖο ΠΠΠ6 Ὠοθ Π|ς5 ργοίδοιυϑ ἴῃ γορίοπεπι Ἰοηρίπαυδπι υἱ 
ἀοοίρογαί 510} γορῆυπι, δ52. (ἢ γίβιυς 6ϑὶ πὶ σοἰοταπι, 
625. (μγίϑίυς ραϊογίδπη 5 681 ργοίθγθηβϑ ἐδ {Ππεϑᾶθγο 500 
ποΥὰ δι νϑίογα, 460. (εἰδῖι5 {π᾿ 5ϑυγυ8 {Ποσαυτόγυπι, 174. 
Ομ γίβιιιϑ γίποθμβ β8δοθγάοιυπι, 153. Ομγίου5 Παρθ δίων 
ρσιαίει 254, ὅ55. (μη βίη8. ἤοὴ γϑάθην πὸ8 ἀδ 5εδι6- 
ἰείο [ομ18 ἀπιθᾳυδπι ραϊαγείυγ, 481. (Ἰιγἰβίιι5 πόα ἐϊδ ργὸ 

Ιηυη60 τοβαῖ, υἱ ρῸ ργϑύδϑιίμδιῖβ, ὅ99 ποὲ, ΟἸιγίβίυς 
οοπάθιηπαίυγ υμίᾳιε, ἀίᾳα6 ἀἰδοστγιήίι, 315. ΟιΓὸ ἃ ρτία- 
εἰρίο (μγίϑιυϑ ποη βρϑοίδ! τον δδὰ ψϑηθγα! 6 γ ἀἰπείρυ! ἷσ ἴῃ 
τ Π8 ργοάϊίογοπὶ ἀθϑίρηδν!, 590. ἕξ γίκιιιν ἰγαθίτυς ο5ι πὰ 
ἃ Ραΐίτγα βοίυπι, β6ἀ ἃ δεῖρβο, ὅ80. (ιγίβιιι8 ἰγλάϊίυ5. αϑβὶ ἃ 
Προ Ρυἰπεῖρὶ βϑου! ἰπιίυ5, εἰ 4 Ὀγίπεϊ δ ἰϑίο ἰω παδῆυς 
μοπηίπυιη, ὅ80, δὅ81. (γί δίαπι δ υ(|:6|5 ἰγκαίάϊι Π)ευ5 Ρδίογ, 
ἀρλαά αι 1. ά48, ἰτδάἰαΐι δαϊλημ5, ἱγα θγιπὶ ργί πείρας 48- 
οογοίαπι οἰ βθπίοοβ, 891. (μρίβιυβ ἃ δά ἰδπιὶ νομάϊ- 
ἴυ5, αυοΐ ΔΠπ08 ραγορτγίῃδιιβ ἤμθγί ἴῃ ποὺ πιιπάο, 895. 
Ουάγα οἱ αχυοπιούο (Πγίϑιυ5 οαρὶ! ἐϑάδγο οἰ ἡάϑεγε ἴῃ 
Πογίο, 02. ΑἩ ἀἰνίηϊ!45 (Πγίϑιὶ ρυθιίαπι γθἀοιηριοηῖς μεὸ 
πο δὶς ἀδι4 5'1ϊ, 127]. Αὐἱπηδπη 8υ.8Π| ργῸ πηι} ἰ5 φυΐ ἐπ 9:6 
ογοαϊἀογδηΐ, γοαοιηριίοπίβ ργοιΐαπὶ ἀδαΐι, 1725, 1326. Θυϊὰ 
ἰμι 6} Πίταν ρον γϑγθυπι μεμ{ἰς, 125, 126. ΑὨἸπηλτη τυ πὶ ρτὺ 
οπμπι.8 ἀοα π8θαὶ, 8ἱ οπηη65 ἐγο ἰεβοηῖ, 720. Ααἰπηλαι 
β8:12π ἰγδαϊεΐ! ἤθη 60, 56 πι8]0, βρίἰϊπὸὶ νογοὸ Ῥαϊεὶ, 
126, 121. Ὀϊδιϊμοιίο ἰοῦ θὰ 4υ8 ρογιϊαθπὶ δὰ Ῥεϊπιο- 
Βοηϊίυπι οπιηΐβ ἐγοδίυΓδθ, οἱ 61 αυφ μογιΐπϑηι δὴ δηΐπηδπι οὲ 
Ἑογρυδ(  γίβι!, 126,121. (Ὠτίβιυβ αυοῖο Ἡ Ἰρογὶὶ Δῆμο ρϑοϑὺς 
5ἰ1, 211 ποῖ. ΟὨγίβίυ5 ργοὸ οπιηίρυβ ρᾶβϑι5, [ἰσϑὶ [γυσίυπι 
πηοῦιἰβ ἰρβίυβ ραυςσὶ σαρίδηϊ, ὅ57 ποί., 12) ποῖ., Ἴ26 ποῖ. 
(ΑἸνν βίαπι. βοὴ ργὸ ποπηηΐ θυ 50 τ, 56 ργὸ γοαβ οτηπί - 
θυᾳ ογθδιίς ραββυπὶ Ογίρθηοα ογοαϊϊι, ὅδὶ ποῖ. Ῥοβὶ τῆογ- 
ἰ6πὶ ΟΠ τἰβιΐ πῸη ἀπιρ ΐι5 8ἰοι1 ογυδδίθι, 6 ς φδηςίαδ- 
τίαπι, ἀδβίθγυπὶ ργποίρο8 ϑδοογθοίιπι, πος ϑεγίνα δογὶ- 
Ῥιυγάγαπι 56 ηϑυπ) ἰη 6} Προ ραπὶ, 110, 711. ΟΠ γίβιυβ ἰῃ 56- 
οὐπάὺ 800 δύνοπίι, 4υδ]ἐὁ ἰω φίουτίδ δβϑθυπηρὶς 6ϑβὶ, ἰδΐ ἰὩ 
ΜῈ γϑνργίριυγ, . Ομ ν 5ίῃ5. πηΐἰϊ 86 ΠΊρΟΓ ρίβεϑίογθο 
οπλΐ πη, 227. (Ἡγϑιι5 ορογαγίογυπι νοσδιίυπθπι φοπροῦ 

αἰβρθηϑαν!, 100, (Πγίβιι5 ἀαῇςοἰς ἴῃ πια!οὐϊεθιθυ, ρτο- 
ΠΟ ἴῃ θη σαι εἴθιι8, 218. Ομ γίβιυπι πιαι οάϊςε 5 4υΐ Ρπ- 
βοϊπάυμι, οαρὶ 8 ἀἀπιπαηὶ, οἱ ογηοὶ ἁἴηρυπι, 713. 11}. 
(Βγίνιυπι γι} αυίπαυ 8. ρδοςδι, 158, (Ἡγίϑιὶ βδισιίης 
(νυοίθπι ΠΑΡΘΤΟ ρΟβϑι1Π|18, 5ὶ ν᾿] πιυϑ, ῬΝῸ "οί. 
(γί βιυϊδπί οὰτ ἰπ Βογίριυτγῖ Φυσεὶ ἀἰσυπίυτ, 145, 177, 

118. (Ἰερβιίαι! οπηη68 Ρειτὶ ἀἰοι! ἃ ρεῖγα 4ιι 6ϑὶ (μγίξιν, 
ὅ20, ὅ20. Ομ γίϑιίαποβ5. ὁπιηθ8 ρθινϑ ποηνίπδ ἃ (ΠΓίδιο αἤ!εὶ 
δγροόγϑαῃ σοπίθ θαι :|ἐγαβϑηνβ οἱ Αἱ, ὅ25 ποί. ΟΠ γι σιϊδηὶ 

1η ἰαγγὰ δ᾽ θη Ὠθυπὶ ἃ ἰθγγδ δ᾽σηιπι δάογϑηὶ, εἴπ [«γ- 
Εἰ 165 ἐμ ἰογγὰ βδποίᾳ αἰΐϑηος δήογανθγίμι, (69. Ογιςὶς 5,- 

Ὧ1}}}} (ἡ ιγ βιϊδαί ἴῃ σοι οἴπησιηι, ἰάχιια ἤι]6᾽ 65. οπηπο5 
ἀσίυπὶ αιϊἀαυΐα οροτίς ἀρμγουϊληιϊυγ, 8 πηαχίηθ ν6] ργα- 
ΟΗΠῚ γ6] βδογάῦυτῃ ἰδοιοηυπὶ ἰπἰ ἰο, 421}. (τ  3ιἐδηὶ δἷν ἰάο- 
Ἰο!ϑιγία ἀἰοθθαπίυν σϑι158 πιδογιιπὶ Οπληΐι πη υ8θ δεείο- 
θδηὶ, 857. (ἢν βιἰδηυ8 Ὠυπιᾶπα παΐυγα βιρογοῦ ἃς ργξἕ- 
ΔΗ 1ΠῸΓ 6586 ἀθῃθι, 164. (ἢ γίϑιίδμυβ ποθ ἢ 681 ρϑοσβίον, θ10. 
Ομ ϑιϊδπογαπὶ ρίοίδα τη  υπὶ τοίγί χιϊ, 164. Ομ ϑιϊδηὶ ἰῃ 
Ἐρσοα τισϑιθγίογυπι ἰΘπΊρουγο ΟφοΌ]υπ 5}}}} ἰηνίσθπι 42- 
ἡ, 7. 

Οἰγοπῖοα ῬΙναροηι 5, 859. [ἢ Οἰγοηϊεῖς ῬΗ]ΟρΌη βογροὶς 
5016 ἀδίδεϊβεα ἰῃ ργίβείραια Τί οτ δεβαγίβ, σοὰ ἤθη ἴῃ 
᾿ιπ|4 ρί6η4, 926, 

Οἰεγϑοβίοπιηὶ ϑϑηιθηιία ἀ6 ἀϊραπιὶβ, φυοδὰ ογάϊπες, 615 
"Οἱ. 

(ιι5 “Εἰ ορίαπι ποαππυπαυδηι εἰρηίθεδί, δοορίυ5 ΑΥδὈ 8 
(6! εἰς ρατίοη), αυδὲ ἈμΌΓΟ πιαγὶ δ δορὶ, 546, 547 ποὶ. 
ΟΠ Ατοθθ5 υἱγαπιαυο ΒΟΌΓΙ τηαῦὶβ ογϑτὰ σου ρατγαπῖ. 

δ16 κοί. (Πυϑί[π5, συ, 139. ποῖ. 
Οἴθυ5 σὐἸ ποι βἰζη ίοαι, 120, ΟἸδἱ ἐπιηυδάϊ, φαΐ, 90, 
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496. Οἴμοι Θογροόγθοβ ροϑὶ γαϑυγγαοι ὁπ 6 πὶ Ο80Γ05 Ποιηΐῃ 65 
ΟΡ παραηίις (ογίηι ἰδ, 827, 

Αἰ εἴυπι αγοταπι Ὠοἱ ἁυοτ, 162. 
ΑἸηειοτίμπι ᾿ ογοπιΐδ φυϊά 5: ρη!ηςοὶ, 191. 
ΟἸπηθγοῖἢῃ σρορίομθα, (πα! ἀδθὶ μϑγαρῃγδϑίδ Οθηοϑαγοῖ 

ΦΡροδι δι, 485 ποί. 
ἰσηγ Γᾶ, ᾿ῃ5γιπηθηίυπι πηυβίουπι, 616. 

ΑΕἰρουμπιοίδίο αυϊὰ ϑικι!θρανεπὶ ἴῃ νϑιογὶ ἰορο, 15. (ἱν- 
ουπιοίϑίο οἱ 18 Ἰοραΐθβθ ΟΓ ΠΟ Π:8 8ίρπηα δυηὶ ροίίικ, 
4ιιδπὶ νουιϊαβ, 9517. (Ἰγουπιοϊδίο ἤοΩ 8301 0πὶ υἀείη, 86 εἱ 
Ῥιυγίπἰ8 4}}}5 ςου υ5 ἰὴ υ8ὰ ογαὶ, 159, Ἐργριίογυπι 584- 
φογύοίθ8 ἰάυ}}5 οἰτουπηοϊαραιυν, 159, Οἰτευπηοίβίο 5ρὶ- 
τίιυΔ}}5, 159. ΟἸγουπιοί βίοι !β οτἶρο, 159 ποί. Οἰγουπηςί5ο- 
Ποῖ Ὁ ΥΡ ἢ 5  υάο5 δοοορίδθθ βοδόρβθγυμὶ ποηηυ!ὶ, 
159. Οἰγουπιοίπϊο 5015 δυἀεε18 ἰαρίθυβ ρογη ίδδα οϑὶ, 159. 

ΟἸδυαὶ οἱ οῳοὶ βαηδί! ἐπ ἰεαρίο. Ἐχροπίϊυγ μἷς ἔναδι- 
ΕΘΝ Ἰοςι5, Ἰδῦ. 

(ἰδυάΐυ5 88γ, 119. 
Οἴανϑ8 γοροὶ οαογυμι 4] μαροϑηὶ, ὅ91 δἰ δοῆφ. (τί βιο 

Ῥυγεοῖραο ἰγδαϊίς βυηὶ, 525, 615. Ρτίναιπη Ῥεῖγο αἰιγίθυ- 
υπίυν, 615. Οἰπηΐθυ8 αυΐάδπ) Δροβιο} 8, ϑεὰ ἤθη ἴογα θὸ- 
ἀδη δ. ρϑγὶ οοηῃαϊιΐοηα αυ4 Ροῖγο βυηὶ ἰγδαΐιε, 594, 525. 

ΑἸέϊθοβ Βοπιδηι8, 422, 894. Θυοαύδπι 605 ορὰβ γθ- 
σϑηβοίυν δῦ Οτίβεηθ, 89). ΟἸοιμθηι 5 ἰοοῦ8 ἀθ6 ριυτγίθιυ8 
τουπάϊ8, 422. 

Οἰοππθιβ ΑἸοχδηάγίηυβ, ἐἀθ0ὺ ποί. Ὠϊΐεὶς ΟΠ γίβιυπι ὑπ0Ὸ 
οἰγοίϊογ ἅπη0 Ενδηρο) πηι ργδβα 4586, 217 ποί. 

ΟἸονγίοδιυβ α1}} 1188 ἀπ|16 γοροϊθπάδ, 189. 
Οοοθα, ῥϑευβ Βαϑβδηϊ 158 ὑπ 6 ΟΥΙῚ ϑυηΐ Ναζαγεεὶ εἴ 

ἘΡίουφί, 155 ποὸί Ἷ 
Οσοσαῃ αἰ χαϊατι δὲ τηδῆῦπι πδϑοθη5 υπΐυ5 6 ἢ]}}5 

ΤΠλπιλγ, δίρομυπι [ας ρϑπβίθη 58 (Ὠγίϑιϊ!, 919. 
ΟαἸνπι ἰ τηοάυπιὶ 8ρΡ[ ΘΓ: Ἑ“Ο]] οϊυπὶ υηΐνογβδτη σθῆϊ- 

Ρ]οοίαν ἰϑῦγαηι, 8606. ΡΙυτὶ πὴ ἙΟἸ;, 614, 811. 
(α! δῖος βρίγίἴυ8, 6.5] π00 8 ργώβθηίο 8 δαϑἰηὶ, ποὴ υἱ- 

ἀδηίυ, ηἶϑὶ οἱ ἱρεὶ νοϊυδτίηιϊ, δὲ Ὡ08 ΠιΘΓΘΘΠΊΙΓ νἱάογο, 
Φἰμος ΠΟῊ 801 ὑπ ἴῃ ργεϑθηιὶ, 886 οἰΐδπ) ἰῃ αι ΓΟ δόροι!ο. 

εἰ εξοη. 
ἀξιηήζως ἀοηυπὶ Ὠοὶ, 649, 650, 651. Ρνδοίδυϑ οδιΐ- 

Βοῖυτ, ποη οἷα δχογοδιΐομθ, 651]. 
(ορίιαιίοπο5, δ} φηΐπης : Ὅροῦα, ἢ], 155. (ορί δἰϊοη 65 

ξηΔ] Ὀοπὰ οοττυτπηρυπὶ, ὕὅ00, ὅ01. ξορηαθομοα τηδ]α μ66- 
οδίογυπ) οπηηΐυ πὶ ἴθ η5 οἱ ρτἰποὶρίυπι, ὅ01, 502. 

(οσυΐιῖο πηα]ογ δδὶ φυᾶπὶ (1468 5'η6 οοὐβηϊοπ6, ὅ56. 
ΟοἸ]Πραιίο, 4υϊ, 180... 
(οὐ Ὀίϑις, 151. 
ΟΟἸΙΣλ05, γΠ}8 πυπηπηα}} ρθηυ8, Ἴ5] ποί. 
Οοϊυπιρα, ἤμιιγᾶ οἱ ᾿παϊοίωπν ϑρἰ γί᾽υ5 β8πο!, 32, 68. (ο- 

ππῶλως γ ΘΠ ΟΓΟ8. ἴῃ ἰθιηρ!ο αυϊά δἰρηϊδοθηϊ, 151, 

(οπιρθαῇβίυβ οἱ Ογαθίαϑ ρ᾽ υτἱπηα Ἰοςα ΟΥΈΘΟΔ ΟΠ ἢ ΑΓ πὶ 
Οτγίρϑηίβ ἰπ 1ὰοδπ γαργεϑθηίδηϊ, 952 ποί. εἰ δ6ῆ. 
πο ηἰϊϑγίογαμπ Οτὶ κοι ἰν ΡῬτονογοία Κδιομηοιΐϑ [γὰ- 

δΒιμοπία, 3 οἱ δοηη. (ἰοπμπιδηιαγία Οτίρθη δ πη (δηι!ουπὶ 
ἐδηϊοοιηπ, 26, 56 εἰ το (οιπιμθηίαγα Οτίϑηΐβ ἴῃ 
15αἴδπι, [0ὅ. (οπππηδηιαγία {4 πο πιὰ ἱ ἐςβιπ|8586 ν] θυ 
Ἡϊδτοηγιβ, 104. (οτππιοηιϊατία ἰῃ ΤΉΓΘΠΟΒ, 560 }.8πι|6ι- 
ἰδιΐοηθ8 Φοτγεπ) δ, 521 οἱ ϑέΉης (οπιπιδηϊοτίογυπι Οτ θη 5 
πη Εσϑοπίο! ο [γασπιοπίυπι, ὅ53. (Οπηπλοπιδνὶ! ΟΥ̓ ΘΗ 5 ἴῃ 
Οβ66 [ταρτηθηίυπι, 458, (οτηπιδηίατὶ ἰῃ Ναιπέθυπὶ, 410 
εἰ 56. (Σοτιτηθηϊδρίογυπι Οτί ρθη 5 ἰη Μαιίῃειπι γθι118. ἰη-- 
τεγργοίδίϊο, 21. (οπιπιθηίδγίοβ 5005 ἰη δοδηπθπὶ Γθοθιβοὶ 
Οτίψϑηοβ, 748. Ἀδοθηβοὶ οἱ (οιμπιθηίαγίοϑ 8008 ἰῃ Ερ]- 
βίοϊδηιν δὰ Ἀοπηδηο8, 82]. 
(πεῖς [πος πδτραγὶ {{Π0 τ τπττηδι πὶ ἴῃ ΠΔΡῚ ρ85- 

οαηϊαΓ, υη8 ργέϑουηῖο, 449 οἱ ποὶ. (πο παγὰπη πηάρρΑΓὶ ἢ - 
ζξγαγιπ) ἀὺχ Γαρὶ ἃρυπὶ 5ἰπ}}}}58, 449 δἰ ποί.. Κὶ͵ ͵46 ἸἨματματὶ! δι. 

Πομουγαία διουμυαὶ, 611. (οποοτάϊᾳ ἰη αυϊθυϑοχϑίϑιαΐ, 

(οποιρίβοθητίδπη πη] υπι8 αυλπὶ {14 ΠΠογατί, 619. σοη- 
ουρίβοσηϊία3 πηΠά 888 νἱϊαγο ὁθθοῖ 4υΐ Ὑμ}} Ἰαΐγαγα ἰῃ 
τοβηυτὴ οἰογυμι, 9. 

(οη[οββἰοηΐς ορί᾿π8 τηοάυ5, 155. 
(οπῆάοηιία ἱποδυῖϊλ δα Δεοἰαπιίαπι ἀυοί!, 902. Οουῇάρτο 

Ποη ἀθῦ6π,}8, 06 ποϑίγατῃ Υἱγίυϊοπι Υ] ἀθαπΊν ργοῆιοτὶ ; 5ρα 
τα] τυπὶ αἰ ΠάΘτο πο ἀθθθπηυβ, πα Ποὶ δα]υϊογίβ. ποβι γί 
ἱμπηροιθηίλαι νἱἀθαπηυν ργοηυηιίαγο, 905. 
ον οὐ) εἴυπι τη Π 05 μα δαὶ (8518 4108 ἀοὈθὶ νἷγ δυϑιΐπογρ, 

(οηὐυρσυπὶ οδϑι 88, εἰ οχ τπουΐϊὰοὺ ΠΟΠΒΘη80 τηῦπαί 168, 
Ὁ θο ρμταία, 611, 618. 

(οηβθηδβυβ ρίογυπιὶ 60 ρταῖυ8, 61 Ὁ οἰ δοῆῆ. 
τοβερυ ας οἷ ἴΔο͵65 αυ!] ἔγαι γί 880 8θπίθὴ 5050: 18 Γ6 ΠῸῃ 

τοὶ, 819. 
(ομϑυμηηδγα βατηοη 68, αυἱά, 655. ΟὨγίϑι 5. 50 ΓΠιΟἢ 68 

8008 50108 ΘΟμδυτθρανίι, 65.,,, 6 Ὁ, 
(Οομπβυπιπιαιῖο 8386}, 4} 4. ΟΟΠϑιυπιπηδι[0η1|5 πιυπαΐ ῃγε- 

δηἰο, φυκιαηι, δ0 ὁ οἱ δοηι,. ΟΟηϑυπηπαιοη 5 5θου} } αἰ πὶ" 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΔΙΜΥΤΙΟῦ5. ι9ὺ4 

οἱ Βογϑιη, 4υλγα, αυοπιοῦυ οἱ ᾳυδηο Ομγίδίας ἰρπογαν εξ, 
ΤΠ εἰ δ6η4. Ὀομβυμμϑίο ὁ υἀεοῖ5 δία! ἐπ δάνηία (Ὠγίϑι!, 

(οπἰοτρ] οπϑῖῃ ροίυ5 ἱγορίοα εἰρηίβοαὶ, 120. 
(οαιηοηιίδ ἰγυοὶι8 ϑρίγ 08 ϑαμοιὶ, 909. Ο(οπίίποη ἰ1ὰ 

Προοβϑαγία δὰ τη}]}] 068 ογαΐπ65 8υβοϊρίηάοβ, 666 
(οηιυμπηδο68 οἱ γοίγδοιδριὶ ϑρτα σογγρυμπίυτ, 165. 
(ομνογβίο 408]}}5 6536 ἀεροδὶ, 202. 
(ον Βοπιί δ πιδηυτῃ οϑί, οἱ βραιοϑιπὶ, οἱ σδρὰχ, δὶ 

ἰδιηθ πιυηθμυπὶ [πογὶϊ, 951 οἰ δ6ηη. ΟΟτα 8 ργρερυϊυπὶι 46- 
Ῥυποπάυπι, [59, 160. (οΥ σδαϊο βογναηάυπι, ὅθῦ. (ογάϊυτα 
Βογυίϊδίον Ἰ)6υ5, 276 6ἱ δόηᾳ. Οοτάα ἱοπιίηαμι 5005 πους 
θεῖ, ὅ19. 

(ογθδῃ, αυϊὰ 5|1 Ἔχρ!οδίυν, 489 οἱ δ664. 
Οονίμιῃὶϊ φυ απ ἸεπΊμοΓο Δροβίοι! Ῥαυ] δπίπιϑ πορα- 

Βδηϊ ἱπηιπογί 4} δι θη), 8{]. 
Οογῆα οογυϊηΐ οὐογ γϑιιθηα ἀθρε} 1}, ὅ08 ποί. 
(ογρογο! ἰᾶ ἃ βρί γί! υ8 ἸΙοηρα βυρογαιίυ, 689, (οΓρο- 

ΤΘΟΒ ΕἾθ058 Ροϑὶ γαβυγγθοίοποῖῃ Θϑυγοβ ΟΠ ἢ 65 (ΘΓ ἡ ἃ" 
μ ΟΡ ΠαθαπίυΓ, 8217. Ιάθτῃ σομβορϑυὶ 5ἰμρ!εἴογο5 αυϊάδπι, 

(οτγροτί ἀοθίϊα δοϊ νθηάα βυηΐ, 808. (ογρογυτη Ὠοβίγογυ 
ΘΓ (85 ν6] ὈΓΟΥ 48 ἃ βϑπηπίβ γδιΐίοηθ ρϑηᾶθιὶ, 6: Ὁ 

ΓΡΟΓὰ ροϑὶ γθϑυγγθοι ὁπ θπὶ ρυάοπαΐβ ἰηβίγυ ἰδ (ὈΓ6 [4180 
Θὲ ἰηδρίθ ογθαΐ ρυΐδὶ Οτβοῦο5, δ1 δὲ "οί. (ογρογὰ ροϑὶ 
Τοβυττγθοι ὁποῖα Προ οἷ8 ΘΟγρογίδυ5 5ἰ πιὰ ογυηὶ, 81, 
814. ὑογρυϑ ρἰνδιιδϑιίευπι 840. δουίαπι ποθὴ μαθυΐὶ ΟὨτίβιυ5, 
504. νϑγυπὶ οἱ πυπηδηυπι, 903, 948, 919. (Ὁτρυβ 5.00} }- 
οὐ οἱ ἰγρίουμ, ὅ00. Οογρυδ (Ὠγίδι! ἀρ! οἱ πιοάο δαϊίαγ, 
Β8ΟΓΔΙΩΘΠ ΔΙ ι6Γ οἱ ἤάἀ6, 00 γοί. (ογρογίϑ (μγίϑι! ραγιῖοἰ- 
Ρδῖ]ο βοῖδ ϑ8)πείυπι ποὴ οἤϊεὶ!, 499. (ογρυβ ]γοπιϊμΐ 8ῖν6 
βυ πη) πη, δῖνα ΠΟῊ 80 πη η08, ΘΚ Π00 68 να] δρβίϊ πϑηιΐδ, 
ΠΘΩυ6 ᾿υναπιυγ, ἤθάυ6 ὈΟπῸ ργίνδηιυγ, 499. Οογρι8 Ποπιὶ- 
πὶ ἰυπὶ υἱἱ!6 δὶ, αὐτὰ ρυτγὰ πηδῃία βυιηίιυγ, 499. Οογρυϑ 
Θὲ 8 ΠρΡΌΪΠΟΘΙΩ ᾿λομ πὶ ἰθ πο γ6 βιιπηθη 65, τ. (Ὅγρυβ Ὠοὶ 
γ τοὶ ἴῃ Ευοςματίϑιϊα, αυ0 8681} αἰσαίυσς γϑθαπι (μγίδιὶ 
αυοα πεινίϊ, 898 εἰ ποί. 

Ογαῖος ΤΏΘΌϑηι5 [Ἀου] δῖος 8188 ΤῊ ΘΔ ΠΟ ρΟρυΪὸ 6ΓῸ- 
βανῖι, δἱ ἴὰης 56 ΠὈόγυ πὰ ργραϊίανῃ, 013. 

Ογϑίθηβθβ Ατῃδχἐ ἱ οϑἰ θἱ ΟΠ πὶ 50] 6 γθ ἃ πλιγθυ5 οοδϑοιΐ 
βυηὶ, 512 ποί. (τϑίθῃβθβ βειηροῦ τποη δ. 65, πη} 1:8 0,6 8188, 
Υδιίγεβ, ρἰρτί, 969. 

Ονυεἰβ ϑίρηυμῃ ΟΠ γί βιἰδηΐ ἴῃ γοηϊο δἰἤηχαηί, ἰάχυο Π46- 
165 οπῃη68 (βοίυηϊ φυϊάχυϊά οροτίβ ὁρσγοαϊδηίυν, ἃς ππᾶχίμθ 
Υ6] ΡΓΘΟΌΙΩ Υ6] 5δογαγιπι ἰδοιοημπ ἰπἰιο, 42 ὲ. 

Ονυοίθχογῦπι ροοίυβ ἰδηθθα οοηβροθαηὶ Ἀομπδηὶ, 998, 
Οὐἱρα 508 οδαϊὶ ᾳυοά εδαϊ!, 264. 
Οὐργθϑβι5 οὐογίβ οϑὶ ορι{π|ὶ, 19, 
ργυβ υἱγχυλὶ φυδ'άδιη βρεοίε5, 119 ποί. Ῥ|  π|υ8. ἰθ6πὶ 

ΟΥ̓́ΡΓυπι 6586 νυ]}ῖ 26 ᾿ἰρυβίγυπι, 779 ποί. Ουϊάδπι ουμπίθῃ" 
ἄυπηὶ [δπὶ 6556 αυοά ΑὙΔΟίθυ8 ΑἰοΠσοηδ, Ηἰδραηΐβ ΑἸ Ὠθη- 
πὰ, 860 ΑΙΠΙΘηπὰ. ΝΟραὶ γϑγυ Βα ηΐυ5 αυἱ ουγρτγυῖὴ (ο ἰ8 
Βίρπηβ ροπϑγθ, Αἰομαθπδη Ὑθ6ΓῸ ΓΘιΪπο ΓΘ βογίιι, 179 "οί. 
(ὗργυβ πϑίδρῃουίοθ ργὸ υν8 Πογροὶο δοοίρίιυγ, 719 πο. 

(τγοποβ, υγῦϑ ἀ6 Ῥαηίδροὶ! βέουπάυπι 1εἰδναπι, 920. 

"; 

Βδεὶ ρορυ!ὶὶ, 858. 
Ῥαπιοη68 Δηΐπ|:8 Πυπιλη ἰπ5.|85 βίγιιυηΐ, 660. Ὠτοιπο- 

65 δάυγαγα ἤυπ [ἰσοδὶ, 910. 1) πο η τ ΟΡΘ δι πιὰ5 [0- 
πιΐηνπι ΟΟΤρΟΓίθυ8 Ππππλ {{| φσπόσοθθαὶ Ἐπιρθάοο!65, οἱ 
αυΐάδπι ρῃ]οϑορὶν, θὲ ποί. 

Π)41}18 ϑαπηβοηΐς ταὶ 6 ὑ}16 ϑόγος, 7716 γοί. 
1θαπιδβυ8 ρᾶρα, 1]. 
᾿)απιπαίοτυπ) ρα ηἷβ ἤἥποπι βίδιυἱί Οτγίροιιοα, ἐξέ "οί. 
Παιδὶ ρρορῃοία δὶ οιρι ν  ς16π| ἴῃ μαιγῖο Πογιΐ πο. 

δι αῖο, 651. Ευησομυτη ουπὶ [586 ἴδγιιηι ἀεὶ, 512. Δ 
ΤΟΥΘΡΓΔ Θυηυοδ5 Πιογὶϊ, 657. 140} 6 }15 86 ριϊδη88 ν6 ὶ Π6Ὁ- 
ἀοπηδάς ὁχροηυηιυγ, 808 εἰ δ6ηη. 

Ῥανίά ἰηϊογργοίδίυν ρίι5 οἱ ἰάοπθυβ πιδπα, 4{}. 
Ῥοθίϊον ἰαἰ Θηιογυΐϊη 86 γορθηὶ ἀθάνοίι. αἰΐ5, 629. Π 6’ 

Ὀἰἴογθβ ΟΠ Π 65 βιπ|15, 295. 1) Δογ68 δᾶποιΐ Ω01 διϊ, 8ο0 
βύυπη ἰγὶδυυπὶ υπἰουΐηνα, 210. 

Ῥρθογὰ αρὶς ἰμϊογργοίδιιν, 12, 54. ᾿ 
Ῥοοοδοδογάυπι αυΐα 5}1, 66. 
 εοδάοθβ γοϑροηπθρηὶ υπἰαιίθυ5, 020. 
Ῥοερδριίο Ὠοὶ, 36 εἰ δ6η4., 206 Πεοορι!οβορρθηί8, 266. 
ΤῬορτδαδιίο, ἱβποιη!πίοϑα τα8, 185 ποί. 
Ῥδηάρὶι8 8216 π} βἰρηϊῇοαί, 12, 106, 10]. 
Ὀόμέμϑο, ϑ6ηδὺ5 Ογίβϑη β ἀ6 Ραιγὶ ἀδηθραίίοηο, 918, 

915, 914. Πεποράγο (μγίδίυπι ροσϑὶ Ὀαριίπιηα, ρθοοδίνπι 
φοηΐγα ϑρίγιιυπὶ βαποίαῃ), 916. 1,ονίυ5 μϑοοδλί αυὶ ἀθηομαὶ 
δοσθρίο ποπάιιπὶ ϑρί γί ϑδηςίο, 916. 

Ῥοογυμπι οἱ μογουηὶ αἰ εγοηία, 150. Ὀδοτυπὶ ραΐγο8 ἃ 
βοηιθυς δἀογδιυίυγ, πο αἱ 6χ Βοπηΐ Ἵνι18 ἴῃ ἀθόορυη) πῖ;- 
τοοτυπὶ ἰΣϑη8|41}, 866 ἰ(Δπσύδπὶ 8 ργὶποίριο αἰΐ, 150... Οἱ! 
ἀοίῃοοι φυϊαρίαηι, βαῦνὶι 6}}8 αἰ θ5, (68. 
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Ῥοερνίπποτο βοίρϑυ ἀεθεδὶ φυΐ τὰυῦ! ἰπίγατα ἰἢ γορηυπὶ 
οαΐοτυμ), 595. 
ἘΠ δ Ργΐαδ υηϊνογϑὶ ογοΐβ δὺ (δβαγα Αὐρυϑίο, 

Ὁ. Ὀεβοϑϑαγίβ ἀδ δάυ]ἑογαϊοηθ αιδιίδται [4]50 ογἰπηίηἃ- 
τὰν δι ΐυδεο ορογίβ δἀϊϊογθῃ, οἱ τορο  υν, Ῥγαίαι. ΕἾυβ 
τοιγδοίδι!ο, ργισ(αἱ. 

)6υ8 ἱπιργθϑβ581ι ἰπρασίη θη) δι .8Π| 80 Π|89 Ποϑιγθ, ἀδίπῆθ 
ἀἰϊδθοϊυ5 βυᾶπὶ ΡῈ ροοοδίυπι,, 157. 1)6ι.5 τύβο ΟΝ μάτι οὑπὶ 
Ἐνὰᾳ, 211. θυβ ποιὶ ν᾽ ἀδίυγ οου 8 οογρογίβ, 86 πηθη 15, 
δὲ. δεῖ ποπίθῃ ργοργίυπιὶ αυσίυονῦ ΕΠ τὶ8 οοιβιίαι, 512. 
οἱ ποπιθὴ ργορυίυτη πο οἷϊο ρτοίογίυγ δὺ ΗΘὈγείβ, 421. 
θ)6ο οἰμηίᾶ ἸὈ}Πὰ δυπὶ, δίνθ [υβῖ8, δἰνθ ἰπ)υβία ; 86 
αυδηίυπι 8ἀ ἠυ5ιΠπ|8π| 6} 08, ποῃ βυπὶ οπιηΐδ ροβϑβἰ Ὁ ἴα, 56 
θᾶ 8014 408 [υ8ἰ8 βυηὶ, 904. 1608 ἐμι 8 σοῃϑυηθηβ, 252, 
191. Ουο βθῆβϑυ ἰρηΐβ οἱ ἰυτηθη Δρροι!δίυγ, [ὅ9. 6ι:8 
18γ8611} αἰἰψυδηὴο 8οἰἰὰἀο0, «ἰἰφυλπάο ποπ, 140 εἰ δοῇῃ. 
Ῥουπιὶ ΟΠ τίβι! Ραίγθι θοηυπι, ΟρίΠοαπι νατὸ πιδίυπη ἤημθ- 
θάπι (ογάοπίδηϊ οἱ Μδτοίοηί δ, 829 ποί. 1γ)οὶ αἰβροηϑβαιίο 
οπηη 5 οἶτοδ θυ 4508 οἱ σα ηι}}65 νογβδίυν, 2[ὕ, 246 οἱ δ6η4. 
Π)6υ5 φυοπιοᾶο ἱπάθγαβθα ἀἰοί [0 ΘΟΥ ῬΏΔΓΔΟη 8, 51 οί δεῇ. 
1ηθὺ5 Ἰοαυϊϊυῦ ρΡ6Γ δηροίυπι, 229. Πδὺυβ 52500}} ἢυ)υ5, 491. 
Ῥου5 ποη 68ἱ οπμηίυην, 119. 1)6ἱ 86 5βίο, 116 οἵ . Βοὺβ 
ῬΓΘΟΘΡΙΟΡ 5ογρίογυπι βδογογυηι, 183. Π 608 βίνα ἀθοὶρίαὶ, 
βἶνθ ΠΟοῃ, 86 ροΥ ἰυναὶ, 268. οὶ νοϊιπίαιὶ πο!) Οοδοίθ, 
6ς 6χ προρβϑιαίθ, 864 ᾿ἰ ργο Ομ Θιηρογαίυν, 265. Πουβ 
ῬΡΙΟΗΙ Ργίπιυπι, ἀθίμ 6 βληδὶ, 252. )6υ5 24 Βοποίδοίθι-- 

απὸ ρτομρίυ5, 135. Αἀ ρινϊοηάνπι ἰατάυβ, 125, 126, 166. 
Ἰοὺ ἱποϊιοαὶ ἃ ἰγἰβιίδυς, ἰπ 12οι|8 ἀρβίεἱ!, 156. Π6ὺ8. ἢ6- 
πἰρη δίαπι βουνοῦ δι ἰθηρογαι, 144, 240. [γοὺ» βογυίδιοῦ 
ςογιίυπι, 276 εἰ ξ6ηη. Ἰγου8 ποπιΐπυπι οογαὰ 50108 ΠΟΝΊ!, 
δ19. Πουβ δῷὸ ποιηἰΐθυβ πο ἀδθεὶϊ, Ποπηΐῃθ8 δῦ 6ὸ ἀθ- 
οἰυηὶ, 252, Πδιιβ ἢυπιο, τοχ δἱ ρδίογία πη }!88 ἰὼ αυϊθυϑάαπι 
ῬΑΓΔ00}}5 Δρρϑι]διυνγ, 114, 115 Ὅδυ5 ποπιίπυαι τηογίθυ8 
8656 δρρυϊηπιοθαὶ, 241, 248, 4571. Ῥσδυ5. ποπιηυπι ΠΠΟΓΘ8 
βυϑιίποὶ, 249. ἢ 6ιι8 οὐτὰ ποιηΐηῖθυ8 56 ἰδπάυδπὶ οὐΠὶ ρ06- 
τίς αρίι, 248, 260. Πδυβ ᾿ιοιηἰηΐ 5ἰπιΐϊοπη 86 μαογίϊ, 19. 
Βουϑβ Βοπιίηϊ αἀἰβ5ἰπι}} }5, 195. Ουδίθηυβ ποιμίπυπη 5ἰ πὶ} }}|8 
Υ6] αἰπ5ϑἐπη 5, 247, Οὐυο δ6ῆϑβυ βίουϊ ΠΟοπιΟ 86 βόγογα 1)6 08 
ἀἰείίυτ, 248, 262 εἰ δ6)η., 195, 196. 'γϑὺυδ Ὀαποαϊειοαἰ : πὶ 
τηϊἰδιγαῖοῦ, πιδ᾽ δα! οἰἰοι 8 δυϊ θη ὑπυβαυΐϑαμ6 5100] 6ϑὶ δι"- 
εἰογ, 889. Ουἱ Βοηυπι ἰυσίοαϊ Ὠρυπι, στθάθηβ ἱπάυ!κοηιίαπι 
δοσίρογο, 8ἱ σου ογϑυ Πιογὶι δα ουπὶ, {}Π} Ὀοηυ8 οϑὶ Βϑυβ. 
Ουἱ δυίοπι οὐπὶ 815 θοηυπ Οχϑιἰπιδὶ υἱ ἡοη ουγαΐ ἀ6 ρ60- 
(4118 ἰ νἐαίρ γον {Π| ποι θϑί θοῆυβ Ὠσδυβ, 868 Βονθτυ8, 
885. ϑεὺ5 δὰ οιπθηδαιίοιθπι οαϑιϊρβαὶ οἱ οοτγρίθμἀο Τοπὶ 
(Δεἷϊ εαἰαΐαγθη, 667. Οὐυοπιοάο Ὠουβ ὁ Ζοηάυ5 5ἰ1 Ἰυχὶα 
τηδηάδιυηι, 881, 882. 

Βοχῖονῦ γθηίυβ, 4|10 ποιηΐηθ Αααΐ]ο νοσδιυγ, 56]. 
Ῥίδθο]8. Ομμπθηι τηδὶ ἐἰΐλπὶ ἰῃ Ποδηΐ θυ ΡῈ ΒΟΠιΐη65 

ορογαῖυγ, 898. Ὀίδῃοϊυβ οδιϊπδὶ πιοῦιὶα ἱπιροτίυμῃη, 589. 
Ῥ αθοΙυΒ ἱρπογδνῖι Μαγίδ νἱγρίπἰϊδι οπ, 958. Ὠίδθο]ο 56 π})- 
Ῥεγίδευΐ! (Ὠγίβιιι8 86 6856 ΕἸ ἰυπὶ Ὠεὶ, οἱ ἀΐϑθο]υ 56π)- 
ΡΘΡ ἱμπογανῖι, 958. Αἰϊδπίθη ἤοπ ἰδίυϊ! ἀιθπιοπθη {Π]υπὶ 
αυἱ ἰὼ Ενδηρθ!ο ἀἰοϊὶ : Υὶ ἐπί διὲ απί6 (δπῖριιδ (ΟΥ̓ΦΏΙΘΤΘ πο8, 
Θἷς., 968 δἰ δθηᾳ. Ουδὲδ, 958 οἱ δε. 1 ΔὈΟ 8, οὐπὶ 6χ 
μᾶς Υἱῖῶ δχίογπηυβ, αυδϑὶ ρυ ] οδπυ8 βοαθθίὶ ἰπ ἢρίθυ8 
πηυπαΐ, ρογβογυϊδηβ ἢὰπ ααἰἀ 5υΐ ἰῃ ποδὶβ ἑηνθηίαὶ, 960. 
ῬίαθοΙυ5 αἰαθοι ἢ! 15, ποῖ. Ὀίαθοίυπι αυΐ Ενδπὶ οἱ 
Αἀδπιυπὶ ἀεεορίϊ, ἀδθο!ὲ ο)υ5 αὶ ἀ6 ο(ἰο ἀδιυτθδίυβ εβὶ, 
ΔΙ Ιυπὶ 6556 αὐυ]άδπ) ορίηδ! 5υη!, 485 ποί. ΠΙ8θ0}}5 ἢ!105, οἱ 
διίορυπι {Π| 05 τ ρα θη (α]απὶ οἱ Αγεποηι οὶ, 485 ποί. 

Ὀἰδοοπὶ βθρίθπη ἃ.) Δροϑίοἱ ἱβ 84. πιϊπί ϑιϑτία βορίὁπὶ δῦ- 
οὔδηρθίογυπ δυηὶ ογαϊπαι!, 850. Ὀιίδόοῃυβ, ργθβουίθγ, 
Θρίϑοοριιϑ ΒΥ Π|8 018 βυηὶ γΘγΆγυτῃ γοῦυπὶ αὐ 51:0 115 πο- 
τηἰηἶθυ5 σοπιϊηοηιυν, 646. Ὀἰδοοηὶ ἢν Παυδπὶ ΟΓΟΪ ΠΑ ΘΠΊῸΡ 
βεουπάδα ηυρῖϊ25 Θχρογιὶ, Α4 5, ΠίδοΟΠιΒ 5. ΠΩ ἷσ6 απΐυ8 
ὉΧΟΓΙΒ Υἱτ 6586 ἀδῦθι, 646. Α ἀΐδοοπο ρ[υ8 Θχί βἰυ συδπι 
8 ἰαΐοο, 189. Πδοομί 530})6 εἰ! Θγϑιὶ ργοβονίοτίβ, ὅδ᾽ ποί. 
Τλιλοου! υά σα 9 Θγαπὶ γογυπὶ θοαὶ οϑἰδβιϊοαγυπι, ααδπιδά- 
τηοάσαι Θρίβουρί ἃς ργθβιγίοτὶ, 1δὅ5 ποί. Ὀΐδοοηὶ Ὀοπᾶ 6α- 
ΕἸ εδ'8 γυΐμο δαπιϊηἰϑιγαρδηὶ, 155 ποί. Ὠϊδοοηΐ ἰῃ οοηνθη- 
εἰδυ8 βθάθηπία δρίϑοορο ποὺ βθάθμδηι, 155 ηοί. [π ἀἰδοοῆοβ 
ἀδευτεῖ Οτκεϑθε, . ὨΙδοοηΐ ρῥγίπηδ8 86 465 ργθϑΌυ το γὶ 8 
ϑιηδίθραηι, 105 ποι., 858. Ὠλοοπογυπὶ ἴγαυβ οἱ δναγιιἰα 
Ρογϑιγίηρίίυν, 155. 

ιαάγδειμπυπι ἀυρίοχ, βδηεϊυηι οἱ ρτοίδηυπι, 581. 
ὐῶ δὶ ργϑββ618 δεί25, 698. [165 μοπιίηἰ8 οἱ ἀΐ68 Ὠοί, 

ὈΗδγοπίία ρωπίιθηι 8 οἱ οδάυται!, 476. ὈΠΓογθηιία 16- 
Τοπηΐδπι ἰπΐογ οἱ ἰβοίδη, 155. 

Ὀιραπιΐα ποη ὁπιμίπο ἀαπιμαίυτ, 267. [ἢ Θδπὶἰπϑυγρὶ! Οτί- 
Βδπο3, 955 δ ξοη. Ὠϊρατοὶ δ δοο δβίαϑιίοῖβ ἀἰμηϊδύθυδ 
ΤΟΡΘΙ]υπίυν, 955 οἱ δεῃ., εἱ 646. Ὀϊρδηοβ Ῥδυΐυβ Ὁ οὐ- 
αἰηαιϊοπίθυ8 Ἐοεϊ ὁδί: ὁχοϊυαί!, 665, δ 6. θοροῦ χα υϑὶὶ 
Ἐκο!εβία οἱ υπίνογϑί Ραῖγϑβ, 665 ποί. Οτὶ φϑηίβ, (Βγγβοϑίο- 
τὴ εἰ Βοζ ᾿ς 46 τὰ βϑηϊθηϊία, θ65 εἰ ποὶ.. 648. 

Ὀηδεῖίο ροπου!οπα 6βὶ αἱ τβοάμπὶ οχοοϑβορίι, 962 οἱ 261. 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΙ5. 1956 

ΤΙ δοιἰοπ᾽ 8 πιοάυβ αυϊηληι βἰΐ, 963 οἰ ε644. Ὠεὶ οἱ ργοχίαγὶ 
ἀἰ!Θειο ᾳυξοποαῖη 6886 ἀοροδὶ ἰυχῖδ πιδποδία, 851, 853. {πὶ 
αἰ!οσιίοπα ρονγίδοιϊο ρίθἰδιὶβ οοῃβίειϊ., ηδ4͵ Ου! ἀϊφσὶι 
Ὥρουπι 6χ ἰοΐο ξογάς, 6χ ἰοίδ διήίπιδ, οἱ δχ ἰοίδ νἱγίυι!ς, 
ἰδ! οτη ἢᾶθαι αἰ Θοιοηΐ8 πηδγεθάθπι, χυδίομ {||6 φαΐ πιδ]ὺς 
μιαδοὶ ΟΡ, γ6] χυὴὲ δπιϊηρπίίοτοαν μαρθοὶ δηιπιᾶπι, γῈ] 4] 
τηϑ͵ογθιη δοοορίϊ υἱγίυϊθηι, 885. Π]ροτγα ργοχίπιυπι βίσαϊ 
86, ρββιιπι, Ορογοδᾶ 68 δϑί, 669. [ηἸπιίου5 αυδίοηυβ αἱ ἰβδα- 
ἀυϑ, 90. ΑΨ τιαπήλίυῃ ἀ6 ἀϊ!οοίίοηα ρῥγοχίπιὶ Ἐνδηρθ!ο 
δαάϊιυπι 5ϊ1, 610, 611 612. Μπάλίυπι ἀ6 ἀκα υάο [60 ργ- 
ΤΩ 0 πὶ ποη ΟΥάΪΠ6 ϑοτίρίυγεο, 566 αἰρηίϊδια νἰγίαι 5, 851. 

Ὀίβοδίοθαγα οἱ οαἱεοὺπὶ βόίγογο, αυϊὰ αἰ ργαπι, 818. 
Ῥίδοοτο, ἀἶδοο. ὑτνὰς ργοῆυδιὶ εἸυὰ ναγρυπι, Τ᾽ ποί. 

Ουοπιούο ἀϊδοοπάυιῃ, 158. Ουἱ ἀϊδοὶ! ἀβεθιαί,, 4ὰϊ ἀοεεὶ 
ἀεδορηάϊι, 242, 245. ᾿ 

Ῥβείρυ! ΟἈτίδιὶ τυτθὶς πιο] ίοτο 8, 480. Α τοτοὶς γυϊὰ ἀϊξα 
(δγδιὶ, 481 οἱ Ῥείγα δϑὶ οιηηΐβ ἀἰβείρυ! 5. ΟΒγίϑι, 
δ24, 525. Ὀἰβοϊρυϊοβ 8005 ἰοηἰδτὶ ναὶ ΟΠγίσῖυβ, 484, Ὁ15- 
ΡΝ (δ είβιὶ νοῦ ἴογτα ποι ἀδῦθωϊ δὶ ἰϑπιεπίαγ, 

. Βἰβείρυ!! Ο γίϑεὶ ποη βυηὶ φυὶ βοδπάδιυπι ρϑιυπίογ, 
599, 600. Ὀϊβοίρυ}! φυο5 84 δϑίπαπι εἰ ρυ]υπι δϑάποευ- 
ἄυπῃ πιΐϑέὶ (Πγίβίυβ, αυΐά βἰρηίβεοοι, 145, 164. 

Ὀἰβοοτάϊα ἀϊξδῖραι, εοποογαία δοουπιυϊαί, 617. 
ῬΙβογορδη 5 4υ ἰπ Ὑεἰοτὶβ Τοβιδημθηιὶ αχοορ ατῖδυβ 

800 ἰοηιροτγα οςξευτγοῦδηϊ, γοπιθαΐυπη δ υΐδδα ἰοσίδι: 
Οτίρεμεβ, 611 Ουλ ταιίομο, 611, 618. Νονδβ εἰΐδπι αἰς:- 
δσροδεας ἴῃ Ηδχαριβ οἱ Τοιγαρ 5 βυΐ8 ἱπνοχὶῖ, 671 ποῖ. 

ἰδροηβαδίίο δαὶ οπιηΐϑείγοα 45:08 οἱ ζο δ.} 68 γαίων, 
4.5, 246 οἰ δεη. 

θίνϑϑ ἰγρι8 ἱπιρτγοδὶ, 615. Ογ οδιμοἷο σοπιραγοίον, 680. 
Οὖγ αἶνο8 αἀἰδπιοιογ ἐπίγϑθὶε ἰπ τορηυπὶ οαογυπι, 618, 
θ19. Ὀἰνίι65 ραόσδιὶβ οἱ αδοιϊδυβ αἰ οἰ! τον ροβϑυῃὶ οδϑὶ- 
βίογθ, 080. 

Ὀϊνίηα οἱ βύρογῃ8, οἰϑὶ "οΐ [8 ἰὴ ργββϑϑῆϊ [υδγίηΐ, ποῦ 
νἱ ἀδπίυγ, πἰβὶ οἱ ἰρβᾶ υοϊυθγίηϊ, δὶ Π05 πιδβγθδηυν υἱάεγε 
ἰθὺ Ποῃ ἰδεΐωπ ἴῃ ργέεβθηι!, 56 οἰἰὰπὶίῃ (αἴατο 5αεῦο, 
δ εἰ : 
Ὀνίας Οὐτίϑιὶ ἀοίδιαίίυν οοπίτα ποίογούοχοβ, 903. 
Ῥορδγα. Ουοπιοάο ἀοσδηάυαι, 151. Ουἱ ἀοιύοὶ ἀοδοεοάϊι, 

ΩἿἹἱ αἰκεῖ! ἀϑοθπαϊΐι, 242. 
Ε ἘΡΥ ΤΩΣ Ογίϑι} ΕἸ θυ οἱ δυσίογοπι βθ8π) 6556 οβἰεη- 

ι, δ14. 
τὰ Ἰθιδλιο 4υ8}}8 6856 ἀεθοδὶ ἰη Ερεοϊοβ2, 123, 125, 124, 

Ἶ θοπ δῖα ἀΐο ρόρυὶ! πα! εἰ υάο δι δος! εϑἰδπι ουαγνεηία- 
αἱ, ᾿ 
Τοποἰτίαπυβ ἱπιρογαίογ, 119. 
Ῥοπιυϑ ἀἰποδίοθαιί, 811, 819. 
Ῥομα ϑρίτἰιυ5 δδποιὶ )μπὶ δίαϊθ Οτί θη! β ἀείθοογδοι, υἱ 

πα}}4 ρίδπ6, γ6] γγᾶ δαπιοάυπι γερουίγθηιυγ, ὕ. 
Ῥοπαλίίο. [ῃ ἀοηδιίοπα ϑβϑρθεοίδιυγ. νοϊυηϊαβ ἀοπδηιβ, 

Π)οτπιοπία8, ἱπῆγπὶ οἱ ἱπιρθοὶ!!ο5, αυϊὰ ἀϊεταηι, ὁϊέ, 
41 εἰ εεηη. 

Π)οπέιμθυπ5 ϑαπιδγουβ ( πεἰβίυτη 56 6586 ἀἰςοϊιαι, 851, 962. 
τ ϑοσεμολι Βφῳτοιίοὶ, 494, 963. ΑὉ δηϊπιδι 5 Δϑιϊ πο δηὶ, 

ποῖ. 
Ῥυλοιπιᾶ οἱ ἰα]θηῖυπ ΑἸθχδηπάγίουπι ἀπ ρ᾽3πη μλρυθτα 

ΓΑΙ οπαπὶ δὰ Αἰϊίουπι [4]ρηΐυπι οἱ ἀγδοιιπιαηι, ὅδ 1 ποί. 
Ῥγαπιᾶ αἀἰοίιυτ, υἱ ἰῃ δοθη 8 δρὶ (δθυ]α 8ο]εὶ, υδὶ αἰ οτβ8 

Ρρύβοηϑ ἱπιγοἀυευπίυν, 46. ὨΓαπιδι 5. ἐπ πιοάυπι ἃ ϑο- 
086 βοτίριυπι ὑδηιίουμ οδηιίοοτυπι, 12, 26. 

Ἐ 
Ἑδίοι, ἘΒ ΟΠ δου ἱποροπὶ βἰ μοί βοδὶ, 154. ΕἸοπτὶ πϑτὸ- 

εἰοὶ, 494, 165. Πυρίοχ φεηυβ θοτυπν, 15 ἘΕμι5 αἰνίΞἰοηΐθ 
δυεσίυγ, 155. Εττογθ8 δογιπι, 155,49}, ΑΌὮ δηιπιδι β οππηίδυ5 
δυβιθθδηι, 494 ποί. ὕπαε οτιΐ, 156 ποί. Ἰ)ογθ8 δ' πυϊπο- 
Γ65, 155 ποί. Εθἰοπίυθ ραγυπὶ ἃ υάεἰϑβ υἰδεγοραηῖ, 96. ΕΡὶο- 
πίμ8 ρυϊδθδηι οχ 60 αυυὰ (Βτίβιιι8 πιογα δυάδίου ράϑοδδ 
φοτρογδ ἴθ ςθ οργανογίϊ, δ πη} }Π16Γ πο ὲ5 6586. (δοίη, 
805. Ορίπϑιϊ διιῦϊ ὑχόγθβ ἀυ88 ἀἰχίοθα Φοβερίνυμν, 462. 
Μαϊθαϊοι8 ἀροβιοίυπι Ραυϊυπὶ ἰδηείπδηι, 354. Εδίοπίμ αἱ- 
οοῦϑοι (μγίβιυιη δχ νίγο οἱ τη] 6 γα ἰΐ8 παίππ 6856 υἱ Ὠ05 
χυοααθδ παδεοίπιυγ, 983. ΕὈϊοδ 8 ταΐπογοβ δη ἰἰάθπ ἃς Νὰ- 
παταὶ, 1δ0 ποῖ. ἘΒίομ 48 808 ἀορπιδῖα 80 Ο 55:18 οἱ Ναζα- 
Τϑὶϑ ὀχργεβϑίββϑα ἀοοοὶ Ερί ρῃδηίυβ, 155 "οί. 

ἘσοΙοβία οοϊυπηηδ οἱ Πγπιδπιθηπίυπι νογίιαι 8, 69. Ὠυρίεχ 
τὶς δάοϑι Ἐκοϊ δία : υηδ Βοπιίπυπι, ἃἰίογα διροίογυπι, 96]. 
Ἐπκοϊεβὶα φαϊῇοδῖα οϑὶ Βα ροΓ ΟΠ 65 Δροβίοίοβ δἱ β8δπείος, 
ΠΟη 506 Γ Ρείτγυηι βοϊυπι, 5234, 525. δίσμυ! ΕσοΙεπὶδο ϑυυοι 
ΒΑθοδΐ δηροίυπι ουβίοαοιν, 941. ΕφΟΙ οπῖα ΟὨγίβιὶ βροῦβα, 
659. ἘρφοΙοβἰα οογρυβ (μγίϑι!,940. Εου!ε5α 6ϑὶ εἰν 1258 Υ 8 ῦ- 
δὲ νοῦ ιλί8 ἘΠΝ Ἅτη πηι τί8 8θρί3, 161. Εοοίαδία δὶ πιοηι! 
οοτπηραγείυγ, 501. ΕςοΙ δα Ὠδὶ ογδιϊοηΐ βυϊαπὺ ἀεϑιϊηδὶδν, 
158. Ιη αἴα Ὀοιαίπίοα ρορυ]! τυ τυἀο δά ες! οβίδπι οσῦτε- 
πἰοραὶ, 11. ΕρΟΙ 8.8 ρϑϑίογος δρυϑ μαδεπί ργϑβϑηιία Ὠοὶ, 
945. ΕςοΙ ϑδ μυϊποῖρο5 ἰπ αυο ἀμἴεγγα ἀδρθόδηι ἃ 1 τβεῖρι- 
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Ὀυδ ροηῃίίπηι, 124, 125. Ἐσο]οϑἰα βηπεερε ΡΓῸ ΕροΙ 688 γθά- 
ἀδιὶ γδιϊοηοπι, 189, 941, 915. ΕσοΙ 6815 Ὀοπογυπὶ ἀἴϑραη8βᾶ- 
1ογ οἱ δαπηἰηἰβιγαῖογ ορίβοορυβ, 490, 491, ὅ01, 155. Α|͵- 
4υδηαο ροΓ ΤῊΝ βϑρίυϑ Ρ6Γ αἰδοοηοβ δαπηἰηἰκιγὰ- 
Ῥαῖ, 490, 491, ὅ01, 155. Ουἱ ἀ6 Ἐνδηρο!ίο νἱνυηΐ, η!}}] 
Διῃρ) 8 ἀ6 Ὀοηΐ8 Ἐξ ο!δβίδ τίποτ ἀθθεβηϊ, φυᾶπὶ αυοά 
Β0Π]οίαὶ δὰ εἰθυπὶ 5ἰπιρ!!οο πη, οἱ πθοθβϑαγία Ὑδϑι πη θηϊὰ ; 
οδεῖθγα γῈΓῸ ραυρογίθυβ δγορβάγα, 879. 

ἘροΙοβίϑβιθϑ ἃ ϑ8! ὁπ οη6 ΟΟμ8ΕΤΊρίυ8β 681, οἱ 80 Εσο] δἰ 
Πθεἱ γϑείριίυν, δ᾽. [0 Ἐσοϊ οβίαϑις ϑδοπιοη τυ] ἀθ του 
ὨδῖυΓΔΙ 05 ἀΐδαοτίί, οἱ νδὴὰ δὺ υἱ}} 8 86 ΟΟ ΓΠ 6 Π8, γα] η-- 
φυδηάδπι γαηἰ δ ὁπ πηοηεῖ, οἱ υ{Π}| 8οοἰαπάα, 51]. 

ἘσοΙο5ἰαϑιίίουπι Οτβθ 68 ργὸ ὁδποηΐοο ΠἰΌΓΟ δάπιϑἰ!, 5:1 
ποῖ. Ἐσοϊ οϑἰδϑίίευβ Δ0 Εςο! 6518 γοοϊρίϊυν, 541 ποί 
εἰ ἰρδἷβ, βαὺ ἀοίδοιίο 5018 ποῃ 8}|10 ἰθιῆρογα ἢ, ηἰβί ἴῃ 

ευηνεηίιυ 5015 οἱ ᾿υπεθ, αυδπάο ἰ0η8 βυδίι18 ΟΌΓΤΘΏΒ 8018 
ἐπρθοάϊ! τδάϊοβ, 922. ΕΟ ρ5ἰ8 ἢ0}}1 6556 ροίθβϑί, αυδηάο 
Ἰπλ ρ[6πὰ εϑὶ, 928, Αἢ 3015 ἀδίθοι[ο ᾿ϑββίοῃ 8 ἰθιηρυγθ 
ΘεοἸ ρ8ἰ5 (υϑτγὶϊ, ποοηθ, 922. 

Ἑάϊιίο ᾳυΐηΐα ἰη Αοἰίο Πότ ἰηνθηῖα, 11. Ε͵α8 Ἰϑοιίο, 
Ἴ14. Ἑαϊιο ΧΧ Ιπιογργοίαπι ρυγὰ δἰ υἱ 80 οἷβ ἰῇ 
Οτδοῦπι γογβὰ θϑὶ, ποη ρουιηδηβὶί, 320. Ε͵ὰκ ἀΐνογβα [θ-- 
ΤΌΒΙΟΥ Θχθιρ γί ὈΓΟ γαγίοἰδὶθ γαίοηυμι, οἱ ρβοσηδπᾶ {118 
δηιϊίσυϑαθο ἰΓΔη58]41]0 ΟΟΥΓυρίδ 68ὶ δί4ι16 υἱοὶ δίϑ, 225. Εα!- 

, Ἰἴοπ68 αυαίηαια ογδηὶ ΖϑΟμδτῖ ργορῃθίδθ ἰθπηροτο Οτίρο- 
πὶ : δἀἰ 0 ΧΧ [πιογργοίυπι, θα 10 Α4υ01]2, οὐλιο ΤΠ6ο- 
ἀοιϊοπίς, οἀϊιἶο ΒΘ. πιηδοῆΐ, οἱ αυΐηια δαϊίο, 142. 

ἙΠρί65 οογϑδ, 455. 
ΕΠΆΡΒΟΒΟΒΟΟ ραβίυ8 Ἷθῦγι5 βεγρθηιθυ5 ταϑίβι, ὅ08 

ΕἸδοίγυμι δῦγο ῥτοιοϑίυϑ, 19]. 
ΕἸΘΘμλΟβ 8 (γί βιἰαπογαπι ἴῃ ἰη1{{|8 ΕΘΟΙ 65ϊ2, απ 8165, 

501. ΕἸΘοΙθοϑυπε αυ8}} ργυδοη τα 5Βυθπιηἰδίγατὶ ἀθῦθϑηὶ, 
8179 εἰ 4644. ἘΠΘΟΠΙΟΒγ ηΦ ρΘΟΟΔ[[8 6] 6 ἢ 5 ποη βυηοίυπί, 

ποῖ. 
ΕἸομ θϑΟΡοΝ δυγίς υτῦ8, 1716 ποί. 
ΜΝ 1125 ναραθδίυγ ἰῃ τηοη θυ αἱ ἰῃ 8010 ἀπ 6 ἴῃ τπο]οι 5 

Φὶ ἱπ ρ6}} θυ8 εἀρτίηἰ5, 848. ΕἸ ὦ βρίγ 8 Δη ϑ8ρί γίϊυ8 Ὠοί, 
ὅ10. ΕἸ128. Ὑδτθυπι ογαὶ ἰη!ογία8 γογῦο αυοὰ ΘΓαὶ ἰῃ ργίη- 
εἰρίο δρυὰ θουπι, 512. ΕΠ}48 οἱ ΜΟυβ868 νἱϑὲ οὐπὶ (ἢ τίσι 
[ἢ ἱταπϑῦραγαιίοπα, αυ!ὰ 5ἰαηϊδοριὶ, δ59. ἘΠ: ᾿γρὺ5 20δ1- 
865, 561, 510. Ουδίοηυβ, 561, ὅ10. ΕἸ ἀ5 βρίτίιυ5. δἱ υἱγιιι5 
ἴῃ 2οδπηθρ, 408. ΕἸ188 αυἋὶ Τοδῆπθ5 ργϑοθαθηϊὶ βθουπάυπιὶ 
(γίβι! δἀνοοίυῃ, 518. ΕἸ ἰθΘΓ βθογθίυ8, Δροῦτυρινι, 
40, 910. Οἰϊλίαν. 80 δροβίοϊο Ῥυ]οὸ ἱπ Ερίβι. [δὰ (Ὁγ., 
ὌΝ -, ν6γ5. 9, μού οοιμι8 ποη υἱάϊί, πδὸ αἰιγὶδ αμάϊυϊ!, 

ΕἸΙϑ6 6. ἢ πιαίθῦ 2 οδπηΐβ, αυϑγα δοναύθαι φοπρορίδϑοι, 
ΔΒοοηαογίὶ 86 πηθηβίθυϑ 4] πα068, 958 εἰ . ἘΠ βαθοὶι 
τορι δία ϑρίγίϊα βαποίο ρτοριθρ οἱ ροβὶ Π!έυπ), 959. 

Ἰοδ ἰπἰεγργοίδίαν υὑδδέϊδμέμηι ροτία, ἀ0ὅ. 
Εἰχυβ δυοίογ αἰββθηβίηη!β ΕΒ οπΘογυη), 155. 
Επηροάοο! 68 οἱ }}} χφυΐάδπη ΡΒ ]ΟΒΟρΐ ἀδθιμοηυπιὶ Ορ6 

δοΐπιδ8 ποτηΐηυτη ΘΟΓρΡΟΓΙ 0.5 ἱπιπι εἰ οΘβθθληὶ, 624 ποί. 
Ἑομίνίαἴοπ ϑ6χιὶ ἘΥΙΒΑΒΌΓΕΙ δίχιο ρᾶρῷ ρδῦρογδῃι 

ἀτρυσπὶ Αὐρυπιΐπι5 οἱ Ἀυβηυ5, 654. 
εὐξθσθῦιθ, μογοιϊεὶ, 494. ΑΡ δηϊπηδι8β δοϑιϊμερδηὶ, 6 ὁ 

Επρδαὶ ἑπιοτγρτγοίδίυν οομίμ πιθ ἱδπιαιϊοπὶβ, 61. Ἐη- 
βαάάυπι ΔρΟΥ ἰΟΓΓ9 Φυάξοδ ἢ0η ἰδηίυτα Υἱηθὶβ χυδηίΐυπι 
Ἠαἰ8πιῖ8 Πογϑῇϑ, 61. ν 

Ἑποοῖν ᾿ἴθον ΑΗ κανεὶ Ἐχ 60 τθ5ἰἰπποηίυπὴ Δοοίριϊ ἴῃ 
ἘΡίβιοία 808 δυά45 ἀροβίο! υ8, 814 ποί. 

Ερβδοά, 455. ᾽ 
Ἐρίρῃαπίυ5, Ναζαγξθοβ ἰάδπι ἀ6 (ΠΓΙϑίο βθη 8,886 86 (16- 

τἰηι ίλπο5 5. γί 1, 165 ποῖ. 
Ἐρίβοοραῖυβ πος ρμίοτίδθ, δος 858θηἰδίοηΐβ, πθο 4υξοϑίυ5 

ξλυ88 Δπ)Ὀ 6 ῃὰι5, ὅιι. θυὶ δὰ ορίβϑοορδίυπη νοοϑίυγ, ΠΟ 
δὰ Ῥεϊποῖραιυαι, 868 δὰ βογνιιυϊομι ἰοἰυ8 ἘφΟΙ 6519 γοοδ- 
ιυτ Ἑ 

Ἐριβεύρυς, τοβογίοῦ οἱ ἀϊδοσηυ8 5510} 018 Βυηὶ γΕΓΆΓΌΠῚ 
Τοτὺπι 408 βιυ [15 ποπιϊηΐδυ8 σοηϊἐποηιαγ, θέθ. Ερίδοορὶ 
οἱ ργδβδγιογὶ ἰγρακι κογυπὶ Δροβιοϊογιιπι, 1ὅ5 ποί. Ἐρίβοο- 
ἱ Ὀίπί ϑυηὶ ΡΥ βίηρυ! 25 ΘοΟ] 6548; ἃἱ1θγ Υἱβί δ}||8, [16 Ὁ 
ὩΥ 5  Ὠ}||8, 9117. Ερίδοοραϑ 4ι18}18 6886 ἀδοδαδὶ, υἱ ἢ08 ἔτιι5- 
{γᾶ ἡ οἱ 58οἰναί, 551. ΕΡίβοορυβδρεο! τί ἀθθδί ργίηςορϑ8, 
133. Ἐρἰβουρίδ αἱ ργεβΌυ το γὶ8 ἩΠοτον ῬΟΡΩΝ βθἀδβδίιγίθιι- 
τῷ βυηὶ, 155. Εγίβοορὶ πυπαυδπὶ ΟΥΑΙ πα δηι βθουπά 885 
υρι[88 Ἔχρογιί, 645. Ερίϑοορυβ 5. ΡΟ ο6 ὑηΐυ8 υχοτγὶβ 
τίν 6856 ἀαδεῖ, 646. Ἐρίϑοορυϑ ἰοἰέυ8 ἘΚ ΟΙ 6 5|29 5.9 ταιίο- 
δοῖῃ γοααοὶ, 189, 9.1, 975. Ῥαροαὶ δρίβοορυβ αυΐ Ποῃ 
4ιυδϑὶ 5ΟΓν 8 σΟΠ5ΘΥΥ 8 πη ἰβιγαὶ, β6ἃ ἰδηαυᾶπιὶ ἀοιηΐηυϑ, 
818. ἘΡΙβουρὶ φυξρβίυπι αὖ ᾿Ϊ8 δοοίρογθ πὸη ἀδθθηὶ αυὶ 
Βάοπι ἀπ᾿ Θεἰπηίυτ, 501. ΕΡ᾿βοορογαπι ἀναγ [ἃ ρογϑιτίη- 

ἴτυν, 490. ΕΡίβοοροβ 8υ} ἰδπηρουβ ἱποθβϑὶι Οὐ βθηθβ, 1ὅ5, 
ὅ4. βρίεορ αυϊάλπι πιυ]ογὶ ρογιηίβογυηὶ νἱνθηὶθ νῖγο 
Βυθ6γθ, 641. ἘΡίδ800] ὑκ Ποβδλθοιονῦ οἱ δηπιηηϊϑίγαῖοῦ Ὀὺ- 
πογυτι ἘροΙοείο, 490, 491, ὅ01, 105. ΑἸᾳυᾶπάο μοῦ ρτγο- 
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βαγιετοῦ, 5ϑ 05 ΡΥ ΔἸ ΔΟΟΠΟ5 δα πιπἰςοίγαθαι, 490, 491, 501, 

᾿ἐρ βίο! αι ἀροϑιοὶ! Ῥδυ}} Ευδηροὶ ὶὶ Ὠοϊαΐηθ ἀοπδηῖυῦ δὺ 
Οτγίβϑηο, 187. Ποπαπίαγ οἰΐλπὶ ἃ Ο(Ἰθαθηιο, 181 ποί. ΕΟ 
ἄἀδεὴ ηἠοπηΐηο οαπη 8 Θρί 5101 2πὶ ἰπϑίρηὶ ατοροτίυβ ΝΥδ56- 
05, 187 ποί. Ἰερίϑιοϊα δὰ Ηθθγθοϑ ἂῦ οἴηηΐδυβ ἱπίογ ὁἃ- 
ποηΐςο8 [ἐὈΓΟΒ ἤθη δἀπηορϑιυγ, 848, 849. Ἐρίβίοία δὰ 
Τἰιποίδοιπὶ ἃ αυϊυδάδπι ἱπῖοῦ οι ΒΟ 1605 ᾿ἰδτοβ ποῦ γθ- 
σορί2, 916. Ερίβιοι 8. [χη41{] πιατίγγὶδ οἱ ορίβοορὶ Αἢ- 
τἰοσῦθπι ΔὉ Ογίβθιιθ σοτηπιριηογαηίυγ, 958. Οτίεηίβ δὺ- 
οἰοτίϊδια δάγιπὶ νἱηαϊοδίυῦ δυοίογ 88 δάυθγϑιβ γθοθηι 9 8 
Πποιοτοάοχοθ Ργεδογιοῦίαποβ νυ] βὸ ἀΐοίοα, ρψγαίαί. 
δοδηπὶβ ἀυ:9 ορίβίοἸ 85, Ῥειγὶ δρίϑιοίδ βϑουηία, οἱ λυάιθ 

., θρί5βἴ0}4 ΟἸΐπη δ ἐδῇοῃα δχρυποῖξ, 81 4 ποί. 
Ἐρἱτ δ] απιίυπι 68ι ΠΡ γ ὑδηιοἱ ἐδπιίοοτγυῃ,, 12. 
τ δ γδθ τηαγμαγιι:θ, 445 ποί. 
Ἐδδυ ἱπιαγργοίδιυτ (ογγα τμῦγα, 551. 
Ἐδβοδδ, ῥγίοῦ υχοῦ βδηςιί Φοβθρῃί, 5, ΕἸ οὐ [8 Π468 65, 

ὁχ 4υἃ δῖ! Ξυπὶ )Δοοῦυ8, δοβαρὶι, ϑἰπιοη οἱ ἡ υμὰ5 ; οἱ ἢ- 
"Ὁ υ, Εβίμοτ οἱ Τμδπιδῦ ; γα], υἱ 4}ϊϊ, Μαγία οἱ ϑδίοπιθ, 

Εϑβάγδϑ ἰηϊογργοίδιυν αὐγμίοτ, 558. Ἐϑάγα5 οὐ] Ὠεἱ ἴῃ 
(ορὶο δδγυβαί θη γοϑιϊυἱὶϊ, 651 ποί. 

Ε58588 πε] 6 Γοπὶ βίη ίῆοδι, 658. 
Επομαγιβιίδτη 5. 0}} Ὠοπιίηφ δίῆεϊ! Οτίμοη 68, θέὉ ποί. 

Ἐυομαγίϑι δ βυμθοϊαπὶ γετοὶ Ογίσι!, 898 οἰ δε. Οὐ 86η- 
80, 898 εἰ δεῆ. 6 Ευσμαγίϑι 8 βϑηϊθηίδπὶ δυδῖῃ δροτγὶϊ 
Οτίρθηεϑ, 498. 499, ὅ00. ΟΡβευγίβδὶπ|8 46 Εὐυιοδβαγίϑιία αἷ5- 
801, 898, 899. Εὐυομαγίϑιϊα βοουπάυπι {ΠΠπ|8 φυοὰ πιαίοτίᾶ 
οοπϑίαϊ, ἰῃ γϑηίγοαι δἰ, οἱ ἰῃ βθοθβϑυπὶ ο) εἰν, 499. 
ΘΝ Ππὰ8 Οτίμοοΐ ἀ6 Επομαγίβιία Ἰοουβ Θχρ)οδίυν, 
498 οἱ 64. ὈΪΠ οἰ 5 Δ: 6 Γ΄ ἀδ Ευοματίϑιϊα Ἰοσυϑ 00] υῶ- 
4ῦδπι οἀϊιυ5 Ὁχβιβοαίυτ, 898 εἰ ποί. 

Εὐλογία, αυἱά, ὅ01 ποί. 
Ἑυπυςδὶ ἱγορίοα αυἱ, θδ δ, 656 οἱ 56. Τγ68 Θυ Βα ποτυπὶ 

βροοίοβ, δ51 οἱ δεῦρ: Ἑυπυοσδὶ οὐγ ἱπιθοῦθοα, 655. Ευπυ-᾿ 
ἱ ἱφῃοθὶ! 65, 65 5. Ἐυπυοδίδιΐ ἰποοιμπιοάδ, 655. Ευησοδὶ 

οδρ ιἷ5 στανθαΐηθα οἱ νϑγίιἰρίηθϑ ραιϊυπιιν, δ, απ δ οιη 
Θυθοἤυπιὶ [556 Φυαεοὶ ἰγϑάυοὶ, 572. Αἢ γονογὰ δυηυοῖι8 
ποεῖ, 657. 
Ἶ ἘυδιδὺΣ πιοπδολι5, πγοίίου, 659. Ναριῖ28 ἀδιηπα- 
αἱ, . 

Εὐχή Δρρο!!δηίυγ γογρθα, αυΐϊθυβ ῥαηΐ8 οἤείἰυΓ Θοῦρυ8 
ΠΝ 499 ποί. 

Ἐνδηρο!ία φυαίυον ἴῃ υπίνογϑβα Ὠ 6] ΠΟ] 6ϑἰὰ οἰἴγα ο0η- 
{τονογβίδπι δατηἰἰαηίυτ. Ῥτϊαυμ βεουπάσπι Μαδιιπδυπι, 
ϑοουπάυπι ἰυχία Μαγοῦηι, ἰογιΐαπὶ δϑουηάσιῃ ἰυοᾶπι,, 
υδτίυμῃ βθουπάσαι Τοαπηθηι, 440. Ενδυροίέυπι Μαϊι θυ 
Ἠοθτδίοο βϑογηοῃδ οοηβογίρίυ τι δ υἀε6185 84 Βά6πι ΘΟΠΥ̓́ΘΓβ 5 
ξυδηκανί, 440. Ενδηροιίυπι αυοὰ οἱ ἐχροϑηδγαὶ Ῥβίγιϑ, 
ἢ ᾿ιοτα8 τοῖυἱ Μάγοιβ, 440. Ἐνδηροιίυπι 1020, αυοὰ ἃ 
Ῥαυ]ο οοῃπηοπάδίυγ, ἰη σταῖίδαη ΘΘη ἢ πὶ 5οτρίυπι εϑῖ, 
440. Οὐτίϑιυβ ἰτίρίπία ἀππόγυτα Ὀαριἰζαίυ5 σὐαρὶϊ Ενδηρο- 
Ηἴαπὶ ργαΐοαγα, 895. ὕπο ὅπη ἰδ δυώθα ᾿ἰνδηρο!ίυπι ΄ 
Ρτϑάΐοδββα ἀἰϊοίζυτ, 910. Ιἀδπὶ ἐθῆβοὶ Οτγίψοποθα οἱ (]6- 
ΤλΘη8 Αἰοχαπατγίηυβ, 211. Ενδηροιυπι ΡῸΓ ὉΠ  ΥΘΓΒΌΠΙ ΟΓ- 
Βοια (υἱἱ ῬΟΙΩΟ! κλίυν 655. Ενδιηρο! δ οομποὶ ἰδηΐυν ἰη Ὠ!- 
βιἰογία ἀ6 Ἵἱϑοίβ Του ομυμιηΐ5, 152 οἱ δεηη. (οποἰ!ἰΔπίυτ οἱ 
ἴῃ ἰβιοτία 46 δϑίῃα οἱ ρυϊϊο, 142 οἱ δόη. Ἐνδημδιία ἃ 
Ογϑείβ Πθργαίοθ ἰγθαυθηῖοῦ ἐχβοτριδ, 148. Ἑδάθπι δἱ,- 
φυδηῦ ἰη αυϊνυδβάαπι ὠπηρα ΔῸ ἱρεὶᾳ αἰαϊθοειΐ ἱρηδγίβ, 
48. Ενδηρο!!! ποπιῖηθ Ραυ]ΐ δροϑίοὶὶ Ερίβιοἱδα ἀοπδὶ ΟΥὶ-ὶ 

ξθποβ, 181. ᾿υοπδηίατγ οιΐδπι ἃ (Ἰοπιθπίο, 181 ποί. Ἐοάθπὶ 
ποιηΐηθ 70Δπηί5 Θρίϑιο] τ ἰπδὶρηΐ: Ογοβογίι8 Νυββθηυβ, 
Ἰ81 ποί. 868 ἰλπιθὴ Ενδηκθι ποπηθη ργυργῖα δὰ φυλίυοῦ 
ρ84 Ἐνδηροὶία γϑϑιγίηβοθϑίυγ ἰδπὶ ἱπ66 8Ὸ Ιγϑηςὶ φίάϊο, 
87 ποί. Ἐνδηρο!} δ Δροογυ πα. Ενδηρο!υπι βεουμάυπι ἘρΥ- 
ιἴο8 : Ενδηρο!υπι δοουηάυπι ἀυοάθοϊπν ΔρΟ5810105, 955. 
Σνδηρο συ) β8θουπάιπι Φοδηποια εἰ ΡῬείγυπι, 462, 468. 
Ἐνδηροιίυπι βοουπύυπι 94 οοριπι, 462, 46ὅ. Ἐναδηρο)ίυπι 
βϑουπάσῃ ΤΒοΙηδπὶ : Ενδηροιίυπι 5ϑεινηάυπι ΜΔ ΐλπι, 
935. Ενδηρο! πὶ βοοηπάμππι β45}|ἀ6π|, 956. ΑἸΐὰ πιυ 
δνδηροὶία ἀροοῦνρθα, 955. Ἐνδημο! οτιπ) ΔΡΟΟΓΥΡΒΟΤυπὶ 
4υφ βυὺ ποιμηΐπα 41 {π|Ὡ, βῖνα δδςοδὶ πιϊπογίβ, νοὶ Ρειγὶ 
δι Δοδῃηΐβ οἰγοι πη ογοθϑυίυγ, δυοιοῦ [:Θυοἰὰ5. αυϊάδπι, 
7υχία ᾿Ἱμποσοηίϊυπι ράραπι, 462 ποί. 

Ἐνδηρο ἰϑ8 ργίμοι ρα! 6 τεβροχοτυηὶ δὰ την βίθρία, οἱ 
ΠΟῊ 585 ουγανογυηῖ υἱ δοουηύσπι νογίίϑιθπι Θπατγαγθηὶ 
μἰβίοτί Ὁ, 868 υἱ γαγυπὶ πιγϑίογίᾷ 489 6χ Ὠἰδιογία πι806- 
Ρδηΐυγ, ἜἘχροηθγεηῖ, 895. οι 68 πηρὶ5 80 αἰ νίπδηι (τί-- 
511 πδίυγαπι, 4 δνϑηβο } 8189 πιαρὶβ δὰ δυμπηδηᾶπι δι|16η- 
ἀυηὶ, 905. Ουλγα δυϑημοὶ ἰδἰδ ραγδυοϊδγυπὶ ϑθῶϑυπι οὐσυ!- 
ἰανογαῃί, 80 5:6 π110 Ργϑιογηβογυηὶ, 680. 

Ἐχοοιηπιυπίοδίίο ουν ἢδι, 218. Οὐυδηάδοπαπι προρϑϑδτὶδ 
οἱ υἱ}|8, 198. Εχοοιητηυυ οδίοτυπι α 66} 5 ἢοπ (εἰ 6 δυ- 
τὴϑ ργ:θοηά, 218. 
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ἀδθίϊοτγος ογυοία 5 γ6] το Γ τηδοογαδαὶῖ, ἀοη66 ΟἸηηΐᾶ 
Ῥευβο  υἰββθηὶ, 626. ᾿ ᾿ 

Ἐχϑοδίοὶ ἰμιογργοίδιυν [ογιμο οὶ, ἀ06. ἘτΘΟΙ 6 6 πὶ 
Ῥτορμϑίαπι οσοίδυμη [υ͵886 ἔδγίαγ, 8.8. 1π ἘΣΘΟΒΙ 6] ΘΙ. 
ψυιπαιὸ οἱ νἱρίπι! ἰοπιΐ Οτἰαοοΐβ ἰσϑγυηὶ, 564 υπΐευπι ἢο- 
ἴ6 βυροτγοβί νἱοθβί πη ἰοπιὶ ἰγαρπιθηιυτ, ὅσ]. Ουδιυογήε - 

εἰπὶ δοάίο Βαβι 6) 5 ΠΟΙ, 15 χ ἰπιογμγοιλίίοηθ Ηὶδ- 
τοηγτιὶ, δ2. Ε 

Ἑδοοτθ ποπηίηθπι οἱ μ᾽ ασπιαγθ Βοπυΐπ πη, αἰ Ποτυηὶ, [δ]. 
Ἑλοῖίο ΘΔ" Πόγυηι ὁ Ῥαγίβθογυπι δχθαγ8 ογία, δὺδ 

ποί. Βαςιῖο ΘΑ} ότυπὰ υδὶ οἱ φυδπάο οοπῆδία, 8θὉ ποΐ. 
Ἑδηι65 Τυάδογυπι, αι, 185. 
Ἑαϊυΐι88 4 βοϊθηιία, 114, 115. 
Ἑδῖυπι ἀββογυηὶ Ομδι ἀσὶ, οἱ οδυβᾶβ υηἱνογβι (δια 851Ὁ0- 

τῦπι οἰγουΐα ναπαΐεδηι, δ59. 
Βαΐυυπι Ποῖ ϑδρίοηϊ 8 68ὶ ποπιίηΐδυ, 17ὅ. 
ἘδΙἑοϊἰἀῖοπι ργοριδίατυπι ἀϑϑοαυΐ αυὶΐ βιάδηΐ, Υἱϊαπι 

ἐρβογιπὶ ἐπ δηϊον, 222. 
ΒΘηθγδίογθβ ἐἀ οδοῦῦ ἃ ἀοθιιοτίθυβ αχίογθηῖ ἀθθίϊυπι 

δῥρυὰ ϑυάξο, 4δ9. 
Ἐοτγιρηίσπι, ἱγορίοθ αυϊά, 519. 
Εἰοιβ ἀγοίβοία. ἔχροπίίυν μἰς Ἐνδηρο Ἰἰοουβ, 151 οἱ 

86. ΕἸουΒ ἀτίὰα βυπροϊιπι ϑυπδβοχῷ οἱ δυάαὶοὶ ΡΟΡυΙῚ, 

ΕἸ 4105 ἀΐδ Βοπιίηΐοα δά δοο  ϑϑίδπῃ οοηνθηίθθαηῖ, 1{{. 
ΕἰΠμαλῖιπι οὈ] αιίοι 65, ὅ01 ποί. 

ΕἸά65 Ο γίϑιὶ Ὀδη δι εἰθπη οἱ ρσταιίϑη ἰπναὶ, 466, ΕἾΔ 65 
δἰπο οραγίριιϑ ᾿αβίυπι ποπιίναπι ποὸη οὔιοεῖ!, 160, 16]. ΕἾ 68 
δὔβαιδ ορογίμ5 Πσυ5 οὶ βῖπε ἴγυς!θυ5, 102. ΕΊ65 |5- 
ἀυ6 σορηίοπα πρΐποῦ 681 υδπὶ οορη 0, ὅ55. Α 646 η0- 
8ιγτὰ δ θο πιὰ αἱ ἰμ! 6} Π!ᾳαπι5, Τ2Ά. ΕἸάδ5 ἰγυοίυβ ϑρέγιει: Ὁ 
βαηῃοιὶ, 959. ᾿ 

ΕἾκυ! ραγαθοῖα ἀρυά ᾿εγοπιίδπι, φυοπιοάο ἰῃΕ} Πρ Θηαα, 

ἘΠίδπι τπυπὶ αυΐ Παϊνοῖ, ἱπιργοῖθ πη ουπὶ [898 ὁ ηβθηϊ 
αυΐάαπι, 170 ποί. ᾿ς ὍΝ 

ΕἸ υς. Ουαγο (ΟΠ γςιυΒ 586 ΕΠίωπι πομηυϊηὶδ ΔΡΡΘΙ]αὶ, 198 
εἰ 464. Ὧδ ἀυοθυ8 {}1|8 ἃ ρϑίτθ ἰῃ υἱπθδπι τη 888, 170 οἱ 
864. 8018 Μαι!παυβ ραγαβο πὶ μδῆς {65 1γδο αι, 170 
εἴ 866. ΕΝ αυὶ 2οβορὴ ἀἰσεθϑηιυγ, ποη Θγαμὶ οι! (6 Μα- 
τίᾳ, 940. 5 ΕΒιοηὶβ ἤάθ8 δϑί, δόοβθρὴ ργίογοπὶ ὕχόγθιῃ 
μαθυΐ! οχ συ παὶΐ βυηὶ αυδίυον δ], ΦΔοοθυ8, 056 Ρῇ,, 
Βίθοη οἱ 10 495, οἱ ἀυδ ἢ! 10, ΚΙ ΠΟΥ οἱ Τινδπιδγ, νϑ], τὶ 
811}, Ματία οἱ ϑαϊοιιβ, 402. ΕἾ} ἤϑάυδπὶ αυοπιοάο δά}ι- 
τηθοῖο ἀθθίϊο ραγθηιθ ἰγαυάαγθηὶ ἀρυὰ δυάφοϑ, 490. 1"1- 
Ηἶυς ραιγῖβ ἐρμθῦγαγυμι, 4015, 485. ΒῚ 105 εἰ ΠΙίοταπι ἢ! 108 
αἰ θο 5 ἐπ δυιοθδηὶ (Δηϑηὶ οἱ Ατοδοπιίοὶ, 485 "οὶ. 

ΕΊ εἷς πιθπι! αυοπιοάυ οἱ αυᾶπάο ονθηΐειὶ, 860, 806, 
815. 1πὶς Ἰορί8 δὲ ΒΓΟΡΒΘΙΔΓΩΙ, οδηη68, 8δέ, 665. 

ΕἸαρθΉ14 6], 16, 16. ΕἸαρ6 14 [εἰ φυΐ που. 5θηϊμῖ, 
ΘΓ ΠῸῚ ρόϑϑυηι, 16. 

Ειρα 45 ρτορίον αυδπὶ ᾿οϑὶ ἀχογὶ ἀδγ ΠΡ 6! 1υπὰ ΓΘριι- 
αἰϊ, 645, 649. 

Εσοπιο5 [γ68 ΔαυλΓΏΠι 4185 π8:1} ἀοϑἰἀογδηῖ, 351. 
Βόγηνιο ρίαγοβ ογδηὶ Ἰὴ (ηγ5ιο, βϑουηάαπι ἰΓδά {06 6 πὶ 

αυσπηάδηι, οἱ υπϊευΐαᾳιθ Δρρατουαὶ βοουηάυπι φυορὰ αἰμηυ8 
οτδι, 906. 

Ῥογηϊοδιῖο. Δ 4118 5ἰὶ γδιίο ὑχοτίβ τορυδιοηθα; υχίὰ 
Ἐνληροιυπι, αυηπι [Γογ οδ θη }8 ἐαυ58, 6.8, θ49. 

Ἐτυεσίυβ 4 πυδῖ8 ροβίαίαι Παυϑ, Ἰόυ, 161. τγυοσίπηπι 
ἰοιηροτα δανθηίατο, αὐ, ΤΊ9. Ερυσίυ5. ϑρι ΓΙ υ8. 858ηε 1} 
Ἑμδυ (85, ραυαίυπι, ρᾶχ, ρα οι, δοηἰρτι 45, θη 185, Π 65, 
τηδῃβηδίυαο, οὐπιϊποηίία, οἴο., 654, 909. ΕΤιοἴυ5 Βρί ΓΠ|5 
{00 1οΠρογο [ογοηαΐ, 165 οἱ 266. Ῥτησίυ8 ραπηἰιοηιίς, 
δέ, 959. Ετυοίηπι 84: χυ 5 ΟἸΓΙ51} ΟΡΟΓΘ ροββυπηι8 κ5ἱ 

γο πη, ὅ86 ποί. Ετυοσίυπι ραβϑἰοηΐβ (ΠΓ8ι1 αυΐπαπι ρογοὶ- 
Ῥίαιι, 125. 126, 121. 

Ευμα [οἰ ἰδηρογο ρογβθουιίοπαπι, 15. Ευρα ρϑοσαιί 
408}}8 6556 ἀδδοαὶ, 862. 

Τυϊβυγὰ 6χ πυθίυπι 60} 50Π 6 ραπογϑηίυν, 11ὅ. 
ἘΌΓΘΒ ριυτίμα! μίαν Ομ βιίποβ, 669. 

α 
(4): ὰ υοἰμίαίϊο, Ὑ6] υογίϊγο ἰμϊοτργοίαιυν, 929. 1ι.- 
ἀ ἰαῖα βυπηρίδ ρᾶγϑ, 469 ποί. 68} 1:8 φϑῃιυπ) οὑγ αἀἰ- 
εἴα, 475 ποῖ. 

Πα! οτατη ἴλοιίο 6 Ῥμδγίβθοτυπι δχοϑάγίὶβ οτίλ, 80ὅ 
ποῖ. ΔἸ οτα ἴλοῖϊο υδὶ οἱ φυδηάο οοηἤαία, 800 ποί. 

Οϑηρταοηβίβ βγποάυ8, θέ ποί., 669 ποί. Πδμιπαν} 608 4] 
᾿ ἐν ἀδιηηαθαπὶ, 6059 ποί. 

χθαΐηπι (γυοῖυ5 Βρί γί ιυ8 54π0}}, 959. 
Οότϑυβ. Κία6 Ῥτοουρίι8. 
ΟδΘμθμθᾷ αυῷ 5ἰϊ, δἱ ἰῃ αυὸ ϑογρίυγαγαπ) ἸΟῸ0 Ὀγὶη8 

τ βοσηρϑια, 841. Ουἱά ἀδ δα 56ηιΐτα υἱάθαίυγ Οτίζθῃοϑβ, 

Οδποδϊορία Βαϊναίοτί5, 965, ᾿6 δ ἀἰβϑθγίί Οὐίβθπβϑ, 

ἹΝΘΕΧ ΑΝΔΙΥΤΙΟΌΘ. 

965. φυδγο φοποαϊορίαπι ϑαἰνδίονίβ δἰ (ον Μδιι ἢ 05, 26} 
1,085 5ογδαὶ, ἐἰ δε. 

Θδμογαιίο ογθαιο αυδούδπι 65ί, 188 ποί. Ἰη φοπογδίίοῃβ 
Οὺγ ἤθ0 τηυηάυ8 ἃ βογΐδυ5, 689. ΟΘΠΘΓδιΪθΏ θαι πιδίλ 
οἱ δάυ!ιθγϑηὶ νυ Ῥμαγίβϑος Δρρϑι]αὶ ϑ}]ναδίογ, δ]6. 
Οφηρναιίοῃοβ ἀθοῦπι ἃ Νοο δά Αργδμδπιυπι, 10]. 

(επόναγο οἱ ροδδίαεγα, δοάθτα γοοίψυι ἀρυὰ Ἡρθτξο, 
ἰάθπηυ 5ἰχηϊίεδηι, 188 ποί. 

Οδηοϑαγθίμ, Θθηπᾶβαγα οἱ ΟΘΠΏΟβΆΓ, γορίο οἱ Ἰδθῦς Γο- 
εἰοηὶ νἱείηυ5, 485 ποῖ. Νυ!α ρα διυϑβίὰὶ νοοῖς δυ)υς 
τηθηϊίο ἰῃ γοιοτίς Τοςιδτιθηι Ηθθγαῖοο εοηϊδχίυ, ἐδὴ 
ποι. ἴῃ Νονὶ ϑυγίϑολ οαϊοηθ γϑρογίίυγ, 485 ποί. Ουἱή 9,- 
Εμμοο ἱρηόγαγα 56 ὑγοῆιθιυγ Οτγίζθηος, 485 εἰ ποί., ἰδέ, 
νυ 5 ναγὶϑ ἰηιογργοίαιίο ὃχ αἰ θγβὶβ δυσιογίθυϑ, ἐ82 μοὶ. 
Οἰπηόγοὶῃ γορίοηοῃ μα] ἀ4[ μαγαρμγαβϑία ομο βάτοι 8ρ- 
ΡΘΙΙδηὶ, 482 ποί. 
6ομε} 65 ἀδοόγυπ ρδῖγαΒ δάογδηΐ, πο υἱ ὁχ ποι ἰπίδυς 

ἰῃ ἀδογυπ πυϊηδγυῖη ἰγϑηϑίδῖ 08, 860 ἰϑ θαυ λπι ἃ ῥγποὶρίο 
ἀφοβ, 150. Αἰϊδβῆθὴ θεοῦ θη οἱ “Εϑουϊαρίυπι δόογδηί, 
ποη αἱ παϊυγὰ ἀουτῃ, 566 υἱ πηυϊαίυτη Θχ ΒΟΙΏΪΏΘ ἴῃ ἀδυπ, 
150. Θ6πι||65 Πρυγαιῖ να ρδυρμθγοβ αἰϊουπίυγ, 910. σου}. 9 
οἰἴαπι δάογαηί Ὀαριίϑιηϑιῖ δοαπη8, 909 δἰ 564. Εος Ἰαρίθες 
γνοοδθδὶ Φοληη 65 ἐ8 γϑγθ 8 : Ροίθδὶ θεῖς ἀδ ἰαρίάϊψας ἱμίᾳ 
διιδοίίαγο βίϊος Αὐγταί, 909 δἰ ξεᾳ. (ο 5608: ἰΔρίῤεα τὸ- 
Θοηίυγ, 9ὺ9 εἰ 866. Η!5 νογὺ}8 νουδι!οηθηι βοηιίυπ οἱ εἰ- 
θυ σιοθοις Ῥγίοτίβ ρορῃ!ΐ ργορῃοίδιὶ Φοδημ65, 959 οἱ δ. 
Θηί68 ἈΠ Ροβιγοιηθϑ δγδμηΐὶ, ργίπη ἴδοι 8 δυιὶ, 5ϑὰ ποὰ 

οἴἤ65, θ91], 692. 
ἐφ ΘΟΙμΕ.8 ἔποπι Βδθοὶ ἰρβᾶπι ἰδηιυπιπιοίο 5εἰθπίϊδει, 

Θοττϑδηὶ ρορι]}, 858. 
ΟἸοτία θο σφυομηοάο ἀφπάδ, 201, 202. ΟἸορίδγὶ χε 

τοθυβ ἀδορδὶ, 190, 199, 200. ἐϊονγία (4υ88 ΠΙ ἢ}! ἀρθένλιμ, 
501. ΟἸογίαιίοπο φυοά ἀἰβηυμῃ Θϑὶ, ποβίγυπι ποῃ 6δὶ, δε 
ἀοηυπὶ Ὠεὶ, 202. 

Οτγαδίμ5 οἱ (οπινεῆϑβίυβ μ᾽ γίπιδ Οτίροηΐδβ Ἔσχοθρρί (8- 
ἐἃ ποι ϑτυπὶ ἐμ [υσϑη γοργεοβϑοίδηὶ, 952 "οί. Εἰ δο. 
ὑγδίυδ! 658 ρβαϊηἱ, 863. 
Οτροὶ οἱ θαγυαγὶ ϑ6βὺυβ ἰηίθηβί, 791. 
Οτγδηυπι 5᾽ηδρ 5 ἰπη86 0 τορπΐὶ ΟΡ ΟγΏμι, 85, 
Ογαία. Αα (ταίϑ ἀυο Οὐ ξθη δ ἐυγι ᾳυὶ ρβδυδοργαρεὲ 

Ρυϊαθηπίων, 104. 
Οτδιίδαι θ δἰ ἤοὰ ἀρποβοὶί Οτγίξοηβϑ, δ, ἐδὲ οἱ 64. 

Η 
Ἡδ τοι οί βυδι Ἰίρηυπι ἐγοπάοϑυπι οἱ βίθγ!β, 165. ἤσυθ- 

τἰοὶ ογάῖοῦθϑ βουηοηὶβ οἰ θβδπὶϊ:8, Ποὴ δυά!ίογιιπι 68) η΄ 
ἀαιοπί βιυάθμιο5, 145. Ηφγθιοὶ ρογίαγυπι ἰμίετί 8 16- 
ἣν 528. Ηπτοιϊοὶ βοπιϊηδηϊ ἰγιτἰουπ), αἰ πιθίμηι δρίολεν 

Ἠαγιηοηία, αυἱά, 615. 
Ἡοθάοπηδάιθ 1)5πίοιἷβ αχροπυπίων, 8508 εἰ 666. 
Ἠερτγαίοο ᾿ἰπρυδ' ράγυπι Θοπϑα} 08 Ογίμοποβ, θ10 "νι. 

Ἡδρθναίοιιπι δοπίοχίυπι οὐαὶ Οτγίοποβ, 161, 148. 
ἨΘθτρῖ ἱπιογργοίδηιιν ἐγα)θοι εἰ, 481. ΔὉ Ηοδγδὶβ 0- 

τηθη ἰγοΐ ργοργίυπι εἰο πο ργοίεγίυγ, 421. Ἠβθῦγθυς αι!" 
ἄδλπι ουβουγυπι δυδηρο!! Ἰυουπὶ Οτίχεμί δχρονήϊ, 489, 
Ἡδργθὶ δἰσωὶ δοάοπιδπι ἰῃ δυπιάδπ) 5ἰδίυπι ΓΒ 
ἴῃ αὺο δηΐθα οοῃϑίι, ὅ9ὅ. 

δοδίοπάεϑ γοβροπάθηϊ ὑπ αἰἰθιι5, 020. 
Ἠοίσδπα ἱπιδγργείδιυν ἢθὶ ροβεοβεῖο, θεὶ ογεαίμτα, δ0. 
Ἡοτουϊοιι ψ6η}164 δάυγληὶ ποι οἱ παίυτα ἀδυμ, βεὺ υἱ 

παυϊδίυπι δα Βοπιίηο ἰη ἄδυπι, 150, εἰς 
Ἡεπαοροηΐδηί πργοιϊοὶ, Ραϊγίραββίαπί νοοαί!, 189 κοί. 
Ἡοτὶ Βδηΐρηδ βοῦνοβ δα πίθογα ἀθῦθηι, 8. 
Ἠδγοάθ8, . Ηοδγοάθ8. Β6ΓΡΊΟΠ 65. ἰδ δὶιπὶ 51 ἤαὶ, 

41ι. Βογοάθβ δθβυπὶ ογοάουϑι 68. Ὁμγίδιυπι, 185, 18ὲ. 
Οὐδτα ἰπίδπιοβ οοοίαϊι, Ἰ85, 181 δὲ ποί. Ηδγούθϑ Ῥμδίϑοθέ 
Ἰηϊᾳαίον, 47], 412. ΡΊΝΠρρὶ νἰνθηιβ υχόγοπὶ ἀρ διΠ, ΤΊ. 
Οἰλπι Ζοδηπϑιη ἰπιορίδοί!, 414. 2οσηπ ἱμίειίθειο, βοίθ- 

βίδιθ ρίθειθημ γθος δχοαϊι, 469, 470. Οὐο δεῃϑὰ ἀϊτοηϊ 
3 ϑὺπὶ 6586 Τοδηποῖι Βωριϊβίαπι, 467 εἰ 664. Ηξ Με- 
Βπι8 8 ΡΙ υγίδυ5 ΜΟΒΒ|88 ἐγθαίιυ5, 806 ποί. Ἡθγούες Μ᾽- 
πὰ ἰτίθυι8 (μββαγί ροπβίϊαπα!ς ργϑογαὶ, 805, 8ὺ6 πᾶ 
6ΓΟά68 οὐγ Ζθϑιπ ἤθη ἀλπιηανίί, 469. 165ὺ πρὶ ΟῚ 

βϑηβίββα υἱάοίυγ, 515. Ἠδγοίρβ αἱ γε δῖυ5. δπιῖεὶ δυδὶ 
Ζαϑυπὶ ἰγυοϊόοηϊ, 511. Ἠδγοάο5 Ἰαοορυπι (γϑίγοπὶ δοΆθαις 
οοοίάϊ! ρδαίο, 119. Ἠδγοάο6ς5 Απιΐρα5 δυάδος (δῶ ἰὴ 
Βυΐδ ποῦ ρθιϑίίδηϊ68 πουϊίχυδαι ἀοίοπαιι. 885, 806 πα. 
Ἡδγοάοβ ἀμίραβ {Πθ. 15 (δοβατὶ ραμϑιϊιδῃά 5 ορόγ συλ 
Δοηίοτοθαι, 805, 806 ποί. Ηὁτοάθβ Αϑδωϑ)οη δ, δῦυ ἀαι 

Ἡδτγοαΐδηὶ, φυὶ, 805 οἱ ποί., 806 οἱ ποί. πῶ 510 Οὐδὲν 

805 εἰ ποῖ. 806 εἰ ποῖ. Ττίδυϊυπι Οαβδη ρεμάϊ ἃ εὐοὰν 
νοίθθϑαι, 805 οἱ ποί. Ἡθγοαΐδη! ρᾶγβ 6588 ὀγοάϊι! 506 
ἐιλοσιορητο, 806 ποί. Ηοτοάϊληί βδάάυοαίβ σὐηβθμε 

: ποῖ. ᾿ 
Ἡοτοάίαβ τπαϊαπὰ ἀοοι τί. πὸ δἰ ρα! οὶ, 7]. Βετουϊαβ 

β]ιαἰο, 11. 
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ἩΗδεοιιν οἱ ὑδοόγιμ (ΠΠ τη, 1ὑ0. 
Ἡϊοτδοὶί:θ πωτγοιϊοὶ, 659. Νυριϊ24 ἀδπμπαθαηὶ, 619. 
ἩϊογοηΣ τη ι}5 ἱπίογργοβ ἀυδγυπὶ Ποπι ἀγα) Οτγί θη 8 ἴῃ 

Ὁληιΐίσυγα σεπιϊοογυπ, 11, 12. ΗΙΘτοΙ Υπῆυ 5. ἰπίογργοβ Βο- 
ταὶ Πα γατ Οτίρρηϊβ ἰπ Ἰοτθηίδηι, 125 οἱ δθη. ἨΪΘγοηνπιυ8 
ἰρίογργοβ Ποπγιιπν ἰ ἰιοδη), 952 6 δέη. Ἡϊδγοηγπιὶ 
τοϊορυβ ἔπ ΕΖΘΟΒ ο6πι, δ55, ἨἩϊογοιγ πο ἰῃ γὙϑγίθας 
τς ΒΟ] δίχηπο ογδὶ οἰἰαυϊὰ ἀὁ 5800 πΠοηηυπαιαπι ἰπ8θγα- 

το. ργω[αί.. 4. ἨϊδγοπΥ πηι ϑαριυδρίηια [μι αγργαιθυβ 
ἰηΐοβυβ, 3.91 ποί.. 25. γοί. 

ΗἱρροοστγϑῖοἹ, θὅδ. 
Ηἰϊγοπι τὸχ Τντί, 47 ποὶ. 
Ἡ ἰδιονῖα ἰδειϊοπμπι, ᾿ἰ6Ρ ΔρΟΟΓΥρἤι5, 85]. 
Ἡοτε ἐς ἰπ ᾿ἰθτυὰ Νυπιθγοόγιπι οἰΐαπιιν, 6. Ἠοπι 5. 

ἴῃ ἴθτγυπι υάίουπι οἰϊδηϊιγ, δὅ,. ΟΠ 8 ἐπ (δηιίουμν 
εδηιϊεοότυτυ, 13 οἱ δε. Ηοπα Π185 ἰῃ 5αίαπι, [06 οἱ δεφ. ἢο- 
πιεῖ! δ ἔμ Ζογοιίϑπι, 19 Ὁ εἰ δέ. Ἡοτ 8 ἰῃ ΕΖΘΟΝ 6] 6η), 
δ5 4, οἱ 5δ6η. Ἡοιωΐ πα ἰπ 1υεᾶπι, 610, 952. Ἠοπιί  θ ἰη 1.υ- 
εὅτὼ Οτίρμοιϊ νἱπαϊοδηιγ σου γα ῥα! ευπι εἰ [ιαττοαυα- 
ἢυπι, ὕγεαι., ἀ, ὅ. Ἠοπιὶ! 8 8ι.28 ἃ ποίδι 15. θχεὶρὶ ἅ"|ὸ 
ϑεχδμοβίπηυπι δἰλι 5 8ι}89 ἀθηυπ) ὨΟΩ ρογηι δὶ Οτγίβθιιθ8, 
αύαν ἢ εἰ 150 μοί. 

Ἠογλΐῃθ5 6 ρο(οϑίδίθ ἀΐδθο!! πραρί8 ΟΓΘΡΙ ϑ8υηὶ ῥρ6γ 
τοωογίθτα (γίϑιΐ, αυδπὶ ΡῈ ἀοοσίγίηδπι οἱ πιὶγδὈὶ ἃ 6}0.5, 
891. οπιο δὰ ἱπιαρίηθιη ἢθί ἌἿοηαίϊα5, οἱ Ἰοπο ἀ6 ἰἰπ|ο 
ἴογγεθ σοηίοθοίι5 ἀἰδιϊησοίτυν, 058. Ἠοπιίπηπι δηΐπι28 ἠ6 
ΤΩΡΙῸ Ῥγο πιοειεἰς ἀοϊυτγθαιαβ οἱ Ὠυπιδη δ Θογμυγίθιι5 ἱπηπιΐα- 
8:5 δ ϑοραὶ Οτίζοποϑ, θ6έ0. Ηοπληδ5 Δημ6}}8 πϑιυγα δι 
ἱπίοσίογθϑ, 798. Ποπιϊπίθυβ φυϊθυδβάδπι, οἰΐλιη 880 0115, 5.)- 
Ρεογίοτοϑ δηροὶΐ, 56. Ηοπιλῖθ8 βδιμοι! δημ6}}5 αι! δυϑι τη 
βυροτίοτοϑ, 6. Ἠοπιποβ τη 18 Δηρ6 15 ϑυρουγίογθϑ 6ν8- 
δογυηὶ, 692 οἱ δ6η. Ἠογηΐποβ γοϑυγρβθηῖες ἴῃ ΘηρΘΙΟΓΟΠὶ 
ϑγαϊησθτα πρτδηϊ, 8 ἐ. Ἠοτηΐπ 8 οπηη 68 διτίδυπίυγ, 8: ποι 
ἴῃ Ἑςα]ο, μοὶ! ϑιρ6ῦ ἰογγάηιν, 258. Ἠομλΐπ68 ρθοοωῖο ποὺ 
οὈποχίήϊ, 516, ὅ:}. οο δὔϑαυθ πυρί[4}} νϑϑιϊπηθηίο ἀΐ8- 
ευπιῦθη5, αἰ͵5, 795. Ηοπιο τοχ 4υἱ δεἰϊ πιιριΐα5 ἢ]10 50, 
ἰγορίεθ φᾳυΐβ, 19], 19... Ποηνὶπί Πθυβ 5ἰπηῖ!οπὶ 86 μοσίὶ, 
ϑ5. Ἡοπνηὶ Ὠδυ5 αἰπδίπι}} 185, 195, Ηοπΐηυπι ααδίθι5 5|- 
τὴ} 5 Ὑ6] οἰ 55 π|}}}|8 Π).6ι.8, 2417. Ουο 86ῆϑι: 5ἰουϊ ΠΟΠΊΟ 36 
βογογο αἰείιυγ [λου5, 248, 264 οἱ δ66., 195, 1986. Ηομηΐηυπι 
τοοτγίθυϑ 8656 δοοοποάαὶ Ὠου8, 241,248, (57. Ηοπιίηυπι 
ΤΟΓ65 ϑυδιϊποὶ οι, 249. Οὐπὶ ᾿οπιϊηΐδυ59 ὨΘ18 8. ἰδῆ- 
4υδπὶ οὑπὶ ριιοτίβ δρὶὶ, 248, 200. Ἡοπιίΐπιιπὶ οογαα 80]08 
πονὶϊ Π)ου5, δ19. Ηοπιίπο5 ἃ 1)60 ἀαθοίυηϊ, Ποη ἰ1|6 80 
ποπιηΐθιι8, 352. Ηομἶπ6 54 ροϑὶ ΓΟϑΗΓΓ ΘΟ ΘΝ ΠΟΓρΡΟΓΘΟΒ 
Εἶοβ5 θϑιιγοβ ΟΡ  αῦϑηϊν (τ! ἰδηΐ, 827. 

Ηοποτ ραγθηιίθυ5 ἀχιδοπάυϑ, 489. Ἡοποτίβ νορδυυϊυπὶ 
ἀἰνί πα ϑετίριυτα ἀ6 ἀθπὸ ρΙοΓυπιηι6 δοοὶρίϊ, 8. 

Ηοϑῶππ : νὸχ ἰφἰ  εἰδπὶ οἱ ρσγα(εαἰϊοποπὶ 5, ρη"Π δι5 
δρυὰ Ἠοῦγϑοϑ, 14 ποί. 

Ηυοιΐυ5β ἱπίογργοβ (οπιηθηίαγίογυπι Οτίοπί8 ἴθ Μαι- 
{αυτὰ, 443 οἱ δ6ῆ. 

ΗυΐυνΝ δυάδοοευπι ραιτίαγο δ αιθπὶ οοηϑυ!υἱἱ ἩΪΕτΟΙΥ - 
τι5. 10}. 

Ἠππιθηᾶ ὨδίΓ ΠΩ Νὰ υἱ δηῖα ἀποάφοίῃη Δη805 54- 
ΦΉΜΗ εοιπριραῖυν, 95}. Ηυϊηδηᾶ ροϊθη!8 Δ Θχ 836 ναϊϑαὶ 
ἸἨγῖϑι} ἐπηρίογα οομοββίοπθαηι, δῖ δα υἱά ργεθρίοτγυπι 
Βοὶ, 900. 

Ἠυπλ 858 (μνί ϑιίαπα θὰ θϑὶ νἰγι5 4η8 ἃ ΡΠ] δορὶ 8 
ἴα βῖνθ, μετφύφτης ἀἰοίυτ, 9814. Ηυμ 85. ργιπα ὅχδὶ- 

ἰδιϊοηὶβ οὐσαδίο ἀρυὰ Πουπι, 866. Ργτγοιίυπιὶ Θχα δι ϊοηί8, 
2, 
Ηνφῃλ, 187. 
ἩΡργιδίδμυϑβ μεγοίίουβ, 848. 

ἐς παιὰν. οχ ρταϊυ]αιϊοποπὶ οἱ Ἰφ{{π|ᾶπὶ δἰ μη οδη8 δρυὰ 
Θτιθςο5, 6 ποί. 

Ἰρπαιίιβ (5) ορίβοορυβ Απιοοοπυθ ροβϑὶ Ῥοίγυπὶ 86- 
ουμίυς, 908. ἴῃ ροϊδοουϊοπα Βοιμα ρυρηαν δὰ Βα βι[85, 
958. ΕἸ05 Θδρίϑι οἱ δ Οτίβοπθ οοπιπιοπιογαηίαν, 988 εἰ 
φγαῖ. Ἑδταῖι δυςσιογί 5 ἐχ Οὐ ροπίβ δυοίοτιιδι6 νυἱησίοα- 
ἴυγ δλάνογβυβ ποϊογοάοχοβ γθοθηϊθ8, ΡΓϑΌγ το γίΔ 05 τὰ ]Ἱρὸ 
ἀἰεῖος, ργία!., ὅ οἱ 4. 

[κυΐδ σοηβιπηρης συ, 939, 197. Οὐο 56ηϑὺ ἱρηῖς οἱ Ἰὰ- 
τοθῶ ἤθυς ϑρροι!δίιγ, 139. [ρπιοπὶ βρ τι δίοπι (ἢ γίϑιυβ 26- 
σομαί!, 974. [χπὶ5 ἱπίεγαὶ, ἐπ 5.0 }}18, 889. 18 ἱπηρίοτυπι, 
ἦυχια Οτγίχοηθαν, χυΐβ, 252 ποῖ. 
[φηοπη 8 ργϑροίγυπι, ἐδ. ᾿ 
Ππορίποβ ρίαπα, ἐδ. [πηαρὶπθ5. 5: πη} ἘΠ Δ] 6 πὶ γ1}}1}8 

Φχθθθηίοβ, 405 ᾿πιδρίπυμη (658 5ρθοίθβ, ἐδ. [πρδρίηιπὶ 
ἰογιηαπήσγυμῃ γδιίοημθϑ, ἐδό. ᾿πηασίποπι σα] 6518 ροΥΙὶ 8ηϊ- 
ΤΔΔ ποϑίγα δχ ογθαϊΐοῃθ οἱ ροὸγ ροπἰιοπιίαπι : ππαρίπο πὶ 
ΥΘΓῸ ἰΘγγαϑίγὶ5 μοῦ ροοοδίυπι, 151. Οὐυοπιο60 Ἀπἰ πιὰ ποδίγα 
Ῥοὶ ἱπιαρο ἐβῖ, 9}! δὲ 566. Οὐᾶτ (γίϑίυβ αἀἰσαίυς ἱπηαμὸ 
Ὀοπίιαι!5 Ποἱ, 6θὺ. 

᾿π ΘΟ 68, ἱπῆγιηϊ, οἱ ἀογπιίθηϊο5 αυὰ αἰ ἴδγαηὶ, 474, 
4" δἱ δοῆ. . 
Μ᾿ δον 45 ποβίτα ἱπηροαϊπηοηῖο ὩΟΡ]4 Θδὶ συοπιῃυ8 

Ρατποι. ὔκ. ΧΙΠ. 

ἸΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΥ5. 190 

ΟΠΊΠ65 ϑογίριυΓῷ 80 πίοη 18 Ροτνεδ ἰβοηνιδ, 386. 
[ππ!δίογρβ (μγίϑβεϊ, ροίγϑ δυηῖ, 229. 
{πηπιογίδ} 1188 δηΐμ::8. [᾽ν γβαΣ βθη θη 8, 811. [πηπηογίϑ 

ἸΠπτΑῖοπι δηΐπια) ΟΟτίη! ἢ} αι ΐάαπι τἰϑροτο ἀροείο!! Ῥδυ]ι 
πορδῦδηὶ, 811. [πιπιογ( 1185 ὁ πιαὴ σὰ πη ἡ ΠΞάθ πη ρΘΓΒ6- 
γνϑγϑη ἃ ρογρογὰπὶ οοπ πα ΐλαγ, 811 ποί. Ππηπηογι 4] αἴθ 
8ΏΪΠ): ποσαῦδι Αγίϑιοί 68, ρογοθνογδη 183ΠῚ νογῸ δάπϊί- 
τεθϊ, 811 ποί. 

πηροΓαιἑνυπι ὑΓῸ ορίδιίνο ρόπογο, πηυτὶ - θβὶ ϑογίρίυγα- 
τῦπι, 1ὅ. 
ἘΠ ΡΘΗ ἴῃ δηἰπιυπὶ ἱπιργοῦογαπι οδιίποὶ ροροδίυπι, 

[πιρὶϊ Ξοπιίπαπηὶ {γι πη οἱ πηοιυπὶ βρίπας, 188, 189. 
[πιρὶ! 88 ἀρβεοομαυπὶ 4 δεϊ6. [)οῖ, 220. [πηρίογυπι το 5 ργο- 
5ρογᾷ ἴῃ Πδο Υἱϊ8, 185. ἱπιρίογαπι Θυρρ οἷα. 4] }5 ργοϑυηΐ, 
197. 1πιρίοτιιπι ἰβηΐ8, μιχια Οτίβοηαπι, φυίς, 252 ποί. [πιρίο5 
ταϑυγγθοι!ο δ [ΌΓΘ ΠΟΙροΙθ5. (γί ρθε ογοαϊαϊΐι, 59, ποί. 

Ἱποιλπίδίογοβ ρυρι!, 254. [ποδηϊδίογεβ ΡΥ ΡΙ βί χη 
αυκάαπι νογὶ διΐβ ᾿πη 1: 5ιπὶ, δ] ὅ, 
Ἰπογθάυ}} 1458 ΟΠ γίβιὶ Ὀδ ποις ἢ οὐϑίαϊ, 406. 
Τμαΐα, 925. ᾿παάΐὰ 5οῖα πιδγβαγὶ [88 ἰθγγοβίγοβ ργοίογί, 

418 εἰ ποῖ. Ἰπάΐοο πιατραγίια: ἀσβογίριίο, 0 εἰ ποί. 1παὶ- 
ὑδ8 τηλγρβαγί 8 σίξηπηῖυν ἰῃ οοποιί9 αι Ὀυςοίηϊς σταμπαϊὶ- 
118 51 π|}}68 8υπὶ, 448, 449 δἰ ποί. {πι||689 πιτραγί 18 στογ 
βἰηυπίυν, 619 οἱ "οί. [ποθ ίσαγυπὶ πιατραγί ἄγοι σοηθγοιο, 
410 οἱ ποί. όποδα [πάσα πηογραγὶ Πογϑ, οὐπὶ χγανία 65, 
Θἱ δὰ μος ργοῇεϊβείιατ αἱ ἰδρίαεπι ραγιυγίαϊ, δὶ ἴαης ἰθπῃ6- 
τῆι, οοπιργίίυν, οἱ νθίαϊ ργϑ {{Π0Γ6 ϑραγμὶὶ οἱ οὔιπαὶς 
56Π)6}} ιπ46 {πὶ 64 4 ΡΠ γβοπηαία δρροδηῖυν, 449 οἱ 
ποὶ. [Ὡς τιδγμαγίτς ἰυγπιδι πὶ ἴῃ πιδγὶ ῥδϑουπίυγ ὑη8 
ργϑουηιθ, 649 οἱ μοί. Ἱπαΐς9 πιδγραγς γαρεῖὶ Ὠδρθηὶ 
Βτουὶβ ἀυξσοπι, οοίογα οἱ τηδρηϊυσία σοηβρίουυπι, οἱ ἃ 
το χιιΐβ αἰ ΠΤ γθηίοπι, 449. [μασατυπὶ τρλγραγιἀγυπι ρί508- 
εἷο, 649 οἱ νοὶ. 

1πΠπιγαιὶο οογάϊβ φυοπιοήο ἢαϊ, ὃ]. 
ΤπΓροιπαϊ ονδάιϊε! αιΐ βοουπνπι αὐτθ8 5661} 80ηι, Οὗ Κ. 
Τηἰοτὶ ρογιξ, 4υ, 526, 527, 528. Ἰηίετὶ ροτὶ βοῖι ργἝ- 

νά] Θηι δάνθγϑιιβ ἐπ οο] οδίδπι, 520 δέ δ6ᾳ. Αάγϑγϑὰς αυσίη 
ργαναίθηὶ, ὅ50, ὅ51. [πίογὶ ρογίδγυι δγομί 6ειΐ διιηι 528.-- 
τοι οὶ, 528. Τπίδγί ἐσ η1}5 ἰην 5.0 }5, 889. 

ἸηΓεγίογυπι ἰῃ ργροϑίϊος δυθ]θοιΐο ουπιπιοπάλιυγ Θχοτ- 
Ρὶο ρυοτγὶ δ68ὺ βυθδήροι! ρατθηιθυ5, θὺ6 οἰ δέῃ. 

Ἰηθιδ]ίυπι ορογα ὕοπᾶ 4υ8 πϑιιγϑι [υϑι{{| δυηΐ, πον 
80πι τηασιὶ οὐυτία, ᾽ρ88 ἰδπθ ἢ Δοςορίϑἐ ἐ 8 ὥρυ. ])θυπι, 
οἱ πῃ μος 83:800}]0 δἷβ ργοϑυηϊ, ΠΟῚ δι! 6 πὶ ἰπ ἰ|}0 δά οοπ586- 
αυρηίδπι Υἱίαπι ξίογηδπι, 89. ᾿ 

Τιπὶιὰ οομποβεὶ θῇ ροϑϑυηι, 69. Γηβπίλυπι χαοπιοήο 
οορσποϑοδίυγ ἃ Ὦθο, ὅ69 ποί. 

πῇτγπνΐ, ἱπηῦ 6 Ε}164, οἱ ἀοττηΐθη(659 αὐἰὰ αἰογαηι, 4714, 
415 δἰ 26ῃ. 

[πθτπιϊίδι 5 εἰποῦν δά δηχ υπὶ οἱ οοηὔιρογο δὐμυτία- 
ταν, 902. 

1ηὐπιίουβ αυδίρηι5 ἀΠ| κε ηαύ5, 20. 
[π]υτίοϑ οοπαοπαπάρ, 02]. 

᾿ Ἰηδίαίδ οἱ νοχαϊίίοπαϑ [υρίοπιϊ, ἐτ. 
Ἰπιοροθαβίο βαποίογυμι αυὶ ἀ6 ἢδς νἱϊα οχοθοβδογηηΐ, 1. 
πιορρτγοίδιίο νθιυβ (οπιπιοιιαγίογυπι ΟΥ βοη8. ἰῃ Μαὶ- 

τπφυην, 52] οἱ δ6η. ΟᾶΓ6 ἃ ποθ 5 δα 8, ἔσω. ὅ. 
[πιθγργθῖθϑ ϑεγίριυγε οἰϊαὶ Ογίροποβ, 6:7. Βαριυδρίηία 

Ἰηϊογρτοίαπι οὐδ ἴο ρηγὰ οἱ αἱ ἃ0 δἰβ ἱπ Ο γθοῦπὶ Ὑθβὰ θϑί, 
ποη ροτγπιδηϑίὶ, 220. ΕἾυ5 αἀἴνογεα ἔδγιιπίυγ θχοπιρίδγία 
τὸ νατί θίδιθ τορίοηυπι, οἱ βογπιδηδ ἢ} δι χυδῆμ6 ἰΓΔ5- 
διϊο σογγτυρὶα δὶ δίαυθ νἱοϊδίϑ, 225. δοριυδρίηϊα [πιο τ- 
Ργείυπι Ἰθείίο, 7142. ᾿ 

[τὰ οί βοπμα, 661. [τὰ Ποῖ οπηποπὶ πηυπάϊπι οοηϑυπ)- 
Ρίυγα οϑὶ, 959 εἰ δ66. 

[5 ἰη Ηδῦτωο νίγυπι εἰρηίῇοει, θῦ8. 
[5826 γίδμδ ἐπ οτργοίδιιν, 269. 
[81185 δὶ δογογῖιβ αυϊὰ ἀΠΠΠοταπὶ, 155, [βδἴδπι βογγὰ αἷς. 

δϑοίαμῃ 6356 ΟΟΠϑἰ2Π5 οὶ δαθσεοτυπὶ ἰγλαϊιο, 108, 46), 
818. [8559 ἀναξατικόν, 880 Αϑ,έπδὶο, ἴθ Γ Δροογυρηυδ, ὀθὺ, 
843. καἰαπὶ ἰγἰρ οἱ πιοάο δχροβιήϊ Οτίροποβ, 104. ϑιιος 
ἦρβ86 ἴοπιοβ πιοπιογαὶ, 104. Τεϊσιπίὰ δόπυο βϑυρογογδηΐ δ ῖ2- 
(6 Εὐβοθί!, 104. ΥἹεοϑοίπιθ5 ἰοῦ ͵8πὶ ΗἸ τοι γτηΐ ἰθπιρογα 

τίογαὶ, 108. Νυῃδ ΟἸΠΟ5 δαιπάθπὶ ϑογίθπι ὨδθσθΓυηΙ, 
ὯΝ 1ὴ 1ςφαἰατα υἱρίπιὶ αυίΐπαυς ογδηὶ Οτίμοη!ς ΠΟΒΊ 126. 
ϑυρογβαηὶ ἰαηιμπΊ 060 [μ4{}πΠ6 ΠΟΥ ΠῚ 4135 ἰηἰογργοίδιυβ 
οδὶ Ηἰογοηγπιυ8, 104. Οτίξοη 5. Β.Βο 8 ἴῃ ἰ5δίδηι, 104. [ἢ 
1βαἴλπι (οπιιηθηίατοβ πο τυ} ἰ ξοϑιίπιαθ56 νι εῖυγ Ηἰ6- 
τοησταυδ, 104. 

Ἰξευτίοίο8, βοουηήσῃ ἰηιοτργείδιίοηθπι Ἡθθγδίοδπι, ἃ 
ἀρήσπι ἱπίοτργοίθ ἐσδαευσαίιδ γνοζαῖυγ, δ9ὅ. 
19᾽άογιβ (1.0 γσοηυ5, 449. 60. 
Ἰβγδθὶ, [5γδϑ 8. 15γϑθ ἢ {9 μοπογοϑίὶ, οἱ σοῃογοβίβϑίπιὶ 

τοίϊυς ογρὶβ πυπεουραπίυτ, 681, 688, 151 5ρδοὶ ἱγορίοϑ αυ!ά, 

ΤΊ1, 113. Ι5γδθὶ οἱ 1υἀ δὶ ὅπι6 (μγίδζαπι δεῖ, 120 θδυ5 

15γ86}} Δ φυδηάο 8οϊ ἰυἀ0, Δ] φυᾶπάο ποῃ, 1 ἐ0 6ἱ 66. [5γ26}}- 

(πίυ ἰοτγα ϑαποία Αἰ 6Π05 ἀ605 δἀογάγαηι: (τ ϑιἰλπὶ γεγοΐῃ 
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ἀοδίϊοτος ογυοίδε θύβ γὙ6] οἌγο γα δοθγαραῖ, ἀοηθο οἰηηΐᾶ 
γβο  υἰββοηὶ, 626. . ᾽ 
Ἔχϑομί6] ἰηϊογργοίδίον [ογιμμάο Π οὶ, 106, Ἐτοομίο᾽ ἐπὶ 

Ῥτορμδίαπι οδείβυπι [886 ἴδγίωγ, 8.8. 1π ἘΣΘΟ δ] 
Φηραιο εἱ νἱρίηι! ἰοπιὶ Οτίρθοίϑ [αϑγαηί, 864 υπΐουπὶ ΠΟ- 
ἴδ βυρογοβὶ νἱοοϑίταὶ ἰοπιὶ ἰγαρπιθηιιπ, 651. Ουδίυοταε - 

εἶπα δοάϊα μαδϑῆιυβ 6) 05 ΠΟΙ 18 6χ ἱπιεγργοιδλίίοης Ηϊ6- 
Τουτὶ, δῦ2. " 

Ῥέδοοτα ποπήποπι οἱ μ᾽ ἀβπιαγο ποιηΐη οι, αἰ ΠΟ ΤΠΩὶ, 1581. 
Ἑδειΐο (δ! Πβόγυσὶ 6 Ρ. ΔΓ βέδογαπὶ Θχθαγίβ ογία, δι) 

ποῖ. Εδοιΐο 4} Πόγυπὶ υδἱ οἱ φυᾶπάο οοηῆαια, 800 μοί. 
Ἑδιλθβ Φυάξοτγυπι, αὐ, 185. 
Ἑαϊυϊ48 4 β8οἰθηιία, 114, 11. 
Ἑδιυπὶ δεβογυηὶ Ομδι τοὶ, οἱ οδυβ88 υπἱνογβ(διῖπ δ51:γ0- 

ταπι οἰγουΐϊα νοπάϊοδηὶ, 599. 
Βαίϊυυπι Πεὶ ϑαρίοηιίι5 68ὶ ποπιηίραδ, 116. 
ἘοΙϊοϊ ἴοι ργορμθίαγυπι αϑ5θ4υἱ αὐυἱ διἀθηΐ, Υἱϊδτι 

ἰρβογυπὶ ἐπι ϑηίον, 222. 
ΒΘηργδίογοβ ἐφηοίποῦο ἃ ἀδθίτοτίθυβ οχίογθηὶ ἀθὈίλυμη 

δῥρυα δυάξοκβ, 489. 
Βοταιθηίυπι, ἱγορίς αι4, 519. ᾿ 
Εἰοιβ αγοίβοιδ. ἔχρομίίυγ μὲς Ἐνϑημο!! Ἰοουβ, 151 οἱ 

861. ἘϊουΒ ἁτίἀδ βυιηροίυπι ϑυπδβοκῷ οἱ }υάαϊοί ρΟρυ], 

ΡΊ46108 ἀϊ6 Ποπιΐηΐοα δι᾽ δοο! ϑδίδπῃ οοπνθηίθθαηὶ, 116. 
ΕἸ ο᾽απι οὈ] Αἰίοτι65, ὅ0 ηοὶ. 

Εἰά65 ΟὨγίϑιὶ αι δι είμτη δὲ φταί δη) ἦυναὶ, 466. ΕἿ465 
ἰπϑ ὁμδγίνηιβ ἡιϑίυπι ποπηίπδπι ἤοὴ 6ἤϊοὶὶ, πρὺ, Ἰ61. ΕἸ668 
ΔΌΒα!6 οροτίμι5 Πρυ5 6ϑὶ βίῃ ἔγυοιίυ5, 102. ΕἾ465 |.5- 
406 τορι! !οῃ 6 ΠΙΪΠΟΣ 651 4118Π| ἰ|ο, ὅ55. Α θ4ὁ πο- 
διγὰ βαθθιηαβ αἱ ἰμ 15} μάπιυ5, 128. Ε668 (γιοῖυ8 ϑρέγίιι5 
Βδῃοιί, 959. 
ὩΠΡΌΝ Ραγυδοῖα ἀρυὰ Τ6γοπιίδπι, φυοπιοῦο ἰπι 6} μομάα, 

ἘΠ Απὶ τἀπίυπι φαΐ Ππαμοῖ, ἱπιρτοίθπν οὰπ) ἴυ 886 ἐσηβθηὶ 
αὐυΐάαπι, {70 ποί. ."" 

ΕΠ 5. θυάγο (ηγίϑιυβ 86 ΕΠίμπι πομυϊπὶδ ΔΡΡ6 1] αἱ, 198 
εἰ πες Ὧρ ἀμοῦι8. Π}}|8 ἃ ρϑίγθ ἰω υἱῆθϑιη τη ϑ8 5, 170 δἱ 
δέῃ. 5018 Μαιι παι ραταθοίαπι ἤδης ΠΠΠ6τί5 ἐγδα  αἷ!, 110 
εἰ 864. ΕἾΠῚ αὶ Φοβορὴ ἀϊσεραπίυτ, ποη δγδεὶ ογ (6 Μ8- 
τία, 940. 5] Εδίοπὶβ ἤ65 681, 2 βθρἢ Ὀγίογοπὶ ὕχόγθιῃ 
Βαθυΐι οχ αυᾶ ἢδιΐ δυηὶ φιδινος ΠΝ, φδοοθιυ5, )οβθρῇ, 
Θίπιοη οἱ ξυά95, οἱ ἀυδ ΠΙΐ, ἔβιμογ οἱ Τμδπιδγ, νοὶ, οἱ 
ἰϊΐ, Μαγία οἱ βαίοπιθ, 462. ΕἾ] πϑαυδπὶ αυοπιοῦο 86}ι- 
πιϑηῖο ἀθθίϊο ράγθηιθα ἰγαθάδγθηὶ ὡρυὰ δυάθοϑ, 490. ΕἾ- 
Ἰΐις ραιγῖς ἰοπϑῦγαγυπι, 405, 485. ΕἾ 105 δἱ Π|ΐογυπι ἢ υ8 
ἀϊαθο 5 τη δυθθαπι (Δ)8πὶ οἱ Ατοδοηιίεὶ, 48 ποί. 

Επε5 πη} αυοπιοάο οἱ αυδπάο δνθηΐεὶ, 865, 806, 
815. υἹης Ἰορ 5 δὲ βΓοΒΕΙ Τίμα 1οάπη68, 86, θ6ὅ. 

ΕἸΆροια οί, 1θ, 16.. ΕἸΑκ6. Δ Πεἱ αυὶ ποι 8θμιίμηϊ, 
συγ ποθὴ Ροβϑυῃὶ, 165. 

Εωατ88 ων ἀυᾶπὶ ᾿οϑὶ υχοῦὶ ἄδγθ 1106 ]1υπὰ τγθρι!- 
ἀϊ!, 6.5, 649. 

Βοι 65 ἴΓ65 δαυϑγυτη 41188 7118} ἀαϑἰἠθγδοὶ, 25]. 
ται» ρίυγο5 Ἔγδηὶ ἰῃ Ομ γϑῖο, βθουηάθπι ἰγδα 0 η 6 ΠῈ 

αυδιηάδπι, οἱ υπἰουΐφυα Δρραγοθαὶ βϑοουπάυπι αυοὰ αἰβπυ8 
ἐγδὶ, 906. 

Βοτηϊοαιΐο. λῃ 4118 1 γαίΐο ἀχουίβ τρβούδιαηαν; υχία 
Ἐνδηροιϊίυμη, αυλπὶ ΤΟγιἠ οη͵5 οαυβα, 68, 649. 

Ετυοὶυβ ἃ πυῦί8 ροβίυϊαὶ Ὠδυϑ, Ἰόυ, 101. Ἐγυσίιπη 
ἴοπηροτὰ δάνεπίαγθ, αὐυἱή, 119. ἐγυεσίυβ. ϑρίγίυ8 8δποι 
Ἐθαγίβ, σαυάίιπι, ρᾶχ, ρϑ θη 14, θοηἰρτι ι28, θοπ 145, Πάρος, 
τοδηϑηδίυάο, σοπιϊηθοηιία, οἷο., 654, 959. Ετιοῖυβ βρίγίιι.8 
40 ἰϑιῆρογα ἴδγοπάΐ, 162 δἰ δέ. τισι ρωμι θη, 

{, 959, Ῥτασίηπι 88 συ ηἰ8 ΟὨΓΙ511 σάρογθ μοβϑυπηυβ 5ἰ 
νο!πηυ5, ὅ86 ποί. Βτυοίυπι ραβ8ίοηίβ (ἢ γΙ5(1 φυΐηαπι ρόγοῖ- 
φίδι, 125, 126, 121. 

Βυμᾷᾶ ᾿ἰοί[α ἰθηρογα ρογβθουϊοπαπι, 415. Ῥυρα ρϑοζαι! 
4υλ}}5 6556 ἀφῦθαι, 862. 

Εὐυϊκυγὰ 6χ ουδίυπι 60} 5ἰοη 6 βΘΠΘγΔη(ΌΓ, 115. 
Ευγθ8 ριυγίπι! ἰμιον ΟΠ τ βιληο5, 669. 

α 
64.114 υοἰμίαιϊο, νοὶ υοτγιϊ6ο ἰπιατργοίδίυν, 929. υ- 

ἀφ Ἰαῖ6 βυτηρί: ρᾶγβ, 469 ποί. 64}1|:8ὰ ρϑῃιίαπι εὡγ αἰ- 
εἴδ, 475 ποῖ. 
ΘΔ βογοπι ἴλοιῖο 6 Ῥμδγίβοτυπι δχθαγίβ οτῖλ, 80ὅ 

ποῖ. 4! ότύμ (ϑοιίο υδὶ οἱ αυᾶπάο εοπῆαϊ, 80ὅ ποί. 
Οδηρτοηβίβ ϑυπούυβ, 494 ποί., 669 ποί. Ῥαπιμπαν 605 αὶ 

ΠΡ 15 ἀδιηῃαρδεὶ, 659 ηΟΙ. 
Οδυασίμμ (γιοίυ5 ϑρίτίιυ8 5δηοἱὶ, 969. 
Οόζϑυβ. ΡῈ 46 Ῥτοουρίιι8. 
Οεμθππ αὐ 5ἰϊ, οἱ ἰη αὺοὸ ϑοτγὶρίαγαγαπι Ἰο60 Ὀγὶι8 

τ βοιθίθϑι; 841. Ουἱά ἀ6 64 86ῃι[τ6 νἱάραῖυγ ΟΥίβομο8, 

Οδηραϊοξία βαϊναίοτί5, 965, [6 64 ἀἰβϑθγιί Οτίβθηβϑ, 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΌΞΒ. 4909 

965. φυᾶνο φοηρδϊορίδπι ϑαϊνδίορίβ 8116 Γ Μδιιῃδοα5, 4116 Ὸ 
1ιυρ85 8εγίθαϊ, 96ὅ δἰ 666. 

Θαοπογαιίο γαῖ φυδράδπι θ5ὶ, 188 ποί. [η φεηογαδίίοπε 
ΟῸΓ Πρῖη0 πηηάυ8 ἃ βογάΐδυβ, 689. ΟΘΠΟΓΔΙΟΏ Θτα πιλίδ 
οἱ δάυ!ογαπὶ αυδι6 ῬΠαγίϑοθ ἀρροὶ]αὶ ϑαϊναίοῦ, ὅ16. 
Οφμηογαϊίοποβ ἀθοῦπὶ ἃ Νοα δὰ Αθγαβωτηυπι, 101. 

Θεπεταγο οἱ ζοϑίδετο, βοάξω γροίδυηϊ ἀρυὰ Ηδθτϑοι, 
ἰάθη 5ἰαηἰοδηὶ, 188 ποί. 

Οδμαβαγοίμ, Θθηπᾶβαγα οἱ Οθπησβαῦ, γορίο οἱ Ἰδοῦ5 Γὸ- 
Εἰοηΐ νἱείηυβ, 485 ποί. Νυ}}Δ ρίδηβ δσϑίὰϊ τοοῖβ Βυ]υς 
6 ηι|0 ἴῃ Ὑοιοτς Ταοςιδπιθηιϊ ΗἩθΌγαϊοο οοηϊεοχίυ, 
ποί. ῃ Νονὶ ϑυγίδοδ ϑαϊιίοηβ γοϑρογίυτ, 485 ποί. Ουἱά 5,- 
ἩΪΠοΘὶ ἰρῆογαγο 86 ργοῆιθιυν Οτίρθποβ, 485 οἱ ποῖ... 48. 
νἾ 8 ναγία ἰηιοτγργθιϑίίο οχ ἀΐνογοίς δυσιογίθυφ, 485 μοί. 
Οἰππόγθιν γοφίοηοπι (μα! δὶ μᾶγαρα γα ομοφᾶγοιἢ δρ- 
ΡΘΙΙδηὶ, 4825 ποῖ. 
Ορι]ο5 ἀδοόγυπὶ ραίγοβ δογδηΐ, πο οἱ ὁσ Ποιρίηΐδυβ 

ἴῃ ἀθοῦυπ Πυμηδγυπὶ ἰγϑηβίϑιο8, 860 ἰϑηηυδπα ἃ ργΙποὶρίο 
ἄφοβ, 150. Αἰϊδπηθὴ Ἡδγουϊοπι οἱ “Εϑουϊαρίυπι δύογαηί, 
ποη αἱ ηδίυτα ἀθυπι, δα υἱ τηυϊαίυπι ὁχ ΒοΟΙπίη6 ἴπ ἀδυμι, 
450. σΘοη 65 δαυγαιίνο ρᾶυραγθβ ἀἰϊευηίυν, 910. σφι!" ς 
δἰΐδπι δάθγδηὶ Ὀδριίϊϑιηϑι! 1οδημ 8, 909 εἰ 564. Ἐς Ἰαρίόος 
νοσϑραὶ Ζοδθῃ65 μΐ8 νο Ὁ 5 : Ροίθδὶ θεῖ (6 ἰαρίἀἶϑες ἰδ; 
διιδείίατο βἰῖοα Αὐταίι, 909 εἰ ξεᾳ. ()υο 56ηϑι Ἰαρίβες το- 
ἐδηίυγ, 909 οἱ δ6η. Η15 νϑγθ8 νούδιϊοηθαι σοηιίυπ οἱ εἰ- 
βιϊδίοποπι ῥγίοτγίβ ρορῃ ργορῃθιδὶ “οδπῖιθβ, 909 οἱ ξεᾷ. 
Θῃ[68 4:9 ροΒιΓΘΠ80 ΟΓΔΙΐ, ρΓΙΠΉ89 [Δςι85 5υῃϊ, 56 ποὰ 

οἴημ68, 69], 69}. 
ἀν Πθ1Π8 θηθῖῃ ΒαὈθὶ 'ρβαπὶ ἰδηϊυπηοίο 5ςἰοηίίλω, 

σονβδηΐ ρορυ]!, 858. 
ΟἸοτία ὕθο συοπιοῦο ἀδπάδ, 201, 203. ΟἸογίατίὶ ας δος 

ΤΟθυ5 ἀθοραί, 190, 199, 200. ἀϊοτία φδυδβα Ὠἰἢ}} ἀρορύυ, 
501. ΟἸογαιίοπα αυοὰ αἰβηυπὶ 65ῖ, ποβίγυπι οη 6ϑι, δο 
ἀοπυηι Ὠεί, 202. 
Οτγωδ 5 εἱ Οοπιθοβϑβία8 ρ᾽ υτίπιὰ Οτί ρθη 8 Ἔχοθγρὶ2 0Γ5- 

τἃ ποιοί άγυπιὶ ἴῃ ᾿υδϑη γθρυϑοϑοηίδηι, 952 "οί. Εἰ δ64. 
τδάυδ!65 φρβαϊπιὶ, 862. 
Οτεεὶ οἱ βαγθδγὶ 6818 ἰπίθπεὶ, 791. 
γδηυπι βἰπαρίβ ἰπηϑρὸ γορηὶ ΠΡ ογπι, 85. 
ἀγαία. Αἀ (ἰγαίδμ ἀιο Οὐ ξθη 8 ᾿ἶθγι αυΐ ᾿ϑδυδομτορὶὶ 

Ρυϊαθηηίυν, 104. 
ὑτδιίααι θ δὶ ποὰ δαποβοίι Οτίβθηθϑ, δ 5, 40 οἱ 664. 

Η 
Ἡγοιϊοὶ βαηὶ Ἰρηυπ οηἀοϑυη) οἱ 8.6 γ}}6, 145. ἤπιε - 

αἰοὶ ογδίογθϑ βουπιοηΐβ δἰ θβδηι δ, Π0η δυσί ογυπι 68)»η- 
ἀαιϊοηὶ ϑιυάθμιο5, 14. Ἠφγοιοὶ ρογίαγυπι ἰοίδγὶ 2το μέ! 6- 
ἫΝ 528. Ηπτοιϊεὶ βοιίηδεὶ (τ τἰουτ, οἱ τηθίαπηὶ δρίαδον 

Ηδνηοηΐ, αυὰ, 61. 
Ἡοθάοπιδαδ [)Δπίοιἰβ8 ἐἀχροπυπίαν, δὺ8 δὲ 66. 
Ἠδθγδίοθ ᾿ἱπρυδὲ ράγυπὶ οοηϑυ! 108. ΟΥίρεπο5, θι6 κοί. 

Ἡδθγϑίοιιπι οοπίοχίυπι οἷαι Ογίχοποϑ, 141, 748. 
Ἠφρτιθὶ ἱπιθγργοίδηιωνγ ἐγαθοι , 481. Δθ Ηθϑγδῖβ πο- 

τήθη 1γ)εΐ ργοργίυμπι οἰο ἤθη Ῥτγοίδγίυν, 421. Ηδυγδὺδ αιΐ- 
ἄδπι οὐυδευγυπὶ δυδηρθι! Ἰυευπι Οτγίβθηὶ αχροπίϊ, 489. 
Ηορτϑὶ δἰυωι δοάοπιδη ἰῃ δυπιάθπι 5ἰδίυπι γοϑι υερά:αι 
ἐῃ αυο δηῖθα οοῃϑί{ι, 596. 

οοδίοπαθ8 γθβροηάθηι υη διδυ5, 020. 
Ἠδοδπα ἱπιδγργοίδιυν Ὠσὶ ροξδοδοὶο, Ὠεὲ ογραιιτα, 610. 
Ἡδγουΐθιι μοη! 165 δἀουγδηϊ ποῖ αἱ μδίυΓδ ὠδυμ, βού υἱ 

τηυϊδίυπι δα δοπιίπα ἰῃ ἄδυπι, 10. 
Ἡοτπιομοπίδοι πεταιϊεὶ, Ραϊγιραβδίδηὶ νοσδί!, 189 ποί. 
Ηοεὶ βθδιβης ΒΘΓΥΟΒ Δα 6 γα ἀδθρηὶ, 12}. 
Ἡδοτγοάοϑ, 859. Ἡδγοάθβ βθῦβθηθ8 ἰη]τϑιιπὶ δἰ βηίβολί, 

41ι. Βογοάδϑϑβ )6βυπὶ σγοήθθϑὶ 68:6 Ομηβίυπι, 185, 18). 
Ουλγα ἰπίμηι65 οοοίαϊ!, 185, 18 οἱ ποῖ. Ηδγούο5 ῬΒδίδουο 
ἰηἰφυίον, 411, 413. ΡΠ ΠΡΡΙ νίνθηι 5 ὑχόγαπι ὩὈδιμΝὶ, “1. 
Οἰᾶπι Τοδηπηοιη ἐπίογίθεϊ!, 412. ὁοαηπθ ἰμιοιίετίο, ροίθ- 
δἰαιθ ρίθοιθημ! γθὸς δχοὶαίι, 469, 410. Οὐο βεῆϑυ ἀΐτοπὶ 
2 6θπὶ 6586 ἡοδηῃοπὶ βιριϊδίαπι, 661 εἰ 664. Ἠετοίεϑ Μὲ- 
ἔπι ἃ ρυτίρθυ5 Μοεβίδβ Ἵγθαϊ!υ5, 806 ποί. Ἡργοάεβ Μλ- 
ἔπι ἀτΐδυι5 ὑπβατὶ ροῃβίιαπα 5 ρϑογαὶ, 806, δ0δ πο 
ϑγοάθβ ον ὅθ φιπὶ πο ἀδπιπανὶῖ, 469. δ 65 προγιΐ (ον- 

βθηβίββα υἱάδδίυν, δ15. Ἠθγοὰοβ οἱ Ρ [δίυβ απιοὶ δυπὶ μὶ 
Ζαδβυμι ἰγυείάθηϊ, 511. Ἡοτοάδ8 1Δοοῦυπι [Γϑίγεπὶ οΆπΩ5 
οοοἰαϊι αἰδαΐο, 1719. Ηογοά68 Αηιΐρα5 δυάδος (δ ϑπ ιή- 
Βυῖϊδ ποὴ Ἐδιβληιδο ποιιίφυδηι ἀοίεπαϊι, 806, 806 'ν. 
Ἠδγοάο8 Απεΐρας {πἰθυ 18 δβατὶ ροπϑι δπ 8 ὀρογδπι 508 
δοπίογθθδι, 805, 806 ποί. Ηδτοὰθβ Αϑειϊοπί!δ, δὺδ ηθὶ. 

Ἡαοτοάϊδηὶ, αυΐ, 805 οἱ ποί., 806 εἰ ποί. ὕπάςε 5,6 αἰεὶ, 

805 εἰ ποῖ. 80ὺ εἰ ποῖ. Ττϊδαίαπι (αβαγὶ ρομαὶ ἃ 1υόξιβ 
νοίθθαδιι, 800 οἱ ποῖ. Ἠογοάίδη! ρᾶγβ 6886 Ἄγϑά!ῃ! 50ηὶ 55" 
ἀυοθοφιπι, 806 ποί. Ἡοτγοάίδηὶ ϑαδάυοεοὶβ ονηβθιι 
80ῦ, 806. ποί. : 

Ἡοτοαΐδς ππα πὶ ἀοοίγίῃ. ἢν 8 ρηϊΠολὶ, Ἐ7]. Βετούϊοϊα 
β] αι, 11. 

ες ρον, 
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Ἡδτοιι οἱ ἀθονγυ (Εἰ Πογθηιία, 1ὺ0. 
Ἡϊοτγβδοΐί 8 πεθγοι οὶ, 659, Νυριϊ85 ἀαπηηαθδηΐ, 619. 
Ἠϊογοησ 5 ἐπίογργοβ ἀτλγιπὴ ΠΟ] ἀγαπ) Ονὶ ρθη ΐβ ἴῃ 

Ὁδηιίσυχα εππητίσοτγυπι), 11, 12. ἨϊΟγοι γιὴυ}8 ἰηίογργοβ Π0- 
ταὶ συμ Οτρ θη ΐβ ἴῃ 9 οτοπηΐαπι, 125 δὲ 564. ἨϊΘτοηνπιυ8 
ἰαΐοτργοβ ΟΣ] ἰάγιιπὶ ἰμ 1 ἀοπὶ, ")52 οἱ δεη. ἩΪδτοηγπιὶ 
τϑ]οραβ ἵπ [ΖΘΟΒί ΘΙ ἐπι, ὅδ, ἩΪογουν πιο ἰῃ γνϑγιθια 8 
τϑςἷβ 50] πο δγλὶ Δ αυϊὰ 46 δ00 Ποηηυπαιδπὶ ἰπβ6γο- 

το ργωζαί.. 4. Ἠϊδγοηνπυβ ϑοριυδρίπια [πἰογργοιίθυδ 
ἰηΐρβυϑ, 51 ποί.. 25ὲ "οὶ. 

Ηἱρροοτγαίθς, δδὅ. 
Ηίϊγυπι τὸχ Ὑ τὶ, 416 ποί. 
Ἡ ἰδιοτῖα ἰδείτοπμπι, 06 Γ ΔρΟσγΥρἢυβ, 851]. 
Ἡοπε 55 ἐπ ᾿ἰ τυ Νυπιοτυτγιιπι οἰϊαηιιγ, 6}. Ἠομ  Π 

ἴῃ θευτα Φυάϊίουπι οἰϊδηϊιν, δ. Ἡ ΟΠ 18 ἐπ Οδηιίουηι 
εδπιϊσοτυτω, 12 οἱ δοῷ. οι 5 ἴῃ 5δἴαπι, 106 οἰ δεη. 110- 
πὶ! ἐδ6 ἐπ Σαγθεηίδπι, 1 ἐδ ἐέ 664. Ποπ 5 ἰπ ΕΖΘΟΠί ΘΙ η), 
δϑξ εἰ «θη Ἡοιι αι ἴῃ 1,υσδη, 610, 952. Ἠοιη 8 ἰῃ 1.υ- 
δῖ Οτίμοιΐ νἱηοαϊοδηίυν οομῖγα 4] θυπὶ οἱ [ἀτγοχυᾶ- 
πυπὶ, ὑγαίαι., ἐ, ὅ. Ἠοτη 28 8028 ἃ ποίλι}15 θχοὶρί δι} 
δοχδϑϑίπηυπη δοἰδί 5 8118 ΔΠη πὶ ΠΟῊ ΡΟΓΠιδὶ Οτβοιρϑ, 
φνιαΐ. εἱ 1560 μοί. 

Ἠοπηΐῃθβ 6 ροίοϑίδιθ αἶδθο}! πιδρί8 ἐγθριΐ ϑυπὶ ρὸγ 
τηογίϑιῃ (γίϑιΐ, αυλπὶ ρον ἀοοίγίπαπι οἱ πρὶ γδ Ὁ 1 6}118, 
891. Ἡοτηο δὰ ἱπιαχίπθηι, οἱ εοπαΐίυ5, 6. Ποπο ἀ6 ᾿ἰπιο 
ἰογτεθ οοηἴθοῖιϑ αἰδιϊησοίιυτ, 658. Ἠοπιίπιπι δηίπιδ5 ἠ6 
(ΟΪὸ ῥῬγοὸ πηϑυίεἰβ ἀοιιγθδια5 οἱ πυπιδηΐς οογμογίθιιδ ἱπηπι 5- 
815 Οσθο δῖ Οτξθηρβ, 640. Ηοπιΐπθ8 δη6}}18. ἠδίυγα συλ 
τηἰοτίογθϑ, 798. Ποιηίμίυ8 φυϊθυδάδπμ, οἰἰαπὶ 880 οι}, 5:.- 
Ῥεγίοτοϑ δηροὶὶ, 456. Ηοπλῖμ 65 50 }} δηρθ! 5 αι δυϑήαπι 
βυροτγίογοϑ, 4δθ. Ηοπιΐηθ8 τυ 118 Δηρ6}}8 ϑυρογίογθϑ ον 8- 
δογυηῖ, 692 6( δ6η. Ἠοπιΐηθ5 γϑϑυγρθηίες ἐπ ΔΠρΘΙΟΤΙΙη, 
ϑγάΐημοιῃ εηἰβγδηὶ, 81 ὁ. Ἠοπιΐπε8 ΟΠ 68 βιτίδυπιυγ, 8α ποι] 
ἴῃ οα]ο, ΔΘΡΙ! δ ρον ἰοῦγαπι, 258, Ἠοπλπθ8 ρθοοίο ποῇ 
οὐὈηοχὶϊ, 516, δ}. ἤοχμμο ἀρβαυδ πυριἰ4]}} νϑϑιπηθηίο ἀΐ5- 
εὐμθηϑ, αἰ 5, 795. ἤοπιο γοχ 4υΐ ἴθεϊὶ μι ρι125 Π]}0 800, 
τγορίςο αυΐβ, 191, 191. Ἠοπιίηὶ 68 5 πιί!θπὶ 86. ροσῖι, 
"ϑὸ. Ἠοπιηὶ Ὠουϑ ἀἰ55π}}}}8, 19. Ηοτηΐπυπὶ 4υδίθι5 5:- 
Πα 5 Ὑ6ὶ οὐ 55: π|}}}18 Ὀθυ5, 241. Οὐο 86ηῆϑ8ι 58ἰσυὶ ΠΟΠΊΟ 56 
ἄογογο ἀϊςσίτυγ [)λου5, 248, 262 εἰ δ64., 195, 196. Ποπιίηυπι 
τοογίθυβ 5656 δοροιηπιοθδὶ Πδυ5, 241,218, 451. Ηοπιίηυπι 
ΠΙΟΓΘ5 βυϑιϊηοί Ὠδιι5, 249. Οιπὶ οηνυ8 6115 838[. ἴΔΠη- 
4υδπὶ οὐπη ρυογί8 δαὶὶ, 248, 260. Ἠοτηίπυπι σοτγαᾶ 80}18 
πονὶϊ Προ, 819. Ποπιίποβ ἃ )60 ἀδβεϊυπῖ, ηοη ἴΠ6 80 
ποπη ηἶθιι5, 252, Ποιηΐηθ5 ροϑὶ ΓΘϑηγΓΘ Οἱ ἰ[ΟΏ6Ὼ) ΠΟΓΡΟΓΘΟΒ 
οἰ 58 δϑιιγοβ ΟρίηδὈδηιγ (τίη ΐδηὶ, 821. 

Ηοποῦ ρᾶγοπιίθι5 ὀχ θθηίις, 489. ΗΟΠΟΤΙ5. νοςϑου]ιπι 
ἀἰϊνίηδ βετὶρίυτγα ἀ6 ἀοπο ῥ᾽ ογυπιηυθ δοερίϊ, 8. 

Ηονΐδππδ : νὸχ [ἰἰἰἰδπὶ οἱ ρνα(ι!διίομοπὶ 5] ρη  ἤοδιι5 
δρυὰ Ησθτθοβ, 141 ποί. 

Ηυδιΐυβ ἱπίογργοβ (ομπηπιοπίδγίογυπι ΟΥροπίβ ἰῃ Ἀαι- 
τϑυπι, 443 οἱ δεη. 

Ηυΐ!υς Ζυάεουγυπὶ μαι γίγοια αιιθπὶ οοπβυ!υἱϊ ἩΠΘΓΟῺΥ- 
5. 10... 

Ηππιδπηδ πδίτγα ΠΟ ρΑ  Γ υἱ Δπῖ6 ἀθοάδείπι ΔΠΠ05 58- 
Ῥίαυϊία οσοιηρί αν, 951. Ηυτηδμδ ροϊθη 18 δηι ὁχ 86 γδὶθαὶ 
(Ἰγῖϑιϊ ἐπιρίθγα σοηϊδεβϑίοποπι, δυῖϊ δ᾽αυϊά ρῥγϑοθρίογυπι 
θεοὶ, 900. 

Ἠμυπη 49 (ἸὨγ ϑιίδηα θὰ οϑί υἱγίι8 αὐ ἃ ΡΠ Οβορ 5 
ἀτυφία 5'ν 6, μετφύτης αἰοἰυτ, 9:1. Ἠυπ}188 ργίπια ὃχδ]- 
Ἰλλιοθα οςοαβϑίο ἂρυὰ Πουπι, 856. Ῥγαίίαπ) Θχαι δι οηΐ8, 

2. 
Ηνφρῃα, 181. 
Ἡγυρργιδίδηυς Ὠφγοιου8, Ὧ» 

ἐς ἃς καῖαν. Ἧοχ ρταϊυϊαἰίοποπι οἱ Ἰφ {πὶ βρη! ἤςαπ5 δρυὰ 
6τισοοϑ, 71 ποί. 

Ἰρηδιίυ8 (5 ορίβοορυβ Απιοομοηυ8 ροϑί Ῥαίγυπι 86- 
οὐπίυ5, 958. ἴπ ρούβοουϊοπα οπιΒ ρυρηαν!ὶ δὰ Ὀθβι 15, 
98. ΕἾ05 Θρίϑι οἱ ἂν Οτίροπθ οομηπιθιβογαηιογ, 9ὅ8 εἰ 
φτγωῖ. Ἑάταπι δυοίοθι 85 οχ Οὐ θη 5 δυοιϊογί δα υἱπαΐοα- 
(0 δάνογϑυβ Ἰιδϊθγοίοχοβ γθοθηῖθβ, ΡΓΘΘΌΥ ἰογίδποϑ τυ ἱβὸ 
ἀϊεῖος, ργυα[αί., ὅ οἱ 4. Ν 

[σεῖς σοηϑιπηθῃς Ὠου5, 352, 197. Οὐο 5θῆβὰ ἱρηίϑ οἱ ἰυ- 
τηθῃ ἤδυβ δρρο!!οῖιν, 1539. Ἱρτιοπὶ 5ρί γί! 6πὶ (ἢγίβιι5 86- 
εοπήΐι, 214. ᾿χηὶς Ἰηίογηὶ, ἰπν 5:0} 118, 889. 1στιῖ5 ἐπηρίοτυπι, 
ἰυχία Οτίμβομοπι, αυΐ5, 252 ποί. 

ἱξηοιηίηΐ ργϑριοίάτυπι,, 46, τ 
Ππορίπεβ ρ᾽αποθ, ἀδό. Ιππλρίπα5. 53|π|}ΠΠ{π|| 6 πὶ γι} 18 

ΦΧ ροπίοβ, 405. [πηρίηυπι [Γ65 βρθοίθϑ, ἀὔδ. Ἱπιδρίπιηι 
Τουιπδηήσγυτ Γαϊΐοποβ, 452. πα σίποπι σ 6518 σ ΓΙ δη1- 
πὰ ΠΟΣΙΓᾺ δχ ογθαϊομα οἱ Ρ6Γ Ῥ ΡΝ ΑμΙ : ἡπηδϑίποπι 
γΘΓῸ ἰΘγγοϑιγί8 ρ6 Ὁ ρϑορδίυπι, 151. Ουοπιοαο δηϊπιὰ ποϑίγᾶ 
Ῥεὶΐ ἱπιαρὸ οδί, 9} δἰ δε. Ουδγθ ΕΟ γβίυβ αἰσαῖαγ ἱπηᾶμὸ 
Ὀοπίϊαι!5 [)6ἱ, 66. ᾿ 

᾿πι οἰ 68, ἰπῆτπιὶ, οἱ ἀογπιϊοπίο5. αηία ἀἰεταηί, 474, 
5 οἱ 8οῆ. ᾿ ἢ 
Μη 6. }} 1145. ποϑίγϑ ἱπυροάίπηοηὶο πορΐ8 δϑὶ ηιιοποῖηυ8 

Ῥατποι,.. κι. ΧΙΠ. 
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ὉΠΊἢ65 ϑοΓρίυΓ βοπίοθηι 5 ροτυθϑι ρον, 386. 
Πα δίοτοβ (γί ϑεὶ, ροῖτ δυηι, 49. 
{πηη]ογ18}}185 δηΐ μια. Π ν ῦβῶ βοη! θη, 8{1. Πηπιογία 

ἸΠτΐοπι δηΐπια Οογίπῃ ἱ} αι ϊϊαπι ἰϑηρογα δροείοϊ Ῥδυΐι 
πορᾶθδηι, 811. [πηπιο γι {Π1λ8 Δ ῃΪΠ|8ὺ ΟΠ. Θ)κάθ πὶ ρα ῦβα- 
γδγϑη 8 ρργρθγαὰπὶ σοηδιπ  υγ, 811 ποί. Ἰπηπιογί 8} Πα ἴθ Ὼ 
8Π1Π|9 ποσαραὶ Ατί βίοι 1 68, ρογϑθνογδηι8πὶ νογὸ δαπρ!ῖ- 
1οΒϊ, 811 ποί. 

ΠΡ ΘΓ ΥΌα ῬΓῸ ορίαίἵνο ρόπθγο, πιυτί θΘ5ὶ ϑογίριυγα- 
τιπι, 1ὅ. 
ἐρρρεηων ἰπ δηίπηυπι ἱπηργοθοόγυαι οὐιίποὶ ροροδίυα, 

Πρ! Ξοπιίπδηι {τ Πουπὴ οἱ πιθιυηὶ βρίπας, 188, 189. 
Ἱπιρὶ] 86 δυβοοπαυηὶ ἃ [ποῖα 1)οΐ, 250. Ἱπιρίογαπι τὸ5 ρτο- 
Βρογεδ ἴῃ πᾶς νἱϊ4, 18ὅ. ἱπιρίογαπ) βαρρΠ οἶα 4}}}8 ργοβυπὶ, 
197. 1πηρίοτιιηι ἰβπἰβ, λιιχτα Οτίροηεπι, (φυἰς, 254 "οί. [πὲρίο5 
τοϑιγγροιὶ οηἿβ (ὉΓ6 ΘΟΠρΟΙ65 (γί βθ 5. ογραίαἷ!, 594 νοἱ. 

᾿ποϑῃίδίογοςβ ρυριῖ, 254. Ἰποδηίδίοτοβ συ ρι δἰ χῆλ 
χυφράδπι νογί (115 ᾿πη 1} δυηῖ, δι. 
Ππογοάυ} 45 (Πγῖβι} Ὀοποίο 5 ουϑίδὶ, 466. 
Τηαΐα, 925. [παΐὰ 5018 πιδγβατ!!8 ἰδγγοβίγοβ ρὑγοίοτί, 

48 εἰ ποι. [πάϊς πιαγραγί( 4: ἀσβογίριΐο, 450 εἰ ποί. 1ηαὲ- 
δ8 τηγραγ 8 σὶ ρηιπῖυγ ἰῃ σοπε ας 45 Ὀυςοίηἰς ρτδιηαὶ- 
118 5' π|}168 βυηὶ, 448, (49 6ἱ ποῖ. [π||{89 πιαγραγί 8 γογθ 
"ἢ πυηίαγ, 619 οἱ ποί. πα ϊσάγυπι πηᾶτρογί γα ρομογοιίο, 
0 δ ποῖ. Ὀόποῦα [πάϊσα πηορραγι {{6γᾶ, οὰπὶ ψτγηνί δ 65,, 

οἱ δὰ πος ργο[εϊβείιατ αἱ ἰαρίθεπι ρατιυγία!ϊ, 5] ἴὰπο ἰθΠῃ}6- 
τίτ, οοπιρτίπιίίυν, οἱ νϑὶυϊ ργῷ {ΠΟ Γ ων δὶ οὔιπαϊ! 
56 ΠΝ ππηᾶ6 {πηι 68 αὐ ΡΠ βοπιδία φρο  δηίυν, 449 οἷ 
πο. Ἰημ 28 πιλγραγῖ 8 ἰυγπιδι πὶ ἐπι πιᾶγὶ ραϑουπιυγ πὰ 
Ργϑουηίθ, 449 οἱ ποί. ᾿Ἰπαΐο9 πιαγραγϊ ταρϑῖ Παρθηὶ 
Ετοκίβ ἀυσοπι, ΘΟ οἱ πιδρηϊ δα οοηβρίουυπι, οἱ ἃ 
ΓοΙ συ αἰ ΤΓογοηίοπι, 449. [μα ΐσαγυπι τραρραγίἰάγὰπι ρίβοδ- 
τἰο, 4,9 εἰ νοί. 

Πυαιιραιὶο οογάϊς φυοπηοάο ἢδι, 5]. 
Τπ[δοιπαϊ ονδάιϊὶ αι! βοουπύιπι ἀυγ65 5601} ϑυπὶ, ΟΠ 5. 
Τη(οτὶ ροτι, 40:5, ὅ26, 521, 528. [π[6Υ ρογίθ ποῖ ργο- 

να]θπὶ δάνθγϑιβ Ἐςοϊ βίδα), 520 εἰ δ6ᾳ. Αἀνοῦβας ἀυδία 
Ργϑναϊθηὶ, ὅ50, ὅ51. 1πίογὶ ρογίϑγιπι Δγοδ θοιΐ 8ιιηὶ γ86-- 
τοιϊοὶ, 528. [ἴδ γὶ ἰμηῖβ ἰην 5105, 889. 

ἸηΓορίογιπι ἰῃ ργεθροβίϊοβ ϑυθ]θοιΐο ΘΟ Παάδίυῦ οχοῖ- 
Ρὶο ρυογὶ δ6ϑ8ὺ βυθήθαει! ρατοηιίθι5, 956 6 δέῳ. 

Ἰηθβεδ]υτι ορογὰ Ὀοηᾶ 415 πλϊυγα!ὶ ἰυδι} 116 ἤυοὶ, πον 
δυπι πηριὶ οὐυτγί5, ᾿ρβὰ ἰδπθῃ δεςοριίϑυἐ}α ἀρυὰ θυ, 
οἱ ἰῃ Ποὺ 8386 0}0 οἷ5 ργοϑυηῖ, ἤθη δι ΐθιι ἰῃ ἰ}|0 δὰ οοη56- 
αυοηάδπι νἱίαπι ξίθγιαπι, 89. ᾿ 

Τμπἰῖὰ οορφηοβοῖ Ποἢ ρόϑϑυηι, ν69. ΙηΠηϊῖυπιὶ φοοπιοίο 
ποβοδίυγ ἃ [)60, 569 ποί. 
αἰγπιὶ, ἱπηθ6 6 }}}69, οἱ ἀοτηΐοηί65 αυΐὰ αἰογαηι, 4164, 

41τὺὸᾶὄ οί 66. 
ΠπΠτιη δι}5 εἰποῦν δὰ διχὶ απ οἱ σοηΐιβογα δάδυγια- 

ἰυν, 902. 
Ἰυἰπηίους αυδίοπυϑ ΦΙΝξε πάν, 20. 
1η)υτῖς οομἀοπαπάρ, 62}. 

᾿ Τηβία 8 οἱ νοχαϊίοηβϑ [υρίοπιϊ 85, ἐτ. 
Ἰηϊοτοθββίο βδποίογιπι αυΐ ἀ6 ἢὰς νίϊὰ Θχοθϑβογηηὶ, 1ὅ. 
Ἱπιοτγργοίδιίο νϑίυβ (οιππηοιηγίογυπ) Οτίβεηΐ8 ἴῃ Μαι- 

(πφυη!, 521 οἱ δ6η. ΟὐάτγΘ ἃ ΠΟΪ8 Θδαΐία, ἐλάια. ὅ. 
Ππιογργοῖθϑ βεγριυγϑ οἰϊαϊ Οτίροπεβ, 0:7. ϑοριυδρίηία 

Ταϊογρταίυπι δἀΐιο ῥυτὰ οἱ αἱ ΔῸ Εἷ5 ἰῃ σγοῦηι νϑῦβὰ δϑβί, 
βοὴ ροτπηδιϑὶὶ, 220. ΕἾυ5 αἰνογβα ἔδγιιπίυῦ. Θχοπιρ τί 
τὸ γναγίϑίδιο τορίοπυπι, οἱ σογηηδηᾶ {18 δι} {ἰυ δ} 6 [ΓΔ118- 
[πο φογγιρία οϑὶ δίαυθ νἱοϊδῖϑ, 225, ϑοριυαρίπια Ιηϊογ- 
Ρτθίυπι Ἰθείίο, 742. 

[τὰ οὶ θοῃα, 6617. Ιτὰ οὶ οἴγποπὶ πιυπάυτι ὁοηϑυϊῃ- 
Ρίμγα οϑὶ, 959 οἰ δε. 

[5 ἰπ Βοῦτῳο νίγυπι βἰρηίϊῇοωϊ, θ58. 
[5886 τίδμδ ἰἰοτργοίδιυγ, 269. 
15αἰδ5 οἱ 1 γοη) 28 αυἱϊὰ ἀἰΠΠΟταηί, 155. [58 [2 Π| 56ΓΓᾺ ἀϊς . 

δϑοίῃμη 6586 ΘΟὨ5.8Π5 δε δυάεοταπι ἰγλοϊο, 108, 46), 
8.18. [5519 ἀναξατιαόν, 3580 Αδ,επδῖο, ᾿ἸΌΘΙ Δροογυρῆυβ, ἀθὺ, 
848. 5Αἰαπὶ ἰγὶρ! εἰ πιοάο ὀχροϑυΐ Οτίρβοπος, 404. ὅι1:05 
ἦρ88 ἰοπιοβ πιριπογαί, 104. Ττίσιπιὰ λάϊνυο Βυρογογδηΐ 8612- 
τ Ευβοδίϊ, 1.04. Υἱεθβίπιυβ ᾿οπ)υ8 Δπὶ ἨΪΘΓΟΙΥΠΙΐ ἰθι ρογα 

τίογαί, 106. Νυπο ΟἸΏΠΟΒ δϑιπάθπ) δογίθῖη ΠΔΡΠΘΓΌΩΙ, 
ἴδι. [ἡ 1ςαἰδπὶ υἱψίηι! χυίπαυς ογαηΐϊ ΟΥίβοπία Ποιλἢ ». 
ϑυρεγβαπὶ ἰδπιππηπιο 0 [,411ηὴ6 πούϑπι 40.828 ἰηἰδγργοίδίιβ 
οϑὶ Ἡογοηγπιυβ, 104. Οτίρβοη 5 ϑομοὶία ἰῃ ἰϑαΐαπι, 104. 1η 
1βαἴαπι (οι πίδγίοβ βοη πηυἰ δεϑιΐπη8556 νι δίυγ Ηΐ6- 
τοησπιυδ, 10έ. 

Ἰξοατίοιθβ, βδοιπάυτῃ ἱπίογργοίδιίοηθπὶ Ηθ γδίοδπ, ἃ 
υοάσπι ἱπίοτργοιο ἐτδευσαίνς γνοζαῖυν, 895. 

5ἰάοτγυβ (1: Γασθηυβ, 449. 450. : 
13γϑδ!, [5γδϑ 8. [5γϑ 6} 9 μοπογοϑὶ, οἱ σϑηθγοβί βϑί πὶ 

του οτ 5 πυπουραπίυτ, 681,88, 151. ἰδγδοὶ ἰγορίοϑ αυϊά, 

{1ι, 113. Ἰστδοὶ οἱ Συάτὶ δπῖ6 (ἢ γίδζαπι οξεῖ, 120 ὕδυἉ 

18γ86}} δι φυϑη4ο 8ο!ἰυἀ0, 4] φυαπάο ποῃ, 1 ἐ0 δί 566. [8γ361}- 
(δα ἴοτγα ϑαποίᾶ Αἰ 6 π05 ἀ605 δογάγαηι: (Πτἰϑιΐδηὶ νοΐ 

602 



ὯοΟδ 

τότ 8116 η8 ὨΘΙΠῚ ἃ (ΕΥΡα Αἰ δηυπὶ δάογαηΐ, 169. [ΞΓ86] 
Ρδοοδνῖῇ ρτίμηιπι, ἀοίηάο δυά4, 141. [5γ46] Ἰανυ5 ροοσανὶϊ 
αυδπη υά8, 141, 143. 15τ86 ] μϑηΐυ8 ἃ 1)60 τϑρυιίδίυτ, 
445. 15γ861}5 τορυσίυπι δυὐθαπὶ Ποῖ Θμθπαδνὶι, 112. [85γ86- 
Ἐπ αι! ρτγίπνὶ ογϑηῖ, ροβίγθι [Δ61] βυηῖ, 86] ΠΟ ΟΠΊΠ68, 
691 εἰ δέῃ. 526] υπίνγδυβ βϑυιϑ ἤδι, ομπὶ ρίοπὶ μα 0 
θεπίίιιπι αὐἀὐοποτΊ!, 111. 15γ861}5 γο! αυΐ σδοσναπάὰς, 10]. 

Ι] 

ΦΖεοοθὶ [γαϊτὶ5 Ποτηΐηὶ ἰυϑι{{|{4Δ, 465. ΤΔΟΟΌτ τ. ΠΟΤ) 6- 
ποτὶ 905 ΡΠ 05 Ὠἰδιοτίουβ, 465. 180οὈυ5 40 δτοαα ρ]λ- 
αἷο οςοἶδυ8, 1719. ὁΔοοῦὶ Ἐνδηρο]υπι Δροογυρῦυα, 462, 
465. 1Δοοθυ.85 Ὀγίπιι8 ἸΠ|6 Ὁ ΔρΟϑί0108 πιδγι Υγυπὶ Ρᾶ551.5 
δϑὶ, 116 ποί. Ναῦπῖο πιδίογα δηΐπιο (ἢ γίβιὶ οδυβδηι ορὶϊ, 
αυδηη 714 0οῦυ8, 716. 

“απιηο5 εἰ αμιδτθ8, ΠἸΌ6 τ Δροογυρίυ5 ὑπά6 ΠΠυὰ οτυὶ 
Ῥαυϊυβ : Ψαπ1η68 οἱ Μαπιῦγόδ τοδί θη! Μοι δὶ, υοα γὸ- 
Ῥονίϊυγ ἰη ΕΡρίβι. ΠῚ δὰ Τ πιοῖ ἢ. ἀρ πὶ, ἡ. 8: Ηἰπο αὐἱάδπι 
διυ8ὶ 5υηὶ τοροΙ το Ἐρίϑιοϊδπὶ δὰ Τί μθυμι, δοὰ πο 
Ροϊυδτυμπὶ, 910. 

4οθυβ ἰηϊοτργοίδίυν εοπομίοσαα, 206. 16 υ5 ργἰπηθ πὰ νῸ- 
οδία οϑὶ  δγυβδϊθηι, 206. 

2οτοιηἶδ8 ἰηϊογργοίδιυν διδί ἡ πιϊα5 Ὠοὶ, 508. 1 Ογδι ας ΔὉ 
αἴογο βαηοίυς, 152. ΤΟ ΓΘπηΐΔ8 ἃ οὐ πδῦ}}}8 ργορῃθία, 211. 
Φογαπηίαβ ργυρμοία δχἰπιΐυβ, 121. Ουδηάυ ρῥτορποίδυϊ!, 
125, 126. δαγοηνίδ8 ἤριιγα ΟΠ γίϑι!, 128, 211, 212, ΡΊογδαυθ 
«Δ )δτγοτηίδπι ἀἰεα (ἢ γίβίο οοηνθιϊυηΐ, 128.  οτγαπιίδβ οἱ 
βαἰ18 αυἰὰ ἀἰεγαηι, 155. ]αγοπιία νοχδιίομθθ, 461, 
465. δεγοηαβ μυτηδηΐ αυϊἀρίδηι ρᾶ858, 275. ογθιηΐδπι 
Ῥοτοευβθι! ΡΑΒΈΠΟΥ, 206 οἱ 566. 1 γθηγ 85 ἰπ ςϑιἀγδοίδπι σ0η- 
θοίυ5, 355. δογθηνία5 ἴῃ Ἰδοῦ Ἰυἱἱ πιίβου5, 848. (ἰπεῖο- 
τίυμῃ δαγοιηΐ αυϊά 5ἰρηϊεοοι, 191]. [ἢ 7 Ἔγθπηί ἢ τ ὶ8 πὰ !- 
Ἰδὲ γεμοεγίιυγ φυοὰ πυΐς ργορῃοῖδ ἰγίθυϊ! ΜΑΙ δευβ οΔρ. 
χττῖ, δ 9 : ΕἸ σοοορογμί ἰγϊαίπία αὐθοηίθος φγοίϊιπι αρ- 
φγειϊαίὶ, οἰο., 56] αυ! ἡ 5ἰπι] τϑρου αν ἰη Ζϑοματία, σᾶ. 
τα, Ὑ 12. οἵ 564. ἘΟΥΒΙ (ΔῊ ΟΥΓΟΡ δϑὶ ϑογίριυγθ, οἱ ρῦο Ζ4- 
“φμδγίδ ρο 105 δϑὶ δθτοπιῖδβ : δυὶ ἐΠΠυἋ Θγυϊυγ οχ ΠἶΌτῸ 
υοάδη) Τ ΟΓΘΙηΐ 89 ΔρΟύΓΥρμο, 916. πῃ οΓαπκίδπι ΠΟΙ} 189 
τἰχθοίβ ΘΧ Θάτυπὶ ρΌΠΘΓΘ 50η1, 411885 οὐπὴ ΘΧ (ΘΙΏΡΟΓΟ 

Ἰυπάοτοϊ, ροϑὶ 586 χαρ Βἰ ΠΠῸΠ| ΔΠΠυΠ| 8 ποίατὶ 8 Θχοὶρὶ ροῦ- 
τοὐπιι, 155. )γθπιίαπι 8η 8} 116Γ Θχροξαοῦῖ Οτγίβθπθβ αυδιῃ 
Βοπι ἢ ἶ8, ἱποθγίυπι οβὶ, (δϑϑίοαοσγιϑ 4 δηιπιογαὶ 4085 
δύδμυς Θχβίωραπὶ αθϑηὶ Μαυτὶ ᾿οπηροτγίνυβ, [2 . Ουαϊυοτ- 
ἀδοῖπι οοηἤι80 ογαΐπα νοι Ἡργοηυπιυβ, 12,. Νονϑπηάθ- 
τ αοἰπάθ Οτϑοθ ἱπ οοαΐεθ ϑοοτί!θηϑὶ γορογίββ δυπὶ, 

Ζατίομο βυτηθοϊυπι Πυ)05 πιυπάϊ, 123, 150. 
Φ Θγυβδ)6πὶ ργίπιυπι ἀἰοία οϑὶ 1605, 202. δογιιβδὶ οπὶ ἰπ- 

Λοτγργοίδιυγ υἱδίο ραοὶδ, 202. ΖΘγυβδ] οι δηδρορίεα αυϊὰ 5|- 
φηϊεοι, 159. Φοτυβδιθ) βυρθγηᾶ (Πγίβι! τηϑίογ, 660. 6- 
ΤΌΒΔΙ ΘΙ ΤηΔί 6 Ῥ21} ᾿ρϑίυϑηι16. 5 τ Πἢπ|πὶ, φροη8α (γίϑβι!, 
θὅ5. Φογυβα] πὶ ἃ 60 οἱ δηρ6}}9 ἀθβθτία, 2[6.  δγυβαίθιι 
διαιῖὶ αυδπάϊυ νἰχὶϊ Ομ γίβιυϑ, 110. Ροβὶ πιογίϑιῃ (ἢ γίβιὶ 
ΠΟῊ ΔΠΊρ 18 516 111 δ Ογυβ4) 6 πὶ, π6Ὸ βαποιπδτγίυϊη, ἀοϑἰογαηὶ 
6586 ρΓΪΠΟΙρ65 8ΔΟογ οἱ ὑπ, π60 50τθα ϑεγίριυγάτηπι 56η- 
80πὶ ἱπι6}} ρόθδηι, 1710, 1711. 1 γυβα 6 πὶ ἃ ἔδοπιδηο Θχϑῦ- 
οἰἴα ναβιδία ργορίοὺγ ρϑεσοίβ, 977. 6 γοβοὶ Υπδηυπι δχοὶ- 
ἀΐυπι, 792. 

λδβυβ. Υί46 Ομρίβίυβ... 65:18 ροϑὶ ηδιϊν ἰδ πὶ ρυγρα- 
τίοηα [6 4}} ἱπάϊσυΐ!, που ργορίθῦ ρϑοζδίυπι), 5804 ρΓΟρΡΙΘΓ 
80Γ65,941, 948. Οὐυο 56 π8ι ἰη16}}Π}Πςοηάυπη 5[1 ὁ 650} 830Γ- 
465 ΠαὈυΪ556, 948. 65:5 ργοβοϊοθαὶ ἐριοομει οἱ βαρίθη- 
ΤΟΥ μθγῦ βίηρυ]αβ. νυἱθθθδίυγ δἰϑιθς, 956. Ουοπιοῦο ἡ υἀ 
ἐπι} σοπάμπι 5:1, 900 6( δ64. βαγαθθα8 ὅθϑυξ νοοδίυβ ἰῃ 
αὐυἱδυϑύδιηι Θχοπιρίατίθι5, 918. 564. ποπίθη ὁ 6505 δααίίυπὶ 
πεν Οτγίμθηοβ ὨοιηἹ ΒΑΓΆ 85 4 Πωγοι οἷς, 918. Νι}}- 
δὶ τορϑγίιων ἰῃ ϑογίριυγὶβ ΠΠπὶ  οξυτῃ ρΘΟσδΙΟΓΘ πη ἴα 886, 

918. 2 680πὶ αυΐ σορποβουμ!, ἢυη Οἴηπ68 Θοάοτ πηοάο 60- 
βηοβουηί, Εἰ 5664." 
οἝΠη68 ἱπ ΘΓΡγ ΔΙῸ οδίομάθης, 979. Ποδπηθ5 Βαριΐϊ- 

5.8 ΔῸ υἱ6ΓῸ πιοῖγὶ5 ἈπῶΣ ὃν ϑρίγίιυπι βαπείυιη, 956. ΑὮὉ 
ὉΐοΓο πιδίγἰβ [261118 ργορίιοία, 929. ᾿οαπη 5. ἢσ ἐν} 135 ρ[6- 
η8 πγδευ ἷς, 9526 οἱ δε. δοδπηί 5801]1 ἰδεϊυπι 68ὶ υδγθυμῃ 
Ἰγοπιϊηὶ ἰῃ ἀδβοτίο, 951]. Ουλτα, 957. 704 Π065 ἰγρυ8 ΕἸ, 
61, δ10. Ουδιοηυ, 561, 510. Τοδῆηο6 5. Παροραὶ βρίγι πὶ 
εἰ νἱγιυϊοπι ΕἸ, 468. Τολππθ8 δυἱ Εἰΐ848 ργϑσθάθηι 56- 
ουπάυπι (ιγίδι! δανοηίυτῃ, 512. “04 Πη65 οἰυγίπη05 οοην ΘΓ. 
(ὐι, Ομ γίϑια8 οπιῃθ5, 951. δοδηη 65 ̓γίογί8 ρορι!ὶ χρυ βίο- 
πδῃ, οἱ εἰράνων γοςδιίϊοηθῖῃ ρτορδοίδι Πΐ8 υϑγ 5 : Εσοδ 
δοοιγὶβ αὐ τααΐτο8 ατϑογμπι ἐ Ῥόθια θδὶ, 960. Ἰάθην ργορῃδ- 
αὶ δῖ νϑγο 5 : Ροίδδὶ ")θι8 46 αρταάϊϑιι5 ἰδιδ διιδοίαγ 6 Π ϊ05 
Αὐταλια;, 959. Οοη(68]Δρί465 νοὐϑὶ })}8 νϑγΐ5 : [6 ἰαρίαϊΐδϑιι8 
Τξ(ἷξ, οὔθ. θ0 96 η580 ἰΔρί465 80 60 νοσθηιυγ, 959. οΔῃη65 
βηπὶ5 Ἰ6ρ8 οἱ ργοριοίαγυπι, 864, 865, Φοδπηθϑ πον 5ϑἰπ}}8 

ὈΡδθίατυτη, 959, δοΔη ἢ 65 ΒΟΓΙΊΟΠ ΤΏ ὈΓΟΡ] ΘΙ. ον Πὶ 5ἰρηῖ- 
δῖ, 410,47], 412, 415. δοδηπδ Αἰ] ραϊο, 5ϑῦηο ργορθοιί- 

(8 αἰ] χαίυ5 εδὶ, 4710. δολπηθπι οἷα) ἰηϊογίδοι Ἠοτοάθ5, 

ΙΝΘΕΧ ΑΝΑΚΒΥΤΙΟΙ5. 180, 

412. Ἰοληῃοβίάθο δηίθ (μγίβιιπι ππογίυυς δϑῖ, υἱ δὰ ἐπίθγοὰ 
ἀθϑβοθηάθῃ8 ἢ] 8 ργάίςαγοὶ δόνθηιϊυπι, 951. Ροσὶ 3οδυ- 
ΠΘΩ] ἃ δυάεεῖ8 γτϑοθβϑὶῖ ργορῃθίϊοα στα, 469. ἰΠτοτοιοριο 
Ζοδῆηθ, ὀυάφογυπ Γοβθ) Ποη διηριΐυ8 Πϑθυΐθ56 αυειη- 
αυδπη ἱπιογςεθηἀΐ ροϊοδϑίϑιθπὶ ρογρογαπ ἐγεάϊαΐι Οτγῖρο- 
π68, 969. 

, Ζοδῆη68 οὐδηρο ἰδία, ἰαίοῖο5, 458. Ζοδππεβ 'ὰ Ἐνδηρο- 
Ἰῖο 500 πιδρὶς διϊδηαί! δὰ ἀἰνίῃϑηι (μγίϑι! παίυτγαπι, ἃ} 
ΥΘΓῸ ΘΥδῃρο 525 πηλρ.8 δὰ Ὠυμηδηλπι, 905. δοΔηπίδ πιλτίγ- 
Τίυτ ἰπ ἔν θη 5 οἱ εἱ ἰδΌγο, 5υ Ποπι δῦ τρογαῖτο, 119. 
Τοδηη68 γοϊ αβϑίυβ ἰῃ ἰπδυ δι Ραϊπιοη, 119 οἱ 190. Ζαδα- 
5 ΑΡΟΟΔΙΥΡ5|8 [ῃ ἰπβι}}8 Ῥαίπιοβ γϑυβίδία 6δϑβ8ὲ υἱάθιυγ, 
120. δοπηΐ5 ροβίγθιηξ ἀυφ Ερίβι οἱ οἱ ἐπὶ αὶ σῶποῃα δχ- 
Ρυποὶῷ ἔμδγυηι, 814 ποί. 

200 ἃ ἀΐδθο!ο ρῥγποὶρίδυς συΐβ ἰγδ 5, 581. 
Τοῃ: ροβί ἰγδυυπ 6 γθοίγα οοιΐ οχίιυ8, δἰ ρπυηι ΓΘ5ι- 

γϑοιοπὶβ Ομ γίβι!, 15. 
δοπαίμαϑ πιοῦι 8 γθυ9 αυοα ἔλνυπι τη 6}}}8 ΠΟ 1Γ8 ΓΟ 5 6 - 

ὁγθίυπι ρυδίαπδοι, 917. ΑὈϑοϊν τ ἱπιοτυθηΐίθαιδ οὔμ 
ΡΟΡυ]ο [βτ86], 911. 

ογάδη!β ἰπἰογργαίαι ον ἀδξοσπεθη5, 951. 
Φοβθρὶι ἢ 05 8:00, ἔχυτγα (Ὠτ8ι}. ΤαΡΙη ΔΉΠΟΓΏΙ 

[Ἀοιὰ5 ἐγιπωθηι [ται γίθυσ ϑυΐβ οτορανίι : (Βρίβιυβ γί ρίηϊ2 
ΔηΠΟΓΌΠΙ Ὠδριϊξαῖυ58 Ενδηρο! υπὶ οαΡὶὶ ργϑαίεδγθ, 805. 
ἀρορΝ! τηδῆ05. ἰῃ ΤΘΟρΒΐηΟ βογυίογυηϊ, ὀϊ8. οβαρἢΐ 50Π}- 
πίυπ), 688. 

0500}) βροπβϑὺ8 Ματγίϑ Υἱγρίηϊβ, ἀἰο! Ρ Ῥδίθὺ 765, 
αυΐά πειγίεἰυ5 αἱ, 950. Οὐο 4110 δθῆϑβυ αἰεϊιυτ μδῖετ 56- 
8ιι, 901. Φοδορῇ, 8ὶ Εδίοοβ Πάθος οὶ, ὑτίογθοπι ὮχΟγοπὶ 
Ἐβοναπι Βδθε, 6 αυᾶ ποι ουηὶ 780 0Ὀ05. δοπδθρὴ, ϑίπιοῦ εἰ 
Φυάδβ [γδίγοβ Ποπηίεΐ νοσϑῖΐ ; οἱ “118 ἀυῷ, Εβιμοε οἱ ΤῇΣ- 
ΤῊΔΡ ; Υϑ] αἱ 4}}}, Νατία οἱ ϑδίοπιο, 468. Ἰάθπὶ αἰδγπιαταης 
Ῥαΐγοβ δ ηγίαι τοὶ οἱ 1διϊηὶ, 463. ἤδπο θη θηϊ απ ἐπι 
φγοραὶ ὑτίβθηοβ, 462. Ζ056ρ}} πυ}}08 μαρθυΐὶ δ)ίο5 ἀ6 Μ2- 
Ττίδ ρϑϑί ηδιϊυἱδίθιῃ ϑαϊνδιοτὶς, 940. 
͵ Φοβρρῇ (Ὁ Αὐἰπιδι μ[α) ρϑι!ϊ οογρυβ 650, εἰ δεοίρί! 2 ΡῚ᾿ 
αἰο, 928. 
Φοβορῃαβ (ΕἸΑν 5) Ὠἰβίογίουϑ, 549. ΑΙ}! 416π| }υάαὶ- 

οδπὶ Υἱρίπι! ΠΠ τὶ8. σοηβυτίρϑὶι, 465. )οπορ Απεχμίαπαα 
Ἰδοὺ ἀθοίπιιβ οἰϊδίυτ, ὅ00. Φοβορῆὶ ἰθ6γ βοχίυβ δὲ εα- 
Ῥιϊυμαίε οἰϊαίυτ, 548. Ζοβο ρῆυ5 ἴπ Ὀἰδιογῖα 508 πιθπιοῶθα 
δεῖ! τορίης ϑαῦφ, ἐ6. 10 δρῃυβ ἰἰεθὶ φθϑυπὶ (για 
6556 ποη ογοάϊάοτίι, πηιδηιἰοηειη ἴδπιθη (ΟἿ δδοοθὶ [γδιγὶς 
Ῥοπιίηΐ, 465. ]οβορῃὶ ἰ6ϑιπιουΐυπλ ἀς ΟὨγίδίο Οτγίρεπαβ 
πο ἃρῃοβεῖί, 465 ποί. 

Φονί ίληιι5 Ὠφογοιίοιβ. Ε͵}05 ῦγοῦ σοπίι! δία δὺ Ηΐοτο- 
ΠΥ πιο, 706. Εχὶ οι ππδθδὶ δαυο!68 θεε6 υἱγίυι 8, ρϑοωΐδ, 
ΡΩἢ88 αἱ πιοτοθάθην, 106 ποί. 
{08 το ρὶβ ΠΡ ον )6 ἰαρίαἰθμς υἱάρίατ οἰϊοτί, 448. 
9 υάαϑ ἰμ!αγργοίδι αγ σοη[655807, 89ι λυ δ᾽ ῥτοῦ!! οτὶς ἫΝ: 

γία ἃ φυοάλιη ἰετργοίθ βϑοιηάυπ) ἰηι τργαιδιϊοηθ ἢ 6- 
Ὀγδίοδπι. Ἐαδιιθια!μδ νορδίατ, 885 θυ: ἀναγ, 491. 
Φυάδβ δηῖ6 φργοαϊοπθηι 5ἰπ}} 18 ογαὶ οείογὶ5. ὡροϑίοὶ!ς, 
109, 110, 139]. “υἀφ Ιϑεϑτίοιἰα. Πραγυπὶ ἀγοϊγίυπ, 92. 
Ουλγο 10.ἀ88 [υἱϊ ργοήϊίοτ, 1721. υἀλ8 πιϊπ βίον ἀἰαθυ}! ἰὰ 
ἰγδάθπαο (μγίσιο, 898. 045 ἤθη 50[08 (γί βίυπη ἘΔαΙ δὶ : 
ἀρδαϊαΐι Ποὺς Ῥαδίοὺ ; ἰγδαϊαϊξ ϑδιδηαβ, ἰγαϑϊάογυηὶ ῥγίηςεὶ- 
Ρ68 βδοδγάοίυπ οἱ βδῃΐίογθβ, 89]. Ουδῦο δυύδα Ἔχβρθοῖδδα 
Ῥοϑβὶ ΟΠ 65 δροβίοίοβ υ}1{π|05 (Ὠγίϑι υπὶ ἱπιογγοραυὶ ἀΐξοϑ 
βίουϊ οαίορὶ : Νιοισιά 660 Ἔπι, Ἑαϑϑὶ 898. Οὐᾶτα ργο- 
αἰϊοτθῖα υά4πὶ (γί βίυβ ΠῸ ἢ ῬΓΟΡΓΙΟ ποπιῖπθ, 56 μὲ8 νεῖ- 
δὲ8 ἀϑαϊαπάν!ς: Ομ ἱπεησίπιδοιηὶ πιαπιιηι ἱη ρατορείείο, 891 
Εἰ 86η. ΟΠ γίβιυ8 ἃ δυάα ἰδηϊϊ γϑηαΐιι:8, φυοὶ ϑηΠ08 ρα γαρτί- 
Πδῖυ5 [πθγαϊ ἰῃ πος πηυπάο, 895. διιά85, ποὺ 5ἰουϊ ἀθθυϊι, 
φωπηίιοίι, 915. ουδτα Ὀοηυπὶ [υ͵586ὶ } 85, 5ἱ ἤδῖῦ8 ἤοὼ 

ΕΠ κρουίωινω φρτίρεϊε Ἐμίομὶ ἰά υάδ8 Δροβίοϊυβ βεγίρβὶὶ ἘΡίβϑίοϊαπι ραυσογυμὰ αυϊάοτι 
γογβυυπὶ, Ρ᾽ θη ὑϑτο οἰδοδείθι5 νοτοὶβ, 46. σά Ερί- 
βίο] δῷ οπηῃίθυ5 ἰμιοῦ ὁδῃοηίςοβ ᾿ἰῦγοβ ποη γοεὶρί εδδίυν, 
εἰ Οτὶκοιὶ ἀυθῖς οϑὶ δυοιογί δ 158, 814. οἱ ποί. 
υάλβ 64}}|ςι]8, 805, 963. Ἠυυ58 τηρηῖο ἢτ ἴα Αοἰ 8 

ϑροβίοϊογυπι, 805, Οὐἰάδτα ουπὶ (Ἡγίβιυπι ἀϊσοθδυϊ, 962. 
Αὐξίον 6ϑὶ δυάδεῖβ αἱ νϑοι μα] Ο(διϑαγὶ ὠραυϑαυδῖη μϑηςὶ 
ἰοηϊ, πϑαια δυης ἀοπηΐηυπι Δρρο !θοϊ, 805. 

δΦυάὰ ρθοοδν!! ὅροι Ιβγαθίϑη, 141. δυάα ρτανὶὰ5 ρϑοῦᾶ- 
Υἱῖ αυδηὴ ἴβγδϑὶ, 14{, 114. οἱ 864. ὁνὰ ρϑηΐυ5 ἃ ὕε0 
τορυάϊαίυτ, 168. 

Φυάκα ἱπιογργοίαϊατ τΟῊ [ Εν Ῥοο, 801. Τυάξοξβ 5121} 
ρονὶ Αγομο αὶ βχϑ! πὶ, 805 ποῖ. δυάδα 5. τὴδ ροκὶ Αστίρ- 
Ρώ πιοτίθιῃ 80] θεῖα θϑί, 469 ποί. Ἰ 

Ζυάωὶ, δῆς Ὡ60 οοπεθογαῖᾳ, 80, 805. 1υάδί Μοβοίοϑ 
Ἰομὶβ γϑιη θη!  5ϑἰπιὶ, 804. Οἴτοα διά: 05 οἱ ρα πῖ} }65 οαμπ|8 
ἀἰθραηπϑαῖίο Ὀεἱ νογβαίυνγ, 246, 28 οί δε. δυάεί οἰπὶ ἀο- 
ἢυτὰ ΒΑΘ θ3πὶ ἀϊδογθιίοπἑβ βριγίλαυτη, αὰο0 νοτυτῃ ἃ [2|50 
Ργορὶιθίᾶπη βθοθγπογθηῖ, 952. Φυἀα] ργορῃ6:}..5. οἶδα γὰ- 
δρυνηῖ, 412. 1υἀφὶ ρυϊποίρίθυ8. υἱγὶς βισγαϊυ ας, βυλπιαυθ 
τοϑιατί Ἰυἴδπὶ 8ο᾽ ἐθδηΐ ΓΑπιῖ8 ἀγρογυπιὶ ἀρέετριϊς, 19] 
ποῖ. Ζυάξοο5 οἰγουπιοϊϑἰοηοπὶ ἃὉ Ἔα Υ ρα 8 δοσορίσθα 48)- 
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ἄτῃ 8εγρεορυπηί, 159. δυἀδοὶ5 50}15 Ἰορίδυβ Ῥδγπ) 886 εἶτ- 
«ὐπιείβϊο, 159. }υἀεἱ ἱπιπιαπαάδα οογυπι 6586 ρυϊδηδηϊ πηἃ- 
805, αυ} πο ἰανίβϑϑοηϊ διίθαυϑη, ὑδῆθηὶ δαἀόγοηϊ, 488. 
Ζυάεὶ ἰὈτοβ Βαθϑυθδηὶ βοογοίοβ, 860 Δροσγυρῆοβ, 16], 848. 
ϑυάεὶ, οοτγνίοοβα βοη5 οἱ γοίγδοϊδλτία, 890 ποί. δυδεί νἱοιγὶ- 
εἰθυβ 8υὶ ραηιϊίθυβ Δαν ουβδυδηϊυγ, 804. θυάτο, 804. Υἱοῖ! 
βυπὶ ἃ ἈΟΙΏΔηΪ85 ργορίογ ρεοολία, 804. ὅ:ρο ἰη ἀϊδετγίπιθη 
δάάυςι! ϑυηὶ ουπ) ΒοΙιΔΠ18 (:οβδτίβ ϑιϑίυδη ἴῃ ᾿ΘΏΡ]0 Ὠεὶ 
ἰαίογγα νοϊθηι θυ5 ραίδπι οἰ ϑἰδίογοηι, 804. γλ᾽ὰ6 ροτίς!!- 
τδιὶ δυηὶ ΤΊ θογὶΐ (σοβαγὶ8 ἰθπροῦα, ου͵υ5 βἰδιυδηῃ ἴῃ ἰδ ῃ)- 
Ρίο οοπβθογδγο σοηϊοπάοθαὶ ΡΙ]αἰυ8, 804. Ιἀ6πὶ 8 οοη!!- 
ει Οδἱἱ (βϑαγὶβ ἐεαροηρῶν, 804. ὐμτίβι! ἰοπιροῦθυ8 ἱτί- 
ἴυπὶ Ἀομηδηΐς ρομάθγο ἰυ88ὶ 5δυηϊ, 804. Ὠἰβρυίδηιί, ἀ6}1- 

Ῥογδηΐαυο ἰηίοῦ 856 υἱγυπὶ Βοπιδι 5 (γί δυΐιπι βοίνογο ἀ6- 
Βθδηί, ἤδοηθ, 804 εἱ ϑ80ῦ. [ἴῃ αἴνογβαθ ρδγίθβ ἴδὸ ἀθ τὸ 
βεἰηδίίυν, 80ὶ, 805 οἱ δ64ᾳ. δυεἰβ σορδὶ ἰπ 5οϊοιηη ϊαὶθ 
ῬλΆβομ ροίογα νἱποίυπ ὑπύτῃ αι16πὶ νοίϊθηὶ, 917. θουᾶτο, 
9117. Μο5 {Π|6 δοιφαϊυ5 δρυὰ 605 ἰηνα!υθγαὶ, 917. δυάφο- 
γὺπὶ εοταΐ νϑ] τὰ ργϑιθηϊυπ), 522. υαεοὶ οἱ ᾿ἰϑγδοὶ δηΐθ 
Ομγίβιυηι οεοὶ, 729. Τ᾿ υὐεοὶ γθίογος, δῆρο!08 008, Βοηυδι 
Ὁηυπ, 4) 16 τυ πὶ πηδί ῃτη, δἰ }}5 Ποπηϊΐδυ8 γωβίἠθγο ρυ- 
ἰανόγυηῖ, 606 ποί. ᾿υὐδοῦυπι Θχρυ δίο ἃ ϑοδῃπθ πυηίϊδίδ 
Ηἰβ ναγὈΐβ : βοοθ δϑομτὶδ αα Ταάϊοος ἀτϑοτμηὶ Ῥοδὶία δεῖ, 
960. υάδοτγιμο γορὶ ἤὨοἢ ΔΠιρ] 8 }08 νἱ 89 εἰ ηεςί5 ἱπ 80}- 
ἀἰϊο58 [υ͵866 ροβὶ τηογίθπι ρδῃπίβ Βαρι5125 ρθγρεγδαπὶ (Γ6 - 
αἰαί! Οτίχϑηθβ, 469, 410 ποί. 7υἀδι8. Ἀυτπηληΐ 105 νἱίϑ οἱ 
ποοἰβ Δυβιυϊογυηί, 469 ποί., 410 ποί. δυἀεεΐ8 οομϑυμηπιαιϊο 
δαίοϊι ἰπ δάνθοιυ (μγίϑι!, 167. ᾿υἀδο 8 τορυαΐαιΐ5 (ἢγίπι14-- 
Π05 Ὠθι8 δϑϑυτηρβί!, 192. Σά, σταοὶ οἱ θαγθατὶ 465. 
ἑηοηκὶ, 790. ᾿υαδοὶ ἴῃ συ πορβοββ 5ὺ}5 16 ϑυπὶ οὔ πηΔ] θΐοο 
αἰ!δπίδηϊ, 25ὲ. 1υἀδοὶ Ὡοπ ἱπίθ!!6χθγυηὶ (ἢγτίβίυπι αυδϑὶ 
(πγβιυμ Ὠοὶ, 847. Αἄὔἢῷ Τυάτὶ αυληάο (Πγβίυπι οὐσεία- 
τυηΐ, (μείβϑίυπι 6586 βθηιεθαηι, 185, 184. 7υαεοὶ οὐοί80 
(σγίβιο, ποαὺρ γοϑυγγθοϊίομθπι ἱρϑίυ8 σορῃοβεθηίθβ, ΓΘ- 
ΤΙ ἀοπιίῃο8 56 [ΠυγῸ8 Οχἰϑἰἰππδτυηί, 784. υάφοτγυπι 
βοοίογα Πθυβ ροβὶ πιογίθτῃ ΟΠ γίβι!ὶ πο ΔπῈρ}}}8 ἰοΟ] ογαυΐϊ, 
211. λυάφο5 ΤΊ15 οχρυρπανί!, 429. δυάδογιπι, ἴμ!υγυα 
τοάϊίι5 σεπι ρίοπίι4ο0 οοιαπι αὐνεποτ, 711. ΟὨγίβιϊδηὶ 
Φυάξὶ ἀϊευηΐυν ἰη ϑογίριυγίβ, 145, 1171, 118. Οὕᾶτα οἱ αυὸ 
δθη8ὺ, 146, 1177, 118. ᾿υάδοί ρἱυτίπια Ξαρίυδρίηϊδ [ηϊ6γ- 
Ῥγθίυμι δχοϑιηρ αγία σουγιροτυηὶ, 256 ποί. 
᾿ δυαϊοίιπι ροδιγοτηυπ), 626 δέ Σ64. δ υἀϊοίυπλ ροΟΒί ΓΟ πλῃπὴ 
ἐπί αι ἀμοαὶ ἃ ἀοπο Ὠεὶ, 621. δυσϊείυτη Τυϊυγυπι Ποὴ 
βραιίυτὴ ἀφδἰαοτγϑί, β66 ἢΠοὶ ἰπ ἰεῖυ οὐ], 627. 

δυσί! ρίθ οἱ βᾶῃοι 6 ργεναγίοδίδ Ἵβὶ, 211. 7011} Εἰ 6Γ 
ἰοίον ϑεγίριυγα ᾿ἰργοβϑ ἂὺ Οτίζοης οἱ Νιοαπα ΒΥ 060 Γ6- 
«Θηϑβοίυγ, 271 ποί. 

Φυγατηθηιὶ ἀοδηϊο, 843. Τυγαπηοηία οἰ Δ οὐὐυδπιοαὶ 
6886 ἀορρϑηΐ, 156, 157. Ροϊοταηάυπι Ροιΐι5 αυδπὶ ἡπτα- 
ταθῃϊο βίδηάυπι οὐϊῃ ΩΣ 412. Ἰυταπιθηία υάφογυῃι 
φυδηλπι ογδηὶ, 841, 842. 

Ζυδι!ιλ πυπιᾶπα διΐθ ἠυβι  ἰαπι Πδὶ ποὴ δϑβί [10.81}1|8, 
666. 3 υβιιι1: Πεἰ οἃ δοῖἃ ἸΌΠΠ1| 4 βυοὶ αυϑ ᾿υϑῖ8 5υηί, 
90. Ουοά )ᾳϑιυπι) 681 Ἰυάϊοδμά! ἃ πδίυγα ποῦ 8 ἰπβίιυπὶ 
6ϑὶ, 975. }υϑιϊιἰδπ| Π0556, οἱ 0556 ρεςοϑδίυπι, αυἱά, 185. 

ϑυβίυς “οββ685|0 ))εΪ Ραιγὶβ οϑὶ, οἱ παδδδὶ ἰῃ πιϑάϊο 5ι] 
Ζ6βυπι, 956. 7υδιὶ Ἰαπηοη τυηαΐ, 444. δυβιΐ δηΐτηδ τυυϊ2- 
«ἰοηὶ οὐηοχία, 610. ὨΠΠΠ οἰ" 5 το8 πῃ οοπδρθοίυ οἱ ᾿υβίυπι 
6550, 954, 955. 181) παῖδ! 8 ΘΙ ΟΌΓΔ856 πυβαυδπηὶ ΤΕρΟ- 
τίυπιαν, 411, δυϑιὶ εἰ οἰ πηι ἸΡΥΝΟΣ οἱ, ποῖ υᾶ 'ρ86 ͵ὰ- 
βίυ5 651, 86 408 ΠΟΒ }15108 Πὰς 526 ποί. 

1 Δογυ πλ89 1165 δά 834] υἴοπι, 310 οἱ δ6η. 
1,ἀπιθηιδιίοηο8 δ γθην δ αυλ] οτάΐης αἰρθ5.28 βἰπί, 541. 

[ω 1,διμου!διϊουΐδυ8 ᾿Θγοπηΐδ οαΐο Ααχυΐϊϑ, οἱ Τποοάο- 
ἀοηὶβ ἤθη δρρατοί, 536ὲ ἰδηϊυμ ϑυπηδο οἱ ϑοριυδαίηϊ, 
521. 1 1 ἀπεδίαΠοη 69 δοτγοι δ φυϊηαιθ ἰοπιο5 Θαμαϊϊ Οτί- 
6168. 

Ε 1 ρί465 ἃ Ζοᾶπῃ6 Ῥροα οπ11165 τοοαπίυγ, οἱ 4ὺ0 
δεηβυ, 909 6( δέῃ. ρ Μαρποϑίο πδίυγϑ] 8 ἰηθϑί δι{Γλ- 
οἷἶο διἱ ἴδγγυπι, 68. [)6 ]Ἰαρ! ἀΐδυ5 γὸχ 004 ΠΠθγυπὶ βεγί ρϑίι, 
48 ποῖ. ἢ Ἰαρίἀΐδυ5 Ρἱυτγίμη! 411} βογίρβογυηι, οἱ αυΐ- 
ὯὨδπι, 248 ποί. 

Ἰ.δἰγοηθβ οὐπὶ (Ἡτίϑίο ἐταοίχί ἴῃ ρτίπιΐβ φυίάοπι Ποπιΐ- 
κύνρι τιθο ὈΙΑΒρμοιδθαπί, ροϑίθϑ Υ6ΓῸ ὕῃ08 ΟΟΠΥΘΓΒ08 
ε8ι, 922. 

1,οοιἰο ροοίδγυπι ποχία, 235, 284. 
1,60 δ᾽ δρογίοβ ἀΐδθοϊυπι βἰρηϊβοαί, 162 εἴ δ64. ἴ,60 56- 

πίο οοηίδείυβ εἰγοα ἀγῦθ8 νογβατὶ αἰεί ὰγ υἱ ΠΟπΙυπὶ ρΓδ:- 
ἠδ ροϊίδιυτ, 238. Εχ ἰδοηΐβ οὐϑίθυ8, 5ἱ οο! Πἀαπίυγ, δυὶ 
τυηάδηιυτ, ἱρηΐβ Θχουζιγ, 288. 

1ιϑυοίυ9 αυϊάλπι, δα!σίοῦ δνδηρο! γα) ΘΡΟΟΡΥΡΟΥΌΠΙ 
4υ:8 8ὺῦ ποιηΐηθ λίαϊι μα, βίνα δοορὶ Μίπογίβ, νοὶ Ῥειτγί 
Ξ ολθηι5 εἰγουπιίεγερδοίυγ, Ἰυχὶα [πηοσδηϊ τι ράΡ πὶ, 

ποί. 
δ χ 6ϑὶ βρί γί υ 8118, οἱ ἀπιῦγαπὶ οοηϊ ποῖ (υἰυτοτπι Ο- 

ΠΟΓΙπ,, 518. 16 χ Νογϑίβ δὰ ἰηβττη  δίοπι ᾿ υἀδρογυπι δ6- 
εοπηπιοάαίδ, 646, 647. 1,οχ νἱγ δηΐπηδὲ Βυπιδηδ, ὅ1 Ὁ εἰ ξέη.. 

ΙΝΘΕΧ ἈΝΑΙΥΤΙΟΟΘ. 1906 

διὅ, 816. Γι ορὶς εἰ ῬΓοῤβοίατααι ἐηιο οἴακα οδί ἐπι αὐ! 
Δ ἱπιο!! ροπάυπι Ενδημο]υπι, ἐδὅ. ΡῸΓ [ομ|5 ἰγϑῆβῷγες- 
βἰοπθῖη Ὦθ0 ἀθάθευβ ἰπίοτιυν, 464. [,οροπὶ ὀοοῦ 6 δυο 
το, αυϊά, 205. 1,6χ πιϑρρτοτγυπι, οἱ ἰθχ τηθοι8, 515. 1,6. 
τερυσε!, αυΔ||5, 145. 

ἰθδηυπ, 152. 
106 }}υβ τορι ϊδ ργορῖον φυλ [αὐϊλῖοαδι ἰγδάθγθεν 

τοῦ! οτί ἴῃ Ιοψο Μουϑβίβ, 641, 648. 
[θεν ἰεσπηι δαποίαγμηι ΟΟΥΩΠΠΘΙΊΟΥΔΙΌΡ δ Οτίμοηο, 195. 

ΑἸΙοροτγίδ5 οοπιίποι, 795. Ε͵υ8 δὐυοσίοῦ Οτίξοπα νοϊυϑιίοῦ. 
ποη ἀσβίρηδιιν, 195. 1, 1ῦγο5 βεσγαίοβ, 86} ΡΟΟΓΥ ῬΠΟΒ }0- 
(ει ΒάοΌδηι, 167, 848. 10 τὶ δροογυρη!. Κ͵ὴΔ46 ΑΡοογυρ 

1 18 γδ} 125. πθορθγίογαπι ἰῃ Ἐρεϊοβϑίδπι ἰρδίρπίδ οἱτπὶ 
εγδὶ, ὅθ! ποί. 

[μἰθοτία8 πυπιδηὶ ΡΟ τὶ, 88, 359, 249, 365, 455, 603. 
Πθόγι95 δθ γὶ! ἰῃ Δ υάά ᾿δοδτγίοιο ογαὶ, 92. 
{81 Β0ρ6  ἰδγγαπὶ 401 ἰ6Ὁ ἀγρυὶ!, 615. Γἰκαηάϊ διχσῦθ 

δοϊ νεπαϊΐ ρυϊοϑίδίθι ἰ[58 οππαί θυ ἰγίδυΐϊδαι ἐθἤβοηὶ Οτίξο- 
68 Οἱ Δ|Π}{ΔΦι 4υἱ [γα ΘΓη8 ρϑοῦαίδ ταργοῃθθάυμι, 615 ποί. 
τροπαὶ δίᾳυς 501 νθηάὲὶ ροϊοβῖα8 οπιηίθυ5 αυΐάθη) ἃροβίο 
115 Θοηορββᾶ, κθὰ ἤοῆ ἦυγα δοάθῃι, ἃς ραγί οοῃαϊξίοιια 4υὰ 
Ροῖγο, 594, 525. 

[ἡχηυπὶ ἰῃ ρδηθπὶ τηϊογο, αυἱὰ, 185. 
1 οοεἱ, ᾳυϊά, ποῖ. 
Τιορίοδ νογθογυπι ἀἰεϊοτυτη]ιο σοι οὶ τϑι θη 65, μγὸ- 

Ργίθιδιθ58, ἱπιργοργίθιωιοδ ; σδιθγα, βροεί68 οἱ ἴβυγδ5 δὐο- 
εοῖ 5] ρ.] τη), 51. 

1υδᾶ5 ἰη ργαι [πὶ ροηιΠαπι ΕΥδηρο πὶ βογίρβίὶ συοΐ ἃ 
Ῥδι]ο οοηπιοπάφιιγ, 440. [ἢ 1μυσᾶτῃ Βομμ 9. Οτὶ μοι 
Ἰλυάληιων, 610. ΗοτμΝ 6 ἰη 1 υοδπι, 953. Ηοπλ 6 ἴῃ 1.ν.- 
ἐδπὶ νἱπάϊοδηΐϊωνγ Οτγίμβθη! οοηίγᾷ |)4 1 δυπὶ οἱ 1 ΓΓΟαυ Δ: ΠῚ, 
Ῥγαίαι., 4, ὅ. 
[οἱ ἴῃ ἰϑηηρίο ἢ6 ρ᾽Δηϊδηιον, 145. 
{μιάδηι!δς ρτορὶον ροοοδι! ροτίου!υπι Γυρίοπάϊ, 219. 
Τιυσϊδτίυμ (δειὶ βυνὶ φυὶ (Ὠγίϑιυπι βυηὶ Ἰυα!οαι!, 111. 
[ύτηθη, οδηαίάογυπι οπμηΐυπι ᾿υοἰἀἰβείπευπι εἰ Ρυτί 55ὶ- 

τηυπ), 9. 
βΆς οὐπὶ ρθη 6ϑῖ, Ὡ0}18 6580 ροϊδϑὶ 8018 δοϊ υρείβ, 

[υπδιίουϑ πιοῦθυ8, αὐ!, 515, 511, 518. Ὧθ Ἰυπαιρο 
ΤΆΟΤΌΟ τηθαϊοοτυπὶ βθηϊρηιία, ὅ77. 1 υπδιίοι5 πιογῦν5 ορί- 
Ἰερβία, 515, ὅ76. 1,υπδιίευϑ ἱγοροίορίεθ, αυϊά, ὅ14, 515. 

γουγρυ, δΤὅ. 

Μοράλιοπα ἐπιογργοίδίυγ πιασηϊ βοαῖίο,, 929. ϑορίθηι 
ἀφπιοηΐς ΠΌογδῖδ οϑὶ, οἱ (ῃγίβιυπη δἰ5 υηχὶῖ, 516, 511 
ποῖ. (4}}1}8566 ποὴ Γυἱϊ, 517 ποί. 58εἀ ραιτία ο᾽υ8 ογαὶ Μορ- 
ἀα!θηδ, υπθ Μαμι δίοηδ ἰρθα σορῃομημδία δὶ, 929. 1}0 
68 αἰβαηίγιυτγ, 816 εἰ δε. 

Μαρίβιοῦ ἰπομρϑβιπὶ ἀοοαί, 5 ἀἰϑοίρυ] 5 ἀϊοίαἴα πο 86εἰ - 
Βις ιῦ. Μαργίϑιτοβ διιδίσθ, πὸ ἀὐοεγθ ϑηνθηΐ! ρυθγί5, 

ἀρ ποθ|0 Ἰδρίαϊ ἰποϑὶ παῖιιγδ)}8 αἰϊγδοιίο δὰ ἴδγγυῶν, 

Μορηίιυάο αιιοπιοάο λεαυϊγδίυν, 605. 
Μαϊοαϊει!οπἶα υπυδηϊηπαιι6 5|0| 6ϑὶ δυσίοτ, θοὺβ δυϊδι 

Βοποάϊοιίοοὶπκ 68ι τη! ἰβιγαίονγ, 889. 
Μαιοαϊοϊυβ αυΐ πο δυάΐὶ νοῦ δὶ, 180. τ 
Μαϊίφηυβ : 60 ποπιίηο ἀοβίρπαίιν ἀἰδνοίυ5, 925 οἱ αἰ δὲ 
Μλι ία, αυϊὰ, 515. ΜαΑΙ1.18 ῬΒδγίβθογυπι ϑαγνϑίογετα 

τοιπϊαηιίυπι ἀο᾽ ορίτυν, 651. 
Μαίυπι οὉ ρεοῦδία ποὴ ἀοΐεγο, 164. 
Μλ108 ποπιὸ νογθυπι ροϊοβδὶ δάθγο, 500. Μ8]05 80 ἰπν}- 

φοῖη βθραγαγὶ υἱ116, οἰΐδπι ἰρ8.8, 1971. Μαδίογυπι υἱἱροτίυπι, 
ἴδι5 οϑὲ δρυά [)διπὶ, 215. 

Μαοπιῦγα ἱπιοτργοίδιυν σά υἱδίοπεπι, ὅθ. 
Μαπιῦτοδ οἱ “απιηπθδ, ΠἸΠ6 τ Δροοτυ ρου υηδο Πα Ῥδυ]ὺ8 

δρη : Ζαπιπος εἰ Μαπιῦτες τοδί ογμπὶ Μου δὶ, αυο τοροτί- 
ἰὺγ ἰῃ ἘΡί βίο 11 δὰ Τίπιοίι., ο3ρ. "". ἡ 6γβ. 8. Ηΐης αυΐ- 
ἄλτη δυβί ϑυηὶ γθρϑί!ετα Ἐρίβιοίαπι δά Τίπιοίνουμ), 56:4 
ποη ροϊυοτγυηὶ, 910. 

Μδϑῃδι865 3612 Οἰεβοοαγὶ [βδΐίδγῃ γυβδβίι, 465. 
Μαπάδιυπ ἀδ αἰ σα πάο 60 ργίπιυπι 6ϑὶ βοὴ ογάϊηο ϑογὶ 

Ῥίυγα, 5θὰ ἀϊφηϊίαιο νἱγίυι8, 851. Μαηάδιαπι ἀ6 ἀἰ!ΘΕ,ο.. 
πα φτγοχίπιὶ δὴ ἔνδηζθιῖο δυϑάϊίυπι 5ἰϊ, 610, 611, 613. 

Δηίομιδοὶ δ δηϊπιδι 8 δοβιϊποῦϑηι, 494 ποί. 
Μδηβυοίυσο [τυοίυ5 ϑρίτίτυ8 βδηοιΐ, 959. 
Μαηυβ 4υ νἰγὶ (6εβϑὶ68 δρργβεπάθγαι, διηρυϊδθαίυν ἰῳ 

Ἰεᾷ6 Μογδίβ, 654. Νδιυβ ]οἱλ8 ογὶ δάπιονθγθ ρίδου!υπι 
δαὶ Ῥμδνίβδίβ, 495 ποί. 

Ματγοίοη πωγοίίοιϑ, 185, 251, 586, ὅ86, 238, ὅ43, θδὺ, 
853, 856, 864, 8605, 968, 966, 968, 381]. Ουὐϊάδπι ὀΐϊοοῦδηιὶ 
Ματοίοπριη βϑάδγα ἃ 5ἰε5ἰγ8 ϑαϊ νδίογίβ, ᾽δυϊυπὶ 6 ΓῸ ἃ 
ἀοχιτγὶβ, 968. Μαγοίου δι!ομογίοθ ϑεγίριυγατ αχρ)οαγί πὸ- 
1οθαι, 655. 

Μαγοίοηίιο μωγείίεὶ, 56, 582, 460, 494 ποί., 189 πεί., 
820 ποί., 953. Ματγοϊοπὶϊεθ Θοπῃα}}} Δ δηἰπιδ.8 οπληίδιιυ 
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ἈὈΒΓΠΕΡδηι, 494 ηοἱ. Ματοϊοηἑ 89 ἀϊορθδηι ὑπγίβιυπν ἀ8 
ΠΊ]ΙΘΓΘ ἤθη 6858 βοηθτγαίυηι, 952, Μογοϊομ 8 αυϊἀδηὶΥ̓ οἰυ8 
Τοβιδπιθηϊυτῃ ἀυοθυ5 δυοίογίθιβ ἐγ θα θαηι, 460. Μαγεῖο- 
81 Ομ γίβιὶ Ρδίγεπι θοηιη οἱ ἰφιοίυπι, ορίἤσοπα, πιϑίογυπι 
δυοσίογρηι οΟβηΐίιηι, οἱ ᾿ιδίυπι Πηφοθδηὶ, 820 ποί. 

Ματοῦβ Ενδηρε!ίιπι, ργους ΡΘ’γυ8. ἰρβὶ δχροβυδγαῖ, ἰῃ 
ἘΜ ΘΓᾺΡ τοῖν, 40. Μάγουμπι Ροίγυβ ἢ] υπὶ δαυτα ρροῖ]δι, 

Μαγρατγιἰδτυτὴ Ὠδίυγα εἱ βρθοίεβ, 48. Μαγραγί (85 ἰθγγβϑ- 
ἴγ65 Δρυα ]η605 ἰΔῃ υπηπποάο πφβουηίιγ, 448 ποί. Ε πιδτραγί- 
[5 ἰογγθϑίγιδθυ8 53|61}1 πηι, ρ818 δηπυίογυτ οἱ τοι ΐ- 
}18, (48 ποῖ. Ἰηάίοαϑ πηάγραγ [85 Ὀτίπιαπι ἸοσΌπι ΟὈΙΪΏΘΩΙ, 
450. Ιπαϊο9 πιλγρατίιο ἀθβογριο, 448 ποί. [πϑϊοῦ πηᾶγ- 
ἰαΐρᾳ βἴξηαπιι ἴῃ σοποΒ 8 4825 Ὀυσοίηΐ8 σγδηαίθυ5 5ἰπιὶ- 
68 ϑηὶ, 418, 449 ποί. [πα ἴοι πᾶ ζαγ 5 τότ φσίρηυπίυγ, 
419 ποί. [πάϊοατγυπη πηδΡραγ λγυ πὶ βοπογαιίο, 429. Μαγ- 
ΓΙ ἰὰ [παἴε εὐπὶ βταν α οὶ, οἱ δὰ ἤος ργοῇοίβοϊϊυγ αἱ 
Ῥίά6πι ρατίυτίδι, 5ἱ (σης ἱοπυοτίί, σοπιργίπίτατ, οἱ ν6- 

Τυὶ ργᾶβ ΠἸπιΟτΘ βραγαίϊ οἱ ουμαϊὶ βοπιθη ὑηά6 ἤυηὶ ᾳυῷ 
Ῥγβειηδία δΔρρε)!δηίων, 449 ποὶ. 1παΐοδθ τηγρηγί (8 ἰυγ- 
τολίτη ἴῃ ππαγὶ ραβουηῖυῦ ὑ88 ργδουίθ, 649 ποί. Μαγρᾶ- 
Υἱ (δ [πα ΐοϑ τεξαπὶ μα θηὶ βγ6ρ18 ἀυοεπι, ΘΟΪΟΓα δἱ πηδρτιί- 
τυάίωα οοηϑρίουυπι, οἱ ἃ ΤΕ]ϊαυΐ8 ἀἰ εγεηίθπι, 649 ποί. 
Μαγραγ άτυπὶ ἀιχ ἱγορίςο, Οτβιυ8, 450. Μαγρατίμδ, ργο- 
ἢ οἰδθ, 1, 1πἀϊοᾶταπι πιδγραγιάγαπὶ ρἰβοδιϊο, 449. ποί. 
Δγβαυ 85 ρἰρη! Βειδηηίουβ Οοθϑπ85, 409 ϑοουπάυπ) 

Ἰούυμ οθιϊποηὶ, 48 ποί. Βεί ἰδπηΐοῖθ πιδτραγὶ ἀεϑεῦὶ- 
Ῥιίο, 450 ποί. αγραγίιδβ εἰφηὶι Βοβριογυφ εἶγοα Θου "απ, 
αδ8 ἰΘγιυπν Ἰοουπὶ ἃ ργΓϑίδη  851Ππ|8 Παροοὶ, 648 ποί. 

ῬΒΟΓΔΠδῈ πιδτβαγὶ [9 ἀθβογίριϊο, 450 ποί. θΘυοπιοῦο μᾶ- 
ΒΟυΙ0Γ 1}189 πιΆΡ ΚΡ, 450. Ὁ] ραϑοαπίυτ. ἐδὶ ποί. Μὰγ- 
Βατ 85 ἰῃ ΟϑΊΓΘΟΓυ Ρἰπηΐϑ ργονθηΐθηιθβ σίρηι! Αὐάγη8- 
τ͵8, δὶ ποί. Μαγραγίϊ8α ΕΤΥΓαδΒ, 448 οί. Μλτρατίι88 
ἕδγυπὶ οδίγθα, δἱ υγ }Ὴ τιδτίπ! δῈ Πυν δι }165, 450 ποί. Αα- 
ΟἴοΓ6Β αὶ ἀθ πιλγραγι9. οἱ Ἰδρίαϊυ8 δεγίρβογυμι, 440 
ποί. 

Μαγίϑ, ργίπη 1189 οδ811{88 πη! ϑγυμι, 465. ΜΑτία ρεγρο- 
ἴυδ νἱγρίϊλ5, 463, 163. Μοτία ἤονο βθγπιοηθ 88] υϊδίιγ 80 
ϑηροϊο,, δὲ ἢ} δὲ ἰῃ ϑογιριυγίβ 12]18 βδ᾽ υἱδιϊο τοροργίτυγ, 
959. Μλτίδ μδθθθαὶ ᾿ορ5 βοἰδηιίαπι, ογδὶ βαποίδ, οἱ ᾳυοί!- 
εἰἰδηα τηθαἰ διίοπα νι οί ργορῃδίδγιπ οοβηογνογαί, 959. 
Ματίξ υἱγρίπἰιδίθπι ἱρποτγανίι ἀΐδθοὶυ5, 958. Οὐυδγο Ματία 
μι οοηοθρίυτῃ γϑηλὶ δὰ ΕἸ ΒΑδιἢ, οἱ πηδηϑὶϊ οὐπὶ 68 {τἰ-- 

0.8 τηθηβίθι5, 9,2, 945, Μοτγία νϑγοὶς ΕἸ βδθϑι Ἄοοηῇγ- 
Μηλίους ἴδοι οδί δ)ὰ Ἵγθάθπάδ δὰ χιῶ δυάΐογαὶ δὺ δῃ- 
ὅϑιο. 980. Μανία ἰπ ραββίοπθ Πομιίηὶ βοδμάδ! πη ρ4888 6, 
2. Ματίδτη ἃ 85] γαΐογθ πθβϑίδπι ἤι͵586 60 αυρὰ ἱ πᾶ- 
τ ἰΑίοτα {1105 ἡπηοία ἕιοτίι Ζοβθρῖι, δυϑί βυῆὶ φυϊάλῃι ἀϊ- 
Ε6γθ, 940. Ετγοῦ Π|86 ἐχριοάϊυν, 940 οἱ 4. ἘΠῚ 4υϊ 9ο- 
56ρὴι αἰςβθδηΐϊαγ, ποη ογδηὶ ογιΐ 46 Μαγίδ, εἰ δ67η. 

ἅγίδ ἐγθβ δυΐ συδίυον ἀϊϑιϊησρυυμίυτ 4υ υηρυθδηίστα 
δυάοτυηι ΒΌρ6 Γ᾽ θδυπι ἰῃ οβπᾶ, 892 οἵ δεηη. 

Μαγιγγίυπι ολΠσ, 118. Μαγιγγίαπι Ὀδριί8πι8, 892 οἱ δοηῆ, 
Ἰβλδογῷ ογίβο, 809 ποί. Μδϑογᾷ ἰη δ!αυΐδυβ υκ}}8, νᾶπᾶ 

ἰδ πα} ι|8, 809 ποί. Σ 
Μαιδτία οἱ πιδιθγία!θ [π βδούδιηθῃίο Ἴογρογί8 (μγίβιὶ, 

ποῖ 
Μαιιμδου5 ρτίυ5 ρυ δ᾽ εδηυ8, ροβίθα δροβίο! Ενδηρο- 

Ἰΐυπι ἩΘΡγαίοΟ Βογπιοπ σοηβοτίριυπι “εἷς 41 Πάδπὶ οοη- 
γε γο8 ρυθ]ΐοανί!, ἐΦ0. Μαιιμαουβ ράταθοἷεε 46 ορογαγῖϑ δὴ 
νἱηθαπὶ ὁοπάμει 5, πΠ6 6 ποη ἀο ΖίΖΔὨ 5 βιργὰ {Γἰοὰ πη 56- 
τοϊμδιὶς γϑλοτία ἐμ. "Ποῦ αὶ, 691. Οοπιπηοπιαγίογαμι Οτὶ- 
δηΪ5 ἴῃ Μδι!Πόθυπὶ νθίυ5 ἱπιογργείδιϊο, 531. Ομᾶγα ἃ πὸ- 

οἀϊία, ργαίαί., ὅ. ἴι, Μαιιμυπι Ογίβθηθβ δα χοβθηδτὶο 
πιϑ)οῦ 5ογί μείϊ, 155 ποί. 

ΔυΓΟΥ ἢ. ἴθγγὰ δηΐθ δαάνθηΐίυπι (Ὠείϑιἱ ἰὴ υπΐπς5 Ἀεὶ 
Το] ρίοποπι ποῖ ΘΟΠβθηϑαγαὶ, 510. 

οαϊείηᾶ βηέιῃ παθϑὶ ορεγαιίοποπὶ, 955. 
Μοαΐουβ 8αῖρα ἀο]ογί δυοίοσ αἱ ϑᾶηϑτγα ροβϑίϊ, ἤφυτα Ποὶ 

Σ Υυΐπογα βδηδηιϊ 5, 666. Μοαϊοί δυϊπιοτυμη Ρτορ μεῖς, 208. 
Μεύΐτ το5, αυῷ, Ὁ88 ποί. 
Μοραβιμοηθβ, ἐέδ, 449. 
Μεθ ποϑῖγὰ 408 Υἱ ϑηἀο βοϑδηάα]ο ῥγοίάθσθ ἦυθει 

Ομ νίβϑιυϑ, φυφη2πι βίηϊ, 60 οἱ 56. 
Με ρὶ 5, 282. 
Μοηπιμυβ πϑγοιίουβ, 755. ; 
Μετος, ποθ γορίης ϑ8 0:6, 46. 
Μειδρῃγβίοα, βϑὺ ἱπβρθοίἑ να αἰξοὶρ]η8, 64 δϑὶ 4υ8 5:- 

ῬΟΙρΤΟβϑὶ νἱ 5:01}, ἀε αἰνίμἱβ διίᾳυϊα δἱ σωῦϊθϑιίθυβ Ἴοῃ- 
τοι ρ]απιυν, δὶ. 

Μοιοιηρϑυοοβ[5 οὐπίυϊδίυτ, Β08, 561, 568 οί δεῆφ. 
Ῥειοηβυϊηδιοβὶβ Ἔχρ!οὐίϊαν, 449. 
Μοιδβοῦῖ θοῦ 06 τοδιγτθοίίοηο, 1. 
Μίοθ46}1 ἀγομδημαὶο δυδ)οίαπιυν αυὶ Πάδπι γθοθηβ ἃπι-. 

Ῥίαχὶ δαπὶ δὺ βοσυθ ἀογοϊξπαυππίυγ 8] πἰπηξαπι ἰϊ νοϊυ- 
Ῥίαιΐβ διυάΐυπι, 614. 
ΧΙ εἰμθαιη ργορ)ιδίατῃ ΑοἾΔΒ Ων ἔῃ σάτοστγοπι, 88. 
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ΜΙΩἰβίγαγο Ομ δυ5 ἀθθδι, υΐ [Γαι τθυ 5:15 ῥγδββίδωι εν 
6586 Υυ]1, 7235. 

Μί5βδ6], Αζαγίδ5 οἵ Απδηΐδξ, ργορ)ιθίϑ, 118. Αἢ ἱγὸς ΠΗ 
Ρυοτὶ δἰ} οὐ Πϑδηίθία ργυρίθια ΒΑΡ ΟΩΘ σακιγαι! 
Ταθείηϊ, οἱ ἰγδάυηι ἨΘΟτοὶ, 651. 

Μιβονίδηι ἰηνοῦδγθ, αυϊά, 979. 
ἡὲοῦοε ἴῃ ομιδειιαῖθ βασγαπάυβ, 964. Μοάυ8 ογαπαϊ, 650, 

ΜΟΙ Βυπιδηθ οἱ δϑίηδ"ί, 59,. Μοῖδ Βυϊηδηθ “πιΐ 
ἰγιι841}}65, 56 τηληυδ]ος, ὅ9. γιοί. ΜοΙᾳ: δαϊπαγία" καὶ 
γεγβδί 68, ὅθὲ ποί. Μο]Δ δϑίῃδγία, φὰ δἰρηϊῆςοι, 594. 

Μοη5 8ρί γἰϊιπι πιδι πὶ 5 βου οι, 519, 158, Μοηΐοσ τθπο- 
Ὀγίςοϑὶ δἱ ᾿υοἱαΐ, χαΐ, 202 6ἱ δεᾳᾳ. ἥοῃς ΟἸ νοι ἱπίοσρτο- 
ἰδίυγ πιοη8 πιϊδογϊοογΐῷ, 900. 

Μοτλ}}5 ἀἰείτυτ, ροΓ ιι8π) πιο5 νἱτθηαὶ ποῃδβίας δρίδιεν, 
εἱ ἱπβιϊιυΐδ δὰ νἱγιυΐθπι ᾿ϑπμάθωι 8 ργεραγδηίυτν, 51. 
Μοτθορυ πη ΟΔ11588 ἀπιγί5 δϑϑί γηαπίυτ, 518. ΠῚ6 ΘΓΓΟΓ οσ- 

Ρ᾽υδίίυν, 5718. ΜοτΓΌΪ δηΐπιί ρϑοοδία, 415. 
Μογοϑ μοπιίπυπι 5υβίμοι Ποι5, 449. Μοτίθυ5 Βοιηΐηυτω 

5656 ΔΟζοΙηπιοάδίὶ Ὠθυ5, 241, 248, 451. 
Μοτβ ἱμ Π ΘΠ οἱ πηραΐλ, 582 "οί. Μοτξ δσοπιγαγία τἱϊσ 

αυῷ ε5ῖ (γίβίυβ, ὅ82. ΜΟΥ δάνοῦξιβ (γίβίυπι, οἱ 4 
Θια βεαυυσηίων, ἰηνα! 4, 1726, Νοτγιῖ5 ροτί, υθ, 598. 
Μονιῖ5 ἱπιρογίυμῃ οδιίπει ἀἰδθο]υ5, 589. Νοτγίθιῃ ρυπίαγο, 
αυϊ4, ὅδ2, δῦδ. Μογίοπι νἕάθγο, πιογίοπι Εὔυβίαγο, ποσί 
βοηυΐ αἰΐαυθπι, πιογίθῃι δυρογνυθηΐγα δἰ ἰσαΐ, ἀρργθῃθῃηβὶ ἃ 
πιογίθ, Φυβουθοτί ἃ πιογὶθ, αἰ ΠΤ γυηὶ, "05, 556. Ροβὶ πηοῖ- 
ἰδπ) πηυϊαιίο ηυ}13,241. 

Μογίυυπι 72πὶ Γεἰ᾿αυτ βυδβοίίϑγα, Βο᾽  υ5 δγαΐ Ὁ μτςι!, “1 ἐν 
Μογϑ[5 ποπῆθῃ δηὶθ (μγίβιϊ δινδιίιπι δα} 8} ἡἶνὶ ἴῃ 7α- 

ἀπ ποίυπι Ἔεταὶ, πῆμ [πῃ }}8 βϑη!Πΐυπὶ ΠΟ γάγαμ Εἰξιο- 
τί ἀ8 Μογ86 βεγίριυπι 8] χυἱὰ ἱηνθηίιυν, 14. Μονϑὶς οἱ Α- 
γυμ δ ργοαϊ βία ἴῃ ΕΒΎρΙΟ οἱ ἴῃ ἀδβογίο ἴαοια μϑυςἰβ γθθθ8- 
δριυῖαγ, 168. Μογϑὶ αἰϊτίυΐϊδ ροϊδϑίωβ Ἰορύυτῃ ΓεγόπἌτυιῃ, 
ΘΕ!. Μογβ68 νοϊδιυβ, Βυδοϊυη οταὶ Ροριὶ διἱ θοπιπυμι 
ΟΠ οοηνογαί, 1δέ, ογθοβ δὰ ΠὨοιιπ τονοζίθης ΓΔοΐοηι πρῶ 
γΘΙΆραὶ, 154 οἱ δ6η4. ἤογβ865 οἱ ΕἸ 125 υἱβὶ οὐπὶ (γίβιο ἰῃ 
ἰγδηβῇαιγδιίοηθ., 4ι]4 5ἰ κυ σοι, δ.9, Μογβίβ βοίος ἢ- 
Ὀγὺβ δἀπ ἰορθδηὶ σϑδάδιοϑι, οἱ θὺβ δὰ δ 6 γᾶμῃ ἰπιο} ἶπ6- 
Βδηὶ, ργα[αί., 5, 461 ποί., 828, 918, Ρ 

᾿ ΒΟ ΟΥ ἀρυὰ Ἡρθγαοβ ἀδϑιιπιρία νοολίυν, 658. Αἰ ὔππα]!ε- 
τὸ αυ0 π|ο60 ρρορδίυπι ΘΟῬίϊ, 5ίς οἱ ρῥγιιείρίυπι ξαυι 5. ἃ 
ταῦ Π!Θτίθυβ Βαδυΐὶ Θχογάϊλιῃ, 940, 941. Μυ]οτὶ δἰἰχυδοιο 
ἐπ ἘροΙ οϑα ρϑυιρίβϑιιπι (11, υἵνϑηιο νῖγο, υθογο, 64. Μυ- 
Ἰοσιθυ5ογδηι θυ μγϑοίρίιυγυι μαθθδηὶ γ] τη ἢ βυροῖ ἐδ- 
βυ, Ρτορίετ 8η 8605, 961. Μυ]ΊοΓο5. ϑαθοίβ ἱρογαβδηὶ, 

ποί. 
Μυμάυβ εγομυπίε 5ἰρηίβοαίυτ, 128. Μυηάυβ8. ἀψδγ δδί, 

ἦπ αυο θοηδ δἷἱ πι]ἃ 856) ἡ|5 1 διηὶ, 644. Μιυιη.Ἱ πυ!- 
εἰρίεχ δοεθριίο, ὅ98, 599, Μυηθὶ ρίυγο8 ἰαχ! ΟἸοπιθη- 
ἰὲπὶ Βοπιδηυπι, 422, Μυηάυτῃ δἰ φυδπάο ἰπίδγίἐυγυπι ὑτο- 
θαι Οτίρθηο5, 569. Μυπάιβ ομηηίβ ἰγα δαὶ δυδτογιοίυν, 909. 
ἐἰ δέηῃ. Οὐ πο00 πη δὶ πηυπάυ8 ἐπ υἱ εἴτα ΟὨ γίσιὶ δάνθαίω, 
δ8θῦὕ, 806. Μυπαὶ [Ππΐ8 Ξυϊνεῖο ονθηίοί. 815. 
θὲ οπληΐα ταυπάᾶ : ἱπηπιαπα ἐς οἸγοΐδ ἐπηπηθπάα, 495, 

Μυῃυβ. [π᾿ ΠΙΠΏΘΓΘ ΠΌ1ι ἰρδιιτὴ πιαηιι5, 56 το] απ δίοτη 3ς 
- διυδξυτ ἀδαι5 γεβρίοἱ! 1), 682. 

Νυγθβ ἴῃ ολυβα [ὈΘΡμηΐ οὐ Απηλχίιΐ οὐϑίἀϊοποπι βοίτογε (ο801] βυηΐ (Ρϑίθηβθβ, "13 ποί. Μυγδὺ ἰπ Ἕϑυδβα Γμϑγαηΐϊ οὐ Ῥε)υ5}} ουϑἑάἀϊοποπι κοῖνθγο οοδοῖμβ αἷς Θοππδοβοτίῃ, 598 ποί. : Μυκίοα. Ἰὴ τηυϑβ(οἰβ βοηΐ 80πι δοηΐς 411} οοπδοπί, δἱ ἢ ἀϊδ- ΟΠΪ, ν ᾿ 
Μυιοιο ἢ0}1]4 ροβὶ πιογίριῃ, 91}. 
Μγεβ Ρδϑουπίυγ ἰῃ ῥ᾽ εϑιρίδυ5 ἰοοίβ, 450, 45]. Νυγϑίδγίιτη αρβοοπάθηψυπι, 365. Νγπιοτγίογαπιη δσίσυδ ἈΟΪ 2 ογδὶ δηΐθ δάνδηί πὰ (ἢ γίϑι!, 65. Μγβιογίδ τελιαά, 56 δὰ ἤπθηὶ θοηυτ ἀπ οοη 8, 08] μοί. 
ΜΉ τρϑγηἰ δὸ πων Ἕλι}}685 πιαγματίιδα ἴθτυηι, 450, (51 ποῖ. 

Ν 
ΝΑΔβ50ῃ, 58 ΠΟΙΏΘη ἱπίθγργδι εγίβ, σου μεπίϊπμς δεῖ Ῥτίν- 

ἐθμ5 ρορεἰὶ δροπεῶ, 101. 
Ναθιΐυπι, ἰπδιγυπγοπίυπι πηπβίουτη, 616 ποί. ΝΑΌΤΙ ἀυς 

Τοτιηδ, 616 γσί. ᾿ 
ΝΑθυςμοάοποβογ ἱπιθγργείδίυτ ἱπβθδϑις οἱ ἀπριςίϊα εο- 

σηϊίο, 534. Ἀκυλ τε κ τεντανε ευπὶ ἐπέμομο ᾿ιοϑὶθ δὰ υρ- 
Ρυρῃάμάυμπ ρορυΐθτι δἰ σοπβϑηιῖι . 

ξαρυχαγάοιν, 258. ἥ 
Ναϊὰ τγϑεθ ἱπιαγργοίαίαγ σοπηποίίο, 958}. 
ΝΑρμΐΑ, ουἱ ἰη6δὶ διϊγδοῖίο δ ἔβιιθιι, 466. 
Ναίδι ἴα ἢ} ἃ φυορίαπι αξῖο οοἸουταια, 47|. Ναι8}5 

(168 Ρ]αγδοιΐβ, 471. 
Ναν 188 10ΔΒπ8 μοι πᾶ πιγϑου!ς,, 958 οἱ σεφῳ. Ναιξνῖ- 

185 (μγῖβι! ποῖ 68. 188, υἱ φύλϑί αυΐ Δη16 ποὴ υδγῖι, δπεὰ 
τρρογῖί, βίουὶ ἀ6 παι νι [δία Ὠυπιΐηυπι ρυϊδίυν, 440. ᾽Ναι!- 
Υἱ 5. ξαβι (Πιγίβιϊ αἱ ριδπίαϑηια Δ Βγοιϊοἰς οἰαθίίωγ. 551 
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[οπϑοφαθῃϑβ ἰϑηιθη 6βὶ υἱ αυἱ ηδιἰν 46 πὶ δυΐογί, ἰο}]δἱ οἱ 
βοβδίρηαι, δ51. Νδιϊνιιλῖο5 ποσαίμυμι οὐβογνδηὶ (μδι δὶ, 

Νδίαγα παπηδηα ποῦ ρϑίΠ8Ὁ υἱ δηΐ6 ἀιοάαοϊπιπι δοίδ( 8 
Δπηυπὶ 58 ρ ΘΙ 4 σοτῃρί Θαίιγ, 95, Νδίυγα ΠΟΡ]8 ἱπὶ υπὶ οϑὶ 
4υοῚ )υδίυμῃ 8ἰ1 Ἰυσϊολπαὶ, 975. 

Ναζάγϑὺυϑ βρϑοίδι πὶ Ὁ60 βοπιροῦ σοπβοογδίυς, 141]. Νὰ- 
ἙΆγϑυ ογᾶὶ Ἐσωκοαι, 911. Νυζαγϑὶ οδβδγίαπιὶ ἀδροπθηιο5 
βισγιΠοίυπ οἴδγοῦδηι, 188 ποί. ΝυζοΓοοὶ δ δηἰπηδι 5 οπηηί- 
Βυδ αἰνδιϊποαπὶ, 49. ποί. Ναζαγιοὶ ἀηὰ6 5ἰαὶ οτιΐ, 155 "01 
Ναζαγϑὶ εἱ Ο 55:εὶ [Ὀηΐθϑ ὑυηάδ δυὰ ἀορπηδῖα δχργοββϑογυηὶ 
ἘπΙοπίια, 155 ποί. Ναζατὶ δὴ [ϑγίηι μϑγοιϊοὶ, 494, 152. 
ΝΑΤΆτσΟΒ ἰάθπὶ 56 ῃ8:85:6 ἀ6 (ἢ Γϑι0 ἃς (ΘΥπιίδηοβ βογί δὶς 
Ἐρίρμαιίυο, 150 ποί. 

ἈΣΆΓΘΙὮ 8ὴ (ΟΠ γῖβι} ραϊΓία, δὴ ΒΟ ο θαι, 463. 
Νεεδ8ς6, αὐἱά δἰρηίοοὶ, 601. 
Νορβοιίδιοῦ 4 ΘΓ ἢ5 ΒΟΠΔ5 ΓΔΓμΑΓ (45, 4υΐ8, 48 οἰ δ6η4. 

ἘΕχροηΐτυῦ πῶς ράγάθοία, ὁ 48 οἱ “666. 
ΘΠ θτἰὰ5 ῃϑυϊίαυθπι Γοϑίδυγδη 0 ἰθηηρὶο Ζδγυβδί θη 

Ῥτωίβειυβ [υἱϊ, 564 ἀγθσπι ἰδηίυπ οἱ ἴηυτοβ γοϑιϊιαἰϊ, 657 
γιοῖ. 

Νοορθγίογαπι οἰἐπὶ ἰῃβίρη!8 ογαὶ ἰη Ἐσοϊοϑίϑπη. ΠΡ 6ΓΑ]}- 
815, ὅ01 ποί. 

Νεαυΐι8, ἰφοΐβ τηδιοτία, 161. 
ΝΟ ἱπιρογαάῖογ, 719. 
ΝοΘ, Α Νο6 δὰ Αργδῃδιλυτῃ ροπογδίίομθβ ἀθοθηι, ἸΟ]. 
Νοοί. πὰ νοὸχ ἰβϑὶα 6}}|8, 1} ποι. 1,τοιϊἴδαν ἤθη 5801 πὶ 

(ὐπειίαηριη, 86ὰ οἱ ρυδ᾽ίοαμι οἱ βοϊθιπηθηὶ ἰοδιϊοδίυΓ, 
ποῖ. 

Νοριίδηί μωγοιἰςὶ, Ραϊγιραβϑίδηὶ νοσϑιὶ, 189 ποί. ἘΓγΟΓο 5 
οοτγυμι, 789 ποί. 

Νοπῖθη Βοἱ ἱμϑ λυ 6, 421. Νοιηθη Ποὶ ργορτγίυπι 408- 
(πον “πιο γί8 οοηβίδι, 572. Νοθ Πεὶ ργοργίυτη ἤθη οἷϊο 
Ῥτοίδγιυγ δ Ηοθγθίβ, 824. 

Νοββ6 ροεοδίυμι, οἱ Π0886 υ5(ΠἰΔπὶ, φυϊὰ, 185. 
Νονὶ Τοϑίδηθηι δα οπιρ τί υπ πηᾶρηα αἰ εγθηιΐα, 61], 

672. 1 Νονυπὶ Τοϑίδιηθηίυπι ἰπίγυϑἃ 6556 χυξεάλπι δυβρί- 
αοὐἴηγ Οτίρθηρϑ, 670. 

Νυθ 65 Ἰυοίά }ι5ι05 Οδυτιῦγδη5, φυ9, 56. ΝΌΒ65 4] 6ρο- 
τίεθ 88ησίο5 βἰχυοδηι, 172, 115, 11}. Νυῦδ8. δϑὶ ὑπι5- 
αὐυΐβαᾳιι8 βαπείυϑ, 112. ᾿ 

Νυπηογὰ8 ϑοπατίυϑ8 ἸΔθουίοϑυβ οἵ ὀρϑγοϑι5, 630. Νυπη6- 
Τοῖς βορίθηδγυβ γοαυΐθπλ σοηιἰπαὶ, 6320. Νυπίογιβ αὐυΐη- 
δυλοοπαγίυ8 γϑιἰϑδίοηθηι οοη!ἰποὶ, 419. 

Νυριίω ἀηίπιϑ οὐπ ἰαρο, δ15, 85. Ναυριΐϊα Ομγίϑι! οὐ 
Ἐςο] 8.4, 191, 195. Αὰ πύρα Δορογδί!, 19. εἰ δοηῃ. Εχ- 
Βυρμὺγ νδϑς ραγαῦοϊα, 19] δἰ δοηη. Ναριίΐ28 ἀδπιπαθδης 

ἰογδοὶ (29, ϑαιυγη Δ ηΐ, Α ροβίο!ἱςὶ, 8οὺ Α ροοίδιϊοί, οἱ Εὰ- 
δἰδιἰυ5, 659 ποί. Νιιρι1885 4υἱ ἀδιηηάραηὶ, ἃ Οδηρτοθηβὶ 
ΘΌΠΟΙ ΠΟ ἀδπηηδιὶ δβιιηὶ, 659 ποί. Νυριία βδουη 4:9 ΠΟἢ οπ- 
πἶπο ἀδημπδηϊυτ, 267. [ἢ βε οι παάὰ8 ἡυριϊ28 ἰπϑυγρίι Οτίχα- 
265, 955 οἰδεηη. Μυ!ϊοτί, γίνη! 6 Υἶγο, ΠΡ ΘΓΘ ρογπηίβογυηϊ 
συ άλπι ἘΡΙθΟΟΡΙ, 641. Νυριίας 5θουη 48 ΘχροΓίο8 ὁχ Ρδυ- 
10 δὴ ογαϊπδιϊοηίδυ58 ΕςσοΙ δὶ δχοϊυά Οτίρξοηοσ, 645, 
610. ἘχοΙυϑαγαπί υηἰνογϑὶ ΡῬδίγοϑ, θχοϊ υϑἰΠπ6 Βοιηρον ἕο- 
Ὁ ο8|4, 6ἐὉ ποί. ΒοΖϑ (Πγυβοβιίομηίαυθ βθηϊθηιία ἀ6 βδουη- 
ἀἰδ ηυρι{|8 φυοδα ογαΐηο5, 6ἐὉ ποί. 

Νυριἴδ|}4 νϑϑιϊπηθηῖϊδ, αυϑ, 195. Αὔϑηυθ πυρι[4}} γοϑί.- 
ΠΟ ηἴ0 ΠοπιΟ ἀϊβουπθθη8, αυΐβ, 795. 

[ 
ΟΡεἸογυπι ἐπ δπηθηδηάΐ8 ϑαρίυδρίπια. Ιηϊογρτοιίθας 

αυἱκ υϑυ5, 611, 674. 
ΟΡ ]διίοποϑ Πα δ! υπι, 501 ποί. Ῥαγβ οθ]διίοπυπι χυ: ρδυ- 

Ρογίθυ8 Θγορϑθδη!υν, 84 ρΓοβογίοτοβ ρογιἰηοθαὶ, 490 ποί 
Ορβουγί(45 ϑεγίριυγατυπι, 11. 
ΟὐΒΟΌΓΩΒ θ6γπιο αυϊά 5ίι, ἐ. : 
Ομβίαἀϊοηθιη Αὐππαχίτί βοῖγθγα οοδοί! δυηΐ ἃ πιυτγίθυ (τα- 

[6η568. Ομ βἰαΐοποπι Ρο] 5.1 801 Υ 6 ΓΘ ἃ πηυγὶθυ5 οοδοῖυβ 68ὲ 
ΒΘΠΏΔΟΝΘΡΡ, 513 ποί. 

, Θοθδηι5 Βγ δηπίουβ πιδγραγίίας σίρηϊ!, αυῷ ἃ ργϑϑίδη- 
εἰ55|Ππ|8 βδουπάο ἰσο0 δα ηβθηΐυγ, ποῖ. 

Οὐυ]} Βοαιίηΐ δὰ ἤάδπι οἱ τοι φυδς νἱγίυϊαβ, 165. 
Θήον οοννίηϊ ὁογῆυ γθπθηᾶ ἀθρα!!!ι, 508 ποί. 
Οαοτγδῖυβ βοουπάᾶ νοσϑιίοῃο Ορογϑγίογιιπι δὰ νἰπθᾶπιὶ σΟἢ- 

ἀυοσιοτυαι δχργίπηίτις, 101. 
ΟἸΙουπ ἴῃ 5 ἘΠρίυΓβ, δυὶ ορυϑ πιβατίςογά ΐ. αυὶ ἀοοίτί- 

84 ἰηι6}} ρίαν, 894, 
ΟἸνϑιΐ πιοπβ ἐπι ογργοίδιυῦ πηοπὲ πιϊδουἱουταϊᾳς, 900. 
Οἰγηϊηΐι9 Νδοραοπίς ὑγ5, 745. 
Ορϑγὰ Ὀοηᾶ 4018 παίαγα! 1υϑι}{|4 ἤπιπὶ 40 ἱπΠαο!δις, 

ΟῚ δυηΐ πιαρηὶ οὐοτίβ, ἰμ54 ἰϑπΊθη δοῦδρίδυ! ἰα ϑρυά 
Ὥσοιιπι, οἱ ἔπ που δίρου!ο οἷβ ργοϑαηὶ, ποθὴ δυΐθια ἰη ἢΐΠ|0Ὸ 
8.1} Ποπϑθαιθηάδπι Υἱϊδπὶ φρίθγπαιῃ, 89) 

Οραγαμίαπι ἐυπὶ ἀϊθ5 651, 200, 201. 
Ορθγαρὴῖ πιθγοθάθ σομάμοι!. Εχρουΐιασ ἤδθο ΡΑΡΆΒΟ]Ά, 

ΘΎ. Ευλιβ ράγδίνο!:θ πιγϑιθγίᾳ ἰπι θ᾽ ἔχουὶ Μαιιμέθυβ, 607, 
Ομεγάγίογυπι ἀἀ νἱποϑι οομμυςίογαιη νοραιίοιθ5 αυΐιηαθ. 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΌΞΒ. 1010 

δὰ φαίπῃυο 86Ώ56.5 γοίογυηίυν, 101. Ἀοίδγοίυν οἰίδηι 15 
δά Αἀδωυπιὶ οἱ ἔνδη), 2" δὰ Νοδοδιπι, δ᾽ δὰ ΑὈγδῃδηυπι, 
4" δά Μογβθην, 5" δὰ (μγίϑιυπι, 100, 101. Ορογατίογυπι νο- 
οδιοΒθπ) (Πγϑίυ 5 ΘΟ ρΟΓ ἀἰδροηβαὶ, 100. 

Ορμήϊω, 859. 
Ορίδοοπι ὕδυπι, Υοἰοτὶς Τοϑίδαθης ! δυοίογθμν, τοδί θπι 

ἀοθηίοθδηιϊ ϑἰπιοηίδηί, ϑδίἰυτηὶ  δηὶ, (ϑγαοηίαηὶ οἱ Μαν- 
οἰοηίίς ; (Βγςι! νθροὸ Ῥαΐγθηι, θοῆυπι, δυαυθ Νονὶ Τ6- 

ΑΟμβεῖ ἡ Τὶ μσρου ΔμΗ να. δἰοίοιτί ἈΠ ῬἰΒεία 85 8 ἃ 5 , ΟῚ ν ΕἾ 
γθῖῸ ἃ ἀοχίγίβ (ἢ γ3ι} βαηῖ, 116. “Ἐ 

θρίαιιν! Ἰοῦο ἱπιρογδιΐνυπ) ΡΟΏΘΓΘ τηοτίβ οϑὲ ϑεογίρίυτα- 
τύ, 18, ᾿ 

ΟΥὐϑμαὶ πιοάυϑ, 650, 16ὲ. 
Ονδιίο σμγίβι! ἴῃ ογυςθ, πλοῦ αύδπ) ογδιίο ζυπθ ἴῃ γθη- 

{γθ οοι!, 925. Ογδιΐζο ποῦ ἢϊ πριιπαϊΐοῦ ἐχ ἰοοο υδὲ αυΐ8 ογαὶ, 
δι τοο]ΐυβ 6ϑἰ συπι Π}10 ΟΥΔΓΕ, 4υδπιὶ Οἴτῃ Π18}18 ΟΓΆΓΟ, 

ΟΥρίβ υπέγ ΓΒῈ8 ὈΓΙΠΩῸ ΠῚ 50} (558 γ6 Αὐυρτιϑίο ἀοβογίρίυ, 
945. ΟΥδῖς υηΐνογβυϑ δυάϊνιι Ενδηρο! υπι, 

Ογαΐμθβ βυπιθο]Δ 80ηὶ γθγᾶτυτῃ τοΡΌΠπὶ αι: 800 60 Π0- 
τηΐῃα οοπιἰηοηίαν, 645, 646. ΑὮ οτγάϊπίδυβ Εδς᾿ 6οἰϑθ ποὸα 
8010πὶ ἡ κὸ ἀυ.25 ΠχΟΓΘ65 βἰπηυὶ, 56ἀ αυὶ οἱ ογάϊιηθ ἀυχαοτγίης 
δχ ΡΑυ]οὸ ϑχοϊυάϊι Οτίμθηθβ, δχο  υϑογυηὶ Ῥδίγοβ, 86 :Ὡρϑῦ- 
406 οχοϊυβίί Εςεοϊο5έδ, 

Οτγβαπα, 615. 
Οτίψοηος ργοϑθνιογ, 189. ΟΥίβοη 685 πυ]θγηπι οὐΐο οἱ ἰῃ- 

γἱαΐα ἰΔθογαῦαὶ, 115. ὀτίροηεϑ 86 0ζῸ δγμάΐίο δ θθεὶ ἃρηο- 
οί, 176. ΟΥβϑηΐβ σδβίγαιο υουπίατία οὔβουγο βἰβηίῃοα- 
ἴυν οἱ ἐαρτοδαίοτ' θὺδ ποί., θδὲ ποῖ. Οτίβθηθδα αυδγιτατ 
4υοα αυϊάδλπι Θυηὶ ἰῃ ἰγδοϊαι 05 5ι:}5 βοηιγα ογἰπηὶπαγοῆ- 
ἴυῦ αυϑ πυπαιδη 8θηβογαὶ, 962. Οτίβοποβ Ἡρθγαίοθ [ἰ-- 
β ρᾶγυπὶ οοηϑυ]ι05, 616 ποί. Οτσϑηθϑ πη ϑπηογίφ ηἰ πιὰ 
οοηῆβυδ ϑογίρίυγε Ιοοὰ ράτυτῃ Πά 6 16 Ὁ γοίογθραδι, 251 ποὶ., 
251 ποί., 609 ποί., 150 ποῖ. ΟΥ̓κ6 Π68 ἐπ Θχρ  ςδΠα 18 δογί- 
ΡίυτΙ5 τηυ!ὰ ΠΣ Διο τὶ5 ἰγδάθγο ποὴ 8υ8υ8 6βὶ, 650. Οτίρθηθα 
608 ουἱραὶ αυΐ 5ένε ἐπα! Πρ ηιία, βίνα δυάδοία αἰ αυϊή 8ἀ- 
ἄυπὶ νοὶ ἀοιγδηυμὶ βογίριυοθ 8580Γ8, 6711. Οτίρϑηθϑ ἀΐϑογο- 
Ῥδῃι}}5 αι ἰῃ γε οτὶ8. 1 Θϑἰδιηθης 6 ΘΠ] Ατίδυ.5 800 [6 Π|- 
ῬΟΓΡΘ Θςουττοῦδηί, γοηθαΐιη δ θυ 586 ἰοπἰλίυν, 671. Ουᾶ 
γδίϊοηθ, 611, 612. Ογίβοπεϑβ πονδβ οἰΐδιω αἰβογορδηι 45 ἰῇ 
Ἡδχαρὶὶς οἱ Τείγδρβ 8018 ἰρβ6 ἰηνοχίϊ, 671 ποί. Οτίβοηος 
ΒΟΧΆΡΘΗΔΓΙΟ ΠΊΔ]ΟΓ 'π ΜαιΠέβυπὶ 8οτίρβι!, 1δ5 ποί. Οτίχο- 
65 ὨΟΠΙἢ 45 8088 ἃ Πυίλτ 5 Θχεἰρὶ δηΐ6 βοχϑροϑίπηυπι δία 
ιἰ5 8089 ἅΠπη1Πὶ ΠΟῚ ροΓπιίϑἰί, ργ[αϊ., οἱ 155 ποί. 

Οβουϊυπὶ 5[0ἱ ἰηνίςοπι ἀλρᾶηὶ (μεἰβιϊδηί ἰῃ δοοϊ οϑὲδ ΠΙΥ-- 
δίθγίογυπι ἰθῃροΓα, 57. 

Ο588. Εσ οβϑίδυβ Ἰθοηΐ5, βὶ Ἑςο ἀδηίῦ δαὶ ἰυπάδηίυν, 
Ἰξηΐα δχουίίυν, 288. 

Ο5888ὶ εἰ Ναζδιαὶ ἰοπίθα ππὰθ δυὰ ἀοβηιδία δχργθβϑὃ- 
τυρΐ ΕΒἰοηϊία, 155 ποί. 

Οβίγοδ οἱ τα γιἱ} πιδγίηὶ ἂο δυν δι! }]6 5 πηὰγρατίία8. [δγυμῖ, 
450, 45] ποί. 

Ρ 
Ῥαοϊβεϊ, αυἱ, 440, {1 οἱ δεηη. Ῥατῖὰ υληήο γαβοϊηάοη- 

ἀλ, 271 οἱ δοηη. Ῥαοὶὰ οὔπὶ ἔἶνὰ γϑϑοίαϊι ἤθυς, 271] δὶ 5676. 
ῬΑΙΠΡΉΎ 5 ΠπηϑΓίΥΓ ργοργία πιδπὰ ἀδβογίρεογωι Οὐ ψ6 8 

ἰοπιο5 ἴπ ἀυοάδοίπι ργορἤδί88 πιΐπογθϑ, 458. Ραπιρῃ !} πιᾶν- 
ἰγγὶβ Ἀροίορία ργὸ Οτίσϑηο, 1. 

Ῥδηΐβι ρεὲΐῦ υϑγθυπὶ οὶ δἱ ογαϊ ἰοηθθπὶ σοηβοογδίαϑβ, 499. 
Ῥαηΐβ ῥοῦ νϑγθυμῃ )οπηΐ πὶ οἱ ΟΥΑΙ ΟΠ 6 πὶ ΟΟηϑοΟΓΑῖι8, 5δουη- 
ἀυπὶ ᾿Πυ χιοα πιαϊογία σοηβίδι, ἰπ γθηιγοπ) Δ Ϊϊ, οἱ ἰῇ 86- 
οαβϑ8υπὶ δι εἴτ, 499. ΡΑη 8 54 ΠΟ1Ποαῖυ5 πθ1) 6χ 586. υἱθη- 
ἴοπὶ 58ηοιΠΠοϑὶ, 499. ῬΔηΐ5 Ποπηίηἰ ἰππὶ ι1}}} 9 65, σαπὶ ριι- 
ΤΆ ΠΊΘη[6 βιπηήϊυν, 499. Ῥαηοπὶ Ποπηηἱ 5 τα βυπιίπηι8, 5'ν 
ὨΟΏ 50Π|1Π}08, 6χ ΠΟΟ ὅ8ι γὸ] δ᾽ ϑι πη, ΠΘ(Ι6 ἡ νΑΠηΡ, 
ΠΟΩΌ6 ΒΟΠῸ Ὀγίναπιιγ, 499. ΝΟ πιδιοτία ραπὶβ [γοπιϊηί, 
866 5106 Γ δυπὶ ργοϊδία ογαῖΐο σομηδάσδηίοπι ἰυναί, π0ῦ. Ρὰ- 
πρηι οἱ σα! ὑθα )οπλίη! (ΘΠ Γα δυπιθη!65, 41. Ραμ ΐ8 40 6Πὶ 
})6υ8 γογθυπι οογρυβ ϑυυπὶ 6886 ἰδίαι γ, αυ0 δρηβϑὺ Ὑ6Γ- 
θυπὶ Ὠεοὶ Δρρο!]δίυν, 898 δ( δοφῇ. εἰ ποί. Ῥδηΐβ {116 νἱβί δὶ -- 
15 φυθπὶ ἰῇ οθῆὰ ΡῬΥ8 πιδηίδυ5 ἰθηοῦδί. Πθυβ ὙΘγθυπι, 
΄τ|ο 5680 αἀἰσαίυῦ ΠῚ 6586 σΟΓρι5 ΟΠγίϑι!, σθὰ γογθυπὶ ἰη 
οὐ 8 Τηγϑί γίο ρδηΐβ {Π|6 ἤυδγϑὶ [γαηρθηάυβ, 898 οἱ δοηῆ. 
εἰ ποῖ. Ῥαυίβ ἰγορίοθ, γθγθυπ  υ5 1118, ἀυ6πὴ πιδηυοδηϊοα 
δηϊπι8 ηυϊγίαηίυγ, 898 οἰ δεφῆ. οἰ ποῖ. Ῥᾷ)658 αυΐηαυθ ἴυΓ- 
8. αἰδιγί θαι, 56 πϑι [65 βου ρίιγαγυπιὶ βογπ 68 58 ρη- 
οὶ, 471. Ρδηΐθυβ βορίθπι αυΐ πυϊτιεὶ ϑαηϊ, ρτϑιδηιίογον 
Θγδηὶ ἰἰ8 αυΐ αυΐπαυε, 510. 

Ῥᾶρὰ βόῦυυ8 βϑγυόγυπὶ Ποὶ ραιιάοὶ δρμεο]!ατί, 725 ποί. 
Ῥδγδῦοία ϑϑὶ 86 γπΊ.Ὸ ἀ6 γθ ἰδηαιδη) βαβία, αυ89 ἰδπηθῃ 

βόδια ΠΟ 6ϑ8ἱ βδοιπάυπι Π{π 6 Γᾶπι, 5θἀ αὐ9 ροϊοδὶ ἢοτί, 5. 
ΔΓΔΌΟΪΑ ἰῃ 400 ἃ δ᾽ πλ Ἐπ ἀἰαγαι, 646. Ῥδγδθοίδ- 

ΤΙ 56 Π8}}ΠῚ συγ δυδη 519 οὐου! ἀνογυπὶ 80 5 ]6ηιϊο 
Ῥγιθγηβογυηῖ, 650. Ραγδθοίϊδγυπι σου! υπι 59 η80Π) ΟἿ 
ΦΙΡΟΏΘΓΕ ἰαπίδι Γαι οη6πὶ γοάαΐι Ογίψθῃοβ, 650. Ραγαθοἃ 
θφυ!! ἀρυὰ δεγοπηίλπι φυοπηοῦο ἐπι! Προ πᾶ, 245. Ῥώγαῦρο- 
ἰάγυηι ἄυο κα Ἰθγὰ, οατὰπ ἄυ8 ἀϊουμίας ἰυτοὶν, οἱ {υϑ 
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ἀἰδείρυ}}5 ργοπυπιίαπίυν, 46᾽. Ῥαγδθοϊαγυπι οτμηΐαπι 56η- 
8.1π| ἰβαῖρυ}}8 80:8 ρτγίναιπη δχροϑυΐ! 6568, 650. Ραγὰ- 
υοϊὰ ἱοβδυγὶ ἰὴ ἃβρτὸ δϑοοηαίι! οχροηίιυν, 446 οἰ δ66η. 
Ἐχροπυπίυγ οἱ ραγδῦ0}8 : ποροιϊαιοτγίβ χυξγθηι 5 "28 
Ἰηδρραγίίδε : 18 οἱ δ6η4{. θα ἢ τηΐδϑϑ ἴῃ ΤΏΔΓΘ, δθὅ οἵ 
δ6ηᾳ. Ὀἰν 5 οἱ σαπιϑὶ}, 080 οἴ δοφ. Ορδγαγίογυπι 86 νἱ- 
πθᾶπὶ οοηἀμοίογυπι, θ94 οἱ δε4η. 1)ὲ6 ἀυοῦυβ 8}}}85 ἃ ρϑίγθ 
ἰδ Υἱηθᾶπι τη 555, 1710 οἱ . δ δορογβίεἰ8 δὰ πυριΐα58, 
Ἴ9Ι1 οἱ δ6η4ᾳ. ϑϑιηδῦιδηὶ, 972 οἱ δηη. Ῥγοβονιου αυϊώδπὶ 
δηϊο Οτγίθηθπι ρυ!οπγα αἰχογαῖ Ποιηίποπι αἱ ἀθβοθηηί!, 
6886 Αὐἀδπηὶ : 6 Γι 88 }6π|, ραγλαΐδυπι : Φογίο πο, τηυπύυπι : 
Ἰδίγου 5, σου γαγί88 Υυἱγίαϊοβ : βαοθγάοίθμῃ, Ἰοβαπι: ἰθυΐ- 
1θπὶ, ρΓΟρ ἢ Θἴ28, ϑαιηδλγίίθηι, (γί βίιπη. : να 6 γὼ, ἐηθ6- 
αἰδηιίαπι : δΔηἰ πη), οογρυ5 Ὠοπιίηΐϊ : 8ιἰαυϊυπι ποὺ ΠοΝρ]- 
αἴθ, ΕςοΙ δϑίαπι : ἀυο5 εἰδηδγίοβ, Ραίγοα οἱ ΕἸ : 5ι4- 
θυ αγίιπι, ΕσοΙ οϑ[88 ργοβϑίθπὶ, 972 δὶ δοηῇ. Ῥδτωθοϊ ἀ8 
ὁρογαγῖὶβ δὰ νἱηθᾶπι οοημήμοις, πρὸ ΠΟῸ ἀδ βοιηϊπαι 8 
διρτα ἰὐἰεἰουτα Ζίζϑι}}8 τηγϑιθγία ἰμιο! σοῦαὶ Μαιιμέθυβ, 

Ῥδγδβοουθ ρ855]0ῃ18 (ἢγίβι} ΟΟμοπιογδιγὶχ οοὶ, 111}. 
1πῚ}| αἶα πηι  ἰὰἀο ΡΟρυ!ΐ δὰ δος] αβίαπι οουνοηΐοθαί, 114. 

Ραγάυβ ἴῃ Ποπηΐηνπι οου]05 ἰη58}}γ6 αἰείιαν, 258, 
Ῥδγθηιθ8 βδεουπάυπι ἤἀ6πὶ τυ} 10 ΡΓ 168 4υδπὶ βθουπάυπι 

Ἔάγηθμ, 089. Ῥαγθηϊθα οπηηΐρι5 ΤΟΌι5 ἃ 06 γ8 ὑναγὶ 
βδποῖϊ ἴδυβ, 489. Ῥαγοπίρβ ἀθθῖϊο δα]πηθηιο φυοϊλοῦο 
δρυὰ διυά!δο5 [γαυάδγϑηι {Π|} ἢθαιυδπην, 90. 

Ῥαγίοω μόνας οὐ Ομ γίβίο, ἐὰν ρτορδοίϊθ, οὐ Δρο- 
διο] 5, αυἱα, 211, 218. 

Ῥαγνι} Ὀαριϊζαπίυγ ποη ργορίθγ ροοοδία, 566] τορίθῦ 
δοΓά 68, λ Οτίφθιοαι, 948. δοτάθϑ οἱ ρϑεσαίδ αυϊὰ ἀϊ- 
ἴορδηι, 948. 

Ῥάβομδ 4υ0 ἀἷδ (γἰβίι5 σα] οδγανοτίι, 890. ἔχ οὸ χῃοὰ 
μνίβιις ποῦ Φυάδίου Ῥάβοα σοΓρΟγα 6 οἰ υγαυθῦὶῖ, 
δἰ τα 16 ΠΟὈῚ5 6586 δοϊ μά πὶ ΘΟ Ὠβορδηὶ ΕΒ ΟΠλι85, 896, 
ΡῬαβεβαι β ἀἰ68 γοϑυγγθοιἰοηἱβ ΟΠ γίϑι! σοπητηοπηογαι γῖχ, 114, 

ῬΆΒΟΠΟΥ ἱπιογργαίδιιγ ὁ5 πἰηγο δ, 2:)1. ῬΆΒΟΠΟΡ, 4υΐ8, 
ὩΝ΄, ῬΆΒΟΙΟΥ Τγθιηΐδπὶ ργορῃεῖϊαπι ραγουπδὶξ, οἱ ἰῃ οδια- 
Τδοίδπι τηϊϑὶὶ, 2, ΡΆ5ΟΙΟΓ ὁ) ρογευβϑυπ ὁ δγοπηδηὶ ρὺ- 
αἰλυν, 205, 250, 257. ῬΆΒΟΒΟΓ οϑρίίνυβ Δ ]υηθτ ἀυείϊαΓ, 
201. Ραβομογὶ8 διιίοὶ, αυΐ, 2571. 

Ῥαδβίογοϑβ Εςο! βϑίδγυπι ορι8 δ θοηί ργϑβοηιϊα Ὠδθ,, 945. 
ἴτιϑὺὶ πιοῦὶι! 6ϑι, 5 ονθ8 δἰ δὶ ογθαὶι Τυϑγίηϊ ουδιοι ἰδ ; 
αἷς δυΐ ροτίου}! οϑὶ, 8[ χυᾶ ρῈγ πορὶ] ροηί(ίδη) δογὰπὶ οὐῦ- 
φυοτῖι, 941, 915. 

Ῥαδίοτ, ἰδοῦ ὡροσγυρμυβ, 459, 6 4, 813, 871, 9716. Ῥαωδ- 
Ἰογὶβ θ᾽ ἰῃ Εοοϊοοία ἰθιιρογο Ογίβοηὶβ εἰγουμπεγορϑίυγ, 
εἴ Ε αὐπθυθάαπι ΡΓῸ αἰνίηο πᾶ θαρδίυγ, 864 ἤοὴ ΔΡ οπμηί- 
υ5, δ 
Βαίδγ, ΒΡ Πυ8, οἱ ϑρίγιυ5 βαποίυ5, δυηῖ [Γ68 βρίτί(υ5, 110. 
Ῥαῖγθϑ δηιϊαυΐ ἃ ργοίδη 5 δυοίοτγίθυ8 Ἰαυἀδι 5 [6 γα δϑβι! - 

Ὠοθδπὶ, 48 ποί. Ῥδὶγοβ [Ὁ ΓΘ ΟΠ1168 ΠΟΓΡΟΓΘΟΘ 6886 Δἢ- 
108 ορίπαραηίυν, 81 ποί, Ῥαϊτα 8 οἴηη65 αἰ δηηο8 ἂἃῦ εο- 
οἱοβίαϑι εἰ8 ἀἰρηϊ δι 08 5οιρογ ϑχοϊυβόγυηὶῖ, θέ παΐ. 

Ῥαιγοβ ποϑιγὶ εἰ ρ 1665, 18]. 
Ῥαίον ἰϑηθῦτηγυπι, 485 
Ῥδιθγί πη} } 35 ργοίδγθηῃβ ἀ6 ᾿ῃθϑδυτῸ 800 μυγ8 οἷ νϑίβγα, 

ἱγορίεσ (Πνίβιυβ, 460. 
διἰδηιία οἱ δάνογβυϑ [85γδ6} 1128, 246. Ραιοηια (γυςίυ8 

ϑρίτίιυ.9 5δποιΐ, 959. 
Ῥαιτίδγοῃ 9 Π60 νίνυηι, 829. 
"}»διγ  ραβϑίδηϊ πεθγοιϊοὶ. Εο ποπιίπθ Νοοίίδπὶ, θοαὶ, 

Ῥραχθδιηῆὶ, οἱ Ηδγιηορδϑηϊδηί νορδιΐ δι], 189 ποί. 
Ῥαυΐυβ ἀροβίο! υβ ρογουϊμίυγ ΑΠδηΐδ [υ58ι, 254. Ῥαυ]ὺ8 

Τατϑὶ οὐγ ποη ργεραϊεανογὶι, 465. Ῥαυΐυπι τηδ] οἰ8 ᾿λη- 
εἰηδηὶ Κρίοπεὶ, 351. Ραυϊυπὶ αυϊάαπι αἰσουδηὶ ϑθάθτο ἃ 
ἀσχιγὶβ ϑαϊ νδιογίβ, Μαγοΐομθπιὶ υθγοὸ ἃ 58:η|51τ|8, 962. 8 
Ῥλυ]ὸ φυίάδπι ἱπι 6} μι υαπὶ μεθ ϑγαίογίβ νϑγθα : ΜΜίαπι 
νοῦὶς αὐυοοαίμπι δρίγμηι υογἡαιὶς, 962. 

Ῥδυρογοβ, ἰγορίος ρθη 68, 970. 
Ῥαυρονγίδϊοτα διαρ] οι , πιϑρπιπιὶ οϑὶ δὰ υἱγτιαΐϊθη οθ- 

Ῥοπαάΐυπι, 61ὅ. 
Ῥδχ (γιιοίυβ ϑρίγίἐυ5 βδπεῖ!, 959. 
Ῥοοςαῖοῦ πο ἴγδίον οϑῖ, πος (γί βιίαπυβ, 610. Ῥοςρα- 

τογ68 ἌγῦοΓο8 ἀγί88 δυηιϊ. 161. Ρασοδῖογθϑ ἃ ῃ60 βοράγδῃ- 
ἴὰν οἱ ἀϊδρεγρυπίυν, 196. Ῥαοσδῖοῦ ποη δι41πὶ ρυπίτυτ, οἱ 
{φοἴυπι 68. ρδεύσδίαπι, 86. θυἱ ρεοςαὶ, ᾿)εὶ ΟδΙτ08 οϑῖ, 
454, Ουἱ ρασοδὶ οχ ἀἰδῦοϊο παΐυβ δδίὶ, 131, Ουἱ ρϑςοδῖ, 
ἀτράοίυῦ τορί Βα υ]οηΐβ, 258. Ουἱ ρϑοςδὶ, ἰηῃ ΒΑ γ)ὺΠ6 
πιο τς δῦ, Ῥεερδίογυμι ραηϊαιίοηο5, 158. ῬϑἪραιογυπὶ 
ταρηδ, 154. 

δορδίιπι ἐπηροτγίυπι οὐὈϊἱποὶ ἴῃ δηϊπιηῖπιὶ ἱπηργοθογυπὶ, 
9618. Ῥαροδιογιμ βυιυϑιδητίδ αὐ}}8 6ϑὶ, 88. Ῥοσσαϊα ποϑίγα 
Διί 8 Ὠοβιγὶβ ἰπϑεγρία, 154, 155, Ῥοοοδίογυπι οπιηί!πι 
ἵοῃϑ οορίϊδίίοη 65 πια!ϑ, 500, 501, 502. Νοη οἴπιθ ρδεοᾶ- 
ἴυπ) πιογθυ8 68. δι ππὶ, ἐ74. Ῥασοδίυπι οἱ βογὰὰθβ ἱπι8 Γ 56 
αἰ Γδγυηΐ, ἰυχία Οτίκοινοπι, 948 οἱ δεη. (Ἐγίβιυβ ριιγραῖίοπο 
Ἰορα" ἱπάϊχζυϊ!, ποη ργορίογ ρϑοοδία, θὰ ργορίοῦ βογάθβ, 
948. Ῥάγγυ}} δαριϊζδηίαγ μοη Ῥγορίοῦ ρφιίαία, 56 ὕγο- 
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Ρίδϑν βογάθβ, 948. Αθβ7ι6 ρβοοαῖο 6556, ἀυρ ἰεἰεῖ ἐῃ ϑεγὶ- 
Ρίυγίϑ ἐπι 6 }]} ἐρίτυν, 954. Ῥεοοαῖα ποβῖγὰ οχ πορὶβ, Ὀο;ϊίως 
Ὠοϑίγα οχ Ὧθο, 157. Ρβοοϑῖο δἀἀπηΐββο σοῦ πηΐῃα οἱ ᾿ἸΡογεβ 
Ρεγθυηϊ, 2058. Ῥαοσδίδ οπιηΐᾶ, οἴηπθεαυθ νἱγαίο5, ὃς 
Ῥτγοϊῃὰθ Ῥρη85 δἱ πιβεθάεβ, ϑαυδ'α 6558 σβηβοδδὶ Ζον!- 
πἰδηυϑ, 06 πο. Απ ἰάθπι σθηβιθγὶὶ Οτίρομος, 106. Ῥει- 
οδία αἴνογβα αἰ νεγβίβ ΓΘ 66}}5 συγδη" 3, 158. Ρϑεσαῖα 4υδ-- 
ὦδπι βδῃηδηΐυγ ροᾶ δὶ ηἰϊτο, φυφάθπι 5ρίγιυ ουπινυ πιοῦν 
οἱ ραηδ, 1ὅ8. Ῥαοῦϑια πιογιϊργα, 61}. Ρεοοοδίυδχ σοδιτγα 
ϑρί γί πὶ βαπείυπι, ἀδπορᾶγα Ομγίβίυηιν ροβὶ δαρί!5πι2, 913. 
1,ονίυϑ μεοδαὶ αυὶ ποραὶ Δπ16 δοσορίυπι βρίγίιυπι ςδεέυτω, 
915. Ῥροοδία ϑιι ἀυρ! εἰα γοι ἸΡΙίαι ηυΐάδπι, φυΐὩπῦ δἰτὰ- 
"εἶα, 255. Ρϑεοδιϑ 4ι:8 ὀαπυΐδα ἰαιδηῖυτ ρτοροίδ, Φ12. 
Θοραίογυπι ΠΟΘΙ ΓΟΡΙΙΠῚ 6811525 ἰῃ Δεῖγα γοίυηάαηι (παιδί, 

280. Ρρεοδιογυπι γοπηβϑίο αυΐθι5 ουποραδίυν, 640 Ρες- 
ΟΔΙΟΓῸΠῚ ΓΟΠῚ 55, ΟΠ 6} Ορογϑίυγ Ὀοριΐεπηιβ, 88, 957. Ῥος- 
φδίογιπι ΓΟ 5810 δἱ πο ἢϊ αιΐ ροεῦδη5 δὰ Βδριΐπαιυπι 
σθηὶι, 9071. [ῃ ρδοοδίογιπι γι βδίοηαπὶ {18 δοοίριι Βαρεί- 
δἴη8, αἱ ρθοσᾶγθ ἀθ5ἰ8ι1, 957. 

Ρεεῖθι, αυΐά, ἐδ ποί. 
ἢ Τοἰεταμυπι Ρουϊία5, φυδτ ἢ υγαπηθηΐο βἰἀπάυτ ευπ ἢ 2- 

δῖιο, 
Ρο 51} οὈϑίαϊοηθπὶ 80Ίν γα ἃ πυγίδυβ οοδείυ5 65ὶ 86 5- 

Ὡδοδογί, 512 ποί. 
Ῥογάδγο δηϊπιδηὶ 5808πὶ, αὐ, 54 , 5.5 
Ῥαγαϊχ, διΐπι] πηδι ἐβπιπι, αν επί θ ἀοεϊρίοβ τϑῆς- 

ἴογθϑ, 256. Κ͵]υ8 ργορτγίεἰδῖο5, 256, . Ροραΐχ, βυερο- 
10πὶ ἀἰδθοῖ,, 256 ηϑί. 

Ῥεγίθειο ρἰ οἰδιΐβ ἰῃ ἀϊ οεἰίοπα ἐοπείϑιϊ!, 852. 
Ῥεγίεοιυ5 αυοτηοῦο ον: δὶ αυὶ θυ δυὰ ραυρογίνι ἀϊς- 

αὐθυῖι, 615 οἱ δ64ᾳ. Ῥογίθοι!, 618. 
Ῥεγουϊα 6406 ΒΘΙΏΡΟΥ ἀσν] δά βυηΐ, θα 6 5Θθδιρον 

δὐδυπήα, 109. 
Ραογβοουιίο. [η Ρογβθουιοηΐθυ5 ἤρα εἰ, 415. 
Ῥογβουθγαῃιῖα δηἰπλ88 οὐπὶ δ᾽ υϑά 6 πὶ ἐπιπιογίδ! δίς Ρθν- 

Ρογδπὶ σοππιπάϊυτ, 811 ποί. Ῥεγβανογαπιίδην δηΐπιδ δύ- 
Βιἰιιοῦαι Ατίβϑίοι 6} 68, ἐμπιογί αἰ ἰδίθιῃ ποραθαὶ, 811. 

Ρουβοηῷ αυδίυοῦ ἰη Οδηιϊΐοο ἐδηϊογυπι, 132. Ῥογθοπᾶ 
Ἰοσιοηί68 ΔΌ 18 δά αὐυὰ8 56 γπιὸ ἢΠί αἰδιησυθηθ δ συηὶ ἰδ 
διυγριυγί5, 11. Ῥαγβοπάγαπι 55. Τί 8115 αἰδιτηειο. 8. 

Ρριίογα ἃ ἢθο, φυλι, 650. Ρειθπάα ἃ ἢθο χυδ, 16 . 
Ρεῖγα δϑὶ οπηπίβ ἀϊδείρυ! 5 Ομγίϑιὶ, 524, 5235. Ρϑιγ κυοὶ 

(γίϑυϊ ἐπ! δίογοβ, 229. Ροῖγ ποπιΐπα (γί ϑιἰδπο5 οι 5 
ἃ (μιγίϑιο δεῖ ραγρθγαπι οοηϊοπάϊι Ἐγαβπιὰβ αἱ ]}} φυξ- 
ἀλπι, 525 ποί. 

Ῥειγοιῖ!], 685 ποί. 

Ῥοίγυϑβ ἰδίοις, 458, Ῥοίγυπι θη 5οίυπ) τοί 3, δὰ εἵ 
ἀοπηυπὶ, οἱ υχυγοπὶ, οἱ ᾿ἰθθτοβ νοὶ υΐδ56. οὐη)} οἱ ροϊαϑβὶ, 
682, 685. θυ Ῥοίγυ8 Ο τίβιὶ οϑυβα γαϊφυϊὶ, ρογοχίσυδ 
δγδηὶ δἱ πῸ}Π05 ῥοαὶ, 085. ῬαΊΡυ5Β ν6] υχόγοῖα πο Γαιὶ- 
ῃυϊῖ, νο ] 8] τοιϊπυΐῖ, αἱ δογογοπὶ Ὠορεΐ, 685 ποὶ. Ῥοῖγυβ 
οὺν ἃ (Ὠτίβιο Ξαίδη88 Δρρδ] |διι5 5'1, δ40 6( δε. Ῥειγὶ Ὅπ 
πιδίυ5, ὕὅ25. Ῥεῖγο ργί ναιἐπι οἰαυββ διἱγδυυπίυν, 61. 
αἰδιιβ αυΐάοπι ἃροβι 0118, 864 ποὴ ἰυγα δοάρπὶ ἃς Ῥδτὶ Ἂοῦ- 
αἰοηθ6 42 Ῥοῖγο οἶδνδβ τορηὶ οαϊογαπι ἰγϑάλῖεΒ βυπὶ, 52, 
ὅ325. [πῃ ἰος ἀϊΠοτὶ ροιοϑῖδ8 Ῥοίσο οοῆσθϑϑα, 4υοά 5068 
Ῥοῖθϑι βοϊνοτγδ οἱ Ἰίχαγο ἐπ οὐγπείΐδυβ ε.8}15, 8}}} Υ6ΓῸ ἰῇ υυὸ 
ἰδπίυτι οο]ο, 615, 614. Ροίοϑίδα φαπαϊ δίαυθ ϑβοϊνοπάϊ 
ποῃ 8010) ῬεΕΙ͂ΓΟ, 568 οἴηηίθυ νἱάθιῦ διιγϊ δυϊα, 4υϊ [τ2- 
ἴογηὰ ρϑουϑίᾶ ἰοῦ ἀγρυογυπῖ, 616. Ρεΐγαδ ργορίογ δυάδεειι 
ϑυδη ρροιπ 55] στη : Εἰδὲ ονιπες δοαπααί χαῖὶ [μετῖπί ἰπ ες, 
660 ποη δεαπάεἰζαϑοτ, ΟΠ 501 υπὶ δοδηάδι ἰζαῖι!8 δϑὶ βίου 
οφίοτὶ δροβιοῖ!, βεὰ δάθο ἀδροϊἐοια8, υἱ ἰθὸγ Ουγβι υπὶ 66- 
ποράγοί, 900, 901. 6 Ῥειγὶ ἀδσπερδίίοπο ϑεῆβυβ Οτὶβοοίβ, 
912, 916, 916. Α Ῥοίγο Απληΐ85 οἱ ϑδρρίγα ἰηἰϊογίδεϊ ποῦ 
8ῖ, 864 μυόογα οἱ ἀοίογα ἱπιθρίογαηϊ, 675, 614. Ρεῖτως 
Μάτγουπι ΕΠ πὶ 8υυπὴ ἀρρο αὶ. 640. Ῥείγυβ Μότοο Ετεπ- 
οἰϊαπι αχροβυίι, φυοὰ ἴῃ ᾿ἐΠ6τὰ8 Μδγουβ του, ἐέθ, 
οἰγὶ Ερίβιο]8 βϑοιιηι8 ΟἹπὶ 6 Θδποῦο δχρυποῖα (ἱϊ, 81) 

ποῖ. Ῥοιγὶ Ἔνδηρο]ίυπι δροογυρῆυπι, 402 ποί., ἐ6ὅ. Ῥοὶῃ 
Ομτίβιϊδπί ομμηθ5, ἃ ροίτγα ἀϊοιϊ, φὰς 6βὶ Ὁμγίβιυς, 525, 536. 
ον ἰά φυοὰ Ρεοίγυ8, εὐπὶ ῬεΙΡΙ σοη δϑϑίοιιθι ἱμο ἰλπηυτ, 
ὁ. 

ῬμάγδΟ οὐ ΝΑ υΟΠΟΔΟΏΟΒΟΓΕ ποϑ[6 δὲ Ορρυρηδηάυμαρο- 
Ρυϊ οὶ οοηβθηιίι, 513. ῬΠαγδου β παι. }}5 αἷο5, 47]. 
ΡΠ ΑΓα85 ἀἰυϊδῖο ἱμιογργοίδιαν, 850, 8δέὅ. 
Ῥμαγίβϑοὶ ἃ ναγθο Ῥθδγοβ, αἰυἱδὶ, δοητοῃηαίϊ, γε τι ςὶεῖ ἴὰ- 

τογργθίδηιϊυγ, 856, 845, 847. Ῥ)ιαγίβιθί γοβυτγγθοιίοιθαα 
τογιογυπὶ δαπηιῖοῦδηϊ, θοϑαὰα ἀοέυθγυμ! ΓΟΒύΓΕΘΓΕ, 
461. Ῥῃαγίβεῖ ἰη οπιῃϊθυ5 οοηβθητρΌδηι 5ονδί5, 809. ποί. 
Ῥ ματι 86 ἰς5 ἢΠΠ|οἱλ5 πη8πι8 οΥἱ δάταογθτγο ρίδου ει ογαὶ, 495 
ποί. Ῥιιατίς5ϑὶ ἀντί, 490. ΡῬῃαγίβαι δυδιρόγυια ἀἰθεϊρ! 85 
δοουγαίίυ5 ἰποθαπίυτ, 806. ῬΗατγί8εὶ δά εἰς8 ἰγλαϊοοΐθυ5 
ἀοσοηα!8 ἰἀοποὶ, 809. ῬΠαγίβϑοὶ ἱπιροαϊρ δαὶ χυοπιίπῃϑ5 
γΘ ΟΠ 54] (αδαγὶ ροπδίϊαγοιιγ, 806. ῬΠδγιδαεὶ ποι ογδηὶ 
φ  απίδιϊο Ραίγίβ υΐ ἰῃ οι }15 6ϑὶ, 491. Θυᾶτο, 498. Ῥματί- 
5ΦΟΓυὰ δογνυδίογοπι ἰθηίδηιυπὶ πιδ! ἰὰ ἀοιορίιυν, ΘΝ. 
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Ῥ μμογίϑϑὶ οὐν φΘΩΟΡΑΙΪο πηαὶὰ οἱ δάυ! το γδ ἃ ϑαἰγαΐογα δρ- 
Ῥοιαιὶ, ὅ16. 

Ρμ αϑιγίας, 7280, 1ὅδ. Ῥογβίγίηχίὶ ἢ γοϑίπι δογυπὶ χυΐ 
εοηυηἀθῦϑηϊ 68 4υῷ δ4 Ῥτϊπιορθϑηίιιτη ομηη 8 ογθδί τ 
Ῥοτιίηροι, οὐπὶ [18 4085 βρθοίδηϊ δά δηΐϊηδπὶ οἱ τογρυβ8 
εβι, 726. 
ΡΒΠΙρρυβ ανδηρο᾽ 5ἰ4 ἢ] δὰ μάθοθαὶ ργορ οι 584πι, 89. 
ΓΑ ρρὺϑ ἰοίγατοδα, 4710. ῬΕΠ ρρὶ νἰνθηι 5 υχογθὴ Η6- 

τοιΐθϑ δὺυβία, 410, 471. ΡΒ ρρυθ Ἡδτγοάϊδαϊβ τηατίτυ5, 
αιΐς, 4710 ποί. Ε 

ῬμΙαροηι8 Οἠγοπῖοα, 859, 925. ῬΒΊΘσΟμ βου δὲ1 5016Πὶ 
ΘΕ οἴδοθ 18 Ρυϊπείραια ΤΙ ΒΟΥ (δοϑογῖβ, ϑ8δὰ ἤθη ἰῃ ἰυπᾶ 
Ῥ θηλ, 925. 

ΡῃΠοηθα οἰϊαὶ Οτίβθηοβ, 654, 793. 
Ῥμοιίυς, 1 ποί. οἱ αἰϊϑὲ ραδϑδὶπι ἱπ ποίῖ8. 
ῬὨῃγϑθπηβία, ΘΟΠΟΠάγυ πὶ ΠΠΔΓβΑΓ δγαγυπὶ ἀθοτίυβ, 419 

ποι. ὕπὰδ οἱ φυοπιούο ἢυῃὶ ρμἱιγβϑοῃγαία, 49. ΡὨγΒοπιδίᾶ 
ἀοβογδυπιίυν, 449. ᾿ 

ΡΠνϑβίοδ 86 ηδίυγα! 8 ἀεί, υδἱ υπ᾽οβουζαϑαθ6 Γαὶ πᾶ- 
ἴυτα αἰκουϊίυν, δ]. 

Ρίοι!8 δρνοκολάκτης, 256 ποΐ. 
Ρίοιλ8 ἐμιτίϑι!αποτυπη ταυϊίυτα τοίγίχίί, 148. ΡΙοἰαι5 μοῦ- 

{δεϊίο ἰη αἰ! δοιίοη 6 οοπϑίϑβιϊι, 852. - 
ΟΡ ]δῖα8 ργοπιυηιίδιίνα ) ϑυπὶ ἱπιογγοραὶ, φυάϑὶ ποη ἀϊ- 

Βίϊαγοι {Πὰπὶ 6586 Γοροῖα Ζυάτογυπ), 916. Οὐ τονθγθηι 8 
Τοαυΐγορθαὶ ἀδ 680, 516, 917. Ῥγονοοδὶ ρορυϊυπι οἱ πιαρὶ8 
αἰποἰοηάυπι ραίογαὶ 1θβυπ), 917. Νοη ογὰὶ ἰῃ ΡίΪλιο 
ἤχυπι οἱ ρδγηδηθῃβ ἀ6 Ο(μγίϑιο ἰυἀϊοίαπι, 86 ὰ πηοπιθπίυπι 
8 Ἰχυοή ὈΟηΙπυῖ δὰ ϑυπὶ, 917. ΡΙΠ]δίυβ8. νοϊθυδὶ Φθβϑυπὶ 
ΔυΟἶγ6 886 ἀοἰθηἀθηΐθιῃ σοη Γὰ ϑρουβαίοῦοβ, 917. Μίγαῖυτ 
Ομινῖβε! οοῃϑιίδηι πηι οἱ ἰγδηαυ !δίθπι, 917. ῬΠδιὰ5. οἱ 
Ἡργοάθβ διρίοὶ θυπὶ υἱ 2680 ἰγυοίάθη!, δ{1. ΡΙΒαιυ8 
τοιηρίυπι Ὠαὲ ργίπη05 Υἱοϊαγο δυβὺ8 6εὶ, 80. ϑιαϊυδηῖ (- 
5475 ἰῃ [ἸΏ 010 ΦΟΏΒΘΟΓΆΓΟ οοΟηἰοπαάθθαί, 804. Ηΐης ΡΙ]Αι! 
τεπηρογίθυ8 νδ]᾽ 46 ρογίο! ἐϊ81} ϑυηὶ δυᾳεεὶ, 804. Ρ Δι! αχοὸῦ 

18 αἰοἰϊυτ αυοα πηὰ}ῖᾶ ρᾶ5858 511 ρθὺ Υἱϑιπὶ ργορίθῦ 76- 
διιπ|, 918. ῬΙ]41} ὩΧΟΓ ἀπ ουηνογβᾶ δἰῖϊ δὰ ἤθυπι, 918. 

ῬῊΣ ἴῃ σογρογο μυπιᾶπο 4υοπῆοάο ἡϑϑοιπίυγ, ογθβουηί, 
οἱ υεὐγιυηίον, 6ὅ5. 

Ρίηπα πιαγραγ  εἰϑ γα, 4δ0 ποί. - 
Ῥιπηορθή!αχ, 450 ποί. 
Ρίογυπὶ ΠΟ βθη8ιι5 Ὠ60 βγδίιβ, 615 οί δε. 
Ὁ δοϑιῖο ποπιίδυπη εἰ ρἰϑοδίίο ῥἰβϑοίυπὶ υϊὰ ἀϊ ΓΔ], 

ΡΙβεἷ5 ἱγορίεθ Οπγϑιυ5, ὅ8). ΡΊ3.65 ἀυο τυ 5 ἀϊπι τυ} 
αη α 5ἰφηϊῆεσοηι, 617. Ρί8.6 8 βίδιθγοπὶ ἰῇ οὔ παθθηὶοβ, 
φομιἐε ἀναγί, ὅ86. 

Ἰδρϑγαπι ρᾶγο πὶ ΠΌΠΊΘΤΙΙΠῚ ὨΟΠ ΟΠιη65 τοοἰρίυηί, 167. 
Ριαπιδιίοπο 8 ροοοδίογιπι), 154. ΡΙΔηϊδιίο Ῥαιγίβ8 αυΐ ἴῃ 

(618 691, ποι ογδηὶ ῥῃαγίβίι, 497. Οὐᾶτα, 498. 
ΒΡ, βηιᾶγα ποιηΐποῖη Θὲ [ἌΠΘΓα ποπηίηθα; αἰ δρυμί, 151. 
ΡΙαΐυς, 418, 49 οἱ αἰϊδὶ ραδεῖηι. 
Ῥοα, αυϊὰ, 1.58 δἰ ποί. Ῥοὰ αἱ πίϊγο βδπδηίυῦ συλ ρθε- 

ξαία, αυξράδηι βρί γα ουπμθυβιίοη 5 οἱ ρπϑ, 158. 
Ρώπα ὑυπᾶ ρθεοδίογυπι ἰᾶπὶ ἀϑιβοηυπὶ παίυγο φυδαὶ ἢυ- 

ΤῆΔΠ0 σοησγὶ ργϑἢηἰία 68, ἡἰπηίγυπ ἱπηΐ8 διθτηυβ, ᾿ἰσοὶ 
ἴῃ οδάδπὶ ροῃὰ αἰναγβᾶ 81 αυϑηι48 ρθη. 1. ΡΟΘυϑ Ἰορὶβ 
πονδ', βταυίογθϑ ριοπἰβ Ἰ6ρ᾽5 δΔαειίᾳυς, 260. Ραπαγυτ δῖογ- 
πιϑτὰπΊ Ορἰ πο! 6 πὶ υἱέ! 6 πν, ἃἱ πο νϑγδπὶ οθῆβαὶ Ονίβθη 68, 
261. Ριδπί8 ἀλπιπδίογιιεη ἤηθπα 5ἰδιυϊι Οτίβοηθ9, {4 ποί. 

Ειβδιίθαιθι Ρυδ οἱ οἰ εϊαθαηίυγ 40 ογαϊίοπϑ οομηπιυηί, 

Ροβἰϊοηίία ροϑὶ ρεοοδίυπι υἱ}}|9, 561, 612, 615. Ραπί- 
ἰδηι 9 ἰγυοίυ5 αυΐπθηι 8ίηϊ, 909. Ῥαηἰϊοηι 9 ργωίδοιυ, 
6ε!|. Ραηϊϊθοηιΐς δΑρείδηιυς, συίσι 159. 

Ροδίδγιιπι ἰθοιΐο, μοχίβ, 235, 284. 
Ῥοπιοχ Βοιμδηυβ Εδςο] 6818 ἰοιἱὰ8 ἄγεοῖα ἰοηοί, 189 

Ροηϊίυ5 Ρὶ αἰυ5, 914. Υία46 ῬΙϊαϊυ 8. 
Ῥογῖξ 5:00, σαδ ὉΝΡ. Ῥογίῷ τηογιῖ8, ᾳφυ, 5328. Ῥοτὶῷ 

Ἰη[ετί, ιν, 526, ὅ21, 528. Ῥογίϑ ἰοίδγὶ ποὸῃ ργναϊοηὶ 
δάνογϑυϑ Εοοϊοσίαπι, 526. Ῥογίδϑ ἰηΐοσὶ δάνογθυβ ηὐυθῶι 
ργωγνδίθηι, 550, ὅ51. Ῥοτίδγωατα ἰηΐογὶ διομίϊθοιΐ βυηὶ δ- 
τειίεὶ, 5238. Ῥογίϑ Βα] Οἢ 5 ϑη629, 590. 

Ῥοβϑίάογα οἱ βθῆδγαγα δοάθιῃ γϑοίἀυπί, ἰάθπιαιιθ 3ὶ- 
Βηϊοληι ἀρυὰ ΗθῦγϑοΒ, 1883 ηοί. 

Ρο’ Θηιΐὰ Ὠοὶ. Οπιηΐα Ὦδο ροβϑί ὉΠ} 8 βυηὶ, βἰνα ᾿υβίδ, 5ἰ- 
γ6 ἰη]υδβίλ ; 566 ΄υᾶπίυπι δά }υ8ι{{|3π| 6}.8, Ποἢ 5υηὶ οπηηίᾶ 
ῬοϑβδΙ} 18, 5864 68 80] 4υδ [υ8ι4 50η:, 904. Ροϊοηιία ἢι- 
τηληἃ αυοδά ργϑοθρία Ὠδί. Αἢ δχ ποῦίβ γα δδπηυβ (γί αἱ 
ἐμηρί γα οοηίδϑϑίοηθηι, δυΐ δἰ χυϊὰ ρυβεθρίογαπι θοὶ, 900. 

οἰθϑίαί 65 ἰπ (τίβιο ογοδίῷ, 766. Ροίββιαλίθβϑ ἀυ: ρμ6- 
ὨρΓαΐθ8 : ροίαϑίδϑ Ποί, δἱ ροίθϑβὶδϑ ἀΐδθο!!, 16, 166. δυ 
μὲ ἀπ θι}8 σβηθγα! δυ5 ροιοβίδιδι}5 Ρ] υγΓῈ8 βρθοί}]68 ρο- 
ἰοϑἰαι65, οἱ ανοῖ Βη1 οχ μάτι Ὠδὶ, ἰοὶ ϑδυπὶ δχ φάγι 8 
ΔϊλΌΟΙ!, 166, 167. Ροϊαπβίαί 65 πμοίδγὶ τ 3: γιιδινάΐς δηίπθ ἢὰ- 
ΠΊΔΠ 88 ἰΠ51 418. δὺ ἰπίι10 οσσυρδηίωτγ, 660. Ῥοιϊόδιδι65 οἱ 
μημο μαῖα δυπὶ ρογδ πηογι δ οἱ ἰηίοτογιιη, 523, ὅ29. 
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Ῥοί(οδβἴδ8 ᾿ἰμαπὰϊ δίφθα βοϊνοπαΐ οτηηουβ 4υ! 6π) 2ρ0- 
510}15, 864 ποη δοάθπὶ ζυγο ἃ. ραγὶ οοπαϊοπθ 4ὺὰ Ῥοιτο 
(Οης6888 68ὶ, 535, ὅ2|, ὅ20, 615. ἴῃ "ος αἰοτι ροϊοβιδ5 
Ῥοίγο «οῃςα588, αυοὰ 80105 ροϊοοὶ 50 Ί Υ γα οἱ 8}Π{{πᾶγὸ 1᾿ 
οαηΐθυ5 ο 115, Αἰ }ΐ γθτο ἰῇ ὑπὸ ἰδιίυτ οἷο, 618, 614. 
Ῥοιοϑβίββ8 ἐἰκϑια! δίαυια β8υϊνθηὰΐ ἤθη 8ο]υπὶ Ῥειγο, 86 
οἸρηΐδυ νἱάθιυγ δἰιγίθϊδ αυὶ ἔγαίθγπα ρϑοσδίᾶ [6 ἃΓ- 
Βυοτυηὶῖ, 616. 

Ῥοίυβ εοηἰοιηρ αἰίοποπι εἰρη οὶ, 785. Ῥοῖυβ8 αυέπὶ 
Βουβ γογθυι) βδηρυΐηθηι) 80 0Π| 6556 ἴαἰθιυγ, 400 56ηϑι! 
νογῦσῃ (γίβιϊ ρρο! δῖαν, 898 οἱ δ64., εἰ ποὶ. Ῥοὶυϑ5 116 νἱ- 
80}}}5 φυ θη ἴῃ οἰμὴλ ργῷ πιδηΐθυ8 ἰΘποραὶ Ποι8 Υογθυπι, ἡ 
40 86ῆ8ι: ἀἰσαῖυγ ΠΟῚ 6586 83δηρι}5 (ἢτίβιὶ, 664 νουδυπὶ ἰη. 
Οὐ)5 τη ϑιοσίο ροῖυ8. |ΠΠ|6 Πιογαὶ οἰπιηάθηάυϑ, 898 εἰ ποί. 
Ροιυβ ἱγορίεδ νογθυτῃ ἀϑηἰἰοη!}8 ΟΠ γίβι}! δϑουηάυπι τη γ8- 
ἰδγίυτ 6}085 ηαἰἰν} αι οἱ ραβϑίοηίβ, 898. 1γανογϑι 8 56- 
Ροπιΐρυδ, δηῖα σοοσιίοπθιη ροίυ οογνὶ δοϑιίπθηι, 508 "οί. 

Ῥυϑοθρίογ βου ρίοτιπι βδοτογυ Ὠδυδ, 182, 
Ῥιφαϊσδπαΐ ταυπυ8 ρα που]οϑυην, 155. ΟΠ γ βία 9. υπὸ εἶτ-- 

ΟἶἴδΓ ἅηπὸ ργαϊοανὶϊ οχ Οτίρθιθ οἱ Ο(ἰθιηθηὶ ΑἸθχδῆ- 
ἀτίμο, 2117 ποῖ. ᾿ 

Ργϑβηϊεο συπδοπιμηδιοηΐ8 πιυπαϊ, 4129 511, 814 εἰ δ6. 
τπυπιφυοάσαδ Θογυπὶ φὰς ργϑῆπὶϊ θθυ5, ἤθη δὴ ἱποχρθ- 
ΤΠ ργωηηΐι," 874. 

Ρυϑρυϊίυμῃ οοτ 8 ἀδροηδπάυμπι, 159,. 160. 
Ῥγρβθηιία ϑδ)νδίογὶ 8 ΠῸῊ 80 υτὴ ἴθγτθηδ, 868 οἰΐδπὶ (0Ὁ- 

Ἰαϑιία εν, 945. 
Ῥναχϑδηὶ πφγοιίεὶ, Ρδιγ ραβϑϑίδηὶ νοσδίΐ, 789 "οί. 
Ῥρδβῆγιογ, δρίβοοραβ οἱ ἀΐδοοηυβ 50π|00]4 βυηῖ γογλ- 

Ταπι γοῦὰπ) 40:8 8580} [8 ποπιηἰδυ5 σοηἰἰποπίυν, 640. Ρτα- 
ΒΌγἰογὶ φυοιῃδαπηοάυπι ορὶδοορὶ ἰγρυπὶ ρογυηϊ ἀροϑίο]δ- 
τυπι, υχίδ Ιρηαίίαπι, 155. ποί. Α ρΓΘΒΌγ ΘΓΟ ρ[ 08 Θχρίιυν 
αυδηὶ ἃ ἀΐδούπο, 189. Ργδβονιθγί φυδπηδλαπιοάυσπι αρἰβουρέ 
τράρθε; 860 τηἰηίβιγος ἀςαπὶ 600] 651}8 5. δ᾽ 806 18, 
δὅ. Ῥγοβουτοτὶ πυηαυδπὶ ΟΥἀἰ Δ ΔΠΙΙΓ 5οουηάλ8 Ὠυρί 49 
Ἢ τὴν θὲ5. γονιοῦ ΒΥ 66 υπὲυβ ὑχοτῖϑ Υἷῦ 6596 
ἤοδοι, 646. Ρνδβυγίογὶ δοάθῦδηϊ ἰᾳ οοηγνοηιίιι5 66 616- 
5ἰδϑι οἷβ, 155 ποὶ. Ῥσθβογιθγὶ δἰ υδηείο δου Κοοϊο δἰ δά- 
ΤΩἸ ἰβιγδδηὶ, δέθρίυ 8 ὑθτὸ αἀἰδοοιὶ, 15. Δα ργυβουγίοτοβ 
θοτηποῦαι Ρᾶγ8 οδἰδίίοδυπι 4υ29 ραυρογίυβ Ἔτορβαραπίυν, 

μοὶ. 
Ργοιίυπι 4υὸ (μγίβίυ5 γταάθιἱΐ π05, ιοά, 125 εἰ εεη. 
Ῥείπηδίι5 Ῥεινὶ, 525, ὅ8, ὅ25, 615, 614. 
Ρτίπιϊ δἱ οχίγοῃ) ἰθττῷ, αυ!, 256. 
Ῥείμη ἰδ οἱ Εςο] οβϑἰῷ οἱ ραυρατγίθυϑ ἀδηάε 5υηῖ 6σ οτηδὶ - 

Ὀὰ8 τυῤξίρυδ, 8. 15 αι] ἃ ϑοῖη0 βυγφὶῖ, ἀδυθὶ 60 γι }2 4 
ἄδγθ, ργϑοϑϑ υἱάοιὶςεὶ, 255. Ε 

Ρυϊιηορθϑηία8 οἸηηἰ8 ἐγοαίυτο, 726, 131. Ὀ 511ποιἴυ 11»- 
ἸῈΓ 6ἃ 409 ρογιίποηὶ δά ΡυΪπιοροηίλυπι οτηηΐβ ογθδίυγα, 
δἰ θὰ φυῷ ρογιηθηί δα δηἰπιδπὶ οἱ σοΓΡι8 468ι, 726, 127. 

ἘΠΙρΙρδΐ 5 οἱ ρμοϊοϑίδιθβ ρογίξβ ϑιηὶ προγι 8 εἰ Ἰηΐθ- 
ΤΟΡΌΠ, , 529, 

Ῥεϊηείραβ λυάεεὶ 501} ποπιίπαπίυν ἰῃ ρροριθί8, φθδπάυ 
Ῥγορῃοθιίουβ βαγη0 δυάδος 80108 βρθείδι : ἰη Ενδηρο!ο 
γ6ΓῸ Ὀγίποίρα5 σοηίυπὶ ποιηΐπδηΐυγ, 4ι18 ρ6γ ἰοίπι ΟΓ. 
Βοιὰ ργϑθίοδηάα δγαὶ Εγδηρο! βδίυ5, 956, 951 δ δ. 
Ρτίποερβ βδεογθοίυμ 4υΐ δοουπάσπι 16 γᾶπὰ ᾿6ρ15 ροτί2-- 
Βαὶ ἰῇ οδρίϊα ἰοτγπιᾶπὶ 5ἰμηὶ οἱ βδῃοιἰβοδιοποπὶ Βοιη!πὶ 
βογίρίαπι ἰῃ πιθίδ}|0, ἤρυγὰ νογὶ ργί ποῖ ρὶ8 ϑδοθγάοί τη 26- 
8115, ἰῃ οὐ} 05 οὐιο6 8ογὶριυμ ογαὶ : Ηΐς ὁδὶ τοῦ Ζμαάςφοτιωη, 
921. Ῥυγίποθρβ β8δοογάοιυηι 850108 4018 οτγδηὶ δηΐϊθ ὑθ]υπι. 
κοσυηάσπι, Υἱάοραὶ, 927. Ρυγίηςορβ δαθογάοιυπι βεϊ ά6 9 
γϑϑιϊπιθηῖδ 808, ἀδπιοηβίγδι νϑῖυϑβ βϑοογαοίίυπι ἃ (γίβιο. 
6886 οοπδοϊπἀδηάυπι, 911. Ῥυτποίροβ βδοογαοίῃπ) οἵ 56- 
πίογθϑ ἱπιογγοραπὶ 6 50πι ἰῃ 4υ8 ἐξ ιθοιαίς βἰρηδ ίδεθγεϊ. 
Ἐχροιΐίαν ἃἰς Ἐνδηρο!}! ἰοου8, 764 οἱ δε4. ῬΤίποίρε8 84- 
ςογάοιυαι ροβὶ πιογίθπι (Βγίϑιὶ ἰΐϊὰ ργίποιροβθ β8ϑοθγάοίυπι 
6586 ἀοϑβίδγιηϊ, αἱ Π0}}} ροβὶ δοὸ5 [υθυίαι Ὀγίποῖρο8 βᾶσθγ- 
ἀοίυπι, 110. Ρεΐποθμϑ ϑδοθγαοίααι (ἢτγίβιυβ, 152. Ρτγίποερ. 
ΔρΡρο τὶ ἀοθοὶ δρίβοορυβ, 7125. Ρυίης! ρ68 Εςο 6ϑἰϑ σὲ 
4ῦο αἰ οττα ἀοθοδηὶ ἃ ργἰποίρίθα5 κοπιίυπι, 124, 120. 

Ῥυϊηοίρία ἀυο ροποθϑδηὶ ϑπιοπίϑῃϊ, ϑαίυγη  δηὶ, (ογ- 
ἀοηίδεί, 8. ροι5βπιαπι Μαγεϊοηΐβίδ5, 820 ποί. 

Ῥυίβε ! ἰδ 8.2 μοι οἱ δὉ δηϊπηδιὶβ Δρϑιϊποθδηΐ, 494 ποί. 
Ῥγοςογ 88 δβιδίιγδ ϑρ τὶ (8}}5 φαοπιοάο δεαυίγαίυγ, θ60ὅ. 
Ῥεοοορὶ! Θαζὶ θρίϊοπιθ, 1. Ῥγορουρ δος δχοογρίδ αυδπι- 

ἰαγίπηα οχ Οτίμβθηρ, 51, ὅ9, 41, 44, ὅ0, 54, 6], 65, 65, 66, 
ἶῳ Ἴ0, 11, 12, Ἴδ, 18, 19, 86, 81, 88, 90, 91. Ῥεοσορὶ! 6χ- 
ξέῦρα αυδιηρὶυγίμηᾶ ὁχ Οτίβθῃθ ἰῃ ἐλοιίουπι οδηιίςοῦυμη, 
ἃ οἱ Εἰ 86ῆ. 
ἐιραϊρια ἰῃϑίρηίογα Υ οἰ οτὶς Τ᾽ ἐβίδιηθοι ρϑυοὶβ ΟΘηγ86- 

ἹΟγΔΏ ΙΓ, 168, 
Ῥνοάίίον Ζυάα5, 396. Οὐδῇο ρῥτγοάϊϊοτοπι ἀϊϑεῖρυ}}5 ἰδ 

στα ποη β8ρθαίδ ἰοῦ, δὰ βϑηθγα! ον ἃ ργίβείρίο ΟἾσι - 
818 ἀδϑίρηαν, 896. Β 

Ῥγοίδηϊ διοίογαβ. ἃ ρτγοίδηϊ5 διιοιογίθυβ Ἰδυαδηά 9 ἴθι ρ 
Δ᾽ 5. πο αηὶ Ῥαίγθς δηἰαυΐ, 448 γοΐ. 

Ῥτοίδοϊυβ σογρογίβ ἃ ποῦ!8. ποη ροῃάορὶ, φοὶ ργοίθοίυ5. 



1915 

δἰ ἱμογοπιοπίμπη δηὶ πῷ ἰῃ ποβρίγα δαὶ ροίοϑιαίθ, ϑ00. 
Ῥγορῆθ:α ργορογιϊοπθπὶ Βα οηὶ οὐπὶ ογῦο, 519. [ἢ 

τορμθι[8 δημο!! γεγθᾶ οἰἴθοι! δυμὶ ΟΠ γβίυτη ἱπιΠ|Δ 0065, 
ἊΣ ΡΓΟρποΙΣΒ ἴῃ Βογίριαγα δι ρ6 }} Δρμο!]απιυγ, 549. ποί. 
Ῥεορδοίδγιπι ΠΟπι θυ 40 6 βατιςοΓαπι δι {Π|Δ5 ΠΡ 6 [05 6556 
εἰ πϑιΐῖ Οτίροπος, 02. νοΐ. Ῥγορμοῖα ΜΠ} πὸπ ΘΠΊραχ 
Ῥγοιυ]δγυμὶ, 286. Ῥγορῆθι:θ, πιαγραγίια, 461. Ῥτογμπείῷ 
πιθάϊοὶ δπίπιογιπι, 206. ἐγορθειο Ρ'Τ 56γνοβ ρα ϑ[απ)}- 
1ΐ45 δἰ μη εαηιυτ, 18]. Ργορίνοί:β ἰθ θη δγαμὶ, γί δίι8 
ΥΘ6ΓῸ 80] ἡι51}1|:, 118. ῬγοΟρ θῖ 5 ρθοοδῖα ὅ08 σρπη86. [4- 
ἰοηῖυγ, 3713. Ῥγορ δι: φιδπάο δυρυδβίίι5 ΔΠαυὰ οὐηίοιη- 
Ἰδθαηῖυν, οὐ θυδηὶ ἴῃ ἰδοίοιι ϑυ8πι, 9ὅ2. Ουδτο, 952, 
»γορίνδι ἴῃ διρδγίογίδιι5 σοημρπαιοπ θι}5 Ποσρ 0 6χ- 

εἰρίιπιαν, 255. Ρτοριιοῖθ γθχαιοπίθυβ οὐποχὶ!, 1325, 332, 
9.5, 268, 269. Ῥτορ!ιοίαγυτι ἐμηοπη, 461. Ῥγορ ιοία 
Ὡθοπιρήὸ ἀἴσδι!ῦ ΠΟΙ 0956 516 ποηογα, ηἰοὶ ἰη ραϊγία δι, 
64, 911. Ῥνγορ οίδγιπη (ρ΄ Ἰοἰἁϊ6 πὶ ἅυΐ βιυ οπὶ ἀϑβοηυὶ, 

νἱΐδπι ἰρδόγυπι ἰπηϊἰδυῖυγ, 392, ᾿γοροίαγυπι οἱ Ἰ6ρὶ5. [π- 
ἰοιἰοοίυ5. οϑὲ ἐπι αὐὸ ἀὰ Ἰθ16} ἱχκομήάυπη Εἰναημοι απ), 
455. [η ργορίνει!5 501} ργημοῖμθ5 δ υάεὶ ποπιίηδμλιιγ, φιᾶπ- 
ἀ0 ργορίνοιΐους βόγπο δυὸ. 50108 Βρυσίαθαϊ: ἴῃ ἔναη- 
Ε6]1ο νϑγοργίμείρο5 ρεμιίιπι ποπιηϑη λα, 48 ΘΓ ἰοίιιπὶ 
ΟΥθΘτ ργρα ἰσαπεὶα οὐγὰϊ Ενδηρϑ!! βαλι5, 9506, 951 οἱ δεῆ. 
Ῥτορβθίδγιιπι μον ϑϑη5 δον .8, 909. Ρτορποίάγυπι οἱ 
Ἰοφὶ5 ἤτπι]5 δοδιι65, 36}, 865. Ῥσορθιι .}}} (Δο ἢ οδὶ 
γογθυπ) Ποπιῖηΐ ἐπ ἀδδογίο, εἰσὶ Τοαπηὶ, 957. Ῥεοριιοῖα 
δγαὶ (μγίνιυϑ, 188. ἴα ἀιοάδοίπι ργορίιθι 5 πηΐπογ 58. αυΐ- 
486 αἱ νἱκίηι! Π του βογίμδὶ! Οτγίχθηθϑ. Ργοργία πιδὴ 605 
ἀδβογίρβογαι Ῥμμρ 15 πιαγίν ρ. Οπιη68 ρογιογυηί Θχεθρίο 
υπΐοο οχίψιο Πναρπιοηΐο, 458. Πγορποίάγυῃι ἀυοάθοίηι ᾿ΐ- 
Β6ΙΠυ5 ἀροοστγγρίνης, 06. 
Ῥτγορ θυ ες οπιιβ νϑγίοχ (γίβίυβ, 4732. Γτορἤοιε οἸδιη 

8 λυ ξβ γοβριυμίυς, 402. Ῥτγορίιο ἰς δἱ υἱβίοιιθϑ 01} 
δυηὶ ἰῃ ργορῇοιῖς ροπί ΦολΠπηἰ8 Βαρι 8.88 ἰΘταρογα, 859. 

Ῥτγορδοιίοδην νἰϊδπ 41} ἐπι αίυγ, ἃ τηυπάο οἱ ρμοζοδ!οτ- 
λυ οὑπὶ ὀδάδιογο αἢίεὶ ορογιοὶ, 466. Ῥγορίιοιίου 5 γιὸ - 
ποπὶ 04πΠη68 Παρ 1514 5ἰαηίποαι, 470, 41|, 4712, 413. Ρτγο- 
ΡΙνθἰουβ 5Θγηιο 8|Π|ρα]ὰς οδὶ Ζοῦημ6 Δ}]Πρᾶῖο, 410. Ῥτορ)- 
ἢΐοὰ ρτγαιία ἃ λυ εἰς Γοοο 5.11 ροκὶ πιογίομη Φουμηΐᾳ, 409. 

Ῥγορἢοιίπβα Αππᾶ ΠΙᾺ ΡΠδηυοὶ, 9ὅ5. Ῥτορλιθι 1:84 ΠΙᾺ 
ΡΝ ρρὶ δναηρο δὶς, 89 
- Ργονδγθίογιπι "6 γ ἃ ϑα]οπιοηα βογίριυ5. δῦ ἘςΟΙ οϑίὰ 
])οὶ βυβοίρίτιτ, 51 [ἢ Ῥγονθγθ 8 ϑδ]οπιοῖ πηογα! πὶ ἀρουΐι 
Ἰούυπι, βυσοίποιῖς. Ὀτονίρυβθαιιθ 86} 115. νἐϊ8 ἐπϑ(ἐλι18 
οὐπιροηθηδ, οἱ. Εχ ΠΌγΟ ἀθ Ρτουθγθιβ ϑδ!οηιοιν 8. ἔγω- 
διποηίᾳ Ονίμοηίβ, 1 οἱ δοηῇ. 
Ῥγονίπο 5 «ἰρ.}}}8 ἄυο ργϑυηὶ δη σοὶ], αἰϊον 05.118, 

δἰίθγ ἰηἰφυ αι 5, 916: 
Ρνοχίπι οἱ [)οἱ αἰ! Θοίϊο φυϑθηαπὶ 6556 ἀθ δαὶ λιικὶδ πηδη- 

ἀλία, 85,, 852. Αἕν τππδάδι πη ἀθ ρτυχίπι! αἰ δεϊίοηο ἔνδη- 
Βειῖο δαύξιυπι 51, 670, 6711, 672. 
Ῥτγυάοι ἰδ ἰῃ Θ᾽ Θοι οϑυ ἷβ βυθηἑηἰϑ Γδηἀϊ8 αι }}5 6556 

βορθαῖ, 879 οἱ δϑηη. 
Ῥβα]πηὶ ηυπηογαθυγοὶ ἀϊνίδαηίυῦ Δ᾽ 16 Ὁ 80 Ἠθ γα ΐβ, 4] }- 

ἰογ ἃ Οτεοίβ, 141 "οἱ. Γβαὶπιὶ μταάι 68, 8602. 
Ρφαϊογίιπι, ἰπϑιγαπηοηιυπὶ τηυδίουῃ, 616 ποί. ῥϑδ]ί6- 

τθτπὶ ἀδεοπογαάινπ), φυϊα, 616 ποί. 
Ρβευάο-Θνδηρο! α 8ῦθυε ται ϑρίγίιυ8 β8ληοιΐ βετρίᾶ 

διηϊ, 955. Κ ͵ ) 6 Ἐνδῃρο) ἀροογυρίια, 
ὯΝ γρροραθωποιθα, Ὠφγοιὶεί, δι ὁ ποί. Ετγογο8. Θογυπὶ, 

ποί. 
Ριοϊοπηῦ8. Ὠφγοιΐο8 σθηβορδὶ ϑογίριιγαπιὶ ραγιΐπὶ ἃ 

ΜΟΥΞΒΟ, ρατιϊπι ἃ ρορυ]}} βϑηϊογίδυϑ υἶ856 οοπιρυβίίαι, 6 1 
ποῖ. ΑὉ ἘΡ ρ)ιδηΐο γϑίδ! ἴλὰν, ΘΕ} ποί. 
ΕΟδΗΙ Ριρηΐιθηι 68 οἠοἰεραπίυν 40 ογδϊίομβ Ἴομημθῃΐ, 

Ῥυμίουβ εἰ ρυτυϑ αἰἤετυπί, 520. 
Ῥυοτὶ οδἱδι! (μρίδίο. Εχροηίίυτ δίο Ἐνδηρο! ! Ἰοοι5, 

Θῦ8 εἰ δοηῆ. Οὐᾶτα εἰ ἃ 40 465: ΟὈ]αι! 8ἰπι, 659, θθυ, 
θύ5. (μι! δίῃϊ ρυθῦὶ ἴῃ Ομγίβιυ, θ08. Ρυδν Περί ἀθθθιβ, 
662. Ῥαοτογιυπὶ 5ἰπι}]65 αυοιηοάο ροβδϑίπηυβ δυδάθγο, 59] 
εἰ “606. Ῥυθγοβτγαρυηὶ δη 6 }}, πη8) 0Γ65 τορὶϊ ἰρβ8 Ομ γίβιυϑ, 
0)7. Ῥαδγοτυπὶ συ ϑιοι δ 410 6 ΠΊρΟΓΘ ργιϑἤοϊδηίυγ δηφ6}}, 
591. Ῥιιοτβ οοηνϑηΐὶ δά ΐγα πηαμίβιγοβ, ΠΟ ἀοςοτγο, 955. 
ΡΟ] 8 δϑἰπθ. Εχροηίίυγ ᾿ΐς Ενδσο! Ἰοσυϑ, 150 οἱ 

466{. Ῥα}}υ8 οἱ δβίῃ 4υδπὶ σοιιδοθηάϊι (Ομ γϑίυ5, αυΐὰ 5ἰ- 
δηϊίοοηι, 158. 

Ῥυγβαιογίατη ουυφηοαί δδπηιαι Οτίβθηθβ, 159, 953, 
918, 961 οἱ δόηη. 

ρυγυβ οἱ μι οι αὐδγαυηι, 530. 
Ῥαβέ!!! φιο5 οοπί οπηηὶ νοίδι (ἢ γίβιαϑ, αυΐ, 606, 609. 
ΡῬγιθαμυγᾶβ ἀξ ΠΊΟΠ68 ψυχατωγοὺς ΔΡΏΟΒΟΘΌΔΙ, 62 ποί. 
Ῥγιπαμότγουβ (ϑοχίυ8), ὅδε, ΕἸως οτγοῦ, θὅ 4. Ε͵υ8. ὁρα- 

τὰ Ρ᾽ υτίδυ8 [4150 ἰγίδυία, ὅδ 4, Κὶ ἱ46 Βοχίυ. 
γι 189 Υἱγχίηο65, ὅ19. 

Ουαίαος ρογβοηφ ἰοφιαδίυγ ἴῃ (αμίίοο οαπιϊοοτυμι, 19, 

ἹΝΘΕΧ ἈΝΔΕΥΤΊΟΟΒ. ι91 

Ουδῖυον ἰδηιυπηπιοήο Ἐνηηρο]α Εςο] οβία 1)61 τϑεῦρῖ!, εἰ ε2 
εἶττα οοπιτονογοίαπη δι υμτὰν, 440, 955. ΕΔ πιονϑμξε 
ϑρίγίία 8δῃοῖο 5.τὶρί ϑυπὶ ; οὥίθγα ὑθγοὸ ρβοιδοθνδυρε- 

εἴ δῦβαυα βγδιῖα ϑρίγίιυ5 βαβοιῖ, 55. Οὐυδλίνογ 50} }π| 6556 
ἘαΠΒΕ 8 ἴ Εεοϊοβία ᾿)οὶ ὁχ ᾿ἰγδαϊιΐομο ἀϊθϊαῖς Οτίρϑηες, 

Αυϊπηυδαοηδγίυβ ὨΠΠΊΘΓΙΙ5 ΓΟΠΙ βϑοηοπὶ Γοπι ποῖ, 419. 
θυΐηηιδ ραηθ5 ἰυτοΐα ἀἰδιγίδυι, 86.165. δεγρίυγαγυι 

ΒΘΓΠΊΟΠΟΒ 5ἰσηϊδεδηι, 477. Ουΐηια ραπῖθυ5 4 πμιΓΠ} 
βυμῖ, πηϊηυϑ ρΓδ δ᾽ πος φυϑιὴ ἰἐ αιΐ δερίοπι, 510. [π αϊα- 
4ιι6 πη} ἶδιι5 ποπιίδυτιλ 4008 4 παι ΡΔῃΐριι8 εἰ ἀσορλιβ 
Ρἰδείγυβ αἰυΐι δ 6βυϑ, υἵγυπν Τα ϑγίμϊ ρυοτί δὸ [δ πιΐηδρ, 418. 
Θυΐπχια νοορδιϊοπο5 ορογαγίογυπι σοη ασίωγιιπι 86. Τῇ Π τη, 
δὰ αὐὐπῆυθ 86ι|50,8 Γοίδτιηίυν, 101. Ἀοίεγιμιιγ δἰίδπι 15 
δὰ Αἀληο οἱ Εναπι, 35 δὰ Νοδοδυμα, ὅ᾽ δὴ Αὐγαωβατυ), 
4" δὴ Νογβθη, δ" δὰ (ῃτίβίυπι, 100, 701. Ουΐπαυς ετϑοὶ 
Ζαεινατία ργορθιοῖεβ οαϊιίοιδϑ ἰοπιροτα Οτίοιήβ, 142. 

Ουϊμία δὐἰπῖο ἠῃ Αοιϊο Πΐοτο ἱπυθηία, 11. Ε) 051 οεῖιο, 1642. 

Ά 
ΒΑΔ οοσείπουπι 5ἰβηυπὶ ΒΑΌυΐ 24 56] υἴοπι 5ιι3πι, 919. 
Βαπιΐβ ἀγῦογυτι ἀθοθγριῖ8 }υἀνδὶ ῥγπεὶρίυ5 νἹγῖ5 δ γαῖυ- 

Ἰλγὶ βιιϑπηχι ἰοϑιμτίὶ Πρ {π|2π| 5016)δηὶ, 747 ποὶ. 
Βοίγδοιδγίὶ οἱ οι πιὰς 65 Φρτα οογτὶρυπίυγ, 1θὉ. 
«Ἀομίηα αὐ δα] οπιοηοπὶ 801}, 520 Αταμρίοθ, ποῦ Ἐ- 

«Ὠϊορίοϑθ οδιϊηιι ἱπιροτίυπι, ὅΦ1 ποῖ. Ἀσρίμ ὀαθω 9- 
νἰδηιΐαπι πΐγαίυ8 θϑὶ Ολπιῦγβ5θ5, 66. ἈδρίηΒ 54045 ποι ἑεν- 
μοπὶ (οεἰϊ Τοπορῃυβ ἰη Ηἰϑιοτία 804, 46. 

Βοριιπὶ σαογυπι (Ἰτίβιυ5 Θϑὶ, 622. [π τερπυπὶ βυϊτα 
τοϑιϊυἱ (μγίσίυμη, αὐἱά, 116. Βορηιπι Ποὶ μϑπιΐηὶ ἀστυγ 
αυὶ ροοςατὶ ἐπεροτίο βυθαϊιυβ βἰϊ, τϑὅ. Ἀθρηυπι οαἸογυπι 
οὖ Ξᾶροηῷ ναγίβ ἰοχίυγα 85ϑἰ πη! αῖυγ, ἀθὺ εἰ . [ἢ Τὸ- 
δηυπὶ ΘΟἸΟΓυτα ΟΡ ἀἶνα5 αἰδοῖ !6 ἰμιγαθίι, 618, 019. Βε- 
βηυπι οαὐΟΓιπὶ ΟῸΡ 8608 [Ογα πη! οοπιρατγαίωγ, 680. Βερτὰ 
Ρθεοολίογυπι, 154. ἰοαηἰ5 δίηρυ}}: ἀυο ργεϑυηὶ ἀπροὶ!; 8}- 
ἴδ ι5ι{{|89, 4116 ἰυϊαυλιαι!5, 9.0. 

Βόρυπι δυἀδοτυπι ροίοϑι88 δά ἰβιογβοίθη 08 γεὺβ δὰ 
δοδηηθπι ὑ54116 ῬΟΓΘΘΎΌΓϑ886, ἢ Ο͵υδάυδ. πιογί9 ιἰ6511558 
Ῥβγροταῖς ἐγοαίαϊι Οτίχοηθϑ, 469 "οί., 410 νοΐ. Ἐορίδις 
τον ἰῃ ροβίθγυπι }08 νἱ19 οἱ ἡδοἰβ δΔρδιυ!ογυμὶ Ἰλοιμσηὶ, 

υ ποῖ. 
Βοιίπαυογα ἀοπηυπ), ἔγϑιγαβ οἱ ραγθηϊος (γίϑιὶ Ἴδιι5α, 

αυΐα, 638, 689. 
Βοιμοα 8 ἀἰνογβὶβ ἀΐνοῦβα ρθοοδία ουταπάλ. 1588. 
Ἀδπηΐβϑίο ροορδίογυπι αυΐθυ5 οοησοάδίυν, 620. ΕΘ πνς5'ο- 

πηι ρθοσδίογιπι ὈΔριἰϑπιυϑορογδίυγ, 88, 901. Ἀεπιίκεϊο 
ΒΕ ρίοτα οἱ ποῇ ἣϊ αυὶ ρθεσδῃ8 δι] Βδριϊδαγμπι νεπὶῖ, 

Ἴ. Ἰῃ Γοπιἰβϑίθιδπι μοοοδίογυχι 1116 δοοίρίς θαρίίδπια, φὰ! 
Ρθρολγα ἀδϑίϑι!!, 907. 

Ἀδρυρῖὶ ἰοχ, αυδ 8, 145. Βορυσῇ ΕΓδρερεύαι ἃ ΜΟΥΒ6 
σοηιΓἃ πιαηάαίυπι Ὠοὶ δἀηϊίυπι [υ͵588 ιοϊοιηδυ5 ἐδιιϑεθαι, 
ΘΗ ποῖ. Ἰλθρυσε! 1186 }}08 ργορίογ φυδὶ Γραϊϊαῖεπι ἱταάε- 
γϑίυγ πηι] ἱοτὶ ἴῃ Ἰορο Μογβίβ, 661, 648. Βορυΐδι! ἰὲσ δὺ 
Θαάθπι 5[1 ἴῃ Ενδηρθ!ο, 408 ἐπ ἰορθ νοϊοτί, Θἐ1, 618. Δα 
τορυι απ υχουῖϑ Π.}1ἃ [18 γΆι0 5ἰῖ (μιχῖᾶ Ενδιιρθ  μπι), 
ργῴίογ (ογηἰοϑιίοι 5 οδυβαπι, 661, 6.8. 

Ἀοϑιϊαὐίο ομμπίμαι, 221. 
Βαβυτγγαοιίυ ργορδαῖυγ, 811 οί δοηη. Ἀδδυτγγθοῖο ὃεὶ 

τομαπογδιίο, θ65. ᾿ἐδϑυγγθοιοηἱβ ποϑὶγθ δυσῖοῦ δι, 
441. Ἀοπυγγθοιίο πιοτίυοτυπι ἃ ΡΒ ιΑΓ ϑθὶς δάιηϊδιῶ, 
ἃ ϑαάσυςἷ8 ποψαίδ, 467. [6 τγοϑυττϑοιίοα ϑδιδγίίδοὶ 
ϑαπήμοιθίβ σοηδθηι θαι, 811. Βοσυγγοειίο ἀυρίοχ, 4|18 
ἰυβίομμηι [ἴα εγτυοϊαπάογυπι, 10ὅ. Ἀδδυτγγθοιίοιβ ἀυρίοχ 
ὌΠ) : ἀυρίοχ ρλυτεθηαι ἰαπιρυ8, 823. ἢδδυγγθοιο ἴῃ 
Ραποεῖο ἰοπιροτίς δι, 637. Ν πο δῦϑααθ δογαΐθυ γεϑυγβογο 

ἰογίι, Ἰυχῖα Οτίκζοηοηι, 948. Ροπὶ γοδυγγθοι οπθια ἐμη!ρ6- 
ἐπηυ8 5ΔΟΓΑΠΊΘηἰΟ δ] θη πο5 δίαυθ ρυγβαπὶρ, 948. Ῥόδι 

τοϑυγγθοιομοπι ἴα]50 οἱ ἰβορία Ἵγθαΐ ρυϊαὶ Οὐρεπος. δο- 
ταΐθα πη σογροῦᾶ ρυάδηάίϑ ἱπβιγυοίδ ἴογο, 81 οἱ ποὶ. ΑἸ [ὰ- 
ἀαγυπὶ εχ βι ἐπιϑθάπὶ υἱ ΟΠ 65 ΓηΔΘΟΌ απὶ 56 χα υπὶ δι] πογθεῖς 
815 νοὶ. Ῥοβὶ γθϑηγγθοι οη 6 πὶ ΘΟΓροτα δηβο! εἶ σοΓρογιθυς 
8: Π}}}}8 ογυμὶ, 815, 814. Ροβὶ γοϑυγγθοιίομδπὶ πυ}}ἃ που» 
ἀυπὶ ολτηοπη οὐμηαίίο, 835. ἈΘδυττοοιοηΐβ οομη μοι β. ἴογα 
ἱπηρίοβ ἐγοίαΐι Οτίχθηθβ, ὅ94 ποί. ["οϑὲ γϑϑιγγεοι θοαὶ 
ΘΟΡΡΟΓΘΟϑ Οἶθ05 ΘδυΓῸ5. Πποιαΐηο 8. Ομ παῦδηιυγ (δγθ εκ], 
821. δι ορίπαιί 8ιηὶ 5ἰπιρ!  οἰοΓο 5 χυ ϊάωπι, 28. ἰἰοβυττε- 
οἷο Ποπιέμὶ θα δοπιθὶ ἰδηΐυπι ἰῃ ΔΠ||0, 5.) ΒΕΠΙΡΕΓ ροσὶ 

ἴθι ἀΐθ5 ἴῃ ἀἴ6 Π)οπιΐυΐοα οοἰ δ τδιανγ, 114 ; 
οιγδοιδιίο Ὁ. Αἰοχὶϊ οβθβϑαγιβ, μι α[αϊ., 1. 

Ἐοῖτο ἤθη δηιδυϊδηόυπι, 20: 
Βενογρηιία 4 ἰϑεία Ὠοὶ, [ὅ6. 
Ηΐδυϑ θοπι5 αἱ πιά] υ5, 209. 
ἘοιπΔΠογιιηὶ πι05 ογαὶ ὁγυςὶ β χογιπὶ ρΘοιι5 ἰδησϑᾶ οοηῇ- 

Κατα, 928. Α ὄΠοπιδηίς ναϑιαίδ δογυβδίθπι, 192, 971. Ἀοιαδ - 
νἱ )υ8 υἱῖϑ οἱ ποοὶς λυαεὶβ ἀρβιυϊογυηὶ 469 ποὶ.. 419 
ποῖ. Ἀοπιδηὶ (:οϑαγὶς βίδιυδπὶ ἰῃ ᾿θπιρ])οὸ 1 ογυβα θαι μ᾽ υΓο5 
ἐπίδγγα ἰθηϊδγιηὶ, δθό. Γγίδυϊαιη οχίξαπι 4 Δυάπίς, 85} 
τιοιηαηυς Ῥομιοχ ἘςοΙ 6 σἴα τοι ἃι σοι ἰθποὶ, [89 πο. 
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Βυθτγυπὶ πιάτο ΠιΔΥρΡ ΔΓ ΔΓΌΠΙ πιὰ! ἱππΠΑΓΌΤΩ ρΓδϑίδπ 155] - 
πι15 ρίηϊι, 618. Ἀυθγὶ πιδγίβ Ὀἰγαπι]υθ ὁγαῖὶ οορευρλδδιὶ 
Ομυβίϊα» Ασαῦθ5, 546 ποί. Βυθδτὶ τηᾶγι δά υἱρυηχυθ ᾿Πἰυ9 
μογι ποῖ Αγαυΐα, 516 εἱ 547 "οἱ. 

Ἀιυμμ5 ἰμίογργο8 ἰοογυτ ΟΥ ΚΘ ηΐ8 ἰὼ (δηιίοαπι οαηιῖ- 
εοτυ 25. 26 6ἱ δ:ηη. 

β401 ἀυρ'αχ, Αγαθίοα οἱ Φ Πορίοα, "41 ποί. ϑαθθ το: 
πΔ. γὼ 6 Ἀδκίηα 80:5. ϑ8 Ὁ 18. τυ 6 ΓῸ8 πωρογαυδηΐ, 

Τ᾿ ποῖ. ϑδθα  ἴοιπὶ 05 ἰη Ειμορία, Ὁ 47 ποί. .« 
ΒΆθ401}} ἰπ! αγργοίδιυγ, υἱ Ααυ 9 ἐγδάϊαϊϊ, θοπιΐιμς ηϊὲ- 

δὲιδγμηι, 113. 
Θάθραι οπιίηυ 5 ος ΟΠ τ βίυ5, ΘΑ Αιΐ 5 γταβ ρορυ]υ5,6 5. 
ΘΔΌΟ]]15 ἰῃ ΝΟΘΙ οαϑίγὶϑ πιογυθγαὶ, 189 πο. ϑ406}}}} ε0- 

γαϑβὶς, 159 μοί. - 
ΘΔὈΘ]]Ἰδηΐ πργοι οὶ Ῥα τ ραββίδηὶ νοσδιὶ, 189 ποί. 
5δοδγάο8 βυη)θο  ἴευ5 ᾿υἀογυπι, αυϊά, 711. ϑδοθγάοίυπ) 

Ῥτίπείροϑβ. Κὶ “6 Ῥτγίῃοῖ 65 ϑασογαοίαπμ. ϑδοογάοίθβ αυΐ οὔ- 
Αἰπατθηίυγ οο}1αι|8 ΕσΟΙαϑἰῷ 80 ρα 5 δἰ μεραπίυγ, θέ 
ποῖ. 

ϑδογδιηθι δ οπηηΐα ΦΥ ΠΩ] ποπηΐηθ δίηεϊ! Ογίρρηθβ, θὲ Ὁ 
ποί. ΘΔΟγδΊΘη10 Θ᾽ 6 η16 ΠῸ5 διαιι6 ρυγβϑιὶα ρυϑὶ γϑϑυγ- 
ΓΘοιίοποπὶ ὁχ πιογίυ 5 ἱπαϊ οίιηυ5, [19 Οείβοπρω, 9έ8. 

δυσί Ποία 5υΠθ0  ᾽οα υροόγαῃ, 7]. 
ϑδήάυσιις Ρῃαγίβυς 0186 δυϊαηΐ! βοοίιι8, 806 "οἵ. 
ϑδάάιις δὶ πο 50} 0πὶ ποραθαιὶ γοϑιγγοο θη οῖ πιογίυο- 

Ψιιπι, οἱ δι πης ἱπηπηου δ  ἰϊθπι, 5οά οἱ οιηπθπι νἰϊαη ροϑὶ 
τηογίθη) σογροτίβ ἰο υαηϊ, 461,810,811, 918. δα δυοσθί ὁχ 
ΓΘϑΌΓΓΘοιἰοΠ6 πιοῦιυογιπ) σοῃβοαυΐ ορίυδοδηίυγ, υἱ 4ι5- 
46 αιοτῃ νίνυβ θά θυ γῖ! αλλ ΠΟ ΓΘ, ἤδης ΓΟΒΌΓΡΘΠΒ. ΟὈ- 
Ὡδγοῖ, οἱ θΠ105 οἱ ρυγοηϊοβ, 822. ϑαδυθυσαὶ 850105 Μυν 3ἰς [1 - 
ὈΓΟῸΒ ἰῆιογ 8ϑλογᾶς Ἐεηρίμοις 250 ΓΒ θληὶ, ὑγαςα!., ὅ, 848. 
Ἐος δὰ "ΠῚ ογαῖη ἰμι 6 Πμορηὶ, 467 ηοί., 918. ϑαδάυς: 8 
δοπνθη!Πθαηὶ ϑαπιαγίιὰηὶ, 311 ποἱ. ϑαϑάυοα" 8. σοι βοι 1 6- 
θάηι Ηδτγοιϊίαη!, 806 Νοί. ϑαψαποροόγιπι ρᾶγ8 σγθα ἰ βυηῖ 
Πγοάίδηὶ, 806 πο. ὅδ Πυσϑὶ 8η ἰγοροϊορίαβ. οἱ δ] δρογίαβ 
Ττορρυοτγίηϊ, 467 πο. ϑιφἀΠυσεῖὶ αυφ ὴῃ !ρρο ἀ6 Δημ6}}85ἰεῖα 
50}, φυσι ν θοῦ τορυσίαδαμῖ, 4"ιο8} ἐγορο! σία γροῖρίο- 
Βαηι, 461. ϑαδάυοιί Ἰπιογγοσοπ! Φθβυπὶ ἀ6 ΠΗ] 6 ΓῈ 4:8 
βορίδπ, υἱγὶβ μπυρβογαῖ. Εχ μοι ΐὸ δναηρο !}ῖ Ἰοευ58, 899 
οἰ δοηῃ 

ϑφου! οοηϑυπηπιεἶο, 6}. . 
ϑδβοηλ Πηΐβ54 ἰῃ πιῶγο. Εχρμοπίςυγ Πθσ ράγαδοὶα, ἐπ οἵ 

δέηη. ϑάβοιιο νγί δ 5 χα γαρ ὁ γ γόμιπι ὁ ογιιἢ) 855}- 
πιϊδίαν, 5 οἱ δοηη. ϑασθηλ νατῖδι ἰΘχίυτα ροῦ ΟΠ γίβίυπι 
οἱ δρυβίοϊος οοπιρίαια οϑὶ, ἐὺ οἱ δεηη. 

δα! οπὶ ἰπἰοτργοίδιιγ ρώῦ, δ08. 
ϑαϊοπηθ μαείζἐεα ἸΔΙΟΓΡΓΟΙΔΙ, 9450. ϑαΐοπιθ ρυϊαίυῦ 

ρ58 6586 πιϑῖο ῦ δ] υγὰπὶ Ζο θα, 950. 
ϑδίοπιοη (γἷὰ υο]υπηΐμα δογίροι! αυα ἘσοΙοϑία Ποὶ δυ5- 

εἰριὶ, ὅ1. 
ϑαἰϊαιίο Ἡδονοάϊαι! ς, 61}. 54 Π181|0 Ξληςσία, 7]. 
ϑαϊναίον. ΡΊἋ6 (γί δίιϑ, ᾿θϑιις, δαὶ νδίουῦ5 ργϑοηιία υδί-- 

406 ἰαργάγαπι ἢ ΠΠιι "Πὰν, 909. Ππιρί οὶ οοὐἸὀϑιἴ, ἰογγοϑιγία, 
δἱ :ηΐοτηϑ, 959. 54) νι ογὶβ ἡππαρρνη ΠΟΙ δυϊυπὴ ἰθγγοπα, 
βρὰ οἰΐδπὶ οσἸ οϑ ἃ γι νι}, 94ὅ. ᾿ 

ϑα]ὺ5 ὁγο ομυπν ΠΠ μϑι᾿ ἀσηϊοποπὶ Πάοὶ οἱ ὀρθγυπὶ ρο τς 
{δοιοηδηι, δὲς ὅδ! ἃ πη θ γα Πυθι  δχογαΐυτῃ, βἰουϊ ἃ 
τον] ἶογο σα ρογαὶ ροσοαίυπι, 90, 941. 

ϑαϊυϊαιίο Μαγίθ 80 ἀιμοῖο, πυν8, οἱ μιΐς 50}} (Δοΐα, 959. 
Θαπηαγίἰδη05 ἰπιογργοίδιυνγ σιϑίο5, 912. ϑδιηδγι πὶ ἰάσπιὶ 

βϑηϊτίθθαμ! 6 δι άυςἱ 46 ΔΠ1Π}:9 ἱπιπιογίΑ "1818 86 ρθγϑα- 
νογδηιία, 811. ϑαπηαγίδπΐ ράγαθοῖα. Κ᾿ (6 ΑγΆ ΠΟ]. 
ϑαηβοη οταΐ 6 υἱ]α ϑδγῶδ, 116 "οί. ϑδπιβοὴ ΝΆΖΩΓΘΟΙ 8 

ογοὶ, 914. ΑἸ δἰ ζαπαγυπὶ νἱπουϊα αἰβευρὶϊ, 614. Οοτδαι 
μαδοῦαδιὶ νἱγίυ 5 ρίθηδπι, ϑ “. 

ϑαποι αἴοαν ραγίυπὶ βυρρ! εἶα, 186. 
Θδποι γ}} πυιηἶπα (ΘΠ ρ[} 11πὶ ΔΡΡΘΙ]ΔΓῸ τηοτίβ ογαὶ 10- 

ἀεἰς, 599, Ξαποιυαγίυπι δυάφογυπι ἀδ᾽] οἰαπι 68ὶ ροϑὶ πιο ῦ- 
(6πὶ (μγίϑι!, 710. 

ϑᾶῃοίι5 8 [)00 Εἰρηλίατ, 182. ὅδηοί!ὶ ἃ Ὅθο Ἵοοηργοβδη- 
ἰυγ, 196. Θ4η01} 5ογνιηίυγ ἰὴ οαἷο, 258. ϑαηείυβ. ὑηι8- 
αυΐϑεμιι6 πη Π 68 οβὶ, 112. 5δηςι} ποη 86 δβοοῃάῃηϊ ἃ ἴϑεὶθ 
))οὶ, 210. ϑαποι 5 αυϊθιιϑαιθ ἰμ 68 Βοο] σα Ποὶ, 524. ϑαποιΐ 
ἀοδίϊοτοϑ μοη ϑηῖ, 56 ϑιπὶ {τιριιυηΐ υπίουίᾳια, 210. 
ϑδηοσίιιβ δῃαγ  { π6 ρίοηυβ, 221. Θάπο01} γοχδιϊουθι5 οὔ- 
πμοχίϊ, 156. ϑδῃςι φαυδιίιοῦ Ἰουηὶ ἰῃ ΓΡκπΟ οί, 6}, 
4.5. ϑαποιΐὶ σφι ἀ6 δὰς υἱῖὰ Θχοθϑϑογυῦι, πλΌΘηι68. δέ ηιο 
οπαγιιδῖοπὶ ογρὰ 6058 αυἱ ἰπ ΟΣ πῆ ηὯ0 δβυηΐ, ΟἸΓᾺΠῚ 
κογυηῖ 3410115 Θογυπι, δἵ Ἰυνϑηϊ 605 ρΓουΐθυβ 505,75. 581- 
οἰογυπὶ ἰη!οΓο ϑ50, αυ] 46 Πδὸ υ] 18 δα σθβϑογυῃί, 7. 

ϑδηρυὶα Ὠοΐ Ὑ τοὶ ἴῃ Εὐυοσπαγίϑιία, 400 8ρηῆϑυ ἀἰοαῖῃν 
νότϑυπῃ (Πγίϑι! χυοά 1»εἰ{Ππᾶὶ οον, 8985. οἱ ποι. ϑηηρβυϊηβ 
Ομ γίβυὶ Τγυοίαπι ἐρογο ροβ3ιη}ι5, 8ἰ νδ]ἰπηυ8, ὅ86 ποί. 

ϑαρίρηιία 6δϑὶ αἰνίποτυπι Βυπηαπαγυπιαυθ γθυπὶ 80 θη- 
14 δἴψυβ σομηργοθπβίο, 1. ϑαρίοηιίῳ θ6ἱ ἀδῇηϊιίο, 166. 
Οεῖϑι: ἐχοϑ!] δηι 4 ἴῃ 60 ὈΓΘείρυθ σου ηοθαίυ, αυοὰ 58- 
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ἰδηι18 88εἰ, 788, ϑφρίεπιίδ πηυπαϊ βἰυ} εἰ 68ὲ ἄρυι 
δι, 110 6( δ6ηᾳ. 
ϑαρίδηίυμ εοί4 χυξθηδπὶ εἰπί, 5, 

το εὐ ρόνν ἡφλθνυττα οι ἐτΈε Πα 5 Ῥϑπηΐβ ἈΓρτ Δ ος 
8, . δὰ 68. αυὰ Ὀογ ἢ, 86 γοσδίυγ, 168 μοί. 
ϑδρρηίγα. Κ᾽ ἱ46 Ἀπαμίωδ, ᾿ Ἐν αν 
Θαγδᾶ, Υἱ}}ὰ υπὰθ ογαὶ ϑϑηθοι, 176 νοΐ. 
ϑυγερίἃ ϑἰἀοπία, 255, 
ϑογιηδίῷ, ΟΡ, 858. Ἵ 
ϑδίἴδμιιδϑ δρυἀ Ἠθῦγϑοβ αἀυόγβηγίιηι ϑοηαῖ, 510. ϑαἴδπα5 

ἃ (μγίϑιο αυᾶγο Ροίγυβ Ἀ{ρθι!!διμ5, 510 οἱ βοῇῃ. 
ἐεϑ πυγίίμαὶ Βώγθίο!, 4θ9ὲ, 69, 606. Νυρι 28 ἀδπηηδθοηὶῖ, 

ποί. 
ϑοδηᾶδ]α, αυϊά, 600. ϑοϑηάα]4 χυΐϊηδπι Ὡρρο!]οτὶ 

δἷηϊ, 5.2. ϑοδηάδιυπι οὐγ ἃ Ροῖγο ἀϊοιας 8ἰῖ Ῥβδιτας, ἔς 
ϑοληήδ!α δὰ 608 ποη) ρεγιίπθηί φυὶ ἀ6 πηυμὰο ποῦ βιπηί, 
θ00. δεδηάδ!υπι αυΐ ραιωγ, αἰδείρυ!υ5 ΟὨγίςιὶ ἤθη εϑὶ, 
600. ϑοδινάδ!π) αυΓ6 ρ288ἰ βίωι δροβίο!! ἰη μαϑϑίοηβ ἢο- 
τηΐῃ!, θὺ0 δἰ δοηφ. ϑοδ πάδ απὶ ρᾶ888 68ὶ γί ἢ ραϑϑίοπο Πο- 
τα ΐ πὶ βίουϊ Δροβίο!, 952. 

Βϑεϊοηι ἀοῇηίἰο, 166. ϑοοηιία ἀαρ!αχ. ΑἸΐ4 ἤηοπι ᾿ά- 
Βοί ἡρβῶπη ἰδπίυπηπ!ο60 ἀοειΓίηδπ), αἰΐα οραγδιίοπθη), 9 "5. 
ϑογίθ αυὶ 5ἰηϊ, 458. Βογίθα ᾿γορίςο αυΐ, 791. ϑογίθα 

πο τοοθάθθϑηϊ ἃ {ΠΠἸογὰ Ἰορμίς, 85. ϑογίθδο ἰγδα ἰουΐυ5 
ϑιἸ οι |58]π||, 809 ποί. ϑογί δὲ8. ἴῃ οπιιϊδυβ σοπϑοηιίοθαμὶ 
Ῥιναγίβα), 809 "οί. ΘογΙθ:8 58ογαβ ϑογίριυταθ Θαρίϑπαγο 86 
Ἰογίαθδηιαν, 111. Θογῖθο ροβὶ πηογίαπὶ (γίβιὶ, πηϑιθ ἰη- 
ὩΓΆ1} οἱ Θχοιθοδι! γι, ἰῃ 5ΔΟΓΆΓΌ ΩΣ ΘΟΓΙριυΓΩΓΌΠῚ 56)" 

8115 πη εἰ πιὸ ροηοδιγαυδηὶ, 710, 711. δοῦρε: δροβίοιὶ ἀΐειιι- 
υγ, οἱ αυδιθειι5, ἐδ δἰ 5646. 

ϑογίριγα ὑπ πὶ ρετγίδοϊαπι Ποὶ ἰηβιγυπιοπίυπι, 41}. 
ϑογίμιυγα 588 ογῶβ ᾿γθοθρίοῦ Ὀθυ8, [88. ϑεγίριυγαπι 
ΡΑΓιΪπὶ ἃ [)60, ραγίϊωθ) ἃ ΜΟΥΒΘ, ραγὶἰπὶ ἃ ρορυ!! 56- 
πὐυτί θ..8. σομηροϑίίαπη ἔυἶβ86 σοηβοθαὶ Ριοϊδιηθος δ γ6- 
αἰσπβ, ΘΕ ποῖ. ϑογίριυγα ἀᾷτο ουπιραταίυγ, 446, 4{7. 
ϑογίρίυγα βίυμο86 νον θηάα οἱ οοπάϊβοοπάδ, 460. [πη ϑετγὶ- 
Ῥίυγα ἢ1}}}} δι ρογναςαπθυπὶ οἱ ἰμυ 16, 286. Ιῃ ϑογίριινγα 
ἘΠ] το) εἰοηάυηι, ὅ53, 555. [ᾳῃ. Βογίρίυτα πἰπ! δἰὲ πορὶβ 
οἰϊρηβίοη!, 485, 286, δῦδ. [ὼ Θοτίριυγα π1 ἢ} πηυϊαπάιιπι, 
458. ϑεγίριυτια 5ο 6 Π 1125 Οπλη65 απ οπιίπι8 ροτνϑβιίκοπιυβ 
ἱπιροάίϊιποηίο ΠΟ ̓5 6ϑὶ ἐπι οὶ 28 ποβίγα, 286. [ἢ 8οτγί- 
Ριατί5 αἰδιϊρυθιάδ ϑαπί ρογβοη ἰοαιθηῖο8 80 [5 δὰ 
4υ85 50γπὶὸ 1. 11. ϑεγίμυτα 5ΘΏΒΙ15 46 βογίου8, ἰγΌρο - 
Ἰορίοιβ οἱ ϑηδρορίουπ, 458 ποῖ. ϑογίριυγ χῃησνάδπι ἸοοΔ 81- 
Ιορογίδιν τηϑγὰπὶ σοπιίηθηϊ, δ 5. ϑοτίρ᾽υτγπι 4] 6 ρογίεθ 
ποίθραι δχρι οαγὶ Μαγοίοη, ἐμπ, ΒογρίιΓαν 800 πιθπὶ 86η- 
50Π| (ΟΠ  βΠΔΙΪΟ 5 γθπ)ὰ βἰμηϊποδὶ, 255. ϑΘογίριυγόγυηι 
τηογὶβ δὶ Πρ γα ἐν ΠῈ ὮΓΟ Ορίαἴΐνο ροηοτο, 1ὅ. δεήριανα 
φυϊθυιβάαπι ἴοι|8, αυ δυδάδλπη ρυΐου8, 24. ϑοτγίριυγαγυπι 
Οὐβουτ "5, 11. ϑοεγίριυ γα: 80] βοἰβπιΐ, 468. Θοτίριυτα Ἔχ δπ)- 
Ρ' ἁγία αἰ χυΐθε5 Ἰοςῖ5 ἰηϊογροϊαία, 609 ποί. ϑογίριυγ 84- 
ογα οὶ έν ἐπα} Πρϑηιΐα, βῖνα δυάτοία δἰ φυΐά δἀθυπὶ τοὶ 
ἀδιγαπηηι, 80 Ογίχϑμθ ουραπίυγ, 611. ϑαγίρίυγ δροογν- 
ἢ 85, ιιοι πη} 14 ἦτ! οἰ. οογγυρία οἱ σοηῖγᾷ ἤΠάθπι νογΆπὶ 
ΠΘΘΓΙἃ ἱπΠ ΘΩΪΙἴῸΓ, ΠΟ δαϊηϊυπίυγ 246 Δυοιογ!αἴθηι, δ6. 
ἔχ βογίριυγί8. δροιυσυριθ αυφάδῃῃ! ἀδϑιπηρίδ βυηὶ ἰυςὰ 
4.85 80,Ω510}} νοὶ] δνυδῃρθ δι Νονο Τοβιδιηθηῖὶο ἰηβογυο- 
τρί, ὅθ. ϑογίριυγα" Δρόογι ρἢ85 ἀρϑγίδιη θθδι8 υἱΐδο τη θῆ- 
τἰἰοποπὶ σοηιίπρηὶ, 826, 821. Κὶ 46 Δροογυριὶ ᾿ἰτί. 

ΒΟ ΕΠ ρορυ!!, δὅ8. ΘΟν ΠΝ, 925, 
ΒΘύρη 5 5015, 4υ͵5, 219 6 δοῆ. 
56 Π)6 1 ἢΝΠΠ5ΠῈΠῚ ἃ ΟΔρ116 ἢ] μοη 4114 ργοῆυΐι, θ᾽ Ὁ. Υ6- 

ἰοτυπὶ [νι 46 τὸ βοηϊοηϊ, δ δ ποί. 
ΘΘΏ2ΓΪ1Π18 ΠΕΙΠΊΟΓΙΙΒ Δ᾽ ἰο51}5 οἱ ορϑγοβυς, 620, 
Β6ῃίθυ5 ρυάοτὶβ οϑὶ τη χίπιΐ βθῦνίγο ἢ ὐΐηΐ, 958. 
δηλ Ποῦ Αϑϑυγίογυπι γὸχ σαπὶ Τάγαῖπα δε ορυπι 

ΤΟσ6 σΟηφΘ.}} δι] ορρυσημηήυπι ρορη]υπὶ οί, 512 ποί. 
δοῃηδομογίδιιβ 6108. ΟὈδία] ἢ 6 πὶ 50 Ί Υ̓Θ ΓΘ ἃ τηυτίθυβ (ο0- 
δου 651, δ12 ποί. 

ϑΘη965 ΟἸΏΠ65 [(ΘΓΌΪΓ ΠῚ 56 55 ]αυπι!γ, ἰἰ8. οἱ 5 
ὑη05 ἀονίανογί! ἃ γοεία γϑγυϊ ὀοοιγίπα, οαμπθ8 οἵηηίθ 
αυκεὶ [ιαινάδι! ἃ νΘυθῸ 5Δρί ἢ} [89 ἐν Δ! υδπίυγ, 881. 

ϑθ 55. ϑογίριυτῷ αἰ ρρυγίευβ, ἱτοροϊορίουϑ εἰ δηδρορὶ- 
οὐυ8, 458 ποΐ. Κ᾿ Ἰ46 ϑοτὶρίιιγα. 

ϑερίθπι μαηίδυ8 4υἱ πυϊγί(] βυηϊ, ργωϑίαπιίυγαβ ογδηὶ 118 
αυὶ φυύοαυο, 510. 

ϑοριοηδγίι8 Πυ πη τυ8 γοχηΐθηιν οοη!ηοὶ, 620. 
Βοριίπι8ῃ:8. Πδη 0115 ἀχροηυπίυν, 858 δἰ δοηη. 
ϑαριυδρίηϊα [πἰογργούμπι οαἰίο ρηγα οἵ οἱ 80 οἷβ ἰῃ 

τεευπὶ νογβα θϑὶ, ΠῚ Ῥδγπηδιϑὶ:, 225, Ε)05 ἀἴνογβα [ἘΠ - 
ἴυγ ὀχοιηρίαγία ργο ναγίθιϑια γορίοηυπ, οἱ ψμογηιαμὰ ἢΠΠ|ἃ 

- δηισύδαυδ ἰΓΔη5]4110 ΘΟΓΓΌΡΙΔ 6ὁ5ὶ ἀ1 416 Υἱο δῖα, 225. 36- 
τυορίηϊ ᾿π!Θγργθίυμῃ δ᾽ υΓΙ πιὰ Θχοπιρίαγία οογγυρογιηῖ 

Ἡράα, 25  ποί. ϑοριυδρίηϊα [πιοτργοίυιη φα  !]0η65 ͵Δπὶ 
ἰρβὶβ Οεἰρεηίβ ἰοπιροτίθυ8. τηυ]ίυπι ναγίδνογδηι, 671. 56- 
Ριυδρίηια Θοηυπὶ ἱπίεγργοίαιοπθῖὶ οχ 4118 οὐ ἰοηΐθυ8 
ὁπμοηάαν!ι Οτίροπεϑβ, 671. Ουᾶ ταϊίοπε, 671, 612. Νονδβ 
ἦρ86 οἰἰὰπι ἀἰδογθραι 3 ἰη Τοιγαρ ἢ 5 εἰ Ἠδχϑρ!}5 505 ἰκ - 

΄ 
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γοχὶϊ, 671 ποί. ϑορίυδείηία [ηἰοτργοιΐδυ5 ἰδ ηϑυβ Ηΐογο- 
ἈΥτευϑ, 251 ποῖ... 25) ποῖ. ϑεριυδρίπια ηἰογργθίυπι ἸΘΟΙ0, 
142. 

Βεγαρίοῃ ἰἰδγυπὶ βογρϑὶί ἀθ Ενδηρθο Ραϊγίὶ, 462 ποῖ. 
ὅϑ6γϑθ, Ρορυ!ὶ, 858. 
ϑ6γλο ὁθϑουγυϑ, αυἱὰ 5ἰΐ, 4. ϑογηοηθ πόνο δτίὶ 80 

δημ6 ο 8αἰυἱδίυν, 959. ΘΘΥΠΊΟΠ65 σΟΠΒυΠηπιάΓα, αυΐα, θ5ὅ. 
ΘΟΓΙΠΟΠ68 8005 8008 ΠσοΟηδυπμηϑγνὶι (Ὠγίδιυ5, θὅς, θ5ὅ. 
ϑϑυιβομθιη 500 }π|6πὶ αυοὸ δυήίίον 44 νἱγιυϊθπ Θχοῆδιυγ 
ἱτοροϊορίςα ἰυδα εἰρπίῆοαι, 161. 

ἜΓρΘη8 βῖνθ ἀβεϊρίαϊ, βίνβ ποῦ, βθιηροΓ ποροῖ, 267, 
ϑογρθιιίθυ5 ἰἐπιΐοιβ σογνυβ. 05 ἱπιουοἷι : [18 υϑϑοίϊυγ, 
εἰς. ΡΊΔ6 ἴδγνιϑ. 
ϑῦναγθ δηἰπιᾶπὶ 5ύδπι, αυἱά, 54}, δ45. 
56σνυ βογνοτγιὴ Ὠθὶ ρᾶρὰ ψϑιμίοὶ δρρε!]δτί, 125 ποί. ἴπ 

8θῦνοβ μογὶ Ὀθηΐρηὶ 6556 ἀθῦρηι, 12:. 
ϑοβϑίο [)οὶ, 111 οἱ τεθῇ. 
ϑοχίυβ Ργιπάχογουβ, δέ. ΕἾὰ8 ογγογ, 65,. ϑοηϊθηι - 

Τυπὶ 5ογίροὶὶ ποι γί αἴοη, 6ὅῈ ποί. ἨΔ8 βαπιρηιΐ..5 ἰδμάὰὶ 
Ὀνίου 5, θὕ4 νοΐ. Ηος ορὺ8 Δυρυδίίηυϑ οἱ ᾿υϊηυ8. ρογ- 
Ῥέγδι ἰγίϑυυπι δίχιο ρᾶρῶ, θδἐ ποί. 
ΒΙοΙ 5 υηΐὰ5 ρβο ΠΟ Γ8 [υἷϊ, Ὁ87 ποῖ. πάρ ἀυρίθχ Θχοο- 

εἰϊαίυ5, 551 ποί. 5᾽ουιη ἀπριίοοπὶ φαΐ ἰλοεἰεμϊ, δία υπὶ 88 η- 
ΟἰυΑΡΙ πετράδραχμον, ὈΓΟΪΔΏΛΠΙ, δίδραχμον (Δοίαηι, 581 ποί. 
Β᾽οἰὰϑ ογ΄ ἃ ϑοριυδρίωϊα [πιογργθιίθυβ διδιαχμος 811 ἀρ- 
ῬοΙἰαἰυ5 ὅ81. 

δίαάοῃ υϑηαί ἐς ἰπιοτρτγοίδιαν, 404, 508, 
ϑίφηδ οπηηΐὰ ἰῃ γοιογὶ Τοϑίδιηθηϊο βογίρία γθα 8) 1 08Π| 

ἀδίη. 16 σοπηρ!οίαπι οχρτγίπιυηι, ὃ15. δίβτα ἀ6 οῖο δἱ ἀθ 
ἴογγα θαΐὶ Πθυβ, ὅ13, 515. ϑψπδ 4υϑ ἰΔεῖδ δυηὶ ἰῃ ρϑ88ἷο- 
π6 θοιῃἰηὶ, ἰὼ 7. Γιβαίοπι ἰδηϊυπηηοίο ἰλοὶα βυηὶ, 9}. 

5Π|᾿π4089 ἀυϊοθδουπι οἱ ἐπρίηρυδοῖ οογρυϑ, βιθγοογίὶ δυ- 
ἰδ πὶ ποὴ ἀδηὶ νίδηι, 9832. 
δαί υ60 υϊὰ αἰ Γογαὶ 8 ραγαθο δ, 446. 
8110 ἱπιογργθίδιυγ πεδδιδ, {18, 

κε τως οδείουαι οἱ ργορ ει Θχροπυπίιν, 949, 900, 

ϑίπιοη ἱπίογργοίδίυν οὐθαϊθηία, 930. ϑίπιοπ οἱ ϑἰπιδοῃ 
Πιβάδιι 1ἱ{{6γὶ5 δου θυπίυγ δρυὰ Ἡδῦγθοκ, 920. 

δίπιοη σγθηθιβ, 920. 
ϑίπιοη Μᾶσυϑ (γί! υΠ|86 6586 ἀἰϊσοῦδὶ, 851. 
διιποπίδη!, 666, 820 ποῖ. Ὀυο ργἱηοὶρία ροπουδηί, 820 ηοί. 
ΘΙ Παρ σγδῆσπη ἱπηαρῸ Γορηί σιρίογυπ), 85. 
Βίοι, φυϊά βἰρηίδοθι, 729. δῖοι ἀμδρομίοθ αυϊά, 159. 

ΒΙυμἷ8 ρογιδ, 48, 28. 
δίχίο ρᾷρῷ Ἐπομιίγιαἴοη ϑθχιΐ ΡῬγιπαρογεὶ ρογρόγαῃ υἱ- 

Βυυηὶ Αὐρυκξιίηω5 οἱ Ἀυβηυ5, 6δ. ) 
δἰχίυβ ϑϑηθηβίβ, οἱ αἰἐϑὲ ἐν ὧι ποίΐδ. 
διηαγαραί, υηάδ αἰοι!, 581 ποί. 
ϑοογδίθ5 ἀ:ϑΠΊΟΠ65 ψυχαγωγούς Δ5ΠΟΒΟΘΌ ΔΙ, 63| ποί. 
ϑοαοπιᾶπι [ἢ ΘυΠΊά ΘΝ 8. δι υπὶ τοϑι τὰ δηθδπ) ἴῃ 400 οἱ 

δηιίΐδα σοηϑ.} 11, ίυοι ΗοὈτγοὶ, 592. 

80}}5 ἀαίδειο ἢυ}}8 6588 ροίθϑβί, φυᾶηαο ᾿υπᾶ ρ᾽ 6Π8 68ι, 
922, 80115 ἀοἴδοιἑο ποη ἐπ ἃ]ἴο ἰθπῖρογα ἢϊ, πἰοΐ ἰῇ δθη- 
γθηίιι 8018 οἱ ἰμη9, φυδιιο θὰ δῦ! 5 ΟΌΓΓΘῺ 9 5015 ἰπν- 
Ρεαἱξ γδάΐοβ, 922. Απ 50] ἀθίδοϊᾳ ἰπ ραβϑϑίοηα Βοιηίηϊ, 992 
εἰ δεηη. δῃο 5015 ἀοἰδοι ΟΠ θπ) ποπιὸ Οταοογιιπι, Ὠδίηο 
ΒΑΓΠΑΡΟΓῸΠΊ ΘΟΠΙΠΙΘπηογαὶ, 925 Ια βομ 5ογίρβὶς 9016 πὶ 
αυϊάοπι ἀοίεςἶ556 ἰπ ργίποίραιυ ΤΊ ογὶ! (ϑαγίς, 8β6ὰ ἤθη ἰῃ 
Ἰυπᾶ ρθη, 926. Μαίιπθυβ, άγοὺβ οἱ {{ποᾶς ἤθη ἀΐχδρυῃὶ 
50[6π| ἀοἰδοίββα ἰῃ ραββίοηβ Ὠοιηίηί, 922. Ῥτὸ οὐδοιγαίι8 
ἐξ δοί, ρμοβίλιπη Θϑὶ ἴῃ φυϊδυδάμη) Θχ Θιρ  ατίθυβ, ἀφ βοίοπία 
δοίε : υοά πιυϊδίυπι 20 ἐμ ἰπιϊεἰ8 ΕοοΙ οβία ραϊαὶ Οτίβθηθ5, 

Βδοηηυπ, 48, 49. 
δοΙ οίδπιὶ ϑογίριυγδθ 82 γα, ἐ58. 
ΞΟ ες ΒΌΡΕΓ ἰογγδπὶ αὶ 56Π|6] σΟΓΓΘρίυ5 σοηνογιἰϊυγ, 

ϑοπιοῦ οἰ δίοα ἰπιογργοίδιυν, 588. 
ϑοιηηίυπι Ζοβορῃὶ, 688. 
ϑοπλιιβ δηίπι!, 1, Α 8οπῖη0 4! βυγρίς,, ρτἱπιϊιῖλ5 Π6Ὸ 

ἄἀδγὸ ἀθθοὶ, ργθοθϑ γἱα δἰ ἰςθί, 8. 
80Γ ἂριιὰ Ἡθῦτγοβ οϑὶ Τγυγυβ, 502. 

ϑογάδϑβ οἱ ρϑοῦδίδ ἰπίθῦ 86 ἀἰδογυηὶ, 9.8. Α ὄδογάϊθυβ 
610 ΠυΠ0 085 ἰ" βοπογαιίοπθ, οἱ φυᾶγρ, 689. Οπηιΐβ Δ π|8 
ΒΌΠΔΔΠΟ ΠΟΓΡΟΓΘ ἱπαυϊα Παθαὶ 5βοτ68 8088, 9.8, 2658 ροϑδὶ 
πϑι [νΠ1δῖθτα δυδπὶ ρυγραιίυπθ ἰΘ ρα! ἰμαΐσαϊ!, ποὴ ργορίοῦ 
ΡΘορδίβ, 864 ργορίθγ βυγάθβ, 947, 913. θα δοῆβυ ἱπι61}}- 
Θη]υπὶ 51 ὁ 680}Π) 80Γ[658 Παθιι 886, 941, 9.8. Ῥαγνα! 
4 ΡΕΖΔ ἢ ΠΟ βμΟΡΙΟΓ ΡΘέοδιᾶ, 864 ρτγορίογ βογάθϑ, Ἰυχία 
Οήμθοηεπι, 917, 948. Νϑῖηυ 808ηυ6 50γ θυ ΤΟβυγρθγα ρο- 
θεῖ, 941, 948. Ῥοβὶ τϑβυγγδοιοποπι ὃχ τηογιιὴβ ἐπι σϑθῖ- 
ΠΝ δι βα θεῖο Θἰυθηιθ βογάθ8 ποϑίγαβ δίψῃθ ρμυγμάπίθ, 

ὅϑόγος αυἱὰ 5ἰρηϊιοί, 1716 ποί. γ4}}18 ϑόγϑο δὶς ἀἰείϑ ὃχ 
νίηοα ὅόγθο ἀθ 408 [5415 ἰῃ σϑηις0 800, 116. ϑοτγθς πο- 
θη ἰογγόηι.5, 770. Ε να}}16 ϑύγεο ογαὶ Πα} ΘΠιβοηΐϑ, 
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110. ΗΙ ΘΓΟΙΥΠΙΪ ἐοίαι 6 Υἱσαβ ὅόγθα οβίοπαθθαΐαγ 50 5. 
τηΐη8 (ἀρμάτβοῦθο, 770. 

ϑρίηδ5 πηϑίσηϊ ἱπηρὶϊ 6 βϑιηϊπαίο {τ οο, 188, 189. 
ΒΡ ΓΙ (Δ ΠΠ0115 Ιθηρ 6 ϑυρογαηιγ σογρογαῖα, 689. 
ϑρ γιὰ δὲ αηίτηὰ ἀἰδι!ρσυυπίοτ ἰη Ὠοπηῖηθ, 510, 580. 5ρ 

Τί τἀπὶ 80 1π| (γίβιι8. ἴῃ ραβοίομο ἰτδαϊάϊὶ Ῥδιγὶ, δπίπεςαι 
γθγὸ πιϑΐο. 120, 121. ϑρί γτὺ5 ἴῃ ποδΐ5 ἀυρίοχ, ὅ711. ϑριτι- 
ἴυ5 Βοηΐ δὲ πια! ἴῃ οοάθπι ΡΙΌΓΘ5 6556 ροβϑιηὶ, ὅ1]. ϑρὲ 
Τ᾿ 15 ΘΟ 5.68, οἰϑὶ ΠΟ 18 ρΓέθβθηΐοβ δύϑιϊ, ποι νἱάθ βίων, 
Ὠἶσί οἱ ᾿ρϑὶ νοϊυθγίηϊ, οἱ ΠῸΒ ΠΟΥ ΘΓ υἱάθγο : 66:6 08 
8011} π ῬΓΘΘΘηϊ βέδου!ο, εθα οἱ ἴῃ Γαίυγο, 98 εἰ δέφ. 
ϑρ γ 05 Βρί γι βαποῖο τοπίγατίιβ, δῦ. Βρίγ 5 5αησίας 
8η πιίπογιϊ (μγίδίυπι, ὅθ, ϑρίγιιὰ5. βαποίυβ ργὸ Βοπιήδαπ 
58 π|6 56 ἴρ56 ἀρργοβϑδίὶ δὲ θ]θεῖι, ὅθ. βρ:τυ5 δαποὶυ8 
Υἱοαγῖ 5 σμγίβιι, 958. Θρί γί 5 βαοίυβ σο υπεο5 αύΐ ἰαγὰυ- 
Τὶς βρθοῖα ἀδϑίσυδίωγ, 22, 08, 969. ϑβρίγιτα5 βαποῖῖ ἔγυσῖυς, 
αυϊ, θὅ 6. ϑρίγιτυ5 βαηποιὶ ἀοηὰ ἰαῖη τρία Οτίθηῖβ ἀείοοδ- 
Τὰ, αὐ ΠῸΠ ἃ Ρἰαπθ ν6] γάτα ϑάτηοάυτῃ τορογίγθητογ, ὅ. 

Θίαγο ἃ ἀθχιγὶβ οἱ δἰ πἰβιτῖβ Π)6ὶ, αὐυἱά, 715, Οὐἱ 4φἰδηὶ 
ϑρυα 46511Π}, ΠΟΙ ΟΠΊΠ65 ἐδαυ 6 Γ βίαηϊ, ὅδ. 

δίδια, 455. Βιαιθαπι (:οβαγίβ ἴῃ ἰθρίο ἐδΘγαξαί θῖη ρὶυ- 
Το 5 ἰηΐογγα ἰθηϊαταπὶ ἈΠοπδηὶ, 804. 

ἐδμόνι, ἰδ για 4}18. ργοσοτὶ 5 αυοιποὰο δοαυΐϊγαίῃγ, 

5.611. δυὶ Οοἴ!ῃ65 ἃυϊ Ρ΄υΓ68 Τα] Ογ08 ϑυηὶ 4σθϑεη ἱρβλ 
ἴεγγα, 866. Αἢ Ῥοβϑβί!]8. βὶῖ υἱ 516} οδάσηι ἀθ δαϊο ἴα 
᾿ἰθγγαπ), 866, 516}}88 Ἔγγδίίοϑβ ἤυ }8 ουπὶ ἰῃ το οαδὶ τα- 
αἴ. 866 

Στιφάνη. Πηϊ, 779. ποί. 
ϑτο ΟἹ ἈΠ Πη28 ΡΟ γβϑυ γα πὶ ἀπ το ᾶηὶ, ἱπηπιογιδιηἃ- 

(θπὶ πρράῦδηι, δ11 ποΐ 
ΒυΒ) οι. ἐπίδυίογυπι οτρα ργθροβίῖοβ φοπηπθπάδίυγ 

ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΡαΘΤΙ {651} Βυ 6 οι! ρατοπιθυβ, 956 δἰ δὲ 
Θαθβίαηιία ρϑοσδίογυπι πὰ δϑὶ, 88. 
Βυροτγθία, ργίπια μυ τα Παιοη 5 οςολβίο δραὰ Ὠθῦπη δῦ6. 

ΒΘ Ορογθία πηι ρ δ χ πιοάυ5, 199. 
Βαρρ οἷα Δυάερογαπι βυπὶ ἀπιργεθ Ταϊατοότγτῃ, 165, 161. 

ΒΘΡΡ Τοἷα ἱπηρίογιπι 4}1|5 ργόϑυηὶ, 197. ϑδυρρ!ίεἰᾶ 52πει}- 
ἰατ ὶ Ρᾶγίμηι, 186, 

ΒΌΡΓΘ πιὰ οΟΠΕ ρηΔ ΕΟ 50] πηθτὰ βουρίυΓ85 ΒΘ 508 εἰ ρει 
[οαὶ, 255. 

δυβδηη:θ Ὠϊδίογία οἰϊδίυγ, 416. Θυδδηπῃ8 Ὀἰδιογία ἃ Π2- 
πί6!6 γοδία ποῦ ἰῃ Ἡβθῦγαο γϑθρογίιυγ, 56 ἰπ Ἐςοίεβὶδ ἰ6- 
πδίυν, 816. 

ϑγοηρ, 282. 
5 πιθο} ποπηίη 8 580 Γλπιθηΐα ογηηΐ αἴθοϊ( ΟΥμοδ 65, 6.5 

πος: ΒΟ υπὶ γὙϑγοὶ Ομ γίϑι! Ευοματγίβιία, 898. 0 φϑδσα, 
ποί. 

ϑυπρο ου8 ᾿υἀδογυπ) βδοογάυ8, αυϊά, 711. Θ᾽ ΠΙΒΟΙοΔ 
δυάφοτγιυπι 5δουςία, αυϊὰ, 111. Θγαιθοιίευι οογρὰς, δ00. 
δυπιθο  ο 6 ααΐυ8 υχογὶς Υἱῦ 6556 ἀθθοὶ δρίϑουρυβ, 66 ἤθἢ 
δἰ ργοΘΌΥ ΘΓ, οἱ ἀἰλοοηυβ, 646. 
ΒΥπηδοῦι5, {]. Θγτπιδοιὶ ἰθοιίο, 15, 96, 99, 100, Λ0Σ, 

512,52, 525, δ55, 556, ὅ45, δ, δ45, ὅ48, ὅ50, 591, 109, 
411, 42ὲ, 148. 

ΒΥΠιρῃοπία πιυϑὶσυβ νοουπι οοπορηΐυβ, 61 ἔ. 
ϑγηδρομά δηιίαυα ρεοοϑι[5 δ! Πἰζαῖδ, 159. ϑυπαρομὰ 15. 

ἄφογυπὶ 8ι6γ}} 18, 158. ϑυηαροκα ρῥγίβιίμδ ροϊοβίδια οχα- 
αἰϊ, ΘΗ, 048. Θυπασοσα ἑογὰπὶ (Ἡγίϑιο ρταιϊαπη ποῖ τορδ- 
τίι, 68. Θγπαρόραπι ργίογαπι ἐοη)υ ρα. βιιᾶπι ταρυαίατίϊ 
Ομίβιυβ. 659, 61, 643. ϑγπαγοραβ (Ὠγίβίυ5. ποη ἱπιρτο- 

ἐπ τὰν 16 Ἠδτοάε Μόρῃο, δ} 1πιὶ δυηθάγιυμι, γφηδηίθ Ἠογοάθ Μάρπο, δ] χυϑπν γί ϑιίσ 
αἰρφο αι. ἐπιαρίηθπι δορνα αὶ, 669 ποί. Ἵ 

ϑυποάυβ σδηρτοηβίϑ, 9., 659. Παπιηδυῖϊ θο5 αυὶ ὃυ- 
Ριΐα5 ἀλπιηδῦδηὶ, 659 ποί. ᾿)γδιητανὶῖ οἱ 605 φυΐ δὺ δυΐπιδ- 
ι18 ἀρδιϊα αι, 29} ποΐ. 

Τ 
ΤΑΡ μὰ ἰπιογργείδιυγ θογοαδ, 118, 356. 
Τδείιυβ, 451 οἱ αἰἐϑὲ μαξεῖηι ἱπ ποιὶς. 
δοίυ5 ργίπιδ νοζδιίοα ορογαγίογυπι οοπάυοίογατα δὰ 

γἱῆθαπι οχργίμωίτυν, 701. 
Τοϊοηίυπι οἱ ἀγδομιηα ΑἸαχαπατγίηδ, ἀν ρμίαπι ὨδΌθ ΓΕ γὰ- 

ιἰοι δῖ δὰ Αἰιΐουπ ἰδ! Θοΐυπι οἱ ἀγδομπιϑῖη, ὅτ ποί. 
Ῥαρμοΐα, 282. ᾿ 
Τανΐπυβ (δ ῃΠ65) ἱπίθγργοβ ἰγαρτηθηιϊ! 6 βδουπαάο ἰθῶιο 

(οπηπιοῃιατγίοτύπι Ομ θιβ ἐ) αι πεῖ, ἀ{0. 
11,4γϑὶ οὐγ μοι μ'ποιανδαι Ραυΐυ5, 40 
τὰσν, αὐἱὰ, θ65. 
Τιελιταί, ᾿ 
τιὰιά [γδι6Γ8, 56} δὰ ἤποηὶ θοπυπὶ ἀυσρηιία, 418, 
1 
ΤοιρΊεπι ἃ ϑαϊοπιοπθ ῥτίπηυπι οοπϑίγυσίαπι, Δ Ἐϑάγὰ 

τοϑίαυταίυπι, ἃ Βοιηδηΐ5 ἀϊγυίυπι, 749. Τοπιρὶ πὶ ογδὶ ἰδ 
μιφγοαίϑίθ Βοιιϊαπιΐη, 255, Τοπιρίυπι δδιοϊυλγὶὶ ποσί 
ΔΡΡΟΙΪΑΓΘ πιοτὶβ ογοὶ υα:εἰ8, ὅ39. Τοπηρὶυπὶ ᾽ Θτοβοὶν πεὶ- 
ἰδηυπὶ φυίὰ 5ἰσιίῇοοι, τοῦ, τὸ ξ. Τ πυρί πε υγίμυϑ νἱο ἢ 

-π--- ΠΝ δὴ 
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ῬΊ Ἰαιυ5, 801. Ιὴ ἰοπρ]ο 6 γιβα' οπὶ σἰδίυατῃ (δοβαγίβ ρ]υ- 
Υἦοβ ἰοίοτγο ἰθπίδγυηι Βοπιδηὶ, 804. Τοιηρίυπι ἀΐγαϊυπι 
13.686. ΞΟ 956 ρ 8, ργορίοῦ οἃ 4υξ δάνογβυβ δοὺυ- 
Βυπι ἔταΐγοι Ποιηίη! Πυ ἀεὶ Ῥογροιγανογδηῖ, ἰάχψιιβ ϑυάθο5 
ἦρϑο8 δχὶβι! πη2586, 465. Τοπιρίπη οὶ τπδιυγα! 6 Γ 6ϑὶ δηἰ πὰ 
Γαϊϊυμα! 5, 101. 6 ἰΘπρίο 6)6οι1 ἃ (γἰδίυ. Εχρουΐίυν δίς 
Ἐνδηρο δ Ἰοου5, 748. οἱ ξεῆ. 
Του δῦ Γῶ 4112 (δοὶ δυιηὶ δι ρογ Ἐρτρίηπι, ουβ6 πηᾶ- 

Ὡὺπὶ Θχίοπάθῃι!θ, ἱπιῶρο ἰθηθυγαγυπὶ αυ:8 [μοι :6. δὴ} ἰμ 
δυά:»5, (γίϑῖο πηλη}8 δχιθῃάρηιθ ἐπὶ ορυίο, 925, 92, οἱ 
δὲ ΤοΏΘΌΓΩ αὐ: ἴδοῖ  ἀϊουμίυγ 5ΌΡ6Γ οπηηοπὶ ἰΘγγηπὶ [πη 
Ραϑβϑίοιια ᾿)θπηἰηΐ, ἴμοῖδ δα} ἰδη ἈΠ. ΠΊ0 0 8006 Γ ΟἸΏΠΘΙη 
ἴδγγδπι δυάεοδηι, νοὶ δἰἰδπὶ δι ρ 6 Γ 80 8πὶ τυ βα! 6 πὶ, 92 οἵ 
μά Αἢ ἰρηθῦτι {114 οὐ γθηϊαγ οχ ἀσίδοιίομθ, 86ὺ ΘΟ μδὶ 
8015, 912 οἱ 564. 'ΤΟΏΘΡγαγυῖη ραϊοῦ, φυὶς, 485. 

-Τοηίαιίο οϑιθπάϊι αυοα ἱπὶυ8 ἰδίθθαι, 965. Τοηϊδιϊοηΐ- 
Βὺυ5 οὐϑἰβίοπάυπι, 108, Τουϊδιίο, οὐαὶ Ἰἰσαι, οιρίοηάδ, οὐπὶ 
ἔσχετο ποη [ἰεθὶ, βυβιϊηδηάα, 475. Τϑηιϊδιίοηυπ, Πυσίυβ 

αὖ ποη 8υϑιἰηυοτῖ, δὰ υ}} ὁγίογθιῃ γῖραπι ἤθη ρου θηϊοὶ, 
ἰ, Τρηιδιίοηο5 ἴγοβ8 ϑαϊναιογίβ. [)6 [15 ἀἰββοῦίϊ Οτίβα- 

659, 966, 961, 908. Ομγίϑιυβ ποὴ υἱ Πουβ, 5βοὰ αἱ Ὠσμιο 
ιαδηϊδίυ 651 ἃ αἰαθοϊο, 9017. 

ῬοΡγᾶπιὶ δηἰπηδίαπι 410 56η8ι ἀἰχοτὶὶ Ογίρρηρϑ, 186 ποί. 
Ἕοττα τιον ἢςαίδ οδὶ οὐπὶ μανοηΐ (γίκιιϑ, [58, Ουοπιοάο, 
188. Οπιπὶδ ἰόντα ἰτ Θοτίριυτγὶβ ΠΟ ΒΘ ΠΡΟ Ρ βἰχηϊῆοαι υἱ]- 
νϑῦϑυμῃ ΟΥθ6π), 566 Ψυάςζραπι ἰϑπΐυπ), 401 Θἰἰλιῃ 5ο]δπὶ 16- 
Τυβαίοῃι, 925, 92... Τοτγὰ αιυλιθηιβ οχι ον ηδῖα δἰ1, ἐ88. 

Ταβιδτηθηι Υ δἰογὶβ δυιίογοπν, πιὰ πὶ ἀδ! αἰ Θυδηϊ 51- 
τηοηΐδηὶ, ϑαιυγη δι}, Οὐγαοπία", οἱ Μαγοίομ 8 : Νονὶ 
γογοὸ Ταβιδπιθε!ῖ δυοίογθη, Ὀο ἢ, οὐπιψ6 ΟΠ γοἱ Ρὰ- 
ἵγοιη, 820 ηοί. ἡ οιυ5 Τδβεαπηδηίυπι ἀμ οῦυ5 δυοϊογίυυ5 [δἰ- 
Ὀυθθάηὶ Μαγοίοι [85 αι ΐάδπν, 460. Νονὶ Τοϑβιδπηθειΐ χα πη- 
ἰατίυ τιν πηᾶβηα οἰ γθιιί, 6711, 612. [ω Νονυπὶ Ταβιδηιθῆ- 
πὶ ἰπιγυβϑὰ 6.86 αυδοάδῃι βιιϑρίεαιυγΓ Οτίρθηθβ, 6170. 

Τοπιίαπιουΐα ἄυο ἰῃ υηυτὴ ἐθη)αηχὶϊ ΟΠ γἰδίυ5, Ἰδῦ. 
δῶν ἈΠ ΠΘΩΙΣ οοηιγ 7 ϑϑυϊη αυάγο σοηνθηίθῃιία ποῦ δγδηΐ, 

᾽ 

Τμλπιᾶγ. Αἀ πηϑηυπὶ ἢδϑςδτ 9 ὈΠΐι}5 ὁχ 6]05 118 ὁ06- 
εὐ 4}ΠΠχδίθη), βίρηυαι ζιΐυταθ ρϑϑδίοηίβ ( ἢγίϑιί, 919. 

ὙΠαπηπηυβ αυΐ ἐἰοίιυν ἀρυὰ ἩΘΌΓΘΟΒ οἱ ὄσγοβ, 5. γοῦᾶ- 
ἴυγ Ααἀσμΐβ ἀρυ γοοβ, 425, Ε)υ58 ου]υ8, 425. 

Ὑπαγαία, βοὺ ὙΠάγασα τὸχ (Πι5 ἃ αυἱδυδάαπι ογραϊ τυ 
δϑὶ 6888 ΤόλγοΟ τὸχ ᾿Ειίορυπι, ὅ47 ποί. Τμδγδοδη Αϑεν- 
τίογυπι γορβηιπὶ ἰηγαϑί856 ἀοοοὶ ϑυ!ρ 8 ὅἕδνυογυς, 512 
ποί. ΤΠδγαίδ οἱ ϑϑηηδομογὶν δά ορρυβηάπάυπι ρορυϊυ 
1)61 οοηβοηιίυηι, 513 εἰ ποί. : 

Τιιδυ, υἱεἱπιὰ ᾿ϊδυγαογυιι Ηἰϊίοτα, 521, 42:1, Απιϊαυϊυ5 
βρυτδπι ΟΓυΟἷ5 Γοίογοραὶ, 424. 

ῬΒοοΙορία, 118, 119. 
Τμποοαοτοῖὶ ἐθηίοηιία ἀθ ἀἰραπηΐβ, χυοδὰ ογάΐπε58, δῤῦ 

ποῖ. 
Τιηοοάοιίο, 11. ΤΙθοιοιϊοηΐς δα ἢ 0 ἴῃ ΤΉ ΓΟη 5 πο 8ρ0- 

Ρέδι, 521. Τμοοάὐοιίοι 8 ἰαοίίο, 94, 289, δϑέ, 409, 434, 

ΤὨμοοάοι! Βυ58δηιὶ ποίδπαδ ἀοειτγίηα, 226. 
ὙΒΘορ 5 δὰ αυθπ ἰυτ15 Εὐνϑηροι υπ βυυπὶ βου ρϑιΐ, 

88 Υἱγ αυϊάδι) δ4619, δὴ ᾿ΓΠΘΟΡ ἢ Ὠοιηΐη6 οἴμηθ5 Πἀ6168 
ἀεΞίρπθϑηίυν, 95ὅέ. ΨῈ ΡΎΣεν τν 

Ῥμθορμν δοῖυ5, 449 εἰ αἰἰδὲ ραξϑῖπι ἵπι ποι. 
ὙΠοογίοθ, δου ἰηβροειϊίνα ἀἰδεϊρ] 8 64 6ϑὶ 48 8006 - 

δτοϑοὶ ὑρτχῳ (6 ἀἰνίπἰ5 δἰἰᾳυϊὰ οἱ οιΕἰοδιΐδυ5 σοπιθπν- 
Ρἰδπιαγ, ὅ1. 

ὙΠποβδυγυδ [Ποϑουτοτυπι Οτίϑίυς, 116. ΤΠοβδυγὶ Ὠοεὶ 
γδῦιὶ, 1146. Τιδβαυτὶ νϑηϊογώιη οἱ ϑρίἰϊυμπι, 114. Τποϑαυ- 
Τυβ ἰῃ ἀρτὸ δυβοοπάϊυ8 αυϊάπδπι;, 51 δχροηίίυν, ἐδ οἵ 
δέη. 
Ὧῇ ϑϑδαϊοπίοθηϑοα αυϊάαπι ἰδροτα ϑροβίο!! Ῥδυ}! μυ(8- 

Βδηὶ υἱτἰπιυπὶ Ομ τίβι! λἀνοηΐυπι ἰπβίατα, 814 
ΤΉγθηΐ, βεὰ 1 διπθηιδιίοηο8 ἤογοπηΐδ 400 ρϑοίο 20γ- 

πρηιυγ, ὅ21. 1 ΤὨγοηΐβ Ααι 8 ΤὨΘοαοιϊοηΐϑαυθ δά 10 
οη ἀρρᾶγοὶ, 866 ἰδπίιπι Θυτπδο! εἰ ϑοριυδαίπία, ὅ2]. 
1η ΤὭγομοβ αυΐηαυδ ἰοπιοβ δα ὶ Οτίβθη68,ι ὅ': 

ΤηυΒ αἀἰνίηἰ5 δι αϊοίυτι οϑὶ μοπογίρθυβ, 97. 
ῬῬιδαγίυβ ὕσβαγ, 804, 925. ΕἾ5 βἰδίυδηι ἴῃ ἰθπιρῖο 1α- 

ἀξθόγιπι σΟΏΒΘ ΓΟ Πἰ τὰς ΡΠ] ῖι:5. 804. 
ΤιποΣ ἰηθται αι 8 δὰ δυχίϊἑαπὶ δὲ σοπίυβογα δάδογίδ- 

ἴυγ, Η 
Τιιυ5 ἐπιρογδίογ, 439, 816. ᾿υἀ:08 Θχρυρπανί!, 429. 
Τόπος, αὐἱα, 659 ποί. 
Ττδάϊῖο αυδθύδηι 46 δογοπηῖα, 265. Τταάϊτἰοπ68 Ζυἀερο- 

Τυπὶ Γοργοῃθηαίὶ (Ἰγβιυβ, 492. Ττδαϊιϊοηίθυ5 δάι} εἰ} 85}π||} 
Θουθοο, 809 ποί. Τγδαϊοηθ8 Ἠθυγαὶςθ, ποῦ ηυσ, 809 
ποῖ. ἔχ ιἰγδαΐιΐοηα αἰαΐείιῖ Οτίρβθῃ68 αυδίυοῦ βο᾽υπιὶ 6886 
Ἐναηβε!α ἰη ΕοοΙ 6514 [)6ἱ, 40. 

Τναΐδηυϑ ἱπιρογδίον, 719. 
ὙγΑΠϑρΤ 8810 Ἰοερῖ8 Π60 ἀδάρουβ ἰηετί, 46. “ 
Τταπριηίμγαι ο δηΐπιλζυπὶ 6 σογρογίθυ8 ἦτ 4|18 σΟΓρΟΓΑᾺ 

δὺ αἰϊᾳυοὶ ("γί διϊδηίς ογοαίια ὁδὶ ὁχ φυϊθυδύλιῃ πιμ}6 ἰμ- 

ΙΝΌΕΧ ΑΝΑΙΥΤΙΟΟΆ. 41υ88 

16} 6 εἰ}8 ϑογί ρίυΓ8 880Γῷ Ἰοοΐϑ. 1. 1116 ΟΓΓΟΓ δχρ)οάϊιυει 
443, 961, δβ δὶ 564 ϑυδὰ 

Ττδροζίι, αυΐ, 151 ποῖ. 
Τταμο εἰ τἰοα ΔΓΒ, 4υδοπδιη, 151 ποί. 
Τερυιατι Ἀοπθδ 8. ραιήθγα ἡυδοὶ βυηῖ Τυδ τὶ Ομ 

ἰοιηροτίθυβ, 801. ΒΘ] ΠΌΘ ΓΗ Δ β8οίνογα ἀθδϑηὶ, πθοῃΘ, 
80,, 805. [π΄ ραγίθβ ἀΐνεγβυβ Βὰς ἀδ σὰ βοίῃσυηίυν, 804, 
80ῦ εἰ δεη. 

Ὑτιηϊα5 τηοἀοταίτί χ οπιπίθπι τρυπι, 698. 55. Ττἰη ἰδία 
Ῥαιβομδγυπὶ αἰβιϊμοιο, 8,. Ὑγίωϊιαιβ ρογβοηθθ ἰΓ68 δἷ- 
ἐεπάς, 251]. 

Ὑτιβιιι15, νγπ. 8. οογὰΐ5, 459. Τυίβι 4 θοηδ., ἰτίβε δ 
0818, 91 οἱ δ6η. 

Ττιίσαια οϑιίηδηΐ Πρ}, οἱ πηθίαηϊ βρίηαβ, 188, 189. 
Ττορίοαν  Αγαίυ8 σοηιγϊ αυηίον, 567 ποί. 
Ττοροιοβίας δὲ δι! ομογίαβ δὴ γοβρυθγίηι ϑδδαιοςί, 4617 

ποὶ. 
ἹῬτοροϊορίουϑ, ΔΙ! ορογίουβ οἱ ἀῃδρορίουςβ ϑογίριυγ βθη- 

8υ8, ἐῦ8 πο!. 
Τυῦὰ ἱγορο]ουκίοθ 5ἰρηϊ δολὶ ΞΘ ΓΟ πὶ δυδ]ἐπιθπὶ αὰ0 

δυασΐϊογ δή νἱγίαϊθπι δχοϊϊδίαγ, 16]. : 
Τυμδιθ. ἀυδ: 4ι185 ργο οὶ Που5 ρογίδγο ἰῃ υἱὰ, γί 

οἱ πόνυβ ἰοιηυ, 9600. Τυπίευπη φυΐ ποη παροὶ, Πθδηι ποι 
Ὠάροι, θ6υ. 
Τυρθῖβ. πηθ οΓ68 ἀϊδοῖρυ!! ΟὨτίϑι!, 430. Α ἰυτοΐβ αυϊά 

ἀἰδγωνι, 48] οἱ 864. Τυγ)α5 [ογἱ 8, αἰδοῖ ρ8]08 80.008 ἀοτοὶ 
Ομ γιβίυϑ δγυάϊι, 4.22. 

Τυσγίυγ δὺϊ οοἰυιηθ8 ἤσανα ϑρί ἰϊυ8 βαποιὶ, 43,68. Τυτία- 
τυ! ΓΕ ΓΟ ΠΕ ἢ) υβπηοαϊΐ πολυ Γᾶπὶ 6556, υἴ ΠΟ 16 πηᾶϑου 8 ρΓΩ- 
1 ῦ μη δηὶ [Θιπἱ δι δ θαι δἰ ̓ ᾶπ|, ἢ6 6 [6 πλΐη8 ρ] 54 .8πὸ ἀθυ πὶ 
Ραι Αἴ ΠΙΆΓΘΗΣ : [14 ἃ] 5] δοοι δὶ 4|16ΓῸ ἰηϊδγοθρῖο 80- 
ῬΘΓΘΒ56 διθγαπι, πρδω οὐτὰ οομυρα Θχϑιϊμοίυ8 δἰῖ αἱ 
ΘΟΠΟυΌ 5 δηιογ, 6]. 
ΤΎμιοιθ πηυϊαδί ον, 418, 67] οἰ ποὶ. 
Ὑγγηβ δρρθ! ῖυῦ ἀρυὰ ΗδΌτιοΒ 50Γ, οἱ ἱπίαγργοίδιυν 

απηιιδίϊα, Υ6] (γἰϑιμαίϊο, νοὶ [οτεἱτμάο, ὅ03 οἰ ποί. 

υ 
ὕπηῦγαπι οοημπεί Παϊυτοτυπι θοποτοπι ἰοχ, ὅ18. [ἢ ὑπ.- 

"ἊΝ Ὑἱ 9 δυηὶ αυΐ δυροῦ ἰϑττδῶ ἀδραμπί, θη ἴῃ ἰρβᾶ υἱΐδ, 

υἱπϊο. γ6 Μαγρατίϊδ. 
υοὐιὰ5, [εἰ ργορτγία, 419 ποῖ. ὕηϊία! δυ8 τοβροπάδας 

ἀδεδά65 εἰ μϑοδίοπαβϑ, θ20 
ὑπόστασις Οἱ οὐσία ἃ νΘΙοΥ 5 οοπίπηἀο δηίογ, 789 ποί. 
ὕ6᾽ οἰππὶδ ἐιρίον  υἷπο, οἱ αυδίοπυδβ, 98. 
ἴννα δοογῦα, ἱγορίεβ αυϊά, 8θὅ. 

, ὕσχογ αυοὸ 2πιογα αἰ] ρὶ ἀευθαὶ, 11. [η΄ ἀχοτίθυβ ργοργὶ 5 
ἱηποπθϑῖα 6886 ροϊθϑὶ νἱγογυπ ἀἰ!οοίίο, 11. ὑχοῦὶ νἱγ 
τη 1149 Δ] 1 ΓΔ Παΐ σϑιι885 ργΡΌΘΓα ροϊαβὶ, 648, 649. υχοῖῦ 
ῬΓΟΡιοΓ 4υ9 Πδρ 114 ἀἰπιλει1 ροβϑὶι, ΘΕ, 648, υ χογί6 τερυ- 
αἰδιά:β 41) 8118 γϑι]0 5ὶ1, ἰαχὶα Εὐνδιραίἑια, ργθῖθγ (τη - 
ολἰϊοι 5 οαυβαπι, 648, 649. Νοω 5830᾽υπὶ αυὶ 4088 ὕχοῖθ8 
8:π|8}, βεὰ οἱ αυἱ ογάϊ6 ἀυτογίηὶ, 80 Εδυ βία ογϊμδιῖο- 
πἷθυ8 ἈΝ τς γγὸ Ἰαθτυηὶ ἀθρυ 5ὶ, 65 ποί. ὕχογθβ ἀυᾶς "8- 
Βυΐι οβερὶ! Βροηβυ8 Β. Μαγὶ:8 ΥἹγρίιϊπ, δὶ ΕΒ οπίεἰ5. 68 
65ὶ, 462. ὕχον ΡΙ[411 θαδία ἀϊοί᾽υν, αυοά ραδῦ νἴβυπὶ τυ] ἃ 
ΡΑ388 5ἰῖ ργορίθν δ θδυηι, 918. Εχ Πυγῖ9. αυϊθυδάλπι 5θογθ- 
ι|5 οΘοηνοῦδὰ 6ϑί δὰ θυ, 918. 

ν 

Ὑαουυπὶ (ἴΩ) δάοϊογα, οἱ, 453. γαϊοηιίπυ5β μτοίίου5» 
, 251, ὅ85, ὅ86, 523, 5.2, 86, 865, 981 οἱ αἰϊϑὲ ἐπι» 

Ναϊθηιηἶδηΐ μεογοιϊοὶ, 1, 185, ὅδ5, 582, 4 455, 45, 
455, 460, 189, 852, 806, 955. γαϊοηιϊηἰδηὶ ἀἰνογβαβ πυπιΐ- 
πυπὶ παίυΓΔ5 6556 Πηρουαμὶ, ἐδ, ἐδ. (οηίυϊαπιυγ, 4δὅ, 
ἀδέε, ἐνδ. γαϊοηιϊπίδι! ποραρθαηὶ Ῥαΐγοιη 6556 σοηὐθὶϊογοαι 
οἱ θαι ᾿οαἰβ οἱ ργορμοίαγυπι, ϑὅϑ. Ιῃ 6098 ἱπβυγεῖι ὑγί- 
ξοηα5, 955. γαϊοηιἰάποτυπὶ “οη 65, ὅθ2, 82. 

Υ δ᾽ 65}} ᾿νδογοιὶοὶ, 494. ΑὉ δηϊπηαιβ οπηηΐθι5 Δρβι ποθ, 
49: μοί. ϑοίρϑβὶ ςαϑι γαθδηὶ οχ πιδὶθ ἰπι6} 6οι15 Μαιμδὶ νογ- 

Νἰν ὌΝ τίου) ἰεὶ (ταρταθηι! 6 ρτὶ δἰθϑίυβ (Ηδητίου5) ἐπί ΛΡΓῸ 5 Θηϊὶ 6 ῬΥΪπιΟ ἰοπ|Ὸ 
Οοιμπιου ϊδτηίογυηι Οτ θη 8 ἰῃ Μαιιπυπι, 40 

γΑΠΠ1Φ ὅογος 516 ἀἰθῖα ὁχ νμθὰ ὅογθο ἀθ υδ [58[25 ἰῇ 
οδηιϊίου 800, 116 ποί. Εἰ γυ}} 6 ὅόγος οτδὶ θα! ϑδπιβοιίς, 
116 ποῖ. Υαἰἰ15 Βοιγί, τηἀ6 αχὶ πιὰ {Π|ὰ υνᾶ 46 4υ4 Νυπ). χη, 
Υ6Γγβ. 1, δ) ]αία δϑὶ αὖ Ἔχριογδιογίθυβ, 710 ποί. Κ' εὐ 8 
οπιηὶς ἱπερίεὐϊίμν, οἷο. Εχροπίίυγ δῖος Ενδηρθι!! ἰοευ5, ϑ0ϑ. 
γηΐ ϑυπὶ οπιιιθ8 αυὶ σοηϑυπ)πιδίίοῃθπι πηι] 501Γ6 50 

Ργοῇιθηίυγ, 8ῖνθ χυΐ υἱθθ ργοργίθ {Ππ|ὸπὶ Θορβηοθίογα 8ὸ 
Εἰογίδητ 401 μ6Γ βίρῃδ νὶυπι, δαὶ μθι γθιιτ υηυ05, ἂυΐ 
Ρδγῦ πιδροβ βϑάυει!, 816. 
25 ἰυϊδυηι, νὰ5 ἰοϑίδοθῃηι, 2}. 
γεϊαπιθη ἱπουπηθίϊ [Δοὶοὶ δοῦυπὶ αυἱ ποη οοηγνθγίυπῖυΐ 

«ἀἂ δοπιήηυπι, 155, 15. γοἰαπηΐηα οροτὶγὶ γυϑαπίυγ ὥρυ}16- 
ΤῸ5 Ογαμίθ5, ργορίογ δηροίοϑ, 961. 
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γοεῖα ἀμ ογαπὲ ἰῃ ἰθρῖο δογιυβαΐοπι : τὰππὶ ἰμ ΘΓ 18 
αυοιὶ νααννδὶ δαποία 58ηοἰοτυπὶ; δ᾽ ἰΘγυπὶ Θχιθυίι5 οἰνο ἰὰἃ- 
υϑγωδου!, δῖνθ ἴϑρ!]ὶ, 926, 927. ὙοΙ πὶ Θχιθεῖυϑ σοηϑο 5- 
δὺπὶ δϑὶ ἰῃ ραβϑίοιιθ Ὠοπιη!. 927. Ουἱά ἀοδίκπει ᾿ς 
φοιϑείβοίο, 927. Βο᾽ 08 ργίποθρα βδρογάοίυῃ 408 δγδηὶ 
δηίο νϑίυπ) ϑοουπάυπι, νἱάοραι, 9317. 

γϑροῦθα ὑπιηΐὰ ρυγραιίοπα ἱπαάΐροηι, 191. γοπογοίς 
αἱσηιθ5, ρο 1 φυοάαπηπηοηο αἱ ἱπηπιιαϊ βυηὶ, 831. 

γοηὶυ5 ἢμιγαιῖνο ἀσοθρίιβ ρτὸ ἰδ αιοηθ, 4:8 δ᾽ 9 
᾿Ρ4 θᾶν, 4|)05 [γ ἰριπὶ 6556 ἀυπιοηδίγαὶ, 965. νοπίογιιπι οἱ 
ϑρίγιϊαν 16 βδιτί, 174. Ὑοηῖυ8 ἀθχίογ, Αυΐυ νοςδίυγ, 

γοείνι πὶ Ρα510 Θϑὶ ὑπἰου8 γα οη4᾽ υπὶ, ἐξ]. ἢ Ὑογθο 
1)οῖ χυοὰ πυπιάηιπι 681 οὐπὶ ογθδίαγα τρί! οἱ οὐπὶ ἐγθΩ- 
τυγὰ ἰγϑηβίθιι : Υοτθυπι δυΐδπι αυοὰ αἱ δια ἐγοδίυγαπι, 
ΠΟΩ ἰγδηϑί δῖ εὐπὶ ογοαίιγα, 812, 874. Υ οὶ οὐπὶ δο  πιᾶ 
πυρίϊϑ, 799. γαγθὶ οὐπὶ ΠΟΠλΪΠ6 ἕνοσις ἰη (Ἡγίδῖο, 687. 
γοτθυπὶ Θοὶ ἀδϑιτυΐι οἱ τα! οαὶ, 155. γογθυπὶ 1)6 1 ἐγ 
05 68ὶ, 2έ5. Οὐπὶ Υ Θγθο ργορογιἰοποπὶ μα απὶ ργορποῖϑ, 
δ:19. Υρθὰ ἰῃ ργορ θυ 5. οἰ ο ϑυηι δηροὶ!, (γι βίωπι ἰπηΐ- 
ἰληῖθ65, 5.9). ΡΆΠ}8 Οἱ ρυΐ8 4058. Ὠθι5 ΝΘ ΓθαπῚ ΟΟΓρηα. οἵ 
ΒΔΠΒΌΝΠΟΠῚ 50}Π| 6516 [26 (0, 4.0 5οπδὰ γογθθιη (γίσι 
Δρρθηθηίυγ, 898 οέ "οἱ. Ῥαϑηΐβ 116 οἱ ροιὺ8 υἱβί 1168 4005 ἐπι 
ΟΠ ρΓΒ τη Πίθι5 (6 θὰϊ Ὠθιι5 Ὑ γθιπη, αι 56 ηϑ8 εΪ- 
λα Γ ΠΟη 6586 ζΟΓρυ8 ρἱ βαηρυΐ (Πγίϑι!, 886 Υ δγίνυπι ἐπὶ 
ΟΌ}}5 την ϑιοτίυ ρϑη 18. 116 δ γὰὶ ἰγαηρθηάιβ, δὲ ροῖι5 οἱ- 
{ιπ δπάϊι, 898. πο. ὕυγρυς οἱ βϑδηρυὶς (ἢ γίϑι! ἰῃ ΕσοΠα- 

᾿ Τήσι 400 56Π58} αἰοαπῖιγ Υ ὀγθυτῃ (Ἰγίβι! φιιοὰ ηιΐν, εἰ 
400) Ἰδε!Πύλι ουτ, 808 η͵οί. Ῥαηΐβ ᾿γορίςο, Υ γθυπὶ }π58.}- 
ι|ρ, ιυθιη ΠιϑηΔιόϑη1608 Δηΐπη8 πυϊγίυπιιγ, 898 μοί. 
Ρυίϊυ5 ἰγυρίεδ Υογθιιπ ἈσΠΙ ΠΟἢ 8 (Γι! οουπιλιπὶ πιν8ι6- 
τίυπι 6105 "δι ν11}}}5 δὲ ραςϑίοιϊᾳ, 893 ποί. Υοτθυπ) π6- 
τη0 πιδὶι5 ροϊοϑὶ θάυγο, 00. Υογθὶ ἀϊθρϑθηβαίογοϑ, θ:ὅ, 
γογθυπὶ 1)6] ναγίαβ πᾶθοὶ ΓΟΓπη85, οἱ ἀρραγοὶ απἰουΐαι8 
Ῥγοιί οᾶραχ 68ι, 985. Υϑγθυπι 1γ6ὶ ἴϑ16 6ϑί, αἱ 46 50 πη! ῃ- 
αἰκ4 ἀουοπηπιοάδὶ οπηηΐθι5 αἱ ρ6Γ 54πὶ ἀοοἰτγίπαπι γθθ δ 5- 
βοῦυηῖ 4υ 6 πὶ ἂἷν ἰ ο]ογιπὰ οα!ὰ ν6] δἰ θιηθηίογαπι, δ0- 
ΘΟΞΘΘ ΙΓ ἡ 16 Π ΡῸΓ (ἢ γἰδίαπι δὰ δὶ οὐ]ίυπι, αιαπινίβ 
Βοη [πατγίηὶ βυῃοοουία ὌΡΗ δησία, Πραι6 δὰ Ὀραι τυ ἱ- 
ΠΕΠῚ 86 ργιβραγανογίηϊ, 881. γογθυπι Ὠαὶ οϑιιβα οὶ υἱ ΓΘ-- 
οἰυ5 ἤαὶ 5ρηϑυπὶ υ5ι1.5, 881. Ὑ Θγδυπι αἱ οαρῖϊ, δρργορίη- 
αὐι {1 γοριναπι σἸογιμῃ, 459. Ψογθυπ Ποιηΐπ! ργορλδ- 
{θ 90}}} [Δοΐπῇ 68 ἰῃ ἀθβθγίο, εἰσὶ Φοδιμὶ, 951. 

Υϑγοουηαἶα Βομογηπὶ ργίπεἰρίυπι, 158. 
Μογίαιοπὶ αυΐ8 οορποςολὶ, 128. 
Ὑ δγιη 5 συν 5, {|81{:|14, 459. Οὐυᾶτα (τίσιν 285ϊη} δὶ 

56. ΟΓπγΐ, Ποὺ πομρίμ, [15 ν γοθ ἢ Ε00 δι υον ἠδ δἰ ἸΟΗ 
Αὐ 9.8 ΐ ᾿ 
᾿ΟΘΠ ΔΘ 8Π}15 προ ταίον, 429, 86. Υ οϑραβίαπὲ οουίγὰ δὰ- 

ἄδιὺς Ὀ6] Πα, ἸΝ ᾿ ὴ 
γ6514168 νἱγρίιθϑ, 519. 

. Υγοβιμηθηια φθ8ιι., συ, ὅδϑ, Μοβιίπηθιία. πὰρ} 1] 18, 
αυς, 7). Αὔ5αιι6 νθϑιπιδῦῖο Ὠυρι 4} ἀϊδουμθοις. ἤοιμυ, 
4ι}5, 195. 

δ οἴυϑ οἱ ἤονυ8 ΒΟΙΊΟ ἀοεὶβηδηίῸΓ ΡῈ Γ ἀυ25 [πΠ}|08ς 155 
ΡγΟΠΙΌΟΙ [6118 ρογίαγο ἰν νἷὰ, 960. διυ8 Τοβιδιπθπιιηι. 
γ 46 Τοδιπηδοίαπι. Υ61}5 ἱπιδγργοίδιίο (οπιπιοπίϑεί γι 
Ονἰ κϑηὶβ ἴῃ Μδιιϑυπι, 521. Οὐυάτα ἃ ποθ δαϊϊα, Ῥγώζαι., ὅ. 
πος ΟΌΠΟΧΙ Ργορ ιθίθ, 1ὅδ, 222, 295, ἢ 

, Μ᾽ αἴογδϑ, [ἢ δϑὶ ὀχβδουΐογθϑ ἢ υπὶ Δρυά Βοπιδηο5, 66- 
Ἰθογο5 ὑσιοἰϑι δ ι18 γὙ6ὶ ΘΏΓΟΘΓΘ ΤηΔΟΘγαρθδηὶ, ἀοηδς ομχηία 
Ρυγοο  νἴβϑοηι, 620. 

ΜΝ] οατίυ5. (Πγῖβι1 Βρ γί [15 βδηείυ5, θὅ8. 
γίευς5 ϑοτθο Ηἰδγοιυ πὶ δίας οϑίθπἀθδίυΓ 50} Ὠοπιΐπθ 

(μδάγβθογος, 119 ποί. 
ἐπ 45) ΕΟΟΙ οϑίαα δϑοοϊ δἰ αβίίοο πόπογα ἐΐσης, 117. Νύη 

ΠΝΟυ 5, 566 του δ γίδιι8. οἀοοθηα 5 ργθροϑίιρ, 117. ΥἹ- 
ἀτιρ 56 οι 48 πυρὶ ΐὰ5 Ἔχ ροτι δῦ σου! οβἰϑιῖ00 πιἰη βίο γίο 
Β0ΠΊΡ6Γ ἰθγυηΐ ἀθρυ]885, θἐὅ. ἢ 

γίθηπα ὕγῦ8, 400 ἰῇ Οχϑι! πὶ τη ϊ5808 ΑΓΟΠοἸδυ5, 805, 
80 κοί. 

γίμθα δά ῃ ἅτὴ Ἄσοπάυσυηΐυτ Ορογατὶ!, ἃ] ὁσογίοθ αυϊά 
ϑἰ ον οοι, 105, 706. γίποα δὰ φυϑιὴ ἃ ρϑῖτγδ ἀτ|0 ἢ ΠῚ] τλ!β5ι. 
᾿ἰχροηίϊαγ πθς ράγ8θο]4, 1710 οἱ 80ηὴ 80 05 Μαιπὺ5 ρὰ- 
ῬΆΘΟΙ4πὶ δῆς {{ΠΠ|6π|8 ἰγδαίαΐ!, 170 οἱ 8.4. Δί πθ8 μ]δηία!α οἱ 
δαγί00}18 ἰγδάϊια, αι, 110, 115 οἱ δ6η. ἰμϑθαιη ἥι88. 65ι 
γοχημππῃ [)6΄, ἤθη ἀαυο υγὰ βσθηιρ5 δυ πῖνα ροσϑοίδγιαι; 
βοιὶ 5 αιιαϑὶ πιδποὶμέθυϑ δὰ ὀδγίυι ἰριηρι8. Ἰοσαία ; σθη- 
ΠᾺΡ δυΐοιῃ ἰϊα ἰγαθ!ιὰ, οἱ ργορτία ἰρβϑυγαπὶ (6 γοὶ, 18ὺ "οἱ., 
δύ, 

Υἱθ πὶ βδποίογυπι, οἱ νἱηυπι ἱπηρίοτυπι, 190. 
ΥἹν δυΐπιθ πυμηληθ, ἰαχ, δ δἰ 866.. 815, 816. Υἱεο- 

τπιπὶ ἀΠ Θοιο ἐμ ρεορτῖς ὑχοτγίθι}8 ροιδϑὶ 0586 ἰπ! Οη βίδ, 
41 Υἱν πιλ]οΓοπη πχονὶ 5185, 40 8Π| ρα 6ϑὶ, ΠΠοϑη 12π| οοη- 
φυήοηβ, σδυ δι ΠῚ μγαρῃρι δάν!ογαπάϊ, 6.3, 649. Υἱγ π- 
αἰμενι: σὰ βάι ἃ ΚΟΥ ργαθοῖ, οὐπὶ ἰρ5ὶ ἐσυ ιν ποῖ τοά- 

ἸΙΝΌΕΧ ἈΝΑΚΥΤΙΟΟΒ. ιϑ 

ὅἴι, 649. ὙΊΡΟΓΌπι 5 πη ρ] οἰ128 ὑχογο8 ἰὴ Ῥδοεδίδ τῶὼμ 
ἰπυοἷ!, 649. 
νᾶ πη! 6 Γαπὶ βρη! ἤςαί, αυοὰ 511 ἃ υἷγο, οὅ 5. 
ΥἱἹρρίηἰϊδθα) Μδγίϑ ἀϊδθο!υ5 ἰφηογανίι, 958, Υ᾽γρίειι 

Ῥογροίυδ Ματγίϑ, 462, 465. 
Υἱγρίηθ (6χ) ἀθϑροηβαίδ, ποθὴ δχ ρυ 6118 Δ 5άθα βσροβὸ 

ὍΔΓΘ ηδίυ8 511 (ῃγίοι5, 958 οἱ δ04. Υἰγρίπθϑ Υ᾽ Ἔϑιδιες, 
19. Υἱγρίηθβ Ργιῃί, 519. 
γί γιυ8. ϑαϊναίου! 5 υδίαυα ἰογγαγα αἰπαπαϊαν, 9533. 

[πωρίαἰ οσοἸ 6βιΐα, ἰογγοϑιγία οἱ ἰηΐδσηα, 959, Υἰγίυϑ 405 
μοὴ γϑηΐὶ οχ στδιία Ὠοὶ ἰῃ ἰδέ απ τορυϊαίυτ, 886. ΥἱπῈ 
αἰνίηα ἰη ἢάδ οἱ ἴῃ ἱπεγοδι δὶ να]οῖ, 564 πο ἁεσυλίϊιετγ, 
46ύ, 461. νἰτγίυ5 αἰνίπϑ ποῖ οραγδίυρ βίμπθ ἢά6, πεᾷθε 
θ468 5ἰπ6 αἰνίηδ νἱγίαϊο, 467. Υἰγίυ5 νἱεο δηιφυΐογ, 151. 
Υἱγίυϊ65 βυηὶ βυβρβίδυια (Ὠγίβιυβ, 881. Υἱγίωαι 68. διίοι: 
αἱτυπὴ 86  ρ845 βδαυμηίυτ; [8 αἴαι! υπδπὰ Βλδυδτγίϊ, οαιθες 
Ὀαρθαὶ, οἱ φαΐ υπδπ) ταΐηυᾳ Βαθυθῦῖῖ, πες ὑὐϑεη Βαροδί, 
881. Υἱγίαϊ65 οπηι168, ροοςα18, ρα πᾶς οἱ πιογοθάςσει, 5482- 
6 6856 σθηβοῦδί Φουίηιδηι5 μιογοιίουβ, 106 ποέ. ΑὮ ἰθδαι 
(δηβυοσγίι Οτίχοαθϑ, τ06 ποί. Υἱγία! πὰ Ποὶ ταλβπϑξι 96 
6886 φίουαὶ δίιηοη Μαρυϑ, 85]. 

Υ δυβ8. αυΐμϊα νοσδῖιοηθ οροτδγίοσυαπι οοπαῃόίζογυμι δὰ 
νἱηδδπὶ δχργίπηίϊυγ, 101. Υἶϑυ5 αυο Πδυ5 ν]θεῖυτ, θ08 ἐεὶ 
σογρογίς, βοὰ πηθηιΐβ οἱ φρίγίυβ, 8ξ. ἰη δος πιαπάο βοὰ 
νἱάοπιυβ δὰπὶ 5ἰευϊ 6ϑὶ, βδεὰ αυδαιδάμηοάυπι πο ῖ5 ἐπὶ 
ϑϑουηάυτμη Ποϑιγάπὶ ἄρειμαὶ γι οπϑὰ : ἰπῃ τοϑι ταῦθ τοῦὸ 
οαιηΐαπὶ νἱ Δ δἰπιυβ οὺτι 8ἰουὶ 6δὶ, 982. 0] ἐβίε5 βρίγίιας, 
οἱ 5ἱ πορὶβ Ὀγδϑθιι 68 δάβίηι, πο υἱάθηϊυγ, ηἰδὶ εἰ ἱρεὶ 
νοϊ]υδτγίηϊ, Οἱ π05 πιογθαπιυν νίάογα, ἰάσα 8 πορ 5] ἰ8 
ΡΓιΘβθηϊὶ, 868 οἰἴδπι ἴῃ Τα 1ΌΓΟ 885ου]ο, ϑ5 Ὁ οἴ 864. 

γίνογα ἀθθθπιυϑ [)60 30]1 ἰῃ Ομ γίβιο, 829. ᾿ 
γινίῆοο. Ουοά νἱνίθεαν! 1)6 5, Ὁ 'ρ50, διϊ δὴ δ[10 ο6- 

οἰάϊ ποι ροϊαϑ8ὶ, 155, ᾿ 
Ὑἱϊα ᾿96 ἴω ππδὶ υ5. νθὶ ἰῃ ρθ[ι8 Ὠιυϊατὶ ροίθδὲ, 2}. 

για δηψοίογυπι,. 698. Υἰ19 ρίογυπι οἱ ἱπιρίογαπι ἰῃ Ώδὺ εβὶ 
Δηβοοηάίία, 661, 608. 1.) νἱἀπὶ ἱηρτοαὶ, αιϊὰ. Εχτγὰ νίιοπ 
6586, 4υ}, 667. [ᾳ υπιργὰ ν᾽ 15 81π|ι 4υἱ δυροῖγ ἰογτάῖ ὅε- 
ξυπῖ, ποῖ ἔπ ἰρβᾷ νἱϊα, 061. Οεΐ νἱι9 ργοργί: ἤπειι εὐ- 
ξῃοβοογα 56 ρ]οτίαπίυν Δὺ1 ΡΘΓ 5δἰβιιδ ἀνλυπι. δαὶ ρῸΓ νρο- 
{γ!Πο4υ08, Ἀαὶ Ρ6Γ πιᾶροβ βϑάμοιΐ, τᾶ βατΐ Οπιη68, 816. 
Ψίϊα ᾿υὐιδοθ ορογίβ δαϊιογίβ, ργαζαι., Ἵ, 8. 

ὙΠ μροτγίαπι πιδ]ογυπ), [05 68 ὡριὰ Ὠθυπι, 51 ὃ 
Ὑοοσλιίοιθϑ ὁ Ι5γλο}}:, 91. γ᾽ οὐδιο κοηιίαπι, 115. 114 

εἰ ξ6η. Ὑοολιϊοποαι ἄϑιίυιπ λιν νογοὶβ ὑγορμμοι αἱ θοϑῆπ65: 
Ῥοιϊοξδὶ Πριι5 (6 ἰαρίϊνει8 ἰδι15 ξιιδείατα Π 108 Αὐταῖσ', 958 
εἰ δ6η. γορσϑιίοπο5 αιίηυδ ορογαγίογυπι σοπάπείογυπι 84 
νἱηθᾶπ), δὰ υΐπαι6 δθιιϑυ8 γΓοίδγυπίυγ, ΤΟΊ. ΗΒ ΙΡγαΠΙῸΥ 
οἰἴμπι 15 δά Αὐαπιυπ οἱ ἔνδπι, 35 ᾽ἂ Νοδοῦυπι, 5’ δὴ Αθ72- 
μᾶτηαπι, ἐν δὰ Μονβθη, ὅδ᾽ δ (γίϑιυαν, 100, 701. γοσδιο 
ορογδγίογυπι ἃ Ομ γίϑιο βαπιροῦ ἀἰβροηβαία, 700. γοσαι θη 6 
αιϊθυ5 ἐγῖθυ8 πιοάΐβ ὁχοίάυπι : ραπιαβία ἀορτλδίντι τα - 
Ἰϊογιπι ; 86 6᾽ 4106 50 5] 0 ΠΠὰπὶ; εἰ νου ρίαεῖβ ὅτοοτο, 9,81. 

γοϊυμιαι5 ΒΔ ΘΙ γϑῖῖο, ποὴ ΒΘ πιροΥ 5 ΡῈ ̓ ᾳυρὰ ἰδ Βύδ 
ΡΘηβονθγδιηι8, 006. ᾿ 

γοϊυρία8. Ε͵υ5 ἀρΠηϊιῖο, 615. γοΙυρίδι15 ἀυηογα αυά2ὲ 
νοοδιίομο δχοίάυμὶι, 981. γοϊαρίλι!8 πἰπιῖο βιπάϊο ἀεβοπ 
Ροβϑυπηι8 ἃὉ Δ 3610 ποβίγο ουϑιοάθ, Ἰυχῖα Οτίρομεκι, ἢ 
ποῖ. 

γυ!ρ68, δηΐπιδὶ ἀθαυδπι, νογβυΐυπν, ἰπάοπιδ 616, ἔεγαια, 

᾿ Ζ 
Ζιθηϊαπι ἀϊαθοϊηπι αἰ σηίποαι, 190 οἱ αἰϊδὲ ραξβῆη. 
Ζλοπδγ πιδβοι πὶ 5ιρη!ῃςαῖ, 058. ὁ 
Ζαοπαγίαβ ἰβιεγργαιδίυγπισπιογία θεῖ, 848,979. ΖΔοΒοΓῖΣς 

θ]1υ5 Τοἰδάδ βδεογάοι 5 Ἰλρίἀαιυβ, 848, 819. Ῥτο Ζϑεβατί 
Ατωτίδϑ Ἰαρί(υγ 11 Ῥωρα]ρ. ἂρ. χχιν, ἢ 30. 11} Ἰϑοιοαἰπ τὸ- 
τίοιδ5. δηὶ αυϊβδπι δὶ, ἰρβοαὺθ Οτγίσεηθ νοιυϑιίων, 781 
ποῖ. ΖΑ. ατί38, 5θὰ Αζαγίϑᾳ Β] 105 δοἰδάξθ, πῇ ἰδ πὶ 511 δὲ 
Ζδομαγίδα ΠΠἰ5 ΒΑΓΔΟἢ 8,18] ποὶ. Ζδοπατδϑ ἢ! 05 Βατδοδῖα 
οοείβϑυ8 ρδάϊο, 849. Ζαςμαγίαβ ΠΑγδομ 9 δ] 1.8 ἰάο πὶ ἂς ΖΑ- 
εἰιατίας 2οδηπὶβ8 Βαριϊςἰ5 ραίθγ ἃ υϑιυϑι 55ἰπιὶϑ Ῥδιγινας 
ΠΘηβαθαίιγ, 181 ποί. [ἀθπὶ οθπβθὶ Οτγίμβθηθβ, 8.5. Ουλγο 
οὐοίϑιι5 5|1 ἰπίθν. ἰθπιρίυπι οἱ αἰίδτθ, 818. Ζϑδομιατίας ργο- 
Ῥβθία οὐοίϑυ [υ͵886 (Θγίυν, 843. ΖΔοματίδ ργορίνεί:β χυΐη- 
406 Θγδηί δαϊοη65 ἰατροῦ Οτίμοηίβ: οἀΐἶο Θεριυδριηῖ, 
θάϊιο Ααι!ς, δἀϊιίο Τοοάοιϊοηί8, οαϊτῖο ϑνιηπιδςο δὶ, δὲ 
αυΐηια οαἰιίο, 143. Ζαιμαγίδ8 ρϑῖθγ Τυάπη 8 ργορῃθὶδ ογαὶ 
δἱ βδθογάοϑ, 951. Οδηιυζαί, οἱ 6}1}}5. 5] δηλ τ 5] Ὡιίυπα 
ΡτΓορἈοίδτυπι 6ϑἱ ἰῃ ρορυ]ὸ ἴβγδϑι; 951. 

ΖΑτοῖμ ἰηϊογργθίδίιν αἰΐδια ἀεδεεπςῖο, 55. 
Ζεθεαεὶ Β}}}. δ 15 ἀἰδβογίὶ Οτίρθηθϑ, 112 εἰ δε. 
Ζιδδηΐα, αυς, ἐ. ᾿ ᾿ 
Ζιπαγρδ, ἰοουΝ τὴ 580: 5 φυΐδυ8 πλι] 6 γ68 ἐπρθγαραηὶ, 

δξ! ποί. ᾿ νι 
Ζομδ οι]! πιθό]α πυ}}ὰς παρ 6 1 δγγαιίοαϑ 6185, 80. 
Ζοτυθδθ 6} τοπηρίαπι δ Θτιιβα 6 πὶ γοραγαϑὶ, 057. 

“απ. .... -- “5. 
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ΟΒΒΟ ΒΕΒΌΙΝΙ 

ΟΕ ΙΝ ΗΟ ΤΟΌΝΟ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΟΝΒ. 

Ῥνβίδιϊο δὰ ἰοπῖυτῃ ΠῚ Οτὶοηΐς. 9 
Ἐταδρπιθηὶδ οχ ᾿ἴδγο ἀ6 Ῥγονθγθ 5 ϑδ]οπηοηίϑ8. 11 
Μοηϊίμπι. 11 
ἘΧ ΟΟΜΜΕΝΤΆΒΠΒ ἴῃ Ῥτονογθία ϑδ)οπιοπίβ. 18 
Ἑ ΡΑΒΥΟ ΤΟΝΟ ἰπ Οὑδηιϊίουμ αυσπὶ ἡανθη 5 κοῦ ρ80- 

ταὶ Ογίβϑη β. ἢ Ε δὺ 
Ῥιοϊορυβ Β. ἩΪετοηυπιὶ ἱπ οχροβίιοποπὶ (δι εἰ ἐδηι}- 

φογυτῃ. ᾿ δὴ 
ΒΟΜΙΠ ΙΝ ΟΑΝΤΙΟΜ ΟΑΝΤΙΓΟΑΟΝ. δ 
Ἡοπη Πα ργίηι. ΕΥὶ 
Ἡοπ]ΐα 1}. ᾿ ξ 4 
Μοπίϊμηι ἵπ (απίϊομ σαπ  ΟΥΆΠΙ. Μ0 
Ῥτοϊορυβ ἴῃ (δηιίου οδηι ότι. 6Ι 
1ἴμν ον ρῥγίμηυ8. 85 
μίθογ {Π. 401] 
{δον 11]. 145 
ΜΙΒΟΓΊΥ. 185 
ἘΧΟΕΆΡΤΑ ΡΒΟΟΟΡΙ͂ΑΝΑ. 191 
Μονῖιμπι αὐ Ἐχερείϊοα ἴῃ 1βαΐαηι. 215 
Ἐχ Τίῦγο ρτίπιο ϑιιρθγ [5αἰδᾶπι. 411 
Ἑ ν᾽ χοβίπιο οοῖανο {το ἰῃ 184[8Π|. 9:1 
ἨΟΜΙΠΙΩΣ ΙΝ ΥἹΒΙΟΝΕΒ 1541. 
Ἡοπ Πα ρτί πᾶ. 411 
Ἠομμΐ {|. --- 6 60 αυοάὰ 5βογριυπι 65 : δυο υἱγηο ἴηι 

πίεγο τοπεϊρὶοὶ, εἰς. . 23. 
Ἡοιη Πα 11}. ---- [)6 ϑρρίθην τη] γί θα5. 49] 
Ἡοιὶΐα [Υ͂. --- Πα νἱβίουα Ὠοὶ οἱ 86γδρῃ πη. 250 
Ἠοπιΐα Υ. -- 1)86 60 αυοά 5βΒεγίριυπι θδὶ ; μὲς οἰδυαυ 

αὖ οτὶοηίε {δι ἰπιη ᾽ οἱ ἀ6 νβίοπο ᾿1ογιμ ΔΠ6 τ, “πὶ 
Ηοπιίια ΥἹ. --- [)6 60 ᾳυοὰ 5ογἰρίμη ἐπὶ : Ομδθὲ "Πα. 

αἰ σιιὶς ἰδὲ! ποὐὶδ οἷο. 9:8 
οπι  α ΥἹ. --- Β6 60 χυρὰ βογίριυμ 6ϑἰ : Κορὲ Γ τὶ 

ριιοτὶ, εἰς. 9 
Βοιη πα ΥἹ. --- Π6 δὸ αυοὰ 5οτίρίυπι 68 : {]]μίπίο, 

δομἰρεϊα ἱπ Ἡ ἰετιιδαίδηι οἰ Ὧι δαπιατία, εἰς. 201 
Βοπιία ΙΧ. --- Πα 60 αυοὰ 58εγὶρίυπι δὶ : Εἰ σπαϊοὶ το- 

απ θοηιὶπὶ αἰοσομπεὶδ  Οἰδηὶ ἡμίαηι, οἰ φμὶς ἰὑ1 αὐ Ῥς 
Ῥείμηι Ἰδιιπι} ὃ 
ΒΟΜΙ ΙΝ ΕΒΕΜΙΑΜ. 
Μοπίϊμπι. ᾿ 
Ἠοπι Πα ρῥνΐπιᾶ. --- Κ᾿ ἐγϑμπι θεὶ 

φοηιίαηι {ΐμπι ΟΠεϊείω, εἰς. 
Ηοπιΐα 11. --- [)6 60 υοά 5οτίρίυπι 65. : Ομ οι α0 (0}-- 

φόγϑβα ἐς ἰῃ απιατι (μά ϊποηι εἰς αἰϊοπα εἰς. 218 
Ἡοπι ία 1. --τ [πὶ ἰδιυά : Νιριφμία δοίἱμ40 [αοἰλι5 διηὶ 

«ἰοπιιὶ Ισγαοί, υεἰ ἰεγτα αργοδιῖ8. ᾿ς 958 
Ηομ ! ΙΥ̓͂. --- Π6 60 αυοὰ 8εγίρινπι 68ὶ : Εἰ ἀἰσὶ! Πο- 

πεΐπιιδ αὐ πιὸ ἱπ αἰοῦνι5 τρηὶδ Ζοδίθ, εἰς. 255 
Ἡοπιὶ!ΐα Υ͂. --- ἴπ ἰδιυσ : Ἀδυσγι πῆμ, ἢ] Πἶς ὙΟΥΟΥΙΘΉΙΟΣ, 

εἰ ξαμαϑοὸ σον ΥἸἰΟΝ 68 υσδίγαδ. ΘΊο. ον 
Ἡοιΐα ΥἹ. ---  π ἰβῖυα : θορεΐη6, οὐ τὲ αὐ βάδηι, Εἰς: 

“.“ 
}» 

γιοα [αεἴμηι 65. α(ἱ .6- 
2) 

Ἡσοπη]α ΥἹΙ. --- Ιη ἰδιυὰ : Εἰ ον! ἰμ αἰἴοῦιια ἐ{{{6.͵ αἰεὶ! 
Ῥονιΐς Ῥεῖ ἴμιι8, πον Ῥεγομίίαηι τὸ5 ἴ ΠΟῊ δι! 10 - 
πεπῖ, οἷς. ὅ50 

Ἠοπιί!α ΥΠΠ. --- [)86 60 αυοὰ 5εγίρίυπι αβὶ : Οἱ [ἐεῖϊ 
ἐσττίηι ἴῃ [οὐ {Πμιἴη.6 διμι. ὅδ0 

Ἠοιη Πα ΙΧ. --- 6 ἐο συοά 5εοτγρίυπι 68ὶ ; 8 ΓΠΙῸ σιιὶ 
{πεῖς δι αὐ Τογεηιίαπι α θοπιῖπο, αἰσθηδ : Αμάϊ υογῦα 
7 υκιαιποηιὶ [πι5, οἷο. δεν τ 547 
ΠΟ Χ. --- [ἡ ἰβιυὰ : Ν᾽οίμηι [αὐ πιλϊ, Ῥοπιΐμθ, οἰ (0 - 

{οδοαηι, Εἰς. ᾿ 08 
Ηοπιὶΐ ἰ ΧΙ. --- [ὼ ἰβιυά : Εαιογημπαία 65 αι δγπιὶπῖο 

υὐηΠἶδ (ΟΥΤα. ,. 5671 
Ποπ Πα ΧΙΠ. -- Β6 60 ᾳυοά 5εγρίυηι 6ϑὶ : Οπιεἷδ ΜΟΥ 

ἐμπρίεϑϊίιγ υἷπο. εἰς. ᾿ δ᾽18 
Ηοπη! ΧΕΠ. -- ἴῃ ἰβιυὰ : Ομὲδ ραγορί δΏΡΟΥ (6, ΗἸοΥι- 

δαἰοηι οἷς. 598 
Ἠοπή!4 ΧΙ,Υ͂. --- Π6 60 ᾳυοὰ ποτὶρίυπι οὶ : δι πιϊ 

670. πιπίον. οἵο. ες 402 
Πυπι}}. ΧΥ͂. -α θ6 ἐοὰ πὶ. 427 

Ἡοια Πα ΧΥ͂Ι. --- [Ὼ ἰδία : Βέοδ 00 ἡνο γί δοαίον 5 
πιμο5, αἰεὶ Ποηιπμδ, δὶς. 451 
οι ΧΥΊΤ]. --- 6 οὐ φυοα 5ογίρίιπι 65: Οἰωναυ ρογ- 

ἀϊΐπ, εοπογεθανὶ! ψμα ΝΟΝ μέρογὶϊ, [αὐἰόμ5 ἀἰοἰἰας διιαδ πον 
πὶ για οἷο, οἰς. Ἷ 

Ἠοπι πα ΧΥ͂Π. --- [ἢ ἰϑιυὰ : Κ ὀγύμηι φμοά [ἀοίτων 65 α 
Ῥοηιῖνο αὐ 7 εγδν αν Αἰ(6Ή8 : δΉΓΕ Οἱ εἰὀδοριίο ὧι (0- 
γπιὴ βιμὶὶ, οἷὰ, 400 
Ἠοπη α ΧΙΧ, --α [ὰ ἰβίυα : δεοομιδίὶ πιὸ, Μοιιῆφο, οἱ (6- 

ἐερίὰξ διιηὶ, οἰς. 49 
Ποπε α ΧΧ. --- Π6. δὺ ημοά 5ογίρίιπι 6ϑὶ : Ομονιοίο 

Το Γγποίιδ εἰ ΓΟΜΙΥ ἢ 5 65. Ὠϊα 6115 τ) δῦ ἰΟΤΥω ἢ 25 
Ποπη ία ΧΧΙ. --- θ6 80 αυυὼ ϑυγίριυμι δὶ : Βαφὶϊο ἀ6 

ἡιδάϊο Βαθεμονῖδ. δέ 
Ἐχ πιοιη!α ΧΧΧΙΧ η Τογθπιίαπι ργορποίδηι. 544 
᾿ΕΙΕΟΤΑΊ ΙΝ ΦΕΜΚΕΝΙΑΝ. 54 
ΒΕΒΕΟΤΑ ΙΝ ΤΉΒΕΝΟΘ. 6005 
Μοπὶίμηι «αὶ ἐπτεφοιίοα ἵπ Β:ϑοἨϊείοινα. 961 
Ἐχ ςοπιπηθηίαγί 8 ἐπ ἘΖϑο 6! 6 πη. " βδ8 
Ῥτνοίοσυϑ Ὁ. Ηἰδγοηνπιὶ ἰμ ΕοοΒίο 6 πη. 06ὅ 
ἨΟΜΠΔΕΠῚΝ ΕΖΕΟΗΙΕΙΚΕΝ. --- "ὲ μνΐμια υἱδῖονθ 
ἩἨοπιὶ!ΐα ρνγίπη8. 665 
Ἠοπμἶα 1]. --- 6. ὁ0 αποὰ οἰοίυν : ΕΝ ποπεῖηιδ, ἢγο- 

Ῥοῖα δ ΡΟ ῬΥΟμίιοιιι5 ᾿δγαθί χμὶ Ῥχομίιοίι! 96. εοΥίδ 
ὅμο, οἷο. 3 
ΠΟ 14 11]. -- 1)6 οο αυοὰ φογρίυπι εδὶ : ΒΤ ἐιομιϊνἷδ, 

οὐνηια [αοἰϑὴ (πανὶ δΆΡΟΤ [ας γορμίϊ [μὶ φμω ρεομίιε-: 
ἰαμὶ 46 εογδ διιο, οἷς. 681 

Ἠοιη Πα ΕΥ̓. --- [)}6 60 αιοι! β8εγρίυπι εϑὶ: ΤΟΡΓα Οἰηὶ 
Ῥέσοαυογῖ! ηλὶ κι ΡΥυαΥγ οἰ γα υαντίςαηδ, Θαιοθνθι8 
ΩΝ Μὰ ἨΙΘΙ1 δΉΡΟΥ ΘΩῊΝ, οἰς. 609. 
Ἠοπι 8 Υ. --- 1)6 60 αυο αυλίυογ υ] {0665 ρ655, Πιὲρ, ἰὰ 

6ϑὶ ρ᾽αΐυϑ, ἔππιο5, Ὀ6581}5 πιδ]88 εἱ ροϑιθηιίς, ἱπόυσιμ- 
ἴυγ 5:06 Γ ἰθγγαᾶπὶ ρδοοδι γίςθη. τοι 
Ἠοημ!α ΥἹ. --- 1)6 60 χιοά ἀἰείϊιν : ΕΠ πομιϊηἷδ, ποίας 

{πὸ “ον δαίοηι αϑομιϊαἰϊοηθ5 δμπδ, οἷς. 1.9 
Ἠυοπη Πα ΥἹΙ. --- 6 60 ηυρὰ αἰεξίυν : διαθη8 45 υδ8:-- 

Ἠιον δ οὶ [οοϊδιὶ ιἰδὶ Θτοοίδα Πἶμο ἱπά σονϑμα, οἷς. 119 
ΜΟπΙ Πα ΥΠΠ. ---- 1)6 60 φιιοά 5εγίρίυμι 6βὶ : ἴνν σμ0 0» 

δἰἰμκαμι ΠΟΥ {ππ πὶ, αἷς οημιδ, οὶ [αοὶας ἐμ ἰας οπιπὶα 
Ορογα ΘΓ οΙγἰοἷδ ρῥγοσαςὶ8 9 οἷς. 121 
Ἡομΐα ΙΧ. --- 6 60 ηυοι ἀϊείίυν : ΜαΙΕΥ πεείτα (6- 

{Πι6α, οἱ Ῥαῖοῦ Αμιονγίαις, οἷς. 6] 
Ἠομη ἰδ Χ. -- [6 60 407 Ξογὶρίαπι ο8ἱ : ΕΥ̓ΦῸ εἰ ἐμ δοπ-- 

Γιμάοτε, οἱ μογίαᾳ ΤΙ ΜΜΝαΝὶ {ἰπμὶ, οἷς. τῶ9 
Ἠοπηία ΧΙ. --- θ6. 60 συοά οἰξίιπι οδὶ : ΕΠ Ποηνἶδ, 

ῬΊΟΡοΝΟ πα δἰ αἷς μαγαϑοίαμι αὐ ἀομιμμι ἰδγκοί, εἰς: 
͵ 

ΤΠ πα ΧῊ, --- Πα ὁ ηυοὶ Ξογίριμη ἐ8ι : ΠῚ πομεϊηὶς, 
{ἰδ «ὦ ἀονμὶ Θχαδρονγαμίθηι: πδδοὶ αἰ ἡπἰά ἰδία ΣΙ 
οὐμϊ. ας 

Ἠοπιῖ!α ΧΙ. --- Π6 θὸ χιιοὰ ἀϊοίιυν : ΕἾ Ποηιϊπὶς͵ ἰοὗα 
ῬΡ᾽πμοιμι δΆΡΕΤ γϑηθνὶ Ταγὶ, οι ρομὸ [αοῖθης μα σομίτα 
διἀονέμι. ΠΩ] 
Ἡοπιία ΧΙΥ. --- Πε θο ηχιοά ἀϊοίιυν : Ρογία ἤαο οἰαιιδα 

ΟΥ̓, πὸ πρθγίείμῦ, εἰ ἩΘΉῸ ῬῈῚΓ θαμὶ ἰγαγιδὶδὶι, χμῖα 1)0-- 
Ἠιΐλι5 θδλι5 γα) δὲ δὲ. ΒΟΥ ὁπηι. Ἰ05 
ΒΕΙΚΌΤΑΊΊΝ ΕΖΕΘΗΙΕΙΕΝ. ἼΘΙ 
Ε ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΙΘ5 ΙΝ ΟΘΕΕ. 8} 
ΓΟΟΝΜΕΝΤΑΒΙΑΊῚΝ ΕΥ̓ΑΝΟΘΕΙΟΜ ΒΕΟΌΝΟΟΜ ΝΑΊ- 

ΤΗΞΌΜ ᾿ 
Ε' ἴόπιὸ ργίπιο σοτηπιοηίδγίογυμ ἰῃ Ναί Πεουπι. 899 
Ε βϑουπαο ἰοπο ἰῃ νδηρο!απι Μαιιπεί. 85 
Ἑ 5θριίπιο ἴοπῖο ἰη Ενδηροι πὶ ΜαὶιΠιοί. 85ὅ 
Τοπιυβ ἀθφείμηυβ ἰπ Ενδηρο!υπι βοουπάυπι Μαιίμευπι. 

Τοπῖῦβ υηὐἀροίπιυ8. 905 
Τοιη}5 ἀτιοιουΐπηι8. 975 
Τοπλυ5 ἡροἰπη}8 ἰογιΐι5. 105 
Τοπηι5 ἀθαίπιι5 4 γίν 5. 41" 
Ῥοπλυς οι ἔπη8 αμἰ οι, 1255 
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Τοπιυβ δοἰπη5 βοχίυϑ. 4265 
Τοπιυβ ἀθείπηι5 8601 ΠΗ15. 475 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΆΌΜ ΒΕΒΙΕΒῚΝ ΜΑΤΤΗ͂ΕΌΜ. 1599 
Ῥγοίοψιιδ 5. Ηϊογοημηι ἵὰ Επχρίαμαιϊοπεηι 85. ἰαιςα:. 

1199 
ἨΟΜΠΙΕ ΙΝ τύυσαν. 
ΠΠΟπΉ Δ ῥγί πιὰ. --- [ἰὴ ργοοοπιίσπι Τυδδ ἀϑᾷυθ δὰ δῃπὶ 

Ἰούυπὶ υδί οἴ1 : δογίδοτο (ἰδὲ οριἱπι ΤΙιοορίε. 1801 
Ηοιπἧ ἰδ 1}. --- Π6 60 φυοά 5ογρίυπι δ8ὶ : ΕΥ̓απί ἀπίθηὶ 

}:Ἱ] σπιϑὸ ἴῃ ἐοπδρθοίμ θεῖ, οἷς 4806 
Βοπη αι 1]. --- [6 80 φυοὰ 583εγίρίιπι δϑὶ : Ἀρραγμὶϊ οἱ 

απηοίι5 Ποηιϊπὶ, οἷς. , 1508 
Ποπια ΙΥ͂. --- 6 80 χιοὰ 5εγίρίυπι 6βὶ : Ν ὁ {ἰπιθηξ, 

Ζαείιατια, εἰς. 1810 
Ηυπιί! Υ͂. --- Ὧδ 60 φιοὰ Ζδοματγίδ8 οὈπιίυ!!. 1813 
Ἠοπι!α ΥἹ. --- 6 60 αυοὰ 5ογίρίυπι Θ5ὶ : (μη) ἀμίθηι 

εοποορ 8ι6ὶ ΕΙ ἰδαϑοίίι, εἰς. 1815 
Ἠοπιῖιϊα ΥἹ1. --- Π6 60 φιοὰ βογίριυπι 6βὶ : ΒαυϑΉ ΓΘ ΘΗ 8 

(μίεπι Μαγίαᾳ οἰῃπ [ὁδιϊπαιοα,, υὐπὶς ἴπ πιοπίαηα, ἐς 

ἨοιηΠα ὙΠ. --- 6 60 χυοα 5ογίρίιιπι 6ϑί : Μαρηϊεαι 
απίηια πιεα Ποπῆνπιπι, οἷς. 819 

Ηοπηλ]α ᾿Χ. --- Π6 ᾽δο αυοά 5ογίρίυπι 6βὶ : απεϑαῖ 
ομηι θα πιοπιδίϑυδ ἰγίνιδ, εἰς. 1822 
Ηοπ 8 Χ. --- Π6 60 ᾳυοὰ 8ετγίρίυπι 68. : Ῥίεπιιδ ἘΡΕ: 

ἐπ ξαποίο ργορίιεἰαυΐ,, οἷς. 893 
Ἡοπη ἃ ΧΙ. --- 6 60 αυοὰ 5οτίρίυπι 68ι : ῬΆΘΓ αμίθηι 

εγοδβοοϑαί, οἷς. 1826 
Ἠοπη!α ΧΙ. --- 6 60 φυοά 8οτγίριυπι 65ῖ, Δηροίυμη ν6- 

᾿ἶβ86 ἀ6 οἷο, οἱ οτίυπι Βοπιίη! πυηιία886 ἐβθίοτυις, 

Ηοπιή!ϊα ΧΙ. --- 6 60 φυοά εετἰρίυτα 68ὶ : Εἰ [αοία δεὶ 
τι μ60 ὁαοτοῖις σοἰοδ(18, οἷο. 1850 
, Ποπμα ΧΙΥ͂. --- θ6 60 φιοά 58ετὶρίαπι 65ὶ : Οπιπὶ ἀμίοπι 
ἐπιριοἰἱ ὁδδεπὶ αἷδ8 εἰΤοιμποιδίομῖς 65, οἷς 1855 

οπμ δ ΧΥ͂. --- Π6 δἰπηθοηθ, φυσὰ ἰῃ 5ρί για δὰ ἴθπὶ- 
Ῥίηπι νϑπογίὶ!. 1878 

, Ποπι α ΧΥ]. --- θ6 60 αυοά 8ορίρίῃπι 68 : ΕΥΩΝΙ Ρα Ὁ 
ὩΣ θι πλαίεν πηγαπ 65 δ ΡΟ Υ ἠΐδ φιο αἰοεϑαμίμν 46 εὐ οι 

Ἠομΐα ΧΥ͂ΠΙ. --- 6 δοάαπι, οἱ ἀβ Απηᾶ Ῥτορ θυ ίαθα, 

Ἠοπιῆϊα ΧΥ ΠῚ. --- 1)6 60 χυοὰά 8ογίρίυπι 68ἰ : ῬΏΘΤ αἷι- 
ἔπι ογοδοθϑαϊ οἰ ἐοπ[ογίοϑαϊμν, εἰς, 1841 

Ἠοπι ΐα ΧΙΧ. --- Βα δούδηι, ,. 1849 
οα :λ ΧΧ. --- Π6. 60 αυοά 5ογρίυπι 6βὶ : Ομἰα οεί 
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φιοά γιωτοδαιὶς πε οἷς. 15: 
Ε, Ηοπ Πα ΧΧΙ. --- ΤῈ δο αυοά 5εγίριυπι 65 : Ομΐρωο 4. 
εἶπιο ἱπιροτὶλ Τιθετγὶϊ, εἰς. 1 ἢ 
 Ἠοπι δ ΧΧΊΙ. --- Ὀ6 60 φυοά 5Ξεγίρίυπι 68 : Οπεπῖς τα:- 

ἐἰξ ἱναριουΐθιγ, οἷς. 15:1 
Ἡοπιΐα ΧΧΗ]. --- θ6 60 φαοὰ 58ογρίυπι ε8βὶ : δες εεέ- 

οεγὶα αα ταάϊτος αἀγϑογίωπ Ῥοσίια δαὶ, οἷς. 1835 
Ηοπι α ΧΧΙΝ. --- "6 6δὸ φυοά βετίρίυπι εδὶ : Εο φιυϊ- 

ἄφπι ϑωρίϊτο τ08 ἀπα, οἷς δι 
Ηοπι δ ΧΧΥ͂. --- [)6 βυβρίεἰοπα 4ιᾶπὶ πανοθαὶ ρορυΐως 

δ ]οδπη6, ἢ [Ὁτῖ8 ἰρβα θϑβϑὶ (μτγίβιυβ, 1δεὲ 
Ηοπι! ΧΧΥῚ. -- Π6. οοὸ 

υοπιαδγμηι ἴηι θῖση, οἷο, 
Ἡυπλ 4 ΧΧΥΊΙ. --- )6 60 4001 5ογίριιιπη οϑὲ : μα 

φιΐάοπι οἱ «ἰἴα οὐ! οὐ απ ἀπημπιίαϑα, οις. 1865 
Ἠοην Πα ΧΧΨΝ} --- Π᾽6 βοηθαιορία ϑαϊναίογί8, θο φυοά 

ἴη Μαιι|ν50 οἱ ἴῃ ἴυ68 ἀϊνοτγθὶ 6)0}5 τοίργμηιυῦ δαρςίοτος. 
1813 

. Ποπι ἴα ΧΧΙΧ. --- 6 60 χυοὰ Ξεγίμίιπι ο5ὶ : 7.6585 σω- 
(δ)π γίοπιι5 δρίγ μι. δαπείο τϑυοξιις 6δι; οἱ ἀ6 ἰοεδλιίοπο 
6.15. ργὶπιδ. 13:| 
Ηοπι α ΧΥΧ --- Τοπιδίίυ ϑαϊ ναϊογί5 βοουηήδβ. 1871 
Ἡοπιϊ! ΧΧΧΙ. --- Π6 τονιΐα ἰϑηϊαιίοηο ϑαϊναϊογῖβ. 1879 
Ἠοπ ΧΧΧΙΙ. --- θ6 60 φυοά 5υτίριυαι 6ϑβὶ : ἥσϑεγεως 

ὁδὶ .6διι8 ἱπ υἱγίμ!6 δρὶ γί[5, οἷο. 185 
σὕῆφι 

158. 

οὐ 5εγὶ ἐπὶ : ( ἠδὲ ᾳιοά 58εγίριίαπι : Ομ)αι 
[εἶν 

Βοι ΧΧΧΙΙΠΙ. --- Π 6ο φυοά βοτίρίαπι 68ὶ : 
αἰοϊιὶδ πιϊιΐ ραταϑοίαπι ἰδίαι, οἰο. 

Ηοπηΐα ΧΧΧΙΥ. --- Πὸ 60 αιιοά 5εγρίνπι δϑὶ : Μορὶ- 
δίεγ, σία ϑοπὶ [αεἰδνι υἱαμι αἰότγπαπὶ μοδείάοῦο ἦ κεῖ 

Ἠοπι α ΧΧΧΥ. --- ΠῈ 60 αυοὰ 58εγρίυπι εβὶ : Οναπάο 
ναᾶὶς ομηὶ ααὐυθτβαγίο ἰμο, οἷς. 1885 
Ἠοπι 8 ΧΧΧΥῚ. --- θὲ 60 4ῃοή 5βεγίριυπιὶ οβῖ͵: Οκῖ το- 

ἐμόν απὶπιαντα δίαπι δαίθαγο, ρεγαοί θηπι, οἷς. 59 
Ηοπι !α ΧΧΧΥΙΠΙ. --- Π6 60 φυυὰ ἃ ἀϊβείρυ [5 ρ]}5 4:ἰ- 

8 830] }118 65|. 1895 
Ἠοπι! ΧΧΧΥ͂ΠΙ. --- Ι)6. δὸ αυοὰ 5οτίρίυπι Θϑὶ : ὕνιπ 

αμίοηι ἀρρτορίπγμαδδοῖ, υἱαϊί εἰυλιαίοπι, εἰ βεοῖϊ μρε 
ἐαηὶ, εἰς. 
Ἠοπι α ΧΧΧΙΧ. --- 6 φυςϑιίοηο ϑδἀάυσέθογυῃ, 4πδπὶ 

[εροδύεγααι Ἰ)οπιῖίπο, που!!! τὶς 6}118 ΤΣ βϑρίθῃιν ψηγοβ 
ΔὈυ ; οἱ τυγβυβ ἀθ ἀθῃδυῖὶο υθη δὶ ϑδ᾽ υδῖου ᾿υδας 

οβιϑηάϊ. ᾿ 
ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ ΝΤΌΘΑΜ. 2901 
γαγίω Ἰϑοιΐοῃ 65 οομηπηοπιδγίογαπι ἰῃ δι μουπι. 1909 
Ἰηάοθχ δι8]γιἰοι9. Αϑὲῦ 

ΕἸΝΙ5 ΤΟΥ͂ ὈΕΟΙΜΙ ΤΕΚΤΙΙ 

“ς Ξ 

Ἔχ Τυρίβ 1,.. ΜΙΌΝΕ, δὰ Ρειν- Μοπίγουζο. 
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